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பதிப்பகத்தநார உலர
தமிழக நநாட்டநார வழக்கநாற்றியல் துலறையில் தமக்லகனஜவநார இடத்லத நிலல நிறுத்திக் லகநாண்டவர
ஜபரநாசிரியர நநா. வநானமநாமலல. இத்துலறையில் அவரது பணிகளில் சிறைப்பநானது ‘தமிழர நநாட்டுப்
பநாடல்கள்’ எனும் இந்நூலநாகும். 1964 இல் லவளியநான இதன் முதற்பதிப்பும், 1977 இல் லவளிவந்த
இரண்டநாம் பதிப்பும் மக்களின் ஜபரநாதரலவப் லபற்றைன. நீண்ட கநால இலடலவளிக்குப் பிறைகு இம்
மூன்றைநாம் பதிப்லப அழகநாக ‘ஆப்லசட்’ முலறையில் லவளியிடுவதில் லபருமகிழ்ச்சி அலடகிஜறைநாம்.
இத்தருணத்தில் இத்லதநாகுப்லபக் குறித்துச் சில லசய்திகலளக் குறிப்பிட விரும்புகிஜறைநாம். இத்
லதநாகுப்பில் இடம் லபற்றுள்ள ஒவ்லவநாரு பநாடலின் இறுதியிலும் அப்பநாடலலச் ஜசகரித்தவரின்
லபயரும், அப்பநாடல் வழங்கும் பகுதியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அடுத்து, இத்லதநாகுப்பில் இடம் லபற்றுள்ள பநாடல்கலள வலகப்படுத்திய முலறை
குறிப்பிடத்தக்கதநாகும். தமிழக நநாட்டநார பநாடல்கலள வலகப்படுத்துவது குறித்த சிந்தலனலயத்
லதநாடங்கி லவத்த லபருலம இந்நூலுக்கு உண்டு.
ஜமலும், சமூகவியல் - மநானிடவியல், வரலநாறு ஜபநான்றை பல்ஜவறு அறிவியல் துலறைகளின் துலணயுடன்
பநாடல்களுக்கு ஜபரநாசிரியர எழுதியுள்ள குறிப்புகள் முக்கியமநானலவ ஆகும். நநாட்டநார பநாடல்கலளச்
சமுதநாயக் கண்ஜணநாட்டத்ஜதநாடு அணுகும் முலறைலய இத்லதநாகுப்பு அறிமுகப்படுத்தியது.
இத்தலகய சிறைப்பு வநாய்ந்த நூலிலன மீண்டும் தமிழக மக்களுக்கு வழங்குவதில் லபருலம
அலடகிஜறைநாம்.
பதிப்பகத்தநார
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முகவுலர
இது 1964-ல் லவளியநான ‘தமிழர நநாட்டுப் பநாடலி’ன் மறுபதிப்புத்தநான். அச்சுப் பிலழகள்,
விடுபட்டுப்ஜபநான லசநாற்கள், வரிகள், இவற்லறைத் திருத்தி, ஜசகரிப்பு விவரங்களில் உள்ள குலறைகலளப்
ஜபநாக்கி இதலன லவளியிடுகிஜறைன்.
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இந்த நூல் அழகிரிசநாமி ஜபநான்றை இலக்கிய ஆரவலரகளின் ஜபநாற்றுதலலயும்,
பத்திரிலககளின் நன்மதிப்லபயும் லபற்றுள்ளது. இந்தியன் எஃஸ்பிரஸ் விமரசகர, இந்நூல் பநாமர
மக்களின் ஆன்மநாலவஜய நமக்குக் கநாட்டுவதநாக எழுதியிருந்தநார. இது தனது ஜநநாக்கத்லத இந்நூல்
நிலறைஜவற்றி விட்டலதன்றை மன நிலறைவு எனக்கு உண்டு.
கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் நலடலபற்றிருக்கும் நநாட்டுப்பநாடல் லவளியீடுகள், ஆய்வுகள்,
கருத்தரங்குகள் அலனத்லதயும் லதநாடங்கி லவத்தது இந்த நூல்தநான் என்று லபருலமயநாகக்
குறிப்பிடலநாம். பல முயற்சிகளுக்கு வழி திறைந்து விட்டது இந்த நூல். பல்கலலக் கழகங்களில் ஆய்வு
ஆரவத்லத ஏற்படுத்தி, சில மநாணவரகலள இத்துலறை ஆய்வுக்குக் கவரந்தது ‘தமிழர நநாட்டுப்
பநாடல்கஜள’,
இந்நூல் தமிழகப் பல்கலலக் கழகங்களிலும், ஜகரளப் பல்கலலக் கழகத்திலும், தமிழ்த் துலறையில் மூல
நூலநாக (Source Book) ஆகப் பயன்படுகிறைது. ஆசிரியரகளும், ஆய்வநாளரகளும், நநாட்டுப் பநாடல் துலறையில்
சிறைந்த நூல் இதுலவன மதிக்கிறைநாரகள்.
இந்நூல் லவளிவந்த ஓரநாண்டிற்குள் லசலவநாகி விட்டது. இந்த நூலின் தநாக்கத்தநால், நநாட்டுப் பநாடல்
ஆய்லவ ஈழத்தில் ஜமற்லகநாண்ட பநாலசுந்தரம், இதற்ஜகநார மறுபதிப்பு ஜதலவலயன்று எழுதினநார.
பல்கலலக் கழகங்களில் பலழய பிரதி பழுதநாகிப் புதிய பதிப்புக்குத் ஜதலவ ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலலயில் இதலன லவளியிட நியூ லசஞ்சுரி புத்தக லவளியீட்டகம் சம்மதித்துள்ளது.
இதற்குப்பின் ஆயிரக்கணக்கநான பநாடல்கலள நநாட்டுப் பநாடல் பிரியரகள் திரட்டி அனுப்பிக்லகநாண்ஜட
இருக்கிறைநாரகள். வநாய்லம நநாதன், அரசக்கண்ணு இருவரும் தஞ்லச மநாவட்டத்தின்
முழுத்லதநாகுப்லபயுஜம அனுப்பியுள்ளநாரகள். இன்னும், மின்னல் ஜகநாலவ மநாவட்டப் பநாடல்கலள
அனுப்பியுள்ளநார. லபநான்னீலன் குமரி மநாவட்டப் பநாடல்கலளச் ஜசகரித்து லவத்துள்ளநார.
இவற்லறைலயல்லநாம் லவளியிட ஜவண்டும்.
இதற்லகல்லநாம் ஒரு தீரவு உலகத் தமிழநாரநாய்ச்சிக் கழகம் ஏற்பநாடு லசய்திருக்கும் நநாட்டுப் பநாடல்
கருத்தரங்கில் ஜதநான்றைலநாம். அக் கழகம் மநாவட்டந்ஜதநாறும் ஜசகரிப்பநாளருக்கு எழுதிப் பநாடல்கலளச்
ஜசகரித்து, லவளியிட முயன்று வருகிறைது. என்னுலடய ஆதரவு அக்கழகத்தின் நநாட்டுப் பநாடல்
லவளியீட்டு முயற்சிகளுக்கு உண்டு.
இதில் சில படிப்பநாளிகள், நநாட்டுப் பநாடல் என்றைநால் வநாய் லமநாழி இலக்கியம், எழுதப்பட்டநால் அது
‘வநாய் லமநாழி ’ அலடலமநாழிலய இழந்து இலக்கியமநாகி விடுகிறைது என்று லசநால்லுகிறைநாரகள்.
வநாய்லமநாழிப் பரவலுக்குக் கநாரணஜம, எழுத்தறிவின்லம. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர தமிழ் நநாட்டில்
எழுத்தறிந்தவரகள் 9 சதவிகிதம். இப்லபநாழுதும் 30 சதவிகிதம். லபண்கள் மட்டும் எடுத்துக் லகநாண்டநால்
18 சதவிகிதம் மட்டும். எழுத்லதப் பயன்படுத்தத் லதரியநாமல் உணரச்சிகலளயும், கருத்துகலளயும்,
நிகழ்ச்சிகலளப் பற்றிய எதிர விலளவுகலளயும் ஜபச்சநாஜலஜய அவரகள் லசநான்னநாரகள். அதனநால்
நநாட்டுப் பநாடல் என்றைநாஜல வநாய்லமநாழிப் பரவல் என்றை நம்பிக்லக தவறைநாக ஏற்பட்டது.
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ஒரு நநாட்டுப் பநாடல் எப்படி உருவநாகிறைது? லதநாழில் களங்களில் ஒரு பநாட்லடப் பலர உருவநாக்கலநாம்.
ஏற்றைம், நடுலக முதலிய லதநாழில் பநாடல்கள் லதநாழிலநாளரது லபநாதுவநான உணரச்சியநால் இலசயநாகி
லவளிப்படுவன. அதுவல்லநாமல் ஒரு சமூக நிகழ்ச்சிலய வருணிக்கவும், சிக்கலநான கலதயலமப்புலடய
கலதலயப் பநாடலநாகப் பநாடவும் இந்த முலறை உதவநாது. சிவகநாசிக் கலகத்லத எடுத்துக் லகநாள்ஜவநாம்.
இத் லதநாகுப்பிஜலஜய நநாலலந்து பநாடல்கள் உள்ளன. அவற்றில் இரண்டில் எழுதியவர லபயர
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எழுதப்பட்டதநால், எழுதியவர லபயர லதரிவதநால் மட்டும் அது நநாட்டுப் பநாடல்
தன்லமலய இழந்து விடநாது.
நநாட்டுப் பநாடல், ஒரு நிகழ்ச்சியின் மீது நநாட்டு மக்களின் பிரதிபலிப்லப லவளியிடுவது. சிவகநாசிக்
கலகத்லதப்பற்றிய பநாடல்களில், ஒன்று கலகத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கட்சிக்குச் சநாதகமநானது.
மற்லறைநான்று லபநாதுவநாகக் கலகத்கினநால் எவ்வளவு துன்பம் மக்களுக்கு ஏற்படுகிறைது என்பலதக் கூறி
கலகத்லதத் தடுக்க முயலுவது. இவ்விரண்டுஜம யநாஜரநா ஒருவரநால் எழுதப்பட்டலவதநான். இலவ
பரவுகின்றைன. பநாட்லட ஏற்றுக் லகநாள்ளுகிறைவரகள் அந்த உணரச்சிஜயநாடு ஒன்றுபடுகிறைநாரகள். ஒரு
சநாதிக்கநாரரகள் லசய்தது நியநாயம் என்ஜறைநா, அநியநாயம் என்ஜறைநா, இரு கட்சியநாரும் கலகம் லசய்தது,
எவ்வளவு துன்பகரமநானலதன்ஜறைநா, ஒரு படிப்பிலன பநாடலில் இருக்கும். இந்தப் பநாடலின் ஒவ்லவநாரு
வரிலயயும் ஒவ்லவநாருவர எழுதவில்லல. ஒருவஜர பநாடல் முழுவலதயும் எழுதினநார.
ஏற்றுக்லகநாள்ளப்பட்ட பநாடல், நநாட்டநார பண்பநாட்டு மதிப்புகளுக்கு ஒத்திருக்கிறைது. எனஜவ பரவுகிறைது.
எனஜவ “நநாட்டுப் பநாடலின் லபநாதுத் தன்லம, அதன் சிருஷ்டியில் இல்லல, பரவுதலில் தநான்
இருக்கிறைது” என்று Folk Song in England என்றை நூலில் ஆசிரியர கூறுகிறைநார.
இதலனக் குறித்து அறியநாலமயநால் ஒரு ஆய்வநாளர குழம்பிப் ஜபநாய், அக்குழப்பஜம லதளிவநான
கருத்லதன்று எழுதுகிறைநார. ஒரு பநாடலலக் குறிப்பிட்டு இலத நநாட்டுப் பநாடகரநான S.M. கநாரக்கிஜய
எழுதியிருக்கலநாம். இது அசல் நநாட்டுப் பநாடல் அல்ல என்று கூறுகிறைநார. ஒரு நநாட்டுப் பநாடலல,
முன்பிருந்திரநாத புதிய லசய்திலய லவத்து கநாரக்கி எழுதலநாம். ஆனநால் அலத நநாட்டு மக்கள் (Folk)
ஏற்றுக்லகநாள்வலதப் லபநாறுத்து அது நநாட்டுப் பநாடலநாகும். ஜமற்கூறிய பநாட்டு சிவகிரியில் பநாடப்
படுகிறைது. பக்கத்து ஊரகளில் அவஜர பநாடிப் பரப்புகிறைநார. பரவுதல்தநான் Folk Song ஆ இல்லலயநா
என்பலதக் கநாட்டும். சினிமநா பநாட்டு, நநாட்டு லமட்டு, நநாட்டநார மதிப்புகள், அவரகளது ஜபச்சு வழக்கு
இருந்தநால் பரவும். இது சிருஷ்டியில், சினிமநாப் பநாடகருலடயது. பரவுதலில் அது
ஏற்றுக்லகநாள்ளப்படுகிறைது (adopted) , அசல் நநாட்டுப் பநாடல், நநாட்டநாரின் பண்பநாட்டு மதிப்புகளுக்ஜகற்ப
எழுதி, அது பரவுமநானநால் நநாட்டுப் பநாடலநாகும். இதுவல்லநாமல், வநாய்லமநாழிப் பநாடல், எழுதப்படநாத
பநாடல், தூய நநாட்டநார பநாடல் என்பலதல்லநாம், நநாட்டுப் பநாடலின் சிருஷ்டிலயயும், பரவுதலலயும்
பற்றிய அறியநாலமயநால் எழுந்தது. இலவ நநாட்டுப் பநாடலலக் கற்சிலலயநாக எண்ணுகிறை ஜபநாக்கு.
நநாட்டுப் பநாடல்
உயிருள்ளஜதநார வடிவம். வளருகிறைது, மநாறுகிறைது, ஜதய்கிறைது, சநாகிறைது. மீண்டும் புலதந்த நிலத்தில்
பலழய உருமநாறி புனருருவம் லகநாள்ளுகிறைது. உருவத்லதப் பநாரத்து, ‘ஐஜயநா இது ஜபநாய் விட்டஜத’
என்று அழுகிறை ஜவலல ஆரநாய்ச்சியநாளனுக்கு ஜவண்டநாம். ஒப்பநாரி இப்லபநாழுது வழக்கழிந்து
வருகிறைது. இன்னும் 50 ஆண்டுகளில் ஒப்பநாரிஜய இரநாது. அப்லபநாழுது, இப்லபநாழுஜத
எழுதிலவக்கப்பட்டலவதநாஜன மிஞ்சும். இது fossil மநாதிரி,
அதற்குப் பரவுதல் இல்லல. புதிய எழுச்சி, இயக்கங்கள், பநாமர மக்கள் வநாழ்வில் உண்டநானநால், புதிய
பநாடல்கள் ஜதநான்றும். அவரகள் வநாழ்க்லகக்குப் பயனற்றைலவ மலறையும். மலறைவலத எண்ணி ஒப்பநாரி
பநாட ஜவண்டியதில்லல. புது நிலலலய அறிந்து, புதுப் பநாடல்கலள வரஜவற்க ஜவண்டும். சமூக
மநாறுதல், சமூக உணரச்சிகளுக்ஜகற்றை பநாடல்கலளத் ஜதநாற்றுவிப்பவன் நநாட்டநார கவி. பட்டுக்ஜகநாட்லட
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கலியநாணசுந்தரம் ஜபநால. அவரகளுலடய உணரச்சி, மதிப்புகள், நலன்களுக்கு ஏற்றைநாற்ஜபநால அவரகள்
ஏற்றுக்லகநாள்ளத் தகுதியுலடயனவற்லறை அவர பநாடினநார. அது ஏற்றுக்லகநாள்ளப்பட்டு, நநாட்டநாரது
ஜபநார முழக்கமநாயிற்று. அது நநாட்டநார ரசலனக்கநாக மட்டுமல்லநாமல், சினிமநாப் பநாரக்கிறை எல்லநா
வரக்கங்களுலடய அனுபவத்திற்கநாவும் எழுதப்பட்டதநால், நநாட்டநார பண்பநாட்டுக் கருலவ, நநாட்டநார
லமநாழியிலும், சிறிதளவு இலக்கிய லமநாழியிலும் பநாடினநார. நநாட்டுப் பநாடல் எழுத்தறிந்தவர
அனுபவிப்பதற்கநாக உருமநாறுகிறைது. இதுவும் நநாட்டுப் பநாடஜல. கலியநாணசுந்தரம் பநாடல்கள் நநாட்டு
மக்கள் உணரவு, நநாட்டு மக்கள் பண்பநாட்டு மதிப்புக்கள், அவரகள் ஆரவங்கள் இவற்லறை
லவளியிடுகின்றைன. ஆனநால், லமட்டில் மட்டும் நநாட்டுப் பநாடலிலச லகநாண்டு, உள்ளடக்கத்தில் நநாட்டு
மக்களது உணரவிற்கும், ஆரவங்களுக்கும் எதிரநான கருத்துள்ள சினிமநாப் பநாடல்கள் எழுதப்படுகின்றைன.
அலவ நநாட்டு மக்களிலடஜய ‘பரவுதல்’ இல்லல. நடுத்தர மக்களிலடஜயதநான் பரவுகின்றைன. நநாட்டு
மக்களிலடஜய பரவும், நநாட்டு மக்களின் மதிப்புகள் தநாங்கிய பநாடல்கள்தநான் நநாட்டுப் பநாடல்கள்.
சிவகநாசிக் கலகம் பற்றிய பநாடல்கள், கலகம் நடந்த இடத்தில், சிவகநாசியிலும், அதலனயடுத்த
ஊரகளிலும் ஜதநான்றியிருக்கலநாம். சிவகநாசியில் கலகம் நடப்பதற்கு பக்கத்து ஊர மறைவரகள் வந்தநாரகள்.
அவரகளில் சிலர இறைந்து ஜபநானநாரகள். அவ்வூரகளிலும் பநாடல்கள் ஜதநான்றியிருக்கலநாம். நநாடநாரகளுக்கு
ஆதரவநாகவும், மறைவரகளுக்கு ஆதரவநாகவும், இருகட்சிக்கும் லபநாதுவநாகவும் பநாடல்கள்
ஜதநான்றியுள்ளன. சில பநாடல்கலளப்
பநாடியவரகள் லபயரகள் லதரிகின்றைன. ஆறுமுகம் என்பவர ஒரு பநாடலல எழுதியுள்ளநார. இலவ
எங்லகங்கு கிலடக்கின்றைன? சங்கரன் ஜகநாவில், சிவகிரி, விளநாத்திக்குளம் முதலிய இடங்களில் 30, 40
லமல் தூரத்திலுள்ள ஊரகளில் கிலடக்கின்றைன. கலகத்திற்கு பயந்து ஓடி வந்தவரகள்
இப்பநாடலலக்லகநாண்டு வந்திருக்கலநாம். இரண்டு மூன்று தலலமுலறைகளுக்குப் பநாடல் நீடித்திருக்கிறைது.
கலகம் நடந்தது 1896-ல்;எண்பது வருஷங்களநாகின்றைன. இலவ எழுதப்பட்டதநால், அச்சிடப்பட்டதநால்
நிலலத்திருக்கிறைது. ஜபநாத்லதயநாவிற்குக் கிலடத்தது, ஓலலப் பிரதி. அந்த ஓலலலயப் பநாரத்துப்
பநாடுபவரும் வநாழ்ந்திருந்தநார.
எனஜவ நநாட்டுப்பநாடல் என்றைநால் ஆரநாய்ச்சி லசய்பவருக்கநாக ஜயநாசலன லசய்து பநாடப்படுவது அல்லது
எழுதப்படுவது அல்ல. நிகழ்ச்சிகளின் தநாக்கத்தநால் எழுகிறை உணரச்சியும், சிந்தலனயும் பநாடல்
உருவத்தில் சிருஷ்டிக்கப் படுகின்றைன. வநாய் லமநாழிப் பரவுதலின்மூலம் அது நநாட்டநாரநால்
ஏற்றுக்லகநாள்ளப்படுகிறைது. வநாய் லமநாழியநால் மட்டும் சிறிது தூரம்தநான் பரவும். அது ஒரு Localised
Tradition ஆகஜவ இருக்கும். அச்சில் அதலனஜய லவளியிட்டநால் அதன் பரப்பு தமிழகம் முழுவதும்
இருக்கும். உதநாரணமநாக ஐவர ரநாசநாக்கள் கலத, ஒரு சிற்றூரில் மட்டுஜம வழங்குகிறைது. சில பகுதிகள்
வள்ளியூரில் வழங்குகின்றைன. எப்படியும் கலத நநாஞ்சில் நநாட்டுக்கு லவளிஜய லதரியநாது. இதற்குக்
கநாரணம் என்ன? கலத 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர நடந்த ஒரு ஜபநாலரப் பற்றியது. அஜத வரலநாற்று
நிலலலமகள் இன்று இல்லல. குலஜசகர மன்னலனப் ஜபநான்றை மன்னரகஜளநா கன்னட இளவரசி
ஜபநான்றை இளவரசிகஜளநா இன்று இல்லல. எனஜவ பநாத்திரங்களின் கலநாச்சநார மதிப்பு மநாறிவிட்டது.
எனஜவ கலத ஒரு வரலநாற்று நிலனவுக் கலதயநாக மட்டுஜம எஞ்சி நிற்கிறைது. வநாழ்க்லகக்கு ஜநரடி
சம்பந்தமில்லநாமலிருக்கிறைது. அந்த வரலநாறும் பரவநாமலிருப்பதற்குக் கநாரணம், வநாய் லமநாழிப் பரவுதல்.
இப்லபநாழுது அக்கலத வில்லுப்பநாட்டநாகப் பநாடப் படுவதில்லல. எனஜவ பரவுதலும் இல்லல:இனி
அது மலறைய ஜவண்டியதுதநான்;இக்கலலச் சிருஷ்டிலய, வரலநாற்று மதிப்லப நிலலக்கச் லசய்ய என்ன
லசய்ய ஜவண்டும்? இலத எழுத்தறிவு வட்டத்திற்குக் லகநாண்டு வரஜவண்டும். அச்சிட்டுப் பரப்பினநால்,
சுருங்கியவட்டம் விரிவலடயும். மீண்டும் இது வநாய்லமநாழிச் சுழற்சிக்குச் லசல்லநாது. இது Fossil
ஆகிவிட்டது. ஆய்விற்கும், அறிவதற்குஜம பயன்படும்.
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இவ்வநாறு கலதப்பநாடல் கநாலச் சமூகத்ஜதலவக்ஜகற்பத் ஜதநான்றி, நிரந்தர கலலமதிப்புகலள
ஏற்படுத்திவிட்டு, உருவழிந்து ஜபநாய்விடும். நிரந்தர மரபுகலளலயநாட்டிஜயநா, எதிரத்ஜதநா புதிய
கலதப்பநாடல் உருவங்கள் ஜதநான்றும்.
கலதயுருவங்கள், அச்சநானவுடன் பரவல் அதிகமநாகிறைது. மீண்டும் வநாய்லமநாழிப் பரவலுக்குச்
லசல்வதுமுண்டு. அது வநாழும் மரபநாக இருந்தநால் வநாய்லமநாழிப் பரவலுக்குச் லசன்று விடும்.
இல்லநாமல் இருந்தநால் வநாய்லமநாழிப் பரவலுக்குச் லசன்று விடும். இல்லநாமல் இருந்தநால்
ஆவணமநாகவும், எல்ஜலநாருக்கும் லதரிந்த இறைந்துவிட்ட மரபநாகவும் ஆகிவிடும். ஆலகயநால் சிறுகி
வருகிறை கலதப்பநாடல்கள், பநாடல்கள், கூத்துக்கள் அலனத்லதயும் ஜசகரித்து லவளியிட ஜவண்டும்.
எனஜவ எழுத்தில் பரவுவது, வநாய்லமநாழிப் பரவலலவிட விரிவநானது. எழுத்தில் பரவும் நநாட்டநார
பண்பநாட்டுப் பலடப்புகள் எல்லநாம் மீண்டும் உயிர லபற்று வழங்கும் என்பதில்லல. வநாழுகிறை மரபு
(Living Tradition) என்பது எந்நநாளும் வநாழுகிறை மரபு அன்று. சமூகப் பண்பநாட்டு மநாறுதல் ஏற்படும் வலர
ஒரு மரபு வநாழும். பிறைகு சிறுகத் ஜதய்ந்து புதிதநாக உள்ள பண்பநாட்டுப் பலடப்புகஜளநாடு ஜசரந்து
புத்துருவம் லகநாள்ளும்.
தற்ஜபநாது லசவிவழிப் பரவலுக்குக்கூட முன் நிபந்தலனயநாக எழுத்துவடிவம் இருக்கிறைது.
‘லகநாலலச்சிந்து’ என்ஜறைநார பநாடல் வடிவம் தமிழ் நநாட்டின் வட மநாவட்டங்களில் உள்ளது. இது ஒரு
வநாழும் மரபநாகும். லகநாலலகள் சமூகப் பின்னணியில் நலடலபறுகின்றைன. நீதிமன்றைம் லகநாலலயநாளி
என்று தீரப்பளித்துத் தண்டிப்பவரகலள, நநாட்டநார, வீரன் என்று ஜபநாற்றி அவனது தண்டலனலயப்
பற்றிக் கருத்துச் லசநால்லுகின்றைனர. லகநாலலகள் விதிப்படி நிகழுவதில்லல, சமூகக் கநாரணங்களநால்
நிகழ்கின்றைன என்று சுட்டிக்கநாட்டி, அக்கநாரணங்கலள ஆரநாய்கின்றைன லகநாலலச் சிந்துகள்.
நூற்றுக்கணக்கநான லகநாலலச் சிந்துகள் சுழற்சியில் உள்ளன. இலவ நநாட்டுப் புலவரகளநால் பநாடப்பட்டு,
எழுதப்பட்டு, அச்சடிக்கப்பட்டு 10,000 பிரதிகள் விலலயநாகின்றைன. நநாட்டுப்பநாடகரகள், அவற்லறை
மனப்பநாடம் லசய்து பநாடுகிறைநாரகள். இது ஒரு நநாட்டநார மரபு (Folk Tradition) இங்கு ஒரு மநாற்றைம்
கநாணப்படுகிறைது.
(1) வநாய்லமநாழிப் பரவல் -> அச்சிடல் -> (அதிகப் பரவல்) Folk Lore அல்ல,
(2) அச்சிடல் -> வநாய்லமநாழிப் பரவல் -> அதிகப் பரவல் Folk Lore .
இலவ யநாவும் வநாய்லமநாழிப்பரவலல அச்சுயந்திரம் பன்மடங்கநாக்குகிறைது, அச்சிடப்படும்
கலதப்லபநாருள் வநாழும் மரபநாக இருந்தநால். குறிப்பிட்ட கலத வநாழும் மரபநாக இருக்க
ஜவண்டியதில்லல. அந்தக் கலத, எந்த வலக (Type) லயச் ஜசரந்தஜதநா அது வநாழும் மரபநாக இருந்தநால்
ஜபநாதும். முதலில் அது வநாய்லமநாழி மரபநாகத் ஜதநான்றைநாமல் அச்சில் 10,000 படிகள் ஜதநான்றி, 10,000
ஜபலரயும் பநாடலவத்து, வநாய்லமநாழி மரபின் பரப்லப அதிகரிக்கச் லசய்கிறைது. எழுத்தறிவு வளர, வளர,
வநாய்லமநாழி பரவுதலுக்ஜக, அச்சு அடிப்பலடயநாகிவிடும்.
இந்நூல் ஒரு பநாடல் திரட்டுத்தநான். பநாடல், உணரச்சியின் உறுத்தலநாலும், ஒரு நிகழ்ச்சி ஜதநாற்றுவிக்கும்
எண்ணங்களநாலும் ஏற்படுவது. கலத ( Narrative ) சுலவயநாலும் வநாழ்க்லகலயத் திருப்புவதுமநாயிருக்கும்.
இலவயநாவும் அடிநிலலயில் பநாமரர இலக்கியமநாகும். இவ்விலக்கியம் கல்லநாதநார கலலச் லசல்வம்.
அவரகளிலடஜய எழுத்தறிவு பரவினநால், எத்தலனஜயநா பலடப்பநாளிகள் அவரகளிடஜம எழுவநாரகள்.
அவரகள் எழுத்தினநால், பநாடல் பநாடுவநாரகள். எழுத்தறிவில்லநாத பலடப்பநாளி, வநாய்லமநாழியிஜல
பநாடலலப் பலடப்பநான். இப்லபநாழுது வநாய்லமநாழி, எழுத்துருவம் லபறும் கநாலம். எழுத்தறிவு
நம்முலடய நநாட்டநாரிலடஜய வளரச்சி லபற்று வருகிறைது. எனஜவ ( Oral Transmission ) வநாய்லமநாழிப்
பரவுதல் என்று கண்கலள மூடிக் லகநாண்டு, நநாட்டநார இலக்கியத்திற்கு வரம்பு விதித்தல் கூடநாது.
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இப்பநாடல்கலளப் புரிந்துலகநாள்ள, சமூகப் பின்னணி, வரலநாற்றுப் பின்னணி, சரித்திரப் பின்னணி ஆகிய
லதளிவநான சூழ்நிலலகலளப் புரிந்து லகநாள்ளஜவண்டும். இப் பநாடல்கள் குறிப்பிடும் தனி
நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சமூக மநாறுதல்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும். அதலனலயநாட்டி, குறிப்புலரகள்
எழுதும் லபநாழுது கற்பலனயில் இருந்து நிகழ்ச்சிகலள, உணரச்சிகலளயும் மதிப்பிடநாமல், சமூகவியல்,
மநானிடவியல், சரித்திரவியல், இலக்கியம் ஆகிய துலறைகளின் அறிலவக் லகநாண்ஜட, குறிப்பிட்ட
பநாடல்களின் நிகழ்ச்சிகலளயும், உணரச்சிலயயும் வருணித்துள்ஜளன். ஒவ்லவநாரு தனிப்பநாடலும், ஒரு
தனி நிகழ்ச்சி பற்றிய கருத்துக்கும், சமூக இயக்கத்திற்குமுள்ள லதநாடரபு. ஒவ்லவநாரு சரித்திரப் பநாடலும்,
நீண்டகநால வரலநாற்றின் ஜபநாக்குக்கும், அதில் ஒரு சம்பவத்திற்கும் உள்ள லதநாடரபு. இத்லதநாடரபுலளக்
கவனமநாக நநான் சுட்டிக் கநாட்டியுள்ஜளன். குறிப்பநாக பநாடல்கள் சமூக அடிப்பலடயும்,
அவ்வடிப்பலடயில் கருத்துக்கள், உணரச்சிகலளயும் நநான் கநாட்டியுள்ஜளன்.
தனித்தனி நிகழ்ச்சிகளநாகவும், தனித்தனிக் கருத்துக்களநாகவும் பநாடல்கள் நிற்கவில்லல. ஒரு லபநாதுத்
திட்டத்தின் அடிப்பலடயில் சமூக வநாழ்க்லகயில் பிரதிபலிப்பநாக இலவ நிற்கின்றைன.
இந்நூலல உருவநாக்கிய ஜசகரிப்பநாளரகள் கு. சின்னப்ப பநாரதி, எஸ். எஸ். ஜபநாத்லதயநா, கவிஞர
சலடயப்பன், எஸ். எம். கநாரக்கி, எம். பி. எம். ரநாஜேஜவலு, வநாழப்பநாடி சந்திரன் ஆகியவரகள் 12
ஆண்டுகளுக்கு முன்னநால் மநாதிரிஜய இன்றும் நநாட்டுப்பநாடலில் ஆரவம் லகநாண்டுள்ளநாரகள்.
அவரகளுக்கு எனது நன்றி.
இந்நூலின் ஆய்வுக் குறிப்புகள், விவரக் குறிப்புகள், ஜசகரிப்புக் குறிப்புகள் ஆகியவற்லறை எழுதும்
பணியில் விடநா முயற்சிஜயநாடும், சலியநாத ஆரவத்ஜதநாடும் பணி புரிந்த லசல்வி T .மங்லகக்கு எனது
நன்றி.
இந்நூலின் இரண்டநாவது பதிப்புக்குச் சில புதிய குறிப்புகள் தந்த வ.உ.சி. கல்லூரித் தமிழ்
விரிவுலரயநாளர ஆ.சிவசுப்பிரமணி யனுக்கும் எனது நன்றி,
12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர இலத லவளியிட்டது ஜபநாலஜவ, இரண்டநாவது முலறையும் லவளியிட
முன்வந்து, தமது நநாட்டுப்பநாடல் ஆரவத்திலனயும், கிரநாமத்து உலழப்பநாளி மக்களின் கலலப்
பலடப்புகலளப் பரப்புகிறை ஆலசலயயும் லவளியிடுகிறை வநாய்ப்லப ஜமற்லகநாண்ட ‘ நியூ லசஞ்சுரி புக்
ஹவுலஸை’ நநான் பநாரநாட்டுகிஜறைன். நன்றி லதரிவித்துக் லகநாள்கிஜறைன்.

3-11-76

நநா. வநானமநாமலல
தலலவர.
தமிழ்நநாடு கலல இலக்கியப் லபருமன்றைம்,

முதுநிலல ஆய்வநாளர, திரநாவிட லமநாழி இயல்கழகம், கருநநாடகப் பல்கலலக்கழகம், -r தநாரவர.
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முன்னுலர
ஒவ்லவநாரு லமநாழியிலும் எழுத்துத் ஜதநான்றுவதற்கு முன்பு பநாடல்களும், கலதகளும் ஜதநான்றைத்
லதநாடங்கின. அவற்றில் சில கலத வடிவத்தில் பநாடப்பட்டன. இவ்வநாறுதநான் கிஜரக்கக் கநாவியங்கள்
ஜதநான்றின என்று ஆரநாய்ச்சியநாளரகள் கூறுகிறைநாரகள். பநாரதம், இரநாமநாயணம் என்றை கநாவியங்களில்
முடிவநான எழுத்து வடிவம் லபறுவதற்கு முன்பு இவ்வநாஜறை ஜபச்சு வழக்கில் இருந்து வந்தன. சிறு சிறு
குழுவினருலடய நநாட்டுப் பநாடல்களநாக வழங்கிவந்த கலதகள், அக்குழுக்கள் ஒன்றுபட்டு லபரிய
இனமநாக மநாறும் ஜபநாது இலணப்புப் லபற்று கநாவிய ரூபம் லபறுகின்றைன. சிலப்பதிகநாரத்தில்
கநாணப்படும் பல நிகழ்ச்சிகளும் பல உபகலதகளும் கநாவிய கநாலத்திற்கு முன்பு லசவி வழியநாக வழங்கி
வந்தன. கநாவியத்தில் கநாணப்படும் லதய்வ வணக்கமும், குரலவப் பநாடல்களும், வரிப்பநாடல்களும்,
அம்மநாலனப் பநாடல்களும், துன்பமநாலல என்றை பகுதியும் லவகுகநாலத்திற்கு முன்பு வழங்கிவந்த
நநாட்டுப்பநாடல்களின் கருத்லதயும், அலமப்லபயும் தழுவியன என்று உறுதியநாகச் லசநால்லலநாம்.
நநாட்டுப்பநாடல்கள் முன்பிருப்பவரகள் ஜகட்கப் பநாடுவது ஜகட்பவரகள் மனத்தில் மகிழ்ச்சி, ஜசநாகம்,
லபருலம, பணிவு, லபருமிதம், ஆரவம், வியப்பு, லவறுப்பு முதலிய உணரச்சிகலள எழுப்பும்
நிகழ்ச்சிகலளஜயநா, கலதகலளஜயநா லசநால்வது வழக்கமநாக இருந்தன. அல்லது ஜவலல லசய்யும்
கநாலத்தில் கலளப்லபப் ஜபநாக்க அவரகள் கூட்டு முயற்சிலய ஊக்குவிக்கப் பநாடப்படும் பநாடல்களும்
உள்ளன. எப்படியும் ஒரு குழுவினரின் மனத்தில் ஏக கநாலத்தில் சமமநான உணரச்சிலய
உண்டுபண்ணுவது லபரும்பநான்லமயநான நநாட்டுப் பநாடல்களின் ஜநநாக்கமநாகும்.
நநாட்டுப் பநாடல்கள் கிரநாமப்புறை வநாழ்க்லகஜயநாடு லநருங்கிய லதநாடரபுள்ளலவ. கலதப் பநாடல்கள் தவிர
மற்றைப் பநாடல்கள் நநாட்டுப்புறை வநாழ்க்லகயின் அன்றைநாட சம்பவங்கலளஜய லபநாருளநாகக் லகநாண்டலவ.
இதனநால்தநான் வநாழ்க்லகயின் சநாதநாரண சம்பவங்களநான பிறைப்பு, குழந்லதப் பருவ நிகழ்ச்சிகள்,
விலளயநாட்டுகள், கநாதல், லபநாருந்தநா மணம், குடும்ப விவகநாரங்கள், கிரநாமத் லதநாழில்கள், பஞ்சம்,
கிரநாம ஜதவலதகள் முதலியனஜவ நநாட்டுப் பநாடல்களின் லபநாருளநாக அலமந்துள்ளன. ஆனநால்
இவற்றுள்ளும் சமூக அலமப்பின் தன்லமயும், அதனநால் தனி மனிதன் உணரவில் ஏற்படும்
சிந்தலனகளும் லவளியநாகத்தநான் லசய்கின்றைன.
நமது கிரநாம வநாழ்க்லக பன்லனடுங் கநாலமநாக ஜவலலப் பிரிவிலனகளநால், முலறைப்படுத்தப்பட்டு
ஜேநாதிப்பிரிவிலனக்குள் இறுக்கமநாக அலடத்து லவக்கப்பட்டது. உற்பத்தி முலறையும், கிரநாமப்
லபநாருளநாதநாரத்திற்கநாகஜவ இருந்ததநால், மத்திய அரசில் எவ்வித மநாற்றைங்கள் ஏற்பட்டநாலும் கிரநாம
சமுதநாய வநாழ்க்லக அதிகமநாக பநாதிக்கப்படவில்லல. இவ்வநாறு கூறுவதநால் கிரநாம சமுதநாய அலமப்பு
எல்ஜலநாருக்கும் சமவநாய்ப்பு அளிக்கும் ஜசநாஷலிஸை சமுதநாயம் என்று நிலனத்துவிடக் கூடநாது. கிரநாம
சமுதநாயத்தில் உயரவு தநாழ்வுகள் அன்றுமிருந்தன. ஊரக் ஜகநாவில்களுக்கு ஊரிலுள்ள நிலத்தில்
லபரும்பநாகம் லசநாந்தமநாயிருந்தது. அக்ஜகநாவிலல நிரவநாகித்த மகநாசலபயநாரும், வநாரியத்தநாரும்,
பரிசனங்களும், உலழக்கநாமல் உண்டவர ஆவநாரகள். அவரகள் ஜமல் வரகத்லதயும் ஜமல் சநாதிலயயும்
ஜசரந்தவரகள். இவரகளுக்குச் லசநாந்தமநான உரிலமயுலடய நிலங்களும் இருந்தன. நிலங்களில்
உலழக்கும் விவசநாயிகளில் லபரும்பநாஜலநாருக்குச் லசநாந்த நிலம் இருக்கவில்லல. சிலருக்கு ஜகநாவில்
நிலங்கள் குத்தலகயநாகக் கிலடத்தன. இவரகளில் ஊர வண்ணநான், நநாவிதன் முதலியவரகளும் தச்சன்,
லகநால்லன் ஜபநான்றை கம்மநாளரகளும் உலழக்கும் வரக்கத்லதச் ஜசரந்தவரகள். அவரகளுக்கும், மநான்ய
நிலங்கள்தநான் இருந்தன. உலழக்கும் மக்கள் ஜகநாவிலலச் சநாரந்து உலழக்கநாமல் உண்ணும் மக்களுக்குத்
தம் உலழப்பினநால் உணவளிக்க ஜவண்டும்.
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லவள்லளயரநாட்சிக்குமுன் மத்திய அரசு நடப்பதற்கும் பல ஜபநாரகள் நடப்பதற்கும் அரசரகள் கட்டும்
ஜகநாவில்கள், மடங்கள், தண்ணீரப் பந்தல்கள் முதலியவற்றிற்கநாகும் லசலலவயும் இக்கிரநாம
அலமப்புதநான் லகநாடுக்க ஜவண்டும். கிரநாம நிரவநாகம் ஜமல் வரக்கத்தநாருலடய லகயிலிருந்தது. எனஜவ
உலழக்கும் மக்களுக்கு அவரகள் விலளவிக்கும் மகசூலில் ஒரு சிறிய பகுதிஜய ஊதியமநாகக்
கிலடக்கும். மற்றைலவ அவரகளிடமிருந்து பறிக்கப்படும். இவ்வலமப்பில் விவசநாயிகள்
லகநாடுலமயநாகச் சுரண்டப்பட்டனர.
லநசவு முதலிய லதநாழில்களும் குடிலசத்லதநாழில்களநாகஜவ நிகழ்ந்து வந்தன. அயலூர வியநாபநாரிகள்
தங்களுக்குள் ஜபநாட்டியில்லநாமல் இருப்பதற்கநாக வணிகர குழுக்கலள ஏற்படுத்தி அவற்றின் மூலம்,
மிகக் குலறைந்த விலலக்குக் லகத்லதநாழிலில் உற்பத்தி லசய்யப்பட்ட லபநாருள்கலள வநாங்கினநாரகள்.
இதனநால் லகத்லதநாழிலநாளிகளும் மிகுந்த ஏழ்லமயில் உழன்றைனர.
ஏழ்லமநிலல லபநாறுலமயின் எல்லலலயத் தநாண்டிய ஜபநாது மக்கள் கிரநாம சமுதநாய அலமப்லப
எதிரத்துப் ஜபநாரநாடியுள்ளனர. இத்தலகய ஜபநாரநாட்டங்கலளப் பற்றி நநாட்டுப் பநாடல்களிலிருந்தும்
கல்லவட்டுகளிலிருந்தும் அறிந்து லகநாள்கிஜறைநாம். இத்தலகய ஜபநாரநாட்டங்கள் சிலவற்லறைப் பற்றி இங்கு
குறிப்பிடுஜவநாம். நநாடநாரகளது சநாதி வரலநாற்லறை ‘வலங்லகயர கலத’ என்றை நூல் கூறுகிறைது. அச்சநாதியினர
ஏழ்லமயுற்று பஞ்சத்தநால் வநாடிய கநாலத்தில் கநாவிரி அலண கட்டக் கூலியில்லநாமல் ஜவலல
லசய்யும்படி உத்தரவிடப்பட்டநாரகள். அரசனுலடய ஆலணப்படி கூலியில்லநாமல் ஜவலல லசய்யும்
முலறைக்கு ‘லவட்டி’ என்றை லபயர வழங்கப்லபற்று வந்தது. ‘லவட்டி’ முலறைலய எதிரத்து ஏழு
சஜகநாதரரகள் ஜபநாரநாடினநாரகள். அரசன் கரிகநால் வளவன் ஆறு சஜகநாதரரகளின் தலலகலளத்
துண்டித்துவிட்டநான். ஏழநாவது சஜகநாதரனும் கூலட எடுத்து மண் சுமக்க மறுத்தநான். அவன்
சிறுவனநானதநால் அரசன் அவலன நநாடுகடத்தி விட்டநான். அவன் லதன்பநாண்டி நநாட்டிற்கு வந்து பலன
மரத்லதப் பரநாமரித்துப் லபருஞ் லசல்வம் அலடந்தநான். இது நநாட்டுக் கலதப் பநாடல் ஒன்றில்
கநாணப்படும், ஒருஜபநாரநாட்ட நிலனவு.
பிற்கநாலத்தில் ஏழ்லமயநால் வருந்திய மக்கள் பற்பல இடங்களில் தங்களது உரிலமலய
நிலலநநாட்டிக்லகநாள்ள இயலநாமல், ஜகநாவிற் சுவரகலள இடித்தும் பத்திரங்கலளத் தீக்கிலரயநாக்கியும்
சுரண்டல் முலறைக்கு எதிரநாகத் தங்களது எதிரப்லபப் கநாட்டியுள்ளநாரகள். ஏலனனில் ஜகநாயில் மதில்
சுவரகளில்தநான் அவரகலள அந்நிலலயில் லவத்திருந்த நிலமநான்யமுலறையின் பிரமநாணப் பத்திரங்கள்
எழுதி லவக்கப்பட்டிருந்தன. ஜகநாயில் சநாசனங்களின் முகவுலரயில் பின்வரும் குறிப்பு கநாணப்படுகிறைது.
“மூன்றைநாம் ரநாஜேரநாஜே ஜசநாழனுலடய ஆட்சியில் ஐந்தநாம் ஆண்டிலும் பரவிய கலகத்தில் ஊரில்
உள்ஜளநாருலடய நிலங்களின் மூல பத்திரங்கள் அழிந்து ஜபநாயினலமயநால் நநான்கநாம் ஆண்டு அளவில்
உள்ள அனுஜபநாக முலறைப்படி நிரணயித்துப் புதிய பத்திரங்கள் வழங்க ஜவண்டிவந்தலதன்று தஞ்லச
ஜில்லநா உலடயநாரூரச் சநாசனம் கூறுகிறைது.”
அவனது ஐந்தநாம் ஆண்டில் நடந்த கலகங்களநால் பலழய கணக்குகள் அழிந்து ஜபநாயினலமயநால்
அனுஜபநாகப் பற்லறைநாழுலக ஒட்டி ஆதநாரச் சட்டுக்கலளப் புதுப்பிக்க ஜவண்டியிருந்தது என்னும் லசய்தி
தலலச்லசங்கநாடு மூன்றைநாம் ரநாஜே ரநாஜேனது பத்லதநான்பதநாம் ஆண்டு கல்லவட்லடநான்று கூறுகிறைது.
இவ்வநாறு நடந்த கலகங்கலள ஜேநாதிக் கலகங்கள் என்று கநாட்ட வரலநாற்று ஆசிரியரகள்
முயன்றுள்ளநாரகள். இக்கலகங்கள் இடங்லக, வலங்லக ஜேநாதியினரிலடஜய நலடலபற்றைலதன்று
கூறுகிறைநாரகள். நிலத் லதநாடரபுலடய ஜேநாதியநாரகள் வலங்லகப் பிரிவினர என்றும், லகநால்லர, தச்சர,
தட்டநார முதலிய லதநாழிலநாளரகளும், வநாணியர, லகநாத்தர, சுண்ணநாம்புக்கநாரன், வலலயன், அளவர
முதலிஜயநார இடங்லகப் பிரிவினர என்றும் பல கல்லவட்டுகள் கூறுகின்றைன. கிரநாமத்திலுள்ள ஜமல்
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வரக்கத்தநார, இவ்விரு ஜேநாதியினலரயும், தங்கள் ஆதிக்கத்தில் லவத்திருந்தநாரகள். தங்களுலடய
லகநாடுலமகளநால் ஏதநாவது ஒரு வலகப் பிரிவினர தங்களுக்கு எதிரநாகப் ஜபநாரநாட முன் வந்தநால், அடுத்த
பிரிவினலரத் தங்கஜளநாடு ஜசரத்துக் லகநாண்டு அவரகலள அடக்குவஜத வழக்கமநாயிருந்தது.
லபரும்பநாலும் இவரகள் இடங்லகப் பிரிவினஜரநாடு ஜசரந்து லகநாண்டு வலங்லகப் பிரிவினலர எதிரத்து
வந்தநாரகள். இடங்லகப் பிரிவினரில் மிகவும் ஏழ்லமயில் உழன்றைவரகள் வலங்லகப் பிரிவினரது
ஜபநாரநாட்டங்களில் கலந்து லகநாண்டதுமுண்டு. அக்கநாலங்களில் இருவருக்கும் சில சலுலககள் லசய்து
தங்களது சுயநல அலமப்பு முலறைலய ஜமல் வரக்கத்தநார கநாப்பநாற்றிக் லகநாண்டனர.
ஜகநாயில் சநாசனங்களின் முகவுலரயில், ஜமற்குறித்த உண்லமக்குச் சநான்றைநாக ஒரு லசய்தி கநாணப்படுகிறைது.
திருச்சிரநாப்பள்ளி, ஆடுதுலறைக்கல்லவட்டு ஒன்று அச்லசய்திலயத் லதரிவிக்கின்றைது. “அரசநாங்க
அதிகநாரிகளின் உதவியுடன் வன்னியரகளும், ஜவளநாளர, பிரநாமணர முதலிய நிலச்லசநாந்தக்கநாரரகளும்
ஜசரந்து இடங்லகப் பிரிவில் அடங்கிய 96 வலகச் சநாதியினருக்கு இலழத்த அநீதிகலள இக்கல்லவட்டு
கூறுகிறைது. இஜத ஜபநால் இடங்லக வகுப்பர; அக்கநாலத்தில் ஏற்கஜவண்டி வந்த வரிச்சுலமகலளத்
லதரிவிக்கும் கல்லவட்டுகள், நநாட்டில் பல பநாகங்களிலிருந்தும் கிலடத்துள்ளன. ஆவணியிலிருந்து
கிலடத்துள்ள ஓர கல்லவட்டு அரசன் ஆலணக்கிணங்கக்கூடிய லபரிய சலபயநாரின் முடிலவத்
லதரிவிக்கிறைது. நிகரிலிலநாச் ஜசநாழமண்டலத்து 78 நநாடுகளும் ஜேயங்லகநாண்ட ஜசநாழமண்டலத்து 48000
பூமியும், உள்ளிட்ட நநாடுகளில் ஜசநாழ வம்சம் ஜதநான்றிய நநாள் முதல் பசு, எருலம முதலியலவகளுக்கு
வரி விதிக்கப்பட்டதில்லல என்றும்,
அதனநால் அதிகநாரிகள் ஜசநாழ மூஜவந்த ஜவளநான் விதித்த இவ்வரிகலளக் லகநாடுக்க ஜவண்டியதில்லல
என்று முடிவு கட்டினநாரகள். அன்றியும் 18 விஷயங்களிலுமுள்ள (நிலப் பகுதி) வரிவிகிதங்கலளயும்
நிரணயித்து நிச்சயித்தநாரகள்.” இக் கல்லவட்டுக்களில் கநாணப்படும் லசய்திகளநால் ஒவ்லவநாரு சமயம்,
நிலச் சுரண்டல் முலறைலயயும், வரிச்சுலமகலளயும், அதிகநாரிகளின் லகநாடுலமகலளயும், இடங்லக
வலங்லகப் பிரிவினரில் ஏலழ எளிய மக்கள் எதிரத்து நின்று லவற்றி லபற்றுள்ளநாரகள் என்பலதக்
கநாட்டுகிறைது.
ஊரின் வநாழ்க்லக முழுவதும், ஜசநாழ வம்சம் வீழ்ச்சியலடந்த கநாலம்வலர ஜகநாயில்கலளச் சநாரந்தும்,
உழவுத் லதநாழிலலச் சநாரந்தும், சிறுலதநாழில்கலளச் சநாரந்துஜம இருந்தன. ஜகநாயில்
நிரவநாகத்திலிருந்தவரகள், ஊரிலுள்ள எல்லநாப் பகுதி மக்களின் வநாழ்க்லகலயயும், கட்டுப்படுத்தும்
வல்லலம லபற்றிருந்தநாரகள். இவ் வல்லலமக்குக் கநாரணம் ஜகநாயில் நிலங்களின் மீது அவரகளுக்கிருந்த
ஆதிக்கஜம. நிலவுலடலமக்கநாரரகலளத் தவிர மற்றைவரகள் ஜகநாவிலுக்கு லசநாந்தமநான மநான்ய
நிலங்கலளப் பயிரிட்ஜட வநாழ்க்லக நடத்தினர. சிற்சில சமயங்களில் இம்மநான்ய நிலங்கலள
அதிகநாரிகளின் உதவிஜயநாடு லபரிய நிலச் லசநாந்தக்கநாரரகள் லகப்பற்றிக் லகநாள்ள முயன்றைனர. நிலத்லத
இழந்தவரகள் தங்களுலடய எதிரப்லப உயிரத் தியநாகம் லசய்து கநாட்டிக் லகநாண்டனர. இதற்குச்
சநான்றைநாகப் பல கல்லவட்டுகள் இருக்கின்றைன. தஞ்சநாவூர ஜில்லநா, புஞ்லச என்றை ஊரில்கிலடத்த
கல்லவட்டு ஒன்று சில நிலங்கள் ஜகநாயிலுக்ஜக உரியன என்று நிரூபிப்பதற்கநாகச் சில ஜகநாயில்
ஜவலலக்கநாரரகள் தீக்குளித்து உயிலரத் தியநாகம் லசய்து லகநாண்டனர என்று கூறுகிறைது.
தங்கள் உரிலமகலள நிலலநநாட்ட ஜகநாபுரத்தின் மீஜதறிக் கீஜழ விழுந்து உயிரநீத்த லசய்திகளும் ஜகநாயில்
சநாசனங்களிலிருந்து லதரிய வருகிறைது. ஜகநாயில் கநாரியங்கள் நலடலபறைநாது ஜபநானநால் ஜகநாயில்
ஜவலலக்கநாரரகளுக்கு ஊதியம் கிலடக்கநாது. அவ்வநாறு ஜகநாயிற் கநாரியங்கலள நடத்தநாமல் நிரவநாகிகள்
வருமநானத்லதத் தநாங்கஜள சுவீகரித்துக் லகநாண்டஜபநாது ஜவலலக்கநாரரகளது உரிலமகலள நிலலநநாட்ட
ஜகநாபுரத்தின் ஜமஜலறி கீஜழ விழுந்து அப்பநாவு அய்யங்கநார என்பவர உயிரநீத்த லசய்திலய இரண்டு
ஜகநாயிற் சநாசனங்கள் கூறுகின்றைன.
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இவ்வநாறு கிரநாம நல அலமப்பு முலறைலய எதிரத்துச் சிற்சில ஜபநாரநாட்டங்கள் கடந்த ஆயிர வருஷ
கநாலமநாக நலடலபற்றிருந்த ஜபநாதிலும், அயல் நநாட்டு வியநாபநாரிகளின் வருலகக்கு முன்பு
கிரநாம சமுதநாய முலறை லபரிய மநாறுதல் எதுவுமின்றி நிலலத்திருந்தது. ஜபநாரத்துகீசியர, டச்சுக்கநாரர
வருலகக்குப் பின் கடற்கலரப் பகுதியிலுள்ள சமுதநாய அலமப்பு மநாறைத் லதநாடங்கிற்று. லவளிநநாட்டு
வியநாபநாரத்திற்கநாகத் துணி, மீன், தநானியங்கள் முதலியவற்லறை ஏற்றுமதி லசய்யும் வியநாபநாரத்தில்
அவரகள் ஈடுபட்டனர. கடற்பலட வலிலமயநால் கீழ்க்கடற்கலரத் துலறைமுகங்கலள ஐஜரநாப்பியரகள்
பிடித்துக் லகநாண்டனர. இலங்லக, இந்ஜதநாஜனஷ்யநா முதலிய நநாடுகள் அவரகள் லகவசப்பட்டிருந்ததநால்
கடல் வியநாபநாரத்தில் அவரகளுலடய ஆதிக்கம் ஓங்கியிருந்தது. மதுலர நநாயக்கரகளது அரசு உள்
நநாட்டில் அரசியல் ஆதிக்கம் லபறுவது கடினமநாக இருந்தது. ஆனநால் கடற்கலரப் பகுதிகளில் கிரநாம
சமுதநாய வநாழ்க்லக அழிந்து ஜபநாயிற்று. கிரநாமங்கலள விட்டு மக்கள் துலறைமுகங்களுக்குக் குடிஜயறினர.
ஆனநால் உள்நநாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க சமூக மநாற்றைங்கள் எதுவும் ஏற்பட வில்லல.
அயல் நநாட்டினர வியநாபநாரப் ஜபநாட்டியில் ஆங்கிஜலயர லவற்றி லபற்றைனர. ஆங்கில நநாட்டில் லதநாழில்
வளரச்சி மிகுதிப் பட்டதநால் பல லபநாருள்கலள இந்நநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி லசய்ய முடிந்தது.
அவரகளுலடய கப்பல் பலட வலிலமயும் அதிகரித்தது. தமிழ் நநாட்டில் மத்திய அரசு பலவீனப்பட்டது.
ஆற்கநாட்டில், நவநாபு பதவிக்குப் ஜபநாட்டி ஏற்பட்டது. இதலனப் பயன்படுத்திக் லகநாண்டு ஆங்கிஜலயர
நநாடு பிடிக்கத் லதநாடங்கினர. பநாலளயக்கநாரரகள் பலர பல சமயங்களில் எதிரத்து நின்றைனர. ஆயினும்,
வளரந்து வரும் லதநாழில் வளமுள்ள நநாட்டினர ஆனதநாலும், கப்பற்பலட மிகுதியும்
உலடயவரகளநாதலநாலும், புது முலறைப் ஜபநாரக் கருவிகள் உலடயவரகளநாதலநாலும் ஆங்கிஜலயர லவற்றி
லபற்றைனர.
அவரகளுலடய வியநாபநார முலறைகளநால் கிரநாம சமுதநாயம் சரழிந்தது. நிலச்சுவநான்தநார முலறை
அமுலநாக்கப்பட்டது. பநாலளயக்கநாரரகள் நிலச்லசநாந்தக்கநாரர ஆனநாரகள். முன்பிருந்தலதவிடக் கிரநாமப்
பகுதி மக்கள் கடுலமயநாகச் சுரண்டப்பட்டனர. ஜேநாதிப் பிரிவிலனகள் தூண்டிவிடப்பட்டு மக்கள் பிரித்து
லவக்கப்பட்டனர. ஆங்கில ஆட்சியில் மிகப் லபரிய சமுதநாய மநாற்றைங்கள் லதநாடங்கின. நிலபிரபுத்துவ
முலறை வலுப்லபற்றைது. லபரிய லதநாழில்கள் முதன் முதலில் துவங்கின. இயந்திரத் லதநாழிலநாளர வரக்கம்,
ஒரு புதிய சக்தியநாக இந்திய சமுதநாயத்தில் ஜதநான்றிற்று. லதநாழில்கள் வளர ஆங்கில ஆதிக்கத்லத
எதிரத்து நிற்க ஜவண்டிய ஜதசயத் லதநாழிலநாளி வரக்கமும் ஜதநான்றிற்று.
லபரு நிலச்சுவநான்கலளத் தவிர, ஆங்கில ஆதிக்கத்துக்கு எதிரநாக, எல்லநா வரக்கங்களும் ஒன்று ஜசரும்
வநாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இவ்வநாய்ப்லபப் பயன்படுத்தி ஜதசய இயக்கம் வளரந்தது. ஆயினும் நமது
அடிப்பலடயநான சமுதநாய அலமப்பு இன்னும் சுரண்டல் அடிப்பலடயிஜல இருக்கிறைது. கிரநாமப்புறை
மக்களது வநாழ்க்லகயில் பல மநாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருப்பினும் அவரகள் தநாங்கள் வநாழ்க்லக
நடத்துவதற்கு நிலச்சுவநான்களுலடய நிலத்தில் உலழக்கும் நிலலயில்தநான் இருக்கிறைநாரகள்.
பஞ்சநாயத்லதத் ஜதரந்லதடுக்கும் உரிலம அவரகளுக்கிருந்தநாலும், அவ்வுரிலமலய, சுதந்திரமநாக
நிலறைஜவற்றை வழி இல்லநாமல் லபநாருளநாதநார ஏற்றைத் தநாழ்வுகள் குறுக்ஜக நிற்கின்றைன.
ஆங்கிஜலய ஆட்சியில் லகநாடுஞ் சுரண்டல் கநாரணமநாக நிலத்லத இழந்த விவசநாயிகள் புதுத்துலறைகளில்
நுலழந்து வநாழ்க்லக நடத்தி வருகிறைநாரகள். அவரகள் நகரங்களில் லதநாழிலநாளரநாகவும் மலலத்
ஜதநாட்டங்களில், ஜதநாட்டத் லதநாழிலநாளரநாகவும் பணியநாற்றுகிறைநாரகள். அங்கும் அவரகள் சுரண்டலுக்கு
உட்படுத்தப்படுகிறைநாரகள்.
நநாடு விடுதலல லபற்றை பதிலனந்து ஆண்டுகளில் அடிப்பலடத் லதநாழில்கள் வளரச்சிப் லபற்றுள்ளன.
நமது சுதந்திரம் பலமலடந்துள்ளது. உற்பத்தி லபருகி உள்ளது. ஆயினும், இவற்றின் பயன்களலனத்தும்,
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உலழக்கும் மக்களுக்கு அதிகமநாகக் கிலடக்கவில்லல. நநாட்டில் லதநாழில் வளரச்சியுறை, தமது வநாழ்வும்
வளம் லபறை ஜவண்டும் என்று உலழப்பநாளி மக்கள் விரும்புகிறைநாரகள்.
இந்த சமூகச் சரித்திரப் பின்னணியில் உலழப்பநாளி மக்களது பலடப்புக்களநான நநாட்டுப்
பநாடல்கலளயும், கலதகலளயும், நநாடகங்கலளயும், கூத்துக்லளயும் நநாம் ஜநநாக்க ஜவண்டும்.
நமது மக்களிலடஜய வழங்கிவரும் கலதப்பநாடல்கள் எண்ணற்றைலவ. அவற்லறை நநான்கு விதமநாகப்
பிரிக்கலநாம், 1. இதிகநாசத் துணுக்குகள், 2. கிரநாம ஜதவலதகளின் கலதகள், 3. சமூகக் கலதகள், 4.
வரலநாற்றுக் கலதகள்.
இதிகநாசங்களநான இரநாமநாயணம், பநாரதம் ஆகிய இரண்டில் பநாரதக் கலதஜயநாடு லதநாடரபுலடய
நிகழ்ச்சிகலளக் கருப்லபநாருளநாகக் லகநாண்டு பல கலதப் பநாடல்கள் இருக்கின்றைன. இன்னும் கிரநாம
மக்கள் இரநாமநாயணத்லத விட பநாரதத்லதஜய அதிகமநாக விரும்பிக் ஜகட்கிறைநாரகள்.
அதற்குக் கநாரணம் பஞ்ச பநாண்டவரகளில் அரஜேஜுனனும், வீமனும் மக்களுக்கு தம்ஜமநாடு உறைவுலடய
வீரரகளநாகத் ஜதநான்றுகிறைநாரகள். கண்ணன் உற்றை நண்பனநாகவும், ஆபத்தில் உதவுபவனநாகவும், மனிதப்
பண்புகள் நிலறைந்தவனநாகவும் கநாணப்படுகிறைநான். கண்ணன் தனது சுயகநாரியத்திற்கநாக எதலனயும்
லசய்யவில்லல. தனது நண்பரகளுக்கு உதவஜவ கலதயில் பங்கு லபறுகிறைநான். எனஜவ அவன் பநாமர
மக்களின் சிந்தலனலயக் கவருகிறைநான்.
பநாரத கதநா பநாத்திரங்கலளக் லகநாண்டு பநாரதத்தில் கநாணப்படநாத நிகழ்ச்சிகலளக் கலதகளநாகப் பின்னிய
நநாட்டுப் பநாடல்கள் அல்லியரசநாணிமநாலல, பவளக்லகநாடி மநாலல, ஏணிஜயற்றைம், லபநான்னுருவி
மசக்லக முதலியன. பநாரதக் கலதயின் கதநா பநாத்திரங்கள் தமிழ் நநாட்டின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு
லகநாள்ளுவதநாக இக் கலதகள் கூறுகின்றைன. பநாண்டியனின் மகள் அல்லி, லபண்ணநாதிக்க சமுதநாயத்தின்
தலலவியநாக வநாழ்கிறைநாள். அரச்சுனன் தலலமலறைவு வநாழ்க்லகயின் ஜபநாது மதுலரக்கு வருகிறைநான்.
அல்லி மீது கநாதல் லகநாள்ளுகிறைநான். அல்லி அவலனக் கநாணஜவ மறுக்கிறைநாள். அவலனச்
சிலறைப்படுத்துகிறைநாள். கண்ணனது உதவியநால் அல்லிலய அரச்சுனன் மணம் புரிந்து லகநாள்ளுகிறைநான்.
இக்கலதயில் இரு சமுதநாயங்களின் உறைவு உருவகமநாகச் சித்தரிக்கப் பட்டுள்ளது. இக் கலதக்கு
ஆதநாரலமல்லநாம் பநாரதத்தில் வரும் அரச்சுனன்-சித்திரநாங்கலத சந்திப்பு மநாத்திரஜம.
இக் கலதயின் லதநாடரச்சிஜய பவளக்லகநாடி மநாலல. அல்லிஜயநாடு சிறிதுநநாள் தங்கியிருந்துவிட்டு
அரச்சுனன் பநாரதப் ஜபநார நடத்தப் ஜபநாய் விடுகிறைநான். ஜபநார முடிந்து லவற்றி லபற்றுச் சில
ஆண்டுகளுக்குப் பின், அல்லியிடமிருந்து, குழந்லத புலந்திரலனப் பநாரக்க வர ஜவண்டுலமன்று
அவனுக்கு அலழப்பு வருகிறைது. அவன் குழந்லதலயக் கநாண மதுலரக்கு வருகிறைநான். குழந்லத
பவளத்ஜதர ஜவண்டுலமன்று அழுகிறைநான். அரச்சுனன் பவளம் ஜதடி பவளக் லகநாடி கநாட்டிற்குச்
லசல்லுகிறைநான். பவளக்கநாட்டின் ரநாணி பவளக்லகநாடிலயப் பநாரக்கிறைநான். கநாதல் லகநாள்ளுகிறைநான். பல
இலடயூறுகலளச் சமநாளித்துப் பவளம் லபற்று வருகிறைநான். பின் அவலளயும் மணந்து லகநாள்ளுகிறைநான்.
ருசிகரமநாகக்கலத லசல்லுகின்றைது. இலடயில் பவளக்லகநாடிஜயநாடு ஜபநாரநாடி விஜேயன் இறைந்து
ஜபநாகிறைநான். தருமரும், கிருஷ்ணனும் தமிழ் நநாட்டிற்கு வருகிறைநாரகள். பவளக்கநாட்டில் இறைந்து கிடக்கும்
விஜேயலன உயிரப்பிக்கிறைநாரகள். கலடசியில் பவளக்லகநாடி விஜேயலன மணந்து லகநாள்ளுகிறைநாள்.
மூன்றைநாவதுகலத லபநான்னுருவி மசக்லக. கருணனது மலனவிக்கும் கருணனுக்கும் நடக்கும் குடும்பச்
சண்லடலயப் லபநாருளநாகக் லகநாண்டது. நிகழ்ச்சிகள் இந்திரப் பிரஸ்தத்திலும், தமிழ் நநாட்டிலும்
நலடலபறுகின்றைன. கலடசியில் கருவங் லகநாண்ட மலனவிலயக் கருணன் அடி உலதயநால் பணிய
லவக்கிறைநான்.
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நநான்கநாவது கலத ஏணிஜயற்றைம். இது அஞ்ஞநாதவநாச கநாலத்து நிகழ்ச்சி ஒன்லறைப் லபநாருளநாகக்
லகநாண்டது. அரச்சுனன் மலனவி சுபத்திலர மீது துரிஜயநாதனன் இச்லச லகநாள்ளுகிறைநான். அவனுலடய
தீய எண்ணத்லத அறிந்த சுபத்திலர மதுலரயிலுள்ள அவனது சகமலனவி அல்லியிடம் சரண் புகுகிறைநாள்.
அவள் மதுலர லசன்றைலதயறிந்து துரிஜயநாதனன் அங்கு வருகிறைநான். அவலனத் தண்டிக்க
ஜவண்டுலமன்றை முடிவில் அல்லி அவலன வரஜவற்று சுபத்திலரயிடம் அனுப்பி லவப்பதநாகச்
லசநால்லுகிறைநாள். கநாமத்தநால் மதியிழந்த துரிஜயநாதனன் அவளது சூழ்ச்சிலய உணரநாமல் அவள் லசநாற்படி
நடக்கச் சம்மதிக்கிறைநான். அல்லி தமிழ் நநாட்டுத் தச்சரகளின் திறைலமலயப் பயன்படுத்தி ஏணி
எந்திரலமநான்று லசய்யச் லசநால்லுகிறைநாள். அந்த ஏணி ஏறுமநாறு துரிஜயநாதனலன ஜவண்டுகிறைநாள்.
ஏணியின் கலடசிப் படியில் சுபத்திலரலயப்ஜபநால பதுலமலயநான்று லபநாருத்தப்பட்டிருந்தது.
துரிஜயநாதனன் ஏணியில் ஏறியதும் ஆணிகள் அவன்மீது பநாய்ந்தன. பிரம்புகள் அவலன அடித்தன.
இறைங்க முடியநாதபடி சில கம்பிகள் அவலனப் பிலணத்தன. அல்லி ஏணிலயப் பநாண்டியரகளிடம்
லசல்லுமநாறு கட்டலளயிட்டநாள். அங்ஜக அவன் அவமதிக்கப்பட்டநான். பின்பு அங்கிருந்து
நநாகஜலநாகத்திற்கு ஏணிலய அனுப்பினநாரகள். ஆதிஜசஷன் துரிஜயநாதனலன அவமதித்து, ஜமகரநாஜேனிடம்
அனுப்பினநான். அங்கிருந்து பல உலகங்கள் சுற்றிக் கலடசியில் கிருஷ்ணனிடம் ஏணி வந்து ஜசரந்தது.
கண்ணன் அவலனப் ஜபநாற்றுவதுஜபநால் தூற்றி ஏணிலய ஐவரிடத்தில் அனுப்பி லவத்தநான். ஐவர
அவலனக் கண்ட லபநாழுது, பீமன், அரச்சுனன், நகுலன், சகநாஜதவன் ஆகிஜயநார அவலனக் லகநால்ல
ஜவண்டுலமன்று லசநால்லுகிறைநாரகள். தருமர அவனுலடய தவறுக்கு உரிய தண்டலனலய நம் நநாட்டுப்
லபண்கஜள லகநாடுத்து நிலறைஜவற்றி விட்டநாரகள் என்று கூறிக் கலதயின் நீதிலய விளக்குகிறைநார.

“இவன் லபண்லண அழிக்க வந்தநான் லபண்களநால் சரகுலலந்தநான்
லநருப்புக்கு முன்லனதுவும் நில்லநா விதம் ஜபநால
கற்புக் குலறை சிறிதும் கநாசினியில் ஜநரநாது
கற்ஜப லபரு லநருப்பநாம் கற்ஜப லபரும் புகழநாம்
லபண்களிது லசய்தநார ஜபருலகம் தன்லன வநாழ்த்த
புருஷர பழிதுலடக்க பூலவயரகள் லசய்தநாரகள்
கற்புலட நமது லபண்கள் லபநாற்புடஜன லசய்தஇது
ஜபநாது மிவலன இன்னும் என்ன லசய்யப் ஜபநாகின்றீர”

என்று தருமர ஜகட்கிறைநார.

