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உ�க
 இ,விைணய�ைத ம)றவ�க-./ அறி%க� ெச(ய இ�ேக அ��த0�
%�ப.க�  இரயாகர� - சம�  $லி� தைலைமைய. ெகா�றவ�க-�, அைத 12மைற�பவ�க-�

தி�க
, 10 ைவகாசி 2010  

  இ�ேக எ�*க ேத4க

$லி� தைலைமைய. ெகா�றவ�க-�, அைத
12மைற�பவ�க-�

எ��* (ெப5�பி.க - சி6�பி.க)

�லி3தைலைம  சரணைட8த  ஒ5  நிைலயி�  தா�  ெகா�ல�ப:4
ள*.  அைத  இல�ைக  அர"  ெச(*
ள*.

இ8த�  பி�னணியி�  இல�ைக  அர"  ம:4�  ச�ப8த�படவி�ைல.  1�றா�  தர�$க
,  ெவளிநா:4  $லி�
தைலைம<� =ட ச�ப8த�ப:4
ள*. இைத இவ�க
 12மைற.கி�றன�. ஏ� 12மைற.கி�றன� எ�றா�,

இவ�க
 இ8த� ப4ெகாைல சதி./ உட8ைதயாக இ58;*
ளன� எ�பதா� தா�. இ�ப2 தமி? ம.கைள ஏமா)ற
%ைனகி�றன�. 

 

 

$லி�  தைலைம  சரணைட8த*�,  அவ�க
  ெகா�ல�ப:ட*�  உ@ைம.  $லி�தைலைம  த�ைன
பா*கா�*.ெகா
ள, இ6தியாக அ* ேத�8ெத4�த* சரணைடைவ. அத)/ அைமயேவ, இதி� 1�றா� தர�$�
ச�ப8த�ப:ட* உ@ைம. இ8த� பி�னணியி� தா�, இ8த� ப4ெகாைல அர�ேகறிய*.

 

இைவ அைன�*� நட8தி58*�, ஏ�, எத)காக இைத ம.க-./ ெத#யாத வ@ண� அைனவ5� தி:டமி:ேட
12மைற.கி�றன�? அ�/ எ�ன நட8த*? அைவ எ�ப2 நட8த*? இதி� ச�ப8த�ப:டவ�க
 யா�? ஏ� இைத
ம.க-./ 12 மைற.கி�றன�?  

 

ம.கைள  ம8ைதயாக  ேம(./�  =:ட�,  த�  ெசா8த  *ேராக�ைத  %�ைமயாக  12மைற.க  %ைனகி�ற*.

இ�6 எ*0� நடவாத மாதி#, அைத. கா:ட %ைனகி�ற*.

 

இ8த� சதியி� 1�6 தர�$ ச�ப8த�ப:4
ள*.

 

1. இல�ைக அர"

 

2. $லிக
.

<�த கள�தி� இ58த தைலைம. இ* இ�6 உயி5ட� இ�ைல.1.

இ8த  சரணைட0�  சதியி�  ச�ப8த�ப:ட  ெவளிநா:4  $லி�தைலைம.  அ*ேவா  இ�6  இைத
12மைற.கி�ற*.       

2.

3. 1�றா� தர�$க
. இ* ராஜத8திர ெமாழியி� ேப"கி�ற*. ெவளிநா:4 $லி�தைலைம<ட� ேச�8* =:4�
சதியி� ஈ4ப4கி�ற*. 

 

இ8த�  சதியி�  தா�  ேநர2யாக  ச�ப8த�படவி�ைல  எ�றா�,  இ8த  உ@ைமைய  தமி?  ம.க-./  ெசா�ல.
=2யவ�க
  ெவளிநா:4  $லி�  தைலைம  ம:4�  தா�.  கள�தி�  $லி�தைலைம<ட�  ெதாட�பி�  இ58*,

இைத  அர�ேக)றிய*  ெவளிநா:4  $லிக
  தா�.  அவ�க
  ப4ெகாைல�  சதியி�  ச�ப8த�ப:டதா�,  அைத
%�ைமயாக  12மைற.க  %ைனகி�றன�.  இவ�க
  அறிய,  இவ�களி�  %ய)சி<ட�  =2ய  இ8த  சதிைய
அர�ேக)றிய  1�றா�  தர�$  யா�?  அவ�க
  எ�ன  வா./6தியி�  அ2�பைடயி�  சரணைடய  ைவ�தத�
1ல�, இ8த� ப4ெகாைலைய அர�ேக)றின�? இைத ம.க-./ ெசா�லா* ஏ� 12மைறகி�றன�?

