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சினப நாய க இயறிய "பழனிபிைளதமி"

மஹாமேஹாபாயாய - தாணாயகலாநிதி Dr. உ.ேவ. சாமிநாைதயரவ களா
பாிேசாதி! தா" #தனமாக எ%திய &றி'ைர(ட பதிபி கெபற!.
ெச+தமிபிர,ர" - 58.

ம!ைர தமி-ச.க /திசாசாைல, ம!ைர.
1932.

விைல அணா 3.
----------

கைர.
கைர.

க+தரல.கார".

ெமா0தா ரணி&ழ

வளிைய ேவ1டவ /தமிழா

ைவதா ைர(ம.& வாழைவ ேபா ெவ0ய வாரண"ேபா
ைகதா னி2ப !ைடயா றைலப!. கதாி க
எ0தா ம2க 3ைமயா பய+த வில4சியேம.

பிைளதமிெழ3" தமிபிரப+த", பா15ைடதைலவைர &ழ+ைதயாக

பாவி!- ெசவி6தா0 /த6ேயா அ &ழ+ைதயி கா' /த6ய ப!

ப2வ.க8 & ஏற ெசய கைள :றி பாரா15வதாக ஆசிாியவி2ததினா
பாடப5வ!. இஃ! ஆ=பா பிைளதமிெழ>" ெப=பா பிைளதமி-

ெழ>" இ2வைகப5". கா' ப2வ"/த

சி>ேத ப2வ" இ>தியாக?ள

ப! ப2வ.களைம+த! ஆ=பாபிைளதமி; ெப=பாபிைளதமி

இவறி சிலப2வ.கைள ெபறாம

இ+த பழனிபிைளதமி, பழனியி

ேவ>சிலவைற ெப>".

தி2 ேகாயி ெகா=ெட%+த2ளி(ள

/2க கட?ைள பா15ைடதைலவராக ெகா=5, சினபநாய கெரபவரா

இயறெபற!. கா'-ெச0(ேளா5 /பெதா2 ெச0(1கைள(ைடய!.

ஒAெவா2 ப2வதிB" /"C> ெச0(1கேள உளன. ப!ப! பாட க

இ2த

ேவ=5ெமப! விதிெயனி3", சில கவிஞ க அெதாைகயி

&ைற!" பாF(ளா க. ஒAெவா2 ப2வதி&" எAேவ% பாட கைள(ைடய
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சிவ+ெத%+த ப லவராய பிைளதமி%", ஐைவ+! பாட கைள(ைடய

கைலைச- ெச.க%நீ விநாயக பிைள தமி%" அ"/ைறயி
ெபறைவ.

இயற

இத ஆசிாியைரபறி ேவெறா2ெச0தி(" அறிய :டவி ைல. “விசயேகாபால

வரவி1ட சி>ேத " (31) என இ+#6

இவ :றியி2தலா , பழனி &

அ2கிBள பாலச/திரெம3" ஊாி62+த ஜமீ+தாராகிய விஜயேகாபால!ைர
ெயபவரா

வா கினா

இவ ஆதாி க ெபறவெரப! ஊகி கப5கிற!. இவ2ைடய

இவ /2க கட?ளிட! உ=ைமயான அ'ைடயவெர>

ேதா>கிற!.

இதலதி& ேவெறா2 பிைளதமி உ=ெட> ேகவி(றி2பதாக?",

“தபாத பழனிமைல யபாெவ னபநீ சபாணி ெகா1F ய2ேள,” எப! அதிBள

ஒ2ெச0(1ப&திெய>" தி=5 க

ஐயரவ க ெசானா க.
இ+#6

வ கீ

மகா-ள-ள-K எ . ஏ. ெவ.&ஸாமி

பழனிச"ப+தமான பலவைக-ெச0திக அைம+!ளன. பழனிதல"

ைவகாM நா1FBளெதப!", அத& ஆவின&F, ைவகாMெர3"

ெபய க8=ெடப!", பழனிமைல சிவகிாிெயன?" வழ.கப5ெமப!",
பழனிைய-சா +த ஊ களாக எ15ம.கல.க8", பனிர=5 பளிக8",
#N க8" உளன எப!" அறியப5கிறன. அறி(", பறிமைல, O"'ைர,
இ5"பமைல, ஷ=/கநதி எபன?" இதி :றப5கிறன. பழனியி ேகாயி
ெகா=ெட%+த2ளி(ள பி2க+நாயகிைய ெபாியநாயகி, ெபாியவெளன ஆசிாிய

பா5கிறா . /2க கட? சிவெப2மா3 & உபேதசித!, அவ அகதிய2 &
உபேதசித!, அவ ச.கதைலவராக இ2+த!, அவ2 & யாைன
வாகன/=ெடப!, அவ ஆ15 கிடாைய ஊ +த!, ெவ1சி(" கட"'" அவ
மாைலகெளப!, மயி

பிரணவ உ2வெமப! /த6ய ெச0திக இதி

அைம+!

ளன. /2க கட? சிவெப2மாைன வல"வ+! கனிைய ெபறனெரற

வரலா> ஓாிடதி &றி கப15ள!. அத&ாிய ஆதார" கிைட கவி ைல.

/2க கட?ைள /ைதயென>" ேதவயாைனைய கயவனிைதெய>"

:>வ . அ ேலால க ேலால", இைல (ெவறிைல), கன.க>த, ச"மதி,

சாிசமான", சின4சிறிய, ,ச+திர, ,தி, ேசதி, தய?, !ச", !ைர, பிள?, 'த"
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(அறி?), மதளி, ம+தார", மன!, மாமனா , /தலாளி, ெம1F, ரா?த,

வசியாதா , விதரண", ேவR" /திய அ2" பத.க8" ெந>ெநெறன, &ட&ெடன
எனவ2" அ3கரண ஓைச- ெசாக8" இதி

ஆளப15ளன. ெசவி6ய

தாலா15தைல :ற வ+த இவ அெபா%! :றப5" ‘ஆரா ' எ3" &றி'
ெதாடைர யா யா எ3" ெபா2பட ெபா2தி,
“சீரா நல4ேச O?லகி ேறவா ,ராி மைறயாி

றின/ /ன! ெகாB காண- ெச லா தாரா திைறவள.க

தாரா தாரா 2ன!பத+ தைனேய வண.கி ெதாழேவ=F

த%வா தாரா ெரAேவைள சமய. கிைட & ெமனநிைன+!

