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பிேரமதாசாைவ� சதி�� வி�� வத பி� ெப�� 
�ைம ஒ�� இற�கியைத� ேபா  இ�த� 
உமாமேக"வர#$%. ெகா&ச$கால� பிர�சிைன 
இ லாம  ெகா)�பி  இ�$கலா� எ�� அவ, 
ந�பினா,. எத.%� பிேரமதாசாவி.% எதிராக த�னிட� 
உதவி ேகா1ய ஐ.ேத.க�சியி� “3தலான” 

பிர3கைர4� சதி�� சமாதான�ப��திவி�டா  
இ�#� நி�மதியாக இ�$கலா� எ�� அவ, 
நிைன�தா,. 
 

அேத சமய� இத 3தலான பிர3க�$%$5ட 67% 
அ ல� ப�ைச� 8லிகைள$ ெகா:� 
உமாமேக"வரன� கைதைய 3;��வி�டா  அத� 
பழி த� மீ� வி)�வி�ேமா எ�� பய� 
வ�வி�ட�. அதாவ� உமாமேக"வர� 
த�ைன�ப.றி பிேரமதாசாவிட� ெசா லியி�தா  
இத� சமய�தி  அவைர$ ெகாைல ெச>வ� அைத 
உ�தி�ப���வேதா� த�ைன அத$ ெகாைலேயா� 
ெந�$கமாக 3;��� ேபா��வி�� எ�� அவ, 
பயதா,. எனேவ உமாமேக"வரைன உடன;யாக 
ெகாைல ெச>வத.%� பதி  த� ப$க� இ�#� 
ெந��கிவர ைவ�� ெகா&ச$ கால� 
பய�ப��திவி�� அ�8ற� ேதைவ�ப�டா  
சத,�ப�ைத பய�ப��தி ெகாைல ெச>� விடலா� 
எ�� அச�$%� ேதா�றிய�. 

 

உமாமேக"வர� அவைர� சதி$க வத ேபா� தன$% 
அவ, ேம  மன"தாப� இ��பதாக அவ, 
கா�;$ெகா?ளவி ைல. உ�க6$ெக�ன 
ஜனாதிபதியி� ேநர; ெதாட,8 கிைட�சா��, எ�கட 
தய7 எனி ேதைவ�படா� தாேன எ��� உமா 
பிேரமாைவ சதி�த விடய� தன$%� ெத14� 
எ�பைத நா�$காக� ெசா�னா,. 
 

உமாமேக"வர#$% உடன;யாக எ�7� ெசா ல� 
ேதா�றவி ைல. ஆனாB� �தாக1��$ ெகா:� 8� 
சிNநிகத�தி.காக பைழய சிேநகித�ைத விட 3;4மா? 
எ�� சமாளி�தா,. தா� பிேரமதாசாைவ� சதி�த 
விடய� அவ�$%� ெத1தி�$கா� எ�� தா� அவ, 
நிைன�தி�தா,. அத.ேக.றப; இ�வ�$%3?ள 
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3ர:பா�ைட பய�ப��த தி�டமி�ேட இவைர� 
சதி$க அவ, வதி�தா,. ஆனா  த.ேபா� 
3தலானவ�� பிேரமதாசா7� ஒ�� 
ேச,�வி�டா,கேளா எ�ற சேதக3� அவ�$% 
வத�. அரசிய வாதிகளி� ேப���, ந�8�, 

பைகைம4� எ�ெற�ைற$%� மாறாம  .நிரதரமாக 
இ��பதி ைல எ�ப� அவ�$%� ெத14�. 

 

ஆனா  அவ, சேதக�ப�ட அள7$% ஒ��� 
நட$கவி ைல. 3தலானவ, ெதாட,� ேபசிய சில 
விடய�க? அவ, இ�ன3� பிேரமதாசா மீ� 
பைனைமேய ெகா:�?ளா, எ�பைத கா�;ய�. 

 

உமா தா� பிேரமதாசாைவ� சதி�� ெவ�� 
ச�பிரதாய�தி.காகேவ தா� எ���, தா� எ�ேபா�� 
அவ, ப$க� தா� எ��� 3தலானவ�$% காதி  D 
�.றிவி�� வதா,.  
 

இத� சதி�8 நடத சில நா�க6$%? பாரா6ம�ற 
ேத,தB$கான அறிவி�8 ெவளி வத�.  

 

அதைன� ெதாட,� ஏ.கனேவ தா� உ�வா$கி 
ைவ�தி�த தி�ட�, யா�8$க? பிரகார� ஜனநாயக 
ம$க? வி�தைல 3�னணி (#P�%) எ�ற தன� 
க�சிைய உமாமேக"வர� சிறில�கா அரசியலைம�8 
விதி$% அைமய பதி7 ெச>� ேத,த  சி�னமாக 
ந�5ர� சி�ன�ைத4� ெத17 ெச>� ெகா:டா,. 
 

