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----------------பதிப்பகத்தார் உைர
தமிழக நாட்டார் வழக்காற்றியல் ைறயில் தமக்ெகனேவார் இடத்ைத நிைல
நி த்திக் ெகாண்டவர் ேபராசிாியர் நா. வானமாமைல. இத் ைறயில் அவர
பணிகளில் சிறப்பான

‘தமிழர் நாட் ப் பாடல்கள்' எ

ம் இந்

லாகும். 1964 இல்

ெவளியான இதன் தற்பதிப் ம், 1977 இல் ெவளிவந்த இரண்டாம் பதிப் ம் மக்களின்
ேபராதரைவப் ெபற்றன. நீண்ட கால இைடெவளிக்குப் பிறகு இம் ன்றாம் பதிப்ைப
அழகாக ஆப்ெசட் ைறயில் ெவளியி வதில் ெப மகிழ்ச்சி அைடகிேறாம்.
இத்த ணத்தில் இத்ெதாகுப்ைபக் குறித் ச் சில ெசய்திகைளக் குறிப்பிட
வி ம் கிேறாம். இத் ெதாகுப்பில் இடம் ெபற் ள்ள ஒவ்ெவா பாட ன் இ தியி ம்
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அப்பாடைலச் ேசகாித்தவாின் ெபய ம், அப்பாடல் வழங்கும் பகுதி ம்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.
அ த் , இத்ெதாகுப்பில் இடம் ெபற் ள்ள பாடல்கைள வைகப்ப த்திய ைற
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். தமிழக நாட்டார் பாடல்கைள வைகப்ப த் வ குறித்த
சிந்தைனைய ெதாடங்கி ைவத்த ெப ைம இந்
க்கு உண்
ேம ம், ச கவியல் - மானிடவியல், வரலா ேபான்ற பல்ேவ அறிவியல்
ைறகளின் ைண டன் பாடல்க க்கு ேபராசிாியர் எ தி ள்ள குறிப் கள்
க்கியமானைவ ஆகும். நாட்டார் பாடல்கைள ச தாயக் கண்ேணாட்டத்ேதா
அ கும் ைறைய இத்ெதாகுப் அறி கப்ப த்திய .
இத்தைகய சிறப் வாய்ந்த
ெப ைம அைடகிேறாம்.

ைன மீண் ம் தமிழக மக்க

பதிப்பகத்தார்
-----------------ெபா ளடக்கம்
இரண்டாவ பதிப்பிற்கு
ன் ைர
1.

ெதய்வங்கள்

2.

மைழ ம் பஞ்ச ம்

3.

தாலாட்

4.

விைளயாட்

5.

காதல்

6.

தி மணம்

7.

கு ம்பம்

8.

ச

9.

உழ ம் ெதாழி

10.

ஒப்பாாி

-----------

கம்
ம்

க ைர

க்கு வழங்குவதில்
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இரண்டாவ
இ

பதிப்பிற்கு

க ைர

1964-ல் ெவளியான ‘தமிழர் நாட் ப் பாட 'ன் ம பதிப் த்தான். அச்சுப்

பிைழகள், வி பட் ப்ேபான ெசாற்கள், வாிகள், இவற்ைறத் தி த்தி, ேசகாிப்
விவரங்களில் உள்ள குைறகைளப் ேபாக்கி இதைன ெவளியி கிேறன். கடந்த 12
ஆண் களில் இந்த ல் அழகிாிசாமி ேபான்ற இலக்கிய ஆர்வலர்களின்
ேபாற் தைல ம், பத்திாிைககளின் நன்மதிப்ைப ம் ெபற் ள்ள . இந்தியன்
எஃஸ்பிரஸ் விமர்சகர், இந் ல் பாமர மக்களின் ஆன்மாைவேய நமக்குக் காட் வதாக
எ தியி ந்தார். இ தன ேநாக்கத்ைத இந் ல் நிைறேவற்றி விட்டெதன்ற மன
நிைற எனக்கு உண் .
கடந்த பன்னிரண்

ஆண் களில் நைடெபற்றி க்கும் நாட் ப்பாடல் ெவளியீ கள்,

ஆய் கள், க த்தரங்குகள் அைனத்ைத ம் ெதாடங்கி ைவத்த
ெப ைமயாகக் குறிப்பிடலாம். பல யற்சிக க்கு வழி திறந்
பல்கைலக் கழகங்களில் ஆய்
ஆய் க்குக் கவர்ந்த
இந்
தமிழ்த்

ஆய்வாளர்க
இந்

ல்தான் என்
இந்த ல்.

ஆர்வத்ைத ஏற்ப த்தி, சில மாணவர்கைள இத் ைற

‘தமிழர் நாட் ப் பாடல்கேள.'

ல் தமிழகப் பல்கைலக் கழகங்களி
ைறயில்

இந்த
விட்ட

ல

ம், ேகரளப் பல்கைலக் கழகத்தி

ம்,

லாக (Source Book) ஆகப் பயன்ப கிற . ஆசிாியர்க

ம், நாட் ப் பாடல்

ைறயில் சிறந்த

ம்,

ல் இ ெவன மதிக்கிறார்கள்.

ல் ெவளிவந்த ஒராண் ற்குள் ெசலவாகி விட்ட . இந்த

ன் தாக்கத்தால்,

நாட் ப் பாடல் ஆய்ைவ ஈழத்தில் ேமற்ெகாண்ட பாலசுந்தரம், இதற்ேகார் ம பதிப்
ேதைவெயன் எ தினார். பல்கைலக் கழகங்களில் பைழய பிரதி ப தாகிப் திய
பதிப் க்குத் ேதைவ ஏற்பட் ள்ள . இந்நிைலயில் இதைன ெவளியிட நி ெசஞ்சுாி
த்தக ெவளியீட்டகம் சம்மதித் ள்ள .
இதற்குப்பின் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கைள நாட் ப் பாடல் பிாியர்கள் திரட்
அ

ப்பிக்ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள். வாய்ைம நாதன், அரசக்கண்

இ வ ம்

தஞ்ைச மாவட்டத்தின்
த்ெதாகுப்ைப ேம அ ப்பி ள்ளார்கள். இன் ம், மின்னல்
ேகாைவ மாவட்டப் பாடல்கைள அ ப்பி ள்ளார். ெபான்னீலன் குமாி மாவட்டப்
பாடல்கைள ேசகாித் ைவத் ள்ளார். இவற்ைறெயல்லாம் ெவளியிட ேவண் ம்.
இதற்ெகல்லாம் ஒ தீர் உலகத் தமிழாராய்ச்சிக் கழகம் ஏற்பா ெசய்தி க்கும்
நாட் ப் பாடல் க த்தரங்கில் ேதான்றலாம். அக் கழகம் மாவட்டந்ேதா ம்
ேசகாிப்பாள க்கு எ திப் பாடல்கைளச் ேசகாித் , ெவளியிட

யன்

வ கிற .
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என் ைடய ஆதர
உண் .

அக்கழகத்தின் நாட் ப் பாடல் ெவளியீட்

யற்சிக

க்கு

இதில் சில ப ப்பாளிகள், நாட் ப் பாடல் என்றால் வாய் ெமாழி இலக்கியம்,
எ தப்பட்டால் அ
என்

ெசால்

ஆண் க

க்கு

'வாய் ெமாழி' அைடெமாழிைய இழந்

கிறார்கள். வாய்ெமாழிப் பரவ

இலக்கியமாகி வி கிற

க்குக் காரணேம, எ த்தறிவின்ைம. 50

ன்னர் தமிழ் நாட் ல் எ த்தறிந்தவர்கள் 9 சதவிகிதம். இப்ெபா

30 சதவிகிதம். ெபண்கள் மட் ம் எ த் க் ெகாண்டால் 18 சதவிகிதம் மட் ம்.
எ த்ைதப் பயன்ப த்தத் ெதாியாமல் உணர்ச்சிகைள ம், க த் க்கைள ம்,
நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றிய எதிர் விைள கைள ம் ேபச்சாேலேய அவர்கள்
ெசான்னார்கள். இதனால் நாட் ப் பாடல் என்றாேல வாய்ெமாழிப் பரவல் என்ற
நம்பிக்ைக தவறாக ஏற்பட்ட .
ஒ

நாட் ப் பாடல் எப்ப

உ வாகிற ? ெதாழில் களங்களில் ஒ

பாட்ைடப் பலர்

உ வாக்கலாம். ஏற்றம், ந ைக த ய ெதாழில் பாடல்கள் ெதாழிலாளர
ெபா வான உணர்ச்சியால் இைசயாகி ெவளிப்ப வன. அ வல்லாமல் ஒ

ச

க

நிகழ்ச்சிைய வ ணிக்க ம், சிக்கலான கைதயைமப் ைடய கைதையப் பாடலாகப்
பாட ம் இந்த ைற உதவா . சிவகாசிக் கலகத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். இத்
ெதாகுப்பிேலேய நாைலந் பாடல்கள் உள்ளன. அவற்றில் இரண் ல் எ தியவர்
ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . எ தப்பட்டதால், எ தியவர் ெபயர் ெதாிவதால் மட் ம்
அ நாட் ப் பாடல் தன்ைமைய இழந் விடா .
நாட் ப் பாடல், ஒ

நிகழ்ச்சியின் மீ

நாட்

மக்களின் பிரதிப

ப்ைப

ெவளியி வ . சிவகாசிக் கலகத்ைதப்பற்றிய பாடல்களில், ஒன் கலகத்தில்
சம்பந்தப்பட்ட ஒ கட்சிக்குச் சாதகமான . மற்ெறான் ெபா வாகக் கலகத்தினால்
எவ்வள
ன்பம் மக்க க்கு ஏற்ப கிற என்பைதக் கூறி கலகத்ைதத் த க்க
ய வ . இவ்விரண் ேம யாேரா ஒ வரால் எ தப்பட்டைவதான். இைவ
பர கின்றன. பாட்ைட ஏற் க் ெகாள் கிறவர்கள் அந்த உணர்ச்சிேயா
ஒன் ப கிறார்கள். ஒ

சாதிக்காரர்கள் ெசய்த

நியாயம் என்ேறா, அநியாயம்

என்ேறா, இ கட்சியா ம் கலகம் ெசய்த , எவ்வள
ன்பகரமானெதன்ேறா, ஒ
ப ப்பிைன பாட ல் இ க்கும். இந்தப் பாட ன் ஒவ்ெவா வாிைய ம் ஒவ்ெவா வர்
எ தவில்ைல. ஒ வேர பாடல்
வைத ம் எ தினார்.
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பாடல், நாட்டார் பண்பாட்
எனேவ பர கிற . எனேவ "நாட் ப் பாட
இல்ைல, பர த ல் தான் இ க்கிற " என்
ஆசிாியர் கூ கிறார்.

மதிப் க

க்கு ஒத்தி க்கிற .

ன் ெபா த் தன்ைம, அதன் சி ஷ் யில்
Folk Song in England என்ற

ல்
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இதைனக் குறித் அறியாைமயால் ஒ ஆய்வாளர் குழம்பிப் ேபாய், அக்குழப்பேம
ெதளிவான க த்ெதன் எ
கிறார். ஒ பாடைலக் குறிப்பிட் இைத நாட் ப்
பாடகரான S..M.. கார்க்கிேய எ தியி க்கலாம். இ
என்

கூ கிறார். ஒ

நாட் ப் பாடைல,

அசல் நாட் ப் பாடல் அல்ல

ன்பி ந்திராத திய ெசய்திைய ைவத்

கார்க்கி எ தலாம். ஆனால் அைத நாட் மக்கள் (Folk) ஏற் க்ெகாள்வைதப்
ெபா த் அ நாட் ப் பாடலாகும். ேமற்கூறிய பாட் சிவகிாியில் பாடப்ப கிற .
பக்கத்

ஊர்களில் அவேர பா

பரப் கிறார். பர தல்தான் Fok Song ஆ இல்ைலயா

என்பைதக் காட் ம். சினிமா பாட் , நாட்
ேபச்சு வழக்கு இ ந்தால் பர ம். இ
பர த

ல் அ

சி ஷ் யில், சினிமாப் பாடக ைடய .

ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கிற

நாட்டாாின் பண்பாட்

மதிப் க

ெமட் , நாட்டார் மதிப் கள், அவர்கள
(adopted). அசல் நாட் ப் பாடல்,

க்ேகற்ப எ தி, அ

பர மானால் நாட் ப்

பாடலாகும். இ வல்லாமல், வாய்ெமாழிப் பாடல், எ தப்படாத பாடல்,

ய நாட்டார்

பாடல் என்பெதல்லாம், நாட் ப் பாட ன் சி ஷ் ைய ம், பர தைல ம் பற்றிய
அறியாைமயால் எ ந்த . இைவ நாட் ப் பாடைல கற்சிைலயாக எண் கிற
ேபாக்கு.
நாட் ப் பாடல் உயி ள்ளேதார் வ வம். வள கிற , மா கிற , ேதய்கிற ,
சாகிற . மீண் ம் ைதந்த நிலத்தில் பைழய உ மாறி ன
வம் ெகாள் கிற .
உ வத்ைதப் பார்த் , ஐேயா இ ேபாய் விட்டேத என் அ கிற ேவைல
ஆராய்ச்சியாள க்கு ேவண் டாம். ஒப்பாாி இப்ெபா
வழக்கழிந் வ கிற .
இன்

ம் 50 ஆண் களில் ஒப்பாாிேய இரா . அப்ெபா

எ திைவக்கப்பட்டைவதாேன மிஞ்சும். இ

, இப்ெபா ேத

fossil மாதிாி. அதற்குப் பர தல் இல்ைல.

திய எ ச்சி, இயக்கங்கள், பாமர மக்கள் வாழ்வில் உண்டானால், திய பாடல்கள்
ேதான் ம். அவர்கள் வாழ்க்ைகக்குப் பயனற்றைவ மைற ம். மைறவைத எண்ணி
ஒப்பாாி பாட ேவண் யதில்ைல.

நிைலைய அறிந் ,

ப் பாடல்கைள வரேவற்க

ேவண் ம். ச க மா தல், ச க உணர்ச்சிக க்ேகற்ற பாடல்கைளத்
ேதாற் விப்பவன் நாட்டார் கவி. பட் க்ேகாட்ைட க யாணசுந்தரம் ேபால.
அவர்க

ைடய உணர்ச்சி, மதிப் கள், நலன்க

க்கு ஏற்றாற்ேபால அவர்கள்

ஏற் க்ெகாள்ளத் தகுதி ைடயனவற்ைற அவர் பா னார். அ
நாட்டார

ேபார்

ழக்கமாயிற் . அ

சினிமாப் பார்க்கிற எல்லா வர்க்கங்க

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ,

நாட்டார் ரசைனக்காக மட் மல்லாமல்,
ைடய அ

பவத்திற்கா ம் எ தப்பட்டதால்,

நாட்டார் பண்பாட் க் க ைவ, நாட்டார் ெமாழியி ம், சிறிதள இலக்கிய
ெமாழியி ம் பா னார். நாட் ப் பாடல் எ த்தறிந்தவர் அ பவிப்பதற்காக
உ மா கிற . இ
ம் நாட் ப் பாடேல. க யாணசுந்தரம் பாடல்கள் நாட்

மக்கள்
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உணர் , நாட்

மக்கள் பண்பாட்

மதிப் க்கள், அவர்கள் ஆர்வங்கள் இவற்ைற

ெவளியி கின்றன. ஆனால், ெமட் ல் மட் ம் நாட் ப் பாட ைச ெகாண் ,
உள்ளடக்கத்தில் நாட் மக்கள உணர்விற்கும், ஆர்வங்க க்கும் எதிரான
க த் ள்ள சினிமாப் பாடல்கள் எ தப்ப கின்றன. அைவ நாட் மக்களிைடேய
பர தல் இல்ைல. ந த்தர மக்களிைடேயதான் பர கின்றன.
நாட்

மக்களிைடேய பர ம், நாட்

மக்களின் மதிப் கள் தாங்கிய பாடல்கள்தான்

நாட் ப் பாடல்கள். சிவகாசிக் கலகம் பற்றிய பாடல்கள், கலகம் நடந்த இடத்தில்,
சிவகாசியி ம், அதைனய த்த ஊர்களி ம் ேதான்றியி க்கலாம். சிவகாசியில் கலகம்
நடப்பதற்கு பக்கத் ஊர் மறவர்கள் வந்தார்கள். அவர்களில் சிலர் இறந்
ேபானார்கள். அவ் ர்களி ம் பாடல்கள் ேதான்றியி க்கலாம். நாடார்க க்கு
ஆதரவாக ம், மறவர்க க்கு ஆதரவாக ம், இ கட்சிக்கும் ெபா வாக ம் பாடல்கள்
ேதான்றி ள்ளன. சில பாடல்கைளப் பா யவர்கள் ெபயர்கள் ெதாிகின்றன. ஆ
கம்
என்பவர் ஒ

பாடைல எ தி ள்ளார். இைவ எங்ெகங்கு கிைடக்கின்றன? சங்கரன்

ேகாவில், சிவகிாி, விளாத்திக்குளம் த ய இடங்களில் 30, 40 ைமல் ரத்தி ள்ள
ஊர்களில் கிைடக்கின்றன. கலகத்திற்கு பயந் ஓ வந்தவர்கள் இப்பாடைலக்
ெகாண் வந்தி க்கலாம். இரண்
ன் தைல ைறக க்குப் பாடல்
நீ த்தி க்கிற . கலகம் நடந்த

1896-ல், எண்ப

வ ஷங்களாகின்றன. இைவ

எ தப்பட்டதால், அச்சிடப்பட்டதால் நிைலத்தி க்கிற . ேபாத்ைதயாவிற்குக்
கிைடத்த , ஓைலப் பிரதி. அந்த ஓைலையப் பார்த் ப் பா பவ ம் வாழ்ந்தி ந்தார்.
எனேவ நாட் ப்பாடல் என்றால் ஆராய்ச்சி ெசய்பவ க்காக ேயாசைன ெசய்
பாடப்ப வ அல்ல எ தப்ப வ அல்ல. நிகழ்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் எ கிற
உணர்ச்சி ம், சிந்தைன ம் பாடல் உ வத்தில் சி ஷ் க்கப் ப கின்றன. வாய்
ெமாழிப் பர த ன் லம் அ நாட்டாரால் ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கிற . வாய்
ெமாழியால் மட் ம் சிறி
ரம்தான் பர ம். அ ஒ Localised Tradition ஆகேவ
இ க்கும். அச்சில் அதைனேய ெவளியிட்டால் அதன் பரப் தமிழகம்
வ ம்
இ க்கும். உதாரணமாக ஐவர் ராசாக்கள் கைத, ஒ சிற் ◌ாாில் மட் ேம
வழங்குகிற . சில பகுதிகள் வள்ளி ாில் வழங்குகின்றன. எப்ப
ம் கைத நாஞ்சில்
நாட் க்கு ெவளிேய ெதாியா . இதற்குக் காரணம் என்ன? கைத 400 ஆண் க க்கு
ன்னர் நடந்த ஒ ேபாைரப் பற்றிய . அேத வரலாற் நிைலைமகள் இன்
இல்ைல. குலேசகர மன்னைனப் ேபான்ற மன்னர்கேளா கன்னட இளவரசி ேபான்ற
இளவரசிகேளா இன் இல்ைல. எனேவ பாத்திரங்களின் கலாச்சார மதிப்
மாறிவிட்ட . எனேவ கைத ஒ வரலாற் நிைன க் கைதயாக மட் ேம எஞ்சி
நிற்கிற . வாழ்க்ைகக்கு ேநர சம்பந்தமில்லாம
க்கிற . அந்த வரலா ம்
பரவாம
ப்பதற்குக் காரணம், வாய் ெமாழிப் பர தல். இப்ெபா
அக்கைத
வில் ப்பாட்டாகப் பாடப் ப வதில்ைல. எனேவ பர த ம் இல்ைல: இனி அ
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மைறய ேவண் ய தான்; இக்கைலச் சி ஷ் ைய, வரலாற்
ெசய்ய என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? இைத எ த்தறி

மதிப்ைப நிைலக்கச்

வட்டத்திற்குக் ெகாண்

வரேவண் ம். அச்சிட் ப் பரப்பினால், சு ங்கியவட்டம் விாிவைட ம். மீண் ம் இ
வாய்ெமாழிச் சுழற்சிக்குச் ெசல்லா . இ
அறிவதற்குேம பயன்ப ம்.
இவ்வா

கைதப்பாடல் காலச் ச

Fossil ஆகிவிட்ட . ஆய்விற்கும்,

கத்ேதைவக்ேகற்பத் ேதான்றி, நிரந்தர

கைலமதிப் கைள ஏற்ப த்திவிட் , உ வழிந்

ேபாய்வி ம். நிரந்தர

மர கைளெயாட் ேயா, எதிர்த்ேதா திய கைதப்பாடல் உ வங்கள் ேதான் ம்.
கைத
வங்கள், அச்சான டன் பரவல் அதிகமாகிற . மீண் ம் வாய்ெமாழிப்
பரவ க்குச் ெசல்வ
ண் . அ வா ம் மரபாக இ ந்தால் வாய்ெமாழிப்
பரவ க்குச் ெசன் வி ம். இல்லாமல் இ ந்தால் ஆவணமாக ம், எல்ேலா க்கும்
ெதாிந்த இறந் விட்ட மரபாக ம் ஆகிவி ம். ஆைகயால் சி கி வ கிற
கைதப்பாடல்கள், பாடல்கள், கூத் க்கள் அைனத்ைத ம் ேசகாித்
ேவண் ம்.

ெவளியிட

எனேவ எ த்தில் பர வ , வாய்ெமாழிப் பரவைலவிட விாிவான . எ த்தில்
பர ம் நாட்டார் பண்பாட் ப் பைடப் கள் எல்லாம் மீண் ம் உயிர் ெபற் வழங்கும்
என்பதில்ைல. வா கிற மர (Living Tradition) என்ப எந்நா ம் வா கிற மர
அன் . ச கப் பண்பாட் மா தல் ஏற்ப ம் வைர ஒ மர வா ம். பிறகு சி கத்
ேதய்ந்
திதாக உள்ள பண்பாட் ப் பைடப் கேளா ேசர்ந்
த்
வம் ெகாள் ம்.
தற்ேபா ெசவிவழிப் பரவ க்குக்கூட ன் நிபந்தைனயாக எ த் வ வம்
இ க்கிற . 'ெகாைலச்சிந் என்ேறார் பாடல் வ வம் தமிழ் நாட் ன் வட
மாவட்டங்களில் உள்ள . இ ஒ வா ம் மரபாகும். ெகாைலகள் ச கப்
பின்னணியில் நைடெப கின்றன. நீதிமன்றம் ெகாைலயாளி என் தீர்ப்பளித் த்
தண் ப்பவர்கைள, நாட்டார்,
க த் ச் ெசால்

ரன் என்

ேபாற்றி அவன

கின்றனர். ெகாைலகள் விதிப்ப

தண்டைனையப் பற்றிக்

நிக வதில்ைல, ச

க

காரணங்களால் நிகழ்கின்றன என் சுட் க்காட் , அக்காரணங்கைள ஆராய்கின்றன.
ெகாைலச் சிந் கள். ற் க்கணக்கான ெகாைலச் சிந் கள் சுழற்சியில் உள்ளன.
இைவ நாட் ப் லவர்களால் பாடப்பட் , எ தப்பட் , அச்ச க்கப்பட்

10,000

பிரதிகள் விைலயாகின்றன. நாட் ப்பாடகர்கள், அவற்ைற மனப்பாடம் ெசய்
பா கிறார்கள். இ
காணப்ப கிற .

ஒ

நாட்டார் மர (Folk Tradition) இங்கு ஒ

மாற்றம்

(1) வாய்ெமாழிப் பரவல் → அச்சிடல் --> (அதிகப் பரவல்) Folk Lore அல்ல.
(2) அச்சிடல் → வாய்ெமாழிப் பரவல் → அதிகப் பரவல் Folk Lore.
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இைவ யா ம் வாய்ெமாழிப்பரவைல அச்சுயந்திரம் பன்மடங்காக்குகிற ,
அச்சிடப்ப ம் கைதப்ெபா ள் வா ம் மரபாக இ ந்தால். குறிப்பிட்ட கைத வா ம்
மரபாக இ க்க ேவண் யதில்ைல. அந்தக் கைத, எந்த வைக (Type) ையச் ேசர்ந்தேதா
அ வா ம் மரபாக இ ந்தால் ேபா ம். த ல் அ வாய்ெமாழி மரபாகத்
ேதான்றாமல் அச்சில் 10,000 ப கள் ேதான்றி, 10,000 ேபைர ம் பாடைவத் ,
வாய்ெமாழி மரபின் பரப்ைப அதிகாிக்கச் ெசய்கிற . எ த்தறி
வாய்ெமாழி பர த
இந்

ல் ஒ

வளர, வளர,

க்ேக, அச்சு அ ப்பைடயாகிவி ம்.

பாடல் திரட் த்தான். பாடல், உணர்ச்சியின் உ த்தலா

ம், ஒ

நிகழ்ச்சி ேதாற் விக்கும் எண்ணங்களா ம் ஏற்ப வ . கைத (Narrative) சுைவயா
வாழ்க்ைகையத் தி ப் வ மாயி க்கும். இைவயா ம் அ நிைலயில் பாமரர்
இலக்கியமாகும். இவ்விலக்கியம் கல்லாதார் கைலச் ெசல்வம். அவர்களிைடேய
எ த்தறி

ம்

பரவினால், எத்தைனேயா பைடப்பாளிகள் அவர்களிடேம எ வார்கள்.

அவர்கள் எ த்தினால், பாடல் பா வார்கள். எ த்தறிவில்லாத பைடப்பாளி,
வாய்ெமாழியிேல பாடைலப் பைடப்பான். இப்ெபா
வாய்ெமாழி, எ த்
வம்
ெப ம் காலம். எ த்தறி நம் ைடய நாட்டாாிைடேய வளர்ச்சி ெபற் வ கிற .
எனேவ (Oral Transmission) வாய்ெமாழிப் பர தல் என்
நாட்டார் இலக்கியத்திற்கு வரம் விதித்தல் கூடா .

கண்கைள

க் ெகாண் ,

இப்பாடல்கைளப் ாிந் ெகாள்ள, ச கப் பின்னணி, வரலாற் ப் பின்னணி,
சாித்திரப் பின்னணி ஆகிய ெதளிவான சூழ்நிைலகைள ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். இப்
பாடல்கள் குறிப்பி ம் தனி நிகழ்ச்சிக க்கும் ச க மா தல்க க்கும் சம்பந்தம்
இ க்கும். அதைனெயாட் , குறிப் ைரகள் எ

ம் ெபா

நிகழ்ச்சிகைள, உணர்ச்சிகைள ம் மதிப்பிடாமல், ச
சாித்திரவியல், இலக்கியம் ஆகிய

கற்பைனயில் இ ந்

கவியல், மானிடவியல்,

ைறகளின் அறிைவக் ெகாண்ேட, குறிப்பிட்ட

பாடல்களின் நிகழ்ச்சிகைள ம், உணர்ச்சிைய ம் வ ணித் ள்ேளன். ஒவ்ெவா
தனிப்பாட

ம், ஒ

தனி நிகழ்ச்சி பற்றிய க த் க்கும், ச

க இயக்கத்திற்கு ள்ள

ெதாடர் . ஒவ்ெவா சாித்திரப் பாட ம், நீண்டகால வரலாற்றின் ேபாக்குக்கும்,
அதில் ஒ சம்பவத்திற்கும் உள்ள ெதாடர் . இத்ெதடர் கைளக் கவனமாக நான்
சுட் க் காட்

ள்ேளன். குறிப்பாக பாடல்கள் ச

க அ ப்பைட ம்,

அவ்வ ப்பைடயில் க த் க்கள், உண்ர்ச்சிகைள ம் நான் காட்

ள்ேளன். தனித்தனி

நிகழ்ச்சிகளாக ம், தனித்தனிக் க த் க்களாக ம் பாடல்கள் நிற்கவில்ைல. ஒ
ெபா த் திட்டத்தின் அ ப்பைடயில் ச க வாழ்க்ைகயில் பிரதிப ப்பாக இைவ
நிற்கின்றன.
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இந்

ைல உ வாக்கிய ேசகாிப்பாளர்கள் கு. சின்னப்ப பாரதி, எஸ். எஸ்.

ேபாத்ைதயா, கவிஞர் சைடயப்பன், எஸ். எம். கார்க்கி, எம். பி. எம். ராஜேவ

,

வாழப்பா சந்திரன் ஆகியவர்கள் 12 ஆண் க க்கு ன்னால் மாதிாிேய இன் ம்
நாட் ப்பாட ல் ஆர்வம் ெகாண் ள்ளார்கள். அவர்க க்கு என நன்றி. இந்
ன்
ஆய் க் குறிப் கள், விவரக் குறிப் கள், ேசகாிப் க் குறிப் கள் ஆகியவற்ைற எ

ம்

பணியில் விடா யற்சிேயா ம், ச யாத ஆர்வத்ேதா ம் பணி ாிந்த ெசல்வி T.
மங்ைகக்கு என நன்றி. இந்
ன் இரண்டாவ பதிப் க்குச் சில திய குறிப் கள்
தந்த வ. உ. சி. கல் ாி தமிழ் விாி ைரயாளர் ஆ. சிவசுப்பிரமணிய க்கும் என
நன்றி.
12 ஆண் க

க்கு

ன்னர் இைத ெவளியிட்ட

ேபாலேவ, இரண்டாவ

ைற ம்

ெவளியிட ன்வந் , தம நாட் ப்பாடல் ஆர்வத்திைன ம், கிராமத் உைழப்பாளி
மக்களின் கைலப் பைடப் கைளப் பரப் கிற ஆைசைய ம் ெவளியி கிற வாய்ப்ைப
ேமற்ெகாண்ட நி ெசஞ்சுாி க் ஹ ைஸ நான் பாராட் கிேறன். நன்றி ெதாிவித் க்
ெகாள்கிேறன்.
நா.வானமாமைல
தைலவர், தமிழ்நா

கைல இலக்கியப் ெப மன்றம்,

நிைல ஆய்வாளர்,
திராவிட ெமாழி இயல்கழகம்,
க நாடகப் பல்கைலக்கழகம், தார்வர்.
3-11-76.
----------------

ன்

ைர

ஒவ்ெவா ெமாழியி ம் எ த் த் ேதான் வதற்கு ன் பாடல்க ம், கைதக ம்
ேதான்றத் ெதாடங்கின. அவற்றில் சில கைத வ வத்தில் பாடப்பட்டன. இவ்வா தான்
கிேரக்கக் காவியங்கள் ேதான்றின என் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூ கிறார்கள். பாரதம்,
இராமாயணம் என்ற காவியங்களில்
வான எ த் வ வம் ெப வதற்கு ன்
இவ்வாேற ேபச்சு வழக்கில் இ ந் வந்தன. சி சி கு வின ைடய நாட் ப்
பாடல்களாக வழங்கிவந்த கைதகள், அக்கு க்கள் ஒன் பட் ெபாிய இனமாக மா ம்
ேபா இைணப் ப் ெபற் காவிய பம் ெப கின்றன. சிலப்பதிகாரத்தில்
காணப்ப ம் பல நிழ்ச்சிக ம் பல உபகைதக ம் காவிய காலத்திற்கு ன் ெசவி
வழியாக வழங்கி வந்தன. காவியத்தில் காணப்ப ம் ெதய்வ வணக்க ம், குரைவப்
பாடல்க

ம், வாிப்பாடல்க

ம், அம்மாைனப் பாடல்க

ம்,

ன்பமாைல என்ற
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பகுதி ம் ெவகு காலத்திற்கு ன் வழங்கிவந்த நாட் ப் பாடல்களின் க த்ைத ம்,
அைமப்ைப ம் த வியன என் உ தியாகச் ெசால்லலாம்.
நாட் ப்பாடல்கள்

ன்பி ப்பவர்கள் ேகட்கப் பா வ ; ேகட்பவர்கள் மனத்தில்

மகிழ்ச்சி, ேசாகம், ெப ைம, பணி , ெப மிதம், ஆர்வம், வியப் , ெவ ப்

த ய

உணர்ச்சிகைள எ ப் ம் நிகழ்ச்சிகைளேயா, கைதகைளேயா ெசால்வ வழக்கமாக
இ ந்தன. அல்ல ேவைல ெசய் ம் காலத்தில் கைளப்ைபப் ேபாக்க அவர்கள் கூட்
யற்சிைய ஊக்குவிக்கப் பாடப்ப ம் பாடல்க ம் உள்ளன. எப்ப
ம் ஒ
கு வினாின் மனத்தில் ஏக காலத்தில் சமமான உணர்ச்சிைய உண் பண் வ
ெப ம் பான்ைமயான நாட் ப் பாடல்களின் ேநாக்கமாகும்.
நாட் ப் பாடல்கள் கிராமப் ற வாழ்க்ைகேயா ெந ங்கிய ெதாடர் ள்ளைவ.
கைதப் பாடல்கள் தவிர மற்றப் பாடல்கள் நாட் ப் ற வாழ்க்ைகயின் அன்றாட
சம்பவங்கைளேய ெபா ளாகக் ெகாண்டைவ. இதனால்தான் வாழ்க்ைகயின் சாதாரண
சம்பவங்களான பிறப் , குழந்ைதப் ப வ நிகழ்ச்சிகள், விைளயாட் கள், காதல்,
ெபா ந்தா மணம், கு ம்ப விவகாரங்கள், கிராமத் ெதாழில்கள், பஞ்சம், கிராம
ேதவைதகள் த யனேவ
நாட் ப் பாடல்களின் ெபா ளாக அைமந் ள்ளன. ஆனால் இவற் ள்

ம் ச

அைமப்பின் தன்ைம ம், அதனால் தனி மனிதன் உணர்வில் ஏற்ப ம் சிந்தைனக
ெவளியாகத்தான் ெசய்கின்றன.

க
ம்

நம கிராம வாழ்க்ைக பன்ென ங் காலமாக ேவைலப் பிாிவிைனகளால்,
ைறப்ப த்தப்பட் ஜாதிப்பிாிவிைனக்குள் இ க்கமாக அைடத் ைவக்கப்பட்ட .
உற்பத்தி ைற ம், கிராமப் ெபா ளாதாரத்திற்காகேவ இ ந்ததால், மத்திய அரசில்
எவ்வித மாற்றங்கள் ஏற்பட்டா ம் கிராம ச தாய வாழ்க்ைக அதிகமாக
பாதிக்கப்படவில்ைல. இவ்வா கூ வதால் கிராம ச தாய அைமப் எல்ேலா க்கும்
சமவாய்ப் அளிக்கும் ேசாஷ ஸ ச தாயம் என் நிைனத் விடக் கூடா . கிராம
ச தாயத்தில் உயர் தாழ் கள் அன் மி ந்தன. ஊர்க் ேகாவில்க க்கு ஊாி ள்ள
நிலத்தில் ெப ம்பாகம் ெசாந்தமாயி ந்த . அக்ேகாவிைல நிர்வாகித்த
மகாசைபயா ம், வாாியத்தா ம், பாிசனங்க ம், உைழக்காமல் உண்டவர் ஆவார்கள்.
அவர்கள் ேமல் வர்க்கத்ைத ம் ேமல் சாதிைய ம் ேசர்ந்தவர்கள். இவர்க க்குச்
ெசாந்தமான உாிைம ைடய நிலங்க ம் இ ந்தன. நிலங்களில் உைழக்கும்
விவசாயிகளில் ெப ம்பாேலா க்குச் ெசாந்த நிலம் இ க்கவில்ைல. சில க்குக்
ேகாவில் நிலங்கள் குத்தைகயாகக் கிைடத்தன. இவர்களில் ஊர் வண்ணான், நாவிதன்
த யவர்க

ம் தச்சன், ெகால்லன் ேபான்ற கம்மாளர்க

ேசர்ந்தவர்கள். அவர்க

ம் உைழக்கும் வர்க்கத்ைதச்

க்கும், மான்ய நிலங்கள்தான் இ ந்தன. உைழக்கும் மக்கள்
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ேகாவிைலச் சார்ந் உைழக்காமல் உண்
உணவளிக்க ேவண் ம்.

ம் மக்க

க்குத் தம் உைழப்பினால்

ெவள்ைளயராட்சிக்கு ன் மத்திய அரசு நடப்பதற்கும் பல ேபார்கள் நடப்பதற்கும்
அரசர்கள் கட் ம் ேகாவில்கள், மடங்கள், தண்ணிர்ப் பந்தல்கள் த யவற்றிற்காகும்
ெசலைவ ம் இக் கிராம அைமப் தான் ெகா க்க ேவண் ம். கிராம நிர்வாகம் ேமல்
வர்க்கத்தா ைடய ைகயி
ந்த . எனேவ உைழக்கும் மக்க க்கு அவர்கள்
விைளவிக்கும் மகசூ ல் ஒ சிறிய பகுதிேய ஊதியமாகக் கிைடக்கும். மற்றைவ
அவர்களிடமி ந் பறிக்கப்ப ம்.இவ்வைமப்பில் விவசாயிகள் ெகா ைமயாகச்
சுரண்டப்பட்டனர்.
ெநச
த ய ெதாழில்க
அய ர் வியாபாாிகள் தங்க

ம் கு ைசத்ெதாழில்களாகேவ நிகழ்ந் வந்தன.
க்குள் ேபாட் யல்லாமல் இ ப்பதற்காக வணிகர்

கு க்கைள ஏற்ப த்தி அவற்றின் லம், மிகக் குைறந்த விைலக்குக் ைகத்ெதாழி ல்
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்கைள வாங்கினார்கள். இதனால்
ைகத்ெதாழிலாளிக ம் மிகுந்த ஏழ்ைமயில் உழன்றனர்.
ஏழ்ைமநிைல ெபா ைமயின் எல்ைலையத் தாண் ய ேபா மக்கள் கிராம ச தாய
அைமப்ைப எதிர்த் ப் ேபாரா
ள்ளனர். இத்தைகய ேபாராட்டங்கைளப் பற்றி
நாட் ப் பாடல்களி
ந் ம் கல்ெவட் களி
ந் ம் அறிந் ெகாள்கிேறாம்.
இத்தைகய ேபாராட்டங்கள் சிலவற்ைறப் பற்றி இங்கு குறிப்பி ேவாம். நாடார்கள
சாதி வரலாற்ைற 'வலங்ைகயர் கைத' என்ற ல் கூ கிற . அச்சாதியினர்
ஏழ்ைம ற் பஞ்சத்தால் வா ய காலத்தில் காவிாி அைண கட்டக் கூ யில்லாமல்
ேவைல ெசய் ம்ப உத்தரவிடப்பட்டார்கள். அரச ைடய ஆைணப்ப
கூ யில்லாமல் ேவைல ெசய் ம்

ைறக்கு 'ெவட் ' என்ற ெபயர் வழங்கப்ெபற்

வந்த . ‘ெவட் ' ைறைய எதிர்த் ஏ சேகாதரர்கள் ேபாரா னார்கள். அரசன்
காிகால் வளவன் ஆ சேகாதரர்களின் தைலகைளத் ண் த் விட்டான். ஏழாவ
சேகாதர ம் கூைட எ த் மண் சுமக்க ம த்தான். அவன் சி வனானதால் அரசன்
அவைன நா கடத்தி விட்டான். அவன் ெதன்பாண் நாட் ற்கு வந் பைன
மரத்ைதப் பராமாித் ப் ெப ஞ் ெசல்வம் அைடந்தான். இ நாட் க் கைதப் பாடல்
ஒன்றில் காணப்ப ம், ஒ ேபாராட்ட நிைன .
பிற்காலத்தில் ஏழ்ைமயால் வ ந்திய மக்கள் பற்பல இடங்களில் தங்கள
உாிைமைய நிைலநாட் க்ெகாள்ள இயலாமல், ேகாவிற் சுவர்கைள இ த் ம்
பத்திரங்கைளத் தீக்கிைரயாக்கி ம் சுரண்டல் ைறக்கு எதிராகத் தங்கள எதிர்ப்ைபக்
காட்
ள்ளார்கள். ஏெனனில் ேகாயில் மதில் சுவர்களில்தான் அவர்கைள
அந்நிைலயில் ைவத்தி ந்த நிலமான்ய ைறயின் பிரமானப் பத்திரங்கள் எ தி
ைவக்கப்பட்
ந்தன. ேகாயில் சாசனங்களின் க ைரயில் பின்வ ம் குறிப்
காணப்ப கிற . " ன்றாம் ராஜராஜ ேசாழ ைடய ஆட்சியில் ஐந்தாம் ஆண்
ம்
பரவிய கலகத்தில் ஊாில் உள்ேளா ைடய நிலங்களின் ல பத்திரங்கள் அழிந்
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ேபாயினைமயால் நான்காம் ஆண் அளவில் உள்ள அ ேபாக ைறப்ப
நிர்ணயித் ப் திய பத்திரங்கள் வழங்க ேவண் வந்தெதன் தஞ்ைச ஜில்லா
உைடயா ர்ச் சாசனம் கூ கிற .'
அவன ஐந்தாம் ஆண் ல் நடந்த கலகங்களால் பைழய கணக்குகள் அழிந்
ேபாயினைமயால் அ ேபாகப் பற்ெறா ைக ஒட் ஆதாரச் சீட் க்கைளப்
ப்பிக்க
ேவண் யி ந்த என் ம் ெசய்தி தைலச்ெசங்கா
ன்றாம் ராஜ ராஜன
பத்ெதான்பதாம் ஆண் கல்ெவட்ெடான் கூ கிற . இவ்வா நடந்த கலகங்கைள
ஜாதிக் கலகங்கள் என் காட்ட வரலாற் ஆசிாியர்கள் யன் ள்ளார்கள்.
இக்கலகங்கள் இடங்ைக, வலங்ைக ஜாதியினாிைடேய நைடெபற்றெதன்
கூ கிறார்கள். நிலத் ெதாடர் ைடய ஜாதியார்கள் வலங்ைகப் பிாிவினர் என் ம்,
ெகால்லர், தச்சர், தட்டார்

த ய ெதாழிலாளர்க

ம், வாணியர், ெகாத்தர்,

சுண்ணாம் க்காரன், வைலயன், அளவர் த ேயார் இடங்ைகப் பிாிவினர் என் ம்
பல கல்ெவட் கள் கூ கின்றன. கிராமத்தி ள்ள ேமல் வர்க்கத்தார் இவ்வி
ஜாதியினைர ம், தங்கள் ஆதிக்கத்தில் ைவத்தி ந்தார்கள். தங்க ைடய
ெகா ைமகளால் ஏதாவ ஒ வைகப் பிாிவினர் தங்க க்கு எதிராகப் ேபாராட

ன்

வந்தால், அ த்த பிாிவினைரத் தங்கேளா ேசர்த் க் ெகாண் அவர்கைள
அடக்குவேத வழக்கமாயி ந்த . ெப ம்பா ம் இவர்கள் இடங்ைகப் பிாிவினேரா
ேசர்ந் ெகாண் வலங்ைகப் பிாிவினைர எதிர்த் வந்தார்கள். இடங்ைகப்
பிாிவினாில் மிக ம் ஏழ்ைமயில் உழன்றவர்கள் வலங்ைகப் பிாிவினர
ேபாராட்டங்களில் கலந் ெகாண்ட
ண் . அக்காலங்களில் இ வ க்கும் சில
ச ைககள் ெசய் தங்கள சுயநல அைமப்
ைறைய ேமல் வர்க்கத்தார்
காப்பாற்றிக் ெகாண்டனர்.
ேகாயில் சாசனங்களின்

க ைரயில், ேமற்குறித்த உண்ைமக்குச் சான்றாக ஒ

ெசய்தி காணப்ப கிற . தி ச்சிராப்பள்ளி, ஆ

ைறக் கல்ெவட்

ஒன்

அச்ெசய்திையத் ெதாிவிக்கின்ற . 'அரசாங்க அதிகாாிகளின் உதவி டன்
வன்னியர்க

ம், ேவளாளர், பிராமணர்

த ய நிலச்ெசாந்தக்காரர்க

ம் ேசர்ந்

இடங்ைகப் பிாிவில் அடங்கிய 98 வைகச் சாதியின க்கு இைழத்த அநீதிகைள
இக்கல்ெவட்

கூ கிற . இேத ேபால் இடங்ைக வகுப்பர்; அக்காலத்தில்

ஏற்கேவண் வந்த வாிச்சுைமகைளத் ெதாிவிக்கும் கல்ெவட் கள், நாட் ல் பல
பாகங்களி
ந் ம் கிைடத் ள்ளன. ஆவணியி
ந் கிைடத் ள்ள ஓர் கல்ெவட்
அரசன் ஆைணக்கிணங்கக்கூ ய ெபாிய சைபயாாின்
ைவத் ெதாிவிக்கிற .
நிகாி லாச் ேசாழமண்டலத்

78 நா க

ம் ஜயங்ெகாண்ட ேசாழமண்டலத்

மி ம், உள்ளிட்ட நா களில் ேசாழ வம்சம் ேதான்றிய நாள்

3000

தல் பசு, எ ைம

த யைவக க்கு வாி விதிக்கப்பட்டதில்ைல என் ம், அதனால் அதிகாாிகள் ேசாழ
ேவந்த ேவளான் விதித்த இவ்வாிகைளக் ெகா க்க ேவண் யதில்ைல என்
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கட் னார்கள். அன்றி ம் 18 விஷயங்களி
ள்ள (நிலப் பகுதி) வாிவிகிதங்கைள ம்
நிர்ணயித் நிச்சயித்தார்கள். இக் கல்ெவட் க்களில் காணப்ப ம் ெசய்திகளால்
ஒவ்ெவா

சமயம், நிலச் சுரண்டல்

ைறைய ம், வாிச்சுைமகைள ம், அதிகாாிகளின்

ெகா ைமகைள ம், இடங்ைக வலங்ைகப் பிாிவினாில் ஏைழ எளிய மக்கள் எதிர்த்
நின் ெவற்றி ெபற் ள்ளார்கள் என்பைதக் காட் கிற .
ஊாின் வாழ்க்ைக

வ ம், ேசாழ வம்சம்

ழ்ச்சி யைடந்த காலம்வைர

ேகாயில்கைளச் சார்ந் ம், உழ த் ெதாழிைலச் சார்ந் ம், சி ெதாழில்கைளச்
சார்ந் ேம இ ந்தன. ேகாயில் நிர்வாகத்தி

ந்தவர்கள், ஊாி

ள்ள எல்லாப் பகுதி

மக்களின் வாழ்க்ைகைய ம், கட் ப்ப த் ம் வல்லைம ெபற்றி ந்தார்கள். இவ்
வல்லைமக்குக் காரணம் ேகாயில் நிலங்களின் மீ அவர்க க்கி ந்த ஆதிக்கேம.
நில ைடைமக்காரர்கைளத் தவிர மற்றவர்கள் ேகாவி க்கு ெசாந்தமான மான்ய
நிலங்கைளப் பயிாிட்ேட வாழ்க்ைக நடத்தினர். சிற்சில சமயங்களில் இம் மான்ய
நிலங்கைள அதிகாாிகளின் உதவிேயா ெபாிய நிலச் ெசாந்தக்காரர்கள் ைகப்பற்றிக்
ெகாள்ள யன்றனர். நிலத்ைத இழந்தவர்கள் தங்க ைடய எதிர்ப்ைப உயிர்த்
தியாகம் ெசய் காட் க் ெகாண்டனர். இதற்குச் சான்றாகப் பல கல்ெவட் கள்
இ க்கின்றன. தஞ்சா ர் ஜில்லா, ஞ்ைச என்ற ஊாில் கிைடத்த கல்ெவட் ஒன்
சில நிலங்கள் ேகாயி க்ேக உாியன என் நி பிப்பதற்காகச் சில ேகாயில்
ேவைலக்காரர்கள் தீக்குளித் உயிைரத் தியாகம் ெசய் ெகாண்டனர் என்
கூ கிற .
தங்கள் உாிைமகைள நிைலநாட்ட ேகா ரத்தின் மீேதறிக் கீேழ வி ந் உயிர்நீத்த
ெசய்திக ம் ேகாயில் சாசனங்களி
ந் ெதாிய வ கிற . ேகாயில் காாியங்கள்
நைடெபறா ேபானால் ேகாயில் ேவைலக்காரர்க க்கு ஊதியம் கிைடக்கா .
அவ்வா ேகாயிற் காாியங்கைள நடத்தாமல் நிர்வாகிகள் வ மானத்ைதத் தாங்கேள
சு காித் க் ெகாண்டேபா ேவைலக்காரர்கள உாிைமகைள நிைலநாட்ட
ேகா ரத்தின் ேமேலறி கீேழ வி ந் அப்பா அய்யங்கார் என்பவர் உயிர்நீத்த
ெசய்திைய இரண் ேகாயிற் சாசனங்கள் கூ கின்றன.
இவ்வா கிராம நல அைமப்
ைறைய எதிர்த் ச் சிற்சில ேபாராட்டங்கள் கடந்த
ஆயிர வ ஷ காலமாக நைடெபற்றி ந்த ேபாதி ம், அயல் நாட் வியாபாாிகளின்
வ ைகக்கு ன் கிராம ச தாய ைற ெபாிய மா தல் எ
மின்றி நிைலத்தி ந்த .
ேபார்த் கீசியர், டச்சுக்காரர் வ ைகக்குப் பின் கடற்கைரப் பகுதியி

ள்ள ச தாய

அைமப் மாறத் ெதாடங்கிற் . ெவளி நாட் வியாபாரத்திற்காகத் ணி, மீன்,
தானியங்கள் த யவற்ைற ஏற் மதி ெசய் ம் வியாபாரத்தில் அவர்கள் ஈ பட்டனர்.
கடற்பைட வ ைமயால் கீழ்க்கடற்கைரத் ைற கங்கைள ஐேராப்பியர்கள் பி த் க்
ெகாண்டனர். இலங்ைக, இந்ேதாேனஷ்யா த ய நா கள் அவர்கள்
ைகவசப்பட்
ந்ததால் கடல் வியாபாரத்தில் அவர்க டைடய ஆதிக்கம்
ஓங்கியி ந்த . ம ைர நாயக்கர்கள அரசு உள் நாட் ல் அரசியல் ஆதிக்கம்
ெப வ க னமாக இ ந்த . ஆனால் கடற்கைரப் பகுதிகளில் கிராம ச தாய
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வாழ்க்ைக அழிந் ேபாயிற் . கிராமங்கைள விட் மக்கள் ைற கங்க
கு ேயறினர். ஆனால் உள்நாட் ல் குறிப்பிடத்தக்க ச க மாற்றங்கள் எ
ஏற்படவில்ைல.

க்குக்
ம்

அயல் நாட் னர் வியாபாரப் ேபாட் யில் ஆங்கிேலயர் ெவற்றி ெபற்றனர். ஆங்கில
நாட் ல் ெதாழில் வளர்ச்சி மிகுதிப் பட்டதால் பல ெபா ள்கைள இந்நாட் க்கு
ஏற் மதி ெசய்ய
ந்த . அவர்க ைடய கப்பல் பைட வ ைம ம் அதிகாித்த .
தமிழ் நாட் ல் மத்திய அரசு பல னப்பட்ட . ஆற்காட் ல், நவா பதவிக்குப் ேபாட்
ஏற்பட்ட . இதைனப் பயன்ப த்திக் ெகாண் ஆங்கிேலயர் நா பி க்கத்
ெதாடங்கினர். பாைளயக்காரர்கள் பலர் பல சமயங்களில் எதிர்த்
வளர்ந்

வ ம் ெதாழில் வள ள்ள நாட் னர் ஆனதா

நின்றனர். ஆயி

ம்,

ம், கப்பற்பைட மிகுதி ம்

உைடயவர்களாதலா ம்,
ைறப் ேபார்க் க விகள் உைடவர்களாதலா
ஆங்கிேலயர் ெவற்றி ெபற்றனர்.

ம்

அவர்க ைடய வியாபார ைறகளால் கிராம ச தாயம் சீரழிந்த .
நிலச்சுவான்தார் ைற அ லாக்கப்பட்ட . பாைளயக்காரர்கள் நிலச்ெசாந்தக்காரர்.
ஆனார்கள். ன்பி ந்தைதவிடக் கிராமப் பகுதி மக்கள் க ைமயாகச்
சுரண்டப்பட்டனர். ஜாதிப் பிாிவிைனகள் ண் விடப்பட் மக்கள் பிாித்
ைவக்கப்பட்டனர். ஆங்கில ஆட்சியில் மிகப் ெபாிய ச தாய மாற்றங்கள் ெதாடங்கின.
நிலபிர த் வ ைற வ ப்ெபற்ற . ெபாிய ெதாழில்கள் தன் த ல் வங்கின.
இயந்திரத் ெதாழிலாளர் வர்க்கம், ஒ
திய சக்தியாக இந்திய ச தாயத்தில்
ேதான்றிற் . ெதாழில்கள் வளர ஆங்கில ஆதிக்கத்ைத எதிர்த் நிற்க ேவண் ய
ேதசீயத் ெதாழிலாளி வர்க்க ம் ேதான்றிற் . ெப

நிலச்சுவான்கைளத் தவிர, ஆங்கில

ஆதிக்கத் க்கு எதிராக, எல்லா வர்க்கங்க ம் ஒன் ேச ம் வாய்ப் ஏற்பட்ட .
இவ்வாய்ப்ைபப் பயன்ப த்தி ேதசீய இயக்கம் வளர்ந்த . ஆயி ம் நம
அ ப்பைடயான ச தாய அைமப் இன் ம் சுரண்டல் அ ப்பைடயிேல இ க்கிற .
கிராமப் ற மக்கள வாழ்க்ைகயில் பல மா தல்கள் ஏற்பட்
ப்பி ம் அவர்கள்
தாங்கள் வாழ்க்ைக நடத் வதற்கு நிலச்சுவான்க ைடய நிலத்தில் உைழக்கும்
நிைலயில்தான் இ க்கிறார்கள். பஞ்சாயத்ைதத் ேதர்ந்ெத க்கும் உாிைம
அவர்க க்கி ந்தா ம், அவ் ாிைமைய, சுதந்திரமாக நிைறேவற்ற வழி இல்லாமல்
ெபா ளாதார ஏற்றத் தாழ் கள் கு க்ேக நிற்கின்றன.
ஆங்கிேலய ஆட்சியில் ெகா ஞ் சுரண்டல் காரணமாக நிலத்ைத இழந்த
விவசாயிகள்
த் ைறகளில் ைழந் வாழ்க்ைக நடத்தி வ கிறார்கள். அவர்கள்
நகரங்களில் ெதாழிலாளராக ம் மைலத் ேதாட்டங்களில், ேதாட்டத்
ெதாழிலாளராக ம் பணியாற் கிறார்கள். அங்கும் அவர்கள் சுரண்ட
உட்ப த்தப்ப கிறார்கள்.

க்கு
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நா வி தைல ெபற்ற பதிைனந் ஆண் களில் அ ப்பைடத் ெதாழில்கள்
வளர்ச்சிப் ெபற் ள்ளன. நம சுதந்திரம் பலமைடந் ள்ள . உற்பத்தி ெப கி
உள்ள . ஆயி

ம், இவற்றின் பயன்களைனத் ம், உைழக்கும் மக்க

க்கு அதிகமாகக்

கிைடக்கவில்ைல. நாட் ல் ெதாழில் வளர்ச்சி ற, தம வாழ் ம் வளம் ெபற
ேவண் ம் என் உைழப்பாளி மக்கள் வி ம் கிறார்கள்.
இந்த ச

கச் சாித்திரப் பின்னணியில் உைழப்பாளி மக்கள

பைடப் க்களான

நாட் ப் பாடல்கைள ம், கைதகைள ம், நாடகங்கைள ம், கூத் க்கைள ம் நாம்
ேநாக்க ேவண் ம்.
நம

மக்களிைடேய வழங்கிவ ம் கைதப்பாடல்கள் எண்ணற்றைவ. அவற்ைற

நான்கு விதமாகப் பிாிக்கலாம், 1. இதிகாசத்
கைதகள், 3. ச

க்குகள், 2. கிராம ேதவைதகளின்

கக் கைதகள், 4. வரலாற் க் கைதகள், இதிகாசங்களான

இராமாயணம், பாரதம் ஆகிய இரண் ல், பாரதக் கைதேயா ெதாடர் ைடய
நிகழ்ச்சிகைளக் க ப்ெபா ளாகக் ெகாண் பல கைதப் பாடல்கள் இ க்கின்றன.
இன் ம் கிராம மக்கள் இராமாயணத்ைத விட பாரதத்ைதேய அதிகமாக வி ம்பிக்
ேகட்கிறார்கள். அதற்குக் காரணம் பஞ்ச பாண்டவர்களில் அர்ஜுன ம், ம ம்
மக்க க்கு தம்ேமா உற ைடய ரர்களாகத் ேதான் கிறார்கள். கண்ணன் உற்ற
நண்பனாக ம், ஆபத்தில் உத பவனாக ம், மனிதப் பண் கள் நிைறந்தவனாக ம்
காணப்ப கிறான். கண்ணன் தன சுயகாாியத்திற்காக எதைன ம் ெசய்யவில்ைல.
தன நண்பர்க க்கு உதவேவ கைதயில் பங்கு ெப கிறான். எனேவ அவன் பாமர
மக்களின் சிந்தைனையக் கவ கிறான்.
பாரத கதா பாத்திரங்கைளக் ெகாண்

பாரதத்தில் காணப்படாத நிகழ்ச்சிகைளக்

கைதகளாகப் பின்னிய நாட் ப் பாடல்கள் அல் யரசாணிமாைல, பவளக்ெகா
மாைல, ஏணிேயற்றம், ெபான்
வி மசக்ைக த யன. பாரதக் கைதயின் கதா
பாத்திரங்கள் தமிழ் நாட் ன் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு ெகாள் வதாக இக்கைதகள்
கூ கின்றன. பாண் யனின் மகள் அல் , ெபண்ணாதிக்க ச தாயத்தின் தைலவியாக
வாழ்கிறாள். அர்ச்சுனன் தைலமைற வாழ்க்ைகயின் ேபா ம ைரக்கு வ கிறான்.
அல் மீ காதல் ெகாள் கிறான். அல் அவைனக் காணேவ ம க்கிறாள்.
அவைனச் சிைறப்ப த் கிறாள். கண்ணன உதவியால் அல் ைய அர்ச்சுனன் மணம்
ாிந் ெகாள் கிறான். இக்கைதயில் இ ச தாயங்களின் உற உ வகமாகச்
சித்தாிக்கப் பட் ள்ள . இக் கைதக்கு ஆதாரெமல்லாம் பாரதத்தில் வ ம் அர்ச்சுனன்சித்திராங்கைத சந்திப் மாத்திரேம.
இக் கைதயின் ெதாடர்ச்சிேய பவளக்ெகா மாைல. அல் ேயா சிறி நாள்
தங்கியி ந் விட் அர்ச்சுனன் பாரதப் ேபார் நடத்தப் ேபாய் வி கிறான். ேபார்
ந்

ெவற்றி ெபற் ச் சில ஆண் க

க்குப் பின், அல் யிடமி ந் , குழந்ைத
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லந்திரைனப் பார்க்க வர ேவண் ெமன் அவ க்கு அைழப் வ கிற . அவன்
குழந்ைதையக் காண ம ைரக்கு வ கிறான். குழந்ைத பவளத்ேதர் ேவண் ெமன்
அ கிறான். அர்ச்சுனன் பவளம் ேத பவளக் ெகா காட் ற்குச் ெசல் கிறான்.
பவளக்காட் ன் ராணி பவளக்ெகா ைய பார்க்கிறான். காதல் ெகாள் கிறான். பல
இைட
கைளச் சமாளித் ப் பவளம் ெபற் வ கிறான். பின் அவைள ம் மணந்
ெகாள் கிறான். சிகரமாகக்கைத ெசல் கின்ற . இைடயில் பவளக்ெகா ேயா
ேபாரா விஜயன் இறந் ேபாகிறான். த ம ம், கி ஷ்ண ம் தமிழ் நாட் ற்கு
வ கிறார்கள். பவளக்காட் ல் இறந் கிடக்கும் விஜயைன உயிர்ப்பிக்கிறார்கள்.
கைடசியில் பவளக்ெகா விஜயைன மணந் ெகாள் கிறாள்.
ன்றாவ கைத ெபான்
வி மசக்ைக. க ணன மைனவிக்கும் க ண க்கும்
நடக்கும் கு ம்பச் சண்ைடையப் ெபா ளாகக் ெகாண்ட . நிகழ்ச்சிகள் இந்திரப்
பிரஸ்தத்தி ம், தமிழ் நாட்
ம் நைடெப கின்றன. கைடசியில் க வங் ெகாண்ட
மைனவிைய க ணன் அ உைதயால் பணிய ைவக்கிறான்.
நான்காவ கைத ஏணிேயற்றம். இ அஞ்ஞாதவாச காலத் நிகழ்ச்சி ஒன்ைற
ெபா ளாகக் ெகாண்ட . அர்ச்சுனன் மைனவி சுபத்திைர மீ
ாிேயாதனன் இச்ைச
ெகாள் கிறான். அவ ைடய தீய எண்ணத்ைத அறிந்த சுபத்திைர ம ைரயி ள்ள
அவன சகமைனவி அல் யிடம் சரண் குகிறாள். அவள் ம ைர ெசன்றைதயறிந்
ாிேயாதனன் அங்கு வ கிறான். அவைனத் தண் க்க ேவண் ெமன்ற
வில்
அல் அவைன வரேவற் சுபத்திைரயிடம் அ ப்பி ைவப்பதாகச் ெசால் கிறாள்.
காமத்தால் மதியிழந்த ாிேயாதனன் அவள சூழ்ச்சிைய உணராமல் அவள் ெசாற்ப
நடக்கச் சம்மதிக்கிறான். அல் தமிழ் நாட் த் தச்சர்களின் திறைமையப் பயன்ப த்தி
ஏணி எந்திரெமான் ெசய்யச் ெசால் கிறாள். அந்த ஏணி ஏ மா
ாிேயாதனைன
ேவண் கிறாள். ஏணியின் கைடசிப் ப யில் சுபத்திைரையப்ேபால ப ைமெயான்
ெபா த்தப்பட்
ந்த . ாிேயாதனன் ஏணியில் ஏறிய ம் ஆணிகள் அவன்மீ
பாய்ந்தன. பிரம் கள் அவைன அ த்தன. இறங்க
யாதப சில கம்பிகள் அவைனப்
பிைணத்தன. அல் ஏணிையப் பாண் யர்களிடம் ெசல் மா கட்டைளயிட்டாள்.
அங்ேக அவன் அவமதிக்கப்பட்டான். பின் அங்கி ந் நாகேலாகத்திற்கு ஏணிைய
அ ப்பினார்கள். ஆதிேசஷன் ாிேயாதனைன அவமதித் , ேமகராஜனிடம்
அ ப்பினான். அங்கி ந் பல உலகங்கள் சுற்றிக் கைடசியில் கி ஷ்ணனிடம் ஏணி
வந் ேசர்ந்த . கண்ணன் அவைனப் ேபாற் வ ேபால் ற்றி ஏணிைய ஐவாிடத்தில்
அ ப்பி ைவத்தான். ஐவர் அவைனக் கண்ட ெபா
, பீமன், அர்ச்சுனன், நகுலன்,
சகாேதவன் ஆகிேயார் அவைனக் ெகால்ல ேவண் ெமன் ெசால் கிறார்கள். த மர்
அவ ைடய தவ க்கு உாிய தண்டைனைய நம் நாட் ப் ெபண்கேள ெகா த்
நிைறேவற்றி விட்டார்கள் என் கூறிக் கைதயின் நீதிைய விளக்குகிறார்.
"இவன் ெபண்ைண அழிக்க வந்தான் ெபண்களால் சீர்குைலந்தான்
ெந ப் க்கு ன்ென
ம் நில்லா விதம் ேபால
கற் க் குைற சிறி ம் காசினியில் ேநரா
கற்ேப ெப ெந ப்பாம் கற்ேப ெப ம் கழாம்
ெபண்களி ெசய்தார் ேப லகம் தன்ைன வாழ்த்த
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ஷர் பழி ைடக்க ைவயர்கள் ெசய்தார்கள்
கற் ைட நம ெபண்கள் ெபாற் டேன ெசய்தஇ
ேபா மிவைன இன் ம் என்ன ெசய்யப் ேபாகின்றீர்"
என் த மர் ேகட்கிறார்.
இைவ அைனத்தி ம், அல் ஏற்றம் ெப கின்றாள். அல் ையப் பற்றிய கைதகள்,
ெசவி வழியாகப் பல வழங்கியி க்க ேவண் ம். அவற்றி
ந் சிலவற்ைறத்
ெதாகுத் ப் பிற்காலப் பாடகர்கள், நாட் ப் பாடல்களாக எ தி ைவத்தி க்க
ேவண் ம். இக் கைதகளில் மகாபாரத கதாபாத்திரங்கள் இடம் ெப கின்றன
என்றா

ம், கைதயின் க த் க்கள் பழம் தமிழ் நாட் ல் நிலவியைவதாம்.

இவற்ைறப் ேபான்ற பாரதத்ேதா ெதாடர் ைடய கைதகள் சில நாட் ப்பாடல்
வ வத்தில் வழங்கி வ கின்றன. அைவ இக் கதாபாத்திரங்களின் தன்ைமகளில்
எவற்ைற மக்கள் வி ம் கின்றார்கள், எவற்ைற ெவ க்கின்றார்கள் என்பைதத்
ெதளிவாகக் காட் கின்றன. ராணக் கதா பாத்திரங்கைளவிட தமிழ்நாட் க்
கற்பைனக் கதாபாத்திரங்க க்ேக இப்பாடல்களில் க்கியத் வம்
அளிக்கப்பட்
க்கிற . இந்த நான்கு கைதப் பாடல்களி ம், அல் ஒ
க்கிய
கதாபாத்திரமாகத் திகழ்கிறாள். ராணக் கதாபாத்திரங்க ம் கைதயில் உாிய இடம்
ெப கின்றனர். ஆனால் ராணக் கதாபாத்திரங்கள் தமிழ் நாட் ப் பண்பாட் க்கு
ஏற்றப தன்ைம மாறி உ வாக்கப் பட் ள்ளன.
ச

கக் கைதப் பாடல்கள் இன்

அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கைவ

ம் தமிழ் மக்களிைடேய வழங்கி வ கின்றன.
த் ப்பட்டன் வில்

ப்பாட் , சின்னத்தம்பி வில்

ப்

பாட் , சின்ன நாடான் கைத, ெவங்கல ராஜன் கைத, கள்ளழகர் கைத, நல்லதங்காள்
கைத, ெகளதல மாடன் கைத

த யைவ. இைவ யா ம், தமிழ் நாட்

உைழப்பாளி

மக்கைள ம், தமிழ் நாட் த் தைலவர்கைள ம் கைதத் தைலவர்களாகக் ெகாண்ட .
இக்கைதகைள விாிவாகக் கூ வதற்கு இம் க ைரயில் இடமில்ைல. ஆயி ம்
கைதகளின் க ப்ெபா ைள மட் ம் சு க்கமாகக் கூ ேவாம்.
த் ப்பட்டன் பிராமணன் ெபாம்மக்கா, திம்மக்கா என்ற இ

சக்கி யப்

ெபண்கைள மணந் ெகாள்வதற்காக குல உயர்ைவ ம், ெசாத் சுகத்ைத ம் தியாகம்
ெசய்தான். உைழப்பாளி மக்கைளக் காப்பதற்காக ம் ெபாதி மாட்
வியாபாாிக ைடய வாணிபத்ைதப் பா காப்பதற்காக ம் கள்ளர்கைள எதிர்த் ப்
ேபாரா உயிர் விட்டவன். அவ ைடய மைனவிமார் இ வ ம் உடன்கட்ைடேயறி
உயிர் நீத்தார்கள். இக்கைதயின் சாித்திரப் பின்னணி பற்றி ம், கதா பாத்திர அைமப்
பற்றி ம், ெதன்பாண் நாட் ல் அவன் கழ் வளர்ந்தைதப் பற்றி ம் பல ெதாடர்
கட் ைரகள் எ தி சரஸ்வதி என்ற பத்திாிைகயில் ெவளியிட் ள்ேளன். அதைனப்
ப த்த ெசக் தமிழறிஞர் டாக்டர் கமில் சுவலபில், "உலகிேலேய மிகச் சிறந்த கைதப்
பாடல்க ள் இ ஒன் " என் அபிப்பிராயம் ெதாிவித் அதைன ம் என
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கட் ைரகைள ம், ெசக் ெமாழியி ம், ஆங்கில ெமாழியி ம் ெமாழிெபயர்த்
ெவளியிட் ள்ளார். தமிழ் நாட் க் கைதப் பாடல்களில் பிறெமாழியில் ெவளியான
கைதப் பாடல் இ ஒன்ேற.
சின்னத்தம்பி என்ற சக்கி
ேவளாண்ைமக்கு இைட
நன்ைம ெசய்தான். அவன்
சாதிக்காரர்கள் ைதயல் எ

யச் சி வன் மைலவிலங்குகளின் சல் யத்தினால்
ேநர்ந்த ெபா
அவற்ைறக் ெகான் விவசாயிக க்கு
கழ் ெபற் உயர்வைடவைதக் கண்ட ேமல்
ப்பதற்காக அவைனப் ப ெகா த் விட்டார்கள்.

