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தமிழர் நாட் ப் பாடல்கள் - பாகம் 2 
ெதாகுப்பாசிாியர்: நா. வானமாமைல 

 
    Source: 
    ெதாகுப்பாசிாியர்: நா. வானமாமைல, எம்.ஏ.எல். ., 
    நி  ெசஞ்சுாி க் ஹ ஸ் (பி) ட் 
    41-B, சிட்ேகா இண்டஸ் ாியல் எஸ்ேடட் 
    அம்பத் ர், ெசன்ைன- 600 098. 
 
ெபா ளடக்கம் 
        இரண்டாவ  பதிப்பிற்கு க ைர     5. காதல்   
        ன் ைர     6. தி மணம்   
    1. ெதய்வங்கள்     7. கு ம்பம்   
    2. மைழ ம் பஞ்ச ம்     8. ச கம்   
    3. தாலாட்      9. உழ ம் ெதாழி ம்   
    4. விைளயாட்      10. ஒப்பாாி    
---------------------  
 

6. தி மணம் 
    வாழ்த்  
 
    தி மணத்தின் ேபா  வாழ்த் க் கூ தல் நம  தமிழ் நாட் ன் பழைமயான 
வழக்கம். சிலப்பதிகாரத்தில் பண்ைடக் காலத்தில் பாடப்பட்ட வாழ்த்  குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . அஷ்ட மங்கலங்கைள ம் ஏந்திய மகளிர் கண்ணகிையத் தி மண 
ேமைடயிேலற்றி, 
 
        “காதலர் பிாியாமல் 
        கவ க்ைக ெநகிழாமல் 
        தீ  அ கஎன ஏத்திச் 
        சின்மலர் ெகா  வி 
        அம்கண் உலகின் 
        அ ந்ததி, அன்னாைள 
        மங்கல நல்லமளி ஏற்றினார்-தங்கிய 
        இப்பால் இமயத்  
        இ த்திய வாள் ேவங்ைக 
        உப்பாைலப் ெபான்ேகாட்  
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        உைழயதா எப்பா ம் 
        ெச மிகு சினேவற் ெசம்பியன் 
        ஒ  தனி ஆழி 
        உ ட் ேவான் எனேவ” 
 
    என்  வாழ்த்தினார்கெளன்  இளங்ேகாவ கள் கூ கிறார். இம்மங்கல வாழ்த்தில் 
இரண்  அம்சங்கள் உள்ளன. மணமக்கள் வாழ்த்  தற் பகுதி, ேசாழமன்னன  
ெவற்றிையப் ேபாற்றிப் பா வ , இரண்டாவ  பகுதி. 
 
    தற்காலத் தி மண வாழ்த் க்களில் மணமக க்கு வாழ்த் க் கூ வ  மட் ேம 
வழக்கத்தில் இ க்கிற . தி மணத்திற்கு ன் நிகழ்ந்த பல சம்பவங்க ம் இவ் 
வாழ்த்தில் கூறப்ப ம். மணப்பந்தல் வர்ணைன, மணமகன், மணமகள் ெப ைம, 
மணச்சடங்கு ைற, ஆரத்திப்பாட்  த யன யா ம் இத ள் இடம் ெப ம். 
 
    மண நிகழ்ச்சிகள் பலவைகப்ப ம். கண்ணகி ேகாவலன் மணம், தா கட் தல் என்ற 
சடங்கின்றி நைட ெபற்றெதன்  சிலப்பதிகாரம் ெதாிவிக்கிற . மங்கல வாழ்த் ப் 
பாடல்கள் பா ய டன் தி மண நிகழ்ச்சி வைடகிற . ேகரளத்தில் பல 
ஜாதியினாிைடேய தா கட் ம் வழக்கம் இல்ைல. கல்யாணச் சடங்ேக மிக ம் 

க்கியமான  என்பைத “சந்த யில் தா  கட்ட மறந்த கைத” என்ற பழெமாழி 
ெதளிவாக்குகிற . சில சாதியாாிைடேய மணமகள் க த்தில் மணமகேன த  கட்  
ஒ  ச்சுப் ேபாட்டபின் அவன  சேகாதாிகள் ேமல் ச்சுகள் ேபா வார்கள். 
ேசலம் மாவட்டத்தில் சில பகுதியில் சுமார் 30 வ ஷங்க க்கு ன் மணமக க்கு 
மணமகன் தா  கட் வதி்ல்ைல. ஜாதியில் வய  திர்ந்தவர்தான் மணமகள் க த்தில் 
தா ையக் கட் வார். ஆனால் தற்ெபா  ைற மாறி விட்ட . வய  திர்ந்தவர் 
தா ையத் ெதாட் க் ெகா க்க, மணமகன் வாங்கி மணமகள் க த்தில் கட் வான். 
 
    ெதன்தமிழ் நாட் ல் மங்கல வாழ்த்ைதப் ெபண்கேள பா வார்கள். ேசலம் பகுதியில் 
ஊர் நாவிதன் தன்ைனக் கம்பன் பரம்பைரயினன் என்  ெப ைமயாகச் ெசால் க் 
ெகாண்  மங்கல வாழ்த் ப் பா வான். 
 
    மங்கல வாழ்த்  
    (தி ெநல்ேவ  மாவட்டம்) 
 
        வாழ்த் ங்கள் வாழ்த் க்கள் 
        வாள் விசய ைமந்த க்கு 
        ேக ங்கள் ேக ங்கள் 
        எல்ேலா ம் ேக ங்கள் 
        ேகால வர்ணப் பந்த ேல 
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        கூ கிேறன் ேக ங்கள் 
        ெசார்ண மணிப் பந்த ேல 
        ெசால் கிேறன் ேக ங்கள் 
        இந்தச் சைப தன்னிேல 
        எல்ேலா ம் ேக ங்கள் 
 
        எங்கள் கு  தைழக்க 
        இளவரசு ேவ ெமன்  
        அரசு தல் ேவண் ெமன்  
        அன்ைன தவஞ் ெசய்  
        பிள்ைள தல் ேவண் ெமன்  
        ெபாிய தவஞ் ெசய்  
        பாலன் தல் ேவண் ெமன்  
        பாரத்தவம் ெசய்  
        ெதாண்  நாளாகத் 
        ளசிக்கு நீர்வார்த்  
        ன்  நாளாக 
        ல்ைலக்கு நீர் வார்த்  
        ஐந்  நாளாக 
        அரசுக்கு நீர் வார்த்  
        ேவண தவஞ் ெசய்  
        ேவம் க்கு நீர் வார்த்  
        ெவந்த மாத்தின்றால் 
        விரதம் கைல மிண்  
        பச்ைச மாத்திண்  
        பகவாைனப் ைச ெசய்  
        ெசம்ெபான் மலெர த் ச் 
        சிவனாைரப் ைச ெசய்  
        பசும் ெபான் மலெர த்  
        பார்வதிையப் ைச ெசய்  
        ெவள்ைள மலெர த்  
        வினாயகைரப் ைச ெசய்  
        நவகிரகப் ைச 
        நாயகி ம் தான் ெசய்  
        அன்ைன ம் தந்ைத ம் 
        அ ந்தவங்கள் தான் ெசய்  
        ந்தித் தவமி ந்  
        ன்  நாள் சுமந்  
        மங்களமாக 
        ைமந்தைரப் ெபற்ெற த்தாள் 
        மலாில் உதித்தவர்தான் 
        மா தவத்தால் வந்தவர்தான் 
        வில் உதித்தவர்தான் 



 5

        ண்ணியத்தால் வந்தவர்தான் 
        தவத்தால் பிறந்தவர்தான் 
        த மத்தால் வந்தவர்தான் 
        பிச்சிப் த் ெதாட் ேல 
        ரண்ட குமாரர்தான் 
        மல் ைகப் ந் ெதாட் ேல 
        வளர்ந்த குமாரர்தான் 
        ஒன்றாம் வயதில் 
        ஒக்கப் பணி ண்  
        இரண்டாம் வயதில் 
        ரத்ன மணி ஊஞ்ச ட்  
        ன்றாம் வயதில் 
        த்தால லங்காித்  
        நான்காம் வயதில் 
        நடக்கப் பணி ண்  
        பத் ப் ப த் ப் 
        பாீட்ைச எல்லாம் தான் எ தி 
        பாண் த் ைரராசா 
        பகல் உண்  ைகக வி 
        தாம் லம் தாித்  
        சகுனம் பார்த்  ைசக்கிேளறி 
        கச்ேசாி ேபாயி 
        கமலப் ப் பாண் ய ம் 
        ேகார்ட்டா  எதிாில் 
        குாிச்சி ேமல் உட்கார்ந்  
        ஜட்ஜு ைரக டன் 
        சாிவழக்குப் ேபைசயிேல 
        த்தக ம் ைக மாய் 
        ேபச்சுைரக்கும் ேவைளயிேல 
        கண்  மகிழ்ந்தார்கள் எங்க 
        கமலப்  ராசாைவ 
        பார்த்  மகிழ்ந்தார்கள் எங்க 
        பாண் த் ைரராசாைவ 
        ெபண் க் கிைசந்த 
        ண்ணியர்தான் என்  ெசால்  
        கன்னிக் கிைசந்த 
        கணவர்தான் என்  ெசால்  
        மங்ைகக் கிைசந்த 
        மணவாளர் என்  ெசால்  
        நங்ைகக் கிைசந்த 
        நாயகர்தான் என்  ெசால்  
        வ ய அவர் ேபசி 
        வந்தார் வாிைச டன் 
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        ெபாிய இடந்தாெனன்  
        ெபண் தாேரன் என்  வந்தார் 
        வா ங்கள் என்றார் எங்கள் அப்பா 
        வாிைச மிக ைடயார் 
        ஆெமன்றான் எங்களம்மான் 
        அன்  மிக ைடயான் 
        பவழ வர்ணச் ச க்காளம் 
        பாண்  மன்னர் ேபா ெமன்றார் 
        த்  வர்ணச் ச க்காளம் 
         மன்னர் ேபா ெமன்றார் 
        தங்கக் கிண்ணியிேல 
        சந்தண ம் ெகாண்  வந்தார். 
        ெவள்ளித் தாம்பாளத்தில் 
        ெவற்றிைல ம் பாக்கும் ைவத்தார் 
        வந்த ெதா  சங்கதிைய 
        வாய் திறந்  ெசால் ெமன்றார் 
        நாங்கள் வந்த சங்கதிைய 
        நல டேன ெசால் கிேறன் 
        எங்கள் ெபாற் ெகா க்கு 
        உங்கள் த்திரைரக் ேகட்  வந்ேதாம் 
        எங்கள் ஏந்திைழக்கு 
        உங்கள் இந்திரைரக் ேகட் வந்ேதாம் 
        எங்கள் ைபங்கிளிக்கு 
        உங்கள் பாலகைரக் ேகட்  வந்ேதாம் 
        க யாணப் ேபச்சு 
        காதாரக் ேகட்  வந்ேதாம். 
        சந்ேதாஷமாகிச் 
        சாீரெமல்லாம் ாித்  
        ைமந்த க்குக் கல்யாணம் 
        மகிழ்ச்சி டன் ெசய்வதற்கு 
        ெபா த்தம  பார்க்க 
        ேராகிதைரத் தானைழத்  
        வந்த ேராகித க்கு 
        மாம்பலைக ேபா  ெமன்றார் 
        கூட வந்த ேராகித க்கு 
        குாிச்சுக ம் ேபா ெமன்றார் 
        ேசாழி பரப்பிச் 
        ெசால்  ெமன்றார் பஞ்சாங்கம் 
        பாசி பரப்பிப் 
        பா  ெமன்றார் பஞ்சாங்கம் 
        ஐந்  ெபா த்தம் 
        ெபா ந்திற்  ஏந்திைழக்கு 
        ஆ  ெபா த்தம் 
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        ெபா ந்திற்  அ ங்கிளிக்கு 
        பத் ப் ெபா த்தம் 
        ெபா ந்திற்  பாண் யற்கு 
        ெசல்லக் க யாணம் 
        சிறப்பாக நடத்தெவன்  
        நல்ல நாள் பார்த்  
        நாள் கூர்த்தம் தா ம் ைவத்தார் 
        ெசல்வ க்குக் கல்யாண ெமன்  
        சீைமெயங்கும் பாக்கு ைவத்தார் 
        த்திரர்க்குக் கல்யாணெமன்  
        மிெயங்கும் பாக்கு ைவத்தார் 
        தட்டாைரத் தானைழத் த் 
        தா  சைம ெமன்றார் 
        அாிசி ேபால் மாங்க யம் 
        ஆாிைழக்குச் சைம ெமன்றார் 
        உ ந்  ேபால் மாங்க யம் 
        உத்தமிக்குச் சைம ெமன்றார் 
        தா  சைமக்க ெவன்  
        தாம் லம் தான் ெகா த்தார் 
        வாைழமரம் நட்  
        வாசல் அலங்காித்  
        பாக்குமரம் நட்  
        பந்தல் அலங்காித்  
        அம்மி வலமாக 
        அரசாணி ன்பாக 
        அரகரா மாங்க யம் 
        ஆாிைழக்குக் கட் ெமன்றார் 
        சிவா சிவா மாங்க யம் 
        தி க்க த்தில் கட் ெமன்றார் 
        ம் மண ம் 
        ெபா ந்திய தன்ைமேபால் 
        ேதவி ம் மன்னவ ம் 
        ேசமமாய் வாழ்ந்தி ங்கள் 
        பா ம் சுைவ ம் ேபால் 
        பார் தனிேல எந்நா ம் 
         மக ம், நாயக ம் 
        ெபாற்பாக வாழ்ந்தி ங்கள் 
        கன்னிேயாட கற் ம் 
        கணவேனா  ெமய்ெமாழி ம் 
 
        இந்நில ெமல்லாம் விளங்க 
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        இன்பமாய் வாழ்ந்தி ங்கள் 
        ஆ சு தீர்க்க டன் 
        அம்ம ட தன்ன ளால் 
        நாயக ம், நாயகி ம் 
        நலமாக வாழ்ந்தி ங்கள் 
        தைலப்பிள்ைள ஆண் ெப ர் 
        தகப்பனார் ெபயாி ர் 
        ம பிள்ைள ெபண் ெப ர் 
        மாதா ெபயாி ர் 
        பிள்ைள பதினா ம் ெபற்  
        ெப  வாழ்  வாழ்ந்தி ங்கள் 
        மக்கள் பதினா ம் ெபற்  
        மங்கலமாய் வாழ்ந்தி ங்கள் 
        ஆல்ேபால் தைழத்  
        அ கு ேபால் ேவ ன்றி 
        நல டேன எந்நா ம் 
        ஞான டன் வாழ்ந்தி ர் 
        ேபா ங்கள் ெபண்கள் 
        ெபான்னார் மணிக்குலைவ 
        இன்  ெமா  குலைவ 
        இ  வா ம் ெபான் ெசாாிய 
 
    குறிப்  : 'பதினா ம் ெபற் ' என்ற ெசாற்ெறாட க்கு திய ெபா ள் 
கூறப்ப கிற . 'பதினா  ெசல்வங்கள்' என்  ெபா ள் கூறி, பதினா  ெசல்வங்களின் 
பட் ய ம் கூறப்ப கிற . நாட்டார் நம்பிக்ைகயில் 16 என்ப  மக்கைளத்தான் 
குறிப்பி ம். பிள்ைளப்பதினா , மக்கள் பதினா  என்ற ெசாற்ெறாடர்கள் இதைனத் 
ெதாடர்பாக்கும். 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    எங்கி ந்  வாச்சாேளா? 
 
    தி மண விழாவின் ேபா  மணமகன் உறவினர் ஒ  கட்சியாக ம், மணப்ெபண் 
உறவினர் மற்ேறார் கட்சியாக ம் பிாிந்  பாட் ப் ேபாட்  ெதாடங்குவார்கள். 
மணமகனின் சேகாதாிகள் மணப் ெபண்ைணக் ேக ெசய்  பா வார்கள். உடேன 
மணப் ெபண்ணின் உறவினர் மணமகைனக் ேக  ெசய்  பா வார்கள். இப்பாடல்கள் 
சில ேவைளகள் தரம் குைறந்  ஆபாசமாகத் திகழ்வ ம் உண் . ெபா வாக 
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நைகச்சுைவ நிரம்பியதாக ம், விவாதத் திறைமைய ெவளியி வதாக ம் 
இப்பாட் கள் அைம ம். 
 
    (மணமகன் கட்சியினர் பா வ ) 
    தம் அண்ணைனக் கண்  சரணமைடந்த அண்ணி நாழி அாிசி வ க்கத் ெதாியாத 
ேசாம்ேபறி என்  அவைள ஏசுகிறார்கள் மணமகன  சேகாதாிகள். 
 
    ெநய்க்கிண  ெவட்  
    நிழல் பாக்கப் ேபாகும் ேபா -என் 
    அண்ணார் அழைகக் கண்  
    ெபண்ணாள் சரணெமன்றாள் 
    பால்கிண  ெவட்  
    பல்விளக்கப் ேபாகும் ேபா -என் 
    அண்ணார் அழைகக் கண்  
    ெபண்ணாள் சரணெமன்றாள் 
    நாழி வரவாிசி 
    நயமாய் வ க்கிறியா? 
    நாேதாிச் சி க்கிமகள் 
    எங்கி ந்  வாச்சாேளா 
    உழக்கு வரவாிசி 
    உ வா வ க்கிறியா 
    ஊதாாிச் சி க்கு மகள் 
    எங்கி ந்  வாச்சாேளா 
 
    வட்டார வழக்கு : வரவாிசி-வரகாிசி ; உ வா-உ வாக ; நன்றாக வ க்கிறியா?-
வ க்கத் ெதாிகிறதா?; நாேதாி, ஊதாாி-வைகச்ெசாற்கள். 
 
    உதவியவர் : வாழப்பா  சந்திரன் 
    இடம் : வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    குறவர் மகேனா? 
 
    (மணமகள் கட்சியினர் பா வ ) 
    ெபண்ைணப் பற்றி ேக ப்பாட் ப் பா ய மணமகன  உறவின க்குப் பதில் 
அளிக்கும் ைறயில் மணமகள  உறவினர் பாட் ப் பா கிறார்கள். அப்பாட் ல் 
மணமகைனக் ேக  ெசய்  குறவன் மகெனன் ம், அவன் காக்ைகக் க ப்ெபன் ம் 
வ ணிக்கிறார்கள். 
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        அந்தி ரயில் ஏறத்ெதாியா  
        அபிமன்னன் ட் க்கு நீயா ம மகன்? 
        ஈச்சங் ெகா  ங்கி 
        இ லட்சம் கட்ைட பின் ம் 
        இந்திரர் ட் க்கு 
        நீயா ம மகன்? 
        ஈச்சம் பழத்தி ம் 
        இ ண்ட க ப்ைபயா 
        இந்த மாப்பிள்ைள 
        நாகப்பழத்தி ம்-இ  
        நல்ல க ப்ைபயா 
 
        ஆகாசம் ேமேலறி 
        ஆ தப்பா உன்க ப்  
        பந்தல் ேமேலறி 
        பறக்குதப்பா உன் க ப்  
        ஒட் த் திண்ைண ங்கிக்கு 
        பட் ப் பாய் ஒண்ணா? 
        ஓணான் குக்கு 
        ஒ  பாய் சந்தனமாம் 
        அாிசி ெபா க்கி மவன் 
        ஆைனேமல் வ ம் ேபா  
        அாிச்சந்திரன் ெபத்த மவள் 
        கால் நைடயா வரலாமா? 
        ெகாள்  ெபா க்கி மவன் 
        குதிைர ேமல் வ ைகயிேல 
        ேகாவலனார் ெபத்த ெசல்வம் 
        கால் நைடயா வரலாமா? 
        ப ப்  ெபா க்கி மவன் 
        பல்லக்கில் வ ைகயிேல 
        பாண் யனார் ெபத்த ெசல்வம் 
        கால் நைடயா வரலாமா 
        கள் க் கைட ேபாவாராம் 
        ைகயில் ெமாந்ைத எ ப்பாராம் 
        என்ன ெவன்  ேகட்டால் 
        பசும்பால் என்  ெசால்வாராம் 
        குதிைரய  ேபாேல 
        ெகா க் கட்ைட வச்ேசன் 
        அத்தைன ம் தின்னாேன 
        அந்த உத  மவன் 
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        ஆைன அ  ேபாேல 
        அதிரசம் வச்ேசன் 
        அத்தைன ம் தின்னாேன 
        அந்த உத  மவன் 
 
    வட்டார வழக்கு : அந்திரயில் ெதாியாதவன்-மாைலக் கண்ணன் ; உத -
வைசச்ெசால், இந்த வைசகள் எல்லாம் மணமக க்காகி வந்த . 
 
    உதவியவர் : வாழப்பா  சந்திரன் 
    இடம் : வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    தி மணம் 
 
    தி மணத்திற்கு ன் தா  ெசய்  ெகாண்  மணமகன் ட்டார் ெபண் ட் ற்கு 
வ வார்கள். அவன் வ ம்ேபா  மணப் ெபண் ட் ல் கூ யி க்கும் ெபண்கள், 
ெபண்ைண அலங்காரம் ெசய்  ெகாண்ேட மணமகன  வரைவ, அவ க்கு எ த் க் 
கூ வார்கள். 
 
        வாராண் , வாராண்  
        வாிைச ெகாண்  வாராண்  
        பாக்கு எ த் க்கிட்  
        பாியங் ெகாண்  வாராண்  
        த்தம் ச் ேசைல 
        ெபான்னான சவிாி ெசஞ்சி 
        தங்கத்தாேல தா பண்ணி 
        தடம் ச்சி வாராண்  
        சந்தனப் ெபாட்டழகன் 
        சாஞ்ச நைடயழகன் 
        கூைற சீைல ெகாண் கிட்  
        குதிைர ஏறிவாராண்  
        இத்தைன நாளாக 
        எ க்காகக் காத்தி ந்தான் 
        இண்ணக்கிச் சைமஞ்சவைள 
        எ த் ப் ேபாக வாராண்  
        அம்மி மிதிச்சு 
        அரசாணி சாட்சி வச்சி 
        சந்திர சூாியைன 
        சத்தியம் பண்ணிப் ேபாட்  
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        தாய் மாமன் மக க்குத் 
        தா  கட்ட வாராண் . 
 
    ேசகாித்தவர் : கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : பரமத்தி, ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ெபண் அைழப்  
 
    ெதன்ைன ம் வாைழ ம் கட்  அலங்காித்த பந்த ேல மணப்ெபண்ைண அைழத்  
வந்  உட்கார ைவக்கிறார்கள். 
 
        கல்யாணம் கல்யாணம் 
        காாிைழக்குக் கல்யாணம் 
        என்ைனக்குக் கல்யாணம் 
        இளங்ெகா க்கு கல்யாணம் 
        சித்திைர மாதத்திேல 
        சீர்பாகம் ேததியிேல 
        ஞாயி  திங்க க்கு 
        நல்ல தன்கிழைம 
        கல்யாண ெமன்  ெசால்  
        கடேலறிப் பாக்குமிட்டார் 
        கூர்த்தம் நடக்குதிண்  
        மன்னர்க்குப் பாக்குமிட்டார் 
        ஐம்பத்தா  அரசர்க்கும் 
        அ ைமயாய் சீட்ெட தி 
        வாைழமரம் பிளந்  
        வாசெலல்லாம் பந்த ட்டார் 
        ெதன்ைன மரம் பிளந்  
        ெத ெவல்லாம் பந்த ட்டார் 
        பந்தல் அலங்காித்  
        பாைவைய உட்காரைவத்தார் 
 
    ேசகாித்தவர் : சைடயப்பன்   
    இடம் : ெகாங்க ேவம் , த ம ாி. 
    ------------- 
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    சீதனம் 
 
    பணம் மிகுந்தவர்கள், மணமாகும் தங்கள் ெபண்க க்குப் பல விைல யர்ந்த 
ெபா ட்கைளச் சீதனமாகக் ெகா ப்பார்கள். ஆண், ெபண், உறவில் சமத் வம் 
குைறந்தபின்  ஏைழக் கு ம்பங்களில் கூட சீதனமில்லாமல் மணம் நிகழ்வ  அாிதாகி 
விட்ட . சீதனத்ைத இப்ெபா  வரதட்சைணயாகக் ெகா க்கிறார்கள். வரதட்சைண 
ெகா க்க யாமல் வா ம் கு ம்பங்கள் தமிழ் நாட் ல் உள்ளன. 
 
    பணக்காரர்க க்கு ெபா ள் ெபாிதல்ல ; ஆகேவ ெபண்க க்கு அவர்கள் 
விைல யர்ந்த சீதனங்கள் ெகா ப்பார்கள். சீதனம் ேபாதாெதன்  ேகாபித் க் 
ெகாண்  ேம ம் அதிக சீதனம் ேவண் ெமன்  ேகட்கும் ேபராைசக்காரர்க ம் 
உண் . இப்பாட ல், நல்லதங்கா க்கு அவள் அண்ணன் ெகா க்கும் சீதனங்கள் 
எைவெயன்  ெசால்லப்ப கின்றன. 
 
        என்ன சீதனங்கள் 
        ெபற்றாள் இளங்ெகா யாள் 
        பட்  நிைறஞ்சி க்கும் 
        பால்மா  சீதனங்கள் 
        ஏாி நிைறஞ்சி க்கும் 
        எ ைம மா  சீதனங்கள் 
        குட்ைட நிைறஞ்சி க்கும் 
        குறியா  சீதனங்கள் 
        ஒக்காந்  ேமார் கைட ம் 
        க்கா  ெபான்னாேல 
        சாய்ந்  ேமார் கைட ம் 
        சாய் மைண ம் ெபான்னாேல 
        இ த்  ேமார் கைட ம் 
        இசிக்கயி ம் ெபான்னாேல 
        பிள்ைளங்க விைளயாட 
        ெபாம்ைமக ம் ெபான்னாேல 
        இத் தைன ம் ெபற்றாளாம் 
        இளங் ெகா யாள் தங்காளாம் 
    ---------- 
 
    மங்கல வாழ்த்  
 
    ேசலம் மாவட்டத்தில் ேவளாளர் தி மணங்களில் கீழ்வ ம் மங்கல வாழ்த்  
பாடப்ப ம். வடெமாழி மந்திரங்கள் உைழப்ேபார் கு ம்பங்களில் நைடெப ம் 
தி மண விைனகளில் இடம் ெப வதில்ைல. இதற்கு ன்னர் இ  மங்கல 
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வாழ்த் க்கள் இந் ல் இடம் ெபற்றி க்கின்றன. தா  கட் ய டன் பாடப்ப ம் 
பாடல் இ . 
 
        ராண ராண ேவதம் 
        ைவய சாங்கியம் 
        காராள ேவத க்கும் 
        பாலா ளியாக்கா 
        ஈண ெதா  மல்  
        இன மல்  
        நன்றாய் ேவற்றம் 
        ெசம்பக மல்  
        நல் மாட் ச் சாணம் ெகாண்  
        நல் ச ரம் வழிச்சு 
        சர்க்கைர குத்தி 
        சம்பா அைரத்  
        வள ள்ள ேதாட்  
        ெகாள மாளித்  
        மாமன் ெகா க்கிற 
        வாிைசையக் ேக  
        நாக ேமாதிரம் 
        ல்ைல சரப்பளி 
        ேமல் கா  வாளி 
        ெவள்ைள ெவத்திைல 
        ராணம் பாக்கு 
        பத்  விர க்கும் 
        பசியாணி ேமாதிரம் 
        எட்  விர க்கும் 
        எணியாண ேமாதிரம் 
        ங்கில் ேபால் சுற்றம் 
        சியாமல் வாழ்ந்  
        அ குேபால் வாழ்ந்  
        ஆல் ேபால் தைழத்  
        இ  ேப ம் பிாியாமல் 
        காராள வம்சம் 
        சுகமாக வாழ 
 
    குறிப்  : ேவளாளர்க க்கு சாங்கியம் ேவதம் என்  குறிப்பிடப் ப கிற . 
தைழத் க் கிைள வி வதற்கு ங்கில், அ கு, ஆல் இைவ ேபால் ெசழித்  வளர 
ேவண் ம். 
    ேசகாித்தவர் : சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர். 
    -------------- 
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    வாழ்த்  
 
        அைல கடல் அமிர்தம் 
        திங்கள் ம்மாாி ம் 
        ெசல்வம் தைழய 
        மணவைற வந்  
        மங்களம் பா ேவாம் 
        நல்ல கணபதிைய 
        நால்கா ேம ெதா தால் 
        அல்லல் விைனகெளல்லாம் அக ேம 
        ம்பிக்ைகேயாைன 
        ெதா தால் விைன தீ ம் 
        நம்பிக்ைக உண்  நமக்ேக வினாயகேன 
        கந்த ம் ந்தி ம் 
        க கிமா கத் ேதா ம் 
        சந்திர சூாியர் 
        தானவர் வானவர் 
        ந்திேயார் ேதவ ம் 
        னிவ ம் காத்திட 
        நல்ல கல்யாணம் 
        நடந்திடச் ெசய்த ம் 
        தப்பித மில்லாமல் 
        சரஸ்வதி சரணம் 
        சீாிய தன ம் 
        தன ள்ள கனி ம் 
 
        பாாிேயார் கத  
        பழ டன் இளநீர் 
        சர்க்கைர ெவல்லம் 
        கனி டன் பலாச் சுைள 
        எள், அவல், ெபாாி ம் 
        இஷ்ட டன் ேதங்கா ம் 
        ெபாங்கல் சாதம் 
        ெபாறி கறி டேன 
        ெசங்ைகயினாேல 
        தி ட் கள் பி த்தார் 
        நிைனத்தைத எல்லாம் 
        மனத் டன் ப ம் 
        கிேரதா திேரதா 
        க கம் தன்னில் 
        ேசரன் ேசாழன் 



 16

        பாண் யன் கூட 
        ெசம்ைம டேன 
        சிறந்தி ம் மங்களம் 
        தாய  சுற்றம் 
        வாழ்வ  ெபா த்தம் 
        இந்த நா க்கு 
        இனியந்த நா க்கு 
        பக்குவம் கண் , 
        ப வம் கண்  
        திக்கி ள்ள ேப ம் 
        சில ேப ம் கூ  
        ேவதியர் பக்கம் 
        விைர டன் ெசன்  
        ேஜாதிடர் அைழத்  
        சாஸ்திரம் ேகட்  
        இந்தப் ெபண்ைண ம் 
        இந்த மாப்பிள்ைளைய ம் 
        இ வர் ேபைர ம் 
        ராசிகள் ேகட்  
        ைகத்தலம் ஓ ய 
        ைகத்தல ெபா த்தம் 
        ஒன்ப  ெபா த்தம் 
        உண்ெடனக் ேகட்  
 
        பத் ப் ெபா த்தம் 
        பாங்குடன் ேகட்  
        ைறைமகள் ஆகுெதன்  
        ைறயாக வந்  
        பிாிய டன் ெவற்றிைல 
        பாக்கு பி த்  
        ஏ  தீர்த்தம் 
        இைசந்தி ம் நீ ம் 
        ேமளம் ழங்க 
        விளாவிய வாழ்த்  
        ெசங்ைகச் ேசாற்ைற 
        சீக்கத்தில் கழித்தார் 
        வர்ணப்பட்டால் 
        வஸ்திரம் தன்ைன 
        ெந ங்கக் ெகாய்  
        ேநராய் உ த்தி 
        அன்ன ப்பழ ம் 
        ஆெநய்ப் பா ம் 
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        மன்னவர் உடேன 
        வந்தவர் உடேன 
        வாசல் கிளறி 
        மதிப் டன் கூ  
        ெவற்றிைல மடக்கி 
        வி ம்பிேயார்க் ெகல்லாம் 
        கணபதி தன்ைன 
        க த் டன் நா  
        அ க  சூ  
        அ ள  ாிந்திட 
        ளாி ெமச்சிட, 
        கம  விளங்கிட 
        களாி ைவத் க் 
        கங்கணம் கட் னார் 
        குழவிக்குக் கங்கணம் 
        குண டன் தாித்  
        ெகாப்ேபறி ெகாட்  
        குல ேதவைதையத் தானைழத்  
        ெசப்ப டன் மன்னவர்க்குத் 
        தி நீற் க் காப்பணிந்  
 
        சாந்  கும், 
        சவ்வா  நீ ம் 
        ேசர்ந்த சந்தனம் 
        சிறக்கேவ சி 
        ெகாத்தரளி ெகா யரளி 
        ேகார்த்ெத த்த நல்லரளி 
        ல்ைல இ வாச்சி 
        ைன றியாச் ெசண்பகப்  
        நா ம் ெகா ந் ம் 
        நந்தியா வட்ட ம் 
        ேவ ம் ெகா ந் ம் 
        வில்வ பத்திர ம் 
        தண்டமாைல, ெகாண்ட மாைல 
        சுடர் மாைல தானணிந்  
        ஆைட ஆபரணம் 
        அலங்காித்  டதனில் 
        திட்ட டன் ேபைழ தன்னில் 
        ேசா  நிைறநாழி ைவத்தார் 
        ெநட் ட் த் தான் ழங்க 
        நாட் ள்ேளார் சைபக்குவர 
        நாட் க்கல் ேபாய் 
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        நலமாக வலம் வந்  
        ெசஞ்ேசா  அஞ்சைட 
        சுற்றிெயறிந்  
        திட்  கழித்  சிவ 
        சூாியைனக் ைகெதா  
        அட் யங்கள் ெசய்யாமல் 
        அழகு மணவைற வந்தார் 
        மணவைறைய அலங்காித்  
        மன்னவைனத் தான் இ த்தி 
        இைணயான தங்ைக 
        ஏந்திைழைய அைழத்  வந்  
        மந்தாைரப்  மல் ைகப்  
        மாிக்ெகா ந்  மாைலயிட்  
        கூைர பிாித்  
        குண ள்ள மங்ைகயவள் 
        ேபைழ  தாைன த்  
        ரந்தவைனச் சுற்றி வந்தாள் 
 
        ேவழ கைன 
        வினாயகைனத் தானைழத்  
        சந்திர ம் சூாிய ம் 
        சைபேயார்கள் தானறிய 
        இந்திரனார் ேதாழைன 
        இைணேநாக்கி நின்ற பின்  
        ேதங்காய் கூர்த்தமிட்  
        ெசல்வ வினாயகைர 
        பாங்காகக் ைகெதா  
        பாி ெசய்யப் ேபாறெமன்றாள் 
        ேபாதேவ பால் வார்த்  
        ேபாசன ம் த்த பின்னர் 
        மாதாவிடம் ெசன்  
        மக ம் விைட ேகட்க 
        ேபாய்வா மகேன என்  
        ேபாற்றி ம க்ெகா த்தார் 
        ேபரண்  ங்க 
        ெபாிய நாதர் தான க்க 
        மி அதிர 
        ல்லாங்குழல் ஊத 
        எக்காளம் ஊத 
        எதிர்ச்சின்னம் ழக்கமிட 
        ஊர் ேமளம் பைற ேமளம் 
        உ ம்  ம்ப க்க 
        த்தாாி நாகசுரம் 
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        ேஜா  ெகாம்  தா த 
        வலம் ாி சங்கு 
        வைகவைகயாய் ஊதிவர 
        ேசகண்  மல்லாாி 
        திமிர்தாளம் பம்ைப 
        பம்ைப ேபரணி 
        அமளிகள் ேகட்  
        பல்லக்கு ன்னடக்க 
        பாாி ள்ேளார் சூழ்ந் வர 
        ெவள்ைளக் குைடகள் 
        ெவண் சாமரம் சிவர 
        வி கள் சுழற்றி 
        சூாிய வானம்ேபால் 
 
        தீவட்  சகிதம் 
        ேசர்ந்  ன்னடக்க 
        இடக்ைக வலக்ைக 
        இ றம் சூழ்ந் வர 
        தம்பியானவர் தண் ைக ேமல்வர 
        தைமயனானவர் ஆைனேமல்வர 
        ஆைனைய மீறி 
        அழகுள்ள மாப்பிள்ைள 
        மட்டத் க் குதிைர ேமல் 
        வைகயாய் ஏறி 
        ேசைன பைடக டன் 
        திரண்  ன்னடக்க 
        பட்டப் லவ ம் 
        ப த்த வ ம் ேசர்ந் வர 
        கட் யங்கள் கூறி 
        கவிவாணர் சூழ்ந் வர 
        ேமக மாஞ் ேசாைலயில் 
        மீன்கள் த்திட 
        பாகமாஞ் ேசாைலயில் 
        பந்தங்கள் பி த்திட 
        அ யார் ஆயிரம் ேபர் 
        ஆலத்தி ஏந்திவர 
        திட்ட டன் எதிர்மாைல 
        சீக்கிரம் ேபாட் ட 
        அ ைமப் ெபாிேயார்கள் 
        வாெவன்  அைழத்  
        ெவகு சனத் டேன 
        வி தி ெடா க்கி 
        வாழ்வரசி மங்ைகக்கு 
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        வாிைச அ ப்  ெமன்றார் 
        நாழிைக அாிசிக் கூைட 
        நன்றாக ன் அ ப்பி 
        ெபட் க ம், ேபைழக ம் 
        ெபான்கல ம், சீப் க ம் 
        பட் ப் பணி மணிகள் 
        ட்  மணவைறயில் 
        திட்ட டன் மங்ைகயைரத் 
        தி ப் ட்டப் ேபாறெமன்  
 
        அஷ்ட திக்கும் தானதிர 
        அ ெமன்றார் ேபரணிைய 
        அன்ன நைடேயார்கள் 
        அ ைமப் ெபாிேயார்கள் 
        ெபான்னி வலக்ைகயாேல 
        ேபைழ  ஏந்தி நின்  
        வண்ண வண்ணக் காட்சியர்க்கு 
        வாிைச ெகாண்  வந்ேதாெமன்  
        நாட் ள்ள சீர் சிறப்ைப 
        நாட் னார் ன்னிைலயில் 
        கண்  மகிழ்ந்தார்கள் 
        கண்குளிர யாவ ம் 
        ட்  ெமன்றார் தா ையப் 
        ெபண்ணாள் தி க்க த்தில் 
        ஊட்  ெமன்றார் சாதம் 
        உ த்  ெமன்றார் பட்டாைட 
        சத் ச் சரப்பளி ம், 
        தங்கம் ெவள்ளி ெபான் நைக ம் 
        மாணிக்கம் த்  
        ைவ ாியம் தி ப் ட்  
        ஆணிப் ெபான்னாபரணம் 
        அலங்காித் க் குலம் ேகாதி 
        அன்ன மயி யர்க்கு 
        அழ  ெகாண்ைட த்  விட்  
        ெபான் ட்ட வந்ேதார்க்குப் 
        தக்கலம் அ ப்பிைவத்  
        அன்பாக மாங்கல்யம் 
        அடவாகேவ ெகா த்  
        அத்தியார் சுத்தப்பட்  
        ஆனந்த நாராயணப்பாட்  
        ெமச்சும் க  வர்ணம் 
        ேமகவர்ணம் வர்ணம் 
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        பச்ைச வர்ணம், பவளவர்ணம் 
        பலவர்ணக் கண்டாங்கி 
        ேமலான ெவள்ைளப்பட்  
        ேமல் கட் ங்கட்  
        கட் ேய இ க்கும் 
        கணபதி வாச ேல 
 
        அ ைம ள்ள பந்த ேல 
        அைனவ ம் சூழ்ந்  நிற்க 
        ெப ைம ள்ள பந்தைலப் 
        வால் அலங்காித்தார் 
        நாள் கலசம் நட்  
        நல்ல கூர்த்தமிட்  
        ேபக் க ம்ைப நட்  
        ெப மன்னம் ேபாட்  ைவத்  
        சா ம் கரக ம் 
        சந்திர சூாிய ம் 
        அம்மி வலமாக 
        அரசாணி ன்பாக 
        ஆயிரம் ெப ந்திாி 
        அதற்கும் வலமாக 
        ேபாயி ந்தார்கள் 
        ெப ைம டன் வாழ்ந்தி ேவார் 
        சுத்த டன் கலம் விளக்கி 
        ேசாறாிசி பால் பழ ம் 
        பத்தி டன் தான ந்தப் 
        பணித்தார் மாமன்மாைர 
        அ ந்தி த்த டன் 
        அ கு வந்  தாய்மாமன் 
        ெபாட் ட் ப் த்தார் 
        ேபடாம் மயிைலயர்க்கு 
        பட்டம  கட் னார் 
        பாாி ள்ேளார் பார்த்தி க்க 
        ெகாத்  மாைலையக் 
        ெகாண்ைடயில் கட்  
        சித்திரக் கலசம் 
        ெநற்றியில் லங்க 
        அலங்காித்த ெபண்ைண 
        அலங்காரமாய் மாமன் 
        மணமகன் அ கில் 
        அைழத்  வந்தார். 
        இராமர் இவேரா, 
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        லட்சுமணர் இவேரா 
        காங்ேகயன் இவேரா, 
        க ணீகர் இவேரா 
 
        எனேவ வியக்க 
        இ ந்தவனிடத்தில் 
        ைமத் னைன அைழத்  
        மணவைற இ த்தி 
        கலம் நிைற அாிசியில் 
        ைகயிைனக் ேகார்த்தார் 
        சிங்காரமாக ெதய்வ 
        சைப தனிேல 
        கம்பர் குலம் வழங்கக் 
        கம்பர் ெசான்ன வாக்கியங்கள் 
        வாக்கியத்ைதத் தானடக்கி 
        மங்களங்கள் தான் பாட 
        அ ைமப் ெபாிேயார்கள் 
        அ ைம மைன ெசல்ல ற்றார் 
        ைகக்குக் கட் ன 
        கங்கண ம் தானவிழ்த்தார் 
        தங்கள் தங்கத்ைத 
        தாைர ெசய்  ெகா த்  
        ைகத்தாைர ெசய்த பின்  இன்னார் 
        பாியம் ேததி ெச த் ேவாெமன்  
        மண்டலமறிய 
        மணிவிளக்கு ைவத்  
        கரகம் இறக்கினார் 
        கன்னி ள்ள பால க்கு 
        டைவ தைனப் ேபாட்  
        பின் ம் தைல கி 
        மாமன் ெகா க்கும் 
        வாிைசகள் ேகளாய் 
        கா க் க க்கன் 
        ெவள்ளிச் சரப்பளி 
        ேமாதிர கடகம் 
        அஷ்டக்கடகம் 
        ேதாள் வார் பசும்ெபான் 
        ண் க் க க்கன் 
        அம்மி குளவி அழகு சி  ெசம்  
        கட் ல் ெமத்ைத 
        கன் டன் பால் பசு ம் 
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        குதிைர டன் பல்லக்கும் 
        குைறயாத ெசல்வ ம் 
        ஆல் ேபால் தைழத்  
        அ கு ேபால் ேவேரா  
        ங்கில் ேபால் கிைளகிைளத்  
        மகிழ்ச்சியால் வாழ்ந்தி க்க 
        மக்கள் பதினா ம் ெபற்  
        மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்தி க்க 
        மங்கல நாண் ட்ட 
        மகிழ்ந்தார்கள் எல்ேலா ம் 
        சுடர் வாழி னிவர்கள் 
        கின்னரர்கள் வாழி 
        பா ேவார், ேகட்ேபார் 
        பதிவாழி ! 
        பதி சுப்ரமணிய வாழி ! 
        நகர் வாழி ! 
        நா ம் சிறக்க 
        நனி வாழி 
        உய்யமா நதி தல் 
        ைதயல் ெபண்ணாள் வாழி 
        வாழி வாழி என்  
        வரமளித்தார் ஈசுவரனார். 
 
    குறிப்  : இ  ேகாைவ மாவட்டத்தில் பாடப்ப ம் வாழ்த் . கம்பர் மரபினர் என்  
தம்ைம அைழத் க் ெகாள் ம் நாவிதர் பா வார். க ண்டர்களில் பல கிைளகள் 
உள்ளன. அவரவர் கிைளக்கு ெவவ்ேவ  பாடல் உள்ளன. எல்லாப் பாடல்க ம் 
நாவிதர்களால் பாடப்ப வ . 
 
    ேசகாித்தவர் : கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ேகாைவ மாவட்டம். 
    ------------ 
 

7.  கு ம்பம் 
 
  இல்லறம் 
 
    கு ம்ப ேவைலகளில் ஈ பட் க்ெகாண்ேட தன  கணவைன ம் மகிழ்விக்கும் ஒ  
ெபண்ைணப் கழ்ந்  அவள் கணவன் பா கிறான். கு ம்ப வாழ்க்ைகயில் ச த்  
விடாமல் சிாித்த கத்ேதா  தன  கு ம்பத்தின க்கு ேவண் ய எல்லா 
ேவைலகைள ம் ெசய்  விட் க் கணவேனா , சிாித் ப் ேபசிக் ெகாண்ேட அவைனப் 
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பராமாிக்கும் இப்ெபண், இல்லற வாழ்க்ைகயின் தத் வமறிந்தவள். ேவைல, ேவைல 
என்  ச த் க் ெகாண்  கணவைனக் கவனித்  அன்ேபா  பழகாத மைனவியர் 
பலர். கணவேனா  ேநரம் ேபாக்கி, கு ம்பப் ெபா ப்ைப ைகந வவி ம் மைனவியர் 
பலர். இவ்வி  வைகயின ம், இல்லற வாழ்க்ைகயில் ேதால்வியைடவார்கள். 
இப்பாட ல் வ ம் ெபண்ேணா கணவனால் கழ் பாடப்ப வ மின்றி கு ம்பத்தினர் 
அைனவரா ம் கழப்ப கிறாள். 
 
        அாிசி ளப் ேபாட்  
        அரமைன ம் சுத்தி வந்தா 
        அாிசி மண மணக்கும் 
        அரமைன ம்  மணக்கும் 
        ப ப்  ளப் ேபாட்  
        பட்டண ம் சுத்தி வந்தா 
        ப ப்  மண மணக்கும் 
        பட்டண ம்  மணக்கும் 
        வாிைச மணாளேனா  
        வாய் சிாித் ப் ேபசி வந்தால் 
        வாழ்க்ைக ெநய் மணக்கும் 
        வாசந ம்  மணக்கும் 
 
    வட்டார வழக்கு : ளப்ேபாட் - ைளப்ேபாட் . 
 
    உதவியவர் : பழனியப்பன் ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : காாிபாைளயம், ேசலம் மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    ேசாற்றில் ஒ  கல் 
 
    ஒ வ க்கு ஒ  ெபண். அவள் ெசல்லமாக வளர்ந்தவள். அவ க்கு சைமக்கத் 
ெதாியா . சாியாக அாிசி கைளந்  ேசாதிக்காமல் சைமத்  விட்டாள். கணவன் 
உண் ம் ெபா  ஒ  கல் அகப்பட்  விட்ட . உடேன ேசாற் த் தட்ைடெய த்  
அவள் கத்தில் எறிந்தான். அவள் க்கம் ெபா க்க யாமல் அ தாள். தந்ைதக்குச் 
ெசால் ய ப்பினாள். 
 
    தந்ைத என்ன ெசய்வார்? காய்கறி அ ப்பினார். அவ க்கு அாியத் ெதாியவில்ைல. 
அவேர வந்  அாிந்  ெகா த்தார். மகளின் நிைல நிைனந்  வ ந்தி அவ க்குச் 
சைமயல் கற்பிக்க ஏற்பா  ெசய்கிறார். 
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    த்தம்மா சைமய ல் வல்லவளாகிறாள். மீ க்கு நீந்தக் கற் க் ெகா க்க 
ேவண் மா? ெபண் க்கு சைமயல் கற்பிக்கவா ேவண் ம்? சிறி  பயிற்சியில் 
அவ க்குச் சைமயல் ெதாிந்  வி கிற . உற்சாகத்ேதா  அவள் ஷ க்குச் 
சைமயல் ெசய்  ேபா கிறாள். 
 
        ச்சி ெவச்சு றம் ெவச்சு 
        பாைன க வி 
        பன்னீ ைல வச்சு 
        ெசந் ெநல் அாிசி தான் 
        தீட்  வ ச்சாளாம் 
        வ ச்சாளாம் சாதங்கறி 
        வாைழப் த் தன்னிறமாம் 
        ெபாாிச்சாளாம் ெபாாியல் வைக 
        ைளப் த் தன்னிறமாம் 
        ஒ  வாய் ேசாத்திேல 
        ஒ கல் இ ந்த ெதன்  
        அள்ளி அைறந்தாராம் 
        அழகுள்ள மார் ேமேல 
        ள்ளி வி ந்தாளாம் 
        ங்கு மஞ்சக் கட் ேல 
        சாஞ்சு வி ந்தாளாம் 
        சப்ர மஞ்சக் கட் ேல 
        அ  ெபா க்க மாட்டாமல் 
        அப்பேனாட ெசான்னாளாம். 
 
        அப்பன் மாராசன் 
        ெகாத்ேதா  காய்கறிகள் 
        ெகாண்  வந்  தந்தாராம் 
        அாியத் ெதாியாமல் 
        அரமைனக்கு ஆள் விட்டாள் 
        சீவத் ெதாியாமல் 
        தி மைணக்கு ஆள்விட்டாள் 
        அரமைன மாராசன் 
        தி மைண ம் ெகாண்  வந்  
        அாிஞ்சு ெகா த்தாராம் 
 
        அ த் த்தாராம் 
        அாிப்பாளாம் ெபாாிப்பாளாம் 
        த்தம்மா 
        அாிசி ேசா  தானி வாள் 
        த்தம்மா 
        ெநய்யாேல கச்சாயம் 
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        சு வாளாம் த்தம்மா 
        ேநர ெமா  பட் த்தி 
        வ வாளாம் த்தம்மா 
        அரளிச் சு ள் ஓைலையத்தான் 
        அழகான கட் ேல 
        ந வி ந்  வாசிப்பார் 
        நம்பம தம்பி த்ைதயா 
        குனிஞ்சு தான் ேசாறி வாள் 
        கற்  மவள் நம்ம தங்ைக 
        வாாி மனங் ெகாள்வார் 
        வாிைச ள்ள நம்ம தம்பி 
        எ ங்க  ெபண் கேள 
        எல்ேலா ம் தான் குலைவ 
        ேபா ங்க  ெபண் கேள 
        ெபான்னா ெலா  குலைவ 
 
    வட்டார வழக்கு : வ ச்சாள்-வ த்தாள் ; ெபாாிச்சாள்-ெபாாித்தாள் ; சாஞ்சு-சாய்ந்  ; 
மாராசன்-மகராஜன், தந்ைதையக் குறிக்கும் ; தி மைண-தி குமைண ; அாிஞ்சு-
அாிந்  (அ த் ) ; குனிஞ்சு-குனிந்  ; குலைவ-குரைவ ; மங்கலமாக-ஒ  எ ப் வ . 
 
    உதவியவர் : லவர் இராம இராசன் 
    ேசகாித்தவர் :கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ேவ ர், ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    சைமயல் 
 
    சைமயல் ெதாியாதவள் ப ம்பாட்ைட ன்னிரண்  பாடல்களில் கண்ேடாம். 
இப்பாட ம் ஆக்கத் ெதாியாதவள் ப ம் அவதிைய நாம் காண்கிேறாம். இவள் 
கணவன் கதவைடத் க் ெகால் கிறான். இவள் எதிர்த்  நிற்க ம் தயாராயில்ைல. 
அவள் தகப்பனா க்குச் ெசால் விட ம் தயாராயி்ல்ைல. காைலயில் ஓ ப்ேபாய் 
வி வதாகச் ெசால் கிறாள். 
 
        கான மிளகா வச்சு 
        கறிக்கு மசால் அைரச்சுக்கூட்  
        குழம்  ஒைரச்ச ண்  
        ெகால் தாேர கதவைடச்சு ! 
        காளான் குழம்  வச்சு 
        களியேவ கிண்  வச்சு 
        ரந்  வச்சு ஆறித்திண்  
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        ப்ெப த் க் ெகால் தாேர ! 
        ப ச்சவண்  ெதாிஞ்சி ந்  
        பாவி மகன் என்ைனக் கூட்  
        கூ க் காச்சத் ெதாியேலண்  
        கு க் ெகா யக் ெகால்  தாேர ! 
        சுண்டச் ெசவப் பிண் ல்ல 
        ெசாக்கியவர் என்ைனக் கட்  
        ேசா  காச்சத் ெதாியேலண் -என் 
        ெசாகுைசக் குைறக்காேர ! 
        அறியாத ஊாிேல ம் 
        ெதாியாம வாக்கப் பட்ேடன் 
        அ யாதங்க யாதங்க 
        வி யாம ஓ ப்ேபாேரன் 
 
    வட்டார வழக்கு : ஒைரச்சு -எாித்த  ; ப ச்சவண் -ப த்தவள் என்  ; கு க்கு-
இ ப்  ; சுண்டச் சிவப் -விரலால் சுண் னால் சிவந்  வி ம் ; அ -ேசர்ந்  
வ வ  வழக்கு. 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    இந்தாடா உன் தா  
 
    தி மணமான  தல் கணவன், தன் மைனவியின் சைமயைலக் குைற கூறிக் 
ெகாண்ேட வ கிறான். எவ்வள  யன் , ஆர்வத் டன் சைமத்தா ம் அவ க்குத் 
தி ப்தி ஏற்ப வதில்ைல. திய திய பண்டம், பணியாரங்க ம், பலகாரங்க ம் 
ெசய்  அவ க்கு மகிழ்ச்சி ட்ட யன் ம் ேதால்வியைடகிறாள் மைனவி. 
அவ ைடய அன்ைப ம் தன்ைன மகிழ்விக்க அவள் ெசய் ம் யற்சிைய ம் அவன் 
உணர்ந்  பாராட்டவில்ைல. “ெபா ைம ஒ  நாள் யாகும்” என்  பா னான் 
நாட் க் கவிஞன் கல்யாண சுந்தரம். அ ேபால அவள் சீ கிறாள். தா க் கயிற்ைற 
அ ைம விளக்ெகன எண் கிற கணவைனப் பார்த்  “இந்தாடா உன் தா ” என்  
கூ கிறாள். அவன் தன் பக்கம் பழைமயான வழக்கங்கள் மட் மல்லாமல்,சட்ட ம், 
நீதி ம் இ ப்பதாகக் கூ கிறான். பைழய சட்டங்கள் ெபண்கைள அ ைமகளாக்கி 
கணவ க்கு அடங்கி வாழ்வதற்குத்தாேன ைண நின்றன? அவள் வழக்கத்ைத 
மட் மில்லாமல், தன்ைன அ ைமயாக வாழக் கட்டாயப்ப த் ம் சட்ட்த்ைத ம் 
மீ வதற்கு ணிகிறாள். 
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    இவ் ைரயாடல், அன் ம், பாச ம், பண் ம் கணவன் மைனவி உறவி்ல் 
இ வ க்கும் ெபா வாக இ க்க ேவண் ம் என்பைத நிைன ட் கிற . 
அவ்வாறில்லா  “மாட்ைட வசக்கித் ெதா வினில் கட் ம் வழக்கத்ைத ெகாண்  
வந்ேத, ட் னில் எம்மிடம் காட்ட வந்தார்” என்ற நிைலயில் கணவன் ேபாக்கு 
இ ந்தால், “அைத ெவட்  விட்ேடாம் என்  கும்மிய ” என்  பாரதியின் ைமப் 
ெபண் கூ வைதத் தற்கால உழவன் மகள் பின்பற் வாளா? 
 
        ெபண் : குத்தின அாிசி ஒர ேல 
        ெகாளிச்ச அாிசி ெமாறத்திேல 
        ஆக்கின ேசாத் க்கு உண்ணானம் ேபசின 
        இந்தாடா மாமா உன்தா  
 
        ஆண் : தா  கு த்தா ம் வாங்கமாட்ேடன் 
        தாரங் கு த்தா ம் வாங்கமாட்ேடன் 
        ப்ப  பணத்ைத ச்சு கட்  
        எப்ப வ விேயா கச்ேசாிக்கு 
 
        ெபண் : கச்ேசாிக்கும் வரமாட்ேடன்-ேபாடா 
        கட்  இ த்தா ம் நான் வல்ேல. 
        ஆக்கின ேசாத் க்கு உண்ணானம் ேபசின 
        இந்தாடா மாமா உன் தா  
 
    வட்டார வழக்கு : ஒரல்-உரல் ; வல்ைல-வரவில்ைல ; கட் -கட் க் ெகாண்  ; 
உண்ணானம்-விண்ணாைம. 
    குறிப்  : ெதன் பாண்  நாட்  உழவர் சாதிகளில் “அ த் க்கட் ம்” வழக்கம் 
உண் . மண றி  சற்  எளிதாகேவயி க்கும். ஆனால் மண றி  ேகா பவர்கள் 
“தீர்த் க்கட் ம் கூ ” அல்ல  “அ ப் ப்பணம்” என்ற ெதாைகைய தல் 
கணவ க்குக் ெகா த் விட ேவண் ம், பாிசத் ெதாைகைய ம் ெகா த் விட 
ேவண் ம். இவற்ைறக் ெகா க்க யாதவர்கள் ஏராளமாக இ ப்பதால், மண றி  
க த்தளவில் தான் எளி .அைதத்தான் இப்பாட ல் இரண்டாம் ெசய் ளில் கணவன் 
“ ப்ப ” பணம் ெகாண்  கச்ேசாிக்கு வா என்  கூ கிறான். 
 
    ேசகாித்தவர் : சைடயப்பன் 
    இடம் : ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
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    காேதாைல 
 
     மணப் ெபண் க்குத் தன் தல் மாதக் கூ யில் கணவன் காேதாைல வாங்கி 
வந்தான். அவ ைடய சட்ைடப் ைபக்குள் காேதாைல கிடந்தைதக் கண்ெட த்த 
மைனவி, இ  எப்ப  அங்கு வந்தெதன்  ெபாய்க் ேகாபத்ேதா  ேகட்கிறாள். அவன் 
'பாகற் ெகா  பந்த ல் காேதாைல காய்ப்ப  உனக்குத் ெதாியாதா?' என்  
ேகட்கிறான். 
 
        ெபண் : சாய ேவட் க்காரா-நீ 
        சாதித் ைர மகேன 
        வல்லவாட்  ேசப் க் குள்ள 
        வந்த ெதன்ன காேதாைல? 
 
        ஆண் : தண்ணிக் குடத்தாெலன் 
        தாக்த்ைதத் தீர்த்த தங்கம் 
        பாவக் ெகா  பந்த ல் 
        ப த்தத  காேதாைல. 
 
    வட்டார வழக்கு : ேசப் -சட்ைடப்ைப ; பாவக் ெகா -பாகற் ெகா . 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : ெநல்ைல மாவட்டம். 
    --------- 
 
    ேபய க்கு வாழ்க்ைகப் பட்ேடன் 
 
    பல ஊர்களில் அவ க்கு ைற மாப்பிள்ைளகள் இ ந்தனர். அவர்க ைடய 
ெபற்ேறார் ெபண்ணின் அழைக மதித்  ெபண் ேகட்டனர். ஒர ஆண்  கழியட் ம் 
என்  ெபண்ணின் ெபற்ேறார் தி மணத்ைதத் தள்ளி ைவத்தனர். அதற்கும் 
ஒப் க்ெகாண்  ம  ஆண் ம் ேகட்டனர். அவ க்கு ஒ  மாமன் மகன் மீ  ஆைச. 
ஆனால் அவர்கைளெயல்லாம் ஒ க்கி விட் ப் பணம் இ க்கிறெதன்  எண்ணி, ஒ  
ேபய க்கு அவைளக் கட்  ைவத்  விட்டனர். அவன் அவைளப் படாதபா  
ப த்தினான். அவள் தாய்  தி ம்பினாள். தன் மாமன் மகைனக் கண்டாள். 
அவ ைடய மனக்குைற அவ க்குத் ெதாி ம்ப  பா கிறாள். 
 
        க அழைகப் பாத் க்கிட்  
        த்ைதயா ரத்தில் ேகட்டாங்க 
        பல்லழைகப் பாத் க்கிட்  
        பாண் யா ரத்தில் ேகட்டாங்க 
        வாயழைகப் பாத் க்கிட்  
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        வல்ல நாட் ல் ேகட்டாங்க 
        காலழைகப் பாத் க்கிட்  
        ைகலாச ரத்தில் ேகட்டாங்க 
        மாட்ேடன் இன்  ெசான்ன க்கு 
        ம  வ ச ம் ேகட்டாங்க 
        மாமன் மகனி க்க 
        மாைலயி ம் சாமி இ க்க 
        ேபசும் கிளி நானி க்க 
        ேபய க்கு வாக்ைகப் பட்  
        ெப ம் கஷ்டத் க்கு ஆளாச்ேச ! 
 
    குறிப்  : த்ைதயா ரம், பாண் யா ரம், ைகலாச ரம், வல்லநா - த் க்கு க்குச் 
சிறி  ரத்தி ள்ள ஊர்கள். 
 
    ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ  
    இடம் : மீளவிட்டான், த் க்கு  வட்டம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ெபா ந்தா மணம் 
 
    ெசாத் ாிைம ச தாயத்தில் உற கைள நிர்ணயிப்ப  வாாிசு உாிைம தான். 
தி மண ம் கூட மணமக்கள் ெபறவி க்கும் ெசாத்ைதக் க திேய நிர்ணயிக்கப்ப ம். 
இதனால் ஏற்ப ம் சில விேனாதங்கைளக் கீேழ காண்ேபாம். ெநல்ைல 
மாவட்டத்தி ள்ள ஒ  ெபாிய பண்ைணயா க்கு ன்  ெபண்கள் பிறந்தனர். 
ெசாத் க்கு ஆண் வாாிசு ேவண் ெமன்  மைனவியின் தங்ைகைய ம மணம் ெசய்  
ெகாண்டார். அவள் இரண்  ெபண் மக்கைள ஈன்றாள். ஒேர கு ம்பத்தில் ெபண் 
எ த்தால் ெபண்கேள பிறக்கக் கூ ம் என்  எண்ணி உறவில்லாத ேவ  ஒ  
ெபண்ைண மணம் ெசய்  ெகாண்டான். அவ க்கும் இரண்  ெபண் குழந்ைதகள் 
பிறந்தன. நான்காவ  தி மணத்ைதப் பற்றி பண்ைணயார் எண்ணிக் 
ெகாண் க்கும்ேபா  தல் மைனவிக்கு ஆண் குழந்ைத பிறந்த . த்தவளின் 
மதிப்  உயர்ந்த . இைளய மைனவியர் சண்ைட ெசய்  ெகாண்  பிறந்த ட் க்குப் 
ேபானார்கள். அ க்க  வந்  அைமதிையக் குைலத்  விட் ப் ேபானார்கள். 
 
    ேகாவில்பட்  தா க்காவில் ப த்த வா பர் ஒ வ க்கு ன்  சேகாதாிகள் 
இ ந்தனர். ஒவ்ெவா வ க்கும் ன்  ெபண் குழந்ைதகள். எல்ேலா க்கும் ெசாத்  
உண் . தங்கள  ஒேர சேகாதர க்கு எல்லாப் ெபண்கைள ம் ெகா க்க 

ன்வந்தனர். அவர் ம க்கேவ த்த ெபண்கள் வைர ம் மணம் ெசய்  ெகா க்க 
ன் வந்தனர். ப த்தவ ம் ற்ேபாக்கு ெகாள்ைக உைடயவ மான அவ்விைளஞர் 

சேகாதாிகள் பைகைம ெகாள்வார் என்ெறண்ணி நாற்ப  வய  வைர ம் தி மணம் 
ெசய்  ெகாள்ளாமேல இ ந்தார். சேகாதாிகளின் ெபண்கள் அைனவ ம் மணம் 
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ெசய்  ெகா க்கப்பட்ட பின்னர். அவர் உறவல்லாத ஒ  ெபண்ைண மணம் ெசய்  
ெகாண்டார். 
 
    கிழவ க்குக் குமாிைய ம், குழந்ைதக்குக் குமாிைய ம், மணம் ெசய்  ைவப்ப  
சமீபகாலம் வைர வழக்கில் இ ந்  வந்த . தங்ைகயின் மகைள மணம் ெசய்  
ெகாள்வ  பரவலான வழக்கம். மகளின் மகைள மணம் ெசய்  ெகாள்வ  
ஆண்க க்கு விலக்கப்பட்டதாக இ ந்ததில்ைல. 
 
    கீழ்வ ம் பாட ல் காத த்தவைன மணம் ெசய்  ெகாள்ள யாமல் கிழவ க்கு 
வாழ்க்ைகப்பட்ட ஒ  ெபண் மனம் கு றி அ வைதக் காணலாம். 
 
        ேசாளச் ேசா  திங்க மாட்ேடன் 
        ெசான்னப  ேகட்க மாட்ேடன் 
        நைரச்ச கிழவங் கிட்ட 
        நானி ந்  வாழ மாட்ேடன் 
        நாண த் தட்ைட ேபால 
        நைரச்ச கிழவ க்ேகா 
        ேகாவப் பழம்ேபால 
        குமாி வந்  வாச்சானல்ேல ! 
        ெசம் ல சிைல எ தி 
        சிவத்த பிள்ைள ேபெர தி 
        வம் ல தா  கட்  
        வா ற  எந்த விதம்? 
        யாைன அைணஞ்ச ைகயி 
        அ ச் சுனைரத் ெதாட்ட ைகயி 
        ைனைய அைணயச் ெசால்  
        ள்ளி ேபாட்டாேன எந்தைலயில். 
 
    வட்டார வழக்கு : ள்ளி ேபாட்டாேன-விதித்தான் கட ள். 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : ேகாவில்பட் . 
    ---------- 
 
    ேமாதிரம் ேபாடவில்ைல 
 
    ன்  பாய் பாிசம் ேபாட் ப் ெபண்ைணக் கட் ைவத்தான் தன் மக க்கு. 
தகப்பன  ேநாக்கம் 300 பாய் பாிசம் ேபாட்டால், ெபண்ணின் கு ம்பச் ெசாத்  
தன்ைனச் ேச ம் என்  நிைனத்தான். ஆனால் க யாணத் க்குப் பின் அவ க்குச் 
ெசாத்  எ ம் கிைடயா  என்  அறிந்தான். அதன்பின் அவைள அவன் 
ெகா ைமப்ப த்தத் ெதாடங்கினான். மக ம் ெபண் அழகாயில்ைல என்ற சாக்கால் 
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அவைள ெவ த்தான். வ ம் தங்கள் க த்ைத ஒ வ க்ெகா வர் ெவளியி ம் 
நாடகக் காட்சிேய பின்வ ம் பாடல்கள். 
 
        மாமனார் : ன்  பாிசம் ேபாட்  
        ட்டாதா  ெபண்ைணக் கட்  
        ேமாதிரம் ேபாடைலண்  
         நாளா அ குறாண்  
 
        ம மகள் : பாிச ம் ேபாடேவண்டாம் 
        பந்தி ப மாற ேவண்டாம் 
        ஏைழ ெபத்த ெபாண்  நா  
        ஏத் க் ெகாங்க மாமனாேர 
 
        மகன் : உள்  வளசல  
        உன் கு கூனல  
        ஆக்கங் ெகட்ட கூன க்ேகா 
        ஆைச ெகாள்ேவன் ெபண்மயிேல ! 
 
    வட்டார வழக்கு : ட்டாதா -மிட்டாதார் ; பந்தி ப மாற-வி ந் கள் ைவக்க 
ேவண்டாம் ; ெபத்த-ெபற்ற 
    குறிப்  : ெபற்ேறார் மடைமயா ம் ேமாசத்தா ம் ெபண் வாழ்விழந்  ேபாகிறாள். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ெபா த்தமற்ற மாப்பிள்ைள 
 
    நல்ல உடல்நல ள்ள உைழக்கும் வா பன் அவன். அவன் ஒ  ெபண்ைணக் 
காத த்தான். தன்ைன மணந்  ெகாள் ம்ப  ேகட்டான். அவ க்கு அவைனப் 
பி த்தி ந்த . ஆனால் அவ க்குச் சாய்ந்  உட்காரக் கூடச் ெசாந்த இடமில்ைல. 
அவ ைடய ெபற்ேறார்கள் அவைள ெகாஞ்சம் பைச ள்ள கு ம்பத்தில் ஒ  
ேநாயாளிக்குக் கட் ைவத்தார்கள். சில நாட்க க்குப் பின் ஒ  நாள் வா பன், 
மணமான ெபண்ைணக் கண்டான். அவள் நிைலக்கு வ ந்தி அவன் பா கிறான். 
 
        ெநல் க்காகக் ெகாண்ைடயிேல 
        ேதங்காத்தண்  ஞ்சு 
        படெம த்த நாகம் ேபால-என்ைன 
        பாராமேல ேபாற ள்ள ! 
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        அண் னேய ஆலமரம் 
        அ த்த பலா மரத்ேத 
        ச்சய  ங்ைகக் ெகாப்ைப 
        ெபால்லாத காலம் வந் . 
 
    வட்டார வழக்கு : அண் னேய-அ கில் வந்தாய் ; ஆலமரம் அ த்த பலா மரத்ைத-
பல ள்ள மரத்ைதப் பி க்காமல் ங்கக் ெகாம்ைப பி த்தாேய. 
    குறிப்  : தன்ைன, அவன் ஆலமரத்திற்க கில் உள்ள பலா மரத்திற்கும், 
அவ ைடய கணவைன ங்ைகக் ெகாப்பிற்கும் ஒப்பிட் ப் ேபசுகிறான். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி 
    ----------------- 
 
    கஞ்சி காய்ச்சத் ெதாியவில்ைல 
 
    301 பாய் பாிசம் ேபாட் க் கட் ன மைனவி. அவ க்குக் கஞ்சி காய்ச்சத் 
ெதாியவில்ைல. அ த்  வந்த ேநரத்தில் கஞ்சியாவ  ஊற்ற ேவண்டாமா? இந்த 
உதவாக்கைர ெபண்ைணப் பார்த் க் கணவன் ெசால் கிறான். 
 
        ன் த்தி ஒண்  வாங்கி 
        ஞ்சு ெஙாப்பன் வச்சிக்கிட்டான் 
        கஞ்சி காய்ச்சத் ெதாியேலன்னா-உன் 
        க த்தக் கட்  நானழவா 
 
    வட்டார வழக்கு : ெஙாப்பன்-உங்கள் அப்பன். 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    விைனக்காரன் சீைம 
 
    சந்தனம் உரசும் கல்ைலப்ேபால் கழ் மணக்க வாழ்ந்த கு ம்பத்தில் அவள் 
பிறந்தாள். நல்ல நல்ல மாப்பிள்ைளகள் அவைள மணம் ேபசிவந்தனர். ஆனால் 
அவேளா மீ ரசும் கல் ப் ேபால் உலகம் இகழ வாழ்ந்த ஒ  ேமாசக்காரன் மீ  
ைமயல் ெகாண்  அவைனேய மணப்ேபன் என்றாள். அவள  வி ப்பத்திற்கு மாறாக 
மணம் நடத்த மனமில்லாத தந்ைத அவைள அவ க்ேக மணம் ெசய்  ெகா த்தார். 
கள , சூ , கு  த ய தீய வழக்கங்க ைடய அவள  கணவன் ேபாலீசாரால் 
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குற்றம் சாட்டப்பட்டான். அவ ம் அவ க்கு உடந்ைதயாக இ ந்தாெளன்  
விசாாிக்கப்பட்டாள். அவன் நீண்டகாலத் தண்டைன ெபற்றான். அவ ைடய தந்ைத 
தன்ைன ெநாந்  ெகாண்  தன் ட் க்கு அைழக்கிறார். தன் விதியால்தான் 
அவ க்குத் ன்பம் வந்  ேசர்ந்தெதன்ற நம்பிக்ைகயில் அவர் தன்ைன 'விைனகாரன்' 
என்  ெசால் க் ெகாள் கிறார். 
 
        (தந்ைத கூ வ ) 
        சந்தனம் உரசும் கல் -தைல 
        வாச ல் சாத் ம் கல்  
        மீ ரசும் கல் க்கில்ேலா-நீ 
        னாைச ெகாண் யம்மா 
        கச்ேசாி கண்ட ள்ள 
        ைகெய த் ப் ேபாட்ட ள்ள 
        ேபாலீசு கண்ட ள்ள 
        ேபாயிராேத கூடப்ேபாேவாம் 
        நைனஞ்சு யி த்  
        ைநத் யி  ேமலைணஞ்சு 
        வி ந்தா  வாாியாமா 
        விைனகாரன் சீைம ேத  
        ெவட் ன கட்ைடயிேல 
        ெவைளஞ்ச மாிக் ெகா ந்ேத 
        வக்கத் ெதாியாேம 
        வாட விட்டான் ேதசெமல்லாம் 
        பாக்கத் யில் உ த்தி 
        பாலகைனக் ைகயிேலத்தி 
        வி ந்தா  வாராளில்ல 
        விைனகாரன் சீைமேத  
 
    வட்டார வழக்கு : மீ ரசும் கல் -தகுதியற்ற கணவன் ; வி ந்தா -தந்ைத ட் ற்கு 
வ கிறாள், விைனகாரன்-அவைளக் குைற கூறாமல் தன்ைனக் குைற ெசால் க் 
ெகாள் கிறார்.   
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி. 
    ---------- 
 
    ம ந்  ைவத்  விட்டாரா? 
 
    ஒ வைர மயக்கிக் கவர்ச்சிப்பதற்கும், ஒ வைர ெவ க்கச் ெசய்வதற்கும் ம ந்  
ைவப்ப  என்ற ைறயில் கிராம மக்க க்கு நம்பிக்ைக உண் . இ  மந்திரவாதத்தின் 
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அ ப்பைடயில் நடத்தப்ப ம் ெசய்விைன. இப்பாட ல் வ ம் ெபண் தன  காதலைன 
அவன  ெபற்ேறார் ம ந்  ைவத்  மயக்கி தன்னிடமி ந்  பிாித்  விட்டதாகச் 
ெசால் கிறாள். ஆனால் கைடசியில் ம ந்தின் மயக்கமல்ல, அவன  மயக்கம்தான் 
தன்ைனக் ைகவிடக் காரணெமன் ம் ெசால் கிறாள். இைளய பள்ளி, பள்ள க்கு 
ம ந்  ைவத்  வசப்ப்ப த்திக் ெகாண்டாள் என்  க்கூடல் பள்  கூ கிற . 
கு கூர்பள் , அவ்வா  கூ வேதா  ம ந்  ெசய் ம் ைறைய ம் விவரமாகக் 
கூ கிற . உ தியின்ைமைய, ம ந்தின் விைளெவன்  நம் ேவார் காதைல 
உதறியவைனக் கண் க்க மாட்டார்கள். ஆனால் இப்ெபண் அவைனேய தன  அவல 
நிைலக்குப் ெபா ப்பாக்கித் திட் கிறாள். 
 
        (ெபண் பா வ ) 
        மறக்க ம ந்  வச்சு 
        மன்னவர்க்ேக  விட்  
        என்ைன மறக்கச் ெசால்  
        என்ன ெபா  வினாேரா? 
        ந்தி அ க்காேனன் 
        னி மயி ம் சிக்காேனன் 
        ஆரஞ்சி ேமனிெயல்லாம் 
        அவராேல அ க்காேனன் 
        விாிச்சதைல யாம 
        ேவந்தங் கூட ேசராம 
        அரச்ச மஞ்சுச குளியாேம 
        அைல தேன இக்ேகாலம் 
        ஓைல எ தி விட்ேடன் 
        ஒம்பதா   விட்ேடன் 
        சாைட எ தி விட்ேடன் 
        சன்னல் கம்பி ேவட் யிேல 
        ெந ெந  வளர்ந்தவைர 
        நீலக்குைட ேபாட்டவைரப் 
        பச்சக்குைட ேபாட்டவைரப் 
        பாைதயில் கண் யேளா? 
        ஆத் க்குள்ள ஆதாள-என்ைன 
        ஆகாெதன்  ெசான்னவேர 
        ேதாப் க்குள் ெதாயிலயிேல-என்ைனத் 
        ெதாட் ட் ம் ேபாகலாமா? 
        ெவள்ள ெவள்ளக் ெகாக்ைக 
        விைள ம் சம்பா அழிச்ச ெகாக்ைக 
        கண்ணியிேல பட்ட ெகாக்ைக 
        கைட தியில் கண் யளா? 
        ஆத் க்குள்ள கூட் க்ெகாண்  
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        அன்பான வார்த்ைத ெசால்  
        ேதத்திக் க த்த த்தாேன 
        ேதவ யாள் ெபத்த மகன் 
 
    ேமற்கண்ட பாட் ன் க த்ைதெயாத்த தனிப் பாடல் ஒன்  வ மா  : 
 
        ம ைரக்குப் ேபாவாதிங்க 
        மாங்கா ேதங்கா வாங்காதிங்க 
        ம ைரச் சி க்கியல்ேலா 
        வச்சு வா ைக ம ந்  
 
    குறிப்  : தன் ைடய ெபண்ைமைய அழித்தவ க்கு, விைள ம் சம்பா அழிச்ச 
ெகாக்கு என்  கூ கிறாள். 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    கணவன் ப க்கும் சத்தம் 
 
    கிராமத்தில் ப த்தவர்கேள குைற . சில வ ஷங்க க்கு ன்னால் ப க்கத் 
ெதாிந்தவைனப் பற்றி அவன  மைனவிமார்கள் ெப ைமயாக நிைனத் க் 
ெகாள்வார்கள்.ப த்தவனின் மைனவி அவர் ப க்கும் சத்தத்ைதப் கழ்ந்  தன  
ேதாழியாிடம் கூ கிறாள். 
 
        விட்டம் ேபாட்  ெட த்  
        ெவளி வாசல் ெதாட் ல் கட்  
        ெவளி வாசல் ெதாட் யிேல 
        ெவள்ளிக்கிளி கூ ன்னா 
        ெவள்ளிக்கிளி சத்த மில்ல 
        மர் ப க்கும் சத்தம் 
        சட்டம் ேபாட்  ெட த்  
        தைலவாசல் ெதாட்  கட்  
        தைல வாசல் ெதாட் யிேல 
        தங்கக்கிளிகூ ன்னா 
        தங்கக் கிளி சத்தமில்ல 
        த மர் ப க்கும் சத்தம் 
 
    வட்டார வழக்கு : ெதாட் -ெதாட் ல் ; மர், த மர்-கணவைனக் குறிக்கும் ; 
ெவள்ளிக்கிளி கூ , தங்கக்கிளி கூ -அவன் ப க்கும் சப்தம். 
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    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள் ேசகாித்தவர் :கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ப க்கும் மாப்பிள்ைள 
 
    ப க்கிறான் என்  ெசால் ப் ெபண்ைணக் கட் ைவத்தார்கள். ப த்  ந்த ம் 
ெபண்ைண அ ப்பலாம் என்றி ந்தார்கள்.ஆனால் பல வ ஷங்களாகி ம், அவன் 
ப ப்  ந்த பா ல்ைல. மைனவி அவ ைடய கல் ாிையப் பார்த்தி க்கிறாள். 
அங்ேகதான் ப க்கிறார், எ கிறார் என்றி ந்தாள். ஆனால் எவ்வள  நாள் தான் 
ப த் க் ெகாண்ேடயி ப்பார், என் தான் தன்ைன அைழத் ச் ெசல் வாெரன்  
அவள் கவைலப்ப கிறாள். வகுப்பில் அவனைட ம் ேதால்விகைளப் பற்றி 
அவ க்குத் ெதாி மா? 
 
        பத்  ப னழிச்சு 
        பர்த்தா க்கு காப்பி வச்ேசன் 
        பத்த க்கு மா  ேமல 
        ப க்கிறான்  நாங்க இ ந்ேதாம் 
        ப ச்சு ப்பாரா 
        பயண ெமங்கும் ைவப்பாரா? 
 
