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ெதிெ்ொளர ்  : ெந்திஜராதயே் ெதிெ்ெகே் 
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சென்னன பல்கனலக்கழகத்தில்  

பாரதரத்னா புரட்சிதனலவர ்எம்ஜிஆர ்

ஆய்விருக்னக சதாடங்கிய எம்ஜிஆரின் 

அன்பு தம்பி உண்னமத்சதாண்டர ்

மனித நேயசச்சம்மல் சசன்னன 

முன்னாள் நமயர் திருமிகு 

னசனததுனரசாமி 

அவரக்ளுக்கு  இந்நூல்  அன்பு காணிக்னக 
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நூலோசிரியர் பற்றி  

      

முலனவர். தச. இைாகேஸ்வரி 

தமாழி தபயர்ப்பியல் 

துலையில் முலனவர் பட்டம் 

தபற்ைவர். புலசம, வைந்தமிழ், 

ெளர் தமிழ், ஓங்கு தமிழ் 

நோ.ெோ.வின் ஆரோய்ச்சி கபான்ை ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக் கட்டுலைகள் தவளியிட்டார். 

தமாழிதபயர்ப்பியல் ஆய்வு என்ை ஆய்வு 

கட்டுலைகள் அடங்கிய நூல் ஒன்லை 1992இல்  

தவளியிட்டார். இந்நூல் இலையத் தமிழ் 

பல்கலைகழகத்தின்  மின் நூல் ததாகுப்பில் 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை தமாழிதபயர்ப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். Indian Women–

Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai 

Paripatal,  Assisted reproductive technologies and 

its Impact on Women,  Eco Vision and Mission, 

Bachelor’s Study Materials for Social Science 

[IGNOU],  Neuro Ophthalmology Articles கபான்ை 

பை துலை சார்ந்த பனுவல்கலளத் தமிழில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். 1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவனத்தில் இலைப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate 

editor] பணியாற்றினார். அப்கபாது ேப்பானிய 

தமாழிலயத் தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத 

அறிந்து அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் 

ேப்பானியப் தபண் யூககா ஃபுகுகைாயியுடன் 

இலைந்து தசயல்பட்டார். அந்த நூல் மூன்று 
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பாகங்களாக தவளி வந்துள்ளது. ஆசியவியல் 

ஆய்வியல் நிறுவனத்தில் தவளிநாட்டு 

மாைவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாைவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி இைக்கைம் 

கற்பித்தார். யுக்ககா சான் அம்மாைவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

 1986 முதல் சமயச் தசால் அகைாதி, எபிகையம் - 

தமிழ் அகைாதி; கிகைக்கம் - தமிழ் அகைாதி 

உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அைக்கட்டலளயின் இயக்குனர் மலை 

திரு.இைாபின்சன் கைவி ஐயா அவர்களுடன் 

இலைந்து இருபது ஆண்டுகள் தீவிைமாகப் 

பணியாற்றினார். ஈகைாடு மகளிர் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கலை, அறிவியல் 

கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

கபான்ைவற்றில் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

 2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கழக மாைவர்களுக்குத் 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்கபாது தவளிநாட்டவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்கப் பாட நூல் ஒன்லை உருவாக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் தமாழி 

தபயர்ப்பாளைாகவும் கவற்று மாநிைம் மற்றும் 

தவளிநாட்டு மருத்துவர்களுக்கு, தமிழ் 

ஆசிரியைாகவும் பணியாற்றினார். அப்கபாது  தமிழ் 

ததரியாத கண் மருத்துவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிக்க 

Tamil for Non-Tamils என்ை பாட நூலை உருவாக்கினார். 

இன்றும் அந்தப் பாட நூல் அங்குப் பயன்பாட்டில் 

உள்ளது. அது கபாை அங்குச் தசவிலியர் பயிற்சி 

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

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் தவளி மாநிைத்தவருக்கு 

ஆங்கிைமும் தவளி நாட்டவருக்குத்  தமிழும் 

கற்பித்தார்.  

 தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாைவர்களுக்காக 

தசன்ட்டர் ஃபார் கைங்குகவஜ் ஸ்டடீஸ் [Centre for 

Language Studies] என்ை தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லை 

அலமத்து அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிட 

இயக்கப் பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, 

அதிமுக வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றிய தகவல்கலளத் ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க் கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்கபாது தமிழ்நாட்டில் கமலடத்தமிழ், 

கமலட நாடகம், திலைப்படம் ஆகியன அைசியலில் 

உருவாக்கிய விதம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்கபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

கமலும் அறிந்துதகாள்வதில் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

படங்கலளப் பார்க்க திலையைங்குக்கு அலழத்துச் 

தசன்ைார். திலை அைங்கில் இைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ககட்டு வியந்து 

எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாைவர்களும் கபைாசிரிலய 

முலனவர் சாைா திக்கி என்பவரும் ஆைாய்ச்சி 

தசய்தனர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தகவல் லமயம் ஒன்லைத் ததாடங்கி அவர் குறித்த 

நூல்கலளயும் அவைது படங்கலளயும் கசகரித்து 

லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாைவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குலைந்ததால் 

இத்திட்டத்லதத்   ததாடர்ந்து தசயல்பட 

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

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

(காம் இலைய தளத்தில்) முப்பது கட்டுலைகள் 

தவளியிட்டார். அதன் ததாடர்ச்சியாக கனடாவில் 

இருந்து வரும் www.tamilauthors.com என்ை இலைய 

இதழில் ததாடர்ந்து கட்டுலைகள் எழுதினார்.. 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் மன்ைங்களின் தனித்தன்லம 

குறித்து ஆங்கிைத்தில் ஒரு நூல் எழுதிவருகிைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத கவண்டும் 

என்பது இவர் இைட்சியம். அதில் தற்கபாது  

1.   வெற்றித்திருமகன் என்ை வபயரில் வதோடங்கும் 

ெரிசை நூல்கள் ஆகும்,  

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

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

கற்பிக்கும் குழந்சத ெளர்ப்பு முசைகள்), 

 4.  வீரமகன் கபோரோட வெற்றி மகள் பூச்சூட,  

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

6.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ நதி,  

7.  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு கலியுகப்கபோரோளி,  

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

9. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நோகடோடி மன்னன் – I,  

10. நீங்க நல்லோ இருக்கணும் [எம்.ஜி.ஆரின் 

திசரப்படப் போடல்கள் -I],  

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

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

13. முத்தமிழ்க் கோவியம் மதுசர வீரன்    

14. இரட்சட கெடத்தில் வேோலிக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

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

Science Fiction Films]  

16. படககோட்டி, மீனெ நண்பன் ஓர் ஒப்பீடு 

ஆகியலவ தவளிவந்துள்ளன. 

 தஞ்லசலயச் கசாோ்ந்த தமிழ் இைக்கியச் தசம்மல் 

கவிஞர் முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மர நிழல், 

ெைட்சியின் போடல்கள், உன்வனோடு உசரயோடுதல்  

கோதலின் வமோழி மற்றும் திட்டிெோைல் 

வபண்வணோருத்தி என்ை கவிலத நூல்கலள இவர் 

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

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

gate”, என்று ஆங்கிைத்தில் தமாழி தபயர்த்துள்ளார். 

இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு பதிப்பகம் 

தவளியிட்டுள்ளது.  

 தமிழிைக்கியச் தசம்மல் கவிஞர்   தபாறிஞர்  

முத்தமிழ் விரும்பி அவர்களின் பூ மை நிழல் மற்றும் 

திட்டி வாசல் தபண்தைாருத்தியின் ததாகுப்புகளில் 

உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு கமற்தகாண்டு அவற்லைப் 

பூ மை நிழலில் களமும் காைமும்  மற்றும் கவிஞர்   

தபாறிஞர்  முத்தமிழ் விரும்பியின்  பாடுதபாருளும் 

பாசப்தபாருளும் [திட்டிவாசல் தபண்தைாருத்தி 

மட்டும்] ஆகிய நூல்கலள எழுதி தவளியிட்டுள்ளார்.  

 தசன்லன தபருநகைாட்சியின் முன்னாள் கமயர் 

மனித கநயச் தசம்மல் லசலத சா. துலைசாமி 
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அவர்களின் சிைப்புத் திட்டங்களும் 

தசயல்பாடுகளும் என்ை தபயரில் ஒரு நூல் எழுதி 

தவளியிட்டுள்ளார்.  இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் 

‘அமரோெதியின் கோதல்’ என்ை தபயரில்  

ததாகுக்கப்பட்டு அகமசானில் தவளிவந்துள்ளது. 

இவர் தமிழ் நாட்டில் இருந்து ேப்பானுக்குச் 

தசன்ைலவ பற்றி எழுதி வரும் ஆய்வுக் கட்டுலைகள் 

தநருஞ்சி என்னும் இைக்கிய இதழில் 

தவளிவருகின்ைன. தினகைன் கோதிட மைரில் இவர் 

எழுதிய “என்கனோட ரோசி நல்ல ரோசி” என்ை ததாடர் 

வந்து தகாண்டிருக்கின்ைது. மாதமிரு முலை வரும் 

ஆன்மீகம் இதழில் ‘மர ெழிபோட்டின் கெர்கசளத் 

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

கதவியும், உலகளோவிய கோளி ககோட்போடு’ கபான்ை 

ஆன்மீகக் கட்டுலைகள் தவளிவருகின்ைன. 
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1. எம்.ஜி.ஆரின் ேிழல், ேிஜம், 

ேிரே்தரம் 

 

நானள ஜபாடப்ஜபாஜைன் 

ெட்டம் – சபாதுவில்  

நன்னம புரிந்திடும் திட்டம்  

நாடு நலம் சபறும் திட்டம்  

என்று நாஜடாடி மன்னன் 

படதத்ில் பாடிய படிஜய 

எம்.ஜி.ஆர ் ஆட்சிக்கு 

வந்ததும் பல மக்கள் 

நலத்திட்டங்கனள 

நினைஜவை்றினார.் 

ஒப்பனனயும் ஒரிஜினலும் 

ஒன்றுகலந்ததாக 

எம்.ஜி.ஆரின் வாழ்க்னக 

அனமந்துவிட்டதால் அவனர 

சினிமா எம்.ஜி.ஆர ் என்றும் 

அரசியல் எம்.ஜி.ஆர ் என்றும் 

பிரிதத்ுப் பாரக்்க 

இயலவில்னல. 

உலகப் சபாருளாதாரக் சகாள்னகயில் மாற்றம்  

எம்.ஜி.ஆர ் சினிமாவில் தனது ஹீஜரா அந்தஸ்னத தக்க 

னவதத்ுக்சகாள்ள பாடுபட்டனதப்ஜபாலஜவ  முதல்வர ்

சபாறுப்ஜபை்ைதும் அனத தக்கனவக்க பல ெவால்கனளெ ்

ெந்தித்தார.் அவரது ஆட்சிக்காலம் அவருக்கு மலர ்

பானதயாக அனமயவில்னல. மாைாக சபரும் 

ஜபாராட்டக்களமாக அனமந்தது. மக்களின் முழு 

நம்பிக்னகனய அவர ் சபை்றிருந்ததால் அவர ் அதிலும் 

சவை்றிசபை்ைார.் அவர ் முதல்வரான காலகட்டத்தில் 

ெரவ்ஜதெப் சபாருளாதாரத்தில் பல சகாள்னக மாை்ைங்கள் 

ஏை்பட்டன. LPG எனப்படும் Liberalization, Privatization, 

Globalization அதாவது தாராளமயமாக்கல்  

தனியாரம்யமாக்கல் மை்றும் உலகமயமாக்கல் 

சகாள்னககள் தீவிரமாக இந்தியாவில் ஜவரூன்ை 
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சதாடங்கின. இந்நினலயில் அவர ் பல மக்கள் 

நலத்திட்டங்களுக்காக மதத்ிய அரசுடன் ஜபாராடினார.் 

ஏனழ மக்களுக்கு அரசு உதவ ஜவண்டும் என்ை ஜொெலிெ 

சகாள்னக வலுவிழக்க சதாடங்கிய காலகட்டம் அது.  

சபாதுவுனடனம சகாள்னக சிதைடிக்கப்பட்ட காலம். மக்கள் 

அவரவர ் சொந்த முயை்சியில் ஜதனவயானவை்னை சபை 

ஜவண்டுஜம தவிர அரனெ எதை்கும் எதிரப்ாரக்்க கூடாது 

என்ை சகாள்னக பிரொரம் சதாடங்கியது. இந்நினலயில் 

1977இல் முதல்வர ்சபாறுப்ஜபை்ை எம்.ஜி.ஆர ்தன் படங்களில் 

“நான் ஆனணயிட்டால் அது நடந்துவிட்டால்-- இங்கு 

ஏனழகள் ஜவதனனப்படமாட்டார’்’ என்று பாடியது 

சபாய்யாகிவிடக் கூடாது என்ை சிந்தனனயில் மிகவும் 

கவனமாகத் தான் சினிமாவில் நடித்துக்காட்டிய படி மக்கள் 

மீது அக்கனை சகாண்டவராக ஒவ்சவாரு திட்டத்னதயும் 

செயல்படுதத்ினார.்   

எம்.ஜி.ஆர ் தன் ஆட்சிக்காலதத்ில் சபரிய அளவில் 

சதாழிை்ொனலகள் அனணக்கட்டுகள் ஜமம்பாலங்கள் 

ஜபான்ைவை்னை உருவாக்காவிட்டாலும் மக்களின் அன்ைாட 

வாழ்க்னக பிரென்ன இல்லாமல் இருக்கும்படி கவனிதத்ுக் 

சகாண்டார.் சபண்களும் பிள்னளகளும் பாதுகாப்பாக 

உணரந்்தனர.் பசிக் சகாடுனமயால் சிறுவரக்ள் சிறுமிகள் 

தவைான பானதயில் ஜபாகும் சூழ்நினல ஏை்படாதபடி 

பாரத்த்ுக்சகாண்டார.் ெதத்ுணவு முனையான கல்வி 

வழங்கப்பட்டதால் அவரக்ள் வளரந்்ததும் ஜவனல வாய்ப்பு 

சபை்ைனர.் நடுத்தரக் குடும்பங்களில் இரு பிரிவுகள் 

ஜதான்றியது, திமுக ஆட்சியில் ஜவனலயில்லா ஜபாராட்டம் 

கடுனமயாக இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர ் காலத்தில் அந்நினல 

குனையத் சதாடங்கியது. சபண்களுக்கும் ஜவனல 

கினடத்தது. ெதத்ுணவு திட்டத்திை்காக அவர ் ஒஜர நாளில் 

பத்தாயிரம் சபண்களுக்கு ஜவனல அளிதத்ார.் இது 

இந்தியாவில் இதுவனர நடந்திராத ொதனனயாகும். 

கல்லூரிகளில் ஜவனல வாய்ப்புக் கல்வி அறிமுகமானதால் 

இனளஞரக்ளினடஜய நம்பிக்னக ஜதான்றியது.  
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‘சதாழிலாளி’ யாக எம்.ஜி.ஆரின் ேலத் திட்டங்கள் 

ஏனழ பங்காளன் என்று மக்களால் அனழக்கப்பட்ட 

எம்.ஜி.ஆர ் அதை்கு எடுதத்ுக்சகாண்ட முயை்சிகள் ஏராளம். 

ரிக்ஷாக்காரனாக  சபயின்டராக  வண்டி இழுக்கும் 

சதாழிலாளியாக  பரிெஜலாட்டியாக  கிணறு தூர ்

வாருபவராக பல ஜவடங்களில் நடிதத்ு மக்கள் மனதில் 

இடம்பிடிதத்ார.் இதனால் அவர ் மீது மிகுந்த நம்பிக்னகயும் 

எதிரப்ாரப்்பும் சதாழிலாளிகளினடஜய காணப்பட்டது. 

அவரக்ள் எதிரப்ாரத்்தபடிஜய எம்.ஜி.ஆரும் சநெவாளர ் 

தீப்சபட்டி சதாழிலாளர ் மை்றும் பனனஜயறும் 

சதாழிலாளிகளுக்கு விபதத்ு நிவாரணத் திட்டதன்த 

அறிமுகம் செய்தார.்  

மீனவ ேண்பனாக எம்.ஜி.ஆரின் ேலத்திட்டங்கள் 

படஜகாட்டியாக வந்து “தனர ஜமல் பிைக்க னவத்தான் –

எங்கனள தண்ணீரில் பினழக்க னவதத்ான்; கனர ஜமல் 

இருக்க னவத்தான் –சபண்கனள  கண்ணீரில் குளிக்க 

னவத்தான்’’ என்று ஜொக கீதம் இனெதத் எம்.ஜி.ஆர ்தன்னன 

மீனவ நண்பனாக நினல நிறுதத்ும் முயை்சியில் 

அவரக்ளுக்சகன சிைப்பு வீட்டு வெதி திட்டத்னத அறிமுகம் 

செய்தார.் இதனால் கடை்கனரயில் குப்பங்களின் 

குடினெகளில் வாழ்ந்து வந்த இவரக்ளின் நினல வினரவில் 

மாறியது. 

“ஒளி விளக்கு’’ அளித்த எம்.ஜி.ஆர ்

இருனள அகை்றி எம்.ஜி.ஆர ் நம் வாழ்வில் ஒளி 

விளக்ஜகை்றுவார ் என்ை நம்பிக்னகயில் வாக்களித்த 

மக்கனள அவர ் ஏமாை்ைாமல் வீட்டுக்சகாரு விளக்கு 

திட்டதன்த நனடமுனைப்படுதத்ினார.் குடினெகளுக்கு 

இலவெ மின்ொரமும் அளித்து அந்த விளக்னக ஒளிரெ ்

செய்தார.் இதனால் ஏனழ குழந்னதகள் தங்கள் வீட்டிஜலஜய  

இரவில் படிதத்னர.் வீட்டில் மின்ொர விளக்கு இல்லாத ஜபாது  

ஊர ் மந்னதயில் உள்ள  சபாது விளக்கில் சிறுவரக்ள் 

படிப்பதுண்டு. ஆனால் அங்ஜகயும் தாழ்த்தப்பட்ஜடார ்

சென்று படிக்க இயலாது. கிராமங்களில் அதிகாரம் 



Tamil Heritage Foundation International

 

11 
 

பனடதஜ்தாராக உயர ் ொதியினர ் இருந்ததால் ஏனழ தலித ்

குழந்னதகள் படிக்க விளக்கின்றி சிரமப்பட்டனர.் எனஜவ  

இவரக்ள் வீட்டில் காடா விளக்கில் படிதத்ு வந்தனர.் 

‘ோநடாடி’ எம்.ஜி.ஆரின் சாதிக் சகாடுனமக்கு எதிரான 

திட்டம் 

நாஜடாடி படத்தில் எம்.ஜி.ஆர ் தாழ்த்தப்பட்டவரின் மகன் 

என்பதால் அவனர எடுதத்ு வளரத்த்வரின் சொதத்ு 

ஏராளமாக அவருக்கு இருந்தும் அவருக்குெ ்

ொதிக்சகாடுனம பை்றி பிரொரக் கூட்டங்களில் ஜபசி வரும் 

ஒரு தமிழாசிரியஜர சபண் சகாடுக்க மறுத்துவிடுவார.் 

தாயின் மடியில் படதத்ிலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு இஜத கனததான். 

பணக்காரரான அவனரப் பாரத்த்ு எம்.ஆர.்ராதா என்ன 

ொதிஜயா என்ன குலஜமா என்று ஏளனமாகப் ஜபசுவார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் ஆட்சிக்காலத்தில் கிராமங்களில் முன்சீஃப் 

கரன்ம் ஜபான்ை சபாறுப்புகளில் இருப்பவரக்ள் உயர ்

ொதியினர ் என்பதால் அவரக்ளில் பலர ்

தாழ்தத்ப்பட்ஜடாரிடம் பாரபட்ெமாக நடக்கின்ைனர ்

என்பனத அறிந்து அந்தப் பதவிகனள ஒழிதத்ார.் அரசுத ்

ஜதரவ்ு மூலமாக கிராம நல அதிகாரி [வி.ஏ.ஓ] சபாறுப்புக்கு 

ஆட்கள் ஜதரந்்சதடுக்கப்பட ஜவண்டும் என்ை புதிய 

முனைனய அறிமுகம் செய்தார.் இப்ஜபாது 

தாழ்தத்ப்பட்டவரக்ளும் கிராம நிரவ்ாக அதிகாரியாகப் 

சபாறுஜபை்ைனர.்  

விவசாயி எம்.ஜி.ஆரின் ேலத்திட்டங்கள் 

எம்.ஜி.ஆர ் தான் நடிதத் விவொயி ஒரு தாய் மக்கள் 

படங்களில் நவீன விவொய முனைகள் மை்றும் 

கூட்டுப்பண்னண விவொயதத்ின் முக்கியதத்ுவம் பை்றி 

உணரத்த்ியிருப்பார.் அவர ் முதல்வரானதும் 325 

ஜகாடிக்கான விவொயக் கடனன தள்ளுபடி செய்தார.் 

பாெனத்துக்காக 3.31  இலட்ெம் பம்பு செட்களுக்கு மின் 

இனணப்பு வழங்கினார.் ஜபரிடர ்காலங்களில் விவொயிகள்  

நஷ்டமனடயக் கூடாது என்பதை்காகப் பயிர ் பாதுகாப்பு 

காப்பீடு திட்டத்னத சகாண்டு வந்தார.் 
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விதனவயின் கரிசனம்  

உனழக்கும் கரங்கள் படதத்ில் குமாரி பத்மினி 

இளம்விதனவயாக நடிப்பார.் எம்.ஜி.ஆர ் மீது 

ஆனெப்படுவார.் எம்.ஜி.ஆர ் இணங்காததும் ஒரு ஜபாலிெ ்

ொமியாரிடம் தன்னன இழந்துவிடுவார.் அதன்பிைகு 

எம்.ஜி.ஆர ் அந்தெ ் ொமியானர அடிதத்ு உனதத்து திருதத்ி 

குமாரி பதம்ினிக்குத் திருமணம் செய்துனவப்பார.் இது 

சினிமா கனத. நிேத்திலும் எம்.ஜி.ஆர ் விதனவ சபண்கள் 

மீது மிகுந்த அக்கனை சகாண்டிருந்தார.் விதனவகனள 

மறுமணம் செய்ஜவாருக்கு ரூ. 5,300 ஊக்கதச்தானக 

வழங்கும் திட்டத்னத அறிமுகம் செய்தார.் இதனால் 

ஆயிரக்கணக்கான விதனவகள் பலனனடந்தனர.் 

ஒருமுனை ஒருவர ் எம்.ஜி.ஆரிடம் வந்து விதனவகள் தன் 

கணவரின் ஜவனலனய வாரிசு முனைப்படி 

சபை்றுக்சகாண்டு பின்பு மறு திருமணம் செய்கின்ைனர.் 

இது முதல் கணவருக்குெ ் செய்யும் துஜராகம் இல்னலயா? 

மறுமணம் செய்துசகாண்டால் முதல் கணவரால் கினடத்த 

ஜவனலனய விட்டுவிட ஜவண்டும் என்று ஆனணயிடுங்கள் 

தனலவஜர என்று ஜவண்டினார.் அதை்கு எம்.ஜி.ஆர ் “அந்த 

விதனவப்சபண்ணின் ெம்பளத்துக்காகத்தான் பலர ் மறு 

மணம் செய்கின்ைனர.் அவளுக்கு ஜவனல ஜபாய்விட்டால் 

அவனும் அவனள விட்டு ஜபாய்விடுவான். ஜவனலதான் 

விதனவக்கு பலம். அனத நாம் சகடுக்கக் கூடாது” என்ைார.் 

எம்.ஜி.ஆரின் இந்த பதில் ஆண்கள் மை்றும் சபண்களின் 

உளவியனல அவர ் நன்ைாகப் புரிந்துனவதத்ிருப்பனதயும் 

விதனவ சபண்கள் நல்ல முனையில் வாழ ஜவண்டும் என்று 

அவர ்கருதியனதயும் புலப்படுத்துகிைது. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர ்

தன் ஆட்சிக்காலதத்ிஜலஜய இந்தெ ் ெலுனகனய விதனவ 

சபண்களுக்கு வழங்கிவிட்டார.் 

னெக்கிளில் டபுள்ஸ் ஜபாகவும் எம்.ஜி.ஆர ் காலதத்ில் 

அனுமதி வழங்கப்பட்டது சபண்களுக்கு மிகவும் 

மகிழ்ெச்ினய அளிதத்து. அதன்பிைகு னெக்கிளில் 

கணவனும் மனனவியுமாக சினிமாவுக்கும் மை்ை 

விஜெஷங்களுக்கும் ஜபாக ஆரம்பித்தனர.் இது சிறிய 
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உத்தரவு என்ைாலும் சபரியளவில் மக்கள் மனனத 

மகிழ்ெச்ிக் கடலில் ஆழ்தத்ியனத மறுக்க இயலாது. 

எம்.ஜி.ஆரின் தமிழ்ப் பற்றும் பணியும் 

ஐந்து வயது முதல் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த எம்.ஜி.ஆருக்குத ்

தாய்சமாழி ஜவைாயினும் தமிஜழ தன் சமாழியாகி விட்டது. 

திமுக கட்சியில் அவர ் இனணந்திருந்ததும் அவருக்குத ்

தமிழின் மீது அதிக பை்று உண்டாகக் காரணமாயிை்று. 

அவரது முதல் சொந்தப் படமான நாஜடாடி மன்னன் 

“செந்தமிஜழ வணக்கம் --  திராவிடர ் வாழ்வினன சீஜராடு 

விளக்கும் செந்தமிஜழ வணக்கம்’’ என்ை தமிழ்த்தாய் 

வாழ்தஜ்தாடு சதாடங்கும். இப்பாடல் இன்று மதிமுக 

கட்சியினரின் இனை வணக்கப் பாடலாக உள்ளது.  

கனலஞர ் கனத வெனம் எழுதி எம்.ஜி.ஆர ் நடிதத் எங்கள் 

தங்கம் படத்தில் “என் ொம்பலும் தமிழ் மணந்து ஜவக 

ஜவண்டும்’’ என்பார.் அவருக்கு இயை்னகயாகஜவ தமிழ் 

சமாழியின் மீது பை்றும் ஆரவ்மும்  இருந்ததால் அவர ்

தானும் பல தமிழ் நூல்கனள வாசிதத்ு தன் தமிழறினவ 

வளரத்த்ுக்சகாண்டார.் படித்த தமிழறிஞரக்ளிடமும் 

பலவை்னை ஜகட்டறிந்தார ் அவர ் முதல்வர ் சபாறுப்ஜபை்ை 

பிைகு கி.ஆ.சப. விசுவநாதம் சத.சபா. மீனாட்சிசுந்தரனார ்

பன்சமாழிப்புலவர ் ஜதவஜநயப்பாவாணர ் ஜபான்ை 

தமிழறிஞரக்னள சகௌரவித்து மணிமண்டபங்கள் 

எழுப்பினார.் மதுனர காமராெர ் பல்கனலக்கழக துனண 

ஜவந்தர ் சத. சபா. மீனாட்சி சுந்தரனார ் இைந்து ஒரு 

மாதத்துக்குள் அவருக்குெ ் சினல னவக்கும் ஜகாரிக்னக 

முன்னவக்கப்பட்டு சினல பணிகள் துரிதமாக நடந்தன. சத 

சபா மீ அவரக்ளின் தனமயனார ் ெதாவதானி சத. சபா. 

கிருஷ்ணொமி பாவலரின் பதி பக்தி ஜமனட நாடகதத்ில் 

எம்.ஜி.ஆர ் நடிதத்ிருக்கிைார.் அது தினரப்படமாக இருந்த 

ெமயத்திலும் எம்.ஜி.ஆர ் அதில் நடிப்பதாக இருந்தது. ஆக 

அவரக்ள் குடும்பதத்ுக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கும் இருந்த நீண்ட 

நாள் சதாடரப்ு சினல சதாடரப்ான பணிகனள 

வினரவுபடுத்தியது. எம்.ஜி.ஆர ் தன் பதவிக் காலதத்ில் 
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தமிழ்தச்தாண்டு செய்த சபருமக்களின் பிள்னளகளுக்கு 

மருத்துவக் கல்லூரியில் 2% ஒதுக்கீடு வழங்கினார.்  

1981இல் தன் சதாகுதியான மதுனர ஜமை்கில் ஐந்தாம் 

உலகத்தமிழ் மாநாடு நடதத்ினார.் அதன் சதாடக்க 

விழாவில் சிறிய சபரிய என அனனத்துக் கட்சித ்

தனலவரக்ளும் சிைப்புனரயாை்றி அந்த மாநாட்டில் 

பங்ஜகை்கெ ் செய்தார.் அப்ஜபாது சபாதுமக்களும் 

இம்மாநாட்டில் பங்ஜகை்று மகிழும் வனகயில் அவரக்ள் 

கண்டும் ஜகட்டும் ரசிக்க முதத்மிழ் அரங்கங்கனளயும் 

மாசபரும் சபாருட்காட்சி ஒன்னையும் நடத்தினார.் 

பல்கனலக்கழகத்தில் கருத்தரங்குகளில் அறிஞர ்

சபருமக்கள் ஆராய்ெச்ி கட்டுனரகனள வழங்கி 

விவாதங்கள் நடத்தினர.்  

மதுனர ஜமை்கில் ஜரஸ்ஜகாரஸ்் னமதானதத்ில் ேனவரி 

ஒன்று முதல் பத்து நாள்கள் வனர தமிழகத்து மக்கள் 

இலட்ெக் கணக்காஜனார ் தமிழில் தனல சிைந்த 

ஜபெெ்ாளரக்ளும் கவிஞரக்ளும் கனலஞரக்ளும் நடத்திய 

கவியரங்கம் பட்டி மன்ைம் நாட்டிய நாடகம் இன்னினெ 

கெஜ்ெரி, ஜபான்ைவை்னை கண்டும் ஜகட்டும் ரசிதத்னர.் 

எம்.ஜி.ஆர ் ஜவறு எந்த ஆட்சியிலும் ஜவறு எந்த முதல்வரும் 

தமிழுக்குெ ் செய்யாத ஒன்னை தம் ஆட்சியில் செய்தார.் 

அதுதான் தஞ்னெயில் தமிழுக்சகன்று ஆயிரம் ஏக்கர ்

பரப்பில் தமிழாராய்ெச்ிக்சகன்று அவர ்சதாடங்கிய தமிழ்ப் 

பலகனலக்கழகம் ஆகும். ஆனால் எம்.ஜி.ஆருக்குப் பின் 

வந்த முதல்வரக்ள் அவரது ஜநாக்கத்னத 

பாழ்படுத்திவிட்டனர.் இப்பல்கனல உலகதத்ரத்துக்கு 

உயரந்்திருக்க ஜவண்டிய ஓர ்அனமப்பாகும்.  

மகாகவி பாரதியார ் நூை்ைாண்டு விழானவ எம்.ஜி.ஆர ்

சிைப்புை நடதத்ினார.் அவர ் ஆட்சிக்காலத்தில் இன்னும் பல 

வனகயில் அவர ் தமிழுக்கும் தமிழ்ப் சபரிஜயாருக்கும் 

உதவினார ்
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ேல்ல ேல்ல பிள்னளகனள ேம்பியிருே்த எம்.ஜி.ஆர ்

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படதத்ில் குழந்னத ரசிகரக்ளுக்காக தனிக் 

காட்சிகளும் பாடல்களும் காசமடியன் செய்யும் சில 

ஜவடிக்னக ெண்னடகளும் னவதத்ிருப்பார.் தனது 

ததத்ுவப்பாடல்கனள அவை்றின் பல்லவினய இரண்டு வயது 

நிரம்பிய குழந்னத பாடும்படியாக எளினமயாக எழுத 

ஜவண்டும் என்பார.் என் அண்ணனுக்கு ஒன்பது 

குழந்னதகனளக் சகாடுத்த இனைவன் எனக்கு ஒரு குழந்னத 

கூட சகாடுக்கவில்னலஜய என்று வென கரத்்தா அரூர ்

தாசிடம் கவனலப்பட்ட எம்.ஜி.ஆர ் சிறு குழந்னதகள் தன் 

வீட்டில் வந்து வினளயாடுவனத சபரிதும் விரும்பினார.் 

குழந்னதகள் நல்ல பண்புடனும் பழக்க வழக்கத்துடனும் 

வளரக்்கப்பட ஜவண்டும் என்பதில் கவனமாக இருந்தார.் 

அதனால்தான் முதல்வரானதும் குழந்னதகளுக்காக நல்ல 

பல திட்டங்கனள அறிமுகம் செய்தார.் 

ஆட்சியிலும் நசாறு நபாட்ட எம்.ஜி.ஆர்  

ஏழு வயதில் ொப்பாட்டுக்கு வழியின்றி நாடக கம்சபனியில் 

ஜெரந்்து நடிதத் எம்.ஜி.ஆர ் அந்த நினலனம தமிழகக் 

குழந்னதகளுக்கு வரக் கூடாது என்று விரும்பினார.் 

காமராேனர தன் தனலவராகவும் அண்ணானவ தன் 

வழிகாட்டியாகவும் சகாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர ் காமராேர ்

சகாண்டுவந்த பள்ளிக்குழந்னதகளுக்கான மதிய உணவு 

திட்டதன்த விரிவு படுதத்ி ெதத்ுணவுத் திட்டமாக 

அறிவித்தார.் காமராேர ் அறிமுகப்படுத்திய திட்டதத்ில் 

குழம்பு  கறிகாய் ஜபான்ைனவ கினடயாது. அது பசிக்கான 

உணவு மட்டுஜம. ஆனால் ஆரம்பம் முதல் தன் வாழ்வில் 

உடல் நலம் உடல் பயிை்சி ஆகியவை்றில் ஈடுபாடு காட்டி 

வந்த எம்.ஜி.ஆர ் குழந்னதகளுக்கான ெத்துணவுத ்

திட்டதத்ில் அவரக்ளின் உடல்நலனனக் காக்கும் ெதத்ுகள் 

இருக்க ஜவண்டும் என்று விரும்பியதால் இதத்ிட்டதத்ில் 

ஜொறு, பருப்பு, காய்கறி, கீனர ஆகிய அனனதத்ும் கலந்து 

ெமவிகித உணவாக வழங்கப்பட்டது.  
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எம்.ஜி.ஆரின் ெதத்ுணவுத் திட்டம் பிைந்த நான்கு மாதக் 

குழந்னத முதல் பதிஜனழு வயது மாணவரக்ள் 

வனரக்குமாகெ ் ஜெரத்்து திட்டமிடப்பட்டது. நான்கு மாதக் 

குழந்னதக்குெ ் ெதத்ுணவு மாவு உருண்னட கானல 

பதிஜனாரு மணிக்கு வழங்கப்படும் அனத தாய்மார ் வந்து 

வாங்கி குழந்னதகளுக்கு ஊட்ட ஜவண்டும் இப்ஜபாது அந்த 

நினல மாறிவிட்டது. ெத்துமாவு பாக்சகட்டுகனளத ்

தாய்மாரிடம் வீட்டுக்குெ ் ெதத்ுணவு ஆயாமார ்

சகாடுத்துவிடுகின்ைனர.் காமராேர ் அரசுப் பள்ளிகளுக்கு 

மட்டும் எனத் சதாடங்கிய இதத்ிட்டம் எம்.ஜி.ஆர ்ஆட்சியில் 

அரசு உதவி சபறும் அனனதத்ுப் பள்ளிகளுக்கும் 

விரிவுபடுதத்ப்பட்டது. பள்ளி செல்லும் குழந்னதகளுக்குக் 

காலணி மை்றும் சீருனட என எம்.ஜி.ஆர ் குழந்னதகள் 

நலத்திட்டங்கனளக் சகாண்டுவந்தார,் பள்ளிக் 

குழந்னதகளுக்கு இலவெ சீருனட வழங்க பிரதமர ் ராஜீவ் 

காந்தியிடம் உதவி ஜகட்டுப் ஜபாயிருந்தஜபாது அதிகாரிகள் 

காலம் தாழ்த்தினர ் உடஜன ஜகாபப்பட்டு எம்.ஜி.ஆர ்

புைப்பட்டுவிட்டார.் இவரக்ள் சகாடுக்காவிட்டால் நாம் 

வீட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் என வசூலித்து இதத்ிட்டத்னதக் 

சகாண்டுவருஜவாம் என்ைார.் அதன்பிைகு அவனரெ ்

ெமாதானப்படுத்தி பிரதமரின் உதவியாளர ் எம்.ஜி.ஆனர 

அனழத்து நிதி உதவி செய்வதாக ஒப்புக்சகாண்டார.் இந்தத் 

துணிெெ்ல் எம்.ஜி.ஆர ் கூடப் பிைந்தது ஆகும். அவர ்  தான் 

செய்ய நினனத்தனத செய்து முடிக்க ஜவண்டும் என்ை 

முனனப்புடன் செய்து சவை்றி சபறுவார.்  

தமிழகத்தில் ெத்துணவுத் திட்டம் சகாண்டுவர ஜவண்டும் 

என்று எம்.ஜி.ஆர ்கூறிய ஜபாது அரசு அதிகாரிகள் அரசிடம் 

அவ்வளவு நிதி இல்னல என்ைனர.் உடஜன எம்.ஜி.ஆர ்

ஜகாபத்துடன் உங்கள் நிதிஜய ஜதனவயில்னல என் 

மக்களிடம் நிதி சபை்று நான் இதத்ிட்டதன்த 

நினைஜவை்றுகிஜைன் என்ைார.் உடஜன ெதத்ுணவு நிதி 

ஒன்னை அறிவித்தார.் நல்ல உள்ளங்கள் தாராளமாக 

உதவின. அவனர வளரத்்துவிட்ட தினரயுலகினர ் முதலில் 

உதவ முன்வந்தனர.் பின்பு சதாழிலதிபரக்ள் வந்தனர.் பலர ்

தம் ஒரு நாள் ெம்பளத்னத ஒரு மாத ெம்பளத்னதக் 
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சகாடுத்து உதவினர.் இது உலகுக்ஜக ஒரு முன்ஜனாடி 

திட்டமாக உருவாயிை்று.  

