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இ�$ %ள� அைம�பி� தைலவராகவி)*+" 
சி�தா�த� இ) +,*க-*+" இைடேயயான 
ேப./வா��ைதகளி1" சமரச 2ய�சிகளி1" 
ஈ3ப3கி�றா�. பிரபாகர� +,ேவா3 ேபசிவி�3 
எ"ைம� ேத4வ5த சி�தா�த� நா" ஏ� 
பிரபாகர� +,ேவா3 இைண5� ெசய�பட* 
9டா� என ேக�விெய,�%கிறா�. நா" எம� 
ேகா:*ைகக� +றி��* 9$கிேறா". தமிழ;ழ 
வி3தைல� %லிகளி� வழி தவறான� எ�$" 
அ� அழிவி�ேக வழிவ+*+" எ�பைத 
ெதளி�ப3�த 2ைனகிேறா". அவ� அதைன� 
%:5� ெகா<டத�கான எ5த அறி+றிைய=" 
கா�டவி�ைல. அவ� 9றியெத�லா" இர<3 
+,*க-ேம தமி> ஈழ�ைத ேநா*கிேய 
ேபாரா3கிற;�க� பி�ன� ஏ� இைண5� 
ெசய�பட* 9டா� எ�பேத. 

சி�தா��த� ம�3ம�ல எ"ேமா3 இைண� 
+றி��" இண*க�ப�3 +றி��" ேபசியவத�+ 2�வ5த அைன��� தர�பின)" இேத 
வைகயான சி5தைன� ேபா*கிைன� தா� ெகா<4)5தன�. 

இேத ேவைளயி� +ல" சிைறயிலி)5� வி3தைலயாகிறா�. வி3தைலயான ம$தினேம அவ� 
எ"ைம� ேத4வ)கிறா�. எம� பி:ைவ அறி5� விர*தியைட5த அவ� எம� இ) 
ப+தியின)ட?" பல தடைவக� ேப./*களி� ஈ3ப3கிறா�. இத� பி�னதாக ல<டலி)5� 
ராஜா எ�பவ)" எ"மிட" வ)கிறா�. %லிகேளா3 2�னேம ெதாட�பிலி)5த அவ� எம� 
இைணவி�காக ெதாட�5� உைழ*கிறா�. பல தடைவக� பிரபாகர� +,ைவ. 
சா�5ேதாைர=" எ"ைம=" மாறி மாறி. ச5தி*கிறா�. இவ:� 2ய�சியி� பலனாக பைழய 
ம�திய +,ைவ ம$ப4 ஒ�$ 94 பி:வி�கான காரண�ைத விவாதி*க ேவ<3" எ�ற 
24வி�+ வ)கிேறா". 

பி:வி�+ 2�னதாக ம�திய +,வி� நா�+ உ$�பின�க� ம�3ேம அCக" வகி*கிேறா". 

நா�, நாகராஜா, பிரபாகர�, ேபபி /�பிரமணிய" ேபா�ற நா�வ:� நாகராஜா�" நா?" 
%தியபாைத* +,வி� ெசய�ப�3ெகா<4)*க ேபபி /�பிரமணிய" பிரபாகர� சா�5த 
+,ேவா3 இைண5தி)5தா�. 

இ5த ச5தி�%* +றி�� /5தர", க<ண�, நாகராஜா, +மண� உ�பட எம� +,விலி)5த 
அ�தைன உ$�பின�கேளா3" விவாதி*கிேறா". /5தர"இ க<ண� ேபா�ேறா:�+ 
ஆர"ப�தி� ச5தி�% நைடெப$வ� +றி�� 2ர<ப�ட க)��*க� நிலவினா1" இ$தியி� 
ஒ) இண*க�பா�4�+ வ)கிறா�க�. 

இ$தியாக. ச5தி�% நிக," நா� த;�மானி*க�ப3கிற�. ராஜாவி� ஏ�பா�4�ப4 நா?" 
நாகராஜா�" இ)*+" இட�ைத ேநா*கி பிரபாகர?" ேபபி /�பிரமணிய2" வ)கி�றன�. 

யா>�பாண� ப+தியிலி)5த ெதாைல* கிராம" ஒ�றி� ச5தி�% நிக>கிற�. பிரபாகர� 
எ�ேனா3 அதிகமாக� ேபசவி�ைல. சில நிமிடCக� எCகி)� ஆர"பி�ப� எ�ற 
சி5தைனேயாட�தி�+ ந3ேவ ேபச ஆர"பி*கிேறா". நட5� 245த இதய" கன*+" 
நிக>�களிலி)5ேத ேப./*கைள ஆர"பி*கிேறா". 

இ�?" ப/ைம ெகாழி*+" நிைன�களாக நிைற5தி)*+" ஒEெவா) ேபாராளிக-", 

நட5ேத கட5த கா3க-" மைலக-" அ�ேபா�" என� நிைன�களி� ம$ப4 ம$ப4 
வ5�ேபாயின. என*+ ேநெரதி:� பிரபாகர� ேபபி=ட� தயாராக இ)5தா�. 

எ"மி� யா)*+ேம பி:5� ெச�வ� எ�ப�" தனியான +,*களாக. ெசய�பட ேவ<3" 
எ�ப�" அ4�பைட ேநா*கமாக இ)5ததி�ைல. நா" இைண5� ெசய�பட ேவ<3" ஆனா� 
நம� திைசவழி தவறான� எ�பைதேய நா?" நாகராஜா�" ம$ப4 ம$ப4 ேகா4�3* 
கா�4*ெகா<4)5ேதா". 

ேபபி எ�ேபா�" ேபால ெமௗனமாக�தா� இ)5தா�. பிரபாகர� இைட*கிைட +$*கி�3 
ஆ�ேசபைன ெத:வி*கிறா�. விவாதCக� சில நிமிடCக� ந;4*க, 

ேகா:*ைகக� +$*க�ப�3ெகா<ேட வ)கிற�. 

ெசய�+,, ம*களைம�%, ம*க� ேபாரா�ட" எ�பவ�றிலி)5� இைணைவ 
ஏ�ப3��" ேநா*கி� ேகா:*ைககைள +ைற��*ெகா<ேட வ)கிேறா". 

எதி1" இண*க" ஏ�ப�டாகவி�ைல. இ$தியி� நா� ேக�டெத�லா" 
ஒ�ேற ஒ�$தா�. நா" ெகாைலக-*கான /யவிம�சன" ெச��ெகா�ேவா" 
எ�கிேற�. 

இ5த ேவைளயி� தா� 2த� தடைவயாக� பிரபாகரனிட" ைம*க� ப�+ண" ெகாைலக� 
+றி�த என� விம�சன�ைத 2�ைவ*கிேற�. இ�வைரயி� /5தர", +மண� ேபா�ேறா� 
ெகாைல +றி��� ேப/" ேபாெத�லா" ெசய�+, ெத:�ெச�ய�ப�3 ம*க� ேவைலக� 
2�ென3*க�ப3தேல இ�ேபாைத*+ பிரதானமான� எ�$ 9றி அவ�கைள� 
த3�தி)5ேத�. இ�ேபா� நா� பிரபாகரைன ேநா*கி ேநர4யாக அேத ேக�விைய 
2�ைவ*கிேற�. 

ைம*கைல=" ப�+ண�ைத=" ெவ$" பய�தின�" ச5ேதக�தின�" அ4�பைடயி� 
ெகாைலெச�தைத /யவிம�சன அ4�பைடயி� தவ$ எ�$ ஏ�$*ெகா<3 
இய*கேவைலகளி� ெதாட�5� ஈ3ப3ேவா" எ�$ ேகா)கிேற�. 

நா" ஆர"ப�தி� தவறிைழ�தி)*கிேறா" அவ�ைற� தவ$க� எ�$ ஏ�$*ெகா<3 எ�$ 
ஏ�$*ெகா<3 அைம�% ேவைலகளி� இைண5� ெசய�ப3ேவா" எ�ப� ம�3" தா� 
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என� +ைற5தப�ச* ேகா:*ைகயாக அைம5த�. 

தவ$க� ஏ�$*ெகா�ள�ப�டா� உ�ளக ஜனநாயக2" விவாத�தி�கான ெவளி=" 
உ)வா+" என நா?" நாகராஜா�" ந"பியி)5ேதா". இEவாறான ப�2க�த�ைமயி� 
அவசிய�ைத, விவாதCகJடாக 24�கைள ேநா*கி நக)" ேதைவைய அைன�� 
உ$�பின�க-" எதி�பா��தி)5தன�. 

நா� 9றிய அைன�ைத=" அவதானமாக* ேக�3*ெகா<4)5த பிரபாகர�, என� 
ேகா:*ைகைய 2�றாக நிராக:*கிறா�. ேபபி 
/�பிரமணிய2" அதைன ஆேமாதி*கிறா�. 

தா� ப�+ண" ைம*க� ஆகிேயாைர* 
ெகாைலெச�ததி� எ5த� தவ$" இ�ைல. 

இ5த* ெகாைலகைள அ�$" இ�$" 
ச:யான ெசய�பாடாகேவ க)��வதாக� 
பிரபாகர� வாதி3கிறா�. அத�+ ேமேல=" 
ெச�$ ெகாைலக� தவ$ எ�$ தா� 
க)தினா� த�ெகாைலெச��ெகா�ேவ<3" 
எ�$" பிரபாகர� 9$கிறா�. அைவ 
தவறானா� தா� த�ெகாைல ெச��ெகா�ள� 
தயா� எ�கிறா�. 