        எட் ப் ப னழிச்சு 
        எசமா க்குக் காப்பி வச்ேச 
        எட்ட க்கு மா  ேமேல 
        எ தறார்ன்  நாங்க இ ந்ேதாம் 
        எ தி ப்பாரா 
        எண்ணங்கைளச் ெசால் வாரா? 
 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்;       ேசகாித்தவர் :கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    பிறந்த  
 
    ெபண்க க்கு பிறந்த ட் ச் ெசாத்தில் உாிைமயில்லாதி ந்த காலத்தில், ேதர், 
தி விழாக்க க்கு பிறந்த  ெசன்றா ம், அவர்கைள அண்ணிமார் 
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வரேவற்பதி்ல்ைல. சில நாட்கள் தங்கினால் கஞ் சி ங்குவார்கள். கணவன் 
கதியற் ப் ேபானால் பிறந்த ட் ல் ெப ைம கிைடயா . இக்க த்ைத 'நல்ல 
தங்காள்' கைத விளக்குகிற . 
 
    பிறந் , வளர்ந்  ஒன்றாக உைழத்  உ வாக்கிய பிறந்தகத் ச் ெசாத்தில் ஒ  
உாிைம ம் இல்லா  ேபாவைதெயண்ணி தமிழ்ப் ெபண்கள் கண்ணீர் 
வ த்தி க்கிறார்கள். இவ் ணர்ச்சிைய ெவளியி ம் பாடல் தமிழில் மிகப்பல. 
 
    தந்ைத இறந்தேபா  மகள் பா ம் ஒப்பாாியில் இவ் ணர்ச்சி ெவளிப்ப வைதக் 
காணலாம். மணமான ெபண்ணின் தந்ைதயிறந்  விட்டால், அவள் இனி பிறந்தக 
ஆைச விட்டெதன்  எண் வாள். அண்ணைன ம், அண்ணிைய ம் குைற கூறி 
ஒப்பாாி ெசால் வாள். 
 
    இப்பாடல் ஏறக்குைறய ஒப்பாாிைய ஒத் ள்ள . 
 
    மாாியம்மன் தி விழாவிற்கு வ மா  அண்ணன் வ ந்தியைழத்ததால், 
அவ க்குச் ெசல் கிறாள் ஒ த்தி. அங்கு அவள் தங்கியி ந்த ஒ  நாளில் அண்ணி 
அவ க்கு அளித்த ெகௗரவத்ைத அவளால் தாங்க யவில்ைல. 
 
        மாாியாயி ேநாம்  
        ம த்தான மாேநாம்  
        மாாி அைழ  ெமன்றார் 
        மன்னவைனத் ேத ெமன்றார் 
        ைமந்தைனக் ைகெய த்  
        மன்னவைர ன்னடத்தி-ெபாறந்த 
        மறநா  வந்  ேசர்ந்ேதன் 
        மரமல் ப் க்கு 
        ைமந்தன் அ திட ம்-நான் 
        மன்னவைரக் கிட்ட வச்சு 
        ைமந்தைன எறக்கி விட்  
        வண்ணம  கூட்  
        மரமல்  தான் பறிச்ேசன்-நீ 
        மரமல் ெய க்காேத 
        ம க்காத் தைழயாெதன்றாள் 
        வண்ணம  ெயாதறி 
        மலைரக் ெகாட்  விட்  
        வந்  விட்ேடன் சந்நிதிக்கு 
        ெசல் யிள ேநாம்  
        ேதங் ெகா ந்ேதார் மாேநாம்  
        ெசல்  அைழ ெமன்றார் 
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        ேசவகைனத் ேத ெமன்றார் 
        ெசல்வைனக் ைகெய த்  
        ேசவகைர ன்னடத்தி-ெபாறந்த 
        சீைமக்குப் ேபானா ம் 
        ெசவந்திப் க்கு 
        ெசல்வன் அ திட ம்-நான் 
        ெசல்வைன எறக்கிவிட்ட 
        ேசவகைர அ ேக வச்சு-நான் 
        சின்னம  கூட்  
        ெசவந்தி  நான் பறித்ேதன்-அண்ணி 
        ெசவந்தி  எ க்காேத 
        ெச ேய தைழயாெதன்றாள்-நான் 
        சின்ன ம ெயாதறி 
        சிந்திய கண்ேணா  
        தி ம்பி விட்ேடன் என்  
 
    வட்டார வழக்கு : ம த்தான-மகத்தான ; மறநா -மறவர்நா  ; ம க்கா-ம ப  ; 
ெசல் -கிராம ேதவைத ; ஒதறி-உதறி. 
 
    உதவியவர் : தங்கம்மாள்;       ேசகாித்தவர் :கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    யாெரல்லாம் சாகேவண் ம்? 
 
    உழவர் கு ம்பெமான்றில், ஒ  ெபண் க னமான உைழப்பால், பணம் ேசர்த் , 
சிக்கனமாக கு ம்பம் நடத்தி, மிஞ்சும் பணத்தில் ேகாழிகள், ஆ கள், மா கள் 

த யன வாங்குகிறாள். அவ ைடய யற்சியில், ட் ள்ள ஒன்றிரண்  ேபர் 
ஒத் ைழக்கவில்ைல. ேசாம்பியி ப்ேபார்கைளப் பார்த்  'உைழக்காமல் உயிர் 
வாழக்கூடா ,' என் ம் க த்ைதக் கு ம்பத் தைலவி ேவ க்ைகயாக 
ெவளியி கிறாள். 
 
        ஆத்தங்கைர தனிேல 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        ஆ  ரண்  வாங்கி ட்ேடன் 
        ஏலாலம்மி  எலாலம் 
        ஆ  ரண் ம் நல்லா க்க 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
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        அத்ைத மகள் சாகேவ ம் 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
 
        ெகாளத்தங்கைர தனிேல 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        ேகாழி ரண்  வாங்கி ட்ேடன் 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        ேகாழி ரண் ம் நல்லா க்கு 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        ெகா ந்தனா  சாக ேவ ம் 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
 
        மாத்தாங் கைரதனிேல 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        மா ெரண்  வாங்கி ட்ேடன் 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        மா  ெரண் ம் நல்லா க்க 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
        மாமனா  சாக ேவ ம் 
        ஏலாலம்மி  ஏலாலம் 
 
    ேசகாித்தவர் : சைடயப்பன் 
    இடம் : ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    பிள்ைளக்க  தீரல் ேய 
 
    'ஆண் மக க்குத்தான் ெசாத் ாிைம' என்ற சட்டம் அ க்கும் நா களில் 
ஆண்மக  ேவண் ம் என்ற ேவட்ைக மகளிர்க்கு ஏற்ப தல் இயல்ேப. மணமான 
இரண்ெடா  ஆண் களில் மகப்ேபா  உண்டாகாவிட்டால், அவைள க்ககத்தார் 
குைறகூறத் ெதாடங்குவார்கள். பிறந்தகத்தார் அவைள அரசமரம் சுற்ற ம், 
ெதய்வங்க க்கு ேநர்ந்  ெகாள்ள ம் ண் வார்கள். ெபா வாகப் பிள்ைளவரம் 
த ம் ெதய்வங்கள் பிள்ைளயார், நாகர், சாத்தன், சப்தமாதர், இசக்கி த ய 
ெதய்வங்கள். ெபண் பிறந்தால் தாய் மகிழ்ச்சியைடவதில்ைல. 
 
    குழந்ைதயில்லாத ஒ த்தி, தன  குைறைய தகப்பனிடம் கூ கிறாள். 
 
        மாமரத் ப் பச்சிெயல்லாம் 
        என்ெனப்ெபத்த அப்பா 
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        ைமந்தன்  ெகாஞ்ைசயிேல 
        மாவாேல ெபாம்ைம ெசஞ்சு-பாவிக்கு 
        ைமந்தன்  தந்தீங்க 
        மா ந்தான் ேபச ேய 
        என்ெனப்ெபத்த அப்பா 
        ைமந்தன் க  தீர ேய 
        மரத் ப்பச்சி ெயல்லாம் 
        என்ெனப்ெபத்த அப்பா 
        பிள்ைள ெவச்சு ெகாஞ்ைசயிேல 
        ெபாம்ைம ெசஞ்சு பாவிக்கு 
        பிள்ைள  தந்தீங்க 
        ெபாம்ைம ந்தான் ேபச ேய 
        என்ெனப்ெபத்த அப்பா 
        எனக்குப் பிள்ைளக்க  தீரல் ேய ! 
 
    வட்டார வழக்கு : பச்சி-பட்சி ; ெசஞ்சு-ெசய்  ; ெகாஞ்ைசயிேல-ெகாஞ்சும் ெபா . 
 
    குறிப்  : இப்பாடல் ஒப்பாாியின் உணர்ச்சிையக் ெகாண் ள்ள . 
    உதவியவர் : தங்கம்மாள் ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    சக்களத்தி 
 
    அவ க்கு மணமாகி விட்ட . ஆனால் அவன் மணந்த  அவ ைடய ைறப் 
ெபண்ைணயல்ல. ேவெறா  ெபண்ைண மணந் ம் ைறப் ெபண்ணிடம் அவன் நட்  
ைவத்தி ந்  அவ டன் குல கிறான். பின் ஏன் அவைள மணக்கவில்ைல? ெசாத்  
விஷயேம காரணம். அவைள மணந்தால் அவ க்கு ெசாத் ாிைம கிைடயா .அவன  
ெபற்ேறார்க க்கும், அவள  ெபற்ேறார்க க்கும், ஏற்பட்ட சச்சர ம் காரணமாகும். 
 
    தன் கணவன் தன்ைனப் றக்கணித்  அவ ைடய ைறப் ெபண் டன் 
மகிழ்ச்சிேயா ப்பைதக் கண்  அவைளப் பலவா  ஏளனமாக ஏசி தன் ெவ ப்ைப 
ெவளியி கிறாள் மைனவி. 
 
        தங்கக் கதவைசய 
        தைலவாசல் ேவம்பைசய 
        வயிரக் கல்  மின்ன ல 
        வந்  நிக்கா சக்களத்தி 
        சக்களத்தி சாவாேளா 
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        சாமம் ேபால ேவவாேளா? 
        ேகாட்  மந்ைதயிேல 
        ெகாட்  ேமளம் ேகட்ேபேனா? 
 
        சி   சி  கத  
        ேசர்ந்தி ந்ேதாம் சில காலம் 
        என்ைன மறப்பதற்கு 
        என்ன ெபா  னாேளா? 
        ஈ வ க் குச்சி ேபால 
        இ ப்ெபா ஞ்ச சக்களத்தி 
        நல்லபாம் க் குட்  ேபால 
        வல்லவைரக் ைக ேபாட்டா 
        திண் க் கல்  ைலயிேல 
        திண்  ேபாட்ேடன் க ம் ச் சக்ைக 
        சக்ைக திங்க வந்தாேளா 
        சாரங்ெகட்ட சக்களத்தி 
 
        அ க்க ம் குளி ம் காய்ச்சல் 
        ஆ  மாசம் ஒ  வ ஷம் 
        எ க்க ம் பாைட கட்  
        என் மனசும் பாலாக 
        பாட்ைடப் ப க்க வச்ேசன் 
        ைப நிைறயக் கட்  வச்ேசன் 
        பாட்டறியாச் சக்களத்தி 
        ைபேயாட க்கிட்டாேள 
        ேநத்தைரச்ச மஞ்சப் ேபால 
        நிற ைடயாளிங்கி க்க 
        ஓசிச் சி க்கிக்காக 
        ஊ  வழி ேபாகலாமா? 
        க வ மரம் ேபால 
        கவட்ைடக்கால் சக்களத்தி 
        என்ைனக் கண்ட ேநரெமல்லாம் 
        ஏசுராேள ெபாரணி 
        நந்தவனத் ப் பச்ைச 
        நான் ம் சாதிப் பச்ைச 
        தான் ய ேவ மின்  
        தவசி க்கா சக்களத்தி 
        வ வாக ேபாவாக 
        வாச ல நிப்பாக 
        ேவைச மகளாேல 
        ெவ த்தில்ல ேபாராக 
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        இலந்ைதப் பழம் ேபால 
        இங்கிதமாய் நானி க்க 
        சாணி ண்ைடக்காக 
        சாம வழி ேபாகலாமா? 
        திண்ைணயிேல சந்தனேமா 
        ேமலத் ெத  பிள்ைளயாேல 
        ேமனி குைலந்தைதயா 
 
    வட்டார வழக்கு : ெபாரணி- ண் ேபச்சு, 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : சிவகிாி. 
    ----------- 
 
    மல  
 
    மல  ெதாட்ட காாியம் விளங்கா  என்  ச கத்தில் ஒ  நம்பிக்ைக. மங்கள 
காாியங்க க்கு அவைள அைழப்பதில்ைல. தம் குழந்ைதகைள அவள் காணக் கூடா  
என்  தாய்மார்கள் தம  குழந்ைதகைள மைறத்  ைவப்பார்கள். பிள்ைள ெபற்ற 
மகராசிக க்குத்தான் மங்கள காாியங்கள் ெசய்வதில் வரேவற்  உண் . அவர்கள் 

வங்கிய காாியம் இனி  ம். ச கத்தால் றக்கணிக்கப்பட்ட ஓர் மல , 
தன்ைனேய ெநாந்  ெகாள் கிறாள். தான் ெதாட்ட  விளங்கா  என்  அவேள 
கூ கிறாள். 
 
        என் ட் ப் பக்கத்திேல அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா 
        ஏ  தான் மர  சிவேன 
        மர ேயாட ேபைரச் ெசால்  அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா 
        மா  ெரண்  ஓட்  வந்ேதன் சிவேன அரகரா 
        பா  கு க்கேலண்  அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா 
        பாெல ைம ஓட்  வந்ேதன் சிவேன 
        மர ேயாட ேபைரச் ெசால்ல அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா-அந்த 
        ெண ைம தான் மர  சிவேன 
        மா  ேபாகும் வழி தனிேல அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா-நான் 
        தனிக் குளம் ெவட்  வச்ேசன் சிவேன 
        மர ேயாட ேபைரச் ெசால்ல அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா-அங்க 
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        வந்த மா  அ ந்தைலேய சிவேன 
        ஆ  ேபாகும் வழி தனிேல அரகரா 
        மகேன மார்க்கண்டா-நான் 
        ஆ  குளம் ெவட்  வச்ேசன் சிவேன 
        மர  ேயாட ேபைரச் ெசால்ல அரகரா 
        மகேன மார்க் கண்டா 
        மந்ைத ஆ  அ ந்தைலேய சிவேன அரகரா. 
 
    வட்டார வழக்கு : மர -மல . 
    ேசகாித்தவர் : சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    --------- 
 
    ந ச்சாவி ஆன ேவ! 
 
    (மல ) 
    ன்னேர மல யின் லம்பைலக் குறித்  குறிப்  எ தி ள்ேளாம். இவள் தன்ைனக் 
காய்க்காத ெதன்ைனக்கு ஒப்பி கிறாள். 
 
        நனஞ்ச தியிேல 
        நட் வச்ச ெதன்னம் பிள்ேள 
        நல்லாப் பாட மிண்  
        நா  லச்சம் காய்க்குமிண்  
        நட் னீங்க ெதன்னம் பிள்ைள 
        நல்லாப் படராேம 
        நா  லச்சம் காய்க்காேம 
        ந ச்சாவி ஆன ேவ ! 
        உ த தியிேல 
        ஊனி வச்ச ெதன்னம் பிள்ைள 
        ஓ ப் பட மின்னீர் 
        ஒ  லச்சம் காய்க்கு மின்னீர் 
        ஓ ப் படராேம 
        ஒ  லச்சம் காய்க்காேம 
        சிந்திக் க ந்த ேவ 
        ெசால்  பிைழ ஆன ேவ ! 
 
    வட்டார வழக்கு : இன்னீர்-என்றீர். 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்;       ேசகாித்தவர் : கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
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    காய்க்காத ெதன்ைன 
 
        (மல ) 
        வாசக் க ேவப்பிேல 
        வாங்கி வச்ச ெதன்னம் பிள்ேள 
        மட்ைட க்கு மின்  
        மரெந ங்கக் காய்க்கு மின்  
        நா ம ந்ேதன் சில காலம் 
        மட்ைட க்காேம 
        மர ெந ங்கக் காய்க்காேம 
        நா மாபாவி ஆேனனப்பா ! 
        ேகாயில் க ேவப்பிேல 
        ெகாண்  வந்த ெதன்னம் பிள்ேள 
        ெகான்ைன க்கு மின்  
        ெகாைல ெந ங்கக் காய்க்குமின்  
        நா குளிந்ேதன் சில காலம் 
        ெகான்ைன க்காேம 
        ெகாைல ெநைறயக்காய்க்காேம 
        நா ெகா ம்பாவி ஆேனனப்பா ! 
 
    வட்டார வழக்கு : நா-நான் ; ம ந்ேதன்-மகிழ்ந்ேதன் ; குளிந்ேதன்-குளிர்ந்ேதன். 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள் ேசகாித்தவர் : கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    இரவல் ஷன் 
 
    “ெபா ட் ெபண் ர் ெபாய்ம்ைம யக்கம்-இ ட்டைறயில் 
    ஏதில் பிணம்தழீ இயற் ” 
 
    என்  ேவசியர் உறைவக் கண் த்தார் வள் வனார். அைதக் கைடபி த்  ஒ க 
எண் ம் இைளஞன் ஒ வன், தன்ைன மயக்க இனிய ெமாழி ேபசும் ேவசியிடம் 
தனக்காக மணத் க்கு காத்தி க்கும் குப்பாயிையப் பற்றி கூறி இணங்க ம க்கிறான். 
இதற்குள் குப்பாயிேய ேநாில் ேதான்றி ேவசிக்குப் த்தி கூ கிறாள். 
 
        ேவசி : சின்ன சின்ன ேராட் ேல 
        சீப்  சீப்பா வாைழப்பழம் 
        இன்பமாக ேராட் ேல 
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        இ வ மாய்த் தின்னலாம் 
 
        அவன் : ஆத்ேதாரம் ெகாட்டாயாம் 
        அத்ைத மகள் குப்பாயி 
        குப்பாயி பட்ட பா  
        ெகாமாிப் ெபண்ெணக் ேகட் ப்பா  
        ஆத்ேதாரம் ேதாட்டக்காலாம் 
        அணியணியா ெவத்திைலயாம் 
        ேபாட்டாேல ெசவக்கைலேய 
        ெபாண்ணாேள உன் மயக்கம் 
        அஞ்சா  ட் க்காாி 
        அதிேல ஒ  பாட் க்காாி 
        பாட்ைட ம் பா வாளாம் 
        பசங்கைள ம் ேத வாளாம் 
 
        குப்பாயி : சுத்தி பகிளிக் காாி 
        சுத்தாைல ட் க்காாி 
        எட்  எட் ப் பார்த்தா ம் 
        இரவல் தாண்  உம் ஷன் 
 
    வட்டார வழக்கு : ெகாமாி-குமாி ; பகிளி-மி க்கு ; சுத்தாைல-சுற் ச் சுவர் ; 
ெகாட்டாய்-ெகாட்டைக. 
    ேசகாித்தவர் : S. சைடயப்பன் 
    இடம் : ேசலம் மாவட்டம். 
    --------- 
 
    விவாகரத்  
 
    கணவன் அவைள விவாகரத்  ெசய்ய ற்பட்  விட்டான். ஆனால் அவள் 
கணவைனப் பிாிய உடன்படவில்ைல. அவ ைடய குழந்ைதைய ம் அவன் 
அவளிடமி ந்  பிாிக்கும் ேபா  கணவ டன் வாழாத தன்ைனச் சவமாக 
எண் கிறாள். ஆனால் தன் ைடய வாழ்க்ைகக்கு ஒேர ஆதாரமாக இ க்கும் 
குழந்ைதையயாவ  தன்னிடம் விட்  வி ம்ப  பஞ்சாயத்தாாிடம் ெகஞ்சிக் 
ேகட்கிறாள். 
 
        பட் த் தைலயாணி 
        பாட்ட  கச்ேசாி 
        பட்  ெநறங் ெகாைலஞ்ேசன்-நான் 
        பாட்ட ட்  சீெரௗந்ேதன் 
        ள்ளித் தலகாணி 
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        ெபாறந்த இடம் கச்ேசாி 
        ள்ளி ெநறங் ெகாைலஞ்ேசன்-நான் 
        ெபாறந்த இடம் சீரழிஞ்ேசன் 
        சங்கு மணிய க்கும் 
        சர்க்கா  என் ெதாைரேய 
        சாந்தி க்கும் ேபாலீசாேர 
        சர்க்கா  வக்கீேல-நான் 
        தந்தைத வாங்கிக்கிட் -என் 
        சவத்ைத ம் விட் ங்ேகா 
        குண்  மணிய க்கும் 
        ேகார்ட்டா  என் ெதாைரேய-நான் 
        கு த்தைத வாங்கிக்கிட் -என் 
        ெகாளந்ைதைய விட் ங்க 
 
    வாட்டார வழக்கு : பாட்டம்-சீவனாம்சம். 
    ேசகாித்தவர் : சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர். 
    ----------- 
 
    சித்தியின் ெகா ைம 
 
    அவ ைடய அம்மா தன் ெபண்ைண அனாைதேபால் விட்  விட்  இறந்  
விட்டாள். தந்ைத இ க்கிறார். தந்ைத தாய்க்கு ஈடாக மா? தாயில்லாப்பிள்ைள, 
ேபச வாயில்லாப்பிள்ைள என்  சும்மாவா ெசால்கிறார்கள். அேநகமாக சித்தி 
(அதாவ  மாற்றாந்தாய்) ெகா ைமக்காாியாக இ ப்பைதப் ேபாலேவ அவ க்கு 
வாய்த்த மாற்றாந்தா ம் அவைளக் ெகா ைமப்ப த் கிறாள். தாேன ட் ற்கு 
அதிகாாியாக இ க்க ேவண் ெமன எண் கிறாள். அதனால் அவைளத் தி மணம் 
ெசய்  ெகா க்க எண் கிறாள். உண்ைமயான அன்  ெச த் ம் ெபற்ற தாயாக 
இ ந்தால் மகைள-மணம் ெசய்  ெகா க்கும் இடத்ைதப்பற்றி நல்ல எண்ணம் 
ெகாண்  மாப்பிள்ைளயாகப் ேபாகிறவனின் குண விேசஷங்கைள அறிந்த பின்ேப 
தி மணத்ைத நடத் வாள். ஆனால் அவ ைடய சித்திேயா 
நல்ெலண்ணமில்லாதவளாதலால் அவைள ஒ  நற்குணமில்லாதவ ம், நல்ல 
பழக்கங்கள் இல்லாதவ மாகிய ஒ வ க்கு மணம் ெசய்  ைவத்  வி கிறாள். 
மணமான பின்  அவள் ப ம் ன்பங்கைள ம், இந்தத் தி மணத்திற்குக் 
காரணமாயி ந்த சித்தியின் ெகா ைமைய ம் இப்பாடல் குறிப்பி கிற . 
 
        ெவங்காயம் ெவங்காயம் 
        வதக்கி வச்ச ெவங்காயம் 
        ெசங்ேகாட்ைட அத்தான் மா  
        ெபண் ேகட்  வந்தாக 
        எங்க ஐயா இளராசா 
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        இல்ைலண்  ெசான்னாக 
        எங்கம்மா சண்டாளி 
        இ க்குன் ஞ் ெசான்னாேள 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ெவளி ேவஷம் 
 
    கிராமத் ப் ெபாிய மனிதர்கள்தான் சாதிப் பிாிவிைனயின் பா காவலர்கள். 
உைழப்பவர்களிைடேய சாதிப் பிாிவிைனக ம், ரண்பா க ம் நீ க்க ேவண் ம் 
என்  வி ம் வார்கள். ஏெனனில் அவர்கள  நிலச் சுரண்டல் நீ க்க அந்நிைலைமகள் 
அவசியம். கீழ்சாதிக்குள் கலப் மணம் என்றால் சீ வார்கள். சாதி பிாி க க்குள் 
காதல் என்றால் கு வார்கள். ேமல் சாதிப் ெபண்ேணா  காதல் ெகாண் , மணந்  
ெகாள்ள யன்றவர்கைளக் ெகாைல ெசய்ய ம் அஞ்சமாட்டார்கள். ெசவந்தி 
ெப மாள், த ரன் ேபான்ற கீழ்சாதி ஆடவர்கள் வன்னியர், மறவர் ேபான்ற 
உயர்சாதிப் ெபண்கேளா  காத ற  ெகாண்ட காரணத்தால், நாயக்க மன்னர  
மண்டலாதிபனான வடமைலயப்ப பிள்ைளயன் என்பவரால் 
ெகால்லப்பட்டனர்.ம ைர ரன், நாட் க்கு நற்பணி ெசய்தி ப்பி ம், அரசன  
ஆைச நாயகி ெவள்ைளயம்மாளிடம் காதல் ெகாண்ட குற்றத்தால் ைககால்கள் 

ண் க்கப் பட்  உயிாிழந்தான். இவ்வள  கண் ப்பாக கீழ்ச்சாதியினாின் 
ஒ க்கத்ைதப் பா காக்கும் ெபாிய மனிதர்களின் ஒ க்கேமா என்றால் !..... ேவஷம். 
ெவளி ேவஷம்தான். 
 
    சம்பிரதி என்ப  நாயக்கர் காலத்தில் ெபாிய பதவி, அப்பதவி வகித்தவர் மகன் 
காட் ச் சாதிப் ெபண்ைண ைவப்பாட் யாகக் ெகாண் வந்  விட்டானாம் ! அைத 
எள்ளி நைகயா கிறார்கள் கிராம மக்கள். 
 
        ைசவன் ைசவந்தான் 
        சம்பிாிதி பிள்ைள மகன் 
        ேகாம்ப மைல உத்திரத்தி 
        ெகாண்  வந்  ேசத்தாேர. 
 
    வட்டார வழக்கு : உத்திரத்தி-வட திைசயில் பிறந்தவள். 
    குறிப்  : ேகாம்ைப, சிவகிாிக்கு வடக்ேக உள்ள . 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
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    ------------- 
 
    கூனல் கழகன் 
 
    ெசாந்த நிலம் ெகாஞ்சம் உண் . அதனால் தன்ைனக் குேபரன் என்  எண்ணிக் 
ெகாள் வான். ேதாற்றத்தில் கு பி. பாட்  அவைன எப்ப  வ ணிக்கிற  என்  
பா ங்கள். 
 
    சிவப்பிக்குக் காதலன் சிவத்ைதயாெவன்  கூன க்குத் ெதாி ம். அவள் 
அவைனேயதான் மணம் ெகாள்ள உ திேயா க்கிறாள் என்ப ம் அவ க்குத் 
ெதாி ம். ஆயி ம் அவ ைடய ெபற்ேறார்கைளத் தன் பக்கம் இ க்கச் ெசாந்த நிலம் 
என்ற ண் ல் இ க்கிறதல்லவா? சிவத்ைதயா க்குச் ெசாந்தம் என்  ெசால்ல 
ைக ம் கா ம்தாேன உண் . எனேவ ணிந்  அவளிடேம தன்ைன மணந்  
ெகாள்ளச் சம்மதம் ேகட்கிறான். அவேளா தமிழில் திய திய வச ச் ெசாற்கைளப் 
பைடத் , அரம்பா ம் கவிகைள ம் ேதாற்க க்கும் வைகயில் அர்ச்சைன ெசய்கிறாள். 
 
        மாமன் மகனி க்க 
        மாைலயி ம் சாமி க்க 
        ஒத்தக் கண் ப் பய ம் தான் 
        உ தி யாண் ம் ேகட்டாேன 
        பாைத ெப ம் பாைத 
        பய வயி  குழி தாழி 
        குழி தாழி வயிற் ப் பய 
        கூத்தியா ம் ேகக்காேன 
        உறக்கம் பி ச்ச பய 
        ஒட் த்திண்ைண காத்த பய 
        கண் ப் பட்ைட ெசத்த பய 
        காட்டெமன்ன என் ேமேல? 
        கூன கழகா 
        குழி வி ந்த ெநஞ்சுக்காரா 
        ஓைலப் ெபட்  வாேயாட 
        உனக்ெக க்கு இந்த ஆைச 
        அஞ்சாிசி ெபா க்கிப் பய 
        ஆைளக்கண்டா மி க்கிப் பய 
        ேதகம் குளிராட் ப் பய 
        ேதத் ராண்  எம்மனைச 
        பரட்ைடத் தைல யாம் 
        பாிைச ெகட்ட தி நீ ம் 
        வயக்காட்  கூைவ கூட 
        வன்மங் கூறி என்ன ெசய்ய? 
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        ன்னத்தி ஒ க்காரா 
        மிளகுெபா  ேலஞ்சிக்காரா 
        க ைத உதட் க்காரா 
        காரெமன்ன என் ேமேல 
        சாைணக் கிழங்ெக த்  
        சள்ைளப் பட்  நான் வாேரன் 
        எண்ணங் ெகட்ட சின்னப்பய 
        எட்  எட் ப் பாக்காேன 
        எ ைம உதட் க்காரா 
        ஏெழ ைமத் தண் க்காரா 
        க ைத உதட் க்காரா 
        காட்டெமன்ன என் ேமேல 
        மச்சு ட் த் திண்ைணயிேல 
        மத்தியான ேவைளயிேல 
        ேகப்ைப திாிக்ைகயிேல 
        ேகட்டாேன வாப்ெபறப்  
        கட்டக் கட்ட உச்சி ேநரம் 
        கர   வார ேநரம் 
        சு காட் ப் ேபய் ேபால 
        சுத் ராேன மத்தியானம் 
 
    வட்டார வழக்கு : கூத்தியாள்-ைவப்பாட்  ; வாப்ெபறப் -வாய்ப்பிறப்  (சம்மதம்) ; 
சாைணக்கிழங்கு-காிசல் நிலத்தில் வள ம் கிழங்கு. கூழாக்கிக் கு க்கலாம். 
    கூனைன, அவள் திட் வதற்குப் பயன்ப த் ம் வைகச் ெசாற்கைள கவனி ங்கள். 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    -------- 
 
    சட்டம் ெபா ந்தா  
 
    ைற மாப்பிள்ைளமார் வயதில் சிறியவர்களாக இ ந்தா ம், அவர்களிடம் 
ெந ங்கி விைளயா ம் உாிைம ைறப் ெபண்க க்கு உண் . அவர்க ைடய 
ேபச்சில் கணவன்-மைனவி உற க்குாிய காதல் ேபச்சுகள் காணப்ப ம். மணமான 
காதலர்களிைடேய இப்ேபச்சு தாராளமாக இ க்கும். மணமாகிவிட்டால் சிறிதள  
கட் ப்பாட்ேடா , ேக ம் கிண்ட ம் ஊடா ம். இவ்வழக்கம் பண்ைடயக் கு மண 

ைறயின் எச்சம் என்  ன்ேப குறிப்பிட் ள்ேளன். ைற மாப்பிள்ைளகள் ைறப் 
ெபண்கைள, ெகா ந்தி, மதினி, மாமன்கள், அத்ைத மகள் என்  குறிப்பி வர். 

ைறப்ெபண்கள், மாப்பிள்ைளகைள ெகா ந்தன், மச்சான், ெகா ந்தப் பிள்ைள 
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என்  அைழப்பார்கள். ைறப் ெபண்க ம், ைற மாப்பிள்ைளமா ம் ேக யாகப் 
ேபசிக் ெகாள் ம் உைரயாடல் ஒன்  இப்பாட ல் காணப்ப கிற . 
 
        ெகா ந்தி : ஏறாத மைலதனிேல 
        இலந்ைத ப த்தி க்கு 
        ஏறி உ ப் ங்கேளன் 
        இைளய ெகா ந்தன் மாேர 
 
        ெகா ந்தன் : ஏறி உ ப்பி ேவன் 
        இங்கும் மங்கும் சிதறி ேவன் 
        பார்த் ப் பிறக்குங்க 
        பாச ள்ள மதினிமாேர 
 
        ெகா ந்தி : இலந்ைதப் பழம் ேபால 
        இ ேப ம் ஒ  வய  
        ெகா த்த ள்ள நான் வாேரன் 
        ெகாண்டைணச்சிப் ேபாயி ங்க 
 
        ெகா ந்தன் : ெகாண் ம் அைணச்சி ேவன் 
        ெகா ங்ைகயிேல ஏந்தி ேவன் 
        சாியான ெகாங்ைகக்குச் 
        சட்டம் ெபா ந்தாேத 
        சித்த வா ெகாய்யாேதா 
        சி  மிளகு உைறயாேதா 
        சி வன் ெகா த்த காசு 
        ெசல்லாேதா உந்த க்கு 
 
        ெகா ந்தி : ெசம்மறி சக்காரா 
        ெசவத்த மச்சான் ஏ ெகா ந்தா 
        ெசத்த வளர்ந்தி யிண்ணாச் 
        ேசந்தி ேவன் உன் ேமேல 
        ப்பாைன க ப்பழகா 
        ேபார்மன்னா தன்னழகா 
        சிாிப்பாணி ஏ ெகா ந்தா 
        தினம் வ வாய் இந்த வழி 
        ெசந்தட் க் ெகா ந்  ேபால 
        சிாிப்பாணி ஏ ெகா ந்தா 
        இன் ம் ெகாஞ்சம் வளர்ந்தியானா 
        இறந்தா ம் மறப்பதில்ைல 
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    வட்டார வழக்கு : பிறக்குங்க-ெபா க்குங்கள் ; ேபாயி ங்க-ேபாய் வி ங்கள் ; 
சட்டம்-உடல் ; சித்த வா-சிறிய அறிவாள் வளர்ந்தியானா-வளர்ந்தாயானால் 
(வளர்ந்தாக்கி) என் ம் ேபச்சு வழக்கு ; ெசந்தட் -ேமேல ேதய்த்தால் அாிச்சைல 
உண்டாக்கும் இைல. 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : அ ர். 
    ----------- 
 
    நல்லவ ம் ெகட்டவ ம் 
 
    ஊாில் நல்லவர்கள் இ ப்பார்கள். பிறர் ன்பம் கண்  ெபா க்காமல் விைரந்  
வந்  உதவி ெசய்பவர்கள் சிலர். ஊாில் உள்ளவர்கள  கஷ்டங்கைளப் பயன்ப த்தி 
லாபம் சம்பாதிப்பவர்க ம் ஊாி ப்பார்கள். த ல் கூறப்பட்டவர்கைளப் 

கழ்ந் ம், இரண்டாவ  கூறப்பட்டவர்கைள இகழ்ந் ம், பாடல்கள் ேதான் ம். 
ஊ க்கு உைழத்தவர்கைளப் ேபாற் ம் பண்  தமிழ்நாட் ப் பாமர மக்களிைடேய 
சிறப்பாகக் காணப்ப கிற . பிறைர ஏசுவைதத் தமிழ் பாமர மக்கள் வி ம் வதில்ைல. 
ஆகேவ கண்டனம் ெதாிவிக்கும் பாடல்கள் ஒன்றிரண்ேட காணப்ப ம். சிவகிாியில் 
ேவ ச்சாமி என்ெறா வர் இ ந்தார். அவர் நற்பண் கள் உைடயவர். ஊாில் யா க்கு 
என்ன ஆபத்  வந்தா ம் அவர் ஓ வந்  உதவி ெசய்வார். அவர் இறந்  ேபாய் 
விட்டார். 
 
    ஊாில் எல்ேலாேரா ம் வம்  ெசய்  ெகாண்  பிறர் ன்பத்தில் லாபம் கண்  
வாழ்ந்த ஆதினமிளகி, என்ெறா வன் சிவகிாியில் வாழ்ந்  வந்தான். நல்லவர் இறந்  
விட, ஊ க்கும் நாட் க்கும் ெபா ந்தாத ெகட்டவன் வாழ்வைத எண்ணி ஊரார் 
வ ந் கிறார்கள். 
 
        ஏ ற  வில்  வண்  
        இறங்குற  காப்பர  
        பாக்கிற  வன்னிய மடம் 
        பாம் க் கண்  ைசய ல, 
        ைகயில ற  ேகாலாம் 
        கா ல் மிதிய யாம் 
        டானாக் கம்  ச்சுவ ம் 
        தங்க  ேவ ச்சாமி 
        ஈரத்தைல உணத்தி 
        கிண்ணாி ேபால் ெகாண்ைட ேபாட்  
        வாரானாம் ேவ ச்சாமி 
        வாச ெலல்லாம்  மணக்க 
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        ந ட்  வாச ல 
        லட்ச சனம் கூ  க்கும் 
        ேவ ச்சாமி இல்லாம 
        விாிசீ  இ க்குதய்யா 
        வாச நிைறஞ் சி க்கும் 
        வந்த ஜனம் சூழ்ந்தி க்கும் 
        ந  ட்  ேவ ல்லாம 
        நல்லா ம் இல்ைலயப்பா 
        க ைமயா உறக்கத்தில 
        கணக்கான க்கத்தில 
        கூப்பிட்ட சத்தத்தில ேவ ச்சாமி 
        குயி ப் ேபால வந்தி வார் 
        சாஞ்சு நடநடந்  
        ைசசான ெகாண்ட ேபாட்  
        ேபாறாராம் ேவ ச்சாமி 
        ெபான்   களஞ்சியேம 
        ஊ க்கும் ெபா ந்தி க்கும் 
        உலகத் க்கும் ஒத்தி க்கும் 
        நாட் க்கும் ெபா ந்தி க்கும் 
        ந ட்  ேவ ச்சாமி 
        ஊ க்கும் ெபா ந்தாத 
        ஒட்டச் சளவட்ட 
        நாட் க்கும் ெபா ந்தாத 
        ந  ட்  ஆதின ளகி 
 
    வட்டார வழக்கு: காப் ர -ேதாட்டெவளி; ற ேகால்-திற  ேகால்; டானாக் கம் -
வைளந்த கம் ; கிண்ணாி-ஒ  வைக ேமளம்; ைசசான-அழகான; சளவட்ட- ண் ேபச்சு 
ேபசுபவன்; ஆதின ளகி-ஒ வாின் ெபயர். 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி. 
    ----------- 
 
    ெவற்றிைலப் பாக்கு 
 
    ஊாில் தி விழா. ெவற்றிைலப் பாக்குக் கைடக்காரன் தன் கைட ெவற்றிைல, பாக்கு, 

ைகயிைலயின் சிறப்ைபப் பா கிறான். 
 
    தமிழ் நாட் ல் ெவற்றிைல ஒ  மங்கலப் ெபா ள். 'சிவந்தவா ம் ெவற்றிைல மாக' 
என்  மகிழ்ச்சிேயா ப்பவைன வ ணிப்பார்கள். விதைவகள் ெவற்றிைலப் 
ேபாடக்கூடா . மண விழாவின்ேபா  ெவற்றிைல வழங்கப்ப ம். ெதய்வங்க க்கு 



 54

ெவற்றிைல நிேவதனமாக ைவக்கப்ப ம். மணநாள் நிச்சயிக்கும் ெபா  மணமகனின் 
ெபற்ேறார்க ம், மணமகளின் ெபற்ேறார்க ம் ெவற்றிைலப் பாக்கு மாற்றிக் 
ெகாள்வார்கள். 
 
    தமிழாின் மங்கலச் சின்னம் ெவற்றிைல. மணமாகாத இளம் ெபண் ெவற்றிைலப் 
ேபாட் க் ெகாண்  அவள் வாய் சிவந்தால், அன்  மிக்க கணவன் அவ க்கு 
வாய்ப்பான் என்  ேஜாசியம் கூ வார்வார்கள். மணமானவள், ெவற்றிைல ேபாட்  
வாய் சிவந்தால் கணவன் அவள்மீ , பிாியமாக இ க்கிறாெனன்  ேதாழியர் அவைள 
ேக  ெசய்வர். விழா நாளில் குத்  விளக்கு ைவத்  வட்டமாகச் சுற்றி வந்  
கும்மிய க்கும் ெபண்கள் ெவற்றிைலையப் பற்றி பா கிறார்கள். 
 
        ெவத்தைலக் கைடையப் பா ங்ேகா-ஏ 
        அஞ்சுகேம ெகாஞ்சுதேம 
        ெவத்தைலைய வாங்கிப் பா ங்ேகா 
        பாக்குக் கடயப் பா ங்ேகா-ஏ 
        அஞ்சுகேம ெகாஞ்சுதேம 
        ெபாவிைல வாங்கிப் பா ங்ேகா 
        சுண்ணாம்  கைடையப் பா ங்ேகா-ஏ 
        அஞ்சுகேம ெகாஞ்சுதேம 
        சுண்ணாம் க் வாங்கிப் பா ங்ேகா 
        வாய்ேல ேபாட் ப் பா ங்ேகா-ஏ 
        அஞ்சுகேம ெகாஞ்சுதேம 
        வாய்சிவக்கும் அழகப் பா ங்ேகா 
 
    உதவியவர்: ெசல்வராஜு; ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    ெகா ந்தியாள் கு ம்  
 
     மாப்பிள்ைள மாமனார் ட் க்கு வந்தி க்கிறான். அவ ைடய ெகா ந்தியாள் 
சுட் ப்ெபண். ெகா ந்தியா க்கு அத்தாைனக் ேக  ெசய் ம் உாிைம உண் . அவன் 
ேமல் சந்தனத்ைதக் ெகாட் , இரண்  குங்குமக் கிண்ணங்கைள ம் கவிழ்க்கிறாள். 
அவள் ேதாழியாிடம் கூ கிறாள். 
 
        ஒ  கிண்ணிச் சந்தனம் 
        ஒ  கிண்ணிக் குங்குமம் 
        அள்ளி அள்ளிப் சுங்ேகா 
        அ ணப் பந்தல் ஏ ங்க 
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        ராசாக் கணக்கிேல 
        ராசமக்க ேதாளிேல 
        ெபாறிச்ச ம் ெபாட் யிேல 
        ெதா த்த ம் ேதாளிேல 
        ெரண்  கிண்ணி சந்தனம் 
        ெரண்  கிண்ணி குங்குமம் 
        அள்ளி அள்ளிப் சுங்க 
        அ ணப்பந்தல் ஏ ங்க 
        ெபாறிச்ச ம் ெபாட் யிேல 
        ெதா த்த மாைல ேதாளிேல 
 
    ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : பரமத்தி, ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
     குத்தி ரன் 
 
    சில ெபண்கள் ெபாய்ைமப்  உ வம் ெசய்  ேசாளக் ெகால்ைலயில் 
ைவத்தி க்கிறார்கள். அப்ெபண்கள், அங்கு வ ம் ஆண்களிடம் அைதக்காட்  
பய த் கிறார்கள். தங்கைள பய த் ம் ெபண்களின், ேபாக்கில் சந்ேதகம் 
ெகாண் , ஒ வன் ேபா ப் ைய ெந ங்குகிறான். உடேன அப்ெபண்கள் 
அவைனக் ேக  ெசய்  பா கிறார்கள். 
 
        கா சுத்தி ேவ யாக்கி 
        கள்ளைரக் குத்தி பயங்காட்  
        ேகா ம்  குத்தி 
        ேசா த்  வ வைதப் பா ங்க  
        பக்கத்  மரத்திேல  கிடக்கு  
        நித்திைர ேபாவைதப் பார்த் ச் சு  
        ம ைரக்குப் ேபாற அண்ணங்கேள 
        என்ெனன்ன அைடயாளம் கண்  வந்ேத? 
        கல்லால மண்டபம் காணிக்ைக 
        சப்பரம் வில்வ மரந்தாண் க் ெகாண்டாந்ேத? 
 
    ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : பரமத்தி, ேசலம் மாவட்டம். 
    --------- 
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    ைற மாப்பிள்ேள 
 
    தமிழ் நாட் ல் தி மண ைறகளின் வளர்ச்சி ச க மா தல்கைள ஒட் ேய 
நிகழ்ந்தி க்கிற  என்பைத நம  இலக்கியங்க ம், ராதனக் கைதக ம் மைறந்  
ேபான ச தாயங்களின் எச்சமாக நிைலத்  நில ம் சடங்குக ம் பழக்கவழக்கங்க ம் 
காட் கின்றன. 
 
    வரன் ைறயற்ற கு -மண ைற தமிழ் நாட் ல் இ ந்த  என்  காட்ட ஆதாரங்கள் 
இல்ைல. ஆனால் உற ப் ெபயர்களில் சில அப்பா, சிற்றப்பா, ெபாியப்பா, அம்மா, 
ெபாியம்மா, சித்தி ஆகியன ம், கணவன  சேகாதரர்கைள ைமத் னன், ெகா ந்தன் 
என்  அைழப்ப ம் இம் மண ைறயின் எச்சங்களாக ேதான் கின்றன, இ  
ெசாத் ாிைம ேதான் ன் கூட்டங்களாக வாழ்ந்  ேவட்ைடயா  வந்த மக்கள  
மண ைறயாகும். 
 
    ேவட்ைடயா ம், ன்ெசய்ப் பயிர் ெசய் ம் வாழ்ந்த சி  கு யினர் கள ம், 
கற் மாகிய ஒ தார மணத்ைதக் ெகாண் ந்தனர். ேவட்ைடைய ஆண் மக்க ம், 
பயிர்த் ெதாழிைலப் ெபண் மக்க ம் நடத்தினர். இ வ ம் ச க உற்பத்தியில் பங்கு 
ெகாண்டனர். இ வ க்கும் ஏறக்குைறய சமமான உாிைமகள் இ ந்தன. 
 
    விலங்குகைளப் பழக்கி உழ க்கும், பால் த ய உண ப் ெபா ள்கள் ெபற ம் 
பயன்ப த்த மனிதன் கற் க் ெகாண்டான். மா கைளப் பழக்கத் ெதாிந்த வ ைம 
மிக்கவன் ச கத்திற்கு மிக ம் அவசியமானவன். எனேவ ெபண்கள் மாட்ைட எதிர்த்  
ெவற்றி ெகாள் பவைனேய மணந்  ெகாள்ள வி ம் வார்கள். ஒ வேன பலைர 
மணந்  ெகாள் ம் கூ ம். கி ஷ்ணன், ேகாபியர் கைத இவ்வளர்ச்சிக் கட்டத்தி ந்த 
சி  கு யினாிைடேய ேதான்றியேத. இம் ைறகளில் ஒேர ெதாழில் ெசய்பவாிைடேய 
மணம் நைடெப வதில்தைட அதிகமில்ைல. நிைர காப்பவனாதலால் நாைலந்  
ெபண்கைள மணம் ெசய்  ெகாண்  அவர்கள் ெகாண்  வ ம் பசு நிைரகைளக் காத்  
ெப க ைவத் ப் ெப ைமயைடவான். 
 
    நிலப்பிர த் வம் ேதான்றிய பின்னர்தான் சாதிப் பிாி கள் க ைமயாயின. இதன் 
அ ப்பைட, வர்க்கப் பிாிவிைனேய. உயர்நிைல வர்க்கங்களில் ெபண்கள் 
அ ைமயாயினர். ச க உற்பத்தியில் அவர்கள் பங்கு ெபறவில்ைல. தாழ்நிைல 
வர்க்கங்கள், அ ைம நிைலக்குத் தாழ்ந்தன. அவர்களிைடேய ஆண்க ம் ெபண்க ம் 
பழகுவதற்கு தைடகள் பல இல்ைலயாயி ம் நில உைடைமேய வாழ்க்ைகைய 
நிர்ணயித்த . எனேவ ெசாத் , ெசாந்தத்தில் உள்ளவர்க க்குச் ேசர ேவண் ம் என்ற 
எண்ணத்தில் உற  ைற மணம் ேதான்றிய ; இதி ம் கூட அண்ணன் 
தங்ைகயாயி ம், தனித்தனியாகச் ெசாத்  இ ந்தால்தான் இவ் ற . 
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    தங்ைக தன் மக க்குப் ெபண் ேகட்  வ கிறாள். அவைளவிட அவன் பணக்காரன். 
பாியம் ெகாண்  வந்  ெபண் ேகட்ட தங்ைகயின் ேபச்ைச அவன் கா  ெகா த் க் 
ேகட்கவில்ைல. மண ைற உாிைமயால் தன் மகன் அண்ணன் மகைள சிைறெய த் ச் 
ெசன்  வி வான் என்  தங்ைக வஞ்சினம் கூறிச் ெசன்  வி கிறாள். 
 
    இ  நடக்குமா? ெசாத் ாிைம மனித உற  ைறகைள கட் ப்ப த் ம் 
ச தாயத்தில் இரத்த உற கைள ச கம் மதிக்குமா? இரண்  உற  ைறக ம் 
ெசாத் ாிைமயால் ஏற்பட்டைவதாேம. 
 
        அண்ண ம் தங்ைக ம் 
        ெபண்: அண்ணாேவ அண்ணாடத்தான் 
        ெப மாேள 
        ப யளக்கும் அண்ணாடா 
        நாயகேன 
        அாிசி நல்லா அண்ைடத்தான் 
        அஞ்சி ெபாதி 
        அர்த்த டன் அண்ைடத்தான் 
        ெகாண்  வந்ேதன் 
        காணப் ேபார 
 
        ெபண் : கத்திாிக்கா அண்ணாடா 
        கால் க்கு 
        கணக்குடேன அண்ணாடா 
        ெகாண்  வந்ேதன் 
        உப்  நல்லா அண்ணாடா 
        ஒ  ெபாதி 
        உண டேன அண்ணாடா 
        ெகாண்  வந்ேதன் 
        பட் ப் பாயி அண்ணாடா 
        எ த் க்கிட்  
        பாியங்க ம் அண்ணாடா 
        கட்ட வந்ேதன் 
        த் ப் பாயி அண்ணாடா 
        க்கிக்கிட்  
        கூர்த்தங்க ம் அண்ணாடா 
        பார்க்க வந்ேதன். 
 
        ஆண் : இத்தைன ம் தங்ைகயேர 
        ெகாண்  வந்தா 
        என்ன பலன் தங்ைகேய நீ 
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        காணப் ேபார 
 
        ெபண் : ஆலமரம் அண்ணாடா நான் 
        சாட்சி வச்சி 
        அ  ெகாண்  
        அண்ணாடா ேபாேரனடா 
 
        ளியா மரம் அண்ணாடா நான் 
        சாட்சி வச்சி 
        ெபாங்கிக் ெகாண்  
        அண்ணா ேபாேரனடா 
        ஆத் ேல தான் அண்ணாடா 
        தைல கி 
        அள்ளி நல்லா அண்ணாடா 
        ெசா கி கிட்  
        குளத் ேல தான் அண்ணாடா 
        தைல கி 
        கூட்  நல்லா அண்ணாடா 
        எறிஞ்ேசனடா 
        கூ வாளா அண்ணாடா 
        உன் மக ம் 
        ெகாண்  ெசல்ல 
        அண்ணாடா ஆகுேமாடா 
        சித்ெத ம்பா என் மகன் 
        ேவசம் மாறி 
        சிைற எ க்க அண்ணாடா 
        வ வானடா 
        ஆட்ைட ம் அண்ணாடா 
        உன் பட் ேம 
        நாச மத்  அண்ணாடா 
        ேபாகாதா 
        பாம்பாக அண்ணாடா 
        என்மக ம்-உன் மகள் 
        பஞ்சைணக்கு அண்ணாடா 
        வ வானடா 
 
    வட்டார வழக்கு: நாசமத்  - நாசமாய். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம் : ேசலம் மாவட்டம் 
    ------------ 
 



 59

    ேகா  நாட்கள் ெசல் ம் ! 
 
    தாய் ட் ற்கு அவள் வந்தி ந்தாள். ஒ  நாள் ெசன்ற . இரண்  நாட்கள் 
ெசன்றன ; வாரம் ெசன்ற ம் மாத ம் வந்த . மாகேளா குந்த ட் ற்கு ( ஷன் 

ட் க்கு) ேபாவதாகக்காேணாம். வி ப்பமில்லாமல் மகள் ட் ல் இ ந்தா ம் 
ெபற்றவர்க க்கு மகைளப் ேபாெவன்  ெசால்ல மனம் வ மா? ெபா த் ப் 
பார்த்தார்கள். எத்தைன நாள்தான் ெபா ப்பார்கள்? 
 
    அவ க்குப் பண்ைண, பாய்ச்சல் உண்டல்லவா? கு ம்பம் உண்டல்லவா? 
இைதெயல்லாம் கவனிப்ப  யார்? ஷ க்குச் சைமத் ப் ேபா வ  யார்? 
இைதெயல்லாம் அவர்கள் ேயாசிக்கிறார்கள். 'அறியாப்பிள்ைள ெதாியா விட்டா ம் 
நாம் ெசால் த்தாேன தி த்த ேவண் ம்' என்  மகைள அ கினார். தந்ைத “அம்மா 
நீ ம் வந்  மாதத்திற்கு ேமல் ஆகிறேத, ெபாைழப்  என்ன ஆவ ? மாப்பிள்ைளக்கு 
ஒத்தாைசக்குத்தான் யாராவ  இ க்கிறார்களா? நம்ைமப் ேபால்தாேன அவ ம் ; 
ஒண்  ம சன், ” என்  ஏேதேதா ெசால் ப் பார்க்கிறார். மகளிடத்தில் இ ந்  ஒ  
பதி ம் வரவில்ைல. ேம ம் வற் த் கிறார். மகள் இப்ெபா  ெவ க்ெகன்  
ெசால் வி கிறாள். என்னெவன் ? 
 
    “அப்பா ! அவன் ஒ  கு காரன் கூத்திக்கள்ளன் ; அேதா  சூதா ம் கூட. 
இப்ப ப்பட்டவைன நீங்கள் ன்  ெதாிந்தி ந் ம் கூட பணத்திற்கு ஆைசப்பட்  
ேயாசியாமல் தி மணம் ெசய்  ைவத்  விட்டீர்கள். அந்தச் சிக்கைல ஒ  நாளில் 
அவிழ்த் விட மா?” என்  ேகட்கிறாள். இப்ப  ேநர யாகவா ெசால் கிறாள்? 
இல்ைல இப்ப ச் ெசான்னால் அதில் நயேம ? பண்ேப ? பின் எப்ப ச் 
ெசால்கிறாள்? ேக ங்கள் அவள் வாயாேலேய ! 
    (குறிப் : கு. சின்னப்ப பாரதி) 
 
        ப த்தி இளம்  
        பட்டணத்  தாழம்  
        பாத்  யாேம 
        ப  ச்சு ேபாட்டீங்க 
        ப ச்சு சிக்ெக க்க 
        பாதி நாள் ெசல் ைமயா 
        ெகா ஞ்சி இளம்  
        ெகா   தாழம்  
        ேகாதி யாேம 
        ெகா  ச்சுப் ேபாட்டீங்க 
        ெகா  ச்சு சிக்ெக க்க 
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        ேகா  நாள் ெசல் ைமயா 
 
    உதவியவர் : C.ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம் 
    ----------- 
 
    ரத்  மாப்பிள்ைள 
 
    ெவகு ரத் க்கு அப்பால் பார்க்கும் ஒ வ க்குத் தங்கள் ெபண்ைணக் கட்  
ைவத்தார்கள். அவன் இரண் , ன்  வ டங்க க்கு ஒ ைறதான் ஊ க்கு 
வ வான். மணம் ந்  ேபானவன் சில வ ஷங்கள் ஊ க்கு வரேவயில்ைல. ெபாிய 
நகரங்களில் ேவைலப் பார்ப்பவர்கள் குைறந்த வாடைகக்கு  கிைடக்காததா ம், 
மைனவிைய அைழத் ச் ெசல்ல வசதியில்லாததா ம், அைழத் ச் ெசல்லவில்ைல. 
அவனைடய மைனவி ெபற்ேறார்களிடம் தன் ைடய கவைலையத் ெதாிவிப்பதாக 
அைமந் ள்ள  இப்பாடல். 
 
        மைனவி : கால யில் ெபான் ெபாைதச்சா 
        கவைலயத்  இ ப்பான்  
        காசுக்ேக ைமவாங்கி 
        காதத் க்ேக ெபான் ெபாதச்சு 
        கவைலேயத் ேத  வச்சீர் 
        கவைலேய நீஞ்சுவனா 
        நீங்கி க்கும் 
        கழனி வந்  ேச வனா? 
        ேதாள யா ெபான் ெபாதச்சு 
        க்க மில்லா தி ப்பான்  
        ட் க்ேக ைமவாங்கி 
        ரத் க்ேக ெபான் ெபாதச்சு 
        யரத்ேத நீஞ்சுவனா 
        நீங்கி க்கும் 
        சீைம வந்  ேச வானா? 
 
    வட்டார வழக்கு: கவைலயத் -கவைலயற்  ; ெபான் ெபாைதச்சு-ெபான் ட் . 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம் 
    ------------- 
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    தவி  விற்க ேநர்ந்த ேவ 
 
    ஒ  ெபாிய வியாபாாியின் கு ம்பத்தில் ஒ  ெபண் வாழ்க்ைகப்பட்டாள். 
ெவள்ளி ம் தங்க ம் வியாபாரம் ெசய் ம் கு ம்பத்தில்தான் அவள் ம மகளானாள். 
ஆனால் வியாபாரம் ெநா த் ப் ேபாய்விட்ட . விறகு விற் ம், தவி  விற் ம் 
பிைழக்க ேநர்ந்த . இந்த மா தைல அவள் வ த்தத்ேதா  ெசால் ப் பா கிறாள். 
 
        ெவள்ளி ஒ  நிறதான் 
        ெவங்கல ம் கால் நிறதான் 
        நான் குந்த காசியிேல 
        ெவள்ளி வித்த ைகயாேல 
        ெவற  விக்க ேநர்ந்த ேவ 
        தங்கம் ஒ  நிறதான் 
        தாமர ம் கால் நிறதான் 
        நான் குந்த காசியிேல 
        தங்கம் வித்த ைகயாேல 
        தவி  விக்க ேநர்ந்த ேவ 
 
    வட்டார வழக்கு: நிற-நிைற ; ெவற -விறகு : வித்த-விற்ற ; விக்க-விற்க. 
 
    குறிப்  :தன  ெபா ளாதார நிைலக்குைலைவ “தங்கம் வித்த ைகயாேல தவி  
விற்க ேநர்ந்த ேவ” என்  குறிப்பி கிறாள். 
 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி இடம் : 
ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம் 
    ----------- 
 
    சின்னப்பட யைலேய 
 
    ம மகள் ப த்தி ஆட்  ெகாட்ைடையப் பிாிக்க மைணயி ட்கா கிறாள். இந்த 
ேவைல ெசய்தால், அவள் ைகயில் ெகாஞ்சம் காசு ேச ம். இைதக் கண்ட 
மாமியா க்குப் ெபா க்கவில்ைல. “ ட்  ேவைல ெசய்யாமல் ண் ேவைல 
ெசய்கிறாேய ” என்  திட் கிறாள், ம மகள் தன் ைடய வ த்தத்ைத 
மன க்குள்ேளேய ெசால் க் ெகாள் கிறாள். 
 
        நாடன் ப த்திக் ெகாட்ைட 



 62

        நானாட்ட ய ேய 
        நாேதாி ண்டகிட்ட 
        சின்னப்பட ய ேய 
        உக்கம் ப த்திக் ெகாட்ட 
        நானாட்ட ய ேய 
        ஊேதாி ண்டகிட்ட 
        சின்னப்பட ய ேய 
 
    உதவியவர் : ெப மாயி; ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம் 
    ----------- 
 
    மைலக் குரங்கு 
 
    இந் க் கு ம்பத்தில் மாமியார் ம மகள் சன்ைட இல்லாத கு ம்பேம அ ர்வம். 
கணவன் ஆதரவாக இ ந்தால் கூட மகனிடத்தில் தன் ைடய ெசல்வாக்குக் குைறந்  
வி ெமன்  மாமியார் ம மகேளா  சண்ைட ேபா கிறாள். இப்பாட ல் வ ம் 
ம மக க்குச் ெசல்வத் க்குக் குைறவில்ைல. அவ ைடய கணவ க்கு நல்ல 
ெசழிப்பான மி இ க்கிற . அவ ைடய கணவ ம் நல்ல த்திசா . ஆனால் 
மாமியார் ெதாந்தர தான் தாங்க யவில்ைல. மாமியார் மீ  அவ ைடய ேகாபம் 
ெவளியாகிற . 
 
        மி ந்தான் நல்ல மி 
        எனக்கு வாய்த்த 
        ண்ணிய ம் த்திசா  
        ண்ணியைரப் ெபத்ெத த்த 
        ெப ங்குரங்ேக ெதாந்தர  
        மண் ந்தான் நல்ல மண்  
        எனக்கு வந்த 
        மன்னவ ம் த்திசா  
        மன்னவைரப் ெபத்ெத த்த 
        மைலக்குரங்ேக ெதாந்தர  
 
    வட்டார வழக்கு: ெப ங்குரங்கு-மைலக்குரங்கு ; ண்ணிய ம்-கணவ ம். 
    உதவியவர் : தங்கம்மாள் ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம் 
    ----------- 
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    ெகா ைம எப்ெபா  ஆ ம்? 
 
    இளம் விதைவ, ைணயின்றி, யாில் ஆழ்ந்தி க்கிறாள். ெசாத் க்கு வாாிசாக 
மகன் பிறக்கு ன் அவள் கணவன் இறந்  ேபானான். பிறந்த ட் ம் குந்த 

ட் ம் அவள் அமங்க . ப வ இன்பம் அவ க்கு ேநர்வழியில் கிைடக்கா  ; 
கு க்கு வழிகளில் ெசல்ல விடாமல் அவள  ேநர்ைம தைட ேபா கிற . 
இந்நிைலயில் “ மரமாகவாவ , வாகவ  பிறந்தி ந்தால் மனிதர்கள் 
ேபாற் வார்கேள “ என்  ஏங்குகிறாள் அவள். அவ ைடய ெகா ைம எப்ெபா  
ஆ ம். விதைவ மணத்ைத பாரதி ம் மற்ற சீ்ர்தி த்தம் வி ம்பிய தைலவர்க ம் 
ஆதாித்தி ந்த ேபாதி ம் ச க பழக்கவழக்கங்க ம் பழைமப்பித் ம் அதைன 
இன் ம் ம த்ேத வ கின்றன. 
 
        மாளிைகயில் த்த  
        மரத்திேல த்தி ந்தா 
        மா டர் அத்தைனேபர் 
        மரமின்  ெவட் வாங்க 
        மட ம் கட் வாங்க-இப்ேபா 
        மா டர் யா ம் 
        மரமின்  ெவட்டவில்ைல 
        மட ம் கட்டவில்ைல 
        கும்பியிேல த்த நா  
        ெகாம்பிேல த்தி ந்தா 
        கூட்டத்தார் எல்ேலா ம் 
        ெகாம் ன்  ெவட் வாங்க 
        ேகாயி ம் கட் வாங்க-இப்ேபா 
        கூட்டத்தார் எல்ேலா ம் 
        ெகாம் ன்  ெவட்டல்ைல 
        ேகாயி ம் கட்டல்ைல 
        என் ைடய ெவங்ெகா ைம 
        எப்பத்தான் ஆறப்ேபாகும். 
 
    வட்டார வழக்கு : கும்பி-வயி . 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர் : கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம் 
    --------- 
 
    இ  தாரங்கள் 
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    ன்னேம'சக்களத்தி' என் ம் தைலப்பில் வ ம் பாடல்க க்கு எ திய 
ன் ைரயில் இ தார மணத்தால் தல் மைனவி, தன்ைன கணவன் மறந்ததற்கு 

இைளயாள் இட்ட ம ந்ேத காரணம் என்கிறாள். பின்னால் அந்த நம்பிக்ைகைய 
வி த்  அவைனேய ெபா ப்பாக்கித் திட் கிறாள். இவள் க ற்றி க்கும் ெபா ேத 
கணவன் இைளயதாரத்ைத மணந்தான். குழந்ைத இல்ைலெயன்ப  காரணமல்ல. 
ேவ காரணம் எ ம் குறிப்பிடவில்ைல. ஆயி ம் தனக்கு ஏற்பட்ட பாதகத்ைத 
நிைனத்  அவள் அவைனச் சபிக்கிறாள். 
 
        வ வா  ேபாவா  
        வாச ேல நிற்பா  
        சிாிச்சா ம் ேபசுவா  
        சி க்கி வச்ச ைகம ந்  
        ஊ க்கில்ல ேபாறா  
        இ க்கவில்ைல ேபாறா  
        ம கம் கண்ட டன் 
        மறக்க வில்ைல ேபாறா  
        மறந்தா மறப்பதில்ைல 
        ம ந்  தின்னால் ஆ வதில்ைல 
        ெசத்தால் மறப்பதில்ைல 
        ெசவேலாகம் ேச மட் ம். 
        பாவநாசம் பார்க்கெவன்  
        பாவைனயா அைழச்சுப் ேபாயி 
        பத் மாசம் சுமசுமக்க 
        பாிசு தந்த ேநசைமய்யா 
        என்ைன விட் ட்  
        இைளய தாரம் கட் னேய 
        ேபாறவழியிேல-உன்னப் 
         நாகம் தீண்டாேதா? 
        -------------  
 
    ஏன் பஞ்சம் வந்த ? 
 
    கணவன் தி ச்ெசந் ர் ேபாய்த் தி ம் கிறான்.அவைனக் ேக  ெசய்வதற்காக 
மைனவி ' தி ச்ெசந் ாில் ேவசியர் பலர் இ ப்பதாக ம், இைளஞர் பலர் சுவாமி 
கும்மிடப் ேபாகிற சாக்கில் அவர்கேளா  உற  ெகாண் ப்பதாகக் 
ேகள்விப்பட்டதாக ம்' ெசால் கிறாள். “இப்ப  இல்லறம் ேபண ேவண் யவர்கள் 
அறம் தவ வதால்தான் மைழ ெபய்யாமல் பஞ்சம் வ கிற  என்  உலகம் 
ெசால் கிற “ என் ம் ெசால் கிறாள். கணவன் ேகப்ைபத்தாள் அ த் க் 
ெகாண் க்கிறான். இச் ெசால் காதில் வி ந்த ம் அவன் மைனவிையப் 
பார்க்கிறான். அாிவாள் ைகைய அ த்  விட்ட . தன் மைனவி கற் ைடயவள் 
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அல்லவா? “நீ இப்ப ச் ெசான்னால் மைழ ேபாய் விடப்ேபாகிற . நீ ம் நா ம் 
பட் னி கிடக்க ேவண் ய தான். பத்திரகாளிதான் பஞ்சம் வராமல் காப்பாற்ற 
ேவண் ம்,“ என்கிறான் கணவன். 
 
        மைனவி: தி ச்ெசந் ர் ஊாிேல 
        ேதர் நல்ல அலங்காரம் 
        ேதவ யாள் ெகாண்ைடயிேல 
         நல்ல அலங்காரம் 
        காைலயிேல கம்பி ேவட்  
        மத்தியானம் மல்  ேவட்  
        சாயந்திரம் சாிைக ேவட்  
        சந்திெயல்லாம் ைவப்பாட்  
        மானத் ச் சூழ்ச்சியேர 
        மைழக்கு இரங்கும் ண்ணியேர 
        ைவப்பாட்  ைவக்கப்ேபாயி 
        வந் ைதயா பஞ்சம் நாட் ல் 
 
        கணவன்: கிழக்ேக மைழ ெபாழிய 
        ேகப்ைபத் தாள் நான் அ க்க 
        பாவி என்ன ெசான்னாேளா? 
        பட் ைதயா பன்ன வாள் 
        இந்த மைழைய நம்பி 
        எ த்  வச்ேசன் கம்  விைத 
        வந்த மைழ ஓ ட் ேத 
        வடபத்திர காளிதாேய! 
 
    ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ  
    இடம் : த் க்கு  வட்டாரம். 
    ----------- 

8. ச கம் 
 

    மறவர் பைட 
 
    தமிழ் நாட் ல் விஜயநகர மன்னர்களின் பிரதிநிதிகள் 16-ம் ற்றாண் ன் 

ற்பகுதியில், ம ைரையத் தைலநகராகக் ெகாண்  ஆட்சி ாியத் ெதாடங்கினர். 
அதற்கு ன் தமிழ் நாட்ைட ஆண்ட பாண் யர்களின் சந்ததியினர் ெதன் பாண்  
நாட் ன் பல பகுதிகளில் சிற்றரசர்களாக இ ந்தனர். அவர்கள் விஜய நகராட்சிக்கு 
உட்படாமல் பன் ைற ம ைர நாயக்கர்கைள எதிர்த் ப் ேபார் ாிந்தனர். 
மறவர்க க்கு ராமநாத ரம் ேச பதிகள் தைலைம தாங்கினர். ம ைரயில் தன் தல் 
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நாயக்கர் ஆட்சிைய நி விய விஸ்வநாத நாயக்கைன ம் அவன  தளவாயான 
அாியநாத த ைய ம் ெதன்பாண்  நாட் ல் பஞ்ச பாண் யர்கள் எதிர்த் ப் 
ேபாாிட்டனர்.இக்கைதைய ஐவர் ராஜாக்கள் கைத என்  நாட் க் கைதப் பாடல்* 
விவரமாக கூ கிற , மறவர்க ைடய எதிர்ப்  தி மைல நாயக்கன் காலம் வைர 
ஓயவில்ைல. அக்காலத்தில் ேச பதியின் பைடத் தைலவனாக இ ந்த 
சைடக்கத்ேதவன் என்பவைன அடக்குவதற்காக விஜயநகரத்  தைலைமத் 
தளவாயான ராமப்பய்யன் ம ைர வந்  ேசர்ந்தான். இவர்கள் நடத்திய ெப ம் ேபார் 
இராமப்பய்யன் அம்மாைன என்ற நாட் ப்பாட ல் விாிவாக 
வர்ணிக்கப்பட் ள்ள .இத்தைகய ேபார் ஒன்றில் மறவர் பைடயின் வரைவ வர்ணித்  
பா ய பாடல் இ . 
 
        வ குைதயா மறவர்பைட 
        வானவில் ேசைன தளம் 
        மறவேரா  எதிராளி 
        மாண்டவர் ேகா லட்சம். 
 
    ேசகாித்தவர்: M.P.M.ராஜேவ  
    இடம் : த் க்கு  வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------ 
    *இப்பாடல் ம ைரப் பல்கைலக் கழகத்தினால் ெவளியிடப்பட் ள்ள . அதன் 
பதிப்பாசிாியர் நா.வானமாமைல. 
    -------------- 
 
    ரயில் வண்  
 
    ரயில் வண் ைய ைகவண்  என்  கூ வ  தனித் தமிழார்வத்தில் ஏற்பட்ட திய 
கண் பி ப்பல்ல. அைதக் கண்ட உடேனேய ஜனங்கள் ைகவண்  என்ேற கூறினர் 
என்பைதப் பாட ல் காணலாம். 
 
        ஒராம் சந்தன மரம் 
        கட்ைட ெவட்  
        ஒ  வா ெவள்ளி 
        ெசாப்பி ட்  
        காதத் ேல வண்  கா பார் 
        ைகதாத்தி மரமல்லாம் சா பார் 
        சுத்திச் சுளஞ்சி வ ம் ெபாைகவண்  
        சூரமங்கலம் ஸ்ேடஷன்ேல நிக்கும் வண்  
        அைலஞ்சி ெகாைலஞ்சி வ ம் ெபாைகவண்  
        அல்லா ஸ்ேடஷ ல நிக்கும் வண்  
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    வட்டார வழக்கு: ெசாப் -மரத்தால் ெசய்த ள்ள சி  பாத்திரம் ; அல்லா-
எல்லா ; ெகாைலஞ்சி-குைலஞ்சு  ; சுளஞ்சி-சுழன் . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------------- 
 
    எதிர்ப்பாட்  
 
    கிராமங்களில் மாட் க்காரச் சி வர்கள் ேநரத்ைதப் ேபாக்க ஒ வ க்கு ஒ வர் 
ேபாட்  ேபாட் க் ெகாண்  பா வார்கள். அதில் வைச ம், ேக ம் கலந்  
இ க்கும். தமிழ்நாட் ன் எல்லா பகுதிகளி ம் பாடப்ப கின்றன. 
 
        ஒ வன்: வ த்த கடைல தின்னி 
        வைக வைகயாத் தவி  தின்னி 
        ெசாறியாந் தவைள தின்னி 
        ெசால்  வாடா ெதம்மாங்ைக 
        அ த்தவன்: எதிர்ப் பாட்  பாடாதடா 
        எனக்கு ெவட்கம் ஆகுதடா 
        சுரக்கு க்ைக வாங்கித்தாேரன் 
        ெசால்லாேத ஓ ப்ேபாடா 
        ஒ வன்: சுண்ெட  லாலா 
        சு காட்  மண்ெட ம்ேப 
        அண்டத்  மயிர் எ ம்ேப 
        அடக்கடா ெதம்மாங்ைக 
 
    ேசகாித்தவர் : வாழப்பா  சந்திரன் 
    இடம் : ஆத் ர், ேசலம் மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    நம் ஊர் 
 
    ஊர்ப் ெப ைம யாைர விட்ட ? அவன் பிறந்  வளர்ந் , காத ன்பம் கர்ந் , 
அதன் மண்ணில் வியர்ைவ சிந்த உைழத் ப் பயன் ெபற்ற ஊைர விட, எந்த கழ் 
ெபற்ற ஊைர ம் அவன் மதிக்க யா . தி ெநல்ேவ , 
ம ைரயி ள்ளவர்கெளல்லாம் அவன  ஊரழைகக் கண்  அங்கு தங்கிப் 
ேபாகிறார்களாம! அவ் ர் பண்ைணயார் க த்தசாமி ஊ க்ேக அழகாக 
விளங்குகிறாராம். 
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        ம ைர தி ெநல்ேவ  
        மத்தி வத்  ேகாயில் பட்  
        தப்பி வந்த சனங்கெளல்லாம் 
        தாமதிக்கும் நம்ம ஊ  
        உயர்ந்த மரம் ெதாி ம் 
        உன்னதமா ஊர் ெதாி ம் 
        படர்ந்த மரம் ெதாி ம் 
        பாச ள்ள சாமி ஊ  
        மாப்ெப த்த ம ைரக் கைட 
        மணல் ெப த்த த் க்கு  
        ப் ெப த்த ேமல் மாந்ைத 
        ேபாக மனம் கூ தில்ைல 
        நந்த வனமழகு 
        நாமி க்கும் ஊரழகு 
        கஞ்சாச் ெச யழகு 
        க த்தச் சாமி நமக்கழகு 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S.ேபாத்ைதயா 
    இடம் : ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ஊர்களில் ேபாட்  
 
    சூரங்கு ம், தங்கம்மாள் ர ம் அ க ேக உள்ள ஊர்கள். தங்கம்மாள் ரத்தார் 
தன் ஊர் ெப ைமைய சூரங்கு யாாிடம் ெசால் கிறார்கள். அவர்கள் உடேன 
ேவ க்ைகயாக தங்கம்மாள் ரத்ைத தாழ்த்தி தம் ஊைர உயர்த்திப் பா கின்றனர். 
 
        தங்கம்மாள் ரத்தார்-- 
        ஊறி ஊறித் தண்ணி ெய க்கும் 
        ஊத்தப் பய சூரங்கு  
        பா ப் பா த் தண்ணி ெய க்கும் 
        பாண் ய ராசா தங்கம்மாள் ரம். 
 
        சூரன்கு யார்-- 
        தட்டாம் பயிறவிக்கும் 
        தட் க் ெகட்ட தங்கம்மாள் ரம் 
        ெமாச்ைசப் பயிறவிக்கும் 
        தலாளி சூரங்கு . 
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    குறிப் : ெமாச்ைசப் பயிர், இழ க்கு அவிப்பார்கள். 
    ேசகாித்தவர் : S.S.ேபாத்ைதயா 
    இடம் : ெநல்ைல மாவட்டம். 
 
    கீழ் வ ம் பாடல்கள் பாதியாகப்பட்டன. அவற்றின்  அ மானித்  
எ தப்பட்ட . 
 
        ட் யிேல ேசா  ெபாங்கி 
         ைவக்கும் சூரங்கு  
        தவைலயிேல ேசா  ெபாங்கி 
        தானமி ம் தங்கம்மாள் ரம் 
        குத் க் கல்  ேம ந்  
        குசும்பி க்கும் சூரங்கு  
        ைவரக் கல்  ேம ந்  
        வழக்கு தீர்க்கும் தங்கம்மாள் ரம் 
    ------------- 
 
    ைம 
 
    ேகாவில்பட்  அ கில் ஜமீன் கிராமம் ஒன்றில் வாழ்ந்த விவசாயி தம  காலத்தில் 
நடந்த ைமகைள எண்ணிப் பார்க்கிறார். தாம் சி வனாக இ ந்த காலத்தி ந்த 
ேபாக்குவரத்  ைறைய ம், இன்  தியவராக இ க்கும் காலத்தில் ஏற்பட் ள்ள 
மா தல்கைள ம் நிைனத் ப் பார்க்கிறார். ரயி ல்லாத காலம் அவர  இளைமப் 
பிராயம். இன்  ரயி ம், தந்தி ம் ேபாகாத இடமில்ைல. ெபாிய ஜமீன்தார் குதிைர 
சவாாி ெசய்வார். இன்  வா ம் சின்ன ஜமீன்தார் காாில் ேபாகிறார். இந்த 
மா தல்கள் நல்லைவயா, தீயைவயா என் ணர அவரால் யவில்ைல. அைவ 
அதிசயங்களாக மட் ம் அவ க்குத் ேதான் கின்றன. பாலம் கட் ய  மட் ம் 
நன்ைமயாகப்ப கிற . 
 
        வண்  வ குத  
        வ கப்பட்  ந்த ேல 
        தந்தி வந்  ேபசுத  
        தட்டாம் பாைற ேடஷ ல 
        ெபாிய ைர காலத்திேல 
        ேபய்க் குதிைர சவாாி 
        சின்னத் ைர காலத்திேல 
        சிம்மம் ேபால ேமாட்டார் 
        ேகாச்சு ேமேல ேகாச்சு வர 
        ெகா ம் க் ேகாச்சு ேமேலவர 
        நீல வர்ணக் ேகாச்சியிேல 
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        நிச்சயமா நான் வாேரன் 
        ஆத் ல தண்ணிவர 
        ஆ ம் ெபண் ம் அவதிப்பட 
        த் க்கு  ெவள்ைளக்காரன் 
        ணிஞ்சிட்டாேன பாலங் கட்ட 
        ேகாணக் ேகாண ரயில் வண்  
        குமாிப் ள்ேள ேபாகும் வண்  
        தி க்குப் ேபாட்  ேபாகுைதயா 
        தி மங்கலம் ேடஷ க்கு 
 
    குறிப் : ேடஷன், ரயில், ேகாச்சு ஆங்கிலச் ெசாற்கள், பாமர வழக்காகி விட்ட . 
இைவ யா க்கும் விளங்கக் கூ ய ைறயில் தமிழில் உ மாறி வழங்குவதால் இைவ 
தமிழ் ெசாற்களாகி விட்டன. 
    ேசகாித்தவர் : S.S.ேபாத்ைதயா 
    இடம் : த் க்கு , ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------------- 
 
    எங்கள் ராஜா 
 
    மன்னர்கள், மக்கள் வாழ்க்ைகக்குப் பயன்ப ம் காாியங்கைளச் ெசய்யாவிட்டால், 
மக்கள் நிைனவில் அவர்கள் நிைலப்பதில்ைல. ேகாவில்பட்  தா க்காவில் தண்ணீர் 
ெகா த்தவன் த மன். அவ்வள  தண்ணீ்ர் பஞ்சம், ராஜா ஊர் ஊராய்க் கிண  
ெவட்  கு  தண்ணீர் வசதி ெசய்தார். எனேவ அவர் இறந்தைத எண்ணி மக்கள் பா ம் 
பாட ல் அவ ைடய ஞாபகம் நிைலத்  விட்ட . 
 
