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அன்புக் காணிக்சக 

 

 

எம்.ஜி.ஆருைன் ைண்சைக்காட்சிகளில்  

நடித்த ஸ்ைண்ட் நடிகர்களுக்கு  

இந் நூல் அன்புக் காணிக்சக. 
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எம்.ஜி.ஆரின் உண்சம வதாண்ைர்  

முன்ைாள் வைன்சை வெருநகர ஜமயர், ஆஜராக்கியத்தின் 

வழிகாட்டி மனித ஜநயச் வைம்மல் சைசதயார்  

அவர்களுக்கு நன்றி! நன்றி!! நன்றி!!! 
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நூலாசிரியர் பற்றி  

      

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி 

வமாழி வெயர்ப்பியல் துசையில் 

முசைவர் ெட்ைம் வெற்ைவர். 

புலசம, வைந்தமிழ், ெளர் தமிழ், 

ஓங்கு தமிழ் நா.ொ.வின் ஆராய்ச்சி 

ஜொன்ை ஆய்விதழ்களில் ஆய்வுக் கட்டுசரகள் 

வவளியிட்ைார். வமாழிவெயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை 

ஆய்வு கட்டுசரகள் அைங்கிய நூல் ஒன்சை 1992இல் 

வவளியிட்ைார். இந்நூல் இசையத் தமிழ் 

ெல்கசைகழகத்தின் மின் நூல் வதாகுப்பில் 

இைம்வெற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை வமாழிவெயர்ப்புப் 

ெணிகளில் ஈடுெட்டுள்ளார். 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 ஜொன்ை 

ெை துசை ைார்ந்த ெனுவல்கசளத் தமிழில் வமாழி 

வெயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவைத்தில் இசைப் ெதிப்ொசிரியராகப் [Associate 

editor] ெணியாற்றிைார். அப்ஜொது ேப்ொனிய 

வமாழிசயத் தமிழில் கற்ெது எளிது என்ெசத 

அறிந்து அதற்காை நூல் உருவாக்கும் ெணியில் 

ேப்ொனியப் வெண் யூஜகா ஃபுகுஜராயியுைன் 

இசைந்து வையல்ெட்ைார். அந்த நூல் மூன்று 

ொகங்களாக வவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 
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ஆய்வியல் நிறுவைத்தில் வவளிநாட்டு 

மாைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாைவர்களுக்கு ேப்ொனிய வமாழி இைக்கைம் 

கற்பித்தார். யுக்ஜகா ைான் அம்மாைவர்களுக்கு 

ஒலிப்ெயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் ைமயச் வைால் அகராதி, எபிஜரயம் - 

தமிழ் அகராதி; கிஜரக்கம் - தமிழ் அகராதி 

உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அைக்கட்ைசளயின் இயக்குைர் மசை 

திரு.இராபின்ைன் ஜைவி ஐயா அவர்களுைன் 

இசைந்து இருெது ஆண்டுகள் தீவிரமாகப் 

ெணியாற்றிைார். ஈஜராடு மகளிர் கசை, அறிவியல் 

கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் கசை, அறிவியல் 

கல்லூரி, மதுசர அவமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜொன்ைவற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுசரயாளராகப் ெணியாற்றிைார். 

 2000இல் மதுசரயில் அவமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் ெல்கசைக்கழக மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜொது வவளிநாட்ைவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்கப் ொை நூல் ஒன்சை உருவாக்கிைார். 

அரவிந்த் கண் மருத்துவமசையில் வமாழி 

வெயர்ப்ொளராகவும் ஜவற்று மாநிைம் மற்றும் 

வவளிநாட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியராகவும் ெணியாற்றிைார். அப்ஜொது தமிழ் 

வதரியாத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ை ொை நூசை உருவாக்கிைார். 

இன்றும் அந்தப் ொை நூல் அங்குப் ெயன்ொட்டில் 

உள்ளது. அது ஜொை அங்குச் வைவிலியர் ெயிற்சி 

வெறும் இளம் வெண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy 

English என்ை ஆங்கிைப் ொை நூசை உருவாக்கிைார். 
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மக்கள் கண்காணிப்ெகத்தில் வவளி மாநிைத்தவருக்கு 

ஆங்கிைமும் வவளி நாட்ைவருக்குத் தமிழும் 

கற்பித்தார். 

 தமிழ் கற்கும் வவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக 

வைன்ட்ைர் ஃொர் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்ைடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்ை வெயரில் தனி சமயம் ஒன்சை 

அசமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திராவிை 

இயக்கப் ொரம்ெரியத்தில் வந்ததைால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வரைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்ொக 

எம்.ஜி.ஆர். ெற்றிய தகவல்கசளத் வதாகுத்து 

சவத்திருந்தார். தமிழ்க் கசையும் ெண்ொடும் ெற்றிக் 

கற்பிக்கும்ஜொது தமிழ்நாட்டில் ஜமசைத்தமிழ், 

ஜமசை நாைகம், திசரப்ெைம் ஆகியை அரசியலில் 

உருவாக்கிய விதம் ெற்றியும் விளக்கிைார். அப்ஜொது 

எம்.ஜி.ஆர். அரசியல் தசைவராை விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிந்துவகாள்வதில் அவமரிக்க மாைவர்கள் 

மிகுந்த ஆர்வம் காட்டிைர். அவர்கசள எம்.ஜி.ஆர். 

ெைங்கசளப் ொர்க்க திசரயரங்குக்கு அசழத்துச் 

வைன்ைார். திசர அரங்கில் இரசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்ெரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு வியந்து 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் ஜெராசிரிசய 

முசைவர் ைாரா திக்கி என்ெவரும் ஆராய்ச்சி 

வைய்தைர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தகவல் சமயம் ஒன்சைத் வதாைங்கி அவர் குறித்த 

நூல்கசளயும் அவரது ெைங்கசளயும் ஜைகரித்து 

சவத்தார். பின்ைர் அவமரிக்க மாைவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குசைந்ததால் 

இத்திட்ைத்சதத் வதாைர்ந்து வையல்ெை 

முடியவில்சை. 
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 எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி “ஒப்பசையும் ஒரிஜிைலும் 

எம்.ஜி.ஆர். 100” என்ை தசைப்பில் விகைன்.காமில் 

(காம் இசைய தளத்தில்) முப்ெது கட்டுசரகள் 

வவளியிட்ைார். அதன் வதாைர்ச்சியாக கைைாவில் 

இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ை இசைய 

இதழில் வதாைர்ந்து கட்டுசரகள் எழுதிைார்.. 

எம்.ஜி.ஆரின் இரசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்சம 

குறித்து ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகிைார். 

எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் 

என்ெது இவர் இைட்சியம். அதில் தற்ஜொது  

1.  வெற்றித்திருமகன் என்ற வபயரில் வதாைங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

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

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

கற்பிக்கும் குழந்சத ெளர்ப்பு முசறகள்), 

 4.  வீரமகன் ஜபாராை வெற்றி மகள் பூச்சூை,  

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

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்ஜபாராளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நாஜைாடி மன்ைன் – I,  

10. நீங்க நல்லா இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்பைப் பாைல்கள் -I],  

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

திசரப்பைப் பாைல்கள் - II],  

12. இரசிகர்களின் இதய வதய்ெம் எம்.ஜி.ஆர்.,  
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13. முத்தமிழ்க் காவியம் மதுசர வீரன்  

14. இரட்சை ஜெைத்தில் வோலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

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

Science Fiction Films]  

16. பைஜகாட்டி, மீைெ நண்பன் ஓர் ஒப்பீடு  

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

ஆங்கிை நூல்)  

18. எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் வதாழில் தர்மம் 

(Professional Ethics in MGR Movies)  

19. எம்.ஜி.ஆர். பைத்தில் ைண்சைக் காட்சிகளின் 

சுொரஸ்யங்கள் - I ஆகியசவ வவளிவந்துள்ளை. 

 தஞ்சைசயச் ஜைாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் வைம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர நிழல், 

ெறட்சியின் பாைல்கள், உன்வைாடு உசரயாடுதல்  

காதலின் வமாழி, திட்டிொைல் வபண்வ ாருத்தி, 

மற்றும் ஜதைசையும் ெரலாறு என்ை கவிசத 

நூல்கசள இவர் முசைஜய “Shade of the Flowering 

Tree, Songs of Dryness, Speaking with You, Language of 

Love, The Flower Moon (A Lady at the little gate) and Honey 

Hive, Ambrosial Kiss (Editor)”,  என்று ஆங்கிைத்தில் 

வமாழி வெயர்த்துள்ளார். இந் நூல்கசளச் வைன்சை 

எமரால்டு ெதிப்ெகம் வவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிைக்கியச் வைம்மல் கவிஞர்   வொறிஞர்  

முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர நிழல் மற்றும் 

திட்டி வாைல் வெண்வைாருத்தியின் வதாகுப்புகளில் 

உள்ளைக்கப் ெகுப்ொய்வு ஜமற்வகாண்டு அவற்சைப் 

பூ மர நிழலில் களமும் காலமும்  மற்றும் கவிஞர்   

வபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பியின் பாடுவபாருளும் 
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பாைப்வபாருளும் [திட்டிொைல் வபண்வ ாருத்தி 

மட்டும்], என்ற நூல்கசளயும் ‘2020 சத மாதத்தில் 

இன்று’ கவிசதயில் அடிக்கருத்தியல் ஆய்வு, 

முத்தமிழ் விரும்பியின் கவிசத காதல், கவிசத 

முகங்கள் (வதாகுப்பாசிரியர்)  என்ை  நூசையும் 

வவளியிட்ைார்.  

 ெண்ொட்டு ஆய்வு நூல் வரிசை என்ை 

தசைப்பில் பண்பாட்டு நகர்வுகள் [தமிழ் நாட்டில் 

இருந்து ேப்பானுக்கு], ஜதஜெந்திரன், தமிழகத்தில் 

வபண் வதய்ெ ெழிபாடு, ஆகிய நூல்கசள எழுதி 

வவளியிட்ைார். காைாமல் ஜொை கைவுளர் என்ை 

தசைப்பில் ஒரு நூல் எழுதி வருகிைார். 

 வைன்சை வபருநகராட்சியின் முன்ைாள் ஜமயர் 

மனித ஜநயச் வைம்மல் சைசத ைா. துசரைாமி 

அெர்களின் சிறப்புத் திட்ைங்களும் வையல்பாடுகளும் 

என்ை வெயரில் ஒரு நூல் எழுதி வவளியிட்டுள்ளார். 

இவர் எழுதிய சிறுகசதகள் ‘அமராெதியின் காதல்’ 

என்ை வெயரில் வதாகுக்கப்ெட்டு அஜமைானில் 

வவளிவந்துள்ளது. இவர் தமிழ் நாட்டில் இருந்து 

ேப்ொனுக்குச் வைன்ைசவ ெற்றி எழுதி வரும் 

ஆய்வுக் கட்டுசரகள் வநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய 

இதழில் வவளி வருகின்ைை. திைகரன் ஜோதிை 

மைரில் இவர் எழுதிய “என்ஜைாை ராசி நல்ல ராசி” 

என்ை வதாைர் வந்து வகாண்டிருக்கின்ைது. மாதமிரு 

முசை வரும் ஆன்மீகம் இதழில் ‘மர ெழிபாட்டின் 

ஜெர்கசளத் ஜதடி (Deep into the roots of Tree worship), 

காளியும் ஜதவியும், உலகளாவிய காளி ஜகாட்பாடு’ 

ஜொன்ை ஆன்மீகக் கட்டுசரகள் வவளிவருகின்ைை. 



Tamil Heritage Foundation International

 
 

உள்ளைக்கம் 

 

 

1. ைண்சைக் காட்சி ெங்கும் ெயனும் 1 

2. கத்திச் ைண்சை சுவாரஸ்யங்கள் 21 

3. எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளில் வெண்கள் 45 

4. சிைம்புச் ைண்சை 55 

5. ைண்சைக் காட்சிகளில் கட்சி பிரச்ைாரப் ொட்டு 63 
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எம்.ஜி.ஆர். பற்றி கவிஞர் கண் தாைன் கவிசத 

நல்ஜைார்கவளல்ைாம் 

 நாடும் அறிவுசைசம 

உள்ஜளாஜர என்றும் 

 உயிர்த்தமி ஜழாடிருப்ெவர்கள்! 

கல்லூரிப் ெடிஜயறிக் 

 கல்ைாத ஜொதினிலும் 

வைால்லும் வமாழிவயல்ைாம் 

 சுசவயாை வைந்தமிழாய் 

வவல்லும் ெடிவைால்லும் 

 வீரசைநாம் வெற்றுள்ஜளாம். 

மன்ைர் இவவராருநாள் 

 மசையாளம் வைன்றிருந்தார் 

அங்கும் தமிழில்தான் 

 அழகாை வமாழியுசரத்தார் 

‘ஜகரளத்தில் ஜெசு’ எைக் 

 ஜகட்ைார்கள் ஜதாழவரல்ைாம் 

‘ஓரளவும் ஜெஜைன் நான்; 

 உயிர்ெசைத்த நாள்முதைாய் 

உண்ணும் உைவும் 

 உைவுகின்ை வீதிகளும் 

எண்ணும் வொருளும் 

 ஏற்ைஜதார் வதாழில்களும் 

வைந்தமிழால் வந்த 

 திருவவன்ஜைா’ வெற்ைவன்நான்! 

அந்த வமாழி இன்றி 

 அடுத்தவமாழி ஜெசுவஜதா? 

என்று ெதிலுசரத்தார்; 

 இவர்வெருசம யார்க்குவரும்? 

வொன்மைத்துச் வைல்வர் 

 புரட்சித்தசைவரிவர் 

தமிழரிசை என்ைால் 

 தமிழுக்ஜக களங்கம் வரும்! 

   உதவி. காந்தி கண் தாைன் 
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முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

1. ைண்சைக் காட்சி பங்கும் பயனும் 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் ைண்சைக் காட்சிகள் 

தவைாமல் இைம் வெறுவதுண்டு. ைண்சைக் காட்சிகள் 

இைம் வெை ஜவண்டியதன் அவசியம் என்ை என்று 

ஜகட்ைஜொது இந்தியாவின் புராைங்களும், 

இதிகாைங்களும் ைண்சையாகத் தான் அசமந்துள்ளை. 

இராமாயைத்தில் ராம ராவை ஜொர், மகாொரதத்தில் 

வகௌரவர்களுக்கும் ொண்ைவர்களுக்கும் இசையிைாை 

ஜொர் என்று காப்பியங்களிலும் இதிகாைங்களிலும் 

ஜொர்க் காட்சிகஜளாடு ெசைப்புகள் 

நிசைவசைகின்ைை. எைஜவ நன்சம தீசம 

இவற்றிற்கிசைஜய நசைவெறும் ஜொராட்ைத்தில் 

நன்சமஜய வவல்லும் என்ெதற்கு ஆதாரமாக 

அவற்றிற்கு இசையிைாை ைண்சைக் 

காட்சிப்ெடுத்தப்ெடுகிைது. எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் 

நல்ைவன் வாழ்வான் வகட்ைவன் அழிவான் என்ை 

கருத்சத வமய்ப்பிக்கும் வசகயில் ெைத்தின் இறுதியில் 

வெரிய முக்கியமாை ைண்சைக்காட்சி இைம்வெறும். 

ெை ஆரம்ெத்திலும் இசையிலும் ஆங்காங்ஜக ஒரு சிை 

ைண்சைக் காட்சிகள் இைம் வெறுவதும் உண்டு. 

வொதுவாக அசமயும் ைண்சைக் காட்சி அதிக தீவிரம் 

இல்ைாமல் ஜகாெம் வவறுப்பு ஆத்திரம் ஆகியவற்றிற்கு 
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எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

இைமளிக்காமல் காைப்ெடும் ஆைால் ெைத்தின் 

இறுதியில் இைம்வெறும் ைண்சைக் காட்சி மிகுந்த 

ஆஜவைத்துைன் இைட்சிய வவறிஜயாடும் வவற்றி என்ை 

ஒஜர இைக்சக மட்டுஜம கருத்தில் வகாண்ைதாகவும் 

அசமயும். இவ்வாைாை இறுதிக்காட்சி நமது 

ெண்சைய இதிகாை காப்பியங்களில் இைம்வெறும் ராம 

ராவை ஜொர், ொரதப்ஜொர் ஜொை காட்சிதரும். 

இராமாயை மகாொரதங்களில் ஜொர்க் காட்சிகசளக் 

காண்கிஜைாம். அதற்கு முன்பும் ஜொர்கள் நைந்ததாக 

புராைங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்ைை.  

1. இந்திரனுக்கும் விராைனுக்கும் நைந்த வபரும் ஜபார்  

 நீராதாரங்கசளப் ெறித்துச் வைன்ை விராைன் 

எதிர்த்துப் ஜொரிட்டு அந்த நீராதாரங்கசள திரும்ெ 

மீட்டுக் வகாடுத்தான். விராைன் வகால்வதற்கு ஆயுதம் 

ஜவண்டுவமன்று திருமாலிைம் இருந்து வஜ்ராயுதத்சத 

ஜவண்டிப் வெற்ைான். வஜ்ராயுதம் ததீசி முனிவரின் 

முதுவகலும்பிலிருந்து வைய்யப்ெட்ைதாகும். 

2. மகிஷாசுர ெர்தினி 

 மகிஷாசுரன் என்ெவன் திருமைமாகாத கன்னிப் 

வெண்ைால் மட்டுஜம வகால்ைப்ெை வரம் 

வெற்றிருந்ததால் ைரஸ்வதி ைட்சுமி ொர்வதி ஆகிய 

முப்வெரும் ஜதவியரும் இசைந்து ஒஜர வெண் 

உருக்வகாண்டு எருசமயின் மீது ஏறி 

மகிஷாசுரவர்த்தினியாக வந்து மகிஷாசுரசைக் 

வகான்ைைர். இதற்கு முன்பு சும்ென், நிசும்ெசை 

காளி வகான்ைாள். ரத்த பீேத்சத துர்க்சக வகான்ைாள். 

தாரகாசுரசை முருகன் வகான்ைான். தங்கம், வவள்ளி, 

இரும்பு ஜகாட்சைகளின் தசைவைாக இருந்த 

திரிபுரசுரசை சிவவெருமான் வகான்ைார்.  
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முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

3. ஜதொசுரப் ஜபார் 

 ஜதவர்களும் அசுரர்களும் நைத்திய ஜொர் 

ஜதவாசுரப்ஜொர். மரைத்சத வவல்லும் அமிர்தம் 

ஜவண்டும் என்று ஜதவர்கள் ஜொரிட்ைைர். 

அசுரர்களும் ஜொட்டிக்கு வந்தைர். அப்ஜொது 

அசுரர்கள் தரப்பில் ொலி என்ெவனும் ஜதவர்கள் 

தரப்பில் ைக்கரா என்ெவனும் தசைசம ஏற்ைைர். 

ொலி ஜதவர்களின் தசைவைாை இந்திரசை 

ஜமஜைாகத்சத விட்டு கீஜழ ஜொகும்ெடி வீசி 

எறிந்தான். ஜதஜவந்திரன் திருமாலின் உதவிசய வெை 

ஜவண்டி தன் தாயின் உதவிசய நாடிைான். திருமால் 

வாமை அவதாரம் எடுத்து வந்து ஜதவஜைாகத்சத 

தர்மமாக வெற்ைார். பின்பு அதசை 

ஜதஜவந்திரனிைம் ஒப்ெசைத்தார். 

4. பத்து மன்ைர்களின் ஜபார் 

 வசிஷ்ைர் - விசுவாமித்ரர் என்ை இரண்டு 

மாவெரும் முனிவர்களுக்கு இசைஜய ஜொர் 

நைந்தது. விசுவாமித்திரருைன் ெத்து ஜவத 

இைக்குழுக்கள் ஜைர்ந்து ஜொரிட்ைை. இந்திரனின் 

உதவியால் வசிஷ்ைர் வவற்றி வெற்ைார். 

விசுவாமித்திரரும் அவரது ெத்து இைக்குழுவின் 

மன்ைரும் ஜதால்விசயத் தழுவிைர். 

5. ஜதெர்களுக்கும் ராெ னுக்கும் இசையிலாை ஜபார் 

 ஜமகநாதன் இந்திரனின் ஆதிக்கம் கண்டு 

வொறுக்காமல் அவர்கஜளாடு ஜொரிட்டு அவர்கசள 

வவன்ைான். அதன் தசைவைாை இந்திரசை 

வவன்ைதால் அவன் இந்திரஜித் என்ை ெட்ைப்வெயர் 

வெற்ைான். பின்பு பிரம்மா இப்ஜொரில் தசையிட்டு 

இந்திரனின் உயிசரக் காப்ொற்றிைார். 
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 இந்திய வரைாற்றில் இதிகாை காைங்களிலும், 

காப்பிய காைங்களிலும், புராை காைங்களிலும் ெை 

ஜொர்கள் நசைவெற்றுள்ளை. ெழஞ் சுவடிகள் ஜொர் 

குறித்த தகவல்கசளத் தருகின்ைை. முருகனுக்கும் 

சூரெத்மனுக்கும் இசைஜய 18 ஆண்டுகள் ஜொர் 

நசைவெற்றுள்ளது. இராமனுக்கும், இராவைனுக்கும் 

இசைஜய 18 மாதங்கள் ஜொர் நைந்துள்ளது. 

மகாொரதத்தில் வகௌரவர்களுக்கும், ொண்ைவர்களுக்கும் 

இசைஜய 18 நாட்கள் ஜொர் நசைவெற்றுள்ளது. தமிழ் 

மன்ைன் ஜைரன் வைங்குட்டுவனுக்கும் நாட்டு 

மன்ைர்களாை கைக விையர்க்கும் இசைஜய 18 நாட்கள் 

ஜொர் நைந்ததாக அறிய முடிகிைது. 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் ைண்சைக்காட்சி 

இல்ைாத ெைங்கசள விரல்விட்டு எண்ணி விைைாம். 

இவருசைய ெைங்கள் நன்சமக்கும் தீசமக்கும் 

நைக்கும் ஜொராட்ைத்தில் நன்சமஜய வவல்லும் 

என்ை மாைா உண்சமசய வலியுறுத்துகின்ைை. 

எைஜவ நல்ைவராக நடிக்கும் இவஜர 

ைண்சைக்காட்சிகளில் வவற்றி வெறுவார். 

வில்ைைாக வரும் தீயவன் ஜதால்வி அசைவான். 
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முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

இதுஜவ வொதுவாை அசமப்பு. அடிசமப்வெண், 

வெரிய இைத்துப் வெண் ஜொன்ை ெைங்களில் 

தீயவனின் சூழ்ச்சியால் எம்.ஜி.ஆர். ஜதாற்றுப் 

ஜொவதும் உண்டு. ெைத்தின் முடிவில் வரும் 

ைண்சைக்காட்சிசய விை ஆரம்ெத்திலும் நடுவிலும் 

வரும் ைண்சைகள் தீவிரம் குசைந்ததாக ஜதான்றும். 

இறுதி ைண்சைக்காட்சி மிகுந்த ெரெரப்ஜொடும் 

ஆஜவைத்ஜதாடும் காைப்ெடும். 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் ைண்சை என்ெது 

இரண்டு ஆண்களுக்கு இசைஜய நைப்ெதைால் 

அவர்களின் உைல் வலிசம நிரூபிக்கப்ெடும். 

ைண்சைக்காட்சிகள் ஆண்களுக்கு மட்டுஜம உரியை 

என்ை எண்ைத்சத மாற்றும் வசகயில் வெண்களும் 

குழந்சதகளும் ரசிக்கும்ெடியாக ெை சுவாரஸ்யமாை 

விையங்கள் ைண்சைக்காட்சிகளில் ஜைர்க்கப்ெடும். 

சிை ைண்சைக்காட்சிகளில் இசையிசைஜய 

கதாநாயகி அல்ைது தாய் இைம் வெறுவர். 

ஜவட்சைக்காரன், வெற்ைால்தான் பிள்சளயா, 

கன்னித்தாய் ஜொன்ை ெைங்களின் ைண்சைக் 

காட்சிகளில் குழந்சதகள் இைம்வெறுவதுண்டு. 

அரைகட்ைசள, எங்கள் தங்கம் ஜொன்ை ெைங்களின் 

ைண்சைக் காட்சியில், ொைல்களும் இைம் வெறும்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் ைண்சைக்காட்சி 

என்ெது இரண்டு மனிதர்களுக்கு இசையிைாை 

ைண்சைக் காட்சியாகவும் இருக்கும். குஜைெகாவலி, 

அடிசமப்வெண் ஆகிய ெைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். புலி, 

சிங்கம் ஜொன்ை காட்டு விைங்குகளுைன் ைண்சைப் 

ஜொடும் காட்சிகள் உண்டு. ஜதவர் தயாரித்த 

ெைங்களில்    விைங்குகள்   எம்.ஜி.ஆசர     எதிர்க்கும்  



Tamil Heritage Foundation International

6 
 
எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

 

காட்சிகள் இைம் வெறும். ஜவட்சைக்காரன் ெைத்தில் 

சிங்கத்தின் ொதத்தில் குத்தியிருந்த முள்சள 

எம்.ஜி.ஆர். அகற்றிவிடுவார். அந்த சிங்கம் 

எம்.ஜி.ஆரின் மகசைக் காப்ொற்றும். அதற்கு 

நன்றிக்கைைாக எந்த சிங்கத்சதயும் இனி நான் 

ஜவட்சையாை மாட்ஜைன் என்று ஓர் உறுதிவமாழி 

எடுப்ொர். இந்நிகழ்ச்சி கிஜரக்க வீரன் ஆன்ராக்ைாே 

கசதயின் மறுவடிவம் ஆகும்.  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் ெைங்களில் 

ைண்சைக்காட்சிகளின் ஜொது ெைவசகயாை 

கருவிகசள ெயன்ெடுத்துவார். ஒரு ெைத்தில் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை கருவி அடுத்த மூன்று 

வருைங்களுக்கு வரும் ெைங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெை 

மாட்ைாது. கத்திச்ைண்சையிலும், சிைம்பு 

சுற்றுவதிலும் எம்.ஜி.ஆர். வல்ைவராகத் திகழ்ந்தார்.  

கன்னித்தாய் 
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எங்க வீட்டுப் பிள்சள ெைத்தில் வரும் ‘நான் 

ஆசையிட்ைால்’ ொட்டுக் காட்சியில் ைவுக்சக வீசி 

ஆடி வரும்ஜொது அவர் சிைம்ொட்ைத்திற்குரிய 

காைடி சவப்பு முசைகசள பின்ெற்றியுள்ளார். 

கத்திசய ெயன்ெடுத்துவதில் எம்.ஜி.ஆர். 

தனித்தன்சமயுைன் விளங்கிைார். இரண்டு 

சககளாலும் கத்திசயச் சுழற்றுவார். மாயா 

மச்சீந்திரா, நீரும் வநருப்பும், நிசைத்தசத 

முடிப்ெவன், மருதநாட்டு இளவரசி ஆகிய 

ெைங்களில் இரண்டு சககளில் இரண்டு கத்தி 

சவத்து ைண்சையிடுவார்.  

