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அன்பு கோணிக்னக 

 

ம் ஜி ஆர் சிகர்களின் இசப சனமுசந 

ோரிசுகபோண  

சிறுன். ைத்ரூதன் ரதோன்ந  

இபம் சிகர்களுக்கு 

இந்நூசன அன்பு கோணிக்சக ஆக்குகிரநன். 
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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.  



Tamil Heritage Foundation International

 
 
 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. ம் ஜி ஆர் ன்னும் ெகோப்ோம் 

அசதிக்கோக ரோதல் தரிசு வதற்ந 

அன்சண வவைோ அம்சோர் ருதூர் 

ரகோதோனன் ோச்ைந்தின் ணப்தடும் ம் ஜி ஆர் 

சகளிடம் கோட்டும் அன்சதப் ரதோற்றி அச 

வகுோக தோோட்டிணோர். திருமுருக கிருதோணந் 

ோரிோர் ம் ஜி ஆரின் ள்பல் தண்புக்கோக 

வோன்்ச் வெம்ல் ன்ந விருச ங்கிச் 

சிநப்பித்ோர். திோவிட இக்கத்துக்கு ம் ஜி ஆர் 

ஆற்றி அபப்தரி வோண்டிணோல் அறிஞர் 

அண்ோ ம்ஜி ஆச ன் இோௐக் கனி ன்நோர். 

ம் ஜி ஆரின் விக்கத்க்க 

சனசப்தண்சத உர்ந்  வோண்டர்கள் 

அச புட்சி ோனர் ண அசத்து 

கிழ்ந்ணர். திசயுனகில் அர் வதற்றிருந் 

க்கள் வைல்ோக்கு அருக்கு க்கள் தினகம் 

ன்ந தட்டத்ச அளித்து. ைோதி, ரதமின்றி 

அசணத்து க்களிடமும் அர் கோட்டி அன்பும் 

இக்கமும் அச ல்ரனோரும் ங்க வீட்டு 

பிள்ன ண வகோண்டோடி கிழும்தடி 

உர்த்திது. மிழ் க்களுக்கோக  ம் ஜி ஆர் 

வகோண்டு ந் னத்திட்டங்களும் உவிகளும் 

அருக்கு ோட்டின் மிக உரி விருோண தோத் 

த்ணோச அர் சநவிற்கு பிநகு கிசடக்க 

உவிண. ம் கோனத்தில்  ம்ரோடு ோழ்ந்து 
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சநந் மிகப் வதரி ைகோப்ம் ம் ஜி ஆர் 

அர்கள் ன்நோன மிசகயில்சன. 

இன்சந மிகம் சிநப்தோக உருோக 

உறுதுசோய் இருந் திோவிட இக்கத்தின் 

சனர்கபோண வதரிோர் அண்ோ அர்களுடன் 

எருமித்து சத்து ரதோற்நத்க்கர் 

புட்சிசனர் ம் ஜி ஆர் அர்கள். இர்கள் ம் 

சிநப்தோண தங்களிப்புகபோல் க்களிசடர 

உர்ந் நிசனச வதற்றுள்பணர். வதரிோர் 

அர்கள் வகோள்சகோலும் அண்ோ அர்கள் 

இக்கத்ச சிநப்தோக பர்த்ோலும் ம் ஜி ஆர் 

அர்கள் அக்வகோள்சககசப ன் ஆட்சியிலும் 

கட்சியிலும் கசடப்பிடித்து உர்த்திோலும் 

இர்கள் மூரும் திோவிட இக்கத்தின் 

இசற்ந சிநந் சனர்கபோகத் 

திகழ்கின்நணர்.  

மிர்களின் ைமூக அசில் னோற்றில் 

ம் ஜி ஆர் அர்களுக்க் இசற்ந சனோக 

விபங்குகிநோர். ம் ஜி ஆரின் குந்ச 

தருத்திரனர அர் ந்சோர் இநந்ோல் 

அருக்கு  ஆம்தக் கல்வியும் குந்ச தரு 

கிழ்ச்சியும் கிட்டோல் ரதோயிற்று. அரும் 

அருசட அண்ன் ைக்தோணியும் இபம் 

தில் ோடகக் கம்வதனியில் கசன 

ஆர்த்திணோல் ட்டுல்ன தசிக்கு உவு 

கிசடக்கும் ன்தோல் ரைர்ந்ணர். ம் ஜி ஆர் 
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ணக்கு கிசடத் ோய்ப்புகசப ல்னோம் 

முசநோகப் தன்தடுத்தி ன்சண எரு 

திநசமிக்க திசக் கசனஞணோக 

பர்த்துக்வகோண்டோர். திச உனகில் நிோணோக 

முன்ரணறி ம் ஜி ஆர் அன்சந கோனகட்டத்தில் 

ைண கர்த்ோக்களில் தனசயும் கர்ந் திோவிட 

இக்கக் வகோள்சககபோல் கப்தட்டோர். ணர 

கோங்கிசில் இருந்து திோவிட இக்கத்துக்கு 

ோறிணோர்.  

ம் ஜி ஆர் 1950களில் பர்ந்து ரும் 

திமுகவின் முன்ணணி சனர்களில் எருோணோர். 

திமுகவில் இருக்கு முன்னும் பின்னும் தன 

கசனஞர்கள் இருந்ோலும் ரும் இசப் 

ரதோன க்களின் ணம் கர்ந் சனோக 

உவில்சன. ம் ஜி ஆர் அர்களின் புகழுக்கும் 

வதருசக்கும் கோம் திசயுனக் கர்ச்சி ன்று 

வைோல்லிவிட முடிோது. திசயிலும் நிேத்திலும் 

அர் சகளுக்கோக குல் வகோடுத்ோர்; 

அர்களுக்கு உவிணோர். அர்களிடம் அன்பு 

கோட்டிணோர். வதண்கசபத் ோோக தித்ோர். 

சகளுக்கு ழுச்சி மிகு திர்கோனம் 

கோத்திருக்கிநது ன்று ம்பிக்சக அளித்ோர் 

.இற்சந ல்னோம் அர் ரம்ரதோக்கோக 

வைய்வில்சன. ன்கு ஆரனோசித்து ணது 

கோதத்திப் தசடப்பு, வகோள்சக, னி ரம், 

துணிச்ைனோண முற்சிகள் ஆகிற்றின் மூனோக 

க்கள் ணத்தில் ஆோகப் ததி சத்ோர்.. 
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க்கள் வைல்ோக்குப் வதற்ந ம் ஜி ஆர் 

அதிமுகச ரோற்றுவித்து ஆட்சிக்கு ந்தில் 

விப்வதோன்றும் இல்சன. அர் சிநந் 

சனர்கள் த்தியில் உர்ந் இடத்தில் 

இருக்கிநோர். அர் நின்நோல் வதோதுக்கூட்டம்; 

டந்ோல் ஊர்னம் ன்று தோோட்டும்தடி 

அருக்கு க்கசபக் கரும் ைக்தி இருந்து. 

அருசட தோர்ச; ோர்த்ச ற்றும் 

வைல்கள் கத்து க்கசபயும் கிோத்து 

க்கசபயும் அர்தோல் ஈர்த்ண. 

 

  ைங்க கோனத்து ள்பல்களில் எருச 

ரதோன  க்கள் அச கருதிணர். ங்கசப 

ோழ்விக்க ந் சனோகப் ரதோற்றி 

கிழ்ந்ணர். சகளிடம் அர் வகோண்டிருந் 
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அன்பும் இக்கமும் அச அர்கள் ணதில் 

ழிதடு வய்ோக்கிவிட்டது. இணோல் அர் 

இநந்து முப்தது ஆண்டுகள் ஆண பிநகும் கூட 

ன்றியுர்வுசட க்கள் ணதில் அச 

தற்றி பிம்தம் இன்னும் ோநோல் சநோல் 

ஆோகப் ததிந்துள்பது. ம் ஜி ஆர் 1987இல் 

சநந்ோர். ஆணோல் இன்னும் அர் 

ோழ்ந்துவகோண்டிருப்தது  ரதோன ல்ரனோருசட 

ணதிலும் நீக்கந நிசநந்திருக்கிநோர். மிக 

னோற்றில் இதுரதோன்ந வைல்ோக்குசட 

னிச ோம் இதுச கண்டதும் இல்சன; 

இனி கோப்ரதோதும் இல்சன. 

ம் ஜி ஆர் குப்புோத்ச தற்றி 

விபக்கி ோர்க்ஸ் அல்ன; ைத்திோக்கிகம் ன்ந 

புதி அநப்ரதோர் முசநச புகுத்தி கோந்தியும் 

அல்ன; மூட ம்பிக்சககசப அநர அகற்ந 

தோடுதட்ட வதரிோரும் அல்ன.  திோவிட 

மிர்களுக்கோக இனக்குகசபயும் 

திட்டங்கசபயும் குத்து ந் அண்ோவும் 

அல்ன. இருப்பினும் ம் ஜி ஆர் எரு ோவதரும்  

ைகோப்ோகத் திகழ்கிநோர். ரற்கூறி அசணத்து 

சனர்களின் கருத்துக்கசபயும் எருங்கிசத்து 

வைல்தடுத்தி ோழ்ந்து கோட்டி ள்பனோக 

விபங்குகிநோர்.  

ம் ஜி ஆர் எரு ரதோதும் ன்சண வதரி 

அறிோளி ன்று கோட்டிக்வகோண்டது இல்சன. 



Tamil Heritage Foundation International

  

19 
 

அவ்ர் அண்ோ திமுகவின் வகோள்சக ண 

வரிவித் அண்ோயிைம் அதுச இங்கு 

சடமுசநயில் இருந்து ந்  ல்ரனோருக்கும் 

அறிமுகோயிருந் அண்ோவின் வகோள்சககள் 

வி ரறு புதிோக என்றும் கிசடோது. புதி 

கருத்தில் அல்னது புதி வகோள்சகச 

உருோக்க அர் முன்நதும் இல்சன. ஆணோல் 

வதரி அறிஞர்களின் கருத்துகசப ன் ோழ்வில் 

வைல்தடுத் துடித்ோர்.  

கோந்தி வதரிோர் அண்ோ கோோஜ் ஆகி  

ோல்ரின் கருத்திலுக்கு இசடயினோண 

முண்தோடுகசப தற்றி அர் விோதிக்கவில்சன; 

விர்சிக்கவில்சன; சயும் றுத்து 

ரதைவில்சன; ஆணோல் சகளுக்கு ஆோக 

திட்டங்கசப தீட்டிணோர் இந் ோன்கு ோவதரும் 

சிந்சணோபர்களின் வகோள்சககசப 

சடமுசநக்கு வகோண்டு ந்ோர். 

ம் ஜி ஆரின் தத்ோண்டு கோன ஆட்சியில் 

அர் சயும் வதோய்ப்பிச்ைோம் வைய்வில்சன. 

அர் வைோன்ணச வைய்ோர்; வைய்ச ோன் 

வைோன்ணோர். கோோேரின் தி உவு திட்டத்ச 

அர் ைத்துவு திட்டோக ோற்றி ரதோது 

அத்திட்டம்  அருக்கு க்களிசடர வதரும் 

ரற்சத வதற்று ந்து. இத்திட்டம் 

புட்சிகோக ைமூக ோக்கத்ச ற்தடுத்திது. 

தள்ளிக்கல்விக்கு முகித்தும் அளித் ம் ஜி ஆர் 
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கற்ற்றிந்ரோர் ஆரனோைசணகசப ரகட்டு கல்லூரி 

கல்வியில் இருந் புகுமுக குப்சத நீக்கிவிட்டு 

தள்ளிக்கல்வியில் தண்ணிவண்டோம் குப்சத 

ரோற்றுவித்ோர். இணோல் தள்ளிக்கல்வி ரலும்  

லுப்வதற்நது.  

கிோப் தள்ளிகள் ரனிசன தள்ளிகபோக 

உர்த்ப்தட்டோல் அதிகோரணோர் ரனிசனக் 

கல்விறிவு வதற்நணர். ோர்களுக்கு 

கல்லூரிக்கல்வி ங்குதில் அசுக்கு நிதி 

தற்நோக்குசந இருந்ோல் ம் ஜி ஆர் துணிச்ைனோக 

னிோர் கல்வி நிறுணங்களுக்கு அனுதி 

ங்கிணோர். கிோப் தகுதிகளில் ோபோண 

கல்லூரிகள் ரோன்றிண. கிோங்களில் இருந்து 

இனட்ைக் கக்கோண முல் சனமுசநயிணர் 

கல்லூரிக்குள் கோனடி டுத்து சத்ணர். இந் 

கல்வி முசந மிழ்ோடு முழுதிலும் ைமூக 

எழுங்சக ோற்றி அசப்ததில் வதரும் புட்சிச 

ற்தடுத்திது. 

அசு உவி வதறும் கல்வி 

நிறுணங்களுக்கு அசு ைம்தபம் ங்கும் 

திட்டத்ச ம் ஜி ஆர் அறிமுகம் வைய்ோல் 

அங்கும் கல்வித்ம் உர்ந்து. அங்கு ரசன 

வைய் ஆயிக்கக்கோண  ஆசிரிர்களும் 

நிர்ோகப் தணிோபர்களும் அசு ைம்தபம் வதற்று 

கல்வி துசநயில்  சிநந் ரைசோற்றிணர். 
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ம் ஜி ஆரின் ஆட்சிக் கோனத்தில் 

மிழ்ோட்டில் தல்கசனக்ககங்களின் 

ண்ணிக்சக உர்ந்து, அற்றில் மிக 

முக்கிோணது ஞ்ைோவூரின் அருகில் ல்னத்தில் 

வோடங்கப்தட்ட மிழ் தல்கசனக்ககம் ஆகும். 

இது ற்ந தல்கசனக்ககங்களில் இருந்து 

முற்றிலும் ரறுதட்டது. மிழ் வோழியின் 

தண்தோட்டில், வோல்வதோருள் இல், 

இனக்கிம், ரதோன்ந உர் ஆோய்ச்சி துசநகசப 

வகோண்டோகும்.  

 

வதரிோர் அறிமுகப்தடுத்தி ழுத்து 

சீர்திருத்த்தின் இன்றிசோசச ன்கு 

புரிந்துவகோண்ட ம் ஜி ஆர் ணது 

ஆட்சிக்கோனத்தில் அச துணிச்ைனோக அசு 
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அலுனகங்களில் சடமுசநக்குக் வகோண்டு 

ந்ோர். 

ம் ஜி ஆர் அதுச ைமூக அசில் 

அசப்பில் நினவுசடசத்து முசநயில் 

பின்தற்நப்தட்டு ந் கிோ முன்சீப், கர்ம் 

முசநச துணிச்ைனோக எழித்ோர். இணோல் 

கிோங்களில் இருந் ந் அசு வோடர்தோண 

வைற்தோடுகளில் ைோதி அடக்குமுசந எழிந்து. 

அசு ஊழிர் ன்தது நினவுசடசத்துச் வைோல் 

க்கோக இருந்ோல் அசயும் ோற்றி அசுப் 

தணிோபர் ன்று அறிவித்ோர். 

கோனனிோதிக்கத்தில் ரட்டுக்குடி க்களுக்கோக  

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்ட ரனசச ன் 

ஆட்சிக்கோனத்தில் எழித்து க்கபோல் 

ரர்ந்வடுக்கப்தட்ட உறுப்பிணர்கரப அசின் 

ைட்ட திட்டங்கசப குக்கும் உரிச 

வதற்நர்கள் ன்ந க்கபோட்சி முசநக்கு 

ழிகுத்ோர். 

ம் ஜி ஆர் கோனத்துக்கு பிநகு ந் சினிோ 

ஹீரோக்கசப க்கள் சினிோ கர்ச்சியிணோல் 

உந்ப்தட்டு,  ரணரிைத்ோல் கப்தட்டு தஞ்ச் 

ைணங்கபோல் சீகரிக்கப்தட்டு ஆரிக்கின்நணர். 

ஆணோல் ம் ஜி ஆச ஆரித்து அன்பு வைலுத்தி 

க்கள் இது ரதோன்ந சினிோத்ணத்ோல் ம் ஜி 

ஆச ரசிக்கவில்சன. அர் க்களுக்குத் 

தீசச அழித்து ன்சச வைய்யும் 
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இசநனின் அோோகத் வரிந்ோர். 

உசப்பின் வதருசச க்களுக்கு 

உர்த்திணோர். ன் ோழ்ோள் முழுதும் புசக, 

து, சூது ரதோன்நற்சந அர் வோடவில்சன. 

இசபஞர்களுக்கு எரு முன்ோதிரிோக திகழ்ந்ோர். 

ழ்சச அகற்றுற்கோக அர் தீட்டி 

திட்டங்கள் நிோோணசோக இருந்ணோல் 

ல்ன தனன் அளித்ண.  அர் முசநோகப் 

தள்ளியில் ரதோய் தடிக்கும் ோய்ப்சத 

இந்திருந்ோலும் சுோக தடித்து ல்ன 

தடிப்தறிவும் நுண்றிவும் ஆற்நலும் 

வதற்றிருந்ோர். அர் ன்சண ப்ரதோதும் வதரி 

வகோள்சகோதி ன்று தசந ைோற்றி 

வகோண்டதில்சன ஆணோலும் ன் அசில் ஆைோன் 

அண்ோ அர்களின் வகோள்சககசபப் 

பின்தற்றுதில் முழு அர்ப்தணிப்புடன் 

வைல்தட்டோர். ன் ோழ்ோள் முழுக்க 

[அண்ோயிைம்] அண்ோவின் வகோள்சககசபப் 

புரிந்துவகோள்ப முற்சி வைய்ோக வரிவித்ோர். 

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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ல்ோண்டு ோழ்க வற் வற்றி 
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 2. ல்ோண்டு ோழ்க வற் வற்றி 

ம் ஜி ஆர் டித் தல்னோண்டு ோழ்க தடம் 

ம் ஜி ஆரின் திசப்தட ைரித்தித்தில் எரு 

வித்திோைோண தடம் ஆகும். அதிமுக கட்சி 

ஆம்பித் பிநகு ம் ஜி ஆர் திமுகவிணச 

ரோற்கடிக்க ரண்டும் ன்ந எர கருத்சர 

ன் தடங்களில் லியுறுத்தி ந்ோர். திமுகச 

வில்னன் கோதோத்திோகச் சித்திரித்து வில்னசண 

க்கள் முன்பு வகோண்டு ரதோய் [நீதி ன்நம்] 

நிறுத்துரன்; அனுக்கு ண்டசண ோங்கி 

வகோடுப்ரதன்; ன்தச திரும்பி திரும்த 

டுத்துசத் ம் ஜி ஆர் வகட்டர்கள் ன் தோல் 

ந்ோல் அர்கசப அன்தோல்  திருத்துரன் 

ன்று இந் தல்னோண்டு ோழ்க தடம் மூனோக 

வரிவித்ோர். 

    ோறு வெய்ோன் திருந்ோப் ோர்க்கனும்;  

    ோப்பு வெய்ோன் ருந்திௐோகனும்  

ன்று இர் தோடி தோடல் ரிகளுக்ரகற்த 

சிசநத்ண்டசண வதற்ந சகதிகள் ச 

ண்டித்து ரதோதும்; அர்கள் திருந் ரண்டும் 

ன்று ன் வைோந்ப் வதோறுப்பில் வகோண்டு ந்து 

திருத்துோர். ணோற்நம்  ரண்டும் ன்று 

ஆயித்தில் எருனில் ரணோகரிடம் 

லியுறுத்தி கோட்டி ம் ஜி ஆர் தல்னோண்டு 

ோழ்கவில் திருந்துங்கள் ன்று ந்து வகோடூ 
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குற்நோளிகளிடம் வைோல்ோண கச 

அசந்திருந்து.. 

வகோடூ முகங்களும் குளுகுளு முகங்களும்  

இந்தியில் அமிோப் தச்ைன் டித்து 

ைோந்ோோம் இக்கி  வற்றிப் தடோண ரோ 

ஹோங்ரகன் தோோத் ன்ந தடத்ச இம் 

ரதசுகிநது ணின் தல்னோண்டு ோழ்க ன்ந 

வதரில் மிழில் ோரித்ோர்.  இந்ப் தடத்தில் 

ந்து ரோைோண ஈவு இக்கற்ந 

குற்நோளிகபோக  பி. ஸ் வீப்தோ, ம்பிோர், 

வி.ரக. ோைோமி, குண்டு கருப்சதோ, ஆர்.ஸ். 

ரணோகர் ஆகிரோர் டித்ணர். ருக்கும் 

வகோடூோண முகத்ரோற்நம்.  தடத்தில் சூரி 

ைந்திர் ரதோன பிகோைோகவும் அகோகவும் 

ரோன்றி இருர் ம் ஜி ஆரும் னோவும் 

ட்டுர.  

கோோௌோௐகிக்கு ப்ரிெம் 

இட்சட ரடங்களில் டிக்கும்ரதோது 

எருரில் இருந்து ற்நச ரறுதடுத்திக் 

கோட்ட எருருக்கு எரு ரணரிைத்ச 

தன்தடுத்துது ம் ஜி ஆரின் உத்திகளில் என்று.. 

ோரடோடி ன்ணன், ோட்டுக்கோ ரனன், 

நிசணத்ச முடிப்தன் ரதோன்ந தடங்களில் 

ரணரிைம் வடக்னிக் ன்நோக சிக்கப்தட்டது. அது 

ரதோன ம் ஜி ஆர் ன் கோோகிகளுக்கும் 
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வைய்ோர். திருடோர தடத்தில் ைரோேோ ரவிச 

அறிமுகம் வைய் ரதோது அர் சிகர்களிசடர 

‘ரீச்’ ஆக ரண்டும் ன்தற்கோக எரு ரணரிைம் 

சத்ோர். அது ன்நோக சிக்கப்தட்டோல் பிநகு 

ந் நீதிக்குப் பின் தோைம், தடரகோட்டி [ரோடி 

வைோக்கி] ரதோன்ந சின தடங்களில் குறும்புக்கோ 

கோோகி ரடங்களில் ைரோேோரவி 

டித்ரதோது இந் ரணரிைம் வடக்னிக் சக 

வகோடுத்து.  அது ரதோன பின்ணர் தல்னோண்டு 

ோழ்க தடத்தில் எரு ரணரிைம் சத்ோர்.  

 

னோவும் அடிக்கடி உட்டுக்கு 

ரரனஆட்கோடி வினோல் உசுோக எரு 

ரணரிைம் சத்து வித்திோைோக இருந்து. 
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வதண்கள் அச மிகவும் சித்ோர்கள். சினர் அது 

ரதோன அவ்ப்ரதோது வைய்து தோர்ப்ததும் உண்டு.  

ெபோேோபோவியின் ோோட்டு 

தல்னோண்டு ோழ்க தடத்ச தோர்த் 

ைரோேோரவி னோவின் டிப்சத ம் ஜி ஆரிடம் 

தோோட்டிணோர். ோன் புதுமுகோக டித்ச விட 

னோ அகோக டித்திருக்கிநோர் ன்நோர். இந் 

ரணரிைம் டிப்பு ைரோேோரவிக்கும் னோவுக்கும் 

வகு அகோக வதோருந்திது. அர்களின் 

அப்தோவித்ணமும் குறும்புத்ணமும் ம் ஜி ஆர் 

சிகர்கபோல் மிகவும் சிக்கப்தட்டது. 

இர்களிடம் இந் இண்டு தண்புகசபயும் 

முலில் ம் ஜி ஆர் மிகவும் சித்திருக்கிநோர். எரு 

சிகோக ோன் சித் விஷ்த்ச ன் 

சிகர்களுக்கும் கோட்டியிருக்கிநோர். ‘’தல்னோண்டு 

ோழ்க தடம் தோர்த்துவிட்டு ன் டிப்சத சித்து 

ம் ஜி ஆரிடம் தோோட்டினீர்கபோ? சனர் 

ன்னிடம் கூறிணோர்’’ ன்று னோ அரிடம் 

ரகட்டரதோது ைரோேோரவி மிகவும் 

ைந்ரோப்தட்டு மீண்டும் அந் தோோட்டு 

வோழிகசப னோவிடமும் உசத்ோர். 

ோோவின் ‘இன்்வென்ஸ்’ 

னோ தடித்துக்வகோண்டிருந் ரதோர டிக்க 

ந்துவிட்டோல் அருக்கு வளி உனகம் 

தற்றிரோ திசயுனகம் தற்றிரோ துவும் 
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வரிந்திருக்கவில்சன. அர் வளியுனக 

அனுதம் அற்நோக இருந்ோல் ம் ஜி ஆர் 

அருக்கு நிசந வதோது விங்கசப சிறு 

பிள்சபக்கு வைோல்து ரதோனக் கற்றுக் 

வகோடுத்திருக்கிநோர். ‘’ோன் ழு தில் தோய்ஸ் 

கம்வதனியில் ரைர்ந்ரதோது  ப்தடி விம் 

வரிோணோக இருந்ரரணோ அப்தடி நீ 

இப்ரதோது இருக்கிநோய்’’ ன்று னோவிடம் ம் ஜி 

ஆர் கூறுோர். அப்ரதோது னோவுக்கு ததிசணந்து 

து; ஆணோலும் அர் உனகம் வரிோ தள்ளி 

ோவி ோரண?. ம் ஜி ஆர் உனகின் ன்ச 

தீசகசப டுத்துச் வைோல்லி னோச 

வறிப்தடுத்திோல் னோ இன்றும் ம் ஜி ஆச, 

My mentor, guide and philosopher  ன்கிநோர்.  

ப்பிடிப்பு ௌத்ோ நிந்ோோ் கட்டிம் 

சிக்களூர் அருகில் எரு வற்றிடத்தில் 

இருதத்திவோரு ோட்கள் தல்னோண்டு ோழ்க 

தடப்பிடிப்பு டந்து. அங்கு ம் ஜி ஆரும் ந்து 

குற்நோளிகளும் ங்குற்கோண வைட் 

ரதோடப்தட்டரதோது அது அங்கு ரகோக வீசி 

கோற்றில் நிற்கவில்சன.  ைரிந்து வீழ்ந்ண. உடரண  

நிந்ோண கட்டிடர கட்டத் 

திட்டமிடப்தட்டது. அற்கு கட்டிட ரசனக்கு 

ஆட்கள் தக்கத்து கிோத்தில் இருந்து 

சத்ோல் அர்கள் தன கிரனோமீட்டர் தூம் 

சுற்றிக்வகோண்டு ரண்டியிருந்து. உட்ரண 
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அர்கள் ரர் ழியில் ருற்கு சடோக  

இருந் தோசநச உசடக்கும் தணி 

வோடங்கிது. அந் தோசநச உசடத்து ழி 

உண்டோக்கிதில் அந் கிோத்து க்களுக்கு எரு 

ோம் ரசன கிசடத்து. தடப்பிடிப்பு 

பங்களும் கோற்நோல் தோதிக்கதப்டவில்சன. ம் 

ஜி ஆரும் சின ோட்கள் அர்களுடன் உட்கோர்ந்து 

கல் உசடத்ோர். இணோல் ரகோகப் தணிகள் 

சடவதற்நண.  
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ோனித்ோனி கோட்பஜ்களில் 21 ௌோட்கள் 

தல்னோண்டு ோழ்க தடத்தில் டிக்கும் 

டிகர்கள் ற்றும் வடக்னீஷின்கள் ங்குற்கு 

அங்ரகர னித்னி கோட்ரடஜ்கள் 

கட்டப்தட்டண. அங்கு வதரி ைோப்தோட்டு கூடம் 

அசக்கப்தட்ட்து. மூன்று ரசபயும் சை 

அசை உவுகள் அரோகோக 

தரிோநப்தட்டண. ம் ஜி ஆர் முல் கசடசி 

தணிோள் ச ல்ரனோருக்கும் எர ோதிரிோண 

உவு ங்கப்தட்டது. தகலில் தடப்பிடிப்பு 

முடிந்தும் ோசன ரசபகளில் இர்களுக்கு 

திசப்தடங்கள் திசயிடப்தட்டண. 

அது ஒரு ோனி உகம் 

ம் ஜி ஆர் டித் தடங்கள் ோஜ்குோர் 

டித் தடங்கள் ற்ந மிழ் டிகர் டித் வற்றி 

தடங்கள் அப்ரதோது வைன்சணயில் ரிலீைோகி 

ஏடிக்வகோண்டிருந் தடங்கள், வலுங்கு ற்றும் 

இந்தி தடங்கள் ண  அசணத்து தடங்களும் 

திசயிடப்தட்டோல் டிகர்களும் 

வடக்னீஷின்களும் 21 ோட்களும் ேோலிோக 

இருந்ணர். உற்ைோகோக உசத்ணர்.. சின 

ோட்களில் இண்டு தடங்கள் கூட ரதோட்டணர். 

ம் ஜி ஆருடன் அர்ந்து தடம் தோர்க்கும் 

அனுதம் அர்களுக்கு மிகுந் உற்ைோகத்ச 

வகோடுத்து. சகட்டலும் விசிலும் ண 

திசங்கில் தடம் தோர்த் அனுதம் 
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கிசடத்து. னோ இந் நிகழ்ச்சிச தற்றி 

ன்னிடம் விபக்கிரதோது ‘’அது எரு னி 

உனகம்’’ ன்நோர்.  

கோோல் ோல்களுக்கும் ர்வேன்சி 

கட்டுப்ோடுகள்  

 

தல்னோண்டு ோழ்க தடம் வர்வேன்சி 

கோனத்தில் டுக்கப்தட்ட தடம் ஆகும். ரலும் 

இன் மூன டிோண இந்திப் தடத்தில் கோல் 

கோட்சிகள் கிசடோது. அணோல் இந்ப் 

தடத்திலும் ரடி கோல் கோட்சி கிசடோது. ஃபூல் 

அவுர் தத்ர் [பூவும் தோசநயும்] தடத்ச மிழில் 

எளி விபக்கு ன்று டுத்ரதோது அதில் ம் ஜி 

ஆருக்கு ரடி கோல் கோட்சிகள் சக்க 
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முடிவில்சன. அணோல் கணவு கோட்சி மூனோக 

அந்க் குசநச நிர்த்தி வைய்ணர்.  

