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நா� ம�திய  !" #$ட�தி� கல�ெகா&வத'காக� (ற�ப$ட ேவைளயி� எ�ேனா� -தர�
ஆகிேயா�� ெச�ைன ேநா"கி� பயணமாகி�றன�.ேவதார0ய� கட'ப தி ஊடாக இதியா ெச�றைடத
அ4கி�� த5சா6� ெச�7 ஒ� நா& த4கியி�� வி$� பி�னதாக ெச�ைன வதைடகிேறா�
இைடெவளி" & உமாமேக�வர:டனான ;ர0பா� ெப�தாகிற�. அவ�டனான ெதாட�(க&
�0<"க�ப�கி�றன. அவ� இ�ேபா� யாைர=� சதி�பதி�ைல. அவ� எ�.எ�.ஏ வி�தியிேலேய
எ�பைதெய�லா� அறி� ெகா&கிேறா�.

பி�ன� அவ� அ4கி�தப<ேய ச�பவ� ெதாட�பாக
ம�திய  !வின� நி�தலி�பனா� இ�ல�தி� உமாமேக�வரனிட�
இ�  றி�� விள"க� ேகா�வெதன ;<வாகிற�. 

அ�ட� பாலசி4க;� எ�;ட� இ�"கிறா�. ம�திய
#ட� ஒ!4  ெச?ய�ப$ட அேத ேவைள இ�:ெமா�ைற=�
ஒ!4  ெச?�ெகா&கிேறா�. உமாமேக�வர�
ஒ��"ெகா&ளா� ;ர0பா�கைள வள�" � வைகயி�
அவைர அ�ேற ெகாைலெச?�வி�வ� எ�7� த@�மானி"கிேறா�
பிரபாகரனா� ;�ெமாழிய�ப$� எ� 

ஏ'7"ெகா&ள�ப$ட இத� த@�மான�ைத நிைறேவ'ற
ெச�ல"கிளி, ரவி ஆகிேயா� ஒ!4  ெச?ய�ப�கி�றன�

-தர� அ�ேபா�தா� எ�ேனா� இல4ைகயிலி��
ேச�தி�தா�. உமாமேக�வரைன" ெகாைலெச?வத'கான
ஆய�த4க& அைன��� தயாராகிவிட -தர�, ெச�ல"கிளி
ஆகிேயா� ைசதா�ேப$ைட பால�தி'  அ�காைமயி�
ெகாைலெச?வதாக ஏ'பாடாகிற�.

உமாமேக�வரைன உண�Bமி"க ேபாராளியாக�
பா��தி�"கிேற�. பி�ன� தமிழ@ழ வி�தைல� (லிகளி�

ெத�ெத�"க�ப$டவ�. இராCவ� D?ைமவாத�தி� ஊறி�ேபான என"  உமாமேக�வரனி�
�ேராகமாக� தா� ெத�ப$ட�. அைன�தி' � ேமலாக உமாமேக�வரனி'  தன� ஊ�� ஒ� 

எ�ப�� என" � ெத�தி�ததா� அவ�மீதான ெவ7�( அதிகமாகியி�த�. அவைரேய உமாமேக�வர�
பி�நாளி� தி�மண� ெச?�ெகா0டா� எ�ப�  றி�பிட�த"க�.பிரபாகர�, நா�, நாகராஜா, ேபபி
ஆகிய அைனவ�� உமாமேக�வரனி� வ�ைக"காக" கா�தி�"கிேறா�.

ெச�ைனயி� ெவ�ைம -$�"ெகா0<�த�. மிக ந@0ட ேநரமாகி=� உமாமேக�வர�
ேசரவி�ைல. அவ� இனிேம� வரமா$டா� எ�ற ;<B"  வதாகேவ0<யாயி'7
வரவி�ைல. நா4க& ம$�ம�ல ெகாைலெச?வத' � தயாராக நி�றவ�கG�
கல"க��ட� தி��பிவி�கி�றன�.

உமாமேக�வர� அ�7 அ4  வதி�தா� அ�ேபாேத பிரபாகர� அ:�பியவ�களா�
ெச?ய�ப$<��பா�. அதிHடவசமாக அவ� அ�7 உயி�பிைழ��" ெகா&கிறா�
நடதவ'ைற ைவ�� அ:மானி" � ேபா� -தர� தா� உமா மேக�வர:" 
தி$டமிட�  றி�த தகவ�கைள வழ4கியி�"க ேவ0�� எ�ப� ச'7 ெவளி�பைடயானதாகேவ
ெத�யவத�. இதனா� தா� உமாமேக�வர� அ4  எதி�பா��தப< வரவி�ைல

பி�ன� ஊகி��"ெகா0டா�க&.
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இத ேவைளயி� அ�ட� பாலசி4க� இத விடய� ெப��ப��த ேவ0<ய ஒ�ற�ல எ�7 ஒJெவா�வேரா��
தனி�தனியாக� ேபசிய ேபா�� நா� அைனவ�� பிரபாகர� #7வேத ச�யான� எ�ற நிைல�பா$<�
இ�ேதா�. உமாமேக�வர� வராவி$டாK� விள"கமளி�பத'காக ஊ�மிளா அ4  சLகமளி�தி�தா�
பாலசி4க�ைத� ெபா7�தவைர இத�பிரMசைன ;"கிய��வ� வழ4க�பட ேவ0<ய ஒ�ற�ல

#றிய ேபா�� பிரபாகர:"  எதிராக� ேப-வத'  அவ�" � 

இ�தி�"கவி�ைல.