 

அ*  ம:4ம�ல,  யா�  இ8த  ப4ெகாைல./  உதவினேரா,  யா�  1�றா�  தர�பாக  நி�6  இைத�  ெச(தனேரா,
அவ�க
 பி� இ�6 ம.கைள<� நி)கைவ.கி�றன�. இைத� ெச(<� ெவளிநா:4 $லி�தைலைமயி� வ�.க
ம)6� =:டாளிகளி� அரசிய� பி�$ல�ைத, நா� இன� கா:ட ேவ@2<
ள*.

 

இத)/  எ�ப2  <�த  %ைனயி�  இ58த  $லி�  தைலவ�க
  உட�ப:டா�க
? அவ�க
  ெசா8த  த)ெகாைலைய
வி5�பினா�களா? ஏ� அவ�க
 ேபாரா2 ம2வைத ேத�8ெத4.க %2யவி�ைல?

 

$லி�தைலைம  ம.கைள  ஒ4./�  வ�.க  அ2�பைடைய.  ெகா@ட*.  அ*  ம.கைள  ஒ4.கி,  த�  வ�.க
அதிகார�ைத எ�ேபா*� த.கைவ�ேத வ8த*. ச1க�தி� இ58* எ�� எதி��ைப, தா� ேபாரா4வதாக கா:2ய
$லி�  ேதசிய�தினா�  ம:4�  12மைற.க  %2யவி�ைல.  அ*  பாசிச  மாபியா  வழியி�,  த�  அதிகார�ைத
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த.கைவ.க அ�ச1:4� வ2வி� ம.க
 ேம� அ* த�ைன நி6வி.ெகா@ட*.

 

இ�ப2  ம.களி�  இ58*  அ�னியமாகி�  ேபான  $லிக
,  ேப#னவாத  இராBவ�*டனான  <�த�தி�  த�ைம
த.கைவ.க %2யவி�ைல. இதனா� ெதாட��சியாக அழி8*� சிைத8*� வ8தா�க
. இராBவ தா./த�களா�
$லி./ %�னா� த�பி  ஒ2. ெகா@258த ம.கைள, தா� த�பி� பிைழ.க $லிக
  த� பணய. ைகதிகளா.கி.
ெகா@டன�.

 

இ�ப2 $லிக
 த�ைம பா*கா.க, ம.கைளேய பணய. ைகதிகளா.;கின�. $லி�தைலைமேயா த�ைன பா*கா.க,
வC.க:டாயமாக  <�த�தி�  ஈ4ப4�ப2  பலைர  <�த%ைனயி�  வC.க:டாயமாக�  திணி�தன�.  இ�ப2
"யநல�  பி2�த  $லி�  தைலைம  த�ைன  பா*கா�*.  ெகா
ள  ம.கைள<�,  <�த�  ெச(ய
வி5�பாதவ�கைள<� பய�ப4�திய*. இதனா� பல ஆயிர� ேப�, $லி� தைலைம.காக மரண�ைத ச8தி�தன�.
இத� 1ல� $லி�தைலைம த�ைன த.கைவ�* வ8த*.

           

இ8த  நிைலயி�  <�த�  அவ�களி�  ெதா@ைட.  /ழிவைர  வ8*வி:ட*.  அவ�க-./  தா�  த�பி  பிைழ.க
அவ�க
 %� இ58த*, *ேராக�*ட� =2ய சரணைட0  ஒ�6 ம:4�தா�. இ8த� சரணைட0  எ�ப2 எ�ற
அரசிய�  ேபர�தி�,  அவ�க
  இரகசியமாக  ஈ4பட�ெதாட�கின�.  ெவளிநா4களி�  நட8த  ேபாரா:ட�க
,

$லி�தைலைமைய  கா�பா)6வத)கான  ேகாச�க-ட�,  அவ�களி�  தைலவ�க
  இரகசியமான  சதி�
ேபர�களி� ஈ4ப:டன�.

