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நூல் விெரம் 

நூல் வரிலச : தவற்றித்திருமகன் எம்.ஜி.ஆர்  

  நூல்வரிலச – 9 

நூலின் தபயர் : வெற்றிப் படிக்கட்டில்  
  நாட ாடி மன்னன் - I 

ஆசிரியர் : முலனவர் தச. இைாஜேஸ்வரி 

முன் பின் முகப்பு 

  அட்லை அலமப்பு : தச. மீனாட்சி 

பதிப்பாளர் : சந்திஜைாதயம் பதிப்பகம் 

  3/462 முதல் மாடி,  

  கம்பர் 2வது ததரு, 

  கம்பர் சாலை, தினமணி நகர்,  

  மதுலை – 625 018 

  ததாலைஜபசி எண் : 7010997639 

பதிப்பு : முதல் (மார்ச் 2019) 

தமாழி :  தமிழ் 

பக்கங்கள் : 163 

விலை : 200 
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மனித ஜநய ஜசலவக்காக பிரிட்டிஷ் இளெரைர் 

ைார்லசின் சிறப்பு அலைப்லப தபற்று 

அவஜைாடு விருந்துண்ணும் உயர் தகுதி தபற்ற 

அண்ணா திமுகவின் முதல் தியாகி 

எம்.ஜி.ஆரின் உண்லம வாரிசு சைசதயார் 

அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். 
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அன்பு காணிக்சக 

 

 

 

ஒலிக்கிறது ‘உரிசமக்குரல்’ 

பத்திரிக்லகயின் ஆசிரியர்  பி.எஸ்.ராேு 

அவர்களுக்கு அன்பு காணிக்லக. 
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நூலாசிரியர் பற்றி 

முலனவர்.       

தச. இைாஜேஸ்வரி தமாழி 

தபயர்ப்பியல் துலறயில் 

முலனவர் பட்ைம் 

தபற்றவர். புைலம, 

தசந்தமிழ், வளர் தமிழ், 

ஓங்கு தமிழ் நா.வா.வின் 

ஆைாய்ச்சி ஜபான்ற 

ஆய்விதழ்களில் 

ஆய்வுக்கட்டுலைகள் 

தவளியிட்ைார். 1988 முதல் தமிழ் ஆங்கிை 

தமாழிதபயர்ப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.  

Indian Women–Changes and Challenges, Urban Theology, 

Vaigai Paripatal, Eco Vision and Mission, Neuro 

Ophthalmology Articles  ஜபான்ற பனுவல்கலள தமிழில் 

தமாழிதபயர்த்துள்ளார். தஞ்லசலயச் ஜசாோ்ந்த தமிழ் 

இைக்கியச் தசம்மல் முத்தமிழ் விரும்பியின் இைண்டு 

கவிலத நூல்கலள Shade of the Floworing Tree, Songs of 

Dryness  என்ற தலைப்புகளில் தமாழி 

தபயர்த்துள்ளார். இந்நூல்கலள தசன்லன எமைால்டு 

பதிப்பகம் தவளியிட்டுள்ளது.  

1993இல் ஆசியவியல் ஆய்வியல் 

நிறுவனத்தில் இலணப் பதிப்பாசிரியைாகப் [Associate 

editor] பணயாற்றினார். அப்ஜபாது ேப்பானிய 

தமாழிலய தமிழில் கற்பது எளிது என்பலத அறிந்து 

அதற்கான நூல் உருவாக்கும் பணியில் ேப்பானியப் 

தபண்  யூஜகா ஃபுகுஜைாயியுைன் இலணந்து 

தசயல்பட்ைார். அந்த நூல் இன்று மூன்று 

பாகங்களாக தவளி வந்துள்ளது. அங்கு தவளிநாட்டு 

மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ் 

மாணவர்களுக்கு ேப்பானிய தமாழி இைக்கணம் 
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கற்பித்தார். யுக்ஜகா சான்  அம்மாணவர்களுக்கு 

ஒலிப்பயிற்சி அளித்தார். 

1987 முதல் எபிஜையம் - தமிழ் அகைாதி; கிஜைக்கம் - 

தமிழ் அகைாதி உருவாக்கத்திற்காக மக்கள் கல்வி 

அறக்கட்ைலளயின் இயக்குனர் மலற திரு. இைாபின்சன் 

ஜைவி ஐயா அவர்களுைன் இலணந்து பை ஆண்டுகள் 

தீவிைமாக பணியாற்றினார். ஈஜைாடு மகளிர் கலை, 

அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சி ஸ்ரீமத் ஆண்ைவன் கலை, 

அறிவியல் கல்லூரி, மதுலை அதமரிக்கன் கல்லூரி 

ஜபான்றவற்றில்  சிை ஆண்டுகள் தமிழ் 

விரிவுலையாளைாகப் பணியாற்றினார். 

2000இல் மதுலையில் அதமரிக்காவின் 

விஸ்கான்சின் பல்கலைக்கைக மாணவர்களுக்கு 

தமிழ் கற்பித்தார். அப்ஜபாது தவளிநாட்ைவருக்கு 

தமிழ் கற்பிக்க பாை நூல் ஒன்லற உருவாக்கினார். 

அைவிந்த் கண் மருத்துவமலனயில் தமாழி 

தபயர்ப்பாளைாகவும் தமிழ் ஆசிரியைாகவும் 

பணியாற்றியஜபாது அங்கு வந்த தவளி மாநிைம் 

மற்றும் தவளிநாட்லைச் ஜசர்ந்த  கண் 

மருத்துவர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்க Tamil for Non-Tamils 

என்ற  பாை நூலை உருவாக்கினார். இன்றும் அந்த 

பாை நூல் அங்கு பயன்பாட்டில் உள்ளது. அது ஜபாை 

அங்கு தசவிலியர் பயிற்சி தபறும் இளம் 

தபண்களுக்கு ஆங்கிைம் கற்பிக்க Easy English என்ற  

ஆங்கிைப் பாை நூலை உருவாக்கினார். மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தில் தவளிமாநிைத்தவருக்கும் 

தவளி நாட்ைவருக்கும் ஆங்கிைமும் தமிழும்  

கற்பித்தார்.  மதுலை உயர் நீதிமன்றத்தில்  

வைக்கறிஞர்களுக்கு ஆங்கிைப் பயிற்சி அளித்தார். 

தமிழ் கற்கும் தவளிநாட்டு மாணவர்களுக்காக  

தசன்ட்ைர் ஃபார் ஜைங்குஜவஜ் ஸ்ைடீஸ் என்ற 

தபயரில் தனி லமயம் ஒன்லற அலமத்து 
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அவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பித்தார். திைாவிை இயக்கப் 

பாைம்பரியத்தில் வந்ததனால் இவர் திமுக, அதிமுக 

வைைாறு குறித்து அறிந்திருந்தார். குறிப்பாக 

எம்.ஜி.ஆர் பற்றிய தகவல்கலள நிலறய ததாகுத்து 

லவத்திருந்தார். தமிழ்க்  கலையும் பண்பாடும் பற்றிக் 

கற்பிக்கும்ஜபாது தமிழ்நாட்டில் ஜமலைத்தமிழ், 

ஜமலை நாைகம், திலைப்பைம் ஆகியன அைசியலை 

உருவாக்கியவிதம் பற்றியும் விளக்கினார். அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். அைசியல் தலைவைான விதம் குறித்து 

ஜமலும் அறிய அதமரிக்க மாணவர்கள் மிகுந்த 

ஆர்வம் காட்டினர். அவர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

பைங்கலளப் பார்க்க திலையைங்குக்கு அலைத்துச் 

தசன்றார். திலை அைங்கில் ைசிகர்கள் காட்டிய 

ஆர்வமும் ஆர்ப்பரிப்பும் கண்டு ஜகட்டு வியந்து 

ஜபாய் எம்.ஜி.ஆர். குறித்து சிை மாணவர்களும் 

ஜபைாசிரிலய ஒருவரும் ஆைாய்ச்சி தசய்ய 

ததாைங்கினர். அவர்களின் ஆர்வம் கண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். தகவல் லமயம் ஒன்லறத் ததாைங்கி 

அவர் குறித்த நூல்கலளயும் அவைது பைங்கலளயும் 

ஜசகரித்து லவத்தார். பின்னர் அதமரிக்க மாணவர்கள் 

இந்தியாவுக்கு வருவது குலறந்ததால் இத்திட்ைம் 

ததாைர்ந்து தசயல்பை முடியவில்லை.  

எம்.ஜி.ஆர் பற்றி  ஒப்பலனயும் ஒரிஜினலும் 

எம் ஜி ஆர். 100 என்ற தலைப்பில் விகைன்.காமில் 

முப்பது கட்டுலைகள் தவளியிட்ைார். அதன் 

ததாைர்ச்சியாக கனைாவில் இருந்து வரும் 

www.tamilauthors.com என்ற இலணய இதழில் 

“எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜீவ நதி” என்ற தபயரில் 16 

கட்டுலைகலள தவளியிட்ைார். அதலனத்  ததாைர்ந்து 

“தபண்கள் ஜபாற்றும் தபருந்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்.” 

என்ற தபயரில்  21 கட்டுலைகலள தவளியிட்ைார். 

“எம்.ஜி.ஆரின் திலைப்பைப்பாைல்கள்” என்ற 

தலைப்பில் புதிய கட்டுலை ததாைலை இப்ஜபாது 
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ததாைங்கியிருக்கிறார்.  எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர் 

மன்றங்களின் தனித்தன்லம குறித்து ஒரு நூல் 

எழுதும் முயற்சியில் தகவல்கலள திைட்டி வருகிறார். 

எம்.ஜி.ஆர். பற்றி நூறு நூல்கள் எழுத ஜவண்டும் 

என்பது இவர் இைட்சியம். தற்ஜபாது எட்டு நூல்கள் 

தவளியிட்டுள்ளார். அலவ:  

1. தவற்றித்திருமகன் என்ற தபயரில் 

ததாைங்கும் வரிலச நூல்கள் ஆகும்.  

2.  எம்.ஜி.ஆர். நிைல் நிேம் நிைந்தைம்,  

3.  சிக்கு மங்கு சிக்கு மங்கு சச்ச பப்பா 

(எம்.ஜி.ஆர். கற்பிக்கும் குைந்லத வளர்ப்பு 

முலறகள்) 

4. வீைமகன் ஜபாைாை தவற்றி மகள் பூச்சூை 

5.  மகளிர் ஜபாற்றும் மக்கள் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் 

6.  எம்.ஜி.ஆர் ஒரு ஜீவ நதி 

7.  எம்.ஜி.ஆர் ஒரு கலியுகப்ஜபாைாளி 

8.  ஒளி விளக்கு எம்.ஜி.ஆர்.,  

ஒன்பதாெதாக “வெற்றிப் படிக்கட்டில் 

நாட ாடி மன்னன் - I” என்ற இந்நூல் 

தவளிவந்துள்ளது. 

இவர் எழுதிய சிறுகலதகள் ‘அமைாவதியின் 

காதல்’என்ற தபயரில் அஜமசானில் தவளிவந்துள்ளது. 

இவர் எழுதி வரும் ஆய்வுக்கட்டுலைகள தநருஞ்சி 

என்னும் இைக்கிய இதழில் தவளிவருகின்றன.
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உள்ள க்கம் 

1. தவற்றிப் படிக்கட்டில் நாஜைாடி 

மன்னன் 
1 

2. ‘நாஜைாடி மன்னன்’ பைம் - சிை 

விவைங்கள் 
35 

3. நாஜைாடி மன்னன் – நிைல் 

நிேமானது 
43 

4. நாஜைாடி – மன்னன் ஆன வைைாறு 63 

5. வசூலும் தவற்றியும் 79 

6. நாஜைாடி மன்னனாகி நாைாண்ை 

வைைாறு 
93 

7. பாைல் கற்பித்த பாைம் 107 

  

பின் இசைப்பு: 
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1. வெற்றிப் படிக்கட்டில் நாட ாடி 
மன்னன்  

 

 

 

 

எம்.ஜி.ஆரின் முதல் தசாந்தப் பைமான நாஜைாடி 

மன்னன் 1958 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 22 ஆம் நாள் 

தவளியானது. இந்தப் பைம் எம்.ஜி.ஆருக்கு மிகப் தபரிய 

தவற்றிலயத் ஜதடித் தந்தது. இந்த பைத்திற்கு இலச 

எஸ்.எம்.சுப்லபயா நாயுடுவும், வசனம் கண்ணதாசனும் 

ஆவர். கண்ணதாசனுக்கு  உதவியாக ைவீந்திைனும் எழுதி 

இருந்தார். இயக்கம் எம்.ஜி.ஆர். இந்தப் பைம் 

தமிைகத்தின் பை நகைங்களில் தவள்ளி விைா 

தகாண்ைாடியது  

வைாந்தப்ப ம் எடுத்தது ஏன் 

தன் விருப்பத்திற்கு பைம் அலமந்தால் 

தவற்றி தபறும் என்று நிலனத்த எம்.ஜி.ஆர். 

தன்னுலைய கருத்துக்கலள தயாரிப்பாளர்களிைம் 

தசான்ன ஜபாது அவர்களில் சிைர் அவற்றிற்கு 

தசவிமடுத்தனர்; பைர் பை சந்தர்ப்பங்களில் 

இவருலைய கருத்துக்கலள ஏற்றுக்தகாள்ள 

மறுத்துவிட்ைனர்; இவருலைய கருத்துக்களின்படி 

பைம் எடுத்தால் அதற்கு அதிக தசைவாகும் என்று 

சிைர் கருதினர். ஜவறு சிைர் எம்.ஜி.ஆருக்கு மட்டுஜம 

பைத்தில்  முக்கியத்துவம்  இருக்கும்  என்றும்    மற்ற  
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நடிகர் நடிலககளுக்கு முக்கியத்துவம் குலறந்து 

விடும் என்றும் கருதினர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆரின் 

ஆஜைாசலன பைத்தின் தவற்றிலய மட்டுஜம தன் 

மனதில் தகாண்ைதாக இருந்தது. இலத பைர் புரிந்து 

தகாண்ைதாகத் ததரியவில்லை. எனஜவ தன்னுலைய 

கருத்தின் உண்லமலயயும் ஆைத்லதயும் மற்றவர்கள் 

புரிந்துதகாள்ள ஜவண்டும் என்பதற்காக அவர் 

தன்னுலைய விருப்பப்படி ஒரு தசாந்தப் பைத்லத 

எடுத்தார். அந்தப் பைம் மாதபரும் தவற்றி 

அலைந்ததும் அதன் பின்பு இவலை லவத்து பைம் 

எடுப்பவர்கள் இவருலைய தசாற்ஜகட்டு 

இவருலைய கருத்துகளுக்கு தசவி தகாடுத்து 

இவருலைய சிந்தலனகலள மதித்து அதன்படிஜய 

பைம் எடுத்தனர். அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ை பைங்கள் 
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சிறப்பாக ஓடின, தபருதவற்றி தபற்றன. “வசூல் 

சக்கைவர்த்தி” என்று எம்.ஜி.ஆர். புகழ்தபற்றார். 

வெற்றி விழா 

  நாஜைாடிமன்னன் பைம் மிக நீண்ை பைமாகும். 

சுமார் மூன்றலை மணி ஜநைம் ஓைக்கூடிய 22 ரீல்கள் 

தகாண்ை பைம். இந்தப் பைம் தவளியான ஜபாது 

மதுலை மாநகரில் ததற்காசியாவிஜைஜய மிகப்தபரிய 

திலையைங்கமான தங்கம் திலையைங்கத்தில் 250 நாட்கள் 

ஓடி தவற்றி வாலக சூடியது. இதனால் நாஜைாடி 

மன்னன் பைத்துக்கு மதுலையில் பிைம்மாண்ைமாக 

தவற்றி விைா தகாண்ைாைப்பட்ைது அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆலை நான்கு குதிலைகள் பூட்டிய சாைட் 

வண்டியில் அமர்த்தி நகர்வைம் அலைத்து வந்தனர். 

அந்த நகர்வைம் மதுலை தமுக்கம் லமதானத்தில் வந்து 

நிலறவு தபற்றது. மதுலை தமுக்கம் லமதானத்தில் 

மதுலை மற்றும் சுற்று வட்ைாை கிைாமங்கலளச் ஜசர்ந்த 

ைசிகர்கள் சுமார் இைண்டு இைட்சம் ஜபர் கூடியிருந்தனர். 

அங்கு ஜமலையில் அறிஞர் அண்ணா எம்.ஜி.ஆலை 

பாைாட்டி ஜபசி எம்.ஜி.ஆருக்கு நூற்றிப் பத்து பவுனில் 

தங்க வாள் பரிசளித்தார். விைா ஏற்பாடுகலள மதுலை 

முத்து கவனித்தார். (எம்.ஜி.ஆர் முதல்வர் ஆன பிறகு 

மதுலைக்கு மாநகைாட்சி அந்தஸ்து வைங்கி அதன் முதல் 

ஜமயைாக மதுலை முத்துலவ நியமித்தார்). 

நாட ாடி மன்னன் ப த்தின்  மூலக் கசதகளும் 

மாற்றங்களும்  

நாஜைாடி மன்னனின் கலத If I were a king, The 

prisoner of Zenda என்ற ஆங்கிை கலதகளில் இருந்து 

எடுக்கப்பட்ைது என்றாலும் முழுவதுமாக அந்த 
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கலதகலள அப்படிஜய எடுத்துக்தகாள்ளவில்லை. If I 

were a king என்ற பைம் 1938 இல் தவளிவந்தது. 

இந்தக் கலதயின் தாக்கமும் நாஜைாடி மன்னனில் 

உண்டு.  

If I were a king கசத  

இப்பைத்தில் பிைான்சு நாட்டு மன்னன் 

பதிஜனாைாம் லூயி தனக்கு யாஜைா ஒருவர் 

தீங்கிலைக்க காத்திருக்கிறார் என்று உணர்கிறான். 

அந்தக் தகாடியவலனக் கண்டுபிடிக்க இந்த மன்னன் 

இைவு ஜநைங்களில் நகர் உைா வருகின்றான். 

அப்ஜபாது ஒரு உணவகத்திற்கு அவன் வந்த 

சமயத்தில் அங்கு பிைான்சுவா வில்ைன்  என்பவலன 

அைசலவயின் உணவுக் களஞ்சியத்திலிருந்து 

உணலவத் திருடிவிட்ைதாக காவைர்கள் பிடித்து 

லவத்திருக்கின்றனர். அவன் “நான் மட்டும் 

மன்னைாக இருந்தால் என்தனன்ன நன்லமகள் 

தசய்து இந்த நாட்லை எவ்வளவு சிறப்பாக 

லவத்திருப்ஜபன்” என்று விளக்குகின்றான். 

இலதக்ஜகட்ை லூயி மன்னன் அவலன அலைத்துக் 

தகாண்டு அைண்மலனக்கு வருகிறார். அப்ஜபாது ஒரு 

நாள் பிைான்சுவா அந்த தகாடியவனின் சதிலய 

முறியடித்து அவலன தகான்று லூயி மன்னலனக் 

காப்பாற்றி விடுகிறான். தகாடியவன் யார் என்பலதத் 

ததரிந்து தகாண்ை லூயி மன்னன் தனக்குத் தீங்கு 

இலைக்க நிலனத்தவலனக் தகான்றதற்காக 

பிைான்சுவாவுக்கு ஒரு பரிசளிக்க விரும்புகிறார். 

அந்தப் பரிசு அவனுக்கு ஒரு வாை மன்னர் பதவி 

ஆகும். ஒரு வாைம் அவன் “தன்னுலைய மன்னர் 

பதவியில் தன்லனப் ஜபாைஜவ மன்னனாக இருந்து 

தகாள்ளைாம்” என்று பரிசளித்த மன்னன் லூயி ஒரு 
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வாைம் கழித்து அவலனக் தகான்றுவிைவும் 

திட்ைமிடுகிறார்.  

மன்னைாகப் பதவிஜயற்ற ஒரு வாை 

காைத்திற்குள் லூயி மன்னன் திருமணம் 

தசய்வதற்காக இருந்த ஜகத்தரின் என்ற தபண்லண 

அந்த இலைக்காை புதிய மன்னன் காதலிக்கத் 

ததாைங்கிவிடுகிறான். அவர்கள் இருவரும் 

காதலிப்பது அறிந்ததும் லூயி மன்னனுக்கு அதிக 

ஜகாபம் வருகிறது. லூயி மன்னன் அந்த 

பிைான்சுவாலவத் தண்டிக்க நிலனக்கிறார். அவலன 

பாரிஸ் நகைத்லத விட்டு தவளிஜயற்றிவிை 

ஜவண்டும்  என முடிவு தசய்கிறார். இலத உணர்ந்து 

தகாண்ை அந்த இலளஞன் தாஜன கால்நலையாக 

பாரிஸ் நகைத்லத விட்டு தவளிஜயறுகிறான். 

அவலனக் காதலித்த அந்த அைச குடும்பத்துப்  

தபண்ணும் அவலனத்ததாைர்ந்து  தன் வண்டியில் 

ஜபாகிறாள். இத்துைன் பைம் நிலறவு தபறுகிறது. 

இந்தப் பைத்தில் கலதயாக்கமும் நாஜைாடி மன்னன் 

திலைக்கலதக்கு உதவியது. 

If I were a king ப த்தில் எம்.ஜி.ஆர். வைய்த மாற்றங்கள்  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் குதிலைக்கு 

லவத்திருந்த முட்லைலய திருடித் திண்பது ஜபால் 

வரும் காட்சி கதாநாயகனுக்கு தகாடுக்கப்பைாமல் 

காதமடியனான சந்திைபாபுவுக்கு 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. மன்னர் மாறுஜவைத்தில் 

உணவகத்திற்கு வரும் காட்சி மன்னர் வருவதாக 

காட்ைப்பைாமல் நாஜைாடி வருவலத மன்னர் 

வந்திருப்பதாக ஜபபி  என்ற  உணவகப் 

தபாறுப்பாளரும் மற்ற   காவைர்களும் தவறாகப் 
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புரிந்து தகாள்வதாக காட்ைப்பட்டுள்ளது. மன்னரும் 

நாஜைாடியும் சந்திக்கின்ற காட்சி நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்தில் ஒரு அைண்மலனக்குள் நிகழ்கிறது. அது மிக 

முக்கியமான காட்சியாக நாட்டு மக்களின் 

வாழ்க்லகலய நாஜைாடி வீைாங்கன், மன்னன் 

மார்த்தாண்ைனுக்கு எடுத்துச் தசால்லும் விளக்கமான 

காட்சியாக அலமந்துள்ளது. கலதயிலும் 

முக்கியத்துவம் தபறும் காட்சி ததாழில்நுட்பத்திலும் 

இைட்லை ஜவைங்களில் நடித்திருக்கும் எம்.ஜி.ஆர். 

ஒருவஜைாடு ஒருவர் லககுலுக்கி தகாள்வதும் ஒருவர் 

அமர்ந்திருக்க மற்தறாருவர் அந்த நாற்காலிலய சுற்றி 

வருவதுமாக மிக ஜநர்த்தியாக பைம் 

பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிரிைனர் ஆஃப் வேண் ா ப த்தின்  கசத 

பிரிசனர் ஆஃப் தேண்ைா [prisoner of zenda] 

என்ற பைம் ஒரு நாவலின் தழுவல் ஆகும். 

அந்ஜதாணி   என்பவர்   எழுதிய   நாவலைத்    தழுவி  
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இந்தப்பைம் 1894இல் எடுக்கப்பட்ைது. இந்தப் 

பைத்தில் ஒரு நாட்டு மன்னன் தான் மகுைம் சூட்ை 

ஜவண்டிய நாளுக்கு முந்லதய நாள் மது குடித்து  

மயங்கி விடுகின்றான். அவனால் மறுநாள் மகுைம் 

சூட்டிக் தகாள்ள முடியாது என்ற சூழ்நிலையில் 

அந்த நாட்டுக்கு ஜகாலை விடுமுலறக்கு வரும் 

சுற்றுைாப் பயணியாக [நாஜைாடி] வந்திருந்த 

மன்னலன ஜபாை ஜதாற்றமளிக்கும் ஓர் 

இலளஞலனப் பிடித்து அவலன மன்னனாக 

முடிசூட்டிக் தகாள்ளும் படி அைசலவ பிைமுகர்கள் 

இருவர் வற்புறுத்தி  ஏற்பாடுகள் தசய்கின்றனர். 

அவ்வாறு மன்னனான அந்த இலளஞன் 

உண்லமயான மன்னரிைம் நாட்லையும் 

தபண்லணயும் ஒப்பலைத்துவிட்டுச்  தசல்வதாக 

பைம் நிலறவலைகிறது 

பிரிைனர் ஆஃப் வேன் ாவில் இருந்து மாற்றப்பட் செ   

பிரிசனர் ஆஃப் தேண்ைா பைம் மன்னலன 

சிலறயில் அலைப்பதாகக் காட்டுகிறது. சுற்றுைா 

வந்த இலளஞன் மன்னைாக அைண்மலனயில் 



Tamil Heritage Foundation International

 

8 
 

இருக்கும் தபாழுது மன்னருக்கு திருமணம் 

தசய்வதற்காக நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த தபண்லண 

காதலிக்கிறான். அவளிைம் தான் உண்லமயான 

மன்னன் அல்ை, தான் ஒரு சுற்றுைா பயணி என்ற 

தகவலை தசால்ை இயைாமல் தவிக்கின்றான். பிறகு 

உண்லமயான மன்னலன காப்பாற்ற ஜவண்டும் 

என்ற ஜநாக்கத்தில் அந்த மன்னலன அலைத்து 

லவத்திருக்கும் தேண்ைா என்ற அைண்மலனச் 

சிலறயில் இருந்து மன்னலன மீட்டுக் தகாண்டு 

வருகின்றான். மன்னன் வந்த பிறகு இந்த காதைர்கள் 

பிரிய ஜவண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது. 

இந்தக் கலதயின்  சிை முக்கிய காட்சிகள் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் இைம்தபற்றன. 

அதாவது நாஜைாடி கன்னித்தீவு சிலறயில் 

அலைக்கப்பட்டிருந்த மன்னலன காப்பாற்றிக் 

தகாண்டு வருகிறான். ஆனால் If I were a king மற்றும் 

பிரிசனர் ஆஃப் தேண்ைா பைங்களின் கலதகளில் 

மன்னன்  திருமணம் தசய்து தகாள்ளஜவண்டிய 

தபண்லண மன்னனாக முடிசூடிய புதிய இலளஞன் 

காதலிப்பதாகக் காட்சிகள் அலமந்துள்ளன. 

எம்.ஜி.ஆரின் நாஜைாடி மன்னனில் தமிழ் 

பண்பாட்டுக்ஜகற்ப இந்த கலதப் பகுதி 

மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

இன்தனாருவருக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ை 

தபண்லண தான் காதலிப்பதும் திருமணம் தசய்து 

தகாள்வதும் தகாது என்ற தமிழ்ப் பண்பாட்லை 

அடிதயாற்றி எம்.ஜி.ஆர். நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில்  

அது ஜபான்ற  காட்சிகலள லவக்கவில்லை. ைாணி 

மஜனாகரி இவலை மன்னன் என்று நிலனத்து காதஜைாடு  
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தநருங்கும் ஜபாதும் மன்னனாக நடிக்கும் வீைங்கன் 

மஜனாகரிலய தவிர்த்து விடுவான்.  ஒரு கட்ைத்தில் 

தவிர்க்க இயைாத சூழ்நிலை வரும் தபாழுது 

ைாணியிைம்  உண்லமலய  தசால்லி விடுவான்.    

இவ்வாறு சிை ஆங்கிைப் பைங்களின் 

கலதலய தழுவி எம்.ஜி.ஆர். நடித்து இயக்கி தயாரித்த 

நாஜைாடி மன்னனின் திலைக்கலத உருவானது. 

எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்சின் கலத இைாகா எப்ஜபாதும் 

எம்.ஜி.ஆரின் கலதகலள அவைது பிம்பம் 

சிலதவுறாமல் வடிவலமப்பதில் முக்கியப் பங்கு 

வகித்தது. அதன் உலைப்பும் கணிப்பும் 

முக்கியத்துவமும் எம்.ஜி.ஆரின் திலையுைகம் மற்றும் 

அைசியல் தசல்வாக்குக்கு ஒரு காைணமாகும்.  

அந்தக் காைகட்ைத்தில் வசூலில் சாதலன 

பலைத்த அதிக திலை அைங்குகளில் தவளியாகி 

ஊதைங்கும் தவற்றி விைா தகாண்ைாடி வந்த மதுலை 

வீைன் பைத்துக்கு வசனம் எழுதிய  கவிஞர் 
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கண்ணதாசலன நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்கும் 

வசனம் எழுதும்படி எம்.ஜி.ஆர். நியமித்தார். 

அவருக்கு ைவீந்தர் என்பவரும் உதவி தசய்தார்.  

நாட ாடி மன்னனுக்கு ெைனம் எழுதியெர்கள்  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்கு கண்ணதாசன் 

கலத வசனம் எழுதி இருந்ததாக தபயர் பட்டியலில் 

இைம் தபற்றாலும் அவருைன் ஜசர்ந்து ைவீந்தர் 

என்பவரும் அதில் கலத வசனம் எழுதியிருந்தார். 

இந்த ைவீந்தர் உண்லமயில் நாகூர் என்ற ஊலைச் 

ஜசர்ந்தவர். இவருலைய இயற்தபயர் காோ 

தமாய்தீன் என்பதாகும். இவர் நாகூர் ஜநஷனல் 

பள்ளிக்கூைத்தில் ஏைாவது வலை படித்த பின்பு 

ைண்ைன் தமட்ரிக் பரீட்லச எழுதி ஜதர்ச்சி 

தபற்றவர்.  1982 இல் எம்.ஜி.ஆர். லகயால் 

கலைமாமணி பட்ைமும் சிறப்பு விருதும் 

தபாற்பதக்கமும்   தபற்றவர். எம்.ஜி.ஆர்., காோ 

தமாய்தீன் என்ற தபயலை மாற்றி உங்களுக்குப் 

பிடித்த ஒரு கவிஞர் தபயர் தசால்லுங்கள் என்று 

அவரிைம் ஜகட்டு அவர் கவிஞர் ைவீந்திைநாத் தாகூர் 

என்று கூறியதும் சரி அந்தப் தபயலைஜய நீங்கள் 

லவத்துக் தகாள்ளுங்கள் என்று தசால்லி ைவீந்தர் 

என்று புதிய தபயர் சூட்டினார். எம்.ஜி.ஆர். 

மன்றத்தின் நாைகங்களுக்கு ைவீந்தர் கலத வசனம் 

எழுதி வந்தார். அவர் எழுதிய கலத வசனத்தில் 

இன்பக்கனவு, அட்வஜகட் அமைன் ஆகிய 

நாைகங்களில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்தார். குஜைபகாவலி 

என்ற பைத்துக்கு தஞ்லச ைாலமயா தாசும்,  

ைவீந்திைனும் கலத வசனம் எழுதினர். ஆனால் அந்தப் 

பைத்தின் தபயர் பட்டியலிலும் ைவீந்தரின் தபயர் 
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இைம்தபறவில்லை. தஞ்லச ைாலமயாதாஸ் தபயர் 

மட்டுஜம இைம் தபற்றது.  

எம்.ஜி.ஆர். வபௌர்ைமியிலா  பிறந்தார்? 

ைவீந்தர் ‘தபாம்லம’ என்ற  சினிமா இதழில் 

எம்.ஜி.ஆர்.  பற்றி ததாைர் கட்டுலைகள் எழுதினார். 

அலவ பின்னர் புத்தகமாக தவளிவந்தன. அந்தப் 

புத்தகத்தில் எம்.ஜி.ஆர். கண்டியில் தபௌர்ணமி 

நாளன்று புத்தர் பிறந்த நாளன்று பிறந்ததாகவும், 

அதனால் அவருக்கு சந்திைன் என்று 

தபயரிட்ைதாகவும், அங்கு புத்த பிக்ஷுலவ இருந்த 

ைத்னபாைா என்ற தபண் இந்தக் குைந்லத 

ஜபாவலதப்ஜபாை ஜபாயா என்றால் புத்தலைப் 

ஜபாை தபரும் புகழ் தபற்று விளங்கும் என்று 

வாழ்ந்ததாகவும் ஒரு தகவலைப் பதிவு தசய்துள்ளார். 

எம்.ஜி.ஆரின் அண்ணன் சக்கைபாணி அவர்களின் 

மகன் வழிப் ஜபைனான எம்.ஜி.ஆர். பிைதீப் 

அவர்களும் எம்.ஜி.ஆர். தபௌர்ணமி அன்று 

பிறந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்றார்.  ஜம மாதம் 

பிறந்தவர் என எம்.ஜி.ஆரின் அம்மா சத்தியபாமா 

அவர்கள் கூறியுள்ளார். இலத பிைதீப்பின் அம்மா 

பிைதீப்பிைம் கூறியதாக அவர் என்னிைம் 

ததரிவித்தார். எம்.ஜி.ஆரின் அம்மா எம்.ஜி.ஆர். 

பிறந்தது ஜம மாதம் என்று கூறியது பிைதீப்பின் 

தாயார் நிலனவில் இருப்பதால் லவகாசி தபௌர்ணமி 

அல்ைது  சித்திலை தபௌர்ணமியாக  இருக்கைாம்.  

இந்த இைண்டு பவுர்ணமித் திருநாட்களும்  ஒரு 

வருைத்தின்  மிகச்சிறந்த  தபௌர்ணமி திருநாட்கள் 

ஆகும். சித்ைா தபௌர்ணமி என்பது  இந்திைனுக்கு 

விைா எடுத்த நன்னாளாகும்  லவகாசி தபௌர்ணமி 

என்பது  முருகனுக்குரிய சிறந்த  நாளாகும்.  
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எம்.ஜி.ஆர். அந்த நாளில் பிறந்ததால் சந்திைன் 

என்று தபயர் சூட்ைப்பட்டு பிற்காைத்தில் தபரும் 

புகஜைாடு பாைத நாட்டின் ைத்தினமாக விருது 

தபற்றவர் என்பது மிகவும் தபாருத்தமாகத் 

ததரிகின்றது.  

எம்.ஜி.ஆர். சகயில் ராே டரசக  

நாஜைாடி மன்னன் பைப்பிடிப்பின்ஜபாது ஒரு 

சுலவயான சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அப்ஜபாது ஒருவர் 

எம்.ஜி.ஆரின் லகலயப் பார்த்து நீங்கள் நல்ை 

ஜயாகமானவர் என்றார். அந்த ஜவலளயில் அங்கு 

அருகில் இருந்த பி.பானுமதி அவருக்கு இலச 

நாட்டியம் அஷ்ைாவதானம் ஜோதிைம் 

ஜபான்றவற்றில் சிறந்த ஞானம் இருந்ததால் 

எம்.ஜி.ஆரின் லகலயப் பார்த்து உங்கள் லகயில் ைாே 

ஜைலக  ஓடுகிறது. நீங்கள் இப்ஜபாஜத ைாோதாஜன. 

திலை உைகில் நீங்கள் மினிமம் ஜகைன்டி 

ைாமச்சந்திைனாகத் தாஜன இருக்கிறீர்கள், என்றார்.  

அதாவது எம்.ஜி.ஆர். என்பலத மினிமம் ஜகைண்டி 

ைாமச்சந்திைன் என்று  தசான்னார். எம்.ஜி.ஆர். பைம் 

நஷ்ைத்துக்கு ஆளாகாமல் பைம் எடுத்தவருக்கு 

குலறந்தபட்ச ைாபத்லத தகாடுத்து விடுவது உறுதி 

என்ற தபாருளில் பி.பானுமதி அவ்வாறு கூறினார்.  

ஒரு ஜோதிைைாக பி.பானுமதி  எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

நாள் தமிைகத்தின் ைாோவாக அல்ைது இன்லறயக் 

காைகட்ைத்திற்கு ஏற்ற படி அவர் ஒரு 

முதைலமச்சைாக வருவார் என்று துல்லியமாக 

தசால்லியிருக்க ஜவண்டும். காைணம் அவருக்கு அந்த 

நம்பிக்லக இல்லை. பானுமதி ‘இவர் லகயில் ைாே 

ஜைலக ஓடுகிறது இவர் தன்னுலைய துலறயில் 
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தன்னுலைய ததாழிலில் ைாோவாக இருப்பார்’ என்று 

சுருக்கமாக நிலனத்துவிட்ைார். எம்.ஜி.ஆர். உலைய 

லகலய பார்த்த அவர் தன்னுலைய ஜோதிை 

சாஸ்திைத்தில் உண்லமயான நம்பிக்லக 

தகாண்ைவைாக இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக அந்த 

ஜநைம் நீங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டின் முதைலமச்சைாக 

அல்ைது இந்த நாட்டின் பிைதமைாக ேனாதிபதியாக 

வருவீர்கள் என்று தசால்லி இருக்க ஜவண்டும். 

ஆனால் அவர் தன்லன தபரிய அறிவாளி என்று 

நிலனத்தாஜை தவிை எம்.ஜி.ஆலை பற்றி அவர் சரியாக 

கணிக்கவில்லை. அவருலைய ஜோதிை அறிவும் 

அதற்கு ஒத்துலைக்கவில்லை.  

பானுமதியும்  எம்.ஜி.ஆரும்  

எம்.ஜி.ஆர். நடித்த நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்திற்கு தவற்றி தபற விைா எடுத்த ஜபாது 

அவருைன் நடித்தவர்கள் எல்ஜைாரும் ஜசர்ந்து 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஒரு தபரிய தவள்ளிக் ஜகாப்லப 

வாங்கி பரிசளித்தனர் அந்தக் ஜகாப்லப 

வாங்குவதற்காக அதில் நடித்த நடிகர்கள் 

எல்ஜைாரும் தங்களால் ஆன ஒரு சிறு ததாலகலய 

வைங்கினர். அப்ஜபாது பானுமதியிைம் வந்து 

ஜகட்ைதற்கு அவர் சிறிதளவு  ததாலகலய 

தகாடுத்துவிட்டு  இததல்ைாம் எதற்கு 

ஜதலவயில்ைாத ஜவலை என்று முடித்துக் 

தகாண்ைார். அவர் இன்னும் அதிக ததாலக 

தகாடுத்து இருக்க முடியும் இருந்தாலும் அவர் மிகக் 

குலறந்த ததாலகலயக் தகாடுத்துவிட்டு கடுப்பாக 

பதிைளித்து விட்ைார். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

முதல்வைானதும் அவலை இயலிலச கல்லூரியின் 

முதல்வைாக்கி அவைது சிறப்புகலள எல்ைாம் 
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ஜமலையில் விரிவாக எடுத்துலைத்தார். அப்ஜபாது 

பானுமதி சங்ஜகாேத்துைன்  என்லனப் பற்றி 

எம்.ஜி.ஆர். இவ்வளவு புகழ்ந்து ஜபசுவார் என நான் 

எதிர்பார்க்கவில்லை என்றார். பின்பு தனது 

ஜபட்டிகளில் எம்.ஜி.ஆலை வானளாவப் புகழ்ந்து 

ஜபசினார். 

வெற்றிவிழா டகாப்சபயில் வநல்மணிகள் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் தவற்றி விைா 

ஜகாப்லப எம்.ஜி.ஆர். நிலனவில்ைத்தில் 

இருப்பலதப் பார்க்கைாம். அந்தக் ஜகாப்லப அவைது 

வீட்டில் இருந்தஜபாது அவர் அதில் தநல்மணிகலள 

ஜபாட்டு லவத்திருப்பாைாம். இதற்கு என்ன காைணம் 

என்று ஜகட்ைஜபாது ஒரு காைத்தில் எங்கள் வீட்டில் 

தபரிய தநற்குதிர்களில் தநல் ஜபாட்டு 

லவத்திருப்பலத நான் சிறுவயதில் 

பார்த்திருக்கிஜறன். சிறுவயது என்றால் ஒரு மூன்று 

நான்கு வயதிற்குள் இருக்கும். ஐந்து வயதில் 

கும்பஜகாணம் வந்து இைண்டு ஆண்டு தான் அவர் 

பள்ளிக்கூைத்தில் படித்த பிறகு ஏழு வயதில் அவர் 

நாைகக் கம்தபனியில் ஜசர்ந்து விட்ைார். எனஜவ, ஒரு 

மூன்று நான்கு வயது இருக்கும்தபாழுது கண்டியில் 

அவருலைய தநற்குதிலை பார்த்து இருக்கிறார் அது 

அவருக்கு ஒரு தமன்லமயான ஒரு ஞாபகமாக 

அவருலைய நிலனவு தசல்களில் படிந்திருந்தது.  