இலவ அலனத்திலும், அல்லி ஏற்றைம் லபறுகின்றைநாள். அல்லிலயப் பற்றிய கலதகள், லசவி வழியநாகப்
பல வழங்கியிருக்க ஜவண்டும். அவற்றிலிருந்து சிலவற்லறைத் லதநாகுத்துப் பிற்கநாலப் பநாடகரகள்,
நநாட்டுப் பநாடல்களநாக எழுதி லவத்திருக்க ஜவண்டும். இக் கலதகளில் மகநாபநாரத கதநாபநாத்திரங்கள்
இடம் லபறுகின்றைன என்றைநாலும், கலதயின் கருத்துக்கள் பழம் தமிழ் நநாட்டில் நிலவியலவதநாம்.
இவற்லறைப் ஜபநான்றை பநாரதத்ஜதநாடு லதநாடரபுலடய கலதகள் சில நநாட்டுப்பநாடல் வடிவத்தில் வழங்கி
வருகின்றைன. அலவ இக் கதநாபநாத்திரங்களின் தன்லமகளில் எவற்லறை மக்கள் விரும்புகின்றைநாரகள்,
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எவற்லறை லவறுக்கின்றைநாரகள் என்பலதத் லதளிவநாகக் கநாட்டுகின்றைன. புரநாணக் கதநா பநாத்திரங்கலளவிட
தமிழ்நநாட்டுக் கற்பலனக் கதநாபநாத்திரங்களுக்ஜக இப்பநாடல்களில் முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறைது. இந்த நநான்கு கலதப் பநாடல்களிலும், அல்லி ஒரு முக்கிய கதநாபநாத்திரமநாகத்
திகழ்கிறைநாள். புரநாணக் கதநாபநாத்திரங்களும் கலதயில் உரிய இடம் லபறுகின்றைனர. ஆனநால் புரநாணக்
கதநாபநாத்திரங்கள் தமிழ் நநாட்டுப் பண்பநாட்டுக்கு ஏற்றைபடி தன்லம மநாறி உருவநாக்கப் பட்டுள்ளன.
சமூகக் கலதப் பநாடல்கள் இன்னும் தமிழ் மக்களிலடஜய வழங்கி வருகின்றைன. அவற்றில்
குறிப்பிடத்தக்கலவ முத்துப்பட்டன் வில்லுப்பநாட்டு, சின்னத்தம்பி வில்லுப் பநாட்டு, சின்ன நநாடநான்
கலத, லவங்கல ரநாஜேன் கலத, கள்ளழகர கலத, நல்ல தங்கநாள் கலத, லககௌதல மநாடன் கலத முதலியலவ.
இலவ யநாவும், தமிழ் நநாட்டுடு் உலழப்பநாளி மக்கலளயும், தமிழ் நநாட்டுத் தலலவரகலளயும் கலதத்
தலலவரகளநாகக் லகநாண்டது. இக்கலதகலள விரிவநாகக் கூறுவதற்கு இம் முகவுலரயில்
இடமில்லல.ஆயினும் கலதகளின் கருப்லபநாருலள மட்டும் சுருக்கமநாகக் கூறுஜவநாம்.
முத்துப்பட்டன் பிரநாமணன் லபநாம்மக்கநா, திம்மக்கநா என்றை இரு சக்கிலியப் லபண்கலள மணந்து
லகநாள்வதற்கநாக குலஉயரலவயும், லசநாத்து சுகத்லதயும் தியநாகம் லசய்தநான். உலழப்பநாளி மக்கலளக்
கநாப்பதற்கநாகவும் லபநாதி மநாட்டு வியநாபநாரிகளுலடய வநாணிபத்லதப் பநாதுகநாப்பதற்கநாகவும்
கள்ளரகலள எதிரத்துப் ஜபநாரநாடி உயிர விட்டவன். அவனுலடய மலனவிமநார இருவரும்
உடன்கட்லடஜயறி உயிர நீடு்த்தநாரகள். இக்கலதயின் சரித்திரப் பின்னணி பற்றியும், கதநா பநாத்திர அலமப்பு
பற்றியும், லதன்பநாண்டி நநாட்டில் அவன்புகழ் வளரந்தலதப் பற்றியும் பல லதநாடர கட்டுலரகள் எழுதி
சரஸ்வதி என்றை பத்திரிலகயில் லவளியிட்டுள்ஜளன். அதலனப் படித்த லசக் தமிழறிஞர டநாக்டர கமில்
சுவலபில், “உலகிஜலஜய மிகச் சிறைந்த கலதப் பநாடல்களுள் இது ஒன்று” என்று அபிப்பிரநாயம் லதரிவித்து
அதலனயும் எனது கட்டுலரகலளயும், லசக் லமநாழியிலும், ஆங்கில லமநாழியிலும் லமநாழிலபயரத்து
லவளியிட்டுள்ளநார. தமிழ் நநாட்டுக் கலதப் பநாடல்களில் பிறைலமநாழியில் லவளியநான கலதப் பநாடல் இது
ஒன்ஜறை.
சின்னத்தம்பி என்றை சக்கிலியச் சிறுவன் மலலவிலங்குகளின் சல்லியத்தினநால் ஜவளநாண்லமக்கு
இலடயூறு ஜநரந்த லபநாழுது அவற்லறைக் லகநான்று விவசநாயிகளுக்கு நன்லம லசய்தநான். அவன் புகழ்
லபற்று உயரவலடவலதக் கண்ட ஜமல் சநாதிக்கநாரரகள் புலதயல் எடுப்பதற்கநாக அவலன பலி
லகநாடுத்து விட்டநாரகள்.
இக்கலத சநாதியநால் உயரந்தவரகள், சநாதியில் தநாழ்ந்தவரகலள முன்னுக்கு வரவிடநாமல்
லகநாடுலமப்படுத்தி அழித்தலதக் கூறுகிறைது. லகநாடுலமலயக் கண்டித்தும் லகநாடுலமகளுக்கு
உள்ளநானவரகலளப் புகழ்ந்தும் பநாடுகிறைது இப்பநாடல்.
நல்லதங்கநாள் கலத, நநாடகங்களின் மூலம் தமிழ் நநாடு முழுவதும் சிறிது கநாலத்திற்கு முன்னரவலர
பரவியிருந்தது. லபண்களுக்குப் பிறைந்தகத்தின் லசநாத்துரிலம இல்லநாததநால் வரும் அவதிகலள அது
வருணிக்கிறைது.
சின்ன நநாடநான் கலத, லசநாத்துரிலம சமுதநாயத்தில், வநாரிசு உரிலமலயப் பநாதுகநாப்பஜத
முதன்லமயநானலதன்று அலதப் பநாதுகநாக்க மகலனக் லகநால்லவும் தந்லத துணிவநான் என்பலதப்
புலப்படுத்துகிறைது.
சமூகக் கலதகளில் லபரும்பநாலநானலவ உண்லம நிகழ்ச்சிகஜள. இந்நிகழ்ச்சிகளுக்குக் கற்பலனயநால்
கலலயுருவம் லகநாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இலவயநாவும் ஜசநாக முடிவுலடயனவநாக இருக்கின்றைன. அதற்குக்
கநாரணம் தமிழ் நநாட்டின் கிரநாம சமுதநாயத்தின் மநாற்றைமுடியநாத ஜேநாதிப் பிரிவிலனகளுக்குள் சமூக
வநாழ்க்லக ஒடுக்கி லவக்கப்பட்டிருந்ததுதநான். இப்பிரிவிலனகலள ஒழிக்கும் முயற்சி சிறிதளவு
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தலலதூக்கினநாலும், அத்தலகய முயற்சிகள் முலளயிஜலஜய கிள்ளிலயறியப்பட்டன.
ஜதநால்வியுற்றைநாலும் அலவ கலலயில் இடம் லபற்று இன்னும், சமூக மநாற்றைத்லத விரும்புகின்றை
இலளஞரகளுக்கு ஊக்கம் அளிப்பனவநாக உள்ளன.
வரலநாற்றுக் கலதப் பநாடல்கள் கிலடப்பது அரிதநாக உள்ளன. ஆயினும் கிலடப்பனவற்லறைக் லகநாண்டு
பநாரத்தநால், சுமநார நநானூறு வருஷ கநாலமநாக பநாமர மக்கள் சரித்திர நிகழ்ச்சிகலளப் பற்றிய தங்கள்
கண்ஜணநாட்டத்லதப் பநாடல்கள் மூலம் லவளியிட்டுள்ளநாரகள் என்று நிச்சயமநாகச் லசநால்லலநாம்.
இவற்றும் பல ஏட்டிஜலஜய மங்கிக் கிடக்கின்றைன. இவற்றுள் மிகப் பழலமயநானது ‘பஞ்சபநாண்டவர’
கலத அல்லது ‘ஐவர ரநாஜேநாக்கள் கலத’ பநாண்டியர ஜபரரசு வலிலம குன்றி சிற்றைரசுகளநாகப் பிரிந்த
கநாலத்தில் இஸ்லநாமியப் பலடலயடுப்லபத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கநாக விஜேயநகரப் ஜபரரசு தமிழ்
நநாட்லட தனது ஆட்சிக்குள் லகநாணர முயன்றைது. விசுவநநாத நநாயக்கன் ரநாணுவ கநாரிய கரத்தனநாகவும்,
அரியநநாதமுதலி தளவநாயநாகவும் மதுலரயில் அரசப் பிரதிநிதிகளநாக நியமனம் லபற்றைநாரகள். லதன்
பநாண்டி நநாட்டில் பநாண்டியர வம்சத்லதச் ஜசரந்த ஐந்து அரசரகள், நநாயக்கரது ஜமலநாதிக்கத்லத ஏற்க
மறுத்தனர. அரியநநாத முதலி பலட லகநாண்டு லதற்ஜக வந்தநான். கயத்தநாறில் லபரும் ஜபநார நிகழ்ந்தது.
ஜதநாற்றுப் பின் வநாங்கிய பநாண்டியரகள் பணியநாமல் ஜபநாரநாடிக் லகநாண்ஜடயிருந்தனர. வள்ளியூரில்
நடந்த ஜபநாரில், நநான்கு பநாண்டியரகள் இறைந்து ஜபநானநாரகள். எல்ஜலநாரிலும் இலளயவனநான குணஜசகர
பநாண்டியன் சிலறைப்பட்டநான். விசுவநநாதனது மகலள அவனுக்கு மணம் லசய்வித்துவிட்டநால்
பநாண்டியன் எதிரப்பு அடங்கும் என்று அரியநநாத முதலி எண்ணினநான். ஆனநால் அந்தத் திருமணம்
நடக்கவிடு்ல்லல. குலஜசகரன் லவரம் தின்று இறைந்து விட்டநான். அவலனஜய மணப்பலதன்று
எண்ணியிருந்த கன்னட இளவரசி உடன்கட்லட ஏறினநாள். இக்கலதஜய இருப்பதற்குள் மிகவும்
பழலமயநானதநாகத் ஜதநான்றுகிறைது. இக்கலதயின் நிகழ்ச்சிகள் சுமநார 450 வருஷங்களுக்கு முன்
நலடலபற்றைலவ. கலத நிகழ்ச்சிகளில் ஜபநார நிகழ்ந்தலதன்பது உண்லம. குலஜசகர பநாண்டியன், கன்னட
இளவரசி இவரகலளக் குறித்த நிகழ்ச்சிகள் உண்லமயநா என்றைறிய வழியில்லல. ஆனநால் இது மக்கலளக்
கவரந்துவிட்டஜதநார கற்பலனயநாக இருக்கலநாம்; திருமணத்தநாலும் அடிலமத்தனத்லத வரஜவற்கக்
கூடநாது என்றை உணரச்சியின் உருவமநாக நநாட்டுப் பநாடல் குலஜசகரலனச் சித்தரிக்கிறைது.
தமிழ் நநாட்டு மரபின்படி கன்னட இளவரசி தனக்கு மணம் ஜபசிய மணமகன் இறைந்ததும்
ஜவலறைநாருவலர மணம் லசய்து லகநாள்ள விருப்பமில்லநாமல் இறைந்து விடுவதநாகக் கலத லசநால்லுகிறைது.
இக்கலத மனிதப் பண்பின் இரண்டு உயரந்த அம்சங்கலள எடுத்துலரக்கிறைது.
அதற்குப் பிற்கநாலத்தில் ஜதநான்றிய கலதகள், ரநாமப் லபயன் அம்மநாலன, இரவிக்குட்டிப் பிள்லள ஜபநார
முதலியன. இவற்றுள் முன்லனயது ரநாமநநாதபுரம் ஜசதுபதிக்கும் ரநாமப் லபயனுக்கும் நடந்த ஜபநாலர
வருணிக்கிறைது. இரவிக் குட்டிப் பிள்லள ஜபநார ரநாமப் லபயனுக்கும், திருவனந்தபுரம் தளவநாய்
இரவிக்குட்டிப் பிள்லளக்கும் நடந்த ஜபநாலர வருணிக்கிறைது. இலவ இரண்டும் திருமலல நநாயக்கர
கநாலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள். நநாயக்கர ஆட்சிக் கநாலத்தில் ஜதநான்றிய கலதகள் பல இருக்கலநாம்.
ஜமற்கூறிய கலதகள் மூன்றும் முலறைஜய திருலநல்ஜவலி, ரநாமநநாதபுரம், கன்னியநாகுமரி மநாவட்டங்களில்
வழங்கி வந்தலவ. மதுலர, திருச்சி மநாவட்டங்களில் நநாயக்கர ஆட்சி கநால நிகழ்ச்சிகலளப் லபநாருளநாகக்
லகநாண்ட கலதப் பநாடல்கள் கிலடக்கலநாம்.
மதுலர வீரன் கலத, வரலநாற்றுப் பின்னணியில் எழுந்த கற்பலனக் கலதயநாகும். அலவ ஜபநாலல்லநாமல்
சரித்திர நிகழ்ச்சிகலளப் பிரதநான ஆதநாரமநாகக் லகநாண்ட கலதகள் கிலடக்கின்றைனவநா என்று ஜதடிப்
பநாரத்தல் அவசியம்.
நநாயக்கர ஆட்சிக் கநாலத்திற்குப் பின்னர முகலநாயப் பலடலயடுப்பு நடந்த கநாலத்தில் முகலநாயப்
ஜபரரலச எதிரத்து லசஞ்சியின் சிற்றைரசன் ஜதசிங்கு ஜபநாரநாடினநான். அவன் பத்து மநாதங்கள்தநான் ஆட்சி
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புரிந்தநான். நீண்ட நநாள் அரசநாண்ட மன்னரகளின் லபயர தன் மக்களின் மனத்தில் இடம் லபறைநாமல்
ஜபநாயின. ஆனநால் பத்து மநாதங்கள் ஆண்ட ஜதசிங்கின் லபயர லதரியநாதவர தமிழ் நநாட்டில் இல்லல.
ஏன்? லட்சம் பலட வீரரகளும், நநானூறு பீரங்கிகளும் லகநாண்ட முகலநாயர பலடலய, முன்னூறு குதிலர
வீரரகலளக் லகநாண்டு எதிரத்தநான் ஜதசிங்கு.முகலநாயப் பலடத் தலலவன் சதகுத்துல்லநாலவக்
லகநான்றுவிட்டநான்; தநானும் உயிர நீத்தநான். பணியநாது ஜபநாரநாடிய ஜதசிங்கின் நண்பன் ஒரு முஸ்லிம்,
அவன் நண்பனுக்கநாகத் தன் மதத்தினலர எதிரத்தநான்; அவனும் உயிர நீத்தநான். முரட்டு வீரமநாயினும்
ஜதசிங்கின் அஞ்சநாலமக்குத் தமிழகம் தலல வணங்குகிறைது.
இதற்குப் பின்னர ஆங்கிஜலயர ஆட்சிலய எதிரத்துப் ஜபநாரநாடிய கட்ட லபநாம்முலவப் பற்றிய பல
கும்மிகளும், சிந்துகளும் இருப்பதநாகத் லதரிகிறைது. அவற்றில் ஒன்லறை, லசன்றை ஆண்டு நநான்
லவளியிட்டுள்ஜளன். மருது சஜகநாதரரகலளப் பற்றி ‘சிவ கங்லக அம்மநாலன’, ‘சிவகங்லகக் கும்மி’
என்றை இரண்டு நநாட்டுப் பநாடல்கலள ஓரியண்டல் மநானுஸ்கிரிப்ட்ஸ் லலப்ரரிக்கநாகத் தமிழக அரசநாங்கம்
லவளியிட்டுள்ளது. கநான் சநாகிப் பற்றியும் பூலித்ஜதவலனப் பற்றியும் கலதப்பநாடல்கள் ஏட்டுப்
பிரதிகளநாக இருக்கின்றைன என்று லதரிகிறைது. அலவ கிலடத்து லவளியிடப்படுமநானநால் லதநாடரச்சியநாக
முன்னூறு, நநானூறு வருஷங்களுக்கு இலடயில் நிகழ்ந்த வரலநாற்று நிகழ்ச்சிகலளப் பற்றித் தமிழ் நநாட்டு
உலழப்பநாளி மக்களின் கருத்துகலள அறிவதற்கு வழி கிலடக்கும். தமிழ் நநாட்டு வரலநாற்றில்
ஆரவமுள்ளவரகள், இக்கலதப் பநாடல்கள் தங்கள் பகுதிகளில் கிலடக்குமநானநால் எனக்கு அனுப்பி
லவக்க ஜவண்டிக் லகநாள்கிஜறைன். அலவ அலனத்லதயும் ஜசகரித்து லவளியிடுவது தமிழ் நநாட்டுப்
பண்பநாட்டு வரலநாற்லறைத் லதநாடரச்சியநாக அறிந்து லகநாள்வதற்கு மிகவும் உதவியநாக இருக்கும்.
இனிக் கலதப்பநாடல்களில் பநாமர லதய்வங்கலளப் பற்றிய வில்லுப்பநாடல்களும், அம்மநாலனகளும்
அடங்கும். வில்லுப்பநாட்டுகள் லநல்லல, குமரி மநாவட்டங்களில் இன்னும் பநாடப்படுகின்றைன.
அவற்றில் லசநால்லப்படும் கலத பநாமரர வணங்கும் லதய்வங்களின் வரலநாறுகஜள. இவற்லறை இரு
வலகயநாகப் பிரிக்கலநாம்.
ஜதவியலரப் பற்றிய கலதகள் பழலமயநானலவ. மநாடன் முதலிய ஜதவரகலளப்பற்றிய கலதகள்
இலடக்கநாலத்தலவ.
திரு. கி. வநா. ஜேகந்நநாதன் அவரகள் ‘அலலஜயநாலச’ என்றை நநாட்டுப்பநாடல் திரட்டில் பநாமரர வணங்கும்
லதய்வங்களின் அட்டவலணலயநான்று லகநாடுத்துள்ளநார. அவற்றுள் ஜவதக்கடவுளலர நீக்கி விட்டநால் 60
லதய்வங்கள் இருக்கின்றைன. இத்லதய்வங்கள் மநாவட்டத்திற்கு மநாவட்டம் ஜவறுபடுகின்றைன.
ஜதவியரில் லபரும்பநாலநானலவ மூரக்க ஜதவலதகஜள. பரட்லடத்தலல, லகநாட்லட விழி,
ஜகநாலரப்பற்கள் முதலிய அசுர அம்சங்கள் எல்லநாத் ஜதவலதகளுக்கும் லபநாதுவநானலவ. இலவ
லபண்ணநாதிக்க சமுதநாயத்தின் எச்சமநாக நிற்கின்றைன. இவற்றுள் முத்தநாரம்மன், குமரி, லசல்வி முதலிய
ஜதவியர லதன்பநாண்டி நநாட்டில் பிரபலமநானலவ.
இலவ மணம் புரிந்து லகநாள்ளநாத ஜதவியர. இவற்லறை பயத்ஜதநாடுதநான் மக்கள் வழிபட்டனர, இலவ
தமக்குக் லகநாடுக்க ஜவண்டியலதப் பக்தரகள் தரநாவிட்டநால் லபருந்துன்பம் விலளவிக்கக்கூடியலவ
என்று நம்பினநாரகள். ‘யக்ஷி ‘ என்று சமண மதத்தவரது சநாந்த ஜதவலத, பநாமர மக்களின் இசக்கியநாக
மநாறிவிட்டது. கநாளி, மநாரி முதலியன வங்கத்திலிருந்தும், கருநநாடகத்திலிருந்தும் பண்பநாட்டுத்
லதநாடரபின் கநாரணமநாக இங்குக் குடிஜயறியலவ. சக்கம்மநாள், ரநாஜே கம்பள நநாயக்கரகளது லதய்வம்,
லகநாத்துபல்லநாரியிலிருந்து அவரகள் வருகிறை கநாலத்தில் அதலனயும் கூடஜவ லகநாண்டு வந்து
விட்டநாரகள்.
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ஜதவியரில் பல ஜவதக் கடவுளஜரநாடு இலணப்புப்லபற்று விட்டன. கநாளி தனியநாகஜவ
வணங்கப்பட்டது. அது லசவ சமயத்தில் பநாரவதிஜயநாடு ஜசரந்து ஒரு அம்சமநாவிட்டது. லபரும்பநாலும்
பழலமயநான ஜதவலதகள் சிவனது மலனவிகளநாக மநாறிவிட்டன. ஆயினும் சிவன், விஷ்ணு ஜகநாயில்கள்
இல்லநாத சிறு கிரநாமங்களிலும் ஒரு ஜதவியின் ஜகநாயில் இருக்கும். இக்ஜகநாயிலுக்குச் சிறைப்பநான
நநாட்களில் லகநாலட லகநாடுப்பநாரகள். நவரநாத்திரியின்ஜபநாது திருவிழநாவும் நலடலபறும். சிறு
ஜகநாயில்களில் ஒருநநாள் மட்டுஜம லகநாலட நலடலபறும்.
பநாமர மக்கள் ஜதவி ஜகநாயில்களுக்கு வநாசல் கநாவலரகள் என்று மநாடன் முதலிய லதய்வங்கலள
வணங்குகிறைநாரகள். ஆரம்பகநாலத்தில் மநாடன் முதலிய லதய்வங்களுக்கு உருவம் இல்லல. லசங்கல்லநால்
கட்டப்பட்ட தூண் ஒன்றுதநான் அத்லதய்வத்லதக் குறிக்கும். மநாடன் முதலிய லதய்வங்கள், ஜபநாரிஜலநா,
கலகத்திஜலநா அல்லது சதிக்குள்ளநாகிஜயநா உயிர விட்டவரகளது நிலனவுச் சின்னங்கஜள.
சின்னத்தம்பிக்கு, திருக்குறுங்குடி, பநாப்பநாக்குடி ஆகிய இடங்களில் ஜகநாயில்கள் இருக்கின்றைன. அலவ
தனிக் ஜகநாயில்கள் அல்ல பிறை ஜகநாயில்கலளச் சநாரந்ஜத இருக்கும். சுடலலமநாடனுக்கு ஊர ஜதநாறும் பல
ஜகநாயில்கள் உண்டு. அவற்றில் உருவச் சிலலகள் இல்லல. சில லதய்வங்களுக்கு உருவச் சிலலகள்
இருக்கின்றைன. கருப்பசநாமி, சங்கிலி பூதத்தநான், முத்துப்பட்டன் ஆகிய லதய்வங்களுக்குச் சிலலகள்
உள்ளன. இலவ பிற்கநாலத்தில் ஏற்பட்டலவ.
மநாடன் ஜபநான்றை லதய்வங்கள் சில குடும்பங்களுக்குக் குலலதய்வமநாக இருக்கும். ஒன்று லதய்வமநாகக்
கருதப்படுகிறை அம்மனிதனது வழிவந்தவரகளுக்கு அவன் குலலதய்வமநாக இருக்கலநாம், அல்லது
அவலனக் லகநான்றைவரகளுக்குக் குலலதய்வமநாக இருக்கலநாம்.
இலவ யநாவும் பயத்தினநால் வணங்கப்படும் லதய்வங்கஜள. ஜவதக்கடவுளரின் சிவன், நநாரநாயணன்
முதலிஜயநாலர பநாமர மக்கள் வணங்குவது உண்டு. எனினும், அவரகள் வீர லசவரகஜளநா, வீர
லவணவரகஜளநா அல்ல. லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி முதலிய ஜதவியரகலள அவரகள் வணங்குவது அபூரவம்.
முருக வணக்கம் பழங்கநாலம் முதல் தமிழ் நநாட்டில் நிலவி வந்தது. இன்று உருவமில்லநாமல் ஜவலிலன
மட்டும் பநாமர மக்கள் வணங்குகிறைநாரகள். அது ஆயுத வணக்கமநாக இருக்கலநாம்.
லபகௌத்த, சமணச் சிறு ஜதவலதகளும் அம் மதங்கள் அழிந்த பின்னர, பநாமரர
வணக்கத்திற்குரியலவயநாயின. ஆனநால் அலவ உருமநாறி இந்துமத லதய்வங்கஜளநாடு ஒன்றி விட்டன.
இவற்றுள் ஒன்று விநநாயகர. இப்லபயர புத்தருலடய லபயரகளுள் ஒன்று. ஜவசநாந்தர ஜேநாதகத்தில் புத்தர
யநாலனப் பிறைவிலயடுத்தநார என்றை கலத கூறைப்பட்டுள்ளது. எனஜவ புத்தர பீடங்களிலிருந்த சிலலகலள
அகற்றி விட்டுப் பிற்கநாலத்தநார யநாலனமுகக் கடவுலள லவத்து விட்டனர. அலவ அரசமரத்தடியில்
இருப்பதும் இக் கூற்லறை லமய்ப்பிக்கும் சநான்று. ‘சநாஸ்தநா’ சிறு லதய்வங்களுக்குள் உயரந்தவரநாகக்
கருதப்படுகிறைநார. இவர சிவனுக்கும் ஜமநாகினி உருவத்திலிருந்த திருமநாலுக்கும் பிறைந்தவர. சநாத்தன் என்றை
லபயரும் புத்தர லபயரகளுள் ஒன்று. பிற்கநாலத்தில் புத்தனும், இந்துத் லதய்வங்களுள் ஒன்றைநாகக்
கலந்தஜபநாது சநாஸ்தநாவுக்கு பல ஊரகளில் ஜகநாயில்கள் ஜதநான்றின. அவர சநாந்த லதய்வம்.
பநாமரர லதய்வங்கள் அதீத சக்தியுலடயனவநாலவன்று அவரகளநால் கருதப்படவில்லல. மனிதலனவிடச்
சிறிது அதிகமநான சக்தியுலடயலவ. அவ்வளவுதநான். அலவ புரநாணங்களில் லசநால்லுவதுஜபநால் சத்திய
ஜலநாகம், லகலநாசம், லவகுண்டம் முதலியவற்றில் வநாழ்வன அல்ல. இவ்வுலகிஜலஜய, கண்ணுக்குத்
லதரியநாமல் மலறைந்திருக்கும் இயற்லகச் சத்திகலளப் ஜபநான்றைலவஜய. அலவ மனிதர உடலுள்
நுலழந்து ஜபசும் என்றும் மக்கள் நம்பினநாரகள். இதனநால் வஞ்சகரகளநால் ஏமநாற்றைவும் பட்டநாரகள்.
இத்லதநாகுப்பில் சில லதய்வ வணக்கப் பநாடல்கள் ஜசரக்கப் பட்டுள்ளன. அவற்றின் முன்னுலரயில்
ஜமல் விவரங்கள் லகநாடுக் கப்பட்டுள்ளன.
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பநாமரர பலடப்பிஜலஜய உணரச்சிமிக்க பநாடல்கள் தநாலநாட்டும், ஒப்பநாரியும். ஒன்று வநாழ்க்லகயின்
லதநாடக்கம் பற்றியது, மற்லறைநான்று முடிவு பற்றியது; ஒன்று தநாயின் இன்பத்லத லவளியிடுவது.
மற்லறைநான்று உறைவினர துன்பத்லத லவளியிடுவது. அப்பகுதிகளின் நீண்ட முன்னுலரகளில்
இவ்வின்பமும், துன்பமும் சமூக வநாழ்க்லகஜயநாடு லதநாடரபுலடயலவ என்பலதக் கநாட்ட
முயன்றுள்ஜளன்.
எனது முதல் லதநாகுப்பில் இருப்பவற்லறைக் கநாட்டிலும் பலவலகப்பட்ட பநாடல்கள் ‘லதநாழில்’ என்றை
துலறையில் இத் லதநாகுப்பில் இடம் லபற்றுள்ளன. உப்பளம், மீன் பிடித்தல், ஆலல, ஜதயிலலத்
ஜதநாட்டம், வண்டிஜயநாட்டுதல் முதலிய லதநாழில்கலளப் பற்றிய பநாடல்கள் இதில் ஜசரக்கப்பட்டுள்ளன.
எல்லநாப் பநாடல்களிலும் லதநாழிலும், கநாதலும் இலணந்ஜத கநாணப்படுகின்றைன.
கநாதல் பகுதியில் ஜசலம் மநாவட்டத்லதச் ஜசரந்த அழகநான பநாடல்கள் கநாணப்படுகின்றைன. லநல்லல
மநாவட்டப் பநாடல்கள் மட்டுஜம லசன்றை லதநாகுப்பில் இருந்தன. பிறைவலகப் பநாடல்கலள விடக் கநாதல்
பநாடல்கஜள லபரிதும் கிலடக்கின்றைன. தமிழ்நநாடு கநாதலல மறைந்து விடவில்லல என்று ஜதநான்றுகிறைது.
உலழக்கும் இலளஞரும் இளநங்லகயரும் வயலிலும், பருத்திக் கநாட்டிலும், ஜதயிலலத்
ஜதநாட்டங்களிலும், ஜரநாடு ஜவலல லசய்யும் ஜபநாதும், மலலச்சநாரலில் விறைகு லவட்டும் ஜபநாதும் கூடிப்
பழகுகிறைநாரகள். எனஜவ வீட்டிலலடப்பட்டுக் கிடக்கும் உயரந்த வரக்கப் லபண்கலள விட,
இலளஞரகலள அறிந்து கநாதல் லகநாள்ளும் வநாய்ப்பு அவரகளுக்கு உண்டு. ஆனநால் சநாதிப்
பிரிவிலனகளும், லபநாருளநாதநார ஏற்றைத் தநாழ்வுகளும் அவரகள் இல்லறை வநாழ்க்லகக்குத் தலடயநாக
உள்ளன.
ஒரு ஜேநாதியினருக்குள்ஜளஜய மணமுலறை வழக்கங்கள் கநாதல், கற்பு மணமநாக முடிவதற்குத் தலடயநாக
நிற்கின்றைன. ஆயினும் இத் தலடகலள மீறி மனித உணரவு சிற்சில சமயங்களில் லவற்றி லபறுகிறைது.
சங்க கநாலத்து குறிஞ்சி நிலக் களலவநாழுக்க மரபுகலள இன்னும் பநாமரர நநாட்டுப் பநாடல்களில்
கநாண்கிஜறைநாம்.
பநாமர மக்களின் குடும்ப வநாழ்க்லக சமூக வநாழ்க்லகக்குட்பட்டது. ஆணும் லபண்ணும் உலழத்தும்
அவசியத் ஜதலவகளுக்குப் பணம் இல்லநாத ஏழ்லம நிலலயில்தநான் அவரகள் வநாழ்கிறைநாரகள்,
சரநாசரி மனித வநாழ்க்லகக்குத் ஜதலவயநான வசதிகள் அவரகளுக்கு இல்லல. ஆயினும் மனித உணரவின்
லமன்லமயநான அம்சங்கள் குடிலசகளிலும் ஒளி விடுகின்றைன. அன்பும் தியநாகமும் அவரகளது
வநாழ்க்லகயின் அடித்தளம், இவ்வடித்தளத்தின் மீது குடும்ப இன்பம் என்னும் உறுதியநான கட்டிடம்
எழுப்பப்படுகிறைது.
ஆயினும் சமூக வநாழ்க்லகயினநால் ஜதநான்றும் பண ஆலசயும், அந்தஸ்துப் பற்றும் குடிலசவநாழ்
மக்கலளயும் பீடிக்கிறைது. அதனநால் இலளஞரது கநாதல் பநாலதக்குத் தலடகள் உண்டநாகின்றைன.
லபநாருந்தநா மணங்கள் நிகழ்கின்றைன. கிழவனுக்குப் பணம் இருந்தநால் 30 வயது இளம் லபண்லண
மலனவியநாகப் லபறை முடிகிறைது. அவள் தநாலிச் சிலறையினுள் அடங்கி தனது உணரச்சிகலளக்
லகநான்றுவிட முயன்று நலடப் பிணமநாக வநாழ ஜவண்டி வருகிறைது. உணரச்சிலய அடக்க
முடியநாதவரகள், திருமணக் கட்டிற்கு லவளிஜய கநாதல் இன்பம் நநாடுகிறைநாரகள். அதுஜபநாலஜவ
லசநாத்துரிலம கநாரணமநாகக் குமரி, குழந்லதக்கு வநாழ்க்லகப் படுவதும் உண்டு. அவரகள் முலறை
மநாப்பிள்லளகஜளநாடு களவு ஒழுக்கம் லகநாள்ள சமூக பழக்கம் அனுமதிக்கிறைது. குடும்ப இன்பத்லத
லபநாருளநாதநார ஏற்றைத் தநாழ்வும், நிலப்பிரபுத்துவக் லகநாள்லகயும் சரழிக்கின்றைன. இந்நிலலலம
முழுவதும் பல நநாட்டுப் பநாடல்கள் மூலம் சித்தரிக்கப்படுகின்றைன. குடும்பவநாழ்க்லகயில் ஆண்
ஆதிக்கம் கூடநாது இருவரும் ஒருவலரலயநாருவர உணரந்து, குற்றைங் குலறைகலளப் லபநாறுத்துச் லசல்ல
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ஜவண்டும் என்றை கருத்லதப் பல பநாடல்கள் எடுத்துக் கநாட்டுகின்றைன. ‘ஆக்கத் லதரியநாத அணங்கு’ என்றை
பநாடல் இதற்ஜகநார நல்ல உதநாரணம்.
லசநாந்தத் லதநாழிலில் உலழப்ஜபநாடும், பிறைர நிலங்களில் உலழப்ஜபநாடும் கிரநாமத்தில் வநாழ்கின்றைனர.
உலழப்புக்ஜகற்றை ஊதியத்லத எதிரபநாரத்தல் நியநாயம். ஆனநால் ஜசநாம்ஜபறித்தனமும், ஏமநாற்றுதலும்
கூடநாது என்று நநாட்டுப் பநாடல்கள் ஜபநாதிக்கின்றைன. உலழப்பின் உயரலவப் பல பநாடல்கள்
ஜபநாற்றுகின்றைன. ஜசநாம்ஜபறிக் கணவலனத் திருத்தி உலழப்பநாளியநாக்க முயலும் மலனவியலர நநாட்டுப்
பநாடல்களில் அடிக்கடிச் சந்திக்கிஜறைநாம். நியநாயமநாகக் கூலி லகநாடுக்கும் முதலநாளிலயப் புகழ்வதும்,
லகநாடுலமக்கநார முதலநாளிலய இகழ்வதும், லதநாழிலநாளியின் இயற்லக. இவ்வுணரச்சிலயயும் நநாட்டுப்
படல்களில் கநாண்கிஜறைநாம்.
உலழப்பின் கூட்டுறைவில் கநாதல் துளிரத்து வளரகிறைது. உப்பளத்திலும், ஜதயிலலத் ஜதநாட்டத்திலும்,
நடுலகநடும் வயலிலும்,களத்து ஜமட்டிலும், ஜதநாட்டத்திற்கு நீர பநாய்ச்சும் ஜபநாதும், கலளலயடுக்கும்
ஜபநாதும், லதநாழிலில் கூட்டுறைவு லகநாள்ளும் ஆணும் லபண்ணும், வநாழ்விலும், குடும்பத்திலும்
கூட்டுறைவு லகநாள்ள ஆலசப் படுகிறைநாரகள். லதநாழில்கலளப்பற்றியும் உலழக்கும் மக்களது
கண்ஜணநாட்டத்லத நநாஜடநாடிப் பநாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றைன.
சமூக வநாழ்க்லகயின் பல நிகழ்ச்சிகள் கிரநாம மக்களின் உணரவில் எதிலரநாலி கிளப்புகின்றைன. சில
நிகழ்ச்சிகளில் அவரகளுக்குப் பங்கு இருக்கும்.
ஜநரடியநாகக் கிரநாமத்லதப் பநாதிக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் எல்ஜலநாரும் பங்கு லகநாள்வர. உதநாரணமநாகக்
கிரநாமத்திற்குக் லகநாள்லளக்கநாரரகள் வந்தநால், ஜேநாதி வித்தியநாசமின்றி அவரகலள ஒன்றுபட்டு
விரட்டுவநாரகள். ஆனநால் ஜேநாதிக் கலகங்கள் வந்தநாஜலநா நியநாய அநியநாயத்லத ஓரந்து ஜநநாக்கநாமல் ஜேநாதிப்
பற்றில் மூழ்கி ஜவற்று ஜேநாதியரகலள லவட்டித் தள்ளுவநாரகள். லவறியடங்கியதும் தங்கள் லசய்லகலய
நிலனத்து வருந்துவநாரகள். சிவகநாசிக் கலகம், கழுகுமலலக் கலகம் இலவ இதற்கு உதநாரணமநானலவ.
இத்லதநாகுப்பில், சிவகநாசிக் கலகத்தின் சமூகப் பின்னணிலய விளக்கியுள்ஜளன். இக்கலகத்தில் பங்கு
லகநாண்டவரகளின் கருத்துக்களும், இரு கட்சியிலும் ஜசரநாது, இருவலரயும் சமநாதனப்படுத்த முயன்றை
நல்லவரகளின் கருத்துக்கலளயும், நநாம் இப்பநாடல்களில் கநாண்கிஜறைநாம். கிரநாம ஒற்றுலமலயச் சிலதத்து
அதில் லநாபம் கநாண முயலும் லபரிய மனிதரகளின் சூழ்ச்சிகலளயும், ஒழுக்கமின்லமயும், நநாஜடநாடிப்
பநாடல்களில் லவளியநாகின்றைன. ஆட்சியநாளரகளில் நன்லம லசய்பவரகலளப் புகழ்ந்தும் தீலம லசய் ப
வரகலள இகழ்ந்தும் பநாடல்கள் ஜதநான்றியுள்ளன. நநாட்டுப் பநாடல்களில் அரசியல் உணரவு அதிகமநாகக்
கநாணப்படுவதில்லல. ஏலனனில் சுமநார முப்பது வருஷங்களுக்கு முன் ஜதசிய உணரவு நமது கிரநாம
மக்களிடம் அதிகமநாகப் பரவவிடு்ல்லல.
நிலப்பிரபுத்துவ எதிரப்பு, பணக்கநாரர எதிரப்பு, சநாதி அகம்பநாவ எதிரப்பு முதலிய உணரச்சிகள்
நநாஜடநாடிப் பநாடல்களில் அதிகமநாகக் கநாணப்படுகின்றைன. இவற்லறை இலணக்கும் சமூகக்
கண்ஜணநாட்டப் பநாடல்கள் ஜதநான்றிய கநாலத்தில் உருவநாகநாததநால், பணக்கநாரரகளுக்கு எதிரப்பு
எவ்வுருவத்தில் வந்தநாலும், அலவ அவ்வப்லபநாழுது வரஜவற்கப் படுகின்றைன. இவ்வநாறுதநான்
பணக்கநாரரகலளக் லகநாள்லளயடித்த ஜேம்புலிங்கம், சந்தனத்ஜதவன், மணிக்குறைவன் முதலியவரகள்
நநாட்டுப் பநாடலில் இடம் லபற்றுள்ளநாரகள்.
அதனநால் லகநாள்லளகலள, நநாட்டுப் பநாடகரகள் ஆதரிக்கிறைநாரகள் என்பதல்ல. பணக்கநார எதிரப்பு
உணரச்சிஜய ஜேம்புலிங்கத்லதயும் சந்தனத் ஜதவலனயும் வீரரகளநாகக் கருதச் லசய்கின்றைன. கலதப்
பநாடல்களில் தன்னலம் கருதநாமல், கிரநாம மக்களின் நலனுக்கநாக உயிர துறைந்த வீரரகஜள, ஜபநாற்றுதலுக்கு
உரியவரகளநானலதக் கண்ஜடநாம். லகநாள்லளக்கநாரரகள் அவ்விதப் ஜபநாற்றுதலுக்கு உரியவரநாக
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மநாட்டநாரகள். கிரநாம மக்கள் பணக்கநாரரகளுக்குப் பயந்து நடுங்கிக் லகநாண்டிருக்கும் லபநாழுது துணிவநாக
அவரகள் வீட்லட உலடத்துக் களவு லசய்யும் திருடரகள்கூட மக்களுக்கு வீரரகளநாகத் ஜதநான்றினநாரகள்.
களவும், லகநாலலயும் சுய நலத்ஜதநாடு லசய்யப்படுவன. சுயநலமின்றி கிரநாமச் சுரண்டல் முலறைலய
எதிரத்து நின்றை வீரரகலளக் கிரநாம மக்கள் லதய்வப் பிறைவிகலளனப் ஜபநாற்றுவர. அவ்வீரரகளுக்குக்
லகநாடுத்த மதிப்பு லகநாள்லளக்கநாரரகளுக்கும், திருடரகளுக்கும் என்றுஜம கிலடத்ததில்லல,
ஆங்கில நநாட்டுப் பநாடல்களில் ரநாபின்ஹஜுலடப் பற்றி நூற்றுக்கணக்கநான பநாடல்கள் இருக்கின்றைன.
அவன் ஒரு லகநாள்லளக்கநாரன். ஆனநால் அவன் கநாலத்தில் அரசநாண்ட அரசன் மக்கலளக்
லகநாள்லளயடித்து ஆடம்பரச் லசலவு லசய்தநான். ரநாபின்ஹஜுட் கநாடுகளில் மலறைந்திருந்து, அசரனுலடய
உடலமகலளக் லகநாள்லளயிட்டநான். லகநாள்லளயிட்டலதத் தநான் லவத்துக் லகநாள்ளவில்லல.
மக்களுக்குப் பகிரந்தளித்தநான். அநியநாயத்லத எதிரத்து அவன் லகநாள்லள லசய்தநான். மக்கள் உள்ளத்தில்
அவன் இடம் லபற்றைநான். மக்கள் அவலன மறைந்து விடநாமல் நநாட்டுப்பநாடல்களில் அவன் நிலனலவ
நிலலநிறுத்தினர.
அலமரிக்கநாவில் ‘Cow boys’ என்றை சட்ட விஜரநாதமநான ஜவட்லடக்கநாரரகள் இருந்தநாரகள். அவரகள்
சரக்கநார கநாடுகளில் நுலழந்து கநாட்டு எருலமகலளயும், மநாடுகலளயும் ஜவட்லடயநாடி, ஜதநாலுரித்து
ஜதநாலலக் லகநாண்டு வந்து விற்பலன லசய்வநாரகள். ஜபநாலீசநார எதிரத்தநால், அவரகளும் எதிரத்துச்
சுடுவநாரகள். இவரகள் சட்டத்தின் பிடிக்குள் அகப்படநாமல் கநாட்டு ஓரங்களில் இருந்த சிற்றூரகளில்
தலல மலறைவநாக இருந்துவிட்டுப் ஜபநாய் விடுவநாரகள். இவரகள் துணிவு மிக்க இலளஞரகள். ஊரகளில்
வநாழும்ஜபநாது மனித உறைலவ லபரிதும் நநாடுவநாரகள். கன்னிப் லபண்கள் அவரகலள மிகவும்
விரும்புவநாரகள். அவரகள் உறைவு கநாட்டு லவள்ளம் ஜபநால் ஜவகம் மிக்கதநாய் இருக்கும்.
இவ்வுறைவுகள் லநடுநநாள் நிலலக்கநாலதன்று இருவருக்கும் லதரியும். பிரிவச்சமும் அதில் கலந்திருக்கும்.
அலமரிக்க நநாட்டுப் பநாடல்களில் லபண்கள் பநாடும் ஜவட்லடக்கநாரன் பநாடல்கள (Cow boys song) விறு
விறுப்பநான உணரச்சிக் லகநாந்தளிப்லபயும் அதற்கு அலணஜபநாலக் கநாணப்படும். பிரிவச்சத்லதயும்
சித்தரிக்கின்றைன. இப் லபண்கள், ஜவட்லடக்கநாரரகளின் துணிலவயும் உணரச்சி லவள்ளத்லதயும்
விரும்பினநாரகஜளயன்றி, சுயநலத்லதயும் லகநாள்லள குணத்லதயும் அல்ல.
எனஜவ நமது நநாட்டுப் பநாடகரகளும், லகநாள்லளக்கநாரரகளின் துணிச்சலலக் கண்டு
வியப்புறுகிறைநாரகஜளயன்றி அவரகலளத் தநாம் பின்பற்றைக்கூடிய வீரரகளநாக கற்பலன லசய்து
கநாட்டவில்லல.
இதுவலர கிரநாமக் குடும்ப வநாழ்க்லகயிலும், சமுதநாய வநாழ்க்லகயிலும் நிகழும் நிகழ்ச்சிகலள
நநாஜடநாடிப் பநாடல்கள் எத்தலகய கண்ஜணநாட்டத்தில் கநாட்டுகின்றைன என்று பநாரத்ஜதநாம். இனி
சநாவினநால் இறைந்தவரது குடும்பத்தநாருக்கு ஏற்படும் விலளவுகலள நநாஜடநாடிப்பநாடல்கள் எப்படிக்
கநாட்டுகின்றைனலவன்று பநாரப்ஜபநாம். இறைந்தவர மீது லநருங்கிய உறைவினர பநாடும் பநாடல் ஒப்பநாரி
எனப்படும். தநாலநாட்லடப் ஜபநாலஜவ ஒப்பநாரியும் தமிழ் நநாட்டுப் லபண்களின் பலடப்பநாகும். தநாலநாட்டு
தநாயன்பின் வடிவம். தநாய்க்குலத்தின் பலடப்பு தநாலநாட்டு. ஆண்மகன் ஒருவன் இறைந்தநால் குடும்பத்லதத்
தநாங்கி நின்றை நடுத் தூண் சநாய்ந்தது ஜபநால, அவன் மலனவி பநாதுகநாப்பு இழக்கிறைநாள். சமூக நன்லமகலள
இழக்கிறைநாள். அவளது வருங்கநாலஜம வறைண்டு ஜபநாகிறைது. ஒருவர இறைந்தநால் மலனவிக்கு விலளவது
இழப்புத் துன்பம் மட்டுமல்ல, வருங்கநாலம் முழுவதிலும் அவள் கவலலப்பட ஜவண்டியதநாகிறைது.
அவனுலடய சநாஜவநாடு கணவன், மலனவி உறைவு அறுந்து ஜபநானநாலும், குடும்ப உறைவுகளில்
அவளுலடய லபநாறுப்பு அதிகமநாகிறைது. கூட்டுக் குடும்பமநாக இருந்தநால் அவளுலடய குழந்லதகள்
வளரும் வலரயிலும், அவரகளுலடய உலடலமகலளக் கநாக்க அவள் ஜபநாரநாட ஜவண்டியிருக்கிறைது.
மலடியநாக இருந்தநாஜலநா, அவள் வீட்டு ஜவலலக்கநாரியின் அந்தஸ்திலும் தநாழ்ந்து விடுவநாள். கணவன்
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வீட்டிலிருக்கும் சிறு உரிலம கூட தநாய் வீட்டில் கிலடயநாது. அங்கு அண்ணிகளின் ஆதிக்கம்
நலடலபறும். எனஜவ கணவலன இழந்த மலனவியின் பிரச்லன, லசநாந்தப் பிரச்லனயநாக
மட்டுமில்லநாமல் லபண்களின் லசநாத்துரிலமப் பிரச்லனஜயநாடும் லதநாடரபுலடயதநாய் இருக்கிறைது.
இச்சிக்கலநான உணரச்சிகளலனத்லதயும் மலனவி ஒப்பநாரிகளில் கநாணலநாம். லநல்லல ஜில்லநாவில்
பநாடப்படும் ஒப்பநாரிகள் வநாழ்க்லகயின் பல அம்சங்கலளயும் சுட்டிக்கநாட்டி மலனவியின் தீரக்க
முடியநாத பிரச்லனகலள நமக்கு எடுத்துக் கநாட்டுகின்றைன.
தநாய், தந்லத இறைக்கும்ஜபநாது மகள் பநாடும் ஒப்பநாரிகள் முக்கியமநாக லசநாத்துரிலமப் பிரச்சிலனயும், தநாய்
தந்லதயர கநாலத்திற்குப் பின் பிறைந்த வீட்டில் உரிலமயின்றிப் ஜபநாவலதயும் லசநால்லுகின்றைன. மதினி,
நநாத்தனநார உறைவுகலளயும் இந்த அடிப்பலடயிஜல அலவ கநாட்டுகின்றைன.
இவ்லவநாப்பநாரிகளில் கநாணப்படும் உணரச்சிகலள நல்லதங்கநாள் கலதயிலும் கநாணலநாம். அண்ணலனப்
பற்றி பநாடும் ஒப்பநாரிகள் மிகக் குலறைவு. லபநாதுவநாகத் தந்லத இறைந்தஜபநாது பநாடும் பநாடல்கலளஜய
அலவ ஒத்திருக்கும்.
குழந்லத இறைந்து தநாய் புலம்புவது மிகவும் ஜசநாகமநானது. அவற்றிலும் பிரிவுத் துன்பத்ஜதநாடு
லசநாத்துரிலம லபறை இருந்த மகன் ஜபநாய்விட்டநாஜன என்றை உணரவும் ஜசரந்து வரும் துக்கவுணரலவ
ஆங்கிலத்தில் Elegiac Spirit என்று லசநால்லுவநாரகள், ஆங்கில நநாட்டுப் பநாடல்களில் இவ்வுணரச்சி
மிகுதியநாக உண்டு. வநாழ்க்லகயில் ஏமநாற்றைமலடந்த மக்களுலடய உணரச்சி துக்கமநாகத் ஜதநான்றும்.
ஒப்பநாரியிலும் லபண்ணினத்தின் சமூக நிலலலம முழுவதும் ஆணின் வநாழ்க்லகலயப்
லபநாறுத்திருப்பதநால், அவனுலடய சநாவுக்குப் பின் ஏக்கம் ஜதநான்றுகிறைது. மலனவி இறைந்தநால் கணவன்
துக்கப்படுகிறைநான். ஆனநால், ஏக்கம் லகநாள்வதில்லல. ஆண் சநாரபு லகநாண்டு வநாழ்க்லக நடத்தும்
லபண்களின் சமூக நிலலலமதநான் இந்த ஏக்கத்திற்குக் கநாரணம்,
இத் லதநாகுப்பில் தமிழ்நநாட்டு உலழக்கும் மக்களின் வநாழ்க்லகயின் பல ஜகநாணங்கலளயும், அவரகளது
சிந்தலனகலளயும் உணரச்சிகலளயும் பிரதிபலிக்கும் பநாடல்கள் கிலடத்த மட்டில்
ஜசரக்கப்பட்டுள்ளன. இப் பநாடல்கள் லநல்லல மநாவட்டத்திலும் வழங்கி வருபலவ. மற்றை
மநாவட்டங்களிலுள்ள நநாட்டுப் பநாடல்கள் கிலடத்தநால் நமது கிரநாம மக்களின் கலலலயயும்
பண்பநாட்லடயும் கண்ஜணநாட்டத்லதயும் முழுலமயநாக அறிந்து லகநாள்ளமுடியும். மற்றை
மநாவட்டங்களிலுள்ள கலல அன்பரகள் நநாட்டுப் பநாடல்கலளச் ஜசகரிக்கும் முயற்சியில்
ஈடுபட்டநாரகளநானநால், தமிழ் நநாட்டின் பல பலடப்புக்கலளத் தமிழகம் அறிய வழி லசய்யலநாம்
லநல்லல, ஜசலம் மநாவட்டங்களில் உள்ள நநாட்டுக் கலலத் லதநாண்டரகளின் கூட்டு முயற்சியில் இந்நூல்
உருவநாகியுள்ளது. அவரகளுலடய முயற்சிக்குத் தமிழகம் கடலமப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் இடம்
லபறும் நநாட்டுப் பநாடல்கலளச் ஜசகரித்து அனுப்பிய நண்பரகலளப் பற்றித் தனியநாகச் சில வநாரத்லதகள்
அடுத்த பகுதியில் கூறுஜவன்.
முன்னர லவளியிடப்பட்ட நநாட்டுப்பநாடல் நூல்களுக்குக் கிலடத்த ஆதரவு இந்நூலுக்கும்
கிலடக்குலமன நம்புகிஜறைன்.

பநாலளயங்ஜகநாட்லட

நநா. வநானமநாமலல

8-4-1964
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அறிமுகம்
1, S.S. ஜபநாத்லதயநா: இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் லவளியநான தமிழ் நநாட்டுப் பநாமரர பநாடல்களில்
லபரும்பநாலநானலவ இவர ஜசகரித்து அனுப்பியலவ. இந் நூலில் ஜசரக்கப்பட்டுள்ள பநாடல்களில்
அம்பநாப்பநாட்டு, ஜகநாணங்கி பநாட்டு ஜபநான்றை அபூரவப் பநாடல்கலள இவர ஜசகரித்து அனுப்பியுள்ளநார.
இவர என் பலழய மநாணவர. தங்கம்மநாள்புரத்தில் ஆசிரியரநாகப் பணியநாற்றுகிறைநார.
பநாடல்கலளச் ஜசகரிக்க இவருக்கு உதவியவரகள்:
ஜமல் மந்லத - லபத்லதயநா
மீனநாட்சிபுரம் - வித்துவநான் ரநாமசநாமி
உச்சிநத்தம்- ஜக. ரநாமசநாமி
உச்சிநத்தம் - நநாகம்மநாள் முதலிஜயநார++
2. S.M. கநாரக்கி: இவர சிவகிரிலயச் ஜசரந்த வில்லுப்பநாட்டுக் கலலஞர, கணீலரன்றை குரலில் நநாட்டுப்
பநாடல்கலளப் பநாடும் திறைலம பலடத்தவர. சிவகிரி வட்டநாரத்தில் கிரநாம மக்கள் பநாடும் நநாட்டுப்
பநாடல்கள் பலவற்லறைச் ஜசகரித்து அனுப்பியுள்ளநார. ஒப்பநாரிப் பநாடல்களில் மிகப் பல அவர ஜசகரித்து
அனுப்பியலவஜய. சிவகநாசிக் கலகத்லதப் பற்றியும், லசந்தட்டிக் கநாலள வரலநாறு பற்றியும்
இத்லதநாகுப்பில் லவளியநாகும் அபூரவமநான பலபநாடல்கள் அவர அனுப்பி லவத்தலவ.
3. M.P.M. ரநாஜேஜவலு: இவர தூத்துக்குடிக்கருகிலுள்ள மீளவிட்டநான் கிரநாமத்லதச் ஜசரந்தவர. தூத்துக்குடி
கடற்கலரயில் வநாழும் மக்கள் வநாழ்க்லகயும், பலன மரக் கநாடுகளின் நடுவிலுள்ள சிற்றூரகளில் வநாழும்
மக்களது வநாழ்க்லகலயயும் சித்திரிக்கும் பநாடல்கள் பலவற்லறையும் திரட்டி அனுப்பியுள்ளநார.
4. குமநாரி P. லசநாரணம்: பி.ஏ, முதல் வருட வகுப்பில் படிக்கும் மநாணவி. ஒப்பநாரிப் பநாடல்கள் சிலவும்,
தநாலநாட்டுப் பநாடல்கள் சிலவும், மநாரியம்மன் பநாடலலநான்றும் தனது தநாயநாரிடம் ஜகட்டு எழுதி அனுப்பி
லவத்தநார. இவர எனது பலழய மநாணவி.
ஜமற்குறித்த நநால்வரும் லநல்லல மநாவட்டத்லதச் ஜசரந்தவரகள்.
5. கவிஞர S.S .சலடயப்பன்: தருமபுரி, அரூர தநாலுக்கநாவிலுள்ள சக்கிலிப் பட்டிலயச் ஜசரந்தவர. நநாட்டுப்
பநாடல்கலள இலசஜயநாடு பநாடக்கூடியவர. லநல்லல மநாவட்டத்தில் கநாணப்படும் தப்லப ஜபநான்றை
ஜதநாற்கருவிலய இவர உபவநாத்தியமநாகப் பயன் படுத்துகிறைநார. ஒப்பநாரிப் பநாடல்களில் மிகப் பல இவர
ஜசகரித்து அனுப்பியலவ. லதய்வம், கநாதல், குடும்பம் ஆகிய பகுதிகளிலும் இவர திரட்டி அனுப்பியுள்ள
பநாடல்கள் இடம் லபறுகின்றைன.
6. கு. சின்னப்ப பநாரதி: இவர ஜசலம் மநாவட்டம் நநாமக்கல்லலச் ஜசரந்த பரமத்தி என்னும் ஊலரச்
ஜசரந்தவர. பல கவிலதகளும், சிறு கலதகளும் எழுதி லவளியிட்டுள்ளநார. இவர ஜசகரித்தனுப்பிய
லகநாங்கு நநாட்டுப் பநாடல்கள் பல இத்லதநாகுப்பில் இடம் லபற்றுள்ளன. அவற்லறை உதவியவரகளின்
லபயரகள் பநாடலுக்கு அடியிஜலஜய குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
7. வநாழப்பநாடி சந்திரன்: இவர ஓர ஓவியர ; எழுத்தநாளரும் கூட. ஜசலம் மநாவட்டம், வநாழப்பநாடிலயச்
ஜசரந்தவர. மலல வநாழ் மக்களின் வநாழ்க்லகலயப் பற்றி ஆரநாய்ந்து வருகிறைநார. அவரகள் பநாடும்
பநாடல்கலளச் ஜசகரிக்க முயன்று வருகிறைநார.
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8. மங்லக: முதல் லதநாகுப்பின் குறிப்புலரகள், ஆய்வுலரகலள எழுதத் துலண லசய்தவர. நநாட்டுப்
பநாடல்கலள லதநாகுப்பதற்கும், அவற்லறை வலகப் படுத்துவதற்கும் உலழத்தவர. ஜசகரித்தவரகஜளநாடு
கடிதப் ஜபநாக்குவரத்து நடத்தி வட்டநார வழக்குகலளப் பற்றியும் சமூகவியல் பழக்கங்கள் பற்றியும்
அறிந்து நூலில் எழுதியவர. ஆரநாய்ச்சியிலும், தமிழநாரநாய்ச்சி நிறுவனம் மநாரச்சு 26, 27 ந் ஜததிகளில்
நடத்தியநநாட்டுப்புறை இலக்கிய கருத்தரங்கிற்கும் கட்டுலரகள் எழுதியவர.
9. நநா. வநானமநாமலல: 15 ஆண்டுகளநாக நநாட்டுப்புறை இயல் லதநாகுப்பநாளரநாகவும், ஆய்வநாளநாரநாகவும்
பணிபுரிகிறைநார. நியூ லசஞ்சுரி லவளியீட்டநாளரகள் இத் துலறையில் இவரது நூல்கள் மூன்லறை
லவளியிட்டுள்ளநாரகள். மதுலரப் பல்கலலக்கழகம் இவர லதநாகுத்து, ஆரநாய்ச்சிக் குறிப்புகள்,
எழுதிய ஆறு நநாட்டுப்புறைக் கலதப் பநாடல்கலள லவளியிட்டுள்ளநாரகள். திரநாவிட லமநாழியியல் கழகம்
(ஜகரளநா) இவலர நநாட்டுப்புறைவியல் முதுநிலல ஆய்வநாளரநாக ஓரநாண்டிற்கு(1965-66) நியமித்தது. இவர
பதவிக்கநாலத்தில் ஆய்வுகள் நிகழ்த்தி (Fellowship thesis) ஆய்வு நூல் ஒன்லறை எழுதியுள்ளநார. பல
நநாட்டுப்புறைவியல் கருத்தரங்குகளில், கட்டுலரகலளப் படித்தும், தலலலம வகித்தும் பணிபுரிந்துள்ளநார.
தமிழநாரநாய்ச்சி நிறுவனம் (அலடயநாறு) நடத்திய நநாட்டுப்புறை இலக்கியக் கருத்தரங்கில் Keynote paper
படித்தும், ஒரு அமரவுக்குத் தலலலம வகித்தும் பங்குப் லபற்றைநார. ஆரநாய்ச்சி, தநாமலர, Social Scientist,
Folk Lore, Nova Orientalani (லசக் லமநாழி) முதலிய பத்திரிலககளில் ஆய்வுக் கட்டுலரகலள
லவளியிட்டுள்ளநார.
ஜவண்டுஜகநாள்
இவரகள் அலனவலரயும் சந்தித்து இப் பணியில் இறைங்குமநாறு தூண்டுவதற்குத் தமிழ் இலக்கியப் லபரு
மன்றைத்தின் அலமப்புக் கூட்டம் வநாய்ப்பளித்தது. இவரகளில் லபரும்பநாஜலநாலர உறுப்பினரநாகவும்
என்லனச் லசயலநாளரநாகவும் லகநாண்ட நநாட்டுப் பநாடல் ஆரநாய்ச்சிக் குழு ஒன்று அலமக்கப்பட்டது. அக்
குழுவின் முயற்சியநாலும், லபரு மன்றைத்தின் லசயலநாளர ஜதநாழர தநா. பநாண்டியன் அவரகள் உதவியநாலும்,
பநாடல்கள் ஜசகரிக்கும் ஜவலல கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளநாக நலடலபற்றைது. ஜதநாழர ப. ஜீவநானந்தம்
இம்முயற்சிக்கு அளித்த உதவி மிகப் லபரிது. பல்ஜவறு வலகயநான பநாடல்கலளக் ஜகட்டு நநான் இந்த
நண்பரகலளத் லதநாந்தரவு லசய்தஜபநாதும் அவரகள் முகம் ஜகநாணநாமல் மகிழ்ச்சிஜயநாடும் இது ஓர
கலலப்பணி என்றை உற்சநாகத்ஜதநாடும் பநாடல்கலள அனுப்பிக் லகநாண்ஜடயிருந்தநாரகள். ‘தமிழ் நநாட்டுப்
பநாமரர பநாடல்கள்’எனும் நூல் அஜநகமநாக ஜபநாத்லதயநா ஒருவரின் தனி முயற்சியினநால்தநான்
உருவநாயிற்று. ஆனநால் இது அவ்வநாறில்லநாமல் ஒரு குழுவினருலடய முயற்சியினநாலும், அவரகளுக்கு
உதவி புரிந்த மற்றை கலல அன்பரகளது உதவியநாலும் முழு வடிவம் லபறுகின்றைது.
இது மிகப் லபரிய லவற்றியநாயினும், நநாம் திருப்தியலடவதற்கில்லல. தமிழ் நநாட்டின் எல்லநா
மநாவட்டங்கலளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு நநாட்டுப் பநாடல் திரட்லட அம்மநாவட்டங்களிலுள்ள
கலல அன்பரகளது உதவிஜயநாடு லவளியிட்டநால்தநான் நநாம் திருப்தியலடய முடியும். இக் குழு அம்
முயற்சிலய ஜமற்லகநாள்ளும். அம் முயற்சிக்கு ஆதரவளிக்குமநாறு தமிழ்நநாடு முழுவதும் பரவிக்
கிடக்கும், கலல மன்றைங்கலளயும் கலலத் லதநாண்டரகலளயும் நநான் மிகவும் பணிவநாக ஜவண்டிக்
லகநாள்கிஜறைன்.

நநா. வநானமநாமலல
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லதய்வங்கள்
பிள்லளயநார
பண்லடக்கநால இலக்கியங்களில் பிள்லளயநார ஜபச்லசஜய கநாஜணநாம். மிகவும் பிற்பட்ட கநாலத்தில்தநான்
பிள்லளயநார வணக்கம் தமிழ் நநாட்டில் லதநாடங்கியது. வட நநாட்டில் பல பகுதிகளில் பநாமர மக்கள்
விக்கிஜனசுவரர என்றை லபயரில், அவலர வணங்கி வந்தநாரகள். ஆரம்ப கநாலத்தில் மனித முயற்சிகளுக்கு,
ஜகடு விலளவிக்கும் ஒரு லதய்வமநாகத்தநான் அவர கருதப்பட்டநார. மக்கள் தமக்குக் ஜகடு வரநாமல்,
இருத்தற் லபநாருட்டு அவலரத் திருப்திப்படுத்த விரும்பினநாரகள். பிற்கநாலத்தில், பநாமரர லதய்வங்கள்
ஜவதக் கடவுளஜரநாடு லதநாடரபுபடுத்தப்பட்டலபநாழுது விக்கிஜனசுவரர சிவனின் மகனநாகவும்,
இலடயூறுகலள நீக்கும் வல்லலம பலடத்தவரநாகவும் மநாறி விட்டநார.
ஜவதக் கடவுளஜரநாடு லதநாடரபுபடுத்தப்பட்ட ஜபநாதிலும், அவலரச் சந்திகளிலும், குளக்கலரகளிலும்,
வநாய்க்கநால் கலரகளிலும், அரசமரத்தடியிலுஜம கநாணலநாம். வங்கநாள ரநாஜ்யத்தில் இன்னும் உழத்தியரது
அபிமநான லதய்வமநாக விநநாயகர விளங்குகிறைநார. உழவுத் லதநாழிலின் பல லசயல்களிலும், அவர
லதநாடரபு லபறுகிறைநார. லசழிப்பின் உருவமநாக விளங்குகிறைநார. விநநாயகச் சதுரத்தசியன்று பூமி மலழயின்
வரவநால் கருக்லகநாள்ளுமநாறு லசய்வதற்கநாக, விநநாயகலர ஜவண்டி லபண்கள் விரதம் இருக்கிறைநாரகள்.
லபநாதுவநாக, லசழிப்லபக் குறிக்கும் லதய்வம் லபண் லதய்வமநாக இருக்கும். பல புரநாதன நநாகரிக
வரலநாறுகளிலும் ஜதவியஜர, லசழிப்பு, வளப்பம், இனப்லபருக்கம், லசல்வவளம் இவற்றின் அதி
ஜதவலதகளநாகக் கருதப்பட்டிருப்பலத நநாம் கநாணலநாம். ஆனநால், லசழிப்பளிக்கும் சக்தியுலடயவரநாக
பிள்லளயநார ஒருவஜர ஆண் லதய்வமநாகக் கற்பலன லசய்யப்பட்டிருப்பது நமக்கு வியப்பளிக்கிறைது.
ஆனநால், லபண்ணுருவமநான விநநாயகர கற்சிலலகள் அண்லமயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜதநாற்றை
கநாலத்தில் இத் லதய்வம் லபண்ணநாகஜவ இருந்தலதன்று லகநாள்ளலநாம். ஆனநால், முடிவநாகச்
லசநால்லிவிடப் ஜபநாதிய சநான்றுகள் இல்லல. உழவரகள் பிள்லளயநார ஏரச்சநாலும், மண்ணும் கலந்தக்
கூட்டத்திஜல பிறைந்தநார என்று கருதினநாரகள்,
இதஜனநாடு சலத பிறைந்த கலதலய ஒப்பிட்டுப் பநாரக்கலநாம். உலழப்பிற்கும், மண்ணிற்கும் பிறைந்த
பிள்லளயநாருக்கு அவரகள் நன்றி லதரிவித்தநாரகள். தநாங்கள் பலடத்த பண்டங்கலள முதலில்
அவருக்குப் பலடத்து அருள் ஜவண்டுகிறைநாரகள்.
பநாமரர பநாரலவயில் பிள்லளயநார உலழப்பவருக்கு உதவி லசய்யும் லதய்வம். இத்லதய்வத்லத
ஒவ்லவநாரு லசயலிலும், லதநாடரபுபடுத்தி அவரகள் வணங்குகிறைநாரகள்.

பிள்லளயநார பிறைந்தநார
வடக்ஜக லதற்ஜக ஒட்டி,
வலது புறைம் மூரி வச்சு
மூரி ஒழவிஜல
முச்சநாணி புழுதி பண்ணி
சப்பநாணி பிள்லளயநாரக்கு
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என்ன என்ன ஒப்பதமநாம்!
முசிறி உழவிஜல
லமநாலளச்சநாரநாம் பிள்லளயநாரு,
ஒடு முத்தும் ஜதங்கநாலய
ஒலடக்கறைமநாம் பிள்லளயநாரக்கு,
குலல நிலறைஞ்ச வநாலழப்பழம்
லகநாடுக்கறைமநாம் பிள்லளயநாரக்கு,
இத்தலனயும் ஒப்பதமநாம்
எங்கள் சப்பநாணி பிள்லளயநாரக்கு!
வட்டநார வழக்கு :
முச்சநாணி புழுதி=சநாணம்+புழுதி ; ஒடு முத்தும்-ஓடு முற்றிய : லகநாடுக்கறைமநாம்-லகநாடுக்கிஜறைநாம்.
குறிப்பு:பிள்லளயநார பிறைப்பில் அவருலடய தநாய் தந்லதயரகள் யநார என்று லசநால்லப்படவில்லல. விநநாயகர
சிவகுமநாரலனன்ஜறைநா, உலமயநாள் மகலனன்ஜறைநா அலழக்கப்படவில்லல. உழவன் உழும்ஜபநாது
புழுதியிலிருந்து ஜதநான்றுகிறைநார பிள்லளயநார. இது நநாட்டநார நம்பிக்லக. முதல் விலளச்சலல
பிள்லளயநாருக்குக் லகநாடுக்கிறைநாரகள்.
ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்
இடம்:சக்கிலிப்பட்டி,தருமபுரி மநாவட்டம்.

பிள்லளயநார பூலச
உழவரகள், ஏரகட்டி உழுமுன் சநாணத்லதப் பிடித்து லவத்து அதன் உச்சியில் அருகம் புல்லலச் லசருகி
லவத்து அதலனப் பிள்லளயநாரநாக வழிபடுவநாரகள். அவருக்குப் பூவும், சந்தனமும் சநாத்துவநாரகள். ஒரு
வநாலழயிலலயில் ஜதங்கநாயும், விலத லநல்லும், பழமும் பலடப்பநாரகள். விநநாயகர பூமியின்
சநாரமநாதலநால், இப்லபநாழுது பலடத்தலதப் ஜபநான்று பதின்மடங்கு நிலத்தில் விலளய அருள்
சுரக்குமநாறு அவரிடம் ஜவண்டுவநாரகள். இது கூட்டு வணக்கம். விநநாயகர விவசநாயி லகயில்
லபநாருளிருந்தநால் பூலச லபறுவநார. இல்லலஜயல் அவரகலளப் ஜபநால் பட்டினி கிடப்பநார. இவர
சிவலனயும், விஷ்ணுலவயும் ஜபநாலப் பணக்கநாரத் லதய்வமல்ல. இப்பநாட்டில் பிள்லளயநார
முக்கண்ணனநார மகன் என அலழக்கப்படுகிறைநார,

கநாலளஜய ஏறு...
முந்தி முந்தி வினநாயகஜன!
முக்கண்ணனநார தம் மகஜன!
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கந்தருக்கு முன் பிறைந்த
கநாலளக் கணபதிஜய!-(கநாலளஜய)
ஜவலருக்கு முன் பிறைந்த
விக்கினஜர முன் நடவநாய்,
ஊருக்கு ஜமற்கநாண்ஜட
ஒசந்த லதநாரு லவப்பநாலல.
லவப்பநாலல மரத்தடியில்
சப்பநாணி பிள்லளயநாரநாம்.
சப்பநாணி பிள்லளயநாரக்கு,
என்ன என்ன ஒப்பதமநாம்!
நீரு முத்தும் ஜதங்கநாயநாம்,
நிமித்தியமநாம் பிள்லளயநாரக்கு,
லகநாத்ஜதநாடு ஜதங்கநாயநாம்
குலலநிலறைய வநாலழப்பழம்
இத்தலனயும் ஒப்பதமநாம்-எங்க
சப்பநாணி பிள்லளயநாரக்கு-(கநாலளஜய)
வண்டு லமநாகரநாத-ஒரு
வண்ண லட்சம் பூ லவடுத்து
தும்பி லமநாகரநாத
லதநாட்டு லட்சம் பூலவடுத்து
எறும்பு லமநாகரநாத
எண்ணி லட்சம் பூலவடுத்து
பநாம்பு லமநாகரநாத
பத்து லட்சம் பூலவடுத்து
வநாரி வந்த பூலவலயல்லநாம்
வலப்புறைமநாய்க் லகநாட்டி வச்ஜசன்
லகநாண்டு வந்த பூலவ லயல்லநாம்
ஜகநாபுரமநா லகநாட்டி வச்ஜசன்
குளத்திஜல ஸ்நநானம் பண்ணி
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ஜகநாலு ஜபநால நநாமமிட்டு
ஆத்துஜல ஸ்நநானம் பண்ணி
அருகு ஜபநால நநாமமிட்டு
லபநாழுஜதறிப் ஜபநாகுதிண்ணு
லவள்ளி லயநாலறைச்சி நநாமமிட்டு
இத்தலனயும் ஒப்பதமநாம்-எங்க
சப்பநாணிப் பிள்லளயநாரக்கு ++
வட்டநார வழக்கு:
ஜமற்கநாண்ஜட-ஜமற்கில்; லவப்பநாலல-ஜவம்பு; நிமித்தியம்-லநஜவத்தியம்; லமநாகரநாத-முகரநாத;
ஒலரச்சி-உலரத்து.
பூவும் பழமும் லபநாங்கலும் பலடப்பது தமிழர பூசலன முலறை. தீ வளரத்து ‘ஓமம்’ வளரத்து அவற்றில்
நிஜவதனம் பலடப்பது ஜவதமுலறை. ஆகமங்களும் ஜவத முலறைகளும் கலந்து விட்டன. ஆனநால், தமிழ்
உழவர லபரு மக்கள் பண்லடப் பூசலன முலறைலய மறைக்கவில்லல.
ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்
இடம்:லகநாங்க ஜவம்பு, அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்.

ஆண்டிற்லகநாரு விழநா
நிலம் விலளந்து நல்ல ஜமனி கண்டு ஆண்டு முழுதும் உழவன் லசய்த முயற்சி பயன் லகநாடுத்தது.
உழவன் இலளயூறு வரநாமல் பயிலரப் பநாதுகநாத்து அளித்த லதய்வங்களுக்குக் லகநாலட லகநாடுக்கிறைநான்.
பிள்லளயநாரும் அத் லதய்வங்களுள் ஒருவர. இவர மற்லறைக் கிரநாம ஜதவலதகலளப் ஜபநால இலறைச்சி
தின்பவரல்ல. இவர வலக வலகயநாக பணியநார பண்டங்கலள ருசியநாக உண்பவர. நல்ல ஜமனி கண்ட
மனநிலறைஜவநாடு, உழவரகள் அரச மரத்தடிப் பிள்லளயநாரக்கு, மநாவுருண்லடயும், எள்ளுருண்லடயும்,
லகநாழுக்கட்லடயும் பண்ணிப் பலடக்கிறைநாரகள்.

மநாட்டுக் லகநாளப்பலடயில்
மநாவுருண்லட ஆயிரமநாம்,
எருதுக் லகநாளப்பலடயில்
எள்ளுருண்லட ஆயிரமநாம்
ஆட்டுக் லகநாளப்பலடயில்
அதிரசம் ஆயிரமநாம்.
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கண்ணுக் லகநாளப்பலடயில்
கடலுருண்லட ஆயிரமநாம்.
குட்டிக் லகநாளப்பலடயில்
லகநாழுக்கட்லட ஆயிரமநாம்.
பண்ணிக் லகநாளப்பலடயில்
பணியநாரம் ஆயிரமநாம்
இத்தலனயும் ஒப்பதமநாம்-எங்க
சப்பநாணிப் பிள்லளயநாரக்கு.++

வநாட்டநார வழக்கு:
லகநாளப்பலட-லகநாட்டலக; பண்ணி-பன்றி; கண்ணுக் லகநாளப்பலட-கன்று கட்டும் லகநாட்டலக;
கடலுருண்லட-கடலல உருண்லட.

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்
இடம்:சக்கிலிப்பட்டி, அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்.

மநாரியம்மன்
லவசூரி மிகக் லகநாடியலதநாரு வியநாதி, அலதத் தடுக்கஜவநா, குணப்படுத்தஜவநா, பண்லட
லவத்தியரகளுக்குத் லதரிந்திருக்கவில்லல. ஊரில் ஒருவருக்கு வியநாதி கண்டநால் அது பலருக்கும்
பரவுவலத ஊரநார கண்டனர. வியநாதியின் கநாரணம் லதரியநாமல் வலிலம வநாய்ந்தலதநாரு லதய்வத்தின்
ஜகநாபத்தநால்தநான் இந் ஜநநாய் பரவிற்று என்று அவரகள் நிலனத்தனர. இந்த லதய்வத்திற்கு மநாரி,
மநாரிமுத்து, மநாரியம்மன், முத்துமநாரி என்று பல லபயரகளிட்டு அலழத்தனர. தங்கள் குழந்லதகள் மீது
இத் லதய்வத்தின் ஜகநாபம் தநாவநாமலிருக்க அவரகளுக்கு மநாரியப்பன், மநாரியம்லம என்று லபயரும்
இட்டனர. இவ்வநாறு வணங்கப்பட்ட மநாரியம்மன் தமிழ் நநாட்டிலுள்ள சில ஊரகளிஜல மிகப்
பிரபலமலடந்து, சுற்று மதிஜலநாடும், ஜகநாபுரங்கஜளநாடும் அலமக்கப்பட்ட ஜகநாயில்களிஜல
குடிலகநாண்டிருக்கிறைநாள். இக்ஜகநாயில்களில் தினசரிப் பூலஜேயும், பத்து நநாள் திருவிழநாவும்,
ஜதஜரநாட்டமும் இத் லதய்வத்திற்குக் கிலடத்துள்ளன, இத்லதய்வம் முதன் முதலில் லமசூர
பிரஜதசத்தில் ஜகநாயில் லகநாண்டிருந்தலதன்றும், கன்னடியப் பலடலயடுப்பின் ஜபநாது இத்லதய்வ
வணக்கம் தமிழ்நநாட்டிலும் பரவியலதன்றும் சில சமூகவியல் ஆசிரியரகள் கூறுகிறைநாரகள். இப்லபநாழுது
இத்லதய்வம் பநாரவதியின் ஒரு அம்சமநாகவும், பத்ரகநாளியின் அம்சமநாகவும் கருதப்படுகிறைநாள்.
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மநாரியம்மலனக் குறித்த பநாடல்கள் நம்முள்ளத்தில் இனம் லதரியநாத பயங்கர உணரச்சிலய
எழுப்புகின்றைன. லவசூரி ஜநநாலயத் தடுக்க முடியும் என்று லதரிந்துள்ள இக்கநாலத்திஜலஜய, மநாரியம்மன்
பற்றிய வருணலன அச்சத்லத எழுப்பக் கூடுமநானநால், நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வநாழ்ந்த, விஞ்ஞநான
வளரச்சிஜயயறியநாத பநாமரர உள்ளங்களில் எத்தலகய பயத்லத உண்டநாக்கியிருக்கும் என்று நம்மநால்
அறிவது கடினம்.
ஊரில் லவசூரி பரவியதும், மநாரியம்மனுக்குப் பல விதமநான ஜநரத்திக்கடன்கள் லசய்ய மக்கள் ஜநரந்து
லகநாள்வர. மநாவிளக்கு ஏற்றுவதநாகவும், கரகம் எடுப்பதநாகவும், கயிறு சுற்றுவதநாகவும், லபநாங்கல்
இடுவதநாகவும், தீச்சட்டி எடுப்பதநாகவும் சபதம் ஏற்றுக் லகநாள்வர. மனிதனது ஜகநாபத்லதத்
தணிப்பதற்கநாகக் லகயநாளும் முலறைகலளஜய லதய்வங்களின் ஜகநாபத்லதத் தணிப்பதற்கும்
பயன்படுத்தலநாம் என்று மக்கள் நம்பினர.
அவ்வநாறு விழநாக் லகநாண்டநாடும்ஜபநாது உடுக்கடித்து மநாரியம்மன் புகலழப் பநாடிக்லகநாண்டு தலலயில்
தீச்சட்டி தநாங்கிக் லகநாண்டு சிலர வருவர. அவரகள் பநாடும் பநாடல்கள் ஊருக்கு ஊர மநாறுபடும். உடுக்குத்
தநாளத்ஜதநாடு ஜசரந்துவரும் பநாட்டு மநாரியம்மனின் பக்தரகலளப் பரவசப்படுத்தும்.

மநாரியம்மன் பநாட்டு - 1
ஜதநாட்டம் துறைந்தல்ஜலநா-மநாரிக்கு
லதநாண்ணுறு லட்சம் பூலவடுத்து,
வநாடித் துறைந்தல்ஜலநா-ஆயிரம் கண்ணநாளுக்கு
வநாடநா மலலரடுத்து,
லகயநாஜல பூ லவடுத்தநா-மநாரிக்கு
கநாம்பழுகிப் ஜபநாகுமிண்ணு
விரலநாஜல பூ லவடுத்தநா
லவம்பிடு லமன்று லசநால்லி
தங்கத் துரட்டி லகநாண்டு-மநாரிக்கு
தநாங்கி மலலரடுத்தநார
லவள்ளித் துரட்டி லகநாண்டு
வித மலரகள் தநாலனடுத்தநார
எட்டநாத பூ மலலர-மநாரிக்கு
ஏணி லவத்துப் பூ லவடுத்தநார
பத்தநாத பூ மலலரப்
பரண் லவத்துப் பூ லவடுத்தநார.
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அழகு சுள லகடுங்க-மநாரிக்கு
அமுது படி தநாலனடுங்க
வீசும் சுள லகடுங்க-மநாரிக்கு
வித்து வலக தநாலனடுங்க
உப்பநாம் புளி முளகநா-ஆயிரம் கண்ணநாளுக்கு
ஒரு கரண்டி எண்லணய் அமுது
கடலலச் சிறு பயறு
கநாரநாமணி லமநாச்லசயம்மநா
அவலர, துவலர முதல்-ஆயிரங் கண்ணநாளுக்கு
ஆமணக்கங் லகநாட்லட முதல்
கநாலடக் கண்ணி பருத்தி விலத-மநாரிக்கு
பநாங்கநான வித்து வலக
இட்டுச் லசய்தவரக்கு
எம கநாளி துலண லசய்வநாள்
மக்கலளப் லபற்றைவரகள்
மநாரி கலத தநானறிவநார
அறிந்ஜதநார அறிவநாரகள்
அம்மன் திருக் கலதலய
லதரிந்ஜதநாரக்குத் லதரியுமம்மநா!
-ஆயிரங்கண்ணநா
ஜதவி திருக் கலதலய
ஒரு கண்ணு லரண்டு கண்ணு
உலகத்து மநானிடரக்கு
ஆயிரம் கண்ணுலடயநா
அழகில் சிறைந்த கண்ணு
பதினநாயிரம் கண்ணுலடயநா
பநாதகத்தி நீலியவ
இருசி வயத்திஜலயும்,
எமகநாளி பிறைந்திடுவநாள்
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மலடி வயத்திஜலயும்
மநாகநாளி பிறைந்திடுவநாள்-மநாரிக்கு
ஆறு வண்டி நூறு சட்டம்
அலசயநா மணித் ஜதருகளநாம்.
ஜதலர நடத்தியல்ஜலநா-மநாரி
சித்திரங்கள் பநாடி வநாரநா-மநாரிக்கு
பூட்டுன ஜதரிருக்கப்
புறைப்பட்டநாள் வீதியிஜல
நநாட்டுன ஜதரிருக்க-ஆயிரம் கண்ணநா
நடந்தநாஜள வீதியிஜல
வீதி மறித்தநாளம்மநா-மநாரி
விலன தீரக்கும் சக்தியல்ஜலநா!
பிறைந்தநா மலலயநாளம்-அவ
ஜபநாய் வளரந்தநா-ஆள்பநாடி
இருந்தநாள் இருக்கங்குடி-மநாரி
இனி இருந்தநா லநாடபுரம்
சலமந்தநால் சமயபுரம், - மநாரி
சநாதித்தநாள் கண்ணநாபுரம்
கண்ணநா புரத்தில்-மநாரி
கநாக்கும் பிரதநானி-மநாரிக்கு
உடுக்குப் பிறைந்ததம்மநா!
உத்திரநாட்சப் பூமியிஜல
பம்லப பிறைந்ததம்மநா-மநாரிக்கு
பளிங்கு மநா மண்டபத்தில்
ஜவம்பு பிறைந்ததம்மநா-மநாரிக்கு
விசய நகரப் பட்டணத்தில்
ஆலட பிறைந்ததம்மநா-மநாரிக்கு
அஜயநாத்திமநா நகரதனிஜல
சிலம்பு பிறைந்ததம்மநா-மநாரிக்கு
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பிச்சநாண்டி ஜமலடயிஜல
சநாட்லட பிறைந்ததம்மநா-மநாரிக்கு
சதுர கிரி பூமியிஜல
சநாட்லட சலசலங்கசதுர மணி ஓலசயிட
கச்லச கலகலங்க
கருங்கச்லச குஞ்சம் விட
பதிலனட்டுத் தநாளம் வர
பத்தினியநா சித்துடுக்கு
இருபத்லதநாரு தநாளம் வர
எமகநாளி சித்துடுக்கு
சித்துடுக்லகக் லகப்பிடித்து
சிவ பூணணிந்தவளநாம்.
(மநாரி ஸ்தலங்களநாக ஆறு ஊரகள் லசநால்லப்படுகின்றைன.)
ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா
இடம்:சூரங்குடி, விளநாத்திக்குளம் தநாலுக்கநா லநல்லல மநாவட்டம்.

மநாரியம்மன் பநாட்டு - 2
சின்ன முத்தநாம் சிச்சிலுப்லபச்
சரநான லகநாப்பளிப்பநான்
வண்ண முத்தநாம் வரகுருவி
வநாரிவிட்டநா ஜதநாணியிஜல.
மநாரியம்மநா தநாஜய, நீ
மனமிரங்கித்தந்த பிச்லச,
தற்கநாத்து நீலகநாடும்மநா உன்
சன்னதிக்ஜக நநான் வருஜவன்.
வடக்ஜக யிருந்தல்ஜலநா மநாரியம்மநா,
இரண்டு வடுகஜரநாட வநாதநாடி
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தனக்கிலசந்த எல்லல என்று மநாரி
தனித்து அடித்தநாள் கூடநாரம்.
உச்சியிஜல ஜபநாட்ட முத்லத மநாரி
உடஜன இறைக்கிடுவநாள்,
முகத்திஜல ஜபநாட்ட முத்லத மநாரி
முடிச்சநா இறைக்கிடுவநாள்.
கழுத்திஜல ஜபநாட்ட முத்லத மநாரி
கநாணநாமல் இறைக்கிடுவநாள்.
பதக்கத்து முத்துக்கலள மநாரி
மநாறைநாமல் இறைக்கிடுவநாள்.
லநஞ்சில் ஜபநாட்ட முத்லத மநாரி
உடஜன இறைக்கிடுவநாள்.
ஜதநாளிஜல ஜபநாட்ட முத்லத மநாரி
துணிவநாக இறைக்கிடுவநாள்.
வயிற்றிஜல ஜபநாட்ட முத்லத மநாரி
வரிலசயநாய் இறைக்கிடுவநாள்.
முட்டுக்கநால் முகத்லத மநாரி
முடித்திருந்து இறைக்கிடுவநாள்.
கரண்டக் கநால் முத்லத மநாரி
கநாணநாமல் இறைக்கிடுவநாள்
பநாதத்து முத்லத மநாரி
பநாரநாமல் இறைக்கிடுவநாள்.
ஐந்து சலட லகநாஞ்சிவர, மநாரி
அழகு சலடமநார பிறைழ,
லகநாஞ்சும் சலடயிஜலஜய மநாரிக்கு இரண்டு
குயில் இருந்து தநாலநாட்ட.
உன் பம்லப பிறைந்ததம்மநா
பளிங்குமநாம் மண்டபத்தில்,
உன் உடுக்குப் பிறைந்ததம்மநா
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உத்திரநாட்ச ஜமலடயிஜல,
கரகம் பிறைந்ததம்மநா,
கண்ண நல்லூர ஜமலடயிஜல,
சூலம் பிறைந்ததம்மநா
துலுக்க மணி மண்டபத்தில்,
நநாகம் குலடப்பிடிக்க, மநாரியநாத்தநாளுக்கு
நல்லபநாம்பு தநாலநாட்ட,
முத்து மணி விளக்கநாம் மநாரியநாத்தநாளுக்கு
முதல் மண்டபமநாம்.
சக்தி உலடயவஜள! சநாம்பிரநாணி வநாசகிஜய!
நநாழியிஜல முத்லதடுத்து மநாரியம்மநா
நநாலடங்கும் ஜபநாட்டுவந்தநாள்.
உழக்கிஜல முத்லதடுத்து மநாரி
ஊலரங்கும் ஜபநாட்டு வந்தநாள்.
எல்லல கடந்தநாஜளநா
இருக்கங்குடி மநாரியம்மநா,
முக்கட்டுப் பநாலதகளநாம்,
மூணநாத்துத் தண்ணிகளநாம்,
மூணநாத்துப் பநாலதயிஜல இருந்து
மநாரியம்மநா வரங் லகநாடுப்பநாள்.
தங்கச் சரவிளக்கநாம்மநாரிக்குத்
தனித்திருக்கும் மண்டபமநாம்,
எண்லணய்க் கிணறுகளநாம் மநாரிக்கு
எதிரக்கக் லகநாடிமரமநாம்.
தண்ணீரக் கிணறுகளநாம் மநாரிக்குத்
தவசிருக்கும் மண்டபமநாம்
சப்பரத்து ஜமலிருந்து
சக்தி உள்ள மநாரி அவ.
சரசரமநாமநாலல, மநாலல கனக்குதுணு
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மயங்கிவிட்டநாள் மநாரி.
ஆத்துக்குள்ள அலடகிடக்கு
அஞ்சு தலல நநாகம்
அது ஆலளக் கண்டநால் படலமடுக்கும்
அம்மநா சக்தி
ஜவப்ப மரத்தஜவ தூருங்கடி, மநாரிக்கு
லவத்திலலக் கட்டஜவ பறைத்துங்கடி,
ஜவரத்து வநார சந்தன மநாரிக்கு
லவள்ளிக் குஞ்சம் ஜபநாட்டு வீசுங்கடி
பநாசிப் பயிறு எடுத்து
பத்தினியநாள் லகலயடுத்து
உழுந்தம் பயலறைடுத்து
உத்தமியநாள் லகலயடுத்து++

ஜசகரித்தவர:குமநாரி P. லசநாரணம்
இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

மநாரியம்மன் பநாட்டு-3
ஜதசமநாளும் முத்தம்மநா
முத்தநாரம்மன் லதன் பநாண்டி நநாட்டில் உழவர லபரு மக்களநால் வணங்கப்படும் லதய்வம். சில
சிற்றூரகளில் இவருக்குப் லபரிய ஜகநாவிலும், ஜதரும் திருவிழநாவும் உண்டு. இவள் பிறைப்பு முத்தநாரம்மன்
வில்லுப்பநாட்டில் லசநால்லப்படுகிறைது. ஏழ்கடலுக்கும் அப்பநாலுள்ள, மணி நநாகபுற்றிலுள்ள நநாகம்
மூன்று முட்லடகளிட்டது. பநாரவதியின் அருளநால் முட்லடகளிலிருந்து மூன்று லபண்கள் ஜதநான்றினர.
அவரகள் பிரம்மரநாக்கு சக்தி, சின்னமுத்தநார, லபரிய முத்தநார என்பவரகள். அவரகள் மூவரும் தவம்
லசய்து சக்தி முனியின் அருளநாள் குழந்லதலயப் லபற்றைநாரகள். அலனவலரயும் அலழத்துக்
லகநாண்டுஜபநாய் கயிலலயில் சிவலபருமநாலன வணங்கினர. நநாட்டிலுள்ள லகநாடுலமகலள
அழிப்பதற்கு, மூவரும் லகநாடும் வியநாதிகலள வரமநாகக் ஜகட்டநாரகள். பிரம்மரநாக்கு-சக்திக்குக்
குணமநாகநாத பல ஜநநாய்கலளயும், சின்ன முத்தநாருக்கும், லபரிய முத்தநாருக்கும், சின்னம்லம,
லபரியம்லம என்றை வியநாதிகலளயும் கயிலலயங் கடவுள் வரமநாக அளித்தநார. இவ்வநாறு லகநாடிய
ஜநநாய்கலள உண்டநாக்கும் சக்திலபற்றை மூன்று சஜகநாதரிகளும் தமிழ் நநாட்டிஜல வந்து குடிஜயறி,
லகநாடியவரகலளத் தண்டிக்கப் பரமசிவனுலடய வரங்கலளப் பயன்படுத்தி வருகிறைநாரகளநாம்.
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இப்லபநாழுது பிரம்ம ரநாக்கு சக்திக்கு சிற்சில ஊரகளிஜலஜய ஜகநாயில்கள் உள்ளன. முத்தநாரம்மன் லதன்
பநாண்டி நநாட்டிலுள்ள ஒவ்லவநாரு ஊரிலும் ஜகநாயில் லகநாண்டிருக்கிறைநாள். இவள் தீயவரகலளக்
லகநாடுஜநநாயநால் தண்டிப்பநாள். நல்லவரகலள வநாழ்த்தி வரம் லகநாடுப்பநாள்.
பிற்கநாலத்தில் கன்னடியர ஆந்திரர பலடலயடுப்புகளின் ஜபநாது தமிழ்நநாடு புகுந்த மநாரியம்மன் சிற்சில
ஊரகளில் இவஜளநாடு ஐக்கியமநாகி விட்டநாள், இவள் பநாரலவயநால் உடலில் முத்துக்கள் ஆயிரக்
கணக்கில் ஜதநான்றுவதநால் இவளுக்கு ஆயிரத்தநாள் என்றும், மநாரிஜயநாடு கலந்து விட்டதநால் முத்து
மநாரிலயன்றும், ஜதசம் முழுவதும் பரவி இருப்பதநால் ஜதச முத்துமநாரி என்றும் பல லபயரகள்
வழங்குகின்றைன.
நவரநாத்திரி உற்சவத்தின்ஜபநாது இவள் சிம்ம வநாகனத்தில் ஏறி வருவநாள். லபண்கள், இவள் புகழ் பநாடிக்
கும்மியடிப்பநாரகள்.
கீழ் வரும் பநாட்டு ஜசலம் மநாவட்டத்தில் வழங்குகிறைது.

நநாலு கநாலச் சட்டம்
நடு நிறுத்தி
நட்சத்திரம் ஜபநாஜல
ஒரு ஜதர எழுப்பி
ஜதருக்கு ஒலடயநாளி
ஜதசமநாளும் முத்தம்மநா
ஜதஜரறி வருவலதப் பநாருங்கடி
ஓலலப் லபநாட்டி
தலல ஜமஜல
ஒம்பது மக்களும்
கக்கத்திஜல
மக்கலளப் லபத்த மநாரியம்மன்
மவுந்து வருவலதப் பநாருங்கடி.++

ஜசகரித்தவர:வநாழப்பநாடி சந்திரன்
இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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லதய்வ கணங்கள்
கிரநாம மக்கள் நூற்றுக்கணக்கநான லதய்வங்கலள லபயர லகநாடுத்து அலழக்கிறைநாரகள். ஒவ்லவநாரு
லதய்வத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி உண்லடன்று நம்புகிறைநாரகள். ஜகநாயில்பட்டி அருகிலுள்ள
சிற்றூரகளில் மக்களநால் வணங்கப்படும் ஜதவலதகளின் லபயரகலள இப்பநாட்டில் நநாம் கநாண்கிஜறைநாம்.
முனியசநாமி, ஐயனநார, கண்ணநாத்தநா, பநாப்பநாத்தி, உலகம்மன், லபத்தனநாட்சி ஆகிய லபயரகலள
இப்பநாட்டிலிருந்து நநாம் அறிகிஜறைநாம்.
கிரநாம மக்கள், ஜமஜல குறிப்பிட்ட ஜதவலதகலள மட்டுமின்றி முஸ்லிம் தரக்கநாக்களுக்கும் ஜநரந்து
லகநாள்வதுமுண்டு. விஜசஷக் கநாலங்களில் முஸ்லிம்களது யநாத்திலர ஸ்தலங்களுக்கும் ஜபநாவதுண்டு.

முத்து முனிய சநாமி
மூரக்கமுள்ள ஜதவலதஜய
சத்தத்லத நீ லகநாடய்யநா
சரளி விட்டு நநான் பநாட
ஊருக்கு ஜநர கிழக்ஜக
உறுதியுள்ள ஐயனநாஜர
சத்தத்லத நீ லகநாடய்யநா!
சரளி விட்டு நநான் படிக்க.
நநாட்டரசன் ஜகநாட்லடயிஜல
நல்ல லதநாரு பநாப்பநாத்தி
வயித்தவலி தீரத்தநாயநானநால்
வந்திருஜவன் சன்னதிக்கு
ஒட்டப் பிடநாரத்திஜல
உலகம்மன் ஜகநாயிலிஜல
பூக்கட்டிப் பநாரத்ஜதன்
லபநாருந்தலலஜய என் மனசு
கண்ணுஜல அடிச்சுத்தநாஜரன்
கண்ட சத்தியம் பண்ணித் தநாஜரன்.
சிக்கந்தர மலலக்கு வநாங்க
ஜசலல ஜபநாட்டுத் தநாண்டித் தநாஜரன்,
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பூப்பூக்கும் புளியமரம்
லபநான்னிலங்கும் ஐயனநாரு
நநாட்டி லங்கும் லபத்தனநாச்சி
நல்லவரம் தருவநா.
ஏழுமலல கடந்து
எடுத்து வந்ஜதன் சண்பகப்பூ
வநாடநாமல் சநாத்தி வநாரும்
வட மதுலரக் கந்தனுக்கு.++

வட்டநார வழக்கு: பநாப்பநாத்தி-பிரம்ம ரநாக்கி சக்தி; ஐயனநாரு-சநாஸ்தநா.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா
இடம்:விளநாத்திக்குளம், திருலநல்ஜவலி.

நநாட்டு அரசன் ஜகநாட்லடயிஜல
நல்லலதநாரு கண்ணநாத்தநா
வயித்தவலி தீரத்தியநானநா
வந்திருஜவன் சன்னதிக்ஜக++

வட்டநார வழக்கு:
கண்ணநாத்தநா-கண்ணகிலயக் குறிக்கும்.

ஜசகரித்தவர:S.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:மீளவிட்டநான்

வருணன்
மனித உலழப்பில் குலறைவிடு்ல்லல. உழுதநான், கடலல விலதத்தநான். மலழ வருவதுஜபநான்றை அறிகுறி
வநானத்தில் ஜதநான்றியது. ஆனநால், திடீலரன்று வநானம் லவளிறிற்று. வந்த மலழ லபய்யநாது
ஜபநாய்விட்டது. அவன் மனம் ஏங்குகிறைது. இனி அவனநால் என்ன லசய்ய முடியும்? நிலனத்த ஜநரத்தில்
மலழ லபய்யலவக்கக்கூடிய கற்பரசி அவன் பக்கத்தில்தநான் இருக்கிறைநாள். அவலளப் பநாரத்து, வருணன்
லசயலல நிலனத்து வருந்துகிறைநான். அவளநால் என்ன லசய்ய முடியும்? விஞ்ஞநானம் இன்னும்
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வருணலனப் பணிய லவக்கவில்லலயல்லவநா? இத் துலறையில் முயற்சி நடப்பலதஜய நமது உழவன்
அறிந்திருக்க மநாட்டநாஜன!

வநாலக மரத்துப் புஞ்லச
வட்டநாரச் ஜசநாளப் புஞ்லச
தங்கம் விலளயும் புஞ்லச
தரிசநாக் கிடக்குதடி.
கநாட்லட உழுது ஜபநாட்ஜடன்,
கடலல ஜபநாடப் பட்டம் பநாரத்ஜதன்,
வந்த மலழ ஜபநாகுதில்ல
வருணஜன உனது லசயல்.

வட்டநார வழக்கு:
ஜபநாகுதில்ல-ஜபநாகிறைதல்லவநா?

ஜசகரித்தவர:கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி வட்டநாரம்,லநல்லலமநாவட்டம்.

கணபதி பூலச
ஜவண்டும் வரம் தரும் பிள்லளயநாருக்குப் பூலச ஜபநாடுவதற்கு கிரநாமப்லபண்கள் தயநார லசய்கிறைநாரகள்.
அவரகளுக்கு இந்த ஆண்டில் நல்ல விலளச்சல், மங்கல வநாழ்வு லகநாடுத்த பிள்லளயநாருக்கு
மங்களமநாகப் பூலச ஜபநாட அவரகள் விரும்புகிறைநாரகள். நிலவு கநாயும் ஜநரத்தில் பிள்லளயநார
பிடித்துலவத்து அவலரச் சுற்றிக் கும்மியடித்துப் பநாடுகிறைநாரகள். கும்மியில் பிள்லளயநார பூசலனமுலறை
பற்றி லபண்கள் பநாடுகிறைநாரகள்.

ஒரு மிளகநாயநாம்-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
ஒரு ஆயிரம் திருவிளக்கநாம்-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
திருவிளக்கு ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
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சிவஜன என்று லபநாழுலதறைங்க-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
லபநாழுலதறைங்கும் ஜவலளயிஜல-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
லபநாங்கலுக்கு தண்ணி லகநாண்டு-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
நீரநாடி நீர குளித்து-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
பட்டுடுத்தி பணியுடுத்தி-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
பதிலனட்டு லநல் வலகயும்-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்
லகநாறித்லதடுப்ஜபநாம்-ஏஜலஜலநா
கணபதியநாம்

ஜசகரித்தவர:கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம்:பரமத்தி, ஜசலம் மநாவட்டம்.

பிள்லளயநார துதி
பிள்லளயநார முன்னிலலயில் ஒரு லபண் வரங் ஜகட்கிறைநாள்.

நத்தத்துப் பிள்லளயநாஜர
நநான் நடந்ஜதன் மநாதநாந்தம்
லகக்குழந்லத தந்தியநானநா-உனக்கு
கலடவிளக்கு நநான் விடுஜவன்++

ஜசகரித்தவர:கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.
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ஜகநாடங்கிப் பநாட்டு
ஜகநாணங்கிகள் குறி லசநால்லுவநாரகள். கிரநாமத்தில் உடல் ஜநநாய் கண்டவரகள் ஜகநாணங்கிலய வருவித்து
குறி ஜகட்பநாரகள். இவரகள் மநாடன், கறுப்பன், முனியன், கநாளி, மநாரி ஜபநான்றை சிறு லதய்வங்களின்
லதய்வங்லகநாண்டநாடிகளநாக இருப்பநாரகள்.
சிறு ஜநநாயநாக இருந்தநால், ஜகநாணங்கி திருநீறு மந்திரித்துப் பூசுவநாரகள். கடுலமயநான ஜநநாயநாக இருந்தநால்
லவள்ளி, லசவ்வநாய்க் கிழலமகளில் பூலசஜபநாட்டுக் குறி ஜகட்டு பரிகநாரம் லசநால்லுவநாரகள்.
பூலசயில் ஒரு வநாலழயிலல விரித்து, அவல் லபநாரிகடலல பரப்பி, விளக்ஜகற்றி, ஜதங்கநாய் உலடத்து,
உடுக்கடித்து ‘சநாமி’ வருத்துவநாரகள்.
லகயில் பிரம்பு அல்லது ஜவப்பங்குலழ ஏந்தி, ஜநநாயநாளிலய உட்கநார லவத்து அலத அவன் முன்வீசிப்
பநாட்டுப் பநாடுவநாரகள்,
பநாட்டின் முதல் பகுதியில் சநாமிலய வீட்டுக்கு வர ஜவண்டுலமன ஜவண்டிக் லகநாள்ளுவநாரகள். சநாமி
வந்ததும், உடல் நடுங்கி ஆடிக் லகநாண்ஜட, சுவநாமி லசநால்லுவதநாக ஜநநாய்க்குக் கநாரணத்லதச்
லசநால்லுவநாரகள். பின்னர சநாமி ஜநநாலயக் குணப்படுத்த ஒரு ஜசவஜலநா, தங்கநலகஜயநா,
சுங்கடிச்ஜசலலஜயநா தர ஜவண்டுலமனக் ஜகட்கும். சில நநாள் பூலசஜபநாட ஜவண்டுலமனவும் ஜகட்கும்.
மதுவிலக்குச் சட்டம் வருமுன் சநாரநா யம் ஜகட்பதுமுண்டு. சட்டம் வந்ததும் குடி வழக்கத்லத சநாமிகளும்
லகவிட்டு விட்டனர ஜபநாலும். ஏலனனில், இப்லபநாழுது சநாரநாயம் ஜகட்பதில்லல.
இலடயிலடஜய யநாரநாவது பதில் லசநால்ல முடியநாத ஜகள்வி ஜகட்டுவிட்டநால், சநாமி உடஜன எல்லல
தநாண்டி மலலஜயறிப் ஜபநாய்விடும்.
இத்தலகய நம்பிக்லக இன்னும் மலறையவில்லல, விஞ்ஞநானக் கருத்துகள் கிரநாம மக்களிடம்
பரவினநால்தநான் இவ்வழக்கங்கள் ஒழியும்,
சுவநாமி வருத்துவலதயும், சுவநாமி குறி லசநால்லுவலதயும், நிவநாரணம் லசநால்லுவலதயும் பநாட்டில்
ஜகநாணங்கி லசநால்லுவநான்.
இப்பநாட்டின் உருவத்லத ஜமற்லகநாண்ஜட பநாரதி ‘புதிய ஜகநாணங்கி’ப் பநாட்டு பநாடியுள்ளநார.
இந்தியநாவின் வருங்கநாலத்லதஜய பநாரதி குறியநாகச் லசநால்லுகிறைநார. அத்தலகய ஜகநாணங்கிகள் நமது
வருங்கநாலத்லதச் லசநால்ல இன்றும் வருகிறைநாரகள். அவரகள் பலழய உலடகலளஜய கூலியநாக
ஜகட்கிறைநாரகள். நம்லம ப் புகழ்ந்து, வருங்கநாலத்தில் சரும் சிறைப்பும் உண்டநாகும் என்று கூறியவுடஜன,
நநாம் உச்சி குளிரந்து அவரகள் ஜகட்டலதக் லகநாடுத்து விடுகிஜறைநாம்.
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லதய்வ வணக்கம்
பநாஜரநாரகள் நற்புகழும்
பட்டண மருதூர வநாழும்
பதி லனட்டநாம் படிக் கறுப்பநா!
பதி லனட்டநாம்படிக் கறுப்பநா!
ஊருக்கு ஜமல் புரமநாம்:
ஒத்த உலட மரமநாம்
உலட மரத்தின் கீழிருக்கும்,
உத்தமஜன வநாருலமயநா!
சநாலலப் பநாலத ஜமல்புரமநாம்
சமரத்தநா குடியிருக்கும்
லகநாத்தளத்து வநாழ் கறுப்பநா,
கூவியலழத்ஜதலனயநா
தூண்டிக் கறுப்பநா;
துடியநான வநாள் வீரநா
சுற்றி வர கம்மநாக் கலர;
சூழ வர கம்மநாக் கலர;
சூழ வர உடங்கநாடு
உடங்கநாட்டு மத்தியிஜல
உத்தமஜன தனியிருக்கும்
எண்லணய்த் தலலயழகும்;
எழுத்தநாணி மூக்கழகும்
லகயிஜல வீச்சறுவநா;
கநாலுஜல வீரத் தண்லட
லநத்தியில் லபநாட்டுமிட்டு,
நீல வரணப் பட்டுடுத்தி
பட்டு பளபலளன
பநாடகக்கநால் ஜசரநாட;
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ஜதநாள் ஜமஜல பச்லசக் கிளி
ஜதநாழனலழத் ஜதனிப்பம்
கரு நநாயும் சங்கிலியும்;
லகப்பிடித்து வநாருமிப்ஜபநா.
லவள்ளக் குதிலர ஏறி
லவடி வநாலும் சனிமட்டம்
லநத்தியிஜல சுட்டு கட்டி;
நீல வரணப் பூச்சூடி
மத்தியநான ஜவலளயிஜல
மநாதரகலளத் தநானடக்கும்
பக்தியுள்ள ஏ கறுப்பநா
பதிலனட்டநாம் படிஜயநாஜன.
ஏமமும், சநாமமும்
எந் ஜநர ஜவலளயிலும்
அந்தி சந்தி ஜவலள லயல்லநாம்
ஐயநா துலணயிருந்து
ஜகட்ட வரம் நீ லகநாடுக்கும்
கிருலவயுள்ள ஏ கறுப்பநா!
வநாலலக் கறுப்பநா
வநாருலமயநா இது ஜவலள.
முன்ஜனநாடி ஏ கறுப்பநா
முன்னிலலயில் வநாருமிப்ஜபநா
ஏலழ அலழத்ஜதலனயநா
இது சமயம் வநாருமிப்ஜபநா
பநாலன் அலழத் ஜதலனயநா
பநாரும் குழந்லத முகம்
அஞ்சிஜல லரண்டறிஜயன்
அடிஜயன் சிறுகுழந்லத
பத்திஜல லரண்டறிஜயன்
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பநாலன் சிறு குழந்லத
பநாடம் படிப்பறிஜயன்
பநாட்டின் வலக நநானறிஜயன்,
ஏடும் எழுத்தறிஜயன்
எழுத்து வலக நநானறிஜயன்,
எண்ணநாது எண்ணுகிஜறைன்
எண்ணி மனம் வநாடுகிஜறைன்,
கநாரஜமக என்லபருமநான்
கநாத்தநாய்ப் பறைந்து வநாரும்
மன்றுக்கு நநானலழத்ஜதன்
மன்னவஜர வநாருமிப்ஜபநா,
அண்ணநாஜவ என் குருஜவ
ஆசநாஜன நீர துலரஜய
ஏலழ அலழத்ஜதலனய்யநா
என்னிடத்தில் வநாருமிப்ஜபநா,
ஜகநாரட்டில் வழக்கநாடும்
லகநாத்தளத்து வநாழ் கறுப்பநா
ஐஜகநாரட் சட்சி ஐயநா
அதிகநாரி வநாருமிப்ஜபநா
ஜகட்ட குறி தனக்கு
கிருலபயுள்ள ஏ கறுப்பநா
வநாக்குத் தவறைநாமல்
வன் பிணிகள் வநாரநாமல்
ஏவல் பில்லி சூனியங்கள்
என்லன வந்து ஜசரநாமல்
மநாற்றைநானுட வஞ்சலனகள்
மன்னவஜன சநாடநாமல்
தன்னந்தனியிருக்கும்
தற்பரஜன வநாருலமயநா!
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ஐயப்பன் மலல ஜமஜல
அதிகநாரம் லகநாண்டவஜர
ஐயநா அலழத் ஜதனிப்ஜபநா
அதிகநாரி வநாருமிப்ஜபநா
வநாவூர மலல ஜமஜல
வழக்கநாடும் புண்ணியஜர
சன்யநாசி ஏ கறுப்பநா
சமரத்தனலழத் ஜதனிப்ஜபநா
குறிக்கு அலழத் ஜதனிப்ஜபநா
குறி முகத்தில் வநாரலதப்ஜபநா
ஈப்ஜபநால் வடிவு லகநாண்டு என்
இருதயத்தினுட் புகுந்து
லசநான்ன லசநால் தவறி டநாமல்
லசநாற் குற்றைம் வந்திடநாமல்
சநாஸ்திரத்லத நீலரடுத்து
சமரத்தநா வருவ லதப்ஜபநா !
பக்கங் குறி ஜகட்டவரக்குப்
பதிஜல உலரப்ப லதப்ஜபநா
லவத்த குறிஜகட்பவரக்கு
உலடத் லதறியும் சட்டமலத
சட்டம் நிலலக்க ஜவணும்
சன்யநாசி ஏ கறுப்பநா
ஜகட்ட ஜகட்ட ஜகள்விக்லகல்லநாம்
கிருலபயுடன் லசநால்லுலமயநா
பூலச முடியும் மட்டும்
புண்ணியஜன உன் கநாவல்
மண்டு முடிய மட்டும்
மன்னவஜன உன் கநாவல்
வநாலழ இலல விரித்ஜதன்
47

லவத்ஜதன் இலலப் பநாக்கு
லகநாளுத்திஜனன் நற் சூடம்
லகநாண்ஜடன் சிறு அமுது
பநால் பழமும் நற்ஜதங்கநாய்
பலடத்ஜதனிது வலரக்கும்
தட்சலணயும் முன்ஜன லவத்து
ஜதவநா உலமயலழத்ஜதன்
லவத்தலதநாரு தட்சலனக்கு
வலக பிரித்துச் லசநால்லுமிப்ஜபநா
லசநால்லி வரங் லகநாடுக்கும்
சுந்திரஜன ஏ கறுப்பநா !
எண்ணநாத எண்ணலமல்லநாம்
எண்ணி மனம் வநாடுகிஜறைன்
ஆறு பிலழ நூறு குற்றைம்
அடிஜயன் லசய்த ஜபநாதிலுஜம
குற்றைம் பிலழ லபநாறுத்து
குடியிருக்க வநாருமிப்ஜபநா
சின்னஞ் சிறு மதலல
சிறுவனும தடிலம
மன்னநாதி மன்னவஜர
மகநா ஜதவநா என் லபருமநாள்
அண்ணநாஜவ வநாருமிப்ஜபநா
அதிகநாரி ஏ கறுப்பநா
எல்லல கடந்து வநாரும்
எல்லல கல்லு தநாண்டி வநாரும்
ஆறு கடந்து வநாரும்
அதிகநாரி ஏ கறுப்பநா
ஊறுதடம் பிடித்து
உத்தமஜன வநாருமிப்ஜபநா
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லதற்கு பநாரத்த வீட்டிற்கு
ஜதவநா உலமயலழத்ஜதன்
வடக்கு பநாரத்த எல்லலக்கு
வல்லவஜன உலமயலழத்ஜதன்.
ஜமற்க பநாரத்த தன் பதிக்கு
ஜமக ‘உலமயலழத்ஜதன்’
கிழக்க பநாரத்த எல்லலக்கு
கிளி லமநாழிஜய நநானலழத்ஜதன்

குறிப்பு:

வீடு எந்தப்பக்கம் பநாரத்திருக்கிறைஜதநா அதற்ஜகற்றைநாற்ஜபநால், லதற்கு, வடக்கு, ஜமற்கு, கிழக்கு என்று
லசநால்லுவநாரகள்.

லதய்வம் கூறுவது
என்னடநா சிறுபயஜல
என்லன அலழத்தலதன்ன
பம்லப பதனமடநா
பநாலன் சிறு குழந்லத
உடுக்கு பதனமடநா
உலடயவன் வந்ஜதனிப்ஜபநா
லசநான்ன லசநால் தவறைமநாட்ஜடன்
லசநாற் பிலழகள் இல்லநாமல்
நநாவில் குடியிருந்து
நநாஜன குறி பநாடுரண்டநா
இந்த மலன தனக்கு
எடுத்ஜதன் சிறு ஏட்லட
ஏட்லட விரித்துப் பநாரத்ஜதன்,
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இந்த வலக லசநால்வதற்கு
இந்த மலனதனிஜல
இருக்குலமநாரு கன்னியற்கு
மநாலலப் லபநாழுதினிஜல
மங்லகயவள் லசன்றைஜபநாது
இருஜளநா கருத்த ஜநரம்
எல்லலக்குப் பின்புறைமமநாம்
கண்டு பயந்தநாளப்பநா
கன்னியந்தப் லபண் லகநாடியும்
உடஜல நடுங்கியவள்
ஜமலது ஜமதநான் சிலுத்து
மதிஜயநாதநான் கலங்கி
மங்லகயவள் வீடு வந்தநாள்
பின்ஜன லதடந்ந்தநானப்பநா அந்தப்
ஜபயநாண்டி மநாமுனியன்
இப்ப வந்து வழக்கநாடுறைநான் அந்த
வல்லவனு மநாமுனியன்
நநாஜன பிடித்ஜதலனன்று அவன்
நநாதன் முன் லசநால்லுறைநான் ஜபநா
(உண்டநா)இதற்கும் பதில் ஜகளு
இன்னும் உலரத்து வநாஜதன்.
அதுஜல இருந்து மவள்
படுத்தநாஜள பநாய் தனிஜல
ஜமல் வலியும் கநால் வலியும்
லமல்லியற்கும் உண்டுமப்ஜபநா.
கண் கட்டும், தலல சுற்றும்
கன்னியற்கு உண்டுமப்ஜபநா
லநஞ்சு வலி மநாரலடப்பும்
நீதி துலல கண்ஜடனிப்ஜபநா
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உண்டுமநா இல்லலயநா
இதற்கும் பதில் ஜகளு
ஆனநாலும் மன்னவஜன
அதிகநாரி என்னிடத்தில்
ஜகட்டதற்கு நநானுலரத்ஜதன்
கிருலபயுடன் லசநால்லிவந்ஜதன்
(அந்த) வநால் முனிலய விரட்டுதற்கு
வலக விபரம் லசநால்லி வநாஜரன்
லவள்லள ஒரு சநாவலலத்தநான்
லவள்ளி நல்ல கிழலமயிஜல
நள்ளிரவு ஜவலளயிஜல
நடுச்சநாம ஜநரத்திஜல
மன்னவஜன ஜகக்குரநாண்டநா
மநாதர துன்பம் தீரப்பதற்கு
இன்லனயிஜல இருந்து
வன்பிணிகள் தீரப்பதற்கு
லகநாடுத்ஜதன் திருநீறு நநான்
லகநாத்தளத்து வநாழ் கறுப்பன்
லநற்றியிஜல நீறு பூசி
நிலனந்து வநா எத்தலனத்தநான்
உந்தன் ஜநநாய் அகற்றி வநாஜரன்
உண்லமயுள்ள கறுப்பனிப்ஜபநா
லசநான்னபடி நடந்தநாயநானநால்
துன்ப விலன தீரத்துத்தநாஜரன்
என்னப்பநா மன்னவஜன
இதற்கும் பதில் ஜகளு
எந்தனுடன் அட்சரத்லத
ஏலழ வரிந்து தநாஜரன்
மண்டலத்துப் பூலசக்குத்தநான் மங்லக
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எந்தனுக்குப் பூலச லசய்ய
ஏலழ லகநாடுத்தநாயநானநால்
முக்கநாலும் சத்தியமநாய்
முன்னின்று கநாத்துத்தநாஜரன்,

பூலச முடிவு
அண்ணநாவி ஏ கறுப்பநா
அடிஜயன் சிறு குழந்லத
பூலச முடித்ஜதனிப்ஜபநா
ஜபநாய்ச் ஜசரும் புண்ணியஜன
மன்று முடித்ஜதனிப்ஜபநா
மன்னவஜர ஜபநாய்ச் ஜசரும்
உள்ளூருத் ஜதவலதகள்
உங்கள் எல்லல ஜபநாய்ச் ஜசரும்
பக்கத்துத் ஜதவலதகள்
பதி தனக்குப் ஜபநாய்ச் ஜசரும்
அண்ணநாவி என் குருஜவ,
அடிஜயன் மனதிலலண்ணி
பூலச முடித்து விட்ஜடன்
புண்ணியஜர உமதடிலம

குறிப்பு:
லதய்வம் கூறுவது என்பது லதய்வ ஆஜவசம் வந்தவன் குறி கூறுகிறைநான். குறிப்பிட்ட வீட்டிற்குக் குறி
ஜகட்கிறைநான். லபண் அந்தி மயக்கத்தில் பயந்து விட்டநாள். அவலள ஜபயநாண்டி முனியன் என்றை பிசநாசு
பற்றிக் லகநாண்டது, உடல்வலிலயடுத்தது. லவள்ளிக்கிழலம, நள்ளிரவு ஜவலளயில் பலி லகநாடுத்தநால்
முனியன் ஜபநாய்விடும்.
இது கருப்பன் ஆஜவசம் வந்த மனிதன் கூறுவது.
இதன் பின் லதய்வம் மலலஜயறிவிடும்.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

தங்கம்மநாள்புரம்,லநல்லல மநாவட்டம்,
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மலழயும் பஞ்சமும்
மலழ லபநாழியவில்லலஜய!
மலழக்கநாகப் பூலச லசய்யும் வழக்கமும் தமிழ் நநாட்டில் எல்லநாப் பகுதிகளிலும் இருந்து வந்தது. சில
ஜவலளகளில் பல நநாட்கள் பூலச லசய்தும் மலழ லபய்யநாது ஜபநாய் விடும். அப்லபநாழுது மன
ஜவதலனஜயநாடு மக்கள் நநாரநாயணலன ஜநநாக்கிக் கதறுவநாரகள். நநாரநாயணன் என்றை லசநால்லுக்கு நீர
என்பது லபநாருள். அவரகள் கண்ணீலரக் கண்டு நநாரநாயணன் இளகி மலழலயப் லபநாழிவநான் என்பது
மக்களது நம்பிக்லக. மலழயின் ஜதநாற்றைத்லதப் பற்றிய விஞ்ஞநான விளக்கம் இன்று பல
விவசநாயிகளுக்குத் லதரியநாது.

