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1. இய� பாரா
�� ����

���ைர
பாரா
���டராக�ப�ட� , �� 2006 � வ�ட� மா�� மாத� க�����க�ப�� ,
2008 � வ�ட� ேம மாத� 25 � நா� �தலாக எ�னா� பய�ப��த�ப��
வ��ற ஒ� ச�க இைணய�தள� . எ�ன ேவ��மானா�� எ�தலா� ;
ஆனா� 140 ேகர�ட�க���� ��யேவ��ெம��ற இத� ெகா�ளள� சா��த
சவா� எ�ைன இத�பா� ஈ��த� . ஆர���த����� இ��வைர இ�த�
ப�க� நா� ேபாகாம���த �னெம�� ஒ���ைல .
ெச��க� , தகவ�க� , ெவ�பா ( � ) க� , ��தைனக� , நைக��ைவ ,
உைரயாட� , �வாத� , �த�டாவாத� , இல��ய� , ��மா , ெவ���ேப��
எ�� எ�ன�� ெச�யலா� . க�� ப�க��� இைடேய ெவ� ��சயமாக ஒ�
ந�ல ஓ�ைவ�� ���ண���ைய�� ���ட� என��� த�� வ�����ற� .
அைத�ட ���ய� , ரசைன ஒ���த ஏராளமான ந��க� ������
ேப�ைடயாக இ� இ��ப� . இ�வைக�� FaceBook ஐ� கா���� நா�
���டைர �க�� �����ேற� . ஃேப����� ந�ெபன�ப�வ�
ெப��பா�� எ���ைக சா��ததாக ம��ேம இ���ற� . ���ட�� அ�
ஆ�மா��தமான� . இ�த� ச�� இ�லா� ேபானா� இ�றள�� ந�ப�க� என
�ைன�த�� மன��� ேதா��� பலேப� என��� �ைட����க மா�டா�க� .
���ட� என�� எ�ெப�மா�� த��க�ைண .
0
இ�த ��� நா� அ�க� ேச��காத – ஆனா� ெப�மள�� நா� எ��ய
ெவ�பா� எ��� ந�ன இல��ய நாசகார வ�வ�ைத �த� �த��
���ட��தா� ப�ேசா���� பா��ேத� . அச��� ெவ�பாைவ� ேபாலேவ
இ���� . ஆனா� அ� ெவ�பா அ�ல . இல�கண�க���� அக�படா� .
140 ேகர�ட�க� எ��� ���ட�� இல�கண� ஒ��தா� இத���
இல�கண� . ஆனா� ச�த� த�பா� . எ�ைக ேமாைன �றழா� .
ெவ�பா����� ெவ�பா���� ெச�வ� �க�� �லப� . சநாதனவா�க�
வா��� வ����� அ����ெகா�ள�த�க வைக�� – அேத சமய� , சமகால
3

ச�க�கைள� ��வ�க�� ெபா���� தர வச�யாக இதைன நா� பய�ப��த
ஆர���ேத� .
இதனா� கவர�ப��� பலேப� ெவ�பா� எ�த ��வ�த� என�� ���த
ம����ய��த� . ெவ�பா உ���ட அைன��� பா வைகக���� ��த
இல�கண� அ��த இலவச� ெகா�தனா� , ெபனா�த� �ேர� , எ� . ெசா�க�
ேபா�றவ�க��ட தய�காம� இ�� ஈ�ப�ட� எ� த��ப�ட ம���� .
���ெக� �ம�சன� , அர�ய� �ம�சன� , ��மா �ம�சன� , ��தக
�ம�சன� , சைமய� , ச�க� , ச���ர� , சாராய� எ�� ஒ�ைற�� ��ச�
ைவ�காம� நா�க� ெவ�பா�க�� �ைளயா�� �������ேறா� .
அ�கப�ச� ப�� �த� ப�ைன�� �னா�க���� ெவ�பா� எ���
��கைள ��க� இ�த� ச��� காணலா� . இவ�களா� ெவ�பா�க�� இேத
ேவக��� எ�த இய�� எ�பைத ���ட��� ெவ�ேய பல�
அ�யமா�டா�க� .
0
எ��� என��� தவம�ல . த�சனம�ல . ைக பழ�ய ��ப� . �ைனவா��� ,
�ைனவ�றதா��� எ���ேபா� இ�த உண���லாம� நா�
ெதாட��வ��ைல .
ஆனா� எ��� என��� சவாலாக இ���� ஒேர �ரா��ய� ���ட� ம��ேம
. ஒ�� , ஒ�றைர , அ�க� ேபானா� ஒ�ேற ��கா� வ�க���� ஓ�
அ�பவ�ைத� த�வ� எ�ப� எ�த�ல . அத��� ஒ� ��
��னைகையயாவ� ஒ���ைவ�� அ��பேவ��� எ�பேத என��
இ���ள ஆக�ெப�ய அ�கைற .
ஏென�� , இ�த� ���க���� ேந� எ�ரான ���ைரகைளேய ெப���
����� ெதாைல�கா��� ெதாட�க��� இய���ெகா����பவ� நா� .
இ� எ�ைலக���� ெந��கமான �ரா��ய��� இ���ட�ைத
அைம���ெகா�வத�காகேவ�� ���டைர நா� �டாம�
�����ெகா�����ேற� .
0
���ட�� எ��வைத ஒ� கடைமயாகேவா , க�டாயமாகேவா நா� எ�ேபா��
�ைன�த��ைல . ெபா��� , இைணய��� எ��� எைத�ேம
ெபா��ேபா���காக ம��� எ�� ெத�வாக� ���� ைவ�����ேற� .
ஆனா� , ெபா��ேபா�ைக�� ரசைன�ட� ேம�ெகா�ள எ�ைன� ���ய�
���ட� . எனேவ அத�� ந�� ெசா���ட ேவ��� .
���ட�� உ�ள என� �மா� இர�டா�ர� ந�ப�க�� �ல �� ேப�ட�
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ம��ேம நா� �வா������ேற� எ�பைத இதைன� ெதா����ேபா�
கவ��ேத� . அ��� �மா� 20-30 ேப�ட�தா� ெதாட��� ேப� , �வா���
வ�����ேற� . நா� ���ட�� உல�� ேநர�� இத�� ஒ� ���ய�
காரண� .
இய��யவைர�� , ேபேயா�ட� ெசலவ��த ெபா��கைள �க��
����ேன� . இைணய� க�ெட��த , ந�ப��யாத அ�� �� , �றைமசா�
. பல ச�த��ப�க�� ந�ப�க� நாேன ேபேயானாக வ��ேறேனா எ��
ச�ேதக� �ள������றா�க� . அவ�க� ச�ேதக�ைத வ��ப���வத�காக
ேவ��ெம�ேற எ� ெமா� நைட�� மா�ற� ெச�� �ல ���கைள நா�
எ������ேற� . அவ�� �க அழகாக இ�த �ைளயா���� ஈ�
ெகா������றா� . எ���� ��யாத� எ����ைல ; ெவ�� �ைளயா��
உ�பட .
கட�த நா�கா��க�� �மா� எ�டா�ர� ����கைள எ������ேற� .
அவ��� ெப��பாலானவ�ைற எ�னா� ேசக��க இயலா� ேபா���ட� .
�ைட�த ெகா�ச��� என��� ���த �லவ�ைற ம��ேம இ��
ெதா������ேற� . இ��� ெகா�ச� ேநர� ெசலவ�����க ���மானா�
ேம�� �ல �� ���கைள� ������க ���� .
ஆ��� எ�ன ? பத� பா��க இ� ேபா�� .
0
இ��ைல எ� இ�ய ந�ப� ைடேனாபா��� அ��ட� சம�����ேற� . த��
இைணய� என�� அ��கமான இர�டா�ரமாவ� ஆ��� ெதாட�க���
உ��ட�� உ����ட�� இய��ய ராய� கா�� �ள��� அ��கமா� ,
இ�ைறய ���ட� கால� வைர ��� எ�க� ந���� வய� அேநகமாக
எ�டைர . ஒேர ஒ� �ைறதா� இ�வைர ேந�� ச�������ேறா� . அ��ட
ெவ� ச�ப��� .
ப�லா�ர�கண�கான ைம�க��� அ�பா� இ��தா�� ப�க�� இ��ைக��
இ��பவ� ேபாலேவ எ�ேபா�� நா� ைடேனாைவ உண��ேற� .