எம்.ஜி.ஆர். குடும்பம்  கும்பஜகாணத்திற்கு 

வந்த பிறகு அவருலைய தாயாருக்கு சரியான ஜவலை 

இல்ைாமல் பிலைப்புக்கு வழி இல்ைாமல் உண்ண 

உணவிற்ஜக வழியின்றி அடுத்தவரிைம் ஜகட்கவும் 

தன்மானம் இைம் தைாமல் பசியும் பட்டினியுமாக 
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இைண்டு குைந்லதகலள லவத்துக்தகாண்டு 

சத்தியபாமா  தவித்துக் தகாண்டிருந்தார் அப்ஜபாது 

அண்லை வீட்டுப் தபண்மணி ஒருவர் “நான் 

தகாஞ்சம் அரிசி தருகிஜறன் பிள்லளகளுக்கு கஞ்சி 

காய்ச்சி தகாடு” என்று தசான்ன ஜபாது கூை அந்த 

தாய் மறுத்துவிட்ைார்.  

புற்றரிசிக் கஞ்சி  

தன் வீட்டிற்குள் வந்து அந்த மண் சுவரின் ஒரு 

ஓைத்தில் எறும்பு புற்று இருந்தது அலத தமதுவாகச் 

சுைண்டி சுைண்டி உள்ஜள பார்த்தஜபாது ஒரு லகயளவு 

அரிசி அந்த எறும்பு ஜசர்த்து லவத்திருந்த அரிசி 

கிலைத்தது. அலத தண்ணீரில் தகாதிக்க ஜபாட்டு 

காய்ச்சி கஞ்சியாக தன்னுலைய இரு 

குைந்லதகளுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு குவலள 

தகாடுத்தார். இவ்வாறு ஜசாற்றுக்கு வழியில்ைாமல் 

மிகவும் அவதிப்பட்டு ஜசார்ந்து ஜபாயிருந்த அந்த 

தாயார் தன் பிள்லளகலள எப்படியாவது உயிஜைாடு 

பிலைக்க லவத்து விைஜவண்டும், “ஏற்கனஜவ 

மூன்று பிள்லளகலள ஜநாய்க்கு பறிதகாடுத்து 

விட்ஜைன் இந்த இைண்டு ஆண் மகன்கலளயாவது 

காப்பாற்றி விை ஜவண்டும்”, என்ற ஒஜை ஜநாக்கத்தில் 

அவர்கலள பாய்ஸ் நாைக கம்தபனியில் ஜசர்த்து 

விட்ைார். அவர்கள் இருவருக்கும் மட்டுமாவது உயிர் 

பிலைப்பதற்கான உணவு கிலைக்குஜம என்ற ஒஜை 

காைணத்துக்காகத் தான் அந்தத் தாய் அந்த பச்சிளம் 

குைந்லதகலளப் பிரிந்து வாழ்ந்தார். இலத 

நிலனவில் லவத்துக் தகாண்டு எம்.ஜி.ஆர். 

தன்னுலைய பலைய மூன்று வயது இருக்கும் ஜபாது 

தான் வாழ்ந்த வீட்டில் இருந்த குதிரில் தநல்ஜபாட்டு 

லவத்திருந்த நிலனவில் இந்த தவற்றி ஜகாப்லபயில் 
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தவள்ளி ஜகாப்லபயில் தநல்மணிகலள நிைப்பி 

லவத்திருந்தார்.  

தமிழ்த் தாய் ொழ்த்து ன் வதா ங்கிய ப ம்  

எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் மூைமாக எம்.ஜி.ஆர். 

எடுத்த முதல் பைமான நாஜைாடி மன்னன் பைத் 

ததாைக்கத்தின் ஜபாது தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாைல் 

இைம் தபற்றது.  

“வைந்தமிடழ ெைக்கம் நம்  

திராவி ர் ொழ்விசனச் சீடராடு விளக்கும்  

வைந்தமிடழ ெைக்கம்  

ஐந்து இலக்கைங்கள் ஆய்ந்டத 

இந்த உலகுக்கு நீ தந்ததாடல   

வைந்தமிடழ ெைக்கம்”  

என்ற பாைல் இைம்தபற்றது. தபயர் காட்டும் ஜபாது 

பின்னணியில் ஒலிக்கப்படும் இந்த பாைல் 

ைசிகர்களுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்லதக் தகாடுத்தது.  

இப்ஜபாது லவஜகாவின் தலைலமயிைான 

மறுமைர்ச்சி திமுக தசந்தமிஜை வணக்கம் என்ற 

இந்தப் பாட்லை தன்னுலைய கூட்ைங்களில் 

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாகப் பாடி வருகிறது.  

கட்சிக்வகாடி ஏந்திய ஒரு டோடி  

திைாவிை முன்ஜனற்றக் கைகத்லதச் ஜசர்ந்த 

எம்.ஜி.ஆர். அந்தக் கட்சி தகாடிலய லகயில் ஏந்தி 

இருக்கும் ஒரு ஆலணயும் தபண்லணயும் ஜசர்த்து 

தன்னுலைய எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸின் ‘ஜைாஜகா’வாக 
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அலமத்திருந்தார். முதன்முலறயாக கட்சிக்தகாடிலய 

தன்னுலைய பைத்தில் தன்னுலைய ‘ஜைாஜகா’வில் 

அலமத்தவர் எம்.ஜி.ஆர் ஒருவஜை. அப்ஜபாது 

காங்கிைஸ் ஆட்சிக் காைத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 

எதிர்க் கட்சியாக இருந்தது. காங்கிைஸ் கட்சி 

பணக்காைர்களின் கட்சியாகவும் உயர்ந்த 

ோதிக்காைர்களின் கட்சியாகவும் இருந்தது. திமுகலவ 

எல்ஜைாரும் கைவுள் மறுப்பு கட்சிலய 

ஜசர்ந்தவர்கள், கருப்புச் சட்லைக்காைர்கள் என்று 

அைட்சியமாக ஜபசிவந்தனர். படித்த இலளஞர்கள், 

படிக்காத பாமைர்கள் சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ஜைார்  

திமுகவிற்கு ஆதைவாக இருந்தனர். ஏதனன்றால் 

கைவுலள  நிந்தித்து ஜபசுவது பாவம் என்ற 

காைணத்தால் மூத்தவர்கள் எவரும் திமுகவுக்கு 

ஆதைவு ததரிவிக்கவில்லை . 

சமுதாயத்தில் பாடுபட்ைவர்கள் ,  

ஒடுக்கப்பட்ைவர்கள் ,  அைக்கப்பட்ைவர்கள் 

மனங்களில் அப்ஜபாது திமுக ஒரு தபரிய 

ஆர்வத்லத ஏற்படுத்தி இருந்தது.  ஆனாலும் 

அவர்கள் நான் தி.மு.ககாைன் என்று தவளிஜய 

தசால்லிக் தகாள்ள தயங்கிக் தகாண்டிருந்த 

காைமது. இச்சூழ்நிலையில் திமுகவுக்கு 

எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்து கூை இல்ைாத ஒரு காை 

கட்ைத்தில் ஒரு சமூக ஜபாைாட்ை இயக்கமாக 

சமூக விடுதலை இயக்கமாக சமூக நீதி காத்த 

இயக்கமாக சமூக நீதிக்காக ஜபாைாடுகின்ற 

இயக்கமாக திமுக தன்லன பலற சாற்றி 

வந்ததால் எம்.ஜி.ஆர். துணிந்து அந்த கட்சிலய 

கட்சிக்தகாடிலய தன்னுலைய தயாரிப்பு 

நிறுவனத்தின் [ஜைாஜகாவில்] சின்னத்தில் 
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அலமத்தார். இது அவருலைய துணிச்சல் 

மற்றும் தகாள்லகப்பற்று ஆகியவற்லற 

காட்டுகிறது.  

திமுகவின் நிசலசமயும் எம்.ஜி.ஆரின் கட்சிப் பற்றும்  

எம்.ஜி.ஆருக்கு தான் சார்ந்திருந்த கட்சிலய 

அவர் தனது பைங்களில் குறிப்பாகவும், 

ஜநைடியாகவும் காட்டியதால் ஆளுங்கட்சி அவருக்கு  

பை ததால்லைகலளக் தகாடுத்தது. திமுக ஜதர்தலில் 

தவற்றி தபறும்; ஆட்சி அலமக்கும் என்ற 

வாய்ப்பில்ைாத அக்காைகட்ைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆளுங்கட்சியின் அைாேகத்துக்கு அடி பணியாமல் 

துணிந்து தன் தகாள்லககலள பைங்களில் 

தவளிப்படுத்தி வந்தார். சாதாைண வார்த்லதகலளக் 

கூை தணிக்லக குழுவினர் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதைவாக 

இருந்து தகாண்டு அவற்லற மாற்றியாக ஜவண்டும் 

என்று எம்.ஜி.ஆர். பைங்களுக்கு தநருக்கடி தகாடுத்து 

வந்தனர்.  

எம்.ஜி.ஆரும் திமுகவின் வெற்றியும்  

தலைக்கற்கலள படிக்கற்களாக மாற்றி 

முன்ஜனறி வந்த எம்.ஜி.ஆர். எந்தத் தலைலயயும் 

தாமதத்லதயும் கண்டு அஞ்சவில்லை. அவர் 

தன்னுலைய தகாள்லகயில் மிகவும் உறுதியாக 

இருந்ததனால் திைாவிைக் கட்சியின் கருத்துக்கலள 

தன்னுலைய பைங்களில் எடுத்துச் தசல்வலதயும் 

திைாவிைக் கட்சியின் கருப்புச்சட்லைலய அணிந்து 

தன்னுலைய பைத்தில் தத்துவப் பாைல்கள் 

காட்சிகலள அலமப்பலதயும் உறுதியாகப் பின்பற்றி 

வந்தார். 
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எம்.ஜி.ஆலை, எம்.ஆர்.ைாதா துப்பாக்கியால் 

சுைாமல் இருந்திருந்தால் 1967 ஆம் ஆண்டில் திமுக 

தவற்றி தபற வாய்ப்பு குலறவு தான். எம்.ஜி.ஆர். 

சுைப்பட்ைதால்  எம்.ஜி.ஆர். ஆதைவு ஓட்டுக்களால்  

திமுக  தபரிய தவற்றி கண்ைது. அண்ணாஜவ 

“அதற்குள் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருஜவாம் என்று 

நிலனக்கவில்லை நாங்கள் இன்னும் 

தயாைாகவில்ஜை” என்றார்.   

நாட ாடி மன்னனுக்கு உதவிய வபரிய தயாரிப்பாளர்கள்  

எம்.ஜி.ஆர். மற்ற தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு 

தபரும் தயாரிப்பாளர்கஜளாடு இணக்கமான உறவு 

தகாண்டிருந்தார். ஏ.வி.எம். தகாடுத்த பணம், 

தேமினி வாசன் தகாடுத்த ஜகமைா, நாகிதைட்டியார் 

தகாடுத்த ஸ்டூடிஜயா ஆகிய இலவ மூன்றும் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் காட்சிகலள சிறப்பாக 

எடுக்க உதவின. எம்.ஜி.ஆர். அப்ஜபாது 

தயாரிப்பாளர்களுைன் தகாண்டிருந்த இணக்கமான 

உறவு அவர்களிைம் உதவி ஜகட்டுப் தபற்றது 

ஆகியலவ அவருலைய நட்பு உணர்லவ 

தவளிப்படுத்துகிறது.  

தயாரிப்பாளர்களிச டய  பரஸ்பர  நட்பும்  மரியாசதயும்  

எம்.ஜி.ஆர். திலையுைலக ஜசர்ந்தவர்கள் 

ஒருவஜைாடு ஒருவர் ஒத்துப்ஜபாகஜவண்டும்; நட்பாக 

இருக்க ஜவண்டும்; பைஸ்பைம் மதிப்பு மரியாலத 

காட்ை ஜவண்டும் என்பதில் உறுதிஜயாடு இருந்தார். 

இலத அவர் தமது வாழ்நாளில் ஒரு வழிகாட்டி 

உத்தியாகஜவ தகாண்டிருந்தார். யாலையும் அவர் 

மரியாலதக்குலறவாக ஜபசஜவ மாட்ைார். தன்லன 

விை வயதில் இலளயவைாக இருக்கும் 
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பத்திரிலகயாளலையும் புலகப்பைக்காைரும் அவர் 

தம்பி என்று அலைத்து மரியாலதயாக ஜபசுவார்.  

இலத குறிப்பிட்டு தசால்ை ஜவண்டிய அவசியம் 

ஏன் வந்தது என்றால் அவர் காைத்தில் முன்னணி 

நடிகர்களாக இருந்தவர்களிைம் இந்த நல்ை 

பைக்கத்லதயும் மரியாலதலயயும்  பார்க்க முடியாது. 

ஆனால், எம்.ஜி.ஆர். சக மனிதர்களிைம் அன்பு 

தசலுத்துவது மட்டுமல்ை மரியாலத தசலுத்துவதில் 

முதல் மனிதைாக இருந்தார்.  

எம்.ஜி.ஆரின் கடின உசழப்பு 

 நாஜைாடி மன்னன் பைப்பிடிப்பு வாகினி 

ஸ்டுடிஜயாவில் ததாைங்கியது. ஒஜை சமயத்தில் ஏழு 

பைப்பிடிப்புத் தளங்களிலும் தசட்கள் தபாைப்பட்டு 

பைப்பிடிப்பு நைந்த ஒஜை பைம் நாஜைாடி மன்ன் 

மட்டுஜம. தவளிப்புறக் காட்சிகளுக்கான தசட்களும் 

அலமக்கப்பட்ைன. காலை ஏழு மணிக்குத் 

ததாைங்கிய பைப்பிடிப்பு இைவு இைண்டு மணி வலை 

ததாைரும். மறுநாள் காலை ஆறு மணிக்கு    ரீ-

ரிகார்டிங் பணி நலைதபறும். எம்.ஜி.ஆர். இைவு 

பகைாக அங்ஜகஜய இருந்தார். மூன்று பைத்துக்கான 

பைப்பிடிப்லப நைத்தி விட்ைதால் காட்சிகலளத் 

ததாகுக்க (எடிட்) மிகவும் சிைமப்பட்ைனர். ேம்பு 

உதவியால் ஐந்து மணி ஜநைப்பைத்லத மூன்றலை 

மணி ஜநைமாக சுருக்கினர். 

தங்க ொளின் ெரலாறு  

எம்.ஜி.ஆருக்கு பரிசளிக்கப்பட்ை தங்க வாள் 

பின்னர் ஒரு முலற இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் ஜபார் 

வந்த ஜபாது ஜபார் நை நிதிக்காக ஏைத்தில் விைப்பட்ைது. 

அப்ஜபாது ஆர்.எம்.வீைப்பன் அலத அதிக ததாலக 
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தகாடுத்து ஏைத்தில் வாங்கி, ஏைத்ததாலகலய ஜபார் நை 

நிதியில் ஜசர்த்துவிட்டு எம்.ஜி.ஆரிைம் அந்த வாலள 

ஜசர்ப்பித்தார். 1986இல் எம்.ஜி.ஆர். தன் தாயின் 

குைததய்வமான காளிலய வணங்க ஜவண்டும் என்று 

தசால்லி இயக்குனர் சங்கர் மூைமாக அவருலைய 

உதவியுைன் மூகாம்பிலக ஜகாவிலுக்கு தசன்று 

ஜதவிலய வழிபட்ைார். அப்ஜபாது அவர் அங்கு சங்கைர் 

தியானம் இருந்த ஒரு தியான அலறயில் அமர்ந்து 

தியானம் இருந்தார். அந்த தியானத்தினால் தபற்ற 

உணர்வின் காைணமாக அகமகிழ்ந்து தன்னிைமிருந்த 

நூற்றி ஒரு பவுன் தங்க வாலள மூகாம்பிலக ஜதவிக்கு 

காணிக்லகயாக தகாடுத்து விட்ைார். இந்த வாள்  

தவள்ளிக்கிைலமகளில் அம்மனின் பக்கம் சார்த்தி 

லவக்கப்பட்டிருப்பலத இன்றும் நாம் காணைாம்.  

வெற்றிக்கு யார் காரைம்?  

நாஜைாடி மன்னன் தவற்றிப்பைமாக ஓடிய 

ஜபாது அதற்கு பை ஊர்களிலும் தவற்றி விைா 

தகாண்ைாைப்பட்ைது. ஒருமுலற நாஜைாடி மன்னன் 

தவற்றிலய குறித்து இயக்குனர்களும் எம்.ஜி.ஆரின் 

நண்பர்களும் ஜபசிக்தகாண்டிருந்தஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

பாைாட்டி பைரும் நாஜைாடி மன்னன் தவற்றிலய 

அவருலைய திறலமக்கு கிலைத்த பரிசாக 

பிைமாதப்படுத்தி ஜபசிக் தகாண்டிருந்தனர் 

அப்ஜபாது அவர்  

   “இந்த திசரப்ப த்தின் அபரிமிதமான 

வெற்றிக்கு நான் ஒருென் மட்டும் காரைம் என்று 

கூறினால் அசத வி  சுயநலமும் தசலக்கனமும் 

டெறு ஏதும் இருக்க முடியாது. இந்த திசரப்ப த்தின் 

வெற்றிக்கு அசனத்து வதாழில்நுட்ப கசலஞர்களும், 
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நடிகர்களும் எனக்கு மிகவும் உறுதுசையாக 

இருந்துள்ளனர். இருந்தாலும் நான் அெர்களில் 

மூெசர நிசனவுகூரடெண்டும் ஒருெர் எஸ் எஸ் 

ொைன் அடுத்தெர், டக எஸ் என்று அன்டபாடு 

அசழக்கப்படும் டக சுப்பிரமணியம், மூன்றாெது தன் 

நண்பர் விேயா ொகினி ஸ்டூடிடயா அதிபர் ஆன 

நாகிவரட்டியார் இெர்கள் மூெரும் இல்சலவயன்றால் 

நான் அந்த ப த்சத எடுத்து இருக்க இயலாது 

இெர்கள் மூெரும் எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் 

வகாடுத்து இந்தப் ப ம் சிறப்பாக ெருெதற்கு 

உறுதுசையாக நின்றனர்” என்றார்.  

ொைனின் டகமரா தந்த பலன்  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தினுலைய நிலறவு 

காட்சிகளில் கழுகு குலக இடிந்து விழுந்து தண்ணீர் 

பிைவாகமாக ஓடுகின்ற அந்த காட்சிலய ஜ ாதகனக்கல், 

மூனாறு ஜபான்ற இைங்களில் எம்.ஜி.ஆர்.  பைம் எடுத்து 

இருந்தார். மினிஜயச்சர் காட்சிகளாக சிைவற்லற 

ஸ்டூடிஜயாவுக்குள் லவத்து எடுத்தார் எம்.ஜி.ஆர்.  

தவள்ளம் பிைவாகமாக ஓடுவலத தவளியில்  

எடுத்துவிட்டு இைண்லையும் மிகச் சிறப்பான முலறயில் 

இலணத்திருந்தார். எஸ்.எஸ்.வாசன் அவர்கள் புதிதாக 

வாங்கிப் பயன்படுத்தாமல் லவத்திருந்து எம்.ஜி.ஆருக்கு 

முதன்முலறயாக பயன்படுத்துவதற்குக் தகாடுத்த 

ஜகமைா இவ்வாறு பைம் எடுக்க எம்.ஜி.ஆருக்கு  மிகவும் 

உதவியது. இலத  எம்.ஜி.ஆர். நன்றிஜயாடு நிலனவு 

கூர்கிறார். அவர்தான் புதிதாக வாங்கிய ஒளிப்பதிவு 

ஜகமைாலவ எனக்கு தந்து உதவினார் “இந்த ஒளிப்பதிவு 

டகமரா அெர் ொங்கியதும் முதன் முதலாக நான் 

பயன்படுத்த அனுப்பி செத்தார் அெர்களுக்குத்தான் 

இந்த வபருசம வைன்று டைர டெண்டும்” என்றார்.  



Tamil Heritage Foundation International

 

23 
 

நாஜைாடி மன்னன் திலைப்பைத்தின் 

கிலளமாக்ஸ் காட்சியில் கட்ைைங்கள் தண்ணீரில் 

அமிழ்ந்து கயிற்றுப் பாைம் அறுந்து விழுவது 

எம்.ஜி.ஆர். தண்ணீஜைாடு அடித்துக் தகாண்டு 

தசல்ைப்படுவது ஜபான்ற காட்சிகலள மிகச் 

சிறப்பாக எடுக்க வாசனின் ஜகமைா உதவியது.  

எம்.ஜி.ஆர். - பானுமதி டோடியில் விரிைல்  

எம்.ஜி.ஆர். பானுமதி ஜோடி அதிர்ஷ்ைமான 

ஜோடி என்று மக்களால் நம்பப்பட்ைதால் எம்.ஜி.ஆர். 

இந்த பைத்துக்கு பானுமதிலய ஒப்பந்தம் தசய்தார்.  

எம்.ஜி.ஆர்., பானுமதி ஜோடி அதற்கு முன்பு 

மலைக்கள்ளன், அலிபாபாவும் 40 திருைர்களும், மதுலை 

வீைன், தாய்க்குப்பின் தாைம் ஆகிய பைங்களில் 

இலணந்து நடித்து புகழ் தபற்றிருந்தனர். பானுமதி 

அதிக குண்ைாக மாறிவிட்ைாலும் கூை அவர் 

பானுமதிலய தன்னுலைய ஜோடியாக இந்த 

பைத்திற்கும் ஒப்பந்தம் தசய்தார். 

எம்.ஜி.ஆர். தன் விருப்பத்திற்காகஜவ பைம் 

எடுக்க முலனந்ததால்  இந்தப் பைத்லத தபரும் 

தசைவில் எடுத்து வந்தாலும் சிை காட்சிகலள அவர் 

திரும்பத் திரும்ப தன் மனத்திருப்திக்கு  ஏற்றபடி 

எடுத்துக் தகாண்டிருந்தார். அப்ஜபாது பானுமதி 

“மிஸ்ைர் ைாமச்சந்திைன் உங்களுக்கு லைைக்ஷன் 

ததரிந்தால் தசய்யுங்கள், இல்லை என்றால் ஏன் 

இப்படி ஜநைத்லத கைத்துகிறீர்கள்” என்று ஜகட்ைார். 

உைஜன எம்.ஜி.ஆர். சிரித்தபடிஜய அவரிைம் “இது 

என்ஜனாை பைம். நான்  என்னுலைய மன திருப்திக்கு 

எடுக்கிஜறன். நீங்க வந்து தபாறுலமயா இருந்து 

நடிச்சு தகாடுங்க, முடியாதுன்னா உங்களுலைய 
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ஜநைத்லத நான் வீணாக்க விரும்பை நீங்கள்  

ஜபாகைாம்”  என்று உறுதியாகச் தசால்லிவிட்ைார்.  

பி பானுமதி ஜகாபித்துக் தகாண்டு ஜபாய்விட்ைார். 

எல்ைாம் நன்லமக்ஜக என்ற கருத்துப்படி பைத்துக்கு 

ஒரு புது நாயகி கிலைத்தார். தமிழ்த் 

திலையுைகத்துக்கு அபிநய சைஸ்வதி கிலைத்தார்.  

பானுமதியிைம் ‘விருப்பமில்லைதயன்றால் 

நின்று தகாள்ளுங்கள்’ என்று தசால்லிய எம்.ஜி.ஆர்.  

அவருக்கு ஜபசிய முழுத்ததாலகலய அவருலைய 

வீட்டிற்கு காஜசாலையாக அனுப்பி விட்ைார். தான் 

அட்ைாவதானி என்பதாலும் பாட்டு கலத இயக்கம் 

ஆகியவற்றில் அனுபவம் இருக்கும் காைணத்தாலும் 

பானுமதிக்கு ஆணவம் அதிகம். அவர் எம்.ஜி.ஆர். 

தவறும் நடிகர் தாஜன அவருக்கு எதற்கு லைைக்ஷன் 

ஆலச என்று குலறத்து மதிப்பிட்டு விட்ைார். ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு பானுமதி மீது ஜகாபம் கிலையாது 

எனஜவ, தசக்லக அனுப்பிவிட்ைார். தசக்லக பார்த்த 

பானுமதி மிகவும் ஜகாபமலைந்து அந்த 

காஜசாலையுைன் எம்.ஜி.ஆரின் மலனவி ோனகி 

அம்மாளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி தான் இந்தப் 

பணத்லதப் தபற்றுக் தகாள்ள விரும்பவில்லை 

என்றும் தன்லன பாதியிஜைஜய பைத்லத விட்டு 

தவளிஜய அனுப்பியது தனக்கு மிகவும் 

ஜகாபத்லதயும் வருத்தத்லதயும் தருகிறது என்றும் 

ஒரு கடிதம் எழுதி திருப்பிக் தகாடுத்துவிட்ைார். 

கன்னித் தீவின் இளெரசியாக புதிய கதாநாயகி 

நாஜைாடி மன்னன் பைப்பிடிப்பு இன்தனாரு 

கதாநாயகிலய ஜதை ஜவண்டும் என்ற சூழ்நிலை 

ஏற்பட்ைதால் நின்றுவிட்ைது. இவ்ஜவலளயில் 
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கண்ணதாசனின் அண்ணனான ஏ எல் எஸ் 

எனப்படும் ஏ எல் சீனிவாசன் ஒரு பைம் எடுக்க முன் 

வந்தார். அந்த பைம் முதலில் ஜவறு ஒருவைால் 

ததாைங்கப்பட்டு இலையில் நிறுத்தப்பட்ைது. நிதி 

சிக்கலில் சிக்கிக் தகாண்ைது. அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

அந்த நண்பலை அலைத்து இந்த பைத்லத நீங்கள் 

இன்னும் நீட்டித்துக் தகாண்ஜை ஜபானால் 

உங்களுக்கு வட்டி அதிகமாகி விடும். அதனால் 

எடுத்தவலை இந்த பைத்லத ஏ எல் எஸ்சுக்கு 

விற்றுவிடுங்கள். அவர் உங்களுக்கு நல்ை ததாலக 

தகாடுப்பார் அந்தத் ததாலகலய நீங்கள் தபற்றுக் 

தகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு வட்டி 

ததால்லையிலிருந்து விடுதலை கிலைக்கும் என்றார். 

அவரும் சம்மதித்து தசைவழித்த பணம் கிலைத்தால் 

ஜபாதும் என்று பைத்லத விற்றுவிட்ைார். அந்தப் 

பைம்தான் பாக்தகட் மார் என்ற ஹிந்திப் பைத்தின் 

தழுவல் ஆன திருைாஜத பைம்.  

ஏ எல் எஸ்சுக்கு பிடிக்கவில்சல 

திருைாஜத பைத்தில் சஜைாோஜதவி என்ற ஒரு 

புதுமுக நடிலகலய ஒப்பந்தம் தசய்திருந்தனர். 

ஆைம்பத்திஜைஜய ஏ எல் எஸ்சுக்கு சஜைாோஜதவியின் 

தமிழ்ப் ஜபச்சு பிடிக்கவில்லை; அவர் சற்று 

இடுப்லப அலசத்து ஒரு காலை இழுத்து நைக்கிறார் 

என்றார். ஆனால் எம்.ஜி.ஆருக்கு சஜைாோ ஜதவிலய 

பிடித்திருந்தது. அவர் புது நடிலக என்பதால் 

கால்ஷீட் ததால்லை இருக்காது அலைத்த ஜநைத்தில் 

நடிக்க வருவார் என்று நம்பினார். எனஜவ எம்.ஜி.ஆர். 

முழுமூச்சாக சஜைாோஜதவிலய ஆதரித்தார். அந்த 

பைத்தில் சஜைாோஜதவிலய ஒப்பந்தம் தசய்தால் 
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பைம் தவற்றி தபறும் என்று ஆணித்தைமாக 

எடுத்துலைத்தார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு பிடித்தது 

எம்.ஜி.ஆர்., ஏ எல் எஸ்ஸிைம் இந்தப் 

தபண்ணின் முகம் கவர்ச்சியாக இருக்கிறது. 

நலையிலும்  ஒரு அைகு இருக்கிறது. ஜபச்சு 

தகாச்லசயாக இருந்தாலும் அது ஒரு குைந்லத தமாழி 

ஜபாை இருக்கிறது, நிச்சயமாக ைசிகர்கள் ைசிப்பார்கள். 

நான் என் பைத்திற்கு இந்த தபண்லண ‘புக்’ தசய்யப் 

ஜபாகிஜறன் என்றார். எம்.ஜி.ஆஜை தன் பைத்திற்கு 

ஒப்பந்தம் தசய்வதாகச் தசான்ன பிறகு அவைால் மறுக்க 

இயைவில்லை. எனஜவ திருைாஜத பைத்தில் ஏ எல் எஸ்  

சஜைாோஜதவிலய ஒப்பந்தம் தசய்தார். 

பாம்பின் பிடியில் சிக்கி கதறிய ைடராோடதவி  

எம்.ஜி.ஆர் புதுமுகமான சஜைாோஜதவிலய 

தன்னுலைய பைத்திலும் ஒப்பந்தம் தசய்தார். 

சஜைாோஜதவி மிகவும் சிறு தபண்ணாக இருந்தார். 

அவர் பாம்புைன் நடிக்க ஜவண்டிய காட்சிகளில் 

பாம்பினுலைய தலைலய இறுக்கி பிடிக்காததால் 

உண்லமயிஜைஜய பாம்பு அவருலைய உைம்லப 

இறுக்கிச்  சுற்றிக்தகாண்ைது. அவர் நடிக்கிறார் என்று 

பைரும் கருதிக் தகாண்டிருந்த ஜநைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

தான் அவர் முகத்தில் ததரிந்த உண்லமயான 

பயத்லத  புரிந்து தகாண்டு அந்த தபண் 

நடிக்கவில்லை; உண்லமயிஜைஜய பயந்து கதறி 

அழுகிறாள் என்பலதத் ததரிந்து, உைஜன அருகில் 

ஓடினார். எம்.ஜி.ஆர். அருகில் தசல்ைவும் 

மற்றவர்களும் அருகில் ஓடி அவலைச் சுற்றி இருந்த 
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பாம்லப தமதுவாக எடுத்து விட்ைனர். சஜைாோஜதவி 

உண்லமயிஜைஜய பயந்து மயங்கிவிட்ைார்.  

கதாநாயகிகளின் பாதுகாப்பு  

கதாநாயகிகள் ஆபத்தான காட்சிகளில் 

நடிக்கும்ஜபாது அந்தக் காட்சியில் எம்.ஜி.ஆர். தான் 

நடிக்காவிட்ைாலும் அந்த இைத்திலிருந்து 

அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு பற்றி மிகவும் கவனமாக  

இருப்பார். இதற்கு இன்னுதமாரு சம்பவத்லதயும் 

எடுத்துக் கூறைாம். கண்ணன் என் காதைன் பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். இைம்தபறாத ஒரு காட்சி அன்லறக்கு 

எடுக்கப்பட்ைது. அதாவது தேயைலிதா சக்கை 

வண்டியில் உட்கார்ந்து அலத உருட்டிக் தகாண்டு 

வந்தவர் படிகளில் உருண்டு கீஜை விழுந்துவிடுவார்.  

இப்படி ஒரு காட்சி அன்லறக்கு எடுக்கப்பை 

இருந்தது. உைஜன எம்.ஜி.ஆர். தான் வீட்டுக்கு 

ஜபாகவில்லை என்றும் அந்த காட்சி 

எடுக்கப்படுவலதப்  பார்த்து விட்டுச் தசல்ஜவன் 

என்று தசால்லி இருந்து விட்ைார்.  

சக்கை நாற்காலிலய கயிற்றில் கட்டி பின்னால் 

ஒருவர் இழுத்துப் பிடித்துக் தகாள்ள ஜவண்டும் 

சக்கை நாற்காலி சாய்ந்தவுைன் தேயைலிதா மட்டும் 

முதலில் உருண்டு வருவதாக அந்த காட்சி 

எடுக்கப்பட்ைது. அதன் பின்பு சக்கை நாற்காலி 

தமதுவாக உருட்டி  விைப்படும். எங்ஜக தேயைலிதா 

சக்கை நாற்காலிலய உருட்டிக் தகாண்டு வந்த 

ஜவகத்தில் விழுந்து விடுவாஜைா என்ற பயத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முலற தாஜன அந்த காட்சியில் 

நடித்து பார்த்தார்.  சக்கை நாற்காலிக்கு கயிறு கட்டி 

பின்னால் ஒரு ஆள் அலத பிடித்து தகாண்டு 
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உட்கார்ந்து தகாண்டிருப்பார். அப்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். 

அந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்து நாற்காலி விை 

வாய்ப்பிருக்கிறதா என்று ஒரு முலறக்கு இரு முலற 

சரி பார்த்துக் தகாண்ைார், அதன்பிறகு 

தேயைலிதாலவ அந்த நாற்காலியில் உட்காைச் 

தசான்னார். இவ்வாறு தன் சக நடிகர்களின் 

பாதுகாப்பில் எம்.ஜி.ஆர். மிகவும் கவனமாக 

இருப்பார்.  

தமிழ்நாட்டில் நாட ாடி மன்னன் வெளியீடு  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் சஜைாோஜதவி 

இைம்தபறும் காட்சிகலள ஜகவா கைரில் எம்.ஜி.ஆர். 

எடுத்தார். இதனால் நாஜைாடி மன்னன் பின்பாதிப்பைம் 

கைைாகவும் முன்பாதி கருப்பு தவள்லளயாகவும் 

தவளிவந்தது.  இந்த பைம் தமட்ைாஸில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 

பாைகன், உமா ஆகிய திஜயட்ைர்களில் தவளியானது. 

மதுலையில் தங்கம் திஜயட்ைரிலும், ஜகாயம்புத்தூர் 

ைாோ; திருச்சி ைாக்சி, ஜசைம் நியூ சினிமா; தஞ்சாவூர் 

யாகப்பா; திருதநல்ஜவலி பாப்புைர்; ஈஜைாடு 

கிருஷ்ணா; திண்டுக்கல் தசன்ட்ைல்; ஜவலூர் தாஜ்; 

நாகர்ஜகாவில் நியூ சைஸ்வதி; ஆகிய திலையைங்குகளில் 

ரிலீஸ் ஆனது  

வெளிநாடுகளில் பிற மாநிலங்களில் நாட ாடி 

மன்னன் வெளியீடு  

1958 ஆம் ஆண்டு தீபாவளியன்று நாஜைாடி 

மன்னன் பைம் சிங்கப்பூர் நகைங்களில் 

திலையிைப்பட்டு சிங்கப்பூர் நாட்டில் மிகப்தபரிய 

வசூலைப் தபற்றது. நாஜைாடி மன்னன் சிங்கப்பூரில் 

ைாயல் திஜயட்ைரில் 50 நாட்கள் ஓடிற்று. 
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மஜைசியாவின் தலைநகைான  

ஜகாைாைம்பூரில் லிஜைா, தசன்ட்ைல் மற்றும் 

தசன்ட்ைல் திஜயட்ைர்களில் 50 நாட்கள் ஓடியது. 

ஈப்ஜபா நகரில் கிைாண்ட் திஜயட்ைரில் 50 நாள் 

ஓடியது. பினாங்கில் ைாயல் திஜயட்ைரில் 50 நாள் 

ஓடியது. லதப்பிங்கில் லிஜைா மற்றும் தைக்ஸ் என 

இைண்டு திஜயட்ைர்களில் 50 நாட்கள் ஓடிற்று.  

ஸ்ரீ ைங்கா என்று இப்ஜபாது அலைக்கப்படும் 

இைங்லகயில் கிங்ஸ்லி; ைாோ; கிட்டி,  தசன்ட்ைல், 

பிளாசா,  நவாஸ் ஆகிய ஆறு திலையைங்குகளில் 110 

நாட்கள் நாஜைாடி மன்னன் தவற்றி நலை ஜபாட்ைது. 

ஜவறு பை சிறிய ஊர்களில் உள்ள திலையைங்குகளில் 

50 நாட்கள் ஓடியது. 

இந்தியாவுக்குள் அண்லை மாநிைமான 

ஜகைளாவின் தலைநகைமான திருவனந்தபுைத்தில்  

சித்ைா திலையைங்கில் 77 நாட்கள் ஓடியது. 

கர்நாைக மாநிைத்தின் தலைநகைமான 

தபங்களூருவில்  அஜபைா  மற்றும்  சிவாஜி  

திஜயட்ைர்களில் 84 நாட்களும், நவ்ைங் திஜயட்ைரில் 

ஐம்பத்து ஆறு நாட்களும் நாஜைாடி மன்னன் 

சிறப்பாக ஓடியது.  

இரண்டு ொர ெசூல்  

நாஜைாடி மன்னன் பைம் தவளியாகி இைண்டு 

வாைங்கள் பதிலனந்து திஜயட்ைர்களில் சுமார் 10 

ைட்சத்து 37 ஆயிைம் ஜபர் இப்பைத்லத 

கண்டுகளித்தனர். அப்ஜபாது அந்த இைண்டு 

வாைங்களில் வசூைான ததாலக ரூ.6 ,29 ,679 ஆகும்.  
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எம்.ஜி.ஆர் இயக்குனராகவும் வெற்றி  

நாஜைாடி மன்னன் பைம் எடுக்கும்ஜபாது 

பைரும்  எம்.ஜி.ஆரிைம் எதற்கு நீங்கள் தசாந்த பைம் 

எடுக்கிறீர்கள், லகயில் ஜசர்த்த காலச இைக்க 

ஜபாகிறீர்களா? அதுவும் நீங்கஜள பைத்லத 

இயக்குகிறீர்களாஜம உங்களுக்கு இயக்கம் பற்றி 

என்ன ததரியும்? நடிகர் என்றால் நடித்துவிட்டுப் 

ஜபாக ஜவண்டியதுதாஜன? என்று பைவாறாகப் ஜபசி 

அவருலைய ஊக்கத்லத குலறக்கப் பார்த்தார்கள். 

தயாரிப்பு காைம் நீடித்துக் தகாண்ஜை ஜபாவலத 

கவனித்த தினத்தந்தி நாளிதழ் அவர் எடுப்பது 

நாட ாடி மன்னன் அல்ல டகாமாளி மன்னன் என்று 

ஜகலி தசய்தது. ஆனால் அவர் 1936 இல் இருந்து 

திலையுைகில் தான் உற்று கவனித்து வந்த பல்ஜவறு 

விஷயங்கலள நிலனவில் இருத்தி அவற்லற 

இன்னும் ஜமம்படுத்தி எவ்வாறு பைம் எடுத்தால் 

தவற்றிகைமாக ஓடும் என்பலத மனதிற்குள் சுமார் 20 

ஆண்டுகளாக சிந்தித்து சிந்தித்து அவர் மனதில் 
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தவற்றி பைம் எடுப்பதற்கான உத்தி முலறகள் மிக 

ஆைமாகப் பதித்திருந்தார். அவற்லற 

நலைமுலறப்படுத்த ஜவண்டும் ஒரு பைத்தில் 

தசயல்படுத்திக் காட்ை ஜவண்டும் என்ற 

எண்ணத்தில்தான் அவர் தான் அதுவலை சம்பாதித்த 

பணம் முழுவலதயும் முதலீைாகப் ஜபாட்டு 

அதுஜபாக மிக அதிகத் ததாலகலயக் கைனாகப் 

தபற்று ஒரு பைத்திற்கு மூன்று பைம் எடுக்கும் 

வலகயில் தசைவு தசய்து நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்லத தவற்றிப் பைமாக எடுத்தார். 

நாட ாடி மகன் ஏன் ெரவில்சல? 

நாஜைாடிமன்னன் பைத்துக்கு நிலறய காட்சிகள் 

எடுக்கப்பட்டு பைத்தில் ஜசர்க்கப்பைாமல் 

தவட்ைப்பட்டு அலவ ஒரு பக்கம் குவியைாகக் 

கிைந்தன. எம்.ஜி.ஆர். அந்த தவட்ைப்பட்ை 

காட்சிகலளக் தகாண்டு ஒரு சிை காட்சிகலள மட்டும் 

புதிதாக நடித்து இலணத்து நாஜைாடியின் மகன் என்று 

ஒரு பைம் எடுக்கைாம் என நிலனத்து விளம்பைமும் 

தவளியிட்ைார். ஆனால் நாைக ஜமலையில் குண்டு 

கருப்லபயா இவர் ஜமஜை விழுந்ததால் அவருலைய 

காலில் எலும்பு முறிந்துவிட்ைது. அந்தக் காலை சரி 

தசய்ய ஆறு மாத காைம் ஆயிற்று. அதற்குள் அவலை 

விலாைம் இல்லாதெர் என்று பத்திரிலககள் எழுத 

ஆைம்பித்தன. தவற்றியும் ஆபத்தும் அவர் வாழ்வில் 

மாறி மாறி வந்தது அலத அவர் துணிவுைனும் 

தபாறுலமயுைனும் ஏற்றுக்தகாண்டு சமாளித்து வந்தார். 

அவைால் ததாைர்ந்து நாஜைாடி மகன் பைத்லத எடுக்க 

இயைவில்லை. அதன்பிறகு அவர் கால் சரியாகி வந்து 

ஜவறு பைங்களில் நடிக்க ததாைங்கிவிட்ைார்.  