ைம*க� ெவளிேயறி பா�கா�%� பைடகளிட" 
சி*கி* ெகா<டா� எம*+ ஆப�� ஏ�படலா" 

என* க)தியி)5ேதா". ப�+ண" தனியாக. ெச�$ ெசய�பட வி)"பிய ேபா�" 
இEவாறான மேனாநிைலயிேலேய இ)5தி)*கிேறா". அவ�க� அரசி� உளவாளிகளாகேவா, 

ஆதரவாள�களகேவா, இ�?" கா�4*ெகா3�பாள�களாகேவா இ)5ததி�ைல. 

எ� எEவாறாயி?" தமிழ;ழ வி3தைல� %லிகளி� இராKவ வலிைமைய� பா�கா*க இ5த* 
ெகாைலக� அவசியமான� தா� என� பிரபாகர� 9$கிறா�. 

பிரபாகரனி� இ5த* 9�றான� எம*+ ேப/வத�காக இ)5த அைன�� வழிகைள=" 
L4வி3கிற�. தனிமனித� ப3ெகாைலகைளத தவ$ எ�$ ெத:5த பி�ன)" 
நியாய�ப3��கி�ற ேபா*கான�, இண*க�பா�ைட ேநா*கி நகர24யாத இ*க�டான 
M>நிைலைய உ)வா*கிவி3கிற�. 

ேப/வா��ைத எ5த 24ைவ=" எ�டவி�ைல. பிரபாகர� ேபபி ஆகிேயா� எ"மிட" 2க" 
ெகா3��� ேபசாமேல எ,5� ெச�$வி3கி�றன�. 

+ைற5தப�ச இண*க�தி�+* 9ட 2�வர ம$�த பிரபாகர� +றி�� எம*+ மி+5த 
விர*தி=" ெவ$�%" தா� எN/கிற�. 

எம� அைம�பி� வ)வா�*காக நா�9லிைய=" ேதா�டேவைலகைள=ேம ந"பியி)5த 
��பகரமான Mழலி� பிரபாகர� +,ைவ எதி���*ெகா<3 எ"ேமா4)5த ம�தியதர வ�*க 
இைளஞ�க� தம� நிைல�பா�4� உ$தியாக இ)5தன�. ப�தி:ைக ஊடாக ம*க� ம�தியி� 
ேபாரா�ட�ைத ேநா*கிய சி5ைனைய விைத*க ேவ<3" எ�$" ம*களைம�%*கைள 
உ)வா*க ேவ<3" எ�$" நா" மிக உ$தியான ெகா�ைக�பி4�ேபா4)5ேதா". 

எ� எEவாறாயி?" நா" எம� ேவைலகளி� எ5த�பி�னைடைவ=" ெகா<4)*கவி�ைல. 

%திய பாைத சNசிைக*கான ேவைலகைள ெதாட�கிேறா". தவிர, ச<2கதாசனி� சீன* 
ெகா"RனிG� க�சிைய. சா�5த 2*கிய இள" உ$�பின� ஒ)வைர அKகி அவSடாக 
அரசிய� வ+�%*கைள=" ஒ,C+ ப3��கிேறா". 

தா" சா�5த சLக�தி� வி3தைலைய ேநா*கி அைன�ைத=" �ற5� 2, ேநர 
உ$�பின�களாக இைண5தி)5த பிரபாகர� உ�பட அைன��� ேபாராளிகைள=" ஏதாவ� 
ஒ) +ைற5தப�ச அ4�பைடயிலாவ� ஒ)Cகைம*க ேவ<3" எ�ற உண�வி� தா� நா" 
ேப./*க-*+. ச"ம�த" ெத:வி�தி)5ேதா". 

ேப./*களி� ேதா�வி எம*+ ம�3ம�ல, இண*க�ப�ைட ஏ�பட 2ைன5த 
ஆதரவாள�க-*+" ஏமா�ற�ைத ஏ�ப3�தியி)5த�. 

ஆதரவாள�க� தம� 2ய�சிைய ைகவிடவி�ைல. ல<டனிலி)5� வ5தி)5த ராஜா ம�$" 
+ல" ஆகிேயா� இைண�*கான %திய தி�டCகேளா3 எம� உ$�பின�க� அைனவைர=" 
ச5தி*கி�றன�. பிரபாகர� +,விலி)5த உ$�பின�கைள=" பலதடைவ தனி�தனியாக. 
ச5தி*கி�றன�. இைடவிடாத இவ�களி� 2ய�சியி� பலனாக அைன�� உ$�பின�க-" 
ச5�தி�� உ�ளக வா*ெக3�% ஒ�ைற நிக>�த ேவ<3" எ�$ 24வாகிற�. பிரபாகர�, 

நாகராஜா, ேபபி/�பிரமணிய", நா� அைன�� உ$�பின�கைள=" அைழ�� வா*ெக3�% 
ஒ�ைற நட��வத�கான திகதி=" +றி*க�ப�3வி�ட�. 

(இ�+"வ%"..) 

+றி�%: ேமலதிக ஆவணCக-ட� அ./ Tலாக ெவளிவரவரவி)*+" இ� ெதாட�,இ�?" 
சில பதி�களி� பி�ன� 24�$". அ5த* கால ெவளி*+� க�3ைரயாள� ஐய:� 
ேந�காண� ஒ�ைற ெவளியிட ஆேலாசி���ேளா". இ5த ேந�காணலி� ஒ) ப+தி 
அ./�பதிவா+"  Tலி� பி�னிைண�பி1"  இனிெயா)வி1"  சில நா�களி� பதிய�ப3". 

இனிெயா) வாசக�க�, ஆ�வல�க�, பைட�பாளிக� இ5த ேந�காண1*கான வினா*கைள 
இCேக பி�U�டமாக� பதிவிடலா". 
பாக" 20 பாக" 19 பாக" 18 பாக" 17 பாக"16 பாக"15 பாக"14
பாக"13 பாக"12 பாக"11 பாக"10 பாக"9
பாக"8 பாக"7 பாக"6 பாக"5 பாக"4
பாக"3 பாக"2 பாக"1

58 Comments 

Posted on 07/09/2010 at 8:34 pm  

ஐய� பிரபாகரைன� ப�றி* 9$" ேபா� ஒ) ப*க�தி� உ$தியான 
ேபாராளி=" ம$ப*க�தி� உ$தியான மனித?" ெவளிேய வ)கிறா�க�. நா� 
பிரபாகரனி� ஊைர. ேச�5தவ� எ�பதா� என*+ அவ�களி� உறவின�கைள� 
ெத:=". அவ�க� பிரபாகர� ெம�ைமயான ஒ)வராகேவ 9$வா�க�. 

Reply

ranjini 

Posted on 07/09/2010 at 9:02 pm  

அேயா�தி மMதி இ4�% த;��% ஒ�திைவ�%

மாேவாயிச�தி� பCகளி�% : சமீ� அமீ�

இ5தியாவி� ேயாசைன�ப4 ெசயலா�$" 
தமி>� ேதசிய* 9�டைம�%

வ�னியி� மீ�+4ேயறிய ம*களி� அவல"

ம*க� வ:�பண2" அகதிக-" மகி5த 
+3"ப ஒ�$ 9ட1"

%லிக� மீ� தைடைய ந;*கமா�ேடா" : 
தமிழக அர/

பிரபாகர� தியாகி,�ேராகி - 
வி"பCக-*க�பா� : அஜி� discussed 195 times

நிச�த" கிழி�த ெகாைலக� - ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� : ஐய� (பாக" 
ப��) discussed 165 times

ெரேலா இய*க�தி� இைண=" பிரபாகர� - 
ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� (பாக" 
24): ஐய� discussed 139 times

%லிகளி� தைலவரா+" உமாமேகGவர� : 
ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� (பாக" 
ஏ,) : ஐய� discussed 125 times

சக ேபாராளிக-டனான என� அ?பவ* 
+றி�%க� - ஈழ�ேபாரா�ட�தி� என� 
பதி�க� : ஐய� (பாக" ஒ�ப�) discussed 125 

times

%ர�சி*கான ெம�நிக� ெகாமிசா� : 
சி.சிவேசகர" discussed 125 times

மீ<3" ஒ)Cகிைண=" வி3தைல� 
%லிக�- ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� 
பதி�க� : ஐய� (பாக" 22) discussed 118 times

இ5தியா ப�றிய நம� உைரக� எ�ன ?: 

யத;5திரா discussed 115 times

ெகாைலகைள உ:ைமேகா)" %லிக�– ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� : ஐய� (பாக" 
பதிெனா�$) discussed 108 times

வி,�%ர" ரயி� பாைத தக��% - இ5திய 
உள���ைறயி� தி�டமி�ட சதி! : அஜி� 
discussed 101 times

See all videos 

வி�ைதகா�," இ-� சாமியா�

அரசிய� 

ஆ*கCக� 

இ�ைறய ெச�திக� 

இல*கிய"/சினிமா 

கவிைதக� 

கா�சி 

சி$கைதக� 

�ைட�பானி� +றி�%க�.. 

ேதசிய" +றி�� 

T� விம�சன" 

பிரதான பதி�க� 

ெப<க�தின" 

ேபாராளிக� டய: 

வரலா�$� பதி�க� 

வைகக�

அட/0*ைற1 ச�ட2க3" அரசா2க 
எ%ைமக3"…. : தியா0. (25)

mamani: ெபய:� ஒ�$" கிைடயா� 
ராஜா ச5திர� க)�ைத... 

xxx: எ�லா)" பால� வ+�%� 
பி�ைளக� எ�$ நிைன���... 

xxx: a voter மிக. சிற�பான ஒ) 
ெபாழி�%. 

கான�: ////இ�வைர யா)" ெச�யதா 
உதவிையேய மகி5தா ராஜா... 

a voter: இேதா ந;Cக� ேக�ட இர<3 
வசனCக�: இ5திய�... 

