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எ�4 (ெப$,பி�க - சி6,பி�க)

கமா7ேடா பயி�சிைய �2.த4� நா� ேவ6 �கா� ஒ றி�� மா�ற,ப8ேடா�. அ4 பீ கா�பி�� 
அ$காைமயி: ஒரதநா5 எ ற இடதி: இ$.த4. இ�� பயி�சி எ ப4 எம�� இ$�கவி:ைல. ;யமாக 
பயி�சிகைள- ெச�வ4ட  சில விேசட பயி�சிக�� வழ�க,ப8டன. அ�� கரா82, ெலா�=, சில�ப2 
ேபா றைவ பயி�6வி�க,ப8டன. இ�காலதி: நா  உமாமேக=வரனி  ந�பி�ைக�� பதிரமானவ� எ ற 
ந2,ைப மிக�� கவனமாக ெச�4 வ.ேத . நா>� விஜி@� ஒ$ �காமி: இ$.தாA� இ$வ$� அதிக� 
கைத,ப4 கிைடயா4. மைற�கமாக எம��� ச�பாசைணக� நைடெப�6�. ெவளி,பைடயாக கைத,ப4 
இ:ைல. ஒ$ சில கால�களி: விஜி பயி�6னராக ேவ6 ஒ$ �காமி�� அைழ4- ெச:ல,ப8டா�. நா  
மாதிர� அ�கி$.ததா: எ னா: எளிதாக இவ�க��� ந�பி�ைக�� உ+யவனாக ந2�க �2.த4. 

அழக>ட  (அைன4 �கா�களி  ம$4வ, ெபா6,பாள�) என�� ெதாட�%க� ஏ�ப8ட4. இவ� Cல� 
நா>� இ��காமி: இ$.4 மாறி ேவ6 �காமி�� ெச:ல �ய�சிகைள ேம�ெகா1ேட . எம4 �காமி: 
ஒ$ வழ�க� காண,ப8ட4. அ4 ;.தரதி  படைத@� உமாமேக=வரனி  படைத@� க�தி: 
ெதா�கவி5வ4. இைத நா>� ெச�தா: என�� பா4கா,% எ பதாA�, இவ�களி  ந�பி�ைக��+ய ஆளாக 
மாற �2@�. இதனா: க�தி: ெதா�கவி5� பட�கைள ெகா1ட ச�கிலியிைன, அழகனி  உதவி@ட  
நா  ெப�6� ெகா1ேட . எ ைன அவ�க� ந�ப�� ெதாட�கின�. 

இத  ெவளி,பாடாக எம4 �காமி�� த1டைன காரணமாக வ.தி$.த ெமா8ைட ரவி@ட  (இவ� 
க.தசாமியி  வல4 கர�) ந:ல ெதாட�ைப ஏ�ப5த �2.த4. இத  காரணதா:, அவ+டமி$.4 எ னா: 
பல ��கியமான அைம,% விைடய�கைள அறிய� E2யதாக இ$.த4. இவ� Eறிய பல விைடய�கைள 
� ைனய ப�திகளி: பா�தி$.ேத . இவ+  Cல� தா  உமாமேக=வரனி��� பர.த  ராஜனி��மான 
�ர1பா8ைட@� அறிய �2.த4. இவைர ச.தி,பத�காக க.தசாமி அ2�க2 எம4 �காமி�� வ$வ4 
உ15. அவ$ட>� எ னா: இல�வி: கைத�க�� �2.த4. ��கியமாக நா  வ85�ேகா8ைடைய- 
ேச�.தவ  எ பதாA�, ெவ�க85ட  ஒ றாக ப2தவ  எ பதாA�, பலதடைவக� எ ைன த >ட  
இைண.4 ேவைல ெச�@�ப2 க.தசாமி அைழதா�. நா  அைத ம6ேத . இைத அழக>�� ெத+ய,ப5த, 