 வெரிய இைத்துப் வெண், தாசயக் காத்த 

தசையன், தாய்க்குப்பின் தாரம், முகராசி, விவைாயி, 

ெைஜகாட்டி ஜொன்ை ெை ெைங்களில் 

ைண்சைக்காட்சிகளில்    சிைம்பு  சுற்றுவார்.   சிைம்பு  

ஜவட்சைக்காரன் 
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என்ெது ஒருவரது தசை உயரத்திற்கு இருக்கும் கம்பு 

ஆகும். இவ்வாறு இல்ைாமல் சிறிய கம்செ சவத்து 

சுற்றுவது வைடிக்குச்சு விசளயாட்டு எைப்ெடும். 

வைடிக்குச்சு விசளயாட்டில் எம்.ஜி.ஆருக்கு நிகர் 

எம்.ஜி.ஆர் ஒருவஜர. சிை ெைங்களில் இரும்புக் 

குழாய் முதைாைவற்சை சிைம்பு ஜொை சுற்றி 

ைண்சைக் காட்சிகசள அசமத்திருப்ொர். 

 எம்.ஜி.ஆர். திைமும் கடுசமயாை 

உைற்ெயிற்சிகசள வைய்து வந்ததைால் உறுதியாை 

விவைாயி 
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உைலும், வதளிவாை மைமும் வெற்றிருந்தார். 1950ல் 

ஜகாயம்புத்தூரில் ைாண்ஜைா சின்ைப்ொத் ஜதவரின் 

வீர மாருதி ஜதகப்ெயிற்சி ைாசையில் எம்.ஜி.ஆர்., 

நம்பியார், ஜதவர் ஆகிஜயார் திைமும் உைற்ெயிற்சி 

ெளு தூக்குதல் ஜொன்ைவற்றில் ஈடுெடுவர். 

மூவரிலும் எம்.ஜி.ஆஜர அதிக ெளு தூக்குவார். ெளு 

தூக்குதல் மட்டுமின்றி மல்யுத்தத்திலும் எம்.ஜி.ஆர் 

சிைப்ொை ஜதர்ச்சி வெற்றிருந்தார். ைக்கரவர்த்தி 

திருமகள், காஞ்சித்தசைவன், அன்ஜெ வா, 

காவல்காரன், ெட்டிக்காட்டுப் வொன்சையா ஆகிய 

ெைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். மல்யுத்தப் ஜொட்டியில் 

கைந்து வகாண்டு வவற்றி வெறும் வீரைாக நடித்தார். 

எம்.ஜி.ஆருைன் நடித்த மல்யுத்த வீரர்கள் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு மல்யுத்தம் வதரியாது, அவர் 

முசைப்ெடி ெடித்திருக்க மாட்ைார் என்று 

ஏளைமாகக் கருதி அவசர முசைக்ஜகைாக தாக்கிைர். 

இரண்டு மூன்று முசை வொறுத்துக் வகாண்ை 

எம்.ஜி.ஆர். அவர்களிைம் சினிமா ைண்சைப் 

ஜொைாமல் நிேமாகஜவ மல்யுத்த ஜமாதசை 

அன்ஜெ வா 
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எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

நிகழ்த்தி அவர்கசள தூக்கி ஜதாழில் சவத்து சுழற்றி 

கீஜழ வீழ்த்திைார். வவட்கப்ெட்ைவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் மன்னிப்புக் ஜகட்டுக் வகாண்ைைர். 

எம்.ஜி.ஆருைன் நடித்த ஸ்ைண்ட் வீரர்கள் 

இச்ைம்ெவங்கசளத் தங்கள் நூலில் எழுதியுள்ளைர்.  

 கத்தி, சிைம்புத் தவிர ஜகாபுைா, மான் வகாம்பு, 

சுருள் கத்தி ஜொன்ை ொரம்ெரிய ைண்சைக் கருவிகஜளாடு 

எம்.ஜி.ஆர். ைண்சையிடும் காட்சிகசள ெைங்களில் 

அசமத்தார். இக்காட்சிகள் இரசிகர்களிசைஜய 

வெரிய வரஜவற்பிசைப் வெற்ைை. அரசிளங்குமரி 

ெைம் சிை ஆண்டுகளாக தாமதமாகிக்வகாண்டு வந்த 

ஜொது ெைத்தின் இறுதிக் காட்சியில் சிைப்ொை 

ைண்சைக்காட்சி ஒன்சை சவக்க ஜவண்டும் என்று 

விரும்பிய எம்.ஜி.ஆர். சிை ஆண்டுகள் தன்ஜைாடு 

ஜெைாமல் இருந்த ைாண்ஜைா சின்ைப்ொத் ஜதவசர 

அசழத்துவந்து ஜகாபுைா ைண்சைக் காட்சியில் 

நடிக்க சவத்தார். ஜகாபுைா என்ெது சிறிய ஈட்டி 

வைாருகியிருக்கும் இரும்பிைாைாை நீண்ை சகயுசை. 

இதசைக் சகயில் மாட்டிக்வகாண்டு ஒருவஜராடு 

ஒருவர் ஜமாதும்ஜொது ஈட்டிகள் எதிராளியின் 

உைம்பிஜைா, முகத்திஜைா காயம் 

ஏற்ெடுத்திவிைாமல் கவைமாக ைண்சையிை 

ஜவண்டும். இதற்கு ஜதர்ச்சி வெற்ை வீரர்கஜள ஜதசவ 

என்ெதால் எம்.ஜி.ஆர்., ைாண்ஜைா சின்ைப்ொத் 

ஜதவசர ஜதர்ந்வதடுத்தார். பின்பு இருவரும் 

ைமாதாைமாகிவிட்ைைர். அரசிளங்குமரி ெைமும் 

வவற்றி விழா வகாண்ைாடியது.  

 மாசை ஜவட்சையாடி அதனுசைய 

வகாம்புகசள எடுத்து ஒரு சகப்பிடியின் இரண்டு 

ெக்கமும் வைாருகி அதசை ஆயுதமாக ெயன்ெடுத்தும்  
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ெழக்கம் ெண்சைக்காைத்தில் இருந்தது. 

எம்.ஜி.ஆரின் நாைக மன்ைத்தில் நடித்து அவருைன் 

வநடுங்காைம் இருந்து வந்த திருப்ெதி ைாமியின் 

தந்சதயார் ெயன்ெடுத்திய மான் வகாம்செப் 

(ஜமாடி) வெற்று உசழக்கும் கரங்கள் ெைத்தில் ஒரு 

ைண்சைக் காட்சி அசமத்திருந்தைர். எம்.ஜி.ஆர். 

மான் வகாம்செ சவத்திருக்க எதிராளிகள் சிைம்செ 

சவத்து ைண்சையிடுவர். நீண்ை சிைம்புகஜளாடு 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுசைய சிறிய மான் வகாம்புகசளக் 

வகாண்டு ஜமாதி வவற்றிவெறுவார். 

 சுருள் கத்தி என்ெது உஜைாகத்தால் ஆை ெை 

மீட்ைர்கள் நீளமுசைய சுருட்டி இடுப்பில் 

வைாருகிக்வகாள்ளும் ஒரு கருவியாகும். இத்தசகய 

சுருள் கத்திசயக் வகாண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

ரிக்க்ஷாக்காரன் ெைத்தில் கசைசி உச்ைக்காட்சியில் 

உசழக்கும் கரங்கள் 
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எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

ெைஜராடு எதிர்த்து ைண்சையிடுவார். சுருள் கத்தி 

சுழற்றும் ஜொது அக்கத்தியின் நுனி தசரயில் 

ெைக்கூைாது. அவ்வாறு சுழற்றுவதற்கு 

தனிப்ெயிற்சியும், ஜதர்ச்சியும் ஜதசவ. ரிக்க்ஷாக்காரன் 

ெைத்தின் ெைப்பிடிப்பு நைந்துக் வகாண்டிருந்த 

ஜவசளயில் அப்ஜொசதய இந்திய பிரதமர் இந்திரா 

காந்தி அவர்கள் வநருக்கடி நிசைசய 

அறிவித்திருந்ததைால் ெைங்களில் ைண்சைக் 

காட்சிகளுக்கு கட்டுப்ொடு நசைமுசைக்கு வந்தது. 

ைண்சைக் காட்சிகள் வன்முசைசயத் தூண்டுகின்ைை 

என்று குற்ைம் சுமத்தி தணிக்சகயாளர்கள் அனுமதி 

தர மறுத்தைர். இதைால் எம்.ஜி.ஆரால் தன் 

ெைங்களில் ஆஜவைமாை ைண்சைக்காட்சிகசள 

அசமக்க இயைவில்சை. அப்ஜொது ைண்சைக் 

காட்சிகளில் நடிக்கும் நடிகர்களுக்கு திசரப்ெை 

வாய்ப்பு குசைந்துவிட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். மட்டும் 

அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தர விரும்பி, தன்னுசைய 

ெைங்களில் அதிகமாை எண்ணிக்சகயில் ஸ்ைண்ட் 

நடிகர்கசள ெயன்ெடுத்திைார். ஒருவருக்வகாருவர் 

ஜமாதசைத் தவிர்த்து கதாநாயகசை அடியாட்கள் 

ெைர் வந்து தடுப்ெது ஜொை ைண்சைக்காட்சிகசள 

அசமத்தார். இதைால் ெைரும் சினிமாவில் நடிக்கும் 

வாய்ப்செப் வெற்று அவர்களுக்கு வருமாைமும் 

கிசைத்தது. மற்ை நடிகர்கள் ெைத்தில் ைண்சைக் 

காட்சிகள் அசமக்கப்ெைவில்சை.  

 ‘வநருக்கடியாை நிசையின் ஜொது’ எம்.ஜி.ஆர். 

சுருள் கத்திச் ைண்சைசய அசமத்தார். நீளமாை 

வெரிய ஜமசேயின் ஜமல் நின்று எம்.ஜி.ஆர். சுருள் 

கத்திசய சுழற்றுவார். அப்ஜொது ஜமசேசய சுற்றி 

நிற்கும் எதிராளிகள் சுருள் கத்தியின் வீச்சுக்கு ெயந்து 

நாற்காலிகசள தூக்கிக்வகாண்டு வந்து எதிர்ப்ெதாக 
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ைண்சைக்காட்சி புதுசமயாக அசமக்கப்ெட்ைது. 

முதன் முதைாக திசரயில் எம்.ஜி.ஆர். சுருள் கத்தி 

சுழற்றுவசதக் கண்ை இரசிகர்கள் வெரும் ஆரவாரம் 

வைய்தைர். அஜதஜவசளயில் ஸ்ைண்ட் 

நடிகர்களுக்கும் எம்.ஜி.ஆர். மூைமாக ெை வாய்ப்பும், 

வருமாைமும் கிசைத்தது. இசதத்தவிர ஜவறுெை 

கருவிகசளயும் வகாண்டு எம்.ஜி.ஆர். ைண்சையிடும் 

காட்சிகசளயும் ெைங்களில் காைைாம்.  

 தாய்க்கு தசைமகன் ெைத்தில் வமக்கானிக்காக 

நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். தன் அண்ைசை ஏமாற்றி 

ெைம் ெறித்துச்வைன்ை ஆர்.எஃப்.மஜைாகரிைம் 

ெைத்சதத் திரும்ெக் ஜகட்கும்ஜொது அவர் 

தரமறுத்து ைண்சையிடுவார். அவர் கட்டிைம் கட்டும் 

வொறியாளர் என்ெதால் இச்ைண்சைக் காட்சியில் 

கைப்ொசரசயக் வகாண்டு இருவரும் 

ைண்சையிடுவர். வதாழிலுக்கும் சூழ்நிசைக்கும் 

ஏற்ைவாறு ைண்சைக்கருவிகசள ஜதர்ந்வதடுத்து 

ைண்சைக்காட்சிகசள அசமப்ெதில் எம்.ஜி.ஆர். 

வல்ைவராகத் திகழ்ந்தார்.  

ெட்டிக்காட்டுப் வொண்சையா 
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 ெட்டிக்காட்டுப் வொன்சையா ெைத்தில் 

வைன்சைக்கு வரும் ெட்டிக்காட்ைாைாக நடித்திருந்த 

எம்.ஜி.ஆர். அங்கு இரண்டு மூன்று ஜெர் ஒரு ஆசள 

அடித்துத் துன்புறுத்துவசதப் ொர்த்து அடிெட்ைவசர 

மீட்க களத்தில் இைங்குவார். அப்ஜொது எம்.ஜி.ஆர். 

சகயில் ஆயுதம் எதுவும் இருக்காது 

ெட்டிக்காட்ைாைாகிய அவர் தன் கழுத்தில் ஜொட்டிருந்த 

துண்சை எடுத்து எதிராளிகளின் சககசளக் கட்டியும் 

கழுத்தில் ஜொட்டு முறுக்கியும் அவர்கசள வீழ்த்துவார். 

இரசிகர்களின் மகிழ்ச்சி  

 ைண்சைக் காட்சியில் நடிப்ெதற்ஜகற்ைெடி 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுசைய உைம்செத் தகுந்த 

உைற்ெயிற்சிகளால் முறுக்ஜகற்றியும் அஜத ைமயம் 

இளக்கமாகவும் சவத்திருந்தார். ைண்சைக் 

காட்சிகசள அசமக்கும் ஜொது திசரயில் வதரியும் 

காட்சிகசளயும் அதற்குரிய இரசிகர்களின் 

ெட்டிக்காட்டுப் வொண்சையா 
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எதிர்விசைசயயும் எம்.ஜி.ஆர். கருத்தில் 

வகாண்ைாஜர அன்றி தைது திைசம, அறிவு, வதாழில் 

நுட்ெம் ஜொன்ைவற்சை வவளிக்காட்ை ஜவண்டும் 

என்று கருதவில்சை. ைண்சைக் காட்சிகசள 

திட்ைமிடும் ஜொதும் இரசிகர்களின் ரைசைக்கும் 

மகிழ்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார். 

 ைண்சைக் காட்சிகளுக்கு சவக்க ஜவண்டிய 

ஜகமரா ஜகாைங்கசளயும் எம்.ஜி.ஆர். ஆங்கிைப் 

ெைங்கசளப் ொர்த்துத் வதரிந்து வகாண்ைார். 

தன்னுசைய ஜகமரா வதாழில்நுட்ெம், மற்றும் 

எடிட்டிங் அறிசவக் வகாண்டு எடுத்த காட்சிகசள 

அழகாகத் வதாகுத்தார். ஜதசவயற்ை காட்சிகசள 

நீக்கிைார். ஜதசவயாைவற்சை ஆங்காங்ஜக ைரியாகப் 

வொருத்திைார். இசையிசைஜய வலி, அதிர்ச்சி 

ஜொன்ை உைர்வுகசள முகத்தில் காட்ை ‘க்ஜளாஸ் 

அப்’ காட்சிகசளச் ஜைர்த்தார். ைக ஸ்ைண்ட் 

நடிகர்கசளத் தமது உைன் பிைப்புகளாகக் கருதி 

அவர்களின் ொதுகாப்பு மற்றும் இன்ெ துன்ெங்கள் 

ஆகியவற்றிலும் அக்கசைக் வகாண்ைார்.  
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எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

 ைண்சைக்காட்சியின் ஜதசெ 

 ைண்சைக் காட்சி இல்ைாத ெைங்கசள 

எம்.ஜி.ஆர். விரும்பியஜத இல்சை. அலிொொவும் 

நாற்ெது திருைர்களும் ெைத்தில் ைண்சைக் காட்சிக்கு 

கசதயில் இைஜம இல்சை. இருப்பினும் ெைத்தின் 

முடிவில் ஒரு ைண்சைக் காட்சி சவக்க ஜவண்டும் 

என்ெதில் உறுதியாக இருந்தார். இயக்குைரும் 
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தயாரிப்ொளருமாை சுந்தரம் அவர்கள் 

ஒப்புக்வகாள்ளாத ஜொது ெைப்பிடிப்பு 

தாமதப்ெட்ைது. அப்ஜொது எம்.ஜி.ஆர். அவசர 

ஜநரில் ைந்தித்துப் ஜெசி அவசர ஒப்புக்வகாள்ள 

சவத்தார். அப்ெைத்தில் வவற்றிக்கு இறுதி ைண்சைக் 

காட்சி முக்கியப் ெங்கு வகித்தது. அதுஜவ எம்.ஜி.ஆர். 

ெைம் என்ை முத்திசரசய அளித்தது. எம்.ஜி.ஆர். 

திருைர்கசள குதிசரயில் விரட்டி வைல்லுதல், 

குசகக்குள் ஜநருக்கு ஜநர் ைண்சையிடுதல், குசகயில் 

இருக்கும் ஆெத்துகள் ஆகியை இரசிகர்கசள 

வவகுவாக கவர்ந்தை. 

 அன்ஜெ வா ெைம் கம் வைப்ைம்ெர் என்ை 

ஆங்கிைப் ெைத்தின் தமிழாக்கம் ஆகும். அதில் 

ைண்சைக் காட்சிக்கு இைஜமயில்சை. இருந்தாலும் 

எம்.ஜி.ஆர். தைது ெைத்தின் இறுதிக் காட்சி 

ெரெரப்ொக அசமய ஜவண்டும் என்று 

இயக்குைரிைம் உறுதியாக வைால்லிவிட்ைார். அதன் 

பின்ைர் ைஜராோஜதவி ஜகாபித்துக்வகாண்டு 

வீட்சைவிட்டு காரில் ஜவகமாக வைல்வதாகவும் 

அவசர எம்.ஜி.ஆர். தைது காரில் விரட்டிக்வகாண்டு 

வைல்வதாகவும் ஒரு கார் விரட்டும் காட்சி [CAR 

CHASING] ஜைர்க்கப்ெட்ைது. அதன் முடிவில் சிட்டிங் 

புல்லுைன் ஒரு சிறிய ைண்சைக் காட்சியும் 

சவக்கப்ெட்ைது. ெைம் ொர்த்த இரசிகர்கள் இப்ெடி 

ஜவகமாக ைஜராோஜதவி ஜொகிைாஜர என்ை 

நைக்குஜமா என்ை ெசதெசதப்புைன் ெைம் 

ொர்த்தைர். இறுதியில் வழக்கம் ஜொை சுெமாக 

முடிந்தது. மக்கள் மகிழ்ச்சியும் மை நிசைவும் 

அசைந்தைர். இது தான் எம்.ஜி.ஆர். தன் ெைங்களில் 

இறுதி ைண்சைக் காட்சி சவப்ெதற்காை ஜநாக்கம் 

ஆகும்.  மக்கள்  நன்சம   வவல்லும்   தீசம  அழியும்;  
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நமக்கும் நல்வாழ்வு வரும் என்ை மை மகிழ்ச்சியுைன் 

வீடு திரும்ெ ஜவண்டும்.  

 ைண்சைக் காட்சிகள் இந்திய புராைங்களின் 

முடிவில் இைம் வெறும் ஓர் இன்றியசமயாத அம்ைம் 

என்ெதால் மக்கள் இறுதியில் நன்சமக்கும் 

தீசமக்கும் ஜமாதல் வரும் ஜொது நன்சமஜய 

வவல்லும் என்ை நம்பிக்சகசய ெை 

நுற்ைாண்டுகளாகப் வெற்றிருந்தைர். 

அந்நம்பிக்சகசய உறுதி வைய்யும் வசகயில் 

எம்.ஜி.ஆர். தம் ெைத்தின் இறுதியில் மிகப் வெரிய 

ைண்சைக் காட்சிசய அசமத்தார். தன் வைாந்தப் 

ெைங்களில் தைது விருப்ெம் ஜொை அதிக வைைவு 

வைய்து  ைண்சைக்  காட்சிகசளப்   பிரம்மாண்ைமாக 

அசமத்தார். நாஜைாடி மன்ைனில் கழுகு குசக 

தண்ணீரில் மூழ்கும் காட்சி ஜோக் நீர் வீழ்ச்சியிலும் 

ெைப்பிடிப்பு நிசையத்திலும் எடுக்கப்ெட்டு அழகாக 

இசைக்கப்ெட்ைது. அடிசமப் வெண்ணில் சிங்கத்துைன் 

ைண்சைப் ஜொடும்  இறுதிக்  காட்சி  எம்.ஜி.ஆரும்  சிங்கப்  

அன்ஜெ வா 
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ெயிற்சியாளரும் தனித்தனியாக நடித்த காட்சிகள்     

அழகாக இசைக்கப்ெட்ைை. உைகம் சுற்றும் 

வாலிெனில் ஸ்ஜகட்டிங் விசளயாடியெடி 

எம்.ஜி.ஆர். கத்திச் ைண்சை ஜொட்டு வரும் காட்சி 

பிரமிப்பூட்டியது. இதில் இவர் ஒருவஜர 

நடித்திருந்தார். ெை மாதங்கள் ஸ்ஜகட்டிங் ெயிற்சி 

எடுத்து நடித்தார். 

நிசறவுசர 

 இந்திய வரைாறு வநடுகிலும், தமிழகத்திலும் 

வநடுங்கசதகளின் முடிவில் ஜொர் காட்சிகள் 

அல்ைது ைண்சைக் காட்சிகள் இைம் வெற்ைசதத் 

வதாைர்ந்து எம்.ஜி.ஆரும் இைக்கிய இதிகாை 

ொரம்ெரியத்சத மீைாமல் தைது ெைங்களிலும் 

ைண்சைக்காட்சிகசள ெைம் வநடுகிலும் 

அசமத்தார். ெைத்தின் முடிவில் மிகப்வெரிய 

ைண்சைக் காட்சிசயயும் அசமத்தார். அது ெைம் 

ொர்ப்ெவர்களுக்கு மிகுந்த ெரெரப்பும், மைதில் 

அடிசமப் வெண் 
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உற்ைாகமும் ஏற்ெட்டு கதாொத்திரங்கஜளாடு ஒன்றி 

ஜொய்விடுவர்.     ெைத்தின்      நல்ைவன்     வாழ்வான் 

வகட்ைவன் அழிவான் என்ை கருத்து உண்சமயாக 

ஜவண்டும் என்ை எண்ைத்துைன் ஆர்வமாக கசைசி 

ைண்சைக் காட்சிசய ொர்த்து ரசிப்ெர். ைண்சைக் 

காட்சிசய கிசளமாக்ஸ் காட்சிசய என்று 

ஆங்கிைத்தில் கூறுவதுண்டு. வெரும்ொலும் 

எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் கசைசிச் ைண்சைக் காட்சி 

நீண்ைஜநரம் நசைவெறுவதுண்டு. ைண்சைக் 

காட்சிசய அவர் ஆண்கள் மட்டுஜம ரசிக்க 

கூடியதாக எடுக்காமல் வெண்களும், குழந்சதகளும் 

ஆர்வத்ஜதாடு ரசிக்கக் கூடியதாக எடுத்திருந்தார். 

அவ்வாறு ரைசை ஊட்டுவதற்காை உத்திகசளப் 

ெயன்ெடுத்தியது குறித்து இனிவரும் இயல்களில் 

காைைாம்.  

  
உைகம் சுற்றும் வாலிென் 
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2. கத்திச் ைண்சை சுொரஸ்யங்கள்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். நாைகங்களில் நடிக்கும் ஜொஜத 

மக்கள் ஜமசையில் ரசிப்ெசதக் கவனித்தார். பி யூ 

சின்ைப்ொ நாைக ஜமசையில் கத்திச் ைண்சை 

ஜொட்டு இரசிகர்கசளக் கவர்ந்தார். அதைால் 

எம்.ஜி.ஆரும் கத்திச் ைண்சைக் கற்ெதில் ஆர்வம் 

காட்டிைார். அக்காைத்தில் ஆங்கிைத்தில் வவளிவந்த 

எைால் பிசளயின் நடித்த ெைங்களில் வரும் 

இரசிகர்கள் வவகுவாக ரசித்தசதப் ஜொை 

எம்.ஜி.ஆரும் ரசித்தார். அவர் நடித்த the sea hawk 

[1940], the adventures of Robin Hood, [1937] ஜகப்ைன் 

Blood [1935] ஆகிய ெைங்கள் அவசரக் கவர்ந்தை. 

அவர் தன்னுசைய ஆரம்ெ காைப் ெைங்களில் 

ைண்சைக் காட்சிகளுக்வகை தனியாக ஸ்ைன்ட் 

மாஸ்ைர் நியமிக்கும் ெழக்கம் இல்ைாததால் அவஜர 

தன்சை சிைப்ொக அசமத்துக்வகாண்ைார். இதைால் 

தமிழ்நாட்டின் சினிமா இரசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆசர 

‘தமிழ் நாட்டின் எைால் ஃபிசளன்’ என்று 

அசழத்தைர். பி யூ சின்ைப்ொ மற்றும் எைால் 

பிசளன் ைண்சைக் காட்சி நுட்ெங்கசளக் கண்டு 

வதளிந்த எம்.ஜி.ஆர். தமது ெைத்தில் சிைப்ொக 

அசமத்து இசளஞர்கசளக் கவர ஜவண்டும் என்று 

உறுதி பூண்ைார்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். 1940 - 50களின் ஆங்கிை 

நடிகர்கசளப் ஜொை தைது வநளிவநளியாை 

தசைமுடிசயப் பிைரி வசர வளர்த்திருந்தார். அது 

ைங்கீதம் ொடும் ொகவதர் ‘கிராப்’ அல்ை. எைால் 

ஃபிசைன் ஜொன்ை ஹாலிவுட் நடிகர்களின் ‘ஜஹர் 



Tamil Heritage Foundation International

23 
 

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

ஸ்சைல்’ ஆகும். உசைகசளயும் காைணிகசளயும் 

வெல்ட், வதாப்பி, நசககள் ஜொன்ைவற்சையும் 

ஆங்கிைப் ெைத்தின் கதாநாயகர்கள் 

ெயன்ெடுத்தியிருப்ெசத ஜொை வதரிவு வைய்து 

உடுத்திைார். அவருசைய நிைத்துக்கும் 

உைற்கட்டுக்கும் வொருத்தமாக இருக்கும் 

ஆசைகசளத் வதரிவு வைய்து அவற்சை 

வடிவசமக்க ஆங்கிைப் ெத்திரிசககளின் 

ெைங்கசளத் தைது சதயற்காரரிைம் வகாடுத்து அது 

ஜொை வடிவசமக்கும்ெடி ஜகட்டுக்வகாண்ைார்.  

 கத்திச் ைண்சை ஜொடும் ஜொது ஜமஜை இருக்கும் 

ைரவிளக்கு, சுவரில் ெதிந்திருக்கும் விளக்குகசளத் 

தாக்குதல், பூ ோடிகசள தள்ளிவிட்டு எதிராளியின் 

கவைத்சதத் திருப்புதல், ஜமசை நாற்காலிகசள 

கவிழ்த்துவிடுதல், அதன் மூைம் தைக்குக் கிசைக்கும் 

ஜநரத்தில் அடுத்த நகர்சவத் திட்ைமிடுதல், திசரச் 

சீசைசயச் சுற்றிவிடுதல் அல்ைது அறுத்வதறிதல். 