கல்வித் திட்டம்  

ெரவ்ஜதெப் சபாருளாதாரக் சகாள்னக காரணமாக 

தனியாரம்யமாக்கல் வினரந்து வந்ததால் பள்ளிக்கல்வி 

முடித்த மாணவரக்ளுக்கு ஜவனல வாய்ப்புக் கல்வி 

வழங்குவதை்கான வாய்ப்பும் எம்.ஜி.ஆர ் காலதத்ில் 

அனமந்தது. தன்னிடம் வந்து ஜவலூர ் மாவட்ட 

மாணவரக்ளுக்குப் படிக்க கல்லூரிகள் இல்னல, அரசு ஒரு 

கல்லூரி சதாடங்க ஜவண்டும் என்று அவரது அனமெெ்ர ்

விசுவநாதன் ஜகட்டார ் உடஜன எம்.ஜி.ஆர ் நீங்கஜள ஒரு 

கல்லூரி ஆரம்பியுங்கள். இந்த அரசு உங்களுக்கு ஜவண்டிய 

உதவிகனளெ ் செய்யும் என்ைார.் அப்படி 

ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் இன்னைய வி.ஐ.டி அகாடமி. 

எம்.ஜி.ஆர ் ஆதரவுடன் பல அதிமுக கட்சியினர ்

பாலிசடக்னிக் சதாழிை்பயிை்சி கல்லூரிகனளயும் சுயநிதி 

கல்லூரிகனளயும் சதாடங்கி நடதத்ினர.் இவை்றில் 

எம்.ஜி.ஆர ் ஏனழ மாணவரக்ளுக்கு 25% இலவெ 

ஒதுக்கீட்னடப் ஜகட்டுப் சபை்ைார.் மை்ை மாணவரக்ளுக்கு 

இக்கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் வசூலிக்கலாம் என்ை 

ெட்டம் இயை்றினார.் ஏனழ மாணவரக்ள் இலவெத் 

சதாழிை்கல்வி சபை்ைனர.் இனவ இன்று ெரவ்ஜதெ தரத்துடன் 

பல்கனலக்கழகங்களாக சவளிநாட்டு மாணவரக்ளும் 

சவளி மாநில மாணவரக்ளும் படிக்கும் கலாலயமாக 

திகழ்கின்ைன. எம்.ஜி.ஆர ்ஆட்சியின்ஜபாது சதாழில் பயிை்சி 

அல்லது ஜவனல வாய்ப்புள்ள சதாழிை்படிப்புகனளப் படித்த 

மாணவரக்ள் ஜவனலக்குப் ஜபாய் னக நினைய 

ெம்பாதிதத்னர.் எம்.ஜி.ஆரின் குழந்னத நலத்திட்டம் அவரது 

ஆட்சியில் சவை்றி சபை்ைது. 

ேினறவு 

எம்.ஜி.ஆர ் தான் சினிமாவில் சொல்லிய விஷயங்களும் 

அவர ் ஆட்சியில் அவர ் அறிமுகம் செய்த திட்டங்களும் 

ஏைதத்ாழ ஒன்ைாகஜவ இருந்ததனால் இன்ைளவும் அவனர 
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மக்கள் மைக்கவில்னல. அவரது ஒரிஜினல் முகமும் 

ஒப்பனன முகமும் அதிக வித்தியாெமின்றி ஒஜர மாதிரி 

இருக்கும்படி அவர ் ஆரம்பத்தில் கவனிதத்ுக்சகாண்டார.் 

இது காலப்ஜபாக்கில் அவருக்கு மாசபரும் புகனழயும் 

சவை்றினயயும் தரும் அம்ெமாக மாறிவிட்டது. இந்த 

ஒை்றுனம சதாடக்கத்தில் அவர ் மக்கள் மத்தியில் புகழ் 

சபை உதவியது;  இந்தப் புகஜழ அவர ் முதல்வரானதும் 

சினிமாவில் சொன்னபடி மாை்ைங்கனளக் சகாண்டுவரவும் 

மக்கள் நலத்திட்டங்கனள நனடமுனைப்படுத்தவும் 

ஊக்கமளிதத்து. 
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2. எம்.ஜி.ஆர் சதாடங்கி னவத்த 

ஆன்மீகப் புரட்சி..!  

எம்.ஜி.ஆர ் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவாளராக 

இருந்தஜபாது கழுத்தில் தாமனர மணி மானல அணிந்து 

கதருடுதத்ி ஜகாயிலுக்குப்  ஜபாய்வந்தார.் தன் இனை 

நம்பிக்னகனய சவளிப்பனடயாகத் சதரிவிதத்ார.் 

‘ஆண்டவன் வழிவிடுவான் , ‘ஆண்டவனுக்குத் சதரியும்’ 

என்று எதை்சகடுத்தாலும் ஆண்டவன், ஆண்டவன் என்று 

இவர ் ஜபசுவனதக் ஜகட்டு மை்ைவரக்ள் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

‘ஆண்டவன்’ என்ஜை பட்டப்சபயர ்னவதத்ுவிட்டனர.் 

 

படப்பிடிப்புத்தளதத்ில், ‘ஆண்டவன் எங்ஜகய்யா? 

ஆண்டவனுக்கு கார ் ஜபாய்விட்டதா’ என்று எம்.ஜி.ஆனர 

‘ஆண்டவன்’ என்ை பட்டப்சபயரால் குறிப்பிட்டு ஜபசினார.் 

தன்னன ஆண்டவஜன என்று அனழதத்ுப் ஜபசுஜவாரிடம் 

எம்.ஜி.ஆரும் பதிலுக்கு ‘ஆண்டவன்’ என்ஜை அவரக்னள 

அனழத்துப் ஜபசினார.் ஆனால் அவர ் திமுகவில் ஜெரந்்த 

பின்பு ஆண்டவஜன என்று அவர ் மை்ைவரக்னள அனழதத்ுப் 
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ஜபசுவதில்னல. மை்ைவரக்ள் பனழய பழக்கதத்ின் 

காரணமாக எம்.ஜி.ஆனர ‘ஆண்டவஜன’ என்று அனழப்பனத 

நிறுத்தவில்னல. ஆண்டவன் என்ை சபயரால் எம்.ஜி.ஆனர 

இவரக்ள் சதாடரந்்து அனழத்து வந்தனர.் 

திமுக-வில் எம்.ஜி.ஆர ்

அண்ணாவினால் ஈரக்்கப்பட்டு எம்.ஜி.ஆர ் திமுகவில் 

இனணந்த பின்பு ஜகாயிலுக்குப் ஜபாவனத நிறுதத்ிவிட்டார.் 

ஒருமுனை திருப்பதிக்குப் ஜபாய் கடவுனளப் பாரக்்க 

முடியாத காரணதத்ால் இனி ஜகாயிலுக்குப் ஜபாவதில்னல 

என்று முடிவு எடுத்ததாகவும் சதரிவித்தார.் இதனால் இவர ்

சதய்வமறுப்புக் சகாள்னகனய ஏை்றுக்சகாண்டதாக 

திமுகவினர ் அகமகிழ்ந்தனர.் அஜத ஜவனளயில் திமுகவில் 

அப்ஜபாது இருந்துவந்த சிவாஜிகஜணென் தன் 

குடும்பதத்ாருடன் திருப்பதிக்குப் ஜபாய் வந்ததால் 

திமுகவினர ் அவனர சகாள்னக விஜராதியாகப் பாரத்்தனர.் 

‘திருப்பதி கஜணொ, திரும்பிப் ஜபா’ எனெ ் சொல்லி 

திமுகவிலிருந்து அனுப்பிவிட்டனர.் ஆக இப்ஜபாது திமுக 

உறுப்பினரான எம்.ஜி.ஆர ் ஜகாயில் ஜபாகும் பழக்கம் 

இல்லாதவர.் தினரப்படங்களிலும் ொமி படங்கனளக் கூட 

வணங்காதவர ் என்ை எண்ணம் அவரது கட்சியினர ்

மத்தியிலும் ரசிகரக்ளினடஜயயும் ஆழமாகப் 

பதிந்துவிட்டது. 

சஜயலலிதாவின் ஆளுனம 

பதம்ினி, ெஜராோஜதவி உடன் ஜோடியாக நடிக்கும்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர ் ஜகாயிலுக்குப் ஜபானதாகஜவா வீட்டில் சதய்வ 

வழிபாடுகளில் கலந்து சகாண்டதாகஜவா (1953இல் 

‘சேஜனாவா’ படத்தில் அவர ் னபபிள் வாசிக்கும் காட்சி 

இருந்தது.) காட்சிகள் னவக்கப்படவில்னல. நான் ஏன் 

பிைந்ஜதன் படதத்ில் ஜக.ஆர.்விேயா சுமங்கலி பூனே செய்து 

அழும்ஜபாது பூனே முடியும் தருணதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் அங்கு 

வந்துவிடுவார.் விேயா தன் னகயில் எடுத்திருந்த 

மலரக்னள எம்.ஜி.ஆரின் கால்களில் ஜபாட்டு வணங்குவார.் 
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சேயலலிதா எம்.ஜி.ஆருடன் நடித்த படங்களில் முருகன் 

ஜகாயிலில் நின்று இருவரும் ொமி கும்பிடுவதாகக் 

காட்சிகள் இடம்சபை்ைன. ‘உங்களுக்கு சதய்வ நம்பிக்னக 

இருக்கும்ஜபாது அனத சவளிக்காட்ட தயங்குவது ஏன்? என்ை 

வினாஜவ எம்.ஜி.ஆனர ஜகாயில் காட்சிகளில் நடிக்க 

னவதத்து என்று துணிந்து கூைலாம். அதுவனரஅவர ்

மருதமனலக்குப் ஜபானது, நம்பியாருக்கு 

ெபரிமனலயாத்தினரயின் ஜபாது முதல் மானல அனுப்பியது 

என ஆன்மிக ஆரவ்ம் இருந்தாலும் அவர ் அனதத் தன் 

படங்களில் சவளிப்படுத்தவில்னல. 

காஞ்சித்தனலவன் படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் ஜபாருக்குப் 

புைப்படும் முன்பு சகாை்ைனவனய வழிபடுவனத 

ஜநரடியாகக் காட்டாமல் ஜகாயில் வாயிலிலிருந்து அவர ்

ஜதரில் கிளம்பிெ ் செல்வதாகக் காட்டுவாரக்ள். அனதப் 

ஜபால மதுனரனய மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் படதத்ில் அவர ்

ஜகாயில் திருப்பணிகளுக்குப் பணம் வழங்கியனத 

ஜகாபுரங்களின் மீது தங்கக் காசுகள் சகாட்டுவதாக ‘டபுள் 

எக்ஸ்ஜபாஷர’் முனையில் காட்டியிருப்பாரக்ள். ஆனால், 

சேயலலிதாவுடன் நடிக்கும் படங்களில் மட்டுஜம இருவரும் 

ஜோடியாகக் ஜகாயிலில் இருப்பாரக்ள். 

என் அண்ணன் படத்தில்… 

குதினர வண்டிக்காரனான எம்.ஜி.ஆரும் 

புல்லுக்கட்டுக்காரியான சேயலலிதாவும் முருகன் 

ஜகாயிலில் நின்று னககூப்பி கண்மூடி ொமி 

கும்பிடுவாரக்ள். பின்பு கண்னணத் திைந்து பாரத்த் 

எம்.ஜி.ஆர ் சேயலலிதாவிடம் நீ என்ன 

ஜவண்டிக்சகாண்டாய் என்று ஜகட்டதை்கு சேயலலிதா 

நமக்குெ ் சீக்கிரம் திருமணம் நடக்க ஜவண்டும் என்று 

ஜவண்டிக் சகாண்டதாகக் கூறுவார.் சேயலலிதா 

எம்.ஜி.ஆரிடம் இஜத ஜகள்வினயக் ஜகட்டதை்கு எம்.ஜி.ஆர,் 

தன் தங்னகக்குெ ் சீக்கிரம் திருமணம் நடக்க ஜவண்டும் 

என்று ொமியிடம் ஜவண்டியதாகக் கூறுவார.் இனைவனிடம் 

பக்திஜயாடு ஜவண்டிக்சகாண்டால் அந்தக் காரியம் 
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நடக்கும் என்ை நம்பிக்னகனய இந்தப் படக்காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர ்பகிரங்கமாக சதரிவிதத்ிருப்பார.் 

ேம்ோடு படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர ் உள்ளாட்சி ஜதரத்லில் சவை்றி சபை ஜவண்டும் 

என்று சேயலலிதா முருகன் ஜகாயிலில் ஜபாய் 

ஜவண்டிக்சகாள்வார.் பின்பு எம்.ஜி.ஆனர வில்லன்கள் 

அடித்துப் ஜபாட்டதும் அஜத ஜகாயிலில் இருவரும் தஞ்ெம் 

புகுந்த ஜபாது பூொரி அவரக்னள சவளிஜயறும்படி 

சொல்லிவிடுவார.் அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் ஆண்டவன் 

இப்ஜபாது ஜகாயினல விட்டு சவளிஜயறி விட்டான் என்று 

விரக்தியுடன் ஒரு வெனம் ஜபசுவார.் 

தனிப்பிறவி படத்தில் ‘முருகனாக’ 

முருகனின் தீவிர பக்தரான ஜதவர,் எம்.ஜி.ஆனர னவதத்ு 

எடுதத் படம் தனிப்பிைவி. இருவரும் இவரக்ள் சினிமா 

வாய்ப்பு ஜகட்டு கஷ்டப்பட்ட காலங்களில் எம்.ஜி.ஆர ்

ஆண்டவஜன என்று எதை்சகடுத்தாலும் சொல்வனதப் ஜபால 

ஜதவர ் முருகா என்று சொல்வார.் மை்ைவரக்னளக் கூட 

முருகா என்றுதான் அனழப்பார.் ஜகாபம் வந்தால் என்ன 

முருகா இப்படிெ ் செய்கிைாய் என்று ஜகவலமாக வனெ 

சமாழிகனளப் பயன்படுதத்ித் திட்டுவார.் இவரது 

தனிப்பிைவிப் படதத்ில் ஒரு பாடல்காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர ்

முருகன் ஜவடமிட்டார.் சேயலலிதா வள்ளி, சதய்வானன 

என்ை இருவராகவும் வந்தார.் அவர ் ஏகாதிபத்திய உணரவ்ு 

சகாண்டவர ் அல்லவா? எனஜவ வள்ளி, சதய்வானன என 

இரண்டு ஜவடங்கனளயும் அவஜர ஏை்று நடித்தார.் 

சிவசபருமானாக எம்.ஜி.ஆர ்

அதிமுக சதாடங்கிய பின்பும் எம்.ஜி.ஆர ் திராவிடக் 

சகாள்னகயில் பிடிப்புள்ளவராகஜவ இருந்தார.் உனழக்கும் 

கரங்கள் படதத்ில் ஜபாலிெெ்ாமியார ் ஒருவர ்

இளம்சபண்கனள மதுகலந்த தண்ணீனர தீரத்த்ம் எனக் 

சகாடுத்து மயங்க னவதத்ு சகடுப்பனத ஜநரடியாகக் காட்டி, 
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அந்தெ ் ொமியானர காலால் எட்டி உனததத்ு ‘துவம்ெம்’ 

செய்திருப்பார.் 

இப்படத்தில் சிவசபருமான ஜவடதத்ில் ‘ருதர்தாண்டவமும்’ 

ஆடியிருப்பார.் சிவசபருமாஜன ஜநரில் வந்து வில்லன்கனள 

உனததத்ு அடிப்பதாக அக்காட்சி அனமந்திருக்கும். 

மதுனரவீரனுக்கு பூனே ஜபாடும் பாடல்காட்சியும் 

இப்படத்தில் இடம்சபறும். 

ஸ்ரீமுருகன் (1946) படத்தில் மாலதி பாரவ்தியாகவும் 

நடிதத்ார.் அவரக்ள் ஆடிய சிவதாண்டவக் காட்சி 

அை்புதமாகப் படம் பிடிக்கப்பட்டது. அந்தப் படத்னத 

எம்.ஜி.ஆர ் பாரக்்க மிகவும் ஆனெப்பட்டார.் ஆனால் அந்த 

பிலிம் ஜெதம் அனடந்ததால் அவருக்குப் பாரக்்கக் 

கினடக்கவில்னல. 

எம்.ஜி.ஆரின் மூகாம்பினக வழிபாடு 

1995ல் சேயலலிதா ெட்டமன்ைத் ஜதரத்லில் 

ஜதால்வியனடயும் வனர அவர ் ஜகாயிலுக்குெ ்

சென்ைதாகஜவா பூனே, யாகங்கள் நடத்தியதாகஜவா 

சபரியளவில் தகவல்கள் இல்னல. ஜதால்விக்குப் பின்பு அவர ்

சபயரில் பிரதய்ிங்கரா ஜதவி ஜகாயிலிலும் மை்றும் ெதர்ு 

ெங்கார பூனேகளும் நடத்தப்பட்டு வந்தன. இதன் 

வினளவாகஜவா என்னஜவா அவருக்கு அடுத்த ஜதரத்லில் 

சவை்றியும் கினடத்தது. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர ் பதவியில் 

இருக்கும்ஜபாஜத தன் அண்ணனின் ெம்பந்தியும் 

இயக்குநருமான ெங்கருடன் ஜெரந்்து தன் தாய் சொல்லிெ ்

சென்றிருந்த சகால்லூர ்மூகாம்பினக ஜகாயிலுக்குப் ஜபாய் 

வழிபாடு செய்தார.் தனக்கு நாஜடாடி மன்னன் 

படசவை்றிவிழாவில் மதுனரயில் னவதத்ு மதுனர முத்துவால் 

வழங்கப்பட்ட நூறு பவுன் தங்கவானளயும் 

மூகாம்பினகக்குக் காணிக்னகயாக வழங்கினார.் அந்த 

வானள இப்ஜபாது மூலஸ்தான விக்ரகதத்ின் அருகில் 

காணலாம். அந்தக் ஜகாயிலில் அவர ் ஆதி ெங்கரரின் 

தியான அனைக்குள் அமரந்்து தியானம் செய்திருக்கிைார.் 
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எம்.ஜி.ஆர ் மூகாம்பினக ஜகாயிலுக்குப் ஜபாய்வந்தனத 

அறிந்த அதிமுகவினர ் அந்தக் ஜகாயிலுக்குப் ஜபாய்வரத ்

சதாடங்கினர.் தமிழில் மூகாம்பினக பை்றிய 

தினரப்படங்கள் வரத் சதாடங்கின. அடிமட்டத் 

சதாண்டரக்ளும் மாதந்ஜதாறும் பணம் செலுத்தி னமசூர ்

ொமுண்டீஸ்வரி, சகால்லூர ் மூகாம்பினக என ‘டூர’் 

ஜபாய்வரத் சதாடங்கினர.் ஆன்மிக சிந்தனனயும் ஸ்தல 

யாத்தினரகளும் தமிழகத்தில் எம்.ஜி.ஆரால் புத்துயிர ்

சபை்ைன. ஜகாவிலுக்குப் ஜபாவது முட்டாள்தனம் என்ை 

எண்ணம் பரவியிருந்த காலகட்டதத்ில் எம்.ஜி.ஆரின் 

மூகாம்பினக பக்தி சதய்வநம்பிக்னகயில் ஒரு திருப்பு 

முனனயாக அனமந்தது. 

எம்.ஜி.ஆரின் உடல்ேலம் நதற பிராரத்்தனன 

1952ல் திமுக சபை்ை முதல் சவை்றி முதல் 1972ல் அதிமுக 

சபை்ை சவை்றி வனர தமிழகத்தில் இந்துக்களின் சதய்வ 

நம்பிக்னக ஓர ் இருண்ட காலத்தில்தான் இருந்துவந்தது. 

நாதத்ிகர ் சவை்றி சபை்ைால் ஆத்திகர ் ஜதால்வி அனடவது 

ெகேம் தாஜன. திமுகவினர ்உெச்ித் திலகத்னத ரதத்ம் என்று 



Tamil Heritage Foundation International

 

25 
 

ஜகலி செய்வர.் திருமண் இட்டால் நூை்றிப்பதிசனான்று 

என்று னநயாண்டி செய்வர.் விபூதி பூசினால் பட்னட என்றும் 

ொம்பல் என்றும் ஏளனம் செய்வர.் 

கனலஞர ் கருணாநிதிஜய ஜநரடியாக இந்தக் ஜகலியில் 

இைங்கியதால் இந்துமத அனடயாளங்கள் சபரிதும் 

விமரெ்னதத்ுக்குள்ளாயின. இந்த நினல எம்.ஜி.ஆர ்

மூகாம்பினக ஜகாயிலுக்குெ ் சென்ைதும் மாறியது. ஜமலும் 

எம்.ஜி.ஆர ் உடல்நலமின்றி அசமரிக்காவில் இருந்த ஜபாது 

அவரது ரசிகரக்ள் நடத்திய வழிபாடுகள் தமிழகதத்ில் 

மாசபரும் ஆன்மிகப் புரட்சினய ஏை்படுத்தின. 

ஆன்மிகப் புரட்சி 

எம்.ஜி.ஆர ் இைந்துவிட்டார.் அவரது பிணத்னத னவத்து 

ஓட்டுக் ஜகட்கிைாரக்ள் என்று 1984ல் எதிரக்்கட்சியினர ்

பிரொரம் செய்தனர.் மக்கள் இரண்டுமுனை எமன் னகயில் 

இருந்து பினழதத் எம்.ஜி.ஆர ் இந்த முனையும் பினழதத்ு 

விடஜவண்டும் என்று மனமுருக ஜவண்டினர.் பால்குடம் 

எடுதத்னர.் காவடி எடுத்தனர.் பல கிஜலாமீட்டர ்

சதானலவுக்கு அங்கப்பிரதட்ெணம் செய்தபடி 

ஜகாவில்களுக்குப் ஜபாய் ொமி கும்பிட்டனர.் 

எம்.ஜி.ஆரத்ான் ‘வாதத்ியார’் ஆெஜ்ெ, அவர ் தான் 

ொகப்பினழக்கக் கிடந்தால் அனனதத்ுத ் தரப்பினரும் 

அவரவர ் முனைப்படி கடவுனள வணங்கி பிராரத்்திக்க 

ஜவண்டும் என்று ‘ஒளிவிளக்கு’ படதத்ில் 

எடுத்துக்காட்டியிருந்தார ்அல்லவா! அவர ்காட்டிய வழியில் 

அவரது ரசிகரக்ளும் சதாண்டரக்ளும் முழு நம்பிக்னகயுடன் 

இனைவனன ஜவண்டினர.் முதலில் இந்துமதத்தின் 

அடிதத்ட்டு மக்கள் ஆரம்பிதத்ு னவதத் நாட்டுப்புைத ்

சதய்வவழிபாடு சமள்ள சமள்ள சபருங்ஜகாவில்களில் 

பூனேகளாக பரிணமித்தன. 

ஜகாயில்களில் நடந்த சதய்வ வழிபாடுகள் ஜதவாலயம், 

மசூதி என விரிவு சபைத ் சதாடங்கின. தமிழகதத்ின் 

அனனத்துத் தரப்பினரும் அவரக்ளுக்கு ஏை்ை முனையில் 
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முழு விசுவாெத்துடன் கடவுனள வணங்கினர.் இவரக்ளின் 

விசுவாெம் இவரக்னளக் காத்தது. எம்.ஜி.ஆர ் உயிஜராடு 

திரும்பினார.் ஜபெச்ில் ஏை்பட்ட குனைனய மக்கள் 

சபாருட்படுத்தவில்னல. பினழதத்ு வந்தஜத ஜபாதும் என்று 

மனமகிழ்ந்தனர ்
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3. தினரயுலகம் திறே்து னவத்த கதவுகள் 

1940களில் தமிழ் தினரயுலகம் 

 

எம்.ஜி.ஆர ்1936-ல் தமிழ்த்தினரக்கு அறிமுகமாகி பதிஜனாரு 

ஆண்டுகள் கழிதத்ு 1947-ல் கதாநாயகன் அந்தஸ்து 

சபை்ைார.் அந்த ெமயம் பி.யு சின்னப்பாவும் டி.ஜக. 

தியாகராே பாகவதரும் தமிழ்த் தினரயுலக 

ோம்பவான்களாக இருந்த நினல மாறியதால், ஓர ்

சவை்றிடம் ஏை்பட்டிருந்தது. 1944 ஆம் வருடம் நவம்பர ் 27-ல் 

லட்சுமி காந்தன் சகானலவழக்கில் னகதான பாகவதர ்1966-

ல் விடுதனல சபை்று வந்ததும் படங்களில் முன்பு ஜபால் 

ஆரவ்ம் காட்டவில்னல. சில படங்கள் நடிதத்ஜபாதும் அனவ 

ெரியாக ஓடவில்னல. 

எம்.ஜி.ஆர ் ‘ராேகுமாரி’யில் கதாநாயகனாக நடிதத் பிைகும் சில 

படங்களில் அவர ்துனண கதாபாதத்ிரங்களில் நடிதத்ு வந்தார.் 

1948-ல் பாகவதர ்நடிதத் ‘ராேமுக்தி’யில் எம்.ஜி.ஆர ்தளபதி ஜவடம் 

ஏை்றிருந்தார.் 1949-ல் பி. யு. சின்னப்பா நடிதத்ு சவளிவந்த 

ரத்னகுமார ்படதத்ில் பாலஜதவனாக சிறுபாதத்ிரதத்ில் நடித்தார.் 

அந்தப் படங்கள் எதிரப்ாரத்்த சவை்றினய பாகவதருக்குத் 

தரவில்னல. அவர ் ெரினவ ெந்திதத்ார.் அந்தெ ் ெரிவு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு நல்வாய்ப்பாக அனமந்தது. எம்.ஜி.ஆர ் 1948-ல் 

வி.என். ோனகியுடன் ‘ஜமாகினி’, 1950-ல்  

ஜி. ெகுந்தலாவுடன் ‘மந்திரிகுமாரி’, 1951-ல் மாதுரிஜதவியுடன் 

‘மரம்ஜயாகி’ அஜத ஆண்டில் அஞ்ெலி ஜதவியுடன் ‘ெரவ்ாதிகாரி’ 

என சதாடந்து நடிதத்ு முன்ஜனரிக்சகாண்ஜட வந்தார.் 
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மரம்ஜயாகி ஜபய்ப் படம் என்பதால் குழந்னதகள் 

பயப்படுவாரக்ள் என ஏ முத்தினர சபை்ைது. அது நிேப் ஜபய் 

அல்ல என்பதால் மக்களினடஜய சபரும்வரஜவை்னபப் சபை்ைது. 

“கரிகாலன் குறினவத்தால் தவைமாட்டான் தவறும் என்ைால் 

குறி னவக்க மாட்டான்” என்று எம்.ஜி.ஆர ் ஜபசிய வெனம் 

பட்டி சதாட்டி எங்கும் பிரபலமாயிை்று. பலர ் தம் 

ஆண்பிள்னளகளுக்கு ‘கரிகாலன்’ என்று சபயர ்சூட்டினர.் 

பி.யு. சின்னப்பா 

முதன் முதலில் இரட்னட ஜவடம் ஏை்று “உதத்மபுத்திரன்” 

படதத்ில் நடித்த பி.யு.சின்னப்பா, ஒஜர படத்தில் பதத்ு ஜவடம் 

ஜபாட்டார.் ‘ேகதலப் பிரதாபன்’ படதத்ில் நான்கு 

கதாநாயகிகளுடன் நடித்தவர,் வாள்வீெச்ில் சகட்டிக்காரர;் 

எம்.ஜி.ஆர ் வியந்து ஜபாை்றும் ஜமனடக்கனலஞர.் இவர ்

ராேபாரட் ஜவடம் ஏை்ை நாடகங்களில் எம்.ஜி.ஆர ்

ஸ்திரீபாரட்் ஜவடம் ஏை்றிருக்கிைார.் இத்தனகய சிைந்த 

கனலஞரின் மரணம் எம்.ஜி.ஆரின் தினரப்பயணத்துக்கு 

‘ராேபாட்னடனய’ (சநடுஞ்ொனல) அனமத்துக் சகாடுதத்து. 

1951-ல் பி.யு. சின்னப்பா திடீசரன ஒரு விபத்தில் 

காலமானார.் அதன் பிைகு எம்.ஜி.ஆரின் (1952) படங்களில் 

‘என் தங்னக’ இலங்னகயில் ஒரு வருடம் ஓடி சவை்றிவானக 

சூடியது. கிறிஸ்தவ மன்னராக எம்.ஜி.ஆர ் நடிதத்ிருந்த 

‘சேஜனாவா’ (1953) நூறு நாட்கனளக் கடந்து சவை்றி 

நனடஜபாட்டது. இந்தப்படத்தில் எம்.எஸ். விஸ்வநாதனின் 

இனெனய எம்.ஜி.ஆர ்முதன்முதலாக அங்கீகரித்தார.் 

ஜனாதிபதி பரிசு சபற்ற ‘மனலக்கள்ளன்’ 

பி.யு.சின்னப்பா 1951-ல் மனைந்த பின்பு தமிழ்தத்ினரயுலகில் 

ஏை்பட்டிருந்த சவை்றிடத்னத நிரப்ப வாள்ெண்னடயில் ஜதரெ்ச்ி 

சபை்றிருந்த எம்.ஜி.ஆருக்கு நல்ல வாய்ப்பு கினடதத்து. பி.யு. 

சின்னப்பானவப் ஜபால எம்.ஜி.ஆரும் இரண்டு னககளாலும் 

வாள் சுழை்றுவதில் சகட்டிக்காரர.்  

1954-ல் சவளிவந்த “மனலக்கள்ளன்” தமிழுக்கு ேனாதிபதி 

விருனத சபை்றுத் தந்தது. 150 நாட்கள் சவை்றிநனட ஜபாட்ட 
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இந்தப் படம் எம்.ஜி.ஆரின் சவை்றிப் பானதயில் ஒரு னமல் 

கல்லாக அனமந்தது. 

ரஞ்சன் என்ன ஆனார்? 

“ெந்திரஜலகா” படம் சேமினி தயாரிப்பில் ஐந்து ஜகாடி 

செலவில் உருவான படமாகும். அதில் எம்.ஜி.ஆரின் 

நாடகத்தந்னத எம்.கந்தொமி முதலியாரின் மகன் எம்.ஜக. 

ராதா கதாநாயகனாகவும் ரஞ்ென் வில்லன் 

ெொங்கனாகவும் நடித்திருந்தனர.் இருவருஜம தமிழ்த ்

தினரயுலகின் தன்னிகரை்ை நடிகரக்ளாக வந்திருக்க 

ஜவண்டும். ஆனால் விதி யானர விட்டது? 

1955-ல் சவளிவந்த அலிபாபாவும் 40 திருடரக்ளும், 

குஜலபகாவலி ஆகியன சவை்றிப் படங்களாக எம்.ஜி.ஆருக்கு 

அனமந்தன. அடுதத் ஆண்டில் (1956) ‘மதுனர வீரன்’, 

‘தாய்க்குப் பின் தாரம்’ ஆகிய படங்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

சவை்றிப் பரிசு அளிதத்ன. ‘தாய்க்குப் பின் தாரம்’ 

படப்பிடிப்பில் கானளயுடன் ெண்னட ஜபாடுவதில் எம்.ஜி.ஆர ்

காட்டிய தயக்கம் ஜதவருக்கும் அவருக்கும் இனடஜய 

மனவருத்தத்னத ஏை்படுத்தியது. இதனால் எம்.ஜி.ஆரின் 

‘கால்ஷீட்டுக்காக’ காத்திருக்காமல் ஜதவரத்னது அடுத்த 

படமான ‘நீலமனலத் திருடனில்’ ரஞ்ெனன கதாநாயகன் 

ஆக்கினார.் படம் எம்.ஜி.ஆர ் படம் ஜபாலஜவ இருந்தது. 

சபரிய சவை்றியும் சபை்ைது. 

எம்.ஜி.ஆர ் ரசிகரக்ளும் ரஞ்ெனின் ரசிகரக்ளும் தம்முள் 

ஜமாதிக் சகாண்டனர.் எம்.ஜி.ஆருக்கு ெமமான ஒரு 

ஜபாட்டியாளர ் வந்துவிட்டதான சூழ்நினல உருவானது. 

எம்.ஜி.ஆர ் உடஜன தனது ‘நாஜடாடிமன்னன்’ படத்னத 

மிகப்சபரிய அளவில் உருவாக்கினார.் பாதிப் படத்னத 

வண்ணப்படமாகவும் எடுதத்ார.் 1958-ல் சவளிவந்த 

நாஜடாடிமன்னனில் எம்.ஜி.ஆனர ரசித்த ரசிகரக்ள் 

அதன்பின்பு ரஞ்ெனன ரசிக்கவில்னல. அடுதத் ஆண்டு (1959) 

சவளிவந்த ராோமனலயசிம்மனும், மின்னல் வீரனும் 

ரஞ்ெனுக்கு ஜதால்விப் படங்களாக அனமந்துவிட்டன. 1960-ல் 

சவளிவந்த ‘ஜகப்டன்’ ரஞ்ெனும் ரசிகரக்ளின் ஆதரனவப் 
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சபைவில்னல. படங்கள் ஓடாததால் அவர ் தன் மனனவி 

டாக்டர ் கமலாவுடன் அசமரிக்காவில் ஜபாய்த ்

தங்கிவிட்டார.் இப்ஜபாது தமிழ்த் தினரயுலகில் எம்.ஜி.ஆர ்

தனிெச்ெல்வாக்கு சபை்ை உெெ் நட்ெதத்ிரம் ஆனார.் 

சிலருனடய மரணமும் சிலருனடய ஜதால்வியும் கூட 

எம்.ஜி.ஆருக்கு நல்வாய்ப்பாக அனமந்தன. 

கனலவாணரின் ஆளுனம 

கனலவாணர ்

சினையிலிருந்து  

1946-ல் வந்த பின்பு பல 

படங்கனள தயாரித்து 

நஷ்டப்பட்டார.் அந்த 

துக்கத்திஜலஜய 

காலமானார.் இவர ்

மரணதத்ுக்குப் பின்பு 

எம்.ஜி.ஆர ் அவர ் மகன்கனள டாக்டர ் மை்றும் எஞ்ஜினியர ்

ஆக்கினார.் மகள்களுக்கு முன்னின்று செலவு செய்து  

ஆடம்பரமாக திருமணம் செய்துனவத்தார.் 

கனலவாணர ் என்.எஸ். கிருஷ்ணனுடன் எம்.ஜி.ஆர ் 1956-ல் 

‘மதுனர விரன்’, 1957-ல் ‘ெக்கரவரத்த்ி திருமகள்’ படங்களில் 

நடிதத்ார.் ராோ ஜதசிங்கு படதத்ில் மகமத் கானாக நடிக்க 

இருந்த என்.டி. ராமரானவ மாை்றி எஸ்.எஸ்.ஆருக்கு 

கனலவாணர ் அந்த வாய்ப்னபப் சபை்றுத் தந்தார.் பின்பு 

எம்.ஜி.ஆரும் தன் பங்குக்குெ ்சில மாை்ைங்கனளெ ்செய்தார.் 

படம் சவளி வருவதை்குள் என்.எஸ் ஜக. 1957-ல் 

காலமாகிவிட்டார.் பல ஆண்டுகள் தயாரிப்பில் இருந்த 

படம் 1960-ல் சவளிவந்தது. எஸ்.எஸ். ஆரின் கதாபாதத்ிரம் 

முக்கியதத்ுவம் சபைாதபடி எம்.ஜி.ஆரின் இரட்னட ஜவடம் 

அனமந்தது. 

ராோஜதசிங்கு சவளியாவதை்கு முன்ஜப எம்.ஜி.ஆரின் 

‘நாஜடாடி மன்னன்’ வந்து அவரது அதிகாரத்னதயும் 

செல்வாக்னகயும் தமிழ்த் தினரயுலகில் ஆழமாக 

ஜவரூன்றிவிட்டது. அவரின் படங்களில் இனி மாை்ைம் 
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சொல்ல என்.எஸ். ஜகயும் இல்னல என்ை நினலயும் உருவாகி 

விட்டது. 

எம்.பி. ஆனார் எஸ்.எஸ்.ஆர ்

திமுக ஆதரவு நடிகரக்ளாகப் பலர ் தமிழ்த் தினரயுலகில் 

இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆரும், எஸ். எஸ். ஆரும் சதாடரந்்து 

தினரயுலகில் நினலதத்ிருந்து சவை்றிவானக சூடினர.் 

எஸ்.எஸ்.ஆர.் எனப்படும் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரன் சிவாஜி 

கஜணெனுடனும் எம்.ஜி.ஆருடனும் இனணந்தும், தனியாகக் 

கதாநாயகனாகவும் நடிதத்ுவந்தார.் இவர ் சிவந்த முகமும் 

சுருள் முடியும் நல்ல தமிழ் உெெ்ரிப்பும் புராணப்படங்களில் 

நடிப்பதில்னல என்ை இலட்சிய ஜவகமும் சகாண்டவர.் 

திமுக சகாடினய முதன்முதலாக தனது சொந்தப் படமான 

‘தங்கரதத்ினதத்ில்’ காட்டியிருந்தார.் இந்திய நடிகரக்ளில் 

முதலில் ெட்டமன்ைத் (1962) ஜதரத்லில் நின்று சவை்றி சபை்ை 

சபருனம உனடயவர.் ‘ஜெடப்பட்டி சிங்கக்குட்டி’ என்று 

அவரது சொந்தஊரப்் சபயரால் அனழக்கப் சபை்ைவர.் 

கனலஞர ் கருணாநிதி முதல்வரானஜபாது எஸ்.எஸ்.ஆருக்கு 

பாராளுமன்ை ஜமல்ெனப உறுப்பினர ் (ராே்யெபா எம்.பி) 

பதவினய வழங்கி அவனர டில்லிக்கு அனுப்பி னவத்தார.் 

எஸ்.எஸ்.ஆர ் நடிக்கவில்னல. ஜமல்ெனப உறுப்பினரானதும் 

சிவாஜி வருதத்ப்பட்டார.் “தினரயுலகில் நல்ல 

செல்வாக்குடன் இருக்கும்ஜபாது நீ ஏன் எம்.பி. சபாறுப்னப 

ஏை்றுக் சகாண்டாய்? இதனால் தமிழ்த் தினரயுலகுக்கு 

குறிப்பாக எனக்கு மிகவும் நஷ்டம். இது வயதான பின்பு 

சபை்றுக் சகாள்ள ஜவண்டிய சபாறுப்பு” என்று 

எஸ்.எஸ்.ஆரிடம் கூறினார.் 1969க்கு பிைகு 

தினரப்படங்களில் நடிதத்ு எம்.ஜி.ஆர ் அரசியலில் 

தனிப்சபரும் செல்வாக்கு சபை்ைவரானார.் (எம்.ஜி.ஆர ்

அதிமுக சதாடங்கிய பின்பு எஸ்.எஸ்.ஆர ் அக்கட்சியில் 

ஜெரந்்து எம்.எல்.ஏ ஆகி எம்.ஜி.ஆரிடம் முதலனமெெ்ர ்

பதவினயக் ஜகட்டார.்) 
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4. வழியப்ஜபாய் உதவும் எம்.ஜி.ஆர ் 

 

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில், தனலஜயழு வள்ளல்கள் 

இனடஜயழு வள்ளல்கள் மை்றும் கனடஜயழு வள்ளல்கள் 

என்று படிதத்ிருக்கிஜைாம். அவரக்ளுள், கனடஜயழு 

வள்ளல்களில் ஒருவரான பாரிவள்ளல், சகாம்பின்றித் 

தவிதத் முல்னலக்சகாடிக்கு ஜவனலயாளிடம் சொல்லி ஒரு 

பந்தல் ஜபாடெ ் சொல்லாமல், உடஜன தன் ஜதனர அங்ஜக 

நிறுத்தி, அந்த முல்னலக்சகாடினய அதில் படர 

விட்டுவிட்டுத்தான் நடந்ஜத இல்லம் வந்து ஜெரந்்தான் என்று 

படித்திருக்கிஜைாம். அதுஜபால, துன்பப்படுஜவானரப் 

பாரத்்தவுடன், அவரக்ளுக்கு உடஜன உதவுவது எம்.ஜி.ஆரின்  

சிைந்த பண்பாகும். எம்.ஜி.ஆர,் தாஜன வலியப் ஜபாய் 

உதவிகள் செய்வார ் என்பதால், திருமுருக கிருபானந்த 

வாரியார ் இவருக்கு சபான்மனெ ் செம்மல் என்று பட்டம் 

வழங்கினார.் எம். ஜி. ஆர ்வலியப் ஜபாய் உதவியதை்குப் பல 

ொன்றுகனளக் காட்டலாம். இந்த ஓர ் அத்தியாயம் மட்டுஜம 

ஒரு நூலாக விரிவனடயும் என்ைாலும், சில ொன்றுகனள 

மட்டும் இங்கு காண்ஜபாம். 

