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அன்புக் கொணிக்சக 

 

 

பொர ரத்ைொ எம்.ஜி.ஆர். அெர்களின்  

மருத்துெர் பி.ஆர்.எஸ். அெர்களுக்கு  

இந் நூல் அன்புக் கொணிக்சக. 
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மொதம் ஒரு ரவைசும், விஷ கொய்ச்ைலும் ெைவி வரும் 

இக்கொைத்தில் தமிழகத்தில் வடங்கு கொய்ச்ைல் ெைவிய 

ஜெொது நிை ஜவம்பு குடிநீரும், ெப்ெொளி இரைச்ைொறும் 

மிகச் சிைந்த ஜநொய் எதிர்ப்பு தரும் மருந்துகள் என்ெரத 

வைன்ரை, கிங்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் மூைமொக நிரூபித்து 

மக்களுக்கு இைவைமொக வழங்கிய  

எம்.ஜி.ஆரின் உண்சம வ ொண்டர்  

முன்ைொள் வைன்ரை வெருநகை ஜமயர் ஆஜைொக்கியத்தின் 

வழிகொட்டி மனி  ஜேயச் வைம்மல் சைச யொர்  

அவர்களுக்கு நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!! 

 

நிைஜவம்பு பூ 
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அ.தி.மு.க.வ ொடங்கி ஆஜே மொ த்தில் 

திண்டுக்கல்லில் ஜபொட்டியிட்டது . . . 
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இசடத்ஜ ர் லில் வெற்றி வபற்ேவுடன் 

எம்.ஜி.ஆரின் வகொடுத்  ஜபட்டி: 

 

‘கரையொழி’ இதழுக்கொக கி.கஸ்தூரி ைங்கன் 

எம்.ஜி.ஆரை ைந்தித்து எழுதியது. 

 வொகினி ஸ்டுடிஜயொவின் ஏர் கண்டிஷன் அரை, 

ைலூனில் இருப்ெது ஜெொை சுழல் நொற்கொலி, 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ‘ஜமக்-அப்’ நடந்தது. உள்ஜள 

நுரழஜவொரை ஓைக்கண்ைொல் ெொர்த்தொர் எம்.ஜி.ஆர்., 

  ‘வந்துட்டீங்களொ . . . . ஒரு நிமிஷம் அப்ெடிஜய 

உக்கொருங்க . . . .’ 

 ‘ஜமக்-அப்’ ஜமன் சிைத்ரதயுடன் கவைமொக 

எம்.ஜி.ஆர்., முகத்தில், ஏஜதஜதொ பூசிைொர். தரையில் 

கிரீடமும், கொதில் குண்டைம், ஜேொைொை அரும்பு 

மீரை மற்றும் ஜிகிைொ ஜவரைப்ெொடுகள் நிரைந்த 

ைொேகுமொைன் உரட! 

 கைவுைகில், ‘டூயட்’ ெொடும் கொட்சி அன்று 

ெடமொக்கப்ெடவிருந்தது. ைொேகுமொைைொக எம்.ஜி.ஆரும், 

ைொேகுமொரியொக ைதொ, ெடம் உரிரமக்குைல், இயக்குைர் 

ஸ்ரீதர். 

 எம்.ஜி.ஆர்., நொற்கொலியில் இருந்து இைங்கிைொர். 

கண்ைொடியில் அழகு ெொர்த்தவொஜை, ‘வைொல்லுங்க. . .’ 

என்ைொர். 

 யொரை என்ை வைொல்ை வைொல்கிைொர் என்று ஒரு 

கைம் திரகத்ஜதொம் என் ெக்கம் திரும்பி, புன்ைரக 
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வைய்தெடிஜய, ‘ஜெட்டிரய ஆைம்பிக்கைொமொ?’ 

என்ெது மொதிரி ெொர்த்தொர். 

 உங்களுக்கு மட்டும் இத்தரை ெொப்புைொரிடி ஏன்? 

நொன், வொழ்க்ரக ஜவறு, நடிப்பு ஜவறு என்று பிரித்துப் 

ெொர்ப்ெதில்ரை. எப்ெடி வொழ ஜவண்டும் என்று 

நிரைக்கிஜைஜைொ, அஜத ஜெொல் ெடத்தில் 

நடிக்கிஜைன். நல்ை மனிதைொக வொழ ஜவண்டும்; 

உரழத்து ைொப்பிட ஜவண்டும்; நல்ை 

வகொள்ரககளுக்கொக ஜெொைொட ஜவண்டும்; நல்ை 

கருத்துகரள மக்களிரடஜய எடுத்துரைக்க 

ஜவண்டும். இரதவயல்ைொம் வவளியிடக்கூடிய, 

வொய்ப்புள்ள கரதரயஜய ஜதர்ந்வதடுக்கிஜைன். 

 மற்ை நடிகர்கள் யொரும் இரத வைய்வதில்ரையொ? 

வைய்கின்ைைர்... ஆைொல், என்ரைப் ஜெொை 

மக்களுடன் வநருங்கிய உைவு ரவத்துக் 

வகொள்ளவில்ரை. ஒவ்வவொரு குடும்ெத்திலும் 

என்ரை ஒரு அங்கத்திைைொகஜவ ஆக்கிக் வகொள்ள 

முயற்சிக்கிஜைன். அதைொல் என்ைொல் தங்கள் 

வொழ்க்ரகயில் ஏஜதொ நல்ை மொற்ைம் வரும் என்று 

ஒவ்வவொரு குடும்ெத்திைரும் நிரைக்கின்ைைர். நொன் 

மது அருந்துவதில்ரை, புரகப்ெதில்ரை, கொபி, டீ 

கூட குடிப்ெதில்ரை. அதைொல், என்னுரடய, 

‘இஜமஜ்’ மக்களிரடஜய ஓங்கி இருக்கிைது. 

 அைசியல் ரீதியில் வகொள்ரக வழிப்ெடி எத்தரை 
ஜெர் உங்கரள வழிெடுகின்ைைர்? உங்களுக்கு 

இருப்ெவதல்ைொம் சினிமொ கவர்ச்சியொல் ஏற்ெட்டுள்ள 

வைல்வொக்குதொன் என்று கூறுகின்ைைஜை . . . 
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அப்ெடியொைல், மற்ை நடிகர்களும் கட்சிகள் ஆைம்பித்து 

விடைொஜம? அப்ெடி அவர்கள் ஆைம்பித்தொல், 

என்ைளவு வைல்வொக்கு வெை முடியுமொ? 

 உங்கள் கட்சிக்கு ஆதைவு மங்கி வருவதொக . . . 
அவதல்ைொம் வீண் பிைைொைம்; கட்சி ஆைம்பித்து மூன்று 

ஆண்டுகள் கூட ஆகவில்ரை. இன்று, என் கட்சியில், 

17 ைட்ைம் வதொண்டர்கள் இருக்கின்ைைர். 20 

ஆண்டுக்கு முன், அண்ைொதுரை தி.மு.க.,ரவ 

ஆைம்பித்த ஜெொது கூட இந்த அளவுக்கு,  ஜவகமொை 

வளர்ச்சிரய வெைவில்ரை. 

 நீங்கள் தி.மு.க.,ரவ விட்டு வவளிஜய வந்து 
விட்டீர்கள், நீங்கள் இல்ைொமல் ஜெொைதொல், 

அக்கட்சிக்கு எவ்வளவு தூைம் வைல்வொக்கு 

குரைந்து விட்டது? 

நொன் இருப்ெதும் , இல்ைொததும் முக்கியமில்ரை. 

அவர்கஜள தங்கள் கட்சிக்கு குழி ெறித்து 

வகொண்டைர். எல்ைொம் கைகைத்துப் ஜெொை 

நிரையில் ஜதர்தல் நடந்தொல் , ஜதொல்வி நிச்ையம் 

என்ை கவரையில் , கட்சித்தரைரம இருக்கிைது. 

இதற்கொக , என் வைல்வொக்ரக உரடக்க ஏஜதஜதொ 

வைய்தைர். அது , ெலிக்கொமல் ஜெொைதொல் , 

என்னுடன் ைமைைம் வைய்து வகொள்ள , 

தூதுவர்கரள அனுப்பிைொர் , கருைொநிதி; நொன் 

இைங்கவில்ரை.  

 இன்னும் வெருமளவு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 

கருைொநிதியின் ெக்கம் தொஜை இருக்கின்ைைர்? 
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ெதவியில் இருப்ெதொல் எல்ைொரையும் மிைட்டி உருட்டி, 

தம் ெக்கம் ரவத்துள்ளொர், கருைொநிதி. ஆைொல், 

தி.மு.க.,வில் உள்ள ெை எம்.எல்.ஏ.,க்கள், என் 

நண்ெர்கள். தக்க ைமயத்தில் என் ெக்கஜம வந்து விடுவர். 
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நூலொசிரியர் பற்றி  

      

முரைவர். வை. இைொஜேஸ்வரி 

வமொழி வெயர்ப்பியல் துரையில் 

முரைவர் ெட்டம் வெற்ைவர். 

புலசம, வைந் மிழ், ெளர்  மிழ், 

ஓங்கு  மிழ் ேொ.ெொ.வின் ஆரொய்ச்சி 

ஜெொன்ை ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் 

வவளியிட்டொர். வமொழிவெயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை 

ஆய்வு கட்டுரைகள் அடங்கிய நூல் ஒன்ரை 1992இல்  

வவளியிட்டொர். இந்நூல் இரையத் தமிழ் 

ெல்கரைகழகத்தின்  மின் நூல் வதொகுப்பில் 

இடம்வெற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை வமொழிவெயர்ப்புப் 

ெணிகளில் ஈடுெட்டுள்ளொர். 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 ஜெொன்ை 

ெை துரை ைொர்ந்த ெனுவல்கரளத் தமிழில் வமொழி 

வெயர்த்துள்ளொர்.    1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவைத்தில் இரைப் ெதிப்ெொசிரியைொகப் [Associate 

editor] ெணியொற்றிைொர். அப்ஜெொது ேப்ெொனிய 

வமொழிரயத் தமிழில் கற்ெது எளிது என்ெரத 

அறிந்து அதற்கொை நூல் உருவொக்கும் ெணியில் 

ேப்ெொனியப் வெண் யூஜகொ ஃபுகுஜைொயியுடன் 

இரைந்து வையல்ெட்டொர். அந்த நூல் மூன்று 

ெொகங்களொக வவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 
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ஆய்வியல் நிறுவைத்தில் வவளிநொட்டு 

மொைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தொர். தமிழ் 

மொைவர்களுக்கு ேப்ெொனிய வமொழி இைக்கைம் 

கற்பித்தொர். யுக்ஜகொ ைொன் அம்மொைவர்களுக்கு 

ஒலிப்ெயிற்சி அளித்தொர். 

 1986 முதல் ைமயச் வைொல் அகைொதி, எபிஜையம் - 

தமிழ் அகைொதி; கிஜைக்கம் - தமிழ் அகைொதி 

உருவொக்கத்திற்கொக மக்கள் கல்வி 

அைக்கட்டரளயின் இயக்குைர் மரை 

திரு.இைொபின்ைன் ஜைவி ஐயொ அவர்களுடன் 

இரைந்து இருெது ஆண்டுகள் தீவிைமொகப் 

ெணியொற்றிைொர். ஈஜைொடு மகளிர் கரை, அறிவியல் 

கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கரை, அறிவியல் 

கல்லூரி, மதுரை அவமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜெொன்ைவற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுரையொளைொகப் ெணியொற்றிைொர். 

        2000இல் மதுரையில் அவமரிக்கொவின் 

விஸ்கொன்சின் ெல்கரைக்கழக மொைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தொர். அப்ஜெொது வவளிநொட்டவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்கப் ெொட நூல் ஒன்ரை உருவொக்கிைொர். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமரையில் வமொழி 

வெயர்ப்ெொளைொகவும் ஜவற்று மொநிைம் மற்றும் 

வவளிநொட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியைொகவும் ெணியொற்றிைொர். அப்ஜெொது  தமிழ் 

வதரியொத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ை ெொட நூரை உருவொக்கிைொர். 

இன்றும் அந்தப் ெொட நூல் அங்குப் ெயன்ெொட்டில் 

உள்ளது. அது ஜெொை அங்குச் வைவிலியர் ெயிற்சி 

வெறும் இளம் வெண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 

English என்ை ஆங்கிைப் ெொட நூரை உருவொக்கிைொர். 
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மக்கள் கண்கொணிப்ெகத்தில் வவளி மொநிைத்தவருக்கு 

ஆங்கிைமும் வவளி நொட்டவருக்குத்  தமிழும் 

கற்பித்தொர். 

        தமிழ் கற்கும் வவளிநொட்டு மொைவர்களுக்கொக 

வைன்ட்டர் ஃெொர் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்ை வெயரில் தனி ரமயம் ஒன்ரை 

அரமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தொர். திைொவிட 

இயக்கப் ெொைம்ெரியத்தில் வந்ததைொல் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைொறு குறித்து அறிந்திருந்தொர். குறிப்ெொக 

எம்.ஜி.ஆர். ெற்றிய தகவல்கரளத் வதொகுத்து 

ரவத்திருந்தொர். தமிழ்க் கரையும் ெண்ெொடும் ெற்றிக் 

கற்பிக்கும்ஜெொது தமிழ்நொட்டில் ஜமரடத்தமிழ், 

ஜமரட நொடகம், திரைப்ெடம் ஆகியை அைசியலில் 

உருவொக்கிய விதம் ெற்றியும் விளக்கிைொர். அப்ஜெொது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தரைவைொை விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிந்துவகொள்வதில் அவமரிக்க மொைவர்கள் 

மிகுந்த ஆர்வம் கொட்டிைர். அவர்கரள எம்.ஜி.ஆர். 

ெடங்கரளப் ெொர்க்க திரையைங்குக்கு அரழத்துச் 

வைன்ைொர். திரை அைங்கில் இைசிகர்கள் கொட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்ெரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு வியந்து 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மொைவர்களும் ஜெைொசிரிரய 

முரைவர் ைொைொ திக்கி என்ெவரும் ஆைொய்ச்சி 

வைய்தைர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தகவல் ரமயம் ஒன்ரைத் வதொடங்கி அவர் குறித்த 

நூல்கரளயும் அவைது ெடங்கரளயும் ஜைகரித்து 

ரவத்தொர். பின்ைர் அவமரிக்க மொைவர்கள் 

இந்தியொவுக்கு வருவது குரைந்ததொல் 

இத்திட்டத்ரதத்   வதொடர்ந்து வையல்ெட 

முடியவில்ரை. 
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        எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி “ஒப்ெரையும் ஒரிஜிைலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100” என்ை தரைப்பில் விகடன்.கொமில் 

(கொம் இரைய தளத்தில்) முப்ெது கட்டுரைகள் 

வவளியிட்டொர். அதன் வதொடர்ச்சியொக கைடொவில் 

இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ை இரைய 

இதழில் வதொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுதிைொர்.. 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்ரம 

குறித்து ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகிைொர்.  

எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் 

என்ெது இவர் இைட்சியம். அதில் தற்ஜெொது  

1.   வெற்றித்திருமகன் என்ே வபயரில் வ ொடங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

2.  எம்.ஜி.ஆர். நிழல் நிேம் நிரந் ரம், 

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

கற்பிக்கும் குழந்ச  ெளர்ப்பு முசேகள்), 

 4.  வீரமகன் ஜபொரொட வெற்றி மகள் பூச்சூட,  

 5.  மகளிர் ஜபொற்றும் மக்கள்  சலெர் எம்.ஜி.ஆர்.,  

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ ேதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ஜபொரொளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் ேொஜடொடி மன்ைன் – I,  

10. நீங்க ேல்லொ இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் பொடல்கள் -I],  

11. பொட்டுசடத்  சலென் எம்.ஜி.ஆர். [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் பொடல்கள் - II],  

12. இரசிகர்களின் இ ய வ ய்ெம் எம்.ஜி.ஆர்.,  
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13. முத் மிழ்க் கொவியம் மதுசர வீரன்    

14. இரட்சட ஜெடத்தில் வேொலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

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

Science Fiction Films]  

16. படஜகொட்டி, மீைெ ேண்பன் ஓர் ஒப்பீடு  

17. Unique Fandom of MGR (எம்.ஜி.ஆர். ெற்றிய 

ஆங்கிை நூல்)  

18. எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் வ ொழில்  ர்மம் 

(Professional Ethics in MGR Movies) 
ஆகியரவ வவளிவந்துள்ளை. 

 தஞ்ரைரயச் ஜைொோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் வைம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர நிழல், 

ெேட்சியின் பொடல்கள், உன்வைொடு உசரயொடு ல்  

கொ லின் வமொழி மற்றும் திட்டிெொைல் 

வபண்வ ொருத்தி என்ை கவிரத நூல்கரள இவர் 

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

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

gate”, என்று ஆங்கிைத்தில் வமொழி வெயர்த்துள்ளொர். 

இந்நூல்கரள வைன்ரை எமைொல்டு ெதிப்ெகம் 

வவளியிட்டுள்ளது. 

        தமிழிைக்கியச் வைம்மல் கவிஞர்   வெொறிஞர்  

முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மை நிழல் மற்றும் 

திட்டி வொைல் வெண்வைொருத்தியின் வதொகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் ெகுப்ெொய்வு ஜமற்வகொண்டு அவற்ரைப் 

பூ மர நிழலில் களமும் கொலமும்  மற்றும் கவிஞர்   

வபொறிஞர்  முத் மிழ் விரும்பியின்  பொடுவபொருளும் 

பொைப்வபொருளும் [திட்டிெொைல் வபண்வ ொருத்தி 

மட்டும்] ஆகிய நூல்கரள எழுதி வவளியிட்டுள்ளொர். 
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        வைன்ரை வெருநகைொட்சியின் முன்ைொள் ஜமயர் 

மனித ஜநயச் வைம்மல் ரைரத ைொ. துரைைொமி 

அவர்களின் சிைப்புத் திட்டங்களும் 

வையல்ெொடுகளும் என்ை வெயரில் ஒரு நூல் எழுதி 

வவளியிட்டுள்ளொர்.  இவர் எழுதிய சிறுகரதகள் 

‘அமரொெதியின் கொ ல்’ என்ை வெயரில்  

வதொகுக்கப்ெட்டு அஜமைொனில் வவளிவந்துள்ளது. 

இவர் தமிழ் நொட்டில் இருந்து ேப்ெொனுக்குச் 

வைன்ைரவ ெற்றி எழுதி வரும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் 

வநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இதழில் வவளி 

வருகின்ைை. திைகைன் ஜேொதிட மைரில் இவர் 

எழுதிய “என்ஜைொட ரொசி ேல்ல ரொசி” என்ை வதொடர் 

வந்து வகொண்டிருக்கின்ைது. மொதமிரு முரை வரும் 

ஆன்மீகம் இதழில் ‘மர ெழிபொட்டின் ஜெர்கசளத் 

ஜ டி (Deep into the roots of Tree worship), கொளியும் 

ஜ வியும், உலகளொவிய கொளி ஜகொட்பொடு’ ஜெொன்ை 

ஆன்மீகக் கட்டுரைகள் வவளிவருகின்ைை. 
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வடவனூரில் ரைரதயொர் அவர்களொல் 

புதுப்பிக்கப்ெட்ட எம்.ஜி.ஆர். இல்ைத்தில் நூைகம் 

வடவனூரில் எம்.ஜி.ஆர். வெற்ஜைொரின் 

உருவச்சிரை 



Tamil Heritage Foundation International

1 
 

முரைவர். வை. இைொஜேஸ்வரி  

1.  எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் வ ொழில்  ர்மமும் 

அெரது அேவேறிப் புரட்சியும் 

 

 

 

 

 

 வதொழில் என்ெது திைன் ைொர்ந்த வதொழில் 

[profession] என்றும் முதல் ஜெொட்டு வைய்யும் வதொழில் 

[business] என்றும் இரு வரகப்ெடும். திைன் ைொர்ந்த 

வதொழில் என்ெது மருத்துவர், வழக்கறிஞர், ஆடிட்டர் 

ஜெொன்ை வதொழில்கரள குறிக்கும் இதற்குரிய 

அடிப்ெரடத் ஜதரவ அத் வதொழில் ைொர்ந்த உயர் 

கல்வித் தகுதியும், சிைப்ெொை ெயிற்சியும் ஆகும். 

வதொழில் தர்மம் அல்ைது வதொழில்ைொர் வநறிமுரை 

என்ெது ஒவ்வவொரு வதொழிலுக்கும் தனித்தனியொக 

வரையறுக்கப் ெட்டுள்ளது. முதல் ஜெொட்டு வைய்யும் 

வதொழிலில் வியொெொை உத்திகளும் ஜநர்ரமயும் 

கரடப்பிடிக்கப்ெடும்.  

 இைண்டொயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முற்ெட்ட ைங்க 

இைக்கியமொை ெட்டிைப்ெொரையில்  வணிகம் 

என்ெது  

“வகொள்வதும் மிரக வகொள்ளொது  

வகொடுப்ெதும் குரை ெடொது”  
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விளங்க ஜவண்டும் என்று வணிகத்துக்கு உண்டொை  

வதொழில் தர்மம் வரையறுக்கப்ெட்டுள்ளது. ஒரு 

வெொருரள ெைம் வொங்கிக்வகொண்டு விற்கும் ஜெொது 

வொங்கிக்வகொள்ளும் ெைமும் அதிகமொக இருக்க 

கூடொது வகொடுக்கும் வெொருளும் குரைவொக இருக்க 

கூடொது, என்ெது ெழந்தமிழர் பின்ெற்றிய வதொழில் 

தர்மம் ஆகும்.  ெழந்தமிழர் ெண்ெொடு என்ெதில் 

மக்களின் தனிநெர் ஒழுக்கமும் வதொழில்ைொர் 

வநறிமுரைகளும் இரைந்து கொைப்ெடுகின்ைை.  

 தமிழில் திருக்குைள் அைத்துப்ெொல், 

வெொருட்ெொல் என்ை இைண்டு ெகுதிகளில் தனிமனித 

வதொழில் அைவநறிகரள விளக்குகின்ைது. இது தவிை 

ஜவறு ெை ெதிவைண் கீழ்க்கைக்கு நூல்களும் அைம் 

ெற்றி ஜெசுகின்ைை. ஆைொல் ஆங்கிைத்தில் 

ைொக்ைட்டீஸ் ஒருவரைஜய ஃெொதர் ஆஃப் தி எத்திக்ஸ் 

அைவநறியின் தந்ரத என்கின்ைைர். அவர் வகுத்த 

அைவநறிகளின் அடிப்ெரடரயப்  பின்ெற்றி 

அன்ஜெ வொ ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 
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அவருக்குப் பின் வந்த அறிஞர்கள் அவற்ரை  

ஜமம்ெடுத்தி எழுதி வருகின்ைைர்.  

 எம்.ஜி.ஆர்.  தைது ெடங்களில் தன்னுரடய 

கதொெொத்திைத்ரத ஒரு முன்மொதிரி கதொெொத்திைமொக 

உருவொக்குவொர். வக்கீல், மருத்துவர், விவைொயி, 

ெடஜகொட்டி,  ரிக்ஷொக்கொைன், குதிரை வண்டிக்கொைன் எை 

எந்தத் வதொழில் வைய்ெவைொக இருந்தொலும் அதில் அவர் 

ஒரு    முன்மொதிரி மனிதைொக விளங்குவொர். அவருரடய 

அரைத்துப் ெடங்களிலும் அவைது கதொெொத்திைம் 

வதொழில் வநறி முரைகரளப் பின்ெற்றும் முன்மொதிரி  

கதொெொத்திைமொக வடிவரமக்கப்ெடும். இந்நூலில் 

வக்கீைொக, வதொழிைதிெைொக, ெத்திரிரகயொளைொக, 

வெொறியொளைொக மருத்துவைொக அவர் நடித்துள்ள 

ெொத்திைங்களில் பின்ெற்றிய வதொழில் வநறிமுரைகள் 

விளக்கப்ெடுகின்ைை. 

 எம்.ஜி.ஆர். என்ைொல் அவர் ஓர்  ஏரழப் 

ெங்கொளன்;  வதொழிைொளர்களின் நண்ென்; 

அவருரடய ைசிகர்கள் ெடிக்கொத ஏரழ மக்கள் என்ை  

கருத்து நிைவுகின்ைது. இக்கருத்ரத முறியடிக்கும் 

வரகயில் அவருக்கு நிரைய ெடித்த ைசிகர்கள் 

இருக்கின்ைைர் என்ெரத விளக்கும் முரையில் சிை 

நூல்கள் வவளிவந்துள்ளை. இந்நூலில் எம்.ஜி.ஆர். 

ெடித்தவைொக வரும் ெடங்களில் அக்கதொெொத்திைங்கள் 

கொட்டும் ஜநர்ரம, வதொழில் வநறிமுரை குறித்து 

விளக்கப்ெடுகிைது. 

வ ொழில்  ர்மத்தின் ெசககள் 

 வதொழில் தர்மம் அல்ைது வதொழில்ைொர் 

வநறிமுரைரய அறிஞர்  மூன்று வரகயொக 

பிரிக்கின்ைைர்.  
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1. கடரம ைொர்ந்ததொகும்,  

2. அைவநறி ைொர்ந்ததொகும்,  

3. பின்விரளவு ைொர்ந்ததொகும். 

1. கடசம ைொர்ந்  வ ொழில்   ர்மம்  

  [Duty oriented] 

  சிை வதொழில்கள் கடரம உைர்ச்சியுடன் நொள், 

கிழரம, ஜநைம் ெொர்க்கொமல்  வைய்யும் வதொழில்களொக  

விளங்குகின்ைை.  கொவைர் ெணி, மருத்துவ  ெணி, 

தீயரைப்பு ெணி, ஜெருந்து ஓட்டுைர் ெணி 

ஆகியவற்ரை  எடுத்துக்கொட்டொகக் வகொள்ளைொம். 

