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நூலாசிரியர் பற்றி 

முசனெர். வை. இ ோரேஸ்ெரி  
வமோழிவபயர்ப்பியல் துசையில் 
முசனெர் பட்டம் வபற்ைெர். 
புைசம, வைந்தமிழ், ெளர் தமிழ், 

ஓங்கு தமிழ் நோ.ெோ.வின் 
ஆ ோய்ச்சி ரபோன்ை 
ஆய்விதழ்களில் 
ஆய்வுக்கட்டுச கள் 
வெளியிட்டோர். 1988 முதல் தமிழ் 
ஆங்கிை வமோழிவபயர்ப்புப் 
பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளோர்.  
Indian Women–Changes and Challenges, Urban Theology, Vaigai 

Paripatal, Eco Vision and Mission, Neuro Ophthalmology Articles  

ரபோன்ை பனுெல்கசள தமிழில் வமோழிவபயர்த்துள்ளோர். 
1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் நிறுெனத்தில் இசை 
பதிப்போசிரிய ோக [Associate editor] பணியோற்றினோர். 
அப்ரபோது ேப்போனிய வமோழிசய தமிழில் கற்பது எளிது 
என்பசத அறிந்து அதற்கோன நூல் உருெோக்கும் பணியில் 
ேப்போனியப் வபண்  யூரகோ ஃபுகுர ோயியுடன் இசைந்து 
வையல்பட்டோர். அந்த நூல் இன்று மூன்று போகங்களோக 
வெளிெந்துள்ளது. அங்கு வெளிநோட்டு மோைெர்களுக்கு 
தமிழ் கற்பித்தோர். தமிழ் மோைெர்களுக்கு ேப்போனிய 
வமோழி இைக்கைம் கற்பித்தோர். யுக்ரகோ மோைெர்களுக்கு 
ஒலிப்பயிற்சி அளித்தோர். 
1987 முதல் எபிர ய தமிழ் அக ோதி; கிர க்க தமிழ் அக ோதி 
உருெோக்கத்திற்கோக மக்கள் கல்வி அைக்கட்டசளயின் 
இயக்குனர் மசை திரு இ ோபின்ைன் ரைவி ஐயோ 
அெர்களுடன் இசைந்து பை ஆண்டுகள் தீவி மோக 
பணியோற்றினோர். ஈர ோடு மகளிர் கசை அறிவியல் கல்லூரி, 

திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்டென் கசை அறிவியல் கல்லூரி, 
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மதுச  அவமரிக்கன் கல்லூரிகளிலும் சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 
விரிவுச யோள ோக பணியோற்றினோர். 
2000இல் மதுச யில் அவமரிக்கோவின் விஸ்கோன்சின் 
பல்கசைக்கழக மோைெர்களுக்கு தமிழ் கற்பித்தோர். 
அப்ரபோது வெளிநோட்டெருக்கு தமிழ் கற்பிக்க போட நூல் 
ஒன்சை உருெோக்கினோர். அ விந்த் கண் மருத்துெமசனயில் 
வமோழிவபயர்ப்போள ோகவும் தமிழ் ஆசிரிய ோகவும் 
பணியோற்றியரபோது அங்கு ெந்த வெளி மோநிைம் மற்றும் 
வெளிநோட்சடச் ரைர்ந்த  கண் மருத்துெர்களுக்கு தமிழ் 
கற்பிக்க ஒரு போட நூசை உருெோக்கினோர். இன்றும் அந்த 
போட நூல் அங்கு பயன்போட்டில் உள்ளது. அது ரபோை அங்கு 
வைவிலியர் பயிற்சி வபறும் இளம் வபண்களுக்கு ஆங்கிைம் 
கற்பிக்க ஒரு ஆங்கிை போட நூசை உருெோக்கினோர். மக்கள் 
கண்கோணிப்பகத்தில் ஆங்கிைமும் தமிழும்  கற்பித்தோர். 
தற்ரபோது  மதுச  உயர் நீதிமன்ைத்தில்  ெழக்கறிஞர்களுக்கு 
ஆங்கிைம் கற்பிக்கிைோர். 
தமிழ் கற்கும் வெளிநோட்டு மோைெர்களுக்கோக  வைன்ட்டர் 
ஃபோர் ரைங்குரெஜ் ஸ்ட்டீஸ் என்ை வபயரில் தனி சமயம் 
ஒன்சை அசமத்து அெர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தோர். 
தி ோவிட இயக்கப் போ ம்பரியத்தில் ெந்ததனோல் இெர் 
திமுக, அதிமுக பற்றி நிசைய வதரிந்து செத்திருந்தோர். 
குறிப்போக எம்.ஜி.ஆர் பற்றிய தகெல்கசள நிசைய 
வதோகுத்து செத்திருந்தோர். வமோழியின் கசையும் 
பண்போடும் கற்பிக்கும்ரபோது தமிழ்நோட்டில் 
ரமசடத்தமிழ், ரமசட நோடகம், திச ப்படம் ஆகியன 
அ சியசை உருெோக்கியவிதம் பற்றியும் விளக்கினோர். 
அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். அ சியல் தசைெ ோன விதம் குறித்து 
ரமலும் அறிய அவமரிக்க மோைெர்கள் மிகுந்த ஆர்ெம் 
கோட்டினர். அெர்கசள எம்.ஜி.ஆர். படங்கசள போர்க்க 
திச ய ங்குக்கு அசழத்து வைன்ைோர். திச  அ ங்கில் 
 சிகர்கள் கோட்டிய ஆர்ெமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ரகட்டு 
வியந்து ரபோய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மோைெர்களும் 
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ரப ோசிரிசய ஒருெரும் ஆ ோய்ச்சி வைய்ய வதோடங்கினர். 
அெர்களின் ஆர்ெம் கண்டு எம்.ஜி.ஆர். தகெல் சமயம் 
ஒன்சை வதோடங்கி அெர் குறித்த நூல்கசளயும் அெ து 
படங்கசளயும் ரைகரித்து செத்தோர். பின்னர் அவமரிக்க 
மோைெர்கள் இந்தியோவுக்கு ெருெது குசைந்ததோல் 
இத்திட்டம் வதோடர்ந்து வையல்பட முடியவில்சை.  
எம்.ஜி.ஆர் பற்றி நூறு கட்டுச களுக்கு தகெல் ரைகரித்து 
செத்திருக்கும் இெர் விகடன்.கோமில் முப்பது கட்டுச கள் 
வெளியிட்டோர். அதன் வதோடர்ச்சியோக கனடோவில் இருந்து 
ெரும் www.tamilauthors.com என்ை இதழில் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீெ 
நதி என்ை வபயரில் 16 கட்டுச கசள வெளியிட்டோர். அதசன 
வதோடர்ந்து வபண்கள் ரபோற்றும் வபருந்தசைெர் எம்.ஜி.ஆர். 

என்ை வபயரில் ஒரு   கட்டுச  வதோடச  அரத இசைய 
இதழில் எழுதி ெருகிைோர்.  எம்.ஜி.ஆரின்  சிகர் மன்ைங்களின் 
தனித்தன்சம குறித்து ஒரு நூல் எழுதும் முயற்சியில் 
தகெல்கசள தி ட்டி ெருகிைோர்.  
எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுதரெண்டும் என்பது 

இெர் இைட்சியம். இெர்  எம்.ஜி.ஆர் குறித்து மூன்று நூல்கள் 

வெளியிட்டுள்ளோர். அசெ வெற்றித்திருமகன் என்ை 
வபயரில் வதோடங்கும் ெரிசை நூல்கள் ஆகும். 2.எம்.ஜி.ஆர். 
நிழல் நிேம் நி ந்த ம், 3.எம்.ஜி.ஆர். கற்பிக்கும் குழந்சத 
ெளர்ப்பு முசைகசள விளக்கும் சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு 
ைச்ை பப்போ, 4. வீ மகன் ரபோ ோட வெற்றி மகள் பூச்சூட  
5. மகளிர் ரபோற்றும் மக்கள் தசைெர் எம்.ஜி.ஆர், 

ஆைோெதோக “எம்.ஜி.ஆர் ஒரு ஜீெ நதி” என்ை இந்நூல் 
வெளிெந்துள்ளது. அடுத்ததோக ஏழோெதோக 
“கலியுகப்ரபோ ோளி எம்.ஜி.ஆர். என்னும் நூல் ெ வுள்ளது.  
இெர் எழுதிய சிறுகசதகள் இசைய இதழ்களில் 
வெளிெந்தன. இப்ரபோது நூைோக வதோகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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உள்ளடக்கம் 

 

1. 
எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் அண்ைன் தங்சக 
போைம் 

1 

2. எம்.ஜி.ஆரின் கூச்ை சுபோெம் 21 

3. 
எம்.ஜி.ஆர் வபண் எதிரிகசள 
எதிர்வகோள்ளுதல் 

33 

4. எம்.ஜி.ஆர். ஆத்ம ரநை ோ?  41 

5. எம்.ஜி.ஆர் படத்தில் முத்தக்கோட்சி 63 

6. 
திருமைத்திற்கு 12 ஆண்டுகள் கோத்திருந்த 
எம்.ஜி.ஆர்...! 69 

7. 
கோதல் போடல்களில் வபண்கசளக்கெர்ந்த 
எம்.ஜி.ஆர் 

79 

8. நிேத்திலும் நடிசகயரின் கோெைர் எம்.ஜி.ஆர். 93 

9. எம்.ஜி.ஆர் ெருசகயில்  சிசககளின் ஆர்ெம் 107 
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[1] 

 

1. எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் அண்ணன் தங்சக 
பாைம் 

 எம்.ஜி.ஆரின்  சிகர்கள் அெச  ரநரில் போர்க்கும்ரபோது 
அண்ரை என்று தோன் அசழப்போர்கள். பை நடிகர்,  

நடிசககளும் அெச  அண்ரை என்று அசழப்பதுண்டு. 
வதலுங்கு சூப்பர் ஸ்டோரும் முன்னோள் முதல்ெருமோன  
என்.டி.ஆர்.,  எம்.ஜி.ஆச  அண்ைன்கோரு  என்று 
அசழப்போர். கன்னட சூப்பர் ஸ்டோர்  ோஜ்குமோர் 
எம்.ஜி.ஆரின்  மீது  நீங்கோப் பற்றுசடயெர் அெரும் 
எம்.ஜி.ஆச  அண்ைோ என்று தோன் அசழப்போர். 
கட்சிக்கோ ர்களும் அெச  அண்ரை என்று தோன் 
அசழப்போர்கள். படங்களில் நசகச்சுசெ நடிகர்கள் 
எம்.ஜி.ஆச  அண்ரை என்று அசழக்கும் படங்கள் பை 
உண்டு.  

ஜ ாதி பிரபாவின் கடிதம்  
எம்.ஜி.ஆர் வபண்களின் மதிப்சபயும் அன்சபயும் வபற்ை 
மக்கள் தசைெ ோக விளங்கியது பற்றி அறிெதற்கு ஒரு 
போசனக்கு ஒரு ரைோறு பதம் ரபோை ஒரு ைரகோதரியின்  
கடிதம் கோைக் கிசடக்கிைது. அெர் ைத்யோ ஸ்டூடிரயோவில் 
ரெசை போர்த்த ஒர  வபண் ஊழியர்.  எம். ஜி. ஆர். 
அண்ைோ திமுக ஆ ம்பித்த பிைகு அெருக்கு நிசைய 
ரபோன்கோல்கள் ெந்ததனோல்  அதசன கெனித்துக்வகோள்ள 
ஒரு வபண்சை வடலிரபோன் ஆபர ட்ட ோக நியமித்தனர். 
அெர் வபயர் ரேோதி பி போ. அெர் சிரனகிதி என்ை மகளிர் 
இதழுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினோர். 

எம்.ஜி.ஆர். முதல்ெ ோெதற்குப் பதினோன்கு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு ைத்யோ ஸ்டூடிரயோவில் பணிக்கு ரைர்ந்தோர். அங்கு 14 
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ெருடங்கள் ரெசை போர்த்த தன் அனுபெத்தில் 
எம்.ஜி.ஆச  பற்றி அறிந்துவகோண்ட வைய்திகசள 
வதோகுத்து ஒரு கடிதம் ெோயிைோக கூறியிருந்தோர். அந்த 
கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கும் சிை முக்கியமோன 
விஷயங்கசள இங்கு பகிர்ந்து வகோள்ரெோம். எந்த 
நிசையிலும் அதிகோ  ரதோ சையுடன்  இருக்கமோட்டோர். 
ஆடம்ப மோக நடந்து வகோள்ள மோட்டோர். 

ைத்யோ மூவிஸின் வடய்ைர் ஒருெர் சமசூரில் இைந்துவிட்ட 
ரபோது அெருசடய மூன்று வபண் குழந்சதகளுக்கும் 
எம்.ஜி.ஆர். எவ்வித விளம்ப மும் இன்றி திருமைம் 
முடித்து செத்தோர். அெர் ைத்யோ ஸ்டூடிரயோவில் 
இருப்பதோகத் வதரிந்தோல் அங்கு நிசைய குருவிக்கோ ர்கள் 
நரிக்குைெர்கள் அெச  போர்ப்பதற்கோக ெந்துவிடுெோர்கள். 
அவ்ெோறு ெரும்ரபோது ஒருநோள் ெோயிற்கோெைோளி 
அெர்கசள வெளிரயற்ை முசனந்த ரபோது இந்த தகெல் 
வதரிந்து எம்.ஜி.ஆர். உடரன கோெல்கோ ச ச் ைத்தம் 
ரபோட்டு அந்த குருவிக்கோ ர்கசளயும், நரிக்குைெர்கசளயும் 
உள்ரள ெ ெசழத்து அெர்கரளோடு ரபசி சிறிது ரந ம் 
இருந்துவிட்டு ரபோட்ரடோ எடுத்துக்வகோண்டு பிைகு 
அெர்களுக்கு பைம் வகோடுத்து அெர்களுக்கு கோபி டிபன் 
வகோடுத்து அனுப்பி செத்தோர். தனது  அம்மோவின்  நிசனவு 
நோள் அன்று வமௌன வி தம் இருக்கும் அெர் தன்னுசடய 
கழுத்தில் அம்மோ படம் வபோறித்த டோைச  அணிந்து 
இருப்போர். தினமும் அந்த படத்துக்கு ைந்தனம் வதோட்டு 
செத்து பிைகு தன் பனியனுக்குள் அணிந்து வகோள்ெோர். 
வபரிய விருந்துகள் அங்கு நடக்கும் ரபோது அெர் சீக்கி ம் 
ைோப்பிட்டுவிட்டு ஒவ்வெோருெர் ைோப்பிடுெசதயும் போர்த்து 
அெர்களிடம் அன்போக ரபசி நிசைய ைோப்பிடுங்கள் என்று 
வைோல்ெோர்.  
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ஒருமுசை ரேோதி பி போ வடலிரபோனில் கருைோநிதி 
ரபசினோர் என்று வைோன்னரபோது எம்.ஜி.ஆர். அவ்ெோறு 
வைோல்ைக்கூடோது கசைஞர் என்றுதோன் அெச  அசழக்க 
ரெண்டும் என்று திருத்தி இருக்கிைோர். ெயதோனெர்கள் 
ஏசழயோக இருந்தோலும் பைக்கோ ர்களோக இருந்தோலும் 
அெர்களிடம் அெர் மிகவும் மரியோசதயுடன் நடந்து 
வகோள்ெோர். மற்ைெர்களும் மரியோசதயுடன் நடக்க 
ரெண்டும் என்பசத ெலியுறுத்துெோர். 

ஒரு முசை அெர் வீட்டில் ஒரு பிைந்த நோள் விழோ ஏற்போடு 
வைய்திருந்த ரபோது ரகக் வெட்டுெது வமழுகுெர்த்திசய 
ஊதி அசைப்பதும் ரமசைநோட்டு பண்போடு அசத நோம் 
வைய்யக்கூடோது. எரிகின்ை விளக்சக ஊதி அசைப்பது 
ைரியல்ை. எனரெ விளக்சக ஏற்றி செத்து கடவுசள 
ெைங்கி ரகோவிலுக்கு ரபோய்விட்டு ெந்து 
வபரிரயோர்களிடம் ஆசிகசளயும் ெோழ்த்துக்கசளயும் 
ெோங்கிக் வகோண்டு தன்னோல் இயன்ை உதவிகசள 
இல்ைோதெர்களுக்கு வைய்ய ரெண்டும். அப்படித்தோன் 
பிைந்தநோள் வகோண்டோடரெண்டும் என்று எடுத்துக் 
கூறினோர். 

ரேோதி பி போவின்  சித்தப்போவின் வபயர்  ோமலிங்கம். அெர் 
தோன் ரேோதி பி போசெ எம்.ஜி.ஆரின் ைத்யோ ஸ்டூடிரயோவில் 
ரெசைக்குச்  ரைர்த்துவிட்டோர்.  எம்.ஜி.ஆர் இ ோமலிங்க 
ெள்ளைோர் மீது மிகுந்த பற்றுக் வகோண்டிருந்ததோல் 
 ோமலிங்கம் என்று வபயரிட்டு அசழக்கோமல் அெச  
வைல்ைமோக  ெள்ளைோர் என்ரை அசழத்து ெந்தோ ோம். 
இசெ அசனத்தும் அெருசடய  நீண்ட கடிதத்தில் இருந்து 
எடுக்கப்பட்ட  ைோ ோம்ைம் ஆகும். இதுரபோல் நிசைய 
ைம்பெங்கள் நமக்கு கடிதங்கள், ஏ ோளமோக பத்திரிசககள் 
ெோயிைோகவும் ரபட்டிகள் ெோயிைோகவும் கிசடக்கின்ைன. 
இந்த சிரனகிதி பத்திரிசகசய ெோசிக்கும் வபண்கள் ரேோதி 
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பி போவின் கடிதத்தின் மூைமோக எம்.ஜி.ஆச  பற்றி நிசைய 
வதரிந்து வகோள்ெோர்கள்.  ஏற்கனரெ எம்.ஜி.ஆச  பற்றி  
வதரிந்தெர்கள் அெருசடய மனிதோபிமோனம் அன்பு 
அடக்கம் குறித்து அறிந்து இன்னும் மகிழ்ச்சி அசடெர். 

எம்.ஜி.ஆரின் அன்பும் அடக்கமும் 

வபண்களின் மனசத கெர்ந்தெ ோக அெர்களின் மதிப்சப 
வபற்ைெ ோக எம்.ஜி.ஆர். விளங்குெதற்கு  முக்கிய கோ ைம் 
அெரிடத்திலிருந்த அன்பும் அடக்கமும் வபண்கள்போல் 
அெர் செத்திருந்த மரியோசதயும் ஆகும்.  எம்.ஜி.ஆர். எந்த 
நிசையிலும் தன்சன பற்றி வபரிய அளவில் தம்பட்டம் 
அடித்துக் வகோண்டதில்சை. எம்.ஜி.ஆர். தன்னுசடய 
படங்களில் அன்போன அண்ைனோக நடித்திருப்பசத 
போர்த்து  இளம்வபண்கள் தனக்கு இப்படி ஒரு அண்ைன் 
இருந்திருந்தோல் நன்ைோக இருக்குரம என்று நிசனக்க 
செத்திருப்போர். இதற்கு முக்கிய கோ ைம் மற்ை நடிகர்கள் 
படங்களில் அண்ைனும் தங்சகயும் போைமோக ெோழ்ந்தும் 
துன்பம் அனுபவிப்பர். ஒருெர ோ அல்ைது இருெருரமோ 
வைத்து ரபோெோர்கள். ஆனோல் எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் அப்படி 
அசமய கிசடயோது எம்.ஜி.ஆர். தன் தங்சககசள ெோழ 
செப்போர், ைோக விட மோட்டோர். இது தோன் ஒர  வித்தியோைம்.  

படங்களில் ெரும் தங்சககள்  
எம்.ஜி.ஆருசடய படங்களில் வபரும்போலும் அப்போ 
அண்ைன் தம்பி தங்சக ரபோன்ரைோர், அதிக படங்களில் 
இருக்க மோட்டோர்கள். தங்சக  கதோபோத்தி ங்கள் இடம் 
வபற்ை படங்கள் என்ைோல் என் தங்சக [31-5-1952] 
அ சிளங்குமரி [11-1-1961], கோஞ்சித்தசைென் [26-10-1963],  
ரதர்த்திருவிழோ [23-2=1908], கைென் [15-8-68], பைக்கோ  
குடும்பம் [23-4-64], தனிப்பிைவி [16-9-1966] என் அண்ைன் 
[12-5-1970] எங்கள் தங்கம் [9-10-1970] ைங்ரக முழங்கு  
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[4-2-1972] நோன் ஏன் பிைந்ரதன் [9-6-1972] இதயவீசை  
[20-10-1972] நிசனத்தசத முடிப்பென் [9-5-1975] 
ஆகியெற்சை கூைைோம். 

தங்சகயாக வி யகுமாரி 

கோஞ்சித்தசைென், ரதர்த்திருவிழோ, கைென் ஆகிய மூன்று 
படங்களிலும் விேயகுமோரி எம்.ஜி.ஆருக்கு தங்சகயோக 
நடித்து இருப்போர். இெற்றில் கோஞ்சித் தசைெனில்  

“ஒரு வகோடியில் இரு மைர்கள் மைர்ந்ததம்மோ; 

மைர்ந்ததம்மோ 

 அண்ைன் தங்சக உைவு முசை ெளர்ந்ததம்மோ 
ெளர்ந்ததம்மோ” 

என்ை  போடல் பைரின் மனம் கெர்ந்த போடல் ஆகும்.  
ரதர்த்திருவிழோவில் சினிமோ பட இயக்குனர் முத்து ோமசன 
நம்பி தன் வபண்சமசய பறிவகோடுத்த தன் தங்சகசய 
ெோழசெப்பதற்கோக வைன்சனக்குப் ரபோய் அந்த 
இயக்குனச  கண்டுபிடித்து இருெச யும் ரைர்த்து 
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செப்பதுதோன் முக்கிய கசதயோகும். கைென் படத்தில் 
திருமைமோகோத விேயகுமோரி   ஒரு அனோசதக் குழந்சதசய 
எடுத்து ெளர்க்க ரபோய் அெர  அக்குழந்சதயின் தோய் 
என்று  தெைோக நிசனத்து வபண் போர்க்க ெந்தெர்கள் 
திரும்பிப் ரபோய் விடுெோர்கள். அந்த அனோசதக் 
குழந்சதசய அதனுசடய உண்சமயோன தோயிடம் 
ஒப்பசடத்துவிட்டு முதலில் வபண் போர்க்க ெந்தெர்கசள 
எம்.ஜி.ஆர்.  அசழத்து ெந்து உண்சமசய எடுத்துச் 
வைோல்லி அந்த மோப்பிள்சளரயோடு தன் தங்சகக்கு 
திருமைத்சத முடித்து செப்போர் என்ைோர். 

எம்.ஜி.ஆர ோடு  விேயகுமோரிசய ரேோடி ரைர்க்கைோம் 
என்று தயோரிப்போளர்கள் கருதிய ரபோது எம்.ஜி.ஆர். என் 
தம்பி எஸ்.எஸ்.ஆர்.  விேயகுமோரிசய ஆசை ஆசையோக 
கோதலித்து திருமைம் வைய்திருக்கிைோர் அதனோல் அெருடன் 
ரேோடியோக நடிக்க கூடோது என்று வைோல்லிவிட்டோர். நடிப்பு 
என்ைோலும் அதிலும் ஒரு கன்னியம் இருக்க ரெண்டும் 
என்று எதிர்போர்த்தெர் எம்.ஜி.ஆர். இசத விேயகுமோரியும் 
ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் வைோல்லியிருந்தோர். அதனோல் 
அெருக்கு தங்சக ெோய்ப்பு அதிகமோகக் கிசடத்தது. மூன்று 
படங்களில் எம்.ஜி.ஆருக்கு தங்சகயோக நடித்திருந்தோர். 
விெைோயி படத்தில் ரக.ஆர்.விேயோவுக்கு அக்கோளோக 
நடித்திருந்தோர்.   

எம்.ஜி.ஆர்.  படத்தில் தங்சககளின் வபாது இயல்பு 

வபோதுெோக எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் அெ து தங்சகமோர்,  

மிக நல்ைெர்களோக அசமதியோனெர் அன்போனெர் 
அண்ைன் மீது மிகுந்த போைம் உசடயெர் மற்றும்  
அண்ைசன முழுக்க முழுக்க நம்பி இருப்பெர்களோகரெ 
கோட்டப்படுெோர்கள். இதற்கு விதிவிைக்கோக அசமந்த ஒர  
ஒரு படம் நோன் ஏன் பிைந்ரதன். அதில் தங்சகயோக 
நடித்திருக்கும் ஜி. ைகுந்தைோ மோற்ைோந்தோயின் மகளோக 
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ெருெோர். அெர் ெோயோடியோக அண்ைன் அனுப்பி செக்கும் 
பைத்சத திருடிக்வகோள்ளும் திருடியோக உைவுப் 
வபோருட்கசள ஒளித்து செத்துவிட்டு தன் அண்ைன் 
குழந்சதகளுக்கு தன் தம்பி தங்சககளுக்கும் த ோத ஒரு 
சுயநைக்கோரியோக நடித்திருப்போர். இந்த ஒரு தங்சகசய 
அதுவும் மோற்ைோந்தோயின் மகளோக ெரும் இெச த் தவி  
மற்ை அசனத்து படங்களிலும் எம்.ஜி.ஆரின் தங்சக 
கதோபோத்தி ம் ஒரு முன்மோதிரி போத்தி மோகரெ 
அசமக்கப்பட்டிருக்கும்.  

முன்மாதிரி இளம்வபண்ணாக ெரும் தங்சககள் 

எம்.ஜி.ஆரின்  தங்சக என்ைோல் அெள் ஒரு முன்மோதிரியோன 
இளம் வபண்ைோகரெ  தன் படத்தில் அசமெசதத்தோன் 
அெர் விரும்பினோர். அடங்கோப்பிடோரியோன வபண் 
கதோபோத்தி ங்கசள அெர் தன் படத்தில் அசமப்பது 
கிசடயோது. மிக அரிதோக ஓரிரு படங்களில் ஆ ம்பத்தில் 
கதோநோயகிகள் அப்படி இருப்பதுண்டு. வபோதுெோக 
எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் வகோசைகோரி வகோள்சளக்கோரி 
ரபோன்ைெர்கசள வகட்ட குைங்களும் ரகெைமோன 
எண்ைங்களும் வகோண்ட வபண்கசள போர்க்க இயைோது. 
இதுரெ அெர் வபண்ணின் வபருசமசய நிசை நிறுத்த 
ரெண்டும் என்று நிசனப்பதற்கோன ஒரு ைோன்ைோக 
அசமகிைது. இதய வீசை மற்றும் இதயக்கனியில் 
வில்லிகளோக ெரும் வபண்கசளக் கூட அெர் 
வெறுக்கத்தக்க ெசகயில் அசமக்கவில்சை. வகட்டெர்கள் 
என்று நிசனக்கும்படியோக மட்டுரம அசமத்திருந்தோர்.  

முன்மாதிரி அண்ணனாக எம்.ஜி.ஆர்.  
எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் ெரும் தங்சககள் விதசெ 
கிசடயோது. ெோழோவெட்டியோக ெந்திருந்தோலும் எம்.ஜி.ஆர். 
முயன்று அெர்கசள ெோழ செத்து விடுெோர். கைெரனோடு 
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ரைர்த்து செத்து விடுெோர். அதுரெ அெ து முதல் 
கடசமயோக இருக்கும். எனரெ ஒரு குடும்பத்தில் தன்சன 
நம்பியிருக்கும் தோசயயும் தங்சகசயயும் கோப்போற்ை 
ரெண்டியது அெர்கசள மகிழ்ச்சியோக ெோழ செக்க 
ரெண்டியது ஒரு ஆணின் கடசமயும் வபோறுப்பும் ஆகும் 
என்பசத அெர் தன் படங்களில் ஆழமோக ெலியுறுத்தினோர். 
 சிகர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆச  ரபோன்ை ஒரு அண்ைன் 
இருந்திருந்தோல் நம்முசடய ெோழ்க்சக சிைக்கும் 
மகிழ்ச்சியோக இருக்கும் என்ை எண்ைம் 
ஆ ம்பத்திலிருந்ரத ரதோன்றிவிட்டது. 

வகாடுசமக்காரப் வபண்கள் கிசடயாது 

எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் தங்சகசய வகோடுசமப்படுத்தும் 
வகோடுசமக்கோ  அண்ணி “மூலி அைங்கோரிகள்” கிசடயோது. 
வைோத்து பி ச்ைசன வைய்யும் அக்கோள் தங்சக கிசடயோது. 
வைோத்துக்கோக வகோசை வைய்யும் வபண், ைண்சடயிடும் 
வபண், குடும்பத்தில் ரகோள் மூட்டும்  எந்தப் வபண்ணும் 
எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் இருக்கமோட்டோர். நடத்சத ரகடு 
உள்ள தங்சககளும் கிசடயோது.  எம்.ஜி.ஆர் குடும்பத்சதச் 
ரைர்ந்த ரெறு வபண்களும் ரமோைமோனெர்களோக  
இருக்கமோட்டோர்கள். 

என் தங்சக படத்தில் எம்.ஜி.ஆர் . 
 எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் என் தங்சக தவி  ரெறு எந்தப் 
படத்திலும் தங்சகமோர் இைந்து ரபோகவில்சை. இது மிகப் 
பசழய படம். வபோதுெோக எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் 
தங்சகமோர்கசள  ெோழ  செக்க ரெண்டும் என்பரத 
எம்.ஜி.ஆரின் வகோள்சகயோக இருக்கும். எம்.ஜி.ஆர். 
படத்தில் அெருசடய குடும்பத்தில் வபண்களுக்குள் 
ைண்சட ரபோட்டுக் வகோள்ெது கிசடயோது மோமியோர்-

மருமகள் ைண்சட கூட இருப்பதில்சை.  



Tamil Heritage Foundation International

[9] 

 

என் அண்ைன் படத்தில் ெரும் மோமியோர் மருமகசள தன் 
மகள் ரபோை போவிப்போர் தன் கைெசன வகோன்ைெனின் 
மகள் என்று வதரிந்ததும் அந்தப் வபண்சை விைக்கி 
செத்து விடுெோர். இது மோமியோர் மருமகள் பி ச்சிசன 
கிசடயோது. கைெசன வகோன்ை வகோசைகோ னின் மகள் 
என்பதனோல் அந்தப் வபண்சை விைக்கி  செத்து விடுெோர். 
வகோடுசமக்கோ  மோமியோர் படத்தில் இல்சை.  படத்தில் 
எம்.ஜி.ஆ ோல்  தங்சகக்கு நல்ை ெோழ்க்சக அசமயும். 
எனரெ படம் போர்க்கும்  இளம்வபண்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். 
மீது மிகுந்த நம்பிக்சகயும் நன்மதிப்பும் ஏற்பட்டது.  

இதய வீசை என்ை ஒரு படத்தில் மட்டும் தங்சகயின் 
கைெ ோக நடித்த சிெகுமோர்,  எம்.ஜி.ஆர். தன் வைோந்த 
சமத்துனர் என்பது வதரியோமல் அெர் மீது 
ைந்ரதகப்படுெோர். அதற்கோன சூழ்நிசைகளும் படத்தில் 
இருக்கும்.  ைங்ரக முழங்கு படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 
வகோசைகோ ர் என்ை வைய்திசய அறிந்த பிைகு அெர் 
தங்சகயின் கைெர் வைோத்துக்கள் கிசடக்கோது என்ை 
கோ ைத்தினோல் எம்.ஜி.ஆரின் தங்சகக்கு வீட்டு வைைவுக்கு 
பைம் வகோடுக்கோமல்  அைட்சியப்படுத்துெோர்.  பின்பு 
உண்சம வதரிந்த பிைகு மன்னிப்பு ரகட்டு தன் 
மசனவிசய நல்ை முசையில் செத்து குடும்பம் 
நடத்துெோர். 

ெறுசமயிலும் வைம்சமயாக ொழும் தங்சகமார் 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் ெரும் தங்சகமோர் பசியோலும் 
ரநோயோலும் ெோடினோலும் அெர்கள் நன்னடத்சதயும் 
அன்போலும் அைத்தோலும்  சிகர்களின் மதிப்சப வபற்ைெர். 
ைங்ரக முழங்கு, நோன் ஏன் பிைந்ரதன், படங்களில் ெரும் 
இ.வி ைர ோேோ,  வேய வகௌைல்யோ, குட்டி பத்மினி 
ரபோன்ரைோர் மிகச் சிைப்போக தங்சக கதோபோத்தி த்தில் 
நடித்திருப்பர். 
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தங்சகயின் காதலும் திருமணமும் 

தங்சகயின் திருமைம் பை படங்களில் ஒரு பி ச்ைசனயோக 
கோட்டப்பட்டிருக்கும். தங்சகயின் கோதல் அசதத் 
வதோடர்ந்து ெரும் திருமை பி ச்ைசன திருமைத்துக்கு 
பின்பு ரைர்ந்து ெோழ முடியோமல் கைெர ோடு ஏற்படும் 
பிைக்கு ரபோன்ைசெ நோன்சகந்து படங்களில் முக்கிய 
சிக்கைோக இடம்வபற்ைதுண்டு.  

அ சிளங்குமரி  பத்மினி ரெசைய்யோ என்பெசன ஒரு  
ரபோர்வீ னோக நிசனத்து கோதலித்த பின்பு அென் அெசள 
சகவிட்டுவிட்டு அந்த நோட்டின் அ சிளங்குமரிசய 
மைந்துவகோண்டு நோட்டின் அ ைனோக ரெண்டும் என்று 
திட்டம் தீட்டுெோன். அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். புகுந்து 
தளபதியோக இருக்கும் அெசன அசழத்து ெந்து  தன்  
தங்சகயுடன் ரைர்ந்து ெோழ செப்போர். இதில் பத்மினியின் 
ரேோடியோக நம்பியோர் நடித்திருப்போர். 