இேத ேவைள பிரபாகர:ட� படகி� இதியாவி'  வத சததியா�
ஏற" ைறய வ @$�"காவலிேலேய ைவ"க�ப$<�தா�. அவ�
இட4கG"ெக�லா� எ�மிலி�� ஒ� உளவாளி அ:�பப�$டா�
ெச�ைன"  வத�� சததியா� எ�ைன அைழ�� ெமா$ைடமா<யி�
உ4கள� இய"க� தவறான பாைதயி� ெச�கிற�. எத ஜனநாயக;மி�ைல
எைத=� ேபச;<யா�. யா�� க���"#ற ;<யா� எ�7
என"ெக�லா� பிரபாகர� #7வேத ச�யானதாக�ப$ட�. நா:�
D?ைமவாத" க0ேணா$ட�திேலேய வள�தவ�
ெகாைலெச?ய�ப$ட நாளிலி�� பிரபாகர� ெச?வெத�ல� 

வி�தைல"காகB� தமிழ@ழ�தி'காகB� எ�ேற ந�பியி�தவ�
வய�M சி7வனாக உண�Mசி ேவக�தி� பிரபாகர� ேம'ெகா0ட

நடவ<"ைக இல4ைக அரைச அதிரைவ" � ெவ'றிைய" ெகா��த�. அ�ேபா� ஏ'ப$ட ந�பி"ைக
ெகாைலக& ேவ0�மானாK� நிைறேவ'றி ஒ� பலமான இராCவ�ைத உ�வா"கிவி$டா�
கிைட��வி�� என அவ� உ7தியாக ந�பியி�தா�.

பிரபாகர:� அவைர� ெதாட�� நா;� �ேராகி,எதி��(ர$சி"கார�,சLகவிேராதி எ�7 எ0Cபவ�கைள
எ�லா� அழி�� நி�Lலமா"கிவி�த� எ�பைத ெகா&ைகயாக" ெகா0<�ேதா�. இ� தா�
ேதசப"த�கைள=�, சLக உண�B பைட�தவ�கைள=� எதி�கால�தி� ெகா�ெறாழி�த�.

எ�ம�தியி� உைற� கிடத அ��பண உண�ைவ ச�யான அரசியைல ேநா"கி வள��ெத�"க
;�வரவி�ைல. அத'கான ேவைல�தி$ட�  றி��"#ட யா�� சிதிததி�ைல. எத அரசியKமி�றி
இராCவ ெவ'றிகளிNடாக" கிைட�த ந�பி"ைகைய ம$�ேம எம� ெதாட�த ேவைல;ைறயா"கி"
ெகா0ேடா�. ;�பதா0�கால (லிகளி� வரலா'ைற=� #ட இதM சிதைன ;ைறதா� த@�மானி�த�
இைளஞ�க& தா� சா�த சLக�தி'  எதிராக இைள"க�ப�� அந@திகG"  எதிராக" ேகாப� ெகா0�
;�வதி�"கிறா�க& எ�றா� அவ�கைள அ�னிய�ப��தி� தனிைம�ப���வ� அபாயகரமான�

இல4ைகயி� ச0;கதாச� தைலைமயி� ஒ� த��வா��த�
எம" � ெத�யாம� எம"  ெவளியி� நட� 

அவ�கெள�லா� அைன�ைத=� இழ� ேபாராட ;�வத
ெநறி�ப��த ேவ0�� எ�ேறா எ�ேமா� ெதாட�(கைள வள���"ெகா&ள
ேவ0�� எ�ேறா கி5சி��� ;ய'சி�ததி�ைல. பாலசி4க�தி�
எத� பலைன=� ஏ'ப��தவி�ைல. எம� 

நியாய�ப���வதிலி�ேத அவ�� அரசிய� ஆர�பி"கிற�
#றியெத�லா� என"  ஒ� அரசிய� சா�த க��தாக� படவி�ைல
உமாமேக�வர:ைடய ந0ப� எ�ற அ<�பைடயி�
நியாய�ப���கிறா� எ�ேற க�திேன�.

இ�ேபா� உமாமேக�வரைன� ெதாட�(ெகா&ள ;<யாத வைகயி� சததியா� த�"க�ப$<�தா�
பி�னா� அவ�" � ெத�தவாேற ஒ� உளவாளி அ:�ப�ப$டா�. அவ� வ @$<லி�� எ4  ெச�றாK�
ெதாடர ஒ� நாைள"  ஒ�வ� எ�ற வைகயி� நியமி"க�ப$டன�. இத" கால�ப தியி� அ�ட�
மா�"சிய வ �("கைள நட��கிறா�. ெபா�&;த�வாத�, க���;த�வாத� எ�ெற�லா�
விடய4க&  றி��� ேப-வா�. அைவ யா�" � (�வதி�ைல.  மர�பா, சாத� ஆகிேயா�
 றி�("க& எ��� அவ'ைற� ப<�பா�க&. என"  எ�B� (�வதி�ைல. பிரபாகர�, ேபபி
ேபா�ேறா� அவ�� வ �(கG"  வ�வேத கிைடயா�.