இத்வதொழில்களுக்கு ஜநைம் கொைம் என்ெஜத 

கிரடயொது. ஒரு மருத்துவர் இைவு 12 மணிக்கு ஆழ்ந்த 

தூக்கத்தில் இருக்கும்ஜெொது உயிருக்குப் ஜெொைொடும் 

ஜநொயொளிக்கு ஜவண்டிய  சிகிச்ரைரயச்  வைய்ய 

ஜவண்டும் என்று அரழப்பு வந்தொல் அவர் உடஜை 

எழுந்து ஜெொய் உரிய சிகிச்ரைரய வைய்தொக  

ஜவண்டும். இது அவருரடய வதொழில் தர்மம் ஆகும். 

புதிய பூமி ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 
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2. அேவேறி ைொர்ந்  வ ொழில்  ர்மம்   

   [Ethics oriented] 

 ஆசிரியப் ெணி அைவநறி ைொர்ந்த வதொழில் 

தர்மத்துக்குச் சிைந்த எடுத்துக்கொட்டு ஆகும். ஆசிரியர் 

வதொழில் என்ெது ெொடங்கரள மட்டும் நடத்திவிட்டு 

மொைவர்களுக்குத்  ஜதர்வு ரவத்து மதிப்வெண் 

அளிப்ெஜதொடு நின்றுவிடொது. மொைவர்கரள 

ைமுகத்துக்கு ெயனுள்ள  வொழ்க்ரகக்கு ஏற்ை 

சிைந்தவர்களொகத்  தயொர்ெடுத்தும் அவர்கரள நல் 

வழிப்ெடுத்திப் புத்தி புகட்டும் வதொழிைொகும். 

இத்வதொழிரை ஆசிரியர் தைக்குத் தரும் ைம்ெளத்ரத 

மைத்தில் ரவத்துக்வகொண்டு வைய்யக் கூடொது.  

 ஆசிரியர் வதொழிலுக்கு அைசுப் ெள்ளிகளில் 

கல்லூரிகளில்  வழங்கும்  ைம்ெளத்ரத விட ெத்து 

மடங்கு குரைவொக தனியொர் கல்வி நிறுவைங்கள் 

வழங்கிைொலும்  தொம் வெறுகின்ை   குரைந்த 

ைம்ெளத்துக்கொக அவர்கள் தமது வதொழில் தர்மத்ரதக் 

‘ஆைந்த ஜேொதி’யில் மொைவர்களுடன் எம்.ஜி.ஆர். 
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குரைத்துக் வகொள்ளக்கூடொது, குரைத்துவிட  

முடியொது. தனியொர் கல்வி நிரையங்களில் ஜவரை 

ெொர்க்கும் ஆசிரியர்கள் தமது மொைவர்களுக்கு மிகச் 

கல்விரயயும் ஒழுக்கத்ரதயும் சிைப்ெொகப் புகட்ட 

ஜவண்டும்.   

3. பின் விசளவு ைொர்ந்   வ ொழில்  ர்மம்  

 [ Consequence oriented ] 

 வக்கீல் ெணி, வெொறியொளர் ெணி, மருத்துவர் 

ெணி ஜெொன்ைவற்ரைப் பின்விரளவு ைொர்ந்த 

வதொழிலுக்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். வக்கீல்கள் 

தம்முரடய கட்சிக்கொைர்களுக்கு உண்ரமயொகவும் 

ஜநர்ரமயொகவும் வழக்ரக நடத்தவில்ரை என்ைொல் 

கொட்டவில்ரை நிைெைொதியொை இவைது 

கட்சிக்கொைருக்குத்  தண்டரை கிரடக்கும்.  

 வெொறியொளர்கள் நொம் கட்டும் கட்டடங்கரளத் 

தைமொை வெொருட்கரளக் வகொண்டு உறுதியொக 

கட்டவில்ரை என்ைொல் அந்தக் கட்டடம் இடிந்து 

விழுந்து, மிகப் வெரும் உயிர்ச் ஜைதத்ரதயும் 

வெொருட் ஜைதத்ரதயும் ஏற்ெடுத்தும். இதைொல் 

விரளவுகள் ஜமொைமொக இருக்கும் என்ெரத 

உைர்ந்து தன்னுரடய வதொழிரை அை வநறியுடன் 

வைய்ய ஜவண்டும். இக்கருத்துக்கரள வலியுறுத்தும் 

வரகயில் எம்.ஜி.ஆர். தந்து கதொெொத்திைங்கரளத்  

வதொழில் தர்மம்  கொக்கின்ை முன்ஜைொடி 

கதொெொத்திைங்களொக வடிவரமத்தொர்.  

 அறிஞர் வெருமக்கள் வதொழில் வநறிமுரை  

அல்ைது வதொழில் தர்மம் என்ெரத ஜவவைொரு 

வரகயிலும் பிரிக்கின்ைைர்.  
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1. சுயொட்சி அல்லது சுய முடிவு [Autonomy] - இத் 

வதொழில் வநறிமுரை  ெயைொளியின் உரிரமகரள 

மதிக்கின்ைது. ஒரு வதொழிலின் மூைமொக ெயன் 

வெறும் ஒருவர் அத்வதொழில் குறித்த முடிவுகரள 

அவஜை எடுக்கும் உரிரம வெற்றிருக்கிைொர். மருத்துவ 

சிகிரைக்கு வரும் ஒரு ஜநொயொளி தைக்கொை 

சிகிச்ரைரய அவஜை முடிவு வைய்ய ஜவண்டும். 

2.  தீசமயற்ே நிசல [Non maleficence]-  ஒரு வக்கீஜைொ, 

மருத்துவஜைொ கைக்கொளஜைொ தைது ெயைொளிக்கு 

தைது ஜைரவயின் ெைரைப்  வெறுகின்ை அவருக்கு  

தீரம வைக்கூடிய வையல்களில் ஈடுெடுவது ஆகொது.  

3. ேன்சம [Beneficence] - வதொழில் திைன் ெரடத்த 

ஒருவரின் மூைமொக ஜைரவரயப் ெைம் வகொடுத்துப் 

வெறும் ெயைொளிக்கு அவைொல் நன்ரம மட்டுஜம 

கிரடக்க   ஜவண்டும்.   

4.  நீதி [Justice] – ஒரு வதொழிளில் ஜதர்ச்சி வெற்ைவர் 

தைது திைரமரயக் வகொண்டு ெயைொளிக்கு 

வகொடுத்துரவத்தவள் ெடம் - எம்.ஜி.ஆர்., எம்.ஆர்.ைொதொ 
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வழங்கும் ஜைரவயொைது ஜநர்ரமயொைதொக 

ைட்டத்துக்கு உட்ெட்டதொக இருக்க ஜவண்டும்.  

5. உண்சமத் ன்சம [Fidelity]- வதொழில் திைன் 

ெரடத்த வக்கீல், மருத்துவர், ெத்திரிரகயொளர் 

ஜெொன்ஜைொர் தன்னுரடய திைைொல் ெயன்வெறும் 

மக்களுக்கு உண்ரமயொை ஜைரவரய வழங்க 

ஜவண்டும்   இதில் புைட்டு பித்தைொட்டம் 

இருக்கக்கூடொது.  

வ ொழில்  ர்மத்தின் விதிமுசேகள்  

1. வ ொண்டுள்ளம் [Mission]: வதொழில் தர்மத்தின்ெடி 

இருந்து தன்னுரடய ஜைரவக்கொை   ஊதியத்ரத 

வெற்றுக்வகொண்டு உதவுஜவொர்  நொம் ெைத்துக்கொக் 

மட்டும் இப்ெணிரயச் வைய்யவில்ரை அவருக்கு 

நன்ரம வைய்ய கடரமப்ெட்டிருக்கிஜைொம் என்ை 

எண்ைத்துடன் வையல்ெட ஜவண்டும்.  

எம்.ஜி.ஆரின் வ ொழில்  ர்மமும் வ ொண்டுள்ளமும்  

 இன்ரைய  கதொநொயக  நடிகர்களிடம் 

வதொண்டுள்ளம் கொைப்ெடவில்ரை. எம்.ஜி.ஆர். 

ெைம் வொங்கிக் வகொண்டு நடித்தொலும் அவர் தைது  

ெடங்கரளப் ெொர்க்கும் மக்களுக்கு நல்ைவற்ரை 

மட்டும் அளித்து மகிழ்விக்க ஜவண்டும்.  நம்பிக்ரக 

ஊட்டும் கொட்சிகரளக் கொட்ட ஜவண்டும் என்ெதில் 

உறுதியொக இருந்ததொல் அவைது வதொண்டுள்ளம் 

மக்களிரடஜய வெருமதிப்ரெப் வெற்ைது.  

எம்.ஜி.ஆசரப் பின்பற்றிய ரொமரொேன்  

 ைொமைொேன் எம்.ஜி.ஆரின் வழிரயப் 

பின்ெற்றியது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. ஜகொடி 

ரூெொய்   வகொடுத்தொலும்   பீடி   குடிப்ெது   ஜெொை கூட  
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நொன் நடிக்க மொட்ஜடன் என்று தயொரிப்ெொளரிடம் 

உறுதியொக வைொன்ைவர் ைொமைொேன். அதைொல் அவர் 

கிைொமத்து மக்களின் விருப்ெ நொயகைொக விளங்கி 

ைொமைொேன் கிைொம ைொேன் என்ை சிைப்புப் வெயரும் 

வெற்ைொர். அவருரடய ெடங்கள் பூரே அன்ஜை 

விற்றுப் ஜெொயிை. அவர் அைசியலிலும் வவற்றி 

வெற்று அண்ைொ திமுகவின் நொடொளுமன்ை  

உறுப்பிைைொக ஐந்தொண்டு கொைம் மக்களுக்குச்  

ஜைரவ வைய்தொர்.  

2. உண்சம [Truth]:  ஜைரவ வழங்குெவரும், ஜைரவ 

வெறுெவரும் ஒருவருக்வகொருவர் உண்ரம 

உள்ளவர்களொக இருக்க ஜவண்டும். அடுத்தவரை 

ஏமொற்றும் எண்ைத்துடன் இருவரும் ெழகக் கூடொது.  

3. ைட்ட ரீதியொைது [Lawfulness] : வதொழில் தர்மத்தின் 

முக்கியமொை அம்ைம் என்ைவவன்ைொல் எந்த ஒரு 

வதொழிலும் ைட்டத்துக்கு உட்ெட்டதொக இருக்க 

ைொமைொேன்-நளினி திருமைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 
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எம்.ஜி.ஆர். ெடங்களில் வதொழில் தர்மம் 

ஜவண்டுஜம தவிை ைட்டத்திற்குப் புைம்ெொைதொக 

இருக்கக் கூடொது.   

4. ஒருங்கிச ப்பு [Integrity]: வதொழில் அறிவு வெற்று 

ஜைரவ வழங்கும் ஒருவர் உதட்டில் ஒன்றும் 

உள்ளத்தில்  ஒன்றுமொக வையல்ெடக்கூடொது.  மொனும் 

வமொழியும் ஒருரமப்ெட்டுச் வையல்ெட ஜவண்டும்.  

 “ேொவில் ஒன்று நிசைவில் ஒன்றும்  

 இருப்பென் மனி ன் அல்ல”  

என்று எம்.ஜி.ஆர். ஆரைமுகம் ெடத்தில் அரமத்த 

ெொடல் வரிகள் இந்த வநறி முரைரயத்தொன்  சுட்டிக் 

சுட்டுகிைது. 

5. சிேப்புத் ஜ ர்ச்சி  [Excellence]: ஒரு வதொழிலில் 

சிைப்புப் ெயிற்சி வெற்ை ஒருவர் ஒரு ெயைொளிக்குத் 

தன்ைொைொை ஜைரவரய வழங்கும் ஜெொது அச் 

ஜைரவரய ஏஜைொதொஜைொ என்று வைய்யக்கூடொது. 

ெயைொளி தன்ைொல் இயன்ைவரை சிைப்ெொக அச் 

ஜைரவரய வழங்கியொக ஜவண்டும்.  

பண்பு விதிமுசேகள்  

 வதொழில் அல்ைது வதொழில் அைவநறி என்ெது 

ஒரு குறிப்பிட்ட வதொழில் வைய்ெவர் தனிப்ெட்ட 

விதிமுரைகளின் வதொகுப்ெொகும். வொழ்க்ரகயின் 

சிைந்த ெண்புகள் மதிப்புகள்  ஜெொன்ைை  ஒரு 

மனிதனுக்கும் தனித்தனியொக இருக்கைொம். ஆைொல் 

வதொழில் தர்மம் என்ெது ைமுதொயத்திைைொல் 

ஒட்டுவமொத்தமொக ஏற்றுக் வகொள்ளக்கூடியதொக 

அரமய ஜவண்டும். இதரை  ெண்பு விதிமுரைகள் 

என்றும் குறிப்பிடுவர்.  
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 வதொழில் தர்மம் அல்ைது வதொழில் வநறிமுரை 

என்ெது ஒவ்வவொரு வதொழிலுக்கும் ஜவறுெட்டதொக 

இருந்தொலும் கூட வெொதுப் ெண்ெொக ஏற்றுக் 

வகொள்ளப்ெட்டரவ  ஜநர்ரம, நம்ெகத்தன்ரம, 

உண்ரமத்தன்ரம.  ஒருவர் மீது   மற்ைவருக்கு 

இருக்கஜவண்டிய ெைஸ்ெை மரியொரத, ைட்டத்திற்கு, 

கட்டுப்ெட்டு நடத்தல், ெயைொளிக்கு நன்ரம 

மட்டுஜம வைய்தல், தீரமரய விைக்குதல். ஒருவர் 

தொன் வழங்கும் ஜைரவக்கு வெற்ை ஊதியத்திற்கு 

மட்டுஜம வையல்ெடுதல் என்ை  எண்ைத்ரத 

விட்டுவிட்டு வதொண்டு மைப்ெொன்ரமயுடன் ஜைரவ 

வைய்வதொகும். இந்நரடமுரை  ெண்பு 

விதிமுரைகரளப் பின்ெற்றுதல் ஆகும்  

வ ொழில்  ர்மம் பற்றி அறிஞர்கள் கருத்து  

 வதொழில் தர்மத்தில் வணிக தர்மம் என்ெது 

முதல் ஜெொட்டு வதொழில் வைய்து அதைொல் வெறும் 

ைொெத்ரத அடிப்ெரடயொகக் வகொண்டதொகும். 

இந்நூற்ைொண்டில் வணிகத்தின் அடிப்ெரட 

ஜநொக்கஜம அதிக ைொெம் கிரடக்க ஜவண்டும் 

என்ெதொகும். அதிக ைொெம் வெற்ைொல் மட்டுஜம  

ஜெொட்டி ைந்ரதயில் வதொடர்ந்து நிற்க முடியும் என்ை 

விதிரய உைக மயமொக்கல் வகொள்ரகரயப் 

பின்ெற்றும் கொர்ப்ெஜைட் நிறுவைங்கள்  வரையறுத்து 

உள்ளை. மிக்ஸில்டன்  ஃபிஜையிட்ஜமன் என்ெவர் 

வதொழில் தர்மம், அைவநறி என்ெரவவயல்ைொம் தனி 

மனிதனுக்கு ஜதரவஜய தவிை நிறுவைங்களுக்கு 

அல்ை என்ெொர்.  

 சிை வெொருளொதொை  நிபுைர்கள் அைவநறி 

இல்ைொத வெொருளொதொைம் ஜகலி ெடத்ரத [caricature] 

ஒத்ததொகும். வெொருளொதொைச் சிந்தரை இல்ைொத 
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எம்.ஜி.ஆர். ெடங்களில் வதொழில் தர்மம் 

வநறிமுரைகள் ஜதவரதக் கரதகளுக்கு  [fairy tales] 

நிகைொைது என்ெர். 

 வெொருளும் அன்பும் ஒரு நொையத்தின் இரு 

ெக்கங்கரளப் ஜெொை ஒருவரிடம் இருக்க ஜவண்டும்.  

ஏஜதனும் ஒரு வரகயில் ெயன் அரடகிஜைொம் 

என்ெதற்கொக தன்னுரடய ெண்புகரள எவரும் 

இழக்கக்கூடொது. என்று அைவியைொர் கருதுவர்.   

வ ொழில்  ர்மத்ச ப் பின்பற்ேச் வைய்ெது எப்படி? 

 டொக்டர் விவவன்சிஜயொ ெைொஜைொ என்ெவர்   

வியொெொைம் வைய்வதில்  முக்கிய குறிக்ஜகொள்  ைொெம்  

ஈட்டுவது அல்ை மக்களுக்கு ஜைரவ வைய்வஜத 

என்ைொர். வவய்ஜை ரடைர்  என்ெவர் மக்களிடம் 

வதொழில் வநறி முரைகரள வலியுறுத்துவரத விட 

அைவநறிகரள கற்றுக் வகொடுப்ெஜத சிைந்தது 

என்ைொர். விதிமுரைகரள வலியுறுத்துவது என்ெது 

ைட்ட திட்டங்கரள உருவொக்கி தண்டரைகரள 

வரையறுத்து மக்கரள அச்ைத்தின் ஜெரில் 

அவற்ரைப் பின்ெற்ை வைய்வதொகும். அவ்வொறு 

வைய்வதொல் ெயன் ஒன்றும் கிரடயொது. 

அைவநறிகரளச் சிறு வயது முதல் கற்பித்து  

அவற்ரைப் பின்ெற்ை ஜவண்டும் என்ை எண்ைத்ரத 

அவர்கள் மைதில் உருவொக்குவஜத சிைந்தது. மக்கள் 

தொம் மைதொை ஏற்றுக் வகொள்ளும் வநறிகரள  

வொழ்க்ரகயில் பின்ெற்றுவது  உறுதி. 

 எம்.ஜி.ஆர். தைது ெடங்களில் தொன் ஏற்றிருக்கும் 

கதொெொத்திைத்ரத வதொழில் தர்மம் ஜெணுகிைவைொக 

உருவொக்கிைொர். ரிக்க்ஷொக்கொைன் ெடத்தில் ரிக்க்ஷொ   

ஓட்டும் வதொழிைொளி ஒருவர் தன் வண்டியில் 

ெயணிக்கும் இளம்வெண்ரை ெொதுகொப்ெொக 
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அரழத்துச்வைன்று அவர் ஜெொக ஜவண்டிய இடத்திற்கு 

வகொண்டு ஜெொய் ஜைர்க்க ஜவண்டும் என்ை அைவநறிக் 

கருத்ரத கொட்டியிருப்ெொர். இது கற்பிக்கப்ெட்ட 

அைவநறி அல்ை. எந்த நூலும் எந்த ஆசிரியரும் 

‘உன்னுரடய வண்டியில் ெயணிப்ெவரை 

ெொதுகொப்ெொக அரழத்துச் வைல்ை ஜவண்டியது 

உன்னுரடய கடரம என்று ஜெொதிக்கவில்ரை.  

 எம்.ஜி.ஆர். ரிக்க்ஷொக்கொைருக்வகை புதிய ஒரு 

வதொழில் தர்மத்ரத தைது ெடத்தின் வழியொக 

உருவொக்கிக் கொட்டுகிைொர். எம்.ஜி.ஆர். இளம் 

வெண்ணுக்கு ஏற்ெடும் ஆெத்துக்கரளச்   ைந்தித்து  

ெயணிக்கு ெொதுகொப்ெொை ெயைத்ரத அளிக்க 

முன்வந்தஜெொது ெடம் ெொர்த்த மக்கள் ஒவ்வவொரு 

ரிக்க்ஷொக்கொைரும் இதுஜெொன்ை வெொறுப்பு 

உைர்ச்சியுடன் நடந்து வகொள்ள ஜவண்டும் என்று 

எண்ைத் வதொடங்கிைர். ரிக்க்ஷொகொைர்களும் ெடத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரைப் ெொர்த்து இப் வெொறுப்புைர்ச்சிரயக் 

கற்றுக்வகொண்டைர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ரிக்க்ஷொக்கொைன் ெடத்தில் 

வண்டிகரள வரிரையொக நிறுத்த ஜவண்டும்; 

ெயைொளி வந்து ஜகட்கும் ஜெொது ஒவ்வவொரு 

வண்டியொக வரிரையொக ஜெொகஜவண்டும் என்று  

வநறிமுரைப்ெடுத்திைொர்.  அவர்கள் ஒருவஜைொடு 

ஒருவர் முண்டியடித்துக்வகொண்டு ெயணிக்கு 

வதொந்தைவு தைக்கூடொது என்றும் ஒரு வநறி முரைரய 

உருவொக்கிைொர். ஜமலும் வண்டியில் ஏறும் ஜெொது 

ஒரு வதொரகயும் இைங்கும் ஜெொது கூடுதைொக ஜவறு 

வதொரகயும் ஜகட்கும் ெழக்கம் இருந்ததைொல், இக் 

குழப்ெமும் துன்ெமும் ெயணிக்கு ஏற்ெடக்கூடொது 

என்ெதற்கொக    சுவரில்    ஒவ்வவொரு      இடத்துக்கும்  
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கட்டைம் எவ்வளவு என்ெரத எழுதிய 

அட்டவரைரயயும்  புதிதொக அறிமுகம் வைய்தொர்.  

 ெடம் ெொர்த்த ரிக்க்ஷொகொைர்கள் எம்.ஜி.ஆரைப் 

பின்ெற்றி தங்களின் நிறுத்தத்திலும் ஒரு 

அட்டவரைரய உருவொக்கிைர். வண்டிகரள 

வரிரையொக நிறுத்தி ெயணிகள் வந்தஜெொது  

ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்ைொக எடுத்துச் வைன்ைைர். ஆக 

ரிக்க்ஷொக்கொைன் ெடம் ரிக்க்ஷொக்கொைர்களுக்கொை 

வதொழில்  வநறிமுரைகரளக்  கற்றுக்வகொடுக்கும் 

ெொட நூைொகவும் வழிகொட்டியொகவும் அரமந்தது.   

 வதொழிைொளி ெடத்தில் ஜெருந்து நடத்துைைொக 

வரும் எம்.ஜி.ஆர். அக்கொைகட்டத்தின் ெழக்கப்ெடி 

உள்ஜள ஜெருந்தில்; இடமில்ரை என்ை 

சூழ்நிரையில் தன் அம்மொரவ கூட ஜெருந்தில்  ஏற்ை 

மறுத்துவிடுவொர்.  ஒருவர்    தொன்   வைய்யும்  வதொழில்  

ரிக்க்ஷொக்கொைன் – மஞ்சுளொ, ஜைொ , எம்.ஜி.ஆர். 
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எதுவொக இருந்தொலும் அத்வதொழிளுக்குரிய 

வநறிமுரைகரளப் பின்ெற்ை ஜவண்டும் என்ெரத 

கதொெொத்திைங்களின் மூைமொக வரையறுத்து எடுத்துக் 

கொட்டுவது எம்.ஜி.ஆர். பின்ெற்றி வந்த வதொழில் 

தர்மம் ஆகும்.  

ேடிகரிலிருந்து  சலெர் ெசர  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் ெடங்களில் தொன் ஏற்றுக்வகொண்ட 

கதொெொத்திைங்கரளச் ைமூக வெொறுப்புைர்ச்சியுடன்   

முன்மொதிரி கதொெொத்திைங்களொக அரமத்ததைொல் ெடம் 

ெொர்த்த ெைரும் அவரைப் பின்ெற்றி நடக்கத் 

வதொடங்கிைர். இைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆரைத் தரைவைொக 

ஏற்றுக்வகொண்டைர். ஆயிைத்தில் ஒருவன் ெடத்தில் 

அவர்  ஜெசிய ‘அவர்கள் இைசிகர்கள்] என்ரைத்  

தரையொக நிரைக்கின்ைைர், நொன் அவர்கரள என்  

உயிைொகக் கருதுகிஜைன்’ என்ை வைைத்ரதப்  ஜெொை 

அன்று முதல் இன்று வரை எம்.ஜி.ஆறும் அவைது 

இைசிகர்களும் உயிரும் உடலுமொக உண்ரமயொக 

இருக்கின்ைைர்.  

வதொழிைொளி – எம்.ஜி.ஆர்., நொஜகஷ், S.N.வைட்சுமி 
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வ ொழில் வேறிமுசேயின் ஜ செ 

 ஆல்ெர்ட் ஜகம்ஸ் என்ை அறிஞர் அைவநறி 

இல்ைொத மனிதன்  ஊருக்குள் அவிழ்த்து விடப்ெட்ட 

கொட்டு விைங்குக்கு  ஒப்ெொைவன் என்கிைொர். 

அைவநறி என்ெது ஒரு ஆற்றின் இருபுைமும்   

கொைப்ெடும் ஆற்ைங்கரைக்கு நிகைொைது.  ஏரிக்கரை, 

கண்மொய்க் கரை, குளக்கரை ஆகியவற்றின் கரைகள் 

தண்ணீர்  ஊருக்குள் ெொய்ந்து   ஜைதப்ெடுத்தி 

விடக்கூடொது அத்தண்ணீரை நீண்ட கொைத்துக்கு 

முரையொக ெயன்ெடுத்த  ஜவண்டும் என்ெதற்கொக  

எழுப்ெப் ெட்டரவயொகும். அவ்வொறு அைவநறி  

என்ெது மனிதரையும் ைமுதொயத்ரதயும் முரைப் 

ெடுத்துகின்ை ெணிரயச் வைய்கின்ைது. 