ெகா)�8 ெகா?6�பி�; சதி$% அ:ைமயிலி�த 
8ெளா�;ன� ெகா)�8 அBவலக� ;.பி.எ .எ� 
க�சியின� ேத,த  அBவலகமாக மா.ற�ப�ட�. 

3தலி  யாC�பாண�, ம�னா,, ம�ட$கள�8 ஆகிய 
மாவ�ட�களிேலேய ேத,தலி  ேபா�;யி�வ� எ�� 
தG,மானி$க�ப�ட�. ஆனா  பி�8 ம�ட$கள�8 
மாவ�ட�ைத� ேச,தவ,க? இத விவகார�தி  அதிக 
அ$கைற கா�டாததாB� ம�னா, மாவ�ட�தி  
8ெளா�;� இராHவ 3கா�க? உ?ள இட�களி  
ேத,தலி  ேபா�;யி�� அதி  ேதா.�� ேபா>வி�டா  
பி�8 ம$க? த�கைள மதி$கமா�டா,க? எ�ற 
பய�தாB� அத இர:� மாவ�ட�களிB� 
ேபா�;யி�வதி ைல எ�� தG,மானி$க�ப�ட�.  

த.ேபா� யாC�பாண மாவ�ட� தா� எ&சியி�த�. 

அ�% 8ெளா��$ேகா, ;.பி.எ .எ�.இ.ேகா ஆ�க? 
யா�� கிைடயா�. பிர�சிைனைய ெகா�$க ேவ:�� 
எ�பத.காகேவ வசத#$% யாC�பாண மாவ�ட�� 
ஈ.பி.எ .எ�. அைம�பாள, பதவி ெகா�$க�ப�ட�. 

ஆனா  அவ� யாC�பாண� ேபாவதாக� ெசா லி 
வி�� ெகா)�8 வ� தமிC நா��$%� 
ெச��வி�டா�. இ� உமாமேக"வர#$%� ெத14�. 

எனேவ இ�ேபா� அவ, உ:ைமயிேலேய யாC�பாண 
மாவ�ட�தி  ேவ�பாள,களாக நி���வத.%� 
க�சி$% ேசைவ ெச>வத.%� ஆ�கைள� ேதட 
ஆர�பி�தா,.  
 

ெகா)�பிB?ள பல யாC�பாண மாவ�ட பிர3க,கைள 
அHகி இ� ப.றி கைத�தா,. அவ, ேத,த  ேப�ைச 
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எ��த7டேனேய எ லா� பிர3க,க6� ஐேயா த�பி 
ஆைள  
வி�டா  ேபா�� எ�� தைல ெதறி$க ஓ;வி�டா,க?. 

8லிகைள விேராதி��$ ெகா:� ஒ�வ, 5ட 
;.பி.எ .எ� சா,பி  ேத,தலி  நி.க 3�வரவி ைல. 

 

இத� சமய�தி  கரைவ$ கதசாமியின� அறி3க� 
உமாமேக"வர#$% கிைட�த�. அத அறி3க� 5ட 
�வாரசியமான விடய� தா�. 

 

8ெளா�;� மைலயக� ெபா��பாளராக இ�த 
கதிரவ� - ச:3கதாச#ைடய ஆதரவாள,களி  
ஒ�வ,. அவ, மைலயக�திலி�த ச:3கதாசன� 
க�சியி� 8திய ெச�ெகா;� ச�க��ட� 
(ெதாழி.ச�க�) இைண� ேவைல ெச>வத.காக 
ச:3கநாதைன� சதி$க� ெச�ற ேபா� அவ, 
கதிரவனிட� ஒ� ேவ:�ேகா? வி��தா,. 
 

ேதாழ, எ�னிட�தி  ஒ�வ, இ�$கிறா,. 
ஆர�பகால�தி  அவ, மிக ந ல ேதாழ,. எ�கள� 
க�சி நடவ;$ைகக? பலவ.றி  அவ, ப�8ப.றினா,. 
ஆனா  இ�ேபா க�சியின� ெகா?ைக$ேக அவ, 
விேராதமாக ேபா>வி�டா,. இ�ப எ�கட ெகா)�8 
அBவலக�தி  த�கியி�� ெகா:� எ�ர ெபயைர 
ெக�$கிற�$ெக:ேட சில ேவைலகைள� ெச>� 
ெகா:;�$கிறா,. த:ணி அ;$கிற�$காக ஒ� 
நாைள$% ஒ� தர� எ�றாB� ஏமா��ற� அ�7� 
மா$சிச� ேபசி ேதாழ, எ�� ெசா லி ஏமா��ற� 
என$% மகா ேகவலாமாக இ�$%. நா� எ�தைனேயா 
தடைவ ெசா லி� பா�தி�ட� அவ, 
தி�திறதாயி ைல. வB$க�டாயமாக நG 
அBவலக�தி  த�கியி�$க ேவ:டா�. ெவளிேய ேபா 
எ�� ெசா ல என$% மன� வரயி ைல. நG�க? 
அவைர இ�ேகயி�� 5�;$ ெகா:� ேபானா  அத 
எ#$% ெச>யிற ெப1ய உதவியாயி�$%� எ�� 
ேக��$ ெகா:ட�தா� அத ேவ:�ேகா? 