Tamil Heritage Foundation International

 

32 
 

க ன் ொங்கி பிலிம் ொங்கிய எம்.ஜி.ஆர்.  

எம்.ஜி.ஆர். நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

எடுத்தஜபாது பாசிட்டிவ் பிலிமின் விலை நியாயமாக 

எழுபத்லதந்து ரூபாய் மட்டுஜம ஆகும். ஆனால் அதில் 

சுருள்கள் இவருக்கு ஜதலவப்பட்ைதால் விதிக்கப்பட்ை 

அளவுக்கு இவர் வாங்கி விட்ைார்.  இன்னும் கூடுதைான 

ஃபிலிம் ஜதலவப்பட்ைதால் இவர் 

தவளிமார்க்தகட்டில் பில்முக்கு 500 ரூபாய் விலை 

தகாடுத்து வாங்க ஜவண்டி இருந்தது. அதிக விலை 

தகாடுத்தாவது அவர் அந்த பிலிம்கலள வாங்கி பைம் 

எடுக்க ஜவண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். 

இவ்வாறு 500 ரூபாய் தகாடுத்து வாங்குவதற்குத் 

ஜதலவயானலத தவளிமார்க்தகட்டில் 50,000 ரூபாய்க்கு 

வாங்க ஜவண்டியிருந்தது. அவரிைம் அப்ஜபாது 50 

ஆயிைம் ரூபாய் இல்லை யாரிைம் கைன் ஜகட்பது என்று 

ஆஜைாசித்தார். தகயிட்டி திலையைங்கில் உரிலமயாளர் 

அந்த திலையைங்லக நைத்தி வந்த ைாமச்சந்திைா 

என்பவரிைம் ஜபசி அவர் மூைமாக ஏவி எம் 

நிறுவனத்தில் தமய்யப்ப தசட்டியார் அவர்களிைம் 

கைன் வாங்கைாம் என்று எம்.ஜி.ஆர்.  பிக்சர்ஸ் நிர்வாகி 

வீைப்பன் எம்.ஜி.ஆரிைம் ததரிவித்து அதற்கான 

முயற்சியில் இறங்கினார்.  

க ன் பத்திரத்தில் எம்.ஜி.ஆர். சகவயழுத்து டெண்டும்  

ஏவிஎம் நிறுவனம் என் ஜக சீனிவாசன் 

என்பவரின் ஒப்புதஜைாடுதான் தகாடுக்கல்-வாங்கல் 

ததாழிலையும் தசய்து வந்தது. அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு கைன் தகாடுப்பது என்றால் 

எம்.ஜி.ஆர். லகதயழுத்து ஜபாட்ைால் தான் 

தகாடுப்ஜபாம் என்று உறுதியாகச் தசால்லி 
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விட்ைனர். “எம்.ஜி.ஆரின் கணக்கு பிள்லள  அல்ைது 

எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் என்ற இந்த புதிய திலைப்பை 

நிறுவனத்தின் நிர்வாகியாக இருக்கிற நான் 

லகதயழுத்து ஜபாடுகிஜறன். என்னிைம் பணத்லத 

தகாடுங்கள் நான் கண்ணியமாக திருப்பி 

தந்துவிடுஜவன்” என்றார் ஆர் எம் வீைப்பன். ஆனால் 

சீனிவாசன் எம்.ஜி.ஆர். லகதயழுத்து இருந்தால் 

மட்டுஜம ஏ வி எம்மிைம் இருந்து பணம் தபற்றுத் தை 

முடியும் என்று தீர்மானமாகச் தசால்லிவிட்ைார்.  

வீைப்பன் தீை  ஆஜைாசித்து திரும்பவும் அவரிைம் 

ஜபாய் ‘நாங்கள் நாஜைாடி மன்னன் திலைப்பைத்லத  

இைங்லகயில் தவளியிை சினிமாஸ் லிமிட்ைட் என்ற 

கம்தபனிக்கு அனுமதி தகாடுத்து ஒப்பந்தம் 

தசய்துள்ஜளாம். அவர்கள் எங்களுக்கு தருகின்ற 

ததாலகலய நாங்கள் உங்களிைம் வாங்கும் கைனுக்கு 

அைமானமாக லவத்துக் தகாள்ளுங்கள். அந்த 

ஒப்பந்தத்தின் மூைப்பிைதிலய உங்களிைம் தகாடுத்து 

விடுகிஜறாம். நானும் எம்.ஜி.ஆரின் அண்ணன் 

சக்கைபாணியும் லகதயழுத்து ஜபாடுகிஜறாம். நீங்கள் 

எங்களுக்கு கைன் தகாடுங்கள்’’ என்றார். சரி என்று 

அவர்களும் ஒத்துக் தகாண்டு அந்த மூைப் பிைதிலய 

தபற்றுக் தகாண்ைனர். அந்த மூைப்பிைதியில் எம்.ஜி.ஆர். 

லகதயழுத்து ஜபாட்டு இருந்தலத அவர்கள் பார்த்து 

விட்ைனர். உைஜன எங்களிைம் மட்டும் கைன் வாங்க 

எம்.ஜி.ஆர். லகதயழுத்து ஜபாை மறுக்கின்றாைா?. இந்த 

ஒப்பந்தத்தில் மட்டும் எம்.ஜி.ஆர். லகதயழுத்துப் 

ஜபாட்டு இருக்கின்றாஜை. அப்படி என்றால் 

எங்களிைமும் எம்.ஜி.ஆர். லகதயழுத்து ஜபாைைாஜம. 

ஜபாய் அவரிைம் லகதயழுத்து வாங்கிக் தகாண்டு 

வாருங்கள் என்று தசால்லிவிட்ைார். வீைப்பனுக்கும் 
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சக்கைபாணிக்கும் தர்மசங்கைமாக ஜபாய்விட்ைது, 

திரும்பி வந்துவிட்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். எந்தப் வபாறுப்பிலும் இல்சல  

வீைப்பனும் சக்கைபாணியும் மீண்டும் மீண்டும் 

ஆஜைாசலன தசய்தனர்.  அப்ஜபாது ஆர் எம் வீைப்பன் 

மனதில் ஒரு கருத்து உதித்தது அலத தசால்லி 

பார்க்கைாம் என்று திரும்பவும் ஏ வி எம் 

அலுவைகத்துக்கு தசன்றார். “இைங்லக சினிமாஸ் 

நிறுவனத்துைன் ஒப்பந்தம் தசய்து தகாண்ைஜபாது 

எம்.ஜி.ஆர். பைக்கம்தபனியின் தபயர் எம்.ஜி.ஆர். 

பிக்சர்ஸ் என்று இருந்தது, இப்ஜபாது அலத எம்.ஜி.ஆர். 

பிக்சர்ஸ் பிலைஜவட் லிமிட்ஜைட் என்று மாற்றி 

விட்ஜைாம். இதனுலைய நிர்வாக இயக்குனைாக நான் 

தான் இருக்கிஜறன். எனஜவ நானும் இன்தனாரு 

இயக்குனருமான சக்கைபாணியும் லகதயழுத்துப் 

ஜபாட்ைால் தான் தசல்லுபடியாகும். இதில் எம்.ஜி.ஆர். 

இல்ைஜவ இல்லை எனஜவ எம்.ஜி.ஆரிைம் 

லகதயழுத்து வாங்க ஜவண்டிய அவசியம் இல்லை” 

என்றார். இனி எம் ஜக சீனிவாசனுக்கு ஜவறு வழிஜய 

இல்லை எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் பிலைஜவட் லிமிட்ஜைட் 

நிர்வாக இயக்குனைான ஆர்.எம். வீைப்பனிைம்  

லகதயழுத்து தபற்றுக்தகாண்டு எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் 

எடுத்த நாஜைாடி மன்னன் பைத்திற்கு பிலிம் 

வாங்குவதற்காக ஐம்பதினாயிைம் ரூபாய் கைனாக  

தகாடுத்தார். தகாடுக்கல் வாங்கலில் மிகவும் 

கவனத்ஜதாடு இருப்பது எம்.ஜி.ஆர். உலைய 

தனிப்தபரும் குணமாகும். 
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2. ‘நாட ாடி மன்னன்’ ப ம் - சில 

விெரங்கள் 

 

 

 

 

நாஜைாடி மன்னன் 1958 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 

மாதம் 22 ஆம் ஜததி தமிைகதமங்கும் முக்கிய 

நகைங்களில் திலையைங்குகளில் தவளியிைப்பட்ைது. 

இப்பைத்லத எம்.ஜி.ஆர். இயக்கி, இைட்லை ஜவைம் 

ஏற்று புைட்சிவீைன் வீைாங்கன் மற்றும் மன்னன் 

மார்த்தாண்ைன் என்ற ஜவைங்களில் நடித்திருந்தார். 

மன்னன் மார்த்தாண்ைனுக்கு ஜோடியாக 

எம்.என்.ைாேமும் வீைாங்கலனக்கு ஜோடியாக  முதல் 

பகுதியில் பானுமதியும் இலைஜவலளக்குப் பின்பு 

இைண்ைாம் பகுதியில் சஜைாோஜதவியும் 

நடித்திருந்தனர். இப்பைத்தில் குருநாதர் ஜவைஜமற்று 

வில்ைனாக நடித்தவர் பி.எஸ்.வீைப்பா. நம்பியார் 

பிங்கைன் என்ற ஒரு சிறு ஜவைத்தில் நடித்திருந்தார். 

பாவம், ‘பிங்கைன் ஒரு அப்பாவி’ என்று ஒரு வசனம் 

இவலைக் குறிக்கும் வலகயில் பைத்தில் இைம் 

தபற்றிருக்கும்.  

எம்.ஜி.ஆரின் அண்ணன் சக்கைபாணி 

கார்ஜமகம் என்ற கதாபாத்திைம் ஏற்று வழுக்லகத் 

தலையுைன் லநத்திருந்தார். அவர் அடிக்கடி தனது 

வழுக்லகத் தலைலய தைவிக் தகாண்டு வசனம் 

ஜபசுவதாக ஒரு ஜமனரிசத்லத பின்பற்றி இருந்தார். 
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சந்திைபாபு ஆபத்சகாயம் என்ற தபயரில் நலகச்சுலவ 

கதாபாத்திைஜமற்று இருந்தார். அவருக்கு முதல் 

பாதியில் ஜி.சகுந்தைாவும் பிற்பாதியில் 

முத்துைட்சுமியும் ஜோடியாக நடித்திருந்தனர்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் இலச 

அலமப்பாளர் எஸ் .எம் .சுப்லபயா   நாயுடு  
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ஆவார் .    இனம்  மதம்  ோதி ஆகியவற்லற தங்கள் 

தபயர்களில் ஜசர்க்கக் கூைாது என்ற தகாள்லக 

உலைய எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய தசாந்தப் பைமான 

நாஜைாடி மன்னனில் அலதத் தீவிைமாக 

பின்பற்றினார். சுப்லபயா நாயுடுவின் தபயர் தவறும் 

சுப்லபயா என்று தபயர் பட்டியலில் ஜசாோ்த்தார். 

வசனத்லத கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதி இருந்தார், 

ைவீந்திைனும் வசனங்கலள எழுதி இருந்தார். 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் ஒன்பது இனிலமயான 

பாைல்கள் இைம் தபற்றிருந்தன.  

திராவி த்தாசய ெைங்குடொம்  

தமிழ்த் தாய் வணக்கப் பாைைாக “தசந்தமிஜை 

வணக்கம் திைாவிைர் வாழ்விலன சீஜைாடு விளக்கும் 

தசந்தமிஜை வணக்கம்” என்ற பாைல் இைம்தபற்றது. 

‘வருக வருக ஜவந்ஜத’ என்ற பாைலில் கன்னைம் 

ததலுங்கு மலையாளம் ஆகிய தமாழிகளிலும் 

வாழ்த்து பாைல்கள் இைம்தபற்றிருந்தன. திைாவிை 

இனம் என்பது இந்த நான்கு தமாழி ஜபசும் 

இைமாகவும் கருதப்பட்ைதால் நான்கு 

தமாழிகளிலும் பாைல்கள் இைம் தபற்றிருந்தன. 

கன்னை தமாழியில் விேய் நைசிம்மன் என்பவரும், 

ததலுங்கில் நாைாயண பாபுவும், மலையாளத்தில் 

பாஸ்கைனும் பாைல்கலள இயற்றி இருந்தனர்.  

பா ல்கள் 

“தசந்தமிஜை வணக்கம்”, ‘வருக வருக 

ஜவந்ஜத’’ “தூங்காஜத தம்பி தூங்காஜத”, “தடுக்காஜத 

என்லன தடுக்காஜத”, “காடு தவளஞ்தசன்ன 

மச்சான்”, “பாடுபட்ைால் தன்னாஜை”, “மாலன ஜதடி 

மச்சான் வை ஜபாறான்”, “கண்ணில் வந்து மின்னல் 
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ஜபால் காணுஜத”, “கண்ஜணாடு கண் கைந்து” எனத் 

ததாைங்கும் ஒன்பது பாைல்கள் இப்பைத்தில் இைம் 

தபற்றிருந்தன. இப்பாைல்கலள ைட்சுமணதாஸ், 

பட்டுக்ஜகாட்லை கல்யாணசுந்தைம், சுைதா 

ஆத்மநாதன், முத்துக்கூத்தன் ஜபான்ஜறார் 

இயற்றியிருந்தனர். இப்பாைல்கலள 

டி.எம்.தசௌந்தைைாேன், பி பானுமதி, சீர்காழி 

ஜகாவிந்தைாேன், ஜிக்கி, சந்திைபாபு, டிவி இைத்தினம், 

ேமுனாைாணி, என்.எல்.கனக சைஸ்வதி, லவஜதகி பி 

நாயர் ஆகிஜயார் பாடியிருந்தனர்.  

ந னங்கள் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் நைன 

காட்சிகலள அலமத்து தந்தவர் தங்கைாஜ் மாதவன் 

மற்றும் கிருஷ்ணைாஜ் ஆகிஜயார். ‘தடுக்காஜத 

என்லன தடுக்காஜத’ பாைலுக்கு சந்திைபாபுவும் ஜீ 

சகுந்தைாவும் ஆடினர். ‘பாடுபட்ைால் தன்னாஜை 

பைன் இருக்குது லகயிஜை’ என்ற பாட்டுக்கு 

தேமினி சந்திைா ஆடியிருந்தார். ‘மாலன ஜதடி 

மச்சான் வை ஜபாறான்’ பாட்டு குழு நைனம் ஆகும். 

‘கண்ஜணாடு கண் கைந்தாச்சு, காணாத இன்பம் 

கண்ைாச்சு ’ என்ற பாட்டும் மிக அதிகமான 

ஆட்கலள தகாண்டு தபரிய அளவில் எடுக்கப்பட்ை 

குழு நைனம் ஆகும். 

ைண்ச க் காட்சிகள் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் ஜவடிக்லக சண்லை 

முதல் தகாண்டு விபரீதமான சண்லைக்காட்சிகள் வலை 

பை சண்லை காட்சிகள் இைம்தபற்றன.   அவற்லற   

ஸ்ைன்ட்   மாஸ்ைர்  நம்பியார் இயக்கியிருந்தார். ஜமலும்  
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சண்லைக் காட்சிகலள வடிவலமப்பதில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

நிகர் எம்.ஜி.ஆர். என்று பாைாட்டும் அளவுக்கு 

இப்பைத்தில் புதுவிதமான சண்லை காட்சிகள் 

இைம்தபற்றன. பைத்தின் கலைசி காட்சியில் 

உச்சகட்ைத்தில் கயிற்றில் ததாங்கியபடி நலைதபறும் 

சண்லை காட்சி ைசிகர்கலள தமய்சிலிர்க்க லவத்த 

காட்சியாகும். அங்கமுத்துவின் உணவகத்தில் 
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நலைதபறும் சண்லை காட்சி ஜவடிக்லகயான சண்லை 

காட்சி ஆகும்.   

ஒப்பசன 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஒப்பலன தசய்தவர் இைாம்தாஸ். இவர் 

எம்.ஜி.ஆருைன் நாைகங்களில் ஜமனலக  ஊர்வசி  

ஜோடி  நைனம்  ஆடியவர்.   எம்.ஜி.ஆருக்கு என்று 

பிைத்திஜயக  ஒப்பலனயாளைாக   நியமிக்கப்பட்ை  

முதல் நபர் ைாம்தாஸ். இவருக்குப் பிறகு இயக்குனர் 

பி வாசுவின் தந்லதயான பீதாம்பைம் இருந்தார். என் 

ஆர் நாகைாஜ் ைாவ் என்பவர் ஒவ்தவாரு நாளும் 

பைப்பிடிப்பு முடிந்ததும் காலையிலும் மாலையிலும் 

ஸ்டில் ஜபாட்ஜைா எடுப்பார். அலத உைஜன 

கழுவிக்தகாண்டு வந்து எம்.ஜி.ஆருக்கு காட்டுவார். 

எம்.ஜி.ஆர். ஜபாட்ஜைாக்கலள பார்த்து ஒப்பலன 

நடிப்பு ஆகியலவ சரியாக இருக்கிறதா என்று 

அன்லறக்ஜக சரி பார்த்துக் தகாள்வார்.  

ெண்ைப்ப க் காட்சிகள் 

இலைஜவலளக்குப் பிற்பகுதியில் அலமந்த 

காட்சிகலள மும்லபயில் உள்ள கைர் 

ைாபைட்ைரியில் பிைாசஸ் தசய்து தகாண்டு வந்தனர். 

தயாரிப்பு நிர்வாகத்லத எஸ்.ஜகாவிந்தைாேன், 

ஜக.என்.குஞ்சப்பன், பத்மநாபன் ஆகிஜயார் 

கவனித்துக் தகாண்ைனர். பைத்தின் ஒளிப்பதிவாளைாக 

ஜி ஜக ைாமு பணியாற்றினார். தயாரிப்பு 

ஜமற்பார்லவ  என்ற  தபயரில்  எம்.ஜி.ஆரின்   

அண்ணன் எம்.ஜி.சக்கைபாணியும் தபயர் இைம் 

தபற்றிருந்தது.  
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எம்.ஜி.ஆர்.   தன் அண்ணன் எம் ஜி 

சக்கைபாணியிைம்  ஏைாளமான பணத்லத வாங்கி 

வாங்கி பைப்பிடிப்பில்  தன்  விருப்பம்  ஜபாை  

பை காட்சிகலள எடுத்துக் தகாண்டிருந்தார். 

திடீதைன அவருக்கு ஒரு கயிற்றுப் பாைம் கட்டி 
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அதில் சண்லைக்காட்சிலய எடுத்தால் சிறப்பாக 

இருக்கும் என்று ஜதான்றியது, அதற்காக ஒரு ைாரி 

கயிறு வாங்க ஜவண்டும் என்று தசால்லி தன் 

அண்ணனிைம் பணம் வாங்கி வைச் தசால்லி 

ஆட்கலள அனுப்பி இருந்தார். அவர்கள் ஜபாய் 

எம்.ஜி.ஆர். தசால்லியலத  சக்கைபாணியிைம் 

தசால்லியதும் அவருக்கு அசாத்திய ஜகாபம் 

வந்துவிட்ைது. ஏன் எல்ஜைாரும் தூக்கு ஜபாட்டு 

ததாங்க ஜபாகிறீர்களா? என்று ஜகாபமாக 

ஜகட்ைாைாம். அவருலைய ஜகாபத்துக்கு காைணம் 

தயாரிப்புச் தசைவு அதிகமாகிக் தகாண்ஜை ஜபானது 

தான் என்று உணர்ந்து தகாண்ை எம்.ஜி.ஆர். பிறகு 

அண்ணலனப் பார்த்து சமாதானம் தசய்து பணத்லத 

வாங்கி விட்ைார். அந்த கயிற்ருப்பாைமும் அதில் 

நைந்த சண்லைக் காட்சிகளும் ைசிகர்கலள மிகும் 

கவர்ந்தது. பைம் தவளிநாட்டுத் தைத்துக்கு 

இருப்பதாகக் பத்திரிலககள் பாைாட்டின. . 

கன்னித்தீவு 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் இைம் தபற்ற 

கன்னித்தீவு ைசிகர்களிலைஜய தபரும் வைஜவற்லபப் 

தபற்றது. நாஜைாடி மன்னன் வந்த பிறகு தினத்தந்தி 

ஒரு பைக்கலத தவளியிட்ைது. அதற்கு அதன் அதிபர் 

சி.பா.ஆதித்தனார் நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் 

இைம் தபற்ற கன்னித் தீவு என்ற தபயலைச் 

சூட்டினார். 1958இல் ததாைங்கப்பட்ை கன்னித் தீவு 

கலதயின் நாயகன் சிந்துபாத். நாயகி லைைா. 

இன்னும் இவர்கள் கலத முடியவில்லை.  பைக்கலத 

ததாைர்கிறது.  
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3. நாட ாடி மன்னன் – நிழல் 
நிேமானது 

 

 

 

 

நாஜைாடி மன்னன் பைம் எம்.ஜி.ஆலை ஏலை 

மக்களுக்கு ஒரு அவதாை புருஷன் ஆகவும் 

அதர்மத்தால் கட்டுண்டு கிைந்த ஒடுக்கப்பட்ை 

இனத்தவருக்கு தர்மத்தின் காவைனாகவும் 

காட்டியது. எம்.ஜி.ஆரின் இத்திலைப்பைம் நம்பிக்லக 

நிலறந்த எதிர்காைத்லத ஏலை மக்களுக்கு 

ஏற்படுத்திக் தகாடுத்தது, அவர் மன்னர் வம்சத்தில் 

பிறந்தவைாக இருந்தாலும் மக்கஜளாடு மக்களாக 

ஜபாைாடும் ஏலை நாஜைாடியாக இருந்தாலும் அவர் 

தகாண்டுவந்த சட்ைங்கள் பைத்தில் மட்டுமல்ை 

நிேத்திலும் உண்லமயாகிவிட்ைன.  அவர் 1977இல் 

முதைலமச்சைாகி கவர்னர் முன்னிலையில் பதவி 

ஏற்ற பின்பு  தசன்லன அண்ணா சாலையில் உள்ள 

அண்ணா சிலைக்கு முன் ஜபாைப்பட்டிருந்த 

ஜமலையில் ஏறி மக்கள் முன்னிலையில் ஒருமுலற 

பதவிஜயற்றார். இக்காட்சி நாஜைாடி மன்னனில் 

அவர் முடி சூட்டிய பின்பு மக்களிைம் 

சீர்திருத்தங்கலள அறிவிக்கும் காட்சிலய 

ஒத்திருந்தது. 
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எம்.ஜி.ஆர். மக்கள் முன்னிலையில் 

தன்னுலைய அண்ணா திமுக கட்சி பதவிக்கு வந்து 

தசய்யவிருக்கும் நன்லமகலள எடுத்துலைத்தார். 

ஆட்சியாளர் நா நயம் மிக்கவைாக மட்டும் இருந்தால் 

ஜபாதாது நாணயம் மிக்கவைாகவும் இருக்க 

ஜவண்டும் என்பது ஜபான்ற கருத்துக்கலள 

எடுத்துலைத்தார். இதுவும் நாஜைாடி மன்னன் 

காட்சிலய மக்களுக்கு நிலனவு ஊட்டியது. பைத்தில் 

அவர் நடித்தது இருபதாண்டுகளில் நிேமாகிவிட்ைது. 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் அவர் பதவி ஏற்றவுைன் 

ஜபசும் வசனமும் அண்ணா சிலை அருகில் 

ஜமலையில் நின்று அவர் ஜபசியதும் ஏறத்தாை 

ஒன்றாகஜவ இருந்தது. அப்ஜபாது மக்கள் மனதில் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் அவர் மன்னன் ஆனதும் 

தகாண்டுவரும் சீர்திருத்தங்களும் சட்ை 

திருத்தங்களும் அவர்கள் மனக்கண்ணில் வந்து 

ஜபாயின.  

விழிப்புைர்ச்சிசய  மட்டும் ஏற்படுத்திய திமுகவினர்  

அறிஞர் அண்ணாவால் ஆைம்பிக்கப்பட்ை 

திைாவிை முன்ஜனற்றக் கைகம் கலைஞர் 

கருணாநிதியின் கலத வசனத்தில் சமூக 

அவைங்கலள சாடி நிமிர்ந்தஜபாது அவர்கள் 

இருவரின் ஜபச்சுக்களும் சமூகத்தில் இருந்த 

குற்றங்குலறகலள விரிவாக எடுத்துச் தசால்லி 

அதற்கு காைணமான உயர் ோதிக்காைர்களின் 

ஒடுக்குமுலறலய பற்றி மக்களிைம் ஒரு 

விழிப்புணர்ச்சிலய ஏற்படுத்தின. ஆனால் அவற்றால் 

தபரிய மாற்றத்லதக் தகாண்டுவை இயைவில்லை. 

ஏதனன்றால் இருக்கும் நிைவைத்லத தான் அவர்கள் 

எடுத்துக் கூறினர். 
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“கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார் அதன்  

காரைம் என்னவென்ற அறிவுமிலார் ” 

என்று பாைதியார் பாடியது ஜபாை குடிக்க கஞ்சியும் 

இல்லை அதற்கு காைணம் என்னதவன்றும் 

ததரியவில்லை என்ற நிலையில் வாழ்ந்த ஒடுக்கப்பட்ை 

மக்களுக்கு அதன் காைணம் என்ன என்பலத மட்டும் 

அண்ணாவும், கலைஞரும் மற்ற திைாவிை இயக்க 

ஜபச்சாளர்களும் ஜமலைகளில் எடுத்துக் கூறினர். 

இருக்கும் நிலைலமலய தான் அவர்கள் விவரித்தனஜை 

தவிை அதற்கு ஜமல் அவர்களால் அப்ஜபாலதக்குப் 

தபரிதாக தசய்வதற்கு எதுவுமில்லை. 

வெறுப்பும் ைலிப்பும் விடியசல காட்டுமா? 

திமுகவினர் மக்களிைம் விழிப்புணர்ச்சிலய 

ஏற்படுத்தி உயர்ோதிக்காைர்களின் மீது அல்ைது 

பைம்பலை பணக்காைர்களின் மீது ஒரு 

தவறுப்புணர்லவ ஏற்படுத்தினர். அந்த நிலையிலும் 

மக்களுக்கு அவர்கலள எதிர்த்துப் ஜபாைாை சக்தி 

இல்லை. அதுவலை தன் விதிப்பயன் என்றும் 

தலைதயழுத்து என்றும் புைம்பிக் தகாண்டிருந்த 

மக்கள் காைணத்லதத் ததரிந்து தகாண்ை பிறகு 

இன்னும் மனம் தவதும்பி சலித்துக் தகாண்டு தான் 

இருந்தனர். அவர்கள் வாழ்வில் விடிதவள்ளி 

ஜதான்றவில்லை. சாதி மத அடிப்பலையிைான  

தபாருளாதாைச் சுைண்ைலை உணர்ந்து தகாண்ைனர்.  

நம்பிக்சக நட்ைத்திரமாகத் டதான்றிய எம்.ஜி.ஆர். 

காங்கிைஸ் ஆட்சியில் திைாவிை கட்சியினர் 

பிைச்சாைம் வலுவாக தசய்து வந்த ஜபாதும் 

மக்களுக்கு தங்களுலைய பிைச்சிலனகள் எல்ைாம் 
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முடியும்; புதுவாழ்வு பிறக்கும் என்ற நம்பிக்லக 

ஏற்பைவில்லை. இந்த நிலையில் எம்.ஜி.ஆரின் 

பைங்கள் தான்  அவர்களுக்கு ஒரு ஒளிக் கீற்றாக சிறு  

நம்பிக்லக ஊட்டின. உைகில் அக்கிைமங்கள்  

ஜதான்றும்ஜபாது  நான் அவதாைம் எடுப்ஜபன் என்று 

தசால்லிய கிருஷ்ண பைமாத்மா ஜபாை எம்.ஜி.ஆலை 

அவதாை புருஷைாக  மக்கள் கருதினர். தங்கள் 

கஷ்ைங்கலள தீர்க்க வந்திருக்கும் ஆபத் 

பாந்தவனாக, அநாலத ைட்சகனாக மதித்தனர். 

அவரும் அக்கருத்லத தமய்ப்பிக்கும் வலகயில் 

அவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். ஆபத்துக் காைங்களில் 

அதிகளவில் உதவினார். 

துன்பத்தில் டதாள் வகாடுத்தார் எம்.ஜி.ஆர். 

எங்கு தீ விபத்து நைந்தாலும் தவள்ளம் வந்து 

ஜசதம் ஏற்பட்ைாலும் யுத்தம் நைந்தாலும் முதல் 

உதவிக்கைம் நீட்டுபவர் எம்.ஜி.ஆைாகத் தான் 

இருப்பார். இதனால் பைத்திலும் நிேத்திலும் அவைது 

வாழ்வும் வழியும் ஒன்று ஜபாைஜவ இருந்தன. 

மக்கள் அவலை தன் துன்பங்கலள தீர்க்க வந்த 

ததய்வமாகப் பார்த்தனர், அவைால் புது வாழ்வு 

பிறக்கும் என்று நம்பினர். இவ்வாறு தனிதயாரு 

மனிதனாக நம்பிக்சக அளித்தது தான்  திராவி  

இயக்கத்தெர் மத்தியில் எம்.ஜி.ஆர். வபற்ற 

தனித்துெமாகும். தமிழ் நாட்டில் மட்டுமல்ை 

கர்நாைக மாநிைத்திலும் அயல் நாடுகளிலும் கூை 

எம்.ஜி.ஆர். பாதிக்கப்பட்ை மக்களுக்கு 

உதவியிருக்கிறார். திைாவிைக் கட்சியினர் 

சமுதாயத்தில் புலைஜயாடி ஜபாயிருந்த சாதிப்  

புண்லண கீறி கதற விட்ைனர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

அப்புண்ணுக்கு மருந்து ஜபாட்ைார். அவைது 
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பைங்கள் மன ஜநாய்க்கு மருந்தாகவும் உைல் 

ஜநாய்க்கு விருந்தாகவும் அலமந்தன. கனிவான 

காட்சிகள் கண்ணுக்கு விருந்து இனிலமயான 

பாைல்கள் தசவிக்கு விருந்து. 

துருெ நட்ைத்திரமாக ெழிகாட்டியெர் எம்.ஜி.ஆர்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் வரும் முதல் 

காட்சியில் புைட்சிக்காைனான வீைாங்கன் 

அக்காைத்தில் ’ஜவலை தகாடு உணவு தகாடு’ என 

ஜவலையின்றி உணவின்றி  ஜபாைாட்ைம் நைத்த 

ஜவண்டிய சூழ்நிலையில் இருந்த இலளஞர்களுக்கு 

சிறந்த  முன் மாதிரியாகத் திகழ்ந்தார். அவர்களுக்கு 

மக்களாட்சியின் மாண்புகலள தனது வீைாங்கன் 

கதாபாத்திைம் மூைமாக உணர்த்தினார். திைாவிைப் 

பகுத்தறிவு ைட்சியவாதம் ஜபான்றவற்லற அக்காை 

இலளஞர்கள் ஏற்றுக்தகாண்ைாலும் கூை 

தபரியவர்கலள எதிர்த்து அவர்களால் எதுவும் 

தசய்வதற்கில்லை. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 

பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். ஏற்றுக் தகாண்டிருந்த 

வீைாங்கன் ஜபான்ற  கதாபாத்திைம் இலளஞர்களுக்கு 

ஒரு முன்மாதிரி கதாபாத்திைமாக அலமந்தது. அவர் 

தன்லன ஊருக்காக உலைக்கும் சுயநைமற்ற 

இலளஞனாக தவளிப்படுத்தினார். இது ஒரு துருவ 

நட்சத்திைமாக துன்பத்தில் துவண்டு கிைந்த 

இலளஞர்களுக்கு ஜதான்றியதால் அலத ஜநாக்கி 

அவர்கள் தம் பயணத்லதத் ததாைங்கினர் 

ைாகை நாயகன், ைாதசன நாயகன் ஆனார்  

அைசியலில் எம்.ஜி.ஆர். எந்த பதவிலயயும் 

வகிக்காவிட்ைாலும்  அப்ஜபாது ஜநைடியாக களத்தில் 

இறங்காவிட்ைாலும் திமுகவுக்கு ஆதைவாக 
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மட்டுஜம இருந்தாலும் அந்த திமுக ஆதைலவ அவர் 

தன்னால் முடிந்த வலையில் அலனத்து வழிகளிலும் 

சிறப்பாகவும் ஆைமாகவும் விரிவாகவும் தசய்து 

வந்தார். இலளஞர்கள் அவருக்கு தபரிய அளவில் 

ஆதைவு தகாடுத்து அவலைப் பார்த்து அவர் ஜபாைஜவ 

நைந்து தகாள்ளத் ததாைங்கினர். எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

சாகச நாயகன் என்றாலும் அவலைப்ஜபால் 

சாகசங்கள் தசய்ய இயைாவிட்ைாலும் அவருலைய 

கருத்துக்கலள ஏற்றுக் தகாள்வதில் இலளஞர்களுக்கு 

எந்த தயக்கமும் பிைச்சலனயும் இருந்ததில்லை. சாதி 

மத ஜபதமற்ற ஒருலமப்பாட்லை ஜபணுவதில் 

அவர்களுக்கும் தபரு விருப்பம் இருந்தது. இலறவன் 

தபயைால் தசால்ைப்படும் மூைநம்பிக்லககலள 

தவறுத்து ஒதுக்கிவிட்டு முன்ஜனற்றத்திற்கான 

வழிகலள ஆைாய்வதில் இலளஞர்களுக்கு தலை 

எதுவும் இல்லை.  

“எப்தபாருள் யார் யார்வாய்க் ஜகட்பினும் 

அப்தபாருள் தமய்ப்தபாருள் காண்பது அறிவு” 

என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க யார் என்ன 

தசான்னாலும் ஏன் எப்படி என்ற ஜகள்விகலள 

எழுப்பி அவற்லறப் புரிந்து தகாள்ள முயலுவதில் 

இலளஞர்கள் ஆர்வம் காட்டினர். பைத்தில் 

எம்.ஜி.ஆர். தசய்து காட்டியலதப் ஜபாை சிை 

எதிர்ப்பு நிலைகலளயும் அவர்கள் எடுக்க 

துணிந்தனர். எம்.ஜி.ஆர். வழியில் நைந்தால் 

எம்.ஜி.ஆலை தலைவைாக தகாண்ை அவலைப் 

பின்பற்றினால் ஏலை மக்களின் ைட்சகைாக, மீட்பைாக, 

காவைைாக அவர் விளங்குவார் என்பதில் மக்களுக்கு 

ஆைமான நம்பிக்லக அவர் பைங்கலள பார்த்து 

உண்ைாயிற்று. 
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வதா ர்ந்து இ ம்வபற்ற  ைமூக அக்கசறப் பா ல்கள்  

எம்.ஜி.ஆர். ஏலை மக்களின் நைன் மீது கவனம் 

தசலுத்துகிறார் என்பலத அவர் தனது  பைங்களில் 

ததாைர்ந்து  இைம்தபறச் தசய்த சிை தனிப் 

பாைல்கஜள மக்களுக்கு உணர்த்தின. மலைக்கள்ளன் 

பைத்தில்  

இன்னும் எத்தசன காலம்தான் ஏமாற்றுொர்  

இந்த நாட்டிடல  வைாந்த நாட்டிடல  

வைாந்த நாட்டிடல என்ற பாட்டும் 

மன்னாதி மன்னன் பைத்தில்  

அச்ைம் என்பது ம சமய ா  

அஞ்ைாசம திராவி ர் உ சமய ா  

என்ற பாட்டும் 

மதுலை வீைன் பைத்தில் குறவன் குறத்தியாக வந்து 

பாடும்  

ஏச்சு பிசழக்கும் வதாழிடல ைரிதானா  

எண்ணிப் பாருங்க நீங்கள்  

எண்ணிப் பாருங்க என்ற பாட்டும் 

தன் தசாந்தப் பைமான நாஜைாடி மன்னனில்  

உசழப்பதிலா உசழப்சப வபறுெதிலா  இன்பம்  

உண் ாகும் என்டற வைால் என் டதாழா  

என்ற பாட்டும் 
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காடு வெளஞ்வைன்ன மச்ைான் நமக்கு’ 

சகயும் காலும் தாடன மிச்ைம்  

என்ற பாட்டும் திைாவிை இயக்கக் கருத்துக்கலளச்  

தசால்வதற்காக எழுதப்பட்ை பாைல்கள் என்றாலும் 

அலவ  எம்.ஜி.ஆருக்காக எழுதப்பட்ை 

பாைல்கலளப் ஜபாைஜவ இலளஞர் மத்தியில் 

தபாது மக்கள் மனதில் ஒரு ஆைமான நம்பிக்லகலய 

உருவாக்கின. இப் பாைல்களில் காணப்பட்ை சமுக 

அக்கலற அவலைப் பற்றி உயர்வான எண்ணத்லத 

மக்கள் மனங்களில் உருவாக்கியது.  

நாட ாடி மன்னன் காலத்தில் அண்ைாவின் 

இதயக்கனி  

மதுலையில் நாஜைாடி மன்னன் 100ஆவது நாள் 

விைா நைந்த அஜத சமயம் தசன்லனயில் அறிஞர் 

அண்ணா கைந்துதகாண்ை ஒரு விைா நைந்தது அப்ஜபாது 

அவர் ‘மைத்திலிருந்த இந்தக் கனி யார் மடியில் விழும் 

என்று பைர் காத்துக்தகாண்டிருந்தனர் அது என் மடியில் 

விழுந்தது அலத எடுத்து நான் என் இதயத்தில் 

லவத்துக்தகாண்ஜைன்’ என்று எம்.ஜி.ஆலை  இதயக்கனி 

என விவரித்தார். எம்.ஜி.ஆலை பாைாட்டுவது 

தன்லனத்தாஜன பாைாட்டுவதற்கு ஒப்பானது என்று 

அண்ணா பாைாட்டிய வரிகள் எம்.ஜி.ஆரும் அவரும் 

ஒன்றுதான் என்பலத அன்லறக்கு கூட்ைத்திற்கு 

வந்தவர்களுக்கு தசால்ைாமல் தசான்னது. இதுஜபான்ற 

சம்பவங்கள் ஆங்காங்ஜக நைந்தன. திைாவிை இயக்க 

வழியில் ஜதான்றிய  திைாவிை முன்ஜனற்றக் கைகத்லத 

எம்.ஜி.ஆர். கட்சி என்ஜற மக்கள் அலைக்கத் ததாைங்கினர் 

நம்பி வந்தனர்.  
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நீங்க எம்.ஜி.ஆர். கட்சியா என்று அண்ைாசெக் 

டகட்  வபண் 

  ஒருமுலற அறிஞர் அண்ணா அவர்கள்  ஒரு 

தபாதுக்கூட்ைத்திற்கு ஜபாய் விட்டு வரும் வழியில் 

அவர் காரில் ஜைடிஜயட்ைர் சூைாகிவிட்ைது; கார் 

நின்றுவிட்ைது. அப்ஜபாது அந்தப் பக்கமாக தண்ணீர் 

சுமந்து தசன்று தகாண்டிருந்த தபண்களிைம் ஒரு 

குைம் தண்ணீர் தகாடுங்கள், ஜைடிஜயட்ைர் 
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சூைாகிவிட்ைது கார் எடுக்க இயைவில்லை என்று 

ஓட்டுனர்  தசான்னஜபாது, முதலில் மறுத்த தபண்கள் 

அந்த காரில் எம்.ஜி.ஆர். கட்சிக்தகாடி அதாவது 

திைாவிை முன்ஜனற்றக் கைக தகாடி பறப்பலத 

கண்ைதும் அவர்கள் காருக்குள் இருந்தவலை பார்த்து 

‘நீங்க எம்.ஜி.ஆர். கட்சியா’ என்று ஜகட்ைனர். உள்ஜள 

உட்கார்ந்திருந்த  அண்ணாவும் ஆமாம் நான் உங்கள் 

எம்.ஜி.ஆர். கட்சி தான் என்று தசான்னவுைன் சரி 

வாங்கடி தண்ணி தகாடுப்ஜபாம் என்று தசால்லி ஒரு 

குைம் தண்ணீலை அந்த ஜைடிஜயட்ைரில் ஊற்ற 

தகாடுத்தனர், ஜைடிஜயட்ைரில் ஊற்றினர்.  

கார் புறப்பட்ைதும் ஓட்டுநர் அறிஞர் 

அண்ணாலவப் பார்த்து ஜகட்ைார், ‘என்ன அண்ணா 

நீங்கள் நம் கட்சிலய எம்.ஜி.ஆர். கட்சி என்று 

தசால்கிறீர்கஜள; நீங்கள் தாஜன கட்சித் தலைவர்’ 

என்றார்.  அப்ஜபாது “அண்ணா ‘நான் ைபுள் எம் ஏ. 