வண்டுக்கு வாழ்வளித்த எம்.ஜி.ஆர ்

மனிதரக்ளுக்கு உதவியனதப் பாரப்்பதை்கு முன், வண்டுக்கு 

உதவிய ஒரு நிகழ்ெச்ினய அறிந்துசகாள்ளலாம். ஒருநாள் 

ஜதவர ் படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்துசகாண்டிருந்தஜபாது, 
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ஜமக்கப் அனையிலிருந்து எம்.ஜி.ஆர ் சவகு ஜநரமாக 

சவளிஜய வரவில்னல. ஜதவர ் சபாறுத்துப் சபாறுதத்ுப் 

பாரத்த்ுவிட்டு, ஜநஜர எம்.ஜி.ஆனரத் ஜதடிப்ஜபாய்விட்டார.் 

அங்ஜக, எம்.ஜி.ஆர,் பாத்ரூமுக்குள் இருந்தார.் சவகு ஜநரம் 

காத்திருந்துவிட்டு, பின்பு கதனவத் தட்டிவிட்டார.் சிறிது 

ஜநரம் கழித்து எம்.ஜி.ஆர ் சிரிதத்படி ஏஜதா 

ொதிதத்ுவிட்டனதப்ஜபால சவளிஜய வந்தார.் ஜதவனரப் 

பாரத்த்ு, “ஒரு வண்டு தண்ணிக்குள்ள விழுந்துகிடந்தது. 

எவ்வளஜவா முயை்சிபண்ணியும் அனத சவளிஜய 

சகாண்டுவர முடியல. கனடசியில் னகனயவிட்டு எடுதத்ு 

சவளியில் விட்டுட்ஜடன். பாவம்ண்ஜண அது. இப்பப் 

பைந்துஜபாயிருெச்ு என்ைார.் ஜதவர ் சநாந்துசகாண்டார.் 

எத்தனன ஜபர ்அங்ஜக காத்துக்சகாண்டிருக்கிைாரக்ள். இவர ்

வண்னடப் பிடித்து சவளிஜய விட்ஜடன் என்கிைார’்’ அவர ்

ஒன்றும் சொல்லவில்னல. ஜபாய்விட்டார.் இதுதான் 

மை்ைவருக்கும் எம்.ஜி.ஆருக்கும் உள்ள ஜவறுபாடு. 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அந்த வண்டு ொகக் கூடாது என்பது 

முக்கியமாக இருந்தது. 

குதினரவண்டிக்காரரின் துயர் துனடத்த எம்.ஜி.ஆர ்

எம்.ஜி.ஆர,் ஒரு நாள் இரவில் காரில் 

வந்துசகாண்டிருந்தஜபாது, ஓர ் இடத்தில் 10 ஜபர ் கூடி 

நின்ைனர.் அங்கு, அழுனகெ ் ெதத்மும் ஜகட்டது. உடஜன 

என்ன நடந்தது என்று ஜபாய் பாரத்்துவிட்டு வா என தன் 

உதவியாளனர அனுப்பினார.் அவர ் வந்து, ஒரு குதினர 

செதத்ுவிட்டது. குதினரவண்டிக்காரரின் மனனவி 

அழுதுசகாண்டிருக்கிைாள் என்ைார.் உடஜன, எம்.ஜி.ஆர ்

அந்தக் குதினரவண்டிக்காரரிடம் புதுக் குதினர வாங்க 

எவ்வளவு பணம் ஜவண்டும் என்று ஜகட்டு, அதை்குப் பணம் 

சகாடுதத்ார.் அவர,் குதினர வாங்கி வண்டியில் பூட்டி 

ஓடனவப்பது வனர அவரக்ளுக்குெ ் ொப்பாட்டுக்குப் பணம் 

ஜவண்டுஜம, அதை்கும் தனியாகப் பணம் சகாடுத்தார.் 

குதினரவண்டிக்காரர ் புதுக் குதினர வாங்கியதும் 

வண்டியில் பூட்டிக்சகாண்டு வந்து, எம்.ஜி.ஆரிடம் 

காட்டிவிட்டுப் ஜபானார.்  
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காலில் காயம் பட்ட ஊழியருக்கு உதவி 

ஒரு நாள், படப்பிடிப்பு தளதத்ில் ஓர ் ஊழியர ் கானல 

சநாண்டியபடி ஜவனல பாரத்த்ுக்சகாண்டிருந்தனத 

எம்.ஜி.ஆர ் பாரத்்துவிட்டார.் அவனர அனழதத்ு, அவருக்கு 

சிகிென்ெக்குப் பணம் சகாடுதத்ு, ‘கால்  குணமனடயும்வனர 

ஜவனலக்கு வரஜவண்டாம்' என்று கூறி அனுப்பினார.் 

அப்ஜபாது அவர ் அருகில் இருந்தவரக்ளிடம், “எனக்கு வெதி 

இருந்ததால் என்  கால் முறிந்தஜபாது நல்ல சிகிென்ெசபை்று 

குணமாஜனன். பாவம் அவர ் வெதி இல்லாத 

காரணதத்ால்தாஜன இவ்வாறு காலில் கட்ஜடாடு ஜவனலக்கு 

வந்துள்ளார.் அவருக்கு நாம்தாஜன உதவ ஜவண்டும்’’ 

என்ைார.் ஏனழ எளிஜயாருக்கு உதவுவனத எம்.ஜி.ஆர ் தன் 

கடனம என்று நினனத்ததால் மட்டுஜம அவருக்கு இப்படி 

வலியெ ்சென்று உதவும் மனமும் குணமும் அனமந்தது. 

நகமராக்காரருக்குக் நகட்காமல் அளித்த உதவி 

தினமும் எம்.ஜி.ஆரின் படப்பிடிப்பு முடிந்ததும், ஸ்டில்ஸ் 

ஜபாட்ஜடா எடுதத்ுவந்து சகாடுக்க புனகப்படக்காரரக்ள் 

படப்பிடிப்புத் தளதத்ிஜலஜய இருப்பார.் அந்தப் படங்கனளப் 

பாரத்த்ு விக், ஜமக்கப், உனட ஆகியன ெரியாக இருந்தால் 

மட்டுஜம படப்பிடிப்னபத் சதாடரவ்ாரக்ள். கானலயில் 

எடுதத் படங்கள் இரண்டு மூன்று மணியளவில் தளதத்ுக்கு 

வந்துவிடும். ஒரு நாள், நாகராேராவின் அக்காள் மகன் 

ெங்கர ் ராவ், அந்தப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார.் திடீசரன 

எம்.ஜி.ஆரின் உதவியாளர ் அவனர வந்து தளதத்ிலிருந்து 

தனியனைக்கு அனழத்துக்சகாண்டு ஜபானார.் அங்கு, 

எம்.ஜி.ஆரின் மருதத்ுவர ் பி.ஆர.்எஸ் இருந்தார.் ெங்கருக்கு 

ஒன்றும் புரியவில்னல. டாக்டர ் ெங்கரின் உடனலப் 

பரிஜொதிதத்ார.் ெங்கருக்கு செரன்ியா இருப்பதால், 

உடஜன அறுனவசிகிென்ெ செய்ய ஜவண்டும் என்ைார ்

எம்.ஜி.ஆரிடம். அதை்கு எம்.ஜி.ஆர,் ெரி ஏை்பாடுசெய்யுங்கள் 

சிகிென்ெக்குஜவண்டிய முழுெச்ெலனவயும் நான் 

ஏை்றுக்சகாள்கிஜைன் என்ைார.் ெங்கர ் பயந்துவிட்டார.் 

எம்.ஜி.ஆர,் அவர ் மாமாவிடமும் விஷயத்னத 

எடுத்துெச்ொன்னார.் சிகிென்ெ முடிந்து ெங்கர ் நலம் 
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சபை்ைார.் எம்.ஜி.ஆர ் மருதத்ுவமனனயில் வந்து ெங்கனரப் 

பாரத்த்ுெச்ென்ைார.் 

ெங்கர,் செட்டில் நின்றுசகாண்டிருந்தஜபாது, அவனரக் 

கவனித்த எம்.ஜி.ஆர,் அவர ் ஏஜதா வலியால் 

அவதிப்படுவனதப் புரிந்துசகாண்டார.் ெங்கரின் 

முகபாவத்னதனவதத்ு வலியின் தீவிரத்னத எம்.ஜி.ஆரால் 

உணர முடிந்தது. இவனிடம் ஜகட்டால் ஏதாவது காரணம் 

கூறுவான் என்று அவர ் உடஜன தன் சொந்த மருத்துவனர 

வரவனழதத்ுப் பரிஜொதிக்கும்படிக் கூறினார.் ெங்கருக்கு 

வலி மை்றும் ஜநாயிலிருந்து நிரந்தர நிவாரணம் கினடதத்து. 

ேடன இயக்குேருக்கு பாக்கி கினடத்தது 

எம்.ஜி.ஆர ் படப்பிடிப்பில் இருக்கும்ஜபாது, சுை்றி நடக்கும் 

விஷயங்கனளக் கவனிதத்ுக்சகாண்ஜட இருப்பார.் 

இதனால்தான் சவளிப்புைப் படப்பிடிப்பின்ஜபாது லதா 

(மதுனரனய மீட்ட சுந்தர பாண்டியன்), ெஜராோஜதவி 

(அன்ஜப வா), நம்பியார ் (ஆயிரதத்ில் ஒருவன்), மஜனாகர ்

(அடினமப்சபண்), வீரப்பா (சேஜனாவா) ஜபான்ஜைாருக்கு 

ஆபதத்ு ஏை்பட்டஜபாது, எம்.ஜி.ஆரால் அவரக்னளக் 

காப்பாை்ை முடிந்தது. எம்.ஜி. ஆரின் இந்தப் பண்பு குறித்து 

டான்ஸ் மாஸ்டர ் சுந்தரம் ஒரு ஜபட்டியில் சதரிவிதத்ார.் 

ஒருநாள், டான்ஸ் மாஸ்டர ் சுந்தரம் முகம் வாடிப்ஜபாய் 

இருப்பனதப் பாரத்த் எம்.ஜி.ஆர,் உடஜன அவனரத் தனியாக 

அனழத்து காரணத்னதக் ஜகட்டார.் அவருக்கு னமசூரில் 

டான்ஸ் ஷூட் செய்ததை்குரிய ெம்பள பாக்கி இன்னும் 

வரவில்னல என்பனத அறிந்ததும், தயாரிப்பாளரிடம் 

சொல்லி உடஜன ெம்பளத்னதப் சபை்றுத ் தந்தார.்  

'அப்ஜபாசதல்லாம், மாதத்துக்கு ஐந்து பாடல்கள்தான் வரும்’. 

அதை்கும் ெம்பளம் வராமல் இருந்துவிட்டால், குடும்பம் 

நடதத்ுவது கஷ்டம். இனத உணரந்்த எம்.ஜி.ஆர,் வாடிய என் 

முகத்னதப் பாரத்ஜ்த உதவிவிட்டார'் என சுந்தரம் தன் 

ஜபட்டியில் கூறினார.்  
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ஸ்டன்ட் மாஸ்டர்  குழுவிற்கு வாழ்வளித்தல் 

பலராம் என்சைாரு ஸ்டன்ட் மாஸ்டர,் தன் குழுவினருடன் 

சினிமாவில் ஜகாஜலாெச்ி வந்தார.் அந்தக் குழுவினர,் 

படங்களில் நடனமும் ஆடுவாரக்ள், ெண்னடயும் 

ஜபாடுவாரக்ள். ஒரு நாள், பலராம் மாஸ்டர ்

காலமாகிவிட்டார.் துக்கம் விொரிக்க வந்த எம்.ஜி.ஆர,் 

தாயிழந்த பிள்னளகள் ஜபால அங்கு நின்றுசகாண்டிருந்த 

மாஸ்டரின் மாணவரக்னளப் பாரத்்தார.் அவரக்னளத ்

தன்னிடம் வந்து ஜெரந்்துவிடுமாறு அனழத்தார.் மறுவாழ்வு 

கினடத்த அவரக்ள், அகமகிழ்ந்தனர.் அப்படி வந்தவரக்ள், 

கனடசி வனர எம்.ஜி.ஆருடஜனஜய இருந்தனர.் எம்.ஜி. ஆர ்

அரசியலுக்கு வந்த பின்பும் அவருடன் 

சமய்க்காப்பாளரக்ளாகத் சதாடரந்்தனர.் இவரக்ளில் 

யாரும் எம்.ஜி.ஆரிடம் வந்து உதவி ஜகட்கவில்னல. ஆனால், 

பாரத்்த மாத்திரத்திஜலஜய அவரக்ளின் அனாதரவான 

நினலனய உணரந்்து, அவரக்னளத் தன்னுனடயவரக்ளாக 

எம்.ஜி.ஆர ்ஏை்றுக்சகாண்டார.் 

எம்.ஜி.ஆர,் வடபழனியில் ஓர ் இடம் வாங்கி, அனத ஸ்டன்ட் 

மாஸ்டரக்ள் பயிை்சிசபறுவதை்காகக் சகாடுதத்ார.் பின்பு 

அவர ் முதல்வரானதும், அவரக்ளுக்குத் திருமங்கலத்தில் 48 

வீடுகள் கட்டிக்சகாடுத்து, அவை்றில் 47ஐ குடியிருக்கவும் 

ஒன்னை மட்டும் அலுவலகமாகப் பயன்படுத்தும்படியும் 

கூறினார.் ஆனால், திருமங்கலம் அவரக்ளின் 

பணித்தளமான ஜகாடம்பாக்கதத்ிலிருந்து சவகு 

சதானலவில் இருப்பதால், ஜவண்டாம் என்று 

மறுதத்ுவிட்டனர.் அவர ் காலத்தில்தான் ஸ்டன்ட் 

மாஸ்டரக்ளுக்சகன்று தனிெ ்ெங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

சவயிலில் ேடே்தவரக்ளுக்குச ்சசருப்பு 

அண்ணா, ஒரு கட்டுனரயில் காலில் செருப்புகூட இல்லாமல் 

நடந்துஜபாகும் ஏனழ, தன்னருஜக காரில் 

பைந்துஜபாகின்ைவனன நின்று திரும்பிப்பாரத்த்ுெ ்

செல்வான். ஆனால் காரில் ஜபாகிைவஜனா, அந்த 

ஏனழனயப் பை்றி கனவிலும் நினனக்க மாட்டான் என்பார.் 



Tamil Heritage Foundation International

 

37 
 

ஆனால் எம்.ஜி.ஆர,் அதை்கு விதிவிலக்கு. அவர,் எப்ஜபாது 

காரில் ஜபானாலும் படப்பிடிப்பில் இருந்தாலும் அவர ்

கண்ணில் படும் கஷ்டங்கனளப் பை்றி கவனலப்படுவார.் 

அதை்கு தன்னால் முடிந்த அளவுக்குப் பரிகாரம் ஜதடவும் 

முயல்வார.் ஒரு நாள் கரந்ாடக முதலனமெெ்னரெ ்

ெந்தித்துவிட்டு, அவர ் னமசூரிலிருந்து மனனவி ோனகி 

அம்னமயார ் மை்றும் ோனகி அம்னமயாரின் தம்பி 

மகஜளாடும் சென்னன திரும்பிக்சகாண்டிருந்தார.் 

அப்ஜபாது, ொனல ஓரத்தில் ஒரு பாட்டியும் இளம்சபண்ணும் 

தனலயில் விைகுெ ் சுனமயுடன் கால் சூடு சபாறுக்காமல் 

நின்று நின்று நடந்துசென்ைனர.் உடஜன எம்.ஜி.ஆர,் 

தன்னுடன் காரில் பயணிதத் இருவரிடமும் உங்கள் 

செருப்னபக் கழை்றுங்கள் பாவம் அந்தப் பாட்டி சவயிலில் 

நடக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிைார ் என்ைார.் உடஜன 

ோனகியின் செருப்பு பாட்டிக்கும் ோனகியின் தம்பி மகள் 

செருப்பு பாட்டியுடன் வந்த இளம்சபண்ணுக்கும் 

வழங்கப்பட்டன. அவரக்ள், அதன் பின்பு நிம்மதியாக நடந்து 

சென்ைனர.் அந்தெ ் ொனலயில் எத்தனன ஜபர ் காரில் 

ஜபாயிருப்பாரக்ள். யாருக்காவது இந்தெ ்சிந்தனன வந்ததா? 

இளேீரக்்காரருக்கு மருத்துவ உதவி 

எம்.ஜி.ஆர ்முதல்வராக இருந்த ஜநரம். அவர ்ஜகாட்னடக்குப் 

ஜபாகும்ஜபாது, அவ்வழிஜய தினமும் ஒருவர ்னகயில் இளநீர ்

னவதத்ுக்சகாண்டு அனத நீட்டியபடிஜய நிை்பார.் 

எம்.ஜி.ஆரின் கார ் நிை்காது. ஒரு நாள் எம்.ஜி.ஆர,் இங்கு 

ஒருவர ் இளநீர ் னவத்தபடி நிை்பாஜர அவனரெ ் சில 

நாள்களாகக் காஜணாஜம, அவருக்கு என்னவாயிை்று என்று 

பாரத்த்ுெச்ொல்லுங்கள் என்ைார.் அந்த இளநீரக்்காரர ்

விஷயம் அப்ஜபாதுதான் அவர ் உதவியாளருக்குத் 

சதரிந்தது. விொரித்துப் பாரத்த்தில், இளநீரக்்காரருக்கு 

மஞ்ெள் காமானல வந்து மருத்துவமனனயில் 

ஜெரக்்கப்பட்டது சதரிந்தது. எம்.ஜி.ஆர,் அவருக்கு நல்ல 

மருத்துவ சிகிென்ெ கினடக்கும்படிெ ் செய்து, அவருக்கு 

ஜமலும் பல உதவிகள் செய்தார.் 

நபாலீஸ்காரருக்கு லிஃப்ட் சகாடுத்த எம்.ஜி.ஆர ்
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எம்.ஜி.ஆர ் காரில் வரும்ஜபாது, வழியில் ஏதாவது கார ்

நின்றிருந்தால் உடஜன தன் ஆட்கனள அனுப்பி என்ன 

பிரென்ன என்று ஜகட்டு அவரக்ளுக்கு உதவுவார.் ஒரு நாள், 

வழியில் ஒரு ஜபாலீஸ்காரர ் ஜபருந்துக்காக நிை்பனதப் 

பாரத்த்ு, அவனரத் தன் காரில் வரும்படி கூறினார.் ஆனால், 

அந்த ஜபாலீஸ்காரஜரா, தனக்கு அடுத்தவரிடம் 

ஜதனவயில்லாமல் உதவிஜயா ெலுனகஜயா சபறுவது 

பிடிக்காது. தாசனாரு ஜநரன்மயான ஜபாலீஸ்காரர ்என்ைார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் திரும்பவும் அவரிடம், இந்த வழிஜய இனி பஸ் 

கினடயாது. நீங்கள் காரில் வாருங்கள், அடுதத்ு வரும் 

பஸ்ஸ்டாப்பில் இைங்கிக்சகாள்ளுங்கள். பஸ் வராவிட்டால், 

கானலயில் டூட்டிக்குப் ஜபாக முடியாஜத என்ைார.் 

ஜபாலீஸ்காரருக்கு காரில் வர மனஜமயில்னல. இருந்தாலும் 

இப்ஜபானதக்கு ஜவறு வழியில்னலஜய என்று காரில் ஏறி 

உம்சமன்று உட்காரந்்துசகாண்டார.்  

எம்.ஜி.ஆருடன் ஜபெ விரும்பாதவர ் ஜபால 

நடந்துசகாண்டார.் ஆனால் எம்.ஜி.ஆர,் தனக்குக் கடனம 

உணரெ்ச்ியுள்ள கண்டிப்பான ஜபாலீஸ்காரரக்னள மிகவும் 

பிடிக்கும் என்று சொல்லி, அவரது ஸ்ஜடஷன் மை்றும் டூட்டி 

விவரங்கனள எல்லாம் சமள்ள விொரித்தார.் மன 

இறுக்கத்திலிருந்து சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமாக விடுபட்ட 

ஜபாலீஸ்காரர,் எம்.ஜி.ஆர ் தனக்கு உதவும் 

ஜநாக்கதத்ுடன்தான் கானர நிறுதத்ி தன்னன 

ஏை்றிக்சகாண்டார ் என்பனதப் புரிந்துசகாண்டு, பின்பு 

ெகேமாகப் ஜபசினார.் வினரவில் இருவரும் நல்ல 

நண்பரக்ளாகிவிட்டனர.் அவர ் பின்னர,் தன் இரண்டு 

மகள்களின் திருமணதத்ுக்கும் எம்.ஜி.ஆனர அனழத்தார.் 

எம்.ஜி.ஆரும் ஜநரில் சென்று வாழ்தத்ினார.்  

நவற்று மாேிலங்களில் உதவி 

எம்.ஜி.ஆர,் 'பணம் பனடத்தவன்' படப்பிடிப்புக்கு 

சகால்கத்தா ஜபாயிருந்தஜபாது அங்கு வாழ்ந்த 

தமிழரக்ளுக்கு நிதி உதவி அளிதத்ார.் 'அடினமப்சபண்' 

படப்பிடிப்புக்கு ராேஸ்தான் ஜபாயிருந்தஜபாது, முதல் நாஜள 

அங்கு நடந்த தீவிபதத்ுக்கு நிவாரணமாக 50,000 உதவினார.் 
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'அன்ஜப வா' மை்றும் 'இதய வீனண' படப்பிடிப்புகளுக்கு 

காஷ்மீர ்ஜபானஜபாது, உடன் வந்த நடிகர ்நடினகயர ்மை்றும் 

சதாழில்நுட்பக் கனலஞரக்ளுக்கு ஸ்சவட்டர,் ொக்ஸ் மை்றும் 

மஃப்ளர ் வாங்கிக் சகாடுத்தார.் இனத, டான்ஸ் மாஸ்டர ்

புலியூர ்ெஜராோ தனது ஜபட்டியில் சதரிவித்தார.் 

ரிக்ஷாக்காரருக்கு மனழக்நகாட்டு  

1964-ம் வருடம். அப்ஜபாது காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிைது. 

நல்ல மனழ. எம்.ஜி.ஆரின் கார,் ஜகாடம்பாக்கம் ரயில்ஜவ 

ஜகட்டில் நிை்கிைது. ஒரு ரிக்ஷா ஓட்டி, ஜவகமாகத் தன் 

வண்டி நனனயாமல் இருக்க பாடுபடுகிைார.் வண்டி சீட் 

நனனந்துவிட்டால், யாரும் வண்டியில் ஏை மாட்டாரக்ஜள 

என்ை கவனல அவருக்கு. தான் மனழயில் நனனந்தாலும் 

வண்டி நனனயக் கூடாது என்று கவனலப்படும் அந்தத ்

சதாழிலாளிக்காக எம்.ஜி.ஆர ் கவனலப்பட்டார.் 

அதனால்தான் அவர,் 'ஏனழப் பங்காளன் எம்.ஜி.ஆர'் என்று 

வாழ்தத்ப்படுகிைார.்  

எம்.ஜி.ஆர,் உடஜன சென்னனயில் எத்தனன  

ரிக்ஷாக்காரக்ள் இருக்கிைாரக்ள் என்ை விவரம் 

ஜகட்டறிகிைார.் சமாதத்ம் 3000 என்கின்ைனர.் இவர,் தன் 

னதயல்காரரிடம் சொல்லி ஒஜர வாரதத்ுக்குள் 5000 

மனழக்ஜகாட்டுகனளத் னதக்கும்படி உத்தரவிடுகிைார.் 

எத்தனன னதயல்காரர ் ஜவண்டும் என்ைாலும் வாடனகக்கு 

னவதத்ுக்சகாள்ளுங்கள் என்கிைார.் னததத்ு முடிதத்தும், 

அறிஞர ் அண்ணானவ அனழதத்ு, அவர ் னகயால்  

ரிக்ஷாக்காரரக்ளுக்கு மனழக்ஜகாட்டுகனள வழங்கும்படிெ ்

செய்தார.் மீதி 2000 ஜகாட்டுகள் மதுனர, திருெச்ி ஜபான்ை 

ஊரக்ளில் வாழ்ந்த  

ரிக்ஷாக்காரரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்டன. 
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5. கதாோயகன் படத்தில் காசமடியனின் 

அவசியம்..!  

 

சிரிதத்ு வாழ ஜவண்டும் பிைர ்சிரிக்க வாழ்ந்திடாஜத என்று 

அறிவுனர கூறிய எம் ஜி ஆர ்தன் படங்களில் சிரிப்னப ஒரு 

குறிக்ஜகாஜளாடு பயன்படுத்தினார.் தன் இஜமனே 

உயரத்த்வும் தக்க னவக்கவும் ஏை்ைபடி நனகெச்ுனவக் 

காட்சிகனளயும் நனகெச்ுனவ நடிகரக்னளயும் எம்.ஜி.ஆர ்

ஜதரவ்ுசெய்தார.் சமயின் கனதஜயாடு ஜெரத்்து ஒரு 

துனணக்கனதயாகஜவ நனகெச்ுனவ நடிகரக்ளின் காதலும் 

சதாழிலும் இதர செயல்முனைகளும் அனமந்திருக்கும். 

ஆனால், அனவ லட்சிய வாழ்க்னகக்கு ஏை்ைதாக இருக்காது. 

ஜகலிக்கூத்தாக இருக்கும் அல்லது ொமான்ய மனிதரக்ளின் 

இயலானமனய காட்டுவதாக இருக்கும். சில படங்களில் 

எம்.ஜி.ஆர ் வரும் காட்சிகளில் அவர ் கூடஜவ இந்த 

நனகெச்ுனவ நடிகரக்ளும்  இடம் சபறுவாரக்ள். அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆரின் செயல் ஜவகத்னத உயரத்த்ிக் காட்டும் 

விளம்பரதாரரக்ளாக செயல்படுவாரக்ள். எம்.ஜி.ஆர ்சவை்றி 

ஃபாரம்ுலாவில் நனகெச்ுனவயின் அவசியம் என்ன,  அவர ்

தன் படங்களில் தாஜன நனகெச்ுனவயாக நடித்தது, மை்ை 
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நடிகரக்ள் நனகெச்ுனவக்காக நடிதத்து, நனகெச்ுனவ 

நடிகரக்ளுடன் அவருக்கு இருந்த சதாடரப்ு  ஆகிய நான்கு 

விஷயங்கனள இந்த கட்டுனரயில் ஆராய்ஜவாம். 

காசமடியனின் அவசியம்  

எம்.ஜி.ஆனர ஹீஜராவாக னெனலட் செய்யும் இருவரில் 

காசமடியன்களின் பங்கு முக்கியமானது. ஒரு ஹீஜரா 

(எம்.ஜி.ஆர)் தன்னன நல்லவன் என்றும் வல்லவன் என்றும் 

இரண்டு விஷயங்கனளக் காட்ட நினனக்கிைார.் இதை்கு 

எதிரம்னையாக சகட்டவன் என்பவனன காட்ட வில்லனும் 

வலினமயை்ைவன் என்பனதக்  காட்ட காசமடியனும் 

ஜதனவப்படுகிைாரக்ள். ஹீஜரா நல்லவன்; வில்லன் 

சகட்டவன். இங்கு நன்னம தீனம என்பது ஒரு முரண்பட்ட 

அனமப்பு. கதாநாயகன் உடல் வலினமயும் அறிவுதிட்பமும் 

உனடயவன். காசமடியன் சமலிந்த உடலும் விவரம் 

சதரியாமலும் இருப்பவன். இது மை்சைாரு முரண் 

அனமப்பாகும். இவை்னை ஆராய்ெச்ியாளரக்ள் இருனம 

எதிரவ்ுகள் binary oppositions  என்பர.் ஆக கதாநாயகனின் 

உடல் வலினமனயயும் அறிவு திட்பத்னதயும் உயரத்த்ிக் 

காட்ட காசமடியன் கதாபாத்திரம் ஜதனவப்படுகிைது. 

எம்.ஜி.ஆரும் ோனகியும் இனணந்து நடிதத் மருத நாட்டு 

இளவரசியில் எம்.ஜி.ஆர ் ஓர ் ஏனழ கிராமத்தான். அவருக்கு 

பணக்காரக்ஜள பிடிக்காது.  அவனர வீரனாக்க அவருக்கு 

ோனகி வாள் ெண்னட கை்றுக்சகாடுப்பார.் அடினமப்சபண் 

படதத்ிலும் ஜவங்னகயனுக்கு ெண்னடப் பயிை்சி அளிதத்ு 

சேயலலிதா வீரனாக்குவார.் உனழக்கும் கரங்கள் படத்தில் 

வரும் ஜதவதாசி குலத்னதெ ் ஜெரந்்த பவானி எம்.ஜி.ஆனர 

பாரத்த்ு ‘’ரங்கா நீ நல்லவனாக இருந்தால் மட்டும் ஜபாதாது 

வல்லவனாகவும் இருக்க ஜவண்டும்’’ என்று அறிவுறுத்தி 

அவருக்கு உடல்வலினமயின் முக்கியதத்ுவத்னத 

உணரத்த்ுவார.் வீரம் என்பது உடல்வலினமயுடன் 

சதாடரப்ுனடயதாகஜவ எம்.ஜி.ஆர ் படங்களில் (பல்லாண்டு 

வாழ்க தவிர) காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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பலமற்ற காசமடியன் 

எம்.ஜி.ஆர ்படதத்ில் நாஜகஷ், ஜதங்காய் சீனிவாென் ஜபான்ை 

காசமடி நடிகரக்ள் வலினமயை்ைவராகஜவ 

சிதத்ிரிக்கப்பட்டனர.் பரிசு படத்தில் நாஜகஷ் எம்.ஜி.ஆரின் 

னக “ஆம்னெ’’ அமுக்கி பாரப்்பார.் “எனக்கும் உப்புமா’’ 

என்று தன் ஒல்லி னகனய காட்டுவார.் அதை்கு எம்.ஜி.ஆர ்

சிரிதத்ுக்சகாண்ஜட “ஆமாம் கிண்டினால் ஒனக்கு உப்புமா’’ 

என்று ொப்பிடும் உணனவ கூறி ஜகலி செய்வார.் ஜமலும், 

பல படங்களில் நாஜகனஷ தூக்கி சபாதச்தன்று தனரயில் 

ஜபாடுவார.் ஜதங்காய் சீனிவாென் ஒரு படதத்ில் ஏதாவது 

தள்ளுங்க என்று எம்.ஜி.ஆரிடம் டிப்ஸ் ஜகட்பார.் எம்.ஜி.ஆர ்

“நான் தள்ளினால் தாங்கமாட்ட’’ என்று பதில் கூறுவார.் 

சும்மா தள்ளுங்க என்று ஜதங்காய் கூறியதும் எம்.ஜி.ஆர ்

தள்ளுவார ் ஜதங்காய் சபாதச்தன்று தனரயில் விழுவார.் 

இவ்வாறு காசமடியன்கள் உடல்வலினமயை்ைவரக்ளாகஜவ 

சிதத்ிரிக்கப்படுவர.் 

காசமடியனும் வில்லனும் 

ஒரு முனை எம்.ஆர.் ராதாவிடம் அவனர புக் பண்ணும்ஜபாது 

ஏன் கதாபாதத்ிரத்னதக் ஜகட்காமல் ஒப்புக்சகாள்கிறீரக்ள் 

என்று ஜகட்டதை்கு அவர,் “என்ன சகாடுக்கப் ஜபாகிைாரக்ள் 

ஒன்று வில்லன் அல்லது காசமடியன்’’ என்ைாராம். 

எம்.ஜி.ஆர ் படங்களில் அவர ் இந்த ஜரால்களில் நினைய 

நடிதத்ிருக்கிைார.் ஜவட்னடக்காரன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர ்

இவனர தூக்கி ஒரு சுை்று சுை்றி இைக்குவார.்  

ஒரு சபாதுக்கூட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆர ் காதருகில் வந்து ஒரு 

பாட்டி ‘இந்த நம்பியார ் பயகிட்ட ோக்கிரனதயா இருப்பா’ 

என்று எெெ்ரிதத்ார.் அந்தளவுக்கு எம்.ஜி.ஆருடன் 

வில்லத்தனமாக ஜமாதி நடிதத் நம்பியார,் ஆரம்பத்தில் 

அவர ் படங்களில் காசமடியனாகஜவ நடிதத்ார.் 

மந்திரிகுமாரியில் அவர ் ராேகுருவாக சமாட்னடயடித்து 

வனளந்த அடரத்த்ியான புருவதத்ுடன் வந்து பயமுறுத்திய 

பிைகு அவர ்முழு ஜநர வில்லனாகிவிட்டார.்  
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வில்லத்தனமான காசமடியன் 

நம்பியானரப் ஜபால இல்லாமல் எம்.ஆர.்ராதா காசமடி 

செய்துசகாண்ஜட வில்லனாக நடிப்பார.் ஆங்கிலெ ்

சொை்கனள அதிகம் பயன்படுதத்ுவார.் பகுதத்றினவயும் 

ஆங்கில பழக்க வழக்கங்கனளயும் உயரத்்தும் வனகயில் 

இங்குள்ள சில மூட நம்பிக்னககனள னநயாண்டி செய்வார.் 

இவருனடய வில்லத்தனமான காசமடினய மக்கள் 

சவகுவாக ரசிதத்னர.் எம்.ஆர.் ராதா சபரியாரின் 

சதாண்டர ் என்பதால் அவர ் நாடகங்களுக்கு காங்கிரஸ் 

ஆட்சியில் பல வனகயிலும் சதால்னலகள் 

சகாடுக்கப்பட்டன. ஆனால், அவர ் அஞ்ொமல் தன் 

பகுத்தறிவு பிரொர நாடகங்கனள சவை்றிகரமாக 

நடத்திவிடுவார.் எம்.ஆர.் ராதாவின் துணிெெ்னலக் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர ் அவனர மிகவும் மதித்தார.் அவர ் முன்னால் 

உட்காரக்கூட மாட்டார.் அண்ஜண என்றுதான் அவனர 

அனழப்பார.் எம்.ஆர.் ராதாவுக்கும் எம்.ஜி.ஆனர சவகுவாக 

பிடித்திருந்தது, மை்ை முன்னணி நடிகரக்ள் அவர ்நடிப்பனத 

மக்கள் பாரக்்க விடாமல் அவர ் முகம் மனையும்படி வந்து 

நின்றுசகாள்கின்ைனர ்என்று எம்.ஆர.் ராதா பகிரங்கமாகக் 

குை்ைம் ொட்டினார.் எம்.ஜி. ஆர.் படங்களில் அவருக்கு 

இந்தத் சதால்னல கினடயாது. சுதந்திரமாக சபரியாரின் 

சிந்தனனகனளயும் பரப்பினார.் 

சிே்தனன சிரிப்பு வழங்கிய கனலவாணர் என்.எஸ். 

கிருஷ்ணன் 

மதுனர வீரன், ராோ ஜதசிங்கு, ெக்கரவரத்த்ி திருமகள் 

ஜபான்ை படங்களில் கனலவாணரும் அவர ் மனனவி டி.ஏ. 

மதுரமும் நனகெச்ுனவ நடிப்பில் சோலிதத்னர.் 

கனலவாணரிடம் இருந்து எம்.ஜி.ஆர ் எளினமயும் 

சகானடப்பண்னபயும் கை்றுக்சகாண்டார.் அறுந்த 

செருப்னப உதறிவிட்டு வந்த எம்.ஜி.ஆர ் கனலவாணரிடம் 

தனக்கு புதுெச்ெருப்பு வாங்கஜவண்டும் என்ைார.் அப்ஜபாது 

கனலவாணர ் அவரது அறுந்த செருப்புகனளக் 

சகாண்டுவந்து சகாடுத்தார.் அறுந்துஜபான செருப்பின் 

வார ் னதக்கப்பட்டிருந்தது. கனலவாணர ் எம்.ஜி.ஆருக்கு 
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எளினமயான வாழ்க்னகனயெ ் சொல்லிக்சகாடுதத்ார.் தன் 

கணவனரத் தவிர ஜவறு யாருடனும் ஜோடி ஜெரந்்து 

நடிக்காத டி ஏ மதுரம், லட்சுமிகாந்தன் சகானல வழக்கு 

காரணமாக தன் கணவர ் சினையில் இருந்தஜபாது வழக்கு 

செலவுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட னபதத்ியக்காரன் படதத்ில் 

எம். ஜி.ஆருடன் ஜோடியாக நடிதத்ார.் 

ோயகன் ோயகியரின் நதாழரக்ளாக காசமடியன்கள் 

குலசதய்வம் ராேஜகாபால் மன்னாதி மன்னன் படத்தில் 

நனகெச்ுனவ ஜவடதத்ில் ஜி. ெகுந்தலாவுடன் ஜோடியாக 

நடிதத்ார.் இப்படதத்ில் அெெ்ம் என்பது மடனமயடா பாட்டில் 

எம்.ஜி.ஆர ்கூட வரும் வாய்ப்பு இவருக்கு கினடதத்து. இதில் 

எம்.ஜி.ஆரும் பதம்ினியும் நாட்டிய கலா ஜமனதகள். 

