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இ#த இ% வ%ட எ�ைல()� பல உ+�பின�க� 

இைண#தி%#தன�. ப�ைணகளி- ேதைவ அதிகமாகிற�. 

எம� இய(க உ+�பினராவத0கான 1ைழவாயி� 

ப�ைணக� தா-. அ2)தா- அவ�களி- உ+தி�த-ைம 

ப"சீலி(க�ப��. ேதட�ப�பவ�கேளா, 5(கிய 

உ+�பின�கேளா ெபா�வான ப�ைணகளி� நிர#தரமாக� 

த2)வதி�ைல.

ப�ைண வா!(ைகைய எதி�ெகா�ள 58யாம� ஒ�2கி( 

ெகா�டவ�க� பல�. கா� சா�#த பிரேதச2களி:�, 

விவசாய நில2கைள அ�மி�த ப)திகளி:�, எ#த 

வைகயான ம�தியதர வா!(ைக()�, ப�பி0)� 

உ�படாத தனிைம�ப�ட வசதிய0ற ப�ைணகளி� 

ேபாராட ேவ��� எ-ற உ+திேயா� இ+திவைர 

தா()�பி8()� உ+�பின�கேள இ+தியி� தமிழ;ழ 

வி�தைல� �லிகளி- உ+�பின�களாக< 

இைண��(ெகா�ள�ப�வ�.

80 களி� �லிக� இய(க�தி- அறிய�ப�ட ேபாராளிகளாக� 

திக!#த பல� 1977 களி- இ+தியிலி%#� எ�ேமா� ப�ைணகளிலி%#தவ�க� தா-. ப�ைணகைள நி�வகி()� 

5=� ெபா+��� எ-னிடேம வழ2க�ப�8%#த�. அவ0ைற ஒ=2)ப���வ��, பண வசதிக� )றி�� 

ெசய0ப�வ��, உ+�பின�களி- நல-கைள( கவனி��(ெகா�வ��, என()� பா"ய >ைமயாகவி%#த�. நா- 

ஓ"ட�தி� ஒ% நாளி0) ேம� த2)வேத 58யாத ஒ-றாக அைம#தி%#த�. ப�ைணகளிைடேய பயண� 

ெச@வ�� ஒ=2)ப���வ�� பிரதான பணியாக அைம#த�. பிரபாகர- உ�பட ஏைனய உ+�பின�க
() �திய 

ப�ைண உ+�பின�க� பலைர ெத"யாதி%#த�. எ-னிடேம அைன��� ெதாட��க
� 5ட2கி� ேபாயி%#தன.

5தலி� வ�னியா B#ேதா�ட� ப�ைணC� தவிர �ளிய2)ள�தி0) அ%காைமலயம#தி%#த ப-றி(ெக@�த 

)ள� ப�ைணCேம எ�மிடமி%#தன. பி-னதாக , ��()8யி%��() அ%காைமயி:�ள வ�ளி�ர� எ-ற 

இட�தி� ஒ% ப�ைணைய உ%வா()கிேறா�. இ� தா- எம� D-றாவ� ப�ைண.

இ�ப�ைணCட- ஒ% வ ;�� அைம#தி%#ததா� பல நடவ8(ைகக
() வசதியானதாக அைமC� என 

உ+திெச@கிேறா�. இ2) நில(கடைல பயி�<ெச@ைக(கான நில� இ%#ததா� ப�ைணயி- பராம"��< 

ெசல�க
()� பண�ைத� ெப0+(ெகா�
� வா@� இ%#த�. தவிர, ஆCத2கைள மைற�� ைவ(க�� இ#த 

இட�ைத� ெத"�ெச@வதாக� த;�மானி(கிேறா�. இ#த ேநா(க2க� அைன��()மாக இ#த�ப�ைணைய 25 

ஆயிர� Fபா பண� ெகா���� ெப0+(ெகா�கிேறா�. ப-றி(ெக@த)ள� ப�ைணைய� ேபாலேவ இ#த� 

ப�ைணC� பிரதான வ ;தி() அ%காைமயி� அைம#தி%#த�.

இ��ப�ைண இய2க ஆர�பி�த உடேனேய மா2)ள� ப)தியிலி%#த க�ம� எ-ற இட�தி� ப�ைணைய 

உ%வா()கிேறா� . இ#த�ப�ைணைய நா� விைலெகா��� வா2கவி�ைல. இ� கா���ப)தியி� 

அைம#தி%#த�. 5-னதாக விவசாய� ெச@C� ேநா()ட- இ#த�ப�ைண கா���ப)தியி� தனியா� சிலரா� 

உ%வா(க�ப�8%#த�. அவ�க
()� பராம"()� வசதியீன� காரணமாக அதைன எ�மிட� ஒ�பைட(கிறா�க�.

அHேவைள, ம(க� ம�தியி� வி�தைல இய(க2க
(கான அ2கீகார� உ%வாகியி%#த காலக�ட�. இதனா� 

நா� வி�தைல இய(க� என� ெத"#�ெகா�ேட எ�மிட� இ#த� ப�ைண தர�ப�கிற�.

சிற;மாேவா ஆ�சி(கால�தி� இல2ைகயி� விவசாய� ெபா%ளாதார� 5-னிைல() வ#தி%#த� . 

ெத-னில2ைக இட�சா" அைம��(க
ட- சிறிமாேவா ஏ0ப��திய I��, ேதசிய� ெபா%ளாதார�ைத 

ஊ()வி(க ேவ��� எ-ற தி�ட�ைத 5-ைவ�த�.

அ#த ேவைளயி� 5�ைதய-க��� ப)தியி� பல ப8�த இைளஞ�க
()( ேதா�ட(காணிக� 

வழ2க�ப�கி-றன. இHவா+ ெப0+(ெகா�ள�ப�ட ஒ% காணிைய ஒ%வ� எம() 

வழ2)கிறா�.ஒ�8<>�டானி� அைம#தி%#த இ#த� ேதா�ட(காணி விவசாய� ெச@வத0) ஏ0ற ப)தியாக 

அைம#தி%#த�.

இத- பி-னதாக ம� வ ;தியி:�ள 5%2க- ப)தியி� ஒ% ப�ைணைய உ%வா()கிேறா� . இ��� ஒ% 

ெத"#தவ� Dல� இ#த� ப�ைணைய� ெப0+(ெகா�கிேறா�. இ� கா���ப)தியி� மிக�� பா�கா�பானதாக 

அைம#தி%#த�. இ2) த2)மிட� எ��� இ%(கவி�ைல. ஒ% த�ண;�( கிண+ ம��ேம அைம#தி%#த�. 

நா2க� த2)வத0கான ெகா�8�கைள அைம��(ெகா�கிேறா�.

பி-ன� ப-னாைல எ-ற இட�தி� ஒ% ேகாழி�ப�ைண ஒ-ைற உ%வா()கிேறா�. இ� யா!�பாண�ப)தியி� 

உ%வான 5த� ப�ைண எனலா�.

இ�ேபா� எம� ப�ைணகைள( கிழ() மாகாண� வைர வி"� ப���கிேறா�. ம�ட(கள�பி� மியா- க0)ள� 

ம0+� �லிபா@#த க� எ-ற இர�� இட2களி� எம� ப�ைணக� அைம(க�ப�8%#தன.

தி%ேகாணமைலயி� ப�ைணைய ஏ0ப���வத0கான 5ய0சிக� ேம0ெகா�ள�ப�டன. இைவ 

எ�லாவ0றி0)� பி-ன� இ+தி(கால�தி� தி%ேகாணமைல நக�� ப)தியி� ப8�பக� ேபா-ற ஒ-ைற 

ஏ0ப���கிேறா�. சி+ )8ைச ஒ-ைற அைம�� அ2) நா-) அ�ல� ஐ#� ேப� வ#� ேபசி(ெகா�வத0கான 

ஏ0பா�க� ேம0ெகா�ள�ப�டன.

DL� ப)திகளி� ப�ைணைய உ%வா()வத0கான 5ய0சிக� ேம0ெகா�ள�ப�8%#தா:� இ+திவைர

ப�ைண அைம(க�ப�வத0கான ச#த��ப� எம()( கிைட(கவி�ைல. ஒ�பீ�டளவி� மா2)ள� ப�ைணC� 

ம��ப�ைணC� பா�கா�பான இட2களி� அைம#தி%#தன. ஏைனய ப�ைணகளி� மன உ+தி மி(கவ�களாக 

அைடயாள� காண�ப�பவ�கைள இ#த இ%ப�ைணகளி:� சிறிய இராMவ� பயி0சிக
(காக ெத"�ெச@� 

அைழ�� வ%ேவா�. அ2) சிறிய ரக� ��பாகிகளா� >ட�பழ()ேவா�.

உட0பயி0சியிலி%#� )றிபா���< >�த� வைர பல நடவ8(ைககைள ேம0ெகா�ேவா�.கா���ப)தியி� சன 

நடமா�டம0ற ப)திகளி� அைம#தி%#த இ�ப�ைணக� இ#த நடவ8(ைகக
() வசதியானதாக 

அைம#தி%#த�.
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தவிர ேதவி�ர�தி� ெத-ன� ேதா�ட� ஒ-+ ஒ% வயதான ெப�ணி0)< ெசா#தமாக இ%#த�. அவர� மக- 

Iட இய(க�தி� இைண#தி%#தா�. ர�தின� எ-ற அவர� மக- தமிழ;ழ வி�தைல� �லிகளி� இைண#தி%#தா�. 