அவ� தன4 ெபா6,பி: எ ைன எ5,பதாக Eறினா�. எம4 �காமி: �த: உதவி வழ��வத�� 
ெபா6,பாளராக இ$.தவ$ட  ெதாட�% ெகா15, எ ைன அவ$�� உதவியாளராக பணி%+ய ெச�தா�. இைத 
மைற�கமாக ெசய�ப5தியவ� ேதாழ� ெச:வராஜா. இ 6 %ள82: பி தள, பயி�சி�� வ.4 பல� உயி� 
த,பி இ$�கி றன�. எ றா: இ.த வைகயி: உதவியவ�களி:, �தலாவ4 ேதாழ� ெச:வராஜாைவேய அ4 
சா$�. இவ� அைன4 �கா� உதவி ெபா6,பாளராக கடைமயா�றியப2, தைலைம�� வி;வாசியாக 
ந2தப2 பலைர� கா,பா�றினா�. அேத ேபா 6 தா  அழக>�. இவ�க� தம�� எ ன நட.தாA�
பரவாயி:ைல எ ற நிைலயி: நி 6, பலைர� கா,பா�றினா�க�. 

 

அ ைறய Fழலி: த',ெபாறியின� த,%வைத தவிர, ேவ6 எ.த வழி@� இ:ைல என பல� இ 6 
�G�G�கி றன�. ஆனா: ெச:வராஜா, அழகைன, ேபா 6 பல�, �காமி: இ$.த ேதாழ�கைள %ள82 
ெகாைல,பி2யி: இ$.4 த,பைவதன�. இவ�களிட�� மா�6� க$4தா  இ$.த4. ஆனா: அவ�க� 
ேதாழ�கைள வி85வி85 ஓடவி:ைல. மாறாக அைம,பி���ேளேய நி 6, ம�ைறய ேதாழ�கைள கா,பா�ற 
பா5ப8டா�க�. 

இ�காலதி: திI� என எ ைன ஒரத நா82�� வ$�ப2 என�� அைழ,% வ.த4. நா  மி�.த பய4ட  
அ�� ெச ேற . அ�ேக எ ைன ச.தி�க ஒ$வ� காதி$,பதாக Eறினா�க�. யா� எ 6 என��
Eறவி:ைல. அ�� ெச ற ேபா4 என�� ெத+யாத ஒ$ ெப1 எ ைன ச.தி,பத�காக காதி$.தா�. தா  
பயி�சி�காக வ.ததாக��, என4 வ '8டா$ட  ந:ல ெதாட�பி: இ$.ததாக�� Eறினா�. அவ� Cல� என4 
வ '8டா+  ;கநல கைள அறி.4 ெகா1ேட . எ ைன இவ�க� %ைத4 வி8டா�க� எ ற க$4
உலாவியதா:, அ4 உ1ைமயா இ:ைலயா என அறிவத�காக தா  இ.த- ச.தி,% எ 6� Eறினா�. என�� 
இ�� நட.த விைடய� ப�றி ஒரள� வ '8டா$�� ெத+@� எ 6�, இதனா: அவ�க� கவைலயி: 
உ�ளன� என ெத+விதா�. �கா� தி$�பி அழகனிட� இ4 ப�றி Eறிேன . அவ� நா>� அவ$� 
ஒ றாக நி 6 பட� எ54, அதைன எம4 வ '8டா$�� என4 ைக,பட எ�திய க2தைத@� ைவ4 
இரகசியமாக அ>,பிைவதா�. 

எ ைன பி தளதி�� அ>,பிய ;க.த  எ பவ� பி தள� வ.4, ெச ைன ெச 6 வி8டதாக அழக  
Cல� அறி.ேத . ;க.த  ெரேசா அைம,பி  ��கிய=த�களி: ஒ$வ�. ெரேசா அைம,% இ4 %ள82  ஒ$
மாணவரைம,பாக இ$.த ேபா4�, அ4 ��6 ��தாக %ள82  க85,பா82: இ$�கவி:ைல மாறாக 
;யாத'னமாக இய�கிய4 �றி,பிடத�க4. (;க.த  எ பவ� இ4ப�றி �� வரலா�ைற@� பதி��� 
ெகா15வர�2@�. இைத அவ� ெச�வா� என எதி�பா�கி ேற .) இ�வள� ெந$�க2யான காலதி: இவ� 
இ�� வ.4�ளா� எ றா:, எ ன காரண� என பல ேக�விக� என��� எ�.த4. இவ$�
உமாமேக=வரனி  ஆளாக தா  இ$�க �2@� என �2ெவ5ேத . இதனா: இவைர நா  ச.தி�க 
�ய�சிேய4� எ5�கவி:ைல. பி ன� ஒ$நா� இவ� எ ைன ச.தி,பத�காக��;, 4,பா�கி ;ட பயி�சி 
அளி��� ேநா��ட>� மாணி�கதாசனா: எம4 �காமி�� அைழ4 வர,ப8டா�. உ1ைமயி: எ�ைம

