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மதுவை: “வைக ாைின் ‘மாமனிதன்’ ைைலாற்று ஆைணத் திவைப்படத்வத மூன்று 

முக் ியக்  ாைணங் ளுக் ா  தயாாித்கதன்” என்று அைைது ம ன் துவை வைக ா 

ைிளக் ம் அளித்துள்ளார். 

மதிமு  சார்பில் ‘மாமனிதன் வைக ா’ ைைலாற்று ஆைணத் திவைப்படம் வைளியிட்டு 

ைிழா மதுவை அண்ணாந ர் சினிப்பிாியா திவையைங் த்தில் நடந்தது. வைக ாைின் 56 

ஆண்டு அைசியல் பயணயத்வத ைிளக் ியது. இந்தி எதிர்ப்பு கபாைாட்டம் முதல் 

வநய்கைலி நிலக் ாி நிறுைனம் மீட்வடடுப்பு,  ாைிாி நதி நீர் உாிவம பாது ாப்பு 

கபைணி, ஈழத் தமிழர் ளுக் ான உாிவமப் கபாைாட்டம், அணு உவல எதிர்ப்பு, 

முல்வலப் வபாியாறு அவண பாது ாப்பு, சீவம  ருகைல மைம் அ ற்றம், மீத்கதன், 

கேல் க ஸ், வைட்கைா  ார்பன் எதிர்ப்பு, நியூட்ாிகனா தவட, ஸ்வடர்வலட் தவட, 

மூைர் தூக்குக்கு தவட, மதுைிலக்கு நவடபயணம் உள்ளிட்ட அைைது அைசியல் 

கபாைாட்டங் ள், நீதிமன்ற ைழக்கு ள் கபான்றவை இந்த ஆைணப் படத்தில் 

இடம்வபற்றது. மதிமு  தவலவம  ழ  வசயலாளர் துவை வைக ா ஆைணத் 

திவைப்படத்வத வைளியிட்டு கபசினார். 

அைர் கபசியது: “இந்தத் திவைப்படம் திவையிடுைதற்கு வதற்கு வதாகுதி எம்எல்ஏ 

பூமிநாதன் மற்றும்  ட்சித் வதாண்டர் ள்தான் முக் ிய  ாைணம். என் 7 ஆண்டு  னவு, 

மூன்று ஆண்டு முயற்சி, ஓர் ஆண்டு உவழப்பு இந்தத் திவைப்படத்தில் 

அடங் ியிருக் ிறது. ஆைணப்படம் ஏன், எதற்கு தயாாிக் ப்பட்டதிற்கு மூன்று 

முக் ியக்  ாைணங் ள் உள்ளன. 

முதல்  ாைணம், வைக ாைின் 56 ஆண்டு  ால வபாது ைாழ்க்வ . அைர் தமிழ் வமாழி, 

தமிழ் மக் ளுக் ா  அளித்த உவழப்பு, வதாண்டு, தியா ம் வபாதுமக் ளுக்கும், 

இன்வறய தவலமுவறயினருக்கும் வதாிய கைண்டும். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த 

மனிதவன நாம் சாியா  பயன்படுத்திக் வ ாள்ள முடியைில்வலகய என்று மக் ள் 

உணை கைண்டும். 

இைண்டாைது முக் ியக்  ாைணம், 29 ஆண்டு ளா  மதிமு   ட்சிக் ா , 

வைக ாைிற் ா  சிலர் உயிர் வள வ ாடுத்துள்ளனர். பலர் தங் ள் ைாழ்க்வ வய 



அர்ப்பணித்துள்ளனர். இந்த சிலர், பலாின் பங் ளிப்பு, அர்பணிப்பால் அந்த 

வதாண்டர் ள், நிர்ைா ி ள் குடும்பங் ளில் வநருக் டி ள், வபாருளாதாை 

பின்னவடவு ள் ஏற்பட்டன. அவதவயல்லாம் வபாறுத்துக் வ ாண்ட அைர் ள் குடும்ப 

உறுப்பினர் ள் புாிந்து வ ாள்ைதற் ா வும் இந்தத் திவைப்படம் தயாாிக் ப்பட்டது. 

அைர் ள், ‘என்  ணைர், என் அண்ணன், தம்பி ள் ைாழ்க்வ வய இந்த உன்னதமான 

உயர்ந்த மனிததிற் ா வும், அைர் ள் கமற்வ ாண்ட அைசியல் பயணத்திற் ா வும் 

அர்ப்பணித்துள்ளனர், உவழத்துள்ளனர், நாங் ள் பட்ட  ஷ்டம் வீணா ிப் 

கபா ைில்வல என்றும், வைக ாைின் அைசியல் பயணத்தில், எங் ள் குடும்பத்திற்கும் 

பங்கு உண்டு மதிமு  வதாண்டர் ள் வபருமிதம் வ ாள்ைதற் ாவும் இந்தத் திவைப்படம் 

உதவு ிறது. 

மூன்றாைது  ாைணம், வைக ாைின் தமிழ த்திற் ா , 56 ஆண்டு ள் உவழத்துள்ளார், 

அைர் ஏற்றிய தீபம், வதாடங் ிய இயக் ம் 100 ஆண்டிற்கு கமல் இயங்  கைண்டும் 

என்பதற் ா வும் இந்த திவைப்படம் உருைாக் ப்பட்டது. 

நான் ஒரு சாமானியன், என் தந்வத வைக ாவைப் கபால் வசால்ைளம், அைைது 

ஆளுவம  ிவடயாது. ஆனால், ஊர் கூடினால் கதவை இழுக் லாம் என்று 

வசால்ைார் ள். ஆனால், மதிமு  வதாண்டர் ள் வபாதுமக் ளுடன் இவணந்து 

உவழத்தால் தமிழ த்தில் ைைலாறு பவடக் லாம்” என்று அைர் கபசினார். 

தியா ைாசர்  ல்ைி நிறுைனங் ள் குழு தவலைர் தியா ைாஜ்  ருமுத்து  ண்ணன், ைாி 

தியா ைாஜன், மதுவை வதற்கு வதாகுதி எம்எல்ஏ புதூர் பூமிநாதன், சமூ  ஆர்ைலர் 

வைன்றிடீபன், தமிழ்நாடு ைர்த்த ச் சங்  முதன்வம தவலைர் ைத்தினகைலு மற்றும் 

மாைட்ட வசயலாளர் ள், ஒன்றிய வசயலாளர் ள்  லந்து வ ாண்டனர். 
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