        ராத்திாி வண்  காத்  
        நிக்கு  தங்ைகயா 
        மீள விட்டான் ேடஷனிேல 
        நான் வந்ைதயா 
        ஊ க்குேமல் கிழக்ேக 
        ஒவ்ெவா  தண்ணீர் பந்தல் 
        தண்ணிப் பந்தல் வச்ச ராஜா 
        தவறிப் ேபானாேர 
        எங்கும் கழ் ெபற்ற ராசா 
        தாம் லவாசம் 
        த ம ட ேதாஷம் 
        பிச்சப்  வாசம் 
        பிள்ைள யில்லாத் ேதாஷம் 
        ஆட க மாட க 
        அஞ்சு லட்சம் ஜனம் அ க 
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        பட்டத்  யாைன வந்  
        பந்த ேல நின்ற க 
        யா  வந்  அைழத்தா ம் 
        அைசயாத எங்க ராஜா 
        எமன் வந்  அைழத்த டன் 
        ஏறிவிட்டார் ந்ேத  
 
    ேசகாித்தவர் : M.P.M.ராஜேவ  
    இடம் : மீளவிட்டான் பகுதி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    சிவகாசிக் கலகம் 
 
    ெசன்ற ற்றாண் ன் இ தியில் நாடார் சாதியினர் வியாபாரத்தில் ஈ பட்  
ெசல்வாக்குப் ெபற்றனர். அவர்க ைடய ெபா ளாதார நிைல உயர்ந்த . ஆனால் 
'ேமல் சாதியினர்' அவர்க க்கு ச க அந்தஸ்  அளிக்கவில்ைல. ஊாி ள்ள 
விசாலாட்சி ேகாவி ல் அவர்கள் ைழய உாிைமயில்ைல. ஊாில் 
ெப ம்பான்ைமயினராக ம், ெசல்வச் சிறப் ைடயராக ம் இ ந்த அவர்கள், 
ேகாவி ல் ைழ ம் உாிைம ேகாாினர். 
 
    இதைன ம த்த உயர் சாதியினர் சிவகாசிக்கு அ கி ந்த ஊர்களில் வாழ்ந்த 
மறவர் சாதியினைரத் ண்  விட் , அவர்க க்கு ஆ தங்கள் அளித்  கலகத்ைதத் 

ண் னர். 
 
    இக்காலத்தில் ேமல் சாதிையச் ேசர்ந்த ேபாலீசு உத்திேயாகஸ்தர்க ம், 
சாதிெவறிையத் ண் விட் , ேமல் சாதிக்காரர்கேளா  ேசர்ந்  ெகாண்டனர். 
 
    கலகம் நடந்தேபா  பைடெய த் வந்த மறவர்களில் பலர் இறந்தனர். பின்னர் 
வழக்கு நடந்தேபா  சிலர் இறந்தனர். கலகம் நடந்தேபா  ேவைல பார்த்  வந்த 
அதிகாாிகள் மாற்றப்பட்டனர். பின்னி ந்  ண் ய ேமல் சாதிப் பணக்காரர்கள் 
வழக்கி ந்  தப்பிக்ெகாண் , கூ க்கு மார த்தவர்கைள நட்டாற்றில் விட்  
விட்டனர். இக்கலகம் நடந்த  1892-ல். 
 
    இத்ெதாகுப்பில் கிைடத் ள்ள பாடல்களில் ஒன்  கலகத்தில் க்கிய பங்கு 
ெகாண்ட ெவள்ைளத் ைரையப் பற்றிப் கழ்ந்  கூ கிற . மற் ம் ஒன்  
அவர்களில் அய்யாத் ைர, ராமச்சந்திரன் ஆகிேயார் அநியாயமாக இறந்  விட்டைதக் 
குறித்  வ ந் கிற . இக்கலகம் நடந்த  பற்றிேய அப்பாடல் பா யவர் 
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வ ந் கிறார். ேமாச க்கும், சதிக்கும் உள்ளான மறவர்கள், சிந்தித் ப் பாராமல் 
ப்பாக்கிக்கு இைரயானார்கேள என்  பாடகர் வ த்தம் ெதாிவிக்கிறார். ேம ம் 

இரண்  பாடல்கள் கலகம் பற்றி ேமல் விபரம் த கின்றன. 
 
    சிவகாசிக் கலகம்-1 
 
        அண்ணன் தம்பி நா  ேபராம் 
        அழகான ராமச்சந்திரன் 
        ஆைனகுத் ம் ெவள்ைளத் ேதவர் 
        அ ச்சாராம் பட்டாளத்த 
        ைனகுத்  ெபான் ச்சாமி 
        யக் குத் ம் ராமச்சந்திரன் 
        கலங்கிடா பைட திரட் க் 
        ெகால் தாேர சிவகாசிய 
        கட்டக் கட்ட ெவ ெய த்  
        க  ம ந்  உள்ளடச்சு 
        சுட்டாேர சிவகாசிய 
        ெசந் ளாய்ப் ேபாகும்ப  
        நல்ல மறத்தி ெபற்ற 
        ந வப் பட்  ெவள்ைளயத் ேதவர் 
        சுட்டாராம் சிவகாசிய 
        ெசந் ளாய்ப் ேபாகும்ப  
        க ந் ளா ஆக்குச் சய்ய 
        ெவள்ைளயத் ேதவர் பட்டாக்கத்தி 
        ஆ கம் உள்ள த்தி 
        சாலாட்சி அம்மன் ெவற்றி 
 
    வட்டார வழக்கு: குத் ம்-ெகால் ம்; கட்ட-கட்ைட; சிவகாசிய-சிவகாசிைய; ஆக்குச் 
சய்ய-ஆக்கி விட்ட  ஐயா; சாலாட்சி-விசாலாட்சி. 
    குறிப் : ஆ கம் என்பவர் இப்பாடைல எ தியவராகலாம். 
    ------------- 
 
    சிவகாசிக் கலகம்-2 
 
    அய்யாத் ைர ேதவர் 
 
        சித்திைர மாத்ைதயிேல 
        சிறந்த ெசவ்வாய்க் கிழைமயிேல 
        ஒன்பதாம் ேததியிேல-அய்யாத் ைர 
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        உசு  ெகா க்கப் ேபானாேர 
        நா  ம் ஏ -இந்த 
        இ ளாண் த் ேதவைரக் ேக  
        சாப்பிட் க்ைக க வி 
        சகுனம் பார்த்  ெவ ெய த்  
        ேபாரானாம் அய்யாத் ைர 
        ெபான் சுரப் ேபாக்கழிக்க 
        நா  ம் ஏ -அந்த 
        நாச்சியெர ேக  
        ஏறினார் வில் வண்  
        இறங்குனார் ேவங்கப் ைட 
        சாராய ேபாைதயினால் 
        சாஞ்சு விட்டார் அய்யாத் ைர 
        கூடப் பிறந்தவனாம் 
        கு காரச் சங்கரனாம் 
        கு க்கத் தண்ணி ேகட்ட க்கு 
        குதித்  வி ந்  ஓ னானாம் 
        பணத்ைதச் ெசலவழிச்சு 
        பைடகளல்லாம் ன்ேன விட்  
        பின்னால் ேபாகச் ெசால்  
        பின்ன த்தான் க ணாலபாண்  
        பழிப்பாட்டம் குத்தைகயார் 
        பாண் ய மன்னன் அய்யாத் ைர 
        பங்கு வாங்கப் ேபாகப் ேபாயி 
        பழிவி ந்  மாண்டாரய்யா 
        ஜாதியில் மறக்குலமாம் 
        சாந்த குண அய்யாத் ைர 
        பண்டாரச் ெசட் யல்ல 
        பட்  ம ந்தாரய்யா 
        பழனியாண்  ேதவர் மகன் 
        பாண் ய மன்னன் அய்யாத் ைர 
        பங்கு வாங்கப் ேபாகப் ேபாயி 
        பழிவி ந்ேத மாண்டாரய்யா 
        ஆளிேல ம் நல்லா  
        அதிகப் ஞ் ெசகப்  
        தங்க  அய்யாத் ைர 
        தரகுக் கைட வாரெதப்ேபா? 
        ெநல்லளந்  ேசரக்கட்  
        ெந ம்ப ம்ப யாைனகட்  
        ெபான்னளக்க மாட்டாம 
        ேபாய் மாண்டார் அய்யாத் ைர 
        ேவட்  ெரண்  ெவள்ளேவட்  
         ெரண் ம் கார  
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        ஞ் ெசகப்  அய்யாத் ைர 
        ெபான் யிரப் ேபாக்கழிக்க 
        ெபாண்டாட் ையத் தவிக்க விட்  
        ள்ைளகள ம க விட்  
        ேபாய் வி ந்தான் நாய்ச்சியார் ேதாட்டம் 
        ெபா தி ள்ள அய்யாத் ைர 
 
    குறிப் : மறவர் கட்சிையச் ேசர்ந்தவர் பாடல். 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி. 
    ------- 
 
    இடம் ெபற் ள்ள 'சிவகாசிக் கலகம்-2', 'அய்யாத் ைர ேதவர்'என்ற பாடல் 
சிவகாசிக் கலகம் பற்றித் ேதான்றியதன் .'பழிப்பாட்டம்' (மைலப  ெபா ட்கைளச் 
ேசகாிக்கும் உாிைம) குத்தைக ெதாடர்பான பிரச்சைனயில் அய்யாத் ைர ேதவர் 
என்பவர் இறந்த நிகழ்ச்சிைய இப்பாடல் குறிக்கிற . 
    ------------- 
 
    சிவகாசிக் கலகம்- 3 
 
    ெவள்ைளயத் ேதவன் விசாலாட்சி ேகாயிைல அைடக்கச் ெசால் , ேகாயி ள் 

ைழய யன்ற இ  நாடார்கைளக் ெகான்றான். ஆனால் நாடார்க க்கு ஆதரவாகப் 
பாஞ்சாலங்குறிச்சியி ந்  வந்த இ  சக்கி யர்கள் தந்திரமாக ெவள்ைளயைனேய 
ெகான்  விட்டார்கள். இப்பாடல் கலகத்தின் ெகா ைமையக் கூ கிற . 
 
        நா  ேப  அண்ணன் தம்பி 
        ந வப்பட்  ெவள்ைள ஐயா 
        ெபாட்  ஒைடக்கு ன்ேன 
        ேபாட்டாேர ஏ  ேபைர 
        ர மறத்தி ெபற்ற 
        ர ள்ள ெவள்ைள ஐயா 
        சாலாச்சி சந்நிதிையத் 
        தானைடக்கச் ெசான்னாைரயா 
        ெமாட்ைடயநாடார் மகன் 
        தக் குட்  ெசம் க் குட்  
        ெவள்ைளயத் ேதவாிடம் 
        ெவட் ப் பட்  சாகுறாேன! 
        பாஞ்சாலம் குறிச்சியில 
        பகட மக்க ெரண்  ேப  
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        அந்தரம் அ ச்சல்லேவா 
        தந்திரமா ெவட் னாேன! 
 
    குறிப் : நாடார், எதிர்க்கட்சி இரண்ைட ம் ேசராதவர்கள் எ தியபாடல். 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    சிவகாசிக் ெகாள்ைள-4 
 
        வந்த  பாாீர் சிவகாசிக் ெகாள்ைளயின் 
        வன்ைமையப் பாாீர் 
        தந்த  பாாீர் எ பத்ைதந்தாம் ஆண்  
        வள ம் ைவகாசி மீ 25-உ 
        இந்தச் சமாச்சாரம் நாடாக்கமார் ேகட்  
        எல்ேலா ம் ஒன்றாக மீட் ங்கி ேபசி 
        எ தினார் க தம்-கண்ட டன் ஏகினார் ாிதம் 
        வந்த  இங்கிலீஷ் ப்பாக்கிக் குண்  ம ந் கள் 
        ஈட்  ச தா  நீட் ம் வல்லா தம் 
        என்ெனன்ன விதமாய்-பந்ேதாபஸ்  உன்னிதமாய் 
        பயங்கரம் இல்லாமல் கூட்டங்கள் கூ  
        ெத க்கைள நாட்டமாய்  
        இல்லம் ேதா ம் தயார் ெசய்  இதமாகேவதான் 
        இன்ன விதமாக ேநாட்டீஸ் வந்தெதன்  
        எ தி ம் அர்ச்ெசண்டாய் 
        தந்தி ெகா த்தப  கெலக்ட ம் வந்தார் 
        ேபாலீஸ்கார ம் கட்டாயமாய் இ ந்தார் பின் ம் 
        எங்ெகங் கி ந் ேம நாடார்களில் சிலர் 
        ஏகிச் சிவகாசி நாடார்க் குதவியாய் 
        வந் மி ந்தார்-ெபா ள் சிலர் தந் மி ந்தார் 
        இன் ம் ஏராளமாகேவ சண்ைட ெசய்ய ணிந்  
        இ க்கும் நாடார்கள் ரகசியம் 
        எல்லாம் எண்ணியறிந்தார் 
        தந்திரங்கெளல்லா மறிந்தார் உடேன 
        உடேன இ க்கின்ற ேபர்க க்குத் 
        ைதாியம் ெசால் ேய 
        ஏகமாக ெவண்டர் பிள்ைள பட்டணம் ெசன்  
        நாட்டைனப் பி த்தார்- 
        ாிக்கா கள் ேநாட் டன் த்தார் 
        இங்கு ஏேலல சிங்கன் ெவள்ைளயத் ேதவ ம் 
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        இன் ம் சிலேபர்கள் சண்ைடக்கு 
        எத்தனம் ெசய்யத் ணிந்  
        தி ெநல்ேவ  ஜில்லா ைம மைலயாளம் 
        ேசர்ந்த ஆறாம் ளிக்ேகாட்ைடவாசல் தல் 
        நடந்தேத ெகாள்ைள சனங்க க்குத் 
        ெதாடர்ந்தேத சள்ைள 
        த் க்கு  மைலயாளம் தி ெநல்ேவ  
 
        சுரண்ைடேத நீர்க்குளம் சாத் ர் வட்டைக தல் 
        அகிலாண்ட ரம் ஒட்ட நத்தம் 
        அ ங்குளம் பிற ம்-பின் ம் 
        சிவனணஞ்ச ரம்-நயினா பட் க் கிழங்கு 
        ேசர்ந்த நாகலா ரம் கடைல வரதம் பட்  
        இத்தைன ஊ ம் ெதாியாமல் 
        இனம் ெசால்லா ஊ ம் 
        ஐேயா! எங்கும் ெகாள்ைளகள் ஐேயா 
        எந்தன் பிள்ைளகள் ஐேயா 
        என்  கூக்குரேலா  நின்  பரதவித்  
        ஐேயா என்பா ம் கட ைள ெநாந்தார் எல்ேலா ம் 
        அல்லாைவ ேவண்  சலாபம் ெசய்  
        ெநல்ைலயப்பர் கைட வழி 
        விசுவ நாதர் ேகாயில் சன்னதிக்கு வர 
        விைளந்தேத கூட்டம் 
        பயந்  விலகினார் ஓட்டம் 
        அப்ேபா  
        ரன் கு மகன் சக்கண ம் அந்த 
        ேவைளயிேல ரதம் ஏறி 
        ஒய்யாரமாய் ேவட்ைட எ ப்ப 
        த்  மகன் கூட்டம் குளப்ப 
        அந்ேநரம் ேவகமாக 
        பின் வந்  வழி கூ  
        வந்தார் எல்ேலா ம்-கட ைள 
        ெநாந்தார் எல்ேலா ம் 
 
    வட்டார வழக்கு: நாடாக்கமார்-நாடார்கள்; நாட்டன்-Norton என் ம் வழக்கறிஞர். 
    குறிப் : இ  இ  கட்சியாைர ம்-நாடார், ேமல் சாதியாைர ம் ேசராத 
ந நிைலயார் பாடல். 
    ------------ 
 
    சிவகாசிக் ெகாள்ைள-4 
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        சீர்வள ம் தி ெநல்ேவ  ஜில்லாைவ 
        ேசந்த சிவகாசி ெகாள்ைள தன்ைன 
        ேபர் வள ம் கும்மி பாட ஐங்கரண் 
        பிள்ைள மலர் பாதம் காப்ேபாேம. 
        ேதசம் கழ் காசியின் சிங்காரம் 
        ெசப்ப ேவ  ெமன்றால் ஒப்பைனயாய் 
        வாச ம், ஆதிேகச ம் ஆயிரம் 
        வாயினால் ெசால்ல யாேத 
        நீல மணி த்  மாடங்களாம் அண்ட 
        ேகாளம் அளாவிய கூடங்களாம் 
        ெசல்வம் மிகுந்தி ம் ெவள்ளாளர் நாயக்கர் 
        ெசட்  மறவர்க்கும் நாடார்க்கும் 
        பல் வைகயாய்ச் சிவன் ேகாயில் விஷயமாய் 
        பார வழக்கு நடந்த ேவ. 
        96-ம் வ டத்தில் கார்த்திைக 
        ேசாம வாரம் அந்த உற்சவத்தில் 
        திண்ணமாய் நாடார்க்கும் பிள்ைள மார்க்கும் ஒ  
        ெசய்தி நடந்தைதச் ெசால் கிேறன் : 
        ெவள்ளாளர் சாமிைய எ ந்த ளச் ெசய்  
        தி வலமாய் வ ைகயிேல 
        ெமள்ளேவ நாடார்கள் பத்திர காளிக்கு 
        ேமலான உற்சவம் ெசய்ய ெவன்  
        தாங்க ம் சாமி எ ந்த ளச் ெசய்  
        சந்தியிேல அவர் ந்திக் ெகாண்  
        பாங்காகச் சாமிையப் ேபாக விடாமல் 
        பலத்த கலகங்கள் ெசய்தனராம் 
        கல்ெலறிந்  சிலர் சில்லைர ெசய்கின்ற 
        காலத்தில் ஆ கம் பிள்ைள 
        ெமல்லேவ தந்திய க்கக் கைலக்ட ம் 
        ேம ம் ேபாலீஸ் காரர் தான் வரேவ 
        ெகட் க்காரர் சுத் ப் பட்  மறவர்க்கும் 
        கிள்ளாக்கு வட் ப் பிள்ைள அவர் 
        அட்  இல்லாமல் அைனவ ம் வந்  
        அழகாய்த் தி விழாத் தான் நடத்த 
        வந்த ேதவ மாைரக் ெகாள்ைள ெசய்தாெரன்  
        வல்ல நாடார்கள் பிரா  ெசய்தார் 
        தந்திரமாய் ேமஜிஸ்ரட்டார் பிராைத 
        தள்ளி விட்டார் ெவகு ல் யமாய் 
        நாராயண சாமி பிள்ைள ப்  ேமஸ்திாி 
        நியாய வழக்ைகத் தான் உைரத்தார் 
        ேதாரைணயான அதிகாரத்தால் கட்சி 
        ேதான்றா தி ந்த  சில காலம் 
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        வல்ல அதிகாாி ேபான பின் -ஜூைல 
 
        வள ம் 18-ல் 
        ெமள்ளேவ நாடார்கள் ேகாயி க் குள்ேளதான் 
        ேமவிட எண்ணம் ணிந்தாேர 
        ஆலயத் க்குள் கும் ேபா  ெவண்டர் 
        ஆ கம் பிள்ைள மற்றவ ம் 
        ஆலயம் ேத  ஈசன் சன்னதி 
        வழி மறித் க் ெகாண்டார் அந்ேநரம் 
        அன்  காளியம்மன் நந்தவனத்ைத 
        அழித்தார் ேதவமார்கள் எல்ேலா ம் 
        ெசன்  நாடார்கைளக் ெகாள்ைள ெசய்ேவாெமன்  
        சிந்தைன ெசய் ம் இ ந்தாேர 
        இந்தப்ப  சிலர் ெசய்திடேவ ெவண்டர் 
        பிள்ைள தலான மற்றவ ம் 
        ெசன் ேம அந்தக் கவர்ன் ெமண்டா க்கும் 
        ெதாியாத ாிக்கார்  தான் த்தார். 
        நாடாக்கமார்கள் ெகா த்த பிரா கள் 
        நன்றாச்சு கட்சி இரண்டாச்சு 
        வாடாத ள் ெபற்ற ேகாயில் அைடத் ேம 
        வாழ் நகர் விட் ச் சிலர் ேபானார் 
        ெவள்ளாளர் நாயக்கர் ெசட் மார்கள் அவர்கள் 
        ேவதியர் பஞ்சமச் சாதியர்கள் 
        ள்ளின மா  ெபாதி சுமக்கும் 
        என்  ெசால் ய பழெமாழி ேபால் 
        இந்த விதமிங்கு தானி க்கக் க  
        இன்ெனான்  ெசய்தாேன மாபாவி 
        சந்த ள மாஜிஸ்திரார் ேகார்ட் னில் 
        சாணார் க தியில் தான் நடக்க 
        ஆயிரம் ேப க்கு நாடார் 
        ஆலயத் க்குள் வந்தி ந்  
        வாசல் வழியாய் வந்  குந்  ெகாண்ேடாம் என்  
        வழக்கும் என்ற ைக க்கும் இட்டார் 
        அன்  தல் ேகாயில் அைடபட் க் ெகாண்ட  
        அய்ேயா ஆயிரம் காலத்  மாபாவி 
        ெசன்  சிவகாசி பட்டணத்தவர்கள் 
        ெசய்தைதக் ேக ங்கள் மானிடேர 
        சுத் க் கிராமத்  நாடார்கள் ெசய்திட்ட 
        ெதால்ைலக ம் சில ெசால் கிேறாம் : 
 
        எத்  களாய்ச் சில ெசாத் க்கைள 
        ஏமாத்தம் ெசய்தார் சாைல ஓரம் 
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        நாயக்கர் கம்பள மீனம் பட்  வழி 
        நா ய ைகம் ெபண் ஒ த்தி 
        மத்தியானத்தில் ஒ த்திையக் ெகான்றானாம் 
        வர்கள் நாடார்கள் ெகாைல ெசய்த ைகதிக்கு 
        ஏ வ டம் ெகா ய தண்டைனகள் தான் த்  
        உலகில் சுத் ப் பட்  நாயக்கர் ேதவர்க்கும் 
        ஓங்கிய ேகாபம் தணியவில்ைல 
        மாாிேனாி ஓரம் பள்ளைரக் ெகாைல ெயான்  
        பத்  மணிக்குச் ெசத்ததனால் 
        காாியம் இல்லாக் கு ம்பர்க்குக் 
        ேகாபம் இ ந்த  சில நாளாய் 
        ஏப்ரல் மாதம் இ பத்தாறாந்ேததி 
        எ ம் சிவகாசி மறவர் வாய்ப் டன் 
        கைட கட் ம் அந்த ேவைல வகுத்தார் 
        நாடார் விேராதங் ெகாண்  
        நாடார் சிலேப ம் கைடக் ெகட்ட விடாமல் 
        த த் க் ெகாண்  
        சண்ைட ேபட்ைடயில் தாக்கினான் அக்கினி 
        ஊக்கமாய் வல் உலக ம் மறவ ம் ேசர்ந் ேம 
        வன்ைம நாடார்கைளத்தான் விரட்  ெமல்லேவ 
        காளியம்மன் ேபட்ைடயில் தீ ைவத்  
        ேவ க்ைக ெசய்தார் அந்ேநரம் 
        சிங்கக்குட்  ெரங்கா ரா த்தர் ெபற்றி ம் 
        ெசகு கம்ம  காசி ம் 
        சங்ைகயில்லாமல் வாள் ஆ தம் ெகாண்டார் 
        சா ன நாடார்கள் ஓ விட்டார் 
 
    வட்டார வழக்கு: கிள்ளாக்கு-கிளார்க்கு ; மாஜிஸ்திரார்-மாஜிஸ் ேரட் ; ெகட்ட-
கட்ட. 
    குறிப்  : இப்பாடல் நாடார்க க்கு விேராதமான கட்சியார் எ திய பாடல். 
    ேசகாித்தவர் : S.S.ேபாத்ைதயா 
    இடம் : விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    சந்தனத் ேதவன் 
 
    சந்தனத்ேதவன் பிரபலமான தி டன். இவைனப் பி க்கப் ேபாலீசாரால் 

யவில்ைல. பி த் த் த பவர்க க்கு ,1000 ெவகுமதி அளிப்பதாகப் 
பைறசாற்றப் பட்ட . பி க்க ன்வர யா க்கும் ைதாியமில்ைல. கூட இ ந்த ஒ வன் 
காட் க் ெகா த் விட்டான். பின்னர் சந்தனம் க்கி டப்பட்டான். அவன் மைனவி, 



 80

அவ ைடய தாயாாிடம் அ  ெசால் வ  ேபால கைடசிப் பாடல்கள் 
அைமந் ள்ளன. ஆயி ம் ெபா ள் ெதளிவாக விளங்கவில்ைல. 
 
        விளம்பரம் 
        > ஆயிரம் பா தாேரன் 
        ஐக்ேகாட்  ேவைல தாேரன் 
        சந்தனத்ைத பி த்தவ க்கு 
        ச க்கா  ேவைல தாேரன் 
 
        மக்களின் அச்சம் 
 
        ஆயிரம் பா ேவண்டாம் 
        ஐக்ேகாட்  ேவைல ேவண்டாம் 
        சந்தனத்ைத பி க்க ேவண்டாம் 
        ச க்கா  ேவைல ேவண்டாம் 
 
        சந்தனத்தின் ரம் 
 
        ஏட்ைட இ த்  வச்சு 
        இன்ஸ்பட்டைர கட்  வச்சு 
        வரங்காையத் தின்னச் ெசால்  
        மாட் ராேன சந்தன ம் 
 
        மக க்குப் பாிசு 
 
        மக க்கு மல்  ேவட்  
        தாயா க்கு சாயச் சீைல 
        ெபண்டாட் க்குப் ெபாட் ச் சீைல 
        ேபாய் எ த்தான் சந்தன ம் 
 
        மாயாண்  ேராகம் 
 
        சந்தன ம் ம த த் ம் 
        ச ச்சாரம் ேபைசயிேல 
        நத்தக்கண்  மாயாண்  
        நாக்குத் தள்ளப் ேபாட்டாண்  
 
        நீதிபதி தவிப்  
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        ேபரான சந்தனத்ைத 
        ெபாிய குளம் தள்ளி விட்  
         ெசால்ல மாட்டாேம 
        ளிக்கிறாேன மாஸ்திேரட்  
 
        க்கம்மாள் தவிப்  
 
        சந்தனம் ெபண்டாட்  
        சைப நிைறஞ்ச க்கம்மாளாம் 
        சந்தனத்ைதத் க்கும்ேபா -உன் 
        ச ரம் ெகாஞ்சம் வா த  
 
        தாயிக்கு ேபாலீசார் கூ வ  
 
        அ க்காலத்தா 
        அநியாயம் ெசய்யாலாத்தா 
        தைலக்காைல எ த் க்கிட்  
        நி த் க்க  உன்மகைன 
 
    வட்டார வழக்கு: ச ச்சாரம்-சமாச்சாரம் ; நாக்குத்தள்ள- க்கிேலற்றப் பி த் க் 
ெகா த்தான் ; ச ரம்-சாீரம். 
    குறிப் : கைடசி இரண்ட -தைல ம் கா ம் இல்லாமல் உன் மகைன 
எ த் க்ெகாள் என் ம் க த் ப்பட அைமந் ள்ள . 
    ேசகாித்தவர் : S.M.கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி. 
    ------------- 
 
    சிவகிாி ஜமீன்தார் 
 
    சிவகிாி ஜமீன்தார் இறந்தேபா  ேதான்றிய பாடல்கள் இரண்  கீேழ 
தரப்ப கின்றன. அவற் ள் தல் பாடல் சிவகிாி ஜமீன்தார் சதியால் 
ெகால்லப்பட்டார் என்  மைற கமாகக் கூ கிற . அவர் இறந்த இடம் குற்றாலம். 
சிறிய ஜமீன்தாைர சின்னசாமி என்  அைழப்ப ண் . அவர் வடக்ேகயி ந்  
வ கிறார் என்  அவைரப் பார்க்க மக்கள் கூ யி க்கிறார்களாம். 
 
    இரண்டாவ  பாட ல் ஜமீன்தார் க யாண மகால் கட்ட உத்தரவிட் , அ  கட்  

ந்  விட்டதாக ம் ஆனால்,அம்மகா ல் அவர் உட்காரவில்ைலெயன் ம் அதற்கு 
ன்னேர ைகலாச குழிக்குப் ேபாய்விட்டதாக ம் ெசால்லப்ப கிற . 
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    சிவகிாி ஜமீன்தார்-1 
 
        பாக்குப் ெபா  ந க்கி 
        பல்விளக்கித் தீத்தம் பண்ணி 
        காப்பித் தண்ணி சாப்பிட் ட்  
        கச்ேசாிய ெசய்த ெதப்ப? 
        கச்ேசாி வாச ேல 
        லட்சம் ஜனம் கூ யி க்க 
        க த்த ைர இல்லாம 
        கைள ம் ெபா ந்தைலேய 
        கிறிச்சு மிதிய யாம் 
        கீ கண் ப் பா ைவயாம் 
        வடகா பிரகைரக்கு 
        வாரெதப்ேபா நம்ம ைர 
        ேசாணப் பாைற ெமாந்த ேல 
        சூாிய ம் உதிக்கு ன்ேன 
        மண்  ேபாட் ச் சுட்டாராம் 
        மன்னம் ெபான்  சின்னசாமி 
        காக்கா இறகு ேபால 
        கல்லைணத் தண்ணி ேபால 
        மறிச்சாராம் மறிபடா  
        மகராஜன் ஆத் த் தண்ணி 
        ஆட க,மாட க 
        அஞ்சா  லட்சம் ஜனம க 
        சிவகிாி ஜனங்கெளல்லாம் 
        ெத த் ெத வா நின்ன க 
        ----------- 
 
        சிவகிாி ஜமீன்தார்-2 
 
        பிறந்த  சிவகிாி 
        வளர்ந்த  ஆத் ப்பட்  
        மாண்ட  குத்தாலம் 
        மகாராஜா நம்ம ைர 
        ம ைரயிேல குதிைர வாங்கி 
        மல் யப்  ேசடங் கட்  
        அ க்காக நம்ம ைர 
        ஆத்  மணல் ள் பறக்க 
        வடக்க இ ந்தல்லேவா 
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        வாராக சின்னசாமி 
        பதிெனட்  பட்  ஜனம் 
        பாக்க வந்  காத்தி க்கு 
        பட்டணங்கள் ேபாகலாமா 
        பந்தயங்கள் கூறலாமா 
        இந்தக் க கத்தில் 
        இஷ்டர்கைள நம்பலாமா 
        சிவகிாி மகாராசா 
        ெசல்வத் ைர பாண் யன் 
        நீசநிதியாேல ேமாசம் வரலாச்ேச 
        மான க, மயில க 
        மாடப் றா கூட அ க 
        சிவகிாி ஜனங்கெளல்லாம் 
        ெத த் ெத வா நின்ன க 
        கல்யாண மால் 
        கட்டச் ெசால்  உத்தர  
        ஒ  நாள் ஒ  ெபா  
        மகாராசா உக்காந்  பாக்க ேய 
        காத்திய மடத்ேதாரம் 
        ைகலாசகுழி ெவட் க்கு 
        ெவட்  நாளாகு  
        ெவரசா வ ம் ேமாட்டார்காேர. 
 
    வட்டார வழக்கு: காத்திய மடம்-கார்த்திைக நாள் விழா நைடெப ம் மடம் ; 
ெமாந்தல்- ைல ; அ க-அழ 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M.கார்க்கி 
    இடம் : சிவகாசி, இராமநாத ரம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    ேபாட் ம் ம் 
 
    விைளயாட் ல் ஆரம்பிக்கும் ேபாட்  விைனயாக வள வ ண் . சில ஊர்களில் 
ேசவல் சண்ைட மனிதர் சண்ைடயாக ற்றி, ெகாைலகள் வி வ ண் . எட்டய 

ரம், பாஞ்சாலக்குறிச்சியில் ேபாட் க்கு, ேசவல் சண்ைட காரணெமன்  நாட் ப் 
பாடல்கள் ெதாிவிக்கின்றன*தற்காலத்தி ம்கூட ேகாஷ்  விைளயாட் களின் 

வில் ைககலப்  ஏற்ப வைதக் காண்கிேறாம். இதற்குக் காரணம் விைளயாட் ப் 
ேபாட் யில் ெவற்றி ' நமக்ேக' ேவண் ம் என்ற எண்ணேம. அ த்தவ க்கு ெவற்றி 
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கிைடத்தால் நமக்கு ெபாறாைம கிற . அ  ைகந் , எாியத் ெதாடங்குகிற . 
கைடசியில் ெகாைலயில் ெசன்ேற கிற . 
 
    இரண்  ெந ங்கிய உறவினர்கள் (ஒன்  விட்ட அண்ணன் தம்பிகள்) சிவகிாியில் 
சிறந்த குஸ்தி, சிலம்  விைளயாட் க்காரர்களாக இ ந்தனர். அவர்க க்குள் 
விைளயாட் ல் சி  சண்ைட ஏற்பட் , அ  உடேன தணியாமல், ண் வார் ண்  
விட் ப் ெபாிய பைகயாயிற் . கைடசியில் ஒ வன் மற்ெறா வைனக் ெகான்  
விட்டான். ெகாைலயாளி ம் க்குமரத்தில் ெதாங்கினான். இந்நிகழ்ச்சி 40 
ஆண் க க்கு ன் நடந்த . பயில்வான்களின் ெபயர் ெபாிய ெசந்தட் க்காைள, 
சின்னச் ெசந்தட் க் காைள. 
 
        அரண்மைனக்குக் கீழ் றமாம் 
        அழகான ெசந்தட் க்காைள 
        ச க்காணி ெசந்தட் ைய 
        தைலைய ெவட் க் ெகாண்  ேபானான் 
        ெசந்தட் க் காைள 
        சி ம் நீள் ேவங்ைக 
        கள் க்கைட ஓரம் 
        ைகலாசம் ேசர்ந்  விட்டான் 
        கள் க்கைட ஓரம் 
        க ப்ப சாமி ேகாயில் ஓரம் 
        மார் படர்ந்த ெசந்தட் ைய 
        மண்  ேபாட ெவட்  விட்டான். 
        எல்ேலா ம் எ க்கும் கம்  
        ஏைழக் ேகத்த ங்கில் கம்  
        ச க்காணி எ க்கும் கம்  
        சாியான ச க்காக் கம்  
 
    ேசகாித்தவர் : S.M.கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி. 
    * கட்ட ெபாம்  சிந் , சிதம்பர சுவாமிகள், பதிப்பாசிாியர் நா.வானமாமைல, 
ம ைரப் பல்கைலக்கழக ெவளியீ ,1974 
    ----------------- 
 
    ஊைமத் ைர ேபாட்ட ெகா  
 
    கட்டெபாம்மன் க்கி டப்பட்ட பிறகு, சிைற உைடத்  மீண்  வந்  
ேகாட்ைடையப் ப்பித் , ெவள்ைளயர் ெவ ப் ணர்ச்சிைய பல பகுதிகளி ம் 
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பரப்பி இரண்  ஆண் கள் ேபாரா , ம  சேகாதரர்கள  ேபாாி ம் கலந்  
ெகாண்  ரமரணம் எய்திய ஊைமத் ைரையப் பற்றி பல நாட் க் கைதகள் 
தி ெநல்ேவ  மாவட்டத்தி ம், இராமநாத ரம் மாவட்டத்தி ம் வழங்கி வ கின்றன. 
அவைனப் பற்றி பிற மாவட்டத்தினர் அதிகமாக அறிந்திராவிட்டா ம், 
ெபயைரயாவ  ெதாிந்  ைவத்தி ந்தார்கள் என்பைத ேசலம் மாவட்டத்தில் வழங்கி 
வ ம் இப்பாடல் காட் கிற . 
 
        ஒ  மரத்ைத ெவட் த்தள்ளி 
        ஒ  மாமரத்ைத ஊஞ்சலா  
        ஊஞ்ச ேல ேபாரகிளி-அ  
        ஆண் கிளியா-ெபாண் கிளியா 
        ஆண் கிளி ம் இல்லம் ேபாயா-அ  
        ெபாண் கிளி ம் இல்லம் ேபாயா 
        அேதா பறக்கு  பார் பச்ைசக் ெகா -எங்க 
        அழகான ஊைமத் ைர ேபாட்ட ெகா  
        இரண்  மரத்ைத ெவட் த் தள்ளி 
        ரண்  மாமரத்ைத ஊஞ்சலா  
        ஊஞ்ச ேல ேபார கிளி-அ  
        ஆண் கிளியா-ெபாண் கிளியா 
        ஆண் கிளி ம் இல்லம் ேபாயா-அ  
        ெபாண் கிளி ம் இல்லம் ேபாயா 
        அேதா பறக்கு  பார் பச்ைசக் ெகா -எங்கள் 
        அழகான ஊைமத் ைரப் ேபாட்ட ெகா  
 
    ேசகாித்தவர் : s.s. சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    ெவள்ைளயர் ெகாள்ைள 
 
    க ம்ைப விைளவிக்கும் விவசாயிகளிடம், ெவள்ைளயர் குைறந்த விைலக்கு 
க ம்ைப வாங்கிக் ெகாண்  ேபானார்கள். அவற்ைறெயல்லாம் கப்ப ல் 
ஏற்றினார்கள். கடற்கைர வழிேய தங்கள் ஆைலக க்குக் ெகாண்  ெசன்றார்கள். 
க ம்  விற்ற விவசாயி கூழ் கு த் க் ெகாண்  வாழ க ம்ைப வாங்கிச் ெசன்ற 
ெவள்ைளயன் ப்ப  ட்ைட ம் தின்  சாராய ம் கு க்கிறானாம். அவ க்கு 
பணம் ேசர்ந்த விதம் விவசாயிக்குத் ெதாியவில்ைல. அரசியல் அறி  பரவாத 
கிராமத்தில் வா ம் விவசாயி ஏகாதிபத்தியச் சுரண்டல் ைறைய எப்ப  அறிவான்? 
தங்கைள ெவள்ைளயன் வஞ்சிக்கிறான் என்ப  மட் ம் மங்கலாகத் ெதன்பட்ட . 
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அதனால் ஏற்பட்ட ெவ ப்பினால் ெவள்ைளயைன ைர என்  ெசால்லாமல் ' பரங்கி 
' என்  ெசால் கிறான். 
 
        ஒ  கட் க் க ம்பாம்-பரங்கி 
        ஒண்ணால் ஆயிரமாம் 
        அந்தக் கட் க் க ம்ைப-பரங்கி 
        ஏத்தனாங் கப்ப க்கு 
        கப்ப  க்காதம்-பரங்கி 
        கட  க்காதம் 
        கப்ப ல் இறக்கும் தண்ணிையக் கு ச்சா 
        தைல கி  கி ண் ம் 
        ப்ப  ேகாழி ட்ைட-பரங்கி 
        ன்  சாராயம் 
        எத்தைன திண்ணா ம்-பரங்கிக்கு 
        ெவத்திைல திண்ணாப் ேபால 
        ரண்  கட் க் க ம்பாம்-பரங்கி 
        ரண்டால் ஆயிரமாம் 
        அந்தக் கட் க் க ம்ைப-பரங்கி 
        ஏத்தனாங் கப்ப க்கு 
        கப்ப  க்காதம்-பரங்கி 
        கட  க்காதம் 
        கப்ப க்கும் தண்ணிய கு ச்சா 
        தைல கி கி ண் ம் 
        ப்ப  ேகாழி ட்ைட-பரங்கி 
        ன்  சாராயம் 
        எத்தைன திண்ணா ம்-பரங்கிக்கு 
        ெவத்திைல திண்ணாப் ேபால 
 
    வட்டார வழக்கு: ஏத்தனான்-ஏற்றினான் ; ெவத்திைல-ெவற்றிைல. 
    ேசகாித்தவர் : s.s சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    நம்ம ைர 
 
    ஆங்கிேலயர்கள் நம  நாட் ற்கு வந்த திதில் தம  வியாபார ஸ்தலங்களில் தமிழ் 
ெதாழிலாளர்கைளக் கூ  ேவைலக்கமர்த்தினார்கள். நம  பழக்க வழக்கங்கைள ம் 
அவர  பழக்க வழக்கங்கைள ம், ஒ  ெதாழிலாளி உற்  ேநாக்கினான். அவன் 
கா ம் ேவ பா கைள வாிைசப்ப த்திச் ெசால் கிறான். இப்பாடல் கார் ேபான்ற 
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வாகனங்கள் பழக்கத் க்கு வ ன் பாடப்பட் க்க ேவண் ம்! அ  மட் மல்ல; 
கத்தி, ெகா வாைள எதிர்த்  ப்பாக்கி ெகாண்  ைரகள் சண்ைட ெசய்தார்கள் 
என்ற ெசய்தி ஆங்கிேலயர்கள் ஆட்சி ஏற்ப வதற்கு ன்னால் இப்பாடல்களின் 
“ க த் க்கள் ேதான்றியி க்கின்றன“ என்  காட் கிற . ஆனால் 

த ல்பாடப்பட்டதி ந்  இப்பாடல் சில மா பா கேளா  காணப்படலாம். 
பின்னால் வ ம் வழக்கங்கள் ன்  பாடப்பட்ட பாடல்களில் குத்தப்ப வ  நாட் ப் 
பாடல்களின் மர க்கு உகந்தேத! 
 
        தண்ணிேமேல கப்பேலாட் ம்-ஏ தங்கம் 
        தந்திரமா நம்ம ைர-ஏ தங்கம் 
        அைல ேமேல கப்பேலாட் ம்-ஏ தங்கம் 
        அறி ள்ள நம்ம ைர-ஏ தங்கம் 
        இ ம் க் குறிச்சிகளாம்-ஏ தங்கம் 
        இங்கிலீசு ஸ்தகமாம்-ஏ தங்கம் 
        இ ந்  கணக்ெக ம்-ஏ தங்கம் 
        இன்ப ள்ள நம்ம ைர-ஏ தங்கம் 
        அல்லா ம் எ ம் ேபனா-ஏ தங்கம் 
        அந்தப் ேபனா, இந்தப் ேபனா-ஏ தங்கம் 
        நம்ம ைர எ ம் ேபனா-ஏ தங்கம் 
        சாியான தங்கப் ேபனா-ஏ தங்கம் 
        அல்லா ம் கு க்குந் தண்ணி-ஏ தங்கம் 
        ஆத் த் தண்ணி ஊத் த் தண்ணி-ஏ தங்கம் 
        நம்ம ைர கு க்குந் தண்ணி-ஏ தங்கம் 
        காரமான கள் த்தண்ணி-ஏ தங்கம் 
        அல்லா ம் ஏ ம் வண் -ஏ தங்கம் 
        கட்ட வண்  ெமாட்ட வண் -ஏ தங்கம் 
        நம்ம ைர ஏ ம் வண் -ஏ தங்கம் 
        சாியான ேகாச்சு வண் -ஏ தங்கம் 
        எல்ேலா ம் சண்ைட ெசஞ்சா-ஏ தங்கம் 
        கத்தி வ ம் ெகா வா வ ம்-ஏ தங்கம் 
        நம்ம ைர சண்ைட ெசஞ்சா-ஏ தங்கம் 
        தைலக்கு ேமேல பாணம் வ ம்-ஏ தங்கம் 
        சாாி ச க்கு குதிைர-ஏ தங்கம் 
        சவாாி ேபார குதிைர-ஏ தங்கம் 
        க் குதிைர ேமேல ஏ ம்-ஏ தங்கம் 
        ெபான்   நம்ம ைர-ஏ தங்கம் 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம் : சக்கி ப்பட் , அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
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    த ம ைர 
 
    மன்னர்கைளப் பற்றி தனிப்பட்ட ைறயில் கழ்ந்  பாடப்ப வ  அாி . 
ஏெனனில் நாட்  மக்கள் மன்னர்கைள ேநாில் காண்பேதா, அவர்கள  அன்ைப 
ேநாில் ெப வேதா யா . சமீப கால மன்னர்கள் மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில் 

லப்ப ம்ப யான ெபா நலப் பணிகள் எவற்ைற ம் ெசய்ததில்ைல. தாங்கள் வாழ 
மாட மாளிைககைள ம், தங்கள் கழ் விளங்க ேகாயில்க க்கு மதிற்சுவர்க ம், 
ேகாயில்க ம் கட் னார்கேளயன்றி ராணி மங்கம்மாைளப்ேபால ஓாி வர்தான் 
மக்கள் நலன் க தி ெபா ப்பணிகள் ெசய்தார்கள். ஸ்லீம் மன்னர்களின் 
பைடெய ப்பின் ேபா ம், ஆங்கிேலயர்களின் பைடெய ப்பின் ேபா ம் மக்கைளத் 
திரட்  எதிர்த்த சிற்றரசர்கள் ேதால்வி ற்  மைறந் விட்ட ேபாதி ம் நாட் ப் 
பாடல்களில் அவர்கள் அழியாத இடம் ெபற்றார்கள். ஆனால் மக்கள் நலன் க தா  
இன்ப வாழ்க்ைக நடத்தி மைறந் ேபான மன்னர்கள் நாட் ப் பாடல்களில் இடம் 
ெபறவில்ைல. ம ைரக்ேகா ரம் கட் ய மன்னெனா வன், சாைலயில் தங்கும்வி தி 
கட் , தண்ணீர்ப் பந்த ம் ைவத்ததால் இந் நாட் ப்பாடல் கழ்ந்  ேபாற் கிற . 
ம ைரக் ேகா ரம் கட் யைதவிட 'தவிச்ச வாய்க்குத் தண்ணி ெகா க்கிற 
த மம்'தான்ெபாிெதன்  இந்நாட் ப் பாடல் கூ கிற . 
 
        கல் ேம கல் ேம கல் ட்  
        கல் க்கும் கல் க்கும் எைண கூட்  
        ம ைரக் ேகா ரம் ெதாியக் கட் ய 
        மன்னவன் வாரானாம் பா ங்க  
        சன்ன ,பின்ன  சாைலயிேல 
        தங்கு மடம் ஒண்  கட்  வச்சி 
        தவிச்ச வாயிக்கி தண்ணி கு க்கிற 
        த ம ைர ம் வாராராம். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S. சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    --------- 
 
    தண்ணீரா ேவண் ம் 
 
    கிராமத்தில் ஒ  விழா. ெபண்கள் கூ  கும்மி அ க்கிறார்கள். அவர்கள  பாட்ைடக் 
ேகட்க ம், நடனத்ைதப் பார்க்க ம் ஒ  இைளஞன் அ கில் வ கிறான். ெபா வாக 
ஆண்கள் அங்கு ேபாவதில்ைல. அ  கிராமத்தின் வளைமயான எ தப்படாத சட்டம் ; 
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அைத மீ வதற்கு ஒ  காரணம் கண்  பி க்கிறான் இைளஞன். வாைழப்பழம், 
சர்க்கைர, எள் ண்ைட ெயல்லாம், தின்றதால் விக்கெல க்கிறதாம், தண்ணீர் 
ேவண் மாம். அவர்கள் ெவளிப்பைடயாகேவ “ ந்தாணி தட் ம் ரத்தில் ெந ங்க 
ேவண்டாம், தள்ளி க்கா ேபாட்  உட்காரேவண் ம்” என்  கூ கிறார்கள். 

க்க க்கப்பட்ட இைளஞன் பைழய கைதையச் ெசால் க் ெகாண்ேட ஆந்ைத ேபால 
விழித் க் ெகாண்  நிற்கிறான். 
 
        ஆண் : சீப்  சீப்பா வாளப்பளம் 
        சீனி சக்கைர எள் ண்ைட 
        சக்கைரத் தின்னா விக்கெல க்கும் 
        தண்ணி ெகாண்டாங்க  தாதிமாேர 
 
        ெபண் : கும்மிய க்கற ெபண்களாண்ேட 
        கூட்டம் என்னா இங்ேக ஆம்பிைளக்கி 
        ந்தாணி தாங்கு  ஒத்திக்குங்க 
        க்கா  ேபாடேறாம் ஒக்கா ங்க 
 
        ஆண் : ெகாத்  ெகாத்தாப் ள்ேள வாளப்பளம் 
        ேகா ைம சர்க்கைர எள் ண்ைட 
        சர்க்கைர தின்னாேல விக்கெல க்கும் 
        தண்ணி ெகாண்டாங்க  தாதிமாேர 
        தன்னா தானான தானான-தன 
        தான தனனனன னானன 
 
    வட்டார வழக்கு: வாளப்பளம்-வாைழப்பழம். 
    குறிப் : ழகரத்ைத ெதன் தமிழ் நாட் ல் ளகரமாகேவ உபேயாகிப்பர். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S. சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    -------- 
 
    பட்டணத்ைதப் பார்த்த பட் க்காட்டான் 
 
    ெவள்ைளக்காரன் ஆ ம் காலத்தில் பட் க்காட்டான் பட்டணம் பார்க்க 
மைனவிேயா  ேபானான். அங்ேக அவன் கண்டவற்ைற தான் ன் அறிந்தி ந்த 
ெபா ள்கேளா  ஒப்பிட் ப் ேபசுகிறான். விமானம், தந்தி, மின்விளக்கு இைவயா ம் 
அவ க்கு அதிசயத்ைத உண்டாக்குகின்றன. 
 



 90

        மானத்திேல ேபாகு  பார் 
        மா ல்லாத வண் -அ  
        மஞ்சிட்  ேபால் ேபசு  பார் 
        ெவள்ெளக்காரன் கம்பி 
        கச்ேசாி ேமெலாி ம் 
        காந்தி ேசாதி ெவௗக்கு-அ  
        எந்நீதமாய் எாி  பார் 
        ெவள்ெளக்காரன் விளக்கு 
        பட்டணத்ைத பாக்க பாக்க 
        பசிெய க்க மில்ெல-நம்ம 
        பட் க்காட்ைட சுத்திச் சுத்தி 
        பாக்க மனசு வல்ேல 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    கூ ெசய்யக் காலமாச்ேச! 
 
    கிராமப் றத்தில் சீ ம் சிறப் மாய் வாழ்ந்த விவசாயிகள், ப வ 
மைழயின்ைமயா ம், வாிப்ப வினா ம் கடன்பட்  நிலத்ைத இழந்  வி கிறார்கள், 
விவசாயக் கூ களாக ேவைல ெசய்  பிைழக்கிறார்கள். ெகாஞ்சம் காணி ள்ள 

ட் ல் பிறந்த ஒ  ெபண் க்கு கூ  ேவைல ெசய் ம் இைளஞெனா வன், 
மணமகனாக வாய்க்கிறான். தி மணமான ம நாள் கூழ் கு க்க ேவண் மானால், 
மணமக ம் மணமக ம் கூ  ேவைல ெசய்தாக ேவண் ம்.  மண உறவின் 
இன்பத்ைத கர வி ைற கிைடக்கவில்ைல. 'ெகாட்டவந்த ேமளக்காரன் ஊர் 
எல்ைல தாண் வதற்கு ன்னால் மண் எ த் க் கூ  ேவைல ெசய்யக் காலமாகி 
விட்டேத', என்  ஏங்கிப் பா கிறாள் மணமகள். 
 
        அைரச்ச மஞ்சா ஏ ண்ைட 
        கண்ணான நாதா-என் 
        மன்னவேன சாமி 
        அைரக்காத மஞ்சா ஏ  மஞ்சா 
        கண்ணான நாதா 
        கட்டான ெவத்திைல ஏ  ெவத்திைல 
        கண்ணான நாதா-என் 
        மன்னவேன சாமி 
        கட்டான ெவத்திைல ஏ  ெவத்திைல 
        கண்ணான நாதா 
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        எ த்  ைவ ம் சீ  ேமேல 
        கண்ணான நாதா-என் 
        மன்னவேன சாமி 
        எண்ணிப் பாத் ச் ெசால் கிேறாம் 
        கண்ணான நாதா 
        ஊத வந்த மக்களாம் 
        கண்ணான நாதா 
        ெகாட்ட வந்த ேகாயில் ேமளம் 
        கண்ணான நாதா-என் 
        ெகால்லன் ேம  தாண்ட ேய 
        கண்ணான நாதா 
        மன்னவன் சாமி 
        மாைலயிட்ட நாள் ெமாதலா 
        கண்ணான நாதா-என் 
        மன்னவேன சாமி 
        மண்ெண க்க காலமாச்ேச 
        கண்ணான நாதா 
        கூைரயிட்ட நாள் ெமாதலா 
        கண்ணான நாதா 
        மன்னவேன சாமி 
        கூ  ெசய்யக் காலமாச்ேச 
        கண்ணான நாதா 
 
    வட்டார வழக்கு:கூைர-தி மணச்ேசாைல. 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்:ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    தா ப் ெபான்னி ம் மாப்ெபான்  
 
    தாய் தங்கம் ெகா த்  நைக ெசய்யச் ெசான்னா ம், ெபான் ேவைல ெசய் ம் 
தட்டான் பழக்க வசத்தால் சிறிதள  ெபான் கவர்ந்  ெகாள்வான் என்ப  தமிழ் 
மக்களின் நம்பிக்ைக. ஒ  ெபண் வழக்கமாக ஒ  ஆசாாியிடம் நைக ெசய்யக் 
ெகா க்கிறாள். ஒவ்ெவா  தடைவ ம் ஒ  காரணம் ெசால் , ெகா த்த 
தங்கத்ைதவிட எைட குைறவாக ஆசாாி நைக ெசய்  த கிறான். மற்ற நைககளில் 
சிறிதள  தங்கம் குைறந்தைதக் கண்  ேகாபப்படாத அவ க்குத் தா யில் தங்கம் 
குைறவைதக் கண்  ேகாபம் வ கிற . தாயின் ேகாபத்ைத இக் கும்மி 
ெவளியி கிற . 
 
        கம்ம க்கு அ ம்  வச்சாண்  
        ஆச்சாாியண்ணன், ஆரழகன் 
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        வன்னிய தட்டான் வ வழகன் 
        கம்ம ேல ம் ெகாஞ்சம், ெகாஞ்சம் 
        ப  யிண்ணாண்  
        ெகாப் க்குத்தான் அ ம்  வச்சாண் -எங்க 
        ஆச்சாாியண்ணன் ஆரழகன் 
        வன்னிய தட்டான் வ வழகன் 
        ெகாப்பிேல ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் 
        ப  யிண்ணாண்  
        காப் க்குத்தான் அ ம்  வச்சாண் -எங்க 
        ஆச்சாாியண்ணன் ஆரழகன் 
        வன்னிய தட்டான் வ வழகன் 
        காப் ேல ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் 
        ப  யிண்ணாண்  தா க்குத்தான் அ ம்  வச்சாண் -எங்க 
        ஆச்சாாியண்ணன் ஆரழகன் 
        வன்னிய தட்டான் வ வழகன் 
        தா யிேல ம் ெகாஞ்சங் ெகாஞ்சம் 
        ப  யிண்ணாண்  
 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    தங்கச் சுரங்கம் 
 
    ேகாலாாி ள்ள தங்கச் சுரங்கத்தில், ெதாழில் ெசய் ம் ெப ம்பாேலார் தமிழர்கள். 
அவர்களிேல ஒ வன் தன  தாயாைர வி்ட்  தனியாக அங்ேக வாழ்கிறான். 
சுரங்கத்தி ள் இறங்கும்ெபா  தி ம்பி வந்தால்தான் நிச்சயம் என்  அவன் 
அஞ்சுகிறான். அன்ைனைய நிைனத் க் ெகாண்  ைதாியமாக இறங்கிச் ெசல்கிறான். 
அவன் உள்ளி க்கும்ேபாேத தங்கம் எ ப்பதற்காகப் பாைறகைள ெவ  ைவத் த் 
தகர்க்கிறார்கள். இவ்வா  நம் நாட்டார் ஆபத் க க்கு உட்பட்  ைதாியமாக ேவைல 
ெசய்  தங்கம் எ த் க் ெகா க்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் ேவைல ெசய் ம் 
பட் னியாக இ க்கும்ெபா  ெவள்ைளக்காரன் தங்கக் கல்ைலெயல்லாம் கப்ப ேல 
ஏற்றித் தன் நாட் க்கு அ ப் கிறான். அவன் தன் நிைலைய மட் மல்லாமல் நாட் ன் 
நிைலைய ம் நிைனத்  வ ந் கிறான். பின்வ ம் பாடல் சுரண்டைல எதிர்க்கும் 
ெதாழிலாளியின் உணர்ைவ ம் அவன  நாட் ப்பற்ைற ம் ெவளியி கிற . 
 
        மா  ண்ணி, மா  ண்ணி 
        ெவள்ைளக்காரன்-ஏலமா ஏலம் 
        மாயமாத்தான், மாயமாத்தான் 
        கிணியிறங்கி 
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        கிணியிலத்தான்; கிணியிலத்தான் 
        எறங்கும் ேபா  ஏலம், ஏலம் 
        தாயாைர ம், தாயாைர ம் 
        நிைனக்கிேறண்  
        ஊசிேபால, ஊசிேபால 
        டமார் ெகாண்  ஏலேம ஏலம் 
        ஒ க்கி விட்டான், ஒ க்கி விட்டான் 
        ெபான் ங்கல்ேல 
        கல்ைல ெயல்லாம், கல்ைல ெயல்லாம் 
        ஒண்ணாச் ேசத்  ஏலேம ஏலம் 
        கப்ப ல கப்ப ல 
        ஏத்திட்டானாம் 
 
    வட்டார வழக்கு: ண்ணி-தின்னி; கிணி-இறங்கு ெபாறி;டமார்-ெவ  ம ந் . 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ெகாங்கேவம் , த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    இனிக்கும் பாகற்காய் 
 
    பாகற்காய் விற்பவள் அதன் கசப்  சிைய மாற்ற இனிப்பான பாடெலான்ைறப் 
பா கிறாள். 
 
        ஒ  ெகா ைய க்க க்க 
        ஓராயிரம் பாவக்காய் 
        சட் யி ட்டப் பாவக்காய் 
        சட்  தாளிச்சப் பாவக்காய் 
        அாிக்கப் ெபாாிக்கச் ெசால்  
        அய்யன் தின்ன பாவக்காய் 
        அப்பி யாக் ெகாத்த பாவக்காய் 
        அஞ்சு பணத் க்கு மாத் லாம் 
 
    வட்டார வழக்கு: பாவக்காய்-பாகற்காய்;அப்ப யாக்ெகாத்த-
அப்ப ப்பட்ட;மாத் லாம்-குறிப்பிட்ட எைட, ஒ  எைடயள , 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
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    ேகாவில் மா ! 
 
    ேகாவில் மாட் க்கு இ க்கும் மாியாைத உைழக்கும் மனித க்கு இ க்கிறதா? 
என்  உைழப்பாளி ேகட்கிறான். 
 
    ஓர் உழவனின் ேதாப்பில் சண்பக மர நிழ ல் ேகாவில் மா  ப த்தி க்கிற . 
ேதாப்பில் ேவைல ெசய்  விட்  இ  ேதாட்டக்காரர்கள் ஓய் ெகாள்ள வ கிறார்கள். 
மனிதன் ப க்க ேவண் ய ல் தைரயில் மா  ப த்தி க்கிற . ஒ வன் அதைனக் 
ேகாலால் தட்  எ ப்பப் ேபாகிறான். அவன  ேதாழன் அவைனத் த த்  நி த்திப் 
பின்வ மா  ெசால் கிறான். 
 
        கு கு ண்  காத்த க்கு  
        குங்குமத் ேதாப்பிேல 
        ேகாயில் பசுமா  ப த்  
        குறட்ைட வி கு  
        ேகால ச்சுக் கூப்பிடாேத 
        குத்தம் வந்  ேச ம் 
        சலசலண்  காத்த க்கு  
        சந்தனத்ேதாப்பிேல 
        சாமி பசுமா  வந்  
        சாஞ்சு ப த்தி க்கு  
        தட்  எ ப்பாேத 
        தாங்கல் வந்  ேச ம் 
 
    வட்டார வழக்கு: குத்தம்-குற்றம்; சாஞ்சு-சாய்ந் ;தாங்கல்-மன வ த்தம். 
    உதவியவர்: ெப. இராமநாதன்; ேசகாித்தவர்: கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேபாத்த ர்,ேகாைவ. 
    -------- 
 
    சுங்கக் ேகட்  
 
    ாிசர்வ் கா களில் சுங்கச்சாவ கள் இ ந்தன. ெவள்ைளயர் ஆட்சியில் காட்  
இலாகா அதிகாாிகளின் அட்டகாசத் க்கு அளேவயில்ைல. காட்  இலாகா 
காவலர்க ம் லஞ்சம் வாங்குவதற்காக ெகா ைமகள் ெசய்வார்கள். 
 
    இளம் ெபண்ெணா த்தி பரங்கிக்கீைர பறிப்பதற்காக காட் க்குள் ேபானாள். ல், 
கீைர த யவற்ைற காட் ந்  ெகாண் வர பணம் ெகா த் ச் சீட்  வாங்க 
ேவண் ம். பரங்கிக் கீைர விற்றா ம் சீட்  வாங்க ேபாதிய காசு கிைடக்கா . பல 
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நாள் கடன் ெசால் ப் பார்த்தாள். யவில்ைல. ஒ  நாள் ெந க்கிக் ேகட் , 
அவ ைடய ேமல் ைக கழற்றி வாங்கிக் ெகாள் கிறான். 
 
    அவள் வயிெறாிந்  காட் ல் ெவள்ைளயர் ஆட்சி நடக்கிறதா அல்ல  காவல்காரப் 
பள்ளன் ஆட்சி நடக்கிறதா, என்  ேகட்கிறாள். 
 
        ேசாளக் காட்  ைலயிேல 
        நம  நாட் ேல 
        ேதாத் ேதனடா ேமல் ைக 
        சுங்கக் ேகட் ேல 
        கம்மங் காட்  ைலயிேல 
        நம  நாட் ேல 
        காடப் றா ேமயக் கண்ேடன் 
        நம  நாட் ேல 
        ெகா த்  விட்ேடன் ேமல் ைக 
        சுங்கக் ேகட் ேல 
        பாவாைட கட் க் கிட்  
        நம  நாட் ேல 
        பரங்கிக் கீைர பறிக்கப் ேபாேனன் 
        சுங்கக் ேகட் ேல 
        பள்ளப்பயல் விசுவாசமா 
        நம  நாட் ேல 
        பரங்கிப்பய விசுவாசமா 
        சுங்கக் ேகட் ேல 
        சி  கீைர விசுவாசமா 
        நம  நாட் ேல 
        சீைமப்பயல் விசுவாசமா 
        சுங்கக் ேகட் ேல 
 
    வட்டார வழக்கு: விசுவாசம்-ஆட்சிக்கு அடங்குவ . 
    குறிப் : ெவள்ைளயர் ஆட்சிக் காலத்தில் இப்பாடல் எ ந்தி க்க ேவண் ம். 
    உதவியவர்: ெப. இராமநாதன், ேசகாித்தவர்: கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேபாத்த ர். 
    ------------ 
 
    உப் த் தண்ணீ ம் நல்ல தண்ணீ ம் 
 
    அத்ைத மக ம், மாமன் மக ம், மணமகன் உற  ைறயினர். அவர்கள் ஊற் த் 
ேதாண் னார்கள். தண்ணீர் இைறத்  ேதாட்டத் க்குப் பாய்ச்சுகிறார்கள்; 
அண்ண ம் ஊற் த் ேதாண் னான். அதன் தண்ணீ ம் ேதாட்டத் க்குப் பாய்கிற . 
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அவள் இரண்  ேதாட்டத்தி ம் வாய்க்கால் விலக்கி ேவைலயில் உதவி ெசய்கிறாள். 
ைமத் னர்கைளக் ேக  ெசய்வதற்காக இப்பாடைல ெபண் பா கிறாள். 
 
        ஆத்திேல ஏேலேலா 
        ஊத் ப் பறிச்சு 
        அத்ைத மகன் ஏேலேலா 
        இைறக்கும் தண்ணி 
        அத்ைன ம் ஏேலேலா 
        உப் த் தண்ணி 
        என் ெபா ப்  ஏேலேலா 
        அத்தைன ம் எைறக்கும் தண்ணி 
        அத்தைன ம் ஏேலேலா 
        நல்ல தண்ணி 
        மானத்திேல ஏேலேலா 
        ஊத் ப் பறிச்சு 
        மாமன் மகன் ஏேலேலா 
        ஏத்தம் வச்சு 
        மா க் ெகாம்  ஏேலேலா 
        ஏத்தம் வச்சு 
        மாமன் மகன் ஏேலேலா 
        எைறக்கும் தண்ணி 
        அத்தைன ம் உப் த் தண்ணி ஏேலேலா 
 
    வட்டார வழக்கு: என் ெபாறப் -அண்ணன். 
    உதவியவர்: நல்லம்மாள், ேசகாித்தவர்: கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ேசாம்ேபறி 
 
    அவ க்கு ஒ  ேவைல ம் கிைடயா . ஊர் சுற் வ ம், உண்ப ம் உறங்குவ ேம 
அவன் ேவைல. உைழப்ேபார் ந ேவ ஒ  ல் வி இ ந்தால், அவ க்கு வைசதான் 
கிைடக்கும். ஆனால் அவ க்கு மானமி ந்தால் தாேன! 
 
        வட்டம் ேபா ம் வடக்குத் ெத  
        வந்  நிற்கும் ெதற்குத் ெத  
        உங்குற ம் ெநல் ச் ேசா  
        உறங்குற ம் கார  
 
    வட்டார வழக்கு: உங்குற -உண்கிற . 
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    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ேசாம்ேபறி 
 
    “யாேரா உைழக்கிறார்கள், நான் சாப்பி கிேறன். எங்ேகேயா ெநல் விைளகிற . 
ெநல் விைள ம் ஊாின் ராஜா என் அப்பா. சீைல ெநய் ம் ஊாில் இ ப்பவள் என் 
அம்மா. ஆ  ேமய்ப்பவன் என் அண்ணன். பறைவ சு வ  என் தம்பி. இத்தைன 
ேப ம் ேவைல ெசய்  ஒன்ெறான்  ெகா த்தால் நான் ஏன் ேவைல ெசய்ய 
ேவண் ம்?” என்  ேகட்கிறான் ேசாம்ேபறி. தன்ைனத்தாேன ேக  ெசய்  
ெகாள் வ  ேபால ெசய்  ெகாள் வ  ேபால அைமந் ள்ள  இப்பாடல். 
 
        கட்டக் கட்ட ளியமரம் ெதன் றத்திேல 
        காராங்கி ெநல் விைள ம் பட்டணத்திேல 
        பட்டணத்  ராசா எங்ைகயா 
        பாைளயங் ேகாட்ைட சீைலக்காாி எங்கம்மா 
        ெவள்ளாிக்காக் கூைடக்காாி எங்கக்கா 
        ெவள்ளா  ேமய்க்கிற  எங்கண்ணன் 
        சிட் க்கு வி ெதாிக்கிற  என் தம்பி 
        சுட் ச் சுட்  திங்கிற  நான்தாேன 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: பாைளயங்ேகாட்ைட. 
    -------- 
 
    ெரங்கத்திேல 
 
    அயல்நா  ெசன்  வந்தவர்கள், ெபண்கள் தம்ைம மதிக்க ேவண் ெமன்பதற்காகப் 
பல ெபாய்க் கைதகைள ைனந்  கூ வார்கள். இரங்கூ க்குப் ேபாய் தி ம்பி 
வந்தவன் ெசால் வைத ம் அதைன நம்பாமல் கைத ேகட்ட ெபண்கள் கூ வைத ம் 
ேக ங்கள். 
 
        (ரங்கூன் ெசன்  வந்தவன்) 
        அாிசி அைரக்கால் வா 
        அாிக்கஞ்சட்  க்கால் வா 
        ேசாத் ப்பாென ெரண்  வா 
        ெசாகுசான ரங்கத்திேல 
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        (ேகட்பவர் கூ வ ) 
        ஓைடயில் கல்ெலறக்கி 
        ஒன்ப  நாள் பாலங்கட்  
        பாலத்  ேம ந்  
        பா வாரார் நம்ம சாமி 
        காத்ேதாரம் ேசக்குகளாம் 
        ைகநிைறஞ்ச வாச்சுகளாம் 
        மணி பார்த்  வா ைமயா 
        மகுட ைரராச சிங்கம் 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    விசிறி ெகாண் வா 
 
    கணவன் ேசாம்ேபறியாக அைலந்தான். மைனவி, அழாத குைறயாக அவைன 
ேவைலக்குப் ேபாகும்ப  ேவண் கிறாள். ஆனால் அவேனா, அவள் ெசால்ைலக் 
ேகளாமல் ஆற்  மண ல் சூதா  காலம் கழிக்கிறான். மாைல ேநரமான ம், ட் க்கு 
வந்  சாப்பிட உட்கா கிறான். மைனவி அவ க்கு எ ம் பாிமாறவில்ைல. 
அந்ேநரத்தில் அ ப்பங்கைரயி ந் , அவன  மைனவி பா கிறாள். 
 
        ஆத்  மண ேல 
        ேகாட்ைடக் கட்  
        அஞ்சா  மாசமா 
        சண்ைட ெசஞ்சு 
        ேவத்  கம் பட்  
        வாராேரா ைர 
        ெவளிச் சுங்ெக த்  சுங்க  
 
    வட்டார வழக்கு: சுங்கு-விசிறி. 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    கும்மி 
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    கும்மிக்குப் பல நிகழ்ச்சிக ம், உணர்ச்சிக ம் ெபா ளாக வரலாம். குத்  
விளக்ேகற்றி மங்கல விழாக்களில் ெபண்கள் கும்மிய க்கிறார்கள். நிலாக் காலங்களில் 
விைளயாட் க்காக ம் கும்மிய ப்ப ண் . 
 
    கீழ்வ ம் கும்மிப் பாட் ல் காதற் குறிப் ள்ள பல பாடல்கள் ஏற்கனேவ சில 
ெதாகுப் களில் ெவளி வந் விட்டன. இ  வைர ெவளி வராத பாடல்கைள மட் ம் 
கீேழ த கிேறாம். 
 
        கும்மிய  ெபண்கள் கும்மிய -இ  
        பாதம் காணேவ கும்மிய  
        நம்ைமயா ம் காடவ ராஜைன 
        நா க் கும்மிய ங்க  
        இந்த நிலா ம் நிலா மில்ல- ள்ள 
        நித்திைரக் ெகாத்த நிலா மில்ல 
        இந்த நிலா க்கும் சந்தனப் ெபாட் க்கும் 
        சம்பந்த ண்ேடா  ராயி? 
        ஒ  வ சமா : ஒண்ணைர மாசமா 
        எண்ெண ம் ேதய்த்  காம 
        சைடவளர்ந்த ம் சன்னியாசியான ம் 
        சபத ண்ேடா  ராயி? 
        காக்காச் ேசாளம் க ஞ்ேசாளம்- ள்ள 
        காசுக்கு ஒ  ப  விக்கயிேல 
         ச்சவன் ள்  மீைசக்காரன் 
        ட் க் ெகா ப  ேகக்கராண்  
        சின்னக் கிணத் ல பாம்ப ச்சு-ஒ  
        சிங்காரத் ேதாட்டத்திேல ேவட்ைடயா  
        ேவட்ைடயா  ைர ட் க்கு வாரா  
        ெவங்கலச் ெசாம்பிேல தண்ணி ெகாண்டா 
        எண்ைணக் க ப்பி இளங்க ப்பி 
        எண்ைண ெகாண் ேபாற வாணிச்சிேய 
        சின்னத் ைர மகன் சாராட்  வ கு  
        தீவட் க்குக் ெகாஞ்சம் எண்ைண வா  
 
    குறிப் : பிற்காலப் பல்லவச் சிற்றரசர்கைள காடவ ராஜன் என்ற ெபயாில் 
அைழப்ப  உண் . 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
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    கள்ளப் ைபயன் யாரடா? 
 
    ைறப்ெபண், மாப்பிள்ைளகள் பா ம் பாட்ைட ைற வாதம் என் ம் 

ைறப்பாட்  என் ம் அைழப்பார்கள். ெநல்ைல மாவட்டத்தில் வழங்கும் சில 
ைறப்பாட் கைள ன்னர் கண்ேடாம். இப்பாடல் ேசலம் மாவட்டத்தில் வழங்குவ . 

தமிழ் நா  வ ம் இவ்வைகப் பாடல்கள் வழங்குகின்றன. 
 
        ெபண் : ஒ  சி ப்பறிச்சு 
        நாங்கெளப்ப  ேசா ச்ேசாம்? 
        நாங்கள் அப்ப  ேசா ச்ச  
        நாத்தி எப்ப  ேசா ப்பா 
        நாத்தி அப்ப  ேசா ச்ச  
        கைரேயாரம் ேபானதா? 
        கைரேயாரம் ேபான  
        கத்திாி பித்திாி ஆனதா? 
        கத்தாிக்காய் அ க்க வந்த 
        கள்ளப் ைபயன் யாரடா? 
 
        ஆண் : நான் தாண்  உம் ஷன் 
        வழி பார்க்க வந்தண்  
 
        ெபண் : வழிபார்க்க வந்தாயா-சாமி 
        வளஞ்சி கும்பிட வந்தாயா 
        ஊராைரத் தண்டனிட்  உ ந்  
        கும்பிட வந்தாயா 
        நாட்டாைரத் தண்டனிட்  
        ந ங்கிக் கும்பிட வந்தாயா 
 
    வட்டார வழக்கு: ேசா த்தல்-ேகார்த்  மாைலயாக்குதல்; உ ந் -வி ந் . 
    ேசகாித்தவர்: s.s. சைடயப்பன் 
    இடம்: சக்கி ப்பட் , த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    கள்ளன் ெகாண்  ேபானாேனா? 
 
    ெகாண்ைடயில் காதலன் ைவத்தான். அந்தப் வின் பிரயாணத்ைத கற்பைனயில்  



 101

கண்ட காத  அவனிடேம அதைனக் கூ கிறாள். கைடசியில் அவைனக் ேகாப ட்ட, 
“நீ ைவத்த ைவ கள்ளன் தி  வி வாேனா?” என்  ேகட்கிறாள். 
 
        சீரான நந்தப்  
        பறிக்க வாடா சீராளா 
        பறிச்சு வந்த நந்தப்  
        ெகாண்ைடயிேல ைவத்தாயா? 
        ெகாண்ைடயிேல ைவத்த  
        ப க்ைகயிேல வி ந்ததா? 
        ப க்ைகயிேல வி ந்த  
        குப்ைபயிேல ேபானதா? 
        ேகாழி கிளச்சுதா? 
        ேகாழி கிளச்ச  
        ேவ ைய அைணஞ்சுதா? 
        ேவ ைய அைணஞ்ச  
        ெவள்ளங்ெகாண்  ேபானதா? 
        ெவள்ளங்ெகாண்  ேபான ைவ 
        கள்ளன் ெகாண்  ேபானாேனா? 
 
    வட்டார வழக்கு: நந்தப் -நந்தியாவட்டம்; ைவத்தாயா-ைவத்தாயல்லவா; கிளச்சுதா-
கிளறிற்றா. 
    ேசகாித்தவர்: s.s. சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    கும்மி அ ங்ேகா! 
 
    பழங்காலத்தில் சில விழா நாட்களில் அரசர் பவனி வ வார். ெவற்றிவாைக சூ  
நகர் தி ம் ம் மன்னைன வரேவற்கும் ைறகைளப் பரணிகளில் காணலாம். விழாக் 
காலங்களில் அரசர் பவனி வ ம்ேபா  மக்கள் கூ  அவைர வாழ்த் வைத, 
ெப ங்கைதயி ம் சிலப்பதிகாரத்தி ம் காணலாம். அரசர் அைவப் லவர்கள் 
அரசைரப் பா வதற்ெகன்  அமர்த்தப்பட்ட ெபா  உலாக்க ம், மடல்க ம், 
பரணிக ம் ற் க் கணக்கில் ேதான்றின. தல் பிரபந்தங்களில் காணப்பட்ட 
கவிைதச்சுைவ வர வர வற்றி வறண்ட . 
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    அரசர் கவிைதகைளப் பா ம் நாட் ப் பாடல்க ம் அரசர் உலாைவ 
வ ணிக்கின்றன. ஆனால் அைவ ெபண்க க்ேக ாிய கும்மிையக் ைகயா வதால் 
அவற்றில் ைமையக் காண்கிேறாம். 
 
        ராஜன் வ கிற தியிேல-ெரண்  
        மகட ேதாரணம் கட் ங்க 
        மகட ேதாரணம் கட் ங்க-நல்ல 
        மாவாேல ேகாலங்க ேபா ங்க 
        மாவாேல ேகாலங்க ேபா ங்க-பல 
        வால பந்த ம் ேஜா ங்க 
        வால பந்த ம் ேஜா ங்க 
        ைவெயல்லா ம் கூ ங்க 
        ைவெயல்லா ம் கூ ங்க-அவைர 
        வாழ்த்திக் கும்மி அ ங்க 
 
    வட்டார வழக்கு: மகடேதாரணம்-மகரேதாரணம், மீன் வ வில் ெதன்ைன 
ஓைலயால் ெசய்யப்பட்ட ேதாரணம்; மீன், அஷ்டமங்கலப் ெபா ள்களில் ஒன்  ; 
பாண் யர் ெகா யின் சின்னம். ேகாலம்-மங்கல விழாவின் அறிகுறி ; தமிழ்ப் 
ெபண் ைரப்ேபால்இக்கைலயில் வல்லவர் இல்ைல. 
 
    ேசகாித்தவர்: s.s. சைடயப்பன் 
    இடம்: ெகாங்கேவம் , த ம ாி. 
    ---------- 
 
    வழி நைடப் பாட்  
 
    தமிழகத்தில் கும்பினியார் பாைளயப்பட் க்க டன் பல ேபார்கள் நடத்தினர். 
அவர்களின் ஒேர மாதிாியான உைட, ெதாப்பி, சப்பாத்  அணிவகுப் , ப்பாக்கி, 
பீரங்கி க ம ந்  ேபான்ற அைனத் ம் தமிழர் அறிந்திராத ேபார்ச் சாதனங்கள். 
இைதெயல்லாம் பார்த்த தமிழ் மக்க க்கு ெவள்ைளயைரப் பற்றி அதிசயமான 
எண்ணம் வளர்ந்த . ெவள்ைளயாின் ெவற்றிகள் ெபா  மக்கைள மிக ம் திைகக்கச் 
ெசய்த . ெவள்ைளயர்கள் அமா ஷ்யமான திறைம ைடயவர்களாக மக்களால் 
க தப்பட்டனர். 
 
    ஓர் நாேடா க் கவிஞன் அவர்களின் நடவ க்ைககைள விவாிக்கிறான். 
அம்மாதிாியான பாடல்கள் சமீப காலம் வைர நம  ஏட் ப் பள்ளிக் கூடங்களில் 
ேகால ப் பாட்டாகப் பாடப்பட்  வந்தன. 
 
        பைடகள் ெவள்ைளக்காரத் ைரகள் 
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        பி கள் நீட்  சலாம் ெசய்தார் 
        பட்டாளத்திேல தம் ர க்கிற 
        பயணம் ேகட் த் தாங்கேள 
        அ கள் பி கள் ெகா கள் மாறி 
        அைணத் த் ப்பாக்கி தாங்கிேய 
        அரசன் க ைண ரசமட்டம் ைர 
        அைனவ ம் வந்  கூ னார் 
        அந்தச் சணம் பட்டாளம் ெகாஞ்சம் 
        அேனக ெவள்ைளக் கார ம் 
        ஆ தங்கைளக் ெகாண்  வந்  
        ேமல் பீரங்கி ஏத்திேய 
        ெசந் ரந்தக் கர்னல் ஆட்  
        ெசந் ரத்த ேமட் ம் 
        சூ டன் பைட வ கு ெதன்  
        சூரங் காட்  ேகாபமாய் 
        ெநறித் ப் பைடகள் க்குச் சாத்தி 
        க்கு மீைச ம் ைக மாய் 
        பல்ைலக் க த் க் கவர்னர் ைரகள் 
        பைடகள் விரட் க் குத்தேவ 
        குத் ம் பைடகள் திரண்  வந்  
        ேகாட்ைடக் ெகாத்தளம் பி க்கேவ 
        ேகாட்ைடக் ெகாத்தளம் பி த் க் ெகாண்  
        கூர்ந்  ெதற்ேக றப்பட்டார் 
        மார்ச் மாதம் ேகாட்ைடப் பி த்  
        வயணமாக நடந்  தான் 
        மன்னன் கர்னல் சின்னத் ைரகள் 
        மகிழ்ந்  காகித ெம தேவ 
        ெசன்னப்பட்டணம் கவர்னர் ைரகள் 
        வர்ணமாகக் ேகட் த் தான் 
        ெசல க்ெகன்ன ெசய்ேவா ெமன்  
        சீறி மனதில் எண்ணிேய 
        இளவ டேன லட்ச பாய் 
        இனாமாகத் த கிேறன் 
        அைமத்  ம ந்  குண்  பீரங்கி 
        சைமத்  ரங்க ரங்கேர 
        குண்  பீரங்கி ேசர்த் த் ைரகள் 
        குறிச்சி கட் க்கேவ 
        கமான் ெசால் ய பட்டாள ெமல்லாம் 
        கலந்  கூ  நடக்கேவ. 
 