இ-தியாவி� ேயாசைன�ப4 

பி�5�ட2க� 
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ஒ) ப*க�தி� உ$தியான ேபாராளி=" ம$ப*க�தி� உ$தியான மனித?" 
ெவளிேய வ)கிறா�க�. ” 

வ5� 2�ளிவா�காலி� கவி<3 ேபானா�. அ"மணி! ெகாைல ெச�வதி1" 
அழி�பதி1" உ$தியா� இ)5� எ�ேலாைர=" மா�4வி�3 ேபா�வி�டைத 
இ�?மா ந;Cக� %:=வி�ைல. 

Reply

ethayam 

Posted on 07/09/2010 at 11:35 pm  

ethayam 

ந�லா க<3 பி4*கிற;Cக 

ந;Cக ேபசாம ஏதாவ� 

உள���ைறயி� ேசரலா" 

Reply   

rajan 

Posted on 07/10/2010 at 10:30 am  

U r exactly right ranjini. Only genuine people can 

understand his potential. Unfortunately his attempt was 

utter failure. Attempting failure is better than nothing. he 

is great. 

Reply   

Suresh 

Posted on 07/10/2010 at 7:00 pm  

Suresh 

It takes people who are even more genuine to think of the unwanted deaths of 

tens of thousands that could have been spared, if the people were only given 

the option to stay with the LTTE or leave if they so wished. 

The more one talks of the greatness of individuals the more one seems to lose 

sight of the cause and even worse the plight of the people for whose liberation 

struggle was supposed to be. 

I do not think that it is fair to vilify Prabakaran for what was the fault of not just 

the LTTE leadership as a whole and its overseas advisors, but also the narrow 

Tamil nationalists as a whole who isolated the Tamil people from all other 

people struggling for justce. 

Reply   

Garammasala 

Posted on 07/11/2010 at 6:42 am  

@ Garammasala 

yup. 

thanks for ur comment. I never said whatever LTTE did 

was right. Every 1 made mistake. They also made a lot. 

but they lose their life 4 us is their greatness. I respect 

that attitude becz they had 1 aim, no alternative. I also 

lose sum f my relations during those days. very sad to 

remember those days. I dislike some f us those who 

involved for their own benefit.. 

Reply   

suresh 

Posted on 07/09/2010 at 9:33 pm  

ப�+<" அளெவ�4 பலேநா*+9�3ற� சCக ெகா�ைளயி� பிரபாகர� 
மாற� ெச�4 இ�ப" ேபா�றவ�க-ட� ேச�5� ஈ3ப�டா�. 1975 இ� 
�ைரய�பா ெகாைல*+ 2�%நட5த�. %திய %லிக� எ�ற அைம�பி�+நிதி 
ேச��பத�+ நட��ப�ட ெகா�ைள. இதி� ஈ3ப�டத�+ ப�+ண" 5 ஆயிர" 
ச"பளமாக� ெப��*ெகா<டா�. இவ� ஒ) ேபாராளியாக பிரபாகர?ட� 
இைணயவி�ைல. இEைரப��றி மிகந�றாக�ெத:5தவ�க� இவைர 
ேபாராளிெய�$ ெசா�லமா�டா�க�. 

Reply

nambi 

Posted on 07/09/2010 at 10:15 pm  

சி�தா�த� – அ*கால�தி� – 9�டணியி� 2*கிய எ".பி ஒ)வ:� மக�! 

(அவ� அ�$ அEவா$தா� நட5தி)*க�" 24=") 

(இ�ைறய கால சி�தா��தைன ‘விம�சனமி�லாம�’ – %ள�4� தைலவ� – 

/"மா ெச)க�" 24யா�, இ� த�ம2" அழ+ம�ல!) 

இலCைகயி� %லிக� உைடகிற�, 9�டணியா1" இைத ஒ�ட24யவி�ைல. 

ஆனா� இலCைக*+ ெவளிேய இ)5த அைன�� தமிழ;ழ��*கான ஆதர�" 

6ப� 

ெசயலா�)" தமி7� ேதசிய/ 
8�டைம�9 (1)

Garammasala: இ� எ�பேவா ெத:5த 
விடய" தாேன. இ�ேபா�... 

9லிக� மீ� தைடைய ந</கமா�ேடா" : 
தமிழக அர= (3)

mamani: இ�லாத ஒ�ைற இ)�பதாக 
கா�3வத�கா இ5த தைட 

என� இ)தி நா�க� – ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க�: ஐய� 
(20)

mamani: ஐய:ட" சில ேக�விக�: 

ந;Cக� ேபாரா�ட�தி�... 

mamani: %ள�ைட ப�றி ஐய:� 
பதிவிUேட ெத:5� ெகா�-"... 

mamani: எCகைள விட /மதியி� 
பCகளி�% பரவாயி�ைலதாேன... 

THAMILMARAN: வி*கி உCக� 
+�ற.சா�3*கJ*கான... 

கா>மீ� இ-தியாவி� ஒ% ப0தி அ�ல- 

பாகி@தா�. (2)

xxx: ெத:யாத விடயCகைள� ப�றி� 
ேப/வதி� தமி>மாறைன விட... 

THAMILMARAN: இட*+ மட*காக 
ேப/வதி� பாகிGதாைன விட... 

க�நாடக இைச தமிழிைசேய (பாக" 1) : 

T.ெசள-த� (30)

xxx: வரலா�$ ஆ�� ப�றி� த� 
அறிவி�... 

க%�ேதா, கல-த ெசா�களி� =%/க" 
கவிைத – பகி�� 9 : கவிதா(ேநா�ேவ) (67)

THAMILMARAN: /ஜி என அைழ�பதிலான 
ெந)*க" ேமட",சா� என... 
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எ�ப4, ைவ+5தவாசனி� ’82 ஆ" ஆ<3*கான தமிழ;ழ��*காக’ இைண5த�? 

ஒ�டைவ*க�ப�ட�?? (அரசிய� Vதியாக) 

Sப� 

100710 

Reply

Posted on 07/10/2010 at 12:33 am  

ந;Cக� 9ற 2ைனவ� %:யவி�ைல Sப� 

Reply   

mamani 

Posted on 07/10/2010 at 12:38 am  

ெகாைலக-*+ /யவிம:சன" ைவ*கா� 
த�ெகாைல உளற� ெவ$" வர�3 வாத". 

இ5த வர�3 ெகளரவ"தா� 
2�ளிவா�*கா� வைர ந;<ட�. 

Reply   

mamani 

Posted on 07/10/2010 at 1:37 am  

ந;Cக� பதி�கைள 
ஒ�$*+ இர<32ைற 
தி)"பி� பா�ப� 
தவறாகா�!! 

Sப� 

100710 

03.35 2.ப 

Reply   

6ப� 

Posted on 07/10/2010 at 1:49 am  

இ� எ�ன ேக�வி! 

இ*ேக�வி எத�காக? 

”அ�ேபா சி�தா��த� 
%லிக� அைம�பி� 
இ)5தாரா?” 

இைத உ$த�ப3�த நா� 
யா�?? 

ஐய:� ெதாட:� 2த� 
வாசக�ைத� தி)"ப�" 
ப4*க�"…. 

Sப� 

100710 

03.482.ப 

Reply   

6ப� 

Posted on 07/09/2010 at 11:33 pm  

ச<2கதாசனி� சீன* ெகா"RனிG� க�சிைய. சா�5த 2*கிய இள" 
உ$�பின� ஒ)வைர அKகி அவSடாக அரசிய� வ+�%*கைள=" ஒ,C+ 
ப3��கிேறா". 

அ5த இள" உ$�பின:� ெபயைர ெசா�ல 9டாேதா ஐயேர ?! 

ச<2கதாசனி� அரசிய� வ+�%*களி� மேனா மாGடைர பல 
( ெபாலிக<4 ,ெந�லிய4 ) 2ைற பா�த தி)*கிேற�.அவ� ஒ)வித +ழ�ப 
நிைலயிேலேய இ)�பா�.9�ட" 245த�" க�சி ேதாழ�க-ட� ேபசி* 
ெகா<4)�பா�.அ�ேபாெத�லா" அவ� %லி இய*க�தி� இ)�ப� 
ெத:5தி)*கவி�ைல.ப<4த� எ�ெறா) ஆர"ப கால %லி உ$�பின� தமிழ;ழ" 
ப�றி விவாதி�பா�. 

Clint Eastwood,Rambo விைளயா�டாேல எ�லா" நாசமா� ேபா� வி�ட�. 

Reply

ேயாக� 

Posted on 07/09/2010 at 11:49 pm  

ேம1" ஒ) பதி�…. 

ஆக, ைம*க� , ப�+ண" ேபா�றவ�க� ெதாட�பாக ம3்ேம , ஐய� ேபா�றாரா� 

6ப� 
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ேபச 245��ள�. ‘க<ணா4யி� மரண"’ ெதாட�பாக நா" யா:ட" நியாய" 
ேக��ப�? 

க<னா4யி� ெகாைல ெதாட�பாக ‘ஐய�’ பிரபாகரனிட" எ5த* ேக�விைய=" 
ேக�கவி�ைல! – இ5த� ெதாட:�… 

(ஐயா ேக�வி ேக�டேபா� (பிரபாகரைன) ‘ெச�4’ ெகா�ல�பட�மி�ைல!!) 

இCேக ம$%ற�� அதிசய" எ�னெவ�றா�, க<னா4 ெகா�ல�ப�ட� –  

சி.ஐ.4 ப�மநாதனி� ெகாைல*+� பி�னான �<3�பிர/ர�தி� பி�, 

சரணைட5த 28� ேப:� வா*+Lல�தி� பி�னேர, அரச %லனா�� : 
க<ணா4யி� ெகாைலைய உ$திெச�தி)5த�!!  

Sப� 

100710 

Reply

Posted on 07/10/2010 at 12:32 am  

அ�ேபா சி�தா��த� %லிக� அைம�பி� இ)5தாரா? 