இதைன� சா��யமா��ய�� ���ட�தா� .
பாரா
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இய�
பாரா
�ஜமான வாசக� ��தக� வா���தா� ப���றா� . ட��ேலா� வாசக�க�
ஹா�� ��ைக ம��ேம �ர���ெகா��றா�க� .
�றா ேமாசமான படம�ல . அைத�ட� �மாரான பட�க� �ல ��னதாக
வ����ப�தா� அத� �ர�ைன .
த��� �ழ� எ�ப� ���� �ழைல� ேபாலேவ ெரா�ப மா� ப������ற� .
ப�� வய����ப�ட �ழ�ைதக� ஒ�� ேச��ேபா� த��ய�பாக
இல��யவா�களா����றா�க� . அைரம��� அவ�க���ைடேய
அ���ராய ேபத�க� எ�������றன .
க��ைட�� �ம�சன�க�� இற�����றா�க� . அத� ��ைதய
ெசய�பா�க� யா�� �� ப���ைகக� ேபாலேவ �வார�யமாக இ����றன .
கலாசலா கலசலா எ��� கலாசாைல சா���ய�ைத� ேக�ேட� . ெச�லா�தா
ெச�ல மா�யா�தா���� �ற� உண���வச�பட ைவ�க�த�கதாக இ��த� .
பட�க��� ம��ேம க��ைட�� �ம�சன� எ��� ந�ப� மகாேதவ�
இ�த� பாட���� அ�த ஆ�த�ைத� �ரேயா��க ேவ���ேற� .
இ�த �ேரா ம�ன�� ��� வா��� ேகச� , �� ஏதாவ� மா��ெக���
இ���றதா ?
@ sankara4 ச���ர� அ��க� இைத� ������றேத , ேக���பா��கலா�
எ��தா� .
உ��ர� ெகா�ைம��ள� , ேகாப� ���ர��ள� ; ெபாறாைமேயாெவ�றா� ,
அத�� ����க�த�கவ� யா� ? # ���தவஈெம��ேக�ெப�� #
ெமா�யழ�
ைம�ய� டா��� உ�ன ம��கா ����றா . ம��கா � க��சா ெந���கா
ேபா� இ��பா . # க���வ�
ேம மா�பல� �ரா�� ���ஸு�� ஒ� கலாசார �����ரயாண�
ேம�ெகா�� ����ேன� . இர� ஒ� ம���� �ற� பயண�க��ைர
தயாரா�� .
�ரா�� �������� வா�� வ�த ப�சண�கைள த�மப��� எ�ேகா
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ஒ���ைவ����டா� . எனேவ அத�ம ப��� .
@Dalailama நா�� �ன�களாக உ�க� ெபா�ெமா�கைள வா��காம�
த�����ேட� . �ைளவாக , இர�� �ன�களாக மல���க� .
@donion / ெச�மா� / யா� இவ� ? ந�லா சைம�பாரா ?
@jyovram ஒ� க�ஞ���� க�ைதயாக�� உைரநைடயாள��� உைரயாக��
ெத���ப� எ��வ� சாதைன . @haranprasanna ஆ��வ��க�ப�டவ� .
ஒ��ற� , ��க� ஒ� க�ஞ� எ�� ஒ���ெகா�����ேற� . தய�ெச��
�ம�சன �ப�த�க�� எ�லா� இற�கா��க� . @haranprasanna
@kavi_rt இ�த நாசமா�� ேபான ���ெக�டா� ���ட� ம��ம�ல . அைன��
ச��ெபா��க�� நா���றன . ஊழைல�ட இைத ஒ��தா� ேதவைல .
ேஷாபா ச���� க�ட� ��கைத , த��� �க��த�ப������ ஒ� ெப��
சாதைன . பல ந�ன இல��யவா�க� இ� அவைர வ�ைசயாக எத�காகவாவ�
��ட ஆர���பா�க� .
அ����க� ஏ� ர�� பட� பா���றா�க� எ�பேத என��� ��வ��ைல .
���வ�தா� ���யெம�றா� , பா��காம�� ��டலா� . @narain
ம�ேகாவா சா���ேட� . மா�பழ� மா��ேய இ���ற� .
@manion @iamkarki உல�� பல உ�னத� காத�க�� வய� ெகா�ச�
ேகா��மா�காக�தா� இ������ற� .
காைல����� ஒேர வா��� மைழ . என�� யாராவ� ேநாப� அ�ல�
����ர� ப�� ெகா�����டா�களா எ�ன ? # வைலபா�ேத�ைள�
@chetan_bhagat வைலபா�ேத�� உ�க� ��� எ��� இ��� இட�ெபறாத
�ைல�� உ�கைள ஓ� எ��தாளராக அ��க��க இயலா� .
@penathal ச���ர�ைத�தா� ����� பா��கேவ��� . சமகால�ைதய�ல .
க�ைத சா��த �ல காரண�க��காகவாவ� பா . �ஜ� ந��க� ெச�றைத நா�
வரேவ�க�தா� ேவ��� . @penathal
@poadiyan நா� இ��பவ� . இரா கவனா�கா�� .
@scanman ேர�யால� எ�றா� எ�ன ? ���ரா ேபா�றவ�க� இய���
�ைறயா ?
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ச�ேற ப��த���ள இய��ந�க� இ�ேபாெத�லா� ஒ�� வராத தைல�பாக�
ேத��றா�க� . @srikan2
@unmaithamilan ����வத� ���த� �காரேம எ��வ� .
@vivaji ஒ� கால��� ேதவாைவ �ைறய ஆரா������ேற� . அவரள�
����க� ெச�த இைசயைம�பாள� த����ழ�� யா���ைல .
உலக�பட �ழா�� பவ� �டா� ��வாச� பட� ஏ�� இட�ெபறாத�
ஏமா�றம���ற� . ெர�ரா�ெப��� ���� �ஜய�யாைரயாவ�
ப�������கலா� .
@writerpayon ) ? ; ஆ�ய ���� இ���மானா� அ� �எ���� எ�ப� எ�
��� .
@writerpayon �ர�வ�க� ேவ��மானா� ���������
ெதாட�கா���கலா� . க�ைத ெதாட��� .
�ராம�ெபா�ளாதார� வளரேவ��ய�தா� . அத�காக கா� �ராஃ�� ��ய
ேல�ய ��பைன�� இற�����பைத மன� ஏ�க ம���ற� .
இ�� நவரா��� ெதாட�க� . இ�� ச�வேதச ெவ�நா��க� ேநா� �ன�� �ட
.
ெகா��� �த� பா�ைவயாளராக� ப�க������ ெப�ம� வ�����றா� .
ஆைள� பா��தா� பா�பவராக� ெத�ய��ைல எ�ப� ஆ�வாசம���ற� .
���ைவ�ட � . �வா��� ���ட�� அ�க ��ெதாட�பாள�க� உ�ளன� .
இ� ந� ம�க�� அர�ய� ����ண�ைவ� கா���ற� . # அவதா���
�ைள�� இட��� �ேலா 80 ��� �ைட��� ��� , இர�� ��க� தா��
கைட�� வ��ேபா� 170. எ�ன ஒ� மாய யதா��த� ! # ெக�க�பா�கத�சன�
அைண அர�ய�� ேமாசமான �ைள�கைள� க�� வ����ேற� . த�ழக�
�ல ந�ல சாயா மா�ட�கைள இத��ல� இழ�க ேந��� .
பழ�த�� இல��ய�க��� @nchokkan ெச��� �னச� �க�சவர�
அசரைவ��ற� . யாராவ� ���ர� ஒ� ��� ெகா������க� . #365paa
இ�� ைம�ேராேவ� அவ�� ( ���� ) ெச�த ��க� சா���ேட� . க�ெல�
ேதா�ற��� , ெபாைறேபா� ���த� .
@haranprasanna இைச�� பாவ� எ�ப� அ��பைட . அ� ��பம�ல . �ராண
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வா� ேபால . பவதா�� அைத� ����� ேபா������தா� பா��றா� .
@ nchokkan ராஜா�� பல�ன� பவதா�� .
Pogo �ைட��மானா� அர� ேக���� மா��டலா� எ��றா� மக� .
எ�வ�தா�� என�� ��� பா��க��ட அ�ம� �ைட�ப��ைல .
�����ட �ல அ�ச�கைள �பா�� த��ய �ற�� இ�பா�ஸு�ேக
ெதாட��� வ���றன . ெஜ ஆ���� இத�ெக�லா� அ�ர� நடவ��ைக
�ைடயாதா ?