    வட்டார வழக்கு: சூரங்காட் -சூரத்தனத்ைதக் காட் ; காமன்-ஆங்கிலச் ெசால் 
(come on). 
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    ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ  
    இடம்: மீளவிட்டான் 
    ----------- 
 

9. உழ ம் ெதாழி ம் 
 
    ஒ  ற்றாண் க்கு ன் நம  நாட் ல் க்கியத்ெதாழில்கள் விவசாய ம், 
ெநச மாகேவ இ ந்  வந்தன. பிற ெதாழில்கெளல்லாம் இவற்ைறச் சார்ந்ேத 
இ ந்தன. ெகால்லன், தச்சன் த யவர்கள் உழ க்குத் ேதைவயான க விகைளச் 
ெசய்  ெகா த்தனர். ச க வாழ்க்ைகக்குத் ேதைவயான ெபா ள்கைள உற்பத்தி 
ெசய் ம் ேவ  ெதாழில்கள் இல்ைல. வண்ணான், நாவிதன், ெகாத்தன் ேபான்றவர்கள் 
தனி மனிதன  சுக வாழ்விற்கு உதவி ாிந்தார்கள். இத்தைகய உற்பத்தி ைறயில் 
மனித உைழப்ேப க்கியமான உற்பத்தி சக்தியாக இ ந்த . இச்சக்தி கிராம 
ச தாயத்தி ள்ேள கட் ப்ப த்தப்பட் ந்த . ெப ம்பா ம், ேகாயில்கள் 
இவ் ைழப்பின் மீ  ஆதிக்கம் ாிந்தன. அதற்க த்தாற்ேபால் 
நில ைடைமயாளர்க ம், உயர் குலத்தின ம் ஆதிக்கம் ாிந்தனர். உழவர்கள் 
ெப ம்பா ம், ேகாயில் நிலங்கைளேயா அல்ல  நில உைடைமயாளர்களின் 
நிலங்கைளேயா குத்தைகக்குப் பயிாிட்  வந்தார்கள். ேகாயில் குத்தைக ம் 
நில டைமயாளாின் குத்தைக ம், மிக அதிகமாக இ ந்த . இச் சுரண்டல் 

ைறயினால்தான் ேகாயில்களில் ஆடம்பரமான தி விழாக்கள் நடத்த ம், 
ற் க்கணக்கானவர்க க்கு ேசாறிட ம் ெபா ள் குவிந்த . ேமல் வர்க்கத்தின ம் 

தங்கள் சுரண்ட னால் ஆடம்பர வாழ்க்ைகயில் திைளத்தனர். கிராம ைகத் 
ெதாழிலாளிகள் ஆண் க்ெகா  ைற ேகாயி ந் ம் நிலச்சுவான்களிடமி ந் ம் 
உழவர்களிடமி ந் ம் தானியத்ைத ஊதியமாகப் ெபற்  வந்தனர். அவர்கள  
வாழ்க்ைக, ேமல் வர்க்கத்தாாின் ஆதிக்கத்தி ள் இ ந்த . 
 
    பல ற்றாண் களாக இவ்வா  உறங்கிக் கிடந்த கிராம வாழ்க்ைக ெவள்ைளயர் 
வ ைகக்குப்பின் மாறத்ெதாடங்கிவிட்ட . நில ைடைமச் சுரண்டலால் வாழ்விழந்த 
உழவர்கள், ைகத்ெதாழிலாளர்கள் த ேயார் ெவள்ைளக்காரர்கள் ெதாடங்கிய த் 
ெதாழில்களில் கூ  ேவைல ெசய்ய கிராமங்கைள விட்  ெவளிேயறினர். ேமற்கு 
மைலச் சார ல் கா கைள ெவட் த் ேதயிைல, காப்பித் ேதாட்டங்கைள ம், திதாகத் 
ேதாற் விக்க அவர்கள் ெசன்றார்கள். ரயில் பாைதகள் அைமக்க ம், ரஸ்தாக்கள் 
ேபாட ம், ைற கங்கள் கட்ட ம், ஆைலகள் கட்ட ம், சுரங்கங்கள் ேதாண்ட ம், 
அவர்கள் தமிழ்நாட் ன் பல நகரங்க க்கு மட் மல்லாமல், பம்பாய் த ய 
நகரங்க ங்கும், கடல் கடந்த சீைமக க்கும் ெசன்றார்கள். அங்ெகல்லாம் உைழத்  
உைழத்  அவர்கள் கண்ட பயன் ஒன் மில்ைல. கிராமத்தி் ந்த சுரண்டல் ைற 
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ேவ , நகரங்களி ள்ள சுரண்டல் ைற ேவ . அங்ேக எஜமானர்கள் ேவ . இங்ேக 
எஜமானர்கள் ேவ . த ல் சிறிதள  சுதந்திரம் இ ப்ப  ேபால் ேதான்றி ம் 
பின்னர் அ  கானல்நீர் என்  உணர்ந்தனர். 
 
    இவ்வா  வயல்களி ம், ேதயிைலத் ேதாட்டங்களி ம், சுரங்கங்களி ம் 
உைழத் வ ம் ெதாழிலாளர்கள் நம்பிக்ைகைய இழக்கவில்ைல. இ ள் நீங்கி ஒளி 
ேதான் ம் காலத்ைத அவர்கள் ஆவ டன் எதிர்பார்க்கிறார்கள். வ ங்கால 
நல்வாழ்வில் அவர்கள் ெகாண் ள்ள நம்பிக்ைகதான் ச கக் ெகா ைமகைளப் 
ெபா த் க் ெகாள் ம் மன திைய அவர்க க்குக் ெகா க்கிற . அவர்கள் பா ம் 
நாட் ப் பாடல்களில் அன்  மலர்வைத ம், உைழப்பில் ஆர்வத்ைத ம், நன்ைமயில் 
பற்ைற ம், தீைமயில் ெவ ப்ைப ம் நாம் காண்கிேறாம். அவர்கள  எளிய பாடல்கள் 
அவர்கள  இன்ப ன்பங்கைள ம், ெநஞ்சக் கு றல்கைள ம், ஆசாபாசங்கைள ம், 
வி ப்  ெவ ப் கைள ம் ெவளியி கின்றன. 
 
    இத்தைகயத் ெதாழில் பாடல்கள் நகர வாழ்க்ைகயின் ேபா த் தன்ைமயா ம், 
ெதாழில் ைறகளின் க ைமயினா ம், ப ப்ப யாக மைறந்  வ கின்றன. 
கிராமங்களில் மட் ம் பரம்பைரயாக வளர்ந்த கைல மர களால் பா காக்கப்பட் , 
குற் யி ம், குைல உயி மாக இப்பாடல்கள் ஊசலா க் ெகாண் க்கின்றன. மிக 
விைரவாக ேசகாிக்கப்பட்டாலன்றி இைவ மைறந்  ேபாவ  உ தி. 
 
    இத்ெதாகுப்பில் ஏற்றப் பாட் கள், ெபா ப்பாட் , உழ த் ெதாழிேலா  
ெதாடர் ைடய பாடல்கள், வைலஞன் பாடல்கள், வண்ணார் பாட் , 
வண் ேயாட் கள  பாடல்கள், உப்பளத்தார் பாடல்கள், ேதயிைல ெதாழிலாளர் 
பாடல்கள் த யைவ இடம் ெபற் ள்ளன. இதில் ேசர்க்கப்படாத ெதாழில்கைளப் 
பற்றிய பாடல்கள் ேசகாித்  இனி ெவளியிடப்பட ேவண் ம். 
    ---------- 
 
    உழ க் காைள 
 
    மனிதன் ேவட்ைடயா  வாழ்ந்த காலம் மா வதற்குக் காரணமாக இ ந்த . அவன் 
காைளகைளப் பழக்கி உ வதற்கு கற் க் ெகாண்டேத. அவ்வா  உ வதற்குப் 
பயன்பட்ட மா கள் அவ க்கு நிைலயாகத் தங்கும் வாழ்க்ைகையச் 
சாத்தியமாக்கிற் . அவ க்குச் ெசல்வ ம் ெப கிற் . எனேவ 'மா ' என்ற 
ெசால் க்ேக 'ெசல்வம்' என்ற ெபா ள் வந்த . 
 
    மாட்ைடக் கவர்ந்  ெசன்  ெசல்வத்ைதப் ெப க்கிக் ெகாள்ளலாம் என்  அதைனப் 
பழக்கத் ெதாியாதவர்கள் பழங்காலத்தில் எண்ணினர். பழக்கத் ெதாிந்தவர்கேளா 
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மாட்ைடப் பா காக்கப் ேபாரா னர். இதைனேய 'ெவட்சி' என் ம், 'கரந்ைத' என் ம் 
றப் ெபா ள் இலக்கண ல்கள் கூ கின்றன. 

 
    பிற்கால மன்ன ம் இவ்வழக்கத்ைதப் பின்பற்றிேய, ஒ  நாட் ன் பசு நிைரைய ம், 
காைளகைள ம் ைகப்பற் வதில் ெவற்றி ெபற்றால், நாட்ைட ம் ைகப்பற்றலாம் 
என்ெறண்ணினர், நாட் ன் கால்நைடச் ெசல்வம் ேபாய் விட்டால் உழ த் ெதாழில் 

டங்கிவி மல்லவா? 
 
    சிற்சில பண்ைடக் கு வினர் காைளைய, நந்திெயன் ம், பசவன் என் ம் 
வணங்கினர். சமண மதத்தினர் ாிஷபேதவர் என்  தல் தீர்த்தங்கர க்குப் ெபயாிட்  
காைளைய அவர  அைடயாளமாக்கினர். பிற்காலச் ைசவம், அதைனச் சிவ க்கு 
வாகனமாக்கிய . மனிதன் காட் க்காைளைய பழக்கி தன  ேவைலக்குப் 
பயன்ப த்தியைதேய ராணக் கைத இவ்வா  ெசால் கிற . 
 
    தற்காலத்தி ம் உழ க்குப் பயன்ப ம் காைளைய உழவர்கள் ேபாற் கிறார்கள். 

தல் உழ க்கு நாட் ெசய் ம் ேபா  அதைன அலங்காித் , பிள்ைளயா க்கு ைசப் 
ேபாட்  உழத் ெதாடங்குகிறார்கள். 
 
    காைளக க்குச் ெசய் ம் அலங்காரங்கள் எைவ என்  ெதாிய ேவண் மா? 
இப்பாட்ைடப் ப ங்கள். 
 
        மின்ேன  எ க்ெகல்லாம் 
        என்ன என்ன அைடயாளம் 
        ெநத்திக்குச் சிட் களாம் 
        ெநலம் பார்க்கும் கண்ணா  
        வா க்குச் சல்லடமாம் 
        வாகுக்ைக ெபான்னாேல 
        ெகாம் க்குக் குப்பிகளாம் 
        ெகாணவா  சல்லடமாம் 
        க்கி ைவக்கும் கால்க க்கு 
        த்திப்  சல்லடமாம் 
        எ த்  ைவக்கும் கால்க க்கு 
        எ க்கம்  சல்லடமாம் 
        மண் யி ம் கால்க க்கு 
        மாதளம்  சல்லடமாம் 
        இத்தைன ம் ஒப்பதமாம்-எங்க 
        சப்பாணிப் பிள்ைளயார்க்கு 
        கட்டக் காட் க் ெகால்ைலயிேல-ெரண்  
        காாிக்காைள மின்ேன  
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        காாிக்காைள வித்த பணம் 
        க த்தப் ெபாண்  மார்ேமல 
        ெசங்காட் க் ெகால்ைலயிேல-ெரண்  
        ெசக்காைள மின்ேன  
        ெசக்காைள வித்த பணம் 
        ெசவத்தப் ெபாண்  மா ேமல 
 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,த ம ாி. 
    ----------- 
 
    ந ைக-1 
 
    ந ைக ேவைல பள்ளர், பைறயர் சாதிப் ெபண்கள் மட் ேம ெசய் ம் ேவைல. ப வ 
ேவைலகளிேலேய நாற்  பி ங்கி ந வ தான் மிக ம் ட்பமான ேவைல. கு 
குனிந்  ெந  ேநரம் சாியான இைடெவளி விட்  நாற்ைற நட் ச் ெசல்வதற்குப் 
பயிற்சி ம் அ பவ ம் ேவண் ம். ந ைகப் பாடல்கள் காதைலப் ெபா ளாகக் 
ெகாண்டன ம் அ தாபம், இரக்கம், ெகா ைம, பாிதாபம் இைவகைளப் ெபா ளாகக் 
ெகாண்டன ம் உள்ளன. 
 
    ந ைகப் பாடல்கள் தற்ெபா  நிரம்பக் கிைடப்பதில்ைல. ஆனால் சுமார் 600 
வ ஷங்க க்கு ன்னால் ந ைகப் பாட்ைட ம் அதற்கு ன் பள்ளர் ஆ ம் 
ஆட்டத்ைத ம், கண் ம் ேகட் ம், ரங்கநாதர் ேகாயில் அைரயெரா வர் அவற்ைறக் 
கற் க் ெகாள் வதற்காக பைறச்ேசாியிேலேய ெசன்  தங்கிவிட்டாெரன்  ரங்கம் 
ேகாயில் வரலாற்ைறக் கூ ம் ேகாயிெலா கு குறிப்பி கிற . சுமார் 300 
ஆண் க க்கு ன் ேதான்றிய அழகர் ேகாயிற் பள்ளியில் ந ைகப் பாடல்கள் பல 
காணப்ப கின்றன. அைதப் பின்பற்றி எ ந்த பள் கைளைனத் ம் ந ைகப் 
பாடல்க க்கு இடம் ெகா க்கின்றன.  தற்ெபா  யன்றால் இன் ம் மைறந்  
விடாமல் வழங்கிவ ம் பாடல்கைளச் ேசகாிக்கலாம். 
 
    ெந  ேநரம் குனிந்  நட்ட ெபண்ெணா த்தி நிமிர்ந்  பார்க்கும்ெபா  வயல் 
வரப்பில் அவள  காதலன் அவைள ேநாக்கிப் பா கிறான். 
 
        நா  ைல வய க்குள்ேள 
        நாத்  ந ம் குள்ளப் ெபண்ேண 
        நாத்  ந ம் ைகயாேல-என்ைன ம் 
        ேசத்  நடலாகாேதா? 
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    ேசகாித்தவர்: வாழப்பா  சந்திரன் 
    இடம்: வாழப்பா ,ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
        நாத் ப் பறிேய ந வப் பறிேய 
        நட் க் குனிந்  நிமிந்  நிக்கும் 
        நாணயேம, கண்ேண 
        நாந்தான  பா ய  
        உன்ைனத் தாண்  ெபாண்ேண 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ந ைக-2 
 
    விவசாய ேவைலகளில் மிக ம் க னமான , நாற்  ந வ தான். இவ்ேவைலையச் 
ெசய்வ , பள்ளர், பைறயர் குலப் ெபண்கேள. வரப்ைபச் சுற்றி ஆண்கள் நின்  
ெகாண்  நாற் க் கட் க்கைளச் சுமந்  வயல் ெவளியில் நிற்கும் ெபண்கைள ேநாக்கி 

சி எறிவர். ெபண்கள் குனிந்த கு நிமிராமல் விைரவாக நாற்  கைள எ த்  
ந வார்கள். தற்காலத்தில் ந ைக ந ம் ெபண்கள் மனதிற்குள்ேளேய ஏேதா ஒ  
பாட்ைட த் க்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால் 30,40 ஆண் க க்கு ன்னால் 
ெபண்கள் பா க் ெகாண்ேட ந வார்கள்; வரப்பி ட்கார்ந்  ெகாண்  ஆண்க ம் 
பா வார்கள். பாடல் இனிைமயில் தங்கைள மறந்  அதன் சந்தத்திற்ேகற்ப ைகக ம் 
விரல்க ம் அைசய ெபண்கள் நாற்  ந வார்கள். இப் பாட் கைள ம் 
காட்சிகைள ம் ரசித்த தமிழ்க் கவிஞர்கள் க்கூடற்பள்  த ய பிரபந்தங்களில் 
ந ைகக் காட்சிகைளச் சிறந்த சித்திரங்களாகத் தீட் ள்ளனர். தற்ெபா  ந ைகப் 
பாடல்கள் அ ர்வமாகேவ பாடப்ப கின்றன. சுைவமிக்க இப்பாடல்கள் அைனத் ம் 
ேசகாித்  ெவளியிடப்பட ேவண் ம். 
 
        பள்ளன்: உள்ளார் உழவ க்க 
        ஊர்க் கு வி நாத்தாிக்க 
        நார மரம க்க 
        நட்  வா  கட்டப் ள்ேள 
        நா  ைல ச க்க வயல் 
        அதிேல ந ம் குட்டப் ள்ேள 
        நான் ேபா ம் நாத் க்கைள 
        நீ ேசர்ந்  நட்டாலாகாேதா? 
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        நாத்  ந ம் கட்டப் ள்ேள 
        நட்  வா  ேகாயில் களம் 
        குத் க் கல்  ேம க்க-நீ 
        கூப்பிட  நான் வ ேவன். 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல மாவட்டம். 
    --------------- 
 
    ந ைக-3 
 
    ஒ  சி  நிலச்சுவானின் வய ல் ந ைக நடக்கிற . ெபண்கள் ேவகமாக 
ேவைலைய த் ச் ெசல் வதற்காக அகலமாக ந கிறார்கள். அவ்வா  நட்டால் 
விைளச்சல் குைற ம். அைதக் கண்ட நிலச்சுவான் அவர்கைளக் ெகஞ்சி ெந க்கி 
நடேவண் ெமன்  ேவண் க்ெகாள்கிறான். அவர்க க்குக் ேகாபம் வராமல் இ க்க 
நயமாக அவர்க ைடய அழைக அவர்கள  காதலன் கழ்ந்  ேபாற் வதாகச் 
ெசால் கிறான். ஒ த்தியின் தண்ைடக்கால் அழைகக் கண்  அவள  காதலன் ஐந்  
மாதம் ெகாஞ்சினானாம். மற்ெறா த்தியின் ெகாண்ைட அழைகக் கண்  அவள  
காதலன் ஆ மாதம் ெகாஞ்சினானாம். இவ்வா  அவர்கள  உள்ளத்ைதக் குளிர்வித்  
தன் ஏழ்ைம நிைலைய ம் ெசால்  ெந க்கி நட ேவண் க் ெகாள்கிறான். 
 
        நா  ைல வய க்குள்ேள 
        நாத்  ந ம் ெபாம்பிேள 
        நா ம் ெகாஞ்சம் ஏைழய  
        நட  ெகாஞ்சம் ெச த் ப் ேபா  
        ெபண் கேள! ெபண் கேள! 
        தண்  ேபாட்ட ெபண் கேள!-உன் 
        ெகாண்ைட அழைகக் கண்  
        ெகாஞ்சுறானாம் ஆ மாசம் 
        நா ம் ெகாஞ்சம் ஏைழய  
        நட  ெகாஞ்சம் ெச த் ப் ேபா  
 
    உதவியவர்: ெசல்வராஜு; ேசகாித்தவர்: கு. சின்ன்ப்ப பாரதி 
    இடம்: மடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    --------- 
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 ந ைக-4 
 
    ஆ ைடத் தங்கம் என்ற ெபய ைடய சங்கரன் ேகாவில் ெதய்வம் ஆ ைடயம்மன்.  
கூட்டமாக நின்  வய ல் ெபண்கள் நாற்  ந கிறார்கள். கூட்டமாக ேவைல ெசய் ம் 
ெபா  உற்சாகம் பிறக்கிறதல்லவா? அ ம் ேவைலக்குாிய கூ ையக் 
குைறக்காமல் அன்ேபா  அைழத் க் ெகா க்கும் ஆ ைடத் தங்கத்தின் வய ல் 
ந ைக ந வதில் அவர்க க்கு மகிழ்ச்சி பிறக்கிற . ஒ  ெபண் பாடத் 
ெதாடங்கினாள்; மற்ைறப் ெபண்க ம் ேசர்ந்  பா கிறார்கள். 
 
        ஆரா  றா  
        அ பத்தி ெரண்டா  
        ஆ ைடத் தங்கம் ைகயா  
        ஆல வட்டம் ேபா  தில்ல 
        அம்ப  ஆள வச்சு 
        ஆதரவா ேவைல வாங்கி 
        கூப்பிட் ப் ேப  ேபா ம் 
        குண ள்ள ஆ த்தங்கம் 
 
    வட்டார வழக்கு: ஆரா -யார் ஆள்?; ஆல வட்டம்-கூட்டமாகச் ேசர்ந்தி க்கும் 
அழகு; ஆ த்தங்கம்-ஆ ைடத் தங்கம் என்ப . 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ந ைக-5 
 
    வயல் வரப்பில் நின்  நாற் க் கட்ைட இைளஞர்கள், ந ம் ெபண்கைள ேநாக்கி 
எறிகிறார்கள். 
 
    அவர்களில் ஒ வன் தன் காத  வரப்ப ேக வ ம் ெபா  எல்ேலா க்கும் 
ெபா வாக சில வார்த்ைதக ம், அவள் காதில் மட் ம் வி ம்ப யாகச் சில 
வார்த்ைதக ம் ெசால் கிறான். 
 
        (எல்ேலா ம் ேகட்க) 
        நாத் ப் ங்கி வச்ேசன் 
        ந வத் ெதாளி ஆக்கி வச்ேசன் 
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        நாத்  ந ம் ெபாம்பைளயா 
        ேசத்  நட மாட் யாேளா 
 
        (காத  மட் ம் ேகட்க) 
        ெபாட் ட்  ைமயிட்  
        ெபாய்யக் கைர தீர்த்த மா  
        நட் ட் ம் ேபாற ள்ைள 
        நயன வார்த்ைத ெசால் ரம்மா 
 
    வட்டார வழக்கு: ெதாளி-ேச ; ெபாம்பிைளயா-ெபண்பிள்ைளகாள்; மாட் யாளா-
மாட்டீர்களா?; ெபாய்யக்கைர-ெபாய்ைகக் கைர, குளக்கைர; நட் ட் -நட்  விட் ; 
நயன வார்த்ைத-கண் சாைட. 
    குறிப் : ள்ைள (ெநல்ைல மாவட்டத்தில் ெபண்கைளப் ள்ைள என்ப  சில 
சாதிகளில் வழக்கு) ேமற் குறித்த ேபச்சு வழக்கில் உள்ளைவ. இப்ப ப் பிறர் ன் 
ேபசக்கூடா  என்பைதக் குறிப்பாகக் கூ கிறாள் காத . 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி வட்டாரம். 
    ---------- 
 
        சரசர  வந்தி ங்க 
        ச க்ைகயிேல இ ந்தி ங்க 
        காாியேம உண்டானா 
        கலகல  ேபசி ங்க 
 
    வட்டார வழக்கு: சரசர , கலகல -விைர  குறிக்கும் இரட்ைடச் ெசாற்கள் 
வந்தி ங்க, இ ந்தி ங்க, ேபசி ங்க-வந்  வி ங்கள், இ ந்  வி ங்கள், ேபசி 
வி ங்கள். 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி வட்டாரம். 
    ---------- 
 
    கைள எ த்தல்-1 
 
    ந ைகையப் ேபாலேவ கைள எ த்த ம் ெபண்களின் ேவைலயாகும். பயிைரப் 
ேபாலேவ ேதான் ம் கைளகைளக் கூர்ந்  ேநாக்கிப் பி ங்கிெய க்க ேவண் ம். சற்  
அயர்ந்தால் கைளக்குப் பதில் பயிர் ைகேயா  வந்  வி ம். கைள எ த்த ம் 
ந ைகையப் ேபாலேவ ச ப் த் த ம் ேவைல. ச ப் த் ேதான்றாம க்க வயல் 
வரப்பி ள்ள ஆண்க ம் வய ல் கைள எ க்கும் ெபண்க ம் ேசர்ந்  பா வார்கள். 
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        வாய்க்கால் வரப்  சாமி 
        வயக் காட் ப் ெபான்  சாமி, 
        கைள எ க்கும் ெபண்க க்கு 
        காவ க்கு வந்த சாமி, 
        மைலேயாரம் ெகண  ெவட்  
        மயிைலக் காைள ெரண்  கட்  
        அத்ைத மகன் ஓட் ம் தண்ணி 
        அத்தைன ம் சர்க்கைரேய 
 
    உதவியவர்: ெபான் சாமி; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ஒலப்பாைளயம். 
    ------------- 
 
    கைள எ த்தல்-2 
 
        கைள ெய க்கும் ெபாிய குளம் 
        கணக்ெக ம் ஆலமரம் 
        ெகாத்தளக்கும் ெகாட்டாரம் 
        குணமயிைலக் காண ேய 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி. 
    --------- 
 
    கைள எ த்தல்-3 
 
        கைள ெய க்கும் ெபாிய குளம் 
        கணக் ெக ம் ஆலமரம் 
        ெகாத்த க்கும் ெகாட்டாரம் 
        கூ  ைவக்கும் களத்  ேம  
        கண்ணா  வைளயல் ேபாட்  
        கைள எ க்க வந்த ள்ேள 
        கண்ணா  மின்ன ேல 
        கைள எ ப் ப் பிந் த  
        ெவள்ளிப்  வைளயல்-நல்ல 
        விடைலப் பிள்ைள ைக வைளயல் 
        ெசால்  அ ச்சவைள-நல்லா 
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        சுழட்  தில்ல ெநல்கைளைய 
 
    உதவியவர்: த் சாமி; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: வாழ்நாய்க்கன் பாைளயம், ேசலம். 
    ------------ 
 
    கைள எ த்தல்-4 
 
        கைள எ த் க் ைக க வி 
        கைர வழியா ேபாற ள்ளா 
        பாிசம் ெகா த்த மாப்பிள்ைளக்கு 
        பால் குடம் ெகாண்  ேபாறியா 
 
    ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ  
    இடம்: மீளவிட்டான், த் க்கு , ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    நச்சுப் ல் 
    கைளெய ப்  
 
    பயிர் வளர ேவண் மானால் நச்சுப் ல்ைல ந க்கித் தள்ளேவண் ம். நன்ைம வளர 
ேவண் மானால் தீைம ஒழிக்கப்படேவண் ம். இதில் சமரசேமயில்ைல. நம  

ராணங்கள், நாட் க் கைதப் பாடல்கெளல்லாம் இைதத் தாேன கூ கின்றன; 
கண்ணன் நரகாசுரைனக் ெகான்றான்; கன் சூரபத்மைனக் ெகான்றான். நீதிக்கும் 
அநீதிக்குமிைடேய சமரசேம ? 
 
    பயிர் வளர ேவண் மானால் நச்சுப் ல் அழகாக இ ந்தால் கூட, அைவ அல் ம் 
தாமைர மாக இ ந்தால் கூட அவற்ைறப் பி ங்கி எறிந்  விட ேவண் ம். விவசாயி 
இவ் ண்ைமைய அறிவான். 
 
    பழமரத் ேதாட்டத்ைதப் பா காக்கும் உழவன் தனக்கு ைணயாக உைழக்கும் 
உழவர்களிடம் கைள ெவட்டச் ெசால் கிறான். 
 
        ஆத் க்குள்ேள ஏேல ேலா 
        அத்திமரம் அகில கிலா 
        அத்திமரம் 
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        அள  பாத்  ஐலப்பி  
        அ க்கித் தள்  அகிலகிலா 
        அ க்கித்தள்  
 
        குளத் க் குள்ேள ஏேலேலா 
        ெகாய்யாமரம் அகிலகிலா 
        ெகாத்தித் தள்  
 
        ேசத் க் குள்ேள ஏேலேலா 
        ெசம்பகப்  அகிலகிலா 
        ெசம்பகப்  
 
        ெசம்ைமயாக ஐலப்பி  
        ேசத்ெத க்க அகிலகிலா 
        ேசத்ெத க்க 
 
        நாத் க்குள்ேள ஏேலேலா 
        நச்சுப் ல்  அகிலகிலா 
        நச்சுப் ல்  
 
        நச்சுப் ல்ைல ஐலப்பி  
        ந க்கித் தள்  அகிலகிலா 
        ந க்கித் தள்  
 
    உதவியவர்: ஜானகி; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: த் காபட் ,ேசலம். 
    --------- 
 
    கமைல-1 
 
    வறண்ட பிரேதசங்களில் மிக்குள் இ க்கும் தண்ணீைரக் கிண  ெவட்  க ன 
உைழப்பால் கமைலயின் லம் ெவளிக்ெகாணர்ந்  ேதாட்டப்பயிர் ெசய்வார்கள். 
கமைலெயன்ற தகரத்தாலான பாத்திரத்தில் ேதாலாலான வால் என்ற ைபையக் கட் க் 
கயிற்  வடங்கைள இைணத்  மர உ ைளகைளப் ெபா த்தி மா கைளப் பிைணத்  

ன் ம் பின் மாக ஓட்  நீர் இைறக்க ேவண் ம். இதற்கு அ பவம் ேவண் ம். 
அ பவமில்லாத அவள  மச்சான் கமைல இைறக்கத் ெதாியாமல் திண்டா வைதக் 
கண்  ேக ம், அ தாப ம் கலந்  பா கிறாள். 
 
        ெபாட்ட ேல கட்  
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        ெபா தி க்கத் தா கட்  
        க த்தக் காைள ெரண் ம் கட்  
        கமெலைறக்கப் ேபாகும் க த்த ைர 
        ெபாட்ட ேல கிண  ெவட்  
        ேபார்க்காைள ெரண் ம் கட்  
        காப் ப் ேபாட்ட க த்த மச்சான் 
        கமைல கட்டத் ெதாியைலேய 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி. 
    ----------- 
 
    சில நாட்களில் கமைல இைறப்பதில் ேதர்ச்சிெபற்  விட்டான். அ  கண்ட அவள் 
உளம் மகிழ்ந்  அவைனப் கழ்கிறாள். 
 
        கமைல யலங்காரம் 
        கமைல மா  சிங்காரம் 
        கமைல ய க்கும் மன்ன க்கு 
        க த்தப் ெபாட்டலங்காரம் 
        சாைல ேயாரம் கிண  ெவட்  
        சாஞ்ச கமைல ேபாட்  
        இ த்  வி ம் க த்தத் ைர 
        இனிக்குைதயா கிணத் த் தண்ணி 
        மந்ைதயிேல கிண  ெவட்  
        மயிைலக் காைள ெரண்  ட்  
        சீதனம் ெகா த்தாேன 
        சிமிட்  பா ம் கமைலத் தண்ணி 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: ேகாவில்பட் . 
    ---------- 
 
    சில ஊர்களில் கண்மாய்ப் பாசனம், ஆற் ப் பாசனம் உள்ள இடங்களில் 
மண்ெவட் யால் தண்ணீைர விலக்கி விட்டால் ேபா ம் ேவைல ந்த . அவன் 
மைட திறந்  விட்ட நீாில் குளிப்பதில் அவ க்குப் ெப ைம, அவ க்கும் தான். 
 
        மண் ெவட்  ெகாண்  
        மைட திறக்கப் ேபாறசாமி 
        மைடையத் திறந்  வி  
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        மஞ்ச நீரா  வாேரன் 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: ேகாவில்பட் . 
    ---------- 
 
    கமைல- 2 
 
    ஆ  குளம் இல்லாத ஊர்களில் கமைல கட் த் தண்ணீர் இைறப்பார்கள். தண்ணீர் 
ேதாட்டப் பயிர்க க்குப் பா ம். கமைல ஓட் ம் இைளஞைனப் பார்த்  அவன  
மாமன் மகள் பா கிறாள். 
 
        ெச ேயாரம் ெகண  ெவட்  
        ெசவைலக் காைள ெரண்  கட்  
        அத்ைத மகன் ஓட் ம் தண்ணி 
        அத்தைன ம் சர்க்கைரேய 
        ஆத் க்கு அந்தப் ரம் 
        அஞ்சா  ெதன்னமரம் 
        வச்ச மரம் பார்க்கப் ேபான 
        மச்சான் வரக் கண்டீர்களா? 
 
    ேசகாித்தவர்: ெபான் சாமி 
    இடம்: ஓைலப்பாைளயம். 
    --------- 
 
    ஏற்றப் பாட்  
 
    ஆற் ப் பாசனம் இல்லாத இடங்களில் தமிழ் மன்னர்க ம், நாயக்க மன்னர்க ம், 
குளங்க ம், ஏாிக ம், கண்மாய்க ம் ெவட் ப் பாசன வசதிகைள அபிவி த்தி 
ெசய்தார்கள். அரசர்கள் ேபாாில் ெவற்றி ெபற்றெபா  ெவற்றித் ண்கள் நாட் ய  
ேபாலேவ நீர் நிைலகைள ம் ெவட் னார்கள். ெதன் பாண்  நாட் ல் வாைகக்குளம் 
என்ற ெபய ைடய ஏாி ஒன்  இ ப்பேத சான்றாகும். நாயக்க மன்னர்கள், தாங்கள் 
ெவட் ய நீர் நிைலக க்குச் ச த்திரம் என்  ெபயர் ைவத்தார்கள். அரசர  
ெபயர்கைள ம், தளவாய்கள  ெபயர்கைள ம் நிைன த் ம் ஏாிகள் பல உள்ளன. 
உதாரணமாக விசுவநாதப் ேபேராி, வடமைல ச த்திரம், ேகாபால ச த்திரம் 

த யன. 
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    ெவள்ைளயர் ஆட்சிக் காலத்தில் திய ஏாிகள் எைவ ம் ேதாண்டப் ெபறவில்ைல. 
ெப ம்பாலான பைழய ஏாிகள் அ க்க  ப  பார்க்கப்படவில்ைல. அதனால் அைவ 
ேம ட் ப் ேபா மான அள  நீர்த் ேதக்கி ைவக்க வசதியற்றைவ ஆயின. 
அவற்றி ந்  தண்ணீர் பாய்ந் ம் அந்த நிலங்க க்குப் ேபா மான நீர் 
கிைடக்காமல் ேபாயிற் . ஏாிகளில் நீர் நிரம்பினா ம், நாற்  வளர்ந் , ெபாதி தள்ளி, 
மணி பி க்கும் த வாயில் ஏாி வற்றிப் ேபாகும். 
 
    அங்குமிங்கு ள்ள பள்ளங்களில் நீர் ேதங்கி நிற்கும். அ  மைடேயறிப் பாயா . 
வயல் மட்டத்திற்குக் கீேழ சிறி  நீர் கிடக்கும். உைழப்பின் பயன் ணாகாமல் 
இ ப்பதற்காக, உழவர்கள் பள்ளத்தி ள்ள நீைர அள்ளி மைடயில் பாய்ச்சுவார்கள். 
இதற்காகப் பைனேயாைலயாேலா, இ ம்பாேலா ெசய்த இறைவப் ெபட் கைளப் 
பயன்ப த் வார்கள். அதன் இரண்  ைனகளி ம், கயி கைளக் கட் ப் 
பக்கத்திற்கு ஒ வராக நின்  ெகாண்  நீைர அள்ளி மைடயில் பாய்ச்சுவார்கள். 
இவ்ேவைல மிக ம் ச ப்ைபத் த வதாயி ம் ேவைலயின் பயைன எண்ணி அவர்கள் 
நீண்ட ேநரம் உைழப்பார்கள். ச ப் த் ேதான்றாம ப்பதற்காக இறைவப் 
ெபட் யின் அைச க்கு ஏற்ற சந்தத்தில் பாடல்கள் பா வார்கள். 
 
    நீைர மைடயிேலற் வதற்கு ேவெறா  க வி ம் உள்ள . அதன் ெபயர் இைறைவ 
மரம். ஒேர மரத்ைதத் ெதாட்  ேபால் குைடந்  ஒ  ஓரத்தில் ைகப்பி ேபால் 
அைமத்தி ப்பார்கள். அதன் ந ேவ கயிற்ைறக் கட்  க்கா  ேபால ன்  
கம் கைளத் தைரயில் நாட்  அதேனா , இைறைவ மரத்ைத இைணப்பர். இைறைவ 
மரத்தின் ெதாட்  ேபான்ற பகுதி தண்ணீாி ள் இ க்கும் ைகப்பி ைய ேம ம் 
கீ மாக அைசத்தால், தண்ணீர் ெபட் யி ள் ஏறி மைடயி ள் பா ம். இைறைவ 
மரத்ைத இயக்க ஒேர ஒ  ஆள் ேபா ம். இப்பாடல்கள் ராமநாத ரம் மாவட்டத்தில் 
மிகுதியாக பாடாப்ப கிற . ெதன்னாற்கா  மாவட்டத்தி ம் காலால் மிதித்  ஏற்றம் 
இைறப்பவர் ஏற்றப் பாட் ப் பா வர். ேமேல ஒ வன் ஏற்றத்ைத மிதிக்க கீேழ ஒ வன் 
நின்  கிணற்றி ந்  ெவளிவ ம் வாளிையத் க்கித் தண்ணீைர மைடயில் 
ெச த் வான். ஏற்றத்தின் ேம ள்ளவன் தல ையப் பா  த்தப்பின் 
கீேழ ள்ளவன் அ த்த அ ையப் பா வான். அப்பாடல்களில் சில விடங்களில் பாரத 
இராமாயண பாத்திரங்கள் வ வர். 
 
    இத்ெதாகுப்பில் ெகா க்கப்பட் ள்ள இரண்  ஏற்றப் பாட் கள் ெபா ைளவிடச் 
சந்தேம க்கியமாகத் த கிற . பிள்ைளயார் வழிபா , காதல் பிதற்றல்கள், தி விழா 
வர்ணைனகள், உடல்வ  ேதான்றாம க்கக் கட ைள ேவண் தல் த ய பல 
ெபா ள்கள் ெதளிவில்லாமல் குழம்பி வ கின்றன. நட்டபயிர் விைளய ேவண் ம், 
அ வைடக்குப் பின் தி விழாக்கள் நடக்கேவண் ம், தி விழா விைளயாட் களில் 
கவைலெயல்லாம் மறக்கேவண் ம் என்ற இன்ப ஆர்வம் ஏற்றப் பாட் களில் 
ெபா வாக இ ப்பைதக் காணலாம். 
    -------- 
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    ஏற்றப் பாட் -1 
 
        பிள்ைளயாேர வா ம் 
        பிள்ைளெப மாேள 
        இைளய பிள்ைளயாேர 
        எண்ணித் தர ேவ ம் 
        எண்ணித் தந்தாயானால் 
        என்ெனன்ன பைடப்ேபன் 
        பச்சாிசி ேதங்காய் 
        பா  பணியாரம் 
        ெகாத்ேதா  மாங்காய் 
        ெகாைலேயா  ேதங்காய் 
        ஈனாக் கிடாறி 
        இட  ெகாங்ைகப் பா ம் 
        வாைலக் குமாி 
        வல  ெகாங்ைகப் பா ம் 
        ெதற்கு மைலேயறி ேதக்கிைலப்பறித்  
        ேதக்கிைலக்கும் தண்ணீர் 
        ெதளிக்கும் பிள்ைளயா க்கு 
        வடக்கு மைல ஏறி 
        வாைழ இைல பறித்  
        வாெழைலக்கும் தண்ணீர் 
        ைவப்ேபாம் பிள்ைளயாேர 
        ஓம் கா ேவலா 
        ஓ  வந்தாயானால் 
        ஓ  வந்தாயானால் 
        ேகா ப் பயன் உண்  
        ஒ  பதிேல நில்  
        சி வன் ெதாைல ேமேல 
        ஒத்த மரம் ெநல்  
        உயர்ந்த மரம் ேதாப்  
        ஒத்திைரத்தாயானால் 
        சித்திரக் கார் பா ம் 
 
        ஒத்த குரல் ஓைச 
        நித்த மணிப் ைச 
        ஓடாேத மாேன 
        ஒளிந்தி ப்பான் ேவடம் 
        ஓடக் கைர ேயாரம் 
        ேவடப்பய காவல் 
        ஒ  பணமாம் ெசம்  
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        ஒளி வி தாந்ேத  
        ேத  திரண்ேடாட 
        மாைல கழண்ேடாட 
        ஓ ைதயா  
        ஓ ைதயா  
        பாப்பாரப் ெபண்ேண 
        ேமாக்கைலயா தண்ணி 
        ேமாக்கேலடா அண்ணா 
        கங்க வப் ேபாேறன் 
        பா  என் ம் பயேல 
        ேதாழெனன் ம் ேதாழர் 
        பா  ெகாண்  ேபான 
        பாலகைனக் காேணாம் 
        தயி  ெகாண்  ேபான 
        தங்கம் வரக் காேணாம் 
        இ ண்ட ேநரம் ேதாழா 
        இ ப்பமரம் தாண்  
        இ க்கச் ெசால் ப் ேபான 
        இளமயிைலக் காேணாம் 
        இ ப்பெதன்றால் ெசால்  
        ெகா ப்ேபாம் கலெநல்  
        இ ள் ஆந்ைத கூவ 
        ம ள் ஆந்ைத சாய 
        இ ம் லக்ைக ெகாண்  
        தி ப்பிவிட்டான் ேதைர 
        இ ம்  வழித் ணாம் 
        க்கமல்  வாசல் 
        இ ந் த க்கப்பந்  
        நடந்த க்கச் ேசார்ந்தான் 
        இ ட்  வந்த ேமகம் 
        ம ட்  மைழ ெபய்ய 
 
        ந்தின குதிைர 
        தாண் தாம் கடைல 
        ந்தாேத ேதாழா 
        ேமாசம் வ ம் ெசான்ேனன் 
        ந்தி ஒ  சாமம் 
        ழிச்ச தான் பாலன் 
        ந்தி நட்ட சம்பா 
        ெபாங்க க்கு ெநல்லாம் 
        ந்திாி ம் காய்க்க 
        மந்திாியின் தைலேமல் 
        ன்ேன நட ெபண்ேண 
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        அன்ன நைட பார்க்க 
        க்குக்தி ம் ேதர ம் 
        ேமற்கத்தியா சாைட 
        க்குத்திையத் தா  
        ேமாதிரங்கள் ெசய்ய 
        ன்ேன மலட்டாறாம் 
        ெவள்ளம் பிறண்ேடாட 
        அஞ்சைறயாம் ெபட்  
        அதில் நிைறஞ்ச மஞ்சள் 
        அஞ்சு ெகாத்  மஞ்சள் 
        அைரக்கப்பத்  நாளாம் 
        அம்பல ம் கூத் ம் 
        ஆ வாள் குறத்தி 
        அம்ப க்கும் ெதற்ேக 
        வம்ப ைடய ேதசம் 
        அம்பாலக் ேகாட்ைட 
        ஆசாரப் ெபாம்ைம 
        அன்  மைலயாளம் 
        தம்பி ேபான ேதசம் 
        அன்  காட்  வார்த்ைத 
        அழகு காட் த் ேதமல் 
        ஆ  அைடக்கக் கட்ைட 
        அ  அைடக்கச் ேசைன 
        ஆத்  வண்டேலாட 
        க்குத  நாணல் 
        ஆத்ேத இவள் ராணி 
        வார்த்ைத ேபச நீ  
 
        ஆத்தாங் கைரேயாரம் 
        ஆைன விைளயாட்டாம் 
        ஆத்தரளி தின்றால் 
        மாத்திைரகள் உண்ேடா 
        ஏ  ங்கி ெவட்  
        எம ண்  ேபாட்டான் 
        ஏைழக்குலப் ெபண்ணாம் 
        ேசாைலக் குயில்ேபால 
        ஏைழ வச்சான் வாைழ 
        ஏறி ெவட்டலாேமா 
        ஏைழக்குல வண்ணான் 
        சாதிலம் ேகட்டான் 
        எ த்தாணி ெகாண்  
        எ திய குடமாம் 
        குமாியின் தைலேமல் 
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        எ க்ேகாடா ெசட்  
        ப சப்பணம் பத்  
        எ த்  வர்ண ேசைல 
        ெவ த்  வாடா வண்ணா 
        எங்கமதயாைண 
        ெகாம்  மதயாைன 
        வங்கணக் குறத்தி 
        எங்கிட்  வ  
        தங்கிச்சி வாிைச 
        எட் ப் ப் க்க 
        ெபாட் ல் இ ம் ைமயாம் 
        எட் தில்ைல தண்ணி 
        வத்  தில்ைல ெபாய்ைக 
        ெசம்ப த்தி காயாம் 
        இளம் ப த்தி லாம் 
        வக்குத  பாக்கு 
        ேதாழியிடம் ெசால்ல 
        மணக்குத  மஞ்சள் 
        மாாியிடம் ெசால்ல 
        ேதாழி கட் ம் ேசைல 
        ெதாண்  ழமாம் 
        நான் அளந்  பார்க்க 
        நாற்ப  ழமாம் 
 
        ேதாழி கடல் ஏற 
        வாாி அைலேமாத 
        ேதாத் ப் ேபான ேசவல் 
        ேநத்  வந்  கூவ 
        ேதாப் க் குள்ளவா  
        ெதாகுத்ேத கவி பாட 
        ேதாப்பி ள்ள மாங்காய் 
        காப்பணமாம்  
        ெசன்றைதயா  
        ெசால்லத் ெதாைலேமேல 
        வந்தைதயா  
        ைவக்கத் ெதாைலேமேல 
        ஆைல ம் க ம் ம் 
        ஆ  வர  
        ேசாைல ம் க ம் ம் 
        சுத்திவர  
        தங்க மயில் ஏறி 
        சாமி வர  
        ள்ளி மயில் ஏறி 
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        வள்ளி வர  
        ஒற்ைற அ ேபால 
        சுட்ட ெராட்   
        ஆைன அ ேபால 
        அதிரசங்கள்  
        குதிைர அ ேபால 
        ெகா க் கட்ைடகள்  
        மா  கட் ம் ம்  
        ம  விலங்கு  
        கன்  கட் ம் ம்  
        கயிறைண ம்  
        எ  கட்டத் ம்  
        எ த்தைனயா  
        ஆனைதய்யா  
        ஆ க ேவலா 
        ஒ  ம் ேபால 
        தி  நீ ம் சி 
        இ  ம் பாழ் 
        இரணியந் ேதர் ஓ  
 
        ன் ம் பா  
        வணத் ேதர் ஓ  
        நா ம் பா  
        நாக நாதர் ஓ  
        ஐந் ம் பா  
        ஐயனார் ேதேரா  
        அ  ம்பா  
        ஆரணித் ேதர் ஓ  
        எ ம் பா  
        இரணியந் ேதர் ஓ  
        எண் ம் பா  
        ஈஸ்வரந் ேதேரா  
        ெதாளாயிர ம் பா  
        ஆயிரமாங் ேகா  
        ஆயிரத் ைதச் ேசர்த்  
        ேகா ரத்ைதப் பார்த்  
        ேகா ரத்  ேமேல 
        கும்பத்திேல தண்ணி 
        இஞ்சிக்கும் பாச்சி 
        எ மிச்ைசக்கும் பாச்சி 
        மஞ்ச க்கும் பாச்சி 
        மற்ப தாம் ெவள்ளம் 
        ைகமாத் க்காரர் 
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        கச்ைசக் கட் ம் ேதாழர் 
        நான் இைரத்த ேநரம் 
        நீ இைரக்க வாடா 
        ைக வழிேய வாடா 
        ைகவ ம் தீர 
        ேமல் வழிேய வாடா 
        ேமல்வ ம் தீர 
        காளியாத்தா தாேய 
        கால்கள் வ யாமல் 
        மீனாட்சி அம்மா 
        ேம வ யாமல் 
        க ப்பண்ண சாமி 
        ைககள் வ யாமல் 
        த்  னியாண்  
        உத்த ைண நீேய 
        ஏர்வா  அல்லா 
        எனக்குத் ைண நீேய! 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ஏற்றப் பாட் -2 
 
        வா ம் பிள்ைளயாேர! 
        வழிக்குத் ைணயாக, 
        வழிக்குத் ைணயாக! 
        எனக்குப் பயம் தீர, 
        த்த பிள்ைளயாேர! 
        ன்னடக்க ேவ ம் 
        ன் நடந்தாயானால் 
        ைடப் ேபன் ேதங்காய் 
        இைளய பிள்ைளயாேர 
        எண்ணித் தர ேவ ம் 
        எண்ணித் தந்தாயானால்; 
        என்ெனன்ன பைடப்ேபன் 
        பச்சாிசி ேதங்காய்; 
        பய  பலகாரம் 
        எள் டன் வைர ; 
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        ெகாள் டன் பய  
        அாிசி கலந்  ; 
        ஆயிரம் கலமாம் 
        வைரக் கலந்  ; 
        ெதாளாயிரம் கலமாம் 
        எள்  கலந்  ; 
        எண்  கலமாம் 
        ெமாச்ைச கலந்  ; 
        ன்  கலமாம் 
        ங்கில் கைளேபால ; 
        ன்  க ம் , 
        நாணல் தட்ைட ேபால ; 
        நா  க ம்பாம் 
        அகத்திக் கம்  ேபால ; 
        ஐ  க ம்பாம். 
 
        ஈனாக்கிேடறி இட  
        ெகாங்ைக பா ம் 
        வாைல குமாி 
        வ ந்தி இ த்த மா ம் 
        ேசராத ெபண்கள் 
        ேசர்ந்தி த்த மா ம் 
        இத்தைன ம் ேசர்த்  
        ஆட் த் தடம்ேபால 
        ஆட் த்தடம் ேபால 
        அாியதரம்  
        ேகாழித் தடம் ேபால 
        குளக் கட்ைட  
        யாைனய ப் ேபால 
        சுட்ட ெராட்   
        ைனத்தடம் ேபால 
        ெபாறி ண்ைட  
        இத்தைன ம் ேசர்த் ப் 
        ெபாட்டணமாய்க் கட்  
        வடமைலேயறி 
        வாைழயிைல பறித்  
        ெதற்கு மைலேயறி 
        ேதக்கிைல பறித்  
        ேதக்கிைல ம் தள்ளி 
        ெதன்ைன ஈக்கி வாந்  
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        ங்கில்கைள பறித்  
        ஆத்திேல கி 
        ேதாப்பிேல சைமத்  
        ஏத்தைம பரம்பி 
        ஆத்தங்கைர ேவலா 
        அள்ளிப் ைச ெகாள் ம் 
        குளத்தங்கைர ேவலா 
        அள்ளிப் ைசெகாள் ம் 
        குளத்தங்கைர ேவலா 
        கூட் ப் ைச ெகாள் ம் 
        ைளக்கைட ேவலா 
        ைளைய விட் ப் ேபா ம் 
        மைடக்கைர ேவலா 
        மைடைய விட் ப் ேபா ம் 
 
        ப்பதிகா ெரண்  
        ப்பதிகா  
        ப்பதிகா நா  
        க்குத்தி ம் ேதா ம் 
        க்குத்தி ம் ேதா ம் 
        ேமக்கத்தியா சாைட 
        க்கத்திையத் தா  
        ேமக்கத்தியா ேபாக 
        ந்தி நட்ட சம்பா 
        க க்ேக ெபாங்கல் 
        பிந்தி நட்ட சம்பா 
        ெப மா க்ேக ெபாங்கல் 
        ன்ேன மலட்டா  
        என்ைன மிட்டாேதா 
        ப்பதிகாலா  
        ப்பதிகா ஏ  
        ப்பதிகா எட்  
        ந்தின குதிைர 
        ந்தின குதிைர 
        ெசன்றதாம் ம ைர 
        பாண் யன் குதிைர 
        தாண் தாம் கடைல 
        க்காட் க்காாி 
        ைவப்பாட்  தானா 
        க்காட்ைட நீக்கி 
        கம்பார்க்க வா ம் 
        நாவலேர ேக ம் 
        ேகாவலன் கைதைய 
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        நாற்பதிகா ெரண்  
        நாற்பதிகா  
        நாற்பதிகா நா  
        நாக ெமன்ன ெசய் ம் 
        நாக ெமன்ன ெசய் ம் 
        காலம் வந்  சூழ்ந்தால் 
        நாகத்ைதக் ெகால்லாேத 
        பாவம் வ ம் ெபண்ேண 
        ேகாலைரக் ெகாண்டால் 
        நாகந்தைல ண்  
 
        நானா கிழவி 
        நான் கிழவியானால் 
        நான் கிழவியானால் 
        மணங்கேள  
        நாட் ேல ஒ த்தி 
        ேதட் ேல சமத்தி 
        நாற்பதிகா ஆ  
        நாற்பதிகா ஏ  
        நாற்பதிகா ெலட்  
        நாகூரான் கப்பல் 
        நாைள யில்ல பயணம் 
        ஞாயிற் க் கிழைம 
        அம்ைப விடலாமா 
        அமர்ந்த பைடேமேல 
        அம் க் கதிகாாி 
        அ ச்சுனராம மன் 
        அம்  வில்ைலத்தாடா 
        ஆளடர்ந்  வாரான் 
        ெதாந்திப் பிள்ைளயாேர 
        ைண ெகாள்ள ேவ ம் 
        ஓர யளந்த 
        மாயன் ெப மாேள 
        ஒ பதிகா ெரண்  
        ஒ பதிகா  
        ஒ பதிகா நா  
        ஓர க்கும் கீேழ 
        மாயன் இ ப்பாராம் 
        ஒ பதிேல நில்  
        ஒ த்திதானா ேபாறா 
        ஓைட வழியாக 
        ஒத்ைதயிேலவா  
        ெமத்ைதயிேல சாய 
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        ஓெரன்ன வைளயல் 
        ேதாரண வைளவி 
        ஒ பதிகா ஆ  
        ஒ பதிகா ஏ  
        ஒ பதிகா எட்  
        ஓடாேத மாேன 
 
        ஓடாேத மாேன 
        ஒளிந்தி ப்பான் ேவடன் 
        ஓட்டங்கண்ட மாைன 
        ேவடன் யந்தாேன 
        பன்னீ ம் ெசம் ம் 
        பாலன் தைலேமேல 
        பன்னி கால் ெரண்  
        பன்னி கால்  
        பன்னி கால் நா  
        பன்னி கால் ஐந்  
        பன்றி குத்தப் ேபான 
        பாலன் வரக் காேணாம் 
        பன்றிகைளப் பார்த்தால் 
        பாரமைல ேபால 
        சிங்கம் குத்தப் ேபான 
        சீமான் வரக் காேணாம் 
        சிங்கங்கைளப் பார்த்தால் 
        சி  கள் ேபா 
        பன்னி  காலா  
        பன்னி  காேல  
        பன்னி காெலட்  
        பண்ணிப் பதித்தாண்  
        பண்ணிப் பதித்தாண்  
        பத் ெலட்சம் ெபான்  
        எண்ணிப் பதித்தாண்  
        எட் லட்சம் ெபான்  
        பாப்பாரப் ெபண்ேண 
        கப்பாேயா தண்ணி 
        வி ந்தா ப் ெபண்கா(ள்) 
        இ ந்தாாிப் ேபாங்க 
        இ பதிகா ெரண்  
        இ பதிகா  
        இ பதிகா நா  
        இ க்க நல்ல ேசாைல 
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        இ க்க நல்ல ேசாைல 
        குளிக்க நல்ல ெபாய்ைக 
        இ க்ைகயிேல கண்ேடன் 
        தி ப்பதி மைலைய 
 
        இ க்கச் ெசால் ப் ேபான 
        இளமயிைலக் காேணாம் 
        இ பதிகா ஆ  
        இ பதிகா ஏ  
        இ பதிகா எட்  
        இ ட்  வழி ேபானால் 
        இ ட்  வழி ேபானால் 
        விரட் வாண்  கள்ளன் 
        இ ம்  ெவள்ளித் ணாம் 
        க்கன் பள்ளிவாசல் 
        இ ட்  வந்த ேமகம் 
        மிரட்  மைழ ெபய்ய 
        ங்கில் இைலேமேல 
        ங்கும் பனிநீேர 
        காலம்பர ேவைள 
        சா ம் கதிேராேன 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம்,ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ஏற்றப் பாட் -3 
 
    ஏற்றம் இைறக்கும் மாமன் மகனின் கைழ ஓர் இளம் ெபண் பா கிறாள். ஏற்றத்தின் 
அைசைவச் சந்தமாக்கி அதற்ேகற்றாற்ேபால் அவள் ைக ெகாட் ப் பா கிறாள். அவன் 
பாட் ல் ஈ பட்  ேநரம் ேபானேத ெதாியாமல் ஏற்றம் இைறக்கிறான். அவன் 
இைறத்த நீர் மஞ்சள் ெகால்ைலக்கும், ெகாய்யாத் ேதாட்டத்திற்கும் பாய்கிற . 
 
        காதலன் : பட் ப் ைபயாம் ெவள்ளிக் குச்சாம் 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        பதினா  ெவத்திைலயாம் 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        சின்னப் ைபயன் கு த்த ைப 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        சிாிக்கு ேதா  இ ப்  ேமேல 
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        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        காத  : மைலேயாரம் ெகண  ெவட்  
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        மா க் ெகாம்  ஏத்தம் வச்சு 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        மாமன் மகன் இைறத்த தண்ணி 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        மஞ்சாத் ேதாட்டம் பா ேதா  
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        குன்ேனாரம் கிண  ெவட்  
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        ெகாய்யாக் ெகாம்  ஏத்தம் வச்சு 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        ெகா ந்தனா  இைறக்கும் தண்ணீ 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        ெகாய்யத் ேதாட்டம் பா ேதா  
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        மைலேயாரம் ேபாற மாமா 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        மயி ரண்  ச்ச வாய்யா 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        குன்ேனாரம் ேபாற மாமா 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
        குயி ரண்  ச்சி வாய்யா 
        தில்லாலங்கி  ேலலம் 
 
    ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர்,ேசலம். 
    --------- 
 
    கதிர ப்  
 
    அ வைடக்குக் கூட்டம் கூட்டமாக உள் ர் ேவைலயாட்க ம் ெவளி ர் 
கூ யாட்க மாக வ வார்கள். கதிர த் , கட் க்கட் , களத் க்கு க்கிச் ெசன் , 
வட்டம் உதறி, ைணயால த் , மணி வி, ெநல்ைலக் குவியலாகக் குவிப்பார்கள். 
ஆண்க ம் ெபண்க ம் பலவிதமான இவ்ேவைலகளில் ஈ ப வார்கள். ேசார்  
ேதான் ம்ேபா  அ வைடப் பாடல்கைளப் பா வார்கள். இப்ெபா  பாடல்கள் 
பா வ  நின்  விட்ட . 
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    இப் பாடல்களில் ேவைலயின் க ைம ெதாியாமல் இ ப்பதற்காக காதல், இனிைம 
இவற்ைறப் பற்றிேய உழவர்க ம் உழத்திய ம் பா வார்கள். இைடயிைடேய 
கலந் வ ம் ெதாடர்ச்சியான ெபா ள் வ மா  பாடல்கள் அைமந்திரா. 
 
    அ வைடப் பாடல்கள் 
 
        (ெபண்) 
        ேகாைட க த ப் ேப 
        ெகா க்காேல சூழ்ந்தி ப்ேப 
        நாளக் க த ப்ேப 
        நா ம் வந்தாலாகாேதா ! 
 
        (ஆண்) 
        கஞ்சிக் கலயம் ெகாண்  
        க த க்க ேபாற ள்ளா 
        காக்காய் அலம் த  
        க த்தப் ள்ளா உங்கலயம் 
 
        (ெபண்) 
        ெநல் க் கதிராேனன் 
        ேநத்த த்த தாளாேனன் 
        ேநத்  வந்த ேதாழ க்கு 
        ேநரம் ெதாியாேதா ! 
 
        (ஆண்) 
        க த ப்பில கங்காணத்திேல 
        கமகமங்கு  கு கு ங்கு  
        கன்னத்  மஞ்சள் என்ைனப்பகட்  
        ன்ேன ேபாற ெபாண்ேண ! 
        உன்ைனத் தாண்  ெபாண்ேண 
 
        (ெபண்) 
        ஊேராரம் கதிர த்  
        உர ப் ேபால கட் க்கட்  
        க்கி வி ம் ெகாத்தனாேர 
        ரகளம் ேபாய்ச்ேசர 
        க த த் க் கி கி த்  
        கண்  ெரண் ம் பஞ்சைடச்சி 
        க்கி வி ம் ெகாத்தனாேர 
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        ேதாப் க் களம் ேபாய்ச் ேசர 
 
        (ஆண்) 
        ெநல் க் க த த்  
        நிமிர்ந்  நிற்கும் ெசவத்த ள்ள-என் 
        ெசால்ல மறந்திராத-நீ 
        ெசான்னப  நானி ப்ேபன் 
 
        (ெபண்) 
        ம்ப மலர் ேவட்  கட்  
        க்குப் ேபாணி ைகயிேலந்தி 
        வாராக எங்க மாமன் 
        வட்டம் உத தற்ேக 
 
        (ேவ ) 
        நா  ைல வய க்குள்ேள 
        நாற்  ந ம் குள்ளத்தாரா 
        கு ங்குேதா  குண்டஞ்சம்பா 
        உன்னாிவாள் என்னாிவாள் 
        உ க்கு வச்ச க க்காிவாள் 
        சாயப்பி  அாிவாள் 
        சம் த  ெநல்லம் பயிர் 
        ெவள்ளிப்பி  அாிவாள் 
        சுத  ெநல்லப் பயிர் 
        அ ப் ப த்  திாித்திாிச்சு 
        அன்னம் ேபால நைட நடந்  
        சின்னக் கட்டா கட்டச் ெசால்  
        சி ங்கினாளாம் ெபான்னியம்மா 
        தியிேல கல் உரலாம் 
        சி சிக் குத் ராளாம் 
        ைகையப் க்காதீங்க 
        ைகவைளயல் ெநா க்கிவி ம் 
        கண்ணா  வைலவிெதாட்  
        க த க்கப் ேபாற பிள்ள 
        கண்ணா  மின்ன ல 
        க த ப்  பிந் த  
        ெவள்ளிப்பி  ய வா 
        விடைலப்பிள்ைள ைகய வா 
        ெசால் ய ச் ச வா 
        சுழட் ைதயா ெநல்க ைத 
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    வட்டார வழக்கு: க -கதிர்; ேநத் -ேநற் ; மறந்திராேத-மறந்திடாேத; அ வா-
அாிவாள். 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி ; இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    S.S. ேபாத்ைதயா; இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    வாழப்பா  சந்திரன்; இடம்: வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம். 
    சைடயப்பன் ; இடம் அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    க்கிவி ம் ! 
 
    கதிர்க் கட்ைட க்கிவி ம்ப  அ வைடக்கு வந்த ைகயாளான ெபண் ேவண் க் 
ெகாள்கிறாள். களம் ரமாயி க்கிறாதாம். அங்ேக அவ ைடய மாமன் வட்டம் உதறக் 
காத்தி க்கிறானாம். 
 
        ஊேராரம் கதிர த்  
        உர ப்ேபால கட் க்கட்  
        க்கிவி ம் ெகாத்தனாேர 
        ரகளம் ேபாய்ச்ேசர 
        ம்பமலர் ேவட்  கட்  
        க்குப்ேபாணி ைகயிேலந்தி 
        வாராக எங்க மாமா 
        வட்டம் உத தற்ேக 
 
    வட்டார வழக்கு : ேபாணி-பாத்திரம் (ேசா  ெகாண்  வ வதற்குப் பயன்ப ம்) 
வாராக-வ கிறார்கள். (க என்ப  ஹ என்  உச்சாிக்கப்ப ம்) 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ---------- 
 
    ேதயிைலத் ேதாட்டம் 
    தி ர தய்யா ! 
 
    ஓர் இளம் ெபண் திதாக ேதயிைலத் ேதாட்டத்தில் ேவைலக்கு வந்  ேச கிறாள். 
அதற்கு ன் அவள் நதிேயாரம் கிராமத்தில் நன்ெசய் நிலத்தில் பா பட்டவள். 
அவ க்கு பைழய ேவைலக்கும் திய ேவைலக்கும் இ க்கிற ேவ பா  ெதளிவாகத் 
ெதாிகிற . ள்ளடர்ந்த காட் ல், குளிர்காற்  ச உடல் தியால் மைறய ேவைல 
ெசய்ய ேவண் யி க்கிறேத என்  தனியாக நின்  வ ந் கிறாள். 
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        ணா  சாைலயிேல 
        ள்ளடர்ந்த காட் க்குள்ேள 
        ெபான்னான ேமனிெயல்லாம் 
        தி ெபற தய்யா 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி. 
    -------- 
 
    வண் க்காரன் காத  
 
    வண் க்காரன் பாரேமற்றிக் ெகாண்  அய ர் ேபாகிறான். பாரம் விைலயானால் 
அவ க்கு அணிகள் வாங்கி வ வதாகச் ெசால் கிறான். 
 
    அவள் அைழத் ச் ெசல்லாமல் பசப்  வார்த்ைத ெசால்ல ேவண்டாம் என்  
ெசால் கிறாள். 
 
    ேம ம் அய ாிேல தன்ைன மறக்காமல் இ க்க ேவண் ம் என்பைத ேவ பட்ட 
இ  உவைமகள் லம் வற் த் கிறாள். அவைன ஐந்தா  பசுக்கள் ந வி ள்ள 
காைளயாக ம் உவமிக்கிறாள். ேபாதாேதா? அவன் இச்சூட்ைடேய நிைனத் க் 
ெகாண்  தி ம்பி வந் விட மாட்டாேனா? 
 
    வண்  ெசல் ம் ஊர்களின் ெபயர்க ம் பாரம் எ ெவன்ப ம், பா ம் பகுதிகைளக் 
குறித்  மா ப ம். 
 
        வண் க்காரன் : கடல ச்ச வண்  
        கம்பத் க்குப் ேபாறவண்  
        கடைல விைலயானா-உனக்கு 
        கடகம் பண்ணி நான் வ ேவன் 
        உப்  ஞ்ச வண்  
        ெகாப்பாளம் ேபாற வண்  
        உப்  விைலயானா-உனக்கு 
        ெகாப்  பண்ணி நான் வ ேவன் 
 
        காத  : வண் யலங்காரம் 
        வண் மா  சிங்காரம் 
        வண் க்காரன் கூடப்ேபானா 
        ெமத்த ெமத்த அலங்காரம் 
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        அஞ்சா  பசுக்கேளாேட 
        அழக ெசவைலக் காைளேயாேட 
        ேபாகுதில்ேல என் எ  
        ெபால்லாத சீைமேத  
        கட்டக் க த்ேதா  
        ெமத்தக் கிழட்டா  
        ேமங்காட்ைட ேநாக்குதில்ைல 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ஏலத்ேதாட்டம் 
 
    ஏலப் பழம் எ ப்பதற்குத் ெதாழிலாளர்கைளப் பிாித்த ப் கிறார் கங்காணி. 
அவர்க ள் இைளஞன் ஒ வன் இ க்கிறான். அவன் ந்திய தினங்களில் 
ெதாழிலாளர்கைள ேவைல ெசய்ய யாமல் த த்  ண் ேநரம் ேபாக்கச் ெசய்தான். 
அதனால் அவர்க ைடய கூ  குைறந்  விட்ட . ஒ  ெபண் ைதாியமாக இந்த 
இைளஞைன அ ப்ப ேவண்டாம், ெபண்கைள மட் ேம அ ப்பினால் ேபா ம் 
என்  ெசால்கிறாள். கங்காணி ம் ஒப் க் ெகாள்கிறான். அன்  ெபண்கள் மட் ம் 
ேவைல ெசய்  நிரம்பப் பறிக்கிறார்கள். ஏலப்பழத்ைதப் பாடம் பண்ணி 
ராஜபாைளயத் க்கு அ ப் கிறார்கள். ெபண்க க்கும் கூ  நிைறயக் கிைடக்கிற . 
 
        ஏலப் பழெம க்க 
        இந்தா  ேவண்டாமய்யா 
        ெபட் ப் பழெம க்க 
        ெபண் குயில்கள் நாங்க வாேராம் 
        ஏத்தத்திேல பழெம த்  
        இறக்கத்திேல பாடம் பண்ணி 
        இறங்குதல்ேலா சரக்கு ைட 
        ராஜபாைளயம் சீைம ேத  
 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி   இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
    --------- 
 
    ேதயிைலத் ேதாட்டம் 
 
    ேதயிைலத் ேதாட்டம் ஓர் இைளஞன் கைள ெவட் க் ெகாண் க்கிறான். 
அவ ைடய காத  கூைடெய த் க் ெகாண்  ெகா ந்  எ க்கப் ேபாகிறாள். 
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இ வ ம் ேவைல ெசய் மிடம் பக்கத்தில் இல்ைல. அவள் ேமல் ைனக் காட் க்குச் 
ெசல்ல ேவண் ம். அவ க்கு மைலச் சார ல் தான் ேவைல. அாிசிக் கைடக்குப் 
ேபாகிற சாக்கில் இ வ ம் ேசர்ந்  ெசல்லலாமா? என்  ேகட்கிறாள். 
 
        கூட ேமேல கூட ைவச்சு 
        ெகா ந் ெத க்கப் ேபாற ள்ேள 
        கூடய இறக்கி வச்சு 
        குளிர்ந்த வார்த்ைத ெசால் ப் ேபாேயன் 
        ஏலமைலக்குப் ேபாேறன் 
        ஏலப்பசுங் கிளிேய 
        ஏலப்  வாைடயிேல 
        என்ைன மறந்திராேத 
        ஏத்தம  கல்ம த 
        இறக்கம  மீனாக்ெகால்ைல 
        ரமில்ல அாிசிச்சாப்  
        யந்  வா  நடந்  ேபாேவாம் 
        கண் ம் கண்ேடன் 
        கல்ம த ேதாட்டம் கண்ேடன் 
        ரமில்ல அாிசிச்சா  
        யந்  வா  நடந்  ேபாேவாம் 
 
    வட்டார வழக்கு: கூடய-கூைடைய; கல்ம த-கல்ம தத் ேதாட்டம்; ஏத்தம்-ஏற்றம், 
உயரம்; மீனாக்ெகால்ைல-ேதாட்டத்தின் ெபயர்; அாிசிச்சாப் -அாிசிக்கைட; யந் -
ெதாடர்ந் . 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
    --------- 
 
    ப த்திக் கா  
 
    ப த்தி பி ங்கப் ேபாகிறாள் மீனாள். அவேளா  பல ெபண்கள் ெசல் கிறார்கள். 
ப த்திக் காட் ல் ெசாக்கன் அ கி ந்தா ம் அவளால் அவேனா  ேபச 

யவில்ைல. ஒ  நாள் அவ ைடய ேதாழிகள் ெவகு ரத்திற்குச் 
ெசன் விட்டார்கள். அவள் தனிேய இ க்கிறாள். இன்  பார்த் ச் ெசாக்கன் 
வரவில்ைல. ஏமாற்றமைடகிறாள். 
 
    கூ ைய ட் ல் ெகா த் விட் , சிறிதள  சில்லைறைய ெபண்கள் ேசமித்  
ைவத் க் ெகாள் வார்கள். அவளிட ம் ெகாஞ்சம் ெராக்கம் இ ந்த . தனக்கு 
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ஏதாவ  வாங்கிக் ெகாள்ளலாெமன் தான் அவள் அைத ைவத்தி ந்தாள். ஆனால் 
அவள் காதலன் ெவயி ல் மிதிய யில்லாமல்தான் தன்ைனக் காண 
வரவில்ைலெயன்  எண்ணி அவள் தன  ேசமிப்பில் அவ க்குச் ெச ப்  வாங்க 
எண் கிறாள். 
 
    அவ க்கு மணமானால் சிறிதள  பணம் ேவண் ம். கூ க்குப்ேபாய் ேதைவயான 
அள  பணம் சம்பாதிக்க யா . அவ க்ெகன்  தகப்பன் விட்ட கு க்கம், 
ஐந்தா  ப த்திச் ெச  வளரேவ கா ம். தன் ஞ்ைசயி ம் உைழக்கேவண் ம். 
உ க்க உைட ம், கு க்கக் கூ ம், கணவன் ைகைய எதிர்பாராமல் ெபற் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  மீனாள் எண் கிறாள். 
 
        ப த்திக் காட் ப்ெபாழி வழிேய 
        பாசி வச்சுப் ேபாற மச்சான்-நான் 
        ஒ த்தி எ க்கிற  
        உங்க க்குப் ாியலேய 
        ப த்திப் ன்ெசய்ப் ெபாழி ெந க 
        பாைத வழி ேபாற மன்னா 
        சித்திரக்கால் ெநாந்திராம 
        ெச ப்  வாங்கி நான் தாேரன் 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
    ---------- 
 
        அஞ்சா  ப த்திச் ெச  
        அவ  விட்ட ஒ  கு க்கம் 
        ெசல்லச்சாமி விட்ட ஞ்ெசய் 
        மாசிப் ப த்திய  
        மைலேயாரம் ெசம்ப த்தி 
        ராசிப் ெபா த்தமில்ைல 
        ராம ட வாச ேல 
        ப த்தி எ க்கேவ ம் 
        பச்ைசச் சீைல எ க்கேவ ம் 
        ரயில்வண்  ஏறேவ ம் 
        ராேமஸ்வரம் ேபாகேவ ம் 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: ேகாவில்பட் , ெநல்ைல. 
    ----------- 
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    ன்ெசய் உழ  
 
    ன்  ஏர்கள் உ கின்றன. இரண்டாவ  ஏ க்குக் க த்ேத  என்  ெபயர். தல் 
ஏ க்கு ன்னத்தி ஏர் என் ம் கைடசி ஏ க்கு பின்னத்தி ஏர் என் ம் ெபயர். 
எட் ந்  ன்ெசய்க் கா  ரத்தில் இ ந்தால், கலப்ைபயி ள்ள ேமழிைய ம், 
கலப்ைபக் குத்திைய ம் கத்த  மீ  ஏற்றி காைள ட்  ஓட் ச் ெசல் வார்கள். 

ன்ெசைய அைடந்த ம் கலப்ைபைய இறக்கி, வடத்ைத இ த் க்கட்  ேநராக்கி 
உழத்ெதாடங்குவர். 
 
    ன்  உழவர்களில் ஒ வ க்குக் காத  உண் . அவள் ேவைல ம் சமயம் 
வந்  ஓைடக்கைர க வ மரத்த யில் உட்கார்ந்  அவைனப் பார்த் ப் ேபசிவிட்  
ேபாவாள். 
 
    இன்  ஏர் கட் ன்ேப அவள் வந்  விட்டாள். அ த்த ஏர்க்காரன் காதலனிடம் 
சாைடயாக அதைனக் கூ கிறான்.அவன் அதைனத் ெதாிந்தி ந்தான். எனேவ 
அவைள அ ப்பி விட்  வ வதாகச் ெசால்  அவனிடம் ஏைரப் ட்டச் ெசால் விட்  
ஓ கிறான். 
 
    ைணவர்கள் ெபாறாைமயின்றி ெகௗரவமாக காதலர்க க்கு உதவி ெசய்வைத 
நாட் ப் பாட ம் கிராம வாழ்க்ைகயி ம் இன் ம் காண்கிேறாம். 
    (குறிப் ைர S.S.ேபாத்ைதயா) 
 
        ன்னத்ேதராம் பின்னத்ேதராம் 
        ேண ம் தனேதராம் 
        க த்ேத  கட் ன்ேன 
        கண்ேடன  க ங்குயிேல 
        ன்னத்தி ஏ க்காரா 
        க்கிவிட்ட மீைசக்காரா 
        நீ ெதாட்ட க த்தப்பிள்ைள 
        நிண்  மயங்குதாேள 
        ன்னத்தி ஏ க்காரா 
        தலாளி பண்ைணக் காரா 
        நீ ெதாட்ட கட்டப் ள்ள 
        நிண்  மயங்குதாேள 
        ஓைடயிேல ஓரேன  
        ஒ த்தி மகள் க த்தா  
        க த்தா  ேப  ெசான்னா 
        கனகமணி ஓைசயி ம் 
        ேண  கட் யல்ல 
        கெமல்லாம் ேதர் ஓ  
        க த்ேத  கட்ைடயிேல 
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        கண்ேடன் க ங்குயிேல 
        ஏரப்  இைளயதம்பி 
        இளமயில நான் ெதாடர 
        இ க்கப் பறந்திராம 
        என்ன ைமப் பசுங்கிளிேய 
 
    வட்டார வழக்கு: ஏ -ஏர் ; கட்ைடயிேல-கட் ம் ேவைளயிேல ; பறந்திராம-
பறந் விடாமல். 
 
    ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: ேகாவில்பட்  வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ெநல் மரம் காவல் 
 
    அ ப் க்குச் ெசல் ம் இைளஞன் தன் காத யிடம் ேவைல ம்ேபா  தான் 
நிற்குமிடத்ைதச் ெசால் விட் , அவைள ம் எந்த இடத்தில் ேவைல ெசய்வாய் 
என்பைத ன்கூட் ச் ெசால் விட் ப் ேபாகச் ெசால் கிறான். 
 
        ள்ளிேபாட்ட ரவிக்ைகக் காாி 
        ளியங்ெகாட்ைட சீைலக்காாி 
        ெநல்ல க்கப் ேபாகும்ேபா  
        நான் ெநல்  மரக்காவல  
        கஞ்சிக்கலயங் ெகாண்  
        க க்காிவாள் ேதாளி ட்  
        அ ப்ப க்கப் ேபாகும்ேபா  
        உன் இ ப்பிடத்ைதச் ெசால் ட  
 
    ேசகாித்தவர்: வாழப்பா  சந்திரன் 
    இடம்: வாழப்பா ,ேசலம். 
    ----------- 
 
    மா  ேமய்க்கும் சி வன் 
 
    மா  ேமய்க்கும் சி வன் மாட் க்குத் தண்ணீர் காட்ட குளத் க்கு வ கிறான். 
அவ ைடய காத  ப த் ைறயில் குளித் க் ெகாண் க்கிறாள். அவன் அவைளேய 
பார்த் க் ெகாண் ந்  விட்  மாட்ைடத் தப்ப விட் வி கிறான். மா  
தப்பிவிட்டைத அவள் சுட் க் காட் கிறாள். ஆனால் அவன் கவைலப்படவில்ைல. 
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        ெபண் : மைலேமேல மா  ேமய்க்கும் மாட் க் காரச் சின்னதம்பி 
        மாேடா ப் ேபாகுதடா 
        மாமைலக்கு அந்தாண்ேட 
 
        ஆண் : மாேடா ப் ேபானாெலன்ன 
        மற்ெறா த்தி ெசான்னாெலன்ன 
        நீ குளிக்கும் மஞ்ச க்கு நான் 
        நின்  மயங்குேரண்  
 
    உதவியவர் : வாழப்பா  சந்திரன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ெபா தி க்க வந்  ேச ம் 
 
    கணவன் மா  பி த் க்ெகாண்  மைலக்குப் ேபாகிறான். மைனவி ைகக்குழந்ைத 
இ ப்பில் ைவத் க் ெகாண்  ட்  வாச ல் வந்  நின்  வழிய ப் கிறாள். 
மைலயில் ல் நிரம்ப உண் . மா  நன்றாக ேமயட் ம் என்  நிைனத்  ேநரத்திற்குத் 
தி ம்பாவிட்டால் இரவில் ெகா ய விலங்குகளால் ஆபத்  ேநாிடக்கூ ம். ஆகேவ 
சீக்கிரம் தி ம்பி வி ம்ப  அவனிடம் ெசால் கிறாள். அவேனா கா மைலெயல்லாம் 
அறிந்தவன். மா க ம் வசங்கிய மா கள். அைவ எங்கும் திைச தப்பிப் ேபாய்விடா. 
ஆகேவ கவைல ேவண்டாெமனத் ேத தல் ெசால் விட்  அவன் றப்ப கிறான். 
 