Reply

mamani 

Posted on 07/10/2010 at 3:28 am  

இ�$ எ�தைன ேக3ெக�ட �ேராகிக� உ)வாகி சிCகளவனி� 
காைலந*கி�பிைழகிறா�க�. ெசா5த இன�ைதேய 
கா�4*ெகா3��ெகா<4)கிறா�க�. இ�$ பிரபாகர� இ)5தி)5தா� 
இெத�லா" நட5தி)*+மா? இ�ைற� ேஜவிபியின� 9ட மா*சிய" 
ேப/வ�க�தா�. அ�ய� ேபா�ற மா*சிய வாதிக� கட5த 2�ப� ஆ<3க� 
எ�ன ெச�தா� இ5த தமி> ச2தாய�தி�+ எ�$ 9ற24=மா?ஏேதா இவ� 
ெசா�வைத ேக�4)5தா� பிரபாகர� தமி> ஈ>" அைட5தி)�பா� எ�$ 
ெசா�கிறாரா? 2�லி� இவ� ஏ� ஜாதிய ெபய:� ஒளி5தி)*கிறா�. இவ� தா� 
ஒ) உய�சாதியின� எ�$ ெசா�வத�+ வி)"%கிறாரா? மா**சி� வாதிக� 
ஜாதியவாத�தி�+ எதிரானவ�க�. பிரபாகர� கைள எ3��� ேபாதா� எ�ப� 
ம�3" ெதளிவாகிற�. இ�ைறய தமிழ;ழ நிைல அதைன உண���கிற�. 

உமாமேக/வரனி� %ேளா� இ� �"மிங க5தசாமி ட"மிC* L��தி எ�$ இ) 
பிரபலமா� ெகாைலயாளிக� ேக�வி ேக�ட தஙக� ெசா5த 
இய*க�ேதாழ�கைளேய உமாவி� உ�தரவி�ப4 ெகா�ரா�கேள. இேத நாகராஜா 
கட�த� ேதாழி� ெச��தாேன வா>5தா�. ஏ� நாகராஜா ப�றி அ�ய)*+ 
ெத:யாதா? பிரபாகரைன வி�3�பி:5த க<ண� ேபா�ேறா� இ)5த %ெளா� 
அைம�% ச5ததியாைர ெகானறத�+ எ�ன காரண". யாரா� உமா 
ெகா�ல�ப�டா�. அவ:� சக ேதாழ�களா�தா� உமா ெகா�ல�ப�டா�. 

க<ணா4 ப�மனாதைன*ெகா�றவ�க� சிவராச� ரேமG ெச�4 எ�ற Lவேர 
அ�றி பிரபாகfர� அ�ல. இ5�ெகாைல*9ட பிரபாகர5தா� �தி� 
ெசா�லேவ�3மா? 

Reply

niruban 

Posted on 07/10/2010 at 5:08 am  

இ�ேபா தமி> ஈல2" ேபா� எ�லா" ேபா�வி�டநிைலயி� 
ேக.பி இ� வழி ேபாவ� தா� ச:. பிரபா ஒ) வ4க�4ன 
2�டா�. �ேராகி. 

Reply   

Kannan 

Posted on 07/15/2010 at 7:55 pm  

ச:யாக� தமிழி� எ,த� ெத:யவி�ைல, 

ஆனா ப�ட" ைவ*க மா�திர" ெத:=�. 

ேக. பி வழி, அ� எ�ன வழி? 

கா�4*ெகா3*கிறதா அ�ல� க�4�பி4�� 
2�கி� +��கிறதா? இ�ைல காலி� 
வி,5� /கேபாகமாக வா>கிறதா?  

மான2�ள தமிழ?*+ இ�?" 
எ�தைனேயா வழி இ)*+. 

Reply   

Soorya 

Posted on 07/10/2010 at 2:35 pm  

நி)ப�: 

ஐய� எ�ற ேப� அவேரா3 ஒ�4� ேபா�வி�ட�. ேவY ேப� 
ெசா�னா� யா)*+ேம அவ� யாெர�$ விளஙா�, 

இலைஙயி� ஐய� எ�ப� ஆதி*க. சாதி அைடயாள2ம�ல. 

வலி5� தCக� ேப:1" பி�ைளகளி� ேப�� பதிவி1" 
சாதிைய* கா�3வைத� பா��பன�க� தவி�*க ேவ<3". அ� 

Garammasala 
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ப�றி ஐய� அதிக" ெச�ய 24யா�. (ெச�4 அவர� சாதி� 
ேபராக இரா� எ�ேற நிைன*கிேற�). 

Kannan 

ேக.பி இ� வழி ேபாவ� ப�றி ேயாசி*கலா", ஆனா� 
இய*க" ேச��த காசி� US$ சில ேகா4யாவ� ைகயி� இ)*க 
ேவ�டாமா? 

Reply   

Posted on 07/12/2010 at 4:39 pm  

பிரபாகர� ஒ) ஈன தமிழ�. ேபாராளிகைள கா�4 ெகா3�� 
தா� ம�3" த�பி��ெகா�ள வழி ேத4ய �ேராகி. 

Reply   

ரAமா�லாA

Posted on 07/13/2010 at 4:51 pm  

தமி>மாற�, 

ேபா�* ைகதிகைளநட��" வித", 

சரணைட5ேதா�*+� பா�கா�% எ�பன 
ப�றிய ச�வேதச விதிக� உ�ளன. அவ�ைற 
மீற� ேபா�* +�றCக-� அடC+". 

சி�திரவைத மனித உ:ைம மீற�க-� 
அடC+". எனேவ பிர.சைன ெவ$ேம 
பிரபாகர� ப�றியத�ல; அ� ஒ) பைடயி� 
நட�ைத ப�றிய�. அத�+� பைட� 
தளபதி=" 2�பைடகளி� பிரதம 
ஆைணயதிகா: எ�ற வைகயி� 
சனாதிபதி=" ெபா$�பாவ�. 

சரணைட5த பல� /�3* ெகா�ல� 
ப�3�ளன�. பிரபாகர� உ�பட ேவ$ பல� 
சி�திரவைத*+�ளா*க� ப�3�ளன�. 

இவ�ைற யா� விசா:�பா�, யா� த<4�பா� 
எ�பன ஒ) விடய". 

ஆனா� அைவ ச�வேதச. ச�டCகளி� 
2�, த<டைன*+:ய, பா:ய +�றாCக�. 

அவ�ைற நியாய�ப3��கிறவ�க-*+ 
மன.சா�சி எ�$ ஒ�$ இ)*+மா 
எ�பதி� என*+ ஐய2<3. 

பிரபாகர� கிளிெநா.சியி� வ ;>.சியி� 
ேபா� அ�ல� பி�ேப?" த�ப 
வா��பி)5�த� எ�ேற ெசா�ேன�. 

விடயCகைள* கவனி�� வாசி�� வி�3* 
க)��ைர�ப� எ�லா�*+"ந�ல�.த 

Reply   

Garammasala 

Posted on 07/13/2010 at 6:45 am  

தய� ெச�� வயி� வ5தப4 ேபசாத;�க�, ரZமா�லாZ. 

சி5தி��� ேப/Cக�. 

நா� பிரபாகரனி� அரசியைல 2�றாக நிராக:�பவ�, 

எனி?" இ$தியி� த�பேவா ேபாராடேவா வழி அ�ற 
நிைலயி� எ5த அறி��ள மனித?" ெச�தி)*க* 
94யைதேய பிரபாகர� ெச�தா� எ�பைத ஏ�கிேற�. 

பிரபாகர� த�பி ஓட நிைன�தி)5தா� அைத கிளிெநா.சி 
வி,5த ேபாேத ெச�தி)*கலா". பி�%" வா��%*க� 
இ)5தன. 

தவறான வழிகா�ட�க�, தவறான மதி�பீ3க� என� பல 
2*கிய விடயCக� இ)*ைகயி� ஒ) தனி மனித� மீ� 
2,� பழிைய=" ேபா3கிற ேபா*+� பயன�ற�. 

பிரபகர� த�ெகாைல ெச�தி)*க ேவ<3" எ�ப� உCக� 
வி)�பமா? அ�ல� மா�பிேல +<3 பா�5�� இற5தி)*க 
ேவ�3" எ�ப� உCக� வி)�பமா? 

சரணைட5தவைர* +Sரமாக* ெகா�றவ�கைள� ப�றி 
எ�ேற� ஒ) ெசா� விம�சி�தி)*கிற;�களா? 

Reply   

Garammasala 

Posted on 07/13/2010 at 7:18 am  

சரணைட5தவ�கள ெகா�றவ�கள விம�சி*க 
thamilmaran 
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24யா� ஏென�றா� பிரபாகர� மீதான 
ெவY�ேப பலைர +)�3�தனமாக 
விம�சி*க ைவ*கி�ற� ஆனா� 
த�%வத�+ ச5த��பCக� இ)5த� எ�ப� 
தவறான�.%லிக� மீதான ெபாற;யான� 
இYகி த�பி�பத�கான பாைதக� 
அைன��" அைடப�ட பி�னா� 
சரணைடவைத தவிர ேவY வழி 
பிரபாகர?*+ இ)*கவி�ைல 
இ)5தி)5தா� அவ�க� ஓ4� த�பி 
இ)�பா�க�.%லிக� எ�ேபா�" ம*கள கா� 
ெகா3�ேத த"ைம பா�கா�� 
வ5தி)*கிறா�க�.2�Y 2,தாக தம� 
ஆ=தCகள ந"பி ம*கள பலி ெகா3�� 
த�ப நிைன�பவ�க�. 

Reply   

Posted on 07/21/2010 at 5:55 pm  

தமி>மாற� எ�ற 
உ"2ைடய ெபயைர 
மா�றி* ெகா�-Cக�. 