தூசைப் பிடித்தெடி சுற்றி வந்து தாக்குதல், 

ெடிக்கட்டில் இருந்து கீஜழ குதித்து உருளுதல், எதிராளி 

வீழ்ந்த பிைகு ஒரு வவற்றிப் புன்ைசகயுைன் அவசை 

விட்டு நீங்குதல், வவற்றி வீரசை மக்கள் ஜதாளுக்கு 

ஜமஜை தூக்கிவகாண்டு வருதல் ஜொன்ை காட்சிகள் 

ஆங்கிைப் ெைங்களில் காைக் கிசைத்தை. அவற்சை 

மிக அழகாக எம்.ஜி.ஆர். தமது ெைங்களில் வொருத்திக் 

காட்டிைார். தைது திைசமசய மட்டும் காட்ைாமல் 

அசத மற்ைவர்கள் ரசிக்கும்ெடி ெை சுசவயாை 

விஷயங்கசளயும் ைண்சைக் காட்சியில் ஜைர்ந்தார். 

ெைம் ொர்ப்ெவர்களுக்கு சிை எதிர்ொரா இன்ெ 

அதிர்ச்சிகசளயும் அசமத்தார். வெண்கள், 

குழந்சதகளுக்காை நசகச்சுசவ 

கதாொத்திரங்கசளயும் ஜைர்த்தார்.  
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1950களில் - எச்ைரிக்சக கத்தி மைல்  

 எம்.ஜி.ஆர். முதன்முதலில் ‘ெஞ்ச்’ வைைம் 

ஜெசி மக்கள் மைசதக் கவர்ந்த ெைம் மர்மஜயாகி. 

இதில் அவர் வாயில் கத்தியுைன் அரண்மசை 

ொல்கனியில் வந்து ஜதான்றி ராணியுைன் ைவால் 

விடுவார். ஜமலும் ராணிக்கு ஒரு எச்ைரிக்சக மைல் 

வசரந்து அசத கத்தியில் சுற்றி சவத்து ராணியின் 

மீது எறிந்துவிட்டு தன்சை பிடிக்க 

வந்தவர்களுைன் ஜொரிட்டு மின்ைவைை 

மசைந்துவிடுவார். இது ஜொை மதுசர வீரனிலும் 

கள்ளர்கள் எம்.ஜி.ஆர். வீட்டில் கத்தியுைன் 

எச்ைரிக்சக ஓசை ஒன்சை இசைத்து வீட்டுக்குள் 

எறிந்து விடுவர். வவறும் ஓசைசய எறியாமல் 

அசத கத்தியுைன் இசைத்து எறியும் ஜொது அதன் 

உக்கிரம் அதிகமாகிைது. சிை ெைங்களில் கத்திசய 

அல்ைது குறுவாசள எம்.ஜி.ஆர். வீரத்சதத் 

தூண்டும் வசகயில் காட்சி அசமய ஜவண்டும் 

என்ெதற்காகவும் ெயன்ெடுத்திைார். 

மர்ம ஜயாகி 
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ம ப்வபண்ணுக்காக கத்திச் ைண்சைப் ஜபாட்டி  

 மகாஜதவி, ஆயிரத்தில் ஒருவன், ைக்கரவர்த்தி 

திருமகள், மீைவ நண்ென் ஜொன்ை ெைங்களில் 

வெண்ணுக்காக ஒருவஜராடு ஒருவர் ஜொட்டி 

ஜொடும் ைண்சைக் காட்சிகள் அசமக்கப்ெட்ைை.  

மகாஜதவி 

 மகாஜதவியில் ைாவித்திரிக்காக நைக்கும் 

ஜொட்டியில் எம்.ஜி.ஆருக்கு விருப்ெம் 

இல்ைாவிட்ைாலும் ைாவித்திரிக்கு அவசர திருமைம் 

வைய்துவகாள்ளும் ஆர்வம் இருந்ததால் கத்திச் 

ைண்சை அவருக்கும் பி.எஸ். வீரப்ொவுக்கும் 

இசையில் நைந்தது. இதில் அங்கு ஒரு வெண் 

சிசையின் சகயில் இருக்கும் மாசைசய எடுக்க 

ஜவண்டும் என்ெது ஜொட்டியின் முடிவு என்று 

அக்காட்சியில் ஒரு சுவாரசியம் இருந்தது. அந்த 

மாசைசய எம்.ஜி.ஆர். தைது வாளிைால் ைாவகமாக  

மகாஜதவி 
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எடுத்து இரசிகர்களின் சக தட்ைசைப் வெறுவார். 

இப்ெைத்தில் வாள் ைண்சையில் ஜதாற்றுப்ஜொை 

ஜவத நாயகராக நடித்த ஓ.ஏ.ஜக. ஜதவர் மகாஜதவிசய 

மைக்க முடியவில்சைஜய என்ை கவசையில் 

ைந்நியாசியாகப் ஜொய்விடுவார்.  

ஆயிரத்தில் ஒருென்  

 ஆயிரத்தில் ஒருவன் ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆர்., 

வேயைலிதாசவ ஏைத்தில் எடுத்துச் வைன்ை பிைகும், 

அவசள மைக்க இயைாமல் தவித்த நம்பியார் வாள் 

ைண்சையிட்டு வவற்றி வெற்ைவனுக்கு அப்வெண் 

உரிசம என்ை ெைப்ெரிட்சையில் இைங்குவார். இதில் 

எம்.ஜி.ஆரின் குறுவாசள நம்பியார் 

ஆயிரத்தில் ஒருவன் 
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ெறித்துக்வகாண்டு ைண்சை இடுவார். அசத 

எம்.ஜி.ஆர். மீண்டும் சகப்ெற்றிக்வகாண்டு ‘இது என் 

குத்துவாள் நீர் உம்முசையசத எடுத்துக்வகாள்ளும்’ 

என்ொர். நம்பியார் தீவின் தசைவன் என்ெதால் அவர் 

தன் வெண்சை அெகரிக்க வந்த நிசையிலும் நீ 

என்று ஏக வைைத்தில் ஜெசி அவரது மரியாசதசயக் 

குசைக்காமல் [நீர்] என்ஜை ஜெசுவார்.  

 எம்.ஜி.ஆர். ெைத்தில் வைைங்கள் மிகவும் 

கவைமாக எழுதப்ெட்டிருக்கும். வில்ைசை ஜொைா, 

வாைா என்று எம்.ஜி.ஆர். ஜெசுவது கிசையாது. 

உரிசமக்குரலில் மட்டும் ஜைய் துசரைாமி என்று 

நம்பியாசர அசழத்து ஜெசுவார். அதற்கு அவர் மீது 

வழக்கு ஜொட்டு நீதிமன்ைத்திற்கு வரவசழத்த 

திருப்பூர் திமுக பிரமுகர் துசரைாமிசய எதிர்த்து 

விட்ை ஜநரடி ைவால் என்று இரசிகர்கள் காரைம் 

கூறியதும் உண்டு. அவர் நிே வாழ்விலும் யாசரயும் 

ஜொைா, வாைா என்று ஜெசுவது கிசையாது. இந்த 

குத்துவாள் காட்சி ைண்சையின் சுவாரஸ்யத்சத 

அதிகரித்தது.  

 அசைக்குள் இருந்து எல். விேயைட்சுமி என்ை 

நைக்குஜமா தன் கைவன் ஜதாற்ைால் நல்ைது ஆைால் 

அவமாைம் என்ை ஜவதசையுைன் ொர்த்துக் 

வகாண்டிருப்ொர். வேயைலிதா ‘என்ை இது என்சை 

ெையப் வொருள் ஜொை சவத்து இப்ெடி ைண்சைப் 

ஜொட்டு வகாள்கிைார்கள். யார் வவற்றி வெற்ைாலும் 

தைக்கு அதில் விருப்ெமில்சை என்ை நிசையில் 

ஜைாகமாக நிற்ொர். இக்காட்சி ைண்சைக்கு 

இசையில் காட்ைப்ெடும் ஜொது ெைம் ொர்க்கும் 

வெண்கள் இந்த இருவெண்களுக்காகவும் 

அவர்கஜளாடு    ஜைர்ந்து     கவசைப்ெடுவார்கள்.  
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எம்.ஜி.ஆர். வவற்றி வெற்று இருவருக்கும் நல்ைது 

நைக்க ஜவண்டுஜம என்ை ஆவலுைன் இச்ைண்சைக் 

காட்சிசய வெண்கள் ரசிப்ொர்கள். இவ்வாைாை 

இசைக்காட்சிகசள அசமத்து எம்.ஜி.ஆர். 

வெண்கசளயும் ரசிக்க சவத்துவிடுவார். இது 

ஜொன்ை சிறு சிறு காட்சிகள் எம்.ஜி.ஆரின் 

ைண்சைக்காட்சிகசள சுவாரஸ்யமாக்குகின்ைை. 

இந்த உத்தி முசைகசள எம்.ஜி.ஆர். தன் ெைங்களில் 

வைவ்வஜை ெயன்ெடுத்திைார்.  

மீைெ நண்பன்  

 மீைவ நண்ென் ெைம் ஒரு ைமூகப் ெைம். மன்ைர் 

காைத்து ெைம் அல்ை. இப்ெைத்தில் ைதாசவ 

எம்.ஜி.ஆருக்கு திருமைம் வைய்து வகாடுப்ெதா 

ஜவண்ைாமா என்ை ஜகள்விக்கு விசை காணும் 

முயற்சியில் ஒரு வாள் ைண்சை அசமந்தது. இதில் 

கரிைட்டி கட்ைப்ெட்டிருக்கும். உறியடி திருவிழாவில் 

நைப்ெது  ஜொை   அசத  தன் வாளால்  அடித்து  உசைக்க 

ஜவண்டும். எம்.ஜி.ஆர். அந்தச் ைட்டிசய உசைக்க 

அந்த கரித் தண்ணீர் நம்பியார் முகத்தின் மீது 

மீைவ நண்ென் 
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வகாட்டும். இந்தச் ைண்சை காைத்துக்குப் 

வொருந்தாத ைண்சையாகத் ஜதான்றிைாலும் 

இரசிகர்களின் விருப்ெத்சத நிசைஜவற்றும் 

வொருட்டு அசமக்கப்ெட்ைது. எதார்த்த 

இயக்குைராை ஸ்ரீதர் ெைத்தில் இக்காட்சி 

அசமக்கப்ெட்ைதால் இது ஸ்ரீதர் ெைம் அல்ை 

எம்.ஜி.ஆர். ெைம் தான் என்ெது உறுதி ஆயிற்று. 

ஆயிரத்தில் ஒருவனில் கைற்கசரயில் நைந்த வாள் 

ைண்சைக் காட்சிசய ஜொை இந்தப் ெைத்திலும் 

கைற்கசரயில் இச்ைண்சைக் காட்சி அசமந்தது 

என்ைாலும் ஆயிரத்தில் ஒருவனில் இருந்த ெரெரப்பு 

இதில் இல்சை.  

ராேராேன்  

 ராேராேன் ெைத்தில் இளவரசியின் காதசைப் 

வெறுவதற்காக நம்பியார் இளவரசியின் காதைைாை 

எம்.ஜி.ஆசர வகால்ை ஜவண்டும் என்ெதற்காக 

அவசர   வலு   ைண்சைக்கு   இழுப்ொர்.    இருவரில்  

ராே ராேன் 
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ஒருவஜர இருக்க ஜவண்டும் என்ை முசைப்புைன் 

ைண்சையிடுவார். இறுதியில் நம்பியார் ஜதாற்றுப் 

ஜொவார்.  

அரைகட்ைசள  

 அரைகட்ைசள ெைத்தில் ஜவவைாரு விதமாை 

வாள் ைண்சை அசமக்கப்ெட்ைது. இங்கு தைது 

இளவரசிசய ஒரு திருைன் கவர்ந்து வைன்று விை 

கூைாது என்ை நாட்டுப்ெற்று மற்றும் ராே விசுவாைம் 

காரைமாக வெரியவர் நம்பியார் எம்.ஜி.ஆருைன் 

வாள் ைண்சை இடுவார். இக்காட்சி ெைவசகயிலும் 

சுவாரஸ்யங்கள் நிரம்பியது. 1. புத்தம் புதிய புத்தகஜம 

ொைல் காட்சிசயத் வதாைர்ந்து இைம்வெற்ைது. 

அப்ொைல் காட்சிக்கு முன்பு இளவரசி அமுதாவாக 

நடித்த ைஜராோஜதவி எம்.ஜி.ஆருக்கு ஒரு அழகிய 

தங்கச்ைங்கிலிசய ெரிைளித்தார். அதில் அவரது 

ஜதசியச் சின்ைம் ெதக்கமாக இருந்தது. அந்தத் ஜதசிய 

சின்ைம் எதிரியின் சகயில் இருப்ெசத 

வொறுக்காமல் நம்பியார் அந்த மாசைசயப் ெறிக்க 

வருவார். 2. ொட்டுக்காட்சி முடிந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். 

அந்த தங்கச்ைங்கிலிசயத் வதாட்டு ொர்த்து 

ரசித்துக்வகாண்டு ஜொகும் ஜொது நம்பியார் குறுக்ஜக 

வந்து வழிமறிப்ொர். ைண்சை ஆரம்பிக்கும் முன்பு 

இைம் வெற்ை வாைைக் காட்சி ரைசையாைது. 

 முதலில் எம்.ஜி.ஆர். காதலில் வவற்றி கண்ை 

மகிழ்ச்சியில் வரும்ஜொது நம்பியாருைன் நைக்கும் 

ைண்சையில் அவர் வமன்சமயாக நைந்துவகாள்வார். 

சிரித்தெடி ஜெசிக்வகாண்ஜை ைண்சைப் ஜொடுவார். 

‘உங்களுக்கு ஓய்வு ஜதசவயா வெரியவஜர. 

ஓய்வவடுத்துக்வகாண்டு ைண்சைப் ஜொடுங்கள்; 

என்ொர். ஆைால் நம்பியார் அந்த மாசைசயப் 
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ெறித்ததும் அவர் மீது ஜகாெம் வகாள்வார். இப்ஜொது 

நம்பியார் ‘இனி நமக்குள் ெசகயில்சை, நீ உன் 

வழிஜய ஜொகைாம்’ என்று அசமதியாகப் ஜெசுவார். 

ஆைால் எம்.ஜி.ஆர். ெதற்ைசமசைவார். அந்த 

மாசைசயத் திரும்ெப் வெை கடுசமயாகப் 

ஜொரிடுவார். ஆக்ஜராஷமாகத் தாக்குவார். 

மாசைசயக் சகப்ெற்றும் ைமயத்தில் ைஜராோஜதவி 

வந்து ைண்சைசய நிறுத்துவார். இருவரிைமும் 

அசமதியாக ஒரு வரி வைைம் ஜெசி அவரவர் வழிஜய 

ஜொகும்ெடி ஜகட்டுக்வகாள்வார். 

 அரைகட்ைசள ைண்சைக் காட்சிகளுள் 

எம்.ஜி.ஆரும் நம்பியாரும் மாசைக்காக 

ைண்சையிடும் காட்சி வெண்களும் ஆண்களும் 

ரசிக்கத்தக்க வசகயில் எடுக்கப்ெட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். 

ெைங்களின் ைண்சைக் காட்சிகளில் காதல், ஜைாகம், 

வீரம், நசகச்சுசவ என்ை நான்கு உைர்ச்சிகளும் 

கைந்து திட்ைமிைப்ெட்ை இது ஜொன்ை ைண்சைக் 

காட்சி ஜவறு எதுவும் கிசையாது. இக்காட்சி 

எம்.ஜி.ஆரின் அண்ைன் ெைம் என்ெதால் எம்.ஜி.ஆர். 

ெை நாட்கள் வைைவிட்டு அருசமயாக 

அசமத்திருந்தார்.  

இரண்டு சகயாலும் ொவளடுத்து ைண்சைப் ஜபாடுதல்  

 நீரும் வநருப்பும் ெைத்தில் மணிவண்ைன், 

கரிகாைன் என்று இரட்சை ஜவைத்தில் நடித்த 

எம்.ஜி.ஆர். வாள் ைண்சைப் ஜொடும் ஜொது ஒருவர் 

வைது சகயாலும் மற்ைவர் இைது சகயாலும் வாள் 

பிடித்து ைண்சைப் ஜொடும் காட்சிகள் 

இைம்வெற்ைை. அப்ஜொது இரசிகர்கள் இச்ைண்சைக் 

காட்சிகசள வவகுவாக ரசித்தைர். திசரயரங்குகளில் 

இப்ெைத்துக்கு  கூட்ைத்சதக்  கட்டுப்ெட்டுத்த முதன்  
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முதைாக தமிழகத்தில் குதிசரப்ெசை 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ைது. அப்ஜொது நிருெர்கள் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் இரண்டு சககளாலும் வாள் பிடித்து 

ைண்சையிடுவது ெற்றி ஜகட்ைைர். அதற்கு 

எம்.ஜி.ஆர். தான் மாயா மச்சிந்திரா ெைத்தில் இது 

ஜொை இரு சககளிலும் வாசளச் சுழற்றும் 

ைண்சைக்காட்சிகளில் நடித்திருப்ெதாகத் 

வதரிவித்தார்.  

ஒற்சறக் கால் கத்திச் ைண்சை 

 இரண்டு சககளாலும் கத்திசயச் சுழற்ைத் 

வதரிந்த எம்.ஜி.ஆர். எதிரியிைம் இருக்கும் 

கருவிசயப் வொறுத்ஜத தைது கத்திசயக் 

சகயாளுவார். தர்ம யுத்த முசைகசளப் பின்ெற்றும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஆயுதம் இல்ைாதவனுைன் ஜொர் வைய்ய 

மாட்ைார். அடிசமப்வெண் ெைத்தில் அஜைாகன் ஒரு 

கால் இழந்தவராக நடித்திருப்ொர். அவருைன் 

ஜமாதிடும் அப்ொ எம்.ஜி.ஆர். தான் இரண்டு 

நீரும் வநருப்பும் 
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கால்களுைன் ைண்சை இட்ைால் அது ொரெட்ைமாக 

அசமந்துவிடும். அதைால் கிசைக்கும் வவற்றி 

முசையாைதன்று என்ை அைக் ஜகாட்ொட்சைக் கருதி 

தானும் ஒரு காசை மைக்கிக் கட்டிக்வகாண்டு 

ஒற்சைக் காலுைன் அஜைாகனுைன் ஜமாதுவார். இவர் 

வவற்றி வெற்று மக்களின் ஆரவாரத்துக்குப் 

ெதிைளிக்க திரும்பியதும் ஜதாற்றுப் ஜொை 

அஜைாகன் ஜதால்வி வவறியால் ஈட்டிசய எம்.ஜி.ஆர். 

முதுகுப்ெக்கமாக எறிந்து அவசரக் வகான்று 

விடுவார். அஜைாகன் வைய்தது அைமற்ை வையல். 

அதைால் அவர் வகட்ைவர்.  

 எம்.ஜி.ஆரும் அஜைாகனும் ஜமாதும் இச்ைண்சை 

தசரயில் நைத்தப்ெைாமல் வசை கட்டி அதன் மீது 

நைத்தப்ெடும். வசையின் மீது நைப்ெஜத கடிைம். 

ஆைால் அதன் மீது ஒற்சைக் காலில் நின்று குதித்து 

ைண்சைப் ஜொடுவது மற்ைவர்களால் நிசைத்துப் 

ொர்க்க முடியாத வையல். வசைக்கு கீஜழ 

கூர்சமயாை ஈட்டிகள் நைப்ெட்டிருந்தை. வசையில் 

அடிசமப் வெண் 
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இருந்து கால் பிைகி விழுந்தால் ஈட்டிகள் உைம்செப் 

ெதம் ொர்த்துவிடும். நிற்கவும் இயைாது; விழவும் 

கூைாது என்ை ைவாலுைைாை இந்தச் ைண்சைக் 

காட்சிசயப் ெைத்தின் ஆரம்ெக் காட்சியாக 

எம்.ஜி.ஆர். சவத்திருந்தார்.  

 அடிசமப்வெண் ெைத்தில் வந்த 

சிங்கத்துைைாை ைண்சைக் காட்சிசயப் ொர்த்து 

ரசித்த இந்தி நடிகர் ராஜ் கபூர் அப்ெைத்துக்கு ஃபிலிம் 

ஃஜெர் விருது வழங்கிச் சிைப்பித்த ஜமசையில் இது 

ஜொன்ை ஒரு ெைம் எடுப்ெசத என்ைால் நிசைத்து 

கூை ொர்க்க முடியாது என்ைார். அவ்வாறு ைவாைாை 

ைண்சைக் காட்சிகசள எடுப்ெதில் இந்தியத் 

திருநாட்டில் எம்.ஜி.ஆருக்கு நிகர் எம்.ஜி.ஆர். 

மட்டுஜம.  

நிேக் கத்தியா / அட்சை கத்தியா? 

 அந்தக் காைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ஜொை ைண்சைக் 

காட்சிகளில் நடிக்க வதரியாத எதிரணியிைர் அவசர 

‘அட்சை கத்தி வீரர்’ என்று புரளிசய 

கிளப்பிவிட்ைைர். இது குறித்து நிரூெர்கள் ஜகள்வி 

ஜகட்ை ஜொது எம்.ஜி.ஆர். வதளிவாகப் ெதிைளித்து 

அவர்களின் வொய் பிரச்ைாரத்சத முறியடித்தார். 

அட்சையில் கத்தி வைய்ய இயைாது. நாைக 

கம்வெனிகளில் மரத்தால் கத்தி வைய்து வர்ைம் பூசி 

சவத்திருப்ெதுண்டு. சினிமாவில் மரக்கத்தி 

ெயன்ெடுத்த முடியாது. அதைால் நிேக் கத்திசயத் 

தான் ெயன்ெடுத்துகிஜைாம். அது எசை மிகுந்தது. 

அதசைத் தூக்கிச் சுழற்றுவதற்கு நல்ை உைல் திைம் 

ஜவண்டும் என்ைார்.  
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 எம்.ஜி.ஆர். நடிக்க வந்த ஆரம்ெ காைங்களில் 

கத்திச் ைண்சைக் காட்சி ஒன்றில் நடித்த ஜொது 

அவரது விரல் வைருகும் அளவுக்கு கத்தி 

சகப்பிடியில் ஜொதிய இைம் இல்ைாததால் விரல் 

சிவந்து கன்றிவிட்ைது. அடிக்கடி விரசை வவளிஜய 

சவத்துக்வகாண்டிருந்துவிட்டு பின்பு ைண்சைக் 

காட்சியில் நடிக்கும் ஜொது மட்டும் விரசைக் 

சகப்பிடிக்குள் விட்டுக் வகாள்வார். இவ்வாறு அவர் 

சிரமப்ெட்டு ைண்சைக் காட்சிகளில் நடித்ததுண்டு.  

 நீரும் வநருப்பும் ெைத்தில் 

ைண்சைக்காட்சியில் நடித்துக்வகாண்டிருந்த ஜொது 

தர்ஜமந்திராவும் ஜஹமாமாலினியும் அங்கு 

ெைப்பிடிப்செக் காை வந்தைர். அப்ஜொது 

தர்ஜமந்திரா எம்.ஜி.ஆர். சவத்திருந்த குத்து 

வாசளத் வதாட்டுப் ொர்த்துவிட்டு ‘இது என்ை 

உண்சம கத்தியா? இவ்வளவு கூர்சமயாக 

இருக்கிைஜத’ என்ைார். எம்.ஜி.ஆர். சிரித்தெடி 

ஆமாம் என்ைார். எம்.ஜி.ஆர். ஜொை ைண்சைக் 

காட்சியில் நடிக்கவும் அக்காட்சிகசள சிைப்ொக 

அசைவரும் கண்டு ரசிக்கும்ெடி அசமக்கவும் 

இந்தியாவில் ஜவறு எவரும் கிசையாது. அவர் 

ெைத்தில் ஸ்ைண்ட் மாஸ்ைராக இருந்த ஆர். என். 

நம்பியார் மற்றும் ஸ்ைண்ட் ஆகிஜயார் 

எம்.ஜி.ஆருைன் ஜைர்ந்து ைண்சைக் காட்சிகசளத் 

திட்ைமிடுவர். அவரிைம் ஸ்ைண்ட் நடிகர்களாக 

இருந்து ைண்சைக் காட்சிகளில் நடித்தவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். முதல்வராைதும் ஸ்ைண்ட் 

மாஸ்ைர்களாக மாறி தமிழ், வதலுங்கு, இந்தி 

ெைங்களில் ெணி புரிந்தைர்.  
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குத்தீட்டிசய எறிந்து உதவிய இரசிகர் 

 ஒரு சகயில் நீண்ை வாளும் மறுசகயில் 

குறுவாள் அல்ைது குத்து வாள் அல்ைது குத்தீட்டி 

சவத்தெடி ைண்சைக் காட்சிகள் ெை ெைங்களில் 

இைம்வெற்ைை. ெைத்தின் விளம்ெரங்களிலும் இந்தச் 

ைண்சைக் காட்சி ெைம் இைம்வெற்ைது. இரசிகர்கள் 

இக்காட்சிகசள வவகுவாக ரசித்தைர். ஒரு ெைத்தில் 

[ஆயிரத்தில் ஒருவன்?] எம்.ஜி.ஆர். சகயில் இருந்த 

கத்தி அவர் சகசயவிட்டு தவைவும் ெைம் 

ொர்த்துக்வகாண்டிருந்த இரசிகர் ஒருவர் உைர்ச்சி 

ஜமலீட்ைால் தன் இடுப்பில் வைருகியிருந்த கத்திசய 

எடுத்து திசரயில் ஜதான்றிய எம்.ஜி.ஆசர ஜநாக்கி 

எறிந்து அவருக்கு வகாடுத்து உதவ முசைந்தார். 

திசர கிழிந்தது. பிைகு ெைம் ொர்க்க முடியாமல் 

அசைவரும் வீட்டுக்குத் திரும்பிைர். இந்நிகழ்ச்சி 

எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் வரும் ைண்சைக் காட்சிகளில் 

இரசிகர்கள் தம்சம எம்.ஜி.ஆஜராடு இசைவு 

நீரும் வநருப்பும் 
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ெடுத்தி வகாள்வசத விளக்குகிைது. ஜமலும் 

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைவராக இருப்ெதால் அவர் வவற்றி 

வெை ஜவண்டும் என்ை நல்வைண்ைம், அைத்தின் 

ொல் மக்களுக்கு இருந்த உறுதியாை 

நம்பிக்சகசயயும் இச்வையல் எடுத்துக் காட்டுகிைது.  

கத்திச் ைண்சையில் எம்.ஜி.ஆரின் ஜெகம்  

 ஆரம்ெ காைத்தில் ைண்சைக்காட்சிக்வகை தனி 

மாஸ்ைர்கள் கிசையாது. ஜகமராஜமனிைம் 

ஜகாைங்கசளச் வைால்லிவிட்டு எம்.ஜி.ஆஜர தன் ைக 

நடிகருைன் அந்தக் காட்சிசய விளக்கி நடிக்க 

ஜவண்டும். மருத நாட்டு இளவரசியில் ஆரம்ெத்தில் 

விவைாயியாக இருந்த எம்.ஜி.ஆருக்கு இளவரசி வி. 