ந�பி�ைக��+ய ஆளாக ந2�க, ;.தரதின4� 
உமாமேக=வரனின4� படைத க�தி: ெதா�கவி8ேட  
(%ள82: நா  ப�தி 18) 
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உலா$ேவா� 

We have 182 guests online  
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ஏமா�றி திைசதி$,பேவ, ;க.த>�� 4,பா�கி ;ட பயி�சி எ ற நாடகைத நடதின�. இவைர� க1ட நா  
ச.ேதாச4ட  கைததாA�, இவ� இ.த ெகாைலகார� ��பலி: ஒ$வ� எ ற எ1ணதிேலேய என4 
உைரயாட: இ$.த4. மாணி�கதாச  4,பா�கி ;5� பயி�சி Cல� எ�ைம ஐ@ற ைவத4. அ,ேபா4 
;க.தனிட� எ ைன எ,ப2யாவ4 தளதி�� அ>,%�ப2, உமாமேக=வரனிட� E6�ப2 ேவ12 நி ேற . 

;க.தேனா 4,பா�கி ;5� பயி�சிைய �24�ெகா15 %ற,ப85வி8டா�. ஆனா: அவ� எ ைன@� 
ச.தி�கதா  இல�ைகயி: இ$.4 வ.தா� எ பைத நா  உணர�2யாத வ1ண�, எ ைன அவ� ேம: 
ச.ேதகி�க ைவதன�. 

இ�வா6 எ ைன ச.திதவ�கைளேய ச.ேதக� ெகா�ள ேவ12ய நிைலயி: தா , நா  ம�றவ�க�ட  
பழகிேன . ேபாரா8ட� எ 6 %ற,ப8ட இவ�க�, இ.தியாவி: திைர,பட கீேரா�களிA� பா��க வசதியாக 
கீேராயிச4ட>� வாL.தா�க�. இல�ைகயி: இ$.4 ேபாரா8டதி�� என பறி�க,ப8ட ெகா1டா 400 சீசீ 
ேமா8ட� ைச�கி�, 200 சீசீ ேமா8டா� ைச�கி� ேபா றவ�6ட>�, பஜ'ேரா ப-ைச நிற ஜ',பிA� தா  
இவ�களி  ேபாரா8ட� இ$.த4. அ�காலதி: இ.தியாவி: இ�வைகயான வ12க� இ:ைல. இவ�க� 
இதி: பிரயாண� ெச�@� ேபா4, த�ைம கீேரா�க� ேபா ேற கா82� ெகா�வா�க�. ஒ5�க,ப8ட 
ம�களி�கான ேபாரா8டைத ைகவி85, ;கேபாக வாL�ைகயி: மித.தா�க� எ ேற Eறலா�. 

இ.த �காமி: ��கியமாக இர15 ேவைலக� தா  இ$.தன. ஒ 6 அதிகாைலயி: பீ �காைம- ;�றி 
பா4கா,ப4. அதாவ4 %திதாக பயி�சி�� என வ$பவ�க� த,பி ஓடாம: பா�4� ெகா��த:. பீ �காமி: 
இ$.4 த,பி ஓ2வ$வப�கைள பி24, பீ �காமி: உ�ள ெமா8ைட C�தியிட� ஒ,பைட�க ேவ15�. 

ஆனா: இைத எம4 �கா� ேதாழ�க� ெச�வதி:ைல. மாறாக த,பி ஓ2வ$பவ�கைள பி24, இ�வா6 
�காமி: இ$.4 த,பி ஓ2னா: எ ன பாதி,% நட��� என விப+4 மீ15� �காமி�� ேபா��ப2 Eறி 
அ>,பி ைவ,பா�க�. இர1டாவ4 ேவைல ெப1களி  பயி�சி �காமி�� பா4கா,% ெகா5,ப4. 