வா�*+ வ5தைத 
எ�லா" ேபசாத;�க�. 

Reply   

இள20மர� 

Posted on 07/13/2010 at 4:52 pm  

தமி>மாற�, 

ேபா�* ைகதிகைளநட��" வித", 

சரணைட5ேதா�*+� பா�கா�% எ�பன 
ப�றிய ச�வேதச விதிக� உ�ளன. அவ�ைற 
மீற� ேபா�* +�றCக-� அடC+". 

சி�திரவைத மனித உ:ைம மீற�க-� 
அடC+". எனேவ பிர.சைன ெவ$ேம 
பிரபாகர� ப�றியத�ல; அ� ஒ) பைடயி� 
நட�ைத ப�றிய�. அத�+� பைட� 
தளபதி=" 2�பைடகளி� பிரதம 
ஆைணயதிகா: எ�ற வைகயி� 
சனாதிபதி=" ெபா$�பாவ�. 

சரணைட5த பல� /�3* ெகா�ல� 
ப�3�ளன�. பிரபாகர� உ�பட ேவ$ பல� 
சி�திரவைத*+�ளா*க� ப�3�ளன�. 

இவ�ைற யா� விசா:�பா�, யா� த<4�பா� 
எ�பன ஒ) விடய". 

ஆனா� அைவ ச�வேதச. ச�டCகளி� 
2�, த<டைன*+:ய, பா:ய +�றாCக�. 

அவ�ைற நியாய�ப3��கிறவ�க-*+ 
மன.சா�சி எ�$ ஒ�$ இ)*+மா 
எ�பதி� என*+ ஐய2<3. 

பிரபாகர� கிளிெநா.சியி� வ ;>.சியி� 
ேபா� அ�ல� பி�ேப?" த�ப 
வா��பி)5�த� எ�ேற ெசா�ேன�. 

விடயCகைள* கவனி�� வாசி�� வி�3* 
க)��ைர�ப� எ�லா�*+"ந�ல�. 

Reply   

Garammasala 

Posted on 07/10/2010 at 3:44 am  

ெச�4ைய* ெகா�1"ப4 பிரபாகரனிட" ெசா�னவ� தCக��ைர. +�4மணி=" 
பிரபாகர?" அவைர /�3*ெகா�றா�க�. சிறி சபார�தின" உ3�பி�4 தாைச 
வஞகமாக வி)5�*+ வ)"ப4 அைழ�� ெகா�றா�. /தா ரேமG எ�ற த� 
ேதாழ�கைளேய சிற; சபாரா�தின" ெகா�லவி�ைலயா? பிரபாகர� நாகராஜாைவ 
மகாபலி%ர�தி� ைவ�� ��பா*கியா� /ட 2ய�சி�தேபா� நாகராஜா த� 
இய*கதி�+ �ேராகமிைழ�திவி�3 க�ள*கட�த� ெச�தத�+ ம�னி�% 
ேக�டப4யா� பிரபாகரனா� ம�னி*கப��டா�. நாகராஜாவி� கட�த� ம�3" 
மா*சிய சி5தா5த�தி�+ எதிரானதி�ைலயா? பிரபாகர� ம�3" இய*க�தி�காக 
ெகா�ைளய�4�தா� ம�3"ந;Cக� ம�திய +,ைவ*9�4 க<4�பீ�களா 
அ�யf� அவ�கேள 2தலி� உஙக� ஜாதிய அைடயாள�ைதவி�3 ெவளிேய 
வா)ஙக�. உஙக� வா>ைக வரலா�ைற 2��லி� எ,�Cக�. நாஙக� 
அைத=" ப4�ேபா". 

Reply

niruban 
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Posted on 07/23/2010 at 8:13 pm  

Niruban , your statement was not true, Suthan is still living in London. Only 

Ramesh was killed by TELO, he accepted during the investigation he got the 

pistol from Pirabakaran to kidnap Srisabaratnam 

Reply   

sam 

Posted on 07/10/2010 at 4:01 am  

அ�யேர! ந;Cக� எ,திய இ)பதாவ� ெதாட)*+ ஒ�$*+ ேம� யா)" 
க)�தாட� ெச�ய* 9டா� எ�றான பி�, “உ�ளக ஜனநாயக2", 

விவாத�தி�கான ெவளி=" உ)வா+"” என விளாசி� த�-Cேகா.இெத�லா" 
ெப:ய க"Rனிசம�பா.ந�ல தா4ேயாட உCகிட பட�ைத இனிெயா)வில 
மா�3Cேகா. 

Reply

வாத" 

Posted on 07/10/2010 at 4:10 am  

பிரபாகர� த� வழியி� ேபாரா4யேபா� இ5தியா 9ட த� உள�கரCகைள 
வ�னியி� ]ைழ*க24யாம� த3மாறிய�. %ல" ெபய� %லி உ<4ய�காைர 
ந"பி ேப./வா��ைத*+ ெச�றப4யா� தா� பல %திய பாைத*கார�க� 
மீத2" %லிக� அைம�பி� இ)5தி)*கிறா�க� எ�பைத உண�5� 
ெகா<ேடா". %திய %திய பாைதகா�ைள ந"மி�தா� அவ)" 
2�ளிவா�*கா�வைர ெச��றி)**கிறா�. இ�ேபா�தா� பிரபாகர?" 
%லிக-" இ�ைல. இ�ேபா இவ�க� மா*சிய வழியி� மகி5தவிட" அ?�பி 
வி3தைல காணலாேம/ ஏேதா பிரபாகரனா�தா� எ�லாம நாச" எ�பவ�க� 
ஏதாவ� தாங*� ெச�1" பாைதயி� வி3தைல காணலா" எ�பைத 
எ,தலாேம/ 

Reply

niruban 

Posted on 07/10/2010 at 6:19 am  

2�ளிவா�*கா� 24�*+ %ல"ெபய� %லி உ<4ய� 
+,*கிேயா� ஒ) காரண" எ�றா� இெனா�$ தா" அகல* 
கா� ைவ�த�. ஆ�மி அகல*கா� ைவ*கி�ற� எ�$ 
+^கல��ட� 9றிேயா� தா" தம� உ<ைமயான பல�ைத 
மற5�, த" உ<ைமயான எ<ணி*ைகைய மைற�� சினிமா 
கா�4ய� கிைளமா*ஸி� வி�லைன ஹ;ேரா ஆ*கிவி�ட�. 

உ$�பின� எ<ணி*ைக சிறிதாக இ)*+"ேபா� 
இ5தியாெவ�ன அெம:*க இGேரலிய %லனா�வின� 9ட 
]ைழவ� கIட"தா�. அ� ெப:ய ெக�4�தன" இ�ைல. 

எ<ணி*ைக அதிகமாகி +மைண வைர கா� ைவ��, அ5த� 
பணிமைன, இ5த� பணிமைன அரசிய� ெசயலக", சமாதான� 
பனிமைன. உள���ைற, உள���ைறைய உள� பா�*+" 
�ைற, எ�ட3*+ பாதகா�% பி:�க�, விைளயா�3��ைற, 

4வி, வாெனாலி. ப�தி:ைகக�, இைணயCக� ந;திம�ற" , 
ேபாலி/, வCகி எ�ெற�லா" உடா�G கா�3வத�+ ஆ�க� 
இ�ைல. +ம: ெப<கைள ப�ளியிலி)5� பறி�� 
ெசNேசாைலயி� பறி ெகா3�தைத=" , சி$வ� ேபாராளிக� 
எ�$ +ழ5ைதகைள வேலா�காரமா� இைண�� ெவ$" 
2�ப� நா� இ$தியி� L�$ நா� பயி�.சி எ�$ 
ேபா�கள��*+ அ?�பி பலி ெகா3�தைத பா�*+"ேபா�. 

ஐய� எ,�" ப<ைண பயி�சி, பி�ன� வ4க�4 எ3�� 
ேபா�பைற� பயி�சி, பி�ன� சிற5தவ�*+ விேசட பி:வி� 
பயி�சி எ�$ ஆர"ப�தி� இ)5தெத�லா" கா�றி� 
பற*கவிட� ப�3 T$ வ ;த இராKவ இய*க" எ�ற 
ெகா�ைக=" உைட5தைத பா�கி�ேறா". மதிவதனிைய 
பா��த�" ஊ�மிளா ெகா�ைக கா�றி� பற5தைத ேபா� தனி 
மனித* ெகா�ைகக� 2�பதினாயிர" ேபாராளிகளின�" 
எ,பதினாயிர" ெபா� ம*களின�" மரண��*+", எ�ப�தி 
எ�டாயிர" விதைவக� வட*+ கிழ*கி� உ)வாவத�+" 
இர<டைர இல�ச" வ ;3க� வ�னியி� மா�திர" 
இ4ப3வத�+" காரணமாயி�$ எ�பதி� ஐயமி�ைல. 

Reply   

Raj 

Posted on 07/10/2010 at 2:44 pm  

ஐய:� பதி�களி� அள�*+ மீறி� தனி மனித� 
ப*கCகைள� பா�*கிேறா". 

2*கியமான விடய" ,சிலவாறான தவ$க� எ�பட* 
காரணமாயி)5த சி5தைனக-" ெசய�பா3கைள=" 
அவ�றி� ேபா*+*கைள=" விளCகி* ெகா�வ� தா�. 

இ�ன2" தமி> ம*க� வி3தைல� ேபார�ட�ைத� %லிக� 
எ�$ அைடயாள� ப3�தி* ெகா<3 வரலாைற� பா�*க� 
ேபாகிேறாமா? அதி1" ேமாசமாக, எ�லாவ�ைற=" பிரபாகர� 

Garammasala 
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எ�ற (அதி உ�தம / அதி ெகா4ய ) மனிதைன� ப�ற;ய 
விவாதCகளாகேவ ெதாடர� ேபாகிேறாமா? 