அ�ட� பாலசி4க�ைத நா4க& எ�லா� அ0ணா எ�7தா� அைழ�ேபா�. மிக எளிைமயாக
ேபசவ�லவ�. அைனவர� அபிமான�ைத=� ெப'றி�தா�. பிரபாகர� #ட அவ� மீதான ஆழமான
ைவ�தி�தா�.

உமாகமேக�வர� ெகாைலயிலி�� த�பி��ெகா0ட பி�ன� சததியாைர" ெகாைலெச?ய 

க��ைத ம�திய  !ைவ" #< பிரபாகர� ;�ைவ"கிறா�. சததியா� உமாமேக�வரனி�
எதி�கால�தி� ஆப�தாக அைமய" #<யவ� அவைர" ெகாைலெச?ய ேவ0�� எ�ற க��ைத 

நாகராஜா அத'  எதி��(� ெத�வி"கிறா�. ;த� தடைவயாக நா:� பிரபாகரைன� பலமாக
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சததியா� ெகாைலெச?ய�பட" #டா� எ�பதி� நா� உ7தியாக இ�"கிேற�. பிரபாகர�
எதி�பா�"கவி�ைல. எ�ைன ேநா"கி" #7கிறா� ‘இனிேம� ந@4கG� சததியா�� ப$டபா�
ெதானி"க" #7கிறா�. ம�திய  !" #$ட�தி� ேபா� ேபபி -�பிரமணிய�, பிரபாகர�, நாகராஜா, 

விவாதி"கிேறா�. ேபபி -�பிரமணிய� பிரபாகர:"  எதிராக� ேபசவி�ைல.

இ7தியாக சததியாைர இனிேம� அரசியலி� ஈ�பட"
எMச��� இல4ைகயி� ெகா0� ெச�7 வி�ேவா�
க��ைத� பிரபாகர� ;�ைவ"க நா4க& 

ஏ'7"ெகா&கிேறா�. நா� சததியா�" 
ேபசியைமயா� அவைர எMச�" � ெபா7�(
வழ4ப�ப�கிற�. நா� சததியா�ட� ;�னேம
ேபசியி�தைமயா� என"  அவ�ட� ேப-வத'கான
இ�த�. நா� அவ�ட� ேபா? தமிழ@ழ வி�தைல� (லிகளி�
 !வி� ;<Bகைள ;�ைவ"கிேற�. தா� ேபா �
த�ைன" கடK" & த&ளி" ெகாைலெச?� வி�ேவாேமா
பய� #ட அவ�ட� இ�த�. அ� றி��� எ�னிட�

நா4க& உ4கைள" ெகாைலெச?யமா$ேடா� 

அரசியலி� ஈ�பட" #டா� எ�ற நிபதைன விதி"கிேறா�
#றி அவைர இல4ைக"  அ:�பிைவ"கிேறா�.ஒ�
அரசிய� உ�ைமைய ,ேபM-�ைமைய
ைகயிெல���"ெகா0ேடா�. Q7 க���"க& ேமாத$��
R"க& மலர$�� எ�ற அழகான கவிைதயி� 

எ4கG" � ெத�தி�"கவி�ைல. ஒ� க��ைதேய
பய�ேபா? ெகா�7 ேபா$�வி�கிற அளவி' " ேகாைழ�
இ�தி�"கிேறா� எ�பைத� (��ெகா&ள 

கடதி�"கி�றன.

எ�மிட� வி�தைல உண�B இ�த�. அத'கான 

நா4க& தனிமனித�D?ைம வாத உண�வி� அ<�பைடயிலி�ேத க$டைம��"ெகா0ேடா�
D?ைமயானவ�களாக" எ�ைம நாேம க�தி"ெகா0ேடா�.அைதேய பிரகடன�ப��தி"
ேபாரா$ட�தி� ;�ேனா<களான நா�தா� ெதாட�Mசியாக� ேபாரா$ட�தி� உ7தி=ட� நி'கி�ேறா�
D?ைம=� ேந�ைம=� ஆழ�பதி� கிட"கி�ற�. இவ'றி'ெக�லா� யா� எதி� வதாK� அவ�க&
ெபா7�தவைர �ேராகிகேள. அழி"க�பட ேவ0<யவ�கேள.

ம"களி� வி�தைல"காக எ�7 ம$�ேம -ய நலமி�றி எ�ேமா� இைண� ெசய'பட ;�வத
ேபாராளி இ�ேபா� எம� ெகாைல"கர4களிலி�� வி�தைல ெப'7 இ� மா ச;�திர�தி� ெத�
கட� இ�ைள" கிழி��"ெகா0� இராCவ க0காணி�பிலி�� த�பிேயா�� படகி� இல4ைக
பிரயாண� ெச?கிறா�…

 

இ��� வ��..

