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19� ��றா��	 மைலயக� ேதயிைல� 
ேதா�ட�களி	 ேவைல ெச�ய பி��தானிய�� 
ைக !லியான க�காணிமா$ ஆ&பி��த ேபா' 
தமிழக�தி	 ெத�மாவ�ட�களான த)சா*$ 
+' ேகா�ைட, இராமநாத+ர� மாவ�ட�களி	 
ஏ�ப��ர0த ெகா1� ப)ச�தினா2� அைதவிட  
ெகா1ைமயான சாதிய அட 45ைறகளா2� 
அ	ல	ப�1 வா67 4�, சா7 4� இைடயி	 
ேபாரா� ெகா��80த ம க& ம�தியி	 க��ய சீைம 
கைதைய பர:பினா$க&. அதாவ' க;டமி	லாத 
ேவைல, ைக நிைறய< ச�பள� ஆ= ெகா8 வ >1, 

அ:பி=�, திரா�ைச?� நிைற0த காணி ெசா0த� எ�A 
அவ$க& பர:பிய கைதைய ந�பி ம க& 
5��ய��'  ெகா�1 ஆ&பி� 4� நிைலய�களி� 
5�னா	 வ�ைசயி	 நி�றா$க&. 

 

இைத: ேபாலேவ 1983, 84 கால:ப4தியி	 +ெளா��னத 
அைம:பாள$க=� பி�தள  கன7 எனற ஒ8 
கைதைய தமி6 இைளஞ$க& ம�தியி	 
அவி6�'வி�டா$க&. அதாவ' ஆAமாத� ஆ?த: 
பயி�சி அத�பி� ைககளி	 ஆ= ெகா8 ஆ?த� , 

ஆ?த� வ0தபி� அைன�' ம க=� ஒ�றிைண0' 
ேபாரா�ட�. ேபாரா�ட� 5�0த'� அைனவ8 4� 
சம�'வமான சமத$ம� தமிழ>ழ� எ�ெற	லா� 
இவ$க& ெச�த பிரசார� இைளஞ$க= 4 பி� தள� 
ெச	2� ஆைசைய� D�� அவ$கைள பட4க= காக 
கட�கைரயி	 வ0' கா�தி80' 5��ய� 4�ப� 
ெச�த'. 

 

1983 நவ�ப$ மாத�திலி80' 1984 �ச�ப$ வைர ம�1� 
6000 5த	 8000 இைளஞ$க& வைர இ0த 
அைம:பாள$கள' பி�தள  கனவி	 மய�கி படேகறி 
தமிழக� ெச�றா$க&. இ காலக�ட�தி	 ஒ8 
நாைள 4 4 அ	ல' 5 தடைவக& !ட பட4களி	 
4டாநா�1 கைரகளி	 இ80' இைளஞ$க& தமிழக� 
ெகா�1 ெச	ல:ப�டா$கள. ஒ8 படகி	 25 ேப$ 5த	 
30 ேப$ வைரயி2� சில சமய�களி	 40 ேப$ எ�ற 
கண கி2� ஆ�க& அE:பிைவ க:ப�டா$க&. சில 
சமய�களி	 படகி�4 ஆ�க& 4ைற0த ேபா' 
கட�கைர 4 ேவ� ைக பா$ க வ0த இைளஞ$கைள 

Create a Blog for Free
Over 100,000 people are blogging w/o any 

coding needed. Start Now!  
HubPages.com

Can't find what you need?
Your search is over, get help from Ken 

Rubery Driving School  
thomsonlocal.com/kenruberydrivingsc

Qui êtes-vous ? 

சிவா 
சி�ன:ெபா�  

Afficher mon 

profil complet 

Visitors by Country. 

 
map tracker  

Counter 

 
hits counter free counter 

  

cheap celebrex  

live traffic counter  

வி��தின�க
. 

Recent Visitors

   New Malden , Surrey 

came 

from "sivasinnapodi1955.blog..." 

on %u0B8E%u0BA9%u0BA4%

u0BC1 %u0... 

24COUNTER.COM

   

Page 1 of 6என' பதி7க& -வரலாA� வா6 ைக?�: கா0தி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/16.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

தமி6 நா�1 4: ேபானா	 சினிமா ந�க$கைள: 
பா$ கலா� எ�A ஆைசகா�� ஏமா�றிஅE:பிய 
ச�பவ�க=� உ�1. இ:ப� ஏமா�ற:ப�1 வ0' 
தமிழக பயி�சி 5கா�களி	 மா�1:ப�1 பி� 
த�களி� கைதைய< ெசா	லி அGதவ$க& நிைறய: 
ேப$ உ�1. 