        மைனவி: நாட் த் றவல் குச்சி 
        நான் அைண ம் தங்கக்குச்சி 
        ட் ம் றவல் குச்சி 
        ேபாகுதில்ல ஒத்த வழி 
        குளத்தில் ஒ கல் உண் ம் 
        கூந்தல் ஒ  பாகம் உண் ம் 
        என்னத் ெதாட்ட மன்னவர்க்கு 
        கத்தில் ஒ  ேதம ண் ம் 
        நாங்கிள் கம்ெப த்  
        ந த் ெத ேவ ேபாற மன்னா 
        கு க்ேக சவ ன்  
        கூந்தல் ஒ  பாகத் க்கு 
 
        கணவன்: பச்ைசத் கில் உ த்தி 
        பாலகைனக் ைகயிேலந்தி 
        மணக்கேவ மஞ்சள் சி 
        மாதவிேய பின்ேன வாராள் 
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        மைனவி: ல்கா  ெராம்ப உண் ம் 
        ெபா தைனக்கும் ேமஞ்சிடாமல் 
        ெபா தி க்க வந் ேச ம் 
        ள்ளிமான் ெபற்ற கண்ேண 
 
        கணவன்: உ காத மாடா 
        உழவறியா காளங்கண்டா 
        வசக்காத மாடா 
        வசம் பண்ணி நிக்குதற்கு 
 
    வட்டார வழக்கு: றவல் குச்சி-திற ேகால் குச்சி ; ெபா தைனக்கம்-
ெபா தைனத் ம் ; ெபா தி க்க-பகல் ன் ;உ காத-உழாத ; காளங்கண்டா-
காைளக்கன்றா? ; வசம்-வசக்குதல். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
    ----------- 
 
    மந்ைதயில் காதல் 
 
    எ ைமமா  ேமய்த் க் ெகாண் ந்தேபா  அவன் தன் காத ைய அ க்க ச் 
சந்திப்பான். காைள மா  ேமய்க்கத் ெதாடங்கிய பின், அவைன அ க்க  காண 

வதில்ைல. ஒ  ேவைள பதவி யர்ந்த நிைலைமைய அவன் 
காட் க்ெகாள்கிறாேனா? அவள் மாியாைதயின்றி அவைனத் திட் கிறாள். அவன் 
ெபா ைமயாகக் ேக  ெசய் , நாகரத்தின வைளயல் ெசய்  ேபாட்  உன்ைன 
சிைறெய ப்ேபன் என்கிறான். காத யின் ேகாபம் தணிந்  அவன்மீ  அன்  
காட் கிறாள். 
 
        ெபண்: ஏேல ஏேல சின்னப்பய 
        எ ைம மா  ேமச்ச பய 
        க ைதப் ரண்  ேபானியடா 
        ஆண்: நண் க்குழி மண்ெண த்  
        நாகெரட்ண வளவி ெதாட்  
        ெபண் கள் சிைறெய க்க 
        ெபாறந்ேதாேம சிங்கக்குட்  
        ெபண்: மந்ைதயிேல நிண் ல்ல 
        மயி லர்த் ம் மச்சாவி 
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        கதறிவ ம் க த்தக்காைள-இங்ேக 
        கண்  விட்டாலாகாேதா? 
 
    வட்டார வழக்கு: மச்சாவி-மச்சான் ; க த்தக்காைள-காதலன் ேமய்க்கும் 
காைளைய ம் குறிக்கும், காதலைன ம் குறிக்கும் ; கண்  விட்டால்-ேநாட்டம் 
விட்டால். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
    ---------- 
 
    உப்பளம் 
 
    தமிழ்நா  நீண்ட கடற்கைரைய உைடய . இரண்டாயிரம் ஆண் க க்கு ன்னர் 
இ ந்  கடற்கைரயில் வாழ்ந் வ ம் மக்கள் கடல் நீாி ந்  உப் க்காய்ச்சி 
வ கிறார்கள். ெப ம்பாணாற் ப் பைடயில் உப் க்காய்ச்சும் ெதாழில் ெசய் ம் 
மக்கள் உமணர் என் ம், அவர  ெபண் மக்கள் உமட் யர் என் ம் 
அைழக்கப்ப கிறார்கள். உப் க் காய்ச்சும் ெதாழில் தமிழ் நாட்  ராதனத் 
ெதாழில்களில் ஒன் . 
 
    இத் ெதாழில் மிக ம் க னமான . அளத்தில் நீாில் உைறந்தி க்கும் உப்  
காைலக்கீறி ேவதைனைய உண்டாக்கும். கால்களில் ண்கள் ேதான் ம். 
பழக்கமில்லாதவர்கள் ேவைலக்கு வந்தால் மிக ம் ன்பப்ப வார்கள். த் க்கு  
அ கி ள்ள உப்பளங்க க்குப் பஞ்ச காலத்தில் ேகாயில் பட்  தா க்காவி ள்ள 
விவசாயத் ெதாழிலாளர்கள் ஏராளமாக ேவைலக்கு வ வார்கள். ேவைல ெசய்யத் 
ெதாியாமல் அவர்கள் திண்டா ம் ெபா  ேவைலயில் பழக்க ள்ள ெபண்கள் 
அவர்கைளக் ேக  ெசய்வார்கள். 'கரண்ைடயள  தண்ணீர் க த்தள  தண்ணீராக 
இ க்கிறதா?' என்  ெபண்கள் ேகட்பார்கள். திதாக வந்த இைளஞர்கள் ேகாபித் க் 
ெகாள்ள மாட்டார்கள். பாட் ம் சிாிப் ம் கலந்  ேவைலையத் தைடப த் ம். 
அப்ெபா  கங்காணிகள் அதட் வார்கள். கங்காணி தைல மைறந்த ம், ேவைலயின் 
க ைமைய மறக்க மீண் ம் பாட் ப்பா வார்கள். இைடயிைடேய காதல் அ ம் ம். 
க ைமயான ேவைல ம், ெகா ரமான சுரண்ட ம்,மனிதப் பண்ைப மாய்த் விட 

வதில்ைல. கட்டாந்தைரயி ம் ஒ  ெசாட்  மைழ ெபய்தா ம் பசும் ல் தைல 
க்குவதில்ைலயா? அ  ேபால் பஞ்சம் வாட்ட, அளத்தில் ெகாத்  ேவைல ெசய்த 

ேபாதி ம், இைளஞர்க க்கிைடேய, அன் ம், பாி ம் ளிர்த் க் காதலாக 
வள கிற . 
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    உப்பளப் பாடல் 
 
        காரப்பா  அளத்திேல ம் 
        க த்  அள  தண்ணிேல 
        நீந்தத் ெதாியாம 
        நிற்கிறாேள என் ேதாழி 
        கங்காணி ேகாவத் க் ேகா 
        கடல் தண்ணி ஏத்தத் க்ேகா 
        நம்மேளாட ேகாபத் க்ேகா 
        நடந்திட்டா ம் குத்தமில்ேல 
        சம்பங்கி எண்ெணய் ேதய்த்  
        சாட்ைடேபால வளர்த்  
        பந் ேபால ெகாண்ைடேபாட்  
        பாத்திக்கா  வாரெதப்ேபா 
        க வலம்  கட்ைட ெவட்  
        ைகக்கிரண்  பலைக ேசர்த்  
        இன்பமான பாத்திக்குள்ேள 
        தங்க நின்  வாேரேன 
        சாப்பிட் க்ைக க வி 
        ச க்கத் ண்  ைகயிெல த்  
        வாராங்க எங்க மச்சான் 
        வரளி மணி உப்பளக்க 
        இ ம்  இ ம்  திராசிகளாம் 
        இந்திர மணி ெதாட் களாம் 
        சாிபார்த்  திராசி வி ம் 
        தங்க குணம் எங்கமச்சான் 
        கண்ணா  கால் வா 
        காவக் கூ  க்கால் வா 
        ப் க் கூ  ஒத்த வா 
        லங்குைதயா மச்சா  அளம் 
        ம ைரயிேல குதிைர வாங்கி 
        மல் ைகப்  லாடம்கட்  
        அ க்கிறாைரயா கங்காணம் 
        அளத்  மண்  ள் பறக்க 
        ேவைல ெசய் ம் பாத்திக்கா  
        விைளயா ம் தட்  ேம  
        கூ  வாங்கும் கிட்டங்கிகளாம் 
        கூட்டம் ேபா ம் சாயாக் கைடக 
        கா ேல மிதிய யாம் 
        கனத்த ெதா  கங்காணி 
        நாவிெலா  ெசால்  வந்தா 
        நாலாயிரம் ெபண் வ ேவாம் 
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    வட்டார வழக்கு: மச்சா -உப்பளச் ெசாந்தக்காரர் Machado. 
    ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ  
    இடம்: மீளவிட்டான், த் க்கு , ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------   
 
    உப்பளக் காட்சிகள் 
 
    உப்பளத் க்கு தலாளி வ வேதயில்ைல. அ ர்வமாக வ ம்ேபா  வரேவற் க்கு 
ஆடம்பர ஏற்பா கள் நைடெப ம். ேவைல ெசய்பவர்கள் ெவயி ல் காய்ந்  
ெகாண்  ேவைல ெசய்வார்கள். ஓய்  ேநரத்தில் கூட ஒ ங்குவதற்கு ஒ  ெகாட்டைக 
இல்ைல. எஜமான் வ கிறாெரன்  ெதாிந்த ம் ெகாட்டைக ேபா கிறார்கள். அவர் 
ஒ  மணி ேநரத் க்கு ேமல் தங்கமாட்டார். இைதப் பார்த்த ெதாழிலாளி பா கிறான். 
 
        வட்டேடா உைடயான் சிங்காரமாம் 
        வாிஞ்சு கட் ம் உப்பளமாம் 
        சாமிமார் வாரா வண்  
        தனிச்சு அ ங்க ெகாட்டைகய 
 
    ஒ நாள் இைளஞன் ஒ வன் நல்ல ணியில் சட்ைட ைதத் ப் ேபாட் க் ெகாண்  
உப்பளத் க்கு வ கிறான். உப் ப் ெபட் ையத் தைலயில் க்கி குவிய ல் ெகாண்  
வந்  ெகாட்ட ேவண் ம். அந்த ேவைலதான் அவ க்கு. அப்ெபா  ேச ம் நீ ம் 
ெபட் யி ந்  வழி ம். ஆகேவ எந்தச் சட்ைட ேபாட் க்ெகாண்  அளத் க்கு 
வந்தா ம், சட்ைடைய கழற்றி ைவத்  விட் த்தான் அவன் ேவைல ெசய்ய ம். 
அவைனக் காத க்கும் ெபண் ம் அவ்வளத்தில் ேவைல ெசய்கிறாள். அவைனப் 
பார்த்த ம் சிாித் க் ெகாண்ேட அவள் பா கிறாள். 
 
        சட்ைட ேமல் சட்ைடேபாட்  
        சாிைகச் சட்ைட ேமேல ேபாட்  
        எந்தச் சட்ைட ேபாட்டா ம் 
        எ க்க ேம உப் ப் ெபட்  
 
    அவன் சிாித் க்ெகாண்ேட சட்ைடையக் கழற்றிவிட் , அவைளப் பார்க்கிறான். 
அவள் திய கா  நைகெயான்  அணிந்தி க்கிறாள். காசு மிச்சப்ப த்தி அவளாகேவ 
வாங்கிய நைக. அைதப் பாராட்  அவன் பா கிறான். 
 
        ேபான நல்ல வ ஷத்திேல 
        க் கு க்கு ேபாட்டபிள்ளா 
        இந்த நல்லா வ ஷத்திேல 
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        ஏத்திட்டாேள ைவரக்கம்மல் 
 
    சில உப்பளங்களில் கங்காணிகளின் தட டல் அதிக ண் . அவனிடம் நிரம்பக் காசு 
பணம் இ க்கும். அதிகாரம், உ ட்டல், மிரட்டல், டம்பம் இைவ யாைவ ம் அவன் 
அப்பாவித் ெதாழிலாளிகளிடம் காட் வான். ஆனால் அவன் உைழத் ப் 
பிைழக்கவில்ைல. உைழப்பவர்கைளப் பி த்  வந்தால் உப்பள தலாளி அவ க்கு 
காசு ெகா ப்பான். இைத உணர்ந்த ெதாழிலாளி மற்றவர்க க்குக் கூ கிறான். 
 
        கங்காணி கங்காணி 
        க த்தச் சட்ைட கங்காணி 
        நா  ஆ  வரேலன்னா 
        நக்கிப் ேபாவான் கங்காணி 
 
    வட்டார வழக்கு: கு க்கு-உ ண்ைடயாகத் ெதாி ம் காதணி ; ைவரக்கம்மல்-
உண்ைமயில் ைவரமல்ல. 
 
    ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ  
    இடம்: த் க்கு  வட்டம். 
    ------------ 
 
    மில்லாபீசு 
 
    பைழய ெதாழில்களில் மனிதன  தைசநார்கேள உைழக்கச் சக்தியாகப் 
பயன்பட்ட . உதாரணமாக ெநச  ெசய்ய ேவண் மானால் ெநசவாளி ைகைய ம் 
காைல ம் வ த்தி உைழக்க ேவண் ம். 
 
    ேகாவில்பட் யி ந்  பிைழக்கச் ெசன்ற நிலமிழந்த உழவர்கள் மில் ல் 
ேவைலக்குச் ேச கிறார்கள். அவர்க க்கு மில் ல் உள்ள இயந்திரங்க ம், 
அவர்கைள ேவைல வாங்கும் இஞ்சினிய ம் ைமயாகத் ேதான் கின்றன. 
 
    ஏேதா ஒ  'சூச்சியத்ைத' தட் விட்டால் தன்னாேலேய ேராைத உ கிற . அைத 
ஓடச்ெசால் விட்  நின்  பார்த் க் ெகாண் க்கிறார் இஞ்சினியர். 
    அவன  வியப்  இப்பாடலாக உ வாகிற . 
 
        கட க்கு ேநர் ேமக்ேக 
        காராக்கட் டம் ெமல்லா சு 
        இ ம் னால ேராைதகளாம் 
        இ கைர ம் சூச்சியமாம் 
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        தன்னாேல ஓடச் ெசால்  
        தாங்குதாேன இஞ்சின் ைர 
        பட் க்காட்  ப த்திகைள 
        பட்டணத்  ேராைதகைள 
        ஓடாத ேராைதகைள 
        ஓட் ைவப்பார் தா ைர. 
 
    வட்டார வழக்கு: ெமல்லா சு-மில் ஆபீசு ; ேராைத-சக்கரம் ; சூச்சியம்-ஸ்விட்ச் ; 
இஞ்சின் ைர-இஞ்சினியர். 
 
    ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ  
    இடம்: த் க்கு , ெநல்ைல மாவட்டம். 
    -------- 
 
    அவன் மில் ல் ேவைல பார்க்கிறான். ல் விைலயாகிற . தலாளிக்கு நல்ல 
லாபம் கிைடக்கிற . ஆனால் அவன் ட் க்கும் குமாிக்குக் க யாணம் ெசய்ய 
வழியில்ைல. ல் விைலயாகிவிட்டதாம். குமாி விைலயாகவில்ைலயாம். 
 
         அ யாய் ேகா ரமாம் 
         க்கும் மில்லா சு 
         விைல ஆகிட்டா ம் 
        குமாி விைல ஆகல்ைலேய ! 
 
    ெதாழிலாளர் வாழ்க்ைக நிைலைய இப்பாடல் எவ்வள  நன்றாகச் சித்திாிக்கிற  ! 
    --------------- 
 
    ேசாம்ப ம் உைழப் ம் 
 
    கணவன் ேசாம்ேபறி. மைனவி உைழப்பாளி. கணவைனப் பன் ைற ம் உைழத் ப் 
பிைழக்குமா  அவள் வற் த் கிறாள். அவன் இணங்கவில்ைல. அவள் 
“ெகா க்கட்ைட ெசய்  த கிேறன் என்ேனா  ேவைலக்கு வா” என்றைழக்கிறாள். 
அவன் “தண்ணீர் தவிக்கும், வரமாட்ேடன்” என்கிறான். அவள் ப ப்ப யாக 
அவேனா  வா  ெசய் , அவ ைடய சாக்குப் ேபாக்குகைளெயல்லாம் 
ம த் ைரத்  ேவைலெசய்ய இணங்கும்ப  ெசய்கிறாள். இ  ேபான்ற பாடெலான்  
ெநல்ைல மாவட்டத்தில் வழங்கி வ கிற . “கீைர விைதக்கலாம் வா” என்ற தைலப்பில் 
அ  “தமிழ் நாட் ப் பாமரர் பாடல்கள்” என்ற ெதாகுப்பில் ெவளியாகி ள்ள . 
இப்பாடல் ேசலம் மாவட்டத்தில் வழங்கிவ கிற . 
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        ெபண்: ம க்கிட்ட கம்பி ச்சி 
        ெகா க்கிட்ட ெவச்சி தாேரன் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: ெகா க்கிட்ட தின்னாேல 
        தண்ணி தாகம் எ க்கும் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: தண்ணி தாகம் எ த்தா 
        நீ  ேமா  தாேரன் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: நீ  ேமா  கு ச்சா 
        நித்திைர ம் வந்தி ம் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: நித்திைர ம் வந்தா 
        தட்  எ ப்பேரன் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: தட்  எ ப்பினால் 
        காைல ெபாறக்கும் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: காைல ெபாறந்தா 
        கீைர ெவைரக்கலாம் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: ேவ  கட் னால் 
        ெவள்ளா  தாண் ம் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: ெவள்ளா  தாண் னா 
        பா  கறக்கலாம் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: பா  கறந்தா 
        ைன கு க்கும் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: ைனக் கு ச்சா 
        ைனைய அ க்கலாம் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: ைனைய அ ச்சா 
        பாவம் சுத் ம் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: பாவம் சுத்தினா 
        காசிக்குப் ேபாகலாம் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: காசிக்குப் ேபானா 
        காைல ேநாகும் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
        ெபண்: காைல ெநாந்தால் 
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        குதிைர வாங்கலாம் 
        வாடா என் சாமி 
        ஆண்: குதிைர வாங்கினா 
        சவாாி ெசய்யலாம் 
        ேபா  ெபாண் மயிேல 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி. 
    ------------- 
 
    மானங்ெகட்ட வண்  
 
    கிராமத்தில் ஓ  வண் ைய ைவத்  வாடைகக்கு விட் ப் பிைழக்கிறான் இவன். 
வண் க்கு மா  ேவண் ம். அவன் ட் ல் ேசாற் க்கு இல்ைல. மாட் க்கு 
ைவக்ேகால் எப்ப  வாங்குவ ? நகரத் க்கு வண் ேயாட்  ேபானால் லாந்தர் 
ைவத் க் ெகாள்ளேவண் ம். இல்லாவி ல் ேபாலீஸ்காரன் ெதாந்தர  ெசய்  காசு 
பி ங்குவான். அதற்கு எண்ெணய் ேவண் ம் ; ைவக்ேகால் இல்லாத மா  
வண் யி க்குமா? 
 
    இப்பாட்  அவன் ப ம்ேபா  மற்ெறா  ஜீவைன ம் நிைனக்கிறான். ஈரப் 

ங்கைல ைவத் க்ெகாண்  அவ ைடய மைனவி எப்ப ச் சைமயல் ெசய்யப் 
ேபாகிறாேளா? 
 
        ட் ல் ேசாத் க்கில்ல 
        தீபத் க்கு எண்ெணயில்ல 
        மாட் க்கு வக்க ல்ல 
        மானங் ெகட்ட வண் ய  
        நடவாத மாட்ேடாட 
        நான்ப ம் பாட்ேடாட 
        ஈரப் ங்கேலாட 
        என்னபா  ப தாேளா ! 
 
    வட்டார வழக்கு: இல்ல-இல்ைல ; ஓட-ஓ  ; ப தாேளா-ப கிறாேளா. 
ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
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    உளிய க்கும் ஆசாாி 
 
    ேதர்ந்த பாைறகளின் உச்சிகளில் பழங்காலத்தில் சமண ம், ெபௗத்த ம் சிற்பங்கள் 
ெச க்கினர். ைசவ, ைவணவர்க ம் ேகாயில்கள் அைமத்தனர். பாைறகைளக் 
குைடந்  குைகக் ேகாயில்கள் அைமத்தனர். கல் கட்டடங்களாகக் ேகாயில்கைள 
கட்டத் ெதாடங்கிய ேசாழர் காலத்தில் குைகக் ேகாயில்கைள அைமப்ப  நின்  
விட்ட . அக் கைலத் ெதாழி ல் திறைம ைடயவர்கள், ட் க்குத் ண்க க்கு 
மட் ம் மைலயில் உளிய த் க் கல் ெவட்  வந்தனர். ஆனால் இப்ெபா  
அதைன ம் இயந்திரங்க ம், ெவ  ம ந் ம் ெசய்  வி கின்றன. கல் ல் கற்பைனக் 
கன கைள வ த்ெத த்த சிற்பிகளின் பரம்பைர, கல் தச்சராகி, இப்ெபா  
எத்ெதாழி ம் இன்றிப் பட் னியால் வா கிறார்கள். பாைற ச்சியில் உளிய க்கும் 
ஆசாாியின் காத  கீழ்மைலயில் ேவைல ெசய்கிறாள். அவள்தான் அவ க்குச் ேசா  
ெகாண்  ேபாவாள். பசித்தேபா  சப்தமாக உளிய த்தால் ேசா  ெகாண்  வ வதாக 
அவாிடம் ெசால் கிறாள். 
 
        உச்சி மைலயிேலேய 
        உளி ய க்கும் ஆசாாி 
        சத்தம் ேபாட்  உளிய ங்க 
        சாதம் ெகாண்  நான் வ ேவன் 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------------- 
 
    நாிக் குறவன் 
 
    குறவர் வாழ்க்ைகயி ள்ள சுதந்திரம் தமி்ழ்க் கவிகைள கவர்ந்தி க்கிற . காதல் 

ல்கைள ம், பக்தி ல்கைள ம் குறவன் வாழ்க்ைகையப் பின்னணியாக ைவத் ச் 
சமய்க் குரவர்க ம், கவிஞர்க ம் எ தி ள்ளனர். நம்மாழ்வார் குறம், மீனாட்சியம்ைம 
குறம் த யன குறத்தி குறி ெசால் தைலப் பின்னணியாக ெகாண்ட பக்தி ல்கள். 
குற்றாலக் குறவஞ்சி ேபான்ற இைச நாடக ல்க ம் குறவன் குறத்திக் காதைல ம், 
இைறவன் மீ  சீவன் காதல் ெகாள் வைத ம் ெபா த்தி ம், ேவ ப த்தி ம் 
காட் கிற . இதற்குக் காரணம் தமிழ் மண ைறயில் ேதான்றிய கள  மண ம், 
இயற்ைகப் ணர்ச்சி ம் குறிஞ்சி நில மக்களின் வழிவந்த குறவர்களிடம் அழியாமல் 
காணப்பட்ட . நாகாிக வாழ்க்ைகயில் காதல் ம ந் விட்ட பிறகு அைத நிைனந்  
ஏங்குபவர்கள் குறவர  காதல் வாழ்க்ைகைய வியந்  ேபாற்றினார்கள். ஆனால் 
அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்ைகயின் க ைமைய இக் கவிஞர்கள் அறியவில்ைல. 
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கீழ்வ ம் பாடல் அவர்கள் அன்றாட உணவிைனப் ெபற என்னெவல்லாம் 
ெசய்கிறார்கள் என்  கூ கிற . 
 
        ததிம்மிதா குடதகதா-தக 
        தத்தாாித்த கிடதக-ததிமி 
        கு விக்காரர் நாங்களய்யா-இந்தக் 
        குவலயக் காட் னில் கு யி ப்ேபாம் 
        அாிதாகிய  சி த்ைத 
        ெசந்நாய் ஓநாய்கைள 
        நாங்கள் பி ப்ேபாம்-ததிம்மிதா 
        கூவி வ ம் குள்ளநாி 
        ேகானாயி ெநாள்ள நாி 
        கல் ன் கீழ் ேமஞ்சு வ ம் 
        கல்ல ெமாசல் பில்ல ெமாசல் 
        கண்  பி ப்ேபாம்-மார்....ேரா 
        காைட ெகௗதாாி ைமனா 
        கானாங் ேகாழி கு விகளாம் 
        கண்  பி ப்ேபாம்-ததிம்மிதா 
        அண்டத்தில் வைலையக்கட்  
        ஆகாயம் பறந்  வ ம் 
        ஆண்க கு ெபாண் க கு 
        நாங்கள் ப்ேபாம்-மார்....ேரா 
        அல்லடா தில்லாேல டப்பா 
        அ க்கு கு க்கு டப்பா 
        ெசம்ைம குள்ளத்தாரா சிந்  
        ெசழித்த தஞ்சா ர் ந் -ததிம்மிதா 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர் தா கா, த ம ாி மாவட்டம். 
    --------------- 
 
    மா க்கைட 
 
    உழவன் விைளவிக்கும் பண்டங்களின் விைலையப் ெபாிய வியாபாாிக ம், 
வர்த்தகச் சூதா க ம் குைறத்  வி கிறார்கள். அதனால் எவ்வள  நன்றாக ேமனி 
கண்டா ம் விவசாயிக்கு பணம் மிஞ்சுவதில்ைல. 
 
    மா க்கைட, கமிஷன் வியாபாாிக்கைட, அவர்க ைடய வியாபாராத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயி, மா க்கைடைய ஏன் கட ள் பைடத்தார் என்  
ேகட்கிறான். இ  தலாளித் வ அைமப்பின் சுரண்டல் இயந்திரத்தின் ஒ பகுதி 
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என்  அவனால் உணர யவில்ைல.கைடதான் அவைன ேமாசம் ெசய்வதாக அவன் 
எண் கிறான். 
 
        கைளெய க்கும் கடமங்குளம் 
        கணக்ெக ம் ஆலமரம் 
        விைல ேபசும் மா க்கைட 
        விதிச்சாேர உைடயாளி 
        தரக க்கும் தட்டப் பாைற 
        ேபாட் க் கட் ம் ெபான்னி ப்ைப 
        விைலேபசும் மா க்கைட 
        விதிச்சாேர உைடயாளி 
 
    வட்டார வழக்கு: விதிச்சாேர-விதித்தாேர ; மா க்கைட-கமிஷன் கைட. 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாிவட்டாரம், ெநல்ைலமாவட்டம். 
    ------------- 
 
    அம்பாப் பாட்  
    வரலாற்  ன் ைர 
 
    தமிழ் நாட்  கீழ்க்கைர ஓரமாக பண் ெதாட்  வாழ்ந்  வ ம் மக்கள் பரதவ 
குலத்தினர். கடைல அ த்  வாழ்ந்த இவர்கள் மீன் பி த்தல், சங்கு, த் க்கள் 
எ த்தல் த ய ெதாழில்கைளச் ெசய்  வாழ்கிறார்கள். இத் ெதாழில்கைளச் ெசய்யக் 
கட் மரங்கள், சி  படகுகள் த யவற்ைறச் ெச த் ம் திறைம ெபற்றி ந்தனர். 
இந்தியக் கடற்கைர வியாபாரத்தி ம் இவர்கள் நாவாய் ெச த்தி பங்கு ெபற்றனர். 
தமிழ் நாட் ன் ராதன வாணிபத்திற்கும் இவர்கேள காரணமாக இ ந்தி க்க 
ேவண் ம். 
 
    மீன் ஓர் க்கிய உண ப் ெபா ள். அதைன கட ந்  எ த்  அளிப்பவர்கள் 
வ ைம ெபற்றவர்கள். த் ம், சங்கும் வியாபாரப் ெபா ட்கள் ; இைவ மிகுதியாகக் 
கிைடத்தால், அரசின க்கு நல்ல வ மானம் கிைடக்கும். பழங்காலத்தி ந்  தமிழ் 
நாட்  மன்னர்கள் இத்ெதாழி க்குப் பா காப்  அளித்  வந்தனர். இத் 
ெதாழில்கைளப் பா காக்கேவ ெகாற்ைகயில் ஓர் தைலநகைர நி வி அங்கு ஓர் 
காவற்பைடைய ம் நி வியி ந்தனர். கடல் ப  ெபா ட்கைள வாங்குவதற்கு 
ெகாற்ைகயிேலேய ஒ  நாணய சாைல ம் இ ந்த . இைவெயல்லாம் பாண் யர் 
ேபரரசு நிைலத்தி ந்த காலத்தில் நைடெபற்ற . பதினான்காம் ற்றாண் ல் 
அராபியர்கள் வாணிபம் ெசய்வதற்காகத் தமிழ் நாட் ன் கீழ்க்கடற்கைரக்கு 
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வந்தார்கள். ெதன்கடல் த்ைத ம், தமிழ் நாட்  ணி, மிளகு, அகில் 
த யனவற்ைற ம் ஏலம், கிராம்  த ய வாசைனப் ெபா ள்கைள ம் அவர்கள் 

தங்கள் கப்பல்களில் ஏற்றி ேமல் நா க க்குக் ெகாண்  ெசன்றார்கள். கடல் 
வாணிபத்தில் ெப நிதி ஈட் ய அராபியர்கள் காயல் பட்டணத்தில் பண்டகசாைலகள் 
அைமத்தனர். பாண் ய அரசர்க க்கு தங்கள் லாபத்தில் ஒ  பகுதிைய வாியாகச் 
ெச த்திவிட்  த்  வாணிபத்திற்கு ஏகேபாக உாிைம ெபற்றனர். அ  தல் 
அவர்க க்கும், கட ல் ழ்கி த்ெத க்கும் பரதவ க்கும் இைடேய 

ரண்பா க ம், சச்சர க ம் ேதான்றின. 
 
    அராபியர்கள் கடற்கைர எந்த அரசின் ஆதிக்கத்தி ந்தேதா, அவ்வரசர்கைளச் 
சந்தித்  தங்க ைடய வாணிப உாிைமைய நிைலநாட் க் ெகாள்ள யன்றனர். 
கடற்கைர ஆதிக்கம் பதிைனந்தாம் ற்றாண் ந்  பதிேனழாம் ற்றாண் வைர 
நாயக்க மன்னர்கள், ராமநாத ரம் ேச பதிகள் ஆகிய மன்னர்களின் ைகக்கு மாறி மாறி 
வந்த . ஆயி ம் அராபிய வியாபாாிக க்கும் கடற்கைர மக்க க்கும் ஏற்பட்ட 
சச்சர  தீர்ந்தபா ல்ைல. 
 
    இம் ரண்பா கள் ெப ம் ேபாராட்டமாக மாறிற் . அவர்களிைடேய நடந்த மிகப் 
ெப ம்ேபார் ஒன்ைறப் பற்றி 'ஜான் நி  காவ்' என் ம் டச்சு வியாபாாி கீழ்வ மா  
எ தி ள்ளார் 
 
    'அராபிய வியாபாாிகள் பரதவர  க்ைக ம், காைத ம் ெவட் ெயறிந் விட்டனர். 
பரதவர்கள், ெப ம் ேகாப ற்  பைட திரட்  பழிதீர்க்கக் கிளம்பினார்கள். தல் 
ேபாாில் அராபிய வியாபாாிகள் சிலர் சிைறப்பட்டனர். அவர்கள  க்குகைள ம் 
கா கைள ம் அாிந் விட்  அவர்கைள வி தைல ெசய்  அ ப்பிவிட்டனர். இந்த 
அவமானத்ைதப் ெபா க்கமாட்டாத அராபியர்கள் ப்பதினாயிரம் ரர்கள் ெகாண்ட 
பைட ஒன்ைறத் திரட்  த் க்கு க்க கில் பா யிறங்கினர். ஐயாயிரம் பரதவர்கள் 
ஆ தம் தாங்கி அராபியாின் பைடையத் தாக்கி ஏழாயிரம் பைட ரர்கைளக் 
ெகான் குவித்தனர். அவர்க ைடய பைட சிதறி ஓ ற் . இந்த ெவற்றிக்குப் பின்னர் 
பரதவர்கள் கடற்கைர ஓரமாக இ ந்த பகுதிகள் அைனத்தி ம் அரசியல் ஆதிக்கம் 
ெபற்றனர். அராபிய வியாபாாிகள் ெச த்திய வாிையத் தாங்கேள விசுவனாத 
நாயக்க க்குச் ெச த் வதாக ஒப் க் ெகாண்டனர். 
 
    ஆனால் கப்பல் வ ைம அவர்க க்கு இல்லாததால் த்ைத ம் சங்ைக ம் 
எ த்தா ம் அ  விைலயாகும் இடங்க க்குக் ெகாண்  ெசன்  விற்க அவர்க க்கு 
வழியில்ைல. நாயக்க மன்னர்க க்கு வாிெச த்த அவர்களால் யவில்ைல. வாி 
பாக்கிக்காக அரசர் உத்தரவினால் பல பரதவத் தைலவர்கள் ைக  
ெசய்யப்பட்டார்கள். சிலர் அ ைமகளாக விற்கப்பட்டார்கள். 
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    ேமற்குத் கடற்கைரயில் 1540 ஆண்  தலாக ேபார்த் க்கீசியர்கள் கடற்கைர 
வியாபாரத்தில் ஈ பட் ந்தைத பரதவர்கள் அறிவார்கள். படேகாட் கள் சில க்கு 
அவர்கேளா  வாணிபத் ெதாடர்  உண் . ேபார்த் க்கீசியாிடம் ெபாிய கப்பல்கள் 
இ ப்பைத ம் அவர்கள் அறிந்தி ந்தார்கள். எனேவ அவர்கேளா  ஒப்பந்தம் ெசய்  
ெகாண்டால், தங்க ைடய ெபா ள்கைள அவர்க க்கு விற்  அவர்க ைடய 
உதவியால் தங்கள  கஷ்டங்களி ந்  தப்பலாம் என்  எண்ணினார்கள். சில 
தைலவர்கள் ேகாவாவிற்குச் ெசன்  ேபார்த் க்கீசிய அதிகாாிகைள ம், கத்ேதா க்கச் 
சாமியார்கைள ம் அைழத்  வந்தனர். 1533-ம் ஆண் ல் ேபார்த் க்கீசியர் கப்பல் 
பைடேயா  வந்  கிழக்கு கடற்கைரயி ள்ள ைற கப் பட் னங்கைளக் 
ைகப்பற்றிக் ெகாண்டனர். பரதவர்கள் அைனவ ம் ஒேர நாளில் ஞானஸ்நானம் 
ெபற்றனர். ைனக்குத் தப்பிேயா  வாயில் மாட் க் ெகாண்ட  ேபால பரதவர் 
நிைல ம் ஆயிற் . ேபார்த் க்கீசியர் அராபியர்கைள விட ேமாசமாகப் பரதவர்கைளக் 
ெகாள்ைளய க்க ஆரம்பித்தனர். ஒேர மதத்ைதச் ேசர்ந்ேதாராயி ம், 
ேபார்த் க்கீசியர்கள் ெகாள்ைளக்காரர்தான் என்பைத பரதவர்கள் ெதாிந்  
ெகாண்டார்கள். இ வ க்குமிைடேய ெப ம் ேபாராட்டம் ள்வதற்கு ன்பாக 
ேபார்த் க்கீசியர் அவர்கேளா  ஒ  உடன்ப க்ைகக்கு வந்தார்கள். இதன்ப  
மணப்பாைற, ஆலந் லா, ரபாண் யன் பட்டணம், ன்ைனக்காயல், த் க்கு , 
ைவப்பா , ேவம்பா  என்ற ஏ  ைற கங்களி ம் ஏற் மதி ெசய் ம் உாிைமையப் 
ேபார்த் க்கீசியர் ெபற்றனர். ஆண் ேதா ம் அவர்கள் ஒ  ெதாைக ம், தங்கள் 
வாணிபத்ைதப் பா காப்பதற்காகக் கப்பமாகச் ெச த்தினர். கடற்கைரத் தைலவர்கள் 
சங்கு குளிப்ைப ம் த் ச் சலாபத்ைத ம் தங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ற ைறயில் நடத்திக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
    ம ைர நாயக்கர்கள் கப்பற்பைட பலமில்லாததால் ேபார்த் க்கீசியர் 
நடவ க்ைககைள எதிர்த்  எ ம் ெசய்ய யாமல் இ ந்த . அதன் பின்னர், 
டச்சுக்கார ைடய ேபாட்  ஏற்பட்டதற்குப் பிறகு நிைலைம மாறிய . 
ேபாத்த் க்கீசியாின் உாிைமகைள டச்சுக்காரர்கள் ெகாண்டாடத் ெதாடங்கினர். 
ஆனால் அவர்க க்குக் கப்பல் வ ைம மட் ம்தான் இ ந்த . த ல் அவர்கள் 
பரதவர் எதிர்ப்ைபச் சமாளிக்க ேநர்ந்த . பரதவர்கள் கத்ேதா க்கர்கள் ; 
டச்சுக்காரர்கள் பிராட்டஸ்ெடண் கள். காலம் ெசல்லச் ெசல்ல ெவளிநாட்  
வியாபாரத்திற்கு டச்சுக் கம்ெபனிகேள சாதனமாக இ ந்தப யால் அவர்கேளா  
வாணிபத் ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ய அவசியம் பரதவர்க க்கு ஏற்பட்ட . 
 
    ெதன்னிந்திய அரசியல் அரங்கத்தில் ஆங்கிேலயர் ஆதிக்கம் ஓங்கியேபா  
டச்சுக்காரர்கள் ஆங்கிேலயேரா  வியாபாரப் ேபாட் யில் ேதால்வி ற் க் கடற்கைரப் 
பட் னங்களி ந்  ெவளிேயறினர். 
 
    தமிழ் நாட் ப் பரதவர் ரம் மிகுந்தவர்கள். திறைம மிக்கவர்கள். தமிழ் நாட் ன் 
வரலாற்றில் பல இன்னல்கைள அ பவித்தவர்கள். 
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    அவர்கள  வாழ்க்ைக ெப ம்பா ம் கட ல் கழி ம். இன் ம் அவர்கள் 
மீன்பி த்தல், சங்கு குளித்தல், த் க் குளித்தல் த ய ெதாழில்கைளேய 
ெப ம்பான்ைமயாகச் ெசய்  வ கின்றனர். 1533 க்கு ன்பாக அவர்கள் கடலன்ைன 
என் ம் கடல் ெதய்வத்ைத ம், வ ணண், இந்திரன் ேபான்ற ராண 
ெதய்வங்கைள ம், கன் என்ற தமிழ் ெதய்வத்ைத ம் வணங்கி வந்தி க்கிறார்கள். 
கடலன்ைன தற்ெபா  கன்னி ேமாியாகி விட்டாள். பழங்காலத்தில் கடல் 
பயணத்தில் இந் க்க ம் ஸ்லீம்க ம் கலந் ெகாண்டார்கள் என்பதற்கறிகுறியாக 
அவர  பாடல்களில் ேவல ம், அல்லா ம் வணக்கத்திற்குாிய ெதய்வங்களாகச் 
ெசால்லப்ப கிற . அவர்க ைடய பாடல்களில் ஆபத்தி ந்  காக்கும்ப  
கட ைள ேவண் க் ெகாள் கிறார்கள். ட் ள்ள மைனவிைய ம் குழந்ைதைய ம் 
பற்றி அன்ேபா  எண்ணிப் பார்க்கிறார்கள்.அவர்கள் படைகக் கட றக்கும் 
ெபா ம், தண்  வ க்கும் ெபா ம், பாய்மரத்ைத ேமேலற்றி இறக்கும்ெபா ம், 
கட ல் ேபாட்ட வைலைய இ க்கும்ெபா ம் க னமாக உைழக்க 
ேவண் யி க்கிற . இந்த உைழப்ேபா  கலந் தான் அவர்கள் பாடல் ெவளியாகிற . 
கட ல் ெசல் ம்ெபா  பல மணி ேநரம் ஒ வர் மாறி ஒ வர் பா க் 
ெகாண்ேடயி ப்பார்களாம். இம் மக்களின் பாட க்கு 'அம்பாப் பாடல்' என்  ஏன் 
ெபயர் வந்த  என்  காரணம் ெசால்வ  க னம். ஆனால் கடல் ெதய்வம் கடலன்ைன 
என்  அைழக்கப்பட்டதா ம், பின்னர் அத்ெதய்வேம கன்னிமா என்  
அைழக்கப்பட்டதா ம் இப்பாடல்கள் அம்பாள் பாடல்கள் என்  இ க்கலாம் என்  
ெசால்லப்ப கிற . அம்பாள் என் ம் ெபயர் ெபா வாகப் ெபண் ெதய்வத்ைதக் 
குறிக்கும். 
    ----------- 
 
    1 
 
        ஏேலா இேலா ஈேலா  வாங்கு 
        வாங்குடா ேதாழா 
        வாைழத்தார் த ேவன் 
        ேதங்கா ம் மிளகும் ெதாிவிட்ட பாக்கும் 
        மஞ்சள் இஞ்சி மண ள்ள ெசண்பகம் 
        ெசண்பக வ ேவல் தி க் கழகு 
        வ கு  ெப நாள் ேதேராட்டம் பார்க்க 
        ேதரான ேத  ெசல்லப் ெபண்டாட்  
        மாைல மசக்கி ைமயி ங் கண்ணாள் 
        கண் க்குச் ெசத்த ைமயிட ேவ ம் 
        ெபாய் ம் பிறக்குேமா ெபாய்க் ெகா யாேள 
        நானிட்ட வாைள நல்ல சமத்தன் 
        ேகாைழப் பயேல ேகா ட்  வயிறா 
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        உனக்கா எனக்கா பல்லாக்கு தனக்கா 
        வில்ேல சரணம் ேவந்தன் பாராய் 
 
    குறிப் : ெசண்பக வ ேவல்-ேவலைனக் குறிக்கும். வில்ேல சரணம், ேவந்தன் 
பாராய்-இ  இந்திரைன ம், அவன  வில்ைல ம் குறிக்கும். இப்பாடல் பரதவர் 
கிறிஸ்தவ சமயத்ைதத் த ன் பாடப்பட் த்தல் ேவண் ம். இப்ெபா ம் 
பாடப்ப கிற . 
    ------------  
 
    2 
 
        நா  தண்டாம் பலவனாக்கு 
        ந வ ஒ  பாய் மரமாம் 
        பாயி த் க் ேகாசு ஊணி 
        ப ம டன் ச த்தைணந்  
        சல் சல்லடம் ச க்காப்ைபயா 
        நீ ம் ேபாடா ெகாய்யாக் கள்ளா 
        ெகாய்யாப் பழத்தின் சி ம் 
        ெகாண்  வந்தாேல ெதாி ம் 
        பாரக் கலவா பாப்பர ஞ்சான் 
        ேசரப்ப க்கும் ெசல்ல விைல மீன் 
        பாரக் குழேலா ேமக ெவளியாய் 
        ரஞ்சித நைடயாள் ெகஞ்சு  பாராய் 
        பண்ணி கிடந்  உ  பா  
        பண்ணியடா ஒ  காட் ப் பண்ணி 
        இன்ெனா  பண்ணி ட் ப்பண்ணி 
 
    குறிப் : இப்பாட் ல் படைகக் கட ல் இறக்கிச் ெச த் ம் வைர ள்ள ேவைலகள் 
வாிைசயாகக் கூறப்ப கின்றன. மீன்கள  ெபயர்க ம் ஒன்றிரண்  கூறப்ப கிற . 
அராபிய ஸ்லீம்கேளா  ெசய்  சண்ைடயால் ஏற்பட்ட ெவ ப்  அவர்கைளக் ேக  
ெசய் ம் ைறயில் 'பண்ணி' என்ற வார்த்ைதயில் ெவளிப்ப கிற . 'பன்றி' என்ப  
மக்க க்குப் பி க்கா . 
    ----------- 
 
    3 
 
        மணப்பாட் த் தி நாள் வ குத  
        மதினிைய ஒ  சத்தம் ேபாடாத  
        ேகாட்டாத் த் தி நாள் வ குத  
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        ெகா ந்திைய ஒ  சத்தம் ேபாடாத  
        வாைட ந் ம் ேகாைட ந் ம் 
        மாசி மாதம் ெகாண்டல் ந் ம் 
        காத்த ச்சிக் கடல் கலங்கும் 
        கல்  ேபாட்டாத் தைல உைட ம் 
        ஓ ம் கடல் தனக்கு 
        உைடயவேள எந்த க்கு 
        உல்லன் தட் ப் பா த  
        ஓடப் ப கைர ம ைய 
        உண்ணாமல் திண்ணாமல் 
        ஊர்ப்பயணம் ேபாகாத  
        ஆைள எண்ணிப்ப  ேபாடம்மா 
        ஆேராக்கிய மாதாேவ 
    -------- 
 
    4 
 
        அல்லாேவாட காவ ல 
        ஆபத் ெதான் ம் வாராம 
        ெபாிய உந்தன் காவ ல 
        ேபதகங்கள் வாராம 
        மாிேய உன் காவ ல 
        மனதிரக்கம் ைவப்பாேய 
        காப்பாத்த ேவ மம்மா 
        கன்னிமாித்தாேய நீ 
        பாவிக்கிரங்கும் பாிசுத்த மாதாேவ 
        மாதாேவ என்றால் மைல ம் இளகுமம்மா 
        கர்த்தேர என்றால் கல் ம் இளகுமம்மா 
        கல் ம் மைல ம் கரம்பக் கயிறாேமா 
        வில்ேலா சரணமம்மா ேவந்தன் மகனார்க்கு 
    --------- 
 
    5 
 
        வாளா வைல ந்  வங்கைடக்கு மால் ந்  
        ேகாலா வைல த்  கு க்கட்டாமல் த்  
        காஞ்சி வனம ேய கள்ளேராட காட ேய 
        இ ளைடந்த ேசாைலயிேல இைணபிாிந்த மான் ேபால 
        மாேனாடா ஓ ற  மறியடா நல்ல தம்பி 
        மாேனா ம் ரெமல்லாம் தாேனாட வல்லவிேயா 
        வள்ளம் வித்ேதன் வைல ம் வித்ேதன் 
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        வாளா வைல ைன ம் வித்ேதன் 
        ெகாம்ைப வித்ேதன் குழைல வித்ேதன் 
        கு க்க இ ந்த ெசம்ைப வித்ேதன் 
        எல்லாம் வித் க் கள் கு த்ேதன் 
        ஏங்குனாப்பில ங்கிவிட்ேடன் 
        ங்கி ழிச்சபய ேதாணி கட்  வாழ்ந்தபய 
        வாராேயா காத்த நீேய வளம் ெபாிய ேசாழகேம 
        ேசாைலயிேல அவ கிடந்  
        சுட்ட நண் க்கால் ெபறக்கி 
        கால் வழிேய ஓ தம்மா க க்கு தம்மா கட்ெட ம்  
        கட்டச்சிேயா ெநட்டச்சிேயா 
        காயலான் தங்கச்சிேயா 
        தங்கச்சிேயா பட்டணத்தாள் 
        தனிேய நல்ல ரசு விட்டாள் 
        ேபா  லக்ைக ேபா  லக்ைக 
        ைகமாத்திப் ேபா லக்ைக 
        கள்ளன் வந்தான் தி டன் வந்தான் 
        கட்டாைமக் காரன் வந்தான் 
        ------------ 
 
    6 
 
        சி ைவ வைரந்  ெகாண்ேடன் 
        தி ப்பாதம் ெதண்டனிட்ேடன் 
        கன்னி ேமாி மாதாேவ 
        கர்த்தா ேவ காத்த ம் 
        காணிக்ைக ேநர்ந்தனம்மா நான் ஒ  
        ைகக் குழந்ைத ேவ மின்  
        ெதற்ேக தி ப்பதியாம் 
        ேதவ மாதா சன்னதியாம் 
        மறப் பதில்ைல தி ப்பதிைய 
        மனப் பாட்  ைனக் கு ைச 
        கு ேச உைனத் ெதா ேவன் 
        கும் ேவன் ஆதாிப்பாய் 
        ேவைளயி  ேவைளயம்மா 
        ேவளாங்கண்ணி மாதாேவ 
        மாதாேவ உன் தவி-உன் 
        மக தவி ேவ மம்மா 
        தாேய உனத ைம 
        தற்காக்க ேவ மம்மா 
        நண்  ப ம் ெதாண் யடா 
        நகர ப ம் நம் தாைள 
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        நம்பிக்ைக உண் மம்மா 
        நமக்குதவி நாய ண்  
        நாயன் அ ளாேல 
        நான் பாடேவ ணிந்ேதன் 
        நமக்குப் பைடக ண்  
        நாத சுரக் கார ண்  
        பிச்சிச் சரேமா-நீ 
        பின்னி விட்ட ச்சரேமா 
        ைவச் ெசாாிந்தவள் நீ 
        ேபான வழி வாராளடா 
        பச்ைச மணக்குத  
        பாதகத்தி உன் ேமேல 
        எல்ைல கடந்தாள  
        இலங்ைக வனம் கடந்தாள் 
        தில்ைல வனம் கடந்தாள் 
        தி வைண ம் குற்றாலம் 
        பாராமல் ேபாராள  
        படெம த்த நாகம் ேபால 
 
    வட்டார வழக்கு: பலவ க்கு-பலைவ நாக்கு ; ேகாசு- ன் வாயில் கட் ம் கயி  ; 
ப மல்-பா டன் ேசர்ந்த கம்  ; ச த் -ப ம ம் பாய்மர ம் ேசர்த் க்கட் ம் கயி  ; 
பாரக் கலவா, பாப்பர ஞ்சன்-மீன்களின் ெபயர்கள் ; வாளா, வங்கைட, ேகாலா, கு க் 
கட்டா- மீன்களின் ெபயர்கள் ; இவற்ைறப் பி க்கத் தனித்தனி வைலகள் உண் . 
 
    குறிப்  : இைவ ேபான்ற பாடல்கள் பலவற்ைற ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் 
ேசகாித் ள்ளார். 
 
    ேசகாித்தவர் :பீட்டர் றாயீஸ்; அ ப்பியவர்: S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம் : த் க்கு , 
    ------------    
 

10. ஒப்பாாி 
    கூட்டார்க்குச் சம்மதேமா? 
 
    சிறப்பாக வாழ்ந்த கு ம்பத்தின் தைலவன் மாய்ந்  ேபானான். மைனவிையச் 
சி சி  குழந்ைதகேளா  விட்  அவன் இறந்  ேபானான். அவள் வாழ்நாள் மட் ம், 
தான் சீ ம் சிறப் மாக வாழப் ேபாவதாக எண்ணியி ந்தாள். ராதன நகரமான 
ம ைர ெந நாட்கள் கேழாங்கி நிைலத்தி ப்ப  ேபாலத் தன் கு ம்ப ம் 
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நிைலக்குெமன்  கன  கண்டாள். ஆனால் திடீெதன்  கணவன் மாண்டான். 
தந்ைத ம், சிற்றப்பன்மா ம் வந்தனர் ; அவர்களிடம் யரத்ைதச் ெசால் க் கதறி 
அ கிறாள் அவள். 
 
        சீைம அழி ண்  நான் 
        சிந்ைதயி ம் எண்ண ேய ; 
        சீைம அழிய ேய-என் 
        சிறப்பழிஞ்ச மாயெமன்ன? 
        ம த அழி ண்  நான் 
        மனசிேல ம் எண்ண ேய ! 
        ம த அழிய ேய-என் 
        மதிப்பழிஞ்ச மாயெமன்ன? 
        க கு சி தா  
        கல் பதிச்ச அட் யலாம் 
        கல்பதிச்ச அட் யைல-நான் 
        கழட்  ைவக்க நாளாச்ேச 
        மிளகு சி தா  
        ைவத்த அட் ய  
        ைவச்ச அட் யைல-நான் 
        ஞ்சு வக்க நாளாச்ேச 
        பட்  கழட்  வச்ேசன் 
        பாதம் வைர ெவள்ைளயிட்ேடன் 
        சிகப்  கழட்  வச்ேசன்-என் 
        ேதகெமல்லாம் ெவள்ைளயிட்ேடன் 
        ஆத் ல ல்ல த்  
        அ கம் ல்  பந்த ட்  
        அ ம மக தா  வாங்க-ஒங்க 
        ஐவ க்கும் சம்மதேமா 
        குளத் ல ல்ல த்  
        ேகாரம்பா பந்த ட்  
        குழந்ைத மக தா  வாங்க-ஒங்க 
        கூட்டார்க்கும் சம்மதேமா? 
 
    வட்டார வழக்கு: ம த-ம ைர ; வச்ச-ைவத்த. 
    குறிப் : தன  தகப்பைன ம், சிற்றப்பன்மாைர ம் பஞ்ச பாண்டவர்க க்கு 
ஒப்பி கிறார்கள். தவிர நாயக்க மன்னைர ெவகுகாலம் எதிர்த்த பஞ்ச பாண் யர்கள் 
என்ற கு  நில மன்னர்கைள மறவர்கள் தங்கள  ன்ேனாெரனக் க கின்றனர், 
எனேவ 'ஐவர்' என்றாள். 
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    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ---------- 
 
    சீட்ைடப் பறித்தாேனா? 
 
    மைனவி ம் கணவ ம் ெசல்வத்தில் திைளத்  இன்ப வாழ்க்ைக நடத்தினர். 
அவர்கள் ெபா க்குச் ேசதம் வராமல் அரண்மைனயா ம், கும்பினியா ம் காவல் 

ைற ெசய்தனர். ஆனால் உயிைரக் ெகாள்ைள ெகாண்  ேபாக வந்த கால 
தாிடமி ந்  யார் அவள் கணவைனப் பா காப்ப ? கணவன் ரமிக்கவன், எந்தத் 

தி டனா ம் அவன் ைகயி ள்ளைதப் பி ங்க யா . எப்ப த்தான் அவன் சீட்ைட 
கால தர்கள் பறித்தார்கேளா? ரயி ேலறிப் ேபாய்க் காைலயில் ஓாிடத்தி ம், 
மாைலயில் மற்ேறாாிடத்தி ம் கள  ெசய் ம் பக்காத் தி டர்கைளவிட கால தர்கள் 
க ய ேவகத்தில் ெசன்  உயிைரத் தி ம் கள்வர்கேளா என்  மைனவி ேகட்கிறாள். 
 
        ெவள்ளிச் சு ைண வ ம் 
        விதமான ெநல்  வ ம் 
        விதமான ெநல் அவிக்க 
        ேமகத் த் தண்ணி வ ம் 
        தங்கச் சு ைண வ ம் 
        தனிச் சம்பா ெநல்  வ ம் 
        தனிச்சம்பா ெநல்லவிக்க 
        தந்தி ேமல் தண்ணி வ ம் ! 
        அல் ம் ெகாய்யா ம்-அரமைணயில் 
        அ ங்கப் ப த்தி க்க 
        அைசயாம கா ைவக்க 
        அரமைணயார் காவ ண் ம் 
        ெகாய்யா ம் பிலா ம் 
        குைலயாய் ப த்தி க்க 
        கூசாமல் கா  ைவக்க 
        கும்பினியார் காவ ண் ம் 
        அ க்க வந்த வைர 
        அ யாள் சரணமின்ேனன். 
        ெகால்ல வந்த வைர 
        ேகா  சரணமின்ேனன் 
        காைல ரயிேலறி 
        கல்கத்தா ேபாயிறங்கி 
        காசப் பறிச்சாேனா 
        ைகவிலங்கு ேபாட்டாேனா 
        சிகப்  ரயிேலறி 



 160

        சீைமக்ேக ேபாயிறங்கி, 
        சீட்டப் பறிச்சாேனா? 
        சி விலங்கு ேபாட்டாேனா 
 
    வட்டார வழக்கு: தந்திேமல் தண்ணி-அவசரமாக ; வர்-எம தர். 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------- 
 
    மதினி ெகா ைம 
 
    கணவைனயிழந்தவ க்குப் பிறந்த ட் ல் மதிப்பில்ைல. அவ் ட் ச் ெசாத்  
சுகங்களில் அவ க்குப் பங்கில்ைல. இதனால் குந்த ட் ன் ெகா ைமக க்கு 
அஞ்சி, பிறந்த  ெசல் ேவாம் என்றால் அங்கு அவ க்கு வரேவற்பிரா . தண்ணீர் 
கு க்கத் ரத்தி ள்ள ஊற் க்குப் ேபானால் கூட நிரம்பத் தண்ணீர் கு த் விடக் 
கூடா  என்பதற்காகத் தைலயாாிையக் கூட அ ப் கிறார்கள். கணவைனயிழந்த 
ஒ த்தி பிறந்த ட்  நிைலைமைய எண்ணி அங்கு தன் மதனியார் தன்ைன ெப ஞ் 
சுைமெயனக் க வார்கள் என்பைத இைலமைற காயாகக் கூ கிறாள். 
 
        கள்ளிேமல் கத்தாழ 
        க ைணெனல்லாம் எம்பிறப்  
        க ண க்கு வந்தவேள-என்ைன 
        மதிக்காளில்ேல 
        ேவ  ேமல் கத்தாழ 
        மெனல்லாம் எம்பிறப்  
        ம க்கு வந்தவேள-என்ைன 
        விைலயா மதிக்காளில்ல 
        தண்ணி தவிச்சு-நான் 
        தைலமைல ஊத் க்ேக ேபானா ம் 
        தைலமைல ஊத் லேய-எனக்கு 
        தைலயாாி காவ ண் ம் 
        ெமத்தத் தவிச்சு நான் 
        ேமமைல ஊத் க்ேக ேபானா ம் 
        ேமமைல ஊத் ேலேய-எனக்கு 
        ெமல் யேர காவ ண் ம் 
        பல் ம் பச்சத்தண்ணி 
        பழனிமைலத் தீர்த்தம் என்பார் 
        நாவி ம் பச்சத்தண்ணி 
        நாகமைலத் தீர்த்தெமன்பார் 
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    வட்டார வழக்கு: எம்பிறப் -என் உடன் பிறந்ேதார் ; கத்தாழ-கற்றாைழ ; 
மதிக்காளில்ைல-மதிக்கிறாள் இல்ைல. 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி,ெநல்ைல 
    ---------  
 
    ஆைச ண்ேடா? 
 
    மங்கலப் ெபா ள்கள், மணம் சும் ந மலர் இைவயா ம் அவ க்கு 
வி ப்பமானைவ. கணவன் இறந்த ம் இவற்றிற்ெகல்லாம் இனி எனக்கு 
ஆைச ண்ேடா? என்  ேகட்கிறாள். கணவன் இறந்த ம் ஆைசக ம் இறந் விட 
ேவண் ய தான். அ  தான் ச கச் சட்டம். 
 
        பத்த க்குத் தாம்பாளம் 
        பால்காப்பி ெநய்த்ேதாைச 
        பாத் ப் ப மாற-அய்ேயா 
        பத் மணியாகும் 
        பத் மணியாகும்-அய்ய 
        பத்தைர ம் பாசாகும் 
        எட்ட க்குத் தாம்பாளம் 
        எ த் ைவத்த ெநய்த்ேதாைச 
        எ த் ப் ப மாற-ஐயா 
        எட்  மணியாகும் 
        எட்  மணியாகும் 
        எட்டைர ம் பாசாகும் 
        ேகாட்ைட வாச ேல 
        ெகா ந்  வந்  விக்குதிண்  
        ெகாண்டவைரத் ேதாத்ேதன்-எனக்குக் 
        ெகா ந்  ேமல் ஆைச ண்ேடா 
        ெதக்குக் ேகாட்ைட வாச ல 
        ெசவந்தி வந்  விக்குதிண்  
        சீமானத் ேதாத்ேதன்-எனக்குச் 
        ெசவந்தி ேமல் ஆைச ண்ேடா 
        வடக்குத் தைல வாச ேல 
        ம  வந்  விக்கு ண்  
        மன்னவரத் ேதாத்ேதன்-எனக்கு 
        ம  ேமல் ஆைச ண்ேடா 
        அஞ்சு ப த் ைற ம் 
        அத்த டன் பன்னீ ம்-நான் 
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        அள்ளிக் குளிப்பாட்ட-நான் 
        அகலத்தாள் ஆயிட்ேடேன ! 
        ேதாட்டம் ப த் ைற ம் 
        ைற கத் ப் பன்னீ ம் 
        ெதாட் க் குளிப்பாட்ட-நான் 
        ெபான்பதிச்ச ேமைடயில-நான் 
        ெபான்பதிச்ச ேமைடயில 
        ேபாக வர நீதியில்ல 
        காச்ச ங்க 
        கல் பதிச்ச ேமைடயிேல 
        கல் பதிச்ச ேமைடயிேல-நான் 
        கா  வக்க நீதியில்ல 
        அாிராமர் ேகாட்ைடயில 
        அல்  ஒ  ெபண் பிறந்தாள் 
        அல்  ப பிள்ைளயில்ைலம் பாதரைவ 
        அ ச்சுனேர பார்க்க ேயா 
 
    வட்டார வழக்கு: ப மாற-பாிமாற ; ேதாத்ேதன்-இழந்ேதன் ; ம -ம க்ெகா ந்  ; 
குளிப்பாட்ட-கணவைனக் குளிப்பாட்ட ; அல் -தன்ைனக் குறிப்பி கிறாள் ; பாதர -

ன்பம். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி,ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------  
 
    கார் விபத்தில் இறந்தான் 
 
    ஒ  காாில் தன  எசமான டன் ேவைலக்காரன் ெசன்றான். கார் 
விபத் க்குள்ளாகி ெநா ங்கிய . ேவைலக்காரன் இறந் ேபானான். 
ேபாலீசக்காரர்கள் ெநா ங்கிய காைர ம், பிணத்ைத ம் சுற்றி நின்றார்கள். 
ெப ங்கூட்டம் கூ விட்ட . ைரவ ம், எசமா ம் அ பட்  ம த் வ மைனயில் 
அ மதிக்கப்பட்டனர். இறந்  ேபானவ ைடய மைனவிக்குச் ெசய்தி 
அ ப்பப்பட்ட , அவள் அ த த் க் ெகாண்  ஓ  வந்தாள். கூட்டத்ைத விலக்கிக் 
ெகாண்  அவள் உள்ேள ெசல்ல யவில்ைல. அதிகாாிகள் விசாரைண ெசய்  
ெகாண் ந்தனர். அவள் அதிகாாிகைள அைழத்  தன்ைன உள்ேள வி ம்ப  
கதறினாள். அவைள உடேன அைழத் வர உத்தரவிட்டனர். இ  ேபான்ற ஒப்பாாிகள் 
மிக ம் அ ர்வமானைவ. 
 
        சாஞ்ச பணிகளாம் 
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        சத்தமி ம் ேமாட்டாராம் 
        சத்தமி ம் ேமாட்டாாில் 
        சாஞ்சி ந்த மன்னெரங்ேக? 
        சாஞ்சி ந்த மன்ன க்கு 
        தய  ெசான்ன ைரவெரங்ேக? 
        சத்த ம் ஆனெதன்ன?-இதில் 
        உயிர்க்ெகாைல ம் ஆனெதன்ன? 
        ஜனத்ைத விலக்கிவி  
        தாசில்தார் என் தகப்பா 
        காசு ெகாண்  வந்த-என் 
        த மரேவ நான் பார்க்க 
        உ ண்ட மணிகளாம் 
        ஓச்சமி ம் ேமாட்டாராம் 
        ஓச்சமி ம் ேமாட்டாாில் 
        உக்காந்த மன்னெரங்ேக? 
        உண்ைம ெசான்ன ைரவெரங்ேக 
        உ ண்ட மணிகெளங்ேக? 
        ஓைசயி ம் கார்கெளங்ேக? 
        ஓைசயி ம் கா க்குள்ள 
        உட்கார்ந்த மன்னெரங்ேக? 
        உட்கார்ந்த மன்ன க்கு 
        உத்திெசான்ன ைடவெரங்ேக? 
        தங்க மணிகெளங்ேக? 
        தனிச்சு வந்த காைரெயங்ேக 
        தனிச்சு வந்த கா க்குள்ள 
        சாஞ்சி ந்த மன்னெரங்ேக? 
        சாஞ்சி ந்த மன்ன க்கு 
        சாச்சி ெசான்ன ைடவெரங்ேக? 
        ெபான்  மணிகெளங்ேக? 
        ேபாயி வந்த கா  எங்ேக? 
        ேபாயி வந்த கா க்குள்ேள 
        ேபாலீசார் மன்னெரங்ேக? 
        ேபாலீசார் மன்ன க்கு 
        த்தி ெசான்ன ைடவெரங்ேக? 
        ெவள்ளி மணிகெளங்ேக? 
        விசயனார் கா  எங்ேக? 
        விசயனார் கா க்குள்ேள 
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        த்தி ந்த மன்னெரங்ேக? 
        த்தி ந்த மன்ன க்கு 
        வித்ைத ெசான்ன ைடவெரங்ேக? 
        கூட்டத்த விலக்கி வி  
        ேகாட்டாேர என் தகப்பா! 
        ேகா  ெகாண்  வந்த-எந்தைன 
        ெகாண்டவர நான் பார்க்க. 
 
    வட்டார வழக்கு: மணி-மாட் க்கு மணிேபாலக் கா க்கு ஹார்ன்; ஓச்சம்-சப்தம்; 
ைடவர்- ைரவர் (ேபச்சு) 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------   
 
    கலகத்தில் இறந்தவன் 
 
    சாதிக் கலகங்கள் சி  காரணங்களால் கூடத் ேதான்றிவி ம். இத்தைகய 
கலகெமான்ைறப் பற்றி ன்னர் கூறி ள்ேளாம். கலகம் ஒன்றில் அவ ைடய 
கணவன் திடீர் மரணமைடந்தான். ேபாலீசு காவ ல் அவ ைடய பிணம் கிடந்த . 
அ  பிதற்றிக் ெகாண்  பிணத்ைதக் காண வந்த மைனவியின் ஒப்பாாி இ . இ ம் 
அ ர்வமான . 
 
        கூட்டம் நடந்த ெதன்ன 
        ெகாைலக் ேகசு ஆனெதன்ன 
        கூட்டத்த விலக்கி வி  
        ேகாட்டாேர என் தகப்பா 
        ேகா  கத்ைத நான்பார்க்க 
        சண்ைட நடந்த ெதன்ன? 
        தனிக்கூட்டம் ஆனெதன்ன? 
        சண்ைடய விலக்கி வி  
        தாசில்தார் என் தகப்பா 
        ஜனத்ைத விலக்கி வி  
        தனி கத்ைத நான் பார்க்க 
        கலகம் நடந்தெதன்ன 
        ைககலப்  ஆனெதன்ன 
        கலகத்ைத விலக்கிவி  
        கைலக்டேர என் தகப்பா 
        கட்  கம் நான்பார்க்க 
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        மைலயிேல வாளி க்க-நான் 
        மைலயிண்  எண்ணியி ந்ேதன் 
        மைலயில் வாள் சாஞ்ச டன் 
        மைல  ெமத்த ேதா தய்யா 
 
    வட்டார வழக்கு: மைலயில் வாள்-கணவன். அவன் இறந்த ம் வ ைம 
குன்றியதாகத் ேதான் கிற . 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம் : சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------   
 
    கணவைன இழந்தாள் 
 
    தாய், தகப்பன் இறந்  விட்டால், பிறைர தாய் தகப்பெனன்  பாவித் க்ெகாள்ளச் 
ெசால்  மகைளத் ேதற்றலாம். “கணவைனயிழந்தார்க்குக் காட் வதில்” என்றார் 
இளங்ேகாவ கள். இ  மனித உற  றி களில் மிக ம் அ ப்பைடயான . இ  
தனிப்பட்ட உணர்ச்சி வற்றிவி வ  மட் மல்ல. கணவனிறந் , ஆண் 
சந்ததி மில்லா  ேபானால் அவ க்குப் க டம் இன்றிப் ேபாய்வி ம். அவ ைடய 
ைமத் னர்கள் “ேசா ம், ணி ம்” வாங்கிக் ெகாள்ளத் தானம் ெகா ப்பார்கள். பிறந்த 

ட் ேலா, அண்ணன் தம்பியர் மைனவிமார  ஆதிக்கம் ஓங்கியி க்கும். அங்கும் 
அைமதியாக வாழ யா . ஆகேவ தினசாி வாழ்க்ைகயிேலேய சுதந்திரமிழந்  
பிறைர அண்  வாழேவண் ய நிைலைம ேதான்றிவி ம். கணவன் சாவினால் 
ஏற்ப ம் தனிைம ணர் , அன் ைடயவன் பிாிந்தான் என்ற எண்ணத்தால் மட் ம் 
ஏற்ப வதல்ல. ெபண்ணினம் ச கக் ெகா ைமக்கு உள்ளாகி வாழ்க்ைக வ ம் 
ைநந்  சாக ேவண் யி ப்பைத எதிர்பார்த்  எ ம் ேவதைனக் குர ம் ஆகும். தன  
நிகழ்கால வாழ்க்ைக கவிழ்ந்  வ ங்காலத்தில் எண்ணற்ற ன்பங்கைள 
எதிர்ேநாக்கும் குழந்ைதயற்ற ஒ  ெபண் தன் கணவன் இறந்த ம் அ கிறாள். 
அவ ைடய ஒப்பாாி இ . 
 
        ேதாணி வ கு ண்  
        ைற கேம காத்தி ந்ேதன் 
        ேதாணி க ந்தி ச்ேச 
        ைற கேம ஆைசயில்ல 
        கப்பல் வ கு ண் -நான் 
        கடற்கைரேய காத்தி ந்ேதன் 
        கப்பல் க ந்தி ச்ேச 
        கடற்கைரேய ஆைசயில்ல 
        ெகாச்சி மைலயாளம் 
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        ெகா  பட ம் குத்தாலம் 
        ெகா படர்ந்  என்ன ெசய்ய 
        என் குண ைடயார் இல்லாேம 
        மஞ்சி மைலயாளம் 
        மா பட ம் குத்தாலம் 
        மா படர்ந்  என்ன ெசய்ய 
        மதிப் ைடயார் இல்லாம 
        ----------- 
 
    அ ைம குைறந்ேதன் 
 
        தங்கச் சி க்குவாி 
        தணல யா ைமக்கூ  
        தணல ச்ச ேநரெமல்லாம்-என் 
        தங்கநிறம் குண்ணி ச்ேச 
        ெபான் ம் சி க்குவாி 
        ைகபடா ைமக்கூ  
        ைகப்படா ேநரெமல்லாம் 
        ெபான்  நிறம் குண்ணி ச்ேச 
 
    சா வைர ன்பம் 
 
        ேபாலீசார் தீர்மானம் 
        ெபா தைடஞ்சா தீ மண்ேண 
        ெபாண்ண ைமத் தீர்மானம் 
        ேபாய் ஞ்சாத் தீ மண்ேண 
        தாசில்தார் தீர்மானம் 
        சாயந்தரம் தீ மண்ேண 
        சண்டாளி தீர்மானம்-என் 
        தைல ஞ்சால் தீ மண்ேண 
 
    என் யர் 
 
        சந்தன ெநல் மரம் 
        சாதிப்பிலா மரேம 
        தன்ைமகைளச் ெசால் ட்டா 
        தாசில்தார் கச்ேசாி ம் 
        தாேன ரண்ட கும் 
        குங்கும ெநல் மரம் 
        ேகா ப் பிலா மரேம-நான் 
        ெகா ைமகைளச் ெசால் ட்டா 
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        ேகாட்டார் கச்ேசாி ம் 
        கூடப் ரண்ட கும் 
        ------------ 
 
    பிறந்த  
 
        பல்  விளக்கி-நான் 
        பிறந்த இடம் ேபானா ம் 
        ப ேயறிப் ேபானா ம்-எனக்குப் 
        பல் ம் பச்சத் தண்ணி-ஐயா 
        பழனி மைலத் தீர்த்தெமன்பார் 
        நாைவ விளக்கி நான் 
        ந த் ெத ேவ ேபானா ம் 
        நாவி ம் பச்சத் தண்ணி-எனக்கு 
        நாகமைலத் தீர்த்தெமன்பார் 
        ள்ைள இ க்கி-நான் 
        றந்த எடம் ேபானா ம் 
        ள்ைளக்குச் சீ ண் ம் 
        மத்ெதா  நாள் தங்க ண் ம் 
        பிள்ைளக்குச் சீ மல்ல 
        பின்ெனா  நாள் தங்க ல்ல 
        மக்கைள இ க்கி நான் 
        மத்ெதா  நாள் ேபானா ம் 
        மக்க க்குச் சீ ண் ம் 
        மத்ெதா  நாள் தங்க ண் ம் 
        மக்க க்குச் சீாில்ல 
        மத்ெதா  நாள் தங்க ல்ல 
 
    இவ க்குப் பிள்ைளயில்ைல, பிள்ைளயி ந்  கணவன் இறந்த பின் பிறந்த  
ேபானால் ஒ நாள் தங்கச் ெசால்  பிள்ைளக்கு ஏதாவ  சீர் ெகா ப்பார்கள். என்ைன 
யார் அைழத்  ட் க்கச் ெசால் வார்கள் என்  ஏங்குகிறாள். தண்ணீர் 
ேகட்டால் கூட ஒ  கரண்  நீர் ெகா த்  'இ  அ ர்வமான ேகாயில் தீர்த்தம்' என்  
ெசால் வார்கள். அதற்கு ேமல் ெகா க்க மாட்டார்கள் என்  வ ந் கிறாள். 
    -------------   
 
    நா ம் உைழத்ேதன் 
 
        கத்திாி ம் பாைவ ம் 
        கலந்ேதன் ஒ  பாத்தி 
        க ணன் உடன் பிறந் -நான் 
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        கசந்ேதன் பிறந்ெதடத்த 
        ெவள்ளாி ம் பாைவ ம் 
        ெவதச்ேசன் ஒ  பாத்தி 
        மன் உடன் பிறந் -நான் 
        ெவ த்ேதன் பிறந்ெதடத்ெத 
        ெவள்ைளத் கி த்தி-நான் 
        தியில ேபானாக்க 
        ெவள்ளாளன் பிள்ைளெயன்பார் 
        மேனாட தங்ைகெயன்பார் 
 
    இளைமயில் தாய், தகப்பன், சேகாதரர்கேளா  இவ ம் பிறந்த ட்  வய ல் 
பாத்திகட்  கத்திாிச் ெச ம் பாைகச் ெச ம் பயிர் ெசய்  பா பட் க்கிறாள். 
ஆனால் விதைவயாகி பிறந்த ட் க்குப் ேபானால், ெவள்ளாளன் மகள், மன் 
தங்ைக என்  ஊரார் அைடயாளம் கண்  ெகாள் வார்கள். ஆனால் பிறந்த ட் ல் 
தங்கி வாழ மா? 
    ---------   
 
    பட்ேடன் படாத யரம் ! 
 
        ம கட் க்கல் ெபறக்கி 
        மண்டலங்கள் உண் பண்ணி 
        மண்டப ம் இங்கி க்க 
        மயில் ேபான மாயெமன்ன 
        கூட ெகாண்  கல் ெபறக்கி 
        ேகா ரங்கள் உண்  பண்ணி 
        ேகா ர ம் இங்கி க்க 
        குயில் ேபான மாயெமன்ன 
        ண்டா மணி விளக்கு 
        சுவேராரம் நிண்ெணாி ம் 
        சி பட்டால் மங்கா -என்ேனாட 
        யரம் ெசான்னால் மங்கிவி ம் 
        காந்தா மணி விளக்கு 
        கதேவாரம் நின்ெனாி ம் 
        காத்த ச்சா மங்கா  என்ேனாட 
        கவைல ெசான்னா மங்கிவி ம் 
        த்த மரம் கீழி ந் -என் 
        ெபாண் பாட்ைடச் ெசால் விட்டா 
        த்த மரெமல்லாம் 
        மாறிப் ேபாயி ேம 
        காய்ச்ச மரம் கீழி ந் -என் 
        கவைலயச் ெசால்  விட்டா 
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        காய்ச்ச மரெமல்லாம் 
        காய் மாறிப் ேபாயி ேம 
 
    ேகள்வியில்ைல 
 
        தங்க மைலயிேலேய 
        தரக க்கப் ேபானா ம் 
        தங்கமைலக்காரன் 
        தனிச்ச ச்சாக் ேகள்வியில்ைல 
        ெபான்  மைலேயாரம் 
        ல்ல க்கப் ேபானா ம் 
        ெபான் மைல ேவடர்கள் 
        குந்த ச்சாக் ேகள்வியில்ைல 
        ெவள்ளி மைலேயாரம் 
        விறக க்கப் ேபானா ம் 
        ெவள்ளிமைல ேவ வர்கள் 
        விரட் ய ச்சாக் ேகள்வியில்ைல 
    --------- 
 
    விதைவைய யா ம் மதிக்கமாட்டார்கள். ைணவேனா  வா ம்ேபா  அவ க்குத் 

ணி  இ ந்த . ஆதர  இ ந்த . இப்ெபா  பைழய ேவைலக க்கு அவள் 
ேபானால் அவைள யாராவ  ெகா ைமப்ப த்தினால் அவ க்கு ஆதர  யார்? 
எல்ேலா ம் இழிவாக க வதனால் ேவைலக்கு ேபாகாமல் இ க்க மா? ேவைல 
ெசய்தால்தாேன கஞ்சி காய்ச்ச ம்? 
 
    அமங்க  
 
        வாழயிைல ெகாண் -ஒங்க 
        வளச க்ேக ேபானா ம் 
        வாழைலக்குச் சாதமில்ைல-ஒங்க 
        வளசேலாட ஆைசயில்ல 
        ேதக்க இைலெகாண்  
        ெத ேவாட ேபானா ம் 
        ேதக்கிைலக்குச் சாதமில்ைல-எங்க 
        ெத ேவாட ஆைசயில்ல 
        அல் ம் தாமைர ம் 
        அடாிப் படர்ந்தா ம் 
        அல்  பாக்க வந்த க-என்ைன 
        அசநாட்டார் என்பாக 
        ல்ைல ம் தாமைர ம் 
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        க்கிப் படர்ந்தா ம் 
        ல்ைல பாக்க வந்த க-எைன 
        ேதவி என்பாக 
        ப யில் அாிசி ெகாண்  
        பழனிமைல ேபானா ம் 
        பழனிமைலப் சாாி-எனக்கு 
        பல ம் இல்ைல என்பா  
        ெசாள  அாிசி ெகாண்  
        சு ளிமைல ேபானா ம் 
        சு ளிமைலப் சாாி-எனக்கு 
        சுகமில்ைல என்பா  
    ----------- 
    < 
    விதைவ வாழ வழியற்றவள் என்ப  மட் மல்ல. அவள் ஓர் உயி ள்ள பிணம். 
மங்கல நாட்கள், தி விழாக்கள், மக்கள் மகிழ்ச்சிேயா  ெகாண்டா ம் பண் ைககள் 
இவற்றில் அவள் ஒ ங்கியி க்க ேவண் ம். அவள் எதிேர வந்தால் தீயநிமித்தம்; 
விதைவ தாயாக இ ந்தா ம், மங்கல நாட்களில் ஒ ங்கிேய இ க்க ேவண் ம். 
இ ேவ அவைள உயிேரா  வாட்  வைதப்ப . ஒ  குழந்ைதயி ந்தால் 
இவற்ைறெயல்லாம் மறக்க அ  ைண ெசய் ம்.குழந்ைத ம் அவ க்கி்ல்ைல.அவள் 

யரத்ைத அளவிட மா? குழந்ைதக்குச் ெசாத்தில் பங்குண் . அவன் உணர் க்கு 
இனியவன் மட் மல்ல, வாழ்க்ைகக்கு வழி உண்டாக்குபவன். அவைன ைவத் க் 
ெகாண்  தா ம் வாழலாம். தனிேய இ க்கும் விதைவைய ைமத் னன்மார் 
விரட் விட்டால் என்ன ெசய்வ ? ேகார்ட் ல் நியாயம் கிைடக்குமா? குழந்ைத 
இ ந்தால் நியாய ண் . இல்லாவிட்டால் நியாயமில்ைல. ெபண்க க்குச் 
ெசாத் ாிைம இல்லாதி க்கும் நிைலயில், ெபண்க க்கு ேந ம் யரநிைலைய இவள் 
நம் கண் ன் ெகாண்  வ கிறாள். 
 