வகட்டெர்களிடம் இருந்து தங்சக கணெர்கசள மீட்டல்  
தனிப்பிைவி படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். தன் தங்சகயோன  
ர ெதிசய அெர் கோதலிக்கும் ஆனந்தனுக்ரக  திருமைம் 
வைய்து செத்துவிடுெோர். அதுெச  தோடி ெளர்த்து ெருெோர். 
தங்சக திருமைம் முடிந்ததும் எடுப்ரபன் என்போர்.  பின்பு 
எடுத்துவிடுெோர்.  பின்பு தன் தங்சகயின் கைென் 
வகோள்சளக் கூட்டத்தில் ரைர்ந்து இருப்பசத அறிந்த  
எம்.ஜி.ஆர்.  அெச  அந்த கூட்டத்திலிருந்து விைக்கி 
வெளிரய வகோண்டுெ  அரும்போடு படுெோர். தங்சகக்கு 
வதரியோமரைரய இந்த கோரியத்சத அெர் வைய்து முடிப்போர். 

எங்கள் தங்கம் 

எங்கள் தங்கம் படம் எம்.ஜி.ஆர்., கருைோநிதியின் 
வீட்டுக்கடசன அசடப்பதற்கோக இைெைமோக நடித்து 
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வகோடுத்த படமோகும். இப்படத்திலும்  கண் வதரியோத 
தங்சக புஷ்பைதோவின் கைெனோக ெரும்  ஏ.வி.எம்.  ோேன்  
பூட்டு திைப்பதில் கில்ைோடி என்பதோல்  வகோள்சளக் கூட்டம் 
அெச  அசழத்து  பூட்டுகசள திைக்க வைோல்ெசத அறிந்த 
எம்.ஜி.ஆர். அெர் வைய்த தெறுக்கு தோன் பழி ஏற்றுக் 
வகோண்டு  திருடன் என்ை வபயரில் ஒளிந்து மசைந்து 
ெோழ்ந்து  பின்பு உண்சமசய கண்டறிந்து  தன் 
தங்சகசயயும் தங்சக கைெச யும்  ரைர்த்து செப்போர். 

தனிப்பிைவி,  எங்கள் தங்கம்  ஆகிய  இ ண்டு படங்களிலும்  
ைந்தர்ப்பெைத்தோல் தங்சகயின் கைெர்கள்  
வகட்டெர்களிடம் சிக்கிக் வகோள்ெோர்கள்.  அப்ரபோது 
அெர்கசள மீட்டு வகோண்டு ெந்து தங்சகயின் கண்ணீச த் 
துசடப்பது  அன்போன அண்ைனின் பணி என்ை 
வபோறுப்சப நிசைரெற்றி கோட்டுெோர்.  

தந்சதக்கும் தங்சகக்கும் மறு ொழ்வு  
என் அண்ைன் படத்தில் வைய்யோத வகோசைக்கு 
வபோறுப்ரபற்று  சிசையில் இருக்கும் தன் தந்சதயின்  மீது 
சுமத்தப்பட்ட  வகோசைப்பழிசய நீக்கி உண்சமயோன 
குற்ைெோளிசய கண்டுபிடிப்போர்.  தன் தங்சகயின்  
மோமனோச  வகோன்ைெர் தன் தகப்பன் அல்ை  என்பசத 
நிரூபித்து  தன் தங்சகசய மீண்டும் அெள் மோமியோர் 
வீட்டிற்கு  ரபோய் ெோழ செப்போர்  கைெரனோடு இசைந்து 
ெோழ செப்போர். இதில் தந்சதயின் மீதுள்ள 
வகோசைப்பழியும் நீக்கப்பட்டது;  தங்சகயின் கண்ணீரும்  
துசடக்கப்பட்டது.  தங்சக மீண்டும் தன் கைெரனோடு 
ரைர்ந்து ெோழ்கிைோர்.  

இந்தப் படம் நோரகஸ்ெ  ோவ் நடித்து வதலுங்கில் 
வெளிெந்த ஒரு படத்தின்  மறு பசடப்போகும்.  வபோதுெோக 
வதலுங்கில் என்.டி.ஆர். நடிக்கும் படங்கசள தமிழில் 
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எம்.ஜி.ஆர். நடித்து பசடப்போக ெரும் ஆனோல் இந்தப் 
படம் அண்ைன் தங்சக போைத்சத விளக்கும் ஒரு 
வித்தியோைமோன படமோக அசமந்தது. 

காவமடியனுக்கு ஜ ாடியான தங்சக 

பைக்கோ  குடும்பம் படத்தில் ெரும் தங்சகயோன 
மணிமோைோ படத்தின் ஆ ம்பத்தில் தன் அப்போ 
இ ண்டோெது திருமைம் வைய்து வகோள்ளப் ரபோெசத 
அறிந்ததும் ரகோபித்துக் வகோண்டு கிளம்பும் அண்ைரனோடு 
ரைர்ந்து இெரும் வீட்சடவிட்டு வெளிரயறி விடுெோர். 
இருெரும் நோரகஷின் வீட்டில் தங்கி இருப்போர்கள். 
மணிமோைோ நோரகசஷ கோதலிக்க வதோடங்கி விடுெோர். 
எம்.ஜி.ஆர். தங்சகயின் திருமைத்சதயும் நடத்தி 
செப்போர். ைர ோேோரதவி எம்.ஜி.ஆருக்கு ரேோடியோக 
இப்படத்தில் நடித்திருப்போர். தங்சக மணிமோைோ 
ைர ோேோரதவியின் கல்லூரி ரதோழியோக நடித்தோர். 

படத்தில் ைர ோேோரதவியின் குழுவுக்கும் மணிமோைோவின் 
குழுவுக்கும்  கல்லூரி நோட்களில் நடக்கும் ைடுகுடு ரபோட்டி 
அழகோக படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கும். 

 ொடியம்மா ொடி ெண்டாட்டம் ொடி 

 ஆத்தங்கர பக்கத்துல காத்திருப்ஜபன் ொடி  

என்ை போடல் எல்ரைோ து மனம் கெர்ந்த போடல் ஆகும். 
இதில் மணிமோைோ தமிழ் நோட்சடப் பற்றியும் ைர ோேோரதவி 
கர்நோடகோசெ பற்றியும் போடுெதோக போடல் ெரிகசள 
கவிஞர் எழுதியிருப்போர். 

 காவிரிப்பூம்பட்டினத்சத பார்த்து இருக்கியாடி 

 கண்ணகி வீடு எங்கள் வீட்டுப் பக்கம் தாண்டி  
என்று மணிமோைோ போடவும் அதற்கு பதிைோக ைர ோேோரதவி 
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 காஜெரி வபாறந்தது எங்க ஊர் தாண்டி  
 காலால புலிகசள மிதிச்ைெ தாண்டி 

சீரங்க  பட்டணத்சத பார்த்து இருக்கியாடி 

திப்பு சுல்தான் பிறந்தது எங்க ஊர் தாண்டி  
என்று கர்நோடகோவின் வபருசமகசள ைர ோேோரதவி 
போடுெதோக அசமந்திருக்கும் இந்த போடல்  சிகர்களோல் 
மிகவும் போ ோட்டப்பட்ட போடைோகும். இப்படத்தில் தங்சக 
கதோபோத்தி த்தோல் எவ்வித துன்பமும் ஏற்படவில்சை. 
மகிழ்ச்சியோன நசகச்சுசெ ரேோடியோக மணி மோைோ, 
நோரகஷ் இந்த படத்தில் இடம் வபற்ைோர்கள். 

என் தங்சகயின் கசதயும் எம்.ஜி.ஆரின் இரக்க குணமும்  
1952 இல் வெளிெந்த என் தங்சக என்ை படம்  350 நோள் 
ஓடிய படம். உைகம் சுற்றும் ெோலிபன் படத்திற்கு 
அடுத்தபடியோக அதிக நோள் ஓடிய படம்.  இப்படத்தில்  
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எம்.ஜி.ஆருக்கு தங்சகயோக   நடித்தெர் போெோசட ைட்சட 
அணிந்து இருக்கும் சிறு வபண்ைோக ெந்த இ. வி ைர ோேோ 
ஆெோர். இெருக்கு போர்செ கிசடயோது. போர்செயற்ை 
வபண்ைோன சிறுமிசய அெள் ெோழ்நோள் முழுக்க 
எம்.ஜி.ஆர். ெறுசமயில் போதுகோத்து வகோண்டுெருெதோக 
அசமந்திருக்கும். தங்சக இைந்து ரபோெதோக அசமந்த ஒர  
படம் இதுதோன். அதுவும் தங்சக பசியோல் இைந்து 
ரபோெோள். 

தங்சகக்கு உைவு ெோங்கி ெரும் ரெசளயில் எதிர  ெரும் 
ஒருெர் “ஐயோ பசிக்குது” என்று சகரயந்தி ரகட்கும் 
வபோழுது எம்.ஜி.ஆர். தன் சகயிலிருந்த உைசெ அெரிடம் 
வகோடுத்து விடுெோர். வகோடுத்துவிட்டு ரெறு உைவு ெோங்க 
கோசில்ைோமல் திரும்பி தங்சகயிடம் ஓடி ெருெோர். தங்சக 
பசியோல் இைந்து விடுெோள். பசி பசி என்று கதறிய 
தங்சகக்கோக ெோங்கி ெந்த உைசெ தன்னைம் கருதி 
அெளுக்கு வகோண்டு ரபோகோமல் எதிர  ெந்தெர் பசி என்று 
வைோல்லியதும் அெரிடம் வகோடுத்து விடும் கோட்சி வநஞ்சை 
வதோடும் கோட்சியோகும் கோண்பெர் உள்ளத்சத 
வநகிழச்வைய்யும் கோட்சியோகும்.  

என் தங்சக படம்  எம்.ஜி.ஆரின் ஆ ம்ப நோட்களில் ெந்தது 
என்ைோலும் அதுவும் கூட எம்.ஜி.ஆரின் வகோசடத் 
தன்சமசய ப ப்புெதற்கு அச்ைோ ம் இட்டது.  இப்படத்தில் 
எம்.ஜி.ஆரின் வபயர்  ோரேந்தி ன் அெருசடய அண்ைன் 
எம்ஜி ைக்க போணி எம்.ஜி.ஆரின் வைோத்சத அபகரிக்கும் 
வில்ைன் சித்தப்போெோக நடித்திருப்போர்.  அதனோல் இெர் 
குடும்பம் ெறுசம பசி பட்டினி என்று அெதிப்படும். 
இப்படம்  ெந்த  ரபோது இெருசடய அண்ைனுக்கு ஒரு 
ஆண் குழந்சத பிைந்தது. அந்த குழந்சதக்கு எம்.ஜி.ஆர். என் 
தங்சக படத்தின்    ோரேந்தி ன் என்று தன் கதோபோத்தி  
வபயர் சூட்டி மகிழ்ந்தோர். எம்.ஜி.ஆரின் அண்ைன் 
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குழந்சதகளுக்வகல்ைோம் எம்.ஜி.ஆர். தன் படத்தின் 
வபயர்கள் சூட்டினோர் இைங்சகயில் இப்படம் ஒரு ெருடம் 
ஓடியதோக வைோல்ெோர்கள். அங்குள்ள தமிழர்களின் குடும்ப 
ெோழ்க்சகசய இப்படம் எடுத்துக்கோட்டுெதோக 
அசமந்திருந்தது.  

இரத ெருடத்தில் தோன் சிெோஜி திச யுைகில் ப ோைக்தி 
மூைம் புகுந்தோர். அந்தப்படமும் நூறு நோட்கள் ஓடி ைோதசன 
புரிந்தது. அந்த ைமயத்தில் அண்ைன் தங்சக போைம் 
வைோல்லும் கசதகள்  கி ோமப்புைங்களில் நல்ைதங்கோள் 
கசதசய  நிசனவுபடுத்துெதோக அசமந்திருந்ததோல் 
வெற்றி நசட ரபோட்டன.  

இன்வனாரு மாற்று திறனாளி தங்சக 

எம்.ஜி.ஆர். நடித்த நிசனத்தசத முடிப்பென் இந்தியில் 
ெந்த ைச்ைோ ேூட்டோ [உண்சமயும் வபோய்யும்]  என்ை 
படத்தின் மறு பசடப்போகும். இப்படத்தில்  
மோற்ைோந்தோயின் வகோடுசமக்கு ஆளோன மோற்றுத்திைனோளி 
தங்சகயோக ெரும் ைோ தோ மிக அருசமயோக நடித்திருப்போர். 
அெருசடய நடிப்பின் சிைப்சப கண்ட எம்.ஜி.ஆர். படம் 
முழுெதும் அெருக்கு கோட்சிகள் அசமயும்படி அெருசடய 
கதோபோத்தி த்சத அதிகப்படுத்தும்படி இயக்குனரிடம்  
எடுத்துக் கூறினோர். 

[ரமலும் இந்தப் படம் முடிந்ததும் அெருக்கு வைோந்த 
அன்பளிப்போக சிை ஏக்கர் நிைம் வகோடுத்ததோகவும் அந்த 
நிைத்சத எக்கோ ைம் வகோண்டும் தோன் உயிர ோடு இருக்கும் 
ெச  விற்கக் கூடோது என்றும் வைோந்தப் படம் எடுக்கக் 
கூடோது என்றும் இ ண்டு உறுதிவமோழிகசள அெரிடம் 
வபற்றுக்வகோண்டதோகவும் அந்த இடத்சத இப்ரபோது அெர் 
விற்பதற்கு ஆள் ரதடிக் வகோண்டிருப்பதோகவும் ஒரு நிைத் 
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த கர் வதரிவித்தோர் இந்த வைய்தியில் எத்தசன ைதவீதம் 
உண்சம என்பது வதரியோது ஆனோலும் இது ஒரு தகெல்]. 

இப்படத்தில் ெரும் தங்சக ைோ தோவுக்கு ரேோடி நம்பியோர். 
மற்ை படங்களில் வில்ைனோக ெரும் நம்பியோர் நிசனத்சத 
முடிப்பென் படத்தில் நல்ைெ ோக நடித்திருப்போர். ரபோலீஸ் 
அதிகோரியோக நடித்திருப்போர். 

தங்சகயின் திருமண ொழ்த்து பாடல்கள்  
எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் இதயவீசை படத்திலும் 
நிசனத்தசத முடிப்பென் படத்திலும் இ ண்டு திருமை 
ெோழ்த்து போடல்கள் இடம்வபற்ைன. இரத நிசையில் தன் 
வைோந்த தங்சகயோன ைட்சுமியின் திருமைத்திற்கு 
ரந டியோக ெ  இயைோமல் ஒரு ைோமியோச  ரபோை 
மோறுரெடம் பூண்டு ெந்து, 

 திருெளர்ச்வைல்வி மங்சகயர்க்கரசி 

 திருமணம் வகாண்டாள் இனிதாக  
இருவிழி ஜபாஜல இருெரும் இன்று 

இல்லறம் காணட்டும் நலமாக  
என்ை இப்போட்டு இன்சைக்கும் திருமை வீடுகளில் தோலி 
கட்டி முடிந்ததும் போடப்படுகிைது. 

நிசனத்தசத முடிப்பென் படத்தில் நடக்க தடுமோறும் தன் 
தங்சகசய  பைத்தோசை பிடித்த மோற்ைோன் தோயிடம் விட்டு 
ெந்த எம்.ஜி.ஆர். தன் தங்சகக்கு நல்ைபடியோக பைம் 
ரைர்த்து திருமைம் வைய்து செக்க ரெண்டும் என்ை 
எண்ைத்துடன் நக த்துக்கு ெருகிைோர். அங்கு  யோர ோ ஒரு 
வபண்ணின் திருமைத்தின் ரபோது அந்த மைப் வபண்சை 
தன் தங்சகயோக கற்பசன வைய்து வகோண்டு  மைமக்கசள 
ெோழ்த்திப் போடுெதோக அசமந்த போடல்  
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பூமசை தூவி ெைந்தங்கள் ொழ்த்த 

 ஊர்ெலம் நடக்கின்றது 

வகாஞ்சிடும் ெண்ண தங்சகயின் முகத்தில் 

குங்குமம் சிரிக்கின்றது 

இப்போடல் கோட்சி தோம்ப ம்  ோணுெப்பயிற்சி பள்ளியில் 
சிைப்பு அனுமதி வபற்று  எடுக்கப்பட்டது.  எம்.ஜி.ஆர். 
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இசைக்கருவி ெோசிப்பெ ோக இருந்ததனோல் அங்குள்ள 
ரபண்ட் ெோத்திய ரகோஷ்டி ரைர்ந்து அெர்களின் இசை 
கருவிகசள ெோங்கி ெோசித்தபடி வைல்ெோர். இந்தப் போட்டும் 
இன்சைக்கும் திருமை வீடுகளில் திருப்பூட்டு  முடிந்ததும் 
இசைக்கப்படுகிைது. 

தங்சக கதோபோத்தி த்துக்கு வகௌ ெம் அளிக்கும் ெசகயில் 
இப்போடல்கள் இ ண்டும் அசமந்துள்ளோன. எம்.ஜி.ஆர  
தன் தங்சகயின் திருமைத்தில் ெந்து ெோழ்த்தி போடுெதோக 
இப்போடல்கள் திருமை மண்டபத்தில் ஒலிக்கின்ைன.  

அக்காள் தம்பி பாைம்  
எம்.ஜி.ஆர். நடித்த படங்களில் மூன்று படங்களில்  
மட்டும் அெருக்கு அக்கோள் கதோபோத்தி ம் 
இடம்வபற்றுள்ளது.  அந்தப் படங்களிலும் அக்கோ 
கதோபோத்தி ம் ரைோகமோகரெ  இருக்கும்.  வபரிய 
இடத்துப் வபண் ,  எங்க வீட்டு பிள்சள ,  ரிக்க்ஷோக்கோ ன் 
ஆகிய படங்களில் அக்கோள் கதோபோத்தி ங்கள் 
உள்ளன.  இெற்றில் மூன்று அக்கோளுரம 
துன்பப்படுெோர்கள். இெர்களின் கண்ணீச  
எம்.ஜி.ஆர். துசடப்பதோகக் கசத 
அசமக்கப்பட்டிருக்கும்.  

வபரிய இடத்துப் வபண் படத்தில் படத்தின் 
தயோரிப்போளரும் இயக்குனருமோன  ோமண்ைோவின்  
அக்கோ டி.ஆர். ோேகுமோரி எம்.ஜி.ஆரின் அக்கோெோக 
நடித்திருப்போர். இருெருக்கும் ரைர்ந்து ஓரிரு 
கோட்சிகள் மட்டுரம உண்டு. அெர் அக்கோசெ 
படத்தில் வில்ைனோக ெரும் கதோநோயகியின்  அப்போ 
எம்.ஆர்.  ோதோ வகடுத்துவிட்டதோல் அெர் 
எம்.ஆர். ோதோசெ குத்திக் வகோசை வைய்ய ரெண்டும் 
என்ை உைர்ரெோடு ஒளிந்து ெோழ்ந்து வகோண்டிருப்போர். 
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இந்த உண்சம வதரிந்ததும் அக்கோவுக்கு நீதி 
கிசடக்கும் ெச   எம்.ஜி.ஆர். திருமைம் 
வைய்துவகோண்ட தன் மசனவி ைர ோேோ ரதவிசய 
விைக்கி செத்துவிட்டு வில்ைசன பழிெோங்கி விட்டு 
அதன் பின்பு மசனவிசய ரைர்த்துக்வகோள்ள 
ரெண்டும் என்று நிசனப்போர். ஆனோல் இெருக்கு 
பதிைோக இெருசடய அக்கோரெ  ெந்து 
எம்.ஆர். ோதோசெ குத்திக் வகோன்று விடுெோர்.  

ரிக்ஷோக்கோ ன் படத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் அக்கோெோன  
ஜீ.ைகுந்தைோசெ திருமைம் வைய்து வகோள்ெதோக கூறி 
ரமேர் சுந்தர் ோேன் ஏமோற்றி விடுெோர். ைகுந்தைோ குழந்சத 
வபற்ை பின்பு அெருக்கு அரைோகன்  உைவில் விஷம் 
செத்து விடுெோர். இசத அறிந்ததும் ைகுந்தைோ தன் 
ரதோழியோன பத்மினியிடம் ெந்து தன் குழந்சதசய 
வகோடுத்துவிட்டு இைந்துரபோெோர். அந்தக் குழந்சதசய 
ெளர்த்து பின்னர் எம்.ஜி.ஆருக்கு திருமைம் வைய்து 
வகோடுப்போர்.  தன் அக்கோசெ ஏமோற்றிய நீதிபதி ரமேர் 
சுந்தர் ோேசன மி ட்டி  ஏமோற்றிக் வகோண்டிருந்த  
அரைோகசன  எம்.ஜி.ஆர். நீதியின் க ங்களில் 
ஒப்பசடப்போர். 

எங்க வீட்டுப்பிள்சள படத்தில் பூஞ்ரைோசை ேமீனின் 
குழந்சதகளோன  ோமு எம்.ஜி.ஆரும் அெ து அக்கோ  
பண்டரிபோயும் நம்பியோரின் சககளில் சிக்கி பயந்து 
வகோண்டு ெோழ்ந்து ெருெோர்கள். அப்ரபோது அெர்கள் 
இருெச யும் வகட்டெர்களிடம் இருந்து மீட்டு 
நம்பியோச யும் திருத்தி பூஞ்ரைோசை எஸ்ரடட் 
பணியோளர்களின் துன்பத்சதயும் ரபோக்கி அசனெருக்கும் 
நல் ெோழ்க்சக தருபெ ோக இன்வனோரு எம்.ஜி.ஆர். 
இளங்ரகோ ெருெோர். எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் ெந்த 
அக்கோள்கள் மூெரும் மிகுந்த துன்பத்சத 
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அனுபவிப்பெர்களோகரெ இருந்தனர். மூெரின் 
துன்பத்சதயும் தீர்த்து செத்தெர் எம்.ஜி.ஆர். 

நிசறவு 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் ெரும் அக்கோ தங்சக ஆகிரயோர் 
நல்ைெர்களோகரெ இருக்கின்ைனர்.  எம்.ஜி.ஆரும் 
குடும்பத்தில் ஒருெ ோக இருந்து இறுதியில் அெர்களின் 
ெோழ்க்சகக்கு போதுகோப்பும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கும் 
வபோறுப்பு உசடயெ ோகரெ கோட்டப்படுகிைோர். அக்கோள், 

தம்பி, தங்சக என ெரும் கதோபோத்தி ப் பசடப்புக்கள் தமிழ் 
 சிகர்களுக்கு ஒரு முன்மோதிரி பசடப்புகளோக இைட்சிய 
கதோபோத்தி ங்களோகரெ அசமந்துள்ளன. அெர் தோன் 
மட்டுமல்ை தன் குடும்பத்தினரும் நல்ைெர்கள் என்ரை 
தனது படங்களில் சித்திரித்துள்ளோர்.  இதனோல் படம் 
போர்க்கும்  சிக  சிசகயரும் தம்சம இந்த நல்ை 
கதோபோத்தி ங்களுடன் இசைத்து ரநோக்குகின்ைனர். 
இதனோலும் எம்.ஜி.ஆரின் வைல்ெோக்கு வபண்களின் 
மத்தியில் உயர்ந்த நிசை வபற்றுள்ளது.  
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2. எம்.ஜி.ஆரின் கூச்ை சுபாெம் 

எம்.ஜி.ஆர். அறுபது ெயதில் பதினோறு ெயது வபண்ரைோடு 
நடிக்கிைோர். அெர் தன் ெயதுக்கு ஏற்ை கதோப்போத்தி ங்களில் 
நடிக்க ரெண்டும் . இப்படி சிறு வபண்கரளோடு டூயட் போடக் 
கூடோது என்று பை விமர்ைனங்கள் ெந்த கோைத்தில் அெற்சை 
வபோருட்படுத்தோமல் 'நோன் திச யில் போர்க்கும் வபோது 

இளசமயோக ரதோன்றுகிரைன்? அது தோன் நடிப்பு இருபது 
ெயதுக்கோ ர் எண்பது ெயது கிழெ ோக நடிப்பதும், அறுபது 
ெயதுக்கோ ர் இருபது ெயதோக நடிப்பதும் நடிப்பு தோன். 
படத்தில் நோன் இளசமயோக இருப்பதோல் தோரன  சிகர்கள் 
படம் போர்க்கின்ைனர். என் படங்கள் வெற்றி ெோசக சூடி 
ெசூசை குவிக்கின்ைன’ என்ைோர். இவ்ெோறு இளம் 
வபண்களுடன் நடித்த எம்.ஜி.ஆர். உண்சமயில் வபண்கள் 

என்ைோல் மிகவும் கூச்ைப்படுெோர். இது தோன் அெ து நிே 
முகம். அெர் வபண்களிடம் அ ட்சட அடிக்க, கசத ரபை, 
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சிரித்து ரபை, கும்மோளம் அடிக்க ஆசைப்படுகிைெர் 
கிசடயோது. இவ்ெோறு அெர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடந்து 

வகோண்டதோகரெோ தனிப்பட்டமுசையில் யோரிடமும் 
பழகியதோகரெோ நமக்கு ஒரு தகெல் கூடக் 
கிசடக்கவில்சை. மோைோக அெர் கூச்ைசுபோெம் வகோண்டெர் 
என்பதற்கு ஆதோ ங்கள் கிசடத்துள்ளன. 

எம்.ஜி.ஆரின்  கூச்ை சுபாெம் 

வபண்களின் உள்ளம் கெர்ந்த அ சியல் கட்சி தசைெ ோக, 
மக்கள் தசைெனோக, திச ப்பட நோயகனோக விளங்கும் 
எம்.ஜி.ஆர். உண்சமயில் அதிக கூச்ை சுபோெம் வகோண்டெர். 
அெர் வபண்களிடம் அதிகம் ரபசுெதில்சை. வபண்களிடம் 
ரபை ரெண்டி இருந்தோல் மிகவும் மரியோசதயோக 
தன்னடக்கத்ரதோடு ரபசுெது அெருசடய ெழக்கம். 
வபண்கசளப் பற்றி இழிெோக ரகலி ரபசுெரதோ இ ட்சட 
அர்த்தத்தில் அெர்களின் வபண்சமசய இழிவுபடுத்தி 
ரபசுெரதோ வபண்கசள ஒருசமயில் அசழக்கும் 

பழக்கரமோ அெரிடம் கிசடயோது. அெர் கோைத்தில் வபரிய 
நடிகர், கதோசிரியர் போடைோசிரியர் நடிசககள் ஆகிய 
அசனெச யும் ஒருசமயில் அசழத்துப் ரபசுெதும் பட்டப் 
வபயர் செத்து அசழப்பதும் உண்டு. முண்டக் கண்ைோ, 

கு ங்கு என்று அசழப்பது, கைெர் முன்னிசையிரைரய 
நடிசகயிடம் ஆபோைமோக ரபசுெது ரபோன்ை பழக்கங்கள் சிை 
முன்னணி நடிகர்களிடம் இருந்து ெந்தன. அெர்களில் 
இருந்து முற்றிலும் ரெறுபட்டெர் எம்.ஜி.ஆர். 

எம்.ஜி.ஆர். நடிசகயோக இருந்தோலும் நடிசககள் அல்ைோத 
ரெறு வபண்களோக இருந்தோலும் அெர்களுக்கு ஒரு துன்பம் 
என்ைோல் உடரன அசத தீர்த்து செக்க முயல்ெோர். 
வபண்கள் மீது மிகுந்த மதிப்பும் மரியோசதயும் 
வகோண்டிருந்தோர். இதற்கு முக்கிய கோ ைம் அெருசடய 
தோயோர். 
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சதரிய லட்சுமியாக விளங்கிய தாயார் ைத்தியபாமா 

எம்.ஜி.ஆர். விெ ம் வதரிந்த நோளிலிருந்து தன் தோயோரின் 
அ ெசைப்பில் ெழிகோட்டுதலில் ெளர்ந்தெர் என்பதோல் 
வபோதுெோகரெ வபண்கள் என்ைோல் ஒருவித பயமும் 
மரியோசதயும் அதிகபட்ை அன்பும் அெருக்கு இருந்தது. 
எனரெதோன் ெயதோன வபண்கசள போர்க்கும் ரபோவதல்ைோம் 
அெர் தன்னுசடய தோசய போர்ப்பதோகரெ உைர்ந்தோர்; தன் 
தோய் அன்சப அெர்களிடம் அறிந்து வகோண்டோர். 

எம்.ஜி.ஆரின் தோயோர் ைத்யபோமோ ஏழு ெயதில் எம்.ஜி.ஆச  
நோடகக் கம்வபனிக்கு அனுப்பி செத்தோர். பின்பு 
எம்.ஜி.ஆரும் அெர் அண்ைனும் பதிரனழு பதிவனட்டு 

ெயதுக்கு பிைகுதோன் தன் தோயோர ோடு ரைர்ந்து ஒரு வீட்டில் 
ெசிக்கின்ைனர். அப்ரபோது அந்த பகுதியில் என்ன 
அநியோயம் நடந்தோலும் உடரன முதலில் அசத தட்டிக் 
ரகட்டு எதிர்ப்புக் கு ல் வகோடுப்பெர் எம்.ஜி.ஆரின் அம்மோ 
ைத்யபோமோ அம்சமயோர் மட்டுரம. அெர் எம்.ஜி.ஆரிடம் “நீ 
எதற்கும் பயப்படக்கூடோது. ைோவுக்கு அஞ்ைக்கூடோது. நோம் 
இந்த உைகில் பிைப்பதன் கோ ைம் முடிந்த பிைகுதோன் ைோவு 
நம்சம ெந்தசடயும். எனரெ அஞ்ைோமல் இரு” என்று 
அறிவுச  கூறி துணிவுடன் ெளர்த்திருந்தோர். 

எம்.ஜி.ஆரின் குடும்பம் குடியிருந்த வீட்டுக்கு முன்பு ஒரு 
ரகோபக்கோ  நோய் அசைந்துவகோண்டிருந்தது. ஒரு நோள் அந்த 
நோய் அவ்ெழிரய ரபோன ஒரு சிறுெனின் டி வுைச  பிடித்து 
கடித்து விட்டது. டி வுைச க் கடித்தவுடன் அந்த சிறுென் 
அைறிக் வகோண்டு ஓடினோன். அந்த நோயும் அென் 
பின்னோரைரய டி வுைச  பிடித்த பிடிசய விடோமல் ஓடியது. 
வதருவில் உள்ள அசனெரும் நோசய அடிக்க 
கல்வைறிந்தனர். அடிக்க ஓடினர். ஆனோல் நோசயப் போர்த்து 
பயந்து வகோண்டு அருகில் ரபோகோமல் எட்டி நின்று 
அதட்டினோர்கள். இசத போர்த்துக் வகோண்டிருந்த ைத்யபோமோ 
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அம்சமயோர் இடுப்பு ரைசைசய இறுக்கமோக 

வைோருகிக்வகோண்டு அந்த சிறுெனின் பின்னோல் ஓடி அந்த 
நோயின் பின்னங்கோல்கசள பிடித்து இழுத்து மூன்று சுற்று 
சுற்றி தச யில் ஓங்கி அடித்தோர். நோய் நிசனவிழந்து விழுந்து 
விட்டது. சிறுென் தப்பித்துவிட்டோன். அந்த வதருவின் 
அசனெரும் ைத்யபோமோ அம்சமயோரின் துணிச்ைசை போர்த்து 
வியந்து ரபோயினர். ைத்தியபோமோ அம்மோசெ போ ோட்டினர். 
இதசனக் கண்ட எம்.ஜி.ஆர். தனது தோயோருக்கு இருந்த 
துணிச்ைசைக் கண்டு மகிழ்ந்து தன்னுசடய நோன் ஏன் 

பிைந்ரதன் என்ை சுய ெ ைோற்று நூலில் பதிவு 
வைய்திருக்கிைோர். 
 

வபண்கள் பயந்தெர்கள் ரகோசழகள்; ஆண்கசள அண்டிப் 
பிசழப்பெர்கள் அல்ைர். அெர்கள் துணிவு உசடயெர்கள்; 

தனித்து ெோழும் திைன் பசடத்தெர்கள்; ஒரு குடும்பத்சத 
முன்ரனற்றும் முசனப்பு வகோண்டெர்கள்; என்பசத தன் 
குடும்பத்சத வகோண்டு தன் தோயோச  வகோண்டு அறிந்து 
வகோண்டதனோல் எம்.ஜி.ஆர். வபண்களிடம் மிகுந்த 
மரியோசதரயோடு நடந்து வகோள்ெது ெழக்கம். 

திச யுைகில்  எம்.ஜி.ஆர்.  வபண்களிடம்  பழகுெதில்  
மிகவும்  கண்ணியமோனெர்  என்பசத  மற்ைெர்களின்  
ரபட்டி  மற்றும்  நடிசககளின்  ரபட்டிகள்  
ெோயிைோகவும்  அறியைோம்.   

எம்.ஜி.ஆரின்  கூச்ைம் 

கைங்கச  விளக்கம் படப்பிடிப்பு நடந்து 
வகோண்டிருந்தரபோது மோமல்ைபு த்துக்கு அருகில் உள்ள 
கைங்கச  விளக்கத்திலிருந்து எம்.ஜி.ஆரும் 

ைர ோேோரதவியும் எதிவ திர  ஓடி ெ  ரெண்டிய கோட்சிசய 
இயக்குனர் ைங்கர் எம்.ஜி.ஆரிடம் விெரித்தோர். அப்ரபோது 
எம்.ஜி.ஆர். இருெரும் எதிர் எதி ோக ஓடிெந்தோல் குறுகிய 
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படிக்கட்டில் ஒருெர் மீது ஒருெர் இடித்துக் வகோள்ள 

ரநரிடுரம என்று ைங்ரகோேப்பட்டு ரகட்டோர். அதற்கு 
இயக்குனர் ‘இடித்துக் வகோண்டோல் தோன் என்ன? 

கதோநோயகனும் கதோநோயகியும் தோரன?  சிகர்கள் அதசன 

ஏற்றுக்வகோள்ெோர்கள். நீங்கள் ஏன் இவ்ெளவு 
கூச்ைப்படுகிறீர்கள்? என்ைோர். 