 

கதிரவ� இைத� ெச�� உமாமேக"வரனிட� 
ெத1வி�த ேபா�, ெப1ய சேதாச�ப�ட 
உமாமேக"வர� %;$கிற� எ�ன ெப1ய த�பா. 
ஒKெவா�வ�$%� ஒKெவா� பலவ Gன� இ�$%�. 

நா�க? அவைர பய�ப��தலா�. 5�;$ ெகா:� 
வா�� எ�� ெசா�னா,. 
 

கதிரவன? கரைவயாைர அைழ�� வ� 
உமாமேக"வரைன சதி$க ைவ�த�� ேத,தலி  
ேபா�;யி�� விடய�ைத உமா அவ�$%� ெசா�னா,. 
உடேனேய கரைவயா, என$%� பய� கிைடயா�, 

யாC�பாண�தில நா� நி.கிற� உ�கட க�சியி� 
சா,பி  மைலயக�திB� ேபா�;யிடலா�. என$% 
அ�ேக 25 வ�ட� ெதாட,8 இ�$% எ��� ெசா�னா,. 
 

உமாமேக"வர#$% உடேன அ� ச1 எ��ப�ட�. 

கதிரவனிட� ஆேலாசைன ேக�டா,. அத.% கதிரவ� 
அ�ேக4� நா�க? ேபா�;யிடலா�. ஆனா  
யாC�பாண�ைத� ேச,த நா�க? அ�ைக ேவ�பாளரா 
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நி�றா  ஒ��த�� எ�கள$% ஓ��� ேபாட 
மா�டா�க? எ�றா,. அைத$ ேக�ட உமா, நா�க? ஏ� 
நி$ேகாH�, அ�ேக4?ள ஆ�கைள நி�பா��வ�. நG, 
கரைவ அ�கிைள4� 5�;$ ெகா:� ேபா> உடேன 
ஏ.பா� ெச>4� எ�� கதிரவ#$% உ�தரவி�டா,. 
 

அத�பி� ேத,தலி  நி��த ஆ? பி;$க கதிரவ� 
கரைவயாைர அைழ��$ெகா:� Lவெரலியாவி.% 
தி��பினா,. 
 

Lவெரலியாவி.% ெச�ற அ�ேற, இ�ைற$ேக ஆ? 
ெகா:� வாற� எ�� ெசா லி� 8ற�ப��� ேபான 
கரைவயா,, அ�� மாைல ஹ�ட� ப%தியிலி�� 
வா�டசா�டமான ந��தர வய�$கார, ஒ�வைர 
பி;�� வதா,. 
 

அத ேநர� கதிரவ� வ G�;.% வதி�த மைலயக� 
ேதாழ,க? அத ஆைள� பா,�த�� ஐேயா எ�� 
தைலயி  ைகைவ�தா,க? 

0 commentaires:  

Enregistrer un commentaire  

Publié par siva sinnapodi à 3:40 PM 

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)  

Accueil Message plus récent Message plus ancien 

 

என� பதி�க
 9 

 

என� பதி�க
 8 

 

என� பதி�க
 7 

 

என� பதி�க
 6 

 

என� பதி�க
 5 

Page 4 of 6என� பதி7க? -வரலா�� வாC$ைக4�: காதி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/13.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

என� பதி�க
 4 

 

என� பதி�க
 3 

 

என� பதி�க
 2 

 

என� பதி�க
 1 

 

TSUNAMI PHOTO 2 

Page 5 of 6என� பதி7க? -வரலா�� வாC$ைக4�: காதி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/13.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

TSUNAMI PHOTO 

 

Links 

Google News  

http://www.nitharsanam.com  

http://www.pathivu.com  

http://www.puthinam.com  

http://www.tamilnaatham.com  

http://www.thamizmanam.com/  

http://www.yarl.com  

Page 6 of 6என� பதி7க? -வரலா�� வாC$ைக4�: காதி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/13.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;