Reply   

Posted on 07/11/2010 at 1:43 am  

அ3�த க�ட நடவ4ைகக-*+ ெப:ய 
2�3 க�ைடயாகவி)�ப� இ5த மனித 
�தி பாட�. அ��" பிைழயான மனிதனி� 
�திபாட� எ�றா� பரவாயி�ைல 
ெமளனி�� ேபான ஒ) மனிதைன ப�றிய�. 

இற5�" ேபாரா�ட�ைத ம,Cக4�ப� 
எEவள� அநியாய" எEவள� ^ர" 
ம*கைள ஏமா�றியி)*கிற� இ5த தனி 
மனிதந"பி*ைக.. ேகா�தபாய 9$வ�ேபா� 
இ5த சி5தைன வள�.சியைட5த %ல" 
ெபய� தமிழ� எ,.சிைய எEவள� ^ர" 
க�3ப3�தி ைவ�தி)*கிற� இ5த மனித� 
இற5� வி�டானா? இ�ைலயா எ�ற 
ேக�வி? இத�+ விைட கிைட*+" வைர 
தமிழ� ஓரணி ேச)வ� சிரம". இத�+ 
தைடயாகவி)�ப� 

1.உ<4ய� ெபா$*கிக�, 

2.சிCகள அரச இய5திர" 

Reply   

mamani 

Posted on 07/10/2010 at 1:03 pm  

ந�லா க<3 பி4*கிற;Cக 

ந;Cக ேபசாம ஏதாவ� 

உள���ைறயி� ேசரலா"” 

தைலவைர ந"பி ெச�ற ஆயிர*கண*கான இையஞ�க� சிCகள.சிைறயி�. 

ெப<பி�ைளகளி� நிைலைய நிைன�தாேலா உயி� ேபா� வி3கிற�. இல�ச* 
கண*கி� ம*க� எ�லா" இழ5� வி�டா�க�. சிCகள அரேசா நாளா5த" 
ெகா*க:*கிற�. நி$�த ேவ<4ய ேநர�தி� ச<ைடைய நி$�தி இ)5தா� 
இ5த நிைல வ5தி)*+மா? இைதெய�லா" ெத:5� ெகா�ள எ5த உள�� 
�ைறயி� ேசர ேவ<3" என ெசா�1றிய�!! தைலவ)*+ ஒளிவ�ட" க�4 
ேம1" எ"ைம 2�டாளா*க ேவ<டா". தைலயில ஏ�கனேவ ேகாடலி ெவ�3 
இ)*கிற�. 

Reply

Thanaya 

Posted on 07/20/2010 at 11:04 pm  

ஓேமா", ெச�தா�பிற+ ேகாடலி ெவ�3 எ�ன, ம< ெவ�4, 

அலவாa+ ெவ�3 9ட ேபாடலா" .ந;� தாேனா ” விள*+ 
பி4.சன ;� தைலவைர ெவ�3" ேபா�. கா�4*ெகா3��, 

உசிேரா3 பி4ப�ட, ப<டாரவ�னியைன வ ;ர� எ<3 
ெசா�1ேஙா..ஆனா� இ$தி வைர�ேபாரா4 அ5த 
ம*க-*காேவ உசி� வி�ட பி�% , சரணைட5�, சி�திரவைத 
ெச�� ெகா�ல�ப�டாரா" எ<ட கைதைய ம�3" ^*கி� 
தி:=Cேகா….ைக�ப5� விைளயா�4� ,ந3வ� ஒ)வ� 
ந3வில ெந�றி� உயர�தி*+ கதிைர ஒ<ைட� ேபா�3�3, 

ெர<3 ப*க�" பா�பா� அ�லேவா.அ�மாதி: ந;)" %லிக� 
க�4ன அைணயி� ேமல ,ந3வில கதிைரய� ேபா�3�3 
இ)5� பா�தன ;� ஆ*+" ,விஜயபா+ பைடயணி 
தைலவைர=", தளபதிகைள=" ெவ�3"ேபா�…. 

Reply   

vanniyan 

Posted on 07/21/2010 at 7:20 am  

ைக� ப5� எ?" தCக� தமி,*+ ந�ற; . 
தா�மீகேநா*கி1" உலக விதிகள ;1" 
ேநா*கினா� பிரபாகரன� மைனவி=" , 
மகJ" ெகா�ல�ப�ட� சிCகள அரசி� 
இனெவற;ைய,ெவற;�தன�ைதேய 
கா�3கிற�.இ� எ5த ேநா*கி1" ச:யான� 
அ�ல. 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 07/21/2010 at 8:15 am  
mamani 
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வ�னிய� உளறாத;� ேகாடலி ெவ�3 
எ�ப4 ஆதார" இ�லாம� 
ெசா�ல�ப3கிறேதா அேத மாதி:தாேன 
அைத இ��ைலெய�$ ம$*+" உம� 
க)��". மரண பய" பலைர 
ேகாைழயா*கியி)*கிற�. 

Reply   

Posted on 07/21/2010 at 8:17 am  

,83 பி5திய வரலா$ ஐய� எ,த 
ேதைவயி�ைல. 

Reply   

mamani 

Posted on 07/10/2010 at 2:16 pm  

நி)ப� 9$வ� நியாயமானேத.ஆனா� எ�ேலா)ேம ஒேர +�4யி� ஊறிய 
ம�ைடகளாகிவி�டா�க�.இவ�கெள�ேலா)*+" வழிகா�4=" பிரபா தா�. 

Reply

rathan 

Posted on 07/10/2010 at 4:34 pm  

ெதாட�5� பதி�கைள வாசி�� வ5��ேள�. 

பிரபாகரனி� தியாக" +றி�� ஐய� அதிக" ேபசிவ)கிறா�. ஆனா� கட5த 
2�பாதா<3 கால�தி� பல ேபாராளிக-" – ம*க-" %:5த தியாகCக� பல.  

ஐய:� பதி�க� – ம�$" நம� வரலா$" அரசியல�ற ஒ) இராKவ 
இய*க�தி� பலவ ;னCகைள ெதளிவாகேவ எ3��*கா�4=�ளன. பல 
விம�சனCக-*+ ம�தியி1" %லிக-*+ வழCக�ப�ட விம�சனம�ற ஆதர� 
இ� பி�னைட�க-*+ 2*கிய காரணமாக ெகா�ள�படலா". ம*களி� 
அரசிய� விழி�%ண�� – அரசிய� உ:ைமக-*கான ப�$$தியான 
ேபாரா�டCகேள ஒ3*+2ைறயாள?*ெகதிரான ேபாரா�ட�தி�+ ம�3ம�றி 
வி3தைல*காக� ேபாரா3கி�ற அைம�%*கைள=" சி:யான திைசவழியி� 
அதாவ� ம*க� வி3தைலயி� பா� ெசய�பட ைவ*+". 

விஜ� 

Reply

Vijey 

Posted on 07/10/2010 at 5:06 pm  

பிரபாகர� ஒ) இனமான�தமிழ�. 

Reply

Virumandi 

Posted on 07/22/2010 at 8:08 am  

ெசா�வ� ச:, இதனா� தா� உல*2,வ� ஈழ�தமிழைர 
அகதிகளா* 

ஏ�$மதி ெச���ளா�. தமிழ:� பிரேதசCகளி� 
இராKவ�ைத நிர�பி=�ளா�. 

2�ளிவா�*காலி� %லிைய ந"பி ேபானவ�கைள பலி 
ெகா3�தா�. 

உல*2,வ�" %லியி� ெபயரா� �மிழைர மிர�4 
ெச�வ5த� ஆவத�+ 

தமிழ�களி�ேக Eழிகா�4னா�. அரசாC* ப<�ைத வாCகி 
தமிழ�களி�+ 

உதவி ெச�த �ைரய�பாைவ �ேராகிெயென ெகாைல 
ெச�தா�. 

இ�$ 

தமிழ:� ப<�ைத /)�4 இலCைக அ�சிட" ெகா3*+" 
ேக.பி ைய 

=" 

அவேர உ)வா*கினா�. இதி� �ைரய�பா �ேராகியா அ��� 
ேக.பியா? 

அ�ல� 

பிரபாவா? �ைர 

Reply   

thurai 

Posted on 07/10/2010 at 10:08 pm  

அரசிய� இ�றி ஓ� அைச�" இ�ைல!… 

6ப� 

Page 10 of 15தவறானா� த�ெகாைல ெச�ேவ� எ�கிறா� பிரபாகர� – ஈ...

24/09/2010http://inioru.com/?p=14842

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ஐயாவி� இ�ைறய வரலா$ கால��*+� பி5தியைல. பல� இத�+ 2�னேர 
பல வரலா�$� பதிைவ. ெச���ளன�. பிரபாகரனி� மரண" பலைர� 
பாதி���ள�. ெவளி�பைடயாக. ெசா�வதானா� பிரபாகரனி� மரண", 

இEவா$ நிக," எ�$ இவ�க� ‘கனவி1" நிைன*கவி�ைல!’ இ5த அரசிய� 
பலவ ;னேம, இ�ைறய வரலா$!!… 

பிரபாகரனி� மரண" ஒ) தனிமனிதனி� மரணம�ல! அ� ஒ) வ�*க�தி� 
பலவ ;னமான மரண" எ�பைத ஏ�க ம$*+" வைர, இவ�களா� எைத=" 
2�ேனா*கி எ3��. ெச�ல 24யா�!!! 