நாைள ஒ� �ரபல அ��க �ர�கைர� ச����ேற� . ந���� ப�ைச
சா�ைவேய இ�ைல .
மாத� ஒ� ��� ��ேத� வர எ�ேக ச�தா க�டேவ��� ?
யா��ேகா எ�ேகா எ�னேவா ப�� �ைட����பதாக யாேரா எ�ேகேயா
ெசா�னா�க� . யாைரயாவ� வா����ேற� .
ேப�கா�� மசாலா ேதாைச , �� , த��சாத� . இ��ர� எ���ேவைல இ�ைல
எ�பைத இ�வா� ெகா�டா�ேன� .
இ�� எ�த �ற�� �க���ைய�� காண�ேபாவ��ைல எ�பேத நா�
��ைளயா��� அ��க�ேபா�� �ற�தநா� ப�� .
@ Thesureshpillai ப�கைர எ�ப� ேகா��தசா��� அைன�� க�யாண
�ண�க�� ஒ��ேக ேச�வ� . ேகா��தசா��� �ண�கைள
அ�ய����னா� ��க� எ�ைன� �� ெதாட�வ� த�ர ேவ� வ���ைல .
ெஜெமா , எ�ரா இ�வ� தள�க�ேம �ற�கம����றன . ஆ� ெவ��ைய
����� ஏதாவ� ��ெவ������றா�களா ?
ெமா�ெபய���� ��தக�கைள�ட ட��� பட�க� ெப��பா�� ேமாசமாக
இ��ப��ைல .
�ற�தநா� வா���க� . யா��� எ�� ேக�கா��க� . இ�� யாராவ�
அவ�ய� �ற����பா�க� .
எ��� ���வ�ேபா� மைழெப�தா��ட எ�க�ச�கமாக நா����ற� .
நாலாவ� அெவ���� ம�ெபய� நாராச அெவ�� .
�ர��கர ��ன�ன��வ� பைட��க��� �ைறய ம���ைரயாள�க�
உ�வா�றா�க� . இ�ெவ���ைக , நா����ள ந�ன க�ஞ�க��
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எ���ைகைய ����றதா எ�பேத எ� எ��பா��� .
ஃேப����� ந�� ேகா�பவ�க�� ப���� இர�� ேப� ெச����மா�களாக
இ���றா�க� . # அவதா���
லா�பா� எ�ற ெபய� �������மள� அ�த ��டா� ���க��ைல .
எ�ேப��ப�ட எ��தாள���� இ�ைசயான கா�ய� , கைத����க�
எ��வ�தா� .
@writerpayon இ�த ம���ைரைய எ��ய அனா�ம�தா� �ரபல
பழெமா�கைள எ��ய யாேரா எ�பவரா ?
தா��� தா� ந�� பராம��க�ப�ட ஒ�� . சா�பாபா�� தைல�� ேபால .
@writerpayon.
�ைர �ேலா�ஜா�� எ�ற வ�� இ�� சா��ட� �ைட�த� . பைழய
ேத���டாைய �ைன���ய� .
@ kavi_rt ஞாராேசைவ ���� ����ெகா�ள ��க� ேமாக��
பா��பைத�ட ‘�க�’ பா��ப� ந�ல� . ��க� ஞானக�ராஜனா�����க� .
அ��க� ��க�ைத உ�டா����றன . ேபர��க� உண���கைள
மர���ேபாக� ெச���றன .
111111111 எ��ற எ�ைண அேத எ�ணா� ெப���னா�
12345678987654321 எ�ற எ� �ைடயாக வ��ற� . க�ஞ�கைள�ட க�த�
ந�றாக� க�ைத எ���ற� .
ஃேப����� நா� like ேபா�� எைத�� ப��ப��ைல . ப���� எத���
ைல� ேபா�வ��ைல . இ�� ஒ� ��ர ம���� இ���ற� .
ஒ� ல�ச� ஓம�ெபா� பா�ெக��கைள உ����� ேபா�ட� மா�� இ���ற�
ஞா�� மாைல ெம�னா .
@ jyovram ��ன�ன��வ��� ப�ெகாைலக� இய�ைக
மரணமா�க�ப����� .
அகரா� டா�கா�� ராகவ� எ�� அ���� பா��தா� எ� , ெப��சா� எ��
அ��த� வ��ற� . இ� ஏேதா த��ப�ட வ�சமா���க���� .
@nchokkan @kryes @RagavanG இல��ய�கைள ஓரள���ேம�
ெமா����தஉதாரண�களாகஎ���� கா��த� அபாய� . இல�கண�
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��தக�ைத அ��வேத ச� .
@nchokkan @kryes @RagavanG கா��ேலா� ெபா��ைட ைவ�ேத� எ��
பார�யாேர த�� ெச�வா� . ஓைச நய���காக .
அ�சய ���ைய�� மைன��� எ�ன ெச���க� எ�� ந�ப� ேக�டா� .
�ன�� எ�� ம� ��யைல இைட����� பா��க அ�ம��ப�
ெப���ைலயா ?
அ�ப� வய��� ேம�ப�டவ�க� ெச���ேபா�தா� அ�� உ��மா அத� �ஜ
��ைய� கா���ற� .
ஆ�ேயா ெவ���க�� ேப�பவ�க� எ�லா� ஒேர ேகானா� ேநா�ைஸ�
ப���� ப��ைச எ��பவ�கைள� ேபா� ேப��றா�க� . ேபார���ற� .
ஆழ ேயா��தா� ���ேநா� ம��ேம கட�ைள�� ��ஞான�ைத�� ேச���
ேதா�க����ெகா�����ற� எ�� ேதா���ற� .
இ�� உ��மா�� �� ஏ� இ���ேலா உ��மா�ேலா இ��ப��ைல ?
இைணய��� ேம��ேபாெத�லா� மைன� ெவ��ேவைல எ��றா� .
ெவ��யா��� ேவைலெய�� ஒ���ெகா�வைத� பாரா�ட�தா� ேவ�� .
இ��ர� மைழ� கட�� . ரமண� மைழெய��� கட�� .
எ��ர�� ஷ�க� ெச�தவ�ைற� ப�ென��காலமாக ஒ� ��ைச�
ெதா��ேபா� ராமநாராயண� ெச��ெகா����தா� எ��� எ�ண�
எ�வைத� த���க ��ய��ைல .
இய�ைக� கா�� வா�ேப�ப� ��ன��� ��யமானவ����
க�ைதெய��ேவாைர இ�ேபா� ஃேப��� வாழைவ���ெகா�����ற� .
இல��ய �ழா�க��� இ�தைன ேப� வ��றா�க� எ�ப� �ய�பாக
இ���ற� . �ைடய� ஆன�� இல��யவா� ஆ��டேவ��ய�தா� .
இ�� காைல 7.24 ��� �ற��� �ழ�ைதக��� ஒசாமா , �ன� ேபா�ற
ெபய�கைள ைவ�ப� ந�ல� . http://bit.ly/jV17rZ
இ�� ம�ய உள� கா��� �ல� . ஒ� த��� �லவைன எ�ப� எ��ெகா�ள�
ேபா�ற� எ�ற�ய ஆவ�ட� கா�����ேற� .
உ�ள�ேலேய �ராைபயான ���கைள� ெபா���� �ர���ப�� �கட�
வைலபா�ேத ெபா��பாள�கைள ��ச ஆ��ைல .
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எ����ச� – வைல�லக� ேதா�றாத நா�� எ�த�ப�ட வைல�ப���
தனமான ��தக� . வா��மாமா அவர� �ழ�ைத� கைதகளா� ம��ேம
வா�பவ� . இ� �ழ�ைத�தனமான கைத .
எ��ர� ���� ந�ப� @Dalailama ஏ� இ��� க��� ெத���க��ைல ?
எ�ைம�பா� கா�� சா���ட �ன��� உட�ற� ெகா�டா� ����யாக
இராதா� . வ�ளலா� ெசா��றா� . ச��யா�க�தா� இ�த �ஷய���
ச�யாக� ேப��றா�க� .
எ� சைமய� �ம�சன�க� @maamallan � இல��ய �ம�சன�க�
ேபா�றைவ . சமரசம�றவ� எ�ப� எ� மைன���� ெத��� .
மக�� ெபா��ேத��க� இ�� ���தன . க���� க���கைள ெம�����
�ற�பான ெவ�� க�����றா� .