இக்கைத சாதியால் உயர்ந்தவர்கள், சாதியில் தாழ்ந்தவர்கைள ன் க்கு
வரவிடாமல் ெகா ைமப்ப த்தி அழித்தைதக் கூ கிற . ெகா ைமையக் கண் த் ம்
ெகா ைமக க்கு உள்ளானவர்கைளப் கழ்ந் ம் பா கிற . இப்பாடல்.
நல்லதங்காள் கைத, நாடகங்களின் லம் தமிழ் நா
வ ம் சிறி காலத்திற்கு
ன்னர்வைர பரவியி ந்த . ெபண்க க்குப் பிறந்தகத்தின் ெசாத் ாிைம
இல்லாததால் வ ம் அவதிகைள அ வ ணிக்கிற .
சின்ன நாடான் கைத, ெசாத் ாிைம ச தாயத்தில், வாாிசு உாிைமையப்
பா காப்பேத தன்ைமயானெதன் அைதப் பா காக்க மகைனக் ெகால்ல ம்
தந்ைத ணிவான் என்பைதப் லப்ப த் கிற .
ச கக் கைதகளில் ெப ம்பாலானைவ உண்ைம நிகழ்ச்சிகேள.
இந்நிகழ்ச்சிக க்குக் கற்பைனயால் கைல
வம் ெகா க்கப்பட் ள்ள .
இைவயா ம் ேசாக
ைடயனவாக இ க்கின்றன. அதற்குக் காரணம் தமிழ்
நாட் ன் கிராம ச தாயத்தின் மாற்ற
யாத ஜாதிப் பிாிவிைனக க்குள் ச க
வாழ்க்ைக ஒ க்கி ைவக்கப்பட்
ந்த தான். இப்பிாிவிைனகைள ஒழிக்கும் யற்சி
சிறிதள

தைல

க்கினா

ம், அத்தைகய

யற்சிகள்

ைளயிேலேய

கிள்ளிெயறியப்பட்டன. ேதால்வி ற்றா ம் அைவ கைலயில் இடம் ெபற் இன் ம்,
ச க மாற்றத்ைத வி ம் கின்ற இைளஞர்க க்கு ஊக்கம் அளிப்பனவாக உள்ளன.
வரலாற் க் கைதப் பாடல்கள் கிைடப்ப

அாிதாக உள்ளன. ஆயி

ம்

கிைடப்பனவற்ைறக் ெகாண் பார்த்தால், சுமார் நா
வ ஷ காலமாக பாமர
மக்கள் சாித்திர நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றிய தங்கள் கண்ேணாட்டத்ைதப் பாடல்கள் லம்
ெவளியிட் ள்ளார்கள் என் நிச்சயமாகச் ெசால்லலாம். இவற் ள் பல ஏட் ேலேய
மங்கிக் கிடக்கின்றன. இவற் ள் மிகப் பழைமயான

‘பஞ்சபாண்டவர் கைத' அல்ல

‘ஐவர் ராஜாக்கள் கைத' பாண் யர் ேபரரசு வ ைம குன்றி சிற்றரசுகளாகப் பிாிந்த
காலத்தில் இஸ்லாமியப் பைடெய ப்ைபத் த த் நி த் வதற்காக விஜயநகரப்
ேபரரசு தமிழ் நாட்ைட தன ஆட்சிக்குள் ெகாணர யன்ற . விசுவநாத நாயக்கன்
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ரா வ காாிய கர்த்தனாக ம், அாியநாத த தளவாயாக ம் ம ைரயில் அரசப்
பிரதிநிதிகளாக நியமனம் ெபற்றார்கள். ெதன் பாண் நாட் ல் பாண் யர் வம்சத்ைதச்
ேசர்ந்த ஐந் அரசர்கள், நாயக்கர ேமலாதிக்கத்ைத ஏற்க ம த்தனர். அாியநாத
த பைட ெகாண் ெதற்ேக வந்தான். கயத்தாறில் ெப ம் ேபார் நிகழ்ந்த .
ேதாற் ப் பின் வாங்கிய பாண் யர்கள் பணியாமல் ேபாரா க் ெகாண்ேடயி ந்தனர்.
வள்ளி ாில் நடந்த ேபாாில், நான்கு பாண் யர்கள் இறந் ேபானார்கள்.
எல்ேலாாி ம் இைளயவனான குணேசகர பாண் யன் சிைறப்பட்டான்.
விசுவநாதன மகைள அவ க்கு மணம் ெசய்வித் விட்டால் பாண் யன் எதிர்ப்
அடங்கும் என் அாியநாத த எண்ணினான். ஆனால் அந்தத் தி மணம்
நடக்கவில்ைல. குலேசகரன் ைவரம் தின் இறந் விட்டான். அவைனேய
மணப்பெதன் எண்ணியி ந்த கன்னட இளவரசி உடன்கட்ைட ஏறினாள்.
இக்கைதேய இ ப்பதற்குள் மிக ம் பழைமயானதாகத் ேதான் கிற . இக்கைதயின்
நிகழ்ச்சிகள் சுமார் 450 வ ஷங்க

க்கு

ன் நைடெபற்றைவ. கைத நிகழ்ச்சிகளில்

ேபார் நிகழ்ந்தெதன்ப உண்ைம. குலேசகர பாண் யன், கன்னட இளவரசி
இவர்கைளக் குறித்த நிகழ்ச்சிகள் உண்ைமயா என்றறிய வழியில்ைல. ஆனால் இ
மக்கைளக் கவர்ந் விட்டேதார் கற்பைனயாக இ க்கலாம்; தி மணத்தா ம்
அ ைமத்தனத்ைத வரேவற்கக் கூடா என்ற உணர்ச்சியின் உ வமாக நாட் ப்
பாடல் குலேசகரைனச் சித்திாிக்கிற . தமிழ் நாட் மரபின்ப கன்னட இளவரசி
தனக்கு மணம் ேபசிய மணமகன் இறந்த ம் ேவெறா வைர மணம் ெசய் ெகாள்ள
வி ப்பமில்லாமல் இறந் வி வதாகக் கைத ெசால் கிற . இக்கைத மனிதப்
பண்பின் இரண் உயர்ந்த அம்சங்கைள எ த் ைரக்கிற .
அதற்குப் பிற்காலத்தில் ேதான்றிய கைதகள், ராமப் ைபயன் அம்மாைன,
இரவிக்குட் ப் பிள்ைள ேபார் த யன. இவற் ள் ன்ைனய ராமநாத ரம்
ேச பதிக்கும் ராமப் ைபய க்கும் நடந்த ேபாைர வ ணிக்கிற . இரவிக் குட் ப்
பிள்ைள ேபார் ராமப் ைபய க்கும், தி வனந்த ரம் தளவாய் இரவிக் குட் ப்
பிள்ைளக்கும் நடந்த ேபாைர வ ணிக்கிற . இைவ இரண் ம் தி மைல நாயக்கர்
காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள். நாயக்கர் ஆட்சிக் காலத்தில் ேதான்றிய கைதகள் பல
இ க்கலாம். ேமற்கூறிய கைதகள்

ன் ம்

ைறேய தி ெநல்ேவ , ராமநாத ரம்,

கன்னியாகுமாி மாவட்டங்களில் வழங்கி வந்தைவ. ம ைர, தி ச்சி மாவட்டங்களில்
நாயக்கர் ஆட்சி கால நிகழ்ச்சிகைளப் ெபா ளாகக் ெகாண்ட கைதப் பாடல்கள்
கிைடக்கலாம்.
ம ைர ரன் கைத, வரலாற் ப் பின்னணியில் எ ந்த கற்பைனக் கைதயாகும்.
அைவ ேபாலல்லாமல் சாித்திர நிகழ்ச்சிகைளப் பிரதான ஆதாரமாகக் ெகாண்ட
கைதகள் கிைடக்கின்றனவா என் ேத ப் பார்த்தல் அவசியம்.
நாயக்கர் ஆட்சிக் காலத்திற்குப் பின்னர் கலாயப் பைடெய ப் நடந்த காலத்தில்
கலாயப் ேபரரைச எதிர்த் ெசஞ்சியின் சிற்றரசன் ேதசிங்கு ேபாரா னான். அவன்
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பத் மாதங்கள்தான் ஆட்சி ாிந்தான். நீண்ட நாள் அரசாண்ட மன்னர்களின் ெபயர்
தன் மக்களின் மனத்தில் இடம் ெபறாமல் ேபாயின. ஆனால் பத் மாதங்கள் ஆண்ட
ேதசிங்கின் ெபயர் ெதாியாதவர் தமிழ் நாட் ல் இல்ைல. ஏன்? லட்சம் பைட

ரர்க

ம்,

நா
பீரங்கிக ம் ெகாண்ட கலாயர் பைடைய, ன்
குதிைர ரர்கைளக்
ெகாண் எதிர்த்தான் ேதசிங்கு கலாயப் பைடத் தைலவன் சதகுத் ல்லாைவக்
ெகான் விட்டான்; தா
ஒ

ம் உயிர் நீத்தான். பணியா

ஸ் ம். அவன் நண்ப

நீத்தான். ரட்
வணங்குகிற .

ரமாயி

ேபாரா ய ேதசிங்கின் நண்பன்

க்காகத் தன் மதத்தினைர எதிர்த்தான்; அவ

ம் உயிர்

ம், ேதசிங்கின் அஞ்சாைமக்குத் தமிழகம் தைல

இதற்குப் பின்னர் ஆங்கிேலயர் ஆட்சிைய எதிர்த் ப் ேபாரா ய கட்ட
ெபாம் ைவப் பற்றிய பல கும்மிக
ஒன்ைற, ெசன்ற ஆண்

ம், சிந் க

ம் இ ப்பதாகத் ெதாிகிற . அவற்றில்

நான் ெவளியிட் ள்ேளன். ம

சேகாதரர்கைளப் பற்றி

'சிவகங்ைக அம்மாைன', 'சிவகங்ைகக் கும்மி' என்ற இரண் நாட் ப் பாடல்கைள
ஓாியண்டல் மா ஸ்கிாிப்ட்ஸ் ைலப்ராிக்காகத் தமிழக அரசாங்கம் ெவளியிட் ள்ள .
கான் சாகிப் பற்றி ம்
த்ேதவைனப் பற்றி ம் கைதப்பாடல்கள் ஏட் ப் பிரதிகளாக
இ க்கின்றன என் ெதாிகிற . அைவ கிைடத் ெவளியிடப்ப மானால்
ெதாடர்ச்சியாக ன்
, நா
வ ஷங்க க்கு இைடயில் நிகழ்ந்த வரலாற்
நிகழ்ச்சிகைளப் பற்றித் தமிழ் நாட் உைழப்பாளி மக்களின் க த் க்கைள அறிவதற்கு
வழி கிைடக்கும். தமிழ் நாட் வரலாற்றில் ஆர்வ ள்ளவர்கள், இக்கைதப் பாடல்கள்
தங்கள் பகுதிகளில் கிைடக்குமானால் எனக்கு அ ப்பி ைவக்க ேவண் க்
ெகாள்கிேறன். அைவ அைனத்ைத ம் ேசகாித் ெவளியி வ தமிழ் நாட் ப்
பண்பாட் வரலாற்ைறத் ெதாடர்ச்சியாக அறிந் ெகாள்வதற்கு மிக ம் உதவியாக
இ க்கும்.
இனிக் கைதப்பாடல்களில் பாமர ெதய்வங்கைளப் பற்றிய வில்

ப்பாடல்க

ம்,

அம்மாைனக ம் அடங்கும். வில் ப்பாட் கள் ெநல்ைல, குமாி மாவட்டங்களில்
இன் ம் பாடப்ப கின்றன. அவற்றில் ெசால்லப்ப ம் கைத பாமரர் வணங்கும்
ெதய்வங்களின் வரலா கேள. இவற்ைற இ வைகயாகப் பிாிக்கலாம்.
ேதவியைரப் பற்றிய கைதகள் பழைமயானைவ. மாடன் த ய
ேதவர்கைளப்பற்றிய கைதகள் இைடக்காலத்தைவ.
தி . கி. வா. ஜகந்நாதன் அவர்கள் அைலேயாைச என்ற நாட் ப்பாடல் திரட் ல்
பாமரர் வணங்கும் ெதய்வங்களின் அட்டவைணெயான் ெகா த் ள்ளார். அவற் ள்
ேவதக்கட ளைர நீக்கி விட்டால் 60 ெதய்வங்கள் இ க்கின்றன. இத்ெதய்வங்கள்
மாவட்டத்திற்கு மாவட்டம் ேவ ப கின்றன.
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ேதவியாில் ெப ம்பாலானைவ

ர்க்க ேதவைதகேள. பரட்ைடத்தைல, ெகாட்ைட

விழி, ேகாரப்பற்கள் த ய அசுர அம்சங்கள் எல்லாத் ேதவைதக க்கும்
ெபா வானைவ. இைவ ெபண்ணாதிக்க ச தாயத்தின் எச்சமாக நிற்கின்றன.
இவற் ள் த்தாரம்மன், குமாி, ெசல்வி த ய ேதவியர் ெதன்பாண் நாட் ல்
பிரபலமானைவ. இைவ மணம் ாிந் ெகாள்ளாத ேதவியர். இவற்ைற
பயத்ேதா தான் மக்கள் வழிபட்டனர். இைவ தமக்குக் ெகா க்க ேவண் யைதப்
பக்தர்கள் தராவிட்டால் ெப ந் ன்பம் விைளவிக்கக்கூ யைவ என் நம்பினார்கள்.
'யக்ஷி' என்

சமண மதத்தவர

மாறிவிட்ட . காளி, மாாி

சாந்த ேதவைத, பாமர மக்களின் இசக்கியாக

த யன வங்கத்தி

ந் ம், க நாடகத்தி

ந் ம்

பண்பாட் த் ெதாடர்பின் காரணமாக இங்கு கு ேயறியைவ. சக்கம்மாள், ராஜ கம்பள
நாயக்கர்கள ெதய்வம், ெகாத் பல்லாாியி
ந் அவர்கள் வ கிற காலத்தில்
அதைன ம் கூடேவ ெகாண் வந் விட்டார்கள்.
ேதவியாில் பல ேவதக் கட ளேரா இைணப் ப்ெபற் விட்டன. காளி
தனியாகேவ வணங்கப்பட்ட . அ ைசவ சமயத்தில் பார்வதிேயா ேசர்ந் ஒ
அம்சமாகிவிட்ட . ெப ம்பா ம் பழைமயான ேதவைதகள் சிவன மைனவிகளாக
மாறிவிட்டன. ஆயி ம் சிவன், விஷ்
ேகாயில்கள் இல்லாத சி கிராமங்களி ம்
ஒ ேதவியின் ேகாயில் இ க்கும். இக்ேகாயி க்கு சிறப்பான நாட்களில் ெகாைட
ெகா ப்பார்கள். நவராத்திாியின்ேபா தி விழா ம் நைடெப ம். சி ேகாயில்களில்
ஒ நாள் மட் ேம ெகாைட நைடெப ம்.
பாமர மக்கள் ேதவி ேகாயில்க க்கு வாசல் காவலர்கள் என் மாடன் த ய
ெதய்வங்கைள வணங்குகிறார்கள். ஆரம்பகாலத்தில் மாடன் த ய ெதய்வங்க க்கு
உ வம் இல்ைல. ெசங்கல்லால் கட்டப்பட்ட ண் ஒன் தான் அத்ெதய்வத்ைதக்
குறிக்கும். மாடன்

த ய ெதய்வங்கள், ேபாாிேலா, கலகத்திேலா அல்ல

சதிக்குள்ளாகிேயா உயிர் விட்டவர்கள
தி க்கு ங்கு , பாப்பாக்கு

நிைன ச் சின்னங்கேள. சின்னத்தம்பிக்கு,

ஆகிய இடங்களில் ேகாயில்கள் இ க்கின்றன. அைவ

தனிக் ேகாயில்கள் அல்ல; பிற ேகாயில்கைளச் சார்ந்ேத இ க்கும். சுடைலமாட க்கு
ஊர் ேதா ம் பல ேகாயில்கள் உண் . அவற்றில் உ வச் சிைலகள் இல்ைல. சில
ெதய்வங்க க்கு உ வச் சிைலகள் இ க்கின்றன. க ப்பசாமி, சங்கி
தத்தான்,
த் ப்பட்டன் ஆகிய ெதய்வங்க க்கு சிைலகள் உள்ளன. இைவ பிற்காலத்தில்
ஏற்பட்டைவ.
மாடன் ேபான்ற ெதய்வங்கள் சில கு ம்பங்க
ஒன் ெதய்வமாகக் க தப்ப கிற அம்மனிதன
குலெதய்வமாக இ க்கலாம், அல்ல
இ க்கலாம்.

க்குக் குலெதய்வமாக இ க்கும்.
வழிவந்தவர்க க்கு அவன்

அவைனக் ெகான்றவர்க

க்குக் குலெதய்வமாக
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இைவ யா ம் பயத்தினால் வணங்கப்ப ம் ெதய்வங்கேள. ேவதக்கட ளாின் சிவன்,
நாராயணன்

த ேயாைர பாமர மக்கள் வணங்குவ

உண் . எனி

ம், அவர்கள்

ர

ைசவர்கேளா, ர ைவணவர்கேளா அல்ல. ல
மி, சரஸ்வதி த ய ேதவியர்கைள
அவர்கள் வணங்குவ அ ர்வம்.
க வணக்கம் பழங்காலம் தல் தமிழ் நாட் ல்
நிலவி வந்த . இன் உ வமில்லாமல் ேவ ைன மட் ம் பாமர மக்கள்
வணங்குகிறார்கள். அ ஆ த வணக்கமாக இ க்கலாம்.
ெபளத்த, சமணச் சி ேதவைதக ம் அம் மதங்கள் அழிந்த பின்னர், பாமரர்
வணக்கத்திற்குாியைவயாயின. ஆனால் அைவ உ மாறி இந் மத ெதய்வங்கேளா
ஒன்றி விட்டன. இவற் ள் ஒன் விநாயகர். இப்ெபயர் த்த ைடய ெபயர்க ள்
ஒன் . ேவசாந்தர ஜாதகத்தில் த்தர் யாைனப் பிறவிெய த்தார் என்ற கைத
கூறப்பட் ள்ள . எனேவ த்தர் பீடங்களி
ந்த சிைலகைள அகற்றி விட் ப்
பிற்காலத்தார் யாைன கக் கட ைள ைவத் விட்டனர். அைவ அரசமரத்த யில்
இ ப்ப ம் இக் கூற்ைற ெமய்ப்பிக்கும் சான் . 'சாஸ்தா' சி ெதய்வங்க க்குள்
உயர்ந்தவராகக் க தப்ப கிறார். இவர் சிவ க்கும் ேமாகினி உ வத்தி
ந்த
தி மா க்கும் பிறந்தவர். சாத்தன் என்ற ெபய ம் த்தர் ெபயர்க ள் ஒன் .
பிற்காலத்தில் த்த ம், இந் த் ெதய்வங்க ள் ஒன்றாகக் கலந்தேபா
பல ஊர்களில் ேகாயில்கள் ேதான்றின. அவர் சாந்த ெதய்வம்.

சாஸ்தா க்கு

பாமரர் ெதய்வங்கள் அதீத சக்தி ைடயனவாெவன் அவர்களால்
க தப்படவில்ைல. மனிதைனவிடச் சிறி அதிகமான சக்தி ைடயைவ.
அவ்வள தான். அைவ ராணங்களில் ெசால்

வ ேபால சத்திய ேலாகம், ைகலாசம்,

ைவகுண்டம் த யவற்றில் வாழ்வன அல்ல. இவ் லகிேலேய, கண் க்குத்
ெதாியாமல் மைறந்தி க்கும் இயற்ைகச் சக்திகைளப் ேபான்றைவேய. அைவ மனிதர்
உட ள் ைழந் ேபசும் என் ம் மக்கள் நம்பினார்கள். இதனால் வஞ்சகர்களால்
ஏமாற்ற ம் பட்டார்கள்.
இத்ெதாகுப்பில் சில ெதய்வ வணக்கப் பாடல்கள் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. அவற்றின்
ன் ைரயில் ேமல் விவரங்கள் ெகா க்கப்பட் ள்ளன.
பாமரர் பைடப்பிேலேய உணர்ச்சிமிக்க பாடல்கள் தாலாட் ம், ஒப்பாாி ம். ஒன்
வாழ்க்ைகயின் ெதாடக்கம் பற்றிய , மற்ெறான்
இன்பத்ைத ெவளியி வ . மற்ெறான் உறவினர்

பற்றிய ; ஒன் தாயின்
ன்பத்ைத ெவளியி வ .

அப்பகுதிகளின் நீண்ட ன் ைரகளில் இவ்வின்ப ம், ன்ப ம் ச க
வாழ்க்ைகேயா ெதாடர் ைடயைவ என்பைதக் காட்ட யன் ள்ேளன்.
என
தல் ெதாகுப்பில் இ ப்பவற்ைறக் காட்
ம் பலவைகப்பட்ட பாடல்கள்
ெதாழில் என்ற

ைறயில் இத் ெதாகுப்பில் இடம் ெபற் ள்ளன. உப்பளம், மீன்

பி த்தல், ஆைல, ேதயிைலத் ேதாட்டம், வண் ேயாட் தல்

த ய ெதாழில்கைளப்

24
பற்றிய பாடல்கள் இதில் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. எல்லாப் பாடல்களி
காத ம் இைணந்ேத காணப்ப கின்றன.

ம் ெதாழி

ம்,

காதல் பகுதியில் ேசலம் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த அழகான பாடல்கள்
காணப்ப கின்றன. ெநல்ைல மாவட்டப் பாடல்கள் மட் ேம ெசன்ற ெதாகுப்பில்
இ ந்தன. பிறவைகப் பாடல்கைள விடக் காதல் பாடல்கேள ெபாி ம் கிைடக்கின்றன.
தமிழ்நா காதைல மறந் விடவில்ைல என் ேதான் கிற .
உைழக்கும் இைளஞ ம் இளநங்ைகய ம் வய

ம், ப த்திக் காட்

ம்,

ேதயிைலத் ேதாட்டங்களி ம், ேரா ேவைல ெசய் ம் ேபா ம், மைலச்சார ல் விறகு
ெவட் ம் ேபா ம் கூ ப் பழகுகிறார்கள். எனேவ ட் லைடப்பட் க் கிடக்கும்
உயர்ந்த வர்க்கப் ெபண்கைள விட, இைளஞர்கைள அறிந்

காதல் ெகாள்

ம்

வாய்ப் அவர்க க்கு உண் . ஆனால் சாதிப் பிாிவிைனக ம், ெபா ளாதார ஏற்றத்
தாழ் க ம் அவர்கள் இல்லற வாழ்க்ைகக்குத் தைடயாக உள்ளன.
ஒ ஜாதியின க்குள்ேளேய மண ைற வழக்கங்கள் காதல், கற் மணமாக
வதற்குத் தைடயாக நிற்கின்றன. ஆயி ம் இத் தைடகைள மீறி மனித உணர்
சிற்சில சமயங்களில் ெவற்றி ெப கிற . சங்க காலத் குறிஞ்சி நிலக் களெவா க்க
மர கைள இன் ம் பாமரர் நாட் ப் பாடல்களில் காண்கிேறாம்.
பாமர மக்களின் கு ம்ப வாழ்க்ைக ச க வாழ்க்ைகக்குட்பட்ட . ஆ ம்
ெபண் ம் உைழத் ம் அவசியத் ேதைவக க்குப் பணம் இல்லாத ஏழ்ைம
நிைலயில்தான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். சராசாி மனித வாழ்க்ைகக்குத் ேதைவயான
வசதிகள் அவர்க க்கு இல்ைல. ஆயி ம் மனித உணர்வின் ெமன்ைமயான
அம்சங்கள் கு ைசகளி ம் ஒளி வி கின்றன. அன் ம் தியாக ம் அவர்கள
வாழ்க்ைகயின் அ த்தளம். இவ்வ த்தளத்தின் மீ கு ம்ப இன்பம் என் ம்
உ தியான கட் டம் எ ப்பப்ப கிற .
ஆயி ம் ச க வாழ்க்ைகயினால் ேதான் ம் பண ஆைச ம், அந்தஸ் ப் பற் ம்
கு ைசவாழ் மக்கைள ம் பீ க்கிற . அதனால் இைளஞர காதல் பாைதக்குத்
தைடகள் உண்டாகின்றன. ெபா ந்தா மணங்கள் நிகழ்கின்றன. கிழவ க்குப் பணம்
இ ந்தால் 30 வய இளம் ெபண்ைண மைனவியாகப் ெபற
கிற . அவள் தா ச்
சிைறயி ள் அடங்கி தன உணர்ச்சிகைளக் ெகான் விட யன் நைடப் பிணமாக
வாழ ேவண் வ கிற . உணர்ச்சிைய அடக்க
யாதவர்கள், தி மணக் கட் ற்கு
ெவளிேய காதல் இன்பம் நா கிறார்கள். அ ேபாலேவ ெசாத் ாிைம காரணமாகக்
குமாி, குழந்ைதக்கு வாழ்க்ைகப் ப வ ம் உண் . அவர்கள் ைற
மாப்பிள்ைளகேளா கள ஒ க்கம் ெகாள்ள ச கப் பழக்கம் அ மதிக்கிற . கு ம்ப
இன்பத்ைத ெபா ளாதார ஏற்றத் தாழ் ம், நிலப்பிர த் வக் ெகாள்ைக ம்
சீரழிக்கின்றன. இந்நிைலைம
வ ம் பல நாட் ப் பாடல்கள் லம்
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சித்தாிக்கப்ப கின்றன. கு ம்பவாழ்க்ைகயில் ஆண் ஆதிக்கம் கூடா ; இ வ ம்
ஒ வைரெயா வர் உணர்ந் , குற்றங் குைறகைளப் ெபா த் ச் ெசல்ல ேவண் ம்
என்ற க த்ைதப் பல பாடல்கள் எ த் க் காட் கின்றன. 'ஆக்கத் ெதாியாத அணங்கு
என்ற பாடல் இதற்ேகார் நல்ல உதாரணம்.
ெசாந்தத் ெதாழி ல் உைழப்ேபா ம், பிறர் நிலங்களில் உைழப்ேபா ம் கிராமத்தில்
வாழ்கின்றனர். உைழப் க்ேகற்ற ஊதியத்ைத எதிர்பார்த்தல் நியாயம். ஆனால்
ேசாம்ேபறித்தன ம், ஏமாற் த ம் கூடா என் நாட் ப் பாடல்கள்
ேபாதிக்கின்றன. உைழப்பின் உயர்ைவப் பல பாடல்கள் ேபாற் கின்றன.
ேசாம்ேபறிக் கணவைனத் தி த்தி உைழப்பாளியாக்க ய ம் மைனவியைர நாட் ப்
பாடல்களில் அ க்க ச் சந்திக்கிேறாம். நியாயமாகக் கூ ெகா க்கும் தலாளிையப்
கழ்வ ம், ெகா ைமக்கார தலாளிைய இகழ்வ ம், ெதாழிலாளியின் இயற்ைக.
இவ் ணர்ச்சிைய ம் நாட் ப் பாடல்களில் காண்கிேறாம். உைழப்பின் கூட் றவில்
காதல்

ளிர்த்

வய

ம், களத்

வளர்கிற . உப்பளத்தி
ேமட்

ம், ேதயிைலத் ேதாட்டத்தி

ம், ந ைகந ம்

ம், ேதாட்டத்திற்கு நீர் பாய்ச்சும் ேபா ம், கைளெய க்கும்

ேபா ம், ெதாழி ல் கூட் ற ெகாள் ம் ஆ ம் ெபண் ம், வாழ்வி ம்,
கு ம்பத்தி ம் கூட் ற ெகாள்ள ஆைசப் ப கிறார்கள். ெதாழில்கைளப்பற்றி ம்
உைழக்கும் மக்கள கண்ேணாட்டத்ைத நாேடா ப் பாடல்கள் லப்ப த் கின்றன.
ச க வாழ்க்ைகயின் பல நிகழ்ச்சிகள் கிராம மக்களின் உணர்வில் எதிெரா
கிளப் கின்றன. சில நிகழ்ச்சிகளில் அவர்க க்குப் பங்கு இ க்கும். ேநர யாகக்
கிராமத்ைதப் பாதிக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் எல்ேலா ம் பங்கு ெகாள்வர். உதாரணமாகக்
கிராமத்திற்குக் ெகாள்ைளக்காரர்கள் வந்தால், ஜாதி வித்தியாசமின்றி அவர்கைள
ஒன் பட் விரட் வார்கள். ஆனால் ஜாதிக் கலகங்கள் வந்தாேலா நியாய
அநியாயத்ைத ஓர்ந் ேநாக்காமல் ஜாதிப் பற்றில் ழ்கி ேவற் ஜாதியர்கைள
ெவட் த் தள் வார்கள். ெவறியடங்கிய ம் தங்கள் ெசய்ைகைய நிைனத்
வ ந் வார்கள். சிவகாசிக் கலகம், க குமைலக் கலகம் இைவ இதற்கு
உதாரணமானைவ.
இத்ெதாகுப்பில், சிவகாசிக் கலகத்தின் ச

கப் பின்னணிைய விளக்கி ள்ேளன்.

இக்கலகத்தில் பங்கு ெகாண்டவர்களின் க த் க்க

ம், இ

கட்சியி

ம் ேசரா ,

இ வைர ம் சமாதானப்ப த்த யன்ற நல்லவர்களின் க த் க்கைள ம், நாம்
இப்பாடல்களில் காண்கிேறாம். கிராம ஒற் ைமையச் சிைதத் அதில் லாபம் காண
ய ம் ெபாிய மனிதர்களின் சூழ்ச்சிகைள ம், ஒ க்கமின்ைம ம், நாேடா ப்
பாடல்களில் ெவளியாகின்றன. ஆட்சியாளர்களில் நன்ைம ெசய்பவர்கைளப் கழ்ந் ம்
தீைம ெசய்பவர்கைள இகழ்ந் ம் பாடல்கள் ேதான்றி ள்ளன. நாட் ப் பாடல்களில்
அரசியல் உணர் அதிகமாகக் காணப்ப வதில்ைல. ஏெனனில் சுமார் ப்ப

26
வ ஷங்க க்கு
பரவவில்ைல.

ன் ேதசிய உணர்

நம

கிராம மக்களிடம் அதிகமாகப்

நிலப்பிர த் வ எதிர்ப் , பணக்காரர் எதிர்ப் , சாதி அகம்பாவ எதிர்ப்
த ய
உணர்ச்சிகள் நாேடா ப் பாடல்களில் அதிகமாகக் காணப்ப கின்றன. இவற்ைற
இைணக்கும் ச

கக் கண்ேணாட்டப் பாடல்கள் ேதான்றிய காலத்தில் உ வாகாததால்,

பணக்காரர்க க்கு எதிர்ப் எவ்
வத்தில் வந்தா ம், அைவ அவ்வப்ெபா
வரேவற்கப் ப கின்றன. இவ்வா தான் பணக்காரர்கைளக் ெகாள்ைளய த்த
ஜம்

ங்கம், சந்தனத்ேதவன், மணிக்குறவன்

த யவர்கள் நாட் ப் பாட ல் இடம்

ெபற் ள்ளார்கள். அதனால் ெகாள்ைளகைள, நாட் ப் பாடகர்கள் ஆதாிக்கிறார்கள்
என்பதல்ல. பணக்கார எதிர்ப் உணர்ச்சிேய ஜம்
ங்கத்ைத ம் சந்தனத்
ேதவைன ம் ரர்களாகக் க தச் ெசய்கின்றன. கைதப் பாடல்களில் தன்னலம்
க தாமல், கிராம மக்களின் நல க்காக உயிர் றந்த ரர்கேள, ேபாற் த க்கு
உாியவர்களானைதக் கண்ேடாம். ெகாள்ைளக்காரர்கள் அவ்விதப் ேபாற் த க்கு
உாியவராக மாட்டார்கள். கிராம மக்கள் பணக்காரர்க க்குப் பயந் ந ங்கிக்
ெகாண்
க்கும் ெபா
ணிவாக அவர்கள் ட்ைட உைடத் க் கள ெசய் ம்
தி டர்கள்கூட மக்க க்கு ரர்களாகத் ேதான்றினார்கள். கள ம், ெகாைல ம் சுய
நலத்ேதா ெசய்யப்ப வன. சுயநலமின்றி கிராமச் சுரண்டல் ைறைய எதிர்த்
நின்ற ரர்கைளக் கிராம மக்கள் ெதய்வப் பிறவிகெளனப் ேபாற் வர். அவ்
ரர்க க்குக் ெகா த்த மதிப் ெகாள்ைளக்காரர்க
கிைடத்ததில்ைல.

க்கும், தி டர்க

க்கும் என் ேம

ஆங்கில நாட் ப் பாடல்களில் ராபின்ஹூைடப் பற்றி ற் க்கணக்கான
பாடல்கள் இ க்கின்றன. அவன் ஒ ெகாள்ைளக்காரன். ஆனால் அவன் காலத்தில்
அரசாண்ட அரசன் மக்கைளக் ெகாள்ைளய த் ஆடம்பரச் ெசல ெசய்தான்.
ராபின்ஹூட் கா களில் மைறந்தி ந் , அரச ைடய உடைமகைளக்
ெகாள்ைளயிட்டான். ெகாள்ைளயிட்டைதத் தான் ைவத் க் ெகாள்ளவில்ைல.
மக்க க்குப் பகிர்ந்தளித்தான். அநியாயத்ைத எதிர்த் அவன் ெகாள்ைள ெசய்தான்.
மக்கள் உள்ளத்தில் அவன் இடம் ெபற்றான். மக்கள் அவைன மறந் விடாமல்
நாட் ப்பாடல்களில் அவன் நிைனைவ நிைலநி த்தினர்.
அெமாிக்காவில் 'Cow boys' என்ற சட்ட விேராதமான ேவட்ைடக்காரர்கள்
இ ந்தார்கள். அவர்கள் சர்க்கார் கா களில்
மா கைள ம் ேவட்ைடயா , ேதா

ாித்

ைழந்

காட்

ேதாைலக் ெகாண்

எ ைமகைள ம்,
வந்

விற்பைன

ெசய்வார்கள். ேபாலீசார் எதிர்த்தால், அவர்க ம் எதிர்த் ச் சு வார்கள். இவர்கள்
சட்டத்தின் பி க்குள் அகப்படாமல் காட் ஓரங்களில் இ ந்த சிற் ர்களில் தைல
மைறவாக இ ந் விட் ப் ேபாய் வி வார்கள். இவர்கள் ணி மிக்க இைளஞர்கள்.
ஊர்களில் வா ம்ேபா மனித உறைவ ெபாி ம் நா வார்கள். கன்னிப் ெபண்கள்
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அவர்கைள மிக ம் வி ம் வார்கள். அவர்கள் உற
மிக்கதாய் இ க்கும்.

காட்

ெவள்ளம் ேபால் ேவகம்

இவ் ற கள் ெந நாள் நிைலக்காெதன் இ வ க்கும் ெதாி ம். பிாிவச்ச ம்
அதில் கலந்தி க்கும். அெமாிக்க நாட் ப் பாடல்களில் ெபண்கள் பா ம்
ேவட்ைடக்காரன் பாடல்கள் (Cow boys song) வி வி ப்பான உணர்ச்சிக்
ெகாந்தளிப்ைப ம் அதற்கு அைணேபாலக் காணப்ப ம். பிாிவச்சத்ைத ம்
சித்திாிக்கின்றன. இப்ெபண்கள், ேவட்ைடக்காரர்களின்

ணிைவ ம் உணர்ச்சி

ெவள்ளத்ைத ம் வி ம்பினார்கேளயன்றி, சுயநலத்ைத ம் ெகாள்ைள குணத்ைத ம்
அல்ல. எனேவ நம நாட் ப் பாடகர்க ம், ெகாள்ைளக்காரர்களின் ணிச்சைலக்
கண் வியப்
கிறார்கேளயன்றி அவர்கைளத் தாம் பின்பற்றக்கூ ய ரர்களாக
கற்பைன ெசய் காட்டவில்ைல.
இ வைர கிராமக் கு ம்ப வாழ்க்ைகயி ம், ச தாய வாழ்க்ைகயி ம் நிக ம்
நிகழ்ச்சிகைள நாேடா ப் பாடல்கள் எத்தைகய கண்ேணாட்டத்தில் காட் கின்றன
என் பார்த்ேதாம். இனி சாவினால் இறந்தவர கு ம்பத்தா க்கு ஏற்ப ம்
விைள கைள நாேடா ப்பாடல்கள் எப்ப க் காட் கின்றனெவன் பார்ப்ேபாம்.
இறந்தவர் மீ ெந ங்கிய உறவினர் பா ம் பாடல் ஒப்பாாி எனப்ப ம். தாலாட்ைடப்
ேபாலேவ ஒப்பாாி ம் தமிழ் நாட் ப் ெபண்களின் பைடப்பாகும். தாலாட்
தாயன்பின் வ வம். தாய்க்குலத்தின் பைடப் தாலாட் . ஆண்மகன் ஒ வன்
இறந்தால் கு ம்பத்ைதத் தாங்கி நின்ற ந த் ண் சாய்ந்த ேபால, அவன் மைனவி
பா காப் இழக்கிறாள். ச க நன்ைமகைள இழக்கிறாள். அவள வ ங்காலேம
வறண் ேபாகிற . ஒ வர் இறந்தால் மைனவிக்கு விைளவ இழப் த் ன்பம்
மட் மல்ல, வ ங்காலம்

வதி

ம் அவள் கவைலப்பட ேவண் யதாகிற .

அவ ைடய சாேவா கணவன், மைனவி உற அ ந் ேபானா ம், கு ம்ப
உற களில் அவ ைடய ெபா ப் அதிகமாகிற . கூட் க் கு ம்பமாக இ ந்தால்
அவ

ைடய குழந்ைதகள் வள ம் வைரயி

ம், அவர்க

ைடய உடைமகைளக் காக்க

அவள் ேபாராட ேவண் யி க்கிற . மல யாக இ ந்தாேலா, அவள் ட்
ேவைலக்காாியின் அந்தஸ்தி ம் தாழ்ந் வி வாள். கணவன் ட்
க்கும் சி
உாிைம கூட தாய் ட் ல் கிைடயா . அங்கு அண்ணிகளின் ஆதிக்கம் நைடெப ம்.
எனேவ கணவைன இழந்த மைனவியின் பிரச்ைன, ெசாந்தப் பிரச்ைனயாக
மட் மில்லாமல் ெபண்களின் ெசாத் ாிைமப் பிரச்ைனேயா ம் ெதாடர் ைடயதாய்
இ க்கிற .
இச் சிக்கலான உணர்ச்சிகளைனத்ைத ம் மைனவி ஒப்பாாிகளில் காணலாம்.
ெநல்ைல ஜில்லாவில் பாடப்ப ம் ஒப்பாாிகள் வாழ்க்ைகயின் பல அம்சங்கைள ம்
சுட் க்காட் மைனவியின் தீர்க்க
யாத பிரச்ைனகைள நமக்கு எ த் க்
காட் கின்றன. தாய், தந்ைத இறக்கும்ேபா

மகள் பா ம் ஒப்பாாிகள்

க்கியமாக
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ெசாத் ாிைமப் பிரச்சிைன ம், தாய் தந்ைதயர் காலத்திற்குப் பின் பிறந்த

ட் ல்

உாிைமயின்றிப் ேபாவைத ம் ெசால் கின்றன. மதினி, நாத்தனார் உற கைள ம்
இந்த அ ப்பைடயிேல அைவ காட் கின்றன.
இவ்ெவாப்பாாிகளில் காணப்ப ம் உணர்ச்சிகைள நல்லதங்காள் கைதயி ம்
காணலாம். அண்ணைனப் பற்றி பா ம் ஒப்பாாிகள் மிகக் குைற . ெபா வாகத்
தந்ைத இறந்தேபா பா ம் பாடல்கைளேய அைவ ஒத்தி க்கும். குழந்ைத இறந்
தாய் லம் வ மிக ம் ேசாகமான . அவற்றி ம் பிாி த் ன்பத்ேதா
ெசாத் ாிைம ெபற இ ந்த மகன் ேபாய்விட்டாேன என்ற உணர் ம் ேசர்ந் வ ம்
க்க ணர்ைவ ஆங்கிலத்தில் Elegiac Spirit என் ெசால்வார்கள். ஆங்கில நாட் ப்
பாடல்களில் இவ் ணர்ச்சி மிகுதியாக உண் . வாழ்க்ைகயில் ஏமாற்றமைடந்த
மக்க

ைடய உணர்ச்சி

க்கமாகத் ேதான் ம், ஒப்பாாியி

ம் ெபண்ணினத்தின் ச

க

நிைலைம
வ ம் ஆணின் வாழ்க்ைகையப் ெபா த்தி ப்பதால், அவ ைடய
சா க்குப் பின் ஏக்கம் ேதான் கிற . மைனவி இறந்தால் கணவன் க்கப்ப கிறான்.
ஆனால், ஏக்கம் ெகாள்வதில்ைல. ஆண் சார் ெகாண் வாழ்க்ைக நடத் ம்
ெபண்களின் ச க நிைலைமதான் இந்த ஏக்கத்திற்குக் காரணம்.
இத் ெதாகுப்பில் தமிழ்நாட்

உைழக்கும் மக்களின் வாழ்க்ைகயின் பல

ேகாணங்கைள ம், அவர்கள சிந்தைனகைள ம் உணர்ச்சிகைள ம் பிரதிப க்கும்
பாடல்கள் கிைடத்த மட் ல் ேசர்க்கப்பட் ள்ளன. இப் பாடல்கள் ெநல்ைல
மாவட்டத்தி ம் வழங்கி வ பைவ. மற்ற மாவட்டங்களி ள்ள நாட் ப் பாடல்கள்
கிைடத்தால் நம கிராம மக்களின் கைலைய ம் பண்பாட்ைட ம்
கண்ேணாட்டத்ைத ம்
ைமயாக அறிந் ெகாள்ள
ம். மற்ற
மாவட்டங்களி ள்ள கைல அன்பர்கள் நாட் ப் பாடல்கைளச் ேசகாிக்கும் யற்சியில்
ஈ பட்டார்களானால், தமிழ் நாட் ன் பல பைடப் க்கைளத் தமிழகம் அறிய வழி
ெசய்யலாம்.
ெநல்ைல, ேசலம் மாவட்டங்களில் உள்ள நாட் க் கைலத் ெதாண்டர்களின் கூட்
யற்சியில் இந் ல் உ வாகி ள்ள . அவர்க ைடய யற்சிக்குத் தமிழகம்
கடைமப்பட் ள்ள . இந்
ல் இடம் ெப ம் நாட் ப் பாடல்கைளச் ேசகாித்
அ ப்பிய நண்பர்கைளப் பற்றித் தனியாகச் சில வார்த்ைதகள் அ த்த பகுதியில்
கூ ேவன்.

இந்

ன்னர் ெவளியிடப்பட்ட நாட் ப்பாடல்
க்கும் கிைடக்குெமன நம் கிேறன்.

பாைளயங்ேகாட்ைட நா. வானமாமைல
8-4-1964
---------------

ல்க

க்குக் கிைடத்த ஆதர
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அறி கம்
1. S.S. ேபாத்ைதயா: இரண் ஆண் க க்கு ன் ெவளியான தமிழ் நாட் ப்
பாமரர் பாடல்களில் ெப ம்பாலானைவ இவர் ேசகாித் அ ப்பியைவ. இந்
ல்
ேசர்க்கப்பட் ள்ள பாடல்களில் அம்பாப்பாட் , ேகாணங்கி பாட் ேபான்ற அ ர்வப்
பாடல்கைள இவர் ேசகாித் அ ப்பி ள்ளார். இவர் என் பைழய மாணவர்.
தங்கம்மாள் ரத்தில் ஆசிாியராகப் பணியாற் கிறார்.
பாடல்கைளச் ேசகாிக்க இவ க்கு உதவியவர்கள்:
ேமல் மந்ைத ---- ெபத்ைதயா
மீனாட்சி ரம் ---- வித் வான் ராமசாமி
உச்சிநத்தம் ---- ேக. ராமசாமி
உச்சிநத்தம் - நாகம்மாள் த ேயார்
2. S.M.கார்க்கி: இவர் சிவகிாிையச் ேசர்ந்த வில் பாட் க் கைலஞர், கணீெரன்ற
குர ல் நாட் ப் பாடல்கைளப் பா ம் திறைம பைடத்தவர். சிவகிாி வட்டாரத்தில்
கிராம மக்கள் பா ம் நாட் ப் பாடல்கள் பலவற்ைற ேசகாித் அ ப்பி ள்ளார்.
ஒப்பாாிப் பாடல்களில் மிகப் பல அவர் ேசகாித் அ ப்பியைவேய. சிவகாசிக்
கலகத்ைதப் பற்றி ம், ெசந்தட் க் காைள வரலா பற்றி ம் இத்ெதாகுப்பில்
ெவளியாகும் அ ர்வமான பலபாடல்கள் அவர் அ ப்பி ைவத்தைவ.
3. M.P.M. ராஜேவ

: இவர்

த் க்கு க்க கி

ள்ள மீளவிட்டான் கிராமத்ைதச்

ேசர்ந்தவர். த் க்கு கடற்கைரயில் வா ம் மக்கள் வாழ்க்ைக ம், பைன மரக்
கா களின் ந வி ள்ள சிற் ர்களில் வா ம் மக்கள வாழ்க்ைகைய ம் சித்திாிக்கும்
பாடல்கள் பலவற்ைற ம் திரட் அ ப்பி ள்ளார்.
4. குமாாி P. ெசாரணம்: பி. ஏ.

தல் வ ட வகுப்பில் ப க்கும் மாணவி. ஒப்பாாிப்

பாடல்கள் சில ம், தாலாட் ப் பாடல்கள் சில ம், மாாியம்மன் பாடெலான் ம் தன
தாயாாிடம் ேகட் எ தி அ ப்பி ைவத்தார். இவர் என பைழய மாணவி.
ேமற்குறித்த நால்வ ம் ெநல்ைல மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
5. கவிஞர் S.S. சைடயப்பன்: த ம ாி, அ ர் தா காவி ள்ள சக்கி ப் பட் ையச்
ேசர்ந்தவர். நாட் ப் பாடல்கைள இைசேயா பாடக்கூ யவர். ெநல்ைல
மாவட்டத்தில் காணப்ப ம் தப்ைப ேபான்ற ேதாற்க விைய இவர் உபவாத்தியமாகப்
பயன் ப த் கிறார். ஒப்பாாிப் பாடல்களில் மிகப் பல இவர் ேசகாித் அ ப்பியைவ.
ெதய்வம், காதல், கு ம்பம் ஆகிய பகுதிகளி
இடம் ெப கின்றன.

ம் இவர் திரட்

அ

ப்பி ள்ள பாடல்கள்
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6. கு. சின்னப்ப பாரதி. இவர் ேசலம் மாவட்டம் நாமக்கல்ைலச் ேசர்ந்த பரமத்தி
என் ம் ஊைரச் ேசர்ந்தவர். பல கவிைதக ம், சி கைதக ம் எ தி
ெவளியிட் ள்ளார். இவர் ேசகாித்த ப்பிய ெகாங்கு நாட் ப் பாடல்கள் பல
இத்ெதாகுப்பில் இடம் ெபற் ள்ளன. அவற்ைற உதவியவர்களின் ெபயர்கள்
பாட க்கு அ யிேலேய குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.
7. வாழப்பா சந்திரன்: இவர் ஓர் ஓவியர் எ த்தாள ம் கூட. ேசலம் மாவட்டம்,
வாழப்பா ையச் ேசர்ந்தவர். மைல வாழ் மக்களின் வாழ்க்ைகையப் பற்றி ஆராய்ந்
வ கிறார். அவர்கள் பா ம் பாடல்கைளச் ேசகாிக்க யன் வ கிறார்.
8 . மங்ைக:

தல் ெதாகுப்பின் குறிப் ைரகள், ஆய் ைரகைள எ தத்

ைண

ெசய்தவர். நாட் ப் பாடல்கைள ெதாகுப்பதற்கும், அவற்ைற வைகப் ப த் வதற்கும்
உைழத்தவர். ேசகாித்தவர்கேளா க தப் ேபாக்குவரத் நடத்தி வட்டார
வழக்குகைளப் பற்றி ம் ச கவியல் பழக்கங்கள் பற்றி ம் அறிந்
ல் எ தியவர்.
ஆராய்ச்சியி ம், தமிழாராய்ச்சி நி வனம் மார்ச்சு 26, 27ந் ேததிகளில் நடத்திய
நாட் ப் ற இலக்கியக் க த்தரங்கிற்கும் கட் ைரகள் எ தியவர்.
9. நா. வானமாமைல: 15 ஆண் களாக நாட் ப் ற இயல் ெதாகுப்பாளராக ம்,
ஆய்வாளராக ம் பணி ாிகிறார். நி ெசஞ்சுாி ெவளியீட்டாளர்கள் இத் ைறயில்
இவர
ல்கள் ன்ைற ெவளியிட் ள்ளார்கள். ம ைரப் பல்கைலக்கழகம் இவர்
ெதாகுத் , ஆராய்ச்சி குறிப் கள், க ைர எ திய ஆ நாட் ப் றக் கைதப்
பாடல்கைள ெவளியிட் ள்ளார்கள். திராவிட ெமாழியியல் கழகம் (ேகரளா) இவைர
நாட் ப் றவியல்

நிைல ஆய்வாளராக ஓராண் ற்கு (1965-66) நியமித்த . இவர்

பதவிக்காலத்தில் ஆய் கள் நிகழ்த்தி (Fellowship thesis) ஆய்

ல் ஒன்ைற

எ தி ள்ளார். பல நாட் ப் றவியல் க த்தரங்குகளில், கட் ைரகைள ப த் ம்,
தைலைம வகித் ம் பணி ாிந் ள்ளார். தமிழாராய்ச்சி நி வனம் (அைடயா )
நடத்திய நாட் ப் ற இலக்கியக் க த்தரங்கில் Keynote paper ப த் ம், ஒ
அமர் க்கு தைலைம வகித் ம் பங்குப் ெபற்றார். ஆராய்ச்சி, தாமைர, Social Scientist,
Folk Lore, Nova Orientalani (ெசக் ெமாழி)
கட் ைரகைள ெவளியிட் ள்ளார்.

த ய பத்திாிைககளில் ஆய் க்

ேவண் ேகாள்
இவர்கள் அைனவைர ம் சந்தித் இப் பணியில் இறங்குமா
ண் வதற்குத்
தமிழ் இலக்கியப் ெப மன்றத்தின் அைமப் க் கூட்டம் வாய்ப்பளித்த . இவர்களில்
ெப ம்பாேலாைர உ ப்பினராக ம் என்ைனச் ெசயலாளராக ம் ெகாண்ட நாட் ப்
பாடல் ஆராய்ச்சிக் கு

ஒன்

அைமக்கப்பட்ட . அக் கு வின்

யற்சியா

ம், ெப
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மன்றத்தின் ெசயலாளர் ேதாழர் தா. பாண் யன் அவர்கள் உதவியா ம், பாடல்கள்
ேசகாிக்கும் ேவைல கடந்த இரண் ஆண் களாக நைடெபற்ற . ேதாழர் ப.
ஜீவானந்தம் இம் யற்சிக்கு அளித்த உதவி மிகப் ெபாி . பல்ேவ வைகயான
பாடல்கைளக் ேகட் நான் இந்த நண்பர்கைளத் ெதாந்தர ெசய்தேபா ம் அவர்கள்
கம் ேகாணாமல் மகிழ்ச்சிேயா ம் இ ஒர் கைலப்பணி என்ற உற்சாகத்ேதா ம்
பாடல்கைள அ ப்பிக் ெகாண்ேடயி ந்தார்கள். 'தமிழ் நாட் ப் பாமரர் பாடல்கள்'
எ ம் ல் அேநகமாக ேபாத்ைதயா ஒ வாின் தனி யற்சியினால்தான்
உ வாயிற் . ஆனால் இ அவ்வாறில்லாமல் ஒ கு வின ைடய
அவர்க க்கு உதவி ாிந்த மற்ற கைல அன்பர்கள உதவியா ம்
ெப கின்ற .

யற்சியினா
வ வம்

ம்,

இ மிகப் ெபாிய ெவற்றியாயி ம், நாம் தி ப்தியைடவதற்கில்ைல. தமிழ் நாட் ன்
எல்லா மாவட்டங்கைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஒ நாட் ப் பாடல் திரட்ைட
அம்மாவட்டங்களி ள்ள கைல அன்பர்கள உதவிேயா ெவளியிட்டால்தான் நாம்
தி ப்தியைடய
ம். இக் கு அம் யற்சிைய ேமற்ெகாள் ம். அம் யற்சிக்கு
ஆதரவளிக்குமா தமிழ்நா
வ ம் பரவிக் கிடக்கும், கைல மன்றங்கைள ம்
கைலத் ெதாண்டர்கைள ம் நான் மிக ம் பணிவாக ேவண் க் ெகாள்கிேறன்.
நா. வானமாமைல
-------------

தமிழர் நாட் ப் பாடல்கள்
1. ெதய்வங்கள் : பிள்ைளயார்
பண்ைடக்கால இலக்கியங்களில் பிள்ைளயார் ேபச்ைசேய காேணாம். மிக ம்
பிற்பட்ட காலத்தில்தான் பிள்ைளயார் வணக்கம் தமிழ் நாட் ல் ெதாடங்கிய . வட
நாட் ல் பல பகுதிகளில் பாமர மக்கள் விக்கிேனசுவரர் என்ற ெபயாில், அவைர
வணங்கி வந்தார்கள். ஆரம்ப காலத்தில் மனித
ஒ

யற்சிக

க்கு, ேக

ெதய்வமாகத்தான் அவர் க தப்பட்டார். மக்கள் தமக்குக் ேக

விைளவிக்கும்
வராமல், இ த்தற்

ெபா ட் அவைரத் தி ப்திப்ப த்த வி ம்பினார்கள். பிற்காலத்தில், பாமரர்
ெதய்வங்கள் ேவதக் கட ளேரா ெதாடர் ப த்தப்பட்டெபா
விக்கிேனசுவரர்
சிவனின் மகனாக ம், இைட
விட்டார்.
ேவதக் கட ளேரா

கைள நீக்கும் வல்லைம பைடத்தவராக ம் மாறி

ெதாடர் ப த்தப்பட்ட ேபாதி

ம், அவைரச் சந்திகளி

குளக்கைரகளி ம், வாய்க்கால் கைரகளி ம், அரசமரத்த யி ேம காணலாம்.
வங்காள ரா யத்தில் இன் ம் உழத்தியர அபிமான ெதய்வமாக விநாயகர்

ம்,
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விளங்குகிறார். உழ த் ெதாழி ன் பல ெசயல்களி ம், அவர் ெதாடர் ெப கிறார்.
ெசழிப்பின் உ வமாக விளங்குகிறார். விநாயகச் ச ர்த்தசியன்
மி மைழயின்
வரவால் க க்ெகாள்
இ க்கிறார்கள்.

மா

ெசய்வதற்காக, விநாயகைர ேவண்

ெபண்கள் விரதம்

ெபா வாக, ெசழிப்ைபக் குறிக்கும் ெதய்வம் ெபண் ெதய்வமாக இ க்கும். பல
ராதன நாகாிக வரலா களி ம் ேதவியேர, ெசழிப் , வளப்பம், இனப்ெப க்கம்,
ெசல்வவளம் இவற்றின் அதி ேதவைதகளாகக் க தப்பட்
ப்பைத நாம் காணலாம்.
ஆனால், ெசழிப்பளிக்கும் சக்தி ைடயவராக பிள்ைளயார் ஒ வேர ஆண் ெதய்வமாகக்
கற்பைன ெசய்யப்பட்
ப்ப நமக்கு வியப்பளிக்கிற . ஆனால், ெபண்
வமான
விநாயகர் கற்சிைலகள் அண்ைமயில் கண் பி க்கப்பட் ள்ளன. ேதாற்ற காலத்தில்
இத் ெதய்வம் ெபண்ணாகேவ இ ந்தெதன்

ெகாள்ளலாம். ஆனால்,

வாகச்

ெசால் விடப் ேபாதிய சான் கள் இல்ைல. உழவர்கள் பிள்ைளயார் ஏர்ச்சா
மண் ம் கலந்தக் கூட்டத்திேல பிறந்தார் என் க தினார்கள்.

ம்,

இதேனா சீைத பிறந்த கைதைய ஒப்பிட் ப் பார்க்கலாம், உைழப்பிற்கும்,
மண்ணிற்கும் பிறந்த பிள்ைளயா க்கு அவர்கள் நன்றி ெதாிவித்தார்கள். தாங்கள்
பைடத்த பண்டங்கைள த ல் அவ க்குப் பைடத் அ ள் ேவண் கிறார்கள்.
பாமரர் பார்ைவயில் பிள்ைளயார் உைழப்பவ க்கு உதவி ெசய் ம் ெதய்வம்.
இத்ெதய்வத்ைத ஒவ்ெவா

ெசய

ம், ெதாடர் ப த்தி அவர்கள் வணங்குகிறார்கள்.

பிள்ைளயார் பிறந்தார்
வடக்ேக ெதற்ேக ஒட் ,
வல
றம் ாி வச்சு
ாி ஒழவிேல
ச்சாணி
தி பண்ணி
சப்பாணி பிள்ைளயார்க்கு
என்ன என்ன ஒப்பதமாம்!
சிறி உழவிேல
ெமாைளச்சாராம் பிள்ைளயா ,
ஒ

த் ம் ேதங்காைய

ஒைடக்கறமாம் பிள்ைளயார்க்கு,
குைல நிைறஞ்ச வாைழப்பழம்
ெகா க்கறமாம் பிள்ைளயார்க்கு,
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இத்தைன ம் ஒப்பதமாம்
எங்கள் சப்பாணி பிள்ைளயார்க்கு!
வட்டார வழக்கு: ச்சாணி
தி = சாணம் +
தி, ஒ
த் ம் - ஒ
ற்றிய: ெகா க்கறமாம் - ெகா க்கிேறாம்.
குறிப் :- பிள்ைளயார் பிறப்பில் அவ ைடய தாய் தந்ைதயர்கள் யார் என்
ெசால்லப்படவில்ைல. விநாயகர் சிவகுமாரெனன்ேறா, உைமயாள் மகெனன்ேறா
அைழக்கப்படவில்ைல. உழவன் உ ம்ேபா
தியி
ந் ேதான் கிறார்
பிள்ைளயார். இ நாட்டார் நம்பிக்ைக. தல் விைளச்சைல பிள்ைளயா க்குக்
ெகா க்கிறார்கள்.
ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன்:
இடம் சக்கி ப்பட் , த ம ாி மாவட்டம்.
------------பிள்ைளயார்

ைச

உழவர்கள், ஏர்கட்
ல்ைலச் ெச கி ைவத்

உ

ன் சாணத்ைதப் பி த்

ைவத்

அதன் உச்சியில் அ கம்

அதைனப் பிள்ைளயாராக வழிப வார்கள். அவ க்குப்

சந்தன ம் சாத் வார்கள். ஒ

வாைழயிைலயில் ேதங்கா ம், விைத ெநல்

ம்,

ம், பழ ம்

பைடப்பார்கள். விநாயகர் மியின் சாரமாதலால், இப்ெபா
பைடத்தைதப்
ேபான் பதின்மடங்கு நிலத்தில் விைளய அ ள் சுரக்குமா அவாிடம்
ேவண் வார்கள். இ கூட் வணக்கம். விநாயகர் விவசாயி ைகயில் ெபா ளி ந்தால்
ைச ெப வார். இல்ைலேயல் அவர்கைளப் ேபால் பட் னி கிடப்பார். இவர்
சிவைன ம், விஷ் ைவ ம் ேபாலப் பணக்காரத் ெதய்வமல்ல. இப்பாட் ல்
பிள்ைளயார் க்கண்ணனார் மகன் என அைழக்கப்ப கிறார்.
காைளேய ஏ ...
ந்தி ந்தி வினாயகேன!
க்கண்ணனார் தம் மகேன!
கந்த க்கு ன் பிறந்த
காைளக் கணபதிேய!-(காைளேய)
ேவல க்கு ன் பிறந்த
விக்கினேர ன் நடவாய்,
ஊ க்கு ேமற்காண்ேட
ஒசந்த ெதா ெவப்பாைல.
ெவப்பாைல மரத்த யில்
சப்பாணி பிள்ைளயாராம்.
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சப்பாணிப் பிள்ைளயார்க்கு,
என்ன என்ன ஒப்பதமாம்!
நீ

த் ம் ேதங்காயாம்,

நிமித்தியமாம் பிள்ைளயார்க்கு,
ெகாத்ேதா ேதங்காயாம்
குைலநிைறய வாைழப்பழம்
இத்தைன ம் ஒப்பதமாம்-எங்க
சப்பாணி பிள்ைளயார்க்கு- (காைளேய)
வண் ெமாகராத-ஒ
வண்ண லட்சம் ெவ த்
ம்பி ெமாகராத
ெதாட் லட்சம் ெவ த்
எ ம் ெமாகராத
எண்ணி லட்சம் ெவ த்
பாம் ெமாகராத
பத் லட்சம் ெவ த்
வாாி வந்த ைவெயல்லாம்
வலப் றமாய்க் ெகாட் வச்ேசன்
ெகாண் வந்த ைவ ெயல்லாம்
ேகா ரமா ெகாட் வச்ேசன்
குளத்திேல ஸ்நானம் பண்ணி
ேகா ேபால நாமமிட்
ஆத் ேல ஸ்நானம் பண்ணி
அ கு ேபால நாமமிட்
ெபா ேதறிப் ேபாகுதிண்
ெவள்ளி ெயாைறச்சி நாமமிட்
இத்தைன ம் ஒப்பதமாம்-எங்க
சப்பாணிப் பிள்ைளயார்க்கு
வட்டார வழக்கு: ேமற்காண்ேட-ேமற்கில்; ெவப்பாைல-ேவம் ; நிமித்தியம்ைநேவத்தியம்; ெமாகராத- கராத; ஒைரச்சி-உைரத் .
ம் பழ ம் ெபாங்க ம் பைடப்ப தமிழர் சைன ைற. தீ வளர்த் 'ஓமம்'
வளர்த் அவற்றில் நிேவதனம் பைடப்ப ேவத ைற. ஆகமங்க ம் ேவத
ைறக ம் கலந் விட்டன. ஆனால், தமிழ் உழவர் ெப
ைறைய மறக்கவில்ைல.
ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன்

மக்கள் பண்ைடப்

இடம்: ெகாங்க ேவம் , அ ர் வட்டம், தர்ம ாி மாவட்டம்.
-----------------------

சைன
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ஆண் ற்ெகா

விழா

நிலம் விைளந் நல்ல ேமனி கண் ஆண்
ம் உழவன் ெசய்த யற்சி பயன்
ெகா த்த . உழவன் இைட
வராமல் பயிைரப் பா காத் அளித்த
ெதய்வங்க க்குக் ெகாைட ெகா க்கிறான். பிள்ைளயா ம் அத் ெதய்வங்க ள்
ஒ வர். இவர் மற்ைறக் கிராம ேதவைதகைளப் ேபால இைறச்சி தின்பவரல்ல. இவர்
வைக வைகயாக பணியார பண்டங்கைள சியாக உண்பவர். நல்ல ேமனி கண்ட
மனநிைறேவா , உழவர்கள் அரச மரத்த ப் பிள்ைளயார்க்கு, மா
எள்

ண்ைட ம்,

ண்ைட ம், ெகா க்கட்ைட ம் பண்ணிப் பைடக்கிறார்கள்.
மாட் க் ெகாளப்பைடயில்
மா
ண்ைட ஆயிரமாம்,
எ
க் ெகாளப்பைடயில்
எள்
ண்ைட ஆயிரமாம்
ஆட் க் ெகாளப்பைடயில்
அதிரசம் ஆயிரமாம்.
கண் க் ெகாளப்பைடயில்
கட
ண்ைட ஆயிரமாம்.
குட் க் ெகாளப்பைடயில்
ெகா க்கட்ைட ஆயிரமாம்.
பண்ணிக் ெகாளப்பைடயில்
பணியாரம் ஆயிரமாம்
இத்தைன ம் ஒப்பதமாம்-எங்க
சப்பாணிப் பிள்ைளயார்க்கு.

வட்டார வழக்கு: ெகாளப்பைட – ெகாட்டைக; பண்ணி-பன்றி; கண்
ெகாளப்பைட - கன் கட் ம் ெகாட்டைக; கட
ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன்

க்

ண்ைட-கடைல உ ண்ைட.

இடம்: சக்கி ப்பட் , அ ர் வட்டம், த ம ாி மாவட்டம்.
-------------------மாாியம்மன்
ைவசூாி மிகக் ெகா யெதா வியாதி. அைதத் த க்கேவா, குணப்ப த்தேவா,
பண்ைட ைவத்தியர்க க்குத் ெதாிந்தி க்கவில்ைல. ஊாில் ஒ வ க்கு வியாதி
கண்டால் அ பல க்கும் பர வைத ஊரார் கண்டனர். வியாதியின் காரணம்
ெதாியாமல் வ ைம வாய்ந்தெதா ெதய்வத்தின் ேகாபத்தால்தான் இந் ேநாய்
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பரவிற்

என்

மாாியம்மன்,

அவர்கள் நிைனத்தனர். இந்த ெதய்வத்திற்கு மாாி, மாாி த் ,
த் மாாி என்

பல ெபயர்களிட்

அைழத்தனர். தங்கள் குழந்ைதகள்

மீ இத் ெதய்வத்தின் ேகாபம் தாவாம
க்க அவர்க க்கு மாாியப்பன், மாாியம்ைம
என் ெபய ம் இட்டனர். இவ்வா வணங்கப்பட்ட மாாியம்மன் தமிழ் நாட்
ள்ள
சில ஊர்களிேல மிகப் பிரபலமைடந் , சுற் மதிேலா ம், ேகா ரங்கேளா ம்
அைமக்கப்பட்ட ேகாயில்களிேல கு ெகாண்
க்கிறாள். இக்ேகாயில்களில் தினசாிப்
ைஜ ம், பத் நாள் தி விழா ம், ேதேராட்ட ம் இத் ெதய்வத்திற்குக்
கிைடத் ள்ளன. இத்ெதய்வம் தன் த ல் ைமசூர் பிரேதசத்தில் ேகாயில்
ெகாண்
ந்தெதன் ம், கன்ன யப் பைடெய ப்பின் ேபா இத்ெதய்வ வணக்கம்
தமிழ்நாட்
ம் பரவியெதன் ம் சில ச கவியல் ஆசிாியர்கள் கூ கிறார்கள்.
இப்ெபா
இத்ெதய்வம் பார்வதியின் ஒ
க தப்ப கிறாள்.

அம்சமாக ம், பத்ரகாளியின் அம்சமாக ம்

மாாியம்மைனக் குறித்த பாடல்கள் நம் ள்ளத்தில் இனம் ெதாியாத பயங்கர
உணர்ச்சிைய எ ப் கின்றன. ைவசூாி ேநாையத் த க்க
ம் என் ெதாிந் ள்ள
இக்காலத்திேலேய, மாாியம்மன் பற்றிய வ ணைன அச்சத்ைத எ ப்பக் கூ மானால்,
ஆண் க க்கு ன் வாழ்ந்த, விஞ்ஞான வளர்ச்சிேயயறியாத பாமரர்
உள்ளங்களில் எத்தைகய பயத்ைத உண்டாக்கியி க்கும் என் நம்மால் அறிவ
க னம்.
ஊாில் ைவசூாி பரவிய ம், மாாியம்ம
ெசய்ய மக்கள் ேநர்ந்

க்குப் பல விதமான ேநர்த்திக்கடன்கள்

ெகாள்வர். மாவிளக்கு ஏற் வதாக ம், கரகம் எ ப்பதாக ம்,

கயி சுற் வதாக ம், ெபாங்கல் இ வதாக ம், தீச்சட் எ ப்பதாக ம் சபதம்
ஏற் க் ெகாள்வர். மனிதன ேகாபத்ைதத் தணிப்பதற்காகக் ைகயா ம்
ைறகைளேய ெதய்வங்களின் ேகாபத்ைதத் தணிப்பதற்கும் பயன்ப த்தலாம் என்
மக்கள் நம்பினர்.
அவ்வா விழாக் ெகாண்டா ம்ேபா உ க்க த் மாாியம்மன் கைழப்
பா க்ெகாண் தைலயில் தீச்சட் தாங்கிக் ெகாண் சிலர் வ வர். அவர்கள் பா ம்
பாடல்கள் ஊ க்கு ஊர் மா ப ம். உ க்குத் தாளத்ேதா ேசர்ந் வ ம் பாட்
மாாியம்மனின் பக்தர்கைளப் பரவசப்ப த் ம்.
மாாியம்மன் பாட்
ேதாட்டம்

-1

றந்தல்ேலா-மாாிக்கு

ெதாண்
லட்சம் ெவ த் ,
வா த் றந்தல்ேலா-ஆயிரம் கண்ணா
வாடா மலெர த் ,

க்கு
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ைகயாேல ெவ த்தா-மாாிக்கு
கம்ப கிப் ேபாகுமிண்
விரலாேல ெவ த்தா
ெவம்பி ெமன் ெசால்
தங்கத் ரட் ெகாண் -மாாிக்கு
தாங்கி மலெர த்தார்
ெவள்ளித் ரட் ெகாண்
வித மலர்கள் தாென த்தார்
எட்டாத மலைர-மாாிக்கு
ஏணி ைவத் ப் ெவ த்தார்
பத்தாத மலைரப் பரண்
ைவத் ப் ெவ த்தார்
அழகு சுள ெக ங்க-மாாிக்கு
அ
ப தாென ங்க
சும் கள ெக ங்க-மாாிக்கு
வித் வைக தாென ங்க
உப்பாம் ளி ளகா-ஆயிரம் கண்ணா
ஒ கரண் எண்ெணய் அ
கடைலச் சி பய
காராமணி ெமாச்ைசயம்மா
அவைர,

வைர

தல்-ஆயிரங் கண்ணா

ஆமணக்கங் ெகாட்ைட தல்
காைடக் கண்ணி ப த்தி விைத-மாாிக்கு
பாங்கான வித் வைக
இட் ச் ெசய்தவர்க்கு
எம காளி ைண ெசய்வாள்
மக்கைளப் ெபற்றவர்கள்
மாாி கைத தானறிவார்
அறிந்ேதார் அறிவார்கள்
அம்மன் தி க் கைதைய
ெதாிந்ேதார்க்குத் ெதாி மம்மா!
- ஆயிரங்கண்ணா
ேதவி தி க் கைதைய
ஒ கண்
ெரண் கண்
உலகத் மானிடர்க்கு
ஆயிரம் கண் ைடயா
அழகில் சிறந்த கண்
பதினாயிரம் கண் ைடயா
பாதகத்தி நீ யவ

க்கு

க்கு
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இ சி வயத்திேல ம்,
எமகாளி பிறந்தி வாள்
மல வயத்திேல ம்
மாகாளி பிறந்தி வாள்-மாாிக்கு
ஆ வண்
சட்டம்
அைசயா மணித் ேத களாம்.
ேதைர நடத்தியல்ேலா-மாாி
சித்தரங்கள் பா வாரா-மாாிக்கு
ட் ன ேதாி க்கப்
றப்பட்டாள் தியிேல
நாட் ன ேதாி க்க-ஆயிரம் கண்ணா
நடந்தாேன தியிேல
தி மறித்தாளம்மா-மாாி
விைன தீர்க்கும் சக்தியல்ேலா!
பிறந்தா மைலயாளம்-அவ
ேபாய் வளர்ந்தா-ஆள்பா
இ ந்தாள் இ க்கங்கு -மாாி
இனி இ ந்தா லாட ரம்
சைமந்தால் சமய ரம், -மாாி
சாதித்தாள் கண்ணா ரம்
கண்ணா ரத்தில்-மாாி
காக்கும் பிரதானி-மாாிக்கு
உ க்குப் பிறந்ததம்மா!
உத்திராட்சப் மியிேல
பம்ைப பிறந்ததம்மா-மாாிக்கு
பளிங்கு மா மண்டபத்தில்
ேவம் பிறந்ததம்மா-மாாிக்கு
விசய நகர்ப் பட்டணத்தில்
ஆைட பிறந்ததம்மா-மாாிக்கு
அேயாத்திமா நகர்தனிேல
சிலம் பிறந்ததம்மா-மாாிக்கு
பிச்சாண் ேமைடயிேல
சாட்ைட பிறந்ததம்மா-மாாிக்கு
ச ர கிாி மியிேல
சாட்ைட சலசலங்க -----ச ர மணி ஓைசயிட
கச்ைச கலகலங்க
க ங்கச்ைச குஞ்சம் விட
பதிெனட் த் தாளம் வர
பத்தினியா சித்
க்கு
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இ பத்ெதா தாளம் வர
எமகாளி சித்
க்கு
சித்
க்ைகக் ைகப்பி த்
சிவ ணணிந்தவளாம்.
(மாாி ஸ்தலங்களாக ஆ

ஊர்கள் ெசால்லப்ப கின்றன.)