தபாதுக்கூட்ைங்களிலும் ஜமலைகளிலும் 

ஆங்கிைத்திலும் தமிழிலும் அைகாக ஜபசுகிஜறன் என்று 

எல்ஜைாரும் பாைாட்டுகின்றனர், ஆனால் என்லன 
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எவருக்கும் ததரியவில்லை. தம்பி எம்.ஜி.ஆலை தான் 

ததரிந்திருக்கிறது. அவர் மூைமாகத்தான் நமது கட்சி 

ஏலை மக்களிைம் தசன்று ஜசர்ந்திருக்கிறது. எனஜவ நாம் 

கூட்ைத்தில் ஜபசுவததல்ைாம் நமக்காகத்தான்; 

எம்.ஜி.ஆர். மக்களுக்காக ஜசலவ தசய்பவர், அவர்களிைம் 

கட்சி தகாள்லககலளக் தகாண்டு தசல்பவர் எம்.ஜி.ஆர். 

ஒருவர்தான். எனஜவ, இந்தக் கட்சி எம்.ஜி.ஆர். கட்சி என்ற 

தபயரில் அலைப்பதில் எனக்கு எந்த ஆட்ஜசபலனயும் 

இல்லை எனக்கு மகிழ்ச்சிதான்” என்றார். அவர் இருக்கும் 

காைத்திஜைஜய அந்தக் கட்சிலய மக்கள் எம்.ஜி.ஆர். கட்சி 

என்று அலைத்தனர். அதனால்தான் அண்ணா அவர்கள் 

எம்.ஜி.ஆலை பாைாட்டுவது என்லன நாஜன பாைாட்டிக் 

தகாள்வது ஆகும் என்று தசன்லன விைா ஜமலையில் 

கூறினார்.  

அண்ைாவின் ொரிசு எம்.ஜி.ஆர்.  

எம்ஜிஆர்  திமுகவில் 1952இல் ஜசர்ந்த பிறகும் 

காமைாேர் என் தலைவர் அண்ணா என் வழிகாட்டி 

என்று ததரிவித்தார்.  எம் ஜி ஆர் அண்ணா 

அவர்கலள தன் உள்ளத்தில் உயர்வாகக் கருதி மதித்து 

அன்பு தசலுத்தி வந்தார். அண்ணா தன் லகயால் 

எம்ஜிஆருக்கு நாஜைாடி மன்னன் தவற்றி விைாவில் 

தங்க வாள் பரிசளித்தஜபாது அந்த நிகழ்ச்சிலய 

பார்த்துக் தகாண்டிருந்த மக்களும் மக்களும் 

மற்றவர்களும் எம்ஜிஆலை அண்ணாவின் 

வாரிசாகஜவ கருதி மகிழ்ந்தனர்.   

அண்ைாதிமுகவிற்கான அடித்தளம்  

ஏலை மக்களுக்கு என்னால் வாழ்வு 

கிலைக்கும் என்ற நம்பிக்லகலய  நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்தில்     அவர்     மன்னன்     ஆனதும்     ஜபசுகின்ற  
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வசனங்கள் உறுதி தசய்தன.  பின்னர் அவர் 

முதைலமச்சைானதும் அது உண்லம ஆயிற்று.  

பானுமதியுைன் அவர் பாடிக் தகாண்டு வரும் 

காட்சியில்  

“நாசள டபா ப்டபாடறன் ைட் ம் மிக  

நன்சம புரிந்திடும் திட் ம் 

  நாடு நலம் வபறும் திட் ம்”  

என்று கூறும் ஜபாது அவர் மனதில் தான் மன்னன் 

ஆனால் அல்ைது முதைலமச்சைானால் என்தனன்ன 

திட்ைங்கலள தகாண்டு வருஜவன் எவ்வாறு 

நலைமுலறப்படுத்துஜவன் என்று அன்லறக்கு 

பைத்தில் தசான்னது மக்கள் மனதில் ஆைமாக 

பசுமைத்தாணி ஜபால் பதிந்து விட்ைதால் அவர் 

அண்ணா திமுக என்ற கட்சி ஆைம்பிக்கும் ஜபாது 

மக்கள் அவருக்கு ஏைாளமாக ஆதைவு ததரிவித்தனர்.  

பை கட்சிலய ஜசர்ந்தவர்கள் அல்ைது கட்சி 

சார்பில்ைாதவர்கள், அைசியல் ஆர்வமற்ஜறார் எனப் 

பைரும் அண்ணா திமுகவுக்கு ஆதைவு ததரிவித்து 

கட்சி ஆைம்பித்து ஆறு மாதத்தில் வந்த முதல் 

ஜதர்தைான திண்டுக்கல் இலைத்ஜதர்தலில் மற்ற 

அலனவலையும் தைபாசிட் இைக்கச் தசய்யும் 

அளவுக்கு இவருக்கு  மாதபரும்  தவற்றிலயக்  

தகாடுத்தனர்.  எம்.ஜி.ஆர். நம்பிக்லக நட்சத்திைமாக 

தங்கள் வாழ்வின் விடிவிளக்காக நம்பியதற்கு முதல் 

காைணம் நாஜைாடி மன்னன் பைத்லத அவர் 

தசாந்தமாக எடுத்து கலதயிலும் வசனத்திலும் காட்சி 

அலமப்பிலும் அக்கலற காட்டி தவற்றி 

பைமாக்கியது என உறுதியாக கூறைாம். அண்ணா 
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திமுகவின் ஆதைவுக்கு நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

அஸ்திவாைமாக  அடித்தளமாக அலமந்தது.  

மக்களின் நம்பிக்சகசயக் காப்பாற்றிய எம்.ஜி.ஆர்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

மன்னைாக வந்து சட்ை திட்ைங்கலள அறிவித்தலத 

ஜபாைஜவ அவர் 1977ல் எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சைான 

பிறகு அவர் ஆயுட்காைம் வலை  1987இல் அவர் 

காைமாகும் வலை மக்கள் அவலை முதைலமச்சர் 

நாற்காலியில் அமர்த்தி இருந்தனர். அவரும் தன்  மீது 

லவத்திருந்த மக்கள் தகாண்டிருந்த நம்பிக்லகக்கு 

சிறிதும் பங்கம் வைாமல் நைந்து தகாண்ைார். இன்று 

வலை எந்த எதிர்க் கட்சியினரும் எம்.ஜி.ஆலை 

தகட்ைவர் என்று தசால்லிவிட்டு கட்சி நைத்த 

இயைாது மக்களின் வாக்குகலளப் தபற இயைாது 

என்ற நிலைஜய நிடிக்கிறது. சிைர் அரிதாக இது 

ஜபாை கருத்து ததரிவித்தாலும் உைஜன 

தபருமலையில் பட்ை சிறு தநருப்பு ஜபாை 

பட்தைன அலணந்துவிடும். கண்ணதாசன், 

தேயகாந்தன், அறந்லத நாைாயணன், நீை பத்மநாபன், 

எம் எஸ் எஸ். பாண்டியன் ஜபான்ஜறார் எம்.ஜி.ஆர். 

பற்றி தாக்கி எழுதினாலும் அவர்களின்  அந்த 

கருத்துக்கலள எம்.ஜி.ஆரும் கண்டிக்கவில்லை 

மக்களும் ஏற்றுக் தகாள்ளவில்லை. அவற்றால் 

சமூகத்தில் தபரியளவில் தாக்கம் எதுவும் ஏற்படுத்த 

முடியவில்லை. அலவ தவறும் மைட்டு 

எழுத்துகளாகி மங்கிவிட்ைன. ஆங்கிை நூல்கலள 

தமிழில் தமாழிதபயர்த்து தவளியிட்டும் இன்று  

கூை  எம்.ஜி.ஆரின் மக்கள் தசல்வாக்லக அலசத்துப் 

பார்க்க முடியவில்லை.  
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தகட்ைவர்கள் மட்டுஜம தாக்கு பிடிக்க 

முடியும் என்று நம்பப்பட்டு வந்த சினிமா மற்றும் 

அைசியலில் ஏக ஜபாக சக்கைவர்த்தியாக இருந்த 

எம்.ஜி.ஆர். நல்ைவன் என்ற தபயலைப் தபறவும் 

அலதத் தக்க லவக்கவும் தினமும் ஜபாைாடிய 

ஜபாைாட்ைங்கலள மக்களால் ஊகித்து உணை 

முடிந்தது. சாமான்யஜன நல்ை தபயர் எடுக்க 

அவதிப்படும் இந்தக் கலியுகத்தில் ஒரு மாதபரும் 

மக்கள் தசல்வாக்கு பலைத்தவர் ததாைர்ந்து அந்த 

தபயலைத்  தக்க லவப்பதில் உள்ள சவால்கள் 

மக்களுக்குப் புரியும். எம்.ஜி.ஆருக்கு ஏற்பட்ை  

இைறல்கலளயும், சவால்கலளயும் மக்கள் 

புரிந்துதகாண்ைனர். அவலை மதித்து மாமனிதைாக 

ஏற்றுக்தகாண்ைனர். இந்தக் கலியுகத்தில் அவலைப் 

ஜபாை இன்தனாருவர் வை இயைாது என நம்பினர். 

தங்கள் கலி தீர்க்க வந்த கண்ண பைமாத்மா என்று 

எம்.ஜி.ஆலை வணங்கி ஏற்றுக்தகாண்ைனர்.  

 எம் ஜி ஆர் இறந்தஜபாது, ததருவில் பலைய 

காகிதம் தபாறுக்கி விற்கும்  சிறு தபண் ஒருத்தி 

ைாரியில் மருத்துவப் பல்கலைக்கைகத்தின் ததாைக்க 

விைாவுக்குச்  தசன்ற ததாண்ைர்கள் விடும் 

கண்ணீலைப் பார்த்து ‘இனி எம்.ஜி.ஆஜை பிறந்து 

வந்தாலும் அவர் எம்.ஜி.ஆர். ஆக முடியாது’ என்றார். 

அவள் கூறியலத  சத்திய வாக்கு  எனைாம். 

சினிமாவிலும் அைசியலிலும் நல்ை தபயதைடுத்து 

ததாைர்ந்து அலதக் காப்பாற்றுவது எல்ஜைாைாலும் 

நைத்திக்காட்ைக் கூடியதன்று.  
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எம்.ஜி.ஆருக்கு சினிமாவும் ொழ்க்சகயும் ஒன்று தான்  

நாஜைாடி மன்னன் கலத ஜபாைஜவ  

எம்.ஜி.ஆர். வாழ்க்லகயில் நைந்தது கண்டு ஒருமுலற 

அவரிைம்  

‘உங்களுக்கு மட்டும் இத்தலன பாப்புைாரிட்டி 

ஏன்? என்று ஜகள்வி ஜகட்ைதற்கு  அவர்  

   “நான் வாழ்க்லக ஜவறு நடிப்பு ஜவறு என்று 

பிரித்துப் பார்ப்பதில்லை. எப்படி வாை ஜவண்டும் 

என்று நிலனக்கிஜறஜனா அஜதஜபால் பைத்தில்  

நல்ை  கருத்துக்கலள மக்களிலைஜய 

எடுத்துலைக்கஜவ நடிக்கிஜறன். நல்ை மனிதனாக 

வாை ஜவண்டும், உலைத்துச் சாப்பிை ஜவண்டும், , 

நல்ை தகாள்லககளுக்காக ஜபாைாை ஜவண்டும் 

இலததயல்ைாம் தவளியிைக் கூடிய வாய்ப்புள்ள 

கலதகலள ஜதர்ந்ததடுக்கிஜறன்” என்று பதில் 

அளித்தார். 

இந்தப் பதில் மூைமாக அவர் தன்னுலைய 

வாழ்க்லகலயயும் சினிமாலவயும் ஒன்தறனக் கருதி 

வாழ்ந்து வந்தது ததரிகின்றது.  

சினிமா மற்றும் அைசியல் ததாைர்பான 

மற்தறாரு ஜகள்விலய  அவர் முன்லவத்த ஜபாது 

அவர் தகாடுத்த பதில் அவருலைய தவற்றி சினிமா 

கவர்ச்சியால் தபற்ற தவற்றி அல்ை என்பலத உறுதி 

தசய்கிறது.  

ஜகள்வி: ‘அைசியல் ரீதியில் தகாள்லக 

வழிப்படி எத்தலன ஜபர் உங்கலள 

வழிபடுகின்றனர்? உங்களுக்கு இருப்பததல்ைாம் 
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சினிமா கவர்ச்சியால் ஏற்பட்டுள்ள தசல்வாக்கு தான் 

என்று கூறுகின்றனர் இதற்கு என்ன பதில்?’’ 

எம்.ஜி.ஆர்; “அப்படியானால் மற்ற நடிகர்களும் 

கட்சிகள் ஆைம்பித்துவிைைாம். அப்படி அவர்கள் 

ஆைம்பித்தால் இவ்வளவு தசல்வாக்குப் தபற முடியுமா? 

என்ற ஜகள்விஜயாடு தனது பதிலை முடிக்கிறார்.  

இன்லறக்கு ைஜினியும் , கமலும் ,  விேயகாந்தும் 

புது கட்சிகள் ததாைங்கி இருந்தாலும் கூை 

அவர்களுக்கு எம் .ஜி .ஆருக்கு இருக்கும் 

தசல்வாக்கில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூை இல்லை 

என்பது அலனவருக்கும் ததரிந்த ஒரு 

உண்லமயாகும் .  ஆக சினிமா கவர்ச்சி என்பது 

மட்டும் ஒருவலை தலைவர் ஆக்கிவிைாது .   

தசலெனின் பண்புகள் 

தபற்றால் தான் பிள்லளயா பைத்தில் அவர் 

பாடிய பாட்டு வரிகலள நிலனவு படுத்தி பார்த்தால் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் தலைவனுக்குரிய பண்புகள் ஆைம்ப 

காைம் ததாட்டு இருந்தது ததரிய வரும்.  

கருசை இருந்தால் ெள்ளல் ஆகலாம்  

க சம இருந்தால் வீரன் ஆகலாம்  

வபாறுசம இருந்தால் மனிதன் ஆகலாம் இந்த 

மூன்றும் இருந்தால் தசலென் ஆகலாம்  

என்ற வரிகளில் காணப்படும் கைலம, கருலண, 

தபாறுலம ஆகிய மூன்று சிறந்த பண்புகளும் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் இருந்ததனால் அவர் தலைவர் ஆனார்.  
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நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் அறிவித்த 

சட்ைதிட்ைங்கலள முதல்வைான பிறகு இந்திய 

அைசியைலமப்புச் சட்ைத்திற்கு உட்பட்டு தன்னால் 

முடிந்தவலை அவற்லற நலைமுலறக்குக் தகாண்டு 

வந்ததனால் அவருலைய சினிமா வாழ்க்லகயும், 

அைசியல் வாழ்க்லகயும் ஒஜை ஜநர்ஜகாட்டில் 

பயணிப்பலத உறுதி தசய்தார். இவ்வாறு  நாஜைாடி 

மன்னன் அவருலைய அைசியல் வாழ்க்லகக்கு ஒரு 

வலுவான அடித்தளமாக அலமந்தது.  

கருைாநிதிசய எம்.ஜி.ஆர். வென்றது எப்படி?  

நாஜைாடி மன்னன் பைம் வரும்ஜபாது 

கருணாநிதி தவறும் திலைப்பை வசன கர்த்தா மற்றும் 

திமுக ஜபச்சாளர் மட்டுஜம. ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். 

அப்ஜபாஜத திலையுைகின் முடி சூைா மன்னன். 

அண்ணா எம்.ஜி.ஆலை மதித்து ஜபாற்றிய அளவுக்கு 

கருணாநிதிலய மதிக்கவில்லை. அைசியலில் 

அண்ணா தனது இளவைாக, வாரிசாக, தம்பியாக  

நாவைலைத் தான் மதித்தார். எம்.ஜி.ஆர். தசாந்தக் 

காசில் சூனியம் லவத்த கலதயாக கருணாநிதியின் 

உண்லம தசாரூபம் ததரியாமல் அண்ணாவின் 

மலறவுக்கு நாவைலை புறக்கணித்துவிட்டு 

கருணாநிதிலய முதைலமச்சர் ஆக்கினார். 

கருணாநிதி கட்சிலய விட்டு தன்லன 

தவளிஜயற்றியதும் எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா திமுக 

கட்சிலய ததாைங்கி சட்ைமன்ற ஜதர்தலில் 

ததாைர்ந்து மூன்று முலற கருணாநிதிலய 

ஜதாற்கடித்து தவற்றி வாலக சூடினார். இந்த சாதலன 

தமிைகத்தில் இதுவலை எவைாலும் 

முறியடிக்கப்பைாத சாதலன ஆகும். இச்சாதலன 

குறித்து ஒரு நிரூபர் எம்.ஜி.ஆரிைம் ஜகட்ைார், 
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“நீங்கள் கருணாநிதிலய ஒவ்தவாரு முலறயும் 

தவற்றி தபற்று விடுகிறீர்கஜள அவருலைய தந்திைங்கள் 

உங்களிைம் பலிக்கவில்லைஜய அவர் சாணக்கியர் என்று 

அலனவரும் பாைாட்டும் ஜபாது உங்களால் மட்டும் 

அவலை அவருலைய சாணக்கியத்தனம் எப்படி உணர்ந்து 

தவற்றி தபற முடிகிறது?” 

எம்ஜிஆர் :- “கருைாநிதி கசத ெைனம் எழுதிய 

ப த்தில் நான் நடித்து இருக்கிடறன். கசலஞர் எப்படி 

திசரக்கசத எழுத எங்டக முடிச்சுப் டபாடுொர் 

என்பது எனக்குத் வதரியும். ஆனால் நான் எப்படி 

கசத எழுதுடென் என்பது கசலஞருக்கு வதரியாது. 

என்னுச ய டபாக்கும் டநாக்கும் அெருக்கு புரியாது. 

ஆனால் அெருச ய ெழிகள் எனக்குத் வதரிந்தசெ 

தான்” என்று பட்தைன்று பதிைளித்தார். எம்ஜிஆர்  

தன்னுலைய ஜபாட்டியாளர் அல்ைது எதிரிலய 

அவைது திறலமகலள உத்திகலள வியூகங்கலள 

நன்றாக அளந்து அறிந்து  லவத்திருக்கிறார். அதனால் 

அைசியல் சாணக்கியன் மதி யூகி என்தறல்ைாம் 

திமுகவினைால் அலைக்கப்பட்ை  கருணாநிதிலய 

தவற்றி தகாள்வது எம்.ஜி.ஆருக்கு எளிதாக 

இருந்தது.  

பைஜகாட்டி, குடியிருந்த ஜகாயில், சிரித்து 

வாை ஜவண்டும் என பை பைங்களில் அவர் 

நம்பியார் ஜபான்ற வில்ைன்கலள கருணாநிதி 

ஜபாைஜவ உருவாக்கியிருந்தார். வில்ைனாக வரும் 

நம்பியார் நடு வகுப்பு எடுத்து தலை சீவும் பாங்கு 

[hair style] கூை கருணாநிதிலய ஒத்திருந்தது. இதனால் 

மக்கள் மத்தியில் கருணாநிதி என்றாஜை வில்ைன், 

தகட்ைவன், தீய சக்தி, சமூக எதிரி, சுய நைக்காைன், 

ஊருக்கு எதிரி என்ற எண்ணம் ஆைமாக ஊடுருவி 
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பதிந்து விட்ைது. இந்தக் கருத்தும் பிற்காைத்தில் 

முதல்வைாக இருந்த எம்.ஜி.ஆர். இைங்லக 

தமிைருக்காக அலமதி ஒப்பந்தம் உண்ைாக 

உதவிகலளச்  தசய்ய அவருக்குப் பின் முதல்வைாக 

வந்த கருணாநிதி    இைங்லக தமிைர்களின் 

படுதகாலைக்கு காைணமாகி விட்ைார் என்ற 

கருத்தில் இைங்லக தமிைர் தகாண்டிருந்த 

நம்பிக்லகயில் தமய்யாகிவிட்ைது. ஆக கருணாநிதி 

தமிைநாட்டில் வாழ்ந்தவருக்கு மட்டுமல்ை 

இைங்லகயில் வாழ்ந்த தமிைருக்கும் வில்ைனாகி 

விட்ைார். இதுவும் எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆதைவான  

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு முன்மாதிரி 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்குப் பிறகு எம்.ஜி.ஆர். 

இலளஞர்களுக்கு சமூக சீர்திருத்தத்தில் ஆர்வமுலைய 

ஒரு முன்மாதிரியாக உருவாகிவிட்ைார். அவர் தன் 

தலைலமயின் கீழ் அல்ைது சார்ந்திருக்கும் கட்சியின் 

தலைலமயின் கீழ் தசயல்படுஜவார் ஊைல் 

அற்றவர்களாக ோதியின் தபயைால் தகாடுலமகள் 

தசய்யாதவைாக சமத்துவம் சமநீதி ஆகியவற்றில் 

நம்பிக்லக தகாண்டிருக்க ஜவண்டும் என்ற ஆைமான 

நம்பிக்லக தகாண்ை ததாண்ைர் பலைலய 

உருவாக்கினார். அந்தப் பலைக்கு எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர்கள் 

என்ற தபயர் இருந்தாலும் அந்த பலை அவைது 

தவற்றிக்காக உயிலை தகாடுக்கும் தற்தகாலை 

பலையாக வீறு தகாண்தைழுந்தது. 

திசரயிலும் அரசியலிலும் யாராலும் வெல்ல 

முடியாதெர் 

திலையுைகில் ஏகஜபாகச் சக்கைவர்த்தியாக 

இருந்து அைசியலுக்கு   வந்த பிறகு  தமிைகத்தின்  
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முதைலமச்சைாகத் ததாைர்ந்து மூன்று முலற 

பதவிலயக் லகப்பற்றி இறக்கும் வலை 

முதைலமச்சைாக இருந்தார். திலையுைகிலும் 

அைசியலிலும் தன்னிகரற்ற தசலெனாக 

விளங்கினார். இந்த இரு துசறகளுக்கும் இசைப்புப்  

பாலமாக அசமந்தது நாட ாடி மன்னன் ப மாகும். 

இப்ப த்தில் ஒரு திசரப்ப  நடிகராக ைாதசன வைய்த 

எம்.ஜி.ஆர். அரசியலில் அடிவயடுத்து செப்பதற்கும் 

அெரறியாமடல  அச்ைாரம் டபாட் ார். அந்த 

அஸ்திவாைத்தின் அடிப்பலையில் அைசியல் 

தசல்வாக்குப் தபற்று வளர்ந்து வந்த காைத்தில் அவர் 

அண்ணா திமுக கட்சிலயத் ததாைங்கி ஆட்சிலயப் 

பிடிக்க நாஜைாடி மன்னனில் அவர் ஜபசிய 

வசனங்கள் உதவின. அவ்வசனங்கள் மக்கள் மனதில் 

ஆைமாக பதிந்து அவர் இைண்டு நாட்கள் பதவியில் 

இருந்தாலும் நல்ைது மட்டுஜம தசய்வார் என்ற 

நம்பிக்லகலய ஏற்படுத்தின. 
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4. நாட ாடி - மன்னன் ஆன ெரலாறு 

 

 

 

 

இைங்லகயில் பிறந்து ஜகைளத்திற்குச் தசன்று 

பின் தமிைகத்தில் பிலைக்க வந்த நாஜைாடியான 

எம்.ஜி.ஆர். தன் அன்பால் கட்டுண்டு கிைந்த தமிழ்ச் 

சமுதாயத்துக்கு மன்னன் ஆனார். எம்.ஜி.ஆர்.  

தமிழ்நாட்டின் முதைலமச்சைான பின்பு அவர் 

தசய்தது எல்ைாஜம சரிதான் என்று மக்கள் 

ஆணித்தைமாக நம்பும் வலகயில் அவர் மக்களிைம் 

நல்தைண்ணத்லதயும் நம்பிக்லகலயயும் 

தபற்றிருந்தார். அவருலைய அதிகாரிகள் சுதந்திைமாக 

தசயல்படும்படி தன் கட்சிக்காைர்களின் தலையீடு 

இல்ைாதபடி சிறப்பான நிர்வாகத்லத தகாடுத்தார். 

அஜத சமயத்தில் அதிகாரிகள் எவ்வளவு படித்தவைாக 

இருந்தாலும் தன்னுலைய தகாள்லகயில் இருந்து 

மாறுபைாதவர்களாக இருக்க ஜவண்டும் என்பதில் 

உறுதியாக இருந்தார். தனது தகாள்லககலள 

நிலறஜவற்றத்தான் அதிகாரிகள் தனக்குத் துலணயாக 

இருக்கின்றனர் என்று மக்கலள நம்ப லவத்தார். 

அந்த நம்பிக்லகலய நல்ை முலறயில் 

தசயல்படுத்தினார். சிைர் அடிவருடிகளாக மாறி 

அவர் புகழுக்கு களங்கம் விலளவிக்க நிலனத்தனர், 

ஆனால் அது பலிக்கவில்லை. எம்.ஜி.ஆரிைம்  

சத்துணவுத் திட்ைம் தகாண்டுவை இயைாது 
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அதற்கான தபாருளாதாை சூழ்நிலை இல்லை, 

technograd இல்லை என்று ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஒருவர்  

கூறியஜபாது, ஆதைவற்ற தபண்கள், விதலவகள், 

கணவனால் லகவிைப்பட்ஜைார் எனப் பத்தாயிைம் 

ஜபலை சலமயைர் மற்றும் சத்துணவு லமயப் 

தபாறுப்பாளர் எனப் பணியில் அமர்த்தி உைஜன 

சத்துணவுத் திட்ைத்லத நிதி திைட்டி 

நலைமுலறப்படுத்தினார். இயைாது என அதிகாரிகள் 

மறுப்பு ததரிவித்த ஜபாதும் அவர் அலத ஏற்றுக் 

தகாள்வதில்லை. அவர்களின் கருத்லத மறுத்து 

விட்டு நிதி திைட்டி தபாருளாதாை நிலைலய 

ஸ்திைப்படுத்தி சத்துணவு திட்ைத்லத அறிமுகம் 

தசய்தார். நிலனத்தலதச்  தசய்து முடிக்கும் 

தசயல்திறம் எம்.ஜி.ஆரிைம் இருந்தது. ஜமலும்தான் 

தசய்வலதச் சிறப்பாகவும் அச்தசயல்பாட்டில் 

மற்றவருக்கு முன் மாதிரியாகவும் இருந்தார். 

தமிைகத்தில் அறிமுகமான சத்துணவு திட்ைம் 

பின்னர் மற்ற மாநிைங்களிலும் ஜவறு சிை 

நாடுகளிலும் பின்பற்றப்பட்ைது. பை உயர் 

பல்கலைக்கைகங்களில் இத்திட்ைம் ஆைாய்ச்சிப் 

தபாருளாகி பாைாட்டும் தபற்றது. 

மக்கள் திலகம் மக்கள் தசலெர் ஆனார் 

எம்.ஜி.ஆர். நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் 

அைசனிைம் வீைாங்கன் கதாபாத்திைத்தில் வந்து 

“நீங்கள் மாளிசகயில் இருந்து மக்கசளப் 

பார்க்கிறீர்கள் நான் மக்கடளாடு இருந்து மாளிசகசய 

கெனிக்கிடறன்” என்று ஜபசிய வசனம் அவருலைய 

உள்ளத்தின் ஆைத்திலிருந்து பிறந்தது என்று மக்கள் 

நம்பியதால் அவர் நம்முலைய பிைச்சலனகலள 

சிக்கல்கலள   துன்பங்கலள    உணர்ந்திருக்கிறார்;  
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அதனால் அவர் துன்பங்கலளத் தீர்த்து லவப்பார் 

என்றனர். அவரும் தபாது மக்களுக்கும் 

தனிநபருக்கும் எங்கு எப்ஜபாது பிைச்சலன 

வந்தாலும் துன்பம் ஜநரிட்ைாலும் இயற்லகப் 

ஜபரிைைாக இருந்தாலும் வறுலமச் சூழ்நிலையாக 

இருந்தாலும் அச்தசய்தி அவர் தசவிக்கு எட்டிய 

உைஜனஜய முடிந்தவலை வந்து தன்னால்  

இயன்றவலை  சிறப்பாக உதவியிருக்கிறார். 

இதற்கான ஆதாைங்கள் ஏைாளமாக நம்மிைம் 

இருப்பதனால் அவர் மக்களின் துன்பங்கசள 

உைர்ந்த மக்கள் தசலெர் என்று பாைாட்ைப்பட்ைதில்  

வியப்தபான்றுமில்லை. இதனால் சினிமாவில் 

நடிக்கும் தபாழுது மக்கள் திைகமாக 

ஜபாற்றப்பட்ைவர் அைசியலுக்கு வந்த பிறகு மக்கள் 

தலைவர் என புகைப்பட்ைார். 

டபாற்றுதலுக்குக்  காரைம் திசரப்பிம்பமா? 

அன்புள்ளமா? 

எம்.ஜி.ஆரின் ைசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆலை 

அவருலைய தர்ம சிந்லத, ஈைதநஞ்சம், மற்றும் அன்பு 
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உள்ளத்லத  ஜநசித்தனஜை தவிை பைத்தில் அவர் 

ஜபாட்டு வரும் ஜமக்கப், பாட்டு, ைான்ஸ் 

ஜபான்றவற்றில் மயங்கி அவலைத் தலைக்கு ஜமல் 

லவத்து தகாண்ைாடினர் என்று தசால்ை இயைாது. 

டபாற்றுதலுக்கு காரைம் அெரது திசரப்ப ங்கள் 

அெர்களுக்கு அளித்த மகிழ்ச்சியும் தன்னம்பிக்சகயும் 

அளப்பரியது என்றாலும், கூ  அெரது மனித டநயடம 

என்பது உறுதி. ஏதனன்றால் அந்தக் காைகட்ைத்தில் 

இலளய நடிகர்களான  தேய்சங்கர், ைவிச்சந்திைன் 

ஜபான்ஜறார் பாட்டு காட்சிகளிலும் காதல்  

காட்சிகளிலும் சிறப்பாக நடித்து இலளஞர்களின் 

வைஜவற்லப தபற்றிருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் 

மக்கள் தசல்வாக்குப் தபற்ற நடிகர்களாக 

உருதவடுக்கவில்லை. நடிப்பும் சினிமா கவர்ச்சியும் 

மக்கலள சந்திக்க ஒரு முகப்பு அட்லையாக -- 

விசிட்டிங் கார்டு ஜபாை தசயல்படும். விசிட்டிங் 

கார்டு தகாடுத்து ஒருவலை பார்க்க ஜபாகைாம். 

ஆனால் அவலை சந்தித்த பின்பு அவர் மனதில் இைம் 

பிடிப்பது நமது நைத்லத, அறிவுத் திறன், ததாழில் 

திறலம ஜபான்றவற்றால் மட்டுஜம. தமிழ்நாட்டில் 

எம்.ஜி.ஆருக்கு மக்கள் தசல்வாக்கு என்பது மக்களின் 

மனம் சார்ந்த விஷயமாக மனித ஜநயம் சார்ந்த 

கருத்தாக இருந்தஜத தவிை திலை பிம்பம் சார்ந்ததாக 

இருக்கவில்லை. எனஜவ எம்.ஜி.ஆரின் வயது 

ஜதாற்றம் வஜயாதிகம் பைவீனம் ஜபான்ற 

விஷயங்கள் ைசிகர்களால் உணைக்கூடிய வலகயில் 

இருந்தாலும் அவர் நடிக்க வந்து இருபது முப்பது 

ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ைன என்பலத அவர்கள் நன்றாக 

ததரிந்து தகாண்டிருந்தாலும் மக்கலள ஜநசிக்கும் 

அன்புள்ளம் தகாண்ைவர் எம்.ஜி.ஆர். என்ற ஒஜை 
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காைணத்திற்காகத்தான் அவர் மீது மிகுந்த அன்பு 

லவத்திருந்தனர். 

திசரப்பிம்பம்; பிம்பச்சிசற எனக் குற்றம் 

ைாட்டுடொர் 

திலையில் நல்ைவனாக நடித்து மக்கலள 

ஏமாற்றினார் என்று சிை அறிவு ஜீவிகள் தசால்வது 

தபாய்யான கருத்து என்பலத உறுதியுைன் 

மறுக்கைாம். அவருலைய தகாலை உள்ளத்துக்கு 

நின்றது இைக்க குணம் என்பது நிேம். அதற்கு 

விளம்பைம் ஜபாை எம்.ஜி.ஆரின் நல்ை உள்ளத்லத 

காட்ை அவர் பைங்கள் அவற்றின் கலத, 

கதாப்பாத்திைம் காட்சிகள் உதவின. உள்ளம் என்பது 

நிேம்; பிம்பம் என்பது நிைல்; என்பதன்றி அவர் 

பிம்பங்கலள காட்டி மக்கள் அறிலவ மழுங்கச் 

தசய்து மனலத தகாள்லள அடித்தார் என்ற 

குற்றச்சாட்டு ஆதாைமற்றது ஜபாலியானது. 

எம்.ஜி.ஆசர மன்னனாக்கிய ரசிகர் மன்றம் 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மன்றம் 1951 முதல் 

மர்மஜயாகி பைம் தவளிவந்தது முதல் தசயல்பட்டு 

வருகிறது. ஆைம்பத்தில் தவறும் திலைப்பைம், 

திலைப்பை ைசலன, விமர்சனம், என்றிருந்த இந்த 

மன்றங்கள் பின்னர் முலறப்படுத்தப்பட்ைன. 

ைசிகர்கள் மக்கள் நைப் பணிகளில் ஈடுபைத் 

ததாைங்கினர். ஒவ்தவாரு மன்றத்துக்கும் தபயர், 

தலைவர், தசயைர், உறுப்பினர்   கட்ைணம்,   

மன்றத்திற்கான   இைம்,   அதற்கான  பாதுகாப்பு, அது 

ஒரு வாசகர் மன்றமாக தசயல்பட்ை விதம், அங்கு 

பத்திரிலககள்   வாங்கி    ஜபாட்டு  அதலன  ைசிகர்கள்  
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தினமும் வந்து படித்து ஊர் உைக விபைங்கலள 

ததரிந்து தகாண்ைது,  

ைசிகர் மன்றங்கள் எம்.ஜி.ஆர். பைம் 

தவளிவரும்ஜபாது திலையைங்கில் டிக்கட் வாங்க  

வரிலசயில் அலனவரும் வரும்படி அவர்கலள 

ைசிகர்கஜள ஒழுங்கு படுத்துவது, தபண்களுக்கு 

ஆபத்து இல்ைாமல் பாதுகாப்பாக வந்து பைம் 
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பார்த்து தசல்வதற்கான கைலமலய உணர்ந்து தசயல் 

பட்ைது, ஜகாலைக்காைங்களில் ஜமார் பந்தல் 

தண்ணீர்ப்பந்தல் லவப்பது, பள்ளி திறக்கும் 

காைங்களில் ஏலைப் பிள்லளகளுக்கு ஜநாட்டு 

புத்தகம் வாங்கிக் தகாடுப்பது, தமிைர் திருநாளான 

தபாங்கல் விைா தகாண்ைாடுவது, எம்.ஜி.ஆர். 

பைங்களின் 100 நாள் விைா, தவள்ளி விைா 

ஜபான்றவற்லற சிறப்பாகக் தகாண்ைாடுவது என 

சினிமாவும் சமூகமும் கைந்த கைலம உணர்ச்சியுைன் 

மக்கஜளாடு கைந்து தசயல்பட்டு வந்தன. இந்த 

மன்றங்களுக்கு இருந்த ைமூகச் சிந்தசனடய 

எம்.ஜி.ஆசர  அண்ைா திமுக கட்சி ஆரம்பிக்க 

டெண்டும் என்று அெசர ெற்புறுத்தவும் 

முன்னுரிசம எடுத்துக் வகாண் ன. 

எம்.ஜி.ஆர். தனிக் கட்சி வதா ங்க தூண்டிய ரசிகர்கள்  

எம்.ஜி.ஆர். தனது அன்புள்ளத்தாலும் அவைது 

கதாபாத்திைத்தாலும் காட்சிகளாலும்  மக்கலள தனது 

ைசிகர்களாக்கி சமூக அக்கலற தகாள்ளச்தசய்தார். 

ஊைல் மலிந்த அைசியல்வாதிகள் திமுக ஆட்சியில் 

வளர்ந்து வருவலதக் கண்ைதும்  எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்களின் தசாத்துக் கணக்லகக் ஜகட்ைதற்கு 

அவருக்கு திமுகவால் அவமானம் ஏற்பட்ைதும் 

ைசிகர்கள் அவலை சமூக சீர்திருத்தப் பணியில் புைட்சி 

பாலதயில் இழுத்துக்தகாண்டு வந்துவிட்ைனர். 

அவலை புைட்சித் தலைவைாக்கி விட்ைனர். அவர் 

சமுதாயத்தில் புலைஜயாடி ஜபாயிருந்த ஊைலைக் 

கலளயும் முயற்சியில் அைசியலைச் சீர்திருத்தும் 

புைட்சியில் ஈடுபைக் கைலமப்பட்ைவர் ஆனார். 

.தமிழ்ச் சமுதாயம் ஊைைற்ற சமுதாயமாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்றால் எம்.ஜி.ஆர். அதற்கு தலைலம 
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தாங்க ஜவண்டும் என்ற சமூக உணர்வுைன் 

எம்.ஜி.ஆர். ைசிகர் மன்றங்கள் அவலை வற்புறுத்தி 

புதிய கட்சிலய ததாைங்கும்படி அவலை தூண்டின. 

அவர் காட்டிய பாலதயில் ைசிகர் மன்றங்கள் அவலை 

இழுத்து தசன்றன. எம்.ஜி.ஆருக்கு புலி வால் பிடித்த 

கலதயாகிவிட்ைது. அவருக்கு அதிகமாக ஆஜைாசிக்க 

ஜநைம் தைாமல் ைசிகர்கள் ததாைங்கிய காரியங்கள் 

அவலை அைசியலுக்குள் கட்சித் தலைவைாக இழுத்து 

வந்துவிட்ைன. அஜத சமயம் ைசிகர்களும் ஜதலை 

இழுத்து ததருவில் விட்ை கலதயாக்காமல் அவலை 

கலைசி வலை உயர்த்திப் பிடித்தனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். காைமாகி முப்பதாண்டுகள் 

கழித்தும் அவைது ைசிகர்கள் அவலை இன்று வலை தம் 

உள்ளத்தில் லவத்துப் பூலே தசய்து ததய்வமாகப் 

ஜபாற்றி வருகின்றனர். எம் ஜி ஆர் ைசிகர்கள் அவர் 

தனிக்கட்சி  ஆைம்பத்த ஜபாது உறுப்பினர்களாகி 

இன்று அவைது பக்தர்கள் ஆகிவிட்ைனர். இது எம் ஜி 

ஆருக்குக் கிலைத்த தனிப் தபரும் தகௌைவமாகும்.  

ரசிகர்கள் ெழியில் எம்.ஜி.ஆர்.  

தனிக் கட்சி ஆைம்பித்து நாமும் இந்த 

அைசியலில் விை ஜவண்டுமா? இன்றிருக்கும் நல்ை 

தபயலை கலைசி வலை காப்பாற்ற இயலுமா? என்று 

ஜயாசித்து எம்.ஜி.ஆர். சற்று தயங்கியபடிஜய 

படித்தவர்கள் மற்றும் மூத்தவர்களுைன் ஆஜைாசித்து 

வந்த காை கட்ைத்தில் அவலை தம் தலைவைாக 

ஏற்றுக் தகாண்ை  ைசிகர் மன்றங்கள் தாம் துணிந்து 

தம்முலைய சமூகக் கைலமலய நிலறஜவற்றும் 

தபாருட்டு ஆங்காங்ஜக தாமலை தகாடிலய ஏற்றி 

விட்ைன. ைசிகர் மன்றங்கள் தாமலை தகாடிலய 
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ஏற்றியதால் தமிைக அைசியலில் ஜநைடியாக 

ஈடுபட்ைன. திமுக அைலசயும் அதன் அைாேக 

தசயல்கலளயும் ைசிகர் மன்றங்கள் கட்சி 

மன்றங்களாகி கடுலமயாகக் கண்டித்தன. 

எம்.ஜி.ஆருக்கு முன்டப ரசிகர் மன்றங்கள் கட்சிசயத் 

வதா ங்கிவிட் ன. இதற்கு முக்கிய காரைம் அெர் 

ஊட்டி செத்த ைமூக அக்கசறடய ஆகும். இன்சறய 

மனித டநய அறக்கட் சள நிறுெனத்தின் தசலெரரம் 

வைன்சனயின் முன்னாள் டமயருமான  சைசத 

துசரைாமி அெர்கள்  எம்.ஜி.ஆர். ஆதரொளர்களு ன்   

தாமசர வகாடி ஏற்றினார்.  வைன்சனயிலும் மற்ற 

ஊர்களிலும்  ரசிகர்கள் எம்.ஜி.ஆர். கட்சி எம்.ஜி.ஆர். 