ஒருநநாள் பூலச லசஞ்ஜசன்
நநாரநாயணநா, ஒரு
ஒளவு மலழ லபய்யலிஜய
நநாரநாயணநா !
ஒளவு ஜபயநாஜம நநாரநாயணநா
லமநாலளச்ச
ஒருபயிரும் கநாஞ்சு ஜபநாச்ஜச
நநாரநாயணநா !
மூணு நநாளநாப் பூலச லசஞ்ஜசன்
நநாரநாயணநா ! ஒரு
முத்து மலழ ஜபயலிஜய
நநாரநாயணநா
முத்து லசடி கநாஞ்சு ஜபநாச்ஜச
நநாரநாயணநா,
அஞ்சு நநாளநாப் பூலச லசஞ்ஜசன்
நநாரநாயணநா ஒரு
ஆடி மலழ ஜபயலிஜய
நநாரநாயணநா !
ஆடி மலழ ஜபயநாமல்
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நநாரநாயணநா !
ஆரியலமல்லநாம் கநாஞ்சு ஜபநாச்ஜச
நநாரநாயணநா !

வட்டநார வழக்கு:
ஒளவு-உழவு ; கநாஞ்சு - கநாய்ந்து ; முத்து லசடி - அழகநான லசடி ; ஆரிய - நநாடு.

ஜசகரித்தவர :S.சலடயப்பன் இடம் :லகநாங்கஜவம்பு,அரூர வட்டம்தருமபுரி மநாவட்டம்.

பஞ்சமும் மலழயும்
பஞ்சத்தில் ஆடு, மநாடு, நலக, நட்டு எல்லநாம் விற்றைநாகி விட்டது. கநாடு ஜதடிப் ஜபநாய் கிடக்கிறை இலல
தலழகலள அவித்துத் தின்னும் நிலலலம வந்து விட்டது. கம்பு விலதத்து மண்ஜணநாடு மண்ணநாகிக்
கிலடக்கிறைது. மலழயின் ஜரலக சிறிதும் கநாஜணநாம். மக்கள் உள்ளம் லவதும்பி வருணஜதவனிடம்
முலறையிட்டுக் லகநாள்கிறைநாரகள்.
வருண ஜதவன் கருலணயநால், மலழ லபநாழியத் லதநாடங்குகிறைது, மின்னல் மின்ன இடி இடித்து மலழ
லபய்யும் ஜபநாது பூமி குளிரகிறைது. மலழயில் நலனந்து லகநாண்ஜட உழவரகள் மலழலய
வரஜவற்கிறைநாரகள்.

ஆடு வித்து, மநாடு வித்து
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
அத்தலனயும் கூட வித்து
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
கநாது கடுக்குவித்து
ஐஜயநா வருண ஜதவநா
லக வலளயல் கூடவித்து
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
இச் சிக்கநாய் தின்ன பஞ்சம்
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
இன்னும் லதளியலலஜய
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ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
கநாலரக்கநாய்த் தின்ன மக்கள்
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
கநாதலடச்சு லசத்த மக்கள்
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
மக்க லவதச்ச கம்பு
மச்சு வந்து ஜசரணுஜம !
ஓடி லவதச்ச கம்பு
ஊடுவந்து ஜசரணுஜம
கலப்லப பிடிக்குந் தம்பி
லக ஜசநாந்து நிக்கிறைநாங்க !
அதுக்ஜக மனமிரங்கு
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
ஏர பிடிக்குந் தம்பி லயல்லநாம்
எண்ணப்பட்டு நிக்கிறைநாங்க
அதுக்ஜக இறைங்க ஜவணும்
ஐஜயநா வருண ஜதவநா !
ஜபயுலதயநா ஜபயுது
ஜபய் மலழயும் ஜபயுது
ஊசி ஜபநால கநாலிறைங்கி
உலகலமங்கும் ஜபயுது
உலக லமங்கும் ஜபஞ்ச மலழ
ஊரிலலங்கும் ஜபயஜல
பநாசி ஜபநால கநாலிறைங்கி
பட்டணஜம ஜபயுது
பட்டணஜம ஜபஞ்ச மலழ,
பட்டியிஜல ஜபயிஜல
துட்டு ஜபநால மின்னி
சலமலயங்கும் ஜபயுது
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சலமலயங்கும் லபஞ்ச மலழ
லசல்ல மலழ ஜபயுது.

வட்டநார வழக்கு:
வித்து - விற்று ; கடுக்கு - கடுக்கன்; ஊடு - வீடு.

உதவியவர : பநாவநாயி
ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்பபநாரதி
இடம் :லசருக்கலலப்பநாலளயம்,புதுப்பநாலளயம்.

பஞ்சம்
ஜதளநாச் சுருண்டழுஜதநாம்
ஊலரயடுத்த புளியமரத்தடியில் இலளஞரகள், பந்தநாடி, மகிழ்ச்சியநாக ஜநரம் ஜபநாக்குவநாரகள்.
பஞ்சத்தநால் உடல் நலிந்த இலளஞரகள் எழுந்து நடக்கவும் சக்தியின்றி லமலிந்திருக்கிறைநாரகள். அவரகள்
உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியில்லல. அவரகளது ஜவதலனலய “பநாம்பநாச் சுருண்டழுஜதநாம், ஜதளநாச்
சுருண்டழுஜதநாம்” என இரண்டு உவலமகளின் மூலம் விளக்குகிறைநாரகள்.

பரட்ட புளிய மரம்
பந்தநாடும் விடு்ல்ல மரம்
பந்தநாடும் ஜநர லமல்லநாம்
பகவநாலன பநாரத் லதழுஜதநாம்.
பநாம்புக்ஜகநா லரண்டு கண்ணு
பகவநான் லகநாடுத்த கண்ணு
பநாவிப் பய சலமயிஜல
பநாம்பநா சுருண்ட ழுஜதநாம்.
ஜதளுக்ஜகநா லரண்டு கண்ணு
லதய்வம் லகநாடுத்த கண்ணு
பநாவிப்பய ஜதசத்திஜல
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ஜதளநாச் சுருண்டழுஜதநாம்.

ஜசகரித்தவர :எம்.பி.எம். ரநாஜேஜவலு
இடம் :மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

மநானம் விடிவலதப்ஜபநா?
பருவ மலழயின்றி வநானம் லபநாய்த்து விட்டநால் ஏற்படும் உண்லமயநான தநாக்குதலுக்கு எல்ஜலநாலரயும்
விட முதலில் பலியநாகிறைவன், மண்லண நம்பி நிற்கும் விவசநாயிதநான். மலழலயக் கண்டநால் அவனுக்கு
லதய்வத்லதக் கண்டது ஜபநால். பசித்த வயிற்றில் பநால் வநாரத்தது ஜபநால்.
மலழ லபநாய்த்து விட்டநால் வருண ஜதவனுக்குப் லபநாங்கல் லவப்பநாரகள். ஜகநாழி பலி லகநாடுப்பநாரகள்.
நிலவுலபநாழியும் இரவில் கன்னிப் லபண்கள் உப்பில்லநாத கூழ் குடித்து பிள்லளயநார சிலலலயப்
பிடுங்கி கலரத்த சநாணிலய அதன் ஜமஜல ஊற்றி லவப்பநாரகள். மலழக் கடவுலள ஜவண்ட வருண
பகவநான் மலழ லபய்து பிள்லளயநாலரச் சுத்தப்படுத்துவதநாக ஐதிகம். மலழ லபய்த பின்
பிள்லளயநாலரப் பிரதிஷ்லட லசய்து பூஜிப்பநாரகள்,
அப்படி மலழயில்லநாத கநாலத்தில் கன்னிப் லபண்கள் வருணலன ஜவண்டிப் பநாடும் பநாக்கள் இலவ.

பூமிலய நம்பி
புத்திரலரத் ஜதடி வந்ஜதநாம்,
பூமி பலிலயடுக்க
புத்திரர பரஜதசம்,
மநானத்லத நம்பி
மக்கலளத் ஜதடி வந்ஜதநாம்
மநானம் பலிலயடுக்க
மக்கலளல்லநாம் பரஜதசம்
ஏர பிடிக்கும் தம்பிலயல்லநாம்
பின்னப் பட்டுநிக்கிறைநாங்க
அந்தக் குலறை ஜகட்டு
வந்திறைங்கு வரணஜதவநா
ஜமழி பிடிக்கும் தம்பிலயல்லநாம்
முகஞ் ஜசநாந்து நிக்கிறைநாங்க
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அந்தக் குலறை ஜகட்டு
வந்திறைங்கு வரண ஜதவநா,
கநாட்டுத் தலழ பறித்து
லகலய்ல்லநாம் லகநாப்புளங்கள்
கடி மலழ லபய்யவில்லல
லகநாப்புளங்கள் ஆறைவில்லல.
ஜவலித் தலழபறித்து
விரலலல்லநாம் லகநாப்புளங்கள்
விலரந்து மலழ லபய்யவில்லல
வருத்தங்கள் தீரவில்லல,
மநானம் விடிவலதப்ஜபநா,
எங்க மநாட்டுப் பஞ்சம் தீரவலதப்ஜபநா?
ஓடி லவதச்ச கம்பு
ஐஜயநா ! வருண ஜதவநா
ஊடுவந்து ஜசரலலஜய
பநாடி லவதச்ச கம்பு
ஐஜயநா வருண ஜதவநா
பநாலனவந்து ஜசரலலஜய.++

உதவியவர : முத்துசநாமி
ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :வநாழநநாயக்கன் பநாலளயம்,ஜசலம் மநாவட்டம்.

மலழஜய வநா
ஊசி ஜபநால் மின்னல் மின்ன,
ஊரிக் கிணறு தண்ணிவர,
பநாசி ஜபநால மின்னல் மின்ன,
பநாங்கிணறு தண்ணிவர,
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சட்டியிஜல மநாகலரத்து
சந்லத லயல்லநாம் ஜகநாலமிட்டு,
ஜகநாலம் அழிய வில்லல ;
லகநாள்லள மலழ லபய்ய வில்லல ;
கிண்ணியிஜல மநாகலரத்து
கங்லக லயல்லநாம் ஜகநாலமிட்டு,
ஜகநாலம் அழியவிடு்ல்லல ;
லகநாள்லள மலழ லபய்ய வில்லல ;
ஜமழி பிடிக்கும் தம்பி
முகம் ஜசநாரந்து ஜபநாகு தம்மநா !
கலப்லப பிடிக்கும் தம்பி
லக ஜசநாரந்து நிக்கு தம்மநா++

உதவியவர : ம. கிருஷ்ணன்
ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :முத்துகநாபட்டி,நநாமக்கல், ஜசலம் மநாவட்டம்.

பஞ்சம்
ஆங்கிஜலயர ஆட்சிக் கநாலத்தில் அடிக்கடி பஞ்சங்கள் ஜதநான்றின. பசியநால் பதறிய மக்கள் முகம் கண்டு
தநாய்மநார பதறினர. மக்கலளக் லகநால்ல வரும் பஞ்சத்தில், தங்கலளப் பலடத்த கடவுலள ஜநநாக்கி மலழ
வரம் ஜவண்டுகிறைநாரகள்.

வநானத்லத நம்பியல்ஜலநா
மக்கலளத் ஜதடி வந்ஜதநாம்
மநானம் பலிலயடுக்க மக்கள் பரஜதசம் மன்னலரல்லநாம் தன் நநாசம்,
பூமிலயத் ஜதடியல்ஜலநா
புத்திரலரத் ஜதடி வந்ஜதநாம்,
பூமி பலிலயடுக்க புத்திரர பரஜதசம்
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புண்ணியரும் தன்னநாசம்
ஜசநாறு ஜசநாறு என்று லசநால்லி
துள்ளுது பநாலலரல்லநாம்
அன்னம் அன்னம் என்று லசநால்லி
அழுகுது பநாலலரல்லநாம்
ஜகநாலட அழிய ஜவணும்,
லகநாள்லள மலழ லபய்ய ஜவணும்,
மநாவு லகநாதிக்க ஜவணும்,
குழந்லத பசியநாறை ஜவணும்,
பூமி விலளய ஜவணும்
புள்லள பசியநாறை ஜவணும்.++

உதவியவர : ஜேநானகி
ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :முத்துகநாபட்டி,நநாமக்கல்,ஜசலம் மநாவட்டம்.

ஆற்று நீர
தண்ணிக்குத் தீட்டில்லல
ஜமல் ஜேநாதிக்கநாரரகளுக்குக் குடி தண்ணீர எடுக்க ஒரு கிணறும், கீழ் ஜேநாதிக்கநாரரகளுக்குத் தண்ணீர எடுக்க
ஒரு கிணறுமநாக ஒதுக்கி லவத்திருப்பலத நநாம் இன்றும் - ஒரு கநாந்திஜியும், விஜனநாபநாஜியும் தங்கள்
வநாழ்நநாலள தீண்டநாலம ஒழிப்புக்கநாகச் லசலவு லசய்த பின்னரும் அப்படிஜய இருப்பலதக்
கநாண்கிஜறைநாம். மனிதன் லசயற்லகயநாகச் லசய்து லகநாண்ட கிணற்றில்தநான் இந்தத் தீண்டநாலம
இருக்கிறைது. அஜதலபநாழுது இயற்லக பலடத்த ஆறுகளில் எவ்விதத் தலடயுமின்றி எல்ஜலநாரும் நீர
எடுப்பலதயும் பநாரக்கிஜறைநாம்.
தண்ணீருக்குத் தீட்டில்லல. பநாரப்பனர முதல் பலறையர வலர, ஜதநாட்டி முதல் லதநாண்லடமநான் வலர
லதய்வமநாகத் லதநாழுவதும் பச்லசத் தண்ணீலரஜய. ஆனநால், அந்தப் பச்லசத் தண்ணீஜர சில
சமயங்களில் தீரநாத பலகலய மூட்டுவதற்குக் கநாரணமநாகி விடுகிறைது - எப்லபநாழுது? அது கிணற்றில்
கிடக்கும் லபநாழுது. ஆற்றில் ஓடும்லபநாழுஜதநா அது எல்ஜலநாருக்கும் லதய்வமநாக, தீண்டநாலமத் தீலயக்
கடக்கும் பநாலமநாக அலமந்து விடுகிறைது. இலதப் பற்றி, கநாதலன் கநாதலிக்குக் கூறுவது ஜபநால் இப்பநாடல்
அலமந்துள்ளது. இதில் சித்தரகளின் ஜேநாதி மறுப்புக் லகநாள்லகயுடன் ஒப்புலமயுள்ள கருத்துக்கள்
கூறைப்படுவலதக் கநாணுகிஜறைநாம்.
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கலர புரண்டு ஓடுதம்மநா - அந்த
கநாவிரியில் தண்ணி லயங்கும்
லநளி லநளியநா ஓடுதம்மநா - அந்த
நீல வண்ணத் தண்ணி லயல்லநாம்
சுழி சுழியநா ஓடுதம்மநா - அந்த
சுத்தமநான ஆத்துத் தண்ணி
லவயிலடிக்கும் ஜநரலமல்லநாம் - தண்ணி
லவள்ளி ஜபநால மின்னுதடி.
குடிதண்ணியும் குளி தண்ணியும் - கண்மணிஜய
குடம் குடமநா எடுப்பநாங்களநாம்.
தண்ணிக்லகநாரு தீட்டு மில்லல- கண்ஜண யலதத்
தடுக்க ஒரு நநாதியில்லல
பநாப்பநானுக்கு பச்லசத்தண்ணி - கண்மணிஜய
பலறையனுக்கும் பச்லசத்தண்ணி
பட்டிக்கநாட்டில் பல சநாதியநாம் - கண்மணிஜய
பலறையன் முதல் பநாப்பநான் வலர
ஜதநாட்டிமுதல்லதநாண்லடமநான்வலர- கண்மணிஜய
லதநாழுந் தண்ணி பச்லசத்தண்ணி
சண்லடயிழுப்பதுவும் - கண்மணிஜய
சநாதிக்குள்ஜள பச்லசத் தண்ணி
லதய்வம்ஜபநால இருக்குந்தண்ணி - கண்மணிஜய
திலசஜயநாடும் பச்லசத் தண்ணி++

உதவியவர : பநாவநாயி
ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லசருக்கலலப்புதூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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தநாது வருடப் பஞ்சம்
இந்தியநாவில் பஞ்சம் என்கிறைஜபநாது எப்படி வங்கப் பஞ்சம், ரநாயல சமநாப் பஞ்சம் என்று
லசநால்கிஜறைநாஜமநா, அது ஜபநால, தநாதுவருஷப் பஞ்சலமன்பது நூற்றிருபது வருடங்கட்கு முன்பு
தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட, லகநாடிய பஞ்சமநாகும். இன்லறைக்கும் கூட நமது லகநாள்ளுப்பநாட்டன்,
பநாட்டிமநாரகளுடன் உட்கநாரந்து கலத ஜகட்ஜபநாஜமயநானநால் தநாது வருஷப் பஞ்சத்லதப் பற்றி கலத
கலதயநாகச் லசநால்லுவநாரகள். அந்தப் பஞ்சம் சரித்திரப் பிரசித்தமநான ஒரு முக்கிய ஜசநாக நிகழ்ச்சியநாக
இருந்தது. உள்ளத்லத உலுக்கும் அவ்வளவு லபரிய நிகழ்ச்சியநாக இருந்துங்கூட, அன்று வநாழ்ந்த
தமிழகப் லபரும் புலவரகள், கவிஞரகளின் சிந்லதலய ஏஜனநா லதநாடநாமற் ஜபநாய்விட்டது. ஒரு
ஜபரிலக்கியத்லதப் பலடப்பதற்கு ஜவண்டிய கருலவத் தன்னுள் லகநாண்டிருந்த அந்த லகநாடிய பஞ்ச
நிகழ்ச்சிகள் அவரகளின் கண்ணில் படநாமற்ஜபநானது விந்லதஜய. நநாம் இன்று அலதப்பற்றித் லதரிந்து
லகநாள்ள உதவுவலதல்லநாம் சில நநாஜடநாடிப் பநாடல்கஜள. ஒவ்லவநாரு பிரஜதசவநாரியநாகத் ஜதடினநால்,
அலவ கிலடப்பது திண்ணம். தநாது வருடப் பஞ்சத்லத அனுபவித்து லகநாடுலமக்கும், லகநாதிப்புக்கும்
ஆளநான யநாஜரநா ஒரு பநாமரன் ஆற்றைநாலமலய ஆற்றிக் லகநாள்ளப்பநாடிய அந்தப் பநாடலலச் சற்று ஆழ்ந்து
படித்துப் பநாருங்கள். வசதி பலடத்தவரகளும், வநாழ வழியின்றி பிலழப்புநநாடி லவளிஜய லசன்றை பின்னர
தங்கள் ஜபநாலிக் கவுரவத்லதக் கநாப்பநாற்றை நிலனத்து ஏளனத்துக்கு உள்ளநாவலத நலகச்சுலவ ததும்ப
சுட்டிக்கநாட்டுவலதயும் அஜத லபநாழுதில் அதன் ஜகநாரப் பிடிப்பில் ஜேனங்கள் சிக்கி, சித்திரவலதப்பட்டு
மடிவலதயும், உள்ளம் உருகும் வலகயில் எடுத்துலரக்கும் பநாடல் இது :

தநாது வருடப் பஞ்சம்
இந்தியநாவில் பஞ்சம் என்கிறைஜபநாது எப்படி வங்கப் பஞ்சம், ரநாயல சமநாப் பஞ்சம் என்று
லசநால்கிஜறைநாஜமநா, அது ஜபநால, தநாதுவருஷப் பஞ்சலமன்பது நூற்றிருபது வருடங்கட்கு முன்பு
தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட, லகநாடிய பஞ்சமநாகும். இன்லறைக்கும் கூட நமது லகநாள்ளுப்பநாட்டன்,
பநாட்டிமநாரகளுடன் உட்கநாரந்து கலத ஜகட்ஜபநாஜமயநானநால் தநாது வருஷப் பஞ்சத்லதப் பற்றி கலத
கலதயநாகச் லசநால்லுவநாரகள். அந்தப் பஞ்சம் சரித்திரப் பிரசித்தமநான ஒரு முக்கிய ஜசநாக நிகழ்ச்சியநாக
இருந்தது. உள்ளத்லத உலுக்கும் அவ்வளவு லபரிய நிகழ்ச்சியநாக இருந்துங்கூட, அன்று வநாழ்ந்த
தமிழகப் லபரும் புலவரகள், கவிஞரகளின் சிந்லதலய ஏஜனநா லதநாடநாமற் ஜபநாய்விட்டது. ஒரு
ஜபரிலக்கியத்லதப் பலடப்பதற்கு ஜவண்டிய கருலவத் தன்னுள் லகநாண்டிருந்த அந்த லகநாடிய பஞ்ச
நிகழ்ச்சிகள் அவரகளின் கண்ணில் படநாமற்ஜபநானது விந்லதஜய. நநாம் இன்று அலதப்பற்றித் லதரிந்து
லகநாள்ள உதவுவலதல்லநாம் சில நநாஜடநாடிப் பநாடல்கஜள. ஒவ்லவநாரு பிரஜதசவநாரியநாகத் ஜதடினநால்,
அலவ கிலடப்பது திண்ணம். தநாது வருடப் பஞ்சத்லத அனுபவித்து லகநாடுலமக்கும், லகநாதிப்புக்கும்
ஆளநான யநாஜரநா ஒரு பநாமரன் ஆற்றைநாலமலய ஆற்றிக் லகநாள்ளப்பநாடிய அந்தப் பநாடலலச் சற்று ஆழ்ந்து
படித்துப் பநாருங்கள். வசதி பலடத்தவரகளும், வநாழ வழியின்றி பிலழப்புநநாடி லவளிஜய லசன்றை பின்னர
தங்கள் ஜபநாலிக் கவுரவத்லதக் கநாப்பநாற்றை நிலனத்து ஏளனத்துக்கு உள்ளநாவலத நலகச்சுலவ ததும்ப
சுட்டிக்கநாட்டுவலதயும் அஜத லபநாழுதில் அதன் ஜகநாரப் பிடிப்பில் ஜேனங்கள் சிக்கி, சித்திரவலதப்பட்டு
மடிவலதயும், உள்ளம் உருகும் வலகயில் எடுத்துலரக்கும் பநாடல் இது :
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(குறிப்புலர : சின்னப்ப பநாரதி)

பூரணமநாகஜவ தநாது வருஷமும் பிறைந்ததுஜவ
பஞ்சமும் அப்ஜபநாஜத கநாரணமநாகத் லதநாடரந்ததுஜவ
கும்மியடிக்கிஜறைன் கந்தன் கணபதி கநாப்பநாஜர
சத்தியவநாக்கருளநாய்
பநால் நகர சந்திரன் எத்திலச ஜசரும் நடரநாஜேன் *
அம்மன் லசநால்படி பந்தியநாய் நின்று
பநாடுஜவநாஜம கும்மி தநாது வருஷத்லத
தலல விதிப்படிஜயதநான் மலழலயங்கும் இல்லநாமல்
கன்னி மநாதத்தில் ஓர மலழ ஜபயவும்
கண்லடடுத்த ஒரு புலதயலலப் ஜபநாலஜவ
நடரநாஜேன் - எழுதியவர லபயர.

தநானியம் விலதத்தநாரகள் தநாது வருஷத்தில்
சலமயில் மலழமநாரி பூச்சிய மநாகஜவ
தீய்ந்து பயிலரல்லநாம் கநாய்ந்தலதயநா
அலரக்கீலர ஜசநாளம் சிறு லநல்லு கம்புக்கு
கநாரண மநானஜதநார புதன் சந்லதயில்லல
எட்டு வள்ளம் விற்று இரண்டு வள்ள மநாகி
துட்டமநான ஜபரகலள மட்டடக்கி
தட்டுப்படநாதுலதத்து வள்ளத்தில் லவத்து
லகநாட்டுப் பட்டநாற் ஜபநால நிறுத்திற்றுஜம
மநாதமநாம் தீபநாவளிப் பண்டிலக வந்தது
ஆன ஜபர களிப்புடன் லகநாண்டநாட முடியநாமல்
ஜநநாம்புகள் ஜபநாச்சுஜத, ஐலயஜயநா கம்பு
கநாரத்திலக மநாதத்தில் முக்கநால் வள்ளம் கூட
கநாணமுடியநாமல் நநாங்களும் லதம்பற்ஜறைநாம்
கநாட்லட யுழுது பயிரிடும் கநாரநாளக்
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கவுண்டலரல்லநாம் கவஜலத்தமநாட் டிலன
ஜதடிஜய கட்லட வண்டியில் கட்டி
ஓடஜரநாம் தூரஜதசமும் என்றைநாஜர
ஜபநாயங்கு தவசம் பிடித்திடக் லகயில்
ஈயக் கநாசுக்கும் ஏதும் வழியில்லல
பூமிலயக் லகநாதவு லவத்தநாலும் ஆங்ஜக
பூரண கநாசுகள் தந்திடுவநாரில்லல
கநாப்புக் கடகமும் ஜதநாள் லவண்டயமும்
கநாதுக் லகநாப்பு சில்லலர தநாலிலயல்லநாம் விற்றைநாலும்
கட்டநாது அந்த ரூபநாலயல்லநாம் உமக்கு
கவலல ஏத்த மநாட்டு தீனிக்ஜக மட்டும்
பத்தநாததிற்கு பணம் ஜவண்டும் என்றுஜம
ஆடு மநாலடல்லநாம் விற்லறைடுத்துக் லகநாண்டு
ஆறுஜபர ஏழுஜபர நநாம் ஜசரந்து நல்ல
கும்பஜகநாணம் தஞ்சநாவூர ஜபநாவது என்றைநால்
புழுத்த ஜசநாளம் கம்பு புளிச்ச கீலர தின்ன
புடிச்சுஜம கநாலரநா ஜபநாகும் எட்டுப் ஜபரில்
மூன்றுஜபர இரண்டுஜபர மூச்சுப் பிலழப்பநாரகள்
எல்லநாம் சிவன் லசயல் என்றிடு வநாலரல்லநாம்
தினுசு ஜவலலகள் எட்டுஜம லசய்குவநார
சலமகள் எங்கும் சுற்றித் திரிகுவநார
ஜசநாளச்ஜசநாறு வநாயுக்கு ஜசரநாலதன்று லசநான்ன
லசநாகுசநான மகரநாச மக்களுகலளல்லநாம்
மழுங்களநாய் துட்டுக்கு புண்ணநாக்கு வநாங்கிஜய
மலறைவுக்குப் ஜபநாவநாரநாம் உண்பதற்ஜக
புழுங்கலரிசிச் சநாதம் ஜசரநாதுன்னு லசநான்ன
புண்ணிய மகரநாச மக்களுகலளல்லநாம்
மலலக் கத்தநாலழக் குருத்திலனப் பிடுங்கிஜய
மண்திட்டு மலறைவிஜல மடுக்கிண்ணு கடிப்பநாரநாம்
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எப்பத்தநான் நமக்கு கநாலம் லசழிக்குஜமநா
உப்ஜபநா பணத்துக்கு இரண்டு படிவிலல
ஊருக்கிணத்திஜல தண்ணியில்லல
நமக்கு எப்பஜவகநாலம் லசழிக்குலமன்றைநால்-துலரக்கு
அப்பஜவ விண்ணப்பம் ஜபநாடலநா லமன்றைநார.++

வட்டநார வழக்கு: கவுண்டர - பயிரிடும் சநாதியநார ; லகநாதவு - ஒத்தி, அலடமநானம்.
குறிப்பு: கடிப்பநாரநாம் - நல்ல உணலவக் குலறை கூறியவரகள், புண்ணநாக்கும் கற்றைநாலழயும் தின்பநாரகள்.

உதவியவர : சின்னப்ப கவுண்டர
ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

பஞ்ச கநாலம்
அவருக்கு அருலமயநான தலலச்சன் குழந்லத பிறைந்திருக்கிறைது. வயலில் விலதத்த விலத முலளத்துப்
பயன்தரநாஜத என்று குழந்லதயின் தந்லதயும், பநாட்டனும் தலல கவிழ்ந்து உட்கநாரந்திருக்கிறைநாரகள். ஒரு
வீட்டில் குழந்லத பிறைந்தநால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சி அந்த வீட்டில் இல்லல. லபற்றைவன்கூடக் குழந்லதலய
மதிக்கவில்லலஜய என்று தநாய் கவலலப்படுகிறைநாள் ; மணப்புறைநா ஜபநாலவும், நீலப்புறைநா ஜபநாலவும் உள்ள
குழந்லதலய அள்ளி எடுத்து அலணப்பதற்கு, உறைவினர முன்வரநாத நிலலலயப் பஞ்சம் சிருஷ்டித்து
விட்டஜத என்று அவள் கவலலப் படுகிறைநாள்.
(குறிப்புலர :சின்னப்ப பநாரதி)
மநானம் கவுந்து வரும்
மநாடமணப்புறைநா ஜமஞ்சு வரும்
மணிப் புறைநா குஞ் லசன்று
மதிப்பநாஜர பஞ்சலமயநா !
நீலம் கவுந்து வரும்
நீலப் புறைநா ஜமஞ்சு வரும்
நீலப் புறைநா குஞ்லசன்று
லநலனப் பநாஜர பஞ்சலமயநா !
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வட்டநார வழக்கு: கவுந்து - கவிழ்ந்து -(ஜமகம் தநாழ்ந்து வருவலதக் குறிக்கும்) ; ஜமஞ்சு - ஜமய்ந்து ;
லநலனப்பநாஜர-நிலனப்பநாஜர.

உதவியவர : சி. லசல்லம்மநாள்
ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :நநாமக்கல் வட்டம்,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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தநாலநாட்டு
தநாயின் அன்லபயும், ஜசலயச் சுற்றி எழும் கற்பலனலயயும் பநாடலநாக வழங்கும் பநாட்டுருவம்
தநாலநாட்டநாகும். பணக்கநாரர வீட்டிலும் தநாய் குழந்லதலயத் தநாலநாட்டுகிறைநாள். ஏலழ எளியவரநான மீன்
பிடிப்பவரும், உழவரும், பண்டநாரமும், தட்டநாரும், கருமநாரும், தச்சரும், லகநாத்தரும் தங்கள்
இல்லங்களில் பிறைந்த குழந்லதகளுக்குத் தமிழிலசயநால் அமுதூட்டித் தநாலநாட்டுகிறைநாரகள். கநாட்டு
லவள்ளம் ஜபநால் வரும் தநாயின் மன எழுச்சிலயத் தநாலநாட்டில் கண்ட ஆழ்வநாரகள் பிற்கநால கவிஞரகள்
முதலிஜயநார இப்பநாடல் வலகக்கு லமருஜகற்றி, பிள்லளத் தமிழநாகவும், ஜதவர ஜதவியர
தநாலநாட்டுகளநாகவும், யநாப்பிலக்கணக் கட்டுக்ஜகநாப்பில் அடக்கிப் பநாடல்கள் இயற்றியுள்ளனர. லதய்வத்
தநாலநாட்டிற்கு விலளநிலம் மக்கள் தநாலநாட்டுக்கஜள.
சில தநாலநாட்டுப் பநாடல்களில் உண்லமயநான குழந்லதலயயும், அதில் தநாலநாட்டும் தநாயும் நம் கண்
முன்ஜன வருகிறைநாரகள்.

பச்லச இலுப்லப லவட்டி
பவளக்கநால் லதநாட்டிலிட்டு
பவளக்கநால் லதநாட்டிலிஜல
பநாலகஜன நீயுறைங்கு
கட்டிப் பசும் லபநான்ஜன-கண்ஜண நீ
சித்திரப் பூந்லதநாட்டிலிஜல
சிரியம்மநா சிரிச்சிடு-கண்ஜண நீ
சித்திரப் பூந் லதநாட்டிலிஜல

இன்னும் சில தநாலநாட்டுப் பநாடல்களில் உறைவினரின் லபருலமகள் எல்லநாம் வருகின்றைன. இவற்றில்
மநாமன் லபருலமலயக் கூறும் பநாடல்கஜள அதிகம். மநாமலனக் ஜகலி லசய்து பநாடும் நலகச்சுலவப்
பநாடல்களும் உள்ளன.

உசந்த தலலப்பநாஜவநா
‘உல்லநாச வல்லவநாட்டு’
நிலறைந்த தலல வநாசலிஜல
வந்து நிற்பநான் உன் மநாமன்
லதநாட்டிலிட்ட நல்லம்மநாள்
பட்டினியநாப் ஜபநாரநாண்டநா
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பட்டினியநாய் ஜபநாறை மநாமன்-உனக்கு
பரியம் லகநாண்டு வருவநாஜனநா?

தனது அண்ணன் தம்பிமநாரகலள ஏற்றிப் ஜபநாற்றுவதும், ஜகலி லசய்து மகிழ்வதும், தமிழ்ப் லபண்களின்
தநாலநாட்டு மரபு,
பநாமரர தநாலநாட்டில் லதநாட்டில் லசய்த தச்சலனயும் கநாப்புச் லசய்து தந்த தட்டநாலனயும் இன்னும் இவர
ஜபநான்றை பிறை லதநாழிலநாளரகலளயும் பநாரநாட்டிப் பநாடும் வழக்கமும் உள்ளது.
அது ஜபநாலஜவ பூக்லகநாண்டுவரும் பண்டநாரமும், ஜபநாற்றுதலுக்கு உரியனநாவநான்,
தநாலநாட்டுகளில் உறைவினர முலறைலய உறுதிப்படுத்திக் லகநாள்ளும் சடங்கு அன்று ஒவ்லவநாருவரும்
குழந்லதக்கு அளிக்கும் பரிசுகள் வரிலசயநாகக் கூறைப்படும்,

பநால் குடிக்கக் கிண்ணி,
பழந்திங்கச் ஜசணநாடு
லநய் குடிக்கக் கிண்ணி,
முகம் பநாரக்கக் கண்ணநாடி
லகநாண்லடக்குக் குப்பி
லகநாண்டு வந்தநான் தநாய்மநாமன்
ஆலன விற்கும் வரத்தகரநாம்-உன் மநாமன்
ஜசலனக் லகல்லநாம் அதிகநாரியநாம்
சின்னண்ணன் வந்தநாஜனநா கண்ஜண-உனக்கு
சின்னச் சட்லட லகநாடுத்தநாஜனநா உனக்கு
பட்டு ஜேவுளிகளும் கண்ஜண உனக்குப்
பல வரணச் சட்லடகளும்
பட்டுப் புடலவகளும் கண்ஜண-உனக்கு
கட்டிக் கிடக் லகநாடுத்தநாஜனநா!
லபநான்னநால் எழுத்தநாணியும்-கண்ஜண உனக்கு
மின்ஜனநாலலப் புஸ்தகமும்
கன்னநாஜர ! பின்னநா ஜரன்னு-கண்ஜண
கவிகலளயும் லகநாடுத்தநாஜனநா !
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வட்டநார வழக்கு : கன்னநாஜர, பின்னநாஜர-லபநாருள் விளங்கநா லமநாழி-(ஆங்கிலம்).
இவ்வநாறு தநாயின் உறைவினரகள் சிறைப்புச் லசய்யநாவிட்டநால் மநாமியநார முகம் ஜகநாணலநாகிவிடும்.
எனஜவ உறைவினர பரிசுகலளத் தநாலநாட்டு விடநாமல் லசநால்லி வரும். வங்கநாளத்தில் “பநாஜரநா மநாசி” என்றை
நநாஜடநாடிப் பநாடல் வலக உள்ளது. அதில் பன்னிலரண்டு மநாதங்களிலும் நிகழும், கநால
மநாறுபநாடுகலளயும் உழவு ஜவலலகலளயும் ஒரு கலதஜயநாடு லதநாடரபுபடுத்திப் பநாடுவநாரகள்.
இவற்றுள் எல்லநா வலககலளப் பற்றியும் “தூசன்ஸ்பக்விட்டல்” என்றை லசக்ஜகநாஸ்ஜலநாஜவகியப்
ஜபரநாசிரியர ஒரு கட்டுலரயில் ஆரநாய்ந்துள்ளநார. அவற்றுள் ஒருவலகயில் ஒவ்லவநாரு மநாதத்திலும் நநாம்
லசய்யஜவண்டிய கநாரியங்கள் வரிலசயநாகக் கூறைப்படுகின்றைன. உதநாரணமநாக எந்த மநாதத்தில் ஆடு வநாங்க
ஜவண்டும், எந்த மநாதத்தில் ஊரத் ஜதவலதக்குத் திருவிழநாக் லகநாண்டநாட ஜவண்டும் என்பனலவல்லநாம்
வரிலசக்கிரமமநாகக் கூறைப்படும். லபநாதுவநாக இலவ உழவு ஜவலலலயப் பற்றியதநாக இருக்கும். உழவர
‘பநாஜரநா மநாசி’ தநான் இவ்வலகப் பநாடல்களிஜலஜய புரநாதனமநானது. அவற்றிலிருந்து கலதப்
பநாடல்களும், பக்திப் பநாடல்களும் ஜதநான்றியிருக்கின்றைன. வங்கநாளத்துப் ‘பநாஜரநா மநாசி’லயப் ஜபநால,
தநாலநாட்டிலும் வருங்கநாலத்தில் தன் மகன் ஒவ்லவநாரு மநாதத்திலும் லசய்ய ஜவண்டிய கடலமகலளத்
தநாய் அறிவுறுத்துவநாள். இவ்வறிவுலர மகலளப் பநாரத்துக் கூறுவதநாகவும் இருக்கலநாம்.

மநாரகழி மநாசத்திஜலதநான்-கண்ஜண நீ
மநாரநாசநாலவப் பநாரக்லகயிஜல
லதப் லபநாங்கல் கநாலத்திஜல-கண்ஜண நீ
தயிரும், ஜசநாறும் திங்லகயிஜல
மநாசி மநாசக் கலடசியிஜல-கண்ஜண நீ
மநாமன் வீடு ஜபநாலகயிஜல
பங்குனி மநாசத்திஜல-கண்ஜண நீ
பங்குச் லசநாத்லத வநாங்லகயிஜல
சித்திலர மநாசத் துவக்கத்திஜல-கண்ஜண நீ
சர வரிலச வநாங்லகயிஜல,
லவகநாசி மநாசத்திஜல-கண்ஜண நீ
வயலலச் சுற்றிப் பநாரக்லகயிஜல
ஆனி மநாசக் கலடசியிஜல-கண்ஜண நீ
அடிலயடுத்து லவக்லகயிஜல
அகஸ்மநாத்தநா ஆவணியில்-கண்ஜண நீ
அரண்மலனக்குப் ஜபநாலகயிஜல
ஐப்பசி மநாசலமல்லநாம் கண்ஜண-நீ
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அப்பன் வீடு தங்லகயிஜல
கநாரத்திலக மநாசத்திலும்-கண்ஜண
கடவுளுக்குக் லகலயடடி.

தநாயின் குடும்பம் எத்லதநாழிலலச் லசய்து வநாழ்கிறைஜதநா அத்லதநாழில் தநாலநாட்டில் லபருலமயநாகக்
கூறைப்படுகிறைது. மீனவர குலத்லதச் ஜசரந்த தநாய் மீன் பிடித்து, விற்றைலதப் பற்றியும், விற்றை பணத்தில்
அலரமூடி லசய்தலதப் பற்றியும் பநாடுகிறைநாள்.

ஐலர மீனும், ஆரமீனும்-கண்ஜண
அம்புட்டுதநாம் அப்பனுக்கு
வநாலள மீனும், வழலல மீனும்-கண்ணநாட்டி
விதம்விதமநா அம்புட்டிச்சநாம்,
அரண்மலனக்கு ஆயிரமநாம்
ஆயிரமும் லகநாண்டுஜபநாய்-கண்ணநாட்டி
அப்பன் விற்று வீடுவர
அண்லட வீடும், அடுத்த வீடும்-கண்ணநாட்டி
ஆச்சரியப் பட்டநாரகளநாம்,
பிரித்த மீனு ஆயிரத்தில்-கண்ஜண நநான்
பிரியமநாக ஆலறைடுத்ஜதன்
அயலூரு சந்லதயிஜல-கண்ஜண நநான்
ஆறு மீலன விற்றுப் ஜபநாட்ஜடன்.
அலரச் சவரன் லகநாண்டுஜபநாய்-கண்ஜண அலத
அலர மூடியநாய்ச் லசய்யச் லசநான்ஜனன்.
அலர மூடிலய அலரக்குப் ஜபநாட்டு கண்ஜண நநான்
அழகு பநாரத்ஜதன், ஆலத்தியிட்டு
அத்லத மநாரும் அண்ணி மநாரும்-கண்ஜண உன்
அழலகப் பநாரத்து அரண்டநாரகஜள.
அத்திமரம் குத்தலகயநாம்
ஐந்துலட்சம் சம்பளமநாம்
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சநாமத்தலல முழுக்கநாம்-உங்கப்பநாவுக்குச்
சரக்கநார உத்திஜயநாகமநாம்

இவ்வநாறு தநாய் குடும்பத் லதநாழிலின் லபருலமலயப் பநாடுவநாள். சரக்கநார உத்திஜயநாகம் மிக
ஜமன்லமயநானது என்றை நம்பிக்லக இங்ஜக லவளியிப்படுகிறைது.
தந்லதயின் பயணத்லதச் லசநால்லுகிறை தநாலநாட்டும், ஜவட்லடலயப் பற்றிச் லசநால்லுகிறை தநாலநாட்டும்,
திருவிழநாக்கலளப் பற்றிச் லசநால்லுகிறை தநாலநாட்டும், தநாய் மனத்தில் மகிழ்ச்சிலய உண்டநாக்கும் எந்த
விஷயமும் தநாலநாட்டில் லபநாருளநாகச் ஜசரக்கப்படக் கூடும்.
தநாலநாட்டு குழந்லதப் பநாசத்லத முதன்லமப்படுத்துவதநாயினும், சமூகச் சித்திரம் என்னும்
பின்னணியில்தநான் பல்ஜவறு வலகப்பட்ட பின்னல்களநாக எழுகின்றைன.
இப்பநாடல்கள் தநாய்மநாரின் லசல்வநிலல, ஜேநாதி இலவ லபநாறுத்து ஜவறுபடும்.

லசட்டியநார தநாலநாட்டு
தமிழ் நநாட்டு லசட்டிகுலம், பரம்பலரயநாக வநாணிபத் லதநாழில் லசய்து வளரச்சியுற்றைது. சிலப்பதிகநார
கநாலத்தில் அரசஜரநாடு சமமநாக வநாழ்ந்த லபருங்குடி வணிகரகலளப்பற்றி இளங்ஜகநாவடிகள்
குறிப்பிடுகிறைநார. பிற்கநாலத்திலும், லவளி நநாட்ஜடநாடு வநாணிகத் லதநாடரபுலகநாண்ட வணிகரகள் அவரகள்
குலத்தினஜர. அக்குலத்தில் பிறைந்த குழந்லதலயத் தநாலநாட்டும் லபநாழுது அரண்மலனயில் பிறைந்த
குழந்லதக்குச் சமமநாக உயரத்திப் பநாடுகிறைநாரகள்.

லசட்டியநார தநாலநாட்டு - 1
ஆரநாஜரநா ஆரிரஜரநா
ஆறு ரண்டும் கநாஜவரி,
கநாஜவரி கலரயிலயும்
கநாசி பதம் லபற்றைவஜன !
கண்ஜண நீ கண்ணுறைங்கு !
கண்மணிஜய நீ உறைங்கு !
பச்லச இலுப்லப லவட்டி,
பவளக்கநால் லதநாட்டிலிட்டு,
பவளக்கநால் லதநாட்டிலிஜல
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பநாலகஜன நீ உறைங்கு !
நநானநாட்ட நீ தூங்கு !
நநாகமரம் ஜதஜரநாட !
ஜதரு திரும்பி வர !
ஜதவ லரல்லநாம் லக லயடுக்க !
வண்டி திரும்பி வர !
வந்த லபநாண்கள் பந்தநாட !
வநாழப் பழ ஜமனி !
லவகநாசி மநாங்கனிஜய !
லகநாய்யநாப் பழ ஜமனி ! - நநான் லபத்த
லகநாஞ்சி வரும் ரஞ்சிதஜம !
வநாசலிஜல வன்னிமரம் !
வம்மிசமநாம் லசட்டி லகநாலம் !
லசட்டி லகநாலம் லபத்லதடுத்த !
சரநாளநா நீ தூங்கு !
சித்திரப் பூ லதநாட்டிலிஜல !
சரநாளநா நீ தூங்கு !
லகநாறைத்தி லகநாறைமநாட !
லகநாறைவ லரல்லநாம் ஜவதம் லசநால்ல !
ஜவதஞ் லசநால்லி லவளிஜய வர !
லவயிஜலறி ஜபநாகுலதயநா !
மநாசி லபநாறைக்கு மடநா !
மநாமன் குடி யீஜடறை !
லதயி லபநாறைக்குமடநா - உங்க
தகப்பன் குடி யீஜடறை !
ஆரநாஜரநா ஆரிரஜரநா
கண்ஜண நீ கண்ணுறைங்கு !++

வட்டநார வழக்கு: லகநாறைத்தி - குறைசநாதிப் லபண்; லகநாறைவர - ஜவதம் பநாடுஜவநார.
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ஜசகரித்தவர:S. சலடயப்பன் இடம்:அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்,

லசட்டியநார தநாலநாட்டு - 2
ஆறைநாம் லபரிஜயரி
அக்கலரயும் லபநான்ஜனரி
லபநான்ஜனரி ஜபநாய் திரும்ப
லபநாழுது இல்லநா புண்ணியரநாம்.
நல்ல மநாங்லகநால்லலயிஜல
புள்ளி மநான் ஜமயுதடநா,
புள்ளி மநான் புடிச்சிக் கட்ட
புடி கவறு லபநான்னநாஜல !
கநாசி யளப்பநான் லசட்டி மகன்
முத்தநாளப்பன் ஜவவநாரி,
வச்சியளக்கச் லசநால்லி,
வரிலசயிட்டநான் தநாய்மநாமன்,
அஞ்சு கிளி லமலயழுதி-உங்க
ஐயனநார ஜபர ஜபநாட்டு,
லகநாஞ்சுக் கிளி ஜபநாகுதப்பநா !
ஜகநாவக் கனி லகநாண்டுவர,
அன்னக் கிளி ஜபநாகுலதயநா-உனக்குத்
தின்னுங்கனி லகநாண்டுவர,
தூங்கறை கண்ணுக் லகல்லநாம்
துரும்புகிள்ளி லமலயழுத
கன்னநான் மகனநாம் நீ !
கநாசித் தட்டநான் தன் மகனநாம் !
லசட்டி மகனநாம் நீ !
லசன்னு லசட்டி ஜபரனநாம், நீ !
மநானத்து மீனநாம் நீ !
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மச்சி லசட்டி தநான் மகனநாம் !
ஜதநாட்டத்து மீஜனநா நீ !
லதநாலரங்க கிளநாமணிஜயநா !
வண்டு லகநாடஞ்ச மரம் !
வநாசலுக்கு ஏத்த மரம் !
தும்பி லதநாளச்ச மரம் !
தூணநாகுஜமநா லதநாட்டிலுக்கு?
ஏறைநாத மலலஜயறி,
இளவநாலர மூங்லகலவட்டி,
எட்டநாத லதநாட்டிலிட்டு
எட்டநாத லதநாட்டிலிஜல,
லதநாட்டநாடும் கண்மணிஜய !
லதநாட்டிலிட்ட நல்லம்மநான்,
பட்டினியநாய்ப் ஜபநாரநாண்டநா,
பட்டினியநாய்ப் ஜபநான மநாமன் - உனக்குப்
பரியங் லகநாண்டு வருவநாஜனநா?++

வட்டநார வழக்கு: வம்மிசம் - வம்சம்; லபத்த - லபற்றை; ஜவவநாரி - வியநாபநாரி; லகநாறைம் - குறைம்;
புடிச்சுக்கட்ட - பிடித்துக்கட்ட; மநானத்து மீன் - வநானத்துமீன்; லதநாலளச்ச - துலளத்த; லதநாலரங்க துலரகள்; பரியம் - பரிசம்.
கநாசி அளப்பநான் லசட்டிமகன் - கநாசி பதம் என்றை குறிப்புலரயில் கநாண்க.
துலரங்க கிளநாமணிஜயநா! - துலரகளது கிளரமணிஜயநா என்று படிக்கவும்.

குறிப்பு:
கநாசிபதம் - நநாட்டுக் ஜகநாட்லடச் லசட்டியரகலள நகரத்தநார என்று அலழப்பது வழக்கம். பண்லடக்
கநாலத்தில் கூட்டநாக வநாணிபம் லசய்யும் குழுக்களுக்கு நகரம் என்று லபயர உள்ளன. இதலனச் ஜசநாழர
கநாலத்திய கல்லவட்டுக்களநால் அறிகிஜறைநாம். வடநநாட்டு நகரங்களநால் கநாசிலயத் தமிழர அறிந்திருந்தனர.
அவ்வளவு லதநாலலவிலுள்ள நகரத்திற்குச் லசன்று இக் குழந்லத லபரியவனநான பின்பு வியநாபநாரம்
லசய்வநான் என்பது தநாயின் கருத்து.
ஜதர - அரசலனப் ஜபநால இவன் வருங்கநாலத்தில் ஜதரில் லசல்லுவநான்.
லகநாறைத்தி லகநாறைமநாட- குறைத்தி குறைமநாட ; குறைம் குறைத்தியர பநாடும் ஒரு கூத்லதக் குறிக்கும்.
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லகநாறைவர - குரவர, ஜவதம் பநாடுஜவநார பழங்கநாலப் பண்டிதரகள் குரவர என அலழக்கப் பட்டநாரகள்.
அது ஜபச்சு வழக்கநாக வந்துள்ளது.
“லத பிறைந்தநால் வழி பிறைக்கும்” என்றை பழலமநாழி இங்கு பயின்று வந்துள்ளது.
ஜசகரித்தவர:S. சலடயப்பன் இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

தநாலநாட்டு
தநாயின் கனவுகள்
பின் வரும் தநாலநாட்டுப் பநாடல்கள் லநல்லல மநாவட்டத்திலுள்ள சிவகிரி முதல் குற்றைநாலம் வலரயுள்ள
பகுதிகளில் பநாடப்படுகிறைது. இந்நிலப் பரப்பு லசழிப்பநான நன்லசய்ப் பிரஜதசம் ஆகும். பல சிற்றைநாறுகள்
இந்நிலப் பகுதிலய வளப்படுத்துகின்றைன. இப்பநாடல்கள் நில வளத்தநால் உழவனுக்கு ஏற்படும்
லபருமிதத்லதச் லசநால்லுகிறைது. மலல சநாரந்த இப்பகுதியில் பல மலலக் ஜகநாயில்கள் உள்ளன. குறிஞ்சித்
லதய்வமநான ஜவலன் வள்ளி, லதய்வயநாலனஜயநாடு பல சிற்றூரகளில் ஜகநாயில் லகநாண்டிருக்கிறைநான்.
இப்பகுதியிலுள்ள நிலத்தின் வளத்லதத் தன் குழந்லதக்கு எடுத்துச் லசநால்லுகிறைநாள் தநாய். மலலயில்
விலளயும் லபநாருள்களநான ஏலக்கநாயும், ஜேநாதிக்கநாயும், அவனுலடய மூத்த மநாமன் லகநால்லலயில்
விலளகின்றைனவநாம். மநாமன் லபருலம புதிய முலறையில் லசநால்லப்படுகிறைது. மருதமும், குறிஞ்சியும்,
இயற்லகயில் தம்முள் மயங்கி இருவலக நிலங்களின் விலள லபநாருள்கலள லயல்லநாம் தன் லசல்வ
மகனுக்கு அளிப்பதநாகத் தநாய் கனவு கநாண்கிறைநாள்.

ஆரநாஜரநா, ஆரிரஜரநா
மலட்டநாறு லபருகிவர,
மநாதுலளயும் பூச்லசநாரிய,
புரட்டநாசி மநாதம்
பிறைந்த புனக் கிளிஜயநா
அஞ்சு தலம் ஜரநாடநாம்!
அரிய தலம் குத்தநாலம்!
சித்திரத் ஜதர ஓடுதில்ல !
சிவ சங்கரனநார ஜகநாயிலுல!
கநாலடல்லநாம் பிச்சி!
கலரலயல்லநாம் லசண்பகப்பூ
நநாலடல்லநாம் மணக்குதில்ல!
நல்ல மகன் ஜபநாறை பநாலத.++
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வண்டநாளப் பட்சி,
வயலலறைங்கி ஜமயுதிண்ணு
சிங்கநார வில்லலடுத்து - நீ
சிறை லகநாடிக்க வந்த வஜனநா?

மதுலரப் லபரும்பநாலத-லரண்டு
மங்லக நிண்ணு ஜகநாலமிட,
குதிலரப் பதி ஜபநாட்டு-லசநாக்கர
ஜகநால மழிச்சநாஜர.

கநாலடல்லநாம் ஓடி,
கதறி அலல ஜமநாதி,
கநாலலல்லநாம் ஜநநாகுலதயநா,
கனிஜய உலனத் ஜதடி

வண்டலடயும் ஜசநாலல,
மயிலலடயும் குற்றைநாலம்,
வண்டலடஞ்ச ஜசநாலலயிஜல-நீ
வந்தலடஞ்ச வநான்மயிஜல.

ஊருணியும் லவட்டி,
உசந்த மடமும் கட்டி,
தநாரணியநார பூலச லசய்ய-நீ
தரம குல வம்முசஜமநா!

கடஜலநாரம் ஜகநாயில் கட்டி,
கந்த லனன்று ஜபர விளங்கி,
அலலயடிக்கு ஜநரலமல்லநாம்-ஜவலவர
ஆண்டி ஜவஷம் லகநாண்டநாஜரநா?
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மநாமன் லபருலம
+லசக்கச் சிவப்பஜரநா-உங்க மநாமநா
சலமக்ஜகநார அதிபதிஜயநா
அழகு சிவப்பஜரநாட-ஐயநா நீ
அருலம மருமகஜனநா?

சின்னக் கிணறு லவட்டி
சிங்கநார கல் பரவி
துலவ ஜவட்டி ஜபநாட்டு வரும்
துலர ரநாஜேநா உங்கள் மநாமநா

ஏலக்கநாய் கநாய்க்கும்,
இலல நநாலு பிஞ்கு வரும்
ஜேநாதிக்கநாய் கநாய்க்கும்
உன் தநாய் மநாமன் வநாசலிஜல

கல்லில் எலுமிச்லச கநாய்க்கும்
கதலிப் பழம் பழுக்கும்
முல்லலப் பூ பூக்குதில்ல
உன் தநாய் மநாமன் லகநால்லலயிஜல

தங்கக் குலட பிடிச்சு
தநாசிமநாலர முன்ன விட்டு-உன் மநாமன்
தநாசிக்ஜக விட்ட பணம்-லரண்டு
தங்க மடம் கட்டலநாஜம

லவள்ளிக் குலட பிடிச்சு
ஜவசிகலள முன்ன விட்டு-உன் மநாமன்
ஜவசிக்ஜக விட்ட பணம்-லரண்டு
77

லவள்ளி மடம் கட்டலநாஜம!

முத்தளக்க நநாழி
முதலளக்க லபநான்னநாழி
வச்சளக்கச் லசநால்லி
வரிலச யிட்டநார தநாய் மநாமன்.

லதய்வஜம கநாப்பு
வநாருலமயநா கந்தநா
வரங் லகநாடுஜம ஜவலவஜர
தீருலமயநா இவன் பிணிலய
திருச்லசந்தூர ஜவலவஜர

பச்லச நிறைம் வள்ளி
பவள நிறைம் லதய்வநாலன
ஜசநாதி நிறைம் ஜவலவரு
லசநான்ன வரம் தந்தநாஜர!

புங்கக் கட்லட லவட்டி - திரபலதக்கு
புளியந் தணல் உண்டு பண்ணி;
பூஜவ றைங்கும் ஜநரலமல்லநாம் திலரகௌபலத
லபநான்னிறை மநாய் வந்தநாஜள.

யநாரடித்தநார?
ஆரடிச்சநா நீ யழுத?
அடிச்சநாரச் லசநால்லியழு
ஜபரனடிச் சநாஜரநா
பிச்சிப்பூ லகனநால?
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மநாமன் அடிச்சநாஜரநா
மல்லிலகப்பூ லகனநால?

மநாமன் லகச் சிலம்ஜபநா
மச்சி னமநார லகச்சிலம்ஜபநா?-நீ
ஜபரனநார லகநாண்லடக்கு
வநாடநா மருக் லகநாழுந்ஜதநா?

மகன் லபருலம
+பட்ட மரம் பநாலூறும்,
பநாவல்கநாய் ஜதனூறும்,
உளித்தமரம் தநான் தலழயும்,
உத்தமியநாள் வநாசலிஜல,

வடக்ஜக ஒரு மூங்கில்
வளருதில்ல கல்மூங்கில்
வில்லுக்கு வில்லநாகும்
விஜேயனுக்கு அம்பநாகும்
லசநாற் ஜகளநா அரச்சுனரக்கு
சுண்டு வில்லு அம்பநாகும்

வடக்ஜக மலழ ஜபஞ்சு
வநாசலலல்லநாம் தண்ணி
தண்ணி வந்த சயலிஜல-நீ
தங்கி வந்த தநாமலரஜயநா?

வடக்ஜக மலழ ஜபஞ்சு
வநாரந்த மணல் ஓடிவர
நடந்து ஜபநா பநாலகஜன-உன்
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நல்ல தடம் நநான் பநாரக்க

வடக்ஜக ஒரு தநாள்
வரணலட்சம் பூப்பூக்கும்
வநாலட யடியநாஜதநா
வரிலச மகன் கண்ணயர

லதற்கு ஒரு தநாலழ
லதன் லட்சம் பூப்பூக்கம்
லதன்றைல் அடியநாஜதநா
லசல்ல மகன் கண்ணயர?

லவலக லபருகிவர
வநாலள மீன் துள்ளிவர
துள்ளி வந்த மீனுக் குல்ல-ஜவலவநா
தூண்டி வலல ஜபநாட்டநாஜர

பத்து வருஷஜமநா
பநாலனில்லநா வநாசலிஜல
லகவிளக்கு லகநாண்டு
கலி தீரக்க வந்தவஜனநா?

விளக்கிலிட்ட எண்லணய் ஜபநால
லவந்துருகி நிக்கயில
கலத்திலிட்ட பநால்ஜபநால
லகக்குழந்லத தந்தநாஜர

மலடி மலடி என்று
மநானிடரகள் ஏசுகிறைநார
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மலட்டுக் குலமலதஜய-நீ
மறைப்பிக்க வந்தவஜனநா!

மலடி புழுங்கலல - லரண்டு
மநான் வந்து திங்குதின்னு
மநாதநாளங்கம்பு லவட்டி-நீ
மநான் விரட்ட வந்தவஜனநா

லகநால்லலயிஜல லதன்லன வச்சு
குறுத்ஜதநால லகநாட்டநாஞ் லசஞ்சு
சனி ஜபநாட்டுத் திங்க
லசல்வஜம பிறைந்தவஜனநா!

வில்வப் லபநாடி மணக்கும்
விரிச்ச தலலப் பூமணக்கும்
கதம்பப் லபநாடி மணக்கும்
கட்டழகன் கடந்தலிஜல.

வட்டநார வழக்கு:
மணக்குதில்ல - மணக்கிறைதல்லவநா? ; அழிச்சநாஜர - அழித்தநாஜர; வந்தலடஞ்ச - வந்தலடந்த;துலவ
ஜவட்டி- துலவத்த ஜவட்டி; வச்சளக்க - லவத்தளக்க; பூ லவறைங்கும் - பூ இறைங்கும்; ஜபஞ்சு-லபய்து

குறிப்பு:
மலட்டநாறு-திருலவண்லணய் நல்லூர அருகில் ஓடுவது, இவ்வநாற்றில் நீஜரநாடுவது அபூரவம். தண்ணீர
ஓடநாதலதப் லபநாதுவநாக இச்லசநால் குறித்தது. “பட்டமரம்” “பநாலூறும்” முதலியன.
மலடியநாகவிருந்தநால் லதநாட்டலதல்லநாம் துலங்கநாது என்றை நம்பிக்லக லபண்ணுள்ளத்தில் ஜவரூன்றி
நிற்கிறைது. ‘மலடி’ என்றை பகுதியில் கநாணப்படும் பநாடலில் இதலனக் கநாணலநாம். இவளுக்கு மகன்
பிறைந்துவிட்டதநால் லசத்தமரமும் தளிரத்து விடுமநாம். கல்யநாண பநாகற்கநாய் இனிப்பநாகி விடுமநாம்.
உளுத்த மரமும் தலழத்து விடுமமநாம்.
மநாமன் தநாசிக்குச் லசலவழித்த பணம் லபருலமயநாகப் ஜபசப்படுகிறைது.
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ஜசகரித்தவர:கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி வட்டநாரம்.

தநாலநாட்டு
வநா, பசுஜவ வநா
தநாய் தன் மகனது வருங்கநாலப் புகழில் ஈடுபடுகிறைநாள். இவன் வருங்கநாலத்தில் துலரமகனநாவநாஜனநா?
லகநிலறைந்த புத்தகத்லதக் லகயில் எடுத்துப் ஜபநாதிக்கும் ஆசிரியனநாவநாஜனநா? எப்படியநாவது புகழ்
லபற்று வநாழப் ஜபநாகும் இவனுக்கு பநால் லகநாடுக்கும் பசுவிற்கும் லபருலம உண்டல்லவநா?
அப்லபருலமலயத் ஜதடிக்லகநாள்ள லபநாழுதிறைங்க ஒடிவநாலவன்று தநாய் பசுலவ அலழக்கிறைநாள்; முதற்
பநாடல் லநல்லல மநாவட்டத்தில் பநாடப்படுவது. இரண்டநாம் பநாடல் ஜசலம் மநாவட்டத்தில்
பநாடப்படுவது. இரண்டநாம் பநாடலில் மருமகன் பநால்குடிக்க மநாமன் தங்கச் சங்கு லசய்தளித்த விவரம்
கூறைப்படுகிறைது. இப்லபநாருள் பரவலநாக பநாடப்படுகிறைது.

கண்ஜண கண்மணிஜய
கண்ணுறைங் கநாஜயநா!
கநாரவீஜடநா கச்ஜசரிஜயநா,
லகநிலறைந்த புத்தகஜமநா!
ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர கச்ஜசரிஜயநா,
லசல்லத் துலரமகஜனநா!
மநானுறைங்கும் லமத்லத, நீ
மயில் உறைங்கும் பஞ்சுலமத்லத
தநான் உறைங்கநா என் கண்ஜண
தவம் லபற்று வந்தவஜனநா!
பட்டநால லதநாட்டில்,
பவளக் கிலுகிலுப்லப
முத்தநாலநா பரணம்
முடியப் பிறைந்தவஜனநா!
மலலஜயறிப் பசுஜமய
மலலக்லகல்லநாம் ஓலசயிட
லபநாழுதிறைங்க வநா பசுஜவ என்
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லபநான்னு மகன் பநால்குடிக்க
மலல ஜமஜல பசு ஜமயும்
மலலமுடியும் ஓலச விடும்
கநாலலயிஜல வநா பசுஜவ
கண்ணு மகன் பநால் குடிக்க
லபநாழுதுறைங்க வநா பசுஜவ என்
லபநான்னு மகன் பநால் குடிக்க
மநாட்டுப் பநால் ஜபநாட்டநால்
மறுவழிஞ்சு ஜபநாகுமின்னு
ஆட்டுப்பநால் ஜபநாட்டநா
அறிவழிஞ்சு ஜபநாகுமின்னு
கலலயம் கழுவி
கநாரநாம் பசுக் கறைந்து
அடுப்பு லமநாழுவி
அரும்பரும்பநாக் ஜகநாலமிட்டு
லசம்பு லவகௌக்கி
சிறு உமி பரப்பி
தங்க லவறை லகநாடிச்சு
லவங்கலத்தநால் பநால் கநாச்சி
லபநான்னு சங்லகடுத்து
ஜபநாட்டநாரநாம் உன் மநாமன்
இத்தலனயும் லசய்வதற்கு
என்ன லவகுமதிஜயநா
கிண்ணத்திஜல சந்தனமநாம்
கிளிமூக்கு லவத்திலலயநாம்
சருலகத் தலலப்பநாவநாம்
ஜேநாலட லசய்யும் சநால்லவயநாம்

வட்டநார வழக்கு: லமநாழுவி-லமழுகு; ஜபநாட்டநா-புகட்டினநால்.
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ஜசகரித்தவர: ம.கிருஷ்ணன் அனுப்பியவர:கு. சின்னப்ப பநாரதி
இடம்:ஜபநாத்தனூர ஜசலம் மநாவட்டம்,

தநாலநாட்டு
ஜவட்லட
சிறுவன் சிவகிரியில் பிறைந்தவன். மலலச்சநாரலில் மநான், பன்றி, முயல் ஜபநான்றை விலங்குகள் உண்டு.
மலலச்சநாரல் பயிலரக் கநாப்பதற்கும், இலறைச்சி லபறுவதற்கநாகவும் சிவகிரி இலளஞரகள், கடிநநாய்
பிடித்து ஜவட்லடக்குச் லசல்லுவநாரகள். இவரகளுள், சிறுவனது மநாமன்மநாரும் இருக்கிறைநாரகள்.
சிறுவனது தநாய் அவரகலளப் பற்றித் தனது தநாலநாட்டில் கூறி, அவனது வீர உணரவுக்கு உரமிடுகிறைநாள்.
அவரகள் ஜவட்லடயநாடித் திரும்பும்ஜபநாது அவரகலள வரஜவற்க தலலப்பநாலக அணிந்து,
வல்லவநாட்டுப் ஜபநாட்டு மருமகலன வநாசலில் நிற்கச் லசநால்லுகிறைநாள்.

மநானல்ல ஓடுது,
மறிடநா நல்ல தம்பி
மநான் ஓடும் ஜநரலமல்லநாம்
தநாஜனநாடி வந்தவஜனநா
கநாட்டக் கலலத்து உன்மநாமன்
கடி நநாலய ஏவிவிட்டு
ஜவட்லடக்குப் ஜபநாரநாக,
வீரபுலி உங்கமநாமன்,
பன்றி படுஜமநா,
பதிலனட்டு மநான் படுஜமநா,
சிங்கம் புலி படுஜமநா, உங்க
சின்ன மநாமன் ஜவட்லடயில
வண்டநாடிப் பூமலர,
லவயகத்தநார லகநாண்டநாட-என் கண்ஜண
உன்லனக் லகநாண்டநாடிப் பூமுடியும்
உன் ஜகநாலத்திருமுடிக்கு
ஏலக்கநாய் கநாய்க்கும்;
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இலல நநாலு பிஞ்சுவிடும்
சநாதிக்கநாய் கநாய்த்து இறைங்கும்-உன்
தநாய் மநாமன் வநாசலிஜல
பச்லச நிறைம் வள்ளி,
பவள நிறைம் லதய்வநாலன
ஜசநாதிநிறைம் சுப்லபயநா
லசநான்ன வரம் தந்தநாஜரநா!
உசந்த தலலப்பநாஜவநா,
உல்லநாச வல்லவட்டு
நிலறைந்த தலலவநாசலிஜல
நீ நிற்பநாய் மருமகஜன!++

வட்டநார வழக்கு: மநானல்ல-மநானல்லவநா; ஜபநாரநாக-ஜபநாகிறைநாரகள்; தலலப்பநா-தலலப்பநாலக.
ஜசகரித்தவர:குமநாரி பி. லசநாரணம் இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

லபண் தநாலநாட்டு
லபண் குழந்லத நலட பயிலுகிறைது ; தநாய் அதன் தளர நலடலயக் கண்டு மகிழ்கிறைநாள். அவள் மனத்தில்
சில சித்திரங்கள் ஜதநான்றுகின்றைன. தன்மகள் பக்கத்து வீதிகளுக்குச் லசல்லும்லபநாழுது அவள்
வயதுப்லபண் குழந்லதகள் அவஜளநாடு ஜசரந்து விலளயநாட ஆலசப்பட்டு அவளுலடய பந்லதயும்,
லசண்லடயும் மலறைப்பலத மனக் கண்முன் கநாண்கிறைநாள். குழந்லதக்கு இரண்டு அத்லதமநாரகள் உண்டு;
அவரகளுலடய லதரு வழிஜய லசல்லும்லபநாழுது அவலளக் கண்டு அத்லத மக்கள், அவளது அழகில்
ஈடுபட்டு அவள் வநாலய முத்தமிடுகிறைநாரகளநாம். அத்லத மகன் லபண்ணுக்கு மநாப்பிள்லள
முலறையநாவநான். பல கணவர முலறை நிலவியிருந்த கநாலத்தில் கூட்டு மண முலறைக்கு அத்லதமகன், மநாமன்
மகன் இவரகள் மநாப்பிள்லள முலறையநாக இருந்தநாரகள். லசநாத்துரிலம தந்லத வழியநாக இறைங்கத்
லதநாடங்கிய பின்பு கூட்டு மணமுலறை படிப்படியநாக மலறைந்துவிட்டது. அப் பலழய வழக்கத்தின்
எச்சமநாகஜவ முலறைமநாப்பிள்லள முலறைப்லபண் என்றை வழக்கம் இன்னும் நிலலத்து நிற்கிறைது.
பநாப்பநார வீதிக்கு -எங்க லபநான்னு
பந்தநாடப் ஜபநானநாலும்...
பநாப்பநாரப் லபநான்னுகண்டநா
பந்லதடுத்து மலறைச்சிடுவநா
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லசட்டித் லதரு வீதிக்கு
லசண்டநாடப் ஜபநானநாலும்
லசட்டிச்சி லபநாண்ணு கண்டநா
லசண் லடடுத்து மலறைச்சிடுவநா,
கடலலஜய திண்ணுக் கிட்டு
கட வீதி ஜபநானநாலும்
கட லகட்ட அத்லத மவன்
கட வநாஜய முத்த மிட்டநான்
லவல்லத்ஜத திண்ணுக்கிட்டு
வீதியிஜல ஜபநானநாலும்
லவக்கங் லகட்ட அத்த மவன்
லவறு வநாஜய முத்தமிட்டநான்.++

வட்டநார வழக்கு : திண்ணுக்கிட்டு-தின்று லகநாண்டு
ஜசகரித்தவர:முத்துசநாமி இடம்:நநாமக்கல் வட்டம் ஜசலம் மநாவட்டம்.

சட்லடழுதி விட்டநாளநாம்
சின்னநாத் தங் கலரஜயநாரம் -எஞ்சின்லனயநா நீ
சிறு மணலுக் லகநாழிக் லகயிஜல-உன்
சின்ன அத்லதக் கண்டநாளநாம்-உனக்குச்
சட்லடழுதி விட்டநாளநாம்!
லபரி யநாத்தங் கலரஜயநாரம்-எஞ் சுப்லபயநா நீ
லபரு மணலுக் லகநாழிக் லகயிஜல-உன்
லபரிய அத்லதக் கண்டநாளநாம்-உனக்குப்
ஜபலரழுதி விட்டநாளநாம்
பலன பிடிங்கிப் பல் விளக்கி-நீ
பயிர ஜபநால நநாமமிட்டநால்
நநாமத்தின் அழகுகண்டு
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நச்சுவநாளநாம் அத்லத மகன்.

குறிப்பு: பல் விளக்கும் குச்சி பலனமரம்-உயரவு நவிற்சி.
உதவியவர: புலவர இரநாம ரநாசன்
ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜவலூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

தநாலநாட்டு
சநாய்த்தநாள் திருமுகத்லத
‘வநானர மதுலர’ என்னும் மநானநாமதுலரலய தங்கள் புரநாதனப் பிறைப்பிடமநாக ஜதவர, கள்ளர என்னும்
சநாதியினர கருதுகிறைநாரகள். தநாங்கள் ‘பநாண்டியன்’ உறைவினர என்றும் நம்புகிறைநாரகள்.
இத் தநாலநாட்டுப் பநாடலில் தநாய் வருங்கநாலம் பற்றி கநாணும் கனலவநான்லறைச் சித்திரமநாகத் தீட்டுகிறைநாள்.
மநானநாமதுலரயில் பிறைந்த இச் சிறுவன் தனது தங்லகக்குச் சதனமநாக பிறைந்த ஊலரயும், லவன்று லகநாண்ட
மதுலரயில் பநாதிலயயும் விட்டுக் லகநாடுத்தநான். மதுலரக்கருஜக தல்லநா குளம் என்ஜறைநார ஏரி உள்ளது.
அதலனயும் ஜசரத்து தனக்குச் சதனமநாகத் தரவில்லலஜய என்று தங்லக சிணுங்கிக் லகநாண்டு
திருமுகத்லதச் சநாய்த்துக் லகநாண்டநாளநாம். “அண்ணன் எது லகநாடுத்தநாலும், இன்னும் அதிகமநாகக்
லகநாடுக்கமநாட்டநானநா என்று ஏங்கும் தங்லக உனக்குப் பிறைக்கப் ஜபநாகிறைநாள். அவள் ஆலசலய
நிரப்புமளவுக்கு, நிலறையப் லபநாருள் ஜசரக்கஜவண்டும்” என்று ஜபச்சுப் புரியநாத குழந்லதக்குத் தநாய்
ஜபநாதிக்க முயலுகிறைநாள்.

உச்சிமலலக் கந்தநா,
உயரந்த மலல ஜவல்முருகநா
சநாய்ந்த மலலக்கந்தநா என்
சஞ்சலத்லதத் தீருமய்யநா
சரநார சிலம்ஜபநாலச, என்
லசல்வ மகன் கநாஜலநாலச
பநாரச் சிலம்ஜபநாலச,
நீ லபய வநா பநாலகஜன!
மலழ லபய்து தண்ணீர வர,
வநாந்த மணல் ஓடிவர,
நீ நடந்து வநா பநாலகஜன!
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உன் தடம் நநான் பநாரக்க
ஐந்து தலலயநாண்டி,
ஆறு முக ஜவலநாண்டி
பிச்லசக்கு வந்தநாண்டி,
பிள்லளக்கலி தீரத்தநாண்டி
மலட்டு ஆறு லபருகிவர,
மநாதுலளஜய பூ லசநாரிய
புரட்டநாசி மநாத்லதயிஜல லபநான்
லபட்டகம் ஜபநால் வந்தவஜனநா!
தநாலழ ஒரு மடஜலநா, உன்
தநாயநாருக்ஜகநா ஒரு மகஜனநா
தநாலழ மடல் ஓலல லகநாண்டு
தமிழ் படிக்க வந்தவஜனநா!
மநானநா மதுலர விட்டு தங்லக மீனநாளுக்கு
மதுலரயிஜல பநாதி விட்டு
தல்லநா குளம் தரவில்லலண்ணு தங்லக மீனநா
சநாய்த்தநாள் திருமுகத்லத

ஜசகரித்தவர:குமநாரி பி. லசநாரணம் இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

கநாது குத்தக் கநாணிக்லக
குழந்லதக்குக் கநாது குத்தப் ஜபநாகிறைநாரகள். அதற்கு மநாமன் என்ன சர லகநாண்டு வருவநான் என்று தநாய்
அனுமநானம் லசய்து பநாரக்கிறைநாள்.
ஆசநாரிலய அலழத்துக் கநாதுக்குக் கடுக்கண் லசய்யச் லசநால்லுகிறைநாள்.
ஜதநாழியலர அலழத்துப் பநாலனுக்குக் கண்திருஷ்டி வரநாமல் திருஷ்டி சுற்றைச் லசநால்லுகிறைநாள்.
பிறைர, குழந்லதயின் அழலகக் கண்டு ரசித்து விட்டநால் அதற்கு ஜநநாய் வரும் என்று தமிழ்த் தநாய்மநாரகள்
நம்புகிறைநாரகள். இந்த நம்பிக்லக புரநாதன மந்திரவநாதத்தின் அடிப்பலடயில் எழுந்தது. சில கண்களுக்குத்
தீலமலய விலளவிக்கும் சக்தியுண்லடன்பது மந்திரவநாதக் கருத்து, கண்பட்டநால் ஜநநாய் லநநாடி வரும்
என்பது நம்பிக்லக.
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கநாது குத்துவதும் குழந்லத உடலில் ஏதநாவது சிறுகநாயலமநான்லறை ஏற்படுத்துவதும் எமலன ஏமநாற்றைச்
லசய்யும் தந்திரங்கள். அழகநான குழந்லதகலளக் கண்டு எமன் ஆலசப் பட்டு விடுவநானநாம். அதனநால்
குழந்லதகள் இறைந்துஜபநாகும். எமலன ஏமநாற்றை உடலில் சிறுகநாயம் ஏற்படுத்திவிட்டநால் ஜபநாதுமநான்.
இந்த நம்பிக்லக தமிழ் நநாட்டில் மட்டுமல்லநாமல், மத்திய ஆசியநாவிலும், உலகலமங்கும் நிலவி வந்தது.
குழந்லதயின் ஆயுலளப் பநாதுகநாக்கும் சடங்கு ஆலகயநால், இதலனப் லபண்கள் மகிழ்ச்சிஜயநாடு
லகநாண்டநாடுவர. இன்று இவ்வழக்கத்தின் உட்லபநாருள் நமது தநாய்மநாருக்குத் லதரியநாது.

சலதக்கும் இரநாமருக்கும்
சிறைந்த கலியநாணம்
சரநான ஜமளம் வரும்
சிதம்பரத்து சங்கு வரும்
கநாசியிஜல மநாலலவரும்
கண் குளிரந்த இரநாமருக்கு
பநால் ஜபநால் நில வடிக்க,
பரமசிவர பந்தடிக்க
பரமசிவர பந்லத நீ
பநாரத்தடிக்க வந்தவஜனநா!
ஈக்கி ஜபநால் நிலவடிக்க,
இந்திரனநார பந்தடிக்க
இந்திரனநார பந்லத நீ
எதிரத்தடிக்க வந்தவஜனநா !
முத்தளக்கும் நநாழி !
முதலளக்கும் லபநான் நநாழி
வச்சளக்கச் லசநால்லி
வரிலசயிட்டநார தநாய்மநாமன்
மநாம்பிஞ்சு லகநாண்டு,
மதுலரச் சிமிக்கி லகநாண்டு
கநாது குத்த வநாரநாக
கனக முடி உங்களம்மநான்
மநானநா மதுலரயிஜல
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மநாட்டலடயும் மந்லதயிஜல
மநாட்டு விலல கூறை வந்த
மன்னன் மருமகஜனநா !
என் அரசன் கநாது குத்த
என்ன லசல்லும் ஆசநாரி
பநாக்கு பதக்கு
பச்சரிசி முக்குறுணி
எள்ளு இரு நநாழி
இளந் ஜதங்கநாய் முந்நூறு
அள்ளி விளம்புங்க நநான் லபற்றை
அருலம மகன் கநாதரிசி
சிந்தி விளம்புங்க
லசல்ல மகன் குத்த
பச்லச மூங்கில் லவட்டி
பவள மூங்கில் நநார உரித்து
லசநாச்ச மூங்கில் லவட்டங் குள்ள சுப்லபயநா
லசநான்ன வரம் தந்தநாஜரநா !
ஏறைய்யநா இரநாவணநா !
இறைங்கய்யநா ஜமடவிட்டு
பநாரய்யநா இரநாவணநா ! இரநாமர
பலட ஜபநாகிறை பநாவலனஜய
லபநாட்டல்ல லபநாய்பலவநா துஜரநாபலதக்கு
அத்தலனயும் சநாதிலிங்கம்,
சநாதிலிங்கம் ஜமலிருந்து
துஜரநாபலத தருமர கலதஜகட்டநாஜளநா !
பத்து வருஷமநா என் கண்ஜண-நீ
பநாலனில்லநா வநாசலிஜல !
லக விளக்குக் லகநாண்டு நீ
கலி தீரக்க வந்தவஜனநா !
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கண்ஜண நீ உறைங்கு என் கண்ஜண
கநான மயில் நீ உறைங்கு
கண்ணுக்குக் கண்லணழுதி-உன்
கலடக் கண்ணுக்கு லமலயழுதி
கண்ணநான கண்ணுக்கு என் ஐயநா !
உனக்குக் கண்ஜணறு லதயநாமல்
சுண்ணநாம்பு மஞ்சளும்
சுத்தி லயறி சூரியரக்கு

வட்டநார வழக்கு: கண்ஜணறு லதயநாமல்-கண்பட்டு விடநாமல்.

ஜசகரித்தவர:குமநாரி பி. லசநாரணம் இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

தநாலநாட்டு
தந்லதயும் மநாமனும்
சிவகிரி ஜேநாமீனில் ஜவலல பநாரத்து வருகிறைநார தந்லத. சிறுவனிடம் அவர லபருலமலயப் பற்றிப்
ஜபசுகிறைநாள் தநாய். ‘அலரக்கநாசு சம்பளலமன்றைநாலும் அரண்மலன ஜசவகமல்லவநா? லககட்டி வநாய்
லபநாத்தி ஜேமீன்தநாரிடம் ஊழியம் லசய்யும் ஜவலலக்கநாரர மலனவியின் கற்பலனயில்,

“ஜகநாரட்டுத் துறைந்து குறிஞ்சிஜமல் உட்கநாரந்து,
ஜகலஸை விசநாரிக்கும் கவரனஜரநா உங்களப்பநா”

கவரனரநாகி விடுகிறைநார. அது ஜபநாலஜவ அவளது சஜகநாதரன் வில்லலச் ஜசவகனநாக இருந்த ஜபநாதிலும்
அவளுலடய கற்பலனயில்,

‘தங்க வில்லலச் ஜசவுகஜரநா, உங்க மநாமநா
தரும துலர லவத்தியஜரநா?
பூமியில் உள்ளவரக்குப்
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பிணிதீரக்கும் லவத்தியஜரநா?’
இவ்வநாறு உயரந்து விடுகிறைநான். தந்லதயும், மநாமனும் குழந்லதக்குப் பநால் குடிக்க வநாங்கும் சங்கு,
ஜதய்த்துக் குளிக்க வநாங்கும் எண்லணய், கநாது குத்துச் சடங்குக்குக் லகநாண்டு வரும் வரிலசகள்
இலவலயல்லநாம் அவள் கற்பலனத் திலரயில் விரிகின்றைன.

“என்னரஜச என் கனிஜய என் ஐயநா
இது நநாளும் எங்கிருந்தநாய்!
மநாசி மலறை விருந்ஜதன்
மலழஜமகம் சூழ்ந்திருந்ஜதன்
மநாதம் லசன்றைவுடன்
மநாதநாலவப் பநாரக்க வந்ஜதன்
ஸ்ரீரங்கம் லசந்திமலல நீ
ஜசவிக்கும் பழனி மலல
பழனிமலலக் கந்தஜனநா நீ
பநாதம் பணிந்த வஜனநா
சங்கரலிங்கம் என் ஐயநா நீ
தனிக்ஜகநாடி இரநாமலிங்கம்
பூரியத்து லிங்கத்லத நீ
பூலச லசய்ய வந்தவஜனநா!
மநான் கண்ஜடன் உன்லனப் ஜபநால் ஒரு
மயில் கண்ஜடன் கநானலிஜல
ஜதன் கண்ஜடன் கூட்டிஜல
உன்லனப் ஜபநால்
ஒரு சிலல கண்ஜடன் ஜகநாயிலிஜல
லதநாந்தி குலுங்க
துலட குலுங்க ஜவட்டி கட்டி
அந்தி நலட நடந்து உங்களப்பநா
அதிகநாரி வந்திறைங்கி
ஜகநாட்டுத் துறைந்து
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குறிஞ்சிஜமல் உட்கநாரந்து
ஜகலச விசநாரிக்கும்
கவரனஜரநா உங்களப்பநா
அலரக்குகந்த துயிலுடுத்தி
அரண்மலனக்குப் ஜபநாலகயிஜல
துலரக் கிலசந்த வநாரத்லத லசநால்லும்
உங்களப்பநா ஜஜேநாதிக்கிளி வநாயநாஜல.
ஜவட்டி நயஜமநா உங்களப்பநாவுக்கு
லவளுக்க வண்ணநான் லக லமதஜமநா,
சல்லநா லமதஜமநா உங்களப்பநா
சநாமி லகட்டும் துப்புரஜவநா
சரநாட்டு ஜநநாம்பு
சிவ ஜநநாம்பு நநாலளயிஜல
உனக்குத் தநாலநாட்ட வநாரநாக
மதுலரத் தநாசிமநார எல்ஜலநாரும்

வட்டநார வழக்கு: பூரியத்து - பூரவீகமநான.

ஜசகரித்தவர:குமநாரி பி. லசநாரணம் இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

தநாலநாட்டு
ஆசநாரி வநாரும்
குழந்லதக்கு இப்லபநாழுது லதநாட்டில் ஜவண்டும். நல்ல லதநாட்டிலநாக ஆக்கமுள்ள லதநாட்டிலநாகச் லசய்ய
வல்லவர கழுகுமலல ஆசநாரி. அவலர அலழத்து லதநாட்டில் லசய்ய ஜவண்டிக் லகநாள்ளுகிறைநாள் தநாய்.
லதநாட்டிலில் கிடக்கும் இவன், அடுத்த வருஷம் நலட பயிலுவநான்; கநால் முலளத்தநால் அடுத்த
லதருவிற்கு ஓடுவநான், பந்தடிப்பநான். அடுத்த லதருக்களிலுள்ள ஜவறு சநாதி நண்பரகள் இவலன
அருலமயநாகக் லகநாண்டநாடுவநாரகள். அவரகள் இவலன மதிக்க ஜவண்டுமநானநால் லக, கநாது, கழுத்து
இவற்றில் ஏதநாவது ஒன்றிரண்டு அணிந்திருக்க ஜவண்டநாமநா? அதற்கநாகச் லசட்டியநாரிடம் ஆபரணங்கள்
வநாங்குகிறைநாள் தநாய். தந்லத வந்ததும் பணம் லகநாடுத்து அனப்புகிறைநார.
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ஆசநாரி, ஆசநாரி கழுகுமலல ஆசநாரி
கழுகுமலல ஆசநாரி நநான் லபத்தநானுக்கு
ஒரு நல்லூஞ்சல் லகநாண்டு வநாரும்
அடித்த லகக்கு ஜமநாதிரமும்
அள்ளி விடச் சந்தனமும்
லசட்டிமநார லதருவிஜல என் கண்ஜண
நீ லசன்று விலளயநாடயிஜல
நநான் லபத்தநான்,
லசட்டிமநார லபண்கலளல்லநாம்
உன் லசண்டு விலல மதிப்பநார.
பநாப்பநார லதருவிஜல நநான் லபத்தநான்
பந்து விலளயநாடயிஜல
பநாப்பத்திப் லபண்கலளல்லநாம்
உன் பந்லத விலல மதிப்பநார
லவள்ளி மலலத் லதக் லகநாதுங்கி
ஜவடர எல்லநாம் தநாஜனநாடி
ஜவடர அறியநாம
ஜவங்லக மரம் ஏது வள்ளி
கநாசி விசுவஜரநாட, மனம்
கலங்கநாத கண்டஜனநாட
ஜபசும் கிளி ரநாஜேஜனநாட
பின் துலணயநா வந்த கண்ஜணநா!
மங்களநா கட்டி
மநாமரங்கள் உண்டு பண்ணி!
மங்களநா முன்னநாஜல நீ
மல்ஜகநாவநா மநாம்பழஜமநா!
லகநால்லலயிஜல லதன்லன லவத்து
குருத் ஜதநாலல லபட்டி லசய்து
சனி ஜபநாட்டுத் திங்க-நீ
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லசல்லமநாய்ப் பிறைந்தவஜனநா!
பட்லடடுத்தநாலும் லதநாட்டி லகட்ட
பசும் லபநான்லனடுத்து லபநாட்டுலரக்க
ஆட்டுங்க தநாதியஜர என்
அன்னக்கிளி கண்ணயர
வநாருமய்யநா வலளயல் லசட்டி,
வந்திறைங்கும் பந்தலிஜல
ஜகநால வலளயல் லதநாடும்
குணத்துக்லகநாரு வலளயல் லதநாடும்
நீல வலளயல் லதநாடும்
நநான் லபத்தநானக்கு
நிறைத்துக்லகநாரு பச்லச லதநாடும்
வலளயல் லதநாட்ட லசட்டி
வயிறு எரிந்து ஜபநாகநாம
அள்ளிப்பணம் லகநாடுத்து
அனுப்பி லவத்தநார உங்களப்பநா
கல்லலடுத்து கனி லசநாறிஞ்சு
கம்சலனஜய மநார வகுத்து
ரூபம் லசய்யும் மநாயன் லபருமநாஜளநா!
பச்லச முடிமன்னஜரநா
பவழமுடி இரநாவணஜரநா
அச்ச லமல்லநாம் தீரக்க வந்த
ஆதி நநாரநாயணஜரநா
பநால் குடிக்கக் கிண்ணி,
பழம் திங்க ஜசஜனநாடு
லநய் குடிக்கக் கிண்ணி,
நிலம் பநாரக்கக் கண்ணநாடி
லகநாண்லடக்குக் குப்பி
லகநாண்டு வந்தநார தநாய்மநாமன்
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கல்லலடுத்துக் கனி லயறிந்து உங்க மநாமநா
கநாளி ஜயநாட வநாதநாடி,
வில்லலடுத்து பலட திரட்டும் நீ
வீமன் மருமகஜனநா
தவலள குலலவயிட ஜகநாந்த மூரத்தி
தநாமலரயும் பூமலர
தவலளச் சத்தம் ஜகட்டு இரநாமரதள்ளி நடலகநாண்டநாஜரநா
கநாத்தடியநா மூலலயிலநா
கரணனுக்குத் லதநாட்டி கட்டி
கநாத்தடிக்க ஜநர லமல்லநாம்
கரணன் லதநாட்டில் வீலண இலசயநாம்
லவயிலடியநா மூலளயிஜல
வீமனுக்குந் லதநாட்டி கட்டி
லவயிலடிக்க ஜநர லமல்லநாம்
வீமன் லதநாட்டில் தநானநாட
தங்க வில்லல ஜசவுகஜரநா, உங்கமநாமநா
தரும லவத்தியஜரநா
லசங்கல் சிகப்பஜரநா உங்கமநாமநா
சலமக்கு அதிபதிஜயநா
அதிக சிகப்பஜரநாட ஆலச மருமகஜனநா!
கநாஞ்சிவரத் லதண்லண
கண்ஜண கரிக்குதிண்ணு
லதன் கநாசி எண்லணய்க்கு உங்கப்பநா
சட்லடழுதி விட்டநாக
வநாசலிஜல வண்ணமரம் உங்களப்பநா
வம்சஜம இரநாச குலம்
இரநாச குலம் லபற்லறைடுத்த
இரதமணிஜய கண்ணசர
பூலனப் பநால் பீச்சி
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புலிப்பநால்ல உலறையூத்தி
ஆலனப்பநால் கநாயுதில்ல உங்களப்பநா
அதிகநாரி வநாசலிஜல
லவள்ளி முழுகி என் கண்ஜண உன்லன
லவகு நநாள் தவசிருந்து
சனி முழுகி ஜநநாம்பு இருந்து
நீ தவம் லபற்று வந்தவஜனநா!
பநால் சங்கு ஜபநாட்டி
பவள வநாய் ஜநநாவுதின்னு
லபநான் சங்கு வநாங்க
ஜபநாரநாக உங்களப்பநா
கலடக்குக் கலடபநாரத்து
கல் பதித்த சங்கு பநாரத்து
எலடக்கு எலடபநாரத்து
எதிர எலடக்குப் லபநான் வநாரத்து
வநாங்கி வந்தநார தநாய்மநாமன்!
எண்லணய்க் கிணறுகளநாம்,
எதிஜர லகநாடிமரமநாம்
தண்ணீரக் கிணறுகளநாம்
தட்டநான் குளத்தநா
தங்கி இருக்கும் மண்டபமநாம்
மண்டபத்துக் குள்ளிருந்து
தட்டநான் குளத்தநா
மடிக் குழந்லத தந்தநாளநாம்
தங்க விளக்லகரிய
உங்க தநாத்தநா வநாசலிஜல
விடி லநாந்தல் நிண்லணறிய
வீம ரநாஜேநா வநாசலிஜல
நீ விலளயநாட வந்த கண்ஜணநா!
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மட்டம் சிறு குழந்லத உங்கள்
மநாமனநார ஜதசலமங்கள்
அன்னநா லதரியுதில்லநா உங்க மநாமன்மநார
அன்னக் களஞ்சியங்கள்
முட்டநாயிப் லபட்டி லகநாண்டு
முதல் தரத்துச் சனி லகநாண்டு
பன்னீருச் லசம்பு
பநாரக்க வநாரநாக உங்களம்மநான்

வட்டநார வழக்கு: மங்களநா-பங்களநா; லதநாட்டி-லதநாட்டில்; லகட்ட-கட்ட; மநார-மநாரபு; தட்டநான்
குளத்தநா-நநாட்டநார லதய்வம்.

குறிப்பு: தட்டநான்குளத்தநா-இது தநாயின் பரம்பலர ஊர. அம்மனநாகஜவநா, அல்லது குலலதய்வமநாகஜவநா
இருக்கும். ஒரு ஊரில் வசிப்பவரகள் தூரத்து ஊரகளில் குலலதய்வம் இருப்பதுண்டு.

ஜசகரித்தவர:P. லசநாரணம்

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

தநாலநாட்டு
ஜகநாயிலுக்கு என்ன லசய்ஜவநாம்?
குழந்லத, தநாய் தந்லதயர மனம் குளிர வளரந்து வருகிறைநான். அவரகள் மகிழ்ச்சி தநாங்கநாமல்
இவ்வரத்லதத் தனக்களித்தற்கநாக திருப்பதி லவங்கடநாசலபதிக்கும், மதுலர மீனநாட்சிக்கும்,உள்ளூர
திலரகௌபதியம்மனுக்கும் என்லனன்ன நிலறைஜவற்றுதல்கள் லசய்ய ஜவண்டுலமன
எண்ணியிருக்கிறைநாரகஜளநா, அதலன மகனிடம் லசநால்லுகிறைநாள்.