ம$%ற�ேத, இ5த வ�*க��*கான பிரபாகரனி� ேபாரா�ட 
வரலா$�பா�திர",வரலா�றி� 2*கியமான� எ�பைத ம$*கேவா 
மைற*கேவா 24யா�… 

இ� ெதாட:� 9ட ந;Cக� ஒ� உ<ைமைய* காணலா"… 

”நா" ஆர"ப�தி� தவறிைழ�தி)*கிேறா" அவ�ைற� தவ$க� எ�$ 
ஏ�$*ெகா<3 எ�$ ஏ�$*ெகா<3 அைம�% ேவைலகளி� இைண5� 
ெசய�ப3ேவா" எ�ப� ம�3" தா� என� +ைற5தப�ச* ேகா:*ைகயாக 
அைம5த�. 

தவ$க� ஏ�$*ெகா�ள�ப�டா� உ�ளக ஜனநாயக2" விவாத�தி�கான 
ெவளி=" உ)வா+" என நா?" நாகராஜா�" ந"பியி)5ேதா". இEவாறான 
ப�2க�த�ைமயி� அவசிய�ைத, விவாதCகJடாக 24�கைள ேநா*கி 
நக)" ேதைவைய அைன�� உ$�பின�க-" எதி�பா��தி)5தன�. 

நா� 9றிய அைன�ைத=" அவதானமாக*ேக�3*ெகா<4)5த பிரபாகர�, 

என� ேகா:*ைகைய 2�றாக நிராக:*கிறா�. ேபபி /�பிரமணிய2" அதைன 
ஆேமாதி*கிறா�. தா� ப�+ண" ைம*க� ஆகிேயாைர* ெகாைலெச�ததி� 
எ5த� தவ$" இ�ைல. இ5த* ெகாைலகைள அ�$" இ�$" ச:யான 
ெசய�பாடாகேவ க)��வதாக� பிரபாகர� வாதி3கிறா�. அத�+ ேமேல=" 
ெச�$ ெகாைலக� தவ$ எ�$ தா� க)தினா� 
த�ெகாைலெச��ெகா�ேவ<3" எ�$" பிரபாகர� 9$கிறா�. அைவ 
தவறானா� தா� த�ெகாைல ெச��ெகா�ள� தயா� எ�கிறா�. 

ைம*க� ெவளிேயறி பா�கா�%� பைடகளிட" சி*கி* ெகா<டா� எம*+ 
ஆப�� ஏ�படலா" என* க)தியி)5ேதா". ப�+ண" தனியாக. ெச�$ 
ெசய�பட வி)"பிய ேபா�" இEவாறான மேனாநிைலயிேலேய 
இ)5தி)*கிேறா". அவ�க� அரசி� உளவாளிகளாகேவா, ஆதரவாள�களகேவா, 

இ�?" கா�4*ெகா3�பாள�களாகேவா இ)5ததி�ைல. 

எ� எEவாறாயி?" தமிழ;ழ வி3தைல� %லிகளி� இராKவ வலிைமைய� 
பா�கா*க இ5த* ெகாைலக� அவசியமான� தா� என� பிரபாகர� 9$கிறா�. 

பிரபாகரனி� இ5த* 9�றான� எம*+ ேப/வத�காக இ)5த அைன�� 
வழிகைள=" L4வி3கிற�. தனிமனித� ப3ெகாைலகைளத தவ$ எ�$ 
ெத:5த பி�ன)" நியாய�ப3��கி�ற ேபா*கான�, இண*க�பா�ைட ேநா*கி 
நகர24யாத இ*க�டான M>நிைலைய உ)வா*கிவி3கிற�” 

மீ<3" மீ<3" 9$கிேறா" இைவக� ‘தனிமனித� ப3ெகாைலகள�ல!!!!!!’:  

அரசிய� ப3ெகாைலகேள!!!…… 

Sப� 

10 07 10 

Reply

Posted on 07/22/2010 at 7:56 am  

%லிகளி� அரசிய� இ)5ததா அரசிய� ெகாைலக� 
ெச�வத�+. 

பிரபாகர� 

த� உயிைரகா*க�ம அ.ச�தி1" ெச�யதெதாடCகிய 
ெகாலக�. பி�% 

%லிக� த"� 

இய*க�ைத கா*க ெச�த ேபரழி�க� இைவகைள அரசிய� 
எ�$ ெசா�லலாமா? 

இைவகெள�லா" அரசியெல�றா� %ல" ெபய�நா3களி� 

%லிக� 

எ�� அரசிய� ெச�தா�க�.  

ெகாைலக� ெச�தா�க�, 

மா�$*க)��* கார�கைள ேத4 அ4�� உைத�தா�க�, 

ம*கைள மிர�4 ப<" பறி�தா�க�, அர/களி�*ெகதிரா� 
ச�ட விேராதநாடE4*ைககளி� எ�லா" ஈ3��டா�க�.  

இதனா� ஈ>�தமிழ� க<ட� 2�ளிவா�*கா� ேபரழி�. 

%லிக� க<டைவ: ச�வேதச வ��தக", தனி�ப�டவ�க� 
இலCைகயி1" இ5தியாவி1", 2தb3க�, மீதி=�ேளா� 
%ல" ெப��நா3களி� ெசா��*க�. 

%லிகளி� அரசி�� இ�தா�. உல*�தி�+ இ� பயCகரவாத". 

ஈ>�தமிழ�களி�+ வி3தைல� ேபாரா�ட". இதைன. 
ெசா�ேவா� �ேராகிக� 

�ைர 

Reply   

thurai 
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Posted on 07/10/2010 at 11:11 pm  

Sப�, 

தனிமனித� ப3ெகாைலக� அரசிய� ப3ெகாைலக� தா�. ெத)வி� ேபாகிற 
தனிமனித�கைள� ப�றியா ஐய� 9$கிறா�? அரசிய� மனித�கைள� ப�றி�தா�. 

அைவ அரசிய� ப3ெகாைலக� தா�. ஒ)வன� க)�ைத எதி�ெகா�ள 
�ணிவ�ற 1"ப�க� ேம�ெகா�கி�ற அரசிய� ப3ெகாைலகைள இ�$ 
இைணயCக� வைர வி:வட5��ளன. பிரபாகரனி� மரண" ஒ) வ�*க�தி� 
மரண" ? எ5த வ�*கம மரணி��� ேபானதாக* க)�கிற;க� Sப�? 

க<ணாயி� ெகாைலப�றி ஐய� ேபசவி�ைல என* +ைறப�3*ெகா�கிற;�க� 
Sப�. ஐய� 9$வ� தமிழ;ழ வி3�ைல� %லிக� எ�ற இய*கதி�+�ேள நட5த 
உ�க�சி� ேபாரா�ட" ப�றி ம�3" தா�. அ��" ஒ) இ*க�டான 
காலக�ட�தி�. 

Reply

அ%வ� 

Posted on 07/11/2010 at 12:06 am  

‘அ)வ?*கான’ அ) ம)5�! 

”ஒ)வன� க)�ைத எதி�ெகா�ள �ணிவ�ற 1"ப�க� ேம�ெகா�கி�ற 
அரசிய� ப3ெகாைலகைள இ�$ இைணயCக� வைர வி:வட5��ளன. 

பிரபாகரனி� மரண" ஒ) வ�*க�தி� மரண" ? எ5த வ�*கம மரணி��� 
ேபானதாக* க)�கிற;க� Sப�? ” 

இ� ‘அ)வனி�’ ஒ) ப*க நியாய"! 

”க<ணாயி� ெகாைலப�றி ஐய� ேபசவி�ைல என* +ைறப�3*ெகா�கிற;�க� 
Sப�. ஐய� 9$வ� தமிழ;ழ வி3�ைல� %லிக� எ�ற இய*கதி�+�ேள நட5த 
உ�க�சி� ேபாரா�ட" ப�றி ம�3" தா�. அ��" ஒ) இ*க�டான 
காலக�ட�தி�.¨” 

ந�ல�… 

‘க<ணா4’ 9�டணியி� ேபாரா�ட��*+ ெவளியி� எதி1" 
பC+ப�றியத�றகாக ‘சிைறவாச�ைத’ அ?பவி*கவி�ைல!’  

ேமலதிகமாக… 

‘%லிக� இய*க"’ எ�$ ஐய� பC+ப�ற 2�ன"… ( %�^� ெகாளைள*+ 
2த�…அவ:� பதி�களி� இ)5�…) 

அத� 2த� காலCகைள=" ெதா�3 (�ைரய�பாவி� வரலா�$*+ 
2�னாக�"), அவர� பதி� ேபசி=�ளேத , ஏ�? 

இத�+ ‘அ)வனா�’ பதி� தர 24=மா? 

இ)*க�"… 

இவ)*+� ப:யாத %தி)*கான… 

”எ5த வ�*க" மரணி��� ேபானதாக* க)�கிற;க� Sப�? க<ணாயி� 
ெகாைலப�றி ஐய� ேபசவி�ைல என* +ைறப�3*ெகா�கிற;�க� Sப�” 

வ�கCக� மரணி�� வி3வதாக Sப� எ�$" க)தவி�ைல! 

வரலா�றி� உ�க�சி� ேபாரா�ட" எ�ற ஒ�$ %லிக-*+� நட5ததா? 

இ� ‘ஐயாவி�’ வரலா�$* +றி�ைபேய ‘ேகலி’ ெச�கிற�.. 

அேத வ�*கCகCக� தா� இ�$" ‘வரலா$’ எ�$ ேப/கி�றன …. 

Sப� 

1107100 2.05 2.ப 

Reply

6ப� 

Posted on 07/11/2010 at 1:17 am  

/ய விம:சன" ெச�ய ெசா�னா� த�ெகாைல ெச�ேவ� எ�$ ெசா�வ� 
சி$பி�ைள தனம�லவா? 

Reply

mamani 

Posted on 07/11/2010 at 1:24 am  

ேம 16 வைர பிரபாகர� இனமான தமிழனாக�தா� அைடயாள" காண�ப�டா�. 