எம்.ஜி.ஆரின் நண்பனாக வரும் ராேஜகாபாலுக்கு நடனம் 

ஆடத் சதரியாது. இவர ் நடனம் கை்றுக்சகாண்டால்தான் 

திருமணம் செய்துசகாள்ஜவன் என்று ெகுந்தலா நிபந்தனன 

விதிப்பார.் இவர ் னக கால்களில் கயிறு கட்டிக்சகாண்டு 

னத னத என்று ஆட்டுவது சிரிப்பாக இருக்கும். இதுஜவ 

காசமடியனன கதாநாயகனிடம் இருந்து குனைத்துக் 

காட்டுவதை்கான பாத்திரப்பனடப்பு முனை ஆகும். 

அலிபாபாவும் நாை்பது திருடரக்ளும் படத்தில் இனளஞரான 

டனால் தங்கஜவலு செருப்பு னதக்கும் கிழவனாக வருவார.் 

அந்தப் படத்தில் ொரங்கபாணி எம்.என். ராேதத்ுடன் 

ஜெரந்்து சமயின் காசமடியனாக நடிதத்ிருப்பார.் தங்கஜவலு, 

ராோ ஜதசிங்கில் ராகினியுடன் ஜோடியாக நடிதத்ிருப்பார.் 

ஆயிரதத்ில் ஒருவன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு நண்பனாக 

நாஜகஷும் சேயலலிதாவுக்கு ஜதாழியாக மாதவியும் 

நடிதத்னர.்  

எம்.ஜி.ஆர், சே்திரபாபு 

எம்.ஜி.ஆருடன் பிை்காலத்தில் பல ெரெ்ன்ெகளில் சிக்கிய 

ெந்திரபாபு ஆரம்பதத்ில் எம்.ஜி.ஆரின் அன்புக்குரியவராக 

இருந்தார.் அவரது நாஜடாடி மன்னன், குஜலபகாவலி 

ஜபான்ை சவை்றிப் படங்களில் இடம்சபை்றிருந்தார.் 

சிவாஜினயவிட ஒரு படத்தில் அதிக ெம்பளம் ஜகட்டு 
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வாங்கினார.் நாஜகஷ் கால்ஷீட்னட சொதப்பியஜபாது 

அவருக்குப் பதிலாக ஜொ பின்பு ஜதங்காய் சீனிவாென், ஐெரி 

ஜவலன் ஜபான்ை சிரிப்பு நடிகரக்னள ஒப்பந்தம் செய்தார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படங்கள் சவை்றிசபை  மை்ை எவனரயும் 

நம்பி இருக்கவில்னல அடுத்த தகுதியான கனலஞரக்னளத ்

சதரிவு செய்தார.் பின்பு தன் தவை்னை உணரந்்து திரும்பி 

வந்தஜபாது அவரக்னள மன்னித்து வாய்ப்பு தரும் 

மஜனாபாவமும் எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்தது. யானரயும் அவர ்

தன் சேன்ம விஜராதியாக கருதவில்னல. தன் சவை்றிப் 

பானதயில் வரும் தனடக்கை்கனள மீண்டும் வராமல் 

அப்புைப்படுத்துவதில் மட்டும் அவர ்முனனப்பாக இருந்தார.் 

ெந்திரபாபுவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்னகயில் ஏை்பட்ட 

ஜொகமும் விரக்தியும் அவமானமும் சபாது வாழ்க்னகயில் 

அகராதியாகப் ஜபெத் தூண்டியது. எம்.ஜி.ஆர.் 

ெந்திரபாபுனவ ஒதுக்கியதும் தினரயுலகஜம இவனர 

ஒதுக்கிவிட்டது.  ெந்திரபாபு சிவாஜியிடம் ஜபாய் வாய்ப்பு 

ஜகட்டும் கினடக்கவில்னல.  ெந்திரபாபு மிகவும் 

கஷ்டப்படுவனத அறிந்து பின்பு எம்.ஜி.ஆஜர 

அடினமப்சபண் படதத்ில் வாய்ப்பளிதத்ார.்  

எம்.ஜி.ஆர், ோநகஷ் 

நாஜகஷ் முதன்முதலில் நாடகதத்ில் நடித்தஜபாது ஐஜயா 

வயிை்று வலி என்ை ஒஜர வெனம் மட்டும் ஜபசி நடிதத்ார.் 

அந்த நாடகதத்ுக்கு தனலனம வகிதத் எம்.ஜி.ஆர ் ஒஜர 

வெனத்னத விதவிதமாக ஜபசி நடிதத் நாஜகனஷ தன் 

பாராட்டுனரயில் குறிப்பிட்டார.் ஜநரில் அனழத்து 

பாராட்டினார.் நாஜகஷ் பல படங்களில் எம்.ஜி.ஆருடன் 

நடிதத்ார.் குறிப்பாக ஜதவர ் படங்களில் நாஜகஷுக்கு ஒரு 

பாட்டும் னவக்கப்பட்டது.  நாஜகஷ், மஜனாரமா ஜோடி 

மக்களால் சபரிதும் விரும்பப்பட்டது. அதை்கு முன்பு 

என்.எஸ்.ஜக – டி ஏ மதுரம், தங்கஜவலு - ெஜராோ , சி டி 

ராேகாந்தம் என்று கணவன் மனனவியர ்காசமடி நடிப்பில் 

கலக்கி வந்தனர.்   
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நாஜகஷின் ஒல்லி உடல்வாகு காசமடி நடிப்புக்கு ஏை்ைதாக 

அனமந்தது. சில வருடங்கள் இவனர தன் படங்களில் 

இருந்து விலக்கி னவத்த எம் ஜி ஆர,் மீண்டும் தன் 

படங்களில் வாய்ப்பளிதத்ார.்  உலகம் சுை்றும் வாலிபன் 

படதத்ின் சவளிநாட்டு படப்பிடிப்புக்குெ ் சென்ை 25 ஜபர ்

அடங்கிய குழுவில் நாஜகஷும் இடம்சபை்றிருந்தார.் 

அக்குழு ொங்காங் வந்தஜபாது நாஜகஷின் பிைந்தநாள் 

வந்தது. அன்று எம்.ஜி.ஆர ் சபரிய விருந்து ஏை்பாடு செய்து 

ஒன்பது னவரக்கல் பதிதத் ஜமாதிரம் ஒன்னை நாஜகஷுக்கு 

பரிெளித்தார.் மீனவ நண்பன், உரினமக்குரல் ஜபான்ை 

எம்.ஜி.ஆரின் பிை்கால படங்களிலும்  நாஜகஷ் 

இடம்சபை்ைார.் 

எம்.ஜி.ஆர், நதங்காய் 

சீனிவாசன் 

கும்பஜகாணம் ஜதரத்ல் 

கூட்டத்தில் அறிமுகமான 

ஜதங்காய் சீனிவாென், 

எம்.ஜி.ஆரிடம் மிகுந்த அன்பு 

உனடயவர.்  

ரிக்ஷாக்காரன் படத்தில் 

இயக்குநரிடம் தனக்கு இரு 

பாடல்காட்சி னவக்கும்படி 

சீனிவாென்  கூறினார.் அனத 

அவர ் அப்படிஜய எம்.ஜி.ஆரிடம் 

கூை, எம்.ஜி.ஆர ் சிரிதத் படிஜய 

ொங் ஜவணுமா வெச்ுடலாம் என்ைார.் எம்.ஜி.ஆர ் ஏஜதா 

ஜகலியாக கூறுவதாக சீனிவாென்  நினனதத்ார.் ஆனால் 

அந்தப் படத்தில் ‘’பம்னப உடுக்னக கட்டி பரிவட்டம் ஜமஜல 

கட்டி’’ என்ை பாடலில் தன்ஜனாடு பாட்டு முழுவதும் ஜெரந்்து 

ஆடும் வாய்ப்னபத் தந்தார.்  எம்.ஜி.ஆர ் முதலனமெெ்ரான 

பிைகு சீனிவாென் சிவாஜிகஜணெனன னவதத்ு ஒரு படம் 

தயாரிக்கப் ஜபாவதாக எம்.ஜி.ஆரிடம் கூறினார.் எம்.ஜி.ஆர ்

இப்ஜபாது தயாரிப்பு லாபமாக இல்னல ஜவண்டாம் என்று 

அறிவுறுத்தினார.் சீனிவாென் அனதக் காதில் வாங்காமல் 
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சிவாஜினய னவத்து ’கிருஷ்ணன் வந்தான்’ என்ை படத்னத 

எடுத்து னகனய சுட்டுக் சகாண்டார.் இனத சீனிவாென் 

எம்.ஜி.ஆரிடம் சொன்னதும் ‘’உனக்கு பட்டால் தான் புத்தி 

வரும், ஜபா’’ என்று சொல்லிவிட்டார.் ஜதங்காய் சீனிவாென் 

ஜபானதும் அவனர நினனதத்ு எம்.ஜி.ஆர ் கவனலப்பட்டார.் 

உடஜன தன் பணியாள் ஒருவரிடம் 25 லட்ெ ரூபானயக் 

சகாடுத்து ஜதங்காய் சீனிவாெனிடம் சகாடுக்கும்படி 

அனுப்பினார.்  

ஐசரி நவலன் 

எம்.ஜி.ஆர ் படங்களில் ஆரம்பம் முதல் அவர ் வரும் 

காட்சிகளில் மட்டும் நடித்துவந்த பழம்சபரும் நடிகரும் 

அவரது சமய்க்காவலரில் ஒருவருமான திருப்பதிொமியின் 

மருமகன் ஐெரி ஜவலன் ஆவார.் இவர ்மகன் ஐெரி கஜணஷ் 

தன் தந்னத ஜவலனின் சபயரால் ஜவல்ஸ் பல்கனலக்கழகம் 

நிறுவியுள்ளார.் எம்.ஜி.ஆர ் படப்பிடிப்பில் இருக்கும்ஜபாது 

ஒரு ரிவால்வனர மஞ்ெள் னபயில் னவதத்ு னகயில் சுை்றி 

சதாங்கவிட்டபடி திருப்பதிொமி அவருடன் அதத்ளத்தில் 

இருப்பார.் எம்.ஜி.ஆர ் குண்டடிப்பட்டு மருத்துவமனனயில் 

இருந்தஜபாது அவனர பாரக்்க வருபவரக்ளின் 

சபயரப்்பட்டியல் திருப்பதிொமியிடஜம இருந்தது. ரகசிய 

ஜபாலீசு 115 படத்தில் அம்முக்குட்டி புஷ்பமாலாவின் 

சிங்கப்பூர ்மெெ்ானாகவும் படஜகாட்டியில் முதல் காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அப்பாவாகவும் திருப்பதிொமி 

நடிதத்ிருப்பார.் ஐெரி ஜவலன் ஜநை்று இன்று நானள, 

இதயக்கனி ஜபான்ை படங்களில் நடித்திருந்தார.் 

எம்.ஜி.ஆர், நசா 

ஜொ ெட்டதத்ுனையிலும் நாடகத் துனையிலும் வல்லவர.் 

அரசியல் விமரெ்கர.் அவர ் பாரம்கஜள பார ் படத்தில் 

காசமடியனாக அறிமுகம் ஆனார.் எம்.ஜி.ஆருடன் எங்கள் 

தங்கம், ஜதடி வந்த மாப்பிள்னள, ஒளிவிளக்கு, 

அடினமப்சபண், என் அண்ணன் ஜபான்ை சவை்றிப் 

படங்களில் காசமடியனாக நடித்திருந்தார.் எம்.ஜி.ஆனர 

ஜநரிலும் தன் துக்ளக் பதத்ிரினகயிலும் அதிகமாக 
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விமரச்ிதத்ுள்ளார.் அஜத ெமயம் எம்.ஜி.ஆரின் 

சகானடப்பண்னப அதிகமாகப் பாராட்டி ஜபாை்றியவரும் 

இவஜர. இவரது முட்னட விழியும் ஒல்லி உடம்பும்  

பாரப்்பவருக்கு சிரிப்னப வரவனழதத்ன.  

ேனகசச்ுனவயும் எம் ஜி ஆரும் 

ெபாஷ் மாப்பிள்னள என்ை படம் நடினக மாலினியின் 

சொந்தத் தயாரிப்பு. இப்படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் காசமடி 

கதாநாயகனாகஜவ நடிதத்ார.் இதன் படப்பிடிப்பு பம்பாயில் 

நடந்தது. அதுஜபால அறிஞர ் அண்ணா எழுதிய நல்லவன் 

வாழ்வான் கனதயில்  கதாநாயகன் எப்ஜபாதும் சிரித்த 

முகத்துடன் இருப்பான். அந்தப் படதத்ில் நடித்த எம்.ஜி.ஆரும் 

படம் முழுக்க சிரிதத்ுக்சகாண்ஜட இருப்பார.் அதன் 

க்னளஜமக்சில் எம்.ஆர.் ராதானவ ஒரு ெண்னடக் காட்சியில் 

தன்னுடன் நடிக்கனவதத்ார.் தண்ணீரில் எடுக்கப்பட்ட 

அந்தக் காட்சியில் நடித்ததனால் எம்.ஆர.் ராதாவுக்கு ெளி, 

இருமல் சதாந்தரவு வந்தது. எம்.ஜி.ஆர ் இனதக் ஜகட்டதும் 

மிகவும் கவனலப்பட்டார.் எம்.ஆர.் ராதா சுகமாகும் வனர 

தினமும் எம்.ஜி.ஆர ் அவர ் வீட்டுக்குப் ஜபாய் அவருடன் 

உட்காரந்்திருப்பார.் அவரக்ளின் நட்புகுறிதத்ு 

விளக்கும்ஜபாது ராதாரவி இதனன குறிப்பிட்டார.் 

ோநடாடியில் எம் ஜி ஆரின் னமமிங் 

ஒரு நடிகனுக்கு ெவாலாக இருப்பது காசமடி என்பனத 

அறிந்த எம்.ஜி.ஆர.் தான் நடித்த நாஜடாடி படதத்ில் ொரல்ி 

ொப்ளின் ஜபால னமமிங் செய்தார.் ெஜராோஜதவியும் 

எம்.ஜி.ஆரும் ஒரு ஜமனெ முன் உட்காரந்்து ஜமனல நாட்டு 

உணவு வனககனள உண்பது ஜபால உடல்சமாழியால் 

மட்டுஜம நடிதத்னர.் 

எம்.ஜி.ஆர ் ெங்ஜக முழங்கு படத்தில் தன் தங்னகக்கு சபண் 

வீட்டாராகவும் மாப்பிள்னள வீட்டாராகவும் இருந்து 

திருமணப்ஜபெச்ு நடதத்ும் காட்சியில் அவர ் ஆணாகவும் 

சபண்ணாகவும் மாறி மாறிப் ஜபசி நடித்து நனகெச்ுனவனய 

வழங்குவார.் வாய்க்குள் சவை்றினலனய அதக்கி 

னவத்திருப்பதுஜபால அவருனடய ஜபெச்ும் 
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அங்கவஸ்திரத்னத ஜெனல ஜபால ஜபாரத்்திக்சகாண்டு 

நடிக்கும் அவரது உடல்சமாழியும் ஆண் சபண் என மாறி 

வரும் முக பாவனனகளும் கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏை்ைபடி 

சவகு சபாருத்தமாக அனமந்திருக்கும். அவருனடய 

நனகெச்ுனவ நடிப்புத் திைனுக்கு இது ஒரு 

எடுத்துக்காட்டாகும்.   

மாறு நவடங்களில் ேனகசச்ுனவ 

எம்.ஜி.ஆர ் மாறு ஜவடங்களில் வரும் காட்சிகனளத் தன் 

இயல்பான கதாநாயகன் நடிப்புக்கு அப்பாை்பட்ட நடிப்புத ்

திைனனக் காட்ட பயன்படுத்துவார.் மனலக்கள்ளன் மை்றும் 

நீரும் சநருப்பும் படங்களில் அவர ் ஒரு சீனாக்காரனாக 

வரும் காட்சிகளில் அவர ் இரண்டு கால்கனளயும் ஜெரத்்து 

னவத்தபடி நடந்து வருவதும் அவரது சீனசமாழி ஜபெச்ும் 

தனலயாட்டுவதும் உடல் அனெப்பதும் என அனனத்து 

பாவனனகளும் சிரிப்னப வரவனழக்கும். குமரிக்ஜகாட்டம் 

படதத்ில் நூறு ரூபாய்க்காக அவர ் அஜொகனன சிரிக்க 

னவக்க முயலும் காட்சியில் பஃபூனன ஜபால நடிதத்ிருப்பார.் 

இவ்வாறு மாறு ஜவடங்களில் பல காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர.் 

தன் காசமடி நடிப்புத் திைனன ஓரளவு சவளிப்படுதத்ி 

மனநினைவு சபை்ைார.் 
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6. ேடிப்புத் திறனனக் காட்ட மாறு 

நவடங்கள் புனனே்த எம்.ஜி.ஆர.்! 

எம்.ஜி.ஆர ் இனளஞனாக நடிதத்து அவருக்கு சவை்றினயக் 

சகாடுத்தாலும் அது அவரது கனல ஆரவ்ம் அல்லது நடிப்பு 

ஆரவ்த்னத நினைவு செய்யவில்னல. அதனால் அவர ்ஜவறு பல 

கதாபாதத்ிரங்களிலும் நடிக்க விரும்பி தன் படங்களில் 

அவை்னை மாறு ஜவடக் காட்சிகளாக அனமத்தார.் மாறு 

ஜவடதத்ில் நடிக்கும்ஜபாது அதை்ஜகை்ை உனட, குரல், நடிப்பு என 

அனனத்னதயும் ஜநரத்த்ியாகெ ் செய்தார.் காதல் ெண்னட 

எனக் காட்சிக்குக் காட்சி துள்ளிெ ் செல்லும் ஹீஜராவாக 

நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர ் கிழவனாகவும் சபண்ணாகவும் பல்ஜவறு 

சதாழில் செய்பவராகவும் நடிப்பனதயும் ஆடிப் பாடியனதயும் 

ரசிகரக்ள் மிகவும் ரசித்தனர.் 

சபண் நவடத்தில் எம்.ஜி.ஆர ்

எம்.ஜி.ஆர ் புதுனமப்பிதத்னில் நடன மங்னகயாகவும் காதல் 

வாகனம் படத்தில் நவீன மங்னகயாகவும் சில காட்சிகளில் 

வருவார.் கவுன் ஜபாட்ட இளம்சபண்ணாக எம்.ஜி.ஆரின் ஜவடப் 

சபாருதத்மும் சபண்னணப் ஜபால அவர ்சகாஞ்சிப் ஜபசுவதும் 

நளினமாக நடப்பதும் ரசிகரகனள சவகுவாக கவரந்்தன. ெங்ஜக 

முழங்கு படத்தில் சபண்ணாக ஜவடம் ஜபாடாவிட்டாலும் 

திருமண ெம்பந்தம் ஜபசும் சபண்னணப் ஜபால நடிதத்ுக் 

காட்டியிருப்பார.் அனதப் ஜபால மாட்டுக்கார ஜவலனில், ஜவலன் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன்னன ரகு என நினனதத்ு காதலிக்கும் 

சேயலலிதானவப் பை்றி சதரிவிக்கும்ஜபாது, 

''ஒரு பக்கம் பாக்குைா 

ஒரு கண்னண ொய்க்கிைா 

அவ உதட்னட கடிெச்ிக்கிட்டு சமதுவா 

சிரிக்குைா சிரிக்குைா சிரிக்குைா'' 

என்று பாடி ஒரு சபண்னணப் ஜபால ரகு எம்.ஜி.ஆரிடம் நடிதத்ுக் 

காட்டுவார.் அந்தப் பாட்டில் அவர ் நடிப்னப ரசிகரக்ள் மிகவும் 

ரசிதத்னர.் இந்தக் காட்சிக்கு தினரயரங்கில் னகதட்டலும் விசில் 

ெதத்மும் கானதப் பிளக்கும். 
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சாமியாராக எம்.ஜி.ஆர ்

நல்லவன் வாழ்வான், ஆனந்த ஜோதி, இதய வீனண ஜபான்ை 

படங்களில் ொமியானரப் ஜபால வருவார.் நல்லவன் 

வாழ்வான் படதத்ில் சகானல பழி சுமந்து ஒளிந்து வாழும் 

நினலயில் உண்னமக் சகானலகாரனன அறிய அஜத ஊரில் 

எம்.ஜி.ஆர ் ொமியாராக வந்து தங்கியிருப்பார.் அப்ஜபாது 

‘‘ஆண்டவன் ஒருவன் இருக்கின்ைான் - அவன் அன்பு 

மனங்களில் சிரிக்கின்ைான்’’ என்ை பாட்டுப் பாடுவார.் 

இதய வீனணயில் திருட்டு பழி சுமந்த அண்ணனான 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் தங்னக லட்சுமியின் கல்யாணத்துக்கு 

ொமியார ் ஜவடதத்ில் வந்து ‘‘திருநினைெ ் செல்வி 

மங்னகயரக்்கரசி – திருமணம் சகாண்டாள் இனிதாக’’ 

என்று பாடி வாழ்தத்ுவார.் இந்தப் படப்பிடிப்பின் ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர ் தன்னுடன் ஜபசிக்சகாண்டிருந்த ஜி 

ெகுந்தலாவிடம் என் கனடசிக்காலம் இப்படிதான் (ஆன்மிக 

வழியில்) இருக்கப் ஜபாகிைது என்று தன் ொமியார ்

ஜகாலத்னதக் காட்டினாராம். அதன் பிைகு அவர ் திமுக 

கட்சியிலிருந்து சவளிஜயை்ைப்பட்டார.் ரசிகரக்ள் 

ஆங்காங்ஜக தாமனர சகாடினய ஏை்றி அவரக்ளாகஜவ புது 

கட்சி சதாடங்கினர.் பின்பு எம்.ஜி.ஆர ் அவரக்னள 

ஒருங்கினணத்து ஓர ்அரசியல் தனலவராகிவிட்டார.் அவனர 

திமுகவிலிருந்து சவளிஜயை்ைாமல் விட்டிருந்தால் ஒரு 

ஜவனள அவர ் ரஜினினயப் ஜபால ஓர ் ஆன்மிகவாதியாகி 

இருப்பார.் திமுக தன் சொந்தக் காசில் சூனியம் 

னவதத்ுக்சகாண்டது. 

முஸ்லிம் நவடத்தில் எம்.ஜி.ஆர ்

மனலக்கள்ளன், மகாஜதவி, ெங்ஜக முழங்கு, ஜபான்ை 

படங்களில் எம்.ஜி.ஆர ் துப்பு துலக்குவதை்காக பட்டாணி 

முஸ்லிம் ஜவடமிட்டு வந்தார.் மனலக்கள்ளனில் அப்துல் 

ரஹீம் என்னும் வடநாட்டு முஸ்லிம் ஜவடம் ஏை்றிருப்பார.் 

தமினழ அன்னைய வடநாட்டுக்காரர ் ஜபால ஜபசுவார.் 

இன்ஸ்சபக்டர ் நடதத்ும் விொரனணயில் அவரது திருட்டுப் 
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பாரன்வயும் உடல் சமாழியும் ரசிகரக்ளின் ஏஜகாபிதத் 

பாராட்னடப் சபை்றுத் தந்தது. 

மகாஜதவியில் லப்னப 

முஸ்லிம் ஜபால மாறு 

ஜவடமிட்டு வந்து மக்களுக்கு 

இளவரென் உயிஜராடு 

இருக்கும் உண்னமனய 

தாயதத்ு மூலமாக 

சவளிப்படுதத்ுவார.் 

தாயத்னத விை்பதை்காக 

‘‘தாயதத்ு தாயதத்ு – சில 

ெண்டாளர ் ஜவனலகனள 

ெனங்களின் மதத்ியிஜல 

தண்ஜடாரா ஜபாட வரும் 

தாயதத்ு’’ எனப் பாடுவார.் 

அப்ஜபாது அவர ்

தனலப்பானகயில் 

காஜதாரத்தில் சொருகிய 

பத்தி புனகந்துசகாண்டிருக்கும். கண் இழந்தவர ் ஜபால 

வருவதால் கண்கனளெ ் சுை்றி கறுப்பாகத் ஜதான்றும். 

உனடயும் சவகு சபாருதத்மாக இருக்கும். கழுதத்ில் தாயதத்ு 

அணிந்திருப்பார.் னகயில் ஜடப் னவதத்ு அடித்துக்சகாண்டு 

வருவார.் னகலினய உயரத்த்ிக் கட்டியிருப்பார.் ஜதாளில் 

ஒரு துணி மூட்னட சதாங்கும். 

ெங்ஜக முழங்கு படத்தில் வீண் சகானலப் பழிஜயை்று ஊனர 

விட்டு முஸ்லிம் பாய் ஜவஷத்தில் ரயிஜலறிவிடுவார.் 

அப்ஜபாது தன் காதலி லக்்ஷமினய அஜத ஜவஷதத்ில் 

ெந்தித்து அவருடன் ஜபசுகின்ை காட்சிகளில் 

ஜக.எஸ்.ஜகாபாலகிருஷ்ணனின் வெனங்கள் 

உருக்கமானனவ. வெதியான முஸ்லிமாக வருவதால் 

தனலயில் குஞ்ெம் சதாங்கும் உயரமான குல்லா, னகயில் 

ஒரு ப்ரஃீப் ஜகஸ் மை்றும் சிறு னகத்தடி னவதத்ிருப்பார,் 

கண்ணில் கூலிங் கிளாஸ் அணிந்திருப்பார.் 

கதாபாத்திரத்துக்கு ஏை்ைபடி ஜமக்கப், உனட, உடல் சமாழி 
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ஆகியவை்றில் சின்னெ ் சின்ன விஷயங்களில் கூட 

எம்.ஜி.ஆர ்மிகுந்த கவனம் செலுதத்ியிருப்பார.் 

பஞ்சாப் சிங்காக எம்.ஜி.ஆர ்

ெங்ஜக முழங்கு படத்தில் எம்.ஜி.ஆர ்சகானலப்பழியிலிருந்து 

தப்பிக்கவும் உண்னமக் குை்ைவாளினயக் கண்டுபிடிக்கவும் 

பஞ்ொப் சென்று கிருபால் சிங் எனத் தன் சபயனரயும் 

உருவத்னதயும் மாை்றிக்சகாள்வார.் அங்ஜகஜய ஐ.பி.எஸ் 

முடித்து தமிழகம் வந்து காவல்துனை அதிகாரியாகி 

உண்னமயான சகானலயாளினயக் கண்டு பிடிப்பார.்.. 

(சிம்பு நடித்த அெெ்ம் என்பது மடனமயடா கனதயும் இது 

ஜபான்ைதுதான்) எம்.ஜி.ஆருக்கு சிங் ஜவஷம் மிகவும் 

சபாருதத்மாக இருக்கும். சிங்குகனளப் ஜபால அவரும் 

தனலயில் டரப்ன், முகத்தில் சிறிய குருந்தாடி என வருவார.் 

இவ்ஜவடம் அவருக்கு மிகவும் சபாருத்தமாக இருக்கும்.  

குடியிருந்த ஜகாயிலில் ஆனந்த் எம்.ஜி.ஆர,் திருடன் 

பாபுவாக சகாள்னளக்கூட்டதத்ில் ஜெரந்்தஜபாது ஒரு முனை 

மட்டும் சிங் ஜவடம் ஜபாடுவார.் இந்த ஜவஷதத்ுடன்தான் 

எல்.விேயலட்சுமியுடன் இனணந்து ‘ஆடலுடன் பாடனல 

ஜகட்டு ரசிப்பதில் தான் சுகம் சுகம் சுகம்’ என்ை பாட்டுக்கு 

பங்க்ரா நடனம் ஆடியிருப்பார.் அதிலும் ஜவஷப் சபாருத்தும் 

மிகெ ்ெரியாக இருக்கும். 

பூட்டுக்காரராக எம்.ஜி.ஆர ்

ஆனந்த ஜோதியில் படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் கள்ள ஜநாட்டு 

அடிக்கும் கும்பனலத் ஜதடும் காவல்துனை அதிகாரி 

மாைனாக நடிதத்ார.் இதில் பூட்டு விை்பவனர ஜபால மாறு 

ஜவடம் ஜபாட்டு கள்ளஜநாட்டு மாை்றும் கும்பனலக் 

கண்டுபிடிக்க ஊனரெ ்சுை்றி வருவார.் அவரது பம்னப க்ராப், 

முறுக்கு மீனெ, ஏை்றிக்கட்டிய னகலி, னகயில்லாத ஓவர ்

ஜகாட், ஜதாளில் சதாங்கும் இரும்புப்சபட்டி, ஒரு னகயில் 

சபரிய இரும்பு வனலயத்தில் ஜகாக்கப்பட்ட பல தினுசு 

ொவிகள் இதத்ுடன் கானல அகட்டி னவத்து நடக்கும் நனட 

எனப் சபாருத்தமாக மாறு ஜவடம் ஜபாட்டிருப்பார.் பூட்டுெ ்

ொவி ரிப்ஜபர ் என்று சதாடங்கும் ஒரு பாட்னடப் பாடுவார.் 
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அதில் பூட்டும் ொவியும் என்ை சொை்கள் ெமூக 

சிந்தனனஜயாடு இடம்சபை்ைன. காங்கிரஸ்காரரக்ளின் 

சவை்றுப்ஜபெச்ுக்கு வாய்ப்பூட்டு ஜபாட ஜவண்டும் என்றும் 

பாடுவார.் 

வனளயல்காரராக எம்.ஜி.ஆர ்

படஜகாட்டி நம்பியாரால் சினைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் 

ெஜராோ ஜதவினயெ ்ெந்திக்க எம்.ஜி.ஆர ்வனளயல்காரராக 

வருவார.் அந்த வீட்டில் நம்பியார ் – ெஜராோஜதவி 

திருமணதத்ுக்கான ஏை்பாடுகள் நடந்துசகாண்டிருக்கும் 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் கறுப்பு ஜமக்கப்பில் தனலயில் வட்டக் 

குடுமி, சபரிய வயிறு,  ஜமஜல கனத்த ஜகாட், முகத்தில் ஒரு 

கறுப்பு மரு, சபரிய உருண்ட மீனெ, ஜதாளில் வனளயல் 

சபட்டி னகயில் வனளயல் ெரம் எனத் தன் குண்டு 

உடம்னபத் தூக்க முடியாமல் தூக்கிக்சகாண்டு வந்து ஒரு 

ஜொபாவில் சபாத் என விழுவார.் அந்தத் ஜதாை்ைத்தில் 

அவனரப் படம் பாரக்்கும் புதியவரக்ளால் அனடயாளம் 

கண்டுசகாள்ள இயலாது.  

“கல்யாணப் சபாண்ணு கண்ணான கண்ணு - சகாண்டாடி 

வரும் வனளயல் – அம்மா பூஜவாடு வருஜம சபாட்ஜடாடு 

வருஜம  - சிங்காரத் தங்க வனளயல்’’ என்ை பாட்டும் பாடி 

வனளயல்கனள அந்த வீட்டில் இருக்கும் சபண்களுக்கு 

விை்பார.் இந்தக் காட்சியில் வயதான ஒரு தம்பதியர ்

வரும்ஜபாது ‘மாமனானர மாமியானர ொமியாரா மாதத்ிவிட 

மந்திரிெச்ு தந்த வனளயல்’ மை்றும் ‘இளங்கானளயரக்ள் 

சகஞ்சிவர கன்னியரக்ள் சகாஞ்சி வர தூதாக வந்த 

வனளயல்’ என்ை வரிகள்  ரசிகரக்ளின் ஏஜகாபிதத் 

பாராட்னடப் சபை்ைன. 

மின்சாரத்துனற ஊழியர ்

இரகசியப் ஜபாலிஸ் 115 படதத்ில் மின் பயன்பாட்னடப் 

பதிவுசெய்யும் மின்ொரத் துனை ஊழியராக வயதான 

ஜதாை்ைதத்ில் வருவார.் தனலயில் சதாப்பி, கண்ணில் ஒரு 

காந்தி கண்ணாடி, னகயில் ஒரு பதிஜவடு, குடு குடு 

நனடயுடன் அவரது நடிப்பும் ஜதாை்ைமும் பாராட்டும்படியாக 
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இருக்கும். துப்பறியும் ஜநாக்கில் எம்.ஜி.ஆர ் மாறுஜவடதத்ில் 

வரும் இக்காட்சி நனகெச்ுனவக் காட்சியாக 

அனமந்திருக்கும். 

சவஸ்சடரன்் டான்ஸ் மாஸ்டராக எம்.ஜி.ஆர ்

'என் கடனம' படத்தில் எம்.ஜி.ஆர ்

ஒரு கடனம தவைாத ஜபாலீஸ் 

அதிகாரி. அவருக்கு 

எம்.ஆர.்ராதாமீது ெந்ஜதகம் 

இருப்பதால் அவர ் வீட்டுக்குள் 

ஜபாய் வந்து துப்பு கண்டுபிடிக்க 

வழி ஜதடுவார.் அப்ஜபாது 

ெஜராோஜதவிக்கு சவஸ்சடரன்் 

டான்ஸ் கை்றுத்தர ஒரு மாஸ்டர ்

ஜவண்டும் என்ை விளம்பரத்னதப் 

பாரத்்ததும் எம்.ஜி.ஆர ் அவர ்

வீட்டுக்குப் ஜபாய் பணியில் 

ஜெரந்்து விடுவார.் அவனர 

அனடயாளம் கண்டு சகாண்ட 

ெஜராோஜதவியிடம் 

உனக்காகதத்ான் இந்த ஜவடதத்ில் வந்ஜதன் என்று 

சொல்லிவிடுவார.் கனடசியில் குை்ைவாளி எம்.ஆர.்ராதா 

அல்ல அவருக்கு னவத்தியம் பாரக்்க வரும் டாக்டர ்

என்பனத கண்டுபிடிப்பார.் டாக்டர ் ஜவடத்தில் பாலாஜி 

நடிதத்ார.் அவர ்எம்.ஜி.ஆருடன் நடிதத் ஒஜர படம் இதுதான். 

யாரது யாரது தங்கமா என்ை பாடலுக்கு எம்.ஜி.ஆரும் 

ெஜராோஜதவியும் சவஸ்சடரன்் டான்ஸ் ஆடுவாரக்ள். 

படிக்கட்டில் சுை்றி வந்து ஸ்சடப் ஜபாட்டு இருவரும் ஆடுவது 

ரசிகரக்ளினடஜய நல்ல வரஜவை்னப சபை்ைது. எம்.ஜி.ஆர ்

கறுப்புத் தாடி கறுப்புக் கண்ணாடி என விதத்ியாெமான 

சகட்டப்பில் வருவார.் அடிக்கடி தாடினயத் 

தடவிக்சகாள்வார.் ஹீல்ஸ் ஷூ ஜபாட்டு தன்னன நல்ல 

உயரமாகக் காட்டியிருப்பார.் 
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கதா காலட்நசபம் சசய்பவராக எம்.ஜி.ஆர ்

எங்கள் தங்கம் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர ் ஜபாலீஸுக்கு பயந்து 

ஒரு காலட்ஜெபம் நடத்தும் இடதத்ுக்கு வந்து அங்கு 

ெந்தரப்்பெ ் சூழ்நினலயால் அவஜர காலட்ஜெபம் செய்வார.் 

இந்து ெமயதத்ின் பாரப்்பனியக் கருதத்ுகளுக்கு எதிரான 

இயக்கத்னதெ ் ஜெரந்்தவர ் என்பதால் இவரது காலட்ஜெபன் 

வழக்கத்துக்கு மாைானதாக இருக்கும். 1967-ல் சவளிவந்த 

படம் என்பதால் அப்ஜபாது அசமரிக்கா விண்சவளி வீரரான 

நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க் ெந்திர மண்டலதத்ில் கால் னவத்த 

நிகழ்ெச்ி பிரபலமாகியிருந்தது. எனஜவ அனதஜய தம் 

காலட்ஜெபப் பாடுசபாருளாக்கி மூட நம்பிக்னககனளக் 

ஜகலி செய்து ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ெச்ினய நடதத்ுவார.் 

முழுக்க முழுக்க பின்னணி குரல் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். 

இருப்பினும் இவரது நடிப்பும் முக பாவனனகளும் 

காண்ஜபார ் மனனதக் கவரும். ஜமலும் இவரது ஜவடப் 

சபாருதத்ம் வியக்க னவப்பதாக அனமயும். சமாட்னடத ்

தனல அதில் பட்னட விபூதி, சிவந்த நிைம், ஜமல் 

அங்கவஸ்திரம், னககளில் தப்பளா கட்னட, கழுத்தில் 

மானல என சவகு ஜநரத்த்ியாக அவரது ஜமக்கப் அனமயும். 

அவர ் தனலனயத் திருப்பி இரு பக்கம் இருப்பவனரயும் 

பாரத்த்ுப் ஜபசுவதும் னககனள வீசி வீசி பாடுவதும் அவரது 

முக பாவமும் சநாடிக்கு சநாடி மாறும் முக பாவங்களும் 

அந்நிகழ்ெச்ினய ரசிக்க னவக்கும் அவரது நடிப்புத ்

திைனுக்கு இக்காட்சி ஒரு எடுதத்ுக்காட்டாக விளங்கும்.  
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7. எம்.ஜி.ஆரின் ஜகமரா சதாழில்நுட்பம் 

எம்.ஜி.ஆரும் நகமராவும் 

எம்.ஜி.ஆரின் சவை்றியில் சினிமா சதாழில்நுட்பம் பை்றிய 

அவரது அறிவு முக்கியப் பங்கு வகிதத்து. அவர ் தன் 

படங்களில் ஜகமரா ஜகாணம், உனட, ஒப்பனன, 

படதச்தாகுப்பு, படம் சவளியிடும் நாள், சவளியிடும் 

தினரயரங்கு, பட விநிஜயாகம், ரசிகர ்மன்ை செயல்பாடுகள் 

என அனனத்து விஷயங்களும் சவை்றிக்கு உறுதுனணயாக 

இருக்கும்படி கவனித்தார.்  

எம்.ஜி.ஆர ் தினரயில் தன்னன அழகாகக் காட்ட ஜவண்டும் 

என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தார.் அதை்காக டிஃப்யூஸ் 

ஜபான்ை சில விஜெஷ சதாழில் நுட்பங்கனளயும் 

பயன்படுத்தினார.் வித விதமான சதாப்பிகள் னவத்து 

நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆர ் ஒரு காட்சியில் கூட தன் முகதத்ில் 

சதாப்பியின் நிழல் விழாதபடி கவனமாக இருப்பார.் 

னலட்டிங் ெரியாக இருக்கும்படி அவர ் கவனித்ததால் 

இன்றும் அவரது படங்கனளெ ்சின்னத்தினரயிலும் சவள்ளித ்

தினரயிலும் சதளிவாக உள்ளன. இவ்வாறு மை்ை பனழய 
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படங்கள் இருப்பதில்னல அனவ ஒஜர இருட்டும் 

சவளிெெ்முமாக இருக்கிைஜத தவிர நடிப்பவரின் 

முகபாவனன ெரியாகத் சதரிவதில்னல.  

