
Mobile Version Top

நா���ப�றாள
 ஏர� சி�னமா
அவ
க��கான இர�க�ெச�தி

தைலைம� ெசயலக
,                                                                                  த/ெச/இ/ெச/03/11

தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�,

தமிழ�ழ
.

18/09/ 2011.

 

 

நா���ப�றாள� ஏர
� சி�ன
மா அவ�க"#கான இர$க�ெச%தி

அ�பான தமி& ேப(
 ம#கேள,

தமிழ�ழ) ேதசிய) தைலவ� தி*. ேவ+�ப��ைள ப�ரபாகர� அவ�கள,� -ைணவ�யா�
மதிவதன, அவ�கள,� தாயா� தி*மதி ஏர
� சி�ன
மா அவ�க� 06/09/2011 அ�/
காலமானா�.

தமிழ�ழ) ேதச)தி� வ��தைல� ேபாரா�ட)ைத) தைலைம தா$கிய தமிழ�ழ)
ேதசிய) தைலவ1� வா&#ைக) -ைணவ�யாைர� ெப�ெற�)- வள�)த ெப*ைம
சி�ன
மா அவ�கைள� சா*
. அ-ம��ம�றி தமிழ�ழ வ��தைல#காக) த�ைன
அ��பண�)-# கள�பலியான மாவ �ர� க�ட� அ*2 (ஏர
� பால�ச3திர�) 

அவ�கள,� தாயா*மாவா�.

 

ேதசிய) தைலவ1� ப��ைளகளான சா�4 அ�ரன,, -வாரகா, பால�ச3திர�
ஆகிேயா1� தமி&)ேதசிய� ப�/டனான வள��சிய�6 சி�ன
மாவ�� ப$கள,��
அள�ெப1ய-.

ஆசி1ையயாக� பண��1ய) ெதாட$கிய கால)திலி*3ேத தன- கணவ�
நா���ப�றாள� ஏர
� அவ�கைள� ேபாலேவ ச7க ேம
பா��#காக உைழ)- வ3த
சி�ன
மா அவ�க�. எம- ேபாராள,கள,� பராம1�ப�+
 வள��சிய�+

அ#கைறேயா� ெசய�ப�டவ�.

தாயக)ைத வ��� ெவள,ேயறி வசி#:
 வசதிக� தாராளமாக இ*3-
;ட எம-
ம#கேளா� ம#களாகேவ வா&3-வ3த சி�ன
மா அவ�க�, <�ள,வா%#கா6
ேபரழிவ�� இ/தி#கண
வைர எம- ம#க"டேனேய அ)தைன -�ப$கைள=

அ>பவ�)- வா&3- வ3தா�.

எம- இனவ��தைல� ேபாரா�ட)தி6 ப�//திேயா� த�ைன அ��பண�)-,

ெவள,)ெத1யாமேலேய பல ேசைவகைள=
 பண�கைள=
 ெச%- வா&3- வ3த
ஏர
� சி�ன
மா அவ�கைள ‘நா���ப�றாள�’ என ெகளரவ�ப�)-வதி6 எம-
அைம�� ெப*ைம ெகா�கி�ற-.

இ/திேநர
 வைர ப6ேவ/ ெந*#க?க"#:�"
 நா���ப�றாள�
சி�ன
மாவ�� நல�ேபணலி6 அ#கைறேயா� ெசய�ப�ட அைனவ*#:
 தமிழ�ழ
வ��தைல� �லிகளாகிய நா
 எம- ந�றிைய) ெத1வ�)-# ெகா�கி�ேறா
.

அவ1� ப�1வா6 -ய*/
 அவர- :�
ப)தின*#: தமி&ேப(
 ம#கேளா�
இைண3- எம- ஆ&3த இர$கைல) ெத1வ�)-# ெகா�கி�ேறா
.

 

“�லிகள,� தாக
 தமிழ�ழ) தாயக
”

 

 

ஆ.அ�பரச�,

ஊடக�ப�1A,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.

Tuesday, 20 September 2011 13:17 administrator

 

<க��

அறி�ைகக�

ெதாட��க"#:

நிக&Aக�

1982-1990

1991-2000

2001-2010

 

 

தமிழ!ழ"
ேதசிய"
தைலவ

அவ
களி�
சி'தைனயிலி)'*

உலக வரலா�றி6
எ$:
, எ�ெபாB-

நிகழாத அ��தமான
தியாக$க"
,

அதிசயமான
அ��பண���க"

இ$:, எம- தாயக
ம2ண�6
நிக&3தி*#கிற-.

சாA#:
 அCசாத
வ �ர)தி�:
,

ஈக)தி�:
 இல�சிய�
ப�றி�:
 எம-
மாவ �ர*#: நிக�
எவ*ேமய�6ைல என
நா� ெப*மித)-ட�
;/ேவ�.

இ�ப?யானெதா*
மகிைம=
,

ேம�ைம=
 வா%3த
ஒ* மக)தான
வ �ரகாவ�ய)ைத எம-
மாவ �ர�க� பைட)-�
ெச�றி*#கிறா�க�.

எம- ேபாரா�ட
 ஒ*
உ3-ச#தியாக, ஒ*
<�>தாரணமாக, ஒ*
வழிகா�?யாக)
திக&கிற-.

+க��+க�� அறி�ைகக�அறி�ைகக� ெதாட
�க��-ெதாட
�க��- நிக./க�நிக./க�

Search search...

நா���ப�றாள� ஏர
� சி�ன
மா அவ�க"#கான... http://viduthalaipulikal.net/index.php?option=com_content&view=arti...

1 of 1 16/03/2012 09:07

www.padippakam.com

gbg;gfk;