ஆனா� அவ� ைக எ�ேபா தைல*+ ேம� உய�5தேதா? அ�$ அவ� 
அைன�� தமிழைர=" தைல+னிய ைவ�� வி�டா�. 

Reply

mamani 

Posted on 07/11/2010 at 3:38 am  

In 1981 after Kuttimani and Thangadurai were arrested, prabakaran and Srisabaratnam came to their 

supporter’s house. A member of the household told them there is an unknown person going on the 

street. prabakaran suggested to srisabaratnam that they both go and kill the unknown. Srisabaratnam 

Siv 
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refused, saying we don’t have to kill them but it’s better if we leave from here. In this incident, even a 

little child can understand the mind of prabakaran. I don’t know why iyer and the other people let him 

live. If I were in that situation, I would get rid of prabakaran first. I don’t know why they let this cancer 

develop. In iyer’s article, he said that he and nagarajah met with prabakaran and baby subramaniam. 

It’s a surprise that prabakaran didn’t shoot you at the time, you are lucky. After shooting you he would 

have changed the story and said, you picked up a gun and that’s why he killed you. After Kuttimani’s 

arrest, prabakaran spread false propaganda that kuttimani was a womanizer. After kuttimani’s death, 

he tried to use kuttimani’s name for his own propaganda but srisabaratnam told him: you are not 

allowed to use our leader’s name. Earlier, Thangadurai said that prabakaran was a male prostitute. 

Reply

Posted on 07/21/2010 at 10:31 am  

I absolutely agree with you Siv. We see a severe lack of progressive politics in 

all these leaders, and also in people like Iyer. Everyone of that time must 

answer a very important question: WHY WASN’T PRABHAKARAN 

ELIMINATED IN THE FIRST PLACE ???? To be honest, how many 

assassination attempts were made on him? Answer is NONE.. 

People like Iyer who moan about the situation now are none but nagging old 

ladies. We also see a considerable amount of hypocrisy in them….. 

Reply   

Telemachus 

Posted on 07/21/2010 at 10:35 am  

Reading through Iyerm, I can at least see how 

intelligent/sensible Suntharam had been…Pehaps the 

only sensible person in this tragi-comedy of an armed 

struggled. To his disadvantage he was surrounded by 

idiots like Iyer…. 

I hope Iyer’s book doesn’t come out…It is going to be a 

shit load of blabber….. 

Reply   

Telemachus 

Posted on 07/23/2010 at 6:46 pm  

Even knowing how Prabaharan 

kills people out of fear for his 

own life, Suntharam carelessly 

moved around and prabaharan 

killed him easily. Like that, 

Oberoi Thevan told Prabaharan 

that he did not know politics and 

only knew how to use arms. 

Prabaharan then told Oberoi 

Thevan that he would kill him. 

After the Welikada massacre, 

the ltte pretended to cooperate 

with everyone. Oberoi Thevan 

trusted this and went to talk to 

ltte without any security. This 

time also, they were able to kill 

him easily. In 1985, prabaharan 

caught some people in TELO 

and told them to put chloroform 

on srisabaratnam and bring him 

back unconscious. This attempt 

failed. Even after this, 

srisabaratnam was careless and 

that’s why he was also killed. 

Totally, everyone had chances 

to stay alert and increase their 

guard but they didn’t. Everyone 

failed, and that’s why they were 

killed. prabaharan is not 

intelligent, but other people are 

fools. 

Reply   

siva 

Posted on 07/24/2010 at 12:01 am  

http://www.youtube.com/watch?v=3zqKhqMoQsw  

siva 
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Please see this website and read the comments below the video 

Reply   

Posted on 07/28/2010 at 11:40 pm  

He was proud about the 13 armies, and their guns. He 

never worried about the 3000 people who were killed 

because of his actions. This happened in 1983. In 2009 

around the end of the war, he used the public as human 

shields and surrendered, which is also an important 

point after watching this video. HE NEVER WORRIED 

ABOUT THE PUBLIC 

Reply   

soba 

Posted on 07/11/2010 at 4:36 am  

“..ெசய�+,, ம*களைம�%, ம*க� ேபாரா�ட" எ�பவ�றிலி)5� இைணைவ 
ஏ�ப3��" ேநா*கி� ேகா:*ைககைள +ைற��*ெகா<ேட வ)கிேறா"…” 

உCக� ெமாழியி� ‘பிரபாகர� +,வி�’ உண�� ப�தி:ைக,%திய பாைதயி� 
2�ேன ெவளிவ5தி)*கிற�. 

உCக� ெதாட:� வி3தைல�%லிகளி� த�காலிக. ெசய�+,வி� 
அறி*ைகயாக சிவன4,அ�ய� எ�கிற ம�திய +, உ$�பின�க� நட�ைத 
விப:*க�ப�4)*கிற�. 

த�காலிக. ெசய�+,,ப�தி:ைக ெவளியீ�3ட� ம*களைம�ைப 2த�ைம� 
ப3�திய,அ�ைறய %லிக� அைம�%ட�,எ�ப4 அ�யா ேகா:*ைககைள 
+ைற��*ெகா<ேட ேபான;�க�? 

ந;Cக� கைத எ,�கிற;�களா அ�ல� கைத வி3கிற;�களா? 

Reply

வாத" 

Posted on 07/11/2010 at 9:31 am  

வள�.சியைட5த காலமாக க)தப�ட 2002-2006 கால க�டCகளிேலேய பிரபாகர� 
எEவா$ ேப./வா��ைதகளிலி� ஆ�வ" கா�4னா� எ�ப� எ�ேலா)*+" 
ெத:5த விடய". 

Reply

mamani 

Posted on 07/11/2010 at 10:57 am  

Hi, 

Every one initially got involved in arm struggle with good intention. But none has kept that momentum 

forever. Selfless sacrifice was needed if freedom fighting. Whenever ego (‘I’ -self) take over one’s 

mind then selfless would be lost. That has happened to our Thamil leaders. After some point, freedom 

fighting has become ‘power’, ‘popularity’, ‘Authority’ etc- these were the main reason for our failure. 

Hope our future leaders will take are of their ego. 

Nada Manivannan 

Reply

Nada 

Manivannan 

Posted on 07/13/2010 at 10:24 am  

எ5த அறி��ள மனித?" ெச�த ேவைலக-*+ %லி M�4ய ெபய�தா� 
�ேராகி. அ�ேவ %லி�தைலைம ேநா*கி இ�ெனா)வ� 9$" ேபா� ஏ�க 
சிரமமான விடய"தா�. மா�ைதயாைவ �ேராகி எ�$ 9$பவ�க� பிரபாகரைன 
மா�ேராகி எ�பைத ஏ�$தா� ஆக ேவ<3". பிரபாகர� த�ெகாைல 
ெச�தி)5தா� ெகா�ைக*காக ெச�தா� எனலா". த�பிேயா3"ேபா� 
+<3ப�3 ெச�தி)5தா� மீ<3" ேபாராட 2ைன5தா� என சா�3 9றலா". 

ஆனா� சரணைட5த� எத�+ உ�னிட" சரணைட5தவ�க-*+ ந; எ�ன 
ெச�தாேயா அைத விட சிCகள இராKவ இ5திய %லனா�� உ�ைன ேமலாக 
நட��" எ�ற ந�பாைசயா? சரணைட5த� 100% உ<ைமயானா� பிரபாகர� 
�ேராகிதா�. 

Reply

mamani 

Posted on 07/13/2010 at 9:10 pm  

………..அ�ேபா� இய*க�திலி)5� விலகி. ெச�$ %திய இய*க" 
உ)வா*கினா� மரண த<டைன எ�பைத ப�+ண" மற5�வி�3� ேப/கிறா� 
எ�$"இ இவ)*+ மரண த<டைன தா� த;�� எ�$" எ�ேலா:ட2" 
9$கிறா�. இ5த விைடய" ப�+ண�தி�+� ெத:யா�. அவ� தவி�5தஇ நா� 
உ�ப�ட அைன�� ம�திய +, உ$�பின�க-"� அவ� 9$யைத 
ஆேமாதி*கிறா�க�…..(பாக" 5) 

….ெசய�+,இ ம*களைம�%இ ம*க� ேபாரா�ட" எ�பவ�றிலி)5� 

Ganam 
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Leave a Reply 
 

 Your name (Required)  

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

 Your website  

உCக� க)��*கைள� பதி� ெச�=Cக�.. 

  

 English  Bamini Tamil-English 

 

 Notify me of followup comments via e-mail  

    

இைணைவ ஏ�ப3��" ேநா*கி� ேகா:*ைககைள +ைற��*ெகா<ேட 
வ)கிேறா". எதி1" இண*க" ஏ�ப�டாகவி�ைல. இ$தியி� நா� 
ேக�டெத�லா" ஒ�ேற ஒ�$தா�. நா" ெகாைலக-*கான /யவிம�சன" 
ெச��ெகா�ேவா" எ�கிேற�…..(பாக" 21) 

1)எ�ப4 உCகளா� “ம*க� ேபாரா�ட"” எ�ற Lலக)�ைத +ைற*க 245த�? 

2) எ�ேலா)" ஆேமாதி*கிறா�க�…..(பாக" 5) > பி�ன� எ�ப4 தனிமனிதனிட" 
ேக�வி ேக�க 24="? ேச�5� ஆமா� ேபா3வ� பி�ன� தனிெயா)வனி� 
தைலயி� க�3வ�. இத�+ ெபய� ம�திய +, 

ஆதலா�> +ைற��*ெகா<ேட வ)கிேறா" எ�பைத +ழ�பி*ெகா<ேட 
வ)கிேறா" எ�$ தா� வாசி*க 24கிற�. 

Reply

seelan

tamilarangam@tamilarangam.net

http://www.tamilarangam.net

nmlkji nmlkj nmlkj

gfedc
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