நடிப்புக்கோகக் கூட எம்.ஜி.ஆர். தன் ஆ ம்ப கோை படங்களில் 
நடிசகயர் மீது சகசெத்து நடிக்கும் ரபோது அெ து சகசய 
பட்டும் படோமலும் தோன் செப்போர். அெர்களிடம் அத்துமீறி 
நடந்து வகோள்ள மோட்டோர் அெருசடய  
சிரித்துச் சிரித்து என்சனச் சிசையிலிட்டோய் கன்னம் சிெக்க 
சிெக்க ெந்து கசத படித்தோய் போட்டு கோட்சியில் 
ைர ோேோரதவியுடன் கோரில் பயணிக்கும்ரபோது 
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ைர ோேோரதவியின் ரதோளில் சக செத்திருக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 
தன்னுசடய வி ல்கசள மடக்கி செத்திருப்போர். 
வி ல்களோல் அெருசடய ரதோசள வதோட்டபடி இருக்க 
மோட்டோர். 
எம்.ஜி.ஆருடன் நடித்த பசழய நடிசககள் 'அெர் 
நடிசககசள வதோட்டு நடிக்க மிகவும் கூச்ைப்படுெோர்' 

என்பசத தங்கள் ரபட்டிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
போனுமதியுடன் நடிக்கும்ரபோது அெர் மிகப் வபரிய நடிசக 
என்பதோலும் அெர் அஷ்டோெதோனி என்பதோலும் அெர் மீது 
எம்.ஜி.ஆர். மிகுந்த மரியோசத செத்திருந்தோர். அெச த் 
வதோட்டு நடிக்க எம்.ஜி.ஆர். கூச்ைப்பட்டோர். பின்பு ஒருமுசை 
போனுமதிசய தமிழ் இசை கல்லுரி முதல்ெ ோக்கிய ரபோது 
நடந்த விழோவில் அெ து சிைப்புகசள பட்டியலிட்டு 
ரபசினோர். போனுமதிரய வியந்து ரபோய்விட்டோர். 

வபரும்போலும் எம்.ஜி.ஆர். வபண் ரெடம் ரபோடுெதில்சை. 
புதுசம பித்தன், கோதல் ெோகனம் ஆகிய படங்களில் வபண் 
ரெடமிட்டு நடனம் ஆடுெோர். கோதல் ெோகனம் படத்தில் 

என்ன ஜமன் வபாண்ணு நான்  

சும்மா சும்மா பார்க்காஜத  

என்ை போடலுக்கு ஆங்கிரைோ இண்டியன் வபண் ரபோை 
நோகரிக உசடயில் ெந்து அரைோகசன மயக்கி 
வேயைலிதோசெ கோப்போற்றி வைல்ெோர். இந்த போட்சட 
எல்.ஆர்.ஈஸ்ெரி போடி இருந்தோர். 

ஒருமுசை சட க்டர் ரைோமு எம்ஜிஆரின் படப்பிடிப்பு 
தளத்திற்கு ரபோயிருந்தரபோது எம்ஜிஆர் வபண்ரெடமிட்டு 
ஆடிக்வகோண்டிருந்தோர். அந்த டோன்ஸ் கோட்சியில் நடித்துக் 
வகோண்டிருந்தரபோது அங்கு ெந்த சட க்டர் ரைோமுசெ 

போர்த்ததும் நடிப்சப நிறுத்திவிட்டு உள்ரள 
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ரபோய்விட்டோர்.அெருக்கு பிைர் முன்பு வபண் ரெடத்தில் 
இருப்பது கூச்ைமோக இருந்தது என்று இயக்குனர் ரைோமு 

வதரிவித்திருந்தோர். 

இன்வனோரு முசை எம்.ஜி.ஆர். தன்னுசடய ரமக்கப் 
அசையில் ரமக்கப் ரபோட்டுக் வகோண்டிருந்தரபோது 
சட க்டர் ரைோமு உள்ரள ெந்தோர். அங்கு ரெறு ஒருெர் 

எம்.ஜி.ஆருடன் ரபசிக் வகோண்டிருந்தோர். எம்.ஜி.ஆரின் 
முழங்கோலுக்கு கீரழ ர ோஸ் நிைத்தில் அெருசடய 
வகண்சட கோல் வைழிப்போக இருந்தது. என்றும் அசத 

அங்கிருந்தெர் உற்று போர்த்த ரபோது அெர் மிகவும் 
கூச்ைப்பட்டோர் என்றும் இயக்குனர் ரைோமு தன்னுசடய 
ரபட்டியில் வதரிவித்துள்ளோர். 

அடிசமப்வபண் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். முழங்கோலுக்கு ரமல் 
ஆசட அணிந்து நடித்திருப்போர். நடிப்புக்கோக அெர் இது 
ரபோன்ை குட்சட உசடகசள அணிந்தோலும் அது அெச ப் 
வபோறுத்தெச  ஆபோைமோகரெோ வபண்களோல் கண்திைந்து 
கோை முடியோததோக இருக்கோது. அதனோல்தோன் அந்தப் படம் 
போடல் வெற்றி வபற்ைது. 

எம்.ஜி.ஆர். தன் முதல் படமோன  ோேகுமோரி நடிக்கும்ரபோது 
அதில் ஒரு கெர்ச்சி கதோபோத்தி த்தில் நடித்த தெமணி ரதவி 
தன்னுசடய ரமைோசடயில் கழுத்சத மிகவும் கீரழ இைக்கி 
செத்து சதத்து இருந்தோர். அப்ரபோது இயக்குனர் 'அம்மோ 

இந்த உசடசய தணிக்சகயோளர்கள் ஒத்துக் வகோள்ள 
மோட்டோர்கள்' என்று கூறியரபோது அெர் அந்த இைக்கப்பட்ட 
கழுத்தின் அளசெ மசைப்பதற்கோக ஒரு வபரிய வையற்சக 

பூசெ வைோருகிக்வகோண்டு நடித்தோர். அெருடன் நடிக்கும் 
கோட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். மிகவும் கூச்ைப்பட்டதோகவும் 
எம்.ஜி.ஆரின் சககசள எடுத்து தன் ரதோளில் 
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செத்துக்வகோண்டு தெமணி ரதவி ெைனம் ரபசியதோகவும் 
அெர் ரபட்டியளித்துள்ளோர். 

ஆ ம்ப கட்டங்களில் எம்.ஜி.ஆர். நடிப்புக்கோக கூட 
வபண்கசள வதோட்டு நடிக்க விரும்பவில்சை. மிகவும் கூச்ை 
சுபோெம் வகோண்டெ ோகரெ இருந்தோர். இெருசடய கூச்ை 
சுபோெம் பற்றி “எனக்கு மட்டுரம வதரிந்த எம்.ஜி.ஆர்.” 

என்ை கட்டுச த் வதோடரில் அெருசடய மசனவி 
வி.என்.ேோனகி அம்சமயோர் குறிப்பிட்டிருக்கிைோர். 

அவமரிக்கோவில் சிறுநீ க மோற்று அறுசெ சிகிச்சை எடுத்துக் 
வகோண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆருக்கு சிறுநீர் குழோயில் 'கத்திட்டர்' 

வபோருத்தப்பட்டிருந்தது. அந்தக் கத்திட்டச  நீக்கிவிட்டு 
ரெறு ஒன்சை புதிதோக வபோருத்துெது வைவிலியரின் பணி. 
எம்.ஜி.ஆர். நிசனவு தப்பி இருந்த நோட்களில் வைவிலியர் 
தன் கடசமசய வைய்து வகோண்டிருந்தனர். எம்.ஜி.ஆருக்கு 
நிசனவு ெந்த பிைகு அெர் தன் மசனவிசய அசழத்து 

'இந்த ரெசைசய எல்ைோம் நீரய வைய்; நர்சுகசள வைய்ய 

வைோல்ைோரத' என்று வைோல்லிவிட்டோர். வைவிலியர் தோய்சம 
உைர்ரெோடு தியோக உள்ளத்ரதோடு இத்தசகய பணிகசள 
வைய்தோலும் கூட எம்.ஜி.ஆருக்கு இருந்த கூச்ை சுபோெத்தோல் 
அெர் வைவிலியச  இந்தப் பணிசயச் வைய்யக் கூடோது 
என்று வைோல்லிவிட்டு தன் மசனவியிடம் அப்வபோறுப்சப 
ஒப்பசடத்தோர். 

சினிமோவில் இளம்வபண்களுடன் ஆடிப்போடி ரகலியோக 
ரபசி சிரித்து விசளயோடும் எம்.ஜி.ஆர். அந்த கோட்சி 
முடிந்ததும் அெர்களிடம் வதோழில் ைம்பந்தமோக ரபசுெதோக 
இருந்தோல் மட்டுரம ரபசுெோர். படப்பிடிப்பு தளத்தில் அெர் 

இருக்கும் ரபோது யோரும் சிரித்து ரபசி விசளயோட 
மோட்டோர்கள். இது வதோழில் வைய்யும் இடம் என்று 
எம்.ஜி.ஆர். அதட்டுெோர். நடிசககரளோடு சிரித்து ரபசி 
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வகோண்டிருந்தெர்கசள கடுசமயோக கண்டித்து இருக்கிைோர். 
நடிசககளுக்கும் அறிவுச  வைோல்லி திருத்தி இருக்கிைோர். 
எப்ரபோதும் வபண்களின் மீது மிகுந்த மரியோசத 
வகோண்டிருந்தோர். 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுசடய ஆண் நண்பர்களுடன் 
இருக்கும்ரபோதுகூட யோச யும் ரகலி கிண்டல் வைய்து 
ரபசுெரதோ, போலுைவு வைோற்கசள பயன்படுத்துெது, 
அசிங்கமோன ெோர்த்சதகசள ஆபோைமோன விஷயங்கசளப் 
ரபசுெது கிசடயோது. யோ ோெது ரபசினோல் கூட அெர் நமக்கு 
ஏன் ெம்பு என்று வைோல்லி நிறுத்திவிடுெோர். அெர்கள் 

ரபசுெசத ஊக்கப்படுத்தி அசதக் ரகட்டு சிரித்து மகிழ 
மோட்டோர். 

சிறு ெயதில் அெருசடய தோயோர் அெருக்கு கற்றுக் வகோடுத்த 
நல்ை பழக்க ெழக்கங்களில் இதுவும் ஒன்று. யோச யும் 
ரகலி ரபை கூடோது; குறிப்போக வபண்கசள பற்றி 
ஆபோைமோகவும் அெதூைோகவும் ரபைக்கூடோது என்று 
அெருசடய தோயோர் கற்றுக் வகோடுத்திருந்தோர். 

திச ப்படங்களில் எம்.ஜி.ஆர். கோதசைப் பற்றிரயோ 
கல்யோைத்சத பற்றிரயோ அெர் அம்மோவிடம் ரபசும் ரபோது 
வெட்கப்படுெதோக சிை கோட்சிகள் ெரும் அன்னமிட்ட சக, 
குடியிருந்த ரகோவில், தோய் வைோல்சை தட்டோரத ரபோன்ை 
படங்களில் தன்னுசடய கோதசை வெளிப்படுத்தும் 
கோட்சிகளில் அல்ைது கோதல் தோனோக வெளிப்பட்டுவிடும் 
கோட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். தன் தோயோரிடம் மிகவும் 

வெட்கப்பட்டு நோனி ரகோணி நடிப்போர். இது படத்துக்கோக 
எடுக்கப்படும் கோட்சியோக இருந்தோலும் உண்சமயிரைரய 
அெர் வபண்களிடம் பழகுெதில் மிகுந்த கூச்ை சுபோெம் 
உள்ளெர் என்பதோல் இக்கோட்சி தத்ருபமோக 
அசமந்திருக்கிைது. 
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காதசல வெளிப்படுத்துெதில் கூச்ைம் 

எம்.ஜி.ஆர். நோடகங்களில் நடித்துக் வகோண்டு சினிமோ பட 
ெோய்ப்பு ரதடிக் வகோண்டிருந்த கோைத்தில் அெருக்குள் ஒரு 
கோதல் முகிழ்த்தது. பக்கத்து வீட்டில் இருந்த ஒரு 
இளம்வபண் மீது அெருக்கு கோதல் ெந்தது. ஆனோல் அந்தப் 

வபண்சைப் போர்த்து தன்னுசடய கோதசை வெளிப்படுத்த 
அெருக்கு தயக்கமோக இருந்தது. கோ ைம் அெர் தோயோர் 
அசத ஏற்றுக் வகோள்ெோர ோ இல்சைரயோ என்ை அச்ைம் 

அெருக்குள் உசைந்து கிடந்தது. இதனோல் இெர் 
தன்னுசடய உள்ளக்கிடக்சகசய தன்னுசடய கோதசை 
அப்வபண்ணுக்கு உைர்த்தும் ெசகயில் ஒரு ஆர்ரமோனியப் 

வபட்டிசய செத்துக்வகோண்டு ைத்தம் ரபோட்டு போட்டு 
போடுெோர். அெர் போடும் போடல்கசள அந்த வபண் ரகட்டு 
இெருசடய கோதல் உைர்செ புரிந்து வகோள்ெோள் என்பது 
இெருசடய கணிப்போக இருந்தது. 

சிை  நோட்கள்  எம்.ஜி.ஆரின்  போடும்  போட்டுக்கசளக்  
ரகட்டுவகோண்டிருந்த  அெருசடய  தோயோர்  ஒரு  நோள்  

‘ஏன்  இப்படி  ைத்தம்ரபோட்டு  போடுகிைோய்’  என்று  

ரகட்டோர்  ‘அம்மோ  நோடகத்தில்  ைத்தமோக  
போடினோல்தோன்  ெோய்ப்பு  வகோடுப்போர்கள் ,  அதனோல்  
நோன்  ைத்தமோக  போடுகிரைன்’ .  என்ைோர்.  ைத்யபோமோ  

அம்சமயோர்  இன்னும்  சிை  நோட்கள்  
கெனித்துக்வகோண்டிருந்தோர்.  இெர்  அந்தப்  வபண்  தன்  
வீட்டுப்  பக்கம்  ெரும்  ரந த்தில்தோன்  இவ்ெோறு  
ைத்தமோக  போடுகிைோர்  என்பசத  புரிந்துவகோண்ட  
ைத்யபோமோ  அம்சமயோர் ,  ஒருநோள்  மிகுந்த  ரகோபம்  
வகோண்டு  இெர்  தசையில்  ஒரு  குடம்  தண்ணீச  
கடகடவென்று  வகோட்டினோர்.  அன்ரைோடு  எம்.ஜி.ஆர்.  
ஆர்ரமோனிய  வபட்டிசய  செத்து  போட்டு  போடுெது  
நின்று  ரபோயிற்று.  
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முதல் காதல் 

எம்.ஜி.ஆர். பி பைம் அசடந்த பிைகு ஒரு ரபட்டியின்ரபோது 
நிருபர் ‘உங்களுக்கு கோதல் அனுபெம் உண்டோ’ என்று 
ரகட்கிைோர். அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். ‘அசதப்பற்றி மட்டும் 
ரகட்கோதீர்கள். அது மிகவும் ரைோகமோனது’ என்று 
பதிைளித்தோர். இந்த ரைோகத்துக்கு கோ ைம் என்னவென்ைோல் 
அெருசடய கூச்ை சுபோெம் தோன். அெர் தன் கோதசை அந்த 
வபண்ணிடம் வெளிப்படுத்தி இருந்தோல் ஒருரெசள 
அெருசடய திருமைம் நடந்திருக்கைோம். ஆனோல் அந்த 
கோதல் வெளிப்படுத்தப்படோத சிப்பிக்குள் இருக்கும் 
முத்தோகரெ முடிந்துவிட்டது. பின்பு தன்னுசடய 

மசனவிமோர் அடுத்தடுத்து அெர் திருமைம் வைய்து 
ஒவ்வெோரு மசனவியோக இ ண்டு மசனவிகளும் இைந்து 
ரபோன பிைகு அெர் ேோனகி அம்சமயோச  திருமைம் 
வைய்து வகோள்ைோர். 

தன்னுடன் நடித்த ேோனகியிடம் தன் கோதசை வதரிவித்த 
பின்பு அெச  திருமைம் முடிக்க 12 ெருடங்கள் எம்.ஜி.ஆர். 
கோத்திருந்தோர். பன்னி ண்டு ெருடங்கள் கோத்திருந்து பின்பு 
தன் கோதசை கல்யோைத்தில் நிசைரெற்றிய எம்.ஜி.ஆர். 
அந்த கல்யோை நோளன்று ெருடந்ரதோறும் புது மைமக்கள் 
ரபோை புத்தோசட உடுத்தி மோசை மோற்றி ரதெர் ரபோன்ை 
வபரியெர்களிடம் ஆசி ெோங்குெோர்கள் ஒவ்வெோரு 
ெருடமும் எம்.ஜி.ஆர். தன் கல்யோை நோசள மிகச் சிைப்போக 
வகோண்டோடி ேோனகி அம்சமயோருக்கு வபருசம ரைர்த்தோர். 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி வெளி இடங்களில், படப்பிடிப்பு தளத்தில் 
வபண்களிடம் தெைோக நடந்து வகோண்டோர் என்ை ரபச்சு 
எதுவும் இல்ைோததோல் ைமூகத்தில் அெருக்கு வபண்கள் 
மத்தியில் நல்ை மதிப்பு உண்டோயிற்று. படங்களில் 

வபண்களிடம் மரியோசதயோக நடந்து வகோண்டோர். படமும் 
நிேமும் ஒன்றிசைந்து அெருக்கு நல்ை பிம்பத்சதயும் 
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ரபச யும் வபண்களிடம் வபற்று தந்தது. அசெ 

ெோக்குகளோக மோறி அெச  அ சு கட்டிலில் உட்கோ  
செத்தது. அெரும் வபண்களின் நல்ெோழ்வுக்கு பை நல்ை 
திட்டங்கள் தீட்டி வையல்படுத்தினோர். இன்றுெச  வபண் 

இனம் ரபோற்றும் வபருந்தசைெ ோக புகழ் வபற்றுள்ளோர். 
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3. எம்.ஜி.ஆர் வபண் எதிரிகசள  எதிர்  
வகாள்ளுதல் 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கதோநோயகனுக்கு இருக்கும் 
முக்கியத்துெம் வில்ைனுக்கும் த ப்பட்டிருக்கும். 
தனிப்பட்ட ெோழ்விலும் வபோதுெோழ்விலும் இசடஞ்ைல் 

த க்கூடியெனோக வில்ைன் இருப்போன். கதோநோயகன் 
தனிப்பட்ட ெோழ்விலும் வபோது ெோழ்விலும் நன்சம 
வைய்யக் கூடியெ ோக இருப்போர். இந்நிசையில் ஒரு சிை 

படங்களில் வபண்கள் எம்.ஜி.ஆருக்கு எதி ோக நிற்கும் 
கோட்சிகள் ெந்ததுண்டு. 
வகட்ட வபண்கசள எதிர்வகாள்ளும் உத்தி 

எம்.ஜி.ஆர். ைண்சட கோட்சிகயில் யுத்த தர்மத்சத 
பின்பற்றுெோர். வபண் வில்லிகளுடன் ைண்ட ரபோட 
ரெண்டிய கோட்சிகளில் அெர் மகோபோ த பீஷ்மச ப் ரபோை 
அெர்களுடன் ரபோர் இடுெசத தவிர்த்துவிடுெோர்.  

வபண்கசள தம் படங்களில் வகோடூ மோக தோக்குெது 
கிசடயோது. வமன்சமயோகக் சகயோளும் எம்.ஜி.ஆர். 
வகடுமதி உள்ள வபண்ைோக இருந்தோலும் அெச  

அடிப்பரதோ வகோடுசமப்படுத்துெரதோ ெோர்த்சதகளோல் 
ஏசுெரதோ புண்படுத்துெரதோ கிசடயோது. இசத ஒரு 
வகோள்சகயோக எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கசடப்பிடித்து 
ெந்தோர். வபண்களிடம் அெர் கோட்டிய கண்ணியமும் 
அெர்கசள வகௌ ெமோக நடத்திய பண்பும் வபண்கசள 
மிகவும் கெர்ந்தது. அெர் எந்த படத்திலும் வபண்சை ஏடி 
ெோடி ரபோடி என்று ரபசியது கிசடயோது. சிற்ைன்சன 
வகோடுசம இருக்கும் படங்களில் கூட அெர் சித்தி என்று 
மரியோசதயோக அசழத்துப் ரபசுெோர். 
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வபண்கள்  தற்கோப்பு  கசைகசள  கற்றுக்வகோள்ள  
ரெண்டும்  என்பதில்  முக ோசி ,  வபரிய  இடத்துப்வபண் ,  

மருத  நோட்டு  இளெ சி ,  மகோரதவி ,  மதுச  வீ ன் ,  

அடிசமப்வபண்  ரபோன்ை  படங்களில்  
கோட்டியிருப்போர்.  ஆனோல்  எந்த  வபண்ணும்  

வில்ைத்தனமோக  ைண்சட  ரபோட்டு  அெசள  வெற்றி  
வபறுெதோக  கோட்சிகள்  இல்சை.  
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இதயக்கனியில் ரா சுஜலாச்ைனா  

ஒரு வபண் முழுப்படத்திலும் எம்.ஜி.ஆச  எதிர்த்து நின்ைது 
இதயக்கனியில் மட்டுரம. ஆ ம்பத்தில் இருந்து வில்லியோக 
அெச க் கோட்டோமல் கசடசி கோட்சியில் மட்டும் 
வில்லியோகக் கோட்டி அெர்தோன் அந்தக் வகோள்சளக் 

கூட்டத்தின் தசைவி என்று வதரிவித்த உடன் ரபோலீஸ் 
விைோ சைக்கு அெர் அசழத்துச் வைல்ைப்படுெோர். 
வில்லிரயோடு அதோெது வபண்ரைோடு எதிர்த்து எம்.ஜி.ஆர். 
ைண்சட ரபோடும் கோட்சிகள் கிசடயோது. அந்த வபண்சை 
ஆண் ரபோலீைோர ோ வபண் ரபோலீைோர் அடிக்கோமல் 
ெசதக்கோமல் ஐஸ் படுக்சகயின் மீது படுக்கசெத்து குளிர் 
தோங்கோமல் அெள் உண்சமசயச் வைோல்ெதோக கோட்சிசய 
அசமத்து இருப்போர்கள். 

ைண்சட காட்சியில் குமாரி பத்மினி 

தயோரிப்போள ோன ஏ பி நோக ோேனுக்கு ரெண்டப்பட்டெ ோக 
இருந்த குமோரி பத்மினிக்கு நெ த்தினம் படத்தில் 
எம்.ஜி.ஆச  எதிர்க்கும் ஒரு ரெடம் 
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வகோடுக்கப்பட்டிருந்தது. அப்படத்தில் ஒன்பது வபண்கள் 
எம்.ஜி.ஆர். ெோழ்வில் குறுக்கிட்டோலும் அெர்களில் ைதோ 
மட்டுரம அெருக்கு ரேோடியோக இருப்போர். அந்த ஒன்பது 
வபண்களில் ஒருெ ோக குமோரி பத்மினி இடம்வபைோமல் 
வில்லியோக எதிர்த்து ைண்சட ரபோடும் ஒரு வபண்ைோக ஒரு 
கதோபோத்தி ம் ஏற்று இருந்தோர். அந்தக் கோட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். 
அந்த வபண்ரைோடு ரநருக்கு ரந ோக ரமோதோமல் அெச  

அடித்து துன்புறுத்தோமல் ைற்று விைகி அெருசடய 
தோக்குதலின் உக்கி த்சத அெர் உைரும்படி வைய்ெோர். 

அதோெது குட்டி பத்மினி எம்.ஜி.ஆச  தோக்க ெரும்ரபோது 
எம்.ஜி.ஆர். விைகிக் வகோள்ெோர். குமோரி பத்மினி கீரழ 
விழுந்து விடுெோர். இவ்ெோறு இ ண்டு மூன்று முசை மோறி 
மோறி எம்.ஜி.ஆர். விைகிக் வகோள்ளவும் குமோரி பத்மினி 

எம்.ஜி.ஆச  தோக்கும் ரெகத்ரதோடு ெந்து கீரழ விழுந்து 
உருண்டு கோயப்படுெதுமோக இந்த ைண்சடக் கோட்சி 
அசமக்கப்பட்டிருக்கும். 

ஒரு வபண் தன்னுசடய வமன்சமசய மீறி தெைோன 
போசதயில் வைன்று நல்ை ெழியில் நடக்கும் ஆசை தோக்கி 
துன்புறுத்துெதோக ஒரு சூழ்நிசை ஏற்பட்டோலும் கூட ஒரு 
ஆண் அெசள எதிர் தோக்குதல் நடத்தி மடக்கக் கூடோது என்ை 
ஒரு நல்ை போடம் இக்கோட்சியின் மூைம் வதரிவிக்கப்படும். 

இன்னும் ஒரு வபண் எதிரி 

ரபபி  ஷகிைோசெ  வில்ைன்  ஒரு  பீர ோவுக்குள்  செத்து  
பூட்டி  விடுெோர்.  அந்த  குழந்சதசய  எம்.ஜி.ஆர்.  
கோப்போற்ை  ரெண்டும்.  அப்ரபோது  அந்த  பீர ோவின்  
நடுவில்  இருக்கும்  கம்பியில்  ஒரு  ரதசள  வில்ைன்  
விட்டுவிடுெோர்.  அந்தக்  குழந்சதசய  கோப்போற்ை  
முடியோதபடி  ரதள்  ஊர்ந்துவகோண்டிருக்கும்.  
எம்.ஜி.ஆர்.  குழந்சதசயக்  கோப்போற்ை  சகசய  
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நீட்டினோல்  இந்த  ரதள்  வகோட்டி  விடும்  என்ை  ஒரு  

ஆபத்தோன  சூழ்நிசைசய  வில்ைன்  உருெோக்கி  
இருப்போர்.  இதற்கிசடரய  அந்த  பீர ோசெ  பூட்டிய  
ைோவியும்  வில்ைனின்  துசைவியோக  இருக்கும்  
வபண்ணிடம்  வகோடுக்கப்படும்.  கதசெ  உசடத்து  
திைந்தோல்  ரதள்  உள்ரள  விழுந்து  குழந்சதசய  

வகோட்டிவிடைோம்.  கதசெ  வமதுெோக  திைக்கைோம்  
என்ைோல்  ைோவி  அந்த  வபண்ணிடம்  இருக்கிைது.  

எம்.ஜி.ஆர்.  அந்தப்  வபண்ணிடம்  ‘ைோவிசயக்  வகோடு ’  

என்று  ரகட்போர்.  ஆனோல்  அெரளோ  சிரித்தபடி  
தன்னுசடய  ேோக்வகட்டுக்குள்  ரபோட்டு  விடுெோள்.  
இப்ரபோது  எம்.ஜி.ஆ ோல்  ைோவிசய  எடுக்கவும்  
முடியோது ;  கதசெ  உசடக்கவும்  முடியோது ;  இப்படி  

ஒரு  சிக்கைோன  கிசளமோக்ஸ்  கோட்சியில்  எம்.ஜி.ஆர்.  
அந்த  வபண்சை  தோக்கோமலும்  பீர ோசெ  
உசடக்கோமலும்  ைோமர்த்தியமோக  வையல்பட  ரெண்டிய  
ஒரு  வநருக்கடியோன   நிசை  ஏற்பட்டு  விடும்.  

எம்.ஜி.ஆர்.  வமதுெோக  ரதளின்  ெோசைப்  பிடித்து  தூக்கி  
அந்தப்  வபண்  மீது  எறிெோர்.  முதல்  முசையோகப்  படம்  
போர்க்கும்  வபண்கள்  ஐரயோ  என்று  அைறுெர்;  ஆண்கள்  
சிரிப்போர்கள்.  படத்தில்  அந்தப்  வபண்  தன்மீது  அந்த  
ரதள்  விழுந்து  தன்சன  வகோட்டி  விடுரமோ  என்ை  
அச்ைத்தில்  ேோக்வகட்டுக்குள்  இருந்த  ைோவிசய  எடுத்து  
எறிந்துவிடுெோள்.  பின்னர்  எம்.ஜி.ஆர்.  தன்  சகயில்  
செத்திருந்த  ரதசள  வெளிரய  எறிெோர்.  அசத  நசுக்கி  
வகோல்ை  மோட்டோர்.  அதோெது  அெர்  அந்தப்  வபண்  மீது  
எறிெது  ரபோை  ஒரு  போெசன  வைய்து  அந்தப்  
வபண்சை  பயமுறுத்தி  இருப்போர  தவி  
உண்சமயில்  அந்தப்  வபண்  மீது  எறிந்திருக்கரெ  
மோட்டோர்.  அெள்  மட்டுரம  அந்த  ைோவிசய  எடுத்து  
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வகோடுக்க  முடியும்  என்பதோல்  அெசள  வகோஞ்ைம்  
பயமுறுத்தி  இருப்போர்.  

வபண் எதிரியாலும் எம்.ஜி.ஆருக்கு வபண்களிடம் மதிப்பு 

எதிரியோக இருந்தோலும் வபண்சைத் தோக்கோமல் ஏைோமல் 
பிைர் மூைமோகவும் வகோடுஞ்வையல்கசளச் வைய்யோமல் 
நோகரீகமோகவும் கண்ணியமோகவும் எம்.ஜி.ஆர். தன் 

படங்களில் நடந்து வகோள்ெசத கண்டு  சிசககள் அெர் மீது 
மிகுந்த மரியோசத செத்திருந்தனர். 

கட்சியில் ஓர் வபண் எதிரி 

அண்ைோ திமுக கட்சி ஆ ம்பித்த பிைகு ஒரு ரெடிக்சகயோன 
ைம்பெம் நசடவபற்ைது. ஷீைோ பேோஜ் என்ை வபண் 
எம்.ஜி.ஆர். கட்சியில் ரைர்ந்து பணி வைய்ெதற்கோக ெந்தோர். 
படித்தெர் என்பதோல் எம்.ஜி.ஆரும் ெ ரெற்று மகளிர் 
அணியில் பதவியும் அளித்தோர். வபோற்வைல்வி என்று 
வபயச யும் மோற்றி அசமத்தோர். ரமசடகளில் நன்ைோக 
ரபசினோர் வபண்கசள ஒருங்கிசைத்து தீவி மோக கட்சி 
பணி ஆற்றினோர். 

மோநிை  மகளிர்  அணி  துசைச்  வையைோள ோக  
உயர்ந்தோர்.  வைன்சன  மோெட்ட  மகளி ணி  வபோறுப்சப  
ஏற்ை  டோக்டர்  வபோற்வைல்வி  விச வில்  மோநிை  
அளவில்  உயர்வு  வபற்ைோர்.  

வபோற்வைல்வி வபோதுக் கூட்டங்களில் ரபசும்ரபோது 
விசையுயர்ந்த ஆசட அணிந்து. கருப்புக் கண்ைோடி 
ரபோட்டு முழு ரமக்கப்புடன் இெர் ரதோன்றியதோல் 
கட்சியினர் மத்தியில் இெருக்கு வகோஞ்ைம் ெ ரெற்பு 
கிசடத்தது. ஒரு சினிமோ நடிசக ரபோன்ை ரதோ சையுடன் 
இருந்தோலும் படித்தெர் என்பதோல் இெருக்கு கட்சியினர் 

மிகுந்த மரியோசத வைலுத்தினர். தன்னுசடய 
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கூட்டங்களுக்கு ஆட்கள் நிசைய ெருெசதப் போர்த்த 
டோக்டர் வபோற்வைல்விக்கு சிை மோதங்களிரைரய ஆைெம் 

தசைக்ரகறி விட்டது. தன் ரபோக்கில் வையல்பட 
ஆ ம்பித்தோர். தசைசமக்கு கட்டுப்படோமல் இெருசடய 
வையல்போடுகள் இருப்பசத கண்டு கட்சி இெர் மீது 

நடெடிக்சக எடுத்தது. 

வபோற்வைல்வி  தனது  ஆத ெோளர்களோக  இருந்த  சிைச  
நம்பி  அெர்கரளோடு  ரைர்ந்து  அெர்களுசடய  
தூண்டுதலின்  வபயரில்  பு ட்சி  அண்ைோ  திமுக  என்று  
ஒரு  கட்சிசயப்  பதிவு  வைய்தோர்.  பதிவு  வைய்தரதோடு  
மட்டுமல்ைோமல்  எம்.ஜி.ஆர்.  மீது  ஒரு  புகோர்  
பட்டியசை  தயோரித்தோர்.  இெச த்  தூண்டிவிட்டு  
ரெடிக்சக  போர்த்தெர்கள்  இெரிடம்  வைைெழிக்க  
பைம்  இல்சை  என்று  வதரிந்ததும்  விைகிவிட்டனர்.  
இெர்  இருந்த  இடம்  வதரியோமல்  கோைோமல்  ரபோனோர்.  
கோம ோேர்  கருைோநிதி  ரபோன்ை  வபரிய  
தசைெர்களுடன்  அ சியல்  வைய்த  எம்.ஜி.ஆர்.  இந்த  

டோக்டர்  வபோற்வைல்விசய  ஒரு  வபோருட்டோகரெ  
கருதவில்சை.  கட்சியினரும்  பத்திரிசகயோளரும்  இசத  
வபரிதோக  எடுத்துக்வகோள்ளவில்சை.  இப்ரபோது  
அண்ைோ  திமுகவுக்கு  ெோரிசு  உரிசம  வகோண்டோடிக்  
வகோண்டிருக்கும்  தீபோ  ரபோை  அன்சைக்கும்  இந்த  
டோக்டர்  வபோற்வைல்வி  இருந்திருந்தோர்.  

எம்.ஜி.ஆருக்கு எதிரி  என்றால் 

எம்.ஜி.ஆர்.  பி பை  தமிழ்  பத்திரிசகசயத்  தோக்கி  
எடுத்த  படம்  ைந்திர ோதயம்.  அதில்  எம்.ஆர்.   ோதோ  
‘தினக்கெர்ச்சி’  என்ை  பத்திரிக்சக  அதிப ோக  
இருப்போர்.  அப்ரபோது  அெரிடம்  ரபசும்  ஒரு  
ெைனத்தில்  ‘என்  எதிரி  கூட  எனக்கு  ைமமோக  இருக்க  
ரெண்டும்  என்று  நிசனப்பென்  நோன்’  என்போர்.  அது  
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அெ து  ெோழ்க்சககளிலும்  பின்பற்றி  ெந்த  வகோள்சக  
ஆகும்.  தன்  எதிரி  தனக்கு  ைமமோனெ ோக  இருக்க  
ரெண்டும்  என  கருதுெோர்.  இந்த  வகோள்சகசய  அெர்  
சினிமோவிலும்  அ சியலிலும்  பின்பற்றி  ெந்தோர்.  இந்த  
வகோள்சகசய  இெர்  பின்பற்றியதோல்  தோன்  எம்.ஜி.ஆர்.  
–  சிெோஜி  என்ை  இருசம  எதிர்வு  (Binary Opposition)  
ரதோன்றியது.  இல்சைவயன்ைோல்  சிெோஜி ,  வேமினி  
கரைைன் ,  எஸ்  எஸ்  ஆர்  ரபோன்ரைோர்  ைம  அந்தஸ்தில்  

இருந்திருப்போர்கள்.   
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4. எம்.ஜி.ஆர். ஆத்ம ஜநைரா?  