என�� இய��ய� ெத�யா� . ஆனா� நா� ���தா� எ�ேபா�� த���
உ�ேளதா� ேபா�� . �ேழ இ��தப�தா� எ�ைன ேமேல ��� ஏ��� .
ஒ� �� அ�வலக அள�� நைடெப�� வா�ெக�����ட ெச�லாத ஓ��க�
����றன . த�ழ� தவ���� தவ� ெச�வ�� ேத��தவ� .
ஒ� ந�ல பட�ைத ேமாசமான படமாக உணர� ெச�வ� எ�ப� ? கைலஞ� ��
எ��ட�க� ைக�� ெகா����டேவ��� . இ�ைறய ப�ெகாைல அ���
நா�� .
ஒ� ப�� �பா�� தா�� பா�ைய� காேணா� . யாேரா கைட�கார� ஐ��
�பா� ��ச�ைத இ�வா� ெகா������றா� .
��லா� �யாபா� தைல�� எ�ன ெகா�� ெச�றா� எ�ெறா� �னா
மக�� பாட���தக��� உ�ள� . இர�டா� வ���ேலேய த��வ�
பாட�க� ெதாட������றன .
ஒ� ப�லர���காக எ���� ேம�வ� ஒ�� தயா� ெச�ேத� . வா����
பா��த ந�ப� ந�ல �ைன� எ�� ��ன�ச� அ�������றா� .
ஒ� மாெப�� ��ட��� ��வாசமான வாசக�கைள� ���� அைடயாள�
காண� �ற�த வ� , வைல�தள��� கைத எ��வ�தா� .
ஒ� வ�யாக ந�தலாலா பா�����ேட� . ெப�தாக� பாரா�ட ஏ��
ேதா�றாததா� நாெனா� இல��யவா� இ�ைல எ�ப� என�ேக உ���ப�ட�
.
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ஒ�ேவாரா��� இ����� இய�ைக�� ெப�� ��ற� எ�ப� �ல
ஆ��களாக வழ�கமா���ட� . இ�த ஆ�� ��த�� .
��� ��ன�ச� கண��கைள� �ற�ப�ேபா� கைலஞ� க�டட�கைள�
�ற�� ைவ�����றா� .
�லெத�லா� ��யா���பேத ���தைத� கா���� அழகாக இ���� .
ெச�ெமா� மாநா�ைட ஒ�� நா� ெச�ய���ய �ற�த ேசைவ , பா வ�வ�க�
அைன�ைத�� ந�னமா�� நார��பேத .
ெச�ெமா�� பாட� கா���� ராஜ���� ம��� மக� அ�ச�
ேதா��வத�� ெமா� , இன� தா��ய த��வ� ��ன� ஏதாவ� இ���மா ?
ட�ள� ேதவான�தா���� நேர��ர ேமா���� ஒேர �கஜாைட எ�ப�
த�ெசயலாக�தா� இ��கேவ��� .
���ட�� ந�ைம யாெர�லா� �� ெதாட��றா�கேளா அவ�கைள நா��
ெதாட�வ�தா� ம�யாைதயா� . யாராவ� தா��னா� ����� தா��வ�தா�
ம�தேநய� எ�ப� ேபால�லவா இ� இ���ற� ?
�ன�த�� �ள�பர��� ��யா�� பட�தைல�� �ழ���ற� . ��க� பட�ைத
கலா��மாற� எ�� ெபய� மா����டா�களா எ�ன ?
@nchokkan அ�ைச� நப�க�� ஆப�பா�தவ� ந�� ெச��யா� தயா���� �
ஷ���க�� பா�ெக� உ�ள� .
�ன�த���� வரலா��� �வ�க� வ�த� . ச���ர ஆவணேமா எ�னேமா .
ச���ர ஆ�த� . ந�ல கன� .
ந�லவ�க� ஏ� க�ைதயாக வாழேவ��� ? அவ�க� ந�றாக�தா�
வா�வா�க� .
நா��� நாட� த��மண ந�ச��ரமா� . எ�லா� கைலமாம� ரா� .
����கண��� வாசக அ�ச� ெப�� எ��தாள�கைள� க��
ெபாறாைம�ப��ேற� . �� ����பாள�க� த�ர என�� யா�ேம க�தா�
ேபா�வ��ைல .
பல வ�ட�களாக� ெதாட��� இ�லா���த உற�ன�கைள ஃேப�����
பா���ேற� . இ��� உற�ன�களாக�தா� இ���றா�க� .
ப�� ���ைற அ������ல� த�� ெச�ெமா�தா� எ�பைத�
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ெத�ய�ப���ய� அர�� ெப�ய சாதைன .
�யா ! எ�ன ஒ� ெபய� ! ஒ� ��� ��ப�����ற� எ�� �ைன��ேற� .
��த� எ��� வ�தா� . ��தேத� ேதா����டா� எ�ேற� . ந�ல ம�த� ,
ஆனா�� க����� எ�� நக��� ேபானா� .
��த� எ��� வ�தா� . நானா , அ��ெச�வனா , யா� ெரா�ப� ப���வ�
எ�ேற� . உ�கைள நா� எ�றா� . @ arulselvan
ெப�ய எ��தாள�க��� வாசக� க�த� எ��ேவா� �ட ச�யான இட�
����� ெதாட�� ேபா���தா� எ���றா�க� .
ெப�� இல��ய� எ�பேத ஒ� �பா�தா� .
சைம�த�� �ைட��� ��ைய�ட வ�த��ழ�� இர�� நா� ஃ�����
�ட�தா� �� ���ற� . எ� ���� அத�� சாராய� எ�� ெபய� .
ேப�� ம��� எ������� இைளயராஜாைவ யாராவ� கா�பா���ட
���மானா� அவரா� இ��� 100 ஆ��க��� ந�றாக இைசயைம�க
���� .
ஆ , ம��கா ! நா� படெம��தா� க���பாக ��க�தா� பா�� .
அனகா�க த�மபாலா இல�ைக அ���தாேன இ���றா� ?
�����ஃேபா�� ப����� ப�� கெம��ட� எ���றா�க� .
க���வ�தா� இ�ைல .
��ம� சா�யா ��சா ேஷாய� , ஆ�ட�ைத� க��க��க வ�����றா�
ேபா����ற� . ஆைட ெப�தாக இ��பதா� அைடயாள� ெத�ய��ைல .
இ�த ேம��� பா� . ெவ�றா� ப�சா�� தலா 25 ஏ�க� �லமா� . எ�த� ப�க
ப�சா� எ�� ��ைய� �ள���றா� எ� மைன� .
இ�த பா������ ஆசாரேம ெத�ய��ைல . எ�ப�பா� உ�ள�ைக��
எ��� ���� �ைட��றா� . க�ம� .
ைவ� , எ��ட��� , பவ� �ேள எ�ற ��� அ�ச�க�தா� என��
���ெக��� ��யாதைவ . இவ�ைற �����டா� ந�ல� .
ம��கா�� ெபா�ளாதார� 5.94 எ��ற� ���� . ல�சமா ? ேகா�யா ?
ம��காைவ� ேபா� �ச த��நா� கா��ர�� �ைற�த� 100 ேப� உ�� .
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ேத�������� �ல ��ேயா ������ அ��பேவ��� .
�����ேபா�� not out not out எ�� ஏ� ேபா��றா�க� ? now playing எ��
ம�களகரமாக இ��கலா� அ�லவா ? # எ��ப��ெடா���ய�
இ�த ேம��� அ�பயைர ஏ� யா�� ஒ� ைவேகா அள���� �ட
ம��கமா�ேடென��றா�க� ?
அ��� �வரா��� , மேக��ர�� , ஹ�பஜ��� எ�� ஒேர ���ய� ஆ��க�
. எ�லா� நா� ச�தா�� ேஜா�� ெசா�� ம���த பல� .
�த� ப��� 4 அ��ப� எ�ன �ேச
ஷ � ? �த� ப��� �ட�� பற�தா�தா�
�ேச
ஷ �.
த�ளாத வய�� ெட���கைர� ப���ச� ெசா�வ� ேதா���
ச�வா�கார�தன�ைத� கா���ற� .
�ளா�� எ�பவ� ஆடவ�����றா� . ஒ� கால��� இவ�ைடய ேட�� என��
�க�� உத�����ற� .
reserve umpire எ�ெறா�வ� இ���றாேர , அவெர�ன �ச�� ெதா��
ேவ�பாள� மா��யா ?