வாரா தாரா 2னத2ைள வாதி 'க+! !தி க மன"

வசியா தாரா பணிவிைடக வாிைச பFேய நடதாதா

ஆரா ெரனதா லா15கிற அரேச”

என அைம!ள ப&தி மி க நய"ெபா2+தி விள.&கிற!.
இ+#ெல%திய ஏ15பிரதிெயா>" கFதபிரதிெயா>" 25-வ2ட.க8 &
/ ேம:றிய எ . ஏ. ெவ.&ஸாமி ஐயரவ களா

அAேவ15பிரதியி

உதவப1டன.

‘சினப நாய க இயறிய!' எற ஒ2 &றி'

எ%தப1F2+த!. இ+#

எளியநைடயி

அைம+தி2த6 சில

இட.க8 &ம15" &றி'ைர எ%தி இெபா%! பதிபி கலாயி>. இதைன-

ெச+தமிழி

ெசைன,

18-8-1932.

ெவளியி15தவிய பதிராதிப க8ைடய அ' பாரா1டபால!.
இ.ஙன",

_____________

கணபதி !ைண.

ேவ. சாமிநாைதய
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பழனி பி ைளதமி.
ைளதமி.
சிவனயா வணக:
வணக:
ெவ=பா.

ேபாறவ2+ ெதபழனி '=ணியேவ லா(தேம
சாறாிய பிைள தமி:ற- நாறிைச("
க=5 வண.&. கணபதியி றாைததி2

ெதா=ட க=ெம0 பாத+ !ைண.

1

.
.

1. கா  பவ.
பவ.

Oேம? #றித தாமைர தவிசி வள
Oம.ைக 'விம.ைக("

Oசித தி2வாவி ன&F தைலவைன
'கெபற க2ைணயாைன

ேதேம? ெவ1சிய+ தாமைன &ழகைனேசயிைன- சிவமதைலைய-

ெசAேவைள வள பழனி நகாி வ2 சிவகிாி
ேதசிகைள யினி!கா க

காேம? /ரசேக தன3ள மகி+திட
கா+தாாி Tெற5த

க?ரவ பிரானிட" U!ேபா0 மீ=5வ2
கா சிவ+ திட/னேமா

பாேம? கவிஞ3 க2சா தபிெனா5
பா0,ம+ ெத0! வ+!

பாலாழி மீதிேல யறி!யி லம +த2

2

ப,+!ழா0 காிய/கிேல.

--------------------

&றி'ைர. 2. ெவ1சிய+தாம! "ெவ1சிமல தாமா ” (18.) &ழக- இைளயவ; -

“எ>மிைளயா0” (பழ"பாட .) சிவகிாி- பழனியிBள மைல, /ரசேகதன
த2ம'திர, க?ரவ பிரா- !ாிேயாதன. கவிஞெனற!,
தி2மழிைசயாவாைர. தி2ெவஃகாவி ேகாயி

ெகா=ெட%+த2ளிய ெப2மா,

"கணிக=ண ேபாகிறா,” எற தி2மழிைசயாவா ெச0(ைள ேக15

த"/ைடய பா"'ப5 ைகைய- ,21F ெகா=5 அவ2ட ெசறனெரப!
இ.ேக ,1டப1ட வரலா>; இத விாிைவ தி2மழிைசயாவா சாிதிரதா
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உணரலா&"; " ஆடரவ, தாபாய லாளைரநீ தாேன ெதாட +தாேயா, Vபாேயா
5ைன ெதாட +தாேரா" (தமிவி5U!, 92-3); " பணிெகா=ட /ட?

படபா0- ,215 பைணேதாெள2தைலப, பழமைறக= /ைறயிட

ைப+தமி பிெசற ப-ைச ப,.ெகா=டேல” (மீனா1சிய"ைமபிைள

தமி;) “/றாத கா4சியி3 / ைலயி3" பாைலயி3", கறாபி ெசற

க2ைணமா " (தனிபாட .) எ0!- இைள!. பழனிமைல சிவகிாிெயன?"

வழ.&"; “பழனி-சிவகிாி தனிBைற க+த ெப2மாேள” தி2'க, 150.

-----------------

விதக மி&+ததிற

ேவபைட விசாகைன

விள.&ேமா காரவாசி

ேம வ+த ரா?த ைன-சர வணதி வ2
ெம0யான தனிநாதைன

உதமைன ெவறிய4 ேசவல. ெகாFவி2
!ய தவைன யா>/கைன

உய பழனி நகாி வ2 சிவகிாியி /2கைன
(வ+தினி! ேம'ர க

மதளி வயிறிப /கெத" பிரா கதி க
மாறாத ,ட களி2வ

மல ம.ைக மாாி2வ சதமா தா களிம
வாற2 மட+ைதமைற-

சித வி யாதர ாிய க கி னர /னிவ
திைச/க பிரமேதவ

ேதவ ேகா /தலாய /ப! / ேகாF
ேதவ

---------------------------

& /தலாளிேய.

3

3. ேவபைட ேவலா(த", ஓகாரவாசி--மயி ; வாசி- &திைர; இ.ேக ஊ தி. மயி

பிரணவவFவெம> :றப5த6 இAவா> :றின ; “ஓகார பாியிமிைச

வ2வாேய", " ஆன தனிம+ர Wபநிைலெகா=ட தா5மயிெலப தறிேயேன"

(தி2'க.) ரா?த-&திைரXர; "ரா?த ராய", " இனிைம: + திரா?த&,
நைம: வாிைச U, ந &வ"", “ெகாைற மாைல &திைர யிரா?த”
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(தி2வாலவா(ைடயா தி2விைளயாட 'ராண", 28: 89, 86; 46: 28); " V ெகாற

ரா?தேன", ‘இF &. கலாப தனிமயி ேல> மிரா?தேன' (க+தரல.கார", 37, 50)
மதளி மதள"; "மதளி'' (ெபாியாவா தி2ெமாழி, 3. 4:1.) ,ட களி2வ - ச+திர

Vாிய . /தலாளி-/த வ எற! சிவெப2மாைன.

-----------------------ேவ>.