படிப்பறிவில்ைோத வபண்கள் எம்.ஜி.ஆச  உண்சமயோன 
ஏசழகளின் ரதோழனோகவும் அனோசத இ ட்ைக ோகவும் 
கருதி அெரிடம் தங்கள் மனசதப் பறி வகோடுத்து 
விடுகிைோர்கள். அெர் உருெோக்கிய சினிமோ பிம்பத்சத  
உண்சம என நம்பி இெர்கள் நிேெோழ்வில் ஏமோந்து 
ரபோகிைோர்கள், என்று எம்.ஜி.ஆர். ெோழ்ந்த கோைத்திரைரய 
சிை அறிவுஜீவிகள் அெச  விமர்சித்து கட்டுச களும் 
கசதகளும் எழுதி வெளியிட்டனர். எம்.ஜி.ஆச  வபண்கள் 
 கசியமோக கோதலித்தன ோ? அவ்ெோறு கோதலித்திருந்தோல் 
அது தெைோ/அசத விமர்சிக்கைோமோ? இது ரபோன்று கைென் 
அல்ைோத அன்னிய ஆடெச  கோதலிக்கும் பழக்கம் தமிழ் 
நோட்டில் இருந்ததோ? அதுவும் விமர்சிக்கப்பட்டதோ என்று 
பை ரகள்விகள் இங்கு எழுகின்ைன. இெற்றுக்கோன 
பதில்கசள விளக்கமோக அறிய முசனரெோம்.  

வபண்களுக்கு தனி காட்சி 

எம் ஆர்  ோதோெோல் எம்.ஜி.ஆர்.  சுடப்பட்டு பின் சிகிச்சை 
வபற்று  சுகமசடந்து ெந்த பிைகு நடித்து வெளிெந்த படம் 
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கோெல்கோ ன். இந்தப் படத்தில் எம்.ஜி.ஆர். முன்பிருந்தசத 
விட ஒல்லியோக இளசமயோக அழகோக ரதோற்ைமளித்தோர். 
ஆனோல் கு ல் மட்டும் மோறி இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர். இைந்து 
விடுெோர் என்ை பு ளியிரைரய திமுக ைட்டமன்ைத் 
ரதர்தலில் வெற்றி வபற்று தமிழக அ சின் ஆட்சிசய 
பிடித்தது. கோெல்கோ ன் படமும் வெளிெந்து வெற்றிநசட 
ரபோட்டது. வெற்றி விழோவில் தமிழக முதல்ெர் 
கைந்துவகோண்டு விருதுகள் ெழங்கினோர். அப்ரபோது 
எம்.ஜி.ஆருக்கு ெழங்கப்பட்ட நோன்கடி உய  வெள்ளி 
பதிப்புருெம்  அெர் நிசனவில்ைத்தில் இன்றும் 
இருக்கிைது.  

கோெல்கோ ன் படத்துக்கு வபண்கள் கூட்டம் 
அசைரமோதியது எனரெ வபண்களுக்கோக 
திச ய ங்குகளில் தனி கோட்சி திச யிடப்பட்டது.  
வைன்சன ரைைம் ரபோன்ை ஊர்களில் இதுரபோன்ை 
கோட்சிகள் வபண்களுக்கோக பி த்திரயகமோக 
திச யிடப்பட்டன.  வபண்கள் கோசையில் பத்து மணிக்கு 
ெந்து டிக்வகட் கிசடக்கோமல் மதிய கோட்சிக்கும் டிக்வகட்  
கிசடக்கோமல் முதல் கோட்சியும் போர்க்க முடியோமல் இ வு 
கோட்சி போர்த்துவிட்டு இருட்டில் தனியோக ரபோெதில் 
இருந்து அெர்கசளக் கோப்போற்றுெதற்கோக அெர்களுக்கு 
பகலில் 2 மணி கோட்சி தனியோக ரபோடப்பட்டது. இது 
வபண்கள் போதுகோப்போக ெந்து வைல்ெதற்கு உதவியோக 
இருந்தது. இவ்ெோைோன ஏற்போடுகள் ரெறு எந்த 
நடிகருக்கும் ரெறு எந்த கோைத்திலும் நடந்தது கிசடயோது.  

எம்.ஜி.ஆர். தன்  சிகர்களின் மீது வகோண்டிருந்த அன்பும் 
அெர்களின் போதுகோப்பின் மீது வகோண்டிருந்த அக்கசையும்  
அெர்கள் பத்தி மோக ரந த்ரதோடு வீடு திரும்ப ரெண்டும் 
என்ை போதுகோப்புைர்ச்சியும் அெர்களுக்கு என்று தனி 
கோட்சி திச யிடப்பட்டதற்கு முக்கிய கோ ைம் ஆகும்.  
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இந்த அக்கசைசய உைர்ந்து வகோண்டதோல்தோன் வபண்கள் 
எம்.ஜி.ஆர். மீது மிகுந்த பற்றும் போைமும் செத்திருந்தனர். 
ஆனோல், இசத தெைோக புரிந்து வகோண்ட சிை ஆண்கள் 
வபண்களின் அன்சப வகோச்சைப்படுத்தி அெர்கள் 
எம்.ஜி.ஆர். மீது செத்துள்ளது  ஒருதசைக் கோமம் எனக் 
கருதி அசத எம்.ஜி.ஆர். தன் சினிமோ படங்கள் மூைமோக 
ரமலும் ெளர்த்து விடுெதோகவும் அெர் மீது குற்ைம் சுமத்தி 
சிை ரமசடகளில் ரபசியும் நூல்களில் எழுதியும் ெந்தனர். 
அெர்களுக்கும் இந்த நூல் பதில் வைோல்ைரெண்டிய 
வபோறுப்புைர்செ வகோண்டிருக்கின்ைது. 

வதால்காப்பியம் காட்டும் உலா 

ஒரு நோயகசன வபண்கள் அெனுசடய சிைப்பு 
குைங்களுக்கோக கோதலிப்பது நம்முசடய போ ம்பரியத்தில் 
கோைப்படுகின்ை ஒரு இைக்கிய பண்போட்டு கூைோகும்.  
வதோல்கோப்பியம்  

‘ஊர ோடு  ரதோற்ைம் உரித்வதன வமோழிப’  

என்று ஒரு நோயகன் ஊர்ெைம் ெருெசத போ ோட்டி 
இைக்கியம் அசமக்கைோம் என்பது இைக்கைம். இவ்ெோறு 
ஊர்ெைமோக ெரும் நோயகசன அவ்வூர் வபண்கள் எட்டு 
ெயது முதல் 42 ெயது ெச  உள்ளெர்கள் அெ ெர் 
ெயதுக்கும் அனுபெத்துக்கும் பருெத்துக்கும் தக்கெோறு 
 சித்து இன்புறுெது இைக்கியத்தில் ஏற்றுக்வகோள்ளப்பட்ட 
சிற்றிைக்கிய ெசக ஆகும். 

 உலா இலக்கியம்  
உைோ  இைக்கிய ெசகயில் இசைென் அல்ைது  மன்னன் 
நோயகனோக ஊர்ெைம் ெ  அெசன வபண்கள் கண்டு 
 சிப்பதும் அென் மீது உள்ள கோதைோல் அெசன போர்க்க ஓடி 
ெரும்ரபோது அெர்களின் சக ெசளயல்கள் கழன்று 
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விழுெதும் இடுப்பில் அணிந்திருக்கும் ரமகசைகள் 
வநகிழ்ெதும் ெர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இசைென் உைோ ெரும்ரபோது அெசனக் கண்டு  சிக்கும் 
வபண்கசளப்பற்றிய இைக்கிய ெசகயோக ‘ஞோன உைோ’ 
ரைோழ மன்னர்கள் உைோெரும் ரபோது அெர்கசள கண்டு 
 சித்த வபண்கசள விளக்கும் இைக்கியமோக ‘மூெருைோ’ 
ரபோன்ை நூல்கள் தமிழ் இைக்கியத்தில் கோைப்படுகின்ைன. 
வீ தீ  வையல்களில் ஈடுபட்டெர்கசள கண்டு வபண்கள் 
 சிப்பது இைக்கியங்களில் கோைப்படுகின்ை ஒரு 
விஷயமோக இருப்பதனோல் சினிமோவும் ஒரு 
கசைப்பசடப்போக இருப்பதனோல் சினிமோவில் 
கதோநோயகனோக நடிக்கும் எம்.ஜி.ஆச  அெருசடய சினிமோ 
வதோடர்போன ஆடல் போடல் வீ தீ  கோட்சிகளுக்கோக 
ஆண்கசளப் ரபோை வபண்களும் ஒரு கசை ரநோக்கத்துடன் 
 சிப்பதில் தெறு ஒன்றும் இல்சை. கசைசய  சிப்பது  நம் 
போ ம்பரியத்தில் இருந்து ெந்துள்ளது.  

மடஜலறுதல்  
ஒரு ஆண் தோன் விரும்பிய வபண்சை மைப்பதற்கு 
அெளுசடய ைம்மதம் கிசடக்கோதரபோது ஊ ோரிடம் அந்த 
ெழக்சக வகோண்டு வைல்ெதற்கோக பனங்கருக்கினோல் 
வைய்த குதிச யின் மீது ஏறி அந்த குதிச யின் முகத்தில் 
தோன் விரும்பும் வபண்ணின் படத்சத ஓவியமோக ெச ந்து 
வதோங்கவிட்டு ஊருக்குள் சுற்றி ெருெோன். அப்ரபோது அந்த 
பனங்கருக்கு அெனுசடய கோல்கசள உடம்சப அழுத்தி 
இ த்தமோகக் வகோட்டும். இசதக் கண்ட ஊர் வபரியெர்கள் 
அென் அெள் மீது செத்திருக்கும் கோதசை அெளுக்கு 
எடுத்துச த்து அெசன திருமைம் வைய்து வகோள்ளும்படி 
அறிவுறுத்துெோர்கள். இந்த மடரைறுதல் ெழக்கம் 
ஆண்களுக்கு மட்டுரம உரியதோகும். வபண்களுக்கு 
கிசடயோது. 
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வபண்கள் தோன் விரும்பிய ஒருெசன தனக்கு திருமைம் 
வைய்து செக்க ரெண்டும் என்று ஊ ோச  போர்த்து ரகட்கும் 
பழக்கம் பண்சடய தமிழ்ச் ைமூகத்தில் இல்சை. ஆனோல் 
பன்னிரு ஆழ்ெோர்களில் ஒருெ ோன திருமங்சகயோழ்ெோர் 
மடரைறுதல் வபண்ணுக்கும் உண்டு என்பசத 
நிரூபித்துள்ளோர்.  

திருமடல் காட்டும் இசறசம காதல் (நாயக – நாயகி பாெம்)  
திருமங்சகயோழ்ெோர் வபருமோளின் மீது கோதல் வகோண்டு 
தன்சன வபண்ைோக போவித்து திருமோரைோடு ரை  
ரெண்டும் என்பதற்கோக எழுதப்பட்ட இ ண்டு 
பக்திநூல்கள் வபரிய திருமடல் சிறிய திருமடல் என்று 
அசழக்கப்படுகின்ைன.  இது தவி  ரெறு சிை மடல் 
நூல்களும் உண்டு.  மடல் நூல்  ெளமடல் என்றும் 
அசழக்கப்படுெதுண்டு. இங்கு பக்தர் இசைெரனோடு 
ரைரும் நிசைசய ஜீெோத்மோ ப மோத்மோரெோடு ரைர்ெதோக 
பக்திமோர்க்கத்தில் இருப்பெர்கள் விதந்து ஓதுகின்ைனர். 

கண்ணன் என் காதலன் 

போகெதத்தில் கண்ைன் அசனத்து 
ரகோபிசகயருடனும் இருப்பதோக  ோஸ லீசை 
குறிப்பிடுகின்ைது. கிருஷ்ைனின் ரெணு கோனத்தில் 
மயங்கிய  ோசத மற்வைோரு ரமய்ப்பனின் மசனவி.  
கண்ைசன போ தியோர் அம்மோ ,  அப்போ ,  ரைெகன் ,  

ஆண்டோன் அடிசம ,  கோதைன் ,  கோதலி என 
பைெசகயிலும் உருெகப்படுத்தி கண்ைன் போட்டு 
என்ை நூசை எழுதியுள்ளோர். இதில் அெர் தன்சன 
ஆைோக வகோண்டு கண்ைசனப் வபண்ைோக வகோண்டு 
கண்ைம்மோ என் கோதலி என்று போடல்கள் எழுதி 
இருக்கிைோர். அசெ நம்மிசடரய மிகவும் 
பி பைமோனசெயோகும். பின்னர் தன்சன வபண்ைோக 
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உருெகப்படுத்தி கண்ைசன ஆைோகக் வகோண்டு 
கண்ைன் என் கோதைன் என்ை வபயரில் கவிசதகள் 
எழுதியுள்ளோர். எம்.ஜி .ஆரும் கண்ைன் என் கோதைன் 
என்ை வபயரில் ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிைோர்.  

பாண்டி ைாமி ெழிபாடு  
இசைெசன அெனுசடய இயல்புகளுக்கோக வபண்கள்  
கோதலிக்கும் பழக்கம் நம்மிசடரய இருந்து ெந்திருக்கிைது. 
இன்சைக்கும் மதுச  பகுதியில் பை கி ோமங்களில் 
வபண்கள் தங்கசள போண்டி ைோமி பிடித்திருப்பதோக 
கூறுெதுண்டு. இெர்களிடம் ைோமி இருப்பதோல் இெர்கசள 
மற்ைெர்கள் மிகுந்த மதிப்ரபோடும் மரியோசதரயோடும் 
நடத்துெோர்கள். இப்வபண்கள் தன் கைெரனோடு ரைர்ந்து 
குடும்பம் நடத்துெது கிசடயோது. தீட்டு வீடு ைோவு வீட்டில் 
ைோப்பிடுெது கிசடயோது 

வெள்ளிக்கிழசம மோசை ரெசளயில் வீட்சட கழுவி 
வமழுகி தோனும் குளித்து முழுகி போண்டி ைோமி  
ெ வுக்கோக ைோம்பி ோணி புசகய விட்டு 
கோத்திருப்போர்கள். இ வில் போண்டி ைோமி ெந்து தங்கி 
திரும்ப கோசையில் வைன்று விடுெதோக ஒரு நம்பிக்சக 
உள்ளது கோசையில் இெர்களிடம் ரகட்கும்ரபோது 
போண்டி ைோமி தன்ரனோடு இருந்து உைெோடியது, 
ஊஞ்ைைோடியது என்று மறுநோள் கோசையில் 
வைோல்ெோர்கள்.  அருகில் யோரும் இல்ைோத ரபோது ஆள் 
இருப்பதோகக் கருதிக் வகோண்டு ரபசுெசத சிரிப்பசத 
ஸ்கிரைோஃப்ரினியோ என்ை மனரநோய் என உளவியல் 
நிபுைர்கள் கூறுெதுண்டு. ஆனோல் இந்த போண்டி ைோமி 
பிடித்தெர்கள் சிைர் குறி வைோல்ெதும் உண்டு; 
பிைருக்கு விபூதி வகோடுத்து பிைருசடய குசைசய 
ஆற்றுகின்ைனர். இதுரபோன்ை சிை விஷயங்கசள 
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போர்க்கும் வபோழுது இெர்கள் ஒரு sorceress ரபோை 
விளங்குகின்ைனர் .   

போண்டி முனி பிடித்தெர்களில் ‘பட்ட முனி பிடித்தெர்கள்’ 
என்று ஒரு சிறு பிரிவினர் உண்டு. அந்தப் பட்ட  முனி 
பிடித்தெர்கள் எந்த நோளிலும் கைெசன அருகில் 
அனுமதிப்பது கிசடயோது. கைென் என்று ஒருெர் அந்த 
வீட்டிற்குள் நுசழயரெ முடியோது. இப்வபண்களும் 
போண்டி ைோமியுடன்  கற்பசனயில் ஒரு ெோழ்க்சக 
நடத்துகின்ைனர். மன ரநோய் நிபுைரிடம் இெர்கள் குறித்து 
ரகட்டோல் ‘இெர்கள் ெழிபடப் பட ரெண்டியெர்கள் 
அல்ைர் சிகிச்சை ரமற்வகோள்ள ரெண்டியெர்கள்’ என்போர்.   

இஜயசு கிறிஸ்துவின் வின் மணொட்டி நான்  
கிறிஸ்தெ மதத்தில் இரயசுசெ மைெோளனோக வகோண்டு 
தன்சன மைெோட்டியோக வகோண்டு போடல்கள் போடுெதும் 
வேபிப்பதும் திருமசையில் இது ைோர்ந்த சிை ெைனங்கள் 
இருப்பதும் நசடமுசையில் உள்ளது. உன்னதப்போட்டு 
என்ை பகுதி மிஸ்டிக் ைவ் என்று வைோல்ைப்படும். இது  
இசைசம கோதசை பற்றியது. இதில் ஆண்டெர் தோன் 
ரதர்ந்வதடுத்து அன்பு வைலுத்திய இஸ் ரெைச  ரநசித்த 
விதம் ஒரு கோதைன் தன் கோதலிசய ரநசித்தது ரபோல் 
இருக்கின்ைது என்பதோகவும் ஆண்டெச  ஆைோகக் 
வகோண்டு திருச்ைசபசய வபண்ைோக வகோண்டு 
போடப்பட்ட போடல் என்றும் இருரெறு கருத்துக்கள் 
நிைவுகின்ைன. 

உன்னதப்போட்டதில்  தன் ரநைச த் ரதடும் ஒரு 
வபண்ணிடம்  
உன் ரநைர்  மற்ைெர்கசள விட சிைந்தெ ோ? என்று ரகட்கும் 
ரபோது அெள்  
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என் ரநைர் சிெப்போனெர்; 
அெ து தசை சுத்தமோன தங்கத்சத ரபோன்றிருக்கும்; 
அெ து கன்னங்கள் மைம் மிகுந்த ெோைசன பூக்கள் 
நிசைந்த ரதோட்டம் ரபோல் இருக்கும்;  
அெ து உதடுகள் லீலி மைர்கசளப் ரபோல் இருக்கும் 

அெ து சககள் ஸ்படிக பச்சை நசககளோல் அைங்கரிக்கப் 
பட்டது ரபோை இருக்கும் 

என்கிைோள். அந்த ரநைர் இந்த வபண்சைப்பற்றி 
ெருணிக்கும்ரபோது  
என் அன்ரப என் மைமகரள  
உன் அன்பு மிக அழகோனது  
உன் அன்பு தி ோட்சை  ைத்சத விட சிைந்தது  
என் அன்ரப நீ எருைரைசம ரபோன்று இனிசமயோனெள்  
கம்பீ மோன நக ங்கசள ரபோன்ைெள்  
எனக்கோக ஒர  ஒரு வபண்ரை இருக்கிைோள்; 
எனது புைோரெ  
நீரய எனது பரிபூ ைமோனெள் 

என்று கூறுகிைோர். இதில் ெரும் தி ோட்சை  ைம் 
இசையன்சப குறிக்கும் குறியீடோகும். சூஃபி 
தத்துெத்தில் இசையன்பு தி ோட்சை  ைமோகரெ 
குறிக்கப்படுகிைது. உமர் கய்யோமின் போடல்கள் 
epicurean philosophy பற்றியது அல்ை. அசெ 
இசைெனும் மனிதனும் ஆணும் வபண்ணுமோக கோதல் 
வகோள்ெது ரபோை புசனயப்பட்டசெ ஆகும்.  
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ஆண்டெர் காட்டும் வபாது அன்பும் தனி அன்பு  

கிறிஸ்தெ ைமயத்தில் ஆண்டெர் எல்ரைோரிடத்திலும் 
கோட்டும் வபோதுெோன அன்பு அகரப [agabe] என்ை 
வைோல்ைோல் பசழய ஏற்போட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இஸ் ரெைச  மட்டும் ரதர்ந்வதடுத்து அெரிடத்தில் 
கோட்டும் அன்பு kerene என்ை கிர க்கச் வைோல்ைோல் புதிய 
ஏற்போட்டில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அென் அருளோல் அென் 
தோள் ெைங்கி என்று சைெ ைமயக்கு ெர் வைோல்ெது ரபோை 
அென் அருள் இருந்தோல் மட்டுரம அெசன ெைங்கவும் 
அென் திருப்போதங்கசள வைன்ைசடய முடியும் என்பதோல் 
அென் அருளோல் அெசன ெைங்குதல் என்பது kerene என்ை 
அன்பு ெசகசயச் ைோர்ந்ததோகும். இந்த ெசகசயச் ைோர்ந்தது 
தோன் இசைசம கோதசை விெரிக்கும் கோதல் போட்டோன  
உன்னதப்போடல்கள். 
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உஜராம கத்ஜதாலிக்க ைமயத்தில் ... 
இசைெசன மைெோளனோகவும் தன்சன மைெோட்டியோக 
கருதுகின்ை ரபோக்கும் கத்ரதோலிக்க மதத்தில் உண்டு. 
கத்ரதோலிக்க மதத்தில் கன்னியோஸ்திரியோக மடத்தில் ரைரும் 
வபண்கள் தங்கசள மைெோட்டியோகக் கருதி ரகோயிலுக்கு 
மைெோளனுக்கு திருமைத்தின் ரபோது எடுத்துச் வைல்கின்ை 
தூப கைைங்கசளக் கோணிக்சகயோகக் வகோண்டு வைல்ெர். 
இெர்கள் இசைெசனரய மைெோளனோக ஏற்றுக் 
வகோண்டதோல் ரெறு மோனிடச  திருமைம் முடிக்க 
மோட்டோர்கள்.  

முஸ்லிம் மதத்தில் இசறக் காதல்  
இந்து கிறிஸ்தெ மதங்கசளப் ரபோை முஸ்லிம் மதத்திலும் 
வபண்கள் தங்கள் கைென்மோர் அல்ைோத ஒரு மோற்று 
ைக்தியிடம் கோதல் வகோள்ளும் போ ம்பரியம் இருந்து 
ெந்துள்ளது. அெர்கள் பள்ளிெோைலில் அடங்கியுள்ள 
அவுலியோக்கள் மீது கோதல் வகோள்ளும் ைம்பெங்கள் 
நோெல்களில் கோைக்கிசடக்கின்ைன. மதுச  அருரக 
திருப்ப ங்குன்ைத்தில் உச்சியில் கோைப்படும் சிக்கந்தர் 
பள்ளிெோைலில் சிக்கந்தர் என்ை தளபதி அடங்கியுள்ளோர். 
அந்தத் தளபதி அங்கு ெந்து தங்கும் ஒரு இளம் 
வபண்ணிடம் கோதல் வகோண்டு இருப்பதோக ைம்பெங்கள் 
உண்டு. 

மதுச  இஸ்மோயில் பு த்சதச் ரைர்ந்த எழுத்தோளர் எஸ். 
அர்ஷியோ தன்னுசடய இஸ்ைோமிய ைமுதோயத்சதப் பற்றி 
விரிெோக இ ண்டு மூன்று நோெல்கள் எழுதியுள்ளோர். அதில் 
அப்போஸ்போய் ரதோப்பு என்ை நோெலில் ஒரு வபண் எவ்ெோறு 
சிக்கந்தர் பள்ளிெோைலில் இ வில் அடிக்கடி தங்குெதும் 
அப்ரபோது சிக்கந்தர் அவுலியோக்கள் அெரளோடு ெந்து 
உைெோடுெதும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அெளுக்கு ெ ன் 
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போர்த்த கோைத்தில் இருந்து அெள் கைென் இைக்கும் ெச  
இச்ைம்ெம் நடந்துள்ளது. நோெலில் விளக்கப்படும் அந்த 
பகுதி ெருமோறு  

“ெ ன் ரெண்டும் என்று ரெண்டிக்வகோண்டு அடுத்தடுத்து 
அெள் ரபோய் மசைரமல் தங்கும்ரபோது அெளோல் புதுப்புது 
விஷயங்கசள உை  முடிந்தது. அெள் அருகில் சிக்கந்தர் 
அவுலியோ இருப்பதோக அெளுக்குள் நிசனவு தளும்பும்;  
அெர்களுக்குள் அெள் தஞ்ைம் புகுந்து இருப்பது ரபோைவும் 
போதுகோப்பு ெசளயத்தில் அெசள ஆகர்ஷித்து செத்து 
அெர் அபயம் அழிப்பது ரபோைவும் உைர்வு எழும்பும். 

பை இ வுகளில் அெள் மடியில் அெர் தசை செத்துப் 
படுத்திருப்போர். அசத அெள் யோரிடமும் வைோன்னதில்சை. 
வைோன்னோல் நம்ப மோட்டோர்கள் என்பசத விட தன்சன 
வபோைோசமயுடனும் அல்ைது தள்ளிசெத்து போர்ப்போர்கள் 
என்பசத அெர் உைர்ந்திருந்தோள். வைோல்ைோமல் இருப்பரத 
அெளுக்கும் வைௌகரியமோக இருந்தது அதனோரைரய 
அெசள ஏற்றிருந்தோள்.’’ [அப்போஸ்போய் ரதோப்பு, ப.70] 

இவ்ெோைோன விஷயங்கள் அசனத்து மதங்களிலும் 
கம்பீ மோக ஆணின் மீது வபண்கள் கோதல் வகோள்ளும் 
பழக்கம் இருந்திருப்பதோல் ஆண் பசடப்போளிகள் 
எம்.ஜி.ஆச   சிக்கும் வபண்கசள அெர் மீது கோதல் 
வகோள்ளும் வபண்களோகரெ கண்டு விமர்ைனங்கசள எழுதி 
குவித்துவிட்டனர்.  

எம் ஜி ஆர் மீது வபண்களுக்கு காதலா?  
கம்யுனிை எழுத்தோளர்கள் எம்.ஜி.ஆர். மீதும் வபண்கள் 
கோதல் வகோள்ெதோக கருதி பை பசடப்புகசள 
பசடத்துள்ளனர். ஆனோல் உண்சமயில் எந்தப் வபண்ணும் 
எம்.ஜி.ஆர். ‘என் ஆத்ம ரநைர்’ என்று நிசனப்பது 
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கிசடயோது. எம்.ஜி.ஆச  ரபோை ஒரு மகரனோ ைரகோத ரனோ 
ஒரு வபோறுப்போன கைெரனோ இருந்திருந்தோல் ெோழ்க்சக 
நன்ைோக இருக்குரம என்று நிசனப்போர்கரள தவி  
எம்.ஜி.ஆச ரய  தன்னுசடய கைெனோக கோதைனோக 
மோற்றிக் வகோள்ெது கிசடயோது. எங்ரகரயோ ஓரிரு 
விதிவிைக்குகள் இருக்கைோம். விதிவிைக்குகள் எல்ைோம் 
விதிகள் ஆகிவிடோது. இெற்சை உை ோமல் எம்.எஸ்.எஸ் 
போண்டியன் என்பெர் தனது இரமஜ் ட் ோப் என்ை நூலில் 
எம்.ஜி.ஆர். படங்கசள போர்க்கும் வபண்கள் போலியல் 
ப ெைநிசை வபறுெதோக சுட்டி இருப்பது தெைோன 
நம்பிக்சகயின் அடிப்பசடயில் எழுந்த கருத்தோகும். 

சினிமாவுக்கு ஜபான சித்தாளு  
வேயகோந்தனின் சினிமோவுக்கு ரபோன சித்தோளு கசதயில் 
சித்தோள் ரெசை போர்க்கும் ஒரு வபண் ரிக்க்ஷோ ஓட்டும் தன் 
கைெசன எம்.ஜி.ஆர். ஆகரெ கருதி ரநசிப்போள். அெள் 
மனதில் எம்.ஜி.ஆர். என்ை பிம்பம் மிக ஆழமோக பதிந்து 
விட்டோல் அெள் எம்.ஜி.ஆச  தோன் ரநசிக்கிைோள் என்று 
நிசனத்து அெள் கைென் அெசள வெறுத்து ரபசுெோன். 
எம்.ஜி.ஆர். வகோசை முயற்சிக்கு ஆளோனது வதரிந்ததும் 
அந்தப் வபண்ணுக்கு சபத்தியம் பிடித்துவிடும். ஆனோல் 
அெள் கைென் அெசள ஏற்றுக் வகோள்ெோன். இவ்ெோைோக 
அந்த கசத முடிந்தது. 

இந்தக்  கசத பற்றி எம் ஜி ஆரிடம் வைோன்னரபோது 
எம்.ஜி.ஆர். “எங்ரகரயோ ஓரி ண்டு இடங்களில் இவ்ெோறு 
நடக்கைோம்; அசத ஏன் நோம் வபரிதுபடுத்த ரெண்டும். 
விட்டுவிடுங்கள்” என்று வைோல்லிவிட்டோர். இதனோல் 
வேயகோந்தன் மீது அெர் எந்த ஒரு எதிர்ப்சபயும் 
கோட்டவில்சை. ஆனோல் ஒரு சிை ெருடங்களுக்குப் பிைகு 
வேயகோந்தன் எழுத்துைசக விட்டு விைகிவிட்டோர். 
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சூ ைமுத்திரத்தின் வதாடர் கசத  
எம்.ஜி.ஆர் .இைந்த பிைகு சு. ைமுத்தி ம் ஒரு வதோடர் 
கசதசய ெோ  இதழில் எழுதினோர். அதில் எம்.ஜி.ஆச  
ரநசிக்கும் ஒரு வபண் அெர் இைந்ததும் அெருசடய 
உடசை போர்க்க வைன்சனக்கு ெந்து வைன்சன 
கடற்கச யில் அெருசடய ைமோதி அருகில் 
அழுதுவகோண்ரட இருப்போள். அப்வபோழுது குப்பத்து 
ஆண்களோல் அெளுசடய வபண்சமக்கு பங்கம் ஏற்படும். 
அவ்ெமயம் அெள் எம்.ஜி.ஆர். ெந்து தன்சனக் 
கோப்போற்றுெோர் என்று கதறி அழுெதும் ஆனோல் எம்.ஜி.ஆர். 
ெந்து அெசள கோப்போற்ைோததோல் அெள் சபத்தியம் பிடித்து 
அங்கு அசைெதோகவும் அந்தக்  கசதசய  எழுதி இருப்போர்.  

எம்.ஜி.ஆர். ரசிசக  என்றால் ஜெண்டாம்  
பை ஆண்கள் எம்.ஜி.ஆச   சிக்கும் வபண்கசள 
தெைோனெர்கள் என்று கருதுெது ஒரு நசடமுசை ரபோக்கோக 
இருந்தது. ஒரு நல்ை ஆண்மகன் அல்ைது ஒரு ைட்சியெோதி 
அல்ைது ஒரு முன் மோதிரியோக விளங்கும் கதோபோத்தி த்தில்  
நடிப்பதோல் வபண்கள் அெச  கோதலிக்கின்ைனர் என்று 
நிசனப்பது தெைோன நம்பிக்சக ஆகும். இது ஒருெசகயோன 
ஆைோதிக்க ரபோக்கு. 

கற்பு பற்றி பழந்தமிழ் இைக்கியங்களில் பு ோைங்களில் 
விளக்கும்ரபோது பிைர் வநஞ்சு புகோ கற்பு என்று ஒரு 
வைோற்வைோடர் ெரும். ஒரு வபண் தன் கைெசனத் தவி  
ரெறு ஒருெசன நிசனப்பது தெறு என்பது ரபோை பிை 
ஆடெனும் தன்சன நிசனப்பதும் தன்னுசடய கற்புக்கு 
களங்கம் என்ை கருத்தோக்கம் ஒரு கோைத்தில் இருந்தது. 
எனரெ, எந்த வபண்ணும் தன் கைெசனத் தவி  ரெறு 
எெச யும் தன் மனதளவில் கூட விரும்பக் கூடோது என்ை 
ஆழமோன எண்ைம் ஆண்களிசடரய ஏற்பட்டது.  
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‘உனக்கு பிடித்த நடிகர் யோர் என்று ரகட்டோல் கூட 30 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வபண்கள் எெரும்  ஆண் 
நடிகர்களின் வபயச  வைோல்ை மோட்டோர்கள். நடிசககளின் 
வபயர்கசள மட்டும் தோன் குறிப்பிடுெர். ஆனோல் இன்று 
வதோசைக்கோட்சி நிகழ்ச்சிகளில் வபண்களிடம் உங்களுக்கு 
பிடித்த நடிகர் யோர் என்று ரகட்டோல் அெர்கள் சூர்யோ, 

விேய், அஜித் என்று தோ ோளமோக வைோல்கின்ைனர். அருகில் 
கைெச  செத்துக் வகோண்ரட வைல்கிைோர்கள். எந்த 
கைெரும் இதற்கோக ரகோபித்துக் வகோள்ெது கிசடயோது. 
இப்ரபோது இருக்கும் சிந்தசன மோற்ைம் எம்.ஜி.ஆர். 
நடிக்கும் கோைத்தில் இல்ைோததோல் எனக்கு பிடித்த நடிகர் 
எம்.ஜி.ஆர்.  என்று வைோல்ெதற்கு வபண்கள் தயங்கினர். 