        மஞ்சணத் ெதாந்தியில 
        ைமந்தன் பிறந்தாக்க 
        ைமந்தனக்குப் பங்குண் ம் 
        ம ைரக் ேகாட் ேல ம் நியாய ண் ம் 
        மஞ்சணத் ெதாந்தியில 
        ைமந்தன் பிறக்க ேய 
        ைமந்த க்குப் பங்குமில்ல 
        ம ைரக் ேகாட் ல ம் ஞாயமில்ைல 
        குங்குமத் ெதாந்தியில 
        குழந்ைத பிறந்தாக்க 
        குழந்ைதக்குப் பங்கு ண் ம்-ம ைரக் 
        ேகாட் ல ம் நியாய ண் ம் 
        குங்குமத் ெதாந்தியிேல 
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        குழந்ைத பிறக்கலேய 
        குழந்ைதக்குப் பங்குமில்ல-ம ைரக் 
        ேகாட் ல ம் நியாயமில்ல 
        மஞ்ச வச்சாப் பிஞ்ெசறங்கும் 
        மணல் ேபாட்டா ேவர் எறங்கும் 
        மந்திாிமார் ெபத்தமக 
        மல  எ ம் ேபராேனன் 
        இஞ்சி வச்சாப் பிஞ்ெசறங்கும் 
        எ ப்ேபாட்டா ேவர் எறங்கும் 
        இந்திரனார் ெபத்த மக 
        இ சி ெய ம் ேபராேனன். 
 
    வட்டார வழக்கு: மஞ்சி-ேமகம் ; மா-மாமரம் ; சி க்குவாி- கூந்தல் சிக்கைல 
எ க்கும் இ ம்  ஊசி ; குண்ணி ச்ேச-குன்றி விட்டேத (ேபச்சு) ; மத்ெதா -மற் ம் 
ஒ  (ேபச்சு) ; எடத்ேத-இடத்ைத ; ெபறக்கி-ெபா க்கி (ேபச்சு) ; நிண்ெணாி ம்-நின்  
எாி ம் (ேபச்சு) ; வளசல்-கு ம்ப க ள்ள வைள  ; ேதக்கிைல-மைலய வாரக் 
கிராமங்களில் ேதக்கிைலயில் உண  பைடப்பார்கள் ; அடாி-அடர்ந்  ; இ சி-மல . 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ---------- 
 
    நின்ெனா  நாள் வாழ ேய 
 
    மைலேயாரத் க் கிராமம் ஒன்றில் இைளஞன் ஒ வன் வாழ்ந்தான். அவ க்கு 
மணமாகி மைனவிேயா  இன்பமாக வாழ்ந்  வந்தான். அவ் ரா க்கும், அ த்த 
ஊாில் வாழ்ந்  வந்த ேவ  ஓர் சாதியின க்கும் நீண்ட நாளாகப் பைகைம உண் . 
இப்பைக ற்றி கலகமாக மாறிற் . அவர்கள் பைடெய த்  வந்  பகல் ேவட் ப் 
ேபாட்  ஊைரக் ெகாள்ைளயிட்டார்கள். இைளஞன் ஊைரக் காப்பாற்ற 
ேபாரா னான். ேபாராட்டத்தில் அவன் உயிர் நீத்தான். உ ந் ம், சாைம ம் 
காயப்ேபாட மைலச்சாி க்குச் ெசன்றி ந்த அவன  மைனவி ெசய்தி அறிந்  
அரற்றினாள். அ த த் க் ெகாண்  ஊர் தி ம்பினாள். அவ ைடய தங்ைகக்கு ஆள் 
விட்டாள். அவள் அவேனா  வாழ்ந்த  சில ஆண் கேள. ஆயி ம் வயல் 
ேவைலகைள ெயல்லாம் இ வ ம் ேசர்ந்ேத மகிழ்ச்சிேயா  ஒத் ைழத் ச் ெசய்  
வந்தனர். அவ ைடய உணர்ச்சித் ப் ம், வ ங்காலம் பற்றிய ன்ப 
நிைன கைள ம் எண்ணி ஒப்பாாியாகப் பா  லம் கிறாள். இவள  தனிைமையப் 
ேபாக்கக் குழந்ைத ம் இல்ைல. 
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    ெகாள்ைள 
 
        பட்டண ம் ஜில்லாவாம் 
        ப ஷாப் பிைழக்ைகயிேல 
        பகல் ேவட் ப் ேபாட்டல்லேவா 
        பட்டணத்ைதக் ெகாைளைளயிட்டார் 
        ெத ிைணயாம் ஜில்லாவாம் 
        ெச க்காப் பிைழக்ைகயிேல 
        தீ ேவட் ப் ேபாட்டல்லேவா 
        ெத ிைணையக் ெகாள்ைளயிட்டார் 
 
    வ ன் மாய்ந்தான் 
 
        உ ண்ட மைலேயாரம் 
        உ ந்  ெகாண்  காயப்ேபாட்ேடன் 
        உ ந்  அள்ளி வ ன்ேன-உன்ேனாட வாச ல 
        உ மிச்சத்தம் ேகட்டெதன்ன 
        சாய்ஞ்ச மைலேயாரம் 
        சாைம ெகாண்  காயப்ேபாட்ேடன் 
        சாமி வ ன்ேன 
        சங்குச் சத்தம் ேகட்டெதன்ன? 
 
    பிள்ைளயில்ைல 
 
        ட்டங்கால் தண்ணியில 
        த்தப் பதிச்சு வச்ேசன் 
        த்ெத க்கப் பிள்ைள ண்ேடா?-உனக்கு 
        யிறக்கப் பிள்ைளயில்ைல 
        கரண்டக்கால் தண்ணியில 
        காசப் ைதச்சு வச்ேசன் 
        காெச க்கப் ள்ைள ண்ேடா?-உனக்கு 
        க மம் ெசய்யப் ள்ைளயில்ைல 
    ----------- 
 
    பாதி நாள் வாழவில்ைல 
 
        பா த்திப் பாத்தி கட்  
        பாக்குமரம் உண்டாக்கி 
        பாக்கும் தைழயிைலேய 
        பாதி நாள் வாழைலேய 
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        ெநய் த்திப் பாத்தி கட்  
        ெநல்  மரம் உண்டாக்கி 
        ெநல் ம் தைழய ேய-நான் 
        நிண்ெணா  நாள் வாழ ேய 
        ஒப் த் ெதாிய ண்  
        ெகாப்  நி த்தி வச்ேசன் 
        ெகாப்ைபத் தி ப்ப எனக்கு ஒ  
        ேகாைட மைழ ெயய ேய 
        சீரகம் ப் க்கும் 
        ெச  றிக்கி பிஞ்ெசறங்கும் 
        சீராளன் இல்லாம-நான் 
        ெச ேயாட வா தேன 
        ெகாத்தமல்   க்கும் 
        ெகா  க்கிப் பிஞ்ெசறங்கும் 
        கூர் வாளன் இல்லாேம-நான் 
        ெகா ேயா  வா தேன ! 
        ேலாட்டா ெவௗக்கி வச்சு 
        ேராசாப்  உள்ளடச்ேசன் 
        ேராசாப்  க ந்தெதன்ன?-நான் 
        ேராசாப்  வா தேன 
        ெசம்  விளக்கி வச்சு 
        ெசம்பகப்  உள்ளடச்சு 
        ெசம்  க ந்தெதன்ன?-நான் 
        ெசம்பகப்  வா தேன ! 
 
    ெகா ந்தி வ வதில்ைல 
 
        ெவள்ளிாி ம் பாைவ ம் 
        விைதச்ேசன் ஒ  பாத்தி 
        மேனாட தங்ைகயல்ேலா- 
        ெவ த்தாள் பிறந்ெதடத்த 
        உ த்தம் பயிரறிேயன் 
        உச்சிப் பயிர் நானறிேயன் 
        ஊரார் ெசால் வார்த்ைதக்கு 
        உயிர் வச்சு நானறிேயன் 
        பச்ைசக் கு த்ேதாைல 
        பகவான் அைழச்சாேனா? 
        எட் க் கு த்ேதாைல-ஐயா உன்ைன 
        எமன் அைழச்சாேனா? 
        ெசத்ைதயின்  ேசதி ெகாண்  
        சீைதக்கு ஆ  விட்  
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        சவத்தத் க்கு மின்ேன-என் ஐயா 
        சீைத ேம வந்தாேள 
        சிந்தாமக் குத்தி 
        சிதறிப் ெபாாி ெபாறிச்சு 
        சீைத அ  வந்தா 
        சி  மண்டபங்கள் ஓைசயிட 
 
    வட்டார வழக்கு: ெதஷிைண-ெதன்மாவட்டங்கள் ; உ மி-உ க்ைக ேபான்ற ஒ  
ேதால் க வி. 
 
    குறிப் : தகப்பன் இறந்தால் பல சாதியினர் ெமாட்ைடய த் க் ெகாள் வார்கள். 
க மம் த்த மகன் ெசய்ய இைளய மக்கள் உதவி ெசய்வார்கள். 
 
    பா காவலனாக இ ந்த 'சீராளன்', 'கூர்வாளன்' மாய்ந்  விட்டான். சீரகம், 
ெகாத்தமல்  ஆகிய இளஞ்ெச கள் கணவைனயிழந்தவ க்கு உவைம. ஊரார் ெசால் 
வார்த்ைத-தங்ைக அண்ணன் இ வாிைடேய சண்ைட ட்  விட்டவள்தான் என்ற 
பழிச்ெசால். 
 
    ெதன்னங் கு த்ேதாைலைய ைடந்  அதில் பிணத்ைதக் கிடத்தி பாைட டன் 

க்கிச் ெசல் வார்கள். ெநல்ெபாாி ெபாாித்  அதைன பிணத்ைதத் க்கிச் ெசல் ம் 
வழியில் காேசா  கலந்  வாாி இைறப்பர். இன் ம் நம் தமிழகத்தில் சில பகுதிகளில் 
நடந்  வ கிற . 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ------------ 
 
    பகவான் அைழச்சாேனா 
 
    இவள் கணவன் கிராமத்தில் அதிகாாியாக வாழ்ந்தவன். அவன் இறந்த டன் அவள் 
அவன  ெப ைமையெயல்லாம் ெசால்  ஆற் கிறாள். இவன் திடீெரன்  இறந்  
விட்டதால் எதிர்பாராத க்கத்தில் மைனவி ஆழ்ந்  விட்டாள். பல உவைமகள் லம் 
அவள் தன  ன்பத்ைத ெவளியி கிறாள். 
 
    ஏக்கம் 
 
        சித்திரக்கா  ெசவந்த-நான் 
        ெசவந்த மணவாாி 
        உப் த்தி ெநல் ேல-என்ன 
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        ஊட கலந்தியேள 
        நந்தவனம் ஞ்ேசாைல 
        ந க்கிண  சாவ யாம் 
        தங்கப் ண்ணியர்-இல்லாேம-அய்யா 
        க்கிண  பாழாச்ேச 
        ெசப்ேபா  ேபாட்  
        சிங்கம் ேபால் ணி த்தி 
        எப்ேபா ம் ேபால-மன்னா-உம்ைம 
        உடனி க்கத் ேத தேன 
        பத்  வைகப் பச்சிைலயாம் 
        பார்வதியாள் மாத்திைரயாம் 
        பார்வதியாள் உைரக்குங்குள்ேள-உம்ம 
        பகவான் அைழச்சாேனா? 
 
    ெப ைம 
 
        ல சாஞ்சு-நீங்க ைரகேளாட வாதா  
        ம் க்கிட-உங்க 
        ைர அ ைம வாக்குைரப்பான் 
        கல் ல சாஞ்சு-நீங்க 
        கணக்க ட வாக்குைரக்க 
        கல் ம் ணிக்கிட்டா-அந்தக் 
        கணக்க ேம வாக்குைரப்பான் 
        விர ம் கணக்ெக ம்-உங்க 
        ெவள்ைள ெமாழி தாகும்-உங்க 
        ைக ம் கணக்ெக ம்-உங்க 
        க த்த ெமாழி தாகும் 
        சட் ேமல் சட்  வச்சு-நான் 
        சாியாய் பிைழச்சு வந்ேதன் 
        சட்  க ந்தெதன்ன?-எனக்கு 
        சனியன் ெதாயந்த ெதன்ன? 
        ம கட் க் கல் எறக்கி 
        மண்டபங்கள் உண்  பண்ணி, 
        ேகா ரத்தின் கீேழ நான் 
        குழந்ைத கு யி ந்ேதன், 
        கூடவித் க் கல்ெலறக்கி, 
        ேகா ரங்கள் உண்  பண்ணி, 
        ேகா ரத்தின் கீேழ-நான் 
        குழந்ைத கு  இ க்ேகன், 
        ெபாங்கி ெபாாிச்சுவச்சு-நான் 
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        ளியம் ச் ேசாறாக்கி ; 
        ெபாங்கிய ேசா  உங்கக்குள்ள-எனக்குப் 
        ேபாட்டாேன ெக யாரம் 
        ஆக்கி அ க்கி வச்சு-நான் 
        ஆவாரம் ச் ேசாறாக்கி 
        ஆக்கின ேசா  உங்கக்குள்ள-எனக்கு 
        அ ச்சாேன ெக யாரம் ! 
    -------   
 
    திடீர் நிகழ்ச்சி 
 
        தா யிண்ணாத் தா -நான் 
        தங்கத்தால் ெபான் தா  
        தா  கழற்றிட-எந்தன் 
        த ம க்ேக சம்மதேமா 
        குளத்தங்கைரேயாரம்-நான் 
        குயி  நிக்ைகயிேல-என்ன 
        குயி  பாராேம-என்ைனக் 
        குண்டால எய்தார்கள் 
        ஆத்தங் கைரேயாரம்-நான் 
        அன்னம் ேபால் நிக்கயில 
        அன்ன மிண் ம் பாராமல்-என்ன ஒ  
        அம்பால எய்தார்கள் 
        கத்தாி ம் பாைவ ம் 
        காக்கும் ப ைவயிேல-நான் 
        கர்ணனார் ெபத்த மகள்-நான் 
        கற்பைனக்கு ஆளாேனன் 
        ெவள்ளாி ம் பாக ம் 
        விைள ம் ப ைகயிேல-நான் 
        மனார் ெபத்த மகள்-நான் 
        ெவயில் படக் கண் யேளா? 
 
    வட்டார வழக்கு: சித்திரக்கா , மணல்வாாி, உப் த்தி-இைவ ெநல்வைக 
உைரக்குங்குள்ேள-உைரப்பதற்குள் க்கிட-அச்ச ற ; ெமாழி-வழி ; ெதாயந்த -
ெதாடர்ந்த  ; ெபறக்கி-ெபா க்கி. 
 
    குறிப்  : ன்  பாடல்களி ம் க னமாக யன்  ெபற்ற அைமதியான வாழ்க்ைக 
சாிந் விட்டைத வ ணிக்கிறாள். ேசாற் க்கு உவைம- ளியம்  ஆவாரம் . 
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    குண்டால எய்தார்கள், அம்பால் எய்தார்கள்-கணவைனக் கால தர்கள் திடீெரன்  
விலங்குகைள ேவடர் எய்  ெகால்வ  ேபாலக் ெகாண்  ேபாய்விட்டார்கள். அந்தத் 

க்கத்தின் ேவதைனைய மைனவிதான் அ பவிக்கறாள். திடீர் ன்பத்ைத நமக்கு 
விளக்க இரண்  உவைமகள் ைகயாளப்பட்டன. 
 
    க ணன், மன்-நாட் ப் பாடல்களில் மக்களால் வி ம்பிப் ேபாற்றப்ப ம் ரர்கள் 
த மர், மன், க ணன், அர்ச்சுனன். இராமாயணக் கைதைய விட பாரதக்கைத தான் 
பாமர மக்க க்கு வி ப்பமான . 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ---------   
 
    கும்பினியார் ெகாள்ளி ைவத்தார் 
 
    ெதன் பாண்  நாட் ல் கட்டெபாம்மன் க்கி டப்பட்ட பின்னர் மக்களிடம் இ ந்த 
ஆ தங்கைள ஆங்கிேலயர் பறி தல் ெசய்தனர், ஆயி ம் ெவள்ைளயரால் தங்கள் 
உாிைமகள் பறிேபாவைத உணர்ந்த மறவர் சாதித் தைலவர்கள், ஆ தங்கைள 
மைறத்  ைவத் க் ெகாண்  கூட்டம் கூட்டமாக, அவர்கைள எதிர்த்தனர். இச்சி  
கூட்டங்கள் ெகா ரமாக அடக்கப்பட்டன. கலகக் கூட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களில் 
பலர் சிைறகளில் அைடக்கப்பட்டனர். அவர்களில் பலர் சிைறகளில் இறந்தனர். இறந்த 
ெசய்தி ேகட்ட மைனவிமார் ஒப்பாாி கூறி அரற்றினர். அவ்வைக ஒப்பாாிகளில் மகன் 
ெகாள்ளி ைவக்காமல், கும்பினியார் ெகாள்ளி ைவத்தார்கள் என்  வ ந்தி ம், 
ெப ைமேயா  மைனவி கூ வாள். மைனவி பட்டணம்ேபாய் அவைனப் பார்த் த் 
தி ம் ம்ேபா  திய ேசைல ம் கண்ணீர் மைழயால் நைனந்  ேபாகுமாம். 
அ க்க  பார்க்கலாெமன்றால் அவனி க்கும் சிைறைய தாழ்ப்பாள் ேபாட்  
அைடத் விட்டார்களாம். 
 
        மைலையக் காியாக்கி 
        மாணிக்கச் சங்கூதி 
        ச த்திரத்தில் நீர் ேமாந்  
        கு வன் குைழய க்கி 
        கும்பினியார் ெகாள்ளிைவக்க 
        க ங்கடல் நீந்தி 
        கர்னல் குடம் எ த்  
        தாமைர ல் ேபாட்  
        சமத்தன் தைல விாிச்சு 
        பிறந்தாைரப் பாக்க ேய 
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        ேத த்தாம் தண்ணியாம் 
        ெப ங்குளத்  மாவிைலேய-பிறந்த வாச ல 
        ேவதைனயா நின்ன ேதாம் 
        ெசம்  க்கி 
        ெசவந்தி மாைலயிட் -ெத வில வாரயில 
        ேதசத்ேதா  நின்ன ேதாம் 
        ெசகப்  ரயிேலறி-நீ வாழ்ந்த 
        சீைமக்ேக வந்தா ம் 
        சீைல எ த்தி வ 
        சி  நைக ம் ெசய்தி வ-நான் 
        சீல எ த் க் கட்  
        சி  நைக ம் ேமல் ட் -நீ வாழ்ந்த 
        சீைமக்ேக வந்தா ம் 
        சீைமயிேல ேபஞ்ச மைழ 
        சீைல ம் நைனஞ்சி ச்ேச 
        சி  நைக ம் மங்கி ச்ேச 
        ெபான் ம் ரயிேலறி-நீ வாழ்ந்த 
        மிக்ேக வந்தா ம் 
        டைவ எ த்தி வ 
        ெபான் நைக ம் ேபாட் வ-நான் 
        டைவ ம ச்சுக்கட்  
        ெபான் நைக ம் ேமல் ட் -உன்ேனாட 
        சீைமக்ேக வந்தா ம் 
        சீைமயில் ேபஞ்ச மைழ 
        டைவ ம் நைனஞ்சி ேம 
        ெபான் நைக ம் மங்கி ேம 
        பச்சுச ரயிேலறி நீ இ க்கும் 
        பட்டணேம வந்தா ம் 
        பட் ம் எ த்தி வ 
        ப  நைக ம் ெசஞ்சி வ 
        பட்  ம ச்சு த்தி 
        ப  நைக ம் ேமல் ட்  
        பட்டண ம் வந்தா ம் 
        பட்டணத்தில் ேபஞ்ச மைழ 
        பட்  நைனஞ்சி ேம 
        ப  நைக ம் மங்கி ேம 
        கல் கட்  வில்ல மரம் 
        ைகலாச தீர்த் க் கைர 
        கண்டா வ வ மிண்  
        ைகத்தாப்பா ேபாட்டைடச்ேச 
        ெசங்கட்  வில்ல மரம் 
        ெசவேலாகத் தீர்த்தகைர 
        ெதாிந்தா வ ேவாமின்  
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        ெத த்தாப்பா ேபாட்டைடச்ேச 
 
    குறிப் : சிைறயில் இறந்தவன் பிணத்ைத கும்பினியார் காலத்தில் உறவினாிடம் 
ெகா க்காமல் தாங்கேள எாித்  வி வார்கள். மகன் ல் ேபாட்  ஒற்ைற ேவட்  
கட்  பிணத்ைத குளிப்பாட்ட நீர் ெகாண்  வ வான். அைதெயல்லாம் ஒ  
ெவள்ைளப்பட்டாள அதிகாாியான கர்னல் ெசய்தாேனா என்  மைனவி வின கிறாள். 
 
    சிைறயில் இறந்தவ க்கு ட் க் க மாதி ெசய் , ஒ  கு த்ேதாைலைய 
இறந்தவன  அைடயாளமாக ைவத்  அ  எாிப்பார்கள். 
 
    அவன் சிைறயி ந்த இடத் க்ககு அ க்க  ேபாக யா .தாழ்ப்பாள் 
ேபாட் க்கும். இப்ெபா  வி தைல ெபற்  அவன் ெசன் ள்ள ைகலாசத் க்குப் 
ேபாய் அவேனா  இ க்கலாெமன்றால், அங்கும் தாழ்ப்பாள் ேபாட் க்கிற . 
அவளால் ேபாக யா . 
    -----------   
 
    தவசப் ெபாங்கல் சீ மில்ைல 
 
    தந்ைத இறந்  விட்டார். மக க்கு மணமாகி அய ாில் வாழ்கிறாள். 
ெபாங்கல்ேதா ம் அவ க்கு சீர் வாிைசகள் அ ப்பி ைவப்பார். அவ க்குத் 
தைமயன்மார் உண் . ஆனால் தந்ைதையப்ேபால் அன்பாக சீர் அ ப்பி 
ைவப்பார்களா? அவர்கள் மறந்தா ம் மதினிமார் அதைன நிைன ட் வார்களா? 
தாய் ெசான்னா ம் காதில் ஏ மா? தந்ைத ேபாய்விட்டால் மக க்கு அ ைம 
ெப ைம ஏ ? இதைன நிைனத்  மகள் உ குகிறாள். 
 
        வடக்ேக கரத்ேதாட்டம் 
        வாழப் ப் ந்ேதாட்டம் 
        வளர்த்தவர் இ க்கும் வைர 
        வாிைசப் ெபாங்கல் சீ வ ம் 
        வளர்த்தவர் காலம் ேபாக 
        வாழ மட ழந்ேதன் 
        வாிைசப் ெபாங்கல் சீாிழந்ேதன் 
        ெதக்ேககரத்ேதாட்டம் 
        ெதன்ன மரம் ந்ேதாட்டம் 
        ேத னவர் இ க்கும் வைர 
        ெதவசப் ெபாங்கல் சீ ண்  
        ேத னவர் காலம் ேபாக 
        ெதன்ன மட மில்ைல 
        ெதவசம் ெபாங்கல் சீ மில்ைல 
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    குறிப் : ெகாங்கு ேவளாளர் ச கத்தில் மணமான தம்பதிகைள ேவேற 
ைவப்பார்கள்.அப்ெபா  ட் க்கு ேவண் ய எல்லா சாமான்கைள ம் ெபண்ணின் 
தந்ைத ெகா க்க ேவண் ம். அதன்பின், ெபாங்கல்ேதா ம் சீர் வாிைசகள் 
ெகா ப்பார்கள். ெபண் க்கு குழந்ைத பிறந்  சம்பந்தம் கா ம் வைர சீர் ெகா க்க 
ேவண் ம். 
 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    கூ ப்ப  
 
    கணவன் இறந்  ேபானான். கு ம்ப நி வாகம் அவ ைடய ைமத் னர்கள் ைகக்கு 
மாறிவி ம். அதன் பிறகு அக்கு ம்பத்தில் உாிைம யிழந்தவளாய், ைமத் னர்கள் 
ைகயால் ப  வாங்கித் தின் ம் நிைல அவ க்கு ஏற்ப ம். ேம ம் ேவைலக்காாிையப் 
ேபால ேவைல ெசய்தால்தான் அக்கு ம்பத்தில் அவ க்குச் ேசா  கிைடக்கும். 

ட் ன் தைலவி ெசாத் ாிைமயின்ைமயால், தன் கணவன  மைறவிற்கு பின் அவள் 
அவ் ட் ேலேய கூ க்காாியாகிறாள். இந்நிைலைய எண்ணி அவள் பா கிறாள். 
 
        மச்சு மச்சா ெநல் விைள ம் 
        மகுடஞ்சம்பா ேபாேர ம் 
        மச்சாண்டார் ைகயாேல 
        மாசப்ப  வாங்கித்தி்ங்க 
        மாபாவி ஆேனனப்பா 
        குச்சு குச்சா ெநல் விைள ம் 
        கு டஞ்சம்பா ேபாேர ம் 
        ெகா ந்தனார் ைகயாேல 
        கூ ப்ப  வாங்கித்திங்க 
        ெகா ம்பாவி ஆேனனப்பா 
 
    வட்டார வழக்கு : மகுடஞ்சம்பா, கு டஞ்சம்பா-ஒ  வைக ெநல். 
 
    குறிப்  : ைமத் னர் ெகா க்கும் மாதப்ப  காணாமல் அவள் கூ ேவைல ெசய் ம் 
நிைல ம் ஏற்ப கிற . கணவ க்கு ெசாந்தமான நிலமி ந் ம் தனக்கு 
குழந்ைதயில்லாததால் ெசாத்தில் உாிைமயில்லாமல், பிற க்கு ேவைல ெசய்  
பிைழக்க ேவண் ய நிைலைமைய எண்ணி விதைவ வ ந் கிறாள். 
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    உதவியவர் : நல்லம்மாள் ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    --------- 
 
    பஞ்ைசயாேனன் 
 
        த்  மைழ ேப ம் 
        ெமாத வாய்க்கால் தண்ணி வ ம் 
        ெமாத வாய்க்காத் தண்ணிக்குத்தான் 
        ெமாள  சம்பா ெநல் விைள ம் 
        ெமாள  சம்பா ெநல் க்குத்தா 
        ெமாதலாளியா நானி ந்ேதன் 
        எனக்கு வந்த சாமி சின்ன நைடயிழந்  
        சி  நா  காலம் ேபாவ 
        ெமாள  சம்பா ெநல் க்கு 
        ெமாற ெம க்கப் பஞ்ைசயாேனன் 
        கனத்த மைழ ேப ம் 
        கனிவாய்க் காத்தண்ணி வ ம் 
        கனிவாய்க் காதண்ணிக்குத்தா 
        க கு சம்பா ெநல் விைள ம் 
        க கு சம்பா ெநல் க்குத்தான் 
        கணக்காளியா நானி ந்ேதன் 
        கணக்க  காலம் ேபாக 
        க கு சம்பா ெநல் க்கு 
        களங் கூட்டப் பஞ்ைசயாேனன் 
 
    வட்டார வழக்கு : ெமாள -மிளகு ; ெமாறம்- றம் ; கணக்காளி-ெசாந்தக்காாி. 
 
    குறிப்  : விதைவயின் நிைல கண்  அண்ணன் தம்பி, அக்கா தங்ைகயர் யா ம் 
இரங்கவில்ைல. அவைளக் காண வ வதில்ைல. அவைளத் தங்கள் க க்கு 
அைழப்ப மில்ைல. கணவன் வாழ்ந்தேபா  அ க்க  வி ந்தாளி வந்த சுற்றத்தார், 
அவனிறந்த ம் வ வைத நி த்தி விட்டனர். அவனா அவர்க க்கு உற ? உறைவ 
ஏற்ப த் வ ம் ெசல்வம்தாேன? கணவேனா  அவ க்குச் ெசல்வம் 
ேபாயிற்றல்லவா? அைத நிைனத்  மன கிப் பா கிறாள் விதைவ. 
 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
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    ------------ 
 
    சனத்தார் அறியாங்க 
 
        இஞ்சி இ மிச்சங்கா 
        எளங்ெகா  நார்த்தங்கா-நா 
        எளப்பமாப் ேபாேறண்  
        எனத்தார் அறியாங்க 
        எம்ெபாழப்ைபக் கா ங்க ! 
        தண்ணி எ மிச்சங்காய் 
        தனிக்ெகா  நார்த்தங்காய் 
        சனத்தா  கண்ெணதிேர 
        தனியாப் ேபாேனன்  
        சனத்தார் அறியாங்க 
        தாம நிைல காணாங்க 
 
    குறிப்  : எளங்ெகா ,எனத்தார்,எளப்பம்- தல் ஒ  'இ' என்  ெகாள்க. 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    -------------   
 
    ெசல்வி நான் லம் கிேறன் 
 
    நம  பைழய ச க வாழ்க்ைகயில் கணவனின் நிழல் மைனவி. அவ க்கு இன்  
எவ்வித சுகங்க ம் இல்ைல. கணவேனா  இ ந்தால்தான் உலக இன்பங்கைள 
அ பவிக்கலாம். கணவன் மைறந்தால் அைவ யா ம் அவ க்கு இல்ைல. 
 
        ஆலம் பலைவயிேல 
        அரளிப்  ெமத்ைதயிேல 
        அ ச்சன ம் ேதவி மாய் 
        அ கி ந்  ேபசிவந்ேதாம் 
        அ ச்சுன  தப்பி விட 
        ஆலம் பலைவ விட்ேட 
        அரளிப்  ெமத்ைத விட்ேட 
        அரளிப்  ெமத்ைத விட்ேட 
        அல்  நா லம் கிேறன் 
        சீவம் பலைவயிேல 
        ெசவந்திப்  ெமத்ைதயிேல 
        சீமான் ேதவி மாய் 
        ேசந்தி ந்  ேபசி வந்ேதாம் 
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        சீமா ம் தப்பிவிட 
        சீவம் பலைவ விட்ேட 
        ெசவந்திப்  ெமத்ைத விட்ேட 
        ெசல்வி  நா லம் கிேறன் 
 
    வட்டார வழக்கு : பலைவ-பலைக ; நா-நான் 
    உதவியவர் : சி.ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    -----------   
 
    அஞ்சிேல  ந்தாள் 
 
    பிள்ைளப் பிராயத்தில் ெசாத்திற்காகக் கிழவ க்கு அவைள மணம் ெசய்  
ைவத்தார்கள். அவள் பிராயமான ம் அவன் இறந் ேபானான். அவ க்கு 
தா ய த் , 'நீர்பிழிதல்' என்ற சடங்கு ெசய்கிறார்கள். இச்சடங்குகள் குளக்கைரயில் 
நைடெப ம். கைரயில் ேபாகும் யாேரா இங்ெகன்ன கூட்டம் என்  வின கிறார்கள். 
அதற்குப் பதிலளிப்ப ேபால அவள் ேபசுகிறாள். குழந்ைதப்ப வத்தில் மணமாகி 
காத ன்பம் அறியாமல், இனி அதைன நிைனப்ப ம் தவெறன்ற நிைலயில் வ ந்  

றவறத்தில் தள்ளப்பட்ட ெபண்ணின் ேவதைனைய இப்பாட்  விளக்குகிற . 
 
        ஆத் க் க வாேழ 
        ஆத் ள்ள நீர்வாேழ 
        ஆத்ேதாரம் ேபாறவங்க 
        ஆத்திெலன்ன கூட்ட ெமன்றார் 
        அஞ்சிேல  ஞ்ச 
        அ ங்கிளியார் கூட்டமம்மா 
        ைவயத்தார் கண் ன்ேன 
        அப்ேபா க ப்பாேனாம் 
        அழகிேலார் மாட்டாேனாம் 
        ெகாழந்ைதயில் ச்ச 
        குயிலா  கூட்டமய்யா 
        சுத்தக் க ப்பாேனாம் 
        ெசா சிேல மாட்டாேனாம் 
 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம். 
    ---------- 
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    ெசல்வன் சி வயசு 
 
    சி  ஆண் குழந்ைதேயா  மைனவிைய ம் வி த் க் கணவன் மாண்  ேபானான். 
குழந்ைதயில்லாமல் விதைவயாக விடப்பட்டவளின் நிைலைமைய விட இவள் 
நிைலைம சற்  உயர்ந்தேத. மல யான விதைவ ைமத் னர்மாாிடம் 'கூ ப்ப ' 
வாங்கித்தான் வாழ ேவண் ம். இவ க்கு மகனி ப்பதால் ெசாத் ாிைம ண் . 
ஆனால் சி மகன் ண்  நிலத்ைதப் பா காக்கும் வ ைம ைடயவன் அல்லேவ ! 
சி நிலம் உைடயவர்க ைடய நிலத்ைதப் பறித் க்ெகாள்ள ெப நிலக்கிழார்கள் 
எத்தைன சூழ்ச்சிகள் ெசய்வார்கள்? களத்தில் ேபார் ேபாட் க்கும்ெபா  மாட்ைட 
விரட் ய ப்ப ம், விைளந்த வய ல் எ ைத விரட் ய ப்ப ம், எதிர்த்  வந்தால் 
வழக்குப் ேபா வ மான ைறகளால் நிலத்ைத தங்க க்ேக விற் விடச் ெசய்வ ம் 
அவர்கள் ைகயா ம் ைறகள். இச் சூழ்ச்சிகைள எதிர்த் ப் ேபாராட வ ைம வாய்ந்த 
ஆண்களாேலேய யா . சி வன் என்ன ெசய்வான்? இச் சிந்தைன அவ க்குக் 
கவைலைய உண் பண் கிற . 
 
        மத்தங்கா ல்  ெவட்  
        மைலேயாரம் ேபார் ேபாட 
        மைலேயாரம் ேபாாிேல தான் 
        மா  வந்  ேம திண்  
        மா ளம்  சாட்ைட ெகாண்  
        மாட்ைட விரட் விட 
        ைமந்தன் சி வயசு-நான் 
        மனெசா ஞ்சு ேபாேனேன 
        இஞ்சிக்கா ல்  ெவட்  
        எைடேயாரம் ேபார்ேபாட 
        எைடேயாரம் ேபாாிேலதான் 
        எ  வந்  ேம திண்  
        எ மிச்சங்க சாட்ைட ெகாண்  
        எ ைத ெவரட்  விட 
        என் ெசல்வம் சி வயசு-நா 
        ெச வைடஞ்சு ேபாேறேன 
 
    வட்டார வழக்கு : ெச வைடஞ்சு-ேசார்வைடந்  ; மத்தங்கா-இஞ்சிக்கா, ஒ  வைக 
ெநல் ; மா ளம் ச் சாட்ைட, எ மிச்சங்க சாட்ைட-சாட்ைட கம்பின் நிறம் பற்றிப் 
ெபயர் வந்தி க்கலாம். 
 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
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    ைகேபாகச் சன்ன ண்  
 
    ட் ல் ைகேபாகச் சன்ன ண் . ஆனால் அவள் உள்ளக் கிளர்ச்சிக க்கு 
ெவளியீ  காணச் சன்னல்கள் இல்ைல. எத்தைகய இன்ப அ பவங்க ம் அவ க்கு 
விலக்கப்பட்டைவ. ெவளிேய தைல நீட் னால் 'பாவி' என்  உலகம் ெசால் கிற . 
உண  உண்ப  தவிர ேவ  அ பவம் அவ க்குக் கிைடயாதா? 
 
        ெபான்  அ ப்  வச்சு 
        ெபாங்க வச்ேசன் சாதங்கறி 
        ெபாங்கி ெவளிேய வந்தா 
        ெபாைக ேபாவச் சன்ன ண்  
        ெபாங்கி ெவளிேய வந்தா 
        சனில்லாப் பாவிெயன்பார் 
        ஆக்க அ ப் ண்  
        அன ம் ேபாவ சன்ன ண்  
        ஆக்கி ெவளிேய வந்தா 
        அரசனில்லாப் பாவிெயன்பார் 
 
    வட்டார வழக்கு : ெபாைக- ைக ; ேபாவ-ேபாக(ேபாச்சு). 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள் ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    --------- 
 
    பனிக்காத் ம் சலாச்சு 
 
    கணவன் அவ க்கு ஓர் க ங்கல் மாளிைக. அவன் உயிேரா  இ க்கும் வைர 
எ ம் ம் காற் ம் ைழயாமல் பா காக்கும் க ங்கல் ேகாட்ைடயாக அவன் 
அவைளப் பா காத்தான். அவன் ேபாய்விட்ட பிறகு ன்பி ந்த மண்கு ைசயில் தான் 
வாழ்கிறாள். ஆனால் அைதச் சுற்றியி ந்த க ங்கல் சுவர் தகர்ந் விட்ட . 
ஊர்ப்ேபச்சும், பிறர் கண்க ம் அவைளத் ைளக்கத் ெதாடங்கும். இைவ தான் 
எ ம் ம், காற் ம், அவனிறந்த ம்தான் அவ ைடய பா காப் த்திறன் அவ க்குப் 

ாிகிற . 
 
        எட் க் ெகசம் கல்ெலாடச்சு 
        எ ம்ேபறா மாளி கட்  
        எ ம்ேபறா மாளியிேல 
        இ ந்ெதாறங்கும் நாைளயிேல 
        எ ம் ம் ெநாைழயா  
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        எ க்காத்  சா  
        சின்ன நைடயிழந்  
        சி ழி ம் பஞ்சைடய 
        எ ம் ம் ைழயலாச்சு 
        இ பக்க ம் ேபசலாச்சு 
        பத் க் ெகசம் கல்ெலாடச்சு 
        பாம்ேபறா மாளிைக கட்  
        பாம்ேபறா மாளியிேல 
        ப த்ெதாறங்கும் ேவைளயிேல 
        பாம் ம் ெநாைழயா  
        பனிக்காத்  சா  
        அண்ணாந்  கண்ணைசந்  
        ஆவாரம்  வாய்  
        அமக்களமாப் ேபாறான்  
        பாம் ம் ெநாைழயலாச்சு 
        பனிக்காத் ம் சலாச்சு 
 
    வட்டார வழக்கு : ெநாைழ- ைழ ; அமக்களமாய்-ேமள தாளத்ேதா  சு கா  
ேநாக்கிச் ெசல் கிறான் ; காத் -காற் (ேபச்சு). 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    -----------   
 
    வளத்தாைர இழந்தவள் 
 
    தந்ைத இறந் ேபானார். மகள் அய ாில் இ ந்  வந்தி க்கிறாள். இ ேவ அவள் 
தந்ைத ட் க்கு வ வ  கைடசி ைறயாக இ க்குேமா? இனி எப்ெபா தாவ  
இவ் க்குப் ேபாக ேவண் ெமன்  வாடைக வண்  ேபசச் ெசான்னால், கணவ ம் 
பிற ம் என்ன ெசால் வார்கள்? ெபற்ேறாைர இழந்தபின் பிறந்த ட்  ஆைச எதற்கு 
என்  ேகட்க மாட்டார்களா? மதினியா க்குக் ேகட்கட் ம் என் தான் மகள் இவ்வா  
ஒப்பாாி ெசால்  அ கிறாள். 
 
        வண்ண ைசக்கிள் வண்  
        வாடைவ ேமாட்டார் வண் -நான் பிறந்த 
        வடம ைர ேபாறமிண்  
        வாடைவ ேபசுமிண்ணா 
        வழியிேல உள்ளவர்கள் 
        வளத்தாேர இழந்தவங்க 
        வாடைவக்கு ஆைச என்ன? 
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        வடம ைரச் ேசா  என்ன? 
        சின்னச் ைசக்கிள் வண்  
        தீ ைவ ேமாட்டார் வண்  
        ெத விேல உள்ளவர்கள் 
        ேதட்டாைர இழந்ேதார்க்கு 
        ெதன்ம ைரச் ேசா  என்ன 
        தீ ைவ ஆைச என்ன? 
 
    வட்டார வழக்கு : வாடைவ-வாடைக ; வளத்தார்-ெபற்றார் ; ேதட்டார்-ெபற்ேறார் ; 
ேசா -ேமைல ; தீ ைவ-வாடைக. 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    ெபண்ணாள் ப ம் ன்பம் 
 
    ேநாயாளியான ஒ வ க்கு மணம் ேபசி வந்தார்கள். ெபண்ணின் தந்ைத 
ெபா க்கு ஆைசப்பட்  ெபண்ைணத் தி மணம் ெசய்  ெகா த் விட்டான். 
தி மணமான சிறி  காலத் க்குள் ேநாயாளி இறந்தான். சவ அடக்கத் க்குப் 
ெபண்ணின் தந்ைத வந்தி க்கிறார். க யாணம்  ெசய் ம் காலத்தில் தன் 
எதிர்பார்ப்ைபப் ெபா ட்ப த்தாத தந்ைதக்கு இப்ெபா  சூ  ெகா க்கிறாள் மகள். 
 
        மதியம் கிளம்பி வ ம் 
        மாய இ ட் க் கட்  வ ம் 
        மறிநாட்  ராஜமன்னன் 
        மாைல ெகாண்  வந்த ம் 
        வண்டாிச்ச மாைலயிண்  
        வாங்க எறியாேம-நீங்க வளத்த 
        மயிலா க்குச் சூ னதால் 
        மாைலப ம் ெதாந்திர  
        இன்ைனக்கு மயி வாட ேநர்ந்த ேவ. 
 
        ெபா  ெகௗம்பி வ ம் 
        ெபான்னி ட் க் கட்  வ ம் 
        ெபாற நாட்  ராசமன்னர் 
        க்ெகாண்  வந்த ம்-நீங்க 
        வறித்த ண்  
        ங்கி எறியாேம 
        நீங்க ேத ய 
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        ெபாண்ணா க்குச் சூ னதால் 
        ப்ப ம் ெதாந்தர -உங்க ட 
        ெபாண்ணாள் பட ேநர்ந்த ேவ. 
 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    --------------   
 
    சீரான தாயிழந்ேதாம் ! 
 
    தாயின் அன்பிற்கு ஈடானேதார் ெசல்வம் உண்டா? மைழ ெபய்  ஆற்றில் தண்ணீர் 
வந்தால் மீன் பி த்  தம்பியின் லம் மக க்குக் ெகா த்த ப் வாள் தாய். இன்  
தாய் இறந் விட்டாள். இனி தம்பி மீன் ெகாண்  வ வாேனா? தாய் இறந் ேபான 
பி்ன்  அண்ணன் தம்பி என்ற உற  நிைலக்குேமா? 
 
        வடக்ேக மைழ ேப ம் 
        வண்ணா  தண்ணி வ ம் 
        வண்ணாத் த் தண்ணியிேல 
        வாைழ மீ த் ள்ளி வ ம் 
        வாைழ மீ  அாிச்ெச க்க 
        வண்ணப் ெபாறப்பிழந்ேதன் 
        வாிைச ள்ள தாயிழந்ேதன் 
        ெதற்ேக மைழ ேப ம் 
        சின்னா  தண்ணி வ ம் 
        சித்தாத் த் தண்ணியிேல 
        சி  மீ  ள்ளி வ ம் 
        சி  மீ  அாிச்ெச க்க 
        சின்னப் ெபாறப் ெபழந்ேதன் 
        சீரான தாயிழந்ேதன் 
 
    வட்டார வழக்கு: ெபாறப் -சேகாதரன். 
    உதவியவர் : ஜானகி ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    பிறந்த ட் ல் நடந்த  
 
    ெபண்ணின் தாய் தந்ைதயர் இறந்  விட்டனர். பிறந்த ட் ல் அண்ண ம் 
மதினி ம் வாழ்கிறார்கள். அண்ணன் ஆதரவாக இ ந்தா ம் மதினி க ைமயாக 
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இ க்கிறாள். தாய் தந்ைதயர் இ க்கும்ெபா ேத மதினிக்கு இவள் ட் ற்கு வ வ  
பி க்கா . தாய் தந்ைதயர் மைற க்குப் பிறகு அவ் ட் ல் என்ன மதிப்பி க்கும் 
என்  அவள் எண்ணிப் பார்க்கிறாள். அண்ணன் ேவைலயாக ெவளிேய 
ேபாய்வி வார். மதினிதான் ட் ப்பாள். அவள் தன் மீ  அன்  காட் வாளா 
என்  எண்ணிப் பார்க்கிறாள். இவ்ெவண்ணங்கெளல்லாம் ெபற்ேறாைர இழந்த 

ன்பத்ேதா  கலந்  ஒப்பாாியாக உ வாகிற . 
 
        கம்  விைளஞ்சி க்கும் 
        கா ேம சாஞ்சி க்கும்-நான் 
        காிக்கு வி ேவஷங் ெகாண்  
        கா ேம அண் னா 
        க ைணயண்ணன் ெபண்டாட்  
        காதத் க் ெகா  கல்ெல த்  
        கடக்க விரட்  விட்டாள். 
        க ைணயண்ணன் கண்  விட்டா 
        கான மயி ன்  
        க த்ேதா டைணச்சி வார் 
        க த்  த்தம் தந்தி வார் 
        ெசாகுசான சீைமயிேல 
        ேசாளம் விைளஞ்சி க்கும் 
        ேதாைக ேம சாஞ்சி க்கும் 
        ேதாக்கு வி ேவஷம் ெகாண்  
        ேதாைகயில் அண் னா ம் 
        ைரமார் ெபண்டாட்  
        ேதாட்டம் ஒ  கல்ெல த்  
        ரத் ெதாரத்தி விட்டாள் 
        ைரமார் கண்  விட்டா 
        ேதாேளாடைணத்  
        ேதாள் த்தம் தந்தி வார். 
 
    வட்டார வழக்கு: கா -ஆ , மா கள் ; ேதாைக-கதிர் ; ைரமார்-சேகாதரர்கள் ; 
ெதாரத்தி- ரத்தி(ேபச்சு). 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    --------------   
 
    ப ம் மங்கியாச்சு 
 
    கணவன் இ க்கும் வைர, இன்பம் நிைறந்த சிறப்பான வாழ்க்ைக அவ க்கி ந்த . 
அவன் இறந்தபின் அவ ைடய வாழ்க்ைக ஒளி ம ங்கிப் ேபாயிற் , இதைன அவள் 
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“பட்  நைனந்  விட்ட ,” “ப ன் மங்கி விட்ட ” என்ற உவைமகளால் 
லப்ப த் கிறாள். 

 
        பச்ைச ரயி  வண்  
        பட்டணத் ப் ெபாட்  வண்  
        பட்ைட உ த்தியல்ேலா 
        ப ன் நைவ தான் ட்  
        நீங்கள் உள்ள பட்டணத்ைத 
        பார்க்க வந் ட்டா 
        பட்டணேம ேப ம் மைழ 
        பட்  நைனயா  
        ப ேம மங்கா -நீங்க ேபாவ 
        பட்  நைனஞ்சாச்சு. 
        ப ேம மங்கலாச்சு 
        சின்ன ரயி வண்  
        சீரங்கத் ப் ெபாட்  வண்  
        சீைலேய உ த்தி அல்ேலா 
        சி  நைவ ேபாட் மல்ேலா 
        சீரங்கம் வந்  விட்டா 
        சீைல நைனயா  
        சி  நைக ம் மங்கா -நீங்க ேபாவ 
        மட்  நைனஞ்சாச்சு 
        ப ேம மங்கியாச்சு 
 
    வட்டார வழக்கு: நைவ-நைக ; ெபாட் -ெபட் (ேபச்சு) 
    உதவியவர் : சி. ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------   
 
    'தா ையத் தி  விட்டார்' ! 
 
    கணவன் இளவயதிேலேய இறந் விட்டான். அவேனா  வாழ்ந்த வாழ்ைவ ம், 
இறப்ைப ம் எண்ணி மைனவி ம குகிறாள். இச்சிறப் க்ெகல்லாம் காரணம் தன  
தா  என்  அவள் எண்ணினாள். தன  தா  பாக்கியம் நீ த்  நிற்கும் என்  
நம்பியி ந்தாள். ஆனால், ெப ந்தி டர்களான எம வர்கள் அவ ைடய தா ையத் 
தி  விட்டார்கள். அ  தல் அவள் வாழ்விழந்தவளாக, உலக, இன்பத்திற்குத் 
தகுதியற்றவளாக ஆகிவிட்டாள். இந்நிைலைய எண்ணி அவள் ெசால் கிறாள். 
 
        ஆச்சா மரேம 
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        அ பத க் கம்பேம 
        பட் க் கயிேற 
        பைனமரத் க் குஞ்சரேம 
        கண்ேண கண்மணிேய 
        கல்கண்  சர்க்கைரேய 
        ெமத்தக் களஞ்சியேம 
        விைலமதியா மாணிக்கேம 
        எண்ெணய்க் க ப்ேப 
        இ ம்பான ெநஞ்சகேம 
        ெசப்ேப  ேபாட்டல்லேவா 
        சிங்க கத் ண் நி த்தி 
        எப்ேபா ம் ேபால 
        எதிேர வரக் காண்ப ெதப்ேபா 
        காந்த ைலட் க்கு 
        கண் ச் சிமிட் க்கு 
        பம்பாய் ேராட் க்கு 
        பங்களா ட் க்கு 
        வயிர மணித் தா  வந்  
        வாய்த்ததின்  நானி ந்ேதன் 
        ஆகாத மாதி டன் 
        அ  த க்க யாேத 
        வயிர மணித் தா ைய 
        வாாி விட்ேடன் தியிேல 
 
    வட்டார வழக்கு: மாதி டன்-எம தன். 
 
    உதவியவர் : த் சாமி ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ச கக் ெகா ைம 
 
    கணவன் வாழ்ந்தி ந்த ெபா  மைனவி அ கி ந்த நகரத்திற்குச் ெசன்  ேசவல், 
பால் த யன விற்  வ வாள். இப்ெபா  அவள் அமங்க யாகிவிட்டாள். அவள் 
ெத வழிேய ெசன்றாள் சகுனத்தைட என்  எல்ேலா ம் கதவைடத் க் ெகாள்வார்கள். 
எல்ேலா க்கும் வரங்ெகா க்கும் ெதய்வத்தின் ேகாயி க்கு அவள் ெசன்றாேல 
ேகாயில் சாாிகள் ேகாயிலைடத் த் தாழ்ப்பாள் ேபா வார்கள். விதைவக்குச் ெசால்ல 

யாத ெகா ைமகைள ச க வழக்கங்களினால் மக்கள் இைழக்கிறார்கள். கணவன் 
பிாிவால் ஏற்பட்ட ன்பத்ைதவிட, வரப்ேபாகும் யர வாழ்க்ைகைய எண்ணி அவள் 
கண்ணீர் ெப க்குகிறாள். 
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        கும்பத் ப் பால் ெகாண்  
        கூவாத சாவல் ெகாண்  
        ேகாய நதி ேபானா ம் 
        ேகாய நதி பாப்பா  
        ெகா ைம ெப த்த 
        ெகா ைமயா வாரா 
        ேகாயிைலச் சாத்தி 
        ெகாக்கி ெரண் ம் ேபா ெமன்பார் 
        ேகாயி க்கு ேமல் றமா 
        குயி  லம்பிட்டா 
        ேகாவில் விாிசல் உ ம் 
        ெகாக்கி ெரண் ம் ட்  உ ம் 
        ேகாயி க்கு கீழ் றமா 
        குயிலா லம்பிட்டா 
        ெகா ைமக ம் ெவப்பம் ஆ ம் 
        ச வத் ப் பா ெகாண்  
        சாயாத சாவல் ெகாண்  
        சாமி நதி ேபானா ம் 
        சாமி நதிப் பாப்பா  
        ச த்தவ வரான்  
        சாமிையச் சாத்  ெமன்பார் 
        தாழிரண் ம் ேபா ெமன்பார் 
        சாமிக்கு ேமல் றமா 
        தங்கா லம்பிட்டா 
        கத  ெரண் ம் ட்  உ ம் 
        கா ெரண் ம் நீங்கிவி ம் 
        சாமிக்கு கீழாக தங்கா லம்பிட்டா 
        தங்கா குைற எப்ப ஆ ம். 
 
    வட்டார வழக்கு: சாவல்-ேசவல் ; விாிசல்-உைடப்  ; உ ம்-வி ம். 
    உதவியவர் : ெசல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    ைமந்தைன பறிெகா த்ேதாம் 
 
    குழந்ைதக்கு ேநாய்க்கண்ட . ைவத்தியன் தாக்கிவிட்ட  என்கிறான். ேசலம் 
மாவட்டத்தில் இப்ப க் கூ வார்கள், ெநல்ைல மாவட்ட ைவத்தியன் சீர்தட் விட்ட  
என்பான். இந்ேநாய் காண்பதற்கு விேநாதமான காரணத்ைத ம் கூ வார்கள். 
கணவேனா  உட ற  ெகாண்ட மைனவி, குழந்ைதக்கு பால் ெகா த்தால் இந்ேநாய் 
கண்  வி கிறதாம். ட் க்கு விலக்கமான ெபண் குழந்ைதையத் ெதாட் விட்டால் 
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இந்ேநாய் உண்டாகி வி கிறதாம். பல ெபற்ேறார்கள் இந்த டநம்பிக்ைக காரணமாக 
வி தி ேபா வ , ைச ேபா வ , தண்ணீர் இைறப்ப  ேபான்ற சிகிச்ைச 

ைறகைள ைகயா கிறார்கள். விஞ்ஞான ாீதியால் ேநாையக் கண்  பி த் , 
அதைனப் ேபாக்க ய ம் ந ன ைவத்தியர்களிடம் கிராம மக்களில் ெப ம்பாேலார் 
ெசல்வதில்ைல, நாட்  ைவத்தியர்களிடம் ெசன்  அவர் ெசான்ன ம ந்  வைககைள 
வாங்க யாமல் குழந்ைதையப் பறிெகா த்த தாய் தன  மடைமைய நிைனத் ப் 

லம் கிறாள். 
 
        மச்சு  கச்ேசாி 
        மாய வர்ண மாளிைக 
        ைமந்தன் நலங்கின ம் 
        மாய  தாக்கின ம் 
        மன்னவ ம் ேதவைத ம் 
        ம ந்  வைக சிக்காமல் 
        ைமந்தைனப் பறி ெகா த்ேதாம் 
        மாபாவி ஆேனாமய்யா 
        குச்சு  கச்ேசாி 
        ேகால வர்ண மாளிைகயில் 
        குழந்ைத நலங்கின ம் 
        குழந்ைத  தட் ன ம் 
        ெகாண்ட வ ம் ேதவைத ம் 
        ெகா ந்த வைக ேத ன ம் 
        ெகா ந்த வைக சிக்காமல் 
        குழந்ைத பறி ெகா த்ேதாம் 
        ெகா ம்பாவி ஆேனாமய்யா 
 
    வட்டார வழக்கு: நலங்கின -நலம் ெகட்ட  ; மன்னவ ம் ேதவைத ம்-கணவ ம் 
மைனவி ம். 
    உதவியவர் : நல்லம்மாள்; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    -------- 
 
    வயிற்  வ  தீரவில்ைல 
 
    தந்ைத ெந நாளாக வயிற்  வ யால் ன்பப்பட்  பல இடங்களில் ம த் வம் 
பார்க்கிறார். ெபாிய ெபாிய பண் தர்கள் எல்லாம் ைவத்தியம் பார்த் ம் அவ க்குக் 
குணமைடயாமல் இறந்  வி கிறார். அவர் மைற க்கு வ ந்தி அவர் மகள் ஒப்பாாி 
ெசால்  அ கிறாள். 
 
        நாட்  வ த்  வ  
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        நாமக்கல்  பண் தம் 
        நல்ல வழி ஆகுமின்  
        நாெடங்கும் ேபாய்ப் பார்த் ம் 
        ந ச்சாமி ஆனீங்களா 
        சீைம வ த்  வ  
        சீரங்கத் ப் பண் தம் 
        தீ  கைட ஆகுமின்  
        சீைமெயங்கும் ேபாய்ப் பார்க்க 
        தீ  கைட ஆகாேம 
        ெசால்லவிச்சுப் ேபானீங்களா 
 
    வட்டார வழக்கு: வ த் வ -வயிற் வ  ; பண் தம்-ைவத்தியம் ; தீ கைட-
குணமைடதல். 
    குறிப்  : இப்பாட்ைட உதவிய பாப்பாயியின் தந்ைத வயிற் வ யால் 
மரணமைடந்தார். அவேள அச்சமயம் பா ய பாடல் இ . அவ க்குக் கல்வி அறி  
கிைடயா . 
    உதவியவர் : பாப்பாயி; ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    கவைலக்கு ஆளாேனன் 
 
    தாய் இறந் விட்டாள்; மகள் விதைவ. அண்ண க்கு மணமாகிவிட்ட . மதினி, 
மணமாகக் காத்தி க்கும் இப் ெபண்ைண அன்பாக நடத் வதில்ைல. 
க யாணமானால், தாயார் கப்பல் கப்பலாகச் சீர் அ ப் வாள். அக்காலெமல்லாம் 
ேபாய்விட்ட . இனி உண , உைடக்குக் கூடப் பஞ்சம் வந் வி ம். தாய் மைறந்தபின் 
தன  வாழ்வில் ஏற்படப் ேபாகும் மா தல்கள் அவைள வ த்தத்தில் ஆழ்த் கின்றன. 
அவள் ஒப்பாாி ெசால்  அ கிறாள். 
 
        வால் மிளகும் சீரக ம் 
        வாிைச வ ம் கப்ப ேல 
        வனத் க்கு அ ப்பி ைவத்ேதன் 
        சி மிளகும் சீரக ம் 
        சீ வ ம் கப்ப ேல 
        சீ  வி ம் தாயாைர நான் 
        சீைமக்ேக அ ப்பி ைவத்ேதன் 
        கப்பல் வ ெமன்  
        கடற்கைரேய காத்தி ந்ேதன் 
        கப்பல் க ந்த டன் எனக்குக் 
        கடற்கைர ம் ஆைசயில்ைல 
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        ேதாணி வ கு ண்  
        ைற கேம காத்தி ந்ேதன் 
        ேதாணி க ந்த டன் 
        ைற க ம் ஆைசயில்ைல 
        பத் ர் தா ம் 
        பக்க உதவி ெசய்தா ம் 
        பாச ள்ள தாய் உன்ைனப் 
        பா  வந்தால் ேத ேவன் 
        எட் ர் தா ம் 
        எனக்குதவி ெசய்தா ம் 
        இன்ப ள்ள தாய் உன்ைன 
        இைடஞ்சல் வந்தால் ேத ேவன் 
        சங்கம் தர் நன்னா  
        சனம் ெப த்த ராச்சியங்கள் 
        இனங்கெளல்லாம் ஒண்ணாக நான் 
        ஈசுவாியாள் ண்  பட்ேடன் 
        இஷ்ட ள்ள நன்னா  
        இனம் ெப த்த ராச்சியங்கள் 
        இனங்கெளல்லாம் ஒண்ணாக நான் 
        ஈஸ்வாியாள் ண் பட்ேடன் 
        தங்கமைலேயறி எனக்குச் 
        சாதகங்கள் பார்க்ைகயிேல 
        தங்கமைல ராசாக்கள் என்ேனாட 
        தைல கண்டாத் தீ மினாக 
        ெபான்  மைலேயறி எனக்கும் 
        ெபா த்தங்கள் பார்க்ைகயிேல 
        ெபான் மைல ராசாக்கள் என்ேனாட 
        ைக கண்டாத் தீ மின்னாக 
 
        சிற்றாைட கட் ம் ெபான் , 
        சி  சலங்ைக கட் ம்ெபான் : 
        சி சிேல அ ப்ேபன் என்  
        சிவன் இட்ட கட்டைளேயா 
        பாவாைட கட் ம் ெபான் , 
        பாதரசம் ேபா ம் ெபான்  
        பாதியிேல அ ப்ேபன் என்  எனக்குப் 
        பகவான் இட்ட கட்டைளேயா 
        கத்திாிக்காய் பச்ைச நிறம் நான் 
        கர்ணன் உடன் பிறந்தாள் 
        கர்ண ட ேதவியாேல நான் 
        கவைலக்கு ஆளாேனன் 
        ெவள்ளாிக்காய் பச்ைச நிறம் நான் 
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        ம டப் பிறந்தாள் 
        ம ட ேதவியால நான் 
        ேவசைடக்கு ஆளாேனன் 
        அல் ம் பிலா ம் என்னப் ெபத்த அம்மா 
        அ ங்கப் ப த்தா ம் 
        அஞ்சாமல் கால் ைவக்க 
        அரண்மைனயர் காவ ண்  
        ெகாய்யா ம் பிலா ம் 
        கு ங்கப்ப த்தா ம் 
        கூசாமல் கால் ைவக்க 
        கூட்டத்தார் காவ ண்  
        சீரகம் க்க சி ங்ைக பிஞ்சுவிட 
        சீ வி ம் தாயாைர நான் 
        சீைமக்ேக அ ப்பி ைவத்ேதன் 
        க கு ப் க்க – கர்ணெனல்லாம் எம் பிறவி 
        கர்ண க்கு வாச்சவக என்ைனக் 
        காசா மிதிக்கவில்ைல 
 
    வட்டார வழக்கு: அரண்மைனயர், கூட்டத்தார்-மதினியின் உறவினர். 
    ேசகாித்தவர்: குமாாி பி. ெசாரணம் 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    மைறந்ேதா  ஏன் ேபானீர்? 
 
    மாமனார் இறந்  ேபாகிறார், அவ ைடய பிள்ைளகளிைடேய சண்ைட சச்சர  
ஏற்படாமல், எல்ேலா க்கும் த்தி ெசால்  கு ம்பத்ைத சீராக நடத்தச் ெசான்னார் 
அவர். ேபரக் குழந்ைதகைள ஆதாித் ப் த்தி கூறினார். அவர் இறந்த ம், அவ ைடய 
கு ம்பத் தைலைமையப் கழ்ந்  ம மகள் ஒப்பாாி ெசால் கிறாள். 
 
        வளர்த் ம் சமர்த்தர்கேள 
        வல்லாைமக் காரர்கேள 
        பிள்ைளகைள ஆதாிச்ேச 
        வந்த ண்ணியர்க்குப் 
        த்தி ெசான்னீர்-நீங்கள் 
        பிள்ைளகைள தி விட்  
        பிாிந்ேதா  ன் ேபானீர் 
        மக்கைள ஆதாிச்சீர் 
        மன்னவர்க்ேக த்தி ெசான்னீர் 
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        மக்கைளக் கடத்தி விட்  
        மறந்ேதா  ஏன் ேபானீர் 
 
    வட்டார வழக்கு: ண்ணியர், மன்னவர்-இவ ைடய கணவைனக் குறிக்கும். 
    குறிப்  : த ரண்  அ கள் மாமனாைர அைழக்கும் விளி. 
 
    உதவியவர் : ஜானகி; ேசகாித்தவர்: கு.சின்னப்ப பாரதி 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    இங்கிலீசுக்காாியாேல இறந்தாேர நம்ம ைர 
 
    சிவகிாி ஜமீன்தார் ஒ  இங்கிலீஷ்காாியின் உறவால் ேநாய்வாய்ப்பட் க் 
கைடசியில் இறந்  ேபானார். அவ க்கு ராணிப்பட்டம் ேவண் ம் என்  
ேகட்டாெளன் ம், அ  ைறயல்லெவன்  ெசான்ன பின்  அவள் 
ேகாபித்தாெளன் ம் இப்பாடல் கூ கிற . அவ ைடய மைற க்கு வ த்தம் 
ெதாிவிப்பேதா  வ ங்கால ஜமீன்தா க்குப் த்தி ம் கட் கிற  இப்பாட் . 
 
        கண்  ழியழகர் 
        க ப் க் ேகாட் த் தானழகர் 
        சுக் காலழகர்-இந்தப் 
        ேலாகம் எல்லாம் கண்டதில்ைல 
        சிவகிாி மகாராஜா-நம்ம 
        ெசல்லத் ைரப் பாண் யர் 
        தங்கக் குணக்காரர்-அவர் 
        எங்கும் கழானவர் 
        பந்தயக் குதிைர ஏறி-அவர் 
        பட்டணங்கள் சுத்ைதயிேல 
        எதிர்பார்த்த ெபண்கள்-அைத 
        எண்ண ம் யாதய்யா 
        சிவகிாி மகாராஜா-நம்ம 
        ெசல்லத் ைரப் பாண் யர் 
        தங்கக் குணக்காரர்-அவர் 
        எங்கும் கழானவர் 
        ஏழாம் தி நாளாம் 
        எண்ணக் காம்  மண்டபமாம் 
        கண்ணா ச் சப்பரத்ைத-நம்ம ைர 
        கண் குளிரப் பார்க்கலாேம 
        சிவகிாி மகாராஜா-நம்ம 
        ெசல்லத் ைரப் பாண் யர் 
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        தங்கக் குணக்காரர்-அவர் 
        எங்கும் கழானவர் 
        ஐயா வட றமாம் 
        அம்ைமயாத்தா ெதன் றமாம் 
        ஊேட வர குணராம் 
        உயர்ந்தெதா  ேகா ரமாம் 
        சிவகிாி மகாராஜா-நம்ம 
        ெசல்லத் ைரப் பாண் யர் 
        ஈசன் விதியாேல 
        ேமாசம் வரலாச்சுேத 
        ெசன்ட்ரல் ஆஸ்பத்திாியில்-அவர் 
        சீக்காய் இ க்ைகயிேல 
        பட்டணத்  டாக்ட ம் 
        பாங்குடேன வந்தல்லேவா 
 
        ைகையப் ச்சுப் பார்க்க 
        ேதாஷம் பிறந்தி ச்ேச 
        பீரங்கிச் சத்தம் ேகட்  
        ெபஞ்சுத் ைர மாெரல்லாம் 
        ஏறி வந்த ெமாட்டக்காராம் 
        எண்ணத் ெதாைலயல்ேல 
        த ச்சு த வய 
        த ச்செதா  ெபாய்ச் ெசலந்தி 
        மாயச் ெசலந்தி வந்  
        மாண்டாேர நம்ம ைர 
        ஆட க மாட க 
        மாடப் றா தான க 
        சிவகிாி ஜனங்கள் எல்லாம் 
        ெத த் ெத வாக நின்ன க 
        வாடைக ேமாட்டார்க் காராம் 
        வந்  கிைடத்தல்ேலா 
        சிவகிாி மகாராஜா 
        ெசத்த டேன யல்ேலா 
        சுப்ைபயா ேகாயிேலாரம் 
        சூறாவளி மங்களாவாம் 
        ெகட் டங்கள் சீாில்ைல  
        இ ச்சு கட்ட உத்தர . 
        ெடாப்பி ெசாகுசழகர் 
        ைரமார் ெபாிய இடங்கள் 
        இங்கிலீசுக் காாியாேல 
        இறந்தாேர நம்ம ைர 
        பட்டணத்  ைசசுேலேய 
        பாங்குடேன ேசக்கு ெவட்  
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        சீவி விட்ட சிங்காரத்ைத-இந்த 
        சீைம எங்கும் பார்த்ததில்ைல 
        காணிக்ைக க ேவலம் ேபால் 
        கண் தித்த பாண் யேர 
        இறக்க ேகா  விட்  
        ராணிப்பட்டம் ேகக்காேர. 
 
    ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------- 
 
    அண்ணாச்சி மண்டபங்கள் 
 
    குந்த ட் ல் சீ ம் சிறப் மாக இளங்ெகா யாள் வாழ்ந்  வந்தாள். ைமந்தன் 
பிறக்காத குைற ஒன் தான். அவள  சீ ம் சிறப் ம் மைறந்த . தைலவியாக வாழ்ந்த 

ட் ல் கூ ப்ப  வாங்கித் தின் ம் நிைலைம ேதான் ம். அப்ெபா  மா  ட் ல் 
வாழ்ந்  வ ம் அவள்,தன் பிறந்த ட் க்குப் ேபானால் அங்கு அவ க்கு அன் ம் 
ஆதர ம் கிட் மா? பிறந்த ஊாில் எல்ேலா ம் இன்னார் மகள் இவள் என்  கூறி 
அ தாபம் ெகாள் வார்கள். ஆனால் இப்ெபா  தாய் , அண்ணன் டாக 
அல்லவா மாறி விட்ட ? அங்கு ஆட்சி ெச த் பவள் அண்ணி அல்லவா? அவள் 
அமங்க யான தான் அங்கு வந்தால் ஆக்கம் ெகட் வி ம் என்ெறண்ணி இவைள 
விரட் விட ேவண் ய சூழ்ச்சிகைளெயல்லாம் ெசய்வாள். எங்கும் மானத்ேதா  வாழ 

யா . இவற்ைறெயல்லாம் எண்ணி ஒப்பாாி பா கிறாள், இளங்ெகா யாள். 
 
    ைமந்தனில்ைல ! 
 
        எட்டைற ம் மாளிைக ம் 
        எள்ளளக்கும் சாவ ம் 
        பத்தைற ம் மாளிய ம் 
        பஞ்சாங்கச் சாவ ம்-எனக்குப் 
        பார்த்தாள ைமந்தனில்ைல 
        வட்டாரங் ேகாட்ைட 
        வைள ள்ள ேகாட்ைட 
        ெகாட்டார நிலங்கெளல்லாம் 
        ெகாண்டாட ைமந்தனில்ைல 
        எட் க்கால் மண்டபமாம் 
        எள்ளளக்கும் சாவ யாம் 
        எள்ளளக்கும் சாவ ேல 
        இளம்பசுைவத் தானமிட்ேடாம் ! 
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        பத் க் கால் மண்டபமாம் 
        ப ப்பளக்கும் சாவ ேல-நாங்க 
        பால் பசுைவத் தானமிட்ேடாம் 
    ------   
 
    சிறப்  
 
        ஆக்கச் சி  ேடா 
        ஆவி ேபாகேம ேடா?- நான் 
        ஆக்கி ெவளிேய வந்தா 
        அம்பலத்தார் ஏசுவாக 
        ெபாங்கச் சி ேடா, 
        ைகேபாகேம ேடா, 
        ெபாங்கி ெவளிேய வந்தா-என்ைனப் 
        ேலாகத்தார் ஏசுவாக, 
        ெவள்ைளத் கில் உ த்தி 
        தியிேல ேபானா ம் 
        ெவள்ளாளன் பிள்ைளெயன்பார், 
        மேனாட தங்ைகெயன்பார். 
        பச்ைசத் கி த்தி 
        பாைதயிேல ேபானா ம் 
        பார்ப்பான் பிள்ைளெயன்பார் 
        பரம ட தங்ைகெயன்பார் 
        பத் வைகப் பச்சிைலயாம், 
        பார்த் ரசம் மாத்திைரயாம், 
        பார்த் ரசம் மாத்திைர ம் 
        பார்த் ரசுக்குள்ள 
        எமன் அைழத்தாேனா? 
        எட்ட த்தாம்பாளம் நம்ம வாச ேல 
        ஏலாிசிப் பாயாசம்-இ ந்  பாிமாற 
        எட்  மணியாச்சு, 
        பத்த த்தாம்பாளம்,நம்ப வாச ேல 
        பச்சாிசிப்பாயாசம்-பார்த் ப் பாிமாற 
        பத்  மணி ேநரமாச்சு. 
 
    ேசதம் 
 
        உச்சிேமகம் கூ  
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        ஊ க்ேக ேசதெமன்ன? 
        ஊ க்ேக ேசதமில்ைல 
        உங்க க்ேக ேசதமாச்சு ! 
        க ேமகம் கூ  
        க ண க்ேக ேசதெமன்ன? 
        க ண க்குச் ேசதமில்ைல நாங்க 
        கவைலக்கு ஆளாேனாம் ! 
 
    தாய் ம் தன் ம் 
 
        தங்கரயிேலறி நான் 
        தாய்  ேபாகயிேல-எனக்கு 
        தங்க நிழ ல்ைல எனக்குத் 
        தாய்  ெசாந்தமில்ைல 
        ெபான்  ரயிேலறி 
        குந்த  ேபாகயிேல 
        ெபான் ரதம் ெசாந்தமில்ைல 
        குந்த ம் கிட்டவில்ைல 
        காட் ப் பளிச்சி நான் 
        காவனத் ச் சக்கிாிச்சி 
        க்கும் பறச்சு நான் 
        ெதா த் க்கும் சக்கிாிச்சி 
 
    அண்ணன்  
 
        அன்னா ெதாி தில்ல எங்க 
        அண்ணாச்சி மண்டபங்கள் 
        மண்டபத் க்கீேழ நான் 
        மங்ைக சிைறயி க்க 
        ம  கூட் க் கல்ெலறக்கி 
        மண்டபங்கள் உண்  பண்ணி 
        மண்டபத் க்கீேழ நான் 
        மயிலாள் சிைறயி ந்ேதன் 
        மயி ம் பாராேம என்ைன 
        அம்  ெகாண்  எய்தாக 
        கூைட ெகாண்  கல்ெபறக்கி 
        ேகா ரங்கள் உண் பண்ணி 
        ேகா ரத் க் கீேழ நான் 
        குயிலாள் சிைறயி ந்ேதன் 
        குயி ம் பாராேம என்ைனக் 
        குண்  ேபாட்  எய்தாக 
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        ஐந்  ங்கில் ெவட்  
        அ  ங்கில் வில் விைளத்  
        ஐந்  கலசம் ைவத்  
        அ க்கலசம் கல்ெல தி 
        மன்னர் தாயா க்கு 
        ழங்கும் ைகலாசம் 
        ைகலாச வாச ேல 
 
        கண்டெதல்லாம் எங்க சனம் 
        ேலாக வாச ேல 
        ேபானெதல்லாம் எங்க சனம் 
        பண்ைண ெப த்தா, 
        பலேசா க்காாி-என்ைனப் ெபத்த அம்மா 
        ேதைர நி த் ங்க என்னப் ெபத்த அம்மா 
        தி கத்ைத நான் பார்க்க ! 
        சந்ைத கிடந்ததா 
        என்ைனப் ெபற்ற அம்மா 
        சத்திரங்கள் தாத்தாத்தா 
        உனக்குக் ெகாட்ேட  ழக்கேம ? 
        ேகால வர்ணத் ேதேர ? 
        கல் ெநஞ்சுக்காாி வராள், 
        நடத்தி வி  ந்ேதைர-நான் 
        ஏ  ேகாண மண்டபம் கழித் -நான் 
        த் ேம தந்  
        க்கட ம் ேபானா ம் 
        த் க் ெகட்டவ வாராள் -என்ைன 
        ச த்திரேம தள்ளி வி ம் 
        சீைத பிறந்தவிடம், 
        சி ம ைர அ வாரம் 
        சீைத வி ம் கண்ணீ  
        சின்னம  நிைறந்  
        தி ப்பாற்கடல் நிைறந்  
        கன்னி பிறந்தவிடம் ; 
        காசியின் அ வாரம் 
        கன்னி வி ம் கண்ணீர் 
        கப்பல் கடல் நிைறஞ்சு 
        கடற்கைரேய ேபாய்ப் பாய்ஞ்சு 
        ெதற்ேக மைன வாங்கி 
        ெதன்ம ைரத் ேதர் எ தி 
        சீாி ம் தாயாைர நான் 
        ெதற்ேக அ ப்பி ைவத்ேத 
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        வடக்ேக மைல வாங்கி 
        வடம ைரத் ேதர் எ தி 
        வாிைசயி ம் தாயாைர நான் 
        வடக்ேக அ ப்பி ைவத்ேதன், 
        நல்ல ளசிேய நான் 
 
        ந க்கைரேய நாட்  ைவத்ேதன் 
        நா  காலப் ைசக்கு நீ ஒ  
        நல்ல மலர் ஆக ேய ! 
        ேகா ரம் ஆண்டகு  நம்ம 
        குணத்தினால் ெகட்ட கு  
        மங்களமாய் ஆண்ட கு  நம்ம 
        மதியிேல ெகட்ட கு  
        ெகாத் ச் சரப்பளியாம் 
        ேகா ைம ராக்கு யாம் 
        ெகால்லன் அறியாம உனக்கு 
        ெகாக்கி கழண்டெதன்ன? 
        நங்கச் சரப்பளியாம் 
        தாழம்  ராக்கு யாம் 
        தட்டான் அறியாம உனக்கு 
        த க்கு கழண்டெதன்ன? 
        ங்கப் தாிேல நான் 
        கங்க வப் ேபாைகயிேல 
        ங்கி  ங்கைலேய நான் 
        கங்க வி ேமேடற 
        தாழப் தாிேல நான் 
        தைல கப் ேபாைகயிேல 
        தாைழ ங்க ேய நான் 
        தைல கி ேமேடற 
        பழனி மைலேயாரம் 
        பனிப் ல்லாப் ெபாய்ைகயிேல-நான் 
        பாவி குளிப்ேபனிண்  எனக்கும் 
        பாஷாணத்ைத ஊற்றினார்கள் 
        இலஞ்சிமைலேமேல 
        இனிப் ல்லாப் ெபாய்ைகயிேல 
        ஏைழ குளிப்ேபன் என்  எனக்கு 
        இ ம ந்ைதத் ற்றினார்கள் 
        அைரச்ச மஞ்சள் ெகாண்  நான் 
        ஆற் க்ேக ேபானா ம் 
        அ ம்பாவி வாராெளன்  எனக்கு 
        ஆ ம் கலங்கி ேம 
        குளிக்க மஞ்சள் ெகாண்  நான் 
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        குளத் க்ேக ேபானா ம் 
        ெகா ம்பாவி வாராெளன்  
 
        குள ம் கலங்கி ேம 
        மிையக்கீறி எனக்குப் 
        ப்பாைனப் ெபாங்க ட்  
        மி இளக ேய எனக்குப் 
        ப்பாைன ெபாங்க ேய 
        நிலத்ைதக்கீறி எனக்கு 
        நிைறப்பாைனப் ெபாங்க ட்  
        நில ம் இளக ேய எனக்கு 
        நிைறபாைன ெபாங்க ேய 
        சன்னல் எட் ப் பார்த்தாேனா-உனக்கு 
        சரவிளக்ைகக் ெகாள்ைய◌ிட? 
        மண் எட் ப் பாத்தாேனா-உனக்கு 
        மணி விளக்ைக ெகாள்ைளயிட 
        ஓ வந்  காலாற எனக்கு 
        ஊேட சத்திரேமா? 
        நடந்  வந்  காலாற-எனக்கு 
        ந ேவ ச த்திரேமா? 
 
    வட்டார வழக்கு : மாளியல்-மாளிைக (ேபச்சு) ; ெகாட்டாரம்-அரண்மைன 
(மைலயாளம்) ; ேம -மா . 
 
    குறிப்  : இவள் சாதியில் தாழ்ந்தவளாயி ம் இவ ைடய ஆைடகைள ம், 
அழைக ம் பார்த்  இவைள உயர்ந்த சாதிகளான பார்ப்பார், ெவள்ளாளர் ட் ப் 
ெபண்ேணா என்  ஊரார் வியந்  கூ வார்கள். 
 
    இறந்தவ க்குக் கவைல இல்ைல, இ ப்பவர்கள் கவைலக்குள்ளானார்கள். 
 