கட்லடக் களஞ்லசதுக்கி,
கருமலலலயச் சூஜடத்தி
லபநான்லனப் லபநாலி ஜபநாடும்
புண்ணியனநார ஜபரரஜசநா?
சநாலல பதிப்பஜமநா,
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சத்திரங்கள் கட்டுஜவமநா!
மதுலரக்கும், திருப்பதிக்கும்,
வகுப்ஜபநாஜம பூஞ்ஜசநாலல,
கடலுக்கு சம்சநாரி,
கப்பலுக்கு வியநாபநாரி,
இனி வநார கப்பலுக்கு,
உங்க தநாத்தநா தீரத்த கணக்கநாளி!
லசங்கல் அறுத்து நநான் லபத்தநாக்கு,
சித்திரம் ஜபநால் வீடு கட்டி
அண்ணநாந்து பநாரய்யநா நம்ம தநாத்தநா
அன்னக் களஞ்சியத்லத
அரண்மலனக்கு ஜமற்ஜக
ஆரவல்லி நநாடகமநாம்
குறிஞ்சி ஜபநாட்டுக் கூத்துப் பநாரக்கும்
ஜகநாரடநார உங்களப்பநா
அவரமணி, துவரமணி,
அரண்மலனக்ஜக ஒத்த மணி!
துவரமணி லபற்லறைடுத்த
துலரமகஜன நித்திலரலசய்
மநானத்து மீஜனநா!
ஜமகத்துப் பன்னீஜரநா!
தநாகத்லதத் தீரக்க வந்த
தங்க ரதக் கிளிஜயநா
லவள்ளி வலளஜயநாடி
ஜமகத்து மின்ஜனநாடி
தங்க வலள ஒடுதில்ல உங்க தநாத்தநா
அதிகநாரி வநாசலிஜல
பட்டணத்து வில்லலஜயநா,
பணம் லபற்றை பன்னீஜரநா,
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நித்தம் நித்தம் பூசி வரும்
உத்திஜயநாகஸ்தர உங்களப்பநா
அத்திமரம் குத்தலகயநாம்,
ஐந்து லட்சம் சம்பளமநாம்,
சநாமத்தலல முழுக்கமநாம், உங்களப்பநாவுக்கு
சரக்கநார உத்திஜயநாகமநாம்
நநாலு தலல வநாசல் நல்ல லபரும்பநாலத
லபரும்பநாலத ஜமலிருந்து துஜரநாபலத
லபரும் பூலச லகநாண்டநாஜளநா,
லசங்கல் அறுத்து துஜரநாபலதக்கு
சிமிழ் ஜபநால் வீடுகட்டி
பநாக்கு மரமறுத்து துஜரநாபலதக்கு
பல்லக்கலங்கநாரிச்சு
லபநான்னிலும் தங்கஜமநா,
பூவிலும் அதிமணஜமநா!
முன் ரநாசநாக்கள் நீ
முடிக்கும் பரிமளஜமநா!
நநாரிக்கு அழுதவஜனநா! நீ
ரநாஜேஜயநாகம் ஜகட்டவஜனநா!
தூரிக்கு அழுதவஜனநா! நீ
லசநாக்கர தவம் ஜகட்டவஜனநா!
ரநாரிக்ஜகநா, ரநாரி லமத்லத, நீ
இரநாமருக்ஜகநா பஞ்சு லமத்லத
என் ஐயநா! நீ பஞ்சு லமத்லத
ஜமலிருந்து பஞ்சநாங்கம் ஜகட்டவஜனநா!
என்னரசன் என் கண்ணுக்கு
இலசந்த புருவத்துக்ஜகநா,
தங்கப் பூக் கண்ணநாடி
சலமத்து வநாரும் ஆசநாரி,
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வண்டநாடும் பட்சி,
மலரும் இருவநாட்சி,
லகநாண்டநாடிச் சூடுங்க,
ஜகநாலத் திரு முடிக்கு
லகநால்லலயிஜல முல்லல,
லகநாடி ஜயநாடிப் பூக்குது
லகநாண்லடக்கு இலசந்த முல்லல
லகநாண்டு வநாரும் பண்டநாரம்!

வட்டநார வழக்கு : நநான் லபத்தநான்-நநான் லபற்றைவன்

ஜசகரித்தவர:P. லசநாரணம்

இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

அழுலகயமரத்தல்
அழுகிறை குழந்லத மநானநாமதுலரப் பிரம்பு ஜகட்டு அழுகிறைநான். தநாய் தன் கணவன் லபருலமலயக் கூறி
பிரம்பு மட்டுமநா, ஊலரஜய லபயரத்துக் லகநாண்டு வர ஜவண்டுமநானநாலும், லகநாண்டு வரச்
லசநால்லுஜவநாம் அழநாஜத என்று கூறுகிறைநாள். ஆலனக் கட்டிச் சூடடிக்கும் உன் ஐயநாவிற்குப் பிரம்பநா
லபரிது? ஜகள், லகநாடுப்பநார என்று தநாய் தன் குழந்லதலயப் ஜபசத் தூண்டுகிறைநாள்.
மநானநாமதுலரயிஜல
மணிப்பிரம்பு வித்த திண்ணு
வநாங்கித் தரலலயிண்ணு-எங்கட்டி நீ
ஏங்கித் தவிப்ப ஜதஜனநா!
மதுலரக்கும் கிழக்க
மலழ ஜபயநாக் கநானலில
தரிசநாக் கிடக்குதுண்ணு உன்னய்யநா!
தனிச் சம்பநா விட்லடரிஞ்சு
மதுலரக்களம் லசதுக்கி
மநாணிக்கச் சூஜடத்தி
ஆலன கட்டிச் சூடடிக்கும் உன்னய்யநா
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அதிகநாரி ஜபசுரநாஜர
மதுலர மீனநா
மன்னவர தங்லக உனக்கு
என்ன, என்ன சதனங்கள்
மநானநாமதுலர விட்டநார
மல்லியில பநாதி விட்டநார
தல்லநா குளமும் விட்டநார-தங்கச்சி
லசநாக்கர மீனநாவுக்கு
ஆலன அலசஞ்சு வர உன்னய்யநாஜவநாட
ஆயிரம் ஜபர சூந்துவர !

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

மநாமன் லபருலம
ஆறு வண்டி நூறு சட்டம்
அம்பத் லதட்டு குத்துக் கநாலநாம்
குத்துக்கநால் பண்ணினவன்
லகநால்லி மலலத் தட்டநானநாம்
அம்பக்கநால் பண்ணினவன்
அரியமலல தட்டநானநாம்
மநானத்திஜல பூப்பரிச்சு
மந்லதயிஜல ஜதர ஜசநாடிச்சி
ஜதரும் திரும்புலதயநா
ஜதவநாதிங்க லகலயடுங்க
கூனர குருட லரல்லநாம்
ஜகநால் ஜபநாட்டு ஏறு மலல
சப்பநாணி தநாத லரல்லநாம்
தவுந் ஜதறும் லபநான்னு மலல
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தீத்த மலல நதி யளகும்
திருணமலல ஜேனத்தழகும்
மதுலரயிஜல அம்மநானநாம்-கண்ஜண
மநாலல ஜகநாக்கும் தட்டநானநாம்
மநாசிப் லபலரஜயநா நீ-நநான் லபத்த
தவுந்து எழும் சூரியஜன
ஜசலத்தநான் சந்லதயிஜல என் கண்ஜண
சித்தநாலட விக்குதடநா
சித்தநாலட லவலல மதிக்கும்
ஜசலன ஜபர அம்மநானநாம்
பட்டணத்தநான் சந்லதயிஜல
பட்டு வந்து விக்குதடநா
பட்டு விலல மதிக்க
பத்து ஜபர அம்மநானநாம்
நநாகம் லகநாலட பிடிக்க-கண்ஜண
நல் பநாம்பு தநாலநாட்ட
லவள்ளி வட ஜதரநாம்-உனக்கு
லவப்பநாலம்-பூந் ஜதரநாம்
கள்ளிக் கலடத் ஜதரநாம்
கத்தநாலளப் பூந் ஜதரநாம்
அஞ்சிமலலக் லகநாஞ்சி வர-உனக்கு
அழகுமலலத் ஜதஜரநாட
கண்ஜண மலலயழகநா
கண்மணிஜய நீ உறைங்கு

குறிப்பு: அம்மநான்-வன்னியன், தட்டநான், சித்தநாலட விலல மதிக்கும் அம்மநான் என பலஜபர மநாமன்
முலறையநாக வருணிக்கப் படுகிறைநாரகள். குழந்லதக்குத் ஜதலவயநானவற்லறைச் லசய்து லகநாடுப்பவரகள்,
சமூக உறைவுலடயவரகள்.
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வளரப்பு மகன்
தநாய் தந்லதயலர இழந்த குழந்லதலய அத்லத தநாலநாட்டுகிறைநாள். லபற்ஜறைநார இல்லநாத குலறைலயப்
ஜபநாக்கத் தன்லனஜய அவனுக்குத் தநாய் என்று கூறிச் லசல்லமநாகக் லகநாஞ்சுகிறைநாள்.

ஆத்திஜல வண்ட ஜலநாட
அக்கலரயில் கதிர மலறைய
மநாலல மசுங்லகயிஜல
மநாமரம் ஜசநாலலயிஜல
அண்ணன் மகஜன நீ
அருலமயநான மருமகஜன
எனக்குஜம மகந்தநாண்டநா
என்னருலம பநாலகஜன
லபத்தவன் ஆத்ஜதநாட
ஜபரு வச்சநான் உசுஜரநாட
கத்தவஜன உவரநாஜேநா
கண்ஜண நீ கண்ணுறைங்கு

கண்ணுறைங்கு
ஆரநாஜரநா ஆரிரஜரநா-சநாமி
ஆறு லட்சம் வண்ணக் கிளி,
லசம்பவளத் லதநாட்டிலிஜல-என்
சரநாளநா நீ தூங்கு
பச்லச வண்ணக் கட்டிலிஜல
பநாலகஜன நீ தூங்கு
குருத்து வநாலழ ஜபநால-லதநாட்டிலிஜல
குதித் தநாடும் பநாலகஜன
மநாம்பழ ஜமனியஜன
மயங்கி நீ கண்ணுறைங்கு
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ஜமலிரண்டு பநாடல்கலள
ஜசகரித்தவர:S. சலடயப்பன் இடம்:அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்.

தநாலநாட்டு
இத் தநாலநாட்டில் குழந்லதலயப் பநாரக்கவரும் மநாமலனப் புகழ்ந்தும், சிற்றைப்பலன இகழ்ந்தும்
ஜபசுகிறைநாள் தநாய். தனது சஜகநாதரன் ஜபநான் ஜபசும் மந்திரியநாகவும், தந்தி ஜபசும் மந்திரியநாகவும்
அவளுக்குத் ஜதநான்றுகிறைநான். வரநாத சிற்றைப்பன் இன்று வந்து விட்டதநால் கநாகம் கலரகிறைதநாம்;
லசம்ஜபநாத்து கத்துகிறைதநாம். விருந்தினரகள் வந்தநால் கநாகம் கலரயுலமன்பது, சகுன நம்பிக்லக. கநாகம்
கலரந்ததும் யநார வருகிறைநாரகள்? “உங்கப்பநா கூடப்பிறைந்த கருங்குறைவர வநாரநாஜகநா,” லசம்ஜபநாத்துக்
கத்தியதும் யநார வருகிறைநாரகள்? “உங்கப்பநா கூடப்பிறைந்த லசம்படவர வநாரநாஜகநா,” தன் குழந்லதலயப்
லபருலமயநாகப் ஜபசும் தநாய், தங்கள் குலத்துதித்து, ஆழ்வநார என்று லவணவரகளநால் ஜபநாற்றைப்படும்
திருமங்லக ஆழ்வநாருக்கு ஒப்பிட்டுப் ஜபசுகிறைநாரகள்.

ஆரிரஜரநா, ஆரநாஜரநா, கண்ஜண
ஆரிரஜரநா, ஆரநாஜரநா
கண்ஜண நவமணிஜய
கற்பகஜம முக்கனிஜய
பநால் ஜபநால் நிலவடிக்க கண்ஜண
பரமசிவர பந்தநாட
பரம சிவரடித்த பந்லத
பநாரத்தடிக்க வந்த கண்ஜணநா!
ஈக்கி ஜபநால் நிலவடிக்க-கண்ஜண
இந்திரனநார பந்தநாட,
இந்திரனநார அடித்த பந்லத
எதிரதடிக்க வந்த கண்ஜணநா!
பநாலநால் படி லயழுதி கண்ஜண-நநாங்கள்
பல நநாள் தவமிருந்ஜதநாம்.
லநய்யநால் படி லயழுதி கண்ஜண-நநாங்கள்
லநடு நநாள் தவமிருந்ஜதநாம்,
லநடு நநாள் தவமிருந்து லபற்றை-நித்திலஜம
நித்திலர ஜபநா
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நித்திலர லசய்; நித்திலர லசய்,
லநடிய புவி மன்னவஜன
சித்திலரப் பூந் லதநாட்டிலிஜல
சிகநா மணிஜய நித்திலர ஜபநா
யநாரடித்தநார நீ யழுக
அடித்தநாலரச் லசநால்லியழு
சரடிக்கும் லகயநாஜல என்
சிகநா மணிஜய நித்திலரஜபநா,
அம்மநா அடித்தநாஜளநா, கண்ஜண
அமுதூட்டும் லகயநாஜல
அக்கநா அடித்தநாஜளநா கண்ஜண
அள்ளி எடுக்கும் லகயநாஜல
பநாட்டி அடித்தநாஜளநா கண்ஜண
பநால் வநாரக்கும் லகயநாஜல
மநாமநா அடித்தநாஜனநா கண்ஜண
மல்லிலகப்பூச் லசண்டநாஜல
மநாமி அடித்தநாஜளநா கண்ஜண உனக்கு
லமதீட்டும் லகயநாஜல
தங்க மிதியடியநாம் கண்ஜண அது
தநாலுகநா கச்ஜசரியநாம்
தநாலுகநா கச்ஜசரியில் உன் மநாமன்
தந்தி ஜபசும் மந்திரிஜயநா!
லசட்டிமநார லதருவிஜல என் கண்ஜண
லசண்டு விலளயநாடப் ஜபநாலகயிஜல
லசட்டிமநார லபண்டுக உன்
லசண்ட விலலமதிப்பநார
பநாப்பநார லதருவிஜல
பந்து விலளயநாடயிஜல என் கண்ஜண
பநாப்பநார லபண்டுக உன்
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பந்லத விலலமதிப்பநார.

ஜசகரித்தவர:குமநாரி P. லசநாரணம் இடம்:சிவகிரி,

தநாலநாட்டு
(உங்கள் அப்பநா)
இத் தநாலநாட்டில் தநாய், தன் கணவன் லபருலமலயயும், மநாமனநார லபருலமலயயும் பற்றி குழந்லதக்கு
எடுத்துலரக்கிறைநாள்.
சிவகிரி ஜேமீனில் கணக்கரநாக ஜவலல லசய்யும் அவளுலடய கணவலர அவள்,

“ஜகநாடு திறைந்து குரிச்சிஜமல் உட்கநாரந்து
ஜகநாட்டநார வழக்குப் ஜபசும்
குமநாஸ்தநா உங்களய்யநா.”
என்று படம் தீட்டிக் கநாட்டுகிறைநாள்.
தனித்தமிழில் புதிய லசநாற்கலளப் பலடக்கும் பிரம்மநாக்கள் இவளுலடய தமிலழ பின்வருமநாறு திருத்தி
விடுவநாரகள்: ஜகநாடு-(ஆங்கிலம்)-அறைங்கூறைலவயம், குரிச்சி-(அரபு) நநாற்கநாலி, ஜகநாட்டநார-நடுவர.
குமநாஸ்தநா-(லபரஸியன்) எழுத்தர. இவற்றுள் நநாற்கநாலி தவிர, பிறை லசநாற்கள் நமது தமிழ்ப் லபண்களுக்கு
விளங்கநாது. அச்லசநாற்கள் என்ன லமநாழிச் லசநாற்கள் என்று தநாலநாட்டுப் பநாடும் தநாய்மநாலரக் ஜகட்டநால்,
அவரகள் தமிலழன்ஜறை லசநால்லுவநாரகள். தமிழினியற்லக மநாறைநாமல் பிறைலசநாற்கலளப் லபண்கள் திரித்து
வழங்கி தமிழ்ச் லசநாற்களஞ்சியத்லத லபருக்கி வருகிறைநாரகள். இம்முலறைகலள லமநாழி இயலநார
ஆரநாயஜவண்டுஜமயன்றி, இப்படித்தநான் ஜபச ஜவண்டும் என்று உத்திரவிட எவரகளுக்கும்
உரிலமயில்லல. உத்தரவிட்டநாலும் ஜபச்சு வழக்லக அவரகளநால் கட்டுப்படுத்த முடியநாது.
இந்த தநாய் குழந்லதயின் முன்ஜனநார லசய்து லவத்திருக்கும் தநான தருமங்கலள எல்லநாம் கூறி,
ஒளலவயின் முதல் அறிவுலரயநான “அறைஞ்லசய விரும்பு” என்னும் கருத்லத மகனுக்குப் புகட்டுகிறைநாள்.
தந்லத, தமது குழந்லதக்குப் பநால் புகட்ட வநாங்கிய சங்கின் அருலம லபருலமகலள அழகநாக
வருணித்துச் லசநால்லுகிறைநாள்.

ஒசந்த தலலப்பநாவநாம்
உல்லநாச வல்லவட்டநாம்
நிலறைஞ்ச சலபயில
நிப்பநாக உங்களய்யநா.
ஜகநாடு திறைந்து
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குரிச்சிஜமல் உட்கநாரந்து
ஜகநாட்டநார வழக்குப் ஜபசும்
குமநாஸ்தநா உங்களய்யநா.
அத்திமரம் குத்தலகயநாம்
அஞ்சு லக்ஷம் சம்பளமநாம்
அய்க்ஜகநாடு ஜவலலக்கு
அஜநகம் ஜபர வந்தநாக
கநாஞ்சி வனத் தண்ஜண,
கண்ஜண கரிக்குதுண்ஜண
லதங்கநாஞ்சி எண்லணய்க்ஜக
சட்லடழுதி விட்டநாக
பநால் சங்கு ஜபநாட்டு,
பவளவநாய் ஜநநாகுதிண்ணு,
லபநான் சங்கு வநாங்க
ஜபநாரநாக லபநான் மருத,
மருதக்கட திறைந்து
மனசுக் ஜகத்த சங்லகடுத்து,
சுத்தி வர சிகப்பு வச்சு,
தூருக்ஜகநார பச்லச வச்சு
வநாயிக்கு வரணம் வச்சு
வநாங்கி வந்தநாக ஒங்களய்யநா!
மருத அழகஜரநா
வநாழ் மருத லசநாக்கஜரநா,
திருமநால் அழகஜரநாட
ஜசதிக்ஜகநா வந்தவஜனநா
கல்லிய லநல் விலளயும்
கநானலலல்லநாம் பூமணக்கும்
புல்லிள லநல் விலளயும்
புண்ணியனநார ஜபநாறை பநாலத
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குளிக்க கிணறு லவட்டி
கும்பிட ஜவநார ஜகநாயில் கட்டி
படிக்க மடம் கட்டி லவக்க
பநாண்டியனநார ஜபரஜனநா-++

வட்டநார வழக்கு: அய்க்ஜகநாடு-லஹக்ஜகநாரட்; கநாஞ்சிவனம்-கநாஞ்சிபுரம்; மருத-மதுலர; லதன்கநாஞ்சிலதன்கநாசி; ஜபநாரநாக, வந்தநாக-ஜபநாகிறைநாரகள், வந்தநாரகள்.

குறிப்பு: கிணறு லவட்டுதல், ஜகநாயில் கட்டுதல், மடம் கட்டுதல் என்பது தநான தருமங்களநாகும்.

ஜசகரித்தவர:கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

தநாலநாட்டு
நச்சிலரயநா கண்ணுறைங்கு
லசநாந்த நிலத்தில் பநாடுபட்டுச் சரநாக வநாழ்ந்த குடும்பத்தில் வநாழ்ந்தவள் அவள். அவளுக்குத் தலலச்சன்
குழந்லத பிறைந்ததும் நநாட்டில் பஞ்சம் ஜதநான்றியது. வயிற்றுப் பிலழப்பிற்கநாக, பிறைந்த ஊலர விட்டு
மலலச் சரிவில் உள்ள ஜதயிலலத் ஜதநாட்டத்திற்கு அக் குடும்பத்தநார ஜவலல ஜதடி வந்தவரகள். கநாட்டு
விலங்குகள் பயங்கரமநாக கரஜிக்கும் இரவு ஜநரத்தில், கலளப்பநால் கண்ணயர வழியில்லல. குழந்லத
ஜவறு கதறிக் லகநாண்டு லதநால்லல லகநாடுக்கிறைநான். நச்சரவு ஜபநாலத் தநாலய உறைங்க விடநாமல் லதநாந்தரவு
லசய்கிறைநான். தனது மனஜவதலனலய லவளிப்படுத்தி அவலனச் லசல்லமநாகக் கடிந்து லகநாண்டு
தநாலநாட்டுப் பநாடிக் லகநாண்டு லதநாட்டிலல ஆட்டுகிறைநாள் தநாய்.

சரநான அஜயநாத்தி
சலம விட்டுக் கநாடு வந்ஜதநாம்
கநாடு மலலகளிஜல
கரடி புலி ஆளி சிங்கம்
கூடி வநாழு மிந்த
லகநாடு வனத்ஜத நித்திலரஜபநா
அச்ச மில்லல என்று லசநால்லி
அரசநாண்டு வீற்றிருந்ஜதநாம்
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நச்சரவு ஜபநால வந்த நச்சிலரயநா கண்ணுறைங்கு++

வட்டநார வழக்கு: ஆளி-யநாளி.

குறிப்பு: நமது ஜகநாயில்களில் நநாயக்கர கட்டிய மண்டபங்களில் சிங்க முகமும், துதிக்லகயும் லகநாண்ட
கற்பலன மிருகம் ஒன்லறைச் லசதுக்கி லவத்திருக்கிறைநாரகள். இது சிங்கத்லதவிட வலிலமயுலடயது
என்று கநாட்ட சிங்கம் அதன் கநால்களிலடஜய பதுங்கியிருப்பது ஜபநால் லசதுக்கியிருப்பநாரகள். இதற்கு
யநாளி என்று லபயர. அதலனத்தநான் ‘ஆளி’ என்று பநாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறைது.

ஜசகரித்தவர:வநாழப்பநாடி சந்திரன் இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

ஆசநாரிக்கு என்ன தந்தநார?
லதநாட்டிலின் ஜமல் பகுதியில் அழகநான பறைலவ உருவங்கலளத் லதநாங்க விடுவநாரகள். லதநாட்டில்
ஆடும்லபநாழுது அப்பறைலவகளும் அலசந்தநாடும். வண்ணத் துணியில் பஞ்சு அல்லது உமி அலடத்து
அழகிய கிளிப் லபநாம்லமகள் லசய்யும் பலலதநாழில் வல்லவரகள் தமிழ் நநாட்டில் இருந்தநாரகள். முதன்
முதலில் குழந்லதலயத் லதநாட்டிலிடும் தினத்தன்று ஊரத்தச்சர சிற்ப ஜவலலப்பநாடலமந்த லதநாட்டில்
ஒன்லறைக் லகநாண்டுவந்து லகநாடுப்பநார. லதயல்கநாரன் வண்ணத்துணிகளநால் கிளி லசய்து லகநாடுப்பநான்.
இக் கலலஞரகளுக்குப் லபண்ணின் உற்றைநார உறைவினரகள் பரிசுகள் லகநாடுத்தனுப்புவநாரகள்.
தமிழ்நநாட்டில் இத்தலகய கலலகள் இப்லபநாழுது அழிந்து வருகின்றைன. அழகற்றை இரப்பர
லபநாம்லமகலளயும், கலலச்சிறைப்பற்றை இரும்புத் லதநாட்டில்கலளயும் நம் வீடுகளில் வநாங்கி
லவக்கிஜறைநாம். தமிழரின் அழகுணரச்சி குலறைந்து விட்டலதத்தநான் இது கநாட்டுகிறைது. இப்பநாடலில்,
மநாமன் லசய்த வரிலசகலளத் தநாய் மகிழ்ச்சிஜயநாடு புகழ்ந்து கூறுகிறைநாள்.

அஞ்சு கிளி லரண்லடழுதி
அம்மநா எனும் ஜபலரழுதி
லகநாஞ்சு கிளி லரண்லடழுதி
லகநாண்டு வந்தநார ஆசநாரி
லகநாண்டு வந்த ஆசநாரிக்கு
என்ன தந்தநார ஏது தந்தநார?
லவலளயநாடப் ஜபநான பக்கம்
லவயில் படும் என்று லசநால்லி

110

லவள்ளியநாஜல கநால் நிறுத்தி
லவத்திலலயநால் பந்தலிட்டு
லபநான்னநாஜல கநால் நிறுத்தி
பூவநாஜல பந்தலிட்டு
கமுகநாஜல கநால் நிறுத்தி
கரும்பநாஜல பந்தலிட்டு
தங்கத்தநால் கநால் நிறுத்தி
தநாமலரயநால் பந்தலிட்டு-அதிஜல
பிள்லள விலளயநாடுலமன்று
அறிக்லக உட்டநார உன் மநாமன்
பநாட்டனநார எல்லலயிஜல
பட்டு வந்து விக்கி லதன்று
பட்டு விப்பநார லசட்டி மவன்
பணம் லகநாடுப்பநார உன் மநாமன்
முப்பநாட்டநான் எல்லலயிஜல
முத்து வந்து விக்கி லதன்று
முத்து விப்பநார லசட்டி மவன்
முடி கவுப்பநார உன் மநாமன்++

வட்டநார வழக்கு: உட்டநார-விட்டநார; விக்கிது-விற்கிறைது; விப்பநார-விற்பநார; முடி கவுப்பநார-முடி
கவிழ்ப்பநார.

உதவியவர: புலவர ரநாமரநாசன்
ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜவலூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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விலளயநாட்டு
சிறு வீடு
மநாரகழி மநாதம் சிறுவரகள் சிறுவீடு கட்டி விலளயநாடுவநாரகள். அங்ஜக லசங்கல் அடுப்புஜபநாட்டு சிறு
லபநாங்கல் லபநாங்குவநாரகள். திருமணம், குடும்ப விவகநாரங்கள் எல்லநாம் இங்ஜக நடக்கும். வீட்டில்
நடந்த தகரநாறுகள் இங்ஜக நநாடகமநாக நடிக்கப்படும். ஒரு சிறுமி தனது கணவனநான சிறுவன், ஜசநாறு
இல்லல என்றை கநாரணத்தநால், தன்லன அடிக்க வந்தலதத் ஜதநாழியிடம் கூறுகிறைநாள்: நண்டு ஒன்று பிடித்து
துலவயல் அலரத்து லவத்து கணவன் வரலவ எதிரஜநநாக்கிக் கநாத்திருந்தநாளநாம். அவன் லநடு ஜநரம்
வரநாததநால் அவள் சநாப்பிட்டு விட்டநாளநாம். அவள் சநாப்பிட்டவுடன் அவன் வந்தநானநாம். உணவு இல்லல.
அவன் அவலள அரட்டுவலதயும் மிரட்டுவலதயும் அவஜள லசநால்லட்டும்.

நண்ஜட நண்ஜட சிறு
லசங்கநால் நண்ஜட,
உசிரிருக்க ஒடிருக்க
உன்லனப் பிளந்து,
ஒரு குத்துப் புளியங்கநா
லதநாலவயல் வச்சி,
கன்னநாங் கலத்லதயும்
கழுவி வச்சி,
வருவநான் வருவநான்னு
வழி பநாரத்ஜதன்
வரநாது ஜபநாகவும்
வழிச்சுக்கிட்ஜடன்.
வந்தநாண்டியம்மநா மலல வயித்தன்,
குத்தக் குத்த வந்தநாண்டி
குரங்குமூஞ்சி,
ஏலகிரி லயல்லநாம் கிடுகிடுக்க
எடுத்தநாண்டி சிலுக்குத் தடிலய
அடிக்க அடிக்க வந்தநாண்டி
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ஆலனவயித்தன்,
அடிச்சிட்டுப் ஜபநாகச் லசநால்லுலஙநாப்பன் மவலன!

வட்டநார வழக்கு: வழிச்சுக்கிட்ஜடன்-தின்றுவிட்ஜடன்; வயித்தன்-வயிற்றைநான் (வயிறு உலடயவன்);
லஙநாப்பன்-உங்கள் அப்பன்.

ஜசகரித்தவர:S. சலடயப்பன் இடம்:அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கண்ணநாமூச்சி
இவ்விலளயநாட்டிற்குத் தலலவன் ஒருவன் ஜவண்டும். அவலன “தநாச்சி” என்று
அலழப்பநாரகள். சில சிறுவரகளில் ஒருவலனத் ஜதரந்ஜதடுத்து அவன் கண்களிரண்லடயும் தநாச்சி
லபநாத்திக் லகநாள்வநான். மற்றைவரகள் ஓடிச் லசன்று ஒளிந்து லகநாள்வநாரகள். எல்ஜலநாரும் ஒளிந்து
லகநாண்டபின் தலலவன் கண்கலளத் திறைந்துவிடுவநான். அவன் ஜதடிச் லசன்று யநாலரயநாவது
லதநாடஜவண்டும், அதற்குள் ஒளிந்து லகநாண்டவரகள் ஓடிவந்து தலலவலனத் லதநாடஜவண்டும்.
எல்ஜலநாரும் லதநாட்டு விட்டநால் ஜதடிச் லசன்றைவஜன மறுபடி கண்கலளப் லபநாத்திக் லகநாள்ள ஜவண்டும்.
இவ்விலளயநாட்டில் முதலில் கண்லணப் லபநாத்திக் லகநாள்வதற்கு யநாரும் இணங்க மநாட்டநாரகள்.
முதலில் யநார லபநாத்திக் லகநாள்ள ஜவண்டும் என்பலதத் தீரமநானிக்க ஒரு வழி லகயநாளப்படுகிறைது. தநாச்சி
எல்ஜலநாலரயும் வரிலசயநாக நிறுத்துவநான் ஒரு பநாட்லடத் லதநாடர லதநாடரநாகப் பிரித்து ஆளுக்கு ஒரு
லசநால் வீதம் லசநால்லி, லதநாட்டுக் லகநாண்டு வருவநான். பநாட்டின் கலடசிச் லசநால் வந்ததும் யநாலர அவன்
லதநாடுகிறைநாஜனநா, அவன் விலகிக் லகநாள்வநான். மீண்டும் பநாட்லடச் லசநால்லி முன் ஜபநாலஜவ
ஒவ்லவநாருவரநாகத் லதநாட்டு வருவநான். இவ்வநாறைகக் கலடசியநாக மீதமிருப்பவன் கண்கலளப் லபநாத்திக்
லகநாள்ள ஜவண்டும். அப்பநாட்டின் ஒரு பகுதி கீஜழ லகநாடுக்கப்படுகிறைது.
கண்லணக் கட்டஜவண்டியவலன ஜவலறைநாரு முலறையிலும் ஜதரந்லதடுப்பதுண்டு. பலர வட்டமநாக
உட்கநாரந்து லகநாள்வர. அவரகள் ஒரு லகலயத் தலலஜமல் லவத்துக் லகநாள்வர. விலளயநாட்டுத்
தலலவன் ஒரு பநாட்டின் லசநாற்லறைநாடரகலளச் லசநால்லிக்லகநாண்ஜட லதநாட்டுக் லகநாண்டு வருவநான்.
கலடசியில் ‘லகலயடு’ என்று லசநால்லிக் லகநாண்டு யநாலரத் லதநாடுகிறைநாஜனநா அவன்
விலகிக்லகநாள்வநான். கலடசியில் ஒருவன் மீதம் இருக்கும்வலர இது நலடலபறும்.
மீதமிருப்பவன் விலகியவரகள் ஒவ்லவநாருவருலடய லகலயயும், பிடித்துத் தன் கன்னத்தில் லவத்துக்
லகநாண்டு சுடுகிறைது, சுடுகிறைது என்று லசநால்வநான். யநாரநாவது ஒருவனுலடய லகலயக் கன்னத்தில்
லவத்துக் லகநாள்ளும் ஜபநாது ‘குளிரகிறைது’ என்று லசநால்வநான். அவன்தநான் கண்லணப் லபநாத்திக் லகநாள்ள
ஜவண்டும் ஜமஜல குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு பநாடல்களும் கீஜழ தரப்பட்டுள்ளன.

(குறிப்புலர S.S. ஜபநாத்லதயநா)
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பச்சத் தவக்கநாட பளபளங்க
பழனி பச்சநான்-மினு மினுங்க
லசங்கரட்டி-சிவத்தப்பிள்லள
கிண்ணநா வந்தநான்-கிணுக்கட்டி
உடும்பு-துடுப்பு
மகநா-சுகநா
பநால்-பறைங்கி
எட்டுமன்-குட்டுமன்-ஜேல்
ஒருப்பத்தி-இருப்பத்தி
ஒரிய-மங்கலம்
சப்பு-சினுக்கவலி
உங்லகயநா-ஜபரன்ன?
முருக்கந் தண்டு-திண்ணவஜர
முள்ளிச் சநாறு-குடிச்சவஜர
தநார தநார-வநாலழக்கநாய்
தநாமலரக் குத்தி-வநாலழக்கநாய்
புதுப் புது மண்டபம்
பூமநா ஜதவி லகலயடு++

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

சிறுவர பநாடல்கள்
குழந்லதக்குப் ஜபச்சுக் கற்றுக் லகநாடுப்பதற்குச் சில எளிய லசநாற்கலளச் ஜசரத்துப் பநாடும் பநாடல்கள்
ஒருவலக. இவற்லறைப் பிறைர பநாட, குழந்லதகள் திருப்பிச் லசநால்வநாரகள்.
தமிழ் நநாட்டில் பலவலகயநான குழந்லத விலளயநாட்டுகள் உள்ளன. ஒவ்லவநாரு விலளயநாட்டிற்கும் ஒரு
பநாட்டு உண்டு. இவற்றில் ஜகநாஷ்டி விலளயநாட்டுக்களில் ஒரு ஜகநாஷ்டியநார ஒரு பநாட்லடப் பநாட, எதிர
ஜகநாஷ்டியநார அதற்குப் பதில் பநாட்டுப் பநாடுவநாரகள். இத்தலகய பநாடல்களில் சடு குடு, கழங்கு
முதலியவற்லறைத் தமிழ் நநாட்டுப் பநாமரர பநாடல்களில் ஜசரத்துள்ஜளநாம். இப் பகுதியில் ஜமலும் சில
பநாடல்கலள லவளியிடுகிஜறைநாம்.
இவற்றில் லபநாருலள விட சந்தப் பயிற்சியும், லசநாற்பயிற்சியுஜம முக்கியமநாகக் கநாணப்படுகிறைது.
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சடு குடு
உடற் பயிற்சிக்கும், சுவநாசப் பயிற்சிக்கும், இவ் விலளயநாட்டு மிகவும் சிறைந்தது. இதலன விலளயநாடும்
முலறை அலனவருக்கும் லதரியும். எதிரகட்சிக்குள் உப்லபத் தநாண்டிச் லசல்லும் சிறுவன் சடு குடுப்
பநாடலலப் பநாடிக் லகநாண்ஜட லசல்வநான். இப்பநாடல் ஊருக்கு ஊர வித்தியநாசப்படும். இரண்டு
பநாடல்கள் இத் லதநாகுப்பில் ஜசரக்கப்பட்டுள்ளன.

நநான்தநான் வீரன்
நல்ல முத்து ஜபரன்
லவள்ளிப் பிரம்பு எடுத்து
விலளயநாட வநாஜரண்டநா
தங்சப் பிரம்பு எடுத்து
தநாலிகட்ட வநாஜரண்டநா, வநாஜரண்டநா,
குடு குடு சல்லி
குப்பன் சல்லி
ரநாவூத்தன் சல்லி
ரவ்வநாச் சல்லி
ஜவத்து வடியும் சநாரநாயம்
கநாத்து இருந்து பூலச பண்ணும்
கநாவடிப் பண்டநாரம்
சடு குடு என்பது
சநாட்லட என்பது
ஜமட்டுப் பத்திரி
முத்லதயநா நநாடநான்
லசத்துக் கிடக்கநான்
சம்புருக் லகநாண்டநாடநா
சம்புருக் லகநாண்டநாடநா

ஜசகரித்தவர:எம். பி. எம். ரநாஜேஜவலு
இடம்:மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி வட்டம்
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திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

விலளயநாட்டு
ஐயன் லகநாம்பு
தலரயில் உட்கநாரந்து கநால் லபருவிரலலக் லகயினநால் பிடித்துக் லகநாண்டு ஒருவன் ஜகள்வி ஜகட்பநான்.
மற்றைவரகள் பதில் லசநால்லுவநாரகள். இப்பநாடலுக்குப் லபநாருள் எதுவும் இல்லல.
ஜக : இதநாரு லகநாம்பு?
ப :ஐயன் லகநாம்பு
ஜக : ஐயன் எங்ஜக?
ப :பூப்பறிக்கப் ஜபநாயிட்டநான்
ஜக :பூலவங்ஜக?
ப :தண்ணியிஜல கிடக்கு
ஜக : தண்ணி எங்ஜக?
ப : ஆடு மநாடு குடிச்சிடுச்சு
ஜக :ஆடு மநாடு எங்ஜக?
ப :கள்ளன் லகநாண்டு ஜபநாயிட்டநான்
ஜக :கள்ளன் எங்ஜக?
ப :மரத்தில் இருக்கநான்
ஜக :லவட்டவநா குத்தவநா,லவன்னித்தண்ணி ஊத்தவநா?

குறிப்பு: குழந்லதகளுக்குக் ஜகள்விகளுக்குச் சட், சட்லடன்று பதிலளிக்கும் பழக்கத்லத
இவ்விலளயநாட்டு உண்டநாக்கும். திடீலரன்று ஜகள்வியும் பதிலும் புதிது, புதிதநாகத் ஜதநான்றைலநாம்.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திகுளம் வட்டம் திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.
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விலளயநாட்டு
ஆடும்-ஓநநாயும்
வரிலசயநாக ஒருவன் இடுப்லப மற்றைவன் பிடித்தபடி சிறுவரகள் நிற்பநாரகள். இவரகள் ஆடுகள், ஒருவன்
மட்டும் சுற்றிவந்து கூட்டத்திலிருந்து பிரிபவலனப் பிடிக்க முயலுவநான். அவன் ஓநநாய். ஆடுகளும்,
ஓநநாயும் பநாட்டுப் பநாடிக் லகநாண்ஜட விலளயநாடும் இந்தப் பநாடல் விளநாத்திக்குளம் பகுதியில்
பநாடப்படுவது.

ஓநநாய் : என்னநாட்லடக் கநாஜணநாஜம
ஆடு : ஜதடிப் பிடிச்சுக்ஜகநா
ஓநநாய் : அடுப்பு ஜமஜல ஏறுஜவன்
ஆடு : துடுப்லபக் லகநாண்டு சநாத்துஜவன்
ஓநநாய் : லநல்லலக் லகநாறிப்ஜபன்
ஆடு : பல்லல உலடப்ஜபன்
ஓநநாய் : வடிதண்ணிலயக் லகநாட்டுஜவன்
ஆடு : வழிச்சு வழிச்சு நக்கிக்ஜகநா
ஓநநாய் : ஜகநாட்லட ஜமஜல ஏறுஜவன்
ஆடு : லகநாள்ளி லகநாண்டு சநாத்துஜவன்
ஓநநாய் : என்னநாட்லடக் கநாஜணநாஜம?
ஆடு : ஜதடிப் பிடிச்சுக்ஜகநா.++

ஜசகரித்தவர:S.S ஜபநாத்லதயநா இடம்:விளநாத்திக்குளம் வட்டம் திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

குச்சி குச்சி ரநாக்கம்மநா
இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டிரண்டு லபண்கள், லகலயத் ஜதநாளின்ஜமல் ஜபநாட்டுக் லகநாண்டு
நிற்பநாரகள். ஒருபக்கத்திலுள்ள கட்சியநார ஜகள்வி ஜகட்பநாரகள். மற்லறைநாரு பக்கத்திலுள்ளவரகள்
பதிலுலரப்பநாரகள்.
ஜகள்வி:

குச்சிக் குச்சி ரநாக்கம்மநா
லபண்ணுண்ஜடநா?
கூடசநாலி ரநாக்கம்மநா
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லபண்ணுண்ஜடநா?
சநாதி சனலமல்லநாம்
லபண்ணுண்ஜடநா?
சம்பந்த வழிலயல்லநாம்
லபண்ணுண்ஜடநா?

பதில்:

குச்சி குச்சி ரநாக்கம்மநா
லபண்ணில்லல
கூடசநாலி ரநாக்கம்மநா
லபண்ணில்லல
சநாதிசனலமல்லநாம்
லபண்ணில்லல
சம்பந்த வழிலயல்லநாம்
லபண்ணில்லல

ஜகள்வி: குச்சி குச்சி ரநாக்கம்மநா
நூறு ரூபநாய்
கூடசநாலி ரநாக்கம்மநா
நூறு ரூபநாய்
சநாதிசனலமல்லநாம்
நூறு ரூபநாய்
சம்பந்த வழிலயல்லநாம்
நூறு ரூபநாய்

பதில்:

குச்சி குச்சி ரநாக்கம்மநா
அது ஜவண்டநாம்
கூடசநாலி ரநாக்கம்மநா
அது ஜவண்டநாம்
சநாதி சனலமல்லநாம்
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அது ஜவண்டநாம்
சம்பந்த வழிலயல்லநாம்
அது ஜவண்டநாம்

குறிப்பு: இப்படிஜய, “சநாயச்ஜசலல”, “சரிப்பளி” என்று பலலபநாருள்கலளயும் லசநால்லிப் லபண்
ஜகட்பநாரகள், எதிரக்கட்சியினர ஜவண்டநாம், ஜவண்டநாம் என்பநாரகள்.

ஜசகரித்தவர:S.S ஜபநாத்லதயநா இடம்:விளநாத்திக்குளம் வட்டம் திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

உச்சரிப்பு விலளயநாட்டுக்கள்
உச்சரிப்புத் திருந்துவதற்கநாகச் சில வநாக்கியங்கலள விலரவநாகச் லசநால்லிப் பழக ஜவண்டும். அவற்றுள்
‘ர’, ‘றை’ கரங்களும், ன, ண கரங்களும், ல, ள, ழ கரங்களும் விரவி வரும். விலரவநாகவும் சரியநாகவும் அவ்
வநாக்கியங்கலளச் லசநான்னநால் உச்சரிப்பு திருந்தும்.
+ஓடுகிறை நரியிஜல ஒரு நரி சிறுநரி, சிறு நரி முது
கிஜல ஒரு பிடி நலர மயிர (திரும்பத் திரும்ப)
கடலலலயிஜல ஒரு உரல் உருளுது, லபரளுது
தத்தளிக்குது, தநாளம் ஜபநாடுது

ஜசகரித்தவர:S.S ஜபநாத்லதயநா இடம்:விளநாத்திக்குளம் வட்டம் திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.
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கநாதல்
ஏன் ஜவலல லசய்ய முடியவில்லல
நிலம் தரிசநாகக் கிடக்கிறைது. அவனுலடய கநாதலி வயலுக்கு வருகிறைநாள். அவளிடம் அவன் ஏன் ஜவலல
ஓட வில்லல? என்று லசநால்லுகிறைநான். அவளும் தனக்கு ஜவலல ஓட வில்லலலயன்றும், அதற்குக்
கநாரணம் என்னலவன்றும் லசநால்கிறைநாள்.
ஆண் பநாடுவது
வண்டநாளம் மரத்துக் கநாடு
வண்ணமுத்து உழுகும் கநாடு
தங்கம் விலளயும் கநாடு
தரிசநாய்க் கிடக்கிறைது.
மஞ்சள் பூசியல்ஜலநா
மதுலரப் பநாலத ஜபநாறை புள்ஜள
ஒம் மஞ்சள் வநாலட தட்டி
வரப்பு லவட்டக் கூடலிஜயநா?
பச்சிலல கழுத்தில் வச்சி
பநாலத வழி ஜபநாறை புள்ஜள-ஒம்
பச்சிலல வநாலட தட்டி
வரப்பு லவட்டக் கூடலிஜயநா?
அரிசி குத்தி மடியில் லவத்து
ஆவநாரம் பூப் லபநாட்டும் வச்ச
லசநாருகு லகநாண்லட லவள்லளயம்மநா-நீ
ஜசநாறு லகநாண்டு வநாரலதப்ஜபநா?
லபண்கள் பநாடுவது
கநார வீட்டுத் திண்லணயில
கரிக்கு மஞ்சள் அலரக்கியல
எந்தப்பய தூத்துனநாஜனநா-எனக்கு
இழுத்தலரக்கக் கூடலிஜய
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ஜகப்லபப் கருது ஜபநால
கிளி ஜபநால லபண்ணிருக்க
எனக்குண்ணு இருக்கநாஜன
எண்ணங் லகட்ட பநாவி மகன்
புல்லு அறுக்லகயிஜல
புளியம் பூவும் லகநாண்டு ஜபநாஜனன்
புளியம் பூ வநாட தட்டி-நநான்
புல்லறைப்ப மறைந்து விட்ஜடன்
வநாய்க்கநா வரப்பு சநாமி !
வயக்கநாட்டு லபநான்னு சநாமி !
கலள எடுக்கும் லபநாம்பலளக்கு
கநாவலுக்க வந்தவஜன !

ஜசகரித்தவர:S.S ஜபநாத்லதயநா இடம்:விளநாத்திக்குளம் வட்டம் லநல்லல மநாவட்டம்.

எதிரப் பநாட்டு
ஆத்தநாள் அறியநாமல் தன்னுடன் வந்து விடும்படி கூறுகிறைநான் கநாதலன். அவள் அவனுக்கு பதில்
லசநால்கிறைநாள். அதன்படி அவனநால் லசய்ய முடியுமநா? இவ்வநாஜறை பநாட்டும் எதிரப்பநாட்டுமநாக
உலரயநாடல் லசல்லுகிறைது.
ஆண் : அஞ்சு ரூபநா தநாஜரன்
அரக்கு ஜபநாட்ட ஜசலல தநாஜரன்-உன்
ஆத்தநாள் அறியநாம நீ
வநாக்கப்பட்டு வந்திரடி
லபண் : அஞ்சு ரூபநா ஜவண்டநாம்
அரக்குபட்டு ஜசலல ஜவண்டநாம்
தட்டநான் அறியநாம-நீ
தநாலி பண்ணி வந்திரடநா
ஆண் : தட்டநான் அறியநாம
தநாலி பண்ணி நநானும் வந்தநா
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அடுப்பங் கட்டு இல்லநாமல்-நீ
பருப்புச் ஜசநாறு லபநாங்கி வநாடி
லபண் : அடுப்பங்கட்டி மூணில்லநாம
பருப்புச் ஜசநாறு லபநாங்கி வந்தநா
நநாவுல பட்டிரநாம-நீ
நவட்டி முழுங்கிரணும்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

அத்லத மகன்முலறை
அவளுக்கு அவன் அத்லத மகன் முலறை. இருவரும் கநாதலித்துக் கூடுகிறைநாரகள். அத்லதமகன் அவஜளநாடு
லகநாஞ்சிப் ஜபசுகிறைநான். கிண்டலும் ஜகலியும் கலந்து அவலள வநாயலடத்து லவட்கித் தலலகுனிய
லவத்துவிட முயலுகிறைநான். ஜபச்சில் அவனுக்கு அவள் அடங்கவில்லல. அத்லதமகன் முலறையநாஜல
சற்று வநாலய அடக்கிக்லகநாள்ளுவதநாகச் லசநால்லிக்லகநாண்ஜட அவன் வநாலய அடக்கப் பநாரக்கிறைநாள்.
ஜபநாட்டியில் லவற்றி இருவருக்கும்தநான் !

ஆண் : ஜரநாட்ஜடநாரம் ஜதநாட்டக்கநாரி
மல்லியப்பூ ஜசலலக்கநாரி
நீ இலறைக்கும் தண்ணியிஜல
மல்லியப்பூ மணக்குதடி!
லபண்: அஞ்சு கிணத்துத் தண்ணி
அலரக் கிணத்து உப்புத்தண்ணி
லசம்புக் குடத்துத் தண்ணி
ஜசருறைது எந்தக் கநாலம்?
ஆண் : லபநாலி ஜபநாடும் கநாட்டுக்குள்ள
லபநாதுக் கலட ஜபநாடயில
நீ வநாடி லசவத்தப் புள்ள
உனக்குழக்கு லநல் தநாஜரன்
லபண் : நிலக்கடலல நநாழி ஜவணும்
122

ஜநரநான பநாலத ஜவணும்
ஜஜேநாடி மட்டம் லரண்டு ஜவணும்
லசநாகுசநா வழி நடக்க
ஆண் : மஞ்சக் கிழங்கு தநாஜரன்
மநாரபுக் ஜகத்த ரவிக்லக தநாஜரன்
லகநாஞ்சி விலளயநாடி உனக்கு
குழந்லத லகயிப் புள்ள தநாஜரன்
லபண் : கநாலடக் கண்ணி மநாவிடிச்சு
கருப்பட்டியும் ஜசரத்திடிச்சு
தின்னு ருசி கண்டவஜர
தின்னக் கூலி கட்டிடுஜவன்
ஆண் : ஆத்துல கடலலச் லசடி
அதுல லரண்டு லசவலக் கநாலள
லசவலக் கநாலள விலல லபறுஜமநா
குமரிப் புள்ள லகவிலளவி?
லபண் : குத்துக்கல்லு ஜமலிருந்து
குறும்பு ஜபசும் மச்சநாஜன
அத்லத மகன் முலறையநாஜல
அடக்கிக் லகநாண்ஜடன் லமயலிஜல
ஆண் : சுண்டப் பழஜம-நீஜய !
சுங்லகநாடிச் ஜசலலக்கநாரி
கண்டு என்னப் பநாரநாமல்
சூதமநாகிப் ஜபநானநாயடி
லபண் : மச்சநாஜன மன்னவஜர
மனசிலயும் எண்ணநாதிங்க
சூதமநாகிப் ஜபநாறைநாமிண்ணு
சூசகமநாச் லசநால்லநாதிங்க
ஆண் : ஆத்ஜதநாரம் நநாணலடி
அதன் நடுஜவ லசய்வரப்பு
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லசய்வரப்புப் பநாலதயிஜல
ஜதனமிரதம் உண்கலநாஜமநா?
லபண் : முத்துப்பல்லு ஆணழகநா !
லமத்த லமயல் லகநாண்டவஜர !
ஆத்தில் தலலமுழுகி-உங்க
ஆத்திரத்லத நநான் தீரப்ஜபன்.

வட்டநார வழக்கு: சூதமநாகி-கள்ளத்தனமநாய்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

கநாதலில் ஜபநாட்டி
கிணற்றில் இறைங்கி அவள் குளித்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநாள். சில நநாட்களநாக அவலளஜய பின் லதநாடரும்
அத்லத மகன் அங்கு வந்து நின்று கண்லணச் சிமிட்டுகிறைநான். இவனுலடய அன்பில் வீரம் பிறைக்குமநா,
அல்லது எதிரப்லபக் கண்டு அச்சம் பிறைக்குமநா என்று ஜசநாதிக்க அவள் விரும்புகிறைநாள். அவளுக்கு மநாமன்
பிள்லளகள் பலர உண்டு. அவரகள் முலறை மநாப்பிள்லளகள் அல்லவநா? அவரகளுலடய குத்தலக
மநாந்ஜதநாட்டம் மலலயில் இருந்தது. அங்ஜக அவரகள் அடிக்கடி ஜபநாவநாரகள். அவரகலள அலழப்பது
ஜபநாலப் பநாவலன லசய்கிறைநாள். அவன் பயந்து நடுங்கநாமல் தன்ஜனநாடு தூரக்கநாட்டிற்கு வரும்படி
அலழக்கின்றைநான். ஜசநாதலனயில் அவன் லவற்றி லபற்று விட்டநானநா?

லபண் : இரும்பநால கிணத்துலஜயநா
இருந்து தலல முழுகயிஜல
கரும்பநான அத்லத மகன்
கண்லணக் கண்லணச் சிமிட்டுறைநாஜன
மலலயிலலநாரு மநாமரமநாம்
மநாமன் மகன் குத்தலகயநாம்
இலடயிலலநாரு லசநால்லு வந்தநா
ஏத்துக் லகநாங்க மநாமன் மக்கநா !

ஆண் : ஏத்தமடி ஜகநாட்ட மலல
இறைக்கமடி சலடயநாறு
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தூரமடி நம் கநாடு
லதநாயந்து வநாடி நநாம் ஜபநாஜவநாம்.

வட்டநார வழக்கு:ஏத்துக்லகநாங்க-ஏற்றுக்லகநாள்ளுங்கள் ; லதநாயந்து-லதநாடரந்து.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

மலழயில் !
மலழயில் ஆறு தநாண்ட முயன்றை கநாதலன் பநாட்லடக் ஜகட்ஜடநாம். அஜத ஜபநால் மநாரபளவு தண்ணீரில்
லசல்லும் கநாதலனது பநாட்லடக் ஜகட்ஜபநாம்.

கநாதலன் பநாடுவது

மலழக்கநா இருட்டுக்குள்ள
மநாரளவு தண்ணியிஜல
பநாலத லதரியலிஜய
பநாதகத்தி உன் வீடு
பக்கத்து வீட்டுக்கநாரி
பலழய உறைவுக்கநாரி
பழயுறைவும் மங்குதடி
பநாதகத்தி உன்னநாஜல
மலழக்கநா இருட்டிஜலஜய
மநாரளவு தண்ணியிஜல
குலடஜபநாட்டு நநான் வருஜவன்
குணமயிஜல தூங்கிரநாத
ஏல முகத்தநாஜள
ஒட்ட வச்ச கநாத்தநாஜள
ஒட்ட வச்ச கநாத்துக்கில்ஜலநா-நநான்
இட்டனடி தங்க நலக
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மலழஜய வருகுதடி
மய்யல் குய்யல் ஆகுதடி
தலலஜய நலனயுதடி
தண்டிப் புள்ளஉன் லமயலிஜல
லநத்திலி வத்தல் ஜபநால
லநஞ்சடரந்த லசவத்தப் புள்ள
லநஞ்சில் படுத்துறைங்கும்-நீ
பஞ்சலண லமத்லதயடி.

வட்டநார வழக்கு: மய்யல் குய்யல்-குழப்பம் ;தண்டிப்புள்ள-பருத்த லபண்; லநத்திலி-ஒருவலக மீன்.

குறிப்பு : ஒட்டவச்ச கநாது-பநாம்பநாட்டம் ஜபநாடுவதற்கநாக கநாது வடித்திருக்கும் லபண்கள் அது
அநநாகரிகம் என்று கநாலத லவட்டி ஒட்ட லவத்தநாரகள். 30 வருஷத்துக்கு முன் இது நலடலபற்றைது. சில
டநாக்டரகள் இத் லதநாழிலில் நல்ல ஊதியம் லபற்றைநாரகள்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

வழிப் ஜபச்சு
அறுவலட முடிந்து வீடு திரும்புகிறைநாரகள் உழவரகளும், உழத்தியரும். கநாதலனும் கநாதலியும் பின்தங்கி
வழி நடக்கிறைநாரகள். கநாதலன் மனத்தில் என்ன கவலலஜயநா, ஜபசநாமல் வருகிறைநான். அவள் அவலனப்
ஜபசலவத்துவிட என்ன முயற்சிலயல்லநாஜமநா லசய்து பநாரக்கிறைநாள் முடியவில்லல. கலடசியில்
லகநாஞ்சம் சூடநாகஜவ லசநால் லகநாடுத்து அவன் மனத்லதக் கலரத்து விடுகிறைநாள். கநாதலியின் ஜபச்சில்
அன்பும், அவஜனநாடு உறைவநாட ஆரவமும், அவன் கவலலலயப் ஜபநாக்குவதிலுள்ள கருத்லதயும் இதில்
கநாண்கிஜறைநாம்.

கநாதலி பநாடுவது

லநல்லுக் கதிரநாஜனன்
ஜநத்தறுத்த தநாளநாஜனன்
தநாள் மடங்குக்குள்ஜள-அந்தத்
126

தருமருக்ஜகநா லபண்ணநாஜனன்
தண்ணியில தடலமடுத்து
தருமஜரநாட வழி நடந்து
வநாய் ஜபசநா தருமஜரநாட
வழியும் லதநாலலயலிஜய !
பருத்திக்கநாட்டுப் லபநாழி வழிஜய !
பநாவலனயநாய் ஜபநாறைவஜர !
கல்லுஜம தட்டிரநாஜம-ஒங்க
கல் மனசும் இளகிரநாம !

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

ஜமல் விலநாசம்
அவள் மலலயடிவநாரக் கிரநாமத்தில் வசிப்பவள். வடக்ஜகயிருந்து வந்த பநாண்டியலனக் கநாதலித்தநாள்.
அவன் திருமணத்திற்கு நநாள் கடத்தினநான். அவள் அவலனக் கண்டித்தநாள். அவன் ஜதனும், திலனமநாவும்,
மநாம்பழமும் லகநாண்டு வந்து லகநாண்டு வந்து லகநாடுத்துக் ஜகநாபத்லதப் ஜபநாக்கினநான். அவன் மலலக்கு
ஜவட்லடக்குச் லசல்லும் ஜபநாது ஜபநாலீசுக்கநாரன் மநாதிரி அலரக்கநால் சட்லடயணிந்து துப்பநாக்கி
லகநாண்டு லசல்லுவநான். அவள் அவனுலடய கநால் சட்லடயில் தனது விலநாசத்லத எழுதி விட்டநாள்.
அதுதநான் திருமணம் உறுதியநாகும் என்றை அவளுலடய நம்பிக்லகக்கு அலடயநாளம்.

லபண் : நறுக்குச் சவரம் லசய்து
நடுத் லதருஜவ ஜபநாறைவஜர
குறுக்குச் சவளுறைது
கூப்பிட்டது ஜகட்கலலஜயநா?
சந்தனவநாழ் மரஜம
சநாதிப்பிலநா மரஜம
லகநாழுந்தில்லநா வநாழ் மரஜம
கூட இருக்கத் ஜதடுதஜன
உருகுதஜன உருகுதஜன
உன்லனக் கண்ட ஜநரலமல்லநாம்
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கண்டிட்டு உருகுதஜன
நிண்ணு லசநால்ல மநாட்டநாம
நில்லுங்க ரநாஜேநாஜவ
நிறுத்துங்க கநால் நடய
லசநால்லுங்க ரநாஜேநாஜவ
ஜசநாலலக்கிளி வநாய்திறைந்து
வடக்கிருந்து வந்தவஜர
வருச நநாட்டுப் பநாண்டியஜர
லதநாட்டிட்டு விட்டியநானநா
துன்பங்களும் ஜநரந்திடுஜம
ஜதனும் திலனமநாவும்
லதக்குத் ஜதநாப்பு மநாம்பழமும்
திரட்டிக் லகநாடுத்திட்டில்ல
ஜதத்துதநாஜர எம் மனலச
ஜபநாலீசு ஜவட்டி கட்டி
புதுமலலக்குப் ஜபநாறைவரு
ஜபநாலீசு ஜவட்டியில
ஜபநாட்டு விட்ஜடன் ஜமவிலநாசம்
ஜகநாடநாலிக் லகநாண்லடக்கநாரநா
குளத்தூருக் கநாவல்கநாரநா
வில்லு முறுவல் கநாரநா
நில்லு நநானும் கூடவநாஜரன்
துத்தி இலல புடுங்கி
துட்டுப் ஜபநால் லபநாட்டுமிட்டு
ஆயிலிக் கம் லபடுத்து
ஆலளழுப்ப வநாரலதப்ஜபநா?

வட்டநார வழக்கு: வருசநநாடு-மதுலரயில் மலலச்சரிவில் உள்ள ஒரு ஊர; லகநாடுத்திட்டில்லலகநாடுத்துவிட்டு அல்லவநா?; ஜமவிலநாசம்-ஜமல்விலநாசம்.
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ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

சத்தியம்
ஓரு பநாடலில் கநாதலி தன் கநாதலனது அன்லபயும் உறுதிலயயும், மீனநாட்சி ஜகநாவில் தூணிலடித்து
சத்தியம் லசய்து கநாட்டச் லசநால்லுகிறைநாள். இங்குக் கநாதலன் துணி ஜபநாட்டுச் சத்தியம் லசய்து தருகிஜறைன்
என்று லசநால்லுகிறைநான். இவன் சத்தியத்லத மீறுவநானநானநால் துணிக்குக் கூட விதியில்லநாத தரித்திரனநாகி
விடுவநான் என்பது நம்பிக்லக.
லபண் : சநாஞ்ச நலடயழகநா !
லசக்கிள் ஓட்டும் சநாமி!
ஒய்யநாரச் ஜசக்குகளநாம்
ஒலலயுதில்ல லசக்கிளிஜல
வட்டமிடும் லபநாட்டுகளநாம்
வநாசமிடும் ஜசநாப்புகளநாம்
சநாமி கிரநாப்பு களநாம்
சநாயந்திரம் நநான் மடிப்ஜபன்
அரக்கு ஜலஞ்சிக்கநாரநா
பறைக்க விட்டநாய் சண்டநாளநா!
ஆண் : மறைக்கல என்னு லசநால்லி
வலக்லகயும் தந்திடுஜவன்
வலக்லகயும் தந்திடுஜவன்
வருண சத்தியம் லசஞ்சிருஜவன்
மீனநாட்சி ஜகநாயிலுல
ஜவட்டி ஜபநாட்டுத் தநாண்டித் தநாஜரன்

வட்டநார வழக்கு : கநாஞ்ச-கநாய்ந்த ; ஜசக்கு-கிரநாப்பு ; ஒலல-உலல.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.
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ஆலச லவத்ஜதன் ரத்தினஜம!
அரூர சந்லதயில் தனது கநாதலிலய அவன் கண்டு லகநாண்டநான். ஜவலல முடிந்ததும் அவள் ஊருக்குப்
புறைப்பட்டநாள். அவனும் பின் லதநாடரந்தநான். வழியில் யநாரும் இல்லல. அவன், அவள் மீது லகநாண்டுள்ள
அன்லபப் புலப்படுத்திப் பநாடுகிறைநான்,
அரூருப் ஜபட்லடயிஜல
அழகநான சந்லதயிஜல
ஆலமரத்தடியில்-சின்னத்தங்கம்-நீ
ஆய்ந்லதடுத்த ரத்தினஜமநா ?
லசநான்னநாலும் ஆகநாது
லசநால்லவும் கூடநாது
கண்டநாஜல ஜபநாதுமடி-சின்னத்தங்கம் என்
கருமலமல்லநாம் லதநாலலஞ்சி ஜபநாகும்
கட்டநாணி முத்ஜதநா-நீ?
கற்கண்ஜடநா சரக்கலரஜயநா ?
லதநாட்டநாஜல ஜபநாதுமடி-சின்னத்தங்கம் என்
லதநாந்திரவு நீங்குமடி
ஆலசக் குகந்தவஜள
ஆசநார மநானவஜள
ஜநசித்தநால் எந்தனுக்கு-சின்னத்தங்கம்
நிலனவு தடுமநாறுதடி
பதினநாறு பக்கத்துக்கும்
மதிவு நிலநா உன் முகஜமநா ?
அதனநாஜல உந்தன் ஜமஜல-சின்னத்தங்கம்
ஆலச வச்ஜசன் ரத்தினஜம !

ஜசகரித்தவர:S. சலடயப்பன் இடம்:அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்.

ஜவலனும் வள்ளியும்
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ஜவலன் வள்ளிலய அலடய பல ஜவஷங்கள் ஜபநாட்டு பட்ட பநாட்லடலயல்லநாம் நநாமறிஜவநாம்.
இப்பநாடலின் பநாத்திரங்கள் லதய்வங்களல்ல; ஓரு கிரநாமத்து இலளஞனும், இளநங்லகயுஜம.
வள்ளியிடம் திருமணத்துக்குச் சம்மதம் ஜகட்க, ஜவலன் அவள் நின்றிருந்த ஒற்லறைப் புளிய மரத்தடிக்குச்
லசன்றைநான். அவன் அருகில் லநருங்கியதும் வள்ளிக்கு அங்கம் பதறிற்று, “அங்கம் சருக்கிண்ணிச்சநாம்”
என்கிறைநார பநாடகர;லநஞ்சு படபடத்ததநாம். “லநஞ்சு லநருக்லகண்ணிச்சநாம்” என்று சுருக்கமநாகச்
லசநால்லுகிறைநார பநாடகர. லவட்கம் ஜமலிட்டு வள்ளி வீட்டுக்கு ஓடி வந்து விட்டநாள். ஜவலன் வீட்டுக்கு
அவலளத் லதநாடரந்து வருகிறைநான். அவள் வீடு லமழுகுவது ஜபநால நடிக்கிறைநாள். அவலன அவள்
எதிரபநாரத்துக் லகநாண்டு தநானிருக்கிறைநாள். அவன் அவளருகில் வந்து தன்லன மணம்
லசய்துலகநாள்ளஜவண்டும் என்று சத்தியம் ஜகட்கிறைநான். அவள் என்ன லசநால்லியிருப்பநாள்?

ஊருக்கு ஜநர கிழக்ஜக-வள்ளிக்கு
ஒத்லதப் புளியமரம்-ஜவலவநா!
ஒத்லதப் புளியமரம்
அங்கம் சருக்கிண்ணிச்சநாம்-வள்ளிக்கு
லநஞ்சு லநருக்குண்ணிச்சநாம்
கிள்ளு லகநாசகணமநாம்-வள்ளிக்கு
கீழ்மடி லவத்திலலயநாம்-ஜவலவநா!
கீழ்மடி லவத்திலலயநாம்
லவள்ளிக் கிழலமயிஜல-வள்ளியும்
வீடு லமழுலகயிஜல-ஜவலவநா!
வீடுலமழுலகயிஜல
தண்ணியும் ஜசந்தும் ஜபநாது-வள்ளிலயச்
சத்தியம் ஜகட்டநானநாம்-ஜவலவன்
சத்தியம் ஜகட்டநானநாம்.

வட்டநார வழக்கு : ஒத்லத-ஒற்லறை ;’சருக்’ - பதற்றைம் ; ‘லநருக்’- படபடப்பு ; லகநாசகணம்-லகநாசுவம் ;
ஜசந்தும்-அள்ளும்.
ஜசகரித்தவர:S. சலடயப்பன் இடம்:அரூர வட்டம்,தருமபுரி மநாவட்டம்.

வரக் கநாணலிஜய
கநாதலன் சில நநாட்களநாக ஜவலலக்கு வரவில்லல ; அவள் அவலன நிலனந்து பநாடுகிறைநாள்.
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ஆளுலயும் குட்லட!
அழகுலயும் பூஞ்சிவப்பு
நலடயிஜலயும் லநச் சிவப்லப
நடுத்லதருவில் கநாணலிஜய!
பூசரம் பழுப்பளஜக
புவன சுந்தர நலடயழஜக
சிருப்பநாணிக் ஜகத்த தங்கம்
தினம் வருமநா இந்த வழி?
படுத்தநா உறைக்க மில்ல
பநாய்விரிச்சநா தூக்கம் வல்ல
சண்டநாளன் தலலமயித்த
தலலக்கு வச்சநா தூக்க முண்டு.}

கரும்பநா இணங்குனஜன
கருத்த மத யநாலனயிடம்
துரும்பநா உணருரஜன
துடிக்கநாரநா உன்னநாஜல
வந்திரநாஜதநா இந்த வழி?
வநாச்சி ரநாஜதநா தங்கக் கட்டி?
குடுத்திரநாஜரநா லவத்திலலலய ?
ஜபநாட்டுறுஜவன் வநாய் சிவக்க
ஜமலத் லதருவுங் கண்ஜடன்
ஜமகம் ஜபநால வீட்லடக் கண்ஜடன்.
தருமர மகலன நநான்
தனிஜய வரக் கநாணலலஜய?
கீழத் லதருவுங் கண்ஜடன்,
கீழ ஜமலு ஜரநாடுங் கண்ஜடன்,
தநாவரப் பத்தி கண்ஜடன்,
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தருமர மகன் தலல கநாஜணண்
லபரிய தம்மநா திருகு கள்ளி
ஜபர ஜபநான ரட்ன கள்ளி
மநாமன் மகன் மந்திர கிளி
வந்திரநாஜதநா இந்த வழி?

வட்டநார வழக்கு: லநச் சிவப்பு -லநச் சிவப்பு (Nice)(வ.வ.);விரிச்சநா -விரித்தநால்; வச்சநா-லவத்தநால்;ரட்னரத்தின.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:தங்கம்மநாள்புரம்,விளநாத்திக்குளம்.

நநான் வருஜவன் நடுச்சநாமம்
கநாதலியின் கிரநாமத்திற்கும், கநாதலின் கிரநாமத்திற்கும் இலடயில் லபநாருலனயநாறு ஓடுகிறைது.
மலழக்கநாலம் ஆற்றில் கழுத்தளவு தண்ணீர வருகிறைது. கலரயிறைக்கத்தில் கிடந்தஜதநாணி தண்ணீஜரநாடு
ஜபநாய் விட்டது. அன்றிரவு அவன் அவளிடம் வருவதநாகச் லசநால்லியிருந்தநான். அச் லசநால்லலக்
கநாப்பநாற்றை லவள்ளத்லத நீந்திஜய லசன்று விடுவலதன முடிவு லசய்கிறைநான். அக்கலரயிலிருந்ஜத அவன்
பநாடுகிறைநான். இக்கலரயிலிருந்த கநாதலிக்கு அது ஜகட்டஜதநா இல்லலஜயநா?

ஆத்துல ஜதநாணிவிட
ஆளிறைங்கநாத் தண்ணி வர
நநான் வநாஜரன் நீச்சலில
நிலனவநாப் படுத்திரடி
சடசடணு மலழ ஜபய
சநாமம் ஜபநால இடி விழுக
லகநாலட பிடிச்சு நநான் வநாஜரன்
குணமயிஜல தூங்கிரநாத
இடி விழுந்து மலழ லபய்ய
லகநாலட பிடிச்சு நநான் வநாஜரன்
குணமயிஜல தூங்கிரநாத
நநாரநாங்கி வீட்டுக்கநார
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நடுத் லதருவு லவள்லளயம்மநா
நநான் வருஜவன் நடுச் சநாமம்
நநாலய விட்டு ஏவிரநாத
வட்டநார வழக்கு: ஆளிறைங்கநா -ஆளிறைங்க முடியநாத; இடி விழும் -இடிவிழ; தூங்கிரநாத -தூங்கி விடநாஜத;
ஏவிரநாத -ஏவிவிடநாஜத.
ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

கிளியம்மநா
சில நநாள் பிரிவுக்குப் பின்னர ஒருவன் தன் கநாதலிலயக் கநாணுகிறைநான். ஆலச ஜமலீட்டநால்
என்லனன்னஜவநா பிதற்றுகிறைநான். அப்பிதற்றுதலில் எழுந்த பநாடல் தநான் இது.

கன்னங் கருத்த புள்ஜள
லக ஜமநாதிரம் ஜதநாத்த புள்ஜள
உள்ளங்லக ஜதனநா
உருகரண்டி உன்னநாஜல
இடியிடித்து மலழ லபநாழிய
இருண்ட லவள்ளம் திரண்டுவர
குலட பிடித்து நநான் வருஜவன்
குயிலநாஜள தூங்கிடநாஜத
ஓட்லடக் கரண்ட கமநாம்
ஓலசயிடும் லவண்கலமநாம்-உன்
கநாட்டு மரிக் லகநாளுந்லத-லகநாஞ்சம்
கநாட்டி விட்டநா லநாகநாதநா?
ஆலமரத்லதப் பநாரு
அடிமரத்து ஜவரப்பநாரு
குண்டஞ் சம்பநா லநல்லப் பநாருபுள்ள கிளியம்மநா
குட்டிஜபநார ஜசநாக்கப் பநாருஜபநாடு தின்னநாக்கு
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ஆத்துக்கு அந்தநாண்ட
அத்லதமகள் லரண்டு ஜபரு
லகநாட்ட மரம் லவட்டயிஜலபுள்ள கிளியம்மநா
ஜபநாட்டநாண்டி லபநாட்டுத்தநாலிஜபநாடு தின்னநாக்கு
வட்ட வட்டப் பநாலறையிஜல
வர கரிசித் தீட்டயிஜல
ஆர லகநாடுத்த சநாயச் சஜலபுள்ளக் கிளியம்மநா
ஆலவட்டம் ஜபநாடுதடிஜபநாடு தின்னநாக்கு
கூடஜமஜல கூட வச்சு
ஜகநாயிலுக்கு ஜபநார லபநாண்ஜண
கூலட அரப் பணமநா?-உன்
லகநாண்டப் பூ கநாப்பணமநா ?
சட்டி ஜமஜல சட்டி வச்சு
சந்லதக்குப் ஜபநாரப் புள்ஜள
சட்டி அரப்பணமநா? -உன்
சநாமந்திப்பூ கநாப்பணமநா?

வட்டநார வழக்கு : ஜதநாத்த-ஜதநாற்றை ; ஜவரப்பநாரு-ஜவலரப்பநாரு ; அந்தநாண்ட-அந்தப் பக்கம்
;பத்துலன்னு-பற்றைவில்லல என்று ;
லவளுக்கரண்டி-உலதக்கிரநாண்டி.
ஜசரித்தவர:சந்திரன் இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

சத்தியம்
தினந்ஜதநாறும் அவலளக் கநாண வரும் கநாதலன் சில நநாட்கள் வரவிடு்ல்லல. ஒரு நநாள் அவள் வயலில்
ஜவலல லசய்யும் லபநாழுது அவன் வந்து நிற்கிறைநான். அவளுக்கு ஜகநாபம். எனஜவ சிறிது ஜநரம்
ஜபசவில்லல. அவன் லகஞ்சுகிறைநான். வரநாமலிருந்ததற்குக் கநாரணங்கள் கூறுகிறைநான். அக்கநாரணங்கள்
நியநாயலமன்று ஜதநான்றிய ஜபநாதிலும், அவன் தன்லன மறைப்பதில்லல என்று சத்தியம் லசய்து
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லகநாடுக்கும்படி அவள் ஜகட்கிறைநாள். சத்தியம் லசய்வதில் பலவலககள் உண்டு. உறைவினர தலலயடித்துச்
சத்தியம் லசய்தல், சூடமலணத்துச் சத்தியம் லசய்தல், லகயிலடித்துச் சத்தியம் லசய்தல், ஜகநாயில் லகநாடி
மரத்லதத் லதநாட்டுச் சத்தியம் லசய்தல், லவற்றிலல, அன்னம் முதலியவற்லறைத் லதநாட்டுச் சத்தியம்
லசய்தல், துணிஜபநாட்டுத் தநாண்டிச் சத்தியம் லசய்தல் முதலியன. சத்தியம் லசய்து மீறினநால் லதய்வ
தண்டலன கிலடக்கும் என்பது பநாமர மக்களது நம்பிக்லக.

எலுமிச்சம் ஜபநால
இரு ஜபரும் ஒரு வயது
சரியநாக இருப்ப மிண்ணு
சத்தியமும் கூறினஜம
அரக்கு ஜலஞ்சுக் கநாரநா நீ
பறைக்க விட்ட சண்டநாளநா !
மறைக்கலலண்ணு லசநால்லி
வலக்லக ஜபநாட்டுத் தநாடநா
மீனநாட்சி ஜகநாயிலுல
முன்னம் ஒரு கம்பம் உண்டு
கம்பத்லதத் லதநாட்டுத் தந்தநா
களங்கம் இல்லல உன் ஜமஜல.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

விறைகுக்கநாரி
மலலயில் விறைகு லவட்டும் கூட்டத்திலிருந்து தனித்து விட்ட கநாதலரகளின் உலரயநாடல் இது.

லபண் : ஜகநாடநாலி லகநாண்டல்லஜவநா
லகநாடி விறைகு தநாலனடுத்து
தலலவிறைகு மநாத்த வந்த-என்
தங்கத்லத வரச் லசநால்லுங்க

ஆண்:

ஜதநாப்புலஜயநா சநாவக்கட்டு
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ஜதநாலக மயில் ஜபநாயிருக்கு
கண்டநா வரச் லசநால்லுங்க
கநான மயில் ஜதடுதிண்ணு

லபண்: லநடு லநடுண்ணு வளரந்தவஜர
நீலக் குலட ஜபநாட்டவஜர
பச்லசக்குலட எஞ்சநாமி
பநாலதயில் கநாணியஜளநா?
தூக்குச் சட்டி லகநாண்டல்லஜவநா
தூர வழி ஜபநானவஜர
தூக்குச் சட்டி கீஜழ வச்சு
துயரம் தீரத்தநால் ஆகநாஜதநா?
மந்லதயில் பந்தடிக்கும்
மநாற்றைத்துப் புள்லளயநாண்டநா
ஓடி யடியநாதங்க
உங்க ஜமஜல தூசி படும்

இருவரும்: கரும்பு கசக்கிறைதும்
கண்ட கனநா லசநாக்கிறைதும்
இரும்பு இளகுறைதும்
இருவருஜம கண்ட கனநா.

வட்டநார வழக்கு: மநாத்த -மநாற்றை; கநாணியஜளநா -கநாணீரகஜளநா?; அடியநாதங்க -அலலயநாதீரகள்.

ஜசகரித்தவர:எஸ்,எம்.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

திருச்லசந்தூர பநாலம்
கநாதல் உறைவில் ஊடலும் கூடலும் நிகழும். அலவதநான் உறைலவ இறுக்கமநாகப் பிணிக்கும். கநாதலனும்
கநாதலியும் பிணங்கிப் பின் கூடுவலத இவ்வுலரயநாடல் கநாட்டுகிறைது.
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லபண்: திருச்லசந்தூர ஓரத்திஜல
விரிச்சதலலப் பநாலத்திஜல
விரும்பிச் லசநான்ன சத்தியங்கள்
வீணநாகப் ஜபநானதய்யநா
அஞ்சு மணி ஜநரத்திஜல
ஆறு கண்ணுப் பநாலத்திஜல
குளுந்த மணலுல நநாம்
கூடுறைது எந்த விதம்?
முக்கட்டு கல்லுலஜய
மூணு விதப் பச்சக் கல்லு
நநாலனடுத்த பச்சக் கல்லு
யநாலரடுத்து லகநாஞ்சினநாக?

ஆண்:

அஞ்சுகிளி ரஞ்சிதஜம

அஜனககிளி சிஜனகிதஜம
லகநாஞ்சும் கிளி ரத்தினத்லத-நநான்
குத்தப்பட என்ன லசநான்ஜனன்?
இலட வழிக் லகட்டி
ஏழுகுளம் தலலமுழுகி
லகநாண்டநாடி தலல முடிலய லகநாடங்லகயில் ஜபநாட்டுறைங்க.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம் வட்டம்,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

பழகினவள் எங்ஜக ஜபநாவநாள்
இரு கநாதலரகளுக்கு அண்லமயில் மணம் நடக்கவிருக்கிறைது. அதுவலர, தன்லனச் சுற்றிச் சுற்றி வர
ஜவண்டநாலமன்றும், தனது குறும்புகலள நிறுத்தி லவத்துக் லகநாள்ளுமநாறும், நலட உலடகலள மநாற்றிக்
லகநாள்ளுமநாறும், அவனிடம் அவள் கூறுகிறைநாள்,

லதற்குத் லதருவிஜல
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லதல் லதறிக்கும் புள்லளயநாண்டநா
ஓடித் திரியநாதய
ஒங்க ஜமல தூசு படும்
சநாய ஜவட்டி கட்டநாதிய-ஒங்க
சதிரத்துக்ஜகநா நல்லநால்ஜல
லவள்லள ஜவட்டி கட்டி வநாங்க
லவளுப்பநாருந்தநா நல்லநாருக்கும்
கந்லத ஜவட்டி கட்டநாதிய
கலடக் லகதுக்ஜக நிக்கநாதிய
மல்லு ஜவட்டி வநாங்கித் தநாஜரன்
லமல்லுதமநா கட்டி வநாங்க
நீல வரணப் லபநாட்டுக்கநாரநா
நிறைத்துக் ஜகத்த சட்லடக்கநாரநா
கண்ணநாடி ஜவண்டநாமய்யநா
தன்னழஜக ஜபநாது லமயநா
ஆலச வச்ஜசன் ஒங்க ஜமல
ஆளநான மநாசி மநாதம்
ஜபச நல்ல ஆலச ஐயநா
பிறைருக்கிடம் லவயநாதிய
சநாய ஜவட்டி கட்டநாதிய
சநாயலுல பநாரநாதிய
மல்லு ஜவட்டி வநாங்கித்தநாஜரன்
மற்றை முகம் பநாரநாதிய
முக்குல நில்லநாதிய
முழி சுருட்டிப் பநாரநாதிய
சுத்தி யுமுள்ள வுக
சூதநாக எண்ணுவநாக
லகநால்லலயிஜல நில்லநாதிய
லகநாடி அரளி சூடநாதிய
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மதி லலட்டிப் பநாரநாதிய
மதினி வநார ஜநரமநாச்சு
ஒத்த ஜவட்டி கட்டநாதிய
உதறி நடக்கநாதிய
பரக்க முழியநாதிய
பழகின எங்க ஜபநாவநா?

வட்டநார வழக்கு: சதுரம்-சரீரம்; கட்டநாதிய-கட்டநாதீரகள்; நிக்கநாதிய-நிற்கநாதீரகள் என்றை எதிரமலறை
விலனகள்; சநாயலுல-ஜகநாணலநாக; பரக்க-அகல விழித்து; முக்கு-சந்தி.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம் பகுதி,திருலநல்ஜவலி.

மறைக்க மனம் கூடுதில்லல
ரநாமலனக் கண்டு கநாதல் லகநாண்ட சலத தனித்திருந்த ஜபநாது கீழ்வருமநாறு சிந்திக்கிறைநாள்;

லபண் வழி நலலனநாடும் பிறைந்த நநாலணநாடும்
எண் வழி உணரவும், நநான் எங்கும் கநாண்கிஜலன்
மண் வழி நடந்து அடி வருந்தப் ஜபநானவன்
கண் வழி நுலழயுஜமநார கள்வஜன லகநாலநாம்.
இந்திர நீலலமநாத்திருண்ட குஞ்சியும்
சந்திர வதனமும் தநாழ்ந்த லககளும்
சுந்தர மணி வலரத் ஜதநாளுஜம அல;
முந்தி என் உயிலர அம் முறுவல் உண்டஜத.
(கம்பன்)
சலதயின் நிலலலமயில், கிரநாமப் லபண்லணநாருத்தி தன் மனத்தினுள் நுலழந்த இலளஞலன
மனதிற்பதித்து அவலன மறைக்க முடியவில்லலஜய என்று இன்ப ஜவதலனயநால் ஜகட்கிறைநாள்,

லவத்திலலத் தீனழகநா
நித்தம் ஒரு லபநாட்டழகநா
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லமக் கூட்டுக் கண்ணழகநா
மறைக்க மனம் கூடுதில்லல
இஞ்சி இடுப்பழகநா
எலுமிச்சங்கநாய் மநாரழகநா
மஞ்சச் சிவப்பழகநா
மறைக்க மனம் கூடுதில்லல
ஆலிலல ஜபநால் அடி வயிறு
அரசிலல ஜபநால் ஜமல் வகிடும்
ஜவப்பிலல புருவக்கட்டும்
விடவும் மனம் கூடுதில்லல
கநாத்தடிச்சுத் தநாலழ பூக்க
கநாத வழி பூ மணக்க
பூவநார வநாசத்துல
ஜபநாக மனம் கூடுதில்லல
சுத்திச் சிவப்புக்கல்லு
சூழ் நடுஜவ லவள்லளக்கல்லு
லவள்லளக் கல்லும் பநாவலனயும்
லவறுக்க மனம் கூடுதில்லல
லதற்கத்திக் கும்பநாவநாம்
திருலநல்ஜவலி லவங்கலமநாம்
மதுலரச் சர விளக்லக
மறைக்க மனம் கூடுதில்லல
ஆருக்கு ஆளநாஜனன்
ஆவலரக்குப் பூவநாஜனன்
ஜவம்புக்கு நிழலநாஜனன்
லவறுக்குதில்லல உங்க ஆலச
கம்பம் பூஜவ கமுகம் பூஜவ
கநாத்தடிச்சநா உதிரும் பூஜவ
மநாதுளம் பூ என் கனிலய
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மறைக்க மனம் கூடுதில்லல
கம்மங் கருதிருக்க
கருத்தூரணி தண்ணிருக்க
புங்க நிழலிருக்க
ஜபநாக மனம் கூடுதில்லல

வட்டநார வழக்கு: கும்பநா-சரவிளக்கு.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம் பகுதி,திருலநல்ஜவலி.

ஆளுக்லகநாரு ஜதசமநாஜனநாம்
பஞ்ச கநாலத்தில், ஜவலல ஜதடித் ஜதயிலலத் ஜதநாட்டத்திற்கு ஒரு இலளஞன் லசன்றைநான். மலழ லபய்து
பயிர லசய்யும் கநாலம் வந்ததும் திரும்புகிஜறைன் என்று லசநால்லிச் லசன்றைநான். மலழ வந்தது.
புஞ்லசக்கநாட்டு ஜவலலகளும் லதநாடங்கி விட்டன. அவள் அவனது வநாக்குறுதிலய எண்ணி
வருந்துகிறைநாள்.

கழுகு மலலக் குருவி குளம்
கண்லடடுத்ஜதன் குண்டு முத்து
குண்டுமுத்லதக் கநாணநாமல்
சுண்டுதஜன கண்ணீலர
ஜவப்பம்பூ பூரநாஜதநா
விடிந்தநால் மலரநாஜதநா
ஜநற்று வந்த ஜநசருக்கு
ஜநரந் லதரியநாஜதநா!
ஜவம்பு தளுக்கநாஜதநா
வீசுங் லகநாம்பு ஓடநாஜதநா!
வீசுங் லகநாம்பு ஜமலிருந்து
லவள்லள லதரியநாஜதநா
எலுமிச்சம் பழம் ஜபநால
இருஜபரும் ஒரு வயது
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யநாரு லசய்த தீவிலனஜயநா
ஆளுக்லகநாரு ஜதசமநாஜனநாம்.

வட்டநார வழக்கு : சுண்டுதஜன-சுண்டுகிஜறைஜன ; பூரநாஜதநா-பூக்கநாஜதநா ; தளுக்கநாஜதநா-தளிரக்கநாஜதநா.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

லநருப்புத் தணலநாகுதடநா!
பிரிந்திருக்கும் கநாதலி கநாதலலனச் ஜசரும் கநாலத்லத எண்ணி ஏங்குகிறைநாள். இப்பநாடலில் அடுக்கடுக்கநாக
உவலமகள் வருகின்றைன;இலவயநாவும் உழவர வநாழ்க்லகயிலிருந்து எடுத்தநாளப்பட்டலவ.

மதுலர மரிக் லகநாழுந்ஜத
மண லூறு தநாழம் பூஜவ
சிவ லகங்லகப் பன்னீஜர
ஜசருறைது எந்தக் கநாலம்
கட்டிலுச் சட்டம் ஜபநால
கலடஞ் லசடுத்த விட்டம் ஜபநால
உத்திரத்துத் தூணு ஜபநால
முத்து இருந்து வநாடுறைஜன!
ஆலச மனம் கூசுலதயநா
அம்புருவிப் பநாயுலதயநா!
ஜநச மனம் லநஞ்சினிஜல
லநருப்புத் தணலநாகுதடநா
ஏக்கம் பிடிக்குலதயநா!
என்னுசுரு ஜபநாகுலதயநா!
தூக்கம் குலறைஞ்சலதயநா
துலரமகலனக் கநாணநாமல்
நிலறை குடத்துத் தண்ணிஜபநால
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நிழலநாடும் என் சதுரம்
குலறை குடத்துத் தண்ணீரநாய்
குலறைஞ்சதய்யநா உன்னநாஜல

குறிப்பு: முத்து இருந்து-தன் லபயலரஜய குறிப்பிடுகிறைநாள்,

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

கிளியம்மநா
சில நநாள் பிரிவுக்குப் பின்னர ஒருவன் தன் கநாதலிலயக் கநாணுகிறைநான். ஆலச ஜமலீட்டநால்
என்லனன்னஜவநா பிதற்றுகிறைநான். அப்பிதற்றுதலில் எழுந்த பநாடல் தநான் இது.

கன்னங் கருத்த புள்ஜள
லக ஜமநாதிரம் ஜதநாத்த புள்ஜள
உள்ளங்லக ஜதனநா
உருகரண்டி உன்னநாஜல
இடியிடித்து மலழ லபநாழிய
இருண்ட லவள்ளம் திரண்டுவர
குலட பிடித்து நநான் வருஜவன்
குயிலநாஜள தூங்கிடநாஜத
ஓட்லடக் கரண்ட கமநாம்
ஓலசயிடும் லவண்கலமநாம்-உன்
கநாட்டு மரிக் லகநாளுந்லத-லகநாஞ்சம்
கநாட்டி விட்டநா லநாகநாதநா?
ஆலமரத்லதப் பநாரு
அடிமரத்து ஜவரப்பநாரு
குண்டஞ் சம்பநா லநல்லப் பநாருபுள்ள கிளியம்மநா
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குட்டிஜபநார ஜசநாக்கப் பநாருஜபநாடு தின்னநாக்கு
ஆத்துக்கு அந்தநாண்ட
அத்லதமகள் லரண்டு ஜபரு
லகநாட்ட மரம் லவட்டயிஜலபுள்ள கிளியம்மநா
ஜபநாட்டநாண்டி லபநாட்டுத்தநாலிஜபநாடு தின்னநாக்கு
வட்ட வட்டப் பநாலறையிஜல
வர கரிசித் தீட்டயிஜல
ஆர லகநாடுத்த சநாயச் சஜலபுள்ளக் கிளியம்மநா
ஆலவட்டம் ஜபநாடுதடிஜபநாடு தின்னநாக்கு
கூடஜமஜல கூட வச்சு
ஜகநாயிலுக்கு ஜபநார லபநாண்ஜண
கூலட அரப் பணமநா?-உன்
லகநாண்டப் பூ கநாப்பணமநா?
சட்டி ஜமஜல சட்டி வச்சு
சந்லதக்குப் ஜபநாரப் புள்ஜள
சட்டி அரப்பணமநா?-உன்
சநாமந்திப்பூ கநாப்பணமநா?

வட்டநார வழக்கு : ஜதநாத்த-ஜதநாற்றை ; ஜவரப்பநாரு-ஜவலரப்பநாரு ; அந்தநாண்ட-அந்தப் பக்கம் ;
பத்துலன்னு-பற்றைவில்லல என்று ; லவளுக்கரண்டி-உலதக்கிரநாண்டி.

ஜசகரித்தவர:சந்திரன்இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

கநாதலிலயக் லகநான்றை தகப்பன்
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மலலஜயநாரங்களில் ஜதநாட்டங்கள் உள்ள லவள்ளநாலமலயக் கநாட்டுப் பன்றி, கநாட்லடருலம முதலிய
மிருகங்கள் நநாசம் லசய்யநாவண்ணம் கநாக்க, கண்ணி லவத்தல், அம்பு எய்தலும் உண்டு. அப்படி
மலலஜயநாரம் உள்ள ஜதநாட்டத்தில் ஒரு இலளஞன் கநாவல் கநாத்து வந்தநான், அவன் தினமும் இரவு
ஜவலளயில் தனது கநாதலிலயச் சந்திக்க மகுடி வநாசிப்பநான். அவளும் அவலனத் ஜதடிவந்து கூடிய
பின்னர திரும்புவநாள். மகுடிச் சத்தம் இல்லலஜயல் அவள் வரமநாட்டநாள்.
ஒருநநாள் தன் தகப்பனின் உத்தரவுப்படி அவன் ஜவற்றூருக்குச் லசன்றைநான். லசல்லும் லபநாழுது மகுடிலய
ஜவறு யநாரும் ஊதநாமலிருக்க அலத உலடத்து லவத்து விட்டுச் லசன்றைநான், அன்று இரவு லகநால்லலக்கு
வந்த அவன் தகப்பன் யநாஜரநா ஜபநாக்கிரிகள் அலத உலடத்து விட்டதநாக எண்ணி ஒட்டலவத்து
ஊதினநான். இச்சத்தத்லதக் ஜகட்டதும் அவன் கநாதலி தன் கநாதலன் மகுடி வநாசிப்பதநாக எண்ணி அங்கு
வருகிறைநாள். அப்லபநாழுது அவன் தகப்பன் யநாஜரநா திருடன் என எண்ணி அவள் மீது அம்பு விடுகிறைநான்.
அவள் சத்தமிட்டபடி கீஜழ விழுகிறைநாள். அவள் அருகில் வந்ததும் விஷயத்லதப் புரிந்து லகநாள்கிறைநான்,
மறுநநாள் அவள் கநாதலன் அங்கு வந்து பநாரத்துப் புலம்புகிறைநான். தகப்பலனத் திட்டுகிறைநான். தகப்பனும்
தநான் லதரியநாமல் லசய்ததநாக வருந்துகிறைநான். இச்சம்பவத்லத விவரிப்பதுதநான் இந்தப் பநாடல்கள்.
கநாதலன்:

மலழயநா கருக்கலநாடி

மநாமயிஜல லபண்ணரஜச
வழி ஜதடி வந்ஜத

கநாதலி: அத்தி நநாரப் பட்லடடுத்து
அழகு கன்னிப் பநால் பிடித்து
உன்னிலும் உன்னிதமநாய்
ஊதினநார உன் தகப்பன்

மகன்:

சநாதநா குருடநா

சண்டநாளநா என் தகப்பநா
சந்தன மநாமரத்லத
தநாளுருவக் லகநால்ல லநாமநா?

தகப்பன்:

உன்னநாலன என்னநாலன

உன் ஜதவின்னு நநானறிஜயன்
கநாவலல அழிக்க வந்த
கள்ளன்னு அம்பு ஜபநாட்ஜடன்
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பக்கத்துக் கிரநாமங்களில் தகப்பனுக்கும் மகனுக்கும் நடக்கும் விவநாதங்கள் ஜவறு உருவத்தில்
பநாடலநாகப் பநாடப்படுகிறைது. அலதயும் பநாரப்ஜபநாம்,

மகன் : மலழக்கநால் இறைங்கி
மநாமலழ மின்னல் மின்ன
சநாதநா குருடநா
சண்டநாளநா என் தகப்பநா
ஓரக் கண்ணநா உனக்கு
ஒரு கண்ணும் லநநாள்லளயநா
கநாவல் பறி ஜபநாகுதின்னு-என்
கநாதலிஜய லகநான்னநாயநா?

இலதக் ஜகட்டதும் அருகில் உயிருக்கு மன்றைநாடிக் லகநாண்டிருந்த அவன் கநாதலி கூறுகிறைநாள்.

கநாதலி: சந்திக் லகநாடி பிடுங்கி
சலப் ஜபன் லமழுகலடத்து
உன்னிலும் உன்னிதமநாய்
ஊதினநார உன் தகப்பன்.

வட்டநார வழக்கு: உன்னிதமநாய்-உன்னதமநாய் ; கள்ளன்னு-கள்ளன் என்று.
குறிப்பு: சலலப்ஜபன் லமழுகு நிறைம் இருக்கும். இறுகிய லமழுகு ஜமஜல ஒட்டுவது ஜபநால் அது
ஒட்டிக்லகநாள்ளும். இது ஒரு சிறுகலதப்பநாடல்.
ஜசகரித்தவர:சந்திரன்இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

கூப்பிட்டது ஜகட்கலியநா?
அவள் குளித்து விட்டுச் ஜசநாலலயில் மயிர உலரத்திக் லகநாண்டிருந்தநாள்; அப்லபநாழுது அவள் கநாதலன்
ஜகநாபுரத்தின் ஜமஜலறிக் கூப்பிடுகிறைநான். அதற்கு அவள் ஜபசவில்லல. பிறைகு அவள் அருகில் லசன்று
தநான் கூப்பிட்டதற்கு ஏன் ஜபசவில்லல எனக் ஜகட்கிறைநான், அதற்கு அவள் நீங்களநா கூப்பிட்டீரகள்.
அந்தச் சத்தம் குயில் சத்தம் என்றைல்லவநா இருந்ஜதன் என்று லசநால்லுகிறைநாள்,
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(குறிப்புலர-T. மங்லக)

கநாதலன்:

மநாமரத்து ஜசநாலலக்குள்ஜள

மயிருணத்தும் குள்ளப் லபண்ஜண
ஜகநாபுரத்து ஜமஜலறி
கூப்பிட்ட சச்சம் ஜகக்கலியநா?

கநாதலி: கூப்பிட்ட சச்ச லமல்லநாம்
குயிலுன்னு நநானிருந்ஜதன்
ஆளுச் சச்ச மின்னிருந்தநா
அச்சணஜம வந்திருப்ஜப

வட்டநார வழக்கு: சச்சம்-சத்தம்; அச்சணஜம-அக்கணஜம.