 வதொழில் தர்மம் அல்ைது வநறி முரை என்ெது 

இைொெத்தில் அல்ைது ெைத்தில் மட்டும் ஜெைொரை 

வகொண்ட   மனிதனுக்கு மொட்டப்ெடும் கடிவொளம்    

ஆகும்.   வநறிமுரைகரள உருவொக்கி அதரை மக்கள் 

பின்ெற்றும்ெடி வைய்ெவஜை அந்த மக்களுக்கு நல்வழி 

கொட்டும் தரைவன் ஆவொன். அவ்வரகயில் எம்.ஜி.ஆர். 

தன் கதொெொத்திைங்களின் மூைமொக ஒவ்வவொரு 

வதொழிலுக்கும் உரிய அைவநறிகரளக் கற்பித்து 

மக்கரள நன்வைறியில் வழிநடத்திச் வைன்ை  சிைந்த 

தரைவைொக விளங்கிைொர்.  

 ெடம் நடிப்ெதில் எம்.ஜி.ஆருக்வகன்று ைமூகப் 

வெொறுப்புைர்ச்சியும் வொழ்வியல் சிந்தரையும் 

வகொண்ட சிைந்த ஜநொக்கம் இருந்தது. அந் ஜநொக்கம் 

என்ைவவனில் தன் ெடத்ரதப் ெொர்க்கும் மக்கள் 

மகிழ்ச்சி அரடந்தொல் மட்டும் ஜெொதொது; நல்ை ெை 

விஷயங்கரளயும் கற்றுக் வகொள்ள ஜவண்டும் 

என்ெதொகும். அவர் ஒரு ஜமரடயில் ஜெசும்ஜெொது 
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தொன் இைந்த பிைகு எம்.ஜி.ஆர். என்ை ஒரு நல்ைவன் 

வொழ்ந்தொன் என்று பிற்கொைத்தில் மக்கள் என்ரைப் 

ெற்றி குறிப்பிட்டொல் அதுஜவ என் வொழ்வின் வவற்றி  

என்ைொர். அவைது ஜநொக்கம் இன்று உண்ரமயொயிற்று. 

அவரை வகட்டவர் என்று வைொல்ை எதிர்க்கட்சிகள் 

கூட அஞ்சும்ெடி அவர் நல்ைவர் என்று 

எல்ஜைொரிடமும் வெயர் வெற்று இருக்கின்ைொர்.  

 ஒரு நிறுவைத்தின் ஜமைொளர் என்ெவர் தன் கீழ் 

ஜவரை ெொர்க்கும் ெணியொளர்கரள முழு ஜநைமும்  

முழு அர்ப்ெணிப்ஜெொடு ஜவரை ெொர்க்கும் ெடி 

தூண்டிக் வகொண்ஜட இருப்ெொர். ஆைொல் தரைவர் 

என்ெவர் மக்கள்  தொன் வைய்யும் ஜவரைகளில் முழு 

அர்ப்ெணிப்பும் முழுத்திைரமயும் கொட்டும்ெடி  

அவர்கரள உருவொக்குவொர். எம்.ஜி.ஆர். ைமயம் 

ைொைொத ஒருவைொக வெொது நிரையில் நின்று 
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அரைத்துத் தைப்பு  மக்கரளயும்  

வநறிமுரைப்ெடுத்தி அவர்களின் வொழ்க்ரகக்கு 

வழிகொட்டும் அருளொளைொக நல்ைொசிரியைொக [ஜெச்சு 

வழக்கில் வொத்தியொைொக] உயர்ந்தொர்.  இக்கருத்ரத ஓர் 

நிகழ்ச்சி ரய குறிப்பிட்டுக்கொட்டி உறுதி வைய்யைொம்.  

 மூன்று ைக்கை  ெொைவண்டி ஓட்டும் வதொழிைொளி 

ஒருவர் நடிகர் அஜீத் வீட்டுக்குத் தைது  வண்டியில்  

ஏணிரய எடுத்துக்வகொண்டு வைன்ைொர். அஜித்  

வீட்டுக்குச் வைன்ைதும் அங்கிருந்த ஒருவர் ஏணிரய 

மொடியில் வகொண்டு  ஜெொய் ரவக்கும்ெடி கூறிைொர். 

இவரும் ரவத்து விட்டு வந்தொர்.  

 நடிகர் அஜித்  இவரைக் கண்டதும்  அதிக சுரம 

வகொண்ட ஏணிரய ஜமஜை வகொண்டுஜெொய் 

ரவத்துவிட்டு வந்துவிட்டீர்கள் என்று 

ெொைொட்டியஜதொடு நிற்கொமல் இவரைப்ெொர்த்து 

‘குடிப்பீங்களொ’ என்று ஜகட்டொர். அதற்குப் ெொைவண்டி 

ஒட்டி வந்த வதொழிைொளி ‘நொன் எம்.ஜி.ஆர். இைசிகன், 

எைஜவ பீடி, சிகவைட், மது ஆகியவற்ரைத் 

வதொடமொட்ஜடன்’ என்று ெதில்    கூறிைொர். இப் ெதிரை 

ஜகட்டு வியந்த நடிகர்  அஜித் குமொர் 

இத்வதொழிைொளிரயப் ெொைொட்டிக் கூலிரயக்   

வகொடுத்து  ‘இப்ெடிஜய  இருங்கள்  உங்கள் 

தரைவரின் வெயரை  கொப்ெொற்றுங்கள்’ என்று 

வைொல்லி  கூடுதைொக 50 ரூெொய் வகொடுத்து அனுப்பி 

ரவத்தொர். இன்ரைக்கும் இத்வதொழிைொளி மிகுந்த 

மகிழ்ச்சியுடன் இச்ைம்ெவத்ரத நிரைவு  கூர்கிைொர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தொன் ஏற்றுக்வகொண்ட கதொெொத்திைங்கள் 

மூைமொக மக்களிரடஜய ஏற்ெடுத்திய நல்ை ெை 

மொற்ைங்கள் அவர் வைய்த குறிப்பிடத் தக்க அைவநறிப் 

புைட்சி ஆகும். 



Tamil Heritage Foundation International

19 
 

முரைவர். வை. இைொஜேஸ்வரி  

2. மருத்துெரொக எம்.ஜி.ஆர். 

 

 

 

 

 

 

 

 புதிய பூமி (1968), ஆயிைத்தில் ஒருவன் (1965), 

தர்மம் தரைகொக்கும் (1963) ஆகியவற்றில் எம்.ஜி.ஆர். 

மருத்துவைொக நடித்திருக்கிைொர். மூன்று ெடங்களிலும் 

அவர் மருத்துவத் வதொழில் தர்மத்ரதப் 

பின்ெற்றுகின்ை சிைந்த மருத்துவைொக அவருரடய 

கதொெொத்திைத்ரத வடிவரமத்துள்ளைர். மருத்துவ 

ஜைரவ வைய்ஜவொருக்கு எம்.ஜி.ஆரின் 

கதொெொத்திைங்கள் முன் மொதிரியொக உள்ளை.  

மருத்துெத் வ ொழில்  ர்மம் 

மருத்துவர் தர்மம் குறித்து  நொன்கு  விதிமுரைகள் 

வகுக்கப்ெட்டுள்ளை,  

1.  தைக்குரிய  சிகிச்ரைரயத் வதரிவு வைய்வதில்  

அல்ைது மருந்து எடுப்ெதில் ஜநொயொளிக்குப் 

பூைை உரிரம உண்டு,  

2. மருத்துவர் ஜநொயொளியின் நைரைக் கருதி 

மட்டுஜம சிகிச்ரை வைய்யஜவண்டும்,  

3.  ஜநொயொளிக்குத்  தீங்கு ஏற்ெடுத்தும் வையலில் 

மருத்துவர் ஈடுெடக்கூடொது,  



Tamil Heritage Foundation International

20 
 
எம்.ஜி.ஆர். ெடங்களில் வதொழில் தர்மம் 

4.  நியொயமொை ஜநர்ரமயொை சிகிச்ரைரய 

மருத்துவர் ஜநொயொளிக்கு வழங்க ஜவண்டும்.   

 இந்த நொன்கு தர்மங்கரளயும் பின்ெற்றிைொல் 

அவர் மிகச் சிைந்த மருத்துவர் என்று 

ஜெொற்ைப்ெடுவொர். 

திருக்குேளில் உ வும் ஜேொயும்  

 வள்ளுவர் மருந்து என்ை அதிகொைத்தில் ஜநொய், 

மருந்து, மருத்துவர் மற்றும் சிகிச்ரை ெற்றி 

வதரிவித்துள்ளொர்.  ஜநொய் கொைணிகள் ெற்றி 

குறிப்பிடும் ஜெொது உைவும் முக்கிய கொைணி 

என்கிைொர்.  

“மிகினும் குரையினும் ஜநொய்வைய்யும் நூஜைொர்  

வளி முதைொ எண்ணிய மூன்று”  

என்ை குைளில் உைவு அளவுக்கு மிஞ்சி உண்டொலும் 

ஜதரவயொை அளவு உண்ைொ விட்டொலும் ஜநொய் 

புதியபூமி – எம்.ஜி.ஆர். 
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வரும் என்று வள்ளுவர் எடுத்தியம்புகிைொர். 

இன்வைொரு குைளில்  

 “அற்ைொல் அளவறிந்து உண்க அஃதுதம்பு 

வெற்ைொன்  வநடிதுய்க்கும் ஆறு”  

என்கிைொர். இக்குைள் ஒருவன் நீண்ட கொைம் நல்ை 

உடல்நைத்துடன் உயிர் வொழ ஜவண்டும் என்று 

விரும்பிைொல் அவன் அளவுடன் ைொப்பிட ஜவண்டும், 

முன்பு ைொப்பிட்டது வைரித்து முடிந்து மீண்டும் ெசி  

எடுத்த பிைகு உைவு உண்ை ஜவண்டும் என்ை 

இைண்டு முக்கிய கருத்துக்கரள எடுத்துக் 

கூறுகின்ைது. இக்கருத்ரத தர்மம் தரைகொக்கும் 

ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கொட்சியில் விளக்கிக்  

ெரடத்து கொட்டியிருப்ெொர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தர்மம் தரைகொக்கும் ெடத்தில் ஒரு 

இைவை மருத்துவமரை நடத்துவொர். அங்கு 

சிகிச்ரைக்கு வரும் ஏரழ ெைக்கொை ஜநொயொளிகளின் 

ஜநொய்க்கு கொைைஜம ஒருவருக்குப் ஜெொதிய  உைவு 

கிரடக்கொததும் மற்வைொருவர் அளவுக்கு அதிகமொக 

உண்டதும் தொன் என்ெரத ெடம் ெொர்க்கும் 

மக்களுக்கு எளிரமயொகப் புரிய ரவக்கும் ஒரு 

கொட்சி வடிவரமக்கப்ெட்டிருக்கும்.  

அந்தக் கொட்சி வருமொறு  

எம்.ஜி.ஆர். (டொக்டர்) : (ெரிஜைொதரை முடிந்த பிைகு) 

வொங்க, உடல் உரழப்பு இல்ைொததொைதொன் 

உங்களுக்கு ஜீைைக் ஜகொளொறு ஏற்ெட்டிருக்கு. 

ஜேொயொளி (ப க்கொரர்) : அப்ஜெொ திைம் ஒரு நொலு 

ரமல் நடக்கட்டுங்கொளொ? 
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எம்.ஜி.ஆர். : சும்மொ நொலு ரமல் நடக்கிைதவிட நொலு 

ஜெருக்கு பிைஜயொேைப்ெடுை மொதிரி ஏதொவவதொரு 

ஜவரை வைய்யுங்க. உடம்புக்கும் ஜதகப்ெயிற்சி 

ெண்ணுை மொதிரி இருக்கும், உள்ளத்துக்கும் வதம்ெொ 

இருக்கும். 

ஜநொயொளி நன்றி வைொல்லி ஜெொகும்ஜெொது . . . 

எம்.ஜி.ஆர்.: ைொர் ஃபீஸ் எங்க? 

ஜேொயொளி : என்ை ைொர் இைவை மருத்துவமரைன்னு 

ஜெொட்டுருக்குது நீங்க வந்து ஃபீஸ் ஜகக்குறீங்க . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : ம் . . . உங்களப்ஜெொை 

இருக்குைவுங்கள்ட்ட வொங்கி இைவைமொக 

இல்ைொதவங்களுக்கு மருத்துவம் ெொக்குஜைொம் 

புரியுதொ? ெத்து ரூெொய் வகொடுத்துட்டு ஜெொங்க . . . 

நல்ைொ நடங்க. 

 அடுத்து வரும் ஏரழ ஜநொயொளிரய 

ெரிஜைொதித்துவிட்டு 

தர்மம் தரைகொக்கும் – எம்.ஜி.ஆர். 
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எம்.ஜி.ஆர். : ம்ம் உைக்கு மருந்து ஜதரவயில்ை 

ஓய்வுதொன் ஜவணும், இைண்டு நொள் நீ ஓய்வு 

எடுத்துக்ஜகொ. 

ஜேொயொளி (ஏசழ) : அது எப்ெடிங்க முடியும், நொன் 

ஜவரைக்கு ஜெொகரைன்ைொல் வீட்ை பிள்ரள 

குட்டிக எல்ைொம் ெட்டினியொய் கிடக்குஜம. 

எம்.ஜி.ஆர். : நீ ஓய்வு எடுக்கரைைொ இதயம் வைம்ெ 

ெைவீைமொயிடும். 

(ெைக்கொைனிடம் வொங்கிய ஃபீஸ் ெைத்ரத அந்த 

ஏரழக்கு வகொடுத்து  . . .) இந்தொ இத வச்சுக்கிட்டு 

பிள்ளகுட்டிகளுக்கு ைொப்ெொடு ஜெொடு, நீ நல்ைொ ஓய்வு 

எடு. 

ஜேொயொளி : தர்மபிைபு, மகைொைன் நீங்க நல்ைொ 

இருக்கனும். 

எம்.ஜி.ஆரும் உ வின் சிேப்பும்   

 எம்.ஜி.ஆர். உைவுக்கு தைது  வொழ்வில் மிகுந்த 

முக்கியத்துவம் அளித்தொர். தொன் ைறிய கதொெொத்திைம் 

தர்மம் தரைகொக்கும் – எம்.ஜி.ஆர். 
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ஏற்று ெதிஜைொரு வருடங்கள் நடித்து வந்த 

கொைத்திலும் தன்னுடன் இருப்ஜெொருக்கு தொைொளமொக 

தன்ைொல் இயன்ை வரகயில் உைவு வழங்குவொர். 

தை வீட்டுக்கு வந்தவர்கரள எல்ைொம் ைொப்பிட 

ரவத்தது அவருரடய தொயுள்ளத்ரதக் கொட்டியது. 

உைவும் ஆஜைொக்கியமும் ஒன்றுடன் ஒன்று 

இரைந்தது என்ெதில் மொைொத நம்பிக்ரக 

வகொண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர். தொன் ைொப்பிடும் 

உைரவஜய தன்னுடன்  ெடப்பிடிப்பில் இருக்கும் 

அரைவருக்கும் வழங்கும்ெடிச் வைய்வொர். ைக 

நடிகர்கள் குடித்து உடம்ரெக் வகடுத்துக் 

வகொள்கிைொர் என்ெரத அறிந்தொல் தக்கவரிடம் 

வைொல்லி அவர் தைது  உடம்ரெக் வகடுத்துக் 

வகொள்ளக் கூடொது, என்று அறிவுரை வைொல்லும்ெடிச் 

வைய்வொர். புதிய நடிகர்களுக்கு உடம்ரெப் 

ஜெணுவது குறித்து ஜநைடியொக அறிவுரை 

வழங்குவொர்.  

 எம்.ஜி.ஆர்.  தைது  ெடங்களில் ஆஜைொக்கியமும் 

உடல் வலிரமரயயும் வகொண்டவைொகஜவ நடித்தொர். 

ஜநொய் தொக்கி ெடுக்ரகயில் வீழ்ந்து கிடக்கும் 

ஜநொயொளியொக நடித்ததில்ரை. ஆஜைொக்கியத்தின் 

அரடயொளமொக  [ICON OF HEALTH] விளங்கிைொர். 

அதைொல் முதுரம கொைைமொக அவர் சிறுநீைகம் 

வையலிழந்து மொற்று சிறு நீைகம் வெொருத்தப்ெட்ட 

ஜெொதும், மூரளயில் ைத்தம் உரைந்து அதற்கு 

சிகிச்ரை வெற்ை ஜெொதும் அவைது உடம்பு 

சிகிச்ரைக்கு நன்கு ஒத்துரழத்தது என்று 

மருத்துவர்கள் வதரிவித்தைர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். அவமரிக்கொவில் சிகிச்ரை வெற்று 

அங்கிருந்து தமிழ்நொட்டுக்கு முதல்வைொகஜவ 
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திரும்பிைொர். இங்கு வந்தவுடன் தைக்குக் கிரடத்த  

சிகிச்ரை மற்ைவர்களுக்கும் கிரடக்க ஜவண்டும் 

என்ெதற்கொக மொற்று சிறுநீைகம் வெொருத்தியவர் 

யொைொக இருந்தொலும் அவர் வதொடர்ந்து 

எடுத்துக்வகொள்ள ஜவண்டிய மருந்துகரள அவருக்கு 

இைவைமொக அைசு மருத்துவ மரைகளில் 

அளிக்கும்ெடி ஆரையிட்டொர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தைது ஆட்சியில் தமிழகம் ஜநொயற்ை 

உடல் நைம் நிரைந்த மக்கள் வொழும் புதிய பூமியொக 
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இருக்க ஜவண்டும் என்று திட்டமிட்டொர். ஜநொயற்ை 

வொழ்ஜவ குரைவற்ை வைல்வம் என்ெரத வொழ்வின் 

தொைக மந்திைமொக ஏற்றுக்வகொண்ட எம்.ஜி.ஆர். 

எப்ஜெொதுஜம ஆஜைொக்கியத்துக்கு முன்னுரிரம 

அளித்தொர். குழந்ரதகளுக்குச் ைத்துைவு திட்டமும் 

முதிஜயொர்களுக்கு மதிய உைவுத்  திட்டமும்  அவர் 

வகொண்டுவந்ததற்கு முக்கிய கொைைம் அவர் 

அரைவரும் ஆஜைொக்கியமொக வொழஜவண்டும் என்று 

கருதியதொகும். சித்த மருத்துவ அடிப்ெரடயில்  

உைஜவ மருந்து என்ை வகொள்ரகப் பிடிப்புடன் 

வொழ்ந்தவர் எம்.ஜி.ஆர். திைமும் ஜவர்க்க ஜவர்க்க 

உடற்ெயிற்சி வைய்தல், வொைம் ஒரு முரை எண்வைய் 

குளியல், மொதம் ஒரு முரை  குடல் கழுவுதல், 

ஜெொன்ைவற்ரைத்  தைது வொழ்வில் கரடப்பிடித்து 

வந்தொர். முக்கியமொை ஜவறு ெை சுகவீைத்துக்கு 

ஆங்கிை மருத்துவர்கரளயும் நொடிைொர். 

ஆஜைொக்கியமொகவும் இளரமயொகவும் வொழ்ந்த 

எம்.ஜி.ஆர். தைது ெடங்களில் மருத்துவைொக நடித்து 

ஆஜைொக்கியம் ெற்றிப் ஜெசியது நமெகத்தன்ரம 

உரடயதொக மக்களுக்குத் ஜதொன்றியதொள் ெடம் நல்ை 

வவற்றிரயப் வெற்ைது.  

மருத்துெப் பூைொரிகள் [QUACKERS] 

 ஒரு கொைகட்டத்தில் உைகவமங்கும்  பூைொரிகள் 

ெைர் இரைவனின் வெயைொல் ஜநொரய 

குைப்ெடுத்துகிஜைொம் என்று ஏமொற்றி வந்தைர். 

அவர்கரள ஆங்கிைத்தில் QUACKERS என்ெர் 

QUACKER என்ைொல் ஏமொற்றுப் ஜெர்வழிகள், 

மருத்துவம் ெற்றி ஒன்றும் வதரியொதவர்கள் என்ெது 

வெொருள். ஆைொல் அவர்கஜளொ மருத்துவம் 

ஜேொதிடம், வொை ைொஸ்திைம் ஜெொன்ைவற்றில் தொம் 
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நிரைந்த  அறிவு வெற்றிருப்ெதொக மக்களிடம் 

நடித்துக் வகொண்டிருந்தைர். 

 உைகில் ெை நொடுகளில்  கிபி 1665 ஆம் ஆண்டு 

பிஜளக் என்னும் ஜநொய் தொக்கி ஏைொளமொஜைொர் 

உயிரிழந்தைர். அப்ஜெொது இந்தக் குவொக்கர்ஸ் 

எைப்ெடும் ஜெொலி மருத்துவர்கள்  மருந்து மந்திைம் 

தொயத்து ஜெொன்ை சிை வெொருட்கரளக் வகொண்டு 

மந்திை உச்ைொடைம் வைய்து இந்ஜநொரய குைப்ெடுத்த 

முடியும் என்று மக்களிடம் தமக்குத் வதரிந்த 

வித்ரதகரளக் கொட்டிைர்.  அச் ைமயத்தில் பிரிட்டிஷ் 

அைசு தொன் ஆட்சி வைய்து வந்த நொடுகளில் உள்ளூர் 

மருத்துவர்கரளக் ரகது வைய்து சிரையில் 

அரடத்தது. இந்நடவடிக்ரகயில் சித்த, ஆயுர்ஜவத, 

ஜ ொமிஜயொெதி மருத்துவர்களும் சிரை வைன்ைைர். 

ரகதுக்குப் ெயந்த ஜவறு சிைர் மருத்துவத் வதொழிரை 

விட்டு ஜவறு வதொழிலுக்கு மொறிவிட்டைர். 

அஜைொெதி மருத்துவம் மட்டுஜம புழக்கத்தில் 

நின்ைது. மற்ைரவ மரைந்து ஜெொயிை.  

 ெகுத்தறிவு மற்றும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் 

ெற்றிய அறிவு வைன்று ஜைைொத மரைக் 

கிைொமங்களிலும் நொகரிகத்தின் ைொயல் எட்டொத 

குக்கிைொமங்களிலும் பூைொரிகள் மருத்துவமும் வைய்து 

வந்தைர். அவர்கள் அஜைொெதி மருத்துவம் அல்ைது 

ஆங்கிை மருத்துவம் தமது ெகுதிகளில் நுரழய 

முடியொதெடி கவைமொகச் வையல்ெட்டைர். 

முரையொை மருத்துவ சிகிச்ரை வெை விடொமல் 

மக்கரளக் கடவுளின் வெயைொல் அச்சுறுத்திைர்.  

 புதிய பூமி என்ை ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். கதிைவன் 

என்ை வெயரில் அஜைொெதி மருத்துவைொக  நடித்திருந்தொர்.  
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இவர் ஒரு விெத்து கொைைமொக ஒரு கிைொமத்ரத  

வந்தரடவொர். அங்கு பூைொரி ஒருவர் தன்ரை 

ஆஞ்ைஜநய ெக்தன் என்று வைொல்லிக்வகொண்டு 

அப்ெொவி மக்கரள கடவுள் வெயைொல் மருத்துவம் 

வைய்வதொகச் வைொல்லி ஏமொற்றி வகொண்டிருப்ெொர். 

கதிைவன் அம்மக்களுக்கு முரையொக சிகிச்ரை 

அளிப்ெொர். ெைர் விஷக் கொய்ச்ைலில் இருந்து  

பிரழத்துக் வகொள்வொர்கள்.  

 மரைக் கிைொமத்து மக்கள் தொம் குைம் 

அரடவரதக் கண்டு இப்ெடி ஒரு மருத்துவர் 

நம்மிரடஜய இல்ரைஜய என்று வருத்தம் அரடவர். 

கதிைவன் தன் ஊைொை வைன்ரைக்குத்  திரும்பியதும் 

அங்கு அவருரடய முரைப்வெண் ஒரு  

மருத்துவமரைக்கு  உரிரமயொளைொகி  அதற்குத் 

திைப்பு விழொ நடக்கும்ஜெொது ‘அதில் 

கைந்துவகொண்ட மரைக் கிைொமவொசி ஒருவர் வியந்து 

ஜெொவொர். அவர் எம்.ஜி.ஆரை ெொர்த்து . . . 

புதிய பூமி – வேயைலிதொ, எம்.ஜி.ஆர். 
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கிரொமெொசி : இன்வைொரு ஆஸ்ெத்திரியொ? இந்த 

ஊர்ைதொன் ஒரு வெரிய ஆஸ்ெத்திரி இருக்ஜக 

எம்.ஜி.ஆர். : ஒரு ஆஸ்ெத்திரி என்ை இப்ெடி ெை 

ஆஸ்ெத்திரிகள் இருக்கு. 

கிரொமெொசி : இப்ெடி ஒரு ஆஸ்ெத்திரி எங்க ஊர்ை 

இருந்தொல், நொங்க எத்தரை உயிரைக் 

கொப்ெொத்தியிருப்ஜெொம். அட எங்க ஊர்ை ஜவண்டொம் 

சுத்தியிருக்கிை கிைொமங்கள்ையொவது  இருக்கக் 

கூடொதொ? 

எம்.ஜி.ஆர். : அப்ஜெொ அவங்களுக்கும் இந்த 

பூைொரிதொன் டொக்டைொ? 

கிரொமெொசி : அது எங்க தரைவயழுத்து தம்பி. 

வநற்றிஜவர்ரவ வைொட்ட வைொட்ட நொங்க 

ெொடுெடுஜைொம்.  அந்த வநற்றி ஜவர்ரவயொை கூட 

எங்க தரைவயழுத்த அழிக்க முடியொது. கொட்டு 

மிருகங்கள விைட்டியடிக்கிை ைக்தி உள்ளவங்க நொங்க. 