இ#த� ெத-ன#ேதா��� எம� இய(க�தி0) வழ2க�பட நா� அதைனC� ஒ% ப�ைணயாக� பாவி(கிேறா�. 

இ#த� ப�ைணகைள ஒ=2)ப����,  நி�வகி()� ெபா+�� எ-னிடேம இ%#த�.

இ#த�ப�ைணகளி� ஏற()ைறய ஐ�ப� ேப�வைர இைண#தி%#தன�. ெபா�வாக அைனவ%ேம ம�தியதரவ�(க 

இைளஞ�களாக இ%#தன�.இவ�களிட� கண() எ=தி வா2)வ� ம��� சிரமமான ேவைல�ப)தியாக என() 

இ%#த��. ம�திய )=( I�ட2களி� நா- கண()கைள< சம��பி�தா:� யா%� அவ0ைற� ெப";தாக� 

ப"சீலி�பதி�ைல. அ#தளவி0) எ�ம�தியி� பரSபர ந�பி(ைக இ%#த�.

ப�ைணகளி� இ%#தவ�கைள� தவிர இேத கால�தி� ெவளிேய இ%#� இய(க�தி0) 5= ேநரமாக ேவைல 

ெச@பவ�க� சிலைரC� இைண��( ெகா�கிேறா�. இவ�க
()� இய(க< ெசய0பா�க
(காக ெவளிேய 

அT�ப�ப�பவ�க
() ஒ% நாைள() ப�� Fபா வ ;த� வழ2க�ப�ட�.

இ� தவிர ப�ைணகளி- உ+�பின�க� ெதாைக, வசதிக� ஆகியவ0ைற( கண(கி� ெகா�� ப�ைணக
(கான 

பண� வழ2க�ப��.

�ைக�பி8()� பழ(க� உ�ளவ�க
() ஒ% நாைள() D-+ சிகர� எ-ற அ8�பைடயி� வழ2க�ப�ட�. இ#த 

ேவைளகளி� வழைமயான ச�ைடகெள�லா� வ#� ஓC� த%ண2க
� உ��. ஒ%வர� சிகர�ைட ம0றவ� 

தி%�வ��, அத0காக ம0றவ�க� 5ைறயி�வ�� ேபா-ற )��பமாக, பரSபர ந�பி(ைகக
டT� 

உ+திCடT� எம� உ+�பின�க� வா!#த கால2கைள நிைன���பா�(கிேற-.

ஒHேவா% ப�ைணகளி:� 5தலி� இைண#� ெகா�ட உ+�பின�கேள ெபா+�பாக இ%#தன�. ப�ைணகளி� 

ேவைல�ப= அதிகமாக என() உதவியாக )மணT� மாதிC� இைண��(ெகா�ள�ப�கி-றன�. நா- 

ம�ட(கள�� ம0+� தி%ேகாணமைல� ப�ைணகளி0) ஒ% தடைவ தா- ெச-+ வ#��ேள-. )மண-,மாதி 
ஆகிேயாேர இவ0றி- ெதாட�பாள�களாக இ%#தன�.

பி0கால�தி� மேனா மாSட%� ம�ட(கள�� தி%ேகாணமைல ேபா-ற இட2க
டனான ெதாட��க
() என() 

உதவியாக< ெசய0ப�டா�. )மண-,மாதி,மேனா மாSட� ஆகிேயா"- உ+தி மி(க உ0சாகமான ெசய0பா�க� 

மற(க58யாதைவ.

ப�ைணகளி� எம()( )றி�தள� வ%மான5� இ%#த�. ஒ�8<>�டனி� ெவ2காய� மிளகா@ ேபா-ற 

பயி�<ெச@ைகக
�,ப-றிெக@த )ள�தி� ெந0ெச@ைகC� ேம0ெகா�ேடா�. இவ0ைற ஒ=2ப���வ��, 

வர� ெசல� கண()கைள� பா���(ெகா�வ�� என இய(க வா!(ைக >ைமயானதாக��, ேவகமானதாக�� ஒ% 

சில வ%ட2க
�ேளேய மாறிவி�ட�.

பிரபாகர- , உமா மேகSவர-, நாகராஜா ேபா-ற ேதட�ப�� உ+�பின�க� ப�ைணக
() ெச-+வ%வதி�ைல 

எ-பதா� அவ�க
() ப�ைண உ+�பின�க
ட- அதிக ெதாட��க� இ%#ததி�ைல. ஒ% )றி�த கால�தி- 

பி-ன� ம�திய )= உ+�பின�க
�, ேதட�ப�கிறவ�க
� ம�� ப�ைணயி� த2கியி%#ேதா�. நா- ஒHெவா% 

ப�ைணக
()� ெச-+வ%வதா� நிர#ததரமான த2)மிட� ஒ-+ இ%#தி�ைல.

உமா மேகSவர- , ெச�ல(கிளி, ராகவ-, நாகராஜா, க+�பி எ-ற நி�மல-, ச0)ணா ேபா-ேறா� ம�� 

ப�ைணயிேலேய த2கியி%�ப�. ெவளிேய ெச-+ ப�ைண()� ேதைவயான ெபா%�கைள வா2கி வ%வத0) 

சி�த�பா (ஞானம); ஆகிேயா� ெசய0ப�டன�. தவிர இ2) இராMவ� பயி0சிக
� ேம0ேகா�ேடா�.

இ#த� ப�ைனயி� ந�பி(ைக)"ய D�த உ+�பின�க
�, ேதட�ப�ேவா%� த2கியி%#தன�. 

5(கியமானவ�க� மா2)ள� ப�ைண()� ம�� ப�ைண()� இைடேய மாறி ெச�வ� 

வழைம. சா#த- கி�� ேபா-ேறா%� மா2)ள�தி� தா- த2கியி%#தன�. மா2)ள� ப�ைண 

இர�டா� க�ட� ெத"�(கான ைமய� ேபா� ெசய0ப�ட�. உதாரணமாக,கி�� இய(க�தி� 

இைண#� D-+ மாத2க� அளவி� ேதவி�ர� ெத-ன#ேதா��� ப�ைணயி� த2கியி%#த 

பி-ன� மா2)ள�தி0) இட� மா0ற�ப�கிறா�. அவ� இய(க�தி0) ஏ0ற உ+தியான 

மேனாவலிைம உைடயவ� என அடயாள� காண�ப�ட பி-ன�, ேமலதிக பயி0சிக
(காக இ2) 

இட� மா0ற�ப�கிறா�.

ேச)ேவரா ம(கேளா� ேதா�டெமா-றி� ேவைல ெச@� ெகா�8%()� ேபாேத ெகா�ல�ப�டாரா� எ-+ ந;�ட 

கால�தி- பி- தா- அறி#� ெகா�கிேறா�. ேபாரா�ட� ெவ0றியைட#த ேதச2களிெல�லா� ெவ)ஜன 

அைம��(க
� I���ப�ைணக
� உ%வா(க�ப�டன. ேபாராளிக� ம(கேளா� இர�டற( கல#தி%#தன�. 

ம(களிலி%#� தனிைம�ப�ட ப�ைணகைள� தா- நா2க� உ%வா(கிேனா�. எ2கி%#� ெதாட2கியி%(கலா� 

எ-ற ஞாேனாதய� உ%வான ேபா� எ�லாேம 58#�வி�8%#த�. இ-ெனா% ேபாரா�ட� எ=#தா� இ#த( 

க0ற�களிலி%#� தவ+கைள கைள#�ெகா�ள வா@����.

இ#த( கால�ப)தியிேலேய உழ� இய#திர� ஒ-ைறC� , விைச� பட) ஒ-ைறC�, கா�, ேமா�டா� ைச(கி� 

ஆகியவ0ைறC� விைலெகா��� வா2கி( ெகா�கிேறா�.

படகி0)� ெபா+�பாக )மர�பா�� , மா�ைதயா�� நியமி(க�ப�கிறா�க�. அவ�க� மீ- பி8� ெதாழி� 

ெச@�ெகா�ேட படைகC� பராம"��( ெகா�கிறா�க�. படைக� பராம"�பத0காக�� மீ- பி8� ெதாழிைல 

ேம0ெகா�ள�� இவ�க� இ%வ%� ப�ைணயிலி%#� ெவளியிட�தி� த2கியி%#தன�.

உழ� இய#திர� ேதவி�ர�திேலேய விவசாய�தி0காக� பய-ப��த�ப�கிற�. ெச�ல(கிளி ஒ% உ0சாகமான 

ேபாராளி, அவ%() உழ�ெதாழி� ைகவ#த கைலயாக இ%#த�. அவ� தா- ேதவி�ர�தி� விவசாய� ெச@வதி� 

த;விரமாக இ%#தவ�. 
ேமா�ட� ைச(கி� யா!�பாண�திேலேய பாவி(க�ப�ட�. எம� ம�திய )= உ+�பினராக இ%#த த2காவிட� 

தா- அ� இ%#த�. அவ� இ#த( கால�ப)தியிேலேய இய(க�திலி%#� ஒ�2கி( ெகா�
� ேபா� அதைன 

எ�மிடேம ஒ�பைட(கிறா�.