வபாய் பிம்பத்சத உசடத்வதறிந்த வபண்கள்  

ஒரு வபண் எம்.ஜி.ஆர். பிடிக்கும் என்று வைோன்னோரை 
அந்தப் வபண் தெைோனெள் என்று கருதி எம்.ஜி.ஆர். 
படத்துக்கு ரபோகும் வபண்சை திருமைம் வைய்யக் கூடோது 
என்று சிை எழுதப்படோத ைட்ட திட்டங்கசளவயல்ைோம் 
இசளஞர்கள் வகோண்டிருந்த கோைம் ஒன்றிருந்தது. 
எம்.ஜி.ஆர். படத்தில் கோதல் கோட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். 
வநருங்கி நடிப்போர் என்பதோல் அெர் படத்திற்கு 
வபண்கசள அசழத்துச் வைல்ைக் கூடோது என்று ரபசி ெந்த 
கோைமும் இருந்தது. ஆனோல் இந்த ரபோலியோன 
எண்ைங்கசள, தெைோன நம்பிக்சககசள எல்ைோம் 
முறியடித்து எம்.ஜி.ஆச  முதைசமச்ைர் ஆக்கியெர்கள் 
அெருசடய  சிசககள் என்பது முற்றிலும் உண்சம. 
எம்.ஜி.ஆர் என்பெர் சினிமோ பிம்பம் அல்ை அெர் நிேத்தில் 
நல்ைெர் என்பசத ைமூகத்தின் கண்களுக்கு வெளிச்ைம் 
ரபோட்டு கோட்டியெர்கள் அெ து  சிசககள். உறுதியோன 
முடிவெடுத்து அெருசடய கட்சிக்கு அரமோக ஆத ெளித்து 



Tamil Heritage Foundation International

[55] 

 

அெச  வெற்றி படிக்கட்டில் ஏற்றிவிட்டெர்கள் 
அெர்கரள.  

ஆன்மிகப் புரட்சியும் அரசியல் புரட்சியும் வைய்த வபண்கள் 

ஆண்களின் ஆைோதிக்க சிந்தசனகசள கட்டுப்போடுகசள 
உசடத்து வநோறுக்கி அெருக்கோக கடவுளிடம் ரெண்டி 
அெச  இ ண்டு முசை பிசழக்க செத்தெர்கள் 
அெருசடய  சிக  சிசககள். அெர் கோைத்தில் நல்ைெர் 
என்று வபயர் வபற்ை நடிகர்கசளயும், தசைெர்கசளயும் 
விட இன்றுெச  அெச  நல்ைெர் என்று மக்களின் 
நிசனவில் நிறுத்தி அெருக்கு ரகோயில் கட்டி அெச  
வதய்ெமோகவும் ெோழ்வின் ெழிகோட்டியோக 
முன்ரனோடியோகவும் வகோண்டு அடுத்த தசைமுசையினச  
அதற்கு தயோர்படுத்தி செத்திருப்பெர்கள்  சிசகயர் 
மட்டுரம. இது ரெறு எந்த நடிகருக்கும் தசைெருக்கும் 
உைகில் எங்ரகயும் யோருக்கும் கிசடக்கோத வபரும்ரபறு 
ஆகும் .  

ரசிக ொரிசுகள் 

வபண்கள், தங்கள் பிள்சளகசளயும் ரப க் 
குழந்சதகசளயும் எம்.ஜி.ஆர்.  சிகர்களோக ெளர்த்தனர். ஒரு 
வபண் படித்தோல் ஒரு குடும்பரம படித்ததோகும் என்ைோர் 
 ோேோஜி.  ஒரு வபண் எம்.ஜி.ஆர்.  சிசகயோக இருந்தோல் 
அெருசடய பிள்சளகளும் ரப க்குழந்சதகளும் 
எம்.ஜி.ஆர்.  சிகர்களோகரெ ெளர்க்கப்படுெர். 
அதனோல்தோன் எம்.ஜி.ஆர். கோைத்துக்கு பிைகு பிைந்த 
ஆண்கள் கூட எம்.ஜி.ஆர்.  சிகர்களோக இருக்கின்ைனர். 
இன்றும் எம்.ஜி.ஆர். விழோக்கள் வெகு விமரிசையோக 
வகோண்டோடப்படுகின்ைன. எம்.ஜி.ஆர். நிசனவு நோள் 
மற்றும் பிைந்த நோளன்று அெச  ஏசழ எளிய மக்களும் 
நிசனவு கூர்கின்ைனர்.  
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ரசிப்பில் இருந்து பக்தி என்ற ஏற்றம் 

எம்.ஜி.ஆர்.  சிசககள்  சிப்பது ஏரதோ கற்புக்கு ரகடு 
விசளவிக்கும் வையல் என்ை நிசை மோறி எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 
தசைெர் ஒரு வதய்ெம் என்ை நிசைக்கு அெச  
உயர்த்தியெர்கள்  அெருசடய  சிகர்கள் மற்றும் அதில் ைம 
பங்கு வகோண்ட அெருசடய  சிசககள் என்று உறுதியோகச் 
வைோல்ைைோம். எம்.ஜி.ஆர். இ சிப்பது கற்புக்கு ரகடோன 
வையல் அல்ை ஒரு நல்ை மனிதருக்கு அளிக்கும்  
நியோயமோன ஆத வு என்பசத இன்சைக்கு 
புரியசெத்தெர்கள் எம்.ஜி.ஆர்.  சிசககள். அெர் நடித்த 
கோைத்தில் எம்.ஜி.ஆர்.  சிகர்கசள பற்றி எம்.ஜி.ஆர். புரிந்து 
வகோண்டிருந்த அளவுக்கு எதிர்க்கட்சியினரும் 
எதி ணியினரும் புரிந்து வகோள்ளவில்சை. 

எம்.ஜி.ஆர். தன்சன  சிக்கும் வபண்கள் மற்றும் தோய்க்குைம் 
தன்சன சகவிட மோட்டோர்கள் என்றும் தன்சன நிசனவில் 
செத்திருப்பர் என்று நம்பினோர். வபண்களின் அன்பு  
என்சைக்கும் ெோழசெக்கும் என்பசத என்றும் எம்.ஜி.ஆர். 
உறுதியோக நம்பியதோல் தோன் என்சன ெோழசெக்கும் 
வதய்ெங்களோகிய தோய்மோர்கரள என்று கூட்டங்களில் 
அெர்கசள குறிப்பிட்டோர். அெர் நம்பிக்சக உண்சம 
ஆயிற்று.  இன்ைளவும் ஒரு தோய் தன் பிள்சளகள் மற்றும் 
தனது  ரப ப் பிள்சளகள் மனதில் எம்.ஜி.ஆர். நல்ைெர் 
என்ை விசதசய விசதத்தோர். அந்த விசதரய  தசைமுசை 
தசைமுசையோக எம்.ஜி.ஆச  மக்கள் தசைெ ோக இதய 
வதய்ெமோக ெோழசெத்துக் வகோண்டிருக்கிைது.  

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைெர் என்ை வபயர் வபற்ைரதோடு வகட்டென் 
என்ை வபயர் வபைோமல் ெோழ்ந்தோர். அெர் இைந்த பின்பு  
கருைோநிதி முதல்ெ ோனதும் எம்.ஜி.ஆர். தன வபயரிரைோ 
தனது உைவினர்கள் வபயரிரைோ எங்ரகனும் வைோத்து 
ெோங்கியிருக்கிைோ ோ என்று தன் கட்சியினச  அனுப்பி 
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தகெல் ரைகரிக்க வைோன்னோர். அெர்கள் வெறுங்சகயுடன் 
திரும்பி ெந்தனர். எம்.ஜி.ஆர். முதல்ெ ோன பிைகு ஒரு 
இடத்தில் கூட தன் வபயரிரைோ தனது உைவினர்கள் 
வபயரிரைோ வைோத்து ெோங்கியிருக்கவில்சை. தனது  
வைோத்துக்கசள மக்களுக்கும் கட்சிக்கும் எழுதி செத்து 
விட்டு இைந்தோர்.  

வபண்கள் எம்.ஜி.ஆச  நல்ைெர் என்று நிசனத்ரத 
 சித்தனர் மதித்தனர். அெருசடய உடல் நைத்துக்கோகவும் 
வெற்றிக்கோகவும்  கடவுசள ரெண்டினர். ஆைோதிக்க 
உைர்வுசடய ஆண்கள் எம்.ஜி.ஆர். மீது வபண்கள் 
செத்திருந்த அன்சபயும் மதிப்சபயும் தெைோன 
கண்ரைோட்டத்தில் விமர்சித்தனர். அெர்களுசடய 
விமர்ைனமும் கண்ரைோட்டமும் தெறு என்பசத கோைம் 
அெர்களுக்கு வதளிய செத்துவிட்டது. வபண்களின் 
கணிப்பு ைரி என்பசத கோைம் நிரூபித்துவிட்டது. 
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எம்.ஜி.ஆர். வபண்கள் மீது செத்திருந்த அன்பும் மதிப்பும் 
நம்பிக்சகயும்  வீண் ரபோகவில்சை. அசத ரபோை 
வபண்களும் எம்.ஜி.ஆர். மீது செத்திருந்த நம்பிக்சகசய 
அெர் எக்கோைத்திலும் வகடுத்துக் வகோள்ளவில்சை. 
அெர்களின் ஆழமோன  நம்பிக்சகக்கு  உரிய மக்கள் 
தசைெ ோகரெ அெர் கசடசி ெச  ெோழ்ந்தோர்; 
இன்சைக்கும் அெர்களின் இதய வதய்ெமோக ெோழ்ந்து 
வகோண்டிருக்கிைோர். 
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5. எம்.ஜி.ஆர் படத்தில் முத்தக்காட்சி  

நடிசக ஸ்ரீரதவியிடம் எடுத்த ரபட்டி ஒன்றில் எம்.ஜி.ஆர் 
பற்றிக் ரகட்டரபோது அெர் எம்.ஜி.ஆர் படத்தில் கோதல் 
கோட்சிகள் ‘ஸ்வீட்டோக’ இருக்கும்’ எனக் குறிப்பிட்டோர். இதற்கு 
ரமல் துல்லியமோக எம்.ஜி.ஆர் படக் கோதல்கோட்சிகசள 
ெருணிக்க இயைோது. அெர் ஒரு நடிசக என்பதோலும் சிெோஜி, 

என்.டி.ஆர், நோரகஸ்ெ  ோவ் ரபோன்ை மூத்த நடிகர்கரளோடு 
கோதல் கோட்சிகளில் நடித்தெர் என்பதோலும் எம்.ஜி.ஆர் படக் 
கோதல்கோட்சிகசள ‘ஸ்வீட்’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தோர்.  

எம்.ஜி.ஆர் படங்களில் கோதல் போடல்களில் முத்தக்கோட்சிகள் 
இசைமசைக் கோயோக, பூடகமோக இடம் வபற்ைன. அெற்றில் 
சிைெற்சை இங்கு கோைைோம். 

வதய்ெத்தோய் படத்தில் இன்ஸ்வபக்டர் மோைனோக நடித்தோர் 
எம்.ஜி.ஆர். இப்படத்தில் ஒரு போடல் கோட்சியில் இ ண்டு 
முத்தக் கோட்சிகள் ெரும். எம்.ஜி.ஆர், ைர ோேோரதவியிடம் 

“அத்திப்பைக் கன்னத்திஜல கிள்ளிவிடொ” என்று ரகட்டதற்கு, 

அெர் ரகோபமோக ‘இந்த ஊசர’எல்லாம் நானசைத்துச் 
வைால்லிவிடொ’ என்போர். அதற்கு எம்.ஜி.ஆர் ‘அல்லிவிழி 
துள்ளிவிை ஜகாபம் என்னஜொ’ என்று ‘இதற்கு ஏன் ரகோபித்துக் 
வகோள்கிைோய்’ என்போர். அதற்கு ைர ோேோரதவி, 

“அஞ்சி அஞ்சி வகாஞ்சுெதில் லாபம் என்னஜொ’ என்று பதில் 
கூறுெோர். இந்தப் போடலில் ைர ோேோரதவி ரகோபிப்பதற்கோன 

‘ைோஜிக்’ புரியவில்சை. ‘அத்திப்பழக் கன்னத்திரை’ போட்டில் 
எம்.ஜி.ஆரும் ைர ோேோரதவியும் இருபுைமும் சகசய நீட்டி 
வி ல்கசளக் ரகோத்து முகமுகமோகப் போர்த்து நிற்போர்கள். 

அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆரின் முதுகுப்பகுதி நமக்குத் வதரியும் 
இருெரின் முகரமோ முகபோெங்கரளோ படம் போர்ப்பெருக்குத் 
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வதரியவில்சை என்ைோலும் அப்ரபோது முதல் முத்தம் 
பரிமோைப்பட்டது என்பசத ஊகிக்கைோம். அடுத்து ஒரு 
கோட்சியில் இருெரும் ஒரு மசைப்புக்குப் பின்னிருந்து 
வெளிரய ெருெோர்கள் அப்ரபோது முத்தம் வபற்ைதற்கோன 
முகபோெம் ைர ோேோரதவியிடம் வெளிப்படும் கோட்சியில் 
மகிழ்ச்சியுடன் ரதோன்றும் ைர ோேோரதவி போடலில் கன்னத்தில் 
கிள்ளியதற்கு ரகோபம் வதரிவிப்பது என்பது ைமீப கோைம் ெச  
புரியோத புதி ோக இருந்தது. 

அண்சமயில் அத்திப்பழக்கன்னத்திரை என்ை போடல் வைன்ைோர் 
வைய்யப்பட்ட போடல் என்பசதப் படித்த பின்புதோன் 
மூடிக்கிடந்த  கசியம் வெளிப்பட்டது. ‘அத்திப்பழக் 
கன்னத்திரை முத்தம் இடெோ’ என்று முதலில் போடல் 
எழுதப்பட்டு ஒலிப்பதிவு வைய்யப்பட்டு போடல்கோட்சியும் 
எடுத்துவிட்டனர். அதனோல் போடல் கோட்சியில் முத்தக் 
கோட்சிகளும் ரைர்க்கப்பட்டன. வைன்ைோரில் ‘முத்தம் இடெோ’ 
என்ை வதோடச  அனுமதிக்கோததோல் பின்பு ‘கிள்ளி விடெோ’ 
என மோற்றினோர். 

‘முத்தம் இடொ’ என்று ரகட்டதற்கு ைர ோேோரதவி 
ரகோபப்பட்டு, இந்த ‘ஊசர எல்லாம் நான் அசைத்துச் 
வைால்லிவிடா’ என்று ரகட்டிருக்கிைோர். அதற்கு 
மறுவமோழியோக எம்.ஜி.ஆர் ‘ஏன் இந்தக் ரகோபம் என்று ரகட்க 
திருமைம் வைய்யோமல் இப்படிப் பயந்து பயந்து வகோஞ்சிக் 
வகோண்டிருக்க முடியுமோ என்று பதிைளித்துள்ளோர். இப்ரபோது 
போட்டின் கருத்தும் கதோநோயகியின் ரகோபத்துக்குக் கோ ைமும் 
வதளிெோயிற்று. 

பணக்காரக் குடும்பத்தில் 

'பைக்கோ க் குடும்பம்' படத்தில் ஒரு போடல் முத்தத்தில் 
வதோடங்கி அதன் உைர்வுகசள விளக்குெதோகத் வதோடரும். 

ஆனோல், முத்தமிடும் கோட்சிப் பூடகமோகக் கூடக் 
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கோட்டப்பட்டிருக்கோது. வெளிரய ஒர  மசழ. ஒரு 
மோட்டுெண்டியின் அடிரய எம்.ஜி.ஆரும் ைர ோேோரதவியும் 
மசழக்கு ஒதுங்கி உட்கோர்ந்திருப்போர்கள். எம்.ஜி.ஆர் 
ைர ோேோரதவிசய முத்தமிட வநருங்கி ெருெோர். அடுத்த 
கோட்சியில் ைர ோேோரதவி போடத்வதோடங்குெோர். 

“இதுெச  நீங்கள் போர்த்த போர்செ இதற்கோகத்தோனோ? 

இப்படிவயன்று வதரிந்திருந்தோல் தனிரய ெருரெனோ? 

என்று ரகட்கும்ரபோது ‘இதற்கோக’ என்பது ‘முத்தத்திற்கோக’ 
என்பது போர்செயோளருக்குத் வதரிந்துவிடும்.  

“அதுெசர ெந்தால் ஜபாதும் ஜபாதும் 

அடுத்தது என்னம்மா? 

ஆரத்தி ஜமளம் மணெசற ஜகாலம் 

ெருமா வைால்லம்மா? 

என்று ரகள்வியோகரெ பதில் அளிப்போர் ‘அதுெச ’ என்று 
குறிப்பிட்டது ‘முத்தம் மட்டும்’ வபற்ைோல் ரபோதும் என்று 
வைோல்ெதோகப் போர்செயோளர் உைர்ந்துவகோள்ளைோம். 

ைர ோேோரதவி இந்தப் போட்டில் தோன் வபற்ை முத்தத்தின் 
மகிழ்ச்சிசய 

“அம்மம்மா இது புதுசம – நான் 

அறியாதிருந்த …… (சிரிப்பார்) 

ஜபை முடியாத வபருசம – இந்த 

இனிசம இனிசம இனிசம 

என்று இனிசமயோன முத்தத்சத  சித்துப் போடியிருப்போர். 

இந்தப்போட்டில் முத்தம் இடம் வபற்ைசத ைர ோேோரதவியின் 
முகபோெத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் ஊகித்து அறியைோம். 
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பணம் பசடத்தெனில் 

“அந்த மாப்பிள்சள காதலிச்ைான் சகசயப் புடிச்ைான்” எனத் 
வதோடங்கும் போடல் எம்.ஜி.ஆரும், ரக.ஆர்.விேயோவும் 
போடுெதோக ‘பைம் பசடத்தென்’ படத்தில் இடம் வபற்ைது. 

குளித்துக் வகோண்டிருக்கும் விேயோ வீட்டுக்குள் ெரும்ெச  
கோத்திருந்தெச  அெர் சீவி முடித்து வகோண்சடரபோட்டு பூ 
செத்து அழகோக ரைசை கட்டி ெந்தவுடன் ஒரு பீர ோ 
மசைவில் அெருக்கு முத்தம் வகோடுப்போர். இந்தக் 
கோட்சியும் அந்த மசைவிடத்துக்குச் வைல்ெதும் பின்பு 
வெளிரய ெரும்ரபோது அெர்களின் முகபோெமும் அங்கு 
என்ன நடந்திருக்கும் என்பசத ஊகிக்க செக்கும். இந்த 
ஊகத்துக்கு ரமலும் ெலு ரைர்க்கும் ெசகயில் ர டிரயோவில் 
ரகட்ட போடல் ெரிகள் அசமயும். 

“அம்மம்மா என்ன சுகம் 

அத்தசனயும் கன்னி சுகம்’ 

என்று எம்.ஜி.ஆர் போடுெது ஊகித்தது ைரிதோன் என்று 
உறுதிப்படுத்தும். ஆனோல், வைன்ைோர் இந்த ெரிகசள 
அனுமதிக்கவில்சை எனரெ படத்தில் இசெ. 

“அம்மம்மா என்ன வைால்ல 

அத்தசனயும் கண்டதல்ல” 

என்று மோற்ைப்பட்டிருக்கும் இதுரபோன்ை வைன்ைோர் 
வதோல்சைகள் கோங்கி ஸோர் கோைத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 
ஏ ோளமோக இருந்தன. 

‘அன்னமிட்ட சகயில்’ 
'அன்னமிட்ட சக' படத்தில் ரதயிசைத் ரதோட்டத் 
வதோழிைோளியோக ெரும் வேயைலிதோவும் எம்.ஜி.ஆரும் ஒரு 
மசையருவியில் நசனந்து மகிழ்ந்தபடி ‘அைகுக்கு 
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மறுவபயர் வபண்ணா’ என்ை போடசைப் போடுெர். 

அப்ரபோது ஒரு போசையில் இருெரும் ைோய்ந்து நின்ைபடி 
முகமுகமோக முத்தம் வகோடுக்கும் கோட்சி இடம்வபறும். 

வேயைலிதோவின் முகம் வதரியோமல் முதுகுப் படம் 
போர்ப்பெருக்குத் வதரியும் ெசகயில் இக்கோட்சி 
அசமக்கப்பட்டிருக்கும். அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆச  
ஒருதசையோகக் கோதலிக்கும் டோக்டர் போ தி இக்கோட்சிசயக் 
கண்டு அதிர்ச்சிக்குள்ளோெோர். இதனோல் போர்செயோளர் 
இக்கோட்சிசய  சிக்க முடியோதபடி பின்னோல் இசையும் 
நம்முள் அதிர்ச்சி உைர்வுகசளப் ப ப்பிவிடும். 

இதயக்கனியில் 

இதயக்கனி படத்தில் ஆடியில் அெை க் கல்யோைம் முடித்து 
ஆெணி மோதம் ‘அஞ்ைோம் ரததிக்கு’க் கோத்திருக்கும் இளம் 
தம்பதிகளோக எம்.ஜி.ஆரும்,  ோதோ ைலூேோவும் நடித்திருப்பர். 

ஆெணி மோதம் ஐந்தோம் ரததி பிைந்ததும் விமோனத்தில் 
ரதனிைவுக்குப் பைந்துவிடுெர் அடுத்து “இன்பஜம உந்தன் 
ஜபர் வபண்சமஜயா” என்ை போடல் உச்ைஸ்தோயியில் 
வதோடங்கும்” இந்தப் போடல் வதோடங்குெதற்கு முன்பு ஒரு 
முத்தச்ைத்தம் ரகட்கும். ரகட்கோதெர்கள் இனிக் 
ரகட்டுப்போருங்கள். இந்தப் போடல் கோட்சியில் எம்.ஜி.ஆர் 
தன் சககளோல் இருெரின் ெோய்ப்பகுதிசயயும் மூடியபடி 
கோட்டப்படும் கோட்சியில் அெர்  ோதோ ைோலூேோவுக்கு முத்தம் 
வகோடுப்போர். இந்தக் கோட்சிகள் ஏைத்தோழ வநோடிக் கோட்சி 
ரபோைரெ அசமந்திருக்கும். 

இதஜை இதஜை ஜதன் ஜெண்டும் 

‘இதயக்கனி’யில் மசனவிசயச் சிசையில் அசடத்ததும் 
அெர ோடு இருந்த ைந்ரதோஷ தருைங்கசள எம்.ஜி.ஆர் 
நிசனத்துப் போர்க்கும் கோட்சி ‘இதரழ இதரழ ரதன் 
ரெண்டும்’ என்ை முதலி வுக் கோட்சி ஆகும். இப்போடலில் 
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ரைோபோவில் உட்கோர்ந்திருக்கும் தன் மசனவிசய ரநோக்கி 
முகம் குனிந்த எம்.ஜி.ஆர் நிமிரும்ரபோது அெச ப் போர்த்து 
 ோதோ ைலூேோ ரகலியோகச் சிரிப்போர். கோ ைம்,  ோதோ 
ைலூேோவின் வநற்றிப் வபோட்டு எம்.ஜி.ஆரின் வநற்றியில் 
ஒட்டியிருக்கும். அந்தக்கோட்சி முத்தம் வகோடுக்கப்பட்டசத 
நமக்குக் குறிப்போக உைர்த்தும். 

சிரிப்பும் சிலிர்ப்பும் 

‘குடியிருந்த ரகோயில்’ படத்தில் “நீரயதோன் எனக்கு மைெோட்டி 
என்சன மோசையிட்டு சகபிடிக்கும் சீமோட்டி” என்ை போடலில் 
வைடி மசைவில் எம்.ஜி.ஆர் வேயைலிதோவுக்கு முத்தமிட 
வநருங்கும்ரபோது வேயைலிதோ ைட்வடன்று விைகிவிடுெோர். 

வைடியிலிருந்த ர ோேோப்பூ தோன் எம்.ஜி.ஆர் ெோயில் சிக்கும். 

எம்.ஜி.ஆர் ர ோேோமைச க் ெோயில் கவ்வியபடி வைடியிலிருந்து 
வெளிரய நகர்ெோர். இது ஒரு சிரிப்புக் கோட்சியோக 
அசமந்துவிட்டது. 

இதுெச  எம்.ஜி.ஆர் தன் கோதலிக்கு முத்தம் வகோடுத்த 
மசைமுகக் கோட்சிகசளப் போர்த்ரதோம். இனி எம்.ஜி.ஆருக்குக் 
கதோநோயகி முத்தம் வகோடுக்கும் கோட்சிசயப் போர்ப்ரபோம். 

அன்னமிட்ட சகயில் எம்.ஜி.ஆர் ஒரு கோட்சியில் வேயைலிதோ 
அெருக்குக் கன்னத்தில் முத்தமிடுெதோக நோம் உை த்தக்க 
ெசகயில் நடித்திருப்போர். அப்ரபோது முத்தம் வபற்ை கூச்ைத்தில் 
தன் கண்சைச் ைட்வடன்று மூடி இதழ்க் கசடரயோ த்தில் ஒரு 
புன்னசக கோட்டி முத்தத்தினோல் வபற்ை சிலிர்ப்சப ஓர் 
இசளஞச ப் ரபோை தன் முகபோெத்தோல் உைர்த்துெோர். 

அசனெரும்  சிக்கத் தக்க கோட்சியோக அது அசமந்திருக்கும். 

ஸ்ரீரதவி ஏன் எம்.ஜி.ஆர் படக் கோதல்கோட்சிகள் ஸ்வீட்டோக 
இருக்கும் என்ைோர் என்பது இப்ரபோது புரிகிைதோ..!! 
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6. திருமணத்திற்கு 12 ஆண்டுகள் காத்திருந்த 
எம்.ஜி.ஆர்...!  

திமுக பி முகர்களின் முக்கியஸ்தர்களின் வபயர்களும் 
அெர்களது மசனவிமோர்களின் வபயர்களும் வெகு 
வபோருத்தமோக இருப்பசதக் குறிப்பிட்டுச் வைோல்ெதுண்டு. 

அண்ைோதுச  -  ோணி அம்சமயோர் அடுத்ததோக கருைோநிதி 

- தயோளு அம்மோள், பின்பு வநடுஞ்வைழியன் - விைோைோட்சி 

(இது மு ண் ெசகசயச் ரைர்ந்தது) என்ை  வபயர்களின் 
ெரிசையில் ேோனகி -  ோமச்ைந்தி னும் இயற்சகயிரைரய 
வபோருத்தமோன வபய ோக அசமந்தது. கருைோநிதியும் 

(தட்ைைோமூர்த்தி) வநடுஞ்வைழியனும் தம் இயற்வபயச , 

கட்சிக்கு ெந்ததும் மோற்றிக்வகோண்டனர். ஆனோல் ேோனகி - 

 ோமச்ைந்தி ன் என்ை வபயர்கள் வபற்ரைோ ோல் அெர்களுக்குச் 
சூட்டப்பட்ட இயற்வபயர்கள் ஆகும். 
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எம்.ஜி.ஆர் -  ானகி 

வி.என். ேோனகி ரக ளோவில் உள்ள செக்கம் என்ை ஊச ச் 
ரைர்ந்தெர். நோ ோயைனின் மகள். பி ோமை குைத்தில் 
பிைந்தெர். இெ து தந்சதயின் ைரகோத  ோன (சித்தப்போ) 

போபநோைம் சிென் கர்நோடக ைங்கீத நிபுைர். பை போடல்கசள 
எழுதி இசையசமத்தெர். இெர் சிை கோைம் போபநோைத்தில் 
ெசித்ததோல் அந்த ஊர்ப்வபயர் அெர் வபயர ோடு 
ஒட்டிக்வகோண்டது. கசைக் குடும்பத்சதச் ரைர்ந்த ேோனகி 
ரதோழிப்வபண் ரெடத்தில் நடிக்கத் வதோடங்கி ஆயி ம் 
தசை ெோங்கிய அபூர்ெ சிந்தோமணியில் உச்ை நட்ைத்தி ம் 
ஆனோர். எம்.ஜி.ஆர் திச யுைகில் ெோய்ப்புத் 

ரதடிக்வகோண்டிருந்த ரபோது ேோனகி வபரிய ஸ்டோ ோக 
விளங்கினோர்.  இெர் 1950ல் மருதநோட்டு இளெ சி படத்தில் 
எம்.ஜி.ஆருடன் கதோநோயகியோக நடிக்க ஒப்பந்தமோனோர். 

அப்ரபோது இருெ து ைந்திப்பும் வதோடங்கியது. 

எம்.ஜி.ஆரின் ஆரம்ப கால சினிமா பயணம் 

1936-ல் ைதிலீைோெதி படத்தில் இன்ஸ்வபக்டர் ரெடத்தில் 
எம்.ஜி.ஆர் அறிமுகமோனோர். இந்தப் படம் கோப்புரிசம 
மீைசைப் பற்றிய படம். 28-3-1936இல் வெளிெந்தது. 

இசதத் வதோடர்ந்து சிறு ரெடங்கசள ஆனோல் முக்கியமோன 
துசைக் கதோபோத்தி ங்கசள ஏற்று எம்.ஜி.ஆர் நடித்து 
ெந்தோர். 1947ல்  ோேகுமோரியில் கதோநோயகன் அந்தஸ்து 
கிசடத்தது. ஆனோல், அதன் பிைகும் அெர் அபிமன்யூவில் 

(1948) அர்ச்சுனன் ரெடம்,  ோேமுக்தியில் தளபதி ரெடம் 
 தன்குமோரியில் (1949) போைரதென் என்ை துசை 
கதோபோத்தி ங்களில் தோன் நடித்தோர். 

முதல் ஜ ாடிப் படம் 

 ோேகுமோரிக்கு அடுத்து அெர் கதோநோயகனோக நடித்த படம் 
ரமோகினி. இதில் வி.என்.ேோனகி இெருக்கு ரேோடியோக 
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நடித்தோர்.  டி.எஸ்.போசையோ வில்ைனோக நடித்தோர். படம் 
திட்டமிடப்பட்ட ரபோது எம்.ஜி.ஆர் வில்ைனோகவும் 
போசையோ கதோநோயகனோகவும் நடிப்பதோக இருந்தது. 

ஆனோல், எம்.ஜி.ஆர் தயோரிப்போளர் மனசத மோற்றி 
ேோனகிசய ரேோடியோக ஏற்ைோர். அப்ரபோரத அெருக்கு 
ேோனகிசய மிகவும் பிடித்திருந்தது. ஆனோல் அெருடன் ரபை 
முடியோதபடி அெருக்குக் கோெல் பைமோக இருந்தது. 

அெருசடய தோய்மோமோ ேோனகிசயக் சகதி ரபோை 
நடத்தினோர். ேோனகிக்கு ஓர் ஆண் குழந்சதயும் இருந்தது. 

மருத நாட்டு இளெரசி (1950) 

கோண்டிபன் என்ை ைோதோ ைக் குடியோனெனோக எம்.ஜி.ஆர் 
நடித்திருந்தோர். மோறுரெடத்தில் கோட்டுக்கு ெந்து அெச க் 
கோதலிக்கும் இளெ சியோக ேோனகி நடித்திருந்தோர். கசைஞர் 
கருைோநிதிசய திருெோரூரிலிருந்து ெ ெசழத்த எம்.ஜி.ஆர் 
இயக்குநர் கோசிலிங்கத்திடம் அறிமுகப்படுத்தி அெச ரய 
கசத,ெைனம் எழுத செத்தோர்.  இந்தப் படம் ஏைத்தோழ 
அடிசமப் வபண்ணுக்கு முன்ரனோடி எனைோம். இதில் 
ேோனகி எம்.ஜி.ஆருக்கு ைண்சடப் பயிற்சி அளித்து அெச  
ஒரு வீ  ோக மோற்றுெோர். இந்தப் படத்தின் படப்படிப்பின் 
ரபோது எம்.ஜி.ஆர் ேோனகி கோதல் ெளர்த்தோர். அெச யும் 
அெர் மகன் சுர ந்தி சனயும் கசடசிெச  கண்கைங்கோமல் 
கோப்போற்றுெதோக ெோக்குறுதி அளித்தோர். ேோனகியின் 
வகோடுசமக்கோ  மோமோவிடமிருந்து வெளிரய வகோண்டுெ  
முசனந்தோர். பை பி ச்சனகசள, தசடகசளச் ைந்தித்தோர். 

ஜதெகி படப்பிடிப்பில்  ானகி 

ேோனகியும் எம்.ஜி.ஆரும் ரநரில் ைந்தித்துக் கோதசை ெளர்க்க 
முடியோமல் சி மப்பட்டனர். ேோனகி ரதெகி படத்தில் 
நடிக்க சமசூர் புைப்பட்டரபோது அெச க் 
கெனித்துக்வகோள்ளும் வபோறுப்சப இயக்குநர் ேுபிடர் 
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ரைோமுவிடம் ஒப்பசடத்தோர். ரைைத்தில் மோடர்ன் 
திரயட்டர்ஸ் ஸ்டுடிரயோவில் படப்பிடிப்பு நடந்த 
நோள்களில் அெர் கெனித்துக்வகோண்டோர். சமசூருக்கு 
அவுட்ரடோர் படப்பிடிப்புக்கு ேோனகியுடன் அெ ோல் ரபோக 
இயைவில்சை.  சமசூரிலிருந்து ேோனகி எம்.ஜி.ஆருக்கு 
தினமும் கடிதம் எழுதினோர். திட்டமிட்டதற்கு ஒருநோள் 
முன்னோடி படப்பிடிப்பு முடிந்துவிட்டதோல் குழுவினருடன் 
ரைர்ந்து மறுநோள் வைன்சனக்கு ெ  விரும்போமல் அன்ரை 
எம்.ஜி.ஆச ப் போர்க்க கிளம்பி ெந்து விட்டோர். 

திருமணப் ஜபச்சுொர்த்சத 

எம் .ஜி .ஆர் ேோனகிசயத் திருமைம் வைய்து 
வகோள்ெதில் உறுதியோக இருப்பசத அறிந்த அெர் 
மோமோ சிை நிபந்தசனகசள விதித்தோர் .  ேோனகி அதிக 
ைம்பளம் வபறும் டோப் ஸ்டோர் என்பதோல் அெ து 
ெருமோனம் முழுக்க எம் .ஜி .ஆர் தனக்கும் தன் 
அண்ைனின் வபரிய குடும்பத்துக்கும்  (ைக்க போணிக்கு  

9 பிள்சளகள்)  வைைெழித்து விடுெோர ோ என்று பயந்த 
ேோனகியின் மோமோ எம் .ஜி .ஆர ோடு ஓர் ஒப்பந்தம் 
வைய்துவகோள்ள முன்ெந்தோர் .  தனது பயம் 
நியோயமோனது என்பசதயும் எம் .ஜி .ஆரிடம் 
வதரிவித்தோர் .  அந்த ஒப்பந்தத்தில் ேோனகி வதோடர்ந்து 
திருமைத்துக்குப் பிைகு நடிக்கைோம் .  பத்து 
ெருடங்கள் ெச  மோமோ வைோல்லும் படங்களில் 
ேோனகி நடித்துெ  ரெண்டும் .  ெருமோனத்சதயும் 
அெரிடம் வகோடுத்துவிட ரெண்டும் என்ை 
நிபந்தசனகசளக் ரகட்டதும் எம் .ஜி .ஆர் 
வகோதித்வதழுந்தோர் .  ேோனகி படத்தில் நடிப்பசத 
அெர ோ விரும்பவில்சை .  திருமைத்துக்குப் பிைகு 
அெள் படத்தில் நடிக்கமோட்டோள் என்று எம் .ஜி .ஆர் 
உறுதியோகத் வதரிவித்துவிட்டோர் .  
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படப்பிடிப்பில் ஜபைாத  ானகி 

எம்.ஜி.ஆர் ேோனகியின் மோமோவிடம் ரகோபித்துக்வகோண்டு 
ெந்தபிைகும் இருெரும் இசைந்து நடிக்கும்ரபோதும் 
ேோனகி எம்.ஜி.ஆரிடம் எதுவும் ரபசுெதில்சை. 

