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ெசன்ைன ேத� �ைரயரங்�ல் “�ைஜ” பாரக்்கப் ேபாேனன், அரங்கம் நிரம்�ய
�டட்ம். �ஷால் ர�கரக்ள் மட�்ேம இ�ப்பாரக்ள் என்� எண்ணிேனன், ஆனால்
ைகக் �ழந்ைதேயா�, பாட�், தாத்தாேவா� என்� ெபரிய ��ம்பங்கேள வந்�
இ�ந்தாரக்ள். இ�ேவ படம் கமர�்யலாக ெவற்� என்� காட�்ய�. 

 
எ�த்த�டன் பாரா�மன்ற உ�ப்�னர ் ஒ�வைரக் ��ப் பைட ைவத்�த் �ரத்்�க்
கட�்ம் காட�்ேயா� படம் ஆரம்�க்�ற�. அவரின் வண்�ைய நி�த்த, �பத்�ல்
அ�பட�், ரத்தம் ஒ�க �ழ்ந்� �டப்ப� ேபால் ேபா�யாக ெசட ் ெசய்�றாரக்ள் -
இெதல்லாம் ெஜன்�ல்ேமனிேலேய பாரத்்�டே்டாம் என்� ேதான்��ற� நமக்�! 
 
அ�த்� ��ள் ேமப் வ��ற�, அ� ஜ�ம்மா� ேகாைவ, காந்� நகர,் காய்க�
மாரே்கட�்ல் ெசல்ல, மா��ற� காட�். இ�வைர வட�்க்�ப் பணம்
ெகா�ப்பவரக்ள் ெகடட்வரக்ள், அவரக்ளிடம் இ�ந்� காப்பாற்றப் �றந்தவர ் தான்
கதாநாயகன் என்ேற வந்த த�ழ் �னிமா மர�ல் இ�ந்� மா�, வட�்க்�ப் பணம்
ெகா�ப்பவராக வ��றார ்�ஷால். ெதா�ல் �ேராதம் காரணமாக இவைர அ�க்க
வ�ம் ெரௗ�கைள அசத்தலாக அ�த்� ெநா�க்��றார ் �ஷால். உடேன என்ன?
 டாஸ்மாரக்்�ம், அைற�ைற அைடேயா� வ�ம் காய்க� �ற்�ம் ெபண்ேணா� ஒ�
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Poojai film First look
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�த்தாடட்ம் தான்.  காரணத்ேதா�(!) தான் ��ப்ேபன் என்� தத்�வம் ேப�,
��த்��ட�் ஆண்டர்ியாேவா� ஒ� ஆடட்ம் ேபா��றார.் அவர ் காரணத்ேதா�
��த்தால் என்ன, ேமாடா ��காராக இ�ந்தா�ம் நமக்� என்ன, அழகாக வந்�
ேபா�ம் ஆண்டர்ியாவால் நமக்�ப் ைபசா வ�ல்.
 
அ�த்� என்ன? பணக்கார நாய��ன் அ��கம் தான். இலக்கணம் �சகாமல்
அ��ம் நடக்�ற�, ேகாைவ�ன் ெபரிய மால் ஒன்�ல். அதற்�ப் �ற� �ஷால் தன்
காதைலச ் ெசால்ல, உனக்� என்ைனக் காத�க்க என்ன த�� இ�க்�ற� என்�
���ஹாசன் ேவ�க்�றார.் அதற்� �ஷா�ன் நண்பனாக வ�ம் பேராடட்ா �ரி,
அவரய்ார ் ெதரி�மா என்� ஆரம்�க்�றார ் - ேகாைவ�ேலேய ெபரிய பணக்காரக்
��ம்பத்� �த்த மகன் தான் �ஷால், ��ம்ப ெகௗரவத்�ற்காக ெசய்யாத
�ற்றத்�ன் ப�ையச ்�மந்�, தாய் ரா�காவால் (இைத நாம் ேபான காட�்�ேலேய
ஊ�த்��டே்டாம் என்ப� ேவ�) �டை்ட�ட�் அ�ப்பப்படட்வர ்என்� ��க்�றார.்
அ�த்�  ��� ேகடட்தற்காக, காதலேனா� ஓ�ப் ேபான ேதா�ையக் கண்���த்�
உத��றார ் �ஷால், உடேன காத�க்கத் (இப்ேபா� பணக்காரர ் என்பதால்!)
ெதாடங்�றார ் ���. உடேன ஐேராப்பா�ல் ஒ� ���� பாட�் - எ�ரப்ாரத்்த
ர�கரக்ைள ஏமாற்ற�ல்ைல ���, நமக்�, கண்ணா இன்ெனா� லட�் சாப்�டட்
��ப்�. 