    பளிச்சி-பளிங்கன் மைனவி, காட் ச் சாதியினர் பாபநாசம் தல் சிவகிாி 
வைரயி ள்ள மைலச்சாிவில் சி  சி  கூட்டங்களாக இவர்கள் வசிக்கிறார்கள். 
இவர்கள் ேபசுவ  ெகாச்ைசத் தமிழ். ேவட்ைடயா த் தின் ம் ஒ  பிாிவின ம், 

ன்ெசய்ப் பயிர், காட்  விவசாயம் த யன ெசய்  வா ம் மற்ேறார் பிாிவின ம் 
இ க்கின்றனர். 
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    சக்கி ச்சி-ெத ங்கு ேபசுவர். ற்காலத்தில் இவர்கள் ேதால் ைதக்கும் ெதாழில் 
ெசய்தனர். தற்ேபா  ேதாட் களாக இ க்கின்றனர். பறச்சி-தமிழ்நாட்  விவசாயத் 
ெதாழிலாளாில் ஒ  பிாிவினர். 
 
    தாய் இறந் விட்டதால் இனிப் பிறந்த ட் ம், குந்த ட் ம், கீழ்ச்சாதிப் 
ெபண்கைளப் ேபால் அ ைம ேவைல ெசய்தால் தான் இவ க்குப் பிைழப் ண்  
என்  இவள் கூ கிறாள். 
 
    அன்னா-அேதா ! 
 
    சிைறயி க்க-பிறந்த ட் ல்தான், ெபாியவளான ெபண், ெவளிவராமல் 
க யாணமாகும் வைர இ ப்பாள். இைத சிைறயி த்தல் என்பர். 
 
    தல் அ யில் தாயின் ெப ைமையச் ெசால் கிறாள். ெப த்தா-ெப த்தவள். 

ன்றாவ  அ யில் தாய் ெப ைம ைடயவளாக, சிறப் மிக்க ஆண் மக்கைளப் 
ெபற் ம் அவள  சவ அடக்கச் சடங்ைக விமாிைசயாகத் தன் சேகாதரர்கள் 
ெசய்யவில்ைலெயன்  குத்திக் காட் வதற்காக, தாயாைர, 'சந்ைதயில் கிடந்தவள்', 
'சத்திரம் த் ப் பிைழத்தவள்' என்  இழிவாகக் கூ கிறாள். 
 
    ஆத்தா-சில சாதியில் தாயாைர இவ்வா  அைழப்ப ண் . 
    ெதற்ேக அ ப்பி ைவத்ேதன்-பழந் தமிழர்கள் இறந்தவர் உயிர் ெதற்ேக ெசன்  
இ ப்பதாக நம்பினார்கள். இதனாேலேய உயிர்த்த ன்ேனார்கைள “ெதன் லத்தார்” 
என்றார் வள் வர். ைசவம் பரவிய காலத்தில் ைகலாசம் னித ஸ்தலமாக 
க தப்பட்ட . எனேவ உயிர்கள், உடைலப் பிாிந்  வடக்ேக ெசல்வதாக ம் 
கூறப்ப கிற . 
 
    எம வர், தன் தாயார் உயிைரக் ெகாள்ைளயிட்டைதக் கூ கிறாள். 
    பிறந்த ட் ற்கு வ வதி ள்ள தைடகைள ம் குறிப்பி கிறாள். 
 
    ேசகாித்தவர் : குமாாி P. ெசார்ணம் 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------- 
 
    தங்கரதம் ேகட்டீேரா 
 
    மணமான மகள் தந்ைத இறந்த ெசய்தி ேகட்  இறந்த ட் ற்கு வ கிறாள். 
தன்ைன ம், தன  சேகாதர, சேகாதாிகைள ம், தந்ைத அ ைமயாக வளர்த்த 
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கைதையெயல்லாம் ெசால்  அ கிறாள். இத்தைகய தந்ைதயின் அன்  நீ த்  
இ க்க வழியில்லாமல் இறந்  விட்டாேர என்  ஏங்குகிறாள். இனி பிறந்த  ேத  
வந்தால், மதினிமார் மாியாைதயாக வரேவற்க மாட்டார்கள் என்ெறண்ணி அ கிறாள். 
அ ைமயாக வளர்த்த மகைள மறந் விட்  எமதர்மைனக் ேகட்  தங்கரதம் 
ெகாண் வரச் ெசால்  தந்ைத ேபாய்விட்டாேர என்  மகள் ஆற்றா  அரற் கிறாள். 
 
        பரட்ைடப் ளிய மரம் 
        பந்த க்கும் நந்த வனம் 
        பந்த க்கும் ேநரெமல்லாம் 
        பகவாைனக் ைகெதா ேதன் 
        சு ட்ைடப் ளிய மரம் 
        சூதா ம் நந்தவனம் 
        சூதா ம் ேநரெமல்லாம் 
        சூாியைனப் ைச ெசய்ேதன் 
        ஆத் க்கு அந்தப் ரம் 
        ஆகாசத் தந்தி மரம் 
        ஆழ்ந்த நிழ மில்ைல 
        என்ைனப் ெபத்த அப்பா 
        எங்கைள ஆதாிப்பார் யா மில்ைல 
        குளத் க்கு அந்தப் ரம் 
        குங்குமத் தந்தி மரம் 
        குளிர்ந்த நிழ மில்ைல-எங்கைளக் 
        ெகாண்டைணப்பார் யா மில்ைல 
        ஆைட ெகா யிேல 
        ஆபரணம் ெபட் யிேல 
        சீைல ெகா யிேல 
        சி  தா  ெபட் யிேல 
        நீலக் குைட பி த் -நீங்கள் 
        நிலமளக்கப் ேபானா ம் 
        நில ம் பயிராகும் 
        நின்னளக்கும் ேதாப்பாகும் 
        வட்ட குைட பி த்  
 
        வயல் பார்க்கப் ேபானா ம் 
        வய ம் பயிராகும் 
        வந்தளக்கும் ேதாப்பாகும் 
        சீைமக்கு அப்பாேல-சீைம ஆண்ட 
        ேச  பதி கட்  வச்ச 
        சீட்டா ம் மண்டபங்கேள 
        சீட் ப் பறக்கா  
        சி கு வி லாந்தா -என்ைனப் ெபத்த அப்பா 
        சிட் ப் பறந்தி ச்ேச-இப்ேபா 
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        சி கு வி லாந்தி ச்ேச 
        காசிக்கு அப்பாேல 
        காசி ராஜா கட்  வச்ச 
        காத்தா  மண்டபங்கள் 
        காகம் பறக்கா . 
        க ங்கு வி லாந்தா -என்ைனப் ெபத்த அப்பா 
        காகம் பறந்தி ச்ேச-இப்ேபா 
        க ங்கு வி லாந்தி ச்ேச 
        பா ற்றிச் சாந்தி ச்சி 
        பவளமைன உண்  பண்ணி 
        பவளமைனயிேல ம்-எங்கள் 
        பாதம் பட்டால் ேதாஷமின்  
        ெநய் ற்றிச் சாந்தி ச்சு 
        நீலமைன உண்  பண்ணி 
        நீல மைலயிைல ம்-எங்க 
        நிழல் பட்டால் ேதாஷமின்  
        ஆத்  வயிரக் கல்  
        அைமதியாப் த்தகங்கள் 
        ஆ  வ க்கிட்டா-எங்கைள 
        ஆதாிப்பார் யா மில்ைல 
        குளத்  வயிரக் கல்  
        கும்பினியார் த்தகங்கள் 
        குள ம் வ க்கிட்டா-எங்கைள 
        ெகாண்டைணப்பார் யா மில்ைல 
        பத்  மணி வண் ேயறி-நாங்க 
        பசியாக வந்தா ம் 
        பா ம் அ ப்பி ெலன்பார் 
        சண்டாளி வாச ேல 
        பச்சாிசிச் சாதம் பா 
 
        எட்  மணி வண் ேயறி-நாங்க 
        எளம் பசியா வந்தாக்கா 
        என்னா அ ப்பி ெலன்பா 
        எள்ளாிசிச் சாதம் என்பா 
        சத்திரத்  வாைழ-நம்ம வாச ேல 
        சரஞ்சரமாய்க் காய்த்தா ம் 
        த்தத்  வாைழ-நாங்க 
        கம் வா  நிக்கறேம 
        கள்ளி இைடஞ்ச ேல 
        க ங்கண்ணினாய் மின்ன ேல 
        க ம்பா வளர்ந்த மக-நானிப்ேபா 
        கவைலக்கு ஆளாேனன். 
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        ேவ  இைடஞ்ச ேல 
        ெவள்ளரளிப் பின்ன ேல 
        ேவம்பா வளர்ந்த மக-நானிப்ேபா 
        ேவதைனக்கு ஆளாேனன் 
        பத்  மைலக்ககு அப்பாேல 
        ப த்த கனி வாைழ 
        ப த்த கனியிழந்ேதன்-நானிப்ேபா 
        பாச ள்ள ெசால் ழந்ேதன் 
        தங்க தமிளாிேல 
        தண்ணீ  ெகாண்  வந்ேதன் 
        தண்ணீ  ேவண்டாமின்  
        என்ைனப் ெபத்த அப்பா 
        தங்க ரதம் ேகட்டீயேளா 
        ெவள்ளித் தமிளாிேல 
        ெவன்னீ  ெகாண்  வந்ேதன் 
        ெவன்னீ  ேவண்டாமின்  
        என்ைனப் ெபத்த அப்பா 
        ெவள்ளிரதம் ேகட்டீயேளா 
        அண்டா விளக்கி 
        அரளிப்  உள்ளடக்கி 
        அண்டாக் கவிந்த உடன் 
        என்ைனப் ெபத்தார்-நாங்க 
        அரளிப்  வா னேம. 
        தாலம் விளக்கி 
        தாழம்  உள்ளடக்கி 
        தாலம் கவிழ்ந்த உடன்-நாங்க 
        தாழம்  வா னேம 
        நாளி மகிழம்  
        நாகப்பட் னம் தாழம்  
        நடந்  வந்  சீர் வாங்க 
        என்னப் ெபத்த அப்பா 
        நல்ல தவம் ெபறைலேய 
        கு ணி மகிழம்  
        கும்பா ெவல்லாம் தாழம்  
        ெகாண்  வந்  சீர்வாங்க-நாங்க 
        ேகா  தவம் ெசய்ய ைலேய. 
 
    குறிப்  : சத்திரத்  வாைழ. இ  அவர்கள  சேகாதரர்களின் மைனவிமாைரக் 
குறிக்கும். அவர்கள் ேவறிடத்தில் பிறந்  இந்த ட் ல் வந்  குந்தவர்கள். 
அவர்கைளத்தான் சத்திரத்  வாைழ காய்த் க் கு ங்குகிற  என்  குறிப்பி கிறாள். 
இந்த ட்  ற்றத்திேலேய வளர்ந்த வாைழ என்  தன்ைனக் கூறிக்ெகாள் கிறாள். 
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    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    இலங்ைகயிேல மாண்டெதன்ன? 
 
    தந்ைத அய க்கு ேவைலயாகச் ெசன்றார். அங்ேக திடீெரன்  ேநாய் கண்  
மாண் விட்டார். அவ ைடய மகள் ெபாியவளாகி ட் ல் இ க்கிறாள். அவ ைடய 
தம்பி சி வன். இவ்வா  திடீெரன்  தங்கள் கு ம்பத்தின க்குக் ேக வர அவர்கள் 
என்ன பாவம் ெசய்தார்கள் என்  ெதாியவில்ைல. தம  ேதாட்டத்திற்கு வ ம் 
மயிைல ம் குயிைல ம் கூட அவர் விரட்டமாட்டார். இப்ப யி க்க அவ ைடய 
கு ம்பத்திற்கு ஏன் ேக  வந்  ேசர்ந்த  என்  அவ ம் அறிய யவில்ைல. 
இவ்வினாக்கைள எல்லாம் இறந்தவைரப் பார்த் க் ேகட்  ஒப்பாாி பா கிறாள் மகள். 
 
        பத் ப் ேபர் ேசவக ம் 
        பழனிக்ேக ேபாைகயிேல 
        பத் ப் ேபர் வந்ெதன்ன?-நீங்க 
        பழனியிேல மாண்டெதன்ன? 
        எட் ப் ேபர் கூ  
        இலஞ்சிக்ேக ேபான ெதன்ன? 
        எட் ப் ேபர் வந்த ெதன்ன?-நீங்க 
        இலஞ்சியிேல மாண்ட ெதன்ன? 
        எட் ப் ேபர் ேசவக ம் 
        இலங்ைகக்ேக ேபானதிேல 
        எட் ப் ேபர் வந்தெதன்ன-நீங்க 
        இலங்ைகயிேல மாண்ட ெதன்ன? 
        கூண்  வண்  கட் -நீங்க 
        ேகாட்ைடக்குப் ேபானா ம் 
        கும்பா நிழலா ம்-பி க்க வந்த ெபண் 
        குயில் ேபால வாதா ம். 
        மாட்  வண்  
        மந்ைதக்ேக ேபானா ம் 
        மங்கு நிழலா ம் 
        உங்கைளப் பி க்க வந்த ெமன் 
        மயில் ேபால வாதா ம் 
        யாைன ேமல் ஜமக்காளம் 
        நம்ம வாச ேல 
        அஞ்சு லட்சம் பஞ்சாங்கம் 
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        அ ைம மகன் ெகாள்ளி ைவக்க 
        அ ச்சுனர்க்கும் சம்மதேமா 
        குதிைர ேமல் ஜமக்காளம் 
        நம்ம வாச ேல 
        ேகா ப் ேபர் பஞ்சாங்கம் 
        குழந்ைத மகன் ெகாள்ளி ைவக்க 
        கு ம்பத்திேல சம்மதேமா 
 
        ெசங்கச் சுவ  ைவத்  
        ெசவ்வரளித் ேதாட்டம் ைவத்  
        சி  நாையக் காவ ட் -நான் 
        சீைத சிைறயி ந்ேதன் 
        ெசங்கச் சுவாிழந்  
        ெசவ்வரளித் ேதாட்டம் அழிந்  
        சி  நா ம் காெலா ஞ்சு-நான் 
        சீைத க கேறேன. 
        மஞ்சக் சுவ  வச்சு 
        மல் ைகப் த்ேதாப்  வச்சு 
        மர நாையக் காவ ட் -நான் 
        மா  சிைறயி ந்ேதன். 
        மஞ்சச் சுவாி ஞ்சு 
        மல் ைகப் த் ேதாப்பழிந்சு 
        மர நா ம் காெலா ஞ்சு-நான் 
        மா  க கேறேன 
        ம ைரத் தைல வாச ேல 
        மஞ்சள் ப த்தி க்கும் 
        மரமல்  த்தி க்கும் 
        ம மல்  வாசத்திற்கு 
        மயி  வந்  கூ  கட் ம் 
        மயிைல அ க்கியேளா? 
        மயில் கூட்ைடப் பிச்சியேளா? 
        மயில த கண்ணீ -நீங்க ெபத்த 
        மக்கள் ேமல் சா யேதா 
        ேகாட்ைடத் தைல வாச ேல 
        ெகான்ைற த்தி க்கும் 
        குடமல்  த்தி க்கும் 
        குடமல்  வாசகத் க்கு 
        குயி  வந்  கூ  கட் ம் 
        குயிைல அ க்கியேளா? 
        குயில் கூட்ைடப் பிச்சியேளா? 
        குயில த கண்ணீ -உங்க 
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        குழந்ைத ேமல் சா யேதா? 
 
    குறிப்  : இப்பாடல் பாடப்ப ம் இடங்க க்கு ஏற்றாற் ேபால ஊர்களின் ெபயர் 
மாறிவ ம். 
 
    குழந்ைதமகன் தந்ைதைய இழந்த ெகா ைமக்கு வ ந்தி சேகாதாி அ கிறாள். 
    தந்ைத ெசய்த பாவங்க க்கு குழந்ைதகள் ன்பப்பட ேவண் ம் என்ற க த்  
கிறிஸ்தவ சமயக் க த்தாகும். இந்  சமய கர்மக் ெகாள்ைக ம், சமண மதத்தவர  
ம பிறப் க் ெகாள்ைக ம், அவரவர் ெசய்த விைனகள் அவரவர் உயிைரத் தான் 
பற்றிக்ெகாண்  விைள கைள ஏற்ப த் ம் என்  தான் ெசால் கின்றன. ஆனால் 
சாதாரண மக்கள் தாய் தந்ைதயாின் விைன கு ம்பத்தினைர தாக்கும் என்  
நம் கின்றனர். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல. 
    ----------- 
 
    சின்னத் தம்பி 
 
    தன் டன் பிறந்த தம்பி இறந்  விட்டான். அவைனப் ெபட் க்குள் அைடத்  

ைதக்க எ த் ப் ேபாகிறார்கள். சேகாதாி ஒப்பாாி பா கிறாள். 
 
        ேதக்கு பலைக ெவட்  
        ெதய்வேலாகப் ெபாட்  பண்ணி 
        ெபாட் க்குள்ேள சின்னத் தம்பி 
        ேபாகு ன்னா சின்ன வண்  
        சின்ன வண்  உள்ளி க்கும் 
        சின்னத் தம்பி என் பிறப்  
 
    குறிப்  : தமிழ் நாட் ன் சில சாதியினர் பிணத்ைதப் ெபட் யில் ைவத் ப் ைதத்  
ேமேல சமாதி கட்  ங்கம் அல்ல  கணபதிையப் பிரதிஷ்ைட ெசய்கிறார்கள். 
 
    உதவியவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், ேசலம். 
    ----------- 
 
    அவள் குைற 
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    அவள் விதைவ. அவள  ன்பங்கைளச் ெசால்  அ தால் மர ம் உ கும் ; 
பறைவக ம் கண் கலங்கும். என்ன குைறெயன்  அவள் ெசால்லா விட்டா ம், 
விதைவக்கு ேந ம் ச கக் ெகா ைமகைள ம் கு ம்பத் ன்பங்கைள ம், பல 
நாட் ப் பாடல் லம் நாம் அறிந் ள்ேளாமல்லவா? 
 
         மரத் க் கீழ் நின்  
        ெபாங் ெகாைற ெசால்  அ தா 
         மரத்  ேம க்கும் 
        றா ம் இைற உண்ணா  
        மாமரத் க் கீழ நிண்  
        மங்க குைற ெசால்  அ தா 
        மாமரத்  ேம க்கும் 
        மயி ம் இைற உண்ணா . 
 
    வட்டார வழக்கு : ெபாங்ெகாைற-ெபண் குைற. 
    உதவியவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம் 
    ---------- 
 
    ேமல் கூறிய க த் க் ெகாண்ட ேவ  இரண்  பாடல்கள் பின்வ மா  : 
 
        எட்  மைலக் கந்தாண்ட 
        ஈசுவரன் ேகாயில், அங்ேக 
        ஈசுவரன் ேகாயி ேல 
        இலந்ைத படர்ந்தி க்கும் 
        இலந்ைதப் பழம் உண்ண வ ம் 
        எண்ணாயிரம் பச்ைசக் கிளி 
        எங்ெகாைறையச் ெசான்னாேல 
        இலந்ைதப் பழம் உண்ணைலேய-என் 
        எண்ணங்க ம் நீங்கைலேய 
        பத் மைலக் கந்தாண்ட 
        பரமசிவன் ேகாயிலண்ட 
        பாைவ படர்ந்தி க்கும் 
        ப த் ம் ேபாப் பழமி க்கும் 
        பாைவப் பழம் உண்ண வ ம் 
        பத்தாயிரம் பச்ைசக்கிளி 
        பாவி என் குைறக்ேகட்  
        பாைவப் பழம் உண்ணைலேயா-என் ைடய 
        பாதர ம் நீங்கைலேய 
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    வட்டார வழக்கு : பாைவ-பாகல் ; ெகாைற-குைற. 
    உதவியவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ஏைழயாம் என் தாய் 
 
    அவ க்கு ஆயிரக்கணக்கான சுற்றத்தார் உண் . ஆனால் தாய் இறந்  விட்டாள். 
தாய் ஏைழதான். சுற்றத்தாாில் பணக்காரர்கள் பலர் உண் . ஆனால் ேவதைனப்ப ம் 
காலத்தில் தாயின் அன்ைபப் ேபால சுற்றத்தாாின் ெப ைம ம், ெபா ம் அவைளத் 
ேதற் மா? 
 
        எட்  மைலக் கந்தாண்ட 
        இ ம்பிக் கம்பி ஆச்சாரம் 
        எண்ைண நிழேலா ம் 
        எ க்கும் பட்சி சீட்டா ம் 
        எட்  லட்சம் என் சனங்க 
        எனக் குதவி நின்னா ம் 
        ஏைழயாம் என் தாயி 
        எதிாில் வந்தார் சந்ேதாஷம். 
        பத்  மைலக் கந்தாண்ட 
        பவளக்கம்பி ஆச்சாரம் 
        பா ம் நிழேலா ம் 
        பறக்கும் பட்சி சீட்டா ம் 
        பத்  லட்ச என் சனங்க 
        பக்கமாய் நின்னா ம் 
        பால் ெகா த்த என் தாயி 
        பக்கம் வந்தால் சந்ேதாஷம். 
 
    வட்டார வழக்கு : ஆச்சாரம்-மாளிைக. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ஞ்ெச  தைழக்கைலேய 
 
    பிறவியிேலேய குழந்ைத ேநா ற்றி ந்தால் அவள் ேநாய் தீர்க்கச் ெசய்த யற்சிகள் 

ணாயின. பிள்ைள இறந்  ேபானான். இளம் தாய் பா ம் ஒப்பாாி இ . 
 



 214

        தங்கக் குடெம த்  
        தாமைரக்குத் தண்ணிகட்  
        தாமைர தைழக்க ைலேய 
        தங்கக் ெகா  ஓடைலேய 
        ெபான் க் குடெம த்  
        ஞ்ெச க்கு நீர் பாய்ச்ச 
        ஞ்ெச  தைழக்க ைலேய 
        ெபான்னாக் ெகா  ஓடைலேய 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    சிவ ம் அறியைலேய 
 
    மாங்கல்ய பாக்கியம் அ ம்ப  அவள் ெதய்வங்கைள எல்லாம் ைச ெசய்தாள். 
ஆனால் அைவ க ைண காட்டவில்ைல. எமைன எதிர்த்  நிற்கும் வ ைமையக் 
ெகா க்க ெதய்வங்களால் யவில்ைல. அவள் கணவைன எமன் பி த் க் ெகாண்  
ேபாய் விட்டான். ைச ப க்கவில்ைலேய என்ற ஏமாற்றத்தில் அவள் அ கிறாள். 
 
        பழனிக்கு ேமல் றமாய் 
        பன்னிெரண்  ேகா ர ம் 
        ப க்கும்ப  ைச ெசஞ்ேசன் ! 
        பாவிப ம் ெதாந்தரைவ 
        பகவான் அறியைலேய ! 
        ெசஞ்சிக்கு ேமல் றமாய் 
        ெசல்வெரண்  ேகா ரமாம் 
        சிைலக்குச் சிைல ைச ெசஞ்ச 
        சிவேனா  வாதா -இந்தச் 
        ெசல்விப ம் ெதாந்தரைவ 
        சிவ ம் அறியைலேய ! 
 
    வட்டார வழக்கு : ெசஞ்ச - ெசய்ேதன் ; சிைலக்குச் சிைல -சிைலக க்ெகல்லாம். 
    உதவியவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    அண்ணியாள் அவதி 
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    கணவைன இழந்தபின் குந்த ட் ல் மாமியார், ெகா ந்திமார் ேபசும் ேபச்சுத் 
தாங்க யா  ேபாய்விட்ட . சில நாட்கள் அைமதியாக இ க்க ேவண் ெமன்  
அவள் பிறந்த  ெசன்றாள். அங்ேக அண்ணிமார்கள் 'தவித்த வாய்க்குத் தண்ணீர் 
ஊற்ற'க்கூட மனமி்ல்லாமல் கத்ைதச் சுளிக்கிறார்கள். மைழ ெபய்  ெச க்குப் பா ம் 
தண்ணீைரக் கூட கு க்கவிட அவர்க க்கு மனமில்ைல. குந்த ட் ல் உள்ள 
உாிைமகூட பிறந்த ட் ல் இல்லா  ேபாய் விட்ட . சில ஆண் கள் ன்  வைர 
சட்டப்ப  அவ க்கு ஒ  உாிைம ம் இல்ைலதாேன ! ச க வழக்கப்ப  இன் ம் 
பிறந்த இடத்தில் தாய் தந்ைதயர் மைற க்குப் பின் மக க்கு எவ்வித உாிைம ம் 
இல்ைல. இைத எண்ணி அ ெகாண்ேட அவள் குந்த ட் ற்குத் தி ம்பி 
வி கிறாள். 
 
        ெபான்  மைழ ெபய் ம் 
        ஞ்ெச க்கு நீர் பா ம் 
        ெபாறந்த எடத் த் தண்ணியின் ம் 
        ந்  குளிக்கப் ேபான 
        ெபாியண்ணிங்கிறவ 
        ச்சி வி ந்திச்சு இன்னா 
        ப்பாசி கப்பிச்சுன்னா 
        ேபாட்ேடேன ெபாந்தியிேல 
        ச்சேன தடம் வழிேய ! 
        தங்க மைழ ெபய் ம் 
        தாமைரக்கு நீர் பா ம் 
        வளர்ந்த ட் த் தண்ணியின் ம் 
        வாாிக்கு க்கா ேபானா 
        சின்னண்ணி இங்கிறவ 
        வண்  படர்ந்ததின்னா 
        மைலப் பாசி கப்பிச்சின்னா 
        வ ச்சேன கண்ணீைர 
        வந்திட்டான் வளநா . 
 
    வட்டார வழக்கு : ெபாறந்த-பிறந்த ; இன் ம்-என் ம் ; ந் - குந்  ; என்கிறவள்-
இன்னா என்றாள் ; ெபாந்தி-வயி  ; ச்சன்-பி த்ேதன் ; கப்பிச்சின்னா-கப்பித்  
என்றாள் ; படர்ந்ததின்னா-படர்ந்த  என்றாள். 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
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    ம ைர நகாிழந்ேதன் 
 
    அவள  சேகாதரன் ரயில் வண்  ஓட் கிற ைரவர். அவன் அ க்க  இவள் 
இ க்கும் ஊ க்கு வ வான். இவ க்கு சற்ேற உடல் நலமில்ைல என்றா ம், 
ெபற்ேறார் உறவினர் எல்லாம் ஓேடா ம் வந்  வி வார்கள். அண்ணன் இறந்  
ேபானான். அண்ணைன மட் மா அவள் இழந்தாள்? அண்ணன் ஓட் ய இரயில் 
வண்  ெசல் கிற ம ைர, ேசலம், ெசஞ்சி ஆகிய நகரங்கைள எல்லாம் அவள் இழந்  
விட்டாள். அவ் ர்களில் வா ம் உறவினர்க க்குச் ெசய்தி ெசால்ல அன்பான 
அண்ணன் இல்ைல. இப்ெபா  உறவினர் யா ம் அவள்  ேத  வ வதில்ைல. 
அன்  மிக்க தன  அண்ணைன எண்ணி தங்ைக அ  லம் கிறாள். 
 
        ம ைர ம் ேசலத்ைத ம் 
        மாட் ப் பிைணக்கும் வண்  
        எங்கூடப் பிறந்த 
        மார்க்கண்டன் ஓட் ம் வண்  
        மங்ைகக்குச் ேசதமின் ம் 
        ம ைரக்கு ஆள் ேபானா 
        ம ைர ரண்  வ ம் 
        மாப் தி ஆ  வ ம் 
        மார்கண்டன் ஓ வ ம்-இப்ேபா 
        ம ைர நகாிழந்ேதன் 
        மார்கண்டன் மாாிழந்ேதன் 
 
        ெசஞ்சிைய ம் ேசலத்ைத ம் 
        ேசர்த் ப் பிைணக்கும் வண்  
        என் டன் பிறந்த 
        சி த் ெதாண்டன் ஓட் ம் வண்  
        ெசல்விக்குச் ேசதமின் ம் 
        ெசஞ்சுக்கு ஆள் ேபானா 
        ெசஞ்சி ரண்  வ ம் 
        ெசம் தி ஆ  வ ம் 
        என் டன் பிறந்த 
        சி த் ெதாண்டன் ேகா  வ ம்-இப்ேபா 
        ெசஞ்சி நகாிழந்ேதன் 
        சி த் ெதாண்ட மாாிழந்ேதன். 
 
    குறிப்  : மார்கண்டர்-சிரஞ்சீவி. அண்ண ம் சிரஞ்சீவியாக இ ப்பான் என்  
தங்ைக நம்பியி ந்தாள். மார்கண்டன் அவன  இயற்ெபயராக இ க்கா . ஒப்பாாிக்கு 
என்  தங்ைக ேதர்ந்ெத த் க் ெகாண்ட ெபயேரயாம். 
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    சி த்ெதாண்ட நாயனார் சிவன யா க்காக குழந்ைதைய அ த் க் கறி ைவத் ப் 
பைடத்தார். ஆனால் சிவன யார் ேவடத்தில் வந்த சிவெப மான் குழந்ைதைய 
ம ப ம் உயிர்ப்பித் க் ெகா த்தார். அவ ைடய அண்ணன் அப்ப  உயிர் ெபற்  
வ வாேனா? 
 
    உதவியவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ெபான் ரதம் ன்னாேல 
 
    தன்ைனப் ெபற்ற தந்ைதக்கு ரதம் ேசா த்  சவ ஊர்வலம் ெசல் வைதக் 
குறிப்பிட்  மகள் அ கிறாள். 
 
        சனிக்கிழைம ஊத் ம் தண்ணி 
        சாக்கைட ேபாய்ப் பா ம் 
        சாக்கைட ஓரத்திேல 
        தங்கமல்  த்தி க்கும் 
        தங்கமல்  ப்பறிச்சு 
        தங்கரதம் ேசா ச்சா 
        தங்கரதம் ன்னாேல-நீர் ெபத்த 
        ெபான்னா ம் பின்னாேல 
        தன் கிழைம ஊத் ம் தண்ணி 
        ழக்கைடக்குப் ேபாய்ப் பா ம் 
        ழக்கைட ஓரத்திேல 
        ெபான் மல்  படர்ந்தி க்கும் 
        ெபான் மல்  ப்பறிச்சு 
        ெபான்  ரதம் ேசா ச்சா 
        ெபான்  ரதம் ன்னாேல-நீ ெபத்த 
        ெபாண்ணா ம் பின்னாேல. 
 
    தந்ைத மக க்குப் த்தி ெசால்ல வந்தார். அவள் அலட்சியமாக இ ந்  விட்டாள். 
பின்னர் அவர் இறந்த ம், தன  அறியாைமக்கு வ ந் கிறாள். 
 
        த்ேதாி ஐயாேவ, த்தி ள்ள ராசாேவ, 
        ெபாட்  வண்  ேமேலறி 
        த்தி ெசால்ல வந்தாேய, உன் 
        த்தி ெசான்ன கால்க க்குப் 
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        த்த மலாிைசத்  
        ைச ெசய்யாப் பாவியாேனன், 
        க்காத வாேளா 
        காஞ்சி ரத்தய்யாேவ 
        க த் ள்ள ராசாேவ 
        கா  வண்  ேமேலறி 
        க த்ெதாைரக்க வந்தாேய 
        க த்ெதாைரக்க வந்த உன் 
        கால்களில் மலைரக் ெகாட்  
        காைலப் ைச ெசய்யாத 
        காய்க்காத காயாேனன் ! 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி் 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    --------- 
 
    மார ப்  
 
    ஒப்பாாி பா ம் ன்னால் ெபண்கள் மார த் க் ெகாண்  ஒ  பாட் ப் 
பா வார்கள். தகப்பன் இறந்  ேபானால் அவ ைடய ெபண்மக்கள் மார ப்பார்கள். 
அவைரவிட வயதில் குைறந்தவர்க ம் மார த் க் ெகாண்  கூடச் ேசர்ந்  
பா வார்கள். அப்பாட் ல் சவ அடக்கச் சடங்குகள் பல ம் வாிைசயாகக் கூறப்ப ம். 
இச் சடங்குகள் சாதிக்குச் சாதி மா ப ம். அைவ சாதி உயர்  தாழ் கள் பற்றி 
ெவவ்ேவறாயி க்கும். இவற்றில் ஒ  சாதிக்குாிய சடங்ைகப் பிற சாதியினர் ெசய்தால் 
கலகம் உண்டாகி வி ம். தி மைல நாயக்கர் காலத்தில் பள்ள க்கும் பைறய க்கும், 
சாவின்ேபா  எத்தைன குைடகள் பி க்க ேவண் ெமன்பதில் சச்சர ண்டாகிப் 
ெப ங்கலகம் ேதான்றிய . நாயக்கர் தைலயிட்  சமரசம் ெசய்  ைவத்  சாசனம் 
பிறப்பித்தார். அரசாங்கம் இவ்ேவ பா கைளப் பா காத்  நிைல நி த்திய . பந்தல் 
ேபா வ , நைடபாைதயில் ணி விாிப்ப , க மம் ெசய்பவ க்குக் குைட பி ப்ப , 
சங்கம் ஊ வ , இரட்ைட ேமளம் வாசிப்ப  இைவ ேபான்ற வழக்கங்கள் சாதிக்குச் 
சாதி ச க வழக்கங்களால் அ தியிடப்பட் ள்ளன. இவற்ைறப் பற்றிய ெசய்திகள் பல 
நாயக்கர் கால சாசனங்களில் காணப்ப கின்றன. 
 
    மார ப் பாட் -1 
 
        ஐயாேவ ஐயாேவ 
        பா  ெகாண்  வந்தியேளா 
        பாதரவம் தீத்தியேளா 
        ேமா  ெகாண்  வந்தியேளா 
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        ேமாட்ச கதி ெபத்தியேளா 
        த்த மகன் கண்ண ேக 
        ேமாட்ச கதி ெபத்தியேளா 
        இைளய மகன் கண்ண ேக 
        எமேலாகம் ேசர்ந்தியேளா 
        கால ேம அைழச்சாேனா உங்கள் 
        கணக்ெக த் ப் பார்த்தாேனா 
        எமன் அைழச்சாேனா 
        ஏெட த் ப் பார்த்தாேனா 
 
        த்த மகன் யிறக்க 
        ேமாட்ச கதி ெபத்தியேளா 
        இைளய மகன் யிறக்க 
        எமேலாகம் ேசர்ந்தியேளா 
        அைரயள  தண்ணியிேல 
        அள்ளி வந்தார் நீர்மாைல 
        இ ப்பள  தண்ணியிேல 
        எ த்  வந்தார் நீர்மாைல 
        வ குதில்ல நீர்மாைல 
        ைவகுந்த வழிகாட்ட 
        ேபாகுதில்ல நீர்மாைல 
        ேலாகம் எதித்தளிக்க 
        இ கா  ேதாிறக்க 
        ஈண்ட பசு ேபாதாேதா 
        மைலேயறி ேமஞ்சு வ ம் 
        மயிைலப் பசு ேகாதானம் 
        கைரேயறி ேமஞ்சு வ ம் 
        க த்தப் பசு ேகாதானம் 
        தியிேல ேபாற ரதம் 
        மைனேய ெபற்ெற த்த 
        ெவள்ளி ரதம் ேபாகுெதன்பார். 
 
        வாைழ கட் ப் பந்த ேல 
        வாிைச மக வந்  நிற்கா 
        வாிைச மக ைகயறஞ்சா 
        வந்த சனம் ைகயைற ம் 
        சீைல கட் ப் பந்த ேல 
        ெசல்ல மக வந்  நிக்கா 
        ெசல்ல மக ைகயறஞ்சா 
        ேசந்த சனம் ைகயைற ம் 
        தடயம் விட்  மார க்க 
        தங்க மக ேவ மின்  
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        பட் த்தி மார க்க 
        பார மக ேவ மின்  
        ெகாப் ப் ட்  மார க்க 
        ெபாண்ண ம் ேவ மின் . 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி் 
    இடம்: சிவகிாி,ெநல்ைல. 
    ----------   
 
    மார ப் பாட் -2 
 
    'மார த்த கூ  ம ேமேல' என்ப  பழெமாழி. (ெசாலவைட) இறப்  என்ப  
இயற்ைகயின் நியதி என்றா ம் இறந்ேதாைர எண்ணி, இ ப்ேபார் அ  

லம் கின்றனர். 
 
    நைரத் த் திைரத்  ப்ெபய்தித் தளர்ந்த காலத்தில் வ ம் சா  மகிழ்ச்சிையேய 
அளிக்கிற . உாிய காலத்தில் வந்த சாைவ எண்ணி யா ம் ஒப்பாாி ைவப்பதில்ைல. 
 
    பிணத்ைதக் குளிப்பாட்  அலங்காித்  சாய்த்  ைவத்  ெபண்கள் சுற்றி ம் நின் , 
கூந்தைல உைலத்  விட் க் ெகாண் , இறந்தவர  சீர்சிறப் கைள ம், 
ேநாய்வாய்ப்பட்டைத ம், பிள்ைளகள் பாி டன் ெசய்த உபசாிப் கைள ம், 
ம த் வத்ைத ம்- வில் வந்த இறப்ைப ம்-பின்னர் நைடெப ம் இ திச் 
சடங்குகைள ம் விவாித் க் ைககைளத் தம் மார்பில் அ த் ப் பா க்ெகாண்  சுற்றி 
வ வர். அதில் ேசாகமயமானேதார் உ க்க ம் அைமதி ம் லப்ப ம். ேக ம் 
கிண்ட ம் கூட விரவி வ வ ண் . கிழ , ெகட்ைடகள் இறந்  அங்கு மார த்தல் 
நைடெப ம்ேபா  பார்த்தால் அ  ஓர் இழ   ேபாலத் ேதான்றா . 
மகிழ்ச்சிகரமான ஒ  மண விழாைவப் ேபாலேவ ேதான் ம். 
 
    மார த்  ந்த பின் கடைல, பயி , மா , ெபாாி, ஏதாவ  தவறாமல் 
பாிமாறப்ப ம். இைதேய ேமற்கண்ட பழெமாழி (ெசாலவைட) சுட் க்காட் கிற . 
    (குறிப்  : S.S. ேபாத்ைதயா) 
 
        (* அளெபைட ெகா த்  நீட்  இைசப்பர்.) 
        *ஆ அ தி இ கயி யிலாசத்தில் 
        ஆ அ தி லம் தன்னிடத்தில் 
        பாசுபதம் தான் ெகா த்தார் 
        பரம சிவைன ேநாக்கி 
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        மக்க ம் இல்ைலயிண்  
        மணம் வா த் தவசி ந்தார் 
        பிள்ைளக ம் இல்ைலயிண்  
        ங்கித் தவசி ந்தார் 
        சித்திர த்திரேர-நல்ல 
        சிவனார் ெப ங்கணக்ேக 
        மானிடர் கணக்ைக ெயல்லாம் 
        வாசித் ச் ெசால் மின்னம் 
        மண்டலத்தில் ேபாய் பிறக்கும் 
        மானிடைரத் திட்டம் ெசய்தார் 
        மானிட ெஜன்மம் ேவண் ம்-இந்த 
        மண்டலத்  ஆைச ேவண் ம் 
 
        கண்ணான கண்ணைரயா 
        காசி விசுவநாைதயா 
        வந்  பிறந்தாைரயா 
        வயசு பத்   ஆக 
        மக்கள் பதினா  ெபத்  
        மகிழ்ச்சி டனாண் ந்தார் 
        பிள்ைள பதினா  ெபத்  
        க டேன ஆண் ந்தார் 
        ஆண்  வ ம் நாைளயிேல-ஒ  
        அதிசய ம் கண்டாராம் 
        தீர்த்த மாடப் ேபாறாமிண்  
        ெதாிசன ம் கண்டாராம் 
        ராேமஸ்வரம் தீர்த்தமா  
        ராமநாதர் ேமாட்சம்ேத  
        குற்றாலம் தீர்த்தமா  
        குழல்வாய்ெமாழி அ பணிந்  
        சங்கு கம் தீர்த்தமா  
        சாலாட்சம்மா அ பணிந்  
        காசியிேல தீர்த்தமா  
        காசி நாதர் ேமாட்சம்ேத  
        இத்தைன ம் தீர்த்தமா  
        இைளத்  வந்  உட்கார்ந்தார் 
        அத்தைன ம் தீர்த்தமா  
        அ த்  வந்  உட்கார்ந்தார் 
        காேலா வ க்குதிண்  
        கட் ேல ேபாய்ப்ப த்தார் 
 
        ேமேலா வ க்குதிண்  
        ெமத்ைதயிேல ேபாய்ப்ப த்தார் 
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        தைலேயா வ க்குதிண்  
        தாவாரம் பள்ளிெகாண்டார் 
        மண்ைட ய க்குதிண்  
        மக்கெளல்லாம் சூழ்ந்தி ந்தார் 
        வாிைச மகன் பார்த்தி ந்  
        ைவத்தியர்க்கு ஆ ம் விட்டார் 
        ஏறினார் காாிேலேய 
        இறங்கினார் ம ைரயிேல. 
 
        ம ைரக்கைட தியிேல 
        மன்னர் மகன் பண் தராம் 
        ஆைனக்கல்  தியிேல 
        அதிகாாி பண் தராம் 
        ஓ  வ ம் ேமாட்டாாிேல 
        உட்கார்ந்தான் ைவத்திய ம் 
        அஞ்சி மணிக் காேரறி 
        அவசரமாய் வாராராம் 
        ம ந் ப் ைபைய ைகயிெல த்  
        மன்னர் மகன் வந்  ேசர்ந்தான் 
        வா ைமயா ைவத்தியேர 
        வல  ைகையப் பா ைமயா 
        இ ைமயா ைவத்தியேர 
        இட  ைகையப் பா ைமயா 
        ைகையப் பி த்தாேரா 
        ைகத்தா  பார்த்தாேர 
        ம  வார்த்ைத ெசால்லாமேல 
        ம னமாக இ ந்தாேர 
        வாிைச மகன் எந்திாிச்சார் 
        ைவத்தியர் கம் பார்த்தார் 
        என்ைனயா ைவத்தியேர 
        ஏ ேம ேபசவில்ைல 
        என்ன ெசால்வார் ைவத்திய ம் 
        இஞ்சி தட்  வா ெமன்றார் 
        பத்  வைக மாத்திைரையப் 
        பார்த் ைரத்தார் பண் த ம் 
 
        தாழம் க் ெகண் யிேல 
        தண்ணீேரா ெகாண்  வந்தார் 
        தண்ணீர் இறங்கவில்ைல 
        தாமைரப்  ேமனியிேல 
        மாதாளம் க் ெகண் யிேல 
        ம ந்  வைக ெகாண் வந்தார் 
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        ம ந்ேதா இறங்க வில்ைல 
        மல் ைகப்  ேமனியிேல 
        பஞ்சு ெகாண்  பாெலா க்கி 
        பட்  ெகாண்  வாய் ைடத்  
        என்ன ேவ மின்  ெசால்  
        ஈஸ்வரனார் ேகட்டாராம் 
        ெபான் ம் ேவண்டாம் 
        ெபா ம் ேவண்டாம் 
        ேலாகம் ேவ மின்னார் 
        காசு ேவண்டாம், பண ம் ேவண்டாம் 
        கயிலாசம் ேவ மின்னார் 
        அப்ேபா மகானிவர்க்கு 
        ஆ ள் ந்த ேவ 
 
        ெசப்பியேதார் கால தர் 
        சீக்கிரமாய்த் தான் வைளஞ்சார் 
        காலன் ெகாண்  ேபாறாேன 
        ைகலாசம் தீர்த்தமாட 
        எமன் ெகாண்  ேபாறாேன 
        எமேலாகம் தீர்த்தமாட 
        த் ப் ேபால் கண்ணீைர-மக்கள் 
        கெமல்லாம் ேசார விட்டார் 
        பவளம் ேபால் கண்ணீைர-மக்கள் 
        பக்கெமல்லாம் ேசார விட்டார் 
        குளிப்பாட்  ேகா  கட் , 
        ெகாண்  ைவத்தார் குறிச்சியிேல 
        ன்  ங்கியிேல 
        தல் ங்கி ெகாண்  வந்தார் 
        நா  ங்கியிேல 
        நல் ங்கி ெகாண்  வந்தார். 
        ங்கில் பாய் தாென த்  
        த்தெமல்லாம் பந்த ட்டார் 
 
        ெதன்னம்பாய் தாென த்  
        ெத ெவல்லாம் பந்த ட்டார் 
        ேசப்பில் பணம்எ த்தார் ; 
        ெசன்னப்பட்டணம் ெகாட்டைழச்சார் 
        ைகயில் பணம் எ த்தார் ; 
        பவனி வாத்தியம் வரவைழச்சார் 
        அ ப ேத ேமளவைக 
        ஆசார வாச ேல 
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        ழங்குைதயா ேமளவைக 
        லகம் தத்தளிக்க 
        ெவள்ளித் ேதர் ெசய்ேதாமானால் 
        ேவைலேயா ப் ேபாச்சுதிண்ணார் 
        ெபான் த் ேதர் ெசய்ேதாமானால் 
        ெபா ேதா ப் ேபாச்சிதிண்ணார் 
        ம ைரக்கு ஆள ப்பி 
        மச்ச ரதம் ெகாண்  வந்தார் 
        ெசஞ்சிக்கு ஆள ப்பிச் 
        ேசர்த்த ரதம் ெகாண்  வந்தார் 
        காசியிேல பட்ெட த்தால் 
        கனேமா குைற மிண்ணார் 
        ம ைரயிேல பட்ெட த்தால் 
        ம ப்ேபா குைற மிண்ணார் 
        வி நகர் பட்ெட த்தால் 
        விாிப்ேபா குைற மிண்ணார் 
        சாத் ப் பட்ெட த்தால் 
        சைபேயா நிைறயாதிண்ணார் 
        ெப  நாளிப் பட்ெட க்கப் 
        றப்பட்டார் பிறந்தவ ம் 
        நா கைட பார்த்  
        நயமான மல்ெல த்  
        ெகாண் ேம வாராராம் 
        கூடப் பிறந்தவ ம் 
        வாிைச மகள் ேசைலெகாண்  
        வாராராம் தியிேல 
        ெசல்வ மகள் ேசைலெகாண்  
        ெத தி வாராளாம் 
        ெகாட்  ழக்க டன் 
        ெகாண்  வந்தாள் பந்த க்கு 
 
        நா  ேபர் ெசம்ெப த்தால் 
        ந ங்கும் ைகலாசம் 
        ேபர் ெசம்ெப த்தால் 
        ழங்கும் ைகலாசம் 
        ஆழ ள்ள கங்ைகயிேல 
        அலரத் தைல கி 
        நீள ள்ள கங்ைகயிேல 
        நின்  தைல கி 
        ஏழா  தான் கடந்  
        எ த்  வந்தார் நல்ல தண்ணீர் 
        அஞ்சா  தான் கடந்  
        அள்ளி வந்தார் நல்ல தண்ணீர் 
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        ணா தான் கடந்  
        ேமாந்  வந்தார் நல்ல தண்ணீர் 
        ெசங்ைக மைடதிறந்  
        ெசம்  ெகாண்  நீர் ேமார்ந்  
        மாரா  ல்ேபாட்  
        மாவிைல ம் ைகயிெல த்  
        ெகண்  ேமல் ேதங்காய் வச்சி 
        ெசவ்வரளி மாைலேபாட்  
        ஒ  மக ம் ெசம்ெப த்தால் 
        ஓ  வ ம் நீர்மாைல 
        கு ப்பாட்  ேகா கட்  
        ெகாண்  வந்தார் பந்த க்கு 
        மாைல ைகயிெல த்தார் ; 
        மரக்கால் தைலயில் ைவத்தார் 
        காசி காசியிண்  ெசால்  
        கட்  மகன் நீர் ெதளிச்சார் 
        சுத்தி வந்  நீர் ெதளிச்சு 
        சூாியைரக் ைகெய த்தார் 
        பக்கம் வந்  நீர் ெதளிச்சு 
        பகவாைனக் ைகெய த்தார் 
        சீேதவி தான் வாங்கி 
        ராமர் ேசர்ந்தார் 
        ெவள்ளி ப  கடந்  
        ெவளிேயறச் சம்மதேமா 
        ெபான் ம் ப  கடந்  
        ேபாக ம் சம்மதேமா 
 
        ஏ  நிைலக் ேகா ரமாம் 
        ஈஸ்வரனார் பட்டணமாம் 
        ஈஸ்வரனார் பட்டணத்ைத 
        இ ந்  ஆளப் ேபாறீயேளா 
        அஞ்சி நிைலக் ேகா ரமாம் 
        ஐவேராட பட்டணமாம் 
        ஐவேராட பட்டணத்ைத 
        அரசாளப் ேபாறீயேளா 
         நிைலக் ேகா ரமாம் 
        தாக்கள் பட்டணமாம் 
        தாக்கள் பட்டணத்ைத 
        சூட்டப் ேபாறீயேளா 
        ஒத் ைமயாய் ஊரா ம் 
        உல்லாசத் ேதர் க்கி 
        ெபத்த மகன் ன்னடக்க 
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        ெபாிேயார்கள் பின்னடக்க 
        உற்ற மகன் ன்னடக்க 
        உற ைறயாற் பின்னடக்க 
        சந்தியிேல ேபாற ரதம் 
        தங்க ரதம் யா  ரதம் 
        த மைரப் ெபற்ெற த்த 
        தங்க ரதம் ேபாகுெதன்பார் 
        தியிேல ேபாற ரதம் 
        ெவள்ளி ரதம் யா  ரதம் 
        மைரப் ெபற்ெற த்த 
        ெவள்ளிரதம் ேபாகுெதன்பார் 
        க்குக்கு க்கல்லேவா 
        மன்னர் ேதாள்மாத்த 
        சந்திக்கு சந்தியல்ேலா 
        சதிர் மன்னர் ேதாள்மாற்ற 
        க்குத் தி ப்பி விட 
        த்த மகன் எங்ேக ெயன்பர் 
        மந்ைதயிேல ேதாிறக்கி 
        மல் ைகப்  சூைறயிண்ணார் 
        கைரயிேல ேதாிறக்கி 
        கயிலாசம் ேபாேறனிண்ணார். 
        வ குைதயா ந்ேத  
        ைவகுந்தம் ெதத்தளிக்க 
 
        ேபாகுைதயா ந்ேத  
        ேலாகம் ெதத்தளிக்க 
        இண்  மணக்குைதயா 
        இ கா  மணக்கும் 
        வாைய மணக்குைமயா 
        ைவகுண்டம் மணக்கும் 
        இ  கா  ேதாிறக்கி 
        எமேலாகம் ேபாேறனிண்ணார் 
        சு கா  ேதாிறக்கி 
        ெசார்க்க ேலாகம் ேபாேறனிண்ணார் 
        ேதைர விட் க் கீழிறக்கி 
        ெசல்ல மக்கள் வந்  கூ  
        ெபான்னரசி ைகயிெல த்  
        ேபாட்டார்கள் வாய்க்காிசி 
        சந்தனக் கட்ைட ெவட்  
        ச டேன தீ ட்  
        ெகாள்ளி வச்சி குட ைடச்சி 
        ேகாலவர்ணத் ேதர த்  
        ெசல  ெதாைக தான் ெகா த்  



 227

        ெசல்ல மகன் தைல கி 
        சிவ சிவா என்  ெசால்  
        தி நீ ம் தானணிந்தார். 
 
    குறிப்  : இதில் சா ச் சடங்குகள் வாிைசயாகச் ெசால்லப்ப கின்றன. 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    -----------   
 
    மார ப் பாட் -3 
 
        கவர்னர் தைலவாச ல 
        க த்த யாைன ெகட் யி க்க 
        க த்த யாைன ெகாம்  தச்சி-இந்த 
        கவர்னர் ைர மாண்டெதன்ன 
        மர் தைலவாச ல 
        ெவள்ளாைன ெகட் யி க்க 
        ெவள்ளாைன ெகாம்  தச்சி 
        மர் ைர மாண்டெதன்ன 
        கத்திாிக்காய் எங்க க்கு 
        கயிலாசம் உங்க க்கு 
        சணிக்காய் எங்க க்கு 
        ேலாகம் உங்க க்கு 
        வாைழக்காய் எங்க க்கு 
        ைவகுந்தம் உங்க க்கு 
        இ ச்சமா எங்க க்கு 
        இ கா  உங்க க்கு 
        ெபாாிச்சமா எங்க க்கு 
        ேலாகம் உங்க க்கு 
        ேசாளப்ெபாாி எங்க க்கு 
        ெசார்க்கேலாகம் உங்க க்கு 
        எள் க்காய் எங்க க்கு 
        இ கா  உங்க க்கு 
 
    குறிப்  : இந்தப் பாட் ல் ேக ம், கிண்ட ம், மகிழ்ச்சி ம் கலந்தி ப்பைதப் 
பார்க்கிேறாம். கத்திாிக்காய் அதாவ  ெபாங்கி ைவத்த ேசா ம் கறிெயல்லாம் 
இ ப்பவர்க க்கு. 
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    ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------------   
 
    த மைரத் ேத கிறார்கள் 
 
    அவர் ஊாில் நியாயம் தீர்த்  ைவக்கும் அம்பலக்காரர். இர  பகலாக ஊர் 
வழக்குகைள எல்லாம் தீர்த்  ைவப்பார். ஊாில் எல்ேலா ம் அவைர த மர் என்  
அைழப்பார்கள். ேபாலீசார் அவ ைடய உதவிைய எப்ெபா ம் நா வார்கள். அவர் 
இறந் விட்டெபா  அவ ைடய மகள் ஒப்பாாி ெசால்  வ ந் கிறாள். 
 
        கவன ட கச்ேசாியாம் 
        கவன ட கச்ேசாியிேல 
        ெக  ராந்தா நின்ெனாி ம் 
        ெக  ராந்தா நின்ெனாிய 
        சீைமெயல்லாம் ேத தாக 
        தண்ணியிேல மங்களமாம் 
        தர்மேராட கச்ேசாியிேல 
        தர்மேராட கச்ேசாியிேல 
        தனிராந்த நிண்ெணாிய 
        தனிராந்த நிண்ெணாிய 
        தாமைரேய ேத தாக 
        தங்கமிதிய யாம் 
        தர்மேராட கச்ேசாியாம் 
        த ம க்கு வாய்த்த பிள்ைள 
        தம்பி சி சுகளாம் 
        ெபான்  மிதிய யாம் 
        ேபாலீசார் கச்ேசாியாம் 
        ேபாலீசார் ைகயமத்த 
        ள்ைள சி சய்யா 
 
    வட்டார வழக்கு : கவனர்-கவர்னர் ; ெக ராந்தா-வி ய வி ய எாி ம் 
மண்ெணண்ெணய் விளக்கு ; மங்களா-பங்களா ; ைகயமத்த-விைட கூற. 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
    ----------- 
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    கும்மினியாள் அ  வந்தாள் 
 
    ஒப்பாாிகளில், மைனவி கணவேனா  வாழ்ந்த ெப ைமைய நிைனத் ம், அ  
அழிந்த  குறித்  வ ந்தி ம் பா வாள். கணவைன ராமன் என் ம், தன்ைன சீைத 
என் ம் ெப ைம பாராட் ப் ேபசுவ  மர . தமிழ் நாட் ல் நாயக்க மன்னர் ஆட்சி 
ஒழிந் , நவாப் ஆட்சி சிறி  காலம் நைடெபற்ற . அதன் பின்னர் கும்பினியார் ஆட்சி 
ேதான்றிய . அரசர் ெபயைரேய ேகள்விப்பட் ந்த பாமர மக்கள் கும்பினியார் 
என்றால், அயல் நாட் ந்  தம்ைம ஆ ம் ஒ  அரசர் என்ேற எண்ணினார்கள். 
இப்ெபண் கும்பினியார் என்ற அரச க்கு ஒ  மைனவிையக் கற்பைன ெசய்கிறாள். 
தனக்குத் ெதாிந்த ஜமீன்தாரர்கைள எல்லாம் ெஜயித்  ஆட்சிையக் ைகப்பற்றிய 
கும்பினியாாின் மைனவி மிகப் ெபாிய ராணியாக இ க்க ேவண் மல்லவா? ஆகேவ 
தன்ைன கும்பினியாள் என்ேற ெசால் க் ெகாள்கிறாள். கும்பினியாள் என்றாள் 
சக்கரவர்த்தினி என்  ெபா ள், சக்கரவர்த்தினிேபாலச் சிறப்பாக வாழ்ந்த 
அவ ைடய ெப ைம எல்லாம் அவள் கணவன் இறந்த ம் மைறந் விட்ட . தமிழ் 
நாட் ல் பைட எ த்  வந்  மறவர் பைடையத் ேதாற்க த்த பட்டாணியைர அவள் 
அறிவாள். கும்பினியார் வ ன்  அவர்கள்தான் தமிழ் நாட் ப் பாைளயங்க க்குப் 
பைடெய த்  வந்தார்கள். அத்தைகய பட்டாணி ஒ வன்தான், தன் கணவைனக் 
ெகான் விட்டாேனா என்  அவள் ேகட்கிறாள். கால தர்கைள பட்டாணிக்கு 
உவமித் ப் ேபசுகிறாள். 
 
        பட்  ைல ம் பட் -நான் 
        ஒசந்த விைலப் பட்  
        ஒசந்த விைலப் பட் ேல 
        ஓ  வி ந்த மாயெமன்ன 
        மைலயிேல மா ைல 
        மாதம் ஒ   க்கும் 
        இைடயிேல ஒ  ெபண் பிறந்ேதன்-தான் 
        எைட குைறச்சல் ஆனெதன்ன 
        சந்தனச் ச க்கா வண் -நான் 
        தனிைமப் பட்டாள் ஏ ம் வண்  
        சண்டாளி வாய்திறந்தா 
        தைலவாச ேம கூட்டமாகும் 
        தனிைமகைளப் பார்த்தி ந்  
        தைல வாச ேம பிரண்ெட ம் 
        குங்குமச் ச க்கா வண்  
        குயிலாேள ஏ ம் வண்  
        கும்பினியாள் அ  வந்தாள். 
        ெகால்ைல எல்லாம் கூட்டமாகும் 
        ெகா ைமகைளப் பார்த்தி ந்தால் 
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        ெகால்ைல ேம பிரண்ெட ம் 
        குங்கும ெநல்  மரம் 
        கூட்டத்தார் வச்ச மரம் 
        ெகா ைமகைளச் ெசால்  அ தா 
        ேகார்ட்டார் கச்ேசாி ம் 
        கூடப் பிரண்ட ம் 
        பத் த்தைல வாச ம் 
        பதிெனட்  ஆசார ம் 
        ஆசார வாச ேல 
        ராஜாக்கள் வந்திறங்க 
        அ க்க வ வாேரா 
        ஆெளண்ணிப் பாப்பாேரா 
 
        அ க்க வர ராஜாேவ 
        ஐயா சரண மின்ேன 
        எட் த் தைலவாச ம் 
        இ பத்ெதட்  ஆசார ம் 
        ெகால்ல வ  வாேரா 
        ெகாலங் குத்தி ேபசுவாேரா 
        ெகால்ல வர ராசாேவ 
        ேகா  சரண மின்ேன 
        எட்டரங்காம் மாளிைகயாம் 
        எ த்ெத க்கும் தண் யலாம் 
        எ த்ெத க்கும் தண் யைல 
        எதிர்த்தி ந்  எய்தாேனா 
        பத்தரங்காம் மாளிைகயாம் 
        பார்த்ெத க்கும் தண் யலாம் 
        பார்த்ெத க்கும் தண் யைல 
        பார்த்தி ந்  எய்தாேனா 
        ேகா  மா ளம் வாம் 
        ேகாட்டாற் த் தாழம் வாம் 
        ேகா   மின்ேன 
        குயில் பறந்த மாயெமன்ன 
        பதக்கு மாதலம் வாம் 
        ப வ ள்ள தாழம் வாம் 
        பாத்  மின்ேன 
        பறந்ேதா ப் ேபானெதன்ன 
        அரங்கு றந்  
        அரளிப் பதி உண் பண்ணி 
        ஆண் யார் வாழ்வதற்கு 
        அ ம் ெப த் ம் சாத்தைலேய 
        ெபாட்  றந்  
        ப்பதிகள் உண்  பண்ணி 
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        ெபாண்ண யாள் வாழ்வதற் 
        ெவ த் ச் சாத்தைலேய 
        அல் ப் ேபால் ெபாண் ம் 
        அ ச்சுனன் ேபால் மாப்பிள்ைள ம் 
        அல்  ேபால் வாழ 
        அைழத்தார் தஞ்சமின்ேன 
        சீைத ேபால் ெபாண் ம் 
        ராமர் ேபால் மாப்பிள்ைள ம் 
        சீைத ேபால் வாழ 
        சீைம ெபா க்கைலேய 
        ஆைன அலங்காரம் 
        அம்பாாிச் சிங்காரம் 
        ஆைனேமல் பட்டாணி 
        அம்  ெகாண்  எய்தாேனா 
        குதிைர அலங்காரம் 
        கூடாரச்சிங்காரம் 
        குதிைரேமல் பட்டாணி 
        ெகாம்  ெகாண்  எய்தாேனா. 
 
    குறிப்  : இப்பாட்  தமிழ் நாட் ல் பட்டாணிய ம் கும்பினியா ம் ேசர்ந்  மறவர் 
பாைளயங்கைள அடக்கிய காலத்தில் ேதான்றியி க்கலாம். பட்டாணிைய 
வ ணிக்கும்ெபா  தற்கால ேலவாேதவிக்காரனாக வ ணிக்காமல் ஆைனேமல் 
அம்பாாி ைவத்  ஏறி வ பவனாக ம் கூடாரத்தில் வாழ்பவனாக ம் 
வ ணித்தி க்கிற . இ  பைடெய த்  வந்த பட்டாணியைரேய குறிக்கும், மறவர் 
பாைளயங்கைள அடக்கி வந்த மா ஸ்கான் கான்சாகிப் ஆகிேயார்கைளப் பற்றிய 
நிைன  சிறி  காலத்திற்கு மறவர் பாைளயங்களில் மங்கவில்ைல. அதற்க த்  
இ ப  வ டங்க க்குள்ளாக, கும்பினியார் ஆட்சி நிைலத் விட்ட . இப்பாட ல் 
இறந்  ேபானதாகச் ெசால்லப்ப ம் மனிதன் இச் சன்ைடகளில் இறந்தவனாக 
இ க்கலாம். வழக்கமாகக் கால தர் வ ைகையக் குறிப்பி ம் ஒப்பாாி “ஆசார 
வாச ல் ராஜாக்கள் வந்திறங்க” என் ம், “ெகால்ல வ வா ம் ெகாலங்குத்திப் 
ேபசுவா ம்” என் ம் கூறகிற . எனேவ இவ க்கு ஏற்பட்ட சா  இயற்ைக சா  
அல்ல என்  ேதான் கிற . இக் காரணங்களால், இப்பாட ன் க்கிய பகுதிகள் 
சுமார் 230 வ டங்க க்கு ன்னால் பாடப்பட் க்க ேவண் ம் என்  கூறலாம். 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----------- 
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    ஆ க்ெகா  ேதசத்தில் 
 
    கணவன் அயல் நாட் ல் உயிர் நீத்தான்.க மாதியன்  சந்தனக்கட்ைடயின் மீ  
ைவத்  எாித்  சாம்பலாக்கி அதைனக் கைரத்தார்கள். தீர்த்தத்தில் கைரக்க 
சாம்பல்கூட அவன் உட ந்  அவ க்குக் கிைடக்கவில்ைல. திடீெரன்  அவன் 
இறந்  ேபானதற்கு யார் தீ நாக்குக் காரணேமா என்  அவள் எண் கிறாள். 
 
        ஆல மர மாேனன் 
        ஆகா ெபண்ணாேனன் 
        ஆகா ெபண்ணாேனன் 
        ஆ க்ெகா  ேதசமாேனாம் 
        ங்கம் பழமாேனன் 
        ெபால்லாத ெபாண்ணாேனன் 
        ெபால்லாத ெபாண்ணாேனன் 
        ள்ளிக் ெகா  ேதசமாேனாம் 
        ேவப்பம் பழமாேனன் 
        ேவண்டாத ெபாண்ணாேனன் 
        ேவண்டாத ெபாண்ணாேனன் 
        விதிப் பட்  நிக்க னில்லா ! 
        தங்கப் டம் ேபாட்ேடன் 
        தனி வயிரச் சாம்ப ட்ேடன் 
        தனி வயிரச் சாம்ப ட்ேடன் 
        தண்ணியிேல கைரச்சு விட்ேடன் 
        ெபான்னப் டம் ேபாட்ேடன் 
        ேபாகவரச் சாம்ப ட்ேடன் 
        ேபாகவரச் சாம்ப ட்ேடன் 
        ெபாய்ைகயிேல கைரச்சு விட்ேடன் 
        ெவள்ளிப் டம் ேபாட்ேடன் 
        ேவனக் கைரச் சாம்ப ட்ேடன் 
        ைவைகயிேல கைரச்சு விட்ேடன் 
        பச்ைசப் பசுங்கிளி ஐயா 
        பாலைடக்கும் ேதகமய்யா 
        பாலைடத்த ேதகத்திேல 
        பட் ச்ேசா தீ நாக்கு 
        நீலப் பளிங்கி ஐயா 
        ெநய்யைடக்கும் ேதகமய்யா 
        ெநய்யைடக்கும் ேதகத்திேல 
        தீண் ச்ேசா தீ நாக்கு. 
 
    உதவியவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
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    ---------- 
 
    ெகால்ைலப் ஞ்ெசய் ஏலமாச்ேச 
 
    கணவன் உயிர் வா ம் காலத்தில் சீைம அதிகாாிகள் எல்லாம் ட் ற்கு 
வ வார்கள். அவ ம் ெபாிய பண்ைணயாராக வாழ்ந்  வந்தான். அவன் மைறந்த ம் 
அவன் காலத்தில் ஏற்பட்ட கடன்க க்காக, கு ம்ப ெசாத்  வ ம் ஏலத்தில் 
ேபாய்விட்ட . இைத நிைனத்  வ ந்தி, மைனவி ஒப்பாாி ெசால் கிறாள். 
 
        ெசத்தி வ எண்  ெசால் -நான் 
        சிந்ைதயி ம் எண்ணைலேய 
        மடக்கும் ஜமக்காளம் 
        மகிழம்  ெமத்ைத ேம 
        மாயமா உயிர் ேபாக 
        மனசிேல ம் எண்ணைலேய 
        சு ட்  ஜமக்காளம் 
        த்திப்  ெமத்ைதகளாம் 
        சூட்சுமமா உயிர் ேபாகச் 
        சிந்ைதயி ம் எண்ணைலேய 
        வந்திச்ேச ெசல்வம் 
        ைவைய மணல் ேபால 
        சிந்திச்ேச ெசல்வம் 
        சீமாேன இல்லாமல் 
        சந்திரர் கூட்டம் 
        தணிச்ச த  கூட்டம் 
        இந்திரனார் இல்லாேம 
        இறங்கிச்ேச ேஷத்திரங்கள் 
        பத்ேத ம் பண்ைணக ம் 
        பாட்ட மரக்கா ம் 
        எட்ேட ம் பண்ைணக ம் 
        ஏணி வச்ச பட்டைற ம்-இப்ேபா 
        மரக்கா இழந்தி ச்ேச-நம்ம 
        மந்த ஞ்ெசய் ஏலமாச்ேச 
        நாழி இழந்தி ச்ேச 
        ந க் கிண  ஏலமாச்ேச 
        கூசா இழந்தி ச்ேச-நம்ப 
        ெகால்ைல ஞ் ெசய் ஏலமாச்ேச 
 
    ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல. 
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    ------------- 
 
    வா ம் மல் ைகப்  ! 
 
    அவள் கணவைனப் பறிெகா த்  வா கிறாள். அவள் வளர்த்த மல் ைக ம், 
ெசண்  மல் ம் அவள் யரம் கண்  வா கின்றன. 
 
        மானம் கடன் வாங்கி 
        மல் ைக நாத்  விட்ேடன் 
        மரேமறிப் பா ங்கேளன் 
        மங்ைக லம் வைத 
        மல் ைகப்  வா வைத 
        ேசரக் கடன் வாங்கி 
        ெசண் மல்  நாத்  விட்ேடன் 
        ெசவேரறிப் பா ங்கேள 
        சீைத லம் வைத 
        ெசண்  மல்  வா வைத 
 
    வட்டார வழக்கு : மானம்-ெப ம் பணம் ; ேசர-மிகுதியாக ; ெசவர்-சுவர் (ேபச்சு). 
    உதவியவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி. 
    ------------ 
 
    மஞ்சனில்லாப் பாவி 
 
    பல ஒப்பாாிகளில் ைமந்தனில்லாக் குைறக்காகப் ெபண்கள் வ ந்தி அ வைத நாம் 
ேகட் க்கிேறாம். ஆனால் அதற்கு விைனைய ம் ெதய்வத்ைத ம் காரணம் 
காட் வார்கள். இங்ேக இப்ெபண் கண்காணாத சக்திகளின் மீ  பழி ேபாடாமல், 
உண்ைமயான ச க விஞ்ஞானக் காரணத்ைதக் கூ கிறாள். 
 
        மல் ைகப்  ெமத்ைதயிேல 
        மாதங்கூடத் ங்கைலேய 
        மாமியாள் ெகா ைமயினால் 
        மஞ்சனில்லாப் பாவியாேனன். 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    -------- 
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    அவசரம் 
 
    அவ ைடய தந்ைத இறந்த ெசய்தி ேகட்  ேவகமாக பிறந்த ட் ற்கு வ ம் 
மகைள வழியில் தந்ைதயின் நண்பர்கள் தங்கிப் ேபாகச் ெசால் கிறார்கள். அவள் 

யா  என்  ெசால்  தந்ைதயின் கம் பார்க்க ஓ  வந்  விட்டாள். 
 
        தைலமயிைர விாிச்சு விட்  
        த ம ாி ேபாய் நிண்ணா-என்ைனத் 
        த ம ாி ைவத்திய  
        தங்கிப்ேபா இண்ணா -நான் 
        தங்க யா -எங்கப்பா ட்  
        தங்கரதம் சிக்கா  
        கூந்தைல விாிச்சி விட்  
        ேகாசலம் ேபாயி நிண்ணா 
        ேகாசல ைவத்திய -என்ைனக் 
        குந்திப் ேபா இண்ணா  
        குந்த யா -எங்கப்பா ட்  
        ெபான் ரதம் சிக்கா . 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    மைண ேபாட யா மில்ைல 
 
    ஆண் ேதா ம் மகைள ம், ம மகைன ம் அைழத்  மைணேபாட்  வாிைச 
ெகா த்  தந்ைத ட் ல் உபசாரம் ெசய்வ  வழக்கம். தந்ைத இறந் விட்டார். 
அ த்த ஆண் ல் மாாியம்மன் தி விழா வ ம். ஆனால் அவைள அைழத்  அன்ேபா  
பாராட்ட யார் இ ப்பார்கள்? 
 
        வாரம் ஒ  நா  
        வள்ளியம்ைம தி நா  
        வள்ளியம்ைம தி நாளில் 
        வாிைசயிட ஒ வாில்ைல 
        மாசம் ஒ  நா  
        மாாியம்மன் தி நா  
        மாாியம்மன் தி நாளில் 
        மாைலயிட யா மில்ைல 
        மைணப்ேபாட ஒ வாில்ைல 
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    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    எமகிாி ேசர்த் விட்ேடன் 
 
    தாய் இறந் விட்டதாகச் சாேவாைல வந்த . அவள் யாைர ம் அைழத் ச் 
ெசல்லாமல் அவசரமாகச் ெசன்  எமகிாிக்கு அ ப்பி ைவத்  விட்டாள். தாய் 
இறந்தால் குளிப்பாட்  அ ப்ப ேவண் ய கடைம மக ைடய . 
 
        கல்ெலௗச்ச திண்ைணயிேல 
        ெபான்ெனௗச்ச பாய் ேபாட் -நான் 
        சாஞ்சு ப க்கும் ேபா  எங்க ட்  
        சாேவாைல வந்த ங்ேகா 
        யா ட்  ஓைலயிண் ம் 
        அசந்தன் ெவகுேநரம் 
        வாச ேல இ ந்த வங்க 
        வாசித் ச் ெசான்னாங்க. 
 
        அ த பிள்ைள எ க்காம 
        அ ந்த மயிர் க்காம 
        ஏறிேனன் ெபாட்  வண்  
        இறங்கிேனன் திண் வனம் 
        என்ைனப்ெபத்த ஆயாைள 
        எ த் க் குளிப்பாட்  
        எமகிாி ேசர்த்  விட்ேடன். 
 
    வட்டார வழக்கு : கல்ெலௗச்ச-கல் ைழத்த ; ெபான்ெனௗச்ச-ெபான்னிைழத்த ; 
எங்க ட் -எங்கப்பன் ட்  ; யா ட் -யார் ட்  (ேபச்சு) ; அசந்தன்-அயர்ந்ேதன். 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    கக் ேகா  
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    கணவன் இறந்த பின் மைனவிக்கு, அவ ைடய சேகாதரர் ேகா ப் டைவ எ த்  
கத்தில் ேபா வார்கள். இப் டைவைய கக்ேகா  என்  அைழப்பர். இச்சடங்கு 

ைவணவப் பிாிவினாில் பத்தாம் நா ம், ேவ  பிாிவினாில் பதினாறாம் நா ம் 
நைடெப ம். சில சாதியினாில், பிணத்ைத அடக்கம் ெசய்  விட்   
தி ம்பிய டேன நிக ம். நல்ல காாியங்க க்கு பட்  எ த் த் தங்ைகக்கு அளிக்கும் 
அண்ணன் ைகயாேல கக் ேகா  வாங்கும் நிைல ஏற்பட்ட  குறித்  தங்ைக 
வ ந் கிறாள். நல்ல காாியங்க க்கு கைட ேத  நல்ல பட்  எ த்த அண்ணன், 
இக்காாியத் க்கும் ஊர் ஊராக அைலந்  நல்லப் பட்  எ த்தாேரா என்  ெசால்  
அ கிறாள். தங்ைகயின் ெசால் ேகட்  அண்ணன் அ கிறான். 
 
        சாமி பட்  எ த்தாேல 
        சாயம் குைற மிண் ம் 
        அாி ரான் பட்ெட த்தால் 
        அழகு குைற  மிண் ம் 
        ேசலத்தான் பட்ெட த்தால் 
        சீ க் குைற  மிண் ம் 
        ெமாரப் ரான் பட்ெட த்தால் 
        ேமாப் க் குைற மிண் ம் 
        அல்  தறி ட்  
        ெசல் க்குப் பட் த்தி-நான் 
        ேமாவாத ெபாண்ணா-அண்ணன் 
        கத் ேமேல ேபாட்ட தான் 
 
    வட்டார வழக்கு : ேமாப் - ; அல் -ெபண் ; தறி ட் -தறியில் ெநய் . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    பரமனார் பக்கமில்ைல 
 
    பல ேகாயில்க க்கு ேநர்த்திக் கடன் கழித் ப் ெபற்ற மகன் தவறிவிட்டான். அவன் 
பிறக்கும்ேபா  தன் மீ  க ைண காட் ய சிவன், சிறி  நாளில் ெகா த்த 
ெசல்வத்ைதப் பறித் க் ெகாண்டார். அவன் இல்லாமேலேய இ ந் விட்டால் வ த்தம் 
அவ்வள  ேதான்றா . கிைடத் , சிற  காலம் அ பவித்த பிறகு இழப்பெதன்றால் 
தாய்க்குத் தாங்க யாத வ த்தம் ஏற்படத்தாேன ெசய் ம்? 
 
        ப  ஏறிப் ப்பறிச்சு 
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        பந்தறிய மாைல கட்  
        பரமனார் ேகாயி க்கு 
        பா  ப  ெகாண்  ேபாேனன் 
        பா  ப  தவறாச்சு-என் 
        பக்கம் ம மில்ைல 
        பரமனார் பக்கமில்ைல 
        ெச ேயறிப் ப்பறிச்சு 
        ெசண்டறிய மாைல கட்  
        சிவனார் ேகாவி க்கு 
        சிவப ம் ெகாண்  ேபாேனன் 
        சிவப ம் தவறாச்சு 
        ேசர்த்த ம மில்ைல 
        சிவனார் பக்கமில்ைல 
 
    ேசகாித்தவர் : S.S.ேபாத்ைதயர் 
    இடம்: விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ----- 
 
    ட் க் கிடக்கு ங்ேகா 
 
    தந்ைத இறந்த சில ஆண் களில் தா ம் இறந்  ேபானாள். தாயின் காலத்திற்குப் 
பிறகு அவ் ட் ல் வாழ ஆண் பிள்ைளகள் இல்ைல. வ ங்காலத்தில் இவ் ட்ைடத் 
ேத ப்ேபானால் அ  ட் க் கிடக்குேம என்ெறண்ணி வ த்தத்ேதா  ஒப்பாாி 
ெசால் கிறாள். 
 
        தங்கச் சரகு கட்  
        தங்கச் சம்பா ெநல்ெல த்  
        தாய்  ேபாலா மிண் ம் 
        தங்கமைல தாண்  
        தவணக் ெகா  ஆ  தாண்  
        தடம் ச்சி ேபாய் பார்த்ேதன் 
        சாத்தி ெக க்கு ங்ேகா 
        சஞ்சல மாகு ங்ேகா 
        சிந்திட்டன் கண்ணீைர 
        தி ம்பினன் ெதன் ம ைர 
        ெபான்  சரகு சட்  
         சம்பா ெநல்ெல த்  
        ெபாறந்த ஏ  ேபாலா மிண் ம் 
        ெபான்  மைல தாண்  
        ெபாற் ெகா  ஆ  தாண்  
        ேபாய்ப் பார்த்ேதன் தாய் ட்ைட 
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        ட் க் கிடக்கு ங்ேகா 
        ெபாங்கார மாகு ங்ேகா 
        வ ச்சிட்டன் கண்ணீைர 
        வந்திட்டன் ெதன் ம ைர 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், ேசலம். 
    ------------- 
 
    கூப்பி வார் யா மில்ைல 
 
    தா ம் தந்ைத ம் இறந்  விட்டனர். மக க்கு தி மணமாகவில்ைல. தன்ைனத் 
தகுந்த வரன் பார்த்  இனி யார் மணம் ெசய்  ைவப்பார்கள் எண்ெறண்ணி 
வ ந் கிறாள். 
 
        மாாியம்மன் ேகாயி ேல 
        மங்ைக குளி குளிச்ேசன் 
        மா ளங்கா பட் த்தி 
        மாாிைய வணங்கி வந்ேதன் 
        மைன ம் எ ராச்சி 
        மலங்க கு சயணமாச்சி-நான் 
        ெகாட் ம் தண்ணீராய் 
        ெகாளத்திேல த்தி ந்ததன் 
        குயிலா குணமறிஞ்சி 
        கூப்பி வார் யா மில்ைல 
        காளியம்மன் ேகாயி ேல 
        கன்னி குளி குளிச்சி 
        ைகலங்கிாி பட் த்தி 
        காளிைய வணங்கி வந்ததன் 
        கானா  எதிராச்சி 
        காக்கா சயண மாச்சி 
        தாமைர ம் தண்ணீரால் 
        தடாகத்தில் த்தி ந்ததன் 
        மயிலா குணமறிஞ்சி 
        வரவைழப்பார் யா மில்ைல. 
 
    வட்டார வழக்கு: சயணமாச்சி-சகுனமாச்சு ; த்தி ந்தன- த்தி ந்ேதன். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
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    அரண்மைனையப் பார்க்கைலேய 
 
    தந்ைத இறந்த ெசய்தி ேகட்  மகள் பிறந்த ட் ற்கு வந்தாள். அவைள அய ாில் 
மணம் ெசய்  ெகா த்த பிறகு பல ஆண் க க்குப் பிறகு தந்ைதயின் 
சாவிற்காகத்தான் தாய் ட் க்கு வந்தாள். அவ ைடய கல்யாணத்தின் ேபா  ேபசிய 
வரதட்சிைண ெகா க்க யாததால், அவைளப் பிறந்த ட் ற்குப் ேபாக கணவன் 
அ மதிக்கவில்ைல. அவ்வா  பணம் ெகா க்க யாதவர்கள் தன்ைன ஏன் மணம் 
ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம் என்  வ ந்தி அ கிறாள். 
 