வகாடி என்று ஆங்காங்டக முடிவெடுத்து  வையல்ப த் 

வதா ங்கினர்.  

அக்ட ாபர் புரட்சி 

திமுக தனது காெல் துசறசயக் வகாண்டு 

எம்.ஜி.ஆர். ரசிகர்கசளச்  ைட்  ஒழுங்கு 

பிரச்ைசனசயக் காரைம் காட்டி அடித்து உசதத்தது. 

ஆனால் ரசிகர்கள் ைாசலகளில்  டபாகும் 

டபருந்துகளில் எம்.ஜி.ஆர். ொழ்க என்று எழுதிய 

பின்பு ஓ  அனுமதித்தனர். ஓட்டுனரும் பயணிகளும் 

எம்.ஜி.ஆர். ொழ்க என்று ொழ்த்வதாலி கூறி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஆதரவு அளித்தனர். எம்.ஜி.ஆர். 

ொழ்க என்ற ொைகம் இல்லாமல் ஒரு டபருந்தும் ஓ  

முடியாது என்ற நிசல டதான்றியது. இது எம்.ஜி.ஆர். 

ரசிகர்கள் ந த்திய மிகப் வபரிய மக்கள் புரட்சி 

ஆகும். இதசன அரசியல் ெல்லுனர்கள் அக்ட ாபர் 

புரட்சி என்றனர்.  



Tamil Heritage Foundation International

 

72 
 

எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய ைசிகர்கலள 

வன்முலறயில் இருந்து காப்பாற்றவும் தன்னுலைய 

தலைலமப் பண்லப நிரூபிக்கவும்  இதுவலை தான் 

தசால்லி வந்த சமூக அக்கலற தகாண்ை கருத்துக்கள் 

அலனத்தும்  உண்லம என்பலத உறுதி தசய்யவும் 

அவர் தனிக்கட்சி ஆைம்பித்து அக்கட்சித் தலைவைாக 

ஜவண்டிய கட்ைாயத்திற்கு உள்ளானார். ைசிகர்களின் 

அன்புக் கட்ைலளக்கு அடிபணிந்தார். அவருக்கு 

அைசியலில் ஆர்வம் இருந்தும் அதற்கான காைம் 

கனிந்து வந்த ஜபாதும் ைசிகர்களின் அன்பும் 

வற்புறுத்தலும்   அவலை உைனடியாகக் கட்சிலயத்  

ததாைங்கும்படி தூண்டியது.  

ைமூக அக்கசறக்கு  நாட ாடி மன்னடன மூலாதாரம் 

எம்.ஜி.ஆர். அதுவலை தன் பைங்களிலும் தன் 

தசாந்த வாழ்விலும்  தகாண்டிருந்த சமூக 

அக்கலறயும் மனித ஜநயமும் ைசிகர்களின்  ஆதைவும் 

தூண்டுதலும் கட்சி ததாைங்குவதற்கு மூை 

காைணங்களாக அலமந்தன. இந்த காைணங்கள் 

உருவாவதற்கு வதா க்கப்புள்ளியாக இருந்தது 

நாட ாடி மன்னன் ப ம் என்பது முற்றிலும் உண்லம. 

இப்பைத்தின் மூைம் அவர் கற்பித்த சமூக அக்கலற 

ஏலை ைசிகர்களின் தபாது மக்களின் மனங்களில் 

ஆைமாக பதிந்து விட்ைது. சமூக சீர்திருத்தத்லத 

அடிப்பலையாகக் தகாண்டு ததாைங்கப்பட்ை திமுக 

தனது ஆட்சிக் காைத்தில் மக்கள் விஜைாத சக்தியாக 

மாறி  ஊைலில் தபருமளவில் ஈடுபட்ைதால் தன் 

கட்சிக் தகாள்லகக்கு மாறாக திமுக தசயல்படுவதாக 

மக்கள் உறுதியாக நம்பினர். எனஜவ  தங்களுக்கு 

ஆதைவானவைாக எம்.ஜி.ஆலை தமக்கான கட்சித் 

தலைவைாக ஏற்றுக் தகாண்டு மகுைம் சூட்டினர். 
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இரு கட்சி இசைப்பு  

எம்.ஜி.ஆர். முதல்வைான பிறகு வைக்ஜக 

இருந்து வந்த பிேு பட்நாயக் என்ற மத்திய 

அலமச்சர் ஒரிஸ்ஸாவின் தசல்வாக்கு தபற்ற 

தலைவர் திமுக மற்றும் அதிமுகவின் இலணப்பு 

குறித்து முயற்சிகள் ஜமற்தகாண்ைனர். இரு 

தைப்பினருக்கும் ஆட்கலள அனுப்பிப் ஜபசினார். 

கட்சியின் தபயர் திமுக என்றும் தகாடி அண்ணா 

திமுகவினுலையது என்றும் தலைவர் கருணாநிதி 

என்றும் முதைலமச்சர் எம்.ஜி.ஆர். என்றும் ஜபச்சு 

முடிவானதும் தசயற்குழுவில் லவத்து 

இலணப்லபத்  ததரிவிக்கைாம் என்ற முடிவுைன் 

கிளம்பிவிட்ைார். அங்கிருந்து  கிளம்பிய எம்.ஜி.ஆர். 

முன்பு திமுகவினரின் தடியடிக்கு ஆளாகி மண்லை 

உலைந்து ைத்தக் காயத்துைன் எம்.ஜி.ஆர். உைக ைசிகர் 

மன்றத் தலைவர் மாற்றுத் திறனாளி முசிறிப்புத்தன் 

வந்து நின்றார்.  அவருைன் வந்த ைசிகர் 

கூட்ைத்தினரிைம் இருந்து வழிந்த தசந்நீரும் 

கண்ணீரும் எம்.ஜி.ஆர். மனலத மாற்றி விட்ைன. 

உள்ஜள சமாதானம் ஜபசிக்தகாண்ஜை தவளிஜய நம் 

ததாண்ைர்கலள அடித்து உலதக்கின்றனஜை என்று 

மனம் கசிந்து உருகி  இலணப்லப மறுத்துவிட்ைார். 

இரு கட்சிகளும் அன்று முதல் வலுவான 

எதிரிக்கட்சிகள் ஆகிவிட்ைன 

ஆயிைத்தில் ஒருவன் பைத்தில் [ைசிகர்கள்] 

“அெர்கள் என்சன தசலயாக கருதுகிறார்கள் நான் 

அெர்கசள என் உ லாக மதிக்கிடறன்” என்று  

எம்.ஜி.ஆர். தசால்வது ஜபாை ைசிகர்கலளத்  தம் 

உைைாக மதித்த எம்.ஜி.ஆர். தன் ைசிகர்களின் 

ஜவதலனலயக்  காணப் தபாறுக்காமல் தனது  
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தலைலமயின் கீழ்  மட்டுஜம அவர்கலளப் 

பாதுகாக்க முடியும் என்று முடிதவடுத்து தனிக் 

கட்சிலயத் ததாைங்கினார்.  ைசிகர்கலள எம்.ஜி.ஆர். 

தனது தசாந்தப்  பிள்லளகளாக மதித்தார். 

அவர்களுக்குத் திருமணம் தசய்வித்தார். அவர்களின் 

பிள்லளகலளப் படிக்க லவத்தார். ததாழில் தசய்ய 

தபாருளுதவி அளித்தார்.  

எம்.ஜி.ஆர். கட்சிக்கு உதவிய படித்தெர்கள்  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஆதைவாக அவர் புதிய சட்ைதிட்ைங்கலளத் 

தீட்டுவதற்கு ஆதைவாக இருந்த மந்திரி மற்றும் 

தளபதிலயப் ஜபாை அவர் தனிக் கட்சி 

ஆைம்பித்ததும் படித்தவர்கலளத்  துலணக்கு 

அலைத்துக் தகாண்ைார். படித்துப் பட்ைம் 

தபற்ஜறார், சமூக வாழ்வில் ஈடுபை ஜவண்டும் என்று 

எடுத்துலைத்து அைசியல் ஒரு சாக்கலை அல்ை; அது 

படித்தவர்களின் இருப்பிைம் எனக் கருதும்படி அவர் 

தன்லனச் சுற்றி படித்தவர்கலள லவத்துக் 

தகாண்ைார். நடிகனுக்கு நாைாள ததரியுமா என்று 

பைரும் ஜகள்வி எழுப்பியஜபாது கற்றவர் சலப 

அவஜைாடு  இருந்ததால் அவர் குற்றமற்றவைாக 

வாழ்ந்து புகஜைாடு மலறந்தார். 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஃடபஷன் சிம்பல்  

எம்.ஜி.ஆரின் மக்கள் கவர்ச்சிக்கு சினிமாவில் 

அவருலைய ஜதாற்றப் தபாலிவு ஒரு முக்கிய 

காைணம் ஆகும். திலைப்பைங்களில் எம்.ஜி.ஆர். 

ஆங்கிைப்பைங்களுக்கு நிகைாக  ாலிவுட் 

ஹீஜைாக்கலளப் ஜபாை ஜகாட் சூட் அணிந்தும் 

இடுப்பில் தபல்ட் மற்றும் கால்களில் ஷூ, 
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தலையில் ததாப்பி [ஜ ட்] ஜபான்றவற்லற 

அணிந்து  தன்லன அைகு படுத்திக் தகாண்ைார். 

தன்லன ஒரு ஃஜபஷன் சிம்பைாக ஒரு மாைல் 

ஐகானாக (Model Icon) யதார்த்தத்தில் இருந்து 

வித்தியாசமாக காட்டிக் தகாண்ைார்.  

எம்.ஜி.ஆர். ஏலைத்  ததாழிைாளியாக 

நடித்திருந்தாலும் கூை அவருலைய ஜதாற்றம் 

அைகும் கம்பீைமும் தகாண்ைதாக இருக்க ஜவண்டும் 

என்பதில் முழு கவனம் தசலுத்தினார். அவைது ஒரு 

புலகப்பைத்லதப் பார்த்து அவருலைய தபல்ட் 

வாட்ச் ஜபான்றவற்லறக் தகாண்டு அது என்ன பைம் 

என்று ைசிகர்கள் தசால்லிவிடுவர். ஏதனனில் அவர் 

பைத்துக்கு பைம் காட்சிக்கு காட்சி இந்த ஆக்சஸரீலச 

[accessories] மாற்றி மாற்றி அணிந்து வந்தார். 

அவருலைய ஜ ர் ஸ்லைலை பார்த்து ‘இது என்ன 

பைம் என்ன பாைல் காட்சி’ என்று தசால்லிவிை 

முடியும். இந்த வலகயில் அவர் தன்லன ஒரு 

ஃஜபஷன் ஐகானாக நிரூபித்து தகாண்ைார்.  

வபாருத்தமான உச , நிறம், அணி மணிகள்  

எம்.ஜி.ஆர். உடுத்தியிருக்கும் உலைகளும் 

அவற்றின் வண்ணங்களும் ஜவதறாருவர் 

உடுத்தினால் அது தபாருந்தாது. ஆனால் 

எம்.ஜி.ஆரின் நிறத்திற்கும் ஜதாற்றத்திற்கும் 

சுறுசுறுப்புக்கும் விலைவான தசயல்பாட்டுக்கும் 

ஜவகமான நலைமுலறகளுக்கும் அவருக்கு அந்த 

உலையும் வண்ணமும் கச்சிதமாக தபாருந்தி வரும். 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் அதன் ஆங்கிை பைமான 

தேன்ைாவின் லகதி மற்றும் இஃப் ஐ ஜவர் அ கிங் 

பைங்களில்      ஆங்கிை       நடிகர்கள்        ஜபாட்டிருக்கும்  
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ஆலைகலள விை ஜநர்த்தியானலவயாக எம்.ஜி.ஆர். 

பைத்தில் அவரும் மற்ற நடிக நடிலகயரும் 

உடுத்தியிருப்பார்கள். அவர் அந்த பைங்கலள காப்பி 

அடிக்கவில்லை அலத விை சிறப்பாக உடுத்தி 

இருப்பார்.  
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பறக்கும் பாலவ பைத்தில் தபண்ணுக்கு 

தபண் காதல் தகாள்ளும் கன்னி என்று 

சஜைாோஜதவிலய எம்.ஜி.ஆர். வருணிப்பார். ஆனால் 

நலைமுலறயில் அவைது ைசிகர்கள் ஜமலையில் 

வருணிப்பலதப் ஜபாை எம்.ஜி.ஆர். ‘ஆணுக்கு ஆண் 

ஆலசப்படும் ஜபைைகனாகத்’ திகழ்ந்தார். 

எம்.ஜி.ஆரின் உலைலய சுட்டிக்காட்டி ைசிகர்கள் 

ைசித்து மகிழ்வலத திலையைங்குகளிலும் தவளிஜய 

அவர்களின் உலையாைல்களிலும் ஜமலைப் 

ஜபச்சுகளிலும் அறிந்து தகாள்ள முடியும். அவர் 

உடுத்தும் உலைலய ஜவதறாருவர் உடுத்தினால் அது 

அவருக்குப் தபாருத்தமில்ைாத உலையாகத் 

ஜதான்றும் ஆனால் எம் ஜி ஆருக்கு அந்த உலையும் 

அைங்காைமும் மிக அைகாக எடுப்பாக தபாலிவாகத் 

ஜதான்றும்  

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு தீர்க்கதரிசி 

எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ஜமசியாவாக பாவப்பட்ை 

சனங்களுக்கு நற்தசய்தி தகாண்டு வருபவைாக 

அவைது பைங்களில் ஜதான்றுகிறார். ஒரு 

தீர்க்கதரிசிலயப் ஜபாை  பைத்தின் 

ததாைக்கத்திஜைஜய ‘ஏலைகளின் துன்பம் 

ததாலையும் விடிவுகாைம் பிறக்கும்’ என்பலதச் 

தசால்லி விடுவதால் மக்கள் அந்தப் பைத்லத 

நம்பிக்லகஜயாடு மகிழ்ச்சிஜயாடு ஒவ்தவாரு 

காட்சிலயயும் பார்க்கின்றனர். நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்தில் முதல் காட்சியில் ஜவலை தகாடு, உணவு 

தகாடு என்று வீைாங்கன் தலைலமயில் ஜபாைாட்ைம் 

நைக்கும். பின்னர் வீைாங்கஜன மன்னனாகி மக்களின் 

துயர் துலைப்பான். எம்.ஜி.ஆர் பைத்தில் எந்தக் 
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காட்சிலயயும் விட்டு விட்டு ைசிகர்கள் தவளிஜய 

தசல்வது கிலையாது.  

இலைஜவலளக்கு முன்னும் பின்னும் கூை 

எம்.ஜி.ஆர். பாைல் காட்சிகலளத்  துணிந்து 

லவத்தார். மற்றவர்கள் இவ்வாறு தசய்யத் 

தயங்கினர். ஆனால் எம்.ஜி.ஆர். அலத ஒரு சவாைாக 

எடுத்துக்தகாள்வார்.  ஒளி விளக்கு பைத்தில் வரும் 

‘நாங்க புதுசா கட்டிக்கிட்ை ஜோடிதானுங்க’ என்ற 

பாைல் எம்.ஜி.ஆரின் துணிச்சலுக்கு ஓர் 

எடுத்துக்காட்டு. இப்பாைல் அப்ஜபாது ஆட்சியில் 

இருந்த திமுகவின் சிறப்புகலள எடுத்துலைத்தது. 

இவ்வாறு தன் பாைல்கலளத் தன் தகாள்லகலயப் 

பைப்பும் கருவியாகப் பயன்படுத்திக்தகாண்ைார்.  
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5. ெசூலும் வெற்றியும் 

 

 

 

 

நாட ாடி மன்னனின் சிறப்புகள் 

1967இல் அறிஞர் அண்ணா சட்ைமன்ற 

ஜதர்தலில் தவற்றி தபற்று ஆட்சி அலமக்க முன் 

வந்தஜபாது நிருபர்கள் அவரிைம் உங்கள் ஆட்சியின் 

தகாள்லககள் என்தனன்ன என்று ஜகட்ைனர். அதற்கு 

அறிஞர் அண்ணா நாட ாடி மன்னன் ப த்தில் 

எம்.ஜி.ஆர் என்ன வைால்லியிருக்கிறாடரா அசெ தான் 

எங்கள் ஆட்சியின் வகாள்சககள் என்று 

பதிைளித்தார். 1958ல் வந்த நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். சிை நாட்கள் மட்டுஜம 

மன்னனாக இருந்து அறிவித்த நல்ை பை 

திட்ைங்கலள அண்ணா தன்னுலைய ஆட்சியில் 

அறிவிக்கவும் தசயல்படுத்தவும் விரும்பினார்.  

1958 நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

திலையைங்குகளில் தவளிவந்த ஜபாது அதற்கு முன்பு 

தவளிவந்த மதுலை வீைன் பைத்தின் சாதலனலய 

முறியடித்தது. நாஜைாடிமன்னன் பைம் பார்க்க வந்து 

டிக்தகட் கிலைக்காமல் தவித்து நிற்பவர்களுக்கு 

ஏமாற்றம் ஏற்பைக்கூைாது என்பதற்காக 

அருகிலிருந்த திலையைங்குகளில் எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 

மற்ற பைங்களான மதுலைவீைன், மர்மஜயாகி, 

சர்வாதிகாரி, மலைக்கள்ளன், குஜைபகாவலி,  
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மகாஜதவி, சக்கைவர்த்தி திருமகள், 

தாய்க்குப்பின் தாைம், அலிபாபாவும் 40 திருைர்களும் 

ஜபான்ற பைங்கலள தவளியிட்ைன. திலையைங்குகள் 

தவிை மற்ற எம்.ஜி.ஆர். பைங்கலள தவளியிட்ை 

திலையைங்கு உரிலமயாளர்களும் மிகப்தபரிய ைாபம் 

அலைந்தனர். நாஜைாடி மன்னன் பைம் இைண்ைாவது 
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தவளியீட்டிலும் 100 நாட்கள் ஓடி சாதலன 

பலைத்தது. 1958ல் 25 திலையைங்குகளில் 100 நாட்கள் 

ஓடி வசூல் சாதலன பலைத்த பைம், இைண்ைாம் 

தவளியீட்டில் 1963 ஆம் ஆண்டு திருவண்ணாமலை 

நகரில் மீண்டும் 100 நாட்கள் ஓடியது. 

ஆயிைத்து 991-92 ஆண்டுகளில் 

தசன்லனயிலும் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற 

நகைங்களிலும் நாஜைாடி மன்னன் பைம் திரும்பவும் 

திலையைங்குகளில் தவளியிைப்பட்ைது. அப்ஜபாது 

தசன்லனயில் உள்ள திலையைங்குகளில் ஒரு வாைம் 

ஓடி 47 ஆயிைம் முதல் ஒரு ைட்சத்து 20 ஆயிைம் வலை 

ஒஜை வாைத்தில் வசூல் சாதலன புரிந்தது, ததாைர்ந்து 

28, 25 திலையைங்குகளில் நாஜைாடி மன்னன் 

திலையிைப்பட்ைது.  

மதுலை வீைன் பைம் ததன்னகத்தின் 

தமிழ்நாட்டில் அதிக திலையைங்குகளில் 50 நாட்கள் 

ஓடி சாதலன பலைத்தது. 136 திலையைங்குகளில் 

மதுலை வீைன் 50 நாட்கள் ஓடியது. ஆனால் அந்த 

சாதலனலய முறியடித்த நாஜைாடி மன்னன் 157 

ஊர்களில் 50 நாட்கள் ஓடிற்று. தமிழ்நாடு தவிை 

இைங்லக, தபங்களூரு ஆந்திைா, ஜகைளா, சிங்கப்பூர், 

பம்பாய் ஆகிய ஊர்களில் உள்ள இைங்களிலும் 

நாஜைாடி மன்னன் 50 நாட்கள் ஓடி சாதலன 

பலைத்தது. மதுலை வீைனுக்கு அடுத்தபடியாக அதிக 

பிரிண்டுகள் ஜபாைப்பட்ை பைம் நாஜைாடி மன்னன் 

ஆகும். முதலில் மதுலைவீைனுக்கு 42 பிரிண்டுகள் 

ஜபாட்ைனர். இதலனத் ததாைர்ந்து அடுத்த சாதலன 

காவியமான நாஜைாடி மன்னனுக்கு 58 பிரிண்டுகள் 

ஜபாைப்பட்ைன.  
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தசன்லன மாநகரில் முதன் முதைாக உமா, 

பைதன், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆகிய 3 திலையைங்குகளில்  18 

வாைங்கலளக் கைந்து ஓடியது. தசன்லனயில் ஆங்கிை 

பைங்களுக்கு மட்டுஜம முன்பதிவு (ரிசர்ஜவஷன்) 

இருந்து வந்த நிலையில் முதன்முதைாக தமிழ் 

பைமான நாஜைாடி மன்னனுக்கு முன்பதிவு முலற 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது. முன்பதிவு முலற 
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ததாைங்கியதும் ஒருவாைத்துக்கு அலனத்து 

காட்சிகளுக்கும் முன்பதிவு முடிந்து விட்ைது. 

தசன்லனயில் 3 திலையைங்குகளிலும் 100 காட்சிகள் 

என 300 காட்சிகளும் அைங்கு  நிலறந்த  

காட்சிகளாக  நலைதபற்றன.    

பாைகன் திலையைங்கில் முன்பதிவுக்கு 

நின்றவர்களின் வரிலச வாைாோ சாலையின் 

இருபுறமும் மிகவும் நீண்டுதகாண்ஜை தசன்றதால் 

மக்கள் கூட்ைம் இைண்டு மைங்காக தபருகி 

தசன்லன வாழ் மக்கலள வியப்பில் ஆழ்த்தியது. 

கிருஷ்ணா திலையைங்கில் முன்பதிவு தசய்ய வந்த 

கூட்ைத்தினலை காவைர்கள் வரிலசயில் நிற்கும்படி 

கட்டுப்படுத்தி தடியடி நைத்தினர். உமா 

திலையைங்கில் நள்ளிைவு காட்சி முடிந்த பிறகும் 

டிக்தகட் வாங்குவதற்கு மக்கள் தபரும் கூட்ைமாக 

கூடினர். மக்கள் கூட்ைம் கூட்ைமாக வந்து 

வரிலசயில் நின்றனர்.  

மதுலை நகரில் தங்கம் திலையைங்கம் ததற்கு 

ஆசியாவிஜைஜய மிகப்தபரிய திலையைங்கம் அங்கு 

ஒரு காட்சிக்கு 2,500 ஜபர் அமை முடியும். இந்த 

திலையைங்கில் 140 நாட்கள் தவற்றிகைமாக 

நாஜைாடிமன்னன் பைம் ஓடியது. தசன்லன, மதுலை, 

திருச்சி, ஜகாலவ ஆகிய தலைநகைங்களில் 20 

வாைங்களுக்கு ஜமல் ததாைர்ந்து ஓடிய 

தவற்றிப்பைம் நாஜைாடி மன்னன் ஆகும். ஜசைம் 

மாநகரில் நியூ சினிமா திலையைங்கில் 147 நாட்கள் 150 

நாட்கள் ஓடியது. பின்பு சித்ஜதஸ்வைா அைங்கில் 

தவள்ளிவிைா கண்ைது.  



Tamil Heritage Foundation International

 

84 
 

மதுலைவீைன் பைத்துக்கு பிறகு திருச்தசந்தூரில் 

50 நாட்கள் ஓடி தவற்றி தபற்ற பைம் நாஜைாடி 

மன்னன் ஆகும். இதுவலை அங்கு உள்ள ஸ்ரீ 

கிருஷ்ணா திலையைங்கில் 20 க்கு அதிகமான முலற 

இப்பைம் திலையிைப்பட்டுள்ளது. திருச்தசந்தூர் 

அருகிலுள்ள ஸ்ரீலவகுண்ைத்தில் நாஜைாடிமன்னன் 

பைம் மலைக்கள்ளன் பைத்துக்கு அடுத்தபடியாக 50 

நாட்கள் ஓடியது. இங்ஜக உள்ள ேவகர் திலையைங்கில் 

நாஜைாடி மன்னன் பைம் பைமுலற 

தவளியீட்டின்ஜபாது 4 வாைங்கள் வலை ஓடி வசூல் 

சாதலன தசய்துள்ளது. உைன்குடி என்ற ஊரில் 

சண்முகானந்தம் அைங்கில் நாஜைாடி மன்னன் வசூல் 

சாதலன புரிந்தது. முதல் தவளியீட்டில் ஏழு 

வாைங்கள் ஓடிய பைம் நாஜைாடி மன்னன் ஒன்று 

மட்டுஜம. 

வதன் மாநிலங்களில் நாட ாடி மன்னன் 

ஜகைளாவில் நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

திருவனந்தபுைம், தகால்ைம், திருச்சூர், பாைக்காடு, 

எர்ணாகுளம், ஆைப்புைா ஆகிய ஊர்களில் தவற்றி 

நலை ஜபாட்ைது.  தபங்களூரில் நாஜைாடி மன்னன் 

தசன்லனலயப் ஜபாைஜவ கீதா, ஸ்வஸ்திக், நியூஜைா 

என்ற மூன்று திலையைங்குகளில் திலையிைப்பட்ைது. 

திலையுைக சரித்திைத்தில் மூன்று திலையைங்குகளில் 

திலையிைப்பட்ை முதல் பைம் நாஜைாடி மன்னன் 

ஆகும். லமசூர் நகரில் 80 நாட்கள் ஓடியது. 

ஆந்திைாவில் உள்ள சித்தூர் நகரில் பிைமிளா 

திலையைங்கில் 100 நாட்கள் ஓடி சாதலன பலைத்தது. 

ஜகைளாவில் திருவனந்தபுைம் 77 நாட்கள் ஓடிய முதல் 

தமிழ் பைம் நாஜைாடி மன்னன்.  
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அந்தமான் தீவுகளில் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

பணத்ஜதாட்ைம் பைம் வந்தஜபாது அப்ஜபாலதய 

பிைதமைாக இருந்த ைால் பகதூர் சாஸ்திரி எம்.ஜி.ஆர். 

ைசிகர் மன்றத்லத திறந்துலவத்தார். அங்கு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு நிலறய ைசிகர்கள் உண்டு. நாஜைாடி 

மன்னன் பைம் அந்தமான் தீவில் தவளியான ஜபாது 
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அங்கு ஒரு மாதத்திற்கும் அதிகமாக இப்பைம் ஓடி 

நல்ை வசூலைப் தபற்றது. ஒவ்தவாரு முலற பைம் 

திலையிைப்படும் ஜபாதும் ஒரு வாைம் பத்து நாள் 12 

நாட்கள் என்று ஓடுவது வைக்கம். அந்தமான் 

தீவுகலள ஜபாைஜவ தமாரிஷியஸ் தீவில் நாஜைாடி 

மன்னன் பைம் திலையிைப்பட்டு வசூல் சாதலன 

புரிந்துள்ளது.  

வெளிநாடுகளில் நாட ாடி மன்னன் 

அயல்நாடுகளில் நாஜைாடி மன்னன் தவளியீடு 

தமிைர் வாழும் நாடுகள் சிங்கப்பூர், மஜைசியா ஜபான்ற 

நாடுகளிலும் நாஜைாடி மன்னன் தவற்றி நலை 

ஜபாட்ைது. சிங்கப்பூரில் ைாயல் என்ற திலையைங்கில் 57 

நாட்கள் ஓடியது. சிங்கப்பூரில் தீபாவளி அன்று  

தவளியான நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்காக  சிறப்பு  

மைர்  ஒன்று   தவளியிைப்பட்ைது. முதல்முலறயாக  

சிங்கப்பூர் நாட்டில் ஒரு தமிழ் பைத்துக்கு தமிழ் மைர் 

தவளியிட்ை தபருலம  ஷா பிைதர்ஸ் என்ற 

நிறுவனத்லதயும் தமிழ் மைர் நாளிதலையும் ஜசரும். 

மஜைசியாவின் தலைநகைான ஜகாைாைம்பூரில் 48 

நாட்களும் அஜத நாட்டில் பினாங்கு என்ற இைத்தில் 

ைாயல் திலையைங்கில் 50 நாட்களும், லதப்பிங் நகைத்தில் 

லீஜைா மற்றும் தைக்ஸ் திலையைங்குகளிலும் நாஜைாடி 

மன்னன் திலையிைப்பட்ைது.  

எகிப்து, தேர்மனி, இந்ஜதாஜனசியா, குலவத், 

ஈைான், பர்மா, வியட்நாம், பாரிஸ் நகைம் ஜபான்ற 

இைங்களிலும் நாஜைாடி மன்னன் பைம் சப்-

லைட்டிலுைன் தவளிவந்தது. அங்கு வாழ்ந்த 

தமிைர்களும் மற்ற இனத்தவரும் நாஜைாடிமன்னன் 
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பைம் ஆங்கிை பைத்துக்கு நிகைாக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்து பாைாட்டினர்.  

தமிழகத்தில் விழா மலர்  

தமிைகத்தில் நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்கு 

விைா மைர் ஒன்று தவளியிைப்பட்ைது. இந்த தவற்றி 

மைர் அதற்கு முன்பு ஜவறு எந்த பைத்திற்கும் 

தவளியிைப்பைவில்லை. இம்மைலை எம்.ஜி.ஆர். 

பிக்சர்ஸ் நிறுவனஜம தயாரித்து தவளியிட்ைதுதான் 

இதன் சிறப்பாகும். மதுலையில் நைந்தது ஜபாை மற்ற 

மாவட்ை தலைநகைங்களிலும் நாஜைாடி மன்னன் 

பைத்துக்கு தவற்றி விைா தகாண்ைாைப்பட்ைது. 

ஜசைம் நகரில் தவற்றி விைா எடுத்தஜபாது அதற்கு 

நாவைர் தநடுஞ்தசழியன் தலைலம தாங்கினார். 

ஜசைத்தில் உள்ள ஜபாஸ் லமதானத்தில் 

இவ்விைாலவ காண சுமார் 2 ைட்சம் ஜபர் 

வந்திருந்தனர். முதல் 11,000 அடி கருப்பு 

தவள்லளயிலும் இலைஜவலளக்கு பின்பு 7,000 அடி 

வண்ணத்திலும் தயாரிக்கப்பட்டு இருந்தது. 

நாட ாடி மன்னன் ப த்தின் வெற்றி விழா 

தமிழ்த்திலையுைக வைைாற்றில் முதன் 

முலறயாக நாஜைாடி மன்னன் பைத்திற்குத்தான் 

தவற்றிவிைா தகாண்ைாைப்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். 

பைத்தில் நடித்தவர்களுக்கும், ததாழில் நுட்பக் 

கலைஞர்களுக்கும், கலைநிலை ஊழியர்களுக்கும்  

ஒரு பவுன் ஜமாதிைம், தங்கச்சங்கிலி, தவள்ளித்தட்டு 

என பரிசுகள் வைங்கிச் சிறப்பித்தார். அவர்களில் 

சிைர் எம்.ஜி.ஆருக்கு தவள்ளிக் ஜகாப்லப 

வைங்கினர்.  
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நாஜைாடி மன்னன் பை தவற்றி விைாக்கள் 

1958ல் எம்.ஜி.ஆர். இரு ஜவைங்களில் நடித்த 

நாஜைாடி மன்னன் திலைப்பைம் பை சிறப்புகலள 

தகாண்ைதாகும். அதன் முதல் பாதி 11,000 அடி 

கருப்பு தவள்லளயிலும் இலைஜவலளக்கு பின்பு 

7,000 அடி வண்ணத்திலும் எடுக்கப்பட்ைது. அதில் 

முதல் பாதியில் பானுமதி எம்.ஜி.ஆருக்கு 

ஜோடியாகவும் பிற்பாதியில் சஜைாோஜதவி 

எம்.ஜி.ஆருக்கு ஜோடியாகவும் நடித்து இருந்தார். 

மன்னன் மார்த்தாண்ைனுக்கு எம்.என். ைாேம் 

ஜோடியாக மஜனாகரி என்ற தபயரில் நடித்திருந்தார். 

இப்பைம் தபரிய தவற்றி தபற்றதால் அலனத்து 

மாவட்ைங்களிலும், தலைநகைங்களில் தவற்றி விைா 

தகாண்ைாைப்பட்ைது.  

மதுலையில் டிசம்பர் 2ஆம் ஜததி அறிஞர் 

அண்ணா அவர்கள் தலைலமயில் தமுக்கம் 

லமதானத்தில் தவற்றி விைா நைந்தது. தசன்லனயில் 

எஸ்.ஐ.ஏ.எ. திைலில் நவம்பர் 30ஆம் நாள் நாஜைாடி 

மன்னன் பைத்தின் தவற்றி விைா நூறாவது நாள் 

அன்று நலைதபற்றது. இதலன ததாைர்ந்து  மதுலை, 

தநல்லை, திருச்சி, ஜகாலவ, தஞ்சாவூர், ஈஜைாடு, 

ஜவலூர் ஆகிய ஊர்களில் ததாைர்ந்து அடுத்தடுத்த 

நாட்கள் தவற்றி விைாக்கள் நைந்ஜதறின. 

மதுலையில்  நாஜைாடி மன்னன் தவளியான 

102வது நாளன்று டிசம்பர் இைண்ைாம் நாள் தமுக்கம் 

லமதானத்தில் தவற்றி விைா நைந்தது. 

எம்.ஜி.ஆருக்கு 110 பவுனில் தங்கவாள் பரிசு 

அளிக்கப்பட்ைது. அடுத்த நாள் தநல்லை 

மாநகைத்தில் டிசம்பர் 3ஆம் ஜததி நகர்மன்றத் 
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தலைவர் பா.ைா. அவர்கள் தலைலமயில் 104 ஆவது 

நாள் அன்று தவற்றி விைா நலைதபற்றது. 

திருச்சி மாநகைத்தில் டிசம்பர் 4ஆம் நாள் திரு 

ஏ.வி.எஸ். பரிசுத்த நாைார் எம்.எல்.ஏ. அவர்கள் 

தலைலமயில் நூற்றி ஐந்தாவது நாளன்று தவற்றி 

விைா நலைதபற்றது.  

ஜகாயமுத்தூரில் டிசம்பர் ஐந்தாம் நாளன்று 

பைம் தவளியாகி நூற்றி ஆறாம் நாளில் ைாோ 

திஜயட்ைரில் சந்திைபிைபா நிறுவனத்தாரின் 

தலைலமயில் நாஜைாடி மன்னனின் தவற்றி விைா 

நைந்தது. அதற்கு அடுத்த நாள் பைம் தவளியான 107 

வது நாள் அன்று டிசம்பர் ஆறாம் ஜததி தஞ்சாவூர் 

யாகப்பா திலையைங்கில் ைாக்ைர் மூர்த்தி தலைலமயில் 

தவற்றி விைா, ஈஜைாட்டில் ஒன்பதாம் ஜததி நாஜைாடி 

மன்னன் நூறாவது நாள் விைா நலைதபற்றது. பத்தாம் 

ஜததி ஜவலூர் பாைக்ஸ் நிறுவனத்தின் லமதானத்தில் 

கலைஞர் மு.கருணாநிதி தலைலமயில் நாஜைாடி 

மன்னனின் நூற்றி பத்தாவது நாள் விைா நலைதபற்றது. 

இலவ தவிை சிறு ஊர்களில் 50 நாள்   75 நாள் 100 நாள் 

175 நாட்கள் 150 நாட்கள் என அங்கங்கு ஓடியதற்கு 

தக்கவாறு விைாக்கள் எடுக்கப்பட்ைன.  

பத்திரிசககளில் விளம்பரம்  

தமிழ் திலையுைக வைைாற்றில் ஒரு தமிழ் 

பைத்திற்கு நூறாவது நாள் விைா தகாண்ைாடி அலத 

பற்றி பத்திரிலககளில் விளம்பைம் தவளியிட்ைது 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்திற்குதான். எல்ைா 

ஊர்களிலும் நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்கான விைா 
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நைக்கும்ஜபாது அலனத்து கலைஞர்களுக்கும் சிறப்பு 

தசய்யப்பட்ைது இதுவும் ஒரு முன்மாதிரி சிறப்பாகும்.  

தசன்லனயில் எஸ்.ஐ.ஏ.எஸ். திைலில் 

மிகப்தபரிய கூட்ைத்திற்கு மத்தியில் தவற்றி விைாவில் 

ஜமலையில் லவத்து தனக்கு இயக்குனர், பைம் 

இயக்குவதில் முன்ஜனாடியாக முதல் ஆசானாக 

விளங்கிய திரு ைாோ சந்திைஜசகர் அவர்களுக்கு 

எம்.ஜி.ஆர். ஐயாயிைம் ரூபாய்க்கான காஜசாலைலய 

வைங்கிச் சிறப்பித்தார். இப்பைத்தில் நடித்த நடிகர்கள் 

மற்றும் ததாழில்நுட்ப கலைஞர்கள் என 100 ஜபருக்கும் 

எம்.ஜி.ஆர். ஜகையமும், தங்க ஜமாதிைமும் தன்னுலைய 

எம்.ஜி.ஆர். பிக்சர்ஸ் சார்பில் வைங்கி சிறப்பித்தார். 

இவ்வலகயில் மிகப் தபரிய ைாபம் தபறும் ஒரு 

நிறுவனம், தயாரிப்பாளர்கள், பை தயாரிப்பு நிறுவனம் 

தன்னுலைய ைாபத்தின் ஒரு பகுதிலய 

இப்பைத்திற்காக பணியாற்றியவர்களுக்கு பிரித்துக் 

தகாடுக்க ஜவண்டும் என்ற பகிர்வு ஜகாட்பாட்லை 

எம்.ஜி.ஆர். முன்தனடுத்து தசய்து நைத்தினார்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்திற்கு பை காட்சிகலள 

உருவாக்குவதற்கு வாகினி ஸ்டூடிஜயாலவ தகாடுத்து 

உதவிய திரு நாகிதைட்டியார் அவர்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். 

பிக்சர் சார்பில் அன்புச் சின்னம் ஒன்று அறிஞர் 

அண்ணாவின் லககளால் வைங்கப்பட்ைது. 

சிறப்பு அசழப்பாளர்கள்  

திலையுைகம் என்பது கூத்தாடிகளின் 

தகாட்ைாைம் என்று கருதி இருந்த காைத்தில் ஒரு 

திலைப்பைத்தின் தவற்றிக்கு, தவற்றி விைா 

தகாண்ைாடுவதும், அவ்விைாவிற்கு படித்த அறிஞர் 
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தபருமக்கலள அலைப்பதும் அக்காைத்தில் 

நிலனத்துப் பார்க்க முடியாத ஒன்றாகும். 

இந்நிலையில் எம்.ஜி.ஆர். தன்னுலைய நாஜைாடி 

மன்னன் திலைப்பைத்தின் தவற்றி விைாவுக்கு படித்த 

தபருமக்கள் பைலை சிறப்பு அலைப்பாளர்களாக 

அலைத்து தகௌைவப்படுத்தினார். இதனால் 

படித்தவர்கள் மத்தியில் எம்.ஜி.ஆர். பைத்துக்கு ஒரு 

தனி மரியாலத ஏற்பட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். மீதும் 

அறிஞர் தபருமக்களுக்கு மிகுந்த மரியாலத 

உண்ைாயிற்று. பைவிைாவுக்கு நீதிபதி வி.ைாமன், 

பின்னாளில் மதுலை காமைாசர் பல்கலைக்கைகத்தின் 

துலணஜவந்தைாக இருந்த ஜபைாசிரியர் 

மு.வைதைாசனார், நீதிபதி பஷீர் அகமது, நாவல் 

ஆசிரியர் சாண்டில்யன், கிருஷ்ண ஐயர் ஜபான்ஜறார் 

நாஜைாடி மன்னன் திலைப்பை விைாவுக்கு சிறப்பு 

அலைப்பாளைாக அலைக்கப்பட்டு கவுைவிக்கப் 

பட்ைனர். 

'யாருக்கு வெற்றி?’ 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்லத தயாரித்த 

எம்.ஜி.ஆர். இப்பைத்தின் தவற்றி தனக்கு மட்டுஜம 

உரிலமயானது அல்ை என்பலத நிரூபிக்கும் 

வலகயில் ‘யாருக்கு தவற்றி?’ என்ற தலைப்பில் 

இப்பைத்தில் பங்குதகாண்ை அலனவலைப் பற்றியும் 

பாைாட்டி எழுதினார். இப்பைத்தில் பங்கு 

தகாண்ைவர்கள் எம்.ஜி.ஆரின் சிறப்பியல்லப 

பாைாட்டி அவருக்கு 5 அடி உயைமுள்ள தவள்ளி 

ஜகாப்லபயில் சீனி நிைப்பி தகாடுத்தனர்.   