என். ோைகி கத்திச் ைண்சை கற்றுத் தருவார். அவசர 

காளி மைத்தில் இருந்து காப்ெற்றும் கசைசி 

காட்சியில் ெத்திருெது ஜெருைன் ெம்ெரமாக சுழன்று 

சுழன்று எம்.ஜி.ஆர். ைண்சையிடும் காட்சி இைம் 

வெற்ைது. இரண்டு சகயிலும் நீண்ை வாசள 

ஏந்தியெடி ஒஜர ைமயத்தில் ெை ஜெருைன் 

ஜமாதுவார். அப்ஜொது நின்றும் குந்தியும் சுழன்றும் 

ஓடியும் தாவியும் அவர் ைண்சையிட்ைதால் 

இக்காட்சி விறுவிறுப்ொக அசமந்திருந்தது. 

 ரஞ்ைனுைன் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ெைத்தில் ைண்சைக் 

காட்சியில் நடித்த ஜொது எம்.ஜி.ஆரின் ஜவகத்துக்கு 

ஈடு வகாடுக்க முடியாமல் ரஞ்ைன் தவித்தார். தன்சை 

காயப்ெடுத்த முயல்கிைார் என்று எம்.ஜி.ஆர். மீது 

புகார் அளித்தார். ரஞ்ைனும் சிைந்த வாள் வீச்சுக்காரர் 

தான் என்ைாலும் எம்.ஜி.ஆரின் ஜவகம் அவரிைம் 

இல்சை. அவர் நின்று ைண்சை ஜொடுவார். 

எம்.ஜி.ஆர். ஜவகமாக நகர்ந்து வகாண்ஜை ைண்சை 

ஜொை வல்ைவர்.     நின்றும்,    நைந்தும்,      குதித்தும்,  
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ஓடியும், தாவியும் எம்.ஜி.ஆர். ைண்சை ஜொடுவதால் 

அவருசைய ைண்சைக் காட்சி மற்ைவர்களின் 

ைண்சைக்காட்சிகசள விை விறுவிறுப்ொக 

இருந்தது.  

ஜகாபுைா கத்திச் ைண்சை  

 அரசிளங்குமரி ெைம் ெை ஆண்டுகளாக 

ெல்ஜவறு காரைங்களால் தாமதமாகிக்வகாண்டு 

வந்தது. இயக்குைர் எஸ்.ஏ.ைாமியுைன் ஏற்ெட்ை 

கருத்துஜவறுொடும் ஒரு காரைம் ஆகும். அதன் 

பிைகு எம்.ஜி.ஆர். தாஜை இயக்கி அந்தப் ெைத்சத 

முடித்துத் தருவதாக ஒப்புக்வகாண்டு ெைத்தின் 

கசைசிக் காட்சியில் ஒரு விறுவிறுப்ொை 

ைண்சைக் காட்சி சவக்க திட்ைமிட்ைார். ெைம் 

தன்னுசைய ெைம் என்ெசத எப்ஜொதும் மைதில் 

நிறுத்தி சவக்கும் எம்.ஜி.ஆர். ெைத்தின் 

ஜதடிவந்த மாப்பிள்சள 
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வவற்றிசய மட்டுஜம கருத்தில் வகாள்வார். 

தன்னுைன் ஜமாத ஒரு ைரியாை நெர் ஜவண்டும் 

என்று நிசைத்தார். ைண்சைக் காட்சி இதுவசர 

ஜவறு எந்த ெைத்திலும் இைம் வெைாத வசகயில் 

புதுசமயாக இருக்க ஜவண்டும் என்றும் 

விரும்பிைார். 

 சிை ஆண்டுகளாக தன்னுைன் ஜெைாமல் 

இருந்த ைாண்ஜைா சின்ைப்ொ ஜதவசர 

அரசிளங்குமரியில் ைண்சைக் காட்சியில் நடிக்க 

சவக்க முடிவவடுத்தார். ஆள் அனுப்பி ஜதவரிைம் 

ஜெை சவத்தார். தன்சை அசழக்க வந்தவரிைம் 

சின்ைப்ொ ஜதவர் வர மறுத்துவிட்ைார். வந்தவர் 

“நீங்கள் ஜநரில் வந்து எம்.ஜி.ஆரிைம் 

வைால்லிவிட்டு ஜொங்கள்” என்ைார். அந்த 

வார்த்சதக்கு மதிப்ெளித்து ஜதவர் எம்.ஜி.ஆசரச் 

ைந்திக்க வந்தார். ஜதவர் காசர விட்டு 

இைங்கியதும் எம்.ஜி.ஆர். அவசர அன்புைன் 

அசைத்து அசழத்துச் வைன்று அவருைன் 

அரசிளங்குமரி 
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தனிசமயில் அமர்ந்து ஜெசி அவரது ைம்மதத்சத 

வெற்றுவிட்ைார்.  

 அரசிளங்குமரி ெைத்தில் ைண்சைக் 

காட்சியில் நடிக்க ஜதவர் ைம்மதித்ததும் 

ைண்சைக்கருவி ெற்றி எம்.ஜி.ஆர். சிந்தித்து 

ஜகாபுைாசவ ெயன்ெடுத்துவது எை 

முடிவவடுத்தார். ஜகாபுைா என்ெது முட்கள் ெதித்த 

சக கவைம் ஜொல் இருக்கும் ஒரு கருவி. 

இதசைக் கவைமாகக் சகயாள ஜவண்டும் 

இல்ைாவிட்ைால் எதிஜர இருப்ெவரின் உைம்செக் 

கிழித்துவிடும். எைஜவ தன் மீது அன்பும் 

அக்கசையும் வகாண்ை ஜதவசர இச்ைண்சைக் 

காட்சியில் நடிக்க சவத்தார். அவரும் தீவிர 

கவைமுைன் உரிய இசைவவளி விட்டு தாக்குதல் 

மற்றும் தடுப்புக்கசள ஜமற்வகாண்டு 

இக்காட்சிசய வவற்றி வெைச் வைய்தார்.  

கத்தியுைன் ஸ்டில் விளம்பரம்  

 எம்.ஜி.ஆரின் ெைங்கசள ஆண்களும் 

வெண்களும் அவரது விறுவிறுப்ொை கத்திச் 

ைண்சைகளுக்காகப் ொர்க்கும் ஆர்வம் மிகுந்ததால் 

கத்தியுைன் அவர் காட்சியளிக்கும் ெைத்சத 

ஜொட்டு ஸ்டில் விளம்ெரம் வவளியிடும் வழக்கம் 

ஜதான்றியது. குஜைெகாவலி, ைர்வாதிகாரி, 

ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஜொன்ை ெைங்களின் 

விளம்ெர ஸ்டில்களில் கத்தியுைன் காட்சியளிக்கும் 

ெைங்கள் இைம்வெற்ைை. ஒவ்வவாரு ெைத்திலும் 

அவர் வவவ்ஜவறு வசகயில் கத்திசயப் 

பிடித்திருந்தார்.  
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கத்திச் ைண்சையுைன் கூடிய காதல் காட்சி 

 எம்.ஜி.ஆர். விதவிதமாக ொைல் காட்சிகசளயும் 

ைண்சைக் காட்சிகசளயும் வடிவசமப்ெதில் 

வகட்டிக்காரர். அரைகட்ைசள, குடியிருந்த ஜகாயில் 

ஜொன்ை ெைங்களில் வாள் ைண்சையுைன் ொைல் 

காட்சிசயயும் இசைத்திருந்தார். குடியிருந்த 
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ஜகாயிலில் காதல் ொட்டு காட்சி அதில் அவர் வாஜளாடு 

கதாநாயகியின் முன் ஜதான்றுவதும் இருவரும் வாள் 

வகாண்டு ஜொரிடுவதுமாக சிை காட்சிகள் 

ஜைர்க்கப்ெட்ைை. கதாநாயகி குளிக்கும் ஜொது ஜைாப் 

எடுத்துத் தருவதற்குக் கூை எம்.ஜி.ஆர். தைது 

கூர்சமயாை வாளால் அசத எடுத்து தண்ணிரில் இட்டு 

கைக்கி நுசர வரச் வைய்வார். காதலும் ஜமாதலுமாக 

இக்காட்சி அசமக்கப்ெட்டிருக்கும். ொைல் வரிகள் 

ஆரம்பிக்கும் ஜொஜத இக்காட்சியில் இருவர் 

சககளிலும் கத்தி இருக்கும்.  

ஆண் : உன் விழியும் என் ொளும் ைந்தித்தால்  

வபண் : உன்சை வெல்லும் மைம் துள்ளும் இன்பத்தால்  

என்று ஜகள்வி ெதில் ொணியில் இப்ொைல் 

அசமந்திருக்கும். அக்காைத்தில் ஒரு வார இதழ் 

இந்த வரிகசளக் வகாண்டு ஒரு நசகச் சுசவத் 

துணுக்கு ஒன்று வவளியிட்ைது. அதில், 

ஆண் : உன் விழியும் என் ொளும் ைந்தித்தால்  

வபண் : கண் குருைாகிவிடும்  

குடியிருந்த ஜகாயில் 
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என்ை வரிகள் இைம் வெற்று வாசிப்ஜொரிைம் 

சிரிப்செ வரவசழத்தை.  

ஜமசையில் ைண்சைக் காட்சியும் நைைக் காட்சியும்  

 அரை கட்ைசள ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். ெை 

புதுசமகசளச் வைய்திருந்தார். அவரது அண்ைனின் 

வைாந்தப் ெைம் என்ெதால் அப்ெைத்சத அண்ைனும் 

தம்பியும் மாறி மாறி ஒஜர காட்சிசயப் ெைம் 

பிடித்தைர். ஜமசையில் புரட்சி ொைசை ொடி ஆடி 

வந்த அமுதாசவ ஆை விைாமல் சிை கயாவர்கள் 

தடுத்த ஜொது எம்.ஜி.ஆர். அங்கு வந்து ஜமசையில் 

அவர்களுைன் வாள் ைண்சை ஜொட்டு அவர்கசள 

கயிற்ைால் கட்டியிழுத்து விேயனுக்கு கீஜதாெஜதைம் 

வைய்த கிருஷ்ைசரப் ஜொை எம்.ஜி.ஆர். ஜதாற்ைம் 

அளிப்ொர்.  

 கத்தி முசையில் இசைக்குழுவிைசரத் தடுத்து 

சவத்திருந்தசதப் ொர்த்ததும் எம்.ஜி.ஆர். கத்திச் 

ைண்சையிட்டு விடுவித்து இசைக்குழுசவ இசைக் 

கருவிகசள மீட்ை சவப்ொர், இவர்  

“ஆடி ொ ஆடி ொ ஆடி ொ  

ஆைப்பிறந்தெஜள ஆடி ொ – புகழ்  

ஜதைப் பிறந்தெஜள பாடி ொ  

ஆடி ொ ஆடி ொ ஆடி ொ  

மயிலாை ொன்ஜகாழி தசை வைால்ெஜதா  

மாங்குயில் பாை ஜகாட்ைான்கள் தசை வைால்ெஜதா  

முயல் கூட்ைம் சிங்கத்தின் எதிர் நிற்பஜதா –அதன்  

முசறயற்ற வையசல நாம் ெரஜெற்பஜதா –ஓ-ஓ-ஓ” 

என்று ொடி ஆைல் மங்சக அமுதாசவ ஆடும்ெடி 

ஊக்குவிப்ொர். அதன் பிைகு அவர்  
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“உயிருக்கு நிகர் இந்த நாைல்லஜொ அதன்  

உரிசமக்கு உரியெர்கள் நாமல்லஜொ 

புயலுக்கும் வநருப்புக்கும் தசை ஜபாைஜொ 

மக்கள் தீர்ப்புக்கு எதிராக அரைாளஜொ ஓ-ஓ-ஓ” 

என்று தைது உரிசம கீதத்சத ொடியெடி ஆடுவார். 

மக்கள் கூட்ைம் எழுந்து நின்று சகதட்டி ஆரவாரிக்கும். 

இவ்ஜவசளயில் எம்.ஜி.ஆர். ஆைைரங்கத்தின் ஜமஜை 

தாவி தாவி ெைந்து ஜொய்விடுவார். மக்களின் மிகுந்த 

வரஜவற்செ வெற்ை ொைல். கத்திச் ைண்சை ஜொடும் 

ஜொது நின்று ைண்சையிடும்  ஒருவனின்   வநஞ்சின்   

மீஜதறி,    ஒரு கால் சவத்து அடுத்தவனுைன் ைண்சை 

ஜொடுவார். பிைகு அசைவசரயும் ஒஜர கயிற்ைால் 

கட்டி குதிசரகசளப் ஜொை ஒரு திசை ஜநாக்கி நகர 

சவப்ொர். இவர் நான்கு குதிசர பூட்டிய ஜதரில் வரும் 

ராேகுமாரசைப் ஜொை ொடி வரும் ஒரு காட்சி 

அசமத்திருப்ொர். இது ஜொன்ை புதுசமகசள அவர் 

தைது வைாந்தப் ெைத்தில் வைய்து காட்டுவது வழக்கம்.   

அரை கட்ைசள 
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3. எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளில் 

வபண்கள்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆருக்கு இரசிசககள் ஆதரவும் அதிகம் 

என்ெதால் அவர் ைண்சைக் காட்சிசயயும் 

அவர்களின் விருப்ெத்துக்கு ஏற்ைெடி அசமப்ெது 

மரபு. ஒரு ஆணின் வவற்றிக்குப் பின்ைால் ஒரு 

வெண்ணின் தியாகமும் அன்பும் இருப்ெது உண்சம 

என்ெசத உறுதி வைய்யும் வசகயில் அவரது 

ைண்சைக் காட்சிகள் அசமந்தை. அைம் வவல்லும் 

ொவம் ஜதாற்கும் என்ை உயரிய கருத்துைன் 

எம்.ஜி.ஆர். ெைங்கள் எடுக்கப்ெடுவதால் வெண்கள் 

அைம் வவற்றி வெறும் ஜநாக்கில் நைத்தப்ெடும் 

ைண்சைகசள வரஜவற்ைைர். அவ்வமயம் 

வில்ைன்கசளத் திட்டித் தீர்த்தைர். வெண்கள் 

இசையிசைஜய வந்து ஜொகும் காட்சிகள் உண்டு. 

மகாஜதவி, ராோ ஜதசிங்கு ஜொன்ை சிை ெைங்களில் 

வெண்கள் [ைாவித்திரி, ொனுமதி] வாவளடுத்துச் 

ைண்சைப் ஜொட்ைதும் உண்டு. வில்ைன்கசள 

எதிர்த்து ஜெசி ஜொராட்ைம் நைத்தியதும் உண்டு. 

மருதநாட்டு இளவரசி, அடிசமப்வெண், 

நிசைத்தசத முடிப்ெவன் ஜொன்ை ெைங்களில் 

கதாநாயகிகள் [வி.என்.ோைகி, வேயைலிதா, ைதா] 
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எம்.ஜி.ஆருக்குச் ைண்சை வைால்லித்தரும் காட்சிகள் 

இைம்வெற்ைை. 

 பிற்காைத்தில் வந்த நவரத்திைம். இதயக்கனி 

ஆகிய ெைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். வெண்கசள 

வில்லியாகவும் அசமத்திருந்தார். இதயக்கனியில் 

ஆண் வில்ைசைப் ஜொை மது புசகப்ெழக்கத்சத 

உசைய வில்லியாக ராேசுஜைாைைா வந்தார். ஆைால் 

அவருைன் எம்.ஜி.ஆருக்கு ைண்சைக் காட்சி 

கிசையாது. நவரத்திைம் ெைத்தில் குமாரி ெத்மினி 

எம்.ஜி.ஆருைன் ைண்சை ஜொடும் காட்சி இருந்தது. 

ஆைால் குமாரி ெத்மினி தாக்க வரும் ஜொது 

எம்.ஜி.ஆர். விைகிக் வகாள்வார். அவர் வொத் 

வொத்வதன்று கீஜழ விழுந்து ஜைார்ந்து ஜொவார்.  

மருதநாட்டு இளெரசி  

 காண்டிென் என்ை ஏசழ விவைாயியாை 

எம்.ஜி.ஆசர மருத நாட்டு இளவரசி வி.என். ோைகி 

கிராமத்துப் வெண் ஜொை வந்து காதலிப்ொர். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு நீச்ைல், கத்திச் ைண்சை, சிைம்பு 

மருது நாட்டு இளவரசி 



Tamil Heritage Foundation International

47 
 

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

எல்ைாஜம இளவரசி கற்றுத் தருவார். ொயந்த 

சுொவத்துைன் இருந்த காண்டிென் வீரைாக மாறி 

பின்ைர் இளவரசிசய மைமுடித்து நாட்டின் 

மன்ைன் ஆவான். ோைகியம்மாவுக்கு சிைம்பு 

விசளயாைத் வதரியும். இராமாவரம் ஜதாட்ைத்தின் 

மாடியில், திருப்ெதிைாமி அந்த வீட்டில் இருக்கும் 

சிறுமி முதல் வெரியவர்கள் அவசர அசைத்துப் 

வெண்களுக்கும் சிைம்பு வைால்லித் தந்தார்.  

அடிசமப் வபண் 

 தனியசைக்குள் குழந்சத ெருவம் முதல் கிைந்த 

இசளஞைாை எம்.ஜி.ஆருக்கு வமாழி, ெண்ொடு, 

நாகரிகம் ஆகியவற்சை கற்றுத்தரும் ஜீவா என்ை 

கதாொத்திரத்தில் வேயைலிதா நடித்தார். 

எம்.ஜி.ஆருக்குச் ைண்சை கற்றுத்தர வேயைலிதா 

அவசரத் தண்ணீருக்கு அசழத்து வருவார். 

அப்ஜொது எம்.ஜி.ஆர். வேயைலிதாவிைம் ஏன் 

தண்ணிரில் கற்றுத் தருகிைாய் என்ெது ஜொை ெை 

ஜகள்விகசளக்    ஜகட்ொர்.    எைக்கு    எதிரி    யாரும்  

 அடிசமப் வெண் 
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இல்சைஜய என்று அப்ொவியாக ெதிைளிப்ொர். 

ஆைால் விசரவில் ைண்சைகசளக் கற்றுக்வகாண்டு 

அதிகாரிகஜளாடு கடுசமயாக ஜமாதுவார். 

இப்ெைத்தில் ைண்சைக் காட்சிகள் அசைத்தும் 

புதுவிதமாைசவ.  

 முகராசி ெைத்தில் வேயைலிதாவுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். சிைம்பு ைண்சை கற்றுத் தருவார். ஆைால் 

அதற்கு முன்ஜெ அவருக்கு சிைம்பு விசளயாட்டு 

கற்றுத் தந்திருக்கிைார் என்ெசத ஸ்ைண்ட் மாஸ்ைர் 

ைங்கர் தமது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

முகராசி 



Tamil Heritage Foundation International

49 
 

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

நிசைத்தசத முடிப்பென்  

 ரஞ்சித் என்ை வகாள்சளக்காரைாகவும், சுந்தரம் 

என்ை இசைக் கசைஞைாகவும் எம்.ஜி.ஆர். இரு 

ஜவைங்களில் நடித்த ெைம் நிசைத்தசத 

முடிப்ெவன். இதில் ரஞ்சித்தாக சுந்தரம் நைமாை 

ஜவண்டும் என்ை ஒப்ெந்தப்ெடி சுந்தரத்துக்கு ரஞ்சித் 

ஜொை ஆங்கிைம், வாள் ைண்சை ஜொன்ைவற்சை 

ரஞ்சித்தின் காதலியாக நடித்த நடிசக ைதா 

வைால்லிக்வகாடுப்ொர். அப்ஜொதும் அப்ொவியாை 

சுந்தரம் ைண்சை கற்றுக்வகாள்ள மறுப்ொர். பின்பு 

ெைத்தில் இவ் இருவருக்குமாை ஒரு வாள் ைண்சைக் 

காட்சியும் இருந்தது. ராமகிருஷ்ைன் என்ை ஸ்ைண்ட் 

நடிகர் இன்வைாரு எம்.ஜி.ஆருக்குப் ெதிைாக [dupe] 

நடித்தார்.  

 நிசைத்தசத முடிப்ெவன் ெைம் இந்தியில் 

வவளிவந்த உண்சமயும் வொய்யும் [ைச்ைா ேூட்ைா] 

என்ை ெைத்தில் தமிழாக்கம் ஆகும். இதில் 

எம்.ஜி.ஆர். இரு ஜவைஜமற்று நடித்தார். ரஞ்சித், 

நிசைத்தசத முடிப்ெவன் 
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சுந்தரம் என்ை இரண்டு எம்.ஜி.ஆர்களும் வாள் 

ைண்சையிடும் காட்சி அசமக்கப்ெட்ைது. 

இச்ைண்சைக் காட்சி வீட்டுக்குள் நைக்கும் 

ைண்சையாக அசமந்தது. அதைால் ஜமசை, ஜைாொ, 

கட்டில் ஜொன்ைவற்றின் மீது இருவரும் ஏறிக் 

குதித்து ஓடி தாவி ைண்சையிடும் முசையில் 

அசமக்கப்ெட்ைது. இரட்சை ஜவைக் காட்சிகளில் 

இராமகிருஷ்ைன் ைங்கர் ஜொன்ைவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு டூப் ஜொட்டு நடித்தைர். 

இக்காட்சியில் ரஞ்சித் எம்.ஜி.ஆசரக் காதலிக்கும் 

ைதாவும், சுந்தரம் எம்.ஜி.ஆரின் தங்சக ைாரதாவும் 

தத்தமக்கு ஜவண்டியவரின் வவற்றிக்காக 

ெரெரப்ஜொடு ொர்த்துக் வகாண்டிருப்ொர்கள்.  

 ெைம் ொர்க்கும் வெண்கள் சுந்தரம் எம்.ஜி.ஆரின் 

வவற்றிக்காக ஆவஜைாடு காத்துக் 

வகாண்டிருப்ொர்கள். இப்ெைத்தில் சுந்தரம் 

எம்.ஜி.ஆர். எளிசமயாைவராக வவகுளியாக ஜதர்ந்த 

இசைக் கசைஞைாக காட்ைப்ெட்டிருப்ொர். ரஞ்சித் 

வகாள்சளக்காரராக இந்த ைமுதாயத்சத ெழிவாங்கத் 

துடிக்கும் வகட்ைவராக புசக மது ஜொன்ை தீய 

ெழக்கங்களுக்கு ஆட்ெட்ைவராக வருவார். 

இருவரின் கதாொத்திரமும் முரண் ெை 

அசமக்கப்ெட்ைது. இதைால் ெைம் ொர்ப்ஜொர் 

அபிமாைம் சுந்தரத்துக்ஜக கிசைத்தது.  

அண் ா திமுகவும் வபண்களின் பங்ஜகற்பும்  

 எம்.ஜி.ஆர். திமுகவில் இருந்த வசர ைண்சைக் 

காட்சிகளில் அல்ைது உச்ைக் காட்சிகளில் 

வெண்களின் ெங்ஜகற்பு அதிகமாக கிசையாது. 

ஆைால் அண்ைா திமுக ஆரம்பித்த பிைகு ைமூகத்தில் 

வில்ைன் ஒருவைால் நைக்கும் அநியாயங்கசளத்  



Tamil Heritage Foundation International

51 
 

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

 
 

தட்டிக் ஜகட்ெதிலும் அவசை எதிர்த்துப் 

ஜொராடுவதிலும் வெண்களின் ெங்ஜகற்பு 

குறிப்பிைத்தக்கதாயிற்று. 1972இல் அதிமுக கட்சி 

வதாைங்கியதும் வெண் உறுப்பிைர்களில் மூன்ைாவது 

உறுப்பிைராக வெயர் ெதிவு வைய்யப்ெட்ை ைதா 

வில்ைசை எதிர்க்கும் காட்சிகளில் நடிக்கும் 

வாய்ப்செப் வெற்ைார். இவர் அதிமுக வெண் 

ஆதரவாளசரப் ஜொைஜவ நடித்தார். வில்ைன் 

கருைாநிதி ஜொை சித்தரிக்கப்ெட்ைதால் ஒவ்வவாரு 

ெைமும் அதிமுகவின் பிரச்ைாரப் ெைமாகஜவ 

அசமந்தது. ெல்ைாண்டு வாழ்க, உசழக்கும் கரங்கள், 

உரிசமக் குரல், மதுசரசய மீட்ை சுந்தர ொண்டியன் 

ஜொன்ை ெைங்களில் ைதாவின் கதாொத்திர அசமப்பு 

தமிழ்நாட்டில் ைமூக பிரக்சஞ உசையவராகவும் 

அரசியல் மாற்ைத்சதக் வகாண்டு வர 

துடிப்ெவராகவும் அசமக்கப்ெட்ைது. இவசரப் 

ஜொைஜவ வெண்கள் தங்கள் குரசை அரசியல் 

கணிப்பிலும் முடிவவடுப்ெதிலும் உயர்த்திைர். 

ஒருமித்த உைர்வுைம் அதிமுகவுக்கு வாக்களித்து 

அரசியல் மாற்ைம் வர முக்கிய காரைமாயிைர்.  

மதுசர மீட்ை சுந்தர ொண்டியன் 
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கதாநாயகியரின் இசையீடு 

 எம்.ஜி.ஆர். வில்ைனுைன் ஆஜவைமாக 

ைண்சையிட்டுக்வகாண்டிருக்கும் ஜொது 

இசையிசைஜய கதாநாயகி அங்கு ைண்சைக்குள் 

புகுவதும் எம்.ஜி.ஆர். அவசரயும் காப்ொற்றி வவளிஜய 

விடுவதுமாை காட்சிகள் ெைம் ொர்க்கும் வெண்கசள 

வவகுவாகக் கவர்ந்தை. சிை வயது முதிர்ந்த வெண்கள் 

திசரயரங்கில் எம்.ஜி.ஆர். ைண்சையிடும் ஜொது 

இசையூைாக இசையில் வரும் இந்த கதாநாயகியசரக் 

கடுசமயாகத் திட்டுவதும் உண்டு.  

 ஆயிரத்தில் ஒருவன் ெைத்தில் வெண்சைத் 

தூக்கிக்வகாண்டு ஜொக உங்கள் ைட்ைம் இைம் தராஜத 

என்று நம்பியாரிைம் வைால்லும் எம்.ஜி.ஆர். 

வேயைலிதாசவ ஒரு வெட்டியில் சவத்து வகாண்டு 

ஜொவார். அப்ஜொது வேயைலிதா ைண்சை வராமல் 

தடுக்க முசைவார். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர். இரு 

பூங்வகாடி ைற்று விசளயாடிவிட்டு வருகிஜைன் 

என்ொர். வெண்களால் மிகவும் ரசிக்கப்ெட்ை வைைம் 

இது. அந்த ைண்சைக் காட்சியில் வேயைலிதாவும் 

மாதவியும் இசையிசைஜய வருவார்கள். கப்ெலில் 

நைக்கும் ைண்சையிலும் வேயைலிதா 

ஜமல்தளத்துக்கு வந்து கால் தவறி கீஜழ விழுவார். 

ஆயிரத்தில் ஒருவன் 
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எம்.ஜி.ஆர். வந்து அவர் சகசய பிடித்து 

தூக்கியவாறு ைண்சை ஜொடுவார்.  