அயன2 மைற/னி வரரம ர கெடாழ

அ2ட2 மானிட ம2விைச பா1Fன

அ/தி3 மினிெதன நிைலத2 ெமாழிெப>"
அழ&ய வFவின ளிள/ைல ேகா1Fன
அFயைர ய3தின மனதினி 6னி!ற

அ2ெபற வளவிய வி2விழி- V1Fன
அ>சம ய/ெமா2 வழிபட நிலமிைச

அவரவ பரவந ல2டைன கா1Fன
இய6ைச (டெனா2 ச!மைற ,திதர

இ!நல ெமனநட மி5/ைற :தின

இFெயன வலறிய மயிடைன (ட ெபாF

ெயனவி5 பைடயின 8லகிைன காபவ
இகபர ெம3மி2 ெதாழிBைட யவெளன

எவ க8 மறித2 க2ைணைய O1Fன
இட/ய வடகிாி யலமர ெவதி வ2"

இமகிாி த2ெமா2 க?ாிைய ேபா>!"
கய/க 3டனாி /கநி2 தைனெயா2
கணமதி

விழெவ& சமரமி1 டா தி5

களமிைச யலைகக க%&ண நிணம2

கதிெரா% கியவயி /2கைன கா திைக
கனதன ெமா%கிய பயYக !கி நிற

அதரைன விதரண /ைடயைன- சீ பிF

கணவைன வனமக /ைல/க 5%த2
'யமைல நி2பைன ய>/க- ேசபைன

மயமக கலவிைய ம!வினி லளிெயன
மன/> மி2ப! 'யைனய1 டா '>
ம3&ல /ைறயர ,ாிைமக ெசயவ2

மணிநிற வாிமகி ம2கைன ேகா1Fள
மதிதட வியெந5 மதி/க டளவிய

8

வாிைசயி னடமி5 பரதெம0 :தின
மயி6ன /லவிய பழனியி

வள சிவ

கிாிதனி ம2விய &மரைன கா கேவ.
---------------------------

4

4. விழி-V1Fன"- V15விழியினெனன மாறி ெகாக. வடகிாி - ேம2.

வடகிாிைய(" இமகிாிைய(" இ.ஙனேம பி'" ேச !-ெசா Bவ ; “வடகிாி(
மிமமைல("" (12.)

அாி/கநி2த-சி.க/கா,ர. சமரமி15 - ேபா ெச0!,

அயி /2கைன; அயி -ேவ , பய"-பா , !கி -பவழ", சீ பிFெயற!

ெத0வயாைனய"ைமைய. வனமக வளிநாயகி; "வனமட+ைத” (17) எப பி.

ேசப- ெச+நிற/ைடயவ; ேச'-சிவ'; "கா'ைடயா ரமர மணி ம&டேகா
Fக8ாி4சி கழகா

ேச &4, ேசபைடயா " (தி2வாபZ 'ராண", கட?.

4.) மயமக- ம+ேதாதாி. இ2ப! 'யைன-இராவணைன. ேகா5- வைள+த ப க";

“இ2ேகா1 ெடா2மதிெயழி
:தின- :ைத (ைடய.
--------------------------------

ெபற மிைல-சிைன” (ந கீர தி2ெவ%:றி2 ைக.).

2. ெச கீைர பவ.
பவ.

வ=டாட நறMறி மணமீ> மணிநீப
மாைலயாட &ைழகேச

மகர&= டலமாட வ-ரேக [ர/ட
மா பி பத க மாட

ெகா=டா5 ெநறியி ,1Fயா ட காிய
ெகா+தள &4சியாட

ேகாலெந5 வா/க5 ெதா5கட றிவைலேபா
&>ெவய /கதிலாட

க=டா5 மதர. &வி+தாட மாேற>
கனக திைழத வைரஞா=

கதி விாி தாடநவ மணியினா ெச0தவி2
கா6 சத.ைக யாட

தி=டா5 ம,ரைர ெகா லவ2 தீரேன
ெச.கீைர யாFய2ேள

தி2ம2? பழனிவள சிவகிாியி /2கேன
ெச.கீைர யாFய2ேள.

5

9

-----------------------------

5. மணி-அழ&. நீபமாைல- கட"பமாைல, ேக[ர"-ேதாவைள. தி=டா5":
“தி=டாF திைசயறியாம>கின ” க"ப. அ1ச. 39.
----------------------------

ெபாறக 5ாி4சிய மணி கலச நீ ெகா=5
'னலா1F (-சிேமா+!

' 6வா யதர/ /+திெசவி நாசியி
'னேலறி டாம\தி

பறிய நிலெபா15 ெநறிமிைச யி1டழ&
பாாித ப1டாைடயா

ப='ைறய Xர" 'ல திநவ மணியி1ட
ப2மணி- ,1Fக1F

நறமிழி /னிபர? &2ெவ> தாலா1F
ந>வச" Oற\1F

நறாயி னிள/ைல பால/த C1Fயிள
நலநில? ேபா விள.க-

சிறிைட- ெசவி6ய ரைழ!வைக :ரேவ
ெச.கீைர யாFய2ேள

தி2ம2? பழனிவள சிவகிாியி /2கேன
ெச.கீைர யாFய2ேள

--------------------------------

6

6. உாி4சிய-அ%திய. ' 6-த%வி. நிலெபா1ைட ெநறிமிைசயிட ; “நீரா1F
யிைண கR+தி நீWதி, ேநய!கி6 ெம0!ைட! ெநகிெம /ைலேயா
5றத%வி, வாயி றிவைல ெகா5ேத0! ம=ெபா1 டணி+! சீறி15"

(பிர'6.க]ைல, மாைய'பதி, 46); "பாாிைழ ெதா2ெபா15, Yதமதி கி15”
(அ/தா"பிைக பிைளதமி, ெச.கீைர. 4.) நறமிழி /னி- அகதிய/னிவ ;

இவ2 & உபேதசித!: 13; "அ2மைறயா கமம.க ம2.கைல# ெறாி+த

அகதியனா
வச"Oற

ேகா!ைர & ம21&2வா. &2ைவ" (சிவஞானசிதியா .)

-வச"பி சா>. இளநல"- இளைமயழ&; "மண.கம ெத0வ திளநல.

கா1F" /2&. 230.

-------------------------------
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'ைனய+ தா!>மல

காவி ல4சிைறய

ெபாறிவ=5 மகர+தமா

Oமண+ தைன(= Fனிைச /ழ கவ"
ேபா2க தைடகிட &"

மினிற ேப1டன+ தன!சிைன ெய>ேபா0
ெவவைளயி /ெத5!

ெம லைண கிடதிேய சிறகி1 டைணதிட?"
ேமதியி க>!ளி

கனைல- சாFவிைள யாட?+ ேதாைககா
க=5நட ன"'ாிய?"

க=5பழ ன!ழ

பான=5 நெற3"

கயறாவி ெயதிேரறி5"

ெச+ெந V ழா>/க நதி(ைடய வளேல
ெச.கீைர யாFய2ேள

தி2ம2? பழனிவள சிவகிாியி /2கேன
ெச.கீைர யாFய2ேள.