        ஆத் க்கும் அந்தாண்ேட-நீ ெபத்த 
        அல் ைய ஏங் ெகா த்த? 
        ஆைனக்கு தினி கட்  
        அ  ெகாளம்  லாடம் கட்  
        ஆத்தங்கைர வந்  நிண்ணன் 
        ஆத்தங்கைர ெசம்படவன் 
        ஆ  லட்சம் ேகட்டாேனா 
        ஆ  லட்சம் இல்லாத-எங்கப்பன் ட்  
        அரண்மைனையப் பார்க்கைலேயா 
        ெகாளத் க்கும் அந்தாண்ட-நீ ெபத்த 
        குயிலாைள ஏங் ெகா த்ேத? 
        குதிைரக்கு தீனி கட்  
        ெகான ெகாளம்  லாடங்கட்  
        ெகாளத்தங்கைர வந்  நிண்ணா 
        ெகாளத்தங்கைர ெசம்படவன் 
        ேகா  பணம் ேகட்டாேன 
        ேகா  பணம் இல்லாத-எங்கப்பன் ட்  
        ேகாட்ைட ேபாய் பார்க்கைலேய 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    மாண்டெதன்ன திண்ைணயிேல 
 
    கணவன் திடீெரன்  மாரைடப்பால் இறந்  விட்டான். அவன் திடீர் மரணத்ைதக் 
குறித்  வ ந்தி  த்  மைனவி அ கிறாள். 
 
        ேசாப்  ப  கிண  
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        ேசாமம் ைவக்கும் கல்  
        ேசாப்  ெபட்  இங்கி க்க-நீங்க 
        ேசார்ந்தெதன்ன திண்ைணயிேல 
        மல்  ைவக்கும் கல்  
        மாசிப்ப  கிண  
        மல்  ெபட்  இங்கி க்க-நீங்க 
        மாண்ட ெதன்ன திண்ைணயிேல 
        க த்த ளியங் ெகாட்ைட 
        க த்தா ெபாைழக்கு ங்க-நான் 
        கஸ் ாி நல்ல மஞ்சா 
        கனங் ெகாறஞ்சி நிக்கறேன 
        ெசவந்த ளியங் ெகாட்ைட 
        சீரா ெபாைளக்கு ங்ேகா-நான் 
        ேசலத்  நல்ல மஞ்சா 
        சீரழிஞ்சு நிக்கரேன 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    --------- 
 
    பாரமைல சாய்ந்த  
 
    கணவ ம் மைனவி ம் குைறவற வாழ்ந்  வ ம் ெபா , மைனவி சில தீய 
நிமித்தங்கைளக் கண்டாள். மைல சாய்ந்  விட்ட  ; ேதாப்பி ந்த மணி உைடந்த  ; 
க குப் பயி ம், மிளகுப் பயி ம் பயன் தரவில்ைல ; இவற்ைறக் கண் , காலைனப் 
ேபால ெசால் தவறாத ேஜாசியர்களிடம் ெசன்  வ ங்காலத்ைதப் பற்றிக் ேகட்கச் 
ெசன்றார்கள். அவர்கள் 'எ த்திங்க', 'ெபா  இல்ைல' என்  ெசால்  விட்டார்கள். 
இதனால் காலம் ெகட்ட காலம் சீக்கிரம் மா ம் என்ேற எண்ணி வந்தார்கள். ஆனால் 
அவன் இறந்  வி வான் என்  மைனவி நிைனக்கேவயில்ைல. 
 
        கட் க்குக் கீேழ 
        காத்தி ந்ேதாம் சிலகாலம் 
        காத்தி ந்ேதாம் கண்ணப்ெபாத்தி 
        காலன் வந்த மாயெமன்ன? 
        ெமத்ைதக்குக் கீேழ 
        த்தி ந்ேதாம் சிலகாலம் 
        த்தி ந்ேதாம் கண்ணப்ெபாத்தி 
        மன் ேபான மாயெமன்ன? 
        பத் மைலக் கப்பாேல, 
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        பார மைலக்கிப்பாேல 
        பாரமைல சாஞ்ெசாடேன 
        பகவாைன ைகெதா ேதாம் 
        எட்  மைலக்கப்பாேல 
        இலங்ைக மணிேதாப்ேபாரம் 
        இலங்ைக மணி உடச்ெசாடேன 
        இந்திரைரக் ைகெய த்ேதாம் 
        க கு பயிர் ஆகுமிண்  
        காத்தி ந்ேதாம் சிலகாலம் 
        ளகு பயிர் ஆகுமின்  
        ழிச்சி ந்ேதாம் சிலகாலம் 
        ளகு பயிர் ஆகவில்ைல 
        ழிச்சி ந்ேதாம் ணால 
        க வைரச்சுக் ேகாலமிட்  
        காலனேவ வரவைழச்சி 
        காலன் ெப மா ம் 
        கட்ெட த்  ெசான்னாக 
        எள்ளைரச்சு ேகாலமிட்  
        எமைனேய வரவைழச்சி 
        எமன் ெப மா ம் 
        ஏெட த் ம் ெசான்னாக 
        ெபான் எ த்  ேகாலமிட்  
        ெபா  வரவைழச்சு 
        ெபா ம் ெப மா ம் 
        ேபாட்ெட த் ன்னா ெசான்னாக 
        தங்க மைலேயறி 
        சாதகங்கள் பார்க்ைகயிேல 
        தங்கமைல நாதாக்கள் 
        தகுந்ெத த் ன் ம் ெசான்னாக 
        ஆத் க்கும் அந்தப் றம் 
        அழகான கல்லைறேய 
        கல்லைற ேமைடயிேல 
        கண் றக்கம் வந்தெதன்ன? 
        காிஞ்ச நிழல் பாத்  
        தாவரம் பத்தியிேல-உனக்கு 
        கு ந்த நிழல் பாத்  
        கூட இ க்கத் ேத தேன 
        ஒத்த மரமாேனன் 
        ஒ  மரேம காலாற 
        பக்கமரம் இல்லாேம 
        பதவி குைலஞ்ேசேன 
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    ேசகாித்தவர் : எஸ்.எம். கார்க்கி 
    இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம். 
    ------- 
 
    தங்க ைலட் மில்ைல 
 
    மின் விளக்குப் ேபால ஒளிமிகுந்த அவ ைடய வாழ்க்ைகயில் இன்  இ ள் 
கப்பிவிட்ட . காரணம் கணவன் மைறந் விட்டான் 
 
        தங்க வள வைளச்சு 
        தாவரம் ெதாட்  பண்ணி 
        தாவர ெதாட் யிேல-நான் 
        தங்கா ம் ப த்தி ந்தால்-எனக்குத் 
        தங்கைலட் ெடாி ம் 
        தனிக் காந்தம் நிண்ெணாி ம்-இப்ேபா 
        தங்க ைலட் மில்ைல-எனக்கு 
        தனிக்காந்தம் பக்கமில்ைல 
        ெபான்  வளவளச்சி 
        வாரந் ெதாட்  பண்ணி 
        வாரத் ெதாட் யிேல 
        ெபாண்ணா ப த்தி ந்தா-எனக்குப் 
        ெபான்  ைலட்ெடாி ம் 
        க்காந்தம் நிண்ெணாி ம்-இப்ப 
        ெபான்  ைலட்  மில்ேல 
        காந்திம் பக்கமில்ைல. 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    குழந்ைதயில்லாப் பாவி 
 
    அவ க்குக் ேகா  ேபாடக் குழந்ைதேயா, அண்ணேனா இல்ைல. அனாைத ேபாலப் 
பாிதவிக்கிறாள். 
 
        குச்ச  ேமல் பலைக 
        குதிைர வால் ந்தாணி 
        ெகாண்  வந்  ேகா  ேபாட-நான் 
        குழந்ைத யில்லாப் பாவியாேனன் 
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        அச்ச  ேமல் பலைக 
        ஆைனவாய் ந்தாணி 
        அழச்சி வந்  ேகா  ேபாட-நான் 
        அண்ணனில்லாப் பாவியாேனன் 
 
    ேசகாித்தவர் : 
    கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    அழாேத தங்ைகயேர 
 
    இதற்கு ந்ைதய ஒப்பாாிகள் தாய் தந்ைதயைர இழந்த ஒ  ெபண் தன் தாய்  
ெசன்றால், அங்கு அண்ணன் மைனவி ப த் ம் பா கைள விளக்கி ள்ளன. 
அத்தைகய வைகையச் ேசர்ந்த  இவ்ெவாப்பாாி ம். தங்ைக அண்ணனிடம் 

ைறயி வைத ம் அண்ணன் தங்ைகையத் ேதற் வைத ம் உைரயாடலாக இப் 
பாடல் கூ கிற  : 
 
        ஆத் த் தி காணி 
        அைலச் ெச க்கும் பட்டாணி 
        அன்பிலா அண்ணியிடம் 
        அஞ்சாத தண்ணி ேகட்ேடன் 
        அண்டா இரவல் இண்ணா 
        ஆத் த் தண்ணி ரமின்னா 
        அைத ம் மனதில் வச்சு 
        அண்ணேனா  ெசால் ய ேதன் 
        அழாேத தங்ைகயேர 
        ஆைன சிலம்  தரன் 
        ஆ  லட்சம் ெபான்  தரன் 
        அழாேத தங்காயிண்ணான்-எனக்கு 
        ஆைன சிலம்  ேவணா 
        ஆ  லட்சம் ெபான் ம் ேவணா-உன் 
        அன்பான வாய் திறந்  
        அ ப்பி வச்சால் ேபா  மிண்ணன் 
 
    வட்டார வழக்கு: அஞ்சாத-அஞ்சா  ; இண்ணா-என்றான் ; ரமின்னா- ரம் 
என்றாள் ; தரன்-த கிேறன் ; ேபா  மிண்ணன்-ேபா ெமன்ேறன். 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
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    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------------- 
 
    ெபா த்தமில்லாத இடத்தில் ெபண் ெகா த்தல் 
 
    ஒ  ெபண்ணின் தாய் தந்ைதயர் ெபா த்தமில்லாத இடத்தில் அவைள மணம் 
ெசய்  ெகா த் ள்ளதால், அவள் ஷன் ட் ல் பல அபவாதங்கைள ஏற் க் 
ெகாள்ள ேநாி கிற . அவைள தகுந்த இடத்தில் மணம் ெசய்  ெகா த்தால் இந்த 
ேபச்சுக் ேகட்காமல் இ க்கலாமல்லவா? தந்ைதயின் மரணத்தின் ேபா  அவள் இைத 
ஒப்பாாியில் ெவளிப்ப த் கிறாள். 
 
        சீனா மாிக் ெகா ந்  
        சீட்ெட ம் பின்னாங்கு 
        சீரா ெகா த்தி ந்தால் 
        சீன்னச் ெசால்  ஏன் வ  
        பீனா மாிக் ெகா ந்  
        ேபெர ம் பின்னாங்கு 
        ேபரா ெகா த்தி ந்தால் 
        ெபாிய ெசால்  ஏன் வ  
        குளத்தங்கைர ேயாரம் 
        குதிைர வந்  மண் யி ம் 
        குதிைரக்கும் சங்கி க்கும் 
        குலம் பார்த் க் ேகாத்தி ந்தால்-எனக்கு 
        குைற  வந்  ேநரா  
        ஆத்தங்கைர ேயாரம் 
        ஆைன வந்  மண் யி ம் 
        ஆைனக்கும் சங்கி க்கும் 
        அள  பார்த் ப் ட் ந்தால்-எனக்கு 
        அலப்  வந்  ேநரா  
        கல் ெபா க்கும் சீைமயிேல-என்ைன 
        கட் க் ெகா த்தாங்க 
        கல்ைலப் ெபா க்கு ேவேனா எங்கப்பன் ட்  
        காதவழி ேச ேவேனா 
        ள்ெள க்கும் சீைமயிேல-என்ைன 
        ஞ்சி ெகா த்தாங்க 
        ள்ைளப் ெப க்குேவேனா 
        எங்கப்பன் ட்  
        ல்ைல வனம் ேச  ேவனா. 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
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    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    மல  இண் ம் ெசான்னாங்க 
 
    ர ேதசத்தில் ெபண்ைணத் தி மணம் ெசய்  ெகா த் விட்டனர் அவள  
ெபற்ேறார். அதனால் அவள் தாய் ட் ற்கு அ க்க  வர யவில்ைல. தந்ைத இறந்த 
ெசய்தி ேகட் , வ கிறாள். குழந்ைதப் ேப  ெபறாத அவள் தான் 'மல ' என் ம் 
பட்டம் ெபற் , தாய் தந்ைதயைர ம் அ க்க  பார்க்க யாத ர ெதாைலவில் 
இ ந்  வா வதாகக் கூ கிறாள். தந்ைதயின் சடலத் க்க கில் அ  ஒப்பாாி 
பா ம்ெபா  “என்ைன உள் ாிேலேய மணம் த் க் ெகா த்தால் நான் அாிசி, 
ப ப்  த யைவ கடன் ேகட் த் ெதால்ைல ெகா ப்ேபன் என்றா ெவகு ரத்தில் 
மணம் ெசய்  ெகா த்தீர்கள்?” என்  ேகட்  அ கிறாள். 
 
        ஆத் க்கு அந்தாண்ட 
        அன்னக்கா பின்னமரம் 
        அஞ்சியா  தாண் -நீ ெபத்த 
        அல் ைய ஏன் ெவைல மதிச்ச 
        அண்ைடயிேல ெகா த்தாேல 
        அாிசி கடன் ேகட்பனிண் ம் 
        பக்கத்திேல ெகா த்தாேல 
        ப ப்  கடன் ேகட்பனிண் ம் 
        பத்தா  தாண் -நீ ெபத்த 
        பாங்கில ெவைல மதிச்ச 
        ஆத் க்கு அந்தாண்ட 
        எங்கப்பன் ட்  
        ஆைன வண்  சத்தம் ேகட்  
        ெகாளத் க்கு அந்தாண்ட 
        எங்கப்பன் ட்  
        குதிைர வண்  சத்தம் ேகட்கும் 
        ேகாைவக்காய் நா ாிப்ேபன் 
        கூட்டைரச்சி ெபாாி ெபாாிப்ேபன் 
        தங்கச் சம்பா ெநல் குத்தி 
        தயிர் சாதம் நான் சைமப்ேபன் 
        மத்தங்கா ல்ல த்  
        மைலேயாரம் சாத் னா 
        மைலேயாரம் ேபாறவங்க 
        மல  இண் ம் ெசான்னாங்க 
        ெகா ய கன் ல்ல த்  
        ெகாளத்ேதாரம் சாத் ணா 
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        ெகாளத் ேதாரம் ேபாறவங்க 
        ெகாட்  இண் ம் ெசான்னாங்க 
 
    வட்டார வழக்கு: அந்தாண்ட-அந்தப் பக்கம் ; ெகாளம்-குளம் ; 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    அப்ப ம் கிைடக்கவில்ைல 
 
    தன் குந்த ட் ல் ஒ  ெபண் பா க் ெகாண்ேட ேமார் கைடந்  
ெகாண் க்கிறாள். அவள் தந்ைத இறந்  ேபானதாகத் தந்தி வந்த . தான் தந்தியில் 
ெசய்திையக் ேகட்ட ேம தந்ைதயின் சா க்கு அ க்கும் பறேமளம் தனக்கு 
ேகட்டதாக ம், ஓ  வந் ம் தந்ைதைய உயிேரா  பார்க்கக் 
கிைடக்கவில்ைலெயன் ம் கூறி அ கிறாள். 
 
        பாைனயிேல தயி ெர த்  
        பாங்கான மத் ெத த்  
        பா  கைட ம் ேபா  
        பறேமாளம் ேகட்ட ெதன்ன? 
        யார் ட்  ேமாள மின் ம் 
        ஆராஞ்சி நான் பார்த்தன் 
        தாய் ட்  ேமாள மிண் ம் 
        தந்தியிேல வந்த ெதண்ணா 
        ந்தாணி தாைர விட்  
        தல் மயிைரச் சிக்ெகாைடச்சி 
        அப்ப ேய ஓ ட்ேடன் 
        அப்ப ம் கிைடக்கவில்ைல 
        அண்ட கதியத்தன் 
        அல ெகாலஞ்சி நிக்கரேன 
 
    வட்டார வழக்கு: பறேமாளம்-சா  ட் ல் அ க்கும் ேமளம் ; அலெகாலஞ்சி-
நிைலகுைலந் . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
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    காதம் ேபாய் நில்லச் ெசான்னாள் 
 
    அவள் தாய் தந்ைதயைர இழந்  விட்டாள். அவள  தாய் தந்ைதயர் அவைளச் 
ெசல்லாக வளர்த்த , இப்ெபா  அவள  அண்ணன், அண்ணி இ க்கும் ெபாிய 
ெமத்ைத ட் ல்தான். ஆனால் அவர்கள  மரணத்திற்குத் தான் தன் க்கம் தீர 
அழேவண் ெமன்றால் கூட அண்ணி “இந்த ட் ல் அழக்கூடா  ; ேவ  எங்காவ  
ேபாய் அ ,” என்  கூறிய ம், தனக்கு ன்னம் ெசாந்தமாக இ ந்த நிைலைய ம் 
தற்ேபா  இ க்கும் நிைலைய ம் எண்ணி அ கிறாள். 
 
        காஞ்சியிேல எங்கப்பன்  
        கடைலக்காய் ெமத்ைத  
        காசி ராஜன் ெபத்த ெபாண்  
        கைடேயாரம் நிண்ண தால் 
        கைடக்குச் ெசாந்தக்காாி-என்ைன 
        காதம் ேபாய் நில்லச் ெசான்னாள் 
        ரத்திேல எங்கப்பன்  
        வைரக்காய் ெமத்ைத  
        ளசி ராஜன் ெபத்த ெபாண்  
        ேணாரம் நிண்ண தால் 
        க்குச் ெசாந்தக்காாி-என்ைன 
        ரம் ேபாய் நில்லச் ெசான்னாள் 
 
    வட்டார வழக்கு: நில்ல-நிற்க. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ம  ஏந்தி ெபாய்யாேனன் 
 
    கல்யாண ேமைடயிேல கணவாின் ைகையப் பி த்த ம், அப்ெபா  நைடெபற்ற 
விேசஷ சம்பவங்க ம் இப்ெபா  நைடெபற்ற  ேபால் ேதான் கிற . ஆனால் 
கு கிய காலத்தில் அவள் கணவன் அற்பா ளில் இறந்  ேபானான். தன் ைடய 
கல்யாணத்ைதேய கன  என்  எண் ம்ப  இறந்  ேபான தன் கணவ டன் தான் 
மகிழ்ச்சி டன் ெந ங்காலம் வாழாமல் தன் கன கைளப் ெபாய்யாக்கி விட்  மைறந்த 
தன் கணவைன எண்ணிக் கத கிறாள். 
 
        மண்ைணத் திாி திாிச்சி 
        ம  மண்ைண வில் வளச்சி 
        மாளிைக ேமைடயிேல-நான் 
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        ம  ஏந்தி ெபாய்யாேனன் 
        கல்ைலத் திாி திாிச்சி 
        க மணைல வில் வளச்சி 
        கல்யாண ேமைடயிேல-நான் 
        ைக ஏந்தி ெபாய்யாேனன் 
        கத்தாிக்காய்  க்கும் 
        கடேலாரம் பிஞ்ெசறங்கும் 
        கணக்கு பிள்ைள தங்கச்சி-நான் 
        ைக ஏந்தி ெபாய்யாேனன் 
        மல்லாக் காய்  க்கும் 
        மைலேயாரம் பிஞ் ெசறங்கும் 
        மணியக்காரன் தங்கச்சி-நான் 
        ம  ஏந்திப் ெபாய்யாேனன் 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    அழகு கம் ெதன்படைல 
 
    மகள் வ வதற்கு ன் தகப்பனின் சடலத்ைதச் சுற்றத்தார் சுட்ெடாித்  விட்டார்கள். 
இறந் ேபான தந்ைதயின் சடலத்ைதயாவ  காணலாம் என்  ஓ வந்த மகள் 
வ ன்பாகேவ தந்ைதயின் சடலத்ைதச் சுட்ெடாித்த ெசய்தி ேகட்  “நான் எங்கு 
ேத ம் உங்கள் கம் ெதன்படவில்ைல, இனி எப்ப  உங்கைளக் காண்ேபன்?” 
என்  அரற்றி அ கிறாள். 
 
        சுடைல ரெமல்லாம் 
        ேசாதிச்சு நாங்க வந்ேதாம் 
        சுடைல ெதன்ப -உங்க 
        ேசார்ந்த கம் ெதன்படைல 
        ஆ  ர ெமல்லாம் 
        ஆராஞ்சு நாங்க வந்ேதாம் 
        ஆ  ெதன்ப -உங்க 
        அழகு கம் ெதன் படல 
 
    வட்டார வழக்கு: சுடைல-சு கா  ; ஆராஞ்சி-ஆராய்ந் . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: சக்கி ப்பட் , த ம ாி மாவட்டம். 
    -------- 
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    க மம் ெசய்ய பிள்ைள இல்ைல 
 
    குழந்ைதப் ேபற்ைற வி ம்பிய ஒ  ெபண் ைஜ பல ெசய்கிறாள். குழந்ைத 
பிறக்கவில்ைல. அவள் ைஜ ெசய் ம் கு ந்ைத பிறக்காமல் இ ந்தைத நிைனத்  
ேவதைனப்பட் க் ெகாண் க்கும் நிைலயில் அவள் கணவ ம் இறந்  ேபாகிறான். 
என்னதான் மற்றப் பிள்ைளகைளச் சீராட் னா ம் தாய் தந்ைதயர் இறந்த பின்  
த மஞ் ெசய்ய ம், ெகாள்ளி ைவக்க ம் வயிற்றில் பிறந்த மகன் தாேன 
உாிைம ள்ளவனாக ம், அப்ப ப் ெபற்ற பிள்ைள க மம் ெசய்வதற்குக் ெகா த்  
ைவக்கும் ெபற்ேறார்கள், ஒ  குைற ம் இல்லாதவர்கள் என்  நம் ச கம் ெசால்கிற . 
க மஞ் ெசய்யப் பிள்ைளயில்லாதப  ெகா த்  ைவக்காதவராக ஆகி விட்டீர்கேள, 
ஆகி விட்ேடாேம என்பைத எண்ணி ஏங்குகிறாள் ஷைன இழந்த ஒ  ெபண். 
 
        ஆத் க் கந்தாண்ட 
        அன்னலறி பின்னமரம் 
        அ ம் ெப த் ப் ைச ெசய் ம் 
        அ ங் ெகாளந்ைதப் பஞ்சமாச்சி. 
        ெகாளத் க்கு அந்தாண்ட 
        ெகா ந்  வாி பின்னமரம் 
        ெகா ந் ெத த் ப் ைச ெசய் ம் 
        ெகாளந்ைதப் ள்ைள பஞ்சமாச்சி 
        க ங்கா  தண்ணியிேல 
        காசு நிைறஞ்சி க்கும் 
        காெச க்கப் பிள்ைள ண் -எனக்கு 
        க மஞ் ெசய்ய பிள்ைளயில்ைல 
        ழங் கால் தண்ணியிேல 
        த்  நிைறஞ்சி க்கும் 
        த்ெத க்கப் பிள்ைள ண் -எனக்கு 
        ன்ேன ெசல்லப் பிள்ைளயில்ேல 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    ெபண்ணாய்ப் பிறந்த குைற 
 
    அவள் தன் கணவைன இழந்  விட்டாள். குந்த ட் ேலா ஷன் ேபான பின்  
மதிப்பில்ைல. விதைவக் ேகாலத்ேதா  பிறந்த  ெசன்  என்ன பயன்? தான் 
கணவ டன் வா ம் காலத்தில் தனக்கு இ ந்த மதிப்  எந்த இடத்தி ம் இப்ெபா  
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இ க்கா . நைடப்பிணமாக வாழ ேவண் ய தான் என்பைத அவள் உணர்ந்தாள். 
தான் ெபண்ணாய்ப் பிறக்காமல் ஆணாய்ப் பிறந்தி ந்தால், தந்ைதக்குப் பின் தான் 

ட் ற்கு உாிைம உள்ளவளாக இ க்கலாம். எந்தவித சுதந்திர ம் உண் , அல்ல  
ேகாயில் சிைலயாகப் பிறந்தி ந்தாலாவ  மாதம் ஒ  ைறயாவ  ைசகள் நடக்கும். 
ஆனால் ெபண்ணாய்ப் பிறந்த குைற ஒன்றினாேலேய தான் இவ்விதம் லம்பி அ ம் 
நிைலைம ஏற்பட்டைத எண்ணி ேம ம் அ கிறாள். 
 
        ஆதண்டங்காய் காய்க்கும் 
        அலாி  பிஞ்சிறங்கும் 
        ஆணாய் பிறந்தி ந்தால் 
        அப்பன் ட்  அரண்மைனயில் 
        அம்ெப ப்ேபன் வில்ெல ப்ேபன் 
        மாாியம்மன் ேகாயிலண்ைட 
        மண்ணாய்ப் பிறந்தி ந்தால்-எனக்கு 
        மாசம் ஒ  ைச வ ம் 
        ெபண்ணாய்ப் பிறந்த குைற 
        லம்பிக் கிடக்கலாச்சு 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    -------------- 
 
    ெபாறந்த இடம் சீரழிஞ்ேசன் 
 
    இ ம் பிறந்த ட் ல் தந்ைதயின் ெப ைமைய நிைனத்  அ ம் மகளின் 
ஒப்பாாிப் பாடலாகும். 
 
        ள்ளித் தைலயாணி 
        ெபாறந்த இடம் கச்ேசாி 
        ள்ளி நிறங் ெகாலஞ்சன் 
        ெபாறந்த இடம் சீரழிஞ்ேசன் 
        பட்  தைலயாைண 
        பாட்டன்  கச்ேசாி 
        பட்  நிறங் ெகாலஞ்சன் 
        பாட்டன்  சீரழிஞ்ேசன் 
 
    வட்டார வழக்கு : தைலயாைண-தைலயைண ; ெகாலஞ்சன்-குைலந்ேதன். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
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    ------------ 
 
    பாம்  ெரண்  சீ  
 
    அண்ணன்மார்கள் ட் க்குப் ேபாகிறாள் தங்ைக. ஆனால் அவ ைடய அம்மா ம் 
அப்பா ம் உயிேரா  இல்ைல. அண்ணிமார்கள்தான் இ க்கிறார்கள். அவர்கள் 
நாத்திைய அண்ட விடவில்ைல. எங்ேக தங்களின் உாிைமக க்கு இைடஞ்சலாக 
இ ப்பாேளா என்  அவைளக் ெகா ைமப் ப த் கிறார்கள். தன் பிறந்த ட்ைட ம், 
தாய் தந்ைதயைர ம், தாகத்திற்கு உத ம் நல்ல தண்ணீராக ம், அத்தைகய 
நல்லவர்கள் இ ந்த இடத்தில் இப்ெபா  இ க்கும் அண்ணன்மார்களின் 
மைனவியர் அட்ைட, பாசி த யனவாக ம், அவர்கள  குணங்கள் ஆைம, 
பாம்ைபப்ேபால் சீ ம் தன்ைம ைடயனவாக ம் இ ப்பைத ஜாைடயாக வ ணித்  
அ  லம் கிறாள். 
 
        அஞ்சி கிணற்  தண்ணி 
        அ ங்குளத்  நல்ல தண்ணீ 
        அள்ளிக் கு க்க ேபானா 
        அட்ைட மிதக்கு  
        ஆைம ெரண்  சீ  
        பத்  கிணற்  தண்ணீ 
        பாங்கிணற்  நல்ல தண்ணீ 
        பார்த் க் கு க்கப் ேபானா 
        பாைச மிதக்கு  பாம்  ெரண்  சீ  
 
    வட்டார வழக்கு: அஞ்சி-ஐந்  ; பாைச-பாசி. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்:அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ந வில் வர அஞ்சரேன 
 
    அவள் கணவ டன் சந்ேதாஷமாக வாழ்ந்  வந்தாள். கணவன் திடீெரன்  இறந்  
ேபானான். அவ டன் ேசர்ந்த மற்ைறய ெபண்கள் தங்கள் கணவ டன் 
சந்ேதாஷமாக வாழ்வைதக் காண்கிறாள். அவரவர்கள் ெசாந்த ட் ல் சுப 
காாியங்கைள அவர்கள் ன்னின்  நடத் கின்றன. அேத ேபால் அவ ம் நா  ேபர் 

ன்னிைலயில் வர மா? நல்ல காாியங்களில் பங்ெக த் க் ெகாள்ள மா? 
விதைவ இவற்றிற்ெகல்லாம் விலக்கப்பட்டவள் தாேன ! தன்ைன மல் ைகப் 
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வாக ம், ஆனால் தான் உபேயாகமில்லாமல் வா ம் நிைல ஏற்பட் ள்ளதாக ம் 
கூறிக் குைறப்பட்  அ ம் மைனவியின் ஒப்பாாி. 
 
        ஊமத்தம்  ெவல்லாம் 
        உள்ளி ந்  ேபசு  
        ஒ  ேசர் மல் யப் -நான் 
        உள்ள வர அஞ்சரேன 
        நார்த்தம்  ெவல்லாம் 
        ந வி ந்  ேபசு -நான் 
        நா  ேசர் மல் யப்  
        ந வில் வர அஞ்சரேன 
 
    வட்டார வழக்கு: அஞ்சரேன-அஞ்சுகிேறேன. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    நியாயம் கிைடக்கவில்ைல 
 
    குழந்ைதயி ந்  விதைவயானால் அவ க்குப் குந்த ட் ல் ஓரள  அதிகார ம், 
சுதந்திர ம் உண் . ெசாத் ாிைம ம் கிைடக்கும். குழந்ைதயில்லாத 'மல ' என் ம் 
பட்டம் ெபற்றவள் அவள். அத் டன் கணவ ம் இறந்  ேபானான். பிறந்த ட் க்குச் 
ெசல்லலாெமன்றால் அங்கும் இ க்க வழியில்ைல. குந்த ட் ச் ெசாத்தில் தன் 
கணவ க்கு உாிய பாகத்ைதச் சாதாரணமாக வாயாேல ேகட்கிறாள் 
கிைடக்கவில்ைல.ஊர்ப் ெபா வில் நாட்டாண்ைமக்காரர்கள் ன்னிைலயில் தான் 
நியாயம் ேகட்டா ம் தனக்கு நியாயம் கிைடப்பதாகத் ெதாியவில்ைலெயன ம், காலம் 

ணாகக் கழிகிறேத என ம் கூறி ேவதைனப்பட்  அ கிறாள். 
 
        ளியாம் மரத்தின் கீேழ 
        ெபான் குறிஞ்சி ேபாட் க்கும் 
        ெபான் குறிஞ்சி ேம ந்  
        ெபாண்  நியாயம் ேபசினாேல 
        ெபா  ெவளியாச்சு 
        ெபாண்  நியாயம் தீரவில்ைல 
        மாமரத்தின் கீேழ 
        மண் குறிஞ்சி ேபாட் க்கும் 
        மண் குறிஞ்சி ேம ந்  
        மங்ைக நியாயம் ேபசினாங்க 
        மாைல ெபா தாச்சி 
        மங்ைக நியாயம் தீரவில்ைல 
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    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: சக்கி ப்பட் , த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ெநாந்தவள் 
 
    சில மி கங்கள் மனிதர்களின் ன்பத்தில் பங்கு ெகாள் ம். தன் டன் மிக ம் 
அன் டன் பழகும் மனிதர்கள் இல்ைலெயன்றால் சில மி கங்கள் உண கூட 
உண்ணா . ஒ  ெபண் விதைவயாகிவிட்டாள். கணவன் பிாிவினால் அவள் மிக ம் 
மனம் ெநாந் ேபாய் இ க்கிறாள். ஆனால் அவ க்கு ஆ தல் ெசால்வார் இல்ைல. 
தான் வளர்க்கும் காராம் பசு, அதன் கன் , எ ைம த யன கூட தன்ைனக் கண்  
இரங்கும். தன் நிைலைம கண்  ேவதைனபட் த் தாங்கள் உண  ெகாள்ள மனமின்றி 
இ க்கும். ஆனால் தன்ேனா  பழகிய மனிதர்களில் ஆ தல் ெசால் த் ேதற் வார் 
யா மில்ைலேய ! இ  என்ன ெகா ைம என்  கண்ணீர் விட்ட கிறாள். 
 
        காராம் பசு  கிட்ட 
        கன்னி குைற ெசால் ய தால் 
        காராம் பசு கூட 
        க ச்ச ல்ைலக் கீேழ ேபா ம். 
        ஈணாத எ ைமக் கிட்ட 
        எங்குைறைய ெசால் ய தா 
        ஈணாத எ ைம கூட 
        எ த்த ல்ைலக் கீேழ ேபா ம். 
        பால் கு க்கும் கண்  கிட்ட 
        பாவி குைற ெசால் ய தா 
        பால் கு க்கும் கண்  கூட 
        பாவி குைற ேகட்ட கும், 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----- 
 
    ெநஞ்சுக்குள்ள ஆத்தரேன 
 
    தன் ன்பத்ைதத் தான்தான் அ பவிக்க ேவண் ம் என்  அவள் எண்ணி தன் 
மனத்திற்குள்ேளேய அ  ெகாள் கிறாள். அவள் ன்பத்ைத அவள் அ பவித்  
வழக்கமாவிட்ட . மற்றவர் ேகட்  அவர்க ம் மனதிற்கு வ த்தப்பட ேவண்டாம். 
அவள் வ த்தம் தான் என்ன? குழந்ைதச் ெசல்வத்ைத அைடயாதவள் என்ற ஓர் 
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எண்ணேம ேபா ேம ! அத்ேதா  இனி குழந்ைதப் ேப  அைடயாளம் என்ற 
நம்பிக்ைகக்கு இடமில்லாமல் கணவைன ம் இழந்தவளாக ம் ஆகி வி கிறாள். 

க்கத்திற்குக் ேகட்க ேவண் மா? 
 
        ெந ஞ்சிப்  க்கும் 
        ெநஞ்சுக்குள்ேள காய் காய்க்கும்-என் 
        ெநஞ்ைச விட்  ெசான்னாேல-உங்க 
        ெநறங்ெகாைலஞ்சி ேபாகு மின் -என் 
        ெநஞ்சுக்குள்ேள ஆத்தரேன 
        மாதளங்கா  க்கும் 
        மனசுக்குள்ேள காய் காய்க்கும்-என் 
        மனைச விட்  ெசான்னாேல-உங்க 
        மனங்கைலஞ்சி ேபாகு மின் -என் 
        மனசிக்குள்ேள ஆத்தரேன 
 
    வட்டார வழக்கு: ஆத்தரேன-ஆற் கிேறேன. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: சக்கி ப்பட் , த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    இ ம் லக்ைக க்கலாச்ேச 
 
    கணவன் உயிேரா ந்தான். அவ க்குப் ெபாங்கிப் ேபாட்  நிம்மதியாக ட் ல் 
நிழ ல் சுகமாக இ ந்தாள். என்னா ேம காலம் ஒன் ேபால் ெசல்லதல்லவா? 
அவ ைடய அந்த நிம்மதியான வாழ்க்ைககும் தடங்கல் ஏற்பட்ட . உைழத்  
சம்பாதித் ப் ேபாட்ட கணவன் இறந்தான். குழந்ைத குட் மில்ைல. பிறந்த ட்  
மனிதர்கள் என்  ெசால் க் ெகாண்  அங்ேக ெசன்  இ க்க ம் வழியில்ைல. 
வயிற் ப் பாட் க்கு என்ன ெசய்வ ? அவள் கூ  ேவைல ெசய்யக்கிளம்பினாள். 
கூ யின் விஷயம் நமக்கு ெதாியாதா? ஈ வி ந்த கூ க்காக இ ம் லக்ைக க்கி 
எள் க் குத் கிறாள். சத்தில்லாத உ த்தங் கூ க்காக பாரமான உலக்ைக க்கி 
ப ப்  இ க்க ேவண்  இ க்கிற . இப்ப ம் தான் உயிர் வாழ ேவண் ய நிைலைம 
ஏற்பட்டேத என்  நிைனத் ப் லன் கிறாள். 
 
        எட்  மைலக்கந்தாண்ட 
        ஈஸ்வரன் ேகாயிலாண்ட 
        எள்  ஒணத்தி க்கும் 
        இ ம் லக்ைக சாத்தி க்கும் 
        ஈ வி ந்த கூ க்காக-நான் 
        இ ம் லக்ைக க்கலாச்சு 
        பத்  மைலக்கந்தாண்ட 
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        பரமசிவன் ேகாயிலாண்ட 
        ப ப்  ஒணத்தி க்கும் 
        பார உலக்ைக சாத்தி க்கும் 
        பாைச வி ந்த கூ க்காக-நான் 
        பார உலக்ைக க்கலாச்ேச 
 
    வட்டார வழக்கு: பாைச-பாசி. 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    குயி  ேபாயி எங்கைட ம் 
 
    அவ க்கு அவள் கணவன் நந்தவனம். அந்த நந்தவனத்தில் கு யி க்கும் குயி ம், 
மயி ம் ேபான்றவள் அவள். நந்தவனத்திற்கு ேசதம் வந்  விட்ட  ; நந்தவனம் பட் ப் 
ேபாய் விட்ட . அவள் நந்தவனம் ேபான்ற கணவைன இழந்தபின்  எங்ேக ேபாவாள்? 
அவள் கதி என்ன? என்  எண்ணி ேவதைன யைடகிறாள். 
 
        குட்ட ளிய மரம் 
        குயிலைட ம் நந்தவனம் 
        குட்ைட மரம் பட் ப் ேபாச்சு 
        குயி  ேபாய் எங்கைட ம் 
        மட்ட ளிய மரம் 
        மயிலைட ம் நந்தவனம் 
        மட்ட மரம் பட் ப் ேபாச்சு 
        மயி  ேபாயி எங்கைட ம் 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ெகாங்கேவம் , த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    தாங்க ய ேய 
 
    குந்த ட் ன் ெகா ைமக க்கு ஆளாகிறாள் அவள். மற்றவர்களின் 
ெகா ைமக க்கு மத்தியில் அவள் இ ப்ப  ஈச்ச ள் ம் தாைழ ள் ம் குத் வ  
ேபான்ற ஓயாத ெதால்ைலையத் த கிற . 
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        ஈச்ச ள்  பள்ளத்திேல 
        இ ந்ேத சில காலம் 
        ஈச்ச ள்  குத்தர  
        இ க்க யைலேய 
        தாள ள்  பள்ளத்திேல 
        தங்கியி ந்ேதன் சில காலம் 
        தாள ள்  குத் , 
        தாங்க ய ேய 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
     பனி ஆத் ேவேனா 
 
    அவள் கணவன் இறந்  ேபானான். அவன் இ ந்த வைர அவள் சந்ேதாஷமாக 
அவேனா  வாழ்க்ைக நடத்தினாள். அத்தைகய வாழ்க்ைகையத் தந்த அவள் கணவன் 

த்  மைல, பவள மைல என்  கற்பைன ெசய்  பின் அந்த த்  மைல, பவள 
மைலகைள கஷ்டம் என் ம் பனி மைறத்தைதப் ேபான்  அவள் கணவ ம் 
மரணம் என் ம்  பனியால் மைறக்கப்பட்  விட்டான், பனி ஒ  காலம் 
விலகிவி ம். ஆனால் இறந்த கணவைன அவள் தி ம்பக் காண்பாளா காணத்தான் 

மா? 
 
        த்  மைல ேமேல 
         பனி ேப ங்க 
        த்தப்ெப க்கு ேவேனா-நான் 
         பனி ஆத்  ேவேனா? 
        பவள மைல ேமேல 
        பா  பனி ேப ங்க 
        பவளத்ைதப் ெப க்குேவேனா-நான் 
        பா  பனி ஆத் ேவேனா? 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------------- 
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    மாைல 
 
    அவ க்குத் தி மணம் நடந்  விட்ட . ஆனால் அவள் விபரம் ெதாிந்த 
ெபண்ணாகிய ெபா தல்ல, ஐந்  வயதில்; தி மணத்ைத ம் ஒ  விைளயாட்  என்  
க ம் ப வத்தில் நடந்  விட்ட . நல்ல கணவனாக இ ந்தாெனன்றால் கவைல 
இல்ைல. ஆனால் அவேனா அவைள ேமாசம் ெசய்  விட் ப் ேபாய் விட்டான். 
தன்ைன ஏன் அவ்வள  இளவயதிேலேய தி மணம் என்ற பந்தத்தில் சிக்க ைவத்  
பின் அவைன ம் இழந்  ன்பத்தில் ஆழ்த்த ேவண் ம்? தந்ைதேய மக க்கு 
கஷ்டத்ைத ெகா க்கலாமா? 
 
        ெகாளத்த ேக வாள் நட்  
        ெகாலவாள ெல த்  
        ெகாஞ்சத்திேல ேகாத்த மாைல 
        குணமில்லா  மாைல 
        ஆத்த ேக வாள நட்  
        அ வாள ெல த்  
        அஞ்சிேல ேகாத்த மாேல 
        அழகில்லா  மாைல 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    ைக ேசார்ந்  நிக்கறேன 
 
    அவ ம் ஒ  காலத்தில் ஒ  குைற மில்லாமல் கணவ டன் வாழ்க்ைக 
நடத்தினாள். ெசல்வச் ெசழிப் டன் விளங்கிய  அவள் கு ம்பம். ஆனால் ேபாகிற 
காலத்தில் ட்  ைவத்தா ம் ேபாய் வி ம் தன்ைம ள்ளதல்லவா ெசல்வம்? “இன்  
ஒ வனிடம் நாைள ஒ வனிடம் என்  இ க்கும் ெசல்வந்தான் என்ைன விட் ப் 
ேபாய் விட்ட  என்றி ந்ேதன். ஆனால் நிைலயான  என்  நான் எண்ணிய என் 
கணவ ம் என்ைன விட் ப் பிாிந்  ேபாக ேவண் மா? நான் ன்னம் இ ந்த 
நிைலைய எண்ணி ஏங்க ேவண் மா? ” என்  கம் ேசார்ந்  மனம் ேசார்ந்  
அ கிறாள். 
 
        கல்  ாிஞ்சி மரம் 
        கல்கண்  காய்க்கும் மரம் 
        கல்கண்  தின்னப்ெபாண் -நான் 
        ைகேசார்ந்  நிக்கறேன 
        ள்  ாிஞ்சி மரம் 
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        ட்டாயி காய்க்கும் மரம் 
        ட்டாயி தின்னப்ெபாண் -நான் 
        கஞ்ேசாந்  நிக்கிறேன 
 
    வட்டார வழக்கு: ேசாந் -ேசார்ந்  
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    நி த் னாங்க கங்ைகயிேல 
 
    தனிைம மிக ம் ெகா ய . இைணந்  இல்லற வாழ்க்ைக நடத்தி வந்த 
தம்பதிகளில் ஒ வர் பிாிந்  விட்டால், தனிைமயில் இ ப்பவர் நிைல 
பாிதாபத் க்குாிய . ஆண் மகெனன்றால் ம மணம் ெசய்  ஓரள  தன் ன்பத்ைத 
மாற்றிக் ெகாண்   வாழ்  ெதாடங்குவான். ெபாண்ணால் அப்ப  வாழ மா? 
கணவ டன் அவள் ைம ெப கிறாள். அவன் இறந்த பின்  உயிர் வா ம் 
நைடப்பிணமா கத்தான் இ க்க ம். உயிர் உட டன் ஒட் க் ெகாண் க்குேம 
தவிர வாழ்க்ைக சுைவயில்ைல. 
 
    தனிைம என்ற ெகா ைமயில் அவள் கஷ்டப்ப வைத மற்றவர்கள் 
உண கிறார்களா? 
 
        நீளக் ெகண  ெவட்  
        ெநலக் ெகண  ெசட்ெடறக்கி 
        நீள மிண்  பாக்காம-என்ைன 
        நி த்தனங்ெக ெகங்ைகயிேல 
        ஆளக் ெகண  ெவட்  
        ஆ க் ெகண  ெசட்ெடறக்கி 
        ஆழமிண்  பாக்காம-என்ைன 
        அ த்தினாங்க கங்ைகயிேல 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    பிறந்த  
 
    ெதளிந்த தண்ணீைரக் கு த்  தன் தாகத்ைதத் தீர்த் க் ெகாள்ளலாம். அத்தைகய 
தண்ணீாில் ஒ  ஓணான் ெசத்  மிதந்தால் கு க்க மனம் வ மா? அைத ஒ க்கிவிட 
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ேவண் ய தாேன. கணவனில்லா க்கக ம் அேத ேபான்ற தான். கணவனின் 
மைறவினால் வண்டல் கலங்கிய தண்ணீெரனக் காட்சியளிக்கிற  ஷன் . 
பிறந்த  ெசல்லத் தீர்மானித்  விட்டாள். 
 
        ெதற்கு மைழ ேப ம் 
        ெதன் ெபண்ைணத் தண்ணி வ ம் 
        ெதன் ெபண்ைணத் தண்ணியிேல 
        ெதண்டல் ப ஞ்சி க்கு 
        ெதண்டல் ஒ க்கி ங்க-நான் ெபாறந்த 
        ெதன் ம ைர பார்க்கப் ேபாேரன் 
        வடக்க மைழ ேப ம் 
        வாணியாத்  தண்ணி வ ம் 
        வாணியாத்  தண்ணியிேல 
        வண்டல் ப ஞ்சி க்கு 
        வண்டைல ஒ க்கி ங்க-நான் ெபாறந்  
        வளர்ந்த மைன பார்க்கப் ேபாேறன் 
 
    வட்டார வழக்கு: ெதண்டல்-ஓணான் ; வண்டல்-களி மண், இைல மக்கு. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------ 
 
    அைணந்த விளக்கு 
 
    கணவைன இழந்த ைகம்ெபண் லம்பிய ம் ஒப்பாாி பாடல் இ . 
 
        காதத்திேல ெநய் விளக்கு 
        காணாத ெசல விளக்கு 
        காத் ப் பட்  அமியி ேய 
        கண்  பட்  அமிஞ்சிச்ேச 
        சீைமயிேல ெநய் ெவௗக்கு 
        சிந்தாத ெநல விளக்கு 
        த்த க்கு அமியி ேய 
        யரத் க்கு அமிஞ்சிச்ேச 
        தாழ மரத்தாண்ட-ஒ  
        தயி  ெகாடம் எ த்ேதன்-நான் 
        தாள மரம் சாய ேய-என் 
        தயி  ெகாடம் சாஞ்சி ச்ேச 
        பால மரத்தாண்ட 
        பா  ெகாடம் எ த்ேதன் நான் 
        பால் மரம் சாய ேய-என் 
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        பா  ெகாடம் சாஞ்சி ச்ேச 
 
    வட்டார வழக்கு: அமிஞ்சிச்ேச-அைணந் விட்டேத ; அமியி ேய-அைணயைலேய ; 
சாஞ்சி ச்ேச-சாய்ந்  விட்டேத ; ெகாடம்-குடம். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    --------- 
 
    எமனாட்ட விட்ேடேன 
 
    ெந  நாட்கள் குழந்ைதயில்லாததால் எல்லாத் ெதய்வங்கைள ம் ேவண் ம், 
பலவித ேநான் கள் அ சாித் ம், விரதங்கைளக் ைகக்ெகாண் ம் பிறந்த குழந்ைத 
அ . தாய் தன் உயிர் ேபான்ற அந்தக் குழந்ைதையக் காற் கூட சற்  அதிகமாக 
அதன் மீ  சாதப , இ ட் கிற ேநரத்தில் ெவளிேய ெகாண்  ேபானால் பட்சி 
ேதாஷம் வ ம் என்  ெவளிேய ெகாண்  ேபாகாமல், இ ட் ல் ேபாட்டால் இ ள் 
அ த் விடக் கூடா  என்ெறல்லாம் பராமாித்  வளர்த்த தன் மகன் இறந்  
ேபான டன் கதறி அ கிறாள். “என் ைடய அ  வயிைறேய அவன் பத்  மாதம் 
கு யி க்கும் ெதாட் லாக்கிக் ெகா த்ேதேன ; அவன் என் ைடய குழந்ைத எனக்ேக 
ெசாந்தம் என்  எண்ணியி ந்த என் குழந்ைதைய எமன் எ த் க் ெகாண்  ேபாய்த் 
ெதாட் லாட் ம்ப  விட்  விட்ேடேன” என்  மனம் ெவ ம்பி ெபற்ற வயி  
பற்றிெயாிய அ ம் தாயின் பாிதாபமான கதறல். 
 
        வரமா வரங்ெகடந்  
        வாசு ேதவன் வரம் வாங்கி 
        பந்த ேல ேபாட்டாேல 
        பாவ ேதாஷம் அ க்கிமிண்  
        குழியிேல ேபாட்டாேல 
        குழி ேதாஷம் அ க்கிமிண்  
        அங்கத்ைத இ க்கிக் கட்  
        அ  வயி  ெதாட்  ட்  
        நானாட் ம் ெதாட் ேல 
        எமனாட்ட விட்ேடேன 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
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    வி ந்திட்டவள் விதைவயானாள் 
 
    கணவைன மகிழ்விக்கும் பணிவிைடகளி ம், கடைமகளி ம் ஒன்றாகும், 
அவ க்குப் பி க்கும் கறி வைககைள அறிந்  பின் சைமயல் ெசய்  பக்கத்தில் 
இ ந்  பாிமாற கணவன் சித்  உண்  தி ப்தியாவைத மைனவி கண்  
களிப்பதாகும். ேமற்கூறிய வைகையச் ேசர்ந்த ஒ  மைனவி கணவ க்குச் சைமப்பதில் 
மிகுந்த அக்கைற காட்  ெநல் வ விப்ப  தல் அைத அாிசியாக்கிப் பின் சாதமாக்கி 
ைவப்ப டன் அதற்ேகற்ற கறிவைககைள ம் வைக வைகயாச் ெசய்  ஊ காய்கள் 
பல விதம் தயார்ெசய்  பின் கணவைனப் பல் விளக்குவதி ந்  வாய் 
ெகாப்பளிப்ப  தல் விேசஷ கவனிப் ச் ெசய்  சிறந்த வாைழகளி ந்  
தைலவாைழயிைல ெகாண்  வரச் ெசய்  இைலேமல் நீர் ெதளிப்பதற்கு பதிலாக 
இளநீைரத் ெதளித்  ேசாற்ைறக் ெகாஞ்சம் ைவத் ச் சத்  நிைறந்த காய்கறி 
வைககைள அதிகம் ைவத்  தன் கணவன் பசியாறி உண்ட கைளப் த் தீர, 
திண்ைணயிேல ெமத்ைதயிேல அமர்ந்  சிரமபாிகாரம் ெசய்  ெகாண்ட தன் கணவம் 
இறந்ததினால் ெவறிச் ெசன்  கிடக்கும் ெமத்ைதைய ம் பார்ைவயில்லாமல் இ க்கும் 
திண்ைணய ம் கண்  பைழய நிைன கள் வரப் ெபற்  அ  ெகாண்ேட அவள் 
கணவ க்குச் ெசய்த ேசைவகைள வாய் விட் க் கூறி அரற் கிறாள். 
 
        ெநல்லாேல ெநல் ெல ப்ேபன் 
        சி  சம்பா ெநல்ெல ப்ேபன் 
        அண்ண ச்ச ெநல் யிண்ணா 
        அவிச ேலறிப் ேபாகுமிண்  
        ேநத்த ச்ச ெநல் யிண்ணா 
        ெநஞ்சடச்சிப் ேபாகு மிண்  
        தானா ப த்த ெநல்ேல 
        த விச்ேசன் கப்ப ேல 
        உர ேல குத் னா 
        ஒண்  ரண்டா ேபாகுமிண்  
        ெநகத் தாேல அாிசி பண்ணி 
        ெவங்கலத்தில் தண்ணி ெய த்தா 
        ெவங்காரம் அ க்கு மிண்  
        ப்பாைன தண்ணி ெய த்தா 
        ெபாைக ேயறிப் ேபாகுமிண்  
        ஆத் த் தண்ணி ெகாண்  வந்  
        ஆக்கிேனன் சாதங்கறி 
        நாகூ  குச் ெசா ச்சி 
        நல்ல வாயி பல் ெதாலக்கி 
        தீத்தமைல தீத்தங் ெகாண்  
        தி  வாெய ெகாப்பளிச்சி 
        ெபான்  கரண் யிேல 
        ெபாறிச்ேசன்  வைக 
        தங்கக் கரண்  
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        தாளிச்ேசன்  வைக 
        உண் ெணா  கரண் யிேல 
        ஊ கா  வைக 
        வடக்க ரண்  ஆள ப்பி 
        வாளெயைல ெகாண்  வந்ேதன் 
        ெதற்ேக ெரண்  ஆள ப்பி 
        ெதய்யைல ம் ெகாண்  வந்ேதன் 
        எலேமல எைல பதிச்சு 
        எளநீைர தாந் ெதளிச்சு 
        ேசா  யிண்ணா ெகாஞ்சம் ைவப்ேபன் 
        சுத்  கறி ரம்ப வப்ேபன் 
        சாத மிண்ணா ெகாஞ்ச வப்ேபன் 
        சைமச்ச கறி ரம்ப ைவப்ேபன் 
        சாப்பிட் ப் பசியாறி 
        சன்ன ேல ைக க வி 
        சாந்தி க்கும் திண்ைணயிேல-நீங்க 
        சாந்தி ந்த ெமத்ைத ெயல்லாம் 
        ச ப்பைடஞ்சி கிடப்ப ெதன்ன 
 
    வட்டார வழக்கு: அவிச ேலறி-தரம் குைறந்  ; ெவங்காரம்-ெந  ; உண்ெணா -
இன்ெனா . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    சீரழிந்ேதன் 
 
    அவள் சி வய  தல் ெசல்வமாக ம் அ ைம ட ம் வளர்க்கப்பட்டவள். 
ஆனால் வாழ்க்ைகயில் இன்ப ம் ன்ப ம் மாறி மாறி வ வ தாேன ! தற்கால ச க 
நியதி ம் அவள  வாழ்க்ைக ம் மாறிவி கிற . தனக்கு வாைழமரத்ைத ம் 
ெதன்ைனமரத்ைத ம் உவைமயாகக் கூ கிறாள். 
 
        வடக்ேக ெநலாக் காய-ஒ  
        வாழ மரம் ச் ெசாாிய 
        வாழ க க் கழிஞ்ேச(ன்)-நான் 
        வா மயிலா சீரழிஞ்ேசன் 
        ெதற்ேக நிலாக்காய-ஒ  
        ெதன்னமரம் ச்ெசாாிய 
        ெதன்ன க க்கழிஞ்ேசன்-நான் 
        ேத மயிலா சீரழிஞ்ேசன் 
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    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ம ைவ இழந்தவள் 
 
    (கணவைன இழந்தவளின் ஒப்பாாி பாடல்) 
 
        மண்ெணக் ெகாளப்பி-ஒ  
        மணக் க ம்  நாத் மிட்  
        ம  ெவல்லாம் அந்தப் ரம் 
        மணிக்க ம்  இந்தப் ரம் 
        ேசத்ைத கலக்கி-ஒ  
        ெசங்க ம்ைப நாத்  மிட்  
        ேசைன ெயல்லாம் அந்தப் ரம் 
        ெசங்க ம்  இந்தப் ரம் 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ேதேவந்திரன் தங்ைக 
 
    அவ க்குத் ேதன் ேமல் ஆைச உண்டாகிற . உடேன தன் அண்ண க்குச் ெசய்தி 
அ ப் கிறாள். அண்ணன் தங்ைகயிடம் மிக ம் அ ைமயாக நடந்  ெகாள்பவன் 
உடேன அவள் ேகட்டைத அ ப்பி ைவக்கிறான். அ ேபால அவள் ேகட்கும் 
ஒவ்ெவா  ெபா ைள ம் உடேன அ ப்பி ைவக்கிறான். அத்தைகய சாமான்கைளப் 
பற்றிப் பிறர் அவளிடம் விசாாிக்கும் ெபா  தன் அண்ணன் அ ப்பிய  என்  
ெப ைமேயா  ெசால் க் ெகாள்வேதாடல்லாமல் அண்ணைன ம் ேதேவந்திரன், 
கர்ணன் என்  வ ணித் ச் சிறப்பிக்கிறாள். அந்த அண்ணைன அவள் பிாிந்  
விட்டாள். “நான் ேகட்டவற்ைற உடேன அ ப்பிய அண்ணன் பிாிந்  விட்டாேர ! 
இனி நம்ைம யார் கவனிப்பார்கள்? யார்தான் ேகட்டவற்ைற அன்ேபா  அ ப்பி 
ைவப்பார்கள்?” என்ெறண்ணி க்கம் ேம ட லம் கிறாள். 
 
        ேத  ேமல ஆைச வச்சி 
        சீட்ேட தி நான் ேபாட்டா 
        சீட் ெட ப ச்சி பாத்  
        ேத ென ெவட்  கீெளறக்கி 
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        தி ப்பதிக்குப் பாரஞ் ெசஞ்சி 
        ெத விேல அ ப்பி ைவச்சா 
        ெத விேல கண்ட ஜனம் 
        ேத  வண்  யா  திண்ணா 
        ேதேவந்திரன் தங்ைகக்கிண்ணார். 
        காய் ேமல ஆைச வச்சி 
        க தாசி எ திப் ேபாட்டா 
        க தாசி ப ச்சி பாத்  
        காயா ெவட்  கீெளறக்கி 
        கப்ப ல் பாரஞ் ெசஞ்சி 
        கட ேல ஓட் விட்டா 
        கப்ப ேல இ க்கு(ம்) ஜனம் 
        காயிபாரம் யா  திண்ணர்-இந்த 
        கர்ண ெனாட தங்ைகக் கிண்ணார் 
 
    வட்டார வழக்கு: காயிபாரம்-காய்(வண் ) 
    குறிப் : கர்ணன், ேதேவந்திரன் ெகாைடவள்ளல்களாவார். ஆதலால் அத்தைகய 
ெகாைட வள்ளல்கேளா  தன் அண்ணைன ம் ஒப்பி கிறாள். 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    ேவ வர்க்குத் தங்ைக 
 
    அவள் பிறந்த  ெசல்லேவயில்ைல. அவைளத் தி மணம் ெசய்  ெகா த்த 
அவள  ெபற்ேறார் மணம் ெசய்  ெகா த்த பின்னர் அவைனக் கூப்பிடேவயில்ைல. 
ெபற்ேறார்களின் காலத்திற்குப்பின் உடன் பிறந்தானாவ  அைழப்பான் என்  
நிைனத்தால் அவ ம் ேபசாம ந்  விட்டான். இந்நிைலயில் ேவளாளப் 
ெபண்ணாகிய அவள் விதைவயாகி விட்டாள். விதைவயான பின்  ெவள்ைள த்தி 
பிறந்த ஊ க்கு வ கிறாள். தியிேல அவைள இனத்தார் அைடயாளம் 
கண் ெகாள்ள யவில்ைல. ஏெனனிறால் அவள் ஊ க்கு வந்  ேபாய் 
இ க்கவில்ைலயல்லவா? ஒ த்தி அவைளப் பார்த்  “காராளச்சியாகிய நீ யார்?” 
என்  அறிந் ெகாள் ம் ஆவேலா  ேகட்கிறாள். இைதக் ேகட்ட அவள் தான் 
இந்நிைலயில் ஊ க்கு வந்தி க்கிேறாேம ! தன் சேகாதரன் தன்ைனப் பிறர் இனம் 
கண்  ெகாள்ள யாத நிைலயில் ைவத்  விட்டாேன ! என்ற எாிச்ச ல் “நான் 
யா க்கும் உறவினளல்ல. காட் ல் வா ம் ேவ வர்களின் தங்ைக” என வ ந்திக் 
கூறகிறாள். 
 
        க ப்ப கு ேசைல கட் -நாம் ெபாறந்த 
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        காஞ்சிக்குப் ேபானாேல 
        காஞ்சி ெபாரம் ெபண்கெளல்லாம்-அங்கவ ம் 
        காராளச்சி யா யிண்ணர் 
        காராளச்சியில்ைலயம்மா-நான் 
        கர்ணெனாட தங்ைகயிண்ண 
        ெவள்ள கு ேசைலக்கட் -நான் ெபாறந்த 
        ராணம் ேபானாேல 
        ராணத் ப் ெபண்கெளல்லாம் 
        அங்கவ ம் 
        ெவள்ளாளச்சி யா யிண்ணர் 
        ெவள்ளாளச்சி யில்ைலயம்மா-நான் 
        ேவ வர்க்குத் தங்ைக யிண்ேணன் 
 
    குறிப் : காராளச்சி-ெவள்ளாளப் பிள்ைளகளில் கார்காத்தார் என்ப  ஒ  பிாி . 
    வட்டார வழக்கு: காஞ்சிெபாரம்-காஞ்சீ ரம். 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ---------- 
 
    ெகா ைம ெசய் ம் அண்ணி 
 
    அவள் குந்த  ெச ைம ள்ள . அவள் பட் த்தி நைககைள யணிந்  
கணவன் உயிேரா க்கும் காலத்தில் பிறந்த  ேபானால், அவ ைடய அண்ணி 
அவைளப் பார்த் ப் ெபாறாைமப் ப வாள். அவள் கணவைன பிாிந்த பின்  
அண்ணனிடம் தங்குவதற்குப் ேபாகிறாள். வா ம் காலத்திேலேய அவைளப் பார்த்  
வயிற்ெறாிச்சல்பட்ட அண்ணி அவள் ெவள்ைள த் ம் விதைவயான பின்  
சும்மாயி ப் பாளா? உயிர் ேபான்ற கணவேன ேபாய்விட்ட பிறகு அவ க்கு அற்ப 
நைககள் எதற்கு? பட் தான் எதற்கு? கண்ணீர் உகுத்தவா  அைவகைள ம் 
அண்ணனிடம் ெகா த்  வி கிறாள். 
 
        பட்ைட உ த்தி கிட்  
        ப  காைசப் ட் கிட் -நான் ெபாறந்த 
        பட்டணத்ெத ேபானாேல 
        பட்டணத்தில் ேபஞ்ச மைழ-என் 
        பட்ைட நைனச்சி ச்சி 
        ப  காசு உ கி ச்சி 
        ெபாியண்ணன் ெபாண்டாட் -என் 
        பட்ைட கழட்  மிண்ணாள் 
        ப  காைச உ மிண்ணாள் 
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        பட்ைட ம் கழட்  விட்ேடன் 
        ப  காைச உ வி விட்ேடன் 
        அண்ணனாண்ட 
        சிந்திட்ட கண்ணீைர 
        ெசண் ட்ேடன் மாளிைகக்கு 
 
    வட்டார வழக்கு: அண்ணனாண்ட-அண்ணனிடம் ; சிந்திட்ட-சிந்தி விட்ேடன் ; 
ெசண் ட்ேடன்-ெசன்  விட்ேடன். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ---------------- 
 
    தங்கியி ந்தாலாகாேதா? 
 
    அவைளப் பல  ைமல்க க்கப்பால் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகா த்தி க்கிற . 
தாய் உடல் நலமில்லாத ெசய்திைய அறிந்  உடேன ஓேடா  வ கிறாள் பார்ப்பதற்கு. 
அவள் வ ம் வைர தாயின் உட ல் உயிர் தங்கியி க்கவில்ைல. அம்மாைவ 
உயிேரா  பார்க்க ேவண் ம் என்ற ஆவ ல் வந்த அவ க்குத் தன் தாைய உயிேரா  
பார்க்க யாததால் 'உன் ைடய அ ைம மகளாகிய, என்ைனப் பார்க்க 
ஆைசயில்ைலயா? நான் வ ம் வைர ெபா த்தி க்க யவில்ைலயா? ஏன் என்ைன 
விட் ப் பிாிந்  விட்டாய்?' எனத் தாயின் அ கி ட்கார்ந்  கத கிறாள். 
 
        ெபான் க் கம்பி வில் வளச்சி 
        ெபா  ேமேல கப்பேலாட் -நீ ெபத்த 
        ெபாண்ணா ம் வாராளிண் ம் 
        ெபா த்தி ந்தாலாகாதா? 
        தங்கக் கம்பி வில் வளச்சி 
        தண்ணி ேமேல கப்பேலாட் -நீ ெபத்த 
        தங்கா ம் வாராளிண் ம் 
        தங்கியி நி் தாலாகாதா? 
 
    வட்டார வழக்கு: வாராளிண் ம்-வ கிறாள் என் ம். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம் : அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    ைச ஞ்சு ேபாச்ேசா 
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    கணவன் இறந்  விட்டான். மைனவி அவ ைடய பழக்க வழக்கங்கைளச் ெசால்  
அ கிறாள். அவன் காைலயில் குளித்  மிக ஆசாரமாக பலைகயில் அமர்ந்  ைச 
ெசய்வான். விரதங்கள் அ ஷ் ப்பான். 
 
    அவற்ைற நிைனத் ப் ெபா மியவளாய்த் க்கம் தாளாமல் ' ைச 

ந் விட்டெதன்  ெபான்  ரதம் ஏறி விட்டீர்கேளா? தவசு ந்  விட்டெதன்  
தங்க ரதம் ஏறி விட்டீர்கேளா?' என்  கூறிப் லம் கிறாள். 
 
        ெபான்  விசுப்பலைக 
        சப் ெபான்னா ஆசாரம்-உங்கேளாட 
        ைச ஞ்சு ேபாச்ேசா 
        ெபான்  ரதம் ஏறினீங்க 
        தங்க விசுப்பலைக 
        தவசு பண் ம் ஆசாரம்-உங்கேளாட 
        தவசு ஞ்சி ச்ேசா? 
        தங்க ரதம் ஏறினீங்க 
 
    குறிப் : ெபான் ரதம், தங்க ரதம்-இறந்  ேபானவர்கள் அதில் ஏறிச் ெசல்வதாகக் 
கற்பைன. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    அண்ணி ெகா ைம 
 
    பிறந்த ட் ல் ெசல்லப் ெபண் அவள். ஆனால் ஷன்  ேபாக 
ேவண் யவள்தாேன எந்த ெசல்லப் ெபண் ம். பின்  அண்ணன் மைனவிதாேன 

ட் க்கு உாிைம ைடயவள். அேதா  அண்ணியாக வ பவள் குணங்ெகட்ட 
ெகா ைமக்காாியாக ம் இ ந் விட்டால் பின் பிறந்தகத்ைதப் பற்றிய ஆைச 
நிைன கைளக்கூட விட் விட ேவண் ய தாேன ! அவள  தந்ைத இ ந்த மட் ம் 
அ ர்வமாகப் ேபாய் வ வாள். தந்ைத இறந்த பின்  எப்ப ப் ேபாக ம் அண்ணி 
ஆட்சி ெச த் ம் தன் பிறந்த ட் க்கு? இைதக் கூறி அ கிறாள் அவள். 
 
        தைல வாசல் 
        ப்பத் ெதட்  ஆசாரம் 
        ஆசாரத்  உள்ளாக 
        அல்  ெபாறந்தி க்க 
        அ க்கத் ணிஞ்சாங்க 
        ஆள் ேபாட் த் தள் னாங்க 



 269

        நா  தெல வாசல் 
        நாப்பத் ெதட்  ஆசாரம் 
        ஆசரத்  உள்ளாக 
        அல்  ெபாறந்தி க்க 
        குத்தத் ணிங்சாங்க 
        ேகால் ேபாட் த் தள் னாங்க 
 
    வட்டார வழக்கு: ெபாறந்தி க்க-பிறந்தி க்க. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ------- 
 
    காய்க்காத மரம் 
 
    அவள் தன் பிறந்த ட் க்குப் ேபாகாமேலேய இ ந்  விட்டாள். சந்தர்ப்பங்க ம், 
சூழ்நிைல ம் அப்ப  ஒ  ேபாக யாத நிைலைமைய ஏற்ப த்தியி க்கலாம். 
ஆனால் அவள் திடீெரன்  பிறந்த ட் ற்குப் ேபாக ேவண் ய அவசியம் 
ஏற்பட் விட்ட .காரணம் அவள் தந்ைத உயிர் நீத்ததாக வந்த ெசய்திேய. 
 
    'நான் ச த்  ஒ நாள்கூட என் பிறந்த ட் ல் ேபாய் நிம்மதியாக இ ந்  
வரவில்ைலேய. அப்ப  நான் பிறந்த  வந்த ம் உங்கள் சா க்குத்தானா?' என்  
இறந்த தன் தந்ைதைய எண்ணி ஒப்பாாி பா கிறாள் : 
 
        ஏலக்காய் காய்க்கும் மரம் 
        எளச்சி வந்தா தங்கும் மரம் 
        ஏலக்காய் காய்க்க ேய 
        எளச்சி வந் ம் தங்க ேய 
        ஜாதிக்காய் காய்க்கும் மரம் 
        ச ச்சு வந்தா தங்கும் மரம் 
        ஜாதிக்காய் காய்க்க ேய 
        ச ச்சி வந் ம் தங்க ேய 
 
    வட்டார வழக்கு : எளச்சி-இைளத்  ; ச ச்சி-ச த் . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    -------------- 
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    ெகாண்டவைனக் கூட ேதாத்ேதன் 
 
    அவள் ெவளி ர் ெசன்  வர மிக ம் ஆைசப்ப கிறாள். மைனவியின் ஆைசைய 
நிைறேவற்ற கணவன் அவைள, மாயவரம், கும்பேகாணம் த ய இடங்க க்கு 
அைழத் ச் ெசன்றான். ஆனால் ெசன்ற இடத்தில் பயங்கரக் காலராவினால் தன  
தா ைய இழப்ேபாம் என்  அவள் கனவி ம் எண்ணவில்ைல. தான் ஆைச டன் 
வந்த இந்தப் பிரயாணம் இன்பப் பிரயாணமாக இல்லா  ெப ந் ன்பத்ைதக் 
ெகா க்கக்கூ யதாக அைமந்தைத எண்ணி அ கிறாள். 
 
        மாயவரம் சங் கு நதி 
        மயிலாட்டம் பார்க்கப் ேபாேனன் 
        மாறா பதக்கம் ேதாத்ேதன் 
        மன்னவேன கூட ேதாத்ேதன் 
        கும்பேகாணம் சங்கு நதி 
        குயிலாட்டம் பார்க்கப் ேபாேனன் 
        ெகாத்  சரம் ேதாத்ேதன் 
        ெகாண்டவைனக் கூட ேதாத்ேதன் 
 
    வட்டார வழக்கு: ெகாத்  சரம், மாறா பதக்கம்-தா . 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------ 
 
    அண்ட ய ேய 
 
    தனக்குப் பின்னால் தன் மகள் இங்கு வந்தால் வரேவற்பி◌ார  என் ம், 
அவமதிக்கப்ப வாள் என் ம் தந்ைதக்குத் ெதாி ம். அதனால் தான் உயிேரா க்கும் 
ேபா ம் தான் ட் க்கும் சமயம் வரச் ெசரல் வார் தன் மகைள. மகள் வ கிறாள் 
பிறந்த ட் ல் வரேவற்  அன் டன் ஆதாித்  “நான் இல்லாத சமயம் வராேத” என்  

ன் கூட் ேய அறிவித்தாேர! அவர் நிரந்தரமாகப் பிாிந்  ேபாய்விட்டாேர என்பைத 
எண்ணி அ கிறாள். அவர் இ ந்த தன் பிறந்த ட்ைட, த மேராட மண்டபம் என் ம், 
ஆயிரங்கால் மண்டபம் என் ம், தந்ைதையத் த மர், அர்ச்சுனர், ண்ணியர் என்  

கழ்ந்  கூ கிறாள். 
 
        தங்கக் கட்  தாம்பாளம் 
        த மேராட மண்டபம்-நீங்க 
        த ம ம் ேபாயி ேசர-நீ ெபத்த 
        தனியா க்குத் தாங்க யல்ைலேய 
        ெபான்  கட்  தாம்பாளம் 
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        ண்ணியேராட மண்டபம்-என்ன ெபத்த 
        ண்ணியேர நீ ேபாக-எனக்கு 
        ெபா க்க ய ேய 
        என்ைன அண்டாத யிண்ணீங்கேள 
        ஆயிரங்கால் மண்டபத்ேத-என்ன ெபத்த 
        அர்ஜூன ம் நீ ேபாக 
        அண்ட ய ேய 
 
    வட்டார வழக்கு:அண்டாத-அண்டாேத, ெந ங்காேத;இண்ணீங்கேள-என்றீர்கேள. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    ---------------- 
 
    எமேலாகம் ேபானெதன்ன? 
 
    தன் ெபண்ைண மிக ம் அன் டன் ேபணி வளர்த்தார் தந்ைத. தன் டன் ெவளியில் 
அைழத் ச் ெசல்வார்.அவள் கம் வா வதற்குச் சம்மதிக்கமாட்டார். காற்  சற்  
பலமாக அ த்தால்கூட அதனால் மக க்கு உடல் நலம் குைறந்  விடக் கூடாெதன்  
காற்ற க்காமல் தான் மகைள மைறத்  நின்  ெகாள்வார். அவ்வள  அன்பான 
தந்ைத இறந்த டன் மகள் உணர்ச்சி ேம ட் த் தன்ைன அவர் அன்ேபா  பா காத்  
வளர்த்தைத வாய்விட் ச் ெசால்  ெபா மி அ கிறாள். 
 
        பத்த க் ெகாட்டாயி 
        பவளக்கால் ேமல் லம் 
        பசுங் காத்த க்கி திண் ம் 
        என்ன ெபத்த எப்பா 
        பக்கமாக நி த்தைனேய 
        பத்த க்கு ெமத்ைத ேமேல 
        ப க்கிறதா எண்ணியி ந்ேதன்-நீங்க 
        ப க்க யாம 
        பரேலாகம் ேபான ெதன்ன 
        எட்ட க்கு ெமத்ைத யிேல 
        எ தறா எண்ணியி ந்ேதன் 
        எ த யாம-நீங்க 
        எமேலாகம் ேபான ெதன்ன 
 
    வட்டார வழக்கு:ெகாட்டாயி-ெகாட்டைக 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம். 
    --------------- 
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    இரவலாச்சு 
 
    அவ க்கு மணமான , மிக்க மகிழ்ச்சி டன் கணவ டன் வாழ்க்ைக நடத் கிறாள். 
இனி ஷன்  தான் ெசாந்தம். பிறந்த  ெசாந்தமில்ைல என எண்ணி 
இ மாந்தி ந்தாள். ஆனால் ஷன் காலமான டன் ஷன் ம் இரவலாகப் 
ேபானைத எண்ணி எண்ணி லம் கிறாள். ஷன் ேபான டன் அவ ைடய 
ெசாந்த ம் ேபாய்விட்ட . 
 
        தங்க ெசவ  வச்சி 
        தட்ேடா  ேபாத்தனிங்ேகா 
        தட்ேடா  ெசாந்த மில்ேல-எனக்கு 
        தா  எரவலாச்சு 
        ெபான்  ெசவ  வச்சி 
         ஓ  ேபாத்தனிங்ேகா 
         ஓ  ெசாந்தமில்ேல-எனக்கு 
        மி எரவலாச்சு 
 
    வட்டார வழக்கு:ேபாத்தனிங்ேகா-ேபாற்றினீர்கள்;தா (ெத ங்கு வார்த்ைத)-இடம். 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ------------- 
 
    மாைல ெபா த்தமில்ைல 
 
    தன் மகைள தன் தம்பிக்கு மணம் ெசய்  ைவப்பதனால் தன  பிறந்த ட் ச் 
ெசாந்தம் தன் ைடய பரம்பைரக்கும் உற  ெந க்கமாகி, ெசாந்தம் விட் ப் 
ேபாகாமல் இ க்கும் என்பதற்கும் தான் உடன் பிறந்தவளாதலால், தன் தம்பி நன்றாக 
கவனித் க் ெகாள்வான் என்ெறண்ணி மணம் ெசய்  ைவக்கிறாள் தாய். ஆனால் தான் 
எண்ணியதற்கு மாறாகத் தன் ைடய மகள் சந்ேதாஷப்படாமல் ன்பமான வாழ்க்ைக 
நடத் கிறாள் என்பைத அறிவதற்கு ன் இவ் லைகவிட் ப் ேபாய்விட்டாள். மகள் 
தாய் இறந்த க்கத் டன் தன் க்கத்ைத ம் கூறி அ கிறாள். தன  தாய் மாமன்  
தனக்கு ஆ மா  ேபான்ற மி கங்கள் அைடக்கும் பட் யாகத் ேதான் கிறேதயன்றி 
மனிதர்கள் வாழக்கூ ய இடமாகத் ேதான்றவில்ைல என்பைத ம் குறிப்பி கிறாள். 
 
        மாதா ெபாறந்த இடம் 
        மல் யப்  கச்ேசாி 
        மாைலப் ெபா த்தமில்ைல-எனக்கு 
        மாமன்  ெசாந்தமில்ேல 
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        தாயார் ெபாறந்த இடம் 
        தாளம்  கச்ேசாி 
        தா  ெபா த்தமில்ேல-எனக்கு 
        தாய் மாமன் ெசாந்தமில்ேல 
        மாட ைடக்கும் பட் யிேல-நீ ெபத்த 
        மங்ைக யாளப் ேபாட்டைடச்சு 
        மா  ப ம் ம்பெமல்லாம்-இந்த 
        மங்ைக பட்  நிக்கிறேன 
        ஆடைடக்கும் பட் யிேல-நீ ெபத்த 
        அல் யாைளப் ேபாட்டைடச்சி 
        ஆ  ப ம் ம்ப ெமல்லாம்-இந்த 
        அல்  பட்  நிக்கறேன. 
 
    வட்டார வழக்கு : ம்பம்- ன்பம் ; நிக்கிறேன-நிற்கிேறேன. 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: ேசலம் மாவட்டம். 
    ----------- 
 
    விதைவயின் தவிப்  
 
    அவள் கணவன் இறந் விட்டான். கணவன் பிாிந்  விட்டான் என்றால் அவ டன் 
வாழ்ந்த வாழ்க்ைகயின் நிைன கள் அன்றாட ட் ல் நிக ம் நிகழ்ச்சிகளின் காட்சி 
மனக்கண்ணில் ேதான் கிற . 
 
    மனத்தில் அவ்ெவண்ணங்கள் ேதான்றிய டன் வாயில் அைவ வார்த்ைதகளாக 
ெவளி வந்  லம்பி அ கிறாள். கணவன் ேவைலயினிமித்தமாக ெவளியில் ெசன்  
தி ம்பிய பின் தான் ெசய் ம் பணிவிைடகள் ஒவ்ெவான்ைற ம் கூறி அ கிறாள். 
 
        நா  வண் யிேல 
        ந ேவ வ ம் சாமானாம் 
        சாய் மானப் ெபட் யிேல-என் 
        சாமி வரப் பாக்க யா 
        சின்ன நைட நடப்பார் 
        ெத க் கதைவ ஒந்திாிப்ேபன்-நான் 
        தாளிப்ேபன்  வைக 
        ெபான்  கரண் யிேல 
        ெபாாிப்ேபன்  வைக 
        ெவள்ளிக்கா கரண் யிேல 
        வித விதமாக் ெகாத்தமல்  
        சாதத்திேல ெகாஞ்சம் ைவப்ேபன் 
        சைமச்ச கறி ெராம்ப ைவப்ேபன் 
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        ஜலம் வாங்கிக் ைகயலம்பி 
        சாப்பிட் த் திண்ைணயிேல 
        ெமத்ைத தைல காணியிேல-இனி 
        கூ ப் ப ப்பெதப்ேபா? 
 
    ேசகாித்தவர் : கவிஞர் சைடயப்பன் 
    இடம்: அ ர்,த ம ாி மாவட்டம். 
    --------------  
 

தமிழர் நாட் ப் பாடல்கள் ெதாகுப்  ற்றிற் . 
 