 
இதற்� ந��ல் ேபா�ஸாக வ�ம் சத்யராைஜ�ம் அவரின் மைன�யாக வ�ம்
ஐஷ்வரய்ாைவ�ம் �ல்லன் ெகால்ல �யல, அவரக்ைளக் காப்பாற்��றார ்�ஷால்.
�ன் சத்யராஜ், �ஷா�க்�ப் ெபரிய �தத்�ல் உத�வார ் என்� நாம்
எ�ரப்ாரத்்தால், க�ஷனர ் ஆ��ல் ைபைல மட�்ம் பாரக்்�றார,் நிைறய
ேபா�ேஸா� ஒரி� �ைற வந்� அடக்� வா�த்� இ�க்�றார ் சத்யராஜ். இ�
��க்க ��க்க �ஷால் படம் என்ப�ல் கவனமாக இ�ந்��க்�றார ் இயக்�நர்
என்ப� ெதளி�.  சத்யரா�ன் �ரடட்லான ேதாற்றத்ைத எ�ரப்ாரத்்த என்
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ேபான்றவரக்�க்� இ� ஏமாற்றம். ஆனால் அைதெயல்லாம் ேசரத்்�ச ் ெசய்�,
இைளஞரக்�க்� அ�த� ��ந்� தந்�ள்ளார ்�ஷால்.
 
�ஷால் ��ம்பத்�ச ் ெசாந்த ஊர ் ேகா��க்�ப் பக்கத்�ல் இ�க்�ம் நிலத்ைத
அபகரிக்க நிைனக்�றார,் �ல்லன் அன்னதண்டவமாக வ�ம் �ேகஷ் �வாரி.
இைதத் த�க்க ேகா�ல் அறங்காவலராக �ஷா�ன் �த்தப்பா ெஜயப்�ரகாைஷ
ஊரப்் ெபரியவரக்ள் ேதரந்்ெத�க்�றாரக்ள். ைகெயாப்பம் இட வ�ம் ேபா� அவைர
அ�த்� அவமானப்ப�த்��றான் �ல்லனின் அ�யாள். அவமானத்ைதப் ெபா�க்க
��யாமல், ஊேர அ��ற�. உடேன தாய் ரா�கா �ஷாைல மன்னித்�த் ��ம்ப
அைழக்க, தனியாளாக அவர ் �ல்லன் அ�யாளின் ைகைய உைடக்�றார,்
எல்ேலாைர�ம் �வம்சம் ெசய்�றார.் �ன் என்ன? �ல்லன் ப��ரக்்கச ் சபதம்
எ�க்க, ரா�காைவ �ல்லன் ெகால்ல, �ஹார ் தப்� ெசன்ற �ல்லைன �ஷால்
�ரத்�க் ெகால்ல, நாேம அ�வாங்�ய கைளப்ேபா� ெவளிவ��ேறாம். 
 
இைச �வன் சங்கர ் ராஜாவாம், எந்தப் பாட��ம் அவைரக் காேணாம். அ� ேபால்
காெம� �ராக்�ல் வ�ம் �ளாக் பாண்�, �ரி, இமான் இவரக்ளின் ேஜாக்�ற்�
�ைர�ல் உள்ளவரக்ள் மட�்ேம �ரிக்�றாரக்ள்.
 
ெமாத்தத்�ல் இயக்�நர ்  ஹரி தன� ெவற்�ப் பாைத���ந்� சற்�ம் மாறாமல்,
இன்ெனா� ஆக் ஷன் படத்ைதக் ெகா�த்�ள்ளார.் அைத மட�்ம் எ�ரப்ாரத்்� வ�ம்
�ஷா�ன் ர�கரக்�க்� இ� ேபா�ம்; இதற்� ேமல் எ�ரப்ாரத்்�ப் ேபானால்
ஏமாற்றம் தான். 

இந்தப் படத்�க்� நம� ம�ப்ெபண் 1.5 / 5

�ைஜ படத்ைதப் பாரக்்க, �ேழ உள்ள �ங்க்ைக �ளிக் ெசய்ய�ம் 
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