ரா�� கா�� ேம�� பா���றா� . இ��யா ெஜ��தா� ேதா��� த��நா�
கா��ர� க��� தைலவ� பத� உ�� .
ஒ�வ� அ�� ஆவத�� வ���வ� அழக�ல . ��யவைர வரேவ�க�
தயாராவ�தா� த�ழ� ப�பா�
ஆ��ல ெச�� சான�க� ெமாகா� ஆ�ட�ைத ��ய ம�க���� கடா����
நட��� ��த�ேபா� வ���பைத� பா��தா� அ�வ��பாக இ���ற� .
@ elavasam பவ� �ேள எ�பைத ச��யா�ட� அ�ல� அ�கார ஆ�ட� எ��
ெமா�ெபய��கலாமா ? ஆ�கா�டா� ஆ�ய� பவ�க� �ேள எ�பைத
�ைன����� .
ேந�� ேம��� இ��யா ெவ�றத�� எ� �யாக�தா� காரண� . இர�டா�
பா�ைய� பா��கேவ��ைல .
@ kavi_rt நாச� எ�ப� ேத�ய �ண� . ேமாச� எ�ப� ச�வேதச �ண� .
இ�த ச�ய� ���த அ�ேராபா� �ட� �னச� ஏதாவ� அ�ேட�
ெச��ெகா�ேட இ���ற� . அ�ப� எ�னதா� ஏ���றா�க� ?
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மைழைய எ��பா��� ெர�� ேகா��ட� வ��ைய எ���ேற� . இய�ைக
ஏமா���ற� . சாைல�� எ�ைன நா� ��சா��யாக உண�� த�ண�� .
ம�த வா��� மாெப�� ேசாக� , ஒ� ேஜா�க������� ��ன� அைத
�ள�க ேந�வ� .
இரா� அ�ப� �� யாேரா ஷூ ������றா�க� . அவ�� கா��ர��
ேச�����டாரா எ�ன ?
@mayavarathaan @ksnagarajan ேபேயா� எ�பவ� நானாக இ��க ��யா� .
அநாவ�யமாக அவைர� ச�ேதக�படா��க� .
க��� ர�கைன� த�ர ேவ� யா���� கைணயா� ெச�ய வராெத�ப� அத�
��றாவ� �ற���� உ���ப�����ற� .
ம�த� ��ெவ���� ேபா� இ�ேறா� 50 ஆ��க� ����றன .
வைட��� பா�� இ��� யா� க���� பட��ைல .
ெமா��� சவா�க���� �ைளயாட ����ேவா��� மர�� ப��� ெப�ய
வர� . ெமா�ைக ெப��� ேபா�ெம�றா� ச�ேதக��� இ� �யர� .
�ேயா�� க�ேத எ�ெறா� இய��ந� இ���றா� . அவைர ��டா� எ�ப�
�������பா�க� ?
வா�ேகாடகாமா ஏ� ��ைளயா� ��ேயா� ைகெய�����றா� ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/6/63/Vasco_da_gama_signature.svg
����ேபா� ேஷ� ெச�யேவ��� . எ���ேபா� ேச� ெச�யேவ��� .
இர���� எ�ேபா�� ெசாத���ேற� . இ�ைறய இழ�� 600 ெசா�க� .
ெவ�� தா�க��ைல . யாராவ� எ�ைன ைச��யா��� நா� கட��னா�
ந�ல� .
ேவ�ைட�கார� ேபா�ட�க�� அ��கா �ஜ�� ெப�ய�மா ேபா�
ெத��றா� . நா� க�ணா� மா��யாக ேவ��� .
ெஜயா �� கா��� ேத�த� பண�ப��வாடா கா��க� �ர�������றன .
ேகமராேம���� ெசா��ய�������தா� பண�க�ைட எ��பா�களா ?
�டா�� �ற�த நா��� எ�க� ஏ�யா�� ����� இர��
��ைப�ெதா��க� ெகா��தா�க� . எைத� ���� ேபாட ?
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�சா�� �றைமயான ��சாள� . அவைர நா� ர�� �ரா�க���� ேச���
ைவ�கலா� .
�த�� ����� � அர��த� ��தக� ப�� � ஜடா� எ����ள
ம���ைர . http://www.tamilhindu.com/2011/01/nambakoodatha-kadavulbook-intr/
���ைவ� ��ப�ற� ெசா��ற� ���ட� . நா� இத��ேம� ��டாவதாக
இ�ைல .
வாசக�க��� ச��ர �ரகண ந�வா���க� . பா�� ��கா�பாக�
������ட� . இ��� ெகா�ச�தா� பா�� .
�ரகண� ������ . தைல��� ���க எ��றா� மைன� . கா��
ேவ��ெம�றா� அ��ய� ��தைனகைள� பர��� �ய��ைய�
ைக��டாகேவ��� .
ஒ���லாவா��ய�கைள�ட , ெபா��தம�ற இட�க�� வ��
ஒ����ரேயாக�க� மன�தள�� வ��ைறைய அ�க� �����றன .
அபர��ேசா��� ���பதா� ம��� கா��யவா�யா��ட ���மா எ��
ந�ப� ேக�டா� . ேவெற�ன ெச�ய ? ெச�ைன�� ஆ���பா�
�ைட�ப��ைல .
இைசைய �ல��� பா��தா� �ைறெயா����ைல மைற���� க�ணா
எ�பைத� ேபா�ற ஒ� மகா �ராைப� பாட� உல�� ேவ��ைல .
ஒ�வைர ெம��ட� எ�� �����வேத ஆக�ெப�ய அநாக�க� எ��
�ைன��ேற� . ஆனா� �லவ�ைற ேவெற�தமா���� �ைன�க�
ேதா��வ��ைல .
@ writerpayon உ�க� க���வ� க�ைதகைள�ட ஓ�ய��வ ஓ�ய�க�
ச�� ந�றாகேவ இ��பதாக� ப��ற� .
��� ெபா��� ேவைல இ���� ஒ� �ன�ைத ஞா�� என ஏ�க மன�
ம���ற� .
இ��ர� ஏதாவ� ஒ� ந�ல உலக�பட� பா��கலா� எ�� ��� ெச��
�ராசா�ைய� ேத��ெத������ேற� .
அக� �ள�� வ��� ஒ� ��ேகா�� . ந�ேவ ����க� �த��� சா�ேல�
�ழ�� எ�ெறா� பதா��த�ைத ேந�� உ�ேட� . ேகா� ஐ�� க�ள��ழ�ைத
ேபா���த� .
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க�த� எ��� வழ�க� ��ற�ேபா� ��ன�ச� வழ�க�� அ���ற� .
ெமச�ச� தா�� ெமா� வர ம���ற� .
ச�ப��� ெவ�யானவ��ேலேய தைல�ற�த இல��ய� �ர�யாக �ன�த��
ச��ெபய���� பல�க� ��தக�ைத� ெசா�ேவ� .
சமகால அவல�கைள யதா��தமாக�� வ��கால� ���த த�சன�கைள
ேம��கலாக�� �ற�பாக ��ைவ��ற� இ��� .
இ�கால� ெபா��� மகாக�க���� ேபராப�� �ைள��க���யதாக
இ���ற� . வா�க ��ன�ன��வ�க� .
ஆத�பா�க� எ�ப� ச�ேற அள�� ெப�ய கா��பேர
ஷ � லா� ேபா� உ�ள� .
இ�ைறய ெபா�ைத� ேசைவ�ட� ெதாட��ேன� . ம�க� ேசைவ , மேகச�
ேசைவய�ல . ெலம� ேசைவ , ேத�கா� ேசைவ .
ேகாட�பா�க��� எ�த� சாைல�� �ைழ�தா�� �ைற�த� ஓர��ல
உயர���� சா�கைட� க��க� . இ�த மைழ�� ேநா� அபாய� அ�க� .
ெகாடநா��� சா�கைட� கல��� �ர�ைனக� இ��காெத�� �ைன��ேற� .
இல��ய உப��யாச�க���� ெதாட��� ெச��� இர�� ேபைர இ��
ச���ேத� . மாைல��ட ஆ�க� ேபா� இ���றா�க� .
வயதான ந�க�க�� ஃ�ளா�ேப� கா��க�� வயைத� �ைற�க �ைசைய
எ������றா�க� . யதா��த��� �ைசைய எ��தா� வய���ேய ெத��ற�
.