எம்.ஜி.ஆர். தனது தயாரிப்பு நிறுவனம் மூைமாக 

இப்பைத்தில் பணியாற்றிய அலனவருக்கும்  நிலனவுப் 
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பரிசு வைங்கினார்.  சிைருக்கு ஒரு பவுன் தங்க 

ஜமாதிைமும் ஜவறு சிைருக்கு தவள்ளி தட்டுகளும் 

அவைவர் பங்களிப்புக்கு ஏற்ப வைங்கப்பட்ைது. 

[அட்லைப்பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர் அளித்த ஜமாதிைம் பைம் 

இைம் தபற்றுள்ளது].  

இப்பைத்தில் மன்னன் மார்த்தாண்ைனுக்கு 

ஜோடியாக நடித்த எம் என் ைாேம் எம்.ஜி.ஆர். 

முதல்வைானதும் தமிைக அைசின் விளம்பைத்  

திலைப்பைத் பிரிவில் ஜசர்க்கப்பட்டு பைங்களுக்கு 

பின்னணி குைல் தகாடுத்தார்.  வீைாங்கனுக்கு  

ஜோடியாக நடித்த பி பானுமதி எம் ஜி ஆர் 

முதைவைானதும் தமிழ் இலச கல்லூரியின் 

முதல்வைாக நியமிக்கப்பட்ைார். ஜமலையில் எம் ஜி 

ஆர் பி பானுமதியின் சிறப்பியல்புகலள விரிவாக 

எடுத்துக்கூறி ஒரு தகுதியான நபலைத்தான் நான் 

நியமித்திருக்கிஜறன் என்று  மக்கள் புரிந்து 

தகாள்ளும்படி தசய்தார். அவருக்கு மிக உயர்ந்த 

பதவிலய அளித்தார் அதன்பிறகு பானுமதி  

எம்.ஜி.ஆலைப் பற்றி வானளாவ புகழ்ந்து 

ஜபட்டியளித்தார். அவலை ஒரு ததய்வம் 

ததய்வப்பிறவி எனப் பைவாறு புகழ்ந்தாை. 

சஜைாோஜதவி திருமணமாகி தபங்களூரில் தங்கி 

விட்ைார். அவர் கணவர் இறந்த ஜபாது எம் ஜி ஆர் 

அவலை அைசியலுக்கு வருகிறாயா என்று 

ஜகட்ைஜபாது அவர் மறுத்துவிட்ைார். சக 

கலைஞர்கள்  பரிசளித்த தவள்ளிக்  ஜகாப்லப 

எம்.ஜி.ஆர். நிலனவில்ைத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதற்கு பணம் தகாடுத்தவர்களின் முகங்களின் 

பைங்கள்  சுற்றிலும் ஒட்டிலவக்கப்பட்டுள்ளது. 
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6. நாட ாடி மன்னனாகி நா ாண்  

ெரலாறு  

 

 

 

 

நாஜைாடி மன்னன் கலத எம்.ஜி.ஆரின் தசாந்த 

வாழ்க்லகக்கு முற்றிலும் தபாருத்தமாக இருந்தது. 

வீைாங்கலனப் ஜபாை வறுலமயில் சிக்கி வாழ்க்லக 

ஜபாைாட்ைத்தில் துவண்டு உணவு தகாடு என்ற 

ஜவட்லகயுைன் பாய்ஸ் கம்தபனியில் ஜசர்ந்த இவர் 

கலைசியில் மார்த்தாண்ைலன ஜபாை மன்னனாகி 

விட்ைார்.  . இப்பைத்தில் அவர் இைண்டு ஜவைங்கள் 

ஏற்று நடித்திருந்தார். ஒன்று நாஜைாடி வீைாங்கன் 

மற்தறான்று மன்னன் மார்த்தாண்ைன் இருவரும் 

லககுலுக்கி தகாள்வதும், ஒருவர் நாற்காலியில் 

அமர்ந்திருக்க அடுத்தவர் அந்த நாற்காலிலயச்  சுற்றி 

வருவதும் ஒருவர் முகத்லத ஒருவர் ததாடுவதும் என 

அந்தக் காைகட்ைத்திஜைஜய இைட்லைஜவைம் 

ஜகமைா ததாழில் நுட்பத்லதக் தகாண்டு மிகச் 

சிறப்பாக எம்.ஜி.ஆர். காண்பித்திருந்தார். இதலனப் 

பைரும் வியந்து பாைாட்டினர். தசாந்த வாழ்விலும் 

இவர் திலையுைகில் தகாடி கட்டி பறக்கும் ஜபாஜத 

இவர் மக்கள் மனதில் மன்னனாகக் ஜகாஜைாச்சினார். 

இருவரும் ஒருவைாகஜவ மக்களால் உணைப்பட்ைனர். 

அவர் சினிமாவிலும் ஏலை பங்களானாக மக்களின் 

இதய  சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார். பின்னர் 
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அைசியல் தலைவைாக உயர்ந்து தமிைகத்தின் 

முதல்வைானார்.  

தசாந்த வாழ்வில் எம்.ஜி.ஆர். ஒரு 

நாஜைாடியாக தான் தன் வாழ்க்லகலயத் 

ததாைங்கினார். அவருலைய முன்ஜனார் 

மன்றாடியார் வகுப்லபச் ஜசர்ந்த தமிைர்கள். 

அப்ஜபாது ஜசைம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, ஈஜைாடு, 

ஜகாலவ மாவட்ைங்கள் லமசூலை ஆண்ை திப்பு 

சுல்தானின் ஆட்சியில் இருந்தது.  இஸ்ைாம் 

சமயத்துக்கு மதம் மாற  விரும்பாமல் [ கை ஆய்வில் 

கிலைத்த தகவல். ஜமலும் ஆய்வுக்கு உரியது]. 

உயிருக்குப் பயந்து  தகாங்கு நாட்டிலிருந்து 

மலையாள நாட்டுக்குச் தசன்று பாைக்காடு 

பகுதியில் குடிஜயறிவிட்ைனர். முன்ஜனார்களும் ஒஜை 

நாட்டுக்குள் புைம்தபயர்ந்ஜதார். இவர் தந்லதயும் 

தாயும் இந்திய நாட்லை விட்டு இைங்லக 

நாட்டுக்குப் பிலைப்புக்காக இைம்தபயர்ந்தனர். ஒரு 

வலகயில் இவர்களும் நாஜைாடிகஜள, பின்பு 

இைங்லகயிலிருந்து இைண்டு வயதில் தன் 

தாயாஜைாடும் சஜகாதைர்கஜளாடும் இந்திய 

நாட்டுக்குப் புைம்தபயர்ந்து வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

ஜகைளாவில் பிலைக்க வழியின்றி வந்தாலை 

வாைலவக்கும் தமிைகத்தில் தைம் பதித்தார்.  

கண்டியில் தன் கணவர் இறந்ததும் தசாந்த ஊர் 

திரும்பிய சத்யபாமா அம்லமயார் தன் தசாந்த 

ஊைான மருதூருக்கு அருகில் உள்ள வைவனுரில் ஒரு 

வீடு வாங்கி அங்கு குடிஜயறினார். அங்கு பைரும் 

இவைது வறுலமலய கண்டு சிறு குைந்லதயாக 

இருந்த  எம்.ஜி.ஆலை விற்றுவிடும்படி கூறினார். 
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அவர்களிைம் சத்யபாமா அம்லமயார் என் இரு 

பிள்லளகளும் ைாமர் இைட்சுமனர் மாதிரி 

இருக்கின்றனர். அவர்கலள விற்று நான் உயிர் வாை 

ஜவண்டியதில்லை என வீைாஜவசமாகச் 

தசால்லிவிட்டு அங்கு இருக்க விருப்பமின்றி தன் 

கணவர் மாஜிஸ்டிஜைட்ைாக இருக்கும்  சமயத்தில் 

அவர் கீஜை ஜபாலீஸ்காைைாகப் பணி புரிந்த  ஜவலு 

நாயர் அலைப்பின் ஜபரில் தமிழ்நாட்டின் 

கும்பஜகாணத்துக்கு வந்தார்.  அப்ஜபாது 

எம்.ஜி.ஆருக்கு இைண்டு வயது.  

ஜகைளாவில் சத்யபாமா தன் குைந்லதகள் 

இருவருைன்  சிை மாதங்கள் இருந்த வைவனுர் 

வீட்லை எம்.ஜி.ஆர். அங்கன்வாடி நைத்திக் 

தகாள்ளும்படி விட்டிருந்தார். அங்கு அவைது 

உறவினர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள் இப்ஜபாது 

காைமாகிவிட்ைனர். அந்த வீடு புதர் மண்டி கிைந்தது.  

ததாலைகாட்சி தசய்தி வாயிைாக இதலன அறிந்த 

மனித ஜநய அறக்கட்ைலளயின் தலைவர் லசலத 

சா.துலைசாமி அவர்கள் அவ்வீட்லை அைகுறப் 

புதுப்பித்து ஜகைளா ஆளுனலை தகாண்டு 2019ஆம் 

ஆண்டு பிப்ைவரி மாதம் 26ஆம் நாள் திறப்புவிைா 

நைத்தினார். அங்கு சத்யபாமா அம்லமயாருக்கும் 

ஜகாபாைம் ஜமனனுக்கும் பளிங்கில் மார்பளவு 

சிலைகலள நிர்மாணித்தார். எம்.ஜி.ஆருக்கு இைண்டு 

சிலைகள்  லவக்கப்பட்டுள்ளன. சபரி மலைக்குப் 

புனித யாத்திலை தசல்ஜவார் இங்கு வந்து 

இவ்வில்ைத்லதப் பார்லவயிட்டுத்  தங்கி 

தசல்லும்படி புதுப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

எம்.ஜி.ஆலை பற்றிய நூல்களும் பைங்களும் 

கண்காட்சியாக லவக்கப்பட்டுள்ளன.  
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இைண்டு வயதில் வளமான தஞ்லசயின் 

அருகிலுள்ள கும்பஜகாணத்திற்கு வந்த எம்.ஜி.ஆர். 

அங்கிருந்த ஆலனயடி பள்ளியில் இைண்டு வகுப்புகள் 

படித்தார். மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கும்ஜபாஜத வறுலம 

வாட்டிய காைணத்தால் அவரும் அவர் அண்ணனும் 
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பாய்ஸ் நாைகக்கம்தபனியில் ஜசர்க்கப்பட்ைனர். 

இப்ஜபாதும் இவர் இைங்லகயில் இருந்து இந்தியாவுக்கு 

வந்த நாஜைாடி தான். தாத்தா, தந்லத, தான் என மூவரும் 

நாஜைாடிகளாக இருந்தாலும், இறுதியில் எம்.ஜி.ஆர். 

நாைாண்ை மன்னன் ஆனார். தமிழ்நாட்டின் தலைசிறந்த 

முதல்வைானார். தன் ஆயுள் முடியும்வலை தமிழ்நாட்டின் 

முடிசூைா மன்னைாக விளங்கினார். ஆக நாஜைாடி 

மன்னன் என்ற பைத்தில் இவஜை நாஜைாடியாக, 

மன்னனாகவும் இரு ஜவைங்களில் நடித்திருந்தாலும் 

தசாந்த வாழ்வில் நாஜைாடியாக இருந்து மன்னனான 

ஒஜை மனிதர் என்ற தபருலம எம்.ஜி.ஆலை மட்டுஜம 

ஜசரும்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்லத அவர் பத்மா 

சுப்ைமணியத்தின் தந்லத லைைக்ைர் ஜக சுப்ைமணியத்லத 

அலைத்து இயக்கும்படி ஜவண்டினார். அதற்கு முன்பு 

அவருலைய ஆசானான ைாோ சந்திைஜசகரின் தம்பி 

டி.இைகுநாத் என்பவலை பைம் இயக்க அலைத்திருந்தார். 

இவர்கள் இருவரும் சிறந்த இயக்குனர்கள் என்றாலும் 

இலறவன் இவர்கலள விைக்கி லவத்துவிட்டு 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அந்த தபாறுப்லப வைங்கியதால் அந்த 

பைம் மிகப்தபரிய தவற்றி தபற்றது. இவர்கள் இயக்கி 

இருந்தால் கூை இப்பைம் 100 நாட்கள் தான் ஓடி 

இருக்கும். ஆனால் எம்.ஜி.ஆரின் இயக்கத்தினால் 

இப்பைம் 250 நாலள ததாட்ைது. மதுலை, ஜசைம், திருச்சி, 

ஜகாலவ, தநல்லை, தசன்லன என அலனத்து 

மாவட்ைங்களிலும் தவற்றி விைா தகாண்ைாடிய முதல் 

பைம் நாஜைாடி மன்னன் மட்டுஜம ஆகும்.  

எம்.ஜி.ஆர். கலத ஜதர்வில் ஐம்பது சதவீத 

தவற்றி தபற்றுவிட்ைார். அவர் ததரிவு தசய்த கலத 
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ஆங்கிைத்தில் ஜவறுவிதமாக இருந்தாலும் கூை 

அலத தமிழில் மாற்றும் ஜபாது தமிழ் பண்பாட்டுக்கு 

ஏற்ப மாற்றி அலமத்ததால் கலத மக்களால் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ைது. கலதயில் பை திருப்பங்கள் 

இருந்தாலும் ததாய்வு ஏற்பைாமல் அடுத்தடுத்த 

காட்சிகலள விறுவிறுப்பாக அலமத்திருந்தார். 

இதற்கு முக்கிய காைணம் எம்.ஜி.ஆருக்கு எடிட்டிங் 

துலறயில் நல்ை ஈடுபாடும் ஜதர்ச்சியும் 

இருந்ததுதான். அவர் எந்த பைத்திலும் எடிட்ைைாக 

பணி புரியாவிட்ைாலும் அவருலைய மனக்கண்ணில் 

அடுத்தடுத்து எந்த காட்சிகலள லவத்தால் பைம் 

விறுவிறுப்பாக ஓடும் என்பது ததரிந்திருந்ததால் 

அவருலைய காட்சி ததாகுப்பு மிகச் சிறப்பானதாக 

இருந்தது. இைண்டு மூன்று எடிட்ைர்கள் உதவினர். 

கலைசியில் ேம்பு முடித்துக் தகாடுத்தார். 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் மட்டுமல்ை 

எம்.ஜி.ஆர். தான் நடித்த எல்ைா பைங்களிலும் 

எடிட்டிங் ஜைபிளில் ஜபாய் உட்கார்ந்து விடுவது 

வைக்கம். குறிப்பாக தன்னுலைய காட்சிகலள 

மட்டுமாவது அவர் சரி பார்த்துவிட்டு தான் பைத்லத 

தவளியிை அனுமதிப்பார். பைத்தின் விறுவிறுப்புக்கு 

காட்சி ததாகுப்பு காைணம் என்பதனால் எடிட்டிங் 

ததாைர்பான பணிகளில் இவருலைய தலையீடு 

எப்ஜபாதும் இருக்கும்.  

பல்ைாண்டு வாழ்க பைதமடுக்கும்ஜபாது ஒரு 

சண்லைக்காட்சிலய ததாகுத்த எடிட்ைர் அக்காட்சி 

விறுவிறுப்பாக அலமயவில்லை என்பலத உணர்ந்து 

தயாரிப்பாளரிைம் ததரிவித்தார். தயாரிப்பாளர் 

எடிட்ைரின் எண்ணத்லத எம்.ஜி.ஆரின் கவனத்திற்கு 
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தகாண்டு தசன்றார். நான் வருகிஜறன் 

பார்த்துக்தகாள்கிஜறன் என்று தசால்லிவிட்ைார். பிறகு 

ஒருநாள் எம்.ஜி.ஆர். எடிட்ைருைன் அமர்ந்து 

மளமளதவன்று ஒரு சிை காட்சிகலள தவட்டி மாற்றி 

ஒட்டி தகாடுத்து விட்டு வந்து விட்ைார். சிை 

நிமிைங்களில் அவர் அந்த சண்லைக்காட்சிலய 

விறுவிறுப்பான காட்சியாக மாற்றித் தந்த அதிசயத்லத 

ஜநரில் பார்த்த எடிட்ைர் அசந்து ஜபாய்விட்ைார். 

எம்.ஜி.ஆருக்கு அன்லறக்கு எடுக்கப்பட்ை சண்லை 

காட்சிகள் அத்தலனயும் நிலனவில் இருந்ததால் அவர் 

காட்சி ததாகுப்பில் மிகச் சரியாக விறுவிறுப்பான 

காட்சிகலள அடுத்தடுத்து கவனமாக எடுத்து ததாகுத்து 

தகாடுத்து விட்ைார். இவ்வாறு இயக்குனர் பணிலயயும் 

எடிட்ைர் பணிலயயும் இலணந்து தசய்தவர் எம்.ஜி.ஆர். 

இதனால் மூன்ஜற முக்கால் மணி ஜநைம் ஓடிய நாஜைாடி 

மன்னன் ைசிகர்களுக்கு அலுப்புத்தட்ைாமல் 

விறுவிறுப்பாக இருந்தது.  

எம் ஜி ஆரின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரைங்கள் 

அவருக்கு இருந்த  நிலனவாற்றல், கடும் உலைப்பு, 

திலைப்பைத்துக்கான அலனத்து துலறகள் பற்றிய 

விரிவான அறிவு,, ததாழிநுட்பம் பற்றிய நுணுக்கமான்  

அறிவு, ஆட்கஜளாடு இலணந்து தசல்லும் பண்பு, 

தபண்களிைம் கண்ணியமாக பைகுதல் , ஒருவலையும் 

சாதி, மதம் உருவம் , குணம் பற்றி குறிப்பிட்டு ஜபர் 

தசால்லி அலைக்காத தன்லம, உள்நாடு, தவளிநாடு, 

தவளி மாநிைம் என எங்ஜகயும் அநீதிலய துணிந்து 

எதிர்க்கும் துணிச்சல்,  உைன் இருப்பவர்களுக்கு 

ஜவண்டிய ஜதலவ அறிந்து உதவும் நற்குணம். எவர் 

துன்புற்றாலும் அவர் ஜகட்காமஜை அவருக்கு 

ஜதலவயானவற்லற தசய்து தகாடுக்கும் தாளாண்லம. 
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தன்லன விமர்சித்தவர் மற்றும் தன்லனப் பலகவனாகக் 

கருதி  பைரிைம் தன்லனத் தூற்றியவர் கூை வறுலமயுற்ற 

ஜபாது அவர்கள் வாய் திறந்து ஜகட்காமஜைஜய 

அவர்களுக்கு உதவிய அருட்குணம், ஜகட்ைவுைன் 

உதவும் குணம் என பை நற் பண்புகள்  அவருக்கு 

இருந்ததால் அவர் தவற்றியின் உச்சத்லதத்  

ததாட்டிருந்தார். இன்னும் சிை ஆண்டுகள் 

ஆஜைாக்கியமாக இருந்திருந்தால் அவர் அைசியலில்  

இன்னும் பை உயைங்கலளத் ததாட்டிருப்பார். ைாஜிவ் 

காந்தி பிைதமைாக இருந்த ஜபாது எம் ஜி ஆர் இந்தியா 

இைங்லக உறவு ஜமம்பை எடுத்துக்தகாண்ை 

முயற்சிகலள கண்டு பாைாட்டினார். தேயைலிதாலவ 

தமிைகத்தின் முதல்வைாக்கிவிட்டு எம் ஜி ஆலை 

குடியைசு தலைவைாக்கைாம் என்று கூை பைர் சிந்தித்தனர் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் கலைசி காட்சி 

ஆங்கிைப் பைத்திற்கு நிகைாக அந்தக் காைத்தில் 

எடுக்கப்பட்டிருந்தது என்று பத்திரிலககள் புகழ்ந்த 

பைம். பார்த்தவர்களும் பாைாட்டினர். பைம் சிறப்பாக 

அலமவதற்கு எம்.ஜி.ஆர். தன் உயிலையும் 

தபாருலளயும் பணயமாக லவத்து பாடுபட்ைார் 

அரும்பாடுபட்ைார் என்று பி.எஸ்.வீைப்பா எம்.ஜி.ஆலை 

பாைாட்டியிருந்தார். நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் தவற்றி 

மகத்தானது என்று அவர் வியந்து கூறியிருந்தார்.  

கலதத் ஜதர்விலும் இயக்கத்திலும் காட்சி 

ததாகுப்பிலும் அதிகக் கவனம் தசலுத்தி வந்த 

எம்.ஜி.ஆர். நடிகர் நடிலக ஜதர்விலும் இஜத 

கவனத்லதச் தசலுத்தினார். ஒரு பைத்துக்கு கலத 

தாய்; இயக்கம் தந்லத; என்பது எம்.ஜி.ஆரின் 

நம்பிக்லக. அஜதஜபால் ஒரு ப த்துக்கு கால் இருக்க 
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டெண்டும். அப்ஜபாதுதான் அந்த பைம் தன்னளவில் 

சுயமாக நிற்கும் என்பதும் எம்.ஜி.ஆரின் ஆைமான 

தகாள்லகயாக இருந்தது. பைத்துக்கு கால் என்பது 

துலண எழுத்தாகும் அதாவது துலணக்கால் ஆகும். 

துலணக்கால் ஜசர்த்தால்தான் ஒரு ப ம் பா மாக 

(படிப்பிசனயாக) நிற்கும் ஆக எம்.ஜி.ஆர். நடிக்கும் 

அலனத்துப் பைங்களும் பாைங்களாக அலமந்ததற்கு 

முக்கிய காைணம் அவர் அந்தப் பைங்கள் 

பாைங்களாக நிற்க ஜவண்டும் என்பதற்காக எடுத்துக் 

தகாண்ை முயற்சியும் அக்கலறயும் ஆகும்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைம் ஒரு பாைமாக திகை 

ஜவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மன்னைாட்சி மலறந்து 

மக்களாட்சி மைை ஜவண்டும் என்பலத பைத்தின் 

கருப்தபாருளாகக் தகாண்டிருந்தார். ஆட்சி 

தசய்பவர் மக்களாக இருந்தாலும் மன்னைாக 

இருந்தாலும் ஆட்சிமுலற என்பது ஜநர்லமயும், 

நீதியும் மக்கள் மீது அன்பும் தகாண்ைதாக இருக்க 

ஜவண்டும் என்ற கருத்தில் நம்பிக்லக தகாண்டிருந்த 

எம்.ஜி.ஆர்., அதலனஜய தன் தாைக மந்திைமாக்கி 

இப்பைத்தின் லமயக் காட்சிலய அலமத்திருந்தார். 

புைட்சிப் பலையில் ஜசர்ந்து நாஜைாடியாக திகழும் 

வீைாங்கன் ஓரிரு நாட்களுக்கு மட்டும் மன்னன் 

மார்த்தாண்ைன் ஆக மாற ஜவண்டிய ஒரு கட்ைாயம் 

ஏற்படும் ஜபாது அவன் அந்த மாற்றத்லத 

நாட்டுக்கான நல்ை மாற்றமாக மாற்ற விரும்பி 

மன்னைாக இருக்கும் ஒரு சிை நாட்களும் 

அதிகாைத்ஜதாடு இருக்கஜவண்டும் என்பலத 

மந்திரியிைம், தளபதியிைமும் ஜகட்டுப் 

தபறுகின்றான். இது வீைாங்கன் எழுப்பிய 

உரிலமகுைல் ஆகும்.  
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வீைாங்கன் மன்னனாக தன் கைலமலயச் தசய்ய 

அனுமதி தபற்றவுைன் தன்னுலைய உரிலமகலள 

நிலைநாட்டும் வலகயில் அைசலவயில் தான் 

தகாண்டுவந்த புதிய திட்ைங்கலள 

அறிமுகப்படுத்துகிறான். இந்த திட்ைங்கள் நல்ைஜதார் 

ஆட்சி நைத்த விருப்பம் உள்ள எந்த ஒரு மனிதருக்கும் 

முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய திட்ைங்களாகும். 

 ெைனம் 

வீைாங்கன் தான் இயற்றிய புதிய சட்ைங்கலள 

மக்கள் முன் படிக்க தசய்வார். அலவ: 

தளபதி : உழுபவனுக்ஜக நிைம் 

உரிலமயாக்கப்படுகிறது. உரிலமக்காைருக்கு 

நஷ்ைஈடு நிைத்தின் வருமானத்தில் கால் பங்கு. 

பிங்கலன் : என்ன அநியாயம்! 

தளபதி : விலளச்சல் காைத்தில் நிைவரி ஆறில் 

ஒரு பங்கு, இைண்ைாண்டுகள் ததாைர்ந்து 

விலளயாமல் ஜபானால் குடும்பத்தின் 

ஜதலவக்ஜகற்ப மான்யம் வைங்கப்படும். தபரிய 

மாளிலககளில் சிறு எண்ணிக்லககள் தகாண்ை 

குடும்பங்கள் வாழ்வது கூைாது. ஒரு பகுதி 

அவர்களுக்குப் ஜபாக, மீதிப் பகுதி குடிலச 

வாழ்ஜவார்தகன்று லவக்கப்படும். 

கார்டமகம் : குடிலசகலள என்ன தசய்வது? 

வீராங்கன் : ஜதலவயில்ைாத காைணத்தால் 

குடிலசகள் தகாளுத்தப்படும். 

தளபதி : ததாழிலில் முதலீடு தசய்ஜவாருக்கு 

ைாபத்தில் பத்து சதவிதமும், மற்றலவ 

ததாழிைாளர்களுக்கு பிரித்து தைஜவண்டும். 
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குருநாதர் : அப்படிதயன்றால் பணக்காைர்கஜள 

இருக்கமாட்ைார்கள். 

வீராங்கன் : தவறு! பணக்காைர்கள் இருப்பார்கள் 

ஏலைகள் இருக்க மாட்ைார்கள். 

தளபதி : ஐந்து வயது ஆகிய உைஜனஜய 

குைந்லதகலள கட்ைாயமாக பள்ளியில் ஜசாோ்த்துவிை 

ஜவண்டும். தவறினால் தபற்ஜறார்களுக்கு தண்ைலன 

உண்டு. 

கார்டமகம் : வசதி இல்ைாத தபற்ஜறார்கலள 

என்ன தசய்வது? 

வீராங்கன் : அவசைப்பைாதீர்கள்! 

தளபதி : பள்ளி படிப்பு முடிந்து, ததாழிலில் 

ஈடுபடும் வலை மாணர்களின் பைாமரிப்பு 

தபாறுப்லப அைசாங்கம் ஏற்று தகாள்கிறது. 

பிங்கலன் : தபாக்கிஷம் காலி ! 

வீராங்கன் : மக்களிைம் இருந்து தபற்ற 

வரிப்பணத்லத மக்களுக்காக தசைவிடுகிஜறாம். ம் . . 

படியுங்கள். 

தளபதி : கைப்பு மனம் தசய்ஜவாருக்கு 

அைசாங்க தசைவில் திருமணம் தசய்து 

லவக்கப்படும். கைப்பு மணத்தில் பிறந்த 

குைந்லதகளுக்கு அைசாங்க உத்திஜயாகத்தில் முதல் 

சலுலக அளிக்கப்படும். பிச்லச எடுப்பதும் குற்றம், 

பிச்லசயிடுவதும் குற்றம். விவசாயிகள் குடும்பம் 

ஒவ்தவான்றிருக்கும் ஒரு வீடு, ஐந்து காணி நிைம் 

இைண்டு காலளகள், நாலுஜகாட்லை விலத தநல், 

ஒரு கைப்லப தைப்படும். 



Tamil Heritage Foundation International

 

104 
 

குருநாதர்  : விவசாயிகலளஜய பார்க்கிறார் 

மன்னர்! நகைத்லதப் பற்றிய கவலைஜய 

பைவில்லைஜய! 

வீராங்கன் : முழுவலதயும் ஜகளுங்கள்! 

அஜதஜபால் நகைத்தில் வாழ்ஜவாருக்கு 

திறலமக்ஜகற்ற ததாழில் தகாடுப்ஜபாம். 

ஒவ்தவாருவருக்கும் ஜதலவக்ஜகற்ற ஊதியம் 

தகாடுக்கப்படும். 

ைசபயினர் : இதுவல்ைவா சட்ைம் ! 

தளபதி : ஆண்ைான் அடிலம, தாழ்ந்தவன், 

உயர்ந்தவன், ததாட்ைால் தீட்டு! லகபட்ைால் பாவம்! 

வீதியில் நைக்கக்கூைாது! ஜகாவிலில் நுலையக் 

கூைாது! தபாதுக்கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கக்கூைாது 

என்று யார் தசான்னாலும் தடுத்தாலும் 

இைண்ைாண்டுகளுக்கு குலறயாமல் கடுங்காவல் 

தண்ைலன வைங்கப்படும். கற்பழித்தால் தூக்கு 

தண்ைலன! எல்ைா குற்றவாளிகளும் கருலண மனு 

சமர்ப்பிக்கைாம்! ஆனால் கற்பழித்தவனுக்கு மட்டும் 

அந்த உரிலம கிலையாது. 
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பிங்கலன் :  இந்த சட்ைங்கலள நாங்கள் 

எதிர்க்கிஜறாம். 

வீராங்கன் : ஜதலவயில்லையா? இந்த சட்ைங்கள் 

உங்களுக்காக மட்டுமல்ை! (சலபயினலை ஜநாக்கி) 

உங்கள் அபிப்பிைாயம் என்ன? 

ைசபயினர் : எங்களுக்கு இந்த சட்ைங்கள் தான் 

ஜதலவ! ஆமாம் இந்த சட்ைங்கள்தான் ஜதலவ! 

வீராங்கன் :  பார்த்தீர்களா? உட்காருங்கள் கூடிய 

விலைவில் உங்கள் ஆட்சி நிறுவப்படும். 

ைசபயினர் : மார்த்தாண்ை மன்னர் வாழ்க! 

நாஜைாடியாக இருந்து மன்னனான வீைாங்கலன 

ஒரு சிை நாட்கள் மட்டுஜம அந்தப் பதவியில் 

இருந்தாலும் தான் பதவியில் இருந்த நாட்களில் 

மக்களுக்கு தன்னாைான அலனத்து நன்லமகலளயும் 

தசய்துவிை ஜவண்டும் என்று துடிக்கிறான். அதற்கான 

சட்ை திட்ைங்கலள உைனுக்குைன் நிலறஜவற்றுகிறான். 

இதுதான் இந்தப் பைத்தின் வைைாற்றுச் சிறப்புலைய 

முக்கிய காட்சி ஆகும். யார் ஜவண்டுமானாலும் மன்னர் 

ஆகைாம். அப்படி மன்னர் ஆகும் ஜபாது அவர்கள் 

மக்களுக்கான நன்லமகலள தன்னால் இயன்ற அளவு 

தசய்ய ஜவண்டும் என்பதுதான் நாஜைாடி மன்னன் 

கலதயின் கருத்தாகும். இது பைத்துக்காக எம்.ஜி.ஆர். 

ஆஜைாசித்து எடுத்த காட்சியாக இருந்தாலும் 

அவருலைய வாழ்வில் உண்லமயாகிவிட்ைது.  

புரட்சிக்காரர் – புரட்சி நடிகர் – புரட்சி தசலெர்  

நாஜைாடியாக இைங்லகயிலிருந்து 

இந்தியாவுக்கு வந்த எம்.ஜி.ஆர். நாைகங்களில் 

நடித்து திலைப்பைங்களில் நடித்து வரும் ஜபாது 
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வீைாங்கலன ஜபாை ஒரு புைட்சி காைைாகஜவ 

தன்னுலைய கலைப்பலைப்புகளில் வாழ்ந்தும் 

நடித்தும் வந்தார். அவருலைய வாழ்க்லகயும் 

திலைப்பைத்தில் அவர் ஏற்றுக்தகாண்ை 

கதாபாத்திைமும் அதிக ஜவறுபாடு இல்ைாமல் 

தபரும்பாலும் ஒன்றுஜபாைஜவ இருந்து வந்தது. 

புைட்சிக்காைைாக புைட்சி நடிகைாக இருந்த எம்.ஜி.ஆர்., 

திமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ைதும் அண்ணா திமுக 

என்ற ஒரு கட்சிலயத் ததாைங்கி மக்களின் 

ஜபைாதைலவப் தபற்று ஐந்து ஆண்டுகளில் 

தமிைகத்தின் முதல்வைானார். அதன்பின்பு அவைது 

ஆயுட் காைம் வலை, அதாவது 10 ஆண்டுகள் 

ததாைர்ந்து அவஜை முதல்வைாக இருந்தார். மக்கள் 

மனதில் நீங்காத இைம் தபற்றிருந்த மக்கள் திைகம் 

எம்.ஜி.ஆர். மக்கள் தலைவைாகவும் தான் வாழும் 

காைம் வலை இருந்து வந்தார்.  

புரட்சித் தசலெர்  

எம்.ஜி.ஆர். எடுத்த நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

அவருலைய வாழ்வின் பிைதிபலிப்பாகஜவ 

அலமந்துவிட்ைலத முதல்வைான பிறகு 

உணர்கிஜறாம். அவருலைய பை பைங்களில் 

அவருலைய கதாபாத்திைங்கள் நிேவாழ்வில் அவலை 

பிைதிபலிப்பதாக இருப்பலதப்ஜபாை நாஜைாடி 

மன்னன் பைமும் அதன் கதாபாத்திைங்கள் ஆகிய 

வீைாங்கலன மார்த்தாண்ைனும் கூை எம்.ஜி.ஆர். 

உலைய நிேவாழ்வில் புைட்சி நடிகைாகவும், புைட்சித் 

தலைவைாகவும் அலமந்து விட்ைன. 
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7. பா ல் கற்பித்த பா ம்  

 

 

 

 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் பாைல்கள் 

அலனத்தும் மக்களுக்குப் படிப்பிலனயாகவும் ஒரு 

ஜதர்ந்த ஆசிரியரின் கற்பித்தல் ஆகவும் இருந்தன. 

அலவ எம்ஜிஆரின் உள்ளக் கருத்துப்படி அவர் 

தபாது மக்களுக்குச் தசால்ை விரும்பியவற்லற 

எல்ைாம் ஜதர்ந்த பாைைாசிரியர்கள் மூைமாக 

தகுதியான ஏற்புலைய தபாருத்தமான தசாற்கலளக் 

தகாண்டு எஸ் எம் சுப்லபயா நாயுடு அவர்களின் 

இலசக்கு ஏற்ப மக்கலள கவரும் பாைல்களாக 

உருவாக்கப்பட்ைன.  

  நாஜைாடி மன்னன் பைப் பாைல்களில் 

திைாவிை இயக்கக் தகாள்லக; எது இன்பம்?  

உலைப்பின் தபருலம, ஜசாம்பலின் தகாடுலம, 

காதலின் தன்லம, ஆண் தபண் சமத்துவம், சமூக 

மாற்றத்லதக் தகாண்டு வருவதில் தபண்களின் பங்கு 

ஆகியலவ உள்ளைக்கமாக அலமந்தன.  

திராவி  இயக்கக் வகாள்சக  

நாஜைாடி மன்னன் பைம் ததாைங்கும்ஜபாஜத 

தபயர்ப் பட்டியல் தவளியிடும் ஜவலளயில் அதன் 

பின்னணியாக தசந்தமிஜை வணக்கம் என்ற பாைல் 

ஒலித்தது. இப்பாைல் தமிழ் திைாவிை தமாழிகளின் 
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தாய் தமாழியாக இருப்பதலனயும் தமிழ் ஜபசும் 

மக்கள் தபற்ஜறாலைத் தவிை ஜவறு ததய்வம் 

எவலையும் ததாழுவதில்லை என்பலதயும் எழுத்து 

தசால் தபாருள் யாப்பு அணி என்ற ஐந்து 

இைக்கணங்கலளயும் ஆதியிஜைஜய விளக்கியது நம் 

இைக்கண நூைான  ததால்காப்பியம் என்பலதயும் 

தமிைர்கள் ோதி மதம் ஜபதம் இல்ைாமல் 

ஒற்றுலமயாக வாழும் பண்பாடு உலையவர்கள் 

என்ற கருத்லதயும்  உள்ளைக்கியதாக இப்பாைல் 

அலமந்திருந்தது  

எம்.ஜி.ஆர். முதன் முலறயாக திலைப்பைத்தில் 

தன்னுலைய கட்சிக்தகாடிலய ஆணும் 

தபண்ணுமாக இலணந்து பிடித்திருக்கும் பைத்லத 

தன் தசாந்தப் பை நிறுவனத்தின் logo வாக 

அலமத்திருந்தார். பை நடிகர்களும் கலைஞர்களும் 

திமுகவில் இருந்தாலும்கூை அவர்கள் எவருக்கும் 

வைாத துணிவும் ததளிவும் எம்.ஜி.ஆருக்கு 

இருந்ததனால் திமுக தகாடிலயயும் அதில்  ஆண் 
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தபண் சமத்துவத்லதயும்  அக்கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு 

இருவரும் இலணந்து தசயல்பை ஜவண்டும் என்ற 

உயர்ந்த ஜகாட்பாட்லையும்  விளக்கும் வலகயில் 

தன்னுலைய திலைப்பை நிறுவனத்தின் விளக்கத்லத 

அலமத்திருந்தார். இதற்கும் ஜமைாக முதல் 

பாட்லையும் தமிழ் தாய் வாழ்த்துப் பாைைாக 

அலமத்தார். இவற்லறத்  திைாவிைக் கட்சி 

தலைவர்கள் மிகவும் பாைாட்டினர்.     

எம்.ஜி.ஆர். திைாவிை இயக்க கருத்துக்கலள 

முதல் பாைைாக கைவுள் வாழ்த்துப் பாைல் 

இைம்தபறும் இைத்தில் தமாழி வாழ்த்து பாைலை 

அலமத்திருந்தது ஒரு புதுலமயாகும் புைட்சியும் 

ஆகும். கைவுள் மறுப்புக் தகாள்லகலய 

வலியுறுத்தும் வலகயிலும் தபற்ஜறாஜை கண்கண்ை 

கைவுள் என்பலத எல்ஜைாருக்கும் எடுத்துலைக்கும் 

வலகயிலும் தாஜய தமிஜை உன்லன வணங்கி என் 

கலைப்பலைப்லப காண்பிக்கத்  ததாைங்கிஜனன்  

என்று தமிலைஜய கைவுளாகக் தகாண்டு அலத 

வணங்குவதாக இப்பாைல் தபயர்கள் காண்பிக்கும் 

ஜபாது பின்னணிப் பாைைாக ஒலித்தது.  

பைம் ஆைம்பிப்பதற்கு முன்ஜப இப்பாைல் 

ஒலிப்பலதக் ஜகட்ை ைசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகம் 

அலைந்தனர். அப்ஜபாஜத லக தட்ைல் 

ததாைங்கிவிட்ைது.  இயக்கத்தின்பால் அவர்களுக்கு 

இருந்த பற்றும் பாசமும் இப்பாைலைக் ஜகட்கும் 

ஜபாது பன்மைங்காயிற்று.            

வைந்தமிடழ ெைக்கம் ஆதி  

திராவி ர் ொழ்விசன சீடராடு விளக்கும்  
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வைந்தமிடழ ெைக்கம்  

ஐந்து இலக்கைங்கள் ஆய்ந்டத  உலக  

அரங்கினுக்டக  நீ தந்ததாடல 

வைந்தமிடழ ெைக்கம்  

என்ற பாைலை மறுமைர்ச்சி திமுக தனது கைவுள் 

வாழ்த்துப் பாைைாக ஏற்றுக்தகாண்ைது.  

எது இன்பம்? 

மனித வாழ்வில் எல்ஜைாருலைய 

குறிக்ஜகாளும் இன்பத்லத ஜதடும் ஜதைலைஜய 

தகாண்டுள்ளது. ஒரு திலைப்பைக் கவிஞர், 

 இன்பம் எங்டக இன்பம் எங்டக என்று டதடு  

எங்கிருந்த டபாதும் அசத நாடி ஓடு  

என்றார். ஆனால் இன்பம் என்றால் என்ன? ஒரு 

மனிதன் எப்ஜபாது இன்பம் அலைய ஜவண்டும்? 

இன்பம் என்ற உணர்ச்சிக்கு அடிப்பலையான 

ஜதலவ எலவ? என்பலத விளக்கும் வலகயில் ஒரு 

தனிப்பாைல் நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் 

அலமந்திருந்தது. அப்பாைலை எம்.ஜி.ஆர். மட்டுஜம 

பாடுவதாகவும் காட்சி அலமக்கப்பட்டிருந்தது.  

இப்பாைலுக்கான காட்சி அலமப்பின் ததாழில் 

நுட்ப முலறயானது பாைாட்டுக்குரியதாகும். வாகினி 

ஸ்டூடிஜயாவில் ஆறு  தளங்களிலும் தசட் 

அலமக்கப்பட்டு ததாைர்ந்து மூன்று மாதம் அங்கு 

பைம் பிடிக்கப்பட்ை நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் 

இப்பாைல் BACK PROJECTION முலறயில் பைம் 

பிடிக்கப் பட்டிருந்தது. 
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எம்.ஜி.ஆரும்  மந்திரியும் குதிலையில் 

பயணிக்கும் ஜபாது எம்.ஜி.ஆர் மட்டும் பாடுவதாக 

அலமந்த இப்பாைல் முழுக்க முழுக்க ஒரு தத்துவப் 

பாைைாக வாழ்க்லகயின் அர்த்தத்லத 

தவளிப்படுத்தும் பாைைாக அலமந்தது. எம்.ஜி.ஆஜை.  