ஜசகரித்தவர:சந்திரன்இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

கநாத்திருந்து வீணநாச்சு!
அவரகள் உறைவு சிறு வயது ஜசரக்லகயில் பிலணக்கப்பட்டது. இருந்தநாலும், அவள் இன்று
ஜவலறைநாருவனுக்கு மலனவி, குடுடு்ம்பத்தின் நிடு்ரப்பந்தத்தநால் அவள் உரிலம இன்லனநாருவனுக்கு
அரப்பணிக்கப்பட்டிருந்தநாலும் அவள் உள்ளம் மட்டும் தனது கநாதனிலடஜம குடிலகநாண்டிருந்தது.
ஜதங்கநாய் மூடியின் உள்பரப்புப் ஜபநான்றை பள்ளமநான இடம், கநாதலர களித்து மகிழ ஏற்றை இடம்.
வநாய்க்கநால் ஓடுகிறைது. தண்ணீர எடுக்க அவன் கநாதலி அங்கு தினம் வருவது வழக்கம். ஒருநநாள் அவலள
அவன் சந்திக்கிறைநான். அவன் ஜபரில் அவளுக்கு ஒஜர ஆலச, மநாற்றைநான் மலனவி என்னும் உரிலம
அவலனத் தடுக்கிறைது. இருந்தநாலும் பலழய உறைவு அவலன உசுப்புகிறைது.
“தநாகமநாயிருக்கிறைது. தண்ணீர கிலடக்குமநா?”என்று அவலளக் ஜகட்கிறைநான்.
அவலனப் ஜபநான்ஜறை அவள் உள்ளத்திலும் ஜபநாரநாட்டம். அவன் என்ன ஜகட்கிறைநான் என்பலதப்
பநாரலவயின் மூலம் புரிந்து லகநாள்கிறைநாள். “நீருண்டு, வீட்டுக்கு வந்தநால்நல்ல தண்ணீர கிலடக்கும்”
என்று வீட்டின் அலடயநாளத்லதக் கநாட்டிவிட்டு லசன்று விடுகிறைநாள்.
இரவு ஜநரம், அலடயநாளம் குறிப்பிட்ட லதன்லன மரத்தடியில் அவன் வந்து அமரந்திருக்கின்றைநான்.
தனது வருலகலய ஏஜதநா குறிப்பு மூலம் அவளுக்குத் லதரியப்படுத்துகிறைநான்.
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அவளுக்கு என்ன லசய்வலதன்று புலப்படவில்லல. ஒரு பக்கம் தனது கள்ளக் கநாதலலன
திருப்திப்படுத்த ஜவண்டும். மறுபுறைம் அழும் குழந்லதலயயும், அடுப்பில் கநாயும் பநாலலயும் கவனிக்க
ஜவண்டும். ஜபநாதநாக் குலறைக்கு பநாலகலனப் லபற்றை பநாட்டனநார ஜவறு தூங்கநாமல் படுத்திருக்கிறைநார.
தனது கநாதலலனச் சந்திக்க முடியுலமன்றை நம்பிக்லகலய இழக்கிறைநாள். குழந்லதக்குத் தநாலநாட்டுச்
லசநால்வது ஜபநால தநான் வர முடியநாத நிலலலய உணரத்துகிறைநாள்.
அவனுக்கு இலதல்லநாம் கநாதில் விழவில்லல ஜபநாலும் அவள் வரலவ எதிரபநாரத்துக் லகநாண்ஜட
அமரந்திருக்கிறைநான். கிழக்கு லவளுத்தது. அவனுக்கு ஆத்திரம் லபநாத்துக் லகநாண்டு வந்தது. விரகதநாபம்
அவலன ஏது லசநால்வலதன்ஜறை லதரியநாமல் லசநால்ல லவக்கிறைது,
என்னலவன்று?

கநாதலன்:

ஓடறை ஓட்டத்திஜல

ஓட்டநாங் குச்சிப் பள்ளத்திஜல
கஞ்சநாக் குடிக்லகயிஜல
லகயூனி நிக்லகயிஜல
தங்கக் குடம் லகநாண்டு
தண்ணிக்குப் ஜபநாறை லபநாண்ஜண!
தங்கக் லகயினநாஜல
தண்ணி குடுத்தநா ஆகநாஜதநா?

கநாதலி: வநாய்க்கநாலுந் தண்ணியிஜல
வண்டு வரும் தூசு வரும்
குப்பத்துக்கு வந்திருந்தநா
குளுந் தண்ணி நநாந் தருஜவன்

கநாதலன்:

வீடுந் லதரியநாது வநாசலுந் லதரியநாது

கநாதலி: ஒரு பத்தநாஞ் லசட்டி வீட்ஜடநாரம்
லரண்டு லதன்னம்பிள்லள அலடயநாளம்
அதுக் கடியில் உட்கநாரந்திரு நநாவநாஜர
வந்தபின்னர கநாதலி: பநாலும் அடுப்பில் தநான்
பநாலகனும் லதநாட்டிலிஜல
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பநாலகலனப் லபத்லதடுத்த
பநாட்டனநாரும் கட்டிலிஜல
ஜபநாவச் லசநான்னநா லபநால்லநாப்பு
நிக்கச் லசநான்னநா நிட்டூரம்
கநாதலன்:

கிழக்கு லவளுத்துப் ஜபநாச்சு

கீழ் வநானம் கூடிப் ஜபநாச்சு
கண்ணநாத்தநா வநாசலிஜல
கநாத்திருந்து வீணநாச்சு!

வட்டநார வழக்கு: நநாவநாஜர-நநான் வநாஜரன்.

குறிப்பு: “பநாலகலனப் லபத்லதடுத்த பநாட்டனநாரும் கட்டிலிஜல, இந்த அடியில் ஒரு சமூக உண்லம
லபநாதிந்திருக்கிறைது. லகநாங்கு நநாட்டில் கடந்த இரண்டு தலலமுலறைக்கு முன்னர வலரயிலும் தன்
வீட்டுக்கு வரக்கூடிய மருமகளுக்கு மநாமனநார தநான் கணவனநாக இருப்பநான். ஜகநாவில் குளங்களுக்ஜகநா,
ஊர ஜசதிகளுக்ஜகநா ஜபநாவதநானநாலும், மநாமனநாரும், மருமகளும்தநான் ஜசரந்து ஜபநாவநாரகள். இது
சமூகத்தின் முன்னநால் இழிவநாகக் கருதப்பட்டதில்லல. ஒரு லககௌரவமநாகஜவ கருதப்பட்டு வந்தது.
லபநாதுவநாக லகநாங்கு ஜவளநாளர குடும்பங்களில் தந்லதலய அண்ணன் என்றும், பநாட்டனநாலர அப்பன்
என்றும் இந்தத் தலலமுலறையில் கூட கூப்பிட்டு வருவது இதற்கு ஒரு சநான்றைநாக அலமயலநாம்.
மருமகலள மநாமனநார ஆண்டு வருவலத பின்தங்கிய கிரநாமங்களில் இன்னும் கூடப் பநாரக்கலநாம்,”
(குறிப்புலர-கு.சின்னப்பபநாரதி)
உதவியவர:லபநான்னுசநாமி

இடம்:ஓலப்பநாலளயம்.

புத்தி லகட்ட அண்ணநா!
லபண்கள் ‘லபரிய மனுசி’ (புஷ்பவதி) ஆனநால் தீட்டுக் கநாலம் தநாண்டும் வலரயில், தங்குவதற்லகன்று
ஒரு பச்லகக் குடிலச கட்டுவநாரகள். அந்தக் குடிலசலய மநாமன்மநாரகள் கட்டிலவத்து அழித்து
விடுவநாரகள். வீட்டுக்கு அலழக்கும் ஜபநாது சுற்றைத்தநாலரலயல்லநாம் அலழத்து விருந்து நடத்துவநாரகள்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் “எங்கள் வீட்டில் திருமணத்திற்குப் லபண் தயநாரநாகி விட்டது” என்று
லவளியநாருக்கு லசநால்லநாமல் லசநால்லி லதரிவிக்கப்படும்.
ஒரு ஏலழ வீட்டுப் லபண், கூலி ஜவலலக்குச் லசன்றைவள். ஜவலலமுடிந்து ஒரு ஜதநாப்பில்
அமரந்திருக்கிறைநாள். தன்லனப் லபண் ஜகட்கச் சிலர வந்து ஜபநானது அவளுக்குத் லதரியும். அவலளக்
கட்டிக் லகநாடுக்க லபற்ஜறைநார லகயில் கநாசில்லல. இலத நிலனத்து தனது குடும்பத்லதச் ஜசரந்த
தன்லனநாத்த வநாலிபனிடம் கூறுகிறைநாள், (ஒஜர குலலதய்வத்திற்கு-அதநாவது ஜகநாயிலுக்குப் ஜபநாகிறைவரகள்
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அலனவரும் அண்ணன்,தம்பி,தங்லக முலறைதநான். லகநாள்விலன லகநாடுப்பலன கிலடயநாது.)
அப்லபநாழுது லசங்கநாத்தும் லசம்மலழயும் வருகிறைது. குலம் ஜகநாத்திரம் பநாரக்கநாத இந்தக் கநாலத்து
லமனர ஒருவன் தனக்குத் தங்லக முலறை ஆகிறை அப்லபண்லணப் பநாரத்து, “மநாமரம் பூஞ்ஜசநாலல
இருக்கும், வநாடி, ஜபநாயி ஒண்டிக்கலநாம்”என்று முலறை லவக்கநாமல் கூப்பிடுகிறைநான்.
இலதக் ஜகட்ட அவளுக்கு ஆத்திரம் பீரிட்டு வருகிறைது. “புத்தி லகட்டவஜன!குலம் ஜகநாத்திரம் கூட
உனது ஜமநாகலவறியில் மலறைந்து விட்டதநா?இலதப் பூமநாஜதவி ஜகட்டநாலளன்றைநால் புலம்பிக் கண்ணீர
விடுவநாள்” என்று அவனுக்கு சூடுலகநாடுக்கிறைநாள். அலத அவள் வநாயநாஜலஜய லசநால்லக் ஜகளுங்கள்.

(குறிப்புலர-சலடயப்பன்)
லபண்: ஒரு கட்டு மூங்கில் லவட்டி
மலலஜயநாரம் சநாத்தி
அதுக்கு லரண்டு மலலயநாளத்தநா
ஏலங் கூறி வருவநா
அதுக்கு லரண்டு கநாசு பணம்
நநாங்கள் எங்கு ஜபநாஜவநாம்
லசங்கநாத்தும் லசம்மலழயும்
வருகுதடி அம்மநா

ஆண்:

மநாமரந்தநான் பூஞ்ஜசநாலல

ஒண்டிக்கலநாம் லபநாண்ஜண

லபண்: லபநாண்ஜண!லபநாண்ஜண!எங்கநாடநாஜத
புத்தி லகட்ட அண்ணநா
பூமநா ஜதவு கண்டநா லலன்றைநால்
புலம்பிடுவநாள் இப்ஜபநா

வட்டநார வழக்கு: மூங்க-மூங்கில்; லரண்டு-இரண்டு; ஒண்டிக்கலநாம்-ஒளிந்து லகநாள்ளலநாம்.
உதவியவர:C . லசல்லம்மநாள்
ஜசகரித்தவர: சலடயப்பன்

இடம்:லபநான்ஜனரிப்பட்டி,அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.
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ஜசரந்த கிளி
லநடு நநாட்கழித்து கநாதலரகள் மகிழ்ச்சிஜயநாடு உலரயநாடுகிறைநாரகள்.

ஆண்:

லசட்டி கலட லவட்டி ஜவரு

சிவ கநாசிப் பன்னீரு
கட்டி மருக் லகநாழுந்ஜத
கம்மநாயில கூடினஜம

லபண்: கூடினதில் குற்றைமில்லல
குலத்துக் லகநாரு ஈனமில்லல
ஊரநாரு லசநால்லலயிஜல
ஊடுருவிப் பநாயுலதயநா

ஆண்:

நந்தட்டம் பநாலத வழி

நநான் ஜபநாஜவன் ஒத்தவழி
மின்னிட்டநான் பூச்சி ஜபநால
முன்ஜன வந்தநா லநாகநாஜதநா

லபண்: கல்லுரலு ஜமலி ருந்தது
கனிவநாய நீ திறைந்தநா
லசம்பங் கிளி வநாய் திறைந்தநா
ஜசரந்த கிளி வந்திருஜம
ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம் பகுதி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

கூடப் புறைப்பட்டநாள்
கணவனும் மலனவியும் கநாலலயில் அயலூர லசல்ல முடிவு லசய்திருந்தநாரகள். அவன் நன்றைநாக உறைங்கி
விட்டநான். அவள் எழுந்து கநாலல உணவு தயநாரித்து அவலன எழுப்பச் லசல்லுகிறைநாள். அவன் அருகில்
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நின்றுலகநாண்டு பள்ளிலயழுச்சி பநாடுகிறைநாள். அவனும் துயிலுணரந்து அவள் பயணத்திற்குத்
தயநாரநாயிருப்பலதக் கண்டு மகிழ்ந்து அவள் பநாட்டிற்குப் பதில் பநாட்டுப் பநாடுகிறைநான்.

மலனவி:

பநாம்புக் கண்ணு கட்டிலிஜல

படுத்து நித்திலர லசய்யயிஜல
லசநால்லி உறைங்கி விட்ட
சுந்தரஜம எந்திரிங்க
ஜதக்கம் பலலக லவட்டி
லதக்குப் பநாத்த மச் லசநாதுக்கி
மச்சுக்குள்ள நித்திலர ஜபநாம்
மந்திரிஜய எந்திரிங்க
மகிழ மரக் கட்டிலுல
மதி கிளி படுத்திருக்க
நநானும் உசுப்பஜரஜன
நல்ல உறைக்கம் தநாஜனநா?
லசநாளகு பின்னல் கட்டுலல
லசநாகுசநா நித்திலர லசய்யயிஜல
கநால் கடுக்க நிக்குறைஜன
கவலல யத்த நித்தலரஜயநா?

கணவன்:

பஞ்சலண லமத்லதயிஜல

படுத்து நித்திலர லசய்யயிஜல
தநாளம் பூக் லகயநாஜல
தட்டி உசுப்புனநாஜள
பநாம்புக் கண்ணு கட்டுலிஜல
படுத்து நித்திலர லசய்யலிஜல
ஜசநாலலக் குயில் ஜபநாலச்
லசநால்லி உசுப்புனநாஜள
சநாலலயநான சநாலலயிஜல
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சநாரட்டுப் ஜபநாலடயிஜல
குங்குமப் பட்டுடுத்தி
கூடப் புறைப்பட்டிஜய

வட்டநார வழக்கு: உசுப்புஜரஜன-எழுப்புகிஜறைஜன;சநாரட்டு-Chariot என்றை ஆங்கிலச் லசநால்லின் திரிபு.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

தூது
கநாதலலனப் பிரிந்திருக்கும் கநாதலி கிளிலயயும், குயிலலயும் ஜமகத்லதயும் தூதனுப்புவது தமிழிலக்கிய
மரபு, பநாரப்பநானும், ஜதநாழனும், பநாங்கியும், பநாணனும் கநாதலரகளிலடஜய தூது லசல்ல தகுதி
வநாய்ந்தவரகலளன்று லதநால்கநாப்பியம் கூறுகிறைது. இம்மரலபப் பின்பற்றி நநாட்டுப் பநாடலிலும் தூது
அனுப்புவது வநாழ்க்லகயின் மரபநாகக் கருதப்படுகிறைது.

ஒலல லயழுதி விட்ஜடன்
ஒன்பதநாளு தூதுவிட்ஜடன்
சநாலட எழுதி விட்ஜடன்
சன்னக் கம்பி ஜவட்டியிஜல
அம்பநார ஜமலடயிஜல
அன்பு ஊஞ்சலநாடயிஜல
யநாரிட்ட லசநால்லி விட
அன்புள்ள துலர மகஜன?
ஓடுறை தண்ணியிஜல
ஒலரச்சு விட்ஜடன் சந்தனத்லத
ஜசரந்ததுஜவநா ஜசரலலஜயநா
லசவத்தச் சநாமி லநத்தியிஜல

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா
மநாவட்டம்,

இடம்:சூரன்குடி,விளநாத்திக்குளம் வட்டம்,திருலநல்ஜவலி
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கிளியம்மநா
திருவிழநாவுக்கு ஊஜர திரண்டு ஜபநாகிறைது. ஒரு இளம் லபண், தனது கநாதலனுக்கு வழியில்
லகநாடுப்பதற்லகன்று பிட்டு வநாங்கி மலறைத்து லவத்திருந்தநாள். அவன் ஆண்கள் கூட்டத்தில் ஜசரந்து
ஜபநாய்க் லகநாண்டிருந்தநான். வழிலநடுக பிட்லடக் லகநாடுக்க முடியவில்லல. அவனுக்கு லகநாடுக்கநாமல்,
தநான் தின்னலநாமநா? அவளுலடய ஜதநாழி கிளியம்மநாவுக்கு இது லதரியும். அவள் ஜவடிக்லகயநாகப்
பிட்லடக் ஜகட்கிறைநாள். அப்லபநாழுது தனது கவலலலய அவளுக்குத் லதரிவிக்கிறைநாள் கநாதலி.

ஆத்துல எடுத்த கல்லநாம்
புள்ஜள கிளியம்மநா
அழகநா குழவிக்கல்லநாம்
புள்ஜள கிளியம்மநா
மஞ்சள் ஒலரக்கும் கல்லநாம்
புள்ஜள கிளியம்மநா
ஆலசக்குத்தநான் புட்டு வநாங்கி
புள்ஜள கிளியம்மநா
குடுக்கலனண்ணும் நநானிருந்ஜதன்
புள்ஜள கிளியம்மநா
கூட்டத்திஜல ஜபநாறைநானடி
புள்ஜள கிளியம்மநா
குடுக்க முடியலிஜய
புள்ஜள கிளியம்மநா.

பலவிதமநானக் கல்லலக் குறிப்பிடுவது, ஒரு கல்லில் தனித்து உட்கநாரும்படி கநாதலனுக்குக் குறிப்பநால்
உணரத்துவது. அவன் தனித்தநால் பிட்லடக் லகநாடுத்து விடலநாம் அல்லவநா ?

ஜசகரித்தவர:சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.
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இடம்
கநாதலரகள் கணவன் மலனவியரநாகி விட்டனர. ஒரு நநாள் ஊலரயடுத்துள்ள ஓரிடத்துக்குப் ஜபநாகிறைநாரகள்.
அங்ஜக அவரகளுலடய கநாதல் ஜகளிக்லககளுக்குச் சநாட்சியநாகவிருந்த இடமும், மரங்களும்
எதிரப்படுகின்றைன. இருவரும் மகிழ்ச்சிஜயநாடு அவ்விடங்கலளப் பநாரத்து பநாடத் லதநாடங்குகிறைநாரகள்.
இன்று அவரகள் இலணபிரியநாத இல்லறைத்தநாரநாகி விட்டநாரகள். ஆனநால், அவரகலளப் பிலணத்து
லவத்த ஜதநாட்டம் பநாழநாகக் கிடக்கிறைது. அதன் கடலம முடிந்துவிட்டது. இனி அவர வநாழ்க்லகயில்
அந்த இடம் ஒரு புனித நிலனவநாக மட்டுஜம எஞ்சி நிற்கும்.

கணவன்:

பூசர மரத்துத் ஜதநாட்டம்

லபநான்னுங்கிளி பநாரக்கும் ஜதநாட்டம்
அன்னநா லதரியுது பநார
அன்னக் கிளி கநாக்கும் ஜதநாட்டம்

மலனவி:

ஏழு புளிய மரம்

எதிரநாகஜவ ஜவப்பமரம்
சந்து புளிய மரம்
சநாமி வந்து நிற்கும் மரம்

இருவரும்: கூடி இருந்த இடம்
கும்மச் சரம் ஜபநாட்ட இடம்
வநாழப்பழம் தின்ன இடம்
பநாழநாக் கிடக்குது பநார

வட்டநார வழக்கு : பூசர மரம்-பூவரச மரம் (லநல்லலப் ஜபச்சு) ; பநாரக்கும்-கநாவல் கநாக்கும் ; கும்மச்சரம்கும்மநாளம் ; அன்னநா-அஜதநா.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம் வட்டம்,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.
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அச்சு மட்டம்!
தீபநாவளியன்று புதிது உடுத்தி முல்லலச்சரம் சூடி லவளிஜய வருகிறைநாள் லபநான்னி. அவளின் முகம் கநாண
லவளிஜய புத்தநாலடயணிந்து கநாத்திருக்கிறைநான். அவளுக்கு மகிழ்ச்சி தநாங்கவில்லல. அவலனயும்
தன்லனயும் மனக்கண்ணில் ஜசரத்து நிறுத்திப் லபநாருத்தம் ஜநநாக்குகிறைநாள். அவள் முடிவு என்ன ?
ஜகளுங்கள்.

(லபண் பநாடுவது)

லகநாண்லடக்கு ஒத்த
லகநால்லலப்பட்டி முல்லலச்சரம்
அவருக்கு ஒத்த
அச்சு மட்டம் நநானலஜவநா ?
நநாட்டுக்கு நநாட்டு மட்டம்
நநாமலரண்டும் ஜசநாடி மட்டம்
கநாரட்டுக்குப் ஜபநானநாலும்
ஜகநாடி சனம் லகலயடுக்கும்
கருப்புக்கு ஏத்த
ஜகநாயமுத்தூர மல்பீசு
அவருக்கு ஏத்த
அச்சு மட்டம் நநானல்லஜவநா ?

குறிப்பு: ஜகநாரட்-ஜேனங்கள் கூடியிருக்கும் இடங்களுள் ஜகநாரட்டும் ஒன்று. ஜகநாயிலுக்கு என்று ஜமல்
சநாதிக்கநாரரகள் பநாடுவநாரகள். ஆனநால் தநாழ்த்தப்பட்ஜடநாருக்கு ஜகநாயிலில் நுலழயும் உரிலம
இல்லநாதிருந்ததநால் அவரகள் பநாட்டில் ஜகநாயில் லபநாதுவநாக இடம் லபறுவதில்லல.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

ஜபநாவதில்லல !
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கநாதலர உறைவுலவளிப்பட்டது. அவலள வீட்டில் அலடத்துப் ஜபநாட்டனர. சுடுஜசநால் லபநாழிந்தனர.
உறைவினர எல்ஜலநாரும் கடுகடுத்தனர. சில நநாட்களுக்குப் பின்னர அவள் வயலுக்குச் லசல்லுகிறைநாள்.
அவன் அவலளப் பின் லதநாடருகிறைநான். அவள் ஜபசநாமஜலஜய முன் லசல்லுகிறைநாள். அவன் ஜபச்சுக்
லகநாடுக்கிறைநான்; அவள் கடுகடுப்பநாக ''என் முகத்லதப் பநாரநாஜத'' என்று கூறுகிறைநாள். அவஜனநா அவலள
விடுவதநாக இல்லல. அவள் ஜவலல லசய்யும் ஜநரலமல்லநாம் வரப்பிலுள்ள கல்லின் ஜமல்
உட்கநாரந்திருக்கிறைநான். கலடசியில் அவள் நிமிரந்து “ உன்னநால் பலக உண்டநாகிறைது ஜபநாய் விடு ” என்று
லசநால்லுகிறைநாள். அவஜனநா “என்ன பலகயநாகி விட்டநாலும், உன்லன மணம் லசய்து லகநாண்டுதநான்
ஊலரவிட்டுப் ஜபநாஜவன் ” என்று சத்தியநாக்கிரகம் லசய்கிறைநான்.

ஆண்:

ஒத்தடிப் பநாலதயிஜல

உன்னதமநாப் ஜபநாறை புள்ஜள
ஒன்பது வலகப் பூத்தநாஜரன்
என் முகத்லதப் பநாஜரண்டி

லபண்: பநாரத்தனடநா உன் முகத்லத
பலகச்சனடநா என் ஜேனத்லத
ஜகட்டனடநா உன்னநாஜல
ஜகளநாத ஜகள்விலயல்லநாம்
கல்ஜலநாரம் கநாத்திருக்கும்
கருத்தக் லகநாண்லட சிவத்தச்சநாமி
ஏலனயநா கநாத்திருக்ஜக?
ஏகப்பலக ஆகுலதயநா !

ஆண் : ஏகப்பலக ஆனநாலலன்ன?
எதிரநாளி வந்தநாலலன்ன?
உன்லன மணம் லசய்யநாமல்
ஊலர விட்டுப் ஜபநாவதில்லல

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:தங்கம்மநாள்புரம்.
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சக்களத்தி
கிரநாமப்புறைங்களில் லசநாத்து சுகமில்லநாதவரகள் சில வசதிகளுக்கநாகஜவநா, அல்லது உலழப்பின் ஊதியம்
தனக்கு வரும் என்று கருதிஜயநா, ஒரு மலனவி உயிர வநாழும்லபநாழுஜத மறுமணம் லசய்து லகநாள்வதும்,
தன்லனவிட வசதியுள்ள லபண்கலள லவப்பநாக லவத்துக் லகநாள்ளுவதும் ஓரளவு வழக்கமநாயிருந்தது.
லசநாத்துரிலம முலறையநால், கிழவலனக் கட்டிக்லகநாண்ட குமரிகள் விதலவகளநாக வநாழ்வது
சநாதநாரணமநாகக் கநாணப்படுகிறைது. இதனநால் கணவலன இழந்த மலனவிமநாரகள் வநாய்விட்டு
அரற்றுவநாரகள். அதற்குக் கநாரணம் என்று தமது சக்களத்திமநாலரச் சபிப்பநாரகள். சமண கமயத்தினளநான
கண்ணகி, ஜகநாவலலனச் சபிக்கவில்லல. ஏலனனில் லதய்வம் லதநாழநாள், லகநாழு நற்லறைநாழு
லதழுவநாள்”என்றை லசன மலறைலயப் பின் பற்றியவள் அவள். அவள் லபண்ணநாலகயநால் அவளுக்கு ''
கநாதிகநா பூமி'' என்றை சுவரக்கம் கிட்டநாது. அடுத்த பிறைவியில் ஆணநாகப் பிறைக்க ஜவண்டும். அதற்கு அவள்
இப் பிறைவியில் கணவலனத் லதய்வமநாக வணங்க ஜவண்டும். தவறு லசய்தநால் விதி தண்டிக்கும். ஆனநால்
நமது கிரநாமத்துப் லபண்ஜணநா சமண ஜவதம் லதரிந்தவளல்ல. ஆகஜவ தனது உள்ளத்தின்
ஜகநாபதநாபங்கலளத் தடிப்பநாகஜவ லவளியிடுகிறைநாரகள்.

(முதல் மலனவி அல்லது கநாதலி பநாடுவது )

மதுலரக்குப் ஜபநாகநாதிய
மநாங்கநா ஜதங்கநா வநாங்கநாதிய
மதுலரக் கலடச் சக்களத்தி
மறைக்கப் லபநாடி ஜபநாட்டிடுவநா
வருவநாரு ஜபநாவநாரு
வநாசலுல நிப்பநாரு
சிரிச்சநாலும் ஜபசமநாட்டநார
சிறுக்கி ஜபநாட்ட லமயலநாஜல
குதிலர வநாலிக் கருது ஜபநால
குறிச்ச லபநாண்ணு நநானிருக்ஜகன்
கூறு லகட்ட அத்லத மகன்
குறைத்திஜயநாட சகவநாசம்
முளகநாப் பழம் ஜபநால
முத்தத்துல வந்து நிக்ஜகன்
மூஜதவி அத்லத மகன்
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முண்டச்சியிடம் சகவநாசம்
பதிஜனட்டுப் பணியநாரம்
மதிலலட்டிக் லகநாடுத்தநாலும்
இரவலடி என் புருஷன்
எனக்குத் தநான் லசநாந்தமடி
அத்தநாப்பு வீடு கட்டி
அதுல லரண்டு ஜேன்னல் வச்சி
எட்டி எட்டிப் பநாரத்தநாலும்
என் புருஷன் தநாஜனடி
லசட்டிக் கலட லவட்டி ஜவரு
சிவகநாசிப் பன்னீரு
மதுலரக் கலடச்சக்களத்தி
மறைக்கப் லபநாடி ஜபநாட்டநா
குதிலரவநாலிக் கருது ஜபநால
குறிச்ச லபநாண்ணு நநானிருக்ஜகன்
சரவட்லடக் கருதுக்கநாக
சநாம வழி ஜபநாகலநாமநா?
பூசணிக் கீலர தநாஜரன்
புத்தி லகட்ட சக்களத்தி
சநாரணத்தி கலர தநாஜரன்
சநாமியத்தநான் விட்டுரடி
கநாலுலரண்டும் வட்டக்கநாலு
கண்ணுலரண்டும் இல்லிக்கண்ணு
இல்லிக்கண்ணு சக்களத்தி
ஏசுரநாஜள சநாலடயிஜல

வநாசமில்லநாப் பூ
வள்ளியின் கநாதலன் முருகன். அவன் அக்கலரச் சலமக்கு ஜபநாய்விட்டநான். அடுத்த ஆண்டில் வள்ளிக்கு
மணமநாகி விட்டது, முருகன் சிறிது பணத்ஜதநாடு ஊர திரும்பினநான். அவலள மணம் லசய்து லகநாள்ள
160

ஜவண்டுலமன்றுதநான் அவன் வந்திருந்தநான். அவளுக்கு மணம் ஆனது அவனுக்குத் லதரியநாது.
புல்லறுக்கச் லசன்றை வள்ளிலய அவன் கண்டநான், அவளிடம் ஜபசினநான், அவன். அவள் திருமணத்லதப்
பற்றி அவனிடம் லசநால்லநாமல் மறு நநாள் சந்திப்பதநாகச் லசநால்லிவிட்டு ஓடிப்ஜபநாய் விட்டநாள். அவன்
கநாத்திருந்தநான். அன்று அவலள விடுவதில்லல என்று அவன் துணிந்திருந்தநான். அவள் வந்தநாள். அவன்
அலணத்துக் லகநாள்ள ஓடினநான். ஆனநால் அவள் உண்லமலயக் கூறினநாள். அவனும் “வநாசலனயில்லநாத
பூ என்று யநாரும் என்னிடம் லசநால்லவில்லலஜய ” என்று லசநால்லி அவள் பநாலதயினின்றும் விலகிக்
லகநாண்டநான்.

ஆண்:

ஓடுத ஓட்டத்திஜல

ஓலப் லபநாட்டி கக்கத்திஜல
ஓலப் லபநாட்டி ஜபநானநாலும்
ஒன்லன விடப் ஜபநாரதில்லல

லபண்: சந்தனப் லபநாட்டழஜக
சவுக்கம் ஜசந்த முகத்தழஜக
குங்குமப் லபநாட்டழஜக-உன்லன
கும்பிடுஜறைன் லகலயடுத்து

ஆண்:

சிக்கினிஜய புல்லறுத்து

சிந்துனிஜய கண்ணீர
நநாலள வருஜவண்ணு-நீ
நயந்து லமத்தப் ஜபநானயடி

லபண்: ஜமநாட்டநாரு ஜவகத்துக்கும்
எம்புருஷன் ஜகநாபத்துக்கும்
இந்தளவு துன்பத்துல
இறைந்தநாலும் குத்தமில்ல

ஆண்:

லசங்கச் லசவப்பழஜக

லசந்தநாமலரப் பூவழஜக
வநாசமில்லநாப் பூவினுஜம
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வந்தவுக லசநால்லலிஜய !

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்;சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

சட்டம் லபநாருந்தவில்லல
முலறை மநாப்பிள்லள, முலறைப்லபண்லன சற்று வரம்புமீறிஜய ஜகலி ஜபசிக்லகநாள்ள உரிலம இருந்து
வந்தது. இதற்குக் கநாரணம் முன்னர ஒரு குறிப்பில் கூறியுள்ஜளநாம்.
ஒரு முலறை மநாப்பிள்லள வயதில் இலளயவன் உருவத்திலும் லபண்லணப் பநாரக்கிலும் சிறியவன்.
அவன் விலளயநாட்டநாக அவளிடம் கநாதல் குறிப்புணரத்தும் பநாடல்கள் பநாடுகிறைநான். அவளும் “மீலச
முலளக்கநாதவன் என் உயரத்லத மீறைநாதவன். என்லனவிடச் சிறுவன் நீ எனக்கு மட்டமநா? ”

லபண்: ஜசநாளக் கநாட்டு மூலளயிஜல
ஜஜேநாடிப் புறைநா ஜமயயிஜல
ஆளக் கண்டநா சச்சம் ஜபநாடும்
அழகநான மநாடப்புறைநா

ஆண்:

கலரயிஜல கமுக மரம்

கம்மநாக் குள்ள ஜவப்பமரம்
தலலயிஜல தண்ணிக் குடம்- நீ
தனிச்சு வந்தநா லநாகநாஜதநா

லபண்: அருப்பம் இறைங்கலிஜய
ஆளுக் லகநாஞ்சம் மீறைலிஜய
சட்டம் லபநாருந்தலலஜய-நம்ம
சரியநான மட்டத் ஜதநாட

வட்டநார வழக்கு: சச்சம் -சப்தம்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்;லநல்லல மநாவட்டம்.
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நநான்தநானடி உன் புருஷன்
அவன் அவளுக்கு முலறை மநாப்பிள்லள. அவலள மணம் லசய்து லகநாள்ள விரும்புகிறைநான். ஒருமுலறை
அவளுக்கு ஒரு ஜமநாதிரம் பரிசளித்தநான். அம்ஜமநாதிரம் அவரகள் உறைலவ அலரநாக்கியது. எல்ஜலநாரும்
ஜகலி ஜபசத் லதநாடங்கினர. புருஷன் என்று லசநால்லிவிட்டநால் ஜபநாதுமநா? நநாலு ஜபரறிய தநாலி கட்ட
ஜவண்டநாமநா? இப்படி அவள் நிலனத்துக்லகநாண்ஜட ஜவலலக்குச் லசல்லுகிறைநாள். அவன்
எதிரப்படுகிறைநான். அவள் ஜபச்சுக் லகநாடநாமல் விலரவநாகச் லசல்லுகிறைநாள். அவஜன அவலள அலழத்துப்
புருஷன் உறைவு லகநாண்டநாடுகிறைநான். ஜமநாதிரம் தந்து உள்ளத்லதக் குலலத்துவிட்ட அவலனப் பநாரத்து
“இதுதநாஜன என் லபருலம குலலயக் கநாரணம்! உருவிக்லகநாள் இதலன” என்று கூறுகிறைநாள். அவன்
நயந்து ஜபசுகிறைநான். அவள் தன்ஜமல் லமயலுண்டநா என்று ஜகட்கிறைநாள். அவன் உறுதியநாக “நநான் தநானடி
உன் புருஷன்”என்று பதில் லசநால்லுகிறைநான். இருவரும் மகிழ்ச்சிஜயநாடு நடந்து லசல்லுகிறைநாரகள்.

ஆண்:

லவத்திலல ஜபநாட்ட புள்ஜள

விறுவிறுணு ஜபநாறை புள்ள
நநாக்குச் லசவந்த புள்ள
நநாந்தநானடி ஒம் புருஷன்

லபண்: கருத்தக் கருத்தத் துலர
லகக்கி ஜமநாதிரம் தந்தவஜர
உருலவக் குலறைச்சவஜர
உருவிக் ஜகநாரும் ஜமநாதிரத்லத

ஆண்:

ஜஜேநாடி பிரிச்சுரநாஜத-என்

ஜஜேநாக்கு நலட மநாதரஜச
ஆடித் தவசு பநாரக்க- நநாம்
அழகநாய்ப் ஜபநாய் வருஜவநாம்

லபண்: கலரயிறைங்கி வந்தவஜர
கன்னி லமயல் லகநாண்டவஜர
மநாடப்புறைநா லசயலிஜல
லமயல் உண்ஜடநா எம்ஜமஜல
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ஆண்:

மூக்குச் லசவந்த புள்ள

முக்கநாத் துட்டுப் லபநாட்டுக் கநாரி
நநாக்குச் லசவத்த புள்ள
நநாந்தநானடி ஓம் புருஷன்

வட்டநார வழக்கு : முக்கநாத்துட்டுப் லபநாட்டு - முக்கநாத்துதட்டு அகலம் லபநாட்டு.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்;லநல்லல மநாவட்டம்.

நம்ம துலர
கநாதலியின் கண்களுக்கு கநாதலன் உலகத்திஜலஜய சிறைந்தவனநாகத் ஜதநான்றுவநான். உருவத்திலும், பண்பு
நலன்களிலும் அவஜன இலணயற்றைவன் என அவள் நிலனப்பநாள். கநாவியங்களில் வரும் கநாதலலனக்
கநாதலி வருணிக்கும் முலறைகலள நநாம் கண்டிருக்கிஜறைநாம்.
கீழ்வரும் பகுதியில் கநாதலியர, தமது கநாதலரகளின் ஜமன்லமலய வியந்து வருணிக்கும் பநாடல்கள்
லதநாகுத்துக் லகநாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இலவ யநாவும் ஒருவலனக் குறிப்பதில்லல; பநாடுபவளும்
ஒருத்தியல்ல. ஆகஜவ பநாட்டுக்குப் பநாட்டுச் சில முரண்பநாடுகள் கநாணப்படும். ஆனநால் லபநாதுவில்
கநாதலி கநாதலனிடம் எதிரபநாரக்கும் நலன்கள் யநாவும் இப்பநாடல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஜசக்கு ஒதுக்கி விட்டுச்
லசந்துருக்கப் லபநாட்டு வச்சி
ஜசநாக்கு நலட நடந்தநாச்
லசநாக் குலதயநா உங்க ஜமஜல
மலலயிஜல நிழ ஜலநாட்டம்
மலலக்குக் கீழ் நீஜரநாட்டம்
ஒங்க ஜமஜல கண்ஜணநாட்டம்
ஒடு தில்ல ஒரு ஜவலல
நறுக்குச் சவரம் லசய்து
நடுத் லதருவிஜல ஜபநாறைவஜர
குறுக்குச் சவளுலதயநா
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கடந்த லலநாரு பநாகத்துக்கு
கலண யநாழி ஜமநாதிரஜம
நிழலநாடும் பச்லசக் கல்லு
பச்லசக் கல்லும் பநாவலனக்கும்
இச்லச லகரணஜட(ன்) உங்க ஜமஜல
ஆளும் சிகப்பல்ஜலநா
அவரு நிறைம் தங்க மல்ஜலநா
குணஜம சரஸ்வதிஜயநா உங்க
குண மிருந்தநாப் ஜபநாதுலமயநா
புளிய இலல ஜபநால
புள்ளித் ஜதமல் விழுந்தவஜர
அலண வநாரு மில்லநாமல்
அழியுலதயநா உங்க ஜதமல்
ஏடு படிச்ச வலர
எழுத்தநாணி லதநாட்டவலர
பநாரதம் படிச்சவலர
பநாரத்து லவகு நநாளநாச்சி
முன்னங்லகயில் தங்கக் கநாப்பு
முகம் லநறைஞ்ச அருப்பக்கட்டு
கநாதவழி வந்தநாலும்
லகவீச்சில் நநானறிஜவன்
அச்சடிப் புத்தகஜம
அரும் பரும்பநாப் ஜபனநாக் குச்சி
ஜபனநாக் குச்சி லதநாட்லடழுதும்
ஜபரப் ஜபநான என் சநாமி
பல்லிஜல இலட கநாவி
பணத்திஜல லசலவநாளி
ஜமவரத்து லநல்லளக்க
லமத்தச் லசலவநாளி
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ஒரு பநாகம் தலலமுடியநாம்
ஒதுக்கி விட்ட புருவக் கட்டநாம்
புருவக் கட்லட ஜநர பநாரத்து
பூசுலமயநா திரு நீற்லறை
இரும்படிச்சநா கல கலங்கும்
ஏலந் திண்ண வநாய் மணக்கும்
கரும்பு திண்ண வநாயினிக்கும்
கண்ணநாளன் தந்த ஆலச
ஈனநாத வநாலழ ஜபநால
இளவநாலழக் கண்ணு ஜபநால
கநாலலயிஜல கநாங்கலலண்ணநா
கண்ணு லரண்டும் ஜசநாருலதயநா
வந்தநா வழி மணக்கும்
வநாச லலல்லநாம் பூ மணக்கும்
கட்டி அலணஞ்ச லகயி
எட்டு நநாளும் பூமணக்கும்
மதுலரயிஜல குதிலர வநாங்கி
மல்லிலகப் பூக் குஞ்சம் கட்டி
அடித்து வரும் எம் லபருமநான்
ஆத்து மணல் தூள் பறைக்க
சிந்துலதயநா சனிப் லபநாடி
சிதறுலதயநா பூ மலரு
அள்ளுலதயநா தன்னழகு
ஆஜளநாடி நிற்கும் ஜபநாது
அஞ்சு வயசிஜலஜய
அழகு ஜதமல் விழுந்தவஜர
பற்றிப் படருலதயநா
பச்லசக் கிளி ஜதகத்துஜல
நநானும் நடந்திருப்ஜபன்
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நடப்பநாலரக் கண்டிருப்ஜபன்
அந்தச் சநாமி நலடலயப் ஜபநால
லசலகயிஜல கநாணலிஜய
லமநாச்சிச் லசடிஜய நீங்க
முழக்கமுள்ள தநாமலரஜய
பிச்சி மலரக் லகநாடிலய
பிரிய மனம் கூடுதில்லல
ஒத்தத் தட்டு ஜவட்டிகளநாம்
உல்லநாசத் துண்டுகளநாம்
பக்கத்துல நிக்கயிஜல
பத்து லதயநா என் மனசு
பட்டு அலர ஞநாண் லகநாடி
பநாவி மகன் வநாயருலம
விட்டிட்டி ருந்தநாலும்
ஜவலறைநாருத்தி லநாவிருவநா
குறுக்குச் சிறுத்தவஜர
கூத்தநாடி மன்னவஜர
நநாக்குத் திருத்தத்துக்கு
நநானுமில்ல ஆலச லகநாண்ஜடன்
வந்திருவநார இந்த வழி
வநாச்சிருவநார தங்கக்கட்டி
தந்திருவநார லவற்றிலலயும்
தயவு வநாரத்லத லசநால்லிடுவநார
பச்லசக்கல்லு ஜமமுருகு
பதிலனட்டு வநானப் பச்லச
மலங்கநாட்டு மநாசிப் பச்லச
மணக்குலதயநா உங்க ஜமஜல
ஆல மரத்துக் கிளி
ஆசநாரம் ஜபசுங் கிளி
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நநான் வளரத்த பச்லச கிளி
நநாலள வரும் இந்த வழி
கம்பி ஜபநாட்ட ஜவட்டிக்கநாரநா
கம்பளத்துப் பிள்லளயநாண்டநா
கலடக் கண்ணுப் புருவத்திற்கு
கநான மயில் ஆலச லகநாண்ஜடன்
பல்லு விலல லபறுஜம
பணம் ஐந்து லசநால் லபறுஜம
லசநால்லு விலல லபறுஜம
ஜசநாலலக் கிளி வநாய் திறைந்தநால்
பூசம் லபநாடியுண்டு
லபநாடியலடக்க கம்பியுண்டு
நநாசிப் லபநாடியுண்டு
நநான் இணங்குஞ் சநாமியிட்ட
புதன் கிழலம தலல முழுகி
ஜபநாக வரச் சிக் லகடுத்து
கண்ணு லரண்டும் ஜசநாரவிட்டு
கலடக்கி மின்ன நிக்கநாக
வில்வ மரத் ஜதநாரம்
விரிச்ச தலலப் பூ மணக்கும்
கருத்தப் லபநாடி மணக்கும்
கருத்தச் சநாமி ஜபநாறை வழி
ஓலடயிஜல ஒரஜணறு
ஒருத்தி மகன் கருத்தநாறை
கருத்தநாறை வநாய் திறைந்தநா
கனக மணி ஓலசயிடும்
மஞ்சள் எலடக் லகலடயநாம்
மரிக் லகநாழுந்து லரண்லடலடயநாம்
நநாலன ணங்கும் சநாமியிட்ட
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நல் குணங்கள் நநாலலலடயநாம்
அருணநாக் லகநாடி அஞ்சி ரூவநா
அதுக் லகசஞ்ச ஓடநாணி
ஓடநாணி மின்னலுல
ஒளி விடுஜத உங்க ஜதகம்
மஞ்சனத்திப் பலலக ஜபநால
மநாரபடந்த என் சநாமி
லநஞ்சில் படுத்துறைங்க
நிலனவு லமத்தத் ஜதநாணுலதயநா !
மலலயிஜல பிரம்பு லவட்டி
மலலக்குக் கீஜழ சிலம்படிச்சி
லதரு மறிச்சுச் சிலம்படிக்கும்
லசல்லச் சநாமி நம்மதுலர
கம்பத்துத் துண்டு களநாம்
கலர லகநாடுத்த ஜநரியலநாம்
மலலயநாளத் துண்டுகளநாம்
மறைக்க மனம் கூடுதில்லல
மநாரபிஜல சந்தனமநாம்
மணிக்லகயிஜல தங்கக் கநாப்பநாம்
தங்கக் கநாப்பு ஜபநாட்ட சநாமி
தய விருந்தநாப் ஜபநாதுலமயநா
வட்டுக் கருப்பட்டிய
வநாசமுள்ள திப்பிலிய
சில்லுக் கருப்பட்டிய
சினந்தநாலும் மறைப்பதில்லல
உங்க உயரத்துக்கு
உங்க கநாலு லகச்சத்துக்கு
தங்கக் லகத்தநானத்துக்கு
தநானநாலச லகநாண்டலனயநா
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சநாரட்டு வண்டியிஜல
சிகலரட்டுக் குடிக்லகயிஜல
சிகலரட்டு லவளிச்சத்துஜல
லதரியுலதயநா உங்க முகம்
எண்லணத் தலலயழகநா
எழுத்தநாணி மூக்கழகநா
ஜகநாயில் சிலலயழகநா
லகநால்லுதடநா உன்னநாலச
முழிக லரண்டும் கிளியப் ஜபநால
முளிப்புருவம் கத்தி ஜபநால
உருட்டி முழிக்லகயிஜல
ஊடுருவிப் பநாயுதடநா
கல்லுரலு வீதியிஜல
கனக ரட்ன ஜமலடயிஜல
இன்பமுள்ள ரதிக்கிளிஜய
இருங்கஜளன் சநாவடியில்
கடலநாடிக் கலட துறைந்து
கநாரிக்கன் மல்லலடுத்து
லமல்லுசமநாப் ஜபநாட்டுவரும்
மிதந்த முளி நம்ம துலர
மண் லவட்டி லகநாண்டு
மலட திறைக்கப் ஜபநாறை சநாமி
மலடலயத் திறைந்து விடும்
மஞ்ச நீரநாடி வநாஜரன்
எழுதிய ஓடு ஜபநால
எழுத்தநாணிச் சட்டம் ஜபநால
வநாரிய ஓலல ஜபநால
வலளயுஜத ஒங்க ஜமனி
பட்டுக் கவரிலங்க
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பநாலளயத்து முத்திலங்க
ஒட்டுக் கடுக்கனுக்கு
ஒளி விடுஜத ஒங்க ஜதகம்
வீசினநார லகயல்லஜலநா
விரிச்சநார தலலமுடிலய
பூசினநார திரு நீற்லறை
புருவக் கட்லட ஜநர பநாரத்து
அள்ளி எறிஞ்சது ஜபநால்
அஞ்சநாறு ஜதமலுண்டு
பருத்தி இலல ஜபநால
படருலதயநா ஜதகலமல்லநாம்
கம்மங் கருதிஜலஜயநா
கணுவுக் லகநாரு ஜகநாணலுண்டு
என் சநாமி ஜதகத்துல
எள்ளளவு ஜகநாணலில்ஜல
தூத்துக்குடி யிஜலஜயநா
துலர மநாரு ஆபீஸிஜல
பஞ்சு விலல மதிக்கும்
வஞ்சிக் லகநாடி என் சநாமி
லபரிய கம்மநா பரவு தண்ணி
அதிலலநாரு நநாள் ஸ்னநானம் பண்ணி
லசங்க மங்கத் தண்ணியிஜல
லதரியுலதயநா உங்க முகம்
மிஞ்சிஜயநா மின்னுறைது
ஜமல் முருஜகநா லகநாஞ்சுறைது
தங்கத் துலரகளுக்கு
தநாயத் ஜதநா மின்னுறைது
மருவு படரந்த கிளி
மனித ஜரநாட ஜபசுங்கிளி
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ஜதமல் விழுந்த கிளி
தினம் வருமநாம் இந்த வழி
எண்லணத் தலல முழுகி
என் லதருவில் ஜபநாறை மன்னநா
வண்ணத் தலல மயிரு
கண்லணப் பறிக்குலதயநா
கட்டக் கம்பு லகயிலலடுத்து
கநாரணமநா வநார சநாமி
சினந்து வழி நடந்தநா
சிங்க முடி ஜபநாலிருக்கும்++

வட்டநார வழக்கு : லநாவிருவநா-ஜசரத்துக் லகநாள்வநாள்.
(பல பநாடல்களின் லதநாகுப்பு)

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

கணவன் லபருலம
நநாட்டுப் பநாடல்களில் கணவனது லபருலமலயப் பநாடும் பநாடல்கள் பல இருக்கின்றைன. கணவன்
லசய்யும் லதநாழிலின் லபருலம, அவனது குணநலன்கள், உருவச் சிறைப்பு, அறிவுக் கூரலம,
வநாக்குவன்லம, தயநாள குணம் முதலியவற்லறைப் புகழ்ந்து மலனவி பநாடுவநாள். தன்லனக் கணவன்
பநாரநாட்டும் முலறைகலளயும், லபருலமயநாகக் குறிப்பிடுவநாள்.

சநாப்பிட்டுக் லககழுவி
சகுனம் பநாரத்து நலட நடந்து
நிலனச்சநா எடுப்பநாக
லநருஞ்சிப்பூ அச்சடிலய
சநாத்தூரு ஜபநாவநாக
சவுளிக் கலட பநாப்பநாக
நிலனச்சநா எடுப்பநாக
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லநருஞ்சிப்பூ அச்சடிலய
சட்லட ஜமஜல சட்லட ஜபநாட்டு
சரிலக குட்லட ஜமல ஜபநாட்டு
ஜபநாரநாக எங்க மச்சநான்
லபநாழுதலடஞ்ச ஜநரத்துல
ஜகநாரட்டநாரு முன்பநாக
குரிச்சி ஜபநாட்டுத் துலரகஜளநாட
வநாதநாடி வழக்குத் தீரக்கும்
வஞ்சிக் லகநாடி என் சநாமி
இருக்கக் குரிச்சி உண்டு
எந்திரிக்கச் ஜசநாடு உண்டு
நடக்கக் குலடயு முண்டு
நநான் வணங்கும் சநாமிக்கு
எல்ஜலநாரும் பல் விளக்க
ஆலங்குச்சி அத்திக்குச்சி
அவரும் நநானும் பல் விளக்க
ரங்கத்துத் தங்கக் குச்சி

வட்டநார வழக்கு : அச்சடி-அச்சுப் ஜபநாட்ட ஜசலல ; எடுப்பநாக, ஜபநாவநாக-எடுப்பநாரகள், ஜபநாவநாரகள்
(சிறைப்பு பன்லம) ; குரிச்சி-நநாற்கநாலி (அரநாபியச் லசநால்) ; ஜசநாடு-லசருப்பு ; ரங்கம்-ரங்கூன்.

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

கநாவல் கடுலம
கநாதலரகளின் உறைவு கநாதலியின் லபற்ஜறைநாரகளுக்குத் லதரிந்துவிட்டது. அவலள லவளியில் விடநாமல்
கநாவல் கநாக்கிறைநாரகள். அவள் லவளிஜய லசன்றைநாலும் யநாரநாவது துலணக்குச் லசல்லுகிறைநாரகள். கநாதலன்
அவலளச் சந்திக்கச் சுற்றிச் சுற்றி வருகிறைநான். அவள் தனக்குத் தநாஜன பநாடுவது ஜபநால் அவலன ஜநநாக்கிப்
பநாடுகிறைநாள்.

லபண்: ஜலஞ்சி வரணப் பூஞ்சிவப்பு
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நிழல்ல வந்து நிக்கி
வீட்டுக் லகநாடுலமயநாஜல
லவளிஜயறை ஜநரமில்ல
கநாட்டநாலன கட்டியிருக்க
கரடி புலி தநானிருக்க
ஏழண்ணமநார இருக்க
எப்ப வந்த மன்னவஜன?

ஆண்:

கட்டநாலனக் கண்ணக் கட்டி

கரடி புலி வநாயக் கட்டி
ஏழண்ண மநார கண்ணயர
ஏறி வந்ஜதன் கற்ஜகநாட்லட
கருஜதநா ஒரு கருது
கநாவஜலநா பத்து லட்சம்
இந்த விதம் கநாவலில
எந்த விதம் நநான் வருஜவன்
ஆடியிருட்டுக்குள்
அமநாவநாலசக் கம்மலில
ஜதடி வருமுன்ஜன
லதரு லவல்லநாம் கநாவலில்லநா

லபண்: தரும பட்டர ஓரத்துல
சதிரநாடும் லபநான்னுச்சநாமி
வீட்டுக் லகநாடுலமயநாஜல
லவளிஜய வர நீதியில்ல

வட்டநார வழக்கு: நிக்கி-நிற்கிறைநாங்க ; எப்ப-எப்லபநாழுது; கநாவலில்லநா-கநாவல் அல்லவநா; வந்த-வந்தநாய்;
கருது-கதிர; நீதி-நியதி..
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ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

விட்டநாஜன ஒற்லறை வழி
கிரநாமப் லபண்களில் சிலர கநாதலித்தவனநால் லகவிடப்படுவதுமுண்டு. இதற்கு மிகவும் முக்கியமநான
கநாரணம் பணத்ஜதநாடு ஜவறு லபண் கிலடப்பதுதநான். அவ்வநாறு ஏமநாற்றைப்பட்டவள் ஏமநாற்றியவலன
வயிலறைரிந்து சபிப்பநாள், சமூகத்தில் லசநாத்துக்கு மதிப்பிருக்கும்வலர அவள் சநாபம் அவலன என்ன
லசய்யும்? லநஞ்சில் குத்துவதுஜபநால் கூரலமயநான லசநால் பிரஜயநாகங்கலள இப்பநாடல்களில் கநாணலநாம்.

கட்டப் பய குட்டப்பய
கட்ட மண்ணு தநாண்டிப்பய
விசு வநாசம் லகட்ட பய;
விட்டநாஜன ஒத்த வழி

எலுமிச்சம் பழமிண்ணு
எடுத்ஜதன் லகநிலறைய
கச்சக் குமிட்டுக் கநாயுண்ணு
கண்டவுக லசநால்லலலஜய

கநாப்புக் கழண்ட தய்யநா
லகவலளயல் கழண்ட தய்யநா
ஜகநாப்பு குலலஞ்ச தய்யநா
ஜகநால லமநாழிப் பநாவியநால

ஏசல் கயிறைநாஜனன்
எருலம கட்டும் தும்பநாஜனன்
பநாவி மகனநால
பரஜதசிக் ஜகநாலமநாஜனன்

என்லனக் லகடுத்தவலன
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எனக்கு மதி லசநான்னவலன
லசநாகுலசக் குலலத்தவலன
சுத்தநாஜதநா என் பநாவம்?

பநாம்பு கடியநாஜதநா?
பநாவம் உலனப் பிடியநாஜதநா?
சநாபம் பிடியநாஜதநா?
சரப்பம் உன்லனத் தீண்டநாஜதநா?

தண்ணியிஜல தலலகவுந்து
தருமர கூட வழி நடந்து
நம்புன சநாமியநாஜல
நலனயுறைஜன தூத்தலில

என்லனக் லகடுத்தமிண்ணு
எக்கநாளம் ஜபசநாஜத
உன்லனக் லகடுத்துருவநா
உறுதியுள்ள லபத்தனநாச்சி

ஜவப்ப மரத்லத நம்பி
லவள்ளரளிப் பூ லவடுத்ஜதன்
கநாஞ்சிரங் கநாய நம்பி
கனிய மறைந்தலனயநா !

லகநாழுந்து அலரக்கீலர
அறுக்கறுக்கப் பூ வநாசம்
விசுவநாச லகட்ட வண்ட
என்ன சகவநாசம்?
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கத்தரி கநாய்க்கநாஜதநா
கமலலத் தண்ணி பநாயநாஜதநா
கிழக்க வரும் சூரியன ஜபநால்
எனக் லகநாருத்தன் கிலடயநாஜதநா?

கநாசிப் பயறைடிச்சநான்
பத்தினியச் சரழிச்சநான்
என்லனக் குல மழிச்சநான்
எஞ்சனத்லத ஈனம் வச்சநான்

ஆலச லகநாண்ஜடன் ஜதசத்துல
அகப் பட்ஜடன் கண்ணியிஜல
ஜவலச மகனநாஜல
லவளிப்பட்ஜடன் இத்தூரம்

வட்டநார வழக்கு : தும்பு-கட்டும் கயிறு ; கழண்டது- கழன்றைது ; ஜகநாப்பு- உருவம் ; லசநாகுசு-நலம் ;
தூத்தல்-சிறு மலழ.

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

அந்த ஆலச ஜவண்டநாம்
லபரிய இடத்துப் லபயன் அவலளச் சுற்றிச் சுற்றி வருகிறைநான். அவன் பல மலரஜதடும் வண்லடன்று
அவளுக்குத் லதரியும் ! அவன் முகத்திலடித்தநாற்ஜபநால் அவள் பநாடுகிறைநாள் !

ஜபரீச்சம் பழஜம-நீ
லபரிய இடத்துக்கிரீடஜம
ஏலனயநா கநாத்திருக்க?
ஏலரிசி வநாசகஜம
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வள்ளத்தநான் குருவி ஜபநால
வட்டம் ஜபநாட்டு வந்தநாலும்
ஆப்பிடு வநாண்ணு லசநால்லி
அந்த ஆலச வய்யநாஜத

வட்டநார வழக்கு : ஆப்புடுவநா-அகப்படுவநாள் ; ஏலரிசி வநாசகஜம-விளிச் லசநால்.

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

சந்ஜதகம்
குடும்ப வநாழ்க்லகக்குச் சந்ஜதகம் எதிரி! அது குடும்ப ஒற்றுலமலயச் சிலதத்துவிடும். ஆயினும், தமது
சமூக வநாழ்க்லகயில் தவறுகள் நிலறைந்து இருப்பதநால் தம்பதிகளிலடஜய ஒருவர மீது ஒருவருக்குச்
சந்ஜதகம் ஏற்படுவது சகஜேமநாக இருக்கிறைது. அதுவும் லபண்கள் தங்கள் கணவரகள் குறித்த ஜநரம் தவறி
வந்தநால் சந்ஜதகப்படுகிறைநாரகள். ''இரவு திரும்புகிஜறைன் '' என்று லசநால்லிச் லசன்றை கணவன் இரவில்
வரநாவிட்டல், அவலன ''எந்தப் லபண் லகப்பற்றி விட்டநாஜளநா? '' என்று கற்பலனக் கவலலகளநால்
மூழ்கிவிடுகிறைநாள்.

ஜபநானநா இருக்க மநாட்டநார
லபநாழுதிருக்கத் தங்க மநாட்டநார
என்ன மனசி லலண்ணி
இருந்தநாஜரநா ரநாத்தங்கி

துலரஜய துலர மகஜன
ஜதநாக்கலவநார வம்முசஜம
இலட சிறுத்தச் லசல்லச் சநாமி
எவலளடுத்துக் லகநாஞ்சிறைநாஜளநா?

லமநாச்சிக் லகநாழுந்ஜத நீ
முழக்க முள்ள தநாமலரஜய
அல்லி மலரக் லகநாடிஜய
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யநாரநாஜல தநாமுசஜமநா

லதற்குத் லதருவிஜலஜயநா
ஜதமலக்கநா வீட்டிஜலஜயநா
லசங்கக் கட்டி திண்லணயிஜலநா
தங்கக் கட்டி நித்திலரஜய?

குலல வநாலழ லநல்லுக் குத்தி
குலழயநாமல் ஜசநாறு லபநாங்கி
இலல வநாங்கப் ஜபநானசநாமி
எவஜளநாட தநாமுசஜமநா?

நநாலு மகிழம் பூவு
நநாற் பத்லதட்டு ஜரநாஜேநாப் பூவு
நநாலனடுத்துக் லகநாஞ்சும் பூலவ-இப்ப
எவலளடுத்துக் லகநாஞ்சுறைநாஜளநா?

இருட்லட இருட்டடிக்க
ஈச்ச முள்ளு ஜமலடிக்க
இருட்டுக் கஞ்சநா லகநாடிப்புலிலய
எவலளடுத்துக் லகநாஞ்சுறைநாஜளநா?

எண்லணத் தலலமுழுகி
எள்ளளவு லபநாட்டுமிட்டு
இலல வநாங்கப் ஜபநானசநாமி
எவ பிடிச்சு லநாத்துறைநாஜளநா?

லபநாட்டு ஜமஜல லபநாட்டு வச்சி
புறைப்பட்டுப் ஜபநான சநாமி
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லபநாட்டு அழிஞ்ச லதன்ன
ஜபநாய் வந்த மரம லமன்ன?

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

எட்டு நநாளநாய்ப் ஜபசவில்லல
இரண்டு லபண்கள் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து குளித்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநாரகள் ! அவரகளுள் ஒருத்தியின்
கநாதலன் அவரகலளக் கண்டும் கநாணநாதது ஜபநாலப் ஜபநாகிறைநான். அலதப் பநாரத்த கநாதலி தனது
ஜதநாழியிடம் தனியநாகப் பருத்தி விலளக்குள்ளிருத்த தன்லன அவன் லமல்ல அலழத்தலத கூறுகிறைநாள்.
ஜதநாழி, ''அப்படியநானநால் இப்ஜபநாழுது அவன் ஜகநாபித்துக்லகநாண்டு லசல்வஜதன்? '' என்று ஜகட்கிறைநான். ''
அது லபரிய விஷயமல்ல. சிறு சச்சரவினநால் ஏற்பட்ட ஊடல் '' என்கிறைநாள் கநாதலி.

கநாதலி: பநால் ஜபநால் நிலநாவடிக்க
பருத்திக்குள்ள நநானிருக்க
மின்னுலவட்டநான் பூச்சி ஜபநால-அவன்
லமல்ல வந்து கூப்பிட்டநாஜன

ஜதநாழி: இரும்பநாஜல கிணறு லவட்டி-நீ
இருந்து குளிக்லகயிஜல
கரும்பநான அத்லத மகன்
லகயலலச்சுப் ஜபநாரநானடி

கநாதலி: ஆத்துல ஊத்துத் ஜதநாண்டி
அவரும் நநானும் பல் விளக்க
எச்சித்தண்ணி பட்டுதுன்னு-என்ஜனநாட
எட்டு நநாளநாப் ஜபசலிஜய

வட்டநார வழக்கு: மின்னுலவட்டநான் பூச்சி-மின் மினி; லகயலலச்சு-லகவீசி; ஆத்துல, ஊத்து-ஆற்றில்,
ஊற்று.
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ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

லசநாற் ஜபநாட்டி
கநாதலர ஒருவலரலயநாருவர மிஞ்சும் வலகயில் வநாது கவிகள் பநாடுவநாரகள்! அப்பநாட்டுகளில்
ஒருவலரலயநாருவர திட்டிக் லகநாள்வதும், குலறைவநாகப் ஜபசிக் லகநாள்ளுவதும், வழக்கம். முதலில்
கநாதலலனக் கிண்டலநாகப் ஜபசுகிறைநாள். லசருப்புக்கும் கநாசில்லநாமல் தும்புச் லசருப்புப்
ஜபநாட்டிருக்கிறைநானநாம் அவன். அப்படியநானநால் தும்லபப் பூப்ஜபநால லவள்லள ஜவட்டி அவனுக்கு ஏது?
அவன் பதிலடி லகநாடுக்கிறைநான். கலடசியில் இருவரும் ரங்கூனுக்குப் ஜபநாய்விடுவதநாக முடிவு
லசய்கிறைநாரகள்.

லபண்: தும்புச் லசருப்பு மநாட்டி
லதநாழு திறைக்க ஜபநாறை மன்னநா
தும்லபப் பூ ஜவட்டியிஜல
துவண்ட மஞ்சள் நநான் தநானநா?

ஆண்:

மஞ்சள் மணக்கப் பூசி

மரிக்லகநாழுந்லத லநருக்க வச்சு
மந்லதயிஜல நிண்ணநாலும்-உன்ன
மலட நநாயும் தீண்டநாதடி

லபண்: கட்டக்கருத்த மச்சநான்
வட்டப்லபநாட்டு ஜபநாட்ட மச்சநான்
எந்தப் லபநாட்டு வச்சநாலும்
ஏறைணுஜம ஏலங்கலட

ஆண்:

சநாலல கடந்து வநாடி

சந்லதப் ஜபட்லட கடந்து வநாடி
ஓலட கடந்து வநாடி
181

ஓடிப் ஜபநாஜவநாம் ரங்கூனுக்ஜக

உறைங்கிட்டிஜய சண்டநாளி!
இரவில் சந்திப்பலதன கநாதலர இருவர முடிவு லசய்திருந்தனர. கநாதலி லமதுவநாக வந்து திண்லணயில்
இருந்தநாள். வீடு பூட்டிஜய இருந்தது. எதிர வீட்டில் இருந்த கநாதலன் குறித்த ஜநரத்துக்கு ஜமலட மீது
வந்து பநாரத்தநான். எதிர வீட்டுக் கதவு பூட்டியிருந்தது ; லவகு ஜநரம் நின்று பநாரத்தநான். கதவு
திறைக்கவில்லல. ஆத்திரத்தில் ஒரு கல்லல விட்லடறிந்தநான். கலகலப்பு ஏற்பட்டது. வீட்டில் உள்ஜளநார
விழித்திருக்க ஜவண்டும். அவள் வீட்டினுள் நுலழந்து லகநாண்டநாள். கநாலலயில் தனியநாக அவலளக்
கண்ட கநாதலன் “உறைக்கம் லபரிலதன்று உறைங்கி விட்டநாயநா?” என்று ஜகட்கிறைநான். அவஜளநா,
“திண்லணயில் நநானிருக்க கல்லல விட்லடறிந்தது உன் உடல் லகநாழுப்பநா?” என்று சுடச்சுடப் பதிலுக்கு
ஜகட்கிறைநாள்.

கநாதலன்:

கநார வீட்டு ஜமலிருந்து

கல்லல விட்டு நநாலனறிய
உறைக்கம் லபருசின்னு
உறைங்கிட்டிஜய சண்டநாளி !

கநாதலி: லசங்கட்டித் திண்லணயிஜல
தங்கக்கட்டி நநானிருக்க
கரிஜயநாட மூரக்கமில்லல
கல்ல விட்டு நீ எறிஞ்ஜச

வட்டநார வழக்கு: கரிஜயநாட மூரக்கம்-உடல் லகநாழுப்பு; கல்ல-கல்லல; எறிஞ்ஜச-எறிந்தநாய்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

ஜசலலயில் குலறைவு
கணவன் எத்தலகய ஜசலல எடுத்தநாலும் மூக்கநால் அழும் மலனவி இவள். கருப்புச் ஜசலல எடுத்துக்
லகநாடுத்தநான்-குலறை லசநான்னநாள். பச்லச ஜசலல எடுத்தநான்-குலறை லசநான்னநாள். 18 முழம் ஜசலல
எடுத்தநான். சுற்றுக்குப் பற்றைநாது என்றைநாள். 22 முழம் எடுத்தநான். அப்லபநாழுதும் ஏஜதநா குலறை லசநான்னநாள்.
கணவன் லபநாறுலமசநாலிதநான். அவலளத் ஜதற்றி திருவிழநாப் பநாரக்க அலழக்கிறைநான்.
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கணவன்:

எள்ளுக் கருப்புச் சலல

எடுத்துடுத்தும் சநாயச்சலல
சுத்துக்கு எட்டலணு
சுண்டுதநாஜள கண்ணீலர
எள்ளுக் கருப்புச் சலல
இருபத்திரண்டு முழம்
உடுத்திப் புறைப்படடி
உள்ளூருச் சநாமி பநாரக்க
பநாசிப் பயத்தஞ் ஜசலல
பத்துலட்சம் லபத்த ஜசலல
சுத்துக்கு எட்டலண்ணு
சுண்டுதநாஜள ஜமமுழிய
முந்திப்பச்லசயடி
முழுநிறைம் நீலமடி
ஊதநாக் கருப்புச் சலல
உட்கநாரடி பக்கத்தில்

வட்டநார வழக்கு: எட்டலணு-எட்டவில்லல என்று; ஜமமுழிய-ஜமல் விழிலய.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.லநல்லல மநாவட்டம்

ஒரு மச்சமுண்டு
கநாதலி மலலக்குப் புல்லறுக்கச் லசல்லுகிறைநாள். அவன் விறைகு லவட்ட அஜத பநாலதயில் லசல்லுகிறைநான்.
இருவரும் எப்படிஜயநா ஜசரந்து நடக்கிறைநாரகள். உள்ளத்தின் உவலக பநாட்டநாக லவளிப்படுகிறைது.

ஆண்:

கல்லருகநாம், புல்லருகநாம்

கடலருகநாம் பூந்ஜதநாட்டம்
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புல்லறுக்கப் ஜபநாறை பிள்லள-நீ
பூமுடிஞ்சநாலநாகநாஜதநா?

லபண்: நத்தத்து ஜமட்டு வழி
நநான் ஜபநாஜறைன் ஒத்த வழி
பிச்சிச்சரம் ஜபநாஜல-நீ
பின்ஜன வந்தநாலநாகநாஜதநா?

ஆண்:

கண்டநாங்கிச் சல கட்டி

கலர வழிஜய ஜபநாறை புள்ள,-உன்
கண்டநாங்கிச் சலலயிஜல-நநான்
வண்டநாய்ச் சுழலுதஜன
குளத்திலலநாரு அல்லியுண்டு
கூந்தலலநாரு பநாக முண்டு
இலட சிறுத்த அல்லிக்கு
இலடயில் ஒரு மச்ச முண்டு

வட்டநார வழக்கு: புள்ள-பிள்லள.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

மூத்தவள் வயிற்லறைரிச்சல்
மூத்தவள் வநாழ்ந்திருக்கும்ஜபநாது அவள் கணவன் இலளய தநாரத்லத மணந்தநான். பல நநாட்களுக்குப்பின்
மூத்த மலனவிலயச் சந்திக்கிறைநான். அவரகளிலடஜய நடக்கும் உலரயநாடல் வருமநாறு:

கணவன்:

லசம்புச் சிலல எழுதி

லசவத்தப் புள்ள ஜபலரழுதி
வம்புக்கு தநாலி கட்டி
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வநாழுறைது எந்த விதம்?

மலனவி:

மநாமன் மகளிணுல்ல

மறிச்சு வச்சுத் தநாலிக் கட்டி
மந்லத ஜயநாரம் வீட்லடக் கட்டி
மநாடலடயப் ஜபநாட்டநாரில்ல

+கணவன்:

கல்லு அடுப்புக் கூட்டி

லசடிய மறைவு வச்சு
லபநாங்கலிட்டுப் பநாரத்தநாலும்
லபநாருந்தலலஜய உன்னழகு

மலனவி:

கூடுணஜம லரண்டு ஜபரும்

குமர ஜகநாயில் அன்னம் ஜபநால
இன்னிப் பிரிந்தநாயனநா
இறைப்பதும் நிச்சயம் தநான்
என்லனய விட்டுட்டு நீ
இலளயதநாரம் கட்டினிஜய
ஜபநாறை வழியிலிஜய-உன்ன
பூ நநாகம் தீண்டிரநாஜதநா?

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.லநல்லல மநாவட்டம்

கன்னிக் களவு
கநாதலன் கஞ்சிக்கலயம் லகநாண்டு கநாட்டுக்குப் ஜபநாகும் கநாதலியக் லக தட்டிக் கூப்பிடுகிறைநான். அவள்
அவன் மீது சற்றுக் ஜகநாபத்ஜதநாடு இருக்கிறைநாள். அத்லத மகனநாகிய அவன் ஊரில் இருக்கும்லபநாழுஜத,
லசநாத்துள்ள ஒருவன் அவலளப் லபண் ஜபசி வரத் துணிந்து விட்டநான். இலத அவள் அவனிடம்
கூறுகிறைநாள். அவன் மணம் ஜபசி வர ஜநரமில்லல, ஜவலல அதிகம் என்று லசநால்லுகிறைநான். களவு
லசய்பவன் நிலனத்தநால் ஜநரமநா கிலடக்கநாது? இது கன்னிக் களவுதநாஜன ! அவனுக்கு இன்னும் மனம்
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உறுதிப்படவில்லல. இவ்வநாறு அவனுக்கு உறுதிஜயற்படும்படி சூடு லகநாடுத்துவிட்டு சந்திரலனப்
பநாரத்து “நீ மலறைந்து லகநாண்டு என் மச்சநானுக்குக் களவு லசய்யக் கற்றுக் லகநாடு ” என்று லசநால்லித் தனது
கநாதலலனக் ஜகலி லசய்கிறைநாள்.

கநாதலி: கஞ்சிக் கலயம் லகநாண்டு
கநாட்டுக்கு ஜபநாலகயிஜல
லகயலலச்சுக் கூப்பிட்டது
கநாரணத்லதச் லசநால்லு மச்சநான்

கநாதலன்:

ஜபரீச்சம் பழஜம நீஜய

லபரியடத்துக் கிரீடஜம
அஞ்சநாறு ஆஜளநாட-உன்ன
யநாலர விட்டுக் கூப்பிடட்டும்?

கநாதலி: மணந்திடுஜவன் என்றைறு லசநால்லி
மநாதக் கணக்கநாயிருச்சு
கழுத்தில் தநாலி கட்ட ஜலனநா-நநான்
கயத்தப் ஜபநாட்டுச் லசத்திடுஜவன்

கநாதலன்:

இடுப்ஜப ஒரு பிடிஜய

இன்பமநான ரதி கிளிஜய
மதியநான கண்ஜண-உன்ன
மறைக்க மனம் கூடலிஜய

கநாதலி: மநாமன் மகனிருக்க
மநாலலயிடும் சநாமியிருக்க
லசநாத்துக் லகயி சநாமிபய
லசநாந்தமிண்ணு வநாரநானில்ல
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கநாதலன்:

கநாரமுள்ள சுண்ணநாம்பநாம்

கலயத்தில நீத்தி வச்ஜசன்
நீத மற்றை சிவகிரில
நிண்ணு ஜபநாக ஜநரமில்லல

கநாதலி: லவள்ளி நிலநாஜவ, நீஜய
விடி நிலநா ரநாஜேநாஜவ
கன்னி களவு லசய்ய
கண் மலறைஞ்சநால் ஆகநாஜதநா?

கநாதலன்:

லசவந்திப்பூப்ஜபநால உன் திஜரகம்

வநாழுத வயதிஜலஜய
வநாடி லபநாண்ஜண ஒடிப் ஜபநாஜவநாம்
இலுமிச்சங்கனி ஜபநால
இருவருஜம ஒரு லசகப்பு
வநாழுத வயதிஜலஜய
வநாடி லபநாண்ஜண
ஓடிப் ஜபநாஜவநாம் !

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.லநல்லல மநாவட்டம்

ஜபநாட்ஜடநாவும் சினிமநாவும்
கநாதலன் பல நநாட்களநாக கநாதலிஜயநாடு ஜசரந்து ஜபநாட்ஜடநா எடுத்துக் லகநாள்ளலநாம் என்று லசநால்லி
வருகிறைநான். அது ஜபநாலஜவ சினிமநாவுக்குப் ஜபநாகலநாம் என்றும் ஆலசகநாட்டி வருகிறைநான். ஆனநால் பல
மநாதங்களில் இரண்டில் ஒன்றும் நடக்கவில்லல. அவள் அவலனச் லசல்லமநாகக் ஜகநாபிக்கிறைநாள். அவன்
அவலள அலழத்துச் லசல்லப் பயப்படுகிறைநான். அவரகளுக்குத் திருமணமநாகச் சில மநாதங்கஜள
இருக்கின்றைன. யநாஜரனும் ஜகலி லசய்து விடுவநாரகஜளநா என்று பயம். ஒருமட்டும் மனத்லதத்
திடப்படுத்திக் லகநாண்டு ஜபநாவதற்கு முயலும்ஜபநாது அவனது நண்பன் ஒருவன் அப்லபநாழுது நடக்கும்
சினிமநா நன்றைநாக இல்லல என்று லசநால்லி விட்டநான். அவலனத் திட்டிக்லகநாண்ஜட கநாதலன் “நல்ல
படம் இல்லலயினு, நநாசகநாரன் லசநால்லுதநாஜன” என்று கநாதலியிடம் லசநால்லுகிறைநான். அவஜளநா,
உறுதியநாக, “கருங்கநாலி ஜபச்சுக் ஜகட்டு கலங்க ஜவண்டநாம், ஜபநாஜவநாம் மச்சநான்” என்று பிரச்சலனலயத்
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தீரத்து விடுகிறைநாள். தற்கநாலத்திலும் ரசமநான நநாட்டுப் பநாடல் எழுகின்றைன. தமது கவிலதயூற்று வற்றிவிட
வில்லல என்பதற்கு இப்பநாடல் சநான்றைநாகும். இது கநாரக்கிஜய எழுதியதநாக இருக்கலநாம்.
அவ்வநாறைநானநாலும், நநாட்டநாரநால் ஒப்புக் லகநாள்ளப்பட்ட பநாடலநாகும்.

கநாதலன்:

உச்சி வகுத்த புள்ள

ஊரு ஜதசம் பநாத்த புள்ள
லமத்தப் படிச்ச புள்ள
புத்தி லகட்டுப் ஜபநாயிரநாத
உருகி உருகியல்ஜலநா
ஒன்னநால நநான் உருகி
கல்லநான ஜமனிலயல்லநாம்
கயிறைநாய் உருகுஜறைஜன

கநாதலி: ஜபநாட்ஜடநா எடுப்பமிண்ணு
பல நநாளும் லசநான்ன மச்சநான்,
ஜபநாட்ஜடநா எடுக்கநாம-என்னப்
லபநாய் லசநால்லி ஏய்க்கலநாமநா?
சினிமநாவுக்குப் ஜபநாவமிண்ணு
பல நநாளும் லசநான்ன மச்சநான்
சினிமநாவுக்கு ஜபநாகலநாஜம
பநாலதயும் லதரியுதநாஜம

கநாதலன்:

லசத்துப் பிலழச்சு நம்ம

சினி மநாவுக்குப் ஜபநாலகயிஜல
நல்ல படம் இல்லலயிண்ணு
நநாசகநாரன் லசநால்லுதநாஜன

கநாதலி: கருத்துள்ள படமநாருக்கும்
கஷ்டங்கள் நிலறைஞ்சிருக்கும்
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கருங்கநாலி ஜபச்சு ஜகட்டு
கலங்க ஜவண்டநாம் ஜபநாஜவநாம் மச்சநான்

வட்டநார வழக்கு:கருங்கநாலி-ஜசரந்திருப்பலதக் லகடுப்பவன்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்

பிரிந்தவர கூடினர
கிரநாமத்தில் ஆண்டு முழுவதும் விவசநாயத் லதநாழிலநாளருக்கு ஜவலலயிரநாது. எனஜவ ஒவ்லவநாரு
குடும்பத்திலும் இரண்லடநாருவர ஜவலல ஜதடிப் பலவிடங்களுக்கும் லசல்வதுண்டு. அவ்வநாறு
லசல்லும் இலளஞரகள் தம் கநாதலியலரப் பிரிந்திருக்க ஜவண்டும். மலழ தண்ணீர உண்டநானநால்
ஊருக்குத் திரும்பி நிலத்லதப் பயிர லசய்வநாரகள். ஜவலல ஜதடிச் லசன்றை இலளஞன் ஊர திரும்பினநான்.
தன்னிடம் லசநால்லநாமஜலஜய லசன்றுவிட்டநான் என்று அவளுக்கு அவன் மீது ஜகநாபம். புஞ்லசய்
நிலத்தில் அவன் ஜவலலக்கு வருவலத அவள் கநாண்கிறைநாள். அவள் முகத்லதத் திருப்பிக் லகநாள்கிறைநாள்.
உள்ளூர மகிழ்ச்சிதநான். அவன் அவள் ஊடல் தீரப் பசுலமயநான நிலனவுகலளக் கிளறி கநாதல் ஊற்லறைச்
சுரக்குமநாறு லசய்கிறைநான்.

கநாதலன்:

வட்ட வளவிக் கநாரி

வளத்தட்டு சலக்கநாரி
ஜகநாதுலம பச்லசக்கநாரி
ஜகநாபம் உண்ஜடநா என்ஜமஜல

நநாணத்தட்ட ஜசநாளத்தட்ட
நநாலுலகக் கம்மந்தட்ட
கம்மந்தட்ட வீட்டுக்கநாரி
கநாட்டம் உண்ஜடநா எம் ஜமஜல

பல்லு வரிலசக் கல்ஜலநா
பட்டுக்கலர ஜநத்திக் கலர
லசநால்லு வரிலசக்கில்ஜலநா-உன்லன
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லசநாந்தமின்னு எண்ணி ருந்ஜதன்

ஆலன நலடயநாஜள
அமிரத லமநாழியநாஜள
லசல்ல நலடயநாஜள-நநான்
சில கநாலம் பிரிஞ்சிருந்ஜதன்

படுத்தநா உறைக்கம் வல்ஜல
பநாய் விரிச்சநாத் தூக்க மில்ஜல
உறைக்கச் சடவுலஜய-கண்ஜண
உன் உருவம் ஜதநாணுதடி

உன்லனய நம்பி யல்ஜலநா
உட்கநாந்ஜதன் திருலணயிஜல
என்லனய மறைந்தியநானநா-நீ
ஈஜடறைப் ஜபநாறைதில்லல

ஜவலி அழிஞ்சுதுண்ணு
விறைகுக்கு நீ வநாடி
கநாலள ஒண்ணு தப்புச் சுண்ணு
கநாட்டு வழி நநானும் வநாஜரன்

இண்டு தலழயநாஜதநா?
இண்டம் நிழல் சநாயநாஜதநா?
இண்டு நிழலிஜலஜய-நநாங்க
இருந்து கவி பநாட

மலலயிஜல மநாட்டக் கண்ஜடன்
மலலக்கும் கீஜழ தடத்தக் கண்ஜடன்
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லசவத்தப் புள்ள லகநாண்லடயிஜல
லசவ்வரளிப் பூலவக் கண்ஜடன்

பலழய உறைவுக்கநாரி
பநாலதயிஜல கண்டுக்கிட்டு
அவளழுக, நநானழுக
அன்னக்கிளி ஒண்டழுக

வட்டநார வழக்கு: சடவு-அகதி; இண்டு-முள் மரம்; அழுக-அழ; திருலண-திண்லண.
குறிப்பு: கம்மந்தட்ட வீடு-கூலர, கம்மந்தட்லடயநால் ஜவய்ந்திருக்கும் இத்தலகய வீடுகள்
ஜகநாவில்பட்டி தநாலுக்கநாவிலும் சங்கரன் ஜகநாவில் தநாலுக்கநாவிலும் சில கிரநாமங்களிலும் கநாணலநாம்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

வழி நடப்ஜபநாம் !
மலலயில் மநாடு ஜமய்க்கும் இலளஞன் தனது புல்லநாங்குழலல எடுத்து ஊதுகிறைநான். அவனுலடய
கநாதலிலய அலழக்கும் சங்ஜகதப் பநாட்லட ஊதுகிறைநான். அவள் வருகிறைநாள். அவன் ஊதுவலத நிறுத்திப்
ஜபச்சுக் லகநாடுக்கிறைநான். அவள் பதில் லசநால்லுகிறைநாள். உலரயநாடல் மலல நீஜரநாலட ஜபநால வலளந்து
லசன்று கநாதலின்பலமன்னும் விலள நிலத்தில் பநாய்கிறைது.

ஆண்:

லவள்லள லவள்லளப் பநாலறை

லவள்ளநாடு ஜமயும் பநாலறை
சங் குழல் சத்தம் ஜகட்டு
திரும்பலஜயநா உந்தன் முகம்?

லபண்: மநாங்கநா மரமநாஜனன்
மறுவருஷம் லபண்ணநாஜனன்
ஜதங்கநாய் மரமநாஜனன்
லதரிச்ச லகநாண்லடக்கநாரனுக்ஜக
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ஆண்:

மூணு சட்டி உயரத்தில்

முட்லடக் ஜகநாழி பருவத்தில்
சநாதிக்ஜகநாழி சநாயஜலநாட
சம்பிரநாயம் ஜபநாடநாதடி

லபண்: லசவத்த ஜலஞ்சுக் கநார மநாமநா,
சல வநாங்கித் தநாங்க மநாமநா
சிலுக்குச் சல வந்தநாத் தநான்
சிரிச்சுஜம ஜபசிடுஜவன்

ஆண்:

கல்லு இடுவலில

கவுந்து தலல பநாக்கும் புள்ள
பல்லு இடுவலில-எனக்குப்
பநாதரவநா ஜதநாணுதடி

லபண்: ஓலடயிஜல ஒரு மரஜம
ஒதுக்கமநான மநாமரஜம
தங்கக் லகநாழுந்தனுக்கு
தலலபநாக்க ஏத்த ஓலட

ஆண்:

தநாளம் பூ தலலயில் வச்சு

தனி வழிஜய வந்தவஜள
எவன் இருப்பநான் என்று லசநால்லி
இங்க வந்த லபண்மயிஜல !
ஒருத்திக்கு ஒரு மகனநாம்
உன்லன நம்பி வந்தவண்டி
லகலய விட்டுத் தவறைவிட்டநா
கருமம் வந்து ஜசருமடி
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லபண்: லநலக்கடலல நநாழி ஜவணும்
ஜநரநான பநாலத ஜவணும்
ஜஜேநாடி மட்டம் லரண்டு ஜவணும்
லசநாகுசநா வழி நடக்க

வட்டநார வழக்கு: சங்குழல்-சவிய குழல், புல்லநாங்குழல்; முட்லட என்பது-கநாதலிலய; சநாவல் என்பதுகநாதலலன; சம்பிரநாயம்-வீண் லபருலம: இடுவல்-இலடலவளி; ஜஜேநாடி மட்டம்-தங்களிருவரும்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

கலியநாண மநாதத்தில் கவலல
மருதியின் அத்லத மகன் மருதன். இருவலரயும் கணவன் மலனவிலயன்று, ஐந்து வயதிஜலஜய
விலளயநாட்டநாகப் லபற்ஜறைநாரகள் ஜகலி லசய்வநாரகள். இருவரும் லபரியவரகளநாயினர. ஊரில் லகநாஞ்சம்
பணம் பலடத்த குடும்பத்தில் பல ஆண்டுகள் மணமநாகநாத ஒரு லபண்ணிருந்தநாள். அவலள, மருதனுக்கு
மணம் ஜபசி திருமணத்துக்கு நநாள் குறித்தநாரகள். லபரியவனநான பிறைகு மருதிஜயநாடு ஜபசிப் பழக
மருதனுக்கு வநாய்ப்பு இல்லல. ஆனநால், மணச்லசய்தி கிலடத்ததும் மருதி அவலன நநாடி ஓடிவந்தநாள்.
அவனிடம் வநாதநாடிப் பநாரக்கிறைநாள். பணத்லதவிட பலழய நிலனவு லபரிலதன்று மருதன்
எண்ணுவநானநா? அவரகள் ஜபச்சிஜலஜய இக்ஜகள்விக்கு விலட கண்டு லகநாள்ளுங்கள்.

மருதன்: ஆத்துக்குள்ள ஆத்தநாள்
அவளும் நநானும் கவிபநாட
வநாதநாடி வநாதநாடி
வலுலவக் குலறைச்ச லபநாண்லண

மருதி: சநாலமக்கருது ஜபநால
லசவத்த புள்ள நநானிருக்க
பநாழநாய்ஜபநான அத்லத மகன்
கிழவி ஜமல் லகலயப் ஜபநாட்டநான்

மருதன்: சிரிச்ச முகத்ஜதநாட
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சஜதவி ஜபநால வந்து
அழுத முகத்ஜதநாட
ஆரத்ஜதடி நிக்ஜக லபநாண்ஜண?

மருதி: அஞ்சு வயதிஜலஜய
அறியநாப் பருவத்திஜல
லகநாஞ்சு வயசுஜலஜய
கூடினது ஜமநாசந்தநாஜன

மருதன்: வநாக்கப்பட நல்லநாலச
வளவி ஜபநாடப் ஜபரநாலச
கலியநாண மநாத்லதயிஜல
கவலல வந்து ஜநநாந்தலதன்ன?

வட்டநார வழக்கு: சநாலமகருது-சநாலமக்கதிர; நிக்ஜக-நிற்கிறைநாய்; மநாத்லதயிஜல-மநாதத்தில்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

சின்னத் தநாஜய தங்கம்
ஏரிக்கலரயிஜல அவன் தன் கநாதலிலயப் பநாரக்கிறைநான். ஏரியில் நீர நீலறைந்திருப்பது ஜபநால் அவன்
உள்ளமும் மகிழ்ச்சியநால் நிலறைந்திருக்கிறைது. அவன் கநாதல் குறிப்புணரத்திப் பநாடுகிறைநான் ! அவலன
மறுத்து அவளும் ஒவ்லவநாரு லசநால் லசநால்லுகிறைநாள். அவரகளது உலரயநாடலலப் பநாரப்ஜபநாம்.

ஆண்:

வத்தனத்தநான் ஏரியிஜல

சின்னத் தநாஜய தங்கம்-ரண்டு
வரண லபநாறைநா ஜமயக் கண்ஜடன்
சின்னத் தநாஜய தங்கம்
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லபண்: வத்தனநாலும் குத்தமில்லல
சின்னத் தநாஜய தங்கம்
நநானுனக்கு லபநாண்ணு மில்ஜல
சின்னத் தநாஜய தங்கம்

ஆண்:

இண்ணடித்தநான் ஓரத்திஜல

சின்னத் தநாஜய தங்கம்-ரண்டு
ஜகநாயில் லபநாறைநா ஜமயக் கண்ஜடன்
சின்னத் தநாஜய தங்கம்
கநாடநாஜல ஒரு மயிலு
சின்னத் தநாஜய தங்கம்-அது
கட்டுப் பட்டு நிக்கு ஜதநாடி
சின்னத் தநாஜய தங்கம்
லசடியநாஜல ஒரு மயிலு
சின்னத் தநாஜய தங்கம்-அது
சிக்குப்பட்டு நிக்குஜதநாடி
சின்னத் தநாஜய தங்கம்

லபண்: ஆலநா உளுது ஜபநால
சின்னத் தநாஜய தங்கம்-நநான்
அவித்து விட்ஜடன் தலல மயிஜர
சின்னத் தநாஜய தங்கம்
மூணு கநாசு முட்டநாயநா
சின்னத் தநாஜய தங்கம்-இங்ஜக
முட்டுக் கநாட்டுக் கச்ஜசரியநா
சின்னத் தநாஜய தங்கம்

ஆண்:

முட்டுக் கநாட்டுக் கச்ஜசரிக்கு

சின்னத் தநாஜய தங்கம்
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முடிவு லசநால்லக் கநாத்திருந்ஜதன்
சின்னத் தநாஜய தங்கம்

வட்டநார வழக்கு: லபநாறைநா-புறைநா; உளுது-விழுது.

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

முலறைப் பநாட்டு
அத்லத மகள் ஜபசவில்லல !

அவன் நிலக்கடலல விலதத்திருக்கிறைநான். கடலல மகசூல் கண்டதும் லகயில் பணமிருக்கும். அத்லத
மகலளக் கலியநாணம் லசய்து லகநாள்ளுவநான். இது அவன் கனவு.
ஆனநால் மலழ லபநாய்த்து கடலல கநாய்ந்து விட்டது. அவன் கவலல ஜதங்கிய முகத்ஜதநாடு வயலருஜக
உட்கநாரந்திருந்தநான். அத்லதமகள் அவ்வழிஜய ஜபநானநாள். அவன் ஜமல் அவளுக்கு ஆலசதநான். இன்று
அவள் வயலருகில் ஜபநானலத அவன் பநாரக்கவில்லல. அவளுக்குக் ஜகநாபம் வந்து விட்டது, ஜநரநாகப்
ஜபநாய்விட்டநாள். பின்னரதநான் அவன் நிமிரந்து பநாரத்தநான். அவள் தன்னிடம் ஜபசநாமல் ஜபநாவலதயும்
அதன் கநாரணத்லதயும் உணரந்தநான்.
தன் அன்லபயும் லதரிவிக்க ஜவண்டும். தன் கவலலக்குக் கநாரணத்லதயும் லதரிவிக்க ஜவண்டும்.
உடஜன அவள் கநாதில் ஜகட்கும்படி பநாடத் லதநாடங்குகிறைநான்.

ஆண்:

பண்டநாரம் ஜதநாட்டத்திஜல

பருத்திக் கலள லவட்டயிஜல
ஒத்த வழி ஓடி வர
அத்லத மக ஜபசலிஜய
ஆமணக்குத் ஜதநாட்டத்திஜல
பூமணக்கப் ஜபநாறை புள்ஜள
பூமணக்கும் வநாலடயிஜல-நநானும்
புருஷமினு வந்துட்ஜடஜன
வநாலக மரத்துப் புஞ்ச
வட்டநாரச் ஜசநாளப் புஞ்ச
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தங்கம் விலளயும் புஞ்ச
தரிசநாக் கிடக்குதடி
கநாட்ட உழுது ஜபநாட்ஜடன்
கடலல ஜபநாட பட்டம் பநாத்ஜதன்
வந்த மலழ ஜபநாகுதில்லல
வருணஜன உனது லசயல்

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

குளிரந்த முகம் தந்திடுஜவன்
தண்ணீர இலறைத்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநாள் கநாதலி. கநாதலன் அருகில் லசன்று ''தண்ணீர லகநாடு'' என்று
ஜகட்கிறைநான். ஊரப் லபநாதுவிடத்தில் ஜபசுகிஜறைநாஜம என்றை நநாணம் அவனுக்கில்லல. அவனுக்குப் புத்தி
புகட்ட எண்ணி “கூடத்துக்கு வந்தியநானநா குளிரந்த முகம் தந்திடுஜவன்” என்று அவள் பதில்
லசநால்லுகிறைநாள். கூடத்திற்கு அவன் எப்படிப் ஜபநாவநான்? பலரறியக் கூடத்திற்குள் ஜபநாக
ஜவண்டுமநானநால், அவலள மணம் லசய்துலகநாள்ள ஜவண்டுமல்லவநா? அவள் மலறைவநாக அவனிடம்
லசநால்லுவதும் அதுதநான்.

ஆண்:

ஆழக்கிணத்துக்குள்ஜள

நீளக் கயிறு விட்டு
தண்ணி எடுக்கும் புள்ள-எனக்கு
தண்ணீரும் லகநாடுத்திடம்மநா

லபண்:தண்ணீரும் லகநாடுத்திடுஜவன்
தநாகமது தீரத்திடுஜவன்
கூடத்துக்கு வந்தியநானநா
குளிந்த முகம் தந்திடுஜவன்

வட்டநார வழக்கு: புள்ள-பிள்லள (லபண்பநால்); வந்தியநானநா-வந்தநாயநானநால்.
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ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

வநாருலமயநா சநாவடிக்கு
மலலச்சநாரலில் கநாதலன் கநாதலிலய அடிக்கடிச் சந்திக்கிறைநான். எப்லபநாழுதும் உன் நிலனவுதநான் என்று
அவன் அடிக்கடி கூறுகிறைநான். அவள் அவன் ஜபச்லசலயல்லநாம் ஜகட்டுக் லகநாண்டு என் தலலயில் பூ
முடிக்க ஊரச்சநாவடிக்கு வநா என்கிறைநாள். “மணம் லசய்து லகநாள்ள சக்கிரம் வநா” என்பது குறிப்பு.