இ.த ெப1களி  பயி�சி �காமி: 80�� ேம�ப8ட ெப1க� பயி�சியி: ஈ5ப82$.தன�. இவ�க� 
தைலைமயி  (உமாமேக=வரனி  சகா�க�) கீழான க85,பா82ேலேய இய�கின�. அைன4 �கா� 
ெபா6,பாள$���, இ.த �காமி��� எ.த ச�ம.த�� இ:ைல. ஆனா: இ.த �காைம பா4கா��� 
ெபா6,%, நா  இ$.த �காமி�� வழ�க,ப82$.த4. இவ�களி  பயி�சிைய ேம�பா�ைவயிட அ2�க2 
க1ண , க.தசாமி (ச�கிலி) ேபா ேறா� அ�ேக ேபா� வ$வா�க�. க1ண  (இவ� உதர, பிரேதசதி: 
பயி�சி ெப�றவ�) இ.த பயி�சி �காமி: எம�� ெபா6,பாக��, அேதேவைள �காமி  பா4கா,%, பீ 
�காமி  பா4கா,%, ெப1க� பயி�சி �காமி  பா4கா,% ேபா றவ�றி��� ெபா6,பாளராக இ$.தவ�. ஒ$ 
�ைற இவ$ட  நா>� பா4கா,%� கடைமைய ;�றி, பா���� கடைமயி: ஈ5ப82$.ேத . அ,ேபா4 
மாைல ேநர�. நா� ெப1க� �காமி�� ெச:A� வழியி: பா4கா,பி: இ$.த ேதாழ�க�ட  கைத4� 
ெகா12$.த ேவைளயி:, �காைம ேநா�கி ேமா8டா� ைச�கி� வ$வைத அவதானிேதா�. ேமா8டா� 
ைச�கி�; சத� ேக8ட4� வழைமயான என4 பிர-சைன எ ைன தா�க, நா  ப�கதி: இ$.த கா8ைட 
ேநா�கி ெச ேற . அ.த ேமா8டா� ைச�கிளி: வாமேதவ>� ம�ைறய ஒ$வ$� வ.தி$.தன�. அவ� ெபய� 
த�ேபா4 ஞாபக� இ:ைல. வ.தவ�கைள வழிமறித க1ண , ஏ  எத�� எ�ேக ெச:கி ற'�க� எ ற 
வழைமயான ேக�விைய � ைவதா�. அ�ேவைளயி: நா>� அவ�க�ட  இைண.ேத . இத�� ச+யான 
பதி: Eற �2யாதவா6 வாமேதவ  த5மாறி, தன4 பாணியிலான மிர8டைல ஆர�பிதா�. எத��� 
பய,படாத க1ண , இ6திவைர அவ�கைள அ�� ெச:ல அ>மதி�கவி:ைல. உமாமேக=வரனி  உதர� 
இ:லாம: ெச:ல �2யா4 என ம6தா�. க1ணனி  ேக�விக��� ச+யான பதிைல Eறா4 தா  
உ����� ெச:ல ேவ15� என, வாமேதவ  வாதா2� ெகா12$.தா . உ8ெச:லவிடா4 வழிமறிதப2 
ெதாைல ெதாட�% சாதனதி  ஊடாக ஒரத நா82: உ�ள அைன4 �கா� ெபா6,பாளைர ெதாட�% 
ெகா1டா� க1ண . அவ+ட� இ�விைடய� ப�றி ெத+விதா�. தன��� இவ+  பயணதி��� ச�ம.த� 
இ:ைல என, அைன4 �கா� ெபா6,பாள� Eறினா�. இைதய54 அவ�க� உ8ெச:வைத அ2ேயா5 
ம6த க1ண , இவ�கைள தி$�பி அ>,பினா�. அ,ேபா4 வாமேதவ  இ >� எதைன நாைள�� இ.த 
ஆ8ட� எ 6, மிர8டAட  தி$�பி- ெச றா . 