 ஜவட்சைக்காரன், தாசய காத்த தையன் 

ஜொன்ை ஜதவர் எடுத்த ெைங்களில் விைங்குகள் 

தாக்க வரும் ஜொது எம்.ஜி.ஆர். அவற்சைச் 

சுட்டுக்வகால்ை முயல்வார். அப்ஜொது 

கதாநாயகிகளாை ைாவித்திரி, ைஜராோஜதவி 

ஆகிஜயார் நடு நடுவில் ெயந்து கத்துவார்கள். 

இவர்களின் கதைல் விைங்குகளால் ஏற்ெடும் 

அச்ைத்சத பீதிசய இன்னும் அதிகமாக்கும். திடிவரை 

பின்ைால் இருந்து எம்.ஜி.ஆசர விைங்குகள் தாக்க 

வரும் ஜொது ெைம் ொர்க்கும் வெண்களும் 

அைறுவார்கள். இவ்வாறு ெைம் ொர்ப்ஜொரிைம் ஒரு 

வித எதிர்ொர்ப்செ உண்டு ெண்ணி ைண்சைக் 

காட்சிகசள எம்.ஜி.ஆர். சுவாரஸ்யமாக்குவார்.  

ைண்சைக் காட்சியில் வபண்களுைன் குழந்சதகள்  

 ஜவட்சைக்காரன், கன்னித்தாய், வெற்ைால் தான் 

பிள்சளயா ஆகிய ெைங்களில் ைண்சைக்காட்சியில் 

வெண்களுைன் குழந்சதகளும் இைம் வெறுவதால் 

காட்சி மீதாை எதிர்ொர்ப்பு வெண்களிைமும் 

அதிகமாகும். குழந்சதசயக் காப்ொற்றும் 

முயற்சியில் ைண்சை நைப்ெதால் வெண்களிைம் 

அதிக ெதட்ைம் காைப்ெடும். குழந்சதகள் ெயந்து 

அப்ொ அப்ொ என்று எம்.ஜி.ஆசரப் ொர்த்து அைறும் 

ஜொது ெைம் ொர்க்க வந்த சிறுவர்கள் ெதட்ைத்துைன் 

இருப்ெதுண்டு. குழந்சதகள் காப்ொற்ைப்ெட்ைதும் 

எம்.ஜி.ஆர். மீது மிகுந்த அபிமாைம் 

ஏற்ெட்டுவிடுவதால் இவர்கள் பின்ைால் 

எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகர்களாகி விடுகின்ைைர்.  
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 இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர்கள் ெரம்ெசரயாக 

உருவாகின்ைைர். எம்.ஜி.ஆர். ரசிசககள் தங்களின் 

பிள்சளகசள எம்.ஜி.ஆசர சுட்டிக்காட்டி 

வளர்ப்ெதால் அவர்கள் சிறு வயது முதல் 

எம்.ஜி.ஆசரஜய தங்களின் முன் மாதிரியாகக் 

வகாண்டு வளர்கின்ைைர். எம்.ஜி.ஆசரப் ஜொைஜவ 

இவர்களும் மது புசக ெழக்கமின்றி வளர்கின்ைைர். 

தங்கள் தாய்மாசரயும் வதய்வம் ஜொை 

ஜொற்றுகின்ைைர். இக்கருத்சத கள ஆய்வின் ஜொது 

வெருமிதத்துைன் வதரிவிக்கின்ைைர். இச் சிறுவர்கள் 

வளர்ந்து வெரியவர்களாகும் ஜொது தங்கள் 

பிள்சளகசள எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர்களாகஜவ 

வளர்க்கின்ைைர். இதைால் ஒஜர குடும்ெத்தில் சுமார் 

நான்கு தசைமுசையிைர் எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர்களாக 

இருக்கின்ைைர். 

ஜவட்சைக்காரன் 
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4. சிலம்புச் ைண்சை 

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தன் இளம் வயது முதல் ெை வசக 

ைண்சைப் ெயிற்சி வெற்ைவர் என்ெதால் அவரால் ஒரு 

வசக ைண்சைசய மட்டுஜம வைய்யாமல்  ஜவறு ெை 

ைண்சைகசளயும் சிைப்ொக வைய்ய  முடிந்தது. கத்தி 

ைண்சை வரைாற்றுக் கசதகளுக்கு உதவியசத 

ஜொன்று நாட்டுப்புை ைமூகக் கசதகளுக்கு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு சிைம்பு ைண்சை உதவியது. கிராமத்து 

இசளஞர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகர்களாக 

மாறியதற்கு எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் இைம்வெற்ை 

சிைம்புச் ைண்சைகளும் முக்கிய காரைம் ஆகும்.  

ஜெளாண்மக்களின் வீர விசளயாட்டு சிலம்பு  

 சிைம்பு என்ெது ஜவளாண் ைமுகத்தின் வீர 

விசளயாட்டுக்களில் ஒன்ைாகும். ேல்லிக்கட்டு 

கிைாய் ைண்சை ஜைவற்கட்டு ஜொன்ைை வயல்களில் 

அறுவசை முடிந்து மக்கள் ஓய்வாக இருக்கும் மாசி 

முதல் சவகாசி மாதங்களில் கிராமங்களில் 

நசைவெறும்  விழாக்களில் நசைவெறும். 

[நகரங்களில் ஜகாயில்களில் இக்காைகட்ைத்தில் மாசி 

மகம்,  ெங்குனி  உத்திரம்,  சித்திசர  திருவிழா,  சவகாசி  
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விைாகம்  ஜொன்ைசவ வெௌர்ைமி நாளன்று 

வகாண்ைாட்ைப்ெடும்]. கிராமங்களில் இசளஞர்கள் 

சிைம்பு சுற்றுவசத சிைம்ொட்ைம் அல்ைது சிைம்பு 

விசளயாட்டு என்ஜை அசழப்ெர். இதசை வீர 

விசளயாட்டு என்று கூறி ெைரும் இதில் ஈடுெட்டு 

மகிழ்வர். ஒவ்வவாருவரும் தைது உயரத்துக்கு 

ைரியாை அளவில் சிைம்பு குச்சிசய வீட்டில் தனியாக 

சவத்திருப்ெதுண்டு. எம்.ஜி.ஆர். சிைம்ொட்ைத்தில் 

நல்ை ஜதர்ச்சி வெற்ைவராக இருந்ததால் அவர் 

ெைங்களில் சிைம்ொட்ைத்தின் அழசகயும் 

நுட்ெத்சதயும் ரசித்த இசளய  ைமுதாயம் அவசரத்  

தங்களில் ஒருவராக கருதி மகிழ்ந்தது.   

 சிைம்பில் தைது உயரத்துக்குச்  ைமமாை கம்பு, 

வைடிக் குச்சி எைப்ெடும் ொதி அளவிைாை கம்பு  

மற்றும் உஜைாகக் கம்பி ஆகியவற்சை வகாண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். சிைம்புச்  ைண்சைகசள அழகாக தந்து 

ெைங்களில்  வடிவசமத்தார்.   ஸ்ைண்ட்  மாஸ்ைரும்  
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ஸ்ைண்ட் நடிகர்களும் அவரது திசர நுட்ெத் திைன் 

கண்டு ஒவ்வவாரு ெைத்திலும் வியந்து 

ொராட்டியெடி மகிழ்ச்சியாக அவருைன் 

ெணியாற்றிைர். ராமகிருஷ்ைன், ைங்கர், ைந்திர குமார் 

ஆகிஜயார் எழுதிய நூல்களும்  ைாகுல்  அமீர் 

அவர்களின் ஜெட்டியும் ஜமசை ஜெச்சும் இவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆருைன் மகிழ்ச்சியாக இருந்த காைங்கசளக் 

காட்டுகின்ைை. எம்.ஜி.ஆர். ெை ெைங்களில் சிைம்பு 

ைண்சைக் காட்சிகசள அசமத்தார். எனினும் மருத 

நாட்டு இளவரசி, தாசயக் காத்த தையன், வெரிய 

இைத்து வெண், விவைாயி, மாட்டுக்கார ஜவைன் 

[உஜைாகக் கம்பி], ரிக்க்ஷாக்காரன் ஜொன்ை 

ெைங்களில் மிகச் சிைப்ொக அசமந்திருந்தை.  

எம்.ஜி.ஆர். ஒற்சற ஆளாக பலஜராடு ஜமாதும் 

ைண்சை  

 மருத நாட்டு இளவரசியில் இரட்சை கத்தி 

ைண்சைக் காட்சியில் சுழன்று சுழன்று ைண்சை 

மாட்டுக்கார ஜவைன் 
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இட்ைசதப் ஜொன்று  சிைம்பு ைண்சையும் இரண்டு 

கம்புகசளக் வகாண்டு வைய்திருப்ொர். எம்.ஜி.ஆர். 

சுற்றும் ஜவகத்துக்கு சுற்றி இருப்ெவர்களால் ஈடு 

வகாடுக்க முடியாது. அவருக்கு வைது சக சுழற்றும் 

ஜவகத்துக்கு இைது சகயும் சுற்றும். இதைால் 

எதிராளிகள் திைறிப் ஜொவார்கள்.  

 தாசயக் காத்த தையனிலும் வயலில் 

எடுக்கப்ெட்ை ைண்சைக்காட்சியில் ெைஜராடு 

எம்.ஜி.ஆர். ஜமாதுவார். விவைாயி ெைத்தில்  

நம்பியாஜராடு ஒற்சைக்கு ஒற்சை ஜமாதும் 

காட்சியில் மிகப் வெரிய மூங்கில் கழி வகாண்டு 

இருவரும் ைண்சை இடுவார்கள். பின்ைணி இசை 

ஆக்ஜராஷமாக இவர்கள் ஜமாதுவதாக காட்டி ெைம் 

ொர்ப்ெவர்கசள பிரமிக்க சவக்கும். ைண்சைக் 

காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் இசை முக்கிய 

ெங்கு வகிப்ெசதக் காைமுடியும். கத்தி 

உஜைாகத்தால் ஆைது என்ெசதக் காட்ை அசவ 

ஜமாதும் ஜொது ஒரு வசக ஓசையும் சிைம்பு மரத்தின் 

குச்சி என்ெசத காட்ை அதற்ஜகற்ெ தனி ஓசையும்  

ஜைர்க்கப்ெட்டு ைண்சை நைப்ெதால் ஏற்ெடும் ைத்தம் 

தத்ரூெமாக உைர சவக்கப்ெடும்.  

விவைாயி 
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ைதி வைய்து ஜதாற்கடித்தல்  

 வெரிய இைத்துப்  வெண் ெைத்தில் ைண்சையில் 

எம்.ஜி.ஆர். ஜதாற்க ஜவண்டும் என்ெதற்காக நாஜகஷ் 

மயக்க மருந்சத ஜைாைாவில் கைந்து குடிக்க 

வகாடுத்து  விடுவார். இந்த  ைதிசய உைராததால் 

எம்.ஜி.ஆர். ஜதாற்றுப் ஜொவார் அவர் திருமைம் 

வைய்யவிருந்த மணிமாைாசவ அஜைாகன் திருமைம் 

வைய்வார்.  இந்தச் ைண்சை விசளயாட்சை 

எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்த தன்ைம்பிக்சகயுைன் 

விசளயாட்ைாக வைய்வது ஜொன்று வைய்திருப்ொர். 

ஏவைனில் அவரது மாமா ைண்சை வாத்தியார். 

மணிமாைாவுக்கு எம்.ஜி.ஆர். மீது விருப்ெம் உண்டு. 

எைஜவ, எப்ெடியும் வேயித்துவிைைாம் என்ை அதீத 

தன்ைம்பிக்சகயுைன் சூது வாது ெற்றி அறியாத 

வவள்சள உள்ளத்ஜதாடு ைண்சையிடுவார். ஆைால் 

மயக்க மருந்தால் தசை சுற்றி ஜதாற்றுப் ஜொவார்.  

 தாசயக்காத்த தசையன் ெைத்திலும் 

ஜதவருைன் எம்.ஜி.ஆர். ஜமாதுவார். அந்தப் ெைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆரும் ைஜராோஜதவியும் தனித்தனியாக 

திருவிழா ொர்க்க வந்திருப்ொர்கள். அங்கு 

கூட்ைத்தில் ஆளுக்வகாரு ெக்கமாக நின்று வகாண்டு 

ஒருவசர ஒருவர் ொர்த்தெடி திருவிழா 

ஜவடிக்சககசளக் கண்டு களிப்ொர்கள் அப்ஜொது 

எம்.ஜி.ஆர். வவற்றிசை ொக்கு ஜொடுவார். 

ைஜராோஜதவி முறுக்கு திண்ொர். திடீவரை 

அஜைாகனின் ைவாசை ஏற்று எம்.ஜி.ஆர்.  ஜதவருைன் 

சிைம்ெமாடுவார். அந்தச் ைண்சையும் விசளயாட்டு 

ைண்சையாகஜவ எம்.ஜி.ஆருக்குத்  ஜதான்றும். 

ஆைால் ைஜராோஜதவி மீது ஒருதசைக்காதல் 

வகாண்ை அஜைாகன் கடுகடுத்த முகத்துைன்  
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ைண்சையில் வவற்றி வெற்று விை ஜவண்டும் என்ை 

வவறியுைன்  ஜமாதுவார்.  

ைண்சைக் காட்சியில் கிராமிய விருந்ஜதாம்பல் பண்பு  

 ஜதவரிைம் சிைம்பு  சுற்றி எம்.ஜி.ஆர். வவற்றி 

வெற்ைதும் அவருக்கு  எம். ஆர். ராதா மாசை 

அணிவித்து மரியாசத வைய்வார். கந்த விைாஸ் காபி 

கசையில் வந்து ஒரு கப் காபி ைாப்பிை ஜவண்டும் 

என்று அன்புைன் அசழப்பு விடுப்ொர். இதுவும் 

கிராமத்து விருந்ஜதாம்ெல் ெண்செக் காட்டும். பின்ைர் 

வந்த கரகாட்ைக்காரன் ெைத்தில் புது 

ஆட்ைக்காரர்கசள வீட்டிற்கு அசழத்து ஊர் 

ஆட்ைக்காரராை ைண்முக சுந்தரம் காபி  வாங்கி  வந்து 

வகாடுத்து உெைரிப்ொர். அவர்கசள வவற்றிசை ொக்கு 

ஜொடும்ெடியும் ஜகட்டுக்வகாள்வார். காபி வவற்றிசை 

ொக்கு வகாடுத்து உெைரிக்கும் கிராமியப் ெண்புகளும் 

எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளில் இைம் வெறுவசதக் 

காைைாம். ைண்சை நைக்கும்ஜொது ஜவடிக்சக 

தாசயக் காத்த தையன் 
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ொர்ப்ஜொரின் ஆர்வமும் ெைத்சதப் ொர்ப்ெவர்களின் 

ஆரவாரமும் ஒன்று ஜொலிருக்கும்.  

மாட்டுக்கார ஜெலனில் உஜலாகக் குழாயில் 

சிலம்பாட்ைம்  

 சிைம்பு என்ெது மரத்தின் குச்சி அல்ைது வகாம்பு 

ஆகும். ஆைால் எம்.ஜி.ஆர். மாட்டுக்கார ஜவைன் 

ெைத்தில் கசைசி [கிசளஜமக்ஸ்] ைண்சைக் 

காட்சியில் அஜைாகனின் இைத்துக்குள் நுசழந்து 

அங்குக் கட்டிப் ஜொட்டிருந்த வக்கீல் ரகுசவ 

விடுவிக்கும் முயற்சியில் அங்குக் கிைந்த உஜைாகக் 

குழாசய எடுத்து அஜைாகனின் அடியாட்களுைன் 

ைண்சை ஜொடுவார். அவர் மாடு ஜமய்க்கும் 

கிராமத்தான்; அவருக்குக் கம்புச் ைண்சை வதரியும் 

இங்குக் கம்பு எதுவும் இல்சை; மாைாக ‘செப்’கள் 

கிைக்கின்ைை. வல்ைவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம் 

என்ை  அடிப்ெசையில் அவர் அந்த ‘செப்’கசள 

எடுத்து  சுழன்று சுழன்று ைண்சை இடுவார்.  

 [இந்தச் ைண்சைசய ரசித்து ொர்த்த எைது 

அவமரிக்க தமிழ் மாைவர் வக்கீல் ஜோர்ைான் 

மாட்டுக்கார ஜவைன் 
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ெைமாகக் சக தட்டி ஆரவாரம் வைய்தார்.  

அன்சைக்கு திசர அரங்கில் இருந்தவர்கள் இவசர 

திரும்பிப் ொர்த்து ஆரவாரித்தைர். எம்.ஜி.ஆர். ஜமஜை 

இருந்த செப்களில் இரண்டு கால்களாலும் தாவி 

அவற்றிற்கிசைஜய உருண்டு சுழன்று வந்து ைண்சை 

ஜொட்ைது இவருக்கு மிகவும் வியப்ொக இருந்தது. 

ஹாலிவுட் ெைங்களில் கூை இப்ெடி நடிகர் நிேமாகச் 

ைண்சை ஜொட்ைசதப் ொர்த்ததில்சை. அங்கு 

வதாழில்நுட்ெம் அதிகம் என்று வைால்லி ொராட்டிைார்]. 

ரிக்க்ஷாவில் கம்பு ைண்சை 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைத்துக்கு ெைம் ொட்டுக் 

காட்சிகளில் புதுசம புகுத்த ஜவண்டும் என்று 

கருதுவசதப் ஜொை ைண்சைக் காட்சிகளிலும் 

புதுசமசய விரும்புவார். இசத உைர்ந்த ஸ்ைண்ட் 

மாஸ்ைர்  ைங்கர் ரிக்க்ஷாக்காரன் ெைத்தில் ரிக்க்ஷாவில் 

இருந்தெடிஜய ஜொடும் கம்பு ைண்சைசய 

வடிவசமத்தார்.  

ரிக்க்ஷாக்காரன் 
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5. ைண்சைக் காட்சிகளில் கட்சி 

பிரச்ைாரப்பாட்டு  

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். தைது ெைங்களில் ொட்டுக் 

காட்சிகளுக்கும் ைண்சைக் காட்சிகளுக்கும் முக்கிய 

இைம் அளித்தார். மக்களின் மை இறுக்கத்சதத் தளரச் 

வைய்து அவர்களுக்கு ஜைாஜொமின் சுரப்செ 

அதிகரிப்ெது ொட்டுகள். ைண்சைக் காட்சிகள் 

அவர்களுக்குள் இருந்த வீர உைர்சவயும் தன்மாை 

உைர்சவயும் தட்டி எழுப்ெ வல்ைது. அதைால் 

அவர்கள்  வவற்றியாளராக உைர்ந்து 

இன்புறுகின்ைைர். எனிஜவ ொட்டு, ைண்சை 

இரண்டும் எம்.ஜி.ஆர். ெைத்தில் அவரது ஜநரடி 

கண்காணிப்பில் எடுக்கப்ெட்டுள்ளை. 

வைைங்களுக்கும் அவர் இத்தசகய 

முக்கியத்துவத்சதக் வகாடுத்தார். ொட்சையும் 

ைண்சைசயயும் ஒஜர காட்சியில் இசைத்தும் 

ெைவமடுத்தார்.  

 காதல் ொைல்களில் ைண்சைக் காட்சிகசளப் 

புகுத்திய எம்.ஜி.ஆர். தத்துவ ொைல்களிலும் 

ைண்சைக் காட்சிகசளப் புகுத்தி மக்களுக்கு நல்ை 
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கருத்துக்கசள எடுத்துசரத்தார். இசவ அவர் 

ைார்ந்திருந்த அரசியல் இயக்கத்தின் சிைப்புக்கசள 

எடுத்துசரக்கும் பிரச்ைாரப் ொைல்களாக அசமந்தை. 

 மன்ைாதி மன்ைன், எங்கள் தங்கம், நீரும் 

வநருப்பும், மீைவ நண்ென் மற்றும் வதய்வத்தாய் 

ெைங்களில்  ொட்டுக் காட்சிகளுக்கு இசையில் 

ைண்சைகள் வரும். ஒவ்வவான்றும் ஒவ்வவாரு 

விதத்தில் ஜவறுெட்டிருக்கும். இவற்றில்  

வதய்வத்தாய், எங்கள் தங்கம், மீைவ நண்ென் ஆகிய 

ெைங்களில் ொைல்களின் பின்ைணி இசையின்  

ஜொது ைண்சைக் காட்சிகள் இைம்வெறும். ொைல் 

வரிகள் எம்.ஜி.ஆரின் மைத் துணிசவயும் மக்கள் 

அவர் மீது வகாண்டிருந்த அன்செயும் அவர்   

ைார்ந்திருந்த இயக்க வரைாற்சையும் அதன் 

சிைப்செயும் எடுத்துசரக்கும். மீைவ நண்ென் 

ெைத்தில் திமுக தன்சை வவளிஜயற்றியசதயும் 

அதசை கண்டு தான் அஞ்ைவில்சை ஜநருக்ஜக ஜநர் 

மீைவ நண்ென் 
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ஜதர்தலில் ைந்திக்க தயார் என்ை ைவாசையும் விடும் 

வசகயில் ொட்டு எழுதப்ெட்டிருக்கும்.  

மூன்று எழுத்து திமுகொ எம்.ஜி.ஆரா? 

 வதய்வத்தாய் ெைத்தில் தன்சை வீட்டுச் 

சிசையில் அசைத்தவர்கள் முன்பு எம்.ஜி.ஆர்.  தன் 

காலுசைக்குள் மசைத்து சவத்திருந்த துப்ொக்கி 

ெத்திரமாக இருப்ெசத உறுதி வைய்துவகாண்ை பின்பு  

மூன்றுஎழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும் என்ை ொைசைப் 

ொடி திமுக என்ை  மூன்று எழுத்து வெயருசைய 

இயக்கஜம தைது உயிர் என்று வைால்லி தன் 

இயக்கத்தின் சிைப்புக்கசளப் ொடுவார். 

திமுகவிைரால் வெரிதும் விரும்ெப்ெட்ை  இப்ொைல் 

அவர் திமுகசவ விட்டு வவளியற்ைப்ெட்ை பின்பு 

எம்.ஜி.ஆர். என்ை மூன்று எழுத்தில் எங்கள் உயிர் 

இருக்கும் என்று ரசிகர்கள் ொடியெடி அண்ைா 

திமுகவில் இசைந்தைர். இது அண்ைா திமுக 

பிரச்ைாரப் ொைைாக மாறியது.  

“மூன்று எழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும் –அது  

முடிந்த பின்ைாலும் ஜபச்சிருக்கும்  

உள்ளம் என்வறாரு ஊரிருக்கும் – அந்த  

ஊரில் எைக்வகாரு ஜபர் இருக்கும்”  

என்ை ெல்ைவி அவர் மசைந்து 33 ஆண்டுகளாை 

பிைகும் மக்கள் உள்ளம் என்ை ஊரில் அவர் 

நிரந்தரமாக வாழ்கின்ைார் என்ெதற்காை 

முன்ஜைாட்ைமாக அசமந்தது.  

 இப்ொட்டில்  எதிர்க்கட்சியாக இருந்த 

காங்கிரஸ்காரர்கள்  ெதவிக்கு வந்ததும் ெணிவில்ைாமல்   
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நைந்துவகாள்வசத கண்டித்திருப்ொர். அந்த வரிகள் 

அடுத்து திமுக, பிைகு அண்ைா திமுக ஆட்சிக்கு வந்த 

ஜொதும் அவர்களுக்கு வழங்கிய அறிவுசரயாக 

அசமந்தது. ைண்சைக் காட்சிக்கும் இந்த 

வரிகளுக்கும் வதாைர்பில்சை என்ைாலும் ைண்சைக் 

காட்சிசய சுவாரசியமாக்க அவர் இத்தசகய வொது 

கருத்துக்கசள அங்கு இசைஜய புகுத்துகிைார்.  

வதய்வத்தாய் 
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“ொசழ மலர் ஜபால பூமி முகம் பார்க்கும்  

ஜகாசழ கு ம் மாற்று ஜதாழா 

நாசள உயிர் ஜபாகும்; இன்று ஜபாைாலும்  

வகாள்சக நிசறஜெற்று ஜதாழா” 

என்ை அடுத்த ைரைம் வதாண்ைர்களுக்குரிய 

அறிவுசரயாக அசமந்தது. காவல்துசை அதிகாரி 

கதாொத்திரம்  ஏற்று  இப்ெைத்தில் நடித்த எம்.ஜி.ஆர். 

அங்கிருக்கும் வகாள்சளக் கூட்ைத்து ஆட்களிைம் 

‘அச்ைம் தவிர் வகாள்சக நிசைஜவற்று’ என்று ொடும் 

காட்சி ரசிகர்களுக்காைது என்ெது ெைம் 

ொர்ப்ெவர்களுக்குப் புரியும்.  

 கசைசியில் அவர்களுைன் ஜமாதி அவர்கசள 

உள்ஜள சிசைப்ெடுத்திவிட்டு எம்.ஜி.ஆர். தப்பித்து 

விடுவார். இசையில் அவர் மூட்சைகளின் மீஜதறி 

ேம்வமன்று ெடுத்தெடி  அங்கிருந்து மூவரின் 

சககளில் தாவி ெடுத்தெடி ொடுவது ரசிகர்களுக்கு 

ரைசையாை காட்சி ஆகும்.  

திமுக தசலெர்களின்  கசதகள் 

 எங்கள் தங்கத்தில் திமுக தசைவர்களின் 

வரைாறு ெற்றி ஒரு ொட்டில் எடுத்துக் கூைப்ெடும். 

நான் வைத்துப் பிழச்ைவண்ைா என்ை ொட்டில் 

வலியுைன் எம்.ஜி.ஆர். வைால்லி திமுகவின் 

தசைவர்களாை  அண்ைா மற்றும் கசைஞர் குறித்து 

வாலியிைம் எழுதச் வைால்லி அதசை ைண்சைக் 

காட்சியுைன் ஜைர்த்தார்.  

“ஓடும் ரயிசல இசை மறித்து  

அதன் பாசதயில் தைது தசலசெத்து 



Tamil Heritage Foundation International

68 
 
எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

உயிசரயும் துரும்பாய் தான் மதித்து 

தமிழ்ப் வபயசரக் காத்த கூட்ைமிது” 

என்ை வரிகள் கருைாநிதியின் ரயில் மறியல் 

ஜொராட்ைம் குறித்ததாகும். இப்ஜொராட்ைம் குறித்து 

வைவாைம்  நூலில் கண்ைதாைன்  குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

“ைந்தைப் வபட்டியில் உறங்குகிறார் –அண் ா 

ைரித்திரப் புகழுைன் விளங்குகிறார் 

எசதயும் தாங்கும் இதயம் வகாண்டு – அண் ன்  

எங்கசள ொழ்ந்திைச் வைான்ைதுண்டு   

அண் ா அன்று நல்ல நல்ல கருத்து 

அழகுத் தமிழில் வைால்லி வைால்லி வகாடுத்து  

ெளர்ந்த கூட்ைமாைா – எதிர்த்தால் 

வதரியும் ஜைதியைா” 

என்ை இரண்டு ைரைங்களும் அண்ைாசவப் 

ெற்றியசவ. அண்ைாவின்  இறுதி மரியாசதக் 

காட்சிகளும் இப்ொட்டில் காைப்ெடும்.  