 

பாக� பதி�நா�ைக வாசி"க..  பாக� பதி�L�ைற வாசி"க..  பாக� ப�னிர0ைட வாசி"க.. பாக�
வாசி"க.. பாக� ப�ைத  வாசி"க.. பாக�  ஒ�பைத வாசி"க.. பாக� எ$ைட வாசி"க..

வாசி"க.. ப தி  ஆைற  வாசி"க… ப தி ஐைத  வாசி"க… ப தி நா�ைக வாசி"க.. ப தி L�ைற
இர0ைட வாசி"க..  ப தி ஒ�ைற வாசி"க..

(This website and its Articles are copyright of inioru.com – © inioru.com 2007-2010. All rights reserved. For republication or reproduction please provide the complete link of the article and the 

name of this website. email:inioru@gmail.com).(இனிெயா� இைணய� தள�தி� ெவளிவ�� க$�ைரகைள மீ&பதிB ெச?=� ேபா� க$�ைர"கான 

ெதா��ைப=� தயBெச?� ெவளியிடB�. அM- மீ&பதிவி'  அ:மதி ெபற inioru@gmail.com எ�ற மி�ன5சK" � ெதாட�(ெகா&ளB�

22 Comments

Page 3 of 10ெகா�ல�ப�வதிலி�� த�பிய உமாமேக�வர� (பாக�16) : ...

24/05/2010http://inioru.com/?p=12875

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



meerabharathy

வாத�

aruna

வாத�

meerabharathy

Posted on 05/17/2010 at 11:30 am 

“இய"க� தவறான பாைதயி� ெச�கிற�. எத ஜனநாயக;மி�ைல. எைத=� ேபச;<யா�
க���"#ற ;<யா�… சததியா�-…” 

எ�ம�தியி� உைற� கிடத அ��பண உண�ைவ ச�யான அரசியைல ேநா"கி வள��ெத�"க
;�வரவி�ைல. அத'கான ேவைல�தி$ட�  றி��"#ட யா�� சிதிததி�ைல.” …

ந0ப�கேள இைத வாசி�த ேபா� அ!ைக=ம ேகாவ;� வத�…. 

கடத வ�ட� ேம 18� திகதி காைலைய=� அ!ேத� ேகாவ��ட�….. 

இ�7� அ�ப<ேய… 

பிர"ைஞ=ட� மீ0�� எ!ேவாமா நா�? 

ந$(ட� மீராபாரதி

Posted on 05/17/2010 at 12:27 pm 

“இ� தா� ஆயிரமாயிர� ேதசப"த�கைள=�, சLக உண�B பைட�தவ�கைள=� எதி�கால�தி�
ெகா�ெறாழி�த�.”

ேச�தி�� வள��� வி$�,இ�ேபாைதய -டைல ஞான�தி� வைர� ெகா&G4க&
வாசி�� ேபாகிேறா�.

Posted on 05/17/2010 at 8:32 pm 

வாத� உ4கள� ப4  எ�ன. இவ�களி� வள�Mசியி� உ4கG" �
தாேன.? ெமளனமாக இ��ப� மிகB� ெகா�ைமயான -டைல ஞான�
ேபாரா$ட�தி� உ4க& ப4 தா� எ�ன? (லி"  பா� ஊ�தின @�களா

Posted on 05/18/2010 at 12:58 am 

அ?யா அ7 நா(aruna)!

“(லி"  பா� ஊ�தின @�களா?” எ�கிற� உ4க& பிற�

அ<"க< வ� ஊைளயி$�M ெச�K4க&.

Posted on 05/17/2010 at 3:10 pm 

ந$(ட� “வாத� ” எ�ற பி�:$டமி�� மனித�" …. 

ஞான� எ�ப� அ:பவ�தி� வ�வ�….பல சத��ப4களி� பல இழ�(கைள விைலயாக"
ெகா��ேத இத அ:பவ�ைத=� அத� Lல� ஞான�ைத=� ெபறேவ0<ய D;�பா"கிய
நிைலயி� மனித�க& வா��ெகா0� இ�"கி�றா�க&….இ�ெபா!தாவ� ஐய� அவ�க&
ெபா7�(ண�Bட� தன� ;அ:பவ�ைத எ!�வைத ஊ" வி"கB� பாரா$டB� 

ேவ0��….;�ைவ" � விம�சன4கைள ஆேரா"கியமான ;�ைவ=4க&….பிரபாகர�
மனிதைர (��ெகா&வத'  இவ�� எ!��"க& ப?�பட"#<யன….எ�லா�தவ7கைள=�
ம'றவ�க& மீ� -ம��வ� இேலசான கா�ய�….நம� ெபா7�( எ�ன எ�பைத பிர"ைஞ=ட�
உணரB� சிதி"கB� ேவ0��…இ�ைலேய� நாைள இ�:ெமா� பிரபாB� உமாB�
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வாத�

athivatham

பரமா

ஊ�மிளாB� மனித  றி�பாக தமிழ ;ேப-� மனிதா;களி� வரலா'றி� ேதா�றலா�…

மா$டா�க& எ�பத'கான எத உ�தவராத;மி�ைல….நா� பிர"ைஞய'7� ெபா7�ப'7�
வைர…… 

ந�றி 
….ந$(ட� மீராபாரதி

Posted on 05/18/2010 at 2:03 am 

ஆமா5சாமியாயி�த அ?ய�� எ!�� ;�ப� வ�ச�தி'  ;�(
L�7 வ�ச�தி'  ;�பாவ� வதி�"கலா�.ஏதாவ� பிரேயாசன�
இ�தி�" �.