 

உ�ைமயி	 இ0த ஆ&பி�:பாள$க& எ�னதா� 
மா கிச�, ம க& ஜனநாயக� எ�ெற	லா� வா$�ைத 
ஜால�க& ெச�தா2� த�கைள 
5�ேபா 4வாதிகளாக< ெசா	லி  ெகா�டா2� 
ேறாவி� ஏ�பா��� ெபய�	 இ0திய இராIவ� 
வழ�கவி80த ஆ?த:பயி�சிைய அ�:பைடயாக 
ைவ�ேத இ0த ஆ& பி��தைல< ெச�தா$க&. இ�ேக 
4றி:பிட�த க ஒ8 5 கியமான அ�ச�, இ0தியா 
தன' பா$:பனிய நலE 4 அ:பா	 தமிழ>ழ� உ8வாக 
ஒ8ேபா'� அEமதி கா' எ�A ெத�0' ெகா�ேட 
இ0த ஆ&பி��தைல இவ$க& ெச�த'தா�. 

 

அதாவ' இவ$க& இ0த மாெப8� ஆ&பி��தைல 
ெச�த கால�திேலேய இ0தியாவிEைடய 5கJ�ைய 
கிழி 4� வ�க� த0த பாட�ைத?� 
ெவளியி�1வி�டா$க&. (வ�க� த0த பாட� எ�ப' 
இ0தியா வ�காள ேதச�தி� வி1தைல: 
ேபா$ கால�தி	 உதவி ெச�ய<ெச�A, ெச�த 
உப�திர�கைள< சி�த� 4� �	) 

 

மA+ற�தி	 உமாமேகஸவரைன: ெபாA�தவைர, 

+ெளா��� பா$:பணிய Jைளக&, ம க& ?�த�தி� 
மக�தான தளபதி எ�A பிரகடன:ப1�திய அள7 4 
அவ8 4 ஒ�A� மா சிச� ெத�யா'. வ$ க  
4ணா�ச�தி	 !ட மா கிச�தி�4 எதிரான 4�� 
5தலாளி�'வ  4ணா�ச�கேள அவ�ட� மிதமி)சி 
இ80;தன. மா சிச 5லா� Lசிய அவர' ேப<M க=� 
ெகா&ைக� தி�ட�க=� 4�� 5தலாளி�'வ 
தைலைம அ	ல' பா$:பனிய தைலைமக= 4 
இ8 க !�ய ெவA� வா�< சவாட	களாகேவ 
இ80தன. அவைர இய க�தி� தைலவ$ எ�பைத விட 
இய க�தி� இைண:பாள$ எ�A ெசா	வேத 
ெபா8�தமான'.  

 

 

அதாவ' மா சிச� ேபMபவ$க& மா சிச� ேபM�க&, 

ஆ�மீக� ேபMபவ$ ஆ�மீக� ேபM�க&, இ0தியாைவ 
எதி$:பவ$க& எதி8�க&, ஆத�:பவ$க& ஆத�?�க&, 

அரஜாக� +�பவ$க& அரஜாக� +�?�க&, ெகாைல 
ெச�பவ$க& ெகாைல ெச�?�க&, 

ெகா&ைளய�:பவ$க& ெகா&ைளய�?�க& ஆனா	 
எ	ேலா8� +ெளா� எ�ற நாடக  க�பனியி� 
ந�க$களாக இ80' அவரவ$க= 4�ய பா�திர�ைத 
ஒG�45ைற தவறாம	 ெச�?�ப� 
பா$�' ெகா&=� இய 4னராக அதாவ' ஒ8 
சமரசவாதியாகேவ இ80தா$. அ0த< சமரசவாத� எ�ப' 
ஒ8 சீரழி0த த�ைமேய. இ' ஒ8 வி1தைல 
இய க�தி�4 இ8 க 5�யாத ஒ�A� !ட, இ'ேவ 
உமாமெக;வரன'�, +ெளா��ன'� அழி7 4� 

 

Archives du blog 

►  2009 (1)  

▼  2008 (31) 

►  novembre (1)  

▼  septembre (29) 

கா0தி ேதச�தி� மA 
ப க� 29  

கா0தி ேதச�தி� 
மAப க� 28  

கா0தி ேதச�தி� 
மAப க� -27  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 26  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 25  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 24  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 23  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 22  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 21  

கா0திேதச�தி� 
மAப க� 20  

கா0தி ேதச�தி� 
மAப க�-19  

கா0தி ேதச�தி� 
மAப க� 18  

கா0தி ேதச�தி� 
மAப க�-17  

கா0தி ேதச�தி� 
மAப க�16  

கா0தி ேதச�தி� மA 
ப க� 15  

Page 2 of 6என' பதி7க& -வரலாA� வா6 ைக?�: கா0தி ேதச�தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/16.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



அ�:பைட  காரண� எனலா�. 