 

அவ�க
  ேபாரா2  ம2ய�  தயாராக  இ5.கவி�ைல.  த)ெகாைல  ெச(ய0�  தயாராக  இ5.கவி�ைல.  த�
உயிைர.  கா�பா)ற  எைத<�  ெச(ய�  தயாராக  இ58தன�.  இைத�தா�  அவ�கைள  ப4ெகாைல  ெச(ய
வி5�பிய  அைன�*�  தர�$�,  ந�/  தி:டமி:4  பய�ப4�தி.ெகா@ட*.  அவ�கைள  ஏமா)றி�  சரணைடய
ைவ�தத� 1ல�, இல/வாக பலியி:4.ெகா@ட*.

 

நா�  இ8த  *ேராக�*./  பதி�  ேபாரா2  ம2<�க
  எ�ற  ேகாச�ைத  இ8த  பிர�சைனயி�  ஆர�ப�  %தேல
ைவ�தேபா*,  $லி�  தைலைமயா�  ஏ)6.ெகா
ள  %2யாத  ஒ�றாக  இ58த*.  ம.க
  விேராதமான  அ8த
வ�.க�  தைலைமயா�,  ம.க-.காக  ேந�ைமயாக  ேபாரா2  ம2வ*  எ�ப*  ஏ)6.ெகா
ள  %2யாத
அரசியலாகேவ இ58த*. ம.க-.காக ேபாரா4வ* ம:4�தா�, இைத அரசிய� Eதியாக தாேன ேத�8ெத4./�.

இ*  பணயமாக  ைவ�தி58த  ம.கைள  வி4வி�*,  அவ�க-.காக  ம2<�.  இ8த  வைகயி�  $லி  த�ைன,

ம.க-.காக  தியாக�  ெச(ய  %�வரவி�ைல.  ம.கைள  அழி�*,  அ*  த�ைன  பா*கா.கேவ  %ைன8த*.

நா�க
  ேபாரா2  ம2  எ�6  =றிய  ேபா*,  எ*0�  ெச(ய  %2யாத  அரசிய�  நி��ப8த�  காரணமாக  அைத
ெச(வா�க
  எ�ேற  மதி�பி:ேடா�.  உட�பாட)ற  எ8த  சரணைட0�  *ேராகமாகி,  அவ�களி�  அரசிய�
அ2�தள�ைதேய இ�லாததா.கிவி4� எ�ற க5தியதா�, அரசிட� அவ�க
 ேநர2யாக சரணைடய மா:டா�க

எ�பதா�, ம.க-.காக ம.கைள வி4வி�தப2 ேபாரா2 ம2 எ�6 ேகா#ேனா�.

 

$லி�தைலைம  த�ைன  ம.க-.காக  தியாக�  ெச(ய  %ைனயவி�ைல.  ம.கைள�  பணய�  ெபா5ளாக
ைவ�*.ெகா@4 அ* ேபர� ேபசிய*. இைத�தா� 1�றா� தர�$, பய�ப4�திய*.

 

இத)/  $லியி�  ெவளிநா:4�  தைலைம  *ைணேபான*.  இப�2  சரணைட8த  பி�னான  இ8த  ப4ெகாைல�
ச�பவ�,  ெவளிநா:4  $லி�  தைலைமயி� ப.க�  *ைணயி�றி நட.கவி�ைல. இத)/ *ைணயாக நி�றதா�
இ8த�  ப4ெகாைலைய  12மைற.கி�றன�.  இைத  அ�பல�ப4�தி  ேபாராடவி�ைல,  மாறாக
12மைற.கி�றன�. இ�ப2 அவ�க
 த� தைலவ�கைள ப4ெகாைல ெச(ய, 1�றா� தர�$./ *ைணயாகேவ
இ58*
ளன�.

 

இவ�களி�  வ�.க.  க@ேணா:ட�,  ஏகாதிப�திய  சா�$  ெகா@ட*.  இத)/  இைசவாக,  இவ�க
  அைன�*�
ேபாரா:ட�ைத<� ெவளிநா4களி�  நட�தின�,  நட�*கி�றன�.  இதனா� தா� ேம)/ம.க
  =ட, இதி�  ப�/
ெகா
ள  %�வரவி�ைல.  அேதேநர�  ஏகாதிப�திய  ஆ-�  வ�.க  உதி#க
தா�,  இத�  பிர%க�களாக
வழிகா:2களாக இ58*
ளன�, இ5.கி�றன�.