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: சூரங்கு , விளாத்திகுளம் தா
---------மாாியம்மன் பாட்
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சின்ன த்தாம் சிச்சி ப்ைபச்
சீரான ெகாப்பளிப்பான்
வண்ண த்தாம் வரகு வி
வாாிவிட்டா ேதாணியிேல,
மாாியம்மா தாேய, நீ
மனமிரங்கித்தந்த பிச்ைச,
தற்காத் நீெகா ம்மா உன்
சன்னதிக்ேக நான் வ ேவன்.
வடக்ேக யி ந்தல்ேலா மாாியம்மா,
இரண் வ கேராட வாதா
தனக்கிைசந்த எல்ைல என் மாாி
தனித் அ த்தாள் கூடாராம்.
உச்சியிேல ேபாட்ட

த்ைத மாாி

உடேன இறக்கி வாள்,
கத்திேல ேபாட்ட த்ைத மாாி
ச்சா இறக்கி வாள்.
க த்திேல ேபாட்ட த்ைத மாாி
காணாமல் இறக்கி வாள்.
பதக்கத்
த் க்கைள மாாி
மாறாமல் இறக்கி வாள்.
ெநஞ்சில் ேபாட்ட த்ைத மாாி
உடேன இறக்கி வாள்.
ேதாளிேல ேபாட்ட த்ைத மாாி
ணிவாக இறக்கி வாள்.
வயிற்றிேல ேபாட்ட த்ைத மாாி
வாிைசயாய் இறக்கி வாள்.

கா, ெநல்ைல மாவட்டம்.
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ட் க்கால் கத்ைத மாாி
த்தி ந் இறக்கி வாள்.
கரண்டக் கால் த்ைத மாாி
காணாமல் இறக்கி வாள்
பாதத்
த்ைத மாாி
பாராமல் இறக்கி வாள்.
ஐந்

சைட ெகாஞ்சிவர, மாாி

அழகு சைடமார் பிறழ,
ெகாஞ்சும் சைடயிேலேய மாாிக்கு இரண்
குயில் இ ந் தாலாட்ட.
உன் பம்ைப பிறந்ததம்மா
பளிங்குமாம் மண்டபத்தில்,
உன் உ க்குப் பிறந்ததம்மா
-----------உத்திராட்ச ேமைடயிேல,
கரகம் பிறந்ததம்மா,
கண்ண நல் ர் ேமைடயிேல,
சூலம் பிறந்ததம்மா
க்க மணி மண்டபத்தில்,
நாகம் குைடப்பி க்க, மாாியாத்தா

க்கு

நல்லபாம் தாலாட்ட,
த் மணி விளக்காம் மாாியாத்தா க்கு
தல் மண்டபமாம்.
சக்தி உைடயவேள! சாம்பிராணி வாசகிேய!
நாழியிேல த்ெத த் மாாியம்மா
நாெடங்கும் ேபாட் வந்தாள்.
உழக்கிேல த்ெத த் மாாி
ஊெரங்கும் ேபாட் வந்தாள்.
எல்ைல கடந்தாேளா
இ க்கங்கு

மாாியம்மா,

க்கட் ப் பாைதகளாம்,
ணாத் த் தண்ணிகளாம்,
ணாத் ப் பாைதயிேல இ ந்
மாாியம்மா வரங் ெகா ப்பாள்.
தங்கச் சரவிளக்காம் மாாிக்குத்
தனித்தி க்கும் மண்டபமாம்,
எண்ெணய்க் கிண களாம் மாாிக்கு
எதிர்க்கக் ெகா மரமாம்.
தண்ணீர்க் கிண களாம் மாாிக்குத்
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தவசி க்கும் மண்டபமாம்
சப்பரத் ேம
ந்
சக்தி உள்ள மாாி அவ.
சரசரமாமாைல, மாைல கனக்கு
மயங்கிவிட்டாள் மாாி.
ஆத் க்குள்ள அைடகிடக்கு
அஞ்சு தைல நாகம்
அ ஆைளக் கண்டால் படெம க்கும்
அம்மா சக்தி
ேவப்ப மரத்தேவ
ங்க , மாாிக்கு
ெவத்திைலக் கட்டேவ பறத் ங்க .
ேவர்த் வார சந்தன மாாிக்கு
ெவள்ளிக் குஞ்சம் ேபாட்
சுங்க
பாசிப் பயி எ த்
பத்தினியாள் ைகெய த்
உ ந்தம் பயெற த்
உத்தமியாள் ைகெய த்
ேசகாித்தவர்: குமாாி P. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------மாாியம்மன் பாட் -3
ேதசமா ம் த்தம்மா
த்தாரம்மன் ெதன் பாண்

நாட் ல் உழவர் ெப

மக்களால் வணங்கப்ப ம்

ெதய்வம். சில சிற் ர்களில் இவ க்குப் ெபாிய ேகாவி ம், ேத ம் தி விழா ம்
உண் . இவள் பிறப்
த்தாரம்மன் வில் ப்பாட் ல் ெசால்லப்ப கிற .
ஏழ்கட க்கும் அப்பா ள்ள, மணி நாக ற்றி ள்ள நாகம் ன்
ட்ைடகளிட்ட .
பார்வதியின் அ ளால் ட்ைடகளி
ந்
ன் ெபண்கள் ேதான்றினர். அவர்கள்
பிரம்மராக்கு சக்தி, சின்ன த்தார், ெபாிய த்தார் என்பவர்கள். அவர்கள் வ ம்
தவம் ெசய் சக்தி னியின் அ ளால் குழந்ைதையப் ெபற்றார்கள். அைனவைர ம்
அைழத் க் ெகாண் ேபாய் கயிைலயில் சிவெப மாைன வணங்கினர். நாட்
ள்ள
ெகா ைமகைள அழிப்பதற்கு,

வ ம் ெகா ம் வியாதிகைள வரமாகக் ேகட்டார்கள்.

பிரம்மராக்கு-சக்திக்குக் குணமாகாத பல ேநாய்கைள ம், சின்ன

த்தா க்கும், ெபாிய

த்தா க்கும், சின்னம்ைம, ெபாியம்ைம என்ற வியாதிகைள ம் கயிைலயங் கட ள்
வரமாக அளித்தார். இவ்வா ெகா ய ேநாய்கைள உண்டாக்கும் சக்திெபற்ற ன்
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சேகாதாிக ம் தமிழ் நாட் ேல வந் கு ேயறி, ெகா யவர்கைளத் தண் க்கப்
பரமசிவ ைடய வரங்கைளப் பயன்ப த்தி வ கிறார்களாம்.
இப்ெபா
பிரம்ம ராக்கு சக்திக்கு சிற்சில ஊர்களிேலேய ேகாயில்கள் உள்ளன.
த்தாரம்மன் ெதன் பாண் நாட்
ள்ள ஒவ்ெவா ஊாி ம் ேகாயில்
ெகாண்
க்கிறாள். இவள் தீயவர்கைளக் ெகா ேநாயால் தண் ப்பாள்.
நல்லவர்கைள வாழ்த்தி வரம் ெகா ப்பாள்.
பிற்காலத்தில் கன்ன யர் ஆந்திரர் பைடெய ப் களின் ேபா தமிழ்நா
குந்த
மாாியம்மன் சிற்சில ஊர்களில் இவேளா ஐக்கியமாகி விட்டாள். இவள் பார்ைவயால்
உட ல் த் க்கள் ஆயிரக் கணக்கில் ேதான் வதால் இவ க்கு ஆயிரத்தாள்
என் ம், மாாிேயா கலந் விட்டதால் த் மாாிெயன் ம், ேதசம்
இ ப்பதால் ேதச த் மாாி என் ம் பல ெபயர்கள் வழங்குகின்றன.

வ ம் பரவி

நவராத்திாி உற்சவத்தின்ேபா இவள் சிம்ம வாகனத்தில் ஏறி வ வாள். ெபண்கள்,
இவள் கழ் பா க் கும்மிய ப்பார்கள்.
கீழ் வ ம் பாட் ேசலம் மாவட்டத்தில் வழங்குகிற .
நா காலச் சட்டம்
ந நி த்தி
நட்சத்திரம் ேபாேல
ஒ ேதர் எ ப்பி
ேத க்கு ஒைடயாளி
ேதசமா ம் த்தம்மா
ேதேரறி வ வைதப் பா ங்க
ஓைலப் ெபாட்
தைல ேமேல
ஒம்ப மக்க ம்
கக்கத்திேல
மக்கைளப் ெபத்த மாாியம்மன்
ம ந் வ வைதப் பா ங்க .
ேசகாித்தவர்: வாழப்பா

சந்திரன்

இடம்: வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம்.
---------------ெதய்வ கணங்கள்
கிராம மக்கள் ற் க்கணக்கான ெதய்வங்கைள ெபயர் ெகா த்
அைழக்கிறார்கள். ஒவ்ெவா ெதய்வத்திற்கும் ஒ குறிப்பிட்ட சக்தி உண்ெடன்
நம் கிறார்கள். ேகாயில்பட் அ கி ள்ள சிற் ர்களில் மக்களால் வணங்கப்ப ம்
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ேதவைதகளின் ெபயர்கைள இப்பாட் ல் நாம் காண்கிேறாம்.

னியசாமி, ஐயனார்,

கண்ணாத்தா, பாப்பாத்தி, உலகம்மன், ெபத்தனாட்சி ஆகிய ெபயர்கைள
இப்பாட்
ந் நாம் அறிகிேறாம்.
கிராம மக்கள், ேமேல குறிப்பிட்ட ேதவைதகைள மட் மின்றி ஸ் ம்
தர்க்காக்க க்கும் ேநர்ந் ெகாள்வ
ண் . விேசஷக் காலங்களில் ஸ் ம்கள
யாத்திைர ஸ்தலங்க க்கும் ேபாவ ண் .
த்
னிய சாமி
ர்க்க ள்ள ேதவைதேய
சத்தத்ைத நீ ெகாடய்யா
சரளி விட் நான் பாட
ஊ க்கு ேநர் கிழக்ேக
உ தி ள்ள ஐயனாேர
சத்தத்ைத நீ ெகாடய்யா!
சரளி விட் நான் ப க்க.
நாட்டரசன் ேகாட்ைடயிேல
நல்ல ெதா பாப்பாத்தி
வயித்தவ தீர்த்தாயானால்
வந்தி ேவன் சன்னதிக்கு
ஒட்டப் பிடாரத்திேல
உலகம்மன் ேகாயி ேல
க்கட் ப் பார்த்ேதன்
ெபா ந்தைலேய என் மனசு
கண் ேல அ ச்சுத்தாேரன்
கண்ட சத்தியம் பண்ணித் தாேரன்.
சிக்கந்தர் மைலக்கு வாங்க
ேசைல ேபாட் த் தாண் த் தாேரன்.
ப் க்கும் ளியமரம்
ெபான்னிலங்கும் ஐயனா
நாட் லங்கும் ெபத்தனாச்சி
நல்லவரம் த வா.
ஏ மைல கடந்
எ த் வந்ேதன் சண்பகப்
வாடாமல் சாத்தி வா ம்
வட ம ைரக் கந்த க்கு.
வட்டார வழக்கு: பாப்பாத்தி-பிரம்ம ராக்கி சக்தி; ஐயனா -சாஸ்தா.
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ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திக்குளம், தி ெநல்ேவ .
--------நாட் அரசன் ேகாட்ைடயிேல
நல்லெதா கண்ணாத்தா
வயித்தவ தீர்த்தியானா
வந்தி ேவன் சன்னதிக்ேக.
வட்டாரவழக்கு: கண்ணாத்தா-கண்ணகிையக் குறிக்கும்.
ேசகாித்தவர்: S.P.M. ராஜேவ
இடம்: மீளவிட்டான்
---------------வ ணன்
மனித உைழப்பில் குைறவில்ைல. உ தான், கடைல விைதத்தான். மைழ
வ வ ேபான்ற அறிகுறி வானத்தில் ேதான்றிய . ஆனால், திடீெரன் வானம்
ெவளிறிற் . வந்த மைழ ெபய்யா ேபாய்விட்ட . அவன் மனம் ஏங்குகிற . இனி
அவனால் என்ன ெசய்ய

ம்? நிைனத்த ேநரத்தில் மைழ ெபய்யைவக்கக்கூ ய

கற்பரசி அவன் பக்கத்தில்தான் இ க்கிறாள். அவைளப் பார்த் , வ ணன் ெசயைல
நிைனத்

வ ந் கிறான். அவளால் என்ன ெசய்ய

வ ணைனப் பணிய ைவக்கவில்ைலயல்லவா? இத்
நம உழவன் அறிந்தி க்க மாட்டாேன!
வாைக மரத் ப் ஞ்ைச
வட்டாரச் ேசாளப் ஞ்ைச
தங்கம் விைள ம் ஞ்ைச
தாிசாக் கிடக்குத .
காட்ைட உ

ேபாட்ேடன்,

கடைல ேபாடப் பட்டம் பார்த்ேதன்,
வந்த மைழ ேபாகுதில்ல
வ ணேன உன ெசயல்.
வட்டார வழக்கு: ேபாகுதில்ல-ேபாகிறதல்லவா?
ேசகாித்தவர். கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

ம்? விஞ்ஞானம் இன்
ைறயில்

ம்

யற்சி நடப்பைதேய
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-----------கணபதி

ைச

ேவண் ம் வரம் த ம் பிள்ைளயா க்குப்

ைச ேபா வதற்கு கிராமப்ெபண்கள்

தயார் ெசய்கிறார்கள். அவர்க க்கு இந்த ஆண் ல் நல்ல விைளச்சல், மங்கல வாழ்
ெகா த்த பிள்ைளயா க்கு மங்களமாகப் ைச ேபாட அவர்கள் வி ம் கிறார்கள்.
நில கா ம் ேநரத்தில் பிள்ைளயார் பி த் ைவத் அவைரச் சுற்றிக் கும்மிய த் ப்
பா கிறார்கள். கும்மியில் பிள்ைளயார் சைன ைற பற்றி ெபண்கள் பா கிறார்கள்.
ஒ மிளகாயாம்-ஏேலேலா
கணபதியாம்
ஒ ஆயிரம் தி விளக்காம்-ஏேலேலா
கணபதியாம்
தி விளக்கு ஏேலேலா
கணபதியாம்
சிவேன என் ெபா ெதறங்க-ஏேலேலா
கணபதியாம்
ெபா ெதறங்கும் ேவைளயிேல-ஏேலேலா
கணபதியாம்
ெபாங்க க்கு தண்ணி ெகாண் -ஏேலேலா
கணபதியாம்
நீரா நீர் குளித் -ஏேலேலா
கணபதியாம்
பட்
த்தி பணி
த்தி-ஏேலேலா
கணபதியாம்
பதிெனட் ெநல் வைக ம்-ஏேலேலா
கணபதியாம்
ெகாறித்ெத ப்ேபாம்-ஏேலேலா
கணபதியாம்
ேசகாித்தவர்:கு. சின்னப்பபாரதி
இடம்: பரமத்தி, ேசலம் மாவட்டம்.
-----------பிள்ைளயார்

தி

பிள்ைளயார்

ன்னிைலயில் ஒ

ெபண் வரங் ேகட்கிறாள்.
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நத்தத் ப் பிள்ைளயாேர
நான் நடந்ேதன் மாதாந்தம்
ைகக்குழந்ைத தந்தியானா-உனக்கு
கைடவிளக்கு நான் வி ேவன்.
ேசகாித்தவர்: கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
-------------ேகாடங்கிப் பாட்
ேகாணங்கிகள் குறி ெசால்
ேகாணங்கிைய வ வித்
காளி, மாாி ேபான்ற சி
சி

வார்கள். கிராமத்தில் உடல் ேநாய் கண்டவர்கள்

குறி ேகட்பார்கள். இவர்கள் மாடன், க ப்பன்,

ெதய்வங்களின் ெதய்வங்ெகாண்டா களாக இ ப்பார்கள்.

ேநாயாக இ ந்தால், ேகாணங்கி தி நீ

மந்திாித் ப்

ேநாயாக இ ந்தால் ெவள்ளி, ெசவ்வாய்க் கிழைமகளில்
பாிகாரம் ெசால் வார்கள்.
ைசயில் ஒ

சுவார்கள். க ைமயான
ைசேபாட் க் குறி ேகட்

வாைழயிைல விாித் , அவல் ெபாாிகடைல பரப்பி, விளக்ேகற்றி,

ேதங்காய் உைடத் , உ க்க த்

'சாமி' வ த் வார்கள். ைகயில் பிரம் அல்ல

ேவப்பங்குைழ ஏந்தி, ேநாயாளிைய உட்கார ைவத்
பா வார்கள்.
பாட் ன்

னியன்,

தல் பகுதியில் சாமிைய

அைத அவன்

ன் சிப் பாட் ப்

ட் க்கு வர ேவண் ெமன ேவண் க்

ெகாள் வார்கள். சாமி வந்த ம், உடல் ந ங்கி ஆ க் ெகாண்ேட, சுவாமி
ெசால் வதாக ேநாய்க்குக் காரணத்ைதச் ெசால் வார்கள். பின்னர் சாமி ேநாையக்
குணப்ப த்த ஒ ேசவேலா, தங்கநைகேயா, சுங்க ச்ேசைலேயா தர ேவண் ெமனக்
ேகட்கும். சில நாள் ைசேபாட ேவண் ெமன ம் ேகட்கும்.
ம விலக்குச் சட்டம் வ

ன் சாராயம் ேகட்ப

வழக்கத்ைத சாமிக ம் ைகவிட் விட்டனர் ேபா
சாராயம் ேகட்பதில்ைல. இைடயிைடேய யாராவ

ண் . சட்டம் வந்த ம் கு
ம். ஏெனனில், இப்ெபா
பதில் ெசால்ல
யாத ேகள்வி

ேகட் விட்டால், சாமி உடேன எல்ைல தாண் மைலேயறிப் ேபாய்வி ம். இத்தைகய
நம்பிக்ைக இன் ம் மைறயவில்ைல. விஞ்ஞானக் க த் கள் கிராம மக்களிடம்
பரவினால்தான் இவ்வழக்கங்கள் ஒழி ம். சுவாமி வ த் வைத ம், சுவாமி குறி
ெசால்

வைத ம், நிவாரணம் ெசால்

வைத ம் பாட் ல் ேகாணங்கி ெசால்

வான்.
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இப்பாட் ன் உ வத்ைத ேமற்ெகாண்ேட பாரதி ' திய ேகாணங்கி'ப் பாட்
பா
ள்ளார். இந்தியாவின் வ ங்காலத்ைதேய பாரதி குறியாகச் ெசால் கிறார்.
அத்தைகய ேகாணங்கிகள் நம வ ங்காலத்ைதச் ெசால்ல இன் ம் வ கிறார்கள்.
அவர்கள் பைழய உைடகைளேய கூ

யாகக் ேகட்கிறார்கள். நம்ைமப் கழ்ந் ,

வ ங்காலத்தில் சீ ம் சிறப் ம் உண்டாகும் என்
அவர்கள் ேகட்டைதக் ெகா த் வி கிேறாம்.

கூறிய டேன, நாம் உச்சி குளிர்ந்

ெதய்வ வணக்கம்
பாேரார்கள் நற் க ம்
பட்டண ம
ர் வா ம்
பதி ெனட்டாம் ப க் க ப்பா!
பதி ெனட்டாம்ப க் க ப்பா!
ஊ க்கு ேமல் ரமாம்:
ஒத்த உைட மரமாம்
உைட மரத்தின் கீழி க்கும்,
உத்தமேன வா ைமயா!
சாைலப் பாைத ேமல் ரமாம்
சமர்த்தா கு யி க்கும்
ெகாத்தளத்

வாழ் க ப்பா, கூவியைழத்ேதைனயா

ண் க் க ப்பா;
யான வாள் ரா
சுற்றி வர கம்மாக் கைர;
சூழ வர கம்மாக் கைர;
சூழ வர உடங்கா
உடங்காட் மத்தியிேல
உத்தமேன தனியி க்கும்
எண்ெணய்த் தைலயழகும்;
எ த்தாணி

க்கழகும்

ைகயிேல ச்ச வா;
கா ேல ரத் தண்ைட
ெநத்தியில் ெபாட் மிட் ,
நீல வர்ணப் பட்
த்தி
பட் பளபெளன
பாடகக்கால் ேசராட;
ேதாள் ேமேல பச்ைசக் கிளி
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ேதாழனைழத் ேதனிப்பம்
க

நா ம் சங்கி

ம்;

ைகப்பி த் வா மிப்ேபா,
ெவள்ளக் குதிைர ஏறி
ெவ வா ம் சீனிமட்டம்
ெநத்தியிேல சுட் கட் ;
நீல வர்ணப் ச்சூ
மத்தியான ேவைளயிேல
மாதர்கைளத் தானடக்கும்
பக்தி ள்ள ஏ க ப்பா
பதிெனட்டாம் ப ேயாேன.
ஏம ம், சாம ம்
எந் ேநர ேவைளயி ம்
அந்தி சந்தி ேவைள ெயல்லாம்
ஐயா ைணயி ந்
ேகட்ட வரம் நீ ெகா க்கும்
கி ைவ ள்ள ஏ க ப்பா!
வாைலக் க ப்பா
வா ைமயா இ ேவைள.
ன்ேனா ஏ க ப்பா
ன்னிைலயில் வா மிப்ேபா
ஏைழ அைழத்ேதைனயா
இ சமயம் வா மிப்ேபா
பாலன் அைழத் ேதைனயா
பா ம் குழந்ைத கம்
அஞ்சிேல ெரண்டறிேயன்
அ ேயன் சி குழந்ைத
பத்திேல ெரண்டறிேயன்
பாலன் சி குழந்ைத
பாடம் ப ப்பறிேயன்
பாட் ன் வைக நானறிேயன்.
ஏ ம் எ த்தறிேயன்
எ த் வைக நானறிேயன்.
எண்ணா எண் கிேறன்
எண்ணி மனம் வா கிேறன்.
கார்ேமக என்ெப மான்
காத்தாய்ப் பறந் வா ம்
மன் க்கு நானைழத்ேதன்
மன்னவேர வா மிப்ேபா.
அண்ணாேவ என் கு ேவ
ஆசாேன நீர் ைரேய
ஏைழ அைழத்ேதைனய்யா
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என்னிடத்தில் வா மிப்ேபா,
ேகார்ட் ல் வழக்கா ம்
ெகாத்தளத் வாழ் க ப்பா
ஐேகார்ட் சட்சி ஐயா
அதிகாாி வா மிப்ேபா
ேகட்ட குறி தனக்கு
கி ைப ள்ள ஏ க ப்பா
வாக்குத் தவறாமல்
வன் பிணிகள் வாராமல்
ஏவல் பில் சூனியங்கள்
என்ைன வந் ேசராமல்
மாற்றா ட வஞ்சைனகள்
மன்னவேன சாடாமல்
தன்னந்தனியி க்கும்
தற்பரேன வா ைமயா!
ஐயப்பன் மைல ேமேல
அதிகாரம் ெகாண்டவேர
ஐயா அைழத் ேதனிப்ேபா
அதிகாாி வா மிப்ேபா
வா ர் மைல ேமேல
வழக்கா ம் ண்ணியேர
சன்யாசி ஏ க ப்பா
சமர்த்தனைழத் ேதனிப்ேபா
குறிக்கு அைழத் ேதனிப்ேபா
குறி கத்தில் வாரெதப்ேபா
ஈப்ேபால் வ
ெகாண்
என் இ தயத்தி ட் குந்
ெசான்ன ெசால் தவறி டாமல்
ெசாற் குற்றம் வந்திடாமல்
சாஸ்திரத்ைத நீெர த்
சமர்த்தா வ வ ெதப்ேபா!
பக்கங் குறி ேகட்பவர்க்குப்
பதிேல உைரப்ப ெதப்ேபா
ைவத்த குறிேகட்பவர்க்கு
உைடத் ெதறி ம் சட்டமைத
சட்டம் நிைலக்க ேவ ம்
சன்யாசி ஏ க ப்பா
ேகட்ட ேகட்ட ேகள்விக்ெகல்லாம்
கி ைப டன் ெசால் ைமயா
ைச
ம் மட் ம்
ண்ணியேன உன் காவல்
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மண்
ய மட் ம்
மன்னவேன உன் காவல்
வாைழ இைல விாித்ேதன்
ைவத்ேதன் இைல பாக்கு
ெகா த்திேனன் நற் சூடம்
ெகாண்ேடன் சி அ
பால் பழ ம் நற்ேதங்காய்
பைடத்ேதனி வைரக்கும்
தட்சைண ம் ன்ேன ைவத்
ேதவா உைமயைழத்ேதன்
ைவத்தெதா தட்சைனக்கு
வைக பிாித் ச் ெசால் மிப்ேபா
ெசால் வரங் ெகா க்கும்
சுந்திரேன ஏ க ப்பா
எண்ணாத எண்ணெமல்லாம்
எண்ணி மனம் வா கிேறன்
ஆ பிைழ
குற்றம்
அ ேயன் ெசய்த ேபாதி ேம
குற்றம் பிைழ ெபா த்
கு யி க்க வா மிப்ேபா
சின்னஞ் சி மதைல
சி வ மத ைம
மன்னாதி மன்னவேர
மகா ேதவா என் ெப மாள்
அண்ணாேவ வா மிப்ேபா
அதிகாாி ஏ க ப்பா
எல்ைல கடந் வா ம்
எல்ைல கல் தாண் வா ம்
ஆ கடந் வா ம்
அதிகாாி ஏ க ப்பா
ஊ தடம் பி த்
உத்தமேன வா மிப்ேபா
ெதற்கு பார்த்த ட் ற்கு
ேதவா உைமயைழத்ேதன்
வடக்கு பார்த்த எல்ைலக்கு
வல்லவேன உைமயைழத்ேதன்.
ேமற்க பார்த்த தன் பதிக்கு
ேமக 'உைமயைழத்ேதன்'
கிழக்க பார்த்த எல்ைலக்கு
கிளி ெமாழிேய நானைழத்ேதன்
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குறிப் :

எந்தப்பக்கம் பார்த்தி க்கிறேதா அதற்ேகற்றாற்ேபால்,

ெதற்கு, வடக்கு, ேமற்கு, கிழக்கு என்
-------------ெதய்வம் கூ வ
என்னடா சி பயேல
என்ைன அைழத்தெதன்ன
பம்ைப பதனமடா
பாலன் சி குழந்ைத
உ க்கு பதனமடா
உைடயவன் வந்ேதனிப்ேபா
ெசான்ன ெசால் தவறமாட்ேடன்
ெசாற் பிைழகள் இல்லாமல்
நாவில் கு யி ந்
நாேன குறி பா ரண்டா
இந்த மைன தனக்கு
எ த்ேதன் சி ஏட்ைட
ஏட்ைட விாித் ப் பார்த்ேதன்,
இந்த வைக ெசால்வதற்கு
இந்த மைனதனிேல
இ க்குெமா கன்னியற்கு
மாைலப்ெபா தினிேல
மங்ைகயவள் ெசன்றேபா
இ ேளா க த்த ேநரம்
எல்ைலக்குப் பின் றமாம்
கண் பயந்தாளப்பா
கன்னியந்தப் ெபண் ெகா
ம்
உடேல ந ங்கியவள்
ேமல ேமதான் சி த்
மதிேயாதான் கலங்கி
மங்ைகயவள் வி வந்தாள்
பின்ேன ெதடர்ந்தானப்பா அந்தப்
ேபயாண் மா னியன்
இப்ப வந் வழக்கா றான் அந்த
வல்லவ மா னியன்
நாேன பி த்ேதெனன் அவன்
நாதன் ன் ெசால் றான் ேபா
(உண்டா) இதற்கும் பதில் ேக
இன் ம் உைரத் வாேரன்.

ெசால்

வார்கள்.
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அ ேல இ ந் மவள்
ப த்தாேள பாய் தனிேல
ேமல் வ
ம் கால் வ
ம்
ெமல் யற்கும் உண் மப்ேபா.
கண் கட் ம், தைல சுற் ம்
கன்னியற்கு உண் மப்ேபா
ெநஞ்சு வ மாரைடப் ம்
நீதி ைர கண்ேடனிப்ேபா
உண் மா இல்ைலயா
இதற்கும் பதில் ேக
ஆனா ம் மன்னவேன
அதிகாாி என்னிடத்தில்
ேகட்டதற்கு நா ைரத்ேதன்
கி ைப டன் ெசால் வந்ேதன்
(அந்த) வால் னிைய விரட் தற்கு
வைக விபரம் ெசால் வாேரன்
ெவள்ைள ஒ சாவைலத்தான்
ெவள்ளி நல்ல கிழைமயிேல
நள்ளிர ேவைளயிேல
ந ச்சாம ேநரத்திேல
மன்னவேன ேகக்குராண்டா
மாதர் ன்பம் தீர்ப்பதற்கு
இன்ைனயிேல இ ந்
வன்பிணிகள் தீர்ப்பதற்கு
ெகா த்ேதன் தி நீ நான்
ெகாத்தளத் வாழ் க ப்பன்
ெநற்றியிேல நீ
சி
நிைனந் வா எந்தைனத்தான்
உந்தன் ேநாய் அகற்றி வாேரன்
உண்ைம ள்ள க ப்பனிப்ேபா
ெசான்னப நடந்தாயானால்
ன்ப விைன தீர்த் த்தாேரன்
என்னப்பா மன்னவேன
இதற்கும் பதில் ேக
எந்த டன் அட்சரத்ைத
ஏைழ வாிந் தாேரன்
மண்டலத் ப் ைசக்குத்தான் மங்ைக
எந்த க்குப் ைச ெசய்ய
ஏைழ ெகா த்தாயானால்
க்கா ம் சத்தியமாய்
ன்னின் காத் த்தாேரன்.
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---------ைச
அண்ணாவி ஏ க ப்பா
அ ேயன் சி குழந்ைத
ைச
த்ேதனிப்ேபா
ேபாய்ச் ேச ம் ண்ணியேன
மன்
த்ேதனிப்ேபா
மன்னவேர ேபாய்ச் ேச ம்
உள்
த் ேதவைதகள்
உங்கள் எல்ைல ேபாய்ச் ேச ம்
பக்கத் த் ேதவைதகள்
பதி தனக்குப் ேபாய்ச் ேச ம்
அண்ணாவி என் கு ேவ,
அ ேயன் மனதிெலண்ணி
ைச
த் விட்ேடன்
ண்ணியேர உமத ைம
குறிப் : ெதய்வம் கூ வ என்ப ெதய்வ ஆேவசம் வந்தவன் குறி கூ கிறான்.
குறிப்பிட்ட ட் ற்குக் குறி ேகட்கிறான். ெபண் அந்தி மயக்கத்தில் பயந் விட்டாள்
அவைள ேபயாண்
னியன் என்ற பிசாசு பற்றிக் ெகாண்ட உடல்வ ெய த்த .
ெவள்ளிக்கிழைம, நள்ளிர ேவைளயில் ப ெகா த்தால் னியன் ேபாய்வி ம்.
இ க ப்பன் ஆேவசம் வந்த மனிதன் கூ வ . இதன் பின் ெதய்வம்
மைலேயறிவி ம்.
ேசகாித்தவர்: இடம்:
S.S. ேபாத்ைதயா தங்கம்மாள் ரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------------

2. மைழ ம் பஞ்ச ம்
மைழ ெபாழியவில்ைலேய!
மைழக்காகப் ைச ெசய் ம் வழக்க ம் தமிழ் நாட் ல் எல்லாப் பகுதிகளி ம்
இ ந் வந்த . சில ேவைளகளில் பல நாட்கள் ைச ெசய் ம் மைழ ெபய்யா ேபாய்
வி ம். அப்ெபா
மன ேவதைனேயா மக்கள் நாராயணைன ேநாக்கிக்
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கத வார்கள். நாராயணன் என்ற ெசால் க்கு நீர் என்ப ெபா ள். அவர்கள்
கண்ணீைரக் கண் நாராயணன் இளகி மைழையப் ெபாழிவான் என்ப மக்கள
நம்பிக்ைக. மைழயின் ேதாற்றத்ைதப் பற்றிய விஞ்ஞான விளக்கம் இன் பல
விவசாயிக க்குத் ெதாியா .
ஒ நாள்

ைச ெசஞ்ேசன்

நாராயணா, ஒ
ஒள மைழ ெபய்ய ேய
நாராயண!
ஒள ேபயாேம நாராயணா
ெமாைளச்ச
ஒ பயி ம் காஞ்சு ேபாச்ேச
நாராயணா!
நாளாப் ைச ெசஞ்ேசன்
நாராயணா! ஒ
த் மைழ ேபய ேய
நாராயணா
த் ெச காஞ்சு ேபாச்ேச
நாராயனா,
அஞ்சு நாளாப் ைச ெசஞ்ேசன்
நாராயணா ஒ
ஆ மைழ ேபய ேய
நாராயணா!
ஆ மைழ ேபயாமல்
நாராயணா!
ஆாியெமல்லாம் காஞ்சு ேபாச்ேச
நாராயணா!
வட்டார வழக்கு: ஒள -உழ : காஞ்சு-காய்ந் ;
ஆாியம்-நா .

த்

ெச -அழகான ெச ;

ேசகாித்தவர்: S. சைடயப்பன்
இடம் ெகாங்கேவம் , அ ர்வட்டம், த ம ாி மாவட்டம்.
--------------பஞ்ச ம் மைழ ம்
பஞ்சத்தில் ஆ , மா , நைக, நட் எல்லாம் விற்றாகி விட்ட . கா ேத ப்
ேபாய் கிைடக்கிற இைல தைழகைள அவித் த் தின் ம் நிைலைம வந் விட்ட .
கம் விைதத் மண்ேணா மண்ணாகிக் கிடக்கிற . மைழயின் ேரைக சிறி ம்
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காேணாம். மக்கள் உள்ளம் ெவ ம்பி வ ணேதவனிடம்
ெகாள்கிறார்கள்.

ைறயிட் க்

வ ண ேதவன் க ைணயால், மைழ ெபாழியத் ெதாடங்குகிற . மின்னல் மின்ன
இ இ த் மைழ ெபய் ம் ேபா
மி குளிர்கிற . மைழயில் நைனந் ெகாண்ேட
உழவர்கள் மைழைய வரேவற்கிறார்கள்.
ஆ வித் , மா வித்
ஐேயா வ ண ேதவா!
அத்தைன ம் கூட வித்
ஐேயா வ ண ேதவா!
கா க க்குவித்
ஐேயா வ ண ேதவா!
ைக வைளயல் கூடவித்
ஐேயா வ ண ேதவா!
இச் சிக்காய் தின்ன பஞ்சம்
ஐேயா வ ண ேதவா!
இன் ம் ெதளியைலேய
ஐேயா வ ண ேதவா!
காைரக்காய்த் தின்ன மக்கள்
ஐேயாவ ணேதவா!
காதைடச்சு ெசத்த மக்கள்
ஐேயா வ ண ேதவா!
மக்க ெவதச்ச கம்
மச்சு வந் ேசர ேம!
ஓ ெவதச்ச கம்
ஊ வந் ேசர ேம
கலப்ைப பி க்குந் தம்பி
ைக ேசாந் நிக்கிறாங்க!
அ க்ேக மனமிரங்கு
ஐேயா வ ண ேதவா!
ஏர் பி க்குந் தம்பி ெயல்லாம்
எண்ணப்பட் நிக்கிறாங்க
அ க்ேக இறங்க ேவ ம்
ஐேயா வ ண ேதவா!
ேப ைதயா ேப
ேபய் மைழ ம் ேப
ஊசி ேபால கா றங்கி
உலகெமங்கும் ேப
உலக ெமங்கும் ேபஞ்ச மைழ
ஊாிெலங்கும் ேபயேல
பாசி ேபால கா றங்கி
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பட்டணேம ேப
பட்டணேம ேபஞ்ச மைழ,
பட் யிேல ேபயிேல
ட் ேபால மின்னி
சீைமெயங்கும் ேப
சீைம ெயங்கும் ேபஞ்ச மைழ
ெசல்ல மைழ ேப
.
வட்டார வழக்கு: வித் -விற் , க க்கு-க க்கன், ஊ -

.

உதவியவர்: பாவாயி.
இடம்: ெச க்கைலப்பாைளயம்,
ேசகாித்தவர். கு. சின்னப்ப பாரதி

ப்பாைளயம்

---------------பஞ்சம்
ேதளாச் சு ண்ட ேதாம்
ஊைரய த்த ளியமரத்த யில் இைளஞர்கள், பந்தா , மகிழ்ச்சியாக ேநரம்
ேபாக்குவார்கள். பஞ்சத்தால் உடல் ந ந்த இைளஞர்கள் எ ந் நடக்க ம்
சக்தியின்றி ெம ந்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியில்ைல. அவர்கள
ேவதைனைய "பாம்பாச் சு ண்ட ேதாம், ேதளாச் சு ண்ட ேதாம் என இரண்
உவைமகளின் லம் விளக்குகிறார்கள்.
பரட்ட ளிய மரம்
பந்தா ம் வில்ல மரம்
பந்தா ம் ேநர ெமல்லாம்
பகவாைன பார்த் ெத ேதாம்.
பாம் க்ேகா ெரண் கண்
பகவான் ெகா த்த கண்
பாவிப் பய சீைமயிேல
பாம்பா சு ண்ட ேதாம்.
ேத க்ேகா ெரண் கண்
ெதய்வம் ெகா த்த கண்
பாவிப்பய ேதசத்திேல
ேதளா சு ண்ட ேதாம்.
ேசகாித்தவர்: எம். பி. எம். ராஜேவ
இடம்: மீளவிட்டான்,

த் க்கு , தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.
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-----------மானம் வி வெதப்ேபா?
ப வ மைழயின்றி வானம் ெபாய்த்

விட்டால் ஏற்ப ம் உண்ைமயான

தாக்குத க்கு எல்ேலாைர ம் விட த ல் ப யாகிறவன், மண்ைண நம்பி நிற்கும்
விவசாயிதான். மைழையக் கண்டால் அவ க்கு ெதய்வத்ைதக் கண்ட ேபால். பசித்த
வயிற்றில் பால் வார்த்த ேபால்.
மைழ ெபாய்த் விட்டால் வ ண ேதவ க்குப் ெபாங்கல் ைவப்பார்கள். ேகாழி
ப ெகா ப்பார்கள். நில ெபாழி ம் இரவில் கன்னிப் ெபண்கள் உப்பில்லாத கூழ்
கு த் பிள்ைளயார் சிைலையப் பி ங்கி கைரத்த சாணிைய அதன் ேமேல ஊற்றி
ைவப்பார்கள். மைழக் கட ைள ேவண்ட வ ண பகவான் மைழ ெபய்
பிள்ைளயாைரச் சுத்தப்ப த் வதாக ஐதிகம். மைழ ெபய்த பின் பிள்ைளயாைரப்
பிரதிஷ்ைட ெசய்
ஜிப்பார்கள்.
அப்ப மைழயில்லாத காலத்தில் கன்னிப் ெபண்கள் வ ணைன ேவண் ப்
பா ம் பாக்கள் இைவ.
மிைய நம்பி
த்திரைரத் ேத வந்ேதாம்,
மி ப ெய க்க
த்திரர் பரேதசம்,
மானத்ைத நம்பி
மக்கைளத் ேத வந்ேதாம்
மானம் ப ெய க்க
மக்கெளல்லாம் பரேதசம்
ஏர் பி க்கும் தம்பிெயல்லாம்
பின்னப் பட் நிக்கிறாங்க
அந்தக் குைற ேகட்
வந்திறங்கு வர்ணேதவா
ேமழி பி க்கும் தம்பிெயல்லாம்
கஞ் ேசாந் நிக்கிறாங்க
அந்தக் குைற ேகட்
வந்திறங்கு வர்ண ேதவா,
காட் த் தைழ பறித்
ைகெயல்லாம் ெகாப் ளங்கள்
க மைழ ெபய்யவில்ைல
ெகாப் ளங்கள் ஆறவில்ைல.
ேவ த் தைழபறித்
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விரெலல்லாம் ெகாப் ளங்கள்
விைரந் மைழ ெபய்யவில்ைல
வ த்தங்கள் தீரவில்ைல,
மானம் வி வெதப்ேபா, எங்க
மாட் ப் பஞ்சம் தீர்வெதப்ேபா?
மி ெசழிப்ப ெதப்ேபா, எங்க
ள்ைளப் பஞ்சம் தீர்வெதப்ேபா?
ஓ ெவதச்ச கம்
ஐேயா! வ ண ேதவா
ஊ வந் ேசரைலேய
பா ெவதச்ச கம்
ஐேயா வ ண ேதவா
பாைனவந் ேசரைலேய.
உதவியவர் :

த் சாமி ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி

இடம்: வாழநாயக்கன் பாைளயம், ேசலம் மாவட்டம்.
------------மைழேய வா
ஊசி ேபால் மின்னல் மின்ன,
ஊாிக் கிண

தண்ணிவர,

பாசி ேபால மின்னல் மின்ன,
பாங்கிண தண்ணிவர,
சட் யிேல மாகைரத்
சந்ைத ெயல்லாம் ேகாலமிட் ,
ேகாலம் அழிய வில்ைல;
ெகாள்ைள மைழ ெபய்ய வில்ைல;
கிண்ணியிேல மாகைரத்
கங்ைக ெயல்லாம் ேகாலமிட் ,
ேகாலம் அழியவில்ைல;
ெகாள்ைள மைழ ெபய்ய வில்ைல;
ேமழி பி க்கும் தம்பி
கம் ேசார்ந் ேபாகு தம்மா!
கலப்ைப பி க்கும் தம்பி
ைக ேசார்ந் நிக்கு தம்மா
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உதவியவர்: ம. கி ஷ்ணன்
ேசகாித்தவர். கு.சின்னப்ப பாரதி
இடம்:

த் காபட் , நாமக்கல் வட்டம், ேசலம் மாவட்டம்.

-------------பஞ்சம்
ஆங்கிேலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் அ க்க

பஞ்சங்கள் ேதான்றின. பசியால் பதறிய

மக்கள் கம் கண் தாய்மார் பதறினர். மக்கைளக் ெகால்ல வ ம் பஞ்சத்தில்,
தங்கைளப் பைடத்த கட ைள ேநாக்கி மைழ வரம் ேவண் கிறார்கள்.
வானத்ைத நம்பியல்ேலா
மக்கைளத் ேத வந்ேதாம்
மானம் ப ெய க்க மக்கள் பரேதசம்மன்னெரல்லாம் தன் நாசம்,
மிையத் ேத யல்ேலா
த்திரைரத் ேத

வந்ேதாம்,

மி ப ெய க்க த்திரர் பரேதசம்
ண்ணிய ம் தன்னாசம்
ேசா ேசா என் ெசால்
ள்
பாலெரல்லாம்
அன்னம் அன்னம் என் ெசால்
அ கு பாலெரல்லாம்
ேகாைட அழிய ேவ

ம்,

ெகாள்ைள மைழ ெபய்ய ேவ
மா

ெகாதிக்க ேவ

ம்,

ம்,

குழந்ைத பசியாற ேவ ம்,
மி விைளய ேவ ம்
ள்ைள பசியாற ேவ ம்.
உதவியவர்: ஜானகி
ேசகாித்தவர்: கு.சின்னப்ப பாரதி
இடம்:

த் காபட் , நாமக்கல் வட்டம், ேசலம் மாவட்டம்.

---------------ஆற்

நீர் - தண்ணிக்குத் தீட் ல்ைல
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ேமல் ஜாதிக்காரர்க க்குக் கு தண்ணீர் எ க்க ஒ கிண ம், கீழ்
ஜாதிக்காரர்க க்குத் தண்ணீர் எ க்க ஒ கிண மாக ஒ க்கி ைவத்தி ப்பைத நாம்
இன் ம்- ஒ காந்திஜி ம், விேனாபாஜி ம் தங்கள் வாழ்நாைள தீண்டாைம
ஒழிப் க்காகச் ெசல ெசய்த பின்ன ம் அப்ப ேய இ ப்பைதக் காண்கிேறாம்.
மனிதன் ெசயற்ைகயாகச் ெசய் ெகாண்ட கிணற்றில்தான் இந்தத் தீண்டாைம
இ க்கிற . அேதெபா
இயற்ைக பைடத்த ஆ களில் எவ்விதத் தைட மின்றி
எல்ேலா ம் நீர் எ ப்பைத ம் பார்க்கிேறாம்.
தண்ணி க்குத் தீட் ல்ைல. பார்ப்பனர்

தல் பைறயர் வைர, ேதாட்

தல்

ெதாண்ைடமான் வைர ெதய்வமாகத் ெதா வ ம் பச்ைசத் தண்ணீைரேய. ஆனால்,
அந்தப் பச்ைசத் தண்ணீேர சில சமயங்களில் தீராத பைகைய ட் வதற்குக்
காரணமாகி வி கிற -எப்ெபா
ஓ ம்ெபா ேதா அ

?அ

கிணற்றில் கிடக்கும் ெபா

. ஆற்றில்

எல்ேலா க்கும் ெதய்வமாக, தீண்டாைமத் தீையக் கடக்கும்

பாலமாக அைமந் வி கிற . இைதப் பற்றி, காதலன் காத க்குக் கூ வ ேபால்
இப்பாடல் அைமந் ள்ள . இதில் சித்தர்களின் ஜாதி ம ப் க் ெகாள்ைக டன்
ஒப் ைம ள்ள க த் க்கள் கூறப்ப வைதக் கா கிேறாம்.
கைர ரண் ஓ தம்மா-அந்த
காவிாியில் தண்ணி ெயங்கும்
ெநளி ெநளியா ஓ தம்மா-அந்த
நீல வண்ணத் தண்ணி ெயல்லாம்
சுழி சுழியா ஓ தம்மா-அந்த
சுத்தமான ஆத் த் தண்ணி
ெவயில க்கும் ேநரெமல்லாம்-தண்ணி
ெவள்ளி ேபால மின் த .
கு தண்ணி ம் குளி தண்ணி ம்-கண்மணிேய
குடம் குடமா எ ப்பாங்களாம்.
தண்ணிக்ெகா தீட் மில்ைல-கண்ேண யைதத்
த க்க ஒ நாதியில்ைல
பாப்பா க்கு பச்ைசத்தண்ணி-கண்மணிேய
பைறய க்கும் பச்ைசத்தண்ணி
பட் க்காட் ல் பல சாதியாம்-கண்மணிேய
பைறயன் தல் பாப்பான் வைர
ேதாட்
தல் ெதாண்டமான் வைர-கண்மணிேய
ெதா ந் தண்ணி பச்ைசத்தண்ணி
சண்ைடயி ப்ப
ம்-கண்மணிேய
சாதிக்குள்ேள பச்ைசத் தண்ணி
ெதய்வம்ேபால இ க்குந்தண்ணி-கண்மணிேய
திைசேயா ம் பச்ைசத் தண்ணி

61

உதவியவர்: பாவாயி
ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி
இடம்: ெச க்கைலப்

ர், ேசலம் மாவட்டம்.

----------------தா

வ டப் பஞ்சம்

இந்தியாவில் பஞ்சம் என்கிறேபா
என்

ெசால்கிேறாேமா, அ

வ டங்கட்கு

எப்ப

வங்கப் பஞ்சம், ராயல சீமாப் பஞ்சம்

ேபால, தா வ ஷப் பஞ்செமன்ப

ற்றி ப

ன் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட, ெகா ய பஞ்சமாகும். இன்ைறக்கும் கூட

நம ெகாள் ப்பாட்டன், பாட் மார்க டன் உட்கார்ந் கைத ேகட்ேபாேமயானால்
தா வ ஷப் பஞ்சத்ைதப் பற்றி கைத கைதயாகச் ெசால் வார்கள். அந்தப் பஞ்சம்
சாித்திரப் பிரசித்தமான ஒ
க்கிய ேசாக நிகழ்ச்சியாக இ ந்த . உள்ளத்ைத
உ

க்கும் அவ்வள

ெபாிய நிகழ்ச்சியாக இ ந் ங்கூட, அன்

வாழ்ந்த தமிழகப்

ெப ம் லவர்கள், கவிஞர்களின் சிந்ைதைய ஏேனா ெதாடாமற் ேபாய்விட்ட . ஒ
ேபாிலக்கியத்ைதப் பைடப்பதற்கு ேவண் ய க ைவத் தன் ள் ெகாண்
ந்த அந்தக்
ெகா ய பஞ்ச நிகழ்ச்சிகள் அவர்களின் கண்ணில் படாமற்ேபான விந்ைதேய. நாம்
இன் அைதப்பற்றித் ெதாிந் ெகாள்ள உத வெதல்லாம் சில நாேடா ப்
பாடல்கேள. ஒவ்ெவா

பிரேதசவாாியாகத் ேத னால், அைவ கிைடப்ப

திண்ணம்.

தா வ டப் பஞ்சத்ைத அ பவித் ெகா ைமக்கும், ெகாதிப் க்கும் ஆளான யாேரா
ஒ பாமரன் ஆற்றாைமைய ஆற்றிக் ெகாள்ளப் பா ய அந்தப் பாடைலச் சற் ஆழ்ந்
ப த் ப் பா ங்கள். வசதி பைடத்தவர்க ம், வாழ வழியின்றி பிைழப் நா ெவளிேய
ெசன்ற பின்னர் தங்கள் ேபா க் க ரத்ைதக் காப்பாற்ற நிைனத் ஏளனத் க்கு
உள்ளாவைத நைகச்சுைவ த ம்ப சுட் க்காட் வைத ம் அேத ெபா தில் அதன்
ேகாரப் பி ப்பில் ஜனங்கள் சிக்கி, சித்திரவைதப்பட்
வைகயில் எ த் ைரக்கும் பாடல் இ :

ம வைத ம், உள்ளம் உ கும்

(குறிப் ைர: சின்னப்ப பாரதி)
ரணமாகேவ தா வ ஷ ம் பிறந்த ேவ
பஞ்ச ம் அப்ேபாேத காரணமாகத் ெதாடர்ந்த ேவ
கும்மிய க்கிேறன் கந்தன் கணபதி காப்பாேர
சத்தியவாக்க ளாய்
பால் நகர் சந்திரன் எத்திைச ேச ம் நடராஜன்*
அம்மன் ெசால்ப பந்தியாய் நின்
பா ேவாேம கும்மி தா வ ஷத்ைத
தைல விதிப்ப ேயதான் மைழெயங்கும் இல்லாமல்
கன்னி மாதத்தில் ஓர் மைழ ேபய ம்
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கண்ெட த்த ஒ

ைதயைலப் ேபாலேவ

---------*நடராஜன்-எ தியவர் ெபயர்.
தானியம் விைதத்தார்கள் தா வ ஷத்தில்
சீைமயில் மைழமாாி ச்சிய மாகேவ
தீய்ந் பயிெரல்லாம் காய்ந்தைதயா
அைரக்கீைர ேசாளம் சி ெநல் கம் க்கு
காரண மானேதார் தன் சந்ைதயில்ைல
எட் வள்ளம் விற் இரண் வள்ள மாகி
ட்டமான ேபர்கைள மட்டடக்கி
தட் ப்படா ைதத் வள்ளத்தில் ைவத்
ெகாட் ப் பட்டாற் ேபால நி த்திற் ேம
மாதமாம் தீபாவளிப் பண் ைக வந்த
ஆன ேபர் களிப் டன் ெகாண்டாட

யாமல்

ேநாம் கள் ேபாச்சுேத, ஐையேயா கம்
கார்த்திைக மாதத்தில் க்கால் வள்ளம் கூட
காண
யாமல் நாங்க ம் ெதம்பற்ேறாம்
காட்ைட
பயிாி ம் காராளக்
க ண்டெரல்லாம் கவேலத்தமாட் ைன
ேத ேய கட்ைட வண் யில் கட்
ஓடேராம் ரேதச ம் என்றாேர
ேபாயங்கு தவசம் பி த்திடக் ைகயில்
ஈயக் காசுக்கும் ஏ ம் வழியில்ைல
மிையக் ெகாத ைவத்தா ம் ஆங்ேக
ரண காசுகள் தந்தி வாாில்ைல
காப் க் கடக ம் ேதாள் ெவண்டய ம்
கா க் ெகாப் சில்லைர தா ெயல்லாம் விற்றா
கட்டா அந்த பாெயல்லாம் உமக்கு
கவைல ஏத்த மாட் தீனிக்ேக மட் ம்
பத்தாததிற்கு பணம் ேவண் ம் என் ேம
ஆ மாெடல்லாம் விற்ெற த் க் ெகாண்
ஆ ேபர் ஏ ேபர் நாம் ேசர்ந் நல்ல
கும்பேகாணம் தஞ்சா ர் ேபாவ என்றால்
த்த ேசாளம் கம்
ளிச்ச கீைர தின்ன
ச்சுேம காலரா ேபாகும் எட் ப் ேபாில்
ன் ேபர் இரண் ேபர் ச்சுப் பிைழப்பார்கள்
எல்லாம் சிவன் ெசயல் என்றி வாெரல்லாம்
தி சு ேவைலகள் எட் ேம ெசய்குவார்

ம்
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சீைமகள் எங்கும் சுற்றித் திாிகுவார்
ேசாளச்ேசா வா க்கு ேசராெதன்

ெசான்ன

ெசாகுசான மகராச மக்க கெளல்லாம்
ம ங்கலாய் ட் க்கு ண்ணாக்கு வாங்கிேய
மைற க்குப் ேபாவாராம் உண்பதற்ேக
ங்கலாிசிச் சாதம் ேசரா ன் ெசான்ன
ண்ணிய மகராச மக்க கெளல்லாம்
மைலக் கத்தாைழக் கு த்திைனப் பி ங்கிேய
மண்திட் மைறவிேல ம க்கிண்
க ப்பாராம்
எப்பத்தான் நமக்கு காலம் ெசழிக்குேமா
உப்ேபா பணத் க்கு இரண் ப விைல
ஊ க்கிணத்திேல தண்ணியில்ைல
நமக்கு எப்பேவகாலம் ெசழிக்குெமன்றால்- ைரக்கு
அப்பேவ விண்ணப்பம் ேபாடலா ெமன்றார்.
வட்டார வழக்கு: க ண்டர்-பயிாி ம் சாதியார்; ெகாத

-ஒத்தி, அைடமானம்.

குறிப் : க ப்பாராம்-நல்ல உணைவக் குைற கூறியவர்கள், ண்ணாக்கும்
கற்றாைழ ம் தின்பார்கள்.
உதவியவர்: சின்னப்ப க ண்டர் ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி
இடம்: மாடகாசம்பட் , ேசலம் மாவட்டம்.
--------------பஞ்ச காலம்
அவ க்கு அ ைமயான தைலச்சன் குழந்ைத பிறந்தி க்கி ற . வய ல் விைதத்த
விைத ைளத் ப் பயன்தராேத என் குழந்ைதயின் தந்ைத ம், பாட்ட ம் தைல
கவிழ்ந் உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். ஒ
ட் ல் குழந்ைத பிறந்தால் ஏற்ப ம் மகிழ்ச்சி
அந்த ட் ல் இல்ைல. ெபற்றவன்கூடக் குழந்ைதைய மதிக்கவில்ைலேய என் தாய்
கவைலப்ப கிறாள், மணப் றா ேபால ம், நீலப் றா ேபால ம் உள்ள குழந்ைதைய
அள்ளி எ த் அைணப்பதற்கு, உறவினர் ன் வராத நிைலையப் பஞ்சம் சி ஷ் த்
விட்டேத என் அவள் கவைலப் ப கிறாள்.
(குறிப் ைர:சின்னப்ப பாரதி)
மானம் க ந் வ ம்
மாடமணப் றா ேமஞ்சு வ ம்
மணிப் றா குஞ் ெசன்
மதிப்பாேர பஞ்சைமயா!

64
நீலம் க ந் வ ம்
நீலப் றா ேமஞ்சு வ ம்
நீலப் றா குஞ்ெசன்
ெநைனப் பாேர பஞ்சைமயா!
வட்டார வழக்கு: க ந் -கவிழ்ந் -(ேமகம் தாழ்ந்

வ வைதக் குறிக்கும்); ேமஞ்சு-

ேமய்ந் ; ெநைனப்பாேர- நிைனப்பாேர.
உதவியவர்: சி. ெசல்லம்மாள் ேசகாித்தவர். கு. சின்னப்ப பாரதி
இடம்: நாமக்கல் வட்டம், ேசலம் மாவட்டம்.
-------------------

3. தாலாட்
தாலாட்
தாயின் அன்ைப ம், ேசையச் சுற்றி எ ம் கற்பைனைய ம் பாடலாக வழங்கும்
பாட்
வம் தாலாட்டாகும். பணக்காரர் ட்
ம் தாய் குழந்ைதையத்
தாலாட் கிறாள். ஏைழ எளியவரான மீன் பி ப்பவ ம், உழவ ம், பண்டார ம்,
தட்டா ம், க மா ம், தச்ச ம், ெகாத்த ம் தங்கள் இல்லங்களில் பிறந்த
குழந்ைதக க்குத் தமிழிைசயால் அ
ட் த் தாலாட் கிறார்கள். காட்
ெவள்ளம்ேபால் வ ம் தாயின் மன எ ச்சிையத் தாலாட் ல் கண்ட ஆழ்வார்கள்
பிற்கால கவிஞர்கள்

த ேயார் இப்பாடல் வைகக்கு ெம ேகற்றி, பிள்ைளத்

தமிழாக ம், ேதவர் ேதவியர் தாலாட் களாக ம், யாப்பிலக்கணக் கட் க்ேகாப்பில்
அடக்கிப் பாடல்கள் இயற்றி ள்ளனர். ெதய்வத் தாலாட் ற்கு விைளநிலம் மக்கள்
தாலாட் க்கேள.
சில தாலாட் ப் பாடல்களில் உண்ைமயான குழந்ைதைய ம், அதில் தாலாட் ம்
தா ம் நம் கண் ன்ேன வ கிறார்கள்.
பச்ைச இ ப்ைப ெவட்
பவளக்கால் ெதாட்
ட்
பவளக்கால் ெதாட்
ேல
பாலகேன நீ றங்கு
கட் ப் பசும் ெபான்ேன-கண்ேண நீ
சித்திரப் ந்ெதாட்
ேல
சிாியம்மா சிாிச்சி -கண்ேண நீ
சித்திரப் ந் ெதாட்
ேல
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இன் ம் சில தாலாட் ப் பாடல்களில் உறவினாின் ெப ைமகள் எல்லாம்
வ கின்றன. இவற்றில் மாமன் ெப ைமையக் கூ ம் பாடல்கேள அதிகம். மாமைனக்
ேக ெசய் பா ம் நைகச்சுைவப் பாடல்க ம் உள்ளன.
உசந்த தைலப்பாேவா
‘உல்லாச வல்லவாட் '
நிைறந்த தைல வாச ேல
வந் நிற்பான் உன் மாமன்
ெதாட்
ட்ட நல்லம்மான்
பட் னியாப் ேபாராண்டா
பட் னியாய் ேபாற மாமன்-உனக்கு
பாியம் ெகாண்

வ வாேனா?

தன அண்ணன் தம்பிமார்கைள ஏற்றிப் ேபாற் வ ம், ேக ெசய் மகிழ்வ ம்,
தமிழ்ப் ெபண்களின் தாலாட் மர . பாமரர் தாலாட் ல் ெதாட் ல் ெசய்த தச்சைன ம்
காப் ச் ெசய் தந்த தட்டாைன ம் இன் ம் இவர் ேபான்ற பிற
ெதாழிலாளர்கைள ம் பாராட் ப் பா ம் வழக்க ம் உள்ள .
அ ேபாலேவ க்ெகாண் வ ம் பண்டார ம், ேபாற் த க்கு உாியனாவான்.
தாலாட் களில் உறவினர் ைறைய உ திப்ப த்திக் ெகாள் ம் சடங்கு அன்
ஒவ்ெவா வ ம் குழந்ைதக்கு அளிக்கும் பாிசுகள் வாிைசயாகக் கூறப்ப ம்.
பால் கு க்கக் கிண்ணி,
பழந்திங்கச் ேசணா
ெநய் கு க்கக் கிண்ணி,
கம் பார்க்கக் கண்ணா
ெகாண்ைடக்குக் குப்பி
ெகாண் வந்தான் தாய்மாமன்
ஆைன விற்கும் வர்த்தகராம்-உன் மாமன்
ேசைனக் ெகல்லாம் அதிகாாியாம்
சின்னண்ணன் வந்தாேனா கண்ேண-உனக்கு
சின்னச் சட்ைட ெகா த்தாேனா உனக்கு
பட் ஜ ளிக ம் கண்ேண உனக்குப்
பல வர்ணச் சட்ைடக ம்
பட் ப் டைவக ம் கண்ேண-உனக்கு
கட் க் கிடக் ெகா த்தாேனா!
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ெபான்னால் எ த்தாணி ம்-கண்ேண உனக்கு
மின்ேனாைலப் ஸ்தக ம்
கன்னாேர! பின்னா ேரன் -கண்ேண
கவிகைள ம் ெகா த்தாேனா!
வட்டார வழக்கு: கன்னாேர, பின்னாேர-ெபா ள் விளங்கா ெமாழி-(ஆங்கிலம்).
இவ்வா தாயின் உறவினர்கள் சிறப் ச் ெசய்யாவிட்டால் மாமியார் கம்
ேகாணலாகிவி ம்.
எனேவ உறவினர் பாிசுகைளத் தாலாட் விடாமல் ெசால் வ ம். வங்காளத்தில்
"பாேரா மாசி" என்ற நாேடா ப் பாடல் வைக உள்ள . அதில் பன்னிெரண்
மாதங்களி ம் நிக ம், கால மா பா கைள ம் உழ ேவைலகைள ம் ஒ
கைதேயா ெதாடர் ப த்திப் பா வார்கள். இவற் ள் எல்லா வைககைளப் பற்றி ம்
" சன்ஸ்பக்விட்டல்" என்ற ெசக்ேகாஸ்ேலாேவகியப் ேபராசிாியர் ஒ கட் ைரயில்
ஆராய்ந் ள்ளார். அவற் ள் ஒ வைகயில் ஒவ்ெவா மாதத்தி ம் நாம்
ெசய்யேவண் ய காாியங்கள் வாிைசயாகக் கூறப்ப கின்றன. உதாரணமாக எந்த
மாதத்தில் ஆ வாங்க ேவண் ம், எந்த மாதத்தில் ஊர்த் ேதவைதக்குத் தி விழாக்
ெகாண்டாட ேவண் ம் என்பனெவல்லாம் வாிைசக் கிரமமாகக் கூறப்ப ம்.
ெபா வாக இைவ உழ ேவைலையப் பற்றியதாக இ க்கும். உழவர் 'பாேரா மாசி'
தான் இவ்வைகப் பாடல்களிேலேய ராதனமான . அவற்றி
ந் கைதப்
பாடல்க

ம், பக்திப் பாடல்க

ம் ேதான்றியி க்கின்றன. வங்காளத் ப் 'பாேரா

மாசி'ையப் ேபால, தாலாட்
ம் வ ங்காலத்தில் தன் மகன் ஒவ்ெவா மாதத்தி ம்
ெசய்ய ேவண் ய கடைமகைளத் தாய் அறி
த் வாள். இவ்வறி ைர மகைளப்
பார்த் க் கூ வதாக ம் இ க்கலாம்.
மார்கழி மாசத்திேலதான்-கண்ேண நீ
மாராசாைவப் பார்க்ைகயிேல
ைதப் ெபாங்கல் காலத்திேல-கண்ேண நீ
தயி ம், ேசா ம் திங்ைகயிேல
மாசி மாசக் கைடசியிேல-கண்ேண நீ
மாமன்
ேபாைகயிேல
பங்குனி மாசத்திேல-கண்ேண நீ
பங்குச் ெசாத்ைத வாங்ைகயிேல
சித்திைர மாசத் வக்கத்திேல-கண்ேண நீ
சீர் வாிைச வாங்ைகயிேல,
ைவகாசி மாசத்திேல-கண்ேண நீ
வயைலச் சுற்றிப் பார்க்ைகயிேல
ஆனி மாசக் கைடசியிேல-கண்ேண நீ
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அ ெய த் ைவக்கயிேல
அகஸ்மாத்தா ஆவணியில்-கண்ேண தீ
அரண்மைனக்குப் ேபாைகயிேல
ஐப்பசி மாசெமல்லாம் கண்ேண-நீ
அப்பன் வி தங்ைகயிேல
கார்த்திைக மாசத்தி ம்-கண்ேண
கட
க்குக் ைகெயட .
தாயின் கு ம்பம் எத்ெதாழிைலச் ெசய்

வாழ்கிறேதா அத்ெதாழில் தாலாட் ல்

ெப ைமயாகக் கூறப்ப கிற . மீனவர் குலத்ைதச் ேசர்ந்த தாய் மீன் பி த் ,
விற்றைதப் பற்றி ம், விற்ற பணத்தில் அைர

ெசய்தைதப் பற்றி ம் பா கிறாள்.

ஐைர மீ ம், ஆரமீ ம்-கண்ேண
அம் ட் தாம் அப்ப க்கு
வாைள மீ

ம், வழைல மீ

ம்-கண்ணாட்

விதம்விதமாஅம் ட் ச்சாம்,
அரண்மைனக்கு ஆயிரமாம்
ஆயிர ம் ெகாண் ேபாய்-கண்ணாட்
அப்பன் விற்
வர
அண்ைட வி ம், அ த்த வி ம்-கண்ணாட்
ஆச்சாியப் பட்டார்களாம்,
பிாித்த மீ ஆயிரத்தில்-கண்ேண நான்
பிாியமாக ஆெற த்ேதன்
அய
சந்ைதயிேல-கண்ேண நான்
ஆ மீைன விற் ப் ேபாட்ேடன்.
அைரச் சவரன் ெகாண் ேபாய்-கண்ேண அைத
அைர
யாய்ச் ெசய்யச் ெசான்ேனன்.
அைர
ைய அைரக்குப் ேபாட் கண்ேண நான்
அழகு பார்த்ேதன், ஆலத்தியிட்
அத்ைத மா ம் அண்ணி மா ம்-கண்ேண
உன் அழைகப் பார்த் அரண்டார்கேள.
அத்திமரம் குத்தைகயாம்
ஐந் லட்சம் சம்பளமாம்
சாமத்தைல
க்காம்-உங்கப்பா க்குச்
சர்க்கார் உத்திேயாகமாம்
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இவ்வா தாய் கு ம்பத் ெதாழி ன் ெப ைமையப் பா வாள். சர்க்கார்
உத்திேயாகம் மிக ேமன்ைமயான என்ற நம்பிக்ைக இங்ேக ெவளியிடப்ப கிற .
தந்ைதயின் பயணத்ைதச் ெசால்

கிற தாலாட் ம், ேவட்ைடையப் பற்றிச் ெசால்

கிற

தாலாட் ம், தி விழாக்கைளப் பற்றிச் ெசால் கிற தாலாட் ம், தாய் மனத்தில்
மகிழ்ச்சிைய உண்டாக்கும் எந்த விஷய ம் தாலாட் ல் ெபா ளாகச் ேசர்க்கப்படக்
கூ ம்.
தாலாட் குழந்ைதப் பாசத்ைத தன்ைமப்ப த் வதாயி ம், ச கச் சித்திரம்
என் ம் பின்னணியில்தான் பல்ேவ வைகப்பட்ட பின்னல்களாக எ கின்றன.
இப்பாடல்கள் தாய்மாாின் ெசல்வநிைல, ஜாதி இைவ ெபா த்

ேவ ப ம்.

