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o  
o Ashok-yogan Kannamuthu added 2 new photos. 

o 9 January at 21:31 ·  

o சில சம்பவங்களுக்கான பின் புல உண்மைகமை அறிய நேரிடும்நபாது 
அதிர்ச்சியும் ,அருவருப்புநை ஏற்படுகின்றது. 

o சபாலிங்கம் படுககாமலக்கு வன்னிக்கு அனுப்பப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்டதாக 
ேம்பப்படும் சுவஸீ் இலக்கிய சந்திப்பில் எடுக்கப்பட்ட ஒைிப்பதிவு வடீிநயா 
ககசற்றின் மூலப் பிரதி, சுவஸீ் ரவியிடநை இலக்கிய சந்திப்பின்நபாது 
ஒப்பமடக்கப்பட்டதாக இப்நபாது கதரியவருகின்றது. 

o தனிப்பட்ட உமரயாடல் ஒன்றின் இதமனக் கூறிய ேண்பர் "முடிந்தது 
முடிந்துவிட்டது வணீாக இதமன கிைறநவண்டாம் எந்தப் பிரநயாசனமும் 
இல்மல வணீ் முரண்பாடுதான் ைிஞ்சும்" என்றார். 

o உள்கபட்டிக்குள் இது கதாடர்பாக இடுமக இட்ட இன்னுகைாரு ேண்பர் வடீிநயா 
ககசற் மூலப் பிரதி புலிகைின் மகக்கு இலக்கிய சந்திப்பின்நபாநத மக 
ைாறிவிட்டதாக எழுதுகின்றார். 

o இவற்மறச் கசால்லுகின்ற ேண்பர்கள் கதாடர்ந்து இதமன மூடி ைமறக்கநவ 
முயல்கின்றனர். இவர்களுக்கு தனிப்பட்ட ேட்நப முக்கியைாக படுகின்றது. 

o பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த வடீிநயா பிரதி கதாடர்பாக ோம் ஆராய விரும்புவதன் 
நோக்கம் சம்பந்தப்பட்டவர்கமை குற்றவாைிகைாக்கநவா அல்லது கைங்கம் 
ஏற்படுத்தநவா அல்ல. உண்மைகள் நபசப்படநவண்டும். ைமறத்தல்களும் 
ேியாயப்படுத்தல்களும், கபாய்களும் இனிநைல் எைக்கு நவண்டாம். 

o சமூக நேசிப்பாைர்கள் , துநராகிகைாக்கப்பட்டு படுககாமல கசய்யப்படுவதும், 

அவர்கள் ைீது கட்டமைக்கப்படும் புமனவுகளும்- வதந்திகளும் தரும் நவதமன, 

அதன் ைனச் சுமை, ைனத் துயரம் ககாமல கசய்யப்பட்டவர்கைின் உறவுகள், 

ேட்புக்கள், அன்பானவர்களுக்கு ைாத்திரநை உணரவும் புரியவும் முடியும். 
ைற்றவர்களுக்கு இது கவறும் கசய்திதான். எனநவ உண்மை 
கதரியப்படநவண்டும். 

o கதாடர்ந்து உண்மைகள் ைமறக்கப்படுவதும், கைைனம் ககாள்வதும் 
ைற்றவர்கள் ைீது நதமவயற்ற சந்நதகங்கமையும், பழிகமையும் சுைத்துவதற்கு 
வழிசமைக்குநை அன்றி தீர்விமன கபற்றுத்தரப் நபாவதில்மல. 

o தவறுகமை ஏற்றுக்ககாள்நவாம். உண்மைகமைப் நபசுநவாம். இதுநவ ைானுட 
பண்பின் கபறுைதி ைிக்கது என்பமத பமறசாற்றுநவாம். 
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 ரஃநபல் எனப்படும் ைாமூலன், Iniyavilamban Senthamilon, Shan Naranderan and21 others like this. 
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o  
o Ashok-yogan Kannamuthu 

o 6 January at 21:54 ·  

o சபாலிங்கம் படுககாமல கசய்யப்படுவதற்கு முன், இறுதியாக கலந்துககாண்ட 
சுவிஸ் இலக்கிய சந்திப்பில் ஒைிப்பதிவு கசய்யப்பட்ட வடீிநயா ககசற்றின் 
பிரதி யாரிடைாவது உள்ைதா? 

o ோங்கள் அதமன பார்க்க முடியுைா? இதற்காவது உங்கள் " கள்ை கைைனத்மத" 
கமலத்து பதில் கசால்லுங்கள். 

o  
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 Thiagarajah Wijayendran, Giritharan Navaratnam, Rathan Ragu and 6 others like this. 
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Spartacusthasan Dasan ??????????????? 

6 January at 22:03 · Like 

  

Sivananthan Sivarajah ேல்ல ைனிதர் 

7 January at 01:16 · Like 

  

Ashok-yogan Kannamuthu சபாலிங்கம் சம்பந்தைான வடீிநயா ஒன்று அன்மறய காலத்தில் 
வன்னிக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும், சபாலிங்கத்தின் படுககாமல துரிதப்படுத்தப்பட்டமைக்கு 
இவ் வடீிநயாவும் காரணம் என்றும் ேீண்டகாலைாக கசால்லப்பட்டுவருகிறது .இது பற்றி 
நபர்லீன் தைிழரசன் கட்டுமர ஒன்மற அக் காலத்தில் எழுதியிருந்தார். இந்த வடீிநயா 
சம்பந்தப்பட்ட ேபர்கள் இன்றுவமர கைைனம்ககாண்நட வாழ்கின்றார்கள். உண்மை எப்நபாது 
கவைிவருை ?, புலிகமை விைர்சித்துக்ககாண்நட புலிகநைாடு கள்ைஉறவு 
மவத்துக்ககாண்டவர்கள் சபாலிங்கம் கதாடர்பான இந்த வடீிநயா ககசற் பற்றிய தங்கள் 
"கள்ை கைைனத்மத" இனியாவது கமலக்கநவண்டும் 

7 January at 11:09 · Like 

  

Sivananthan Sivarajah நதடுங்கள் இங்குள்ைவர்கள் எனக்குத்கதரிந்தவர்கள் அவர்கைிடம்மும் 
இத்தகவமலத்கதரிவிக்கிநறன் 

7 January at 22:50 · Like · 1 
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