 நான் வைத்துப் வெழச்ைவண்ைா 

எைத்வதாைங்கும் ொட்டு உயிருக்கு ஆெத்தாை 

சூழ்நிசையில் இருந்து பிசழத்து வந்தசதக் குறிக்க 

எழுதப்ெட்ை ொைல் ஆகும். முதல் முசை நாைக 

ஜமசையில் ைண்சைக் காட்சியின் ஜொது குண்டு 

கருப்செயா எம்.ஜி.ஆரின் காலில் 

விழுந்துவிட்ைதால் அவர் கால் எலும்பு 

முறிந்துவிட்ைது. உைஜை அவசர வைன்சைக்கு 

வகாண்டு வந்தைர். மதுசர  ொைஜமடு கிராமத்சதச் 

ஜைர்ந்த எலும்பு நை சிகிச்சை மருத்துவர் நைராைன்  
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எம்.ஜி.ஆருக்கு சிகிச்சை அளித்து நீச்ைல் ெயிற்சி 

எடுக்கும்ெடி அறிவுறுத்திைார். எம்.ஜி.ஆர். தைது 

வீட்டிஜைஜய நீச்ைல் குளம் கட்டி திைமும் நீச்ைல் 

ெயிற்சி வைய்து கால்களுக்கு உரஜமற்றிைார்.  

 அடுத்த முசை ைட்ைமன்ைத்  ஜதர்தலுக்கு முன்பு 

எம். ஆர். ராதா எம்.ஜி.ஆசர அவர் வீட்டில் சவத்து 

தைது  துப்ொக்கியால் சுட்ைார். அப்ஜொது குண்டு 

வதாண்சைக்கும் காதின் பின்புைத்துக்கும் இசையில் 

சிக்கியது. அவரது உயிருக்கு ஆெத்து ஏற்ெைாமல் 

அவருக்கு அறுசவ சிகிச்சை நைந்தது. அவர் 

பிசழத்துக்வகாண்ைார். எைஜவ எம்.ஜி.ஆசர அவரது 

ரசிகர்கள் வைத்துப் பிசழத்தவர் என்று வைால்லி 

மகிழ்ந்தைர். அதுஜவ ொட்டின் முதல் வரியும் 

ஆயிற்று. இக்காட்சியில் தன்சை வகால்ை 

வந்தவர்களிைம் தைது இயக்க வரைாற்சைப் 

ொட்ைாக ொடி ைண்சை ஜொடுவார். தான் 

இயக்கத்தில் வளர்ந்த விதம் தன்சை 

வளர்த்தவர்களின் வீரம் ஆகியவற்சை எடுத்துச்  

வைால்லி தான் எசதயும் தாங்கும் இதயம் 

வகாண்ைவன் எதற்கும் அஞ்ைாதவன் மைம்  ஜைார்ந்து 

ஜொகாதவன் என்று தன் துணிச்ைசை எடுத்துக் கூறி 

ைண்சை ஜொட்டு அவர்கசள விரட்டுவார்.  

திமுகவின் கைவுள் ொழ்த்து பாட்டு  

 நீரும் வநருப்பும் ெைத்தில் வரும்   கைவுள்  

வாழ்த்துப்  ொைல் திமுகவின் சின்ைமாை 

உதயசூரியசை வழிெடு வொருளாகக் வகாண்ைது. 

இதுவும் திமுகவின் பிரச்ைாரப் ொைைாக அசமந்து 

இளம் சிைார்களின் மைதில் நம்பிக்சக ஊட்டிய 

ொைல் ஆகும். சிறுவர்கள் ைண்சை ெயிற்சி 

வெறுமிைத்தில்     எம்.ஜி.ஆர்.   ைாவகமாக  தன்   இரு  
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சககளிலும் கத்திசய சுழற்றிக்வகாண்ஜை 

ைண்சைக்காை அசைவுகளுைன் ொடிக்வகாண்ஜை 

வருவது கரைம் தப்பிைால் மரைம் என்ை 

அச்ைத்துைன் உற்ைாகத்சதயும் அளிக்கவல்ைது. 

சிறுவர்களுக்கு ஏற்ை வசகயில் அவர்களுைன் 

வமன்சமயாகக் கத்திச் ைண்சை ஜொடுவதும் 

அவர்களின் திைசமசயக் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தசையசைத்து சிரித்து ரசிப்ெதும் ொட்டின் 

சுவாரசியக் காட்சிகள் ஆகும். கசைசியில் தன் இரு 

கத்திசயயும் இைாவகமாக  வீசி எறிந்துவிட்டு 

பிள்சளகளுைன் சக ஜகார்த்து வமல்ஜைாட்ைம் 

நைத்துவதும்  சிறுவர்களுைன் அமரும் ஜொது உதய 

சூரியன் ஜொல் அவர்களின் கத்திகள் காட்சி 

அசழப்ெதும் சிைப்ொை நிசைவுக் காட்சி ஆகும்.  

அதன் பிைகு அவசர வளர்த்த வெற்ஜைார்கள் அங்கு 

வந்துவிடுவர். மணிவண்ைன் எம்.ஜி.ஆருக்கு நல்ை 

அறிமுகக் காட்சியாக இக்காட்சி அசமந்தது.   

நீரும் வநருப்பும் 
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எம்.ஜி.ஆர். அரசியலின் இலட்சிய பய ம்  

 அண்ைா திமுக 1972இல் ஆரம்பித்து  1977இல் 

ஜதர்தல் வந்த நிசையில் மீைவ நண்ென் 

ெைப்பிடிப்பு நைந்தது. ெைம்  திசரக்கு வந்த ஜொது 

அண்ைா திமுக வவற்றி வெற்று எம்.ஜி.ஆர். 

முதல்வராகி விட்ைார். ெைத்தின் நூைாவது நாள் 

வவற்றி விழாவில்  ஆளுநர் ெட்வாரிைால் 

முதல்வருைன்  கைந்துவகாண்ைார். இப்ெைத்தின் 

ெைப்பிடிப்பு சிை நாட்கள் இருந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். 

அவைரம் அவைரமாக ெைப்பிடிப்பு நிசையத்துக்குள் 

சவத்து கசைசி உச்ைக் காட்சி ைண்சைசய நடித்து 

முடித்தார். அதுவசர அவர் முதல்வர் 

வொறுப்ஜெற்ெசத தள்ளி சவத்தார்.  மீைவ  நண்ென் 

ெைப்பிடிப்பு முடித்து கிளம்பும் ஜொது 

அசைவரிைமும் விசைவெற்றுக்வகாண்டு நான் 

இதுவசர திசரயுைகில் ைக்கரவர்த்தியாக இருந்ஜதன். 

இப்ஜொது மந்திரியாக தான் ஜொகிஜைன். மீண்டும் 

நடிக்க வருஜவன். என் முதல் ெைத்தில் நடித்த 

கதாநாயகி ஒரு ராோவின் மசைவி. இந்தப் ெைத்தில் 

நடித்த ைதா இராமநாதபுரத்து ராோவின் மகள் 

என்னுைன் நடித்ததற்கு நன்றிமா என்று நன்றி 

வதரிவித்தார். மிக வநகிழ்ச்சியாை தருைமாக இது 

அசமந்தது.  

 இத்தசகய வநகிழ்ச்சியாை தருைத்துக்கு 

காரைமாக அசமந்தவற்றில் ஒன்று 

ைண்சைக்காட்சியுைன் கூடிய ‘ஜநருக்கு ஜநராய் 

வரட்டும்’ என்ை ொைல். திமுகவிைசர ஜதர்தலில் 

ைந்திக்க தயார் என்ை தகவசை தந்த இப்ொைல் 

ொடும் ஜொது அவசர சுற்றி தீயவர்கள் 

கைந்திருப்ெதும் அவர்கள் அவசர வகால்ை 



Tamil Heritage Foundation International

72 
 
எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

முயல்வதும் அவர் அவர்களுைன் ைண்சை ஜொட்டு 

தன் உயிசரக் காப்ெற்றியெடி முன்ஜைறி 

வருவதுமாை காட்சிகள் காட்ைப்ெடும். வநருக்கடி 

நிசை 1975 ேூன் மாதம் அறிவிக்கப்ெட்ைதால் 

எம்.ஜி.ஆர். ெைத்தில் ைண்சைக் காட்சிகளுக்கு 

தணிக்சக கடுசமயாயிற்று. எைஜவ, அவர் இந்தச்  

ைண்சைக் காட்சியில் ஒரு ைவுக்கு மட்டும் 

சவத்துக்வகாண்டு எதிரிகசள எதிர்த்து தாக்கி 

தடுத்துக் வகாண்டு வருவார்.  

“ஜநருக்கு ஜநராய் ெரட்டும் 

 வநஞ்சில் திைமிருந்தால் – என்  

ஜகள்விக்கு பதிசலத் தரட்டும்  

ஜநர்சமத் திறமிருந்தால்  

ஜநர்சமத் திறமிருந்தால்”  

எைத் வதாைங்கும் இப்ொட்டு அண்ைா திமுக ஓர் 

இைட்சியப் ெயைம் ஜமற்வகாண்டுள்ளது என்ெசத 

உைர்த்தும்  பிரச்ைாரப்  ொைைாக அசமந்தது. மக்கள் 

மீைவ நண்ென் 
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மைதில் எழும் ஜகள்விகசள ஜதங்காய் சீனிவாைன் 

மூைமாக ெைத்தில் ஜகட்க சவத்து அவற்றுக்கு ெதில் 

வைால்லும் வசகயில் எம்.ஜி.ஆர். இப்ொட்சை 

திைம்ெை அசமத்திருப்ொர். தன்  ைவாசை 

ஜநரடியாக அறிவித்து எதிரிகசள வழியில் எதிர்த்து 

வவற்றி வெற்றுக் வகாண்ஜை  வரும் ஒரு ெயைப் 

ொைைாகவும் இக்காட்சி அசமக்கப்ெட்ைது. 

எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் ெயைத்தில் எதிரிகள் 

காைாமல் ஜொய்விடுவர். அவருக்கு வவற்றி மீது 

வவற்றி கிசைக்கும் என்று முன்கூட்டிஜய மக்களுக்கு 

நம்பிக்சக ஊட்டிய ொைலும் ைண்சையும் கைந்த 

காட்சி இது.  

“நீதியின் தீபங்கள் ஏந்திய சககளின்  

இலட்சிய பய ம் இது –இதில்  

ைத்திய ஜைாதசை எத்தசை ஜநரினும்  

தாங்கிடும் இதயமிது  

அண் னின் பாசதயில்  

வெற்றிஜய கா லாம் 

தர்மஜம வகாள்சகயாய்  

நாவளல்லாம் ொழலாம்” 

இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆர். தைது ெைங்களின் ைண்சைக் 

காட்சிகசள வவறும் ைண்சைகளாக மட்டும்  

அசமக்காமல் அவற்றில் ொட்டு, வைைம், 

நசகச்சுசவ ஆகியவற்சையும் கைந்து வகாடுத்து 

ரசிகர்களுக்குப் ொர்க்க சுவாரஸ்யமாக்கிைார்.  தன் 

கட்சி கருத்துக்கசள ைண்சையின் ஊஜை ொடிக் 

காட்டும் ஜொது வதாண்ைர்கள் வீறு வகாண்டு 
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எழுவர். கட்சிப்ெற்று அதிகரிக்கும். ஜவகம்  பிைக்கும். 

கட்சியில் ஆஜவைமாக வையல்ெடுவர். இதற்காக 

எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைசயயும், எதற்கு ைண்சை என்ை 

காரைத்சத தத்துவக் கருத்துக்களாகவும் காட்டிைார். 

தீயவர்கள் ஜவறு தத்துவங்கசள பின்ெற்றுகின்ைைர். 

அதைால் வொருளாதாரச் சுரண்ைலுக்கும் ஏற்ைத் 

தாழ்வுக்கும் ஆளாகிஜைாம். அவர்களின் 

வகாள்சகசயப் பின்ெற்ைாமல் நமது இயக்கத்தின் 

வகாள்சககசள பின்ெற்றிைால் நல்ைவதாரு 

ைமத்துவ ைம உரிசம ைமுதாயத்சத உருவாக்கைாம் 

என்று ொட்டிசையிட்ை ைண்சைக் காட்சிகளால் 

எம்.ஜி.ஆர்.  ரசிகர்களுக்கு ஊக்கமளித்தார். 
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6. சிங்கம் புலிஜயாடு ைண்சைக் காட்சிகள்  

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். கதாநாயகைாக நடிக்கத் வதாைங்கிய 

காைத்தில் இருந்ஜத ைண்சைக் காட்சிகளில் அதிக 

ஆர்வம் காட்டிைார். அவர் 1957இல் 

வைாந்தப்ெைமாை நாஜைாடி மன்ைன் தயாரித்த 

ஜொது சிங்கத்துைன் ஒரு ைண்சைக் காட்சி சவக்க 

ஜவண்டும் எை எண்ணி இரண்டு சிங்கங்கள் வாங்கி 

ராோ, ராணி என்று வெயரிட்டு அவற்சை வளர்த்தார். 

ஆைால் அந்தப் ெைத்துக்கு அவற்சை ெழக்கி 

ைண்சைக் காட்சி சவக்க முடியவில்சை. அவற்றில் 

ஆண் சிங்கமாை ராோ இைந்துவிட்ைது. அதசைப் 

ொைம் வைய்து தைது வீட்டில் ைாப்ொட்டு அசையில் 

இருந்து மாடிக்குப் ஜொகும் வழியில் அதசைக் 

கண்ைாடிக் கூண்டில் சவத்து இருந்தார். 

எம்.ஜி.ஆரின் மசைவுக்குப் பின் இந்த சிங்கம் 

இப்ஜொது அவரது நிசைவில்ைத்தில் 

சவக்கப்ெட்டுள்ளது. அங்கு வருஜவார் அதைருகில் 

நின்று ெைம் எடுத்துக்வகாள்கின்ைைர். இந்தச் சிங்கம் 

அடிசமப்வெண் ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆருைன் ைண்சைக் 

காட்சியில் நடித்த சிங்கம் என்ெது தவறு எை 

எம்.ஜி.ஆரின் அண்ைன் மகன் ைந்திரன் அவர்களின் 

ஜெட்டியால் அறிய முடிந்தது.  
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 ெண்ைலூருக்குப் ஜபாை ைண்சைப் புலி  

 அடிசமப்வெண் ெைம் எடுத்த ஜொது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு சிங்கத்துைன் ஒரு ைண்சைக் காட்சி 

இந்தப்ெைத்திைாவது இைம் வெை ஜவண்டும் என்ை 

எண்ைம் மீண்டும் உதயமாயிற்று. அதைால் அவர் 

ைர்க்கஸில் இருந்து கட்ைசளகசளக் ஜகட்டு நைக்கப் 

ெழக்கப்ெட்ை சிங்கம் ஒன்சை ரிங் மாஸ்ைருைன் 

வருவித்தார். அதசை தன் ஜதாட்ைத்தில் சவத்து 

ொதுகாத்து அதனுைன் ஜநரம் கிசைக்கும் ஜொது 

ெழகி வந்தார். சிங்கத்துக்கும் இவர் ெழக்கமாை 

பிைகு ஒரு நாள் ைண்சைக் காட்சி எடுப்ெவதை 

முடிவாயிற்று. ஏற்வகைஜவ குஜைெகாவலி ெைத்தில் 

புலியுைன் ைண்சைக் காட்சியில் நடித்த அனுெவம் 

இருப்ெதால் எம்.ஜி.ஆர். இம்முசை மிகவும் 

கவைமாக வெரிய குழிசயத் ஜதாண்டி அதற்குள் 

சிங்கத்சத உைவ விட்டு ெழக்கிைார். சிங்கம் 

குழிசய விட்டு தாவி வவளிஜய வராத ெடிக்கு 

இருெதடி ஆழத்துக்கு ெள்ளம் ஜதாண்டி 

ைமப்ெடுத்தப்ெட்டு அங்கு ைண்சைக் காட்சி 

எடுப்ெவதை முடிவாயிற்று.  

 சிங்கத்துைன் எம்.ஜி.ஆர். ஜநருக்கு ஜநர் நின்று 

முகமுகமாகச் ைந்திக்கும் காட்சிகள் 

ெைமாக்கப்ெட்ைை. சிங்கத்தின் எசை அதிகம் 

என்ைாலும் எம்.ஜி.ஆரின் உைல் வலிசமசயயும் மை 

உறுதியும் அதசை தாங்கிக்வகாள்ள அவரால் 

முடிந்தது. சிங்கம் எம்.ஜி.ஆர். ஜதாளின் மீது 

முன்ைங்கால்கசள சவத்து நிற்கும் காட்சிகளும் 

குஜளாைப் காட்சிகளும் ெைமாக்கப்ெட்ைை. 

சிங்கத்தின் முன் நின்று அதசை எதிர்க்க முசையும் 

காட்சிகள் அதன் முன்ைால் பின்ைால் நைந்து வரும் 
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காட்சிகள் சிங்கத்தின் முதுகில் உட்கார்ந்து அதன் 

வாசயப் பிளக்கும் காட்சி ஆகியசவ 

எடுக்கப்ெட்ைை. சிங்கத்துைன் உருளும் காட்சிகள் 

ெயிற்சியாளசரக் வகாண்டு தனியாக 

எடுக்கப்ெட்ைை.  

 சிங்கத்துைைாை ைண்சைக்காட்சி முதல் நாள் 

ெைப்பிடிப்பு நைந்த ஜொது அப்ெைத்தில் 

ெணியாற்றுஜவார் ெைர் ஜவடிக்சக ொர்க்க 

வந்துவிட்ைைர். ஆட்கசளக் கண்டு மிரண்ை சிங்கம் 

எம்.ஜி.ஆர். அதன் முன் வைன்று நின்று முகமுகமாகப் 

ொர்த்ததும் அவர் முகத்தில் அசைந்துவிட்ைது. அதன் 

ஜவகத்சதப் ொர்த்து ஜவகமாக ஒதுங்கிய 

எம்.ஜி.ஆருக்கு முகத்தில் ஒரு சிறு கீைல் விழுந்து 

ரத்தம் கசிந்தது. அதசைக் கண்ை ஒருவர் ெயந்து 

‘ஐஜயா அண்ைசை சிங்கம் அடித்துவிட்ைஜத’ என்று 

அைறிவிட்ைார். எம்.ஜி.ஆர். ைட்வைன்று அவர் 

முகத்தில் ஒரு அசைவிட்ைார். ‘ஏன் வீண் பீதிசய 

கிளப்புகிைாய்’ என்ைார். பிைகு ஜவடிக்சக ொர்க்க 

அடிசமப் வெண் 
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கூடியிருந்த வைைகர்த்தா வைார்ைம் 

ஜொன்ைவர்கசளப் ஜொகச் வைால்லிவிட்டு 

ஒளிப்ெதிவாளர், ெயிற்சியாளர், சிங்கம் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆகிஜயார் மட்டும் இருந்த நிசையில் மீண்டும் 

ெைப்பிடிப்பு வதாைங்கியது. அடித்தவருக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். ஆறுதல் வைால்லி ெைம் வகாடுத்து 

அனுப்பி சவத்தார். அதன் பிைகு ைண்சைக் காட்சி 

எடுக்கும் ஜொது ஜவறு ஆட்கள் எவசரயும் உள்ஜள 

அனுமதிக்கவில்சை.  

சிங்கத்தின் குசகயில் பண்ைரிபாயும் வேயலலிதாவும்  

 சிங்கத்துைைாை ைண்சைக் காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர். அதிகம் திட்ைமிட்டு மிகுந்த 

முசைப்புைன் நடித்தார். சிங்கத்துக்கு மயக்க மருந்து 

வகாடுத்திருந்த நிசையிலும் அது அவ்வப்ஜொது 

உறுமிக்வகாண்ஜை இருந்தது. இதைால் அந்தக் 

காட்சியில் நடித்த ெண்ைரிொய், வேயைலிதா 

ஆகிஜயாருக்கு அச்ைம் ஏற்ெட்ைது. 

ைண்சைக்காட்சிசய இன்னும் சிைப்ொக உைர்ச்சி 

அடிசமப் வெண் 
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மயமாக எடுக்க ஜவண்டும் எை திட்ைமிட்ை 

எம்.ஜி.ஆர். வேயைலிதா இக்காட்சியில் இருந்தால் 

வெண்களின் வரஜவற்பு அதிகம் கிசைக்கும் என்று 

முடிவு வைய்தார். ஜமலும் ெைம் தாய்க்காக மகன் 

ெடும் துயரங்கள் ெற்றியது என்ெதால் தாசயயும் 

சிங்கத்துைன் சவத்துக் காட்டிைால் தாய்க்குைத்தின் 

வரஜவற்பு கிட்டும் என்ெதால் ெண்ைரிொசயயும் 

இக்காட்சியில் இசைத்தார். ஆக ெைத்தின் முக்கிய 

கதாொத்திரங்களாை ஜவங்சகயன் எம்.ஜி.ஆர்., 

அவரது தாய் மற்றும் ஜோடி எை மூவரும் 

சிங்கத்துைைாை காட்சிகளில் ஜதான்றி நடித்தைர். 

இவர்களும் அந்தப் ெள்ளத்துக்குள் இைக்கப்ெட்டு 

கவைமாக நடித்து முடித்த பிைகு வவளிஜய வகாண்டு 

வரப்ெட்ைைர்.  

 சிங்கத்துைன் எம்.ஜி.ஆர். ைண்சையிடும் காட்சி 

அடிசமப்வெண் ெைத்தின் வசூல் ைாதசைசய 

உயர்த்தியது. அதற்கு முன்பு வசர 

தமிழ்ப்ெைங்களில் அதிக வசூல் வைய்த ெைம் எங்க 

வீட்டுப் பிள்சள என்ை வசூல் ைாதசைசய 

அடிசமப்வெண் வசூல் முறியடித்தது. எம்.ஜி.ஆரின் 

ெைங்களுக்கு அவரது ெைங்கஜள வசூல் ைாதசைக்கு 

இைக்காக அசமந்தை. ெைப்பிடிப்பு முடிந்ததும் 

சிங்கத்சத எம்.ஜி.ஆர். விைங்கியல் பூங்காவுக்கு 

வழங்கிவிட்ைார். வண்ைலூர் வைவியல் பூங்காவில் 

ெை ஆண்டுகள் உயிஜராடிருந்த சிங்கம் பிைவகாரு 

நாள் உயிர் நீத்தது.  

புலியுைன் ைண்சைக்காட்சி  

 குஜைெகாவலி என்ை ெைம் ஆயிரத்வதாரு அரபு 

கசதகளில் ஒரு கசதசயக் வகாண்டு 

உருவாக்கப்ெட்ைது. ெைம் ஆக்கப்ெடுவதற்கு முன்பு 



Tamil Heritage Foundation International

80 
 
எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

இக்கசத நாைகமாக ஜமசைகளில் நடிக்கப்ெட்டு 

மக்களின் அஜமாக வரஜவற்செப் வெற்ைது. ெைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். தன் தந்சதக்கு கண் ொர்சவ கிசைக்க 

குஜைப் மைர் ஜவண்டுவமன்று ெகாவலி ராணிசயச் 

ைந்தித்த ஜொது அவள் மூன்று ஜொட்டிகளில் 

வவன்ைால் அம்மைசரத் தர முடியும் என்ைாள். அதில் 

ஒரு ஜொட்டி அம்மைர் இருக்கும் வைடிசயக் காத்து 

நிற்கும் புலியுைன் ஜமாதுவதாகும். இப்ெைத்சத 

டி.ஆர்.ராேகுமாரியின் தம்பி டி.ஆர். ராமண்ைா 

ஆர்.ஆர்.பிக்ைர்ஸ் மூைமாகத் தயாரித்தார். இதில் 

ெகாவலி ராணியாக ஜி.ஆர்.வரைட்சுமி நடித்தார்.  

 புலி ைண்சைக்கு வெரிய ெத்தடி ெள்ளம் வவட்டி 

தயாராக இருந்தது. புலிசய உள்ஜள இைக்கி அதன் 

ெயிற்சியாளரும் உள்ஜள இைங்கி, சுற்றி நைக்க வரச் 

வைய்து அதற்கு சிை ெயிற்சிகள் அளித்தார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு கைத்த ஜதால் உசை சதக்கப்ெட்டு 

அதில் இரும்பு வசளயங்கள் ஜகார்க்கப்ெட்ைை. புலி 

அடித்தாலும் அதன் நகங்கள் ஜமஜை ெட்டு கீறி 

விைாமல் இருக்க கைத்த உசை தயாராயிற்று. அதசை 

குஜைெகாவலி 
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அணிந்து வகாண்டு முதல் நாள் ெைப்பிடிப்புக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். புலி இருந்த ெள்ளத்தில் இைங்கிைார். 

ஒளிப்ெதிவாளரும் இயக்குைரும் ஜகமராசவ 

கிஜரனில் அமர்ந்து ஜமஜை இருந்து ஜைா ஆங்கிளில் 

ெள்ளம் மற்றும் புலிசயப் ெைவமடுக்க தயாராக 

இருந்தைர்.  

 ெள்ளத்தில் சுற்றி வந்த புலி திடீவரை ஜமஜை 

தாவி ெைப்பிடிப்பு நிசையத்துக்குள் நைக்கத் 

வதாைங்கியது. ெயிற்சியாளரால் ெள்ளத்சத விட்டு 

ஜமஜை தாவி வர இயைவில்சை. இயக்குைரும் 

ஒளிப்ெதிவாளரும் கிஜரனில் விர் என்று ஜமஜை 

ஜொய்விட்ைைர். அங்கிருந்த கைெதி என்ை ஒல்லி 

மனிதர் அருகிலிருந்த ஓட்டுக் கட்டிைத்தின் மீது 

ஜவகமாக ஏறிைார். எம்.ஜி.ஆர். அவ்விைத்சத விட்டு 

நகராமல் சகயில் ஒரு ரிவால்வர் துப்ொக்கிஜயாடு 

ஜகமரா இருந்த கிஜரனின் அருகில் நின்று 

வகாண்ைார். பிைகு ஒரு கயிறு ெள்ளத்துக்குள் 

இைக்கப்ெட்டு ெயிற்சியாளர் ஜமஜை வந்து புலிசயத் 

ஜதடி ஓடிப்ஜொய் பிடித்துக்வகாண்டு வந்தார்.  

  நாஜைாடி மன்ைன் ெைத்துக்கு இரண்டு 

சிங்கங்கள் வாங்கிய ைமயம் ஒரு நாள் ெயிற்சியாளர் 

ஒரு சிங்கத்சதக் கட்டிப்ஜொட்டுக் வகாண்டு 

இருந்தஜொது இன்வைாரு சிங்கம் தைது முதுகில் 

இருந்த ைங்கிலியுைன் வதருவுக்குள் ஜொய்விட்ைது. 

சிை அடி தூரத்தில் இருந்த ஒரு ெங்களாவுக்குள் 

நுசழந்தது. சிங்கம் வருவசதக் கண்ைவர்கள் 

ஜவகமாக மாடிக்குப் ஜொய் ஒளிந்துவகாண்ைைர். 