42 வ�ட ஆ�� எ�ப� அய��� தர���ய� . யா��� அ�க அய��� எ�பேத
��ைவ� ��மா���ற� . # ��யா
ம�த வா��ைக இர�� கால�க�னாலான� . ஒ�� ெலஃ�� கால� .
இ�ெனா�� ைர� கால� .
அ�பா எ�� ����வைத ������� , அ�பாட�க� எ�� ���ட
ஆர�������றா� மக� . ��மாஇ�மா !
��ரா��� இ�த� ��ன வய�� �ைட������ �ைறய�பவ� ����
������ெகா�����ேற� . த�டைன அவ��கா ? �ைற�காவல�க��கா ?
சமகால��� ராதாேமாக� பட�கைள ம���தா� வசன�க��காகேவ ���ப�
பா��க� ேதா���ற� .
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மக��� ைச��� ஓ�ட� க���தர ஆர�������ேற� . இ�� எ�ப��� ஒ�
�ேலா எைட �ைற����ேப� .
இ�� காைல எ��த�� தா���� �ைற�� ப� �ல�� , தா���� ேதாைச
சா���ேட� . ச����தா� ச�� தா���க� �ைற� .
@ rgokul தா���க��� ய��ர�க� உ�� . ஆனா� எ�லா ய��ர�க��
தா���க���� அட�கா . Macpro உ�பட .
ஒ� �ழ�ைத�� ��யா� எ�� ெபய� ைவ�����றா�க� . இத�� எ�ன
அ��த� எ�� ��யாம� தைலைய� �����ெகா�����ேற� .
�கட� ச��ெபய���� பல�ப� பா��தா� அ��த 2 வ�ஷ��� நா� 1.76000
ேகா� ச�பா�����ேவ� ேபா����ற� .
ஜா�யாக ஒ� பட� பா��கலா� எ�� ேதா��ய ம�கணேம எ�ேபா��
கரகா�ட�கார� தா� �த�� �ைன��� வ��ற� .
ெச�ைன�� ெவ�ேய ெக�க�பா�க� எ�� ஒ� ஊ� இ���ற� .
ேகாட�பா�க������ �ற�ப�டா� க�ச������ ேபாவ�ேபா� இ���ற� .
யாராவ� ���வத�காகவாவ� ஒ� ைச��� வா�கேவ��� .
��ப� �டா�� பா�ஷா �ட ப��யள� ஆ�ேடாஃ��ஷ� தா� .
�.வரதராசனா�� க�ேளா கா�யேமா ப��க� ெதாட������ேற�. ெரா�ப
ந�ல த��. ப�ைல�தா� உைட��ற�.
ேகாய�ேப� எ�ப� ஒ� கால��� ���பா�கடலாக இ�����கலா� .
இ�ைறய மைழ�� சாைலக�� இர�ட� ஆழ� த��� .
@ NattAnu ெவ . ஆ . ������ யா�ேம வசன� எ�த��யா� . அவ� வா��
வ�வ�தா� �சன� .
ெரா�ப நாளா���ட� . எ��ைடய இைணய�தள��� இ�த வார�
எ�னவாவ� எ�தலாெம�����ேற� . எ�த� ேதா��பட��ைலெய�றா�
ெட��ேள�ைடயாவ� மா��ேவ� எ�� உளமார உ�� ���ேற� .
த�� ��மா உல��� இ�ேபா� ���ய�த�கைள � ேபா��
அைழ��றா�க� . இ� இ�� ம� ���பா ? இ����வ வள���யா ?
அ�ணா �லக� , அ�ணா சமா� ஆவ� ப�� வ����ேற� .
உ�ைம�ேலேய அ� கைலஞ� அர�� ெப�ய சாதைன .
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கட�ேள , இ�த @writerpayon ஏ� க�ைதயாக எ��� த���றா� ? க�ைதைய
ஓேடாமாஸாக �ைன��றாரா ?
ப�லவ இளவரச� த�� ேப��றா� . �னா�கார�க� இ���� ேப��றா�க� .
கைலதா� எ�ென�ன சா���ற� ! # பா��டத�ம��ைல
ஒ� க��� �னமான� ���ப� ���ப அேத ேத��� ���� ஆ�மா ? #
இல��யச�ேதக�
இ�� காைல 6 ம� �தேல ேலா ேவா�ேட� �ர�ைன ெகா��ற� . யாராவ�
ஒ�க .
இ�த �பாவ� என�� �ேச
ஷ மான� . �த� �ைறயாக எ� ைச��� ஏ�ற
��� ேப�� �ைட�����ற� .
�����யா�� ந�ெகாைட ேவ��ேகா� �ர�ரமா��ேபாெத�லா� ந�ன
இல��யவா�க�� வச���ைற� ���த வ��தேம ேமேலா���ற� .
ம�ரா����� ����ண� அ�வா�� பா�ேபடா�� ஒ��� ம���
அ�������றா� . ��றாவைத�தா� எ�னெச�வெத�� ��ய��ைல .
உ�ளா��� ேத�த�� எ�தைன �ேய�ைசக� ெவ��றா�க� எ�பைத
ைவ���தா� ம�க�� த�ேபாைதய �ரைணைய ம���ட ���� .
பல இைணய இல��ய �வாத�க� ஆ��யா ேசன�� ெவ��ட� த��
வா��தைவயாக உ�ளன .
���ட�� இல�கண� ம��� �ெப��� ச�ேதக� ேக�பவ�க� , ���ப�
���ப ெச�த தவைறேய ெச�வைத ஒ� மரபாக� கைட�����றா�க� .
��ெப�லா� �பாவ� மல�க�� ச�கராசா�யா�தா� அ��வா�� த�வா�.
இ�ேபா� ராம�ச��ர �ஹா.

@ mislexic �ஜாதா இல��யவா�தாேன ? இ�லா��டா� உ��ைம�� அவ�
��தக�க� வரா� .
��க������ �ல ��ட�க� ����க� ெச��ேம த�ர , ��க �டாத
பைட�� எ�� யதா��த��� ஏ���ைல .
��� ஜா�ஸு�� ஓ� இர�க� பா எ��ேன� . @penathal மரண�ைத �ட
ேமாச� எ�� ெசா����டப�யா� ெவ��ட ���ப��ைல .
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ரா� ���� உ�னா� ���� த�� . ���டர�கைள� ேபாலேவ கம�
ஓயாம� ச�க� கவைல� ப��றா� .
இ�த ந��ர�� ஒ�ேபா��கார� எ����வேரார� ��� ���� க���றா� .
பா�க��� நா� பா��பைத அவ� அ�யா� . ேபா���காரென�றா��
த�ழன�லவா ?
சைமயலைற�� ப�� எைதேயா த����� , ெப��ச�த� . மைன� உற�க�
கைல�தா� எ�ைன ப��யாக� க�த���ய அபாய� இ���ற� .
இ�� ���� அ����களா� கசா��ற� ேபா�ற மகா�மாைவ �ைன�தப�
க�����ேற� . நா�� ம�க��� கா�� ெஜய�� வா���க� .
�ஏஜ�ன� எ�ெறா� ப���ைக , க��ைரயாள�க��� � .10000 ச�மான�
த��ற� . ஆனா� ம�ஷ� ப��க��யாத க��ைரகளாக ம��ேம
இ��கேவ��� .
ந�ப� @zenofzeno ��� யா�ைய அ��க�ப����ெகா�����ேற� .
�ள�ெக�ெண� ���தமா�� உ�கா��� ேக���ெகா�����றா� .
ெகா� ெதாட����ட� . �த� பா�ைவயாளராக� ப�க������ ெப�ம�
வ�����றா� . ஆைள� பா��தா� பா�பவராக� ெத�ய��ைல எ�ப�
ஆ�வாசம���ற� .
��தகெஷ�� ஒ�� ெகா��ப� ஆ�����ற� . தா�கா�கெம���
ெப����� ��தக�கைள� பா��தா� க��� வ��ற� .
எ�லா ேபா�� �ேட
ஷ � வாச�க��� உைட�த ஆ�ேடா�க� , ������த
ைப��க� ��������றன . எைதயாவ� ���பா�ண��த �����றா�களா
?
��ைய ஆ�ெச�தாேல எ�ெணய மா���க எ�� ஆ��பா��றா�க� . நா�
��ைய மா�றலா� எ�����ேற� .
ெத��தவ� ஒ�வ� , எ��ட���த அ�ம� ஃபா�� ப��க எ���� ெச�றா� .