புதிய பூமி – முத்ரதயொ, எம்.ஜி.ஆர். 
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ஆைொ கண்ணுக்கு வதரியொம வந்து ைொகடிக்கிை கடும் 

ஜநொய்கரள விைட்டியடிக்கிை ைக்தி எங்ககிட்ட இல்ை 

தம்பி. அது மட்டும் இருந்தொல் எங்க கிைொமஜம புது 

வொழ்வு வெற்று புதியபூமியொயிடும். 

 இரதக்ஜகட்டதும் இனி தொன் மருத்துவ ெணி 

வைய்ய ஜவண்டிய இடம் அந்த கிைொமம்தொன் என்று 

முடிவுவைய்து கிைொமத்திற்குப் ஜெொய்விடுவொர். 

வைன்ரையில் மருத்துவருக்கு நல்ை வருமொைம் 

கிரடக்கும் என்ைொலும் கூட ெைத்ரத முக்கியமொகக் 

கருதொமல் எம்.ஜி.ஆர். கிைொமத்துக்குச் வைன்று 

மக்களுக்கொை ஜைரவஜய முக்கியம் என்று கருதி 

சிைப்ெொகச் வையல்ெடுவொர்.  

 புதிய பூமி ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவ 

சிகிச்ரை வைய்ய வந்திருக்கும் சிறிய கிைொமத்தில் 

அவருக்கு ஒரு வீட்ரட மருத்துவமரை 

நடத்திக்வகொள்ளும்ெடி வகொடுப்ெொர். ஜவண்டிய 

வைதிகரள கதொநொயகி வேயைலிதொவும் அவருரடய 

சித்தப்ெொவும் வைய்து தருவர். அப்ஜெொது அங்கு ஒரு 

தொய்க்கு விஷக்கொய்ச்ைல் ஏற்ெட்டு மந்திைவொதியின் 

சிகிச்ரை ெலிக்கொமல் மருத்துவ மரைக்குக் வகொண்டு 

வந்திருப்ெொர்கள். எம்.ஜி.ஆர். ஊசி ஜெொட்டு 

சிகிச்ரையிளிக்கும் முயற்சியில் ஈடுெட்டு இருப்ெொர். 

மந்திைவொதி   ஊர் மக்களிடம் இந்த மருத்துவ 

சிகிச்ரையொல் அந்தப் வெண் இைந்து ஜெொவொஜள 

தவிை உயிர் பிரழக்க மொட்டொள் என்று அச்சுறுத்தி 

மிைட்டிக் வகொண்டு இருப்ெொர்.  

பூைொரி : அய்யய்ஜயொ அய்யய்ஜயொ மொரியொத்தொக்கு 

அைகு குத்திக்கிை இந்த உடம்புை இந்த மகொெொவி 

ஊசிய குத்துைொன்ய்யொ. அய்ஜயொ மகமொயி ஒரு உயிை 



Tamil Heritage Foundation International

31 
 

முரைவர். வை. இைொஜேஸ்வரி  

ஊசிய ஜெொட்டுக்குத்தி அநியொயமொ வகொை 

ெண்ைப்ெொக்குைொஜை இந்த ெட்டைத்து டொக்டரு. 

இஜதொ ெொருங்கய்யொ இனி இந்த ஆளு ஊருை 

இருந்தொ இந்த ஊரைஜய சுடுகொடொக்கிருவொன் 

வொங்கய்யொ அந்த ஆள ஊைவிட்ஜட துைத்தைொம், 

வொங்கய்யொ வொங்க. [அந்ஜநைம் ஒரு சிறுவன் 

எம்.ஜி.ஆரின் மருத்துவ மரையில் இருந்து வவளிஜய 

வருவொன்]  

பூைொரி; ெொர்த்திங்களொயொ அந்த அம்மொரவ 

வகொன்னுட்டு இந்தப் புள்ளய அநொரதயொ 

ஆக்கிட்டொன்யொ. நொன் அப்ெஜவ வைொல்ைை, மகமொயி 

தயவில்ைொம உடம்பு வைொகமொகி ஜெொயிடுமொ. . .? 

சிறுென் : இல்ை பூைொரி அய்யொ எங்கம்மொ 

வெொளச்சுக்கிட்டொங்க. 

பூைொரி : என்ை உங்கம்மொ வெொளச்சுக்கிட்டொளொ? 

சிறுென் : ஆமொ நீயுந்தொன் ெத்துநொளொ மந்திைம் 

வேபிச்ை,  மருந்து வகொடுத்த இப்ெ ெொருங்கய்யொ 

புதிய பூமி – பூைொரி, கிைொம மக்கள் 
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எங்கம்மொ ஒஜை ஊசியிை வெொளச்சுக்கிட்டொங்க. 

ஊர் மக்கள் : என்ைய்யொ வைொல்ைொன் இவன். 

பூைொரி : அட ஜெொய்யொ வெொடிப்ரெய வெொய் 

வைொல்ைொன்.  நீங்க ஜவை. 

சிறுென் : ைத்தியமொ வைொல்ஜைன். வெொய் வைொல்ைை. 

ஊர் மக்கள் : ெொத்தியொய்யொ வயித்திை அடிச்சி 

ைத்தியம் ெண்ைொன். 

[ஊர் மக்கள் உள்ஜள வந்து ஜநொயொளிரயப்  

ெொர்த்தல்.] 

ஜேொயொளி : டொக்டைய்யொ நீங்க நல்ைொயிருக்கனும். 

 ஊர்மக்கள் எம்.ஜி.ஆரைப் ெொைொட்டி அவருக்கு 

தங்களுரடய முழு ஆதைரவயும் அளித்தொர்கள். 

மந்திைவொதியின் வையைொல் அதுவரை ெயந்திருந்த 

மக்கள் அப்ஜெொது முதல்முரையொக ெய உைர்வு 

நீங்கியிருப்ெர்.   

முன்மொதிரி மருத்துெர் எம்.ஜி.ஆர்.  

 ஒரு மருத்துவனின் கடரம என்ெது 

மருத்துவைொக இருந்து வகொண்டு தைக்கு வருமொைம் 

வைக்கூடிய அரைத்து வழிகரளயும் திைந்து 

ரவத்துக் வகொண்டு  வரும் ஜநொயொளிகளுக்கு 

குரைவொை சிகிச்ரைகரள அளித்து அதிக அளவு 

வருமொைம் வெறுவது அல்ை. மொைொக தன்னுரடய 

வைதிகரள குரைத்துக் வகொண்டு மருத்துவ வைதி 

அதிக அளவில் ஜதரவப்ெடும் கிைொமங்கள், 

குக்கிைொமங்கள், மொற்றுத் திைைொளிகள், மைநைம் 

ெொதிக்கப்ெட்ஜடொர்கள் எை அதிகளவு 
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ெொதிக்கப்ெட்ஜடொருக்கு சிகிச்ரை வழங்குவஜத 

மருத்துவர் தர்மத்தின்ெடி சிைப்பு. இவ்வரகயில் 

எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவைொக நடித்த ெடங்களில் 

மருத்துவத் வதொழில் தர்மத்ரத தீவிைமொக பின்ெற்றும் 

மிகச்சிைந்த முன்னுதொைைமொக விளங்கியுள்ளொர்.  

 புதிய பூமி ெடத்தில் ஒருவருக்கு அவைைமொக 

அறுரவ சிகிச்ரை வைய்ய ஜவண்டிய நிரையில்  

அங்கு ஒரு சின்ை சிம்னி விளக்கு மட்டுஜம உண்டு. 

அச் சிறிய விளக்கின் வவளிச்ைத்ரத வகொண்டு தொன் 

அறுரவ சிகிச்சிரயச் வைய்ய ஜவண்டும் எம்.ஜி.ஆர். 

அறுரவ சிகிச்ரை வைய்வதற்கு தயொைொகும்ெடி 

கூறுவொர். அவருக்கு உதவியொளைொக இருந்த 

வேயைலிதொ சிகிச்ரைக்கொை ெணிகளில் அவைை 

அவைைமொக ஈடுெடுவொர்.  

 எம்.ஜி.ஆரின் முரைப்வெண் ஷீைொ கிைொமத்து 

மருத்துவமரையில் அவைை சிகிச்ரைக்கு ஒரு 

மருத்துவைொக உடனிருந்து உதவொமல் தன்னுரடய 

வநக்ைஸ் வேயைலிதொவின் கழுத்தில் கிடந்ததொல் 

அரத வேயைலிதொ தன்னிடமிருந்து திருடி இருப்ெொர் 

என்று ைந்ஜதகப்ெட்டு வேயைலிதொவுடன் 

ைண்ரடயிடுவொர்.  

 ஷீைொ மருத்துவ சிகிச்ரைக்கொை உதவிகரள 

வேயைலிதொவும்   வைய்ய விடொமல் தடுத்து அந்த 

வநக்ைரைப் ெறிக்கும் முயற்சியில் இருப்ெொர். 

அப்ஜெொது ஷீைொவும் ஒரு மருத்துவர் என்ெதொல் 

எம்.ஜி.ஆர். ஷீைொரவ ெொர்த்து விரைவொக எைக்கு 

உதவி வைய்வதற்கொை ஏற்ெொடுகரள வைய் என்று 

கூறும் ஜெொது ‘முடியொது’ என்று ஷீைொ 

மறுத்துவிடுவொர். அவள் கிடக்கிைொள் நொன் 
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உதவுகிஜைன் என்று வைொல்லும் வேயைலிதொ 

எம்.ஜி.ஆருக்கு தன்ைொைொை உதவிகரளச் வைய்வொர்.  

 வேயைலிதொ சிறிய விளக்கிலிருந்து வந்து 

வகொண்டிருக்கும் சுடரின் குரைந்த வவளிச்ைத்தில் 

அறுரவ சிகிச்ரை எம்.ஜி.ஆர். வைய்து முடிக்கும் 

வரை விளக்கு அரைந்துவிடொமல் இரு 

கைங்கரளயும் சுடருக்கு ெொதுகொப்ெொக ரவத்தெடி 

இருப்ெொர். உதவியொக நிற்ெொர்.  

 அறுரவ சிகிச்ரை முடிந்து கட்டுப்ஜெொட்டு 

முடிந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். வேயைலிதொவின் 

உள்ளங்ரககரளப் ெொர்க்கும்ஜெொது அவைது 

உள்ளங்ரக வவந்து ஜெொயிருக்கும், தன்னுரடய 

மருத்துவ ஜைரவக்கொக தன் சுக துக்கங்கரள 

ெொைொமல் தன்ஜைொடு இருந்து இரைந்து 

வையல்ெடும் வேயைலிதொரவ நிரைத்து எம்.ஜி.ஆர். 

மகிழ்ச்சி அரடந்து நன்றி கூறுவொர். அஜத ஜநைத்தில் 

மருத்துவத்துரையில் தன்ரை அர்ப்ெணித்துக் 

புதிய பூமி – வேயைலிதொ, எம்.ஜி.ஆர்., ஷீைொ 
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வகொண்ட ஷீைொ உரிய ஜநைத்தில் மருத்துவ சிகிச்ரை 

வழங்க முன்வைொமல் தன்னுரடய வநக்ைஸ் மீது 

அதிக அக்கரை வகொண்டு ைண்ரட ஜெொட்டரத 

நிரைத்து ‘நீ மருத்துவ இைத்துக்ஜக ஒரு அவமொைம்’ 

என்று கூறிவிடுவொர் ஆக இந்தப் ெடத்தில் 

இக்கொட்சியில் சிைந்த மருத்துவர், ஜமொைமொை 

மருத்துவர் ெொகுெொடு வதளிவொகக் கொட்டப்ெடுகிைது.  

 தன்ைைத்ரத மட்டுஜம கருத்தில் வகொண்டு 

தன்னுரடய ெைம், வெொருள் என்று இருக்கும் ஷீைொ 

ஜெொன்ஜைொர் மருத்துவ வதொழில் தர்மத்ரதப் 

பின்ெற்றுவதில்ரை.  ஒருவர் சிைந்த மருத்துவைொக 

இருக்க தன்னுரடய சுக துக்கங்கரள 

புைந்தள்ளிவிட்டு  ஜநொயொளி பூைை குைமரடய 

ஜவண்டும் என்ை கருத்துடன் வையல்ெட ஜவண்டும் .  

இவ்வொறு மருத்துவத்துரையில் நல்ைவர் யொர்? 

வகட்டவர் யொர்? மருத்துவத்துரையில் இல்ைொத 

வேயைலிதொ ஜெொன்ஜைொரும் மருத்துவத்துரைக்குப் 

பூைைமொக உதவுகின்ை எண்ைத்தில் மருத்துவத் 

புதிய பூமி – வேயைலிதொ, எம்.ஜி.ஆர். 
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வதொழிலில் ஈடுெட முடியும் என்ெதும் 

எடுத்துக்கொட்டப்ெடும்.  

மருத்துெரின் கடசம 

 ஆயிைத்தில் ஒருவன் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

மருத்துவைொக அறிமுகமொகி தன்னுரடய ெணிரய 

வதொடர்வொர். தன்னுரடய மக்கள் கூட்டத்தின் 

தரைவைொக இருந்து அவர்களின் விடுதரைக்கொக 

ெொடுெட்டு அவர்கரள அடிரமத் தரளயிலிருந்து 

விடுவித்து வைொந்த நொடு வகொண்டு வந்து ஜைர்ப்ெொர். 

இப்ெடம் ஜகப்டன் பிளொக் என்ை ெடத்தின் 

தழுவைொக எடுக்கப்ெட்ட ெடமொகும்.  

 ெடத்தின் முதல் கொட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். வவற்றி 

வவற்றி என்று கூறி மகிழ்வொர். வகொடிய விஷமுள்ள 

ெொம்பூ தீண்டிைொல் அதற்குரிய மொற்று மருந்து 

தயொரிக்க ஜதரவயொை மூலிரகரய கண்டுபிடித்து 

வவற்றி கண்டிருப்ெரதயும் அதற்கு அவர்ெட்ட 

சிைமத்ரதயும் நொஜகஷிடம் எடுத்துக் கூறுவொர்.  

 எம்.ஜி.ஆரும் நொஜகஷும் ஜெசிக் 

வகொண்டிருக்கும்  ஜவரளயில்  நொட்டின் 

ைர்வொதிகொரியொல், கைகக்கொைர்கள் என்று 

அரழக்கப்ெடும் விடுதரைப் ஜெொைொளிகள் 

ஜமொதலில் கொயம்ெட்டவர்கரள மருத்துவ 

சிகிச்ரைக்கொக எம்.ஜி.ஆரிடம் அரழத்து 

வருவொர்கள். அப்ஜெொது எம்.ஜி.ஆர். இவருக்கு 

எப்ெடி இந்த கொயம் ஏற்ெட்டது என்று ஜகட்ெொர், 

அவர்கள் ெதில் வைொல்ைத் தயங்குவர் உண்ரமரய 

அறிந்து வகொண்டு அவர்களுக்கு சிகிச்ரை அளிப்ெொர். 

அப்ஜெொது ஒரு மருத்துவரின் ெண்பு ெற்றிய 

வரைவிைக்கைம் ஒன்ரை எம்.ஜி.ஆர். 



Tamil Heritage Foundation International

37 
 

முரைவர். வை. இைொஜேஸ்வரி  

எடுத்துரைப்ெொர்.  யொருரடய தொகமொைொலும் அரத 

தீர்த்து ரவப்ெதுதொன் தண்ணீரின் தன்ரம  

அதுஜெொை ஜநொயொளி யொைொக இருந்தொலும் 

அவருரடய ஜநொய்க்கு சிகிச்ரை அளிப்ெது ஒரு 

மருத்துவரின் இயல்பு’ என்று மருத்துவத்திற்கொை 

இைக்கைத்ரத எடுத்துரைப்ெொர்.  அக்கொட்சி 

வருமொறு  

ஜபொரொளிகள் : மருத்துவர் ஐயொ இவருக்கு 

மைைக்கொயம் ஏற்ெட்டிருக்கு. எப்ெடியொவது 

கொப்ெொத்திருங்க 

ேொஜகஷ் : அண்ஜை, முதல்ை என்ரை கொப்ெொத்துங்க, 

வந்த ஜவகத்துை இடிச்சி தள்ளி ஏழு எட்டு எலும்ெ 

கொஜைொம். 

எம்.ஜி.ஆர். : ஜெொய் மூலிரக இரை வகொண்டுவொ. 

ஆமொ இவருக்கு எப்ெடி கொயம் ஏற்ெட்டது. 

[ெதிைகிக்க தயங்குவர்] இவருரடய உயிரைஜய 

என்னிடம் ஒப்ெரடத்திருக்கிறீர்கள் பிைகு ஜயொசிக்க 

என்ை இருக்கிைது. மருத்துவரிடம் உண்ரமரய 

மரைப்ெது மைைத்ரத ஜமளம் முழக்கி 

வைஜவற்ெதொகும், வைொல்லுங்கள். 

ஆயிைத்தில் ஒருவன்  – எம்.ஜி.ஆர்., ஜெொைொளிகள் 
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ஜபொரொளிகள் : உங்கரள நம்புஜைொம், ஜெச்சிஜை 

விஷத்ரதயும், ெொர்ரவயிஜை விஷமத்ரதயும் 

வகொண்ட ைர்வொதிகொரிரய எதிர்த்து ஜெொைொடிஜைொம் 

அவர்களுரடய கொவைர்களுக்கும் எங்களுக்கும் 

ஏற்ெட்ட ரக கைப்புைதொன் இந்த கொயம் ஏற்ெட்டது. 

ேொஜகஷ் : அய்யய்ஜயொ அந்த ஆள் ஜெரைக் ஜகட்டொல் 

எைக்ஜக ெயமொயிருக்குது, வெைண்ரடயும் 

கத்தொரழயும் மொதிரி இருக்குை நீங்க ஜெொய் அவன் 

கிட்ட ஜமொதைொமொ? ெொளம் ெொளமொ உடம்ரெ 

கிழிச்சிவிட்டுருக்கொஜை. 

எம்.ஜி.ஆர்.: அப்ெடியொைொல் நீங்கள் எல்ைொம் 

கைகக்கொைர்களொ? 

ஜபொரொளி : ஆமொம் ைர்வொதிகொரியின் அகைொதிப்ெடி, 

தயவுவைய்து நீங்களும் அப்ெடி வைொல்ைொதீங்க 

இவரைக் கொப்ெொத்துங்க 

எம்.ஜி.ஆர். : ஓஜ ொ . . .  

ஜபொரொளி : ஏன் நிறுத்திட்டீங்க கைகக்கொைங்களுக்கு 

ரவத்தியம் வைய்யுஜைொஜமனு ஜயொசிக்கிறீங்களொ? 

ேொஜகஷ் : பின்ை ஜதொள்ை தூக்கிவச்சு வகொஞ்ை 

வைொல்றீங்களொ? 

ஜபொரொளி : மருத்துவர் ஐயொ ஜயொைை ெண்ைொதீங்க, 

தயவு வைய்து கொப்ெொத்துங்க. 

எம்.ஜி.ஆர். : ெயப்ெடொதீங்க, யொருரடய 

தொகமொைொலும் அரத தீர்த்து ரவப்ெதுதொன்  

தண்ணீரின் தன்ரம மருத்துவரும் அப்ெடித்தொன் 

நண்ெர்கஜள. 
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 ெடத்தின் நடுஜவ  தங்கரள  விரை வகொடுத்து 

வொங்கிய  தீவுக்கு வந்தவுடன் அங்கிருந்த ஒருவருக்கு 

விஷப் ெொம்பு கடித்திருப்ெரத அறிந்து அவரை தைது  

விஜைொதிவயைக் கருதொமல் எம்.ஜி.ஆர். 

கொப்ெொற்றுவொர். புதிய பூமி ெடத்திலும் வில்ைன் 

நம்பியொருக்கு  மருத்துவ சிகிச்ரை அளித்து 

கொப்ெொற்றுவொர். ஆயிைத்தில் ஒருவனில் கரடசி 

கொட்சியில் நம்பியொர் ைர்வொதிகொரி மஜைொகர் மீது 

விஷம் ஜதொய்ந்த கத்திரய எறிந்ததும், முதுகில் கத்தி 

எறிந்தொஜய நீவயல்ைொம் ஒரு ஆண்மகைொ என்று 

ஜகட்டுவிட்டு வேயலிதொரவ தைது மருந்துப் 

வெட்டிரயக் வகொண்டு வைச் வைய்து விஷத்ரத 

முறிப்ெொர். நம்பியொர் வேயைலிதொரவ ைஜகொதரி  

என்று அரழத்து மருந்து வெட்டிரய வகொண்டு வந்து 

தைொஜத என்று தடுக்க முயவொர். ஆைொல் வேயைலிதொ 

இந்தப் ெடத்திலும் இக்கொட்சியில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மருத்துவ ஜைரவயில் உதவும் நல்ை உள்ளம் 

வகொண்ட கதொெொத்திைத்தில் நடித்திருப்ெொர்.   

“கொதல் ஒருவரைக் ரகப்பிடித்து அவன்  

கொரியம் யொவினும் ரக வகொடுத்து”  

ஆயிைத்தில் ஒருவன்  – வேயைலிதொ, எம்.ஜி.ஆர்., 

மஜைொகர் (ெடுத்திருப்ெது), நம்பியொர் 
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என்று அவ்ரவயொர் ெொைொட்டும் வெண்ணிைத்தின் 

அரடயொளமொை கதொெொத்திைம் வேயைலிதொவுக்கு 

புதிய பூமியிலும் ஆயிைத்தில் ஒருவனிலும் 

கிரடத்தது. எம்.ஜி.ஆர். தன்னுரடய கதொெொத்திைம் 

உருவொக்கப்ெடும் ஜெொஜத தைக்கு நிகைொை நல்ை 

ெண்புகரளக் வகொண்ட வெண்ைொகக் கதொநொயகி 

கதொெொத்திைத்ரதயும் உருவொக்கும்ெடி வைய்வொர். 

ெடத்தில் இருவருஜம இைட்சியத் தம்ெதியைொகக் 

வடிவரமக்கப்ெடுவர். ‘ெரகவனுக்கு அருள்வொய் 

நன்வைஞ்ஜை’ என்று ெொைதியொர் ெொடியரதப் 

ஜெொன்று எம்.ஜி.ஆர்.  மருத்துவ ஜைரவயில் 

ெரகவனுக்கும் உரிய முரையொை ஜைரவரய 

வழங்கத் தயங்கியதில்ரை. இதுவும் மருத்துவ 

வதொழில் தர்மம் ஆகும். இைசிகர்கள் மைதிலும் இது 

ஜெொன்ை சிைந்த கதொெொத்திைப்ெண்புகள் அவரைப் 

ெற்றிய உயர்வொை எண்ைத்ரத உருவொக்கிை. 

 மருத்துவைொக எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருக்கும் 

ெடங்களில் எல்ைொம் மருத்துவருக்குரிய  ெண்பு 

நைன்கரளப் வெற்றுப்  ெடம் ெொர்ப்ெவர்  நொமும் 

மருத்துவத் வதொழிலில் ஈடுெடஜவண்டும்; 

மக்களுக்கு நிரைவொை மருத்துவ ஜைரவ வைய்ய 

ஜவண்டும் என்று ஆரைப்ெடும் வரகயில் 

தன்னுரடய கதொெொத்திைத்ரத மிகச் சிைப்ெொை 

ெண்புரடய முன்மொதிரி மருத்துவைொக உருவொக்கி  

நடித்திருப்ெொர். 

நிசேவு  

 எம்.ஜி.ஆர். தொன் ஏற்றுக்வகொண்ட கதொெொத்திைம் 

எதுவொக இருந்தொலும் கொட்சியொலும், உடல் 

வமொழியொலும், நடிப்ெொலும், துரை 

கதொெொத்திைங்களும் ஜமக்கப் உரட ‘வைட்’ ஜெொன்ை 
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அரைத்து அம்ைங்களின்  உதவியொலும் சிைப்ெொக 

முன்மொதிரி கதொெொத்திைமொக உருவொக்கி இருப்ெொர். 

அவர் அணியும் உரட, வெல்ட்,  தரைமுடி, அவர் 

அணியும் ஷு , ரட[tie], கருப்பு கண்ைொடி   

ஜெொன்ைரவயும் மிகுந்த கவைத்துடன் வதரிவு 

வைய்யப்ெட்டிருக்கும்.  

  புதிய பூமி ெடத்தில் அவருரடய வெற்ஜைொர் 

குறிப்ெொக அவருரடய தொயொர் எங்ஜகஜயொ தன்மகன் 

மருத்துவ ஜைரவ வைய்யப்ஜெொகிைொன், அங்கு 

வகொள்ரளயர் அதிகமிருக்கிைொர்கள் என்ெரத  

அறிந்து அனுமதியளிக்க மறுக்கஜவ, 

அவ்ஜவரளயில் தொன் ஒரு கருரைஜய உருவொை 

அன்ரையின் மகன் மற்றும் ஒரு வீைனின் மகன் 

தந்ரதயொர் கொவல்துரை உயைதிகொரி   என்ெரத 

எடுத்துக்கூறி தன் தொயொரிடம் அனுமதி வெற்று  

வைன்று விடுவொர். இவ்வொறு தன்னுரடய வதொழிரை 

ஜநர்ரமயொக வைய்யஜவண்டிய அவருக்கு எதிர்ப்பும் 

மறுப்பும் வரும்ஜெொது அவற்ரை ைமொளித்து 

முன்ஜைொக்கி நரட ஜெொடுவொர்.    