தல்னோண்டு ோழ்க தடத்தில் ரதோய் ோ தி 

அசனர , இன்று வைோர்க்கத்தின் திநப்பு விோ 

ஆகி தோடல்கள் அகோண இற்சக கோட்சிப் 

பின்ணணியில் தடோக்கப்தட்டு சிகர்களின் 

ரகோபித் ரற்சத வதற்நண.  ர்ேன்சி 

கட்டுப்தோடுகபோல் இருரும் இப்தோடல் 

கோட்சிகளில் கோட்சிகளில் வருங்கி டிக்கோல் 

ள்ளி நின்ரந டித்திருப்தோர்கள்.  

போய் ோ ௌதி அனபௐ 

‘’ரதோய் ோ தி அசனர’’ தோட்சட டி. ரக. 

கனோ தோடியிருப்தோர். இர் ம் ஜி ஆர் தடத்துக்கு 

தோடி முல் தோடல் இது. அது முல் ம் ஜி ஆர் 

இச தோர்க்கும்ரதோது ரதோய் ோ தி அசனர 

ன்று ோன் அசப்தோோம். இப்தோட்டில் நுன 

பூன அள்ளி இனக்கின் பௌம் ன்ந 

ரியின்ரதோது ம் ஜி ஆரும் னோவும் அருவி நீரின் 

வண் நுசகசப ம் சககபோல் அள்ளி 

விசபோடுது  ைசண மிகுந் கோட்சிோகும். 

னோவின் அகோண ரோற்நம் ட்டுர 

இப்தடத்துக்கு entertaining  அம்ைோக அசந்து. 

இணோல் இப்தடம் வற்றி தடோக சந்து 112 

ோட்கள் ஏடி ல்ன சூசன குவித்ற்கு முக்கி 

கோம் இந்ப் தடத்தில் இருந் ம் ஜி ஆர் 
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னோவின் கணவு கோல் கோட்சிகள் ன்று துணிந்து 

கூநனோம். 

வற்றியில் கினத்ோ சினககளின் ோக்கு ங்கி 

வதோதுோக ம் ஜி ஆர் தடங்களில் 

இருக்கும் ஹீரோயிைம் தல்னோண்டு ோழ்க 

தடத்தில் இருக்கோது. இப்தடத்தில் துணிச்ைனோக 

னோ டித்திருந்ச கண்ட வதண்கள் ோமும் 

துணிவு தசடத்ர்கபோக ோறி துணிந்து ன் 

வீட்டோச திர்த்து ரதசி ம் ஜி ஆருக்கு 

ரர்லில் ஏட்டு அளித்ணர். இப்தடத்தில் 

குற்நோளிகளின் முன்பு ம் ஜி ஆரின் அசதி 

ழும் முகமும் னோவின் அகு ழும் 

முகமும் கணவுக்கோட்சிகளில் சிகர்களுக்கு 

உற்ைோகத்ச அளித்து..  

ம் ஜி ஆர் வில்னன்கசப ோனும் 

அடிக்கோல் ந்து குற்நோளிகசபயும் 

அடிக்கக்கூடோது ன்று வைோல்லிவிடுோர். 

அணோல் தடத்தில் யிர்கூச்வைறியும் ைண்சட 

கோட்சிகள் கிசடோது. ஆண்கசபயும் 

இசபஞர்கசபயும் கக்கூடி எர 

வதோழுதுரதோக்கு அம்ைம் ன்நோல் அது கோல் 

கோட்சிகளில் இருரின் அகும் துறுதுறுப்பும் 

அசணசயும் தைப்தடுத்தும் தோடல்களும் 

ட்டுர. கோோகி துணிச்ைனோண வதண் 

ன்தோல் இபம்வதண்கள் இசப எரு 



Tamil Heritage Foundation International

  

35 
 

முன்ோதிரி வதண்ோக கருதிணர். இப்தடமும் 

அதிமுக பர்ச்சிக்கு உறுதுசோக இருந்து. 

ம் ஜி ஆரின் அனதிௐோ் ழிமுன 

ம் ஜி ஆர் ைமூகச் சீர்வகடுகசப ரகோதோக 

ட்டி ரகட்தர் ட்டுல்ல் அசதிோக 

அஹிம்சை முசநயில் சீர் திருத்தும் அன்தோணர் 

ன்ததும் இப்தடத்தின் மூனம் புரிந்து. அர் 

சனக இருந்து பின்ணர் முல்ோக 

ரும்ரதோது வதோறுசோக ஆட்சி டத்துோர். 

ண க்களுக்கு டுத்துக்கோட்டி தடம் இது. 

வகோடூர்ோணர்கசப கூட திருத்தி புது ோவு 

அளிக்க முடியும் ன்தது இது தடங்களில் புதி 

கசோக்கம் ன்நோலும் அக்கோனச் ைமூகத்துக்கு 

இது ரசப்தட்டது. அன்று திமுகவிணர் தனர் 

இது ரதோன்நர்கபோக இருந்து ரதோனவும் 

அண்ோ திமுக அஹிம்சை ழியில் இர்கசப 

திருத்திவிடும் ன்தது ரதோனவும் தடம் 

டுக்கப்தட்டது.. 

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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ோட்ோளிகளுக்கோ் ம் 
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3. ோட்ோளிகளுக்கோ் ம் - உனக்கும் 

கங்கள் 

ம் ஜி ஆர் னோ டித்து 1976ஆம் ஆன்டு ர 

ோம் 26ஆம் ோள் வளீந் தடம் உசக்கும் 

கங்கள். அப்ரதோது தோப் பிர் இந்திோ 

கோந்தி வர்வேன்சி ன்ந வதரில் தன 

வருக்கடிோண ைட்டங்கசப சடமுசநப் 

தடுத்திணோர்.  த்தி அசின் ணிக்சக குழு  தன 

கட்டுப்தோடுகளுடன் திசப்தடங்கசப ணிக்சக 

வைய்து. தடத்தில் ரும் கோல் கோட்சிகசப 

ஆதோைக் கோட்சிகள் ன்றும் ைண்சட கோட்சிகசப  

ன்முசந கோட்சிகள் ன்றும் குற்நம்ைோட்டி 

ணிக்சக குழுவிணர் தன கோட்சிகசப வட்டிணர். 

வௌருக்கடி நினௐோல் ந்ோ புதுன வண்கள்  

மிழ்ோட்டில் ம் ஜி ஆர் ன் தடங்களில்  

ைண்சடக்கோட்சிகசப ஆக்ரோோக அசக்க 

முடிவில்சன.  கோோகிச வோட்டுக் 

கோலிக்க முடிவில்சன. இருரும் ஆளுக்வகோரு 

இடத்தில் நின்நதடிரோ அல்னது ண்தர்கள் 

ரதோன வில் நுனிச வோட்டதடிரோ கோல் 

கோட்சிகளில் டித்ணர். தோட்டுக்களும் 

கடுசோகத் ணிக்சக வைய்தட்டண. கட்சி 

கருத்துக்கசப வைோல்தில் மிகுந் கணம் 

ரசப்தட்டது. அசில் கருத்துள்ப அணல் 

வறிக்கும் ைன்ங்கள் சப்ததில் பிச்ைசணகள் 
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ந்ண. ஆணோல் ல்னோற்றிற்கும் தீர்வு 

சத்திருக்கும் ம் ஜி ஆர் தடத்தில் வதரி 

வில்னன்கசப விர்த்ோர். இணோல் 

வில்னன்கரபோடு ரடிோக ரோதும் 

ைண்சடக்கோட்சிகள் இடம்வதநவில்சன. 

ஆணோலும் அர் தட்த்தின் பிச்ைோப் ரதோக்கு 

ோநவில்சன,. னோ ரதோன்ந வதண் 

கோதோத்திங்கசபக் வகோண்டு சீர்திருத்க் 

கருத்துக்கசபப் ரதை சத்ோர். அக்கருத்துக்கசப   

தோட்டோக தோட சத்ோர்.  ன் தடத்தில் வதண் 

கோதோத்திங்கசப புதுசப் வதண்கபோக 

உருோக்கிணோர்.  

ெ்ங்களில் அன்ோ க்களின் பச்சுக்கள்   

அதிமுகவுக்கு ஆவு ரடும் ரோக்கில் ன் 

தடங்களில் புதிர்கசப வகோண்டு ைோோன் 

க்கள் ரதசுகின்ந ைணங்கசப ழுதி 

ோங்கிணோர். உசக்கும் கங்கள் தடத்துக்கு 

ோஞ்சில் ரணோகன் கூர்சோண ைணங்கசப 

ழுதிணோர். அற்றில் இனக்கி ம், அடுக்கு 

வோழி ரதோன்நச கிசடோது. ஆணோல் தடம் 

டுத் கோனகட்டத்தில் க்கள் அன்நோடம் ரதசி 

ந் ரதச்சுக்கசப சூடு தநக்க ழுதியிருந்ோர்.  

தடத்தின் பிச்ைோப் ரதோக்கிற்கு உோ 

கோதோத்திங்கள் இடம்வதறுச ம் ஜி ஆர் 

விர்த்ோர்.  தடத்தில் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு 

அம்ோ அப்தோ கிசடோது. அர்கள் சும்ோ ந்து 
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வைல்கிநர்கள் ோரண. கோோகி னோவுக்கு எரு 

வதரிப்தோ; அர் ோனுத்தில் தணி வைய்ர்; 

துணிச்ைல்கோர்; புட்சி கருத்துக்களில் ம்பிக்சக 

உசடர்.  கோகணோண ங்கன் மீது அனற்ந 

ம்பிக்சக உசடர். ன் ம்பி கசபயும் 

துணிச்ைல்கோரிோக பர்த்திருந்ோர்; அர் 

ஊர்க்கூட்டத்தில் கனந்துவகோண்டு வகட்டனின் 

வைல்கசப துணிச்ைலுடன் கண்டித்து ரதசுோர்.  

 

இண்டோம் கோோகிோக டித் 

தோனிக்கும் அம்ோ கிசடோது. அப்தோ ட்டும்; 

அர் வில்னணோல் ரடிோகப் தோதிக்கப்தட்டர் 

ன்தோல் ப்ரதோதும் ஹீரோவுக்கு ஆோகர 

ரதசுோர். வில்னன் ன் முனோளி ன்தோல் 

அருடன் ம் ஜி ஆர் ரடிோக ரதை 

முடிோோல் அருக்கு சகோபோக கண்ன் 

இடம்வதற்நோர். ம் ஜி ஆருக்கு கண்னுடன் 
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அடிக்கடி ரோல்கள் உண்டோகும். அப்ரதோது 

இருருக்கும் இசடர ோய்ச்ைண்சடயும் 

கருத்து ரோல்களும் தனோக இருக்கும்.  

திமுகப வில்ன்  

அண்ோ திமுக கட்சி வோடங்கி பிகு ம் 

ஜி ஆர் வில்னசண நத்ோ திமுகவின் வோத் 

உரும் ோதிரிர ன் தடகளில் அசத்ோர். 

இணோல் வில்னசண திர்ட்து ரதசும்ரதோதும் 

அச ரகட்கும் ரதோதும் ன்சணறிோல் ன் 

ந்துக்குள் திமுகச க்கள் திர்த்து ோந்ணர். 

இது ஏர் கசி உபவில் வைற்தோடோகும். 

தூண்டுலும் ஆகும்.  

கோோௌோௐகிக்கு ோத்துப் ோட்டு 

  அண்ோ திமுக கட்சி ஆம்பித் பிநகு ம் 

ஜி ஆருடன் டித் னோவுக்கு ற்ந டிசககளுக்கு 

கிசடக்கோ ல் ோய்ப்பு கிசடத்த்து,. அர் ம் ஜி 

ஆர் கட்சிக்கு அறிவிக்கப்தடோ வகோள்சக தப்பு 

வைனோபோக தட்த்தில் வைல்தட்டோர்.  

வகோள்சக தோடல் அல்னது த்த்துப் தோடல் 

அருக்கு வகோடுக்கப்தட்ட்து. உசக்கும் கங்கள் 

தடத்தில் பிச்ைோ வடி அதிகோக இருக்கும். 

இதில் னோ ம் ஜி ஆருக்கு அறிமுகோகும் 

கோட்சியில்  னோ தயிச ோைப்தடுத்தும் 

குருவிகசப கவறிந்து  ஏட்டுது ரதோன்ந 

கோட்சியில் அடுத்ரின் வதோருள் மீது ஆசை 
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சக்கக் கூடோது ன்ந கருத்துப் வதோதிந் எரு 

த்து தோட்டு தோடுோர். தத்ரோட்டம் ன் 

ரோட்டம் ன்று வோடங்கும் அந்ப் தோட்டில் 

திமுகவிணரின் அதிகோ துஷ்பிரோகம் தற்றியும் 

கீழ்க்கண்டோறு தோடுோர் 

அதிகோம் ரும்போது ோோோ  

்ம் பண்டும் 

ோனக்கொங்கள் ந்ோோப  

ோோன் வீழும் நின போோன்றும் [2] 

இசண வோடர்ந்து உசப்பு ற்றும் ஊதிம் 

வோடர்தோண அசில் கருத்துக்கசபயும் ன் 

தோட்டில் டுத்துசப்தோர்.  

தி்ம் உனப்து வோதுவுனன –ௌம் 

உல் இது ோனியுனன 

ௌல் ஆள் ் வௐவடுத்ோல்  

அது அர் ோனி நினன 

இவ்ோறு னோ தோடும்ரதோது ம் ஜி ஆர் அச 

சித்துக் ரகட்தோர். னோ மீது ம் ஜி ஆருக்கும் 

ல்ன திப்பு ரோன்றும் சகயில் இந் கோட்சி 

அசந்திருக்கும்.. கோோகியின் அறிமுகர 

அர் மீது கோோகனுக்கு மிகுந் திப்சத 

அளிப்தோக அசயும். இனி இர்கள் கோலிக்க 

சடரது? ணர இந் ல்வனண்ணம்  பின்ணர் 

கோனோக னரும் 
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ோர்த்தின் தீர்ப்பு வினவில் ரும் 

ம் ஜி ஆருக்கு இப்தடத்தில்  ‘ோசப 

உனசகஆப ரண்டும் உசக்கும் கங்கரப’’ 

ன்ந த்துப்தோட்சட ரக. ரே. ரேசுோஸ் 

தோடியிருப்தோர். இதில் உசக்கும் ர்க்கத்திணர் 

ோட்சட ஆளும் ோள் ந்துவிட்டது 

ம்பிக்சகயுடன் இருங்கள் ன்ந கருத்து 

லியுறுத்ப்தடும். ரர்ல் ந்ோல் 

பிச்ைசணகளுக்குத்  தீர்வு கிசடத்துவிடும், புது 

ோழ்வு னர்ந்துவிடும் ன்ந ம்பிக்சகச 

ஊட்டும் சகயில் 

விடியும் பன ப்போகுது 

ோர்ம் தீர்ப்ன ோப் போகுது  

ோருங்கள் போோர்கப – ஒன்ோய்  

கூடுங்கள் போோர்கப 

ன்று தோடி ன் கட்சியில் ரைவும் ரர்லில் 

ோக்களித்து ஆரிக்கவும்  ம் ஜி ஆர் க்கசப 

திட்டுகிநோர். 

ோோய் ற்றும் ோோம் ் இரு வண்கள்  

உசக்கும் கங்கள் தடத்தில் ம் ஜி 

ஆருக்கு ோய் ந்ச இல்சன. ஆணோல் தடத்தில் 

ரும் ரோசி குனத்ச ரைர்ந் தங்கேம் 

[புதுமுக டிசக] ன்ந வதண்ச ம் ஜி ஆர் ன் 

ோய் ஸ்ோணத்தில் சத்து ரதோற்றுோகக் 
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கூறுோர். வில்னனின் ஆட்கள்  ம் ஜி ஆச 

அடித்து த்க் கோத்துடன்  ரதோட்டுவிட்டு 

ஏடிவிடுோர்கள். தங்கேம் ம் ஜி ஆருக்கு 

சிகிச்சை அளித்து ‘’ங்கோ நீ ல்னணோக இருந்ோல் 

ட்டும் ரதோோது ல்னணோகவும் இரு’’ ன்று 

அறிவுச கூறிோல் ம் ஜி ஆர் ணது 

ரோற்நத்சயும் ரதோக்சகயும் ோற்றிக்வகோள்ோர். 

அச தோர்த்து சி ஆர் ைர்ஸ்தி ரதோன் வதண்கள் 

அதிையிக்கும்ரதோது ‘’ோன் ல்ன முசநயின ோன் 

ோ ோறியிருக்கிரநன்’’ ன்தோர்  

ோோய் ஸ்ோோ்த்தில் ங்கேம்  

ம் ஜி ஆர் ன்சண ல்னணோக இருந்ோல் 

ட்டும் ரதோோது ல்னணோக இரு ன்று 

அறிவுச கூறி புதி னிணோக்கி தங்கேத்ச 

ோோக்க் கருதிணோர். ‘’ன்ன் வண்ொோகப 

நின்க்கோோ இந்ோ உகத்து ங்கன் ன்் ோோௐோ 

நின்க்குோப’’ ன்று ண்ணி தங்கேம் ஆணந்க் 

கண்ணீர் டிக்கிநோர். அர் ங்கசண  

எருசனோக்க் கோலித்ச அர் தோடி ரைோக 

கீத்ோல் அறிந்துவகோண்ட னோ தங்கேத்துக்கு 

திருோகி அர் ைந்ரோோக இருக்கும்ச 

ன் ைந்ரோத்ச திோகம் வைய்கிநோர். 

தங்கேத்தின் துநவிக் ரகோனம் கண்டு னோ 

கனங்குகிநோர். தன ஆண்டுகளுக்கு பிநகு 

இந்ப்தடத்தில் கோல் ரோல்விக்கோக எரு தோடல் 

இடம்வதற்நது..  
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ோோோக ரும் ோோ 

 

ம் ஜி ஆரும் னோவும் முலிவு அசநயில் 

இருக்கும்ரதோது தங்கேம்  

கந்ோனுக்கு ோனயிட்ோள்  

கோ்கத்து ள்ளி யில் 

கல்ௐோொக் பகோத்திப  

கவினோ வெோன்்ோள் கோோல் குயில் 

ன்ந தோடசன வீச ோசித்துப் தோடும்ரதோது 

திடீவண ரகவி அழும் எலி ரகட்டு க்கள் 

அபது துத்ச புரிந்துவகோள்கின்நணர்.. 

இபகி ணம் தசடத் னோ ன் கசண 

தங்கேத்துக்கு விட்டுத் முன்ருோர். அப்ரதோது 

ம் ஜி ஆர் ‘’உன்னுசட இந் அர்த்மில்னோ 

திோகத்ோல் ந் பிச்ைசணயும் தீர்க்க முடிோது’’ 
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ன்தோர். இது ோடகத்ன்ச இல்னோ ோழ்வின் 

ோர்த்த்ச உர்த்தும் அற்பு ைணம் ஆகும். 

அன்பிநகு ோன் தங்கேத்துக்கு எரு திரு 

ோழ்க்சகச ற்தடுத்தித் ரண்டும் ன்ந 

முடிவுக்கு இருரும் ருோர்கள். இந் தீர்வு 

ஏபவு சடமுசநக்கு ற்நோக அசயும். 

 

வண்கள் சுௐோக முடிவடுத்ோல் 

வகட்டசண திர்க்க ம் ஜி ஆரோடு 

இசந்து  நீதி ரர்ச ன்று ரதோோடும் 

ரதோர்க்கும் தசடத் னோ அன்பு இக்கம் 

திோகம் ன்னும் வன்ச குங்கள் 

தசடத்ோகவும் இப்தடத்தில் அகோக 
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சித்ரித்து கோட்டப்தட்டுள்போர். வதண்கள் அன்பு 

கோட்டுதில் ோோகவும் தீசச எழிப்ததில் 

தீோகவும் இருக்க ரண்டும் ன்று எரு 

முன்ோதிரி வதண்ோக னோ ருோர். இந் 

னோச தடத்தில் தோர்க்கும் வதண்கள் உத்ரகம் 

வதற்று ன் வீட்டில் ோர் வைோன்ணோலும் 

திமுகவுக்கு ஆளிக்கோட்டோர்கள். 

அதிமுகவுக்கு ஆவு கோட்டுச ோர் 

வைோன்ணோலும் நிறுத்வும் ோட்டோர்கள். ம் ஜி 

ஆர் புதுக்கட்சி ஆம்பித் பிநரக வதண்களுக்கு 

அசிலில் சு முடிவடுக்கும் துணிச்ைல் 

உருோணது. அற்கு உறுதுசோக இருந்ச 

தடங்களில் னோ ற்ந கோதோத்திங்கள்.  

ஒரு டுத்துக்கோட்டு 

திண்டுக்கல்இசடத்ரர்லில் அதிமுக ன் 

முல் ரர்ல் கபத்ச ைந்தித் ரதோது ந்து 

முசணப் ரதோட்டி ற்தட்டது. இந்திோ கோங்கிஸ், 

ஸ்ோதண கோங்கிஸ், திமுக, அண்ோதிமுக, 

கம்யூனிஸ்ட் ன்ந ந்து கட்சிகள் ரோதிண. 

அப்ரதோது தோம்தரிமிக்க கோங்கிஸ் பிமுகர் 

வீட்டுக்கு வைன்றிருந் எரு தத்திரிசகோபர், அந் 

பிமுகது வீட்டுக்கு ோகி ந் புதி 

ருகள் ன் சனயில் இட்சட இசன 

சத்திருந்ச தோர்த்ோர். அக்கோனத்தில் 

இட்சட இசனயுடன் கூடி ரோேோ பூச 
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அதிமுக ஆவு வதண்கள் சனயில் சூடுது 

தக்கம். உடரண அது குறித்து விைோரித்ோர்.  

வீட்டுக்கு ந் விருந்திணருக்கு 

கோங்கிஸ்கோர் வீட்டில் திர்க்கட்சிோண 

அண்ோதிமுகவுக்கு ஆோக எரு புதுப்வதண் 

ந்திருக்கிநர ன்று அருக்குள் எரு  ரகள்வி 

உதித்து. ம் ஜி ஆர் அண்ோ திமுக ஆம்பித்த் 

ரதோது கோங்கிஸ்கோர்ர்கள் அதிகம் ரதர் ம் ஜி ஆர் 

கட்சிக்கு ஆவு வரிவிக்க வோடங்கிணர். மூத் 

பிமுகர்கள் கட்சி ோநோல் கோங்கிசிரனர 

இருந்ணர்.  விருந்திணரிடம் ரதசி அந் 

கோங்கிஸ் பிமுகரின் கன் ன் ரதச்சை ரகட்டு 

ன் சணவி கோங்கிஸ் ஆோபோகிவிட்டோல் 

ல்னது. முடிோது ண  றுத்ோல் புதுசணவிச 

ோோவட்டிோக்கி அபது பிநந் வீட்டுக்கு 

அனுப்பிவிடரண்டும் ன்று ரகோதோகக் 

கூறிணோர். தத்திரிசகோபருக்கு ர் 

ைங்கடோகிவிட்டது.  ஆணோல் அந் வதண் ைற்றும் 

கனங்கவில்சன. ‘’அது ோன் ன் சனவிதி 

ன்நோல் அப்தடிர ஆகட்டும்’’ ன்நோள். 

இருருக்கும் அபது ததில் அதிர்ச்சிச 

ஊட்டிது. 

அண்ோதிமுக ஆோபோண புதுப்வதண் 

ன் கர் வைோல்தடி ரகட்டு கோங்கிஸ் 

கட்சியின் ஆோபோகி இந் வீட்டில் 

ருகபோக ோழ்ரன் ன்று வைோல்னவில்சன. 
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ோோவட்டிோக ரதோணோலும் ோன் வகோண்ட 

வகோள்சகயில் உறுதிோக நிற்ரதன் ன்நோள். அந் 

இபம் வதண். இது ோன் நிர்ைணம். இந் 

துணிோண முடிச  வதண்களுக்கு 

முன்ோதிரிோக இருந்ச ம் ஜி ஆர் ன்சண 

எரு இட்ைகன் ன்று ம்த சக்க ரற்வகோண்ட 

அநம், வகோசட னி ரம்  ைோர்ந்  

டடிக்சககளும் அற்சந ஊணர்த்தும் விோக 

வதண் கோப்தோத்திங்கசப உருோக்கி அற்சந 

பிச்ைோ ரோக்கில் ோர்த்வடுத் விம் ன்று 

உறுதிோகச் வைோல்னனோம். 

  வதண்கள் அசிலில் ரற்வகோண்ட 

துணிச்ைனோண நிசன பிமுகர் வீட்டில் ட்டுல்ன 

ச ளிரோரின் வீடுகளிலும் கோப்தட்டது. 

இந் துணிவு வதண் கோனங்கோனோக ோன் ன்சண 

அழுத்தி அடிசத்ணத்தின் ைோசன ரருக்கு 

ரர் திர்வகோண்ட நிசன ஆகும். 

இரு னகௐோ் வண்கள் 

ரற்று இன்று ோசப தடத்திலும் 

உசக்கும் கங்கள் தடத்திலும் இண்டு 

வதண்கள் ருகின்நணர். எருர் கனைர்; 

ற்நர் குடும்ப் வண்.  கசனஞர், 

வதோதுக்கசப ைோர்ந்து ோழும் கசனத்துசநச 

ரைர்ந்ர். ற்நர் ன் குடும்தத்ச ட்டுர 

ைோர்ந்து ோழும் அடித்ப ைமூகத்சச் ரைர்ந்ள்.  

இருரும் வவ்ரறு சூழ்நிசனயில் ோழ்ந்ர் 
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பர்ந்ர் ன்நோலும் சிந்சணயிலும் 

வைலிலும் என்று ரதோனர இருக்கின்நணர். 

இருருர ல்னர்கள். இருரும் ம் ஜி ஆச 

கோலிக்கின்ோன்ர் அது வகோள்சகச 

ஆரிக்கின்நணர். ல்னோ ப்பு வதண்கசபயும் 

சீகரிக்கும் உத்தி ண இந் தோத்திப்தசடப்பு 

முசநச கருத்தில் வகோள்ப ரண்டும்  

இறுதிக்கட்த்தில் வண்களின் ங்களிப்பு  

 உசக்கும் கங்களில் கசடசி கட்ட 

கோட்சிகளில் ம் ஜி ஆர் தண்சக்கோரின் 

கசண கோப்தற்நவும் அச ரதோலிைோருக்கு 

அசடோபம் கோட்டவும் இரு வதண்களும் 

மிகப்வதரி பூசை என்சந துச வீனுக்கு 

டத்துகின்நணர். ம் ஜி ஆரின் அறிவுசப்தடி 

டக்கும் இப்பூசைக்கு ஊோர் அசணரும் 

ந்துவிடுகின்நணர். அங்கு னோ வதோம்மிோகவும் 

தங்கேம் துச வீணோகவும் ரடமிட்டு 

ஆடுகின்நணர். அப்ரதோது கோல் குசநோக 

இருந்ோல் கோட்டு தங்கபோவுக்குள் சிறுசண 

ம் ஜி ஆர் கோப்தோற்றி விடுகிநோர்.  

வருக்கடி நிசனக் கோனம் [1971 -1975] 

ன்தோல் கிசபரக்சில் வதரி ைண்சட சக்க 

முடிோது. ணர ழியில் ன்சண 

டக்குரோச டுத்து சிறுசண 

தூக்கிக்வகோண்டு ஏடி ருகிநோர்.  ஸ்டண்ட் 

டிகர்கள் ோரண்டுர ன்தற்கோக இந் 
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சிறு சிறு ரோல்கள் இடம்வதற்நண.  நிசந ரதர் 

ஆங்கோங்ரக ந்து ம் ஜி ஆச ழி றிப்தோக 

இடம்வதற்ந எரு ஏட்டக் கோட்சி இது. 

இற்கிசடர இரு வதண்களும் ஆடும் டணக் 

கோட்சிசச் ரைர்த்து தடம் தோர்ப்தர்களுக்கு எரு 

ததப்சத ற்தடுத்தியிருப்தோர்.  

வண்களின் கோன்  ம் ஜி ஆர் 

வதோதுோக தடத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் 

வதண்கள் இடம்வதறுது கிசடோது. 

கோோகன் வில்னனுடன் ைண்சடயிட்டு 

கடுசோக ரோதி அசண கூட்டத்ரோடு 

எழிப்தது கிசபரக்சில் இடம்வதறும்.  

அசிபங்குரி முல் உனகம் சுற்றும் 

ோலிதன் ச ம் ஜி ஆரின் கிசபரக்ஸ் 

ைண்சட கோட்சிகள் விரைோக 

டுக்கப்தட்டிருக்கும். ஆணோல் வர்வேன்சி 

ந் பிநகு அற்கு ோய்ப்பில்னோல் 

ரதோய்விட்டது.  அணோல் ரைோர்ந்துவிடோ ம் ஜி 

ஆர் க்கு அசிலில் ஆளித்து ரும் 

ோய்க்குனத்ச சத்து கிசபரக்ஸ் கோட்சிச 

டுத்துவிட்டோர்.  

ரற்று இன்று ோசப, நீதிக்கு சன 

ங்கு, உசக்கும்கங்கள் ண அண்ோதிமுக 

ஆம்பித் பிநகு ந் தடங்களில் கசடசிக் 

கோட்சியில் கோோய்கிச வில்னன் தூக்கிச் 
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வைல்தும் ம் ஜி ஆர் அர்கசப மீட்ததும் 

இடம்வதற்நண. இதுவும் வதண்களின் கோனணோக 

ம் ஜி ஆர் இருக்கிநோர் ன்தச ம்தச் வைய்யும் 

ஏர் உத்திமுசந ஆகும்  

அண்ொன் ோ 

 

உசக்கும் கங்கள் தடத்தில் குடிப்தற்கு 

கோசு ரண்டும் ன்தோல் எரு குடிகோன் ன் 

சணவியின் ோலிச தறிப்தோன். அச அடகு 

சத்து தம் வதற்று குடிக்கும் ரோக்கத்தில் 

அன் ைண்சட ரதோடும்ரதோது ம் ஜி ஆர் அங்கு 

ந்து டுத்து அனுக்கு புத்தி வைோல்ோர்.  
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 மு. கருோனிதி து கசடகசப திநந்து 

சினிோ தோர்க்க ந் சிகர்களின் வதோழுது 

ரதோக்சக ோற்றிணோர். அசயும் திர்த்து ரதோோடி 

ன் சிகர்கசப ம் ஜி ஆர் க்கசத்துக் 

வகோண்டிருந்ோர். துவின் தீச குறித்து 

தடத்துக்கு தடம் பிச்ைோம் வைய்தும் ந்ோர். 