-----------ெசட் யார் தாலாட்
தமிழ் நாட் ெசட் குலம், பரம்பைரயாக வாணிபத் ெதாழில் ெசய்
வளர்ச்சி ற்ற . சிலப்பதிகார காலத்தில் அரசேரா சமமாக வாழ்ந்த ெப ங்கு
வணிகர்கைளப்பற்றி இளங்ேகாவ கள் குறிப்பி கிறார். பிற்காலத்தி ம், ெவளி
நாட்ேடா வாணிகத் ெதாடர் ெகாண்ட வணிகர்கள் அவர்கள் குலத்தினேர.
அக்குலத்தில் பிறந்த குழந்ைதையத் தாலாட் ம் ெபா
அரண்மைனயில் பிறந்த
குழந்ைதக்குச் சமமாக உயர்த்திப் பா கிறார்கள்.
ெசட் யார் தாலாட் -1
ஆராேரா ஆாிரேரா
ஆ ரண் ம் காேவாி,
காேவாி கைரயில ம்
காசி பதம் ெபற்றவேன!
கண்ேண நீ கண் றங்கு!
கண்மணிேய நீ உறங்கு!
பச்ைச இ

ப்ைப ெவட் ,

பவளக்கால் ெதாட்
பவளக்கால் ெதாட்

ட் ,
ேல

பாலகேன நீ உறங்கு!
நானாட்ட நீ ங்கு!
நாகமரம் ேதேராட!
ேத தி ம்பி வர!
ேதவ ெரல்லாம் ைக ெய க்க!
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வண் தி ம்பி வர!
வந்த ெபாண்கள் பந்தாட!
வாழப் பழ ேமனி!
ைவகாசி மாங்கனிேய!
ெகாய்யாப் பழ ேமனி!-நான் ெபத்த
ெகாஞ்சி வ ம் ரஞ்சிதேம!
வாச ேல வன்னிமரம்!
வம்மிசமாம் ெசட் ெகாலம்!
ெசட் ெகாலம் ெபத்ெத த்த!
சீராளா நீ ங்கு!
சித்திரப் ெதாட்
ேல!
சீராளா நீ ங்கு!
ெகாறத்தி ெகாறமாட!
ெகாறவ ெரல்லாம் ேவதம் ெசால்ல!
ேவதஞ் ெசால் ெவளிேய வர!
ெவயிேலறி ேபாகுைதயா!
மாசி ெபாறக்கு மடா!
மாமன் கு யீேடற!
ைதயி ெபாறக்குமடா-உங்க
தகப்பன் கு யீேடற!
ஆராேரா! ஆாிரேரா
கண்ேண நீ கண் றங்கு!
வட்டார வழக்கு: ெகாறத்தி - குறசாதிப் ெபண்; ெகாறவர் - ேவதம் பா ேவார்.
ேசகாித்தவர்: S. சைடயப்பன்
இடம்: அ ர் வட்டம், த ம ாி மாவட்டம்.
-----------------ெசட் யார் தாலாட் -2
ஆறாம் ெபாிேயாி
அக்கைர ம் ெபான்ேனாி
ெபான்ேனாி ேபாய் தி ம்ப
ெபா
இல்லா ண்ணியராம்.
நல்ல மாங்ெகால்ைலயிேல
ள்ளி மான் ேம தடா.
ள்ளி மான்
ச்சிக் கட்ட
கவ ெபான்னாேல!
காசி யளப்பான் ெசட் மகன்
த்தாளப்பன் ேவவாாி,
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வச்சியளக்கச் ெசால் ,
வாிைசயிட்டான் தாய்மாமன்,
அஞ்சு கிளி ைமெய தி-உங்க
ஐயனார் ேபர் ேபாட் ,
ெகாஞ்சுக் கிளி ேபாகுதப்பா!
ேகாவக் கனி ெகாண் வர.
அன்னக் கிளி ேபாகுைதயா-உனக்குத்
தின்

ங்கனி ெகாண் வர,

ங்கற கண் க் ெகல்லாம்
ம் கிள்ளி ைமெய த
கன்னான் மகனாம் நீ!
காசித் தட்டான் தன் மகனாம்!
ெசட் மகனாம் நீ!
ெசன் ெசட் ேபரனாம். நீ!
மானத் மீனாம் நீ!
மச்சி ெசட் தான் மகனாம்!
ேதாட்டத் மீேனா நீ!
ெதாைரங்க கிளாமணிேயா!
வண் ெகாடஞ்ச மரம்!
வாச க்கு ஏத்த மரம்!
ம்பி ெதாைளச்ச மரம்!
ணாகுேமா ெதாட்

க்கு?

ஏறாத மைலேயறி,
இளவாைர ங்ைகெவட் ,
எட்டாத ெதாட்
ட்
எட்டாத ெதாட்
ேல,
ெதாட்டா ம் கண்மணிேய!
ெதாட்

ட்ட நல்லம்மான்,

பட் னியாய்ப் ேபாராண்டா,
பட் னியாய்ப் ேபான மாமன்-உனக்குப்
பாியங் ெகாண்

வ வாேனா?

வட்டார வழக்கு: வம்மிசம்-வம்சம்; ெபத்த-ெபற்ற; ேவவாாி-வியாபாாி, ெகாறம்-குறம்,
ச்சுக்கட்ட-பி த் க்கட்ட; மானத்

மீன்-வானத் மீன்; ெதாைளச்ச- ைளத்த;

ெதாைரங்க- ைரகள்; பாியம்-பாிசம். காசி அளப்பான் ெசட் மகன்-காசி பதம் என்ற
குறிப் ைரயில் காண்க. ைரங்க கிளாமணிேயா!- ைரகள கிளர்மணிேயா என்
ப க்க ம்.
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குறிப் : காசிபதம்-நாட் க் ேகாட்ைடச் ெசட் யர்கைள நகரத்தார் என் அைழப்ப
வழக்கம். பண்ைடக் காலத்தில் கூட்டாக வாணிபம் ெசய் ம் கு க்க க்கு நகரம் என்
ெபயர் உள்ளன. இதைனச் ேசாழர் காலத்திய கல்ெவட் க்களால் அறிகிேறாம்.
வடநாட் நகரங்களால் காசிையத் தமிழர் அறிந்தி ந்தனர். அவ்வள
ெதாைலவி ள்ள நகரத்திற்குச் ெசன் இக் குழந்ைத ெபாியவனான பின் வியாபாரம்
ெசய்வான் என்ப தாயின் க த் .
ேதர்-அரசைனப் ேபால இவன் வ ங்காலத்தில் ேதாில் ெசல் வான். ெகாறத்தி
ெகாறமாட-குறத்தி குறமாட குறம் குறத்தியர் பா ம் ஒ கூத்ைதக் குறிக்கும்.
ெகாறவர்-குரவர், ேவதம் பா ேவார்; பழங்காலப் பண் தர்கள் குரவர் என அைழக்கப்
பட்டார்கள். அ ேபச்சு வழக்காக வந் ள்ள . ைத பிறந்தால் வழி பிறக்கும்" என்ற
பழெமாழி இங்கு பயின் வந் ள்ள .
ேசகாித்தவர்: S. சைடயப்பன்
இடம்: ேசலம் மாவட்டம்.
-----------------தாலாட்

: தாயின் கன கள்

பின் வ ம் தாலாட் ப் பாடல்கள் ெநல்ைல மாவட்டத்தி ள்ள சிவகிாி தல்
குற்றாலம் வைர ள்ள பகுதிகளில் பாடப்ப கிற . இந்நிலப் பரப் ெசழிப்பான
நன்ெசய்ப் பிரேதசம் ஆகும். பல சிற்றா கள் இந்நிலப் பகுதிைய வளப்ப த் கின்றன.
இப்பாடல்கள் நில வளத்தால் உழவ க்கு ஏற்ப ம் ெப மிதத்ைதச் ெசால் கிற .
மைல சார்ந்த இப்பகுதியில் பல மைலக் ேகாயில்கள் உள்ளன. குறிஞ்சித் ெதய்வமான
ேவலன் வள்ளி, ெதய்வயாைனேயா பல சிற் ர்களில் ேகாயில் ெகாண்
இப்பகுதியி ள்ள நிலத்தின் வளத்ைதத் தன் குழந்ைதக்கு எ த் ச் ெசால்

க்கிறான்.
கிறாள்

தாய். மைலயில் விைள ம் ெபா ள்களான ஏலக்கா ம், ஜாதிக்கா ம், அவ ைடய
த்த மாமன் ெகால்ைலயில் விைளகின்றனவாம். மாமன் ெப ைம திய ைறயில்
ெசால்லப்ப கிற . ம த ம், குறிஞ்சி ம், இயற்ைகயில் தம் ள் மயங்கி இ வைக
நிலங்களின் விைள ெபா ள்கைள ெயல்லாம் தன் ெசல்வ மக க்கு அளிப்பதாகத் தாய்
கன காண்கிறாள்.
ஆராேரா, ஆாிரேரா,
ஆராேரா, ஆாிரேரா
மலட்டா

ெப கிவர,

மா ைள ம் ச்ெசாாிய,
ரட்டாசி மாதம்
பிறந்த னக் கிளிேயா
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அஞ்சு தலம் ேராடாம்!
அாிய தலம் குத்தாலம்!
சித்திரத் ேதர் ஓ தில்ல!
சிவ சங்கரனார் ேகாயி ல:
காெடல்லாம் பிச்சி!
கைரெயல்லாம் ெசண்பகப் ,
நாெடல்லாம் மணக்குதில்ல!
நல்ல மகன் ேபாற பாைத.
வண்டாளப் பட்சி,
வயெலறங்கி ேம திண்
சிங்கார வில்ெல த் -நீ
சிற ெகா க்க வந்த வேனா?
ம ைரப் ெப ம்பாைத-ெரண்
மங்ைக திண்
ேகாலமிட,
குதிைரப் பதி ேபாட் -ெசாக்கர்
ேகால மழிச்சாேர.
காெடல்லாம் ஒ ,
கதறி அைல ேமாதி,
காெலல்லாம் ேநாகுைதயா,
கனிேய உைனத் ேத
வண்டைட ம் ேசாைல,
மயிலைட ம் குற்றாலம்,
வண்டைடஞ்ச ேசாைலயிேல-நீ
வந்தைடஞ்ச வான்மயிேல.
ஊ ணி ம் ெவட் ,
உசந்த மட ம் கட் ,
தாரணியார் ைச ெசய்ய-நீ
தர்ம குல வம் சேமா!
கடேலாரம் ேகாயில் கட் ,
கந்த ெனன் ேபர் விளங்கி,
அைலய க்கு ேநரெமல்லாம்-ேவலவர்
ஆண்
------

ேவஷம் ெகாண்டாேரா?
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மாமன் ெப ைம
ெசக்கச் சிவப்பேரா-உங்க மாமா
சீைமக்ேகார் அதிபதிேயா
அழகு சிவப்பேராட-ஐயா நீ
அ ைம ம மகேனா?
சின்னக் கிண ெவட்
சிங்கார கல் பரவி
ைவ ேவட் ேபாட் வ ம்
ைர ராஜா உங்கள் மாமா
ஏலக்காய் காய்க்கும்,
இைல நா பிஞ்சு வ ம்
ஜாதிக்காய் காய்க்கும்
உன் தாய் மாமன் வாச ேல
கல் ல் எ மிச்ைச காய்க்கும்
கத ப் பழம் ப க்கும்
ல்ைலப்
க்குதில்ல
உன் தாய் மாமன் ெகால்ைலயிேல
தங்கக் குைட பி ச்சு
தாசிமாைர ன்ன விட் - உன் மாமன்
தாசிக்ேக விட்ட பணம்-ெரண்
தங்க மடம் கட்டலாேம
ெவள்ளிக் குைட பி ச்சு
ேவசிகைள ன்ன விட் - உன் மாமன்
ேவசிக்ேக விட்ட பணம்-ெரண்
ெவள்ளி மடம் கட்டலாேம!
த்தளக்க நாழி
தலளக்க ெபான்னாழி
வச்சளக்கச் ெசால்
வாிைச யிட்டார் தாய் மாமன்.
------ெதய்வேம காப்
வா ைமயா கந்தா
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வரங் ெகா ேம ேவலவேர
தீ ைமயா இவன் பிணிைய
தி ச்ெசந் ர் ேவலவேர
பச்ைச நிறம் வள்ளி
பவள நிறம் ெதய்வாைன
ேசாதி நிறம் ேவலவ
ெசான்ன வரம் தந்தாேர!
ங்கக் கட்ைட ெவட் -திரபைதக்கு
ளியந் தணல் உண் பண்ணி;
ேவ றங்கும் ேநரெமல்லாம் திெரளபைத
ெபான்னிற மாய் வந்தாேள.
--------யார த்தார்?
ஆர ச்சா நீ ய த?
அ ச்சாரச் ெசால் ய
ேபரன ச் சாேரா
பிச்சிப் ைகனால?
மாமன் அ ச்சாேரா
மல் ைகப்

ைகனால?

மாமன் ைகச் சிலம்ேபா
மச்சி னமார் ைகச்சிலம்ேபா?-நீ
ேபரனார் ெகாண்ைடக்கு
வாடா ம க் ெகா ந்ேதா?
--------மகன் ெப ைம
பட்ட மரம் பா
பாவல்காய் ேத

ம்,
ம்,

உளித்தமரம் தான் தைழ ம்,
உத்தமியாள் வாச ேல,
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வடக்ேக ஒ
ங்கில்
வள தில்ல கல் ங்கில்
வில் க்கு வில்லாகும்
விஜய க்கு அம்பாகும்
ெசாற் ேகளா அர்ச்சுனர்க்கு
கண் வில் அம்பாகும்
வடக்ேக மைழ ேபஞ்சு
வாசெலல்லாம் தண்ணி
தண்ணி வந்தன சய ேல-நீ
தங்கி வந்த தாமைரேயா?
வடக்ேக மைழ ேபஞ்சு
வார்ந்த மணல் ஓ வர
நடந் ேபா பாலகேன-உன்
நல்ல தடம் நான் பார்க்க
வடக்ேக ஒ தாள்
வர்ணலட்சம் ப் க்கும்
வாைட ய யாேதா
வாிைச மகன் கண்ணயர
ெதற்கு ஒ தாைழ
ெதன் லட்சம் ப் க்கும்
ெதன்றல் அ யாேதா
ெசல்ல மகன் கண்ணயர?
ைவைக ெப கிவர
வாைள மீன் ள்ளிவர
ள்ளி வந்த மீ க் குல்ல-ேவலவா
ண் வைல ேபாட்டாேர
பத் வ ஷேமா
பாலனில்லா வாச ேல
ைகவிளக்கு ெகாண்
க

தீர்க்க வந்தவேனா?

விளக்கி ட்ட எண்ெணய் ேபால
ெவந்
கி நிக்கயில
கலத்தி ட்ட பால்ேபால
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ைகக்குழந்ைத தந்தாேர
மல மல என்
மானிடர்கள் ஏசுகிறார்
மலட் க் குலமைதேய-நீ
மறப்பிக்க வந்தவேனா!
மல
ங்கைல-ெரண்
மான் வந் திங்குதின்
மாதாளங்கம் ெவட் -நீ
மான் விரட்ட வந்தவேனா
ெகால்ைலயிேல ெதன்ைன வச்சு
கு த்ேதால ெகாட்டாஞ் ெசஞ்சு
சீனி ேபாட் த் திங்க
ெசல்வேம பிறந்தவேனா!
வில்வப் ெபா மணக்கும்
விாிச்ச தைலப் மணக்கும்
கதம்பப் ெபா மணக்கும்
கட்டழகன் கடந்த ேல.
வட்டார வழக்கு: மணக்குதில்ல - மணக்கிறதல்லவா?
அழிச்சாேர-அழித்தாேர; வந்தைடஞ்ச-வந்தைடந்த,
வச்சளக்க-ைவத்தளக்க:

ெவறங்கும்-

ைவ ேவட் - ைவத்த ேவட் ,

இறங்கும்; ேபஞ்சு-ெபய்

குறிப் : மலட்டா -தி ெவண்ெணய் நல் ர் அ கில் ஓ வ , இவ்வாற்றில்
நீேரா வ அ ர்வம். தண்ணீர் ஓடாதைதப்ெபா வாக இச்ெசால் குறித்த .
"பட்டமரம்" "பா
ம்" த யன.
மல யாகவி ந்தால் ெதாட்டெதல்லாம் லங்கா என்ற நம்பிக்ைக
ெபண் ள்ளத்தில் ேவ ன்றி நிற்கிற . மல என்ற பகுதியில் காணப்ப ம் பாட ல்
இதைனக் காணலாம். இவ க்கு மகன் பிறந் விட்டதால் ெசத்தமர ம் தளிர்த்
வி மாம். கல்யாண பாகற்காய் இனிப்பாகி வி மாம். உ த்த மர ம் தைழத்
வி மாம். மாமன் தாசிக்குச் ெசலவழித்த பணம் ெப ைமயாகப் ேபசப்ப கிற .
ேசகாித்தவர்: கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி வட்டாரம்,
-------------
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தாலாட்

: வா, பசுேவ வா

தாய் தன் மகன வ ங்காலப் கழில் ஈ ப கிறாள். இவன் வ ங்காலத்தில்
ைரமகனாவாேனா ைகநிைறந்த த்தகத்ைதக் ைகயில் எ த் ப் ேபாதிக்கும்
ஆசிாியனாவாேனா? எப்ப யாவ

கழ் ெபற்

வாழப் ேபாகும் இவ

க்கு பால்

ெகா க்கும் பசுவிற்கும் ெப ைம உண்டல்லவா? அப்ெப ைமையத் ேத க்ெகாள்ள
ெபா திறங்க ஓ வாெவன் தாய் பசுைவ அைழக்கிறாள்; தற் பாடல் ெநல்ைல
மாவட்டத்தில் பாடப்ப வ . இரண்டாம் பாடல் ேசலம் மாவட்டத்தில் பாடப்ப வ .
இரண்டாம் பாட ல் ம மகன் பால்கு க்க மாமன் தங்கச் சங்கு ெசய்தளித்த விவரம்
கூறப்ப கிற தமிழ்நாட் ல் இப்ெபா ள் பரவலாக பாடப்ப கிற .
கண்ேண கண்மணிேய
கண் றங் காேயா!
கார ேடா கச்ேசாிேயா,
ைகநிைறந்த த்தகேமா!
வில்
ெசல்லத்

த் ர் கச்ேசாிேயா,
ைரமகேனா!

மா றங்கும் ெமத்ைத, நீ
மயில் உறங்கும் பஞ்சுெமத்ைத
தான் உறங்கா என் கண்ேண
தவம் ெபற் வந்தவேனா!
பட்டால ெதாட் ல்,
பவளக் கி கி ப்ைப
த்தாலா பரணம்
யப் பிறந்தவேனா!
மைலேயறிப் பசுேமய
மைலக்ெகல்லாம் ஓைசயிட
ெபா திறங்க வா பசுேவ என்
ெபான் மகன் பால்கு க்க
மைல ேமேல பசு ேம ம்
மைல
ம் ஓைச வி ம்
காைலயிேல வா பசுேவ
கண்
மகன் பால் கு க்க
ெபா
றங்க வா பசுேவ
என் ெபான் மகன் பால் கு க்க
மாட் ப் பால் ேபாட்டால்
ம வழிஞ்சு ேபாகுமின் :
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ஆட் ப்பால் ேபாட்டா
அறிவழிஞ்சு ேபாகுமின் :
கைலயம் க வி
காராம் பசுக் கறந்
அ ப் ெமா வி
அ ம்ப ம்பாக் ேகாலமிட்
ெசம் ெவளக்கி
சி உமி பரப்பி
தங்க ெவற ெகா ச்சு
ெவங்கலத்தால் பால் காச்சி
ெபான் சங்ெக த்
ேபாட்டாராம் உன் மாமன்
இத்தைன ம் ெசய்வதற்கு
என்ன ெவகுமதிேயா
கிண்ணத்திேல சந்தனமாம்
கிளி க்கு ெவத்திைலயாம்
ச ைகத் தைலப்பாவாம்
ஜாைட ெசய் ம் சால்ைவயாம்
வட்டார வழக்கு: ெமா வி-ெம கு ேபாட்டா- கட் னால்.
ேசகாித்தவர் ம. கி ஷ்ணன்
இடம்: ேபாத்த ர், ேசலம் மாவட்டம்.
அ ப்பியவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி
----------தாலாட்

: ேவட்ைட

சி வன் சிவகிாியில் பிறந்தவன். மைலச்சார ல் மான், பன்றி,

யல் ேபான்ற

விலங்குகள் உண் . மைலச்சாரல் பயிைரக் காப்பதற்கும், இைறச்சி ெப வதற்காக ம்
சிவகிாி இைளஞர்கள், க நாய் பி த் ேவட்ைடக்குச் ெசல் வார்கள். இவர்க ள்,
சி வன மாமன்மா ம் இ க்கிறார்கள். சி வன தாய் அவர்கைளப் பற்றித் தன
தாலாட் ல் கூறி, அவன

ர உணர் க்கு உரமி கிறாள். அவர்கள் ேவட்ைடயா த்

தி ம் ம்ேபா அவர்கைள வரேவற்க தைலப்பாைக அணிந் , வல்லவாட் ப் ேபாட்
ம மகைன வாச ல் நிற்கச் ெசால் கிறாள்.
மானல்ல ஒ
,
மறிடா நல்ல தம்பி
மான் ஓ ம் ேநரெமல்லாம்
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தாேனா வந்தவேனா
காட்டக் கைலத் உன்மாமன்
க நாைய ஏவிவிட்
ேவட்ைடக்குப் ேபாராக,
ர

உங்கமாமன்,

பன்றி ப ேமா,
பதிெனட்

மான் ப ேமா,

சிங்கம்
ப ேமா, உங்க
சின்ன மாமன் ேவட்ைடயில
வண்டா ப் மலர,
ைவயகத்தார் ெகாண்டாட-என் கண்ேண
உன்ைனக் ெகாண்டா ப்
உன் ேகாலத்தி
க்கு

ம்

ஏலக்காய் காய்க்கும்;
இைல நா பிஞ்சுவி ம்
சாதிக்காய் காய்த் இறங்கும்-உன்
தாய் மாமன் வாச ேல
பச்ைச நிறம் வள்ளி,
பவள நிறம் ெதய்வாைன
ேசாதிநிறம் சுப்ைபயா
ெசான்ன வரம் தந்தாேரா!
உசந்த தைலப்பாேவா,
உல்லாச வல்லவட்
நிைறந்த தைலவாச ேல
நீ நிற்பாய் ம மகேன!
வட்டார வழக்கு: மானல்ல-மானல்லவா, ேபாராகேபாகிறார்கள்; தைலப்பாதைலப்பாைக.
ேசகாித்தவர்: குமாாி பி. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
---------ெபண் தாலாட்
ெபண் குழந்ைத நைட பயி கிற ; தாய் அதன் தளர் நைடையக் கண்
மகிழ்கிறாள். அவள் மனத்தில் சில சித்திரங்கள் ேதான் கின்றன. தன்மகள் பக்கத்
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திக

க்குச் ெசல்

ம்ெபா

விைளயாட ஆைசப்பட்

அவ

அவள் வய ப்ெபண் குழந்ைதகள் அவேளா

ேசர்ந்

ைடய பந்ைத ம், ெசண்ைட ம் மைறப்பைத மனக்

கண் ன் காண்கிறாள். குழந்ைதக்கு இரண்
ெத

அத்ைதமார்கள் உண் ; அவர்க

ைடய

வழிேய ெசல் ம்ெபா
அவைளக் கண் அத்ைத மக்கள், அவள அழகில்
ஈ பட் அவள் வாைய த்தமி கிறார்களாம். அத்ைத மகன் ெபண் க்கு
மாப்பிள்ைள ைறயாவான். பல கணவர் ைற நிலவியி ந்த காலத்தில் கூட் மண
ைறக்கு அத்ைதமகன், மாமன் மகன் இவர்கள் மாப்பிள்ைள ைறயாக இ ந்தார்கள்.
ெசாத் ாிைம தந்ைத வழியாக இறங்கத் ெதாடங்கிய பின் கூட் மண ைற
ப ப்ப யாக மைறந் விட்ட . அப் பைழய வழக்கத்தின் எச்சமாகேவ
ைறமாப்பிள்ைள ைறப்ெபண் என்ற வழக்கம் இன் ம் நிைலத் நிற்கிற .
பாப்பார திக்கு-எங்க ெபான்
பந்தாடப் ேபானா ம்......
பாப்பாரப் ெபான் கண்டா
பந்ெத த் மைறச்சி வா
ெசட் த் ெத
திக்கு
ெசண்டாடப் ேபானா ம்
ெசட் ச்சி ெபாண்
கண்டா
ெசண் ெட த் மைறச்சி வா,
கடைலேய திண் க் கிட்
கட தி ேபானா ம்
கட ெகட்ட அத்ைத மவன்
கட வாேய த்த மிட்டான்
ெவல்லத்ேத திண் க்கிட்
தியிேல ேபானா ம்
ெவக்கங் ெகட்ட அத்த மவன்
ெவ வாேய த்தமிட்டான்.
வட்டார வழக்கு: திண் க்கிட் -தின்
ேசகாித்தவர். த் சாமி

ெகாண்

இடம்: நாமக்கல் வட்டம், ேசலம் மாவட்டம்.
-----------சீட்ெட தி விட்டாளாம்
சின்னாத் தங் கைரேயாரம்-எஞ்சின்ைனயா நீ
சி மண க் ெகாழிக் ைகயிேல-உன்
சின்ன அத்ைதக் கண்டாளாம்-உனக்குச்
சீட்ெட தி விட்டாளாம்!
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ெபாி யாத்தங் கைரேயாரம்-எஞ் சுப்ைபயா நீ
ெப மண க் ெகாழிக் ைகயிேல-உன்
ெபாிய அத்ைதக் கண்டாளாம்- உனக்குப்
ேபெர தி விட்டாளாம்!
பைன பி ங்கிப் பல் விளக்கி-நீ
பயிர் ேபால நாமமிட்டால்
நாமத்தின் அழகுகண்
நச்சுவாளாம் அத்ைத மகன்.
குறிப் : பல் விளக்கும் குச்சி பைனமரம்-உயர்

நவிற்சி.

உதவியவர்: லவர் இராம ராசன்
இடம்: ேவ ர், ேசலம் மாவட்டம்.
ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி
----------தாலாட்

: சாய்த்தாள் தி

கத்ைத

"வாணர ம ைர என் ம் மானாம ைரைய தங்கள் ராதனப் பிறப்பிடமாக ேதவர்,
கள்ளர் என் ம் சாதியினர் க
கிறார்கள். தாங்கள் "பாண் யன்" உறவினர் என் ம்
நம் கிறார்கள்.
இத் தாலாட் ப் பாட ல் தாய் வ ங்காலம் பற்றி கா ம் கனெவான்ைறச்
சித்திரமாகத் தீட் கிறாள். மானாம ைரயில் பிறந்த இச் சி வன் தன தங்ைகக்குச்
சீதனமாக பிறந்த ஊைர ம், ெவன் ெகாண்ட ம ைரயில் பாதிைய ம் விட் க்
ெகா த்தான். ம ைரக்க ேக தல்லா குளம் என்ேறார் ஏாி உள்ள . அதைன ம்
ேசர்த் தனக்குச் சீதனமாகத் தரவில்ைலேய என் தங்ைக சி ங்கிக் ெகாண்
தி
கத்ைதச் சாய்த் க் ெகாண்டாளாம். "அண்ணன் எ ெகா த்தா ம், இன்
அதிகமாகக் ெகா க்கமாட்டானா என் ஏங்கும் தங்ைக உனக்குப் பிறக்கப்

ம்

ேபாகிறாள். அவள் ஆைசைய நிரப் மள க்கு, நிைறயப் ெபா ள் ேசர்க்கேவண் ம்"
என் ேபச்சுப் ாியாத குழந்ைதக்குத் தாய் ேபாதிக்க ய கிறாள்.
உச்சிமைலக் கந்தா,
உயர்ந்த மைல ேவல்
கா
சாய்ந்த மைலக்கந்தா
என் சஞ்சலத்ைதத் தீ மய்யா
சீரார் சிலம்ேபாைச, என்
ெசல்வ மகன் காேலாைச
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பாரச் சிலம்ேபாைச, நீ
ைபய வா பாலகேன!
மைழ ெபய்

தண்ணிர் வர,

வாந்த மணல் ஓ வர,
நீ நடந் வா பாலகேன!
உன் தடம் நான் பார்க்க
ஐந்
ஆ

தைலயாண் ,
க ேவலாண்

பிச்ைசக்கு வந்தாண் ,
பிள்ைளக்க தீர்த்தாண்
மலட் ஆ ெப கிவர,
மா ைளேய ெசாாிய
ரட்டாசி மாத்ைதயிேல ெபான்
ெபட்டகம் ேபால் வந்தவேனா!
தாைழ ஒ மடேலா, உன்
தாயா க்ேகா ஒ மகேனா!
தாைழ மடல் ஓைல ெகாண்
தமிழ் ப க்க வந்தவேனா!
மானா ம ைர விட் தங்ைக மீனா க்கு
ம ைரயிேல பாதி விட்
தல்லா குளம் தரவில்ைலண்
தங்ைக மீனா
சாய்த்தாள் தி
கத்ைத.
ேசகாித்தவர்: குமாாி பி. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------கா

குத்தக் காணிக்ைக

குழந்ைதக்குக் கா குத்தப் ேபாகிறார்கள். அதற்கு மாமன் என்ன சீர் ெகாண்
வ வான் என் தாய் அ மானம் ெசய் பார்க்கிறாள். ஆசாாிைய அைழத் க்
கா க்குக் க க்கண் ெசய்யச் ெசால் கிறாள்.
ேதாழியைர அைழத் ப் பால க்குக் கண்தி ஷ் வராமல் தி ஷ் சுற்றச்
ெசால் கிறாள்.
பிறர், குழந்ைதயின் அழைகக் கண் ரசித் விட்டால் அதற்கு ேநாய் வ ம் என்
தமிழ்த் தாய்மார்கள் நம் கிறார்கள். இந்த நம்பிக்ைக ராதன மந்திரவாதத்தின்
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அ ப்பைடயில் எ ந்த . சில கண்க க்குத் தீைமைய விைளவிக்கும்
சக்தி ண்ெடன்ப மந்திரவாதக் க த் . கண்பட்டால் ேநாய் ெநா வ ம் என்ப
நம்பிக்ைக.
கா குத் வ ம் குழந்ைத உட ல் ஏதாவ சி காய ெமான்ைற ஏற்ப த் வ ம்
எமைன ஏமாற்றச் ெசய் ம் தந்திரங்கள். அழகான குழந்ைதகைளக் கண் எமன்
ஆைசப் பட் வி வானாம். அதனால் குழந்ைதகள் இறந் ேபாகும். எமைன ஏமாற்ற
உட ல் சி காயம் ஏற்ப த்திவிட்டால் ேபா மாம். இந்த நம்பிக்ைக தமிழ் நாட் ல்
மட் மல்லாமல், மத்திய ஆசியாவி

ம், உலகெமங்கும் நிலவி வந்த .

குழந்ைதயின் ஆ ைளப் பா காக்கும் சடங்கு ஆைகயால், இதைனப் ெபண்கள்
மகிழ்ச்சிேயா ெகாண்டா வர். இன் இவ்வழக்கத்தின் உட்ெபா ள் நம
தாய்மா க்குத் ெதாியா .
சீைதக்கும் இராம க்கும்
சிறந்த க யாணம்
சீரான ேமளம் வ ம்
சிதம்பரத் சங்கு வ ம்
காசியிேல மாைலவ ம்
கண் குளிர்ந்த இராம க்கு
பால் ேபால் நில வ க்க,
பரமசிவர் பந்த க்க
பரமசிவர் பந்ைத நீ
பார்த்த க்க வந்தவேனா!
ஈக்கி ேபால் நிலவ க்க,
இந்திரனார் பந்த க்க
இந்திரனார் பந்ைத நீ
எதிர்த்த க்க வந்தவேனா!
த்தளக்கும் நாழி!
தலளக்கும் ெபான் நாழி
வச்சளக்கச் ெசால்
வாிைசயிட்டார் தாய்மாமன்
மாம்பிஞ்சு ெகாண் ,
ம ைரச் சிமிக்கி ெகாண்
கா குத்த வாராக
கனக
உங்களம்மான்
மானா ம ைரயிேல
மாட்ைட ம் மந்ைதயிேல
மாட் விைல கூற வந்த
மன்னன் ம மகேன!
என் அரசன் கா குத்த
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என்ன ெசல் ம் ஆசாாி
பாக்கு பதக்கு
பச்சாிசி க்கு ணி
எள் இ நாழி
இளந் ேதங்காய் ந்
அள்ளி விளம் ங்க நான் ெபற்ற
அ ைம மகன் காதாிசி
சிந்தி விளம் ங்க
ெசல்ல மகன் குத்த
பச்ைச ங்கில் ெவட்
பவள ங்கில் நார் உாித்
ெசாச்ச ங்கில் ெவட்டங் குள்ள சுப்ைபயா
ெசான்ன வரம் தந்தாேரா!
ஏறய்யா இராவணா!
இறங்கய்யா ேமடவிட்
பாரய்யா இராவணா! இராமர்
பைட ேபாகிற பாவைனேய
ெபாட்டல்ல ெபாய்பலவா ேராபைதக்கு
அத்தைன ம் சாதி ங்கம்,
சாதி ங்கம் ேம
ந்
ேராபைத த மர் கைதேகட்டாேளா!
பத் வ ஷமா என் கண்ேண-நீ
பாலனில்லா வாச ேல!
ைக விளக்குக் ெகாண் நீ
க தீர்க்க வந்தவேனா!
கண்ேண நீ உறங்கு என் கண்ேண
கான மயில் நீ உறங்கு
கண் க்குக் கண்ெண தி-உன்
கைடக் கண் க்கு ைமெய தி
கண்ணான கண் க்கு என் ஐயா!
உனக்குக் கண்ேண ைதயாமல்
சுண்ணாம் மஞ்ச ம்
கத்தி ெயறி சூாியர்க்கு
வட்டார வழக்கு: கண்ேண ; ைதயாமல்-கண்பட்
ேசகாித்தவர்: குமாாி பி. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
--------------

விடாமல்.
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தாலாட்

: தந்ைத ம் மாம

ம்

சிவகிாி ஜாமீனில் ேவைல பார்த் வ கிறார் தந்ைத. சி வனிடம் அவர்
ெப ைமையப் பற்றிப் ேபசுகிறாள் தாய். அைரக்காசு சம்பளெமன்றா ம் அரண்மைன
ேசவகமல்லவா? ைககட்

வாய் ெபாத்தி ஜமீன்தாாிடம் ஊழியம் ெசய் ம்

ேவைலக்காரர் மைனவியின் கற்பைனயில்,
"ேகார்ட் த் றந் குறிஞ்சிேமல் உட்கார்ந் ,
ேகைஸ விசாாிக்கும் கவர்னேரா உங்களப்பா"
கவர்னராகி வி கிறார். அ ேபாலேவ அவள சேகாதரன் வில்ைலச் ேசவகனாக
இ ந்த ேபாதி

ம் அவ

ைடய கற்பைனயில்,

'தங்க வில்ைலச் ேச கேரா, உங்க மாமா
த ம ைர ைவத்தியேரா?
மியில் உள்ளவர்க்குப்
பிணிதீர்க்கும் ைவத்தியேரா?'
இவ்வா

உயர்ந்

வி கிறான். தந்ைத ம், மாம

ம் குழந்ைதக்குப் பால் கு க்க

வாங்கும் சங்கு, ேதய்த் க் குளிக்க வாங்கும் எண்ெணய், கா குத் ச் சடங்குக்குக்
ெகாண் வ ம் வாிைசகள் இைவெயல்லாம் அவள் கற்பைனத் திைரயில் விாிகின்றன.
"என்னரேச என் கனிேய என் ஐயா
இ நா ம் எங்கி ந்தாய்!
மாசி மைற வி ந்ேதன்
மைழேமகம் சூழ்ந்தி ந்ேதன்
மாதம் ெசன்ற டன்
மாதாைவப் பார்க்க வந்ேதன்
ரங்கம் ெசந்திமைல நீ
ேசவிக்கும் பழனி மைல
பழனிமைலக் கந்தேனா நீ
பாதம் பணிந்த வேனா
சங்கர ங்கம் என் ஐயா நீ
தனிக்ேகா இராம ங்கம்
ாிலத்
ங்கத்ைத நீ
ைச ெசய்ய வந்தவேனா!
மான் கண்ேடன் உன்ைனப் ேபால் ஒ
மயில் கண்ேடன் கான ேல
ேதன் கண்ேடன் கூட் ேல
உன்ைனப் ேபால்
ஒ சிைல கண்ேடன் ேகாயிேல
ெதாந்தி கு ங்க
ைட கு ங்க ேவட் கட்
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அந்தி நைட நடந் உங்களப்பா
அதிகாாி வந்திறங்கி
ேகாட் த் றந்
குறிஞ்சிேமல் உட்கார்ந்
ேகைச விசாாிக்கும்
கவர்னேரா உங்களப்பா!
அைரக்குகந்த யி
த்தி
அரண்மைனக்குப் ேபாைகயிேல
ைரக் கிைசந்த வார்த்ைத ெசால் ம்
உங்களப்பா ேஜாதிக்கிளி வாயாேல.
ேவட் நயேமா உங்களப்பா க்கு
ெவ க்க வண்ணான் ைக ெமதேமா,
சல்லா ெமதேமா உங்களப்பா
சாமி ெகட் ம் ப் ரேவா
சீராட் ேநாம்
சிவ ேநாம் நாைளயிேல
உனக்குத் தாலாட்ட வாராக
ம ைரத் தாசிமார் எல்ேலா ம்
வட்டார வழக்கு:

ாியத் -

ர் கமான.

ேசகாித்தவர்: குமாாி P. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி
-----------தாலாட்

: ஆசாாி, வா ம்

குழந்ைதக்கு இப்ெபா
ெதாட் ல் ேவண் ம். நல்ல ெதாட் லாக ஆக்க ள்ள
ெதாட் லாகச் ெசய்ய வல்லவர் க குமைல ஆசாாி. அவைர அைழத் ெதாட் ல்
ெசய்ய ேவண் க் ெகாள் கிறாள் தாய்.
ெதாட்

ல் கிடக்கும் இவன், அ த்த வ ஷம் நைட பயி

வான் கால்

ைளத்தால்

அ த்த ெத விற்கு ஓ வான், பந்த ப்பான். அ த்த ெத க்களி ள்ள ேவ சாதி
நண்பர்கள் இவைன அ ைமயாகக் ெகாண்டா வார்கள். அவர்கள் இவைன மதிக்க
ேவண் மானால் ைக, கா , க த்

இவற்றில் ஏதாவ

ஒன்றிரண்

அணிந்தி க்க

ேவண்டாமா? அதற்காகச் ெசட் யாாிடம் ஆபரணங்கள் வாங்குகிறாள் தாய். தந்ைத
வந்த ம் பணம் ெகா த் அ ப் கிறார்.
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ஆசாாி, ஆசாாி க குமைல ஆசாாி
க குமைல ஆசாாி நான் ெபத்தா க்கு
ஒ நல் ஞ்சல் ெகாண் வா ம்
அ த்த ைகக்கு ேமாதிர ம்
அள்ளி விடச் சந்தன ம்
ெசட் மார் ெத விேல என் கண்ேண
நீ ெசன் விைளயாடயிேல
நான் ெபத்தான்,
ெசட் மார் ெபண்கெளல்லாம்
உன் ெசண் விைல மதிப்பார்.
பாப்பார ெத விேல நான் ெபத்தான்
பந் விைளயாடயிேல
பாப்பாத்திப் ெபண்கெளல்லாம்
உன் பந்ைத விைல மதிப்பார்
ெவள்ளி மைலத் ெதக் ெகா ங்கி
ேவடர் எல்லாம் தாேனா
ேவடர் அறியாம
ேவங்ைக மரம் ஏ வள்ளி
காசி விசுவேராட, மனம்
கலங்காத கண்டேனாட
ேபசும் கிளி ராஜேனாட
பின் ைணயா வந்த கண்ேணா!
மங்களா கட்
மாமரங்கள் உண் பண்ணி!
மங்களா ன்னாேல நீ
மல்ேகாவா மாம்பழேமா!
ெகால்ைலயிேல ெதன்ைன ைவத்
கு த் ேதாைல ெபட் ெசய்
சீனி ேபாட் த் திங்க-நீ
ெசல்லமாய்ப் பிறந்தவேனா!
பட்ெட த்தா ம் ெதாட் ெகட்ட
பசும் ெபான்ென த் ெபாட் ைரக்க
ஆட் ங்க தாதியேர
என் அன்னக்கிளி கண்ணயர
வா மய்யா வைளயல் ெசட் ,
வந்திறங்கும் பந்த ேல
ேகால வைளயல் ெதா ம்
குணத் க்ெகா வைளயல் ெதா ம்
நீல வைளயல் ெதா ம்
நான் ெபத்தா க்கு
நிறத் க்ெகா பச்ைச ெதா ம்
வைளயல் ெதாட்ட ெசட்
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வயி எாிந் ேபாகாம
அள்ளிப்பணம் ெகா த்
அ ப்பி ைவத்தார் உங்களப்பா
கல்ெல த் கனி ெசாறிஞ்சு
கம்சைனேய மார் வகுத்
பம் ெசய் ம் மாயன் ெப மாேளா!
பச்ைச
மன்னேரா
பவழ
இராவணேரா
அச்ச ெமல்லாம் தீர்க்க வந்த
ஆதி நாராயணேரா
பால் கு க்கக் கிண்ணி,
பழம் திங்க ேசேனா
ெநய் கு க்கக் கிண்ணி,
நிலம் பார்க்கக் கண்ணா
ெகாண்ைடக்குக் குப்பி
ெகாண் வந்தார் தாய்மாமன்
கல்ெல த் க் கனி ெயறிந் உங்க மாமா
காளி ேயாட வாதா ,
வில்ெல த் பைட திரட் ம் நீ
மன் ம மகேனா!
தவைள குலைவயிட ேகாந்த ர்த்தி
தாமைர ம் மலர
தவைளச் சத்தம் ேகட் இராமர்
தள்ளி நடெகாண்டாேரா!
காத்த யா ைலயிலா
கர்ண க்குத் ெதாட் கட்
காத்த க்க ேநர ெமல்லாம்
கர்ணன் ெதாட் ல் ைண இைசயாம்
ெவயில யா ைளயிேல
ம க்குந் ெதாட் கட்
ெவயில க்க ேநர ெமல்லாம்
மன் ெதாட் ல் தானாட
தங்க வில்ைல ேச கேரா, உங்கமாமா
த ம ைவத்தியேரா
ெசங்கல் சிகப்பேரா உங்கமாமா
சீைமக்கு அதிபதிேயா!
அதிக சிகப்பேராட ஆைச ம மகேனா!
காஞ்சிவரத் ெதண்ைண
கண்ேண காிக்குதிண்
ெதன் காசி எண்ெணய்க்கு உங்கப்பா
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சீட்ெட தி விட்டாக
வாச ேல வண்ணமரம் உங்களப்பா!
வம்சேம இராச குலம்
இராச குலம் ெபற்ெற த்த
இரதமணிேய கண்ணசர
ைனப் பால் பீச்சி
ப்பால்ல உைற த்தி
ஆைனப்பால் கா தில்ல உங்களப்பா
அதிகாாி வாச ேல
ெவள்ளி
கி என் கண்ேண உன்ைன
ெவகு நாள் தவசி ந்
சனி
கி ேநாம் இ ந்
நீ தவம் ெபற் வந்தவேனா!
பால் சங்கு ேபாட்
பவள வாய் ேநா தின்
ெபான் சங்கு வாங்க
ேபாராக உங்களப்பா
கைடக்குக் கைடபார்த்
கல் பதித்த சங்கு பார்த்
எைடக்கு எைடபார்த்
எதிர் எைடக்குப் ெபான் வார்த்
வாங்கி வந்தார் தாய்மாமன்!
எண்ெணய்க் கிண களாம்,
எதிேர ெகா மரமாம்
தண்ணீர்க் கிண களாம்
தட்டான் குளத்தா
தங்கி இ க்கும் மண்டபமாம்
மண்டபத் க் குள்ளி ந்
தட்டான் குளத்தா
ம க் குழந்ைத தந்தாளாம்
தங்க விளக்ெகாிய
உங்க தாத்தா வாச ேல
வி லாந்தல் நிண்ெணறிய
ம ராஜா வாச ேல
நீ விைளயாட வந்த கண்ேணா!
மட்டம் சி குழந்ைத உங்கள்
மாமனார் ேதசெமங்கள்
அன்னா ெதாி தில்லா உங்க மாமன்மார்
அன்னக் களஞ்சியங்கள்
ட்டாயிப் ெபட் ெகாண்
தல் தரத் ச் சீனி ெகாண்
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பன்னி ச் ெசம்
பார்க்க வாராக உங்களம்மான்
வட்டார வழக்கு: மங்களா-பங்களா; ெதாட் -ெதாட் ல்; ெகட்ட-கட்ட;
மார்-மார் ; தட்டான் குளத்தா-நாட்டார் ெதய்வம்.
குறிப் : தட்டான்குளத்தா-இ தாயின் பரம்பைர ஊர். அம்மனாகேவா, அல்ல
குலெதய்வமாகேவா இ க்கும். ஒ ஊாில் வசிப்பவர்கள் ரத் ஊர்களில்
குலெதய்வம் இ ப்ப ண் .
ேசகாித்தவர்: P. ெசாரணம்
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்
----------தாலாட்

: ேகாயி

க்கு என்ன ெசய்ேவாம்?

குழந்ைத, தாய் தந்ைதயர் மனம் குளிர வளர்ந்

வ கிறான். அவர்கள் மகிழ்ச்சி

தாங்காமல் இவ்வரத்ைதத் தனக்களித்தற்காக, தி ப்பதி ெவங்கடாசலபதிக்கும், ம ைர
மீனாட்சிக்கும், உள்

ர் திெரளபதியம்ம

க்கும் என்ெனன்ன நிைறேவற் தல்கள்

ெசய்ய ேவண் ெமன எண்ணியி க்கிறார்கேளா, அதைன மகனிடம் ெசால்
கட்ைடக் களஞ்ெச க்கி,
க மைலையச் சூேடத்தி
ெபான்ைனப் ெபா ேபா ம்
ண்ணியனார் ேபரரேசா?
சாைல பதிப்பேமா,
சத்திரங்கள் கட் ேவமா!
ம ைரக்கும், தி ப்பதிக்கும்,
வகுப்ேபாேம
கட
கப்ப

ஞ்ேசாைல,

க்கு சம்சாாி,
க்கு வியாபாாி,

இனி வார கப்ப க்கு,
உங்க தாத்தா தீர்த்த கணக்காளி!
ெசங்கல் அ த் நான் ெபத்தாக்கு,
சித்திரம் ேபால்
கட்
அண்ணாந் பாரய்யா நம்ம தாத்தா
அன்னக் களஞ்சியத்ைத

கிறாள்.
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அரண்மைனக்கு ேமற்ேக
ஆரவல் நாடகமாம்
குறிஞ்சி ேபாட் க் கூத் ப் பார்க்கும்
ேகார்டார் உங்களப்பா!
அவரமணி, வரமணி,
அரண்மைனக்ேக ஒத்த மணி!
வரமணி ெபற்ெற த்த
ைரமகேன நித்திைரெசய்.
மானத் மீேனா!
ேமகத் ப் பன்னீேரா!
தாகத்ைதத் தீர்க்க வந்த
தங்க ரதக் கிளிேயா
ெவள்ளி வைளேயா
ேமகத் மின்ேனா
தங்க வைள ஒ தில்ல உங்க தாத்தா
அதிகாாி வாச ேல
பட்டணத்

வில்ைலேயா,

பணம் ெபற்ற பன்னீேரா,
நித்தம் நித்தம் சி வ ம்
உத்திேயாகஸ்தர் உங்களப்பா
அத்திமரம் குத்தைகயாம்,
ஐந்

லட்சம் சம்பளமாம்,

சாமத்தைல
க்கமாம், உங்களப்பா க்கு
சர்க்கார் உத்திேயாகமாம்
நா தைல வாசல் நல்ல ெப ம்பாைத
ெப ம்பாைத ேம
ந்
ேராபைத
ெப ம் ைச ெகாண்டாேளா,
ெசங்கல் அ த்
ேராபைதக்கு
சிமிழ் ேபால்
கட்
பாக்கு மரம த்
ேராபைதக்கு
பல்லக்கலங்காாிச்சு
ெபான்னி ம் தங்கேமா,
வி ம் அதிமணேமா!
ன் ராசாக்கள் நீ
க்கும் பாிமளேமா!
நாாிக்கு அ தவேனா! நீ
ராஜேயாகம் ேகட்டவேனா!
ாிக்கு அ தவேனா! நீ
ெசாக்கர் தவம் ேகட்டவேனா!
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ராாிக்ேகா, ராாி ெமத்ைத, நீ
இராம க்ேகா பஞ்சு ெமத்ைத
என் ஐயா! நீ பஞ்சு ெமத்ைத
ேம
ந் பஞ்சாங்கம் ேகட்டவேனா!
என்னரசன் என் கண் க்கு
இைசந்த
வத் க்ேகா,
தங்கப் க் கண்ணா
சைமத்

வா ம் ஆசாாி,

வண்டா ம் பட்சி,
மல ம் இ வாட்சி,
ெகாண்டா ச் சூ ங்க,
ேகாலத் தி
க்கு
ெகால்ைலயிேல ல்ைல,
ெகா ேயா ப் க்கு
ெகாண்ைடக்கு இைசந்த ல்ைல
ெகாண் வா ம் பண்டாரம்!
வட்டார வழக்கு: நான் ெபத்தான்-நான் ெபற்றவன்
ேசகாித்தவர்: P. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------------அ ைகயமர்த்தல்
அ கிற குழந்ைத மானாம ைரப் பிரம் ேகட்

அ கிறான். தாய் தன் கணவன்

ெப ைமையக் கூறி பிரம் மட் மா, ஊைரேய ெபயர்த் க் ெகாண்
ேவண் மானா

ம், ெகாண்

வரச் ெசால்

ேவாம் அழாேத என்

வர
கூ கிறாள்.

ஆைனக் கட் ச் சூட க்கும் உன் ஐயாவிற்குப் பிரம்பா ெபாி ? ேகள், ெகா ப்பார்
என் தாய் தன் குழந்ைதையப் ேபசத் ண் கிறாள்.
மானாம ைரயிேல
மணிப்பிரம் வித்த திண்
வாங்கித் தரைலயிண் -எங்கட் நீ
ஏங்கித் தவிப்ப ேதேனா!
ம ைரக்கும் கிழக்க
மைழ ேபயாக் கான ல
தாிசாக் கிடக்கு ண்
உன்னய்யா!
தனிச் சம்பா விட்ெடாிஞ்சு
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ம ைரக்களம் ெச க்கி
மாணிக்கச் சூேடத்தி
ஆைன கட் ச் சூட க்கும் உன்னய்யா
அதிகாாி ேபசுராேர
ம ைர மீனா
மன்னவர் தங்ைக உனக்கு
என்ன, என்ன சீதனங்கள்
மானாம ைர விட்டார்
மல் யில பாதி விட்டார்
தல்லா குள ம் விட்டார்-தங்கச்சி
ெசாக்கர் மீனா க்கு
ஆைன அைசஞ்சு வர உன்னய்யாேவாட
ஆயிரம் ேபர் சூந் வர!
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------மாமன் ெப ைம
ஆ வண்
சட்டம்
அம்பத் ெதட் குத் க் காலாம்
குத் க்கால் பண்ணினவன்
ெகால் மைலத் தட்டானாம்
அம்பக்கால் பண்ணினவன்
அாியமைல தட்டானாம்
மானத்திேல ப்பாிச்சு
மந்ைதயிேல ேதர் ேசா ச்சி
ேத ம் தி ம் ைதயா
ேதவாதிங்க ைகெய ங்க
கூனர் கு ட ெரல்லாம்
ேகால் ேபாட் ஏ மைல
சப்பாணி தாத ெரல்லாம்
த ந் ேத ம் ெபான் மைல
தீத்த மைல நதி யளகும்
தி ணமைல ஜனத்தழகும்
ம ைரயிேல அம்மானாம்-கண்ேண
மாைல ேகாக்கும் வன்னியனாம்
ேசலத்திேல அம்மானாம்
ெசலம் ேகாக்கும் தட்டானாம்
மாசிப் ெபைரேயா நீ-நான் ெபத்த
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த ந் எ ம் சூாியேன
ேசலத்தான் சந்ைதயிேல என் கண்ேண
சித்தாைட விக்குதடா
சித்தாைட ெவைல மதிக்கும்
ேசைன ேபர் அம்மானாம்
பட்டணத்தான் சந்ைதயிேல
பட் வந் விக்குதடா
பட் விைல மதிக்க
பத் ேபர் அம்மானாம்
நாகம் ெகாைட பி க்க-கண்ேண
நல் பாம் தாலாட்ட
ெவள்ளி வட ேதராம்-உனக்கு
ெவப்பாலம்- ந் ேதராம்
கள்ளிக் கைடத் ேதராம்
கத்தாைளப் த் ேதராம்
அஞ்சிமைலக் ெகாஞ்சி வர-உனக்கு
அழகுமைலத் ேதேராட
கண்ேண மைலயழகா
கண்மணிேய நீ உறங்கு
குறிப் : அம்மான்-வன்னியன், தட்டான், சித்தாைட விைல மதிக்கும் அம்மான் என
பலேபர் மாமன் ைறயாக வ ணிக்கப் ப கிறார்கள். குழந்ைதக்குத்
ேதைவயானவற்ைறச் ெசய்

ெகா ப்பவர்கள், ச

க உற ைடயவர்கள்.

---------வளர்ப் மகன்
தாய் தந்ைதயைர இழந்த குழந்ைதைய அத்ைத தாலாட் கிறாள். ெபற்ேறார்
இல்லாத குைறையப் ேபாக்கத் தன்ைனேய அவ க்குத் தாய் என் கூறிச்
ெசல்லமாகக் ெகாஞ்சுகிறாள்.
ஆத்திேல வண்ட ேலாட
அக்கைரயில் கதிர் மைறய
மாைல மசுங்ைகயிேல
மாமரம் ேசாைலயிேல
அண்ணன் மகேன நீ
அ ைமயான ம மகேன
எனக்குேம மகந்தாண்டா
என்ன ைம பாலகேன
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ெபத்தவன் ஆத்ேதாட
ேப வச்சான் உகேராட
கத்தவேன உவராஜா
கண்ேண நீ கண் றங்கு
கண் றங்கு
ஆராேரா ஆாிரேரா-சாமி
ஆ லட்சம் வண்ணக் கிளி,
ெசம்பவளத் ெதாட்
ேல-என்
சீராளா நீ ங்கு
பச்ைச வண்ணக் கட்
ேல
பாலகேன நீ ங்கு
கு த் வாைழ ேபால-ெதாட்
ேல
குதித் தா ம் பாலகேன
மாம்பழ ேமனியேன
மயங்கி நீ கண் றங்கு
ேம

ரண்

பாடல்கைள ேசகாித்தவர்: S. சைடயப்பன்

இடம்: அ ர் வட்டம், த ம ாி மாவட்டம்.
-------------தாலாட்
இத் தாலாட் ல் குழந்ைதையப் பார்த்தவ ம் மாமைனப் கழ்ந் ம், சிற்றப்பைன
இகழ்ந் ம் ேபசுகிறாள் தாய், தன சேகாதரன் ேபான் ேபசும் மந்திாியாக ம், தந்தி
ேபசும் மந்திாியாக ம் அவ க்குத் ேதான் கிறான். வராத சிற்றப்பன் இன் வந்
விட்டதால் காகம் கைரகிறதாம்; ெசம்ேபாத்

கத் கிறதாம். வி ந்தினர்கள் வந்தால்

காகம் கைர ெமன்ப , சகுன நம்பிக்ைக. காகம் கைரந்த ம் யார் வ கிறார்கள்?
"உங்கப்பா கூடப்பிறந்த க ங்குறவர் வாராேகா," ெசம்ேபாத் க் கத்திய ம் யார்
வ கிறார்கள்? "உங்கப்பா கூடப்பிறந்த ெசம்படவர் வாராேகா," தன் குழந்ைதையப்
ெப ைமயாகப் ேபசும் தாய், தங்கள் குலத் தித் , ஆழ்வார் என் ைவணவர்களால்
ேபாற்றப்ப ம் தி மங்ைக ஆழ்வா க்கு ஒப்பிட் ப் ேபசுகிறார்கள்.
ஆாிரேரா, ஆராேரா, கண்ேண
ஆாிரேரா, ஆராேரா
கண்ேண நவமணிேய
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கற்பகேம க்கனிேய
பால் ேபால் நிலவ க்க கண்ேண
பரமசிவர் பந்தாட
பரம சிவர த்த பந்ைத
பார்த்த க்க வந்த கண்ேணா!
ஈக்கி ேபால் நிலவ க்க-கண்ேண
இந்திரனார் பந்தாட,
இந்திரனார் அ த்த பந்ைத
எதிர்த்த க்க வந்த கண்ேணா!
பாலால் ப ெய தி கண்ேண-நாங்கள்
பல நாள் தவமி ந்ேதாம்.
ெநய்யால் ப ெய தி கண்ேண-நாங்கள்
ெந நாள் தவமி ந்ேதாம்,
ெந நாள் தவமி ந் ெபற்ற-நித்திலேம
நித்திைர ேபா
நித்திைர ெசய்; நித்திைர ெசய்,
ெந ய வி மன்னவேன
சித்திைரப் ந் ெதாட்
ேல
சிகா மணிேய நித்திைர ேபா
யார த்தார் நீ ய க
அ த்தாைரச் ெசால் ய
சீர க்கும் ைகயாேல என்
சிகா மணிேய நித்திைரேபா,
அம்மா அ த்தாேளா, கண்ேண
அ
Tட் ம் ைகயாேல
அக்கா அ த்தாேளா கண்ேண
அள்ளி எ க்கும் ைகயாேல
பாட் அ த்தாேளா கண்ேண
பால் வார்க்கும் ைகயாேல
மாமா அ த்தாேனா கண்ேண
மல் ைகப் ச் ெசண்டாேல
மாமி அ த்தாேளா கண்ேண
உனக்கு ைமதீட் ம் ைகயாேல
தங்க மிதிய யாம் கண்ேண அ
தா கா கச்ேசாியாம்
தா கா கச்ேசாியில் உன் மாமன்
தந்தி ேபசும் மந்திாிேயா!
ெசட் மார் ெத விேல என் கண்ேண
ெசண் விைளயாடப் ேபாைகயிேல
ெசட் மார் ெபண் க உன்
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ெசண்ட விைலமதிப்பார்
பாப்பார் ெத விேல
பந் விைளயாடயிேல என் கண்ேண
பாப்பார் ெபண் க உன்
பந்ைத விைலமதிப்பார்.
ேசகாித்தவர்: குமாாி P. ெசாரணம்
இடம்: சிவகிாி.
-----------தாலாட்

: உங்கள் அப்பா

இத் தாலாட் ல் தாய், "தன் கணவன் ெப ைமைய ம், மாமனார் ெப ைமைய ம்
பற்றி குழந்ைதக்கு எ த் ைரக்கிறாள. சிவகிாி ஜமீனில் கணக்கராக ேவைல ெசய் ம்
அவ

ைடய கணவைர அவள்,

"ேகா திறந் குாிச்சிேமல் உட்கார்ந்
ேகாட்டார் வழக்குப் ேபசும்
குமாஸ்தா உங்களாய்யா."
என் படம் தீட் க் காட் கிறாள்.
தனித்தமிழில் திய ெசாற்கைளப் பைடக்கும் பிரம்மாக்கள் இவ
பின்வ மா

தி த்தி வி வார்கள்: ேகா (ஆங்கிலம்)-அறங்கூறைவயம், குாிச்சி-

(அர ) நாற்கா , ேகாட்டார்-ந வர், குமாஸ்தா-(ெபர்
நாற்கா

ைடய தமிைழ

தவிர, பிற ெசாற்கள் நம

தமிழ்ப் ெபண்க

யன்) எ த்தர். இவற் ள்
க்கு விளங்கா . அச்ெசாற்கள்

என்ன ெமாழி ெசாற்கள் என் தாலாட் ப் பா ம் தாய்மாைரக் ேகட்டால், அவர்கள்
தமிெழன்ேற ெசால் வார்கள். தமிழினியற்ைக மாறாமல் பிறெசாற்கைளப் ெபண்கள்
திாித் வழங்கி தமிழ்ச் ெசாற்களஞ்சியத்ைத ெப க்கி வ கிறார்கள். இம் ைறகைள
ெமாழி இயலார் ஆராயேவண் ேமயன்றி, இப்ப த்தான் ேபச ேவண் ம் என்
உத்திரவிட எவர்க க்கும் உாிைமயில்ைல. உத்திரவிட்டா ம் ேபச்சு வழக்ைக
அவர்களால் கட் ப்ப த்த
யா .
இந்தத் தாய் குழந்ைதயின்
எல்லாம் கூறி, ஒளைவயின்

ன்ேனார் ெசய்

ைவத்தி க்கும் தான த மங்கைள

தல் அறி ைரயான "அறஞ்ெசய வி ம் " என்

ம்

க த்ைத மக க்குப் கட் கிறாள். தந்ைத, தம குழந்ைதக்குப் பால் கட்ட வாங்கிய
சங்கின் அ ைம ெப ைமகைள அழகாக வ ணித் ச் ெசால் கிறாள்.
ஒசந்த தைலப்பாவாம்
உல்லாச வல்லவட்டாம்
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நிைறஞ்ச சைபயில்
நிப்பாக உங்களய்யா,
ேகா திறந்
குாிச்சிேமல் உட்கார்ந்
ேகாட்டார் வழக்குப் ேபசும்
குமாஸ்தா உங்களய்யா,
அத்திமரம் குத்தைகயாம்
அஞ்சு லக்ஷம் சம்பளமாம்
அய்க்ேகா ேவைலக்கு
அேநகம் ேபர் வந்தாக
காஞ்சி வனத் தண்ேண,
கண்ேண காிக்கு ண்
ெதங்காஞ்சி எண்ெணய்க்ேக
சீட்ெட தி விட்டாக
பால் சங்கு ேபாட் ,
பவளவாய் ேநாகுதிண்
ெபான் சங்கு வாங்க

,

ேபாராக ெபான் ம த,
ம தக்கட திறந்
மனசுக் ேகத்த சங்ெக த் ,
சுத்தி வர சிகப் வச்சு,
க்ேகார் பச்ைச வச்சு
வாயிக்கு வர்ணம் வச்சு
வாங்கி வந்தாக ஒங்களய்யா!
ம த அழகேரா
வாழ் ம த ெசாக்கேரா,
தி மால் அழகேராட
ேசதிக்ேகா வந்தவேனா
கல் ய ெநல் விைள ம்
கானெலல்லாம் மணக்கும்
ல் ள ெநல் விைள ம்
ண்ணியனார் ேபாற பாைத
குளிக்கக் கிண ெவட்
கும்பிட ேவார் ேகாயில் கட்
ப க்க மடம் கட் ைவக்க
பாண் யனார் ேபரேனாவட்டார வழக்கு: அய்க்ேகா -ைஹக்ேகார்ட்; காஞ்சிவனம்-காஞ்சி ரம்;
ம த-ம ைர; ெதன்காஞ்சி-ெதன்காசி; ேபாராக, வந்தாக-ேபாகிறார்கள், வந்தார்கள்.
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குறிப் : கிண
த மங்களாகும்.

ெவட் தல், ேகாயில் கட் தல், மடம் கட் தல் என்ப

தான

ேசகாித்தவர்: கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
------------------தாலாட்

: நச்சிைரயா கண்

றங்கு

ெசாந்த நிலத்தில் பா பட் ச் சீராக வாழ்ந்த கு ம்பத்தில் வாழ்ந்தவள் அவள்.
அவ க்குத் தைலச்சன் குழந்ைத பிறந்த ம் நாட் ல் பஞ்சம் ேதான்றிய . வயிற் ப்
பிைழப்பிற்காக, பிறந்த ஊைர விட் மைலச் சாிவில் உள்ள ேதயிைலத் ேதாட்டத்திற்கு
அக் கு ம்பத்தார் ேவைல ேத வந்தவர்கள். காட் விலங்குகள் பயங்கரமாக
கர்ஜிக்கும் இர ேநரத்தில், கைளப்பால் கண்ணயர வழியில்ைல. குழந்ைத ேவ
கதறிக் ெகாண் ெதால்ைல ெகா க்கிறான். நச்சர ேபாலத் தாைய உறங்க விடாமல்
ெதாந்தர ெசய்கிறான். தன மனேவதைனைய ெவளிப்ப த்தி அவைனச்
ெசல்லமாகக் க ந் ெகாண் தாலாட் ப் பா க் ெகாண் ெதாட் ைல ஆட் கிறாள்
தாய்.
சீரான அேயாத்தி
சீைம விட் க் கா வந்ேதாம்
கா மைலகளிேல
கர
ஆளி சிங்கம்
கூ வா மிந்த
ெகா வனத்ேத நித்திைரேபா
அச்ச மில்ைல என் ெசால்
அரசாண்
ற்றி ந்ேதாம்
நச்சர ேபால வந்த நச்சிைரயா கண்

றங்கு

வட்டார வழக்கு: ஆளி-யாளி.
குறிப் : நம ேகாயில்களில் நாயக்கர் கட் ய மண்டபங்களில் சிங்க க ம்,
திக்ைக ம் ெகாண்ட கற்பைன மி கம் ஒன்ைறச் ெச க்கி ைவத்தி க்கிறார்கள். இ
சிங்கத்ைதவிட வ ைம ைடய என் காட்ட சிங்கம் அதன் கால்களிைடேய
ப ங்கியி ப்ப ேபால் ெச க்கியி ப்பார்கள். இதற்கு யாளி என் ெபயர்.
அதைனத்தான் 'ஆளி' என்

பாட் ல் குறிப்பிட்

ேசகாித்தவர்: சந்திரன்
இடம்: வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம்.
--------------------

க்கிற .
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ஆசாாிக்கு என்ன தந்தார்?
ெதாட்
ன் ேமல் பகுதியில் அழகான பறைவ உ வங்கைளத் ெதாங்க
வி வார்கள். ெதாட் ல் ஆ ம்ெபா
அப்பறைவக ம் அைசந்தா ம். வண்ணத்
ணியில் பஞ்சு அல்ல உமி அைடத் அழகிய கிளிப் ெபாம்ைமகள் ெசய் ம்
பலெதாழில் வல்லவர்கள் தமிழ் நாட் ல் இ ந்தார்கள். தன் த ல் குழந்ைதையத்
ெதாட்
ம் தினத்தன் ஊர்த்தச்சர் சிற்ப ேவைலப்பாடைமந்த ெதாட் ல் ஒன்ைறக்
ெகாண் வந் ெகா ப்பார். ைதயல்காரன் வண்ணத் ணிகளால் கிளி ெசய்
ெகா ப்பான். இக் கைலஞர்க க்குப் ெபண்ணின் உற்றார் உறவினர்கள் பாிசுகள்
ெகா த்த ப் வார்கள். தமிழ்நாட் ல் இத்தைகய கைலகள் இப்ெபா
அழிந்
வ கின்றன. அழகற்ற இரப்பர் ெபாம்ைமகைள ம், கைலச்சிறப்பற்ற இ ம் த்
ெதாட் ல்கைள ம் நம்
களில் வாங்கி ைவக்கிேறாம். தமிழாின் அழகுணர்ச்சி
குைறந் விட்டைதத்தான் இ காட் கிற . இப்பாட ல், மாமன் ெசய்த
வாிைசகைளத் தாய் மகிழ்ச்சிேயா
கழ்ந் கூ கிறாள்.
அஞ்சு கிளி ெரண்ெட தி
அம்மா எ ம் ேபெர தி
ெகாஞ்சு கிளி ெரண்ெட தி
ெகாண் வந்தார் ஆசாாி
ெகாண் வந்த ஆசாாிக்கு
என்ன தந்தார் ஏ தந்தார்?
ெவைளயாடப் ேபான பக்கம்
ெவயில் ப ம் என் ெசால்
ெவள்ளியாேல கால் நி த்தி
ெவத்திைலயால் பந்த ட்
ெபான்னாேல கால் நி த்தி
வாேல பந்த ட்
க காேல கால் நி த்தி
க ம்பாேல பந்த ட்
தங்கத்தால் கால் நி த்தி
தாமைரயால் பந்த ட் -அதிேல
பிள்ைள விைளயா ெமன்
அறிக்ைக உட்டார் உன் மாமன்
பாட்டனார் எல்ைலயிேல
பட் வந் விக்கி ெதன்
பட் விப்பார் ெசட் மவன்
பணம் ெகா ப்பார் உன் மாமன்
ப்பாட்டான் எல்ைலயிேல
த் வந் விக்கி ெதன்
த் விப்பார் ெசட் மவன்

101
க ப்பார் உன மாமன்
வட்டார வழக்கு: உட்டார்-விட்டார்; விக்கி -விற்கிற ; விப்பார்-விற்பார்;
க ப்பார்கவிழ்ப்பார்.
உதவியவர்: லவர் ராமராசன்
இடம்: ேவ ர், ேசலம் மாவட்டம்.
ேசகாித்தவர்: கு. சின்னப்ப பாரதி
-------------

4. விைளயாட்
விைளயாட்

: சி

மார்கழி மாதம் சி வர்கள் சி

கட்

விைளயா வார்கள். அங்ேக ெசங்கல்

அ ப் ேபாட் சி ெபாங்கல் ெபாங்குவார்கள். தி மணம், கு ம்ப விவகாரங்கள்
எல்லாம் இங்ேக நடக்கும். ட் ல் நடந்த தகரா கள் இங்ேக நாடகமாக ந க்கப்ப ம்.
ஒ சி மி தன கணவனான சி வன், ேசா இல்ைல என்ற காரணத்தால், தன்ைன
அ க்க வந்தைதத் ேதாழியிடம் கூ கிறாள்: நண் ஒன் பி த்
ைகயல் அைரத்
ைவத் கணவன் வரைவ எதிர்ேநாக்கிக் காத்தி ந்தாளாம். அவன் ெந ேநரம்
வராததால் அவள் சாப்பிட் விட்டாளாம். அவள் சாப்பிட்ட டன் அவன் வந்தானாம்.
உண இல்ைல. அவன் அவைள அரட் வைத ம் மிரட் வைத ம் அவேள
ெசால்லட் ம்.
நண்ேட நண்ேட சி
ெசங்கால் நண்ேட,
உசிாி க்க ஓ
க்க
உன்ைனப் பிளந் ,
ஒ குத் ப் ளியங்கா
ெதாைவயல் வச்சி,
கன்னாங் கலத்ைத ம்
க வி வச்சி,
வ வான் வ வான்
வழி பார்த்ேதன்
வரா ேபாக ம்
வழிச்சுக்கிட்ேடன்.
வந்தாண் யம்மா மைல வயித்தன்,
குத்தக் குத்த வந்தாண்
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குரங்கு ச்சி,
ஏலகிாி ெயல்லாம் கி கி க்க
எ த்தாண் சி க்குத் த ைய
அ க்க அ க்க வந்தாண்
ஆைனவயித்தன்,
அ ச்சிட் ப் ேபாகச் ெசால்
ெஙாப்பன் மவைன!