 மருத்துவ ஜைரவயிலும் எதிர்ப்புகரளச் 

ைமொளிப்ெதிலும் ெரகவர்கரள அடக்கி தன்ரை 

அவர்களின் தொக்குதலிலில் இருந்து தற்கொத்துக் 

வகொள்வதிலும் தொன்  வகொண்ட வகொள்ரகயில் 

உறுதியொய் நிற்ெதிலும் எம்.ஜி.ஆர். தைது 

கதொெொத்திைத்ரத மிகுந்த கவைத்துடன் இயக்குைர் 

கதொசிரியர், உரட அைங்கொை நிபுைர்,  

ஒப்ெரையொளர் ஆகியவர்களின் துரையுடன் 

சிைப்ெொக உருவொக்கியதொல் இன்றும் அவைரை 

மக்கள் மைக்கொமல் இருக்கின்ைைர்.    
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திருக்குேள் - அதிகொரம் : மருந்து 

விளக்க உசர  - டொக்டர். மு.ெர ரொைன் 

குேள் 941: 

மிகினும் குரையினும் ஜநொய்வைய்யும் நூஜைொர் 

வளிமுதைொ எண்ணிய மூன்று. 

விளக்கம்: 

மருத்துவ நூஜைொர் வொதம் பித்தம் சிஜைத்துமம் எை 

எண்ணிய மூன்று அளவுக்கு மிகுந்தொலும் 

குரைந்தொலும் ஜநொய் உண்டொகும். 

 

குேள் 942: 

மருந்வதை ஜவண்டொவொம் யொக்ரகக்கு அருந்தியது 

அற்ைது ஜெொற்றி உணின். 

விளக்கம்: 

முன் உண்ட உைவு வைரித்த தன்ரம ஆைொய்ந்து 

ஜெொற்றியப் பிைகு தக்க அளவு உண்டொல், உடம்பிற்கு 

மருந்து எை ஒன்று ஜவண்டியதில்ரை. 

 

குேள் 943: 

அற்ைொல் அைவறிந்து உண்க அஃதுடம்பு 

வெற்ைொன் வநடிதுய்க்கும் ஆறு. 

விளக்கம்: 

முன் உண்ட உைவு வைரித்துவிட்டொல், பின் 

ஜவண்டிய அளவு அறிந்து உண்ைஜவண்டும், 

அதுஜவ உடம்பு வெற்ைவன் அரத வநடுங்கொைம் 

வைலுத்தும் வழியொகும். 

 

குேள் 944: 

அற்ைது அறிந்து கரடப்பிடித்து மொைல்ை 

துய்க்க துவைப் ெசித்து. 
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விளக்கம்: 

முன் உண்ட உைவு வைரித்த தன்ரமரய அறிந்து 

மொறுெொடில்ைொத உைவுகரளக் கரடபிடித்து 

அவற்ரையும் ெசித்த பிைகு உண்ை ஜவண்டும். 

 

குேள் 945: 

மொறுெொடு இல்ைொத உண்டி மறுத்துண்ணின் 

ஊறுெொடு இல்ரை உயிர்க்கு. 

விளக்கம்: 

மொறுெொடில்ைொதொ உைரவ அளவு மீைொமல் மறுத்து 

அளஜவொடு உண்டொல், உயிர் உடம்பில் வொழ்வதற்கு 

இரடயூைொை ஜநொய் இல்ரை. 

 

குேள் 946: 

இழிவறிந்து உண்ெொன்கண் இன்ெம்ஜெொல் நிற்கும் 

கழிஜெர் இரையொன்கண் ஜநொய். 

விளக்கம்: 

குரைந்த அளவு இன்ைவதன்று அறிந்து 

உண்ெவனிடத்தில் இன்ெம் நிரைநிற்ெது ஜெொை, 

மிகப்வெரிதும் உண்ெவனிடத்தில் ஜநொய் நிற்க்கும். 

 

குேள் 947: 

தீயள வன்றித் வதரியொன் வெரிதுண்ணின் 

ஜநொயள வின்றிப் ெடும். 

விளக்கம்: 

ெசித்தீயின் அளவின் ெடி அல்ைொமல், அரத 

ஆைொயொமல் மிகுதியொக உண்டொல், அதைொல் 

ஜநொய்கள் அளவில்ைொமல் ஏற்ப்ெட்டு விடும். 
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குேள் 948: 

ஜநொய்நொடி ஜநொய்முதல் நொடி அதுதணிக்கும் 

வொய்நொடி வொய்ப்ெச் வையல். 

விளக்கம்: 

ஜநொய் இன்ைவதன்று ஆைொய்ந்து, ஜநொயின் கொைைம் 

ஆைொய்ந்து, அரதத் தணிக்கும் வழிரயயும் 

ஆைொய்ந்து, உடலுக்கு வெொருந்தும் ெடியொகச் 

வைய்யஜவண்டும். 

 

குேள் 949: 

உற்ைொன் அளவும் பிணியளவும் கொைமும் 

கற்ைொன் கருதிச் வையல். 

விளக்கம்: 

மருத்துவ நூரைக் கற்ைவன், ஜநொயுற்ைவனுரடய 

வயது முதலியவற்ரையும், ஜநொயின் அளரவயும், 

கொைத்ரதயும் ஆைொய்ந்து வைய்ய ஜவண்டும். 

குேள் 950: 

உற்ைவன் தீர்ப்ெொன் மருந்துரழச் வைல்வொவைன்று 

அப்ெொல் நொற்கூற்ஜை மருந்து. 

விளக்கம்: 

ஜநொயுற்ைவன், ஜநொய் 

தீர்க்கும் மருத்துவன், 

மருந்து, மருந்ரத 

அங்கிருந்து 

வகொடுப்ெவன் என்று 

மருத்துவ முரை 

அந்த நொன்குவரகப் 

ெொகுெொடு உரடயது. 
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3. வபொறியொளரொக எம்.ஜி.ஆர்.   

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். ெடித்தவைொக டொக்டர், வக்கீல், 

இன்ஜினியர் என்று அதிக அளவில் ெடங்களில் 

நடிக்கவில்ரை என்று வைொல்ைப்ெடுவதுண்டு. 

எம்.ஜி.ஆர். ெடித்தவைொக நடித்திருக்கும் ெடங்களில் 

மிகச்சிைப்ெொக ஒரு நல்ை முன்னுதொைைமொை 

கதொெொத்திைங்களில் நடித்திருக்கிைொர்.  

வபொறியொளரொக ேடித்  வகொடுத்துசெத் ெள் 

 வகொடுத்து ரவத்தவள் (1963) ெடம்  ஈ வி  

ைஜைொேொவின் வைொந்தப் ெடமொகும். அவர் கைவர் 

ைொமண்ைொ இயக்கி தயொரித்தொர்.  ஈ வி ைஜைொேொவுக்கு 

இதுஜவ கரடசி ெடம். இவைது  முதல் ெடம் என் 

தங்ரக (1953). இப்ெடத்தில்  12, 13 வயது சிறுமியொக  

எம்.ஜி.ஆரின் தங்ரகயொக நடித்திருந்தொர். ஜைொகம் 

ததும்பும் இப்ெடத்தில் இவர் ெட்டினியொல் இைந்து 

ஜெொவொர். இவருக்கு வொங்கி வந்த இைண்டு 

இட்லிரய  வழியில் ஒரு பிச்ரைக்கொைன்  ‘ஐயொ 

ெசிக்குஜத’ என்று ஜகட்டதொல் எம்.ஜி.ஆர். அவர் 

ரகயில் வகொடுத்து விடுவொர்.   மிகப்வெரிய 

வவற்றிப்ெடமொக அரமந்த இப்ெடம் அண்ைன் 

தங்ரக ெொைத்துக்கு ஓர் எடுத்துக்கொட்டொக அரமந்த 
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ெடமொகும்.      இதன் பின்ைர் ஈ.வி ைஜைொேொ ெை 

ெடங்களில் கதொநொயகியொக நடித்தொர். பின்ைர் டி ஆர் 

ைொமண்ைொரவ திருமைம் வைய்து வகொண்டொர். 

கரடசியில் ‘வகொடுத்து ரவத்தவள்’ ெடத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஜேொடியொக நடித்தஜதொடு தன்னுரடய 

திரையுைக அனுெவங்கரள நிரைவு வைய்து 

வகொண்டொர்.    

 வகொடுத்து ரவத்தவள் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ெொைம் கட்டும் வெொறியொளைொக நடித்திருப்ெொர் 

ெொைம் கட்டும் ெணிகளுக்கு ஜவண்டிய கட்டுமொைப் 

வெொருட்கரள வழங்கும் எம் ஆர் ைொதொ தைம் 

குரைந்த வெொருட்கரளப் வெற்று அதற்குப் 

வெொறியொளரின் ரகவயொப்ெம் ஜவண்டும் எை 

வலியுறுத்துவொர். ஆயிைக்கைக்கொை மக்களின்  

வொழ்வொதொைமொக விளங்கப் ஜெொகும் ெொைம் தைம் 

குரைந்த வெொருட்களொல் கட்டப்ெட்டு உரடந்து 

ஜெொைொல் அம்மக்களின் வொழ்வும் வளமும் கருகிப் 

வகொடுத்துரவத்தவள்  –எம்.ஜி.ஆர்., ஈ.வி.ைஜைொேொ 
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ஜெொய்விடும் என்ெரத உைர்ந்த எம்.ஜி.ஆர். தொன் 

ரகவயொப்ெமிட மறுத்துவிடுவொர். இதைொல் எம் ஆர் 

ைொதொ அடியொட்கரளக் வகொண்டு எம்.ஜி.ஆர். ையிலில் 

ஜெொகும்ஜெொது அவரைக்  வகொல்ை முயற்சி வைய்வொர். 

அவர்களுடன் ைண்ரட ஜெொட்டு தப்பிக்கும் 

முயற்சியில் எம்.ஜி.ஆர்.    இையிலிலிருந்து கீஜழ 

விழுந்ததில் தரையில் அடிெட்டு  புத்தி ஜெதலித்து 

விடும். அப்ஜெொது ஒரு முைடனிடம்    தொலி கட்டிக் 

வகொள்ள  ஜவண்டிய கட்டொயத்தில் இருந்த ஈ.வி. 

ைஜைொேொவுக்கு  அவைது சின்ைம்மொ ரெத்தியமொக  

அங்கு வந்து ஜைர்ந்த   எம்.ஜி.ஆரைத் தொலிகட்டி 

ரவத்துவிடுவொர். ஈ.வி.ைஜைொேொ எம்.ஜி.ஆர். யொர் 

எவர் என்று அறியொமஜைஜய ரெத்தியமொக இருக்கும் 

அவருடன் அவ்வூரை விட்டுக் கிளம்பி  விடுவொர்.  

 இப்ெடத்தில் வெொறியொளைொக வரும் 

எம்.ஜி.ஆரும் கட்டட ஒப்ெந்ததொைைொக வரும் எம் ஆர் 

ைொதொவும் ஜெசும் கொட்சிகள் ஒரு மிகச்சிைந்த 

வெொறியொளரின் கடரம ெற்றி ெொர்ப்ஜெொருக்குத்  

வகொடுத்துரவத்தவள்  –எம்.ஜி.ஆர்., ஈ.வி.ைஜைொேொ 
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வதளிவொக உைர்த்தும். இருவருக்கும் இரடஜய 

நடக்கும் உரையொடல் இஜதொ:  

எம்.ஆர். ரொ ொ : ஆமொ நீ அதுை வைொட்ட, இதுை 

வைொட்டனு அைைொங்கத்துக்கு எழுதுஜவன்றியொஜம 

என்ை அது. 

எம்.ஜி.ஆர். : ஒரு இன்ஜினியஜைொட கடரமரய 

உைைொம ஜெசுறீங்க நீங்க. ஆயிைக்கைக்கொை 

மக்களுக்கு கொைவமல்ைொம் ெயன்ெடக்கூடிய ஒரு 

அரைரய தகுதியில்ைொத வெொருட்கரளக் வகொண்டு 

கட்ட வைொல்றீங்கஜள? இந்த அக்கிைமத்ரத எப்ெடி 

அனுமதிக்க முடியும்? 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : அப்ஜெொ நல்ை ைொமொன்கரளப் 

ஜெொட்டு கட்டுைொல் எைக்கு நஷ்டமில்ை வரும். 

எம்.ஜி.ஆர். : இல்ை இல்ை எஸ்ஜமட் ெடி 

கட்டுைொஜை உங்களுக்கு வெருத்த ைொெம் 

வகொடுத்துரவத்தவள்  –எம்.ஜி.ஆர்., எம்.ஆர்.ைொதொ 
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கிரடக்கும். அத விட்டுட்டு அைைொங்கத்த ஏமொத்தி 

வகொள்ரள ைொெம் அடிக்கைொங்குை ஆரையிை . . . 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : நிறுத்து, நீ உன் முதைொளிக்கு துஜைொகம் 

நிரைக்கிை 

எம்.ஜி.ஆர். : வெொதுமக்களின் நன்ரமக்கொக ஒரு தனி 

மனிதனுக்கு துஜைொகம் வைய்யத்தொன் ஜவணும்ைொ 

அதுக்கு நொன் தயங்க மொட்ஜடன். எைக்கு 

வெொதுநைம்தொன் முக்கியம். 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : இந்த வெொதுநைம், தியொகம், 

ெஜைொெகொைம் இந்த வொர்த்ரதவயல்ைொம் ஒரு 

ஃஜெஷைொ ஜெொயிருச்சு இப்ஜெொ. வெொதுநைங்குைது 

ஒரு ஜெொலித்தைமொை வொதம் அத நம்பி வகட்டுப் 

ஜெொகொஜத. 

எம்.ஜி.ஆர். : அந்த கவரை உங்களுக்கு 

ஜவண்டியதில்ரை. மைைத்தருவொயிஜை நொன் என் 

வகொடுத்துரவத்தவள்  – எம்.ஜி.ஆர். 
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கடந்த கொை வொழ்க்ரகரய எண்ணிப் ெொர்க்கும் 

ஜெொது இது வரையிலும் நொன் யொருக்கும் தீங்ஜக 

வைய்யை, நன்ரமயத்தொன் வைய்ஜதன் என்ை 

நிம்மதிஜயொட நொன் ைொக விரும்புஜைன். 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : ஜெொைொப்ஜெொகுதுனு உைக்கு ஜவரை 

வகொடுத்ஜதன், வகொஞ்ைம் கூட விசுவொைம் இல்ைொம 

ஜெசுை. 

எம்.ஜி.ஆர். : அந்த விசுவொைம் இருக்குைைொைதொன் 

உங்க ஜெரை கொப்ெொத்தனும்னு நொன் 

ஆரைப்ெடுஜைன். நொரளக்கு அரைக்கட்டு 

உரடஞ்சு ஆயிைமொயிைம் குடிரைகள் தண்ணியிை 

மூழ்கி அந்த வகொடுரமக்கு ெலியொை ஏரழ 

எளியவுங்கவளல்ைொம் உங்களுக்கு ைொெம் வகொடுக்கக் 

கூடொஜதங்குை நல்ை எண்ைத்துைதொன் வைொல்ஜைன். 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : அட ஜெொய்யொ உன் நல்வைண்ைம். 

கரடசியொ வைொல்ஜைன் என்ரை விஜைொதிச்சிக்கொத . . 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்களப்ஜெொை வெரிய மனிதர்களின் 

விஜைொதத்ரதவிட ஏரழகளின் கண்ணீருக்குத்தொன் 

நொன் ெயப்ெடுஜவன். 

  மதுரையில் ைைஸ்வதி ெள்ளிக்கூடம் இடிந்து 

விழுந்து ஏைத்தொழ ஐம்ெது மொைவர்கள் இைந்தைர். 

அது மிகப் ெரழய கட்டிடம். புதுப்பித்து 

ெைொமரிக்கப்ெடவில்ரை. நம் நொடு ெடத்தில் 

தைமில்ைொத கட்டுமொைச் ைொமொன்கரள ெயன்ெடுத்தி 

கட்டிய கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து ெள்ளி 

மொைவர்கள் இைந்து ஜெொைரத ெற்றி மூன்று 

வில்ைன்களில் ஒருவைொை அஜைொகன்  வெருரமயுடன் 

தன்     திைரமரய    வியந்து    ஜெொற்றி    எடுத்துச் 

வைொல்வொர்.  தைம் குரைந்த வெொருட்கரளக் வகொண்டு  
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கட்டப்ெடும்  ெள்ளிக்கூடம், கட்டிடங்கள் இடிந்து 

விழுந்து உள்ஜள இருந்த மொைவர்கள் இைந்து 

ஜெொகின்ைைர்.  

 1971 ஆம் ஆண்டில் திண்டுக்கல், ஜவடைந்தூர் 

அருஜக அழகொபுரி என்ை ஊரில் கருைொநிதி 

முதைரமச்ைைொக இருந்த ஜெொது தைமற்ை 

வெொருட்கரளக் வகொண்டு கட்டப்ெட்ட ஓர் அரை 

இைண்ஜட ஆண்டுகளில் 1973ல் இடிந்து ெை 

கிைொமங்கள் தண்ணிரில் மூழ்கிப் ஜெொயிை. 

இவ்வரை மீண்டும் மீண்டும் ைரி வைய்யப்ெட்டும் 

அஸ்திவொைம் உறுதியொக இல்ரை என்ெதொல் 

அடுத்தடுத்து ஐந்து முரை உரடந்து விட்டது. 

இவ்வரை நீர் 7330 ஏக்கர் நிைங்களுக்கு ெொைை வைதி 

அளிக்கின்ைது. இதன் ஷட்டர்கள் உரடந்து 

தண்ணீரில் ெை ரமல் தூைம் இழுத்துச் 

வைல்ைப்ெடுவது வொடிக்ரகயொகி விட்டது.   

 அரை உரடந்து ஜெொதல், ெொைைத்தண்ணீர் 

வீைொகுதல் ஜெொன்ை விரளவுகள் ஜநரிடக் கூடொது 

நம்நொடு  – எம்.ஜி.ஆர்., தங்கஜவலு, அஜைொகன் 
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என்ெதற்கொக எம்.ஜி.ஆர். தைது  ெடங்களில்  தத்தம்  

வதொழில் தர்மத்ரத பின்ெற்ைொமல் தவைொை வழியில் 

நடப்ெவர்கரளயும் முரைஜகடொை வையல்கரளச்  

வைய்ெவர்கரளயும்  வில்ைைொகக் கொட்டி 

அவர்கரளத் திருத்துவொர். அவர்கள் திருந்த  

ஜவண்டும் என்ெது தொன் அவைது வகொள்ரக.  

 வகட்டவர்கள் மைம் திருந்துதல் என்ெது  

அன்பும் ெண்பும் வகொண்ட மக்களொல் ஏற்றுக் 

வகொள்ளப்ெட்ட ஒரு கருரை குைம் ஆகும். எைஜவ 

மக்களும் எம்.ஜி.ஆர். ெழி வொங்கும் உைர்ச்சியின்றி 

ெரகவரைத் திருத்தும் ெண்ரெ வவகுவொக 

ைசித்தைர்; அவரை  மதித்துப் ஜெொற்றிைர்.  

 

 

. 

இயக்குைர் ெ.நீைகண்டனுடன் எம்.ஜி.ஆர். 
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4. ெழக்கறிஞரொக எம்.ஜி.ஆர்.  

 

 

 

 

 

  எம்.ஜி.ஆர். ைமூக நீதிரய வலியுறுத்தும் 

வரகயில் தன் ெடங்களின்  கதொெொத்திைங்கரள 

அரமத்தொர். வமொழி, இை, ஜெதமின்றி மக்களுக்கு 

நீதி வழங்கப்ெட ஜவண்டும் என்ை ஜநொக்கத்துடன் 

அவர் நீதிக்கு பின் ெொைம் (1963), மொட்டுக்கொைஜவைன் 

(1970), கைங்கரை விளக்கம் (1965) ஆகிய ெடங்களில் 

வக்கீைொக நடித்தொர். நீதிக்குத்  தரைவைங்கு (1976) 

என்ை ெடத்தில் தொன் அறியொமல் வைய்த ஒரு 

தவறுக்கொக தொஜை முன்வந்து நீதியின் முன்பு 

தன்ரை ஒப்ெரடக்கும் நியொயமொை மனிதைொக 

நடித்திருந்தொர்.  

 நீதி என்ெது ஒரு ைொைொருக்கு மட்டுஜம உரியதொக  

குறிப்ெொக  ெைக்கொைைொக இருக்கும் ஆதிக்க 

ைொதியிைருக்கும்,  அதிகொை வர்க்கத்திைருக்கும் மட்டுஜம 

ஆதைவொைதொக இருக்கக்கூடொது. ஏரழகளுக்கும், 

இல்ைொதவர்க்கும் ஒடுக்கப் ெட்டவருக்கும், 

அெரைக்கும் ைம நீதி கிரடக்க ஜவண்டும் என்ை 

வகொள்ரகயில் எம்.ஜி.ஆர்.  உறுதிஜயொடு இருந்தொர்.  

 நீதிக்குப் பின் ெொைம் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் 

தந்ரத கொவல்துரையில் உயர் அதிகொரி. அவைது 

அண்ைன்  அைசு   வக்கீல்,   எம்.ஜி.ஆர்.  ஒரு   வக்கீல்.  
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குற்ைம் சுமத்தப்ெட்டஎம்.ஜி.ஆரின் தொயொர் ஜெறுகொை 

மருத்துவர். ரகது வைய்தவர் எம்.ஜி.ஆரின் தந்ரத 

அவர் குற்ைம் வைய்தொர் என்று நிரூபிக்க ஜவண்டியவர் 

அைசு வக்கீல். அவர் குற்ைம் வைய்யவில்ரை என்று 

நிரூபித்து கொப்ெொற்ை ஜவண்டியவர் எம்.ஜி.ஆர். 

இம்மூவருக்கு இரடயில் நடக்கும் ஜெொைொட்டஜம 

இப்ெடத்தின் ரமயக் கருத்தொகும். நீதிரய நிரை 

நொட்ட ஜவண்டும் என்ெதில் இக்குடும்ெத்ரதச் 

ஜைர்ந்த அரைவருஜம கருத்தொகச்  வையல்ெடுவர். 

இப்ெடம் நீதிக்குப் பின் ெொைம் என்ை உயர்ந்த 

கருத்ரத நிறுவும் ெடமொக  ெடம் ெொர்ப்ெவருக்கு  

ஒரு  ெொடமொக அரமந்தது.  

 வக்கீல் என்ெவர் வழக்கு கிரடக்கிைது; தைக்கு 

வருமொைம் வரும் என்ெதற்கொக இருவருக்கிரடஜய 

இருக்கும் ெரகரமரய  ஜமலும் அதிகமொக்கி 

பின்ைர் அந்தப் ெரக வநருப்பில் தொன்  குளிர்கொய 

நீதிக்கு பின் ெொைம்  – எம்.ஜி.ஆர்., கண்ைொம்ெொள் 
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கூடொது  என்ை  உயர்ந்த கருத்ரத  எடுத்துக் 

கொட்டுவதற்கொக ெடத்தில் அதன் கரதக்கு 

வதொடர்பில்ைொத ஒரு கொட்சி இரைக்கப்ெட்டது.   

அக்கொள் தங்ரகரய மைந்த அண்ைன் தம்பி 

இருவர் தமது வயலுக்கு இரடயில் இருக்கும் வைப்பு 

ஒரு அடி தள்ளி அரமந்து விட்டதைொல் 

நீதிமன்ைத்திற்குச் வைன்று வழக்கு நடத்தி அந்த ஒரு 

அடி இடத்ரதப்  வெைஜவண்டும் என்ெதற்கொக 

வக்கீைொக இருக்கும் எம்.ஜி.ஆரிடம் வந்து 

ஜெொட்டிஜெொட்டுக்வகொண்டு 1000 2000 5000 என்று 

வக்கீல் கட்டைம் வகொடுக்க முன்வருவொர்கள். 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் இருவரிடமும்   அந்த வைப்பின் 

மதிப்பு எவ்வளவு என்று ஜகட்டு அரதவிட ெை 

மடங்கு வழக்குச் வைைவு வைய்ய நிரைப்ெரதச் 

சுட்டிக்கொட்டி அவர்களின் அறியொரமரய உைர்த்தி 

இருவரையும் ைமொதொைமொக்கி அனுப்பிரவப்ெொர்.  

 வழக்குக் வகொண்டு வந்த இருவரும் தங்கள் 

மரைவியரின் ஜெச்ரைக் ஜகட்டுக் வகொண்டு 

நீதிக்குப்பின் ெொைம்  – எம்.ஜி.ஆர். அண்ைன், 

தம்பி வழக்ரக தீர்த்து ரவத்தல் 
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இவ்வொறு நீதிமன்ைத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் 

வழக்குத் வதொடுக்க வக்கீரைத்  ஜதடி வந்து 

இருப்ெொர்கள். இக்கொட்சி எம்.ஜி.ஆர். நீதிக்கொக மட்டு 

வழக்கு நடத்துவொஜை தவிை  வருமொைத்துக்கு 

ஆரைப்ெட்டு, என்றும் வழக்கு நடத்த மொட்டொர் 

என்ை அவருரடய வதொழில் தர்மத்ரதப் ெடம் 

ெொர்ப்ஜெொருக்கு எடுத்துக்கொட்டுகிைது. 

வ ொழில்  ர்மமும்  ர்ம ைங்கடமும்  

 வதொழில் தர்மத்ரதக் கரடப்பிடிப்ெதில் 

ஏற்ெடும் தர்ம ைங்கடத்ரத நீதிக்குப் பின் ெொைம் 

கொட்டுகிைது. எம்.ஆர்.ைொதொரவக் வகொரை வைய்தது, 

எம்.ஜி.ஆரின் தொயொர் கண்ைொம்ெொ என்று 

எம்.ஜி.ஆரின் தந்ரத கொவல்துரை அதிகொரி தன் 

வதொழில் தர்மப்ெடி அவரைக் ரகது வைய்து சிரையில் 

அரடத்தொர். அைசு வழக்கறிஞைொை அஜைொகன் 

[எம்.ஜி.ஆரின் அண்ைன்] கொவல்துரைக்கு 

ஆதைவொகக் வகொரை வைய்தவர் தன் தொயொஜை 

என்ெரத  உறுதிப்ெடுத்த வழக்ரக நடத்துவொர். 