எம்.ஜி.ஆரிடம் ரபசுெதில்சை என்று தன் மோமோவிடம் 
ைத்தியம் வைய்து வகோடுத்திருந்தோர். ஆனோல், ரெசைக்கோ ப் 
சபயனிடம் “அெர் ைோப்பிட்டு விட்டோ ோ" என்று 
ரகட்டபிைரக, தோன் ைோப்பிடுெோர். புதன், 

ைனிக்கிழசமகளில் “எண்வைய் ரதய்த்துக் குளிக்கச் வைோல்" 

என்று வைோல்லி அனுப்புெோர். ேோனகியின் மோமோ கோை 
தோமதம் வைய்து ெருெதற்கோன கோ ைம் எம்.ஜி.ஆருக்குப் 
புரிந்துவிட்டது. இன்னும் சிை மோதங்களில் பைதோ மைத் 
தசட ைட்டம் நசடமுசைக்கு ெருகிைது. இந்நிசையில் 
எம்.ஜி.ஆர் ேோனகிசயத் திருமைம் வைய்ெது நடக்கோத 
கோரியம். எனரெ எம்.ஜி.ஆர் தன்னிடம் ரபைோத ேோனகிக்கு 
ஒரு கடிதம் எழுதிக் வகோடுத்துவிட்டோர். இதற்கிசடரய 
ேோனகியின் மோமோ ேோனகியின் ெங்கியிருப்பு 
ரபோன்ைெற்சை தன் வபயருக்கு மோற்றிவிட்டோர். எம்.ஜி.ஆர் 
ெக்கீலிடம் ஆரைோசித்து எந்தப் பத்தி த்திலும் 
சகவயழுத்து ரபோடோரத என்று எச்ைரிப்பதற்கு முன்ரப 
மோமோ பை பத்தி ங்களில் ேோனகியிடம் சகவயழுத்து 
ெோங்கிவிட்டோர். வைோத்தும் பைமும் சகமோறிவிட்டது. 

பைதோ மை தசடச் ைட்டமும் அமைோகிவிட்டது. 

அதன்பின்பு படப்பிடிப்பின்ரபோது ேோனகிரயோடு அெ து 
தந்சத வி. இ ோைரகோபைய்யர் ெந்திருக்கிைோர். ேோனகியிடம் 
கோல்ஷீட் வபறுெதில் கூட பை பி ச்சனகள் ரதோன்றின.  

 ானகிசயக் காதலித்தது ஏன்? 

எம்.ஜி.ஆர்., ேோனகி கோதலுக்கு அெ து வீட்டுச் 
சூழ்நிசையும் முக்கியக் கோ ைமோக இருந்தது. ேோனகிக்கு 
அெ து மோமோெோல் நிம்மதி இல்சை. எம்.ஜி.ஆருக்கு ரெறு 
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சிக்கல். அெ து மசனவி ைதோனந்தெதிக்கு கருக்குழோயில் 
கருத்தங்கி ெளர்ெதோல் கருச்சிசதவு வைய்யோவிட்டோல் 
உயிருக்கு ஆபத்தோகும் நிசை. இசதத் வதோடர்ந்து 
அெருக்குக் கோை ரநோயும் ெந்துவிட்டது. அன்பும் அழகும் 
வபோறுசமயும் வகோண்ட ைதோனந்தெதிக்கு எம்.ஜி.ஆ ோல் 
உடனிருந்து பணிவிசட வைய்ய முடியோத சூழல். அந்தச் 
ைமயத்தில் அெருடன் படங்களில் நடித்த ேோனகி 
ரபோகக்ரபோக அெருடன் நட்போகிைோர். அப்ரபோது 
ைதோனந்தெதிசய ேோனகி உடனிருந்து கெனிக்கத் 
வதோடங்கினோர்.  ேோனகி மீது அெர் கோதல் வகோண்டதற்கு 
இதுவும் ஓர் அடிப்பசடக் கோ ைம். 

எம்.ஜி.ஆர் வீட்டில்  ானகி 

எம்.ஜி. ைக்க போணிக்குத் தன் தம்பி ேோனகிசய 
விரும்புெதும் திருமைம் முடிக்கத் துடிப்பதும் 
விருப்பமில்சை என்ைோலும் தம்பியின் கோதலுக்கு அெர் 
தசட விதிக்கவில்சை. எம்.ஜி.ஆரும் ேோனகியும் ஒருெச  
ஒருெர் ஆழமோக ரநசிப்பதோல் தன் வீட்டுக்கு எதிர  ஒரு 
வீட்டில் ேோனகிசயக் குடியமர்த்தியசத ஏற்றுக்வகோண்டோர். 

1958ல் நோடகரமசடயில் எம்.ஜி.ஆர் கோலில் அடிப்பட்டதும் 
எம்.ஜி.ஆர் படுத்த படுக்சகயோனோர். அப்ரபோது 
அெர்கசளப் புரிந்து வகோண்ட ைக்க போணி, எம்.ஜி.ஆர் 
ேோனகிசய வீட்டுக்கு அசழத்து ெருெதற்கு ைம்மதித்தோர். 

ேோனகியும் ைதோனந்தெதியும் எம்.ஜி.ஆரின் அண்ைன் 
அண்ணி பிள்சளகளும் பை ெருடங்கள் ஒன்ைோகரெ 
ெோழ்ந்தனர்.  

எம்.ஜி.ஆர் மசனவி மரணம் 

ைதோனந்தெதி கோைரநோயோல் மிகவும் 
அெதிப்பட்டரபோது எம் .ஜி .ஆரின் குடும்ப செத்தியர் 
பி .ஆர் .சுப்பி மணியம் ஒரு மு ட்டு செத்தியம் 
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வைய்தோர் .  கோைரநோய் நிபுைர்கள் சகவிட்ட நிசையில் 
பி .ஆர் .எஸ் ரபோட்ட ஊசிகள் ைதோனந்தெதியின் 
ஆயுசளப் பை ெருடங்கள் நீடித்தன .  ரகம ோரமன் 
நோக ோே ோவும் எம் .ஜி .ஆரும் தங்கள் மசனவிமோருக்கு 
ஒர  டோக்டரிடம் கோட்டி சிகிச்சையளித்தனர் .  

பிசழத்துக் வகோள்ெோர் என்று வைோல்ைப்பட்ட 
நோக ோே ோவின் மசனவி ம ைம் அசடந்தோர் .  

இைந்துவிடுெோர் என்று கணிக்கப்பட்ட கதோனந்தெதி 
பிசழத்துக் வகோண்டோர் .  1962ல் எம் .ஜி .ஆர் 
கசைஞருக்கோக தஞ்சையில் பி ைோ ம்  (பரிசுத்த 
நோடோச  எதிர்த்து )  வைய்தரபோது ைதோனந்தெதி இைந்த 
வைய்தி அெருக்குக் கிசடத்தது .  அெர் கோருக்குப் 
பின்னோல் ஒரு கோரில் வி ட்டி ெந்து நள்ளி வில் 
இந்தச் வைய்திசயத் வதரிவித்தோர்கள் .  கைங்கிய 
எம் .ஜி .ஆர் கசைஞரின் பி ைோ க் கூட்டத்தில் ரபசி 
நண்பருக்குரிய கடசமசய முடித்துவிட்டு 
மசனவிக்குரிய இறுதிக்கடசன நிசைரெற்ை 
வைன்சனக்குப் புைப்பட்டோர் .   

12 ெருடம் காத்திருந்த காதலர்கள் 

1950ல் கோதலிக்கத் வதோடங்கி 1962ல் ைதோனந்தெதி மசைந்த 
பிைகு இயக்குநர் ரக.சுப் மணியம் (பத்மோ சுப் மணியத்தின் 
தந்சத) தசைசமயில் எம்.ஜி.ஆரும் ேோனகியும் திருமைம் 
வைய்து வகோண்டனர். அதன் பிைகு இருெரும்  ோமோெ ம் 
ரதோட்டத்துக்குத் தனிக் குடித்தனம் நடத்தக் கிளம்பினர். 

ராமாெரம் ஜதாட்டத்தில் 

ேோனகியின் அண்ைன் குழந்சதகள் ைதோ, சுதோ, கீதோ, 

மற்றும்  ோதோ, அப்புவின் மசனசெ நிர்மைோ ஆகிய  ஐந்து 
வபண்களும் அங்கு விைக்கின்ைனர். இெர்களுக்குத்தோன் 
எம்.ஜி.ஆர் தன்  ோமோெ ம் வீட்சட உயில் எழுதி செத்தோர். 
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எம்.ஜி.ஆர் உயிலில் வைோல்லியிருந்தபடி இப்ரபோது 
 ோமோெ ம் ரதோட்டத்தில் கோதுரகளோரதோர் ெோய்ரபை 
இயைோரதோர் பள்ளிசய ேோனகியின் அண்ைன் மகள் ைதோ 
 ோரேந்தி ன் நடத்தி ெருகிைோர். 

வபண் முதலசமச்ைர்  ானகி 

இந்தியோவின் முதல் வபண் முதைசமச்ை ோக ேோனகி 
அம்சமயோர் தமிழகத்சத 28 நோள்கள் ஆட்சி வைய்தோர். 

எம்.ஜி.ஆர் மசைவுக்குப் பின்பு முதைசமச்ை ோன 
ேோனகிக்கு  ோஜீவ்கோந்தியும் கோங்கி ஸும் ைட்டைசபயில் 
ஆத வு த ோததோல் நம்பிக்சகயில்ைோ தீர்மோனம் 
வெற்றிவபற்று அெர் பதவியிழந்தோர். தன் ரபரில் இருந்த 

(கட்சி அலுெைகமோக) கட்டடத்சத அதிமுக கட்சி 
வபயருக்கு மோற்றிக் வகோடுத்தோர். வேயைலிதோ அதிமுகவின் 
வபோதுச் வையைோள ோகவும் ைம்மதித்தோர். அெர் இைந்ததும் 
அெர் உடல்  ோமோெ ம் ரதோட்டத்தில் புசதக்கப்பட்டது. 

எம்.ஜி.ஆர்  ானகிக்கு ஜ ாடி சிசல 

ேோனகியின் ைரகோத ர் ேோனகி பிைந்த ஊ ோன செக்கத்தில் 
எம்.ஜி.ஆர் - ேோனகி ரேோடியோக நிற்பது ரபோை 
சிசையசமத்துள்ளோர். இதுரபோன்ை நடிகர்கள் மற்றும் 
முதல்ெர்கள் சிசை உைகத்திரைரய இது ஒன்று மட்டுரம. 

“ேோனகியின் நோயகரன  ோமச்ைந்தி ோ - தர்மம் வெல்லும் 
என்று வைோன்னெரன  ோமச்ைந்தி ோ" என்ை திச ப்போடல் 
இப்ரபோது நம் கோதுகளில் ஒலிக்கிைது. 

 ானகியின் மகன் சுஜரந்திரன் 

ேோனகிசயத் திருமைம் வைய்து எம்.ஜி.ஆர் அசழத்து ெந்த 
ரபோது அெர் மகன் சுர ந்தி சனயும் ரைர்த்து அசழத்து 
ெந்தோர். தன் அண்ைன் ைக்க போணியின் குழந்சதகளுடன் 
சுர ந்தி னும் ரைர்ந்து படித்து ெளர்ந்தோர். அெருக்கு 
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ஒளிப்படத்துசையில் அபோ  அறிவு இருந்தது. ஆயி த்தில் 
ஒருென் படம் பிடிக்கும்ரபோது கப்பல் அசைெசதக் 
கோட்டுெதற்கோன ரகம ோ உத்தி ஒன்சை சுர ந்தி ன் 
வதரிவித்துள்ளோர். 

சுர ந்தி ன் தற்ரபோது அவமரிக்கோவில் ெசிக்கிைோர். 

அெருசடய குழந்சதகளுக்கு வைங்குட்டுென், இளங்ரகோ, 

கவிதோ என்று எம்.ஜி.ஆர் தமிழ்ப் வபயர்கசளச் சூட்டினோர். 

அெர்களில் ஒருெர் மட்டும் வெளிநோட்டுப் வபண்சை 
மைந்துள்ளோர். எம்.ஜி.ஆச  நம்பி ெந்த ேோனகியின் 
மகனும் அெ து பிள்சளகளும் ரப ப்பிள்சளகளும் 
நல்ைநிசையில் உள்ளனர். எம்.ஜி.ஆரின் ஆத வில் 
சிைப்போன ெோழ்செப் வபற்ைனர். அெச  நம்பிக் 
வகட்டெர் எெரும் இல்சை என்ை வதோடர் இப்ரபோது 
நமக்கு நிசனவுக்கு ெருகிைது. எம்.ஜி.ஆரின் சுயைரிதமோன 
நோன் ஏன் பிைந்ரதன் நூலின் பதிப்புரிசம எம்.ஜி.ஆருக்குப் 
பிைகு அெ து மசனவி ேோனகிக்கும் அதன் பின்பு 
ேோனகியின் மகனோன சுர ந்தி னுக்கும் ைட்டப்படி 
மோறியுள்ளது. அந்நூலில் சுர ந்தி னின் குடும்பத்தோர் 
படங்களும் இடம் வபற்றுள்ளன. 
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7. காதல் பாடல்களில் வபண்கசளக் கெர்ந்த 
எம்.ஜி.ஆர்.  

எம்.ஜி.ஆர். நடித்த படங்களில் ெரும் கோதல் 
போடல்கசளயும் கோட்சிகசளயும் நோம் மூன்று ெசகயோக 
பிரிக்கைோம். முதைோெது  1951 ஒன்று முதல் 1967 

ெச யிைோன கோைகட்டம்; இ ண்டோெது 1967 முதல் 1972 

ெச யிைோன கோைகட்டம்; மூன்ைோெது 1972 முதல் 1977 

ெச யிைோன கோைகட்டம். அல்ைது கோங்கி ஸ் 
ஆட்சிக்கோைம்; திமுக ஆட்சிக் கோைம்; அண்ைோ திமுக 
கோைம் என்று மூன்ைோகப் பிரிக்கைோம். 

கோங்கி ஸ் கோைத்தில் எம்.ஜி.ஆரின் படப் போடல்கள் 
கோதலின் ரமன்சமசய எடுத்துக் கூறுெனெோக இயற்சக 
ெர்ைசனகசள அதிகம் வகோண்டசெயோக இருந்தன. 
திமுக ஆட்சிக் கோைத்தில் கோதல் போடல்களில் கோதலி 
கோதைனிடம் ெந்து ெலிய வகோஞ்சி ரபசுெதோக போடல்கள் 
அசமந்திருந்தன; திமுக ஆட்சிக் கோைத்தில் அ சின் 
ைோதசனகசள நோங்க புதுைோ கட்டிக்கிட்ட ரேோடிதோனுங்க 
என்ை போடல் விளக்கியது.  

“படியரிசி கிசடக்கிற காலத்தில நாங்க  

படிஜயறி பிச்சை எடுக்க ஜபாறதில்ல; 

குடிசை எல்லாம் வீடாகும் ஜநரத்தில நாங்க  

வதருஜொரம் குடிஜயற ஜதசெயில்ல” 

ரபோன்ை ெரிகள் திமுக அ சின் படியரிசி திட்டத்சதயும் 
எடுத்துச த்தன, இதுரெ திமுக ஆட்சிக்கு விளம்ப மோக 
அசமந்தது.    



Tamil Heritage Foundation International

[80] 

 

அண்ைோ திமுக 1972இல்  வதோடங்கிய பிைகு இசடயில் 
1975இல்  அெை  நிசை பி கடனம் வைய்யப்பட்டது. 
இதனோல் எம்.ஜி.ஆரின் ைண்சட கோட்சிகளும் கோதல்  
போடல்களும் கடுசமயோன தணிக்சகக்கு உள்ளோயின.  

காதல் உணர்ச்சி பரிமாற்றம்  
ரஷக்ஸ்பியர் கோைத்தில் டி ோவேடி எனப்படும் ரைோகக் 
கோவியங்கசள நோடகமோக்கி வகோடுத்தனர். அசத கண்டு 
போர்செயோளர்கள் கண்ணீர் சிந்தினர். இசத ஆங்கிைத்தில் 
vicarious suffering  என்ைனர். அது ரபோை தமிழ்ப் படங்களும் 
ரைோக சித்தி ங்களோக ெந்தன. அெற்சை கண்டு சிை 
வபண்கள்  கண்ணீர் விட்டு அழுெதுண்டு. இது சினிமோ 
போர்ப்பதில் ஒரு ெசக அனுபெம். மகிழ்ச்சியோன 
போடல்கசள போர்ப்பெர் மனதில் மகிழ்ச்சியோன உைர்வு  
இடம் வபற்ைது. அதற்கோக அெர்கள் படத்தில் ெரும் நடிக 
நடிசகயச  கோதலித்தனர் என்று வைோல்ெது அர்த்தமற்ை 
கருத்தோகும். கோதல் உைர்ச்சிசய அறிவியல் பூர்ெமோக 
அறிந்துவகோண்டோல் இந்த குழப்பங்கள் உண்டோகோது.  

காதல் உணர்வு பற்றிய அறிவியல் விளக்கம்  

கோதல் உைர்வு என்பது ஒருெர் மீது மற்வைோருெருக்கு 
ஏற்படும் ஈர்ப்பு [attraction]  என்கிைது அறிவியல். இதனோல் 
உண்டோகும் மகிழ்ச்சிக்கும்  சுகமோன உைர்வுக்கும் கோ ைம் 
ரடோரபோமின், வை ட்ரடோனின், ஆக்சிரடோசின் ரபோன்ை 
ஹோர்ரமோன்களின் சு ப்பு தோன் என்று அறிவியல் 
கூறுகின்ைது. ரடோரபோமின்  என்ை சு ப்பி மூசளயின் 
ஹய்ரபோரதைமஸ் பகுதியில் இருந்து சு க்கிைது, அது 
அதிகோசை ரெசளயில் அதிகமோக சு க்கும் என்பதோல் 
இச்சு ப்பு  மனிதனுக்கு உற்ைோகத்சத அளிக்கிைது. 
ஆணுக்கும் வபண்ணுக்கும் இசடரய ஏற்படும் 
ஈர்ப்பின்தன்சம உண்டோகும் ரபோது இந்தச் சு ப்பு தோன் 
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சு க்கிைது. அதனோல் தோன் அெர்களுக்கு ஒரு வித மயக்கம் 
ரதோன்றுகிைது.  இந்த சு ப்பு ஆண் வபண் ஈடுபோடு, தவி  
விசளயோட்டு, இசை அல்ைது போடல் ரகட்டல், 

இசைக்கருவி மீட்டல், நடனமோடுதல் ஆகியெற்றின் 
ரபோதும் ரடோரபோமின் சு க்கும். இதனோலும் மனிதர்களுக்கு 
அரத மகிழ்ச்சி பிைக்கும். இந்த ரடோரபோமின் மனிதனின் 
மனச்ரைோர்செ அகற்றி உற்ைோகத்சத ஊட்டுெதோல் பைரும் 
கோதல் போடல்கசள ரகட்க விரும்புகின்ைனர். கோதல் 
கோட்சிகசள  சிக்கின்ைனர்.  

எடுப்பு வதாடுப்பு முடிப்பு  

எம்.ஜி.ஆர். படத்தின் கோதல் போடல்கள் அழகோன 
ஒழுங்குமுசையுடன்  கோைப்படும். பல்ைவி அனுபல்ைவி 
ை ைம் ரபோை எடுப்பு, வதோடுப்பு, முடிப்பு என்ை 
அசமப்பில் இருக்கும். இருெரிசடயிைோன ஆெல் எடுப்பு 
எனப்படும். அந்த ஆெசை நமக்கு புைப்படுத்தும் 
ெசகயில் கோதல் கோட்சியின் ஆ ம்பம் அசமந்திருக்கும்.  

எடுப்பு – பாடலின் ஆரம்பம்  

எம்.ஜி.ஆர். படம் ஆெசை வதரிவிப்பதோகத் வதோடங்கும் 
அந்த ஆெல் ெோர்த்சதகளோல் ெைனமோகரெோ அல்ைது 
எதிவ திர் ெரும் ஓட்டமோகரெோ அசமந்திருக்கும்.  

போடல் ஆ ம்பிக்கும் ரபோது எம்.ஜி.ஆரும் கதோநோயகியும் 
ஒருெச  ஒருெர் போர்க்க ஆெரைோடு ஓடி ெருெதோக சிை 
போடல்கள் உள்ளன.  அவ்ெோறு ஓடிெரும் இருெரும் அருரக 
ெந்ததும் போட்சடத்  வதோடங்குெதில்சை. ஒருெச  
ஒருெர் நிதோனமோக நின்று போர்த்து  சித்து பின்பு போடசைப் 
போடத் வதோடங்குெர்.  படரகோட்டி படத்தில் ெரும் 
‘வதோட்டோல் பூ மைரும்’ போட்டு, இதயக்கனி இல் ெரும் 
‘இன்பரம உந்தன் ரபர் வபண்சமரயோ’ என்ை போட்டு 



Tamil Heritage Foundation International

[82] 

 

ரபோன்ைெற்சை எடுத்துக்கோட்டோக கூைைோம். இவ்ெோறு ஓடி 
ெந்து நின்று ஒருெச  ஒருெர் நிதோனமோக போர்த்தும் 
 சித்ததும் எம்.ஜி.ஆர். தன் கதோநோயகியின் தசைசய தடவி 
முகத்சத போர்த்து புன் சிரிப்பு சிரித்து ரதோள்கசள தடவி 
தன் ஆெசை அெசள கண்டதனோல் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சிசய 
வெளிப்படுத்துெோர். கூந்தசை நுகர்ெோர். அப்ரபோது 
கதோநோயகி வெட்கத்துடன் அவ்விடத்சத விட்டு ஓடுெோர். 
அெச  வி ட்டி பிடிக்கும் ெசகயில் எம்.ஜி.ஆர். போடல் 
வதோடங்குெோர்.  

வதாடுப்பு –அனுபல்லவி  

போர்த்ததும் இருெரும் போடத் வதோடங்குெதில்சை. சிை 
படங்களில் ெைனங்கள் ெரும் அசெ அற்புதமோனசெ. 
படரகோட்டியில் ைர ோேோரதவிசய எம்.ஜி.ஆர். வதோட 
ெரும்ரபோது அெர் விைகி விடுெோர். அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். 
ரகட்கும் வதோடக் கூடோதோ என்று ரகட்போர். பின்பு 
வதோட்டோல் பூ மைரும் என போடுெோர். ரதர்த்திருவிழோவில் 
உன் அன்பு (anbu) ெோழ்க என்று எம்.ஜி.ஆர். 
வேயைலிதோசெ போர்த்து வைோல்ெோர். அதற்கு வேயைலிதோ 
உங்கள் ஆசை ெோழ்க உங்கள் அழகு ெோழ்க என்போர் எம் ஜி 
ஆர், நோன் அவ்ெளவு அழகோகெோ இருக்கிரைன் என்று ஒரு 
ஐய வினோ எழுப்பியதும் வேயைலிதோ  

“அடிக்கட்டுமா முரசு அடிக்கட்டுமா  

அைகன் நீதான் நீதான் நீ தான்   

என்று அடிக்கட்டுமா” என போட வதோடங்குெோர். 

 ோணி ைம்யுக்தோவில்  

எம்.ஜி.ஆரும், பத்மினியும் ரபசும் ெைனம் ெருமோறு:  



Tamil Heritage Foundation International

[83] 

 

ைம்யுக்சத  இனி உைகம் என் சகயில்  

நோனும் கூட  

பசகெர்கள் பழித்து ரபசுெோர்கள்  

நண்பர்கள் உயர்த்தி ரபசுெோர்கள்  

கோதைன் அசைத்து ரபசுெோன்  

கோதலி அசழத்து ரபசுெோள் ஆனோல் ‘நிைவென்ன ரபசும்’ 
என்று போடத் வதோடங்குெோர்.  

தர்மம் தசைகோக்கும் படத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு ஃரபோன் 
ரபசும் ைர ோேோரதவி எம்.ஜி.ஆர் ரபைோமல் அசமதியோக 
இருப்பசத கண்டு இப்ப ரபைப் ரபோறிங்களோ இல்சை 
ஃரபோசன ெச்சுடட்டுமோ என்று வைோன்னதும் எம்.ஜி.ஆர்.,  

‘ஹரைோ ஹரைோ சுகமோ’ என ரகட்டு போடுெோர். உடரன 
‘ஆமோ நிங்க நைமோ’ என போட்டிரைரய பதில் தருெோர் 
ைர ோேோ ரதவி. இது ரபோன்ை ெைனங்கள் மிகுந்த 
ெ ரெற்சப வபற்ைன.  

காதலிசய ெருணித்தல், நலம் பாராட்டுதல்:  
தசைென் தசைவி என்ை வபயரில் கோதைன் கோதலியின் 
ெருைசன வதோல்கோப்பியம் வதோட்டு இன்று ெச  நைம் 
போ ோட்டல் என்று ஒரு துசை வெகு சிைப்போக 
கவிஞர்களோல் சகயோளப்பட்டு  சிகர்களோல்  சிக்கப்பட்டு 
ெருகிைது.  இசைெசன ெர்ணிக்கும்ரபோது போதோதி ரகை 
ெர்ைசன எனப் போதம் வதோட்டு ரகைம் ெச  ெர்ணித்துக் 
வகோண்ரட வைல்ை ரெண்டும். ஒரு மனிதசன 
ெர்ணிக்கும்ரபோது ரகைோதிபோத ெருைசன முசையில் 
தசைமுடியில் இருந்து வதோடங்கி போதம் ெச  ெர்ணிக்க 
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ரெண்டும். இவ்ெோைோன ெர்ைசனகள் எம்.ஜி.ஆர். 
படங்களில் சிைப்போக இருக்கும்.  

வபண் ெர்ைசன போட்டுக்களில் மிகச் சிைந்ததோக திகழ்ெது 
குற்ைோல் குைெஞ்சியின் ைோயலில் எழுதப்பட்ட  உைகம் 
சுற்றும் ெோலிபன் படத்தில் ெரும் நிைவு ஒரு வபண்ைோகி 
என்ை போடசை குறிப்பிடைோம்.  

“நிலவு ஒரு வபண்ணாகி நீந்துகின்ற எழிஜலா 

நீரசலகள் இடம் மாறி உலவுகின்ற  அைஜகா”, என்ை 
போடலில்  

‘புருெம் ஒரு வில்லாக,  

பார்செ ஒரு கசணயாக, 

பருெம் ஒரு காலமாக, 

ஜபார் வதாடுக்க பிறந்தெஜளா’  

என்று போடைோசிரியர் புருெத்சதயும் போர்செசயயும் கூட 
ெருணித்திருப்போர்..  

‘மடல் ொசை துசட இருக்க  

மச்ைம் ஒன்று அதில் இருக்க  

பசடத்தெனின் திறசம எல்லாம்  

முழுசம வபற்ற அைகி என்ஜபன்’  

என இப்போடல் நிசைவு வபறும். 

எம் ஜி ஆசர காதலி ெருணித்துப் பாடுதல் : 
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கோதல் போடல்களில்  ஒருெச  ஒருெர் ெர்ணித்தும் 
ஆண்சம வபண்சம நைன்கசள பண்புகசள புகழ்ந்தும் 
போடுெதுண்டு. நிேத்தில் இருெருக்குள்ளும் நடக்கும் 
உச யோடசை ரபோைரெ இப்போடல்கள் அசமகின்ைன.  

எம் ஜி ஆச  கோதலிகள் ெருணித்து ரபசுெதற்வகன்று சிை 
கருத்துக்கசள கவிஞர்கள் செத்திருந்தனர். அெ து வபோன் 
நிைம் ரகோசட குைம் இயைோசம கட்டுடல் ஆகிய 
கருத்துக்கசள திரும்ப திரும்ப கோதலியின் ெருைசனயோக 
போடச் வைய்தனர்.  

கதோநோயகி தனது  கோதல் தசைெனின் அதோெது 
எம்.ஜி.ஆரின் குைநைன்கசள அெ து உறுதியோன 
உடற்கட்சட, இளசம துடிப்சப, வபோன் ெண்ை 
ரமனிசய  சித்து போடுெதோக போடல்கள் எழுதப்பட்டன. 
ைோன்ைோக பின் ெரும் ெரிகசள குறிப்பிடைோம். 

“என்றும் இளசம மாறாமல்  

ொழும் ைரித்திரஜம –நீ 

எந்தன் தசலென் என்வறன்னும்  

எண்ணம் இனித்திடுஜம”.  

“மன்னென் உங்கள் வபான்னுடல்  

அன்ஜறா இந்திரஜலாகம் 

அந்தி மாசலயில் அந்த மாறன்  

கசணயில் ஏனிந்த ஜெகம்”. 

“அைகில் நீ ஒரு புதிய கசல- உன்சன  

அசணத்து கண்ஜடன் இன்ப கனவுகசள” 
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“வபான்னின் நிறம் பிள்சள மனம்  

ெள்ளல் குணம் யாஜரா 

மன்னன்  என்ற ஜபரில் ெரும்  

ஜதென் மகன் நீஜயா” 

என்ை ெரிகள் எம்.ஜி.ஆருக்கோகரெ எழுதப்பட்டன. இசெ 
எம்.ஜி.ஆருக்கு விளம்ப மோக அசமந்தன.  

எம் ஜி ஆருக்கு விளக்கம் அளித்த புலசமப்பித்தன்: 

வபோதுெோக எம்.ஜி.ஆர். கோதல் போடல்களில் தசையிடுெது 
இல்சை என்ைோலும் கூட ரமற்குறிப்பிட்ட பண்புகள் 
அெ து போடல்களில் திரும்ப திரும்ப இடம் வபற்ைதன் 
கோ ைம் இசெ  சிகர்களோல் மிகவும் 
விரும்பப்பட்டதனோல் ஆகும்.  

“நீ என்வனன்ன வைான்னாலும் புதுசம  
உன்சன எங்வகங்கு வதாட்டாலும் இளசம”  

என்று மஞ்சுளோ எம்ஜிஆச  போர்த்து போடுெதோக அசமந்த 
போடல் ெரிகள் புைசமப்பித்தன் இயற்றிசெ ஆகும்.  அெர் 
எம் ஜி ஆரிடம் இந்தப் போடல் ெரியில் உள்ள நுட்பத்திசன 
எடுத்துக் கூறியரபோது எம்ஜிஆர் சகயில் இருந்த துண்டோல் 
அெச  வைல்ைமோக அடித்து ‘’நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் 
ரபசுெசத எல்ைோம் இங்ரக எனக்கு போட்டோக எழுதி 
விட்டீர்களோ’’ என்று சிரித்தபடிரய ரகட்டோ ோம். 

முடிப்பு 

ஓரிரு ை ைங்கள் போடிய பின்பு சிை போடல்களில் கசடசியில் 
இருெரும் அருகருரக படுத்து உைங்கி விடுெதோகவும் 
கோட்சிகள் அசமெதுண்டு இசதத்தோன் எடுப்பு வதோடுப்பு 
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முடிப்பு என்கிரைோம். ரெட்சடக்கோ ன் படத்தில் இப்படி 
போைத்தின் மீது படுத்து இருெரும் தூங்கி விடுெர். நம்பியோர் 
ெந்து ைோவித்ரிசய தூக்கிவகோண்டு ரபோய்விடுெோர். 

எம்.ஜி.ஆரின் இளசமசய எடுத்துக்கோட்டும் கோட்சி 
ைண்சடக்கோட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். கோஞ்சித்தசைென் அன்ரப 
ெோ ரபோன்ை படங்களில் தன்னுடன் ரமோதும் வில்ைசன 
தூக்கி ரதோளின் மீது செத்து சுற்றி கீரழ ரபோடும் கோட்சிகள் 
உண்டு. கோதல் கோட்சிகளில் கதோநோயகிசய தூக்கி தன் பைத்சத 
கோட்டுெதோக தன் இளசமத் துடிப்சப நிரூபிப்பதோக 
எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கோட்சிகள் அசமந்துள்ளன. வில்ைசன 
தூக்குெது ரபோை முதுகு பக்கமோக ரதோள்பட்சடயில் செத்து 
தூக்கி கீரழ ரபோடோமல் முன்பக்கமோக விதவிதமோக 
கதோநோயகிசய அெர் தூக்கி இைக்குெோர். உசழக்கும் க ங்கள் 
படத்தில் ‘ெோர ன் ரபோய் ெோர ன்’ போட்டின் ரபோது தன் 
ெைது பக்கமோக ைதோசெ தூக்கி பின்பு இைக்கி விடுெோர். 
ரிக்ஷோக்கோ ன் படத்தில் மஞ்சுளோசெ முன்பக்கமோக சிறு 
குழந்சதசய ரமரை தூக்கி ரபோட்டு பிடிப்பது ரபோை 
முகத்துக்கு ரநர  தூக்கிப் பிடித்து இைக்கி விடுெது உண்டு. 
மீனெ நண்பன் படத்தில் கனவு கோட்சியின்ரபோது 
கதோநோயகிசய இ ண்டு சககளோலும் ஏந்தியபடி தூக்கிக் 
வகோண்டுெந்து ஒரு நீண்ட நூல் வதோட்டிலில் படுக்க 
செத்தோர். இந்த கோட்சிகள் எல்ைோம் எம்.ஜி.ஆரின் 
இளசமசய நிரூபிக்க உதவிய கோட்சிகளோகும். அெர் 
ெயதோனெர் என்ைோலும் இளசமயோனெர் என்பசத  சிகர்கள் 
ஏற்று வகோள்ெதற்கோக புகுத்தப்பட்ட கோட்சிகளோகும். 