இ�ேபா� ேவ&வி"கடா"க& பலி ெகா�"க�ப$ட பி�,வி�திலி��
வியா"கியான� பைறகிற� எத" ேக&விMெசவிய�கG" � ேதைவ

ேக.பி.ைய,காHேராைவ அ�ல� ேமனா�களி� வா�� வ�� (லிகளி�
பிர"கிராசி,டா" �த�மாைர, அரசிய� ஆ?வாள�கைள எ!த வி$டா�
சர� ேபால எ�லா� பிரபாகரனி� தைலயி� ெகா$�வின�.

ப�பா மர�தில ஏ�தி வி$டைத ஏ'7" ெகா&ள மா$<ன�.

ெமா�த�தில ஆறி� ேபான (0ைண கீறி� பா�"கிற விசயதா� அ?ய�

ஆனாK� அ?ய� ெவ&ளிவிழா ெகா0டா<�தா� ;<�பா� ேபால.

மீராபாரதி!

பிரபாகர� எ�கிற தனி ம:சன அறியிறைத விட,பிறத சLக�திலி�"கிற
பிற�Bகைள� ப<�ப�. உதாரணமாக ஆர�ப�தி� சி4கள அரசி� 

அ<வ�<க&தா� (லிகளி� ேமனா$� க4காணிக&,அேத ேபால (லிகளி�
ஆமா5சாமிக&தா� இ�ைறய அரசி� அ<வ�<க&.

……………ேகாப��ட� வாத�.

Posted on 05/18/2010 at 12:49 pm 

இதி� ந@4க& எத ரக�? ஆமா5சாமியா? அ<வ�<யா
ந@4கG� க��கி�ற@�க&. உ��ப<யா எ�B� #றலாேம

எதி�வாத�.

Posted on 05/17/2010 at 11:44 pm 

//“இ� தா� ஆயிரமாயிர� ேதசப"த�கைள=�, சLக உண�B பைட�தவ�கைள=� எதி�கால�தி�
ெகா�ெறாழி�த�.”

ேச�தி�� வள��� வி$�,இ�ேபாைதய -டைல ஞான�தி� வைர� ெகா&G4க&
வாசி�� ேபாகிேறா�.//
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mmani

Nadchathiran 

chevinthian.

Nada 

Manivannan

க$��பாட'ற உட'Mேச�"ைக (னித��"  எதிரான� D?ைம"  எதிரான� எ�ப�
இய"கமாக இ�"கி�றேத. இத� பி�னணியி� சாதிமாறிM ேச�"ைகைய தவி��ப� தனிமனித
ஒ!"க�ைத வலி=7��வ� க'( வலி=7��வ� என சLக� உட'Mேச�"ைகைய 

Rதாகாரமான விடயமாக வைரய7�தி�த�. இJவாறான ஒ� சLக�தி� இ�ேத 

இய"க4க& ேதா�7கி�ற�. உமா ஊ�மிளா பிரMசைன ெதாட"க� பி�னாளி� உட'ேச�"ைக
விடய�தி� க$��பா$ைட மீறியவ�க& மீதான மரணத0டைன வைர சLக�தி� தா"க�
ெச?கி�ற�. அ<�பைடயி� இத இன� சாதி மத பிரேதசவாத ஏ'றதா�Bக& ஊடாக
க��ைத ெதாழிைல ெசயைல ஏ'7"ெகா&ள ம7" � த�ைம ெகா0ட�. இத� த�ைம"ேக'ப
மிக ந@0ட கால� ப" வ�ப$�வி$ட மனநிைலைய ஒJெவா� தனிமனித:� ெப'7&ளா�
விடய4கைள=� அறிைவ=� ெப'7"ெகா&G� ேபா�� ெசய'ப���� ேபா�� #ட
வள���"ெகா0ட இத மனநிைல தா"க�ைத ஏ'ப��தேவ ெச?கி�ற�. இத மனநிைல" 
பிரபாகரேனா இ�ைல எத தைலவேரா அ�பா'ப$டவ�க& இ�ைல. இத இன� ப�ேவ7
;ர0பாடகளாK� ஏ'றதா�BகளாK� சகதியாக இ�"கி�ற�. சகதி" & இ�� D?ைமயாக
எ!த� எ�ப� பி�னாளி� அ:பவ4க& ஊடாக காC� கனவாக இ�"கி�றேத தவிர
நைட;ைற"  ஒJவாத�. எ�ன ஒ�7 அ:பவ4க& ெசயK"  வ�;�ன� இன�
இ��ைப இழ�வி�கி�ற�.