-

வட்டார வழக்கு: வழிச்சுக்கிட்ேடன்-தின் விட்ேடன்; வயித்தன்-வயிற்றான் (வயி
உைடயவன்); ெஙாப்பன்-உங்கள் அப்பன்.
ேசகாித்தவர். S. சைடயப்பன்
இடம்: அ ர் வட்டம், தர்ம ாி மாவட்டம்.
---------கண்ணா

ச்சி

இவ்விைளயாட் ற்குத் தைலவன் ஒ வன் ேவண் ம். அவைன "தாச்சி" என்
அைழப்பார்கள். சில சி வர்களில் ஒ வைனத் ேதர்ந்ேத த் அவன்
கண்களிரண்ைட ம் தாச்சி ெபாத்திக் ெகாள்வான். மற்றவர்கள் ஓ ச் ெசன் ஒளிந்
ெகாள்வார்கள். எல்ேலா ம் ஒளிந் ெகாண்டபின் தைலவன் கண்கைளத்
திறந் வி வான். அவன் ேத ச் ெசன் யாைரயாவ ெதாடேவண் ம், அதற்குள்
ஒளிந் ெகாண்டவர்கள் ஓ வந் தைலவைனத் ெதாடேவண் ம். எல்ேலா ம்
ெதாட் விட்டால் ேத ச் ெசன்றவேன ம ப கண்கைளப் ெபாத்திக் ெகாள்ள
ேவண் ம். இவ்விைளயாட் ல் த ல் கண்ைணப் ெபாத்திக் ெகாள்வதற்கு யா ம்
இணங்க மாட்டார்கள். த ல் யார் ெபாத்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைதத்
தீர்மானிக்க ஒ வழி ைகயாளப்ப கிற . தாச்சி எல்ேலாைர ம் வாிைசயாக
நி த் வான் ஒ பாட்ைடத் ெதாடர் ெதாடராகப் பிாித் ஆ க்கு ஒ ெசால் தம்
ெசால் , ெதாட் க் ெகாண்

வ வான். பாட் ன் கைடசிச் ெசால் வந்த ம் யாைர

அவன் ெதா கிறாேனா, அவன் விலகிக் ெகாள்வான். மீண் ம் பாட்ைடச் ெசால்
ன் ேபாலேவ ஒவ்ெவா வராகத் ெதாட் வ வான். இவ்வாறாகக் கைடசியாக
மீதமி ப்பவன் கண்கைளப் ெபாத்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். அப்பாட் ன் ஒ பகுதி
கீேழ ெகா க்கப்ப கிற .
கண்ைணக் கட்டேவண் யவைன ேவெறா
ைறயி ம் ேதர்ந்ெத ப்ப ண் .
பலர் வட்டமாக உட்கார்ந் ெகாள்வர். அவர்கள் ஒ ைகையத் தைலேமல் ைவத் க்
ெகாள்வர். விைளயாட் த் தைலவன் ஒ பாட் ன் ெசாற்ெறாடர்கைளச்
ெசால் க்ெகாண்ேட ெதாட் க் ெகாண்

வ வான். கைடசியில் 'ைகெய ' என்
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ெசால் க் ெகாண் யாைரத் ெதா கிறாேனா அவன் விலகிக்ெகாள்வான். கைடசியில்
ஒ வன் மீதம் இ க்கும் வைர இ நைடெப ம். மீதமி ப்பவன் விலகியவர்கள்
ஒவ்ெவா வ ைடய ைகைய ம், பி த் த் தன் கன்னத்தில் ைவத் க் ெகாண்
சு கிற , சு கிற என் ெசால்வான். யாராவ ஒ வ ைடய ைகையக் கன்னத்தில்
ைவத் க் ெகாள் ம் ேபா குளிர்கிற . என் ெசால்வான். அவன்தான் கண்ைணப்
ெபாத்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். ேமேல குறிப்பிட் ள்ள இரண் பாடல்க ம் கீேழ
தரப்பட் ள்ளன.
(குறிப் ைர S.S. ேபாத்ைதயா)
பச்சத் தவக்காட பளபளங்க
பழனி பச்சான்-மி மி ங்க
ெசங்கரட் -சிவத்தப்பிள்ைள
கிண்ணா வந்தான்-கி க்கட்
உ ம் ப்
மகா-சுகா
பால்-பறங்கி
எட் மன்-குட் மன்-ஜல்
ஒ ப்பத்தி-இ ப்பத்தி
ஒாிய-மங்கலம்
சீப் -சி க்கவ
உங்ைகயா-ேபரன்ன?
க்கந் தண் -திண்ணவேர,
ள்ளிச் சா -கு ச்சவேர
தார் தார்-வாைழக்காய்
தாமைரக் குத்தி-வாைழக்காய்
ப்
மண்டபம்
மா ேதவி ைகெய
ேசகாித்தவர் S.S. ேபாத்ைதயா:
இடம் ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------------சி வர் பாடல்கள்
குழந்ைதக்குப் ேபச்சுக் கற் க் ெகா ப்பதற்குச் சில எளிய ெசாற்கைளச் ேசர்த் ப்
பா ம் பாடல்கள் ஒ வைக. இவற்ைறப் பிறர் பாட, குழந்ைதகள் தி ப்பிச்
ெசால்வார்கள். தமிழ் நாட் ல் பலவைகயான குழந்ைத விைளயாட் கள் உள்ளன.
ஒவ்ெவா விைளயாட் ற்கும் ஒ பாட் உண் . இவற்றில் ேகாஷ்
விைளயாட் க்களில் ஒ

ேகாஷ் யார் ஒ

பாட்ைடப் பாட, எதிர் ேகாஷ் யார்
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அதற்குப் பதில் பாட் ப் பா வார்கள். இத்தைகய பாடல்களில் ச கு , கழங்கு
த யவற்ைற தமிழ் நாட் ப் பாமரர் பாடல்களில் ேசர்த் ள்ேளாம். இப் பகுதியில்
ேம ம் சில பாடல்கைள ெவளியி கிேறாம். இவற்றில் ெபா ைள விட சந்தப்
பயிற்சி ம், ெசாற்பயிற்சி ேம

க்கியமாகக் காணப்ப கிற .

--------ச

கு

உடற் பயிற்சிக்கும், சுவாசப் பயிற்சிக்கும், இவ் விைளயாட் மிக ம் சிறந்த .
இதைன விைளயா ம் ைற அைனவ க்கும் ெதாி ம். எதிர்கட்சிக்குள் உப்ைபத்
தாண் ச் ெசல் ம் சி வன் ச கு ப் பாடைலப் பா க் ெகாண்ேட ெசல்வான்.
இப்பாடல் ஊ க்கு ஊர் வித்தியாசப்ப ம். இரண் பாடல்கள் இத் ெதாகுப்பில்
ேசர்க்கப்பட் ள்ளன.
நான்தான் ரன்
நல்ல த் ேபரன்
ெவள்ளிப் பிரம் எ த்
விைளயாட வாேரண்டா
தங்கப் பிரம் எ த்
தா கட்ட வாேரண்டா, வாேரண்டா,
கு கு சல்
குப்பன் சல்
ரா த்தன் சல்
ரவ்வாச் சல்
ேவத் வ
ம் சாராயம்
காத் இ ந்
ைச பண் ம்
காவ ப் பண்டாரம்
ச கு என்ப
சாட்ைட என்ப
ேமட் ப் பத்திாி
த்ைதயா நாடான்
ெசத் க் கிடக்கான்
சம்
க் ெகாண்டாடா
சம்
க் ெகாண்டாடா
ேசகாித்தவர்: எம். பி. எம். ராஜேவ
இடம் மீளவிட்டான்,
---------------

த் க்கு

:

வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.
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விைளயாட்

- ஐயன் ெகாம்

தைரயில் உட்கார்ந் கால் ெப விரைலக் ைகயினால் பி த் க் ெகாண் ஒ வன்
ேகள்வி ேகட்பான். மற்றவர்கள் பதில் ெசால் வார்கள். இப்பாட க்குப் ெபா ள்
எ
ம் இல்ைல.
ேக: இதா ெகாம் ?
ப: ஐயன் ெகாம்
ேக: ஐயன் எங்ேக?
ப: ப்பறிக்கப் ேபாயிட்டான்
ேக: ெவங்ேக?
ப: தண்ணியிேல கிடக்கு
ேக: தண்ணி எங்ேக?
ப: ஆ மா கு ச்சி ச்சு
ேக. ஆ மா எங்ேக?
ப: கள்ளன் ெகாண் ேபாயிட்டான்
ேக: கள்ளன் எங்ேக?
ப: மரத்தில் இ க்கான்
ேக: ெவட்டவா குத்தவா,
ெவண்ணித்தண்ணி ஊத்தவா?
குறிப் : குழந்ைதக
இவ்விைளயாட்
ேதான்றலாம்.

க்கு ேகள்விக

க்கு சட், சட்ெடன்

உண்டாக்கும். திடீெரன்

பதிலளிக்கும் பழக்கத்ைத

ேகள்வி ம் பதி

ம் தி , திதாகத்

ேசகாித்தவர் : S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

------------விைளயாட்

: ஆ ம்-ஓநா ம்

வாி*ைசயாக ஒ வன் இ ப்ைப மற்றவன் பி த்தப சி வர்கள் நிற்பார்கள்.
இவர்கள் ஆ கள். ஒ வன் மட் ம் சுற்றிவந் கூட்டத்தி
ந் பிாிபவைனப் பி க்க
ய வான். அவன் ஓநாய். ஆ க ம், ஓநா ம் பாட் ப் பா க் ெகாண்ேட
விைளயா ம் இந்தப் பாடல் விளாத்திகுளம் பகுதியில் பாடப்ப வ .
ஓநாய்: என்னாட்ைடக் காேணாேம
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ஆ : ேத ப் பி ச்சுக்ேகா
ஓநாய்: அ ப் ேமேல ஏ ேவன்
ஆ :
ப்ைபக் ெகாண் சாத் ேவன்
ஓநாய்: ெநல்ைலக் ெகாறிப்ேபன்
ஆ : பல்ைல உைடப்ேபன்
ஓநாய்: வ தண்ணிையக் ெகாட் ேவன்
ஆ : வழிச்சு வழிச்சு நக்கிக்ேகா
ஓநாய்: ேகாட்ைட ேமேல ஏ ேவன்
ஆ : ெகாள்ளி ெகாண் சாத் ேவன்
ஓநாய் என்னாட்ைடக் காேணாேம?
ஆ : ேத ப் பி ச்சுக்ேகா.
ேசகாித்தவர்: S. S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-------------குச்சி குச்சி ராக்கம்மா
இரண் பக்கங்களி ம் இரண் ரண் ெபண்கள், ைகையத் ேதாளின்ேமல்
ேபாட் க் ெகாண் நிற்பார்கள். ஒ பக்கத்தி ள்ள கட்சியார் ேகள்வி ேகட்பார்கள்.
மற்ெறா பக்கத்தி ள்ளவர்கள் பதி ைரப்பார்கள்.
ேகள்வி: குச்சிக் குச்சி ராக்கம்மா
ெபண்
கூடசா

ண்ேடா?
ராக்கம்மா

ெபண் ண்ேடா?
சாதி சனெமல்லாம்
ெபண் ண்ேடா?
சம்பந்த வழிெயல்லாம்
ெபண் ண்ேடா?
பதில்: குச்சி குச்சி ராக்கம்மா
ெபண்ணில்ைல
கூசா ராக்கம்மா
ெபண்ணில்ைல
சாதிசனெமல்லாம்
ெபண்ணில்ைல
சம்பந்த வழிெயல்லாம்
ெபண்ணில்ைல
ேகள்வி: குச்சி குச்சி ராக்கம்மா
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பாய்
கூசா ராக்கம்மா
பாய்
சாதிசனெமல்லாம்
பாய்
சம்பந்த வழிெயல்லாம்
பாய்
பதில்: குச்சி குச்சி ராக்கம்மா
அ ேவண்டாம்
கூசா ராக்கம்மா
அ ேவண்டாம்
சாதி சனெமல்லாம்
அ ேவண்டாம்
சம்பந்த வழிெயல்லாம்
அ ேவண்டாம்
குறிப் : இப்ப ேய, ''சாயச்ேசைல", "சாிப்பளி" என்

பலெபா ள்கைள ம்

ெசால் ப் ெபண் ேகட்பார்கள். எதிர்க்கட்சியினர் ேவண்டாம், ேவண்டாம் என்பார்கள்.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: தங்கம்மாள் ரம், விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-----------உச்சாிப் விைளயாட் க்கள்
உச்சாிப் த் தி ந் வதற்காகச் சில வாக்கியங்கைள விைரவாகச் ெசால் ப்
பழகேவண் ம். அவற் ள் 'ர', 'ற' கரங்க ம், ன, ண கரங்க ம், ல, ள, ழ கரங்க ம்
விரவி வ ம். விைரவாக ம் சாியாக ம் அவ் வாக்கியங்கைளச் ெசான்னால் உச்சாிப்
தி ந் ம்.
ஓ கிற நாியிேல ஒ

நாி சி நாி, சி

நாி

கிேல ஒ

பி

நைர மயிர்

(தி ம்பத் தி ம்ப)
கடலைலயிேல ஒ

உரல் உ

, ெபர

தத்தளிக்கு , தாளம் ேபா

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: தங்கம்மாள் ரம், விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ
-------------

மாவட்டம்.
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5. காதல்
காதல் - ஏன் ேவைல ெசய்ய

யவில்ைல

நிலம் தாிசாகக் கிடக்கிற . அவ

ைடய காத

அவன் ஏன் ேவைல ஓட வில்ைல? என்

ெசால்

வய

க்கு வ கிறாள். அவளிடம்

கிறான். அவ

ம் தனக்கு ேவைல

ஓட வில்ைல ெயன் ம், அதற்குக் காரணம் என்னெவன் ம் ெசால்கிறாள்.
ஆண் பா வ
வண்டாளம் மரத் க் கா
வண்ண த் உ கும் கா
தங்கம் விைள ம் கா
தாிசாய்க் கிடக்கிற .
மஞ்சள் சியல்ேலா
ம ைரப் பாைத ேபாற ள்ேள
ஒம் மஞ்சள் வாைட தட்
வரப் ெவட்டக் கூட ேயா?
பச்சிைல க த்தில் வச்சி
பாைத வழி ேபாற ள்ேள-ஒம்
பச்சிைல வாைட தட்
வரப் ெவட்டக் கூட ேயா?
அாிசி குத்தி ம யில் ைவத்
ஆவாரம் ப் ெபாட் ம் வச்சு
ெசா கு ெகாண்ைட ெவள்ைளயம்மா-நீ
ேசா ெகாண் வாரெதப்ேபா?
ெபண்கள் பா வ
கார ட் த் திண்ைணயில
காிக்கு மஞ்சள் அைரக்கியல
எந்தப்பய த் னாேனா-எனக்கு
இ த்தைரக்கக் கூட ேய
ேகப்ைபக் க
ேபால
கிளி ேபால ெபண்ணி க்க
எனக்குண்
இ க்காேன
எண்ணங் ெகட்ட பாவி மகன்
ல் அ க்ைகயிேல
ளியம்
ம் ெகாண் ேபாேனன்
ளியம் வாட தட் -நான்
ல்ல ப்ப மறந் விட்ேடன்
வாய்க்கா வரப் சாமி!
வயக்காட் ெபான் சாமி!
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கைள எ க்கும் ெபாம்பைளக்கு
காவ க்கு வந்தவேன!
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------------எதிர்ப் பாட்
ஆத்தாள் அறியாமல் தன்

டன் வந்

வி ம்ப

கூ கிறான் காதலன். அவள்

அவ க்கு பதில் ெசால்கிறாள். அதன்ப அவனால் ெசய்ய
பாட் ம் எதிர்ப்பாட் மாக உைரயாடல் ெசல் கிற .
ஆண் :
அஞ்சு பா தாேரன்
அரக்கு ேபாட்ட ேசைல தாேரன்-உன்
ஆத்தாள் அறியாம நீ
வாக்கப்பட் வந்திர
ெபண்:
அஞ்சு பா ேவண்டாம்
அரக்குபட் ேசைல ேவண்டாம்
தட்டான் அறியாம-நீ
தா பண்ணி வந்திரடா
ஆண :
தட்டான் அறியாம
தா பண்ணி நா ம் வந்தா
அ ப்பங் கட் இல்லாமல்-நீ
ப ப் ச் ேசா ெபாங்கி வா
ெபண் :
அ ப்பங்கட்
ணில்லாம
ப ப் ச் ேசா ெபாங்கி வந்தா
நா ல பட் ராம-நீ
நவட்
ங்கிர ம்.
ேசகாித்தவர். S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

மா? இவ்வாேற
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------------அத்ைத மகன்

ைற

அவ க்கு அவன் அத்ைத மகன் ைற. இ வ ம் காத த் க் கூ கிறார்கள்.
அத்ைதமகன் அவேளா ெகாஞ்சிப் ேபசுகிறான். கிண்ட ம் ேக
ம் கலந் அவைள
வாயைடத் ெவட்கித் தைலகுனிய ைவத் விட ய கிறான். ேபச்சில் அவ க்கு
அவள் அடங்கவில்ைல. அத்ைதமகன் ைறயாேல சற் வாைய
அடக்கிக்ெகாள் வதாகச் ெசால் க் ெகாண்ேட அவன் வாைய அடக்கப் பார்க்கிறாள்.
ேபாட் யில் ெவற்றி இ வ க்கும்தான்!
ஆண்:
ேராட்ேடாரம் ேதாட்டக்காாி
மல் யப் ேசைலக்காாி
நீ இைறக்கும் தண்ணியிேல
மல் யப் மணக்குத !
ெபண்:
அஞ்சு கிணத் த் தண்ணி
அைரக் கிணத் உப் த்தண்ணி
ெசம் க் குடத் த் தண்ணி ேச ற
ஆண் :
ெபா ேபா ம் காட் க்குள்ள
ெபா க் கைட ேபாடயில
நீ வா ெசவத்தப் ள்ள
உனக்குழக்கு ெநல் தாேரன்
ெபண்:
நிலக்கடைல நாழி ேவ ம்
ேநரான பாைத ேவ ம்
ேஜா மட்டம் ெரண் ேவ
ெசாகுசா வழி நடக்க

ம்

ஆண் :
மஞ்சக் கிழங்கு தாேரன்
மார் க் ேகத்த ரவிக்ைக தாேரன்
ெகாஞ்சி விைளயா உனக்கு
குழந்ைத ைகயிப் ள்ள தாேரன்
ெபண்:

எந்தக் காலம்?
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காைடக் கண்ணி மாவி ச்சு
க ப்பட்
ம் ேசர்த்தி ச்ச
தின்
சி கண்டவேர
தின்னக் கூ கட்
ேவன்
ஆண்:
ஆத் ல கடைலச் ெச
அ ல ெரண் ெசவலக் காைள
ெசவலக் காைள விைல ெப ேமா
குமாிப் ள்ள ைகவிைளவி?
ெபண்:
குத் க்கல் ேம
ந்
கு ம் ேபசும் மச்சாேன
அத்ைத மகன் ைறயாேல
அடக்கிக் ெகாண்ேடன் ைமய ேல
ஆண்:
கண்டப் பழேம-நீேய!
சுங்ெகா ச் ேசைலக்காாி
கண் என்னப் பாராமல்
சூதமாகிப் ேபானாய
ெபண்:
மச்சாேன மன்னவேர
மனசில ம் எண்ணாதிங்க
சூதமாகிப் ேபாறாமிண்
சூசகமாச் ெசால்லாதிங்க
ஆண்:
ஆத்ேதாரம் நாணல
அதன் ந ேவ ெசய்வரப்
ெசய்வரப் ப் பாைதயிேல
ேதனமிர்தம் உண்கலாேமா?
ெபண்:
த் ப்பல் ஆணழகா!
ெமத்த ைமயல் ெகாண்டவேர!
ஆத்தில் தைல
கி-உங்க
ஆத்திரத்ைத நான் தீர்ப்ேபன்.
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வட்டார வழக்கு : சூதமாகி-கள்ளத்தனமாய்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

----------------காத ல் ேபாட்
கிணற்றில் இறங்கி அவள் குளித் க் ெகாண்
க்கிறாள். சில நாட்களாக
அவைளேய பின் ெதாட ம் அத்ைத மகன் அங்கு வந் நின் கண்ைணச்
சிமிட் கிறான். இவ ைடய அன்பில் ரம் பிறக்குமா, அல்ல எதிர்ப்ைபக் கண்
அச்சம் பிறக்குமா என் ேசாதிக்க அவள் வி ம் கிறாள். அவ க்கு மாமன்
பிள்ைளகள் பலர் உண் . அவர்கள் ைற மாப்பிள்ைளகள் அல்லவா? அவர்க ைடய
குத்தைக மாந்ேதாட்டம் மைலயில் இ ந்த . அங்ேக அவர்கள் அ க்க ேபாவார்கள்.
அவர்கைள அைழப்ப ேபாலப் பாவைன ெசய்கிறாள். அவன் பயந் ந ங்காமல்
தன்ேனா
ரக்காட் ற்கு வ ம்ப அைழக்கிறான். ேசாதைனயில் அவன் ெவற்றி
ெபற்

விட்டானா?
ெபண்:
இ ம்பால கிணத் லேயா
இ ந் தைல
கயிேல
க ம்பான அத்ைத மகன்
கண்ைணக் கண்ைணச் சிமிட் றாேன
மைலயிெலா மாமரமாம்
மாமன் மகன் குத்தைகயாம்
இைடயிெலா ெசால் வந்தா
ஏத் க் ெகாங்க மாமன் மக்கா!
ஆண் :
ஏத்தம ேகாட்ட மைல
இறக்கம சைடயா
ரம நம் கா
ெதாயந் வா நாம் ேபாேவாம்.

வட்டார வழக்கு: ஏத் க்ெகாங்க-ஏற் க்ெகாள்
ேசகாித்தவர். S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ
-----------------

மாவட்டம்.

ங்கள்; ெதாயந் -ெதாடர்ந் .
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மைழயில்!
மைழயில் ஆ தாண்ட
மார்பள தண்ணில் ெசல்

யன்ற காதலன் பாட்ைடக் ேகட்ேடாம். அேத ேபால்
ம் காதலன பாட்ைடக் ேகட்ேபாம்.

காதலன் பா வ
மைழக்கா இ ட் க்குள்ள
மாரள தண்ணியிேல
பாைத ெதாிய ேய
பாதகத்தி உன்
பக்கத்
ட் க்காாி
பைழய உற க்காாி
பழ ற ம் மங்குத
பாதகத்தி உன்னாேல
மைழக்கா இ ட் ேலேய
மாரள தண்ணியிேல
குைடேபாட் நான் வ ேவன்
குணமயிேல ரங்கிராத
ஏல கத்தாேள
ஒட்ட வச்ச காத்தாேள
ஒட்ட வச்ச காத் க்கில்ேலா-நான்
இட்டன தங்க நைக
மைழேய வ குத
மய்யல் குய்யல் ஆகுத
தைலேய நைன த
தண் ப் ள்ள உன் ைமய ேல
ெநத்தி வத்தல் ேபால
ெநஞ்சடர்ந்த ெசவத்தப் ள்ள
ெநஞ்சில் ப த் றங்கும்-நீ
பஞ்சைண ெமத்ைதய .
வட்டார வழக்கு: மய்யல் குய்யல்-குழப்பம்; தண் ப் ள்ள-ப த்த ெபண், ெநத்தி ஒ வைக மீன்.
குறிப் : ஒட்டவச்ச கா -பாம்படம் ேபா வதற்காக கா வ த்தி க்கும் ெபண்கள்
அ அநாகாிகம் என் காைத ெவட் ஒட்ட ைவத்தார்கள். 30 வ ஷத் க்கு
நைடெபற்ற . சில டாக்டர்கள் இத் ெதாழி ல் நல்ல ஊதியம் ெபற்றார்கள்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி

ன் இ
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இடம்: சிவகிாி.
----------------வழிப் ேபச்சு
அ வைட

ந்

தி ம் கிறார்கள் உழவர்க

ம், உழத்திய ம். காதல

ம்

காத
ம் பின்தங்கி வழி நடக்கிறார்கள். காதலன் மனத்தில் என்ன கவைலேயா,
ேபசாமல் வ கிறான். அவள் அவைனப் ேபசைவத் விட என்ன யற்சிெயல்லாேமா
ெசய் பார்க்கிறாள்
யவில்ைல. கைடசியில் ெகாஞ்சம் சூடாகேவ ெசால் ெகா த்
அவன் மனத்ைதக் கைரத்

வி கிறாள். காத

யின் ேபச்சில் அன் ம், அவேனா

உறவாட ஆர்வ ம், அவன் கவைலையப் ேபாக்குவதி
காண்கிேறாம்.

ள்ள க த்ைத ம் இதில்

காத பா வ
ெநல் க் கதிராேனன்
ேநத்த த்த தாளாேனன்
தாள் மடங்குக்குள்ேள-அந்தத்
த ம க்ேகா ெபண்ணாேனன்
தண்ணியில தடெம த்
த மேராட வழி நடந்
வாய் ேபசா த மேராட
வழி ம் ெதாைலய ேய!
ப த்திக்காட் ப் ெபாழி வழிேய!
பாவைனயாய் ேபாறவேர!
கல் ேம தட் ராேம-ஒங்க
கல் மனகம் இளகிராம!
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

----------ேமல் விலாசம்
அவள் மைலய வாரக் கிராமத்தில் வசிப்பவள். வடக்ேகயி ந் வந்த
பாண் யைனக் காத த்தாள். அவன் தி மணத்திற்கு நாள் கடத்தினான். அவள்
அவைனக் கண் த்தாள். அவன் ேத ம், திைனமா ம், மாம்பழ ம் ெகாண் வந்
ெகாண் வந் ெகா த் க் ேகாபத்ைதப் ேபாக்கினான். அவன் மைலக்கு
ேவட்ைடக்குச் ெசல் ம் ேபா ேபாலீசுக்காரன் மாதிாி அைரக்கால் சட்ைடயணிந்
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ப்பாக்கி ெகாண் ெசல் வான். அவள் அவ ைடய கால் சட்ைடயில் தன
விலாசத்ைத எ தி விட்டாள். அ தான் தி மணம் உ தியாகும் என்ற அவ ைடய
நம்பிக்ைகக்கு அைடயாளம்.
ெபண்:
ந க்குச் சவரம் ெசய்
ந த் ெத ேவ ேபாறவேர!
கு க்குச் சவ ற
கூப்பிட்ட ேகட்கைலேயா?
சந்தணவாழ் மரேம
சாதிப்பிலா மரேம
ெகா ந்தில்லா வாழ் மரேம
கூட இ க்கத் ேத தேன
உ குதேன உ குதேன
உன்ைனக் கண்ட ேநரெமல்லாம்
கண் ட் உ குதேன
நிண்
ெசால்ல மாட்டாம
நில் ங்க ராஜாேவ
நி த் ங்க கால் நடய
ெசால் ங்க ராஜாேவ
ேசாைலக்கிளி வாய்திறந்
வடக்கி ந் வந்தவேர
வ ச நாட் ப் பாண் யேர
ெதாட் ட் விட் யானா
ன்பங்க ம் ேநர்ந்தி ேம
ேத ம் திைனமா ம்
ெதக்குத் ேதாப் மாம்பழ ம்
திரட் க் ெகா த்திட் ல்ல
ேதத் தாேர எம் மனைச
ேபாலீசு ேவட் கட்
மைலக்குப் ேபாறவ
ேபாலீசு ேவட் யில
ேபாட் விட்ேடன் ேமவிலாசம்
ேகாடா க் ெகாண்ைடக்காரா
குளத்
க் காவல்காரா
வில்
வல் காரா
நில் நா ம் கூடவாேரன்
த்தி இைல
ங்கி
ட் ப் ேபால் ெபாட் மிட்
ஆயி க் கம் ெப த்
ஆெள ப்ப வாரெதப்ேபா?
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வட்டார வழக்கு: வ சநா -ம ைரயில் மைலச்சாிவில் உள்ள ஒ
ெகா த்திட் ல்ல-ெகா த் விட்

ஊர்;

அல்லவா?; ேமவிலாசம் -ேமல் விலாசம்.

ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-------------சத்தியம்
ஒ பாட ல் காத தன் காதலன அன்ைப ம் உ திைய ம், மீனாட்சி ேகாவில்
ணில த் சத்தியம் ெசய் காட்டச் ெசால் கிறாள். இங்கு காதலன் ணி
ேபாட் ச் சத்தியம் ெசய் த கிேறன் என் ெசால் கிறான். இவன் சத்தியத்ைத
மீ வானானால் ணிக்குக் கூட விதியில்லாத தாித்திரனாகி வி வான் என்ப
நம்பிக்ைக.
ெபண்:
சாஞ்ச நைடயழகா!
ைசக்கிள் ஓட் ம் சாமி!
ஒய்யாரச் ேசக்குகளாம்
ஒைல தில்ல ைசக்கிளிேல
வட்டமி ம் ெபாட் களாம்
வாசமி ம் ேசாப் களாம்
சாமி கிராப் களாம்
சாயந்திரம் நான் ம ப்ேபன்
அரக்கு ேலஞ்சிக்காரா
பறக்க விட்டாய் சண்டாளா!
ஆண்: மறக்கல என் ெசால்
வலக்ைக ம் தந்தி ேவன்
வலக்ைக ம் தந்தி ேவன்
வ ண சத்தியம் ெசஞ்சி ேவன்
மீனாட்சி ேகாயி ல ேவட் ேபாட் த் தாண் த் தாேரன்
வட்டார வழக்கு: காஞ்ச-காய்ந்த; ேசக்கு-கிராப் ; ஒைல-உைல.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ
-------------

மாவட்டம்.
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ஆைசைவத்ேதன் ரத்தினேம!
அ ர் சந்ைதயில் தன காத ைய அவன் கண் ெகாண்டான். ேவைல
ந்த ம்
அவள் ஊ க்குப் றப்பட்டாள். அவ ம் பின் ெதாடர்ந்தான். வழியில் யா ம் இல்ைல.
அவன், அவள் மீ

ெகாண் ள்ள அன்ைபப் லப்ப த்திப் பா கிறான்.

அ
ப் ேபட்ைடயிேல
அழகான சந்ைதயிேல
ஆலமரத்த யில்-சின்னத்தங்கம்-நீ
ஆய்ந்ெத த்த ரத்தினேமா?
ெசான்னா ம் ஆகா
ெசால்ல ம் கூடா
கண்டாேல ேபா ம -சின்னத்தங்கம் என்
க மெமல்லாம் ெதாைலஞ்சி ேபாகும்
கட்டாணி

த்ேதா-நீ?

கற்கண்ேடா சர்க்கைரேயா?
ெதாட்டாேல ேபா ம -சின்னத்தங்கம் என்
ெதாந்திர நீங்கும
ஆைசக் குகந்தவேள
ஆசார மானவேள
ேநசித்தால் எந்த க்கு-சின்னத்தங்கம்
நிைன த மா த
பதினா பக்கத் க்கும்
மதி நிலா உன் கேமா?
அதனாேல உந்தன் ேமேல-சின்னத்தங்கம்
ஆைச வச்ேசன் ரத்தினேம!
ேசகாித்தவர்: S. சைடயப்பன்
இடம்: அ ர் வட்டம், த ம ாி மாவட்டம்.
------------ேவல

ம் வள்ளி ம்

ேவலன் வள்ளிைய அைடய பல ேவஷங்கள் ேபாட்

பட்ட பாட்ைடெயல்லாம்

நாமறிேவாம். இப்பாட ன் பாத்திரங்கள் ெதய்வங்களல்ல; ஒ

கிராமத்

இைளஞ ம், இளநங்ைக ேம. வள்ளியிடம் தி மணத் க்குச் சம்மதம் ேகட்க, ேவலன்
அவள் நின்றி ந்த ஒற்ைறப் ளிய மரத்த க்குச் ெசன்றான். அவன் அ கில்
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ெந ங்கிய ம் வள்ளிக்கு அங்கம் பதறிற் . "அங்கம் ச க்கிண்ணிச்சாம்" என்கிறார்
பாடகர்; ெநஞ்சு படபடத்ததாம். "ெநஞ்சு ெந க்ெகண்ணிச்சாம்" என் சு க்கமாகச்
ெசால் கிறார் பாடகர். ெவட்கம் ேம ட் வள்ளி ட் க்கு ஒ வந் விட்டாள்.
ேவலன் ட் க்கு அவைளத் ெதாடர்ந் வ கிறான். அவள்
ெம குவ ேபால
ந க்கிறாள். அவைன அவள் எதிர்பார்த் க் ெகாண் தானி க்கிறாள். அவன்
அவள கில் வந் தன்ைன மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம் என் சத்தியம்
ேகட்கிறான். அவள் என்ன ெசால் யி ப்பாள்?
ஊ க்கு ேநர் கிழக்ேக-வள்ளிக்கு
ஒத்ைதப் ளியமரம்-ேவலவா!
ஒத்ைதப் ளியமரம்
அங்கம் ச க்கிண்ணிச்சாம்-வள்ளிக்கு
ெநஞ்சு ெந க்குண்ணிச்சாம்
கிள் ெகாசகணமாம்-வள்ளிக்கு
கீழ்ம ெவத்திைலயாம்-ேவலவா!
கீழ்ம ெவத்தைலயாம்
ெவள்ளிக் கிழைமயிேல-வள்ளி ம்
ெம ைகயிேல-ேவலவா!
ெம ைகயிேல
தண்ணி ம் ேசந் ம் ேபா -வள்ளிையச்
சத்தியம் ேகட்டானாம்-ேவலவன்
சத்தியம் ேகட்டானாம்.
வட்டார வழக்கு: ஒத்ைத-ஒற்ைற; ‘ச க்'-பதற்றம்; ‘ெந க்'-படபடப் ; ெகாசகணம்ெகாசுவம்; ேசந் ம்-அள்

ம்.

ேசகாித்தவர்: S. சைடயப்பன்
இடம்: அ ர் வட்டம், த ம ாி மாவட்டம்.
------------வரக் காண ேய
காதலன் சில நாட்களாக ேவைலக்கு வரவில்ைல; அவள் அவைன நிைனந்
பா கிறாள்.
ஆ ல ம் குட்ைட!
அழகுல ம் ஞ்சிவப்
நைடயிேல ம் ைநச் சிவப்ைப
ந த் ெத வில் காண ேய!
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சரம் ப ப்பளேக
வன சுந்தர நைடயழேக
சி ப்பாணிக் ேகத்த தங்கம்
தினம் வ மா இந்த வழி?
ப த்தா உறக்க மில்ல
பாய்விாிச்சா க்கம் வல்ல
சண்டாளன் தைலமயித்த
தைலக்கு வச்சா க்க ண் .
க ம்பா இணங்குனேன
க த்த மத யாைனயிடம்
ம்பா உண ரேன
க்காரா உன்னாேல
வந்திராேதா இந்த வழி?
வாச்சி ராேதா தங்கக் கட் ?
கு த்திராேரா ெவத்தைலைய?
ேபாட்
ேவன் வாய்சிவக்க
ேமலத் ெத
ங் கண்ேடன்
ேமகம் ேபால ட்ைடக் கண்ேடன்.
த மர் மகைன நான்
தனிேய வரக் காணைலேய?
கீழத் ெத
கீழ ேம

ங் கண்ேடன்,
ேரா ங் கண்ேடன்,

தாவரப் பத்தி கண்ேடன்,
த மர் மகன் தைல காேணன்
ெபாிய கம்மா தி கு கள்ளி
ேபர் ேபான ரட்ன கள்ளி
மாமன் மகன் மந்திர கிளி
வந்திராேதா இந்த வழி?
வட்டார வழக்கு: ைநச் சிவப் -ைநச் சிவப் (Nice) (வ. வ.); விாிச்சா-விாித்தால்;
வச்சா-ைவத்தால்; ரட்ன-ரத்தின
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: தங்கம்மாள் ரம், விளாத்திகுளம்.
-----------------நான் வ ேவன் ந ச்சாமம்
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காத யின் கிராமத்திற்கும், காதலனின் கிராமத்திற்கும் இைடயில் ெபா ைனயா
ஓ கிற . மைழக்காலம் ஆற்றில் க த்தள தண்ணீர் வ கிற . கைரயிறக்கத்தில்
கிடந்த ேதாணி தண்ணீேரா ேபாய் விட்ட . அன்றிர அவன் அவளிடம் வ வதாகச்
ெசால் யி ந்தான். அச் ெசால்ைலக் காப்பாற்ற ெவள்ளத்ைத நீந்திேய ெசன்
வி வெதன
ெசய்கிறான். அக்கைரயி
ந்ேத அவன் பா கிறான்.
இக்கைரயி

ந்த காத க்கு அ

ேகட்டேதா இல்ைலேயா?

ஆத் ல ேதாணிவிட
ஆளிறங்காத் தண்ணி வர
நான் வாேரன் நீச்ச ல்
நிைனவாப் ப த்திர
சடசட
மைழ ேபய
சாமம் ேபால இ வி க
ெகாைட பி ச்சு நான் வாேரன்
குணமயிேல ங்கிராத
இ வி ந் மைழ ெபய்ய
ெகாைட பி ச்சு நான் வாேரன்
குண மயிேல ங்கிராத
நாராங்கி ட் க்காாி
ந த் ெத
ெவள்ைளயம்மா
நான் வ ேவன் ந ச் சாமம்
நாைய விட் ஏவிராத
வட்டார வழக்கு: ஆளிறங்கா-ஆளிறங்க

யாத; இ

வி ம்-இ விழ;

ங்கிராத-

ங்கி விடாேத; ஏவிராத-ஏவி விடாேத.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்
--------------சத்தியம்
தினந்ேதா ம் அவைளக் காண வ ம் காதலன் சில நாட்கள் வரவில்ைல. ஒ நாள்
அவள் வய ல் ேவைல ெசய் ம் ெபா
அவன் வந் நிற்கிறான். அவ க்குக்
ேகாபம். எனேவ சிறி ேநரம் ேபசவில்ைல. அவன் ெகஞ்சுகிறான்.
வராம
ந்ததற்குக் காரணங்கள் கூ கிறான். அக்காரணங்கள் நியாயெமன்
ேதான்றிய ேபாதி ம், அவன் தன்ைன மறப்பதில்ைல என் சத்தியம் ெசய்
ெகா க்கும்ப அவள் ேகட்கிறாள். சத்தியம் ெசய்வதில் பலவைககள் உண் .
உறவினர் தைலயில த் ச் சத்தியம் ெசய்தல், சூடமைனத் ச் சத்தியம் ெசய்தல்,
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ைகயில த் ச் சத்தியம் ெசய்தல், ேகாயில் ெகா

மரத்ைதத் ெதாட் ச் சத்தியம்

ெசய்தல், ெவற்றிைல, அன்னம் த யவற்ைறத் ெதாட் ச் சத்தியம் ெசய்தல்,
ணிேபாட் த் தாண் ச் சத்தியம் ெசய்தல் த யன. சத்தியம் ெசய் மீறினால்
ெதய்வ தண்டைன கிைடக்கும் என்ப பாமர மக்கள நம்பிக்ைக.
எ மிச்சம் ேபால
இ ேப ம் ஒ வய
சாியாக இ ப்ப மிண்
சத்திய ம் கூறினேம
அரக்கு ேலஞ்சுக் காரா நீ
பறக்க விட்ட சண்டாளா!
மறக்கைலண்
ெசால்
வலக்ைக ேபாட் த் தாடா
மீனாட்சி ேகாயி ல
ன்னம் ஒ கம்பம் உண்
கம்பத்ைதத் ெதாட் த் தந்தா
களங்கம் இல்ைல உன் ேமேல.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-------------விறகுக்காாி
மைலயில் விறகு ெவட் ம் கூட்டத்தி
உைரயாடல் இ .

ந்

ெபண்: ேகாடா ெகாண்டல்லேவா
ெகா விறகு தாென த்
தைலவிறகு மாத்த வந்த-என்
தங்கத்ைதேய வரச் ெசால் ங்க
ஆண்: ேதாப் லேயா சாவக்கட்
ேதாைக மயில் ேபாயி க்கு
கண்டா வரச் ெசால் ங்க
கான மயில் ேத திண்
ெபண்: ெந ெந ண்
வளர்ந்தவேர
நீலக் குைட ேபாட்டவேர

தனித்

விட்ட காதலர்களின்
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பச்ைசக்குைட எஞ்சாமி
பாைதயில் காணியேளா?
க்குச் சட் ெகாண்டல்லேவா
ர வழி ேபானவேர
க்குச் சட் கீேழ வச்சு
யரம் தீர்த்தால் ஆகாேதா?
மந்ைதயில் பந்த க்கும்
மாற்றத் ப் ள்ைளயாண்டா
ஓ ய யாதங்க
உங்க ேமேல சி ப ம்
இ வ ம்: க ம் கசக்கிற ம்
கண்ட கனா ெசாக்கிற ம்
இ ம் இளகுற ம்
இ வ ேம கண்ட கனா.
வட்டார வழக்கு: மாத்த-மாற்ற, காணியேளா-காணீர்கேளா?; அ யாதங்கஅைலயாதீர்கள்.
ேசகாித்தவர்: எஸ். எம். கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்

-----------தி ச்ெசந்

ர் பாலம்

காதல் உறவில் ஊட ம் கூட ம் நிக ம். அைவதான் உறைவ இ க்கமாகப்
பிணிக்கும். காதல ம் காத
ம் பிணங்கிப் பின் கூ வைத இவ் ைரயாடல்
காட் கிற .
ெபண்: தி ச்ெசந் ர் ஓரத்திேல
விாிச்சதைலப் பாலத்திேல
வி ம்பிச் ெசான்ன சத்தியங்கள்
ணாகப் ேபானதய்யா
அஞ்சு மணி ேநரத்திேல
ஆ கண் ப் பாலத்திேல
கு ந்த மண ல நாம்
கூ ற எந்த விதம்?
க்கட் க் கல் லேய
விதப் பச்சக் கல்
நாென த்த பச்சக் கல்
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யாெர த் க் ெகாஞ்சினாக?
ஆண்: அஞ்சுகிளி ரஞ்சிதேம
அேனககிளி சிேனகிதேம
ெகாஞ்சும் கிளி ரத்தினத்ைத-நான்
குத்தப்பட என்ன ெசான்ேனன்?
இைட வழிக் ெகட்
ஏ குளம் தைல
கி
ெகாண்டா தைல
ைய
ெகாடங்ைகயில் ேபாட் றங்க.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம் விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-----------பழகினவள் எங்ேக ேபாவாள்
இ

காதலர்க

க்கு அண்ைமயில் மணம் நடக்கவி க்கிற . அ வைர, தன்ைனச்

சுற்றிச் சுற்றி வர ேவண்டாெமன் ம், தன

கு ம் கைள நி த்தி ைவத் க்

ெகாள் மா ம், நைட உைடகைள மாற்றிக் ெகாள்
கூ கிறாள்.
ெதற்குத் ெத விேல
ெதல் ெதறிக்கும் ள்ைளயாண்டா
ஓ த் திாியாதய
ஒங்க ேமல சு ப ம்
சாய ேவட் கட்டாதிய-ஒங்க
சதிரத் க்ேகா நல்லால்ேல
ெவள்ைள ேவட் கட் வாங்க
ெவ ப்பா ந்தா நல்லா க்கும்
கந்ைத ேவட் கட்டாதிய
கைடக் ெக க்ேக நிக்காதிய
மல் ேவட் வாங்கித் தாேரன்
ெமல் தமா கட் வாங்க
நீல வர்ணப் ெபாட் க்காரா
நிறத் க் ேகத்த சட்ைடக்காரா
கண்ணா ேவண்டாமய்யா
தன்னழேக ேபா ைமயா
ஆைச வச்ேசன் ஒங்க ேமல

மா ம், அவனிடம் அவள்
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ஆளான மாசி மாசம்
ேபச நல்ல ஆைச ஐயா
பிற க்கிடம் ைவயாதிய
சாய ேவட் கட்டாதிய
சாய ல பாராதிய
மல் ேவட் வாங்கித்தாேரன்
மற்ற கம் பாராதிய
க்குல நில்லாதிய
ழி சு ட் ப் பாராதிய
சுத்தி
ள்ள க
சூதாக எண் வாக
ெகால்ைலயிேல நில்லாதிய
ெகா அரளி சூடாதிய
மதி ெலட் ப் பாராதிய
மதினி வார ேநரமாச்சு
ஒத்த ேவட் கட்டாதிய
உதறி நடக்காதிய
பரக்க ழியாதிய
பழகின எங்க ேபாவா?
வட்டார வழக்கு: ச ரம்-சாீரம்; கட்டாதிய-கட்டாதீர்கள்; நிக்காதிய-நிற்காதீர்கள்
என்ற எதிர்மைற விைனகள்; சாய

ல-ேகாணலாக; பரக்க-அகல விழித் ;

ேசகாித்தவர் இடம்:
S.S. ேபாத்ைதயா விளாத்திகுளம் பகுதி,
தி ெநல்ேவ .
------------மறக்க மனம் கூ தில்ைல
ராமைனக் கண்

காதல் ெகாண்ட சீைத தனித்தி ந்த ேபா

சிந்திக்கிறாள்;
ெபண் வழி நலெனா ம் பிறந்த நாெணா ம்
எண் வழி உணர் ம், நான் எங்கும் காண்கிேலன்
மண் வழி நடந் அ வ ந்தப் ேபானவன்
கண் வழி ைழ ேமார் கள்வேன ெகாலாம்.
இந்திர நீலெமாத்தி ண்ட குஞ்சி ம்

கீழ்வ மா

க்கு -சந்தி.
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சந்திர வதன ம் தாழ்ந்த ைகக
சுந்தர மணி வைரத் ேதா
ந்தி என் உயிைர அம்

ம்

ேம அல;
வல் உண்டேத.

(கம்பன்)
சீைதயின் நிைலைமயில், கிராமப் ெபண்ெணா த்தி தன் மனத்தி ள் ைழந்த
இைளஞைன மனதிற்பதித் அவைன மறக்க
யவில்ைலேய என் இன்ப
ேவதைனயால் ேகட்கிறாள்.
ெவத்திைலத் தீனழகா
நித்தம் ஒ ெபாட்டழகா
ைமக் கூட் க் கண்ணழகா
மறக்க மனம் கூ தில்ைல
இஞ்சி இ ப்பழகா
எ மிச்சங்காய் மாரழகா
மஞ்சச் சிவப்பழகா
மறக்க மனம் கூ தில்ைல
ஆ ைல ேபால் அ வயி
அரசிைல ேபால் ேமல் வகி ம்
ேவப்பிைல
வக்கட் ம்
விட ம் மனம் கூ தில்ைல
காத்த ச்சுத் தாைழ க்க
காத வழி மணக்க
வார வாசத் ல
ேபாக மனம் கூ தில்ைல
சுத்திச் சிவப் க்கல்
சூழ் ந ேவ ெவள்ைளக்கல்
ெவள்ைளக் கல் ம் பாவைன ம்
ெவ க்க மனம் கூ தில்ைல
ெதற்கத்திக் கும்பாவாம்
தி ெநல்ேவ ெவங்கலமாம்
ம ைரச் சர விளக்ைக
மறக்க மனம் கூ தில்ைல
ஆ க்கு ஆளாேனன்
ஆவைரக்குப் வாேனன்
ேவம் க்கு நிழலாேனன்
ெவ க்குதில்ைல உங்க ஆைச
கம்பம் ேவ க கம் ேவ
காத்த ச்சா உதி ம் ேவ
மா ளம் என் கனிைய
மறக்க மனம் கூ தில்ைல
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கம்மங் க தி க்க
க த் ரணி தண்ணி க்க
ங்க நிழ
க்க
ேபாக மனம் கூ தில்ைல
வட்டார வழக்கு: கும்பா-சரவிளக்கு.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம் பகுதி, தி ெநல்ேவ .
---------------------ஆ

க்ெகா

ேதசமாேனாம்

பஞ்ச காலத்தில், ேவைல ேத த் ேதயிைலத் ேதாட்டத்திற்கு ஒ இைளஞன்
ெசன்றான். மைழ ெபய் பயிர் ெசய் ம் காலம் வந்த ம் தி ம் கிேறன் என்
ெசால் ச் ெசன்றான். மைழ வந்த . ஞ்ைசக்காட் ேவைலக ம் ெதாடங்கி
விட்டன. அவள் அவன வாக்கு திைய எண்ணி வ ந் கிறாள்.
க கு மைலக் கு வி குளம்
கண்ெட த்ேதன் குண்
த்
குண்
த்ைதக் காணாமல்
சுண் தேன கண்ணீைர
ேவப்பம்
ராேதா
வி ந்தால் மலராேதா
ேநற் வந்த ேநச க்கு
ேநரந் ெதாியாேதா!
ேவம் த க்காேதா
சுங் ெகாம் ஓடாேதா!
சுங் ெகாம் ேம
ந்
ெவள்ைள ெதாியாேதா
எ மிச்சம் பழம் ேபால
இ ேப ம் ஒ வய
யா ெசய்த தீவிைனேயா
ஆ க்ெகா ேதசமாேனாம்.
வட்டார வழக்கு: சுண் தேன-சுண் கிேறேன;
தளிர்க்காேதா.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------

ராேதா - க்காேதா; த

க்காேதா-
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ெந ப் த் தணலாகுதடா!
பிாிந்தி க்கும் காத

காதலைனச் ேச ம் காலத்ைத எண்ணி ஏங்குகிறாள்.

இப்பாட ல் அ க்க க்காக உவைமகள் வ கின்றன; இைவயா ம் உழவர்
வாழ்க்ைகயி
ந் எ த்தாளப்பட்டைவ.
ம ைர மாிக் ெகா ந்ேத
மண
தாழம் ேவ
சிவ ெகங்ைகப் பன்னீேர
ேச ற எந்தக் காலம்
கட்
ச் சட்டம் ேபால
கைடஞ் ெச த்த விட்டம் ேபால
உத்திரத் த்
ேபால
த் இ ந் வா றேன!
ஆைச மனம் கூசுைதயா
அம்
விப் பா ைதயா!
ேநச மனம் ெநஞ்சினிேல
ெந ப் த் தணலாகுதடா
ஏக்கம் பி க்குைதயா!
என் சு ேபாகுைதயா!
க்கம் குைறஞ்சைதயா
ைரமகைனக் காணாமல்
நிைற குடத் த் தண்ணிேபால
நிழலா ம் என் ச ரம்
குைற குடத் த் தண்ணீராய்
குைறஞ்சதய்யா உன்னாேல
குறிப் :

த்

இ ந்

-தன் ெபயைரேய குறிப்பி றாள்.

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
--------------கிளியம்மா
சில நாள் பிாி க்குப் பின்னர் ஒ வன் தன் காத ையக் கா கிறான். ஆைச
ேமலீட்டால் என்ெனன்னேவா பிதற் கிறான். அப்பிதற் த ல் எ ந்த பாடல் தான்
இ .
கன்னங் க த்த ள்ேள
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ைக ேமாதிரம் ேதாத்த ள்ேள
உள்ளங்ைகத் ேதனா
உ கரண் உன்னாேல
இ யி த் மைழ ெபாழிய
இ ண்ட ெவள்ளம் திரண் வர
குைட பி த் நான் வ ேவன்
குயிலாேள ங்கிடாேத
ஓட்ைடக் கரண்ட கமாம்
ஓைசயி ம் ெவண்கலமாம்-உன்
காட் மாிக் ெகா ந்ைத-ெகாஞ்சம்
காட் விட்டா லாகாதா?
ஆலமரத்ைதப் பா
அ மரத் ேவரப்பா
குண்டஞ் சம்பா ெநல்லப் பா ள்ள கிளியம்மா
குட் ேபார ேசாக்கப் பா ேபா தின்னாக்கு
ஆத் க்கு அந்தாண்ட
அத்ைதமகள் ெரண் ேப
ெகாட்ட மரம் ெவட்டயிேலள்ள கிளியம்மா
ேபாட்டாண் ெபாட் த்தா ேபா தின்னாக்கு
வட்ட வட்டப் பாைறயிேல
வர காிசித் தீட்டயிேல
ஆர் ெகா த்த சாயச் சீேலள்ளக் கிளியம்மா
ஆலவட்டம் ேபா த ேபா தின்னாக்கு
கூடேமேல கூட வச்சு
ேகாயி க்கு ேபார ெபாண்ேண
கூைட அரப் பணமா?-உன்
ெகாண்டப் காப்பணமா?
சட் ேமேல சட் வச்சு
சந்ைதக்குப் ேபாரப் ள்ேள
சட்

அரப்பணமா?-உன்

சாமந்திப்

காப்பணமா?
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வட்டார வழக்கு: ேதாத்த-ேதாற்ற; ேவரப்பா -ேவைரப்பா ; அந்தாண்ட-அந்தப்
பக்கம்; பத் லன் -பற்றவில்ைல என் ; ெவ
உதவியவர்: சந்திரன்

க்கரண் -உைதக்கிராண் .

இடம்: வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம்.
--------------காத ையக் ெகான்ற தகப்பன்
மைலேயாரங்களில் ேதாட்டங்கள் உள்ள ெவள்ளாைமையக் காட் ப் பன்றி,
காட்ெட ைம த ய மி கங்கள் நாசம் ெசய்யாவண்ணம் காக்க, கண்ணி ைவத்தல்,
அம் எய்த ம் உண் . அப்ப மைலேயாரம் உள்ள ேதாட்டத்தில் ஒ இைளஞன்
காவல் காத் வந்தான். அவன் தின ம் இர ேவைளயில் தன காத ையச் சந்திக்க
மகு வாசிப்பான். அவ ம் அவைனத் ேத வந் கூ ய பின்னர் தி ம் வாள். மகு ச்
சத்தம் இல்ைலேயல் அவள் வரமாட்டமாள்.
ஒ நாள் தன் தகப்பனின் உத்தர ப்ப அவன் ேவற் ◌ா க்குச் ெசன்றான்.
ெசல் ம் ெபா
மகு ைய ேவ யா ம் ஊதாம
க்க அைத உைடத் ைவத்
விட் ச் ெசன்றான். அன் இர ெகால்ைலக்கு வந்த அவன் தகப்பன் யாேரா
ேபாக்கிாிகள் அைத உைடத் விட்டதாக எண்ணி ஒட்டைவத் ஊதினான்.
இச்சத்தத்ைதக் ேகட்ட ம் அவன் காத தன் காதலன் மகு வாசிப்பதாக எண்ணி
அங்கு வ கிறாள். அப்ெபா
அவன் தகப்பன் யாேரா தி டன் என எண்ணி அவள்
மீ அம் வி கிறான். அவள் சத்தமிட்டப கீேழ வி கிறாள். அவள் அ கில்
வந்த ம் விஷயத்ைதப் ாிந் ெகாள்கிறான். ம நாள் அவள் காதலன் அங்கு வந்
பார்த் ப் லம் கிறான். தகப்பைனத் திட் கிறான். தகப்ப ம் தான் ெதாியாமல்
ெசய்ததாக வ ந் கிறான். இச்சம்பவத்ைத விவாிப்ப தான் இந்தப் பாடல்கள்.
காதலன்:
மைழயா க க்கலா
மாமயிேல ெபண்ணரேச
வழி ேத வந்ேத
காத :
அத்தி நார்ப் பட்ெட த்
அழகு கன்னிப் பால் பி த்
உன்னி ம் உன்னிதமாய்
ஊதினார் உன் தகப்பன்
மகன்:
சாதா கு டா
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சண்டாளா என் தகப்பா
சந்தன மாமரத்ைத
தா

வக் ெகால்ல லாமா?

தகப்பன்:
உன்னாைன என்னாைன
உன் ேதவின் நானறிேயன்
காவைல அழிக்க வந்த
கள்ளன் அம் ேபாட்ேடன்
பக்கத் க் கிராமங்களில் தகப்ப க்கும் மக க்கும் நடக்கும் விவாதங்கள் ேவ
உ வத்தில் பாடலாகப் பாடப்ப கிற . அைத ம் பார்ப்ேபாம்.
மகன்:
மைழக்கால் இறங்கி
மாமைழ மின்னல் மின்ன
சாதா கு டா
சண்டாளா என் தகப்பா
ஓரக் கண்ணா உனக்கு
ஒ கண் ம் ெநாள்ைளயா
காவல் பறி ேபாகுதின் என் காத ேய ெகான்னாயா?
இைதக் ேகட்ட ம் அ கில் உயி க்கு மன்றா க் ெகாண்
கூ கிறாள்.

ந்த அவன் காத

காத :
சீந்திக் ெகா பி ங்கி
சீலப் ேபன் ெம கைடத்
உன்னி ம் உன்னிதமாய்
ஊதினார் உன் தகப்பன்.
வட்டார வழக்கு: உன்னிதமாய்-உன்னதமாய்: கள்ளன் -கள்ளன் என் .
குறிப் : சீைலப்ேபன் ெம கு நிறம் இ க்கும். இ கிய ெம கு ேமேல ஒட் வ
ேபால் அ

ஒட் க்ெகாள்

ம், இ

ஒ

உதவியவர்: சந்திரன்
இடம்: வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம்.
---------------

சி கைதப்பாடல்.
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கூப்பிட்ட

ேகட்க யா?

அவள் குளித் விட் ேசாைலயில் மயிர் உலர்த்திக் ெகாண்
ந்தாள்; அப்ெபா
அவள் காதலன் ேகா ரத்தின் ேமேலறிக் கூப்பி கிறான். அதற்கு அவள் ேபசவில்ைல.
பிறகு அவள் அ கில் ெசன் தான் கூப்பிட்டதிற்கு ஏன் ேபசவில்ைல எனக்
ேகட்கிறான். அதற்கு அவள் நீங்களா கூப்பிட்டீர்கள். அத்தச் சத்தம் குயில் சத்தம்
என்றல்லவா இ ந்ேதன் என் ெசால் கிறாள்.
(குறிப் ைர-T. மங்ைக)
காதலன்:
மாமரத் ேசாைலக்குள்ேள
மயி ணத் ம் குள்ளப் ெபண்ேண
ேகா ரத் ேமேலறி
கூப்பிட்ட சச்சம் ேகக்க யா?
காத :
கூப்பிட்ட சச்ச ெமல்லாம்
குயி ன் நானி ந்ேதன்
ஆ ச் சச்ச மின்னி ந்தா
அச்சணேம வந்தி ப்ேப
வட்டார வழக்கு: சச்சம்-சத்தம்; அச்சணேம-அக்கணேம.
உதவியவர்: சந்திரன்
இடம்: வாழப்பா , ேசலம் மாவட்டம்.
--------------காத்தி ந்
அவர்கள் உற

ணாச்சு!
சி

வய

ேசர்க்ைகயில் பிைணக்கப்பட்ட . இ ந்தா

ம், அவள்

இன் ேவெறா வ க்கு மைனவி, கு ம்பத்தின் நிர்ப்பந்தத்தால் அவள் உாிைம
இன்ெனா வ க்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்
ந்தா ம் அவள் உள்ளம் மட் ம் தன
காதலனிடேம கு ெகாண்
ந்த .
ேதங்காய்
யின் உள்பரப் ப் ேபான்ற பள்ளமான இடம். காதலர் களித் மகிழ
ஏற்ற இடம். வாய்க்கால் ஓ கிற . தண்ணீர் எ க்க அவன் காத அங்கு தினம்
வ வ வழக்கம். ஒ நாள் அவைள அவன் சந்திக்கிறான். அவன் ேபாில் அவ க்கு
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ஒேர ஆைச. மாற்றான் மைனவி என் ம் உாிைம அவைனத் த க்கிற . இ ந்தா
பைழய உற அவைன உசுப் கிற .

ம்

'தாகமாயி க்கிற . தண்ணீர் கிைடக்குமா?'என் அவைளக் ேகட்கிறான்.
அவைனப் ேபான்ேற அவள் உள்ளத்தி ம் ேபாராட்டம். அவன் என்ன ேகட்கிறான்
என்பைத பார்ைவயின் லம் ாிந் ெகாள்கிறாள். "நீ ண் , ட் க்கு வந்தால் நல்ல
தண்ணீர் கிைடக்கும்" என்
ட் ன் அைடயாளத்ைதக் காட் விட் ெசன்
வி கிறாள். இர ேநரம். அைடயாளம் குறிப்பிட்ட ெதன்ைன மரத்த யில் அவன்
வந் அமர்ந்தி க்கின்றான். தன வ ைகைய ஏேதா குறிப்
லம் அவ க்குத்
ெதாியப்ப த் கிறான்.
அவ

க்கு என்ன ெசய்வெதன்

லப்படவில்ைல. ஒ

பக்கம் தன

கள்ளக்

காதலைன தி ப்திப்ப த்த ேவண் ம். ம
றம் அ ம் குழந்ைதைய ம், அ ப்பில்
கா ம் பாைல ம் கவனிக்க ேவண் ம். ேபாதாக் குைறக்கு பாலகைனப் ெபற்ற
பாட்டனார் ேவ
ங்காமல் ப த்தி க்கிறார். தன காதலைனச் சந்திக்க
ெமன்ற நம்பிக்ைகைய இழக்கிறாள். குழந்ைதக்குத் தாலாட் ச் ெசால்வ ேபால
தான் வர
யாத நிைலைய உணர்த் கிறாள்.
அவ க்கு இெதல்லாம் காதில் விழவில்ைல ேபா ம் அவள் வரைவ எதிர்பார்த் க்
ெகாண்ேட அமர்ந்தி க்கிறான். கிழக்கு ெவ த்த . அவ க்கு ஆத்திரம் ெபாத் க்
ெகாண் வந்த . விரகதாபம் அவைன ஏ ெசால்வெதன்ேற ெதாியாமல் ெசால்ல
ைவக்கிற . என்னெவன் ?
காதலன்:
ஓடற ஒட்டத்திேல
ஒட்டாங் குச்சிப் பள்ளத்திேல
கஞ்சாக் கு க்ைகயிேல
ைக னி நிக்ைகயிேல
தங்கக் குடம் ெகாண்
தண்ணிக்குப் ேபாற ெபாண்ேண!
தங்கக் ைகயினாேல
தண்ணி கு த்தா ஆகாேதா?
காத :
வாய்க்கா ந் தண்ணியிேல
வண் வ ம் சு வ ம்
குப்பத் க்கு வந்தி ந்தா
கு ந் தண்ணி நாத் த ேவன்
காதலன்:
ந் ெதாியா

வாச

ந் ெதாியா
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காத :
ஒ பத்தாஞ் ெசட்
ட்ேடாரம்
ெரண் ெதன்னம் ள்ைள அைடயாளம்
அ க் க யில் உட்கார்ந்தி நாவாேர
வந்தபின்னர்
காத :
பா ம் அ ப்பிேல தான்
பாலக ம் ெதாட்
ேல
பாலகைனப் ெபத்ெத த்த
பாட்டனா ம் கட்
ேல
ேபாவச் ெசான்னா ெபால்லாப்
நிக்கச் ெசான்னா நிட் ரம்
காதலன்:
கிழக்கு ெவ த் ப் ேபாச்சு
கீழ் வானம் கூ ப் ேபாச்சு
கண்ணாத்தா வாச ேல
காத்தி ந்
ணாச்சு!
வட்டார வழக்கு: நாவாேர-நான் வாேரன்.

ச

குறிப் : "பாலகைனப் ெபத்ெத த்த பாட்டனா ம் கட்
ேல, இந்த அ யில் ஒ
க உண்ைம ெபாதிந்தி க்கிற . ெகாங்கு நாட் ல் கடந்த இரண் தைல ைறக்கு
ன்னர் வைரயி ம் தன் ட் க்கு வரக்கூ ய ம மக க்கு மாமனார் தான்

கணவனாக இ ப்பான். ேகாவில் குளங்க

க்ேகா, ஊர் ேசதிக

க்ேக ேபாவதானா

ம்,

மாமனா ம், ம மக ம்தான் ேசர்ந் ேபாவார்கள். இ ச கத்தின் ன்னால்
இழிவாகக் க தப்பட்டதில்ைல. ஒ ெகளரவமாகேவ க தப்பட் வந்த . ெபா வாக
ெகாங்கு ேவளாளர் கு ம்பங்களில் தந்ைதைய அண்ணன் என் ம், பாட்டனாைர
அப்பன் என் ம் இந்தத் தைல ைறயில் கூட கூப்பிட் வ வ இதற்கு ஒ சான்றாக
அைமயலாம். ம மகைள மாமனார் ஆண் வ வைத பின்தங்கிய கிராமங்களில்
இன்

ம் கூடப் பார்க்கலாம்.'

(குறிப் ைர - கு. சின்னப்பபாரதி)
உதவியவர்: ெபான் சாமி
இடம்: ஓலப்பாைளயம்.
------------------த்தி ெகட்ட அண்ணா!
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ெபண்கள் ெபாிய ம சி ( ஷ்பவதி) ஆனால் தீட் க் காலம் தாண் ம் வைரயில்,
தங்குவதற்ெகன் ஒ பச்ைசக் கு ைச கட் வார்கள். அந்தக் கு ைசைய
மாமன்மார்கள் கட் ைவத் அழித் வி வார்கள். ட் க்கு அைழக்கும் ேபா
சுற்றத்தாைரெயல்லாம் அைழத் வி ந் நடத் வார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியின் லம்
"எங்கள் ட் ல் தி மணத்திற்குப் ெபண் தயாராகி விட்ட "என் ெவளியா க்கு
ெசால்லாமல் ெசால் த் ெதாிவிக்கப்ப ம்.
ஒ ஏைழ ட் ப் ெபண், கூ ேவைலக்குச் ெசன்றவள். ேவைல
ந் ஒ
ேதாப்பில் அமர்ந்தி க்கிறாள். தன்ைனப் ெபண் ேகட்கச் சிலர் வந் ேபான
அவ க்குத் ெதாி ம். அவைளக் கட் க் ெகா க்க ெபற்ேறார் ைகயில் காசில்ைல.
இைத நிைனத் தன கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த தன்ெனாத்த வா பனிடம் கூ கிறாள்.
(ஒேர குலெதய்வத்திற்கு-அதாவ ேகாயி க்குப் ேபாகிறவர்கள் அைனவ ம்
அண்ணன், தம்பி, தங்ைக ைறதான். ெகாள்விைன ெகா ப்பைன கிைடயா .)
அப்ெபா
ெசங்காத் ம் ெசம்மைழ ம் வ கிற . குலம் ேகாத்திரம் பார்க்காத
இந்தக் காலத் ைமனர் ஒ வன் தனக்குத் தங்ைக ைற ஆகிற அப்ெபண்ைணப்
பார்த் , "மாமரம் ஞ்ேசாைல இ க்கும், வா , ேபாயி ஒண் க்கலாம்" என்
ைற
ைவக்காமல் கூப்பி கிறான். இைதக் ேகட்ட அவ க்கு ஆத்திரம் பிாிட் வ கிற .
" த்தி ெகட்டவேன குலம் ேகாத்திரம் கூட உன ேமாகெவறியில் மைறந் விட்டதா?
இைதப் மாேதவி ேகட்டாெளன்றால் லம்பிக் கண்ணிர் வி வாள்"என் அவ க்குச்
சூ ெகா க்கிறாள். அைத அவள் வாயாேலேய ெசால்லக் ேக ங்கள்.
(குறிப் ைர - சைடயப்பன்)
ெபண்:
ஒ கட்
ங்கில் ெவட்
மைலேயாரம் சாத்தி
அ க்கு ெரண் மைலயாளத்தா
ஏலங் கூறி வ வா
அ க்கு ெரண் காசு பணம்
நாங்கள் எங்கு ேபாேவாம்
ெசங்காத் ம் ெசம்மைழ ம்
வ குத அம்மா
ஆண்:
மாமரந்தான் ஞ்ேசாைல
ஒண் க்கலாம் ெபாண்ேண
ெபண்:
ெபாண்ேண ெபாண்ேண! எங்காடாேத
த்தி ெகட்ட அண்ணா
மா ேத கண்டா ெலன்றால்
லம்பி வாள் இப்ேபா
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வட்டார வழக்கு:
ெகாள்ளலாம்.

ங்க-

ங்கில்; ெரண்

- இரண் ; ஒண் க்கலாம்-ஒளிந்

உதவியவர்: C. ெசல்லம்மாள்
ேசகாித்தவர்: சைடயப்பன்
இடம்: ெபான்ேனாிப்பட் , அ ர், த ம ாி மாவட்டம்.
--------------ேசர்ந்த கிளி
ெந

நாட்கழித்

காதலர்கள் மகிழ்ச்சிேயா

உைரயா கிறார்கள்.

ஆண்:
ெசட் கைட ெவட் ேவ
சிவகாசிப் பன்னீ
கட் ம க் ெகா ந்ேத
கம்மாயில கூ னேம
ெபண்:
கூ னதில் குற்றமில்ைல
குலத் க் ெகா ஈனமில்ைல
ஊரா ெசால்ைலயிேல
ஊ
விப் பா ைதயா
ஆண்:
நந்தட்டம் பாைத வழி
நான் ேபாேவன் ஒத்தவழி
மின்னிட்டான் ச்சி ேபால
ன்ேன வந்தா லாகாேதா
ெபண்:
கல் ர ேம
ந்த
கனிவாய நீ திறந்தா
ெசம்பங் கிளி வாய் திறந்தா
ேசர்ந்த கிளி வந்தி ேம
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம் பகுதி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.
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--------------கூடப் றப்பட்டாள்
கணவ ம் மைனவி ம் காைலயில் அய ர் ெசல்ல
ெசய்தி ந்தார்கள்.
அவன் நன்றாக உறங்கி விட்டான். அவள் எ ந் காைல உண தயாாித் அவைன
எ ப்பச் ெசல் கிறாள். அவன் அ கில் நின் ெகாண் பள்ளிெய ச்சி பா கிறாள்.
அவ ம் யி ணர்ந் அவள் பயணத்திற்குத் தயாராயி ப்பைதக் கண் மகிழ்ந்
அவள் பாட் ற்குப் பதில் பாட் ப்பா கிறான்.
மைனவி:
பாம் க் கண்
கட்
ேல
ப த் நித்திைர ெசய்யயிேல
ெசால் உறங்கி விட்ட
சுந்தரேம எந்திாிங்க
ேதக்கம் பலைக ெவட்
ெதக்குப் பாத்த மச் ெசா க்கி
மச்சுக்குள்ள நித்திைர ேபாம்
மந்திாிேய எந்திாிங்க
மகிழ மரக் கட்
ல
மதி கிளி ப த்தி க்க
நா ம் உசுப்பேரேன
நல்ல உறக்கம் தாேனா?
ெசாளகு பின்னல் கட் லல
ெசாகுசா நித்திைர ெசய்யயிேல
கால் க க்க நிக்குறேன
கவைல யத்த நித்திைரேயா?
கணவன்:
பஞ்சைண ெமத்ைதயிேல
ப த் நித்திைர ெசய்யயிேல
தாளம் க் ைகயாேல
தட் உசுப் னாேள
பாம் க் கண்
கட்
ேல
ப த் நித்திைர ெசய்ய ேல
ேசாைலக் குயில் ேபாலச்
ெசால் உசுப் னாேள
சாைலயான சாைலயிேல
சாரட் ப் ேபாைடயிேல
குங்குமப் பட்
த்தி
கூடப் றப்பட் ேய
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வட்டார வழக்கு: உசுப்பேரேன-எ ப் கிேறேன; சாரட் -Chariot என்ற ஆங்கிலச்
ெசால் ன் திாி .
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
--------------------

காதலைனப் பிாிந்தி க்கும் காத

கிளிைய ம், குயிைல ம் ேமகத்ைத ம்

த ப் வ தமிழிலக்கிய மர . பார்ப்பா ம், ேதாழ ம், பாங்கி ம், பாண
காதலர்களிைடேய
ெசல்ல தகுதி வாய்ந்தவர்கெளன் ெதால்காப்பியம்
கூ கிற . இம்மரைபப் பின்பற்றி நாட் ப் பாட
ம்
அ ப் வ
வாழ்க்ைகயின் மரபாகக் க தப்ப கிற .