சணவிச அடிக்கோர ன்று ம் ஜி ஆர் 

குடிகோசணத் டுக்கும் ரதோது அன் நீ ோருடோ 

ன்று ரகட்டதும் ம் ஜி ஆர் 

‘’இவுங்களுக்வகனோம் அண்ன்டோ’’ ன்தோர். 

இந்ப் ததில் குடிகோக் கணன்ோரிடம் அடிதடும் 

சணவிோருக்கு ஆறுனோண ததில் ஆகும். 

இப்தடி ன் கசண அடித்து திருத் ணக்கு 

எரு அண்ன் இல்சனர ண ங்கிர்களுக்கு 

அருருந்ோக அசந் ைணம் இது.  

  அதசனப் வதண்களின் ஆோபணோக  

ன்சண கோட்டி ம் ஜி ஆர் ஆட்சிக்கு ந்தும் 

முலில் துக்கசடகசப மூடும் ரகோப்பில் 

சகவழுட்திட்டோர். பின்ணர் அர்கள் கள்பச் 

ைோோம் குடித்து உயிசயும் கண்கசபயும் 

தறிவகோடுத் வகோடுசச தோர்த்ோர். இந்க் 

குடிகோர்கசப திருத்துது இனோ கோரிம். 

அர்கள் ந்ோறு ருடங்கபோக குடித்துப் தகி 

முழுக் குடிகோர்கபோகி விட்டணர் ன்தச 

புரிந்துவகோண்டு இர்கசப திருத்துச 

விட்டுவிட்டு இர்களிடம் சிக்கி சீழியும் சிறு 

குந்சகசப தோதுகோப்ரதோம் ன்று ன் 
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கணத்ச அர்கள் தோல் திருப்பிணோர்.  

பிள்சபகளுக்கு ைத்துவு திட்டத்ச அறிமுகம் 

வைய்ோர்.  

அறிவு ஜீவிகள் ணப்தட்ட சினர் 

‘’அப்தனுக்கு ைோோம் பிள்சபக்கு ைத்துோ?’’ 

ன்று ம் ஜி ஆசக் ரகலி வைய்ரதோதும் அசு 

அதிகோரிகள் நிதியில்சன ன்று கோம் கூறி  

ரதோதும் அர் கசனப்தடவில்சன. ங்கி 

நிற்கவில்சன முன் சத் கோசன பின் 

சக்கவில்சன.  நிதி திட்டி திட்டத்ச 

வைல்தடுத்திணோர்.. திசப்தட்த்தில்  

நின்த்த்னோ ௌத்திபௐ முடிப்ன்  

ௌோன் ௌோன் ௌோன். . . . 

 ணப் தோடி கருத்ச வய்ப்பிக்கும் சகயில் 

அர் டந்துவகோண்டோர்.   

ஆட்சி ோறிரதோதும் கூட திமுகோல் 

இத்திட்டத்ச நீக்க இனவில்சன. இன் 

வைல்திநசண குசக்க இனவில்சன. 

அம்க்களின் ரகோபித் ஆச வதற்ந 

இத்திட்ட்த்தில் ரலும்  முட்சட ரைர்த்து 

இன்னும் ைத்துக்கசப அதிகம் ஆக்கி திட்டத்ச 

வோடர்ந்ணர். வதண்கள் இச அசின் திட்டம் 

ன்று வைோல்னோல் ம் ஜி ஆர் ரைோறு 

ரதோடுகிநோர் ன்று வைோல்லும் அபவுக்கு 
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இத்திட்டம் அர்கள் ணதில் ஆோகப் 

ததிந்துவிட்டது. 

வண்களுக்கும் இனொௐோ் வெௐல்தின்   

ம் ஜி ஆர் ன் தடங்களில் வதண்கள் 

கோதோத்தித்ச வைம்சோக டிசத்து 

அர்கசப ோோகவும் ைரகோரிோகவும் கருதி 

கசச கர்த்துோல் அச கண்டு சிக்கும் 

வதண்கள் அர் கட்சிக்கு ரதோவு ந்ணர். ம் 

ஜி ஆர் கட்சி ஆம்பித் பிநகு ன் தடங்களில் 

வதண் ன்தள் துணிச்ைலுடன் இருக்க 

ரண்டும் ன்தச கோட்டுற்கு னோவின் 

கோதத்தித்ச ணக்கு இசோண 

வைல்திநரணோடு முன்ோதிரி வதண் 

கோதோத்திோக உருோக்கிணோர்.  

 

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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வோய்த்துக்கு உயிர் வகோடுத்ோ 

வோய்ம் 
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4. வோய்த்துக்கு உயிர் வகோடுத்ோ 

வோய்ம் – ேப்ோன் ோக்ர் கோணு 

துசயில் எரு ோசன வதோழுதில் 

அவரிக்க ோவி ோர்சி ஆட்ரடோச 

அசத்ோள். ஆட்ரடோ, மீணோட்சி திரட்டர் 

ரதோகனும் ம் ஜி ஆர் தடம் தோர்க்க  வ்ரபோ 

ரகட்குறீங்க 

‚சனர் தடம் தோர்க்க ரதோறிங்கபோ? ைரி றுங்க. 

உங்க ஊர் து?‛  

‚புரூக்லின். ‚ 

புரூக்லிணோ? அந் ஆஸ்ப்தத்திரியின ோன் ேப்தோன் 

டோக்டர் கோணு ந்து ம் ஜி ஆருக்கு சிகிச்சை 

வைஞ்ைோரு. ம் ஜி ஆர் வதசச்சுக்கிட்டோரு. 

அச சுகப்தடுத்துண ஆஸ்தத்திரி அங்ரக ோன் 

இருக்கு. வரியுோ? 

ஏ வரியுர.  ங்கிட்ட தனர் இந் வித் 

வைோன்ணோங்க. நீங்க ம் ஜி ஆ இன்னும் 

நக்கலிோ? 

அ ட்டுமில்லீங்க. அர் உயிச கோப்தோத்துண 

டோக்டர் கோணுசயும் புரூக்லின் 

ஆஸ்தத்திரிசயும் கூட ங்கபோன நக்க 

முடிோது. டோக்டர் கோணு இருக்கோர அர் ங்க 

வய்த்துக்கு உயிர் வகோடுத் வய்ம்.  
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அப்ரதோ டந்து ல்னோம் எரு அதிைம்ோ. 

ல்ரனோரும் அப்ரதோ ைோமி கும்பிட்ரடோம் . இந்து 

முஸ்லீம் கிறிஸ்ங்கன்னு ல்ரனோரும் 

‘எப்தணோ’ ைோமி கும்பிட்டோங்க. 

  

அதுக்கு முன்ணோடி ைோமி வறும் கல்லு; 

ைோமி கும்பிடுநன் ல்ரனோரும் முட்டோளுன்னு 

வைோல்லி பிச்ைோம் தண்ணுணோங்க; க்கசப ம்த 
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ச்ைோங்க. ஆணோ ம் ஜி ஆர் அவரிக்கோவுக்கு 

ரதோணதும் ல்ரனோரும் அர் வதச்சு னும்னு 

ஊர் அறி ைோமி கும்பிட்டோங்க. அது எரு வதரி 

புட்சிங்க. அதுக்கு வதநகு ம் ஜி ஆர 

மூகோம்பிசக ரகோயிலுக்கு ரதோணோரு. ோரடோடி 

ன்ணன் ங்க ோசப கோணிக்சகோ குடுத்ோரு. 

இப்த ல்ரனோரும் ‘ஏோ’ ைோமி கும்பிட 

ஆம்பிச்சுட்டோங்க 

மீணோட்சி திரட்டர் ந்தும் 

ஆட்ரடோக்கோர் கண் கனங்கி ோர்சிக்கு விசட 

வகோடுத்ோர். ஆட்ரடோ கட்டம் ோங்கவும் 

றுத்துவிட்டோர். ோர்சிக்கு எர ஆச்ைரிம். 

அளூசட மிழ் ஆசிரிோண ன்னிடம் இந் 

ைம்தத்ச வைோல்லி வகிழ்ந்து ரதோணோள். 

அபது ரோர்களும் ம் ஜி ஆர் 

ருத்துசணயின் வதர், ருத்துர் வதர் 

இசவல்னோம் ஞோதகத்தில் இன்னும் 

சத்திருக்கிநோர்கரப ன்று அதிைப்தட்டணர். .  

இர்களின் எருங்கிசணப்தோபோண அவரிக்க 

கல்லூரி ரதோசிரிர் டோக்டர் ைோோவும் ம் ஜி ஆர் 

தற்றி ஆோய்ச்சி வைய்ோர். தத்து ருடங்களுக்கு 

முன்பு ந் ரதோது க்கள் ம் ஜி ஆர் மீது 

சத்திருந் தோைம் இன்னும் குசநோல் 

இருக்கிநர ன் ன்று ஆோத் வோடங்கிணோர். 

ஆட்ரடோக்கோர் வைோன்ணது ரதோன 

மிகத்தில் டந் மிக வதரி ஆன்மீக புட்சிக்கு  
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வித்திட்டர் ம் ஜி ஆர் அதிற்கு நீர் ோர்த்ர் 

டோக்டர் கோணு. அந் ரம் ம் ஜி ஆர் பிசத்து 

வில்சன ன்நோல் அருக்கோக அசணத்து 

த்திணரும் டத்தி பிோர்த்சணகள் 

வதோய்ோகி இருக்கும். இந் ழிதோடுகளுக்கு 

ந் முன் உோமும் இல்சன. ச 

ளிர்கள் ங்களுக்கு வரிந் சகயில் 

வோட்சட அடித்தும், ண் ரைோறு தின்றும் தோல் 

குடம் ந்தியும்  ைோமி கும்பிட்டணர். அர்கள் 

வதரி வதரி ரகோயிலுக்கு ரதோய் ோகம் 

டத்வில்சன. தரிகோ பூசேகள் வைய்வில்சன. 

இந் ழிதோடுகளில் தோைம் இருந்ர வி 

தரோ வைல்ோக்ரகோ கோப்தடவில்சன. இது 

ம் ஜி ஆருக்கோக ோணோ ரைர்ந் கூட்டம். 

ஆட்ரடோக்கோர் வைோன்ண ோைகம் ‘’ோக்ர் 

கோணு இருக்கோப அர் ங்க வோய்த்துக்கு உயிர் 

வகோடுத்ோ வோய்ம்’’ ன்தது ன் ணதில் தசு 

த்ோணி ரதோன ததிந்துவிட்டது. 

ம் ஜி ஆர் முனசச்ைோக இருந்ரதோது 

எரு முசந டோக்டர் கோணு வைன்சண ந்திருந்ோர். 

அப்ரதோது அர் ம் ஜி ஆச ைந்தித்து ரதசிணோர். 

கோணுவின் சிரித் முகமும் இனிசோ ரதச்சும் 

ம் ஜி ஆச மிகவும் கர்ந்து. அருகில் இருந் 

கோசிரிர் வீந்தினிடம்  ‘இரிடம் ணக்கு 

சிகிச்சை வதந ஆசைோக இருக்கிநது’ ன்று 

கூறிணோர். அருசட ஆசைச கடவுள் 
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நிசநரற்ந ண்ணிணோர்.  இந் ரசபயில் 

ஹோதோக் கச என்று நிசணவுக்கு ருகிது. 

எரு முசந ஆற்றில் கண்ன் குளித்ரதோது 

அணது ஆசட  ண்ணீரோடு ரதோய்விட்டது. 

அப்ரதோது அவ்ழிர டந்துந் 

அர்ச்சுணனிடம் கண்ன் ன் நிசனச கூறிணோன் 

அர்ச்சுன் அருகில் இருந் திவௌததி உடரண 

அண் இந்ோ ன்று ன் முந்ோசணயில் ஏடி 

துணிச கிழித்து றிந்ோள். கண்ன் அச 

ோங்கி உடுத்திக்வகோண்டு வளிர ந்ன்  

திவௌததி ன் ோணத்ச கோப்தோற்றிணோய். 

இந் உவிச ோன் ன்றும் நரன்’. 

ன்நோன். அர்ச்சுணணுக்கு என்றும் புரிவில்சன. 

இந் ோக் கண்ன் சரோ பூடகோக 

உர்த்துோக ரோன்றிது. பின்வதோரு ோள் 

துரிரோணன் அசயில் திவுததி ன் ோணம் 

கோக்க கண்சண ரோக்கி கறி ரதோது 

அளிடம் ோன் ோங்கி எரு அடி நீப முந்ோசண 

துணிச தன ஆயிம் டங்கோக அளுக்கு 

திருப்பி ந்து அள் ோணத்ச கோத்ோன். அது 

ரதோன திடகோத்திோக இருந்  ம் ஜி ஆர்  

டோக்டர் கோணுவிடம் சிகிச்சை வதந 

ஆசைப்தட்டதும் கூட விதியின் விசபோட்டு 

ோன்  

ம் ஜி ஆர் 1885 அக்ரடோதர் ோம் 

அப்ரதோல்ரனோவில் அனுதிக்கப்தட்ட ரதோது 
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அருக்க்கு மூசபயில் த்க் கட்டி இருப்தது 

கண்டுபிடிக்கப்தட்டது. அச சிகிச்சை 

வைய்க்கூடி ருத்துர் டோக்டர் கோணு 

ன்தோல் அச னி விணத்தில் வைன்சணக்கு 

சத்ணர். 250 ரதர் க்கூடி விோணம் 

இர் எருச ட்டும் அசத்துக் வகோண்டு 

வைன்சண ந்து. இங்கு ந்து ம் ஜி ஆச 

தரிரைோதித்துவிட்டு இச அவரிக்கோவில்  

புரூக்லினில் உள்ப ருத்துசணக்கு அசத்து 

ோருங்கள். ோன் அங்கு ந்து சிகிச்சை 

அளிக்கிரநன் ன்நோர்.  

 

அவரிக்கோ அசத்து வைல்ன டோடும் 

ருத்துசண ரதோன தநக்கும் ருத்துசண 
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என்று ோோணது. அசணத்து அைர் 

சிகிச்சைக்குரி ைதிகளுடன் இந் விோணம் 

ோோணது. விோண நிசனத்துக்கு ம் ஜி ஆச 

டுத்து வைல்ன எரு ஆம்புனன்ஸ் ோோணது. அது 

ம் ஜி ஆருக்கு ந் சிறு அசைவும் இல்னோல் 

அங்குனம் அங்குனோக ைோசனயில் கர்ந்து 

விோண நிசனம் ந்து ரைர்ந்து.   

ம் ஜி ஆர் ஆட்சிக்கோனத்தில் சனச 

கோல் துசந அதிகோரிோக இருந் ரோகன் ோஸ் 

ணது நூலில் ம் ஜி ஆர் உயிருக்கு ரதோோடி 

நிசனச பின்ருோறு குறிப்பிடுகிநோர். 

‘விோணத்தில் ம் ஜி ஆச ற்றி பிநகு 

விோணம் கிபம்தவில்சன கோம் இன்னும் 

ததிசணந்து நிமிடங்களில் ம் ஜி ஆர் 

கோனோகிவிடுோர் ன்று ருத்துர்கள் கருதிணர். 

பின்பு டப்தது டக்கட்டும் ன்று துணிந்து 

விோணத்ச உர ழுப்பிணர்’  

டோக்டர் கோணுவிடம் ோன் ம் ஜி ஆர் தற்றி 

ஆோய்ச்சிகள் வைய்கிரநன் ன்று ன்சண 

அறிமுகம் வைய்துவகோண்டு ரதை 

வோடங்கிரதோது அர் மிகுந் கிழ்ச்சியுடன் 

ன்னிடம் உசோடிணோர். ‘’ோன் ம் ஜி ஆச 

முல் ோள் தோர்த்ரதோது அர் மூக்கிலும் 

ோயிலும் டியூப்கள் வைோருகி இருந்ோல் அோல் 

ரதை இனவில்சன. று ோள். ன்சண கண்டதும் 

புன்ணசகத்து ரற்நோர். அரிடம் ல்ன 
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முன்ரணற்நம் கோப்தட்டது. ங்களுக்குள் சின 

சைசககள் மூனோக கருத்து தரிோற்நம் டந்து. 

மிகவும் ணத்துணிவுள்பர். அணோல் ோன் 

அோல் ன்நோக டக்க முடிந்து; ரதை முடிந்து’ 

ன்று ம் ஜி ஆர் குறித்து டோக்டர் கோணு 

ன்னிடம் வரிவித்ோர்.   

 

ம் ஜி ஆருக்கு சிகிச்சை வைய்து முப்தது 

ஆண்டுகள் கழிந் பிநகு வைன்சண ந்திருந் 

டோக்டர் கோணு இன்னும் க்கள் அச 

நக்கோல் இருப்தச கண்டு அருக்கு 

விப்ரதோன்றும் இல்சன.. ‘அர் எரு ோவதரும் 

சனர். ணக்கு இங்குள்ப அசில் வரிோது 
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ஆணோல் அர் எரு லிசோண சனர் ன்தது 

வரியும்’ ன்கிநோர். 

வைன்சண ரதோரூர் ோைந்திோ மின் 

ருத்துசணயின் ோது ோடியில் ம்பில் 

பிரிவின் உர் ருத்துர் டோக்டர் வைல்குோர் 

முன்னிசனயில் டோக்டர் கோணுச ைந்தித்ரன். 

ம் ஜி ஆர் தற்றி ணது ஆோய்ச்சிக்கு இந் 

உசோடல் உம் ரைர்த்து. முல் ோள் அன்று 

மிக அசு ைோர்பில் முனசச்ைர் டப்தோடி 

தனிச்ைோமி து கட்சி சனச கோப்தோற்றி 

டோக்டர் கோணுவுக்கு புத்ர் சிசனச 

அன்தளிப்தோக வகோடுத்து து அன்சதயும் 

ன்றிசயும் வரிவித்ோர். இசண வோடர்ந்து 

ோன் டோக்டர் கோணுச ரரில் கண்டு ரதசிதும் 

அருக்கு மிகுந் கிழ்ச்சி. மிகுந் 

உற்ைோகத்துடன் ரதசிணோர். ம் ஜி ஆர் இரிடம் 

சிகிச்சை வதந ரண்டும் ன்று வைோன்ணன் 

அர்த்ம் அப்ரதோது புரிந்து. ம் ஜி ஆரிடம் 

இருக்கும் உற்ைோகமும் புன்சிரிப்பும் டோக்டர் 

கோணுவிடமும் இருந்து. கற்நோசக் கற்நோர 

கோமுறுர் ன்ந வைோல்லுக்கு இனக்கோக 

இர்கள் இருரும் இருந்ணர். 

‘’வதோதுோக ரோோளிகளின் 

உடல்நிசனயில்  வல்ன வல்ன முன்ரணற்நம் 

வன்தடும். ருத்துசணக்கு ந்தும் 

பர்ச்சிோக இருப்தர். ணச்ரைோர்வுடன் இருப்தர், 
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பின்பு உடல்நிசனயில் பர்ச்சி வன்தடும் 

ஆணோல் ம் ஜி ஆர் அப்தடி அல்ன. எர ோதிரி 

இருந்ோர். அருசட நிசனச Same same same 

ன்று மூன்று முசந எர ோர்த்சயில் 

குறிப்பிட்டோர் டோக்டர் கோணு. ரலும் அர் 

‘’ருத்துர்கள் ஆச்ைரிப்தட்டு ரதோயிணர். ம் ஜி 

ஆர் ப்ரதோதும் எரு  சனர் ரதோன கம்பீோக 

உற்ைோகோக ன்ணம்பிக்சகயுடன் சரிோக 

டந்து வகோண்டோர். அரிடம் ந் பர்ச்சியும் 

கோப்தடவில்சன.’’ ன்று சிரித் முகத்துடன் 

கோணு கிழ்ச்சிரோடு வரிவித்ோர். ம் ஜி ஆச 

தற்றி ரதசிணோரன அர் முகத்தில் புன்ணசகயும் 

குலில் உற்ைோகமும் ந்துவிடுகிநது. 

1986இல் ம் ஜி ஆர் மூன்நோது முசநோக 

முனசச்ைோணதும் டோக்டர் கோணுச 

வைன்சணக்கு சத்து அருக்கு ன் 

அன்சதயும் ன்றிசயும் வளிப்தடுத்தும் 

சகயில் எரு ங்க ோசண தரிைளிக்க முடிவு 

வைய்ோர். ோசண வைய்து ந்தும் ம் ஜி ஆர் 

அச வகோண்டு ச் வைோல்லி தோர்க்கிநோர். 

ோசணச வைய்ர் இற்சகக்கு விரோோக 

அன் ோலும் தும்பிக்சகயும் எர நீபத்தில் 

இருக்கும்தடி வைய்திருந்ோர். ம் ஜி ஆர் ோசன 

சிறிோக்கி ரும்தடி வரிவித்ோர். பின்பு ம் ஜி 

ஆர் வைோல்லி திருத்ம் ரற்வகோள்பப்தட்டு 

அந் சிசன .அகோண டிவில் ந்து ரைர்ந்து. 
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டோக்டர் கோணுவுக்கு வதரி ன்றி வரிவிப்பு 

விோ டத்தி ம் ஜி ஆர் அன்பு தரிசை அளித்ோர். 

ம் ஜி ஆர் சிகிச்சை வைய்து 

இண்டோண்டுகள் கழித்து 1987இல் ருத்து 

தரிரைோசணக்கோக டோக்டர் கோணு இருந் 

ேப்தோனுக்ரக வைன்நோர். அங்கு 

ருத்துசணயில்  ம் ஜி ஆர் 

அனுதிக்கப்தட்டு ரைோசணகள் ல்னோம் 

முடிந்ண. அப்ரதோது அச தோர்த் கோணு 

‘’அருசட வைற்தோடுகளுக்கும் அருசட 

துக்கும் ந் வோடர்பும் இல்சன. அரிடம் 

இருந் உற்ைோகம் வகோஞ்ைமும் குசநவில்சன. ‘’ 

ன்தச உர்ந்ோர்.  

அர் எரு ைம்தத்ச அர்  நிசணவு 

கூர்ந்ோர். ‘’ம் ஜி ஆர் ேப்தோனில் இருந்ரதோது 

எரு ோள் ங்கள் வீட்டுக்கு ன் ைகோக்கரபோடு 

ந்திருந்ோர். ன் குடும்தத்ோருக்கு அச 

கண்டதும் எர ைந்ரோம். ங்கள் வீடு மிகவும் 

சிறிது. ேப்தோனில் ைதிோக ோழும் 

தக்கோர்களின் வதரி வீடுகள் தன 

இருக்கும்ரதோது ோங்கள் ோழ்ந் இந் 

ளிசோண வீட்டுக்கு அர் ருசக ந்து 

ங்கள் குடும்தத்திணருக்கு மிகுந் கிழ்ச்சிச 

வகோடுத்து. ன் சணவியும் மூன்று 

குந்சகளும் மிகவும் ைந்ரோப்தட்டணர்.’’  

ன்நோர். 
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கிழ்ச்சி ன்தது எரு ஆக்கப்பூர்ோண 

வோற்று ரோய் அது எருரிடம் இருந்து 

அடுத்ருக்கு வோற்றிக்வகோள்ளூம் அணோல் ம் 

ஜி ஆர் ன்ந உற்ைோக ஊற்சந தற்றி ரதசும் ரதோது 

டோக்டர் கோணுவுக்கும் க்கும் உற்ைோகமும் 

கிழ்ச்சியும் வோற்றுது ைகேம் ோரண. அந் 

உற்ைோகத்ரோடு அரிடம் இருந்து விசடவதற்று 

திரும்பிணோல் அங்ரக எரு  ஆட்ரடோக்கோர் கோணு 

கர் ரதோகனுோ ன்று ரகட்டுக்வகோண்டிருந்ோர். 

கோணு கோ அது ங்ரக இருக்கிநது அசயும் 

தோர்த்துவிடுரோம் ன்நோல் அது வைப்தோக்கம் 

ன்நணர். அற்கும் எரு னோறு உண்டு. 

வைன்சணயில் எரு ோள் ம் ஜி ஆரிடம் 

சடதோசயில் குடியிருக்கும் சினர் ோோம் 

ரோட்டத்துக்கு அருகில் உள்ப தகுதியில் குடிசை 

ரதோட்டுக்வகோள்ப அனுதி ரகட்டணர். ம் ஜி 

ஆரும் ைம்தித்ோர். அர்கள் ம் ன்றிக்கடசண 

வளிப்தடுத்தும் சகயில் அப்தகுதிக்கு ம் ஜி 

ஆர் கர் ன்று வதர் சூட்டிணர். ற்வகணர 

அங்கு ரவநோரு ம் ஜி ஆர் கர் உண்டு. அதில் 

தூத்துக்குடி முனோன் வன் ோட்டங்களிலிருந்து 

ந் கிளி ரேோசிர் ரதோன்ரநோர் குடிசை 

ரதோட்டிருந்ணர். அணோல் இந் புதி தகுதிக்கும் 

ம் ஜி ஆர் கர் ன்ந வதர் ரண்டோம் ன்று 

வைோல்லி ம் ஜி ஆர், ன் ன்றி கடசண 

வளிப்தடுத்தும் விோக அப்தகுதிக்கு டோக்டர் 

கோணு கர் ன்று வதரிடுங்கள் ன்நோர். 
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இப்ரதோதும் அஞ்ைல் துசநயில்  வைப்தோக்கத்தில் 

டோக்டர் கோணு கர் ன்ந வதர் ததிோகியுள்பது. 

க்கள் அச ரதச்சு க்கில் கோணு கர் ன்று 

ட்டும் வைோல்கின்நணர்.  இந் வித்ச எரு 

ஆட்ரடோக்கோர் ன்னிடம் மிகுந் 

வகிழ்ச்சியுடன் தகிர்ந்து வகோண்டோர். அரும் 

எரு ம் ஜி ஆர் சிகர் . வன் ோட்டத்ச 

ரைர்ந்ர்.  

ம் ஜி ஆர் சிகர்களுக்கு கோணு ன்தது 

வய்த்துக்கு உயிர் வகோடுத் வய்த்தின் 

வதர்.  

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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கோோௌோௐகினௐ உருோக்குோல் 
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5. கோோௌோௐகினௐ உருோக்குோல்  

               அன்ணமிட்ட சக, தட்டிக்கோட்டு 

வதோன்சணோ தடங்களில் வேனலிோ சட 

அதிகரித்து  முதிர் கன்னி ரதோன ரோன்றிோல் 

ம் ஜி ஆர் ணது தடங்களுக்கு எரு 

இபம்வதண்ச கோோகிோக டிக்க 

ரடிணோர். குறிப்தோக வளி ோடுகளில் ரதோய் 

டுக்கும் உனகம் சுற்றும் ோலிதனுக்கு எரு 

புதுமுகம் ரச ண உர்ந்ோர். அப்ரதோது 

ஞ்சுபோ ம் ஜி ஆருடன் டித்து ந்ோலும் 

இன்னும் வகோஞ்ைம் வைோகுைோண ோகரீகோண 

தடித் வதண்ோக இருந்ோல் வளிோட்டில் 

ோழும் கோோகன் முருகனின் வைனோபர் 

கோதோத்தித்துக்கு வதோருத்ோக இருக்கும் ன்று 

ரடி ந்ோர். அப்ரதோது அர் திர்தோர்த்து 

ரதோன எரு வதண் கிசடத்ோர். ஆணோல் அருக்கு 

சினிோ ோைசண கிசடோது. அர் ோன் னோ. 

அச சினிோ கோோகி ஆக்க ம் ஜி ஆர் 

தல்ரறு தயிற்சிகள் வகோடுத்ோர். எரு டிசகோக 

எயினோக நிற்கவும் டக்கவும் ரதைவும் ஆடவும் 

திணமும் தயிற்சி அளிக்கப்தட விங்கசப 

கோனோம்   

வரிௐம்ோவின் வெல்ம் 

இோோபுத்து ோேோவின் கபோண னோ 

வைல்ப் பூரிப்புடன் பர்ந்ர். கோவன்ட்டில் 
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பர்ப்ததிலும் கிரிக்வகட்டிலும் மிகுந் ஆர்ம் 

தடித்ர் அர் அப்தோ மிகத்தின் வதோதுப் 

தணித்துசந அசச்ைோகவும் இருந்ோர். தந் 

குதிசகள் உள்பர். னோவுக்கு தன்னிவண்டு 

திருக்கும் ரதோது அர் ந்ச 

கோனோகிவிட்டோர்.    ழு  ைரகோ 

ைரகோரிகரபோடு பிநந் னோ முல் ரிசை 

ோவிோக இருந்ரதோதும் அருக்கு  

டணத்தில் மிகுந் ஆர்ம் இருந்து. அது 

வதரிம்ோ கனோ வலுங்கு டிசகோக இருந்து 

பின்பு இந்தியிலும் டித்ோர். ோட்டி எருச 

திரும் வைய்துவகோண்டு டிப்தச 

விட்டுவிட்டோர். டிகர் ரவ் ஆணந்தின் முல் 

ஹீரோயின் இர் ோன். இருக்கு குந்சகள் 

இல்சன. ணர இர் ன் ங்சக கள் 

னோச ன் வைோந்ப் வதண் ரதோன 

கனித்துக்வகோண்டோர். னோ திசயுனகில் 

வேோலிக்க அது வதரிம்ோர 

முன்னுோோக இருந்ோக னோ வரிவித்ோர். 

கனோ ன் வைல்னப் வதண்ோகக் கருதி 

னோவுக்கு ன் வீட்டில் கிருஷ் குோர் ன்ந 

ஆசிரிச சத்து கக் ோட்டித்ச 

கற்றுக்வகோடுத்ோர்.  