த2காைவ� ெதாட�#�, ல�டனிலி%#� வ#� எ�ேமா� இைண#�ெகா�ட வி<>�� இய(க�திலி%#� 

விலகி(ெகா�கிறா�க�. த2கா ஒ�2கி(ெகா�டத0கான )றி�பான எ#த( காரண2க
� ெசா�ல�படவி�ைல. 

ஆர�ப�தி� இய(க��ட- தன� ேவைலகைள( )ைற��(ெகா�டவ�, பி-னதாக 50றாகேவ ெசய0பா8-றி 
விலகிவி�டா�.

வி<>வி0) , உமாமேகSவரTட- பலSத;ன வி�தைல இய(க�தி� பயி0சிெப0ற கால�தி� ஏ0ப�ட 

5ர�பா�க� ெதாட�#தவ�ணேம இ%#த�. இேத ேவைள இ2கிலா#தி� இ%#� சா��S ேபா-ேறா"- 

அரசிய� நடவ8(ைககேளா� ஏ0ப�ட ெதாட��க
� அவைர வில)வத0)� L�8யி%(கலா� என ந�ப�ப�ட�. 

வி<>ைவ ெகாைலெச@ய 50ப�டா:� பி-னதாக அ� நைடெபறவி�ைல.

நா- எம� 5த� ப�ைண(காக உ+�பின�க� வ#� ேச�வா�க� எ-+ �ைகயிரத நிைலய�தி� கா�தி%#� 

இ+தியி� நி�மல- ம��ேம வ#� ேச�#த ேபா� ஏ0ப�ட விர(தி D-+ வ%ட எ�ைல()� மி)#த உ0சாகமாக 

மாறியி%#த�. ஐ�ப�()� ேமலான 5= ேநர உ+�பின�க�. பல"- ஆதர�. உற2)வத0)( Iட ேநரமி-றி 
இய(க�தி- வள�<சி(காக ெசய0ப�ட அைனவர�� அ��பணி��� தியாக2க
� அள�ப"யைவ. வி�தைல எ-+ 

வியாபாரமாக மாறிவி�ட இ-ைறய Wழ� அ�ல நா� வாழ#த கால�! அ� அ��பணி��கேளா� I8ய�.

பிரபாகர-, கலாபதி, ராகவ- )ல�, ெச�ல(கிளி, ச0)ணா, சி�த�பா எ-ற ஞான�, க+�பி எ-ற நி�மல-, 
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ப�8த�, >#தர�, சிறி எ-ற மா�ைதயா கி��, )மர�பா எ-ற )மர-, ச2க�, க�ண- எ-ற சிவேனSவரன, 
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(காக< ெசய0ப�கி-றன�.
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ப>ைமயானைவ. ஒ% )��பமா@ அவ�களி- �யர2கேளா��, மகி!�கேளா��, அவ�கள� ேபாரா�ட
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Posted on 02/19/2010 at 9:25 am 

க�ண- – ேஜாத;Sவர- 

சிவேனSவர- -நிரஞச- அ�ல� கா(கா எ-+ நிைன(கிேற-
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Posted on 02/19/2010 at 2:14 pm 

ப�ட�த"��, வடலியைட�ைப ேச�#த “க�ண- – ேஜாத;Sவர-” – த0ேபாைதய 

ந�லிண(க அைம<சரா� நயவOசகமான 5ைறயி� ெகா�ல�படா�. 

உ�விைல ேச�#த “சிவேனSவர- -நிரஞச- அ�ல� கா(கா” – யாரா� எத0(காக 

ெகா�ல�படா�?

Reply

Posted on 02/19/2010 at 11:57 pm 

உ�விைல ேச�#த “சிவேனSவர- -நிரஞச- அ�ல� கா(கா” – 

யாரா� எத0(காக ெகா�ல�படா�?

உமாவி- தி%மண� ப0றிய மா0+ க%�தினா� “கா(கா ” 

�ள�8னாேலேய ெகா�ல�ப�டா�.
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Posted on 02/20/2010 at 5:07 am 

அ�ப8ெய-ன மா0+( க%��? உமா 

வி%�பின ெப�ைண�தாேன தி%மண� 

ெச@தா�? அ��ட- உமாவி0) கா(காவி- 

)��ப� பா�கா�� ச�ப#தமான உதவிக� 

பல ெச@தி%#த�. கா(காைவ ச2கிலி “B” 

camp இT� ைவ�� ெகாYரமாக ெகா-ற� 

எ-+ ேக�வி. ஆர�ப�தி� �லியி� 

உ�ெகாைலக� பி-ப)தியி� �ள�8�.

Reply

Posted on 02/20/2010 at 8:37 am 

”ஆர�ப�தி� �லியி� 

உ�ெகாைலக� 

பி-ப)தியி� �ள�8�.”

Posted on 02/20/2010 at 10:10 am 
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இள08மர�

�லியி- தைலவ�தாேன 

�ள��()� தைலைம 

தா2கினா�. ஆனா� உ� 

ெகாைலகளினா� �லி 
இராMவ Zதியி� ெப"ய 
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எ-ன மா0+( க%�தா� ெகா�ல� ப�டா� 

எ-+ நி2க� ெசா�லவி�ைலேய?
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தி%மண� இ�ேபா 

அவசர� இ�ைல 

5காமி� இ%()� 

ேதாழ�க� ேசா�#� 

ேபாவா�க� எ-ப� 

“கா(கா” வி- 

வாதமாக�� உமாைவ 

எதி��� ேபசியைத 

வர�� வாதமாக 

க#தசாமி ைவ�� ஈ0றி� 

க#தசாமி- கா(கா ஈேகா 

பிர<சைனயாக 

உ%ெவ��� ஈ0றி� 

கா(கா 

ெகா�ல�ப�டதாக�� 

அவைர ேத8 வ#த 

உறவின� ஒ%வ%� 

ெகா�ல�ப�ேடா அ-றி 
மிர�ட��ப�டதாக 

அறி#ேத-.

Posted on 02/23/2010 at 10:56 pm 

சிவேனSவரனி- 

சேகாதரன 

வி(கிேனSவர- என 

நிைன(கிேற- . 

ெகா�ல�ப�டா� . 

அ��ட- அகில- 

எ-றவ%� 

ெகா�ல�ப�டா� . 

இ�ப8யாக உ�விைல 

சா�#� 4 ேப"0) ேம� 

உ� ெகாைல . 

அ<>ேவலியி� ஒ% ஆ+ 

ேப� B கா�பி� . 

ரா[ேமாக- எ-ற 

மாணHரைம�� 

தைலவ- , தி%மைல 

ெச�வ-, அகில- பி-� 

ெம-8S )=வா� 

சவக<ேச"�பயி0சியி� 

ெகா�ல�ப�ட இைளஞ� 

இ%வ� , அவ�கைள( 

ெகா-ற யமாகா 

எ-றவைனC� அவன� 

I�டாளிையC� 

ெகா-ற ெம-8S )= , 

இ�ப8யா( 50 – 100 உ� 

ெகாைல �ெளா�8� 

நட#தி%(கிற�. இவ�க� 

இவ0ைர D8 மைற�ேத 

அரசிய� ெச@கிறா�க� . 

ம0ரவ�க� கண(ைக( 

I�8< ெசா�லிC� 

அ�சிய� ெச@கிறா�க� . 

ஏ- இவ�களி- 

ெபய�கைள ெவளியிட 

58யா� .உ�ைமயா- 
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Velavan

மணிய�

விபர�ைத ஏ- 

பிெளா�8� 

இ%#தH�களா� 

ெவளியிட 58யா� – 

ெபய%ட-.

Posted on 02/24/2010 at 9:01 am 

வி(ேனSவர- ெகாைல 

ச�ப#தமான 

உ�ைமயான 

விபர2கைள எHவள� 

5ய-+� எ2களா� 

ெபற58யவி�ைல.கா(கா 

ெகாைலெச@ய�ப�வத0)� 

)0ற�சா��வத0)� 

�ர�சிகர ஈழ வி�தைல( 

கழக தைலைம 

உ+�பினா;க� 

உறவினா;’களாக 

இ%#தைம 

ெகாைலகாரா;க
() 

ஏ�வாக இ%#த� 

எ-பேத உ�ைம.

Posted on 02/27/2010 at 4:50 pm 

இள�)மராேன 

எ�ப�களி� ம0ற 

இய(க2களி:� பா�(க 

�ேலா�8லதா- Iட 

உ�ெகாைலக�, 

I�தலான ெகாைலக� 

பிைழகைள >�8( 

கா�8னைவய, 

நியாய�ைத தி%�பி 
ேக�டைவைய, 

விம�சன� ெச@தைவய, 

I�தலா ெகாைல 

ெச@ய�ப�டைவ ப8<ச 

ெப8ய
�, அரசிய� 

ெத"#��வய:�, 

விம�சன� ைவ�த 

பைழய உ+�பின%�. 

உமா பைழய 

5ர�பா8னா� 

வி<>ைவC� கட�தி 
ைவ��, வி<> த�பினதா 

அறி#த�.

உ�ைமக� 

உற2)வதி�ைல எ�� 

ெசா�றைவ �ேலா�கார� 

இனி எல(\- 

கால�திலா� வா() 

ேக�) 5- ம(க� 

ம�தியி� ெச�ேல(ேக 

�ெளா�8� காணாம� 

ேபானைவ() எ-ன 

நட#தெத�� விபர� 

ைவ�பினேமா? 

