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ச�திரேசகர� ெகா�பிலி��� வரவைழ�க�ப�ட மினி 
ப�க�, வா�க�, கா�க� சகித ெப� 
ஆரவார!�ட� தலாவா�கலயிலி��� #வெரலியா 
க$ேச%�& ேவ�' ம(! தா�க) ெச*ய 'ற�ப�,$ 
ெச�ற பி�' ஒ� அைர மணி ேநர கழி!� கா� 
ஒ�றி) ேஜ.வி.பி.சகா�க� சகித அ2வழியா) ெச�ற 
ச3கிலி த4ெசயலாக நா(ஓயா 'ைகயிரத 
நிைலய!தி4& 6�பாக இ��த கைடயி) சிகர� 
வா3க நி8!திய ேபா� அ3ேக நி�8 ெகா9:��த 
இர9, இைளஞ�க� மீ� அவ(�க&$ ச�ேதக 
வ�த�.  

 

அவ� தா� ச3கிலி எ�8 அவ�க� அறியா 
வி�டா? அவன� வா�டசா�டமான ேதா4ற!ைத� 
பா�!�வி�, ெம�வாக அ3கி��� ந�வ 
6ய4சி!தன�. உடேனேய ச3கிலி அவ�கைள மட�கி� 
பி:!� எ!தனி�க அவாக�; த3கிளிடமி��த பி�டைல 
எ,!� அவைன$ A�,வி�, த�பி$ ெச)ல 
6ய4சி!தன�. அத4&� உசாரான ச3கிலிB 
அவ�கைளவிட ேவகமாக த�(ைடய பி�டைல 
எ,!� ேலா� ப9ணி அவ�கைள A�,விட தC�மானி�க 
அ3ேக ஒ� ��பா�கி$ சமேர நட�க இ��த�. ந)ல 
ேவைளயாக கா%லி��த ேஜ.வி.பி கார�க� பாய�� 
வ�� அவ�க� இ�வைரB ��பா�கி 6ைனயி) 
மட�கி இ�!�$ ெச�8 கா%) ஏ4றிவி�டன�. 
 

 

க9ணிைம�& ேநர!தி) அ3& நட�த இ�த$ 
சபவ, அ3கி��த ம�கE�& திகி) நிைற�த சினிமா 
பட�கா�சி ஒ�ைற� ேபாலேவ இ��த�. அதி? 
இ�த$ சபவ நட�த இட!திலி��� நா(ஓயா 
ெபாலி� நிைலய 300 மீ�ட� ெதாைலவிேலேய 
இ��த� &றி�பிட!த�க�. 

 

பி�' அவ�க� இ�வைரB க9கைள� க�: 
ேஜ.வி.பி.யின%� மைறவிட ஒ�8�&� ெகா9, 
ெச�8 விசா%!ததி) 6தலி) தா3க� 
ச�திரேசகரைன� ெகா)வத4காக இ.ெதா.கா.ைவ$ 
ேச��த க�தசாமி நாB,வா) அ(�பி 
ைவ�க�ப�டவ�க� என$ ெசா�னா�க�. பி�' 
ெகாFச கவனி!� விசா%!த ேபா� தா3க� 
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ஈ.பி.ஆ�.எ).எ�. இய�க!ைத$ ேச��தவ�க� எ�8 
ச�திரேசகர(�&, இ.ெதா.க.G�& உ�ள 
6ர9பா�ைட� பய�ப,!தி ச�திரேசகரைன ெகாைல 
ெச*வத� Jல இ.ெதா.க. உைட�க அவ�க� 
ம�ட�கள�பிலி��� அவ�கள� தைலைமயா) அ(�பி 
ைவ�க�ப�:��ததாக உ9ைமைய$ ெசா�னா�க�. 

 

இத4கிைடயி) உமாமேக�வர(�& யாH�பாண 
ேபாசவதாக$ ெசா)லிவி�, தமிழக ெச�றி��த 
வச�த� அ3ேக ெச�8 ஈ.எ�.:.எ).எ2 
பிர6க�கைள$ ச�தி!� உமாமேக�வரைன� ெகாைல 
ெச*வத4காக ஆேலாசைனB, நிதி உதவிB ெப48� 
ெகா9, ெகா�'�& தி�பி வ�� ேகா�ைட ரயி) 
நிைலய!தி4& 6�பாக உ�ள அஜ�தா ேஹா�டலி) 
த3கியி��தா�. 

இ�த$ ச�த��ப!தி) ஏ4கனேவ தமிழக!தி) 
ேபசியத�ப: ஈ.எ�:.எ).எ�. கார�க� 9 மி.மீ பி�ட) 
ஒ�ைற� ெகா9, வ�� வச�த(�&� ெகா,!ததாக$ 
ெகா)ல�ப,கி�ற�. 

 

ஆBத ைக�& வ�� ேச��த� அவ� வGனியாவி) 
த3கியி��� பிரசார ேவைலகளி) ஈ,ப�,� 
ெகா9:��த தன� சகாவான ச�திரைன இரகசியமாக 
ெகா�'�& வரவைழ!� உமாமேக�வரன� 
நடமா�ட3கைள க9காணி�க$ ெச*தா�. ெகா�பி) 
உமாமேக�வர(�& காவலாக அவர� 
நபி�ைக�&%ய ெம*�கா�பாள�களான ராபி�, 

ஆ$சிராச�, ச�திேவ) ஆகிேயா� ஒ� கவச ேபாலட 
இ��ததா) அவ� மைலயக!தி4&$ ெச)? ேபா� 
அைத அறி�� பி� ெதாட��� ெச�8 வழியி) 
ைவ!ேதா அ)ல� மைலயக!தி) ைவ!ேதா அவைர� 
ெகாைல ெச*வ� எ�8 6:G ெச*தன�. 
 