இ�ேபா� ப���க� ����� சா���வதாக� ெசா��றா� . # ��வ�ற
இல��ய சா��ய�க�
ந�ல க�ஞ�க� ஒ����ைழேயா� எ��வ��ைல . ந�லவ�க� க�ைத
எ��வ��ைல .
ந�ன க�ைத� பர�� எ�ப� �மாராக எ�தைன �ெகாய�ஃ�� வ�� ?
http://t.co/NVYdS8Tf @marudhan 2011-09-26
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இ�� ஆத�பா�க��� ஒ� கைட�� ���த�டா சா���ேட� . ச�க�
ேகாப�கைள� தா�கா�கமாக மற�க� ேப�த� ���த� .
�லேப� ����கா��� ��தக�க� யா�� ��காம� எ�த�ப�வ��ைல
ேபா����ற� .
ஆ��� ���க�� ேலசாக மா�கா� ெதா�� தட� சா���டா� ந�றாக
இ���ற� .
ெம�னா�� இ�� ந�மாைவ� பா��ேத� . ச�ெட�� அைடயாள�
காண��யாத அள� இைள�����றா� . ேஜா�கா�� த�ைகேபா� உ�ளா� .
ச�க� �ர�ைன, இல��ய� �ர�ைன த�ர ேவேற�� ேபச��டா� எ���
���ட�� ஏகா�ப��ய உண�ைவ எ����ேற�.
�ஜயகா�� அர�ய���� ேபா���டா� . ம�கா�தா���� �� அ�ஜு��
ெக�டவரா���டா� . இ� இ��யா�� பா�கா�� எ�னாவ� எ�� மைன�
கவைல�ப��றா� .
அ�ைவயா� , சர�க���� ஒ� �ர��� ெப�க�தா� எ��� தகவைல�
�றநா������� (23 1-3) ெப�� , உற�க� ெச��ேற� .
எ��தாள�க��� த�சன� ேதைவ எ�பதா� இ�ேபாெத�லா� �ன��
ேகா����� ெச�ல� ெதாட������ேற� .
ஃேப��� ப�க� ேபானாேல எ� த�ழா , ஓ� த�ழா , பற த�ழா எ��
�ர���றா�க� . ம�ஷ� ��ம�யாக� ��கேவ�டாமா ?
ஏ�ெட� க�டம� ேக� ெச�ட�க�� �ேலா கண��� �����தா� ஆ�
எ���றா�க� ேபா����ற� . எ�த ஜ������ ஒ��ேம ெத�வ��ைல .
அ�ைம�ெப� பா����ெகா�����ேற�. கைல�ெச�� ெஜயல�தா,
எ�.�.ஆ���� க���ச�ைட க���த��றா�. எ�ன உண���மயமான கா��!
பார�யாரானா�� உ�ள�ேலேய �ராைபைய� ேத��ெத����தா� பா��
�ளா� ��ச�க� �ழ�ைதக���� ெசா���ெகா���றா�க� .
ச�ேதா� ������டா� . �ேர� ������டா� . காேம� ������டா� .
��� ம���� ேக����டா� . அ�ப�ல� ��ய�ேபா�றதா ?
இ�� ேகாட�பா�க������ ேம�� மா�பல���� இல��ய� பயண� ஒ��
ேம�ெகா�� ����ேன� .
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இல��யவா�க�� ��மா வசன�கைள �எ�� ேகா�� ேபா� இ��பதாக�
ெசா�வைத வ�ைமயாக� க����ேற� .
ைல��� ஆஃ� ����ள�� எ�� ஏதாவ� அைழ��த��
பா����ேபாெத�லா� யாைரயாவ� ��தலா�ேபா� ேதா�����ற� .
சமகால ��தைனயாள�க� , தம� ெசா�த த�க�ற ��ெகா�ட ��ைரகைள�
ப�� ேபச� �����ேபாேத சா�ர�ைஸ� சரணைட�றா�க� .
இ�� ெப�ற ைவர� : “ அ��க அ��க ேமல எ�����கற ெபாண�� நா� !” #
அ�����க�� அ�ச� .
ேராமா�ய�க� ஐய�க� எ�ப�� ச�ேதக��ைல . வடமாளா �ரஹசரணமா
எ�ப�தா� க�����க�படேவ��ய� : http://bit.ly/ph4clV #
வா�க���த��
ைக��� வா���� ெபா��தாத உயர �ள�க�� சேமாசாைவ
வ�வைம�தவ���� கைல�ண�� ேபாத��ைல . ��ேகாண� எ�ப�
உ�பத�கான வ�வம�ல .
க���ைர ப��பேதாட�லாம� , �ேக� ெச��� ைவ��மள� ��க� ��ரராக
இ���� எ�� �ைன�த��ைல . ேகாண�� ெகா���ைவ�தவ� . @kavi_rt
ெபா�வாக , த�� உண�வாள�க� ேப�� , எ��� த��� எ�க�ச�கமான
இல�கண��ைழக� உ�ளன .
இ�த ெஜயேமாகைன�ட அவ� ��ம��� உ�ளவ�க� ஏராளமாக எ���
����றா�க� . ைடஜ�� ஆ�ஷ��ட� தா�கமா�டாததாக உ�ள� .
எ�தாம� ைவ������ �ஷய�க�தா� எ��தாளனாக� ெதாட���
உணரைவ���றன .
ேகல�ட� ஒ��தா� எ�ேபா�� உ�ைம ேப��ற� .
ந�ப� @marudhan ச���� , நா� இ�ன�� ேச’ைவ ந���ேற� எ�றா� .
நா� காராேசைவ ந���ேற� .
என� தள��� 10 ��ஷ���� ஒ��ைற இ�ட�ன� ச�வ� எர� வ��ற� . இ�
�ேர� க�மா� �யா� ேபா�றதா ? @njganesh
மைன� , ������ பா� ஊ�ற� ேபா����றா� . ���� வ�த�� என��
கா�� ேபா��� த�வா� .
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பலமாக இ��த� . ஒ� ெசா�� மைழைய� காேணா� . ஆகாய�� அ��க��
ேச�����ட� .
ேகா�ைமரைவ வா���ேபா� ேப��� ேட� பா��ப� , ம����� எ��பய�
ேட� பா��பைத� கா���� அவ�ய� . ��� ம��� மைன� வ��க�� .
பைன மர��� அ��� ��� ஒ�வ� ஏ� பா� ���கேவ��� ?
மக�� ப���� ேந�� பாட���தக�க� ெகா��தா�க� .2 � வ���
த���பாட ��� ஒ�ெவா� ப�க���� �ைற�தப�ச� ஒ� �ைழ .
இ�ைறய இர�ண� ���ப�யார� . அச��� எ� அ����� வ�ஷ�
மா��ேய இ���ற� .
ச� ��� ��� ந��ைல சானலான� இ�த� ேத�த�� �க�ெப�ய அர�ய� வரலா� - ���ய� - ேவ�ய� �க�� .
மலா� ெபா�ெமா�கைள வ�பர��� �ள�� ேவ��மா எ�� ேவ���ர�
ேக��ற� . ெமா�ெபய��� சா��ய��ைலயா� . எ�ன அ��� .
வ�க ேதாழைமேய , ��தைனகைள� ப���� த�க எ�� ஃேப�����
ேஜா�காைவ வரேவ��றா� ஒ�வ� . அ�����னா� பய�� ஓ��டமா�டாரா ?
வாைக �ட வா�� ��ய இைசயைம�பாள�� இைச ��க���ற� . அ��த
இைளயராஜா எ�� ெசா�� யா�� அவைர கா�ப���டா���கேவ��� .
ந�லவ�க� , மன��� வா��றா�க� . �ர��யாள�க� ெகா�ச� ெவ�ேய ,
ப�ய�� வா��றா�க� .
மசெனா� ஃ�ேகா�கா�ட� ம��யான� க�ப���� ேக�ப�க���
சா���ேட� .
எ�தைன �வார�ய�க���தா�� சவ�கைள�ட� எ��வ�� த��
�����யாைவ ��ச ஆ��ைடயா� . http://bit.ly/mUZ2iy
ேபானெஜ�ம��� @maamallan ராமா�ஜராக� �ற����பாரா ?
அைன�ைத�� ேகா�ரேம�� ���றா� .