டிரான்சிஸ்டனர பிரித்து நசரத்்த எம்.ஜி.ஆர ்

எம்.ஜி.ஆரின் சதாழில் நுட்ப அறிவு சினிமாஜவாடு மட்டும் 

நின்றுவிடவில்னல மை்ை விஷயங்களிலும் அவருக்கு இஜத 

அறிவும் ஆரவ்மும் இருந்தது. முன்னாள் ெபாநாயகர ்

பி.செெ ் பாண்டியன் ஒரு ஜபட்டியில் எம்.ஜி.ஆனர பை்றி 

ஜபசும்ஜபாது. அவர ்ஒரு டிரான்சிஸ்டனர பிரித்து திரும்பவும் 

அசெம்பிள் செய்தனத நான் பாரத்ஜ்தன் என்ைார.் ஒரு 

ஜகமரா புதிதாக அறிமுகமானவுடன் எம்.ஜி.ஆர ் அனத 

வாங்கி அது எப்படிெ ் செயல்படுகிைது அதன் விஜெஷ 

அனமப்புகள் என்சனன்ன என்பனத அவர ்

அறிந்துசகாள்வார.் பின்பு ஒரு புனகப்படக்காரனர 

அனழத்து அவரிடம் காண்பிதத்ு மை்ை விஷயங்கனளக் 

ஜகட்டறிவார.் அவரிடம் இந்த இடதத்ில் நின்று இந்தக் 

ஜகாணத்தில் என்னனப் படம் எடு என்பார ்அந்தப் படங்கள் 

அை்புதமாக வந்திருக்கும்.  

நகமராக்காரரக்ள் எழுதிய நூல்கள்  

புனகப்படக்காரர ் எஸ்.எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எம்.ஜி.ஆர ்

பை்றி எழுதிய நூலில் எம்.ஜி.ஆரின் ஜகமரா அறிவு குறிதத்ு 

விரிவாகத் சதரிவிதத்ுள்ளார.் ெங்கர ் ராவ் என்ை ஸ்டில் 

ஜபாட்ஜடாகிராபரும் எம்.ஜி.ஆரின் குணம், மனம் பை்றி ஒரு 

நூல் எழுதியுள்ளார.் ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தன் அவனரப் 

பை்றி விரிவாகத் சதரிவிதத்ுள்ளார.் 

மூத்தவர் ஆர் என் ோகராஜ ராவ் 

எம்.ஜி.ஆர ் முதல்வர ் ஆனதும் அவரது அனழப்னபப் சபை்று 

தனலனமெ ் செயலகதத்ில் னவத்து அவனர முதல் படம் 

எடுதத்வர ்சீனியர ்ஜபாட்ஜடாகிராபர ்ஆர.்என் நாகராே ராவ். 

இவர ் நாஜடாடி மன்னன் காலம் முதல் எம்.ஜி.ஆரின் ஸ்டில் 

ஜபாட்ஜடாகிராபராக இருந்து வந்தார.் இவர ் ஒரு ஜபட்டியில் 

“நான் எம்.ஜி.ஆருக்கு எந்த ஜயாெனனயும் சொன்னதில்னல. 
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அவருக்ஜக ஜபாட்ஜடாவுக்கு எந்த கலர ் ெரியாக இருக்கும் 

என்பது சதரியும். அவர ் அதன்படி செய்வார.் அவனர 

னவதத்ு ஜபாட்ஜடா எடுப்பதில் எனக்குெ ் சிரமஜமயில்னல’’ 

என்று கூறியிருப்பது எம்.ஜி.ஆரின் ஜகமரா ஞானத்னதக் 

காட்டுகிைது.  

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படங்களில் அறிமுகமாகும் மணிமாலா, 

பாரதி ஜபான்ை புதுமுகங்கனள ஜபாட்ஜடா எடுதத்ு சடஸ்ட் 

பாரப்்பதை்காக ஆர.் என் நாகராே ராவின் ஸ்டுடிஜயாவுக்கு 

அனழத்து வருவார.் அப்ஜபாது  சடஸ்ட் முடிய நான்கு மணி 

ஜநரமானாலும் எம்.ஜி.ஆர ் சபாறுனமயாக சவளிஜய 

அமரந்்திருப்பார.் தன்னுடன் நடிக்கும் நடினகயரும் 

தினரயில் ெரியாகத் சதரிய ஜவண்டும் என்பதில் எம்.ஜி.ஆர ்

கண்ணும் கருதத்ுமாக இருந்தார.் 

எம்.ஜி.ஆரின் ேினனவாற்றல் 

சவை்றியாளருக்குரிய முக்கியத் தகுதிகளுள் ஒன்று 

நினனவாை்ைல் ஆகும். எம்.ஜி.ஆரின் நினனவாை்ைல் சிைப்பு 

குறிதத்ு தனியாக ஒரு கட்டுனர எழுதலாம். எம்.ஜி.ஆர ்

தன்னன எடுக்கும் படங்கனளயும் காட்சிகனளயும் 

மைக்கஜவ மாட்டார.் அவர ் முதல்வராகி பதத்ு நாள்கள் 

கழித்து  “1947இல் செப்டம்பர ் மாதம் 27ஆம் ஜததி எடுதத் 

ஜபாட்டாவில் பதத்ு காப்பி எம்.ஜி.ஆர ் வாங்கிவரெ ்

சொன்னார’்’ என்று ஆர.்என் நாகராே ராவிடம் அவர ்

அனுப்பினவத்த ஆள் ஒருவர ் வந்து ஜகட்டார.் இவருக்கு 

வியப்பாக இருந்தது. முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு எடுதத் 

படத்னத எம்.ஜி.ஆர ்தன் நினனவில் னவதத்ிருந்து இப்ஜபாது 

ஜகட்டு அனுப்புகிைார.் 

ஒரு முனை ஒரு படதத்ின் எடிட்டிங்கின் ஜபாது ‘’நான் 

னகனய மடக்கி குதத்ுவது ஜபான்ை ஒரு காட்சி இருக்கும் 

அனதக் சகாண்டு வா. இந்த இடத்தில் ஜெரக்்க ஜவண்டும்’’ 

என்ைார.் எடிட்டர ் அப்படி ஒரு காட்சி எதுவும் ஃபிலிமில் 

இல்னலஜய என்ைார.் ‘’படதத்ில் நடிதத் எனக்குத் சதரியாதா, 

ஜபாய் நன்ைாகத் ஜதடிப் பார’்’ என்று ஜகட்டு எம்.ஜி.ஆர.் 

வாங்கினார.்  
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எம்.ஜி.ஆரின் முடிநவ இறுதியானது 

எல்லாப் படத்துக்கும் இயக்குநர ் ஒளிப்பதிவாளர ் என்று 

ஆட்கள் தனிதத்னியாக இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆர ் தன் 

படங்களின் ஒவ்சவாரு பதினவயும் குறிப்பாகத் தன் 

காட்சிகனள தாஜன முடிவு செய்வார.் ஜகமரா வழியாக தான் 

பாரத்த்ு திருப்தியான பின்பு தனது காட்சிகனள எடுக்க 

அனுமதிப்பார.் ஒரு முனை அவர ்தனிப்பிைவி படப்பிடிப்பில் 

ஜகமரா ஜகாணம் பாரத்த்ுக்சகாண்டிருந்த ஜபாது 

ஜகமராவுக்கு முன்னால் ஓடியபடி ஒதத்ினகயில் 

ஈடுபட்டிருந்த சேயலலிதா வினளயாட்டாக வெனத்னதெ ்

சொல்லவும் எம்.ஜி.ஆருக்குக் ஜகாபம் வந்துவிட்டது. அவர ்

ஜகாபத்னதப் பாரத்்து செட் அனமதியாகிவிட்டது. 

ஓடிக்சகாண்டிருந்த சேயலலிதா ெட்சடன்று 

திரும்பிப்பாரத்த்ார.் இறுகிய முகதத்ுடன் இருந்த எம்.ஜி.ஆர ்

“வினளயாட்டு முடிந்துவிட்டதா ஜவனல பாரப்்ஜபாமா” 

என்ைார.் சேயலலிதாவுக்கு முகம் வாடிவிட்டது. சிறிது ஜநரம் 

கழித்து எம்.ஜி.ஆர ் அவனர அனழதத்ு “பாவம் நீ என்ன 

செய்வாய் கல்லூரியில் படிக்க ஜவண்டிய சபண் நீ. 

இப்ஜபாது இங்கு வந்து நடிக்கிைாய்” என்று கூறி ஜதை்றினார.் 

அதத்ுடன் “செய்யும் சதாழினல சிரத்னதயுடன் செய்ய 

ஜவண்டும். ஜவனல செய்யுமிடதத்ில் வினளயாடக் கூடாது” 

என்று புத்திமதி கூறினார.் 

நலா ஆங்கில் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படங்களில் ஜலா ஆங்கினள 

பயன்படுதத்ுவனத தவிரப்்பார.் ஆனால், ஸ்ரீதர ் படத்தில் 

ஜகமரா ஜகாணம் அவ்வாறு அனமக்கப்பட்டிருப்பனத 

பாரத்த்ு ஒளிப்பதிவாளரிடம் அது குறித்து விொரித்தார.் 

அதனால் அவர ்எம்.ஜி.ஆரிடம் “நீங்கள் பாருங்கள் இக்காட்சி 

அருனமயாக இருக்கும்’’ எனறு விளக்கிக் கூறினார.் அவர ்

ஜலா ஆங்கிள் அனமப்பதில் னக ஜதரந்்தவர ் என்பதால் 

எம்.ஜி.ஆர ் அவர ் விளக்கத்னத ஒப்புக்சகாண்டார.் அந்தப் 

படம்தான் எம்.ஜி.ஆர ் உரினமக்குரல் படத்தில் ஜரக்ளா 

வண்டியிலிருந்து குதிப்பது ஜபான்ை படம். இந்த ஸ்டில் 

எம்.ஜி.ஆர ் ரசிகரக்ளினடஜய  மிகவும் புகழ் சபை்ை ஸ்டில் 
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ஆகும். படத்தில் அக் காட்சினயப் பாரக்்கும்ஜபாது  

ரசிகரக்ளின் விசிலடிதத்ு னகதட்டி ஆரவாரம் செய்து 

ரசித்தனர.் 

சசன்னன ஸ்ரீதரின் கண்காட்சி  

எம்.ஜி.ஆர ் வித விதமான ஜகமராக்கனள வாங்கி அவை்னை 

சகாண்டு படம் பிடிப்பனத ஸ்டில் ஜபாட்ஜடாக்காரரக்ள் 

அவ்வப்ஜபாது படம் எடுப்பது வழக்கம். அந்தப் படங்கனளெ ்

ஜெகரித்து சென்னன ஸ்ரீதர ் ஒரு எம்.ஜி.ஆரும் ஜகமராவும் 

என்ை படக் கண்காட்சினய நடத்தினார.் அந்தக் 

கண்காட்சியில் அந்தக் காலதத்ு ஜகமரா வரலாறும் 

இனணந்திருந்தது. ரகசிய ஜபாலீஸ் படதத்ில் சிறிய 

அளவிலான ஒரு ஜகமரா சகாண்டு எம்.ஜி.ஆர ் படம் 

பிடிப்பார.் அந்த ஸ்டில் படதத்ின் ஜபாஸ்டரிலும் 

இடம்சபை்ைது. ஆனால் அதை்கு பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் 

வந்த இதயக்கனி படத்தில் டப்பா ஜகமரா எனப்படும் 

பனழய ஜகமரானவ னவதத்ு ராதா ெலூோனவ வித 

விதமாகப் படம் பிடிக்கும் காட்சியும் “ஒன்றும் அறியாத 

சபண்ஜணா, உண்னம மனைக்காத சபண்ஜணா” என்ை 

பாட்டும் இடம்சபை்ைது.  

சதாண்டர் மத்தியிலும் நகமரா மீது கவனம் 

ஜதரத்ல் கூட்டங்களில் பல 

சதாண்டரக்ள் வந்து 

எம்.ஜி.ஆருடன் படம் எடுப்பர.் 

அவர ் முதல்வரான பின்பு சில 

ஜவனளகளில் தனது 

காரிஜலஜய 

புனகப்படக்காரரக்னள 

அனழதத்ுப் ஜபாவதும் உண்டு. 

நல்ல படங்கள் எடுதத்ால் 

அவரக்ளுக்குப் பரிெளிதத்ுப் 

பாராட்டுவார.் அவர ்திமுகவில் 

இருந்தஜபாது ஜதரத்ல் 

நிதிக்காக சதாண்டரக்ள் ஐந்து 
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ரூபாய் பதத்ு ரூபாய் எனப் பணம் சகாடுதத்ு எம்.ஜி.ஆஜராடு 

படம் எடுக்கும் முனையும் இருந்தது, சதாண்டரக்ள் அதிகம் 

ஜபர ்இருப்பதால் அப்ஜபாது ஜகமராக்காரர ்அவெரமாகப் படம் 

எடுப்பார.் ஆனால், அந்த அவெரதத்ிலும் எம்.ஜி.ஆர ் ஜகமரா 

ெரியாக இயக்கப்படுகிைதா என்பனத கவனிப்பார.் ஒரு நாள் 

ஒருமுனை ஜபாட்ஜடா எடுதத் பிைகு இன்சனாரு முனை எடு 

என்ைார.் ஜபாட்ஜடாகிராபருக்கு ஒன்றும் புரியவில்னல. 

திரும்பவும் எடுக்கப் ஜபானார ்எதை்கும் ஒரு முனை ஜகமரானவ 

ெரி பாரத்த்ுக்சகாள்ஜவாம் என்று ெரிபாரத்்தார.் அதன் 

முன்பகுதியில் அப்சபரெ்ெ்ர ்மூடியிருந்தது. எம்.ஜி.ஆர ்சலன்ஸ் 

மூடியிருப்பனத கவனிதத்ிருக்கிைார ் என்பனதப் 

புரிந்துசகாண்டார.் இரண்டாவது எடுதத் படம்தான் ெரியாக 

வந்திருந்தது. 

படப்பிடிப்பின் ஜபாதும் அரசியல் கூட்டங்களிலும் எத்தனன 

ஜபர ் சுை்றி இருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆர ் தான் இருக்கும் 

சுை்றுப்புைதத்ின் மீது ஒரு கண் னவதத்படி கவனமாக 

இருப்பார.் இந்த alertness அவரது சவை்றி ரகசியங்களில் 

ஒன்ைாகும். 

ஒருவருக்நக மூன்று நகமரா பரிசு 

ஆர.்என் நாகராே ராவின் மருமகனான ெங்கர ் ராவுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர ்இரண்டு புதுவனகயான ஜகமராக்கனள வாங்கிக் 

சகாடுதத்ார.் இவர ் திைனமயின் மீது எம்.ஜி.ஆருக்கு 

நம்பிக்னக இருந்ததால் இவர ் எம்.ஜி.ஆஜராடு பல 

படங்களில் பணியாை்றும் வாய்ப்னபப் சபை்ைார.் 

இனளஞரான இவர ் மீது எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகுந்த பாெமும் 

அக்கனையும் இருந்தது. ஒரு முனை இவர ் ெட்னட 

கிழிந்திருந்தனத பாரத்த் எம்.ஜி.ஆர ்இவருக்ஜக சதரியாமல் 

உடஜன ஆறு செட் டிரஸ் எடுத்து பரிெளித்தார.் ெங்கர ்

தயங்கியனத பாரத்்த எம்.ஜி.ஆர ் “நானும் உன் அண்ணன் 

தாஜன” என்று கூறி அவனர மறுக்காமல் சபை்றுக் 

சகாள்ளும்படி செய்தார.் எம்.ஜி.ஆர ் மூன்ைாவது முனை 

முதல்வரானதும் புதிதாக அறிமுகமான நவீன ஜகமரா பை்றி 

எம்.ஜி.ஆரிடம் ெங்கர ் சதரிவிதத்ார.் அதன் வினலனயக் 



Tamil Heritage Foundation International

 

63 
 

ஜகட்ட எம்.ஜி.ஆர ் அதனன ெங்கர ் வாங்குவதை்கு 15,000 

ரூபாய் சகாடுத்தார.் 

ஹாங்காங்கில் நகமரா பரிசளித்த எம்.ஜி.ஆர ்

உலகம் சுை்றும் வாலிபன் படப்பிடிப்புக்குத் தன் 

குழுவினருடன் ொங்காங் ஜபான எம்.ஜி.ஆர ் அங்கு ஐந்து 

ஜகமராக்கனள வாங்கினார.் அஜொகனுக்கும் ெங்கர ்

ராவுக்கும் இயக்குநர ் ப. நீலகண்டனுக்கும் 

ஆளுக்சகான்ைாக வழங்கினார ் மை்ை இரண்னடயும் 

“எனக்கு ஒன்று என் அண்ணனுக்கு ஒன்று” என்ைார.் 

அப்ஜபாது தன்னருகில் நின்றுசகாண்டிருந்த 

ஒளிப்பதிவாளர ்ராமமூரத்்தினயப் பாரத்த்தும் “இவரும் என் 

அண்ணன்தான்” என்று அவருக்கு ஒரு ஜகமரானவக் 

சகாடுத்துவிட்டார.் அந்த இடதத்ில் ராமமூரத்த்ி 

இருக்கும்ஜபாது அவருக்குக் சகாடுக்காமல் இருக்க 

எம்.ஜி.ஆருக்கு மனமில்னல. எனஜவ சபருந்தன்னமயுடன்  

எம்.ஜி.ஆர ்சகாடுதத்ுவிட்டார.் 

சவளியூர் படப்பிடிப்பில் பல நகமரா 

சேய்ப்பூரில் அடினமப்சபண் படப்பிடிப்பு நடந்த ஜபாது 

ஆர.்எஸ் மஜனாகர ் நினைய ஒட்டகங்கஜளாடு வந்து 

ஜவங்னகயனனப் பிடிக்கும் பானலவனக்காட்சியில் 

எம்.ஜி.ஆர ் ஒஜர ெமயம் ஆறு ஜகமரானவப் 

பயன்படுத்தினார.் ஒரு ஜகமரா அடுத்த ஜகமரா எடுக்கும் 

காட்சியில் சதரியாத வனகயில் இக்காட்சினயப் 

படமாக்கினார.் அதன் பிைகு பலர ் இவ்வாறு பல 

ஜகமராக்கனளப் பயன்படுதத்ினாலும் அதை்கு 

முன்ஜனாடியாக இருந்தவர ்எம்.ஜி.ஆர ்தான். 

னமசூரில் மதுனரனய மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் 

படதத்ுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஜபாரக்்களக் காட்சியிலும் 

எம்.ஜி.ஆர ்பல ஜகமராக்கனளப் பயன்படுத்தினார.் இரண்டு 

படங்களுக்கும் அவஜர இயக்குநர.் அவர ் இயக்கிய 

படங்களில் ஒளிப்பதிவாளர ் யாராக இருந்தாலும் 

ஜகமரானவ இயக்குவதில் அவருக்குக் கூடுதல் சுதந்திரம் 

இருந்தது.  
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அரெ கட்டனள படத்னத எம்.ஜி.ஆரின் அண்ணன் 

எம்.ஜி.ெக்கரபாணி இயக்கினார.் அவர ்பகல் முழுக்க  படம் 

எடுத்துவிட்டுப் ஜபான பிைகு மானலயில் எம்.ஜி.ஆர ்

அனனத்னதயும் மாை்றி திரும்ப எடுப்பார.் அவருக்குத ்

திருப்தி ஏை்படும்வனர அண்ணன் எடுத்த காட்சியாகஜவ 

இருந்தாலும் மாை்றி எடுக்காமல் விடமாட்டார.் 

சசட் அனமப்பும் நகமராவும் 

எம்.ஜி.ஆர ் படதத்ுக்குக் கனல இயக்குநராகப் பல 

படங்களில் பணியாை்றியவர ் அங்கமுத்து. எம்.ஜி.ஆர ்

முதல்வரானதும் இவனர குடினெ மாை்று வாரியத்தின் 

தனலவர ் ஆக்கி சகௌரவித்தர.் இவர ் எம்.ஜி.ஆரின் கனவுக் 

காட்சிகள் மை்றும் தத்துவப் பாட்டு காட்சிகளுக்குப் சபரிய 

அளவில் செட் அனமப்பார.் அதை்கு செட் வனரபடத்னத 

(ஸ்சகட்ெ)் எம்.ஜி.ஆரிடம் காட்டி அவரது அனுமதினயப் 

சபறுவார.் அப்ஜபாது தனரக்கான திட்டத்னதம்.(கிரவுண்ட் 

ப்ளான்) ஜெரத்த்ுக் சகாண்டு ஜபாய் காட்ட ஜவண்டும். இந்த 

ஸ்சகட்னெ பாரத்த்துஜம அனதெ ் ெரி செய்து சகாடுக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர ் எங்சகங்கு ஜகமரா னவக்க ஜவண்டும் தான் 

எங்கு நிை்க ஜவண்டும் என்பனதயும் அப்ஜபாஜத  முடிவு 

செய்துவிடுவார.் செட் தயாரானதும் ஒரு முனை வந்து 

பாரத்த்ு உறுதி செய்வார.்  

நினனத்தனத முடிப்பவன் படத்தில் “கண்னண நம்பாஜத 

உன்னன ஏமாை்றும் நீ காணும் ஜதாை்ைம்” பாட்டுக்கான 

செட் தயாரானதும் எம்.ஜி.ஆர ் வந்து பாரத்்தார.் பாட்டு 

வரிகள் மை்றும் தன் காஸ்டியூம் பை்றி ஜகட்டறிந்தார.் சிவப்பு 

நிை ஜபண்ட் மாஸ்டர ் உனட என்று சதரிந்ததும் செட்டின் 

சுவரப்்பகுதினய ஜநாக்கினார ் அதுவும் சிவப்பு நிைத்தில் 

இருந்தது. உனடயும் பின்னணி நிைமும் ஒன்ைாக இருக்க 

ஜவண்டாம் என்பதால் தனது காஸ்டியூம் பளிெ ் என்று 

சதரியும் வனகயில் சுவரின் நிைத்னத ஜவறு னலட் கலருக்கு 

மாை்றிவிடும்படி கூறினார.் இப்ஜபாது அந்தப் பாட்டில் 

சுவரின் சவளிறிய நிைம் நீல நிைமாக இருக்கும்.  
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எம்.ஜி.ஆர ் சபரிய செட்கள் அனமக்கும்ஜபாது அதன் அழகு 

முழுனமயாகத் சதரியும்படி ஒளிப்பதிவாளரிடம் லாங் ஷாட் 

னவக்கும்படி நினனவுறுதத்ுவார.் லாங் ஷாட்டில் செட்டின் 

அழனக காணும் ரசிகரக்ள் கனல இயக்குநரின் 

திைனமனயயும் கனலஉணரன்வயும் ரசிதத்ுப் பாராட்டுவர.் 

அவருக்கும் தன் படம் மூலமாக தினரயுலகில் உரிய 

அங்கீகாரம் கினடக்கெ ்செய்வார.்  

மை்ைவரின் திைனமனய மதிக்கும் எம்.ஜி.ஆர.் 
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8. எம்.ஜி.ஆர் கனடப்பிடித்த பழக்க 

வழக்கங்கள்..!  

எம்.ஜி.ஆர ் தன் 

படங்களிலும் நிே 

வாழ்விலும் சில பழக்க 

வழக்கங்கனளக் 

கனடப்பிடிதத்ு வந்தார.் 

அவர ் சிகசரட், மது, காபி, 

டீ குடிக்கமாட்டார ்

என்பசதல்லாம் தவிர 

ஜவறு பல குறிப்பிடதத்க்க 

பழக்க வழக்கங்களும் 

அவரிடம் இருந்தன.  

உனட 

எம்.ஜி.ஆர ் சினிமாவிலும் நிே வாழ்விலும் ஜவட்டி 

கட்டும்ஜபாது வலது புைம் கனரனவதத்ுக் கட்டுவார.் இனத 

அவரது அனமெெ்ரனவ படங்களில் காணலாம். பாதம் 

மனையும்படி கட்டாமல் ெை்று உயஜர தூக்கிக் கட்டுவார.் 

தனர சபருக்க கட்டினால் தரிதத்ிரம் என்று அவர ் அம்மா 

சொன்னதால் தாய் சொல்னலத் தட்டாமல் அப்படிக் 

கட்டினார.்  

ராமாவரம் ஜதாட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் உனடகனளத ்

துனவக்க ஒரு தனிெ ் ெலனவக்காரர ் இருந்தார.் ஒரு 

நாளுக்கு நான்கு முனைகூட ஜவட்டி ெட்னட மாை்றுவார.் ஒரு 

முனை கட்டி கழை்றியனத அவர ் அந்த நாளில் மறுமுனை 

கட்டுவதில்னல. தினமும் துனவதத் ஆனடகனளஜய 

உடுத்தினார.்  

காங்கிரஸ் ஆதரவாளராக இருந்தஜபாது கதர ் கட்டினார.் 

கதர ் உடுத்திதான் தன் முதல் மனனவி பாரக்வினயத ்

திருமணம் செய்தார.் தி.மு.க-வுக்கு மாறிய பின்பு கதர ்
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உடுதத்ுவனத நிறுதத்ிவிட்டார.் பட்டு உடுத்தத் 

சதாடங்கினார.்  

ஜவட்டினய மடிதத்ுக் கட்டும் பழக்கம் எம்.ஜி.ஆருக்குக் 

கினடயாது. சவள்ள ஜெதத்னதப் பாரன்வயிடும்ஜபாது 

ஜவட்டினய மடிதத்ுக் கட்டியிருப்பார.் என் அண்ணன் 

படதத்ில் காலின் காயம் சதரிய ஜவண்டிய காட்சியில் 

மட்டும் ஜவட்டினய மடித்துக் கட்டியிருப்பார.் ெண்னட 

காட்சிகளில் ஜவட்டினய தார ் பாய்ெச்ிக் கட்டுவார.் வீட்டில் 

ஓய்வாக இருக்கும் ஜவனளயில் சில்க் னகலி கட்டுவார.் 

எம்.ஜி.ஆருக்குப் படங்களில் ஆனட அலங்கார நிபுணராக 

இருந்த எம்.ஜி.நாயுடு பின்னாளில் நாயுடு ொல் என்ை 

கனடனயத் சதாடங்கியதாகக் கூறுவர.் அவருக்குப் பல 

படங்களில் ஆனட அலங்கார நிபுணராக இருந்த 

எம்.ஏ.முதத்ு, தான் னததத்ு தந்த ெட்னடனயதான் எம்.ஜி.ஆர ்

கனடசி வனர ஜபாட்டிருந்தார ்என்று கூறும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ்

இைந்த பிைகும் அவருக்கு அணிவிதத்ிருந்த ெட்னட 

எம்.ஏ.முதத்ு னதத்ததுதான் என்று சொல்லி மனம் 

சநகிழ்கிைார.் 

ேனக 

எம்.ஜி.ஆர ்சவளிஜய வரும்ஜபாது நனக அணியும் னகயில் ஒரு 

வாட்ெ ் மட்டுஜம கட்டியிருப்பார.் வீட்டில் இருக்கும்ஜபாது தன் 

ெங்கிலி ஜமாதிரங்கனள எடுதத்ு அணிந்துசகாள்வாராம். 

ஆனால், படத்திலும் நிேத்திலும் அவர ்நடு விரலில் ஜமாதிரம் 

அணிய மாட்டார.் மை்ை நடிகர ் நடினகயர ் அவர ் ஜோடி 

நடினககள்கூட நடு விரலில் ஜமாதிரம் அணிவர.் ஆனால், அவர ்

ெனிவிரல் எனப்படும் அந்த நடு விரலில் நனக அணியக் 

கூடாது என்ை சபரியவரக்ள் வாக்னக மீறுவது கினடயாது. 

அவர ் ெங்கிலியில் அவர ் தாயார ் படம் உள்ள சபன்டண்ட் 

சதாங்கும். 

ஏன் இவ்வளவு கனமான சபரிய வாட்ெ ் கட்டியிருக்கிறீரக்ள் 

என்று ஒருவர ் எம்.ஜி.ஆரிடம் ஜகட்டஜபாது, கூட்டம் 

அதிகமாக இருக்கும்ஜபாது கூட்டத்னத விலக்க இது ஒரு 
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சமன்னமயான ஆயுதமாகப் பயன்படும் என்ைார ்எம்.ஜி.ஆர.் 

வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் அல்லவா? 

எம்.ஜி.ஆர ் இரண்டு னகனயயும் முகதத்ுக்கு ஜநஜர கூப்பி 

வணக்கம் சொல்வார.் சபரியவரக்ள் வந்தால் எழுந்து நின்று 

வணங்குவார.் நடினக பானுமதிதான் அவனரெ ் ெந்திக்க 

ஜபானஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் எழுந்து நின்று வணங்கியதாக ஒரு 

ஜபட்டியில் குறிப்பிட்டார.் பானுமதி ஓர ் அஷ்டாவதானி 

என்பதாலும் தினரயுலகில் நடிப்பு, இனெ, நடனம் பாட்டு 

இயக்கம் எனப் பல துனைகளிலும் திைனம சபை்ைவர ்

என்பதால் எம்.ஜி.ஆர ் அவனர எழுந்து நின்று 

வணங்கியிருக்கலாம்.  

கறுப்புக் கண்ணாடி ஜபாட்ட காரில் பயணித்தாலும் 

சவளிஜய யாராவது இது எம்.ஜி.ஆர ் கார ் என்பனத 

அனடயாளம் கண்டு வணங்கினால் இவர ் உள்ஜள இருந்து 

வணங்குவார.் சபாதுக்கூட்டதத்ில் ஜமனடயின் இரு புைமும் 

நடந்து வந்து னகனய தனலக்கு ஜமஜல உயரத்த்ி சிரித்த 

முகதஜ்தாடு வணங்குவார.் உடஜன கூட்டம் ஆரவாரிக்கும்.  

கல்யாணத்துக்கு சவள்ளி டம்ளர ்

சபாதுவாக எம்.ஜி.ஆர ் தான் செல்லும் திருமணங்களுக்கு 

ஆறு சவள்ளி டம்ளர ் பரிொக வழங்குவார.் கணவன் 

மனனவி மாமியார ் மாமனார ் மகன் மகள் என்ை அழகான 

குடும்பத்துக்கு அவர ் அளிக்கும் பரிசு ஆறு சவள்ளி 

டம்ளரக்ள் ஆகும்.  

கனல ேிகழ்சச்ிக்குத் தங்கச ்சங்கிலி 

எம்.ஜி.ஆர ் ஜமனட நிகழ்ெச்ிகளுக்குத் தனலனம 

தாங்கினால் சபரும்பாலும் தங்கெெ்ங்கிலி பரிெளிப்பது 

வழக்கம். கங்னக அமரனின் மகன் மிருதங்க 

அரங்ஜகை்ைதத்ுக்குப் பதத்ு பவுன் ெங்கிலி பரிெளிதத்ார.் ஒரு 

முனை பத்மா சுப்பிரமணியம் தன் மாணவியின் ஒரு 

நாட்டிய நிகழ்ெச்ிக்கு எம்.ஜி.ஆனர தனலனம தாங்கும்படி 

அனழத்திருந்தார.் அப்ஜபாது ஜமனடயில் னவதத்ு அந்தப் 

சபண்ணுக்குக் சகாடுக்கவிருந்த ஜபனழனய எம்.ஜி.ஆர ்
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திைந்து பாரக்்க முயன்ைார.் பத்மா எம்.ஜி.ஆனர சநருங்கி 

அவரது காதில் அதை்குள் ஒன்றுமில்னல என்ைார.் உடஜன 

எம்.ஜி.ஆர ் ெரி நிகழ்ெச்ி சதாடரட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு 

தன் ஆட்கனள அனழத்து ஐந்து பவுன் ெங்கிலி வாங்கிவரெ ்

சொல்லி நடனமாடிய சபண்ணுக்கு பரிெளித்தார.் 

உட்காரும் ஸ்னடல் 

எம்.ஜி.ஆர ்எப்ஜபாதும் ஜநராக உட்காரவ்ார.் ஆனால், கால் ஜமல் 

கால் ஜபாட்டு உட்காரமாட்டார.் அதனால் அவர ் முன்பு 

மை்ைவரக்ளும் அப்படி உட்காரவ்தில்னல. சிலர ்தமது பழக்கம் 

காரணமாக அப்படி உட்காரந்்தால் எம்.ஜி.ஆர ் அதை்கு 

ஜகாபிக்க மாட்டார.்  

மதுனரயில் உலக தமிழ்ெ ் ெங்க அறிவிப்பு கூட்டதத்ின் ஜபாது 

தமிழண்ணல் ஜபான்ை தமிழறிஞரக்ள் ஜமனடயில் 

எம்.ஜி.ஆஜராடு இருந்தனர.் அப்ஜபாது ஜமனடயில் இருந்த 

திருமதி ராதா தியாகராேன் ொய்ந்தபடி கால் ஜமல் கால் 

ஜபாட்டு உட்காரந்்திருந்தார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் முன்பு நாஞ்சில் மஜனாகரன் கால் ஜமல் கால் 

ஜபாட்டு உட்காரவ்து குறிதத்ு கட்சியினர ் எம்.ஜி.ஆரிடம் 

குனைபட்டுக்சகாண்ட ஜபாது “அவர ் பழக்கம் அப்படி 

இருந்துவிட்டுப் ஜபாகட்டும்” என்ைார.்  

ஒரு முனை ரசிகரக்ள் பணம் சகாடுதத்ு எம்.ஜி.ஆருடன் 

ஜபாட்ஜடா எடுத்த ஜபாது ஒருவர ் கால் ஜமல் கால் ஜபாட்டு 

உட்காரந்்து எம்.ஜி.ஆரின்  ஜதாள் மீது னக ஜபாட்டபடி 

ஜபாட்ஜடாவுக்கு ஜபாஸ் சகாடுதத்ார.் சமய்க்காப்பாளர ்

ராமகிருஷ்ணன் அவரது கானல கீஜழ எடுதத்ுவிட்டஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர ் “ஜவண்டாம் அவர ் காசு சகாடுத்திருக்கிைார ் அவர ்

இஷ்டப்படி உட்காரட்டும்” என்று கூறிவிட்டார.் 

சாப்பாடு 

எம்.ஜி.ஆரின் விருந்ஜதாம்பல் மை்றும் ொப்பிடும் முனை 

குறிதத்ு நினைய ஜபர ்எழுதிவிட்டனர.் விருந்தினனரப் பாரத்த்ுப் 

பாரத்த்ு ொப்பிட னவப்பதில் எம்.ஜி.ஆருக்கு நிகர ் அவர ்
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மட்டுஜம. தான் ொப்பிடும்ஜபாஜத யார ் எந்தப் சபாருனள 

விரும்பிெ ்ொப்பிடுகின்ைனர ்என்பனத பாரத்த்ு அவருக்கு அந்த 

பதாரத்த்த்னத னவக்கெ ்சொல்வார.்  

‘தாயினும் ொலப் பரிந்து’ உபெரிப்பவர ் எம்.ஜி.ஆர ் என்பதை்கு 

ஓர ் உதாரணம். ஒருமுனை புனகப்படக்காரர ் ெங்கரிடம் 

எம்.ஜி.ஆர ் சபாறித்த முழுக்ஜகாழினயக் சகாடுத்து ொப்பிடெ ்

சொல்லியிருக்கிைார.் ெங்கர ் தன்னால் இவ்வளவும் ொப்பிட 

இயலாது என்ைார.் நீ இனளஞன் ொப்பிட முடியும் ொப்பிடு 

என்று ஊக்கப்படுதத்ி ொப்பிட னவத்துவிட்டார.் அதன்பிைகு 

ெங்கருக்குத் தன்னால் முழுக்ஜகாழி ொப்பிட முடியும் என்ை 

நம்பிக்னக வந்து விட்டது. பிைகு முழுக்ஜகாழி ொப்பிட 

ஆரம்பித்தார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் சுனவயான உணவுகனள யார ் ெனமத்துக் 

சகாடுதத்ாலும் அவரிடம் திரும்பவும் அனத தனக்குெ ்

ெனமத்துத் தரும்படி ஜகட்டு வாங்கிெ ் ொப்பிடுவார.் தன் 

வக்கீல் என்.சி. ராகவாெெ்ாரியாரிடம் சொல்லி அவர ்

வீட்டிலிருந்து ரெம் ொதம் புளிஜயாதனரெ ் ெனமத்துத்தரெ ்

சொல்லி வாங்கிெ ் ொப்பிடுவார.் லதாவின் அம்மாவிடம் 

சொல்லி கருவாட்டுக் குழம்பு வாங்கிெ ்ொப்பிடுவார.்  
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எம்.ஜி.ஆர ் ொப்பிடும்ஜபாது உணனவ மிெெ்ம் னவக்க 

மாட்டார.் அன்னத்னத மிெெ்ம் னவப்பவன் வாழ்க்னக 

பின்னப்படும் என்று அவர ்அம்மா சொன்ன புத்திமதினயக் 

கனடசி வனர பின்பை்றினார.் அவர ் அனெவம் 

ொப்பிடும்ஜபாது எலும்னபக் கடிதத்ு துப்ப ஒரு தனித் தட்டு 

னவக்கெ ் சொல்வார.் கீஜழ தனரயில் துப்பி அசுதத்ப்படுத்த 

மாட்டார.் தனரனயெ ் சுத்தப்படுத்துஜவார ் தன் எெச்ினல 

னகயால் வாரி எடுக்கும் சகாடுனமக்கும் அவனரத் 

தள்ளமாட்டார.் 

தனரயில் அமரந்்து ொப்பிடுவனதஜய விரும்புவார.் 

விருந்தினர ் வரும்ஜபாது ஜமனெயில் அமரந்்து உண்பார.் 

என்.டி.ஆர ் முதல்வர ் பதவிஜயை்பதை்கு முன்பு எம்.ஜி.ஆனர 

தன் அனமெெ்ர ் குழுவினருடன் வந்து ெந்தித்து 

ஆசிசபை்ைார.் அன்று அவரக்ள் அனனவருக்கும் எம்.ஜி.ஆர ்

கானல விருந்தளிதத்ார.் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சவங்கட்ராமன் 

கானலயில் சபரும்பாலும் எம்.ஜி.ஆஜராடுதான் 

உணவருந்துவார.் 

பிறே்த ோள் சகாண்டாட்டம் 

எம்.ஜி.ஆர ் வீட்டில் 

ஆரம்பதத்ில் அவர ்

அண்ணனின் ஒன்பது 

குழந்னதகளுக்கும் அடிக்கடி 

பிைந்த நாள் சபயர ் சூட்டல் 

திருமண நாள் என்று 

விஜெஷங்கள் 

வந்துசகாண்ஜடயிருக்கும். 