ஆனா இ#த உ�ெகாைல 

ெச@தைவ, அெவ�ைட 

க��� காணா� வா� 

பி8�� இ%#த I�ட� 

இ�ப�� ெவளிநா�களில 

ச#ேதாஷமா தா2க
� 

ஒ% மTஷ� எ�� 

தி"யின�. இைவயா� 

எ�லாைரC� 

அ�பல�ப���ேவT�. 

எ�லா%� உ2க
() 

தி"#த விஷய2கைள 

ேசக"�� 

ெவளியி�2க�. 

அ�ப8ெய-றா:� 

அ�களி�ைட ஆ�மா 

சா#திய8C�.
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மணிய�

இள08மர�

அயலவ�

mamani

மணிய�

எதி)�

soorya

Posted on 02/27/2010 at 4:58 pm 

mamani, �லிC� �ெளா��� (உமா�� 

பிரபா��) உைடOச�()� உ�மிளாதாேன 

காரண�. பிரபா�� 5�லிைவ(கால 

ம�ைடய�ேபா�ட�()� கலியாண� 

க�8ன�தாேன காரண�. ஒ% உயி� வாழ 

ஆைச.

ஆனா உ2க வாத5� ச" 

�லியி- தைலவ�தாேன �ள��()� 

தைலைம தா2கினா�. ஆனா� உ� 

ெகாைலகளினா� �லி இராMவ Zதியி� 

ெப"ய பாதி�பைடயவி�ைல ஆனா� �ள� 

அழி#ேத ேபான�.

Reply  

Posted on 02/23/2010 at 10:59 pm 

ப�ட�த"��, வடலியைட�ைப ேச�#த “க�ண- – ேஜாத;Sவர-” – த0ேபாைதய 

ந�லிண(க அைம<சரா� நயவOசகமான 5ைறயி� ெகா�ல�படா�. -

வா>தவாவா�� ேவ% பல%�

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 10:05 am 

ஆர�பகால உ+�பின�களி� இ%ப� வ ;த�தி0() ேமேலாேனா� இய(க2 களாேலேய 

ெகா�ல�ப���ளன� ேபா� ெத"கி-ற�.மேனாமாSட�,)மண-,கா(கா கா�தா- என 

அைழ(க�ப�� ேஜாத;Sவர-,மா�ைதயா,ெந�ேபாலிய-,உமாமேகSவர-,ச#ததியா�,ஒபேரா@ 

ேதவ-,ெரலிெஜக-,சிறிசபார�தின�,ப�மனாபா,க�ண- எ-ற ேஜாதிSவர-,டானிய�,>#தர� 

இைவ எம() ெத"#த சில�. ெத"யாம� எ�தைனேப�?.ெகா�ல�பட ேவ�8யவ� ப�8யலி� 

இ%#தவ�க� எ�தைன ேப�?விபர� ெத"#தவ�க� ெவளியி�2க�.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 12:11 am 

மேனாமாSட� –? 

, 

)மண- — ? , கா(கா கா�தா- — இ

ராMவ� , மா�ைதயா — �லி , ெந�ேபாலிய- — ? , உமாமேகSவர- — �ள�
(ேறா) ,ச#ததியா� –�ள� , ஒபேரா@ ேதவ- — �லி , ெரலிெஜக- — �லி , 
சிறிசபார�தின� — �லி , ப�மனாபா — �லி ,க�ண- எ-ற ேஜாதிSவர- — �லி , 
டானிய� — ? , >#தர� -�லி

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 5:17 am 

ச#ததியாைரC� ச2கிலிதா- ேபா�ட�, இத0() 

உட-தயாயி%-தைவ இ�ப�� ல�டனி:� கனடாவி:� 

இ%(கின�, ச#ததிேயாைட ேச�� எ�தைனேயா ப8�த இள� 

ெப8ய� அரசிய� ேபசினதி0) ெகா�ல�ப�ட அநியாய 

ெகாைலக�.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 4:47 pm 

ச#ததியாரா� ெகா�ல�ப�டதாக 

ெசா�ல�ப�� இைற,உமா 

)மா�க
மி%(கிறா�க�.

வி�தைல� ேபாராளிகளாக 

வா�(க�ப�வத0கான வா@���தா- 

இ%(கவி�ைலேய.

கசா��( கைட(காராகவ�லவா 

வள��ெத�(க�ப�டா�க�.

Reply  

Posted on 02/21/2010 at 11:16 pm 

எதி���( கைத�தா� 

ெகாைல! அ�ப8எ-றா� 

எ�ப8 
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மணிய�

இள08மர�

இள08மர�

sukran

எதி)�

இய(க�ேபாராளிக� 

தம� அறிைவ 

வள���(ெகா�டா�க�?

Posted on 02/20/2010 at 6:03 am 

�ேலா�8T�
� ேறா இ%#தேதா?

Reply  

Posted on 02/23/2010 at 11:09 pm 

மேனாமாSட� – 

,

கா(கா (சிவேனSவர-) �ள� 

கா�தா- (கி%Sண)மா�) – �ள� பி"#த ெபா=� �லிகளா� 

இராMவ��() கா�8( ெகா�(க��டா� , ஆதார� இ�ைல . 

ஐய� ெத"#தா� எ=�2க�

ராMவ� , மா�ைதயா — �லி , ெந�ேபாலிய- — ? , 

உமாமேகSவர- — �ள�(ேறா) ,ச#ததியா� –�ள� , ஒபேரா@ 

ேதவ- — �லி , ெரலிெஜக- — �லி , சிறிசபார�தின� — �லி , 
ப�மனாபா — �லி ,க�ண- எ-ற ேஜாதிSவர- — �லி , 
டானிய� — ? , >#தர� -�லி 
இைற,உமா – �ள�

Reply  

Posted on 02/23/2010 at 11:10 pm 

மேனாமாSட� – ெரேலாவி� இ%#� 

ஒ�2கி இ%#த ெபா=� �லிகளா� 

ெகா�ல�ப�டா�

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 11:56 am 

“ உற2)வத0)( Iட ேநரமி-றி இய(க�தி- வள�<சி(காக ெசய0ப�ட அைனவர�� அ��பணி��� 

தியாக2க
� அள�ப"யைவ. வி�தைல எ-+ வியாபாரமாக மாறிவி�ட இ-ைறய Wழ� அ�ல நா� 

வாழ#த கால�! அ� அ��பணி��கேளா� I8ய�.” 

ஐய� அவ�கேள தியாக2க� அைன��� அள�ப"யைவேய.ஐ�ப� ேபாராளிக� அ��பணி�ேபா� 

இ%#த கால�. பி-ன� ஆயிர� ேபாராளிக� அ�ப8 மாறியி%#தா�க�.உ2க� ஒ�பீ� ேபாராளிகைள 

ெகா<ைச�ப���கிற�.உற^வத0) ேநரமி�லாம� உ�ண ேநரமி�லாம� 5= அ��பணி�ேபா� 

ஆயிர�ேப� இ%#தி%(கிறா�க�.உயிைர ெகா��தி%(கிறா�க�. 

வி�தைலைய வியபாரமாகக%�பவ�க� எ�ணி(ைக இ�ேபா�� அ�ேபா�� ஒ-+தா-. 

25/50தியாகிக
� அ��பணி�பானவ�க
� ேந0+வைர இ%#தி%(கிறா�க�.அவ�களா�தா- ந;2க� 

ெதாட(கிைவ�த ெந%�� இ-+வைர எ"ய 58#த�.அவ�களா� பதி� ெசா�ல58யா� 

ஏென-றா� உ�ைமயான அ���ணி�� உ�ளவ�க� உயிேரா8�ைல.வரலா0ைற எ=�2க� 

ஒ�பி�வ�� ெபா�ைம�ப���வ�� த�(கZதியாக�� இ2) தவறாகிற�. எென-றா� அ� 

இ-ைறய  Wழல�ல ந;2க� வா!#த கால�. 

உ2க� கால��() ஓரள� ஒ���ேபாவ� �லனா@��ேபாராளிகள�� ெர(கி ேபாராளிகளி- 

வா!��தா-. சம�(கள�� தியாக2க� அ��பணி��க� ச"த2க� ஏராள�. 

ேவ�டாேம இ�ப8 பி-ன� இ#த ச"த5� ஒ% வியாபாரமாகிவி��.   

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 1:17 pm 

அ@யேர! 

“ஒ%வர� சிகர�ைட ம0றவ� தி%�வ��, அத0காக ம0றவ�க� 5ைறயி�வ�� ேபா-ற 

)��பமாக, பரSபர ந�பி(ைகக
டT� உ+திCடT� எம� உ+�பின�க� வா!#த கால2கைள 

நிைன���பா�(கிேற-.”………

“இவ�கேளாெட�லா� என� ேதாழைமC�ள இனிய நிைன�க� எ-+� ப>ைமயானைவ. ஒ% 

)��பமா@ அவ�களி- �யர2கேளா��, மகி!�கேளா��, அவ�கள� ேபாரா�ட வா!(ைகேயா� 

இழ�பத0) எம� உயிைர� தவிர ஏ�மி-றி கல#தி%#த கால2கேளா� என� என� நிைன� 

நர��க� ேவ�வி��� பட�#��ள�.”