நீதிக்குப்பின் ெொைம்  – வைங்கொைொவ், எம்.ஜி.ஆர்.  
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இதுஜவ  அவைது வதொழில் தர்மம்.  ஆைொல் 

எம்.ஜி.ஆர். மட்டும் தன் தொயொர் வகொரையொளியொக 

இருக்க இயைொது, ஏவைன்ைொல் அவர் மருத்துவ 

ஜைரவ வைய்யும் ஒரு சிைந்த மருத்துவர்; அவர் 

உயிர்கரளக் கொப்ெொற்ைத்தொன் வைய்வொஜை தவிை 

வகொரை வைய்ய மொட்டொர் என்ை உறுதியொை 

எண்ைத்துடன் தன் தொயொருக்கு ஆதைவொக வழக்ரக 

நடத்துவொர். இக்கரதயில் மூவரும் நல்ைவர்கள் இது 

தொன் தர்ம ைங்கடம். தர்மத்துக்கு இரடயில் ஏற்ெட்ட 

ைங்கடம். மூவருஜம தம் வதொழில் தர்மத்தின்ெடி 

வையல்ெடுவர். அதைொல் மிகுந்த ைங்கடத்துக்கு 

உள்ளொவர்.  

 அைம் வவல்லும் ெொவம் ஜதொற்கும் என்ை 

கம்ெைொமொயைப்  ெொவிகத்தின் ெடி   அண்ைன் 

தம்பி, அப்ெொ மகன் என்ை ெொைப் 

ஜெொைொட்டத்திற்கிரடயிலும் இப்ெடத்திலும் நீதி 

வவன்ைது. எைஜவ நீதிக்குப் பின் ெொைம் என்ை 

உயர்ந்த கருத்து வலியுறுத்தப்ெட்டது. தவறு 

வைய்தவர் தன் உைவிைர் என்ெதற்கொக கொப்ெொற்ை 

ரவக்கும் முயற்சியில் எவரும் ஈடுெடக்கூடொது 

என்ை உயர்ந்த கருத்ரத உைகுக்கு எடுத்துக் கூறும் 

விதமொக நீதிக்கு பின் ெொைம் ெடத்தில் மூவரும் 

நடித்திருந்தைர்.  

மொட்டுக்கொர ஜெலன்  

 எம்.ஜி.ஆர். மொட்டுக்கொை ஜவைன் ெடத்தில் 

இைண்டு ஜவடங்களில் நடித்திருப்ெொர். மொட்டுக்கொை 

ஜவைைொக ஒரு கதொெொத்திைமும், வக்கீல் ைகுவொக 

இன்வைொரு கதொெொத்திைமும் அரமந்தது.  

இருவருஜம மூத்த வக்கீல் ைட்டநொதன் வீட்டில் ைகு 

என்று   நிரைத்து   நொதன்   ஜவைரை   அங்கு   தங்க  
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அனுமதித்தொர். அப்ஜெொது அவைது மகள்  வேயொ 

ஜவைரை வக்கீல் என்று நிரைத்து கொதலிப்ெொர். 

வக்கீல் ைகு அங்கு வந்த பிைகு,  சிை நொள் கழித்து 

உண்ரம வதரிய வரும். இதில் வக்கீல் 

கதொெொத்திைத்ரத விட ஜவைன் கதொெொத்திைத்துக்கு 

தொன் முக்கியத்துவம் தைப்ெட்டது. ஆைொல் தன் 

தந்ரதரயக் வகொன்ை ஆரளக் கண்டுபிடிக்கும் 

முயற்சியில் இருவரும் இரைந்து வையல்ெட்டைர். 

இது ஒரு  வக்கீலின் கரதயொக  அரமயவில்ரை. தன் 

தந்ரதரயக் வகொன்ைவரைக் கண்டுபிடித்து 

ைட்டத்திடம் ஒப்ெரடக்கும் கரதயொக அரமந்தது.  

கலங்கசர விளக்கம்  

 கைங்கரை விளக்கம் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

வக்கீல் ைவி என்ை கதொெொத்திைத்தில் நடித்தொர். 

இப்ெடத்தின் மறுெதிப்ெொகஜவ ைஜினி நடித்த 

ைந்திைமுகி அரமந்தது. இைண்டிலும் ஒரு கதொநொயகி 

தன்ரை ஒரு வைைொற்றுக் கதொெொத்திைமொக கற்ெரை 

மொட்டுக்கொை ஜவைன்  – வேயைலிதொ, எம்.ஜி.ஆர்.  
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வைய்துவகொண்டு இைட்ரட வொழ்க்ரக வொழ்கிைொள். 

அவரளக் அந்தக் கற்ெரை கதொெொத்திைப் பிடியில்  

இருந்து வவளிஜய வகொண்டுவரும் முயற்சியில் 

கதொநொயகன் ஈடுெடுகிைொன். கைங்கரை விளக்கத்தில் 

கதொநொயகன் ஒரு வக்கீல். இப்ெடத்தில் கதொநொயகி 

வகொரையுண்டு இைந்து ஜெொவொள் அவளுக்குப் ெதில் 

அவரள ஜெொன்ை ஜதொற்ைத்துடன் இருக்கும் 

மற்வைொருத்தி வருவொள். வக்கீைொக வரும் எம்.ஜி.ஆர். 

இந்த ஆள் மொைொட்டத்ரதக் கண்டுபிடித்து 

உண்ரமரய உைர்த்துவொர்  ைந்திைமுகியில் 

கதொநொயகன் மைநை மருத்துவைொக வந்து 

கற்ெரைப்பிடியில் இருந்த ஒரு கதொநொயகிரய 

மீட்ெொர்.   

 கைங்கரை விளக்கம் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

வழக்கு நடத்தும் வக்கீைொக இல்ைொமல் துப்ெறியும் 

அதிகொரி ஜெொை வருவொர். இதுவும்  மொட்டுக்கொை 

ஜவைரைப் ஜெொை ஒரு துப்ெறியும் ெடமொக 

அரமந்தது. 

கைங்கரை விளக்கம்  – எம்.ஜி.ஆர். , ைஜைொேொஜதவி 
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கொெலதிகொரியொக இருந்து ெழக்கு ேடத்து ல்  

 ைங்ஜக முழங்கு (1972) என்ை ெடத்தில் ஒரு ரவை 

வியொெொரியின் வளர்ப்பு மகைொக வரும் எம்.ஜி.ஆர்., 

தந்ரதரயக் வகொன்று விட்டதொக வெொய்க் 

குற்ைச்ைொட்டுக்கு ஆளொகி ஊரைவிட்டு ஓடிப்ஜெொய் 

மொறுஜவடத்தில் கிருெொல் சிங் என்ை வெயரில் ஒரு 

ெஞ்ைொபியொக ெடித்துத் ஜதறி தைது வைொந்த ஊருக்கு 

வந்து தன் தந்ரதயின் வகொரை வழக்ரக  மீண்டும் 

விைொரிப்ெொர் இவ்வழக்கில் கொவல்துரை அதிகொரி 

என்ை ஜெொதிலும் ஒரு ரகஜதர்ந்த வக்கீரைப் ஜெொை 

நீதிமன்ைத்தில் வகொரையொளி அஜைொகரை 

விைொைரை வைய்வொர். இக்கொட்சி மிகச்சிைப்ெொக 

அரமந்து ைசிகர்களின் மைரத கவர்ந்தது. இக்கொட்சி 

சிைப்ெொக அரமவதற்கு முக்கிய கொைைம் ஜக எஸ் 

ஜகொெொை கிருஷ்ைனின் வைைங்களொகும். ஜக எஸ் 

ஜகொெொைகிருஷ்ைன் எம்.ஜி.ஆருக்கு வைைம் எழுதிய 

ஒஜை ெடம் ைங்ஜக முழங்கு..  

ைங்ஜக முழங்கு  – எம்.ஜி.ஆர். , அஜைொகன் 
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ெக்கீலின் வ ொழில்  ர்மம் எது? 

 நீதியின்ெொல் மிகுந்த நம்பிக்ரக வகொண்டிருந்த 

எம்.ஜி.ஆர். தைது ெடங்களில் நீதி பிைழும் ஜெொது 

அதரைக் கண்டித்தொர். வக்கீலின் வதொழில் தர்மம் 

என்ெது நீதிரய நிரை நொட்டுவதல்ை கட்சிக்கொைரைக் 

கொப்ெொற்றுவது என்ை கருத்ரத முறியடிக்கும் 

வரகயில் ஒரு ெடம் எடுத்தொர் அதுஜவ  

ரிக்க்ஷொக்கொைன். இப்ெடத்தில் ஒரு வகொரைகொைன் 

[அஜைொகன்] தன் உைவிைரின் [ஜமேர் சுந்தைைொேன்]   

உதவியுடன் வழக்கு நடத்த முயன்ை  ஜெொது  வகொரை 

வைய்யப்ெட்டவரின்  குழந்ரதரயக் வகொண்டு வந்து 

எம்.ஜி.ஆர். அந்த வக்கீலின் வதொழில் தர்மத்ரத 

அவருக்கு உைர்த்துவொர்.  அக் கொட்சி வருமொறு: 

அஜைொகன் : உன்ரை யொர் இங்ஜக உள்ஜளவிட்டது? நீ 

ஏன் இங்க வந்த? 

எம்.ஜி.ஆர். : ஒரு வகொரைகொைனுக்கு உதவி 

வைய்யொதீங்கனு வக்கீல் கிட்ட வைொல்ைத்தொன் 

வந்திருக்ஜகன். 

அஜைொகன் : ெொவம் உைக்கொக நொன் 

ெரிதொெப்ெடுஜைன். 

எம்.ஜி.ஆர். : ெரிதொெப்ெடுகிைதுக்கு ஒன்னு நல்ைவைொ 

இருக்கனும், இல்ரையிைொ வல்ைவைொ இருக்கனும் 

நீ வைண்டுங்வகட்டொன் . . . 

அஜைொகன் : ஒரு ரிக்க்ஷொகொைனுக்கு இவ்வளவு திமிைொ? 

எம்.ஜி.ஆர். : ஊைொர் ஜைொத்துை உடை வளக்குை ஒரு 

வகொரைகொைனுக்ஜக இவ்வளவு திமிர் 
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இருக்கும்ஜெொது, உரழச்சு ைம்ெொதிக்கிை 

ரிக்க்ஷொகொைனுக்கு ஏன் இருக்கக்கூடொது? 

அஜைொகன் : நொன் துப்ெொக்கியொைஜய ஜெசி 

ெழக்கப்ெட்டவன். 

எம்.ஜி.ஆர்.: நொன் ெட்டொளத்துஜைஜய பீைங்கிகளுக்கு 

மத்தியிஜைஜய புகுந்து விரளயொடிைவன். 

அஜைொகன் : என்ரை மிருகமொக்கொஜத  

எம்.ஜி.ஆர். : இனிஜமல்தொன் ஆகப்ஜெொறீயொ? 

அஜைொகன் : என்ை வைொன்ை? 

ஜமேர் சுந்தர்ைொேன் : ரகைொைம் வகொஞ்ைம் 

வெொறுரமயொ இரு. என்ைப்ெொ, என்ை கைொட்டொ 

வைய்ை.  இங்க வந்து? 

எம்.ஜி.ஆர். : ஐய்யய்ஜயொ கைொட்டொ ெண்ை வைலீங்க, 

ஒரு வகொரைகொைனுக்கொக நீங்க வக்கொைத்து வொங்கி 

வொதொட ஜவண்டொம்னு ஜகட்டுக்க வந்ஜதன். 

ரிக்க்ஷொகொைன்  – ஜமேர்.சுந்தர் ைொேன், அஜைொகன், 

எம்.ஜி.ஆர். 
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ஜமேர் சுந் ர்ரொேன் : என்ை! 

எம்.ஜி.ஆர். : ஆமொ, மொணிக்கம் இந்த ெொவியொை 

ெடுவகொரை வைய்யப்ெட்டதொை அைொரதயொகி 

இருக்கும் இந்த ெச்ைகுழந்தய ெொருங்க. 

அஜைொகன் : இந்த குழந்ரதயக் கொட்டி ஐந்ஜதொ 

ெத்ஜதொ வொங்கிட்டுப் ஜெொகைொம்னு வந்தியொ? 

எம்.ஜி.ஆர். : ச்ரை நொன் ஒன்னும் பிச்ரை ஜகட்க வைை, 

வகொரை வைய்தவன் என்ரைக்குஜம தப்ெ 

முடியொதுனு எச்ைரிக்க வந்ஜதன். 

ஜமேர் சுந் ர்ரொேன் : என்ைப்ெொ,  எங்ஜக  வந்து 

யொருக்கு எச்ைரிக்ரக விடுை? 

எம்.ஜி.ஆர். : ஐய்யய்ஜயொ வகொரைரய கண்ைொை 

ெொர்த்த நீங்கஜள, வகொரையொளிக்கொக வொதொட 

ஜெொறீங்கஜள இது தர்மமொ ைொர்? 

ஜமேர் சுந் ர்ரொேன் : எைக்ஜக நீ தர்மம் உெஜதைம் 

ெண்ணுறியொ? தன் கட்சிக்கொைர் குற்ைவொளிஜயொ? 

நிைெைொதிஜயொ அதப்ெத்தி வக்கீலுக்கு 

கவரையில்ரை, தொன் எடுத்துக்கிட்ட வழக்குை 

வவற்றியரடயிைதுதொன் ஒரு வக்கீலுரடய தர்மம். 

எம்.ஜி.ஆர். : அதுக்கொக! மைைறிஞ்ை ஒரு 

வகொரைகொைனுக்கு விடுதரை வொங்கிக்வகொடுக்குைது 

ைமூக துஜைொகமில்ரையொ? 

ஜமேர் சுந் ர்ரொேன் :  எது துஜைொகம் எது நியொயம்னு 

எைக்கு வதரியும், நீ ஜெொகைொம். 

அஜைொகன் ஏளைமொக சிரிப்ெரதப் ெொர்த்து . . . 
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எம்.ஜி.ஆர். : இந்த சிரிப்ஜெ உங்கரள எரிக்கும் 

வநருப்ெொகப் ஜெொகுது. இந்த குழந்ரதயின் மீது 

ஆரை! உன்ரைத்  தூக்குஜமரடயில் 

ஏத்துைவரைக்கும் நொன் ஓயப்ஜெொவஜதயில்ரை. 

 பின்ைர்,  வக்கீலின் வதொழில் தர்மம் ெற்றி 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ெொட்டு ெொடுவொர் அதில்   

“நொைல் ஜெொை வரளவதுதொன் ைட்டமொகுமொ?-அரத 

வரளப்ெதற்கு வழக்கறிஞர் ெட்டம் ஜவணுமொ? 

தர்மத் தொயின் பிள்ரளகள்  

தொயின் கண்ரை மரைப்ெதொ? 

உண்ரமதன்ரை ஊரமயொக்கித்  

தரைகுனிய ரவப்ெதொ? 

ஜதொட்டம் கொக்கப் ஜெொட்ட ஜவலி  

ெயிரைத் ஜமய்வஜதொ 

அரதக் ஜகள்வி ஜகட்க ஆளில்ைொமல்  

ெொர்த்து நிற்ெஜதொ ..” 

என்று ெொடும்ஜெொது  வக்கீல்கரளத்  தர்மத் தொயின் 

பிள்ரளகள் எை குறிப்பிட்டிருப்ெது குறிப்பிடத்-

தக்கது.  

 வதொழில் தர்மத்ரதக் கரடப்பிடித்து நீதிரய  

நிரைநொட்டுவது   வக்கீலின் ெணியொகும். அத்தரகய 

சிைப்ெொை  ெணியில் ஈடுெட்டிருக்கும் வக்கீல்கள் 

ைட்டத்ரதத் தைக்கு ைொதகமொக வரளக்கக் கூடொது. 

குற்ைவொளிக்கு ஆதைவொக இருந்த வக்கீல் ஒருவர் 

நீதிெதியொகி உயர்ெதவியில் இருக்கும் ஜெொது  அவர் 
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முரையொை நீதி வழங்குவொர் என்ை நம்பிக்ரக 

அற்றுப் ஜெொகிைது.   

 நிே ெொழ்வில் ெக்கீசல  மதித்  எம்.ஜி.ஆர்.  

 எம்.ஜி.ஆரைச்  ைந்திக்க ெைர் கொத்திருந்த ஜெொது 

அங்கு தைது வக்கீல் வதொழிரை ஜமற்வகொள்ளும் 

முன்ெொக ஆசி வொங்க வந்திருந்த ைதொசிவம் 

என்ெவரை முதலில் வைச் வைொல்லி ஜெசிைொர். 

‘உங்கள் வதொழிலில் கொைம் வெொன் ஜெொன்ைது 

எைஜவ உங்கரளக் கொக்க ரவக்கொமல் அரழத்துப் 

ஜெசிஜைன். எப்ஜெொதும்  நீதிக்கொக வொதொடுங்கள். 

உங்களின் வொழ்க்ரக வைழிப்ெொக இருக்கும்’  என்று 

வொழ்த்தி அனுப்பிைொர். அவஜை சிைந்த வழியில் 

வக்கீல் வதொழில் வைய்து பின்ைர் உச்ை நீதிமன்ைத்தின் 

தரைரம  நீதிெதியொகி இன்று ஜகைளொவின் 

ஆளுநைொக உயர் ெதவி வகித்து வரும் ைதொசிவம் 

ஆவொர்.  

 கற்ெக விநொயகம் என்ை இரளஞர் எம்.ஜி.ஆரின் 

தீவிை ைசிகர் அவர் ஒரு நொள் எம்.ஜி.ஆரைச் ைந்தித்து 

‘நொன் நடிகைொக ஆரைப்ெடுகிஜைன்’ என்று தைது 

ஆரைரய எம்.ஜி.ஆரிடம் வதரிவித்தொர். அதற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். “நீங்கள் நடிகர் ஆகைொம். ஆைொல் புகழ் 

வெற்ை நடிகைொக இருக்கும் நொன் உங்கரளப் ஜெொை 

ஒரு வக்கீல் ஆக முடியொது. உங்கள் ெடிப்பின் 

மதிப்ரெ உைர்ந்துவகொள்ளுங்கள். நீங்கள் ெடித்த 

ெடிப்புக்ஜகற்ை வதொழிரைத் தர்ம நியொயத்துக்குக் 

கட்டுப்ெட்டு வைய்து வொருங்கள். உங்களுக்குப் 

வெொன்ைொை எதிர்கொைம் கொத்திருக்கிைது.  

எங்களுக்குச் சிறு வயதில் ெடிக்க வைதியில்ைொத 

கொைைத்தொல் நொங்கள்  நடிகர் ஆஜைொம். உங்களுக்குப் 

ெடிக்க வொய்ப்புக் கிரடத்திருக்கிைது. அரதப் 
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ெயன்ெடுத்திக்வகொண்டு ைமுதொயத்துக்கு நன்ரம 

வைய்யுங்கள்” என்ைொர். கற்ெக விநொயகம் அவர்கள் 

சிைப்ெொக வக்கீல் வதொழில் வைய்து பின்ைர் வைன்ரை 

உயர் நீதிமன்ைத்தின் நீதிெதியும்  ஆைொர்.  

நிசேவு  

 வெரிய வக்கீலுக்கும் சின்ை வக்கீலுக்கும்   ைட்ட 

நூலிலுள்ள ஷைத்துக்கள் ஒன்றுதொன் இவர்கள் 

ஒவ்வவொருவரும் ைட்டத்திற்கு தொன் தரும் கருத்து 

விளக்கத்தின் வழிஜய அதன் நுட்ெங்கள் 

ஜவறுெடுகின்ைை. இந்த நுட்ெங்கரளக் வகொண்டு 

தொன் நீதிமன்ைத்தில் நல்ைவன் வகட்டவன் ஆகிைொன். 

வகட்டவன் நல்ைவன் ஆகிைொன். இதைொல் மட்டுஜம   

கீழ் ஜகொர்ட்டில் வகட்டவன் [குற்ைவொளி] என்று 

தீர்ப்ெளிக்கப் ெட்டவன், ஜமல் ஜகொர்ட்டில் நல்ைவன் 

என்ை தீர்ப்ரெப் வெறுகிைொன். ஒரு வக்கீல் தன் 

அறிரவப் ெயன்ெடுத்தி  ைட்டக்  கருத்துக்களின் 

நுணுக்கத்ரத நீதிக்கொகப்  ெயன்ெடுத்த ஜவண்டுஜம 

தவிை தன்னுரடய வருமொைத்துக்கும் வெயருக்கும் 

புகழுக்கும்   விளம்ெைத்துக்கும்  ெயன்ெடுத்தக் 

கூடொது.    இவற்ரை எடுத்துக் கொட்டும் வரகயில் 

எம்.ஜி.ஆர். ஏற்றுள்ள வக்கீல் கதொெொத்திைங்கள் 

அரமந்துள்ளை. 

 

. 
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5. பத்திரிக்சகயொளரொக எம்.ஜி.ஆர். 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். ெத்திரிரகயொளைொக ைந்திஜைொதயம் 

என்ை ெடத்தில்  நடித்தொர். ெத்திரிரக அதிெைொக எம் 

ஆர் ைொதொ நடிக்க, திைக் கவர்ச்சி என்ை ெத்திரிரகயின்   

புரகப்ெடக்கொைைொக நொஜகஷ் நடித்தொர். எம்ஆர் ைொதொ 

ெத்திரிக்ரக தர்மங்கரளப் பின்ெற்ைொமல் விற்ெரை 

அதிகரிக்க ஜவண்டும் என்ை ஒஜை வகொள்ரக 

வகொண்டவைொக வைய்திரயத்  திரித்தும் மொற்றியும் 

வவளியிடுவொர். இதைொல் ெைர் ெொதிக்கப்ெட்டைர். 

குறிப்ெொக ஒரு இளம் வெண்ணின் திருமைம் 

நின்றுவிட்டது. அவரள வளர்த்த வெற்ஜைொர் தூக்கு 

மொட்டி    இைந்து ஜெொயிைர். ஆதைவு இல்ைொமல் 

தைது ஊரை விட்டு வைன்ரைக்கு வந்த 

அப்வெண்ரை ஒரு ெைக்கொை இரளஞன் ெொலியல் 

வன்முரைக்கு ஆளொக்குகின்ைொன். இவ்வொறு 

ெத்திரிரகயொளர் தன் வதொழில் தர்மத்ரத மீறியதொல் 

மற்ைவர்களின் வொழ்க்ரக ெொதிக்கப்ெடுவரத  

ைந்திஜைொதயம் ெடம் விளக்குகிைது. 

வைய்தி என்ேொல் என்ை ? 

 வைய்தி என்ெது 4 W ஒரு Hஇல் வதொடங்கும்  

ஜகள்விகளுக்குப்    ெதில்    அளிப்ெதொக     இருக்க  
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ஜவண்டும். அதொவது what when where why எை w வில் 

வதொடங்கும் நொன்கு    ஜகள்விகளுக்கும்  H என்ெதில்  

How என்ை ஜகள்விக்கும் ெதில் அளிப்ெது வைய்தி 

ஆகும். என்ை நடந்தது? எங்கு நடந்தது? ஏன் 

நடந்தது? எப்ெடி நடந்தது? யொர் வைய்தது? யொைொல் 
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நடந்தது? என்ை ஜகள்விகளுக்கு ஒரு வைய்தி ெதிைளிக்க 

ஜவண்டும்.  ெதில்களில் ஏஜதனும் ஒன்ரை திரித்தும் 

மொற்றியும் வைய்தியொளர் எழுதிைொல் அல்ைது 

ெதிப்ெொளர் வைய்திரய  வவளியிட்டொல் அது தவைொை 

விரளவுகரள ஏற்ெடுத்திவிடும்.  

பத்திரிசக  ர்மம் மீேப்படு ல்  

 ெத்திரிக்ரக நிருெைொை எம்.ஜி.ஆர். எழுதிக் 

வகொண்டு வரும் வைய்தியில் இருந்த 

உண்ரமத்தன்ரமரய மொற்றி ெைெைப்பூட்டுவதற்கொக  

ெத்திரிக்ரக அதிெர் திரித்து வவளியிடுவது 

ெத்திரிக்ரக தர்மத்துக்கு புைம்ெொைது. இரத 

வதொடர்ந்து ஒரு ெத்திரிரக வைய்து வருவரத 

ைந்திஜைொதயம் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். கொட்டியிருப்ெொர்.  

 வெற்ஜைொர் யொவைன்று வதரியொததொல் நின்று 

ஜெொை ஒரு வெண்ணின் திருமைத்ரத வெண்ணின் 

நடத்ரத மீது ைந்ஜதகம் ஏற்ெட்டதொல் நின்றுவிட்டது 

எை என்று எம் ஆர் ைொதொ தொைொகஜவ ஒரு தவைொை 

கொைைத்ரத அச்வைய்தியில்  இரைத்து 

திரித்துவிடுவொர். வைய்திரய  திரித்து 

வவளியிட்டதொல் ெத்திரிரகயொளர் தர்மம் 

வகட்டுவிட்டது. அந்த வெண்ணின் வொழ்க்ரகயும் 

ஜவதரைக்கு உள்ளொகிவிட்டது.  ஒவ்வவொருவரும் 

அவைவர் வதொழில் தர்மத்ரதப் பின்ெற்ைொவிட்டொல் 

ஜமொைமொை விரளவுகள் ஏற்ெடும் என்ெது  

இப்ெடத்தின் மூைமொக கொட்டப்ெட்டது.   