கனவில் காதல்  

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கனவுக் கோட்சிகள் முக்கிய 
இடத்சதப் வபறுகின்ைன. கனவில் எம்.ஜி.ஆரும் அெ து 
கோதலியும் ஏசழயோக இருந்தோலும் ஒரு கற்பசனயோக 
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கனவில் தன்சன  ஒரு ஏசழ  ோேோெோகவும் தன் கோதலிசய 
 ோணியோகவும் கற்பசன வைய்து கனவில் ஆடிப்போடி 
மகிழ்ெதோக்க கோட்சிகள் எடுக்கப்படும். இக்கனவுக் 
கோட்சிகள்  சிகர்களிசடரய நல்ை ெ ரெற்சப வபற்ைன. 
‘சிறிது ரந ம்  ோேோ  ோணியோகரெ ெோழ்ந்த ஓர் உைர்ச்சிசய 
இந்தப் போடல்கள் அெனுக்கு தருகின்ைன. எனரெ 
இதுரபோன்ை கோட்சிகசள செக்கின்ரைன்’ என்று 
எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ரபட்டியின் ரபோது குறிப்பிட்டோர். 

எம்.ஜி.ஆரும்  வேயைலிதோவும் ரேோடியோக நடித்த என் 
அண்ைன் படத்தில் ஒரு இசை போடல் நிகழ்ச்சிக்கு ெந்த 
இருெரும் தங்கசளரய அந்த நடன கசைஞர்களின் 
உருவில் கனவில் கண்டு தோங்கரள அந்த ரமசடயில் போடி 
ஆடுெதோக கனவு கோண்பர்.  

‘நீல நிறம் ொனுக்கும் கடலுக்கும் நீல நிறம்  

காரணம் ஏன் வபண்ஜண உன் கண்ஜணா’  

நீை நிைம் ம் ம் ம்  என வதோடங்கும் இப்போடல் கோட்சியில் 
இதில் ஒரு முக்கிய கருத்து  உண்டு. ரமசட கசைஞர்களின் 
உசடயில்தோன் இருெரும் கோதலித்து போடுெோர்கரள தவி , 
அெர்களின் உருெத்தில் அல்ை. அதோெது படம் போர்க்கும் 
ஒரு வபண் எம்.ஜி.ஆரின் உருெத்சத கனவில் கண்டு 
கோதலிக்க மோட்டோள். அெளது கோதைசன அல்ைது 
கைெசன எம்.ஜி.ஆர். கனவு போட்டில் ெரும்  ோே 
உசடயுடன் கற்பசன வைய்து கனவில் கோதலித்து ஆடி 
போடுெோள். எனரெ வபண்கள் எம்.ஜி.ஆச  கோதலிப்பதோகக் 
கனவு கண்டு மகிழ்கின்ைனர் என்ை குற்ைச்ைோட்டு வபோய் 
ஆகிைது. எம்.ஜி.ஆர் இந்த போட்டின் மூைமோக எப்படி கோதல் 
கனவு அசமய ரெண்டும் என்பசதயும் வைோல்லி 
வகோடுத்துள்ளோர்.   
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நோரடோடி மன்னன் படத்தில் ெண்ைத்தில் எம்.ஜி.ஆரும் 
ைர ோேோரதவியும் கனவு கோணும் போடல் அசமந்திருக்கும் 
இந்தப் போடலில் கடலின் அடித்தளத்தில் இருெரும் 
ஆடிப்போடி மகிழும் கோட்சி கனவு கோட்சியோக இடம்வபறும். 

“கண்ணில் ெந்து மின்னல் ரபோல் கோணுரத, இன்பக் 
கோவியக் கசைரய ஓவியரம” என்ை போடல்  சிகர்களின் 
ெ ரெற்பு வபற்ைதற்கு முக்கிய கோ ைம், அது முதல் 
ெண்ைக் கனவு போடைோகும்.   அதற்கு முன்பு 
புதுசமப்பித்தன் படத்தில் உைக உருண்சடசய சுற்றி 
எம்.ஜி.ஆர்., பி. எஸ்.ைர ோேோவும் நடந்தபடி போடி மகிழும் 
கோட்சி. 

‘உள்ளம் இரண்டும் ஒன்று நம்  
உருெம் தாஜன வரண்டு 

 உயிர் ஓவியஜம  
இனி நீயும் நானும் ஒன்று’ என்ை போடல் கோட்சி உைக 
உருண்சடசய சுற்றி ெருெதோக ெோனத்தில் 
அசமக்கப்பட்டிருக்கும்.  

மதுச  வீ ன் படத்தில் வெள்சளயம்மோ மதுச வீ னுக்கு 
முதுகில் பச்சை குத்தும் கோட்சியின்ரபோது பச்சை குத்தும் ெலி 
வதரியோமல் இருக்க ஒரு போட்சட பத்மினி போடுெதோக 
அசமந்த கோட்சி ஒரு கனவு கோட்சியோக விரிந்திருக்கும். 
அப்ரபோது பத்மினியின் கண்கள் க்ரளோைப்பில் படபடவென்று 
அடித்து “நோடகவமல்ைோம் கண்ரடன் உந்தன் ஆடும் 
விழியிரை ஆடும்விளியிரை கீதம் போடும் வமோழியிரை” 

ஜதடிய இன்பம் கண்ஜடன்  
கண்ணா ொழ்விஜல கண்ணா ொழ்விஜல  
உயர் அன்பால் ஜநரிஜல  
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என்று பத்மினியும், எம்.ஜி.ஆரும் ஒரு ரைோசையில் 
போடுெதோக இந்த கனவு போட்டு அசமந்திருக்கும். 

எம்.ஜி.ஆர் .படங்களின் கனவு போடல்களில் குறிப்பிட்டுச் 
வைோல்ைக்கூடிய இன்வனோரு முக்கியமோன போடல் உைகம் 
சுற்றும் ெோலிபன் படத்தில் ெரும் ‘அெள் ஒரு நெ ை 
நோடகம்’ என்ை போட்டோகும். இப்போட்டில் எம்.ஜி.ஆரும் 
ைதோவும் இடம்வபற்ை கோட்சிகள் மிகச்சிை. ஆனோல் 
தண்ணீருக்குள் ைோகைம் வைய்யும் கோட்சிகசள 
ேப்போனிலிருந்து படம் எடுத்து ெந்த எம்.ஜி.ஆர். 
அெற்ரைோடு தோனும் ைதோவும் மீண்டும் நடித்து ஒரு சிை 
கோட்சிகசள எடுத்து அெற்சையும் இசைத்து ஒரு முழு நீள 
போட்டு கோட்சி ஆக்கிவிட்டோர். இந்த கோட்சிக்கோக ைத்யோ 
ஸ்டூடிரயோவில் மிகப்வபரிய தண்ணீர் வதோட்டி 
கட்டப்பட்டு அதில் சஹட்ர ோ ரபோட்ரடோகி ோபி 
எனப்படும் தண்ணீருக்குள்ளிருந்து படம்பிடிக்கும் 
முசையில் மிகுந்த முயற்சியில் சிை கோட்சிகள் 
எடுக்கப்பட்டன. எம்.ஜி.ஆர். நிசனத்தபடி அந்த 
கோட்சிகசள வெளிநோட்டு ைோகை கோட்சிகரளோடு இசைக்க  
இயைவில்சை. அதனோல் எம்.ஜி.ஆர் நிசைய கோட்சிகசள 
நீக்கிவிட்டு ஒரு சிை கோட்சிகசள மட்டுரம இசைத்தோர். 

யாருக்கு கனவு ெரும்  

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் எப்ரபோதும் எம்.ஜி.ஆச  
கோதலிக்கும் கதோநோயகிதோன் கனவு கோண்போர். எம்.ஜி.ஆர். 
ஒரு ரபோதும் வபண்சை நிசனத்து கனவு கண்டதில்சை. 
இது ஒரு சிைந்த ஆண்சம பண்போக கருதப்பட்டு 
எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் இடம் வபற்றுள்ளது.  

விசனஜய ஆடெருக்கு உயிஜர மசனயுசற  

மகளிர்க்கு ஆடெர் உயிஜர  
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என்று குறுந்வதோசக குறிப்பிட்டது ரபோை கடசமரய 
ஆணுக்கு உயி ோகக் கருதப்பட்டது. அென் வபண்சை 
நிசனத்து கனவு கோண்பது அடோது. வபண்கரள அெச  
நிசனத்து அெர ோடு ஆடி போடுெதோக கனவு கோண்கின்ைனர்.  

ரா ா ராணி கனவுக் காட்சி 

எம்.ஜி.ஆர். படங்களில் கோதல் கனவு கோட்சியோக 
இருப்பெற்றில் பை  ோேோ  ோணி கனவு கோட்சியோக 
இருக்கும். அன்ரப ெோ, ரதடி ெந்த மோப்பிள்சள, மீனெ 
நண்பன் படங்களில்  ோேோ  ோணி கோதல் கனவு கோட்சிகள் 
மிகவும் சிைப்பிடம் வபற்ைன. 

காதல் காட்சிகளில் கண்ணியம்  

கோதல் கோட்சிகளில் நடிசகயரிடம் அத்து மீறும் பழக்கம் 
அன்று நடிகர்களிடம் இருந்து ெந்தது, ஆனோல் எம்.ஜி.ஆர். 
‘வைட்’களில் தீவி  கட்டுப்போடுகள் இருக்கும் அெர் 
படங்களில் கோதல் கோட்சிகளில் வபண்கள்  சிக்கும் ெசகயில் 
தோன் கோட்சிகள் அசமயுரம தவி  அெர்கள் முகம் சுளிக்கும் 
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ெசகயில் எந்த கோட்சியும் செத்திருக்க மோட்டோர். 
வபண்கசள குசைெோக மதிக்கும் ெசகயில் 
நடந்துவகோள்ள மோட்டோர். குறிப்போக ,  எம்.ஜி.ஆர். 
வபண்கசள போர்த்து கண் அடிக்க மோட்டோர் ;  

வபண்களிடம்  திருமைம் குழந்சத பிைப்பு 
ரபோன்ைெற்சை கூட சைசகயில் கோட்ட மோட்டோர். 
கோதலியிடமும் மரியோசதயோகப் ரபசுெோர் ,  பழகுெோர். 
ரபோடி ெோடி  என்று கோதலிசய மசனவிசய அசழக்க 
மோட்டோர். மூன்ைோமெர் முன்னிசையில் கோதலியிடம் 
ெைக்கம் வைோல்லி விசட வபறும் கோட்சிகள் கூட 
உண்டு. வபண்சை போர்த்து   உதட்சட கடிப்பரதோ ,  
உதட்சட நோக்கோல் தடவுெரதோ அெரிடம் கோை 
முடியோது. வபண்கசள அசைக்கும் ரபோது மிகச் 
ைரியோக தன உள்ளங்சகசய நடிசகயரின் ெயிற்றில் 
பதித்திருப்போர். ஒரு வி ல் கூட அெர்களின் ரமல் 
போகத்தில் படோது. ரதோளின் மீது சக செத்திருந்தோல் 
வி ல்கசள ரமல் ரநோக்கி மடித்து செத்திருப்போர். 
[எடு. சிரித்து சிரித்து என்ன சிசையில் செத்தோய் 
போட்டு]  வபண்கசள மிதிக்க மோட்டோர். சிை முன்னணி 
நடிகர்கள் போட்டு கோட்சியில் வபண்சை கோைோல் 
எத்துெதும் உருட்டுெதும் உண்டு. இது ரபோன்ை 
அநோகரிகமோன வையல்களில் எம்.ஜி.ஆர். ஈடுபட 
மோட்டோர்.  

இந்த நல்ை பழக்கங்கள் வபண்களிடம் அெருக்கு தனி 
மரியோசதசய ஏற்படுத்தி வகோடுத்தன, பின்னர் ெோக்கு 
ெங்கியோகவும் மோறி வெற்றிசய அளித்தன. 
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8. நி த்திலும் நடிசகயரின் காெலர் எம்.ஜி.ஆர் 

‘துஷ்ட நிக் ஹ சிஷ்ட பரிபோைன' என்பது இசைெனுக்கு 

மட்டுமல்ை எம்.ஜி.ஆருக்கும் வபோருந்தும். இக்கருத்சத 

வமய்ப்பிக்கும் ெசகயில் அெர் ெோழ்வில் பை நிகழ்ச்சிகள் 

நடந்துள்ளன. எம்.ஜி.ஆர் திச யுைகில் இருந்த ரபோதும் 

முதல்ெ ோன பிைகும் தன்சன ெளர்த்துவிட்ட 

திச யுைகுக்கு ஒரு கோெைனோக இருந்தோர். யோருக்குக் 

கஷ்டம் என்ைோலும் நஷ்டம் என்ைோலும் அத்தகெல் இெர் 

கெனத்துக்கு ெந்தோல் உடரன அெர்கசள அந்த 

சி மத்திலிருந்து மீட்கும்  ட்ைக ோக இருந்திருக்கிைோர் 

என்பது பை து ரபட்டி ெோயிைோகத் வதரிகிைது.  

எம்.ஜி.ஆசர நம்பிஜனார் சகவிடப்படார் 

சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வைன்சனயில் இருக்கும் பி பை 

ேுெல்ைரி ஒன்றில் நசக ெோங்கிக்வகோண்டு கோரில் ெந்த 

ைர ோேோரதவியிடம் இருந்து திருடர்கள் அந்த நசகசயக் 
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வகோள்சளயடித்துச் வைன்றுவிட்டனர். கோெல் நிசையம் 

வைன்று புகோர் அளித்த ைர ோேோரதவி ‘எம்.ஜி.ஆர் 

இருந்திருந்தோல் இப்படி நடந்திருக்குமோ’ என்று 

கெசையுடன் வதரிவித்தோர். எம்.ஜி.ஆர் இருப்பது தனக்கு 

ஒரு போதுகோப்பு என்று அெர் நம்பியிருந்தோர். இதுரபோன்ை 

நம்பிக்சக பைருக்கும் இருந்திருக்கிைது. 

நடிசக என்கிை ஒர  கோ ைத்தோல் வபண்களுக்கு 

மற்ைெர்கள் வநருக்கடி வகோடுத்தரபோது அெர்கசள அந்தக் 

கயெர்களின் பிடியிலிருந்து எம்.ஜி.ஆர் விடுவித்த 

ைம்பெங்கள் ஏ ோளம். இெரும் நடிசகயரிடம் மிகவும் 

கண்ணியத்துடன் நடந்து வகோண்டோர் என்பதற்கும் 

ைோன்றுகள் உண்டு. அெர்களின் கண்ணியத்சதக் கோக்க 

ரெண்டிய  ைந்தர்ப்பங்களில் அெர் உறுதியுடன் இருந்தோர். 

எனரெ, அந்தக் கோைத்தில் எம்.ஜி.ஆர் தங்களின் கோெை ோக 

இருக்கிைோர் என்ை நிம்மதி நடிசகயருக்கு இருந்தது.  

உடம்சப பார்த்துக்வகாள் 

ைோவித்திரி வைோந்தப்படம் எடுத்து தன் வைோத்சத எல்ைோம் 

இழந்தோர். வைன்சன ஹபிபுல்ைோ ர ோட்டில் இருந்த வபரிய 

மோளிசகயும் ஏைத்தில் ரபோய்விட்டது. இந்நிசையில் ஒரு 

நோள் அெர் எம்.ஜி.ஆரின் மோம்பைம் ஆஃபிஸுக்கு ெந்து 

அெச ச் ைந்தித்தோர். எம்.ஜி.ஆர் அெரிடம் ஒரு 

குட்டிச்ைோக்கில் ஒரு ைட்ைம் ரூபோசயப் ரபோட்டுக் 

வகோடுத்தோர். அத்துடன் அெர் ெசிப்பதற்கு ஒரு வீடும் 

ஏற்போடு வைய்து வகோடுத்தோர். உடம்சப கெனித்துக் 

வகோள்ளம்மோ என்று கூறி அனுப்பிசெத்தோர். இந்த ஒரு 

ைட்ைம் ரூபோசய செத்து ைோவித்திரி முன்ரனறிவிடப் 

ரபோெதில்சை. அெர்  எப்படிச் வைைெழிப்போர் என்பது 

எம்.ஜி.ஆருக்குத் வதரிந்திருக்கும் எனினும் ஒரு மோவபரும் 

நடிசக உதவி என்று ரகட்கும்ரபோது அெருக்கு உதவுெரத 

மனுஷத்தனம் என்பது எம்.ஜி.ஆரின் வகோள்சக. 
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திருமணம் வைய்துவகாள் 

ஒரு முசை ைட்சுமி ெந்து எம்.ஜி.ஆச  போர்த்தோர். 

அெருக்குத் திருமை ெோழ்வு ரதோல்வியில் முடிந்திருந்தது. 

குழந்சதசய அெ து அம்மோ செத்துக்வகோண்டோர். 

தனிசமயில் இருந்த ைட்சுமிக்குத் வதோல்சைகள் ஏ ோளம் 

சூழ்ந்தன. எம்.ஜி.ஆரிடம் ெந்து தன் பி ச்ைசனசயக் 

கூறினோர். எம்.ஜி.ஆர், நீ வபோது ெோழ்க்சகக்கு ெோ அல்ைது 

குடும்ப ெோழ்க்சகசய ஏற்படுத்திக்வகோள். அதுதோன் 

உனக்குப் போதுகோப்பு என்று ஆரைோைசன வதரிவித்தோர். 

ைட்சுமியிடம் அ சியலுக்கு ெருகிைோயோ என்று ரகட்டோர். 

‘அது தன்னோல் முடியோது’ என்ைோர் ைட்சுமி. ‘எந்தச் ைோமி 

எந்தப் பட்டைம் ரபோனோலும் நோன் பத்து மணிக்கு தூங்கப் 

ரபோய்விடுரென். எனரெ வபோதுக்கூட்டங்களில் ரபசுெது 

இயைோத கோரியம்’ என்ைோர் ைட்சுமி. ‘அப்படிவயன்ைோல் 

திரும்பவும் திருமைம் வைய்துவகோள். ஒரு பிள்சளசயத் 

தத்வதடுத்து ெளர்த்து ெோ. உனக்கு ெோழ்வில் ஒரு பிடிப்பு 

இருக்கும். போதுகோப்போகவும் உைர்ெோய்’ என்ைோர் 

எம்.ஜி.ஆர். அப்படிரய வைய்தோர் ைட்சுமி. இன்சைக்குக் 

கைெர் குழந்சத என ைட்சுமி நிம்மதியோக ெோழ்கிைோர்.  

வதலுங்கு கத்துக்கலாம் 

‘வகோக்கு சைெ வகோக்கு’ போட்டில்  ஜினியுடனும் ‘கோனக் 

கருங்குயிரை கச்ரைரிக்கு ெர்றியோ ெர்றியோ’ என்ை  போட்டில் 

விக் முடனும் ஆடிய ரேோதிைட்சுமி ஆடல் போடல் 

கசைகளில் சக ரதர்ந்தெர். தமிழில் குழந்சத 

நட்ைத்தி மோக அறிமுகமோனெர். அெர் போட்டி தமயந்தியும் 

அம்மோ தனைட்சுமியும் நடிசகய ோய் இருந்தெர்கள். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இெர்கள் நல்ை பரிச்ையம் ஆனெர்கள். 

ஒரு  நோள்  ரேோதிைட்சுமியின்  தோயோர்  எம் .ஜி .ஆரிடம்  

ரபசும்ரபோது  ‘இப்ரபோது  தமிழில்  ரேோதிக்கு  அதிக  



Tamil Heritage Foundation International

[96] 

 

ெோய்ப்பில்சை .  வதலுங்கில்  அசழப்பு  ெருகிைது ,  

ஆனோல்  இெள்  நடிக்க  மறுக்கிைோள்’  என்று  

குசைபட்டுக்வகோண்டோர் .  அப்ரபோது  எம் .ஜி .ஆர்  

ரேோதிைட்சுமியிடம்  ‘ஏன்  உனக்குத்  வதலுங்கில்  

நடிச்ைோ  கைக்குதோ’  எனக்  ரகட்டோர் .  அதற்கு  பதிைளித்த  

ரேோதிைட்சுமி  ‘இல்ைண்ரை  வதலுங்கு  போசஷ  

வதரியோது .  என்ன  ரபசுைோங்கன்ரன  எனக்குப்  புரியோது’  
என்ைோர் .  ‘அவதல்ைோம்  புரியும்  புரியும் .  ரபோய்  நடி  

அப்படிரய  வதலுங்கு  கத்துக்கைோம் ’  என்று  சதரியம்  

வகோடுத்தோர் .  அதன்பிைகு  ைண்சட  கோட்சி  நிசைந்த  

படங்களில்  ரேோதிைட்சுமி  ஒரு   வுண்ட்  ெந்தோர் .  

‘நடிசகக்கு  ஃபீல்டில்  இருந்தோல்தோன்  மதிப்பு .  ஃபீல்ட்  

அவுட்  ஆகிவிட்டோல்  யோரும்  அெச  ரதடப்  

ரபோெதில்சை’  என்பதோல்  கிசடக்கும்  ெோய்ப்சப  

தெை  விடக்  கூடோது  என்று  எம் .ஜி .ஆர்  கூறிய  

அறிவுச சயக்  ரகட்டதோல்  அெர்  ைோகும்ெச  

நடித்தோர் .  விரெக்குடன்  நசகச்சுசெ  போத்தி த்திலும்  

நடித்து  ரபர்  ெோங்கினோர் .  

நடிசகயும் குடும்பப் வபண்தான் 

எம்.ஜி.ஆர் நடிகர் ைங்கத் தசைெ ோக இருந்த ரபோது 

மோதந்ரதோறும் பத்திரிசகயோளர் ைந்திப்சப நடத்தினோர். 

நடிகர் ைங்க வபோறுப்போளர்கள் பத்திரிசகயோளரின் 

ரகள்விகளுக்குப் பதில் கூறினர். ஒரு நிருபர் 

எம்.என். ோேத்திடம் ஏன் குடும்பப்வபண்கள் நடிக்க 

ெருெதில்சை என்ைோர். இதற்கு பதிைளிக்க  ோேம் 

தடுமோறினோர். உடரன எம்.ஜி.ஆர் எழுந்து ‘ஏன் 

ெருெதில்சை. இப்ரபோது  ோேம் ெந்திருக்கிைோர . இெரும் 

குடும்பப் வபண்தோரன. இெருக்கும் குடும்பம் இருக்கிைது. 

கைெர் குழந்சதகள் இருக்கின்ைனர்’  என்ைோர்.  
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நடிசக எப்படி இருக்க ஜெண்டும்? 

நடிப்பு என்பது நடிசகயருக்கு ெோழ்ெோதோ ம் தரும் ஒரு 

வதோழில் என்பசத எம்.ஜி.ஆர் அடிக்கடி மற்ைெர்களுக்கு 

நிசனவுபடுத்தினோர். நோடக நடிசகயர், நோடகம் முடிந்ததும் 

மறுநோள் ஊச ச் சுற்றிப் போர்க்க ரபோகக் கூடோது. ேவுளி 

எடுக்க ரெண்டும் என்ைோல். வீட்டுக்கு வகோண்டுெ ச் 

வைோல்லி ரைசை துணிமணிகசள எடுக்க ரெண்டும். 

அனோெசியமோக வெளிரய ரபோய்  சிகர்களின் மத்தியில் 

வதோல்சைக்கு ஆளோகக் கூடோது என்பதில் அெர் கெனமோக 

இருந்தசத ஜி.ைகுந்தைோவின் ரபட்டி ெோயிைோக 

அறிகிரைோம். 

வீண் அரட்சட கூடாது  

சினிமோவிலும் தன் வைட்டில் இருக்கும் நடிசகயரும் 

வபண்ணின் வபருசம கோப்பெ ோக இருக்கரெண்டும் 

என்பதில் எம்.ஜி.ஆர் கெனமோகவும் இருந்தோர். வபண்கள் 

யோர ோடும் ரபசி சிரித்து அ ட்சட அடிப்பது 

எம்.ஜி.ஆருக்குப் பிடிக்கோது. நடிக்க ெந்தோல், தோன் உண்டு 

தன் ரெசை உண்டு என்று இருக்க ரெண்டும் என்பதில் 

கெனமோக இருந்தோர். நடிசகயரிடம் யோரும் கசதயளந்தோல் 

அெருக்கு அடி விழும்; நடிசகயருக்கும் திட்டு விழும்.  

இருப்பசத வகாண்டு சிறப்பாக ொழ்க 

நடிசகயர் ஆண்கசள வெட்டி அதிகோ ம் வைய்ெது தகோது 

என்றும் எம்.ஜி.ஆர் கருதினோர். ஒரு முசை ைர ோேோரதவி 

ஷோட் முடிந்ததும் ‘ஏ ஃரபசன ரபோடுப்போ’ என்று 

ஆயோைமோக ெந்து நோற்கோலியில் உட்கோர்ந்தோர். உடரன 

எம்.ஜி.ஆர், ‘உன்னோல் வைய்யக்கூடிய ரெசைசய ஏன் 

அடுத்தெருக்கு ஏவுகிைோய்’ என்று கடிந்து வகோண்டோர். 

ைட்சுமி ஒரு நோள் மதிய இசடரெசளயின் ரபோது 

உைங்கிக்வகோண்டிருந்தோர். எம்.ஜி.ஆர் என்ன உைக்கம் என்று 
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எழுப்பிக் ரகட்டதற்கு, ‘ரநற்று வீட்டில் க ண்ட் இல்சை 

ஃரபன் ஓடவில்சை’ என்ைோர். ‘அப்படிச் வைோல்ைோரத 

வீட்டில் இருக்கும் ெைதிசயக் வகோண்டு இருக்க 

பழகிவகோள்ள ரெண்டும்’ என்று அறிவுறுத்தினோர். 

ஒருமுசை ஏ.வி.எம் ை ெைனிடமும் இது ரபோன்ை ஓர் 

அறிவுச சயக் கூறினோர். ‘ெைதியோக ெோழைோம் ஆனோல் 

ஆடம்ப ம் கூடோது’ என்போர். எனரெ நடிசககள் 

கண்ணியமோக ெோழ ரெண்டும். மற்ைெர்களும் அெர்கசள 

மதிக்க ரெண்டும் என்பது எம்.ஜி.ஆரின் வகோள்சகயோக 

இருந்தது. 

குடும்ப உறசெ மதித்த எம்.ஜி.ஆர் 

நடிசகயும் குடும்பப் வபண்தோன் என்பதில் தீவி  நம்பிக்சக 

வகோண்ட எம்.ஜி.ஆர் திருமைமோன வபண்களுடன் ரேோடி 

ரைர்ெசத தவிர்த்தோர். ஈ.வி.ைர ோேோவின் வைோந்தத் 

தயோரிப்போன வகோடுத்து செத்தெளில் நடித்தரபோது கோதல் 

கோட்சிகசள மட்டும் ப.நீைகண்டன் இயக்கட்டும். 

ைர ோேோவின் கைெர் இயக்க ரெண்டோம். அது 

ைர ோேோவுக்கு அவைௌகரியமோக இருக்கும் என்று 

 ோமண்ைோசெ தவிர்த்துவிட்டோர். அந்தளவுக்கு எம்.ஜி.ஆர் 

திருமை உைசெ மதித்தோர்.  

முைங்காலுக்கு ஜமல் ஏறிய பாொசட 

ைர்ெோதிகோரி படப்பிடிப்பில் அஞ்ைலிரதவி ஒரு சுற்று சுற்றி 

கீரழ விழும் கோட்சியில்  நடித்தரபோது எம்.ஜி.ஆர் ரீரடக் 

எடுக்கும்படி கூறினோர். இயக்குனரும் அஞ்ைலி ரதவியும் 

ஏன் ைரியோகத்தோரன இருந்தது என்ைனர். எம்.ஜி.ஆர் 

இயக்குனரிடம் அஞ்ைலி சுற்றி ெந்து கீரழ விழுந்தரபோது 

அெர் போெோசட முட்டிக்கு ரமரைறிவிட்டது என்ைோர். 

ைட்வடன்று அதிர்ந்து ரபோனோர் அஞ்ைலிரதவி. தனது 

மோனத்சத கோப்போற்றிய எம்.ஜி.ஆருக்கு நன்றி கூறினோர். 
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முற்கோைத்தில்  உயர் குடிப்வபண்கள் மட்டுரம முட்டிசய 

மசைத்து உசட அணியும் அதிகோ ம் வபற்றிருந்தனர். 

சினிமோவில் கதோநோயகிகளும் முழங்கோசை மசைத்து தோன் 

உசட அணிெர்.  எனரெ முட்டி வதரிெது ஆபோைம் 

என்பதோல் எம்.ஜி.ஆச  ஆபத்போந்தெனோக அஞ்ைலி 

கருதினோர். உடரன ரீரடக் எடுக்கப்பட்டது. கதோநோயகியின் 

நசட உசடயில் ஒரு கண்ணியம் இருக்க ரெண்டும் 

என்பசத எம்.ஜி.ஆர். விரும்பினோர். நடிசக என்ைோலும் 

அெளும் வபண் தோரன? அெருக்கும் மோனம் மரியோசத 

உண்டல்ைெோ? என்று எம் ஜி ஆர் கருதியசத இன்றும் 

நன்றிரயோடு நிசனவுகூர்கிைோர் அஞ்ைலிரதவி. 

அெர் குணச்சித்திர நடிசக 

பைம் பசடத்தென் படத்திற்கோக “கண் ரபோன ரபோக்கிரை 

கோல் ரபோகைோமோ” என்ை போட்டுக்கோன படப்பிடிப்பு நடந்த 

ரபோது அந்தப் போட்டு ஒரு கிளப் டோன்ஸ் என்பதோல் 

வைௌகோர் ேோனகிக்கு கோல்கள் வதரியும்படியோன குட்சட 

போெோசட த ப்பட்டது. வைட்டுக்கு ெந்த எம்.ஜி.ஆர். 

வைௌகோர் ேோனகியின் உசடசய போர்த்துவிட்டு 

கோஸ்டியூமச  அசழத்தோர். “அெர் கெர்ச்சி நடிசக அல்ை. 

குைச்சித்தி  நடிசக. அெருக்கு வபண் குழந்சதகள் உண்டு. 

இந்த டி ஸ் ரெண்டோம் உடம்சப மூடியிருக்கும்  உசட 
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வகோடுங்கள்” என்ைோர். பின்பு கணுக்கோல் ெச  வதோங்கும் 

நீண்ட போெோசடயும் ரமல் ைட்சடயும் அணிந்து வைௌகோர் 

ேோனகி நடித்தோர். போட்டு இன்றும் எம்.ஜி.ஆரின் புகழுக்கு 

எடுத்துக்கோட்டோக விளங்குகிைது. 

வெளியூர்களில் நடிசகயர்களுக்கு பாதுகாப்பு 

நோடகத்தில் நடிக்க நடிசகயச  வெளி ஊர்களுக்கு 

அசழத்துச் வைல்லும்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். மிகவும் கெனமோக 

இருப்போர். அெர்கள் வெளியில் ெ க் கூடோது  சிகர்களோல் 

வதோந்த வு எதுவும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடோது என்பதில் 

கெனமோக இருப்போர். எம்.ஜி.ஆர். சினிமோவில் நடிக்க 

ஆ ம்பித்த பிைகு தோன் தன் வபயரில் நோடக மன்ைம் ஒன்சை 

வதோடங்கினோர். அதில் அெருக்கு ரேோடியோக ஜி.ைகுந்தைோ 

நடிப்போர். அப்ரபோது நடிசகயர் ரகோவிலுக்கு ரபோகரெோ 

ஷோப்பிங் ரபோகரெோ எம்.ஜி.ஆர். அனுமதிக்க மோட்டோர். 

அெர்கசள கோரில் ஏற்றி அனுப்பிய பிைரக எம்.ஜி.ஆர். தன் 

கோச  எடுக்க வைோல்ெோர். 



Tamil Heritage Foundation International

[101] 

 

சினிமோவிலும் வெளிப்புை படப்பிடிப்புக்கு ரபோகும் ரபோது 

யோ ோெது தன் குழுவில் உள்ள வபண்கசள ரகலி வைய்தோல் 

அடித்து உசதத்து அந்த இடத்சத விட்டு அெர்கசள 

அப்புைப்படுத்திவிடுெோர். நடிசக என்ைோல் என்ன 

ரெண்டுமோனோலும் ரபைைோம் வைய்யைோம் என்பசத அெர் 

ஒருரபோதும் ஏற்றுக்வகோள்ளவில்சை. 

காஷ்மீரில் 

எம்.ஜி.ஆர். ைட்சுமி, மஞ்சுளோவுடன் கோஷ்மீர் நகர் வீதியில் 

இதயவீசைக்கோகப் படப்பிடிப்பு நடத்தியரபோது 

வபோதுமக்கள் படப்பிடிப்புப் பகுதிக்குள் ெ ோமல் இருக்க 

கயிறு கட்டியிருந்தனர். அசதயும் மீறி சிை இசளஞர்கள் 

உள்ரள புகுந்து வபண்களிடம் சில்மிஷம் வைய்தனர். 

எம்.ஜி.ஆர். உடரன நடிசககசள அருகில் இருந்த 

கசடக்குள் தள்ளி விட்டு ஷட்டச  இழுத்துவிட்டோர். 

அெர்கள் உள்ரள இருந்த ஒரு கண்ைோடி ெழியோக 

வெளிரய போர்த்தனர். அங்ரக எம்.ஜி.ஆர் அந்தக் கோலிப் 

பைங்கரளோடு மூர்க்கமோக ைண்சட 

ரபோட்டுக்வகோண்டிருந்தோர். சிறிது ரந த்தில் அெர்கள் 
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அசனெரும் அந்த இடத்சத விட்டு ஓடிவிட்டனர். 

‘எம்.ஜி.ஆர் படத்தில் ெருெசதப் ரபோைரெ  இந்த நிே 

ைண்சட இருந்தது’ என்கிைோர் ைட்சுமி. 