இ#த வ"க� வரலா0றி- வள�<சி� ப8(க��க�.ஒ% 5தி�<சியி- மனெவளி�பா�.இHவாறான 

சி#தைனக� இ-+ இ%�ேபா%() பிற(காதா?

ம+ப8C� என� ேக�விக�. 

உ+�பின�க� எHவா+ ேச�(க�ப�டா�க�? ேச%வத0கான அ8�பைட� தகைமக� எ-ன? ஆ� 

பி8காரராக யாராவ� ெசய0ப�டா�கள? ப�ைணகளி%#� ஏதாவ� வ%மான� வ#ததா? 

I�டணியினரா� எ�தைகய ப2) இதி� வழ2க�ப�ட�? 

இ#த இய(க வள�<சியி� )றி�பி�ட ப�கைலகழக 5�D��திகளி-(சிவ)மா�,தனி, ேக.பி.) 
ப2களி�� எ-ன?
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Naren

Allaveddy Sri

thurai

Naren

அயலவ�

Allaveddy Sri

soorya

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 4:17 pm 

////வி�தைல எ-+ வியாபாரமாக மாறிவி�ட இ-ைறய Wழ� அ�ல நா� வாழ#த கால�! அ� 

அ��பணி��கேளா� I8ய�.//// இ#த வ"க� எ-ைனC� 

கSட�ப��தி< ெச�கி-றன. ஆர�பகால2களி� வி�தைல��லிக� அைம�ைப அHவள� ெப"ய 

அ��பணி��(களா� க�8யைம(கப�ட� அ� பி-ன� வியாபார< 

ச#ைதயாக மாறிய�ம�லால� எ�மா� Sதாபி(க�ப�ட அ#த அைம�பிT� �திதாக 

1ைள#தவ�களா� நா� வில(கி( ெகா�ள ேந"�கி-ற�. நா� விலகிய�� . 

அ#த அைம�� பிைழயான பாைத()� ெகா�� ெச�ல�பட�. அத- விைள�கேள நா� கைடசியி� 

அTபவ�தி%(கி-ேறா�. த2க� ஆத2க� �"கி-ற� ஐயேர!! 

இ2) ேதா�டா- ெவ8)�� எ-ற ெபய"� இய(க�தி� இ%#� ெகா�ைளய8�த I�ட�தின� சில� 

வ#� தா2க� எ�லா� எ-ப� ேபா� ப#தா(கா�8( 

ெகா�8%(கி-றன� எனேவ அவ�க
() இ-T� உைற(கி-றமாதி" ெசா�:2க�. நாசமா@ 

ேபாவாTக� வ-னி<சன2கைளேய ெகா��ேபா@ சா(கா�8�ேபா�� இ�ப�� வ ;ர( கைதேபசி( 

ெகா�8%(கி-றா�க� அ��� தா2க� >�தமான 22 கர� த2கமா�.

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 6:45 pm 

நேர-, ஆர�பகால உ+�பின� >விS )ல� தைலவ� வ ;ரமரண� 

அைட#�வி�டா� எ-பைத ம(க
() ெத"யப��தM�,ம(களிட� 

ேபாரா�ட�தி0காக வா2கிய�ண�ைத தி%�பி(ெகா�(கேவM� எ-+ 

ேகா"(ைக ைவ�தாரா� ேச��(கிழிய ைநய��ைட(க�ப�டா�. தைலவ� 

வ ;ரமரணமட#�வி�டா� என ேக. பி அறி(ைக வி�டா�. 

ைக�ெச@ய�ப�டா�.யாரா�? எத0காக? 

தைலவ� இ%(கிறா%2ேகா. இ%(கிற ெசா��� நம(ேக இனிேம� வWலி(கிற 

ெசா���நம(ேக எ-+ வி�தைல ேபாரா�ட�ைத வியாபாரமா(கிய ேவ…………. 

வ�……………………….

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 8:11 pm 

இ� நாTமறி#த உ�ைம. வியாபார� இ-T� ெதாட%� கைத

�ைர

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 6:26 am 

அளெவ�8 சிறிய�ைண! >விS )ல� அவ�க� தைலவ� 

பிரபாகர- இற#�ேபானா� எ-+ அறி(ைகவி�� 

ைநய�ைட(கப�� ேச��( கிளி(க�ப�டா� எனந;2க� 

அறி(ைக வி�வ� ஒ% ப(க�ேத இ%(க���. 5தலி� ந;2க� 

எ-ன ெசா�லவாற;2க� எ-பைத ெதளிவா@ ெசா�:2ேகா?.. 

தைலவ� இ%(கிறாரா? 

இ�ைலயா?.. ச" இ%(கிறா� எ-ேற ைவ��( ெகா�
ேவா�. 

ஏ- அவ�இ%(கிறா� எ-+ ஒ% ேக�வி வ%ம�லவா? அவ� 

இ%#� எ-ன�ைத இனிெச@ய�ேபாறா� எ-+ இ-Tெமா% 

ேகளிவி வ%ம�லவா?.. அைத விட அவ�இனிC� 

இ%(கேவ��மா?.. எ-+� ேக�கலா� அ�லவா?…

ஒ%ேவைள அவ�உயி%ட- இ%#தா�?.. ெவளிேய வர�தாேன 

ேவ���. ஆனா� எ�ேபா வ%வா�எ-+ யாராவ� 

ெசா�:வா�களா? க�8�பா( அவ� வ%வா� 

எ-பத0)யாராவ� உ�தரவாத� தர58Cமா?.. ஒ%ேவைள 

அவ� வராமேலேபா@வி�டா�?… அ��� தமிழ;ழ(கன� ேபா� 

க0பைனயாகாதா?.. பிரபாகரனி- 

ஒ% பிறவிேய ேபா�� சாமி. இனிC� ம+பிறவி ேவ�டா�. 

மனிசைர நி�மதியாகஇ%(க வி�2ேகா?..

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 8:50 am 

“யாைன இ%#தா:� ஆயிர� ெபா- 

இற#தா:� ஆயிர� ெபா-”

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 11:09 am 

வியாபார�ைத ெதாட�#� நட�தேவM� 

எ-றா� தைலவ� இ%(கிறா� எ-+தாேன 

ெசா�லேவ���.

Reply  

Posted on 02/21/2010 at 11:27 pm 
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sukran

ந6கீர�

தைலவ� வ#தா ேபா��� த�
2ேகா? 

தமிழ;ழ� கன� அ�ல, தமிழ"- தாயக� 

அ�. அ8ைம�ப��( கிட()� தமிழ"- 

தாயகமா� தமிழ;ழ�ைத மீ�க இ�வைர 

நட#தைத�தா- இ2) வாசி(கிேறா�.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 3:35 am 

வி�தைலயி- ெபயரா� ெகாைலC� ெச@� ம0றவ�கைள(ெகா�ல(ெகா��� 

வி�� த- வா!(ைகைய த�பைவ��((ெகா�� ெவளினா�களி� வா!பவ�க� 

தா2க� D�8ய ெந%�பி� ம0றவ�கைள வி!ஹ ைவ�� வி�� த�பி 
வ#�வி�� த�பிலிகைத ேப>கிறவ�கைள எ#த ரக�தி� ேச��ப�?வி�தலயி- 

ெபயரா� இர�� வியாபார2க� �ல�ெபய� ேதச2களி� இர�� வியாபார2க� .. 

�லி எதி��� , �லி ஆதர�. இதி� ஈ�ப�பவ�களி�  ெகா�ைள இலாப� இ�ேபா� 

�லிஎதி���(). 

இதி� இ!#�ேபானவ�க� தமிழ;ழ கனேவா� மரணி���ேபானவ�க�. �லிக� 

30000 இ� தவிர அர�பகால2களி� மரணி�த/ெகா�ல�ப�ட ம0ைறய ேபாராளிக� 

ம(க�.இதி:� த2க� ெகா�ைககைள ச�ைடைய மா0+வ�ேபால இ#த 

உயி�விைளய�8� மா0றிவி�� இைடயி� வி��< ெச-றவ�கள�பி-ப0றி 
த2க� உயி�கைள கா�ெகா��தவ�கைள   எ-ன�ைத ெசா�ல 

தலைமதா2)�  இய���ளவ�க� ஒ% I�ட�ைதேய ஒ%வழியி� ெச:�தி 
அத- ெபய�ர� ெகாைலகைளC� ெச@� பலிெகா��� பி-ன� தா- ம��� 

த�பிவி�� தா- விலகிய பி-ன� அவ�க� தவ+  எ-+ ெசா-னா�  அைவ 

ெவ+� ெகாைலகளாகிவி��.நட#த நட(கி-ற ெகாைலக� எ�லாவ0றி:� 

அவ�க� ப2) இ%�பைத உணரேவ���.சDக� ேதச�ப0+ எ-கிற ெபய"� 

ெகாைலக� உலெக2கி:� ஏ0+(ெகா�ள���கிற�. சி2களவ�க
() ஒ% 

�லிைய ெகா�வ� வ ;ர�.ஒ% ெவ�ைள() ஒ% பய2கரவாதி ெகா�ல�ப�டா- 

எ-ப� இனி��.தமிழ;ழ� எ-ற ெபயரா� எதி"ையC� �ெராகிையC� ெகா�வ� 

எ-ப� ஆCத�ேபாரா�ட��ட- ஆர�பமாகிவி�ட�.�ேராக� அைம��() 

ம���ப��த�ப��வி�ட�.அைம��() �ேராக� ெச@தவ�க�, அைம�பி- 

Sதிர�த-ைம() அ<>+�தலானவ�க� ெகா�ல�ப�டா�க�. இ� அைன�� 

இய(கங
()� ெபா�வாக�தா- இ%#த�.தமிழ;ழ இல�சிய�தி- ேப"�தா- 

அைம��(க� உ%வாகின. 