ம்

ஓைல ெய தி விட்ேடன்
ஒன்பதா
விட்ேடன்
சாைட எ தி விட்ேடன்
சன்னக் கம்பி ேவட் யிேல
அம்பார ேமைடயிேல
அன் ஊஞ்சலாடயிேல
யாாிட்ட ெசால் விட
அன் ள்ள ைர மகேன?
ஓ ற தண்ணியிேல
ஒைரச்சு விட்ேடன் சந்தனத்ைத
ேசர்ந்த ேவா ேசரைலேயா
ெசவத்தச் சாமி ெநத்தியிேல
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: சூரன்கு , விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-------------கிளியம்மா
தி விழா க்கு ஊேர திரண் ேபாகிற . ஒ இளம் ெபண், தன காதல க்கு
வழியில் ெகா ப்பதற்ெகன் பிட் வாங்கி மைறத் ைவத்தி ந்தாள். அவன்
ஆண்கள் கூட்டத்தில் ேசர்ந் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தான். வழிெந க பிட்ைடக்
ெகா க்க

யவில்ைல. அவ

க்குக் ெகா க்காமல், தான் தின்னலாமா?
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அவ ைடய ேதாழி கிளியம்மா க்கு இ ெதாி ம். அவள் ேவ க்ைகயாகப் பிட்ைடக்
ேகட்கிறாள். அப்ெபா
தன கவைலைய அவ க்குத் ெதாிவிக்கிறாள் காத .
ஆத் ல எ த்த கல்லாம்
ள்ேள கிளியம்மா
அழகா குழவிக்கல்லாம்
ள்ேள கிளியம்மா
மஞ்சள் ஒைரக்கும் கல்லாம்
ள்ேள கிளியம்மா
ஆைசக்குத்தான் ட் வாங்கி
ள்ேள கிளியம்மா
கு க்கெனண் ம் நானி ந்ேதன்
ள்ேள கிளியம்மா
கூட்டத்திேல ேபாறான
ள்ேள கிளியம்மா
கு க்க
ய ேய
ள்ேள கிளியம்மா.
பலவிதமானக் கல்ைலக் குறிப்பி வ , ஒ கல் ல் தனித் உட்கா ம்ப
காதல க்குக் குறிப்பால் உணர்த் வ . அவன் தனித்தால் பிட்ைடக் ெகா த்
விடலாம் அல்லவா?
ேசகாித்தவர்: சைடயப்பன்
இடம்: அ ர், த ம ாி மாவட்டம்.
-------------இடம்
காதலர்கள் கணவன் மைனவியராகி விட்டனர். ஒ நாள் ஊைரய த் ள்ள
ஓாிடத் க்குப் ேபாகிறார்கள். அங்ேக அவர்க ைடய காதல் ேகளிக்ைகக க்குச்
சாட்சியாகவி ந்த இட ம், மரங்க ம் எதிர்ப்ப கின்றன. இ வ ம் மகிழ்ச்சிேயா
அவ்விடங்கைளப் பார்த் பாடத் ெதாடங்குகிறார்கள். இன் அவர்கள்
இைணபிாியாத இல்லறத்தாராகி விட்டார்கள். ஆனால், அவர்கைளப் பிைணத்
ைவத்த ேதாட்டம் பாழாகக் கிடக்கிற . அதன் கடைம
ந் விட்ட . இனி அவர்
வாழ்க்ைகயில் அந்த இடம் ஒ
னித நிைனவாக மட் ேம எஞ்சி நிற்கும்.
கணவன்:
சர மரத் த் ேதாட்டம்
ெபான் ங்கிளி பார்க்கும் ேதாட்டம்
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அன்னா ெதாி
பார்
அன்னக் கிளி காக்கும் ேதாட்டம்
மைனவி: ஏ
ளிய மரம்
எதிராகேவ ேவப்பமரம்
சந்
ளிய மரம்
சாமி வந் நிற்கும் மரம்
இ வ ம்:
கூ இ ந்த இடம்
கும்மச் சரம் ேபாட்ட இடம்
வாழப்பழம் தின்ன இடம்
பாழாக் கிடக்கு பார்
வட்டார வழக்கு:

சர மரம்- வரச மரம் (ெநல்ைலப் ேபச்சு); பார்க்கும்-காவல்

காக்கும்; கும்மச்சரம்-கும்மாளம்; அன்னா-அேதா.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம் வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

-------------அச்சு மட்டம் !
தீபாவளியன்
தி உ த்தி ல்ைலச்சரம் சூ ெவளிேய வ கிறாள் ெபான்னி.
அவளின் கம் காண ெவளிேய த்தாைடயணிந் காத்தி க்கிறான். அவ க்கு
மகிழ்ச்சி தாங்கவில்ைல. அவைன ம் தன்ைன ம் மனக்கண்ணில் ேசர்த் நி த்தி
ெபா த்தம் ேநாக்குகிறாள். அவள்
(ெபண் பா வ )
ெகாண்ைடக்கு ஒத்த
ெகால்ைலப்பட்
ல்ைலச்சரம்
அவ க்கு ஒத்த
அச்சு மட்டம் நானலேவா?
நாட் க்கு நாட் மட்டம்
நாமெரண் ம் ேசா மட்டம்
ேகார்ட் க்குப் ேபானா ம்
ேகா சனம் ைகெய க்கும்
க ப் ககு ஏத்த

என்ன? ேக

ங்கள்.
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ேகாய த் ர் மல்பீசு
அவ க்கு ஏத்த
அச்சு மட்டம் தானல்லேவா?
குறிப் : ேகார்ட்-ஜனங்கள் கூ யி க்கும் இடங்க ள் ேகார்ட் ம் ஒன் .
ேகாயி க்கு என் ேமல் சாதிக்காரர்கள் பா வார்கள். ஆனால் தாழ்த்தப்பட்ேடா க்கு
ேகாயி ல் ைழ ம் உாிைம இல்லாதி ந்ததால் அவர்கள் பாட் ல் ேகாயில்
ெபா வாக இடம் ெப வதில்ைல.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------ேபாவதில்ைல!
காதலர் உற ெவளிப்பட்ட . அவைள ட் ல் அைடத் ப் ேபாட்டனர். சு ெசால்
ெபாழிந்தனர். உறவினர் எல்ேலா ம் க க த்தனர். சில நாட்க க்குப் பின்னர் அவள்
வய க்குச் ெசல் கிறாள். அவன் அவைளப் பின் ெதாட கிறான். அவள்
ேபசாமேலேய

ன் ெசல்

கிறாள். அவன் ேபச்சுக் ெகா க்கிறான்; அவள்

க க ப்பாக ‘என் கத்ைதப் பாராேத' என் கூ கிறாள். அவேனா அவைள
வி வதாக இல்ைல. அவள் ேவைல ெசய் ம் ேநரெமல்லாம் வரப்பி ள்ள கல் ன்
ேமல் உட்கார்ந்தி க்கிறான். கைடசியில் அவள் நிமிர்ந் "உன்னால் பைக
உண்டாகிற ேபாய் வி " என் ெசால் கிறாள். அவேனா "என்ன பைகயாகி
விட்டா ம், உன்ைன மணம் ெசய்
சத்தியாக்கிரகம் ெசய்கிறான்.

ெகாண் தான் ஊைரவிட் ப் ேபாேவன்" என்

ஆண்:
ஒத்த ப் பாைதயிேல
உன்னதமாப் ேபாற ள்ேள
ஒன்ப வைகப் த்தாேரன்
என் கத்ைதப் பாேரண்
ெபண்:
பார்த்தனடா உன் கத்ைத
பைகச்சனடா என் ஜனத்ைத
ேகட்டனடா உன்னாேல
ேகளாத ேகள்விெயல்லாம்
கல்ேலாரம் காத்தி க்கும்
க த்தக் ெகாண்ைட சிவத்தச்சாமி
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ஏைனயா காத்தி க்ேக?
ஏகப்பைக ஆகுைதயா!
ஆண்:
ஏகப்பைக ஆனாெலன்ன?
எதிராளி வந்தாெலன்ன?
உன்ைன மணம் ெசய்யாமல்
ஊைர விட் ப் ேபாவதில்ைல
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: தங்கம்மாள் ரம்.
--------------சக்களத்தி
கிராமப் றங்களில் ெசாத்

சுகமில்லாதவர்கள் சில வசதிக

உைழப்பின் ஊதியம் தனக்கு வ ம் என்

க திேயா, ஒ

க்காகேவா, அல்ல

மைனவி உயிர்

வா ம்ெபா ேத ம மணம் ெசய் ெகாள்வ ம், தன்ைனவிட வசதி ள்ள ெபண்கைள
ைவப்பாக ைவத் க் ெகாள் வ ம் ஓரள வழக்கமாயி ந்த . ெசாத் ாிைம
ைறயால், கிழவைனக் கட் க்ெகாண்ட குமாிகள் விதைவகளாக வாழ்வ
சாதாரணமாகக் காணப்ப கிற . இதனால் கணவைன இழந்த மைனவிமார்கள்
வாய்விட் அரற் வார்கள். அதற்குக் காரணம் என் தம சக்களத்திமாைரச்
சபிப்பார்கள். சமண சமயத்தினளான கண்ணகி, ேகாவலைனச் சபிக்கவில்ைல.
ஏெனனில் "ெதய்வம் ெதாழாள், ெகா

நற்ெறா

ெத வாள்" என்ற ைசன மைறையப்

பின் பற்றியவள் அவள். அவள் ெபண்ணாைகயால் அவ க்கு 'காதிகா மி' என்ற
சுவர்க்கம் கிட்டா . அ த்த பிறவியில் ஆணாகப் பிறக்க ேவண் ம். அதற்கு அவள்
இப் பிறவியில் கணவைனத் ெதய்வமாக வணங்க ேவண் ம். தவ ெசய்தால் விதி
தண் க்கும். ஆனால் நம கிராமத் ப் ெபண்ேணா சமண ேவதம் ெதாிந்தவளல்ல.
ஆகேவ தன உள்ளத்தின் ேகாபதாபங்கைளத் த ப்பாகேவ ெவளியி கிறார்கள்.
( தல் மைனவி அல்ல காத
ம ைரக்குப் ேபாகாதிய
மாங்கா ேதங்கா வாங்காதிய
ம ைரக் கைடச் சக்களத்தி
மறக்கப் ெபா ேபாட்
வா
வ வா ேபாவா
வாச ல நிப்பா
சிாிச்சா ம் ேபசமாட்டார்

பா வ )
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சி க்கி ேபாட்ட ைமயலாேல
குதிைர வா க் க
ேபால
குறிச்ச ெபாண்
நானி க்ேகன்
கூ ெகட்ட அத்ைத மகன்
குறத்திேயாட சகவாசம்
ளகாப் பழம் ேபால
த்தத் ல வந் நிக்ேகன்
ேதவி அத்ைத மகன்
ண்டச்சியிடம் சகவாசம்
பதிெனட் ப் பணியாரம்
மதிெலட் க் ெகா த்தா ம்
இரவல என்
ஷன்
எனக்குத் தான் ெசாந்தம
அத்தாப்
கட்
அ ல ெரண் ஜன்னல் வச்சி
எட் எட் ப் பார்த்தா ம்
என்
ஷன் தாேன
ெசட் க் கைட ெவட் ேவ
சிவகாசிப் பன்னீ
ம ைரக் கைடச்சக்களத்தி
மறக்கப் ெபா ேபாட்டா
குதிைரவா க் க
ேபால
குறிச்ச ெபாண்
நானி க்ேகன்
சரவட்ைடக் க
க்காக
சாம வழி ேபாகலாமா?
சணிக் கீைர தாேரன்
த்தி ெகட்ட சக்களத்தி
சாரணத்தி கைர தாேரன்
சாமியத்தான் விட் ர
கா ெரண் ம் வட்டக்கா
கண் ெரண் ம் இல் க்கண்
இல் க்கண்
சக்களத்தி
ஏசுராேள சாைடயிேல
------------வாசமில்லாப்
வள்ளியின் காதலன்
கன். அவன் அக்கைரச் சீைமக்கு ேபாய்விட்டான். அ த்த
ஆண் ல் வள்ளிக்கு மணமாகி விட்ட .
கன் சிறி பணத்ேதா ஊர் தி ம்பினான்.
அவைள மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ெமன் தான் அவன் வந்தி ந்தான்.
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அவ

க்கு மணம் ஆன

அவ

க்குத் ெதாியா . ல்ல க்கச் ெசன்ற வள்ளிைய

அவன் கண்டான். அவளிடம் ேபசினான், அவன். அவள் தி மணத்ைதப் பற்றி
அவனிடம் ெசால்லாமல் ம நாள் சந்திப்பதாகச் ெசால் விட் ஓ ப்ேபாய் விட்டாள்.
அவன் காத்தி ந்தான். அன் அவைள வி வதில்ைல என் அவன் ணிந்தி ந்தான்.
அவள் வந்தாள். அவன் அைணத் க் ெகாள்ள ஓ னான். ஆனால் அவள்
உண்ைமையக் கூறினாள். அவ ம் "வாசைனயில்லாத என் யா ம் என்னிடம்
ெசால்லவில்ைலேய" என் ெசால் அவள் பாைதயினின் ம் விலகிக் ெகாண்டான்.
ஆண்:
ஓ த ஓட்டத்திேல
ஓலப் ெபாட் கக்கத்திேல
ஓலப் ெபாட் ேபானா ம்
ஒன்ைன விடப் ேபாரதில்ைல
ெபண்:
சந்தனப் ெபாட்டழேக
ச க்கம் ேசந்த கத்தழேக
குங்குமப் ெபாட்டழேக-உன்ைன
கும்பி ேறன் ைகெய த்
ஆண்:
சிக்கினிேய ல்ல த்
சிந் னிேய கண்ணீர
நாைள வ ேவண் -நீ
நயந் ெமத்தப் ேபானய
ெபண்:
ேமாட்டா ேவகத் க்கும்
எம்
ஷன் ேகாபத் க்கும்
இந்தள
ன்பத் ல
இறந்தா ம் குத்தமில்ல
ஆண்:
ெசங்கச் ெசவப்பழேக
ெசந்தாமைரப் வழேக
வாசமில்லாப் வி ேம
வந்த க ெசால்ல ேய!
ேசகாித்தவர். S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
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-----------------சட்டம் ெபா ந்தவில்ைல
ைற மாப்பிள்ைள, ைறப்ெபண்ைண சற் வரம் மீறிேய ேக ேபசிக்ெகாள்ள
உாிைம இ ந் வந்த . இதற்குக் காரணம் ன்னர் ஒ குறிப்பில் கூறி ள்ேளாம்.
ஒ
ைற மாப்பிள்ைள வயதில் இைளயவன் உ வத்தி ம் ெபண்ைணப்
பார்க்கி ம் சிறியவன். அவன் விைளயாட்டாக அவளிடம் காதல் குறிப் ணர்த் ம்
பாடல்கள் பா கிறான். அவ ம் "மீைச ைளக்காதவன் என் உயரத்ைத மீறாதவன்.
என்ைனவிடச் சி வன் நீ எனக்கு மட்டமா?"
ெபண்:
ேசாளக் காட்
ைளயிேல
ேஜா ப் றா ேமயயிேல
ஆளக் கண்டா சச்சம் ேபா ம்
அழகான மாடப் றா
ஆண்:
கைரயிேல க க மரம்
கம்மாக் குள்ள ேவப்பமரம்
தைலயிேல தண்ணிக் குடம்-நீ
தனிச்சு வந்தா லாகாேதா
ெபண்:
அ ப்பம் இறங்க ேய
ஆ க் ெகாஞ்சம் மீற ேய
சட்டம் ெபா ந்தைலேய-நம்ம
சாியான மட்டத் ேதாட
வட்டார வழக்கு: சச்சம்-சப்தம்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------நான்தான

உன்

ஷன்

அவன் அவ க்கு ைற மாப்பிள்ைள. அவைள மணம் ெசய் ெகாள்ள
வி ம் கிறான். ஒ
ைற அவ க்கு ஒ ேமாதிரம் பாிசளித்தான். அம்ேமாதிரம்
அவர்கள் உறைவ அலராக்கிய . எல்ேலா ம் ேக ேபசத் ெதாடங்கினர்.
ஷன்

145
என் ெசால் விட்டால் ேபா மா? நா ேபரறிய தா கட்ட ேவண்டாமா? இப்ப
அவள் நிைனத் க்ெகாண்ேட ேவைலக்குச் ெசல் கிறாள். அவன் எதிர்ப்ப கிறான்.
அவள்
ேபச்சுக் ெகாடாமல் விைரவாகச் ெசல் கிறாள். அவேன அவைள அைழத் ப்
ஷன் உற ெகாண்டா கிறான். ேமாதிரம் தந் உள்ளத்ைதக் குைலத் விட்ட
அவைனப் பார்த் "இ தாேன என் ெப ைம குைலயக் காரணம்! உ விக் ெகாள்
இதைன" என் கூ கிறாள். அவன் நயந் ேபசுகிறான். அவள் தன்ேமல்
ைமய ண்டா என் ேகட்கிறாள். அவன் உ தியாக "நான் தான உன்
ஷன்"
என் பதில் ெசால் கிறான். இ வ ம் மகிழ்ச்சிேயா நடந் ெசல் கிறாகள்.
ஆண்:
ெவத்திைல ேபாட்ட ள்ேள
வி வி
ேபாற ள்ள
நாக்குச் ெசவந்த ள்ள
நாந்தான ஒம்
ஷன்
ெபண்:
க த்தக் க த்தத் ைர
ைகக்கி ேமாதிரம் தந்தவேர
உ ைவக் குைறச்சவேர
உ விக் ேகா ம் ேமாதிரத்ைத
ஆண்:
ேஜா பிாிச்சுராேத-என்
ேஜாக்கு நைட மாதரேச
ஆ த் தவசு பார்க்க-நாம்
அழகாய்ப் ேபாய் வ ேவாம்
ெபண்:
கைரயிறங்கி வந்தவேர
கன்னி ைமயல் ெகாண்டவேர
மாடப் றா ைசய ேல
ைமயல் உண்ேடா எம்ேமேல
ஆண்: க்குச் ெசவந்த ள்ள
க்காத் ட் ப் ெபாட் க் காாி
நாக்குச் ெசவத்த ள்ள
நாந்தாண் ஒம்
ஷன்
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வட்டார வழக்கு: க்காத் ட் ப் ெபாட் - க்காத் ட்
ேசகாித்தவர்: எஸ்.எம். கார்க்கி
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.

அகலம் ெபாட் ,

-----------நம்ம

ைர

காத யின் கண்க

க்கு காதலன் உலகத்திேலேய சிறந்தவனாகத் ேதான் வான்.

உ வத்தி ம், பண் நலன்களி ம் அவேன இைணயற்றவன் என அவள்
நிைனப்பாள். காவியங்களில் வ ம் காதலைனக் காத வ ணிக்கும் ைறகைள நாம்
கண்
க்கிேறாம்.
கீழ்வ ம் பகுதியில் காத யர், தம காதலர்களின் ேமன்ைமைய வியந்
வ ணிக்கும் பாடல்கள் ெதாகுத் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. இைவ யா ம் ஒ வைனக்
குறிப்பதில்ைல; பா பவ ம் ஒ த்தியல்ல. ஆகேவ பாட் க்குப் பாட் ச் சில
ரண்பா கள் காணப்ப ம். ஆனால் ெபா வில் காத காதலனிடம் எதிர்பார்க்கும்
நலன்கள் யா ம் இப்பாடல்களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளன.
ேசக்கு ஒ க்கி விட் ச்
ெசந்
க்கப் ெபாட் வச்சி
ேசாக்கு நைட நடந்தாச்
ெசாக் குைதயா உங்க ேமேல
மைலயிேல நிழ ேலாட்டம்
மைலக்குக் கீழ் நீேராட்டம்
ஒங்க ேமேல கண்ேணாட்டம்
ஓ தில்ல ஒ ேவைல
ந க்குச் சவரம் ெசய்
ந த் ெத விேல ேபாறவேர
கு க்குச் சவ ைதயா
கடந்த ெலா பாகத் க்கு
கண யாழி ேமாதிரேம
நிழலா ம் பச்ைசக் கல்
பச்ைசக் கல் ம் பாவைனக்கும்
இச்ைச ெகாண்ேட(ன்) உங்க ேமேல
ஆ ம் சிகப்பல்ேலா
அவ நிறம் தங்க மல்ேலா
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குணேம சரஸ்வதிேயா உங்க
குண மி ந்தாப் ேபா ைமயா
ளிய இைல ேபால
ள்ளித் ேதமல் வி ந்தவேர
அைண வா மில்லாமல்
அழி ைதயா உங்க ேதமல்
ஏ ப ச்ச வைர
எ த்தாணி ெதாட்டவைர
பாரதம் ப சசவைர
பார்த் ெவகு நாளாச்சி
ன்னங்ைகயில் தங்கக் காப்
கம் ெநறஞ்ச அ ப்பக்கட்
காதவழி வந்தா ம்
ைக ச்சில் நானறிேவன்
அச்ச ப் த்தகேம
அ ம் ப ம்பாப் ேபனாக் குச்சி
ேபனாக் குச்சி ெதாட்ெட
ம்
ேபர்ப் ேபான என் சாமி
பல் ேல இைட காவி
பணத்திேல ெசலவாளி
ேமவரத் ெநல்லளக்க
ெமத்தச் ெசலவாளி
ஒ பாகம் தைல
யாம்
ஒ க்கி விட்ட
வக் கட்டாம்
வக் கட்ைட ேநர் பார்த்
சுைமயா தி நீற்ைற
இ ம்ப ச்சா கல கலங்கும்
ஏலந் திண்ண வாய் மணக்கும்
க ம் திண்ண வாயினிக்கும்
கண்ணாளன் தந்த ஆைச
ஈனாத வாைழ ேபால
இளவாைழக் கண்
ேபால
காைலயிேல காங்கைலண்ணா
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கண்

ெரண் ம் ேசா ைதயா

வந்தா வழி மணக்கும்
வாச ெலல்லாம் மணக்கும்
கட் அைணஞ்ச ைகயி
எட் நா ம் மணக்கும்
ம ைரயிேல குதிைர வாங்கி
மல் ைகப் க் குஞ்சம் கட்
அ த் வ ம் எம் ெப மான்
ஆத் மணல் ள் பறக்க
சிந் ைதயா சீனிப் ெபா
சித ைதயா மல
அள் ைதயா தன்னழகு
ஆேளா நிற்கும் ேபா
அஞ்சு வயசிேலேய
அழகு ேதமல் வி ந்தவேர
பற்றிப் பட ைதயா
பச்ைசக் கிளி ேதகத் ேல
நா ம் நடந்தி ப்ேபன்
நடப்பாைரக் கண்
ப்ேபன்
அந்தச் சாமி நைடையப் ேபால
ைசைகயிேல காண ேய
ெமாச்சிச் ெச ேய நீங்க
ழக்க ள்ள தாமைரேய
பிச்சி மலர்க் ெகா ைய
பிாிய மனம் கூ தில்ைல
ஒத்தத் தட் ேவட் களாம்
உல்லாசத் ண் களாம்
பக்கத் ல நிக்கயிேல
பத் ைதயா என் மனசு
பட் அைர ஞாண் ெகா
பாவி மகன் வாய ைம
விட் ட்
ந்தா ம்
ேவெறா த்தி லாவி வா
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கு க்குச் சி த்தவேர
கூத்தா மன்னவேர
நாக்குத் தி த்தத் க்கு
நா மில்ல ஆைச ெகாண்ேடன்
வந்தி வார் இந்த வழி
வாச்சி வார் தங்கக்கட்
தந்தி வார் ெவற்றிைல ம்
தய வார்த்ைத ெசால்
வார்
பச்ைசக்கல் ேம
கு
பதிெனட் வானப் பச்ைச
மலங்காட் மாசிப் பச்ைச
மணக்குைதயா உங்க ேமேல
ஆல மரத் க் கிளி
ஆசாரம் ேபசுங் கிளி
நான் வளர்த்த பச்ைசக் கிளி
நாைள வ ம் இந்த வழி
கம்பி ேபாட்ட ேவட் க்காரா
கம்பளத் ப் பிள்ைளயாண்டா
கைடக் கண் ப்
வத்திற்கு
கான மயில் ஆைச ெகாண்ேடன்
பல் விைல ெப ேம
பணம் ஐந் ெசால் ெப ேம
ெசால் விைல ெப ேம
ேசாைலக் கிளி வாய் திறந்தால்
கம் ெபா
ண்
ெபா யைடக்க கம்பி ண்
நாசிப் ெபா
ண்
நான் இணங்குஞ் சாமியிட்ட
தன் கிழைம தைல
கி
ேபாக வரச் சிக்ெக த்
கண்
ெரண் ம் ேசாரவிட்
கைடக்கி மின்ன நிக்காக
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வில்வ மரத் ேதாரம்
விாிச்ச தைலப் மணக்கும்
க த்தப் ெபா மணக்கும்
க த்தச் சாமி ேபாற வழி
ஓைடயிேல ஒரேண
ஒ த்தி மகன் க த்தாற
க த்தாற வாய் திறந்தா
கனக மணி ஓைசயி ம்
மஞ்சள் எைடக் ெகைடயாம்
மாிக் ெகா ந் ெரண்ெடைடயாம்
நாென ணங்கும் சாமியிட்ட
நல் குணங்கள் நாெலைடயாம்
அ ணாக் ெகா அஞ்சி வா
அ க் ெகசஞ்ச ஓடாணி
ஓடாணி மின்ன ல
ஒளி வி ேத உங்க ேதகம்
மஞ்சனத்திப் பலைக ேபால
மார்படந்த என் சாமி
ெநஞ்சில் ப த் றங்க
நிைன ெமத்தத் ேதா ைதயா!
மைலயிேல பிரம் ெவட்
மைலக்குக் கீேழ சிலம்ப ச்சி
ெத மறிச்சுச் சிலம்ப க்கும்
ெசல்லச் சாமி நம்ம ைர
கம்பத் த் ண் களாம்
கலர் ெகா த்த ேநாியலாம்
மைலயாளத் ண் களாம்
மறக்க மனம் கூ தில்ைல
மார்பிேல சந்தணமாம்
மணிக்ைகயிேல தங்கக் காப்பாம்
தங்கக் காப் ேபாட்ட சாமி
தய வி ந்தாப் ேபா ைமயா
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வட் க் க ப்பட் ய
வாச ள்ள திப்பி ய
சில் க் க ப்பட் ய
சினந்தா ம் மறப்பதில்ைல
உங்க உயரத் க்கு
உங்க கா ெகச்சத் க்கு
தங்கக் ைகத்தானத் க்கு
தானாைச ெகாண்டைனயா
சாரட் வண் யிேல
சிகெரட் க் கு க்ைகயிேல
சிகெரட் ெவளிச்சத் ேல
ெதாி ைதயா உங்க கம்
எண்ைணத் தைலயழகா
எ த்தாணி க்கழகா
ேகாயில் சிைலயழகா
ெகால் தடா உன்னாைச
ழிக ெரண் ம் கிளியப் ேபால
ளிப்
வம் கத்தி ேபால
உ ட்
ழிக்ைகயிேல
ஊ
விப் பா தடா
கல் ர
தியிேல
கனக ரட்ன ேமைடயிேல
இன்ப ள்ள ரதிக்கிளிேய
இ ங்கேளன் சாவ யில்
கடலா க் கைட றந்
காாிக்கன் மல்ெல த்
ெமல் சமாப் ேபாட் வ ம்
மிதந்த ளி நம்ம ைர
மண் ெவட் ெகாண்
மைட திறக்கப் ேபாற சாமி
மைடையத் திறந் வி ம்
மஞ்ச நீரா வாேரன்
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எ திய ஓ ேபால
எ த்தாணிச் சட்டம் ேபால
வாாிய ஓைல ேபால
வைள ேத ஒங்க ேமனி
பட் க் கவாிலங்க
பாைளயத்
த்திலங்க
ஒட் க் க க்க க்கு
ஒளி வி ேத ஒங்க ேதகம்
சினார் ைகயல்லேலா
விாிச்சார் தைல
ைய
சினார் தி நீற்ைற
வக் கட்ைட ேநர் பார்த்
அள்ளி எறிஞ்ச ேபால்
அஞ்சா ேதம ண்
ப த்தி இைல ேபால
பட ைதயா ேதகெமல்லாம்
கம்மங் க திேலேயா
க
க் ெகா ேகாண ண்
என் சாமி ேதகத் ல
எள்ளள ேகாண ல்ேல
த் க்கு யிேலேயா
ைர மா ஆபீ ேல
பஞ்சு விைல மதிக்கும்
வஞ்சிக் ெகா என் சாமி
ெபாிய கம்மா பர தண்ணி
அதிெலா நாள் ஸ்னானம் பண்ணி
ெசங்க மங்கத் தண்ணியிேல
ெதாி ைதயா உங்க கம்
மிஞ்சிேயா மின் ற
ேமல்
ேகா ெகாஞ்சுற
தங்கத் ைரக க்கு
தாயத்ேதா மின் ற
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ம
படர்ந்த கிளி
மனித ேராட ேபசுங்கிளி
ேதமல் வி ந்த கிளி
தினம் வ மாம் இந்த வழி
எண்ைணத் தைல
கி
என் ெத வில் ேபாற மன்னா
வண்ணத் தைல மயி
கண்ைணப் பறிக்குைதயா
கட்டக் கம் ைகயிெல த்
காரணமா வார சாமி
சினந் வழி நடந்தா
சிங்க
ேபா
க்கும்
வட்டார வழக்கு: லாவி வா-ேசர்த் க் ெகாள்வாள்.
(பல பாடல்களின் ெதாகுப் )
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------கணவன் ெப ைம
நாட் ப் பாடல்களில் கணவன

ெப ைமையப் பா ம் பாடல்கள் பல

இ க்கின்றன. கணவன் ெசய் ம் ெதாழி ன் ெப ைம, அவன

குணநலன்கள்,

உ வச் சிறப் , அறி க் கூர்ைம, வாக்குவன்ைம, தயாள குணம்
கழ்ந் மைனவி பா வாள். தன்ைனக் கணவன் பாராட் ம்
ெப ைமயாகக் குறிப்பி வாள்.
சாப்பிட் க் ைகக வி
சகுனம் பார்த் நைட நடந்
நிைனச்சா எ ப்பாக
ெந ஞ்சிப் அச்ச ைய
சாத்
ேபாவாக
ச ளிக் கைட பாப்பாக
நிைனச்சா எ ப்பாக
ெந ஞ்சிப் அச்ச ைய

த யவற்ைறப்

ைறகைள ம்,
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சட்ைட ேமேல சட்ைட ேபாட்
சாிைக குட்ைட ேமல ேபாட்
ேபாராக எங்க மச்சான்
ெபா தைடஞ்ச ேநரத் ல
ேகார்ட்டா
ன்பாக
குாிச்சி ேபாட் த் ைரகேளாட
வாதா வழக்குத் தீர்க்கும்
வஞ்சிக் ெகா என் சாமி
இ க்கக் குாிச்சி உண்
எந்திாிக்கச் ேசா உண்
நடக்கக் குைட
ண்
நான் வணங்கும் சாமிக்கு
எல்ேலா ம் பல் விளக்க
ஆலங்குச்சி அத்திக்குச்சி
அவ ம் நா ம் பல் விளக்க
ரங்கத் த் தங்கக் குச்சி
வட்டார வழக்கு: அச்ச

–அச்சுப் ேபாட்ட ேசைல; எ ப்பாக, ேபாவாக-எ ப்பார்கள்,

ேபாவார்கள் (சிறப் பன்ைம); குாிச்சி-நாற்கா
ரங்கம்-ரங்கூன்.
ேசகாித்தவர்: இடம்

(அராபியச் ெசால்); ேசா -ெச ப் ;

S.S. ேபாத்ைதயா: ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------காவல் க ைம
காதலர்களின் உற காத யின் ெபற்ேறார்க க்குத் ெதாிந் விட்ட . அவைள
ெவளியில் விடாமல் காவல் காக்கிறார்கள். அவள் ெவளிேய ெசன்றா ம் யாராவ
ைணக்குச் ெசல் கிறார்கள். காதலன் அவைளச் சந்திக்கச் சுற்றிச் சுற்றி வ கிறான்.
அவள் தனக்குத் தாேன பா வ ேபால் அவைன ேநாக்கிப் பா கிறாள்.
ெபண்: ேலஞ்சி வர்ணப் ஞ்சிவப்
நிழல்ல வந் நிக்கி
ட் க் ெகா ைமயாேல
ெவளிேயற ேநரமில்ல
காட்டாைன கட் யி க்க
கர
தானி க்க
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ஏழண்ணமார் இ க்க
எப்ப வந்த மன்னவேன?
ஆண்: கட்டாைனக் கண்ணக் கட்
கர
வாயக் கட்
ஏழண்ணமார் கண்ணயர
ஏறி வந்ேதன் கற்ேகாட்ைட
க ேதா ஒ க
காவேலா பத் லட்சம்
இந்த விதம் காவ ல
எந்த விதம் நான் வ ேவன்
ஆ யி ட் க்குள்
அமாவாைசக் கம்ம ல
ேத வ
ன்ேன
ெத ெவல்லாம் காவ ல்லா
ெபண்: த ம பட்டர ஓரத் ல
சதிரா ம் ெபான் ச்சாமி
ட் க் ெகா ைமயாேல
ெவளிேய வர நீதியில்ல
வட்டார வழக்கு: நிக்கி-நிற்கிறாங்க, எப்ப - எப்ெபா
அல்லவா; வந்த-வந்தாய்; க

; காவ ல்லா-காவல்

-கதிர்; நீதி-நியதி.

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம் வட்டம்,, ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------விட்டாேன ஒற்ைற வழி
கிராமப் ெபண்களில் சிலர் காத த்தவனால் ைகவிடப்ப வ
ண் . இதற்கு
மிக ம் க்கியமான காரணம் பணத்ேதா ேவ ெபண் கிைடப்ப தான். அவ்வா
ஏமாற்றப்பட்டவள் ஏமாற்றியவைன வயிெறாிந் சபிப்பாள். ச கத்தில் ெசாத் க்கு
மதிப்பி க்கும்வைர அவள் சாபம் அவைன என்ன ெசய் ம்? ெநஞ்சில் குத் வ ேபால்
கூர்ைமயான ெசால் பிரேயாகங்கைள இப்பாடல்களில் காணலாம்.
கட்டப் பய குட்டப்பய
கட்ட மண்
தாண் ப்பய
விசு வாசம் ெகட்ட பய;
விட்டாேன ஒத்த வழி
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எ மிச்சம் பழமிண்
எ த்ேதன் ைகநிைறய
கச்சக் குமிட் க் கா ண்
கண்ட க ெசால்லைலேய
காப் க் கழண்ட தய்யா
ைகவைளயல் கழண்ட தய்யா
ேகாப் குைலஞ்ச தய்யா
ேகால ெமாழிப் பாவியால
ஏசல் கயிறாேனன்
எ ைம கட் ம் ம்பாேனன்
பாவி மகனால
பரேதசிக் ேகாலமாேனன்
என்ைனக் ெக த்தவைன
எனக்கு மதி ெசான்னவைன
ெசாகுைசக் குைலத்தவைன
சுத்தாேதா என் பாவம்?
பாம் க யாேதா?
பாவம் உைனப் பி யாேதா?
சாபம் பி யாேதா?
சர்ப்பம் உன்ைனத் தீண்டாேதா?
தண்ணியிேல தைலக ந்
த மர் கூட வழி நடந்
நம் ன சாமியாேல
நைன றேன த்த ல
என்ைனக் ெக த்தமிண்
எக்காளம் ேபசாேத
உன்ைனக் ெக த்
வா
உ தி ள்ள ெபத்தனாச்சி
ேவப்ப மரத்ைத நம்பி
ெவள்ளரளிப் ெவ த்ேதன்
காஞ்சிரங் காய நம்பி
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ெகா ந் அைரக்கீைர
அ க்க க்கப் வாசம்
விசுவாச ெகட்ட வண்ட
என்ன சகவாசம்?
கத்தாி காய்க்காேதா
கமைலத் தண்ணி பாயாேதா
கிழக்க வ ம் சூாியன ேபால்
எனக் ெகா த்தன் கிைடயாேதா?
காசிப் பயற ச்சான்
பத்தினியச் சீரழிச்சான்
என்ைனக் குல மழிச்சான்
எஞ்சனத்ைத ஈனம் வச்சான்
ஆைச ெகாண்ேடன் ேதசத் ல
அகப் பட்ேடன் கண்ணியிேல
ேவைச மகனாேல
ெவளிப்பட்ேடன் இத் ரம்
வட்டார வழக்கு:
ெசாகுசு-நலம்;

ம் - கட் ம் கயி ; கழண்ட

த்தல்-சி

- கழன்ற ; ேகாப் -உ வம்;

மைழ.

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம். ெநல்ைல மாவட்டம்
------------------அந்த ஆைச ேவண்டாம்
ெபாிய இடத் ப் ைபயன் அவைளச் சுற்றிச் சுற்றி வ கிறான். அவன் பல
மலர்ேத ம் வண்ெடன்
பா கிறாள்!

அவ

ேபாீச்சம் பழேம-நீ
ெபாிய இடத் க்கிாீடேம
ஏைனயா காத்தி க்க?
ஏலாிசி வாசகேம
வள்ளத்தான் கு வி ேபால

க்குத் ெதாி ம்; அவன்

கத்தில த்தாற்ேபால் அவள்
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வட்டம் ேபாட் வந்தா ம்
ஆப்பி வாண்
ெசால்
அந்த ஆைச வய்யாேத
வட்டார வழக்கு: ஆப்

வா-அகப்ப வாள்; ஏலாிசி வாசகேம-விளிச் ெசால்.

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்
----------------சந்ேதகம்
கு ம்ப வாழ்க்ைகக்குச் சந்ேதகம் எதிாி! அ

கு ம்ப ஒற் ைமையச் சிைதத் வி ம்.

ஆயி ம், தம ச க வாழ்க்ைகயில் தவ கள் நிைறந் இ ப்பதால்
தம்பதிகளிைடேய ஒ வர் மீ ஒ வ க்குச் சந்ேதகம் ஏற்ப வ சகஜமாக
இ க்கிற . அ
ம் ெபண்கள் தங்கள் கணவர்கள் குறித்த ேநரம் தவறி வந்தால்
சந்ேதகப்ப கிறார்கள். 'இர

தி ம் கிேறன்' என்

ெசால் ச் ெசன்ற கணவன்

இரவில் வராவிட்டால், அவைன 'எந்தப் ெபண் ைகப்பற்றி விட்டாேளா?' என்
கற்பைனக் கவைலகளால் ழ்கிவி கிறாள்.
ேபானா இ க்க மாட்டார்
ெபா தி க்கத் தங்க மாட்டார்
என்ன மனசி ெலண்ணி
இ ந்தாேரா ராத்தங்கி
ைரேய ைர மகேன
ேதாக்கலவார் வம் சேம
இைட சி த்தச் ெசல்லச் சாமி
எவெள த் க் ெகாஞ்சிறாேளா?
ெமாச்சிக் ெகா ந்ேத நீ
ழக்க ள்ள தாமைரேய
அல் மலர்க் ெகா ேய
யாராேல தா சேமா
ெதற்குத் ெத விேலேயா
ேதமலக்கா ட் ேலேயா
ெசங்கக் கட் திண்ைணயிேலா
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தங்கக் கட்

நித்திைரேய?

குைல வாைழ ெநல் க் குத்தி
குைழயாமல் ேசா ெபாங்கி
இைல வாங்கப் ேபானசாமி
எவேளாட தா சேமா?
நா மகிழம்
நாற் பத்ெதட் ேராஜாப்
நாென த் க் ெகாஞ்சும் ைவ-இப்ப
எவெள த் க் ெகாஞ்சுறாேளா?
இ ட்ைட இ ட்ட க்க
ஈச்ச ள் ேமல க்க
இ ட் க் கஞ்சா ெகா ப்

ைய

எவெள த் க் ெகாஞ்சுறாேளா?
எண்ைணத் தைல
கி
எள்ளள ெபாட் மிட்
இைல வாங்கப் ேபானசாமி
எவ பி ச்சு லாத் றாேளா?
ெபாட் ேமேல ெபாட் வச்சி
றப்பட் ப் ேபான சாமி
ெபாட் அழிஞ்ச ெதன்ன
ேபாய் வந்த மர்ம ெமன்ன?
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------எட்

நாளாய்ப் ேபசவில்ைல

இரண் ெபண்கள் கிணற் க்குள்ளி ந் குளித் க் ெகாண்
க்கிறார்கள்
அவர்க ள் ஒ த்தியின் காதலன் அவர்கைளக் கண் ம் காணாத ேபாலப்
ேபாகிறான். அைதப் பார்த்த காத தன ேதாழியிடம் தனியாகப் ப த்தி
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விைளக்குள்ளி ந்த தன்ைன அவன் ெமல்ல அைழத்தைத கூ கிறாள். ேதாழி,
அப்ப யானால் இப்ெபா
ேகட்கிறாள். அ
காத .

அவன் ேகாபித் க்ெகாண்

ெபாிய விஷயமல்ல. சி

ெசல்வேதன்?' என்

சச்சரவினால் ஏற்பட்ட ஊடல்' என்கிறாள்

காத :
பால் ேபால் நிலாவ க்க
ப த்திக்குள்ள நானி க்க
மின் ெவட்டான் ச்சி ேபால-அவன்
ெமல்ல வந் கூப்பிட்டாேன
ேதாழி:
இ ம்பாேல கிண ெவட் -நீ
இ ந் குளிக்ைகயிேல
க ம்பான அத்ைத மகன்
ைகயைலச்சுப் ேபாராண்
காத :
ஆத் ல ஊத் த் ேதாண்
அவ ம் நா ம் பல் விளக்க
எச்சித்தண்ணி பட்
ன் -என்ேனாட
எட் நாளாப் ேபச ேய
வட்டார வழக்கு : மின்

ெவட்டான்

ச்சி-மின் மினி; ைகயைலச்சு-ைக சி; ஆத் ல,

ஊத் -ஆற்றில், ஊற் .
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்

----------ெசாற் ேபாட்
காதலர் ஒ வைரெயா வர் மிஞ்சும் வைகயில் வா

கவிகள் பா வார்கள்!

அப்பாட் களில் ஒ வைரெயா வர் திட் க் ெகாள்வ ம், குைறவாகப் ேபசிக்
ெகாள் வ ம், வழக்கம். த ல் காதலைனக் கிண்டலாகப் ேபசுகிறாள்.
ெச ப் க்கும் காசில்லாமல் ம் ச் ெச ப் ப் ேபாட்
க்கிறானாம் அவன்.
அப்ப யானால் ம்ைபப் ப்ேபால ெவள்ைள ேவட் அவ க்கு ஏ ? அவன் பதில
ெகா க்கிறான். கைடசியில் இ வ ம் ரங்கூ க்குப் ேபாய்வி வதாக
ெசய்கிறார்கள்.
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ெபண்:
ம் ச் ெச ப் மாட்
ெதா திறக்க ேபாற மன்னா
ம்ைபப் ேவட் யிேல
வண்ட மஞ்சள் நான் தானா?
ஆண்:
மஞ்சள் மணக்கப் சி
மாிக்ெகா ந்ைத ெந க்க வச்சு
மந்ைதயிேல நிண்ணா ம்-உன்ன
மைட நா ம் தீண்டாத
ெபண்:
கட்டக்க த்த மச்சான்
வட்டப்ெபாட் ேபாட்ட மச்சான்
எந்தப் ெபாட் வச்சா ம்
ஏற ேம ஏலங்கைட
ஆண்:
சாைல கடந் வா
சந்ைதப் ேபட்ைட கடந்
ஓைட கடந் வா
ஓ ப் ேபாேவாம் ரங்கூ

வா
க்ேக

----------உறங்கிட் ேய சண்டாளி!
இரவில் சந்திப்பெதன காதலர் இ வர்
ெசய்தி ந்தனர். காத ெம வாக
வந் திண்ைணயில் இ ந்தாள்.
ட் ேய இ ந்த . எதிர் ட் ல் இ ந்த
காதலன் குறித்த ேநரத் க்கு ேமைட மீ வந் பார்த்தான். எதிர் ட் க் கத
ட் யி ந்த ; ெவகு ேநரம் நின் பார்த்தான். கத திறக்கவில்ைல. ஆத்திரத்தில் ஒ
கல்ைல விட்ெடறிந்தான். கலகலப் ஏற்பட்ட . ட் ல் உள்ேளார் விழித்தி க்க
ேவண் ம். அவள் ட்
ள் ைழந் ெகாண்டாள். காைலயில் தனியாக அவைளக்
கண்ட காதலன் "உறக்கம் ெபாிெதன்

உறங்கி விட்டாயா?" என்

அவேளா, திண்ைணயில் நானி க்க கல்ைல விட்ெடறிந்த
என் சுடச்சுடப் பதி க்கு ேகட்கிறாள்.

ேகட்கிறான்.

உன் உடல் ெகா ப்பா?"
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காதலன்:
கார ட் ேம
ந்
கல்ைல விட் நாெனறிய
உறக்கம் ெப சின்
உறங்கிட் ேய சண்டாளி!
காத :
ெசங்கட் த் திண்ைணயிேல
தங்கக்கட் நானி க்க
காிேயாட ர்க்கமில்ைல
கல்ல விட் நீ எறிஞ்ேச
வட்டார வழக்கு: காிேயாட

ர்க்கம்-உடல் ெகா ப் ;

கல்ல-கல்ைல; எறிஞ்ேச-எறிந்தாய்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி
---------------ேசைலயில் குைற
கணவன் எத்தைகய ேசைல எ த்தா ம் க்கால் அ ம் மைனவி இவள் க ப் ச்
ேசைல எ த் க் ெகா த்தான்-குைற ெசான்னாள் பச்ைசச் ேசைல எ த்தான்-குைற
ெசான்னாள். 18 ழம் ேசைல எ த்தான். சுற் க்குப் பற்றா என்றாள். 22 ழம்
எ த்தான். அப்ெபா
ம் ஏேதா குைற ெசான்னாள். கணவன் ெபா ைமசா தான்.
அவைளத் ேதற்றி தி விழாப் பார்க்க அைழக்கிறான்.
கணவன்:
எள் க் க ப் ச் சீைல
எ த்
த் ம் சாயச்சீைல
சுத் க்கு எட்டல
சுண் தாேள கண்ணீைர
எள் க் க ப் ச் சீைல
இ பத்திரண்
ழம்
உ த்திப் றப்பட
உள்
ச் சாமி பார்க்க
பாசிப் பயத்தஞ் ேசைல
பத் லட்சம் ெபத்த ேசைல
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சுத் க்கு எட்டலண்
சுண் தாேள ேம ழிய
ந்திப்பச்ைசய
நிறம் நீலம
ஊதாக க ப் ச் சீைல
உட்கார பக்கத்தில்
வட்டார வழக்கு: எட்டல

-எட்டவில்ைல என் ; ேம ழிய-ேமல் விழிைய.

ேசகாித்தவர்: S.M.கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்
------------ஒ

மச்ச ண்

காத மைலக்குப் ல்ல க்கச் ெசல் கிறாள். அவன் விறகு ெவட்ட அேத
பாைதயில் ெசல் கிறான். இ வ ம் எப்ப ேயா ேசர்ந் நடக்கிறார்கள். உள்ளத்தின்
உவைக பாட்டாக ெவளிப்ப கிற .
ஆண்:
கல்ல காம், ல்ல காம்
கடல காம் ந்ேதாட்டம்
ல்ல க்கப் ேபாற பிள்ைள-நீ
ஞ்சாலாகாேதா?
ெபண்:
நத்தத் ேமட் வழி
நான் ேபாேறன் ஒத்த வழி
பிச்சிச்சரம் ேபாேல-நீ
பின்ேன வந்தாலாகாேதா?
ஆண்:
கண்டாங்கிச் சீல கட்
கைர வழிேய ேபாற ள்ள,-உன்
கண்டாங்கிச் சீைலயிேல-நான்
வண்டாய்ச் சுழ தேன
குளத்திெலா அல்
ண்
கூந்தெலா பாக ண்
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இைட சி த்த அல் க்கு
இைடயில் ஒ மச்ச ண்
வட்டார வழக்கு: ள்ள-பிள்ைள.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி
------------------த்தவள் வயிற்ெறாிச்சல்
த்தவள் வாழ்ந்தி க்கும்ேபா அவள் கணவன் இைளய தாரத்ைத மணந்தான். பல
நாட்க க்குப்பின் த்த மைனவிையச் சந்திக்கிறான். அவர்களிைடேய நடக்கும்
உைரயாடல் வ மா :
கணவன்:
ெசம் ச் சிைல எ தி
ெசவத்தப் ள்ள ேபெர தி
வம் க்கு தா கட்
வா ற

எந்த விதம்?

மைனவி:
மாமன் மகளி ல்ல
மறிச்சு வச்சுத் தா க் கட்
மந்ைத ேயாரம் ட்ைடக் கட்
மாடைடயப் ேபாட்டாாில்ல
கணவன்:
கல் அ ப் க் கூட்
ெச ய மற வச்சு
ெபாங்க ட் ப் பார்த்தா ம்
ெபா ந்தைலேய உன்னழகு
மைனவி:
கூ ணேம ெரண் ேப ம்
குமர ேகாயில் அன்னம் ேபால
இன்னிப் பிாிந்தாயனா
இறப்ப ம் நிச்சயம் தான்
என்ைனய விட் ட் நீ
இைளயதாரம் கட் னிேய
ேபாற வழியி ேய-உன்ன

165
நாகம் தீண் ராேதா?
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்
-------------கன்னிக் கள
காதலன் கஞ்சிக்கலயம் ெகாண் காட் க்குப் ேபாகும் காத ைய ைக தட் க்
கூப்பி கிறான். அவள் அவன் மீ சற் க் ேகாபத்ேதா இ க்கிறாள். அத்ைத
மகனாகிய அவன் ஊாில் இ க்கும்ெபா ேத, ெசாத் ள்ள ஒ வன் அவைளப் ெபண்
ேபசி வரத் ணிந் விட்டான். இைத அவள் அவனிடம் கூ கிறாள். அவன் மணம்
ேபசி வர ேநரமில்ைல, ேவைல அதிகம் என்

ெசால்

கிறான். கள

ெசய்பவன்

நிைனத்தால் ேநரமா கிைடக்கா ? இ கன்னிக் கள தாேன! அவ க்கு இன் ம்
மனம் உ திப்படவில்ைல. இவ்வா அவ க்கு உ திேயற்ப ம்ப சூ
ெகா த் விட் சந்திரைனப் பார்த் "நீ மைறந் ெகாண் என் மச்சா க்குக் கள
ெசய்யக் கற் க் ெகா " என் ெசால் த் தன காதலைனக் ேக ெசய்கிறாள்.
காத :
கஞ்சிக் கலயம் ெகாண்
காட் க்கு ேபாைகயிேல
ைகயைலச்சுக் கூப்பிட்ட
காரணத்ைதச் ெசால் மச்சான்
காதலன்:
ேபாீச்சம் பழேம நீேய
ெபாியடத் க் கிாீடேம
அஞ்சா ஆேளாட-உன்ன
யாைர விட் க் கூப்பிடட் ம்?
காத :
மணந்தி ேவன் என் ெசால்
மாதக் கணக்காயி ச்சு
க த்தில் தா கட்ட ேலனா-நான்
கயத்தப் ேபாட் ச் ெசத்தி ேவன்
காதலன்:
இ ப்ேப ஒ

பி ேய
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இன்பமான ரதி கிளிேய
மதியான கண்ேண-உன்ன
மறக்க மனம் கூட ேய
காத :
மாமன் மகனி க்க
மாைலயி ம் சாமியி க்க
ெசாத் க் ைகயி சாமிபய
ெசாந்தமிண்
வாரானில்ல
காதலன்:
கார ள்ள சுண்ணாம்பாம்
கலயத்தில நீத்தி வச்ேசன்
நீத மற்ற சிவகிாில
நிண்
ேபாக ேநரமில்ைல
காத :
ெவள்ளி நிலாேவ, நீேய
வி நிலா ராஜாேவ
கன்னி கள ெசய்ய
கண் மைறஞ்சால் ஆகாேதா?
காதலன்:
ெசவந்திப் ப்ேபால உன் திேரகம்
வா த வயதிேலேய
வா ெபாண்ேண ஓ ப் ேபாேவாம்
இ மிச்சங்கனி ேபால
இ வ ேம ஒ ெசகப்
வா த வயதிேலேய
வா ெபாண்ேண
ஓ ப் ேபாேவாம் !
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்
------------ேபாட்ேடா ம் சினிமா ம்
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காதலன் பல நாட்களாக காத ேயா ேசர்ந் ேபாட்ேடா எ த் க் ெகாள்ளலாம்
என் ெசால் வ கிறான். அ ேபாலேவ சினிமா க்குப் ேபாகலாம் என் ம்
ஆைசகாட் வ கிறான். ஆனால் பல மாதங்களில் இரண் ல் ஒன் ம் நடக்கவில்ைல.
அவள் அவைனச் ெசல்லமாகக் ேகாபிக்கிறாள். அவன் அவைள அைழத் ச் ெசல்லப்
பயப்ப கிறான். அவர்க க்குத் தி மணமாகச் சில மாதங்கேள இ க்கின்றன.
யாேர ம் ேக ெசய் வி வார்கேளா என் பயம். ஒ மட் ம் மனத்ைத
திடப்ப த்திக் ெகாண் ேபாவதற்கு ய ம்ேபா அவன நண்பன் ஒ வன்
அப்ெபா
நடக்கும் சினிமா நன்றாக இல்ைல என் ெசால் விட்டான். அவைனத்
திட் க்ெகாண்ேட காதலன் "நல்ல படம் இல்ைல யி
என்

காத யிடம் ெசால்

, நாசகாரன் ெசால்

கிறான். அவேளா, உ தியாக, "க ங்கா

தாேன"

ேபச்சுக் ேகட்

கலங்க ேவண்டாம், ேபாேவாம் மச்சான்" என் பிரச்ைனையத் தீர்த் வி கிறாள்.
தற்காலத்தி ம் ரசமான நாட் ப் பாடல் எ கின்றன. தம கவிைத ற் வற்றிவிட
வில்ைல என்பதற்கு இப்பாடல் சான்றாகும். இ கார்க்கிேய எ தியதாக இ க்கலாம்.
அவ்வாறானா

ம், நாட்டாரால் ஒப் க் ெகாள்ளப்பட்ட பாடலாகும்.

காதலன்:
உச்சி வகுத்த ள்ள
ஊ ேதசம் பாத்த ள்ள
ெமத்தப் ப ச்ச ள்ள
த்தி ெகட் ப் ேபாயிராத
உ கி உ கியல்ேலா
ஒன்னால நான் உ கி
கல்லான ேமனிெயல்லாம்
கயிறாய் உ குேறேன
காத :
ேபாட்ேடா எ ப்பமிண்
பல நா ம் ெசான்ன மச்சன்,
ேபாட்ேடா எ க்காம-என்னப்
ெபாய் ெசால் ஏய்க்கலாமா?
சினிமா க்குப் ேபாவமிண்
பல நா ம் ெசான்ன மச்சான்
சினிமா க்கு ேபாகலாேம
பாைத ம் ெதாி தாேம
காதலன்:
ெசத் ப் பிைழச்சு நம்ம
சினி மா க்குப் ேபாைகயிேல
நல்ல படம் இல்ைலயிண்
நாசகாரன் ெசால் தாேன
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காத :
க த் ள்ள படமா க்கும்
கஷ்டங்கள் நிைறஞ்சி க்கும்
க ங்கா ேபச்சு ேகட்
கலங்க ேவண்டாம் ேபாேவாம் மச்சான்
வட்டார வழக்கு: க ங்கா -ேசர்ந்தி ப்பைதக் ெக ப்பவன்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------------பிாிந்தவர் கூ னர்
கிராமத்தில் ஆண்
வ ம் விவசாயத் ெதாழிலாள க்கு ேவைலயிரா . எனேவ
ஒவ்ெவா கு ம்பத்தி ம் இரண்ெடா வர் ேவைல ேத ப் பலவிடங்க க்கும்
ெசல்வ ண் . அவ்வா ெசல் ம் இைளஞர்கள் தம் காத யைரப் பிாிந்தி க்க
ேவண் ம். மைழ தண்ணீர் உண்டானால் ஊ க்குத் தி ம்பி நிலத்ைதப் பயிர்
ெசய்வார்கள். ேவைல ேத ச் ெசன்ற இைளஞன் ஊர் தி ம்பினான். தன்னிடம்
ெசால்லாமேலேய ெசன் விட்டான் என் அவ க்கு அவன் மீ ேகாபம். ஞ்ெசய்
நிலத்தில் அவன் ேவைலக்கு வ வைத அவள் காண்கிறாள். அவள் கத்ைதத் தி ப்பி
ெகாள்கிறாள். உள் ர மகிழ்ச்சிதான். அவன் அவள் ஊடல் தீரப் பசுைமயான
நிைன கைளக் கிளறி காதல் ஊற்ைறச் சுரக்குமா ெசய்கிறான்.
காதலன்:
வட்ட வளவிக் காாி
வளத்தட் சீலக்காாி
ேகா ைம பச்சக்காாி
ேகாபம் உண்ேடா என்ேமேல
நாணத்தட்ட ேசாளத்தட்ட
நா ைகக் கம்மந்தட்ட
கம்மந்தட்ட ட் க்காாி
காட்டம் உண்ேடா எம் ேமேல
பல் வாிைசக் கல்ேலா
பட் க்கைர ேநத்திக் கைர
ெசால் வாிைசக்கில்ேலா-உன்ைன
ெசாந்தமின் எண்ணி ந்ேதன்
ஆைன நைடயாேள

169
அமிர்த ெமாழியாேள
ெசல்ல நைடயாேள-நான்
சில காலம் பிாிஞ்சி ந்ேதன்
ப த்தா உறக்கம் வல்ேல
பாய் விாிச்சாத் க்க மில்ேல
உறக்கச் சட லேய-கண்ேண
உன் உ வம் ேதா த
உன்ைனய நம்பி யல்ேலா
உட்காந்ேதன் தி ைணயிேல
என்ைனய மறந்தியானா-நீ
ஈேடறப் ேபாறதில்ைல
ேவ அழிஞ்சு ண்
விறகுக்கு நீ வா
காைள ஒண்
தப் ச் சுண்
காட் வழி நா ம் வாேரன்
இண்

தைழயாேதா?

இண்டம் நிழல் சாயாேதா?
இண் நிழ ேலேய-நாங்க
இ ந் கவி பாட
மைலயிேல மாட்டக் கண்ேடன்
மைலக்கும் கீேழ தடத்தக் கண்ேடன்
ெசவத்தப் ள்ள ெகாண்ைடயிேல
ெசவ்வரளிப் ைவக் கண்ேடன்
பைழய உற க்காாி
பாைதயிேல கண் க்கிட்
அவள க, நான க
அன்னக்கிளி ஒண்ட க
வட்டார வழக்கு: சட -அகதி; இண் - ள் மரம்; அ க-அழ; தி ைண-திண்ைண.
குறிப் : கம்மந்தட்ட
-கூைர, கம்மந்தட்ைடயால் ேவய்ந்தி க்கும் இத்தைகய
கள் ேகாவில்பட் தா க்காவி ம் சங்கரன் ேகாவில் தா க்காவி ம் சில
கிராமங்களி ம் காணலாம். .
ேசகாித்தவர். S.M. கார்க்கி இடம்: சிவகிாி.
---------------
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வழி நடப்ேபாம்!
மைலயில் மா ேமய்க்கும் இைளஞன் தன
ல்லாங்குழைல எ த் ஊ கிறான்.
அவ ைடய காத ைய அைழக்கும் சங்ேகதப் பாட்ைட ஊ கிறான். அவள்
வ கிறாள். அவன் ஊ வைத நி த்திப் ேபச்சுக் ெகா க்கிறான். அவள் பதில்
ெசால் கிறாள். உைரயாடல் மைல நீேராைட ேபால வைளந் ெசன்
காத ன்பெமன் ம் விைள நிலத்தில் பாய்கிற .
ஆண்:
ெவள்ைள ெவள்ைளப் பாைற
ெவள்ளா ேம ம் பாைற
சீங் குழல் சத்தம் ேகட்
தி ம்பலேயா உந்தன்

கம்?

ெபண்:
மாங்கா மரமாேனன்
ம வ ஷம் ெபண்ணாேனன்
ேதங்காய் மரமாேனன்
ெதாிச்ச ெகாண்ைடக்கார க்ேக
ஆண்:
சட் உயரத்தில்
ட்ைடக் ேகாழி ப வத்தில்
சாதிக்ேகாழி சாயேலாட
சம்பிராயம் ேபாடாத
ெபண்:
ெசவத்த ேலஞ்சுக் கார மாமா,
சீல வாங்கித் தாங்க மாமா
சி க்குச் சீல வந்தாத் தான்
சிாிச்சுேம ேபசி ேவன்
ஆண்:
கல் இ வ ல
க ந் தைல பாக்கும் ள்ள
பல் இ வ ல-எனக்குப்
பாதரவா ேதா த
ெபண்:
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ஓைடயிேல ஒ மரேம
ஒ க்கமான மாமரேம
தங்கக் ெகா ந்த க்கு
தைலபாக்க ஏத்த ஓைட
ஆண்:
தாளம் தைலயில் வச்சு
தனி வழிேய வந்தவேள
எவன் இ ப்பான் என் ெசால்
இங்க வந்த ெபண்மயிேல!
ஒ த்திக்கு ஒ மகனாம்
உன்ைன நம்பி வந்தவண்
ைகைய விட் த் தவறவிட்டா
க மம் வந் ேச ம
ெபண்:
ெநலக்கடைல நாழி ேவ ம்
ேநரான பாைத ேவ ம்
ேஜா மட்டம் ெரண் ேவ ம்
ெசாகுசா வழி நடக்க
வட்டார வழக்கு: சிங்குழல்-சீவிய குழல், ல்லாங்குழல்;

ட்ைட என்ப -காத ைய;

சாவல் என்ப -காதலைன; சம்பிராயம்- ண் ெப ைம; இ வல்-இைடெவளி; ேஜா
மட்டம்-தங்களி வ ம்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி இடம்: சிவகிாி.
--------------க யாண மாதத்தில் கவைல
ம தியின் அத்ைத மகன் ம தன். இ வைர ம் கணவன் மைனவிெயன் , ஐந்
வயதிேலேய விைளயாட்டாகப் ெபற்ேறார்கள் ேக ெசய்வார்கள். இ வ ம்
ெபாியவர்களாயினர். ஊாில் ெகாஞ்சம் பணம் பைடத்த கு ம்பத்தில் பல ஆண் கள்
மணமாகாத ஒ ெபண்ணி ந்தாள். அவைள, ம த க்கு மணம் ேபசி தி மணத் க்கு
நாள் குறித்தார்கள். ெபாியவனான பிறகு ம திேயா ேபசிப் பழக ம த க்கு வாய்ப்
இல்ைல. ஆனால், மணச்ெசய்தி கிைடத்த ம் ம தி அவைன நா
அவனிடம் வாதா ப் பார்க்கிறாள். பணத்ைதவிட பைழய நிைன

ஓ வந்தாள்.
ெபாிெதன்

ம தன் எண் வானா? அவர்கள் ேபச்சிேலேய இக்ேகள்விக்கு விைட கண்
ெகாள் ங்கள்.
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ம தன்:
ஆத் க்குள்ள ஆத்தாள்
அவ ம் நா ம் கவிபாட
வாதா வாதா
வ ைவக் குைறச்ச ெபாண்ைண
ம தி:
சாைமக்க
ேபால
ெசவத்த ள்ள நானி க்க
பாழாய்ேபான அத்ைத மகன்
கிழவி ேமல் ைகையப் ேபாட்டான்
ம தன்:
சிாிச்ச கத்ேதாட
சீேதவி ேபால வந்
அ த கத்ேதாட
ஆரத்ேத

நிக்ேக ெபாண்ேண?

ம தி:
அஞ்சு வயதிேலேய
அறியாப் ப வத்திேல
ெகாஞ்சு வயசுேலேய
கூ ன ேமாசந்தாேன
ம தன்:
வாக்கப்பட நல்லாைச
வளவி ேபாடப் ேபராைச
க யாண மாத்ைதயிேல
கவைல வந்

ேநாந்தெதன்ன?

வட்டார வழக்கு: சாைமக
மாதத்தில்.

-சாைமக்கதிர்; நிக்ேக-நிற்கிறாய்; மாத்ைதயிேல-

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
--------------சின்னத் தாேய தங்கம்
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ஏாிக்கைரயிேல அவன்தன் காத ையப் பார்க்கிறான். ஏாியில் நீர் நிைறந்தி ப்ப
ேபால் அவன் உள்ள ம் மகிழ்ச்சியால் நிைறந்தி க்கிற . அவன் காதல்
குறிப் ணர்த்திப் பா கிறான். அவைன ம த் அவ ம் ஒவ்ெவா ெசால்
ெசால் கிறாள். அவர்கள உைரயாடைலப் பார்ப்ேபாம்.
ஆண்:
வத்தனத்தான் ஏாியிேல
சின்னத் தாேய தங்கம்--ரண்
வர்ண ெபாறா ேமயக் கண்ேடன்
சின்னத் தாேய தங்கம்
ெபண்:
வத்தனா ம் குத்தமில்ைல
சின்னத் தாேய தங்கம்
நா னக்கு ெபாண்
மில்ேல
சின்னத் தாேய தங்கம்
ஆண்:
இண்ண த்தான் ஓரத்திேல
சின்னத் தாேய தங்கம்-ரண்
ேகாயில் ெபாறா ேமயக் கண்ேடன்
சின்னத் தாேய தங்கம்
காடாேல ஒ மயி
சின்னத் தாேய தங்கம்-அ
கட் ப் பட் நிக்கு ேதா
சின்னத் தாேய தங்கம்
ெச யாேல ஒ மயி
சின்னத் தாேய தங்கம்-அ
சிக்குப்பட் நிக்குேதா
சின்னத் தாேய தங்கம்
ெபண்:
ஆலா உ
ேபால
சின்னத் தாேய தங்கம்-நான்
அவித் விட்ேடன் தைல மயிேர
சின்னத் தாேய தங்கம்
காசு ட்டாயா
சின்னத் தாேய தங்கம்-இங்ேக
ட் க் காட் க் கச்ேசாியா
ஆண்:
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ட் க் காட் க் கச்ேசாிக்கு
சின்னத் தாேய தங்கம்
ெசால்லக் காத்தி ந்ேதன்
சின்னத் தாேய தங்கம்
வட்டார வழக்கு: ெபாறா- றா; உ
ேசகாித்தவர்: கவிஞர் சைடயப்பன்
இடம்: ேசலம் மாவட்டம்.

-வி

.

--------------ைறப் பாட்

- அத்ைத மகள் ேபசவில்ைல!

அவன் நிலக்கடைல விைதத்தி க்கிறான். கடைல மகசூல் கண்ட ம் ைகயில்
பணமி க்கும். அத்ைத மகைளக் க யானம் ெசய் ெகாள் வான். இ அவன் கன .
ஆனால் மைழ ெபாய்த் கடைல காய்ந் விட்ட . அவன் கவைல ேதங்கிய
கத்ேதா வயல ேக உட்கார்ந்தி ந் தான். அத்ைதமகள் அவ்வழிேய ேபானாள்.
அவன் ேமல் அவ க்கு ஆைசதான். இன் அவள் வயல கில் ேபானைத அவன்
பார்க்கவில்ைல. அவ க்கு ேகாபம் வந் விட்ட , ேநராகப் ேபாய்விட்டாள்.
பின்னர்தான் அவன் நிமிர்ந் பார்த்தான். அவள் தன்னிடம் ேபசாமமல் ேபாவைத ம்
அதன் காரணத்ைத ம் உணர்ந்தான். தன் அன்ைப ம் ெதாிவிக்க ேவண் ம். தன்
கவைலக்குக் காரணத்ைத ம் ெதாிவிக்க ேவண் ம். உடேன அவள் காதில்
ேகட்கும்ப பாடத் ெதாடங்குகிறான்.
ஆண்:
பண்டாரம் ேதாட்டத்திேல
ப த்திக் கைள ெவட்டயிேல
ஒத்த வழி ஓ வர
அத்ைத மக ேபச ேய
ஆமணக்குத் ேதாட்டத்திேல
மணக்கப் ேபாற ள்ேள
மணக்கும் வாைடயிேல-நா ம்
ஷமி வந் ட்ேடேன
வாைக மரத் ப் ஞ்ச
வட்டாரச் ேசாளப் ஞ்ச
தங்கம் விைள ம் ஞ்ச
தாிசாக் கிடக்குத
காட்ட உ
ேபாட்ேடன்
கடைல ேபாட பட்டம் பாத்ேதன்
வந்த மைழ ேபாகுதில்ைல
வ ணேன உன ெசயல்
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ேசகாித்தவர் S.M. கார்க்கி
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------குளிர்ந்த

கம் தந்தி ேவன்

தண்ணீர் இைறத் க் ெகாண்
க்கிறாள் காத . காதலன் அ கில் ெசன்
தண்ணீர் ெகா என் ேகட்கிறான். ஊர்ப் ெபா விடத்தில் ேபசுகிேறாேம என்ற
நாணம் அவ க்கில்ைல. அவ க்கு த்தி கட்ட எண்ணி "கூடத் க்கு வந்தியானா
குளிர்ந்த கம் தந்தி ேவன்" என் அவள் பதில் ெசால் கிறாள். கூடத்திற்கு அவன்
எப்ப ப் ேபாவான்? பலரறியக் கூடத்திற்குள் ேபாக ேவண் மானால், அவைள மணம்
ெசய் ெகாள்ள ேவண் மல்லவா? அவள் மைறவாக அவனிடம் ெசால்
அ தான்.