ஜகள்வியும் ஜகட்டு பதிலும் தசால்வதாக அலமந்த 

இப்பாைலில் உைன் வருபவர் தவறுமஜன தலைலய 

ஆட்டி தன்னுலைய இலசலவ தவளிப்படுத்துவார். 

குதிலையும் இைண்டு ஆட்களும் மட்டுஜம திலையில் 

ததரியும் இப்பாைல் காட்சியில் பாைலின் கருத்து 

மக்கலள ஈர்த்த காைணத்தால் அப்பாைல் காட்சியில் 

யாரும் தவளிஜய எழுந்து தசல்ைாமல் உட்கார்ந்து 

அதன் கருத்துக்கலள ஆர்வமாக ஜகட்ைறிந்தனர். 

தவறும் உலைப்பினால் இன்பம் கிலைக்குமா 

என்றால் இல்லை; கல்வி கற்பதனால் இன்பம் 

கிலைக்குமா என்றால் இல்லை; பிறருக்கு தர்மம் 

தசய்வதால் இன்பம் கிலைக்குமா; அதுவும் 

கிலையாது. பட்ைம் பதவி அலைவதால் இன்பம் 

கிலைக்குமா; என்றால் அதுவும் முழுலமயான 
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இன்பம் கிலையாது. ஆக  நிலறவான இன்பம் 

அல்ைது முழுலமயான மகிழ்ச்சி எப்ஜபாது 

கிலைக்கும்? இது மிகப்தபரிய தத்துவார்த்தமான 

ஜகள்வி.  

எது இன்பம் என்ற  தத்துவார்த்தமான 

ஜகள்விலய எம்.ஜி.ஆர். ஜகட்டு அதற்கு விளக்கமான 

பதில் அளிக்கின்றார். கைவுள் இருக்கின்றாைா 

இல்லையா என்பதற்குத் தத்துவஞானிகள் ஜகள்வி 

ஜகட்டு அதற்கு தாஜம பதில் தசால்வலதப் ஜபாை, 

ஜவதசாஸ்திைங்கள் குரு சிஷ்யப் பைம்பலையில் 

விளக்கம் தசால்வலதப்ஜபாை எம்.ஜி.ஆரும் 

வாழ்வின் இன்பம் எது என்ற ஜகள்விலய  அவஜை 

ஜகட்டு அவஜை பதில் தசால்கின்றார். 

  இன்பங்கசள  நான்காக ெசகப்படுத்தி 

எம்.ஜி.ஆர். விளக்குகிறார். முதைாவது உலைப்பவஜை 

உரிசம தபறுவதில் இன்பம் உண்டு. இைண்ைாவது 

கல்வி கற்பது இன்பம் அல்ை, கல்ைாதவருக்கு 

கல்விலய கற்றுக் வகாடுப்படத இன்பம். மூன்றாவது 

இல்லை என்று வந்து லகஜயந்தி நிற்பவருக்கு 

ஒன்லற தகாடுப்பது முழு இன்பத்லத தந்துவிைாது; 

லகத்ததாழில் தசய்து அலனவரும் பகிர்ந்துண்டு 

வாழ்வது தான் உண்லமயான இன்பத்லத அளிக்கும். 

நான்காவது பட்ைம் பதவி உயர்வு எதிர்பார்த்த 

இன்பத்லத தைாது; நம் தாய்நாடு உயர உலைப்பதில் 

நாம் முழுலமயான இன்பத்லத அலைஜவாம். என 

நான்கு வலகயில் இன்பம் கிலைக்கும் முலறகலள 

இப்பாைல் மூைமாக எம்.ஜி.ஆர். எடுத்துலைக்கிறார்.  

ஜகள்வி பதிைாக அலமந்த “உசழப்பதிலா 

உசழப்சபப் வபறுெதிலா இன்பம் உண் ாகும் 
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என்டற வைால் என் டதாழா” எனத் ததாைங்கும் 

ஒவ்தவாரு மனிதனும் தன்னுலைய கைலமலயச் 

தசய்தால் மட்டும் ஜபாதாது; தன்ஜனாடு 

இருப்பவருக்கும் நன்லமகலளச் தசய்ய ஜவண்டும். 

அதுஜவ மிகச் சிறந்த சமூகக் கைலமயாகும் என்ற 

உன்னதமான சமூகக் கருத்லத விளக்குகிறது.  ஒரு 

மனிதனுக்கு தனிமனிதக் கைலமயும் சமூகக் 

கைலமயும் என இருவித கைலமகள் இருக்கின்றன; 

இவ்விரு வலக கைலமகலளயும் ஒருவன் 

தசவ்வஜன தசய்யும் ஜபாது அவனுக்கு 

முழுலமயான நிலறவான உண்லமயான இன்பம் 

கிலைக்கும் என்ற இப்பாைலின் லமயக் கருத்தாகும். 

இப்பாைலைக் ஜகட்கும் ஜபாது பார்க்கும் 

ஜபாதும் ைசிகர்கள் தங்களுலைய சமூகக் கைலமலய 

உணர்ந்து இன்புறுவர். தன் வீடு தன் மலனவி தன் 

மக்கள் தன் சாதி தன் மதம்  என்று தன்னளவில் 

மட்டும் சிந்திக்காமல் பைந்துபட்ை அளவில் 

அலனவலையும் உள்ளைக்கி சிந்திக்கும் 

தபருந்தன்லமயான பண்பு ஒரு மனிதனுக்கு வளை 

ஜவண்டும்; அதலன அவன் வளர்த்துக்தகாண்ைால் 

மட்டுஜம உைகக் குடிமகனாக அவன் வாழும் தகுதி 

பலைத்தவன் ஆவான் என்ற ஒப்பற்ற கருத்லத 

எம்.ஜி.ஆர். இந்தப் பாைலில் எடுத்துலைத்துள்ளார். 

இந்தப் பாைலுக்குப் பைத்தில் மிகப்தபரிய 

முக்கியத்துவம் இல்ைாவிட்ைாலும் இந்த பாைலின் 

கருத்துக்கள் ஜகட்ஜபார் மனதில் மிக ஆைமாகவும் 

பதிந்துவிட்ைன. எனஜவ இப்பாைல் மக்களிலைஜய 

விரும்பிக் ஜகட்கப்படுகின்ற ஒரு பாைைாக நிலைத்து 

நிற்கின்றது  
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எழுமின்; விழிமின்  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் எம்.ஜி.ஆர். 

அறிஞர் விஜவகானந்தர் எழுமின் விழிமின் என்று 

தசால்லிய உயர்ந்த தத்துவக் கருத்லத மிக 

எளிலமயாக ஜசாம்பிக் கிைக்கும் மனிதர்கலளத் 

தட்டி எழுப்ப பயன்படுத்தியிருப்பார். உைக 

மாலயயில் உறங்கிக் கிைக்கும் ஜீவாத்மாலவ 

எழுப்பி விழிப்பலையச் தசய்து இலறவஜனாடு 

இலணயச் தசய்யும் பள்ளி எழுச்சிப் பாைல்கள் 

உறங்குவலத விழிக்கச் தசய்யும் பக்தி மார்க்கப் 

பாைல் வலகயினவாகும். அது ஜபாைஜவ 

எம்ஜிஆரும் தன்னுலைய கைலமலய மறந்து உறங்கி 

தகாண்டிருப்பவலனத் தட்டி எழுப்ப தூங்காஜத 

தம்பி தூங்காஜத என்ற பாைலை பாடுகிறார்.  

தன் மக்களின் உயர்லவ புறக்கணித்து தன் 

நாட்டின் ஜமன்லமலய உணைாமல் 

ஜசாம்ஜபறித்தனமாக, தனக்கு  அதிர்ஷ்ைமில்லை 

என்றும் இன்னும்  நல்ை ஜநைம் வைவில்லை என்றும்  

விதிலய தநாந்து தகாண்டு புைம்பிக் தகாண்ஜை 

இருக்கும் முயற்சி இல்ைாத மனிதர்கலள பார்த்து 

எழுமின் விழிமின் என்ற கருத்லத தூங்காஜத தம்பி 

தூங்காஜத என்ற பாைலின் மூைமாக உணர்த்துகிறார். 

புைட்சிக்காைனாக வந்த வீைாங்கன்  

காவைர்களால் லகது தசய்யப்பட்டு சிலறயில் 

அலைக்கப்பட்ை ஜபாது காவல் பணியில் இருக்கும் 

சிலறக்காவைர் உறங்கிக் தகாண்டிருப்பலதப் 

பார்த்து பாடுவதாக ‘தூங்காஜத தம்பி தூங்காஜத’ 

எனத் ததாைங்கும்  பாைல் அலமந்துள்ளது. 

இப்பாைல் சிலறக்காவைர்களுக்கு  மட்டும் உரியது 
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எனக் கருதிவிைக் கூைாது.  ஜதசத்தின் 

காவைர்களுக்கும் முற்றிலும் தபாருந்தும். இந்த 

நாட்லைக் காக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மிகப் 

தபரிய தலைவர்கள் கூை பை ஜவலளகளில் 

தூக்கத்தில் ஆழ்ந்து முக்கியக் கைலமகலளச் தசய்ய 

தவறி விடுகின்றனர். இதனால் தவள்ளப் 

தபருக்தகடுத்து ஓடுகிறது.  இக்கருத்லத பாட்டின் 

முத்தாய்ப்புக் கருத்தாக லவத்து  

இன்னும் வபாறுப்புள்ள மனிதரின் 

தூக்கத்தினால் பல 

வபான்னான டெசலவயல்லாம் தூங்குதப்பா  

என்று இப்பாட்லை நிலறவு தசய்கின்றார் 

பாட்டின்  ததாைக்கத்தில் சிைலைப் பார்த்து எம்ஜிஆர்  

தூங்காடத தம்பி தூங்காடத நீ 

டைாம்டபறி என்ற வபயர் ொங்காடத  

என்கிறார்.  ஜசாம்ஜபறியாக இருப்பது ஒருவனுக்கு  

தகட்ை தபயலை உண்ைாக்கும்.  ஒருவன் 

சுறுசுறுப்பாகவும் விழிப்புணர்ச்சி உலையவனாகவும் 

இருந்தால் அவன் வாழ்க்லகயில் தன்னுலைய 

விதிலயயும் தவல்ைமுடியும். வள்ளுவர் ஊழ் பற்றிய 

அதிகாைத்தில்     

“ஊசழயும் உப்பக்கம் காண்பர் உயவின்றி 

 தாழாது உஞற்று பெர்” 

 என்றார். காைம் தாழ்த்தாது தன்னுலைய கைலமகலளத் 

ததாைர்ந்து தசய்து வருபவர்கள் ஊழ்விலனயும் 
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புறங்காட்டி ஓைச் தசய்வர் என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. 

ஜசாம்பல் இல்ைாமல் தன் கைலமகலளச் 

தசய்கின்றவன் எவஜனா அவஜன விலனலயயும், 

விதிலயயும் தவன்றவனாவான். முயற்சியுலையவலன 

ஊழ்விலனயும் தலைவிதியும் எதுவும் தசய்ய  

இயைாது. எனஜவ தலைவிதிலய நிலனத்து தநாந்து 

தகாண்டு இருப்பலத விை தன்னாைான முயற்சிகலளத் 

ததாைர்ந்து தசய்வஜத நல்ைது என்று எம்ஜிஆர் 

தசால்லும் இக்கருத்து மக்கள் விதிலய எண்ணி விழுந்து 

கிைப்பதில்  இருந்து அவர்கலள எழுப்பி உட்காைச் 

தசய்து அவர்களுக்கு உலைப்பின் தபருலமலய 

எடுத்துக்கூறி ஊக்கமளிக்கின்றது. 

 நல்ை தபாழுலத எல்ைாம் தூங்கிக் 

தகடுத்தவர்கள் தான் தகட்ைதும் இன்றி தனது 

நாட்டுக்கும்   தகடுதல்   விலளவித்து விட்ைனர்.  

அதிர்ஷ்ைம் பற்றிய மூை நம்பிக்லகயால் பைர் 

இைப்புகலளஜய சந்தித்தனர். அவர்கள் வாழ்வில் 

முன்ஜனற்றத்லதக் காண இயைாமல் ஜபாயிற்று. 
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பள்ளியில் தூங்குபவன் கல்விலயயும் பலையில் 

தூங்குபவன் தவற்றிலயயும் கலையில் தூங்குபவன் 

முதலீட்லையும் கைலமயில் தூங்குபவன் புகலையும் 

இைப்பான் என்று ஒவ்தவாருவனுக்கும் 

அவனுலைய இைப்லப எடுத்துலைக்கின்றார் 

எம்.ஜி.ஆர். தபாறுப்புள்ளவர்கள் தூங்கினால் 

மக்களுக்கு நன்லம தசய்யும் பை தபான்னான 

ஜவலைகளும் தூங்கி விடும் என்று இறுதியாக 

தசால்லி முடிக்கின்றார். இப்பாைல் விதிலய 

நிலனத்து ஜசாம்பி கிைப்பவலை தவற்றிலய ஜநாக்கி 

ஓை லவக்கிறது; கடுலமயாக உலைக்க லவக்கின்றது. 

உசழப்பால் உயர்ந்தெர் எம்ஜிஆர் 

எம்.ஜி.ஆர்.  கடுலமயான உலைப்புக்கு 

தசாந்தக்காைர். நாஜைாடி மன்னன் பைத்லதத் 

தயாரிக்கும் ஜபாது பலைப்புச் சுதந்திைத்திற்காக 

இப்பைத்லதத் தயாரிக்க முன் வந்தாலும் அந்தச் 

சுதந்திைம் அவருக்கு சும்மா கிலைத்துவிைவில்லை. 

கடுலமயான உலைப்பினால் மட்டுஜம அவர் அந்த 

சுதந்திைத்தின் சுகத்லத அனுபவிக்க முடிந்தது. 

வாகினி பைப்பிடிப்பு நிலையத்தில் விடிய விடிய 

பைப்பிடிப்பு நைந்து தகாண்டு இருந்தது.  அதிகாலை 

2 மணிக்கு தூங்கி ஆறு மணிக்கு எழுந்து எம்.ஜி.ஆர். 

தனது பணிகலளச் தசய்தார். தவறும் நான்கு 

மணிஜநை தூக்கத்லதக் தகாண்டு கடுலமயாக 

உலைத்தார். இவ்வாறு அவர் தூக்கத்லதத்  

ததாலைத்த நாட்கள் பை; மாதங்கள் சிை. இவ்வாறு 

வாகினி பைப்பிடிப்பு நிலையத்தில் ததாைர்ந்து 

மூன்று மாதங்கள் ததாைர்ந்து இைவு பகைாகப் 

பைப்பிடிப்பு நைந்தது. மற்றவர்கள் தங்களுலைய 
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பணி முடிந்ததும் வீட்டிற்குப் ஜபாய்த் திரும்பி 

வந்தனர். ஆனால் எம்ஜிஆர் அங்ஜகஜய உறங்கி 

எழுந்து சாப்பிட்டு ததாைர்ந்து தன்னுலைய 

பைப்பிடிப்பு ஜவலைகலளக் கவனித்தார்.   

எம்.ஜி.ஆர். நடிப்பு இயக்கம், தயாரிப்பு என்று 

மூன்று  தபாறுப்புகலளயும்  ஏற்றுக் 

தகாண்டிருந்ததனால் அவருக்கு ஓய்வு என்பஜத 

இல்லை. அவர் நிலனத்தபடி எல்ைாம் பைத்லத 

எடுத்து பார்த்ததில் மூன்று  பைத்திற்கு உரிய 

அளவிற்கு பைம் எடுத்து விட்ைார். இதற்கு பிலிம்  

வாங்குவதற்கு அவர் 1957இல் 50 ஆயிைம் ரூபாய் 

கைன் வாங்கினார் இன்லறக்கு அது 5 ஜகாடிக்கு 

சமமாகும். பணச் தசைலவப் பற்றி 

கவலைப்பைாமல் ததாைர்ந்து பணத்லதச் 

தசைவழித்து அதிக ஜநைம் உலைத்து பைத்லதச் 

சிறப்பாக எடுத்ததால் மட்டுஜம இப்பைம் அவைது 

வாழ்வின் தவற்றிச் சரித்திைத்தில் நீங்கா இைத்லத 

நிலையான இைத்லதப் தபற்றது எம்.ஜி.ஆருலைய 

அைசியல் வைைாறு நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் 

இருந்துதான் ததாைங்குகிறது. இதில் அவருலைய 

அைசியல் ஆர்வம் மட்டுமல்ை அவர் ஒரு 

அைசியல்வாதியாக அைசியல் தலைவைாக 

வருவதற்கான தீர்க்கதரிசன குணம் அவருக்கு 

இருந்தது என்பதலன மக்களுக்கு 

தவட்ைதவளிச்சமாகி காட்டிய பைம் இப்பைம் 

ஆகும். 

தூங்காஜத தம்பி தூங்காஜத என்ற பாைல் 

மிகச்சிறந்த பகுத்தறிவு சிந்தலனலய ஊட்டிய பாைல் 

உலைத்து உயை முடியும் என்பதில் நம்பிக்லக 
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லவத்து அறிஜவாடு சிந்தித்து திறலமஜயாடு 

தசயல்பட்டு ததளிவாக முடிதவடுத்தால் வாழ்க்லக 

நிச்சயம் ஜமம்பாடு அலையும். தன்னுலைய 

ஜதால்விகளுக்கு விதிலயயும் ஜவற்றாலளயும் 

காைணம் தசால்லிக் தகாண்டிருப்பது முட்ைாள்தனம் 

என்பலத எடுத்துலைத்த பாைல் ஆகும். 

திராவி த் தாயின் வபருசம 

திைாவிைம் என்பது தமிழ், மலையாளம், 

ததலுங்கு, கன்னைம் மற்றும் துளு தமாழிகள் ஜபசும் 

மக்கள் வாழும் நிைப்பைப்பு ஆகும்.திைாவிை 

இயக்கம் இம்தமாழி  ஜபசும் அலனவருக்காகவும் 

ஜதாற்றுவிக்கப்பட்ைது. பின்னர் தமிழ்கத்ஜதாடு 

நின்றுவிட்ைது. எம்.ஜி.ஆர். மன்னன் 

மார்த்தாண்ைலன மக்கள் வைஜவற்கும் பாைைாக 

வருக வருக ஜவந்ஜத என்ற பாைலை எழுதி வாங்கி 

பைம் எடுத்தார். இதில் மலையாளம் ததலுங்கு 

கன்னை தமாழிகளிலும் பாைல்கலள எழுதி பாடி 

ஜசர்த்தார். இப்பட்ைம்மாற்ற மாநிைங்களில் 

தவளியான ஜபாது அந்தந்த மாநிை தமாழிப் 

பாைலை மக்கள் மிகவும் ைசித்து எம்.ஜி.ஆலை 

ஜநசிக்க ததாைங்கினர். ததன்னிந்திய நடிகர் 

சங்கத்லத உருவாக்கியஜபாது எம்.ஜி.ஆர். திைாவிைக் 

கலைத் தாய் தன் நான்கு தமாழி பிள்லளகலளயும் 

அலனத்து நிற்பது ஜபான்ற ஜைாஜகாலவ 

அலமத்தார். அவர் ஜமாதிைத்லும் அப்பைத்லத 

தபாரித்திருந்தார். இப்பைத்தில் இைம் தபற்ற 

இப்பாைலை பல்ஜவறு தமாழிகலளச் ஜசர்ந்த நான்கு 

கவிஞ்ர்கள் இயற்றினர். நான்கு தமாழியிலும் 

எம்.ஜி.ஆரின் புகழ் பாைப்பட்ைது. 
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டைாம்பலின் தீசம  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் உலைப்பு 

சுறுசுறுப்பு பற்றிய தபருலமகலள எம்ஜிஆர் 

எடுத்துக் கூறிய பாட்லை ஜபாைஜவ ஜசாம்பல், 

தபாறுப்பற்ற தன்லம ஆகியவற்றின் தீலமகலள 

எடுத்துச் தசால்ை நலகச்சுலவ நடிகர்கள் பாடுகின்ற 

வலகயில் இைண்டு  பாட்டுகள் 

அலமக்கப்பட்டிருந்தன.  வாழ்க்லகயில் தவற்றி 

தபற நிலனப்பவன் உலைப்பின் ஜமன்லமலய 

உணர்ந்தவனாக இருப்பான். ஜதால்வி அலைபவன் 

தன் வாழ்க்லகலய நலகப்புக்கு இைமாக்கி 

ஜசாம்ஜபறித்தனம் மிகுந்தவனாக இருப்பான் 

என்பலத உணர்த்தும் வலகயில் சந்திைபாபுலவ 

பார்த்து ஜி. சகுந்தைா அறிவுலை கூறிப் பாடுவதாக 

ஒரு பாைல் அலமக்கப்பட்டிருந்தது. சந்நியாசியாக 

ஜபாக நிலனப்பவலன அவனது காதலி தடுக்கும் 

பாைல் காட்சி அது. அவன்  

       “தடுக்காடத என்சனத் தடுக்காடத  

       தளுக்கி மினுக்கி ெந்து மனசை வகடுக்காடத: 

என்று தசால்ைவும் அதற்கு பதைடி தகாடுக்கும் 

அவனது காதலி 

       “முறுக்காடத சும்மா முறுக்காடத  

        முனிெசரப் டபால நீ டெஷம் டபா ாடத” 

என்று ஜபாலி சாமியார்கள் உருவாகும் விதத்லத 

நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறாள்.  
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  ஜசாம்ஜபறித்தனமாக தன் தபாறுப்லப மறந்து  

ஊர் சுற்றித் திரிகிறான் ஒருவன்.  உலைக்க மனமின்றி 

ஓசி ஜசாலறத் தின்று ஜசாறு கண்ை இைஜம 

தசார்க்கம் என்று தூங்கிக் கிைக்கும் 

இச்ஜசாம்ஜபறிலய பார்த்து அவலனத் திருமணம் 

தசய்து தகாள்ளப்ஜபாகும் தபண் புத்திமதி தசால்லி 

அவலன சுறுசுறுப்பான நல்ை உலைப்பாளியாக 

மாற்றுகிறாள். அவன் தன் நல்ை நண்பலனக் 

காப்பாற்ற ஜவண்டும்; அந்த கைலமலய உணை 

ஜவண்டும் என்பலதயும் அவனுக்கு உணர்த்துகிறாள்.  

ஜசாம்ஜபறியாக உள்ள ஆணுக்கு 

சுறுசுறுப்பான மலனவி கிலைத்தால் அவனும் 

துடிப்பான இலளஞனாக மாறி 

விடுவான் என்பலதக் காட்டும் வலகயில் இந்த 

ஜோடிக்கு உரிய காட்சிகள் அலமக்கப்பட்டிருக்கும். 

ஆைம்பத்தில் அந்த தபண் அவலனத் திருத்த 

நிலனக்கும்ஜபாது அவன் அவலளப் பார்த்து தளுக்கி 

மினிக்கி என் மனலச தகடுக்காஜத என்பான் ஆனால் 

அவஜளா நீ முனிவலைப் ஜபாை ஜவஷம் ஜபாைாஜத 
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என்று முகத் திலைலயக் கிழித்துவிடுவாள். பிறகு 

அவலனப் பார்த்து ஜசாறு கண்ை இைம் தசார்க்கமா?  

ஊர் சுற்றி வாை உனக்கு எண்ணமா என்று 

இடித்துலைத்தாள். ஜமலும்  

  “டதாழசன காக்க மறக்கலாகுமா  

   டகாசழடய உனக்கு மீசை டெணுமா” 

 என்றும் ஜகட்கிறாள்;  உைஜன அவனுக்கு ஜைாசம் 

வந்து இத்தலன காைமும்  

     “ஓசிச் டைாத்துல உ ம்ப ெளத்துட்ட ன்  

      மீசை இருப்பசத மறந்து டபாயிட்ட ன் 

      டெஷம் கசலஞ்சுட்ட ன்; 

      விஷயம் புரிஞ்சுகிட்ட ன்  

       வீர தீர சூரனாக  நான் முடிவு பண்ணிட்ட ன்” 

என்று அவன் பதில் உலைப்பான். இது பைத்தில் 

நலகச்சுலவ நாயகனுக்கு தகாடுக்கப்பட்ை 

படிப்பிலன பாைல்.  

பாடுபட் ால் பலன் உண்டு 

சதிச்தசயல் தசய்து நன்லம தபற நிலனக்கும் 

தகாடியவர்கலளப் பார்த்துப் பாடும் ஒரு பாைல் 

காட்சியும் அலமக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த பாைல் 

காட்சியில்  

பாடுபட் ா தன்னாடல பலன் இருக்காது சக டெசல 

டதடி ெராது முன்னாடல திரும்பி பாரு பின்னாடல  

என்று பாடி அறிவுலை கூறும் வலகயில் இருவர் 

ஆடிப்படுவதாக    அக்காட்சி  அலமந்திருக்கும்.  
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கலைசி சைணம் எம்.ஜி.ஆலையும் பானுமதிலயயும் 

பற்றிய பாைாட்ைாக இருக்கும்  

“வராம்ப நாையக்கார டபர்ெழிங்க  

நல்லது வகட் து கண் ெங்க  

ராப்பகலா திட் ம்டபாட்டு  

ராோங்கத்சத காப்பெங்க”  

என்று இந்த ஜோடி இவர்களின் சமூகப் 

தபாறுப்புணர்ச்சிலய வாழ்த்திப் பாடுவதாக 

இப்பாைல் முடிவு தபறும். சிலறயில் அறிமுகமாகி 

சிலற வாசலில் ஒருவலை ஒருவர் சந்தித்து இலணந்து 

பயணப்பட்டு வந்து அவர்களின் காதல் வாழ்வு 

இந்தப் பாைலுைன் முடிந்துவிடும்.  

சிசறயில் ைந்தித்து காதல்  

காதலிக்கும் இருவர் தம் வாழ்வில் சமூகக் 

கைலமகலள சுமந்தவர்களாக ஜதசத்தின் 

நைனுக்காகப் பாடுபடுகின்றவர்களாக அறிமுகம் 
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ஆவது நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் புதுலமயான 

கதாபாத்திைப் பலைப்பாகும். இப்பைத்தில் 

சமூகத்தில் மக்கள் புைட்சி தசய்து மக்கள் ஆட்சிலய 

நிலைநிறுத்த ஜவண்டும் என்ற உயர்ந்த 

தகாள்லகஜயாடு அறிமுகமாகும் வீைாங்கன் 

சிலறயில் தள்ளப்படும்ஜபாது அங்கு கதாநாயகியும் 

புைட்சிப்பலைலய ஜசர்ந்தவள் என்பதால் 

சிலறவாசம் அனுபவித்து வருவாள். வீைனின் 

தத்துவக் கருத்துக்கலள ஜகட்டு இப்தபண் 

அவனிைம் ஈடுபாடு தகாள்வாள். தமிழகத்தின் 

திசரப்ப  ெரலாற்றில் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் 

சிசறயில் ைந்தித்து காதல் காட்சி வகாள்ளும் காட்சி  

இப்ப த்தில் தான் முதன் முசறயாக இ ம்வபற்றது 

எனலாம்.  எம் ஜி ஆர் மிகவும் துணிச்சைாக 

இக்காட்சிகலள இப்பைத்தில் அலமத்திருந்தார்.  

காதலில் ைமத்துெம்  

 சிலறக்குள் அறிமுகமான இருவரும் 

ஜநருக்கு ஜநர் சந்திக்கின்றனர். அவர்கலளப் 

பார்த்து அவ்வூரில் அறியாஜதார் சிைர் ஜகலி 

ஜபசும் ஜபாது வீைாங்கன்  ஊர் வாய்க்குப் பயந்து 

தகாண்டு தனிஜய தசல்கின்றான். அவ்வாறு 

தசல்லும் வழியில் சிை கயவர்கள் ஒரு 

தபண்ணிைம் வம்பு தசய்வலதப் பார்த்துவிட்டு 

அவ்வழியில் தனக்குப் பின்னால் வந்து 

தகாண்டிருக்கும் கதாநாயகிக்கும் இவர்களால் 

பாதிப்பு    ஏற்படும்     என்ற     அச்சத்தில்    

அவளுக்கு பாதுகாப்பு தரும் ஜநாக்கில் 

அவலளயும் ஜசர்த்து அலைத்துச் தசல்கிறான். 

அப்ஜபாது அவள் அவலன பார்த்து ,  .  .  .  
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 “ைம்மதமா நான் உங்கள் கூ  ெரச் ைம்மதமா 

      ைரி ைமாக நிழல் டபாடல நான் கூ  ெர 

ைம்மதமா” என்று ஜகட்பதாக ஒரு தனிப் பாைல் 

கதாநாயகிக்கு வைங்கப்பட்ைது. ஒரு தைாட்டிலய 

இருவரும் பகிர்ந்து உண்ைபடிஜய தமது  

பயணத்லத இலணந்து ததாைன்குகின்றனர்.  

வீைாங்கனும் மதனாவும் சிந்தலனயிலும் 

தசயலிலும் ஒன்றுபட்டு பயணிக்கின்றனர் அவள் 

அவலன தனது புைட்சிப்பலை வீைர்களிைம் 

அலைத்துச்தசன்று அறிமுகம் தசய்து 

லவக்கின்றாள். அங்கு தபண்களும் உளவுப் 

பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். அங்ஜக மன்னர் 

ஆட்சிலய ஒழிக்க ஒரு புைட்சிப்பலை இயங்கி 

வருகிறது. எம் ஜி ஆருலைய இயக்கத்தில் 

இப்பைம் தவளிவந்ததால் இந்த புைட்சிப் 

பலையில் தபண்களுக்கும் இைம் அளித்திருந்தார்.  
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புரட்சிப் பச யில் வபண்கள் 

சமூக மாற்றப் பணியில்  தபண்கலளத் 

தவிர்த்து விட்டு ஆண்கள் மட்டும் ஈடுபடுவது 

நைவாத காரியம் ஆகும் என்பது எம் ஜி ஆரின் 

திண்ணமான முடிவாக அன்ஜற இருந்தது. பின்னர் 

அவர் அண்ணா திமுக என்ற தனிக் கட்சி ததாைங்கிய 

ஜபாது புைட்சித் தலைவரின் ஜபார்ப்பலையில் 

தபண்கள் இருந்தனர். அவருக்கு முழு ஆதைவு 

அளித்து தபரிய அைசியல் புைட்சிலயச்  தசய்தனர். 

இன்று வலை அவருக்குப் தபண்களின் ஏஜகாபித்த 

ஆதைவு இருப்பதற்கு காைணம் ஆைம்பம் முதல் 

கலைசி வலை தனது பைங்களில் தபண்களுக்கு அவர் 

அளித்து வந்த மதிப்பும் மரியாலதயும் பங்களிப்பும்  

கண்ணியமும் ஆகும் என உறுதியாகக் கூறைாம்.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் கலத 

உருவாக்கத்தின் ஜபாது எம்.ஜி.ஆர்.  தபண்கள் மீது 

மிகுந்த நம்பிக்லக தகாண்டிருந்ததால் உளவு 

பணிகளில் தபண்கள் ஈடுபடுவலதயும் 

புைட்சிப்பலை தன்னுலைய ஓர் அங்கமாக மகளிலை 

லவத்திருந்தலதயும்  தன் பைத்தில் காட்டினார். 

இறுதியில் புைட்சிப் பலைத்தலைவரின் மகளான 

கதாநாயகி அைண்மலனக்காைர்களின்  வன்மத்துக்கு 

பலியாகிறாள். இவ்வாறான அகாை  மைணங்கள் 

ஏற்பைைாம் என்பலதத் ததரிந்து தான் புைட்சிப் 

பலைத் தலைவர் தன் மகலள இப்பணியில் 

ஈடுபடுத்தினார். அவள் அைண்மலனக்கு வந்து 

வீைாங்கலனச் சந்தித்து விட்டு திரும்பிச் 

தசல்லும்ஜபாது பிங்களனின் கத்தி கத்தி வீச்சுக்குப் 

பலியாகிறாள். 
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காதலர் உசரயா லில் ைமுகக் கருத்துக்கள்  

எம்ஜிஆர் மறுநாள் மகுைம் சூட்ைப் ஜபாகும் 

நிலையில் தன் காதலியான பானுமதிலயச் சந்திக்கும் 

தபாது அவர்களுக்கு இலையிைான உலையாைல் 

சமுகத்தின் அவைங்கலளப் பற்றியதாக 

அலமகின்றது. அப்ஜபாது அவள் ஜகட்கும் 

சந்ஜதகங்கலள அவர்  தீர்த்து லவக்கின்றார். 

பானுமதியின் ஜகள்விகள் அலனத்தும் ஒரு 

சாமானியனின் உள்ளத்தில் எழுந்த ஜகள்விகஜள 

ஆகும் எம்ஜிஆர் தசால்லும் பதில்கள் அலனத்தும் 

பைம் பார்க்கும் சாமானியனுக்கு தசால்லும் அவர் 

தரும் பதில்களாகஜவ கருதப்பட்ைன.  

     “காடு விசளஞ்வைன்ன மச்ைான் நமக்கு  

     சகயும் காலும்தாடன மிச்ைம்” 

என்று பானுமதி ஜகட்கும்தபாழுது எம்ஜிஆர் 

அவநம்பிக்லக தகாண்டு வாழ்க்லகலயப் 

பார்க்கக்கூைாது என்ற ஜநாக்கில் 

     “காடு வெசளயட்டும் வபண்டை நமக்கு  

      காலம் இருக்குது பின்டன” 

என்கின்றார். இவருலைய இந்த தசால் 

மக்களுக்கு பைம் பார்ப்பவருக்கு விடிவுகாைம் 

பிறக்கும் ;  நம் இன்னல்கள் தீரும் என்ற 

நம்பிக்லகலய அளிக்கிறது.                  

 “மா ாய் உசழச்ைென் ொழ்க்சகயிடல  

பசி ெந்தி க் காரைம் என்ன மச்ைான்”  
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என்று தன்னுலைய வறுலமக்கு காைணம் என்ன 

என்று பானுமதி ஜகட்கும்தபாழுது தலைவிதி 

என்ஜறா முன்தேன்மத்தில் தசய்த பாவம் என்று 

இதுவலை நம்பி வந்த பதிலைக் கூறாமல் அதற்குரிய 

சரியான காைணத்லதச் தசால்கிறார்.  

“அென் டதடிய வைல்ெங்கள் டெற இ த்திடல  

டைர்ெதினால் ெரும் வதால்சலயடி” 

என்கிறார்.  உலைப்பின் பைன் ஒரு பக்கமாகஜவ 

குவிந்து தகாண்டிருக்கிறது, அது பைவைாக 

எல்ஜைாருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பை ஜவண்டும், 

அவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ைால்  சமூகத்தில் 

ஏற்றத்தாழ்வுகள் மாறும் சமநிலை உண்ைாகும். 

தசல்வக் குவிப்பினால் பசியும் பஞ்சமும் 

உண்ைாகிறது என்பஜத  எம்ஜிஆர் தசால்கின்ற 

விளக்கமாகும்.. 

‘காடு தவலளஞ்தசன்ன மச்சான்’ பாட்டு 

பட்டுக்ஜகாட்லை கல்யாணசுந்தைத்தால் ஒரு 

சிற்றிதழுக்காக எழுதப்பட்டு தவளிவந்தது. 
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இப்பாட்டு   சினிமாவுக்காக எழுதப்பட்ைதல்ை  

என்றாலும் இலத எம்.ஜி.ஆர். தனது பைத்தில் 

அலமக்க விரும்பியதால் அவர் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப 

சிை மாற்றங்களுைன் பைத்தில் ஜசர்க்கப்பட்ைது. 

எனஜவ இப்பாட்டு மக்களால்  அவருலைய 

குைைாகக் கருத்தாகப் புரிந்துதகாள்ளப்பட்ைது. எம் 

ஜி ஆர் முதல்வைானதும் “என் நாற்காலியின் ஒரு கால் 

பட்டுக்ஜகாட்லை கலியாணசுந்தைம் எழுதிய 

பாைல்கள் ஆகும்” என்றார்.  

   பாைதியார் தம் கவிலதயில் வறுலம பற்றி 

குறிப்பிடும் ஜபாது 

   கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார் அதன் காரைம்  

    இன்னவதன்று அறிவுமிலார்  

என்று  பாடியிருப்பார். அந்த காைணம் என்ன 

என்பலத எம்ஜிஆர் தன்பாட்டின் மூைமாகத்  

ததளிவுபடுத்துகிறார்.   

“பஞ்ைப் பரம்பசர  ொழ்ெதற்கு   

இனி பண்ை டெண்டியது  என்ன மச்ைான்” 

என்று பானுமதி ஜகட்கும்ஜபாது எம்ஜிஆர்  

“தினம் கஞ்சி கஞ்சி என்றால் பாசன நிசறயாது  

சிந்தித்து முன்டனற டெண்டுமடி”  

என்று பகுத்தறிவு சிந்தலன வளர்ச்சி மக்களுக்குத் 

ஜதலவ என்பலதச் சுட்டிக் காட்டுகிறார். இவ்வாறு 

பகுத்தறிவுச் சிந்தலன உருவானால் மனதில் 
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இருக்கும் அறியாலம என்னும் இருள் ஒழிந்து 

வாழ்வில் ஒளி பிறக்கும் என்பதால்  

“இருள் மூடிக் கி ந்த மனமும் வெளுத்தது  

டைரிக்கும் இன்பம் திரும்பும்படி”  

என்று எம்.ஜி.ஆர். பதிைளிப்பதாக பாைல் அடி 

அலமந்துள்ளது. 

 “உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உைக்கு கூை 

மிஞ்சாது” என்ற பைதமாழி உழுதவன் எதுவும் 

கிலைக்காது என்ற எண்ணத்லத காைங்காைமாக 

உருவாக்கி விட்ைது. அவன் மட்டுமல்ை அலனத்து 

உலைக்கும் வர்க்கத்தினரும் ஏழ்லம மாறாமல் 

அவதிப்படுகின்றனர்.  

“மண்சை பிளந்து சுரங்கம் ெச்சு 

வபான்சன எடுக்க  கனிகள் வெட்டி.  

மதிலு ெச்சு மாளிசக கட்டி  

க லில் மூழ்கி முத்சத எடுக்கும்  

ெழிகாட்டி மரமான வதாழிலாளர் ொழ்க்சகயிடல 

 பட்  துயர் இனி மாறும்  

வராம்ப கிட்  வநருங்குது டநரம்” 

என்ற எம்.ஜி.ஆர். தன்னம்பிக்லக ஊட்டும் ஜபாது 

உைவர் மட்டுமல்ை அலனத்து உலைப்பாளிகளான 

உலைப்பாளர் வர்க்கத்துக்ஜக உயர்வு பிறக்கும் காைம் 

தநருங்கிவிட்ைது என்ற ஊக்கத்லத இப்பாைல் 

வைங்குகிறது. 
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ஏசழகளின் வபாற்காலம்  

உலைக்கும் வர்க்கத்தினருக்கான  தபாற்காைம் 

எப்படி பிறக்கும்? யாைால் பிறக்கும்? நாம் சிந்தித்தால் 

மட்டும் ஜபாதுமா? நம்முலைய சிந்தலனயும் 

தசயல்பாடும் மட்டுஜம நமக்கு நல்ை நிலைலமலய 

ஏற்படுத்தி தந்துவிடுமா? நமக்கு என்று ஒரு நல்ை 

தலைவர் நல்ை ஆட்சி ஜவண்ைாமா? என்ற எண்ணம் 

பைம் பார்ப்ஜபார் மனதில் எழுந்தன. ஏதனன்றால் 

தி.க.வும் தி.மு.க.வும் வறுலமக்கான காைணங்கலளச் 

தசான்ன அளவுக்கு வாழ்க்லகக்கான ஒளிலய 

ஊட்ைவில்லை. விடிலவக் காட்ைவில்லை. எம் ஜி 

ஆர் மட்டுஜம தனது கதாநாயகப் பாத்திைங்களினால் 

எதிர்காைம் இனிலமயானது என்ற நம்பிக்லகலய 

ஊட்டினார்.   

“நாசள டபா ப்டபாடறன் ைட் ம் வபாதுவில்  

நன்சம புரிந்திடும் திட் ம்  

நாடு நலம் வபறும் திட் ம்”  

 என்று தாஜன முன் நின்று சமூக 

சீர்திருத்தங்களுக்கு ஜதலவயான சட்ைமியற்றும் 

அதிகாைத்லதப் தபற்று இருக்கிஜறன்.  அதலன நல்ை 

முலறயில் தசயல்படுத்துஜவன் என்று ததரிவிக்கும் 

ஜபாது பைம் பார்ப்ஜபார் நிம்மதி அலைகின்றனர். 

