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தைலைம� ெசயலக
,                                                                           த/ெச/ஊ/அ/03/11

தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�, 

தமிழ�ழ
.

20/04/ 2011.

தமி�நா� சீக
ப��ைய� ேச��த இள
 ெபாறிய�யலாள# இரா%&��
கி'(ண*�+தி அவ�க� தமிழின வ��தைல-காக.
 தமிழ�ழ ம-க/-0 நியாய

ேவ1�2
 த#ைன+தாேன த�*�� ஈைக�சாவைட�5�ளா�. தமிழ�ழ வ��தைல�
ேபாரா�ட வரலா67� &வ��8 ப8லாய�ர
 வ �ர�க� த
%ய��கைள
ஆ0தியா-கி-ெகா1��ளன�.இ:வா7 தமிழ;# வ��தைல-காக �ற�ப�ட
ப8லாய�ர
 வ �ர�கள<# தியாக=கள<# வ;ைசய�8 த
ப� கி'(ண*�+தி
த#ைன2
 இைண+5- ெகா1டா�.
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 இ#ன%
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கல�த மற-க %�யாத மாெப'
 மான<ட அழிவ�# எ�ச+ைத+ ேத�யவ1ண

மன<த உ;ைம அைம��-க� இய=கி-ெகா1� இ'-கி#றன. த
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ைம+தாேம த�*�� அழி+5 ேம6ெகா�ள�ப�
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ேபாரா�ட=கைள மா6றி எ8ேலா;# ைககள<C
 த��ப�த+ைத- ெகா�+5
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எ
 அ#ப�60;ய இைளேயா�கேள,

இன<வ'
 கால=கள<8 உய�� அ��பண���-கைள+ தவ��+5 ம-க�
ேபாரா�ட=கைள %#ென�-0
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த
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வ��தைல��ர�சி-0
  ஏ6றிய த�பமாகேவ  நா
 பா�-கி#ேறா
. அ�த வைகய�8
இவ;# ஈைக�சா. எம5 ேபாரா�ட வரலா6றி8 ஒ' பதிவாக இ'-0
.
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தமிழ�ழ
ேதசிய
தைலவ�
அவ�களி!
சி"தைனயிலி	"�

உலக வரலா6றி8
எ=0
, எ�ெபா@5

நிகழாத அ6�தமான
தியாக=க/
,

அதிசயமான
அ��பண���க/

இ=0, எம5 தாயக
ம1ண�8
நிக��தி'-கிற5.

சா.-0
 அHசாத
வ �ர+தி60
,

ஈக+தி60
 இல�சிய�
ப6றி60
 எம5
மாவ �ர'-0 நிக�
எவ'ேமய�8ைல என
நா# ெப'மித+5ட#
I7ேவ#.

இ�ப�யானெதா'
மகிைம2
,

ேம#ைம2
 வாA�த
ஒ' மக+தான
வ �ரகாவ�ய+ைத எம5
மாவ �ர�க� பைட+5�
ெச#றி'-கிறா�க�.

எம5 ேபாரா�ட
 ஒ'
உ�5ச-தியாக, ஒ'
%#Gதாரணமாக, ஒ'
வழிகா��யாக+
திக�கிற5.
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