------------------------------

7

7. சிைறய- சிறைக(ைடய. கன -க2"'. பா ந=5- ஒ2வைக ந=5.

ஆ>/கநதி-ஷ=/கநதி.
------------------------------

3. தால பவ.
பவ.

க.ைக ெகா2மா மகேன &கேன கனிேய க=மணிேய

க2ணா லயேம மைறேயா தவேம க2!" ெப2வாேவ

தி.க1 சFல மகி%. &2ேவ ேதவ க பணிேகாேவ

ெத0வ- ,2தி ெபா2ேள ெபா2ளி ெறளிேவ களி:2"

!.க 'யேன தி2மா ம2கா ேசாதி- ,டெராளிேய

ேதாைக &ைடயா0 நீப ெதாைடயா0 ெசா B கினியாேன

ச.க ெதா2வா பழனி தைலவா தாேலா தாேலேலா

தமிழா Bய24 சிவமா மைலயா0 தாேலா தாேலேலா.

-------------------------------

8. ேதாைக &ைடயா0- மயிகலாபைத &ைடயாக ெபறவேன.

8

ெசா B கினியாேன: “ேபசெபாி! மினியா0 நீேய” (ேதவார".) ச.க ெதா2வா:

11

/2க கட? தமி-ச.கேதயி2+! தமிழாரா0+தாெர>
இைறயனாரகெபா2 உைரயா

அறியலா&"; ''ச.க தமிழி தைலைம 'லவா

தாேலா தாேலேலா" (/! &மாரசாமி பிைளதமி.) சிவமாமைல- சிவகிாி,
பழனிமைல.

------------------------------ேவ>.

&வைள க2.க1 கைடசிய க &F! களி! கவிைல &
&ைவய

&ைவய லா &வி! :1F மணிநி திலமள+த

பவள வள+ தைனயி5 கி பாிவி 3டேன &ரைவபல

பா5 மிைசயா மள &ழா" பக15 க%தி பா"பிண கி

!வள ?%த க24ேசறி >ல.க விைள+த ெச4சா6

ெதாைக(" க2"' /தீன- ேசாதி பிைறேபா பைணகெடா>+

தவள. ெகாழி &+ தி2பழனி தைலவா தாேலா தாேலேலா

ைசவ+ தைழ க பிற+த284 சதிரா தாேலா தாேலேலா.

-------------------------------

0

9. &ைவய - &விய . பக5- எ2!. பர"'- ேசைற- சமெச0(" பலைக. சா6-

ெந , பைணக - வய க. தவள"- /!, ைசவ+தைழ க பிற+த28ெமற!,

தி2ஞானச"ப+தC தி நாயனாராக அவதாிதைத நிைன+! :றிய!; “:னிைன

தீ தினிய :டலா ேகாமா &ளி +திட- ெச0தவிவ”, “ம!ைர பதியி லர,'ாி

மாற னறிய க%ேவ>+, த"ப- சமண மைனய>” (22,28) எப பி3".
------------------------------ேவ>.

தகாி பாியினி மயிமிைச பவனிக வ2வா0 தாேலேலா

ச!ாி >ைறபல நி>விய மைறெதா% சரணா தாேலேலா

'கைர &2ெவ3 நி2தைர விற ெகா8 நி'ணா தாேலேலா

'தைன ெப>மதி நிலவிய சைடயின மதலா0 தாேலேலா

&கைன !ைணெய3 மாிமன மகித2 ம2கா தாேலேலா

&லவி பலபல திைசயி3 மிைசெப> &மரா தாேலேலா

பகர காியன ெபா2டமி /னிெபற வ2வா0 தாேலேலா
பழனி பதிவள சிவகிாி ம2விய /2கா தாேலேலா.

--------------------------------
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10. தக - ஆ15 கிடா0. பாி- &திைர, ச! - திறைமபா5, சரணா-

தி2வF(ைடேயா0. 'க - , கிர. விற ெகா8" -ெவறிெகா8"; ெவ B".
&க-ேவட தைலவ; இராம ேதாழ.

--------------------------------

4. ச பாணி பவ.
பவ.

அாியமைற /FயிBைற (பநிடத நிைலெதாி("
அ+தண க ளாசிெகா1ட

ஆவல. ெகா1டநி றயிராணி ேகவ/த
லமர2ள /வைகெகா1ட

ெபாியநா யகிெய3 /ைமதா0 மகி-சிெயா5
ேபாிப />வ ெகா1ட

ேபறான கைலம.ைக மகதியா ழிைசெயா5"
ேப ெபற ெமாழிக ெகா1ட

உாியமதி ெவ=&ைட- சிைலேவ பணி+!நி
ேறா.கிேய !திக ெகா1ட

உமத ரானகயி லாசபதி /தமி1

5ைனவா ெதா6க ெகா1ட

தாியல க ெள3ம?ண ெந4,பைற ெகா1டேவ
சபாணி ெகா1Fய2ேள

ச!மைறக பரவவ2 பழனிமைல /2கேன
சபாணி ெகா1Fய2ேள.

--------------------------------

11. ெகா1ட- மி&தியாக :ற. ஆவல.ெகா1ட

- வாைய ெபாதி ெகா=5

/ழ க4ெச0த . அயிராணி- இ+திராணி, ெபாியநாயகி -பி2க+நாயகி; இஃ!

இதலதிBள அ"பிைகயி தி2நாம". தாியல க- பைகவ க.
-------------------------------

ெந5வைரக 'ைடபர? வடகிாி( மிமமைல("
ெந>ெநெறன வயிரமி1ட

நிகளைத ெம1F ெம1 FெபாF ப5திெயா2
நிைன?ெகா= டா ெத%+!