அதிர்ஷ்ம் அனத்ோது 

னோ தள்ளிக்கூடத்தில் டந் கசன 

நிகழ்ச்சிகளில் ஆர்த்துடன் கனந்துவகோண்டோர். 
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அப்ரதோது எரு ோள் அதிர்ஷ்ட ரச அச 

எரு வற்றிோபரின் கண்களில் கோட்டிது. 

னோவின்  தள்ளி விோச தடம் டுத் 

புசகப்தடக்கோர் அடுத்து ோடகக் கோனர் ஆர். 

ஸ் ரணோகர் டித் ரசட  ோடகத்சயும் 

தடம் டுத்ோர். ோன் டுத் தடங்கசப 

ரணோகரிடம் கோட்டிணோர்.  அப்ரதோது இந் 

தள்ளிவிோ தடங்களும் அற்ரநோடு 

கனந்திருந்ண. அற்சநயும் தோர்த் ரணோகர் எரு 

வதண்ணின் தடத்ச தோர்த்துவிட்டு ‘’ம் ஜி ஆர் 

வளிோடுகளில் டுக்கப்ரதோகும் உனகம் சுற்றும் 

ோலிதன் தடத்துக்கு எரு புதுமுகம் ரடி 

ருகிநோர். இந்ப் வதண் தடத்ச அரிடம் 

கோட்டுரோம்’ ன்நோர். ைரிவன்று 

புசகப்தடக்கோரும் எப்புக்வகோண்டோர்.  

ம் ஜி ஆரிடம் தள்ளிவிோவில் 

டுக்கப்தட்ட தடங்கசப ரணோகர் கோட்டிணோர். 

ம் ஜி ஆர் ‘’இந் வதண்ணின் முகம் சினிோவுக்கு 

ற்நோக உள்பது. அள் அம்ோவிடம் அனுதி 

ரகட்டு ோருங்கள்’ ன்நோர். அந்ப் வதண்ணின் 

வதர்  ளினி. ரணோகர் ளினியின் அம்ோச 

தோர்த்து ம் ஜி ஆர் ன் தடத்தில் ளினிச டிக்க 

சக்க விரும்புோக வைோன்ணதும்.  அந் அம்ோ 

‚ரண்டோம் ைோர். என்தோது தடித்துக் 

வகோண்டிருக்கிநோள். ஸ்கூல்கூட முடிக்கவில்சன. 

அள் அப்தோ ோோபுத்து ோேோ. அசப 

சினிோவில் விட ணக்கு விருப்தமில்சன’’ 
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ன்நோர்.  அருகில் நின்ந ளினிச தோர்த்து 

‘’ன்ணம்ோ உணக்கு சினிோவில் டிக்க 

விருப்தோ’’ ன்று ரணோகர் ரகட்ட்தும் அந் 

வதண் ‘’ஏ ைரி’’ ன்நோர். ளினி வதரிம்ோவின் 

வைல்னப்வதண் ன்தோல் அளுக்கு 

கசனோர்ம் இருந்து. ரணோகர் ளினியின் 

அம்ோவிடம் ‘’ைரி அம்ோ நீங்கரப ம் ஜி ஆரிடம் 

ந்து உங்கள் ண்த்ச வைோல்லிவிடுங்கள்’’ 

ன்நோர். 

முோல் ெந்திப்பு 

றுோள் ளினியும் அள் அம்ோவும் 

திம் ம் ஜி ஆர் ஆபிசுக்கு ந்ணர். அப்ரதோது 

ம் ஜி ஆரும் இக்குணர் த நீனகண்டனும் 

சயில் அர்ந்து ைோப்பிட்டுக்வகோண்டிருந்ணர். 

‘’ோங்க, உட்கோருங்கள் ைோப்பிடுங்கள்’’ ன்நோர் 

ம் ஜி ஆர். ‘’இல்சன ோங்கள் ைோப்பிட்டுத்ோன் 

ந்ரோம் ன்நணர் ‘’ைரி தோைம் ைோப்பிடுங்கள்’ 

ன்நோர் ம் ஜி ஆர். இருரும் கீர அப் 

ரதோணதும் ‘’ரண்டோம் ைோப்தோடுோன் 

ைோப்பிடசனர;கீர உட்கோரண்டோம். 

ரைோஃதோவில் உட்கோருங்கள்’’ ன்நோர். 

இர்களுக்கு ைங்கடோக இருந்து அர்கள் கிர 

அர்ந்திருக்க ோம் ரைோதோவில் அர்ோ ன்று 

ங்கிணர். பின்பு ரைோதோவில் அர்ந்து தோைம் 

குடித்ணர். 
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ம் ஜி ஆர் ைோப்பிட்டு முடித்தும் 

ளினியின் அம்ோவிடம் ரதசிணோர். ‘’உங்கள் 

கசப ோன் கணோக தோர்த்துக்வகோள்ரன் 

உங்கள் ோே குடும்தத்தின் தோதரித்துக்கு 

ந்வோரு இழுக்கும் வகட்ட ரதரும் ோல் 

தோர்த்துக்வகோள்கிரநன்’ அசப டிக்க 

அனுதியுங்கள்‛‛ ன்நோர். ளினியின் 

அம்ோவுக்கு ன் கள் டிப்ததில் சிறிதும் 

விருப்தமில்சன.. அணோல் அர் ‘’ளினி சிறு 

வதண், ததிசணது து ோன் ஆகிநது. 

என்தோது தடித்துக்வகோண்டிருக்கிநோள். ஸ்கூல் 

முடிக்கட்டும்’’ ன்நோர். ளினியிடம் திரும்பி 

ம் ஜி ஆர் ‘’உணக்கு டிக்க விருப்தோ’’ ன்று 

ரகட்டோர். ‘’விருப்தம்’’ ன்று உறுதிோன் குலில் 

ளினி வைோன்ணதும் ம் ஜி ஆரின் முகம் 

னர்ந்து. ம் ஜி ஆர் ளினியின் அம்ோவிடம் 

இோகப் ரதசி அச இங்க சத்ோர். அது 

ோன் ம் ஜி ஆரின்  னித்திநச; ோே சிம் 

அல்னது ேண சிம் ன்று வைோல்னப்தடும் 

ன்ச;. திரிர அர் முன்ணோல் ரதோய் 

நின்நோலும் அர்கள் தணிந்துவிடுர் ன்று 

வைோல்து இது ரதோன்ந ைம்தங்கசப 

சத்துத்ோன்.  

ௌளினி – ல்லி -  ோோ 

ளினி ன்ந வதரில் அப்ரதோது எரு 

டிசக இருந்ோல் ம் ஜி ஆர் இந் வதண்ணின் 
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வதச ோற்ந விரும்பிணோர். ளினிச வீட்டில் 

னல்லி ன்ரந அசத்ணர். ம் ஜி ஆர் னல்லிச 

னோ ஆக்கிணோர். னோ ன்ந வதர் ‘ோர்ட அண்ட் 

ஸ்வீட்டோக’ இருப்தோல் அந் வதச 

சூட்டிணோர். ளினிக்கு னோ ன்ந வதர் 

தகோோல் ஆம்தத்தில் அச வைட்டில் 

ோோது னோ னோ ன்று அசக்கும்ரதோது 

அர் ோசரோ அசக்கிநோர்கள் ன்று 

திரும்பிப் தோர்க்கோல் இருந்துண்டு. வல்ன 

வல்ன இப்வதர் ணக்குரிது ன்ந உர்ச 

வதற்நோர்.  

ஒப்ந்ோம் வெய்து ன்? 

ம் ஜி ஆர் னோவின் அம்ோவிடம் 

‘’னோவுடன் ந்து ருடத்துக்கு எப்தந்ம் 

ரதோட்டுக் வகோள்ரோம்’’ ன்நோர். ற்கு இந் 

எப்தந்ம்? ன்று ளினியின் அம்ோ  ரகட்டோர்.  

‘’ோங்கள் எரு கோோகிச கஷ்டப்தட்டு 

தல்ரறு தயிற்சிகசப அளித்து 

உருோக்குகிரநோம். பிநகு அர்களின் 

கோல்ஷீட்டுக்கு ோங்கள் கோத்துக்கிடக்க 

ரண்டியிருக்கிநது. அணோல் ந்து ருடத்துக்கு 

எப்தந்ம் வைய்கிரநோம். அர் ங்கள் கம்வதனி 

தடங்களில் ட்டும் டிக்க ரண்டும். பிநகு 

எப்தந் கோனம் முடிந்தும் வளி கம்வதனி 

தடங்களில் டிக்கனோம்’’ ன்நோர். அது கூற்றில் 

இருந் நிோம் னோவின் அம்ோவுக்கு 
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புரிந்ோல் எப்தந்ம் சகவழுத்ோணது. அடுத் 

முசந எப்தந்ம் வைய்ரதோது ம்ஜி ஆருக்கு 

இந் சிர இல்சன. ம் ஜி ஆர் னோவின் 

அம்ோசக் ரகட்கரயில்சன. பின் ோச 

ரகட்டோர். அச பிநகு தோர்ப்ரதோம். 

புதிௐ ோம் டிக்க பணும் 

திணமும் தள்ளிக்கூடத்துக்கு ருது ரதோன 

னோ கோசன என்தது ணிக்கு தயிற்சிக்கு 

ந்துவிடுோர். அங்கு ைணப் தயிற்சி அளிக்க 

தம்வதரும் டிசக ஜி ைகுந்னோ இருப்தோர். டி. 

ைம்தந்ம் இருப்தோர். அரும் ோடக அனுதம் 

உசடர். த ோட்டிப்தயிற்சி அளிக்க 

டோயுதோணி பிள்சப ந்ோர். 

சினிோவுக்கோண டோன்ஸ் தயிற்சி அளிக்க புலியூர் 

ைரோேோ இருந்ோர் . இன்னும் தன டோன்ஸ் 

ோஸ்டர்கள் தயிற்சி அளித்ணர். இது ரதோன்ந 

தயிற்சி ோன் முன்பு ஞ்சுபோவுக்கும் 

அளிக்கப்தட்டது. ஆணோல் குந்ச ட்ைத்திோக 

இருந்து ம் ஜி ஆரின் தடக்கம்வதனியில்  ன் 

ததிணோறு தில் எப்தந்ோண ஞ்சுபோ 

ததிவணட்டு து ஆணதும் ன்சண ந் 

எப்தந்மும் கட்டுப்தடுத்ோது ன்று வைோல்லி 

ரறு கம்வதனி தடங்களில் டிக்க 

ரதோய்விட்டோர். இது ம் ஜி ஆருக்கு எரு கைப்தோண 

அனுதோக இருந்து. ஆணோல் னோ வித்தில் 

அப்தடி  டக்கவில்சன. னோ கசடசி ச 
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அது வைோல்தடி ரகட்கும் தள்ளி ோவி 

ரதோனர டந்துவகோண்டோர். இன்றும் ம் ஜி 

ஆோல் ோன் ணக்கு இந்ப் புகழும் ரதரும் 

வைல்மும் கிசடத்திருக்கிநது ன்று ன்றிரோடு 

நிசணத்து தோர்க்கிநோர். 

 

ெ்ப் யிற்சி அளித்ோ ஜி ெகுந்ோோ 
ைணப் தயிற்சி அளித் ஜி ைகுந்னோ தற்றி 

இங்கு விரிோக வைோல்ன ரண்டும். வணன்நோல் 

ப்தடிப்தட்ட தயிற்சிோபச ம் ஜி ஆர் 

னோவுக்கு நிமித்ோர் ன்தது வரி ரண்டும் 

அல்னோ. ஜி ைகுந்னோ ம் ஜி ஆரின் ோடக 
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ன்நத்தில் இடிந் ரகோபும் [இன்தக்கணவு] 

ோடகத்தில் ம் ஜி ஆருக்கு ரேோடிோக டித்ர். 

பின்பு ந்திரிகுோரி தடம் ம் ஜி ஆர் 

கோோகணோகவும் கசனஞர் ைணத்திலும் 

டுக்கப்தட்ட ரதோது ைணம் ன்நோக ரதை 

வரிந்ர் ன்தோல் ஜி. ைகுந்னோ சினிோவில் 

ம் ஜி ஆருக்கு ரேோடிோக டித்ோர். ஜி. ைகுந்னோ 

ோவணோலி ோடகத்தில் டித் அனுதம் 

உசடர். ம் ஜி ஆரும் அர் அண்ன் 

ைக்கதோணியும் இணதக்கணவு ோடகத்ச 

ோவணோலியில் டித்ரதோது ஜி ைகுந்னோ ோன் 

அர்களுக்கு சக் அருரக வ்பவு தூத்தில் 

நின்று ரதை ரண்டும் ப்தடி ரதை ரண்டும் 

ன்று டிப்ஸ் வகோடுத்ோர். இணோல்  ம் ஜி ஆர் 

‘’ைகுந்னோ ரடிரோவில் க்வகல்னோம் 

சீனிர்ப்தோ’’ ன்று வைோல்லி கிழ்ோர். இதுவி 

ஜி ைகுந்னோ ோட்டி ரச உைங்கரிடம் 

டணம் தயின்நர்.  

ஜி ைகுந்னோவின் திசயுனக னோறு ம் ஜி 

ஆருடன் வோடங்கி ம் ஜி ஆருடரணர நிசநவு 

வதற்நது. முல் தடோண ந்திரிகுோரியில் ம் ஜி 

ஆருடன் ரேோடிோக டித்ோர். ன் கசடசி 

தடோண இவீசயில் ம் ஜி ஆருக்கு ோோக 

டித்ோர். வதோதுோக ம் ஜி ஆர் ன் தடங்களில் 

ரேோடிோக டித்ருக்கு ன்னுசட 

தடங்களில் அக்கோள் அம்ோ ரடங்கசப 

அளிப்ததில்சன. ஆணோல் ஜி ைகுந்னோ ட்டும் 
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இதில் விதிவினக்கு . இர் ரிக்க்ஷோக்கோன் 

தடத்தில் ம் ஜி ஆருக்கு அக்கோோகோவும் 

டித்ோர். ஆணோன இந்ப் தடங்களில் 

இருருக்கும் ரைர்ந்து கோட்சிகள் இல்சன.  

ஜி ைகுந்னோ தச தடங்களில் ோன் 

ரதசி ைணங்கசப ற்ந இநக்கத்துடன் 

னோவிடம் ரதசி கோட்டி அச ரதோன னோவும் 

ரதசுற்குப் தயிற்சி அளிப்தோர்.  ைணத்ச 

வறும் ோபவில் ரதைக் கூடோது. அடியிற்றில் 

இருந்து குல் டுத்து உர்ச்சிகோகப் ரதை 

ரண்டும் ன்தோர். னோவுக்கு மிழ் ன்நோக 

வரியும்; தள்ளியிலும் அருக்கு வைகண்ட் 

னோங்குரஜ் மிழ் ோன்; வீட்டிலும் அர் 

ரதசுது மிர; ன்நோலும் இசவல்னோம் 

சினிோவில் ரதசுற்குரி குதிகள் ஆகோது. 

சினிோவில் எரு வைோல் உதிர்த்ோலும் அதில் எரு 

உர்ச்சி வதோதிந்திருக்க ரண்டும். ணர 

அருக்கு ஜி ைகுந்னோ மிழ் ரதைப் தயிற்சி 

அளித்ோர். 

னோவுக்கு மிழ் எலிகசப ைரிோக 

உச்ைரிக்கவும் கசடசி எலி ச ரகட்தர் 

கோதுகளில் ரகட்கும்தடி எலிக்கவும் ஜி ைகுந்னோ 

தயிற்சி அளித்து ந்ோர். அப்ரதோது சினிோவில் 

இருந் ரசட அனுதம் இல்னோ பிதன 

டிகர்கள் ைணம் ரதசும்ரதோது கசடசி எலி 

கோதில் விோது. இதில் திநசோக ரதசுதர்கள் 
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ோடக டிகர்கள் ோன். ம் ஆர் ோோ ரசடயில் 

‘ைரி’ ன்ந எற்சந வைோல்சனச் வைோன்ணோலும் 

கசடசி ரிசையில் இருப்தருக்குக் கூட அந் ைரி 

ன்தன் ‘ரி’ எலி சுத்ோக ரகட்கும் ன்று 

தோோட்டுோர்கள். ணர ஜி ைகுந்னோ ோடகக் 

கம்வதனியில் ைணப் தயிற்சி அளிப்தது ரதோன  

னோவுக்கு ைணப் தயிற்சி அளித்ோர். 

ௌடிப்பு யிற்சி 

ரோற்நமும் டிப்பும் ைணமும் 

இசந்ோல் ட்டுர  சினிோவில் வற்றி வதந 

முடியும் ன்தோல் னோவுக்கு டிப்பும் வைோல்லித் 

ப்தட்டது. ைணம் ரதசும்ரதோதும் அர் ன் 

சக கோல்கசப ப்தடி தன்தடுத் ரண்டும். 

அடுத்ர் ைணம் ரதசும்ரதோது ப்தடி அற்கு 

வஸ்தோண்ட் வைய் ரண்டும். முகதோம் 

ப்தடி இருக்க ரண்டும் ன்றும் டி ைம்தந்மும் 

ஜி ைகுந்னோவும் னோவுக்கு வைோல்லிக் 

வகோடுத்ணர். தல்கசனக்ககப் ரதோசிரிச 

எருர் எரு சினிோவில் டித்ோர். தடத்தில் அர் 

ன் ைணத்சப் ரதசும்ரதோது உர்ச்சிகோக 

ரதசுோர். ஆணோல் அர் ரதசிற்கு அடுத்ர் 

ததினளித்து ரதசும்ரதோது இர் வ்வி 

‘தோமும்’ கோட்டோல் கம்வன்று நிற்தோர். அந்க் 

கோட்சி திர்தோர்த் விசபச ற்தடுத்ோது. இந் 

நிசனச விடோல் ஜி ைகுந்ோனோ னோவுக்கு 

தயிற்சி அளித்ோர். ரகோவுக்கு முன் நிற்தது 
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கர்து, அடுத்ர் டிக்கும்ரதோது அருக்கு 

இசடயூறு இல்னோல் இருப்தது, சனட்சட 

முகத்தில் ோங்கி டிப்தது. நில் விோல் 

டிப்தது ரதோன்ந தயிற்சிகளும் அளிக்கப்தட்டண. 

ரிக்க்ஷோக்கோன் தடப்பிடிப்பு டந்ரதோது அசண 

னோ ந்து தோர்க்கும்தடி ம் ஜி ஆர் ற்தோடு 

வைய்திருந்ோர். இவ்ோறு னோவுக்கு கபப்  

தயிற்சியும் அளிக்கப்தட்டது. அருக்கு [‘’ஆன்  

ஸ்தோட் ஸ்டடி’]’மூனோகப் தடப்பிடிப்பு 

நிசனத்தில் ரடி அனுதமும் கிசடத்து. 

ௌனயில் ஒரு ௌளி்ம்  

டிசக ன்நோல் ப்தடி நிற்க ரண்டும் 

ன்வணன்ண வைய்னோம் ன்வணன்ண வைய்க் 

கூடோது ன்றும் னோவுக்கு தயிற்சி 

அளிக்கப்தட்ட்து. எரு ோள் னோ கோரில் இருந்து 

இநங்கி தட்டோம்பூச்சி ரதோன இரு சககசபயும் 

வீசி சிநகடித்துப் தநந்து ந்ோர். ஜி ைகுந்னோ 

அருக்கு எரு டிசக ன்நோல் ப்ரதோதும் 

எயினோகக் வகோடி ரதோன  டக்க ரண்டும்.  

இப்தடி இரு சககசபயும் வீசி வீசி டக்க கூடோது 

ன்தச கற்றுக்வகோடுத்ோர்.  

ம் ன் ோேம் ைன் டிவிக்கு அளித் 

ரதட்டியில் ‘எரு டிசக அழுோலும் அகோக 

இருக்க ரண்டும் சிரித்ோலும் அகோகத் ரோன்ந 

ரண்டும்’ ன்று கூறியிருந்ோர். ந் டிப்தோக 

இருந்ோலும் அதில் அகு மிளி ரன்டும் 
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ன்தது டிசகருக்கு ழுப்தடோ வதோது விதி 

ஆகும்.  

  ஜி ைகுந்னோ னோவுக்கு ரைசன கட்டி 

டப்தது ப்தடி ன்று வைோல்லிக்வகோடுத்ோர். 

ரைசனயின் முன் வகோசும் கோலில் ட்டோல் 

டப்தது ப்தடி ன்று எரு முசந வைௌகோர் 

ேோணகி ன் ரதட்டியில் குறிப்பிட்டோர். ‘ப 

வோங்கும் முன் வகோசுத்ச ரனைோக கோனோல் 

முன்தக்கோக ள்ளிதடி [த்திதடி] டக்க 

ரண்டும்.  அப்ரதோது கோலும் வரிோது. முன் 

வகோசுமும் அகோக யில் ரோசக ரதோன 

விரிந்து ரோன்றும்’ ன்நோர்.. னோவுக்கும் இது 

ரதோன்ந தயிற்சிகள் அளிக்கப்தட்டண. 

  வதோதுக்கள் முன்பு வளிப்புந 

தடப்பிடிப்பில் ப்தடி டந்துவகோள்ப ரண்டும் 

சிகர்களின் அன்பு வோல்சனச ப்தடி 

ைோளிக்க ரண்டும் ன்தசயும் இந் 

தயிற்சிகள் மூனோக னோ வரிந்துவகோண்டோர். 

வதற்நோர். 

அகோ் போோற்ம்  

னோ தோர்க்க மிகச் சிறி வதண்ோக 

இருந்ோல் அது சடச அதிகரிக்க ரண்டி 

அருக்கு திணமும் ஸ் கிரீம், தோைந்தி, அல்ோ 

ன்று சிநப்பு உவு அடிக்கடி ங்கப்தட்டது. 

பின்பு அர் ைற்று உடல் சட கூடிணோர். ‘’ணக்கு 
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ரட்ைோக நீ வரி ரண்டும் இப்தடி  எல்லிோக 

இருக்கக் கூடோது’’ ன்று அறிவுறித்தி ம் ஜி ஆர் 

அச ன்கு ைோப்பிட சத்ோர். இணோல் 

னோவுக்கு வல்ன வல்ன சினிோ டிசகக்குரி 

உடல் ணப்பும்  அகும் கர்ச்சியும் ரோற்நப் 

வதோலிவும் உண்டோயிற்று. தோைக்தி தடம் 

டுத்ரதோது கூட சிோஜி கரைன் சட 

குசநந்து கன்ணத்தில் ைச இல்னோல் ற்நனோக 

இருக்கிநோர் ன்று  வி ம் கருதிோல் அருக்கு 

மூன்று ோம் கம்வதனியில் ல்ன ைோப்தோடு 

வகோடுத்து உடம்சதத் ரற்றி சடச அதிகரித்து 

ரோற்நப் வதோலிச கூட்டிணர்.  

யிற்சிௐோல் கட்சிக்கு கினத்ோ ௌன்ன 

ண்டோயுதோணி பிள்சப த ோட்டிம் 

கற்றுக்வகோடுத்து அங்ரகற்நமும் சடவதற்நது. 

அதிமுக கட்சி வோடங்கிரதோது ம் ஜி ஆர் 

னோவிடம் ‘’நீ கட்சிக்கு ன்ண வைய் ரதோகிநோய்’’ 

ன்று ரகட்டோர் பிநகு ‘’நீ ோட்டி ோடகம் 

டத்து’’ ன்நோர். ைகுந்சன ோடகத்ச னோ 

ோட்டிோக ரசடயில் அங்ரகற்றிணோர். திருச்சி 

ரகோச தோனி துச ஆகி ஊர்களில் இந் 

ோட்டி ோடகத்ச  டத்தி அதிமுக கட்சிக்கோக 

முப்தத்சந்து இனட்ைம் ரூதோய் நிதி 

திட்டிவகோடுத்ோர். ம் ஜி ஆோல் எரு டிசகோக 

ோர்த்து டுக்கப்தட்ட னோ வோடர்ந்து அதிமுக 

கட்சிக்கும் வோண்டோற்றும் சகயில் அந் 
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தயிற்சிகள் அருக்கு உறுதிோண அஸ்திோத்ச 

அசத்துத் ந்ண. 

று ஒப்ந்ோம் 

ம் ஜி ஆர் இவ்பவு சிப்தட்டு 

உருோக்கி டிசகச முல் எப்தந்ம் 

முடிந்ோல் வளிர விட ோோய் இல்சன. 

‘ோன் என்று வைோல்ரன் நீ ைரி ன்று ட்டும் 

வைோல்ன ரண்டும்’ ன்று எரு ோள் னோவிடம் 

பீடிசக ரதோட்டோர். னோவும் ைரி ன்நோர். இது ம் 

ஜி ஆரின் எரு வோடர்பில் உத்தி. கண்ோைசண 

அைசக் கவிஞோக்கும் ரதோதும் இர ரகள்வி 

ோன் ரகட்டோர். அரும் உடரண ைரி ன்நோர். 

அதுரதோன னோவிடமும் ரகட்டோர். னோ ைரி 

ன்நோர். ம் ஜி ஆர்  று எப்தந் தத்தித்ச 

நீட்டிணோர். னோவும் சகவழுத்திட்டோர். னோ 

வோடர்ந்து டித்ோர். னுக்கு ன் டோக்டர் 

சிோ ரதோன்ந தடங்களில் அர் எப்தந்ம் ஆணது 

த்ோகிவிட்ட்து ஞ்சுபோ அந்ப் தடங்களில் 

டித்ோர் 

 ~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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சிறுருக்கும் வெவி வகோடுங்கள் 
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6.சிறுருக்கும் வெவி வகோடுங்கள் 

 

சின்்ப்ௐப சின்்ப்ௐப பெதி பகோ  

ன்று அசிபங்குரியில் தோடி தகுத்றிச 

ஊட்டி ம் ஜி ஆர்   

பகம்ோ சின்்ப்வோண்ணு பகளு -  உன்  

பகள்விக்கு தின வெோல்பன் பகளு  

ன்று கன்னித்ோயில் தோடி ைர்ச் 

சிந்சணசப் ரதோதித் ம் ஜி ஆர் அர 

சிறுர்களின் ோர்த்சக்கு திப்தளித்து உண்டு. 

ன் கோனத்துக்குப் பிநகும் ண மீோண ைசணச 

ோங்கி நிற்தர்கள் சிறுர்கள் ன்தோல் 

திசயுனகில் இருந்ரதோது ம்ஜிஆர் இண்டு  

து சிறுர்கசபத் ம்முசட சிகர்கபோக 

பர்த்வடுக்கும் முற்சியில் ஆம்த கோனம் 

முல் தீவிோக ஈடுதட்டிருந்ோர். 

சிறுர்களின் ஹீபோ ம் ஜி ஆர்  

சிறுர்கள் ன்சண ஹீரோோக ம்தத் 

வோடங்கி ோள் முல் ம்ஜிஆர் அர்களுக்கோண 

கோதோத்திங்கசப வரிவு வைய்து டிக்கவும் 

ஆம்பித்ோர். உத்புத்தின் ரதோன்ந 

ோோேோனக் கசகளில் டிப்தச அர் 

விர்த்துவிட்டோர். சிறுருக்கு ம்பிக்சக ஊட்டும் 
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சகயில் அர் ணது தடக் கசகசபயும் 

கோட்சிகசபயும் அசத்ோர். தகுத்றிவு 

ன்ணம்பிக்சக உசப்பு மிழ்ப்தற்று 

வதரிரோச ரதோற்றுல்  எழுக்கம் கட்டுப்தோடு 

ரதோன்ந விங்கசப இர் ன் தடங்களின் 

ோயினோக தோட்டுக்களின் மூனோக ஊட்டிணோர்.  
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ல்வி 

குந்சகள் ரதைத் வோடங்கிதும் 

இண்டு திரனர ன்னுசட தோடல்கசப 

தல்னவிச தோடக்கூடி சகயில் 

ஆர்முசடர்கபோக இச்சிறுர்கள் இருக்க 

ரண்டும் ன்ததில் ம்ஜிஆர் மிகவும் கண்ணும் 

கருத்துோகச் வைல்தட்டோர்.  தோடல் ஆசிரிரிடம் 

வைோல்லி தல்னவிச ளிசோக ழுதும்தடி 

கூறுோர் இணோல் சிறுர்கள் ோங்கள் 

விசபோடும் ரதோது வருக்களிலும் வீடுகளிலும் 

ம்ஜிஆரின் தல்னவிச தோடி சககசப ரலும் 

கீழுோக உர்த்தி வீசி ம்ஜிஆச ரதோனர 

டித்து கிழ்துண்டு. இந் தோடல்கள் 

அர்கசப உற்ைோகோக சத்திருந்ண. இவ்ோறு 

ன்னுசட சிகர்கசப இண்டு து முன் 

து முல் பர்த்து ந் ம்ஜிஆர் அர்களின் 

ோர்த்சகளுக்கும் அர்களின் உர்வுகளுக்கும் 

மிகுந் திப்தளித்ோர்  

ன்் ெோப்பிட்ோய்? 

எருோள் இவில் ன் ோோம் ரோட்டத்து 

வீட்டில் இருந்து ன் அசநயிலிருந்து வளிர 

ந் ம்ஜிஆர் சகயில் டோர்ச் சனட்டுடன் ன் 

வீட்சடச் சுற்றி டந்து ந்ோர்.. அங்கு 

அருசட தணிோபர்கள் ங்குற்கோண 

தணிோபர் குடியிருப்பில்  எரு வீட்டு ோைலில் 

இருந் திண்சயில் எரு சிறுன் உநங்கிக் 
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வகோண்டிருந்ோன். அசண ழுப்பி ‘’ங்ரக 

தடிக்கிநோய் ன்ண தடிக்கிநோய்’ ன்று சின 

ரகள்விகசபக் ரகட்டுவிட்டு  . அன் பின்பு 

‘’இவு ைோப்பிட்டோோ? ன்ண ைோப்பிட்டோய்’’ 

ன்று ரகட்டோர். அனும் ததில் கூறிணோன். ரறு 

தும் ைோப்பிட வில்சனோ? ன்று ரகட்டோர். 