 

இவ�களி�  பிரதிநிதியாக  1�றா�  தர�பாக  தைலயி:ட  /�பC�,  ெவளிநா:4  $லி�தைலைம<�  ேச�8*,

கள�தி�  ேபாரா2ய  $லி�தைலைமைய  அவ�க
  வி5�பிய  சரணைட0./  பதி�  தா�  வி5�பிய  ஒ5
சரணைட0  ஊடாக  அவ�கைள  ப4ெகாைல  ெச(தன�.  இ�ப2  அவ�கைள  இல�ைக  அர"  சி�திரவைத  ெச(*
ெகா�ல.  ெகா4�தன�.  இைவ  அைன�*�  ெவளிநா:4  $லி�தைலைமயி�  *ைண<ட�  நட8த*.  அ8த
*ேராக�ைத, அ8த சதிைய இ�6 அவ�க
 12மைற.கி�றன�.

 

இ8த  பி�னணியி�  அவ�க
  சரணைட0  =ட,  ேநர2யாக  1�றா�  தர�பி�  %�னிைலயி�  ந�$�ப2யாக
நட8*
ள*.  இத)/  ஏ)ப,  அவ�கைள  %�ைமயாக  ந�பைவ.க  சில  ெவளி�பைடயான  நடவ2.ைகக

அைம8தி58தன.

 

அெம.  ப"பி.  பிரா8திய க:டைள�  தளபதி  அ:மிர�  திேம�தி ேஜ  கீ:2�,  இ8திய ேதசிய பா*கா�$  ஆேலாசக�
எ�.ேக. நாராயண� ம)6� ெவளிவிவகார ெசயலாள� சி,ச�க� ேமன� ஆகிேயாைர ச8தி�த பி�, 15.05.2009 இ�
ெவளியி:ட அறி.ைக இ8த சதி நாடக�தி� ெவளி�பைடயான ஒ5 அ�கமா/�.

 

அ8த  அறி.ைக  இல�ைக  அர"டனான  =:4� சதிைய நா".காக  ெவளி�ப4�*கி�ற*.  'இல�ைகயி�  ேபா��
ப/தியி�  பாதி.க�ப:ட  ம.க-./  உதவ  அெம#.க.  கட)பைட  க�ப�க
  தயா�  நிைலயி�  உ
ள*."  எ�6
அவ� 15.05.2009 அறிவி.கி�றா�. அ�*ட� 'ேபா� ப/தியி� பாதி.க�ப:ட  ம.க-./ உத0வத)கான வழிகைள
க@டறிய  அெம#.க  /�  இல�ைக  ெச�ற*.  எ,வைகயி�  உதவி  ெச(ய  %2<�  எ�ற  அறி.ைகைய<�
இல�ைகயி� உ
ள அெம#.க Hதரக� வழியாக ெவளி<ற0�*ைற./ வழ�கி<
ள*.

 

அதி�  ேபா�  ப/தியி�  தமிழ�க-./ அெம#.க கட)பைட  வழியாக உத0வத)கான ப�ேவ6  வழி%ைறகைள
ெத#வி�*
ேளா�." எ�கி�ற*. இ�ப2 அ8த அறி.ைக, இ8த ப4ெகாைல நட.க %� ெவளிவ5கி�ற*. $லிைய
மீ:ப* ேபா�6, அெம#.க கட)பைட  தைரயிற�கியதா!? ெத#யா*.  ஆனா�  1�றா� தர�$ அ�/ நி�சயமாக
பிரச�னமாகி இ58*
ள*.

 

எ#. ெசா�ைக� இ8த நாடக�தி� ம)ெறா5 சதிகார�. 17.05.2009 பல தர� (ெவளிநா:4 - உ
நா:4) $லி<ட�
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தா� ெதாட�பி� இ58தாக =றி<
ளா�. இ�ப2 ேமாச2 ெச(* ெகா�ல உதவிய பி�, நட8தைதேய 'இ* மிக0�
ேகாரமான*"  எ�கி�றா�.  இேதேபா�  கைடசி  நிமிட�களி�  ஐ.நாைவ�  ேச�8த  ந�பியா5�  (ெவளிநா:4  -

உ
நா:4)  ெதாட�பி�  இ58*
ளா�.  இைலெய�லா�  இவ�க
  =றியைவக
  தா�.  இ8த�  சதியி�  சில
ெவளி�பா4க
. மீ@4� ந�பியா� ஏ� இல�ைக ெச�றா�!? எ�லா� இத)காக�தா�. இ8திய ேதசிய பா*கா�$
ஆேலாசக�  எ�.ேக.  நாராயண�  ம)6�  ெவளிவிவகார  ெசயலாள�  சி,ச�க�  ேமன�  ஆகிேயா�  அ2.க2
இல�ைக  ெச�ற*  இத)காக�தா�.  இ8த  16-17.05.2009  சதி./  சமா8தரமாகேவ,  ப�மநாத�  அறி.ைகக

ெவளிவ8*
ள*. 