நிைலெபற க+ததைன ேவெரா5 மிட+! மத
நீ வழி+ ெதா%கெவறி

11

13

நீ'ைழ ைகயதனி

வ-சிர தாெச0த

ெநFயச. கி6ையேய+தி

படவரவி ென5/!கி னிைடபர? 'டவிகிழி
பட?மி2 ேகா1Fெலறி

பா0+! த னிழைல- ,ளி!ேம ெகா=5வ2
பாகைன- சீறி(தறி

பாிதிைய கனிெய> ேம &ய2 மதிதைன
பாகவள ெம>தாவி

பகிர=ட :டைத ெய1Fைம காாிைன
பறி பிF!வாாி

&ட&ெடன ேவநீைர ெமா=5=5 கட6
&ளிதழ >ைன/!கி

&"ப தலதி61 ெட=Fைசக ெள.&
&லாவிய, ரபைடெயலா"

ெகா>ழ கி-ெச> தி2நீறி டா-சமண
&ட தைன- சிதறியமா

:1டமி5 மினியக பகநிழ6 ேலநி>
ேகாப" தணி+தறி?ேச

தடவிகட நா வா0 ம2' ப2பத
த+தியயி ராவத/த

ற+திெய1 5+தா.& /லைகவல மாகேவ
தாவ+! சிவமா பினி

சா0+!ைக கனியிைன தாெவ> ேக1Fட
த+ேதா ெமன ெகா5ப

தயவி3ட ேனெகா8 மீரா> ைகயினா
சபாணி ெகா1Fய2ேள

ச! மைறக பரவவ2 பழனிமைல /2கேன
சபாணி ெகா1Fய2ேள.

----------------------------------
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12. வடகிாி(" இமமைல(": 4. ெந> ெந>: ஒ6 &றி'; “அர க ேகாைன, ெந>

ெந ெறன வட தி1ட நிைல(" ேதா>"” (ேத. தி2நா.); (அ,ர , இைறகளைவ

ெந>ெநெறன ெவறிய” (திA. ெபாியதி2 ெமாழி); "ெந> ெந> ெந>ெவன"

(தி2'க). நிகளைத - காச.கி6ைய; “அகள.கா ?ற னயிரா பததி,
நிகள.கா

வி1ட நிைன?.” ெம1F- காலா ,=F; வழ &. க+!- க15தறி;

மதிைய பாகவளெமற : "தி.களி> மா+!லவ தீ"பா கவளெம>,

14

ெவ.களி> ைக நீ15" ேவ.கடேம” தி2ேவ.கடமாைல, 31. த+தி -

பிணி/கெம3" யாைன; எ%வா0; ''கா கிள +தன ேவழ ேம ெகா=5"

(/2&. 82) ''க54சின விற ேவ களிN + தா.&" (பதி. 11), "பிணி/க C +த
ெவ ேபா ாிைறவ” (பாி. 17), “பிணி/க M தி ெயா=ெச0ேயா3"” ('றநா. 56)
எபவறா

/2கெப2மா ேவழC தB" அத& பிணி/கெம3"

ெபய2=ைம(" அறியப5". வலமாகேவதாவ+!- யாைன வல"வர அதேம
தா ஏறிவ+!; தா- /2க கட?.

-----------------------------ேவ>.

நைறகம ழிதணி கவெணறி பவபா
ன1' மி&ேதாேன

நலம6 க2ைண- சிவ3ைம 'த வா
நறவ ெம0ேபேற

பிைறமிைல சFல &ைரய2 !ைரேய
ெபறி பைடேதாேன

ெப2மைல ெயன? ற2=மயி Bைடயா0
ெப1'ய விதாரா

விறமி& ம,ர

&>பைக (ைடயா0

ெவறி நிைறேதாேன

விகசித கமல தி2மக ம2கா
ெவ1சி மல தாமா

&>/னி பரவ தமி%ைர பக ேவா0
ெகா15க சபாணி

&லவிய பழனி- சிவகிாி /2கா
ெகா15க சபாணி.

----------------------------13. இதணி

-பரணி , எறிபவ -வளிநாயகி. !ைர: "அழ&!ைரேய" (27.)

13

விகசித"-மல -சி(ைடய. &>/னி...... பக ேவா0: "&>/னி &+ தமி%ைர &.
&மர /த+ த2கேவ" தி2-ெச+திபிைளதமி.
---------------------------

15

5. த பவ.
பவ.
மா6ட+ தனிேம? /!/ய வாரண
ம2பி பிற+த/!"

ம.ைகய க%!/ !4சா6 தனிட"
வைகெபற விைள+த/!"

ேகாலமி& கன கR கெடா> ேமெவ=ைம
&றா! ேதா>/!"

ேகாகனக /!மி பியி/! ேமலான
&2நிற- ச.&/!"

சாலேவ வைரயி3. கட634 ேசறி3+
தைரயி3" வானிட!"

தா3ைல+ !ைடப15 விைலப5வ வாைகயா
சாிெயப தி ைலயதனா

பா மண. கமதர ேதவழி+ ெதா%&நி
பவளவா0 /தம2ேள

பழனிவள சிவகிாியி

ம2?&2 ேதசிக

பவளவா0 /தம2ேள.

------------------------

14

14. மா - ேமக". வாரண"- யாைன, வைர /த6யவைற ஏப ெகாக. சாி- ஒ'.
---------------------

த+தா வள &"ப மதயாைன ெய15ேம
தா.கிய ெந5"'வனேம

ச ரவா ளைதெயா றா0-,றி ெவளிமைல
தைனவல மாகவ+!

பி+தாம ல=ட- ,வ

ேகா5 ம1F3"

ெபாி!ெச றிரவிமதிைய

பினிட பா0கிற ேகாளரவி வாைய
பிள+!"ப WைரநாF

ம+தார வனமீ !ைள+!V /தி ெகா=ட
ம+தசர நிைலக=5த

வசிைற விாிதாF ய ேலால க ேலால
மகரநீ ேர%ழ &"

ைப+ேதாைக ய"பாியி ேலறிவ2 ேசவக

16

பவளவா0 /தம2ேள

பழனிவள சிவகிாியி ம2?&2 ேதசிக
பவளவா0 /த ம2ேள.

---------------------------

15

15. ேகா5- சிகர". ம+தார"- ம', க"ம ; “மைழ(ம+ தார/" வ+தன வாண”

(த4ைசவாணேகாைவ, 99.) அ ேலால"- ேபேராைச, க ேலால"--அைல, மகரநீ -

கட .

------------------------ேவ>.

கன. க>த &ழ ெச2கி

கைடசி மடவா கழனிெதா>"

கதி! விைள+த ெச4சா6

கதிைர யாிவா ெகா5ெகா0!

சின4 சிறிய விைட!வள-

ெச> வர"பி கைரய2கி

ெச B மளவி ப,4ேசாைல

ேதமா. கனிைய (தி ெத%+!

ெபானி னிறத கத6ந>"

Oைவ கனிைய- சிதறிமன"

ெபா2+தி வ2"வா னர.களிவ

ெபா2/ /ைலைய யிளநீெர

>னி தாவி பிFதி5 #
Nரா /த+ த2கேவ

உய2" பழனி- சிவகிாிவா

(ைறவா0 /த+ த2கேவ.