இல�சிய��() வி>வாசமாக அ#த அைம��(க� ெதாட�#� 

இய-ஙவி�ைல.அ#த அைம��(க� தாேம வி>வாசமி�லாத இல�சிய��(காக 

ெகாலC� ெச@� பலிC� ெகா��தா�க�.இைவ ெவ+� 

W!னிைல(ெகாைலகளாகி வி�ட�. அவ�களா� �ேராகிகளா(க�ப�டவ�க� 

நிைல எ-ன.பலி ெகா�(க�ப�டவ�களி- நிைல எ-ன? 

�லிகைள 22 கார� த2க� எ-+ ெசா�வ�� அவ�க� தகர� எ-+ ெசா�வ�� 

இர��� ஒேர மன�பா-ைமயி- இ% ெவளி�பா�க�.�லிக� ஒ% அரசாக 

ெசய0ப�டா�க�.ஓ% நா�ைட உ%வா(கி நா��()�டான சகல 

ெபாறி5ைறகளC� ெகா�8%#தா�க�.மிக ெவ0றிகரமாக வியா�பார5� 

ெச@தா�க�.ேபாரா�ட அைம�� ஒ% அரசைம��பாக இ%#த�. ஓ% ேபாரா�ட 

அைம�ைப வி�� அவ�கள அர> அைம�� எ-ற இ% 5க� 

கா�டெதாட-கியேபாேத உலகி- ேபாரா�ட வரலா+க
()� அட2காத ஒ% �� 

வழியாக அம#� இ� எ�வைர இ�� ெச�:� எ-+ ப�ேவ+ ஊக2கைள 

உ%வா(கிய�.ஆனா� தமிழ;ழ� எ-ற ெகா�ைக() வி>வாசமாக இ+திவைர 

பா�ப�டா�க�.அத0காகேவ மரணி�தா�க�.ெகாைலக� �"#தா�க�.  

ஒ% விசி�திரமான உ�ைம.–எ#த இல�சிய� எ-ற ெபயரா� 

எ-ைன(ெகா-றாேனா அ#த இல�சிய��(காகேவ அவT� இற#�வி�டா- 

 எ-+ அ#த ஆவிக� சா#தியைட#தி%()�. 

எ#த இல�சிய��(காக எ-+ ெசா�லி எ-ைன ெகா-+வி��, 

எ-ைனபலிெய��� வி�� அேத இல�சிய�ைத ைகவி�� –(தனி�ப�ட ஈேகா 

�ர<சிைனக�,)��ப�ர<சிைனக�, ெகா�ைக��ர<சிைனக� ) ெனOசி� 

உரமி�லாத ேந�ைம�திறமி�லாத மனித�களாக ெவளினா�8� உ�கா�#� 

ெகா�� அ#த(கால�தி� ச" இ#த(கால�தி� பிைழ எ-+ 

ேபசி(ெகா�8%�பவ�கைள�பா���  அ#த ஆவிக� சா#தியைட#தி%()மா? 

ஆக()ைற#த� ந;2க� உ%வா(கிய இல�சிய��(காக இற#த அைனவ%()� 

ஒ% ம"யாைத ெகா�2க�.

நேர- ந;2க� ஏ- வில�தின ;�?இல�சிய��(கான அ��பணி�� உ<சமாக 

இ%#தி%#தா� ஒ% பதவி ஒ% அைடயளமாக ஒ% பணியாக 

இ%#தி%()�.தளபதிC� கி<ைசனி� ேவைல()  மாறியி%�பா-  ஈேகா 

இ%#தி%(கா�.இய(க� ேபாரா�ட அைம�பிலி%#� ஒ% அரசாக மாறியத- 

பி-ன� இ#த பதவி�ேபாரா�ட2க� இய�பாக ேபா@வி�ட�.இய(க� சDக�ைத 

�ரதிபலி�த�. 

எ2க� சDக� இய��பாகேவ அ��பணி()� இய�����..எ#த��ைறயானா:� 

அைத அ����ணி�ெபா�தா- 

ெச@கிறா�க�.கா�8ெகா��பதி:�தா-.அதனா�தா- இ#த இர�த(கள"

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 6:44 pm 

ெபா-னமா- யா!.இ#�க�a"யி� ப8()� ேபாேத ப8�பி:� விைளயா�� �ைறகளி:� ஒ% 

அசா�திய வ ;ர- …அவ� இய(க�தி� இைண#�ெகா�ட�� அவர� )��ப�தின� சி2கள 

ஏகாதிப�திய�தா� மிக�� கbட�ப�டா�க� அ#த கால�ப)திகளி� …அவைர�ப0றி ெகாOச� 

விபரமாக எ=�மா+ பணிவ-ேபா� ேக��ெகா�கிேற-.

Page 9 of 14�திய ப�ைணக
� �திய ேபாராளிக
� – ஈழ� ேபாரா�ட�...

27/02/2010http://inioru.com/?p=10744



vaanaram

amman

thamilmaran

Ragu

thurai

sukran

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 8:47 am 

அைனவைரC� ெகா-+ வ ;சிவி�டா�கேள வ-னியி� அ-+. 

உ2க
()� ெத"#தவ�க� ஆ�கிறா�கேள நாடக� இ-+

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 5:23 pm 

yes…sir you are correct..sir!!!!

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 9:23 pm 

பாதக� ெச@பவைர( க�டா� -நா� 

பய2ெகா�ளகIடா� எ-c பாரதி எ� எ�ேலா%()�தா- ெசா�லிC�ளா-.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 12:25 pm 

எம� ேதச�தி� காண�ப�வதாக Iற�ப�� ெப%மளவிலான எ�ெண@ வள� தா- 

அள�(கதிகமான இராMவ ெபா%�ெசல�ட- I8ய, அதி உ�ச வ:�ட- C�த�ைத ெச@கி-ற 

ஊ(க�ைத dல2கா அர>() ெகா��த�. எ#த எ�ெண@ வள� தமிழ%() ஆப�ைத( ெகா��தேதா 

அ#த வளேம சி2களவ%()� ஆப�ைத( ெகா�(க�ேபாகிற�. எ�ெண@ இ%�பதனான தர� 

தவறானா:� அ�ல� அ� ச"யாகிT� அ�பாவி ம(க� எ�ேலா%()� த;2) தா-. தய� ெச@� 

இ2) க%�� I+பவ�க� அவ0றினா� தமிழின�தி0) ஏதாவ� ந-ைம விைளCமா என 

ேயாசிC2க�. �லிக� ஆகாய�தி� இ%#� )தி(கவி�ைல. அவ�கைளC� ம(கேள 

உ%வா(கினா�க�. ம(களிலி%#ேத உ%வானா�க�. அவ�க
� எம� ம(கேள. கா�8( 

ெகா��ேபா%� எம� ம(கேள. எதி"Cட- நி0பவ�க� மன� மாறி தமிழின��ட- ேச%� ேபா� 

வி�தைல நி<சயமா)�. தமிழிேல எ=தி தமிழைன( ெகா�ல �ைண ேபாக(Iடா�. எம() ேந�#த� 

ேபரழி� தா-. ஆனா:� அ#த அழிவிலி%#� ெவளிேய வ#� நம� ச#ததி மகி!ேவா�, பல�ேதா� 

வாழ ேவ���. ய�பானிய ேதச� ேபரழிவிலி%#� ெவளிேய வ#தேத. ய�பானிய ம(க� ம-ன� 

பர�பைரையேய ெதாட�#� நி#தி��( ெகா�8%�பி- ய�பா- 5=ைமயாக அழி#� ேபா@ 

இ%()�. எம� எ=��(க� இன��() ந-ைமயா என ேயாசி�ேபா�.

Reply  

Posted on 02/22/2010 at 11:43 am 

ஈழ�தமிழ� எ-றா� அவ�க=()� எHவள� பி"�க�, பைகைமக� 

இ%(கி-றன. சாதிக�,சமய2க�,,வட(),கிழ(), ேதா�ட(கா�டா�, 

ெகா=���தமிழ�,ெத-னில2ைக�தமிழ� இ�ப8 பல.

வி�தைல, உ%ைம,பிர<சிைன என பா��தா� ஒHெவா%வ"0)� 

ஒHெவா% விதமானைவ. இல2ைக அரசியலி:�, வி��தைல�ேபாரா�ட�தி:� 

ஆதி(க� ெச:�தியவ�க� வட ப)திைய< ேச�#த தமிழ�கேளயா)�.

எனேவ இ�வைர நைடெப0ர� ஆதி(க ேமாக5�ளவ�களி- அரசிய:�, 

ஆCத�ேபாரா�டேம. 

