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ேதச�தி� ேபர�ைன’ பா�வதி
அ�மா��கான இர�க� ெச�தி

‘ேதச�தி� ேபர�ைன’ பா�வதி அ�மா��கான இர�க� ெச�தி

தைலைம� ெசயலக
,                                                                                             த/ெச/இ
/ெச/01/11 தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�, 

தமிழ�ழ
.

20/02/ 2011.

அ�பான தமி� ேப�
 ம�கேள!

தமிழ�ழ� ேதசிய� தைலவ  ேமத! ேவ"�ப��ைள ப�ரபாகர� அவ கள$� தாயா 
தி%மதி பா வதி ேவ"�ப��ைள அவ க� இ�& (20/02/2011) வ'ெவ()�*ைறய�'
காலமானா . அ�ைன பா வதிய
மாவ�� மைற,� ெச-தி தமி�ம�க�
அைனவைர.
 ேசாக�தி' ஆ��தி.�ள*.

தமிழ�ழ� ேதச�தி� வ��தைல� ேபாரா(ட�ைத� தைலைமதா1க ஒ%
தவ��த'வைன� ெப3ெற��*, வள �*, ஆளா�கிய அ4த� ெப%வ�%(ச
 இ�&
க56)� *ய�'கி�ற*.

 

எம* ேதசிய� தைலவைர� ெப3ெற��த தி%. தி%ேவ1கட
 ேவ"�ப��ைள
ஐயா,
 பா வதி அ
மா,
 தம* இ&தி�கால�தி' தாயக�தி' வா9

ேபரவாேவா� இ4தியாவ�லி%4* தாயக
 தி%
ப�ய�%4தன . தாயக�தி'
நிக��த�ப(ட ேபரழிவ��ேபா* தம* த�ளாத வயதி"
 ம�கேளா� ம�களாக
இ&திவைர வா�4* வ4தன .

;�ள$வா-�கா' ேபரவல�தி� ப��ன  சிறில1கா இரா<வ�தினா' ைக*
ெச-ய�ப(�, ச வேதச ெநறி;ைறக=�! மாறாக உறவ�ன கைள� ச4தி�!

வா-���?ட ம&�க�ப(� எம* ேதசிய� தைலவ@� ெப3ேறா 
சிைற�ப��த�ப()%4தன . இ4நிைலய�', கட4த ஆ5� தி%. தி%ேவ1கட

ேவ"�ப��ைள அவ க� உ@ய ம%�*வ வசதிகள$�றி சிறில1கா� பைடய�ன@�
த����காவலி' சாவைட4த நிக�, இ�&
 தமி�ம�கள$� மனதி' ஆறாத
*யராக,�ள*.

கணவ@� மைறைவ� ெதாட 4* த��� ;காமிலி%4* வ��வ��க�ப(ட நிைலய�'
பா வதிய
மா தன* ெசா4த ஊ@ேலேய த1கிய�%4தா . மிக,
 ெநா)4* ேபான
நிைலய�' அவ  தன* இ&தி�கால�ைத ம%�*வமைனய�ேலேய கழி�தி%4தா .

கட4த ஓரா5டாக பல சிரம1கேளா� வா�4* வ4த எம* ேதச�தி� ேபர�ைன
இ�& மDளா� *ய�லி' ஆ�4*�ளா .

ஓ  ஒ�ப3ற வ��தைல வ �ரைன, தளபதிைய, தைலவைன, வழிகா()ைய
தமிழின�*�!� ெப3ெற��*� த4த ெப%ைம எம* ேதச�தி� ேபர�ைன�!@யேத.

தன* சி& பராய�திேலேய வ��தைல� ேபாரா(ட�தி' த�ைன இைண�*�ெகா5�
ஒ% வ��தைல அைம�ைப� க() வள �க� ெதாட1கிய எம* ேதசிய� தைலவைர�
�ட
ேபா(� வள �தவ  எம* ேதச�தி� ேபர�ைனேய ஆவா .

இ&திேநர
 வைர பல ெந%�க)கள$� ம�திய�"
 எம* ேதச�தி� ேபர�ைனய��
நல� ேபணலி' அ�கைறெய��* உ&*ைணயாக� ெசய3ப(ட அைனவ%�!

இ4ேநர�தி' எம* ந�றிைய� ெத@வ��*� ெகா�வேதா�, ேபர�ைனய�� ப�@வா'
*ய%&
 இவ@� ப��ைளக=�!
, உறவ�ன க=�!
, தமி�ேப�
 ம�க�
அைனவ%�!
 தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக� சா ப�' எம* ஆ�4த இர1கைல�
ெத@வ��*� ெகா�கி�ேறா
.

“�லிகள$� தாக
 தமிழ�ழ� தாயக
” 

 

இரா;.�ப�,

இைண�பாள ,

தைலைம� ெசயலக
,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.
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தமிழ�ழ�
ேதசிய�
தைலவ�
அவ�களி�
சி!தைனயிலி#!$

உலக வரலா3றி'
எ1!
, எ�ெபா9*

நிகழாத அ3�தமான
தியாக1க=
,

அதிசயமான
அ �பண���க=

இ1!, எம* தாயக
ம5ண�'
நிக�4தி%�கிற*.

சா,�!
 அEசாத
வ �ர�தி3!
,

ஈக�தி3!
 இல(சிய�
ப3றி3!
 எம*
மாவ �ர%�! நிக 
எவ%ேமய�'ைல என
நா� ெப%மித�*ட�
?&ேவ�.

இ�ப)யானெதா%
மகிைம.
,

ேம�ைம.
 வா-4த
ஒ% மக�தான
வ �ரகாவ�ய�ைத எம*
மாவ �ர க� பைட�*�
ெச�றி%�கிறா க�.

எம* ேபாரா(ட
 ஒ%
உ4*ச�தியாக, ஒ%
;�Gதாரணமாக, ஒ%
வழிகா()யாக�
திக�கிற*.

%க&'%க&' அறி�ைகக�அறி�ைகக� ெதாட�'க)�*ெதாட�'க)�* நிக,�க�நிக,�க�
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