 

இ�தைகய  சதி�  பி�னணியி�  அெம#.கா  அறிவி�த  ம.க
  'மீ:$"  எ�ப*,  $லிகளி�  சரணைட0  1லமாக
ப4ெகாைல�  சதி<ட�  பி�னி�  பிைண8ததாகேவ  இ58*
ள*.  அவ�க
  உயிைர  இ8த  ம@ணி�  இ58*�
அK�$வதாக  இ58*
ள*.  இ8தியாவி�  *ைண<ட�,  இல�ைக  அரசி�  ப+ரண  அ�கிகார�*ட�  இ*
அர�ேகறிய*.  இ.கால�தி�  $லி./  'ெபா*  ம�னி�$  இல�ைக  வழ�க  ேவ@4�"  எ�ற  அெம#.காவி�
ேகா#.ைக,  $லிகைள  ந�பைவ�*  க��த6./�  ெபா*�  சதிட�  =2ய  ஒ�றாக  இ58*
ள*.  ம.க
  'மீ:$"
எ�ப*, $லி� சரணைட0ட�, $லியிைன %2வா./� சதியி� அ2�பைடயி� இ58*
ள*.

 

ம.கைள  எ�6�  ந�பி�  ேபாராடாத  $லி,  1�றா� தர�பி�  சதிைய  த�  மீ:பாக  ந�பிய*.  இத�  பி�  வலி8*
ெச�ேற த�ைன பலியி:ட*. இ8த பலி நாடக�தி�, $லி பயண ஏ)பா4கைள ெச(த*. அ* தன* மரண� எ�6
அறியா*,  பயண�  ெபாதிகைள.  =ட  தயா�  ெச(த*.  எLசியைத  அழி�த*.  தா�  ெவளிேயறிய0ட�,  தானாக
அைவ  அழி<�  ஏ)பா:ைட  ெச(த*.  இைத�தா�  இல�ைக  அரச  ஊடக�க
,  $லிகளி�  இ6தி  அழி�பாக
கா:2ய*. அ8த. கா:சியி� பி�$ல�தி� எ8த� ச@ைட<� இ5.கவி�ைல. அத)/ %�னேம $லியி� கைத
%28தி58த*. இ�6 அர" 6000 ேம)ப:ட $லிக
 த�மிட� சரணைட8*
ளதாக ெத#வி�*
ள தகவ�, $லிக

தா�  1�றா�  தர�பி�  ஊடாக  த�பி�ெச�ல  %�  அைனவைர<�  சரணைடய  ைவ�தன�  எ�பத)/  வC�
ேச�.கி�ற*. 

 

அேத ேநர� 1�றா� தர�பி� *ைண<ட� த�பி�ெச�C� ேபா*, ெப58ெதாைக� பண� %த�  சகல %.கிய
ஆவண�கைள<�  எ4�*�ெச�ல  தயா�  ெச(த*.  அைவ  அைன�*�  அரசி�  ைகயி�  இ�6  சி.கி<
ள*.

/றி�பாக ெவளிநா:4�  தமிழ#� பண�,  ம)6� தம* அதிகார� சா�8த  ஆவண�க
  அைன�ைத<� அரசிட�
தாைர  வா��*
ளன�.  அைத�  தயா#�த  $லிக
,  அரசி�  சி�திரவைத.  =ட�களி�  இ�6  சி.கி<
ளன�.
$ல�ெபய�  $லிகளி�  ெசய)பா4க
  %த�  இரகசியமான  அைன�ைத<�,  அரசிட�  $லிக
  ெகா4�*
ளன�.
எதி�கால�தி�  $ல�ெபய�  நா4களி�  இவ�களி�  ச:டவிேராதமான  பல  விைடய�க
  அ�பலமாவ*�,

ைக*க-�  ($லி�  பயி)சி  ெப)ற  இரகசிய  உ6�பின�க
)  நட./�  வா(�$கைள,  த�  சரணைட0�  *ேராக�
1ல� $லிக
 ஏ)ப4�தி. ெகா4�*
ளன�.