வ ம்

ஆண்:
ஆழக்கிணத் க்குள்ேள
நீளக் கயி விட்
தண்ணி எ க்கும் ள்ள-எனக்கு
தண்ணீ ம் ெகா த்திடம்மா
ெபண்: தண்ணி ம் ெகா த்தி ேவன்
தாகம தீர்த்தி ேவன்
கூடத் க்கு வந்தியானா
குளிந்த கம் தந்தி ேவன்
வட்டார வழக்கு: ள்ள-பிள்ைள (ெபண்பால்); வந்தியானா-வந்தாயானால்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்த்தி
இடம்: தி ெநல்ேவ மாவட்டம்.
---------------வா ைமயா சாவ க்கு
மைலச்சார ல் காதலன் காத ைய அ க்க ச் சந்திக்கிறான். எப்ெபா
ம் உன்
நிைன தான் என் அவன் அ க்க கூ கிறான். அவள் அவன் ேபச்ைசெயல்லாம்
ேகட் க் ெகாண் என் தைலயில்
க்க ஊர்ச்சாவ க்கு வா என்கிறாள். "மணம்
ெசய் ெகாள்ள சீக்கிரம் வா" என்ப குறிப் .
ெபண்:
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நந்த வனத் தழகு
நானி க்கும் ஊரழகு
கஞ்சாச் ெச யழகு
க த்த மன்னன் காலழகு
ெபாட்
ம் ப் ேபால
ெபா
விட்ட ராமம் ேபால
இப்ப விட்ட ப் ேபால
இ க்கைனயா நா னக்கு
ஆண்:
மைலய ஓரத் ல
மா ேவட்ைட ஆடயில
மாெனல்லாம் மைல ேமேல
மன ெமல்லாம் ஒம்ேமேல
மைலய ஓரத் ல
மைழயிறங்கிப் ேபயயிேல
மின் த ஒன்னால
ெபான்னால ெகாங்காணி
ெபண்:
ஐயா வ குற ம்
ைகய வைளயற ம்
இட
றம் ெக யாரம்
எ த்தாணி மின் ற ம்
ஆண்:
ெசங்கல் ஒளியாேள
சிவந்த கனி வாயாேள
மின்னல் ஒளியாேள
ேமனி ெம
தேன
ெபண்:
கீறி மயி ணர்த்தி
ெதந்தம் ேபால
க்க
வா ைமயா சாவ க்கு
வாச ள்ள
க்க
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------பதினான்கு வ ஷங்கள்
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அவள காதலன் தண் க்கப்பட் சிைறக்குேபாய் விட்டான். பதினான்கு வ ஷம்
தண்டைன. அவள் மணம் ெசய் ெகாள்ளாமேல இ ந்தாள். அவள் ேசா தண்ணிர்
இல்லாமேல சுக்குப்ேபால் உலர்ந் விட்டாள். அவன் கவைலயில்லாமல் ம ைரச்
சிைறயில் வாழ்ந் வ கிறான். அவ க்கு எட் மா என்ன பாட் ப் பா வ என்
அவள் ேயாசிக்கிறாள்.
சாமி எனக்காகுமா?
ச ரகிாி ெபாட்டாகுமா?
ெநலா ம் ெபா தாகுமா?
ெநனச்ச சாமி எனக்காகுமா?
ஆைச தீர அைணஞ்ச ைகயி
அவ ேமல ேபா ம் ைகயி
பன்னீரைளஞ்ச ைகயி
பதினா வ ஷ மாச்ேச!
சுக்குப் ேபால நா லர்ந்
ேசா கறி ெசல்லாம-ம ைரயில
ெகாக்குப் ேபால் அவாி க்க-நா
ேசாலக் கிளி வா தேன!
சாைலயில ச த்திரேம
சாமி ைகயில் ஸ்தகேம
என்னத் ெதாட்ட மன்னவர்க்கு
என்ன கவி பாடட் ம்?
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------ைவப்பாட்
ஒ உயர் ஜாதி வா பன் பள்ளர் ஜாதிையச் ேசர்ந்த ஒ ெபண்ைணக்
காத த்தான். சாதிக் கட் ப்பா களால் அவைள மணம் ெசய் ெகாள்ள
யவில்ைல. ஆனால் இ வ ம் கு ம்பங்கைளத் றந் ஒ கு ைச கட் க்
ெகாண் தனியாக வாழ ஆரம்பித்தனர். இ வ ம் க த்ெதா மித் க் கணவன்
மைனவி மாக வாழ்ந்தனர்.
ஒ நாள் அவ ைடய ைறப் ெபண் அவைனப் பார்க்கிறாள். "நாட் ல் மைழ
ெபய்யவில்ைல. நீதி தவறினால் மைழ ெபய்யா அல்லவா? நீ ைவப்பாட்
ைவக்கப்ேபாய் ஊ க்ேக பஞ்சம் வந் விட்ட " என் ெசால் கிறாள். அவன் தன
ெசய்ைகைய நீதியற்ற ெசய்ைக என் நிைனக்கவில்ைல. அவைள ைவப்பாட்
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என் ம் க தவில்ைல. அவைளத் தன் மைனவியாகேவ அவன் நிைனக்கிறான்.
'அவைள விட்

நான் வரப்ேபாவதில்ைல" என்

ெசால்கிறான்.

ெபண்: மைழக்ேக அதிகாாி
மார்க்க ள்ள சுக்கிரேர
வப்பாட் ேதடப் ேபாயி
வா ைதயா நம்ம ேதசம்
ஆண்: வா னா வா த
வரப் வசங்குத
ஓ வர ம் மாட்ேடன்
ேதேவந்திரப் ெபண்ைண விட்
சாதிப் பிாி தானா
சாத்திர ெமல்லாம் ஒண் தாேன
ம வில்லா மாங்கனிய
மறக்கமனம் கூ தில்ல
வட்டார வழக்கு : ேதேவந்திரப் ெபண்-பள்ளர் சாதிப் ெபண்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------ெபண்குடம் ேபானால்!
அவன் என்ன ேகட்கிறான், அவள் என்ன பதில் ெசால்கிறாள் என் நீங்கேள
ெதாிந் ெகாள் ங்கள். தமிழ் மகளின் பண்பாட் ப் ெப ைமைய காதல்
விைளயாட் ல் கூட அவள் நிைலநாட் கிறாள்.
ஆண்: மண் குடம் ெகாண்
மைலேயாரம் ேபாற ள்ேள!
மண் குடம் வச்சுப் ேபாட் -உன்
ெபண் குடம் ெரண் ம் விைல ெசால்ல
ெபண்: மண் குடம் ேபானால்
ம குடம் வாங்கலாம்
ெபண் குடம் ேபானால்
உலகம் ெபா ந் மா மன்னவேர?
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி

179
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------------------கண்ட ண்ேடா?
காட் க்குச் ெசன் மா ேமய்க்கும் காதலைன அ க்க காத யால் காண
வதில்ைல. அவ ம் அவைளக் கண் பல நாட்கள் ஆயின. ஒ நாள்
காைலயிேலேய எ ந் மந்ைத கிளம்
ன், காத அவைனக் காண்பதற்கு ஊாின்
எல்ைலயில் ேபாய் நின்றாள். அவன் வந்த ம் அவனிடம் "பாலகைனக்
கண்ட ண்ேடா?" என்

ேகட்கிறாள். அவன் அவைள "யாராவ

ேரா களிேல பார்த்த ண்ேடா?" என்

அய

ர்

ேகட்கிறான். ஊாில் காண

யவில்ைலயல்லவா? அவன் பதிலாக ஒ

பாட் ம் உள்ள .

காத : ெகாத் க் கைட மத்தாளமாம்
ெகாரங்குக் கல்லாம் கர க்கைட
பசு ேம ம் பாரமைல-ஒ
பாலகைனக் கண்ட ண்ேடா?
காதலன்:ேசத்
சிமின் ேரா
சிவகிாி தா ேரா
ளியங்கு மண்
ேரா -ஒ
ெபண் மயிைலப் பார்த்தியளா?
வட்டார வழக்கு : பார்த்தியளா?-பார்த்தீர்களா?
குறிப் :
ெபயர்கள்.

தல் இ

அ களில் வ வன, மைலச்சார ல் குறிப்பிட்ட இடங்களின்

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
----------ேபாக மனம் கூட ேய?
மாமன் மகன் ங்கமர நிழ ல் உட்கார்ந்தி க்கிறான். கஞ்சிக்கலயம் ெகாண்
அத்ைத மகள் அவ்வழிேய ெசல் கிறாள். அவன் அவேளா ேபச்சுக் ெகா க்கிறான்.
"அவசரம் ேபா
க்கிற . ேபா, ேபா, ஆனால் நீ கஞ்சி கு க்கும் ேபா என்ைன
நிைனத் க் ெகாள்" என்கிறான். அவ க்ேகா அவன் ேமல் ஆைச. நின் ேபச
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வி ப்பம்தான். ஆனால் ேசாளம் அ வைடயான ம் தா கட் வதாகச் ெசான்னவன்,
அ வைட
ந் ஒ வாரமாகி ம் எவ்விதப் ேபச்சும் ெகா க்க வில்ைல. தானாகப்
ேபச்ெச க்காமல் வழி ம் இல்ைல. ஆகேவ ஒ வழியாக இந்தப் ேபச்ைசச்
ெசால் விட ேவண் ெமன
ெசய் குளிர்ச்சியாகேவ ேபச்ைசத் ெதாடங்கி
ேபச்ைச
த் வி கிறாள்.
ெகா ந்தன்: கஞ்சிக் கலயம் ெகாண்
கைர ேமேல ேபாற ள்ள
கஞ்சி கு க்ைகயிேல
என்னக் ெகாஞ்சம்
கண்ேண நிைனச்சுக் ேகா
ெகா ந்தி: மாமன்மகனி க்க
மாைலயிட்ட சாமியி க்க
ங்க நிழ
க்க
ேபாக மனம் கூட ேய
ெகா ந்தன்: க சக் காட்
கால் நைடயாப் ேபாற ள்ள
கால் நைட ம் ைக ச்சும்
காரணமாத் ேதா த

தியிேல

ெகா ந்தி: ேசாளம் விைதக் ைகயிேல
ெசால் விட் ப் ேபான மச்சான்
ேசாள ம் பயிராச்ேசநீ ெசான்ன ெசால் ம்
ெபாய்யாச்ேச
ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
---------------கண்

க்கு உகந்த கனி

ஊாில் பல இைளஞர்கள் அவைளப் ெபண் ேகட் அவ ைடய ெபற்ேறார்களிடம்
வ கிறார்கள். ஆனால் அவள் ஓர் இைளஞைனக் காத க்கிறாள். ஊைரெயல்லாம்
மறந் அவைனேய நிைனத் க் ெகாண்
க்கும் அவள் நிைலையப் பற்றி அவன்
நிைனத் ப் பார்க்கவில்ைலெயன் அவள் குத்திக் காட் கிறாள். ெத வழிேய
ெசல் ம் தன் காதலன் கா ேகட்க அவள் தன மன வ த்தத்ைத ெவளியி கிறாள்.

181
ெபண்: மார்க்கத் ண் ேபாட்
ேமக்காம ேபாற சாமி-ஒம்ம
மார்க்கத் ண் லேய
மாயப் ெபா மணக்கும்
காய விட்ேடன் க ம்
தி
கனிய விட்ேடன் இனிய பழம்
ேமய விட்ேடன் என் ேகாழி
ேமலத் ெத ச் சாவேலாட
ஊர உறெவழந்ேதன்
ஒத்தமரம் ேதாப்ெபழந்ேதன்
ேபரான சிவகிாிய
பிறப்பில ம் நான் மறந்ேதன்
கடல ெபாாி கடல
ைக ெநறஞ்சு என்ன ெசய்ய?
கண் க்கு உகந்த கனி
ஒண்

தின்னால் ேபாதாேதா?

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------காதல் :

இனி காத்தி க்க

யா

த்தம்மாள், த்ைதயாவின் மீ காதல் ெகாண்டாள். அவர்கள் அ க்க
சந்தித்தார்கள். இவர்கள் நட் ஊாில் அம்பலமாயிற் . ட் ல் கட் க்காவல்
அதிகமாயிற் . அவன
ட்டார் ைறேயா வந் ெபண் ேகட்டால், அவைள
அவ க்கு மணம் ெசய் ைவக்க சம்மதேம. அவன் ெவட்கப்பட் க் ெகாண் தன்
ட் ல் ெசால்லாமேல இ ந்தான். அவைனச் ெசய க்குத் ண் வதற்காக
த்தம்மாள் அவன கா ேகட்கப் பா கிறாள். அவன் சாைல வழி வ வைதக் கண் ம்
காணாதவள் ேபால அவனிடம் ெசால்ல ேவண் யைவகைள எல்லாம் பாட் ல்
ெசால்கிறாள். இன் ம் காத் க் ெகாண்
பைகயாகிவி ம் என் எச்சாிக்கிறாள்.
ஈக்கிக் கம்பி ேவட் யில
ஏலாிசி
ஞ்சிவிட்ேடன்
தின்னாமப் ேபாராேர
திண் க்கல் வாய்தா க்கு
திண் க்கல்லாம் சங்கதியாம்

ந்தால், மண உற

றிந்
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ேதசங் ேகாட் வாயிதாவாம்;
வாய்தாைவ தீத் ப் ேபாட்
வந்தி வார் இந்த வழி
வந்தி வார் இந்த வழி
வாச்சி வார் தங்க குணம்
தந்தி வார் ெவத்திைலய
ேபாட்
ேவன் வாய் ெசவக்க
வ வா ேபாவா ண்
வழிெயல்லாம் கிளி ெய தி
இன் ம் வரக் காண ேய-இந்த
இண்டழிஞ்ச பாைதயிேல
கல் ர காத்தி க்க
க த்தக் ெகாண்ைட ெசவத்தசாமி!
ஏைனயா காத்தி க்ேக
எல்லாம் பைகயாக?
வட்டார வழக்கு: கிளிெய தி-கிளிப்படம் ேபாட் , இ

காத

க்கு அைடயாளம்;

ஏலாிசி- வரகாிசி; வாச்சி வார்-வாய்த்தி வார்.
குறிப் : வாய் ெசவக்க-ஒ வன் ெகா த்த ெவற்றிைலைய ஒ ெபண் ேபாட் க்
ெகாள்வ இணக்கத்ைத குறிக்கும். அைத ெமன் தின் ம்ேபா அவள் வாய்
சிவந்தால் ெகா த்தவ ைடய அன் மாறா என்ப நம்பிக்ைக. இண்டழிஞ்ச- ட்
ெச கள் அழிந்
ள் சிதறி கிடக்கிற பாைத.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
-------------தைல கவிழ ைவத்தாேய
காதலர்கள நட் குட ைடந்
ச் சிதறிய ேபால ஊரா க்ெகல்லாம்
ெதாிந் விட்ட . அவ ைடய தந்ைதக்கும் ெதாிந் அவளிடம் க ம் ேகாபத்ேதா
விசாாிக்கிறார். அவள் பதில் ேபசாமல் தைல கவிழ்கிறாள். இந்த நிைல ஏற்ப ம்
ன்ேப தைல நிமிர்ந் ஊாில் நடக்கும்ப யாக அவைள அவன் மணம் ெசய்
ெகாண்
க்க ேவண்டாமா? மதயாைனயிடம் க ம் வைளந் ெகா ப்ப ேபால
அவள் அவ க்கு ஆட்பட் விட்டாள். க ம் ச் சாைற உறிஞ்சிய யாைன சக்ைகைய
எறிவ ேபால் அவ ம் பிாிந் வி வானா? இந்த ஏக்கத்ைத ம், சந்ேதகத்ைத ம்
அவள் கா ேகட்க ெவளியி கிறாள்.
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க ம் ெவட் ெமாழி ந க்கி
ெமாழிக்கு ெமாழி ேதனைடச்சு
க ம் திங்கற நாைளயிேல
நமக்குக் கசப் வந் ேநர்ந்தெதன்ன?
க ம்பா வணங்கினேன
க த்த மதம் யாைனயிடம்
ம்பா உண ேதேன
ன்பப் பட்ட பாவியாேல
நானா வி ம்பைலேய
ைநக் க ம் திங்கைலேய
தானா வி ம்பிைனேய-என்ைன
தைல க ர வச்சுட்ைடேய!
கூ னேம கூ னேம
குடத்தி ட்ட ப் ேபால
குட ைடஞ்சி ச்சிதற
கூடற எக்காலம்?
ஒ நாள் ஒ ெபா
ஒம் கத்ைத பாராட்ட
ஓைடக்கைர மண்ெண த்
உன் உ வம் ெசய் பார்த்தி ேவன்
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------ங்கில் அ

பட்ேடன்

கன்னியம்ைம ல் அ க்க மைலக்குப் ேபாகிறாள். கன்னியப்பன் ேநரம் பார்த்
அவைளப் பின் ெதாட கிறான். காட் ப் ெவான்ைற ம் பறித் ைவத் க்ெகாண்
"இப் ைவ உன் கூந்த ல்
யட் மா?" என் ேகட்கிறான். அவர்கள் காதலர்கள்.
அவர்கள் உற அவ ைடய தந்ைதக்குத் ெதாிந் விட்ட . அவ க்க வந்த ேகாபத்தில்
காட்
ங்கில் கம்பால் அவைள நன்றாக அ த் விட்டார். எனேவ அவள்
சாமர்த்தியமாகப் பதில் ெசால் கிறாள், "எல்ேலா ம் அறிய பாய் விாித் என்ைன
உட்கார்த்தி யா ம் குற்றம் ெசால்லாத ைறயில் என் தைலயில் ச் சூட் ம் காலத்தில்
சூட்டலாம். அ வைர காத்தி " என்கிறாள்.
ஆண்: கல்ல ேக தண்ணி க்க
காட்டச் சுத்திப் ல்
க்க
ல்ல க்கப் ேபார ள்ேள-நீ
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ஞ்சாலா காேதா?
ெபண்:ெமா கின தி ைணயில
எ தின பாய் விாிச்சு
வாங்க தி ைணக் கய்யா
நம்ம வாச ள்ள
ய
கி கு கட் தி ைணயில
கிளி ம் நா ம் ேபசயிேல
கிளிக்கு மதி ெசான்ன க-எனக்கு
மதி ெசால்லைலேய.
ழியா ழிக்கிறேதா
த் ப் பல் ேசா றேதா
அ ம் ம்
க்கிறேதா
எனக்குப் பய மாகுைதயா
ஆக்ைக அ
ம் பட்ேடன்
அவராேல ெசால் ம் ேகட்ேடன்
ங்கி அ
ம் பட்ேடன்
ழி சு ட் ச் சாமியாேல
வட்டார வழக்கு : தி ைண-திண்ைண, கி கு - ெதன்ேனாைலத்தட் ;
ங்கில்.

ங்கி-

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------அ
உ

க்கி நட என் சாமி
த்

விட்

ட் க்கு உழவன் வ கிறான். அவன் கைளப்ைபப் ேபாக்கி

உற்சாக ட் வதற்காக அவன் மைனவி அவைனப் கழ்ந் ப்பா , நிமிர்ந் நடந்
தங்க ைடய அரண்மைனக்கு வ ம்ப அைழக்கிறாள். அவர்க ைடய
சி
கு ைசயாயி ம் அவர்க க்கு அ அரண்மைனதான். அவ க்கு அவன் ராஜா.
அவ க்கு அவள் ராணிதாேன!
ெவள்ளிக் கலப்ைபகளாம்
ெவங்கலத் ேமழிகளாம்
வட கா உ
வ ம்
வஞ்சிக் ெகா என் சாமி
மத்தியானம் மா விட்
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மாட் க் ெகல்லாம் கூளம் ேபாட்
சாட்டக் கம் ேதாளி ட் -என்
சாமி வரக் காணியேளா?
கிறிச்சு மிதிய யாம்
கீகண் ப் பா ைவயாம்
அ க்கி நட எஞ்சாமி-நம்ம
அரண்மைனக்குக் ெகச்சிதேம
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
--------------நாைளப் பயணம
காதலாி வர் அன் மிகுதியால் ஒ வ க்ெகா வர் உைரயா க் ெகாள்கிறார்கள்.
கைடசியில் அவன் நாைளப் பயணம் என்கிறான். அவள் நா ம் வ கிேறன்
என்கிறாள். ஆனால் நடககுமா?
ெபண்: ஆல மர றங்க
அ மரத் க் ெகாப் றங்க
பாைதயிேல நானி க்க-நீங்க
பக்க வழி ேபாகலாமா?
ஆண்: வாைழய உன்கூந்தல்
ைவரம பல்காவி
ஏைழய நா னக்கு
இரங்கைலேயா உன்மனசு?
ெபண்:சந்திரேர சூாியேர
தைலக்கு ேமேல வாரவேர
இந்திரர்க்கு இைளயவேர-நான்
என்ன ெசால் க் கூப்பிடட் ம்
ஆண்: அத்ைத மகேள-நீ
அ வங் ெகா வாயழகி
ேகாவம் பழத்தழகி-என்ைன
ெகா ந்தனிண்
கூப்பிட
ேமற்ேக சூலம
ேம மைல ம் ேகாணல
நாைளப் பயணம
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ெபண்: நா

ம் வாேரன் கூடப் ேபாேவாம்

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
-----------விரட்டப்பட்ட மான்
காதலர் உற ஊாில் ெதாிந்த பின் ம் மணம் ெசய் ெகாள்ள அவசரப்படாத
காதலன் தன் காத ையச் சந்திக்கிறான். அவளிடம் காதல் ேபச்சுகள் ேபசுகிறான்.
தன தவைற ம், இைலமைற காயாக ஒப் க் ெகாள் கிறான். தி மண
ஏற்பா கைள உடேன ெசய் ம்ப யாக அவைனத் ண்ட ேவண் ம் என் நிைனத்த
அவள் அவைனக் க ந் ெகாள்கிறாள். "உன்னால் சந்தியில் என் ெபயர் இ பட்ட .
என் உறவினர்கைளப் பைகத் க் ெகாண்ேடன். விரட்டப்பட்ட மான் ேபாலாகி
விட்ேடன்" என் கூ கிறாள். இச் சு ெசாற்களால் அவன் தி மணத்திற்கு
ைனவான் என்ப அவள் க த் .
ஆண்: கட்டக் க த்தப் ள்ள
கா த் தண்ட ேபாட்ட ள்ள
உத ெசவத்த ள்ள
ெம
தேன ஒன்னால
நாட் க்கு நா மட்டம்
நாம ெரண் ம் ேஜா மட்டம்
ேகாட் க்குப் ேபானா ேம-நம்ம
ேகா ஜனம் ைகெய க்கும்
கிள்ளிய ெகாசுவத் க்ேகா
கீழ் ம யின் ெவத்திைலக்ேகா
அள்ளிய ேதம க்ேகா
ஆைச ெகாண்ேடன் ெபண் மயிேல!
மைலயிேல மாட்டக் கண்ேடன்
மைலக்கும் கீழ தடத்தக் கண்ேடன்
ெசவத்தப் ள்ள ெகாண்டயிேல
ெசவ்வரளிப் வக் கண்ேடன்
ெவட் ன கட்டயில
ாியமா த்த ேவ
வக்கத் ெதாியாம
வாட விட்ேடன் ேதசவழி
ெபண்: எ

மிச்சம் பழ மிண்
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எ த்ேதன் ைக ெநைறய
பச்சக் குமிட் யல்ல
பாத்த க ெசால்ல ேய
படர்ந்த ெநஞ்சாம் ப
ழியாம்
பாவிக்கல்ேலா ஆைச ெகாண்ேடன்
இலந்த ள்ள தைல
ய
இ ப ேதன் சந்தியில
பாத்தனய்யா உன் கத்த
பகச்சனய்யா எஞ்சனத்த
விட் ப் பிாிஞ்ேசனய்யா
விரட்டப் பட்ட மானப்ேபால
வட்டார வழக்கு :

ள்ள- ள்ைள.

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------------உன் மயக்கம்
ஓாிைளஞ ம், ஒ இளமங்ைக ம் காதல் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்
உைரயா கிறார்கள்.அவர்க ைடய உள்ளக் கிளர்ச்சிகைள ெவளியிடப்
பயன்ப த் ம் உவைமக ம் ஒ வைரெயா வர் அைழத் க் ெகாள்ளப் பயன்ப த் ம்
விளிச்ெசாற்க ம் சுைவயாக இ க்கின்றன.
ஆண்: எண்ெணய் ேதய்த்தல்ேலா
எனக்கு ன்ேன ேபார ள்ள
எண்ெணய்ப் பளபளப் -என்
கண்ைண மிரட் த
எண்ெணய்க்குடம் ேபால
எ ம்பி வந்த ேமகம் ேபால
தண்ணிக்குடம் ேபால
த ம் த என் மனசு
ெபண் : உங்க ேமனிக்குள்ள
ஊதாக் கலர் சட்ைடக்குள்ள
ேதாளி
ம் ேலஞ்சுக்குள்ள
ேதாைகமயில் ஆைச ெகாண்ேடன்
ஆண்: வாைழக் ெகா க்காேல
வட ெகா க்கால் ெவத்திைலேய
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ேபாட்டா ெசவக்குதில்ல
ெபண்மயிேல உன் மயக்கம்
ெபண் : சத்தனக்கும்பாவில
சாதம் ேபாட் உண்ைகயில
உங்கைள நிைனக்ைகயிேல
உண் ற சாதமில்ைல.
குறிப் : வாைழக் ெகா க்கால், வட ெகா க்கால் ெவற்றிைல, ெபண்ணின்
அழகுக்கும் ெசழிப்பான ேமனி வளத் க்கும் உவைம. ெவத்திைல ேபாட்டால் சிவப்ப
பற்றிய நம்பிக்ைக ன்னேர குறிப்பிடப்பட்ட .
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
-----------------ெகா ந்தன்

கம் வா டாேதா?

ஏர் ெகாண் உழச் ெசன்ற தன் கணவன், உச்சி ேவைளயாகி ம்
தி ம்பவில்ைல என்பைதக் கண்ட மைனவி கவைல ெகாள் கிறாள். ஒ ேவைள
சீக்கிரேம உ
த் விட் த் தைழ உரத் க்காக வண் கட் க் ெகாண்
காட் க்குப் ேபாய்விட்டாேனா? ேவைல ெசய்

அ

த் ப் ேபானால்

வந்

ஓய்

ெகாண் பின்னர் ெசல்லக்கூடாதா?அவ க்கு ட் ல் இ ப் க்
ெகாள்ளவில்ைல.காட் க்குப் ேபாகும் பாைதயில் கணவன நண்பர்கைள வழியில்
காண்கிறாள்.அவர்கைளப் பார்த் அவள் கவைலைய ெவளியிட் க் கீழ் வ ம்
பாடைலப் பா கிறாள்.
மத்தியானம் ஏரவிழ்த்
மா ெரண் ம் ன்ேன விட்
சாட்டக்கம் ேதாளி ட்
சாமிவரக்கண் யேளா?
இைட வா ேபாட்டவேர
இட ெகாஞ்சம் சி த்தவேர
பாதம் சி த்தவேர-ெப ம்
பாைதயிேல கண்ட ண்ேடா?
ெகாழிஞ்சி குைழ
ங்கி
ெகா ந்தன் வண் ப் பாரேமத்தி
ெகாழிஞ்சிக் குைழ வா னா ம்
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ெகா ந்தன் கம் வா ராேதா?
வாடக்ெகா
ங்கி
வடகா சுத்திவந்
ேத க் குைழ
ங்கும் எந்தன்
ேதன் ெமாழிைய கண்ட ண்ேடா?
வட்டார வழக்கு : சாட்டக்கம் - சாட்ைடக்கம் ; ேபாட்டவேர - ேபாட்டவைர,
சி த்தவேர – சி த்தவைர;
ங்கி-பி ங்கி; வா ராேதா - வா டாேதா, ேதன்ெமாழிெபா வாக ெபண் ன்னிைல ஆண் ன்னிைலயாயிற் .
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
---------------அத்ைத மகன்

த் ச்சாமி

த் ச்சாமி, த்தம்மாளின் ைறமாப்பிள்ைள.ேக ெசய் ம் ேபாக்கில் அவள்
தைலயில் சூ யி ந்த பிச்சிச்சரத்ைத அ த்ெதறிந்தான். மலர் சூ வதற்கு பதில்
மலைரச் சிைதப்ப அமங்கலெமன அவள் எண்ணினாள். ெபாய்க்ேகாப கங்காட்
அவைனக் க ந்

ெகாள்கிறாள். 'என்ைன வி ம்பாத உன்ைன விட்

ேவெறா

இளஞைனத் ேத ச் ெசல் கிேறன், என் கூறி அவ க்குப் ெபாறாைம ட்ட
ய கிறாள். அவன் ன்ைனய இன்ப நிகழ்ச்சிகைள நிைன ட் அவைளச்
சமாதானப்ப த்த ய கிறான்.
நம ஊகத் க்கு விடப்பட் ள்ள .
த்தம்மாள்: ெகாத்த மல் த் ேதாட்டத்திேல
குளிக்கப் ேபாயி நிக்ைகயிேல
அத்ைத மகன் த் சாமி
அத்ெதாிந்தான் பிச்சிச்சரம்
த் ச்சாமி: சத்திரத் க் கம்மாயிேல
ெமாச்சி ெநத்-ெத க்ைகயிேல
குத் க் கல் ேம
ந் -நான்
கூப்பிட்ட ேகக்க ேயா?
கூைடேமேல கூைட வச்சு
குமாிப் ள்ேள எங்க ேபாற
த்தம்மாள்: ஏ மைல கழிச்சு-ஒ
எள வட்டத்ைதத் ேத ப்ேபாேறன்
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த் ச்சாமி பாக்குத்
பழய உற மங்குத
ஏலம் கசக்குத

வக்குத

என்ைன விட் ப் ேபாற க்ேகா?
வட்டார வழக்கு : நிக்ைகயிேல - நிற்ைகயிேல; ெமாச்சி- ெமாச்ைச; அத்

- அ த் .

ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி
இடம்: சிவகிாி.
-------------ம மகனாய் ஆனெதன்ன?
அ த்த ட் ப் ைபயன் தன்ைன 'அம்மா, அம்மா என் அ ைமயாக
அைழப்பவன். அவ க்கு ஒேர ஒ மகள். காட் க்கு ஈச்சஞ் சுள்ளி ெபா க்கப்
ேபானவள் ெவகுேநரம் கழித் த் தி ம்பினாள். கண்ெனல்லாம்
சிவந்தி ந்த .எைதேயா மைறப்பவள் ேபால சட்ெடன்
ட்
ள் ேபாய்விட்டாள்.
தாய் மகள ேதாற்ற மா தைலக் கண் ெகாண் அவளிடம் காரணம் ேகட்கிறாள்.
அவள் ெவட்கத்ேதா பதில் ெசால் கிறாள். ஒ
றம் அதிர்ச்சி ஏற்பட்ட ேபாதி ம்
அவள் தன் அண்ைட ட் அ ைமப் ைபயன் ம மகனான விந்ைதைய எண்ணி
உள் க்குள் மகிழ்ச்சி ம் ஏற்ப கிற .
தாய்: ஏ மைல கழித்
ஈஞ்ச க்க ேபாற மக்கா- உன்
கண்
ெசவந்த ெதன்ன
கள

ெமத்த ஆனெதன்ன?

மகள்: கண்
ெசவக்கவில்ைல
கள ெமத்த ஆகவில்ைல-உன்
ஆைச மகனாேல-நான்
அ ைம ெகாைறஞ் ேசனம்மா
தாய் : ஆைச மகேன நீேய
அ ைம ள்ள த்திரேன
மாய மகேன நீேய-இப்ேபா
ம

மகனாய் ஆனெதன்ன?

ேசகாித்தவர். S.M. கார்க்கி
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இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்
-----------திாிஞ்சநாள் ேபா ைமயா
பல நாட்களாகக் காதலர்கள் சந்திப்பதற்கு இைட
ேவைலக்குப் ேபாகிறவழியில் அவள் அவைனக் கண்
அன்ைப ம், பிாி த்
காவல் இ ந்தா
அவனிடம் வந்

ஏற்பட்ட . ஒ நாள்
விட்டாள். அவள் தன

ன்பத்ைத ம் விளக்கி அவனிடம் ெசால்

ம், குண்

ேபாட் ச் சுட்டா

கிறாள். எத்தைன

ம் அத்தைன ம் மீறிக்ெகாண்

ேசர்ந் வி வதாகச் ெசால் கிறாள்.ஆனால் அவன் அவைள ெவளி
க்கு
அைழத் ச் ெசல்ல வி ம்பவில்ைல. ந ச் சாமத்தில் அவள் ட் ற்கு வ வதாகச்
ெசால் கிறான். ஆனால் அவேளா "திாிந்த நாள் ேபா ம்" என் ஒேர வார்த்ைதயில்
ெசால் கிறாள். இ ந் வாழ வழிபார்க்க ேவண் ம் என்பைதச் ெசால்லாமல்
உணர்த் கிறான் இப் பாட ல்.
காத : ந க்குச் சவரம் ெசய்
ந த் ெத ேவ ேபாறவேர
கு க்குச் சவ ைதயா
கூந்த ெலா பாகத் க்கு
ேசக்குத் தைல சீவி
ெசந்
க்குப் ெபாட் வச்சு
ேசாக்குப் ேபால நட நடந்தா-நான்
ைரக ண்
மதிச் சி ேவன்
ேதக்கம் பலைகயில
ேதெனா கும் ெமத்ைதயில
மன்னவர் ெகாடங்ைகயில
மத்தவர் அைணஞ்சிராம
நிைற பாைனத் தண்ணிேபால
நிணலா ம் என் ச ரம்
குைற பானத் தண்ணி ேபால
குைற தேன ஒம்மாேல.
காவ

ந்தாெலன்ன?

கல் ெவ ேபாட்டா ெலன்ன?
இ சு ப த்திட்டா ம்-நான்
எஜமானிடம் வந்தி ேவன்
பச்ச மயங்குதேன

192
பவளக்கா வா தேன-நான்
இச்ச பட்ட ேநரெமல்லாம்
ஏங்கி கம் வா தேன
காதலன்: ஆத் த் தண்ணி ேசந்தி க்க
அமிர்த குணம் பாத்தி க்க
ேசந்த கிளி இங்கி க்க
ேதச வழி ேபாக ேவண்டாம்
சட சட மைழ ெபாழிய
சாமம் இ வி க
குைட ேபாட் நா ம் வாேரன்
குண மயிேல ங்கிராத
காத : ஆைச ெயல்லாம் அவ ேமேல
அவ இங்க வரேவண்டாம்
ேதசேமா தில்
ல் -நம்ம
திாிஞ்ச நாள் ேபா ைமயா
ஓ த தண்ணியில
ஓட விட்ேடன் பம்பரத்த
பம்பரத்த நம்பியல்ேலா-நான்
ெவம்பரப்பா ஆேனேன
குறிப் : பச்ச, பவளக்கா -ெபண் நலத்திற்கு உவைமகள்.
ேசகாித்தவர்: S.M. கார்க்கி இடம்: சிவகிாி.
----------------ேதசெமங்கும் ேபராச்சு
அவள் மணமாகாதவள். அவ

க்குக் காதலன் இ க்கிறான் என்

ஊெரல்லாம்

ெபயராகிவிட்ட . அவைன அவள் வி ம் கிறாள். ஆனால், அவைன பார்த் ப் பழகி
இன்பம் ய்க்கவில்ைல. ஆனா ம் ஊாில் அவைன ம் அவைள ம் ேசர்த் ப் பல
கைதகள் ேபச ஆரம்பித்தனர். ஒ
றத்தில் அவ க்கு அச்ெசய்தி மகிழ்ச்சிையக்
ெகா த்த ேபாதி
உண்டாகிற .

ம், ம

றம் இல்லாதைதச் ெசால்

வரசம்
நீயி
ெபா தி க்கப் த்த ேவ
நாசமத்த வாேல
நா ம் ஒ ெசால் ேகட்ேடன்
ப த்தி பலன் பி க்க

கிறார்கேள என்

வ த்த ம்
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பக்கெமல்லாம் சில் ெவ க்க
ஒ த்தி சைமஞ்சி க்க
உலகெமல்லாம் ேபராச்ேச
வட் க் க ப்பட் ைய
வாச ள்ள ேராசாைவ
திண்
ெசழிக்கு ன்ேன
ேதசெமங்கும் ேபராச்சு
பட் அ ணாக் ெகா
பாவி மகன் தங்கக்ெகா
தங்கக் ெகா சாமியாேல
தைலெபா க்காச் ெசால் ேகட்ேடன்
ெவத்தைலக் காம்பறிேயன்
ேவத்
கம் நானறிேயன்
சுப்ைபயாவாேல ஒ
ெசால் மல்ேலா தான் ேகட்ேடன்
கீழத்ெத விேலேயா
சி க்குப் ேபாட்ட க ைணப் றா
ேமலத் ெத வில ேபாய்
ேம
ண் ேகள்விப்பட்ேடன்
ராமக் க ம் நீேய
ரா திண்ண ச க்கைரேய
சீனிப் பிலாச் சுைனைய
தின்ன ண்
ேபெரத்ேதன்
சணிப் ேவ நீ
ெபா தி க்கப் த்த ேவ
நாதியத்த வாேல
நான் ஒ நாச் ெசால் ேகட்ேடன்
வட்டார வழக்கு: நாசமத்த-நாச ற்ற, சைமஞ்சி க்க-

வாகியி க்க,

அ ணாக்ெகா -அைர நாண் ெகா ; ராமக்க ம் -நாமக்க ம் .
ேசகாித்தவர். S.S. ேபாத்ைதயா:
இடம், விளாத்திகுளம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
---------உலகம் ெபா க்குதில்ைல
ன் பாட ல் வ ம் காத பா வைதப் ேபாலேவ இப் பாட
ம் ஒர் காத தன்
காதல் ஊாில் ெவளியாகி விட்டைத எண்ணி வ ந் கிறாள். காதலன் காதில்
எட் ம்ப தன கவைலையப் பாட் ல் கூ கிறாள். அவ ம் தன்ைனப் பற்றி ம்
பிறர் ற் வைத அவ க்குத் ெதாிவிக்கும் ைறயில் பா கிறான்.
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ெபண்.: எண்ெணய்த் தைல
என் ெத ேவ ேபாறவேர
பாராதீ என் கத்ைத
பழிகள் வந் ேசர்ந்தி ேம
ஆலமர றங்க
அ மரத் வண் றங்க
உன்ேனாட நா றங்க
உலகம் ெபா க்குதில்ைல
கல்ேலாட கல் ரச
கட த் தண்ணி மீ ரச
உன்ேனாட நா ரச
உலகம் ெபா க்கைலேய
ெவத்தைல தந்தவேர
விைனயி த் வச்சவேர
ேபாயிைல தந்தவேர
ேபா ைமயா உம் ற

கி

ஆண்: பார்த்தன உன் கத்த
பைகச்சன என் சனத்த
ேகட்டன ேகவலங்கள்
கிளிெமாழியாள் உன்னாேல
அ குபத்திப் பிஞ்ைசயிேல
ஆகு வி விரட்ைடயிேல
ெசா கு ெகாண்ைட ெவள்ைளயம்மா
ெசால் க் கிடம் வச்சவேள
வட்டார வழக்கு: அ குபத்தி-அ கம் ல் படர்ந்த; வச்சவேர-ைவத்தவேர;
வச்சவேள-ைவத்தவேள: ஆகு வி- ஞ்ைசக்கு வ ம் கு வி.
ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்:, தங்கம்மாள் ரம், விளாத்திகுளம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
-----------ஒ

பல

ம் நானறிேயன்

"பலனறியாமல் பழி மட் ம் சுமந்ேதன். உன் ேமல் ஆைச ைவத்த ண் . ஆனால்,
ஊரார் ேபசுவ ேபால் ஒன் ம் நடக்கவில்ைலேய! ைவப் பார்த் பறிக்க
எண்ணிய ண் . ஆனால் ைவ பறித்
கரவில்ைலேய! ைவப் பறித் ச் சூ க்
ெகாண்டதாக ஊரார் பழி ெசால் கிறார்கேள" என் இப்ெபண் வ ந் கிறாள்.
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நந்தவனம் றக்க வில்ைல
நாெனா நாள் ேபாகவில்ைல
வாத ல்ைலப் ைவ
த்தெதன் ெசால்லவில்ைல
வட்ட ஓைடையக் கண்ேடன்
வடக்ேக ேபாற ெகாப்ைபக் கண்ேடன்.
ேமாதிரக்ைகையக் கண்ேடன்
கத்தழைக நா ம் காேணன்.
நந்தவனம் றந்
நாெனா நாள் ெவ த்
சூடல் ேய அந்தப் ைவ
சும்மாவில்ல ெசால் றாக
தைலயிேல தண்ணிக் குடம்
தாகெமல்லாம் உங்கேமேல
ஊெரல்லாம் ஓம ப்
ஒ பல ம் நானறிேயன்
ஒ

ேமனி ஒ

சிகப் ,

ஊெரல்லாம் ஓம ப் ,
ஓம ப் க் ேகட்ட ண் ;
ஒ பல ம் நானறிேயன்.
வட்டார வழக்கு: ஒம

ப் - பரபரப் .

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல.மாவட்டம்
------------ஒன்றாகப் ேபாேவாம்
கிராமத்தி

ள்ள இைளஞர்கள் ேமல்காட் க்கு ேவைலக்குச் ெசல்

கிறார்கள்.

அவர்களில் ஒ காதல் ேஜா இரண் ேபர் பின்தங்கிச் ெசன்றால், உற்றார் உறவினர்
ேக ெசய்வார்கள். எனேவ அவர்கள் தனித்தனிேய ெசல் கிறார்கள். ெந ங்கி
ஒ வைர ஒ வர் பார்த் க் ெகாண்ேட ெசல்ல ேவண் ெமன் இ வ க்குேம ஆைச.
அவள் அவைன தனக்கு ன் ேபாகும்ப ெசால் கிறாள். அவேனா ேசர்ந் ேபானால்
என்னெவன் ேகட்கிறான். ஆனால் அவ க்கு ெவட்கமாக இ க்கிற .
ெபண்: சீாிய சந்தனேம
கிழக்கி க்கும் சூாியேர
வாங்கேளன் ேமகாட் க்கு
வாச ள்ள
ய
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ஆண்: ம ைர ம க்ெகா ந்
மண
த் தாழம்
ேசத்
ெசவந்திப்
ேசர்ந்

வந்தால் ஆகாேதா?

ெபண்: ஒத்த ப் பாைதயிேல
ஒத்த வழிப் பாைதயிேல
மின்னிட்டான் ச்சி ேபால
ன்ேன வந்தால் ஆகாேதா?
ஆண்: ேகாடா க் ெகாண்ைடக்காாி
குளத்
க் காவல்காாி
வில்
குக்காாி
நில்ேலண் ஒண்ணாப்ேபாேவாம்.
ெவட்கம் பறந்

விட்ட . அவ

ஆனால் அவன் பாைதைய விட்
'தி மணமாகட் ம் உன்ேனா
என்கிறாள்.

ம் அவன் தன்கூடேவ வரச் சம்மதிக்கிறாள்.

கீேழ இறங்கும்ப

அைழக்கிறான். அவள் ம த் ,

தட்டாங்கல் விைளயாட எங்கைழத்தா

ெபண்: சாயேவட் நிறச்சிவப்
என்ைனக் கண்டால் கு ஞ்சிாிப்
கு ஞ்சிாிப் ம் தைலயைசப் ம்
கூட வந்தால் ஆகாேதா?
ஆண் ேலாலாக்கு ேபாட்ட ள்ேள
ேராட் வழி ேபாற ள்ேள
ேராட்ைட விட் க் கீழிறங்கு
ேகட்ட ெதல்லாம் வாங்கித்தாேரன்
ெபண்: உன் மனசு என் மனசு
ஒ மனசா ஆனாக்கால்
ச ரகிாி மைலேயாரம்
தட்டாங்கல் ெவைளயாடலாம்
ஆண்: கூைட இ ப்பில் வச்சு,
ேகாகிலம் ேபால் ேபாற ெபாண்ேண
ேபைட மயிலன்னேம

ம்வ கிேறன்'
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ேபசாேயா வாய்திறந் ?
ெபண்: வாய்க்கா த் தண்ணியிேல
வண் வ ம் சி வ ம்
கூடத் க்கு வாங்கைளயா
குளிந்த தண்ணி நான் தாேரன்
ைவைகயாத்தங்கைர தனிேல
வச்சி க்ேகன் தீங்க ம்
தீவிரமாப் ேபாற சாமி
திண்
பாத்தாலாகாேதா?
ெமா கிய தி ைணயிேல
எ திய பாய் ேபாட்
வா ைமயா தி ைணக்கு
வாச ள்ள
க்க
ேசகாித்தவர். S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம், ெநல்ைல மாவட்டம்
----------நிற்கிற ம் சாமி தாேனா?
கணவன் ெசால்லாமல் ெசன் விட்டான். எதிர் பார்த் பல தடைவ ஏமாந்
விட்டாள் மைனவி. இன் வ வார் என்ெறண்ணி ேசா ம் கறி ம் சைமத் விட்
பலவிடங்களி ம் அவைனத் ேத ச் ெசல் கிறாள். ரத்தில் எந்த ஆண்மகைனப்
பார்த்தா ம், அவ ைடய தவிப்பில் அவனாக இராதா
என்ெறண் கிறாள்.கைடசியில் ட் க்குச் ெசன்ற ம் தைலவாச ல் அவன் வந்
நிற்கிறான். அவள் கவைலெயல்லாம் மைறந் ேபாகிற .
கிறிச்சி மிதிய யாம்
கீழ் கண் ப் பார்ைவயாம்
அ ச்ச ல ேபாறவைர
யா ண் ம் ெதாியைலேய.
படர்ந்த ளிக் கம்மாயிேல
பாலன் தைல
ைகயிேல
நிைறந்த தைல வாச ேல
நிக்கிற ம் சாமிதானா?
சின்னச் ெச யைசய
சின்னச் சாமி நைடயைசய
வ ணச் ெச கு ங்க
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வந்த சாமி நீங்க தானா?
க வ மரத் ப் ஞ்ெசய்
கன்னி ைல ேந க்கு
ெநல் மரத்த யில்
நிக்கிற ம் சாமி தானா?
ஆட் க் கிடா ேசாறி க்க
அ
கிட் நானி க்க
வாடா விளக்கி க்க
வந்தவனத் ெதாிய ேய!
ளிய மரத்த யில்
ள்ைளயார் ேகாவிேலாரம்
சத்திரத்தின் ேவம்ேபாரம்
சாமி தாேனா நிக்கிற ?
உயர்ந்த தைலவாசல்
உல்லாச வல்ல வாட்
நிைறந்த தைல வாச ல
நிக்கிற ம் சாமிதாேனா?
வட்டார வழக்கு: அ ச்சல்-Urgent-அவசரமாக (திாி ); கம்மாய்-பாசனக்
குளம்(ெநல்ைல, ராமநாத ரம் வழக்கு); நிக்கிற

-நிற்கிற .

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------கண்டீர்களா?
காதலைனச் சில நாட்கள் காணாவிட்டால் காத

ேத வாள். காத ையக்

காணாவிட்டால், காதலன் ேத வான். இவர்கள் ம ப சந்திக்கும்ேபா காணாமல்
ேபானவன் அல்ல ேபானவைளத் ேத அைலந்த ேபால கற்பைனப் பாடல்கள்
ஒ வ க்ெகா வர் ெசால் க் ெகாள் வார்கள். எல்ேலா ம் அறிய
ஒ வைரெயா வர் ேத அைலய
மா? ஆயி ம் கற்பைனயில் எங்ெகல்லாேமா
ேத அ த்ததாக ம சந்திப்பின்ேபா ஒ வ க்ெகா வர் கூறிக்ெகாள் வார்கள்.
இவ்வைகப் பாடல்கள் ஆண்கள் பா ம் பாடல், ெபண்கள் பா ம் பாடல் என
இ வைக ண் . அவற் ள் சில கீேழ காண்க.
(ஆண்கள்பா வ )
வட்டம் ேபா ம் வடக்குத்ெத
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வந் நிற்கும் ெதற்குத்ெத
கூட்டம் ேபா ம் கல் ர
குயி ம் வரக் காண ேய!
எண்ைணக் க ப்ேப
என்னி ம் ஏ க ப்ேப
தண்ணிக் க ப்ைப
தனிேய வரக்காண ேய!
கண்டாங்கிச் ேசைலக்காாி
ைகநிைறஞ்ச வைளயல்காாி
கண்டா வரச் ெசால் ங்க
ெரண்டாம் நம்பர் ேதாட்டத் க்கு
மாரள க
ப் ஞ்ைச
மதிகிளி காக்கும் ஞ்ைச
கூட்டக் க
க்குள்ேள
குயி ம் வரக் கண் யளா?
சாைல இ
ற ம்
சந்தனவாழ்மரேம
ெகா ந் மாமரத்ைத
கூ தற்குத் ேத றேன
கிழக்ேக விளாத்திகுளம்
கிளிக்குஞ்சு ேபாயி க்கு
கண்டா வரச் ெசால் ங்க
கல்யாண வாச க்கு
(ெபண்கள் பா வ )
ஆ ேல ம் குட்ைட
அழகுல ம் ஞ்சிவப்ைப
நைடயில ம் ைநச்சிவப்ைப
ந த் ெத வில் காண ேய!
ப்பாைனக் க ப்பழைக
த்திரன் ேபால் நைடயழைக
சிாிப்பாணி மன்னைர ம்
ெத வில் வரக் கண் யளா?
ேதாப்பிலேயா ேசவல் கட்
ேதாைகமயில் ேபாயி க்கு
கண்டா வரச் ெசால் ங்க
கானமயில் வா ரண்
ஊ கத்திக் காைள எங்ேக
உள்
மட்டத் ெதங்ேக
நா சுத்திக் காைளஎங்ேக
நடக்க விட் நான் பார்க்க
ெப நாழிப் பாைதக்கு
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ேபசுங்கிளி ேபாயி க்கு
கண்டா வரச் ெசால் ங்க
கம்மந் தட்ைட குச்சி க்கு
கா வளர்ந்த கிளி
கல் ர காத்தகிளி
ேதாைக வளர்ந்த கிளி
ேதாப்பில ம் காணியேளா?
வட்டார வழக்கு: சிாிப்பாணி-சிாிப் (ெநல்ைல ேபச்சு வழக்கு); ெப நாழிகுளத்

ர் தா

காவில் ஒ

ஊ கத்திதக் காைள, உள்
ெசாற்கள்.

ஊர்; காணியேளா-கண்டீர்கேளா? (ேபச்சு வழக்கு);
மட்டம்-இைவ காதலைனக் குறிக்கும் குறியீட் ச்

ேசகாித்தவர்: S.S. ேபாத்ைதயா
இடம்: விளாத்திகுளம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------றி
உைழக்கும் மக்களில் சில ஜாதிப் பிாிவினாில் விவாகரத் ச க வழக்கமாக
ெந நாளாக இ ந் வ கிற . கு ம்பத்தில் ஒற் ைம குைறவதாேலா குழந்ைத
இல்லாததாேலா, ஆேணா ெபண்ேணா, ர்நடத்ைத ைடயவராயி ப்பதாேலா, ச க
வழக்கப்ப விவாகரத் ச் ெசய் ெகாள்ளலாம். விவாகரத் ேகா பவர் ஊ க்குத்
தீர்ைவ ெச த்த ேவண் ம். விவாகரத் ெசய் ெகாண்டவர்கள் ம மணம் ெசய்
ெகாள்ளலாம். சில ேவைளகளில் ெபாய்க் காரணம் கூறி ஆண்கள் விவாகரத்
ேகா வ ம், ெபண் ச

க ஆதிக்கத் க்கு அஞ்சி சம்மதிப்ப ம் உண் . விவாகரத்

ெசய் ெகாள்ள சம்மதிக்காத ஒ த்தி, தன
பாடைலப் பா கிறாள்.
(ெபண் பா வ )
காைடக் கண்ணி மாவி ச்சு
க ப்பட்
ம் ேசர்த்தி ச்சு
திண்
சி கண்ட பய
தீ ைவ ம் ேகட்கிறாேன
கூ னேம கூ னேம
கூட் வண் க் காைள ேபால
விட் ப் பிாிஞ்சைமயா
ஒத்த வண் க்காைள ேபால

கணவனின் ெகா ைமைய விவாித்

ஒ
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பின்கல் ேமாதிரேம
பிாியாத சிேனகிதேம
பிாியிறகாலம்வந்
ேப ெசால் க்கூப்பி ேறன்.
ெதாட்ேடன் சிவத்தாைள
விட்ேடன் தன்னாைள
மறந்ேதன் சிவத்தாைள
மாசம் பன்னிரண்டாச்ேச
அச்ச ச் ேசைல வாங்கி
அஞ்சு மாசம் வச்சு த்தி
ந்தி கிழிய ன்ேன
றிஞ்சைதயா நம் ற
க த்தக் க த்த சாமி
ைகக்கு ேமாதிரம் தந்தசாமி
உ வங் குைலத்த சாமி
உ விக்ேகாடா ேமாதிரத்ைத
த் ப் பல் நல்லா
கத்திேல ம் சித்தா
பாக்குத் திங்கும் நல்லா
பைகத்ேதேன ெசால்லாேல
ேசர்ந் இ ந்ேதாைமயா
ேசலத் க் ெகாண்ைட ேபால
நாைர வந் மீைனத் ெதாட
ைநந்தைதயா நம் ற
ெவள்ைள உ ப்பிழந்ேதன்
ெவத்தைலத் தீன் மறந்ேதன்
வஞ்சிக் ெகா ேபானண்ணிக்கு
கஞ்சிக்கு நான் மறந்ேதன்
ேலாட்டா விளக்கிவச்ேசன்
ேராசாப் தட் வச்ேசன்
ேலாட்டா உைடஞ்சி ச்சு
ேராசாப் வா நிக்ேகன்
ேசாளத் க் குச்சி ேல
ேஜா ப் றா ேமயிேல
ேஜா பிாிஞ்ச டன்
ேசார விட்ேடன் கண்ணிைர
வட்டார வழக்கு: நாைரவந்

மீைனத் ெதாட- திய ெபண் வாழ்க்ைகயில்

தைலயிட் என் ேஜா மீைனக் ெகாத்தி விட்டாள் தீன்-தீனி, தின்
ேபானண்ணிக்கு - ேபான அன்ைறக்கு.
ேசகாித்தவர். S.S. ேபாத்ைதயா

வ :
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இடம்:, சூரங்கு , விளாத்திகுளம் வட்டம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------ண் ல் மீன்
காதல் பாட்டாயி

ம் ெதாழி ன் மணம் அதில்

பி ங்கும்ேபா ம், அ வைடயின்ேபா ம், ஏ

சுவைதக்காணலாம். கைள

ம்ேபா ம், மைலேயறி

விறெகா க்கும்ேபா ம், ல்ல க்கும்ேபா ம், கிழ்த் மல ம் காதைல ெவளியி ம்
பாடல் சூழ்நிைலயின் பின்னணிைய ம் சித்திாிக்கிற . நாட் ப் பாட ன் சிறப்
அம்சம் அ தான். ெதாழி ம் காத ம் இைணந் ெசல் கின்றன.
இங்கு மீன் பி க்கும் ெதாழில் ெசய் ம் கு ம்பத்தில் ேதான்றிய இளநங்ைக தன
காதைல ெவளியி கிறாள். காதல், கற்பைனேயா
ேமற்ெகாண் பாட்டாகப் பிறக்கிற .
இப்பாட ல் ெதாழி ன் மணம்
அைமந்தி க்கிற .

ெதாழி ன் உவைமகைள

சுவைதக் காணலாம். இ

ஏாி ம் ெபாிேயாியாம்
ஏேலேலாசாமிஏேலேலா
அக்கைர ம் ெபான்ேனாியாம்
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ெபான்ேனாிக் கைரயின் ேமேல
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ேபாட்டானாம் ண்
ள்
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ண் க்கும் ண்டாேவன்
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ெதாைட வாைள நானாேவன்
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
கூட் க் கூட் எ ப்பாங்க
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
குள்ளாங் ெகாண்ைட நானாேவன்
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ேசத்திச் ேசத்தி எ ப்பாங்க
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ேச ெகண்ைட நானாேவன்
ஏேலேலா சாமி ஏேலேலா
ேசகாித்தவர்: சைடயப்பன்

கலந்

ேதாணிப்பாட்டாக ம்
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இடம் அ ர், த ம ாி மாவட்டம்.
------------சின்ன மாமா
ெசலவில்லாமல், காத ைய அைழத் க் ெகாண்
வி ம் கிறான், மாமன்

ேபாய் மணம் ெசய்

ெகாள்ள

ைற ைடய உறவினன். அவள் பலரறிய மனம் ெசய்

ெகாள்ள ேவண் கிறாள். அவேனா க மி, அதற்கு மனம் வரவில்ைல. அவனிடம்
அவள் கண் ப்பாகப் ேபசுகிறாள். "மாட்ைடக் ெகாண் ேபாவதானா ம் தைலக்கயி
வாங்க கால் பணம் ெசல ெசய்ய ேவண் ம். ெபண்ைண அைழத் ப் ேபாக அ கூட
ெசல

ெசய்ய மாட்டாயா," என்

அவள் ேகட்கிறாள்.

கட் க் க
காப்பணமா
ேட-சின்ன மாமா
கட் ப் ேபாடப் பாக்கிறயா
ேட-சின்ன மாமா
ஒட்டாங்கச்சியா ஒ பணமா
ேட-சின்ன மாமா! என்ைன
ஒட் ப் ேபாய்ட பாக்கறியா
ேட-சின்ன மாமா
வட்டார வழக்கு: க

-கயி , ஒட்டாங்கச்சி-ஒட் த் ண் ; ேபாய்ட-ேபாய் விட.

ேசகாித்தவர்: சைடயப்பன்
இடம்:. ேசலம் மாவட்டம்
---------------------எப்ெபா

தி ம் வாேயா?

காதலன் ெநல் அ த் க் ெகாண்
க்கிறான். காத அவைனத் தாண் ேவ
வய க்கு அ வைடக்குச் ெசல் கிறாள். அ வைட
ந்த ம் அவைள எங்ேக
எப்ெபா
பார்க்கலாம் என் அவன் ேகட்கிறான்.
கட் க் ெகா ப் பள்ளத்திேல
கஞ்சிக் ெகாண் ேபாறவேள
கஞ்சு அ ம் ேதா
கன்னி ேமாகம் வள ேதா
பச்ைச வைளய ட் ப்
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பயிர க்கப் ேபாறவேள-உன்
பச்ைச வைளயல் மின்னல்
பயி வழி ேசா த
நீல வைளய ட் -என் அ தம்
ெநல்ல க்கப் ேபாறவேள-உன்
நீலவைளயல் மின்ன
ெநல்ல ப் ச் ேசா த
ெநல்ல ப் அ த் விட் -என் கண்ேண
எப்ப தி ம் ைவேயா?-நான்
ஏங்கிக் கிடக்கறண்
வட்டார வழக்கு அ

ம் -அலம் தல், த ம் தல்.

ேசகாித்தவர். சைடகப்பன் :
இடம், அ ர், த ம ாி மாவட்டம்.
----------வண் க்காரன்
அவன் வண் ைவத்தி க்கும் சி பணக்காராிடம் வண் ேயாட் கிறான்.
ஒவ்ெவா நாள் ஒவ்ெவா பாரம் ஏற்றி அ ப் கிறார்கள். ஒ நாள் பாக்கு ஏற்றி
அ ப் கிறார்கள் மற்ெறா நாள் ைகயிைல. இவ்வா பல பல ெபா ள்கைள,
வண் யில் பாரேமற்றிப் பல ஊர்க க்கு அ ப் கிறார்கள் அைவ விைலயாகின்றன.
பண ம் அவன் ைகயில் ெகா க்கிறார்கள். ஆனால் அந்தப் பணம் அவ க்குச்
ெசாந்தமா? இல்ைலேய. அவ க்குக் கூ மட் ம்தாேன மிஞ்சும். அக்கூ அவன்
வயிற் க்ேக பற்றா . காத க்கு வாயாலாவ தங்க நைக ெசய் ேபாட்
மகிழ்கிறான் வண் க்காரன். அவ க்கும் ெதாி ம். ஆனால் அன் மிகுதியால்
ஏற்பட்ட ஆைசைய அவன் ெவளியி ம்ேபா அவ க்குப் ெப ைம ண்டாகிற .
அவன் நைககைளச் ெசய் தனக்கு அணிவித்த ேபான்ற மனநிைற ெப கிறாள்.
ெதற்குச் சாயல் வண் ஏறைலயா-என்
சின்னப் ெபண்ேண கண்ேண ேகாகிலேம
ெதற்குச் சாயல் வண் ஏற ேயா?
பட்டணம் ட னாம்
பாக்குக் கைட வியாபாரமாம்
பாக்கு விைலயானால்
பதக்கம் ெசய் ேபா றண்
ேபா
ட னாம்
ெபாகைல வியாபாரமாம்
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ெபாகைல விைல மானால்
ெபாகி ெசய் ேபா றண்
மஞ்சாக்குப்பம் ட னாம்
மஞ்சாக் கைட வியாபாரமாம்
மஞ்சா விைல மானால்
மாட்டல் ெசய் ேபா றண்
அரக்ேகாணம் ட னாம்
அாிசிக்கைட வியாபாரமாம்
அாிசி விைல மானால்
அட் ைக ெசய் ேபா றண்
காஞ்சி ரம் ட னாம்
கத்திாிக்காய் வியாபாரமாம்
கத்திாிக்காய் விைல மானால்
கம்மல் ெசய் ேபா றண்
ேகாவி
ட னாம்
ேகாழிக்கைட வியாபாரமாம்
ேகாழி விைல மானால்
ெகாப் ச் ெசய் ேபா றண்
பாசி
ட னாம்
பா க்கைட வியாபாரமாம்
பா விைல மானால்
பீ ெசய் ேபா றண்
வட்டார வழக்கு: ெபாகைல- ைகயிைல; ெபாகி -ஒ

அணி; மஞ்சா-மஞ்சள்.

ேசகாித்தவர்: சைடயப்பன்
இடம்: அ ர்.
----------இ ேபான்ற வண் க்காரன் பாட் கள்
அவற் ள் ஒன் வ மா :
ைட பி க்கும் வண்
த ர் ேபாகும் வண்
ைட விைல ஆன டன்
க்குத்தி பண்ணிப் ேபா ேறேன
தகரம் பி க்கும் வண்
சாத்தான்குளம் ேபாகும்வண்
தகரம் விைல ஆன டன்
தா பண்ணி ேபா ேறேன
ெவங்காயம் பி க்கும் வண்

த் க்கு ய கி

ம் பாடப்ப கிற .
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ெவள் ர் ேபாகும் வண்
ெவங்காயம் ேபான டன்
ெவள்ளிக் காப் ேபா றண் ,
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம் : மீளவிட்டான்,

த் க்கு

வட்டாரம்,, ெநல்ைல மாவட்டம்.

------------சிவத்தக் கிளி
ேவைல
ந் தனியாகவ ம் இளமங்ைக ஒ பாட்ைட
த் க் ெகாண்
நடக்கிறாள்.எதிேர அவள் காதலன் வ கிறான். அவைனப் பார்த்த ம் அவள் நாணம்
ெகாண் பாட்ைட நி த்திவிட் தைலகவிழ்ந் நிற்கிறாள். அவன் அவைள ேநாக்கிப்
பா கிறான்.
ஆத் க்குள்ேள ெரண்டரளி
ஆ
கம் வச்சரளி
கத்திவந்
ெவ க்கும்
சுத்த ள்ள பத்தினிேய!
வைள ேராட் ப் பக்கத்திேல
வ குைதயா ெசவத்தக் கிளி
சலசலன் வந்த கிளி
தைல கவிழ்ந்த மாயெமன்ன?
கட்ட கட்ட உச்சி ேநரம்
க வா
வார ேநரம்
ஒ த்தன் ைகயிப் பத்தினிேய
ஒத்ைதயிேல நிக்குறாேள!
ேராட்ேடாரம் ட் க் காாி
ேராசாப் ச் ேசைலக்காாி
காத்ேதாரம் ெகாண்டக்காாி
கண்ணக் கண்ண ெவட் றாேள!
ள்ளி ர க்ைகக்காாி
ளியம் ச் ேசைலக்காாி
ள்ளி ர க்ைக ேமேல
மணம் சுத
நைடபலைக மிதிகிண
நாணயமா ேபாறபிள்ளா
ெபா நைட ம்
வக்கட் ம்
ேபாகமனம் கூ தில்ல
மாங்கா நிறத் ப் பிள்ளா

207
மாநிறத் ப் பள்ளப் பிள்ளா
ேதங்கா நிறத் ப்பிள்ளா
ேத றேன உம்
சன்
வட்டார வழக்கு: ேத றேன-ேத கிேறேன ெரண்டரளி-இரண்டரளி, கவிந்தகவிழ்ந்த காத்ேதாரம்-காேதாரம்; பிள்ளா-ெபண்(நாடார்சாதி வழக்கு)
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: த் க்கு வட்டாரம்.
---------------------எம்

ஷன்

மணமான டன் கணவன் அய ர் ெசன் விட்டான். மைனவியின் ேதாழிமார்
அவ ைடய
ஷன் உ வத்ைதப் பற்றிக் ேக ப் ேபச்சுப் ேபசுகிறார்கள்.
அேனகமாக இவ்விதப் ேபச்சுக க்கு
மணப் ெபண், நாணத்தால் பதில் கூறாமல்
இ ந் வி வாள். ஆனால் ைதாியமிக்க இப்ெபண் தன்
ஷனின் ெப ைமைய
ேதாழியாிடம் விளக்கிக் கூ கிறாள்.
ஆ ேல ம் கட்டயா
அழகிேல ம் ஞ்சிவப்
மார் அடர்ந்த எம்மச்சான்
மறக்க மனம் கூ தில்ல
ஈத்தம் கு த் ேபால
இைட சி த்த எம்மச்சான்
வாைழக்கு த் ேபால
வாச்சாேர, எம்

ஷன்

ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம் த் க்கு வட்டாரம்.
-----------ெசாந்தக் கணவன்
காதலைன உடன யாகத் தா ெசய் ெகாண் வந் ெபண் ேகட்கச்
ெசால் கிறாள் காத . அவன் அசட்ைடயாக இ க்கேவ அவள் க ந்
ெகாள்

கிறாள். ம நாள் அவைன அவள் சந்திக்க குறிப்பிட்ட இடத் க்கு வந்த ம்,

ேபசாமல் ேகாபமாயி ப்ப

ேபால ந க்கிறாள். அவன் நய ம், பய மாகத் தன்
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உணர்ச்சிகைள அவளிடம் கூ கிறான். 'ெசாந்தக் கணவன்' என் அவன் தன்ைன
வ ணித் க் ெகாள் ம் வைர அவள் ேபசவில்ைல. அதன்பின் அவள் கம்
மலர்ந்தி க்குமா? கைடசிவைர ப
ப த்தி எல பி ங்கி
பச்சாிசி ைம ேசர்த்
ேசர்ந் ேதா ேசர ேயா
ெசவத்தப் பிள்ள ெநத்தியிேல,
இ ப்பான கிணத் க் குள்ேள
இ ந் தைல
கும்ேபா
க ம்பான க த்தக் குட்
ைககடந்த மாயெமன்ன?
காலாங்கைர ஓைடயிேல
கண்ெட த்த குண்
த்
குண்
த்ைதப் ேபாட் விட்
சுண்
கம் வா றாேள
வா ேபால அ வா ெகாண்
வரப் ப் ல் அ க்கும் ேபா
நீ ெதம்பாச் ெசான்ன ெசால்
ரம்பம் ேபாட் அ க்குத
தண்டட் ேபாட்ட பிள்ளா
தயவான ெசால் க் காாி
இந்திர சாலக் காாி
என்ன மறந்திட் ேய!
ேவாசரம் ேவ
ெபா தி க்கப் த்த ேவ
நா ேமாந்த வாேல
நான் ஒ ெசால் ேகட்ேடன்
கம்மங் கதிர க்க
க த்
ணி தண்ணி க்க
ங்க நிழ
க்க
ஷன் மட் ம் என்ன பயன்?
த் க்கு ஓரத்தில
ெதான் ர் கட தியில
ேபாட் ட் த் ேத றாேள
ெபான் பதித்த ேமாதிரத்ைத
க த்தக் க த்த பிள்ளா
ைகமசக்கம் தந்த பிள்ளா
என் உசிரக் குைறச்ச பிள்ளா
உ விக்ேகா ேமாதிரத்ைத
ேவப்ப மரத் க்கிளி

ங்கள்.
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வித விதமாப் ேபசுங்கிளி
நான் வளர்த்த பச்சக்கிளி
நாைள வ ம் கச்ேசாிக்கு
ேவப்ப மரத்ேதாரம்
ெவட்டாிவாள் சாத்திவச்ேசன்
ேவப்பமரம் பட்டதிண்
விட்டத உன்னாைச
பாக்கப் பகட் த
பல்வாிைச ெகாஞ்சுத
ேகக்க பயமாயி க்ேக
கிளி க்கு மாம்பழேம!
ெவள்ள ெவள்ள சீைலக்காாி
ெவள்ளாிக்கா கூைடக்காாி
ேகாம்ப மைல ெவள்ளாிக்கா
ெகாண் வா தின் பாப்ேபாம்
தங்கத் க்கு தங்கம் இ க்க
தனித் தங்கம் இங்க இ க்க
பித்தளத் தங்கத் க்கு
ேபராைச ெகாண்டாய !
ஆல விளா ேபால
அந்தப் பிள்ள தைல மயிராம்
க்கி
ஞ்சிட்டா ம்
க்கணாங் கூ ேபால
ெகாண்ட வளர்த்த பிள்ளா
ேகாத கண்ணி மாதரசி
ெகாண்டா தைல மயித்ைத
ெகா ங்ைகயிேல ேபாட் றங்க!
நில்ல கட்டப் பிள்ளா
நி த்த கால் நைடய
ெசால்ல வாய்திறந்
ெசாந்தக் கணவனிடம்
ஆத் க்குள்ள ெரண்
ட்ைட
அழகான ேகாழி ட்ைட
ேகாழி ட்ைடவா னா ம்
குமாி கம் வா தில்ல.
வட்டார வழக்கு: அ வா-அாிவாள் (ேபச்சு);

ேவாசரம் - வரசம்

(ேபச்சு);

தண்டட் -காலணி, ைகமசக்கம்-மிகுந்த மயக்கம், பிள்ளா-பிள்ைள, ெபண்;
ேகாதகண்ணி-ேகாைத, மாைல; கண்ணி- ச்சரம்.
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
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இடம்.

