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ம�ல ம�றற எனபத ஒர ப�டல மம�ரநத க�ம�� அலத 
க���ரநத மமம� எபபடப படதத�லம ஒமர ப�ட�க, ஒமர 
பப�ரல"த தரவத�க இரபபத�கம. 

மமத�க வ%வரஙகளகக இஙமக ச��டககஙகள.

ந�னம அமத மப�ல எழத�பப�ரதத�ல எனன எனற எணணதத�ல வநத 
ச� ப�டலகள இலவ.

லவலக ந�யக சச ம�ரத
ம�ய ம�வர தயடபக�ள
பக�டய தரவ ம�யம�
தரம� சச கயந� லகலவ

அடமயன4ன கனன4 மயறச�. பதயவ சஙகலபம மப�லம. அடமயனகமக 
இததலன வ�யககம�ய%ன உலமயமலம த�ரபப�ல அரநத�ய 
தவததம�ழபபதலவர ஞ�ன சமபநதரகக இத பந�டபபப�ழத�ல 
வ�யதத�ரககபமனபத�ல ஐயம�லல!

இன4 கரதலதக க�ணமப�ம.

லவலக ந�யக - லவலக ஓடம மதலரகக ந�யகமர

சச ம�ரத ம�ய ம�வர தயடபக�ள - கட�னள இரநத 
அம�ரததலதக பக�ணட வர உதவ%ய ம�ய ம�வரககம தய 
அடலயக க�டடயவமர

பக�டய தரவம�ய - ப�ணடயன பரலச எபபடய�ய%னம பபற 
மவணடம எனற ஆரவக பக�டயலத ஊரவம�யக பக�ணட வநத

ம�தரம� சச கய - ம� லமநதன தரம�ய%ன கணணAலரப மப�ககம�ற 
சகயம�க

ந� லகலவ - ந�வ%�ரநத ஏடடறகப ப�ட�யக லகலவததவமர!

தவற�ரககம. மனன4தத அரளஙகள. 
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தAததம ர�தA யபசயமப� தவ�ட
மதக மந�ய பமனற ய%கம�
கய%றன பமயமந� கமதட 
வ�த மப�யபசய தAர� மதததA

இதன பப�ரள:

தAயவலரமய தமர�யக (மவணடயவரக"�ய) பக�ணட தAயனவறலற 
பசயக�னற மப�த வ�ட, மதகதத�லன மந�ய பமனற�ட, இகதத�லனக 
கடடய%ரககம பபரய கய%ற�ன உன பமயயத மந�க, மறறவலரத 
மதடப மப�ய வ�த பசய, தAர�த மதததA. 
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தரவ% மதவர மசலன வ�லபக�ள
ஆக�த வலகபட மவடந�யகர
கயந�ட மவட பலகவ தக�
ஆளபக�ல வ�லன மசரவமத வ%ரத

தரவ% மதவரக"4ன மசலனய%ன வ�ல மதறபக�ணட பக�ணட ஆக�த 
சரன4ன வமசமம படபட���ய, மவடடவரக"4ன ந�யகன�ம மரகன, 

கயலம உணரவ அவலன ந�ட, மவலம மய%லம�ய மவடம 
பலனநதவனம பலகவனம தக�த ஆ"�னவனம�க�ய சரலனக 
பக�லவ�லனச மசரவமத வ�ழவ%ல ச�றநத வ%ரத ஆகம! 
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கரவலற ப%ண%மப�க ஏல� மபலத
மக�னக� மனவற தலவ சமமத
தமமச வலதற வனமக�ன மக�லத
மபல� ஏகமப� ண%ப%லற வரக

த�ய%ன கரவலறய%ல தஙகம ப%ண%ய�க�ய ப%றவ% மப�க, ஏல�யம 
மபலதயம�ன எனத அரசரம, க�மலன வறதத தலவரம�ன 
ச�வபபரம�ன4ன லமததனமர (சமமதர - லமததனர), தமம�க�ய 
அகஙக�ரதலதயம, சவலபயனம மன அழகலகயம உறற சமயதத�ல 
நAககம பபரயவமர, மக�லத ந�சச�ய�ரன பபரம மபல�மய, 

ஒரமதம (மப�ண% - மதல) சநத�ரன மப�ல தணலமய�ய வரக. 
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மமகமம தகதக வ�னன ப%டம"
மக�த� மல� கரத மவக
ம�கமவதர கல�மத� மக�" 
மட ப%னனவ� கதகத மமகமம

எநத மமகம க"4ர�ன மல�லயத தரக�னறமத�, அமத மமகதலதமய 
மப�ரதத வரம�ற அல�ககம கறமப ம�ல ம�றற இத.

மமகமம! தக தக என பH��ககம வ�னம அனப%ன�ல இட பக�ணட 
ம", ச�பலப லவததக மக�தவத மப� மல�லய அலனவரம கரத 
மவகம�க அலனதலதயம தரம ந�லய�ன (கல�) அ�லகக பக�ணட 
பம�க மக�"தலதக க"4ரபமனற மட, அலதப ப%னன வ� கதகதபவன 
மமகமம! 
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ம�தவ�! த�ர கலந�நதன வய%றதமன�மட 
ப�லவ மக�ப�ர அதமப�ற தயவ%�
த�வ%ய தறமப�தஅர ப�மக�லவ ப�மட
மன�தற ய%வன தநந�ல கரத� வ�தம�?

ம�தவமன! மரதத�ல (த�ர) உனலன வல"நத உன வய%மற�ட த�ய 
யமச�லத அ�க�ன கய%பறடததக (ப�ர) கடடயத மப� பகத�ய�ல 
ந�ன உனலனக கடட�த, எநதத தயவம��த, உ�வ%ய மவல"ய%ல 
அரய%ன அமசம�க� ப�ன�ய வடபவடதத எநதன மக�லவப 
ப�ட�மலம, நA பச�னன க�லதலய ஓதவலத வ%டததம (ஓதற - ஓத + 

அற) இரகக�னமறன. ஆய%னம ஏன4வன எனலனக கணட பக�ள" 
வ%லல எனற வ�தமம பரக�னமறன. எனமன என மடலம?! 
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