சிங்கத்தின் பின்ைால் ஓடி வந்த ெயிற்சியாளர் 

சிங்கத்தின் ைங்கிலிசயக் குனிந்து எடுக்க முயன்ை 

ஜொது சிங்கம் ெயிற்சியாளரின் சகசயக் கடித்து 
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விட்ைது. அதன் பிைகு அந்த சிங்கத்சத சவத்து 

நாஜைாடி மன்ைன் ெைத்தில் ைண்சைக்காட்சி 

சவக்கவில்சை. இது ஜொை ைற்று அயர்ந்தாலும் 

சிங்கம், புலி ஆகியை வவளிஜய கிளம்ெத் 

வதாைங்கிவிடும். அப்ஜொது மற்ைவர்களின் 

ொதுகாப்பு ஜகள்விக்குறியாகிவிடும். 

 குஜைெகாவலி ெைத்தில் புலிச் ைண்சை 

ரசிகர்களிைம் நல்ை வரஜவற்செப் வெற்ைது. 

எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளில் புதுசம ெசைக்க 

ஜவண்டும் என்ை ஆவலுைன் புதிய முயற்சிகசள 

ஜமற்வகாண்ைார். ஜநருக்கு ஜநர் புலிஜயாடு 

ஜமாதுதல், புலி தன் முன்ைங்கால்கசள எம்.ஜி.ஆர். 

ஜதாள்களில் சவத்து தாக்க முற்ெடுதல், புலிசய 

கட்டிப்பிடித்து ெடுத்து கிைத்தல் ஜொன்ை 

காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். துணிச்ைஜைாடு நடித்தார். 

புலிஜயாடு உருளும் காட்சிகள் 

ெயிற்சியாளசரக்வகாண்டு எடுக்கப்ெட்ைை.  

 ெைக்கும் ொசவ ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆசர வகால்ை 

ெைக்கும் ொசவ 



Tamil Heritage Foundation International

83 
 

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

ஏவப்ெட்ை புலிசய தான் உட்கார்ந்திருந்த ஸ்டுசைக் 

வகாண்டு எதிர்ப்ொர். அது ெயந்து பின்வாங்கும். ஜவறு 

எந்த முன்ஜைற்ொடும் இல்ைாத நிசையில், புலிசய 

எதிர்க்கும் இக்காட்சி இரவுக் காட்சியாக அசமந்து 

ொர்ப்ெவருக்கு அச்ைத்சத ஊட்டும்.  

பழிொங்கத் துடிக்கும் புலியுைன் ஜமாதல்  

 ஜவட்சைக்காரன் ெைத்தில் ஜோடி 

சிறுத்சதயில் ஒன்சை எம்.ஜி.ஆர். சுட்டுவிை 

இன்வைான்று அவசர விரட்டிக்வகாண்டு வீடு வசர 

வரும் காட்சிகள் எடுக்கப்ெட்ைை. அப்ஜொது 

ெைப்பிடிப்பு வைட்டுக்குள் புலிசயக் வகாண்டு வந்து 

காட்சிகள் ெைமாக்கப்ெட்ைை. இஜத ெைத்தில் ஒரு 

சிங்கத்தின் காலில் சதத்திருந்த முள்சள எம்.ஜி.ஆர். 

எடுத்துவிடுவார். அது, அந்த ெழிவாங்கும் 

உைர்வுைன் அசையும் சிறுத்சதயின் தாக்குதலில் 

இருந்து ஒரு முசை எம்.ஜி.ஆரின் மகன் ராோசவக் 

காப்ொற்றும். சிறுத்சதப் புலி சிறுவன் ராோசவ 

தாக்க வந்த ஜொது இந்த சிங்கம் [நன்றிக்கைனுைன்] 

ஜவட்சைக்காரன் 
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சிறுத்சதயின் மீது ொய்ந்து அதசை அங்கிருந்து 

விரட்டிவிடும். இதசை அறிந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். 

சிங்கத்சதப் ொர்த்து என் வம்ைத்சதக் 

காப்ொற்றியதால் இனி உன் இைத்சதஜய 

ஜவட்சையாை மாட்ஜைன் என்று வதரிவிப்ொர். 

இப்ெைத்தின் வநடுகிலும் சிறுத்சத ெழிவாங்கத் 

துடிக்கும் கதாொத்திரமாக வந்துவகாண்ஜை இருக்கும். 

புலியும் காதலும்  

 தாய் வைால்சைத்தட்ைாஜத ெைத்தில் புலிசயப் 

ொர்த்து ெயந்து அைறி மயங்கி விழுந்த ைஜராோ 

ஜதவிசய எம்.ஜி.ஆர். காப்ொற்றி தண்ணீர் வதளித்து 

மயக்கம் வதளிவிப்ொர். அதன் பிைகு அவர்களின் 

ெரஸ்ெர அறிமுகமும் காதலும் வதாைங்கும்.  

விலங்குகளுக்குள் ைண்சை 

 ஜதவர் ெைங்களில் புலி மற்றும் கழுசத புலி 

ைண்சை இடும் காட்சிகள் இைம் வெற்ைை. இரண்டு 

தாசயக் காத்த  தையன் 
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சிறுத்சத புலிகள் தமக்குள் ைண்சையிடும் காட்சிகள் 

இைம் வெற்ைை. விைங்குகள் ஒஜர இைமாக 

இருந்தாலும் வவவ்ஜவைாக இருந்தாலும் அசவ 

தமக்குள் ஜமாதிக்வகாள்ளும் ைண்சைக்காட்சிகள் 

விறுவிறுப்ொக அசமந்தை. ரசிகர்கள் விைங்குகளின் 

ைண்சைக் காட்சிகசளயும் ரசித்தைர். ஆைால் 

வெண்களுக்கு இசவ ரைசைக்குரியதாக 

அசமயவில்சை. மாைாக எம்.ஜி.ஆர். இைம்வெறும் 

காட்சிகஜள சுவாரஸ்யமாக திகழ்ந்தை.  

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆர். தன் உைம்செ உைற்ெயிற்சியிைால் 

வைம்சமயாக சவத்திருந்ததால் அவருக்குக் காட்டு 

விைங்குகளுைன் ஜமாதுவதில் அச்ைம் ஜதான்ைவில்சை. 

ஜமலும் ெைம் எடுக்கும் வதாழில்நுட்ெம் வதரிந்தவராக 

இருந்ததால் தான் நடிக்கும் காட்சிகசளயும் 

ெயிற்சியாளசரக் வகாண்டு எடுக்கப்ெடும் 

காட்சிகசளயும் அவரால் பிரித்தறிய முடிந்தது. 

ஜகமரா ஜகாைங்கள் வழியாக ைண்சைக் காட்சியில் 

விருவிருப்பூட்ைவும் அவர் அறிந்திருந்தார். 

விைங்குகளுக்குரிய ெயிற்சியாளசரயும் விைங்கு 

மருத்துவர்கசளயும் அடிக்கடி ொர்த்துப் ஜெசி அந்த 

விைங்குகளின் ஆஜராக்கியத்திலும் கவைம் 

வைலுத்திைார். ைண்சைக் காட்சிகள் சிைப்ொக 

அசமய எம்.ஜி.ஆரின் மைத்துணிவு முக்கிய 

காரணியாகும். தைது ொதுகாப்செயும் 

மற்ைவர்களின் ொதுகாப்செயும் உறுதி வைய்து 

வகாள்வதில் வல்ைவராக இருந்தார். இத்தசை 

விஷயங்களிலும் அவர் கவைம் வைலுத்தியதால் 

விைங்குகளுைைாை ைண்சைக் காட்சிகள் சிைப்ொக 

அசமந்து ரசிகர்களின் ஜெராதரசவப் வெற்ைை.  
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நீரும் வநருப்பும் 
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7. எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளில் ெைைம்  

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். ெைங்களில் ெை ைண்சைக் 

காட்சிகள் வதாைங்குவதற்கு முன்பு அந்த 

ைண்சைக்காை காரைம் விளக்கப்ெடும். ைண்சை 

தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிசையில் தான் 

ஜொைப்ெடுகிைது என்ை நியாயத்சத ெைம் 

ொர்ப்ெவர்களுக்குத் வதரிவிக்கும் உத்திமுசைசய 

எம்.ஜி.ஆர். பின்ெற்றிைார். சிை ைண்சைக் 

காட்சிகளில் இது ஒன்றும் வெரிய ைவாைாை ைண்சை 

அல்ை. எைக்கு மிகச் ைாதாரைம் என்ெசத 

உைர்த்துவதற்கு சிை வைைங்கள் ஜைர்க்கப்ெடும். 

ஜவறு சிை ைண்சைக் காட்சிகளில்  தைக்கு  

ைண்சையிை விருப்ெமில்சை என்ெசதயும் 

வதரிவிப்ொர். ஆைால் தீயவனின்  தீசமகள் 

வதாைராமல் இருக்க ைண்சை அவசியமாகும். சிை 

ைண்சைக் காட்சிகள் தனி நெர் ஜமாதைாக 

இல்ைாமல் ைமூகப் பிரச்ைசைகளின் காரைமாக 

நசைவெறும். இவ்வாறு எம்.ஜி.ஆர். தன் ைண்சைக் 

காட்சிகள் குறித்துப் ெைம் ொர்ப்ஜொருக்கு 

ைண்சைகளுக்கு முன்பும் இசையிலும் விளக்கிச்  

வைால்வார்.  
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வதாைக்க ைண்சையில்  கசதவைால்லும்  ெைைம்   

 ெைஜகாட்டி, உரிசமக்குரல், அரைகட்ைசள 

ஜொன்ை ெைங்களில் ெைம் ஆரம்பித்ததும் ைண்சைக் 

காட்சிகள் இைம்வெறும். அசவ கசதயின் 

சமயக்கரு என்ை என்ெசதத் வதாைக்கத்திஜைஜய 

உைர்த்திவிடும். அப்ஜொது வைைங்கள் 

கசதஜயாட்ைத்சத நமக்கு உைர்த்தும். ைண்சைக் 

காட்சி ெைத்தின் ஜவகத்சத அதிகரிக்கும். ைான்ைாக 

அரை கட்ைசள ெைத்தில் ைாதாரைக் குடிமகைாை 

எம்.ஜி.ஆர். [விேயன்] மன்ைசர [பி. எஸ். வீரப்ென்] 

வகால்ை வருவார். மன்ைரின் வநஞ்சில்  குத்தீட்டிசய 

ெதிக்கும் ஜொது மன்ைர் விழித்துக்வகாண்டு  

வீரப்ென் : யார் நீ? 

எம்.ஜி.ஆர் : குமரி நாட்டின் குடிமகன் 

வீரப்ென் : குமரி நாட்டின் குடிமகன் இப்ெடி 

ஜகாசழயாக இருக்க மாட்ைான். 

என்ொர். இருவரும் ைண்சை இடுவர். எம்.ஜி.ஆசரக் 

சகது வைய்ய வைால்லி மறுநாள் அவசர 

அரை கட்ைசள 
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மன்ைராக்குவார்.   

 ெைஜகாட்டி ெைத்தில் இரு குப்ெமும் தத்தம் 

ஜகாயில்களில் ைாமி கும்பிட்டு விட்டு ஊர்வைமாகக் 

குப்ெத்துக்குத் திரும்பும் ைமயத்தில்  தீயவன் 

நீைஜமகத்தின் சூழ்ச்சியால் இரு குப்ெத்துக்கும் 

இசைஜய ைண்சை வந்துவிடும். எம்.ஜி.ஆரின் 

திருக்சக மீன் குப்ெத்தின் தசைவராை அவரது 

தந்சதயாசர வஞ்ைகமாக  வந்து தாக்கும் ஜொது 

எம்.ஜி.ஆர். அங்ஜக உட்புகுந்து அவர்களின் 

கம்புகசள தைது ஒஜர கம்ொல் தடுத்து நிறுத்தி 

தாக்குதசைத் வதாைர்வார். இருட்டில் அவர்களின் 

கம்புகள் ஒன்ஜைாஜைான்று ஜமாதுவதும் 

எம்.ஜி.ஆரின் கம்ொல் அடிெட்டு ஒவ்வவாருவராகச்  

ைாய்வதும்  எை இச்ைண்சைக் காட்சி விறுவிறுப்ொக 

அசமந்திருக்கும். ெைத்தின் வதாைக்கத்தில் 

கசதசயச் வைால்லிவிடும் வசகயில் வைைமும் 

ஜைர்க்கப்ெட்டிருக்கும்.  

 ெைஜகாட்டியின் முதல் காட்சியில் முருகன் 

ஜகாயிலில் எம்.ஜி.ஆரின் அப்ொவாக நடிக்கும் 

திருப்ெதி ைாமி,  

‘உலகத்து உயிர்கள் எல்லாம் இன்பமாய் ொழ நீ தான் 

அருள் வைய்யணும்’ 

என்று முருகனிைம் ஜவண்டுவார்.  இந்த வைைம் 

இவர் வொதுநை விரும்பி என்ெசத சுட்டுகிைது.  

 அடுத்த காட்சியில் சுைா மீன் குப்ெத்தின்  

துர்க்சக அம்மன் ஜகாயிலில் பூசே நைக்கும். 

அப்ஜொது  குப்ெத்தின் தசைவர் ,  

 ‘அம்மா பராைக்தி, பத்ரகாளி, 



Tamil Heritage Foundation International

90 
 
எம்.ஜி.ஆர். ைண்சைக் காட்சிகளின்  சுவாரசியங்கள் - I 

 நீ வராம்ப ஜகாபக்காரி. எங்க குப்பத்ஜதாடு 

ஜபாட்டி ஜபாடுற குப்பத்துக்காரன்கசள உன் 

ஜகாபத்தால அழிக்கணும். ஆைால் உன் குப்பத்துக் 

குழந்சதகசள நீ ொழ செக்கணும் தாயி’’ 

எை வைங்குவார். இந்த வைைம் இவர் சுயநைக்காரர். 

ெசகசம உைர்வுசையவர் என்ெசத 

உைர்த்துகிைது. 

திருப்ெதி ைாமி : மசையப்ொ இன்னும் எத்தசை 

நாசளக்குத்தான் இந்த ஜொட்டியும் வொைாசமயுமா 

இருக்கணும்? இந்த நல்ை நாள், வதய்வத்திருநாள், 

கைவுளுசைய ைன்னிதிை நம்ம இரண்டு குப்ெத்து 

மக்களும் ஒத்துசமயா இருக்க உறுதி எடுப்ஜொம், 

வாங்க . . . 

ராமதாஸ் : ொத்தீங்களாைா, திருக்க மீன் குப்ெத்து 

தசைவன் ஜெசுை ஜெச்ை, ஓய் யாருக்கிட்ை உன் 

தந்திரம், கத்தியும், கெைாவும் வச்சிக்கிட்டு 

ைமாதாைமாய்ய ஜெசுை? ஏண்ை நிக்கிறிங்க புகுந்து 

வகால்லுங்கைா. 

ராமதாஸ் குப்ெத்து மக்கள் எம்.ஜி.ஆர். அப்ொசவ 

தாக்க முற்ெடும்வொழுது எம்.ஜி.ஆர். தன் சிைம்ொல் 

நால்வரின் சிைம்செயும் தடுத்து ைண்சையிடுவார். 

அப்வொழுது, 

திருப்ெதி ைாமி : மாணிக்கம் ஜவண்ைாம்ப்ொ நான் 

வைால்ைத ஜகளு. 

எம்.ஜி.ஆர். : அப்ொ சும்மா இருங்க உங்கசளஜய 

அடிக்க குச்சிய நீட்டுைானுங்க, இவங்கசள சும்மா 

விைைாமா? 
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 ைண்சையின் நடுஜவ திருப்ெதி ைாமிசய தாக்கி 

விடுவர். தசையில் ெைத்த காயத்துைன் கீஜழ 

விழுந்துவிடுவார். குப்ெத்து மக்கள் கத்துவசதக் 

ஜகட்டு எம்.ஜி.ஆர். ஓடி வந்து ொர்க்கும்ஜொது, 

எம்.ஜி.ஆர். : அப்ொ . . . அப்ொ யாரப்ொ இப்ெடி 

வைய்தது?  

திருப்ெதி ைாமி : மாணிக்கம் . . . மாணிக்கம் ஜொகாத, 

உட்கார், என் ெக்கத்தில் உட்கார், மாணிக்கம் நல்ை 

நாள், கைவுளுசைய அனுக்கிரகம் எைக்கு வகைச்ைது, 

இந்த இரண்டு குப்ெமும் ஒத்துசமயா வாழணும்னு 

கைவு கண்ஜைன், முடியாம ஜொச்சு. மாணிக்கம், 

உன்னுசைய முயற்சிையாவது அந்த ஒத்துசம 

நிைச்சி நிக்கட்டுமப்ொ. எைக்கு ஏற்ெட்ை இந்த 

நிசைக்கு நீங்க யாரும் வருத்தப்ெைாதீங்க, 

வருத்தப்ெைாதீங்க. மாணிக்கம் என் கசைசி ஆசை 

ெைஜகாட்டி 
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மக்களுசைய நன்சமசய உன் உயிசரவிை வெரிைா 

மதிச்சு ொடுெைணும் மாணிக்கம், மைந்துைாத. 

எம்.ஜி.ஆர். : ஆகட்டுமப்ொ, அப்ெடிஜய வைய்ஜைன். 

அரசியலும் காதலும் ஜமாதும் ஜபாது  

 அரை கட்ைசள ெைத்தில் ைஜராோஜதவி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு வகாடுத்த காதல் ெரிசில் தைது நாட்டு 

சின்ைம்  வொறிக்கப்ெட்டிருப்ெதால் நம்பியார், 

எம்.ஜி.ஆசர வழி மறிப்ொர். 

நம்பியார் : நில் . .  

எம்.ஜி.ஆர். : நீங்களா? என்ை இது? உங்களுக்கு 

என்ை ஜவணும்? 

நம்பியார் : உன் கழுத்திஜை மின்னும் அந்த ெதக்கம் 

ஜவண்டும்.  

எம்.ஜி.ஆர். : (சிரித்துக் வகாண்ஜை)  நாஜை திருைன் ... 

என்னிைமா வழிப்ெறி? 

நம்பியார் : நீ திருைன்தான். ஜகாடி ஜகாடியாக 

அரை கட்ைசள 

அரை கட்ைசள 
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வைல்வம் இருந்து அசத நீ வகாள்சளயடித்துச் 

வைன்றிருந்தால் கவசையில்சை. ஆைால் அது என் 

நாட்டின் வகௌரவச் சின்ைம். அசதக் காதலுக்கு 

ெரிைாக நீ கவர்ந்துச் வைல்வசத நான் அனுமதிக்க 

முடியாது. 

எம்.ஜி.ஆர். : ச்ஜை இது வவறும் காதல் ெரிசு மட்டும் 

அல்ை. என் மசைவி எைக்கு அளித்த நிச்ையதார்த்தப் 

ெரிசு. 

நம்பியார் : ஆ ! என்ை திமிர் . . . என்ை ஆைவம். 

திருமைம், மறுவீடு, சுகவாழ்வு 

இசவகளுக்வகல்ைாம் அப்ொற்ெட்ை வதய்வம் 

அவர். அவசர ொைப்ெடுகுழியில் தள்ள நிசைக்கும் 

என் குைப்ெசகவஜை வகாடுத்துவிடு அந்தப் 

ெதக்கத்சத. 

எம்.ஜி.ஆர். : முடியாது . . . இது என் உயிருக்கு 

ஈைாைது 

நம்பியார் : அப்ெடியாைால் உன் உயிசரஜய ெறிக்க 

ஜவண்டிய நிசை ஏற்ெடும் எைக்கு. 

எம்.ஜி.ஆர். : வைடியிஜை பூத்த மைர் அல்ை 

வெரியவஜர என் உயிர். நீங்கள் சகநீட்டி ெறிப்ெதற்கு. 

நம்பியார் : விசளயாைாஜத , கசைசியாக 

எச்ைரிக்கிஜைன் . . வகாடுத்துவிடு. 

எம்.ஜி.ஆர். : மறுத்தால்? 

நம்பியார் : ெறித்துக்வகாள்ஜவன். 

எம்.ஜி.ஆர். : தடுத்தால்? 
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நம்பியார் : தாக்குஜவன். 

எம்.ஜி.ஆர். : (சிரித்துக் வகாண்ஜை) ம் ம் முடிவு? 

நம்பியார் : நீ மடிவாய். 

எம்.ஜி.ஆர். : (சிரித்துக் வகாண்ஜை) உங்கள் 

ெரம்ெசரஜய ெசைவயடுத்து வந்தாலும் 

ொதியிஜைஜய ஓடிப்ஜொவார்கள். 

நம்பியார் : நான் ஓை மாட்ஜைன் . . . உன்சை 

ஒழிப்ஜென் . . . அல்ைது நாஜை மடிஜவன் (எைக் 

கூறிக் வகாண்ஜை தாக்க ஆரம்பித்தல்) 

எம்.ஜி.ஆர். : (சிரித்துக் வகாண்ஜை) பின்ைால் 

நகர்வார். 

நம்பியார் : எடு வாசள 

எம்.ஜி.ஆர். : ம் ஹும் . . .  நீங்கள் என் மாைத்ஜதாடு 

விசளயாடுகின்றீர். 

அரை கட்ைசள 
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நம்பியார் : எங்கள் மாைத்ஜதாடு நீ 

விசளயாடிவிட்ைாய். 

இதன் பிைகு இருவருக்கும் இசையில் வாள் ைண்சை 

நைக்கும். இச்ைண்சையின்  ஜொது எம்.ஜி.ஆர். 

சிரித்துக்வகாண்ஜை விசளயாட்ைாக ைண்சை 

ஜொடுவார். இசதக் கவனித்த நம்பியார் 

எம்.ஜி.ஆரிைம்  

நம்பியார் : நீ விசளயாடிக் வகாண்டிருக்கிைாய் 

எம்.ஜி.ஆர். : நான் விசளயாடுவதற்கு உங்கசளப் 

ஜொன்ை சதரியைாலி எைக்கு கிசைப்ெஜதயில்சை. 

எம்.ஜி.ஆர். : ஓய்வு ஜதசவயா? 

நம்பியார் : முடிவாை ஓய்சவ உைக்குத் தருகிஜைன். 

எம்.ஜி.ஆர். : ஆமாம் . . . என்வைன்ை வசக 

விசளயாட்சை வதரிந்து சவத்திருக்கிறீர் ? 

நம்பியார் : விசளயாட்டு . . . உன் உயிசர வாங்கும் 

விசளயாட்டுக்கூை வதரியும். ஜவண்ைாம் என்று 

ொர்க்கிஜைன். 

எம்.ஜி.ஆர். : ொவம் . 

ைண்சையில் எம்.ஜி.ஆர். வவற்றி வெறுவார். 

 எம்.ஜி.ஆர். : இனிஜமைாவது ஆத்திரத்திற்கு 

அடிசமயாகாதீர் 

 என்று நம்பியாரிைம் வைால்லிவிட்டு தன் கழுத்தில் 

வதாங்கும்  காதல் ெரிசை ஆசையாக ொர்த்த ெடி 

திரும்பி நைந்து ஜொவார். அப்ஜொது நம்பியார் நில் 

என்று வைால்லி எம்.ஜி.ஆரின் கழுத்தில் கத்திசய 
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சவத்து அச் ைங்கிலிசயப் ெறித்துவிடுவார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இப்ஜொது ஜகாெம் வந்துவிடும்.  

எம்.ஜி.ஆர். : ஜகாசழத்தைம் 

நம்பியார் : இனி எைக்கும் உைக்கும் ெசகஜய 

கிசையாது. நீ என் நண்ென். ஜொகைாம். 

எம்.ஜி.ஆர். : என் மாசைசயக் வகாடுத்துவிடுங்கள் 

நாம் நண்ெர்களாகஜவ இருப்ஜொம். 

நம்பியார் : இது என் உயிருக்கும் ஜமைாைது. 

எம்.ஜி.ஆர். : அப்ெடியாைால் உங்கள் உயிசரஜய 

ெறிக்க ஜவண்டிய நிசை எைக்கு ஏற்ெடும். 

இப்ஜொது நைக்கும் ைண்சையில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆஜவைமாக தாக்கி ைங்கிலிசயத் திரும்ெப் வெை 

முயல்வார். நம்பியாஜரா அைட்சியமாக தைக்கு 

ஜவண்டியது தைக்குக் கிசைத்துவிட்ைது என்ை 

இறுமாப்புைன் ைண்சை இடுவார். இச்ைண்சைக் 

காட்சி எள்ளல், நசகச்சுசவ, மகிழ்ச்சி, ஜகலி, 

கிண்ைல், ஆஜவைம், ஆக்ஜராஷம் என்று ெை வசக 

உைரச்சிகளுைன் வடிவசமக்கப்ெட்டிருக்கும்.  

ைண்சை நைப்ெதாக அறிந்து ைஜராோஜதவி விசரந்து 

வருவார்.  

ைஜராோஜதவி : எதற்காக இந்த ஜொராட்ைம்? ஏன் 

இந்த வகாசைப்ெயிற்சி? 

எம்.ஜி.ஆர். : உன் அன்பின் அசையாளமாை இந்த 

ெதக்கம் இவருக்கு ஜவண்டுமாம். 

நம்பியார் : இந்தப்ெதக்கம் அல்ைது உன்னுசைய 

உயிர். (மீண்டும் ைண்சை வதாைரும்) 
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ைஜராோஜதவி : நிறுத்துங்கள் . . . . நில்லுங்கள் . . . . 

நிறுத்துங்கள் . . . .. உங்கள் இருவரில் யாருஜம ைாக 

ஜவண்ைாம், ஜவண்டுமாைால் என்சை வகான்று 

விடுங்கள்.  

நம்பியார் : கமைா !!! . . . . .  

ைஜராோஜதவி : நீங்கள் ஜொகமாட்டீர்களா? 

தயவுவைய்து ஜொய்விடுங்கள். 

என்று எம்.ஜி.ஆரிைம் வகஞ்சி ஜகட்டுக்வகாள்வார். 

எம்.ஜி.ஆர். தைக்கு கிசைத்த காதல் ெரிசுைன் 

வைல்வார்.  

காதலிக்காக நைக்கும் வைாற்ஜபார்  

 ஆயிரத்தில் ஒருவன் ெைத்தில் தன்சைக் 

காதலித்த இளவரசிசய தைது வொது ெணிகள் 

காரைமாக மறுத்துவிட்ை எம்.ஜி.ஆர். ஏைத்தில் 

அவசர நம்பியார் வஞ்ைகமாக அசையத் 

திட்ைமிட்ைசதக் கண்ைதும் இளவரசிசயக் 

காப்ொற்ை ஜவண்டி ஏைத்தில் அதிக வதாசக 

[இரண்டு இைட்ைம் வொன்] வகாடுத்துப் வெற்று 

விட்டில் வகாண்டு வந்து சவத்திருப்ொர். 