Posted on 05/18/2010 at 12:42 am 

“இய"க� தவறான பாைதயி� ெச�கிற�. எத ஜனநாயக;மி�ைல. எைத=� ேபச;<யா�
க���"#ற ;<யா�… சததியா�-…” இேத க��ைத பி�னாளி� ‘(ள$<�’ இ�" �
#றினா� அத'காகேவ ெகாைல=� ெச?ய�ப$டா�. ெகாைல ெச?தவ� யா�ம�ல சததியாரா�
இய"க�தி' & உ&வா4க�ப$ட கதசாமி. பிரபாகர:" � , கதசாமி" � பல ஒ'7ைமக&
இய"கவி-வாச�,ெகாைலெவறி, சாதமான ;க�, க�வியறிB,�ணிB, ;�ெனMச�"ைக
பாலிய� க$�பா�, பண"க$�பா� , சேதக�, #ட இ��ேபா�ட� அளB கடத எMச�"ைக=ண�B
இவ'றி� பல ஒ� ேபாராளி"  இ�"க ேவ0<யதாயி:� இ�ெவ�" � இ�த தா�B
மனபா0ைம பல அழிBகளி'  காரணமாக அைம� வி$ட�.

Posted on 05/18/2010 at 2:37 am 

ஐயேர,

மிக ;"கியமான வரலா'7 ஆவண4க& உ4கGைடய இJ எ!��"க&. சா�தியமான
ேந�ைமேயா� ெதாட��� எ!�வ� மிக ெமMச�த"க�. பிரபாகர� இ�:ெமா� ப�தா0�க&
வா�தி��பாேரயானா� உ4கGைடய இத விைலமதி"க;<யாத ஆவண� எ4கG" "
கிைட"காமேல ேபாயி�" �. ச��திர�ைத தி�" � எ!�தாள�க& மலி�&ள இ"கால�தி�
ஒ� =க(�ஷ�. 

- ெத� பசிபி" கடேலாரமி�� ந$ச�திர� ெசJவிதிய�.

Posted on 05/18/2010 at 9:24 am 

Our past history is good for us to correct ourself and go forward with better attitude. 

I thing One’s attitude is very important in team work. We need to have clearly goal but we have to respect

Humanity in each and every aspect of life is most important. Humanity is base of everything. 

Our future Thamil leaders should understand that there are always differences exist and these differences have to be

handled positively and constructively. At any circumstances killing is not an option. 

In my opinion we Thamils damaged more us than Singhalese. Let us hope for good.
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ranjani

rathan

Human

selva

Segar

Posted on 05/18/2010 at 12:06 pm 

ஐய�"  வண"க�, 

ந@4க& ஒJேவா� ;ைற=� எ!�� ேபா��, க0ண@ேரா� தா� வாசி�ேப�. உ4க& 

வ�களிK� உ0ைம=� ேந�ைம=� ெத�கிற�. தமி�M சLக� உ4கG"  ந�றிெசா�ல"
கடைம�ப$�&ள�. உ0ைமயி� �ேராக4க& மலி�&ள எம� சLக�தி� ந@4க& ஒ�
தா�.

Posted on 05/18/2010 at 1:53 pm 

எJவிட� வ�:� ெதாட�� எ!�4க& .நட� ;<தைத எ!��ேபா� அ�#ட 

விள4கி"ெகா&ளாம� அைத மா'றி எ!தெசா�வா�க& ேபாலி�" .மிகB� ஆ�வமாக
ெகா0<�"கி�ேறா�.

Posted on 05/21/2010 at 1:45 pm 

he can not write until the end,

Posted on 05/18/2010 at 2:22 pm 

எத க$��பா$ைட உமா மீறினா� எ�7 பிரபாகர� எமாைவ ெகா�ல ;<ெவ��தாேரா
க$��பா$ைட மதிவதனிைய க0டBட� அவ� மீறிய� ஒ� ச�பவ�. எத யனநாயக�ைத
ேபசியத'காக பிரபாகர� சததிைய ெகா�ல ;<ெவ��தாேனா அேத ஜனநாய�ைத 

ேக&வி" &ளா"கியத'காகேவ உமா சததிைய" ெகா�றா�. இ�வ�ேம ச�வாதிகா�க&
ேவெற�B� ேதைவயி�ைல.