�ைர

Reply  

Posted on 02/22/2010 at 2:12 pm 

ஆதி(க��() எதிரான ேபாரா�ட�.தமிழ�க� பிள� ப�ட 

இன#தா-. அதனா�தா- சி2கள�தைலவ�க� 

தமிழ�க
ைடய ேகா"(ைககள 40 வ%ட2களாக 

ெபா%�ப��தேவயி�ைல.அவ�க
()�ெத"C� எ�ப8 

�"�� ஆ
வ� எ-+ .பி"�8bகாரT� அைத�தா- 

ெச@தா-. பா%2க� க�8 யா! ெந�Oசாைல இ%(கிற�. 

கிழ(கிலி%#� ஒ% ெந�Oசாைல இ�ைல இனிC� 

வரா�.இ#த��"விைனக� உயி�வா!வ� ேப"னவாத�தி- 

ஒ% தி�ட�தி- விைளேவ.வட(கி0)� கிழ(கி0)� இைடயி� 

சி2கள()8ேய0ற2க� எ�லாேம ேப"னவாத�தி- 

Lரேனா(). 

அவ�க� தமிழின� ஒ-+ ேசரா� எ-+ நிைன�தி%#த ேபா� 

தா- ,( இ#தியா Iட �"�தாள நிைன�த�.). �லிக� 

வள�#தா�க�. ஒ% இராMவ�தளபதி ெசா-ன� :எ�ப8 

இ#த(I�ட�திலி%#� இ�ப8 பலமான அைம�ைப 

க�8ெய=�ப 58#த� எ-ப� அதனா� அவைர ஆ<ச�யமாக 

பா�(கிேற- எ-+,. 

ேப"னவாத#தா- தமிழ�கைள ஒ-c ேச��த� அ�தா- 

உ�ைம. 5ர���தனமாக இ%#த ெப"னவாத� இ�ேபா� 

மிக�� த#திரமானதாக மாறியி%(கிற�. பி"�தா
வதி� 

அவ�க� ைகேத�#தவ�களாகிவி�டன�.பி"விைனக� 

அ0+�ேபாவத0) வள2க� சமமாக ப2கிட�பட� அதாவ� 

ெபா%ளாதார வள� தா- ஒ% வழி.வளமான நா� ஒ% தனி 
மனிதTைடய வா!ைவ 5-னி+�தி தி�ட2கைள 

வ)(கிறேபா� சDக  5ர�பா�க� ஒழி(கலா�. 
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maaran

Tikkiri

thamilmaran

கவிதா 

(ேநா)ேவ)

மணிய�

எ�ைம ஆ
� ேப"னவாத� இைவெய�லாவ0ைறC� 

வள�()� 

நா� பி"�� ஆள�ப�கிேறா� எ-ப� ெத"யாமேலேய 

பி"�தாள�ப�வ�தா- �யர�.அத0) �ைர அவ�களி- 

சி#தைன ந�ல உதாரண�. 

Reply  

Posted on 02/23/2010 at 6:04 am 

எம� வி�தைல�ேபார�ட� ஏ- ேதா�வியி� 58#த� எ-ப�ப0றி ஆ@� ெச@வதேத 

சிற#த�.5�லி�நா� வி�ட தவ+கைள பகிர2கமாக ஏ0+(ெகா�
� ப()வ� ந�மிட� 

இ%#தா�தா- நா� தமிழ;ழகனைவ நனவா(க58C�. 5தலி�நா� இனிேமலாவ� க�வியி:� 

ெபா%ளாதார�தி:� வள�<சியைட@ ேவ���.நா� ஒ% ப)�தறி��ள ச5கமாக மாறேவ���.. 

பார��விZஆ(க� வி%�வZ2)த� மாைலஅணிவி�த�. சாம�தியசட2) ரா)கால�ந��ேனர� 

பா�()� பZ(க2கைள 5தலி� கைளயேவ���. காத� தி%மண2கைள ஊ(கிவி(க ேவ���. 

ெவளினா�களி� வாZஉ�நா� 5தலி� இ-Tெமா% பி�ைள அதிகமாக ெபறேவ���. �மிZ 

ஈழ�தி� ஒ% பி�ைளயாவ� ஒHெவா%� த�� எ�(கேவ���. ெவளினா�களி� வாZஉ�நா� 

தனி��வமான இனமாக ேவ+ இன�தவரா� பா�(கப���நிைலைய ஏ0ப�த ேவ���. எ�மின� 

ேவளினா�களி� உய�#தநிைலயில வா!#தா�நா� ேக� காமேல எம() ஒ%நா�ைட 

உ%வா(கி�த%� இ#� உ�கவ�லதி(க�.

Reply  

Posted on 02/25/2010 at 9:41 pm 

“Operation success but patient died”

ெப�த�கேள தமி! கைத()தி�ல அேதாட இ-ெனா�ைட ெப�தா:� அேத 

நிைலதா-. 

ம0ற சDக2க
() 5-னா� தைல )னி#� நி0()� சDக�தா- நா2க�. 

�ல�ெபய� நா�களி� எ�மவ�க� ெச@த ைக2க"ய2கலா�தா- இ#த இழி 
நிைல. 

நா2க�தா- எ� ம(கைள ெகா-ேறா� சி2களவ- அ�ல. எ2க� ேபாரா�ட�தி- 

பி-னைட�()� நா2க�தா- காரண�. நா2க�தா- 5த� )0றவாளிக�. 

தி%#தாத இ#த ம(க� I�ட�ைத ைவ��ெகா�� எ�ப8 வி�தைல அைடவ�, 

விமான நிைலய தா()த:() பி- மிக மிக ேமாசமாக இ%#த சிறில2காவி- 

ெபா%ளாதார நிைலைய L(கி நி+�தியவ�க� யா�. 

தமி! சினிமா உலைக< சா�#த ஒ% சிலைர� தவிர ம0ற யா%ேம எ2க
(காக 

)ர� ெகா�(கவி�ைல. ஆனா� தமி! பட� பா�(க 5�8 அ8()� எ� ம(க� 

I�ட�ைத பா��தாேல �"C� நா2க� எ2ேக நி0கிேறா� எ-+. எ2க� பண�தி� 

ஊதி ெப%�தவ�க� எ� ம(க� வைக ெதாைக இ-றி ெகா�ல�ப��ேபா� எ-ன 

ெச@தா�க� எ-+ எ�ேலா%()� ெத"C�. ம0ற ெமாழி ந8க�களி- 

ச�பள�ைதC� எ� ெமாழி ந8க�களி- ச�பள�ைதC� சன�ெதாைக 

அ8�பைடயி� பா��தாேல �"C� வி�தியாச�.

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 10:28 am 

தமி! ந8க�க� ெமாழி அ�லாத சாதி வழிேய பா�(க�ப�வதா� 

ேவ0c ெமாழி ந8க�க� உ�ெல 1ைழ#� கிைட()� 

இைடெவள ;யி� த�ைம� த(க ைவ(கிறா�க�. பி-ன� 

தமிைழ(க0c,தமிழைர அற;#� ெகா�ட�� தமிழைரேய வ ;� 

�)#� உைத(கிறா�க�.இ�ேவ �ல� ெபய�#� ந�மிட5� 

நட(கிற�.

Reply  

Posted on 02/24/2010 at 11:30 am 

வண(க�

பி-ஊ�ட2களி� சிவேனஸ-(கா(கா) ப0றிC� வி(ேனSவர- ப0றிC� எ=த�ப�டைவகைள� 

ப8�ேத-. அவ�க
() எ-ன நட#த� எ-பைத� ப0றி ேம:� விபர� ெத"#தவ�களிட� விபர� 

அறிய ஆவலா@ உ�ேள-. ெத"#தவ�க� 58யமாயி- எ-ைன� ெதாட�� ெகா�வ ;�கள�லவா. 

அ�ல� பி-e�ட2க� DலமாகேவT� தகவைல� தரலா�. 

Emal: kavithai1@hotmail.com 

- 

கவிதா

Reply  

Posted on 02/24/2010 at 1:43 pm 

ச2கிலியா� கா(கா சி�திரவைத ெச@� ெகா�ள�படேபா� “B” camp ெபா+�ப 

இ%#த 5�ைல�த;� மாவ�ட�ைத ேச#தவ� கனடாவில இ%(கிறா�, இதில 

ச2கிலியி- சில அ#தர2க ம�ம2க� ெவளியி� ெத"யாம� இ%(க கா(கா 

ெகா�ல�ப�ட� எ-+� ேக�வி. இைத� பா��த “B” camp இ%#த ெப8ய� 

>த>வாத;ன� இ�லாம� ேபான��. உமாவி- இ% ப(க� எ�லா%()� 
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Tikkiri

skay

Tikkiri

Tikkiri

meena

Soorya

yogan

Tikkiri

ெத"யா�. >#தர� உயிேராைட இ%#தி%#தா:� அவ%()� இ�தா- 

நட#தி%()�,

Reply  

Posted on 02/25/2010 at 8:37 pm 

என� ஊரான அ<>ேவலியி� பல அ�பாவிகைள ேபா��� த�ளிய �லி அைம�பாள�க� த0ேபா� 

கனடாவி� வசதியாக வா!கிறா�க�. இேத அைம�பாள�க� ெச@த இ-ெனா% ெகா�ைம கா<சலி� 

ப��தி%#த ம0+� சா�பி��(ெகா��� இ%#த TELO உ+பின�கைள L(கி(ெகா�� வ#� 

உயிேரா� ெகா
�தினா�க�. 