சமசூரில்  

கங்கோ வகளரி படத்தின் ஷூட்டிங் சமசூரில் நடந்தரபோது 

சிைர் அங்கிருந்த வேயைலிதோவிடம் ெந்து நீங்கள் 

கர்நோடகோவில் தோரன பிைந்தீர்கள் அதனோல் ‘கன்னடம் 

ெோழ்க, தமிழ் ஒழிக’ என்று வைோல்லுங்கள் என்று 

ெற்புறுத்தினர். வேயைலிதோ தமிழ் ஒழிக என்று வைோல்ை 

மறுத்துவிட்டோர். கூட இருந்த படப்பிடிப்புக் குழுவினர் 

ெற்புறுத்தியும் வேயைலிதோ வைோல்ைவில்சை. கன்னடர்கள் 

படப்பிடிப்பு நடத்தவிடமோட்ரடோம் என்று கைோட்டோ 

வைய்தனர். இந்த விஷயம் வதரிந்து அருகில் ரெறு ஊரில் 

ஷூட்டிங்கில் இருந்த எம்.ஜி.ஆர் அங்கு ெந்துவிட்டோர். 

இப்ரபோது படப்பிடிப்பு குழுவினர் அசனெரும் 

போதுகோப்போக உைர்ந்தனர். எம்.ஜி.ஆர் இங்குதோன் 
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இருக்கிைோர் அெர் போர்த்துக்வகோள்ெோர் என்று நம்பினர். 

வேயைலிதோவிடம் ரபசி ஆறுதல் கூறினோர். தக்க போதுகோப்பு 

நடெடிக்சககள் எடுக்கும்படி தயோரிப்போளருக்கு 

ஆரைோைசன ெழங்கினோர். 

ஒரு ைமயம் சமசூரில் எம்.ஜி.ஆரும் ைதோவும் நடிக்கும் 

கோட்சிகள் படமோக்கப்பட்டன. அப்ரபோது படப்பிடிப்பு 

இசடரெசள விடப்பட்டது. எம்.ஜி.ஆர். ைற்று தூ த்தில் 

அமர்ந்திருந்தோர். அசத கெனிக்கோத சிை ெோலிபர்கள் 

ைதோசெயும் மற்ை நடிசககசளயும் போர்த்து ஆபோைமோக 

ரபசி சிரித்தனர். இசத கெனித்த எம்.ஜி.ஆர் விச ந்து  

ெந்து அெர்கசள அடித்து உசதத்தோர். அநியோயம் 

நடக்கும்ரபோது ஸ்டண்ட்  நடிகர்கசள அசழத்து அடிக்கச் 

வைோல்ரெோம் என்று எம்.ஜி.ஆர் கோத்திருக்க மோட்டோர். 

எதிரிகள்மீது விழும் முதல் அடி அெர் அடியோகத்தோன் 

இருக்கும். அெர்கள் தம் ெோழ்நோளில் திரும்பவும் அந்தத் 

தப்சப வைய்ய நிசனக்கோத அளவுக்குப் போடம் 

புகட்டுெதில் அெர் ஒரு நிே ெோத்தியோர். 
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 ப்பானில்  

வெளியூர் வெளிமோநிைம் என்றில்சை வெளி நோடோக 

இருந்தோலும் எம்.ஜி.ஆர். நடிசகயரிடம் சில்மிஷம் 

வைய்பெர்கசள அடித்து உசதக்க தயங்கியரத இல்சை. 

ேப்போனில் எஃஸ்ரபோ 70-ல் உைகம் சுற்றும் ெோலிபன் 

படப்பிடிப்பு நடந்த ரபோது அங்கு ஒருெர் ைந்தி கைோசெ 

ரகலி வைய்தோர். ‘அெச  தன் கறுப்புக் கண்ைோடி ெழியோக 

தூ த்திலிருந்து கெனித்துெந்த எம்.ஜி.ஆர். அருகில் ெந்து 

பட்வடன்று அடித்தோர். அடி ெோங்கியெர் அங்கிருந்து ஓடிப் 

ரபோய்விட்டோர். இது வெளிநோடோயிற்ரை, ைட்டம் ஒழுங்குப் 

பி ச்ைசன ெருரமோ என்வைல்ைோம் ரயோசித்துப் போர்க்கோமல் 

அநியோயத்சதக் கண்டவுடன் ெழக்கம் ரபோை எம்.ஜி.ஆர். 
வபோங்கிவிட்டோர். அெர் நல்ை குைத்துக்கு எந்தப் 

பி ச்ைசனயும் ெ வில்சை மோைோக அடி ெோங்கியெர் தன் 

தெசை உைர்ந்து திரும்பி ெந்து மன்னிப்புக் ரகட்டோர். 

இதனோல்தோன் எம்.ஜி.ஆருடன் நடிக்கும்ரபோது நோங்கள் 

பயமின்றி போதுகோப்போக உைர்ரெோம்’ என்கிைோர் 

ஜி.ைகுந்தைோ. 

யாராக இருந்தாலும் கண்டித்தார் 

நடிசககளுக்குத் துன்பம் வகோடுப்பெர் யோ ோக இருந்தோலும் 

எம்.ஜி.ஆர். அெர்கசளக் கண்டிக்க தயங்கியரத இல்சை. 

ஓர் அசமச்ை ோல் தனக்குத் வதோல்சை என்று முசையிட்ட 

ஓர் இளம் நடிசகக்கு ஆத ெோக அந்த அசமச்ைச  

அசழத்துக் கண்டித்தோர்.  

நடிசககள் கண்ணியமோக நடத்தப்பட ரெண்டும் என்பதில் 

உறுதியோக இருந்த எம்.ஜி.ஆர், நடிகர்கள் வபண்களிடம் 

தெறு வைய்த ரபோது அசதக் கண்டிக்கத் தயங்கவில்சை. 

‘கல்லூரிப் வபண்களுக்கு ரபோசத மருந்து கைந்த 

குளிர்போனத்சதக் வகோடுத்து போலியல் ென்முசையில் 
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ஈடுபட்ட நடிகர் சுமன்’ மீது உரிய நடெடிக்சக எடுத்து 

அெருக்கு ஏழோண்டு சிசைத்தண்டசன கிசடக்கச் வைய்தோர். 

சுமனும் நடிகர்தோரன என்று எம்.ஜி.ஆர் அெருக்கு இ க்கம் 

கோட்டவில்சை ெோழ்க்சக வீைோகப் ரபோன இளம் 

வபண்களுக்கோக எம்.ஜி.ஆர். கெசைப்பட்டோர். நடிகன் 

என்ைோல் இளம் வபண்கசள மயக்கி அெர்கள் ெோழ்செச் 

சீ ழிக்கைோம் என்பசத எம்.ஜி.ஆர். ஏற்கவில்சை. 

நடிகருக்குக் கட்டுப்போடு மிகவும் அெசியம் என்பசத அெர் 

உைர்ந்திருந்தோர். 

ஆயிரம் ரூபாய் பந்தயம் 

ஒரு பட தயோரிப்பு நிறுெனம் எம்.ஜி.ஆச , தன் படத்துக்கு 

ஒப்பந்தம் வைய்தரபோது மூத்த தயோரிப்போளர் முக்தோ 

ஸ்ரீனிெோைன் ஒரு தகெசை வதரிவித்தோர். ‘இந்த நிறுெனம் 

அழகோன ைோகைமோன வபண்கசளக் கோட்டி கதோநோயக 

நடிகர்கசளக் கவிழ்த்துவிடும். உங்கசளயும் கவிழ்த்துவிட 

திட்டமிடுெோர்கள்’ என்ைோர். அதற்கு பதிைளித்த எம்.ஜி.ஆர், 

‘என்சன யோரும் அப்படிக் கவிழ்க்க முடியோது. எவ்ெளவு 

பந்தயம்’ என்ைோர். முக்தோவும் ‘ஆயி ம் ரூபோய்’ என்ைோர். 

இது நடந்து பை ெருடங்கள் கழித்து ஒரு ரமசடயில் முக்தோ 

இந்தச் ைம்பெத்சதச் வைோல்லி, ‘எம்.ஜி.ஆர் மிகுந்த 

கட்டுப்போடு உசடயெர் அெச  யோரும் கவிழ்க்க 

முடியோது’ என்ைோர். எம்.ஜி.ஆர். உடரன அெச  ஆழமோக 

போர்த்தோர். முக்தோ, ‘என்னண்ரை’ என்ைோர். ‘அந்த ஆயி ம் 

ரூபோய் எங்ரக’ என்ைோர் எம்.ஜி.ஆர். கூட்டம் வெடித்துச் 

சிரித்தது.  

கடசம கண்ணியம் கட்டுப்பாடு 

எம்.ஜி.ஆர் தோன் ைோர்ந்திருந்த திச யுைகில் நடிசகயரின் 

கண்ணியத்சதக் கோப்பசத தன் கடசமயோகக் கருதினோர். 

அெர்களுக்கு எந்தப் பி ச்ைசனயோக இருந்தோலும் அெற்சை 
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தன்னோல் முடிந்தெச  தீர்த்துசெத்தோர். இவ்ெோறு 

எம்.ஜி.ஆர். படத்திலும் நிே ெோழ்விலும் வபண்களிடம் 

கண்ணியத்ரதோடு நடந்து வகோண்டதோல் வபண்கசள அெர் 

தோய்க்குைம் என்று அசழத்தரபோது மக்கள் அசத நம்பி 

ஏற்றுக்வகோண்டனர். எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சியில் அ சுப் 

பணியோளர் முதல் ரபருந்து ஓட்டுநர், நடத்துநர் ெச  

வபண்கசளத் தோய்க்குைம் என்ரை அசழத்தனர், மதித்தனர். 

கோெல் நிசையத்திலும் வபண்கள் அளிக்கும் புகோர்கள் 

உடனுக்குடன் கெனிக்கப்பட்டன. நடிசகயருக்கும் ைரி 

ைோதோ ைப் வபண்களுக்கும் ைரி எங்வகங்கு அக்கி மங்கள் 

நடக்கிைரதோ அங்ரக நோன் ெந்து இ ட்சிப்ரபன் என்று 

கூறிய கண்ை ப மோத்மோெோக எம்.ஜி.ஆச க் கருதியதில் 

வியப்வபோன்றும் இல்சை. 
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9. எம்.ஜி.ஆர். ெருசகயில் ரசிசககளின் ஆர்ெம் 

‘எம்.ஜி.ஆர் ெருசக என்பது, எல்ரைோருக்கும் மகிழ்ச்சி 

அளிப்பது' எனச் வைோல்ெசதவிட,  சிகர்களுக்கோன 

திருவிழோ என்றுதோன் வைோல்ைரெண்டும். நோங்கள், 

மதுச யின் பி தோன ைோசையில் குடியிருந்ரதோம். அந்த 

ெழியோகத்தோன் அெர் தங்கியிருக்கும் போண்டியன் 

ரஹோட்டல் மற்றும் ைர்க்கியூட் ஹவுஸுக்குப் ரபோய் 

ெருெோர். எம்.ஜி.ஆர் மதுச க்கு ெந்துவிட்டோல், எங்கள் 

மனம் துள்ளும். ஆண்கள், வபண்கள் என அசனெரும் 

அெருசடய அன்சைய நிகழ்ச்சி விெ த்சதக் ரகட்டுத் 

வதரிந்துவகோண்டு, அதற்ரகற்ப தங்களின் பணிகசள 

ெச முசைப்படுத்திக்வகோள்ெர்.  எம்.ஜி.ஆர் அந்தச் ைோசை 

ெழியோக ெரும் - ரபோகும் ரந ங்களில் அெச ப் 

போர்ப்பதற்கோக தங்கசளத் தயோர்படுத்திக்வகோள்ெர். 

எந்தப் பக்கம் உட்காருொர் எம்.ஜி.ஆர்? 

எம்.ஜி.ஆர் கோர் ஓட்டுநருக்கு அருகில் உட்கோ  மோட்டோர். அெர் 

பின் இருக்சகயில்  இடதுபுைம் மக்கள் தன்சனப் போர்க்க 

ெைதியோக உட்கோர்ந்து கும்பிட்டபடிரயோ, டோட்டோ 

கோட்டியபடிரயோ ரபோெோர். இதில் என்ன விரைஷம் 

என்கிறீர்களோ? எம்.ஜி.ஆர் போண்டியன் ரஹோட்டலுக்குப் 

ரபோகும்ரபோது எங்கள் வீட்டுப் பக்கமோக உட்கோர்ந்திருப்போர். 

எங்கள் வீடு இருக்கும் பகுதியில் சுமோர் 17 வீடுகள் இருந்தன. 

அடுத்த இ ண்டு வதருக்களிலும் அரத மோதிரி பத்து 

பதிசனந்து வீடுகள் இருந்தன. ஏைத்தோழ அசனெரும் 

எம்.ஜி.ஆச ப் போர்க்க நசடபோசதயில் குழுமிவிடுெர். இதில் 

எங்கள் வதருக்கோ ர்கள் எம்.ஜி.ஆர். எந்தப் பக்கம் உட்கோர்ந்து 

இருக்கிைோர ோ, அந்தப் பக்கம் ரபோய் நின்று அெச ப் போர்க்க 

ஆெைோகச் வையல்படுெோர்கள். 
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சபைட் ெண்டி, சை ன் ைத்தம் எல்ைோம் வைன்ைபிைகு, 

எம்.ஜி.ஆர் கோர் ெரும் ரந த்தில், ஒருத்தி 

சகப்பிள்சளரயோடு ர ோட்சடக் கடந்து ஓடுெோள். 

போதுகோப்புக்கு நிற்கும் ரபோலீஸ்கோ ருக்கு உயிர  

ரபோய்விடும். அடுத்து அெளின் சிறிய பிள்சளகள் இருெர் 

ஓடுெோர்கள். அதோெது இப்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். போண்டியன் 

ரஹோட்டல் அல்ைது ைர்க்கியூட் ஹவுஸில் இருந்து 

புைப்பட்டு வைல்ைப்ரபோகிைோர். அதனோல் அெர் அந்தப் 

பக்கம் அமர்ந்து எதிர் நசடபோசதயில் 

இருப்பெர்கசளத்தோன் போர்க்க ெோய்ப்பு அதிகம். எனரெ, 

ஆண்களும் வபண்களும் இந்த ஞோபகம் ெந்தவுடன் இந்த 

பிளோட்போ த்திலிந்து அந்த பிளோட்போ த்துக்கு ஓடுெோர்கள். 

ஒருமுசை கன்னியோகுமரிப் பகுதிசயச் ரைர்ந்த இளம் 

ரபோலீஸ் ஒருெர் பந்ரதோபஸ்துக்கு ெந்திருந்தோர். அெருக்கு 

‘சி.எம் ெர்ை ரந த்தில் இந்தப் வபண்கள் ஏன் இங்கும் 

அங்கும் ஓடுகிைோர்கள்?’ என்று புரியவில்சை. மக்களின் 

ஆர்ெத்சத அெ ோல் புரிந்துவகோள்ளரெ இயைவில்சை. 

‘எங்கு இருந்து போர்த்தோலும் எம்.ஜி.ஆர்-தோரன!’ என அெர் 

நிசனத்தோர். முடிந்தெச  அருகில் இருந்து போர்க்கும் 

மனதிருப்தி, வதோசைவில் இருந்து போர்க்கும்ரபோது 

கிசடக்குமோ என்பது அந்த ரபோலீஸ்கோ ருக்குப் 

புரியவில்சை. வபண்களிடம் திட்டு ெோங்கினோர். 

இரவில் ெரும்  எம்.ஜி.ஆர். 

ரதர்தல் பி ைோ ப் பணிகளில் எம்.ஜி.ஆர். ஈடுபடும்ரபோது, 

இ வு இ ண்டு மூன்று மணிக்குக்குத்தோன் இருப்பிடம் 

திரும்புெோர். ெயதோனெர்களும் இசளஞர்களும் பத்து 

பதிவனோரு மணி ெச  ரபசிக்வகோண்டு இருப்போர்கள். ‘ைரி, 

ரபோய் தூங்குரெோம். அெர் ெரும்ரபோது ெருரெோம்!’ என்று 

வைோல்லிக்வகோண்ரட தூங்கப் ரபோய்விடுெோர்கள். 
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மக்கள் ஆழ்ந்து உைங்கும் ரெசளயில் திடீவ ன சை ன் 

ஒலிக்கும். அவ்ெளவுதோன், ரைசைசய ரமலிலும் 

ரதோளிலும் அள்ளிப் ரபோட்டுக்வகோண்டு வபண்கள் 

ஓடிெருெோர்கள். அப்படி ஒரு ப ப ப்பு. அம்மோரெோடு 

தூங்கும் சகக்குழந்சதகசள அப்படிரய சகயில் 

ஏந்திக்வகோண்டு ெந்து நிற்போர்கள். இெர்கள் ஓடி ெந்ததில் 

மற்ை பிள்சளகளும் மோமியோர் மோமனோர்களும் 

விழித்வதழுந்து தட்டுத் தடுமோறி ெந்துவிடுெோர்கள். 

பிளோட்போ த்துக்கு ெந்த பிைகு, ரைசை  விக்சகசயச் 

ைரிவைய்து சீசைசய இழுத்துக்கட்டிக்வகோள்ெோர்கள். 

குழந்சதகசள இடுப்பில் செத்துக்வகோள்ெோர்கள். 

எம்.ஜி.ஆருக்குத் வதரியும், இங்கு நம்  சிகர்கள், 

அபிமோனிகள் நிற்போர்கள் என்பது.  சிை மீட்டர் 

வதோசைவிரைரய கோருக்குள் சைட் ரபோடப்படுெசதப் 

போர்க்கைோம். இங்கு நிற்கும்  சிகர் ஒருெர், ‘எம்.ஜி.ஆர். 

ெோழ்க’ என்று ரகோஷம்ரபோடுெோர். எம்.ஜி.ஆரும் 

சிரித்தபடிரய சகசய அசைத்துச் வைல்ெோர். 

அப்பாடா... பார்த்துவிட்ஜடாம்! 

‘எம்.ஜி.ஆச ப் போர்த்தோகிவிட்டது. இனி 

தூங்கப்ரபோகைோரம!’ என்று வபண்கள் வீட்டுக்குப் ரபோக 

மோட்டோர்கள். உடரன கைென்மோச  கோபி ெோங்கி ெ ச் 

வைோல்ெோர்கள். அந்தப் பகுதியில் கோபி கசடகள் இ வு 

இ ண்டு இ ண்டச  மணி ெச  திைந்திருக்கும். பிைகு, 

அதிகோசை நோன்கு மணிக்குத் திைந்துவிடும். அதுவும் 

எம்.ஜி.ஆர். ெந்திருக்கிைோர் என்ைோல், அெர் 

ரஹோட்டலுக்குத் திரும்பிப் ரபோகும் ெச  திைந்துதோன் 

இருக்கும். இனி சில்ெர் தூக்குெோளிசய எடுத்துக்வகோண்டு 

இ ண்டு மூன்று ரபர் கோபி ெோங்கி ெருெோர்கள். அசத 

ஆளுக்கு அச  டம்ளர் ஊற்றிக் குடிப்போர்கள். அச  மணி 

ரந ம் எம்.ஜி.ஆச ப் பற்றிப் ரபசிக்வகோண்டிருப்போர்கள். 
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பிைகு, ‘அெர் தூங்கட்டும் கோசையில் ெருெோர் போர்ப்ரபோம்’ 
என்று வைோல்லிவிட்டு, தூங்கப் ரபோய்விடுெோர்கள். 

இவ்ெோைோக மதுச க்கு ெரும் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ெோ ம் 

ெச கூட இருப்போர். அந்த ெோ ம் முழுக்க மதுச  

மக்களுக்கு உற்ைோகமும் ப ப ப்பும் வதோற்றிக்வகோள்ளும். 

அந்தச் ைோசையில் ரநருஜி, கோம ோேர், இந்தி ோ கோந்தி, 

ைஞ்சீெ வ ட்டி, பக்ருதீன் அலி அகமது, ரநப்போளத்து  ோேோ, 

தோரன கோர் ஓட்டிவகோண்டு ெந்த  ோஜீவ் கோந்தி, அண்ைோ, 

கசைஞர், வேயைலிதோ எனப் பைச யும் போர்த்திருந்தோலும் 

எம்.ஜி.ஆரின் ெருசக மட்டுரம வீட்டு விரைஷம்ரபோை 

கைகைப்போக இருக்கும். 

‘அடிசமப்வபண்’ திசரப்பட விைாவுக்கு ெந்த எம்.ஜி.ஆர் 

‘அடிசமப்வபண்’ படம் சிந்தோமணியில் வெளியிடப்பட்டு 

வெற்றிநசடரபோட்டது. அப்ரபோது எம்.ஜி.ஆர். மதுச க்கு 

ெருசக தருெதோக வைய்தி ெந்தது. எம்.ஜி.ஆருடன் நடித்த 

மற்ை கசைஞர்களும் ரமசடயில் ரதோன்றுெோர்கள் என்பது 

வதரிந்ததும், எல்ரைோரும் வேயைலிதோசெப் போர்க்கத் 

தயோ ோனோர்கள். ரம தினத்தன்று (1969) வெளியோன இந்தப் 

படம், 25 ெோ ங்கள் ஓடிய பிைகு அக்ரடோபர் 22 அன்று 

வெற்றி விழோ வகோண்டோடப்பட்டது. எம்.ஜி.ஆர்., விமோன 

நிசையத்திலிருந்து நீை நிை ரெனில் ெந்துவகோண்டிருந்தோர். 

புஷ்குல்ைோ செத்த எம்.ஜி.ஆர்.,  பச்சையும் இல்ைோமல் 

நீைமும் இல்ைோமல் ஒரு கைரில் ரைசை கட்டி தசையில் 

பன் வகோண்சட ரபோட்ட வேயைலிதோ, அெருக்குப் 

பின்னோல் பண்டரிபோய் ஆகிரயோர் ரெனில் 

ெந்துவகோண்டிருந்தனர்.  

வ யலலிதாசெப் பார்த்ஜதாம் 

‘அடிசமப்வபண்’ விழோவுக்குப் பிைகு எம்.ஜி.ஆர். 
முதைசமச்ை ோகி வேயைலிதோசெ ைத்துைவுத் திட்டத்தில் 
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ஈடுபடுத்திய ைமயம். வெள்சள நிைத்தில் கட்சி போர்டர் 

ரபோட்ட ரைசை அணிந்து எங்கள் பகுதி ெழியோக ஒருநோள் 

கோரில் வைன்ைோர். அப்ரபோது அெச  நன்ைோகப் போர்த்ரதோம். 

அெர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த வையின் ‘வெள்ளி’ என சிைர் 

வைோல்ை, படித்த இசளஞர் ஒருெர் ‘அது பிளோட்டினம் 

தங்கத்சதவிட விசை அதிகம்’ என்ைோர். எம்.ஜி.ஆச ப் 

போர்த்த மகிழ்ச்சிரயோ மன நிசைரெோ இல்சை. ஒருவித 

பயமும் அந்நியத்தன்சமயும் ஏற்பட்டன. வேயைலிதோ, 

கோருக்குள் சககுவித்து கும்பிட்டபடி உட்கோர்ந்திருந்தோர். 

எம்.ஜி.ஆர் மோதிரி கோர் சைடில் நின்ைெர்கசளப் போர்க்கரெோ 

சக அசைக்கரெோ இல்சை. அது, அன்று எங்கள் 

பகுதியின ோல் வபரிதும் விமர்சிக்கப்பட்டது. “அந்தப் 

புண்ணியெோன்  ோத்திரி எந்ரந மோனோலும் முழிச்சு, 

சகசயக் கோட்டிட்டுப் ரபோெோரு. இது என்ன திரும்பிக்கூட 

போர்க்க மோட்ரடங்குது!” என்று ரபசினர். 

குங்குமப்வபாட்டு செத்த எம்.ஜி.ஆர். 
எம்.ஜி.ஆர். ெரும்ரபோது அெச ப் போர்க்கும் பைருக்கும் 

‘அெச ப் போர்த்துவிட்ரடோம்!’ என்ை மகிழ்ச்சியும் மனதுக்குள் 

ஒரு துள்ளலும் ஏற்படுரம தவி , என்ன போர்த்ரதோம், அெர் 

கறுப்போ சிெப்போ, என்ன ைட்சட ரபோட்டிருந்தோர், என்ன 

ெோட்ச் கட்டியிருந்தோர் என்வைல்ைோம் வதரிெது கிசடயோது. 

அது ஒரு வதய்ெ தரிைனம். என்ன போர்த்ரதோம் என்பது 

வதரியோது. ஆனோல், போர்த்துவிட்ரடோம் என்ை ப ெைம் 

ரதோன்றும். அது ஒரு மனநிசைசெத் தரும். 

இதில் நடுெயதுப் வபண் மட்டும் ைற்று வித்தியோைமோனெர். 

அெர் திருமைத்துக்கு முன்பு சிெோஜி  சிசக. அெர் அப்போ ஒரு 

கோங்கி ஸ்கோ ர். ஆனோல், கைெர் எம்.ஜி.ஆர்  சிகர். 

கைெர ோடு ரைர்ந்து வமள்ள வமள்ள ஒவ்வெோரு எம்.ஜி.ஆர். 
படமோகப் போர்த்து எம்.ஜி.ஆர். ப்ரியர் ஆகிவிட்டோர். 

இதற்கிசடரய எம்.ஜி.ஆரும் முதைசமச்ை ோகிவிட்டோர். இெர் 
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கைெரும் கட்சிப் வபோறுப்புக்கு ெந்துவிட்டோர். எனரெ, 

இந்தப் வபண் எம்.ஜி.ஆச  ‘வபரியோம்பிசள’ என்றுதோன் 

அசழப்போர். வபயர் வைோல்ைவும் பதவிசய செத்தும் 

குறிப்பிட மோட்டோர் 

இந்த நடுெயதுப் வபண் சிை ைமயம்  ‘எம்.ஜி.ஆர். 
வெற்றிசை ரபோட்டிருக்கிைோர். ெோவயல்ைோம் 

சிெந்திருக்கிைது’ என்போர். சிை ைமயம் ‘வபரியோம்பிசள 

வநற்றியில் குங்குமம் செத்திருக்கிைோர்’ என்போர். 

மற்ைெர்கள் ‘ஐயய்ரயோ... அசத கெனிக்கவில்சைரய!’ 
என்பர். ஒருரெசள இெர் சிெோஜி  சிக ோக இருந்து 

எம்.ஜி.ஆர்’  சிகர் ஆனதோல், இெ ோல் மட்டுரம இப்படி 

கெனிக்க முடிந்தரதோ என்னரெோ என்ை ைந்ரதகம் 

பைருக்கும் இருந்தது. மதுச  மீனோட்சி அம்மன் ரகோயில் 

தக்கோர் வி.என்.சிதம்ப ம் வைட்டியோர், எம்.ஜி.ஆர். மதுச  

ெரும்ரபோது மீனோட்சி அம்மன் ரகோயிலின் ஸ்தோனிகபட்டர் 

விமோன நிசையத்தில் அெருக்கு பூ ைக் கும்பமரியோசத 

வைலுத்தி திருவிசளயோடல் பு ோைத்திலிருந்து... 

மல்குக ஜெதஜெள்வி ெைங்குக சுரந்து ொனம் 

பல்குக ெளங்கள் எல்லாம் பரவுக அறங்கள் இன்பம் 

நல்குக உயிர்கட்வகல்லாம் நான்மசறச் சைெம் ஓங்கிப் 

புல்குக உலகவமல்லாம் புரெலன் வைங்ஜகால் ொழ்க  

என்ை போடசைப் போடி ெோழ்த்தி, வநற்றியில் குங்குமம் 

இடுெோ ோம். அந்தக் குங்குமத்துடன் எம்.ஜி.ஆர் ெந்திருக்கைோம். 

இெற்சைப் படித்த பிைகு, எம்.ஜி.ஆரின் வநற்றியில் குங்குமம் 

இருக்க ெோய்ப்பு இருந்ததோக உைர்ந்ரதன். 

வெற்றிசல ஜபாட்டு ொய் சிெந்த எம்.ஜி.ஆர். 
‘எம்.ஜி.ஆர்., வெற்றிசை ரபோடுெோ ோ... மோட்டோ ோ?’ என்ை 

கருத்து எங்களிடம் இருந்ததோல், அந்த நடுெயதுப் வபண் 
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கூறியசத பைரும் அப்ரபோது மறுத்துப் ரபசினர். எம்.ஜி.ஆர் 

ஒருமுசை ைோப்போடு ஜீ ணிக்கரெண்டி வெற்றிசை 

ரகட்டிருக்கிைோர். அப்ரபோது ெழியில் ஒரு வபண் 

வெற்றிசை விற்ைசதப் போர்த்தெர்கள், அந்த அம்மோவிடம் 

வைன்று ‘எம்.ஜி.ஆருக்கு வெற்றிசை ரெண்டும்’ என்று 

ரகட்டிருக்கிைோர்கள் . அந்த அம்மோ கோசு ெோங்க மறுத்தும், 

சகயில் ஐந்து ரூபோசயக் வகோடுத்துவிட்டு வெற்றிசை 

ெோங்கிக் வகோடுத்திருக்கிைோர்கள். இந்தச் ைம்பெத்சதப் 

படித்த பிைகு, ‘அெருக்கு வெற்றிசை ரபோடும் பழக்கம் 

இருந்தது. அதனோல் அன்றுகூட அெர் வெற்றிசை 

ரபோட்டிருக்கைோம்’ என்று என் மனம் அசமதி அசடந்தது. 

எம்.ஜி.ஆரின் சகராசி 

எங்கள் பகுதிசயச் ரைர்ந்த இரு ைரகோத ர்கள், அக்கோள் 

தங்சகசய திருமைம் வைய்துவகோண்டு அசைெ உைெகம் 

ஒன்சை நடத்திெந்தனர். அந்தப் வபண்களில் இசளயெர் 

எம்.ஜி.ஆர்  சிசக. அெர் எம்.ஜி.ஆருடன் சக குலுக்க 

ரெண்டும் என்று தன் கைெரிடம் தன் ஆசைசயத் 

வதரிவித்தோர். அெரும் ைரிவயன ஒப்புக்வகோண்டு, 

எம்.ஜி.ஆர். ெரும் போசதயில் அெர் கோரின் ரெகம்  

குசையும்படி தன் பணியோளர்கசளக் கூட்டமோக நிற்குமோறு 

வைோல்லிவிட்டோர். எம்.ஜி.ஆர் ெந்தோர். கூட்டமோக 

நின்ைெர்கள், எம்.ஜி.ஆரின் கோருக்கு அருகில் ஓடினர். 

இந்தப் வபண்ணும் கூடரெ ஓடிவைன்று கோருக்குள் இருந்த 

எம்.ஜி.ஆரிடம் சக வகோடுத்தோர். எம்.ஜி.ஆர் 

சிரித்துவிட்டோர். இந்தப் வபண்ணுக்கோகத்தோன் இந்த  கசள 

என்பது அெருக்குப் புரிந்துவிட்டது. இந்தப் வபண் சக 

வகோடுத்ததும் அந்தப் பணியோளர்கள் விைகி 

நின்றுவிட்டனர். எம்.ஜி.ஆர் சக ோசி, இன்று அெர்கள் 

உைெகம் மதுச யிரைரய டோப் உைெகமோக இருக்கிைது. 

மதுச யின் நவீன அசடயோளங்களில் ஒன்ைோகிவிட்டது. 
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எம்.ஜி.ஆரிடம் ஓர் ஆசை 

ஒரு வபண்ணின் தோயோர் மட்டுமல்ை, அெர் குடும்பரம  

எம்.ஜி.ஆர்  சிகர்கள்தோன்.  அெர்களும் எங்கள் 

பகுதியில்தோன் குடியிருந்தனர். இந்தப் வபண்ணின் 

ைரகோத ர் மற்றும் கைெரும் எம்.ஜி.ஆர்  சிகர்கரள. இந்தப் 

வபண்ணின் முதல் குழந்சதக்கு எம்.ஜி.ஆரின் அம்மோ 

வபய ோன ‘ைத்யோ’ என்பசதச் சூட்டியிருந்தனர். 1972-ம் 

ஆண்டுக்குப் பிைகு பிைந்த வபண் குழந்சதகளில் பைருக்கு 

‘ைத்யோ’ என்று வபயர் சூட்டியிருப்பர். 

ஒருநோள் எம்.ஜி.ஆர். மதுச  ெந்தரபோது இந்தப் வபண்ணின் 

கைெர் தன் மசனவியிடம் ‘ெோ, நோம் எம்.ஜி.ஆச ப் போர்த்து 

நம் ைத்யோசெ அெரிடம் வகோடுத்து ெோழ்த்து வபைைோம்’ 
என்ைோர். இந்தப் வபண்ணும் குழந்சதசயத் தூக்கிக்வகோண்டு 

கைெருடன் கிளம்பினோர்.  அப்ரபோது அெர் மனம் ைைனமற்று 

இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர் தன் அசையில் பை கட்சிக்கோர்கள் சூழ, 

ஒளி வபோருந்திய முகத்துடன் இருந்தோர். அெச  வநருங்கியதும் 

இந்தப் வபண்ணுக்கு அந்தச் சூழ்நிசைரய மைந்துவிட்டது. 

குழந்சத ைத்யோசெ எம்.ஜி.ஆர் கோைடியில் ரபோட்ட அந்தப் 

வபண், எம்.ஜி.ஆச  அப்படிரய கட்டிப்பிடித்துக் வகோண்டோர். 

கண்கசள மூடிக்வகோண்டோர். வெகுரந ம் அப்படிரய 

இருந்தோர். யோர் விைக்கினோர்கள். யோர் வீட்டுக்கு அசழத்து 

ெந்தோர்கள் என அெருக்கு ஒன்றுரம வதரியவில்சை. 

வீட்டுக்கு ெந்ததும், ஏரதோ பித்து பிடித்ததுரபோல் இருந்தோர். 

ஒரு ெோ ம், பத்து நோள் கழித்துதோன் இயல்பு நிசைக்குத் 

திரும்பினோர். அெருக்கு அப்ரபோதும் வபரிய கெசை, 

‘எம்.ஜிஆச க் கட்டிப்பிடித்ரதோரம, அப்படிரய அெச த் 

தூக்கி ஆைெட்டம் சுற்றியிருக்கைோரம!’ என்று. 

எம்.ஜி.ஆச ப் பற்றி யோர் அெரிடம் ரபசினோலும், இந்தச் 

ைம்பெத்சதச் வைோல்லி மோய்ந்துரபோெோர். 