ஆபத் பாந்தவன் அனாத ைட்சகன் கிலைத்துவிட்ைான் 

என்று நிம்மதிப் தபறு மூச்சு விடுகின்றனர்.  அவர் 

நீட்டிய பைத்தில் வாக்களிக்கின்றனர். அவர் காட்டிய 

ஆலள தவற்றி தபறச் தசய்கின்றனர்.  
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மக்கள் முடிடெ மடகைனின் முடிவு  

மக்களுக்குப் பைத்தில் வரும் எம்ஜிஆர் 

உண்லமயில் அைசியல் தலைவைாகி தங்களுக்கு 

ஜவண்டிய அலனத்தும் நன்லமகளும் தசய்ய 

மாட்ைாைா என்ற ஏக்கம் உண்ைாகிறது. அவர்கள் 

மனதில் அவர் ஒரு நிேத் தலைவைாகஜவ உருவாகி 

விடுகின்றார். இங்குதான் எம்ஜிஆரின் அைசியல் 

அஸ்திவாைம் ஜபாைப்படுகிறது. எம்ஜிஆர் தான் 

ஒரு அைசியல் தலைவைாக வைஜவண்டும் என்று 

பைம் எடுக்கும்ஜபாது சிந்தித்துப் பார்க்கவில்லை. 

அவர் மனதில் அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லை 

என்றாலும் மக்கள் மனதில் இவஜை நம்முலைய 

தலைவைாக வந்தால் நமக்குப் பை நன்லமகள் 

கிலைக்கும் அல்ைவா! இவர் ஒரு சிறந்த 

தலைவைாக இருப்பார் என்ற எண்ணம் அழுத்தமாக 

பதிந்துவிட்ைது. அன்ஜற மக்கள் முடிவு 

தசய்துவிட்ைனர். அவலை தவற்றி படிக்கட்டில் 

ஏற்றியதற்கு முக்கிய காைணம் அவர் சிறந்த 

தலைவர் அவலைப் பின்பற்றுஜவாம்; அவர் கைத்லத 

வலுப்படுத்துஜவாம் என்று மக்கள் 1958இல் 

முடிதவடுத்துவிட்ைனர்.  

எம்.ஜி.ஆர். உள்ளங்சகயில் ஓடிய ராே டரசக 

பானுமதி எம்.ஜி.ஆரின் லகஜைலகலய 

பார்த்து உங்கள் லகயில் ைாே ஜைலக  ஓடுகிறது 

என்று தசான்னஜபாது கூை எம்ஜிஆர் தான் 

திலையுைகில் முடிசூைா மன்னனாக இருப்ஜபாம் , 

என்றுதான் நிலனத்தார். ஆனால் மக்கள் 

இப்பைத்லதப் பார்த்துவிட்டு அவருக்ஜக  
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முடிசூட்டி மன்னனாகப் பார்க்க ஜவண்டும் என்று 

முடிவு தசய்து விட்ைனர்.  

 1967இல் அண்ணா முதைலமச்சர் ஆன ஜபாது 

அவரிைம் உங்கள் ஆட்சியில் என்ன 

தசய்யப்ஜபாகிறீர்கள் என்று ஜகட்ைதற்கு 

அலதத்தான் நாஜைாடி மன்னன் பைத்தில் எம்ஜிஆர் 

தசால்லிவிட்ைாஜை ஜவற என்ன ஜவண்டும் என்று 

ஜகட்ைார். ஆக அண்ணா தசய்ய நிலனத்தலத 

எல்ைாம் எம்ஜிஆர் இப்பைத்தில் ததரிவித்து 

விட்ைார். இப்பைத்தில் இப்பாட்டில் ததரிவித்த 

கருத்துக்களால் எம்ஜிஆலை ஒரு தலைவைாக மக்கள் 

தங்கள் மனதில் தமல்ை தமல்ை உருமாற்றிக் 

தகாண்டு உயர்த்திக் தகாண்ஜை வந்தனர்.  

காதலுக்கு மரியாசத   

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் பிற்பகுதி 

வண்ணப்பைமாக எடுக்கப்பட்ை ஜபாது 

அப்பகுதியில் இளம் நடிலகயான சஜைாோஜதவி 

ஒப்பந்தம் தசய்யப்பட்ைார். இளவைசி ைத்னா என்ற 

கதாபாத்திைத்தில் சஜைாோஜதவி நடித்தார். ஜீவ 

ைத்னா என்ற தபயருலைய ஒரு தபண்  எம்ஜிஆலை 

மிகவும் தீவிைமாக காதலித்து வந்தார். ஆனால் 

எம்ஜிஆைால் திலையுைகில் வளர்ந்து வரும் 

அக்காைகட்ைத்தில் அந்தக் காதலை ஏற்றுக் 

தகாள்ள முடியவில்லை. எனினும் அந்தக் 

காதலுக்கு தகௌைவம் தகாடுக்கும் வலகயில் அவர் 

தன்னுலைய தசாந்த பைங்களின் நாயகியின் 

தபயலை ஜீவா என்ஜறா ைத்னா என்று 

அலமத்திருந்தார். இந்த நலைமுலற நாஜைாடி 

மன்னன் பைத்தில் இருந்து ததாைங்கியது.  
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க லுக்கு அடியில் ஒரு கனவுப்பா ல் 

எம்.ஜி.ஆரும் ைத்னாவும் பாடும் காதல் பாைல் 

ஒன்று கைலினடியில் நைப்பதாக கனவுக் காட்சியாக 

எடுக்கப்பட்ைது. கைலின் அடியில் சங்கு,  சிப்பி, 

மற்ற கைல் தாவைங்கள், அங்கிருந்து ஜமல் ஜநாக்கிச் 

தசல்லும் நீர்க்குமிழிகள் என்று பை ைசலனயான 

விஷயங்கள் இப்பாைலில் இப்பாைல் காட்சியில் 

இைம் தபற்றிருந்தன.   உவலமக்கவிஞர் சுைதா 

இயற்றிய  

“கண்ணில் ெந்து மின்னல் டபால் காணுடத இன்ப               

காவிய கசலடய ஓவியடம”  

என்ற பாைல் இக்கனவுக்காட்சிக்குரிய பாைைாக 

எழுதி வாங்கப்பட்ைது.  

காதல் மலர் 

கனவுக் காட்சிப் பாைலில் சுைதா அவர்கள் ஒரு 

புதுலமயான உவலமலயப் பயன்படுத்தியிருந்தார். 

தபாதுவாகக் காதலுக்கு சூரியகாந்தி தாமலை மைர் 
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ஜபான்றவற்லற உவலமயாகக் கூறுவது வைக்கம். 

ஏதனன்றால் இம்மைர்கள் சூரியலனப் பார்த்து 

மைரும் சூரியலனப் பார்த்தபடி மைர்ச்சியாகத் 

ஜதான்றும். ஆனால் உவலமக் கவிஞர் சுைதா  

“சு ர் மின்னல் கண்டு தாசழ மலர்ெது டபால  

உசனக் கண்டு உள்ளடம மகிழ்ந்டதடன” 

என்தறாரு  வரிலய எழுதி இருந்தார். மின்னல் 

தவட்டினால் தாைம் பூ மைரும் என்ற தகவல் 

எல்ஜைாருக்கும் புதுலமயானதாக இருந்தது. 

சூரியலனக் கண்ை தாமலை ஜபால் மைர்ந்ஜதன் 

என்று பாைாமல் மின்னலைக் கண்ை தாைம்பூ 

ஜபாை மைர்ந்ஜதன் என்று கதாநாயகி ைத்னா 

பாடியது புதுலமயானதாக இருந்தது. இதலன 

ைசிகர்கள் மிகவும் ைசித்தனர்.  

பாைதியின் தாசனான பாைதிதாசனின் 

தாசனாக விளங்கியவர் சுைதா. இவர் 

பாைதிதாசனின் இயற்தபயைான சுப்புைத்தினம் 

என்பலத முதல் தபயைாகக் தகாண்டு சுப்பு 

ைத்தின தாசன் எனத் தன் தபயலை மாற்றினார். 

பின்னர் அந்த நீளமான தபயரின்  முதல் 

எழுத்துக்கலள மட்டும் எடுத்துக்  தகாண்டு சுைதா 

எனச் சுருக்கி தன் புலனதபயர் ஆக்கிக் 

தகாண்ைார்.  

திருவள்ளுவர் காமத்துப்பாலில் 

“மைரினும்  தமல்லிது காமம்” என்றார்; ஆனால் 

சுைதாஜவா “மைரினும் தமல்லியது காதஜை” 

என்று இப்பாட்டில் சுட்டி இருப்பார்.  
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“மாடன மலரினும் வமல்லியது காதடல  

மகிழ்டொம் நாடம புதுசம ொழ்விடல  

மகிழ்டொம் நாடம புதுசம ொழ்விடல இன்பக் 

 காவியக் கசலடய ஓவியடம”  

என்ற பாைல் வரி காமம் அல்ை காதல் கூை மைரினும் 

தமல்லியது தான் என்று காதலுக்குச் சுலவ கூட்டும் 

வண்ணம் சுைதாவின் வரிகளில் அலமந்து 

ஜகட்ஜபாருக்கு இன்பம் அளித்தன. ஜமலும்  

“வைழுங்கனி டபால் சுசெ தரும் மாமணி என்  

பாடிடும் பூங்குயிடல இன்பக்  

காவியக் கசலடய ஓவியடம” 

என்ற பாைல் வரி காதலுக்கு கனிச்சுலவயும் 

மணிதயாலியும் குயிஜைாலசயும் கூட்டி காதல் 

இன்பத்லதக் ஜகட்ஜபாருக்கு வைங்கியது. 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் பாைல்கள் ஏலை 

மக்களின் துன்ப வாழ்வுக்கான காைணங்கலள 

எடுத்துக்கூறி அவற்றிற்கான தீர்வுகலளச்  

சுட்டிக்காட்டின. அவர்களுக்கான நம்பிக்லகலய 

அளித்தன.  அவர்கள் வாழ்வில் துன்பம் தீர்க்கும் 

தலைவைாக எம்ஜிஆர் நாலள வைக்கூடும் என்ற 

நம்பிக்லகலய நல்தைண்ணத்லதயும் மக்களுக்கு 

வைங்கின.  உலைப்பின் மகத்துவத்லதயும்  

ஜசாம்பலின் ஜகட்லையும் மக்களுக்கு  விளக்கி 

கூறின.  ஒவ்தவாரு மனிதரும் அவன்  ஆக 

இருந்தாலும் சாமானியனாக இருந்தாலும்  அவைவர் 

கைலமலய அவைவர் தசய்து முடிக்க ஜவண்டும்; 



Tamil Heritage Foundation International

 

137 
 

கைலமயில் ததாய்வு காட்டினால் வாழ்க்லகயில் 

முன்ஜனற்றம் கிலையாது என்பலத  உறுதி தசய்தன.   

க சம, கண்ணியம் கட்டுப்பாடு  

திைாவிை முன்ஜனற்றக் கைகத்தின் தாைக 

மந்திைங்களான கைலம கண்ணியம் கட்டுபாடு 

ஆகியவற்லறப் பைம் முழுக்க பை காட்சிகள் 

விளக்கிக் தகாண்ஜை வந்தன. கைலமலய 

உணர்த்துதல் பைத்தின் உயிர் மூச்சாக இருந்தது. 

எம்.ஜி.ஆர்.  கண்ணியம் என்பதன் அவசியத்லத  

வீைாங்கன்  மார்த்தாண்ைனின் மலனவி 

மஜனாகரியிைம் பைகும் காட்சிகளில்  சிறப்பாக 

எடுத்துலைத்திருந்தார்.  கட்டுப்பாடு என்பதற்கு 

இைக்கணமாக ைத்னாவும் வீைாங்கனும் இைவில் 

தனித்து உறங்கும் காட்சி ததளிவாக அலமந்தது.  

நாஜைாடி மன்னன் பைத்தின் காட்சிகளும் 

பாட்டும் திமுகவின் தகாள்லக பைப்பு 

இைக்கியமாகஜவ கலை பலைப்பாகஜவ திகழ்ந்தன. 

எனினும் அவற்றின் பைன் திமுகலவ அவர் 

தவளிஜயற்றப்பட்ை ஜபாது  திமுகவில் இருந்து  எம் 

ஜி ஆருக்கு ஜபாய்விட்ைது. அவர் கட்சி ஆைம்பித்த 

பிறகு அவர் திலைப்பைங்களின் நன்லம முழுக்க 

முழுக்க எம்ஜிஆர் பக்கம் ஜசர்ந்து விட்ைது. இதனால் 

நாஜைாடி மன்னனில் ஜபாட்ை வித்து விருட்சமாகி 

அண்ணா திமுக ஜதர்தலில் நின்றஜபாது ததாைர்ந்து 

தவற்றிக் கனிகலள வைங்கிக் தகாண்ஜை இருந்தது. 

எம்ஜிஆரின் காைம் வலை அவருக்கு தவற்றி ஜமல் 

தவற்றி கிலைத்துக்தகாண்டிருந்தது.  
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“வெற்றி மீது வெற்றி ெந்து என்சன டைரும் 

அசத   ொங்கித் தந்த வபருசம எல்லாம் உன்சனச் 

டைரும்” 

என்று அவர் பின்னர் ஜதடிவந்த மாப்பிள்லள 

பைத்தில் அவர் தாயாலைப் பார்த்துப் பாடினாலும் 

அந்த தவற்றிலய வாங்கித் தந்த தபருலம எல்ைாம் 

அவைது ைசிகர்கலளஜய ஜசர்ந்தது.  இதலன 

ைசிகர்களும் உணர்ந்ஜத அக்காட்சியில் லகதட்டி 

ைசித்தனர்.  எம்ஜிஆரின் தவற்றிப் படிக்கட்டுகலள 

அலமத்துக் தகாடுத்தார் பைமாக நாஜைாடி மன்னன் 

அலமந்ததில் வியப்தபான்றுமில்லை என்று 

உறுதியாகக் கூறைாம். 
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பின் இசைப்புகள் 

    பாராட்டுசரகள் 

 

 

 

 

மதுலைவீைன் மகாஜதவி ஜபான்ற தவற்றிப் 

பைங்களுக்கு வசனம் எழுதிய கவியைசு கண்ணதாசன் 

நாஜைாடி மன்னன் பைத்துக்கு வசனம் எழுதினார். 

பிற்காைத்தில் இவர் எம்.ஜி.ஆலை மிக ஜமாசமாக 

விமர்சித்தஜபாதும், எம்.ஜி.ஆர். முதைலமச்சர் ஆனதும் 

கண்ணதாசனுக்கு தசலுத்தும் நன்றிக் கைனாக 

அவருலைய தகுதிக்கு ஏற்ற கவுைவமாக கருதி அவலை 

அைசலவ கவிஞர் ஆக்கினார். அப்ஜபாது கண்ணதாசன் 

நான் இறந்தால் எனக்கு அைசு மரியாலத கிலைக்கும் 

என்றார். கவிஞன் வாக்கு தபாய்க்காது அல்ைவா, 

எனஜவ அவர் நிலனத்தபடிஜய அவர் அைசலவக் 

கவிஞைாக இருக்கும்ஜபாஜத ஜநாய்வாய்ப்பட்டு 

அதமரிக்காவுக்கு சிகிச்லசக்கு அனுப்பப்பட்ை 

இைத்தில் உயிரிைந்தார். உைஜன தமிழ்நாட்டுக்கு 

தகாண்டுவைப்பட்டு அைசு மரியாலதயுைன் நல்ைைக்கம் 

தசய்யப்பட்ைார். 

எம்.ஜி.ஆரின் கடின உசழப்பு 

கவிஞர் கண்ணதாசன் நாஜைாடி மன்னன் பைம் 

தவளிவந்த பிறகு எம்.ஜி.ஆர். உலைய உலைப்லபயும் 
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உயர்லவயும் மதிப்பிட்டு ஒரு பாைாட்டு கட்டுலை 

எழுதினார். அந்த கட்டுலைலய அவர் ததாைங்கும்ஜபாது 

“ஒரு மனிதனுக்கு பை குணங்கள் இருப்பது உைக 

இயற்லக. அந்தக் குணங்கள் எதுவும் உறுதி இல்ைாமல் 

இருப்பதும் சிை மனிதர்களுக்கு இயற்லக. ஆனால் 

எண்ணிய எண்ணத்லத திண்ணமாக்கிக் தகாண்டு எந்த 

காரியத்லதயும் தவற்றியுைன் முடித்துவிடும் மனிதலை 

நான் கண்ஜைன். அந்த அதிசய மனிதஜை நாஜைாடி மன்னன் 

தயாரிப்பாளர், நடிகர் லைைக்ைர் எம்.ஜி. ைாமச்சந்திைன்” 

என்று எம்.ஜி.ஆலை புகழ்ந்திருந்தார். பின்பு அந்தக் 

கட்டுலையில் எம்.ஜி.ஆருலைய உலைப்லபப் பற்றி 

குறிப்பிடும்ஜபாது “வாகினி ஸ்டூடிஜயாவில் பைப்பிடிப்பு 

தகாட்ைலககலள வாங்கிக்தகாண்ைார். இைவில் நான்கு 

மணி ஜநை தூக்கம்தான் மற்ற ஜநைம் ஸ்டூடிஜயாவிஜைஜய 

கழித்தார். சலளக்காமல் நைந்த பைப்பிடிப்பு ஓர் 

அற்புதமான பைத்லத தமிைகத்துக்கு உருவாக்கிக் 

தகாடுத்தது. நான் எழுதிக்தகாடுத்த கலத ஜவறு, பிறகு 

பார்த்த பைம் ஜவறு இலையில் ஒவ்தவாரு நாளும் 

ஒவ்தவாரு விதத்தில் பைம் உருக்தகாண்ைது. கடிய 

ஜசாதலனகளுக்கும் சலளக்காமல் பைத்லத தயாரித்தார்” 

என்கிறார்.  

கண்ணதாசன் தனது கட்டுலையில் 

எம்.ஜி.ஆரின் எதிரிகலளப் பற்றி ஒரு குறிப்பு 

தகாடுத்துள்ளார். அவைது புகழும் மக்கள் அவருக்கு 

அளிக்கும் மதிப்பிலும் தபாறாலம தகாண்டு பை 

கலதகள் பைவின, பைம் தவளிவந்ததும் எம்.ஜி.ஆர். 

நாஜைாடி ஆகிவிடுவார் என்று பைர் கதறினர். 

வள்ளுவர் திருக்குறளின் வரிகளுக்ஜகற்ப அந்த 

நாய்கலள அடிக்கக்கூை விரும்பாமல் தலை நிமிர்ந்து 

நைந்த எம்.ஜி.ஆர். என்றும் நாைாளும் மன்னனாக 



Tamil Heritage Foundation International

 

141 
 

விளங்குகிறார் என்றும் எம்.ஜி.ஆலை கண்ணதாசன் 

பாைாட்டியிருந்தார்.  

மக்களின் டபரன்பு 

பின்னாளில் மதுலை காமைாசர் 

பல்கலைக்கைகத்தின் துலணஜவந்தைாக இருந்த 

டபராசிரியர் மு ெரதராைனார் நாஜைாடி மன்னன் 

தபற்ற தபரு தவற்றிக்கு காைணம் மக்கள் 

எம்.ஜி.ஆரிைம் தகாண்டுள்ள ஜபைன்பு என்று 

பாைாட்டு ததரிவித்திருந்தார். மு.வ., நாஜைாடி 

மன்னன் தவற்றிக்கு காைணம் மக்களின் அன்பு என்று 

ததரிவிக்க, வைக்கறிஞர் வி பி ைாமன் அவர்கஜளா 

எம்.ஜி.ஆரின் உலைப்ஜப தவற்றிக்கு காைணமாகும் 

என்று பாைாட்டினார்.  

மக்களாட்சிலய நிறுவும் திட்ைத்தில் நாஜைாடி 

மன்னன் பைத்தின் மூைமாக புதுலம பலைத்து 

விட்ைார் என்று பாைாட்டி இருந்தார் மூத்த  ச ரக் ர் 

டக டைாமு. ஜமலும் நடிப்பு லைைக்க்ஷன் தயாரிப்பு 

மூன்றிலும் எம்.ஜி.ஆர். சாதித்ததற்கு நாஜைாடி 

மன்னஜன சாட்சியாகும் என்றார் . 

மூத்த பை தயாரிப்பாளர் திரு. நாகிவரட்டி 

‘நாஜைாடி மன்னன் பைத்லதப் பார்த்துவிட்டு 

“பார்க்க பார்க்க பைவசமூட்டும் திலை ஓவியம் 

நாஜைாடி மன்னன் பார்க்காதவர்கள் பார்க்கத் 

துடிக்கும் பைம். பார்த்தவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் 

பார்த்துக் களிக்கும் பைம்” என்று நாஜைாடி 

மன்னனின் சிறப்புகலள விளக்கி இருந்தார்.  

கவிஞர் திருமதி வைௌந்தரா சகலாைம் 

‘விறுவிறுப்பான கலத, கண்கவர் காட்சி, 
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மயிர்க்கூச்தசறியும் சம்பவங்கள், திறலமமிகு 

லைைக்ஷன், சலியாத உலைப்பு இவ்வளவும் 

ஜசர்ந்தஜத நாஜைாடி மன்னன்’ என்று பாைாட்டினார். 

இலண் ன் தமிழ்ச் ைங்கத்தின் பாராட்டு 

நாஜைாடி மன்னன் பைம் இைண்ைன் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக இங்கிருந்து 

அனுப்பப்பட்டு ைண்ைன் திலையைங்கில் எட்டு 

வாைங்கள் திலையிைப்பட்ைது. ைண்ைன் வாழ் தமிழ் 

மக்களும் அங்கு வாழும் இந்தியர்களும் நாஜைாடி 

மன்னன் பைத்லதப் பார்க்க ஆவைாக 

திலையைங்குக்கு வந்தனர். இதனால் பைம் நல்ை 

வசூலை தபற்றது. இப்பணம் ைண்ைன் தமிழ்சங்க 

வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ைது. இதற்கு நன்றி 

ததரிவிக்கும் விதமாக தமிழ் சங்கத்தார் நாவைர் 

தநடுஞ்தசழியன் 1966இல் அங்கு தசன்றிருந்த ஜபாது 

அவரிைம் ஒரு அன்பு பரிலச தகாடுத்து 

எம்.ஜி.ஆரிைம் வைங்குமாறு ஜவண்டிக்தகாண்ைனர்.  

இைண்ைன் தமிழ்ச் சங்கத்தார் 

தகாடுத்தனுப்பிய அன்புப் பரிசு தவள்ளியாைான 

இைண்டு வீைர்களின் உருவச்சிலை ஆகும். இந்த 

இைண்டு வீைர்களும் எம்.ஜி.ஆர். ஏற்றுக்தகாண்ை 

வீைாங்கன், மார்த்தாண்ைன் என்ற இருஜவைங்களில் 

குறிப்பதாக அலமந்திருந்தன.அலவ ஐஜைாப்பிய 

வீைர்களின் பாணியில் வடிவலமக்கப்பட்டிருந்தன. 

இந்த அன்புப் பரிலச இந்தியாவுக்குக் தகாண்டு வந்த 

நாவைர் தநடுஞ்தசழியன் தசன்லனயில் சுமார் 

ைட்சம் ஜபர் கூடியிருந்த ஒரு விைாவில் எம்.ஜி.ஆரின் 

கைங்களில் ஜமலையில் லவத்து வைங்கினார். 
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  பத்திரிக்சககளின் பாராட்டு 

 

 

 

 

சுடதை மித்திரன்: 

“நாஜைாடி மன்னன்” பிைம்மாண்ைமான 

முயற்சி. காட்சி ஜோைலனகளில் பணத்லதத் 

தண்ணீைாக நிலனத்துச் தசைவிட்டிருக்கிறார்கள். 

பணத்லத அஜநகம் ஜபாோ் தசைவழிக்கிறார்கள். 

ஆனால் தசைவுக்குத் தக்க பைன் கிட்டுவதில்லை, 

“நாஜைாடி மன்னனில் தசைவுக்குத் தகுந்த என்ன, 

சற்று அதிகப்படியான பைஜன கிட்டியிருக்கிறது. 

கண்லணக் கவரும் காட்சிகலளப் பார்க்கிஜறாம். 

கலைசியில் கன்னித்தீவு மலைச்சுலன தவள்ளத்தில் 

மூழ்கும் ஜபாது ஜமல் நாட்டுப் பைங்கலளப் 

பார்க்கும் பிைலம ஏற்படுகிறது. 

இத்தலகய ஒரு தபரு முயற்சியில் ஸ்டுடிஜயா 

தசாந்தக்காைர்தான் இறங்க முடியும் எோ்னற நம்பிக்லக 

தமிழ்ப் பைவுைகில் இருந்து வருகிறது. தனி 

முதைாளியும் தபருமுயற்சியில் ஈடுபைைாம், 

தவற்றியும் அலையைாம் என்று எம்.ஜி.ஆர். 

‘நாட ாடி மன்னன்’ மூைம் நிரூபித்திருக்கிறார். 

அந்தத் துணிவுக்கு அவலைப் பாைாட்டுகிஜறாம். எந்த 

இைத்திலும் பைம் சுலவ குன்றவில்லை. 
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சம்பவங்கள் நிைம்ப இருந்தாலும் கலதயில் 

ததளிவு இருக்கிறது. வசனம் நன்றாக 

அலமந்திருக்கிறது. 

லைைக்ஷனும், எடிட்டிங்கும் பிைமாதமாகச் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. கலதலயச் சிறிதும் 

குைப்பமில்ைாமல் திலையில் ஓட்டியிருக்கிறார் 

எம்.ஜி.ஆர். – ஒரு சிறந்த நடிகர், சிறந்த 

லைைக்ைைாகவும் இருக்க முடியும் என்பலத 

இப்பைத்தில் பார்க்கிஜறாம். 

தினமணி: 

அற்புதமான பைப்பிடிப்பும் நல்ை 

பைப்பிடிப்பும், பிைம்மாண்ைமான காட்சி 

ஜோைலனகளும், இனிய பாைல்களும் 

வண்ணக்காட்சிகளும் நிலறந்த சித்திைம் எம்.ஜி.ஆர் 

பிக்சர்ஸாரின் “நாஜைாடி மன்னன்”.  தனது முதல் 

லைைக்ஷ னின் தவற்றி குறித்து எம்.ஜி.ஆர். 

தபருலமப்பைைாம். 

கலதயில், மக்களாட்சியின் சிறப்லப முடி 

மன்னஜன உணர்ந்து தகாள்வதுஜபான்ற படிப்பிலன 

காணப்படுவது நல்ை திருப்பம், கற்புக்கும் பங்கம் 

ஏற்பைாமல் கலத அலமப்பு 

உருவாக்கப்பட்டிருப்பது கலதயின் உயர்ந்த 

பண்லபக் காட்டுகிறது. 

இைட்லை ஜவஷப் பைப்பிடிப்பு அற்புதம். 

எம்.ஜி.ஆரின் இைட்லை ஜவைங்கள் லக 

குலுக்குவதும், கன்னத்லதத் தைவுவதும், 

ஒளிப்பதிவுத் திறலமக்ஜகார் எடுத்துக்காட்டு, 

தமிழ்நாட்டுத் திலைப்பை உைகில் இவ்வளவு 
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பயங்கைமான வாட்ஜபார்க் காட்சிகலளக் 

கண்ைதில்லை என்று தபருலமயுைன் தசால்ைைாம். 

தமிழ் நாடு: 

“நாஜைாடி மன்னன்” பைத்லதப் பார்க்கும் 

தபாழுது, வீைதீைச் தசயல்கள், கத்திச் சண்லைகள் 

முதலியலவ நிலறந்த ஆங்கிைப் பைத்லதப் 

பார்ப்பது ஜபான்ற உணர்ச்சி எழுகிறது. பைத்தின் 

பிற்பகுதியில் வரும் தண்ணீர்ப் தபருக்லகப்ஜபாை, 

பணத்லதப் பணதமன்று பாைாமல் அள்ளி 

வீசியிருக்கிறார் பைத்தயாரிப்பாளர். இதுவலை நாம் 

தமிழ்த்திலை உைகில் கண்டிைாத திடுக்கிடும் 

பயங்கைச் சண்லைகள், கண்கலணக் கவ்வும் 

காட்சியலமப்புகள் ஆகியலவ இப்பைத்தில் 

உள்ளன. 

கலத முழுவதும் ததாைக்கத்திலிருந்து 

விறுவிறுப்பாகச் தசல்கிறது. . . . .  

தண்ணீருக்குள் கனவுக் காட்சியில் 

சஜைாோஜதவி, எம்.ஜி.ஆர் ஜதான்றும் கட்ைம் பை 

தைலவ பார்த்து ைசிக்கத்தக்கது. இலதப் ஜபாை 

உச்சநிலைக்கட்ைத்தில் ததாங்கு பாைத்தின் மீது 

சஜைாோஜதவியும், எம்.ஜி.ஆரும் சிக்கிக்தகாள்ளும் 

காட்சியும் வியக்கத்தக்கது, ஒளிப்பதிவாளர் ஜி.ஜக. 

ைாமு பாைாட்ைத் தகுதியுலையவர். 

காட்சியலமப்புக்கலளக் காணும்ஜபாது இது 

தமிழ்ப்பைம்தானா என்ற ஐயம் எழுகிறது. 

மலைகளும், பள்ளத்தாக்குகளும், நீர்வீழ்ச்சிகளும். 

குலககளும், ததாங்கு பாைமும் ஆங்கிைப் 

பைங்கலள நிலனவுபடுத்துகின்றன. 
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நெ இந்தியா: 

நீதிஜதவன் : எம்.ஜி.ஆருக்கு லவைம் பதித்த 

வாலளப் பரிசாகத் தருகிஜறன். 

தினமலர்: 

இப்பைம் தமிழ்ப்பை உைகில் ஓர் மகத்தான 

சாதலன; இமாைய தவற்றி – ஆங்கிைப் பைங்கலள 

மிஞ்சும் வலகயில் கண்லணக் கவரும் காட்சிகள் 

தத்ரூபமாகப் பைதமடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஒலிப்பதிவு, ஒளிப்பதிவு மற்றும் கலை நுணுக்கங்கள் 

மிகவும் உயர்தைமாக அலமந்துள்ளன. 

கன்னித்தீவுக்காட்சிகள் ஜகவா கைரில் கண்ணுக்கு 

விருந்தளிக்கின்றன. இவற்றுைன் சுவாைஸ்யமான’ 

விறுவிறுப்பான கலத, எம்.ஜி.ஆரின் இைட்லை 

ஜவைம், சிறந்த நடிப்பு,  சந்திைபாபுவின்  நலகச்சுலவ 

விருந்து, இனிலமயும், கருத்துச்தசறிவும் நிலறந்த 

பாட்டுகள், கண்ணதாசனின் உயரிய வசனங்கள், 

“கைலுக்கடியில் கனவு”க் காட்சி, பயங்கை கத்திச் 

சண்லைகள், எம்.ஜி.ஆரின் சிறந்த லைைக்ஷ்ன் இலவ 

ஜசாோ்ந்து இப்பைத்லதத் தமிழ்ப்பை உைகில் ஒரு 

அதிசயமான பலைப்பாக உருவாக்கியுள்ளன. 

கல்கி: 

இந்தப் பைம் எம்.ஜி.ஆைால் தயாரிக்கப்பட்டு, 

எம்.ஜி.ஆர். லைைக்ஷ்னில் உருவான தவற்றிப் பைம் . .  

மார்த்தாண்ைன், வீைாங்கன் என்னும் 

இருஜவறு இயல்புகள் தகாண்ை இைண்டு 

பாத்திைங்கலளயும் எம்.ஜி.ைாமச்சந்திைன் ஏற்று 

மிகத்திறலமயாக நடிக்கிறார். 
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பைத்தில் வரும் நைனக் காட்சிகள் மிகக் 

கவர்ச்சியாய் இருக்கின்றன. 

ஒரு நடிகர் பைாதிபதியாக மாறிப் பைம் 

தயாரிப்பததன்றால், அதில் எத்தலனஜயா சிைமங்கள் 

இருக்கின்றன. ஜபாதாக்குலறக்குப் பைத்தில் 

இைண்டு ஜவைம் தாங்கும் சிைமத்லதயும் 

எம்.ஜி.ைாமச்சந்திைன் ஏற்றிருக்கிறார். இதுவும் 

ஜபாதாக்குலறக்குப் பைத்தின் லைைக்ஷ்ன் 

தபாறுப்லபயும் ஏற்று மிகவும் தவற்றிகைமாகச் 

தசய்திருக்கிறார். அதற்காக அவலை எவ்வளவு 

ஜவண்டுமானாலும் புகழ்ந்து ஜபாற்றிப் 

பாைாட்ைைாம். 

தமிழ் டநைன் (டகாலாலம்பூர்) 

காட்சி ஜோைலனகளும், பைப்பிடிப்பும் 

பிைமாதம். நீண்ை நாட்களாக நல்ை தமிழ்ப் பைத்லத 

எதிர்பார்த்து வந்த மைாயா ைசிகர்களுக்கு 

எம்.ஜி.ஆரின் நாஜைாடி மன்னன் கண்ணுக்கும் 

கருத்துக்கும் நல் விருந்தாகும். 

தமிழ் முரசு (சிங்கப்பூர்):  

காமிைா பை ஜகாணங்களில் 

லகயாளப்பட்டிருக்கிறது. உதைாணமாக எம்.ஜி.ஆர். 

மன்னனாகவும், நாஜைாடியாகவும் ஜதான்றி லகைாகு 

தகாடுக்கும் காட்சி பைமாக்கப்பட்டிருப்பலதக் 

குறிப்பிைைாம். 

கலத பலைய ைாோ ைாணி கலததான், எனினும் 

சீர்திருத்தக் கருத்துக்கள் இைம் தபற்றுள்ளன. 
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கத்திச்சண்லைகள். நைனங்கள், பாட்டுகள் 

முதலியன ேனைஞ்சகமான அம்சங்கள். பார்த்து 

மகிைஜவண்டிய பைம். ஆதைால் பார்த்தவதைல்ைாம் 

பாைாட்டுகின்றனர். 

கசல மலர் (சிங்கப்பூர்) : 

வசனம் அர்த்தச்சுலவ மிகுந்து 

காணப்படுகிறது. பாைல்கலள இயற்றியவர்களும் 

பின்னணி பாடியவர்களும் கட்ைத்திற்ஜகற்றவாறு 

மிக நன்றாகத் தம் கைலமலயச் தசய்திருக்கின்றனர். 

பைப்பிடிப்பு, லைைக்ஷ்ன், வர்ணக் காட்சிகள் இலவ 

குலறகூற இைமின்றி அலமந்துள்ளன. நடிப்லபப் 

பற்றிக்கூறும்ஜபாது எம்.ஜி.ஆர். நாஜைாடி ஜவைத்தில் 

தவகு சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார். 

தமிழ் நடிகன் : 

“நாஜைாடி மன்னன்” திலைப்பைம் கலைஞர் 

திரு.எம்.ஜி.ஆர். அவர்களின் உள்ளத்து ஒளியின் 

பிைதிபலிப்பு. அவைது அனுபவ ஆற்றலின் முத்திலை;  

எல்லை கைந்த அன்புப் தபருக்கின் புனிதமான 

வடிகால். 

“நாஜைாடி மன்னன்” தசய்துள்ள புைட்சிகள் 

பைர் முடியாட்சிலய உலைத்துக் குடியாட்சிலய 

ஏற்படுத்திய புைட்சி: ‘தனக்தகாரு தகாள்லகயுண்டு’ 

என்பலதத் தான் எடுத்த பைத்திஜை 

முன்ஜனற்றக்தகாடி காட்டி தவளிப்படுத்திய புைட்சி; 

கலையுைகிற்ஜக ஒரு புதிய சாதலனயாகப் பை 

துலறகளிலும் தவற்றி கண்ை  புைட்சி. . . .  இன்னும் 

பைப்பை. 
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டபசும் ப ம் : 

குைப்பமில்ைாத ததளிவான கலதப்ஜபாக்கும், 

கட்டுக்ஜகாப்பான சம்பவங்களும், கருத்துைன் அலமந்த 

வசனமும் பாைல்களும் இப்பைத்தில் இருக்கின்றன. 

எம்.ஜி.ஆர். இரு ஜவைங்களில் ஏக காைத்தில் ஜதான்றும் 

கட்ைங்களும் வண்ணக் காட்சிகளும் நல்ை ஜகாணங்களில் 

மிக அைகாக ஒளிப்பதிவு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

இைண்டு ஜவைங்கலளத் தாங்கித் திறலமயாக நடித்து, 

பைத்லதச் சிறப்பாக லைைக்ட் தசய்திருக்கிறார் எம்.ஜி.ஆர். 

நடிகன் குரல்: 

நமது எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் எடுத்த 

எடுப்பிஜைஜய ‘லைைக்ைர்’ என்ற பதவியின் 

முழுத்தகுதிலயயும் தபற்று, முலறயாகப் 

தபாறுலமஜயாடு, முயற்சிஜயாடு தமது 

முதற்பைத்திஜைஜய தவற்றியின் சிகைத்லதக் கண்டு 

வீை வாலக சூடியுள்ளார். 

அவலை, நடிகர் என்று ஜபாற்றிஜனாம், 

நற்பணியாளர் என்பலத நாஜை அறியும். நல்ை 

பைாதிபதி என்பலத அவருைன் உலைக்கும் 

பண்பாளர்களின் நல்வாழ்வு நமக்குப் பலறசாற்றும். 

ஆனால் நம்மிஜை ஒரு லைைக்ைர், நாைறிந்த ஒரு 

லைைக்ைர்! நாலள பை நல்ை பைங்கலள 

எடுக்கப்ஜபாகும் லைைக்ைர்! இஜதா ஒரு லைைக்ைர் 

என்று நாலள உைகம் சுட்டிக் காட்ை ஜவண்டிய 

லைைக்ைர் வந்துவிட்ைார். அவைது பைங்கள் உைக 

முதற்பரிலசப்தபற்று நம் நாட்டுக்குப் தபருலம 

ஜதடித்தைட்டும். 

வாழ்க லைைக்ைர் எம்.ஜி.ஆர்.! 
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The Mall: 

The Swash-bucking hero of the Tamil screen. 

M.G. Ramachandran, turns a director in ‘Emgeeyar 

Pictures’ “Nadodi Mannan”. 

He also does the dual role of a prince and his 

subject, in a story full of adventure and romance. 

. . . . . In more than one sense, therefore is the 

film entirely M.G.R.’s; it is his own production too. 

G.K. Ramu’s camerawork deserve, special 

mention, especially for the eye – filling location shots 

taken in Munnar and other parts of Kerala. 

Sport & Pastime: 

M.G.R.’s triumph consists in the breath-taking 

speed which he achieves and which leaves no time for 

the audience to think or to doubt. It must be said to his 

credit that there is not a dull moment in all the nearly 

four hours of the film. 

Its photography is a remarkable piece of work 

and cameraman Ramu’s skill is seen in the dream 

scene which undoubtedly is a highlight of the picture. 

The sword fight between M.G.R. and Nambiar 

on the seashore and in water is another feature of 

which the director can legitimately be proud. The flood 
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scene towards the end has been conceived and 

executed on a grand scale and it is yet another feather 

in M.G.R.’s cap. 

Sunday Times: 

The screening of “Nadodi Mannan” is a great 

achievement of Producer – Director 

M.G.Ramachandran. The film trilogy is monolithic; its 

actions develop logically and organically. The cast is 

very well selected and the landscapes to which the film 

goers are carried by cameraman Ramu are 

magnificent.  

Very well done, M.G.R. Congrats! 

The Hindu : 

A tale of romance and adventure told with a 

guato that compels attention for much, if not the 

entirely, of the long narrative, A delightful performance 

from M.G.Ramachandran in the dual role of a prince of 

pleasant manners and a rebel, (a man of the people 

whose head is full of ideas for their uplift.) 

Effective use of the camera particularly in 

certain outdoor scenes and in an attractive massed 

dance sequence which is full of fast movement; a fair 

sprinkling of luxuriant sets. Music which is pleasant on 

the ear and talk which is generally easy-flowing. 
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Colour enhances the pictorial value of several 

sequences. Mr.M.G.Ramanchandran, directing the 

film, has done a worthwhile job. 

The Indian Express : 

M.G.R. as a director has scored and of course 

made good use of the talents of the new find, Saroja 

Devi. 

The palace plot and the stirring events that 

figure in this film, that opens with an invocation to 

Tamil and calls for a return to antique virtue. 

There is comedy from Chandrababu and heroics 

from M.G.Ramachandran as usual an arresting figure 

on the screen. 

The features of a box office hit are all found in 

the new Tamil film that marks the advent of M.G.R. as 

a producer on his own. 