நம்பியாரின் சூழ்ச்சி வதாைரும். அவரது மசைவி 

எம்.ஜி.ஆரிைம் வந்து தன் இல்ைை வாழ்வு 

காப்ொற்ைப்ெை ஜவண்டும் என்று வகஞ்சுவார். அந்த 

ஜநரம் அங்கு வந்த நம்பியார் அந்த வெண்சை 

என்னிைம் வகாடுத்துவிடு என்று எம்.ஜி.ஆரிைம் 

ஜகட்ொர். இங்கும் அடுத்து வரப் ஜொகும் 

ைண்சைசய நியாயப்ெடுத்தும் வசகயில் நீண்ை 

வைைக் காட்சி இைம் வெற்ைது. இந்தச் ைண்சை 

தவிர்க்க இயைாத சூழ்நிசையில் நைக்கிைது மற்ைெடி 
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வன்முசை எைது வழியல்ை என்ெசத எம்.ஜி.ஆர். 

தைது ஒவ்வவாரு ைண்சைக் காட்சியிலும் நிறுவுவார்.  

எம்.ஜி.ஆர். விட்டுக்குள் வந்த நம்பியார்,  

நம்பியார் : என்ை தனிசமயில் இருக்கிைாய்? 

எம்.ஜி.ஆர். : தனிசமயில் தான் எைக்கு இனிசம 

இருக்கிைது.  

நம்பியார் : எங்ஜக அந்த தங்க சிசை? 

எம்.ஜி.ஆர். : இருக்கிைாள்  

நம்பியார் அந்த வீடு முழுக்க தன் கண்கசளச் சுற்ை 

விட்ை ெடி ஜதடுவார்.  

எம்.ஜி.ஆர். : வந்த ஜவசை? 

நம்பியார் : அசதத்தாஜை வைய்து 

வகாண்டிருக்கிஜைன் புரியவில்சையா? அந்த 

சுந்தரிசய நீ எைக்கு வைாந்தமாக்க ஜவண்டும். 

ஆயிரத்தில் ஒருவன் 
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எம்.ஜி.ஆர். : நிறுத்துங்கள்! உங்கள் வொக்கிஷஜம 

இைமாறிைாலும், அவள் சக மாைமாட்ைாள். 

நம்பியார் : ஜகவைம் ஒரு வெண்ணுக்காக நட்செக் 

வகடுத்துக்வகாள்ளாஜத, ஜயாசித்துச் வைால். 

எம்.ஜி.ஆர். : ஜயாசிக்க ஜவண்டியது நாைல்ை, 

அவசள யாசிப்ெசத விடுங்கள். 

நம்பியார் : உயிர் மீது உைக்கு ஆசை இல்சையா? 

எம்.ஜி.ஆர். : இஜத ஜகள்விசய நானும் ஜகட்கைாமா? 

நம்பியார் : ஜமாதுவதுதான் உன் முடிவா? 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்களுக்கு அசதத்தவிர ஜவறு 

வழியில்சை என்ைால் நான் தயார். 

நம்பியார் : அவசள அசைந்ஜத தீருஜவன். 

எம்.ஜி.ஆர். : அதுதான் நைக்காது. 

நம்பியார் : ஆஹ்! என்சைஜய எதிர்க்க 

துணிந்துவிட்ைாய், மதம் வகாண்ை யாசை என்ை 

வைய்யும் வதரியுமா? 

எம்.ஜி.ஆர். : சிைம் வகாண்ை சிங்கத்திைம் ஜதாற்று 

ஓடும். 

நம்பியார் : ஜதால்விஜய அறியாதவன் நான். 

எம்.ஜி.ஆர். : ஜதால்விசய எதிரிக்கு ெரிைளித்ஜத 

ெழகியவன்  நான் 

நம்பியார் : நாசவ அைக்கு. நான் உன் தசைவன் 

எம்.ஜி.ஆர். : உங்கள் நைத்சத அப்ெடி இல்சைஜய 
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நம்பியார் : ஆ ஆ . . . என்ை வைான்ைாய் உன் 

கர்வத்சத அைக்குகிஜைன் ொர். . . . 

வாள் ைண்சை வதாைங்கும். இசையில் எம்.ஜி.ஆரின் 

இடுப்பிலிருந்த குத்துவாசளயும்  நம்பியார் 

எடுத்துக்வகாள்வார். பிைகு அந்தக்  குத்துவாசள 

எம்.ஜி.ஆர். தட்டிவிட்டு அது ஜமஜை ெைந்த ஜொது  

பிடித்துக்வகாள்வார். இது எைது குத்து வாள், நீர் 

உம்முசையசத  எடுத்துக்வகாள்ளும் என்ொர். பிைகு 

இருவரும் இரண்டு ஆயுதங்கள் ஏந்தி ஜொரிடுவர். 

இது ஜொை கைற்கசர ைண்சையின் ஜொதும் 

அழகாை வைைங்கள் இப்ெைத்தில் இைம்வெற்ைை. 

ஆ ெத்தில் வதாைங்கி அன்பாக மாறிய  ைண்சையில்  

ெைைங்கள்  

 ேன்ஜிர் என்ை இந்தி ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஜகாெக்கார  இசளஞைாகவும், இஸ்ைாமியராகவும்   

இரு ஜவைங்களில் நடித்தார்.   அண்ைா திமுக 

ஆரம்பித்த பிைகு எம்.ஜி.ஆர். அசைவரின் 

ஆதரசவயும் வெறும் முயற்சியில் கவைம் 

வைலுத்திைார். இதைால் ைகை மதம், வதாழில், ோதி 

என்று அசைத்து தரப்செயும் பிரதிெலிக்கும் 

காட்சிகள், கதாொத்திரம், ொைல்கள் என்று தைது  

ெைங்களில் அசமத்தார்.  

 இந்தியில் ேன்ஜீர் ெைத்தில் இஸ்ைாமியர் 

கதாொத்திரத்சத இன்வைாருவர் நடித்திருக்க அதன்  

தமிழாக்கமாை  சிரித்து  வாழ ஜவண்டும் ெைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆஜர இவ்ஜவைத்சதயும் ஏற்ைார். ஜமலும் 

இவ்ஜவைத்திற்கு கீழக்கசரசயச் ஜைர்ந்த தைது 

முஸ்லிம் நண்ெர் அப்துல் ரஹ்மானின் வெயசரச் 

சூட்டிைார்.  ொைலிலும் அப்வெயர் இைம் வெைச் 
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வைய்தார். ஏற்வகைஜவ உைகம் சுற்றும் வாலிென் 

ெைப்பிடிப்பு தாய்ைாந்து  நாட்டில் நைந்த ஜொது 

அங்கு அவர் நைந்து வகாண்ை விதம், காட்டிய 

அன்பும் ெரிவும் கண்ணுற்ை முஸ்லிம் மக்கள் இங்கு 

ராமநாதபுரம் ெகுதிகளில் குடியிருந்த தமிழ் 

முஸ்லிம்களிைம் எம்.ஜி.ஆர். ெற்றி சிைப்ொக 

எடுத்துசரத்து, இனி அண்ைா திமுகசவ தான் நாம் 

ஆதரிக்க ஜவண்டும் என்று வைால்லி சவத்தைர். 

இப்ஜொது இவர் அப்துல் ரஹ்மான் என்ை வெயசரச் 

சூட்ைவும் இஸ்ைாமிய மக்களின் ஏஜகாபித்த 

ஆதரசவ எம்.ஜி.ஆர். இதன் மூைமாக வெற்ைார்.  

 அப்துல் ரஹ்மான் கதாொத்திரம் ஒரு சூதாட்ை 

கிளப் சவத்து நைத்தியதால் அங்கு புதியாக ெணி 

எற்றுக்வகாண்ை ராமு (எம்.ஜி.ஆர்.) இனி 

இசதவயல்ைாம் நிறுத்திவிை ஜவண்டும் என்று 

எச்ைரிக்க முஸ்லிம் எம்.ஜி.ஆசர காவல் 

நிசையத்துக்கு வரச் வைால்கிைார். அங்கு வந்த 

அப்துல் ரஹ்மான்  நாற்காலியில் உட்காரப் ஜொகும் 

ஜொது நாற்காலிசய இன்ஸ்வெக்ைர் ராமு 

தட்டிவிட்டு ரஹ்மான் ஒரு கிரிமிைல் அவனுக்கு 

அங்கு  மரியாசத கிசையாது என்ெசதச்  சுட்டிக்  

காட்டுகிைார்.  அவமாைப்ெட்ை ரஹ்மான் ‘இது உன் 

இைம். நீ வைய்யை உன் உடுப்பு அதிகாரம் ெதவி இதச் 

வைய்கிைது. என் இைத்துக்கு வா ொர்க்கைாம்’ என்று 

வைால்லிவிட்டு வந்துவிடுகிைார். ஜகாெக்கார 

இசளஞைாை ராமு, ரஹ்மானின் ைவாசை ஏற்று 

அவரது கிளப்புக்ஜக  தனியாக வருகிைார்.  

ரகுமான் எம்.ஜி.ஆர். : வாங்க இன்ஸ்வெக்ைர் ைாப். 

ைைாம் அஜைக்கும் 
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ராமு எம்.ஜி.ஆர். : அஜைக்கும் ைைாம். 

ரகுமான்.எம்.ஜி.ஆர். : ைாப் வீட்ஜை வைால்லிட்டு 

வந்துட்ைான்? 

ராமு எம்.ஜி.ஆர். : ரகுமான் வீைா அைட்டிக்காத. 

இப்ஜொ நான் உன் இைத்துக்குதான் வந்திருக்ஜகன். 

ஜொலீஸ் உடுப்பு இல்ை, நான் டுயூட்டியிையும் 

இல்ை, என்ை வைால்ை அடிெணிய ஜொறீயா? அடி 

வாங்கப்ஜொறியா? 

  [அப்ஜொது ஜவவைாருவன் இன்ஸ்வெக்ைர் 

ராமுசவத் தாக்கும் ஜநாக்கத்துைன் வந்து கத்திசய 

நீட்டியவுைன்  ரஹ்மான் அவசைத் தடுத்து . . . ] 

ரகுமான் :  அஜர ரதீப் க்யாஜராெ இது நம்ெல் விையம், 

நிம்மல்கி ஜெைாம இரு. அஜர இன்ஸ்வெக்ைர் ைாப் 

நிம்மல்கு முடிஞ்ைா காப்ொத்திக்ஜகா. இந்தா 

(கத்திசய எடுத்து வீசுதல், அசத தடுத்தவுைன்)  அஜர 

நம்ெல்ை விசளயாடுைான்? 

  இருவருக்கு இசையிலும் கடுசமயாை ைண்சை 

நைக்கிைது.  அப்ஜொது அங்கிருந்த ஒரு  ஆைடி 

உயரமுசைய  வநருப்பு கம்ெம் ரஹ்மான்  மீது  விழப் 

ஜொகும் ஜநரத்தில் ராமு அவசை ஜவறு ெக்கமாக 

தள்ளி காப்ொற்றிவிடுகிைார்.   

ரகுமான் : அச்ைா . . . நிம்ெல் இன்ைக்கி நம்ெல் 

உயிசர காப்ொத்திருக்கான். இந்த அப்துல் ரகுமான் 

என்சைக்கும் அத மைக்குைான் இல்ஜை. இனிஜமல் 

நம்ம வரண்டுஜெரும் ஜதாஸ்தாகுைான் சகசய 

வகாடு ைாப். 
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ராமு : ஜநா . . .  நாசளக்ஜக இந்த சூதாட்ை கசைசய 

மூடுைால்தான் நம்ம வரண்டு ஜெரும் நண்ெர்கள் ஆக 

முடியும். 

ரகுமான் : நல்ைது வைய்ய நாள் ொக்குைான்?இந்த 

அப்துல் ரகுமான் வநைச்ைா வைய்ைான். இந்த சூதாட்ை 

கசைசய நம்ெல் இப்ெஜவ மூடுைான்; மாலும்? 

சிரித்து வாழ ஜவண்டும் 
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ராமு : ைொஷ்!  இப்ெ நான் ைம்மதிக்கிஜைன். நீங்க 

உஸ்தாத் தான் அப்துல் ரகுமான் தான்னு 

ரகுமான் : ராமு செயா நம்ெல் உஸ்தான், நிம்ெல் 

உஸ்தாத்கி உஸ்தாத். 

 ஜமாதலின் முடிவின் இருவரும் நண்ெராகி 

விடுகின்ைைர்.  பின்பு ஒரு ெடுவகாசையில் முக்கிய 

ைாட்சியாை ைதாசவ ராமு எம்.ஜி.ஆர். ரஹ்மானின் 

வொறுப்பில் விட்டுசவக்கிைார். ரஹ்மானும்  

ராமுவின் ஜவண்டுஜகாள் ெடி சூதாட்ைக் கிளப்செ 

மூடி விட்டு ஆட்ஜைா ஓட்டி பிசழக்க 

வதாைங்குகிைார்.   

 ரிகஷாக்காரராக நடித்து அந்தப் ெைத்தில் 

அவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக  விளங்கிய  எம்.ஜி.ஆர். 

இப்ஜொது ஆட்ஜைா ஓட்டுைராக நடித்து அவர்களின் 

அன்செயும் ஆதரசவயும் தைது கட்சிக்குப்  

வெற்ைார்.  

நிசறவு  

 உைகம் சுற்றும் வாலிென் ெைத்துக்கு 

விளம்ெரம் வைய்ய முடியாமல் ெல் வசகயிலும் 

திமுக ஆட்சி வதால்சை வகாடுத்த ஜொது முதன் 

முசையாக புதிய முசையில்  எம்.ஜி.ஆர். தைது 

ெைங்களில் உதவி இயக்குைராக இருந்த  தைது 

விசுவாசியுமாை இடிச்ைபுளி வைல்வராஜின் 

தம்பியாை ொண்டுவின் மூைமாக ஸ்டிக்கசர 

அறிமுகம் வைய்தார். இந்த  விளம்ெர ஸ்டிக்கசர 

ஆட்ஜைாக்காரர்கள் தங்களின் வண்டியின் முன் பின் 

கண்ைாடிகளின் ஓரத்தில் ஒட்டி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

முழுசமயாை ஆதரவளித்தைர். உைகம் சுற்றும் 
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வாலிென் வசூலில் ைாதசை ஏற்ெடுத்தியது. அதற்கு 

நன்றிக்கைைாக எம்.ஜி.ஆர். இப்ெைத்தில் 

ஆட்ஜைாக்காரராக நடித்தார் எைைாம். எம்.ஜி.ஆர். 

ெைத்தில்  அவர் ஏற்கும் கதாொத்திரமும் அதற்கு 

சூட்ைப்ெடும் வெயரும்  சிைப்ொை காரைங்களுைன்  

வவகு கவைமாக திட்ைமிட்டு 

அசமக்கப்ெடுகின்ைை. எைஜவ எம்.ஜி.ஆருக்குக்  

கிசைத்த வவற்றி என்ெது மிகவும் நுணுக்கமாை 

திட்ைமிைலும் அன்பு ொைம், ெரிவு, மக்கள் நைம்  

என்ை  மனித ஜநயமும் இசைந்ததாகும்.  
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8. மல்யுத்தம் மற்றும் பளுதூக்குதல்  

 

 

 

 

 

 

 எம்.ஜி.ஆர். 1950 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் 

ஜகாசவயில் உள்ள மாருதி ஜதகப் ெயிற்சி ைாசையில் 

ஜநரம் கிசைக்கும் ஜொவதல்ைாம் வந்து 

உைற்ெயிற்சி வீர விசளயாட்டுக்களில் ஈடுெடுவது 

வழக்கம். அப்ஜொது அவருைன் நம்பியாரும் 

ைாண்ஜைா சின்ைப்ொ ஜதவரும் ஜைர்ந்திருப்ொர் 

அவர்களுக்குள் ஜொட்டி வரும். அப்ஜொது 

எம்.ஜி.ஆர். ெளு தூக்குதவதில் முதல் ஆளாக 

இருப்ொர்.  அதன் பின்ைர் அவர் தைது ெைங்களிலும் 

மல்யுத்தம் மற்றும் ெளுதூக்குதல் காட்சிகசள 

அசமத்தார்.  

 ஜமகைா பிக்ைர்சின் காஞ்சித்தசைவன் [1963] 

ெைம் கருைாநிதியும் எம்.ஜி.ஆரும் கூட்ைாகத் 

தயாரித்த ெைம் அதில் எம்.ஜி.ஆர். காஞ்சிசய ஆண்ை 

நரசிம்ம ெல்ைவைாக நடித்தார். நரசிம்ம ெல்ைவன் 

சிைந்த மல்யுத்த வீரன் என்ெதால் அவசை 

மாமல்ைன் என்று அக்காைத்தில் அசழத்தைர். அவன் 

சிற்ெக்கசையில் ஈடுொடு வகாண்ைவைாக 

இருந்ததால் அவன் எழுப்பிய நகரம் மாமல்ைபுரம் 
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எைப்ெட்ைது.  காஞ்சித் தசைவன் என்ை வெயர் 

காஞ்சியில் பிைந்து திமுகவின் தசைவராக விளங்கிய 

அண்ைாசவயும் குறித்தது.  இத்தசகய சிைப்பு 

வகாண்ை ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். மல்யுத்தக் காட்சிசய 

சிைப்ொக சவக்க திட்ைமிட்ைார்.  

 ஆந்திர மாநிைத்தில் வநல்லூசரச் ஜைர்ந்த நல்ை 

உயரமும் எசையும் வகாண்ை காந்தாராவ் என்ெவசர 

இக்காட்சியில் நடிக்க ஒப்ெந்தம் வைய்தார். 

காந்தாராவ் முதலில் சிைருைன் ஜொரிட்டு வவற்றி 

வெற்ை பிைகு கசைசியில் அவர் ெல்ைவ நாட்டின் 

வீரத்சத எள்ளி நசகயாடியதால் எம்.ஜி.ஆர். தன் 

நாட்டின் சுய மரியாசதசய காக்க ஜவண்டி களத்தில் 

இைங்குவதாகக் கசத அசமக்கப்ெட்ைது.   

 ெைப்பிடிப்பின் ஜொது மல்யுத்தக் களத்தில் 

இைங்கிய எம்.ஜி.ஆசர காந்தாராவ் அைட்சியமாகக்  

கருதிைார்.  எம்.ஜி.ஆசர அவர் வவறும் நடிகர் 

என்ஜை எண்ணிைார். எம்.ஜி.ஆருக்கு மல்யுத்தம், 

ெளுதூக்குதல் ஆகியவற்றில் ெயிற்சி உண்டு 

காஞ்சித்தசைவன் 
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என்ெசத காந்தாராவ் நம்ெவில்சை. காரைம் அவர் 

நடிகர்கசளச் ைந்தித்ததில்சை. அதைால் எம்.ஜி.ஆசர 

சீண்டிக்வகாண்டும் துன்புறுத்தும் வசகயில் 

நடித்துக்வகாண்டும் இருந்தார். இரண்டு மூன்று 

முசை மன்னித்த எம்.ஜி.ஆர். அடுத்த காட்சியில் 

காந்தாராசவ ஜதாளுக்கு ஜமஜை தூக்கி மூன்று முசை 

சுற்றி  கீஜழ  எறிந்தார். காந்தாராவுக்கு 

அவமாைமாகப் ஜொய்விட்ைது. இதுவசர யாரும் 

அவசர அப்ெடி தூக்கியதில்சை. அது முழு ஜதால்வி 

ஆகும். உைஜை காந்தாராவ் நகர்ந்து வந்து 

எம்.ஜி.ஆரின் காசைத் வதாட்டு வைங்கிைார். 

‘உங்கசளத் தவைாகக் கணித்துவிட்ஜைன். மன்னித்து 

வகாள்ளுங்கள். இங்கு நைந்தது வவளிஜய வதரிய 

ஜவண்ைாம். எைக்கு வெருத்த அவமாைம்’ என்று 

வைால்லி கண் கைங்கிைார்.    

 அன்ஜெ வா [1965] ெைத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

வழக்கம் ஜொை ைண்சைக் காட்சிகள் சவக்க 

கசதயில் இைமில்சை. இது ஒரு வமன்சமயாை 

காதல் கசத என்று இயக்குைர் திருஜைாகைந்தர் 

வைால்லிவட்ைார்.  ைஜராோஜதவி தன் கல்லூரி 

மாைவிகளுைன் சிம்ைாசவ சுற்றிப் ொர்க்க வைன்ை 

இைத்தில் ஒரு முரைனிைம் மாட்டி வகாண்ைதாக ஒரு 

நிகழ்ச்சிசய சவத்து அங்கு விசளயாட்ைாக ஒரு 

ைண்சைக் காட்சிசய சவத்தைர். நாஜகஷ் 

இருப்ெதால் அதில் நசகச் சுசவயும் ைமமாக  

இைம்வெற்ைது.  

 சிட்டிங் புல் என்ை மனிதசர ஜகலி வைய்த 

நாஜகஷின் கழுத்தில் அவர், தான் வசளத்துக் காட்டிய 

இரும்புக் கைப்ொசைசய வசளயமாக மாட்டுவார். 

அப்ஜொது ைஜராோஜதவி  அந்த  முரைனின்    முதுகில்  
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அடிக்கவும் ஜகாெமாகத் திரும்பிய முரைன் 

ைஜராோஜதவிசய தவைாை ஜநாக்கத்துைன் 

வநருங்கிைார்.  எம்.ஜி.ஆர். அசதத்  தடுக்கும் 

முயற்சியில் இருவரும் ஜமாதிக் வகாள்வர்.  

விசளயாட்ைாக எம்.ஜி.ஆர். ைண்சை இடுவார். 

முரைசைத் தாக்க ஜவண்டும் என்ெது எம்.ஜி.ஆரின் 

வகாள்சக அல்ை.  

 எம்.ஜி.ஆர். தான் விரும்பும்  

ைஜராோஜதவியிைம் சிட்டிங் புல் தவைாக நைந்து 

வகாள்ள கூைாது என்ை அறிவுசரசய 

வழங்குவதற்காக  சிட்டிங் புல்லின்  அடிகசள 

எதிர்வகாள்வார். அவன் முரட்டுத் தைமாக ஜமாதும் 

ஜொது எம்.ஜி.ஆர். சிரித்த ெடி விைகிக்வகாள்வார் 

அவன் தசரயில் ஜொய் முட்டி ஜமாதி விழுவான். 

பிைகு அவசை தசைக்கு ஜமஜை தூக்கி சுற்றி  கீஜழ  

ஜொட்டு விட்டு ைட்வைன்று  ெக்கவாட்டில் விைகி 

அன்ஜவ வா 
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விடுவார். இந்தக் காட்சியும் எம்.ஜி.ஆர். 

ெளுதூக்குவதில் வல்ைவர் என்ெசத உைர்த்தும்.  

 காவல்காரன் ெைத்தில் ஆர்.எஸ்.மஜைாகருைன் 

குத்துச் ைண்சை ஜொட்டு வவற்றி வகாள்வார். 

அப்ஜொதும் அவர் தைக்குச் ைண்சை வதரியும் என்று 

வைால்ைாமல் ெைப்பிடிப்பின் ஜொது அவர் நைந்து 

வகாண்ை முசைகசளக் வகாண்டு புரிய சவத்தார். 

குத்துச் ைண்சை ஜொடும்ஜொது எம்.ஜி.ஆர். அந்த 

ைண்சைக்குரிய கால் சக அசைவு முசைகசள 

மட்டும் ெயன்ெடுத்தாமல் சினிமா ரசிகர்களுக்காக 

சிைம்ொட்ைம், புலியாட்ைம் முசைகசள 

காவல்காரன் 
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இசைத்தார் என்று ைந்திரகுமார் தைது நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். எங்கும் எப்ஜொதும் 

எம்.ஜி.ஆர். தைக்குச் ைண்சை வதரியும் தன்ைால் 

ஒஜர ஜநரத்தில் ெத்துப் ஜெசர எதிர்க்க முடியும் 

என்று வைால்லிக் வகாள்ளவில்சை. ஆைால் 

அசதச்  வைய்துகாட்டிப் புரிய சவப்ெதில் 

வகட்டிக்காரராக இருந்தார்.  

 ெட்டிக்காட்டு வொன்சையா ெைத்தில் 

கிசளஜமக்ஸ் காட்சியில் இரண்டு எம்.ஜி.ஆரும் 

இரண்டு மாற்றுப் வெயர்களில் ஜமாதுவர். வவற்றி 

வெற்ைவருக்குப் ெரிசு கிசைக்கும் ஜொது அதசைக் 

வகாண்டு குடும்ெக் கைசைத் தீர்க்கைாம் எை 

இருவரும் கருதிைர். ெைத்தில் இக்காட்சி இருவரும் 

முகமுடி அணிந்ததைால் ரசிக்க முடியாதெடி 

ஜொயிற்று.  குத்துச் ைண்சை ஜதர்ந்தவர்கள் 

அவர்களின் ைண்சை நுணுக்கங்கசள ரசித்தைர் 

ஆைால் மற்ைவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் முகம் 

வதரியாததாலும் ஜமாதும் இருவரில் எவர் ஜதால்வி 

அசைந்தாலும் ஒரு நல்ை எம்.ஜி.ஆஜர ஜதாற்றுப் 

ஜொவதாலும் இந்தச்   ைண்சை ரசிகர்களின் மைதில் 

ஒரு நல்ை தீர்வாக அசமயவில்சை. அதைால் 

இப்ெைம் எதிர்ொர்த்த வவற்றிசயயும் வசூசையும் 

வகாடுக்காமல் ஜொயிற்று. [ஜமலும் கதாநாயகிசய 

எம்.ஜி.ஆஜர நாைம் வகட்ைவஜள, அடிஜய நைத்சத 

வகட்ைவஜள  என்று ொடியசதப் வெண்கள் 

ஏற்கவில்சை. அதுவசரயிலும் அதற்கு பிைகும் 

ொட்டிஜைா வைைத்திஜைா எம்.ஜி.ஆர். வெண்கசள 

மரியாசதயின்றி குறிப்பிட்ைதில்சை. எைஜவ 

இப்ொைல் வரிகள் கரும் புள்ளியாக 

அசமந்துவிட்ைை].  



Tamil Heritage Foundation International

113 
 

முசைவர். வை. இராஜேஸ்வரி  

நிசறவு  

 எம்.ஜி.ஆர். தைது ைண்சைக் காட்சிகளில் 

இரசிகர்களின் ரைசைக்கு முக்கியத்துவம் வகாடுத்தார். 

குறிப்பிட்ை ைண்சையின் விதிமுசைகளுக்கும் 

கட்டுப்ெை ஜவண்டும், அஜத ஜவசளயில் இரசிகர்கள் 

எழுந்து வவளிஜய ஜொக சவக்கும்ெடி ைண்சைக் 

காட்சி ைலிப்பூட்ைவும் கூைாது. அவர்கள் அமர்ந்து 

ரசிக்கும்ெடியும் சிறுவர்கள் வகாண்ைாடும்ெடியும் 

வெண்கள் தாக்கு, தடுப்பு,  மைக்கு  ஆகியவற்சை  

புரிந்துவகாள்ளும்ெடியும் காட்சிகசள அசமத்ததால் 

இன்றும் அவரது ைண்சைக் காட்சிகள் 

ஜெைப்ெடுவைவாக அசமந்துள்ளை. 

 

 

உசழக்கும் கரங்கள் 
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