அன் இல்சன ன்று வைோல்லி விட்டோன்.  

உடரண விறுவிறுவன்று ைசல் அசநக்கு 

ந் ம்ஜிஆர் அங்கு உநங்கிக்வகோண்டிருந் 

ைசல்கோச  ழுப்பி ‘நீ கிபம்பி ரதோ’’ ன்று 

ரகோதோகக் கூறிணோர். அந் ைசல்கோர் ணி 

ன்தர் ன்ண து ன்று வரிோரனர 

ம்ஜிஆர் வைோன்ணோர் ன்ந எர கோத்திற்கோக 

கிபம்பிப் ரதோய்விட்டோர். 

ெனௐல்கோர் ணி ட் போன் 

ம் ஜி ஆரின் வீட்டில் 24 ணி ரத்திற்கு 

எரு ைசல்கோர் ோறி ோறி ரசன 

வைய்ோர்கள். இன்று கோசன எருர் ந்ோல் 

றுோள் கோசன அர் வீட்டிற்கு ரதோய் விடுோர். 

அதிகோசன  6 ணி முல் று ோள் கோசன 6 ணி 

ச அர் ரசனயில் இருப்தோர். ம் ஜி ஆர் 

ணிச வளிர அனுப்பிசக் ரகட்ட 

அடுத் ைசல்கோர் ணது  தணிகசப மிகவும் 

கணோகச் வைய்து ந்ோர். ட்ட டு நிசியில் 

வளிரற்நப்தட்ட ணி திணமும் ம்ஜிஆர் 

கிபம்பும்ரதோது ம்ஜிஆர் கோர் அருரக ந்து 
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நிற்தோர். ஆணோல் ம்ஜிஆர் அச தோர்க்க 

ோட்டோர் அரிடம் ரதை ோட்டோர். ணி  

வீட்டுக்கு அருசட ைம்தபம் ட்டும் 

முசநோகப் ரதோய்க்வகோண்டிருந்து. இருக்குத் 

ண்டசண வகோடுத்ோல் அது குடும்தம் 

தசிோல் ோடக்கூடோல்னோ? அணோல்  

ம்ஜிஆர் ப்ரதோது ோச ரசனச விட்டு 

நிறுத்திணோலும் அர்களுக்கு வகோடுக்க ரண்டி 

ைம்தபத்ச அர்கள் வீட்டில் வகோண்டு ரதோய் 

வகோடுத்து விடும்தடி வைோல்லி விடுோர். இது 

ோோம் ரோட்டத்தில் இருந் எரு தக்கம் 

எரு ோள் ணி ரக ரகோக ந்து 

ம்ஜிஆர் கோலில் விழுந்து ‘’ அண்ர ோன் ன்ண 

று வைய்ரன் ன்று வைோல்லுங்கள் திருத்தி 

வகோள்கிரநன். ஆணோல் திணமும் தோோமுகோக 

ரதோகோதீர்கள். ன்ணோல் இந் அோணத்ச 

வதோறுத்துக்வகோள்ப முடிவில்சன’’ ன்று 

கண்ணீர் விட்டோர். அப்ரதோது ம்ஜிஆர் ‘’ோம் 

ற்கோக அல்லும் தகலும் கடுசோக உசத்து 

ரசன வைய்கிரநோம். இந் யிற்றுக்கோக ோரண. 

யிற்றுக்கு நீ ஞ்ைகம் வைய்னோோ. எரு 

சிறுனுக்கு நீ அன்சநக்கு மீன் றுல் 

சக்கோல் விட்டு விட்டோர. அது தோம் 

இல்சனோ. ோம் ல்ரனோரும் ைோப்பிட்டு விட்டு 

அனுக்கு ட்டும் அந் மீசண ோல் இருப்தது 

வகோடுச அல்னோ’’ ன்நோர். அன் பிநகுோன் 

ணிக்கு புரிந்து. ோன் அன்று எரு தணிோபர் 
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கனுக்கு மீன் சக்க நந்து விட்டது 

நிசணவுக்கு ந்து.  உடரண அர் ‘’அண்ர 

ன்சண ன்னித்து விடுங்கள். ோன் அன்சநக்கு 

நந்து விட்ரடன். இனி ோன் கணோக 

தரிோறுரன். ோருக்கும் ந் உசயும் 

சக்க நக்க ோட்ரடன்’’ ன்று ன்னிப்பு 

ரகட்டோர். பிநகு ம்ஜிஆர் அச மீண்டும் 

தணியில் ரைர்த்துக் வகோண்டோர்.  

 

  அன்று முல் ோோம் ரோட்டத்தில் 

சிறுர்களுக்கு தரிோறும் ரதோது எவ்வோரு 

உசயும் வதசயும் வைோல்லி வைோல்லி 

தரிோறுோர்கள். ம்பி இது ட்டன்; இது சிக்கன்; 

இது முட்சட ன்று வைோல்லி அர்கள் நிசணவில் 

இருத்துோர்கள். அர்கள் நந்து விடக்கூடோது 

ன்தற்கோக அப்தடிச் வைோல்லி தரிோறுோர்கள். 

ல்ரனோருக்கும் ைோண உவு தரிோநப் 

தடுகிநது ன்ததில் ம்ஜிஆர் கணோக 

இருப்தோர். 
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  சிறுணோக இருந்ோலும் அணது 

வைோல்லுக்கு திப்தளித்ர் ம் ஜி ஆர். சிறுன் 

ோரண ன்று விட்டுவிடோல் அணது வைோல்சன 

ரகட்டு ல்ரனோருக்கும் ைோகப் தரிோநப்தடோ 

ரதோது தணிோபர்கசபக் கண்டித்து  மீண்டும் 

முசநோக தரிோறும்தடி அர்கசப திருத்திணோர்.  

எரு சிறுன் ோரண  அன் ரதச்சை ம்பி 

வதரிர்கசப கண்டிப்தோ? ண்று ம் ஜி ஆர் 

நிசணக்கவில்சன. ‘’ரோ யிற்றுக்கு 

ைோப்பிட்டோன் தூங்குகிநோன்’’ ன்றும் ம் ஜி ஆர்  

கருவில்சன.. தன முனோளிகள் ோம் வகோடுக்கும் 

ைம்தபத்ச ரதோணோல் ரதோகிநது ன்று ர்ம் 

வைய்து ரதோனர நிசணத்து ருகின்ந இந் 

உனகத்தில் ன்னுசட ரசனக்கோனின் 

கனும் ன்சணப் ரதோல் ல்ன உவு உண் 

ரண்டும் ன்ததில் ம்ஜிஆர் அக்கசந வகோண்டு 

இருந்து விப்பிற்குரிோகும்.  

ோட்டுக்கோன் ன்ோல் இப்ோ? 

  இதுரதோன்ந எரு ைம்தம் வதரி 

தணிோபருக்கும் டந்துள்பது எரு ோடு 

ரய்க்கிந இசபஞனுக்கு தச ரைோறு 

ரதோட்டோர் ைசல்கோர் ன்தற்கோக அன் 

ைசல்கோரிடம்  ைத்ம் ரதோட்டோன். அன் 

‘’ணக்கும் ம்ஜிஆர் ோன் முனோளி உணக்கும் 

ம்ஜிஆர் ோன் முனோளி’’ ன்று அன் 

ரகட்டோன் அந் ைத்த்சக் ரகட்ட ம் ஜி ஆர் 
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ைசல்கோரிடம் ரகோபித்து அசண ட்டும் 

ன் தோதட்ைோக டத்துகிநோய்  ன்று திட்டிணோர். 

உடரண ரதோய் ைசல்கோச ரசனச 

விட்டு அனுப்பி விட்டோர் சிறுன், வதரிர் 

ைசல்கோர், ோடு ரய்ப்தர், தணிோபர், 

அர்களின் பிள்சபகள், ண ல்ரனோருக்கும் எர 

ோதிரிோண உவு தரிோநப்தட ரண்டும் 

ன்ததில் ம் ஜி ஆர் கண்டிப்புடன் 

வைல்தட்டோர்.  
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ெர்க்கஸ் சிறுமிக்கு ென்ோ்ம் 

சிறு தில் யிற்று தோட்டுக்கோக ோடகக் 

கம்வதனியில் ரைர்ந்து ோசப் பிரிந்து விர்த்து 

ங்கி டித்துந் துக்கத்ச நிசணத்து அர் ன் 

ோழ்ோளில் கனங்கோ ோள் கிசடோது. ந் 

சிறுரணோ சிறுமிரோ தசிோல் ோடிணோலும் 

யிற்றுப்தோட்டுக்கோக ருந்திச் சிப்தட்டோலும் 

அருக்கு ணம் வதோறுப்ததில்சன. 

 எருமுசந அர் ரக ஆர் விேோவின் 

கர் ரனோயும் ோர் ரகோழிக்ரகோட்டில் 

கட்டியிருந் எரு திசங்கத்ச திநந்து சக்க 

கோரில் ரதோய்க்வகோண்டிருந் ரதோது ழியில் எரு 

சிறுமி சபத்திற்குள் ன்சண நுசத்து 

வளிர ந்து ைர்க்கஸ் வைய்து வகோண்டிருந்ோள். 

அசபப் தோர்த்தும் அருசட  ணம் 

ருந்திது. ன் சிறு து ோட்கள் அர் 

நிசணவில் ட்டிப்தோர்த்ண. அது ரகபப் தகுதி. 

அர் கோச விட்டு உடரண இநங்கி அந் 

சிறுமிச அருகில் அசத்து அள் சகயில் நூறு 

ரூதோச வகோடுத்து அசப ோழ்த்தி விட்டுப் 

புநப்தட்டோர்.  

ங்கு சிறுர்கள் சிப்தட்டோலும் 

அருக்கு ன்னுசட இபம் தரு ோட்கள் 

நிசணவிற்கு ந்து ணச ோட்டும் அந்ச் 

சிறுர்களுக்கு ரனும் உவி வைய்ோல் எழி 

அர் ணம் அசதி அசடோது. 
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கொனும் ன்வியும்  இனொந்து ... 

ம்ஜிஆர் ோய் இருந்தும் இபம் தில் 

ோச பிரிந்திருந்ோர். ந்சசப் தற்றி ந் 

நிசணவும் அரிடமில்சன. இண்டு திரனர 

அர் ந்ச இநந்துவிட்டோல் ந்சயின் 

அன்சத அனுதவிக்கும் தோக்கிம் அருக்குக் 

கிசடக்கவில்சன. ணர அர் ந்சயும் 

குந்சயும் அல்னது ந்சயும் ோயும் 

குந்சயும் ண இருப்தச தோர்க்கும் ரதோது 

மிகுந் கிழ்ச்சி அசடோர்.  

கனும் சணவியும் இசந்து வைல்ன 

ரண்டும் ன்தற்கோகத்ோன் அர் சைக்கிளில் 

டபுள்ஸ் ரதோகும் உரிசச ங்கிணோர். 

அதுச சைக்கிளில் டபுள்ஸ் ரதோது ைட்டப்தடி 

குற்நோகக் கருப்தட்டது. ணக்குக் கிசடக்கோ 

இபம்தருக் குடும்த ோழ்க்சகச ற்நர்கள் 

அனுதவிக்க ரண்டும் ன்று அர் 

ஆசைப்தட்டோர். 

எரு குடும்தத்தில் உள்ப அசணரும்  

அன்பும் வதோறுப்பும் வகோண்டிருந்ோல் ட்டுர 

அந்க் குடும்தத்தில் பிள்சபகள் ல்ன 

அன்புள்பமும் உடல் தனமும் வகோண்டர்கபோக 

உருோோர்கள் ன்தது ைோன்ரநோர் கருத்து. 

இசண ம் ஜி ஆர் ணது தடப் தோடலில் 
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அன்ன்யிம் நீ அன்ன ோங்கோம்  

ோந்னோயிம் நீ அறின ோங்கோம் 

இண்டும் இருந்ோோல் பன ோங்கோம்  

பன ோங்கி்ோல் ஊன ோங்கோம்  

ன்று தோடி இருக்கிநோர். ஆக எரு குடும்தத்தில் 

அன்சணயும் ந்சயும் ை தங்கும் வதோறுப்பும் 

உசடர் ஆர். இர்களில் எருர் 

இல்சனவன்நோலும் அடுத்ருக்கு அது 

இட்சடச் சுசோகப் ரதோய்விடும். இச 

ன்குர்ந் ம் ஜி ஆர் ண தவிக் கோனத்தில் 

சணவி ரசன தோர்க்கும் இடத்துக்கு கரும் 

ரசன ோற்நல் ோங்கி வகோள்பனோம் ன்று 

ஆச பிநப்பித்ோர். குடும்தம் ன்தது கூட்டு 

ோழ்க்சக ,. னித்னிோக ோழ்து குடும்தம் 

ஆகோது ன்ந கருத்தில் ஆோண ம்பிக்சக 

வகோண்டர் ம் ஜி ஆர்.  

ோோய் ோந்னோயிமிருந்து வறு் 

ஆணந் ரேோதி தடத்தில் ம் ஜி ஆர் 

உடற்கல்வி ஆசிரிோகவும் கனஹோைன் அர் 

தள்ளியில் தடிக்கும் ோணோகவும் 

டித்திருப்தோர். அப்ரதோது எரு சிறுன் தள்ளிக் 

கட்டம் வைலுத் தமில்சன ன்று ம் ஜி 

ஆரிடம் ந்து வைோல்ோன் . ம் ஜி ஆர் தம் 

வகோடுப்தோர். அன் இற்கு முன்பு நீங்கள் 

வகோடுத்சயும் ோன் திருப்பி வில்சன 
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ன்தோன்.  அந் சிறுர்கள் ரதோணதும் கல் ம் 

ஜி ஆரிடம் ரதசும்ரதோது ம் ஜி ஆர் ண 

வதற்ரநோச தற்றி கூறுோர். ‘’ன் அப்தோ 

வ்பரோ ைம்தோதித்ோர் அவல்னோம் 

ப்தடிரோ ரதோச்சு. ஆணோல் ங்கம்ோ ணக்கு 

ல்னச ல்னோம் வைோல்லிக் வகோடுத்ோங்க. 

அவல்னோம் ன் கிட்ட இருக்கு. நீயும் ல்னச 

ல்னோம் கத்துக்ரகோ. அது உன்கிட்டர 

இருக்கும்’’ ன்தோர். இது அர் ோழ்வில் டந்து 

ோன்.  
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வதற்ரநோர் பிள்சபகளுக்கு ரைர்த்து சக்க 

ரண்டிது வைோத்து சுகம் அல்ன. ல்ன 

டத்சச பிநருக்கு உவும் ணப்தோன்சச, 

ல்ன  கருத்துக்கசப,  ம்பிக்சகச 

அர்களுக்குக் வகோடுக்க  ரண்டும். அச 

கோனத்ோல் அழிோல் அர்கள் உடனிருந்து 

அர்கசப ல்ழியில் ம்பிக்சகரோடு 

அசத்துச் வைல்லும். இது அர் ோழ்வில் 

கண்டுர்ந் உண்ச; அர் தடத்திலும் 

ைணோக அசக்கப்தட்டது.    

ோந்னோனௐ வெோந்ோ ஊருக்கு இம் ோற்றுங்கள்  

ம் ஜி ஆர் முனசச்ைோக இருந் ரதோது 

எரு சிறுன் அருக்கு எரு கடிம் 

ழுதியிருந்ோன். அந்க் கடித்தில் ன்னுசட 

ந்ச வகு வோசனவிற்கு இடோற்நம் 

வைய்ப்தட்டோல் அச திணமும் தோர்க்க 

முடிவில்சன ன்றும் ோம் எரு முசந ோன் 

அோல் வீட்டுக்கு  முடியும் ன்றும் அணோல் 

ன் ந்சசப் பிரிந்து ோன் ோடுோகவும் 

அன் எரு இன்னண்ட் கோகித்தில் கடிம் ழுதி 

ரதோட்டோன். அன் அக்கடித்தில் ம்ஜிஆர் 

ரகோட்சட வைன்சண ண முகரி 

ழுதியிருந்ோன். இந்க் கடித்ச தோல்கோர் 

ரகோட்சடயில் ரைர்த்துவிட்டோர்; ரகோட்சடயில் 

உள்ப அதிகோரிகள் ம்ஜிஆர் தோர்சக்கு சத்து 

விட்டணர்; 
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 கடித்ச தடித்துப் தோர்த் ம் ஜி ஆர் அது 

குறித்து விைோரித்ோர். திருச்சி ோட்டத்சச் 

ரைர்ந் குரும்தலூரில் இருந்து இச்சிறுனின் 

ந்சச கரூர் தக்கத்தில் உள்ப தஞ்ைப்தட்டிக்கு 

ோற்றி விட்ட கசன அறிந்ோர். அன் 

கடித்தில் ‘’திணைரி அப்தோ ோத்திரி வீட்டுக்கு ர்ந 

ோதிரி ரசன வகோடுத்ோல் வோம்த ல்னோ 

இருக்கும், ோனும் ோத்திரி தமில்னோல் 

அோல் இருப்ரதன்’’ ன்று ழுதியிருந்சப்  

தடித்தும் அர் ணம் ோடிது. ந்சசப் 

பிரிந்து ோழ்ன் சித்ச ம் ஜி ஆர் ன்கு 

உர்ந்ர் ன்தோல் அச்சிறுனின் 

ரசணயும் கண்ணீரும் அருக்குப் 

புரிந்து.உடரண அச்சிறுனின் ந்சச  அர் 

ற்கணர ரசன தோர்த்து ந் ஊருக்கு ோற்றி 

விடும்தடி தரிந்துசத்ோர். அத்துடன் அன் 

இவில் னிோக இருப்தது தோய் இருந்து 

ன்று கூறி கோத்சயும் அதிகோரிகசபக் 

வகோண்டு ரகட்டறிந்ோர். 

சிறுனும் அன் ோயும் ோழ்ந்  அந் 

ஊரில் கடுசோண ண்ணீர் தஞ்ைம் ன்தோல் 

அங்குள்ப வதண்கள் இவில் தக்கத்து ஊருக்குப் 

ரதோய் அங்கு உள்ப கிறுகளில் ண்ணீர் ஊந 

ஊந இசநத்துக் வகோண்டு ருோர்கள். ணர 

இச் சிறுனின் ோய் இவில் ண்ணீர் 

வகோண்டு தக்கத்து ஊருக்கு ரதோோல் ன் 

ோய் திரும்பி ரும்ச இச்சிறுன் 
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தந்துவகோண்ரட இருப்தோன். தூங்கிக் 

வகோண்டிருக்கும் ன் ம்பிக்கு கோனோக வீட்டில் 

அசண தோர்த்துக்வகோண்ரட உட்கோர்ந்து 

இருப்தோன். இந் துன்தத்சயும் விைோரித்றிந் 

ம்ஜிஆர் உடரண அந் ஊரில் உள்ப ல்னோ 

கிறுகசபயும் தூர்ோச் வைய்து ஆப்தடுத்தி 

ஆழ்துசபக் கிறுகள் அசத்து அங்ரகர 

ண்ணீர் கிசடக்கும்தடி வைய்ோர். 

  ம் ஜி ஆர் ‘’எரு சிறுன் ோரண! 

அனுசட கடித்ச ல்னோம் வதரிது தடுத் 

ரண்டுோ ன்று கருோல் அந் கடித்தில் 

வைோல்னப்தட்டிருந் வித்சயும் கடிம் 

ழுதினின் ணம் தட்ட ரசணயும் 

ன்னுசட ரசணச கருதி அசண ோற்றி 

அசத்ோர். இன்சநக்கு ரகப முல்ரின் எரு 

சிறுமி வதர் வைோல்லி அசத்சயும்  

அருகில் வைன்று ரதசி வைய்திசயும் அறிந்து 

மிகத்தில் உள்பர்கள் கிழ்ச்சி 

அசடகின்நணர்; விந்து ரதோகின்நணர். ஆணோல் 

ம்ஜிஆர் முனசச்ைோக இருந் கோனத்தில் எரு 

சிறுன் ழுதி கடித்ச தடித்துப் தோர்த்து 

அர் அணது குசநசத் தீர்த்து சத்ோர் 

ன்தச அறியும்ரதோது ம்ஜிஆர் ‘’உருவு கண்டு 

ள்போச ரண்டும் ன்ந ள்ளுரின் 

ோக்கிற்கிங்க சிறிர் ன்ந வதரிர் ன்ந 

ரதம் இன்றி அசணருக்கும் உவி வைய்ோர் 

ன்தச அறிகிரநோம். 
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ம் ஜி ஆரின் திசப்தடங்களில்ரும் 

சிறுர்கள் அர் நிே ோழ்வில் கண்ட சிறுர்கள் 

ண அசணரிடமும் அர்களின் திப்சத 

உர்ந்ோகர அர் டந்து வகோண்டோர். 

சிறுன் ோரண ன்று அப்ரதோதும் அர் 

அனட்சிப்தடுத்திதில்சன.   ணர அர் 

தடங்கசப தோர்த் சிறுர்கள் இன்று 

வதரிர்கபோண பின்பும் ண பிள்சபகளுக்கு 

அர் தடத்தின் சிநப்புக்கசப டுத்துச் வைோல்லி 

அப்தடங்கசபப் தோர்க்க ஊக்கம் அளிக்கின்நணர். 

இவ்ோறு ம் ஜி ஆர் தடங்களின் சிகர்கள் 

சனமுசந சனமுசநோக வோடர்கின்நணர். 

இப்ரதோது வைன்சணக்கு அருகில் உள்ப 

திருநின்நவூரில் ம் ஜி ஆருக்கு ரகோயில் கட்டி 

ரர்த்தி கடன் வைலுத்தும் நிசனக்கு ம் ஜி ஆர் 

ைசண ம் ஜி ஆர் ழிதோடோக உர்ந்துவிட்டது.  

  

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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சிறுருக்கும் திப்ளித்ோர் 
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7. சிறுருக்கும் திப்ளித்ோர்  

இன்சந சிறுர்கள் ோசப 

இசபஞர்கள் அர்கரப  இந்திோவின் ோசப 

தூண்கள் ன்தச ன்கு உர்ந் ம்ஜிஆர் சிறு 

திரனர ணது தடங்களின் மூனோக 

அர்களுக்கு ல்வனோழுக்கத்சயும் 

தகுத்றிசயும் சுரிோசசயும் கற்றுத் 

ரண்டும் ன்ததில் தீவி ஆர்மும் அக்கசநயும் 

வகோண்டிருந்ோர். அர் சிறுர்களிடம் கோட்டி 

அன்பு அர்களுக்கு அளித் திப்பு ஆகிச 

குறிப்பிடத்க்கோகும். 

சிறுன் பச்னெ பகட்டு சின்் கோருக்கு ோறிௐ 

ம் ஜி ஆர்  

  1960களில் ப்சபவுத் கோர் 

தக்கோர்களிசடர மிகவும் பிதனோயிற்று. 

அப்ரதோது ரகோடம்தோக்கத்தில் ரம்தோனம் 

கிசடோது. இயில் ரும்ரதோது ரகட் 

ரதோட்டுவிடுோர்கள் ண்டி ோகணங்கப நின்று 

இயில் ரதோண பின்பு ரதோக ரண்டும். எரு ோள்  

ம்ஜிஆர் கோரில் ரும்ரதோது ரகோடம்தோக்கம் 

இயில்ர ரகட் யில் ருற்கோக 

அசடக்கப்தட்டிருந்து. அப்ரதோது அர் 

கோருக்குள் அர்ந்து ரகட் திநப்தற்கோண 

கோத்துக்வகோண்டிருந்ோர். அந் ைம் அங்கு ந்து 

வளிர அந் கோசச் சுற்றி தோர்த் எரு சிறுன் 

ன் ண்தனிடம் ‘’தோத்திோடோ எர எரு ஆளுக்கு 
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வ்பவு வதரி கோர்’’ ன்று வைோன்ணோன். 

இசக் ரகட்டதும் ம்ஜிஆருக்கு ஏர் உண்ச சுள் 

ன்று உசநத்து. 

  எரு னினினுக்கு ைதிகள் ரசோன். 

ஆணோல் அந் ைதி ஆடம்தோக இருக்கக்கூடோது 

ன்தச உர்ந்ோர். அன்று முல் அர் 

ப்ரதோதும் சிறி அம்தோசிடர் கோரிரனர 

ரதோச ன் க்கோகக் வகோண்டோர். அர் 

முல்ர் ஆணதும் அசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அசு கோர் 

கண்டைோவில் சின ைம்  ரதோணதுண்டு. 

அருசட வைோந் பிோங்களுக்கும் கட்சி 

தங்களுக்கும்  அர் ணது ம் ஸ் க்ஸ் 4777 

ன்ந ண்ணுள்ப நீனநிந கோசர தன்தடுத்தி 

ந்ோர். அந்க் கோர் இன்று அருசட நிசணவு 

இல்னத்தில் அர் நிசணோக 

சக்கப்தட்டுள்பது. 

ம்ஜிஆர் அவரிக்கோவில் சிறுநீக ோற்று 

அறுச சிகிச்சை வதற்று 1985இல் ேணரி ோம் 

வைன்சணக்குத் திரும்பி ரதோது அருக்கு ரோய்த்  

வோற்று ற்தடோல் இருக்க தோதுகோப்தோக 

அசத்துச் வைல்ன அசச்ைர் முத்துச்ைோமியும் ஆர் 

ம் வீப்தனும் எரு கோச வீண முசநயில் தன 

ைதிகரபோடு ோரித்து வகோண்டு ந்து விோண 

நிசனத்தில் நிறுத்தி இருந்ணர். ஆணோல் அர் 

ரசடச விட்டு கீர இநங்கிதும் ோன் 

ப்ரதோதும் தம் வைய்யும் அம்தோசிடர் கோர் 
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ோன் ரண்டும் ன்று ரகட்டோர். உடரண அந் 

தச கோர் சக்கப்தட்டு அர் அந் 

கோரில் ன் விட்டுக்குச் வைன்நோர். 

 

எரு சிறுன் ரோ விசபோட்டுத்ணோக 

வைோல்கிநோன் இற்குப் ரதோய் இவ்பவு திப்பு 

வகோடுக்க ரண்டுோ ன்று ரோசிக்கனோம். 

ற்நர்கள் அப்தடித்ோன் ரோசித்திருப்தோர்கள். 

ஆணோல் ைர் வகோள்சகயில் ம்பிக்சக உள்ப 

ம்ஜிஆர் ன்னுசட ரசக்கும் அதிகோக 

ைதிகசப ரைர்த்து சத்துக்வகோள்து 

ோவதரும் குற்நம் ன்றும் அது எரு ரைத் 

துரோகம் ன்றும் ம்பி ந்ோர். இந்க் கருத்ச 

அர் ற்நர்களிடமும் தகிர்ந்துவகோண்டோர். 

ோம் ைதிோக ோழ்தில் று 

கிசடோது. ம்முசட உசப்சதக் வகோண்டு 

ோம் ருோணம் ஈட்டி அதில் க்கு ரசோண 

ைதிகசப ற்தடுத்திக் வகோள்தில் று 
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என்றும் இல்சன. ஆணோல் ைதி ன்ந வதரில் 

வீண் ஆடம்தங்களுக்கு இடம் வகோடுக்கக் கூடோது 

ன்ததில் உறுதிோக இருந்ோர்.  இன்று ச 

அர் வீட்டில் குடி நீர் ைதி கிசடோது. கிற்று 

நீச ோன் குடிக்கின்நணர். சயில் ோர்பில் 

ததிக்கவில்சன. சிவன்ட் பம் ோன். சிறு நீக 

ோற்று அறுச சிகிச்சை வைய்து திரும்பும் ச 

அர் அசநயில்   சி கிசடோது. லிப்ட் 

கிசடோது. அர் ோடியில் உள்ப ண அசநக்கு 

தடிகளில் விசந்ரறி வைல்ோர்.  

னிப்தட்ட முசநயில் ம்ஜிஆர் எரு கோர் 

பிரிர். ோட்ச் பிரிர். ோருதி கோர் அறிமுகோண 

ரதோது முலில் ததிவு வைய்ர்கள் ம் ஜி ஆரும் 

வேனலிோவும் ன் டி ஆரும் ன்தர். அரிடம் 

தன சகோண கோர்கள் இருந்ோலும் அற்சந 

அர் வீட்டிணர் எவ்வோரு ரசக்கோகவும் 

தன்தடுத்தி ந்ணர். இப்ரதோது வைன்சணயில் 

டந் கோர் கண்கோட்சியில் ம் ஜி ஆரின் கோரும் 

இடம்வதற்நது. ம் ஜி ஆர் ந்து தத்துக்கு 

வதோது ேணங்கள் த்தியில் ரும் வதோழுது 

சகளின் ணம் ற்கும்தடி ப்ரதோதும் ணது 

அம்தோசிடர் கோரில் ந்ோர். அர் கோச 

அசடோபம் கண்டு வகோண்டு க்கள் அந்க் 

கோச சூழ்ந்துவகோள்ளும் அபவுக்கு அர் அந் 

எர கோரில் தணித்ோர்.  



Tamil Heritage Foundation International

  

107 
 

எரு சிறுநின் எற்சநச் வைோல் அரிடத்தில் 

இத்சக சிநப்தோண ோற்நத்ச உர்ச 

ற்தடுத்திது. ‘’ல்  வரிது ோோன கிழ் 

இனிது கந்ோம்’’ ன்ததுரதோன சிறுனின் வைோல் 

அவ்சக்கு கிசடத் முருகனின் ோக்கு ரதோன 

ம் ஜி ஆருக்கு ளிசோக ோக் கற்று ந்து. 