%ள82  ேபாரா8ட�, அ 6 தமிL ம�க��கானதாக இ$�கவி:ைல. மாறாக ;கேபாக�கைள 
அ>பவி,பத�கான ேபாரா8ட� எ ற ெபய+: இய�கெமா 6 நடத,ப8ட4. சீரழி.4 �82- ;வராகி� 
ெகா12$.த ேவைளயிA� பயி�சி�காக தளதி: இ$.4 ெப1கைள அ>,பி ைவதன�. இ4 தளதி: 
%ள85�காக ேவைல ெச�த தைலைம,பீடதின+ , பி தள தைலைம வி;வாசதிைனேய எ54� 
கா85வ4ட  அவ�களி  ம�க� விேராத அரசியைல@� ெதளிவா�கிய4. 

ெதாட$� 

சீல  

17. உமாமேக=வர  வி;வாசிக� ேபா 6 ந2�க� ேகா+ன�, ந2ேதா� (%ள82: நா  ப�தி – 17)  

16. த�க� கட.த காலைத ;யவிம�சன� ெச�யாத த',ெபாறி (%ள82: நா  - ப�தி 16)  

15. கா.த  த,பிேயாட, நா� அ2வா��கி ேறா� (%ள82: நா  ப�தி - 15)  

14. எ�ைம %ைத�க, நா� ெவ82ய �ழி – (%ளா82: நா  ப�தி 14) 

13. ச.ததியா+  வழிகா85தலி  ேப+ேலேய இ4 நட.த4 எ 6 எ�தி த$மா6 Eறின� - (%ளா82: நா  
ப�தி - 13)  

12. ேமா8டா� ைச�கி� சத� ேக8டா: எ ைன அறியா4 மலசல� வ$� (%ளா82: நா  ப�தி - 12)  

11. அ2யி: மய�கிேன , சி6ந'ேரா இரதமாகேவ ெச ற4 - (%ளா82: நா  ப�தி - 11)  

10. எ�மி: யாராவ4 உயி$ட  த,பிதா:, எம�� நட.தைத ம�றவ�க��� E6�ப2@�…%ளா82: நா  
ப�தி - 10)  

9. %ளா8 அைம,ைப விம�சித எ�கைள %லி எ றன�, 4ேராகி எ றன� - %ளா82: நா  ப�தி - 09) 

8. மகஜ� அ>,பி தைலைம@ட  ேபாரா8ட� - (%ளா82: நா  ப�தி - 08) 

7. சாதி��டாகேவ த'�ைவ காG� வழி�ைறைய நா2ய தைலைம - (%ளா82: நா  ப�தி - 07) 

6. நா  ேதாழ� ச.ததியைர- ச.திேத  - (%ளா82: நா  ப�தி - 06) 

5. ேதச வி5தைல எ 6�, பா8டாளி வ��க %ர8சி எ 6� ேபசியப2… - (%ளா82: நா  ப�தி - 05) 

4. த1டைன �காைம எ:ேலா$� "நாலா� மா2" எ பா�க� - (%ளா82: நா  ப�தி - 04) 

3. C ேற மாததி: பயி�சிைய �24�ெகா��� கன�ட … (%ளா82: நா  ப�தி - 03) 

2.1983 இ: இய�கதி: இ$,பெத ப4 கீேராதனமா�� - (%ளா82: நா  ப�தி 2) 

1.தா� ம85� த,பிதா: ேபா4� என நிைனத த',ெபாறியின� - (%ளா82: நா  ப�தி - 01) 
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Need Info please? 

பதி.தவ� Thirukonesh , August 25, 2010  

My cousin, his real name was Vigneswaran Paramanathan from Nallur.We heard he joined PLOTE from Italy with his 

friends in 1984 or 1985. He was named as SANTHURU in PLOTE.  

We never heard from him ever after. In 1987 we heard he was killed in Thangavoor, Tamil naadu. We still want to find what exactly 

happened to him. Any one know about him please let us know. Please please please.  

... 

பதி.தவ� vetrichelvan , August 24, 2010  

take long time  

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ9 

தைல,� 

க:3; 

 English  பாமினி  உ-ச+,%  

 

;$��க | விசாலமா��க  

Subscribe via email (Registered users only)  

  
அ>,%க

Page 3 of 3ந�பி�ைக��+ய ஆளாக ந2�க, ;.தரதின4� உமாமேக=வ...

21/01/2011http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7430:2...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;