Posted on 05/20/2010 at 8:49 pm 

ஐய� அறிவ�: “எ�ம�தியி� உைற� கிடத அ��பண உண�ைவ ச�யான அரசியைல
வள��ெத�"க யா�� ;�வரவி�ைல.” என ந@4க& ஆத4க�ப�வ� விசி�திரமாகB&ள�
அJவா7 உ4கG" � (�தி ெசா�ல எவைர=� ந@4க& அ:மதி�பேத இ�ைலேய. அறிவாளிக&
த��வா��தவாதிக& எ�7 உ4கG" � ேதைவ�ப$டவ�கெள�லா� ந@4க& ெச?=�
அைன�ைத=� நியாய�ப��தB� உ4க& ெசய'பா�கைள ெப�� வ @ரத@ரM ெசய�களாகB�
ராஜததிர நக�BகளாகB� ம"கG"  எ��திய�(� Lைள�ெதாழிலாள�கேள. ந@4க&
நிைன�� எைதM ெச?தாK� அவ�க& அவ'7"  ஏேத:� த��வ ;லா� Rசி� த�வ�
ஒ�ேவைள அைத ந@4க& ப<"க ேந�தா� அட நா4க& ெச?கிற கா�ய4களில இ�ப<ெய�லா�
ராஜததிர4க& இ�"ேகா என ந@4கேள விய�ப�ீக&. (�தி ெசா�ல வத பாலசி4க��" 
நடத�?  <��வி$� ம'றவ�களிட� இவ4கG"  ஒ0�� ம0ைட" &ள ஏறாதடா
(ல�(வா�. பிபாகரைன" க0ட�� அட4 வா�. பிர<" � பி�னா� ��பா"கி உ7�தி"
ெகா0<�" �ேபா� யாைரயா (�தி ெசா�ல வ�வா�? வ"கால�� வா4 பவ� ம$��தாேன
வ� ேச�வா�? இத� திற�தில ச0;கதாச� ேதைவ�ப�கிறாேரா உ4கG"  மாேவாயிச�
ேபாதி"க? எ�தைகய ெகாைலயதிரமாக ந@4க& அைமதி��ெகா0� இைத 

எதி�பா�"கிற@�கெள�7 (�கிறதா?

Page 7 of 10ெகா�ல�ப�வதிலி�� த�பிய உமாமேக�வர� (பாக�16) : ...

24/05/2010http://inioru.com/?p=12875

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ஞான�

mmani

ஞான�

கி���

Posted on 05/21/2010 at 1:48 am 

ஐய�"  30 ஆ0ட�க& ேதைவப$டதா ஞான� ெப7வத' . அ�ல� த'ெபா!� தா�
கைலதேதா. ஞான�தி' � சத�பவாத�தி' � இைடேய இ��ப� ெம�லிதான இைடெவளிேய
அ�கிலி�ேதா� ஒ�� ஊதினா�க& அ�ல� ேபா$ட தாள�தி'  ஆ<னா�க&. தனிமனித
வழிபா$<'  அ�7 ேபா$ட பி&ைளயா� -ழி இ�7 ;&ளிவா?காலி� ;'7 (&ளியானேதா
ேபாரா$ட�. cpயாய�ைத கா0பத'  த��வ வாதிகேளா ஏ$� க�விேயா ேதைவ அ�ல
ப �தறிB�> -ய (�தி=� ேபா�மான�.

Posted on 05/21/2010 at 8:00 am 

ஐய� இேத க$�ைரைய 13 மாத4கG"  ;�( எ!தியி�தா� 1 அ�ல�
ெதாட�தா� எ4களா� வாசி"க ;<தி�" �. சபாலி4க�தி'  நடத�
ெத�=�தாேன.

Posted on 05/22/2010 at 5:08 pm 

பா�பி� கா� பா�பறி=�. ஜா"கிரைத ப'றி ஐய�" 
அவசிய� அ�ல. 

எம"  எ�லா� கி!கி!�பா � கி- கி-"க&.

Posted on 05/23/2010 at 12:38 am 

ஐய� அவ�கேள, வி�தைல இய"க4களி� ஜனநாயக� இ�"க ேவ0�ெம�ப� ச�யான
க����தா�. ஜனநாயக உ�ைமகைள� ப'றி� ேபசிய எத வி�தைல இய"க� ஜனநாயக
உ�ைமகைள மதி�� நடதெத�7 ஒ�ைற" #7வ @�களா? ம'றவ�க& ஜனநாயக�ைத�
ச�வாதிகா�களாக இ�தா�க&. ஆனா� (லிகளி� பாைத ெவளி�பைடயாக ெத�த�
உ4களிட� இ�" � ஆத4க� ஏ� ந@4க& அைம�ைப வி$� ெவளிேயறாம� ச�யான
ந@4க& க�தியதி'காக உ&G"கி�ேத ேபாரா< இ�"க"#டா�. உதாரண�தி'  மதி�பி' �ய
ேபாராளி சததியா� விடய�தி� உ4க& க��� மதி"க�ப$<�தேத.

ச�வாதிகார� #டாெத�ப� ச�தா�. இ�7 எ�ேலா�" � ெத�த விடய�, இல4ைக�
உலகி� மிக�பலவ @னமான ஈழ�தமி� இன�ைத இரசாயன"  0�க& வ @சி=� ெகா��" 0�க&
வ @சி=� இன�ப�ெகாைல ெச?த நா�க& உலகி� மிக� ெப�ய நாடான இதியாB� இ�ெனா�
ஜனநாயக நாடான dல4காB� தாேன. இத =�த�தி'  உதவி ெச?த நா�கG� ஜனநாயக
தாேன. அேத ேபா� ந@4க& பல சமய� உதாரண�தி'   றி�பி�� மாேவா உ�வா"கிய
தாேன அ�பாவி ம"கைள" ெகா�7  வி"க உதவி (�த�.