 

இைவ அைன�ைத<� ெவளிநா:4 $லி�தைலைம த� *ேராக�தி� 1ல� ெச(* %2�*
ள*. அைத இ�6
12மைற�*  பா*கா.க  %ைனகி�ற*.  ெதாட�8*�  கா:2.  ெகா4./�  அரசியலி�  ஈ4ப4கி�ற*.  ம.கைள
ம8ைதயா.கி  பய�ப4�*�  அேதேநர�,  உ@ைமகைள  ம.க-./  ெத#யாத  வ@ண�  ெதாட�  சதிகளி�
ஈ4ப4கி�ற*. த� ேம)/ நா:4 =:டாளிக-ட� ேச�8*, ெபா(களிC� $ைன0களிC� த�ைன த.கைவ.க
%ைனகி�ற*. இ8த *ேராக�ைத<� இ�6, ம.க
 %� அ�பல�ப4�தி ேபாராட ேவ@2<
ள*. 

 

பி� /றி+� : இ�/ 1�றா� தர�பி� சதி<�, $லியி� *ேராக%�, இவ�க
 எ�6� க5�தி� எ4.காத இ6தி
மனித� ேபரழிைவ� த4�த*. பல ஆயிர� ேபாராளிகளி� உயி� இழ�ைப த4�*
ள*. 

 

பி.இரயாகர�
24.05.2009                     
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மி�னLச� அK�$கஉலாவிேயா�: 7775

nee oru eprlf kaaran so you know the rest

பதி8தவ� jeyasingam, November 20, 2009

hi buddy,

do you think the people who they are reading this bullshit is fools.you know one thing you are from EPRLF.so before you

write any thing you must be a neutral person.what they did to eprlf is 100% correct.if you can write like this now,oh god if the ep is in

full force you will give some eye witness what was happened.i'm wondering why you don't write any thing when they were power

full.ARE YOU SCARED OR NOTHING IN YOU,OR NOT MAN.you are also a tamil remember that.because of them we are still living

like human beings.first of all be tamil die as a tamil.DO NOT BETRAY THE FELLINGS OF THE WHOLE TAMIL

COMMUNITY.BECAUSE OF PEOPLE LIKE YOU OUR ENEMY STILL KILLING US.

Please stop your non-sense talks....

பதி8தவ� Thamizhan, June 20, 2009

Please stop your non-sense talks....

No more please.....
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...

பதி8தவ� Jo, June 03, 2009

Hi your imagination is good. But do not waste your time in this dangerous time. Please spend some time to save the tamil

people. I think you are a tamilan. So try your best to save the tamils from the jail. use your pen for this.

tamils leader

பதி8தவ� mkunaraj, May 29, 2009

plesae You shoud know about tamils leader, because your article never explain about past thongs, because i understood

you born from india and you think about like him as a indian thamilnaadu politician. please you learn first and try to write an

article. pleasde do it that first.

...

பதி8தவ� ravi, May 25, 2009

//$லி�தைலைம த�ைன பா*கா�*.ெகா
ள, இ6தியாக அ* ேத�8ெத4�த* சரணைடைவ.//

I don't accept this word. becouse praba did not surrander.

...

பதி8தவ� udyan, May 25, 2009

What sir, compare to indian polytics and Mohammed Azar match fixing(When he was skipper,i pray so much to god,to win

the match)compare to that one its very worst.....

What we are going to do for those people, i dont know sir....

அேத 8ேராக�
பதி8தவ� இ:டாலி வைட, May 24, 2009

அ�6 எைத ேதாழ�க-� மா)6./�.க-ம� �� ெச(தனேவா அைதேய இ�6
ெவளிநா:4�$லிகள� �� (அ�ப2 யா5� இ�ைல. இவ�கைள. கன� ப@B� நிைல<� இ�6
ஈழ�ேபாரா:ட�தி� இ�ைல.) ெச(*
ளன� என� ெசா�ல வ5கி�ற��க
. ஒேர /:ைடயி� ஊறிய ம:ைடக
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