-------------------------

16. Oைவ(" கனிைய(", இவ - கைடசிய க8ைடய, #N : இைவ
பழனியா=டவ

16

&ாியைவ; "இவ3" #Nர" (21). "#N2"'' (30) எப பி.

----------------------------
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6. வைக பவ.
பவ.
க+தா வ2க கயவனிைத கணவா வ2க வனமட+ைத

கா+தா வ2க விைரெகாழி &. கட"பா வ2க கட?ள க

சி+தா &ல.க டவி

கவ+த ேசேய வ2க மைற! தி &"

ேதேவ வ2க ெபாிய?ைம ெச வா வ2க ெசகதி6ப"

த+தா0 வ2க தவ"'ாிேவா தவேம வ2க ைவகாM 

தைலவா வ2க ேவாரா> சமயா வ2க சரவணதி

வ+தா0 வ2க சிவன2க= மணிேய வ2க வ2கேவ

வள4ேச பழனி- சிவகிாிவா வFேவ /2கா வ2கேவ.

------------------------

17

17. கயவனிைத-

ெத0வயாைன. கா+தா- கணவேன. சி+தா&ல.க- மன கவைலகைள.

ெபாிய?ைம- ெபாியநாயகி. ைவகாM - பழனி.
-------------------------

சீரா நல4ேச O?லகி ேறவா ,ராி மைறயாி

றின/ /ன! ெகாB காண- ெச லா தாரா திைறவள.க

தாரா தாரா 2ன! பத+ தைனேய வண.கி ெதாழேவ=F

த%வா தாரா ெரAேவைள சமய. கிைட & ெமனநிைன+!

வாரா தாரா 2னத2ைள வாதி 'க+! !தி கமன"

வசியா தாரா பணிவிைடக வாிைச பFேய நடதாதா

ஆரா ெரனதா லா15கிற வரேச வ2க வ2கேவ

அ2ேச பழனி- சிவகிாிவா ைழயா வ2க வ2கேவ.

-------------------------------

18. ெகாB- தி2ேவால க". ஆ எப! ஒ2வ2" இலெர3" ெபா2ளி

திைறவள.க- காணி ைகயாக- ெசB!" ெபா2க. வசியாதா -

18
வ+த!.

ைகவச4ெச0யாதவ க. ஆராெரன தாலா15கிற: ெப=க தாலா15ைகயி

“ஆராேரா ஆாிரேரா" என :றி ெதா1Fைல அைசத

தா லா1Fனா " விற6வி5. 178.

-------------------------------

வழ க"; “ஆராரா ெர>

18

ெபாேன வ2க ெபானைர ஞா= O1ட வ2க சி>சத.ைக
'ைனய வ2க மணிபத க" Oண வ2க தவ+ேதாF

/ேன வ2க ெசவி6ய க= /கேதா டைண!- சீரா1F

/த மிட& வ2கெவதி ெமாழிக= மழைல ெசாலவ2க

தேன ாி லா Yதறிலக+ தாி க வ2க விழியினிைம
சாத வ2க ேமலாக தாேன வ2க ேதவ ெதா%

மேன வ2க மாமா6 ம2கா வ2க வ2கேவ

வள4ேச பழனி- சிவகிாிவா வFேவ /2கா வ2கேவ.

-----------------------------

19

7. அ$ பவ.
பவ.

மாக/ய ச+ரனீ ெத0வவா ரணவனிைத
மகி%4, ச+ர னிவனா"

மதிேச மதிபிைள நீயிவ சிவமன!
மகிச" மதிபிைள நீ

ேதகெவாளி மீறிய& ேபரனிவ மைலவ+!
ெத=டனிட வில&ேபர

தி2ம2? மி2ேகா1 Fள"பிைற நீெயழி
ேச +த2 கட"பிைறயிவ

பாக/ய கிறெவ= சசி(நீ ெபானாட
பர?சசி ம2கனிவனா"

பா மீ! 'கெபற ேசாதிநீ யிவ3"
பர4ேசாதி வFவனா&"

ஆைகயா 6வ3நீ (4சாிச மானேம
ய"'] யாடவாேவ

அ2பர? பழனிவள சிவகிாியி /2க3ட
ன"'] யாடவாேவ.

---------------------------

20

20. ,ச+ர- கள.கமற ந ல ச+திர; ச"மதி- உடபா5. &ேபர- ச+திர;

விகாரமான உடைல(ைடயவ. ேபர- &றி4சி ேவ+தென3"

தி2நாமைத(ைடயவ, கட"'- இைற. சசி -ச+திர, இ+திராணி;

சசி(ெமபதிBள உ"ைம அைசநிைல.
-----------------------------
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ஓதாிய கைலகபதி னா>மா திர/ன
&=5கைல ய>ப!நா

&ைடயனிவ ேனாWர னீயிவ3 #Nர
உறிகிாி யிர?ெச B"

ேசதிெபற ேவயிவ றிகிாிெய ேபா!ேம
ெச Bமி! வ லாமேல

ேத0வ!4 சிறி! நா வள வ! /ன &=5
சி+ைதயி 6வபதைத

ேபா!ெகா ட2-சித ேப க8+ ேத0?றா
ெபா லாத ம>?ைடயனீ

Oமிவா னக/ள கட?ளாி ம>விலா
'னிதனிவ னா&ெமபா

ஆதலா 6வ3ன கதிகனா ெமறிவேனா
ட"'] யாடவாேவ

அ2பர? பழனிவள சிவகிாியி /2க3ட
ன"'] யாடவாேவ.

----------------------

21

21. ஊ - பாிேவட". #Nர: 16. ேசதி- ெச0திெயபத மWஉ; வழ &; ேசதித

ெலனBமா". திகிாி- ம=Fல", ஆ4ஞாச கர". ேபா! -மல . ம>- கள.க", &ற".
---------------------

வானிைட வழி ெகா=5 நீெச B மளைவதனி
மா,ண பைகெதாட2ம"

மா,ண பைகைய !ரதவிவ ேனறிவ2
மயி6 சகாய/=5

:னிைன தீ தினிய :டலா ேகாமா
&ளி +திட- ெச0தவிவனி

:ைன தவி பனீ வரேவR மிவனிட.
&றகினா பல3/=டா"

நானின4 ெசா வேத வாராத ேபாதிBைன
நாF பிF!ல தி

நனிXர பதிர ேற0தெதன ேவMன
ந காத வ=ண ேமெச

றானிைடயி ம2?வா 3பேதச &2வி3ட
ன"'6 யாடவாேவ

அ2பர? பழனிவள சிவகிாியி /2க3ட

20

ன"'] யாடவாேவ.