பத்திரிக்சக  ர்மம் குறித்  விெொ ம்  

 எம்.ஜி.ஆர். தொன்  வகொடுத்த ைரியொை 

வைய்திரய ஏன் தவைொக வவளியிட்டீர்கள் என்று 

ெத்திரிக்ரக அதிெரிடம் வொதிடுகிைொர்.  
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எம்.ஜி.ஆர். : அநியொயம், அக்கிைமம். கமைொவுரடய 

கல்யொைம் கள்ளக்கொதைொல் நின்னுதுனு ஏன் 

ஜெொட்டீங்க? 

எம்.ஆர்.ைொதொ : அது என் வைொந்த விையம். 

எம்.ஜி.ஆர். : ஓஜ ொ, நொன் வகொடுத்த வைய்திரய ஏன் 

மொத்திப்ஜெொட்டீங்க? ஒரு உயிரை அநியொயமொ 

குடிச்சிட்டிங்க, ஒரு வெண்ணுரடய வொழ்ரவஜய 

ெொழொக்கிட்டீங்க இது உங்க வைொந்த விையம் இல்ரை, 

இதுக்கு நீங்க ெதில் வைொல்லித்தொன் தீைணும். 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : ைந்திைொ நீ யொஜைொட ஜமொதிப்ெொக்குை? 

எம்.ஜி.ஆர். : நொைொ?  ும் என் எதிரிகூட எைக்கு 

ைமமொக இல்ரைைொ அைட்சியப்ெடுத்துைவன் நொன் , 

அது கிடக்கட்டும் ஒரு கற்புள்ள வெண்ரை களங்கம் 

வநைஞ்ைவள்னு ஜெொட்டுருக்கீங்கஜள இதுக்கு என்ை 

ஆதொைம்? எைக்கு இப்ெ வதரிஞ்ைொகணும். 

ைந்திஜைொதயம்  – எம்.ஜி.ஆர். , எம்.ஆர்.ைொதொ 
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எம்.ஆர்.ரொ ொ : கொைைம் உைக்கு வைொல்ைஜவண்டிய 

அவசியம் இல்ரை, நொன் முதைொளி, நீ வதொழிைொளி, 

என் ஜகொெத்ரத கிளைொஜத நொன் வநைச்ஜைைொல்? . . . 
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எம்.ஜி.ஆர். : குரட பிடிச்ைொ சூரியன் மரையொது 

மத்தவங்க ெொர்ரவக்கு உங்க முகம்தொன் மரையும். 

ைமுதொயத்துக்கு வதொண்டு வைய்யஜவண்டிய 

புனிதமொை ெத்திரிக்ரக வதொழிரை ஏன் 

துஜைொகத்துக்கு ெயன்ெடுத்துறீங்க? இப்ெடி தவைொை 

வைய்திகரள வவளியிடுைைொை உைகத்துை எத்தரை 

ஜெஜைொட வொழ்க்ரக ெொழொயிருக்கு, எத்தரை 

தொய்மொர்கள் கண்ணீர் தடொகத்துை மிதக்குைொங்க, 

அந்த கண்ணீவைல்ைொம் உங்கரள சும்மொவிடொது 

ஆமொ . .  

எம்.ஆர்.ரொ ொ : என்ை வைய்யும்? கண்ணீவைல்ைொம் 

என்ரை குளிப்ெொட்டுமொ? ஜெொவியொ . . 

என்று அைட்சியமொகப் ெதில் அளித்ததொல் 

எம்.ஜி.ஆர். அங்கிருந்து விைகி தனியொக தைது 

வெயரில் ைந்திஜைொதயம் என்ை ெத்திரிரகரயத் 

வதொடங்குகிைொர்.  

கெர்ச்சிப் புசகப்படம் வெளியிடு ல்  

 நொஜகஷ் திைக்கவர்ச்சி ெத்திரிரகயில் 

புரகப்ெடக்கொைைொக இருப்ெொர். அவருக்கும் 

புரகப்ெட தர்மத்ரத மீை ஜவண்டிய வநருக்கடி 

வகொடுக்கப்ெடுகிைது. அவர் எடுத்த அழகொை 

ெடங்கரள ெதிப்ெொளர் ஜகலி வைய்து கண்டைம் 

வதரிவிக்கிைொர். வெண்கரளக் கவர்ச்சியொகப் ெடம் 

எடுத்துக் வகொண்டுவரும்ெடி அவருக்கு  வநருக்கடி 

வகொடுக்கிைொர்.  

எம்.ஆர்.ரொ ொ : என்ைய்யொ ெடம் எடுத்த? 

கவர்ச்சிக்கன்னி ெடம் எடுத்துஜய கவர்ச்சி என்ை 
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இருக்கு? என்ை இருக்கு கழுத்து இருக்கு, இதொக் 

கவர்ச்சி? 

ேொஜகஷ் : அந்தம்மொரவ எவ்வளவு எடுத்தொலும் 

அவ்வளவுதொங்க. 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : என்ைய்யொ அந்தம்மொவ எவ்வளவு 

எடுத்தொலும்னு . . . என்ைய்யொ தரைவலிக்கு 

தரையிை ரக வச்ை மொதிரி, அப்ெடிஜய ரகரய 

வகொஞ்ைம் ஜமஜை தூக்கிைொ எப்ெடி இருந்துருக்கும் 

ேைங்க எவ்வளவு வொங்குவொங்க. 

ேொஜகஷ் : ைொர் கவர்ச்சி ெடம் எடுக்குைதொை ஜைொட்டுை 

ஜெொகும்ஜெொது என்ரைஜய கவர்ச்சிகன்னி கவர்ச்சி 

கன்னின்னு கூப்பிட்டு  வெொம்ெரளயொக்கிைொங்க, 

வைொம்ெ கஷ்டமொ இருக்கு. 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : என்ைய்யொ ெத்து ஜெரு ெத்துவிதமொ 

ஜெைத்தொன்யொ வைய்வொங்க, அதுக்கொக நம்ம பிசிைஸ் 

ெொலிசிரய மொத்திக்க முடியுமொ? ஏய்யொ நல்ைவன், 

ைந்திஜைொதயம்  – எம்.ஆர்.ைொதொ, நொஜகஷ் 
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வகட்டவன், ஜயொக்கியன், அஜயொக்கியன், ெடிச்ைவன், 

ெடிக்கொதவன்னு ஏன் இந்த ஜெப்ெை கொைம்ெை 

வொங்குைொன்? 50 வெர்ைன்ட் வைக்ஸ் இருக்கனும், 50 

வெர்ைன்ட் க்ரைம் இருக்கனும் வதரியுமொ? 

ேொஜகஷ் : அதொன் இருக்குஜத (எம்.ஆர்.ைொதொரவயும், 

வைக்ைட்டரிரயயும் கொண்பித்து) 50 வைர்ைன்ட் க்ரைம், 

50 வெர்ைன்ட் வைக்ஸ் அப்புைம் என்ை?. 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : அது ஆபீசுக்குள்ளயிை இருக்குது. 

ேைங்களுக்கு வதரிய ஜவைொமொ? என்ை ஜெசுை நீ? 

ேொஜகஷ் : அவதல்ைொம் என்ைொை முடியொது ைொர், 

ரகரய தூக்கிட்ஜடன். 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : ம் ம் தூக்கிட்டியொ? இப்ெ தூக்க 

வதரியுதுை உைக்கு. இப்ெடி நீ தூக்குைொ எவன் 

ெொர்ப்ெொன். அந்த வெொம்ெளய இஜதக் ரகரய 

வகொஞ்ைம் தூக்க வச்சு பூமிக்குள்ள ஜகமைொ வச்சு 

எடுத்திருந்தொல், மண்டய ஒடச்சில்ையொ ெத்திரிக்ரக 

வொங்கியிருப்ெொன். 

ேொஜகஷ் : ஜெொதும் ைொர், இப்ெடி எடுக்குைதுக்ஜக என் 

வெொண்டொட்டி அகல்யொ கன்ைொபின்ைொனு ஜகள்வி 

ஜகக்குைொள். அவதல்ைொம் என்ைொை முடியொது ைொர். 

எம்.ஆர்.ரொ ொ : என்ை முடியொது? என்ை மிைட்டுை. 

நொன் யொர் வதரியுமுை துரிஜயொதைன் வைங்கொ முடி 

மன்ைன் ஞொெகம் வச்சுக்ஜகொ. ஏஜதொ நொனும் ஊர்ை 

ஒரு வெரிய மனுஷன், தமிழ் வளர்ச்சிக்கு நொமும் 

ஏதொவது ெொடுெடனுஜம அப்ெடினு இந்த 

ெத்திரிக்ரக ஆைம்பிச்சு ஜவரை வைய்யுஜைன். 

வெொழக்கிைதுக்கொ இத நடத்துஜைன், வநைச்சிக்கிட்டு 
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இருக்க ெொரு. மங்களகைமொை ெத்திரிக்ரகயொச்ஜை 

இது. 

ேொஜகஷ் : நீங்க வைொல்றீங்க மங்களகைமொை 

ெத்திரிக்ரகயினு, ேைங்க இத மஞ்ைள் 

ெத்திரிக்ரகங்குைொன். 

 ெத்திரிக்ரக அதிெரின் வநருக்கடியொல் 

புரகப்ெடக்கொைர் நொஜகஷ் ைொரையில் கண்ட ஒரு 

ைொமொனிய வெண்ரையும் கூட கவர்ச்சியொகப் ெடம் 

பிடிக்க ஜவண்டும் இல்ரைவயன்ைொல் தன் ஜவரை 

ஜெொய்விடும் என்ை அச்ைத்தில் அதுஜெொை ஒரு ெடம் 

எடுத்துக் வகொண்டு  வந்தொர். அப்ெடம் ஏற்கைஜவ 

திருமைம் நின்று ஜெொை வருத்தத்தில் இருந்த  

வெண்ணின் ெடம் என்ெதொல் அவளது வொழ்க்ரக 

ஜமலும் ெை துயைங்கரளச்  ைந்திக்க இப்ெடம் 

கொைைமொகிவிடும். 

பத்திரிசகத் வ ொழிலில் வேருக்கடி  

 முள்ளில் சிக்கிய ஜைரைரய நீக்கி 

எடுக்கும்ஜெொது நொஜகஷ் அப்வெண்ரை 

ெடம்பிடித்து விடுவொர். ஆக புரகப்ெடம் 

எடுப்ெதிலும் வதொழில் தர்மம் மீைப்ெடுகிைது. 

இதுவும் மற்ைவர்களின் வொழ்க்ரகரய ெொதிக்கின்ைது 

என்ெரத எடுத்துக்கொட்டும் வரகயில் ைந்திஜைொதயம்   

அரமந்தது. வைய்தி நிருெைொக தொனும் புரகப்ெடக் 

கொைைொக நொஜகரஷயும் நடிக்க ரவத்து இப்ெடத்ரத 

முழுக்க ஓர் ஆவைப்ெடம் ஜெொை எடுத்த எம்.ஜி.ஆர். 

இரத சுவொைசியமொைதொகவும் கொட்டியிருந்தொர். 

இப்ெடத்த்ரத மிகவும் கவைம் வைலுத்தி எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்திருந்தொர். அவருக்கும் ஒரு நொளிதழுக்கும் 

அப்ஜெொது கருத்து முைண்ெொடு ஏற்ெட்டதொல்   
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இப்ெடத்ரத குறிப்பிட்ட ஜநொக்கத்துக்கொகஜவ 

திட்டமிட்டு எடுக்கச் வைய்து நடித்தொர். இப்ெடத்தில் 

வைைத்ரத சிைப்ெொக ஏ.ஜக. விஸ்வம் என்ெவரைக் 

வகொண்டு எழுத ரவத்தொர். இவைது உைவிைர்  ஜக 

ைங்கர் இயக்கிைொர். ெடம் 27-5-1966 அன்று 

வவளிவந்தது. 
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 திைைரிப் ெத்திரிரகரய விட்டு வவளிஜய 

வந்த எம்.ஜி.ஆருரடய கதொெொத்திை வெயைொை 

ைந்திைன் அரதக்வகொண்டு ைந்திஜைொதயம் எை புதிய 

ெத்திரிரகரய வதொடங்குவொர். இப்ெத்திரிரக 

ெத்திரிரகத் வதொழில் தர்மத்ரதப் பின்ெற்றும்  

முரையில் சிைப்ெொக நடத்தப்ெடும்.   

 ைந்திஜைொதயம் ெடத்தின் வதொடக்கத்தில்  

வெயர் ெட்டியல்  கொட்டப்ெடும்ஜெொது ெொஜவந்தர் 

ெொைதிதொைன்    ெொடிய   

“புதியஜதொர் உைகம் வைய்ஜவொம் வகட்ட  

ஜெொரிடும் உைகத்ரத ஜவஜைொடு ைொய்ப்ஜெொம்”  

என்ை ெொடல்    பின்ைணியில் ஒலிக்கும்.    அப்ஜெொது 

ெத்திரிக்ரக அலுவைகத்தில் நடக்கும் அன்ைொடப் 

ெணிகளும் கொட்டப்ெடும். வெொதுவொக எம்.ஜி.ஆர். 

ெடங்களில் வெயர் ஜெொடும்ஜெொது அவைது வதொழில் 

வதொடர்ெொை வெொது நரடமுரைகரளக் கொட்டுவது 

மைபு. பின்பு ெடம் வதொடங்கியதும் அவைது தனி 

வொழ்வும் வெொதுவொழ்வும் பிரைக்கப்ெட்ட 

கரதக்குள் ெயைம் வதொடங்கிவிடும். [புதியஜதொர் 

உைகம் வைய்ஜவொம் என்ை  ெொைதிதொைன்  ெொடல் 

ெல்ைொண்டு வொழ்க ெடத்திலும் முழுப் ெொடைொக 

எம்.ஜி.ஆர். ைதொ மற்றும் எம்.ஜி.ஆைொல் 

திருத்தப்ெட்ட ஐந்து ஜெரும் ெொடுவதொக 

அரமந்திருக்கும்.]   

ஐந் ொெது தூண் 

 ெத்திரிரககள் என்ெது ேை நொயகத்தின்   

ஐந்தொவது தூண் என்று அறிஞர்கள் ஜெொற்றுவர்.  

ஜெைொமுரை , வொள் முரைரய விட 
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கூர்ரமயொைது , என்றும் எழுத்தின் வலிரமரயப் 

ஜெொற்றுவர்.  எழுத்துக்களொல் இந்நொட்டில் 

வெரும் புைட்சிரய ைமுதொய மொற்ைத்ரத 

வகொண்டுவை முடியும் என்ெரத  உைர்ந்த  

திைொவிட இயக்கங்கள் விடுதரை  திைொவிட நொடு , 

வதன்ைகம் , நம் நொடு, ைமூக நீதி   என்று  ெை 

ெத்திரிரககரள நடத்திை.  

 திைத்தந்தி, திைமைர் திைகைன், திைமணி 

ஜெொன்ை பிைெை நொளிதழ்களும் தமிழ்நொட்டில் 

தமிழர்கள் வொழும் ெகுதிகளில் ெை ெதிப்புகரளக் 

கண்டை. ெத்திரிரகத் வதொழில் தர்மம் என்ெது 

ெத்திரிரக ைட்டங்கள் எை தனியொை ைட்ட 

வரககளும் உண்டு. வநருக்கடி நிரை 

அறிவிக்கப்ெடும் ஜெொது  வொய் பூட்டு ைட்டம் 

நரடமுரைக்கு  வரும்.    அப்ஜெொது ெத்திரிரககள் 

சுதந்திைமொக இயங்க இயைொது.  

அரசின் அச்சுறுத் ல்  

 2020 வைன்ரை  புத்தக கண்கொட்சியில் அைரை 

எதிர்த்து எழுதிய நூரை விற்ெரைக்கு 

ரவத்திருந்தைர் என்ெதற்கொக அப்புத்தகம் 

ரவத்திருந்த அைங்கு மூடப்ெட்டது. இவ்வொறு  

எழுத்துச் சுதந்திைம் அைைொல் அச்சுறுத்தலுக்கு 

உள்ளொவதுண்டு. இதுவும் ஆெத்தொைஜத. 

அஜதஜவரளயில்  எழுதுஜவொருரடய ஜெைொரவ 

நல்ை  ெை கொரியங்களுக்கொக ெயன்ெடுத்த 

ஜவண்டுஜம அன்றி விற்ெரைரய அதிகரிக்க 

ஜவண்டும் என்ை ஜநொக்கத்தில்  தவைொைவற்ரை 

எழுதி வவளியிடக்கூடொது.  
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பத்திரிசகயிடம் பணிந்   மிழக அரசு  

 எம்.ஜி.ஆர். முதைரமச்ைைொக இருந்தஜெொது 

ஆைந்த விகடன் ெத்திரிரகயில் ஒரு ஜகலிச் 

சித்திைம் வவளியிடப்ெட்டது. இதில் ஜமரடயில் 

வீற்றிருக்கும் ைட்டமன்ை உறுப்பிைர் மற்றும் 

அரமச்ைரை ெொர்த்து  கீஜழ அமர்ந்திருக்கும் இருவர் 

அவர்கள் வகொள்ரளயரை ஜெொைவும்  திருடரைப் 

ஜெொைவும்  இருப்ெதொகவும் ஜகலி ெடம் 

வவளியிட்டது. இப்ெடம் ெத்திரிரக தர்மத்துக்கு 

முைைொைது. ஆதொைமில்ைொமல்  ஜநைடியொக 

ஒருவரை திருடன் என்றும் வகொள்ரளக்கொைன் 

என்றும்  திருடன் என்றும்  சுட்டக் கூடொது எைச்  

ைட்டமன்ை ைெொநொயகர் பி வ ச் ெொண்டியன் 

வதரிவித்தொர். இதைொல் தமிழக அைசு ஆைந்த 

விகடன் மீது வழக்கு  வதொடுத்தது. ஆைொல் 

இவ்வழக்கில் தமிழக அைசு ஜதொற்றுப்ஜெொைது.  

 ஆைந்த விகடன் ெத்திரிக்ரக அதிெைொை 

ெொைொ எம்.ஜி.ஆரை கதொநொயகைொக் வகொண்டு 

ேன்ஜிர் என்ை ஹிந்திப்ெடத்ரத தமிழில் மொற்றி 

சிரித்து வொழ ஜவண்டும் [31-11-1974] என்ை வெயரில் 

எடுத்திருந்தொர். அவைது தந்ரத எஸ் எஸ் வொைன் 

ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்திருந்தொர். இருவரும் 

நன்கு அறிமுகமொை நிரையில் எம்.ஜி.ஆர். தமிழக 

முதல்வைொக இருந்த ஜெொது இவ்வழக்ரக தமிழக 

அைசு வதொடுத்துத் ஜதொற்றுப் ஜெொைது. நீதிமன்ைம் 

தமிழக அைரை ஆைந்த விகடனுக்கு அெைொதம் 

வைலுத்தும் ெடி உத்தைவிட்டது.  

 ெத்திரிக்ரக அதிெர் ெொைொ ஆைந்தவிகடன் 

அைவைகத்தில் தமிழக அைசு அெைொதமொக 

வைலுத்திய ஒரு ரூெொரயக் கண்ைொடி பிஜைம் 
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ஜெொட்டு தொன் உட்கொரும் இடத்திற்கு ஜமஜை 

சுவரில்  மொட்டி ரவத்தொர். இந்நிகழ்வு  

ெத்திரிரகயின் ஆற்ைரை வவளிப்ெடுத்துகிைது.   

 

 

கொரிருள் அகத்தில் ேல்ல 

       கதிவரொளி நீ  ொன்! இந் ப் 

பொரிசடத் துயில்ஜெொர் கண்ணில் 

       பொய்ந்திடும் எழுச்சி நீ  ொன்! 

ஊரிசை ேொட்சட இந்  

       உலகிசை ஒன்று ஜைர்க்கப் 

ஜபரறிெொளர் வேஞ்சில் 

       பிேந்  பத்திரிசகப் வபண்ஜ ! 
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6. வ ொழிலதிபரொக எம்.ஜி.ஆர்.   

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தைது ெடங்களில் தொன் நடிக்கும் 

கதொெொத்திைங்கள் மற்ைவருக்குப் ெொடமொக அரமய 

ஜவண்டும் என்ெதில் உறுதியொக இருந்து 

வையைொற்றிைொர். நல்ைஜநைம் (1972), அன்ஜெ வொ 

(1966), எங்க வீட்டுப் பிள்ரள (1965), நிரைத்தரத 

முடிப்ெவன் (1975) ஜெொன்ை ெடங்களில் 

வதொழிைதிெைொக நடித்த எம்.ஜி.ஆர். வதொழில் 

அதிெருக்குரிய வதொழில்  தர்மங்கரளப் 

வவளிப்ெடுத்தும் வரகயில் தைது கதொெொத்திைத்ரதச் 

வைம்ரமப்ெடுத்தி கொட்சிகரள வடிவரமக்க 

வைய்தொர்.  
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வ ொழிலதிபரின் கடசமகள்  

 எம்.ஜி.ஆர். ெடங்களில் முதைொளியொக 

வரும்ஜெொது அவர் வதொழிைொளிகளிடம் கனிவும் 

கருரையும் உள்ளவைொகவும், அவர்களின் சுக 

துக்கங்களில் ெங்கு வகொள்ெவைொகவும், ைட்டப்ெடி 

அவர்களுக்கு வகொடுக்கப்ெட ஜவண்டிய ைலுரககரளக் 

வகொடுப்ெவைொகவும், தைது கதொெொத்திைத்ரத 

நுட்ெமொகவும் வைம்ரமயொகவும்   உருவொக்கிைொர். 

ஜமலும் வகொடுக்கல் வொங்கல் நரடவெறும் இடத்தில் 

நொையம் ஜெொற்ைப்ெட ஜவண்டும் என்ெரதயும் தன் 

கதொெொத்திைத்தின் மூைமொக  ெடம் ெொர்ப்ெவர்களுக்குப் 

ெொடமொக உைர்த்திைொர்.   

பட்டிைப்பொசல கொட்டும் ெணிக  ர்மம்  

 ைங்க இைக்கியமொை ெட்டிைப்ெொரை ஒரு 

வெொருரள விற்கும்ஜெொதும் வொங்கும்ஜெொதும்  

அதற்குரிய ைரியொை மதிப்பு வழங்கப்ெடஜவண்டும் 

கூடுதல் குரைவு இருக்கக் கூடொது என்ை இைக்கைத்ரத  

வகொள்வதும் மிரக வகொளொது  

வகொடுப்ெதும்  குரை ெடொது. 

என்று விளக்குகிைது.  ஒரு வெொருரள விற்கும் ஜெொது 

விரைக்ஜகற்ை ைைக்ரக வொங்குஜவொருக்கு வகொடுக்க 

ஜவண்டும். வொங்குஜவொரும் வகொடுத்த ெை மதிப்புக்கு 

மிரகயொக வெொருரள வொங்கிவிடக் கூடொது. இதுஜவ 

வணிகத்தில் பின்ெடர்ெட் ஜவண்டிய வதொழில் தர்மம் 

என்று ெட்டிைப் ெொரை விளக்கம் தருகிைது.  

ேொ யம் – விளக்கம்  

 வதொழிைதிெர் என்ெவர் முதல் ஜெொட்டு 

வதொழில் நடத்துெவர் ஆவொர். முதல் எைப்ெடும் 
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ெைத்துக்கு தமிழில் நொையம் என்ை வெயரும் 

உண்டு. இச்வைொல்லுக்கு வைொன்ை வைொல் தவைொரம 

என்ை ஜவறு வெொருளும் இருக்கிைது. எம்.ஜி.ஆர். 

மீைவ நண்ென் ெடத்தில் வில்ைரைப் ெொர்த்து ஒரு 

ெொட்டில்  

“நீ வகொண்ட நொையம் பூட்டிய வீட்டுக்குள்  

சிரையொய் இருக்குரதயொ 

 நொன் வகொண்ட நொையம் நொட்டிலும் வீட்டிலும்  

நிரைவொய் இருக்குரதயொ” 

என்று ெொடும் வரிகள் இடம்வெற்ைை. எம்.ஜி.ஆர். 

மீது மக்கள் வகொண்டிருந்த அன்புக்குக் கொைைம் அவர் 

வைொன்ை வைொல் தவைொதவர் என்ை நம்பிக்ரக ஆகும். 

அவர் வொக்ரக மக்கள் நம்பிைொர் மதித்தைர். 

அதைொல் அவர் திமுக நல்ைொட்சி தரும்  என்று 

வைொன்ைதும் அக்கட்சிக்கு வொக்களித்து வவற்றி 

வெைச் வைய்தைர். 1972 முதல் திமுக ஊழல் கட்சி 

என்று வைொன்ைதும் அக்கட்சிரய ஜதொற்கடித்தைர். 

அவைது நொையம் [நொ நயம்] அன்றும் என்றும் 

மக்களின் வநஞ்சில் மொைொமல் இருக்கிைது.  
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எம்.ஜி.ஆர்.  ரும் ேொ ய விளக்கம்  

 நல்ை ஜநைம் ெடத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ஏற்றுமதி 

வதொழில் நடத்தும் வதொழிைதிெைொக நடித்தொர். அவர் 

ஒரு ஜைட்டிடம் கடன் வொங்கி ைைக்குகரள 

வவளிநொட்டுக்கு கப்ெலில் அனுப்பிைொர். எம்.ஜி.ஆர். 

வொங்கிய கடரை திருப்பி வைலுத்த ஜவண்டிய வகடு 

முடிய ஒரு வொைம் இருப்ெரத நிரைவூட்டும் 

வரகயில் ஜைட்ஜி எம்.ஜி.ஆரை ெொர்க்க வந்தொர். 