அவர ் பிைந்த நாளுக்கு ஜகக் 

சவட்டுவனத விரும்ப 

மாட்டார.் அன்னைக்குப் 

பாயெத்துடன் நல்ல ொப்பாடு 

செய்யெ ் சொல்வார.் 

ஜி.ெகுந்தலா எம்.ஜி.ஆர ்

வீட்டுக்குப் ஜபாய் வரும்ஜபாது அடிக்கடி விஜெஷம் 

வருவதால் அங்கு னவக்கும் பாயெத்னத எனக்குத ்
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திருகுெச்ெம்பில் (கூோ) எம்.ஜி.ஆரின் அண்ணி சகாடுத்து 

விடுவாரக்ள் என்பார.் அதன்பிைகு ோனகி அம்னமயாரின் 

அண்ணன் பிள்னளகள் ராமாவரதத்ிலிருந்து வளரந்்த 

ஜபாதும் பிைந்தநாள் ஜகக் சவட்டி சகாண்டாடும் பழக்கம் 

இல்னல. அனத அவர ்ஆடம்பரம் என்று நினனத்தார.்  

நபசா சமாழி 

எம்.ஜி.ஆர ் படப்பிடிப்புக்கு வரும்ஜபாதும் அரசியல் சபாதுக் 

கூட்டங்களுக்கு வரும்ஜபாதும் ஜபொமஜலஜய தன்னுடன் 

இருப்பவரக்ளுக்கு தன் கருத்னதப் புரிய னவதத்ுவிடுவார.் 

மதுனர அருஜக னவனக அனணக்கட்டில் மாட்டுக்கார 

ஜவலன் ஷூட்டிங் நடந்த ஜபாது அவனரப் பாரக்்க வந்த 

மக்கள் கூட்டம்  நாளுக்கு நாள் அதிகரிதத்து. 

அனனவருக்கும் எம்.ஜி.ஆர ் தண்ணீர ் சகாடுக்கம்படி 

கட்டனளயிட்டார.் காவல் துனையினரால் கூட்டத்னதக் 

கட்டுப்படுதத் இயலவில்னல. சுமார ் இரண்டு லட்ெம் ஜபர ்

கூடிவிட்டனர.் அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் ஜகமரா னவக்கும் 

இடத்துக்கு ஏை்ப கூட்டத்னதப் பாரத்த்ு னகனய ஜநஜர நீட்டி  

இருபுைமும் விலகும்படி அனெப்பார.் கூட்டம் சமள்ள 

விலகும். அவர ்ஜபாதும் என்று னகயனெதத் பிைகு அப்படிஜய 

நின்றுவிடும்.  பின்னால் ஜபாங்கள் என்ைாலும் அஜத மாதிரி 

னகயனெப்பார.் சமாத்தக் கூட்டமும் பின்னால் நகரந்்து 

சகாண்ஜடயிருக்கும். சமகாஃஜபான் பயன்படுதத்ாமல் அவர ்

இவ்வாறு னக அனெத்தாஜல ஜபாதும். கூட்டம் கட்டுப்படும். 

சபாதுக் கூட்டங்களில் எம்.ஜி.ஆரின் தனல அனெனவயும் 

பாரன்வ ஜபாகும் தினெனயயும் சமய்க்காப்பாளரக்ள் 

கவனிதத்ுெ ் செயல்படுவர.் ஒரு கூட்டதத்ில் ஒருவன் 

சபண்களிடம் சில்மிஷம் செய்வனத எம்.ஜி.ஆர ்

ஜமனடயிலிருந்து பாரத்த்ுவிட்டார.் அவர ் ஒஜர இடத்னத 

உை்று ஜநாக்குவனத அறிந்த சமய்க்காப்பாளர ் வினரந்து 

ஜபாய் அவனன கூட்டத்தில் இருந்து சவளிஜயை்றினர.் 

இன்சனாரு கூட்டத்தில் கண் சதரியாத இருவர ் முன்னால் 

வரமுடியாமல் சிரமப்படுவனத பாரத்்த எம்.ஜி.ஆர ் தன் 

சமய்க்காப்பாளனரப் பாரக்்கவும் அவரக்ள் அவர ் பாரத்்த 
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தினெயில் கூரந்்து பாரத்த்னர.் அந்தக் கண் 

சதரியாதவரக்னளப் பாதுகாப்புடன் அனழதத்ு வந்து 

எம்.ஜி.ஆனரப் பாரக்்க னவதத்னர.் எம்.ஜி.ஆர ் ஓர ் இடத்னத 

உை்றுப் பாரப்்பதும் ஒருவனர கூரன்மயாகப் பாரப்்பதும்  

கூட அவர ் பயன்படுத்திய கருதத்ுப் புலப்பாட்டு உத்திகள் 

ஆகும். 

முத்தம் 

எம்.ஜி.ஆர ்  சிலனர பாராட்ட நினனக்கும்ஜபாது அவருக்கு 

முத்தம் சகாடுப்பது வழக்கம். படத்திலும் ெரி நிேதத்ிலும் 

ெரி எம்.ஜி.ஆர ் இவ்வாறு முத்தம் சகாடுப்பது உண்டு. நம் 

நாடு படதத்ில் தன் அண்ணன் மகனாக நடித்த ஸ்ரீஜதவிக்கு 

கன்னத்திலும் அவனுக்கு அக்காவாக நடிதத் குட்டி 

பதம்ினிக்கு சநை்றியிலும் முத்தம் சகாடுப்பார.் சித்தப்பாக 

இருந்தாலும் ஒரு ஆண் ஒரு சபண்ணுக்கு கன்னத்தில் 

முத்தம் சகாடுக்க கூடாது என்ை கருதத்ு இக்காட்சியில் 

உணரத்த்ப்படும். ஜநை்று இன்று நானள படதத்ில் தன் 

கணவன் என தவைாக நினனதத்ு ராேஸ்ரீ எம்.ஜி.ஆரிடம் 

முத்தம் ஜகட்கும்ஜபாது அவனர கண்னண மூடிக் சகாள்ள 

செய்துவிட்டு ஒரு சிறுமினய அனழத்து அவரது கன்னத்தில் 

முத்தம் தர செய்வார.் இந்தக் காட்சியும் கருதத்ுள்ள காட்சி 

ஆகும். சபண்களிடம் எம்.ஜி.ஆர ் மிகுந்த செல்வாக்கு சபை 

இத்தனகய காட்சிகள் உதவின. 

எம்.ஜி.ஆர ் காரில் சபாதுக்கூட்டங்களுக்கு வரும்ஜபாது 

ரசிகரக்ள் அவர ் கார ் ேன்னனல சதாை்றிக்சகாண்டு 

ஓடிப்ஜபாய் அவர ்னகயில் முதத்ம் சகாடுப்பது ெகேம். அவர ்

டாட்டா காட்டும்ஜபாது அவர ் னகனய பிடித்து முத்தம் 

னவப்பர.் சிலெமயம் ரசிகரக்ள் எம்.ஜி.ஆனர கன்னத்தில் 

கிள்ளியும் சகாஞ்சுவாரக்ள். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு 1985க்கு பிைகு ஜபெச்ு திைன் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஜபாது அவர ் தனக்கு பிரியமானவரக்ள் 

ெந்திக்க வந்தஜபாது அவரக்ளின் னகயில் முதத்ம் சகாடுத்து 

தன் அன்னப சதரிவிதத்ார.் ஜவதம் புதிது படம் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஜபாட்டுக் காட்டிய ஜபாது ெதய்ராே் 
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அருனமயாக நடித்திருந்த காட்சிகளில் எல்லாம் எம்.ஜி.ஆர ்

அவர ் னகனய பிடித்து முத்தம் சகாடுதத்ுக் 

சகாண்ஜடயிருந்தார.் சுமார ் பதத்ு முத்தமாவது 

சகாடுதத்ிருப்பார ் என்று மனம் சநகிழ்கிைார ் ெதய்ராே்.  

அதுஜவ அவர ்பாரத்்த கனடசி படமும் ஆகும். 

தினரயுலகம் எம்.ஜி.ஆருக்கு நடத்திய பாராட்டுக் 

கூட்டத்தில் எம்.ஜி.ஆர ்  சிவாஜிக்கு ஜமனடயில் னவத்து 

முத்தம் சகாடுதத்ார.் அப்ஜபாது நம்பியாரும் எம்.ஜி.ஆரிடம் 

முத்தம் ஜகட்டார.் எம்.ஜி.ஆர ் உன் முகதத்ில் தாடி 

இருக்கிைது அது குத்தும் என்ைார.் இருந்தாலும் நம்பியார ்

எம்.ஜி.ஆரிடம் முதத்த்னத ஜகட்டுசபை்றுக் சகாண்டார.் 

இனத பாரத்்த சமாத்த கூட்டமும் ஆரவரிதத்ு மகிழ்ந்தது. 

சினிமாவில் எதிரிகளாக ஜதான்றும் இவரக்ள் நிேதத்ில் 

இத்தனன அன்பும் பாெமும் உனடயவரக்ளா என்று 

நினனத்தனர.்  

ராஜீவ் காந்தி சென்னனக்கு வந்து தன் தாத்தா ஜநருஜியின் 

சினலனய திைந்து னவதத்ுவிட்டு கிளம்பியஜபாது 

ஏரஜ்பாரட்்டில் எம்.ஜி.ஆரிடம் உடம்னப 

பாரத்த்ுக்சகாள்ளுங்கள் என்ைார.் அவரது அன்னப கண்ட 

எம்.ஜி.ஆர ்மனம் சநகிழ்ந்து புன்னனகதத்படி அவர ்னகனய 

பிடித்து முத்தம் சகாடுத்தார.் அதன்பிைகு அவரக்ள் 

ெந்திக்கஜவயில்னல. இருவரும் காலமாகிவிட்டனர.் 

மதுனரனய மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் படப்பிடிப்புக்கு 

கண்ணன் வரவனழக்கப்பட்டார.் ஆனால் அவருக்கு 

ஜவனலஜய இல்னல ஐந்தாம் நாள் எம்.ஜி.ஆர ் அவனர 

அனழத்து பல பக்கங்கள் சகாண்ட நீண்ட வெனத்னதக் 

சகாடுத்து பாடம் செய்துசகாள் என்ைார.் செட்டுக்குக் 

கண்ணன் வந்ததும் அவரிடம் எம்.ஜி.ஆர ் ஒஜர ஜடக் என்று 

சொல்லிவிட்டு சுை்றிலும் ஐந்து ஜகமராக்கனள னவதத்ு 

லதாவும் கண்ணனும் இடம்சபறும் அந்தக் காட்சினயப் 

படமாக்கினார.் ஷாட் முடிந்ததும் கண்ணனனக் 

கட்டிப்பிடிதத்ு முத்தம் சகாடுதத்ு என் நம்பிக்னகனயக் 

காப்பாத்திட்ட கண்ணா என்று பாராட்டினார.் 
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மரியானத 

எம்.ஜி.ஆர ் சினிமாவிலும் அரசியலிலும் சதரியாதவரக்னள, 

புதியவரக்னள, ஜமலும் வயதில் சிறியவர ் என்பதால் வாடா 

ஜபாடா என்று ஜபெ மாட்டார.் தம்பி என்றுதான் அனழப்பார.் 

வயதானவரக்னள சபரியவர ் என்றும் வயதான அம்மா 

என்றுஜம குறிப்பிடுவார.் ஆதவன் ஷூட்டிங்கில் 

ெஜராோஜதவினய யாஜரா கிழவி என்று சரஃசபர ்

செய்தஜபாது அவர ் வருத்ததத்ுடன் இந்தத் தகவனல 

சதரிவித்தார.் தன் வீட்டுப் பிள்னளகளும் அவ்வாஜை 

மரியானதயுடன் அனழக்க ஜவண்டும் என்ை 

நல்சலாழுக்கத்னத வலியுறுத்துவார.் 

ஒரு முனை தன் வீட்டுப் பிள்னளகனளப் பள்ளிக்கூடதத்ுக்கு 

அனழத்துப்ஜபாகும் ரிக்ஷாக்காரனர ஆறுமுகம் வா என்று 

தன் வீட்டுெ ் சிறுமி அனழதத்ஜபாது இது தப்பு நீ அவனர 

அண்ஜண என்றுதான் அவனர அனழக்க ஜவண்டும் என்று 

திருத்தினார.் கானலயில் குட்மாரன்ிங்  என்று வீட்டில் 

பிள்னளகள் சொன்னால் எதை்கு குட்மாரன்ிங் வணக்கம் 

என்று சொல் எனத் திருத்துவார.் வீட்டிலும் நாட்டிலும் தமிழ் 

மீது பை்றுக்சகாண்டவராகஜவ அவர ்வாழ்ந்திருக்கிைார.் 

கனலஞனர  ஒரு முனை பத்திரினகயாளர் ஜொனல தன் 

கட்டுனரயில் கருணாநிதி  என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். 

எம்.ஜி.ஆர் ஜொனலயிடம் அவர் சபரியவர் அவனர 

சபயர் சொல்லி குறிப்பிடக் கூடாது அவனர கனலஞர் 

என்ஜைா  கனலஞர் கருணாநிதி  என்ஜைாதான் குறிப்பிட 

ஜவண்டும் என்ைார். ஆனால் இன்று இரு  மாசபரும் 

இயக்கங்களின் தனலவரான அறிஞர் அண்ணாவின் 

இயை்சபயரில் அண்ணாதுனர  என்று ஒரு படம் 

வருகிைது. திராவிட இயக்கங்கள் குறிப்பாக எம் .ஜி .ஆர் 

ஜதாை்றுவித்த அவர் வழினயப் பின்பை்ை 

கடனமப்பட்டுள்ள  அதிமுக  கூட அதை்கு எதிர்ப்புத் 

சதரிவிக்கவில்னல . சபரியவரக்னள சபயர் சொல்லி 

குறிப்பிடக் கூடாது என்பது  தமிழ் மரபு அதுவும் 

குறிப்பாக அறிஞர் சபருமக்கனள  ெங்க  காலம் சதாட்டு 

நாம் அவர் என்றுதான் குறிப்பிட்டு  வருகிஜைாம். 
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இயை்சபயஜராடு  ஆர் எனும் மரியானதப் பன்னம விகுதி 

[honorific suffix] ஜெரத்்ஜத  குறிப்பிட ஜவண்டும் என்பது 

தமிழ் இலக்கண  மரபு. 

பண்டினக 

எம்.ஜி.ஆர ் திராவிட இயக்கத்னதெ ் ஜெரந்்தவர ் என்பதாலும் 

ஆரம்பம் முதஜல அவர ் அம்மா தீபாவளினயக் 

சகாண்டாடததாலும் அவர ்தீபாவளி சகாண்டாடுவதில்னல. 

சபாதுவாக மனலயாளிகள் தீபாவளி 

சகாண்டாடமாட்டாரக்ள். இந்தியாவில் தீபாவளிக்கு 

விடுமுனை விடாத மாநிலமாகஜவ ஜகரளா சில 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வனர இருந்தது. இப்ஜபாது 

ஊடகங்களின் செல்வக்கால் குறிப்பாக விளம்பரதத்ின் 

ஆளுனகயால் அங்கும் தீபாவளி சகாண்டாடப்படுகிைது.  

ஜவட்னடக்காரன் படத்தின் சவளிப்புை படப்பிடிப்பு 

ஊட்டியில் நடந்த ஜபாது தீபாவளிக்குெ ் சென்னன 

திரும்பிவிடலாம் என்று மை்ைவரக்ள் நினனத்தஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர ் ஷூட்டிங்னக சதாடரந்்து நடத்தலாம் என்று 

சொல்லிவிட்டார.் அனனவருக்கும் வீட்டுக்கு அனுப்பப் 

பணம் தருமாறு இயக்குநர ் திருமாைனிடம் சொல்லிய 

எம்.ஜி.ஆர ் இங்கிருப்பவரக்ளுக்குப் புதுத்துணி எடுத்துத ்

தருவதும் உங்கள் செலஜவ என்ைார.் திருமாைன் தன் 

அண்ணன் ஜதவனர விட சிக்கனக்காரர ் என்பதால் 

திணறிவிட்டார.் இதுவும் முக்கியஸ்தர ் ஜபரக்னள சீட்டு 

எழுதி குலுக்கி ஜபாட்டதில் இவர ் சபயர ் வந்ததால் 

திருமாைனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்னல எடுதத் 

சீட்டில் எம்.ஜி.ஆர ்சபயர ்இருந்திருந்தால் எம்.ஜி.ஆர ்செலவு 

செய்திருக்க ஜவண்டும். ஆனால் திருமாைன் சபயர ்

வந்ததால் அவர ் சிக்கிக்சகாண்டார.் இந்தத ் தகவல் 

அறிந்ததும் சேமினி ொவித்திரியுடன் தீபாவளி சகாண்டாட 

அங்ஜகஜய வந்துவிட்டார.்  

எம்.ஜி.ஆர ் சபாங்கல் பண்டினகனய மட்டுஜம சிைப்பாகக் 

சகாண்டாடுவார.் அன்று அனனவருக்கும் னக நினைய 

ரூபாய் ஜநாட்டுகனள  வழங்குவார.் அவனர னவத்து படம் 
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எடுக்க மாட்ஜடன் என்று சிவாஜியிடம் ெதத்ியம் செய்து 

சகாடுதத் பாலாஜி கூட எம்.ஜி.ஆரிடம் அன்று வந்து 

எம்.ஜி.ஆர ்னகயால் பணம் வாங்கிெ ்செல்வார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் நாடக மன்ைம் இருந்த ஜபாது மன்ைத்னதெ ்

ஜெரந்்த அனனவருக்கும் ஒஜர மாதிரி ஜவட்டி ஜெனல எடுதத்ு 

வழங்கி அன்று தன் அலுவலகதத்ுக்கு வரெ ் செய்து பல 

வினளயாட்டுகள் நடத்தி சகாண்டாடி மகிழ்வதுண்டு. 

சபாங்கல் செலவுக்குப் பணம் ஜவண்டும் என்பதை்காகஜவ 

அவர ்விவொயி படத்னத ஒப்புக்சகாண்டு ஜதவரிடம் பணம் 

சபை்ைார ் என்றும் தகவல் உண்டு. அந்தளவுக்கு அவர ்

சபாங்கல் சகாண்டாட பணம் செலவழிப்பதுண்டு. 

திருமணம் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் அண்ணனுடன் வாழ்ந்தஜபாது யாராவது 

திருமணம் என்று அனழப்பு னவத்தால் அவர ் தன் 

அண்ணனிடம் பணத்னதக் சகாடுதத்ு அவர ் னகயால் 

சபை்றுக்சகாள்ளுங்கள் என்பார.் அவர ் உள்ஜளஜய 

இருந்துவிடுவார.் அண்ணன் ெக்ரபாணி வந்து பணம் 

சகாடுப்பார.் நடிகர ் ெந்திர பாபு துனண இயக்குநர ் இடிெெ் 

புளி செல்வராே் வெனகரத்த்ா ரவீந்தர ் ஜபான்ஜைார ்

எம்.ஜி.ஆர ் னகயால் சபை முடியவில்னலஜய என்று 

வருந்தியதுண்டு. அதை்கு எம்.ஜி.ஆர ் எனக்குப் 

பிள்னளயில்னல. என் அண்ணன் பிள்னளகுட்டிக்காரர ்

அதனால்  அவர ் னகயால் உனக்குத் தருகிஜைன் என்று 

ெமாதானம் சொல்வார.் தனக்குப் பிள்னளயில்லாவிட்டாலும் 

தன்னனத் திருமணதத்ுக்கு அனழப்பவரக்ள் பிள்னள 

பாக்கியம் சபை்று சிைப்பாக வாழஜவண்டும் என்ை 

நல்சலண்ணம் அவருக்கு இருந்தது. 
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9. எம்.ஜி.ஆரின் படங்களில் 

பலவனகயான ெண்னட கருவிகள் 

எம்.ஜி.ஆரின் சண்னடக் 

காட்சிகள் 

‘நல்லவரக்னளக் காக்கவும் 

தீயவரக்னள அழிக்கவும் 

இனைவன் அவதாரம் 

எடுப்பான்’ என்கிை கருதத்ு 

காலங்காலமாக சதய்வ 

நம்பிக்னக உள்ளவரக்ளிடம் 

இருந்து வருகிைது. ஆனால், 

எம்.ஜி.ஆர ் படங்களில் 

அனதவிட ஒரு படி ஜமலான 

மனித ஜநயதத்ுடன் தீயவன் 

அழிக்கப்படாமல் அவனது தீய 

பண்புகள் மட்டும் 

அழிக்கப்பட்டு அவன் மனம் திருந்தி மன்னிப்பு ஜகட்டு 

நல்லவன் ஆவான். தீயவன் திருதத்ப்படுவான், மனமாை்ைம் 

அனடவான், இந்ஜநாக்கில் எம்.ஜி.ஆர ் ரசிகரக்ள் அவனர 

வாதத்ியார ்என்று அனழதத்து மிகவும் சபாருதத்மானது. 

வாத்தியார் எம்.ஜி.ஆர ்

ஆங்கிஜலயர ் வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் ஆரம்பிக்கும் முன்பு, 

வாதத்ியார ் என்ை சொல் குஸ்தி வாதத்ியார,் சிலம்பு 

வாதத்ியார ் என்று வீர வினளயாட்டுகனளக் கை்றுத் தரும் 

வாதத்ியானரஜய குறித்தது. இதை்சகன்று ஊரஜ்தாறும் 

திடல்கள் இருந்தன. இங்கு வந்து ஊர ் இனளஞரக்ள் வீரப் 

பயிை்சி சபறுவர.் எம்.ஜி.ஆரும் இது ஜபான்ை பயிை்சிகனளக் 

ஜகானவயிலும் சென்னனயிலும் சபை்றிருக்கிைார.் 

ஜகானவயில் ொண்ஜடா சின்னப்பா ஜதவர ் நம்பியார ்

ஆகிஜயாருடன் எம்.ஜி.ஆர ் இந்த வீர பயிை்சிகளில் 

ஈடுபடும்ஜபாது சபரும்பாலும் எம்.ஜி.ஆஜர முதலிடத்தில் 

இருப்பார.் அங்கு சின்னப்பா ஜதவர ் மாருதி ஜதகப் பயிை்சி 
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ொனல என்று ஓர ் உடை்பயிை்சி கூடம் னவதத்ிருந்தார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் சபரிய நடிகர ் ஆனதும் சென்னனயில் வட 

பழனியில் ஓர ் இடம் வாங்கி அதில் ஸ்டண்ட் நடிகரக்னளப் 

பயிை்சி சபறும்படி ஊக்கமளிதத்ார.் இன்று அந்த இடம் 

ோனகி ராமெெ்ந்திரா கலாலயம் என்ை சபயரில் ஜே.ஆர.்ஜக 

பள்ளிக்கூடமாக உள்ளது. 

உளவியல் கருத்து 

ஏனழ ரசிகர ் தன் சகாடுனமக்கார முதலாளினய அடிதத்ு 

உனதக்க ஜவண்டும் என்ை உள்மன ஆனெ எம்.ஜி.ஆரின் 

ெண்னடக் காட்சிகனள காண்பதன் மூலம் 

நினைஜவறுகிைது. உளவியல் அணுகுமுனையில் 

ஆராய்ந்தால் ஒருவர ்கனவில் எலி, பூனனனயத் துரத்தினால் 

அவர ்கடுனமயான அடக்குமுனைக்கு உள்ளாகியிருக்கிைார.் 

அதிலிருந்து விடுபட அவர ்உள்மனம் விரும்புகிைது. எனஜவ, 

அவர ் கனவில் வலினம குனைந்த எலி, வலினமயான 

பூனனனயத் துரதத்ுகிைது. இது அவரது ஒடுக்கப்பட்ட 

ஆனெயின் [oppressed wishes] சவளிப்பாடு ஆகும். 

இதுஜபான்ை ஆனெ இருப்பவர ் எம்.ஜி.ஆரின் ெண்னடக் 

காட்சினயப் பாரக்்கும்ஜபாது மன அனமதி சபறுகிைார.் 

ஒடுக்குதலிலிருந்து விடுபட்ட உணரன்வப் சபறுகிைார.் 

இனத [vicarious suffering] என்பர.் அதாவது படம் பாரப்்பவர ்

தன் துக்கதன்தயும் ஆை்ைானமனயயும் படத்தில் வரும் 

நடிகரக்ளின் இன்ப துன்பங்கஜளாடு இனணத்து பாரத்த்ு 

இன்பஜமா துன்பஜமா அனடவதாகும்.  

ரசிகர் வனககள் 

ெண்னடக் காட்சிகனள ரசிப்பவரில் இரண்டு வனகயினர ்

உண்டு. ஒருவர ் ஜநரடியாக மனதளவில் ெண்னடப் ஜபாட்டு 

மகிழ்வார.் இன்சனாருவர ் அவ்வாறு ெண்னடயிடாமல் 

முதல் பிரிவினனர ஜவடிக்னக பாரத்்து மகிழ்வார.் முதல் 

பிரினவெ ் ஜெரந்்த ஒடுக்கப்பட்ட ஏனழ சதாழிலாளி ஒருவர ்

எம்.ஜி.ஆர ்படத்தில் ெண்னடக் காட்சினயப் பாரக்்கும்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருக்குள் மனதளவில் கூடு விட்டு கூடு பாய்கிைார.் 

அவஜர சகட்டவனன அடித்து உனதக்கும் உணரன்வப் 

சபை்று அனமதியனடகிைார.் இரண்டாவது பிரினவெ ்
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ஜெரந்்தவரக்ள், நமக்காகஜவ எம்.ஜி.ஆர ் சகட்டவனன 

அடித்துத் திருதத்ுகிைார ் என்று நம்பி அனமதி 

சபறுகின்ைனர.் இவரக்ள் எந்தெ ் ெமூக மாை்ைத்துக்கும் 

ஒதத்ுனழக்க மாட்டாரக்ள். எந்தப் ஜபாராட்டத்திலும் 

கலந்துசகாள்ள மாட்டாரக்ள். இவரக்ளுக்கு யாராவது 

ஒருவர ் தானாக வந்து நல்லது செய்ய ஜவண்டும். அதன் 

பலனன மட்டும் இவரக்ள் அனடய ஜவண்டும். எம்.ஜி.ஆர ்

படம் பாரத்்துவிட்டு வரும் கூட்டத்தினரில் முதல் 

வனகயினர ் வழியில் இருக்கும் தட்டி ஜபாரட்ுகனள 

உனததத்ு கீஜழ தட்டிவிட்டு அழிெெ்ாட்டியம் செய்த படி 

வருவர.் இந்த இரண்டாவது பிரிவினர ் அவரக்னள 

ஊக்கப்படுதத்ி ரசிதத்ுெ ்சிரிதத்படி நடந்துவருவர.்  

சண்னடயின் பாரம்பரய்ம் 

ராமாயணம், மகாபாரதம், கந்த புராணம் என நம் 

பாரம்பரய் நூல்கள் அனனத்தும் இறுதியில் சபரிய 

ெண்னடயின் மூலமாகஜவ நீதினய,  நன்னமனய 

நினலநாட்டுகின்ைன. அதன் வழியில் தினரப்படத்திலும் 

சபண், நிலம், சபாருள் எனப் பல்ஜவறு காரணங்களுக்காகக் 

கனடசியில் ஒரு க்னளமாக்ஸ் ெண்னடக் காட்சியும் 

இனடயில் சிறு சிறு ெண்னடக் காட்சிகளும் 

இடம்சபறுகின்ைன. சவளிநாட்டு இலக்கியங்களிலும் 

தினரப்படங்களிலும் இது ஜபான்ை ெண்னடகள் 

இடம்சபறுகின்ைன. ஆக மனித ெமுதாயம் ஜதான்றிய 

காலம் சதாட்டு தன் ஜதனவ அதிகரிக்கும்ஜபாது 

ஜபாட்டிகளும் சபாைானமயும் ஜபரானெயும் உருவாகி 

ெண்னடகள் வருகின்ைன. இது நபர ் அளவில் வந்தால் 

வாய்ெெ்ண்னட என்ைால் தகராறு என்றும் னககலப்பு 

ஏை்பட்டால் ெண்னட என்றும் நாடு அல்லது ெமூகம் 

என்ைளவில் ஏை்படும்ஜபாது அனதப் ஜபார ் என்றும் 

அனழக்கிஜைாம். 

எம்.ஜி.ஆர் படத்தில் சண்னடக் காட்சி அனமப்பு 

தரம் யுத்த முனைகளின் அடிப்பனடயில் எம்.ஜி.ஆரின் 

ெண்னடக் காட்சிகள் அனமக்கப்படும்.  
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1. எம்.ஜி.ஆர ் யாரிடமும் வம்புெ ் ெண்னடக்குப் ஜபாவஜதா 

தன் பலத்னதக் காட்டுவதை்காக யானரயும் முதலில் 

அடிப்பஜதா கினடயாது.  

2. சகட்டவனின் தீய செயனலத் தடுக்கஜவ அவர ்

அவனனத்  தாக்குகிைார.்  

3. சகட்டவன் தன்னனத் தாக்க வரும்ஜபாது 

தை்காப்புக்காக அவனன அவர ்எதிரக்்கிைார.்  

4. ஏனழ, மூதியவர ் சபண்கள் குழந்னதகள் என உடல் 

பலமை்ைவர,் சகட்டவனன எதிரக்்க வலுவை்ைவர ்

அவனின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கும்ஜபாது அவரக்னள 

அவனிடமிருந்து மீட்க அவனுடன் ெண்னடப் 

ஜபாடுகிைார.்  

சண்னடப் நபாடும்நபாது 

எம்.ஜி.ஆர ் ெண்னடயிடும் ஜபாது வில்லனன முதுகில் 

குதத்ுவஜதா அல்லது அவன் ஆயுதம் இல்லாமல் 

நிராயுதபாணியாக இருக்கும்ஜபாது தாக்குவஜதா 

கினடயாது. ஆயிரத்தில் ஒருவன் படதத்ில் நம்பியார ்

எம்.ஜி.ஆரின் குத்துவானள அவர ் இடுப்பிலிருந்து 

பிடுங்கிக்சகாண்டு ெண்னட செய்யும் ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ்

அனத நம்பியாரிடமிருந்து தன் நீண்ட வாளால் தட்டிப் 

பறிதத்ுவிட்டு ‘நீ உன் குதத்ுவானள எடுத்துக்சகாள் இது 

என்னுனடயது’ என்பார.் அதன் பின்பு அெெ்ண்னட ஒரு 

சபரிய வாள் ஒரு குத்து வாள் எனெ ் ெம பலதத்ுடன் 

சதாடரும். படகில் மஜனாகருடன் எம்.ஜி.ஆர ்

ெண்னடயிடும்ஜபாது நம்பியார ் விஷம் ஜதாய்ந்த கதத்ினய 

மஜனாகரின் முதுகில் விடுவார.் அப்ஜபாது முதுகில் 

தாக்குகிைாஜய நீசயல்லாம் ஓர ் ஆண்மகனா என்று 

நம்பியானரக் கண்டிப்பார.்  

வில்லிகளுடன் சண்னட 

எம்.ஜி.ஆர ்படங்களில் சபண்கள் வில்லன் கூட்டதத்ிலிருந்து 

சதால்னல சகாடுத்தாலும் அவரக்ளுடன் அவர ் ஜநரடியாக 

ஜமாதுவது இல்னல. மகாபாரதத்தில் சிகண்டி பீஷ்மர ்

கனதயின் ொராம்ெஜம இதுதாஜன. சபண்னண அடிப்பது 



Tamil Heritage Foundation International

 

82 
 

தவறு என்பதால் நவரதத்ினம் படத்தில் குமாரி பத்மினி 

எம்.ஜி.ஆருடன் ஜமாதும் ஜபாது அவர ் விலகிக் சகாள்வார ்

குமாரி பதம்ினி சபாத் சபாதச்தன்று கீஜழ விழுந்து 

அடிபட்டு ஜொரவ்னடவார.் பிைகு எம்.ஜி.ஆர ் அவனரக் 

கட்டிப்ஜபாட்டுவிடுவார.் அது ஜபால இதயக்கனியில் 

சமயின் வில்லி ராேசுஜலாெனாவிடம் இருந்து 

உண்னமகனள வரவனழக்க சபண் ஜபாலீஸ்கனளப் 

பயன்படுதத்ுவார.் எம்.ஜி.ஆர ் வில்லியின் அடியாட்களுடன் 

ஜநருக்கு ஜநர ் ஜமாத சிதம்பரம் அருஜக உள்ள ஒரு மண் 

திட்னடயில் கப்பல் ஜபால செட் அனமத்து ெண்னடக் 

காட்சிகனள எடுத்தார.் அந்த ஜமடு இன்றும் எம்.ஜி.ஆர ்ஜமடு 

என்று அனழக்கப்படுகிைது. 

சண்னடக்குப் பின் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படங்களில் வில்லன் நடிகருடன் ெண்னட 

முடிந்த பிைகு ஓரிரு படங்கள் தவிர மை்ைவை்றில் அவர ்

அவனனக் சகால்வது கினடயாது. அவனன 

ஊனப்படுத்துவதும் இல்னல. அவன் செயல்பாட்னட மட்டும் 

முடக்குவார.் பல படங்களில் கட்டிப்ஜபாட்டு விட்டு 

ஜபாலீஸுக்குத் தகவல் சகாடுப்பார ் அல்லது அந்த 

ஜநரத்தில் ஜபாலீஜஸ வந்துவிடும். புத்திமதி கூறுவதாகவும் 

வில்லன் திருந்தி மன்னிப்புக் ஜகட்பதாகவும் ெண்னடயின் 

முடிவு அனமயும். பல படங்களில் வினன வினதத்தவன் 

வினன அறுப்பான் என்ை சொல்லுக்ஜகை்ப வில்லன் அவன் 

செய்த தீய செயல்களுக்கு அவஜன பலியாகிவிடுவான். 

வில்லனும் இதர ஸ்டண்ட் ேடிகரக்ளும்  

எம்.ஜி.ஆருடன் அதிகப் படங்களில் வில்லனாக நடிதத்வர ்

அஜொகன். ஆனால், எம்.ஜி.ஆர ் என்ைாஜல அவரது பரம 

விஜராதி என்று கருதுவது நம்பியானர மட்டுஜம. பி. எஸ் 

வீரப்பா மொஜதவி, ெக்கரவரத்த்ி திருமகள் ஆனந்த ஜோதி 

ஜபான்ை படங்களில் வில்லனாக நடிதத்ார.் இவரக்ளுடன் 

துனண வில்லனாக ஆர.்எஸ். மஜனாகர ்நடிப்பதுண்டு. இந்த 

வில்லன்களின் அடியாட்களாக எம்.ஜி.ஆரின் ஸ்டண்ட் 

குழுனவெ ் ஜெரந்்த ேஸ்டின், ராமகிருஷ்ணன், நடராேன், 
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காமாட்சி, தரம்லிங்கம் ஜபான்ஜைார ் இடம்சபறுவர.் 

இதயக்கனி, அடினமப்சபண் ஜபான்ை படங்களில் 

ேஸ்டினுடன் தனிெ ் ெண்னடயும் இருந்தது. ஆனால், அவர ்

முக்கிய வில்லன் கினடயாது. புத்தூர ் நடராேன் சியாம் 

சுந்தர ் ஆர.்என்.நம்பியார ் ெங்கர ் ஜபான்ஜைார ் எம்.ஜி.ஆரின் 

ெண்னடக் காட்சிகனள வடிவனமப்பர.் 

வாள் சண்னட 

வாள் ெண்னடயில் 

எம்.ஜி.ஆர ்

வல்லவர ் என்பது 

எல்ஜலாருக்கும் 

சதரியும். அவர ்

அந்த வாள் 

வித்னதனய 

ஜமனட 

நாடகங்களில் கூட 

நடித்துக்காட்டினார.் பி.யு.சின்னப்பானவப் ஜபால வாள் 

சுழை்ைத் சதரிந்திருக்க ஜவண்டும் என்று அசுரப் பயிை்சி 

சபை்ைார.் அவர ் நாடக மன்ைதத்ின் முதல் நாடகமான 

இடிந்த ஜகாபுரம் நாடக ஜமனடயில் குண்டுக் 

கருப்னபயாவுடன் ெண்னடக் காட்சியில் நடித்தஜபாது 

எம்.ஜி.ஆரின் கால் முறிந்தது. வாள் மட்டும் அல்லாது 

குறுவாள் அல்லது குதத்ுவாள், பிெச்ுவா ஜபான்ைவை்னையும் 

னவதத்ு ெண்னடப் ஜபாடுவனதயும் நாம் வாள் ெண்னட 

என்ை பிரிவிஜலஜய ஜெரத்்துவிடுஜவாம் 

எம்.ஜி.ஆருக்குெ ் ெமமாக வாள் ெண்னடப் ஜபாடுவதில் 

நம்பியார ் சகட்டிக்காரர.் அரெ கட்டனளயில் ெஜராோ 

ஜதவியின் காதல் பரிசுக்காக இவரக்ளின் ெண்னட 

சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். வெனமும் இடம்சபறும். முதலில் 

எம்.ஜி.ஆர ் சிரிதத்படி ெண்னடப் ஜபாடுவார.் தன் னகயில் 

இருந்த மானலனய நம்பியார ் பறிதத்ுவிடவும் அனதத் 

திரும்பப் சபறுவதை்காக பின்பு ஜகாபமாகெ ் ெண்னட 

ஜபாடுவார.் ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் மதம் சகாண்ட 
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யானன என்ன செய்யும் சதரியுமா என்று நம்பியார ் ஜகட்க 

சினம் சகாண்ட சிங்கதத்ிடம் ஜதாை்று ஓடும் என்று 

எம்.ஜி.ஆர ் பதிலளிக்க ஒரு விவாததத்ுடன் சதாடங்கிய 

பிரென்ன இறுதியில் வாள் ெண்னடயில் முடியும். அதன் 

பின்பு கடை்கனரயில் எம்.ஜி.ஆர ் சேயலலிதாவிடம் “இரு 

பூங்சகாடி ெை்று வினளயாடி விட்டு வருகிஜைன்” என்று 

சொல்லிவிட்டு நம்பியாருடன் ெரிவுப் பானையிலும் கடல் 

தண்ணீரிலும் வாள் ெண்னட இடுவது இன்றும் 

ரசிக்கப்படுகின்ைது. அதனால்தான் இன்றும் இப்படம் 

ஜகாவாவில் நனடசபறும் ெரவ்ஜதெ விழாவில் 

இடம்சபை்றுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர ் மகாஜதவி, அரெக் கட்டனள 

ஜபான்ை படங்களில் பி.எஸ். வீரப்பாவுடன் ஜபாடும் வாள் 

ெண்னடகளும் சிைப்பாக இருக்கும்.  