அர் அந் வைோல்சன ண தடிப்பிசணோக்கி 

வகோண்டோர். ற்நர்கள் சிறுனின் கருத்ச  

உோசீணப்தடுத்தி இருப்தர். இது ோன் 

ற்நர்களுக்கும் ம் ஜி ஆருக்கும் உள்ப 

ரறுதோடு 

ம் ஜி ஆர் நுற்ோண்டு ோோல் உன 

ம்ஜிஆர் சிறுர்களின் மீது வகோண்டுள்ப 

அன்சதயும் திப்சதயும் கருத்தில்வகோண்டு 

ம்ஜிஆர் நூற்நோண்டு தோல் உசந 

ோரிக்கப்தட்டது. இந் தோல்து உசநக்கோண 

டிசப்சத எரு ரதோட்டி சத்து அசு 

ரர்ந்வடுத்து. அப்ரதோது ரகோசயில் உள்ப சி 

ஸ் அகோடமியின்  ஏவி ஆசிரிர் முத்சு  முல் 

தரிசு வதற்நோர். அர் சந்து வகோடுத் 

ஏவிம்ோன் தோல் உசநயில் இடம்வதற்நது. 

தரிசு வதற்ந ஏவித்தில் ம்ஜிஆர் 

ன்னுசட எரு சகயில் எரு சிறுமிச தூக்கி 

சத்துக் வகோண்டு று சகோல் அருகில் நிற்கும் 

எரு சிறுசண அசத்து இருப்தோர். ரலும் 

சிறுமி சிறுன் ஆகி இருர் சககளிலும் எரு 
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சிரனட்  இருந்து. அந் சிரனட்டில் நூற்றுக்கு 

நூறு ன்று எரு திப்வதண் ழுப்தட்டிருந்து. 

இருரும் அசுப் தள்ளி ோர் சீருசடயில் 

இருந்ணர்.. ம் ஜி ஆரின் அன்புக்கும் 

அக்கசநக்கும் உரி அசு தள்ளி ோர்கள் 

நூற்றுக்கு நூறு திப்வதண் ோங்குர் ன்ந 

சிநப்தோண கருத்ச இப் தடம் உர்த்திோல் 

இந்ப் தடர தரிசு வதறும் குதிசப் வதற்நது. 

இசண ஏவிர் முத்சு ணது ரதட்டியில் 

திணனர் ோளிழில் குறிப்பிட்டுள்போர்  

 

இரசு கிறிஸ்து சிறுர்கசப 

ன்னிடத்தில்  விடுங்கள் ன்று வைோன்ணது 

ரதோன  ைமுோத்தில் ோற்நத்ச வகோண்டு 

நிசணக்கும் வதரிர்கள் அற்கோண விசகசப 

இபம் பிஞ்சுகளின் வஞ்ைங்களில் விசக்கர 

விரும்புகின்நணர். 
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இெ கோணி திட்ம் 

இனை சீருசட. ைத்துவு. தோடப் புத்கம் 

ரதோன்ந தன ைதிகசப தள்ளி ோர்களுக்கு 

அர்களின் வதற்ரநோரின் ச 

திர்தோர்க்கோல் அச ன்னுசட கடசோக 

நிசணத்து ம் ஜி ஆர் வைய்து வகோடுத்ோர். இன்று 

தள்ளி ோர்களுக்கு ததிவணட்டு இனைப் 

வதோருட்கசப அசு ங்குகிநது.  

 

ம் ஜி ஆருக்கு தள்ளிச்சிறுர்களுக்கு 

கோலுக்கு வைருப்பு வகோடுக்க ரண்டும் ன்ந 

ண்ம் ரோன்றிது. ஆணோல் அத்திட்டத்ச 
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நிசநரற்றுற்குள் அர் கோனோகிவிட்டோர். 

ணர அத்திட்டத்ச அது சணவிோர் 

முனசச்ைோணதும் நிசநரற்றிணோர் 

அருசட சணவி ேோணகி ோச்ைந்தின் ணது 

தவிக் கோனோண 28 ோட்களில் நிசநரற்றி 

தனுள்ப அசுத் திட்டம் இனை கோனணி 

திட்டோகும். 

ம் ஜி ஆர் வெருப்பு ோங்கிௐ கனோ 

ம்ஜிஆர் ஆறு தில் தள்ளிக்கூடத்திற்கு 

வைல்லும்ரதோது அர் கோலுக்கு வைருப்பு 

கிசடோது. வதோடிக்கற்கள் அர் பிஞ்சு கோலில் 

குத்தி ரதோது அருக்கு கடும் லி டுத்து. 

வோண்டி வோண்டி டந்தடி தள்ளிக்குச் 

வைன்நோர். அப்ரதோது அர் ன்னுசட 

பிச்ைசணக்கு எரு தீர்வு கோ முடிவு வைய்ோர். 

கோலுக்கு எரு வைருப்பு ோங்க ரண்டும் ன்று 

திட்டமிட்டோர். இந் நிகழ்ச அர் ன் 

ோழ்க்சக னோற்றில் விரிோக விபக்குகிநோர்.  

திணமும் சிறுகச் சிறுக கோசு ரைர்த்து எரு ோள் 

ன் ண்தன் ரகோதோல்ைோமி ன்தசண 

அசத்துக்வகோண்டு வைருப்பு கசடக்கு ரதோய் 

வைருப்பு ோங்கி ந்ோர். ரகோதோல்ைோமி வைருப்பு 

சப்தரிடம் விசன ரதம் ரதசி வைருப்பு 

ோங்கிக் வகோடுத்ோன். வீட்டுக்கு வைருப்புப் 

ரதோட்டுக் வகோண்டு ந் கசண தோர்த் ைத்ோ 

அம்சோர் ‘வைருப்பு ோங்க உணக்கு கோசு து?’ 



Tamil Heritage Foundation International

  

111 
 

ன்று அட்டிணோர்.  ம் ஜி ஆர் டந்ச 

வைோல்லி ோயின் தோோட்சட வதற்நோர்.  

அண்ோ அர்கள் முனசச்ைோக இருந்  

கோனத்தில் அசச்ைர் தவிக்குரி அந்ஸ்து 

நிசநந் சிறு ரைமிப்பு துச சனர் தவிச 

ம் ஜி ஆருக்கு ங்கி வகௌவித்ோர். அப்ரதோது 

ம் ஜி ஆர் சிறுர்களிடம் சிறு ரைமிப்பின் 

அசித்ச உர்த்தி ரைமிக்கும் தக்கத்ச 

ஊக்குவித்ோர். சிறு ரைமிப்பு சிக்கணம் ன்ததில் 

ம்பிக்சகயும் தயிற்சியும் உள்பர் ம் ஜி ஆர். 

தத்தின் திப்பு வரிந்ர்.  

ம்ஜிஆர் முனசச்ைோக இருந் ரதோது 

1983 இல் இந் ண்தர் ரகோதோனைோமி ரதோய் 

ரரில் ைந்தித்ோர். அர் அர ஊரில் 

கும்தரகோத்தில் ரகோயில் கக்கோக தணி 

வைய்து வகோண்டிருந்ோர் இந் ண்தர் ரகோதோல் 

ைோமி ோன் வைருப்பின்  விசனச குசநத்து ரதசி 

ம் ஜி ஆருக்கு ோங்கிக் வகோடுத்ோர்  

இன்றும் வோோரும் சிறுகுந்னோ சிகர்கள் 

1985 கிறிஸ்துஸ் ோள் அன்று ம்ஜிஆர் 

இநந் வைய்தி அதிகோசன 4 ணிக்கு 

வைன்சணசச் சுற்றியுள்ப ோட்டங்களில் 

தத் வோடங்கிது. அப்ரதோது நிசந னோரிகள் 

அண்ோ திமுக வோண்டர்கசபயும் ம்ஜிஆர் 

சிகர்கசபயும் ற்றிக்வகோண்டு வைன்சணச 
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ரோக்கி றுோள் டக்க இருந் ம்ஜிஆர் 

ருத்துப் தல்கசனக்கக திநப்புவிோவிற்கோக 

ந்து வகோண்டிருந்ண.  விழுப்பும்  

வைங்கல்தட்டு ோட்டங்களில் ந்ரதோது 

ம்ஜிஆரின் சநவுச் வைய்தி ரகட்டு தனரும் 

அதிர்ச்சியுற்று கண்ணீர் சிந்திணர். அந் அதிகோசன 

ரசபயில் ரதப்தர் வதோறுக்கி வகோண்டு ந் 

சிறுமி ம்ஜிஆரின் ைோச ரகட்டு அழுதடிர 

எரு ைத்தி ோக்கு உசத்ோள். ‘இனிர 

ம்ஜிஆர பிநந்து ந்ோலும்  அர் ம்ஜிஆர் 

ஆக முடிோது’ ன்நோள். இணோல் அறிப்தடுது 

ன்ணவனில் ம்ஜிஆர் ன்தது எரு னி னிர் 

அல்ன; அது எரு தோம்தரித்தின் வளிப்தோடு. 

எரு புச் சின்ணம்.   

க்கள் துன்ங்களில் பௌடி ங்கு 

ம் ஜி ஆர் திரும், வதர் சூட்டல், 

வள்பம், தீ, விதத்து ண ரும் க்களின் இன்த 

துன்தங்களில் உடணடிோக ரடிோக தங்கு 

வதற்நோர். அர்களின் கஷ்ட ஷ்டங்கசப புரிந்து 

வகோண்டு அற்கோண தீர்வுகசப ரடிணோர். அர் 

க்கரபோடு இசந்து சிந்தித்ோர் க்கள் 

அர்கரபோடு இசந்து வைல்தட்டோர். அர் 

க்களின் கண்ணீச துசடத்ர் ன்தோல் 

க்கள் தினகோக சிகர்கபோல் ரதோற்நப்தட்டோர். 

வோடர்ந்து அர் வைய்து ந் இப்தணி அச 

க்கள் சனர் ஆக்கிற்று. வதரிர்கள் ம் ஜி 
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ஆச தற்றி வைோல்ன ரகட்டு பர்ந் சிறுர்கள் 

சனமுசநகபோக ம் ஜி ஆரின் சிகர்கபோக 

இருக்கின்நணர். இது ற்ந ந்டிகர்களுக்கும் 

சனர்களுக்கும் கிசடக்கோ ரதநோகும். 

இணோல் சிறுர் முல் வதரிர் ச 

ம்ஜிஆரின் சிகர்கபோகவும் அண்ோ திமுகவின் 

வோண்டர்கபோகவும் வோடர்ந்து இருந்து 

ருகின்நணர்  

 

ோனமுனௐோக வோோர்ந்து ரும் ம் ஜி ஆர் 

சிகர்கள்  

ம்பிடுங்கி கவுண்டன்புதூர் ன்ந ஊரில் 

உள்ப எரு தோட்டி ம் ஜி ஆர் சிசக ஆோர். அர் 

துச வீன் தடம் தோர்த்தில் இருந்து ம் ஜி ஆர் 



Tamil Heritage Foundation International

  

114 
 

சிசக ஆணோர். அர் கன் வதோன்னுைோமி தீவி 

ம்ஜிஆர் தக்ர். அர் ரதனும் இன்று ம் ஜி ஆர் 

சிகன். இவ்ோறு தன சனமுசநகள் 

மிழ்ோட்டிலும் வற்கோசி ோடுகளிலும் 

கர்ோடகோவிலும் ம் ஜி ஆர் சிகர்கபோக தோட்டி 

ோய் ந்ச பிள்சபகள் ண இருந்து 

ருகின்நணர். ோய் ழி வைோந்ங்கள் ணப்தடும் 

வோப்புள் ரகோடி உநவுகள் ம் ஜி ஆர் 

சிகர்கபோகத் திகழ்து இல்தோண நிகழ்ோகும்..  

சிறுர்கன அதிமுக வோோண்ர்கோக ோற்றிௐ 

ம் ஜி ஆர்.  

 ௐோபோோன் கி ோோத் ன்ந இந்தி தடத்ச 

மிழில் டுக்கனோம் ன்று இக்குணர் 

ரைதுோன் ம்ஜிஆச அணுகிரதோது அர் 

‘இது எரு மியூசிக் ைப்வேக்ட் இதில் ணக்கு ன்ண 

ஸ்ரகோப் இருக்கிநது’ ன்று ரகட்டோர் அற்கு 

இக்குணர் அரிடம் இது உங்கள் தடோக ரும் 

ன்று வைோல்லி அது கோல்ஷீட்சட 

வதற்றுவிட்டோர். ோசப ர ன்ந வதரில் 

இந்ப் தடம் வளிந்து வற்றி ோசக சூடிது.  

ோசப ர தடத்தில் எரு குடும்தத்சச் 

ரைர்ந் மூன்று கன்கள் தடத்தின் 

ஆம்தத்திரனர பிரிந்துவிடுகின்நணர் அர்கள் 

ம் வதற்ரநோரோடு இருக்கும் ரதோது கிழ்ச்சிோக 

தோடி தோடசன எருர் ஆங்கோங்ரக தோடி ற்ந 

இருச ரடி ருகின்நோர். தடத்தின் முடிவில் 
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மூரும் ைந்தித்து என்று கூடுகின்நணர். இந் 

தடத்தில் ரும் ரதமிலி ைோங் ன்று 

அசக்கப்தடும் குடும்தப் தோட்டு இந்தியில் 

மிகவும் பிதனோயிற்று  

ோசப ர தடத்தில் இந்க் குடும்தப்  

தோட்சட ம்ஜிஆர் தடத்தின் அசில் சக் 

கருத்துசோக ன்னுசட கட்சிக்கோண 

விபம்தோக திசப்தடத்திலும் அசிலிலும் 

ணக்கு ஆோோக அசக்கூடி அபவில் 

சிந்தித்து உருோக்கிணோர். இந் தோட்சட  

குடும்தம் ற்றும் வகோள்சக ண இண்டுக்கும் 

வதோருத்ோக அசயும்தடி ழுதி ோங்கிணோர். . 

 அண்ோ திமுக கட்சி வோடங்கி அப்ரதோது  

ந்  இசடத்ரர்ல்களில் வதரு வற்றி வதற்று 

க்கள் த்தியில் வைல்ோக்கு வதற்று ந் 

அண்ோ திமுக ரலும் ம்பிக்சக வகோண்டு 

பரண்டும் ன்தற்கோகவும் அடுத்து ரும் 

ைட்டன்ந ரர்லில் வதரும்தோன்ச வதற்று 

ஆட்சியில் அரும் ன்ந ண்த்ச ஆோக 

விசக்க ரண்டும் ன்தற்கோகவும்  இந் 

தோட்சட வைல் ஊக்கப் தோட்டோக ோற்றி 

ம்ஜிஆர் ணக்கு 100% ைோகோக தன்தடுத்திக் 

வகோண்டோர். 

 இந்ப் தோட்டில் ரும் வதற்ரநோர் 

அண்ோ திமுக கட்சி ன்றும் பிள்சபகள் 

அக்கட்சியின் வோண்டர் ன்றும்  வதோருள் 
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வகோள்ளும்தடிோகவும் தோடல் எலித்து.  இது 

தடத்தின் வோடக்கத்தில் குந்சகள் 

வதற்ரநோருடன் ரைர்ந்து தோடுகின்ந  இனிசோண 

தோடல் ஆகும். வதற்ரநோர்கள் பிள்சபகளுக்கு 

ோழ்க்சக குறித் ம்பிக்சகச ஊட்டுகின்நணர்.  

  ௌோன ௌபோ இந்ோ ௌோளும் ௌபோ  

ோோய் ழி ந்ோ வெோந்ோங்கள் ல்ோம்  

ஓர் ழி நின்று பௌர் ழி வென்ோல்  

ௌோன ௌபோ இந்ோ ௌோளும் ௌபோ  

ன்ந தல்னவி சிறுர்கள் அல்னது குந்சகள் 

ல்ரனோரும் என்று கூடி எற்றுசோக இருந்து 

ரர்ழியில் அர்கள் ோழ்க்சகச டத்திணோல் 

திர்கோனம் இனிச உசடோக இருக்கும் ன்ந 

கருத்ச வதற்ரநோர் பிள்சபகளுக்கு டுத்துச் 

வைோல்ோக அசந்துள்பது.  

சிறுர்கள் தோடி கிழும் இந் தோட்டு 

அர்களுக்கு ம் ஜி ஆர் ன்ந ஏர் அசில் 

சனர் பிம்தத்சயும் ணதில் ததி 

சக்கின்நது. அற்கு அடுத்தடிோக அது 

சிந்சணசயும் அர்கள் அறிோரனர 

அடிணதில் ததி சக்கிநது.  

இர்கள் ததின் திணர் ஆணதும் 

ோோகர அண்ோ திமுக ஆோபர்கள் 
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ஆகிவிடுர். இது திசப்தடத்ோல் ம் ஜி ஆருக்கு 

சிறுர் மூனோக கிசடக்கும் தனன்;   

 

அடுத்து வகோள்சக தோடல் ன்று 

ஆோய்ந்ோல் அண்ோ திமுகவின் வோண்டர்கள் 

ோய்ழிச் வைோந்ங்கள் ரதோன ைரகோ 

தோைத்துடன் உடன் பிநப்புகபோக எருங்கிசந்து 

ரர்ழியில் உசத்ோல் அண்ோ திமுகவின் 

திர்கோனமும் வதோது க்களின் ோழ்க்சகயும் 
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பிகோைோக இருக்கும். திமுகவின் இன்சந 

இன்ணல் ரும் ஆட்சி சநந்து ோசப ஆட்சி 

ல்னோட்சிோக னரும் ன்ந ம்பிக்சக எளிசத் 

ரோற்றுவிக்கிநது. அடுத்து ரும் ைட்டன்ந 

ரர்லில் ஆட்சிச அண்ோ திமுக பிடிப்தது 

உறுதி; ணர வோண்டர்கள் உற்ைோகோக கட்சிப் 

தணிகளில் ஈடுதட ரண்டும்; திமுகவிணரின் 

அோேகத்ச கண்டு ன்முசநப் ரதோக்குக்கு 

அஞ்சி ரைோர்ந்துவிடக் கூடோது; எற்றுசயும் 

ரர்ழியும் க்கு ல்ன திர்கோனத்ச ரும் 

ன்று எரு சனணோக இருந்து ன் 

வோண்டர்களுக்கு கூறும் கருத்துச ோகவும் 

இந்ப் தோடலின் தல்னவி அசந்து. 

 

 ம் ஜி ஆரின் தின் மிகு உத்தி 

தடத்தின் தோடசன கோட்சிகசப ைணத்ச 

தடத்துக்கும் ணக்கும் அசில் வகோள்சகக்கும் 

வதோருந்தி ருோறு அசப்தது ோன் ம் ஜி 

ஆரின் திநன் மிகு வோடர்பில் உத்தி ஆகும். 

இசத் ஆங்கினத்தில் effective communication  

technique  ன்ரதோம். ன்னிடம் இருத் 

திசப்தடம் ன்ந லிச மிகுந் வோடர்பில் 

ைோணத்ச 100 ைவிம் ஆற்நலுடன் தன்தடுத்தி 

சிறுர் முல் வதரிர் ச ண தோல் ஈர்த்ர் 

ம் ஜி ஆர்.  

1960 களில் திமுகவின் முக்கி 

சனர்கபோண கருோநிதி, ஈ.ர..கி.ைம்தத், 
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ோனர் வடுஞ்ச்வைழின் ரதோன்ரநோர் ம் ஜி 

ஆருக்கு அண்ோ வகோடுக்கும் முக்கித்துத்ச 

தற்றி அரிடம் கடுசோக ரதசிணர். அப்ரதோது 

அண்ோ ‘’உங்களுக்கு ம் ஜி ஆரின் ஆற்நல் தற்றி 

வரிவில்சன. நீங்கள் உங்கள் ோக்கு 

ன்சோல் எரு ோம் முழுக்க கூட்டங்களில் 

ரதசி ஆயிக் கக்கோண க்கசப கனோம். 

ஆணோல் ம் ஜி ஆர் இண்டு ணி ரத்தில் 

இனட்ைக்கக்கோன் க்கசப ண தோல் 

ஈர்த்துவிடுர். அரிடம் அந் கர்ச்சியும் 

திநசயும் உண்டு’’ ன்நோர்.  அர் வைோன்ணச 

உண்ச ன்தச கருோநிதி  ம் ஜி ஆர் ண 

ஆயுள் முழுக்க அசைக்க முடிோோக முல்ர் 

தவியில் இருந்து ரதோது ோன் கருோநிதி 

உர்ந்ோர்.  

 

 ~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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நிேத்திலும் த்திலும் 

சிறுமிகளுக்கு  ஆோளித்ோர் 
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8. நிேத்திலும் த்திலும் 

சிறுமிகளுக்கு ஆோளித்ோ ம் ஜி ஆர்  

ரிக்க்ஷோக்கோன்  தடத்தில் முல் தோடனோக 

ம்ஜிஆர் எரு அணோசக் குந்சசப் தோர்த்து 

அன் சிரிப்சத சித்து அன் ோழ்க்சகயில் 

அற்கு ற்தட்டிருக்கும் துன்தத்ச நிசணத்து 

வகோதித்துப்ரதோய் அற்கு கோோணர்கசப 

நீதிக்கு முன் நிறுத் ரண்டும் ன்ந கருத்தில் 

தோடும்  தோடல் குந்சயின் அகுச் சிரிப்சதயும் 

அக்கிக் கோர்களின் ஆச் சிரிப்சதயும் 

எப்பிட்டு ழுப்தட்திருக்கும்.  

அணோசக் குந்சயிடம் ‘’நீ இன்று உன் 

ோச இந்து அணோசோக இருக்கின்நோய், 

அற்குக் கோோணர்கள் நீதியின் கண்கசப 

மூடி விட்டோக நிசணத்து சிரித்து வகோண்டோட்டம் 

ரதோட்டுக் வகோண்டிருக்கின்நணர். இந்க் 

கர்களின் ஆர்ப்தோட்டம் விசவில் எரு 

முடிவுக்கு ந்து விடும். அர்கசப நீதிரன் 

முன் நிறுத்தி ண்டசண ோங்கி வகோடுப்ரதன்,  

ண தோதிக்கப்தட்ட குந்சக்கு அல்னது 

தோதிக்கப்தட்ட ருக்கும் ைட்டத்தின் மீது 

ம்பிக்சக சயுங்கள். நீதியின் கங்கள் உங்கசப 

கோப்தோற்றும் ன்று ஆறுல் அளிப்தோக 

தோடப்தட்ட  தோடல் ஆகும். 
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ரிக்க்ஷோக்கோன் தடத்தில் ரும் இப்தோட்டு 

வதரிர்கள் த்தியில் தடோல் ன் எரு சிறு 

குந்சச சத்துக் வகோண்டு தோட ரண்டும் 

ன்று ரகட்டோல் இப்தடத்தில் வதரிர்களுக்கு 

எரு கருத்துப் தோடல் பிற்தகுதியில் ம் ஜி ஆர் 

ோறுரடம் ரதோட்டு உடுக்சக, தம்சத ரதோன்ந 

ோட்டுப்புந இசைக் கருவிகளுடன் ஆடுகின்ந எரு 

குழுப் தோடனோக இடம்வதறுகிநது.  ணர 

இந்ப் தோட்டு சிறுர்களுக்கு எரு ஆதத்து 

ரும்ரதோது அர்கள் ரைோர்ந்து ரதோய் 

விடக்கூடோது ன்ந கருத்தில் ோய் ந்சச 

இந் சிறுர்கள் ம்ச அணோச ன்று 

நிசணக்கக் கூடோது. அர்களுக்கும் ஆளிக்க  

அன்பு நிசநந் க்கள் இருக்கின்நணர் ன்ந 

ம்பிக்சகச ஊட்டுற்கோக எரு அணோச 

சிறுமியிடம் தோடுோக இப்தோடல் 

அசந்துள்பது.  

அங்பக சிரிப்ர்கள் சிரிக்கட்டும்  

அது ஆொச் சிரிப்பு - இங்பக  

நீ சிரிக்கும் புன் சிரிப்போ ஆ்ந்ோச் சிரிப்பு

 ௌல் தீர்ப்ன உகம் வெோல்லும் 

ௌோள் ரும்போது அன்று  

சிரிப்ர் ௐோர் அழுர் ௐோர்  

வோரியும் அப்போது 

யிறு லிக்கச் சிரிப்ர்கள் னிோ ேோதி 

பிர் யிவரிௐ சிரிப்ர்கள் மிருக ேோதி  
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னிோன் ன் போர்னயில் மிருகம் 

ோழும் ௌோட்டிப நீதி ன்றும் பௌர்ன 

ன்றும் ழுதி னப்ோர் ட்டிப  

வகட்டர்களிடம் நீதியும் ரர்சயும் 

ழுத்பவில் ட்டபவில் இருக்கின்நது; 

சடமுசந ோழ்க்சகயில் இல்சன. ஆணோல் 

அற்கோக அர்களுசட ோழ்க்சக அப்தடிர 

இருந்து விடோது. அர்களுக்கு ோம் அஞ்சிக் 

வகோண்டிருக்கத் ரசயில்சன. ரம் ரும் நீதி 

வல்லும் ன்ந ம்பிக்சக ஊட்டும் சகயில் 

அடுத் ைோக  

பௌம் ரும் பகட்கிபன்  

பூன் அல் புலி ோோன் ன்று  

போகப் போகக் கோட்டுகிபன்  

போகப் போகக் கோட்டுகிபன் 

ன்று தோடல் நிசநசடயும் . அப்ரதோது ம் ஜி 

ஆரின் முகத்தில் சிப்பு எளி தோய்ச்ைப்தட்டு 

அது அநச்சீற்நம் வரியும்தடி கோட்சி 

அசந்திருக்கும். அர் முகத்தில் சிப்பு எளிச 

கோண்பித்து அர் ரகோதோக அநீதிசக் கண்டு 

வதோங்குோய் ணக் கோட்டப்தடும் 

அரரசபயில் அந்ப் தோடல் ரிகள் தடம் 

தோர்க்கும் சிகர்களுக்கும் கட்சித்  

வோண்டர்களுக்கும்  உங்களுக்கு எரு துன்தம் 

ற்தட்டோல் அங்கு ந்து ோன் உங்களின் 



Tamil Heritage Foundation International

  

124 
 

துன்தங்கசபப் ரதோக்குரன் ன்று கண் 

தோத்ோ கலியுகத்தில் ோன் அரிப்ரதன் 

ன்று கூறிசப் ரதோன உர்த்ப்தடும். 

சிகர்கள் அவ்ோறு உர்ந்து நிம்தி 

அசடோர்கள் . 

‘’ங்ரக அநிோம் டந்ோலும் அங்ரக 

ஆதத்தோந்ணோக ோன் ந்து உங்களுக்கு 

ஆறுலும் ரறுலும் அளிப்ரதன். உங்களுக்கு 

தீச வைய்ர்கசப கட்ரடோடு எழிப்ரதன்,’’ 

ன்ந கருத்ச சிறு குந்ச முல் வதரிர் 

ச ணதில் ஆப் ததி சக்கும் முற்சிர 

இந் தோடனோகும். அந்ப் தோடலின் கருத்து அந் 

சிறுமிக்கு அல்னது அந் தில் உள்ப 

சிறுர்களுக்கு வளிோக புரிோவிட்டோலும் 

அன் சக் கருத்து ஆோக அர்கள் ணதில் 

ததியும்.  

ம்ஜிஆர் எரு இட்ைகர்; மீட்தர்; 

சகளுக்கு எரு துன்தம் ந்ோல் அச 

துசடக்கும் முல் கம் ம்ஜிஆரின் திருக்கர 

ன்ந ண்த்ச ம்பிக்சகச இந் தோடல் 

குந்ச முல் வதரிர் ச ஊட்டுதில் 

மில்சன 

வோோட்டிலில் அ்ோனோௐோக ஒரு குந்னோ  

1972இல் கருோநிதி ைோோக்கசடச 

திநந் பிநகு குடிப்தக்கத்ச அநர 
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வறுக்கும் ம்ஜிஆச  துவினக்குப் பிச்ைோக் 

குழுவின் சனோக நிமித்து அச 

ோநினவங்கும் ரதோய் பிச்ைோம் வைய்யுோறு 

ரண்டிக் வகோண்டோர்.  

ம் ஜி ஆர் து பிச்ைோக் கூட்டத்தில் 

கனந்து வகோள்ற்கோக  ஞ்ைோவூருக்கு ன் கோரில் 

வைன்று வகோண்டிருந்ோர். அப்ரதோது ஊருக்கு 

எதுக்குப்புநோக இருந் எரு குடிசையில் எரு 

தச்சிபம் குந்சயின் அழுகுல் ரகட்டது. 

சுற்றிலும் ரறு வீடுகள் இல்சன அது எரு னி 

குடிசை. அந்க் குடிசைக்குள் உள்ரபரோ 

வளிரரோ ஆட்கள் டோட்டம் இல்சன.  

 

ம் ஜி ஆர் ைட்வடன்று  கோச நிறுத்ச் 

வைோல்லி கோசவிட்டு இநங்கி டடவன்று 
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வீட்டுக்குள் வைன்று வோட்டிலில் அழுது  

வகோண்டிருந் எரு சிசுச ன் சககபோல் 

பூப்ரதோன அள்ளி டுத்ோர். பிநந்து இருதது 

ோட்கபோண தச்சிபம் குந்ச.  ற்நர்களும் 

இநங்கி டடவன்று அர் அருகில் ந்து 

நின்நணர். இர் குந்சச சகயில் டுக்கவும் 

குந்சயின் அழுகுல் நின்றுவிட்டது. சுற்றிலும் 

எருசயும் கோவில்சன.  

தத்து மிடம் கழித்து எரு இபம்வதண் 

வலிந் ரகத்துடன் டக்க வம்பில்னோல் 

ரகோக ந்ோர். குடிசையின் ோைலில் ஆட்கள்  

நிற்தசப் தோர்த்து மிண்டு ரதோணோர். ண 

குந்ச ம் ஜி ஆரின் சககளில்  அசதிோக 

இருப்தசப் தோர்த்து அருக்கு எர 

மிட்சிோகவும் கிழ்ச்சிோகவும் இருந்து. ம் 

ஜி ஆர் அந் ோயின் கங்களில் குந்சசக் 

வகோடுத்ோர். 

ம் ஜி ஆர் அந் வதண்ச தோர்த்து ‘’இது  

உன்னுசட குந்சோம்ோ’’ ன்று ரகட்டோர். 