அப்ஜெொது அவரிடம்  

 எம்.ஜி.ஆர். : ஜைட்ஜி  எைக்கு எல்ைொம் 

வதரியும், என் வியொெொைத்திற்கொக நொன் உங்ககிட்ட 

வொங்குை கடன் முதலும் வட்டியுமொக ஜைர்ந்து ஆறு 

ைட்ைத்து அறுெதொயிைம் ரூெொய். நொன் திருப்பி 

தைஜவண்டிய வகடு இன்னும் ஒரு வொைம் இருக்குனு 

ஞொெகப்ெடுத்த வந்திருங்கீங்க இல்ையொ? 

ஜைட்சி : ஆ ஆ என்ைொ ஞொெக ைக்தி  ைொேுக்குள்ள 

கைக்குபுள்ளயொ இருக்கு . 

நல்ை ஜநைம்  – ஜைட்சி, எம்.ஜி.ஆர். , ஜதங்கொய் சீனிவொைன் 
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எம்.ஜி.ஆர். : ஜைட்ஜி  ைைக்வகல்ைொம் கப்ெல்ை ஏறி 

புைப்ெட்டொச்சு, ஒரு வொைத்துக்குள்ள ெைம் வந்திரும், 

ெைம் வந்ததும் நொஜை உங்க வீட்டுக்கு வந்து 

திருப்பிக் வகொடுத்துஜைன். ெொவம் நீங்க அதுக்கொக 

வைஜவண்டொம். 

ஜைட்சி : அடடடடொ என்ைொ நொையம்! என்ைொ 

ேொையம்!! 

எம்.ஜி.ஆர். : ஆமொ, வகொடுக்குைவுங்களும், 

வொங்குைவுங்களும் என்ரைக்குஜம நொையத்ரத 

மைக்கக்கூடொதுங்குைதுக்குத்தொன் கொசுக்ஜக 

நொையம்னு ஜெர் வச்சிருக்கொங்க. 

ஜைட்சி : ஆ ஆ நிம்மில் ைரியொச் வைொன்னீங்க ைொேு 

நம்மள் வர்ைொன். 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைம் வகொடுக்கல்-வொங்கலில் 

பின்ெற்ை ஜவண்டிய தர்மம் குறித்து ஜமற்கண்டவொறு 

சுருக்கமொக எடுத்துரைப்ெொர்.  கப்ெல் கவிழ்ந்து 

ைைக்குகள் எல்ைொம் மூழ்கிப்ஜெொைதொல் ஜைட்ஜிக்கு,  

எம்.ஜி.ஆர். வொக்களித்தெடி ெைம் வகொடுக்க 

இயைொது. உடஜை தன்னுரடய யொரைகரள 

மட்டும் அரழத்துக் வகொண்டு தொன் வொழ்ந்த மிகப் 

வெரிய ெங்களொரவயும், அதன் அரையும் அரையொ 

வைொத்துக்கரளயும் கடன்கொைரிடம் ஒப்ெரடத்து 

விடுவொர். இத்தரகய ஜநர்ரம ஒரு வதொழிைதிெருக்கு 

ஜதரவ என்ெரத அன்ரைக்குத் தொன் நடித்த  

ெடங்களில் எம்.ஜி.ஆர். விளக்கிைொர்.  

 உைகமயமொதல் ஆைம்பித்த பிைகு ஒரு 

வதொழிலில் நஷ்டம் ஏற்ெட்டொல் அவருரடய மற்ை 

வதொழில்களில் ைொெம் கிரடக்கும் ெட்ைத்தில் 
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ைொெமொக நடக்கும் வதொழிலிலிருந்து வெறும் 

வருமொைத்ரத வகொண்டு அடுத்த நஷ்டத்ரத  ஈடு 

கட்ட ஜவண்டிய ஜதரவயில்ரை என்று புதிய 

விதிமுரை உருவொக்கப்ெட்டது. இதைொல் ஒஜை  

மனிதர் நடத்திவரும் ெை வதொழில்களில் ஒரு 

வதொழில் நஷ்டம் அரடந்தொல் அவர் நஷ்டத்ரத 

[அல்ைது வங்கியில் வெற்ை கடரை] இன்வைொரு   

வதொழிலில் கிரடத்த ைொெத்ரதக் வகொண்டு ஈடுகட்ட 

ஜவண்டியது இல்ரை, நஷ்டம் ஏற்ெட்ட வதொழிரை 

மீண்டும்  சீர்வைய்ய  வங்கிகள் மூைமொக ஜமலும் 

கடன் வெைைொம். இந்த மறு கடரையும் திருப்பிச் 

வைலுத்த முடியவில்ரை வதொழிலும் வதொடர்ந்து 

இழப்ரெ ைந்தித்து வருகிைது என்ைொல்  வங்கிக் 

கடரை திருப்பிச்  வைலுத்த இயைவில்ரை என்று 

வதரிவிக்கைொம். ஆக இந்தத் வதொழிலுக்கு  அவர் 

வொங்கிய கடன் வொைொக் கடைொக  

ெதிவுவைய்யப்ெடும். மற்ை வதொழில்கள் ைொெகைமொக 

நடந்து வகொண்ஜட இருக்கும். இது ஜநர்ரமயொை   

வதொழில்முரை அல்ை எனினும் கொர்ப்ெஜைட் 

நிறுவைங்களின்  வையல்ெொட்ரடயும் ைொெத்ரதயும் 

கருத்தில்வகொண்டு இத்தரகய புதிய விதிமுரைகள் 

உருவொக்கப்ெட்டுள்ளை.  ஆைொல் எம்.ஜி.ஆர். 

கொைத்தில்அவைது ெடங்களில் வதொழில் தர்மம் 

ெொதுக்கொக்கப்ெடும் கதொெொத்திைங்களில் நடித்தொர்.   

மு லொளியும் வ ொழிலொளியும்  

 அன்ஜெ வொ, எங்க வீட்டுப் பிள்ரள ஆகிய 

ெடங்களில் முதைொளிக்கும் வதொழிைொளிக்கும் ஆை 

உைவு வதளிவொக  எடுத்துக் கொட்டப்ெட்டது. .   

அன்ஜெ வொ ெடத்தில் மிகப் வெரிய வதொழிைதிெைொக 

நடித்த எம்.ஜி.ஆர். ெை ஆண்டுகளொக ஓய்வின்றி 
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உரழத்ததொல் மிகவும் கரளத்துப் ஜெொய்  தொன் 

ஜெொகும் இடத்ரத யொரிடமும் வைொல்ைொமல்  

வவளியூருக்கு ஜெொய் ஓய்வவடுக்க விரும்புவொர். 

அப்ஜெொது தன்னுரடய ஜமைொளைொை  ைொம்தொஸ் 

எம்.ஜி.ஆரின் உடல்நைனில் அக்கரை வகொண்டு ெை 

மருத்துவர்கரள வைவரழப்ெொர்.  எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களிடம் தன்னுரடய கரளப்ரெ எடுத்துக்கூறி 

அனுப்பிவிடுவொர்.  

எம்.ஜி.ஆர். : ரமடியர் டொக்டர்ஸ் எைக்கு ஒன்னுஜம 

இல்ை வகொஞ்ைம் கரளப்பு அவ்வளவுதொன் ப்ளீஸ் 

ஜெொயிட்டு வொங்க ப்ளீஸ், ஒரு நிமிஷங்கூட என்ரை 

நிம்மதியொ இருக்க விடமொட்டீங்களொ? 

ரொம ொஸ் : என்ை ைொர்? என்ை ஆச்சு? 

எம்.ஜி.ஆர். : என்ை ஆச்ைொ? இவதல்ைொம் உங்க 

ஜவரையொ? 

ரொம ொஸ் : இத்தை நொளொ நீங்க இப்ெடி 

கரளச்சுப்ஜெொய் இருந்தத நொன் ெொர்த்தஜத இல்ை. 

அதைொைதொன் நொன் இந்த . . .  

எம்.ஜி.ஆர். : ஆமொ நொன் ஓய்வு எடுத்து எத்தரை நொள் 

ஆச்சு? 

ரொம ொஸ் :நொள் கைக்கு, வொை கைக்கு, மொை 

கைக்வகல்ைொம் தொண்டி வருஷ கைக்குை வந்து 

நிக்குது. 

எம்.ஜி.ஆர். : அதைொைதொன் கரளச்சுப் ஜெொயிருக்ஜகன். 

ரொம ொஸ் :  இளச்சுக்கூட ஜெொயிருக்கீங்க . . 
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எம்.ஜி.ஆர். : ஜெொதும் உங்க அனுதொெம், உரழக்கத் 

வதரிஞ்ைொ ஜெொதுமொ? ஓய்வு எடுத்துக்க வதரிய ஜவண்டொம்? 

ரொம ொஸ் : ஆமொ . . 

எம்.ஜி.ஆர். : அப்ெடிைொ! எைக்கு அது வதரியைன்னு 

வைொல்றீங்களொ? ஆல் ரைட் நொன் ஓய்வு 

எடுத்துக்கப்ஜெொஜைன். 

ரொம ொஸ் : என்ை ைொர் திடீர்னு? ஜநத்துதொை வந்தீங்க, 

நீங்க கவனிக்க ஜவண்டிய கொரியங்கள் நிரைய 

இருக்கு 

எம்.ஜி.ஆர்.: வைக்ைட்டரி, நல்ை நிர்வொகத்தில் உள்ள 

ஒரு ஸ்தொெைம் உரிரமயொளர் இல்ைொமஜய தொஜை 

ைரியொக நடக்கும். என் புகழுக்குக் கொைைம் 

வதொழிைொளர்கள் தொன். உங்கரளவயல்ைொம் நம்பி 

நொன் எத்தரை நொள் ஜவணும்ைொலும் ஓய்வு 

எடுக்கைொம். 

ரொம ொஸ் : ஓய்வுக்கு எங்க ைொர் ஜெொறீங்க? 

இத்தொலியொ? பிைொன்ைொ? சுவிட்ைர்ைொந்தொ? 

அன்ஜெ வொ  – ைொமதொஸ், எம்.ஜி.ஆர். 
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எம்.ஜி.ஆர். : எங்க ஜெொஜைன்னு எைக்ஜக வதரியொது. 

எைக்கு பிடித்தமொை ஒரு இடத்துக்கு ஜெொஜைன், 

ஜெொைதும் உங்களுக்கு மட்டும் கடிதம் எழுதுஜைன். 

ஆைொ நொன் எங்ஜக இருக்ஜகன்னு ஜவை யொருக்குஜம 

வதரியக்கூடொது. 

என்று வைொல்வொர். இந்த உரையொடலில் ஒரு நல்ை 

நிர்வொகம் என்ெது அதன் அதிெர் இல்ைொமஜைஜய 

சிைப்ெொக நடக்கும் என்ைது குறிப்பிடத்தக்கது. ெணி 

வைய்ஜவொர்  தத்தம் வெொறுப்புக்கரளச்  சிைப்ெொக 

உைர்ந்து வைய்தொல் நிர்வொகத்ரதக் கவனிப்ெதற்கொக 

அதிெர் திைமும் அங்கிருக்க ஜவண்டியதில்ரை. 

அரைவரின் வெொறுப்புைர்ச்சியும் கடரமயுைர்ச்சியும் 

ஒரு வதொழில் நிரையம் சிைப்ெொக நடக்க முக்கிய 

கொைைங்களொகும்.  

வ ொழிலொளர் ேலன்  

 எங்க வீட்டுப்பிள்ரள ெடத்தில் ைொமு 

இளங்ஜகொ என்று இைண்டு ஜவடங்களில் எம்.ஜி.ஆர். 

நடித்தொர். ைொமு மிகப்வெரிய வதொழிைதிெர் ஆைொல் 

அவருக்கு எழுத ெடிக்கக் கூட வதரியொது. இவருக்குப் 

ெதிைொக இவருரடய வீட்டில் வந்து ஜைரும் 

ெட்டதொரி இரளஞர் இளங்ஜகொ ஆவொர். அக்கொள் 

கைவர் வைொத்துக்கரள அவருரடய வெயரில் மொற்றி 

ெத்திைம் எழுதியஜெொது இளங்ஜகொ அதரைப் ெடித்து 

ெொர்த்து ரகவயழுத்திட மறுத்து விடுவொர்.  

 இளங்ஜகொ தந்ரதயின்    வதொழிற்ைொரைக்குப் 

ஜெொய் நிர்வொகத்ரதத் தொஜை  கவனிக்கத் 

வதொடங்குவொர். அப்ஜெொது  வதொழிைொளர்களிடம் 

அவர்களுக்குரிய அரைத்துச் ைலுரககளும் 

முரையொக வழங்கப்ெடும் என்ெரதயும் 

வதரிவிப்ெொர். ஏற்வகைஜவ அங்கு ஜமைொளைொக 
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இருந்த மரையப்ெரிடம் நிதி  நிர்வொகம் குறித்து 

ஜெசுவொர்.  அப்ஜெொது அங்கு வந்து குழுமியிருந்த 

வதொழிைொளர்கரளப் ெொர்த்து அவர்களின் 

குரைகரளக் ஜகட்டறிவொர்.  

எம்.ஜி.ஆர் : மரையப்ெொ கைக்வகல்ைொம் இங்க 

தொை இருக்கு எடுத்துட்டு உள்ஜள வொங்க. 

(வதொழிைொளிகரள ெொர்த்து)  உங்களுக்வகல்ைொம் 

என்ை ஜவணும்? 

வ ொழிலொளி : ஒரு முக்கியமொை விையமொ உங்கள 

ெொர்க்க வந்ஜதொம் 

எம்.ஜி.ஆர். : உள்ள வொங்க . . . ஆமொ இதவயல்ைொம் 

ஏன் முன்ைொடிஜய வைொல்லிருக்கக்கூடொது நீங்க. 

வ ொழிலொளி : எத்தரைஜய முரை வைொன்ஜைொம், 

கவனிக்கஜவயில்லீங்க 

எம்.ஜி.ஆர். : ஏன் மிஸ்டர் மரையப்ென் இவங்க 

குரைகரளவயல்ைொம் ஏன் கவனிக்கை. 

 ங்கஜெலு : அய்யஜயொ அய்யஜயொ கவனிக்ரையொ? 

உங்க மொமொ இைண்டு ரகயொை வொரி வொரி 

எங்க வீட்டு பிள்ரள  – நொஜகஷ், எம்.ஜி.ஆர்., தங்கஜவலு 
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வகொடுத்திருக்கொரு. அது என்ைஜவொ வதரியலிங்க 

இந்த வர்க்கத்துக்கு ஒரு ைொெக்ஜகடொஜவ 

ஆகிப்ஜெொச்சு, என்ை வகொடுத்தொலும் ெத்தை, 

ஜெொதை, ெத்தை, ஜெொதை 

ேொஜகஷ் : வகொடுத்தீைொ? எடுத்தீைொ? 

 ங்கஜெலு : ஜடய் ஜடய் ஜவைொண்டொ 

ஜவைொண்டொ.  நொக்கு அழுகி கீழ விழுந்துரும். 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்க ஜகொரிக்ரகப்ெடி ஜெொைஸ் ைம்ெள 

உயர்வு உடைடியொக கவனிக்கப்ெடும். 

என்று எம்.ஜி.ஆர். அவர்களுக்கு உறுதியளிப்ெொர்.  

வ ொழிளொர்களிடம் இரக்கமில்லொ  மு லொளி  

 எம்.ஜி.ஆர். வதொழிைொளர் மீது கொட்டும் 

ெரிவுக்கு முைண்ெட்ட வரகயில் வில்ைன் நம்பியொர் 

வதொழிைொளர்களிடம் வகொடுைமொக நடந்து 

வகொள்வரதக் கொட்ட ஒரு கொட்சி ரவக்கப்ெட்டது.  

வ ொழிலொளி : முதைொளி, நம்ம  வெரியைொமிக்கு நல்ை 

அடிங்க 

ேம்பியொர் : ஆபீசுை ஒரு ெத்து ரூெொய் வொங்கிக்க, 

அவை வகொண்டுஜெொய் வீட்டுை ஜெொடு 

வ ொழிலொளி : வெரிய விெத்துங்க, ரகயிை நல்ை அடி 

ஆஸ்ெத்திரிக்குக் வகொண்டு ஜெொகணுங்க 

ேம்பியொர் : ஏய்ய் ஆஸ்ெத்திரிக்கு வகொண்டு 

ஜெொகக்கூடொதுனு வைொல்ஜைன் . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : ஜெொகத்தொன் ஜவணும், வகொண்டு 

ஜெொங்கப்ெொ . . 
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ேம்பியொர் : நில்லுங்க. ைொமு இதுைவயல்ைொம் நீ 

தரையிடொத உைக்கு புரியொது. 

எம்.ஜி.ஆர். : கொயம்ெட்டொ ஆஸ்ெத்திரிக்கு வகொண்டு 

ஜெொகொம ஜவவைங்க வகொண்டு ஜெொவொங்க? 

ேம்பியொர் : ைொமு ஆஸ்ெத்திைக்கு வகொண்டு ஜெொைொல் 

ஜகஸ் எழுதுவொன், வைைவுஜவை ஜகட்ெொன் . . . 

எம்.ஜி.ஆர். : நஷ்ட ஈடு ஜகட்ெொன் நொவமல்ைொ 

வகொடுத்துத்தொன் தீைணும். 

ேம்பியொர் : ஓஜ ொ புதுப்ெழக்கத்த கொட்டுறியொ? 

 ங்கஜெலு : அது மட்டுமொ? இந்த ஜவைக்கொை 

ெயனுங்களுக்கு இடம் வகொடுத்தொ தரைஜமை ஏறி 

நின்னுக்குவொங்கொ 

எம்.ஜி.ஆர். : உக்கொந்து திங்கிை உங்களவிட ஜவரை 

வைய்து பிரழக்கிைவுங்க எவ்வளஜவொ உயர்ந்தவுங்க 

வதரியுமொ? ஜெொங்கப்ெொ கொரு இல்ைைொ என் கொரை 

எடுத்துட்டு ஜெொங்க. 

எங்க வீட்டு பிள்ரள  – நம்பியொர்,, எம்.ஜி.ஆர்., 

வதொழிைொளிகள் 
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ேம்பியொர் : ஏய்ய் இந்த ெைங்க மட்டும் ஜெொகட்டும், 

ஃஜெக்ட்ரிய இழுத்து மூடிட்டு ஜெொயிருஜவன் 

எம்.ஜி.ஆர். : உ ும் நீங்க மூடுங்க, அவுங்க 

ரகயொைஜய திைக்க ரவக்கிஜைன். 

ேம்பியொர் : ஓஜ ொ உன் வைொத்துனு ஜெசுறியொ? 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்க வைொத்தொவது, என் வைொத்தொவது 

எவன் வைொத்துக்ஜகொ நம்ம வைண்டுஜெரும் ைண்ட 

ஜெொட்டுக்கிட்டிருக்ஜகொம். ஏம்ப்ெொ நிக்கிறீங்க 

ஜெொங்கப்ெொ சீக்கிைம். 

வ ொழிலொளி : அப்ெொடொ இந்த அக்கிைமத்துக்கு ஒரு 

முடிவு வகடச்ைொச்சு, இனிஜம நமக்கு நல்ை 

கொைம்தொன். 

ேம்பியொர் : ைொமு இப்ெடிவயல்ைொம் நீ என்ரை 

அவமொைப்ெடுத்துைதுக்கு யொர் கொைைம்னு 

வதரிஞ்சிக்கிட்ஜடன் ஜெசிக்கிஜைன்டொ ஜெசிக்கிஜைன். 

எம்.ஜி.ஆர். : மிஸ்டர் மரையப்ென், 

வதொழிைொளர்களுக்வகல்ைொம் ைம ெங்கு 

வகொடுக்கணும் வக்கீை ெொர்த்து உடஜை ஏற்ெொடு 

ெண்ணு. 

 இைக்கஜம இல்ைொத  நம்பியொரை ெொர்த்திருந்த 

வதொழிைொளர்கள் அன்பும் ெண்பும் நிரைந்த 

எம்.ஜி.ஆரைப் ெொர்த்து மகிழ்ச்சி அரடவொர்கள். 

ெயந்தவைொக இருந்த முதைொளி ைொமுவிடம் அன்பு 

வகொண்டிருந்த கொட்சி ெடத்தின் ஆைம்ெத்தில்  

“கண்களும் கொவடி சிந்தொகட்டும்” என்ை ெொட்டின் 

முடிவில் கொட்டப்ெடும்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். வதொழிைதிெைொக வரும் 

ெடங்களில் ஏற்றுள்ள கதொெொத்திைம் வதொழில் 

தர்மத்ரத பின்ெற்றுவரதக் கொட்டும் வைைங்களும் 

கொட்சிகளும் வகொண்டைவொக அரமக்கப்ெட்டை. 

திைரமயொை இயக்குைர்களும் கதொசிரியர்களும் 

வகொண்டு இக்கொட்சிகரளயும், வைைங்கரளயும் 

தந்து உயர்ந்த ஜநொக்கத்திற்ஜகற்ெ அரமத்தொர்.  

அசைத்துத் வ ொழிலிலும்  ர்மம் ஜபணு ல்  

 வதொழிைொளி ெடத்தில் ஒரு வதொழிைொளியொக 

தன் வொழ்க்ரகரயத் வதொடங்கி ஜமல் ஜமைொளர்  ஆக 

உயர்ந்து பின்பு கூட்டுைவு ெஸ் ைர்வீஸ் வதொடங்கி 

அதன்  ெங்குதொைர் என்ை நிரைக்கு உயர்வொர். இவ் 

அரைத்து நிரைகளிலும்  தத்தம் வதொழிலுக்குரிய 

தர்மத்ரத எம்.ஜி.ஆர்.  பின்ெற்றிைொர்.  

 வதொழிைொளி ெடத்தில் ஜெருந்தில் டிக்வகட் 

வைக்கிங் வைய்ெவைொக இருக்கும்ஜெொது, ‘ஓட்டுைர் 

அதிஜவகமொக ஓட்டக்கூடொது, நிறுத்தத்தில் 

கண்டிப்ெொக வண்டிரய நிறுத்த ஜவண்டும். அரத 

விட்டு ைற்றுத் வதொரைவில் அல்ைது முன்பு 

நிறுத்தக்கூடொது, வயதொைவர்கள் மற்றும் 

வெண்களிடம்  ெரிவு கொட்ட ஜவண்டுகொட்சிகரள 

அரமத்து  அவர்  தைது வதொழில் தர்மத்ரதக் 

கொப்ெொற்றிைொர். .  

 ‘வதொழிைொளி’யில் எம்.ஜி.ஆர்.  ஜெருந்து 

நடத்துைைொக  நடிக்கும் கொட்சியில் வண்டியில் 

இருக்ரக கொலி இல்ரை என்ெதொல் நிறுத்தத்தில் 

நிற்கும் தை தொயொரை கூட ஜெருந்தில் ஏற்ை மொட்டொர். 

அக்கொைத்தில்  ஜெருந்துக்குள்  யொரும் நிற்க  அனுமதி  
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கிரடயொது. நடத்துைைொக இருக்கும்ஜெொதும் 

வதொழில் வநறிமுரைகரளப் பின்ெற்றிைொர்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ஜமைொளைொை பிைகு 

வதொழிைொளர்களுக்கு    வகொடுக்கஜவண்டிய 

ைலுரககரள முரைப்ெடி வழங்கிைொர். அதற்கு 

அடுத்த கட்டமொக வதொழிைொளர்களுக்கு இழப்பீடு 

வந்ததும் அதரை முதலீடொக மொற்றி அவர்கரள 

ஒன்றிரைத்து  கூட்டுைவு ெஸ் ைர்வீஸ் என்று  புதிய 

வதொழிரைத் வதொடங்க  ஊக்கமளித்தொர். இவ்வொைொக 

எம்.ஜி.ஆர். தொன் ஏற்றுக்வகொண்ட 

கதொெொத்திைங்களில் மிகவும் ஜநர்ரமயொை முரையில் 

வதொழில் வைய்ெவைொகஜவ வந்தொர்.  

வதொழிைொளி  –  எம்.ஜி.ஆர்.,  
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உண்சம ெொழ்வில் வ ொழில்  ர்மம் ஜபணு ல்  

 எம்.ஜி.ஆர். தைது  நிே வொழ்விலும் வதொழில் 

தர்மத்ரதக் கரடப்பிடித்தொர். அவர் நடிகைொக 

இருக்கும்ஜெொது அரைவருக்கும் ைமமொை உைவு, 

முரையொை ஊதியம், மரியொரத கிரடக்க ஜவண்டும் 

என்ெதில் கவைமொகச் வையல்ெட்டொர். நடிகர் 

நடிரககளுக்கு திருமைம் வைய்யவும், அவர்களின் 

பிள்ரளகரள ெடிக்க ரவக்கவும் தன்ைொல் ஆை 

அரைத்து உதவிகரளயும் வைய்து வகொடுத்தொர். 

ெடத்திலும் நிேத்திலும் நடிகைொக  அைசியல் கட்சி 

தரைவைொக முதல்வைொக தன் வதொழில் தர்மத்ரத 

கொப்ெொற்றிைொர். அைசியலுக்கு வந்த பிைகு அவர் 

வெொதுமக்களுக்கொை ெை நல்ை திட்டங்கரள தீட்டி 

அவர்களின் மைம்  நிரைவு அரடயும் வரகயில் 

அவற்ரைச் சிைப்ெொகச் வையல்ெடுத்திைொர்.  

  
ஆயிைத்தில் ஒருவன்   – வேயைலிதொ,  எம்.ஜி.ஆர். 
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முரைவர். வை. இைொஜேஸ்வரி  
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எம்.ஜி.ஆர். ெடங்களில் வதொழில் தர்மம் 

 

 