லபண்: நந்த வனத் தழகு
நநானிருக்கும் ஊரழகு
கஞ்சநாச் லசடியழகு
கறுத்த மன்னன் கநாலழகு
லபநாட்டி லிடும் பூப் ஜபநால
லபநாழுது விட்ட ரநாமம் ஜபநால
இப்ப விட்ட பூப் ஜபநால
இருக்கலனயநா நநானுனக்கு

ஆண்:

மலலயடி ஓரத்துல

மநானு ஜவட்லட ஆடயில
மநாலனல்லநாம் மலல ஜமஜல
மன லமல்லநாம் ஒம்ஜமஜல
மலலயடி ஓரத்துல
மலழயிறைங்கிப் ஜபயயிஜல
மின்னுதடி ஒன்னநால
லபநான்னநால லகநாங்கநாணி

லபண்: ஐயநா வருகுறைதும்
லகய வலளயறைதும்
இடதுபுறைம் லகடியநாரம்
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எழுத்தநாணி மின்னுறைதும்

ஆண்:

லசங்கல் ஒளியநாஜள

சிவந்த கனி வநாயநாஜள
மின்னல் ஒளியநாஜள
ஜமனி லமலியுதஜன

லபண்: கீறி மயிருணரத்தி
லதந்தம் ஜபநால முடிக்க
வநாருலமயநா சநாவடிக்கு
வநாசமுள்ள பூ முடிக்க

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

பதினநான்கு வருஷங்கள்
அவளது கநாதலன் தண்டிக்கப்பட்டு சிலறைக்குப்ஜபநாய் விட்டநான். பதினநான்கு வருஷம் தண்டலன. அவள்
மணம் லசய்துலகநாள்ளநாமஜல இருந்தநாள். அவள் ஜசநாறு தண்ணீர இல்லநாமஜல சுக்குப்ஜபநால் உலரந்து
விட்டநாள். அவன் கவலலயில்லநாமல் மதுலரச் சிலறையில் வநாழ்ந்து வருகிறைநான். அவனுக்கு எட்டுமநாறு
என்ன பநாட்டுப் பநாடுவது என்று அவள் ஜயநாசிக்கிறைநாள்.

சநாமி எனக்கநாகுமநா?
சதுரகிரி லபநாட்டநாகுமநா?
லநலநாவும் லபநாழுதநாகுமநா?
லநனச்ச சநாமி எனக்கநாகுமநா?
ஆலச தீர அலணஞ்ச லகயி
அவரு ஜமல ஜபநாடும் லகயி
பன்னீரலளஞ்ச லகயி
பதினநாலுவருஷ மநாச்ஜச !
சுக்குப் ஜபநால நநானுலரந்து
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ஜசநாறு கறி லசல்லநாம-மதுலரயில
லகநாக்குப் ஜபநால் அவரிருக்க-நநானு
ஜசநாலக் கிளி வநாடுதஜன !
சநாலலயில சமுத்திரஜம
சநாமி லகயில் புஸ்தகஜம
என்னத் லதநாட்ட மன்னவரக்கு
என்ன கவி பநாடட்டும்?

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்.

லவப்பநாட்டி
ஒரு உயர ஜேநாதி வநாலிபன் பள்ளர ஜேநாதிலயச் ஜசரந்த ஒரு லபண்லணக் கநாதலித்தநான். சநாதிக்
கட்டுப்பநாடுகளநால் அவலள மணம் லசய்து லகநாள்ள முடியவில்லல. ஆனநால் இருவரும்
குடும்பங்கலளத் துறைந்து ஒரு குடிலச கட்டிக் லகநாண்டு தனியநாக வநாழ ஆரம்பித்தனர. இருவரும்
கருத்லதநாருமித்துக் கணவன் மலனவியுமநாக வநாழ்ந்தனர.
ஒரு நநாள் அவனுலடய முலறைப் லபண் அவலனப் பநாரக்கிறைநாள். “நநாட்டில் மலழ லபய்யவில்லல. நீதி
தவறினநால் மலழ லபய்யநாது அல்லவநா? நீ லவப்பநாட்டி லவக்கப்ஜபநாய் ஊருக்ஜக பஞ்சம் வந்து
விட்டது” என்று லசநால்லுகிறைநாள். அவன் தனது லசய்லகலய நீதியற்றை லசய்லக என்று நிலனக்கவில்லல.
அவலள லவப்பநாட்டி என்றும் கருதவில்லல. அவலளத் தன் மலனவியநாகஜவ அவன் நிலனக்கின்றைநான்.
“அவலள விட்டு நநான் வரப்ஜபநாவதில்லல” என்று லசநால்கிறைநான்.

லபண்: மலழக்ஜக அதிகநாரி
மநாரக்க முள்ள சுக்கிரஜர
வப்பநாட்டி ஜதடப் ஜபநாயி
வநாடுலதயநா நம்ம ஜதசம்

ஆண்:

வநாடுனநா வநாடுதடி

வரப்பு வசங்குதடி
ஓடிவரவும் மநாட்ஜடன்
ஜதஜவந்திரப் லபண்லண விட்டு
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சநாதிப் பிரிவு தநானநா
சநாத்திர லமல்லநாம் ஒண்ணுதநாஜன
மருவில்லநா மநாங்கனிய
மறைக்கமனம் கூடுதில்ல

வட்டநார வழக்கு : ஜதஜவந்திரப் லபண்-பள்ளர சநாதிப் லபண்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

லபண்குடம் ஜபநானநால் !
அவன் என்ன ஜகட்கிறைநான், அவள் என்ன பதில் லசநால்கிறைநாள் என்று நீங்கஜள லதரிந்து லகநாள்ளுங்கள்.
தமிழ் மகளின் பண்பநாட்டுப் லபருலமலய கநாதல் விலளயநாட்டில் கூட அவள் நிலலநநாட்டுகிறைநாள்.

ஆண்:

மண் குடம் லகநாண்டு

மலலஜயநாரம் ஜபநாறை புள்ள !
மண் குடம் வச்சுப் ஜபநாட்டு-உன்
லபண் குடம் லரண்டும் விலல லசநால்லடி

லபண்: மண் குடம் ஜபநானநால்
மறு குடம் வநாங்கலநாம்
லபண் குடம் ஜபநானநால்
உலகம் லபநாருந்துமநா மன்னவஜர?

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

கண்டதுண்ஜடநா?
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கநாட்டுக்குச் லசன்று மநாடு ஜமய்க்கும் கநாதலலன அடிக்கடி கநாதலியநால் கநாண முடிவதில்லல. அவனும்
அவலளக் கண்டு பல நநாட்கள் ஆயின. ஒரு நநாள் கநாலலயிஜலஜய எழுந்து மந்லத கிளம்பு முன், கநாதலி
அவலனக் கநாண்பதற்கு ஊரின் எல்லலயில் ஜபநாய் நின்றைநாள். அவன் வந்ததும் அவனிடம் “பநாலகலனக்
கண்டதுண்ஜடநா?” என்று ஜகட்கிறைநாள். அவன் அவலள “யநாரநாவது அயலூர ஜரநாடுகளிஜல
பநாரத்ததுண்ஜடநா?” என்று ஜகட்கிறைநான். ஊரில் கநாண முடியவில்லலயல்லவநா? அவன் பதிலநாக ஒரு
பநாட்டும் உள்ளது.

கநாதலி: லகநாத்துக் கலட மத்தநாளமநாம்
லகநாரங்குக் கல்லநாம் கரடிக்கலட
பசு ஜமயும் பநாரமலல-ஒரு
பநாலகலனக் கண்டதுண்ஜடநா?
கநாதலன்:

ஜசத்தூரு சிமின்டு ஜரநாடு

சிவகிரி தநாரு ஜரநாடு
புளியங்குடி மண்ணு ஜரநாடு-ஒரு
லபண் மயிலலப் பநாரத்தியளநா?

வட்டநார வழக்கு: பநாரத்தியளநா?-பநாரத்தீரகளநா?

குறிப்பு: முதல் இரு அடிகளில் வருவன, மலலச்சநாரலில் குறிப்பிட்ட இடங்களின் லபயரகள்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

ஜபநாக மனம் கூடலிஜய?
மநாமன் மகன் புங்கமர நிழலில் உட்கநாரந்திருக்கிறைநான். கஞ்சிக்கலயம் லகநாண்டு அத்லத மகள்
அவ்வழிஜய லசல்லுகிறைநாள், அவன் அவஜளநாடு ஜபச்சுக் லகநாடுக்கிறைநான். “அவசரம் ஜபநாலிருக்கிறைது.
ஜபநா, ஜபநா, ஆனநால் நீ கஞ்சி குடிக்கும் ஜபநாது என்லன நிலனத்துக் லகநாள்” என்கிறைநான். அவளுக்ஜகநா
அவன் ஜமல் ஆலச. நின்று ஜபச விருப்பம்தநான். ஆனநால் ஜசநாளம் அறுவலடயநானதும் தநாலி
கட்டுவதநாகச் லசநான்னவன், அறுவலட முடிந்து ஒரு வநாரமநாகியும் எவ்விதப் ஜபச்சும் லகநாடுக்க வில்லல.
தநானநாகப் ஜபச்லசடுக்கநாமல் வழியும் இல்லல. ஆகஜவ ஒருவழியநாக இந்தப் ஜபச்லசச் லசநால்லிவிட
ஜவண்டுலமன முடிவு லசய்து குளிரச்சியநாகஜவ ஜபச்லசத் லதநாடங்கிப் ஜபச்லச முடித்து விடுகிறைநாள்.
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லகநாழுந்தன்: கஞ்சிக் கலயம் லகநாண்டு
கலர ஜமஜல ஜபநாறை புள்ள
கஞ்சி குடிக்லகயிஜல
என்னக் லகநாஞ்சம்
கண்ஜண நிலனச்சுக் ஜகநாடி

லகநாழுந்தி: மநாமன்மகனிருக்க
மநாலலயிட்ட சநாமியிருக்க
புங்க நிழலிருக்க
ஜபநாக மனம் கூடலிஜய

லகநாழுந்தன்: கருசக் கநாட்டு புழுதியிஜல
கநால் நலடயநாப் ஜபநாறை புள்ள
கநால் நலடயும் லகவீச்சும்
கநாரணமநாத் ஜதநாணுதடி

லகநாழுந்தி: ஜசநாளம் விலதக் லகயிஜல
லசநால்லி விட்டுப் ஜபநான மச்சநான்
ஜசநாளமும் பயிரநாச்ஜசநீ லசநான்ன லசநால்லும்
லபநாய்யநாச்ஜச

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

கண்ணுக்கு உகந்த கனி
ஊரில் பல இலளஞரகள் அவலளப் லபண் ஜகட்டு அவளுலடய லபற்ஜறைநாரகளிடம் வருகிறைநாரகள்.
ஆனநால் அவள் ஓர இலளஞலனக் கநாதலிக்கிறைநாள். ஊலரலயல்லநாம் மறைந்து அவலனஜய நிலனத்துக்
லகநாண்டிருக்கும் அவள் நிலலலயப் பற்றி அவன் நிலனத்துப் பநாரக்கவில்லலலயன்று அவள் குத்திக்
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கநாட்டுகிறைநாள். லதரு வழிஜய லசல்லும் தன் கநாதலன் கநாது ஜகட்க அவள் தனது மன வருத்தத்லத
லவளியிடுகிறைநாள்.

லபண் : மநாரக்கத் துண்டு ஜபநாட்டு
ஜமக்கநாம ஜபநாறை சநாமி-ஒம்ம
மநாரக்கத் துண்டுலஜய
மநாயப் லபநாடி மணக்கும்
கநாய விட்ஜடன் கரும் புழுதி
கனிய விட்ஜடன் இனிய பழம்
ஜமய விட்ஜடன் என் ஜகநாழி
ஜமலத் லதருச் சநாவஜலநாட
ஊர உறைலவழந்ஜதன்
ஒத்தமரம் ஜதநாப்லபழந்ஜதன்
ஜபரநான சிவகிரிய
பிறைப்பிலயும் நநான் மறைந்ஜதன்
கடல லபநாரி கடல
லக லநறைஞ்சு என்ன லசய்ய?
கண்ணுக்கு உகந்த கனி
ஒண்ணு தின்னநால் ஜபநாதநாஜதநா?

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

கநாதல்
இனி கநாத்திருக்க முடியநாது

முத்தம்மநாள், முத்லதயநாவின் மீது கநாதல் லகநாண்டநாள். அவரகள் அடிக்கடி சந்தித்தநாரகள். இவரகள் நட்பு
ஊரில் அம்பலமநாயிற்று. வீட்டில் கட்டுக்கநாவல் அதிகமநாயிற்று. அவனது வீட்டநார முலறைஜயநாடு வந்து
லபண் ஜகட்டநால், அவலள அவனுக்கு மணம் லசய்து லவக்க சம்மதஜம. அவன் லவட்கப்பட்டுக்
லகநாண்டு தன் வீட்டில் லசநால்லநாமஜல இருந்தநான். அவலனச் லசயலுக்குத் தூண்டுவதற்கநாக முத்தம்மநாள்
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அவன் கநாது ஜகட்கப் பநாடுகிறைநாள். அவன் சநாலல வழி வருவலதக் கண்டும் கநாணநாதவள் ஜபநால
அவனிடம் லசநால்ல ஜவண்டியலவகலள எல்லநாம் பநாட்டில் லசநால்கிறைநாள். இன்னும் கநாத்துக்
லகநாண்டிருந்தநால், மண உறைவு முறிந்து பலகயநாகிவிடும் என்று எச்சரிக்கிறைநாள்.

ஈக்கிக் கம்பி ஜவட்டியில
ஏலரிசிமுடிஞ்சிவிட்ஜடன்
தின்னநாமப் ஜபநாரநாஜர
திண்டுக்கல்லு வநாய்தநாவுக்கு
திண்டுக்கல்லநாம் சங்கதியநாம்
ஜதசங் ஜகநாட்டு வநாயிதநாவநாம்;
வநாய்தநாலவ தீத்துப் ஜபநாட்டு
வந்திருவநார இந்த வழி
வந்திருவநார இந்த வழி
வநாச்சிருவநார தங்க குணம்
தந்திருவநார லவத்திலலய
ஜபநாட்டிருஜவன் வநாய் லசவக்க
வருவநாரு ஜபநாவநா ருண்ணு
வழிலயல்லநாம் கிளி லயழுதி
இன்னும் வரக் கநாணலிஜய-இந்த
இண்டழிஞ்ச பநாலதயிஜல
கல்லுரலு கநாத்திருக்க
கருத்தக் லகநாண்லட லசவத்தசநாமி!
ஏலனயநா கநாத்திருக்ஜக
எல்லநாம் பலகயநாக?

வட்டநார வழக்கு: கிளிலயழுதி-கிளிப்படம் ஜபநாட்டு, இது கநாதலுக்கு அலடயநாளம் ஏலரிசி-வரகரிசி
வநாச்சிடுவநார- வநாய்த்திடுவநார.
குறிப்பு: வநாய் லசவக்க- ஒருவன் லகநாடுத்த லவற்றிலலலய ஒரு லபண் ஜபநாட்டுக் லகநாள்வது
இணக்கத்லத குறிக்கும். அலத லமன்று தின்னும்ஜபநாது அவள் வநாய் சிவந்தநால் லகநாடுத்தவனுலடய
அன்பு மநாறைநாது என்பது நம்பிக்லக.
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இண்டழிஞ்ச-முட் லசடிகள் அழிந்து முள் சிதறி கிடக்கிறை பநாலத.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,

தலல கவிழ லவத்தநாஜய
கநாதலரகளது நட்பு குடமுலடந்து பூச் சிதறியது ஜபநால ஊரநாருக்லகல்லநாம் லதரிந்துவிட்டது.
அவளுலடய தந்லதக்கும் லதரிந்து அவளிடம் கடும் ஜகநாபத்ஜதநாடு விசநாரிக்கிறைநார. அவள் பதில்
ஜபசநாமல் தலல கவிழ்கிறைநாள். இந்த நிலல ஏற்படும் முன்ஜப தலல நிமிரந்து ஊரில் நடக்கும்படியநாக
அவலள அவன் மணம் லசய்து லகநாண்டிருக்க ஜவண்டநாமநா? மதயநாலனயிடம் கரும்பு வலளந்து
லகநாடுப்பதுஜபநால அவள் அவனுக்கு ஆட்பட்டு விட்டநாள். கரும்புச் சநாலறை உறிஞ்சிய யநாலன சக்லகலய
எறிவது ஜபநால் அவனும் பிரிந்து விடுவநானநா? இந்த ஏக்கத்லதயும், சந்ஜதகத்லதயும் அவள் கநாது ஜகட்க
லவளியிடுகிறைநாள்.

கரும்பு லவட்டி லமநாழி நறுக்கி
லமநாழிக்கு லமநாழி ஜதனலடச்சு
கரும்பு திங்கறை நநாலளயிஜல
நமக்குக் கசப்பு வந்து ஜநரந்தலதன்ன?
கரும்பநா வணங்கினஜன
கருத்த மதம் யநாலனயிடம்
துரும்பநா உணருஜதஜன
துன்பப் பட்ட பநாவியநாஜல
நநானநா விரும்பலலஜய
லநக் கரும்பு திங்கலலஜய
தநானநா விரும்பிலனஜய-என்லன
தலல கவுர வச்சுட்லடஜய!
கூடினஜம கூடினஜம
குடத்திலிட்ட பூப் ஜபநால
குடமுலடஞ்சி பூச்சிதறை
கூடறைது எக்கநாலம்?
ஒரு நநாள் ஒரு லபநாழுது
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ஒம் முகத்லத பநாரநாட்ட
ஓலடக்கலர மண்லணடுத்து
உன் உருவம் லசய்து பநாரத்திடுஜவன்

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

மூங்கில் அடிபட்ஜடன்
கன்னியம்லம புல் அறுக்க மலலக்குப் ஜபநாகிறைநாள். கன்னியப்பன் ஜநரம் பநாரத்து அவலளப் பின்
லதநாடருகிறைநான். கநாட்டுப்பூலவநான்லறையும் பறித்து லவத்துக்லகநாண்டு “இப் பூலவ உன் கூந்தலில்
முடியட்டுமநா?” என்று ஜகட்கிறைநான். அவரகள் கநாதலரகள். அவரகள் உறைவு அவளுலடய தந்லதக்குத்
லதரிந்துவிட்டது. அவருக்கு வந்த ஜகநாபத்தில் கநாட்டு மூங்கில் கம்பநால் அவலள நன்றைநாக அடித்து
விட்டநார. எனஜவ அவள் சநாமரத்தியமநாகப் பதில் லசநால்லுகிறைநாள், “எல்ஜலநாரும் அறிய பநாய் விரித்து
என்லன உட்கநாரத்தி யநாரும் குற்றைம் லசநால்லநாத முலறையில் என் தலலயில் பூச் சூட்டும் கநாலத்தில் பூ
சூட்டலநாம். அதுவலர கநாத்திரு” என்கிறைநாள்.

ஆண்:

கல்லருஜக தண்ணிருக்க

கநாட்டச் சுத்திப் புல்லிருக்க
புல்லறுக்கப் ஜபநாரபுள்ள-நீ
பூ முடிஞ்சநாலநா கநாஜதநா?

லபண்: லமநாழுகின திருலணயில
எழுதின பநாய் விரிச்சு
வநாங்க திருலணக் கய்யநா
நம்ம வநாச முள்ள பூ முடிய
கிடுகு கட்டி திருலணயில
கிளியும் நநானும் ஜபசயிஜல
கிளிக்கு மதி லசநான்னவுக-எனக்கு
மதி லசநால்லலலஜய.
முழியநா முழிக்கிறைஜதநா
முத்துப் பல்லு ஜசநாருறைஜதநா
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அரும்பும் துடிக்கிறைஜதநா
எனக்குப் பய மநாகுலதயநா
ஆக்லக அடியும் பட்ஜடன்
அவரநாஜல லசநால்லும் ஜகட்ஜடன்
மூங்கி அடியும் பட்ஜடன்
முழி சுருட்டிச் சநாமியநாஜல

வட்டநார வழக்கு: திருலண-திண்லண; கிடுகு-லதன்ஜனநாலலத்தட்டி; மூங்கி-மூங்கில்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

அலுக்கி நட என் சநாமி
உழுது முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு உழவன் வருகிறைநான். அவன் கலளப்லபப் ஜபநாக்கி
உற்சநாகமூட்டுவதற்கநாக அவன் மலனவி அவலனப் புகழ்ந்துப்பநாடி, நிமிரந்து நடந்து தங்களுலடய
அரண்மலனக்கு வரும்படி அலழக்கிறைநாள். அவரகளுலடய வீடு சிறு குடிலசயநாயினும் அவரகளுக்கு
அது அரண்மலனதநான். அவளுக்கு அவன் ரநாஜேநா. அவனுக்கு

அவள் ரநாணிதநாஜன!
லவள்ளிக் கலப்லபகளநாம்
லவங்கலத்து ஜமழிகளநாம்
வட கநாடு உழுது வரும்
வஞ்சிக் லகநாடி என் சநாமி
மத்தியநானம் மநாடு விட்டு
மநாட்டுக் லகல்லநாம் கூளம் ஜபநாட்டு
சநாட்டக் கம்பு ஜதநாளிலிட்டு-என்
சநாமி வரக் கநாணியஜளநா?
கிறிச்சு மிதியடியநாம்
கீகண்ணுப் பநாருலவயநாம்
அலுக்கி நட எஞ்சநாமி-நம்ம
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அரண்மலனக்குக் லகச்சிதஜம

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

நநாலளப் பயணமடி
கநாதலரிருவர அன்பு மிகுதியநால் ஒருவருக்லகநாருவர உலரயநாடிக் லகநாள்கிறைநாரகள். கலடசியில் அவன்
''நநாலளப் பயணம்'' என்கிறைநான். அவள் ''நநானும் வருகிஜறைன்'' என்கிறைநாள். ஆனநால் நடக்குமநா?

லபண்: ஆல மரமுறைங்க
அடி மரத்துக் லகநாப்புறைங்க
பநாலதயிஜல நநானிருக்க-நீங்க
பக்க வழி ஜபநாகலநாமநா?

ஆண்:

வநாலழயடி உன்கூந்தல்

லவரமடி பல்கநாவி
ஏலழயடி நநானுனக்கு
இரங்கலலஜயநா உன்மனசு?

லபண்: சந்திரஜர சூரியஜர
தலலக்கு ஜமஜல வநாரவஜர
இந்திரரக்கு இலளயவஜர-நநான்
என்ன லசநால்லிக் கூப்பிடட்டும்

ஆண்:

அத்லத மகஜள-நீ

அருவங் லகநாடி வநாயழகி
ஜகநாவம் பழத்தழகி-என்லன
லகநாழுந்தனிண்ணு கூப்பிடடி
ஜமற்ஜக சூலமடி
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ஜம மலலயும் ஜகநாணலடி
நநாலளப் பயணமடி

லபண்: நநானும் வநாஜரன் கூடப் ஜபநாஜவநாம்

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,

விரட்டப்பட்ட மநான்
கநாதலர உறைவு ஊரில் லதரிந்த பின்னும் மணம் லசய்து லகநாள்ள அவசரப்படநாத கநாதலன் தன் கநாதலிலயச்
சந்திக்கிறைநான். அவளிடம் கநாதல் ஜபச்சுகள் ஜபசுகிறைநான். தனது தவலறையும், இலலமலறை கநாயநாக ஒப்புக்
லகநாள்ளுகிறைநான். திருமண ஏற்பநாடுகலள உடஜன லசய்யும்படியநாக அவலனத் தூண்ட ஜவண்டும் என்று
நிலனத்த அவள் அவலனக் கடிந்து லகநாள்கிறைநாள். “உன்னநால் சந்தியில் என் லபயர இழுபட்டது. என்
உறைவினரகலளப் பலகத்துக் லகநாண்ஜடன். விரட்டப்பட்ட மநான் ஜபநாலநாகி விட்ஜடன்” என்று
கூறுகிறைநாள். இச் சுடு லசநாற்களநால் அவன் திருமணத்திற்கு முலனவநான் என்பது அவள் கருத்து.

ஆண்:

கட்டக் கருத்தப்புள்ள

கநாலுத் தண்ட ஜபநாட்ட புள்ள
உதடு லசவத்த புள்ள
லமலியுதஜன ஒன்னநால
நநாட்டுக்கு நநாடு மட்டம்
நநாம லரண்டும் ஜஜேநாடி மட்டம்
ஜகநாட்டுக்குப் ஜபநானநாலுஜம-நம்ம
ஜகநாடி ஜேனம் லகலயடுக்கும்
கிள்ளிய லகநாசுவத்துக்ஜகநா
கீழ் மடியின் லவத்திலலக்ஜகநா
அள்ளிய ஜதமலுக்ஜகநா
ஆலச லகநாண்ஜடன் லபண் மயிஜல!
மலலயிஜல மநாட்டக் கண்ஜடன்
மலலக்கும் கீழ தடத்தக் கண்ஜடன்
லசவத்தப் புள்ள லகநாண்டயிஜல
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லசவ்வரளிப் பூவக் கண்ஜடன்
லவட்டின கட்டயில
வீரியமநா பூத்த பூஜவ
வக்கத் லதரியநாம
வநாட விட்ஜடன் ஜதசவழி

லபண்: எலுமிச்சம் பழ மிண்ணு
எடுத்ஜதன் லக லநலறைய
பச்சக் குமிட்டியல்ல
பநாத்தவுக லசநால்லலிஜய
படரந்த லநஞ்சநாம் பருமுழியநாம்
பநாவிக்கல்ஜலநா ஆலச லகநாண்ஜடன்
இலந்த முள்ள தலலமுடிய
இழுபடுஜதன் சந்தியில
பநாத்தனய்யநா உன் முகத்த
பகச்சனய்யநா எஞ்சனத்த
விட்டுப் பிரிஞ்ஜசனய்யநா
விரட்டப் பட்ட மநானப்ஜபநால

வட்டநார வழக்கு: முள்ள-முள்லள.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

உன் மயக்கம்
ஓரிலளஞனும், ஒரு இளமங்லகயும் கநாதல் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து உலரயநாடுகிறைநாரகள். அவரகளுலடய
உள்ளக் கிளரச்சிகலள லவளியிடப் பயன்படுத்தும் உவலமகளும் ஒருவலரலயநாருவர அலழத்துக்
லகநாள்ளப் பயன்படுத்தும் விளிச்லசநாற்களும் சுலவயநாக இருக்கின்றைன.
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ஆண்:

எண்லணய் ஜதய்த்தல்ஜலநா

எனக்கு முன்ஜன ஜபநாரபுள்ள
எண்லணய்ப் பளபளப்பு-என்
கண்லண மிரட்டுதடி
எண்லணய்க்குடம் ஜபநால
எழும்பி வந்த ஜமகம் ஜபநால
தண்ணிக்குடம் ஜபநால
தளும்புதடி என் மனசு

லபண்: உங்க ஜமனிக்குள்ள
ஊதநாக் கலர சட்லடக்குள்ள
ஜதநாளிலிடும் ஜலஞ்சுக்குள்ள
ஜதநாலகமயில் ஆலச லகநாண்ஜடன்

ஆண்:

வநாலழக் லகநாடிக்கநாஜல

வட லகநாடிக்கநால் லவத்திலலஜய
ஜபநாட்டநா லசவக்குதில்ல
லபண்மயிஜல உன் மயக்கம்

லபண்: சத்தனக்கும்பநாவில
சநாதம் ஜபநாட்டு உண்லகயில
உங்கலள நிலனக்லகயிஜல
உண்ணுறைது சநாதமில்லல.

குறிப்பு : வநாலழக் லகநாடிக்கநால், வட லகநாடிக்கநால் லவற்றிலல, லபண்ணின் அழகுக்கும் லசழிப்பநான
ஜமனி வளத்துக்கும் உவலம. லவத்திலல ஜபநாட்டநால் சிவப்பது பற்றிய நம்பிக்லக முன்னஜர
குறிப்பிடப்பட்டது.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.
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லகநாழுந்தன் முகம் வநாடிடநாஜதநா ?
ஏர லகநாண்டு உழச் லசன்றை தன் கணவன், உச்சி ஜவலளயநாகியும் வீடு திரும்பவில்லல என்பலதக் கண்ட
மலனவி கவலல லகநாள்ளுகிறைநான். ஒரு ஜவலள சக்கிரஜம உழுது முடித்து விட்டுத் தலழ உரத்துக்கநாக
வண்டி கட்டிக் லகநாண்டு கநாட்டுக்குப் ஜபநாய்விட்டநாஜனநா? ஜவலல லசய்து அலுத்துப் ஜபநானநால் வீடு
வந்து ஓய்வு லகநாண்டு பின்னர லசல்லக்கூடநாதநா அவளுக்கு வீட்டில் இருப்புக் லகநாள்ளவில்லல.
கநாட்டுக்குப் ஜபநாகும் பநாலதயில் கணவனது நண்பரகலள வழியில் கநாண்கிறைநாள். அவரகலளப் பநாரத்து
அவள் கவலலலய லவளியிட்டுக் கீழ் வரும் பநாடலலப் பநாடுகிறைநாள்.

மத்தியநானம் ஏரவிழ்த்து
மநாடு லரண்டும் முன்ஜன விட்டு
சநாட்டக்கம்பு ஜதநாளிலிட்டு
சநாமிவரக் கண்டியஜளநா?
இலட வநாரு ஜபநாட்டவஜர
பநாதம் சிறுத்தவஜர-லபரும்
பநாலதயிஜல கண்டதுண்ஜடநா?
லகநாழிஞ்சிக் குலழ வநாடினநாலும்
லகநாழந்தன் வண்டிப் பநாரஜமத்தி
லகநாழிஞ்சிக் குலழ பிடுங்கி
லகநாழுந்தன் முகம் வநாடிரநாஜதநா?
வநாடக்லகநாடி புடுங்கி
வடகநாடு சுத்திவந்து
ஜதடிக் குலழ புடுங்கும் எந்தன்
ஜதன் லமநாழிலய கண்டதுண்ஜடநா?

வட்டநார வழக்கு: சநாட்டக்கம்பு-சநாட்லடக்கம்பு; ஜபநாட்டவஜர-ஜபநாட்டவலர; சிறுத்தவஜரசிறுத்தவலர; புடுங்கி-பிடுங்கி; வநாடிரநாஜதநா-வநாடிடநாஜதநா; ஜதன்லமநாழி-லபநாதுவநாக லபண்முன்னிலல
ஆண்முன்னிலலயநாயிற்று.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.
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அத்லத மகன் முத்துச்சநாமி
முத்துச்சநாமி, முத்தம்மநாளின் முலறைமநாப்பிள்லள. ஜகலி லசய்யும் ஜபநாக்கில் அவள் தலலயில் சூடியிருந்த
பிச்சிச்சரத்லத அறுத்லதறிந்தநான். மலர சூடுவதற்கு பதில் மலலரச் சிலதப்பது அமங்கலலமன அவள்
எண்ணினநாள். லபநாய்க்ஜகநாப முகங்கநாட்டி அவலனக் கடிந்து லகநாள்கிறைநாள். ''என்லன விரும்பநாத
உன்லன விட்டு ஜவலறைநாரு இலளஞலனத் ஜதடிச் லசல்லுகிஜறைன்'', என்று கூறி அவனுக்குப்
லபநாறைநாலமயூட்ட முயலுகிறைநாள். அவன் முன்லனய இன்ப நிகழ்ச்சிகலள நிலனவூட்டி அவலளச்
சமநாதநானப்படுத்த முயலுகிறைநான். முடிவு நமது ஊகத்துக்கு விடப்பட்டுள்ளது.

முத்தம்மநாள் :

லகநாத்த மல்லித் ஜதநாட்டத்திஜல

குளிக்கப் ஜபநாயி நிக்லகயிஜல
அத்லத மகன் முத்துசநாமி
அத்லதரிந்தநான் பிச்சிச்சரம்

முத்துச்சநாமி : சத்திரத்துக் கம்மநாயிஜல
லமநாச்சி லநத்-லதடுக்லகயிஜல
குத்துக் கல்லு ஜமலிருந்து-நநான்
கூப்பிட்டது ஜகக்கலிஜயநா?
கூலடஜமஜல கூலட வச்சு
குமரிப் புள்ஜள எங்க ஜபநாறை

முத்தம்மநாள் :

ஏழுமலல கழிச்சு-ஒரு

எள வட்டத்லதத் ஜதடிப்ஜபநாஜறைன்

முத்தச்சநாமி : பநாக்குத் துவக்குதடி
பழய உறைவு மங்குதடி
ஏலம் கசக்குதடி
என்லன விட்டுப் ஜபநாறைதுக்ஜகநா?
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வட்டநார வழக்கு : நிக்லகயிஜல-நிற்லகயிஜல; லமநாச்சி-லமநாச்லச; அத்து-அறுத்து.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,

மருமகனநாய் ஆனலதன்ன
அடுத்த வீட்டுப் லபயன் தன்லன ''அம்மநா, அம்மநா'' என்று அருலமயநாக அலழப்பவன். அவளுக்கு ஒஜர
ஒரு மகள். கநாட்டுக்கு ஈச்சஞ் சுள்ளி லபநாறுக்கப் ஜபநானவள் லவகுஜநரம் கழித்துத் திரும்பினநாள்.
கண்லணல்லநாம் சிவந்திருந்தது. எலதஜயநா மலறைப்பவள் ஜபநால சட்லடன்று வீட்டினுள் ஜபநாய்விட்டநாள்.
தநாய் மகளது ஜதநாற்றை மநாறுதலலக் கண்டு லகநாண்டு அவளிடம் கநாரணம் ஜகட்கிறைநாள். அவள் லவட்கத்
ஜதநாடு பதில் லசநால்லுகிறைநாள். ஒரு புறைம் அதிரச்சி ஏற்பட்ட ஜபநாதிலும் அவள் தன் அண்லட வீட்டு
அருலமப் லபயன் மருமகனநான விந்லதலய எண்ணி உள்ளுக்குள் மகிழ்ச்சியும் ஏற்படுகிறைது.

தநாய்:

ஏழு மலல கழித்து

ஈஞ்சறுக்க ஜபநாறை மக்கநா-உன்
கண்ணு லசவந்த லதன்ன
களவு லமத்த ஆனலதன்ன?

மகள்:

கண்ணு லசவக்கவில்லல

களவு லமத்த ஆகவில்லல-உன்
ஆலச மகனநாஜல-நநான்
அருலம லகநாலறைஞ் ஜசனம்மநா

தநாய்:

ஆலச மகஜன நீஜய

அருலமயுள்ள புத்திரஜன
மநாய மகஜன நீஜய-இப்ஜபநா
மரு மகனநாய் ஆனலதன்ன?

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.
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திரிஞ்சநநாள் ஜபநாதுலமயநா
பல நநாட்களநாகக் கநாதலரகள் சந்திப்பதற்கு இலடயூறு ஏற்பட்டது. ஒரு நநாள் ஜவலலக்குப்
ஜபநாகிறைவழியில் அவள் அவலனக் கண்டு விட்டநாள். அவள் தனது அன்லபயும், பிரிவுத் துன்பத்லதயும்
விளக்கி அவனிடம் லசநால்லுகிறைநாள். எத்தலன கநாவல் இருந்தநாலும், குண்டு ஜபநாட்டுச் சுட்டநாலும்
அத்தலனயும் மீறிக்லகநாண்டு அவனிடம் வந்து ஜசரந்து விடுவதநாகச் லசநால்லுகிறைநாள். ஆனநால் அவன்
அவலள லவளியூருக்கு அலழத்துச் லசல்ல விரும்பவில்லல. நடுச் சநாமத்தில் அவள் வீட்டிற்கு
வருவதநாகச் லசநால்லுகிறைநான். ஆனநால் அவஜளநா “திரிந்த நநாள் ஜபநாதும்” என்று ஒஜர வநாரத்லதயில்
லசநால்லுகிறைநாள். இருந்து வநாழ வழிபநாரக்க ஜவண்டும் என்பலதச் லசநால்லநாமல் உணரத்துகிறைநான் இப்
பநாடலில்.

கநாதலி : நறுக்குச் சவரம் லசய்து
நடுத் லதருஜவ ஜபநாறைவஜர
குறுக்குச் சவளுலதயநா
கூந்த லலநாரு பநாகத்துக்கு
ஜசக்குத் தலல சவி
லசந்துருக்குப் லபநாட்டு வச்சு
ஜசநாக்குப் ஜபநால நட நடந்தநா-நநான்
துலரகளுண்ணு மதிச் சிருஜவன்
ஜதக்கம் பலலகயில
ஜதலனநாழுகும் லமத்லதயில
மன்னவர லகநாடங்லகயில
மத்தவர அலணஞ்சிரநாம
நிலறை பநாலனத் தண்ணிஜபநால
நிணலநாடும் என் சதுரம்
குலறை பநானத் தண்ணி ஜபநால
குலறை யுதஜன ஒம்மநாஜல.
கநாவலிருந்தநாலலன்ன ?
கல்லு லவடி ஜபநாட்டநா லலன்ன ?
இமுசு படுத்திட்டநாலும்-நநான்
எஜேமநானிடம் வந்திருஜவன்
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பச்ச மயங்குதஜன
பவளக்கநாடு வநாடுதஜன-நநான்
இச்ச பட்ட ஜநரலமல்லநாம்
ஏங்கி முகம் வநாடுதஜன

கநாதலன்:

ஆத்துத் தண்ணி ஜசந்திருக்க

அமிரத குணம் பநாத்திருக்க
ஜசந்த கிளி இங்கிருக்க
ஜதச வழி ஜபநாக ஜவண்டநாம்
சட சடனு மலழ லபநாழிய
சநாமம் இடி விழுக
குலட ஜபநாட்டு நநானும் வநாஜரன்
குண மயிஜல தூங்கிரநாத

கநாதலி: ஆலச லயல்லநாம் அவருஜமஜல
அவரு இங்க வரஜவண்டநாம்
ஜதசஜமநா தில்லு முல்லு-நம்ம
திரிஞ்ச நநாள் ஜபநாதுலமயநா
ஓடுத தண்ணியில
ஓட விட்ஜடன் பம்பரத்த
பம்பரத்த நம்பியல்ஜலநா-நநான்
லவம்பரப்பநா ஆஜனஜன

குறிப்பு: பச்ச, பவளக்கநாடு-லபண் நலத்திற்கு உவலமகள்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.
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ஜதசலமங்கும் ஜபரநாச்சு
அவள் மணமநாகநாதவள். அவளுக்கு கநாதலன் இருக்கிறைநான் என்று ஊலரல்லநாம் லபயரநாகிவிட்டது.
அவலன அவள் விரும்புகிறைநாள். ஆனநால், அவலன பநாரத்துப் பழகி இன்பம் துய்க்கவில்லல. ஆனநாலும்
ஊரில் அவலனயும் அவலளயும் ஜசரத்துப் பல கலதகள் ஜபச ஆரம்பித்தனர. ஒரு புறைத்தில் அவளுக்கு
அச்லசய்தி மகிழ்ச்சிலயக் லகநாடுத்த ஜபநாதிலும், மறுபுறைம் இல்லநாதலதச் லசநால்லுகிறைநாரகஜள என்று
வருத்தமும் உண்டநாகிறைது.

பூவரசம் பூவு நீயி
லபநாழுதிருக்கப் பூத்த பூஜவ
நநாசமத்த பூவநாஜல
நநானும் ஒருலசநால் ஜகட்ஜடன்
பருத்தி பலன் பிடிக்க
பக்கலமல்லநாம் சில் லவடிக்க
ஒருத்தி சலமஞ்சிருக்க
உலகலமல்லநாம் ஜபரநாச்ஜச
வட்டுக் கருப்பட்டிலய
வநாசமுள்ள ஜரநாசநாலவ
திண்ணு லசழிக்கு முன்ஜன
ஜதசலமங்கும் ஜபரநாச்சு
பட்டு அருணநாக் லகநாடி
பநாவி மகன் தங்கக்லகநாடி
தங்கக் லகநாடி சநாமியநாஜல
தலலலபநாறுக்கநாச் லசநால் ஜகட்ஜடன்
லவத்தலலக் கநாம்பறிஜயன்
ஜவத்துமுகம் நநானறிஜயன்
சுப்லபயநாவநாஜல ஒரு
லசநால்லுமல்ஜலநா நநான் ஜகட்ஜடன்
கீழத் லதருவிஜல ஜயநா
சிலுக்குப் ஜபநாட்ட கருலணப்புறைநா
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ஜமலத் லதருவில ஜபநாய்
ஜமயுதுண்ணுஜகள்விப்பட்ஜடன்
ரநாமக் கரும்பு நீஜய
ரநாவு திண்ண சருக்கலரஜய
சனிப் பிலநாச் சுலளலய
தின்னணுண்ணு ஜபலரத்ஜதன்
பூசணிப் பூஜவ நீ
லபநாழுதிருக்கப் பூத்த பூஜவ
நநாதியத்த பூவநாஜல
நநான் ஒரு நநாச் லசநால் ஜகட்ஜடன்

வட்டநார வழக்கு: நநாசமத்த-நநாசமுற்றை; சலமஞ்சிருக்க-ருதுவநாகியிருக்க ; அருணநாக்லகநாடி-அலர நநாண்
லகநாடி ; ரநாமக்கரும்பு-நநாமக்கரும்பு.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

உலகம் லபநாறுக்குதில்லல
முன் பநாடலில் வரும் கநாதலி பநாடுவலதப் ஜபநாலஜவ இப் பநாடலிலும் ஓர கநாதலி தன் கநாதல் ஊரில்
லவளியநாகி விட்டலத எண்ணி வருந்துகிறைநாள். கநாதலன் கநாதில் எட்டும்படி தனது கவலலலயப் பநாட்டில்
கூறுகிறைநாள். அவனும் தன்லனப் பற்றியும் பிறைர தூற்றுவலத அவளுக்குத் லதரிவிக்கும் முலறையில்
பநாடுகிறைநான்.

லபண்: எண்லணய்த் தலல முழுகி
என் லதருஜவ ஜபநாறைவஜர
பநாரநாதீரு என் முகத்லத
பழிகள் வந்து ஜசரந்திருஜம
ஆலமரமுறைங்க
அடி மரத்து வண்டுறைங்க
உன்ஜனநாட நநானுறைங்க
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உலகம் லபநாறுக்குதில்லல
கல்ஜலநாட கல்லுரச
கடலுக் தண்ணி மீனுரச
உன்ஜனநாட நநானுரச
உலகம் லபநாறுக்கலலஜய
லவத்தலல தந்தவஜர
விலனயிழுத்து வச்சவஜர
ஜபநாயிலல தந்தவஜர
ஜபநாதுலமயநா உம்முறைவு

ஆண்:

பநாரத்தனடி உன் முகத்த

பலகச்சனடி என் சனத்த
ஜகட்டனடி ஜகவலங்கள்
கிளிலமநாழியநாள் உன்னநாஜல
அருகுபத்திப் பிஞ்லசயிஜல
ஆகுருவி விரட்லடயிஜல
லசநாருகு லகநாண்லட லவள்லளயம்மநா
லசநால்லுக் கிடம் வச்சவஜள

வட்டநார வழக்கு: அருகுபத்தி-அருகம்புல் படரந்த; வச்சவஜர-லவத்தவஜர; வச்சவஜள-லவத்தவஜள ;
ஆகுருவி-புஞ்லசக்கு வரும் குருவி.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:தங்கம்மநாள்புரம்,விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

ஒரு பலனும் நநானறிஜயன்
“பலனறியநாமல் பழி மட்டும் சுமந்ஜதன். உன் ஜமல் ஆலச லவத்ததுண்டு. ஆனநால், ஊரநார
ஜபசுவதுஜபநால் ஒன்றும் நடக்கவில்லலஜய! பூலவப் பநாரத்து பறிக்க எண்ணியதுண்டு. ஆனநால் பூலவப்
பறித்து முகரவில்லலஜய! பூலவப் பறித்துச் சூடிக் லகநாண்டதநாக ஊரநார பழி லசநால்லுகிறைநாரகஜள” என்று
இப்லபண் வருந்துகிறைநாள்.
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நந்தவனம் துறைக்க வில்லல
நநாலனநாரு நநாள் ஜபநாகவில்லல
பூவநாத முல்லலப் பூலவ
பூத்தலதன்று லசநால்லவில்லல
வட்ட ஓலடலயக் கண்ஜடன்
வடக்ஜக ஜபநாறை லகநாப்லபக் கண்ஜடன
ஜமநாதிரக்லகலயக் கண்ஜடன்
முகத்தழலக நநானும் கநாஜணன்.
நந்தவனம் துறைந்து
நநாலனநாரு நநாள் பூலவடுத்து
சூடல்லிஜய அந்தப்பூலவ
ம்மநாவில்ல லசநால்லுறைநாக
தலலயிஜல தண்ணிக் குடம்
தநாகலமல்லநாம் உங்கஜமஜல
ஊலரல்லநாம் ஓமலிப்பு
ஒரு பலனும் நநானறிஜயன்
ஒரு ஜமனி ஒரு சிகப்பு,
ஊலரல்லநாம் ஓமலிப்பு,
ஓமலிப்புக் ஜகட்டதுண்டு;
ஒருபலனும் நநானறிஜயன்.

வட்டநார வழக்கு: ஓமலிப்பு-பரபரப்பு.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.
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ஒன்றைநாகப் ஜபநாஜவநாம்
கிரநாமத்திலுள்ள இலளஞரகள் ஜமல்கநாட்டுக்கு ஜவலலக்குச் லசல்லுகிறைநாரகள். அவரகளில் ஒரு கநாதல்
ஜஜேநாடி இரண்டு ஜபர பின்தங்கிச் லசன்றைநால், உற்றைநார உறைவினர ஜகலி லசய்வநாரகள். எனஜவ அவரகள்
தனித்தனிஜய லசல்லுகிறைநாரகள். லநருங்கி ஒருவலர ஒருவர பநாரத்துக் லகநாண்ஜட லசல்ல
ஜவண்டுலமன்று இருவருக்குஜம ஆலச. அவள் அவலன தனக்கு முன் ஜபநாகும்படி லசநால்லுகிறைநாள்.
அவஜனநா ஜசரந்து ஜபநானநால் என்னலவன்று ஜகட்கிறைநான். ஆனநால் அவளுக்கு லவட்கமநாக இருக்கிறைது.

லபண்: சரிய சந்தனஜம
கிழக்கிருக்கும் சூரியஜர
வநாங்கஜளன் ஜமகநாட்டுக்கு
வநாசமுள்ள பூமுடிய

ஆண்:

மதுலர மருக்லகநாழுந்து

மணலூருத் தநாழம்பூவு
ஜசத்தூரு லசவந்திப் பூவு
ஜசரந்து வந்தநால் ஆகநாஜதநா?

லபண்: ஒத்தடிப் பநாலதயிஜல
ஒத்த வழிப் பநாலதயிஜல
மின்னிட்டநான் பூச்சி ஜபநால
முன்ஜன வந்தநால் ஆகநாஜதநா?

ஆண்:

ஜகநாடநாலிக் லகநாண்லடக்கநாரி

குளத்தூருக் கநாவல்கநாரி
வில்லு முதுகுக்கநாரி
நில்ஜலண்டி ஒண்ணநாப்ஜபநாஜவநாம்.

லவட்கம் பறைந்து விட்டது. அவளும் அவன் தன்கூடஜவ வரச் சம்மதிக்கிறைநாள். ஆனநால் அவன் பநாலதலய
விட்டு கீஜழ இறைங்கும்படி அலழக்கிறைநான். அவள் மறுத்து, ''திருமணமநாகட்டும் உன்ஜனநாடு தட்டநாங்கல்
விலளயநாட எங்கலழத்தநாலும் வருகிஜறைன்'' என்கிறைநாள்.
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லபண்: சநாயஜவட்டி நிறைச்சிவப்பு
என்லனக் கண்டநால் குறுஞ்சிரிப்பு
குறுஞ்சிரிப்பும் தலலயலசப்பும்
கூட வந்தநால் ஆகநாஜதநா?

ஆண்:

ஜலநாலநாக்கு ஜபநாட்ட புள்ஜள

ஜரநாட்டு வழி ஜபநாறை புள்ஜள
ஜரநாட்லட விட்டுக் கீழிறைங்கு
ஜகட்ட லதல்லநாம் வநாங்கித்தநாஜரன்

லபண்: உன் மனசு என் மனசு
ஒரு மனசநா ஆனநாக்கநால்
சதுரகிரி மலலஜயநாரம்
தட்டநாங்கல்லு லவலளயநாடலநாம்

ஆண்:

கூலட இடுப்பில் வச்சு,

ஜகநாகிலம் ஜபநால் ஜபநாறை லபநாண்ஜண
ஜபலட மயிலன்னஜம
ஜபசநாஜயநா வநாய்திறைந்து?

லபண்: வநாய்க்கநாலுத் தண்ணியிஜல
வண்டு வரும் தூசி வரும்
கூடத்துக்கு வநாங்கலளயநா
குளிந்த தண்ணி நநான் தநாஜரன்
லவலகயநாத்தங்கலர தனிஜல
வச்சிருக்ஜகன் தீங்கரும்பு
தீவிரமநாப் ஜபநாறை சநாமி
திண்ணு பநாத்தநாலநாகநாஜதநா?
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லமநாழுகிய திருலணயிஜல
எழுதிய பநாய் ஜபநாட்டு
வநாருலமயநா திருலணக்கு
வநாசமுள்ள பூ முடிக்க

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

நிற்கிறைதும் சநாமி தநாஜனநா ?
கணவன் லசநால்லநாமல் லசன்று விட்டநான். எதிர பநாரத்து பல தடலவ ஏமநாந்து விட்டநாள் மலனவி. இன்று
வருவநார என்லறைண்ணி ஜசநாறும் கறியும் சலமத்துவிட்டு பலவிடங்களிலும் அவலனத் ஜதடிச்
லசல்லுகிறைநாள். தூரத்தில் எந்த ஆண்மகலனப் பநாரத்தநாலும், அவளுலடய தவிப்பில் அவனநாக இரநாதநா
என்லறைண்ணுகிறைநாள். கலடசியில் வீட்டுக்குச் லசன்றைதும் தலலவநாசலில் அவன் வந்து நிற்கிறைநான். அவள்
கவலலலயல்லநாம் மலறைந்து ஜபநாகிறைது.

கிறிச்சி மிதியடியநாம்
கீழ் கண்ணுப் பநாரலவயநாம்
அருச்சலுல ஜபநாறைவலர
யநாருண்ணும் லதரியலலஜய.
படரந்த புளிக் கம்மநாயிஜல
பநாலன் தலல முழுலகயிஜல
நிலறைந்த தலல வநாசலிஜல
நிக்கிறைதும் சநாமிதநாஜன?
சின்னச் லசடியலசய
சின்னச் சநாமி நலடயலசய
வருணச் லசடி குலுங்க
வந்த சநாமி நீங்க தநானநா?
கருவ மரத்துப் புஞ்லசய்
கன்னி மூலல ஜநருக்கு
லநல்லி மரத்தடியில்
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நிக்கிறைதும் சநாமி தநானநா?
ஆட்டுக் கிடநா ஜசநாறிருக்க
அழுதுகிட்டு நநானிருக்க
வநாடநா விளக்கிருக்க
வந்தவனத் லதரியலிஜய!
புளிய மரத்தடியில்
புள்லளயநார ஜகநாவிஜலநாரம்
சத்திரத்தின் ஜவம்ஜபநாரம்
சநாமி தநாஜனநா நிக்கிறைது?
உயரந்த தலலவநாசல்
உல்லநாச வல்ல வநாட்டு
நிலறைந்த தலல வநாசலில
நிக்கிறைதும் சநாமிதநாஜனநா?++

வட்டநார வழக்கு: அருச்சல்- urgent -அவசரமநாக (திரிபு ); கம்மநாய்-பநாசனக் குளம் (லநல்லல,
ரநாமநநாதபுரம் வழக்கு ) ; நிக்கிறைது-நிற்கிறைது.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:லநல்லல மநாவட்டம்.

கண்டீரகளநா ?
கநாதலலனச் சில நநாட்கள் கநாணநாவிட்டநால் கநாதலி ஜதடுவநாள். கநாதலிலயக் கநாணநாவிட்டநால், கநாதலன்
ஜதடுவநான். இவரகள் மறுபடி சந்திக்கும்ஜபநாது கநாணநாமல் ஜபநானவன் அல்லது ஜபநானவலளத் ஜதடி
அலலந்தது ஜபநால கற்பலனப் பநாடல்கள் ஒருவருக்லகநாருவர லசநால்லிக் லகநாள்ளுவநாரகள். எல்ஜலநாரும்
அறிய ஒருவலரலயநாருவர ஜதடி அலலய முடியுமநா? ஆயினும் கற்பலனயில் எங்லகல்லநாஜமநா ஜதடி
அலுத்ததநாக மறு சந்திப்பின்ஜபநாது ஒருவருக்லகநாருவர கூறிக் லகநாள்ளுவநாரகள். இவ்வலகப் பநாடல்கள்
ஆண்கள் பநாடும் பநாடல், லபண்கள் பநாடும் பநாடல் என இருவலகயுண்டு. அவற்றுள் சில கீஜழ கநாண்க.
(ஆண்கள்பநாடுவது)

வட்டம் ஜபநாடும் வடக்குத்லதரு
வந்து நிற்கும் லதற்குத்லதரு
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கூட்டம் ஜபநாடும் கல்லுரலு
குயிலும் வரக் கநாணலிஜய!
எண்லணக் கருப்ஜப
என்னிலும் ஏ கருப்ஜப
தண்ணிக் கருப்லப
தனிஜய வரக்கநாணலிஜய!
கண்டநாங்கிச் வலளயல்கநாரி
லகநிலறைஞ்ச வலளல்கநாரி
கண்டநா வரச் லசநால்லுங்க
லரண்டநாம் நம்பர ஜதநாட்டத்துக்கு
மநாரளவு கருதுப் புஞ்லச
மதிகிளி கநாக்கும் புஞ்லச
கூட்டக் கருதுக்குள்ஜள
குயிலும் வரக் கண்டியளநா?
சநாலல இருபுறைமும்
சந்தனவநாழ்மரஜம
லகநாழ்ந்து மநாமரத்லத
கூடுவதற்குத் விளநாத்திகுளம்
கிளிக்குஞ்சு ஜபநாயிருக்கு
கண்டநா வரச் லசநால்லுங்க
கல்யநாண வநாசலுக்கு

(லபண்கள் பநாடுவது)

ஆளுஜலயும் குட்லட
அழகுலயும் பூஞ்சிவப்லப
நலடயிலயும் லநச்சிவப்லப
நடுச் லதருவில் கநாணலிஜய!
புதுப்பநாலனக் கருப்பழலக.
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புத்திரன் ஜபநால் நலடயழலக
சிரிப்பநாணி மன்னலரயும்
லதருவில் வரச் கண்டியளநா?
ஜதநாப்பிலஜயநா ஜசவல் கட்டு
ஜதநாலகமயில் ஜபநாயிருக்கு
கண்டநா வரச் லசநால்லுங்க
கநானமயில் வநாடுரண்ணு
ஊருசுத்திக் கநாலள எங்ஜக
உள்ளுரு மட்டத் லதங்ஜக
நநாடு சுத்திக் கநாலளஎங்ஜக
நடக்க விட்டு நநான் பநாரக்க
லபருநநாழிப் பநாலதக்கு
ஜபசுங்கிளி ஜபநாயிருக்கு
கண்டநா வரச் லசநால்லுங்க
கம்மந் தட்லட குச்சிலுக்கு
கநாலு வளரந்த கிளி
கல்லுரலுகநாத்தகிளி
ஜதநாலக வளரந்த கிளி
ஜதநாப்பிலயும் கநாணியஜளநா?

வட்டநார வழக்கு: சிரிப்பநாணி-சிரிப்பு (லநல்லல ஜபச்சு வழக்கு); லபருநநாழி-முதுகுளத்தூர தநாலுகநாவில்
ஒரு ஊர; கநாணியஜளநா-கண்டீரகஜளநா? (ஜபச்சு வழக்கு); ஊரு சுத்திக் கநாலள, உள்ளுருமட்டம்-இலவ
கநாதலலனக் குறிக்கும் குறியீட்டுச் லசநாற்கள்.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :விளநாத்திகுளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

முறிவு
உலழக்கும் மக்களில் சில ஜேநாதிப் பிரிவினரில் விவநாரத்து சமூக வழக்கமநாக லநடுநநாளநாக இருந்து
வருகிறைது. குடும்பத்தில் ஒற்றுலம குலறைவதநாஜலநா குழந்லத இல்லநாததநாஜலநா, ஆஜணநா லபண்ஜணநா,
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துரநடத்லதயுலடயவரநாயிருப்பதநாஜலநா, சமூக வழக்கப்படி விவநாகரத்துச் லசய்து லகநாள்ளலநாம்.
விவநாரத்து ஜகநாருபவர ஊருக்குத் தீரலவ லசலுத்த ஜவண்டும். விவநாரத்து லசய்து லகநாண்டவரகள்
மறுமணம் லசய்து லகநாள்ளலநாம். சில ஜவலளகளில் லபநாய்க் கநாரணம் கூறி ஆண்கள் விவநாரத்து
ஜகநாருவதும், லபண் சமூக ஆதிக்கத்துக்கு அஞ்சி சம்மதிப்பதும் உண்டு. விவநாரத்து லசய்துலகநாள்ள
சம்மதிக்கநாத ஒருத்தி, தனது கணவனிம் லகநாடுலமலய விவரித்து ஒரு பநாடலலப் பநாடுகிறைநாள்.

(லபண் பநாடுவது )

+கநாலடக் கண்ணி மநாவிடிச்சு
கருப்பட்டியும் ஜசரத்திடிச்சு
திண்ணு ருசி கண்ட பய
தீருலவயும் ஜகட்கிறைநாஜன
கூடுனஜம கூடுனஜம
கூட்டுவண்டிக் கநாலள ஜபநால
விட்டுப் பிரிஞ்சலமயநா
ஒத்த வண்டிக்கநாலள ஜபநால
பின்கல்லு ஜமநாதிரஜம
பிரியநாத சிஜனகிதஜம
பிரியிறைகநாலம்வந்து
ஜபருலசநால்லிக்கூப்பிடுஜறைன்.
லதநாட்ஜடன் சிவத்தநாலள
தூது விட்ஜடன் தன்னநாலள
மறைந்ஜதன் சிவத்தநாலள
மநாசம் பன்னிரண்டநாச்ஜச
அச்சடிச் ஜசலல வநாங்கி
அஞ்சு மநாசம் வச்சுடுத்தி
முந்தி கிழிய முன்ஜன
முறிஞ்சலதயநா நம்முறைவு
கருத்தக் கருத்த சநாமி
லகக்கு ஜமநாதிரம் தந்தசநாமி
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உருவங் குலலத்த சநாமி
உருவிக்ஜகநாடநா ஜமநாதிரத்லத
முத்துப் பல்லு நல்லநாளு
முகத்திஜலயும் சித்தநாளு
பநாக்குத் திங்கும் நல்லநாளு
பலகத்ஜதஜன லசநால்லநாஜல
ஜசரந்து இருந்ஜதநாலமயநா
ஜசலத்துக் லகநாண்லட ஜபநால
நநாலர வந்து மீலனத் லதநாட
லநந்தலதயநா நம்முறைவு
லவள்லள உடுப்பிழந்ஜதன்
லவத்தலலத் தீன் மறைந்ஜதன்
வஞ்சிக் லகநாடி ஜபநானண்ணிக்கு
கஞ்சிக்குடி நநான் மறைந்ஜதன்
ஜலநாட்டநா விளக்கிவச்ஜசன்
ஜரநாசநாப்பூ நட்டி வச்ஜசன்
ஜலநாட்டநா உலடஞ்சிருச்சு
ஜரநாசநாப்பூ வநாடி நிக்ஜகன்
ஜசநாளத்துக் குச்சிலிஜல
ஜஜேநாடிப் புறைநா ஜமயயிஜல
ஜஜேநாடி பிரிஞ்சவுடன்
ஜசநார விட்ஜடன் கண்ணீலர

வட்டநார வழக்கு: நநாலரவந்து மீலனத் லதநாட-புதிய லபண் வநாழ்க்லகயில் தலலயிட்டு என்
ஜஜேநாடிமீலனக் லகநாத்தி விட்டநாள்; தீன்-தீனி, தின்னுவது; ஜபநானண்ணிக்கு-ஜபநான அன்லறைக்கு.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா
மநாவட்டம்.

இடம் :சூரங்குடி,விளநாத்திக்குளம்வட்டம்,லநல்லல
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தூண்டில் மீன்
கநாதல் பநாட்டநாயினும் லதநாழிலின் மணம் அதில் வீசுவலதக் கநாணலநாம். கலள பிடுங்கும்ஜபநாதும்,
அறுவலடயின்ஜபநாதும், ஏருழும்ஜபநாதும், மலலஜயறி விறைலகநாடிக்கும்ஜபநாதும், புல்லறுக்கும்ஜபநாதும்,
முகிழ்த்து மலரும் கநாதலல லவளியிடும் பநாடல் சூழ்நிலலயின் பின்னணிலயயும் சித்திரிக்கிறைது.
நநாட்டுப் பநாடலின் சிறைப்பு அம்சம் அதுதநான். லதநாழிலும் கநாதலும் இலணந்து லசல்லுகின்றைன.
இங்கு மீன் பிடிக்கும் லதநாழில் லசய்யும் குடும்பத்தில் ஜதநான்றிய இளநங்லக தனது கநாதலல
லவளியிடுகிறைநாள். கநாதல், கற்பலனஜயநாடு கலந்து லதநாழிலின் உவலமகலள ஜமற்லகநாண்டு பநாட்டநாகப்
பிறைக்கிறைது.

இப்பநாடலில் லதநாழிலின் மணம் வீசுவலதக் கநாணலநாம். இது ஜதநாணிப்பநாட்டநாகவும்
அலமந்திருக்கிறைது.

ஏரியும் லபரிஜயரியநாம்
ஏஜலஜலநாசநாமி ஏஜலஜலநா
அக்கலரயும் லபநான்ஜனரியநாம்
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
லபநான்ஜனரிக் கலரயின் ஜமஜல
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
ஜபநாட்டநானநாம் தூண்டி முள்ளு
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
தூண்டிக்கும் துண்டநாஜவன்
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
லதநாலட வநாலள நநானநாஜவன்
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
கூட்டிக் கூட்டி எடுப்பநாங்க
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
குள்ளநாங் லகநாண்லட நநானநாஜவன்
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
ஜசத்திச் ஜசத்தி எடுப்பநாங்க
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா
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ஜசலு லகண்லட நநானநாஜவன்
ஏஜலஜலநா சநாமி ஏஜலஜலநா

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

சின்ன மநாமநா
லசலவில்லநாமல், கநாதலிலய அலழத்துக் லகநாண்டு ஜபநாய் மணம் லசய்து லகநாள்ள விரும்புகிறைநான்,
மநாமன் முலறையுலடய உறைவினன். அவள் பலரறிய மணம் லசய்து லகநாள்ள ஜவண்டுகிறைநாள். அவஜனநா
கரு மி; அதற்கு மனம் வரவில்லல. அவனிடம் அவள் கண்டிப்பநாகப் ஜபசுகிறைநாள். “மநாட்லடக் லகநாண்டு
ஜபநாவதநானநாலும் தலலக்கயிறு வநாங்க கநால் பணம் லசலவு லசய்ய ஜவண்டும். லபண்லண அலழத்துப்
ஜபநாக அதுகூட லசலவு லசய்ய மநாட்டநாயநா,” என்று அவள் ஜகட்கிறைநாள்.

~கட்டுக் கவுறு கநாப்பணமநா
ஜட-சின்ன மநாமநா
கட்டிப் ஜபநாடப் பநாக்கிறையநா
ஜட-சின்ன மநாமநா
ஓட்டநாங்கச்சியநா ஒரு பணமநா
ஜட-சின்ன மநாமநா! என்லன
ஓட்டிப் ஜபநாய்ட பநாக்கறியநா
ஜட-சின்ன மநாமநா~~

வட்டநார வழக்கு: கவுறு-கயிறு; ஓட்டநாங்கச்சி-ஓட்டுத்துண்டு; ஜபநாய்ட-ஜபநாய் விட.

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

எப்லபநாழுது திரும்புவநாஜயநா?
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கநாதலன் லநல் அறுத்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநான். கநாதலி அவலனத் தநாண்டி ஜவறு வயலுக்கு
அறுவலடக்குச் லசல்லுகிறைநாள். அறுவலட முடிந்ததும் அவலள எங்ஜக எப்லபநாழுது பநாரக்கலநாம் என்று
அவன் ஜகட்கிறைநான்.

கட்டுக் லகநாடிப் பள்ளத்திஜல
கஞ்சிக் லகநாண்டு ஜபநாறைவஜள
கஞ்சு அலும்பு ஜதநாடி
கன்னி ஜமநாகம் வளருஜதநாடி
பச்லச வலளயலிட்டுப்
பயிரறுக்கப் ஜபநாறைவஜள-உன்
பச்லச வலளயல் மின்னல்
பயிரு வழி ஜசநாருதடி
நீல வலளயலிட்டு-என் அமுதம்
லநல்லறுக்கப் ஜபநாறைவஜள-உன்
நீலவலளயல் மின்ன
லநல்லறுப்புச் ஜசநாருதடி
லநல்லறுப்பு அறுத்துவிட்டு-என் கண்ஜண
எப்ப திரும்பு லவஜயநா?-நநான்
ஏங்கிக் கிடக்கறைண்டி

வட்டநார வழக்கு: அலும்பு-அலம்புதல், ததும்புதல்.

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

வண்டிக்கநாரன்
அவன் வண்டி லவத்திருக்கும் சிறு பணக்கநாரரிடம் வண்டிஜயநாட்டுகிறைநான். ஒவ்லவநாரு நநாள் ஒவ்லவநாரு
பநாரம் ஏற்றி அனுப்புகிறைநாரகள். ஒரு நநாள் பநாக்கு ஏற்றி அனுப்புகிறைநாரகள். மற்லறைநாரு நநாள் புலகயிலல.
இவ்வநாறு பல பல லபநாருள்கலள, வண்டியில் பநாரஜமற்றிப் பல ஊரகளுக்கு அனுப்புகிறைநாரகள். அலவ
விலலயநாகின்றைன. பணமும் அவன் லகயில் லகநாடுக்கிறைநாரகள். ஆனநால் அந்தப் பணம் அவனுக்கு
லசநாந்தமநா? இல்லலஜய. அவனுக்குக் கூலி மட்டும்தநாஜன மிஞ்சும். அக்கூலி அவன் வயிற்றுக்ஜக
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பற்றைநாது. கநாதலிக்கு வநாயநாலநாவது தங்க நலக லசய்துஜபநாட்டு மகிழ்கிறைநான் வண்டிக்கநாரன். அவளுக்கும்
லதரியும். ஆனநால் அன்பு மிகுதியநால் ஏற்பட்ட ஆலசலய அவன் லவளியிடும்ஜபநாது அவளுக்குப்
லபருலமயுண்டநாகிறைது. அவன் நலககலளச் லசய்து தனக்கு அணிவித்தது ஜபநான்றை மனநிலறைவு
லபறுகிறைநாள்.

லதற்குச் சநாயல் வண்டி ஏறைலலயநா-என்
சின்னப் லபண்ஜண கண்ஜண ஜகநாகிலஜம
லதற்குச் சநாயல் வண்டி ஏறைலிஜயநா?
பட்டணம் டவுனநாம்
பநாக்குக் கலட வியநாபநாரமநாம்
பநாக்கு விலலயநானநால்
பதக்கம் லசய்து ஜபநாடுறைண்டி
ஜபநாளூரு டவுனநாம்
லபநாகலல வியநாபநாரமநாம்
லபநாகலல விலலயுமநானநால்
லபநாகிடி லசய்து ஜபநாடுறைண்டி
மஞ்சநாக்குப்பம் டவுனநாம்
மஞ்சநாக் கலட வியநாபநாரமநாம்
மஞ்சநா விலலயுமநானநால்
மநாட்டல் லசய்து ஜபநாடுறைண்டி
அரக்ஜகநாணம் டவுனநாம்
அரிசிக்கலட வியநாபநாரமநாம்
அரிசி விலலயுமநானநால்
அட்டிலக லசய்து ஜபநாடுறைண்டி
கநாஞ்சிபுரம் டவுனநாம்
கத்திரிக்கநாய் வியநாபநாரமநாம்
கத்திரிக்கநாய் விலலயுமநானநால்
கம்மல் லசய்து ஜபநாடுறைண்டி
ஜகநாவிலூரு டவுனநாம்
ஜகநாழிக்கலட வியநாபநாரமநாம்
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ஜகநாழி விலலயுமநானநால்
லகநாப்புச் லசய்து ஜபநாடுறைண்டி
பநாசிலூரு டவுனநாம்
பநாலுக்கலட வியநாபநாரமநாம்
பநாலு விலலயுமநானநால்
பீலி லசய்து ஜபநாடுறைண்டி

வட்டநார வழக்கு: லபநாகலல-புலகயிலல; லபநாகிடி-ஒரு அணி; மஞ்சநா-மஞ்சள்.

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :அரூர.

இது ஜபநான்றை வண்டிக்கநாரன் பநாட்டுகள் தூத்துக்குடியருகிலும் பநாடப்படுகிறைது. அவற்றுள் ஒன்று
வருமநாறு:

மூலட பிடிக்கும் வண்டி
முதலூர ஜபநாகும் வண்டி
மூலட விலல ஆனவுடன்
மூக்குத்தி பண்ணிப் ஜபநாடுஜறைஜன
தகரம் பிடிக்கும் வண்டி
சநாத்தநான்குளம் ஜபநாகும் வண்டி
தகரம் விலல ஆனவுடன்
தநாலி பண்ணி ஜபநாடுஜறைஜன
லவங்கநாயம் பிடிக்கும் வண்டி
லவள்ளூர ஜபநாகும் வண்டி
லவங்கநாயம் ஜபநானவுடன்
லவள்ளிக் கநாப்பு ஜபநாடுறைண்டி.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்.

இடம் :மீளவிட்டநான், தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல
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சிவத்தக் கிளி
ஜவலல முடிந்து தனியநாகவரும் இளமங்லக ஒரு பநாட்லட முணு முணுத்துக் லகநாண்டு நடக்கிறைநாள்.
எதிஜர அவள் கநாதலன் வருகிறைநான். அவலனப் பநாரத்ததும் அவள் நநாணம் லகநாண்டு பநாட்லட
நிறுத்திவிட்டு தலலகவிழ்ந்து நிற்கிறைநாள். அவன் அவலள ஜநநாக்கிப் பநாடுகிறைநான்.

ஆத்துக்குள்ஜள லரண்டரளி
ஆறுமுகம் வச்சரளி
சுத்திவந்து பூலவடுக்கும்
சுத்தமுள்ள பத்தினிஜய!
வலளவு ஜரநாட்டுப் பக்கத்திஜல
வருகுலதயநா லசவத்தக் கிளி
சலசலன்னு வந்த கிளி
தலல கவிழ்ந்த மநாயலமன்ன?
கட்ட கட்ட உச்சி ஜநரம்
கடுவநா புலி வநார ஜநரம்
ஒருத்தன் லகயிப் பத்தினிஜய
ஒத்லதயிஜல நிக்குறைநாஜள!
ஜரநாட்ஜடநாரம் வீட்டுக் கநாரி
ஜரநாசநாப்புச் ஜசலலக்கநாரி
கநாத்ஜதநாரம் லகநாண்டக்கநாரி
கண்ணக் கண்ண லவட்டுறைநாஜள!
புள்ளி ரவுக்லகக்கநாரி
புளியம்பூச் ஜசலலக்கநாரி
புள்ளி ரவுக்லக ஜமஜல
புதுமணம் வீசுதடி
நலடபலலக மிதிகிணறு
நநாணயமநா ஜபநாறைபிள்ளநா
லபநாடி நலடயும் புருவக்கட்டும்
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ஜபநாகமனம் கூடுதில்ல
மநாங்கநா நிறைத்துப் பிள்ளநா
மநாநிறைத்துப் பள்ளப் பிள்ளநா
ஜதங்கநா நிறைத்துப் பிள்ளநா
ஜதடுறைஜன உம் புருசன்

வட்டநார வழக்கு: ஜதடுறைஜன-ஜதடுகிஜறைஜன; லரண்டரளி-இரண்டரளி; கவிந்த-கவிழ்ந்த; கநாத்ஜதநாரம்கநாஜதநாரம்; பிள்ளநா-லபண் (நநாடநார சநாதி வழக்கு)

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

எம் புருஷன்
மணமநானவுடன் கணவன் அயலூர லசன்று விட்டநான். மலனவியின் ஜதநாழிமநார அவளுலடய புருஷன்
உருவத்லதப் பற்றிக் ஜகலிப் ஜபச்சுப் ஜபசுகிறைநாரகள். அஜனகமநாக இவ்விதப் ஜபச்சுகளுக்கு புதுமணப்
லபண், நநாணத்தநால் பதில் கூறைநாமல் இருந்து விடுவநாள். ஆனநால் லதரியமிக்க இப்லபண் தன் புருஷனின்
லபருலமலய ஜதநாழியரிடம் விளக்கிக் கூறுகிறைநாள்.

ஆளுஜலயும் கட்டயநாளு
அழகிஜலயும் பூஞ்சிவப்பு
மநாரவு அடரந்த எம்மச்சநான்
மறைக்க மனம் கூடுதில்ல
ஈத்தம் குருத்து ஜபநால
இலட சிறுத்த எம்மச்சநான்
வநாலழக்குருத்து ஜபநால
வநாச்சநாஜர, எம்புருஷன்

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

லசநாந்தக் கணவன்
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கநாதலலன உடனடியநாகத் தநாலி லசய்து லகநாண்டு வந்து லபண் ஜகட்கச் லசநால்லுகிறைநாள் கநாதலி. அவன்
அசட்லடயநா இருக்கஜவ அவள் கடிந்து லகநாள்ளுகிறைநாள். மறுநநாள் அவலன அவள் சந்திக்க குறிப்பிட்ட
இடத்துக்கு வந்ததும், ஜபசநாமல் ஜகநாபமநாயிருப்பது ஜபநால நடிக்கிறைநாள். அவன் நயமும்இ பயமுமநாகத்
தன் உணரச்சிகலள அவளிடம் கூறுகிறைநான். ''லசநாந்தக் கணவன்'' என்று அவன் தன்லன வருணித்துக்
லகநாள்ளும் வலர அவள் ஜபசவில்லல. அதன்பின் அவள் முகம் மலரந்திருக்குமநா? கலடசிவலர
படியுங்கள்

பருத்தி எல பிடுங்கி
பச்சரிசி லம ஜசரத்து
ஜசரந்துஜதநா ஜசரலிஜயநா
லசவத்தப் பிள்ள லநத்தியிஜல.
இருப்பநான் கிணத்துக் குள்ஜள
இருந்து தலல முழுகும்ஜபநாது
கரும்பநான கருத்தக் குட்டி
லககடந்த மநாயலமன்ன
கநாலநாங்கலர ஓலடயிஜல
கண்லடடுத்த குண்டுமுத்து
குண்டு முகத்லதப் ஜபநாட்டுவிட்டு
சுண்டி முகம் வநாடுறைநாஜள
வநாளு ஜபநால அருவநா லகநாண்டு
வரப்புப் புல்லு அறுக்கும் ஜபநாது
நீ லதம்பநாச் லசநான்ன லசநால்லு
ரம்பம் ஜபநாட்டு அறுக்குதடி
தண்டட்டி ஜபநாட்ட பிள்ளநா
தயவநான லசநால்லுக் கநாரி

இந்திர சநாலக் கநாரி
என்ன மறைந்திட்டிஜய!
பூஜவநாசரம் பூஜவ
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லபநாழுதிருக்கப் பூத்த பூஜவ
நநா ஜமநாந்த பூவநாஜல
நநான் ஒரு லசநால் ஜகட்ஜடன்
கம்மங் கதிரறுக்க

கருத்தூருணி தண்ணிருக்க
புங்க நிழலிருக்க
புருஷன் மட்டும் என்ன பயன்?
தூத்துக்குடி ஓரத்தில
லதநான்னூர கட வீதியில
ஜபநாட்டுட்டுத் ஜதடுறைநாஜன
லபநான் பதித்த ஜமநாதிரத்லத
ஜபப்ப மரத்துக்கிளி
வித விதமநாப் ஜபசுங்கிளி
நநான் வளரத்த பச்சக்கிளி
நநாலள வரும் கச்ஜசரிக்கு
ஜவப்ப மரத்ஜதநாரம்
லவட்டரிவநாள் சநாத்திவச்ஜசன்
ஜபரபபமரம் பட்டதிண்ணு
விட்டதடி உன்னநாலச
பநாக்கப் பகட்டுதடி
பல்வரிலச லகநாஞ்சுதடி
ஜகக்க பயமநாயிருக்க
கிளிமூக்கு மநாம்பழஜம!
லவள்ள லவள்ள சலலக்கநாரி
லவள்ளரிக்கநா கூலடக்கநாரி
ஜகநாம்ப மலல லவள்ளரிக்கநா
லகநாண்டு வநாடி தின்னுபநாப்ஜபநாம்
தங்கத்துக்கு தங்கம் இருக்க
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தனித் தங்கம் இங்க இருக்க
பித்தளத் தங்கத்துக்கு
ஜபரநாலச லகநாண்டநாயடி!
ஆல விளநாறு ஜபநால
அந்தப் பிள்ள தலல மயிரநாம்
தூக்கி முடிஞ்சிட்டநாலும்
தூக்கணநாங் கூடு ஜபநால
லகநாண்ட வளரத்த பிள்ளநா
ஜகநாத கண்ணி மநாதரசி
லகநாண்டநாடி தலல மயித்லத
லகநாடுங்லகயிஜல ஜபநாட்டுறைங்க
நில்லடி கட்டப் பிள்ளநா
நிறுத்தடி கநால் நலடய
லசநால்லடி வநாய்திறைந்து
லசநாந்தக் கணவனிடம்
ஆத்துக்குள்ள லரண்டு முட்லட
அழகநான ஜகநாழி முட்லட
ஜகநாழி முட்லட வநாடுனநாலும்
குமரி முகம் வநாடுதில்ல

வட்டநார வழக்கு: அருவநா-அரிவநாள் (ஜபச்சு); பூஜவநாசரம்பு-பூவரசம்பூ (ஜபச்சு); தண்டட்டி-கநாலணி ;
லகமசக்கம்-மிகுந்த மயக்கம்; பிள்ளநா-பிள்லள,லபண்; ஜகநாதகண்ணி-ஜகநாலத, மநாலல; கண்ணி-பூச்சரம்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

லதன்லனமரம் அலடயநாளம்
நநாற்று நடும்ஜபநாது பிறைரிடமிருந்து விலகி நிற்கும் தனது கநாதலியின் லகலய கநாதலன்
பிடித்துக்லகநாள்ளுகிறைநான். அங்கு மிங்கும் பநாரத்துவிட்டு அவள் லகலய விடுவித்துக் லகநாள்ளுகிறைநாள்.
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அவன் பிறைர நிற்பலத எண்ணநாமல் தன்லன மறைந்தது ஏலனன்கிறைநாள். அவள் அவலனக் கண்டிப்பது
ஜபநாலப் ஜபசி, தனியநாகச் சந்திக்க இடத்லதயும் குறிப்பிடுகிறைநாள்.

கநாதலன்:

ஜதநாழி துலண இருக்க

லதநாட்ட லகயி பூமணக்க
எட்டிப் புடிச்ச லகயி
எட்டு நநாளும் பூமணக்க!

கநாதலி: ஆத்துக்கு அந்தப் பக்கம்
ஐயரு புஞ்லசய் நநாத்துக்குள்ஜள
ஐஜயநா மச்சநான் லகலயவிடும்
லக வலளய ஜசதமநாகும்

கநாதலன்:

அத்லத மகலளயின்னு

பச்லச குத்தி நநான் வளரத்ஜதன்
பச்லச அழிஞ்சுதுண்ணு
பக்கம் லகயி ஜபநாட்டலதன்ன

கநாதலி: ஆடி மலழ ஜஜேநாடி மலழ
அம்மநாசி மின்னிருட்டு
ஜதடி வரவும் ஜவண்டநாம்
லதன்லனமரம் அலடயநாளம்.

குறிப்பு: லதன்லனமரம் அலடயநாளம் ஜநஜர வநாருங்கள். ஜதடி வரஜவண்டநாம் என்பது குறிப்பு.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

இரும்பநாய் உருக ஜவண்டநாம்
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கநாதலரகள் சந்திக்கிறைநாரகள். தன்னுலடய லபற்ஜறைநாரகள் லசநாத்துக்கு ஆலசப்பட்டு ஒரு பணக்கநாரனுக்கு
தன்லனக் கட்டிக் லகநாடுக்கப் ஜபநாவதநாக கநாதலி லசநால்லுகிறைநாள். பருவ கநாலத்தில் தநாஜன பயிரிட
ஜவண்டும். இல்லநாவிட்டநால் அறுவலடப் பருவம் தவறிவிடும். கநாதலித்தநால் உரிய கநாலத்தில்
கலியநாணம் லசய்து லகநாள்ளஜவண்டும் என்று இலலமலறை கநாயநாக அவள் அவனுக்கு உணரத்துகிறைநாள்.
அவலள நிலனத்து உருகும் அவளுக்கு அவன் என்ன உறுதி லசநால்லுவநான் தூரக்கநாரலன கலியநாணம்
லசய்து லகநாள்ள ஜவண்டநாம் என்று லசநால்லுகிறைநான். எப்படியநாயினும் அவளுக்கு வநாழ்வளிக்க அவன்
உறுதி லகநாண்டு விட்டநான்.

ஆண்:

பட் பட்லடன்று நிலநாவடிக்க

பநாலத்திஜல நநான் நிக்க
மின்னுட்டநான் பூச்சி ஜபநால
மின்ன வந்தநால் ஆகநாஜதநாடி

லபண்: ஆலசயிருக் குலதயநா
அழகு திரு ஜமனிஜமஜல
சவம் கிடக்குலதயநா-எங்கப்பனுக்கு
ஸ்ரீ ரநாமர பச்லச ஜமஜல
மநானநாமதுலரயிஜல
மரிக்லகநாழுந்து நநாத்துப்பநாவி
அறுக்கப் பருவம் தப்பி
இருப்பு இருந்து வநாடுறைஜன!

ஆண்:

கநாரவீட்டு ஜமலட ஜமஜல

கநாகிதம் எழுலதயிஜல
மநாஞ்ஜசநாலல மசக்கத்திஜல
மறைந்திட்ஜடன் லரண்லடழுத்லத

லபண்: ஒட்டுத் திண்லணயிஜல
ஒரு நநாள் பழக்கத்திஜல
கட்டிச் சதுர லமல்லநாம்
கயறைநாக உருகுலதயநா!
241

ஆண்:

பநாலதயிஜல பரட்லடச் லசடி

பதக்குழக்கு பூப்பூக்கும்
நீ வநாடி சிவத்தக் குட்டி
உனக்கு லரண்டு பூத்தநாஜரன்
பச்ச மநாங்கநா ஒண்ணு தநாஜரன்
பழுத்த மநாங்கநா லரண்டு தநாஜரன்
கூந்தப் பனங்கநா தநாஜரன்
லகநாண்டு வநாடி ஜசநாத்துக் கட்லட
மஞ்சக் கிழங்கு தநாஜரன்
மலங்கநாட்டு லநநாங்கு தநாஜரன்
லகநாழும்பு ரூவநா ஒண்ணு தநாஜரன்
லகநாண்டு வநாடி ஜசநாத்துக் கட்லட

லபண்: கரும்புத் ஜதநாட்டத்திஜல மச்சநான்-நீ
கரும்பு லவட்லடயிஜல
இருப்புக் லகநாள்ளுதில்ஜல-நநான்
இரும்பநா உருகிட்ஜடஜன

ஆண்:

இரும்பநா உருக ஜவண்டநாம்

இடுப்பிஜல லகயும் ஜவண்டநாம்
துரும்பநா உருக ஜவண்டநாம்-நீ
தூரக்கநாரனுக்கு வநாக்கப்பட ஜவண்டநாம்

வட்டநார வழக்கு: சவம்-சவன்; பச்லச-வயல் கநாடு; மசக்கம்-மயக்கம்; சதுரம்-சரீரம்; கயறைநாக-கயிறைநாக
(ஜபச்சு); லகநாண்டுவநாடி ஜசநாத்துக்கட்லட-அயலூர ஜபநாக ஏற்பநாடு.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,திருலநல்ஜவலி -r மநாவட்டம்.

ஜமல் வட்டம் ஜபநாடுகிறைநாள்
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தனது கநாதலனுக்கு கீழத்லதருவில் ஒரு லபண்லண அவனது லபற்ஜறைநாரகள் மணம் ஜபசுகிறைநாரகள்.
இவனுக்கு ஜமலத்லதரு. மணம் ஜபசினநாரகஜள தவிர முடிவநாகவில்லல. ஆயினும் அப்லபண் இலர
பிடிக்கக் கழுகு ஜமல் வட்டம் ஜபநாடுவது ஜபநால இவலனப் பிடிக்க ஜமலத் லதருவிற்கு அடிக்கடி
ஜவலலயில்லநாமஜலஜய ஜபநாய்வர ஆரம்பித்தநாள். அவனுலடய கநாதலி இச் லசய்திகலளலயல்லநாம்
அறிவநாள். அவள் தனது தகப்பனுக்குக் கஞ்சிக்கலயம் லகநாண்டு குளத்தங்கலர வழிஜய லசல்லுகிறைநாள்.
அவலன அங்ஜக கண்டும் முகங் லகநாடுத்துப் ஜபசவில்லல. அவன் அவலள ஜபச்சுக்கு இழுக்க
முயலுகிறைநான். அவள் சுருக்கமநாகப் பதில் லசநால்லிவிட்டு திரும்பநாமல் ஜபநாகிறைநாள்.

ஆண்:

கஞ்சிக்கலயம் லகநாண்டு

கலர வழிஜய ஜபநாறை புள்ளநா
கநாக்கநா அலம்புதடி
கருத்தக் குட்டி உன் கலயம்
வட்டுக் கருப்பட்டிஜய
தின்னநாமல் ஜபநாஜறைனடி
கண்ட கரம்பப்லபநாடி
உன் மநாயக் கரம்பப் லபநாடி
கநாசி ரநாஜேன் தந்த் லபநாடி
என்லன மநாறைநாட்டம் பண்ணுதடி
லவள்ள ரவுக்கக் கநாரி
லவகுநநாளநா உறைவுக்கநாரி
ரவ்வு லசநான்ன லசநால்லநாஜல
ரம்பம் ஜபநாட்டு அறுக்குதடி
மநான்ஜனரு லவத்திலல
மதுலரக் கழிப்பநாக்கு
ஜதனூரு சுண்ணநாம்பு
லதகட்டுதடி ஜதன் கரும்ஜப!
கீழத் லதருவிஜல
கிழவி மவ
ஜமலத் லதருவிஜல
ஜமவட்டம் ஜபநாடுதநாஜள!
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குறிப்பு: இப்பநாட்டில் உவலமகள், பலனஜயறி கருப்பட்டி கநாய்ச்சும் லதநாழிலநாளரகளநான நநாடநாரகளின்
வநாழ்க்லகயிலிருந்து எடுத்தநாளப்பட்டன.
லபநாடிலயன்று-வசியப்லபநாடி முன்னஜர வசிய மருந்து பற்றிய நம்பிக்லகலயக் குறிப்பிட்ஜடநாம்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

தநாளம் ஜபநாட்டு நடக்கிறைநாஜள !
அடிக்கடி அவன் ஜவளிஜய ஜபநாகும்லபநாழுது அவனுலடய நண்பரகள் அவஜனநாடு ஜபநாகிறைநாரகள்.
அவனுலடய கநாதலி அவலனத் தனிலமயில் சந்திக்க விரும்புகிறைநாள். கூட்டத்தில் ஜபநாகும்லபநாழுது
எப்படி அவலன அலழப்பலதன்று அவலனக் ஜகட்கிறைநாள். அவன் அதற்குப் பதில் லசநால்லநாமல் அவள்
மீது அவனுக்கிருக்கும் ஈடுபநாட்லடயும், கநாதலலயும் லவளிப்பலடயநாகச் லசநால்லுகிறைநான். அவள்
நநாணமலடந்து முகஞ்சிவக்கிறைநாள்.

கநாதலி: ஆளு கருத்தநாளு
அரமலனக்கு ஏத்த ஆளு
ஆஜளநாடு ஜபநாகும் ஜபநாது-நநான்
ஆலர விட்டுக் கூப்பிடட்டும்?
லவத்தலலலயக் லகயிலலடுத்து
லவறும் பநாக்லக வநாயில் ஜபநாட்டு
சுண்ணநாம்பு இல்லலயின்னு
சுத்தி வந்தநால் ஆகநாதநா?

கநாதலன்:

சநாலலயடி ஜரநாட்டுப்பநாலத

கநாலு லகலய வீசிப்ஜபநாட்டு
தங்கப் பநாலனகுடம்
தவல பநாலன தலலயில
தநாழமடம் லகநாண்ட குப்பி
சநாலலயிஜல என்லனக்கண்டு
தநாளம் ஜபநாட்டு
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நடக்கிறைநாஜள நலடயிஜல!
கலளபிடுங்கி லககழுவி
கலரப் பநாலத ஜபநாறை லபநாண்ஜண
முகம் கழுவி முத்தம் தந்தநால்
வநாயிரம் லபநான் தருஜவன்
சிரகி பறைக்குதடி
சனநாவநானநா கம்மநாயிஜல
சவன் கிடக்குதடி
லசண்டு மலர ஒண்ணுஜலயும்.

வட்டநார வழக்கு: சிரகி-குருவி; சனநாவநானநா கம்மநாய்-குளத்தின் லபயர (சனநாவநானநா என்பவர
தூத்துக்குடியில் லபரிய பணக்கநாரக் குடும்பத்லதச் ஜசரந்தவர); லசண்டு மலர ஒண்ணு-கநாதலிலயக்
குறிப்பிடும்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

ஊடல் ஜவம்பநாச்ஜச !
குடும்பப் பலகயநால் கநாதலரகள் பிரிக்கப்படுகிறைநாரகள். கநாதலன் பலகலயப் லபநாருட்படுத்தநாமல் அவள்
கநாட்டுக்கு வரும்லபநாழுது அவளிடம் ஜபச்சுக் லகநாடுக்கிறைநான். “சிறிது கநாலம் நமது உறைலவ முறித்துக்
லகநாள்ள ஜவண்டும், இல்லநாவிடில் விபரீதம் விலளயும் ” என்று எச்சரிக்கிறைநான்.

ஆண்:

சின்னச் லசருப்பு மநாட்டி

சிறு கலயம் கஞ்சி லகநாண்டு
வருண முழி முழிச்சு
வநாரநாலளயநா வடகநாடு

லபண்: பநாலத பிரிவநாச்ஜச !
பக்கப் புளி ஒண்டநாச்ஜச
ஊடநாஜல ஜவம்பநாச்ஜச
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உனக்கும் எனக்கும் பலகயநாச்ஜச

வட்டநார வழக்கு: ஊடநாஜல-நடுவில்; புளி-புளிய மரம்; ஒண்டு-ஒன்று.

ஜசகரித்தவர :.P.M. ரநாஜேஜவலு இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

பயல்கலளப் பநாரப்பநாளநாம் !
சிற்றூரகளில் கூட உலழத்துப் பிலழக்கநாமல் ஜவசித் லதநாழில் லசய்து இழிவநான வநாழ்க்லக வநாழும்
லபண்கள் இருக்கிறைநாரகள். அவரகலள எதிரத்து வள்ளுவர முதல் பல நீதி நூலநாசிரியரகள் ஜபநாதலன
லசய்து வந்திருக்கிறைநாரகள். ஆயினும் சமூக நிலலலமகள் கநாரணமநாக, அவரகள் இன்னும் இருக்கத்தநான்
லசய்கிறைநாரகள். அத்தலகய ஜவசி ஒருத்தியின் வலலயில் அகப்பட்டு அவள் மீது ஜமநாகங்லகநாண்டு
திரிகிறைநான் ஒரு வநாலிபன். அவலனத் திருத்துவதற்கநாக உலழத்து நல்வநாழ்க்லக வநாழ ஆலசப்படும்
லபண்கள் அவளது வநாழ்க்லகயின் இழிலவப் புலப்படுத்திப் பநாடுகிறைநாரகள்.

ஆலச விசுவநாசம்
அந்தப் புள்ஜள பூவநாசம்
என்ன விசுவநாசஜமநா
இனி மறைக்கக் கூடுதில்லல
குறு குறு லவன்று பநாரநாதடி
குறுஞ்சிரிப்பு சிரியநாதடி
உன் குறு குறுப்பும் குறுஞ்சிரிப்பும்
ன் குடிலயக் லகடுக்குதடி
கருத்த கருத்தப் புள்ளநா
கண்ணுக்குள்ஜள சுழட்ட
மநாறிச் சுழட்டநாதடி
மநாயப்லபநாடி ஜபநாடநாதடி
கநாத்தடிச்சு தநாலழ பூத்து
கநாத வழி பூ மணக்க
எருக்கலம்பு வநாலட தட்டி-நீ
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லதருக்கடந்து ஜபநாகலநாஜமநா?
தட்டக்கநாட்டு விட்டிப் ஜபநால
சநாலலக்கநாட்டு மந்தி ஜபநால
ஜவலலக்கநாட்டு குன்னநாய் ஜபநால
விலகி நல்லநாப் ஜபநாறைநாளடி
எல்ஜலநாரும் லகநாண்லடயிஜல
ரிருக்கும் ஜபனிருக்கும்
தட்டுவநாணி லகநாண்லடயிஜல
தப்பநாமல் பூவிருக்கும்
அஞ்சநாறு வீட்டுக்கநாரி
அதிஜல ஒரு பநாட்டுக்கநாரி
பநாட்டுப் படிப்பநாளநாம்
பயல்கலளப் பநாரப்பநாளநாம்
கண்டியிஜல லபண்டநாட்டி
கடஜலநாரம் லவப்பநாட்டி
தூத்துக்குடி மந்லதயிஜல
துட்டுக்லகநாரு லபண்டநாட்டி

வட்டநார வழக்கு: ஜவலலக்கநாட்டு-ஜவலிக்கநாடு; குன்னநாய்-குறுநநாய் (அது மலறைந்து மலறைந்து
லசல்லும்); துட்டு-பலழய நநான்கு கநாசுகள்.

குறிப்பு: மனலமநாத்த மலனவி கிலடப்பது கடினம். லவப்பநாட்டி மலிவநாகக் கிலடப்பநாள் என்று
குலப்லபண்கள் இழிவநாகப் ஜபசுகின்றைனர.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

ஓடிட்டநாலும் குத்தமில்லல !
கநாதலன் அவசரக்கநாரன். அவனுலடய திடீர நடவடிக்லககளநால் கநாதலர உறைவு லவளிப்பட்டு விடுகிறைது.
அவள் அடிக்கடி லவளிஜய வர முடியவில்லல. வந்தநாலும் யநாலரயநாவது கூட அனுப்பி லவக்கிறைநாரகள்.
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அவன் அதற்குப் பிறைகும் அவலள மணந்து லகநாள்ளும் வழிலய நநாடநாமல் கதலவத் தட்டுவதும்,
கல்லலறிவதுமநாக அலலகிறைநான். அவள் ஓடிப்ஜபநாகலநாம். அதற்கநாவது லதரியமுண்டநா? என்று
அவலனக் ஜகட்கிறைநாள்.

ஜசநாளபுரத்திஜலஜயநா-இரண்டு
ஜஜேநாடிப் புறைநா தநான் வளர
அருகிலுள்ள மநாடப் புறைநா-இப்ஜபநாது
ஆலளக் கண்டு கூவுதடி
ஒருத்திக்கு ஒரு மகன்டி
உன்லன நம்பி வந்தவன்டி
லகதவறை விட்டியநானநால்
கடுஜமநாசம் வந்திடுஜம
லவள்ளி நிலநா வடிக்க
வீட்டுக்குள்ஜள நநான் படுக்க
தள்ளிக் கதவலடக்கச்
சம்மதமநா உன் மனசு?
கல்லநால் எறிஞ்சு பநாத்ஜதன்
கதலவயும் தட்டிப் பநாத்ஜதன்
உறைக்கம் லபரியதுன்னு
உறைலவ மறைந்திட்டிஜய

லபண்: நீ கருப்பு நநான் சிவப்பு
ஊலரங்கும் ஓமலிப்பு
ஓமலிப்புப் லபநாறுக்கநாமல்
ஓடிட்டநாலும் குத்தமில்லல

வட்டநார வழக்கு: ஓமலிப்பு-ஊரவம்பு.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்.