எம்.ஜி.ஆர ் இரண்டு னகயாலும் வாள் சுழை்ைத் சதரிந்தவர.் 

மாயா மெச்ீந்திரா படத்தில் இரண்டு னகயாலும் வாள் 

சுழை்றி ெண்னடப் ஜபாட்டார.் மருத நாட்டு இளவரசி 

முதலான சில படங்களில் எம்.ஜி.ஆர ் பதத்ுப் ஜபர ் வந்து 

சுை்றி நின்று ெண்னடப் ஜபாட்டாலும் தன் னக வானள 

சகாண்டு சுழன்று சுழன்று உட்காரந்்து எழுந்து குதிதத்ு 

தாவிெ ் ெண்னடப் ஜபாடும் காட்சிகள் ஒஜர ஷாட்டில் 

எடுக்கப்பட்டிருக்கும். இனதப் ஜபால கம்புெ ்ெண்னடயும் பல 

ஜபருடன் ஜமாதுவதாக அனமயும். 

எம்.ஜி.ஆர ் மணிமாைன், கரிகாலன் என இரண்டு 

ஜவடங்களில் நடித்த நீரும் சநருப்பும் படத்தில் வாள் 

ெண்னடயில் ஒருவர ் வலது னக பயிை்சி உள்ளவர;் 

அடுத்தவர ்இடது னக பயிை்சி உள்ளவர.் இருவரும் ஜமாதும் 

காட்சியில் டூப் ஜபாட்டு எடுதத்ிருந்தாலும் எம்.ஜி.ஆர ் முகம் 

சதரியும் காட்சிகளில் கதாபாதத்ிரதத்ுக்கு ஏை்ப இரண்டு 

னககளிலும் வானள மாை்றி அனாயெமாக 

ெண்னடயிடுவார.் இஜத படத்தில் பிெச்ுவா ெண்னட 

ஷூட்டிங் நடக்கும்ஜபாது வந்த தரஜ்மந்திராவும் 

ஜெமாமாலினியும் இவர ் நிே பிெச்ுவா னவதத்ு ெண்னடப் 

ஜபாடுவனத பாரத்்து வியந்தனர.்  
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ஒரு படதத்ில் நம்பியார ் வீசிய கதத்ி எம்.ஜி.ஆரின் கண் 

புருவத்னத சவட்டிவிட்டது. அதன் தழும்பு கனடசி வனர 

மாைவில்னல. புருவம் வனரயப்படாத அவர ் படங்களில் 

இந்தத் தழும்னபக் காணலாம். எம்.ஜி.ஆர ் வால் வீசிய 

ஜவகதத்ில் எதிஜர ெண்னடயிட்ட ஸ்டன்ட்  நடிகரின் வாள் 

நுனி உனடந்து பைந்தது. அனத எம்.ஜி.ஆர ் தன் னகயால் 

லாகவமாகப் பிடிதத்ு ‘இந்தா இனத என் நினனவாக 

னவதத்ுக்சகாள்’ என்ைார.் 

மீனவநண்பன் படதத்ில் வாள் ெண்னடயில் சவை்றி 

சபை்ைவருக்ஜக தன் மகள் லதா சொந்தம் என்று 

வி.ஆர.்ராமொமி சொன்னதால் எம்.ஜி.ஆரும் நம்பியாரும் 

வாள் ெண்னடப் ஜபாடுவாரக்ள். இது காலத்துக்கும் 

கனதக்கும் சபாருந்தவில்னல என்ைாலும் ெண்னட 

ரசிக்கும்படியாக இருந்ததால் ரசிகரக்ள் 

ஏை்றுக்சகாண்டனர.் இெெ்ண்னடக் காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர ்

சபல்பாட்டம்ஸ் ஜபாட்டு நடிதத்ிருப்பார.் மை்ை காட்சிகளில் 

கட்டம் ஜபாட்ட ெங்கு மாரக்் லுங்கி கட்டி வருவார.் இந்தப் 

படப்பிடிப்பின்ஜபாது எம்.ஜி.ஆருக்கு மூெச்ு வாங்குவனத 

யாரும் பாரத்த்ுவிடக் கூடாது என்பதை்காக அவர ் ஒரு 

பக்கமாகப் ஜபாய் சில நிமிடங்கள் யாருடனும் ஜபொமல் 

நிை்பார ்என்று ஸ்ரீதர ்தன் ஜபட்டி ஒன்றில் குறிப்பிட்டிருந்தார.் 

எம்.ஜி.ஆரும் நம்பியாரும் ஒரு னகயில் சபரிய வாள் மறு 

னகயில் சிறு குதத்ுவாள் னவதத்ு ெண்னடப் ஜபாடுவதாகவும் 

காட்சிகள் உண்டு. அடினமப்சபண் படத்தில் அப்பா 

எம்.ஜி.ஆர ் சூரக்காட்டின் தனலவனான அஜொகனுடன் 

வனல கட்டி அதில் ெண்னடயிடும் காட்சியில் அஜொகனுக்கு 

ஒரு காள் ஊனம் என்பதால் எம்.ஜி.ஆரும் ஒரு கானல 

மடித்துக்கட்டி அவருடன் ஜமாதுவார.் இது ஒரு புதுனமயான 

ெண்னடக் காட்சி. எதிரி தனக்குெ ் ெம பலம் உள்ளவனாக 

இருக்க ஜவண்டுஜம தவிர நம்னம விட குனைந்த பலம் 

உள்ளவனுடன் ஜமாதுவது ஆண்னம ஆகாது அது வீரம் எனப் 

ஜபாை்ைப்பட மாட்டாது என்பதால் ெவால் விட்டு ஒை்னைக் 

காலுடன் ஜமாதினார.் இதில் அஜொகனுக்கு டூப் ஜபாட்டவர ்

ெங்கர.்  
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எம்.ஜி.ஆர ் ெட்டமன்ை ஜதரத்லில் சேயிதத்ு முதல்வராகும் 

நாள் சநருங்கிவிட்டதால் அவெரம் அவெரமாக னமசூரில் 

மதுனரனய மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் படப்பிடிப்பு நடந்தது. 

அதில் எம்.ஜி.ஆருடன் ெண்னடக் காட்சியில் நடிதத் கனடசி 

ஆள் இந்த ெங்கர.் இவர ் நம்பியாருக்கு டூப் ஜபாட்டு 

இருந்தார.் 

சண்னடக் கருவிகள் 

வாள் ெண்னட என்பது அரெ குடும்பம் மை்றும் பனட 

வீரரக்ளுக்கு உரியது. அது தவிர ொமான்ய மக்களுக்குத ்

சதரிந்த கிராமங்களில் அதிகமாகப் புழங்குகின்ை சிலம்பம், 

சுருள் வாள், செடிக் குெச்ி, மான் சகாம்பு ஜபான்ை 

கருவிகனளக் சகாண்டும் ெண்னடக் காட்சிகனள எம்.ஜி.ஆர ்

தன் படங்களில் னவதத்ார.்  

சிலம்பு 

சிலம்பாட்டம் பல படங்களில் இடம்சபை்ைாலும் சபரிய 

இடத்துப் சபண் படதத்ில் வரும் சிலம்புெ ் ெண்னட மைக்க 

முடியாதது. மயக்க மருந்து கலந்த ஜொடானவக் குடிதத்தால் 

எம்.ஜி.ஆர ் ஜபாட்டியில் ஜதாை்றுப் ஜபாய் ஊனர விட்ஜட 

சவளிஜயறிவிடுவார.் தான் கல்யாணம் செய்ய ஆனெப்பட்ட 

சபண்னணயும் இப்ஜபாட்டியின் ஜதால்வியால் 

இழந்துவிடுவார.் ஆனால்,  

ரிக்ஷாக்காரன் படதத்ில் சுை்றி நின்று தன்னனத ் தாக்கும் 

மூன்று ஜபருடன் ரிக்ஷா சீட்டில் உட்காரந்்தபடிஜய னகயில் 

சிலம்பு னவதத்ு எம்.ஜி.ஆர ் ெண்னடப் ஜபாட்டு 

மஞ்சுளானவக் காப்பை்றுவார.் இக்காட்சியில் ெரக்்கஸில் 

வருவது ஜபால ரிக்ஷானவ வட்டப் பானதயில் சுை்றிெ ்சுை்றி 

வரும்படி அனமத்திருந்தனர.் தானயக் காதத் தனயன் 

படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் கம்பு சுை்றி சவை்றி சபை்ைனதப் 

பாராட்டும் எம்.ஆர.்ராதா தன் கந்த விலாஸ் டீக்கனடயில் 

வந்து ஒரு கப் டீ குடிக்க ஜவண்டும் என்று அன்புடன் 

ஜகட்டுக்சகாள்வார.் 

எங்க வீட்டு பிள்னள படத்தில் வரும் நான் ஆனணயிட்டல் 

பாட்டில் எம்.ஜி.ஆர ் ெவுக்னக சுழை்றியபடி படிக்கட்டுகளில் 
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ஓடி ஆடிப் பாடும் காட்சிகளில் அவர ் சிலம்பு சுை்றுவதில் 

பின்பை்றும் காலடி னவப்பு முனைகனளஜய 

பயன்படுத்தியிருப்பார.்  

சசடிக்குசச்ி 

செடிக்குெச்ி என்பது சிலம்புக் குெச்ினயப் ஜபாலஜவ அளவில் 

சிறியது. எம்.ஜி.ஆர ் ஒருவருக்ஜக தினரயுலகில் இந்தெ ்

செடிக்குெச்ி சுை்ைத் சதரியும். மாட்டுக்கார ஜவலன் படத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர ் சிறிய னபப்புகனள னவதத்ு செடிக்குெச்ி 

வினளயாட்னட நிகழ்த்துவார.் தினரயரங்கில் இந்தக் 

காட்சினய நம் ரசிகரக்ள் ரசிதத்து ஜபால அசமரிக்க 

மாணவரக்ளும் ரசித்தனர.்  

நகாபுடா 

ஜகாபுடா என்பது னகயில் மாட்டும் ஒரு முள் கவெம் அகும். 

அரசிளங்குமரி ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட 

சூழ்நினலயில் அதில் க்னளமாக்ஸ் ெண்னடயில் ஒரு 

மாை்ைத்னதக் சகாண்டுவர கருதிய எம்.ஜி.ஆர ் இந்தக் 

ஜகாபுடா ெண்னடனய னவத்தார.் இதில் சகட்டிக்காரரான 

சின்னப்பா ஜதவனர ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு ெந்திதத்ு 

அனர மணி ஜநரதத்ில் ெமாதானமாகி செட்டுக்கு அனழத்து 

வந்தார.் ஆக்ஜராஷமான இந்தக் ஜகாபுடா ெண்னடக் காட்சி 

ரசிகரக்னள சவகுவாகக் கவரந்்தது. 

மான் சகாம்பு 

மான் சகாம்பு ெண்னடனய உனழக்கும் கரங்கள் படத்தில் 

ெங்கர ் அருனமயாக வடிவனமத்திருப்பார.் கால் ெவடு 

[ஸ்சடப்] னவத்து எம்.ஜி.ஆர ் இந்தெ ் ெண்னடனயப் 

ஜபாடும்ஜபாது ஒரு ஜநரத்்தியான கனல வடிவத்னதக் 

காணலாம்.  

மல்யுத்தம்  

எம்.ஜி.ஆர ் பளு தூக்கும் ஜபாட்டியில் நம்பியார ் சின்னப்பா 

ஜதவர ் ஜதாை்கடிதத்ு விடுவார.் மல் யுத்தம் குஸ்தி 

ஜபான்ைவை்னையும் முனைப்படி கை்றிருந்தார.் காஞ்சித ்
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தனலவன் படதத்ில் அவர ் மல்யுத்ததத்ில் வல்லவனான 

மாமல்லன் நரசிம்ம பல்லவன் ஜவடதத்ில் நடிதத்தால் ஒரு 

தனி மல்யுதத்க் காட்சி னவக்க திட்டமிட்டனர.் அப்ஜபாது 

ஆந்திராவில் காவல் துனையில் பணியாை்றிய பே்னேயா 

என்பவர ் மல்யுதத்ப் ஜபாட்டிகளில் பதக்கங்கனளயும் 

பரிசுகனளயும் சபை்றிருந்தார.் நல்ல உயரமும் கம்பீரமான 

ஜதாை்ைமும் சகாண்டிருந்தார.் அவனர அனழத்து காட்சினய 

விளக்கி நடிக்கனவதத்னர.் எம்.ஜி.ஆனர அவர ் ெரியாக 

மதிப்பிடாததால் சொன்ன படி ஜகட்காமல் நடிதத்ுவந்தார.் 

மறுநாள் படப்பிடிப்பில் எம்.ஜி.ஆர ்அவனர தனலக்கு ஜமஜல 

தூக்கிக் கீஜழ ஜபாட்டார.் பே்னேயா எழுந்து வந்து 

எம்.ஜி.ஆர ் கானலப் பிடிதத்ு அழுதுவிட்டார.் இதுவனர 

யாரும் அவனர அப்படித் தூக்கி எறிந்ததில்னல அது ஒரு 

மல்யுதத் வீரனுக்குப் சபருத்த அவமானம். எம்.ஜி.ஆருக்கு 

மல்யுதத்ம் சதரியும் என்பனத நம்பாமல் அலட்சியமாக 

நடந்துசகாண்டதை்கு மன்னிப்பு ஜகட்டு கண்ணீர ்விட்டார.்  

காவல்காரன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆரும் ஆர.்எஸ்.மஜனாகரும் 

மல்யுதத்ம் செய்வர.் ஆர.்எஸ்.மஜனாகர ்மல்யுதத்ம் கை்ைவர.் 

பட்டிக்காட்டு சபான்னனயா படதத்ிலும் மல்யுதத்க் 

காட்சிகள் இடம்சபறும். அன்ஜப வா  படத்தில் வரும் சிட்டிங் 

புல் கரந்ாடகக் காவல் துனையில் பணியாை்றி வந்தார.் 

அவருக்கு எம்.ஜி.ஆருடன் ஒரு படதத்ிலாவது ஃனபட் சீனில் 

நடிக்க ஆனெ. இவர ் அன்ஜப வா படத்தில் இரண்டு 

ெண்னடக் காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆருடன் ஜமாதினார.் 

அவனரயும் எம்.ஜி.ஆர ்அப்படத்தில் ஜதாளுக்கு ஜமஜல தூக்கி 

னவத்திருந்து கீஜழ ஜபாடுவார.் 

 

 

 



Tamil Heritage Foundation International

 

89 
 

10. சண்னட காட்சிகளில் 

சுவாரஸ்யம் 

எம்.ஜி.ஆரின் சவற்றிக்கு உதவிய சண்னடக் காட்சிகள்  

எம்.ஜி.ஆர ் தன் ெண்னடக் காட்சிகள் சிைப்பாக அனமய 

ஜவண்டும் என்பதை்காக ெம 

வலினமயுள்ள வில்லன், 

அவனது அடியாட்களாக 

வரும்  ஸ்டன்ட் பாரட்்டி, 

ெண்னடக் கருவிகள், 

ெண்னடயின் தீவிரத்னத 

அதிகரிக்கும் மனழ, பானை, 

மின்ொரம், சபண்களின் 

ஆரவ்த்னத தூண்டக்கூடிய 

வனகயில் ெண்னடக்கு இனடஜய மாட்டிக்சகாள்ளும் 

கதாநாயகி, குழந்னதகள் ஜபான்ை எஜமாஷனல் விஷயங்கள் 

என ஒவ்சவாரு படத்துக்கும் விதத்ியாெமாக அனமப்பார.் 

இவை்றுடன் புலி சிங்கம் பாம்பு ஜபான்ைனவயும் இவரது 

ெண்னடக் காட்சிகளில் இடம்சபறுவதுண்டு.  

குநலபகாவலியில் புலிநயாடு நமாதும் சண்னட 

1955ம் ஆண்டில் சபாங்கல் அன்று ஜகவா கலரில் சவளிவந்து 

சவை்றி விழா சகாண்டாடிய அலிபாபாவும் நாை்பது 

திருடரக்ளும் படத்னத சதாடரந்்து ேூனல 24இல் 

சவளிவந்த சவை்றிப் படம் குஜலபகாவலி. இப்படத்னத 

தயாரித்து இயக்கியவர ் ஆர.்ஆர ் பிக்ெரச்ின் ராமண்ணா. 

இவர ் டி.ஆர ் ராேகுமாரியின் தம்பி. இப்படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ்

குஜலபகாவலி என்ை மலனரத் ஜதடி வருவார.் அந்த 

மலரெ்ச்ெடிக்கு ஒரு புலி பாதுகாப்பாக இருக்கும். அந்த 

மலனரப் சபை எம்.ஜி.ஆர ் புலியுடன் ெண்னட ஜபாட்டுக் 

சகால்ல ஜவண்டும். அந்தக்காலதத்ில் புலிக்குட்டி 

ஜகாவிந்தன் என்பவர ் புலி,பாம்பு,சிறுத்னத இவை்னை 

வளரத்த்ு படப்பிடிப்புக்குத் தருவார.் அவஜர 

ெண்னடக்காட்சியில்  டூப்பாகவும் நடிப்பார.் ஆைடி பள்ளம் 
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சவட்டி அதை்குள் கூண்டு அனமத்து புலினய சவளிஜய வர 

விடாமல் னவதத்ு ெண்னடக் காட்சினயப் படசமடுக்க 

திட்டமிட்டனர.்  

எம்.ஜி.ஆர ் ஷூட்டிங்குக்கு வந்தார.் சவளிஜய கிஜரனில் 

இயக்குநரும் ஒளிப்பதிவாளரும் இருந்தனர.் ஜகாவிந்தன், 

புலினயக் கூண்னட விட்டு சவளிஜய வா என்று அனழத்ததும் 

புலி விருட்சடன்று சவளிஜய வந்து ஆைடி பள்ளதன்த தாவி 

ஜமஜல ஸ்டுடிஜயாவுக்குள் புகுந்து விட்டது. ஜகாவிந்தன் 

ஐஜயா ஐஜயா என் புலி புலி என்று ஓடுகிைார.் கிஜரன் 

ெட்சடன்று ஜமஜல ஜபானது. அதனால் இயக்குநரும் 

ஒளிப்பதிவாளரும் உயஜர இருக்கின்ைனர.் ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆர ் எங்கும் ஓடவில்னல, பதை்ைப்படவில்னல. தன் 

னகயில் துப்பாக்கியுடன் ஜகமராவின் ஸ்டாண்ட் அருஜக 

புலினயக் குறி பாரத்த்படி நிை்கிைார.் அந்த ராே உனடக்குள் 

எங்ஜக துப்பாக்கினய மனைத்து னவதத்ிருந்தாஜரா?. 

ஆனால், ெமயம் வந்ததும் ெட்சடன்று துப்பாகியால் குறி 

பாரத்்தபடி அங்ஜகஜய நின்றுவிட்டார.் இதுதான் 

எம்.ஜி.ஆரின் ெமஜயாசித புத்தி, துணிெெ்ல், நிதானம். பிைகு 

மறுநாள் முதல் ஒரு வாரம் வனர ெண்னடக் காட்சி 

எடுக்கப்பட்டது. 

எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் சிங்கம் 

ஜவட்னடக்காரன் படதத்ில் சிங்கம் ஒரு கதாபாத்திரமாகஜவ 

வரும். ஒரு காட்சியில் சிங்கம் வலியுடன் படுதத்ிருக்கும். 

அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் அதன் காலில் குத்தியிருந்த முள்னள 

எடுத்துவிடுவார.் அது பிறிசதாரு ெமயம் 

நன்றிக்கடனுக்காக எம்.ஜி.ஆரின் மகனன சிறுதன்தயிடம் 

ெண்னட ஜபாட்டு காப்பாை்றும். Androcles and the Lion  கனத 

நினனவுக்கு வருகிைதா..!  

ராமாவரம் நதாட்டத்தில் வளரக்்கப்பட்ட  சிங்கம் 

அடினமப்சபண் படத்தின் ெண்னடக் காட்சியில் 

பயன்படுதத்ுவதை்காக எம்.ஜி.ஆர ் இரண்டு சிங்கங்கனள 

வாங்கிவந்தார.் அதில் ராோ என்ை ஆண் சிங்கத்னத மட்டும் 

ெண்னடக்காகப் பழக்கினார.் சிங்கத்னத னவதத்ுக்சகாள்ள 
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மாநகராட்சியிடம் அனுமதி சபை்ைார.் அதை்கு நல்ல 

ொப்பாடு ஜபாட்டார.் சிங்கத்னத ெரக்்கஸில் 

பாரத்த்ுக்சகாண்டவர,் ’ெரக்்கஸில் கூட நாங்க இப்படி 

ொப்பாடு ஜபாட்டதில்னல’ என்ைார.் அவ்வளவு கவனிப்பு.  

தினமும் எம்.ஜி.ஆர ் சிங்கத்திடம் ஜபாய் அதை்கு 

உணவளிப்பார.் 

அடினமப்சபண் ஷூட்டிங்கில்  

சிங்கதத்ுக்குெ ் ெண்னடக் காட்சியில் நடிக்க மயக்க மருந்து 

சகாடுதத் ஜபாதும் அது உர ் உர ் என்று உறுமிக்சகாண்ஜட 

இருந்தது அதனால் செட்டில் இருந்தவரக்ள் பயந்தபடிஜய 

இருந்தனர.் முதல் நாள் சிங்கம் எம்.ஜி.ஆனர ெட்சடன்று 

அனைந்துவிட்டது. அங்கிருந்த ஒருவர ் ஐஜயா அண்ணனன 

சிங்கம் அடிெச்ுடுெச்ு என்று கத்தியதும் எம்.ஜி.ஆர ் அவனர 

ஒரு அனைவிட்டார.் ஏன் பீதினயக் கிளப்புகிைாய் என்று 

அதட்டினார.் அதன்பின்பு அங்கிருந்த வெனகரத்த்ா 

சொரண்ம் முதை்சகாண்டு ெண்னடக்காட்சிக்குத் 

ஜதனவயில்லாதவரக்னள சவளிஜயை்றினார.் பிைகு 

படப்பிடிப்பு சதாடரந்்து நடந்தது. கானலயில் அடி 

சகாடுதத்வருக்கு மானலயில் ஆயிரம் ரூபாய் அன்பளிப்பு 

சகாடுத்து இனி அவர ் அப்படி உணரெ்ச்ிவெப்பட்டு 

எங்ஜகயும் கதத்க் கூடாது என்று அறிவுனர கூறினார.்  

அடினமப்சபண் படதத்ுக்குத் சதாடரந்்து பதத்ு நாட்கள் 

சிங்கதத்ுடனான ெண்னடக் காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டன. 

சிங்கம் எம்.ஜி.ஆரின் ஜதாள் மீது முன்னங்கால் 

இரண்னடயும் ஜபாட்டு நிை்கும்ஜபாது அதன் முழு எனடனயத ்

தாங்கக்கூடிய வலினம எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்தது.  

சிங்கதத்ுடன் உருளும்ஜபாது அதன் முழு எனடனய எம்ஜி 

ஆர ் தாங்கிசகாண்டு உருண்டார.் எம்.ஜி.ஆரின் 

உடல்வலினமயும் மனத்துணிவும் அந்தக் ெண்னடக் 

காட்சினய சவை்றி சபைெ ் செய்தது. அந்தக் காட்சியில் 

சேயலலிதா, பண்டரிபாய் ஜபான்ை சபண்களும் 

இடம்சபை்ைது, படப்பிடிப்னப மிகவும் ரிஸ்க் 

உனடயதாக்கியது. 
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எம்.ஜி.ஆர் ேினனவில்லத்தில் அநத சிங்கம் 

அடினமப்சபண் படப்பிடிப்பு முடிந்ததும் இந்தெ ் சிங்கம் 

ெரக்்கஸுக்குத் திருப்பித் தரப்பட்டது. சிங்கம் அங்ஜக 

இைந்ததும் அதன் உடனல  எம்.ஜி.ஆர ் பம்பாய்க்கு அனுப்பி 

பாடம் செய்து வாங்கினார.் இப்ஜபாது அது எம்.ஜி.ஆர ் 

நினனவில்லத்தில் கண்ணாடிக் கூண்டுக்குள் கம்பீரமாக 

நிை்கிைது. எம்.ஜி.ஆர ் ரசிகரக்ள் இந்தெ ் சிங்கத்தின் அருஜக 

நின்று படம் எடுதத்ுக்சகாள்கின்ைனர.் 

 

கனதக்கு ஏற்ற சண்னடக் காட்சி வடிவனமப்பு 

படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் என்ன சதாழில் செய்கின்ைாஜரா 

அதை்ஜகை்ப ெண்னடக் காட்சி அனமக்கப்படுவதும் உண்டு, 

கனத நடக்கும் இடத்துக்ஜகை்ப ெண்னடக்காட்சிகள் 

அனமக்கப்படுவதும் உண்டு. அவை்றுள் சிலவை்னை இங்கு 

காண்ஜபாம். 

விவொயி படத்தில் கனடசிக் காட்சியில் அறுவனடக்குக் 

காத்திருக்கும் சநை்கதிரக்ள் மீது நம்பியார ் முகமூடி 

அணிந்து பூெச்ி மருந்து அடித்ததால் எம்.ஜி.ஆர ் அவருடன் 

ெண்னடயிடுவார.் இந்த முகமூடிெ ் ெண்னட ரசிகரக்னள 

மிகவும் கவரந்்தது. 

மாட்டுக்காரஜவலன் படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் தன் குடினெக்குள் 

ஜதானெ சுட்டுக்சகாண்டிருப்பார.் அப்ஜபாது சவளிஜய 

அஜொகனின் ஆட்கள் வந்து அவனர ெண்னடக்கு 

இழுக்கும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் மாட்டுக்குக் கழுத்தில் 

அணிவிக்கும் ெலங்னக ஜகாதத் கழுத்துப்பட்டினய னவத்து 

ெண்னட ஜபாடுவார.் அதன் வீெெ்ால் எதிரிகளின் முகதத்ில் 

விழும் கீைல்கள் ஆங்கில எழுத்துகனளப் ஜபால ஜதான்றும். 

இதுவும் ரசிகரக்ள் ஆரவாரம் செய்து பாரக்்கும் காட்சி 

ஆகும். 

உரினமக்குரல் படதத்ில் நம்பியாரின் ஆட்கள் எம்.ஜி.ஆரின் 

ஜரக்ளா வண்டி வரக் கூடாது என்பதை்காக அவர ் வரும் 
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பாலத்துக்கு தீ னவத்து விடுவர.் ஆனால், எம்.ஜி.ஆர ்ெரியாக 

னடமிங் பாரத்்து ஜரக்ளாவுடன் அந்தப் பாலத்னத 

கடந்துவிடுவர.் இந்தக் காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர ்டூப் ஜபாடாமல் 

செய்திருப்பார.் அவர ் படம் முழுக்க ஜரக்ளாவில் வருவதால் 

ஜரக்ளானவெ ்ெண்னடக்காட்சியிலும் ஜெரத்்திருப்பார.் 

ரிக்ஷாக்காரன் படதத்ில் ரிக்ஷாவில் இருந்தபடிஜய 

எதிரிகனளக் கம்பு சுை்றி விரட்டியடிப்பார.் படஜகாட்டியில் 

எம்.ஜி.ஆர ்வயதான தாத்தாவாக மாறு ஜவடதத்ில் வந்து தன் 

படகில் இருந்தபடி அடுத்த படகில் இருந்த அஜொகனின் 

கம்னப அடிதத்ுத் தூக்கி கடலில் எறிவார.் கலங்கனர 

விளக்கம் படம் மாமல்லன் ஒரு கதாபாத்திரமாகவும் அவன் 

எழுப்பிய மகாபலிபுரஜம கனதக்களமாகவும் 

சகாண்டிருந்ததால் அந்த மனலப் பானைகளில் ெண்னடக் 

காட்சினள அனமதத்ிருப்பார.்  

கனடசி சண்னடயில் இயற்னகநயாடு நபாராட்டம் 

படதத்ின் கனடசி ெண்னடக்காட்சி வரும் ஜபாது வாழ்வா 

ொவா ஜபாராட்டம் ஜபால ஜதான்றும். இதில் எம்.ஜி.ஆர ்

சவன்ைால் அது நீதியின் சவை்றி வில்லன் சவன்ைால் அது 

அநீதியின் சவை்றி என்ை இக்கட்டான நினலயில் எம்.ஜி.ஆர ்

சில இயை்னக சீை்ைங்கனளயும் இரக்க உணரவ்ுகனளயும்  

இடம்சபைெ ் செய்வார.் இயை்னக சீை்ைம், படம் பாரக்்கும் 

ஆண்கனள கவரவ்தை்கான உதத்ிமுனை ஆகும்.  

அடுத்ததாக சவள்ளமும் சநருப்பும் சூழ்ந்து ஆபத்னத 

வினளவிக்கும் ெண்னடக் காட்சியில் சபண்கள் மை்றும் 

குழந்னதகனளயும்  எம்.ஜி.ஆர ் இடம்சபைெ ் செய்வார.் 

இரக்க உணரன்வ மிகுவிக்கும் இெச்ூழ்நினலயில் 

இயை்னகஜயாடு ஜபாராடும் நினலயும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஏை்படும். இது சபண் ரசினககனள கவரவ்தை்கான 

உத்திமுனை ஆகும். இவை்றிை்கு இரண்டு மூன்று 

உதாரணங்கனள மட்டும் இங்குக் காண்ஜபாம். 

நாஜடாடி மன்னன் படதத்ில் கனடசி காட்சிகளில் 

கழுகுக்குனக சினதந்து சவள்ளமாக நீர ்சவளிஜயறும். அந்த 
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சவள்ளதத்ில் மன்னன் மாரத்்தாண்டனனக் காப்பாை்றும் 

முயை்சியில் நாஜடாடி ஜபாராடுவனத பாரக்்கும் ரசிகரக்ள் 

இருக்னகயின் நுனிக்ஜக வந்திருப்பர.்  

என் கடனம படதத்ின் கனடசிக் காட்சியில் எம்.ஜி.ஆரும் 

ெஜராோஜதவியும் சிக்கியிருக்கும் இடதத்ில் தண்ணீர ்ஜமஜல 

ஜமஜல ஏறி அவரக்னள மூழ்கடிக்கும். ஜமலும் கனடசியில் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஷூவும் மாட்டிக்சகாண்டு படம் 

பாரப்்பவரக்ளுக்கு சடன்ஷனன அதிகப்படுதத்ும். 

தண்ணீரின் மட்டம் உயரவ்தும் ெஜராோஜதவி மயங்கிக் 

கிடப்பதும் படம் பாரக்்கும் ஆண்கனளயும் சபண்கனளயும் 

சடன்ஷஜனாடு படம் பாரக்்க னவக்கும். 

அரெகட்டனள படத்தில் ெஜராோஜதவினயக் காப்பாை்றும் 

முயை்சியில் எம்.ஜி.ஆர ் மணல் ஜமடாகிவரும் சவை்றி 

மண்டபத்னத விட்டு சவளிஜயை முயல்வார.் அப்ஜபாது 

ஒவ்சவாரு வாயில் வழியாக சவளிஜயை முயலும் ஜபாது 

அங்கு பாதியில் மணல் சகாட்டி வழினய அனடத்துவிடும். 

அடுத்த முயை்சிகளும் ஜதால்வியில் முடியும்ஜபாது படம் 

பாரக்்கும் சபண்கள் பரிதவித்துப் ஜபாவாரக்ள். நாஜடாடி 

மன்னனில் அம்பு பட்டு இைந்து கிடக்கும் மானன காட்டி 

பானுமதியின் மனைனவ குறிப்பாக உணரத்த்ியது ஜபால 

அரெ கட்டனளயில் நரம்பு அறுந்த வீனணனய காட்டி 

ெஜராோஜதவியின் மனைனவ உணரத்த்ுவாரக்ள் 

எம்.ஜி.ஆரின் ஜோடி அவரது அத்னத மகள் சேயலலிதாதான் 

என்பனத உணரத்்த அவர ் கனவில் பாடிய ஒரு டூயட் 

பாட்னடக் காட்டுவாரக்ள். உரினமக்குரல் படதத்ிலும் என் 

அண்ணன் படத்திலும் கனடசி ெண்னடக் காட்சிகளில் 

சநருப்பு முக்கிய இடத்னத சபறும்.  

கனடசிக் காட்சியில் விரட்டுதல் [நசசிங்] 

ஆங்கிலப் படங்களில் கார ் ஜெஸிங், னபக் ஜெஸிங் என்பன 

ரசிகரக்ளால் மிகவும் விரும்பப்படுவன. அது ஜபால தமிழ்ப் 

படதத்ில் னவக்க இயலாவிட்டாலும் ஜதனவயும் இல்னல 

என்பதாலும் எம்.ஜி.ஆர ் தனது படங்களில் தனக்கு 
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முக்கியதத்ுவம் கினடக்கும் வனகயில் சில ஜெஸிங் 

காட்சிகனள னவதத்ிருப்பார.்  

என் அண்ணன் படத்தில் தன் குதினர வண்டினயக் 

சகாண்டு கானர விரட்டிெ ் சென்று பிடிப்பார.் தாயின் 

மடியில் படத்தில் இருவரும் ெஜகாதர முனை என்று 

சதரிந்தவுடன் ஜீப்பில் படு ஜவகமாக மனல உயரத்்துக்குப் 

ஜபாய் விழுந்து செத்துப்ஜபாக எம்.ஜி.ஆரும் 

ெஜராோஜதவியும் முயல்வர.் அப்ஜபாது ெஜகாதரரக்ள் 

கினடயாது என்பனதெ ் சொல்ல நாஜகஷ் இன்சனாரு 

வண்டியில் படுஜவகமாக இவரக்னளத் துரத்தி வருவார.் 

மீனவ நண்பன் படதத்ில் கனடசியில் மின்ொரப் படகில் 

எம்.ஜி.ஆரும் நம்பியாரும் ஒருவனர ஒருவர ்

துரத்திக்சகாண்டு வருவர.் இதில் சபாம்னம படகுகளும் 

பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். ஸ்டுடிஜயாவுக்குள் னவதத்ு 

அதிக காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கும். 

உலகம் சுை்றும் வாலிபன் படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் ஸ்ஜகட்டிங் 

செய்தபடிஜய பலருடன் வாள் ெண்னட ஜபாடுவார.் அடுதத்ு 

விஷ ஊசியுடன் ஒருவர ் தாக்க வரும்ஜபாது அவருடனும் 

ஜமாதுவார.் இந்தக் காட்சி சிைப்பாக வரஜவண்டும் 

என்பதை்காக முதலில் நீெெ்ல் குளதத்ிலும் பிைகு தன் வீட்டு 

சமாட்னட மாடியிலும் எம்.ஜி.ஆர ் 55ஆவது வயதில் 

ஸ்ஜகட்டிங் பயிை்சி சபை்ைார.் பைக்கும் பானவ படத்தில் 

நடிக்கும் ஜபாது பார ் வினளயாட்டு பயின்ைார.் டூப் 

இல்லாமல் அவர ்டிரபீஸ் வினளயாடியிருப்பனத காணலாம். 

உலகம் சுை்றும் வாலிபன் படதத்ில் ெண்னடயும், பாட்டும் 

மாறி மாறி வந்து ரசிகரக்னள மகிழ்ெச்ியில் ஆழ்தத்ும்.  

இன்னைக்கும் சிறு நகரங்களில் தினரயரங்க 

உரினமயாளரக்ள் மின் கட்டணம் செலுத்த ஜவண்டும் 

என்ைால் எம்.ஜி.ஆர ்படம் ஜபாட்டால் ஜபாதும் என்கின்ைனர.் 

அதுவும் உலகம் சுை்றும் வாலிபன் படத்னத ஜபாட்டால் 

வசூல் அள்ளி விடலாம் என்று நம்பும் அளவுக்கு இப்படம் 

இலாபம் தருகிைது. 
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ேடினககளின் சண்னடக்காட்சி 

எம்.ஜி.ஆர ் படதத்ில் சபண்களுக்கு முக்கிய ஜரால் 

இருப்பதில்னல என்ை குை்ைெெ்ாட்டு வருவதுண்டு. அது 

ெரியல்ல. கனதக்கு ஏை்ப அவர ் முக்கியப் பங்னக 

வழங்கியுள்ளார.் அதிமுக ஆரம்பித்த பின்பு எம்.ஜி.ஆர ்

படதத்ில் லதாவின் விழிப்புஉணரவ்ு வெனங்களும் 

காட்சிகளும் ஏராளமாக இடம்பிடித்தன. அதை்கு முன்பு 

ொவிதத்ிரி மகாஜதவி படதத்ிலும் பி பானுமதி ராோ 

ஜதசிங்குப் படத்திலும் வாள் ெண்னட ஜபாட்டு தங்கனளக் 

காதத்ுக்சகாள்ள முனனவாரக்ள். மருத நாட்டு 

இளவரசியிலும் அடினமப்சபண்ணிலும் எம்.ஜி.ஆருக்ஜக 

கதாநாயகிகள்தான் ெண்னட சொல்லிசகாடுப்பர.் முகராசி 

படதத்ில் எம்.ஜி.ஆர ் சேயலலிதாவுக்குெ ் சிலம்பு சுை்ை 

கை்றுக்சகாடுப்பார.் இதுவும் சபண்கள் ஏஜதனும் ஒரு 

தை்காப்பு கனலனயக் கை்க ஜவண்டும் என்ை கருத்னத 

வலியுறுதத்ஜவ எம்.ஜி.ஆர ்இக்காட்சினய அனமதத்ிருப்பார.் 

சண்னடக்காட்சிகளில் பாட்டும் ஆட்டமும் 

தமிழ் பாரம்பரய்த்தில் ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம், 

வில்லுப்பாட்டு ஜபான்ை வீர வினளயாட்டுகனள ஆட்டம் 

பாட்டம் என்ஜை அனழக்கின்ைனர.்  அவை்றிை்சகன்று தனி 

தாளக்கட்டில் பாடல்களும் உள்ளன. அதனன பின்பை்றி 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படங்களில் சில ெண்னட காட்சிகளில்  

ஆடல்பாடனலயும் புகுத்தியுள்ளார.்  

நீரும் சநருப்பும் படதத்ில் ‘கடவுள் வாழ்த்து பாடும் 

இளங்கானல ஜநரக் காை்று’ என்ை பாடல் காட்சி சிறுவரக்ள் 

ெண்னடப் பயிை்சி சபறுவனத காட்டும். இதில் எம்.ஜி.ஆர ்

னகயில் இரண்டு வாள்கனள ஏந்தி வீசி அபிநயித்தபடி 

பாட்டுப் பாடிக்சகாண்டு வருவார.் அப்ஜபாது மிகவும் 

லாகவமாக இரண்டு பக்கமும் வரினெயாக வந்து எட்டு 

ஜபாடும் சிறுவரக்ள் மீது படாமல் ஆடிவருவார.்  ஒரு 

சிறுவனுடன் மிகவும் சமன்னமயாக தன் வாளால் அவன் 

வானள தட்டிெ ்ெண்னடயிடுவார.் அவரது வாளின் அனெவில் 
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காணப்படும் சமன்னம அவரது நடிப்புக்கு ஓர ் உதாரணம் 

ஆகும். 