-----------------------------
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22. மா,ணபைக- இரா&வாகிய பைகபா"'. :டலா ேகாமா- பா=Fய,
ேவR": “ேவRமாகி

ேவRமறி ” வி 6'Uராவா பாரத", V!ேபா . 165.

Xரபதிர ேத0த! த கயாகச.காரதி ெபா%!. ஊன" -&ைற?.

ஆனிைடயி ம2?வா- சிவபிரா.

------------------------------

8. சி%பைற பவ.
பவ.

ஐவைக யில கண/ ைம.காவி ய!ைற(
மாரா0+! பாக/ைறயா

ஆ,ம! ர4சிர விதார /4ெசாB
ம2.கவிஞ

!தி/ழ க

ெம0வ2+ தவ/னிவ /ளைரய ெந5நாள
ெவ=ணளின வாதனதி

ேம?நா மக ெகா%ந 3ட வ+! தானி>
ேவதெவா6 ேய/ழ க

ைகவ2" வழியிேல மன!வர மனதிவழி
க=வர த+திமீ15"

க+த2வ Xைணயிைச யாழிைச /ழ கவா
கட?ள க= மல கெப0!

ெத0வ!+ !மிெயா5 வல"'ாி /ழ கநீ
சி>பைற /ழ கிய2ேள

தி2வாவி ன&F பழனிமைல /2கேன
சி>பைற /ழ கிய2ேள.

-------------------------------------

23

23. ஐவைக இல கண"- எ%!, ெசா , ெபா2, யா', அணி எபன.

ஐ.காவிய"-சீவகசி+தாமணி, சிலபதிகார", மணிேமகைல, &=டலேகசி,
வைளயாபதி எபன. பாக"- ெச0(ளி நைடவைக; இ!, ீரபாக",
திராாபாக", கத]பாக", இுபாக", நாளிேகரபாக" /தலாக பல

வைகப5"; “பா /+திாிைக வாைழ கனியா0 , கிள +தக2" பா0நாளிேகர

தின.கனியா0, திதி &" ெதள/தா0 ெதள/தி ேமலான, /தி

கனிேயெய /தமிேழ” (தமிவி5U!, 68-9.) / அைரய- /1க ெபா2+திய

21

அFைய(ைடய, நாள"- த=5. ந+தி -நர"'. Xைண ேவ>, யா ேவ>; "
ேவ0.&ழ

விளி ெகா ந யா Xைணெய றிைனய நாண" க"ப. அரசிய , 3.

---------------------------------

கா ெகா=ட த=டைல ெந2 கதி 6ளம4ைஞ
கவி3ல? ேதாைக(தறி

க=Rற- சிைறவிாி தாடவிள மா+தளி
கறி!ெம &யி கபாட

தா ெகா=ட வ4சிைற பா1டளிக ெளா2ேகாF
தா!=5 ப=ணிைசெகாள

தா%. &ட கனி (தி

கிற Vம+தி

த=க/கி மீதிேல>"

ஏ ெகா=ட பழனதி லாைலவா0 பால5
மிள.ேகால மள மடவா

இைசயினா &ரைவக= /ழ கேவ ம2தநில
ெம.&/ய வளைமX>"

சீ ெகா=ட த2மைவ கா'ாி கிைறவேன
சி>பைற /ழ கிய2ேள

தி2வாவி ன&F பழனிமைல /2கேன
சி>பைற /ழ கிய2ேள.

---------------------------------------------------
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24. த=டைல- ேசாைல. ஒ2 ேகாF ெயற! பைமைய- ,1Fய!. இ.ஙன"
வ2வைத அன+தவாசி ெயப த கயாகபரணி (ைரயாசிாிய . &ட கனி-

பலாபழ", மள2" மடவா2", &ரைவக- &ரைவபா15 க. ைவகா'ாிபழனி.

---------------------------------------------ேவ>,

&ைசெகா5 மைறேயா ெதாழவ2 'ாிேவா0
&ணதர விதகேன

&லவிய 'கேச ெபாியவ 'த வா
&டவயி றகிைளயா0

'சபல /டேன வ2ம, ரைரேய
ெபா2த திறபைடயா0

22

'தமி& ெபாதியா சல/னி பணிேவா0
'!ைம மி&தவேன

இைசெப> ம!ரா 'ாிவ2 'லேவா
னிைசைய வள பவேன

இைமயவ பதிமா மகளிைர மகிேவா0
எழி ெப> க1டழகா

திைச/க /தேலா பரவிய &ழகா
சி>பைற ெகா15கேவ

சிவகிாி /2கா &2பர &மரா
சி>பைற ெகா15கேவ.

--------------------------------------------
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25. &ைச- த2ைப. ெபாியவ- ெபாியநாயகி. &டவயிற -கணபதி. 'த"-அறி?.

'!ைம மி&+தவேன; "பிைன '!ைம &" ேப !ம ெபறியேன"
(தி2வாசக".) 'லேவா- ந கீர . இைமயவ பதி- இ+திர, இைமயவ

பதியி3ைடய மக8" மாமக8" ஆகிய மகளிைர.
----------------------------------------------

9. சி'றி' பவ.
பவ.

ப2/ தாிசி தைனயா0+!

ப,+ேத னதைன வFெத5!

பவழ &டதி Bைலேயறி
பாி? த2"பா ேசாறா கி

ஒ2ைம பFேய O+தளிைர

ஒறா0 பறி! கறிசைமேத

உ=R" பF கி. &பசாி &"

உாிைம ப2வ திள.ேகாைத

ெப2ைம மடவா நா.களி>

பிாிய !டேன ெவ=பளி.கா

பிாியவைக & க15வித

ெபாிய மைனெய" மைன(ற

அ2ைம- சி>கி= கிணி காலா
ஐயா சிறி லழிேயேல

அமலா பழனி- சிவகிாிவா

அரேச சிறி லழிேயேல.

------------------------------------------------
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26. /தாிசி- /தாகிய அாிசிைய; ''அாிசி /தழ

--------------------------------------------------

ெச"மணி.” தி2விைள. நகர. 64.

களப /ைலக 'ைடெத%+த

கால ப2வ !ைனநிைனேபா"

க1F யைண!- சிவன28"

கனிேய ெய> வாத ெச0ேவா"

பிள? மிைல(" பகி +!ன!