இடம் :மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி வட்டநாரம், லநல்லல
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ஆசநாரக் கூடம்
நடுத் லதருவில் தண்ணீர ஜகட்கும் கநாதலனுக்கு கநாதலி கூறும் விலடலய முன்னர வந்த பநாடல்களில்
நநாம் கண்டிருக்கிஜறைநாம். இப்பநாடலில் அலங்கநாரம் லசய்யப்பட்ட மணஜமலடக்கு வந்து தண்ணீர
ஜகட்கச் லசநால்லுகிறைநாள் கநாதலி. பநாடல் கநாதலரகளின் உலரயநாடல்.

கநாதலன்:

நீளக் கயிறு ஜபநாட்டு

நின்னு தண்ணி யிலறைக்கும்
தநாளம் ஜபநாட்ட லகயநாஜல
தண்ணி தந்தநால் ஆகநாஜதநா?

கநாதலி: தண்ணியும் நநான் தருஜவன்
தநாகமலதத் தீரத்திடுஜவன்
கூடத்துக்கு வந்தியநானநா
குளிரந்த ஜேலம் நநான் தருஜவன்

கநாதலன்:

கூடமும் நநானறிஜயன்

குளிரந்த சநாலல நநானறிஜயன்
அலடயநாளம் லசநான்னியநானநால்
அங்கு வந்து ஜசரந்திடுஜவன்

கநாதலி: லகண்லட லகநாண்டு தூண் நிறுத்தி
லகளிறு லகநாண்டு வலளபரப்பி
அயிலர லகநாண்டு ஜமஞ்சிருக்கும்
ஆசநாரக் கூட மது

வட்டநார வழக்கு: ஆசநாரக் கூடம்-மணஜமலட.
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குறிப்பு: கடற்கலரயில் வநாழும் மக்களின் வநாழ்க்லகயிலிருந்து உவலமகள் எடுத்தநாளப்பட்டன.
ஆகஜவ கடற்கலர மக்களின் பலடப்பநாக இப்பநாடல் இருக்கலநாம். லகண்லட, லகளிறு, அயிலர மீன்
வலக. மீன் ஜபநால் ஜதநாரணம் கட்டுவது தமிழ் நநாட்டு வழக்கம்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

நநான் ஆலச லகநாண்ஜடலனயநா !
கநாதலரகள் அடுத்து இருக்கும் இரு வீடுகளில் வசிப்பவரகள். தனியநாகச் சந்தித்து உறைவநாடும் வநாய்ப்புகள்
பல கிட்டின. அவரகள் சந்திப்பின் ஜபநாது உலரயநாடுகிறைநாரகள். கநாதல் கிறுகிறுப்பில் ஜபசும் ஜபச்சுகளில்
ஆழ்ந்த லபநாருலளக் கநாணமுடியுமநா?

ஆண்:

கரும்லபத் துரும்பநாக்கி

கல்தூலண வில்லநாக்கி
விரும்பநாமப் ஜபநாறை லபநாண்ஜண
ஜவலி எட்டிப் பநாக்கலநாஜமநா
உலக்லக ஜபநாடும் லகதனிஜல
ஓலசயிடும் வலளயல் சத்தம்
சண்டநாள வலளயல் சத்தம்
சநாலட லசநால்லிக் கூப்பிடுது

லபண்: லகநாண்டது குடுமித்தலல
லகநாஞ்சினது பம்லபத்தலல
அள்ளி முடியுமுன்ஜன
ஆலளக் கநாண முடியலிஜய

ஆண்:

ஒட்டுச் சுவருன்னு

ஒரு நநாள் ஒதுங்கப் ஜபநாயி
கட்டிச் சதுரலமல்லநாம்
கசறைநாக உருகுதடி
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லசம்பநாதி ஜநரத்திஜல
ஜசரந்து நீ வந்த புள்ள-இப்ஜபநா
வம்பநான வநாரத்லத ஜபசி
வநாரத்லதக்கிடம் பண்ணநாஜத
கண்டு உறைவநாஜனநாம்
கண்லடநாரு நநாள் ஜபசிஜனநாம்
இன்லனநாரு நநாள் ஜபசுதற்கு
இரங்கலிஜய உன் மனசு

லபண்: கருப்ஜபநா கருப்பழகு
கந்தசநாமி தன்னழகு
அருப்பம் அழகுக்கல்ஜலநா
ஆலச லவச்ஜசன் உன் ஜபரில்

ஆண்:

கன்னம் புருவத்துக்கும்

கண்ணுருக்கும் ஜதமலுக்கும்
சின்ன முகத்துக்கும்
சிறியநாள் வணக்கினநாளநாம்

லபண்: வயக்கநாட்லடப் பநாத்து விட்டு
வரப்ஜபநாரம் வநார சநாமி
வரப்பு வழுக்கிச்சின்னு
வலக ஜமநாசம் வந்தலதயநா

ஆண்:

எப்படி வழுக்கினநாலும்

என்ன லசய்யப் ஜபநாகுதடி
உன் மனசு இருக்கும் ஜபநாது
ஊக்கத்லதக் லக விடநாஜத
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லபண்: ஜவப்பம்பூ பூக்கநாஜதநா
விடிந்தநால் உதிரநாஜதநா
ஜநற்று வந்த ஜதநாழனுக்கு
ஜநரம் லதரியநாஜதநா

ஆண்:

மநாலலயிஜல மநாட்லடக் கண்ஜடன்

மலலக்குக் கீஜழ புல்லலக்கண்ஜடன்
சநாமி மவ லகநாண்லடயிஜல
லசவ்வரளிப் பூலவக் கண்ஜடன்

லபண்: மறைந்தநாலும் மறைந்திடுஜவன்
மருந்து தின்னநா ஆறிடுஜவன்
நல்ல நநாள் ஆலச வச்ஜசன்
நநான் மறைக்கப் ஜபநாறைதில்லல
எண்லணத் தலலயழகநா
எழுத்தநாணி மீலசக்கநாரநா
ஜகநாவில் பிலறையழகநா
லகநால்லுலதயநா உன் ஆலச
லபநாட்டுக்கடுக்கத்துக்கும்
ஒதுக்கி விட்ட சிமிட்டநாவுக்கும்
ஒட்டிய கிரநாப்புகளுக்கும்
நநான் ஆலச லகநாண்ஜடலனயநா

வட்டநார வழக்கு: கசறு-கயிறு; அரும்பம்-மீலச; வணக்கினநாள்-வணக்கம் லசய்தநாள்.

குறிப்பு:1, தன் மனத்லத கரும்புக்கும் கல்தூணுக்கும் ஒப்பிட்டு கரும்லப துரும்பநாக இலளக்கவும்
கல்தூலண வில்லநாக வலளக்கவும், கநாதலிக்குச் சக்தியுண்டு என்கிறைநான். சண்டநாள வலளயல்-வலளயல்
ஒலி தன்லன ஜவதலனக்குள்ளநாக்குவதநால் அதலன சண்டநாள வலளயல் என்று திட்டுகிறைநான்.
குடுமித்தலல அவிழ்ந்து விட்டது.
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2. கநாதல் களிப்பில் ஜநரம் ஜபநானது கநாதலனுக்குத் லதரியவில்லல. பூத்த ஜவப்பம் பூ உதிரந்து விட்டது.
அது பூத்திருந்த கநாலலமல்லநாம் அவரகள் கநாதல் இன்பத்தில் திலளத்திருந்தனர.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

வநாசல்படி கநாக்கிஜறைன் !
தனது கநாதலலனக் கண்டு சக்கிரம் தன்லன மணம் லசய்து லகநாள்ள ஏற்பநாடு லசய்ய ஜவண்டுலமன
அவள் லசநால்ல விரும்புகிறைநாள். ஆனநால் அவன் லதரு வழிஜய வரக்கநாணவில்லல. ஒரு நநாள் அவள்
அவலனக் கநாண்கிறைநாள். அவன் கநாதில் எட்டும்படி பநாடுகிறைநாள்.

அஞ்சு பலனஜயநாரம்
ஆலனலசடி கநாட்ஜடநாரம்
கநாட்டு வழி வநாரலதப்பம்
கண்டு துயரம் லசநால்ல
சந்திர ரதஜமறி
சநாலிகுளம் ஜவட்லடயநாடி
இந்திரஜர எங்க சநாமி
எந்த வழி வநாரநாஜரநா?
வருவநாஜரநா இந்த வழி
தருவநாஜரநா லவத்திலலலய
தின்னுஜவஜனநா வநாய் சிவக்க
ஜதகலமல்லநாம் பூ மணக்க
ஏறிஜனன் கல் ஜகநாட்லட
எடுத்ஜதன் மணி உருண்லட
வநாங்கின மநாங்கனிலய
வநாய் ருசிக்கத் திங்கலிஜய
பிறைக்கின பூப்ஜபநால
லபநாட்டிக்குள்ள நநானிருக்ஜகன்
வநாடின பூப்ஜபநால
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வநாசப்படி கநாக்குறைஜன
நலனயநா பச்சரிசி
நநார உரியநா வநாலழப்பழம்
உலடயநாத ஜதங்கநா லகநாண்டு
உறைவிருக்க வநாரலதப்ஜபநா?

வட்டநார வழக்கு: பிறைக்கின-லபநாறுக்கின; சந்திரரதம்-சூரியனுக்குத்தநான் ரதம் உண்டு. சந்திரன் ரதம்
இவளது கற்பலன.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி,லநல்லல மநாவட்டம்.

என்னநாஜல முடியநாதய்யநா !
கநாதலி தன் தனிலமலயப் ஜபநாக்க இல்லறைத்தில் ஈடுபடுவதற்கநாகத் தன்லன உடஜன மணம் லசய்து
லகநாள்ள ஜவண்டுலமனக் கநாதலலனப் பல வலகயநாலும் வற்புறுத்துகிறைநாள்.

சந்திரஜர சூரியஜர
சநாமி பகவநாஜன
இந்திரருக்கு இலளயவலர
என்ன லசநால்லிக் கூப்பிடட்டும்?
படுத்தநாப் பல நிலனவு
பநாலயல்லநாம் கண்ணீரு
சண்டநாளன் உன் நிலனவநால்
நநான் சருவநா உருகுறைஜன
ஜவப்ப மரத்ஜதநாரம்
லவட்டரிவநாள் சநாத்தி வச்ஜசன்
லவட்டருவநா சநாஞ்சன்லனக்கு
விட்ஜடலனயநா உன் உறைவு
லபநாட்டலிட்ட பூஜபநால
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லபநாருந்தி விட்ட நநாமம் ஜபநால
இப்பம் விட்ட பூப்ஜபநால
இருந்து மடியுதஜன
ஆவரம்பு பூப் ஜபநால
ஆறு வருஷம் சிலறையிருந்ஜதன்
இன்னும் சிலறை யிருக்க
என்னநாஜல முடியநாலதயநா

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

கிலடக்குமுண்ணு எண்ணநாதீங்க
கநாதலன் ஆடம்பரக்கநாரன்.அவலன மணந்து அவள் சுகம் லபறைப் ஜபநாவதில்லலலயன்று
ஜவண்டியவரகள் லசநால்லுகிறைநாரகளநாம். கநாதலி அவனிடம் இவ்வநாறு கூறுகிறைநாள்.

அவள் : அலரக்கீலர சறு பநாத்தி
கநாலலரயும் தூக்கிவிட்டு
நிக்கநாங்க எங்க மச்சநான்
இன்பமநாய் தலலப்பநாக்கட்டி
லபநாட்டிடுஜமநா உங்க ஜநரத்தி
லபநாருந்திடுஜமநா என் சதுரம்
விட்டுவிடு என்று லசநால்லி
ஜவணவரகள் லசநால்லுதநாங்க

அவன் : லவட்டுறைநாங்க குத்துறைநாங்க
ஜவணவரகள் லசநான்னநால் என்ன
கம்படி விழுந்தநாலும்
கனிலய விடப் ஜபநாறைதில்லல
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அவள் : லகநாண்லடயிஜல பூவிருக்க
குளத்துத் தண்ணீடு்ர நிலம்பநாய
கங்லகயிஜல விழுந்த பூலவ
கிலடக்குமின்னு எண்ணநாதீங்க

வட்டநார வழக்கு: ஜவணவரகள்-ஜவண்டியவரகள்.

குறிப்பு:''கங்லகயில் விழுந்த பூ''- ''எனக்கு மணம் ஜபசி முடிக்கு முன் என்லன மணம் லசய்து லகநாள்''
என்றை லபநாருள் ஜதநான்றைப் ஜபசுகிறைநாள்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

சநாக்குப் ஜபநாக்கு !
ஒருவலரலயநாருவர சந்திக்க வீட்டில் லபற்ஜறைநாரகளிடம் பல சநாக்குப் ஜபநாக்குகள் லசநால்லிவிட்டு
வரஜவண்டுலமனக் கநாதலி அவனுக்கு பநாடம் லசநால்லுகிறைநாள். அவன் அவளுக்கு இலளத்தவனல்ல
என்று அவன் ஜபச்சநால் லதரிகிறைது.

கநாதலி: சலுப்பச்சட்டி ஊசி லகநாண்டு
சநாக்குத்லதக்கப் ஜபநாறைவஜர
சநாக்குத்லதக்க நீங்க வநாங்க
சநாலலப் பநாலத நநான் வநாஜரன்

கநாதலன்:

தூக்குச்சட்டி ஜசநாறு லகநாண்டு

சூச்சியமநா வநார புள்ளநா
தூக்குச்சட்டி ஜசநாறு லகநாண்டு
சூட்சியமநா நநான் வருஜவன்

கநாதலி: மண்லவட்டி ஜதநாளில் ஜபநாட்டு
மலட திறைக்கப் ஜபநாறைவஜர
மலடலயத் திறைந்திடுங்க
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மயில் வந்து நீரநாட

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி மநாவட்டம்.

லசல்வக் குணம்
சில நநாட்கள் தன்லனப் பநாரக்க வரநாமல் இருந்தலமக்கநாகக் கநாதலி, தன் கநாதலன் மீது ஜகநாபங்
லகநாள்ளுகிறைநாள். அவன் அவலளச் சமநாதநானப்படுத்துகிறைநான். அவளும் ஜகநாபம் மநாறி அவலனச்
“லசல்வக் குணம் எங்க மச்சநான்” என்று அலழத்துக் லகநாஞ்சுகிறைநாள்.

கநாதலி : ஊதநாக் கலர சட்லட
உன்னிதமநா நலட நடந்து
எந்தச் சட்லட ஜபநாட்டநாலும்
ஏறிட்டுப் பநாரப்பதில்லல

ஆக்லக அடியும் பட்ஜடன்
அவரநாஜல லசநால்லும் ஜகட்ஜடன்
மூங்கில் தட்லட பூலச பட்ஜடன்
மூஜதவி மகனநாஜல
சின்னப்பல்லுக் கநாரஜரநாடு
சிஜநகிதம் லவக்கப் ஜபநாஜனன்
லகநாஞ்சப் புத்திக் கநாரஜரநாடு
கூடினது ஜமநாசம் தநாஜன

கநாதலன் :

ஓநநாய் முகத்தழகி

ஒட்ட வச்ச கநாதழகி
ஒட்ட வச்ச கநாதுக்குள்ஜள
விட்டனடி தங்க நலக
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கநாதலி : ஆரம் பண்ணிப் ஜபநாட்ட மச்சநான்
கழுத்தழகு பநாரத்த மச்சநான்
சலல வநாங்கித் தந்த மச்சநான்
லசல்ல மச்சநான் நீங்க தநாஜன
மலலஜயறி மூங்கில் லவட்டி
மலலக்கும் கீஜழ ஜரநாட்டுப்ஜபநாட்டு
லதரு மறிச்சு சிலம்பம் லசய்யும்
லசல்வக்குணம் எங்க மச்சநான்

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

கன்னிக் களவு
கநாதலன் ஜரநாட்டுக்கூலி. அவன் ஜபநாட்ட ஜரநாட்டு வழிஜய அவள் லசல்லுகிறைநாள். அவன் ஜரநாட்ஜடநாரம்
மலறைந்திருக்கிறைநான். அவள் அவலனக் கநாணஜவ வந்திருந்ததநால், அவலனக் கடந்து அவள் லசன்றைதும்
அவன் பநாடுகிறைநான்; அவனுலடய பநாடல் ஜகட்டு அவள் மகிழ்ச்சிஜயநாடு திரும்புகிறைநாள். அவனுலடய
ஜபச்சில் மனம் பறிலகநாடுத்து அவள் அவன் உறைவில் மகிழ்ச்சி லகநாள்ளுகிறைநாள்.

ஆண்:

நநான் ஜபநாட்ட ஜரநாட்டு வழி

நநாணயமநா ஜபநாறை குட்டி
கல் முலன தட்டிரநாதநா?
கல் மனசு இளகிரநாதநா?
நீல வலளயக் கநாரி
நித்தம் ஒரு லபநாட்டுக்கநாரி
ஜதநாளு வலயக்கநாரி
லதநாடுத்திடுவநாய் மல்லிலகப் பூ.
வநாலழ வடக்ஜக வச்ஜசன்
வநாழ் கரும்லபத் லதக்ஜக வச்ஜசன்
ஊலரக் கிழக்க வச்ஜசன்
வருகிஜறைண்டி உன்னநாஜல
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பட்டமரம் பட்டணம்தநான்
பறைந்தமரம் தூத்துக்குடி
குளுந்த ஜதசம் நம்ம ஊரு
கூடிடுஜவநாம் லரண்டுஜபரும்
ஆலச கிடக்குதடி
ஆத்துக்கு அக்கலரயில்
சவன் கிடக்குதடி
சிந்து லபநாடி வநாசலிஜல
லவள்ளி நிலநாஜவ
விடியக்கநாலப் லபருநிலநாஜவ
கள்ளி களவநாண
கண் மலறைய மநாட்டநாஜயநா?
உள்ளூரு ரத்தினஜம
உல்லநாசத் தங்கஜம
என்லன விட்டுப் பிரிந்தநாயநானநால்
இட்டிடுஜவன் லக விலங்கு

சநாயச் சருக்குச் ஜசலல
சநாத்தனூருக் கம்பிச் ஜசலல
ஊதநாக் கருப்புச் ஜசலல
உருக்குதடி என் மனலச
கத்தநாலழப் பள்ளத்திஜல
கண்லணருலம ஜமய்க்லகயிஜல
அன்று லசநான்ன வநாரத்லத லயல்லநாம்
அழிக்கநாஜத லபண் மயிஜல.
மஞ்சள் அழிந்திடநாஜம-உன்
மநாறைநாப்பு மசங்கிடநாஜம
லகநாண்லட உலஞ்சிடநாஜம
லகநாண்ட பூ வநாடிடநாஜம
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லபண்: மஞ்சள் அழிஞ்சிடுஜம
மநாறைநாப்பு மசங்கிடுஜம
லகநாண்லட உலஞ்சிடுஜம
லகநாண்டவன் லகயினநாஜல
வநாசமுள்ள ஜரநாஜேநாஜவ
வநாடநா மரிக்லகநாழுந்ஜத
ஜதசமதில் உங்கலளப் ஜபநால
ஜதடினநாலும் கிட்டுஜமநா?

வட்டநார வழக்கு:சிந்து லபநாடி-லசந்தூரம்; வலயம்-ஆபரணம்; களவநாண-களவநாட.

ஜசகரித்தவர:M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

பச்லசக்குடம் கலரயநாதநா?
அத்லத மகன் மீது கநாதல் லகநாண்டநாள். அத்லதக்கும் அவரகலள மணமக்களநாகப் பநாரக்க ஆலச. தநாய்
லசநால்லலத் தட்டநாதவன் அவன். ஆயினும் கநாதலி லகநாஞ்சிப் ஜபசும்லபநாழுது குறும்பநாக ஜவறு
லபண்கலள சிலறைலயடுக்கச் லசல்லும் வீரனநாகத் தன்லனக் குறித்துப் ஜபசுகிறைநான். அவள் ஜகநாபத்தில்
பச்லச மண்ணில் சட்டி வலனயும் குசவன் என்று அவலனத் திட்டுகிறைநாள். அவஜனநா தநாய் லசநால்லலத்
தட்டநாத மகன் என்று அவளுக்கு உறுதி கூறுகிறைநான்.

அவள்: லமநாழுவிய திருலணயிஜல
எழுதிய பநாய் ஜபநாட்டு
பநாயிஜல உக்கநாருங்க
பல விதமநாப் ஜபசிடலநாம்

அவன்: நண்டுகுழி மண்லணடுத்து
நநாகசுரம் உண்டுபண்ணி
ஜபநாறைநானநாம் சிங்கக்குட்டி
லபண்கலளச் சிலறைலயடுக்க
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அவள்: அரிசி அரிக்லகயிஜல
அரளிப் பூ தந்த மச்சநான்
ஜசநாறு வடிக்லகயிஜல
லசநாக்குலதயநா உங்க ஆலச
முல்லல அரும்பின்னில்லநா
முடிஞ்ஜசன் தலல நிலறைய
பநாக்குரண்டி முல்லலயின்னு
பநாத்தவங்க லசநால்லலிஜய.
லகநாடிக்கநால் மண்லணடுத்து
ஜகநாலவரணக் குடம் லசய்து
பச்சக் குடம் தநான் லசய்யும்
பநாவி குசவன் அவன்

அவன்: பச்லசக்குடம் சலமக்கலிஜய
பநாவத்லதயும் ஏற்கவில்லல
தநாயநார லசநான்ன லசநால்லல
தப்பநாமல் லசய்ஜவனடி

வட்டநார வழக்கு:பச்லசக்குடம்-பலமில்லநாதது. உலடந்து ஜபநாகும் (கநாதல் உறுதியற்றைது).

குறிப்பு:பநாவத்லதயும் ஏற்கவில்லல-கநாதலல முறித்து அவளுக்குத் துன்பத்லத விலளவிக்கும்
பநாவத்லத அவன் ஏற்றுக்லகநாள்ளவில்லல.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

லகலய விடு !
அவன் அயலூர லசல்லுகிறைநான். கநாதலி அவன் அயலூரில் பல நநாள் தங்கிவிடுவநாஜனநா என்று
ஐயப்படுகிறைநாள். அவன் தினம் தவறைநாமல் அவலளச் சந்திப்பதநாக உறுதி கூறுகிறைநான். அதற்குஜமல்
அவளுக்குப் ஜபசுவதற்கு ஒன்றும் ஜதநான்றைவில்லல. அவனுக்கும் ஜபசுவதற்குப் லபநாருள்
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கிலடக்கவில்லல. அவஜள மீண்டும் ஜபச்லசத் லதநாடங்குறைநாள். அவன் உணரச்சி லவறியில் அத்து
மீறுகிறைநான். அவள் “கழுத்தில் தநாலிஜயறைட்டும், இப்லபநாழுது கருவமணிப் பநாசி மட்டும் தநாஜன
கழுத்தில் இருக்கிறைது? உனக்கு நநான் லசநாந்தமில்லலஜய! ” என்று கநாட்டி அவலன வழிப்படுத்துகிறைநாள்.

கநாதலி: அஞ்சநாறு ஜபரகஜளநாடு
பஞ்சநாயம் ஜபசயிஜல
மின்னுலதயநா உங்க ஜலஞ்சி
மூணுலமல் தூரத்துக்கு

கநாதலன்:

வநாடின பூப்ஜபநால

வழிகநாத்து நிக்கஜவண்டநாம்
ஜதடநாஜத எங்கனிஜய
தினம் வருஜவன் இந்த வழி

கநாதலி: ஜபநானநா வருவீஜரநா
லபநாழுது ஒரு நநாள் தங்குவீஜரநா
என்லன மறைந்து இன்னு
இருப்பீஜரநா இரநாத்திரிக்கு

கநாதலன் :

இருப்பிலும் இருப்ஜபஜனநா

இன்னும் கண்டநாப் ஜபசுவஜனநா
பநாலதயிஜல கண்டவுடன்
பநாவி மனம் கல்லநாஜனன்

கநாதலி : மருத அறிஞ்சவஜர
மநாமருத பநாரத்தவஜர
லகநாட்டு எறிஞ்சவஜர
ஜகநாபலமன்ன என்ஜமஜல
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கநாதலன் :

புள்ளி ரவிக்கக்கநாரி

புளியம் பூச் ஜசலலக்கநாரி
மநானு நிறைத்துக்கநாரி
மறைப்பது எக்கநாலம்
மின்னல் ஜவகத்துக்கும்
மீளவிட்டநான் தூரத்துக்கும்
அன்ன நலட அழகுக்கும்
ஆலவட்டம் ஜபநாடுதடி

கநாதலி : இருந்தநா குழல் சரியும்
எந்திரிச்சநாப் பூச்சரியும்
நடந்தநா நநாடிளகும்
நநான் வணங்கும் சநாமிஜமஜல

கநாதலன் :

ஜகட்டனடி ஒரு வருஷம்

லகஞ்சினஜன லநஞ்சுருக
மநாட்ஜடன்னு லசநான்னவலள
மலத்தினஜன கநாட்டுக்குள்ஜள

கநாதலி : கட்டி அழுத்துலதயநா
கருவமணி விம்முலதயநா
ஜதநாலக அழுத்துலதயநா
லதநாலர மகஜன லகலய விடு.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்.

இடம் :மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல
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ஜபநாய் விடுஜவன்
ஆடு ஜமய்க்கும் கநாதலிலய, மலலயில் மநாடு ஜமய்க்கும் கநாதலன் இரவு தங்கிப் ஜபநாகச் லசநால்லுகிறைநான்.
அவள் மறுக்கிறைநாள். “மலலக்கும் ஊருக்கும் இலடயில் ஓடும் ஆற்றில் லவள்ளம் வந்து விட்டநால் என்ன
லசய்வநாய்?” என்று ஜகட்கிறைநான். அப்பநாவிடம் லசல்லி கப்பல் வரவலழப்ஜபன் என்கிறைநாள். திருமணம்
லசய்து லகநாள்ளநாமல் அவஜனநாடு இணங்கியிருப்பது தமிழ் மரபல்ல என்று அவனுக்கு
நிலனவூட்டுகிறைநாள். தந்லதயின் சம்மதத்லதப் லபற்று மணம் லசய்து லகநாள்ள
ஜவண்டுலமன்பலதத்தநான் உடஜன அப்பநாவிடம் லசநால்லி கப்பல் லசய்யச் லசநால்லுஜவன் என்று
குறிப்பநாகச் லசநால்லுகிறைநாள்.

மநாடு ஜமய்ப்பவன் : ஆத்துக்கு அந்தப் பக்கம்
ஆடு ஜமய்க்கும் சின்னப்புள்ளநா
ஆத்தில தண்ணி வந்தநா
அப்லபநாழுது என் லசய்வநா?

ஆடு ஜமய்ப்பவள் :

ஆத்திஜல தண்ணி வந்தநா

அப்பநாவிடம் லசநால்லியல்ஜலநா
அப்லபநாழுஜத கப்பல் லசய்து
அக்கலரஜய ஜபநாய் விடுஜவன்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்.

இடம் :மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல

மநானங் லகட்ட மச்சநாவி
மநாமன் மகனுக்கு அவலள மணம் லசய்து லகநாடுக்க நிச்சயித்திருந்தநாரகள். அறுவலட முடிந்ததும்
திருமணம் நலட லபறை ஜவண்டும். இதற்கிலடயில் அவன் நகரத்தில் ஜவசியஜரநாடு உறைவு
லகநாண்டிருக்கிறைநான் என்று அவள் அறிந்து லகநாள்ளுகிறைநாள். ஜமலும் நகரத்தில் சநாமநான்கள்
வநாங்குவதற்லகன்று அவளிடம் அவன் நலககலள வநாங்கிச் லசன்று ஜவசியருக்கு லகநாடுத்து விடுகிறைநான்.
கண்ணகிலயப் ஜபநால “சிலம்புள லகநாண்ம்” என்று கூறைநாமல் அவள் அவலன இடித்துக் கூறித் திருத்த
முயலுகிறைநாள். முயற்சியில் லவற்றியும் அலடகிறைநாள்.
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கநாதலி : கலணயநாழிக் குச்சிஜபநால
கடும்உறைவநா நநாமிருந்ஜதநாம்
மூக்குத்தித் தட்டுஜபநால
முறிந்ததடநா நம் உறைவு !

கநாதலன் :

ஜகநாதி முடிந்த லகநாண்லட

லகநாத்தமல்லிப் பல்லழகி
நநாகச் சிகப்பியடி-உன்லன
நம்பிஜய நநான் லகட்ஜடனடி !
குடம் எடுத்து இடுப்பில் லவத்து
ஜகநால வரணப் பட்டுடுத்தி
பறைக்க முழிக்கநாதடி
படலமடுத்த நநாகம் ஜபநால
மநானங் லகட்ட மச்சநாவி

மநாமன் மகனுக்கு அவலள மணம் லசய்து லகநாடுக்க நிச்சயித்திருந்தநாரகள். அறுவலட முடிந்ததும்
திருமணம் நலட லபறை ஜவண்டும். இதற்கிலடயில் அவன் நகரத்தில் ஜவசியஜரநாடு உறைவு
லகநாண்டிருக்கிறைநான் என்று அவள் அறிந்து லகநாள்ளுகிறைநாள். ஜமலும் நகரத்தில் சநாமநான்கள்
வநாங்குவதற்லகன்று அவளிடம் அவன் நலககலள வநாங்கிச் லசன்று ஜவசியருக்கு லகநாடுத்து விடுகிறைநான்.
கண்ணகிலயப் ஜபநால “சிலம்புள லகநாண்ம்” என்று கூறைநாமல் அவள் அவலன இடித்துக் கூறித் திருத்த
முயலுகிறைநாள். முயற்சியில் லவற்றியும் அலடகிறைநாள்.

கநாதலி : கலணயநாழிக் குச்சிஜபநால
கடும்உறைவநா நநாமிருந்ஜதநாம்
மூக்குத்தித் தட்டுஜபநால
முறிந்ததடநா நம் உறைவு !

கநாதலன் :

ஜகநாதி முடிந்த லகநாண்லட

லகநாத்தமல்லிப் பல்லழகி
நநாகச் சிகப்பியடி-உன்லன
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நம்பிஜய நநான் லகட்ஜடனடி !
குடம் எடுத்து இடுப்பில் லவத்து
ஜகநால வரணப் பட்டுடுத்தி
பறைக்க முழிக்கநாதடி
படலமடுத்த நநாகம் ஜபநால

மலழக்கநால இருட்டிஜல
மநாரளவு நநாணலிஜல
ஒத்லதயிஜல ஜபநாவநாஜயநாடி
ஒருவன் லகப் பத்தினிஜய?
கடுவு உறைவநாஜனநாம்
கண்லடநாரு நநாள் ஜபசிஜனநாஜம
இன்லனநாரு நநாள் ஜபசுதற்கு
இரங்கலலஜய உன் மனசு !

கநாதலி : கநானம் கருத்த கநானம்
கறிக் ஜகத்த லகநாத்தமல்லி
மநானங் லகட்ட மச்சநாவிக்கு
மநாதம் ஒரு லவப்பநாட்டியநா?
கநாத்துட்டுக்குக் கடலல வநாங்கி
கழுகுமலல திருனநாப் பநாத்து
மிச்சக் கடலல இருக்கு-நம்ம
மச்சநாவியக் கூப்பிடுங்க
பநாக்குத் துவக்குதடநா
பழலம உறைவு மங்குதடநா
ஏலம் கசக்குதடநா-நம்ம
இருவரும் ஜபநாறை பநாலத
மருலதயிஜல ஜதவதநாசி
மநான் மயிர ஜசலலக்கநாரி
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ஆலனஜமஜல கும்பம் வச்சு
ஆடுறைநாஜள ஜதவதநாசி

கநாதலன் :

ஜலஞ்சு விரிச்சலடி

ஜநஜர தலல வச்சுறைங்கி
என்ன விட்டுக் கண்ணசர
என்ன மனம் லகநாண்டியடி
படுத்தநா பல நிலனவு
பகல் நிலறைஞ்சநாக் கண்ணீரு
உறைக்கச் சடவிலயும்
உன் நிலனவநாத் ஜதநாணுதடி
படுப்ஜபன் எந்திருப்ஜபன்
பநாதவத்தி உன்னநாஜல
கநாலு லரண்டும் கல்லுத் தூணு-உன்
ஜமலு லரண்டும் எண்லணய்க்குடம்

கநாதலி : எண்லணய்க் குடம் எஞ்சநாமி
எண்ணலமல்லநாம் உங்கஜமஜல
கநாதுக் கடுக்கன் வித்ஜதன்
லக கநாப்பு லரண்டு வித்ஜதன்
ஜமலூருப் பிள்லளயநாஜல
ஜமமுருகு லரண்டு வித்ஜதன்
வநாழப்பழமும் ஜபநாச்ஜச
வச்சிருந்த பணமும் ஜபநாச்ஜச
ஜவசி தல வநாசலிஜல
லவற்றி ஜவரநா நநாமுளச்ஜசன்
தநாசி தல வநாசலிஜல
தநாழம் பூவநா நநாமுளச்ஜசன்
தநாசி அறிவநாஜளநா-இந்தத்
267

தநாழம்பூ வநாசலனலய

கநாதலன் :

அவஞ்சி முத்தநாஜல

அவ குணத்லத நநான் மறைந்ஜதன்
தங்க வச்ச பச்சக்கல்லு
தநாங்கி வச்ச ஓடநாணி
அரக்க வச்ச சுத்துமணி
ஆலள மிரட்டுதடி
வம்பலனன்னும் லபயரநாகி
வயிரி எனும் லசநால் ஜகட்ஜடன்
வங்கம் லகநாங்கு ஜதசம்
மலலயநாளம் ரநாப்பயணம்
வநாழ வடக்ஜக வச்சி
வநாழ் கரும்லபத் லதக்க வச்சி
ஊலரக் கிழக்க வச்சி
உருகுரண்டி உன்னநாஜல
ஒத்த மரம் லதரியுஜத
உன்னிதமநா ஊர லதரியுஜத
படரந்த மரம் லதரியுஜத
பநாசம் உள்ள உன் ஊரு

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

ஒரு கலத
இலசக்கு மயக்கும் சக்தி உண்டு. இலச மயக்கத்தில் நநாம் விரும்பநாத லசயல்கலளக் கூடச் லசய்து
விடுஜவநாம்.
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ஒரு குருட்டுப் பநாடகனுக்கு ஒரு லபண்ணின் மீது கநாதல். அவள் அவலன மணம் லசய்து லகநாள்ள
இலசயவில்லல. அவளுக்கு ஜவலறைநாரு வநாலிபன் கணவனநாக வநாய்த்தநான். இருவரும் மகிழ்ச்சிஜயநாடு
வநாழ்ந்தனர. குருடனுக்குப் லபநாறைநாலம மிகுந்தது. தன்லன துன்பத்தில் ஆழ்த்திய அப்லபண்லண
இன்பமநாக வநாழவிடக் கூடநாலதன்றை நச்சு எண்ணம் அவனுக்குத் ஜதநான்றியது. ஒரு நநாள் தம்பதிகள்
இருவரும் ஒரு கிணற்று துவளத்தில் உட்கநாரந்து ஜபசிக் லகநாண்டிருந்தனர. குருடன் மலறைவில் நின்று
பநாடினநான். இன்னிலச அவலள மயக்கி உணரவிழக்கச் லசய்தது. கணவன் அவலள அலணத்து
இன்னிலச மயக்கத்லத கலலக்க முயன்றைநான். அவள் ஜகநாபமுற்று தன்லனயறியநாமல் அவலன உதறி
விட்டநாள். அவன் கிணற்றுள் விழுந்து விட்டநான். அவள் மயக்கம் கலலந்து உண்லமலய உணரந்தநாள்.
எப்படியநாவது தன் கணவலன உயிஜரநாடு கலர ஜசரக்க ஜவண்டுலமன்று லதய்வத்லத ஜவண்டுகிறைநாள்.
அற்புதமநான மிதலவலயநான்லறை அனுப்புமநாறு பிரநாரத்திக்கிறைநாள்.

குருவி இருந்த மலல தனிஜல
ஏன் வந்தநாய்?

லபற்ஜறைநாரின் எதிரப்லப மீறி ஓடிவந்து மணம், லசய்து லகநாண்ட அவரகள், ஒரு நநாள் இருவரும் பலழய
நிலனவுகலளப் பரிமநாறிக் லகநாள்ளுகின்றைனர. இருவரும் உலழத்து மனநிலறைஜவநாடு வநாழ்கின்றைனர.
ஒருவருக்லகநாருவர ஆதரவநாகப் ஜபசிக் லகநாள்ளுவலதக் கநாணும்ஜபநாது நமக்கு அவரகள்
கருத்லதநாருமித்து வநாழும் தம்பதிகள் என்பது லதரிகிறைது.

லபண் : ஆளுக்கு ஆளழகு
ஆவலரப் பூவழகு
மஞ்சு முழியழகு
மயங்கினஜன உன்னநாஜல

ஆண் : முட்டியிஜல ஜசநாறு லபநாங்கி
மூடு வச்ச முன்னநாஜல
தவலல ஜசநாறு லபநாங்க
தவம் லபற்றைது யநாரநாஜல?

லபண் : லகநாத்துக்கில்ல முத்தளந்து
குணத்துக்ஜகநா வழி நடந்து-உங்க
அமிரத குணத்துக்கில்ல-நநான்
அங்கிருந்து இங்க வந்ஜதன்
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ஆண் : பட்டுக்கலர ஜவட்டிலிஜய
பநாலூத்திச் ஜசநாறு கட்டி
கிட்டருக்கும கட்டுச் ஜசநாத்த
தின்ஜபநாம் வநாடி லபண் மயிஜல

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

குருடர கவி பநாடயிஜல
அருகிருந்த ஜதநாழலனஜயநா-நநான்
அருங்கிணற்றில் தள்ளி விட்ஜடன்
சங்கு மிதலவ
சமுத்திரத்துத் தநான் மிதலவ-என்
தநாலிக்கு உலடயவலர
தள்ளிக் கலர ஜசரநாஜயநா?

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

பலழய கநாதலி
அவன் அழகநான நங்லக ஒருத்திலயக் கநாதலித்தநான். அவள் குடும்பத்தநார எளியவரகள். இலடயில்
அவலனவிட மூத்த லபண்லணநாருத்திலய அவனுக்கு மணம் ஜபசினநாரகள். அவளிடம் லசநாத்திருந்தது.
அவன் இருந்து சநாப்பிடலநாம். இப்பநாதுகநாப்லப எண்ணி அவன் மணத்திற்குச் சம்மதித்தநான்.
மணமநாயிற்று. அவன் மலனவி வீட்டிற்குப் ஜபநாய் விட்டநான். அவளுலடய நிழலில் வநாழ்ந்தநான்.
அவலளக் கண்டு பயந்து அவள் லசநாற்படி நடந்து வந்தநான். அவரகளுக்கு குழந்லத ஒன்று பிறைந்தது.
ஒருநநாள் கணவனும் மலனவியும், கணவனது ஊருக்கு வந்தநாரகள். பலழய கநாதலி அவலனச்
சந்திக்கிறைநாள். மலனவி சற்று தூரத்தில் லதரு மலறைவில் வந்து லகநாண்டிருக்கிறைநாள். பலழய கநாதலிக்கும்
இவனுக்கும் பின்வரும் உலரயநாடல் நிகழ்கிறைது.

கநாதலி : ஆத்ஜதநாரம் நநாணலடநா
அதுக்கடுத்துச் லசய்வரப்பு
லசய்வரப்புப்பநாக்க வந்த நீ
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ஜதனமிரதம் உண்கலலஜயநா?

அவன் : நல்ல நல்ல துயிலுடுத்தி
நல் துயிலு ஜமலலணஞ்சு
குஞ்சரஜம புள்லள தூக்கி
குயிலநாளும் வநாரநாளடி

கநாதலி : என்னிஜலயும் நல்லவஜளநா
இலடயும் சிறுத்தவஜளநா
லகக்கு அலணவநாயிருந்தநா
ஜபநாயிவநாங்க மன்னவஜர

அவன் : பருவம் பருவம் தநாண்டி
பலநாக்கநா லநல்லுலடயநாள்
புருவத்து அழகுலடயநாள்
ஜபநாயி வரக் கட்டநாதடி

வட்டநார வழக்கு: துயில்-துகில் ; லசய்-வயல் ; பலநாக்கநா-பநாலநாக்கநாய். (ஜதநாட்டம் வயல் உலடயவள்).

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

லசக்கிள் ஓட்டும் சநாமி
லசக்கிளில் ஜவகமநாகச் லசல்கிறைநான். சில நநாட்களநாக அவலனப் பநாரக்க முடியநாத கநாதலி, அவலனப்
பநாரத்து விடுகிறைநாள். அவன் லசக்கிளிலிருந்து இறைங்குகிறைநான். அவள் அவலன ஜநநாக்கி தன்லன
மறைக்கவில்லலலயன்று சத்தியம் லசய்ய ஜவண்டுகிறைநாள். அவனும் அப்படிஜய சத்தியம் லசய்யத்
தயநாரநாக இருப்பதநாகச் லசநால்லுகிறைநான். அவள் ஜவட்டி தநாண்டி சத்தியம் லசய்யச் லசநால்லுகிறைநான்.
அவஜனநா மீனநாட்சி ஜகநாவிலில் ஜவட்டி தநாண்டி சத்தியம் லசய்து தருவதநாக லசநால்லுகிறைநான்.

லபண் : சநாஞ்ச நலடயழகநா !
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லசக்கிள் ஓட்டும் சநாமி
ஒய்யநார ஜசக்குகளநாம்
ஒலலயுதில்ல லசக்கிளிஜல
சட்ட ஜமஜல சட்டப் ஜபநாட்டு
சரிலகச் சட்ட ஜமல ஜபநாட்டு
லசக்கிளிஜல ஜபநாறைவஜர
சநாயநாதிரும் பள்ளங்கண்டு
வட்டமிடும் லபநாட்டுகளநாம்
வநாசமிடும் லதலங்களநாம்
சநாமி கிரநாப்புகளநாம்
சநாயந்திரம் நநான் மடிப்ஜபன்
அரக்கு ஜலஞ்சுக் கநாரநா
பறைக்க விட்ஜடன் சண்டநாளநா
மறைக்கல என்று லசநால்லி
வலக்லகயுஜம தந்திடுவநாய்

ஆண் : வலக்லகயும் தந்திருஜவன்
வருண சத்தியம் லசஞ்சிருஜவன்
மீனநாட்சி ஜகநாவிலிஜல
ஜவட்டிப் ஜபநாட்டுத் தநாண்டித் தநாஜரன்.

வட்டநார வழக்கு : சட்ட-சட்லட ; சநாயநாதிரும்-சநாய்ந்து விடநாஜதயும் ; லசஞ்சிடுஜவன்-லசய்து
விடுஜவன்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

முலறைப் பநாட்டு
லக கடந்த மநாயலமன்ன?
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அவளுலடய மச்சநான் ஊர லவளிப்புறைம் சநாயநாக்கலடயில் உட்கநாரந்திருக்கிறைநான். அவலன
வம்புக்கிழுத்துப் ஜபச்சுத் லதநாடங்குகிறைநாள் மநாமன் மகள். அவன் விடுவநானநா? அவன் பதில் ஜபச,
இவளும் ஜபசுகிறைநாள்.

அவள் : சநாயநாக் கலடயிஜல
சமுக்கம் விரித்த லபஞ்சியிஜல
இருக்கநாங்க எங்க மச்சநான்
இன்பமநாகத் தலலப்பநாக் கட்டி

அவன் : ஜநரநாக வளரந்த புள்ள
நித்திலரக்கு ஏத்த புள்ள
லகநாண்டநாடி தலல முடிலய
லகநாடுங்லகயில் ஜபநாட்டுறைங்க
மநானத்திஜல ஜரநாட்டுப் ஜபநாட்டு
மநாதுளம் பூப் பநாய் விரிச்சு
அங்ஜக இருந்து ஜபசுறைநாஜள
அரக்கு ஜலஞ்சுக் கநாரஜனநாஜட
கலள எடுத்துக் லக கழுவி
கநாலநாங்கலரப் பநாலத கூடி
முகங் கழுவி முத்தம் தந்தநால்
மூணு லட்சம் லபநான் தருஜவன்
ஒன்லனஜய நம்பி யல்ல
ஒரு வருஷம் தலல வளரத்ஜதன்
கலியநாண மநாத்லதயிஜல
லக கடந்த மநாயலமன்ன?
கட்டப்புள்ள குட்டப்புள்ள
கருவ மணி ஜபநாட்ட புள்ள
என்லனக் லகடுத்த புள்ள
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அன்னநா ஜபநாறைநா சின்ன புள்ள

அவள் : லகநாத்த மல்லித் ஜதநாட்டத்திஜல
குளிக்கப் ஜபநாயி நிக்கயிஜல
லகநாத்ஜதநாடு பூலவடுத்து
விட்லடறிஞ்சநான் அத்லத மகன்
அத்லத மகனின்னு
லசத்த மனம் லபநாறுத்ஜதன்
மத்தவன் ஒருத்தனநானநால்
மநாட்டிருஜவன் லகவிலங்கு
பச்சச் சிகப்புக் கல்லு
பளிங்கு நிறைம் உங்க பல்லு
பல்லு அழகுக்கநாக-நநான்
மநாறைநாத ஆலச லகநாண்ஜடன்

வட்டநார வழக்கு : அரக்குஜலஞ்சுக்கநாரன்-ஜவஜறைநார முலறை மநாப்பிள்லள ; தலல வளரத்ஜதன்சிலரக்கநாமல் முடிலய வளர விட்ஜடன் ; மநாத்லதயிஜல-மநாதத்திஜல.

குறிப்பு : கருவமணி-இது லதலுங்கு ஜபசுபவரகள் அணிவது. தமிழ் நநாட்டில் லசட்டியநாரகள் தவிர மற்றை
லதலுங்கரகள் அணிவநாரகள். அவரகளுலடய பநாட்டுக்களும் தமிழ் பநாட்டுக்கஜள. லதலுங்குப்பநாட்டு,
லதலுங்கு நநாட்டில் உறைவுலடயவரகளுக்ஜக லதரியும்.
ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

லக மருந்து
அவன் ஏலழ. கூலர வீட்டில் வநாழ்பவன். கநாலர வீட்டு முலறைப் லபண் மீது கநாதல் லகநாண்டநான்.
அவளும் அவலனக் கநாதலித்தநாள். இருவரும் தீவிரமநாகப் ஜபநாரநாடிப் லபற்ஜறைநாரின் சம்மதத்லதப்
லபற்றைனர ; லபண் ஓடிவிடுவதநாகச் லசநான்னதற்குப் பிறைஜக தநாய் திருமணத்துக்குச் சம்மதித்தநாள். தநாலய
மறைக்கும்படி என்ன மருந்து ஜபநாட்டநாஜனநா அத்லத மகன்? கநாலர வீட்டுக்கநாரிலய கூலர வீட்டிற்கு
வருமநாறு லசய்து அங்கிருந்து ரங்கூனுக்கு அலழத்துச் லசல்ல அவன் லசய்த வசியலமன்ன? அவன்
கநாதில் விழ அவள் ஜபசுகிறைநாள்.
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முக்கூட்டுப் பநாலதயிஜல
மூணுஜபரும் ஜபநாலகயிஜல
தநாலய மறைக்கச் லசநால்லி
தந்தநாஜன லக மருந்து
கநாலர வீட்டு ஜமலிருந்து
மஞ்சள் அலறைக்லகயிஜல
கூலர வீட்டு அத்லத மகன்
கூப்பிட்டநாஜன ரங்கூனுக்கு
தநாலய மறைந்தனடநா
தண்டிப் புள்லளஜய மறைந்ஜதன்
ஊலர மறைந்ஜதனடநா
ஒரு பணத்துத் தநாலிக்கநாக

வட்டநார வழக்கு: மூணுஜபர-தநான், தங்லக, தநாய்; தண்டிப்புள்லள-லபரியவளநான தங்லக.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.

முலறைப்பநாட்டு
முலறைப்பநாட்டு பற்றி முன்னஜர குறிப்பிட்ஜடநாம்.
பின் வரும் பகுதியில் ஆண்கள் பநாடும் முலறைப்பநாட்டும் லபண்கள் பநாடும் முலறைப்பநாட்டும்
தனித்தனியநாக லகநாடுக்கப்படுகின்றைன.
(ஆண்கள் பநாடுவது)

சந்லத இலரச் சலுக்கும்
தநாளிச்ச சுண்டலுக்கும்
சலம லமநாச்லசப் பயத்துக்கும்
சிறுக்கி வட்டம் ஜபநாடுரநாஜள
அலரக்கநால் ரூவநா தநாரனடி
ஆரஞ்சுப் பழமும் தநாரனடி
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பூப் ஜபநாட்ட ரவுக்க தநாரனடி
புருஷனுண்ணு கூப்பிடடி
மூக்குத்திப் ஜபநாட்ட புள்ள
முடி மனூர கம்மநாப் புள்ள
நநாக்குச் சிவந்த புள்ள
நநாந்தநாண்டி ஒம் புருஷன்
மநானநா மதுலரயிஜல
மநாடுஜமய்க்கும் சின்ன புள்ள
ஜதங்கநா நிறைத்துப் புள்ள
ஜதடு ரநாண்டி ஒம் புருஷன்
ஜரநாட்ஜடநாரம் வீட்டுக்கநாரி
ஜரநாசநாப் பூச் ஜசலலக்கநாரி
கநாத் ஜதநாரம் லகநாண்லடக்கநாரி
லகயலலப்புக் லகட்டிக்கநாரி
லதல்லுத் தண்டி லகநாண்லடக்கநாரி
ஜதங்கநாத் தண்டி பூ முடிச்சு
பூஜவ மலஜர நீ
ஜபநார மன்னர தன்னழஜக
ஜகநாடநாலிக் லகநாண்லடக்கநாரி
குளத்தூரு கநாவல்கநாரி
வில்லு முருகுக் கநாரி
நில்ஜலண்டி ஒண்ணநாப் ஜபநாஜவநாம்
புளிய மரத்து வீட்டுக்கநாரி
புள்ளி ஜபநாட்ட லவுக்கக்கநாரி
புல்லறுக்கப் ஜபநாலகயிஜல
பூ முடிந்தநா லநாகநாஜதநாடி
லவள்ள லவள்ளச் சலலக்கநாரி
லவள்ளரிக்கநாய் கூலடக்கநாரி
ஜகநாம்லப மலல லவள்ளரிக்கநாய்
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லகநாண்டு வநாடி திண்ணு பநாரப்ஜபநாம்
மஞ்சள் அலறைக்கும் புள்ள
மதி லலட்டிப் பநாக்கும் புள்ள
லகநாஞ்சம் வளரந்லதயநானநா
லகநாண்டு ஜபநாஜவன் லரங்கத்துக்கு
அலுக்கு குத்தி துலக்க புள்ள
ஆபரணம் ஜபநாட்ட புள்ள
அலுக்கக் கழுத்துனநாலும்
துலுக்கத்தனம் ஜபநாகுதில்லல
ஆல மரத்லதப்பநாரு
அதுக்குத் லதக்க கிணத்தப் பநாரு
லசப்புக் குடத்லதப் பநாரு
சிறுக்கி ஜபநாறை ஒயிலலப் பநாரு

லபண்கள் பநாடுவது)

எண்லணத் தலலயழகநா
எழுத்தநாணி மூக்கழகநா
ஜகநாயில் சிலல யழகநா
லகநால்லுதடநா உன்னநாலச
வநாலழப் பழமும் ஜபநாச்சு
வச்சிருந்த லவப்பும் ஜபநாச்சு
தலலலயச் சிலரக்கப் ஜபநாயி
தநாழம்பூ வநாசம் ஜபநாச்சு
கநாணம் கருங் கநாணம்
கறிக் ஜகத்த லகநாத்தமல்லி
மநானங் லகட்ட அத்தநானுக்கு
மதுலரயில லவப்பநாட்டி
அஞ்சநாறு வீடுகளநாம்
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அதுல லரண்டு இள வட்டமநாம்
நநாயடிக்க ஏலநாட்டியும்
நநாணயங்க லரநாம்ப உண்டநாம்
இந்த நலட ஏது?
இடுப்பிலலநாரு லகஜயது?
லமஜயது ஜபநாட்ஜடது
மதி குலலந்த மன்னவரக்கு?
கநாத்துட்டுக்கு ஜலஞ்சி வநாங்கி
கன்ன லமல்லநாம் சுங்கு விட்டு
சுங்குக்கு ஜமலநாக
சுத்துதடநா சலலப் ஜபனு
மநானநா மதுலரச் சட்டி
வநாசலுல ஜபநாட்ட சட்டி
எங்க மச்சநான் குடிச்ச சட்டி
எடுத்துவுக லகநாடுத்திருங்க
பநாலதயிஜல ஜபநாறை வஜன
படரந்த கநாவிப் பல்லுக்கநாரநா
நீல முழிக்கநாரிக்கு
நீ தநாண்டநா மநாப்பிள்லள

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம் :விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

முலறைப்பநாட்டு
சிறு மிளகநாய் உலறைக்கலலஜயநா?

மநாப்பிள்லள லபண் முலறையுலடயவரகள் ஜகலி லசய்து ஜபசம் ஜபச்சுக்கள் லகநாண்ட பநாடல்கலள
முன்னர கண்ஜடநாம். அலவ லநல்லல மநாவட்டத்தில் கிலடத்தலவ. ஜசலம் மநாவட்டத்திலும் இத்தலகய
பநாடல்கள் பநாடப்படுகின்றைன.
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ஆண் : தன்னந் தனியநாகஜவ தநான்
தட வழிஜய ஜபநாறை புள்ஜள
தநாலி கட்டப் ஜபநாஜறைண்டி
தலட ஒன்றும் லசநால்லநாஜதடி

லபண் : முன்லகப் பலமுமில்லல
முகத்தில ரும்பு மீலசயிடு்ல்லல
நநானுனக்குப் லபண்டநாட்டியநா?
நநாலடங்கும் லசநால்லநாஜதடநா

ஆண் : சிறு கத்திரி கநாய்க்கலலயநா?
சிறு மிளகநாய் உலறைக்கலலயநா?
சிறு லபயன் லகநாடுத்த பணம்
லசல்லலலயநா உந்தனுக்கு.

ஜசகரித்தவர :வநாழப்பநாடி சந்திரன்

இடம் :வநாழப்பநாடி,ஜசலம்.

முலறைப்பநாட்டு
உன்னநாஜல நநான் லகட்ஜடன்

கீழ்வரும் சிறிய பநாட்டு ஜசலம் மநாவட்டத்தில் பநாடப்படுகிறைது.

ஆண் : ஒரு கரண்டி முளகு தநாஜரண்டி
ரநாசநாத்தி, ரநாசநா மகஜள
ரத்தினக் கிளிஜய, முத்துக்கண்ஜண
ரவிக்லக ஜயநாடு சல தநாஜரண்டி

லபண் : குடுத்தநாலும் வநாங்க மநாட்டண்டநா
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மநாமங்கு சின்னத்தம்பி
மநாதளங்கநாப் ஜபச்சுக்கநாரநா
உன்னநாஜல நநானும் லகட்ஜடண்டநா

மதினி
முலறை மநாப்பிள்லள தனது வயதுக்கு மூத்த முலறைப் லபண்லணக் ஜகலி லசய்து பநாடுகிறைநான். இது
தூத்துக்குடியருகில் பநாடப்படுவது.

புங்கங் குளத்து மதினி
கஞ்சி குடிப்பநாளநாம்
கண்ணநாடி பநாப்பநாளநாம்
ஆட்டுத்தலல ஜபநால
லகநாண்லட முடிவநாளநாம்
ஆவலரப் பூப்ஜபநால்
மஞ்ச குளிப்பநாளநாம்
மச்சநாலனக் கண்டநா
மயங்கி நடப்பநாளநாம்
லகநாழுந்தலனக் கண்டநா
குலுக்கி நடப்பநாளநாம்

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்

இடம் :மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி வட்டம், லநல்லல

சரடு பண்ணித்தநாஜரன்
மநாமன், மச்சநான் முலறையுள்ளவரகள் கிரநாமங்களிஜல கல்யநாணமநாகநாத பருவப் லபண்கலளஜயநா,
கல்யநாணமநான வநாலிபப் லபண்கலளஜயநா, கிள்ளுவது, கூச்சம் உண்டநாக்குவது ஜபநான்றை
விலளயநாட்டுகள் லசய்வது வழக்கம். லபண்களும் அது ஜபநாலஜவ சநாணிலயக் கலரத்து ஊற்றுவது
ஜபநான்றை விலளயநாட்டுகளில் ஈடுபடுவது வழக்கம். இவ்விலளயநாட்டுக்கள் “விலளயநாட்டுக்கநார
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முலறையுள்ளவரகள்” என்று லகநாங்கு நநாட்டில் கூறுவநாரகள். அதுஜபநால முலறையுள்ள ஒருவன்
கல்யநாணமநாகநாத ஒரு லபண்லணப் பநாரத்துப் பநாடுகிறைநான்.

பழங்கநாலத்தில் ‘குழு மணமுலறை’ வழக்கநாயிருந்தது. ஒரு குழுவில் உள்ள எல்லநாப் லபண்களுக்கும்,
முலறையுள்ள ஆண்களுக்கும் மண உறைவு இருந்தநிலல அது. அதன் எச்சம், உறைவுமுலறைக் ஜகளிக்லககளநாக
இன்றும் நிலவுகின்றைன. அது ஜபநால முலறையுள்ள ஒருவன் கல்யநாணமநாகநாத ஒரு லபண்லணப் பநாரத்துப்
பநாடுகிறைநான்.

“என்லன நீ, எப்ஜபநா கண்ணநாலம் பண்ணிக்லகநாள்ளப் ஜபநாகிறைநாய்” என்று ஜகட்கிறைநான்.
அதற்கு அந்தப் லபண் “எனக்கு நீ லகநாப்பும், சரடும் பண்ணிப் ஜபநாட லகயில் கநாசு லவத்திருக்கிறைநாயநா?”
என்று குத்தலநாகக் ஜகட்கிறைநாள்.

“கூடலூருச் சந்லதக்கும் சமயவரம் சந்லதக்கும், கூலடயும், சரடும் எடுத்துக்லகநாண்டு விற்கப்
ஜபநாகிறைநாய்ல்லவநா? அது விற்பலனயநாகட்டும். உனக்கு நலக பண்ணிப் ஜபநாடுகிஜறைன்” என்று அவன்
பநாடுவலதக் ஜகளுங்கள்.

(குறிப்பு : கு. சின்னப்ப பநாரதி)

கூடஜமல கூட லவச்சு
கூடலூரு ஜபநாறை லபநாண்ஜண
கூட ஜவலலயநானநா உனக்கு
லகநாப்புப் பண்ணித் தநாஜரன்
சநாட்டு ஜமல சநாடு லவச்சு,
சமயவரம் ஜபநாறை லபநாண்ஜண
சநாட்டு லவலலயநானநா உனக்கு
சரடு பண்ணித் தநாஜரன்

வட்டநார வழக்கு : லகநாப்பு-ஜமல்கநாதில் அணியப்லபறும் நலக ; சரடு-கழுத்திலணியும் ஆபரணம் ;
சநாடு-கூலடலய விட இருமடங்கு லபரிதநாயுள்ள கூலட.

உதவியவர : C. லசல்லம்மநாள
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ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

நநான் ஜபநாஜறைன்
முலறைப் லபண், முலறைமநாப்பிள்லள என்றை உறைவு ஒருவருக்கு மணமநான பின்பும் நீடிக்கலநாம்.
அப்லபநாழுது லநருக்கமநான கநாதல் ஜபச்சுக்கள் ஜபசிக்லகநாள்ளும் உரிலம அவரகளுக்கு உண்டு. ஆனநால்
உடலுறைவு லகநாள்வஜத தவலறைனக் கருதப்படும்.இப்ஜபச்சுக்கள் மலனவி முன்ஜபநா, கணவன் முன்ஜபநா
நலட லபறைலநாம். இவ்வழக்கம் இப்லபநாழுது மலறைந்து வருகிறைது.ஏலனனில் மணம், உறைவு முலறைகலள
மீறி லசநாத்துரிலமயின் அடிப்பலடயிஜல நலடலபறுகிறைது.

லபண்ணும் குடுத்துடுவநா...’நநான் உனக்குக் கணவனநாகும் ஜபறு இல்லல. உன் மகனுக்கு எங்கள்
லபண்லணக் லகநாடுப்ஜபநாம். என் மகனுக்கு உன் லபண்லண எடுப்ஜபநாம்’ என்றை உறைவு வலகயில்
பநாடல் அலமந்துள்ளது.

முலறைப்லபண் :
எண்லணய்த்ஜதச்சி தலலமுழுகி
என் லதருஜவ ஜபநாறை மச்சநான்
ஆலசக்கு ஒரு நநாலளக்கு
அனுப்புவநாஜளநா உன் ஜதவி

முலறை மநாப்பிள்லள :
லபண்களும் குடுத்துடுவநா
லபண் குடுத்து வநாங்கிடுவநா
என்லனக் லகநாடுத்துவிட்டு
இருப்பநாஜளநா என் ஜதவி

அவன் மலனவி :
குலலவநாலழ லநல் உருவி
குலழயநாமல் ஜசநாறு லபநாங்கி
இலல வநாங்கப் ஜபநானவலர
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இன்னும் வரக் கநாணலிஜய
சநாமியக் கநாணலன்னு
சலபகலளல்லநாம் ஜதடிப்பநாரத்ஜதன்
சக்களத்தி மடிஜமஜல
சநாஞ்சிருக்கும் ஜவலளயிஜல

முலறை மநாப்பிள்லள :
ஜதங்கநாய் முழி அழகி
லதய்வக்கனி வந்து நிக்கநா
மநாங்கநா முழியழகி
மடியவிடு நநான் ஜபநாஜறைன்

மலனவி :
என்லனயக் கண்லடநாடஜன
கநால்பதறி, லகபதறி
வீட்டுக்கு வந்லதநாடஜன
விளக்ஜகத்தி நநான் பநாரத்ஜதன்

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்.

இடம் :மீளவிட்டநான்.தூத்துக்குடி வட்டம்,திருலநல்ஜவலி
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திருமணம்
வநாழ்த்து
திருமணத்தின் ஜபநாது வநாழ்த்துக் கூறுதல் நமது தமிழ் நநாட்டின் பழலமயநான வழக்கம்.
சிலப்பதிகநாரத்தில் பண்லடக் கநாலத்தில் பநாடப்பட்ட வநாழ்த்து குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. அஷ்ட
மங்கலங்கலளயும் ஏந்திய மகளிர கண்ணகிலயத் திருமண ஜமலடயிஜலற்றி,

“கநாதலர பிரியநாமல்
கவவுக்லக லநகிழநாமல்
தீது அறுகஎன ஏத்திச்
சின்மலர லகநாடு தூவி
அம்கண் உலகின்
அருந்ததி, அன்னநாலள
மங்கல நல்லமளி ஏற்றினநார-தங்கிய
இப்பநால் இமயத்து
இருத்திய வநாள் ஜவங்லக
உப்பநாலலப் லபநான்ஜகநாட்டு
உலழயதநா எப்பநாலும்
லசருமிகு சினஜவற் லசம்பியன்
ஒரு தனி ஆழி
உருட்டுஜவநான் எனஜவ”

என்று வநாழ்த்தினநாரகலளன்று இளங்ஜகநாவடிகள் கூறுகிறைநார. இம்மங்கல வநாழ்த்தில் இரண்டு அம்சங்கள்
உள்ளன. மணமக்கள் வநாழ்த்து முதற் பகுதி, ஜசநாழமன்னனது லவற்றிலயப் ஜபநாற்றிப் பநாடுவது,
இரண்டநாவது பகுதி.

தற்கநாலத் திருமண வநாழ்த்துக்களில் மணமகளுக்கு வநாழ்த்துக் கூறுவது மட்டுஜம
வழக்கத்தில் இருக்கிறைது. திருமணத்திற்கு முன் நிகழ்ந்த பல சம்பவங்களும் இவ் வநாழ்த்தில் கூறைப்படும்.
மணப்பந்தல் வரணலன, மணமகன், மணமகள் லபருலம, மணச்சடங்கு முலறை, ஆரத்திப்பநாட்டு
முதலியன யநாவும் இதனுள் இடம் லபறும்.
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மண நிகழ்ச்சிகள் பலவலகப்படும். கண்ணகி ஜகநாவலன் மணம், தநாலிகட்டுதல் என்றை சடங்கின்றி நலட
லபற்றைலதன்று சிலப்பதிகநாரம் லதரிவிக்கிறைது. மங்கல வநாழ்த்துப் பநாடல்கள் பநாடியவுடன் திருமண
நிகழ்ச்சி முடிவலடகிறைது. ஜகரளத்தில் பல ஜேநாதியினரிலடஜய தநாலிகட்டும் வழக்கம் இல்லல.
கல்யநாணச் சடங்ஜக மிகவும் முக்கியமநானது என்பலத “சந்தடியில் தநாலி கட்ட மறைந்த கலத” என்றை
பழலமநாழி லதளிவநாக்குகிறைது. சில சநாதியநாரிலடஜய மணமகள் கழுத்தில் மணமகஜன தலி கட்டி ஒரு
முடிச்சுப் ஜபநாட்டபின் அவனது சஜகநாதரிகள் ஜமல் முடிச்சுகள் ஜபநாடுவநாரகள். ஜசலம் மநாவட்டத்தில்
சில பகுதியில் சுமநார 30 வருஷங்களுக்குமுன் மணமகளுக்கு மணமகன் தநாலி கட்டுவதிடு்ல்லல. ஜேநாதியில்
வயது முதிரந்தவரதநான் மணமகள் கழுத்தில் தநாலிலயக் கட்டுவநார. ஆனநால் தற்லபநாழுது முலறை மநாறி
விட்டது. வயது முதிரந்தவர தநாலிலயத் லதநாட்டுக் லகநாடுக்க, மணமகன் வநாங்கி மணமகள் கழுத்தில்
கட்டுவநான்.

லதன்தமிழ் நநாட்டில் மங்கல வநாழ்த்லதப் லபண்கஜள பநாடுவநாரகள். ஜசலம் பகுதியில் ஊர நநாவிதன்
தன்லனக் கம்பன் பரம்பலரயினன் என்று லபருலமயநாகச் லசநால்லிக் லகநாண்டு மங்கல வநாழ்த்துப்
பநாடுவநான்.

மங்கல வநாழ்த்து
(திருலநல்ஜவலி மநாவட்டம்)

வநாழ்த்துங்கள் வநாழ்த்துக்கள்
வநாள் விசய லமந்தருக்கு
ஜகளுங்கள் ஜகளுங்கள்
எல்ஜலநாரும் ஜகளுங்கள்
ஜகநால வரணப் பந்தலிஜல
கூறுகிஜறைன் ஜகளுங்கள்
லசநாரண மணிப் பந்தலிஜல
லசநால்லுகிஜறைன் ஜகளுங்கள்
இந்தச் சலப தன்னிஜல
எல்ஜலநாரும் ஜகளுங்கள்

எங்கள் குடி தலழக்க
இளவரசு ஜவணுலமன்று
அரசுமுதல் ஜவண்டுலமன்று
அன்லன தவஞ் லசய்து
285

பிள்லள முதல் ஜவண்டுலமன்று
லபரிய தவஞ் லசய்து

பநாலன் முதல் ஜவண்டுலமன்று
பநாரத்தவம் லசய்து
லதநாண்ணூறு நநாளநாகத்
துளசிக்கு நீரவநாரத்து
முன்னூறு நநாளநாக
முல்லலக்கு நீர வநாரத்து
ஐந்நூறு நநாளநாக
அரசுக்கு நீர வநாரத்து
ஜவண தவஞ் லசய்து
ஜவம்புக்கு நீர வநாரத்து
லவந்த மநாத்தின்றைநால்
விரதம் கலலயுமிண்ணு
பச்லச மநாத்திண்ணு
பகவநாலனப் பூலச லசய்து
லசம்லபநான் மலலரடுத்துச்
சிவனநாலரப் பூலச லசய்து
பசும் லபநான் மலலரடுத்து
பநாரவதிலயப் பூலச லசய்து
லவள்லள மலலரடுத்து
வினநாயகலரப் பூலச லசய்து
நவகிரகப் பூலச
நநாயகியும் தநான் லசய்து
அன்லனயும் தந்லதயும்
அருந்தவங்கள் தநான் லசய்து
முந்தித் தவமிருந்து
முன்னூறு நநாள் சுமந்து
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மங்களமநாக
லமந்தலரப் லபற்லறைடுத்தநாள்
மலரில் உதித்தவரதநான்
மநா தவத்தநால் வந்தவரதநான்
பூவில் உதித்தவரதநான்
புண்ணியத்தநால் வந்தவரதநான்
தவத்தநால் பிறைந்தவரதநான்
தருமத்தநால் வந்தவரதநான்
பிச்சிப் பூத் லதநாட்டிலிஜல
புரண்ட குமநாரரதநான்
மல்லிலகப் பூந் லதநாட்டிலிஜல
வளரந்த குமநாரரதநான்

ஒன்றைநாம் வயதில்
ஒக்கப் பணி பூண்டு
இரண்டநாம் வயதில்
ரத்ன மணி ஊஞ்சலிட்டு
மூன்றைநாம் வயதில்
முத்தநால லங்கரித்து
நநான்கநாம் வயதில்
நடக்கப் பணி பூண்டு
பத்துப் படித்துப்
பரீட்லச எல்லநாம் தநான் எழுதி
பநாண்டித் துலரரநாசநா
பகல் உண்டு லககழுவி
தநாம் பூலம் தரித்து
சகுனம் பநாரத்து லசக்கிஜளறி
கச்ஜசரி ஜபநாயி
கமலப்பூப் பநாண்டியரும்
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ஜகநாரட்டநாரு எதிரில்
குரிச்சி ஜமல் உட்கநாரந்து
ஜேட்ஜேஜு துலரகளுடன்
சரிவழக்குப் ஜபலசயிஜல
புத்தகமும் லகயுமநாய்
ஜபச்சுலரக்கும் ஜவலளயிஜல
கண்டு மகிழ்ந்தநாரகள் எங்க
கமலப்பூ ரநாசநாலவ
பநாரத்து மகிழ்ந்தநாரகள் எங்க
பநாண்டித் துலரரநாசநாலவ
லபண்ணுக் கிலசந்த
புண்ணியரதநான் என்று லசநால்லி
கன்னிக் கிலசந்த
கணவரதநான் என்று லசநால்லி
மங்லகக் கிலசந்த
மணவநாளர என்று லசநால்லி
நங்லகக் கிலசந்த
நநாயகரதநான் என்று லசநால்லி
வலிய அவர ஜபசி
வந்தநார வரிலசயுடன்
லபரிய இடந்தநாலனன்று
லபண் தநாஜரன் என்று வந்தநார
வநாருங்கள் என்றைநார எங்கள் அப்பநா
வரிலச மிகவுலடயநார

ஆலமன்றைநான் எங்களம்மநான்
அன்பு மிகவுலடயநான்
பவழ வரணச் சமுக்கநாளம்
பநாண்டி மன்னர ஜபநாடுலமன்றைநார
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முத்து வரணச் சமுக்கநாளம்
முடி மன்னர ஜபநாடுலமன்றைநார
தங்கக் கிண்ணியிஜல
சந்தணமும் லகநாண்டு வந்தநார.
லவள்ளித் தநாம்பநாளத்தில்
லவற்றிலலயும் பநாக்கும் லவத்தநார
வந்த லதநாரு சங்கதிலய
வநாய் திறைந்து லசநால்லுலமன்றைநார
நநாங்கள் வந்த சங்கதிலய
நல முடஜன லசநால்லுகிஜறைன்
எங்கள் லபநாற் லகநாடிக்கு
உங்கள் புத்திரலரக் ஜகட்டு வந்ஜதநாம்
எங்கள் ஏந்திலழக்கு
உங்கள் இந்திரலரக் ஜகட்டுவந்ஜதநாம்
எங்கள் லபங்கிளிக்கு
உங்கள் பநாலகலரக் ஜகட்டு வந்ஜதநாம்
கலியநாணப் ஜபச்சு
கநாதநாரக் ஜகட்டு வந்ஜதநாம்.
சந்ஜதநாஷமநாகிச்
சரீரலமல்லநாம் பூரித்து
லமந்தருக்குக் கல்யநாணம்
மகிழ்ச்சியுடன் லசய்வதற்கு
லபநாருத்தமது பநாரக்க
புஜரநாகிதலரத் தநானலழத்து
வந்த புஜரநாகிதருக்கு
மநாம்பலலக ஜபநாடு லமன்றைநார
கூட வந்த புஜரநாகிதருக்கு
குரிச்சுகளும் ஜபநாடுலமன்றைநார
ஜசநாழி பரப்பிச்
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லசநால்லு லமன்றைநார பஞ்சநாங்கம்
பநாசி பரப்பிப்
பநாரு லமன்றைநார பஞ்சநாங்கம்
ஐந்து லபநாருத்தம்
லபநாருந்திற்று ஏந்திலழக்கு
ஆறு லபநாருத்தம்

லபநாருந்திற்று அருங்கிளிக்கு
பத்துப் லபநாருத்தம்
லபநாருந்திற்று பநாண்டியற்கு
லசல்லக் கலியநாணம்
சிறைப்பநாக நடத்தலவன்று
நல்ல நநாள் பநாரத்து
நநாள் முகூரத்தம் தநானும் லவத்தநார
லசல்வருக்குக் கல்யநாண லமன்று
சலமலயங்கும் பநாக்கு லவத்தநார
புத்திரரக்குக் கல்யநாணலமன்று
பூமிலயங்கும் பநாக்கு லவத்தநார
தட்டநாலரத் தநானலழத்துத்
தநாலி சலமயுலமன்றைநார
அரிசி ஜபநால் மநாங்கலியம்
ஆரிலழக்குச் சலமயுலமன்றைநார
உளுந்து ஜபநால் மநாங்கலியம்
உத்தமிக்குச் சலமயுலமன்றைநார
தநாலி சலமக்க லவன்று
தநாம்பூலம் தநான் லகநாடுத்தநார
வநாலழமரம் நட்டி
வநாசல் அலங்கரித்து
பநாக்குமரம் நட்டி
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பந்தல் அலங்கரித்து
அம்மி வலமநாக
அரசநாணி முன்பநாக
அரகரநா மநாங்கலியம்
ஆரிலழக்குக் கட்டுலமன்றைநார
சிவநா சிவநா மநாங்கலியம்
திருக்கழுத்தில் கட்டுலமன்றைநார
பூவும் மணமும்
லபநாருந்திய தன்லமஜபநால்
ஜதவியும் மன்னவரும்
ஜசமமநாய் வநாழ்ந்திருங்கள்
பநாலும் சுலவயும் ஜபநால்
பநார தனிஜல எந்நநாளும்
பூ மகளும், நநாயகனும்
லபநாற்பநாக வநாழ்ந்திருங்கள்
கன்னிஜயநாட கற்பும்
கணவஜனநாடு லமய்லமநாழியும்

இந்நில லமல்லநாம் விளங்க
இன்பமநாய் வநாழ்ந்திருங்கள்
ஆயுசு தீரக்கமுடன்
அம்மனுட தன்னருளநால்
நநாயகனும், நநாயகியும்
நலமநாக வநாழ்ந்திருங்கள்
தலலப்பிள்லள ஆண் லபறுவீர
தகப்பனநார லபயரிடுவீர
மறுபிள்லள லபண் லபறுவீர
மநாதநா லபயரிடுவீர
பிள்லள பதினநாறும் லபற்று
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லபரு வநாழ்வு வநாழ்ந்திருங்கள்
மக்கள் பதினநாறும் லபற்று
மங்கலமநாய் வநாழ்ந்திருங்கள்
ஆல்ஜபநால் தலழத்து
அருகு ஜபநால் ஜவரூன்றி
நலமுடஜன எந்நநாளும்
ஞநானமுடன் வநாழ்ந்திடுவீர
ஜபநாடுங்கள் லபண்கள்
லபநான்னநார மணிக்குலலவ
இன்னு லமநாரு குலலவ
இரு வநாயும் லபநான் லசநாரிய

குறிப்பு : ‘பதினநாறும் லபற்று’ என்றை லசநாற்லறைநாடருக்கு புதிய லபநாருள் கூறைப்படுகிறைது. ‘பதினநாறு
லசல்வங்கள்’ என்று லபநாருள் கூறி, பதினநாறு லசல்வங்களின் பட்டியலும் கூறைப்படுகிறைது. நநாட்டநார
நம்பிக்லகயில் 16 என்பது மக்கலளத்தநான் குறிப்பிடும். பிள்லளப்பதினநாறு, மக்கள் பதினநாறு என்றை
லசநாற்லறைநாடரகள் இதலனத் லதநாடரபநாக்கும்.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

எங்கிருந்து வநாச்சநாஜளநா?
திருமண விழநாவின் ஜபநாது மணமகன் உறைவினர ஒரு கட்சியநாகவும், மணப்லபண் உறைவினர மற்ஜறைநார
கட்சியநாகவும் பிரிந்து பநாட்டுப் ஜபநாட்டி லதநாடங்குவநாரகள். மணமகனின் சஜகநாதரிகள் மணப்
லபண்லணக் ஜகலிலசய்து பநாடுவநாரகள். உடஜன மணப் லபண்ணின் உறைவினர மணமகலனக் ஜகலி
லசய்து பநாடுவநாரகள். இப்பநாடல்கள் சில ஜவலளகள் தரம் குலறைந்து ஆபநாசமநாகத் திகழ்வதும் உண்டு.
லபநாதுவநாக நலகச்சுலவ நிரம்பியதநாகவும், விவநாதத் திறைலமலய லவளியிடுவதநாகவும் இப்பநாட்டுகள்
அலமயும்.

(மணமகன் கட்சியினர பநாடுவது)
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தம் அண்ணலனக் கண்டு சரணமலடந்த அண்ணி நநாழி அரிசி வடிக்கத் லதரியநாத ஜசநாம்ஜபறி என்று
அவலள ஏசுகிறைநாரகள் மணமகனது சஜகநாதரிகள்.

லநய்க்கிணறு லவட்டி
நிழல் பநாக்கப் ஜபநாகும் ஜபநாது-என்
அண்ணநார அழலகக் கண்டு
லபண்ணநாள் சரணலமன்றைநாள்
பநால்கிணறு லவட்டி
பல்விளக்கப் ஜபநாகும் ஜபநாது-என்
அண்ணநார அழலகக் கண்டு
லபண்ணநாள் சரணலமன்றைநாள்
நநாழி வரவரிசி
நயமநாய் வடிக்கிறியநா?
நநாஜதரிச் சிறுக்கிமகள்
எங்கிருந்து வநாச்சநாஜளநா
உழக்கு வரவரிசி
உருவநா வடிக்கிறியநா
ஊதநாரிச் சிறுக்கு மகள்
எங்கிருந்து வநாச்சநாஜளநா

வட்டநார வழக்கு : வரவரிசி-வரகரிசி ; உருவநா-உருவநாக ; நன்றைநாக வடிக்கிறியநா?-வடிக்கத் லதரிகிறைதநா?;
நநாஜதரி, ஊதநாரி-வலகச்லசநாற்கள்.

உதவியவர :வநாழப்பநாடி சந்திரன் இடம் :வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

குறைவர மகஜனநா?
(மணமகள் கட்சியினர பநாடுவது)
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லபண்லணப் பற்றி ஜகலிப்பநாட்டுப் பநாடிய மணமகனது உறைவினருக்குப் பதில் அளிக்கும் முலறையில்
மணமகளது உறைவினர பநாட்டுப் பநாடுகிறைநாரகள். அப்பநாட்டில் மணமகலனக் ஜகலி லசய்து குறைவன்
மகலனன்றும், அவன் கநாக்லகக் கருப்லபன்றும் வருணிக்கிறைநாரகள்.

அந்தி ரயில் ஏறைத்லதரியநாது
அபிமன்னன் வீட்டுக்கு நீயநா மருமகன்?
ஈச்சங் லகநாடி புடுங்கி
இருலட்சம் கட்லட பின்னும்
இந்திரர வீட்டுக்கு
நீயநா மருமகன்?
ஈச்சம் பழத்திலும்
இருண்ட கருப்லபயநா
இந்த மநாப்பிள்லள
நநாகப்பழத்திலும்-இது
நல்ல கருப்லபயநா

ஆகநாசம் ஜமஜலறி
ஆடுதப்பநா உன்கருப்பு
பந்தல் ஜமஜலறி
பறைக்குதப்பநா உன் கருப்பு
ஒட்டுத் திண்லண தூங்கிக்கு
பட்டுப் பநாய் ஒண்ணநா?
ஓணநான் முதுகுக்கு
ஒரு ரூபநாய் சந்தனமநாம்
அரிசி லபநாறுக்கி மவன்
ஆலனஜமல் வரும் ஜபநாது
அரிச்சந்திரன் லபத்த மவள்
கநால் நலடயநா வரலநாமநா?
லகநாள்ளு லபநாறுக்கி மவன்
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குதிலர ஜமல் வருலகயிஜல
ஜகநாவலனநார லபத்த லசல்வம்
கநால் நலடயநா வரலநாமநா?
பருப்பு லபநாறுக்கி மவன்
பல்லக்கில் வருலகயிஜல
பநாண்டியனநார லபத்த லசல்வம்
கநால் நலடயநா வரலநாமநா
கள்ளுக் கலட ஜபநாவநாரநாம்
லகயில் லமநாந்லத எடுப்பநாரநாம்
என்ன லவன்று ஜகட்டநால்
பசும்பநால் என்று லசநால்வநாரநாம்
குதிலரயடி ஜபநாஜல
லகநாழுக் கட்லட நூறுவச்ஜசன்
அத்தலனயும் தின்னநாஜன
அந்த உதடி மவன்
ஆலன அடி ஜபநாஜல
அதிரசம் நூறுவச்ஜசன்
அத்தலனயும் தின்னநாஜன
அந்த உதடி மவன்

வட்டநார வழக்கு : அந்திரயில் லதரியநாதவன்-மநாலலக் கண்ணன் ; உதடி-வலசச்லசநால், இந்த வலசகள்
எல்லநாம் மணமகனுக்கநாகி வந்தது.

உதவியவர :வநாழப்பநாடி சந்திரன் இடம் :வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

திருமணம்
திருமணத்திற்கு முன் தநாலி லசய்து லகநாண்டு மணமகன் வீட்டநார லபண் வீட்டிற்கு வருவநாரகள். அவன்
வரும்ஜபநாது மணப் லபண் வீட்டில் கூடியிருக்கும் லபண்கள், லபண்லண அலங்கநாரம் லசய்து
லகநாண்ஜட மணமகனது வரலவ, அவளுக்கு எடுத்துக் கூறுவநாரகள்.
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வநாரநாண்டி, வநாரநாண்டி
வரிலச லகநாண்டு வநாரநாண்டி
பநாக்கு எடுத்துக்கிட்டு
பரியங் லகநாண்டு வநாரநாண்டி
புத்தம் புதுச் ஜசலல
லபநான்னநான சவிரி லசஞ்சி
தங்கத்தநாஜல தநாலிபண்ணி
தடம் புடிச்சி வநாரநாண்டி
சந்தனப் லபநாட்டழகன்
சநாஞ்ச நலடயழகன்
கூலறை சலல லகநாண்டுகிட்டு
குதிலர ஏறிவநாரநாண்டி
இத்தலன நநாளநாக
எதுக்கநாகக் கநாத்திருந்தநான்
இண்ணக்கிச் சலமஞ்சவலள
எடுத்துப் ஜபநாக வநாரநாண்டி
அம்மி மிதிச்சு
அரசநாணி சநாட்சி வச்சி
சந்திர சூரியலன
சத்தியம் பண்ணிப் ஜபநாட்டு
தநாய் மநாமன் மகளுக்குத்
தநாலி கட்ட வநாரநாண்டி.

ஜசகரித்தவர :கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :பரமத்தி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

லபண் அலழப்பு
லதன்லனயும் வநாலழயும் கட்டி அலங்கரித்த பந்தலிஜல மணப்லபண்லண அலழத்து வந்து உட்கநார
லவக்கிறைநாரகள்.
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கல்யநாணம் கல்யநாணம்
கநாரிலழக்குக் கல்யநாணம்
என்லனக்குக் கல்யநாணம்
இளங்லகநாடிக்கு கல்யநாணம்
சித்திலர மநாதத்திஜல
சரபநாகம் ஜததியிஜல
ஞநாயிறு திங்களுக்கு
நல்ல புதன்கிழலம
கல்யநாண லமன்று லசநால்லி
கடஜலறிப் பநாக்குமிட்டநார
முகூரத்தம் நடக்குதிண்ணு
முடிமன்னரக்குப் பநாக்குமிட்டநார
ஐம்பத்தநாறு அரசரக்கும்
அருலமயநாய் சட்லடழுதி
வநாலழமரம் பிளந்து
வநாசலலல்லநாம் பந்தலிட்டநார
லதன்லன மரம் பிளந்து
லதருலவல்லநாம் பந்தலிட்டநார
பந்தல் அலங்கரித்து
பநாலவலய உட்கநாரலவத்தநார

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :லகநாங்க ஜவம்பு,தருமபுரி.

சதனம்
பணம் மிகுந்தவரகள், மணமநாகும் தங்கள் லபண்களுக்குப் பல விலலயுயரந்த லபநாருட்கலளச்
சதனமநாகக் லகநாடுப்பநாரகள். ஆண், லபண், உறைவில் சமத்துவம் குலறைந்தபின்பு ஏலழக் குடும்பங்களில்
கூட சதனமில்லநாமல் மணம் நிகழ்வது அரிதநாகி விட்டது. சதனத்லத இப்லபநாழுது வரதட்சலணயநாகக்
லகநாடுக்கிறைநாரகள். வரதட்சலண லகநாடுக்க முடியநாமல் வநாடும் குடும்பங்கள் தமிழ் நநாட்டில் உள்ளன.
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பணக்கநாரரகளுக்கு லபநாருள் லபரிதல்ல ; ஆகஜவ லபண்களுக்கு அவரகள் விலலயுயரந்த சதனங்கள்
லகநாடுப்பநாரகள். சதனம் ஜபநாதநாலதன்று ஜகநாபித்துக் லகநாண்டு ஜமலும் அதிக சதனம் ஜவண்டுலமன்று
ஜகட்கும் ஜபரநாலசக்கநாரரகளும் உண்டு. இப்பநாடலில், நல்லதங்கநாளுக்கு அவள் அண்ணன் லகநாடுக்கும்
சதனங்கள் எலவலயன்று லசநால்லப்படுகின்றைன.

என்ன சதனங்கள்
லபற்றைநாள் இளங்லகநாடியநாள்
பட்டி நிலறைஞ்சிருக்கும்
பநால்மநாடு சதனங்கள்
ஏரி நிலறைஞ்சிருக்கும்
எருலம மநாடு சதனங்கள்
குட்லட நிலறைஞ்சிருக்கும்
குறியநாடு சதனங்கள்
ஒக்கநாந்து ஜமநார கலடயும்
முக்கநாலி லபநான்னநாஜல
சநாய்ந்து ஜமநார கலடயும்
சநாய் மலணயும் லபநான்னநாஜல
இழுத்து ஜமநார கலடயும்
இசிக்கயிறும் லபநான்னநாஜல
பிள்லளங்க விலளயநாட
லபநாம்லமகளும் லபநான்னநாஜல
இத் தலனயும் லபற்றைநாளநாம்
இளங் லகநாடியநாள் தங்கநாளநாம்

மங்கல வநாழ்த்து
ஜசலம் மநாவட்டத்தில் ஜவளநாளர திருமணங்களில் கீழ்வரும் மங்கல வநாழ்த்து பநாடப்படும். வடலமநாழி
மந்திரங்கள் உலழப்ஜபநார குடும்பங்களில் நலடலபறும் திருமண விலனகளில் இடம் லபறுவதில்லல.
இதற்கு முன்னர இரு மங்கல வநாழ்த்துக்கள் இந்நூலில் இடம் லபற்றிருக்கின்றைன. தநாலி கட்டியவுடன்
பநாடப்படும் பநாடல் இது.
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புரநாண புரநாண ஜவதம்
லவய சநாங்கியம்
கநாரநாள ஜவதருக்கும்
பநாலநா புளியநாக்கநா
ஈண லதநாரு மல்லி
இன மல்லி
நன்றைநாய் ஜவற்றைம்
லசம்பக மல்லி
நல் மநாட்டுச் சநாணம் லகநாண்டு
நல் சதுரம் வழிச்சு
சரக்கலர குத்தி
சம்பநா அலரத்து
வளமுள்ள ஜதநாட்டி
லகநாள மநாளித்து
மநாமன் லகநாடுக்கிறை
வரிலசலயக் ஜகளு
நநாக ஜமநாதிரம்
புல்லல சரப்பளி
ஜமல் கநாது வநாளி
லவள்லள லவத்திலல
வீரநாணம் பநாக்கு
பத்து விரலுக்கும்
பசியநாணி ஜமநாதிரம்
எட்டு விரலுக்கும்
எணியநாண ஜமநாதிரம்
மூங்கில் ஜபநால் சுற்றைம்
முசியநாமல் வநாழ்ந்து
அருகுஜபநால் வநாழ்ந்து
ஆல் ஜபநால் தலழத்து
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இரு ஜபரும் பிரியநாமல்
கநாரநாள வம்சம்
சுகமநாக வநாழ

குறிப்பு : ஜவளநாளரகளுக்கு சநாங்கியம் ஜவதம் என்று குறிப்பிடப் படுகிறைது.
தலழத்துக் கிலள விடுவதற்கு மூங்கில், அருகு, ஆல் இலவ ஜபநால் லசழித்து வளர ஜவண்டும்.

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :அரூர.