 

+ெளா��	 ஏ�ப�ட சீரழி7களி2�, 5ர�பா1களி2� 
மிக 5 கியமான'. த�கள' உட	பல� ெகா�1 
ம�றவ$கைள அட கியா�1 பழ க:ப�ட பி�வின8� 
Jைளபல� ெகா�1 ம�றவ$கைள அட கியாள: 
பழ க:ப�ட ஆ&பி� கார$க=� (அைம:பாள$க&) 

இைடயி	 ஏ�ப�ட பல:பO�ைசேய இைத ஒ8 
உ�க�சி: ேபாரா�ட� எ�A ெசா�னா	 அ' 
உ�க�சி: ேபாரா�ட� எ�ற அ$�த�தி�ேக இG கா4�. 

 

+ெளா��� உ�க�சி: ேபாரா�ட�தி� P�திரதா�க& 
எ�A ெசா	ல:ப1� கனவா� எவ8� +ெளா� எ�ற 
ஒ8 தவறான அைம:ைப உ8வா கியதி	 த�க& ப�4 
எ�ன எ�பைத Mயவிம$சன� ெச�ததி	ைல. 

அைர4ைற ைவ�திய� ஒ8வ� அ:பாவி ேநாயாளிைய 
த�Eைடய வள$<சி 4 பலி ெகா1:ப' ேபா	 
இவ$க& அ:பாவி இைளஞ$கைள பி�னா	 இ80' 
D��வி�1 வி�1 தா�க& எ:ேபா'� ந	ல 
பி&ைளக& ேபா	 த�கைளத த�கா�' ெகா�1 எ�� 
இ80' ெகா�டா$க&. 

 

எ:ேபா'� த�க& உட	 பல� ெகா�1 ம�றவ$கைள 
அட கியா�1 பழ க:ப�ட அராஜக: பி�வின$ இ0த 
அ:பாவி இைளஞ$கள' மன 45ற	கைள, 

ேகா� ைககைள இய க விேராத நடவ� ைககளாக: 
பா$�' அவ$கைள  ெகா�A +ைத4ழி 4& அE:பிய 
ேபா' Jைளபல� ெகா�ட பி�வின$ அவ$க& அ0த� 
'$:பா கிய நிைலைய அைடவத�4 தா�க=� 
அவ$கைள அைம:+ 4& ெகா�1வ0தவ$க& எ�ற 
வைகயி	 காரணமாக இ80தவ$க& எ�பைத மைற�' 
தா�க& நட�திய உ�க�சி: ேபாரா�ட�தி� 
அEபவ�களான Mயவிள�பர:ப1�தி Mயலாப� 
ேத� ெகா�டன$. 

 

உ�ைமயி	 இ0த இர�1 ப4தியின8 4மிைடயி	 
நைடெப�ற சJக ஆ=ைமைய ப�4ேபா1வத�கான 
பல:பO�ைசயி	 பலியாகி: ேபானவ$களி	 
ெப8�பாலானவ$க& ஒ1 க:ப�ட சJக�களி2� 
பி�த�கிய மாவ�ட�களிலி80த� வ0த அ:பாவி 
இைளஞ$க& தா�. 

 

+ெளா��� +க6ெப�ற ஓர�த நா1 R 5காமி	 
அ<Mேவலிைய< ேச$0த ஒ8வ$ ைவ�தி80த ஒ8 +திய 
ஜ��ைய காரணமாக ைவ�' அவ8ட� ஒ�றாக 
நா��லி80' பி�தள:பயி�சி 4 வ0த ஆA ேப$ 
+லிகளி� உளவாளிக& எ�ற ேப�	 +ைத4ழி 4& 
அE:ப:ப�ட விடய� எ�ப' மற0'விட !�ய 
ஒ�ற	ல. இ0த அAவ8� ஒ1 க:ப�ட சJக�ைத< 
ேச$0தவ$க& எ�ப'� தவைளகைள?�, பா�+கைள?�, 

4ர�4கைள?� ெகா�A வி)ஞான: ப�ேசாதைன 
ெச�வ' ேபால இ0த ஒ1 க:ப�ட இைளஞ$க& 
+ெளா��� ஜாதிய  கனவா�களி� உ�க�சி: 
ேபாரா�ட ப�ேசாதைனக= 4 பலி கடா 
ஆ க:ப�டா$க& எ�ற அ8வ8 க�த க 
உ�ைமைய?� இ�4 ெசா	லி�தா� ஆக ேவ�1�. 
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