ேபைர பாF !திெச0ேவா"

பிாிய !டேன ய2கி2தி

பிரச !டேன ய/தளிேபா"

பழகி யி2+! ெம.க=/க"

பாரா தி2 க வழ &=ேடா

பாத மல க சி>மண6

பா ப1 ட%+தி- சிவ+தி5ேம

அழ& !ைரேய ைவகாM

கதிபா சிறி லழிேயேல

அமலா பழனி- சிவகிாிவா

அரேச சிறி லழிேயேல.

--------------------------------
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27. ப2வெமற! ம.ைகப2வைத. பிள?- பா கி பிள?; “ெவறிைலயி
/ேன ெவ>"பிளைவ வாயி6ட, நறி2வா ம.ைக நடபேள" (ேதைரய

ெவ=பா.) இைல- ெவறிைல. பிரச"- ேத. அ/!- பா .
----------------------------------உ"ப

கிட ெச0 !லகைன!"

ஒறா0 தன! வசப5தி

ஒ2ைம தவறி க5.ெகா5 ேகா
ஓ-சி நி2த 'ைடVழ

வ"ப தனேம ேமெகா=ட

வ6ேச Vர மைனயித>

ம!ைர பதியி லர,'ாி

மாற னறிய க%ேவ>"

த"ப- சமண மைனய>

தமிேய" யா.க= ெம0வ2+தி

24

த.க தக1டா ெச0தமைன

தாேன யறி+! மறியா ேபா

அ"ெபா றி2தா மைரபததா
ஐயா சிறி

சிைதேயேல

அமலா பழனி- சிவகிாிவா

அரேச சிறி லழிேயேல.

------------------------------
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28. வ"பதன"- தீ &ண"; “வள றனெம3யிைர மா0 &"" க"ப. நக நீ.&.

62.

-----------------------------

10. சி%ேத
சி%ேத பவ.
பவ.

இ+திர &ைட பிF திடவழ கட?வ+
ெததி நி> விசிறிXச

இயம3ட னி2திெவ= சாமைரக= /ைற/ைற
யிர1டவ2 ணவா(?"

ச+திர3 /ைடவாைள ேய+திநி றி2'ற+
தாநிப வளைகேவ+த

தயவிெனா5 காளா4சி ேய+தX சானனி!
சாிெய> />வ :ர

ம+திர 'ன ெகா= ட2-சி! ேவத/த
மைற/னிவ !திக ெச0ய

வானக தமர ந> மல ெப0ய மழகதி
மைறதகா மைழக ெப0ய-

சி+தைன மகி+!நவ மணியினா ெலாளி கிற
சி>ேத 221Fய2ேள

ெதபழனி நகாிவ2 சிவகிாியி /ைதய
சி>ேத 221Fய2ேள.

-------------------------------

29. இர1ட- மாறிXச. சி+தைன-மன"; ''சி+தைன வா கி ெக1டா- சிவ”

தி2விைள. ெவைளயாைன. 18, /ைதய- /! &மார C தி.

-------------------------------

பறிமைல O"'ைர யி5"ப மைல Tரா>
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25

பளியா றா>ேவத"

பர?ம. கலெம15 #N2 ேமயிைச
பைடதைவ கா'ாியி3"

&றிட !"பர. கிாிெச+தி லாவின
&Fேய ரகைத/தலா0

&ளி வள4 ேச ேசாைல மைலயிட !"பர?
ெகாைகயா B4,ட வி5"

ெவறிேவ

ைகயி றாிதலா B4ேசவ

வி2!வச ேமவலாB"

ேமலான ெத0வநீ யாெம> ேபாறி(ைன
ேவ=Fநி றமர வாத

ெதற வைர /னிபர? ெம04ஞான ேதசிக
சி>ேத 221Fய2ேள

ெதபழனி நகாிவ2 சிவகிாியி /ைதய
சி>ேத 221Fய2ேள.

-----------------------------

30

30. பறிமைல- வராககிாி; இத /தெபய மாயாசலெமப!. வராக-

/னிவெரபவ சிவெப2மாைன இ"மைலயி Oசி! ேப>ெபறன ; அ!பறி
அவ ெபயா

இ! வழ.கலாயி>; (பழனி'ராண", பறி- &1F &. 22-3.)

O"'ைர: இ! O"பாைறெயன வழ.&"; இ! வராகாியிBள!; (பழனி'ராண",

கிாிசீவ_தான-. 4.) பறிமைலெயபத& தி2விைளயாட 'ராண"

ேவ>காரண" :>", இ5"பமைல- பழனிமைல & அ2கிBள!. ஈரா>பளிபளிெய3" ெசா ைல இ>தியாக?ைடய பனிர=5 ஊ க, ம.கல" எ15ம.கல" எ3" ெசா ைல இ>தியாக?ைடய ஊ க எ15; அைவ

ேகாைதம.கல" /த6யனெவப . ஆ> ஆ>-ஷ=/கநதி. !ச", வஜ"- ெகாF,

ெதற வைர - ெபாதியிமைல.

-----------------------------

ெசா லாிய ெபா32ைள ேச ! வயி ரதினா
ேசாதிெப> ம-சிண கி

!0யேகா ேமதக பலைகயிைட ேச திேய
!ல.&ேபா திைகதி2தி

ந ல'! ைவaாி யதினா

ேவ0+ெதாளி2

நவமணி &யிறிய2ண
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ந &பவ மழ கா க ணா1Fநீ ல-ச1ட
நாபா.& ேமநிைற!

ம Bல? தைலயல. கார/4 ெச0!நிைற
வாிைசயி லல.காி!

மாேம2 கிாிேபா

விள.கேம லான கி

மாமனா ரானக2ைண-

ெச வரா ெமழி விசய ேகாபால வரவி1ட
சி>ேத 221Fய2ேள

ெதபழனி நகாிவ2 சிவகிாியி /ைதய
சி>ேத 221Fய2ேள.

------------------------------
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31. ேபாதிைக- ேத2ற' களிெலா>. &யிறி-பதி!. அ2ண"- ெச+நிற".
நீல-ச1ட"- நீலமணியாெச0த ச1ட.க. தைலயல.கார"- ேதாி ேமபாக";

“ெபாேற ாி2 க தைலயல. கார" 'றப1டேத" (அ"பிகாபதிபாட .)

விசயேகாபால - பழனிைய-சா +த பாலச/திரெம3" ஊாி62+த ஒ2

ஜமீதாெர>" விசயகிாி!ைரெயன இவ ெபய வழ.கப5ெம>"
ெசா Bவ . தி2மாலாக உ2வகி! இவைர மாமனா ெரறா .
-------------------------------

பழனி பி ைளதமி 'றி'%.
'றி'%.