அரெ கட்டனள படதத்ில் ெஜராோஜதவினய ஆட விடாமல் 

தடுப்ஜபானர விரட்டி அடிக்கெ ் ெண்னடயிடும் காட்சியில் 

‘ஆடி வா ஆடி வா ஆடி வா --ஆடப்பிைந்தவஜள ஆடி வா - 

புகழ் ஜதடப் பிைந்தவஜள பாடி வா -- ஆடி வா ஆடி வா ஆடி 

வா’ என்று பாடவும் செய்வார.் 

சதய்வத்தாய் படதத்ில் தன்னனெ ் சினைப்பிடிதத்ிருக்கும் 

மூவனர விட்டு தப்பிஜயாடுவதை்கு பாரக்்கும் 

ஒத்தினகயாகப் பாட்ஜடாடு கலந்த ஒரு ெண்னடக் காட்சி 

இடம்சபறும். ‘மூன்சைழுதத்ில் என் மூெச்ிருக்கும் –அது 

முடிந்த பின்னாலும் ஜபெச்ிருக்கும் --உள்ளம் என்சைாரு 

ஊரிருக்கும் அந்த ஊருக்குள் எனக்சகாரு ஜபரிருக்கும்’ 

என்று பாடியபடி ெண்னடயிடுவார.் பாட்டு முடியும் 

தருவாயில் சவளிஜயறிவிடுவார.் 

கனலஞரின் எங்கள் தங்கம் படதத்ில் திமுகவின் கட்சி 

நிகழ்வுகனள விளக்கும் ‘நான் செதத்ு சபாழெெ்வன்டா – 

எமனன பாரத்த்ு சிரிெெ்வன்டா’ என்ை பாடல் காட்சியில் 

ெண்னடக் காட்சியும் இனணந்திருக்கும். பாட்டு 

முடியும்ஜபாது அனனவனரயும் அடிதத்ு ஜபாட்டிருப்பார.் 

சண்னட காட்சியில் ேனகசச்ுனவ  

ெண்னட காட்சியில் காசமடி நடிகரக்ள் எம்.ஜி.ஆருடன் 

இருந்தால் நனகெச்ுனவயும் ஜெரந்்திருக்கும். இது ஜபான்ை 

காட்சிகள் கனதயின் பிரென்ன தீவிரமனடயாத ஜவனளயில் 

அதாவது படதத்ின் சதாடக்கதத்ில் இடம்சபறும். ஆயிரத்தில் 

ஒருவன் படத்தில் இதுஜபான்ை நனகெச்ுனவ காட்சி முதல் 

ெண்னடக் காட்சியில் இருக்கும்.  

காவல்காரன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர ் ஓங்கி ஒரு பீஜரானவ 

குதத்ுவார ் பீஜரா உனடந்துவிடும் உள்ஜள ஜபான தன் னக 

சவளிஜய வந்ததும் அந்தக் னகயில்கட்டியிருக்கும் னக 

கடிகாரத்னத காதில் னவதத்ு ஓடுதா என்று பாரப்்பார.் 

ெண்னடயின் தீவிரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் ரசிகரக்ள் இந்தக் 
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காட்சினயக் கண்டதும் சிரிதத்ுவிடுவர.் எதிரினய மடக்கி 

துப்பாக்கினயப் பறிதத்ு திரும்பவும் அவரிடஜம 

எறிந்துவிடும் காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர ் துப்பாக்கியின் 

குண்டுகனள எடுத்துவிட்டு ெதத்மில்லாமல் எதிரியின் 

வீரத்னதெ ் செல்லா காொக்கும் ஜபாது ரசிகரக்ள் சிரிதத்ு 

மகிழ்கின்ைனர.் 

சதாடரந்்து 24 மணி ஜநர படப்பிடிப்பு 
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11. மதம், சமாழி, இன நவறுபாடுகள் 

அற்றவர் எம்.ஜி.ஆர் 

பாரத ரதன்ா விருது 

இந்திய இலங்னகயின் 

ஒை்றுனமக்காகப் 

பாடுபட்டதால்  நம் 

நாட்டின் ஜதசியத ்

தனலவரக்ளுள் 

ஒருவரான 

எம்.ஜி.ஆருக்குக் 

கினடத்தது. 

சதன்னிந்திய 

மாநிலங்களான ஜகரளா, கரந்ாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு 

மை்றும் வடக்ஜக டில்லி பம்பாய் சகால்கத்தா ஆகிய 

நகரங்களிலும் அ.தி.மு.க கட்சி செயல்பட்டதால் எம்.ஜி.ஆர ்

ஜதசியக் கட்சி தனலவர ் அந்தஸ்னத சபை்ைார.் இந்த 

அந்தஸ்துக்குரிய அஸ்திவாரம் எம்.ஜி.ஆர ் ரசிகர ்

மன்ைங்களால் 1953 முதல் அனமக்கப்பட்டது. பாரதப் 

பிரதமராக லால் பகதூர ் ொஸ்திரி இருந்த ஜபாது அவர ்

அந்தமான் தீவில் பணதஜ்தாட்டம் எம்.ஜி.ஆர ் ரசிகர ்

மன்ைத்னத திைந்துனவத்தார.் இன்றும் உலகில் தமிழரக்ள் 

வாழும் பகுதிகளில் எம்.ஜி.ஆர ் பை்றிய  நினனவுகள் 

பசுனமயாக உள்ளன. சவளிநாடுகளில் குறிப்பாக 

ஃபிரான்ஸ், சிங்கப்பூர ் மஜலசியா ஜபான்ைவை்றில் 

எம்.ஜி.ஆரின் பிைந்த நாள் விழா வருடந்ஜதாறும் 

ஜகாலாகலமாகக் சகாண்டாடப்படுகிைது. கரந்ாடகாவின் 

தனலநகரான சபங்களூரிலும் எம்.ஜி.ஆர ்நூை்ைாண்டு விழா 

சகாண்டாடப்படுகிைது. மகாராஷ்ட்டிராவின் எம்.ஜி.ஆர ்

மன்ை தனலவர ் இதயக்கனி இதழுக்கு விளம்பரமும் 

நூை்ைாண்டு விழா வாழ்த்தும் அனுப்புகிைார.்  

ோசடங்கும் கட்சிஅலுவலகமாக மாறிய ரசிகர் மன்றம் 

அவெர நினலனயப் பிரகடனம் செய்த பிரதமர ் இந்திரா 

காந்தி அவரக்ள் மாநிலக் கட்சிகளின் வளரெ்ச்ினய 
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விரும்பவில்னல. அவை்னை ஒடுக்கிவிடுவார ் என்ை தகவல் 

வந்தஜபாது எம்.ஜி.ஆர ் தனது அண்ணா தி.மு.கனவ 

அனனத்திந்திய அண்ணா தி மு க என்ை சபயரில் ஜதசியக் 

கட்சியாக மாை்றினார.் இதை்காக மை்ை மாநிலங்களில் 

கட்சி அலுவலகங்கள் திைக்கப்பட்டன. உறுப்பினர ்

ஜெரக்்னக நனடசபை்ைது. அ.தி.மு.க ொரப்ில் ஜதரத்லில் 

ஜவட்பாளரக்ள் நிறுதத்ப்பட்டனர.் அவரக்ள் ெட்டமன்ைதத்ில் 

அந்த மாநிலங்களில் வாழும் தமிழரக்ளுக்காக குரல் 

சகாடுதத்னர.் இவை்றுக்சகல்லாம் அடிப்பனடயாக 

இருந்தனவ மை்ை மாநிலங்களில் இயங்கி வந்த எம்.ஜி.ஆர ் 

ரசிகரம்ன்ைங்கள் ஆகும். 

மற்ற மாேிலங்களுக்குச ்சசய்த உதவிகள் 

எம்.ஜி.ஆர ் நடிதத்ு வந்த காலத்திலும் அரசியலுக்கு வந்த 

பிைகும் பிைருக்கு உதவுவதில் அவர ் நம்மவர,் ஜவை்ைவர ்

என்று ஜவறுபாடு கண்டதில்னல. எந்த மாநிலமாக 

இருந்தாலும் எந்த சமாழி ஜபசும் மக்களாக இருந்தாலும் 

அவர ் உதவி செய்யத் தயங்கியஜத இல்னல. ஒரு பானன 

ஜொை்றுக்கு ஒரு ஜொறு பதம் என்பது ஜபால அவர ் செய்த 

உதவிகளில் சிலவை்னை மட்டும் இங்கு காண்ஜபாம்.  

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இனடஜய ஜபார ் வந்த ஜபாது 

உடஜன எம்.ஜி.ஆர ் ஜபார ் நிதியாக ரூ. 75,000 தருவதாக 

அறிவிதத்ு முதல் தவனணயாக காமராேரிடம் 25,000க்கான 

காஜொனலனய தந்தார.் அதை்கு பாரத பிரதமர ் ஜநருஜி 

அவரக்ள் நன்றி சதரிவிதத்ு கடிதமும் அனுப்பினார.்  

ஒரிொவுக்கு நிவாரண நிதி திரட்டும் முயை்சியில் 

சென்னனயில் ஒரு இந்தி படத்னதப் ஜபாட்டு அதன் வசூனல 

அனுப்ப சிலர ் முயன்ை ஜபாது அதை்கான அனழப்பு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு வந்தது. அந்தப் படத்தின் வசூல் 

சதானகக்குெ ் ெமமான அளவு சதானகனய எம்.ஜி.ஆர ்

தனிப்பட்ட முனையில் வழங்கினார.் 

ராேஸ்தானுக்கு அவர ் அடினமப்சபண் படப்பிடிப்புக்குெ ்

சென்ைஜபாது அண்னமயில் அங்கு ஏை்பட்ட தீ விபத்துக்கு 



Tamil Heritage Foundation International

 

101 
 

ஐம்பதாயிரம் நிதி உதவி அளிதத்ார.் மறுநாள் 

செய்தித்தாள்களின் தனலப்புெ ் செய்தியாக இெச்ெய்திஜய 

இடம்சபை்ைது.  

கரந்ாடகாவில் ஒரு விழாவில் கலந்துசகாள்ள எம்.ஜி.ஆர ்

சென்றிருந்த ஜபாது அங்கு பாரன்வயை்ஜைாருக்கும் ஜபசும் 

திைனை்ஜைாருக்குமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் 

உதவியளிதத்ார.் எம்.ஜி.ஆர ் அசமரிக்கா ஜபாய் சிகிென்ெ 

சபை்று வந்த பிைகு அவருக்குப் ஜபசும் திைன் குனைந்தஜபாது 

அவர ் அந்தக் கஷ்டத்னத உணரந்்து தன் ராமாவரம் 

ஜதாட்டதத்ில் இக்குனைபாடு உனடய சிறுவரக்ளுக்குப் 

பள்ளி அனமக்கும்படி தன் உயிலில் எழுதினவதத்ிருந்தார ்

என்று நம்மில் பலர ் கருதுகிைாரக்ள். ஆனால், அவர ்

நன்ைாகப் ஜபசி வந்த காலதத்ிஜலஜய அவருக்கு மாை்று 

திைனாளிகள் மீது அன்பும் அக்கனையும் இருந்தது. அவர,் 

அவரக்ளுக்கு பல உதவிகள் செய்திருக்கிைார.் 

தமிழ்நாட்டிலும் அவர ் பாரன்வயை்ஜைார ் பள்ளிகளுக்கு 

நினைய உதவியிருக்கிைார.் 

சகால்கத்தாவுக்குப் பணம் பனடதத்வன் படப்பிடிப்புக்குெ ்

சென்றிருந்த ஜபாதும் அவர ் அங்கு சகால்கதத்ா தமிழ்ெ ்

ெங்கதத்ில் சிைப்பு அனழப்பாளராக கலந்துசகாண்டார.் 

அெெ்ங்கத்தின் வளரெ்ச்ிக்கு நிதி அளித்தார.் பின்பு அவர ்

முதல்வரான பிைகு அங்கு சென்றிருந்த ஜபாது அவனர 

அங்குள்ள ஆளுநர ் மாளினகயில் தங்கெ ் செய்தனர.் 

ஆனால், அங்கிருந்த சகடுபிடிகனளப் பாரத்்துவிட்டு 

என்னனப் பாரக்்க வரும் சபாது மக்களுக்கு இந்த இடம் 

வெதிப்படாது என்று சொல்லிவிட்டு ஓர ் ஓட்டலில் வந்து 

தங்கினார.் அங்கு எம்.ஜி.ஆனரப் பாரக்்க வந்த தமிழரக்ளின் 

னகயில் அவர ்தனிெச்ெயலர ்ரூபாய் ஜநாட்டுக் கட்டிலிருந்து 

பிரிதத்ு ரூபாய் ஜநாட்டுகனளக் சகாடுதத்ுக்சகாண்ஜட 

இருந்தார.் 

அசமரிக்காவுக்கு எம்.ஜி.ஆர ் ஜபாயிருந்தஜபாது ஒரு சபண் 

அங்கு வந்து எம்.ஜி.ஆரிடம் உதவி ஜகட்டார.் எம்.ஜி.ஆர ்அவர ்
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ஜகட்டதுக்கும் அதிகமான டாலர ்ஜநாட்டுக்கனள அவருக்குக் 

சகாடுத்து உதவினார.்  

முதல்வரான பிறகும் சவளி மாேிலங்களுடன் 

இணக்கமான உறவு 

தமிழ்நாடு தன் விவொயதத்ின் தண்ணீர ் ஜதனவக்காக 

ஜகரளா மை்றும் கரந்ாடகத்னத எதிரப்ாரத்த்ு இருப்பதால் 

எம்.ஜி.ஆர ்இம்மாநில முதல்வரக்ளுடன் இணக்கமாகப் ஜபசி 

தன் மாநிலத் ஜதனவனய நினைஜவை்றினார.் ஜகாரட்் வழக்கு 

என்று தானும் அனலயவில்னல பிைனரயும் 

சிரமப்படுத்தவில்னல. குடிநீர ் ஜதனவனயயும் இவ்வாறு 

அன்ஜபாடு ஜகட்டு சபை்றுக்சகாண்டார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் தமிழ்நாட்டின் முதலனமெெ்ராக இருந்தஜபாது 

ஜகரளாவில் ஏ.ஜக அந்ஜதாணி, இ.ஜக நயினார ் மை்றும் 

கருணாகரன் ஆகிஜயார ் முதல்வரக்ளாக இருந்தனர.் ஒரு 

முனை எம்.ஜி.ஆர ்அங்கு ஒரு கூட்டதத்ில் ஜபசிய ஜபாது அவர ்

தமிழில் ஜபசியதை்கு எதிரப்்புத் சதரிவிதத்ு அவனர 

மனலயாளதத்ில் ஜபசும்படி கூறினர.் ஆனால் அவர ்

மறுதத்ுவிட்டார ் அவருக்கு ஓரளவு மனலயாளம் ஜபெ 

சதரிந்திருந்தும் ஜகரளாவில் இரண்டு வாரத்ன்த கூட ஜபெ 

மறுதத்ுவிட்டார.் “நான் விவரம் சதரிந்து ஜபசிய சமாழி 

தமிழ்; படிதத் சமாழி தமிழ்; என்னன வாழனவதத்ுக் 

சகாண்டிருக்கும் நாடு தமிழ்நாடு; எனஜவ நான் 

தமிழில்தான் ஜபசுஜவன். விருப்பம் இல்லாதவரக்ள் 

எழுந்துஜபாய்விடுங்கள்’’ என்ைார.் அவ்வாறு அவர ்

மனலயாளம் ஜபெ மறுத்தும் அவரால் அம்மாநிலதத்ுடன் 

இணக்கமான உைவு னவத்திருக்க முடிந்தது. 

ஜகரளாவில் பிைந்த தன் உைவினர ் இருவரும் தமிழ்நாட்டில் 

முதல்வரக்ளாக இருந்ததனால் அங்கு எம்.ஜி.ஆரின் மனனவி 

ோனகி அம்னமயார ்  பிைந்த ஊரான னவக்கதத்ில் 

இருவரும் ஜெரந்்து நிை்பது ஜபால ஒரு சினல 

னவக்கப்பட்டிருக்கிைது. ோனகி அம்னமயாரின் ெஜகாதரன் 

நாராயணன் என்பவர ் இெச்ினலனய நிறுவி அன்னைய 

முதல்வனரக் சகாண்டு திைப்பு விழா நடத்தினார.் 
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எம்.ஜி.ஆர ் என்ை எம்.ஜி.இராமெெ்ந்திரன் தமிழ்நாட்டுக்கு 

முதலனமெெ்ராக இருந்த ஜபாது கரந்ாடகதத்ில் 

ராமகிருஷ்ண செக்ஜடயும் ஆந்திராவில் என்.டி.ராமாராவும் 

(புதுெஜ்ெரியில்  

1974-ல் ராமொமி என்பவரும் கூட சிலகாலம் முதல்வராக 

இருந்தார)் இருந்தனத பத்திரினககள் குறிப்பிட்டுக் காட்டி 

சதன்னிந்தியாவில் ‘ராம’ ராே்யம் நடப்பதாக எழுதின.   

கரந்ாடகாவில் குண்டு ராவ் முதலனமெெ்ராக இருந்தஜபாது 

ஒரு நாள் எம்.ஜி.ஆர ் அவர ் வீட்டுக்குெ ் சென்ைார.் அங்கு 

கானல உணவு ொப்பிட்டார.் தண்ணீர ் குடிக்காமல் 

இருந்தார.் குண்டு ராவ் தன் சபயர ் எம் குண்டு ராவ் 

என்பனத சுருக்கி எம்.ஜி.ஆர ்என்று தன்னன நண்பரக்ளிடம் 

சொல்லிக்சகாள்ளும் அளவுக்கு எம்.ஜி.ஆர ் மீது பை்றும் 

பாெமும் சகாண்டிருந்தார.் அவரது தாயார ் எம்.ஜி.ஆரிடம் 

ொப்பிட்ட பிைகு ஏன் தண்ணீர ் குடிக்கவில்னல. தண்ணீர ்

குடிக்க ஜவண்டாமா? குடியுங்கள் என்ைார.் அதை்கு 

எம்.ஜி.ஆர ் என் மக்கள் தண்ணீர ் இல்லாமல் அங்கு 

வாடுகிைாரக்ள் உங்கள் மகன் எங்களுக்குத் தண்ணீர ் தர 

மறுக்கிைாஜர என்ைார.் அம்மா தன் மகனனப் பாரத்்தார.் 

அவரது கருனணப் பாரன்வ எம்.ஜி.ஆரின் ஜகாரிக்னகனய 

நினைஜவை்றியது. குண்டுராவ் தண்ணீர ் திைக்க 

உத்தரவிட்டார.் அண்னட மாநிலங்களுக்கு இனடஜய தாய் 

பிள்னள ஜபால ஜபசித்தான் தண்ணீர ் சபை ஜவண்டுஜம 

அல்லாது வம்பு வழக்கு என்று ஜபானால் தீரப்்பு 

கினடக்கலாம் ஆனால் அது தீரவ்ு ஆகாது என்பனத 

எம்.ஜி.ஆர ்நன்கு உணரந்்திருந்தார.் 

சசன்னனக்குத் சதலுங்கு கங்னக திட்டம்  

சென்னனயில் மக்கள் சதானக சபருகிய அளவுக்கு 

உள்கட்டனமப்பு வெதிகனளப் சபருக்க இயலவில்னல. 

அதனால்தான் இன்று மனழ சபய்தவுடன் வீடுகள் 

தண்ணீரில் மிதக்கின்ைன. இதை்கு ஒரு தீரவ்ாக எம்.ஜி.ஆர ்

தனலநகனர மாநிலதத்ுக்கு நடுவில் உள்ள திருெச்ிக்கு 

மாை்ைலாம் என்ைார.் அதை்கு மிகப்சபரிய எதிரப்்பு வந்தது.  
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சென்னன மக்கள் குடிநீரின்றி தவிதத்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர ்

ஆந்திர முதல்வர ் என்.டி.ஆரிடம் ஜபசி சதலுங்கு கங்னக 

திட்டதன்தக்சகாண்டு வந்து தண்ணீர ் பிரென்னனயத் 

தீரத்த்ு னவதத்ார.் கிருஷ்ணா நதி நீர ் சென்னனக்கு வந்து 

தாகத்னத தணிதத்து. இது சதன்னிந்தியாவின் முதல் நதி 

நீர ் இனணப்பு திட்டம் எனலாம். திட்டங்கனளப் பை்றி 

ஜபசிக்சகாண்ஜட இருக்காமல் தன்னாலான ஒரு 

முயை்சினய செய்து காட்டியவர ்எம்.ஜி.ஆர.் 

இந்தியப் ஜபாராட்ட வீரர ் பால கங்காதர திலகருக்கு ஒரு 

சினல எழுப்ப ஜவண்டும் என்று அவரது ஜபரன் 

சதரிந்தவரக்ளிடம் நிதி திரட்டினார.் அப்ஜபாது அவர ்

சிலம்புெ ் செல்வர ் ம.சபா.சினயெ ் ெந்தித்தார.் ம.சபா.சி 

அவரக்ள் அவனர முதலனமெெ்ர ் எம்.ஜி.ஆரிடம் 

அனழத்துவந்தார.் எம்.ஜி.ஆர ் தன் சொந்தப்பணம் 

ஐம்பதாயிரத்னத வழங்கினார.் அரொங்கப் பணத்னத 

தருவதாக இருந்தால் அந்தக் ஜகாப்பு பலரிடம் ஜபாய் 

னகசயழுதத்ு சபை்று வர ஜவண்டும். அதை்குக் கால தாமதம் 

ஆகும் அதனால் நல்ல காரியத்துக்கு நாஜன தருகிஜைன் 

என்ைார.்  

சதன்னிே்தியாவின் முப்சபரும் ஹீநராக்கள்  

சதன்னிந்தியத் தினரயுலகில் தமிழ்நாட்டில் எம்.ஜி.ஆர ்

கரந்ாடகதத்ில் ராே்குமார ் மை்றும் ஆந்திராவில் என்.டி.ஆர ்

ஆகிஜயார ் பிரபலமான ஹீஜராக்களாக இருந்தனர.் 

அவரக்ளுக்குள் நல்ல நட்பும் உைவும் இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர ்

ஆந்திராவின் மக்களால் ஜதவுடா என்ைனழக்கப்பட்ட 

என்.டி.ராமாராவிடம் மிகுந்த அன்புடன் இருந்தார.்  என். டி. 

ஆர.் அரசியலுக்கு வரும் முடினவ எடுதத்தும் எம்.ஜி.ஆரிடம் 

வந்து வாழ்தத்ுப் சபை்ைார.் தன் கட்சிக்குத் சதலுங்கு 

ராே்யம் என்று சபயர ் னவக்கப் ஜபாவதாகெ ் சொன்னதும் 

எம்.ஜி.ஆர ் ராே்யம் ஜவண்டாம் ஜதெம் என்று னவயுங்கள் 

என திருதத்ிக் சகாடுத்தார.் என்.டி.ஆரும் ெம்மதித்தார.் 

சதலுங்கு ஜதெம் உதயமாயிை்று. எம்.ஜி.ஆர ் இைந்ததும் 

என்.டி.ஆர ் என் மூத்த அண்ணன் இைந்துவிட்டார ் என்று 



Tamil Heritage Foundation International

 

105 
 

சொல்லி அழுதார.் எம்.ஜி.ஆரின் உடல் அடக்கம் 

செய்யப்படும்வனர உடன் இருந்தார.்   

கரந்ாடகத் தினரயுலகில் சகாடிகட்டிப் பைந்த ராே்குமார ்

எம்.ஜி.ஆர ் மீது மிகுந்த அன்பும் மரியானதயும் 

சகாண்டிருந்தார.் ராே்குமார ் படதத்ின் பாட்டுக்கள் 

ஒளிபரப்பாகும்ஜபாது அனத எம்.ஜி.ஆர ் மிகவும் ரசித்துப் 

பாரப்்பாராம். அவர ் ஜபெ இயலாத நாட்களிலும் கூட 

ராே்குமார ்பாட்டு ஒளிபரப்பானால் நம்ம ராே்குமார ்என்று 

தன் சநஞ்னெத் சதாட்டுக்காட்டி மகிழ்ெச்ியனடவாராம்.  

எம்.ஜி.ஆரின் மதம் சார்ே்த சவளிப்பாடுகள் 

சமாழி எல்னலகனளக் கடந்து நின்ை எம்.ஜி.ஆர ் மத 

எல்னலகனளயும் கடந்து நின்ைார.் அவர ் திமுகவில் இருந்த 

வனர இந்துெ ் ெமயப் பழக்க வழக்கங்கனள ஆதரிக்கவும் 

இல்னல எதிரக்்கவும் இல்னல. அண்ணா அவரக்ள் சொன்ன 

‘நாங்கள் பிள்னளயானரயும் உனடக்க மாட்ஜடாம் 

பிள்னளயாருக்குத் ஜதங்காயும் உனடக்க மாட்ஜடாம்’ என்ை 

சகாள்னகனயப் பின்பை்றினார.் அதுஜபால கிறிஸ்தவம் 

மை்றும் இஸ்லாம் மதங்கனளத் தன் படங்களில் 

காட்டினாலும் அவை்றின் சகாள்னககனளப் சபரிதாக 

ஆதரிக்கவும் இல்னல. எதிரக்்கவும் இல்னல.  

எம்.ஜி.ஆரக்ிறிஸ்தவ மதமும் மக்களும் 

எம்.ஜி.ஆர ் தன் படங்களில் சிலுனவயில் அனைந்த இஜயசு 

கிறிஸ்துனவப் பல காட்சிகளில் காட்டியிருக்கிைார.் எங்கள் 

தங்கம் படத்தில் அவர ் ஒரு கம்னப குறுக்ஜக 

பிடித்துக்சகாண்டு நிை்பது கூட நிழல் காட்சியாக சிலுனவ 

இஜயசு ஜபால காட்டப்படும். ரிக்ஷாக்காரன் படத்தில் 

அங்ஜக சிரிப்பவரக்ள் சிரிக்கட்டும் அது ஆணவெ ் சிரிப்பு 

என்ை பாட்டில் அவர ் சிலுனவ இஜயசு சினலனயக் கட்டிப் 

பிடித்து நிை்கும் காட்சி வரும். 

எம்.ஜி.ஆர ் தான் நடித்த சேஜனாவா படத்தில் சிப்ரஸ் நாடு 

மன்னனாக நடிதத்ிருப்பார.் அந்தப் படத்தில் மட்டும்  அவர ்

முழங்காலிட்டு னபபிள் வாசிப்பது ஜபான்ை காட்சி உண்டு. 



Tamil Heritage Foundation International

 

106 
 

பரமபிதா என்ை சபயரில் அவனர இஜயசுவாக 

நடிக்கனவத்து ஒரு படம் எடுக்க திட்டமிட்டனர.் ஆனால், 

அவனர ெவுக்கால் அடிதத்ு அவர ் தனலயில் முள்கிரடீம் 

னவதத்ு அழுதத்ுவனத ரசிகரக்ள் காணப் சபாறுக்க 

மாட்டாரக்ள். தினரனயக் கிழித்து விடுவர ் என்று 

தினரயரங்க உரினமயாளரக்ள் சதரிவித்ததால் படம் 

எடுக்கும் முயை்சி னகவிடப்பட்டது. ஜபாட்ஜடா ஷூட்டில் 

எடுக்கப்பட்ட எம்.ஜி.ஆர ் இஜயசுவாக ஜதாை்ைம் தரும் படம் 

ஜகரளாவில் பலர ் வீடுகளில் மாட்டப்பட்டிருந்தது. இனதக் 

ஜகள்விப்பட்ட எம்.ஜி.ஆர ் ‘என்னப்பா உயிஜராடு 

இருக்கும்ஜபாஜத என் படதத்ுக்கு பத்தி 

சகாளுத்துகிைாரக்ளா’ என்று சிரித்தாராம். 

எம்.ஜி.ஆர ் சினிமாவில் ஏழ்னமயான சூழ்நினலயில் 

இருக்கும் தன் வீட்னட காட்டும்ஜபாது அந்த வீட்டில் 

திருவள்ளுவர ் பாரதியார ் அறிஞர ் அண்ணா ஆகிஜயார ்

படங்கஜளாடு இஜயசு கிறிஸ்து படத்னதயும் 

மாட்டியிருப்பார.் இதனால் கிறிஸ்தவரக்ள் அவனர சீக்சரட் 

கிறிஸ்ட்டியன் என்ஜை சொல்ல ஆரம்பிதத்ுவிட்டனர.் அவர ்

தனிக் கட்சி ஆரம்பித்ததும் கிறிஸ்தவரக்ள் பலரும் அவரது 

ஆதரவாளரக்ள் ஆகிவிட்டனர.்  

எம்.ஜி.ஆர ் முதல்வரானதும் அசமரிக்கன் கல்லூரி 

தமிழ்தத்ுனை ஜபராசிரியர ் ஜநாவா அவனரப் பாரத்த்ு 

சினைகளில் ஊழியம் செய்ய அனுமதி ஜகட்டார.் 

எம்.ஜி.ஆரும் ெம்மதிதத்ார.் அப்ஜபாது ஜநாவா அவரக்ள் 

சினைகளில் கழிப்பனை வெதி ஜதனவ என்று ஜகட்டதும் 

எம்.ஜி.ஆர ் உடஜன செய்து தருவதாக ஒப்புக்சகாண்டார.் 

எம்.ஜி.ஆர ் காலதத்ில்தான் சினை னகதிகளின் 

அனைகளுக்குக் கழிப்பனை வெதி கினடதத்து. அதுவனர 

அனையில் னவக்கப்பட்ட ெட்டிகளில்தான் அவரக்ள் இரவில் 

சிறுநீர ் மலம் கழித்தனர.் மறுநாள் அனத சகாண்டு ஜபாய் 

சகாட்டிவிட்டு சுத்தம் செய்து சகாண்டு வந்து 

னவதத்ுக்சகாண்டனர.் எம்.ஜி.ஆர ் டிெம்பர ் 24 நாளன்று 

இரவில் ஒரு மணி வனர உயிஜராடு இருந்ததாக சில 

செய்திகள் வந்த ஜபாது கிறிஸ்தவரக்ள் பலர ் அவர ்
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கிறிஸ்துமஸ் அன்று மனைந்ததாகஜவ கருதினர.் எம்.ஜி.ஆர ்

மீதிருந்த நன்மதிப்பு காரணமாக அவர ் கிறிஸ்தவர ்

அதிகமாக வாழும் ொத்தான் குளம் சதாகுதியில் நீலஜமகம் 

என்ை இந்துனவ நிறுதத்ியஜபாதும் அங்கு வாழ்ந்த 

கிறிஸ்தவரக்ள் இரட்னட இனலக்கு வாக்களிதத்ு அவனர 

சவை்றி சபைெ ்செய்தனர.்  

இஸ்லாமியரக்னளக் கவர்ே்த  எம்.ஜி.ஆர ்

எம்.ஜி.ஆருக்கு 1953-ல் முதன் முதலாக ரசிகர ் மன்ைம் 

அனமதத்வர ் ஒரு இஸ்லாமியர ் என்பனத அறிகிஜைாம். 

அந்தக்காலதத்ில் மாதம் 150 ரூபாய் ெம்பாதிக்கும் ரசிகர ்

கூட ரசிகர ் மன்ை உறுப்பினர ் கட்டணமான ஐந்து 

ரூபானயெ ் செலுதத் தவறுவதில்னல. ஆனால், மை்ை ரசிகர ்

மன்ைத்துக்கு ஒரு ரூபாய் கட்டணம் னவதத்ால் கூட 

ரசிகரக்ள் செலுதத்ுவதில்னல. எனஜவ  25 னபொ என்று 

குனைதத்ுனவத்தனர.் 

மனலக்கள்ளன் படம் சதாட்டு சிரிதத்ு வாழ ஜவண்டும் படம் 

வனர எம்.ஜி.ஆர ்பல படங்களில் நல்ல இஸ்லாமியர ்ஜவடம் 

ஏை்று நடித்து அவரக்ளின் நன்மதிப்னபப் சபை்றிருந்தார.் 

அலிபாபாவும் நாை்பது திருடரக்ளும் படத்தில் 

அலிபாபாவாகவும், பாக்தாத ்திருடன் படத்தில் ஆபுவாகவும், 

ராோ ஜதசிங்கில் ஜதசிங்கின் தந்னதக்கு 

முதல்மனனவிக்குப் பிைந்த இஸ்லாமிய ெஜகாதரனாகவும் 

நடிதத்ிருந்தார.் 

மனலக்கள்ளன் படத்தில் மனலக்கள்ளன் ஜபாடும் மாறு 

ஜவடமாக அப்துல் ரகீம் என்ை முஸ்லிம் ஜவடதத்ில் வந்து பல 

நல்ல செயல்கனளெ ் செய்வார.் சிரிதத்ு வாழஜவண்டும் 

அப்துல்ரகுமான் என்ை எம்.ஜி.ஆர ்ஒரு சூதாட்ட கிளப் நடத்தி 

வருவார.் பின் இன்ஸ்சபக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் அனத அழித்ததும் 

ஆட்ஜடா ஓட்டுவார.் இருவரும் நண்பராகிவிடுவர.் 

கதாநாயகி லதாவுக்குத் தன் வீட்டில் அனடக்கலம் 

அளிப்பார.் இது ஒரு முன்மாதிரி கதாபாதத்ிரம். 
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ராோ ஜதசிங்கு படதத்ில் அண்ணனாக வரும் எம்.ஜி.ஆனர 

தம்பி எம்.ஜி.ஆர ்சகான்றுவிடுவார.் என் வாளால் உன் ரதத்ம் 

சிந்தக் கூடாது என்று முஸ்லிம் எம்.ஜி.ஆர ் சொல்லி ஜபானர 

தடுக்க நினனப்பார.் ஆனால் ஜதசிங்கு எம்.ஜி.ஆர ் தன் 

சொந்த அண்ணன் என்பது சதரியாததால் என் வாளால் நீ 

ொக ஜவண்டும் என்று கூறி குதத்ிவிடுவார.் இதிலும் 

இஸ்லாமிய ெஜகாதரர ் கதாபாத்திரம் மிகவும் நல்லவராகெ ்

சிதத்ிரிக்கப்பட்டிருந்தது.  

குஜலபகாவலியில் ொெனாக வரும் எம்.ஜி.ஆர ் படதத்ின் 

சதாடக்கதத்ில் அல்லானவ சதாழும் காட்சி இடம்சபறும். 

அப்ஜபாது ஒரு பாடலும் ஒலிக்கும். அது ஜபால ராோ 

ஜதசிங்கில் ஆதி கடவுள் ஒன்ஜைதான் அனத மாை்ை முடியாது 

எனத் சதாடங்கும் பாட்னட பாடியபடி முஸ்லிம் எம்.ஜி.ஆர ்

அறிமுகமாவார.் உடஜன அது எப்படி எல்லாக் கடவுளும் 

ஒன்ைாகும் எனக் ஜகட்டு அவருடன் இருந்த  இனளஞரக்ள் 

எம்.ஜி.ஆருடன் ெண்னட ஜபாடுவதாக அக்காட்சி சதாடரும். 

எம்.ஜி.ஆர ் இஸ்லாமிய கடவுனள சதாழும் காட்சிகளில் 

நடிதத்தால் அவருக்கு இஸ்லாமியர ் ஆதரவும் கினடதத்து. 

ஒளிவிளக்கு படதத்ில் தீக்காயம் பட்டு உயிருக்குப் 

ஜபாராடும் எம்.ஜி.ஆனர காப்பாை்ை ஜவண்டி அனனத்து 

மதத்தினரும் கடவுனள வணங்கும் காட்சியில் இஸ்லாமிய 

வழிபாடு அதிகமாகக் காட்டப்பட்டு பாங்கு சொல்லும் 

ெதத்மும் ஜெரக்்கப்பட்டிருக்கும். மை்ை மததத்ினர ் நடத்திய 

வழிபாடுகளின் ெதத்ம் ஜகட்காதபடி பின்னணி இனெ 

வந்துவிடும். 

எம்.ஜி.ஆர ் அதிமுக கட்சினயத் சதாடங்கிய பிைகு 

எடுக்கப்பட்ட படங்களில் சபாதுமக்கனளக் காட்டும் 

காட்சிகளில் இந்துவுக்குக் குடுமி ஐயரும் கிறிஸ்தவதத்ுக்கு 

பாதிரியாரும் இஸ்லாமுக்குத் சதாப்பி அணிந்த முஸ்லிமும் 

காட்டப்பட்டனர.் மூவரும் வந்து னகஜகாதத்ு ஆதரவு 

அளிக்கும் காட்சிகள் இடம்சபை்ைன. உரினமக்குரல், 

இதயக்கனி ஜபான்ை படங்களில் பாட்டுக்களிலும் 

இஸ்லாமியருக்குப் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்பட்டது. 