அள் சனசைத்தும்  ‘’இப்தடி பிள்சபச 

னிர விட்டு விட்டு ங்ரக ரதோணோய். உன் 

கர் ங்ரக. துசக்கு ோரும் இல்சனோ’’ 

ன்நோர். குந்சசத் ன் சககளில் ோங்கிக்  

வகோண்ட ோய் அங்கிருந் எரு கல்சன கோட்டி 

‘’இதில் உட்கோருங்கள் ோ’’ ன்று ரண்டிணோள். 
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அந்க் குடிசையின் ோைலில் கிடந் எரு கல்லில் 

ம்ஜிஆர் அர்ந்ோர்.  

ைோசனயில் கோர்கள் கோர் நிற்தசயும் 

வள்சப ரட்டி ஆட்கள் எரு குடிசையின் 

ோைலில் நிற்தசயும் தோர்த் ஊர்க்கோர்கள் 

ப்தடிரோ ம்ஜிஆர் ந்திருப்தசத் 

வரிந்துவகோண்டு அங்கு ஏடி ந்துவிட்டணர். 

அவ்ோறு ந்ர்களில் அந் குந்சயின் 

ந்சயும் எருர். அர் வல்ன ம்ஜிஆரின் 

அருகில் ந்து குனிந்து சக கட்டி நின்நோர். ‘’நீ 

ோன் பிள்சபக்கு அப்தோோ?’’ ன்று ரகட்டர் 

‘’ன்ண ரசன தோர்க்கிநோய்’’ ணக்ரகட்டோர்.  

என்றும் ததில் வைோல்னோல் ண சணவியின் 

சககளில் இருந்து குந்சச அர் ோங்கிக் 

வகோண்டோர். அர் குடித்திருக்கிநோர் ன்தது ம் 

ஜி ஆருக்கு புரிந்துவிட்டது அணோல் அர் ோய் 

திநந்து ரதை வில்சன ன்ததும் வரிந்துவிட்டது. 

உடரண ம்ஜிஆர் அருக்கு அறிவுச கூறி 

அருசட சணவியின் உடல்நிசனசயும் 

குந்சயின் தரிோத நிசனசயும் சுட்டிக்கோட்டி 

இனி குடிக்கக் கூடோது ன்று ைத்திம் ோங்கிணர்.  

அர்கள் குடும்தத்திற்கு உவும் சகயில் 

அர்களிடம் ஆயிம் ரூதோய் தம் 

வகோடுத்துவிட்டு உருப்தடிோக ோது எரு 

வோழில் வைய்து குடும்தத்சக் கோப்தோற்று ன்று 

வைோல்லிவிட்டு கிபம்பிணோர்.  ரடி ரதோய் உவி 

வைய்து ம் ஜி ஆரின் னிப் தண்பு. ோரும் உவி 
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ன்று ரகட்கோரனர அோகப் ரதோய் 

உவிக்கம் நீட்டுோர். 

சுற்றி நின்ந க்களிடம் க்கம் வைோல்லி  

சக அசைத்து விசட வதற்றுக்வகோண்டு  கோரில் 

றிதும் ‘துவினக்குப் பிச்ைோம் வைய் ந் 

ணக்கு ழியிரனர எரு குடிகோச திருத்திது 

மிகுந் கிழ்ச்சி அளிக்கிநது’ ன்நோர் 

ௌடிகர்களின் குந்னோகளுக்கு இெக் கல்வி & 

உொவு  

  குந்சகள் வகட்டுப்ரதோகோல் ல்ன 

முசநயில் ப ரண்டும்; ம் ஜி ஆர் 

அர்கசப விச வல்சன ரதோன தோதுகோக்க 

ரண்டும் ன்று கருதிணோர். ணது  தடத்திலும் 

நிே ோழ்க்சகயிலும் சிறுர் சிறுமிச கண் 

ரதோன தோதுகோத்ோர். சிறு தில் ணக்கு 

கிசடக்கோ கல்வி வைல்த்ச ன்சண ரதோன்ந 

டிக டிசகரின் பிள்சபகளுக்கு ங்க 

ரண்டும் ன்று முடிவு வைய்ோர்.  

அவ்ப்ரதோது தடத்தில் டிக்க ோய்ப்பு 

கிசடக்கும் அர்களுக்கு ங்கள் பிள்சபகசப 

கட்டம் வைலுத்தி தடிக்க சக்கும் ைதி 

இல்சன. தள்ளிகூடத்தில் இந்ப் பிள்சபகசப 

ோரும் ரைர்க்க ோட்டோர்கள் ரைர்த்ோலும் திக்க 

ோட்டோர்கள். ணர ம் ஜி ஆர் இந் துச  

டிகர் டிசகரின் பிள்சபகசப தடிக்க சக்க 
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ரண்டும் ன்ந அக்கசந கோோக அர எரு 

தள்ளிக்கூடம் கட்டிணோர். சினிோக்கோர்கசப 

ங்கள் பிள்சபகசப தடிக்க சக்கோோல் 

பிள்சபகளும் அர்கசப ரதோனர க்ஸ்ட்ோ 

டிக டிசககபோக ப ரண்டி கட்டோம் 

ற்தட்டது. ம் ஜி ஆர் ோன் முன் முனோக 

க்ஸ்ட்ோ ன்ந வதச ோற்றி இர்கசப 

துச டிகர் டிசகர் ண அசக்கும்தடி 

வைய்ோர்.  

1956இல் அர் திசயுனகில் ஏபவு கோல் 

ஊன்றிவிட்ட கோனத்தில் முலில் அர் வைய் 

மிகப் வதரி வதோது னத்வோண்டு அர் ட 

தனியில் எரு கூச தள்ளிக்கூடம் திநந்து ோன். 

இன்று அது ரே ஆர் வக தள்ளிோக 

பர்ந்துவிட்டது.  அன்று அந்ப் தள்ளிக் 

கூடத்தில் ரகோடம்தோக்கத்தில் ோழ்ந்துந் டிக 

டிசகரின் பிள்சபகள் அதிக ண்ணிக்சகயில் 

தடித்ணர். அர்களுக்கு தி உவும் அளித்து 

ந்ோர்.  

  எரு ோள் ம் ஜி ஆர் ஆ்ந்ோ பேோதி 

தடத்தின் தடப்பிடிப்பில் இருந் ரதோது புல் 

அடித்ோல் வதருச வதய்து. அருக்கு 

தள்ளிக்கூடம் ன்ண ஆயிற்ரநோ ன்ந கசன 

வும் அர எரு குசடச டுத்துக்வகோண்டு 

ண தள்ளிச தோர்க்க ந்ோர். கூசகள் 

எழுகிக்வகோண்டிருந்ண. தன இடங்களில் 
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வன்ணங்கீற்றுகள் புல் கோற்றில் தநந்துவிட்டண. 

உடரண அற்றிற்கு ஏடுகள் ரய்ந்து சுர்கசப 

திடப்தடுத்திணோர்.  

வோடக்கப்தள்ளி பின்பு உர் நிசனப் 

தள்ளிோகி ரனிசனப் தள்ளிோகவும்  உர்ந்து. 

ம் ஜி ஆர் இருந்  ச எரு ருதோய் கூட 

கட்டம் ோங்கக் கூடோது ன்று விதி வைய்ோர்.  

ம் ஜி ஆர் ஆட்சிக்கு ந் பின்பு ோன் 

ைத்துவு திட்டம் வகோண்டுந்ோர் ன்தது 

கிசடோது. அர் டிக்க வோடங்கிதுர ண 

ருோணத்தில் ண க்களுக்கோக தள்ளிக் கூடம்  

கட்டி அங்கு தி உவு அளித்து ந்ோர். 

அதுவும் ரைோறு, ைோம்தோர், ைம், ரோர் ண 

முழுசோண ைத்துவு உளித்ோர்.   

எரு ோள் இர் திம் ணது  தள்ளிக்கு 

ருகிநோர். அன்று பிள்சபகளுக்கு ரோர் 

தரிோநப்தடவில்சன. ன் ன்று ரகட்டோல் 

‘தோல்கோர் வில்சன அணோல் ரோர் உசந 

ஊற்நவில்சன’ ன்கிநோர் சனச ஆசிரிர். 

உடரண ம் ஜி ஆர் ணது ண்தரும் பிதன 

டிகருோண ரகைன் ன்தச தள்ளிக்கு 

அருகின வீடு தோர்த்து சத்து அச திணமும் 

தள்ளியில் முசநோக ைோப்தோடு குந்சகளுக்கு 

தரிோநப்தடுகிநோ ன்று கண்கோணிக்கும்தடி  

வைய்ோர்.  
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ைத்துவு அளிக்க ரண்டும் ன்ந 

ண்மும் வைலும் அருக்கு ைம்தோதிக்க 

வோடங்கி உடரணர ந்துவிட்டது. அந் 

ண்த்சயும் வைசனயும் ோன் அர் 

முல்ோண பின்பு ணது  ஆட்சியின்  கீழ் இருந் 

அசணத்துப்  தள்ளிகளுக்கும் விரிவுதடுத்திணோர்.  
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ோகிௐோ் சிறுமி  

ம் ஜி ஆர் ணது கோரில் ந்து 

வகோண்டிருந் ரதோது எரு சிறுன் ன் 

ைரகோரிச சைக்கிள் பின்சீட்டில் 

சத்துக்வகோண்டு சைக்கிள் ஏட்டி ந்ோன். 

திடீவன்று அன் ண்டிச நிறுத்தி இநங்கி 

விட்டு ன் ைரகோரிச ண்டிச ள்ளிக் 

வகோண்டு ரும்தடி வைய்து அன் ண்டிச 

உருட்டிக் வகோண்ரட வைன்நோன். இச தோர்த் 

ம்ஜிஆர் அசண நிறுத்தி ‘ங்கு ரதோகிநோய் 

இந்ப் வதண் ோர்’ ன்று ரகட்டோர் அப்ரதோது 

அன் இது ரட்டுப் தகுதிோக இருப்தோல் 

ன்ணோல் ஏட்ட முடிவில்சன . அள் ன் 

ங்சக. அசப சத்து சைக்கிள் மிதிக்க 

முடிவில்சன. இந் ரட்டுப்தகுதி ோண்டும் 

ச அள் சைக்கிசப பின்னிருந்து ள்ளுோள். 

ன்நோன் 

ம்ஜிஆர் அந் சிறுமிசத் திரும்பிப் 

தோர்த்ோர். அந்ச் சிறுமி அருசட எரு தடத்தில் 

பின்ணணி தோட்டுக்கு ரகோஸ் தோடிது 

நிசணவுக்கு ந்து. அந் சிறுமிச ற்கணர 

வக்கோர்டிங் ஸ்டுடிரோவில் தோர்த்து நிசணவுக்கு 

ந்தும் .அளிடம் ‘’நீ ல்ன தோட்டு ோத்திோர் 

தோர்த்து தோட்டு தடி உணக்கு ல்ன திர்கோனம் 

இருக்கிநது. நீ அன்சநக்கு சிநப்தோகப் தோடிணோய். 

உன்னுசட தோட்டு குப்புக்கு ோன் கட்டம் 
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வைலுத்துகின்ரநன். நீ ன்நோக தடி’’ ன்று அந்ச் 

சிறுமிச ஊக்கப்தடுத்தி அள் வதற்ரநோச 

சத்து அள் கர்ோடக இசையில் ல்ன 

ரர்ச்சி வதறும் ச அளுசட தோட்டு 

ோத்திோர்க்குரி கட்டத்ச ோன் 

வைலுத்துோக கூறிணோர்.  

கர்ோடக ைங்கீத்தில் ல்ன ரர்ச்சி வதற்ந 

அச்சிறுமி பிற்கோனத்தில் ரசடக் கச்ரைரிகள் 

வைய் ஆம்பித்ோர். 

ம்ஜிஆருக்கு அழிப இல்ன அர் ஒரு phantom  

ம் ஜி ஆர் ைோோ னிர் அல்ன அர் 

விந்சோன்ோர் அருக்கு அழிர இல்சன 

அர் இநந்துவிட்டோகர ோன் கருவில்சன 

ன்கிநோர் தத்மினி ன்ந ஏவிர். தத்மினி சிறு 

தில் ம் ஜி ஆச ரரில் தோர்த்ர் அது 

வீட்டிலும் தடப்பிடிப்பு நிசனத்திலும் தப்பிோக 

சப ந்திருக்கிநோர். 

தத்மினியின் ந்ச தட்டோபத்ச விட்டு 

ந்து ம் ஜி ஆரிடம் ரசனக்கு ரைர்ந்ோர். ம் ஜி 

ஆரின் தீவி அபிோனி . வேரணோோ தடத்தில் 

அலுனக உவிோபோக ரசன தோர்க்கத் 

வோடங்கிர் ோரடோடி ன்ணன் தடத்தில் 

ோரிப்பு நிர்ோகிக்கு உவிோபோகி விட்டோர். 

அப்ரதோது தத்மினி ம் ஜி ஆச தல் முசந 

தோர்த்தும் ரதசியும் இருக்கிநோர். அது வகோசட 
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தண்பு  வதருந்ன்சோண கும், ஹீரோ 

இரஜ் ஆகிற்சந ரரில் தோர்த்து விந்து 

ரதோயிருக்கிநோர். வய்த்ோய் தடத்தில் 

தணிோற்றும் ரதோது தத்மினியின் ந்ச 

ரோய்ோய்ப்தட்டு இநந்துவிடுகிநோர்.  

அடிச வதண் தடப்பிடிப்பின் ரதோது 

தத்மினிச தோர்த் ம் ஜி ஆர் உன் அப்தோ 

ன்நோக தடம் சோர் நீயும் சோோ? ன்று 

ரகட்க அளும் அகோக சந்து ருகிநோள்  

அப்ரதோது ம் ஜி ஆர் எருர் தடத்ச 

ரர்முகோக சோல் வகோஞ்ைம் தக்கோட்டில்  

சந்ோல் ன்நோக இருக்கும் ன்று ம் ஜி ஆர் 

அளுக்கு சந்து கோட்டுகிநோர்.  இன்று வதரி 

ஏவிோக ரனசிோவில் ோழ்ந்து ரும் தத்மினி 

ம் ஜி ஆர் எரு ஃரதண்டம்; அருக்கு அழிர 

கிசடோது; அர் இநந்துவிட்டோகர ோன் 

கருவில்சன. ன்கிநோர்.  

சிறு து முல் ம் ஜி ஆச தோர்த்து 

சித் அந்ச்  சிறுமிக்கு அர் இன்னும் 

ோழ்ந்துவகோண்டிருப்ப்ோகர ரோன்றுகிநது. 

தத்மினி ரதோன்ந தனர் இன்னும் அருக்கு 

அழிர கிசடோது ன்று ம்புோல் அது 

வதரும் புகழும் நின்று நினவுகிநது. . 

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 

 



Tamil Heritage Foundation International

  

135 
 

ோோயின் பிரிோல் பெய் ட் 

போன் 

 



Tamil Heritage Foundation International

  

136 
 

9. ோோயின் பிரிோல் பெய் ட் போன்  

ம்ஜிஆர் இனங்சக ோட்டில் கண்டி கரில் 

சகோசி விைோகத்ன்று முழுநினவு ோளில் 

பிநந்ர் ன்தோல் அருக்கு அர்  வதற்ரநோர் 

ைந்தின் ன்ந வதர் ரும்தடி இோச்ைந்தின் 

ணப் வதர் சத்ணர்.  

குந்ச இோச்ைந்தினின் அசகக் 

கண்டு உள்பத்சப்  தறி வகோடுத்  வரு க்கள் 

ோமுச்சி கிருஷ்ொன் ன்று அசப்தோர்கள். பிநகு 

எரு ோள் கதிர்கோர் ரகோவிலுக்கு ரதோய் 

குந்சக்கு சனமுடி டுத்து விட்டு ந் பிநகு 

அருகிலிருந் வீட்டுக்கோர்கள் ‘முருகோ முருகோ’ 

ன்று அசத்ோர்கள். ம் ஜி ஆர் ண குந்சப் 

தருத்தில் இவ்ோறு வருவிணரின் வைல்னக் 

குந்சோக மூன்று து ச இருந்து ோர்.  

கண்டியில் எரு முசந ைகோ ோோ 

ரகோயிலில் டக்கும் இரசு வதருோன் 

ோடகத்தில் ம் ஜி ஆச குந்ச இரசுோக 

டிக்க அர் ோோரிடம் ந்து ரகட்டணர். ஆணோல் 

ைத்ோம்சோர் குந்சக்கு கண்தட்டு விடும் 

ன்று  றுத்துவிட்டோர்.  

ஆணோல் கோனத்தின் ரகோனம் சின ருடங்கள் 

கழித்து அர ோடகத்தில் டிக்க ண 

பிள்சபகசப அனுப்பி சக்கிநோர்.   
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ோந்னோயின் ொத்ோோல் ோோௐகம் திரும்பி்ர்  

 எருோள் திடீவண ம் ஜி ஆரின் ந்சோர் 

ரகோபி ைோர் ோசடப்தோல் கோனோணோர். மூன்று 

ோட்கள் தள்ளிக்கு விடுமுசந விட்டணர். அர் 

நிசணோக அந் வருவுக்கு அர் வதச 

சூட்டிணர். வருக்கோர்கள் ைத்தோோ 

அம்சோரிடம் இங்ரகர இருங்கள் ன்று 

வைோல்லியும் அர் ரகட்கோல் அர் அச 

றுத்துவிட்டு ன் ோய் ோடோண இந்திோவுக்கு 

திரும்த விரும்பிணோர்.அப்ரதோது அங்கிருந்ர்கள் 

ல்ரனோரும் ங்கபோல் ஆண வோசகச 

ரைகரித்து அருக்கு தச் வைனவுக்கு 

கணிைோண வோசகச வகோடுத் ரதோது அசண 

ோங்கவும் றுத்துவிட்டோர். ணது ட்டு தவுன் 

சகச விற்று சனன்ணோரில் இருந்து 

னுஷ்ரகோடிக்கு கப்தலில் புநப்தட்டோர்.  

வெோந்ோ ண்ணில் ஆோரிப்ோர் ௐோருமில்ன  

 ைத்தோோ அம்சோர் ன் 

குந்சகளுடன் இந்திோ ந்து ரைர்ந்ோர் 

ரகபோவுக்குப் ரதோய் டனூரில் உள்ப 

ைரகோர்கசபயும் உநவிணர்கசபயும் ைந்தித்து 

ன் நிசனச டுத்துக் கூறிரதோது அர்கள் 

ோரும் உவுகின்ந ணநிசனயில் இல்சன. பிநகு 

ருதூருக்குச் வைன்நோர். அங்கும் ைத்தோோவுக்கு 

உ றுத்துவிட்டணர். வணன்நோல் இங்கு 

ரஜிஸ்ட்ரட் ஆக இருந் கோனத்தில் ம்ஜிஆரின் 
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ந்ச ரகோதோனரணன் எரு ச பிோ 

விசக்கு ைமூகத்தின் திர்ப்சத மீறி ைட்டப்தடி 

நீதி ங்கிணோர். அணோல் தோதிக்கப்தட்ரடோர் 

கூட்டம் நீதிசத் திரித்து ரதசி அச அந் 

ஊச விட்டு வளிரறும்தடி வைய்து விட்டது. 

இப்ரதோது அர் இநந்துவிட்டோலும் அர் 

குடும்தத்திற்கு உவி வைய்து ஊச தசகத்துக் 

வகோள்ோகும் ன்று கருதி ோரும் உ 

றுத்துவிட்டணர். 

ோச்ெந்தின் விற்று விடு  

 ைத்ோ அம்சோரின் மீது இக்கப்தட்ட 

சினர்  இந் சகக்குந்சச ோரிடோது 

விற்று விடு வதரி குந்சகசப சத்துக் 

வகோண்டு ரனும் ரசன வைய்து பிசத்து 

வகோள் ன்று ரோைசணகசபக் கூறிணர். ஆணோல் 

ைத்திதோோ சகக்குந்சோக இருந் 

ம்ஜிஆச விற்க றுத்து விட்டோர் ‘’ஆநோது 

ஆண் பிநந்ோல் ஆசணகட்டி அைோளும்’’ ன்று 

தனவோழிசச். வைோல்லி ‘ன் பிள்சப அைோபப் 

பிநந்ன்’ அசண ோரண பர்ப்ரதன் ன்நோர். 

இற்கிசடர இன்வணோரு வதண் குந்சயும் 

இநந்து விட்டது. மிஞ்சி இருந் இண்டு ஆண் 

குந்சகசப சத்துக்வகோண்டு தரிவித் 

ைத்தோோ பிசப்புக்கோக மிகத்தில் இருந் 

கும்தரகோம் ன்ந ஊருக்கு ன் உநவிணச 

தோர்த்து உவி ரகட்க நிசணத்ோர். ‘ன் இண்டு 
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பிள்சபகளும் ோர் னட்சுர் ரதோன இருந்து 

ன்சண கோப்தோற்றுோர்கள் ங்கள் குனத்தின் 

வதர் விபங்க வைய்ோர்கள்’ ன்று ன்சண 

வறுத் உநவிணர்களிடம் வைோல்லிவிட்டு 

கிபம்பிணோர். 

 ெத்திௐதி நினௐம்  

 திசப்தடங்களில் ஏபவு ருோணம் 

கிசடக்க ஆம்பித்தும் ைக்கதோணியும் 

ம்ஜிஆரும் ஏபவுக்கு  ைதிோக ோோ 

ஆம்பித்ணர். அப்ரதோது ம் ஜி ஆர் வைய் 

ைதத்ச  நிசணத்து ன் ோோச வறுத்து 

எதுக்கி உநவிணர்கள் ோழ்ந் ஊரில் ன் ோோர் 

வதோல் அர் ோழ்ந் வீட்சடச் வைப்தனிட்டு 

அற்கு ன் ோோர் வதோல் ‘ைத்திதி 

நிசனம்’ ன்று வதர் சூட்டிணோர். அங்கு இருந் 

கிற்றில் ததிக்கப்தட்டிருந் கற்களில் 

இப்ரதோதும் இந் வதர் வட்டப்தட்டு 

இருப்தசக் கோனோம்.  

 ைத்திதி நிசனத்தில் ணது ோோச 

சீரும் சிநப்புோக இருக்க  சத்ோர். ோோரின் 

உவிக்கோக எரு வதண்சணத்  துசக்கு ங்க 

சத்ோர். சிறிது கோனம் ோன் பிநந் ஊரில் 

கம்பீோக உனோ ந் ைத்தோோ அம்சோர். 

பின்ணர் ன் கன்கசபயும் ரதக் 

குந்சகசபயும் பிரிந்திருக்க இனோல் 

வைன்சணக்குத் திரும்பி  ந்து விட்டோர் இன்று 
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அந் வீட்டில் அர்களின் தூத்து உநவிணோண 

வைந்ோச ம்புோட்டி ோழ்ந்து ருகிநோர் 

அர்கள் அந் வீட்சட விட்டு துத் 

ைத்தோோவின் உநவிணர்கள் முன்நணர். அந் 

வீட்சட அர்கள் அதகரித்துக் வகோள்பனோம் 

ன்று கருதிணர். அப்ரதோது வைந்ோச 

ம்புோட்டியின் ந்ச ம்ஜிஆச ந்து ைந்தித்து 

ங்களுக்கு ற்தட்டிருக்கும் சிக்கனோண 

நிசனசச டுத்துசத்ோர். ம் ஜி ஆர் 

உடணடிோக  அந் வீட்சட அர்கள் வதரில் 

கிசம் வைய்து வகோடுத்ோர் கிப்தத்திம் 

இருந்ோல் ைத்தோோவின் உநவிணர்கபோல் 

இர்கசப என்றும் வைய் இனவில்சன 

இப்வதோழுது வைந்ோச மிழ்ோட்டிற்கு 80 

துக்கு ரல் ஆகிவிட்டது அருசட 

ரதக்குந்சகள் ைத்தி நிசனத்தில் 

சிக்கின்நணர். 

ோோயின் ெோத்னோ நினபற்றிௐ ோ்ௐன்  

ன் ோச ஊச விட்டு விட்டி அர்களின் 

வைோந் ஊரில் அர்கள் வதோல் மீண்டும் வீடு 

கட்டி அர்களின் வதச நிசனக்க சத்ர் 

ம்ஜிஆர். அன்சணயின் ைதத்ச 

நிசநரற்றிணோர். ன் ோச அோணப்தடுத்தி  

உநவிணர்கள் முன்பு அசச் வைோந் 

வீட்டுக்கோோக கம்பீோக டோட சத்ோர். 

ோயின் ஆசிசப் வதற்நோர். இச் ைம்தம் எரு 
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சினிோ கச ரதோனத் ரோன்றிணோலும் 

ம்ஜிஆரின் நிே ோழ்க்சகயில் டந் உண்சஸ் 

ைம்தம் ஆகும்.  

 

ோய்ஸ் கம்வனியில் சிக்கு பெோறு கினக்கும்  

 கும்தரகோத்தில் ம் ஜி ஆரின் 

குடும்தத்ச தசி ோட்டிது. வீடு ரசன தோர்த்து 

ந் ோோோல் ண பிள்சபகளுக்கு தசிோற்ந 

முடிவில்சன. திணமும் தட்டினி கிடந்து 

ைோசவிட ன் பிள்சபகளுக்கு ைோப்தோடு 

கிசடக்கும் இடத்துக்கு அனுப்பிவிட  முடிவு 



Tamil Heritage Foundation International

  

142 
 

வைய்ோர். ந்து பிள்சபகள் வதற்று மூன்று ரதச 

இந்துவிட்ட கோத்ோல் இந் இருசயும் 

உயிரோடு ோ சப்ததில் அதிகக் கணம் 

வைலுத்திணோர். அர்கள் உயிர் ோழ்ற்கோக 

ன்சண விட்டு பிரிந்து இருந்திருந்ோலும் ல்னர 

ன்ந முடிவுக்கு ந்து விட்ட ைத்தோோ 

கும்தரகோத்தில் இருந் உநவிணர் ரலு ோர் 

ரசன தோர்த்து ந் ோடகக் கம்வதனியில் இந் 

குந்சகசபயும் ரைர்த்துவிடும்தடி அரிடம் 

ரண்டிணோர். ந்து தில் ம்ஜிஆரும் 12 

தில் ைக்கதோணியும் துச தோய்ஸ் ோடக 

கம்வதனியில் ைோப்தோட்டுக்கோக ரசனக்கு 

ரைர்ந்ணர். ந்து தில் அம்ோவின் அன்சத 

புரிந்துவகோள்ளும் தருத்தில் ோச பிரிந் 

க்கம் ம் ஜி ஆரின் பிஞ்சு உள்பத்தில் ஆோக 

ததிந்துவிட்டது. 

 தத்ோண்டுகளுக்கு ரல் ோசப் பிரிந்து 

இருந் ம் ஜி ஆோல் இசபஞணோக திரும்பி 

பிநகு ோச வகோஞ்சி கி முடிவில்சன. 

அது ோோர் ம் ஜி ஆரிடம் ப்ரதோதும் 

கண்டிப்தோகர இருந்ோர், ததிரணழு துக்குப் 

பிநகும் ம் ஜி ஆருக்கு வோழில் ைரிோக 

அசோோல் அந் கசன அர் ணச  

அரித்துக்வகோண்ரட இருந்து. ோன்சத கோட்ட 

முடிவில்சன. திணமும் தடக் கம்வதனி ோைலில் 

ரதோய் நின்று ோய்ப்பு ரகட்தர அன்நோட 
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ரசனோக இருந்து. ோயின் பிரிோல் ற்தட்ட 

துக்கம் அர் ணச விட்டு நீங்கரயில்சன.  

.ஆறு ௐதில் பன றி்ோர் ம் ஜி ஆர்  

 ோடகக் கம்வதனியில் ம்ஜிஆருக்கு 

டிப்பும் தோட்டும் வைோல்லித் 

ப்தட்டது.  சிறுசிறு ரடங்களில் டிக்கத் 

வோடங்கிதும் ோம் ோனோ ைம்தபம் 

ப்தட்டது. ஆறு தில் அர் முன் முலில் 

ரசட றி வதோது அருக்கு  ப்தட்ட 

ரடம் உோ குோன் ரடம் ஆகும். அோது 

அபின்யு அம்பு விடும் ரதோது கீர விழும் 

அம்புகசப வதோறுக்கிக் வகோண்டு ஏடிந்து 

அபின்யுவுடன் வகோடுக்கும் ரடம். ைணம் 

கிசடோது.  

சிறுௐதில் ம் ஜி ஆர் ௌடித்ோ முோல் ௌோகம்  

 னகுைோ ோடகத்தில் ைணத்ரோடு 

அருக்கு னணோக டிக்கும் ரடம் ப்தட்டது. 

ரசடயில் முனிரின் முன்ணோல் 

உட்கோரும்ரதோது னணோக இருந் சிறுன் 

ம்ஜிஆர் ன் ரனோசட அழுக்கப்தட்டு விடக் 

கூடோது ன்தணோல் அசண அசண 

உர்த்திவிட்டு உட்கோர்ந்ோன். இசப் தோர்த்து 

ோடகம் தோர்க்க ந் வதோதுக்கள் சிரித்ணர். 

ஆணோல் உசடயில்  அழுக்குப் தட்டுவிட்டோல் 

ோடகக் கம்வதனியில் ோத்திோர் அடிப்தோர் 
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ன்தது ம்ஜிஆருக்கு ோன் வரியும். ணர 

அச்சிறு குந்ச அடி ோங்குற்கு தந்து ன் 

ஆசடச பின்தக்கோக தூக்கிவிட்டு 

உட்கோர்ந்துவிட்டது.  

அடித்தும்  குட்டியும்  ம் ஜி ஆன அ 

னத்ோர்கள்  

 அடுத்ோக  ம் ஜி ஆருக்கு ல்னங்கோள் 

ோடகத்தில் கசடசி குந்சோக டிக்கும் 

ரடம் அளிக்கப்தட்டது. ல்னங்கோள் கிற்றில் 

வீசுற்கு குந்சச தூக்க ரும் வதோழுது 

கசடசிக்குந்ச; ோன் ைோகோட்ரடன் ன்று 

‘கிற்றில் ரதோடோர அம்ோ’ ன்று அழுதடி 

ரசடயில் இங்குங்குோக ோோரிடம் 

பிடிதடோல் ஏட ரண்டும். அப்ரதோது 

ரசடயில் ஏடும் ம்ஜிஆச திசக்குப் 

பின்னிருந்து கோளி ன் த்திணம் ன்தர் இங்ரக 

ோ ன்று அசப்தோர். அசத்தும் அங்ரக 

ஏடிப்ரதோகும் ம்ஜிஆர் சனயில் அர் ஏங்கி 

எரு குட்டு சப்தோர்.  