�ற�த இல��ய�கைள� பைட�பா�க� உ�வா���றா�க� . ஆக��ற�த
இல��ய�கைள ��ேஷ�க� உ�வா����றன .
ஏமா�ற� எ�வ���� வ�� . ���க�கா�� ��ைட ெவ�ள��கா�� ���
எ�� ந�� ஏமா�� உ�ட� இ�ைறய �யர� .
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�ல ��மா �ம�சன�க� , ��மா�கேள பரவா��ைல எ��
�ைன�கைவ������றன .
இ���ள த�நப� த��� தள�க�ேலேய பா��க �க ல�சணமாக இ��ப�
எ��ைடய�தா� எ�பைத� த�னட�க��ட� ெத�����ெகா��ேற� .
ஒ� �ைற ஒ� பட�ைத� பா�����டா� எ�தைனயாவ� �ைறயாக�
பா��ததாக�� ெசா�� , ��ய த�சன�கைள� ப�� ெச�யலா� . # சமகால
சா��ய�க�
எ�லா �க�ெப�ற �ைர�பட�கைள�� இவ� லாகவமாக� ைகமா ப���றா� http://goo.gl/8tnGl
ந��� ேகா��ைக அ��� , இைண�தவ�க� ‘��க� யா� ? எ�ன ெச����க� ?’
எ�� ேக��ற பார�ப�ய� ஃேப����� ம��ேம உ�� .
அவ� இவ� பா�����ேட� . எ�ைன ��க� பாரா�டலா� .
this blog should be printed out and put on every house in the city எ�� ஒ�
கெம�� . ெக�ட ச��கைள இ�ப�யாக இன� கா��ேற� .
நேடச� ��கா�� ஆ�� ெசௗ�� வா�� ேபா�றா� . ந��க ��ெவ��தா�
�ஜய�மா���� ச�யான ேபா��யாவா� .
எ�த� கைல�பைட��� தராத �ர��க�த�க அ�பவ�கைள� சமய���
ம�த�க� த�����றா�க� . ச�ேதக��� கைலைய�ட ம�த� ெப�யவ� .
தன��� தா� �க�� ெந��க��லாத எ��தாள�க�தா� ந�ப� ஒ�வ� எ��
க��ைரைய ஆர���பா�க� .
இ��� 3 ��ட�க�� ��சார� ேபா���� . அத��� ேவைலகைள
���த� , யாைரேயா ப�வா��ய ����ைய� த��ற� .
‘ஒ� ைச��� பழசாவைத� ேபால �ைள�� பழசாக� ��� எ�பைத
ெஹ��ேவ ந�ப ம��தா�’ - எ�ன உவைம! http://bit.ly/mZYDYF
ஆ� வ�க� ெகா�ட ஒ� சராச� ப��ைய இல��ய� ப��யா�க ஏ� ெசா�க�
ேதைவ . அைவயாவன : ேத��த �ற�த ஆக��ற�த வ�யாக மர�� �ைன�
தளமாக .
2 �ைய �����டா� ேபா����ற� ப�மநாப�� .
அச��� ஐேபாைன �க��த , ெதா��ைர ெகா�ட , த��� எ�த / வா��க
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வச�யான , எ��தாள�க��ேக�ற �ைல�� ந�ல ெமாைப� உ�ளதா ? #
தகவ�த�
���த கண� �த� ஹேலா fm � �ஜ� பாட�க� . ட�பா������ இவரள�
ேசைவ ெச�ேதா� உல�� ேவ� யா���ைல .
ந�ப�� �ழ�ைத�� லா , � , ெலா�� ெதாட��� ெபய� ேவ��ெம�றா� .
ேலார� இ�ச� எ�� ைவ�க� ெசா�ேன� . ந�றா��ைலயா� .
ரசைனய�றவ�க� .
த����ழ�� என��� ���த மா�� ஒ� ���� கால� ��
�ைட�கமா�ேடென��ற� .
�கட�� �ய����� ேமாக� எ�ைல ����ட� . இைணய�தள���
�கட� ! எ�� ேபா�����ற� .
இர� உணவாக க�ேவ��ைல ேதாைச�� ெகா��ம�� ச���� . எ�னதா�
எ� மைன� ெஜ ர�ைக எ�றா�� இைத எ����ேற� .
ேவ���ர� சா��� ஏதாவ� உத� ேதைவயா என ந�ப�கைள�ேக�டா�
எ������� ஓ��றா�க� . எ��தாளனாகேவ இ����டலா� ேபா����ற�
.
த�ழக ெப�க�ஞ� ஒ�வ� தம� ப��� இதயேம இ�லா� �தய� �தய�
எ�� ���ப� ���ப எ���றா� . அவ� மனதள�� ம�னா� ேபா����ற� .
மைழ. �ள�. ப�ள�. சாைல�� நா� வ�� ஓ��ய கா��, எ�ேப�
�னா�மா� பாட��� அ�த ��ல� ந�க� ஆ�வ�ேபா� என�ேக ேதா��ய�.
சாைல�� எ��பா��தா�� ��நா� ��நா� எ�� �வ�க� அல���றன .
இ� நா��ச�� ��க ஏேத�� ��ய உண��ெபா�ளா ?
@marudhan �� �������� �நான ப�ட� வா��� ெகா��ேத� . ‘ இ��
���ேத�’ எ�� ெசா�னா� . கட�ேள , ேந�� வைர ?
���ெக��� என�� �க�� ���த� ���� இ�ட�வ� .
ஊெர��� மாவா �ைட�தா�� �ரைசவா�க� ேச���கைட �� எ����ைல .
��ன�ன��வவா�க��� ம��� அவ� த� ைக�ப��வ� கா���றா� .
ேபா� ெச��� பல இல��ய ந�ப�க� �ர� எ��றா�க� . ெகா��க���
ந�� . அைவ கம��ய� எ��தாள�கைள� க��ப��ைல .
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ேக�� ஆ�கேரா , பாேஷாேவா உதவாத த�ண�க�� ஜ�வா�ப������
ஜ�ைவ ஜ��ட�தா� சரணைடய ேவ������ற� . ����க�����
எ��தாள� .
��மா��க� தயா��க�ப�வத�ல . அைவ மைழ�காளா�ேபா� தாேன
வ�வ� எ�ப� �ன�த�� சாண��ய���� ெத��� .
��டா� ஒசாமா ��ேலட� இ��� சட���� � ஏ� ேபாக��ைல எ��
ேக�பா�க� ேபா����ற� .
ஆ� அம��கள� . ���வாச� அ�ம� ேகா��� ேந�� �ைற�த� ப�� ேப�
சா�யா�னா�க� . ேக�மா����ேள க�மா� வ�வாளா ?
ஆ� ெதாட�� ����வைர �நக� ப�க� ேபாவ��ைல எ�� அ�ம���
ேந���ெகா�����ேற� .
�வ� ஒ� ந�ல ���ைல . பல வா��� ைட�க� எ��ய ஆன�த ர�க���ைள
அ�� �������றா� .
@mayavarathaan டா�மா� எ�ப� ���ைல�� ேச���யான� .
நா�க��க��� �கரான ஒ� �ரபல ல��� வா��ைதைய� க�����ேத� .
Lorem Ipsum.
நா� எ�வள��ெக�வள� ெமா�ைக ேபா��ேறாேமா அ�வள��க�வள�
�ரபல� ��சய� எ��ற ேப��ைமைய ஃேப��� ��யைவ��ற� .
அ�பதா�ர� ப�க நாவைல வா��க ஆவலா����ேற� . எ�த� ப��பக�
ெவ����ற� ? # ��ற��த�டைன��
காைல 8.45 �� ெவ�க�ரமணா ேபா� �டா�� அ�ரச� வா�� , ��றப�ேய
சா�����ெகா����ேபா��� எ�வள� ஷுக� இ���� ?
நா� நைனயாதவைர , ��� மைழைய ர��க ���ற� . ர��� ���ததா�
ப��க� ெச��ேற� . ந��ர� .
ேவ� எ�த ெக�ட கா�ய�ைத�� இ�தைன நா� ெதாட��� ெச�த �ைன��ைல
. ���ட�� என�� இ� நா�காவ� வ�ட� .

�� ����
ப�ேசாதைனயாக� ெச�� பா��க�ப�ட ��தக� இ�. �ைறக� ஏராள� உ�ளன.27

ஒ�ெவா�றாக இ� ��� ச�ெச�ய ேவ���.
�ைர�� அதைன� ெச����ேவ�.
பாரா
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