த் க்கு

வட்டாரம்

------------ெதன்ைனமரம் அைடயாளம்
நாற் ந ம்ேபா பிறாிடமி ந் விலகி நிற்கும் தன காத யின் ைகைய
காதலன் பி த் க்ெகாள் கிறான். அங்குமிங்கும் பார்த் விட் அவள் ைகைய
வி வித் க்
ெகாள் கிறாள். அவன் பிறர் நிற்பைத எண்ணாமல் தன்ைன மறந்த
ஏெனன்கிறாள். அவள் அவைனக் கண் ப்ப
இடத்ைத ம் குறிப்பி கிறாள்.

ேபாலப் ேபசி, தனியாகச் சந்திக்க

காதலன்: ேதாழி ைண இ க்க
ெதாட்ட ைகயி மணக்க
எட் ப்
ச்ச ைகயி
எட் நா ம் மணக்க!
காத : ஆத் க்கு அந்தப் பக்கம்
ஐய
ஞ்ெசய் நாத் க்குள்ேள
ஐேயா மச்சான் ைகையவி ம்
ைக வைளய ேசதமாகும்
காதலன்: அத்ைத மகைளயின்
பச்ைச குத்தி நான் வளர்த்ேதன்
பச்ைச அழிஞ்சு ண்
பக்கம் ைகயி ேபாட்டெதன்ன?
காத : ஆ மைழ ேஜா மைழ
அம்மாசி மின்னி ட்
ேத வர ம் ேவண்டாம்
ெதன்ைனமரம் அைடயாளம்.
குறிப் : ெதன்ைனமரம் அைடயாளம் ேநேர வா ங்கள். ேத
குறிப் .
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம் த் க்கு வட்டாரம் ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------

வரேவண்டாம் என்ப
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இ ம்பாய் உ க ேவண்டாம்
காதலர்கள் சந்திக்கிறார்கள். தன் ைடய ெபற்ேறார்கள் ெசாத் க்கு ஆைசப்பட்
ஒ பணக்கார க்கு தன்ைனக் கட் க் ெகா க்கப் ேபாவதாக காத ெசால் கிறாள்.
ப வ காலத்தில் தாேன பயிாிட ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் அ வைடப் ப வம்
தவறிவி ம். காத த்தால் உாிய காலத்தில் க யாணம் ெசய் ெகாள்ளேவண் ம்
என் இைலமைற காயாக அவள் அவ க்கு உணர்த் கிறாள். அவைள நிைனத்
உ கும் அவ க்கு அவன் என்ன உ தி ெசால் வான்? ' ரக்காரைன' க யாணம்
ெசய் ெகாள்ள ேவண்டாம் என் ெசால் கிறான். எப்ப யாயி ம் அவ க்கு
வாழ்வளிக்க அவன் உ தி ெகாண் விட்டான்.
ஆண்: பட் பட்ெடன் நிலாவ க்க
பாலத்திேல நான் நிக்க
மின் ட்டான் ச்சி ேபால
மின்ன வந்தால் ஆகாேதா ?
ெபண்: ஆைசயி க் குைதயா
அழகு தி ேமனிேமேல
சீவம் கிடக்குைதயா-எங்கப்ப
ராமர் பச்ைச ேமேல
மானாம ைரயிேல
மாிக்ெகா ந் நாத் ப்பாவி
அ க்கப் ப வம் தப்பி
இ ப் இ ந் வா றேன!

க்கு

ஆண்: கார ட் ேமைட ேமேல
காகிதம் எ ைதயிேல
மாஞ்ேசாைல மசக்கத்திேல
மறந்திட்ேடன் ெரண்ெட த்ைத
ெபண்: ஒட் த் திண்ைணயிேல
ஒ நாள் பழக்கத்திேல
கட் ச் ச ர ெமல்லாம்
கயறாக உ குைதயா!
ஆண்: பாைதயிேலபரட்ைடச்ெச
பதக்குழக்கு ப் க்கும்
நீ வா சிவத்தக் குட்
உனக்கு ெரண்
த்தாேரன்
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பச்ச மாங்கா ஒண் தாேரன்
ப த்த மாங்கா ெரண் தாேரன்
கூந்தப் பனங்கா தாேரன்
ெகாண் வா ேசாத் க் கட்ைட
மஞ்சக் கிழங்கு தாேரன்
மலங்காட் ெநாங்கு தாேரன்
ெகா ம்
வா ஒண்
தாேரன்
ெகாண் வா ேசாத் க் கட்ைட
ெபண்: க ம் த் ேதாட்டத்திேல மச்சான்-நீ
க ம் ெவட்ைடயிேல
இ ப் க் ெகாள் தில்ேல-நான்
இ ம்பா உ கிட்ேடேன
ஆண்: இ ம்பா உ க ேவண்டாம்
இ ப்பிேல ைக ம் ேவண்டாம்
ம்பா உ க ேவண்டாம்-நீ
ரக்கார க்கு வாக்கப்பட ேவண்டாம்
வட்டார வழக்கு: சிவம்-சீவன்; பச்ைச-வயல் கா ; மசக்கம்-மயக்கம்; ச ரம்-சாீர ம்;
கயறாக-கயிறாக (ேபச்சு); ெகாண் வா

ேசாத் க்கட்ைட-அய

ர் ேபாக ஏற்பா .

ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்:

த் க்கு

வட்டாரம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

--------ேமல் வட்டம் ேபா கிறாள்
தன காதல க்கு கீழத்ெத வில் ஒ ெபண்ைன அவன ெபற்ேறார்கள் மணம்
ேபசுகிறார்கள் இவ க்கு ேமலத்ெத .மணம் ேபசினார்கேள தவிர
வாகவில்ைல.
ஆயி ம் அப்ெபண் இைர பி க்கக் க கு ேமல் வட்டம் ேபா வ ேபால இவைனப்
பி க்க ேமலத் ெத விற்கு அ க்க ேவைலயில்லாமேலேய ேபாய்வர ஆரம்பித்தாள்.
அவ ைடய காத இச் ெசய்திகைளெயல்லாம் அறிவாள். அவள் தன தகப்ப க்குத்
கஞ்சிக்கலயம் ெகாண் குளத்தங்கைர வழிேய ெசல் கிறாள். அவைன அங்ேக
கண் ம் கங் ெகா த் ப் ேபசவில்ைல. அவன் அவைள ேபச்சுக்கு இ க்க
ய கிறான். அவள் சு க்கமாகப் பதில் ெசால் விட் தி ம்பாமல் ேபாகிறாள்.
ஆண்: கஞ்சிக்கலயம் ெகாண்
கைர வழிேய ேபாற ள்ளா
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காக்கா அலம் த
க த்தக் குட் உன் கலயம்
வட் க் க ப்பட் ேய
வடநாட் ேம மயிேல
சில் க் க ப்பட் ேய
தின்னாமல் ேபாேறன
கண்ட கரம்பப்ெபா
காசி ராஜன் தந்த ெபா
உன் மாயக் கரம்பப் ெபா
என்ைன மாறாட்டம் பண் த
ெவள்ள ர க்கக் கார்
ெவகுநாளா உற க்காாி
ரவ் ெசான்ன ெசால்லாேல
ரம்பம் ேபாட் அ க்குத
மான்ேன ெவத்திைல
ம ைரக் கழிப்பாக்கு
ேத
சுண்ணாம்
ெதகட் த ேதன் க ம்ேப!
கீழத் ெத விேல
கிழவி மவ
ேமலத் ெத விேல
ேமவட்டம் ேபா தாேள!
குறிப் : இப்பாட் ல் உவைமகள், பைனேயறி க ப்பட் காய்ச்சும்
ெதாழிலாளர்களான நாடார்களின் வாழ்க்ைகயி
ந் எ த்தாளப்பட்டன.
ெபா ெயன்ப -வசியப்ெபா
நம்பிக்ைகையக்குறிப்பிட்ேடாம்.

ன்னேர வசிய ம ந்

பற்றிய

ேசகாித்தவர். M.P.M. ராஜேவ
இடம். த் க்கு வட்டாரம்.
---------தாளம் ேபாட்

நடக்கிறாேள!

அ க்க அவன் ெவளிேய ேபாகும்ெபா
அவ ைடய நண்பர்கள் அவேனா
ேபாகிறார்கள். அவ ைடய காத அவைனத் தனிைமயில் சந்திக்க வி ம் கிறாள்.
யவில்ைல. ஒ நாள் அவைனத் தனிேய சந்திக்கிறாள். கூட்டத்தில் ேபாகும்
ெபா
எப்ப அவைன அைழப்பெதன் அவைனக் ேகட்கிறாள். அவன் அதற்குப்
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பதில் ெசால்லாமல் அவள் மீ அவ க்கி க்கும் ஈ பாட்ைட ம், காதைல ம்
ெவளிப்பைடயாகச் ெசால் கிறான். அவள் நாணமைடந்
கஞ் சிவக்கிறாள்.
காத :
ஆ க த்தா
அரமைனக்கு ஏத்த ஆ .
ஆேளா ேபாகும் ேபா -நான்
ஆைர விட் க் கூப்பிடட் ம்?
ெவத்தைலையக் ைகயிெல த்
ெவ ம் பாக்ைக வாயில் ேபாட்
சுண்ணாம் இல்ைலயின்
சுத்தி வந்தால் ஆகாதா?
காதலன்:
சாைலய ேராட் ப்பாைத
கா ைகைய சிப்ேபாட்
தங்கப் பாைனகுடம்
தவல பாைன தைலயில
தாழமடம் ெகாண்ட குப்பி
சாைலயிேல என்ைனக்கண்
தாளம் ேபாட்
நடக்கிறாேள நைடயிேல!
கைளபி ங்கி ைகக வி
கைரப் பாைத ேபாற ெபாண்ேண
கம் க வி த்தம் தந்தால்
வாயிரம் ெபான் த ேவன்
சிரகி பறக்குத
சீனாவானா கம்மாயிேல
சீவன் கிடக்குத
ெசண் மலர் ஒண் ேல ம்.
வட்டார வழக்கு: சிரகி-கு வி; சீனாவானா கம்மாய்குளத்தின் ெபயர் (சீனாவானா
என்பவர் த் க்கு யில் ெபாிய பணக்காரக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்), ெசண்
ஒண் -காத ையக் குறிப்பி ம்.
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: த் க்கு வட்டாரம்.
---------

மலர்
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ஊடல் ேவம்பாச்ேச!
கு ம்பப் பைகயால் காதலர்கள் பிாிக்கப்ப கிறார்கள். காதலன் பைகையப்
ெபா ட்ப த்தாமல் அவள் காட் க்குவ ம்ெபா
அவளிடம் ேபச்சுக்
ெகா க்கிறான். "சிறி காலம் நம உறைவ றித் க் ெகாள்ள ேவண் ம்,
இல்லாவி ல் விபாீதம் விைள ம்" என் எச்சாிக்கிறான்.
ஆண்: சின்னச் ெச ப் மாட்
சி கலயம் கஞ்சி ெகாண்
வ ண ழி ழிச்சு
வாராைளயா வடகா
ெபண்: பாைத பிாிவாச்ேச!
பக்கப் ளி ஒண்டாச்ேச
ஊடாேல ேவம்பாச்ேச
உனக்கும் எனக்கும் பைகயாச்ேச
வட்டாரவழக்கு: ஊடாேல-ந வில்; ளி- ளியமரம்; ஒண் -ஒன் .
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: த் க்கு வட்டாரம்.
-------பயல்கைளப் பார்ப்பாளாம்!
சிற் ர்களில் கூட உைழத் ப் பிைழக்காமல் ேவசித்ெதாழில் ெசய் இழிவான
வாழ்க்ைக வா ம் ெபண்கள் இ க்கிறார்கள். அவர்கைள எதிர்த் வள் வர் தல் பல
நீதி லாசிாியர்கள் ேபாதைன ெசய் வந்தி க்கிறார்கள். ஆயி ம் ச க
நிைலைமகள் காரணமாக, அவர்கள் இன் ம் இ க்கத்தான் ெசய்கிறார்கள்.
அத்தைகய ேவசி ஒ த்தியின் வைலயில் அகப்பட் அவள் மீ ேமாகங்ெகாண்
திாிகிறான் ஒ வா பன். அவைனத் தி த் வதற்காக உைழத் நல்வாழ்க்ைக வாழ
ஆைசப்ப ம் ெபண்கள் அவள வாழ்க்ைகயின் இழிைவப் லப்ப த்திப்
பா கிறார்கள்.
ஆைச விசுவாசம்
அந்தப் ள்ேள வாசம்
என்ன விசுவாசேமா
இனி மறக்கக் கூ தில்ைல
கு கு ெவன் பாராத
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கு ஞ்சிாிப் சிாியாத
உன் கு கு ப் ம் கு ஞ்சிாிப் ம்
என் கு ையக் ெக க்குத
க த்த க த்தப் ள்ளா
கண் க்குள்ேள சுழட்ட
மாறிச் சுழட்டாத
மாயப்ெபா ேபாடாத
காத்த ச்சு தாைழ த்
காத வழி மணக்க
எ க்கலம் வாைட தட் -நீ
ெத க்கடந் ேபாகலாேமா?
தட்டக்காட் விட் ப் ேபால
சாைலக்காட் மந்தி ேபால
ேவைலக்காட் குன்னாய் ேபால
விலகி நல்லாப் ேபாறான
எல்ேலா ம் ெகாண்ைடயிேல
ஈாி க்கும் ேபனி க்கும்
தட் வாணி ெகாண்ைடயிேல
தப்பாமல் வி க்கும்
அஞ்சா
ட் க்காாி
அதிேல ஒ பாட் க்காாி
பாட் ப் ப ப்பாளாம்
பயல்கைளப் பார்ப்பாளாம்
கண் யிேல ெபண்டாட்
கடேலாரம் ைவப்பாட்
த் க்கு மந்ைதயிேல
ட் க்ெகா ெபண்டாட்
வட்டாரவழக்கு: ேவைலக்காட்
கு நாய் (அ

மைறந்

- ேவ க்கா ; குன்னாய்-

மைறந்

ெசல்

ம்);

ட்

– பைழய நான்கு காசுகள்.

குறிப் : மனெமாத்த மைனவி கிைடப்ப க னம். ைவப்பாட்
கிைடப்பாள் என் குலப்ெபண்கள் இழிவாகப் ேபசுகின்றனர்.
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்:

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

----------ஓ ட்டா

.

ம் குத்தமில்ைல!

ம

வாகக்
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காதலன் அவசரக்காரன். அவ ைடய திடீர் நடவ க்ைககளால் காதலர் உற
ெவளிப்பட் வி கிற . அவள் அ க்க ெவளிேய வர
யவில்ைல. வந்தா ம்
யாைரயாவ கூட அ ப்பிைவக்கிறார்கள். அவன் அதற்குப் பிறகும் அவைள மணந்
ெகாள்

ம் வழிைய நாடாமல் கதைவத் தட் வ ம், கல்ெலறிவ மாக அைலகிறான்.

அவள் ஒ ப்ேபாகலாம். அதற்காவ

ைதாிய ண்டா? என்

அவைனக் ேகட்கிறாள்.

ேசாள ரத்திேலேயா-இரண்
ேஜா ப் றா தான் வளர
அ கி ள்ள மாடப் றா-இப்ேபா
ஆைளக் கண் கூ த
ஒ த்திக்கு ஒ மகன்
உன்ைன நம்பி வந்தவன்
ைகதவற விட் யானால்
க ேமாசம் வந்தி ேம
ெவள்ளி நிலா வ க்க
விட் க்குள்ேள நான் ப க்க
தள்ளிக் கதவைடக்கச்
சம்மதமா உன் மனசு?
கல்லால் எறிஞ்சு பாத்ேதன்
கதைவ ம் தட் ப் பாத்ேதன்
உறக்கம் ெபாிய ன்
உறைவ மறந்திட் ேய
ெபண்:
நீ க ப் நான் சிவப்
ஊெரங்கும் ஒம ப்
ஓம ப் ப் ெபா க்காமல்
ஒ ட்டா ம் குத்தமில்ைல
வட்டாரவழக்கு: ஒம

ப் -ஊர்வம் .

ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: மீளவிட்டான்,

த் க்கு

வட்டம், ெநல்ைலமாவட்டம்.

-------ஆசாரக்கூடம்
ந த் ெத வில் தண்ணீர் ேகட்கும் காதல க்கு காத கூ ம் விைடைய ன்னர்
வந்த பாடல்களில் நாம் கண்
க்கிேறாம். இப்பாட ல் அலங்காரம் ெசய்யப்பட்ட
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மணேமைடக்கு வந்
உைரயாடல்.

தண்ணீர் ேகட்கச் ெசால்

கிறாள் காத . பாடல் காதலர்களின்

காதலன்: நீளக் கயி ேபாட்
நின் தண்ணி யிைறக்கும்
தாளம் ேபாட்ட ைகயாேல
தண்ணி தந்தால் ஆகாேதா?
காத : தண்ணி ம் தான் த ேவன்
தாகமைதத் தீர்த்தி ேவன்
கூடத் க்கு வந்தியானா
குளிர்ந்த ஜலம் நான் த ேவன்
காதலன்: கூட ம் தானறிேயன்
குளிர்ந்த சாைல நானறிேயன்
அைடயாளம் ெசான்னியானால்
அங்கு வந் ேசர்ந்தி ேவன்
காத : ெகண்ைட ெகாண்
ண் நி த்தி
ெகளி ெகாண் வைளபரப்பி
அயிைர ெகாண் ேமஞ்சி க்கும்
ஆசாரக் கூடம
வட்டாரவழக்கு: ஆசாரக்கூடம்- மணேமைட
குறிப் : கடற்கைரயில் வா ம் மக்களின் வாழ்க்ைகயி
ந் உவைமகள்
எ த்தாளப்பட்டன. ஆகேவ கடற்கைர மக்களின் பைடப்பாக இப்பாடல் இ க்கலாம்.
ெகண்ைட, ெகளி , அயிைர மீன் வைக. மீன் ேபால் ேதாரணம் கட் வ
வழக்கம்.

தமிழ் நாட்

ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்:

த் க்கு

வட்டம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

---------நான் ஆைச ெகாண்ேடைனயா!
காதலர்கள் அ த் இ க்கும் இ
களில் வசிப்பவர்கள். தனியாகச் சந்தித்
உறவா ம் வாய்ப் கள் பல கிட் ன. அவர்கள் சந்திப்பின் ேபா உைரயா கிறார்கள்.
காதல் கி கி ப்பில் ேபசும் ேபச்சுகளில் ஆழ்ந்த ெபா ைளக் காண
ஆண்: க ம்ைபத்

ம்பாக்கி

மா?
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கல் ைண வில்லாக்கி
வி ம்பாமப் ேபாற ெபாண்ேண
ேவ எட் ப் பாக்கலாேமா
உலக்ைக ேபா ம் ைகதனிேல
ஓைசயி ம் வைளயல் சத்தம்
சண்டான வைனயல் சத்தம்
சாைட ெசால் க் கூப்பி
ெபண்: ெகாண்ட கு மித்தைல
ெகாஞ்சின பம்ைபத்தைல
அள்ளி
ன்ேன
ஆைளக் காண
ய ேய
ஆண்: ஒட் ச் சுவ ன்
ஒ நாள் ஒ ங்கப் ேபாயி
கட் ச் ச ரெமல்லாம்
கசறாக உ குத
ெசம்பாதி ேநரத்திேல
ேசர்ந் நீ வந்த ள்ேள-இப்ேபா
வம்பான வார்த்ைத ேபசி
வார்த்ைதக்கிடம் பண்ணாேத
கண் உறவாேனாம்
கண்ெடா நாள் ேபசிேனாம்
இன்ெனா நாள் ேபசுதற்கு
இரங்க ேய உன் மனசு
ெபண்: க ப்ேபா க ப்பழகு
கந்தசாமி தன்னழகு
அ ப்பம் அழகுக்கல்ேலா
ஆைச ெவச்ேசன் உன் ேபாில்
ஆண்: கன்னம்
வத் க்கும்
கண்
க்கும் ேதம க்கும்
சின்ன கத் க்கும்
சிறியாள் வணக்கினாளாம்
ெபண்: வயக்காட்ைடப் பாத் விட்
வரப்ேபாரம் வார சாமி
வரப் வ க்கிச்சின்
வைக ேமாசம் வந்தைதயா
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ஆண்: எப்ப வ க்கினா ம்
என்ன ெசய்யப் ேபாகுத
உன் மனசு இ க்கும் ேபா
ஊக்கத்ைதக் ைக விடாேத
ெபண்: ேவப்பம்
க்காேதா
வி ந்தால் உதிராேதா
ேநற் வந்த ேதாழ க்கு
ேநரம் ெதாியாேதா
ஆண்: மாைலயிேல மாட்ைடக் கண்ேடன்
மைலக்குக் கீேழ ல்ைலக்கண்ேடன்
சாமி மவ ெகாண்ைடயிேல
ெசவ்வரளிப் ைவக் கண்ேடன்
ெபண்: மறந்தா ம் மறந்தி ேவன்
ம ந் தின்னா ஆறி ேவன்
நல்ல நாள் ஆைசவச்ேசன்
நான் மறக்கப் ேபாறதில்ைல
எண்ைணத் தைலயழகா
எ த்தாணி மீைசக்காரா
ேகாவில் பிைறயழகா
ெகால் ைதயா உன் ஆைச
ெபாட் க்க க்கத் க்கும்
ஒ க்கி விட்ட சிமிட்டா க்கும்
ஒட் ய கிராப் க க்கும்
நான் ஆைச ெகாண்ேடைனயா
வட்டாரவழக்கு: கச -கயி ; அ ம்பம்-மீைச; வணக்கினாள்-வணக்கம் ெசய்தாள்.
குறிப் : 1. தன் மனத்ைத க ம் க்கும் கல்

க்கும் ஒப்பிட்

க ம்ைப

ம்பாக

இைளக்க ம் கல் ைண வில்லாக வைளக்க ம், காத க்குச் சக்தி ண் என்கிறான்.
சண்டாள வைளயல்-வைளயல் ஒ தன்ைன ேவதைனக்குள்ளாக்குவதால் அதைன
சண்டாள வைளயல் என் திட் கிறான். கு மித்தைல அவிழ்ந் விட்ட .
2. காதல் களிப்பில் ேநரம் ேபான காதல க்குத் ெதாியவில்ைல. த்த ேவப்பம்
உதிர்ந் விட்ட . அ
த்தி ந்த காலெமல்லாம் அவர்கள் காதல் இன்பத்தில்
திைளத்தி ந்தனர்.
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்
---------

ரத் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
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வாசல்ப

காக்கிேறன்!

தன காதலைனக் கண் சீக்கிரம்த ன்ைன மணம் ெசய் ெகாள்ள ஏற்பா ெசய்ய
ேவண் ெமன அவள் ெசால்ல வி ம் கிறாள். ஆனால் அவன் ெத வழிேய வரக்
காணவில்ைல. ஒ நாள் அவள் அவைனக் காண்கிறாள். அவன் காதில் எட் ம்ப
பா கிறாள்.
அஞ்சு பைனேயாரம்
ஆைனெச காட்ேடாரம்
காட் வழி வாரெதப்பம்
கண்
யரம் ெசால்ல
சந்திர ரதேமறி
சா குளம் ேவட்ைடயா
இந்திரேர எங்க சாமி
எந்த வழி வாராேரா?
வ வாேரா இந்த வழி
த வாேரா ெவத்திைலைய
தின் ேவேனா வாய் சிவக்க
ேதகெமல்லாம் மணக்க
ஏறிேனன் கல் ேகாட்ைட
எ த்ேதன் மணி உ ண்ைட
வாங்கின மாங்கனிைய
வாய் சிக்கத் திங்க ேய
பிறக்கின ப்ேபால
ெபாட் க்குள்ள நானி க்ேகன்
வா ன ப்ேபால
வாசப்ப காக்குறேன
நைனயா பச்சாிசி
நார் உாியா வாைழப்பழம்
உைடயாத ேதங்கா ெகாண்
உறவி க்க வாரெதப்ேபா?
வட்டாரவழக்கு: பிறக்கின-ெபா க்கின; சந்திரரதம்-சூாிய
சந்திரன் ரதம் இவள கற்பைன.
ேசகாித்தவர்: M.P.M ராஜேவ
இடம்:
-----------

த் க்கு , ெநல்ைலமாவட்டம்.

க்குத்தான் ரதம் உண் .
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என்னாேல

யாதய்யா!

காத தன் தனிைமையப் ேபாக்க இல்லறத்தில் ஈ ப வதற்காகத் தன்ைன உடேன
மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ெமனக் காதலைனப் பல வைகயா ம்
வற்
த் கிறாள்.
சந்திரேர சூாியேர
சாமி பகவாேன
இந்திர க்கு இைளயவைர
என்ன ெசால் க் கூப்பிடட் ம்?
ப த்தாப் பல நிைன
பாெயல்லாம் கண்ணீ
சண்டாளன் உன் நிைனவால்
நான் ச வா உ குறேன
ேவப்ப மரத்ேதாரம்
ெவட்டாிவாள் சாத்தி வச்ேசன்
ெவட்ட வா சாஞ்சன்ைனக்கு
விட்ேடைனயா உன் உற
ெபாட்ட ட்ட ேபால
ெபா ந்தி விட்ட நாமம் ேபால
இப்பம் விட்ட ப்ேபால
இ ந் ம
தேன
ஆவரம்
ப் ேபால
ஆ வ ஷம் சிைறயி ந்ேதன்
இன் ம் சிைற யி க்க
என்னாேல
யாைதயா
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்:

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைலமாவட்டம்.

-------------கிைடக்கு ண்

எண்ணாதீங்க

காதலன் ஆடம்பரக்காரன். அவைன மணந் அவள் சுகம் ெபறப்
ேபாவதில்ைலெயன் ேவண் யவர்கள் ெசால் கிறார்களாம். காத
இவ்வா கூ கிறாள்.
அவள்: அைரக்கீைர சி
காலைர ம் க்கிவிட்

பாத்தி

அவனிடம்
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நிக்காங்க எங்க மச்சான்
இன்பமாய் தைலப்பாக்கட்
ெபாட்
ேமா உங்க ேநர்த்தி
ெபா ந்தி ேமா என் ச ரம்
விட் வி என் ெசால்
ேவணவர்கள் ெசால் தாங்க
அவன்: ெவட் றாங்க குத் றாங்க
ேவணவர்கள் ெசான்னால் என்ன
கம்ப வி ந்தா ம்
கனிைய விடப் ேபாறதில்ைல
அவள்: ெகாண்ைடயிேல வி க்க
குளத் த் தண்ணீர் நிலம்பாய
கங்ைகயிேல வி ந்த ைவ
கிைடக்குமின் எண்ணாதீங்க
வட்டாரவழக்கு: ேவணவர்கள்-ேவண் யவர்கள்.
குறிப் : கங்ைகயில் வி ந்த -'எனக்கு மணம் ேபசி
ெசய் ெகாள் என்ற ெபா ள் ேதான்றப் ேபசுகிறாள்.

க்கு

ன் என்ைன மணம்

ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: த் க்கு வட்டாரம்.
----------சாக்குப் ேபாக்கு!
ஒ வைரெயா வர் சந்திக்க ட் ல் ெபற்ேறார்களிடம் பல சாக்குப் ேபாக்குகள்
ெசால் விட் வரேவண் ெமனக் காத அவ க்கு பாடம் ெசால் கிறாள். அவன்
அவ க்கு இைளத்தவனல்ல என் அவன் ேபச்சால் ெதாிகிற .
காத : ச ப்பச்சட் ஊசி ெகாண்
சாக்குத்ைதக்கப் ேபாறவேர
சாக்குத்ைதக்க நீங்க வாங்க
சாைலப்பாைத நான் வாேரன்
காதலன்: க்குச்சட் ேசா ெகாண்
சூச்சியமா வார ள்ள
க்குச்சட் ேசா ெகாண்
சூட்சியமா நான் வ ேவன்
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காத : மண்ெவட் ேதாளில் ேபாட்
மைட திறக்கப் ேபாறவேர
மைடையத் திறந்தி ங்க
மயில் வந் நீராட
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: த் க்கு வட்டாரம்.
---------------ெசல்வக்குணம்
சிலநாட்கள் தன்ைனப் பார்க்க வராமல் இ ந்தைமக்காகக் காத , தன் காதலன் மீ
ேகாபங் ெகாள் கிறாள். அவன் அவைளச் சமாதானப்ப த் கிறான். அவ ம்
ேகாபம் மாறி அவைனச் "ெசல்வக்குணம் எங்க மச்சான்" என் அைழத் க்
ெகாஞ்சுகிறாள்.
காத : ஊதாக் கலர் சட்ைட
உன்னிதமா நைட நடந்
எந்தச் சட்ைட ேபாட்டா ம்
ஏறிட் ப்பார்ப்பதில்ைல
ஆக்ைக அ
ம் பட்ேடன்
அவராேல ெசால் ம் ேகட்ேடன்
ங்கில் தட்ைட ைச பட்ேடன்
ேதவி மகனாேல
சின்னப்பல் க் காரேரா
சிேநகிதம் ைவக்கப் ேபாேனன்
ெகாஞ்சப் த்திக் காரேரா
கூ ன ேமாசம் தாேன
காதலன்: ஓநாய் கத்தழகி
ஒட்ட வச்ச காதழகி
ஒட்ட வச்ச கா க்குள்ேள
விட்டன தங்க நைக
காத : ஆரம் பண்ணிப் ேபாட்ட மச்சான்
க த்தழகு பார்த்த மச்சான
சீைல வாங்கித் தந்த மச்சான்
ெசல்ல மச்சான் நீங்க தாேன
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மைலேயறி ங்கில் ெவட்
மைலக்கும் கீேழ ேராட் ப்ேபாட்
ெத மறிச்சு சிலம்பம் ெசய் ம்
ெசல்வக்குணம் எங்க மச்சான்
ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்: த் க்கு வட்டாரம்
----------கன்னிக் கள
காதலன் ேராட் க்கூ . அவன் ேபாட்ட ேராட்

வழிேய அவள் ெசல்

கிறாள்.

அவன் ேராட்ேடாரம் மைறந்தி க்கிறான். அவள் அவைனக் காணேவ வந்தி ந்ததால்,
அவைனக் கடந் அவள் ெசன்ற ம் அவன் பா கிறான்; அவ ைடய பாடல் ேகட்
அவள் மகிழ்ச்சிேயா தி ம் கிறாள். அவ ைடய ேபச்சில் மனம் பறிெகா த்
அவள் அவன் உறவில் மகிழ்ச்சி ெகாள் கிறாள்.
ஆண்: நான் ேபாட்ட ேராட்
நாணயமா ேபாற குட்
கல்

வழி

ைன தட் ராதா?

கல் மனசு இளகிராதா?
நீல வைளயக் காாி
நித்தம் ஒ ெபாட் க்காாி
ேதா வலயக்காாி
ெதா த்தி வாய் மல் ைகப் .
வாைழ வடக்ேக வச்ேசன்
வாழ் க ம்ைபத் ெதக்ேக வச்ேசன்
ஊைரக் கிழக்க வச்ேசன்
வ கிேறண் உன்னாேல
பட்டமரம் பட்டணம்தான்
பறந்தமரம் த் க்கு
கு ந்த ேதசம் நம்ம ஊ
கூ
ேவாம் ெரண் ேப ம்
ஆைச கிடக்குத
ஆத் க்கு அக்கைரயில்
சீவன் கிடக்குத
சிந் ெபா வாச ேல
ெவள்ளி நிலாேவ
வி யக்காலப் ெப நிலாேவ
கள்ளி களவாண
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கண் மைறய மாட்டாேயா?
உள்
ரத்தினேம
உல்லாசத் தங்கேம
என்ைன விட் ப் பிாிந்தாயானால்
இட்
ேவன் ைக விலங்கு
சாயச் ச க்குச் ேசைல
சாத்த
க் கம்பிச் ேசைல
ஊதாக் க ப் ச் ேசைல
உ க்குத என் மனைச
கத்தாைழப் பள்ளத்திேல
கண்ெண ைம ேமய்க்ைகயிேல
அன் ெசான்ன வார்த்ைத ெயல்லாம்
அழிக்காேத ெபண் மயிேல.
மஞ்சள் அழிந்திடாேம-உன்
மாறாப் மசங்கிடாேம
ெகாண்ைட உலஞ்சிடாேம
ெகாண்ட வா டாேம
ெபண்: மஞ்சள் அழிஞ்சி ேம
மாறாப் மசங்கி ேம
ெகாண்ைட உலஞ்சி ேம
ெகாண்டவன் ைகயினாேல
வாச ள்ள ேராஜாேவ
வாடா மாிக்ெகா ந்ேத
ேதசமதில் உங்கைளப் ேபால
ேத னா

ம் கிட் ேமா?

வட்டார வழக்கு: சிந்

ெபா -ெசந்

ரம்; வலயம்-ஆபரணம்; களவாண-களவாட.

ேசகாித்தவர்: M.P.M. ராஜேவ
இடம்:

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

---------------பச்ைசக்குடம் கைரயாதா?
அத்ைத மகன் மீ காதல் ெகாண்டாள். அத்ைதக்கும் அவர்கைள மணமக்களாகப்
பார்க்க ஆைச. தாய் ெசால்ைலத் தட்டாதவன் அவன். ஆயி ம் காத ெகாஞ்சிப்
ேபசும்ெபா
கு ம்பாக ேவ ெபண்கைள சிைறெய க்கச் ெசல் ம் ரனாகத்
தன்ைனக் குறித் ப் ேபசுகிறான். அவள் ேகாபத்தில் பச்ைச மண்ணில் சட் வைன ம்
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குசவன் என் அவைனத் திட் கிறாள். அவேனா தாய் ெசால்ைலத் தட்டாத மகன்
என் அவ க்கு உ தி கூ கிறான்.
அவள்: ெமா விய தி ைணயிேல
எ திய பாய் ேபாட்
பாயிேல உக்கா ங்க
பல விதமாப் ேபசிடலாம்
அவன்: நண் குழி மண்ெண த்
நாகசுரம் உண் பண்ணி
ேபாறானாம் சிங்கக்குட்
ெபண்கைளச் சிைறெய க்க
அவள்: அாிசி அாிக்ைகயிேல
அரளிப் தந்த மச்சான்
ேசா வ க்ைகயிேல
ெசாக்குைதயா உங்க ஆைச
ல்ைல அ ம்பின்னில்லா
ஞ்ேசன் தைல நிைறய
பாக்குரண்
ல்ைலயின்
பாத்தவங்க ெசால்ல ேய.
ெகா க்கால் மண்ெண த்
ேகாலவர்ணக் குடம் ெசய்
பச்சக் குடம் தான் ெசய் ம்
பாவி குசவன் அவன்
அவன்: பச்ைசக்குடம் சைமக்க ேய
பாவத்ைத ம் ஏற்கவில்ைல
தாயார் ெசான்ன ெசால்ைல
தப்பாமல் ெசய்ேவன
வட்டார வழக்கு: பச்ைசக்குடம்-பலமில்லாத . உைடந் ேபாகும் (காதல்
உ தியற்ற ).
குறிப் : பாவத்ைத ம் ஏற்கவில்ைல-காதைல றித் அவ க்குத் ன்பத்ைத
விைளவிக்கும் பாவத்ைத அவன் ஏற் க்ெகாள்ளவில்ைல.
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் :
------------

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
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ைகைய வி

!

அவன் அய ர் ெசல் கிறான். காத அவன் அய ாில் பல நாள்
தங்கிவி வாேனா என் ஐயப்ப கிறாள். அவன் தினம் தவறாமல் அவைளச்
சந்திப்பதாக உ தி கூ கிறான். அதற்குேமல் அவ க்குப் ேபசுவதற்கு ஒன் ம்
ேதான்றவில்ைல. அவ க்கும் ேபசுவதற்குப் ெபா ள் கிைடக்கவில்ைல. அவேள
மீண் ம் ேபச்ைசத் ெதாடங்குறாள். அவன் உணர்ச்சி ெவறியில் அத் மீ கிறான்.
அவள் “க த்தில் தா ேயறட் ம், இப்ெபா

க வமணிப் பாசி மட் ம் தாேன

க த்தில் இ க்கிற ? உனக்கு நான் ெசாந்தமில்ைலேய! ” என்
வழிப்ப த் கிறாள்.
காத : அஞ்சா ேபர்கேளா
பஞ்சாயம் ேபசயிேல
மின் ைதயா உங்க ேலஞ்சி
ைமல் ரத் க்கு
காதலன்: வா ன ப்ேபால
வழிகாத் நிக்கேவண்டாம்
ேதடாேத எங்கனிேய
தினம் வ ேவன் இந்த வழி
காத : ேபானா வ
ேரா
ெபா
ஒ நாள் தங்கு ேரா
என்ைன மறந் இன்
இ ப்பீேரா இராத்திாிக்கு
காதலன் : இ ப்பி ம் இ ப்ேபேனா
இன் ம் கண்டாப் ேபசுவேனா
பாைதயிேல கண்ட டன்
பாவி மனம் கல்லாேனன்
காத : ம த அறிஞ்சவேர
மாம த பார்த்தவேர
ெகாட் எறிஞ்சவேர
ேகாபெமன்ன என்ேமேல
காதலன் : ள்ளி ரவிக்கக்காாி
ளியம் ச் ேசைலக்காாி
மா நிறத் க்காாி
மறப்ப எக்காலம்

காட்

அவைன
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மின்னல் ேவகத் க்கும்
மீளவிட்டான் ரத் க்கும்
அன்ன நைட அழகுக்கும்
ஆலவட்டம் ேபா த
காத : இ ந்தா குழல் சாி ம்
எந்திாிச்சாப் ச்சாி ம்
நடந்தா நா ளகும்
நான் வணங்கும் சாமிேமேல
காதலன் : ேகட்டன ஒ வ ஷம்
ெகஞ்சினேன ெநஞ்சு க
மாட்ேடன் ெசான்னவைள
மலத்தினேன காட் க்குள்ேள
காத : கட் அ த் ைதயா
க வமணி விம் ைதயா
ேதாைக அ த் ைதயா
ெதாைர மகேன ைகைய வி .
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : மீளவிட்டான்,

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

------------ேபாய் வி ேவன்
ஆ

ேமய்க்கும் காத ைய, மைலயில் மா

ேபாகச் ெசால்

ேமய்க்கும் காதலன் இர

தங்கிப்

கிறான். அவள் ம க்கிறாள். “மைலக்கும் ஊ க்கும் இைடயில் ஓ ம்

ஆற்றில் ெவள்ளம் வந் விட்டால் என்ன ெசய்வாய்?” என் ேகட்கிறான்.
அப்பாவிடம் ெசல் கப்பல் வரவைழப்ேபன் என்கிறாள். தி மணம் ெசய்
ெகாள்ளாமல் அவேனா இணங்கியி ப்ப தமிழ் மரபல்ல என் அவ க்கு
நிைன ட் கிறாள். தந்ைதயின் சம்மதத்ைதப் ெபற் மணம் ெசய் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்பைதத்தான் உடேன அப்பாவிடம் ெசால் கப்பல் ெசய்யச்
ெசால் ேவன் என் குறிப்பாகச் ெசால் கிறாள்.
மா ேமய்ப்பவன் : ஆத் க்கு அந்தப் பக்கம்
ஆ ேமய்க்கும் சின்னப் ள்ளா
ஆத்தில தண்ணி வந்தா
அப்ெபா

என் ெசய்வா?
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ஆ ேமய்ப்பவள் : ஆத்திேல தண்ணி வந்தா
அப்பாவிடம் ெசால் யல்ேலா
அப்ெபா ேத கப்பல் ெசய்
அக்கைரேய ேபாய் வி ேவன்.
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : மீளவிட்டான்,

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

------------மானங் ெகட்ட மச்சாவி
மாமன் மக க்கு அவைள மணம் ெசய் ெகா க்க நிச்சயித்தி ந்தார்கள். அ வைட
ந்த ம் தி மணம் நைட ெபற ேவண் ம். இதற்கிைடயில் அவன் நகரத்தில்
ேவசியேரா உற ெகாண்
க்கிறான் என் அவள் அறிந் ெகாள் கிறாள்.
ேம ம் நகரத்தில் சாமான்கள் வாங்குவதற்ெகன் அவளிடம் அவன் நைககைள
வாங்கிச் ெசன்

ேவசிய க்கு ெகா த்

வி கிறான். கண்ணகிையப் ேபால “சிலம் ள

ெகாண்ம்” என் கூறாமல் அவள் அவைன இ த் க் கூறித் தி த்த
யற்சியில் ெவற்றி ம் அைடகிறாள்.
காத : கைணயாழிக் குச்சிேபால
க ம்உறவா நாமி ந்ேதாம்
க்குத்தித் தட் ேபால
றிந்ததடா நம் உற !
காதலன் : ேகாதி
ந்த ெகாண்ைட
ெகாத்தமல் ப் பல்லழகி
நாகச் சிகப்பிய -உன்ைன
நம்பிேய நான் ெகட்ேடன !
குடம் எ த் இ ப்பில் ைவத்
ேகால வர்ணப் பட்
த்தி
பறக்க ழிக்காத
படெம த்த நாகம் ேபால
மைழக்கால இ ட் ேல
மாரள நாண ேல
ஒத்ைதயிேல ேபாவாேயா
ஒ வன் ைகப் பத்தினிேய?
க
உறவாேனாம்
கண்ெடா நாள் ேபசிேனாேம

ய

கிறாள்.
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இன்ெனா நாள் ேபசுதற்கு
இரங்கைலேய உன் மனசு !
காத : கானம் க த்த கானம்
கறிக் ேகத்த ெகாத்தமல்
மானங் ெகட்ட மச்சாவிக்கு
மாதம் ஒ ைவப்பாட் யா?
காத் ட் க்குக் கடைல வாங்கி
க குமைல தி னாப் பாத்
மிச்சக் கடைல இ க்கு-நம்ம
மச்சாவியக் கூப்பி ங்க
பாக்குத் வக்குதடா
பழைம உற மங்குதடா
ஏலம் கசக்குதடா-நம்ம
இ வ ம் ேபாற பாைத
ம ைதயிேல ேதவதாசி
மான் மயிர் ேசைலக்காாி
ஆைனேமேல கும்பம் வச்சு
ஆ றாேள ேதவதாசி
காதலன் : ேலஞ்சு விாிச்சல
ேநேர தைல வச்சுறங்கி
என்ன விட் க் கண்ணசர
என்ன மனம் ெகாண் ய
ப த்தா பல நிைன
பகல் நிைறஞ்சாக் கண்ணீ
உறக்கச் சடவில ம்
உன் நிைனவாத் ேதா த
ப ப்ேபன் எந்தி ப்ேபன்
பாதவத்தி உன்னாேல
கா ெரண் ம் கல் த்
-உன்
ேம ெரண் ம் எண்ெணய்க்குடம்
காத : எண்ெணய்க் குடம் எஞ்சாமி
எண்ணெமல்லாம் உங்கேமேல
கா க் க க்கன் வித்ேதன்
ைக காப் ெரண் வித்ேதன்
ேம
ப் பிள்ைளயாேல
ேம
கு ெரண் வித்ேதன்
வாழப்பழ ம் ேபாச்ேச
வச்சி ந்த பண ம் ேபாச்ேச
ேவசி தல வாச ேல
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ெவற்றி ேவரா நா ளச்ேசன்
தாசி தல வாச ேல
தாழம் வா நா ளச்ேசன்
தாசி அறிவாேளா-இந்தத்
தாழம் வாசைனைய
காதலன் : அவஞ்சி த்தாேல
அவ குணத்ைத நான் மறந்ேதன்
தங்க வச்ச பச்சக்கல்
தாங்கி வச்ச ஓடாணி
அரக்க வச்ச சுத் மணி
ஆைள மிரட் த
வம்பெனன் ம் ெபயராகி
வயிாி எ ம் ெசால் ேகட்ேடன்
வங்கம் ெகாங்கு ேதசம்
மைலயாளம் ராப்பயணம்
வாழ வடக்ேக வச்சி
வாழ் க ம்ைபத் ெதக்க வச்சி
ஊைரக் கிழக்க வச்சி
உ குரண் உன்னாேல
ஒத்த மரம் ெதாி ேத
உன்னிதமா ஊர் ெதாி ேத
படர்ந்த மரம் ெதாி ேத
பாசம் உள்ள உன் ஊ
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : த் க்கு வட்டாரம்.
------------ஒ

கைத

இைசக்கு மயக்கும் சக்தி உண் . இைச மயக்கத்தில் நாம் வி ம்பாத ெசயல்கைளக்
கூடச் ெசய் வி ேவாம்.
ஒ கு ட் ப் பாடக க்கு ஒ ெபண்ணின் மீ காதல். அவள் அவைன மணம்
ெசய் ெகாள்ள இைசயவில்ைல. அவ க்கு ேவெறா வா பன் கணவனாக
வாய்த்தான். இ வ ம் மகிழ்ச்சிேயா வாழ்ந்தனர். கு ட க்குப் ெபாறாைம
மிகுந்த . தன்ைன ன்பத்தில் ஆழ்த்திய அப்ெபண்ைண இன்பமாக வாழவிடக்
கூடாெதன்ற நச்சு எண்ணம் அவ க்குத் ேதான்றிய . ஒ நாள் தம்பதிகள் இ வ ம்
ஒ கிணற்
வளத்தில் உட்கார்ந் ேபசிக் ெகாண்
ந்தனர். கு டன் மைறவில்
நின் பா னான். இன்னிைச அவைள மயக்கி உணர்விழக்கச் ெசய்த . கணவன்

233
அவைள அைணத் இன்னிைச மயக்கத்ைத கைலக்க யன்றான். அவள் ேகாப ற்
தன்ைனயறியாமல் அவைன உதறி விட்டாள். அவன் கிணற் ள் வி ந் விட்டான்.
அவள் மயக்கம் கைலந் உண்ைமைய உணர்ந்தாள். எப்ப யாவ தன் கணவைன
உயிேரா கைர ேசர்க்க ேவண் ெமன் ெதய்வத்ைத ேவண் கிறாள். அற் தமான
மிதைவெயான்ைற அ ப் மா பிரார்த்திக்கிறாள்.
கு வி இ ந்த மைல தனிேல
கு டர் கவி பாடயிேல
அ கி ந்த ேதாழைனேயா-நான்
அ ங்கிணற்றில் தள்ளி விட்ேடன்
சங்கு மிதைவ
ச த்திரத் த் தான் மிதைவ-என்
தா க்கு உைடயவைர
தள்ளிக் கைர ேசராேயா?
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் :

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

-----------ஒ

கைத

இைசக்கு மயக்கும் சக்தி உண் . இைச மயக்கத்தில் நாம் வி ம்பாத ெசயல்கைளக்
கூடச் ெசய் வி ேவாம்.
ஒ கு ட் ப் பாடக க்கு ஒ ெபண்ணின் மீ காதல். அவள் அவைன மணம்
ெசய் ெகாள்ள இைசயவில்ைல. அவ க்கு ேவெறா வா பன் கணவனாக
வாய்த்தான். இ வ ம் மகிழ்ச்சிேயா வாழ்ந்தனர். கு ட க்குப் ெபாறாைம
மிகுந்த . தன்ைன ன்பத்தில் ஆழ்த்திய அப்ெபண்ைண இன்பமாக வாழவிடக்
கூடாெதன்ற நச்சு எண்ணம் அவ க்குத் ேதான்றிய . ஒ நாள் தம்பதிகள் இ வ ம்
ஒ கிணற்
வளத்தில் உட்கார்ந் ேபசிக் ெகாண்
ந்தனர். கு டன் மைறவில்
நின் பா னான். இன்னிைச அவைள மயக்கி உணர்விழக்கச் ெசய்த . கணவன்
அவைள அைணத் இன்னிைச மயக்கத்ைத கைலக்க யன்றான். அவள் ேகாப ற்
தன்ைனயறியாமல் அவைன உதறி விட்டாள். அவன் கிணற் ள் வி ந் விட்டான்.
அவள் மயக்கம் கைலந் உண்ைமைய உணர்ந்தாள். எப்ப யாவ தன் கணவைன
உயிேரா கைர ேசர்க்க ேவண் ெமன் ெதய்வத்ைத ேவண் கிறாள். அற் தமான
மிதைவெயான்ைற அ ப் மா பிரார்த்திக்கிறாள்.
கு வி இ ந்த மைல தனிேல
கு டர் கவி பாடயிேல
அ கி ந்த ேதாழைனேயா-நான்
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அ ங்கிணற்றில் தள்ளி விட்ேடன்
சங்கு மிதைவ
ச த்திரத் த் தான் மிதைவ-என்
தா க்கு உைடயவைர
தள்ளிக் கைர ேசராேயா?
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் :

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

-----------பைழய காத
அவன் அழகான நங்ைக ஒ த்திையக் காத த்தான். அவள் கு ம்பத்தார்
எளியவர்கள். இைடயில் அவைனவிட த்த ெபண்ெணா த்திைய அவ க்கு மணம்
ேபசினார்கள். அவளிடம் ெசாத்தி ந்த . அவன் இ ந் சாப்பிடலாம்.
இப்பா காப்ைப எண்ணி அவன் மணத்திற்குச் சம்மதித்தான். மணமாயிற் . அவன்
மைனவி ட் ற்குப் ேபாய் விட்டான். அவ ைடய நிழ ல் வாழ்ந்தான். அவைளக்
கண் பயந் அவள் ெசாற்ப நடந் வந்தான். அவர்க க்கு குழந்ைத ஒன்
பிறந்த . ஒ நாள் கணவ ம் மைனவி ம், கணவன ஊ க்கு வந்தார்கள். பைழய
காத அவைனச் சந்திக்கிறாள். மைனவி சற்
ரத்தில் ெத மைறவில் வந்
ெகாண்
க்கிறாள். பைழய காத க்கும் இவ க்கும் பின்வ ம் உைரயாடல்
நிகழ்கிற .
காத : ஆத்ேதாரம் நாணலடா
அ க்க த் ச் ெசய்வரப்
ெசய்வரப் ப்பாக்க வந்த நீ
ேதனமிர்தம் உண்கைலேயா?
அவன் : நல்ல நல்ல யி
நல் யி ேமலைணஞ்சு
குஞ்சரேம ள்ைள க்கி
குயிலா ம் வாராள

த்தி

காத : என்னிேல ம் நல்லவேளா
இைட ம் சி த்தவேளா
ைகக்கு அைணவாயி ந்தா
ேபாயிவாங்க மன்னவேர
அவன் : ப வம் ப வம் தாண்
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பலாக்கா ெநல் ைடயாள்
வத் அழகுைடயாள்
ேபாயி வரக் கட்டாத
வட்டார வழக்கு: யில்- கில் ; ெசய்-வயல் ; பலாக்கா-பாலாக்காய். (ேதாட்டம்
வயல் உைடயவள்).
ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி
இடம் : ெநல்ைல மாவட்டம்.
------------ைசக்கிள் ஓட் ம் சாமி
ைசக்கிளில் ேவகமாகச் ெசல்கிறான். சில நாட்களாக அவைனப் பார்க்க

யாத

காத , அவைனப் பார்த் வி கிறாள். அவன் ைசக்கிளி
ந் இறங்குகிறான்.
அவள் அவைன ேநாக்கி தன்ைன மறக்கவில்ைலெயன் சத்தியம் ெசய்ய
ேவண் கிறாள். அவ ம் அப்ப ேய சத்தியம் ெசய்யத் தயாராக இ ப்பதாகச்
ெசால் கிறான். அவள் ேவட் தாண் சத்தியம் ெசய்யச் ெசால் கிறான். அவேனா
மீனாட்சி ேகாவி ல் ேவட் தாண் சத்தியம் ெசய் த வதாக ெசால் கிறான்.
ெபண் : சாஞ்ச நைடயழகா !
ைசக்கிள் ஓட் ம் சாமி
ஒய்யார ேசக்குகளாம்
ஒைல தில்ல ைசக்கிளிேல
சட்ட ேமேல சட்டப் ேபாட்
சாிைகச் சட்ட ேமல ேபாட்
ைசக்கிளிேல ேபாறவேர
சாயாதி ம் பள்ளங்கண்
வட்டமி ம் ெபாட் களாம்
வாசமி ம் ைதலங்களாம்
சாமி கிராப் களாம்
சாயந்திரம் நான் ம ப்ேபன்
அரக்கு ேலஞ்சுக் காரா
பறக்க விட்ேடன் சண்டாளா
மறக்கல என் ெசால்
வலக்ைக ேம தந்தி வாய்
ஆண் : வலக்ைக ம் தந்தி ேவன்
வ ண சத்தியம் ெசஞ்சி ேவன்
மீனாட்சி ேகாவி ேல
ேவட் ப் ேபாட் த் தாண் த் தாேரன்.
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வட்டார வழக்கு : சட்ட-சட்ைட ; சாயாதி ம்-சாய்ந்
ெசய் வி ேவன்.

விடாேத ம் ; ெசஞ்சி ேவன்-

ேசகாித்தவர் : S.M. கார்க்கி
இடம் : சிவகிாி, ெநல்ைல மாவட்டம்.
-------------ைறப் பாட்
அவ

: ைக கடந்த மாயெமன்ன?

ைடய மச்சான் ஊர் ெவளிப் றம் சாயாக்கைடயில் உட்கார்ந்தி க்கிறான்.

அவைன வம் க்கி த் ப் ேபச்சுத் ெதாடங்குகிறாள் மாமன் மகள். அவன் வி வானா?
அவன் பதில் ேபச, இவ

ம் ேபசுகிறாள்.

அவள் : சாயாக் கைடயிேல
ச க்கம் விாித்த ெபஞ்சியிேல
இ க்காங்க எங்க மச்சான்
இன்பமாகத் தைலப்பாக் கட்
அவன் : ேநராக வளர்ந்த ள்ள நித்திைரக்கு ஏத்த ள்ள
ெகாண்டா தைல
ைய
ெகா ங்ைகயில் ேபாட் றங்க
மானத்திேல ேராட் ப் ேபாட்
மா ளம் ப் பாய் விாிச்சு
அங்ேக இ ந் ேபசுறாேள
அரக்கு ேலஞ்சுக் காரேனாேட
கைள எ த் க் ைக க வி
காலாங்கைரப் பாைத கூ
கங் க வி த்தம் தந்தால்
லட்சம் ெபான் த ேவன்
ஒன்ைனேய நம்பி யல்ல
ஒ வ ஷம் தைல வளர்த்ேதன்
க யாண மாத்ைதயிேல
ைக கடந்த மாயெமன்ன?
கட்டப் ள்ள குட்டப் ள்ள
க வ மணி ேபாட்ட ள்ள
என்ைனக் ெக த்த ள்ள
அன்னா ேபாறா சின்ன ள்ள
அவள் : ெகாத்த மல் த் ேதாட்டத்திேல
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குளிக்கப் ேபாயி நிக்கயிேல
ெகாத்ேதா
ெவ த்
விட்ெடறிஞ்சான் அத்ைத மகன்
அத்ைத மகனின்
ெசத்த மனம் ெபா த்ேதன்
மத்தவன் ஒ த்தனானால்
மாட்
ேவன் ைகவிலங்கு
பச்சச் சிகப் க் கல்
பளிங்கு நிறம் உங்க பல்
பல் அழகுக்காக-நான்
மாறாத ஆைச ெகாண்ேடன்
வட்டார வழக்கு : அரக்குேலஞ்சுக்காரன்-ேவேறார்

ைற மாப்பிள்ைள ; தைல

வளர்த்ேதன்-சிைரக்காமல்
ைய வளர விட்ேடன் ; மாத்ைதயிேல-மாதத்திேல.
குறிப் : க வமணி-இ ெத ங்கு ேபசுபவர்கள் அணிவ . தமிழ் நாட் ல்
ெசட் யார்கள் தவிர மற்ற ெத ங்கர்கள் அணிவார்கள். அவர்க ைடய பாட் க்க
தமிழ் பாட் க்கேள. ெத
ெதாி ம்.

ங்குப்பாட் , ெத

ங்கு நாட் ல் உற ைடயவர்க

ம்

க்ேக

ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் :

த் க்கு

வட்டாரம், ெநல்ைல மாவட்டம்.

-----------ைக ம ந்
அவன் ஏைழ. கூைர ட் ல் வாழ்பவன். காைர ட்
ைறப் ெபண் மீ காதல்
ெகாண்டான். அவ ம் அவைனக் காத த்தாள். இ வ ம் தீவிரமாகப் ேபாரா ப்
ெபற்ேறாாின் சம்மதத்ைதப் ெபற்றனர் ; ெபண் ஓ வி வதாகச் ெசான்னதற்குப் பிறேக
தாய் தி மணத் க்குச் சம்மதித்தாள். தாைய மறக்கும்ப என்ன ம ந் ேபாட்டாேனா
அத்ைத மகன்? காைர

ட் க்காாிைய கூைர

ட் ற்கு வ மா

ெசய்

அங்கி ந்

ரங்கூ க்கு அைழத் ச் ெசல்ல அவன் ெசய்த வசியெமன்ன? அவன் காதில் விழ
அவள் ேபசுகிறாள்.
க்கூட் ப் பாைதயிேல
ேப ம் ேபாைகயிேல
தாைய மறக்கச் ெசால்
தந்தாேன ைக ம ந்
காைர ட் ேம
ந்
மஞ்சள் அைறக்ைகயிேல
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கூைர ட் அத்ைத மகன்
கூப்பிட்டாேன ரங்கூ க்கு
தாைய மறந்தனடா
தண் ப் ள்ைளேய மறந்ேதன்
ஊைர மறந்ேதனடா
ஒ பணத் த் தா க்காக
வட்டார வழக்கு:
தங்ைக.

ேபர்-தான், தங்ைக, தாய்; தண் ப் ள்ைள-ெபாியவளான

ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : த் க்கு வட்டாரம்.
-----------ைறப்பாட்
ைறப்பாட்

பற்றி

ன்னேர குறிப்பிட்ேடாம்.

பின் வ ம் பகுதியில் ஆண்கள் பா ம் ைறப்பாட் ம் ெபண்கள் பா ம்
ைறப்பாட் ம் தனித்தனியாக ெகா க்கப்ப கின்றன.
(ஆண்கள் பா வ )
சந்ைத இைரச் ச க்கும்
தாளிச்ச சுண்ட க்கும்
சீைம ெமாச்ைசப் பயத் க்கும்
சி க்கி வட்டம் ேபா ராேள
அைரக்கால் வா தாரன
ஆரஞ்சுப் பழ ம் தாரன
ப் ேபாட்ட ர க்க தாரன
ஷ ண்
கூப்பிட
க்குத்திப் ேபாட்ட ள்ள
ம ர் கம்மாப் ள்ள
நாக்குச் சிவந்த ள்ள
நாந்தாண் ஒம்
ஷன்
மானா ம ைரயிேல
மா ேமய்க்கும் சின்ன ள்ள
ேதங்கா நிறத் ப் ள்ள
ேத ராண் ஒம்
ஷன்
ேராட்ேடாரம் ட் க்காாி
ேராசாப் ச் ேசைலக்காாி
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காத் ேதாரம் ெகாண்ைடக்காாி
ைகயைலப் க் ெகட் க்காாி
ெதல் த் தண் ெகாண்ைடக்காாி
ேதங்காத் தண்
ச்சு
ேவ மலேர நீ
ேபார் மன்னர் தன்னழேக
ேகாடா க் ெகாண்ைடக்காாி
குளத்
காவல்காாி
வில்
குக் காாி
நில்ேலண் ஒண்ணாப் ேபாேவாம்
ளிய மரத்
ட் க்காாி
ள்ளி ேபாட்ட ல க்கக்காாி
ல்ல க்கப் ேபாைகயிேல
ந்தா லாகாேதா
ெவள்ள ெவள்ளச் சீைலக்காாி
ெவள்ளாிக்காய் கூைடக்காாி
ேகாம்ைப மைல ெவள்ளாிக்காய்
ெகாண் வா திண்
பார்ப்ேபாம்
மஞ்சள் அைறக்கும் ள்ள
மதி ெலட் ப் பாக்கும் ள்ள
ெகாஞ்சம் வளர்ந்ைதயானா
ெகாண் ேபாேவன் ெரங்கத் க்கு
அ க்கு குத்தி லக்க ள்ள
ஆபரணம் ேபாட்ட ள்ள
அ க்கக் க த் னா ம்
க்கத்தனம் ேபாகுதில்ைல
ஆல மரத்ைதப்பா
அ க்குத் ெதக்க கிணத்தப் பா
ெசப் க் குடத்ைதப் பா
சி க்கி ேபாற ஒயிைலப் பா
(ெபண்கள் பா வ )
எண்ைணத் தைலயழகா
எ த்தாணி க்கழகா
ேகாயில் சிைல யழகா
ெகால் தடா உன்னாைச
வாைழப் பழ ம் ேபாச்சு
வச்சி ந்த ைவப் ம் ேபாச்சு
தைலையச் சிைரக்கப் ேபாயி
தாழம் வாசம் ேபாச்சு
காணம் க ங் காணம்
கறிக் ேகத்த ெகாத்தமல்
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மானங் ெகட்ட அத்தா க்கு
ம ைரயில ைவப்பாட்
அஞ்சா
களாம்
அ ல ெரண் இள வட்டமாம்
நாய க்க ஏலாட்
ம்
நாணயங்க ெராம்ப உண்டாம்
இந்த நைட ஏ ?
இ ப்பிெலா ைகேய ?
ைமேய ேபாட்ேட
மதி குைலந்த மன்னவர்க்கு?
காத் ட் க்கு ேலஞ்சி வாங்கி
கன்ன ெமல்லாம் சுங்கு விட்
சுங்குக்கு ேமலாக
சுத் தடா சீைலப் ேப
மானா ம ைரச் சட்
வாச ல ேபாட்ட சட்
எங்க மச்சான் கு ச்ச சட்
எ த்
க ெகா த்தி ங்க
பாைதயிேல ேபாற வேன
படர்ந்த காவிப் பல் க்காரா
நீல ழிக்காாிக்கு
நீ தாண்டா மாப்பிள்ைள
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : விளாத்திக்குளம், ெநல்ைல மாவட்டம்.
----------ைறப்பாட்

: சி

மிளகாய் உைறக்கைலேயா?

மாப்பிள்ைள ெபண் ைற ைடயவர்கள் ேக ெசய் ேபசம் ேபச்சுக்கள் ெகாண்ட
பாடல்கைள ன்னர் கண்ேடாம். அைவ ெநல்ைல மாவட்டத்தில் கிைடத்தைவ. ேசலம்
மாவட்டத்தி ம் இத்தைகய பாடல்கள் பாடப்ப கின்றன.
ஆண் : தன்னந் தனியாகேவ தான்
தட வழிேய ேபாற ள்ேள
தா கட்டப் ேபாேறண்
தைட ஒன் ம் ெசால்லாேத
ெபண் :

ன்ைகப் பல மில்ைல
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கத்தில

ம் மீைசயி்ல்ைல

நா னக்குப் ெபண்டாட் யா?
நாெடங்கும் ெசால்லாேதடா
ஆண் : சி

கத்திாி காய்க்கைலயா?

சி மிளகாய் உைறக்கைலயா?
சி ைபயன் ெகா த்த பணம்
ெசல்லைலயா உந்த க்கு.
ேசகாித்தவர் : வாழப்பா

சந்திரன்

இடம் : வாழப்பா ,ேசலம்.
----------ைறப்பாட்

: உன்னாேல நான் ெகட்ேடன்

கீழ்வ ம் சிறிய பாட்
ஆண் : ஒ

கரண்

ேசலம் மாவட்டத்தில் பாடப்ப கிற .
ளகு தாேரண்

ராசாத்தி, ராசா மகேள
ரத்தினக் கிளிேய, த் க்கண்ேண
ரவிக்ைக ேயா சீல தாேரண்
ெபண் : கு த்தா ம் வாங்க மாட்டண்டா
மாமங்கு சின்னத்தம்பி
மாதளங்காப் ேபச்சுக்காரா
உன்னாேல நா ம் ெகட்ேடண்டா
மதினி
ைற மாப்பிள்ைள தன வய க்கு த்த ைறப் ெபண்ைணக் ேக
பா கிறான். இ
த் க்கு ய கில் பாடப்ப வ .
ங்கங் குளத் மதினி
கஞ்சி கு ப்பாளாம்
கண்ணா பாப்பாளாம்
ஆட் த்தைல ேபால
ெகாண்ைட
வாளாம்
ஆவைரப் ப்ேபால்
மஞ்ச குளிப்பாளாம்

ெசய்
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மச்சாைனக் கண்டா
மயங்கி நடப்பாளாம்
ெகா ந்தைனக் கண்டா
கு க்கி நடப்பாளாம்
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : மீளவிட்டான்,

த் க்கு

வட்டம், ெநல்ைல மாவட்டம்

----------சர

பண்ணித்தாேரன்

மாமன், மச்சான்

ைற ள்ளவர்கள் கிராமங்களிேல கல்யாணமாகாத ப வப்

ெபண்கைளேயா, கல்யாணமான வா பப் ெபண்கைளேயா, கிள் வ , கூச்சம்
உண்டாக்குவ ேபான்ற விைளயாட் கள் ெசய்வ வழக்கம். ெபண்க ம் அ
ேபாலேவ சாணிையக் கைரத் ஊற் வ ேபான்ற விைளயாட் களில் ஈ ப வ
வழக்கம். இவ்விைளயாட் க்கள் “விைளயாட் க்கார ைற ள்ளவர்கள்” என்
ெகாங்கு நாட் ல் கூ வார்கள். அ ேபால ைற ள்ள ஒ வன் கல்யாணமாகாத ஒ
ெபண்ைணப் பார்த் ப் பா கிறான்.
பழங்காலத்தில் ‘கு
ெபண்க

க்கும்,

மண ைற’ வழக்காயி ந்த . ஒ

ைற ள்ள ஆண்க

க்கும் மண உற

கு வில் உள்ள எல்லாப்
இ ந்தநிைல அ . அதன்

எச்சம், உற
ைறக் ேகளிக்ைககளாக இன் ம் நில கின்றன. அ ேபால
ைற ள்ள ஒ வன் கல்யாணமாகாத ஒ ெபண்ைணப் பார்த் ப் பா கிறான்.
“என்ைன நீ, எப்ேபா கண்ணாலம் பண்ணிக்ெகாள்ளப் ேபாகிறாய்” என்
ேகட்கிறான். அதற்கு அந்தப் ெபண் “எனக்கு நீ ெகாப் ம், சர ம் பண்ணிப் ேபாட
ைகயில் காசு ைவத்தி க்கிறாயா?” என்
“கூட

குத்தலாகக் ேகட்கிறாள்.

ச் சந்ைதக்கும் சமயவரம் சந்ைதக்கும், கூைட ம், சர ம் எ த் க்ெகாண்

விற்கப் ேபாகிறாய்ல்லவா? அ
ேபா கிேறன்” என்

விற்பைனயாகட் ம். உனக்கு நைக பண்ணிப்

அவன் பா வைதக் ேக

(குறிப் : கு. சின்னப்ப பாரதி)
கூடேமல கூட ெவச்சு
கூட
ேபாற ெபாண்ேண
கூட ேவைலயானா உனக்கு

ங்கள்.
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ெகாப் ப் பண்ணித் தாேரன்
சாட் ேமல சா ெவச்சு,
சமயவரம் ேபாற ெபாண்ேண
சாட் ெவைலயானா உனக்கு
சர பண்ணித் தாேரன்
வட்டார வழக்கு : ெகாப் -ேமல்காதில் அணியப்ெப ம் நைக ; சர க த்திலணி ம் ஆபரணம் ; சா -கூைடைய விட இ மடங்கு ெபாிதா ள்ள கூைட.
உதவியவர் : C. ெசல்லம்மாள ேசகாித்தவர் : கு. சின்னப்ப பாரதி
இடம் : ெபான்ேனாிப்பட் , ேசலம் மாவட்டம்.
----------நான் ேபாேறன்
ைறப் ெபண், ைறமாப்பிள்ைள என்ற உற ஒ வ க்கு மணமான பின் ம்
நீ க்கலாம். அப்ெபா
ெந க்கமான காதல் ேபச்சுக்கள் ேபசிக்ெகாள் ம் உாிைம
அவர்க க்கு உண் . ஆனால் உட ற ெகாள்வேத தவெறனக்
க தப்ப ம்.இப்ேபச்சுக்கள் மைனவி

ன்ேபா, கணவன்

ன்ேபா நைட ெபறலாம்.

இவ்வழக்கம் இப்ெபா
மைறந் வ கிற .ஏெனனில் மணம், உற
மீறி ெசாத் ாிைமயின் அ ப்பைடயிேல நைடெப கிற .

ைறகைள

ெபண் ம் கு த்
வா...’நான் உனக்குக் கணவனாகும் ேப இல்ைல. உன்
மக க்கு எங்கள் ெபண்ைணக் ெகா ப்ேபாம். என் மக க்கு உன் ெபண்ைண
எ ப்ேபாம்’ என்ற உற

வைகயில் பாடல் அைமந் ள்ள .

ைறப்ெபண் :
எண்ெணய்த்ேதச்சி தைல
கி
என் ெத ேவ ேபாற மச்சான்
ஆைசக்கு ஒ நாைளக்கு
அ ப் வாேளா உன் ேதவி
ைற மாப்பிள்ைள :
ெபண்க ம் கு த்
வா
ெபண் கு த் வாங்கி வா
என்ைனக் ெகா த் விட்
இ ப்பாேளா என் ேதவி
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அவன் மைனவி :
குைலவாைழ ெநல் உ வி
குைழயாமல் ேசா ெபாங்கி
இைல வாங்கப் ேபானவைர
இன் ம் வரக் காண ேய
சாமியக் காணலன்
சைபகெளல்லாம் ேத ப்பார்த்ேதன்
சக்களத்தி ம ேமேல
சாஞ்சி க்கும் ேவைளயிேல
ைற மாப்பிள்ைள :
ேதங்காய் ழி அழகி
ெதய்வக்கனி வந் நிக்கா
மாங்கா ழியழகி
ம யவி நான் ேபாேறன்
மைனவி :
என்ைனயக் கண்ெடாடேன
கால்பதறி, ைகபதறி
ட் க்கு வந்ெதாடேன
விளக்ேகத்தி நான் பார்த்ேதன்
ேசகாித்தவர் : M.P.M. ராஜேவ
இடம் : மீளவிட்டான்.
-------------

த் க்கு

வட்டம், தி ெநல்ேவ

மாவட்டம்.