ஐய� அவ�கேள, இ�7 தமிழ�கG"  ஏ'ப$ட நிைல"  (லிகைள ம$��  ைற #7வ�
தவற வி�� ெசயலா �. ஈழ�தி� நிக�த� ெசா�K� உ0ைம மனித� எJவளB 

மாறி"ெகா0<�"கிறா� எ�பைத. அத'  ேமலாக அவ� தன� ெவ'றி"காக எைத=�
எ�பைத. தவிர அ�பாவி ம"கைள" கா�பா'ற உலகி� எத ஒ� அைம�(� இ�ைல 

ேமK� ஈழ�தமிழ� க'7"ெகா&வத'  ;&ளிவா?"கா� ஒ�ேற இனி ேபாதியதாக
தமிழின�ப�ெகாைலைய நி7�தியி�"க" #<ய மனித�க& பல� இத உலகி� இ�தா�க&
இ�"கிறா�க&. அவ�க& எ�ேலா�� மிக மகி�வா�க& இத ேபாரா$ட�பாைதயி�  ைற
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Shiva

ேமாகன 

ச�திரா

நிைல"  காரண� எ�7 அ!�த� ெகா�" �ேபா�. ேபா� நி7�த� ஒ�ைற" ெகா0�
ேபார$ட�பாைதயி�  ைற" � எ�ன ச�பத�. ஐயா, ந"ச�பா�களி� ேபாரா$ட;�
ந-"க�ப$ட� நா'ப� வ�ட4கG"  ;�(. ேஜவிபியின�� கிள�Mசி இதிய இராCவ�தா�
ஒ�"க�ப$ட� ப�லாயிர� சி4கள இைளஞ�களி� ப�ெகாைல=ட�. ஆகேவ தமிழின
 'றவாளிக& யாெர�பைத ச�யாக அைடயாள� கா$�4க&. தவறி� உ4க& ;ய'சி
ெச?=� ேவளா0ைமயாக ேபா?வி��. ;&ளிவா?"காலி� நிக�த� தமிழனி� ஆ�மாவி�
ஏ'ப��த�ப$ட ஆயிர� ஆ0�க& ஆனாK� ஆறாத ரண�, மாறாத வ�. ேமK� க���"#7�
பல� (லிக& ேம� உ&ள வ�ம�ைத த@���"ெகா&ள ;ைனகிறா�கேள ஒழிய தமிழின�தி�
எதி�கால�ைத� ப'றி ச'ேற:� சிதி"கிறா�களி�ைல. ஒ� மனிதனி� ஆ=& நி�ணயி"க�ப$ட�
தா�. ஒ� ெமாழி ேப-� இன"#$ட�தி� வா�B ெதாட�Mசியான�. அைத�தா� ஐய�
அவ� ேபா�ற ேபார$ட�தி� ;�ேனா<கG� மனதி� ெகா0� சராச� ம"க& விழி�(றாத
நிைலயி�, அத ெப�ய ெபா7�ைப தம� ேதாளி� -மதா�க&. அதி� ஒ�வ� தா� தி�
அவ�க&. அவ� ெப��பா�ைம தமி� ம"களா� ேநசி"க�ப�� மனித�. இ� யா�� வி��பினாK�
வி��பாவி$டாK� யாராK� ம7"க�பட ;<யாத உ0ைம. இ�ைல எ�பவ�க& யதா��த�ைத
உணர ம7"கிறா�க&. ஆகேவ அவைர" ெகாMைச�ப��த ;ைனவ� தமிழின�ைத 

ெகாMைச�ப���வத'  சமனா �. எ�ேலா�� ச'7 சிதி=4க&.

Posted on 05/24/2010 at 8:29 am 

பிரபாகரைனேயா (லிகைளேயா விம�சி"காம� ேபாரா$ட� எ�ன திசயி�
எ�ப<M சீரழித� எ�7 விள4கி" ெகா&ள இயலா�. பழிைய� தனிேய
மீேதா (லிக& மீேதா -ம�த� ேதைவ இ�ைல. அ� தவ74 #ட. ஆனா�
உ0ைமக& #ற�பட ேவ���.

ந"ச�ப� இய"கதி:& க�ைமயான விம�சன;� -ய விம�சன;�
நடதன.பிளBக& ஏ'ப$டன. இ�7� பல தவ7க& தி��த� ப$� வ�கி�றன

1971இ� பி� ேஜ.வி.பியி� இ�� விம�சன4களி� அ<�பைடயி�
விேஜவ @ரவி� தவறன தைலைம��வ� ெதாட�த�. 1971ஐ விட ேமாசமான
பிைழக& 1987-89இ� விட�ப$டன. எ�தைன வ @0 இழ�("க&! 

ச�யான -யவிம�சன� இ�லாம� தவ7கைள ஒ�(" ெகா&ளாம� உ&ள
ேஜ.வி.பி. எ4ேக ேபா?நி'கிற�? 

வி�தைல� (லிகைள மதி" � ஒ�வ� அவ�க$ � அேத விதமான பாைதைய�
ப��ைர�பாரா?

Posted on 05/23/2010 at 7:52 pm 

அ?ய� ெதாட�� தன� பதிBகைள ெவளியிட ேவ0��. பி�N$ட� இ�பவ�க& அவ�
இ�ேபாதாவ� எ!�கிறாேர எ0� மகிழ ேவ0��.
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உ4க& க���"கைள� பதிB ெச?=4க&.. 
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