இ� இ2வா8 இ��க யாH&டா நா�:) (P,&� 
சா�பி) ேத�தலி) ேபா�:யிட கரைவ க�தசாமிைய! 
தவிர ேவ8 எவ� 6�வராத காரண!தா) இய�க 
உ8�பின�கேள ேவ�பாள�களாக நி8!த�ப�டன�. 
அதி? &டாநா�:) ேத�த) பிரசார எ�G ெச*ய 
6:யாத நிைலயி) மைலயக!திேலேய ேத�த) 
ேவைலகE�&, ேத�த) பிரசார!தி4& அதிக 
6�கிய!�வ ெகா,�க உமாமேக�வர� 
தC�மானி!தா�. 
 

 

யாH�பாண!திலி��� ெகா�'�& வ� அைன!� 
மினி ப�கE, Aழ4சி 6ைறயி) ேதா�ட� ப&திகளி) 
ேத�த) பிரசார ெச*வத4காக அ(�பி 
ைவ�க�ப�டன. இ�த மினிப� ஓ�,ன�கேளா, 
உ%ைமயாள�கேளா 'ெளா�:� மீதான அபிமான!தி� 
காரணமாக அ3& ெச)ல 6�வரவி)ைல. 

வGனியாவி?�ள 'ெளா� தைட6காைம! தா9: 
யாH�பாண ெச�8வர ேவ9,ேம எ�ற பய!தி� 
காரணமாகேவ மைலயக!தி4& வ�தி��தன�. 
 

ேத�த) வா�களி�' தின!தி4& ஒ� வார இ��& 
ேபா� உமாமேக�வர� மைலயக!தி4& வ�தி��தா�. 
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அவ��& ச�திரேசகர(�& பா�கா�' 
வழ3&வத4ெகன தன�& நபி�ைகயான சிலைர 
ச3கிலி மைலயக!தி4& அைழ!தி��தா�. 

 

இ�த$ ச�த��ப!ைத பய�ப,!தி� ெகா9, தா3கE 
ேத�த) ேவைல ெச*ய வGனியாவி) உ�ளவ�களா) 
அ(�பி ைவ�க�ப�டதாக$ ெசா)லி� ெகா9, 
ச�திர(, வச�த( Lட மைலயக வ�தன�. 
 

அவ�கE�& மைலயக எ�ப�, 'திய இட, 

ச�திரேசகர(�& இ��த இைளஞ� ஆதரG எ�$சிB 
அவ�க� எதி�பா��காத ஒ�8. தலவா�கல நகர!தி) 
மினிப�சி) வ�� அவ�க� இற3கியைத! ெத%�� 
ெகா9ட ச3கிலி உடேனேய உமாமேக�வர(�& 
அைத அறிவி!தா�. 

 

 

அவ�க� அ3& எத4காக வ�தி��கிறா�க� எ�பைத� 
'%�� ெகா9ட உமாமேக�வர� உடன:யாக 
அவ�கைள அைழ!�$ ெச�8 ேஜ.வி.பி.யின��&� 
பயி4சி வழ3& ப&தியி) ைவ!�� ெகாைல 
ெச*�வி,ப: உ!தரவி�டா�. 
 

தா� அைத� பா�!�� ெகா�வதாக 
உமாமேக�வர(�&$ ெசா�ன ச3கிலி நC3க� இ3ேக 
இ��க ேவ9டா ஒ�!த��& ெத%யாம) 
ெகா�'�& உடேன ேபா*வி,3க� எ�8 ேக�,� 
ெகா9டா�. உமாமேக�வர(�& அவ� ெசா�;ன� 
ச% எ�8 படேவ உடன:யாக அ�றிரேவ யா��& 
ெத%யாம) ெகா�' தி�பினா�. 
 

இ� ெத%யாம) அவ� அ3& தா� த3கியி��பதாக 
நபி� ெகா9:��த வச�தைனB ச�திரைனB 
தன� நபி�ைக�&%யவ�க� ேபால� ேபசி தலவா�கல, 

ஹ�ட� பகதியி) நட�த இர9, L�ட3கைள 
க9காணி�& ெபா8�ைப அவ�கE�ேக ெகா,!தா�. 

அ,!தப:யாக ேஜ.வி.பி.ப&தி�& அவ�கைள த�திரமாக 
அைழ!�$ ெச�8 அ3ேக ைவ!� அவ�கைள� ைக� 
ெச*� ெகாைல ெச*� வி,வெத�ப� ச3கிலியி� 
தி�ட. 

 

வச�தன� ச�திரன� எ9ண ேவ8 விதமாக 
இ��த�. அ�றிரேவ உமாமேக�வரைன அ3ேகேய 
ைவ!� ெகாைல ெச*�வி�, ேதைவ�ப�டா) 
ச3கிலிையB Lட� ெகாைல ெச*�வி�, 
வாகனெமா�ைற� கட!தி� ெகா9, த�பி$ ெச)ல 
அவ�க� தC�மானி!தன�. 
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