 லி ோங்கோல் ம்ஜிஆர் 

அழுதுவகோண்ரட ரசடக்கு ருோர். 

குந்சயின் ோர்த் டிப்சத நிசணத்து 

நிசணத்து ோடகம் தோர்க்கும் வதண்கள் கண்ணீர் 

டிப்தோர்கள். பின்பு திசயில் றுதக்கம் இருந்து 

இன்வணோரு டிகர் சகசைத்து ம்ஜிஆச  

அசப்தோர். இந் குந்ச உடரண ரகோக 
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அரிடம் ஏடிதும் அர் முதுகில் எரு அடி 

வகோடுத்து ‘அழுதுவகோண்ரட ஏடு’ ன்று விட்டி 

விடுோர். ல்னங்கோளின் கசடசி குந்ச 

த்திற்கு அஞ்சி கறி கறி அரண்டும் 

ன்தற்கோக ம் ஜி ஆச அடித்து அடித்து ோடக 

டிகர்கள் அ சப்தோர்கள். திரியின் கண்களில் 

கூட கண்ணீர் க்கூடோது ன்று நிசணத் 

நிசணக்கும் ம்ஜிஆரின் இபசக்கோன ரைோகம் 

விரிப்பின் வதருகும் வோகுப்பின் ஞ்சும். 

 

ந்தியில் இருந்து விட்ப்ட் குந்னோ  

 எரு ோள் ோடக கம்வதனியில் திம் 

ல்ரனோரும் ைோப்பிட ோங்க ன்நதும் சிறுர்கள் 

ல்ரனோரும் ஏடிப்ரதோய் தந்தியில் உட்கோர்ந்ணர். 
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ோடகக் கம்வதனியில் தகல் ைோப்தோடு 

தரிோநப்தடும் அன்பின்பு ோடகம் டித்து 

முடித்தும் இவில் ைோப்தோடு ங்கப்தடும். 

அவ்ோறு ஆசை ஆசைோக ைோப்தோட்டு தந்தியில் 

ஏடிப்ரதோய் உட்கோர்ந் சிறுன் ம்ஜிஆச 

எருர் அருகில் ந்து தோர்த்துவிட்டு ‘இன்று 

உணக்கு ோடகம் இல்சன ோரண ன் ந்து 

உட்கோர்ந்ோய் ன் இப்தடி ரைோற்றுக்கு 

அசனகிநோய் ழுந்து ரதோய்விடு’’ ன்று வைோல்லி 

அச வன்று பிடித்து இழுத்துக் வகோண்டு 

ந்து ைோப்தோடு கூடத்தில் இருந்து வளிர 

விட்டு விட்டோர்.  

 சிறுணோக இருந் ம்ஜிஆருக்கு 

அோணோகப் ரதோய்விட்டது. இச இழுத்துக் 

வகோண்டு ரும் ரதோது ற்ந சிறுர்கள் 

ல்ரனோரும் ைத்ம் ரதோட்டு சிரித்ோர்கள். ோடகக் 

கம்வதனியில் சிறுர்கள் ரகலி ரதசுதும் ைத்ம் 

ரதோட்டு சிரிப்தது எரு தக்கோக அந்க் 

கோனத்தில் இருந்து ந்து. அப்தடி தன 

ரங்களில் அோணப்தட்ட ம்ஜிோர் பின்ணர் 

ணக்கு ைதி ந்தும் திணமும் 30, 40 ரதருடன்  

ரைர்ந்து ைோப்பிடும் க்கத்சக் வகோண்டு 

ந்ோர். ன்சணப் தோர்க்க ர் ந்ோலும் ோன் 

ண்டிக்கப்தடும் தோக இருந்ோலும் கூட  

அர்கசப முலில் ைோப்பிடச் வைோல்லுோர். 

ைோப்பிட்ட பிநகுோன் ற்நற்சந ரதசுோர். இது 

ரதோன்ந ல்ன குங்கசப ப அருசட 
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குந்சப் தருத்தில் டந்  ரகோோண 

அனுதங்கரப அடிப்தசடக் கோங்கபோக 

இருந்ண. 

ோய்ஸ் கம்வனியில் ம் ஜி ஆர் ௌடித்ோ ௌோகங்கள்  

 யிற்று தசிச ஆற்றிக்வகோள்பர ணது 

இண்டு  குந்சகசபயும் ைத்ோ அம்சோர் 

ோடக கம்வதனியில் ரைர்த்து விட்டோர். அங்கும் 

பிள்சபகளுக்கு தசிக்கு ரைோறு கிசடப்தது சின 

ைங்களில் சிோக இருந்து. இந்க் 

கடிணோண சூழ்நிசனயிலும் ம் ஜி ஆர் தன 

ோடகங்களில் டித்து  ந்ோர். அருக்கு முலில் 

ோனணோோக் இருந் ைம்தபம் பின்பு ோத்துக்கு 

ந்து ரூதோோக உர்ந்து. 

 ோடக கம்வதனியில் ம்ஜிஆர் ணது 

சிறுதில் கோதோம், இோோம், 

த்ணோளி, ைோோம், ல்னங்கோள், 

ோரேந்தின், கர் தக்தி ரசிக்வகோடி, ரதோன்ந 

ோடகங்களில் டித்ோர் , ,இன்னும் வகோஞ்ைம் 

பர்ந்து ததின் ச அசடந்தும் கக் 

கட்டு ந்து ோறிதும் அர் கற்பின் வற்றி, 

ரோகணசுந்ம், ோேோம்தோள் ரணோகோ, கர் 

தக்தி, ரைதக்தி ரதோன்ந ோடகங்களில் டித்ோர். 

பின்பு ரனோவுக்கு ரதோய்  ங்ரகோன். பிணோங்கு 

ஆகி கங்களில் ோழும் மிர்களுக்கோக 

ோடகங்களில் டித்து ஏபவுக்கு தத்ரோடு 

திரும்பி ந்ோர்.  
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குடிகோோ  

  ைத்தோோ அம்சோர் குந்சகளுடன் 

மிகவும் சிப்தட்டு ோழ்ந் ோட்களில் 

ம்ஜிஆச குடிகோனோ ன்று திட்டுோர்கள். 

குடிகோனோ ன்நோல் குடிசக் அழித்ன் ன்தது 

வதோருள். ம்ஜிஆர் பிநந்தும் அர் ந்சோர் 

இநந்தும் ைத்தோோ அம்சோருக்கு மிகவும் 

ருத்ோக இருந்து. அதுச ன்நோக ோழ்ந்து 

ந் ைத்திதோோ குடும்தம் ம்ஜிஆர் பிநந் 

இண்டு ருடங்களில் தட்டினி கிடக்க 

ரர்ந்ோல் உநவிணர்கபோல் விட்டப்தட்டோல் 

அர் ன்னுசட கசண குடி வகோடுத்ரண 

ன்று ணக்கு ரகோதம் ரும்ரதோது 

திட்டியிருக்கிநோர். இச ம்ஜி ஆர் ண ோழ்க்சக 

னோற்று நூலில் குறிப்பிடுகிநோர். ஆணோல் ம் ஜி 

ஆர் ண ோச வய்ோக தித்ோர். ண வீட்டில் 

ண ோோருக்குக் ரகோயில் கட்டி கும்பிட்டு 

ந்ோர்.  

ோோய்க்குத்தின் வெல்ப்பிள்ன ம் ஜி ஆர் 

 1951இல் ம்ஜிஆர் ர்ரோகி தடத்தில் 

சிநப்தோக டித்து க்களின் ரகோபித் ஆசப் 

வதற்ந பிநகு அசப் தோர்த்து கிழ்ந்து ன் 

பிள்சபகசப ல்ன நிசனக்கு பர்த்ரோம் ன்ந 

ஆத் திருப்தியுடன் அர் கோனம் ஆணோர். அர் 

கோனோண பிநகு ம்ஜிஆர் அதரிமிோண பர்ச்சி 

வதற்று முனசச்ைோகி சிறு குந்சகளுக்கு 



Tamil Heritage Foundation International

  

149 
 

ைத்துவு திட்டம் முல் வகோண்டு தன 

திட்டங்கசப அறிமுகப்தடுத்தி மிக 

ோய்ோர்களின் வஞ்ைங்களில் தோல் ோர்த்து 

அர்களின் ஆசிகசபப் வதற்று மூன்று முசந 

உயிருக்கு உண்டோண ரைோசணகளிலிருந்து வற்றி 

வதற்று நிசநோண ோழ்க்சக ோழ்ந்ோர். 

 

குந்னோகளுக்கு ெத்ௐோ அம்னௐோரின் வௐர்  

 1972இல் ம்ஜிஆர் அண்ோ திமுக கட்சி 

ஆம்பித் கோனத்திலிருந்து 1987-இல் அர் 

சநயும் ச பிநந் வதண் குந்சகள் 

தல்னோயிம் ரதருக்கு ம்ஜிஆரின் ோோர் 

நிசணோக தன இபம் ோய்ோர்கள் ைத்திோ 

ைத்ப்ரிோ ைத்ரேோதி ைத்தினட்சுமி ைத் பிதோ 
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ன்று வதர் சூட்டிணர். தள்ளிக்கூடப் 

ததிரடுகளில் தல் வதர்கள் ைத்ோ 

ன்றிருப்தச அப்ரதோது கோனோம்.  

  கட்சிக்கோர்கள் தனர் ன்னுசட 

நிறுணங்களுக்கு கூட ைத்ோ, ைத்ோ ரேோதி, ைத் 

ோேோ  ன்று ம் ஜி ஆருசட அம்ோவின்  

வதசச் சூட்டி கிழ்ந்ணர். ஆக குடிகோனணோக 

ைப்தட்ட ம்ஜிஆர்  பிற்கோனத்தில் ண  ோயின் 

வதச விபங்கச் வைய்ோர். ம்ஜிஆரின் 

வதசச் குறிப்பிடும்ரதோதும் ைத்தி ோயின் 

புல்ன் ன்று ரதோற்றும்தடி ோயின் வதச 

விபங்கச் வைய் க்கள் சனன் ஆணோர். 

  சிறுதில் ன் ோோர் ன்சண  

விக்தியில் சிணோலும்கூட ன் ோோரின் வதச 

விபங்கச் வைய்து ன் ோோருக்கு ரகோயில் கட்டி 

கும்பிட்டு ந்  ம்ஜிஆர் ன் வீட்டுக்கும் 

ோய்வீடு ன்ரந வதர் சூட்டிணோர். திசஉனகில் 

திணிசச் ரைர்ந் சிோஜிகரைன் ோன் வீடு 

கட்டிரதோது அற்கு அன்சண இல்னம் ன்று 

வதரிட்டோர். அங்கு ன் அன்சண ோேோணி 

அம்சோருக்கு எரு சிசன சத்து அந்ச் 

சிசனச திநந்து சக்க ோன்பில் சிநந்ோக 

விபங்கும் ம்ஜிஆச அசத்ோர்.அப்ரதோது 

சிோஜி கரைன் ண வைோந் ஊோண  ஞ்ைோவூரில் 

ைோந்தி கனோ ன்று இண்டு திசங்குகசப 
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எர போகத்தில் ழுப்பி அற்சநத் திநந்து 

சக்கவும் ம்ஜிஆசர அசத்ோர். 

 

ோோய்க்குத்துக்கு ரிௐோனோ  

 ம் ஜி ஆர் ஆட்சிக் கோனத்தில் வதண்களுக்கு 

உரி ரிோச வதோது இடங்களில் 

அளிக்கப்தட்டது. அர்கசப ம் ஜி ஆர் 

அசப்தது ரதோன ற்நர்களும் ோய்க்குனம் 

ன்று குறிப்பிட்டணர்.  ோய் வைோல்சனத் 

ட்டோர, ோச கோத் ணன், ோய்க்குப்பின் 

ோம் ன்வநல்னோம் ன் தடங்களுக்கு வதர் 
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சூட்டி ம்ஜிஆர் ோய் அன்பில் சன 

சிநந்ோக் விபங்கிணோர்.  ோச ங்குதில்  

ன்னிகற்நோக  விபங்கிது ட்டுமின்றி 

ற்நர்கசபயும் அந் சடதோசயில் 

ன்ரணோடு அசத்துச் வைன்நோர்.  

 இன்றும் தன ம் ஜி ஆர் சிகர்கள் ங்கசப 

தற்றி வதருசோக குறிப்பிடும் வதோது ‚ோன் ம் 

ஜி ஆர் சிகன். சிகட், து தக்கம் ணக்கு 

இல்சன. ோன் ன் ோச வய்ோக 

திக்கிரநன்‛ ன்கின்நணர். இது எரு ‘ம் ஜி ஆர் 

டிரட் ோர்க்’ ரதோல் ோறிவிட்டது. ம் ஜி ஆர் 

ன்நோரன ோன்பில் னித்து நிற்தர் 

ன்நோகிவிட்டது. வதோதுக் கூட்டங்களில் 

பிச்ைோத்துக்கு ம் ஜி ஆர் ரதோகும் ழியில் மூத் 

ோய்ோர் அச அசத்து து துன்த 

நிசனச டுத்துசக்கும் ரதோதும் அச 

ோழ்த்தும் ரதோதும் அர் அர்களிடம் ன் 

ோன்சத உர்ோல் ம் ஜி ஆருக்கு 

அர்களின் விர்ச ோற்நரோ 

ரப்வதண்வய்  ோற்நரோ அருருப்பு 

ஊட்டவில்சன. 

~~*~~~~~~*~~~~~~*~~ 
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வோன்னின் நிம் பிள்ன ்ம் 

ள்ல் குொ  
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 10. வோன்னின் நிம் பிள்ன ்ம் 

ள்ல் குொ  

 ’                            

      ’’                      

                              

                              

   .                            

            ண                  

     .                        . 

                          

                  ன்பு      , 

                               

    புத்கத்தின் மூனம் அறிவீர்கள்.  

                        ம் 

            .               

                             . 

                            

              ‚              

   ‛             .         

                                

               .  

                      

 1961இல் ம்ஜிஆருக்கு க்கள் தினகம் 

ன்ந தட்டத்ச அளித்ர் ழுத்ோப, 



Tamil Heritage Foundation International

  

155 
 

ததிப்தோபர்      தத்திரிசகோப    

மிழ்ோன் அர்கள். இர் ம்ஜிஆரின் 

சிநப்சத டுத்துசக்கும் ரதோது ‘’எரு 

குந்சயிடம் 10 சனர்கள் தடத்ச கோட்டி 

இற்றில் உணக்கு பிடித் தடத்ச டுத்து 

ன்னிடம் வகோடு ன்று கூறிணோ   தத்துக்கு ட்டு 

குந்சகள் ம்ஜிஆர் தடத்ச ோன் வரிவு 

வைய்து வகோடுப்தோர்கள்’’      .  வணனில் 

ம்ஜிஆரின் முகம் குந்சகசப மிகவும் கர்ந் 

முகோகும் ன்று குறிப்பிட்டிருந்ோர். இன்றுச 

ம்ஜிஆ                       

சிறுது சிகர்கசப தோர்க்கும் வதோழுது 

மிழ்           உண்சோக   தச 

உ முடிகிநது. 

                          

 ன் ங்சக கன்               

  நி                      

இருந்ரதோது அனுக்கு மிழ் 

நந்துவிடக்கூடோது ன்தற்கோக ம்ஜிஆர் 

தடங்கசப வீட்டில் ரதோட்டு கோண்பிப்தது 

க்கம்.        அன் வோடர்ந்து இண்டு 

மூன்று ோட்கள்      இட       

தடத்சர தோர்த்துக் வகோண்டிருந்ோன். 

அனுக்கு அந் தடத்தில் ரும் சினம்பு ைண்சட 

மிகவும் பிடிக்கும். வணனில் எரு கோன்வன்ட் 

தள்ளியில் தடித்துக் வகோண்டிருந்ோ . அங்கு 
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ோணு வீர்களுக்கு கோத்ர கற்பிக்கும் எருர் 

இனுக்கும் இரணோடு தடிக்கும் 

ோர்களுக்கும் கோத்ர குங்பூ ரதோன்ந 

ைண்சடப் தயிற்சிகசப கற்றுக் வகோடுத்ோர். 

இன்விசபோக அனுக்கு ம்ஜிஆ        

                             

   .                         

                           

                         

         . சினம்பு ைண்சடயில் ஆர்ம் 

அதிகரித்து அன்       இட       தடத்தில் 

ரும் சினம்பு ைண்சடச திரும்தத்திரும்த 

ஆர்ோக தோர்த்துக் வகோண்டிருந்ோ .  
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                    புரிோ 

அணது ந்ச திணமும் ன்ண தடம் தோர்த்துக் 

வகோண்ரட இருக்கிநோய் ன்று அசண திட்டி எரு 

ோள் அந் டிவிடி                 ரதோட்டு 

உசடத்து விட்டோர். அப்ரதோது அனுககு ழு 

து. இப்ரதோது 12 து.  ன்றும் அன் ோம் 

எருமுசநோது ரனும் எரு ம்ஜிஆர் 

தடத்ச னிோக உட்கோர்ந்து சித்துப் தோர்   ன் 

பின்பு அந்ப் தடத்சப் தற்றி ரனும் ஏர் 

இண்டு கருத்துக்கசப அன் அம்ோவிடம் 

வைோல்லி விட்டு ரதோய்விடுோன். 

 

 எரு முசந அன் அடினப்வண் தடம் 

தோர்த்துவிட்டு ந்து அன் அம்ோவிடம் ‘’அப்தோ 

ம்ஜிஆர் வகோஞ்ைம் ேோக்கிசோக இருந்து 

இருக்கனோம்’’ ன்நோன். வணன்நோல் அப்தோ 

ம்ஜிஆர்        வகோல்னப்தட்டோல் ோன் 
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      அடிசப் வதண்ோக கோலில் வினங்கு 

பூட்டி ோரண்டி எரு நிசனச       . 

இவ்ோறு அனுசட அ       ைற்று 

வித்திோைோக இருக்கும்.  

 இன் எரு ந்து ஆறு தில் இருந்ர 

ம்ஜிஆர் தடங்கசபயும் தோட்டுகசபயும் சித்துக் 

வகோண்டு ருகிநோன்.               , 

    ,                           

                  .             

                             

             .                 

                            

             .  

                   

                 ‚      

                          

        ?‛                   ‚   

                        ‛      . 

                .                 

                                

                             

                            . 

                  [     ] 

                               

                            . 
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 ட                      ? 

 

  ம்ஜிஆர் தடங்களுக்கு புதி         

சிகர்கள் உருோற்கோண கோம் அருசட 

தடங்களில் இருக்கும் வளிவும் இனிசயும் 

அச ரும் கிழ்ச்சியும் ஆகும். 

குந்சகளுக்கு,     தடத்தின் ைணமும் 

கோட்சியும் வளிோக புரி ரண்டும். அன் 

ணதுக்கு இனிச அளிப்தோக இருக்க 

ரண்டும் தடம். தோர்த் பிநகு கிழ்ச்சி உண்டோக 

ரண்டும். அதில் ரும் தோட்டுகசபயும் 

ைண்சடகசபயும் சிரிப்பு கோட்சிகசபயும் 

மீண்டும் நிசணத்தும் வைோல்லியும் ண்தர்கரபோடு 

தகிர்ந்து வகோள்பவும் ற்நசோக இருக்க 

ரண்டும்.                    

                           

                              

           .  

  ம்ஜிஆர் டித் கோனத்தில் 

பிநக்கோர்களும் ம்ஜிஆர் ஆட்சி வைய் 

கோனத்தில் கூடப்  பிந    ர்களும் ம்ஜிஆர் 

இநந் பிநகு அோது 1987க்கு பிநகு 

பிநந்ர்களும்    ம்ஜிஆருக்கு சிகர்கபோக 

இருக்கின்நண.  இன்று தனர் யூட்யூபில் ம்ஜிஆச 

தற்றி ரதட்டிகசப,                    

    கோட்சிகசபப் தோர்க்கும்             . 
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                    சிக்கின்நணர். 

அசப் தற்றி நிசந விங்கசப         

      வரிந்து வகோள்கின்நணர். எரு கோனத்தில் 

ம்ஜிஆர்  ரு புதிர் ன்று நிசணப்தது உண்டு 

ஆணோல் இன்று அசப் தற்றி ோபோண 

விங்கசப அறிந்துவகோள்ப ோய்ப்பிருக்கிநது. 

 

                          

                          

                            

      . ைந்திரோம் தடத்தில்  

 புத்ன் இரசு கோந்தி பிநந்து   

 பூமியில் ற்கோக ரோோ   

 ச க்கோக   
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ன்ந தோடலில் ன்ரணோடு   யில் டந்து 

ரும் குந்சகசப ன்கு திருப்திோக ைோப்பிட 

சத்து பின்பு டிக்க    திருப்தோர். ைட்சட 

ரதோடோ அந் சக் குந்சகளின் யிறு 

அந் கோட்சியில் திம்வன்று இருப்தது அர்கள் 

யிறு நிசந ைோப்பிட்  இருப்தச க்குத் 

வளிோ கும்.  உனகம் சுற்றும் ோலிதன் 

தடத்தில் 

              சிரித்து ோ பண்டும் பிர்   

                 சிரிக்க ோழ்ந்திோபோ  

                 உனத்து ோ பண்டும் பிர்  

                 உனப்பில் ோழ்ந்திோபோ  

ன்று குந்சகரபோடு அர் தோடி ஆடும் கோட்சி 

டுக்கப்தட்டது. அந் கோட்சி டுக்கப்தட்டது  

அ   டு அந் கோட்சியில் டித் குந்சகள் 

அசணருக்கும் அங்ரகர ல்ன வதோம்சகள் 

ோங்கி அர்களின் வீட்டுக்கு னித்னிர 

அனுப்பி தரிைளித்ோர். 
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‘’                           

         ’’             ணோர். 

  ‘’                       

              .           

         .                  

                  ;     ளி   

         ’’      .               

                                 

                         .      

                           

          .  

          ட           

 ம்ஜிஆர் ூட்டிங்குக்கு ரதோகும் ரதோது  

             ழியில் எரு எரு 

தள்ளிக்கூடம் உண்டு. தி ரசபயில் ம்ஜிஆர் 

கோச தோர்த்வுடன் இந் ோர்கள் ஏடி ந்து 

சடதோசயில் நின்று வகோள்ர் ம்ஜிஆரும் 

அர்கசபப் தோர்த்து சகசைத்து இப்தடி 

சிரித்துக்வகோண்ரட வைன்றுவிடுோர்.  

 எருோள் இருர் கோச றித்து நின்று 

விட்டணர் உடரண ம்ஜிஆர் கோச நிறுத்தி 

ன்ணவன்று ரகட்டோல் சும்ோ உங்கசப 

தக்கத்தில் தோர்க்க ரண்டும் ன்தற்கோக கோச 

நிறுத்திரணோம் ன்று கூறிணோர்கள் ைரி ன்று 

அர்களிடம் ரதசி விட்டுச் வைன்நர் 
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ரதசும்ரதோது ன்ண தடிக்கிநோய் ப்தடி 

தடிக்கிநோய் ன்று அந் சிறுர்களிடம் ரகட்டு 

விட்டு ‚இனி இப்தடி கோச றுக்கக்கூடோது கோர் 

ரகோக ந்து இருந்ோல் நீங்கள் அடிதட்டு 

இருப்பீர்கள் அல்னோ?‛ ன்று அறிவுச 

வைோல்லி விட்டு ரதோய்விட்டோர் திணமும் 

இதுரதோன ோர்கள் சடதோசயில் நின்று 

சகசை  து உண்டு. 

 அர்கள் அங்கிருந் குோயில் அங்கிருந் 

குோயில் ோன் ைோப்பிட்ட ட்சடக் கழுவி விட்டு 

     ண்ணீர் வோண்டு குடிப்தச ம்ஜிஆர் 

       . அர்கள்     ந்து      

கழுவுதும் ண்ணீசக் குடிப்தது  க 

நின்றுவகோண்டிருந்ண .  

        அந்ப் தகுதியின் கவுன்சினர் 

அந்ப் தள்ளியின் சனச ஆசிரிசப் தோர்த்து 

உங்கள் பிள்சபகசப ரோட்ரடோோக ந்து 

நிற்கக் கூடோது ன்று வைோல்லுங்கள். ம்ஜிஆர் 

ரதோகும் ரதோது இது வதரி வோந்ோக 

இருக்கிநது ன்று வைோல்லிவிட்டு ரதோணோர். 

றுோளிலிருந்து பிள்சபகசப சனச 

ஆசிரிர் வளிர விடவில்சன. சின ோட்கள் 

இச கனித்         ங்ரக ோர்கசப 

கோரோர ன்று விைோரித்ோர். அப்ரதோதுோன் 

வரிந்து அருசட கோர் ஏட்டுணர் ோன் 

கவுன்சினரிடம் வைோல்லி சனச ஆசிரிரிடம் 
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                  .  இப்ரதோது 

ோர்கசப              . 

                  ‘’ ர்கள் 

குறுக்ரக ஏடி ரு    கோரில் அடிதட்டு 

விடுோர்கரபோ ன்று ணக்கு அச்ைோக 

இருக்கிநது’’ ன்நோர் ம்ஜிஆர் ஏட்டுச  

      ‘’ன் இப்தடி வைய்கிநோய் அர்கள் 

ைந்ரோைோக சின நிமிடங்கள் ன்சண தோர்த்து 

வைல்து உணக்கு பிடிக்கவில்சனோ. [       

                            

                        ] ன்று 

அச கண்டித்து விட்டு அந் கவுன்சினச 

அசத்து அர்களுக்கு தள்ளிக்கூடத்துக்கு 

உள்ரபர வதரி ட்ம் சத்து அதில் ண்ணீர் 

நிப்பி அந் டிம்மில் ோன்கு தக்கமும் 4 

குோய்கள் சத்து அதில் ண்ணீர் பிடித்து குடிக்க 

ோன்கு     கசபயும் வகோடுக்கும்தடி 

வைய்ோர். அன் பிநகு குந்சகசப வளிர 

விடுங்கள். அர்கசப உள்ரப பூட்டி சக்க 

ரண்டோம். தி ரசபயில் அர்கள் 

வளிர ட்டும் கணோக இருக்கட்டும் 

ன்று             . 

              ஏட்டுரிடம் ‘நீ இனி இந் 

தகுதியில் ரதோகும்ரதோது வதுோக ரதோ. 

குந்சகள் தோர்க்கட்டும். அணோல் அர்களுக்கு 

கிசடக்கும் ைந்ரோத்ச ோ        கூடோது’’ 
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ன்று கண்டித்து வைோல்லிவிட்டோர்.  இவ்ோறு 

குந்சகளின் ைந்ரோத்துக்கு ன்ணோல் ந் 

இசடயூறும் ற்தடக் கூடோது ன்ததிலும் 

குந்சகளின் ஆரோக்கித்திற்கு அந்க் 

குோ    வோட்டி ண்   உோது ன்ததிலும் 

ம்ஜிஆர் அக்கசந வகோண்டு           . 

இது சின்ண விோகத் ரோன்றிணோலும் அர் 

கண்ணில் தடும் சின்ணஞ்சிறி குசநகசபயும் 

நிர்த்தி வைய்தில் அர் கண்ணும் கருத்துோக 

இருந்ோர் அருசட கண்ணில் தட்ட 

குந்சகசப விைோரித்து அர்களுக்கு ரண்டி 

ைதிகசபச் வைய்து வகோடுப்ததிலும் அர் மிகுந் 

கருத்ரோடு வைல்தட்டோர்       

           ப                . 

                 ட          

 சினிோவில் அர் ம்ஜிஆரின் டிப்புக்கு 

டிப்சத சித்துப் தோர்த் ஆண்களும் வதண்களும் 

வதரிர்களும் ங்கள் வீட்டுப் பிள்சபகசப 

ம்ஜிஆர் சிகர்கபோகர பர்த்ணர். இது எரு 

முக்கிோண கருத்ோகும் பிள்சபகள் ம்ஜிஆச 

ரதோன ம்ஜிஆச முன்ோதிரிோகக் வகோண்டு 

ப ரண்டும் ன்று                   

     ோய்ோர்கள் விரும்பிணர்; பிள்சபகளின் 

கப்தன்ோ   ஆசைப்தட்டணர்.         

            ோத்ோ தோட்டிகளும் ங்கள் 

வீட்டுக் குந்சகள் ம்ஜிஆச ரதோன 
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வதரிர்கள் மீது ரிோச வகோண்டர்கபோக 

ல்னசச் வைய்து ோழ்தர்கபோகவும் 

ல்ரனோருசட அன்சதயும்      

உத்ர்கபோக  ரண்டும் ன்று விரும்பிணர் 

அர்கள் ோம் தடங்களுக்கு ரதோகும்ரதோது ன் 

    கசபயும் அசத்து வைன்நணர். 

 

  அபின்யுச ரதோன         தன 

ரகோடி குந்சகள் ங்கள் ோயின் கருவில் 

இருக்கும்ரதோர ம்ஜிஆர் தடத்தின் 

தோட்சடயும் ைணத்சயும் ரகட்ரட பர்ந்து 

கோத்ோல் அச பிநந்து பர்ந் பிநகும் 

ம்ஜிஆர் சிகர்கபோகர உருோகிணர். இ  ற்ந 

டிகர்களின் சிகர்கள் இல்னோ எரு 

வித்திோைோண நிசன    .  ம்ஜிஆர் சிகர் 

தம்தசோக தம்தச தம்தசோக ந்து 
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வகோண்டிருக்கின்நணர். ற்ந டிகர்களுக்கு இது 

ரதோன்ந அசப்பு இல்சன ன்று உறுதிோகச் 

வைோல்னனோம். 
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