TELO அைம�� யாழி� தைட ெச@ய� ப�டைத அ��� EPRLF அைம�ைப< ேச�#த 300 இ0)� 

அதிகமான உ+�பின�க� 5�ைல�த;� வழியாக ம�டகள�� ெச�ல �ற�ப�டவ�க� இைடயி� வழி 
மறி(க�ப�� மா�ைதயா )=வா� இ�லாெதாழி(க� ப�டதாக ேக�வி�ப�ேடா�. உ�ைமயா. 

எ-னிட� சில� பயண� ெசா�லிவி�� ெச-றா�க�. அவ�கைள நா- இ-T� ேத�கிேற-. 

மா�ைதயா�ட- இ%#த பல� த0ேபா� ெவளி நா�களி� உ�ளா�க�. அவ�க� உ�ைமைய 

Iறலாேம.

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 8:46 am 

Former Atchuvely area leader Amuthan is in London ; Nessan in Swiss; Unofficial area leader and 

Matthya’s friend Vicknaraja (Nissanthan) was in Canada now in Malaysia. His deputy Vethamoorthy 

(KKS Cement coporation Chemist) is in Canda (Montreal)

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 11:09 pm 

Kannaady Prem is in Canad.

Reply  

Posted on 02/27/2010 at 2:05 am 

Thanks skay. Sorry for typing mistake. Kannaady is in 

Canada, the Guru to SF, GR & MR. 

Vikkinam was in Canada, few months back. Mathaya 

and Vikkinam were best friends, only for the reason 

why Patkunam was killed as mentioned by Iyer. 

Mathaya used to visit our village for W� இற(க . If 

any innocent person is killed in our village, the 

indication is that Mathaya is there.

Reply  

Posted on 02/27/2010 at 1:18 pm 

how can you escape in that 

time. this indicates you are the 

fraud and murderer.

Posted on 02/26/2010 at 12:42 pm 

இவ�கைளெய�லா� அைடயாள� கா�8 எ-ன பய-? இ#த( ெகாைலகார%() எதிராக 

யாரா�நடப8(ைக எ�(க 58C�? இவ�க� >கேபாக� அTபவி�த� ேபா��, இவ�க� தாமாக 

ெவளிேய வராவி�டா� சா�சிக� ெவளிேய வ#� உ�ைமகைள ெசா�ல ேவ���.

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 6:01 pm 

some one come and write their non sense comments. first think about them selves. 

kidnap,rape ,robbery and killings are the common work for the EPRLF,TELO 

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 11:46 pm 

Thanks Yogan for your comment. Our area Puli leader did all these things. 

They did rape, robbery, kidnap, killings etc, etc. Pl do not justify by telling that 

TELO did, EPRLF did therefore Puli guys entitled to do these things. TELO, 

EPRLF or PLOT area leaders did not do this much disaster to our village. 

Puli area leaders involved in many other illegal activities, unacceptable in any 

human society . They all had illegal affair with married women. Some guys 

married 2, 3 times and ran away with married women. 

Skay has given the details of the area leaders. They must come out and say 

no to my claims and not you Yogan. These leaders involved in Kappam. 

They all left country with Kappam money and having luxury life. 
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Soorya

sathru

Raaman

rathan

Alex Yogaraja

Yogan may be thinking that what I wrote is nonsense. If you are not normal 

person then these matters will be normal to you. Consult your family doctor 

immediately. Yogan, pl ask them how much they got from Tiger Thiyagarajah 

and others. There is a very very long list. I have all the details. One last 

question, tell me why they burned 30 odd guys alive specially from Ampara, 

Trinco and Batti.

Reply  

Posted on 02/27/2010 at 12:33 pm 

Yogan, who is some one writing nonsense? What is 

your response to Tikkiri?

Reply  

Posted on 02/27/2010 at 12:34 pm 

வடமரா�சி() ெபா+�பாக இ%#த தாஸு� 

சில%� யா!�பாண��() அைழ(க�ப�� 

ப�ெகாைல ெச@ய�ப�டன�.யா! 

ைவ�தியசா�யி� ைவ�� எ-+ 

நிைன(கி-ேற-.ெபாபி )c� ெச@த� 

தாஸு() வடமரா�சி�ப)திகளி� ஆதர� 

இ%#த�.ஆதரவான ம(க� 

க�விய2கா���ப)தியி� எதி��� 

ஊ�வல� ஒ-ைற 

நடா�தினா�க�.ஊ�வல�தி� ெச-றவ�க� 

மீ� ஒ% கிரைன� வ ;ச�ப�ட�.ஒ% ைபய- 

அத- மீ� வி=#� 

ப���(ெகா�டா-.ஆனா� அ� 

ெவ8(கவி�ைல. இத- பி-ன� சிறி� 

கால� கழி��தா- ெடேலா அழி(க�ப�ட�. 

அ#த�ப)தியி� ெடேலாவி� இ%#தவ�க� 

பல� த�பி வி�டா�க�.ேம:� 

அ#த(கால�ப)தியி� சபார�தின� ஒ% 

பிரபல ந8ைகைய ைவ�தி%�பதாக 

ெபசி(ெகா�டா�க�.

Reply  

Posted on 02/26/2010 at 11:07 pm 

எ�லா இ@(க2க
()�
� ெகாைல,கட�த�,பாலிய� �-�+�த� அ�ல� 

அட()5ைற , கள� ஆகிய- எ�லா இய(க2க
� ெச@தன .�ள� இய(க� தா- 

தன� இய(க�தி� நட#த உ�ெகாைலகைள ெவளியி� ெகா��வ#த� . 

ஆைகயா� �ெலா� இய(கேம தன� பிைளகைள, உ�ெகாைலகைள ெதளிவாக 

விம�சன� ெச@தா� , பி-� ம0றவ�க
� ெதளிவா( விம�சன� ெச@யலா� . 

இ#த விம�ச-மான� எதி�கால ம(க
() ஒ% சிற#த பாைதயாக அைமC�. 

எம() எனி இள�பத0) எ-ன இ%(கிற� . ேபாரா�ட� 58#� வி�ட�.இனிஒ% 

கட#த கால�ைத ெதளிவா( விம�சி�பத- Dலேம அ��த க�ட�ைத அைடய 

58C� . 

இத0) “இனிஒ%” ஒ% தள�ைத அைம��( ெகா�()� எ-+ ந��கிேறா�. 84 � 

ஆ�� கால� ப)தியி� �ள�ைடேய ெப%��ப)தி ம(க� ந�பியி%#தா�க� . 

�ள� வி�ட தவேற ஏைனய இய(க2கைள தவ+ விட ைவ�த�. எனேவ �ள�ேட 

5தலி� >விம�சன�ைத 5-ைவ(கேவ��� .

ந-றி 
ராம-

Reply  

Posted on 02/27/2010 at 1:16 am 

இ�தா� சகல%()� அறிய�த%வதாவ� பிர<சைன எ-ற�ட- நா�ைடவி�� ஓடாம� ஏ- 

இய(க�தி� ேச�#த;�க�.பி-� அ2) நட()� பிைழகைள ஏ- ேக� காம� வி�f�க�.பி-ன� ஏ- 

சாகாம� த�பி ெவளிநா�80) ஓ8வ#த;�க�.எ2கைள ேபா� 5தேல ஓ8வ#� இ�ேபா� பல 

ேக�விக� ேக� கலா�தாேன?

Reply  

Posted on 02/27/2010 at 4:07 am 

இ2) பல� தமிழ"- பிர<சிைனைய திைச தி%�ப மிக�� பிரய�தன�ப�வ� ெத"கிற�. ந-றி 
உய�#�த உ�ள2க
(). ஈழ�தமிழைர( இன�ப�ெகாைல ெச@த ெப"ய தைலக� இ#தியாவி� 

இ%�பதாக ெசா�கிறா�க� ேதாழ�கேள ெத"Cமா உ2க
(). அ� ெத"ய வரா�. தமிழைர 

5=ைமயாக க%வ+�பேத ேநா(க� ேபா� ெத"கிற�. ந�ல� நட(க���. கா#திC� ��த%� 

ேமேல இ%#� பா���(ெகா��தா- இ%(கிறா�க�.

Reply  
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thurai

Alex Yogaraja

Posted on 02/27/2010 at 10:52 am 

�லியி- ெபயரா� தமிழைர ெகாைலெச@��, ெகா�ைளய8��� வா!#ேதாேர 

அதிக�. 

�ல� ெபய� நா�களி� சி2களவ� தமிழைர ஏமா0+வதாக( Iறி தமிழைர ஏமா0றி 
வா!பHேர அதிக�. 

�லியி-ெபயரா:� ேவ+ வழிகளி:� உலகிைன ஏமா0றிேயா%�, 

அரசா2க��ட-

ேச�#த >யநல� ெகா�டவ�க=�ேம இ-+ இல2ைகயி- 5தg�டாள�க�.

�ைர

Reply

Posted on 02/27/2010 at 12:22 pm 

அைடயாள� ெத"கிற� ேதாழேர.

Reply

Leave a Reply

 Your name (Required) 

 Your e-mail (Your email won't be published) (Required) 

 Your website 

உ2க� க%��(கைள� பதி� ெச@C2க�.. 
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