வநாழ்த்து
அலல கடல் அமிரதம்
திங்கள் மும்மநாரியும்
லசல்வம் தலழய
மணவலறை வந்து
மங்களம் பநாடுஜவநாம்
நல்ல கணபதிலய
நநால்கநாலுஜம லதநாழுதநால்
அல்லல் விலனகலளல்லநாம் அகலுஜம
தும்பிக்லகஜயநாலன
லதநாழுதநால் விலன தீரும்
நம்பிக்லக உண்டு நமக்ஜக வினநாயகஜன
கந்தரும் முந்திடும்
கருகிமநா முகத் ஜதநானும்
சந்திர சூரியர
தநானவர வநானவர
முந்திஜயநார ஜதவரும்
முனிவரும் கநாத்திட
நல்ல கல்யநாணம்
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நடந்திடச் லசய்ததும்
தப்பித மில்லநாமல்
சரஸ்வதி சரணம்
சரிய தனமும்
தனமுள்ள கனியும்

பநாரிஜயநார கதலி
பழமுடன் இளநீர
சரக்கலர லவல்லம்
கனியுடன் பலநாச் சுலள
எள், அவல், லபநாரியும்
இஷ்டமுடன் ஜதங்கநாயும்
லபநாங்கல் சநாதம்
லபநாறி கறியுடஜன
லசங்லகயினநாஜல
திருட்டிகள் பிடித்தநார
நிலனத்தலத எல்லநாம்
மனத்துடன் பலியும்
கிஜரதநா திஜரதநா
கலியுகம் தன்னில்
ஜசரன் ஜசநாழன்
பநாண்டியன் கூட
லசம்லமயுடஜன
சிறைந்திடும் மங்களம்
தநாயது சுற்றைம்
வநாழ்வது லபநாருத்தம்
இந்த நநாளுக்கு
இனியந்த நநாளுக்கு
பக்குவம் கண்டு,
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பருவம் கண்டு
திக்கிலுள்ள ஜபரும்
சில ஜபரும் கூடி
ஜவதியர பக்கம்
விலரவுடன் லசன்று
ஜஜேநாதிடர அலழத்து
சநாஸ்திரம் ஜகட்டு
இந்தப் லபண்லணயும்
இந்த மநாப்பிள்லளலயயும்
இருவர ஜபலரயும்
ரநாசிகள் ஜகட்டு
லகத்தலம் ஓடிய
லகத்தல லபநாருத்தம்
ஒன்பது லபநாருத்தம்
உண்லடனக் ஜகட்டு

பத்துப் லபநாருத்தம்
பநாங்குடன் ஜகட்டு
முலறைலமகள் ஆகுலதன்று
முலறையநாக வந்து
பிரியமுடன் லவற்றிலல
பநாக்கு பிடித்து
ஏழு தீரத்தம்
இலசந்திடும் நீரும்
ஜமளம் முழங்க
விளநாவிய வநாழ்த்து
லசங்லகச் ஜசநாற்லறை
சக்கத்தில் கழித்தநார
வரணப்பட்டநால்
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வஸ்திரம் தன்லன
லநருங்கக் லகநாய்து
ஜநரநாய் உடுத்தி
அன்ன முப்பழமும்
ஆலநய்ப் பநாலும்
மன்னவர உடஜன
வந்தவர உடஜன
வநாசல் கிளறி
மதிப்புடன் கூடி
லவற்றிலல மடக்கி
விரும்பிஜயநாரக் லகல்லநாம்
கணபதி தன்லன
கருத்துடன் நநாடி
அருகது சூடி
அருளது புரிந்திட
முளரி லமச்சிட,
முகமது விளங்கிட
களரி லவத்துக்
கங்கணம் கட்டினநார
குழவிக்குக் கங்கணம்
குணமுடன் தரித்து
லகநாப்ஜபறி லகநாட்டி
குல ஜதவலதலயத் தநானலழத்து
லசப்பமுடன் மன்னவரக்குத்
திருநீற்றுக் கநாப்பணிந்து

சநாந்து புனுகும்,
சவ்வநாது நீரும்
ஜசரந்த சந்தனம்
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சிறைக்கஜவ பூசி
லகநாத்தரளி லகநாடியரளி
ஜகநாரத்லதடுத்த நல்லரளி
முல்லல இருவநாச்சி
முலனமுறியநாச் லசண்பகப்பூ
நநாரும் லகநாழுந்தும்
நந்தியநா வட்டமும்
ஜவரும் லகநாழுந்தும்
வில்வ பத்திரமும்
தண்டமநாலல, லகநாண்ட மநாலல
சுடர மநாலல தநானணிந்து
ஆலட ஆபரணம்
அலங்கரித்து வீடதனில்
திட்டமுடன் ஜபலழ தன்னில்
ஜசநாறு நிலறைநநாழி லவத்தநார
லநட்டுமுட்டுத் தநான் முழங்க
நநாட்டிலுள்ஜளநார சலபக்குவர
நநாட்டுக்கல் ஜபநாய்
நலமநாக வலம் வந்து
லசஞ்ஜசநாறு அஞ்சலட
சுற்றிலயறிந்து
திட்டி கழித்து சிவ
சூரியலனக் லகலதநாழுது
அட்டியங்கள் லசய்யநாமல்
அழகு மணவலறை வந்தநார
மணவலறைலய அலங்கரித்து
மன்னவலனத் தநான் இறுத்தி
இலணயநான தங்லக
ஏந்திலழலய அலழத்து வந்து
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மந்தநாலரப்பூ மல்லிலகப்பூ
மரிக்லகநாழுந்து மநாலலயிட்டு
கூலர பிரித்து
குணமுள்ள மங்லகயவள்
ஜபலழ முடி தநாலனடுத்து
புரந்தவலனச் சுற்றி வந்தநாள்

ஜவழ முகலன
வினநாயகலனத் தநானலழத்து
சந்திரரும் சூரியரும்
சலபஜயநாரகள் தநானறிய
இந்திரனநார ஜதநாழலன
இலணஜநநாக்கி நின்றை பின்பு
ஜதங்கநாய் முகூரத்தமிட்டு
லசல்வ வினநாயகலர
பநாங்கநாகக் லகலதநாழுது
பரி லசய்யப் ஜபநாறைலமன்றைநாள்
ஜபநாதஜவ பநால் வநாரத்து
ஜபநாசனமும் முடித்த பின்னர
மநாதநாவிடம் லசன்று
மகனும் விலட ஜகட்க
ஜபநாய்வநா மகஜன என்று
ஜபநாற்றி மனுக்லகநாடுத்தநார
ஜபரண்டி முழுங்க
லபரிய நநாதர தநானடிக்க
பூமி அதிர
புல்லநாங்குழல் ஊத
எக்கநாளம் ஊத
எதிரச்சின்னம் முழக்கமிட
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ஊர ஜமளம் பலறை ஜமளம்
உரும்பு துடும்படிக்க
துத்தநாரி நநாகசுரம்
ஜஜேநாடி லகநாம்பு தநானூத
வலம்புரி சங்கு
வலகவலகயநாய் ஊதிவர
ஜசகண்டி மல்லநாரி
திமிரதநாளம் பம்லப
பம்லப ஜபரணி
அமளிகள் ஜகட்டு
பல்லக்கு முன்னடக்க
பநாரிலுள்ஜளநார சூழ்ந்துவர
லவள்லளக் குலடகள்
லவண் சநாமரம் வீசிவர
விருதுகள் சுழற்றி
சூரிய வநானம்ஜபநால்

தீவட்டி சகிதம்
ஜசரந்து முன்னடக்க
இடக்லக வலக்லக
இருபுறைம் சூழ்ந்துவர
தம்பியநானவர தண்டிலக ஜமல்வர
தலமயனநானவர ஆலனஜமல்வர
ஆலனலய மீறி
அழகுள்ள மநாப்பிள்லள
மட்டத்துக் குதிலர ஜமல்
வலகயநாய் ஏறி
ஜசலன பலடகளுடன்
திரண்டு முன்னடக்க
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பட்டப் புலவரும்
படித்த வரும் ஜசரந்துவர
கட்டியங்கள் கூறி
கவிவநாணர சூழ்ந்துவர
ஜமக மநாஞ் ஜசநாலலயில்
மீன்கள் பூத்திட
பநாகமநாஞ் ஜசநாலலயில்
பந்தங்கள் பிடித்திட
அடியநார ஆயிரம் ஜபர
ஆலத்தி ஏந்திவர
திட்டமுடன் எதிரமநாலல
சக்கிரம் ஜபநாட்டிட
அருலமப் லபரிஜயநாரகள்
வநாலவன்று அலழத்து
லவகு சனத்துடஜன
விடுதி வீலடநாதுக்கி
வநாழ்வரசி மங்லகக்கு
வரிலச அனுப்பு லமன்றைநார
நநாழிலக அரிசிக் கூலட
நன்றைநாக முன் அனுப்பி
லபட்டிகளும், ஜபலழகளும்
லபநான்கலமும், சப்புகளும்
பட்டுப் பணி மணிகள்
பூட்டி மணவலறையில்
திட்டமுடன் மங்லகயலரத்
திருப்பூட்டப் ஜபநாறைலமன்று

அஷ்ட திக்கும் தநானதிர
அடியுலமன்றைநார ஜபரணிலய
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அன்ன நலடஜயநாரகள்
அருலமப் லபரிஜயநாரகள்
லபநான்னி வலக்லகயநாஜல
ஜபலழ முடி ஏந்தி நின்று
வண்ண வண்ணக் கநாட்சியரக்கு
வரிலச லகநாண்டு வந்ஜதநாலமன்று
நநாட்டிலுள்ள சர சிறைப்லப
நநாட்டினநார முன்னிலலயில்
கண்டு மகிழ்ந்தநாரகள்
கண்குளிர யநாவரும்
பூட்டு லமன்றைநார தநாலிலயப்
லபண்ணநாள் திருக்கழுத்தில்
ஊட்டு லமன்றைநார சநாதம்
உடுத்து லமன்றைநார பட்டநாலட
சத்துச் சரப்பளியும்,
தங்கம் லவள்ளி லபநான் நலகயும்
மநாணிக்கம் முத்து
லவடூரியம் திருப்பூட்டி
ஆணிப் லபநான்னநாபரணம்
அலங்கரித்துக் குலம் ஜகநாதி
அன்ன மயிலியரக்கு
அழழு லகநாண்லட முடித்து விட்டு
லபநான் பூட்ட வந்ஜதநாரக்குப்
பூதக்கலம் அனுப்பிலவத்து
அன்பநாக மநாங்கல்யம்
அடவநாகஜவ லகநாடுத்து
அத்தியநார சுத்தப்பட்டு
ஆனந்த நநாரநாயணப்பநாட்டு
லமச்சும் கலி வரணம்
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ஜமகவரணம் தூவரணம்
பச்லச வரணம், பவளவரணம்
பலவரணக் கண்டநாங்கி
ஜமலநான லவள்லளப்பட்டு
ஜமல் கட்டுங்கட்டி
கட்டிஜய இருக்கும்
கணபதி வநாசலிஜல

அருலமயுள்ள பந்தலிஜல
அலனவரும் சூழ்ந்து நிற்க
லபருலமயுள்ள பந்தலலப்
பூவநால் அலங்கரித்தநார
நநாள் கலசம் நட்டு
நல்ல முகூரத்தமிட்டு
ஜபக் கரும்லப நட்டு
லபருமன்னம் ஜபநாட்டு லவத்து
சநாரும் கரகமும்
சந்திர சூரியரும்
அம்மி வலமநாக
அரசநாணி முன்பநாக
ஆயிரம் லபருந்திரி
அதற்கும் வலமநாக
ஜபநாயிருந்தநாரகள்
லபருலமயுடன் வநாழ்ந்திடுஜவநார
சுத்தமுடன் கலம் விளக்கி
ஜசநாறைரிசி பநால் பழமும்
பத்தியுடன் தநானருந்தப்
பணித்தநார மநாமன்மநாலர
அருந்தி முடித்தவுடன்
309

அருகு வந்து தநாய்மநாமன்
லபநாட்டிட்டுப் பூமுடித்தநார
ஜபடநாம் மயிலலயரக்கு
பட்டமது கட்டினநார
பநாரிலுள்ஜளநார பநாரத்திருக்க
லகநாத்து மநாலலலயக்
லகநாண்லடயில் கட்டி
சித்திரக் கலசம்
லநற்றியில் துலங்க
அலங்கரித்த லபண்லண
அலங்கநாரமநாய் மநாமன்
மணமகன் அருகில்
அலழத்து வந்தநார.
இரநாமர இவஜரநா,
லட்சுமணர இவஜரநா
கநாங்ஜகயன் இவஜரநா,
கருணீகர இவஜரநா

எனஜவ வியக்க
இருந்தவனிடத்தில்
லமத்துனலன அலழத்து
மணவலறை இருத்தி
கலம் நிலறை அரிசியில்
லகயிலனக் ஜகநாரத்தநார
சிங்கநாரமநாக லதய்வ
சலப தனிஜல
கம்பர குலம் வழங்கக்
கம்பர லசநான்ன வநாக்கியங்கள்
வநாக்கியத்லதத் தநானடக்கி
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மங்களங்கள் தநான் பநாட
அருலமப் லபரிஜயநாரகள்
அருலம மலன லசல்லலுற்றைநார
லகக்குக் கட்டின
கங்கணமும் தநானவிழ்த்தநார
தங்கள் தங்கத்லத
தநாலர லசய்து லகநாடுத்து
லகத்தநாலர லசய்த பின்பு இன்னநார
பரியம் ஜததி லசலுத்துஜவநாலமன்று
மண்டலமறிய
மணிவிளக்கு லவத்து
கரகம் இறைக்கினநார
கன்னியுள்ள பநாலனுக்கு
புடலவ தலனப் ஜபநாட்டு
பின்னும் தலலமுழுகி
மநாமன் லகநாடுக்கும்
வரிலசகள் ஜகளநாய்
கநாதுக் கடுக்கன்
லவள்ளிச் சரப்பளி
ஜமநாதிர கடகம்
அஷ்டக்கடகம்
ஜதநாள் வநார பசும்லபநான்
துண்டுக் கடுக்கன்
அம்மி குளவி
அழகு சிறு லசம்பு
கட்டில் லமத்லத
கன்றுடன் பநால் பசுவும்

குதிலரயுடன் பல்லக்கும்
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குலறையநாத லசல்வமும்
ஆல் ஜபநால் தலழத்து
அருகு ஜபநால் ஜவஜரநாடி
மூங்கில் ஜபநால் கிலளகிலளத்து
மகிழ்ச்சியநால் வநாழ்ந்திருக்க
மக்கள் பதினநாறும் லபற்று
மகிழ்ச்சியநாய் வநாழ்ந்திருக்க
மங்கல நநாண்பூட்ட
மகிழ்ந்தநாரகள் எல்ஜலநாரும்
சுடர வநாழி முனிவரகள்
கின்னரரகள் வநாழி
பநாடுஜவநார, ஜகட்ஜபநார
பதிவநாழி !
பதி சுப்ரமணிய வநாழி !
நகர வநாழி !
நநாடும் சிறைக்க
நனி வநாழி
உய்யமநா நதிமுதல்
லதயல் லபண்ணநாள் வநாழி
வநாழி வநாழி என்று
வரமளித்தநார ஈசுவரனநார.

குறிப்பு : இது ஜகநாலவ மநாவட்டத்தில் பநாடப்படும் வநாழ்த்து. கம்பர மரபினர என்று தம்லம அலழத்துக்
லகநாள்ளும் நநாவிதர பநாடுவநார. கவுண்டரகளில் பல கிலளகள் உள்ளன. அவரவர கிலளக்கு லவவ்ஜவறு
பநாடல் உள்ளன. எல்லநாப் பநாடல்களும் நநாவிதரகளநால் பநாடப்படுவது.

ஜசகரித்தவர :கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :ஜகநாலவ மநாவட்டம்.
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குடும்பம்
இல்லறைம்
குடும்ப ஜவலலகளில் ஈடுபட்டுக்லகநாண்ஜட தனது கணவலனயும் மகிழ்விக்கும் ஒரு லபண்லணப்
புகழ்ந்து அவள் கணவன் பநாடுகிறைநான். குடும்ப வநாழ்க்லகயில் சலித்து விடநாமல் சிரித்த முகத்ஜதநாடு
தனது குடும்பத்தினருக்கு ஜவண்டிய எல்லநா ஜவலலகலளயும் லசய்து விட்டுக் கணவஜனநாடு, சிரித்துப்
ஜபசிக் லகநாண்ஜட அவலனப் பரநாமரிக்கும் இப்லபண், இல்லறை வநாழ்க்லகயின் தத்துவமறிந்தவள்.
ஜவலல, ஜவலல என்று சலித்துக் லகநாண்டு கணவலனக் கவனித்து அன்ஜபநாடு பழகநாத மலனவியர
பலர. கணவஜனநாடு ஜநரம் ஜபநாக்கி, குடும்பப் லபநாறுப்லப லகநழுவவிடும் மலனவியர பலர. இவ்விரு
வலகயினரும், இல்லறை வநாழ்க்லகயில் ஜதநால்வியலடவநாரகள். இப்பநாடலில் வரும் லபண்ஜணநா
கணவனநால் புகழ் பநாடப்படுவதுமின்றி குடும்பத்தினர அலனவரநாலும் புகழப்படுகிறைநாள்.

அரிசி முளப் ஜபநாட்டு
அரமலனயும் சுத்தி வந்தநா
அரிசி மண மணக்கும்
அரமலனயும் பூ மணக்கும்
பருப்பு முளப் ஜபநாட்டு
பட்டணமும் சுத்தி வந்தநா
பருப்பு மண மணக்கும்
பட்டணமும் பூ மணக்கும்
வரிலச மணநாளஜனநாடு
வநாய் சிரித்துப் ஜபசி வந்தநால்
வநாழ்க்லக லநய் மணக்கும்
வநாசநறும் பூ மணக்கும்

வட்டநார வழக்கு : முளப்ஜபநாட்டு-முலளப்ஜபநாட்டு.

உதவியவர : பழனியப்பன்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :கநாரிபநாலளயம்,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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ஜசநாற்றில் ஒரு கல்
ஒருவருக்கு ஒரு லபண். அவள் லசல்லமநாக வளரந்தவள். அவளுக்கு சலமக்கத் லதரியநாது. சரியநாக அரிசி
கலளந்து ஜசநாதிக்கநாமல் சலமத்து விட்டநாள். கணவன் உண்ணும் லபநாழுது ஒரு கல் அகப்பட்டு விட்டது.
உடஜன ஜசநாற்றுத் தட்லடலயடுத்து அவள் முகத்தில் எறிந்தநான். அவள் துக்கம் லபநாறுக்க முடியநாமல்
அழுதநாள். தந்லதக்குச் லசநால்லியனுப்பினநாள்.

தந்லத என்ன லசய்வநார? கநாய்கறி அனுப்பினநார. அவளுக்கு அரியத் லதரியவில்லல. அவஜர வந்து
அரிந்து லகநாடுத்தநார. மகளின் நிலல நிலனந்து வருந்தி அவளுக்குச் சலமயல் கற்பிக்க ஏற்பநாடு
லசய்கிறைநார.

முத்தம்மநா சலமயலில் வல்லவளநாகிறைநாள். மீனுக்கு நீந்தக் கற்றுக் லகநாடுக்க ஜவண்டுமநா? லபண்ணுக்கு
சலமயல் கற்பிக்கவநா ஜவண்டும்? சிறிது பயிற்சியில் அவளுக்குச் சலமயல் லதரிந்து விடுகிறைது.
உற்சநாகத்ஜதநாடு அவள் புருஷனுக்குச் சலமயல் லசய்து ஜபநாடுகிறைநாள்.

முச்சி லவச்சு முறைம் லவச்சு
பநாலன கழுவி
பன்னீருலல வச்சு
லசந் லநல் அரிசி தநான்
தீட்டி வடிச்சநாளநாம்
வடிச்சநாளநாம் சநாதங்கறி
வநாலழப்பூத் தன்னிறைமநாம்
லபநாரிச்சநாளநாம் லபநாரியல் வலக
பூலளப் பூத் தன்னிறைமநாம்
ஒரு வநாய் ஜசநாத்திஜல
ஒருகல் இருந்த லதன்று
அள்ளி அலறைந்தநாரநாம்
அழகுள்ள மநார ஜமஜல
துள்ளி விழுந்தநாளநாம்
தூங்கு மஞ்சக் கட்டிலிஜல
சநாஞ்சு விழுந்தநாளநாம்
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சப்ர மஞ்சக் கட்டிலிஜல
அடி லபநாறுக்க மநாட்டநாமல்
அப்பஜனநாட லசநான்னநாளநாம்.

அப்பன் மநாரநாசன்
லகநாத்ஜதநாடு கநாய்கறிகள்

லகநாண்டு வந்து தந்தநாரநாம்
அரியத் லதரியநாமல்
அரமலனக்கு ஆள் விட்டநாள்
சவத் லதரியநாமல்
திருமலணக்கு ஆள்விட்டநாள்
அரமலன மநாரநாசன்
திருமலணயும் லகநாண்டு வந்து
அரிஞ்சு லகநாடுத்தநாரநாம்

அழுதுத் துடித்தநாரநாம்
அரிப்பநாளநாம் லபநாரிப்பநாளநாம்
முத்தம்மநா
அரிசி ஜசநாறு தநானிடுவநாள்
முத்தம்மநா
லநய்யநாஜல கச்சநாயம்
சுடுவநாளநாம் முத்தம்மநா
ஜநர லமநாரு பட்டுடுத்தி
வருவநாளநாம் முத்தம்மநா
அரளிச் சுருள் ஓலலலயத்தநான்
அழகநான கட்டிலிஜல
நடுவிருந்து வநாசிப்பநார
நம்பம தம்பி முத்லதயநா
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குனிஞ்சு தநான் ஜசநாறிடுவநாள்
கற்பு மவள் நம்ம தங்லக
வநாரி மனங் லகநாள்வநார
வரிலசயுள்ள நம்ம தம்பி
எடுங்கடி லபண்டுகஜள
எல்ஜலநாரும் தநான் குலலவ
ஜபநாடுங்கடி லபண்டுகஜள
லபநான்னநா லலநாரு குலலவ

வட்டநார வழக்கு : வடிச்சநாள்-வடித்தநாள் ; லபநாரிச்சநாள்-லபநாரித்தநாள் ; சநாஞ்சு-சநாய்ந்து ; மநாரநாசன்மகரநாஜேன், தந்லதலயக் குறிக்கும் ; திருமலண-திருகுமலண ; அரிஞ்சு-அரிந்து (அறுத்து) ; குனிஞ்சுகுனிந்து ; குலலவ-குரலவ ; மங்கலமநாக-ஒலி எழுப்புவது.

உதவியவர :புலவர இரநாம இரநாசன்

ஜசகரித்தவர :கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :ஜவலூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

சலமயல்
சலமயல் லதரியநாதவள் படும்பநாட்லட முன்னிரண்டு பநாடல்களில் கண்ஜடநாம். இப்பநாடலிலும் ஆக்கத்
லதரியநாதவள் படும் அவதிலய நநாம் கநாண்கிஜறைநாம். இவள் கணவன் கதவலடத்துக் லகநால்லுகிறைநான்.
இவள் எதிரத்து நிற்கவும் தயநாரநாயில்லல. அவள் தகப்பனநாருக்குச் லசநால்லிவிடவும் தயநாரநாயிடு்ல்லல.
கநாலலயில் ஓடிப்ஜபநாய் விடுவதநாகச் லசநால்லுகிறைநாள்.

கநான மிளகநா வச்சு
கறிக்கு மசநால் அலரச்சுக்கூட்டி
குழம்பு ஒலரச்சதுண்ணு
லகநால்லுதநாஜர கதவலடச்சு !
கநாளநான் குழம்பு வச்சு
களியஜவ கிண்டி வச்சு
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துரந்து வச்சு ஆறித்திண்ணு
துடுப்லபடுத்துக் லகநால்லுதநாஜர !
படிச்சவண்ணு லதரிஞ்சிருந்து
பநாவி மகன் என்லனக் கூட்டி
கூழுக் கநாச்சத் லதரியஜலண்ணு
குறுக் லகநாடியக் லகநால்லு தநாஜர !
சுண்டச் லசவப் பிண்ணுல்ல
லசநாக்கியவர என்லனக் கட்டி
ஜசநாறு கநாச்சத் லதரியஜலண்ணு-என்
லசநாகுலசக் குலறைக்கநாஜர !
அறியநாத ஊரிஜலயும்
லதரியநாம வநாக்கப் பட்ஜடன்
அடியநாதங்க புடியநாதங்க
விடியநாம ஓடிப்ஜபநாஜரன்

வட்டநார வழக்கு : ஒலரச்சுது-எரித்தது ; படிச்சவண்ணு-படித்தவள் என்று ; குறுக்கு-இடுப்பு ; சுண்டச்
சிவப்பு-விரலநால் சுண்டினநால் சிவந்து விடும் ; அடிபுடி-ஜசரந்து வருவது வழக்கு.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

இந்தநாடநா உன் தநாலி
திருமணமநானது முதல் கணவன், தன் மலனவியின் சலமயலலக் குலறை கூறிக் லகநாண்ஜட வருகிறைநான்.
எவ்வளவு முயன்று, ஆரவத்துடன் சலமத்தநாலும் அவனுக்குத் திருப்தி ஏற்படுவதில்லல. புதிய புதிய
பண்டம், பணியநாரங்களும், பலகநாரங்களும் லசய்து அவனுக்கு மகிழ்ச்சியூட்ட முயன்றும்
ஜதநால்வியலடகிறைநாள் மலனவி. அவளுலடய அன்லபயும் தன்லன மகிழ்விக்க அவள் லசய்யும்
முயற்சிலயயும் அவன் உணரந்து பநாரநாட்டவில்லல. “லபநாறுலம ஒரு நநாள் புலியநாகும்” என்று
பநாடினநான் நநாட்டுக் கவிஞன் கல்யநாண சுந்தரம். அதுஜபநால அவள் சறுகிறைநாள். தநாலிக் கயிற்லறை அடிலம
விளக்லகன எண்ணுகிறை கணவலனப் பநாரத்து “இந்தநாடநா உன் தநாலி” என்று கூறுகிறைநாள். அவன் தன்
பக்கம் பழலமயநான வழக்கங்கள் மட்டுமல்லநாமல்,சட்டமும், நீதியும் இருப்பதநாகக் கூறுகிறைநான். பலழய
சட்டங்கள் லபண்கலள அடிலமகளநாக்கி கணவனுக்கு அடங்கி வநாழ்வதற்குத்தநாஜன துலண நின்றைன?
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அவள் வழக்கத்லத மட்டுமில்லநாமல், தன்லன அடிலமயநாக வநாழக் கட்டநாயப்படுத்தும் சட்ட்த்லதயும்
மீறுவதற்கு துணிகிறைநாள்.
இவ்வுலரயநாடல், அன்பும், பநாசமும், பண்பும் கணவன் மலனவி உறைவிடு்ல் இருவருக்கும் லபநாதுவநாக
இருக்க ஜவண்டும் என்பலத நிலனவூட்டுகிறைது. அவ்வநாறில்லநாது “மநாட்லட வசக்கித் லதநாழுவினில்
கட்டும் வழக்கத்லத லகநாண்டு வந்ஜத, வீட்டினில் எம்மிடம் கநாட்ட வந்தநார” என்றை நிலலயில் கணவன்
ஜபநாக்கு இருந்தநால், “அலத லவட்டி விட்ஜடநாம் என்று கும்மியடி” என்று பநாரதியின் புதுலமப் லபண்
கூறுவலதத் தற்கநால உழவன் மகள் பின்பற்றுவநாளநா?

லபண் : குத்தின அரிசி ஒரலிஜல
லகநாளிச்ச அரிசி லமநாறைத்திஜல
ஆக்கின ஜசநாத்துக்கு உண்ணநானம் ஜபசின
இந்தநாடநா மநாமநா உன்தநாலி

ஆண் : தநாலி குடுத்தநாலும் வநாங்கமநாட்ஜடன்
தநாரங் குடுத்தநாலும் வநாங்கமநாட்ஜடன்
முப்பது பணத்லத முடிச்சு கட்டினு
எப்ப வருவிஜயநா கச்ஜசரிக்கு

லபண் : கச்ஜசரிக்கும் வரமநாட்ஜடன்-ஜபநாடநா
கட்டி இளுத்தநாலும் நநான் வல்ஜல.
ஆக்கின ஜசநாத்துக்கு உண்ணநானம் ஜபசின
இந்தநாடநா மநாமநா உன் தநாலி

வட்டநார வழக்கு : ஒரல்-உரல் ; வல்லல-வரவில்லல ; கட்டினு-கட்டிக் லகநாண்டு ; உண்ணநானம்விண்ணநாலம.

குறிப்பு : லதன் பநாண்டி நநாட்டு உழவர சநாதிகளில் “அறுத்துக்கட்டும்” வழக்கம் உண்டு. மணமுறிவு
சற்று எளிதநாகஜவயிருக்கும். ஆனநால் மணமுறிவு ஜகநாருபவரகள் “தீரத்துக்கட்டும் கூலி” அல்லது
“அறுப்புப்பணம்” என்றை லதநாலகலய முதல் கணவனுக்குக் லகநாடுத்துவிட ஜவண்டும், பரிசத்
லதநாலகலயயும் லகநாடுத்துவிட ஜவண்டும். இவற்லறைக் லகநாடுக்க முடியநாதவரகள் ஏரநாளமநாக
இருப்பதநால், மணமுறிவு கருத்தளவில் தநான் எளிது.அலதத்தநான் இப்பநாடலில் இரண்டநாம் லசய்யுளில்
கணவன் “முப்பது” பணம் லகநாண்டு கச்ஜசரிக்கு வநா என்று கூறுகிறைநான்.
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ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :ஜசலம் மநாவட்டம்.

கநாஜதநாலல
புது மணப் லபண்ணுக்குத் தன் முதல் மநாதக் கூலியில் கணவன் கநாஜதநாலல வநாங்கி வந்தநான்.
அவனுலடய சட்லடப் லபக்குள் கநாஜதநாலல கிடந்தலதக் கண்லடடுத்த மலனவி, இது எப்படி அங்கு
வந்தலதன்று லபநாய்க் ஜகநாபத்ஜதநாடு ஜகட்கிறைநாள். அவன் ‘பநாகற் லகநாடி பந்தலில் கநாஜதநாலல கநாய்ப்பது
உனக்குத் லதரியநாதநா?’ என்று ஜகட்கிறைநான்.

லபண் : சநாய ஜவட்டிக்கநாரநா-நீ
சநாதித் துலர மகஜன
வல்லவநாட்டு ஜசப்புக் குள்ள
வந்த லதன்ன கநாஜதநாலல?

ஆண் : தண்ணிக் குடத்தநாலலன்
தநாக்த்லதத் தீரத்த தங்கம்
பநாவக் லகநாடி பந்தலில்
பழுத்ததடி கநாஜதநாலல.

வட்டநார வழக்கு : ஜசப்பு-சட்லடப்லப ; பநாவக் லகநாடி-பநாகற் லகநாடி.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

ஜபயனுக்கு வநாழ்க்லகப் பட்ஜடன்
பல ஊரகளில் அவளுக்கு முலறை மநாப்பிள்லளகள் இருந்தனர. அவரகளுலடய லபற்ஜறைநார லபண்ணின்
அழலக மதித்து லபண் ஜகட்டனர. ஒர ஆண்டு கழியட்டும் என்று லபண்ணின் லபற்ஜறைநார
திருமணத்லதத் தள்ளி லவத்தனர. அதற்கும் ஒப்புக்லகநாண்டு மறு ஆண்டிலும் ஜகட்டனர. அவளுக்கு
ஒரு மநாமன் மகன் மீது ஆலச. ஆனநால் அவரகலளலயல்லநாம் ஒதுக்கி விட்டுப் பணம் இருக்கிறைலதன்று
எண்ணி, ஒரு ஜபயனுக்கு அவலளக் கட்டி லவத்து விட்டனர. அவன் அவலளப் படநாதபநாடு
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படுத்தினநான். அவள் தநாய் வீடு திரும்பினநாள். தன் மநாமன் மகலனக் கண்டநாள். அவளுலடய மனக்குலறை
அவனுக்குத் லதரியும்படி பநாடுகிறைநாள்.

முக அழலகப் பநாத்துக்கிட்டு
முத்லதயநாபுரத்தில் ஜகட்டநாங்க
பல்லழலகப் பநாத்துக்கிட்டு
பநாண்டியநா புரத்தில் ஜகட்டநாங்க
வநாயழலகப் பநாத்துக்கிட்டு
வல்ல நநாட்டில் ஜகட்டநாங்க
கநாலழலகப் பநாத்துக்கிட்டு
லகலநாசபுரத்தில் ஜகட்டநாங்க
மநாட்ஜடன் இன்னு லசநான்னதுக்கு
மறு வருசமும் ஜகட்டநாங்க
மநாமன் மகனிருக்க
மநாலலயிடும் சநாமி இருக்க
ஜபசும் கிளி நநானிருக்க
ஜபயனுக்கு வநாக்லகப் பட்டு
லபரும் கஷ்டத்துக்கு ஆளநாச்ஜச !

குறிப்பு : முத்லதயநாபுரம், பநாண்டியநாபுரம், லகலநாசபுரம், வல்லநநாடு-தூத்துக்குடிக்குச் சிறிது
தூரத்திலுள்ள ஊரகள்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு
மநாவட்டம்.

இடம் :மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி வட்டம்,லநல்லல

லபநாருந்தநா மணம்
லசநாத்துரிலம சமுதநாயத்தில் உறைவுகலள நிரணயிப்பது வநாரிசு உரிலம தநான். திருமணமும் கூட
மணமக்கள் லபறைவிருக்கும் லசநாத்லதக் கருதிஜய நிரணயிக்கப்படும். இதனநால் ஏற்படும் சில
விஜனநாதங்கலளக் கீஜழ கநாண்ஜபநாம். லநல்லல மநாவட்டத்திலுள்ள ஒரு லபரிய பண்லணயநாருக்கு
மூன்று லபண்கள் பிறைந்தனர. லசநாத்துக்கு ஆண் வநாரிசு ஜவண்டுலமன்று மலனவியின் தங்லகலய
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மறுமணம் லசய்து லகநாண்டநார. அவள் இரண்டு லபண் மக்கலள ஈன்றைநாள். ஒஜர குடும்பத்தில் லபண்
எடுத்தநால் லபண்கஜள பிறைக்கக் கூடும் என்று எண்ணி உறைவில்லநாத ஜவறு ஒரு லபண்லண மணம் லசய்து
லகநாண்டநான். அவளுக்கும் இரண்டு லபண் குழந்லதகள் பிறைந்தன. நநான்கநாவது திருமணத்லதப் பற்றி
பண்லணயநார எண்ணிக் லகநாண்டிருக்கும்ஜபநாது முதல் மலனவிக்கு ஆண் குழந்லத பிறைந்தது.
மூத்தவளின் மதிப்பு உயரந்தது. இலளய மலனவியர சண்லட லசய்து லகநாண்டு பிறைந்த வீட்டுக்குப்
ஜபநானநாரகள். அடிக்கடி வந்து அலமதிலயக் குலலத்து விட்டுப் ஜபநானநாரகள்.

ஜகநாவில்பட்டி தநாலுக்கநாவில் படித்த வநாலிபர ஒருவருக்கு மூன்று சஜகநாதரிகள் இருந்தனர.
ஒவ்லவநாருவருக்கும் மூன்று லபண் குழந்லதகள். எல்ஜலநாருக்கும் லசநாத்து உண்டு. தங்களது ஒஜர
சஜகநாதரனுக்கு எல்லநாப் லபண்கலளயும் லகநாடுக்க முன்வந்தனர. அவர மறுக்கஜவ மூத்த லபண்கள்
மூவலரயும் மணம் லசய்து லகநாடுக்க முன் வந்தனர. படித்தவரும் முற்ஜபநாக்கு லகநாள்லக
உலடயவருமநான அவ்விலளஞர சஜகநாதரிகள் பலகலம லகநாள்வநார என்லறைண்ணி நநாற்பது வயது
வலரயும் திருமணம் லசய்து லகநாள்ளநாமஜல இருந்தநார. சஜகநாதரிகளின் லபண்கள் அலனவரும் மணம்
லசய்து லகநாடுக்கப்பட்ட பின்னர. அவர உறைவல்லநாத ஒரு லபண்லண மணம் லசய்து லகநாண்டநார.

கிழவருக்குக் குமரிலயயும், குழந்லதக்குக் குமரிலயயும், மணம் லசய்து லவப்பது சமீபகநாலம் வலர
வழக்கில் இருந்து வந்தது. தங்லகயின் மகலள மணம் லசய்து லகநாள்வது பரவலநான வழக்கம். மகளின்
மகலள மணம் லசய்து லகநாள்வது ஆண்களுக்கு விலக்கப்பட்டதநாக இருந்ததில்லல.

கீழ்வரும் பநாடலில் கநாதலித்தவலன மணம் லசய்து லகநாள்ள முடியநாமல் கிழவனுக்கு வநாழ்க்லகப்பட்ட
ஒரு லபண் மனம் குமுறி அழுவலதக் கநாணலநாம்.

ஜசநாளச் ஜசநாறு திங்க மநாட்ஜடன்
லசநான்னபடி ஜகட்க மநாட்ஜடன்
நலரச்ச கிழவங் கிட்ட
நநானிருந்து வநாழ மநாட்ஜடன்
நநாணலுத் தட்லட ஜபநால
நலரச்ச கிழவனுக்ஜகநா
ஜகநாவப் பழம்ஜபநால
குமரி வந்து வநாச்சநானல்ஜல !
லசம்புல சிலல எழுதி
சிவத்த பிள்லள ஜபலரழுதி
வம்புல தநாலி கட்டி
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வநாழுறைது எந்த விதம்?
யநாலன அலணஞ்ச லகயி
அருச் சுனலரத் லதநாட்ட லகயி
பூலனலய அலணயச் லசநால்லி
புள்ளி ஜபநாட்டநாஜன எந்தலலயில்.

வட்டநார வழக்கு : புள்ளி ஜபநாட்டநாஜன-விதித்தநான் கடவுள்.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :ஜகநாவில்பட்டி.

ஜமநாதிரம் ஜபநாடவில்லல
முன்னூறு ரூபநாய் பரிசம் ஜபநாட்டுப் லபண்லணக் கட்டிலவத்தநான் தன் மகனுக்கு. தகப்பனது ஜநநாக்கம்
300 ரூபநாய் பரிசம் ஜபநாட்டநால், லபண்ணின் குடும்பச் லசநாத்து தன்லனச் ஜசரும் என்று நிலனத்தநான்.
ஆனநால் கலியநாணத்துக்குப் பின் அவளுக்குச் லசநாத்து எதுவும் கிலடயநாது என்று அறிந்தநான். அதன்பின்
அவலள அவன் லகநாடுலமப்படுத்தத் லதநாடங்கினநான். மகனும் லபண் அழகநாயில்லல என்றை சநாக்கநால்
அவலள லவறுத்தநான். மூவரும் தங்கள் கருத்லத ஒருவருக்லகநாருவர லவளியிடும் நநாடகக் கநாட்சிஜய
பின்வரும்
பநாடல்கள்.

மநாமனநார :

முன்னூரு பரிசம் ஜபநாட்டு

முட்டநாதநாரு லபண்லணக் கட்டி
ஜமநாதிரம் ஜபநாடலலண்ணு
மூணு நநாளநா அழுகுறைநாண்டி

மருமகள் :

பரிசமும் ஜபநாடஜவண்டநாம்

பந்தி பருமநாறை ஜவண்டநாம்
ஏலழ லபத்த லபநாண்ணு நநானு
ஏத்துக் லகநாங்க மநாமனநாஜர
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மகன் : உள்ளு வளசலடி
உன் முதுகு கூனலடி
ஆக்கங் லகட்ட கூனலுக்ஜகநா
ஆலச லகநாள்ஜவன் லபண்மயிஜல !

வட்டநார வழக்கு : முட்டநாதநாரு-மிட்டநாதநார ; பந்தி பருமநாறை-விருந்துகள் லவக்க ஜவண்டநாம் ; லபத்தலபற்றை

குறிப்பு : லபற்ஜறைநார மடலமயநாலும் ஜமநாசத்தநாலும் லபண் வநாழ்விழந்து ஜபநாகிறைநாள்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

லபநாருத்தமற்றை மநாப்பிள்லள
நல்ல உடல்நலமுள்ள உலழக்கும் வநாலிபன் அவன். அவன் ஒரு லபண்லணக் கநாதலித்தநான். தன்லன
மணந்து லகநாள்ளும்படி ஜகட்டநான். அவளுக்கு அவலனப் பிடித்திருந்தது. ஆனநால் அவனுக்குச் சநாய்ந்து
உட்கநாரக் கூடச் லசநாந்த இடமில்லல. அவளுலடய லபற்ஜறைநாரகள் அவலள லகநாஞ்சம் பலசயுள்ள
குடும்பத்தில் ஒரு ஜநநாயநாளிக்குக் கட்டிலவத்தநாரகள். சில நநாட்களுக்குப் பின் ஒரு நநாள் வநாலிபன்,
மணமநான லபண்லணக் கண்டநான். அவள் நிலலக்கு

வருந்தி அவன் பநாடுகிறைநான்.
லநல்லுக்கநாகக் லகநாண்லடயிஜல
ஜதங்கநாத்தண்டி பூமுடிஞ்சு
படலமடுத்த நநாகம் ஜபநால-என்லன
பநாரநாமஜல ஜபநாறை புள்ள !
அண்டினஜய ஆலமரம்
அடுத்த பலநா மரத்ஜத
புடிச்சயடி முருங்லகக் லகநாப்லப
லபநால்லநாத கநாலம் வந்து.
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வட்டநார வழக்கு : அண்டினஜய-அருகில் வந்தநாய் ; ஆலமரம் அடுத்த பலநா மரத்லத-பலமுள்ள
மரத்லதப் பிடிக்கநாமல் முருங்கக் லகநாம்லப பிடித்தநாஜய.

குறிப்பு : தன்லன, அவன் ஆலமரத்திற்கருகில் உள்ள பலநா மரத்திற்கும், அவளுலடய கணவலன
முருங்லகக் லகநாப்பிற்கும் ஒப்பிட்டுப் ஜபசுகிறைநான்.
ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி.

கஞ்சி கநாய்ச்சத் லதரியவில்லல
301 ரூபநாய் பரிசம் ஜபநாட்டுக் கட்டின மலனவி. அவளுக்குக் கஞ்சி கநாய்ச்சத் லதரியவில்லல. அலுத்து
வந்த ஜநரத்தில் கஞ்சியநாவது ஊற்றை ஜவண்டநாமநா? இந்த உதவநாக்கலர லபண்லணப் பநாரத்துக் கணவன்
லசநால்லுகிறைநான்.

முன்னூத்தி ஒண்ணு வநாங்கி
முடிஞ்சு லஙநாப்பன் வச்சிக்கிட்டநான்
கஞ்சி கநாய்ச்சத் லதரியஜலன்னநா-உன்
கழுத்தக் கட்டி நநானழவநா

வட்டநார வழக்கு : லஙநாப்பன்-உங்கள் அப்பன்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

விலனக்கநாரன் சலம
சந்தனம் உரசும் கல்லலப்ஜபநால் புகழ் மணக்க வநாழ்ந்த குடும்பத்தில் அவள் பிறைந்தநாள். நல்ல நல்ல
மநாப்பிள்லளகள் அவலள மணம் ஜபசிவந்தனர. ஆனநால் அவஜளநா மீனுரசும் கல்லுப் ஜபநால் உலகம்
இகழ வநாழ்ந்த ஒரு ஜமநாசக்கநாரன் மீது லமயல் லகநாண்டு அவலனஜய மணப்ஜபன் என்றைநாள். அவளது
விருப்பத்திற்கு மநாறைநாக மணம் நடத்த மனமில்லநாத தந்லத அவலள அவனுக்ஜக மணம் லசய்து
லகநாடுத்தநார. களவு, சூது, குடி முதலிய தீய வழக்கங்களுலடய அவளது கணவன் ஜபநாலீசநாரநால் குற்றைம்
சநாட்டப்பட்டநான். அவளும் அவனுக்கு உடந்லதயநாக இருந்தநாலளன்று விசநாரிக்கப்பட்டநாள். அவன்
நீண்டகநாலத் தண்டலன லபற்றைநான். அவளுலடய தந்லத தன்லன லநநாந்து லகநாண்டு தன் வீட்டுக்கு
அலழக்கிறைநார. தன் விதியநால்தநான் அவளுக்குத் துன்பம் வந்து ஜசரந்தலதன்றை நம்பிக்லகயில் அவர
தன்லன ‘விலனகநாரன்’ என்று லசநால்லிக் லகநாள்ளுகிறைநார.
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(தந்லத கூறுவது)
சந்தனம் உரசும் கல்லு-தலல
வநாசலில் சநாத்தும் கல்லு
மீனுரசும் கல்லுக்கில்ஜலநா-நீ
வீனநாலச லகநாண்டியம்மநா
கச்ஜசரி கண்ட புள்ள
லகலயழுத்துப் ஜபநாட்ட புள்ள
ஜபநாலீசு கண்ட புள்ள
ஜபநாயிரநாஜத கூடப்ஜபநாஜவநாம்
நலனஞ்சு துயிலுடுத்து
லநத்துயிலு ஜமலலணஞ்சு
விருந்தநாடி வநாரியநாமநா
விலனகநாரன் சலம ஜதடி
லவட்டின கட்லடயிஜல
லவலளஞ்ச மரிக் லகநாழுந்ஜத
வக்கத் லதரியநாஜம
வநாட விட்டநான் ஜதசலமல்லநாம்
பநாக்கத் துயில் உடுத்தி
பநாலகலனக் லகயிஜலத்தி
விருந்தநாடி வநாரநாளில்ல
விலனகநாரன் சலமஜதடி

வட்டநார வழக்கு : மீனுரசும் கல்லு-தகுதியற்றை கணவன் ; விருந்தநாடி-தந்லத வீட்டிற்கு வருகிறைநாள்,
விலனகநாரன்-அவலளக் குலறை கூறைநாமல் தன்லனக் குலறை லசநால்லிக் லகநாள்ளுகிறைநார.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி.

மருந்து லவத்து விட்டநாரநா?
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ஒருவலர மயக்கிக் கவரச்சிப்பதற்கும், ஒருவலர லவறுக்கச் லசய்வதற்கும் மருந்து லவப்பது என்றை
முலறையில் கிரநாம மக்களுக்கு நம்பிக்லக உண்டு. இது மந்திரவநாதத்தின் அடிப்பலடயில் நடத்தப்படும்
லசய்விலன. இப்பநாடலில் வரும் லபண் தனது கநாதலலன அவனது லபற்ஜறைநார மருந்து லவத்து மயக்கி
தன்னிடமிருந்து பிரித்து விட்டதநாகச் லசநால்லுகிறைநாள். ஆனநால் கலடசியில் மருந்தின் மயக்கமல்ல,
அவனது மயக்கம்தநான் தன்லனக் லகவிடக் கநாரணலமன்றும் லசநால்லுகிறைநாள். இலளய பள்ளி,
பள்ளனுக்கு மருந்து லவத்து வசப்ப்படுத்திக் லகநாண்டநாள் என்று முக்கூடல் பள்ளு கூறுகிறைது.
குருகூரபள்ளு, அவ்வநாறு கூறுவஜதநாடு மருந்து லசய்யும் முலறைலயயும் விவரமநாகக் கூறுகிறைது.
உறுதியின்லமலய, மருந்தின் விலளலவன்று நம்புஜவநார கநாதலல உதறியவலனக் கண்டிக்க
மநாட்டநாரகள். ஆனநால் இப்லபண் அவலனஜய தனது அவல நிலலக்குப் லபநாறுப்பநாக்கித் திட்டுகிறைநாள்.

(லபண் பநாடுவது)

மறைக்க மருந்து வச்சு
மன்னவரக்ஜக தூது விட்டு
என்லன மறைக்கச் லசநால்லி
என்ன லபநாடி தூவினநாஜரநா?
முந்தி அழுக்கநாஜனன்
நுனி மயிரும் சிக்கநாஜனன்
ஆரஞ்சி ஜமனிலயல்லநாம்
அவரநாஜல அழுக்கநாஜனன்
விரிச்சதலல முடியநாம
ஜவந்தங் கூட ஜசரநாம
அரச்ச மஞ்சுச குளியநாஜம
அலல யுதஜன இக்ஜகநாலம்
ஓலல எழுதி விட்ஜடன்
ஒம்பதநாளு தூது விட்ஜடன்
சநாலட எழுதி விட்ஜடன்
சன்னல் கம்பி ஜவட்டியிஜல
லநடுலநடுணு வளரந்தவலர
நீலக்குலட ஜபநாட்டவலரப்
பச்சக்குலட ஜபநாட்டவலரப்
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பநாலதயில் கண்டியஜளநா?
ஆத்துக்குள்ள ஆதநாள-என்லன
ஆகநாலதன்று லசநான்னவஜர
ஜதநாப்புக்குள் லதநாயிலயிஜல-என்லனத்
லதநாட்டிட்டும் ஜபநாகலநாமநா?
லவள்ள லவள்ளக் லகநாக்லக
விலளயும் சம்பநா அழிச்ச லகநாக்லக
கண்ணியிஜல பட்ட லகநாக்லக
கலட வீதியில் கண்டியளநா?
ஆத்துக்குள்ள கூட்டிக்லகநாண்டு
அன்பநான வநாரத்லத லசநால்லி
ஜதத்திக் கழுத்தறுத்தநாஜன
ஜதவடியநாள் லபத்த மகன்

ஜமற்கண்ட பநாட்டின் கருத்லதலயநாத்த தனிப் பநாடல் ஒன்று வருமநாறு :

மதுலரக்குப் ஜபநாவநாதிங்க
மநாங்கநா ஜதங்கநா வநாங்கநாதிங்க
மதுலரச் சிறுக்கியல்ஜலநா
வச்சுருவநா லக மருந்து

குறிப்பு : தன்னுலடய லபண்லமலய அழித்தவனுக்கு, விலளயும் சம்பநா அழிச்ச லகநாக்கு என்று
கூறுகிறைநாள்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

கணவன் படிக்கும் சத்தம்
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கிரநாமத்தில் படித்தவரகஜள குலறைவு. சில வருஷங்களுக்கு முன்னநால் படிக்கத் லதரிந்தவலனப் பற்றி
அவனது மலனவிமநாரகள் லபருலமயநாக நிலனத்துக் லகநாள்வநாரகள்.படித்தவனின் மலனவி அவர
படிக்கும் சத்தத்லதப் புகழ்ந்து தனது ஜதநாழியரிடம் கூறுகிறைநாள்.

விட்டம் ஜபநாட்டு வீலடடுத்து
லவளி வநாசல் லதநாட்டில் கட்டி
லவளி வநாசல் லதநாட்டியிஜல
லவள்ளிக்கிளி கூவுதுன்னநா
லவள்ளிக்கிளி சத்த மில்ல
வீமர படிக்கும் சத்தம்
சட்டம் ஜபநாட்டு வீலடடுத்து
தலலவநாசல் லதநாட்டி கட்டி
தலல வநாசல் லதநாட்டியிஜல
தங்கக்கிளிகூவுதுன்னநா
தங்கக் கிளி சத்தமில்ல
தருமர படிக்கும் சத்தம்

வட்டநார வழக்கு : லதநாட்டி-லதநாட்டில் ; வீமர, தருமர-கணவலனக் குறிக்கும் ; லவள்ளிக்கிளி கூவுது,
தங்கக்கிளி கூவுது-அவன் படிக்கும் சப்தம்.

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர :கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

படிக்கும் மநாப்பிள்லள
படிக்கிறைநான் என்று லசநால்லிப் லபண்லணக் கட்டிலவத்தநாரகள். படித்து முடிந்ததும் லபண்லண
அனுப்பலநாம் என்றிருந்தநாரகள்.ஆனநால் பல வருஷங்களநாகியும், அவன் படிப்பு முடிந்த பநாடில்லல.
மலனவி அவனுலடய கல்லூரிலயப் பநாரத்திருக்கிறைநாள். அங்ஜகதநான் படிக்கிறைநார, எழுதுகிறைநார
என்றிருந்தநாள். ஆனநால் எவ்வளவு நநாள் தநான் படித்துக் லகநாண்ஜடயிருப்பநார, என்றுதநான் தன்லன
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அலழத்துச் லசல்லுவநாலரன்று அவள் கவலலப்படுகிறைநாள். வகுப்பில் அவனலடயும் ஜதநால்விகலளப்
பற்றி அவளுக்குத் லதரியுமநா?

பத்து பவுனழிச்சு
பரத்தநா வுக்கு கநாப்பி வச்ஜசன்
பத்தடுக்கு மநாடி ஜமல
படிக்கிறைநான்னு நநாங்க இருந்ஜதநாம்
படிச்சு முடிப்பநாரநா
பயண லமங்கும் லவப்பநாரநா?
எட்டுப் பவுனழிச்சு
எசமநானுக்குக் கநாப்பி வச்ஜச
எட்டடுக்கு மநாடி ஜமஜல
எழுதறைநாரன்னு நநாங்க இருந்ஜதநாம்
எழுதி முடிப்பநாரநா
எண்ணங்கலளச் லசநால்லுவநாரநா?

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர :கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

பிறைந்த வீடு
லபண்களுக்கு பிறைந்த வீட்டுச் லசநாத்தில் உரிலமயில்லநாதிருந்த கநாலத்தில், ஜதர, திருவிழநாக்களுக்கு
பிறைந்த வீடு லசன்றைநாலும், அவரகலள அண்ணிமநார வரஜவற்பதிடு்ல்லல. சில நநாட்கள் தங்கினநால் முகஞ்
சிணுங்குவநாரகள். கணவன் கதியற்றுப் ஜபநானநால் பிறைந்த வீட்டில் லபருலம கிலடயநாது. இக்கருத்லத
‘நல்ல தங்கநாள்’ கலத விளக்குகிறைது.
பிறைந்து, வளரந்து ஒன்றைநாக உலழத்து உருவநாக்கிய பிறைந்தகத்துச் லசநாத்தில் ஒரு உரிலமயும் இல்லநாது
ஜபநாவலதலயண்ணி தமிழ்ப் லபண்கள் கண்ணீர வடித்திருக்கிறைநாரகள். இவ்வுணரச்சிலய லவளியிடும்
பநாடல் தமிழில் மிகப்பல.
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தந்லத இறைந்தஜபநாது மகள் பநாடும் ஒப்பநாரியில் இவ்வுணரச்சி லவளிப்படுவலதக் கநாணலநாம். மணமநான
லபண்ணின் தந்லதயிறைந்து விட்டநால், அவள் இனி பிறைந்தக ஆலச விட்டலதன்று எண்ணுவநாள்.
அண்ணலனயும், அண்ணிலயயும் குலறை கூறி ஒப்பநாரி லசநால்லுவநாள்.
இப்பநாடல் ஏறைக்குலறைய ஒப்பநாரிலய ஒத்துள்ளது.

மநாரியம்மன் திருவிழநாவிற்கு வருமநாறு அண்ணன் வருந்தியலழத்ததநால், அவனூருக்குச் லசல்லுகிறைநாள்
ஒருத்தி. அங்கு அவள் தங்கியிருந்த ஒரு நநாளில் அண்ணி அவளுக்கு அளித்த லககௌரவத்லத அவளநால்
தநாங்க முடியவில்லல.

மநாரியநாயி ஜநநாம்பு
மவுத்தநான மநாஜநநாம்பு
மநாரி அலழயு லமன்றைநார
மன்னவலனத் ஜதடுலமன்றைநார
லமந்தலனக் லகலயடுத்து
மன்னவலர முன்னடத்தி-லபநாறைந்த
மறைநநாடு வந்து ஜசரந்ஜதன்
மரமல்லிப் பூவுக்கு
லமந்தன் அழுதிடவும்-நநான்
மன்னவலரக் கிட்ட வச்சு
லமந்தலன எறைக்கி விட்டு
வண்ணமடி கூட்டி
மரமல்லி தநான் பறிச்ஜசன்-நீ
மரமல்லிலயடுக்கநாஜத
மறுக்கநாத் தலழயநாலதன்றைநாள்
வண்ணமடி லயநாதறி
மலலரக் லகநாட்டி விட்டு
வந்து விட்ஜடன் சந்நிதிக்கு
லசல்லியிள ஜநநாம்பு
ஜதங் லகநாழுந்ஜதநார மநாஜநநாம்பு
லசல்லி அலழயுலமன்றைநார
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ஜசவகலனத் ஜதடுலமன்றைநார
லசல்வலனக் லகலயடுத்து
ஜசவகலர முன்னடத்தி-லபநாறைந்த
சலமக்குப் ஜபநானநாலும்
லசவந்திப் பூவுக்கு
லசல்வன் அழுதிடவும்-நநான்
லசல்வலன எறைக்கிவிட்ட
ஜசவகலர அருஜக வச்சு-நநான்
சின்னமடி கூட்டி
லசவந்தி பூ நநான் பறித்ஜதன்-அண்ணி
லசவந்தி பூ எடுக்கநாஜத
லசடிஜய தலழயநாலதன்றைநாள்-நநான்
சின்ன மடிலயநாதறி
சிந்திய கண்ஜணநாடு
திரும்பி விட்ஜடன் என் வீடு

வட்டநார வழக்கு : மவுத்தநான-மகத்தநான ; மறைநநாடு-மறைவரநநாடு ; மறுக்கநா-மறுபடி ; லசல்லி-கிரநாம
ஜதவலத ; ஒதறி-உதறி.

உதவியவர : தங்கம்மநாள்

ஜசகரித்தவர :கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

யநாலரல்லநாம் சநாகஜவண்டும்?
உழவர குடும்பலமநான்றில், ஒரு லபண் கடினமநான உலழப்பநால், பணம் ஜசரத்து, சிக்கனமநாக குடும்பம்
நடத்தி, மிஞ்சும் பணத்தில் ஜகநாழிகள், ஆடுகள், மநாடுகள் முதலியன வநாங்குகிறைநாள். அவளுலடய
முயற்சியில், வீட்டிலுள்ள ஒன்றிரண்டு ஜபர ஒத்துலழக்கவில்லல. ஜசநாம்பியிருப்ஜபநாரகலளப் பநாரத்து
‘உலழக்கநாமல் உயிர வநாழக்கூடநாது,’ என்னும் கருத்லதக் குடும்பத் தலலவி ஜவடிக்லகயநாக
லவளியிடுகிறைநாள்.
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ஆத்தங்கலர தனிஜல
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
ஆடு ரண்டு வநாங்கி வுட்ஜடன்
ஏலநாலம்மிடி எலநாலம்
ஆடு ரண்டும் நல்லநாருக்க
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
அத்லத மகள் சநாகஜவணும்
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்

லகநாளத்தங்கலர தனிஜல
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
ஜகநாழி ரண்டு வநாங்கி வுட்ஜடன்
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
ஜகநாழி ரண்டும் நல்லநாருக்கு
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
லகநாழுந்தனநாரு சநாக ஜவணும்
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்

மநாத்தநாங் கலரதனிஜல
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
மநாடுலரண்டு வநாங்கிவுட்ஜடன்
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
மநாடு லரண்டும் நல்லநாருக்க
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்
மநாமனநாரு சநாக ஜவணும்
ஏலநாலம்மிடி ஏலநாலம்

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :ஜசலம் மநாவட்டம்.
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பிள்லளக்கலி தீரல்லிஜய
‘ஆண் மகனுக்குத்தநான் லசநாத்துரிலம’ என்றை சட்டம் அமுலிலிருக்கும் நநாடுகளில் ஆண்மகவு ஜவண்டும்
என்றை ஜவட்லக மகளிரக்கு ஏற்படுதல் இயல்ஜப. மணமநான இரண்லடநாரு ஆண்டுகளில் மகப்ஜபநாறு
உண்டநாகநாவிட்டநால், அவலள புக்ககத்தநார குலறைகூறைத் லதநாடங்குவநாரகள். பிறைந்தகத்தநார அவலள
அரசமரம் சுற்றைவும், லதய்வங்களுக்கு ஜநரந்து லகநாள்ளவும் தூண்டுவநாரகள். லபநாதுவநாகப் பிள்லளவரம்
தரும் லதய்வங்கள் பிள்லளயநார, நநாகர, சநாத்தன், சப்தமநாதர, இசக்கி முதலிய லதய்வங்கள். லபண்
பிறைந்தநால் தநாய் மகிழ்ச்சியலடவதில்லல.

குழந்லதயில்லநாத ஒருத்தி, தனது குலறைலய தகப்பனிடம் கூறுகிறைநாள்.

மநாமரத்துப் பச்சிலயல்லநாம்
என்லனப்லபத்த அப்பநா
லமந்தன்னு லகநாஞ்லசயிஜல
மநாவநாஜல லபநாம்லம லசஞ்சு-பநாவிக்கு
லமந்தன்னு தந்தீங்க
மநாவுந்தநான் ஜபசலிஜய
என்லனப்லபத்த அப்பநா
லமந்தன் கலி தீரலிஜய
பூமரத்துப்பச்சி லயல்லநாம்
என்லனப்லபத்த அப்பநா
பிள்லள லவச்சு லகநாஞ்லசயிஜல
லபநாம்லம லசஞ்சு பநாவிக்கு
பிள்லளனு தந்தீங்க
லபநாம்லமயுந்தநான் ஜபசலிஜய
என்லனப்லபத்த அப்பநா
எனக்குப் பிள்லளக்கலி தீரல்லிஜய !

வட்டநார வழக்கு : பச்சி-பட்சி ; லசஞ்சு-லசய்து ; லகநாஞ்லசயிஜல-லகநாஞ்சும் லபநாழுது.
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குறிப்பு : இப்பநாடல் ஒப்பநாரியின் உணரச்சிலயக் லகநாண்டுள்ளது.

உதவியவர : தங்கம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

சக்களத்தி
அவனுக்கு மணமநாகி விட்டது. ஆனநால் அவன் மணந்தது அவனுலடய முலறைப் லபண்லணயல்ல.
ஜவலறைநாரு லபண்லண மணந்தும் முலறைப் லபண்ணிடம் அவன் நட்பு லவத்திருந்து அவளுடன்
குலவுகிறைநான். பின் ஏன் அவலள மணக்கவில்லல? லசநாத்து விஷயஜம கநாரணம். அவலள மணந்தநால்
அவனுக்கு லசநாத்துரிலம கிலடயநாது.அவனது லபற்ஜறைநாரகளுக்கும், அவளது லபற்ஜறைநாரகளுக்கும்,
ஏற்பட்ட சச்சரவும் கநாரணமநாகும்.
தன் கணவன் தன்லனப் புறைக்கணித்து அவளுலடய முலறைப் லபண்ணுடன் மகிழ்ச்சிஜயநாடிருப்பலதக்
கண்டு அவலளப் பலவநாறு ஏளனமநாக ஏசி தன் லவறுப்லப லவளியிடுகிறைநாள் மலனவி.

தங்கக் கதவலசய
தலலவநாசல் ஜவம்பலசய
வயிரக் கல்லு மின்னலுல
வந்து நிக்கநா சக்களத்தி
சக்களத்தி சநாவநாஜளநா
சநாமம் ஜபநால ஜவவநாஜளநா?
ஜகநாட்டூரு மந்லதயிஜல
லகநாட்டு ஜமளம் ஜகட்ஜபஜனநா?

சிறு வீடு சிறு கதவு
ஜசரந்திருந்ஜதநாம் சில கநாலம்
என்லன மறைப்பதற்கு
என்ன லபநாடி தூவுனநாஜளநா?
ஈருவலிக் குச்சி ஜபநால
334

இடுப்லபநாடிஞ்ச சக்களத்தி
நல்லபநாம்புக் குட்டி ஜபநால
வல்லவலரக் லக ஜபநாட்டநா
திண்டுக் கல்லு மூலலயிஜல
திண்ணு ஜபநாட்ஜடன் கரும்புச் சக்லக
சக்லக திங்க வந்தநாஜளநா
சநாரங்லகட்ட சக்களத்தி

அடிக்கணும் குளிரும் கநாய்ச்சல்
ஆறு மநாசம் ஒரு வருஷம்
எடுக்கணும் பநாலட கட்டி
என் மனசும் பநாலநாக
பநாட்லடப் படிக்க வச்ஜசன்
லப நிலறையக் கட்டி வச்ஜசன்
பநாட்டறியநாச் சக்களத்தி
லபஜயநாட தூக்கிட்டநாஜள
ஜநத்தலரச்ச மஞ்சப் ஜபநால
நிறைமுலடயநாளிங்கிருக்க
ஓசிச் சிறுக்கிக்கநாக
ஊரு வழி ஜபநாகலநாமநா?
கருவ மரம் ஜபநால
கவட்லடக்கநால் சக்களத்தி
என்லனக் கண்ட ஜநரலமல்லநாம்
ஏசுரநாஜள லபநாரணி
நந்தவனத்துப் பச்லச
நநான் முடியும் சநாதிப் பச்லச
தநான் முடிய ஜவணுமின்னு
தவசிருக்கநா சக்களத்தி
வருவநாக ஜபநாவநாக
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வநாசலுல நிப்பநாக
ஜவலச மகளநாஜல
லவறுத்தில்ல ஜபநாரநாக
இலந்லதப் பழம் ஜபநால
இங்கிதமநாய் நநானிருக்க
சநாணியுருண்லடக்கநாக
சநாம வழி ஜபநாகலநாமநா?
திண்லணயிஜல சந்தனஜமநா
ஜமலத் லதரு பிள்லளயநாஜல
ஜமனி குலலந்தலதயநா

வட்டநார வழக்கு : லபநாரணி-வீண் ஜபச்சு,

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :சிவகிரி.

மலடி
மலடி லதநாட்ட கநாரியம் விளங்கநாது என்று சமூகத்தில் ஒரு நம்பிக்லக. மங்கள கநாரியங்களுக்கு அவலள
அலழப்பதில்லல. தம் குழந்லதகலள அவள் கநாணக் கூடநாது என்று தநாய்மநாரகள் தமது குழந்லதகலள
மலறைத்து லவப்பநாரகள். பிள்லள லபற்றை மகரநாசிகளுக்குத்தநான் மங்கள கநாரியங்கள் லசய்வதில்
வரஜவற்பு உண்டு. அவரகள் துவங்கிய கநாரியம் இனிது முடியும். சமூகத்தநால் புறைக்கணிக்கப்பட்ட ஓர
மலடி, தன்லனஜய லநநாந்து லகநாள்ளுகிறைநாள். தநான் லதநாட்டது விளங்கநாது என்று அவஜள கூறுகிறைநாள்.

என் வீட்டுப் பக்கத்திஜல அரகரநா
மகஜன மநாரக்கண்டநா
ஏனூடு தநான் மரடு சிவஜன
மரடிஜயநாட ஜபலரச் லசநால்லி அரகரநா
மகஜன மநாரக்கண்டநா
மநாடு லரண்டு ஓட்டி வந்ஜதன் சிவஜன அரகரநா
பநாலு குடிக்கஜலண்ணு அரகரநா
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மகஜன மநாரக்கண்டநா
பநாலலருலம ஓட்டி வந்ஜதன் சிவஜன
மரடிஜயநாட ஜபலரச் லசநால்ல அரகரநா
மகஜன மநாரக்கண்டநா-அந்த
மூலணருலம தநான் மரடு சிவஜன
மநாடு ஜபநாகும் வழி தனிஜல அரகரநா
மகஜன மநாரக்கண்டநா-நநான்
தனிக் குளம் லவட்டி வச்ஜசன் சிவஜன
மரடிஜயநாட ஜபலரச் லசநால்ல அரகரநா
மகஜன மநாரக்கண்டநா-அங்க
வந்த மநாடு அருந்தலலஜய சிவஜன
ஆடு ஜபநாகும் வழி தனிஜல அரகரநா
மகஜன மநாரக்கண்டநா-நநான்
ஆறு குளம் லவட்டி வச்ஜசன் சிவஜன
மரடி ஜயநாட ஜபலரச் லசநால்ல அரகரநா
மகஜன மநாரக் கண்டநா
மந்லத ஆடு அருந்தலலஜய சிவஜன அரகரநா.

வட்டநார வழக்கு : மரடு-மலடு.

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

நடுச்சநாவி ஆனதுஜவ!
(மலடி)

முன்னஜர மலடியின் புலம்பலலக் குறித்து குறிப்பு எழுதியுள்ஜளநாம். இவள் தன்லனக் கநாய்க்கநாத
லதன்லனக்கு ஒப்பிடுகிறைநாள்.

நனஞ்ச புழுதியிஜல
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நட்டுவச்ச லதன்னம் பிள்ஜள
நல்லநாப் பநாடருமிண்ணு
நநாலு லச்சம் கநாய்க்குமிண்ணு
நட்டினீங்க லதன்னம் பிள்லள
நல்லநாப் படரநாஜம
நநாலு லச்சம் கநாய்க்கநாஜம
நடுச்சநாவி ஆனதுஜவ !
உழுத புழுதியிஜல
ஊனி வச்ச லதன்னம் பிள்லள
ஓடிப் படருமின்னீர
ஒரு லச்சம் கநாய்க்கு மின்னீர
ஓடிப் படரநாஜம
ஒரு லச்சம் கநாய்க்கநாஜம
சிந்திக் கவுந்ததுஜவ
லசநால்லு பிலழ ஆனதுஜவ !

வட்டநார வழக்கு : இன்னீர-என்றீர.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

கநாய்க்கநாத லதன்லன
(மலடி)

வநாசக் கருஜவப்பிஜல
வநாங்கி வச்ச லதன்னம் பிள்ஜள
மட்லட புடிக்கு மின்னு
மரலநருங்கக் கநாய்க்கு மின்னு
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நநா மவுந்ஜதன் சில கநாலம்
மட்லட புடிக்கநாஜம
மர லநருங்கக் கநாய்க்கநாஜம
நநா மநாபநாவி ஆஜனனப்பநா !
ஜகநாயில் கருஜவப்பிஜல
லகநாண்டு வந்த லதன்னம் பிள்ஜள
லகநான்லன புடிக்கு மின்னு
லகநாலல லநருங்கக் கநாய்க்குமின்னு
நநா குளிந்ஜதன் சில கநாலம்
லகநான்லன புடிக்கநாஜம
லகநாலல லநலறையக்கநாய்க்கநாஜம
நநா லகநாடும்பநாவி ஆஜனனப்பநா !

வட்டநார வழக்கு : நநா-நநான் ; மவுந்ஜதன்-மகிழ்ந்ஜதன் ; குளிந்ஜதன்-குளிரந்ஜதன்.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

இரவல் புருஷன்
“லபநாருட் லபண்டிர லபநாய்ம்லம முயக்கம்-இருட்டலறையில்
ஏதில் பிணம்தழீ இயற்று”

என்று ஜவசியர உறைலவக் கண்டித்தநார வள்ளுவனநார. அலதக் கலடபிடித்து ஒழுக எண்ணும் இலளஞன்
ஒருவன், தன்லன மயக்க இனிய லமநாழி ஜபசும் ஜவசியிடம் தனக்கநாக மணத்துக்கு கநாத்திருக்கும்
குப்பநாயிலயப் பற்றி கூறி இணங்க மறுக்கிறைநான். இதற்குள் குப்பநாயிஜய ஜநரில் ஜதநான்றி ஜவசிக்குப்
புத்தி கூறுகிறைநாள்.

ஜவசி : சின்ன சின்ன ஜரநாட்டிஜல
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சப்பு சப்பநா வநாலழப்பழம்
இன்பமநாக ஜரநாட்டிஜல
இருவருமநாய்த் தின்னலநாம்

அவன் : ஆத்ஜதநாரம் லகநாட்டநாயநாம்
அத்லத மகள் குப்பநாயி
குப்பநாயி பட்ட பநாடு
லகநாமரிப் லபண்லணக் ஜகட்டுப்பநாரு
ஆத்ஜதநாரம் ஜதநாட்டக்கநாலநாம்
அணியணியநா லவத்திலலயநாம்
ஜபநாட்டநாஜல லசவக்கலலஜய
லபநாண்ணநாஜள உன் மயக்கம்
அஞ்சநாறு வீட்டுக்கநாரி
அதிஜல ஒரு பநாட்டுக்கநாரி
பநாட்லடயும் பநாடுவநாளநாம்
பசங்கலளயும் ஜதடுவநாளநாம்

குப்பநாயி :

சுத்தி பகிளிக் கநாரி

சுத்தநாலல வீட்டுக்கநாரி
எட்டி எட்டிப் பநாரத்தநாலும்
இரவல் தநாண்டி உம்புருஷன்

வட்டநார வழக்கு : லகநாமரி-குமரி ; பகிளி-மினுக்கு ; சுத்தநாலல-சுற்றுச் சுவர ; லகநாட்டநாய்-லகநாட்டலக.

ஜசகரித்தவர :S. சலடயப்பன் இடம் :ஜசலம் மநாவட்டம்.

விவநாகரத்து
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கணவன் அவலள விவநாகரத்து லசய்ய முற்பட்டு விட்டநான். ஆனநால் அவள் கணவலனப் பிரிய
உடன்படவில்லல. அவளுலடய குழந்லதலயயும் அவன் அவளிடமிருந்து பிரிக்கும் ஜபநாது
கணவனுடன் வநாழநாத தன்லனச் சவமநாக எண்ணுகிறைநாள். ஆனநால் தன்னுலடய வநாழ்க்லகக்கு ஒஜர
ஆதநாரமநாக இருக்கும் குழந்லதலயயநாவது தன்னிடம் விட்டு விடும்படி பஞ்சநாயத்தநாரிடம் லகஞ்சிக்
ஜகட்கிறைநாள்.

பட்டுத் தலலயநாணி
பநாட்ட முடு கச்ஜசரி
பட்டு லநறைங் லகநாலலஞ்ஜசன்-நநான்
பநாட்ட முட்டு சலரகௌந்ஜதன்
புள்ளித் தலகநாணி
லபநாறைந்த இடம் கச்ஜசரி
புள்ளி லநறைங் லகநாலலஞ்ஜசன்-நநான்
லபநாறைந்த இடம் சரழிஞ்ஜசன்
சங்கு மணியடிக்கும்
சரக்கநாரு என் லதநாலரஜய
சநாந்திருக்கும் ஜபநாலீசநாஜர
சரக்கநாரு வக்கீஜல-நநான்
தந்தலத வநாங்கிக்கிட்டு-என்
சவத்லதயும் விட்டுடுங்ஜகநா
குண்டு மணியடிக்கும்
ஜகநாரட்டநாரு என் லதநாலரஜய-நநான்
குடுத்தலத வநாங்கிக்கிட்டு-என்
லகநாளந்லதலய விட்டிடுங்க

வட்டநார வழக்கு : பநாட்டம்-சவனநாம்சம்.

ஜசகரித்தவர :சலடயப்பன்

இடம் :அரூர.

சித்தியின் லகநாடுலம
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அவளுலடய அம்மநா தன் லபண்லண அனநாலதஜபநால் விட்டு விட்டு இறைந்து விட்டநாள். தந்லத
இருக்கிறைநார. தந்லத தநாய்க்கு ஈடநாக முடியுமநா? தநாயில்லநாப்பிள்லள, ஜபச வநாயில்லநாப்பிள்லள என்று
சும்மநாவநா லசநால்கிறைநாரகள். அஜநகமநாக சித்தி (அதநாவது மநாற்றைநாந்தநாய்) லகநாடுலமக்கநாரியநாக
இருப்பலதப் ஜபநாலஜவ அவளுக்கு வநாய்த்த மநாற்றைநாந்தநாயும் அவலளக் லகநாடுலமப்படுத்துகிறைநாள்.
தநாஜன வீட்டிற்கு அதிகநாரியநாக இருக்க ஜவண்டுலமன எண்ணுகிறைநாள். அதனநால் அவலளத் திருமணம்
லசய்து லகநாடுக்க எண்ணுகிறைநாள். உண்லமயநான அன்பு லசலுத்தும் லபற்றை தநாயநாக இருந்தநால் மகலளமணம் லசய்து லகநாடுக்கும் இடத்லதப்பற்றி நல்ல எண்ணம் லகநாண்டு மநாப்பிள்லளயநாகப்
ஜபநாகிறைவனின் குண விஜசஷங்கலள அறிந்த பின்ஜப திருமணத்லத நடத்துவநாள். ஆனநால் அவளுலடய
சித்திஜயநா நல்லலண்ணமில்லநாதவளநாதலநால் அவலள ஒரு நற்குணமில்லநாதவனும், நல்ல பழக்கங்கள்
இல்லநாதவனுமநாகிய ஒருவனுக்கு மணம் லசய்து லவத்து விடுகிறைநாள். மணமநான பின்பு அவள் படும்
துன்பங்கலளயும், இந்தத் திருமணத்திற்குக் கநாரணமநாயிருந்த சித்தியின் லகநாடுலமலயயும் இப்பநாடல்
குறிப்பிடுகிறைது.

லவங்கநாயம் லவங்கநாயம்
வதக்கி வச்ச லவங்கநாயம்
லசங்ஜகநாட்லட அத்தநான் மநாரு
லபண் ஜகட்டு வந்தநாக
எங்க ஐயநா இளரநாசநா
இல்லலண்ணு லசநான்னநாக
எங்கம்மநா சண்டநாளி
இருக்குன்னுஞ் லசநான்னநாஜள

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

லவளி ஜவஷம்
கிரநாமத்துப் லபரிய மனிதரகள்தநான் சநாதிப் பிரிவிலனயின் பநாதுகநாவலரகள். உலழப்பவரகளிலடஜய
சநாதிப் பிரிவிலனகளும், முரண்பநாடுகளும் நீடிக்க ஜவண்டும் என்று விரும்புவநாரகள். ஏலனனில்
அவரகளது நிலச் சுரண்டல் நீடிக்க அந்நிலலலமகள் அவசியம். கீழ்சநாதிக்குள் கலப்புமணம் என்றைநால்
சறுவநாரகள். சநாதி பிரிவுகளுக்குள் கநாதல் என்றைநால் குமுறுவநாரகள். ஜமல் சநாதிப் லபண்ஜணநாடு கநாதல்
லகநாண்டு, மணந்து லகநாள்ள முயன்றைவரகலளக் லகநாலல லசய்யவும் அஞ்சமநாட்டநாரகள். லசவந்தி
லபருமநாள், தடிவீரன் ஜபநான்றை கீழ்சநாதி ஆடவரகள் வன்னியர, மறைவர ஜபநான்றை உயரசநாதிப்
லபண்கஜளநாடு கநாதலுறைவு லகநாண்ட கநாரணத்தநால், நநாயக்க மன்னரது மண்டலநாதிபனநான வடமலலயப்ப
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பிள்லளயன் என்பவரநால் லகநால்லப்பட்டனர.மதுலரவீரன், நநாட்டுக்கு நற்பணி லசய்திருப்பினும்,
அரசனது ஆலச நநாயகி லவள்லளயம்மநாளிடம் கநாதல் லகநாண்ட குற்றைத்தநால் லககநால்கள் துண்டிக்கப்
பட்டு உயிரிழந்தநான். இவ்வளவு கண்டிப்பநாக கீழ்ச்சநாதியினரின் ஒழுக்கத்லதப் பநாதுகநாக்கும் லபரிய
மனிதரகளின் ஒழுக்கஜமநா என்றைநால் !..... ஜவஷம். லவளி ஜவஷம்தநான்.

சம்பிரதி என்பது நநாயக்கர கநாலத்தில் லபரிய பதவி, அப்பதவி வகித்தவர மகன் கநாட்டுச் சநாதிப்
லபண்லண லவப்பநாட்டியநாகக் லகநாண்டுவந்து விட்டநானநாம் ! அலத எள்ளி நலகயநாடுகிறைநாரகள் கிரநாம
மக்கள்.

லசவன் லசவந்தநான்
சம்பிரிதி பிள்லள மகன்
ஜகநாம்ப மலல உத்திரத்தி
லகநாண்டு வந்து ஜசத்தநாஜர.

வட்டநார வழக்கு : உத்திரத்தி-வட திலசயில் பிறைந்தவள்.

குறிப்பு : ஜகநாம்லப, சிவகிரிக்கு வடக்ஜக உள்ளது.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

கூனல் முதுகழகன்
லசநாந்த நிலம் லகநாஞ்சம் உண்டு. அதனநால் தன்லனக் குஜபரன் என்று எண்ணிக் லகநாள்ளுவநான்.
ஜதநாற்றைத்தில் குரூபி. பநாட்டு அவலன எப்படி வருணிக்கிறைது என்று பநாருங்கள்.

சிவப்பிக்குக் கநாதலன் சிவத்லதயநாலவன்று கூனனுக்குத் லதரியும். அவள் அவலனஜயதநான் மணம்
லகநாள்ள உறுதிஜயநாடிருக்கிறைநாள் என்பதும் அவனுக்குத் லதரியும். ஆயினும் அவளுலடய
லபற்ஜறைநாரகலளத் தன் பக்கம் இழுக்கச் லசநாந்த நிலம் என்றை தூண்டில் இருக்கிறைதல்லவநா?
சிவத்லதயநாவுக்குச் லசநாந்தம் என்று லசநால்ல லகயும் கநாலும்தநாஜன உண்டு. எனஜவ துணிந்து
அவளிடஜம தன்லன மணந்து லகநாள்ளச் சம்மதம் ஜகட்கிறைநான். அவஜளநா தமிழில் புதிய புதிய வசவுச்
லசநாற்கலளப் பலடத்து, அரம்பநாடும் கவிகலளயும் ஜதநாற்கடிக்கும் வலகயில் அரச்சலன லசய்கிறைநாள்.
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மநாமன் மகனிருக்க
மநாலலயிடும் சநாமிருக்க
ஒத்தக் கண்ணுப் பயலும் தநான்
உறுதி யநாண்ணும் ஜகட்டநாஜன
பநாலத லபரும் பநாலத
பய வயிறு குழி தநாழி
குழி தநாழி வயிற்றுப் பய
கூத்தியநாளும் ஜகக்கநாஜன
உறைக்கம் பிடிச்ச பய
ஒட்டுத்திண்லண கநாத்த பய
கண்ணுப் பட்லட லசத்த பய
கநாட்டலமன்ன என் ஜமஜல?
கூன முதுகழகநா
குழி விழுந்த லநஞ்சுக்கநாரநா
ஓலலப் லபட்டி வநாஜயநாட
உனக்லகதுக்கு இந்த ஆலச
அஞ்சரிசி லபநாறுக்கிப் பய
ஆலளக்கண்டநா மினுக்கிப் பய
ஜதகம் குளிரநாட்டிப் பய
ஜதத்துரநாண்டி எம்மனலச
பரட்லடத் தலல முடியநாம்
பரிலச லகட்ட திருநீரும்
வயக்கநாட்டு கூலவ கூட
வன்மங் கூறி என்ன லசய்ய?
முன்னத்தி ஒருக்கநாரநா
மிளகுலபநாடி ஜலஞ்சிக்கநாரநா
கழுலத உதட்டுக்கநாரநா
கநாரலமன்ன என் ஜமஜல
சநாலணக் கிழங்லகடுத்து
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சள்லளப் பட்டு நநான் வநாஜரன்
எண்ணங் லகட்ட சின்னப்பய
எட்டி எட்டிப் பநாக்கநாஜன
எருலம உதட்டுக்கநாரநா
ஏலழருலமத் தண்டிக்கநாரநா
கழுலத உதட்டுக்கநாரநா
கநாட்டலமன்ன என் ஜமஜல
மச்சு வீட்டுத் திண்லணயிஜல
மத்தியநான ஜவலளயிஜல
ஜகப்லப திரிக்லகயிஜல
ஜகட்டநாஜன வநாப்லபறைப்பு
கட்டக் கட்ட உச்சி ஜநரம்
கரடி புலி வநார ஜநரம்
சுடுகநாட்டுப் ஜபய் ஜபநால
சுத்துரநாஜன மத்தியநானம்

வட்டநார வழக்கு : கூத்தியநாள்-லவப்பநாட்டி ; வநாப்லபறைப்பு-வநாய்ப்பிறைப்பு (சம்மதம்) ; சநாலணக்கிழங்குகரிசல் நிலத்தில் வளரும் கிழங்கு. கூழநாக்கிக் குடிக்கலநாம்.
கூனலன, அவள் திட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும் வலகச் லசநாற்கலள கவனியுங்கள்.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

சட்டம் லபநாருந்தநாது
முலறை மநாப்பிள்லளமநார வயதில் சிறியவரகளநாக இருந்தநாலும், அவரகளிடம் லநருங்கி விலளயநாடும்
உரிலம முலறைப் லபண்களுக்கு உண்டு. அவரகளுலடய ஜபச்சில் கணவன்-மலனவி உறைவுக்குரிய கநாதல்
ஜபச்சுகள் கநாணப்படும். மணமநான கநாதலரகளிலடஜய இப்ஜபச்சு தநாரநாளமநாக இருக்கும்.
மணமநாகிவிட்டநால் சிறிதளவு கட்டுப்பநாட்ஜடநாடு, ஜகலியும் கிண்டலும் ஊடநாடும். இவ்வழக்கம்
பண்லடயக் குழுமண முலறையின் எச்சம் என்று முன்ஜப குறிப்பிட்டுள்ஜளன். முலறை மநாப்பிள்லளகள்
முலறைப் லபண்கலள, லகநாழுந்தி, மதினி, மநாமன்கள், அத்லத மகள் என்று குறிப்பிடுவர.
முலறைப்லபண்கள், மநாப்பிள்லளகலள லகநாழுந்தன், மச்சநான், லகநாழுந்தப் பிள்லள என்று
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அலழப்பநாரகள். முலறைப் லபண்களும், முலறை மநாப்பிள்லளமநாரும் ஜகலியநாகப் ஜபசிக் லகநாள்ளும்
உலரயநாடல் ஒன்று இப்பநாடலில் கநாணப்படுகிறைது.

லகநாழுந்தி : ஏறைநாத மலலதனிஜல
இலந்லத பழுத்திருக்கு
ஏறி உலுப்புங்கஜளன்
இலளய லகநாழுந்தன் மநாஜர

லகநாழுந்தன் :ஏறி உலுப்பிடுஜவன்
இங்கும் மங்கும் சிதறிடுஜவன்
பநாரத்துப் பிறைக்குங்க
பநாசமுள்ள மதினிமநாஜர

லகநாழுந்தி : இலந்லதப் பழம் ஜபநால
இருஜபரும் ஒரு வயது
லகநாழுத்த புள்ள நநான் வநாஜரன்
லகநாண்டலணச்சிப் ஜபநாயிருங்க

லகநாழுந்தன் :லகநாண்டும் அலணச்சிருஜவன்
லகநாடுங்லகயிஜல ஏந்திருஜவன்
சரியநான லகநாங்லகக்குச்
சட்டம் லபநாருந்தநாஜத
சித்தருவநா லகநாய்யநாஜதநா
சிறு மிளகு உலறையநாஜதநா
சிறுவன் லகநாடுத்த கநாசு
லசல்லநாஜதநா உந்தனுக்கு

லகநாழுந்தி : லசம்மறி வீசக்கநாரநா
லசவத்த மச்சநான் ஏ லகநாழுந்தநா
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லசத்த வளரந்தி யிண்ணநாச்
ஜசந்திருஜவன் உன் ஜமஜல
புதுப்பநாலன கருப்பழகநா
ஜபநாரமன்னநா தன்னழகநா
சிரிப்பநாணி ஏ லகநாழுந்தநா
தினம் வருவநாய் இந்த வழி
லசந்தட்டிக் லகநாழுந்து ஜபநால
சிரிப்பநாணி ஏ லகநாழுந்தநா
இன்னும் லகநாஞ்சம் வளரந்தியநானநா
இறைந்தநாலும் மறைப்பதில்லல

வட்டநார வழக்கு : பிறைக்குங்க-லபநாறுக்குங்கள் ; ஜபநாயிருங்க-ஜபநாய் விடுங்கள் ; சட்டம்-உடல் ;
சித்தறுவநா-சிறிய அறிவநாள் வளரந்தியநானநா-வளரந்தநாயநானநால் (வளரந்தநாக்கி) என்றும் ஜபச்சு வழக்கு ;
லசந்தட்டி-ஜமஜல ஜதய்த்தநால் அரிச்சலல உண்டநாக்கும் இலல.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம் :அரூர.

நல்லவனும் லகட்டவனும்
ஊரில் நல்லவரகள் இருப்பநாரகள். பிறைர துன்பம் கண்டு லபநாறுக்கநாமல் விலரந்து வந்து உதவி
லசய்பவரகள் சிலர. ஊரில் உள்ளவரகளது கஷ்டங்கலளப் பயன்படுத்தி லநாபம் சம்பநாதிப்பவரகளும்
ஊரிலிருப்பநாரகள். முதலில் கூறைப்பட்டவரகலளப் புகழ்ந்தும், இரண்டநாவது கூறைப்பட்டவரகலள
இகழ்ந்தும், பநாடல்கள் ஜதநான்றும். ஊருக்கு உலழத்தவரகலளப் ஜபநாற்றும் பண்பு தமிழ்நநாட்டுப் பநாமர
மக்களிலடஜய சிறைப்பநாகக் கநாணப்படுகிறைது. பிறைலர ஏசுவலதத் தமிழ் பநாமர மக்கள் விரும்புவதில்லல.
ஆகஜவ கண்டனம் லதரிவிக்கும் பநாடல்கள் ஒன்றிரண்ஜட கநாணப்படும். சிவகிரியில் ஜவலுச்சநாமி
என்லறைநாருவர இருந்தநார. அவர நற்பண்புகள் உலடயவர. ஊரில் யநாருக்கு என்ன ஆபத்து வந்தநாலும்
அவர ஓடிவந்து உதவி லசய்வநார. அவர இறைந்து ஜபநாய் விட்டநார.
ஊரில் எல்ஜலநாஜரநாடும் வம்பு லசய்து லகநாண்டு பிறைர துன்பத்தில் லநாபம் கண்டு வநாழ்ந்த ஆதினமிளகி,
என்லறைநாருவன் சிவகிரியில் வநாழ்ந்து வந்தநான். நல்லவர இறைந்து விட, ஊருக்கும் நநாட்டுக்கும்
லபநாருந்தநாத லகட்டவன் வநாழ்வலத எண்ணி ஊரநார வருந்துகிறைநாரகள்.

ஏறுறைது வில்லு வண்டி
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இறைங்குறைது கநாப்பரவு
பநாக்கிறைது வன்னிய மடம்
பநாம்புக் கண்ணு லசயலில,
லகயில துறைவு ஜகநாலநாம்
கநாலில் மிதியடியநாம்
டநானநாக் கம்பு புடிச்சுவரும்
தங்கமுடி ஜவலுச்சநாமி
ஈரத்தலல உணத்தி
கிண்ணரி ஜபநால் லகநாண்லட ஜபநாட்டு
வநாரநானநாம் ஜவலுச்சநாமி
வநாச லலல்லநாம் பூ மணக்க
நடுவீட்டு வநாசலில
லட்ச சனம் கூடி ருக்கும்
ஜவலுச்சநாமி இல்லநாம
விரிசணு இருக்குதய்யநா
வநாச நிலறைஞ் சிருக்கும்
வந்த ஜேனம் சூழ்ந்திருக்கும்
நடு வீட்டு ஜவலில்லநாம
நல்லநாவும் இல்லலயப்பநா
கடுலமயநா உறைக்கத்தில
கணக்கநான தூக்கத்தில
கூப்பிட்ட சத்தத்தில ஜவலுச்சநாமி
குயிலுப் ஜபநால வந்திருவநார
சநாஞ்சு நடநடந்து
லசசநான லகநாண்ட ஜபநாட்டு
ஜபநாறைநாரநாம் ஜவலுச்சநாமி
லபநான்னு முடி களஞ்சியஜம
ஊருக்கும் லபநாருந்திருக்கும்
உலகத்துக்கும் ஒத்திருக்கும்
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நநாட்டுக்கும் லபநாருந்திருக்கும்
நடுவீட்டு ஜவலுச்சநாமி
ஊருக்கும் லபநாருந்தநாத
ஒட்டச் சளவட்ட
நநாட்டுக்கும் லபநாருந்தநாத
நடு வீட்டு ஆதின முளகி

வட்டநார வழக்கு: கநாப்புரவு-ஜதநாட்டலவளி; துறைவுஜகநால்-திறைவு ஜகநால்; டநானநாக் கம்பு-வலளந்த கம்பு;
கிண்ணரி-ஒரு வலக ஜமளம்; லசசநான-அழகநான; சளவட்ட-வீண் ஜபச்சு ஜபசுபவன்; ஆதின முளகிஒருவரின் லபயர.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி.

லவற்றிலலப் பநாக்கு
ஊரில் திருவிழநா. லவற்றிலலப் பநாக்குக் கலடக்கநாரன் தன் கலட லவற்றிலல, பநாக்கு, புலகயிலலயின்
சிறைப்லபப் பநாடுகிறைநான்.

தமிழ் நநாட்டில் லவற்றிலல ஒரு மங்கலப் லபநாருள். ‘சிவந்தவநாயும் லவற்றிலலயுமநாக’ என்று
மகிழ்ச்சிஜயநாடிருப்பவலன வருணிப்பநாரகள். விதலவகள் லவற்றிலலப் ஜபநாடக்கூடநாது. மண
விழநாவின்ஜபநாது லவற்றிலல வழங்கப்படும். லதய்வங்களுக்கு லவற்றிலல நிஜவதனமநாக
லவக்கப்படும். மணநநாள் நிச்சயிக்கும் லபநாழுது மணமகனின் லபற்ஜறைநாரகளும், மணமகளின்
லபற்ஜறைநாரகளும் லவற்றிலலப் பநாக்கு மநாற்றிக் லகநாள்வநாரகள்.

தமிழரின் மங்கலச் சின்னம் லவற்றிலல. மணமநாகநாத இளம் லபண் லவற்றிலலப் ஜபநாட்டுக் லகநாண்டு
அவள் வநாய் சிவந்தநால், அன்பு மிக்க கணவன் அவளுக்கு வநாய்ப்பநான் என்று ஜஜேநாசியம்
கூறுவநாரவநாரகள். மணமநானவள், லவற்றிலல ஜபநாட்டு வநாய் சிவந்தநால் கணவன் அவள்மீது, பிரியமநாக
இருக்கிறைநாலனன்று ஜதநாழியர அவலள ஜகலி லசய்வர. விழநா நநாளில் குத்து விளக்கு லவத்து வட்டமநாகச்
சுற்றி வந்து கும்மியடிக்கும் லபண்கள் லவற்றிலலலயப் பற்றி பநாடுகிறைநாரகள்.

லவத்தலலக் கலடலயப் பநாருங்ஜகநா-ஏ
அஞ்சுகஜம லகநாஞ்சுதஜம
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லவத்தலலலய வநாங்கிப் பநாருங்ஜகநா
பநாக்குக் கடயப் பநாருங்ஜகநா-ஏ
அஞ்சுகஜம லகநாஞ்சுதஜம
லபநாவிலல வநாங்கிப் பநாருங்ஜகநா
சுண்ணநாம்பு கலடலயப் பநாருங்ஜகநா-ஏ
அஞ்சுகஜம லகநாஞ்சுதஜம
சுண்ணநாம்புக் வநாங்கிப் பநாருங்ஜகநா
வநாய்ஜல ஜபநாட்டுப் பநாருங்ஜகநா-ஏ
அஞ்சுகஜம லகநாஞ்சுதஜம
வநாய்சிவக்கும் அழகப் பநாருங்ஜகநா

உதவியவர: லசல்வரநாஜேஜு

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

லகநாழுந்தியநாள் குறும்பு
புது மநாப்பிள்லள மநாமனநார வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறைநான். அவனுலடய லகநாழுந்தியநாள் சுட்டிப்லபண்.
லகநாழுந்தியநாளுக்கு அத்தநாலனக் ஜகலி லசய்யும் உரிலம உண்டு. அவன் ஜமல் சந்தனத்லதக் லகநாட்டி,
இரண்டு குங்குமக் கிண்ணங்கலளயும் கவிழ்க்கிறைநாள். அவள் ஜதநாழியரிடம் கூறுகிறைநாள்.

ஒரு கிண்ணிச் சந்தனம்
ஒரு கிண்ணிக் குங்குமம்
அள்ளி அள்ளிப் பூசுங்ஜகநா
அருணப் பந்தல் ஏறுங்க
ரநாசநாக் கணக்கிஜல
ரநாசமக்க ஜதநாளிஜல
லபநாறிச்ச பூவும் லபநாட்டியிஜல
லதநாடுத்த பூவும் ஜதநாளிஜல
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லரண்டு கிண்ணி சந்தனம்
லரண்டு கிண்ணி குங்குமம்
அள்ளி அள்ளிப் பூசுங்க
அருணப்பந்தல் ஏறுங்க
லபநாறிச்ச பூவும் லபநாட்டியிஜல
லதநாடுத்த மநாலல ஜதநாளிஜல

ஜசகரித்தவர :கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :பரமத்தி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

புலி குத்தி வீரன்
சில லபண்கள் லபநாய்லமப் புலி உருவம் லசய்து ஜசநாளக் லகநால்லலயில் லவத்திருக்கிறைநாரகள்.
அப்லபண்கள், அங்கு வரும் ஆண்களிடம் அலதக்கநாட்டி பயமுறுத்துகிறைநாரகள். தங்கலள பயமுறுத்தும்
லபண்களின், ஜபநாக்கில் சந்ஜதகம் லகநாண்டு, ஒருவன் ஜபநாலிப் புலிலய லநருங்குகிறைநான். உடஜன
அப்லபண்கள் அவலனக் ஜகலி லசய்து பநாடுகிறைநாரகள்.

கநாடுசுத்தி ஜவலியநாக்கி
கள்ளலரக் குத்தி பயங்கநாட்டி
ஜகநாடும் புலி குத்தி
ஜசநாடித்து வருவலதப் பநாருங்கடி
பக்கத்து மரத்திஜல புலி கிடக்குது
நித்திலர ஜபநாவலதப் பநாரத்துச் சுடு
மதுலரக்குப் ஜபநாறை அண்ணங்கஜள
என்லனன்ன அலடயநாளம் கண்டு வந்ஜத?
கல்லநால மண்டபம் கநாணிக்லக
சப்பரம் வில்வ மரந்தநாண்டிக் லகநாண்டநாந்ஜத?

ஜசகரித்தவர :கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :பரமத்தி,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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முலறை மநாப்பிள்ஜள
தமிழ் நநாட்டில் திருமண முலறைகளின் வளரச்சி சமூக மநாறுதல்கலள ஒட்டிஜய நிகழ்ந்திருக்கிறைது
என்பலத நமது இலக்கியங்களும், புரநாதனக் கலதகளும் மலறைந்து ஜபநான சமுதநாயங்களின் எச்சமநாக
நிலலத்து நிலவும் சடங்குகளும் பழக்கவழக்கங்களும் கநாட்டுகின்றைன.

வரன்முலறையற்றை குழு-மணமுலறை தமிழ் நநாட்டில் இருந்தது என்று கநாட்ட ஆதநாரங்கள் இல்லல. ஆனநால்
உறைவுப் லபயரகளில் சில அப்பநா, சிற்றைப்பநா, லபரியப்பநா, அம்மநா, லபரியம்மநா, சித்தி ஆகியனவும்,
கணவனது சஜகநாதரரகலள லமத்துனன், லகநாழுந்தன் என்று அலழப்பதுவும் இம் மணமுலறையின்
எச்சங்களநாக ஜதநான்றுகின்றைன, இது லசநாத்துரிலம ஜதநான்றுமுன் கூட்டங்களநாக வநாழ்ந்து ஜவட்லடயநாடி
வந்த மக்களது மணமுலறையநாகும்.
ஜவட்லடயநாடியும், புன்லசய்ப் பயிர லசய்தும் வநாழ்ந்த சிறு குடியினர களவும், கற்புமநாகிய ஒருதநார
மணத்லதக் லகநாண்டிருந்தனர. ஜவட்லடலய ஆண் மக்களும், பயிரத் லதநாழிலலப் லபண் மக்களும்
நடத்தினர. இருவரும் சமூக உற்பத்தியில் பங்கு லகநாண்டனர. இருவருக்கும் ஏறைக்குலறைய சமமநான
உரிலமகள் இருந்தன.

விலங்குகலளப் பழக்கி உழவுக்கும், பநால் முதலிய உணவுப் லபநாருள்கள் லபறைவும் பயன்படுத்த
மனிதன் கற்றுக் லகநாண்டநான். மநாடுகலளப் பழக்கத் லதரிந்த வலிலம மிக்கவன் சமூகத்திற்கு மிகவும்
அவசியமநானவன். எனஜவ லபண்கள் மநாட்லட எதிரத்து லவற்றி லகநாள்ளுபவலனஜய மணந்து லகநாள்ள
விரும்புவநாரகள். ஒருவஜன பலலர மணந்து லகநாள்வும் கூடும். கிருஷ்ணன், ஜகநாபியர கலத
இவ்வளரச்சிக் கட்டத்திலிருந்த சிறு குடியினரிலடஜய ஜதநான்றியஜத. இம்முலறைகளில் ஒஜர லதநாழில்
லசய்பவரிலடஜய மணம் நலடலபறுவதில்தலட அதிகமில்லல. நிலர கநாப்பவனநாதலநால் நநாலலந்து
லபண்கலள மணம் லசய்து லகநாண்டு அவரகள் லகநாண்டு வரும் பசு நிலரகலளக் கநாத்து லபருக
லவத்துப் லபருலமயலடவநான்.

நிலப்பிரபுத்துவம் ஜதநான்றிய பின்னரதநான் சநாதிப் பிரிவுகள் கடுலமயநாயின. இதன் அடிப்பலட, வரக்கப்
பிரிவிலனஜய. உயரநிலல வரக்கங்களில் லபண்கள் அடிலமயநாயினர. சமூக உற்பத்தியில் அவரகள்
பங்கு லபறைவில்லல. தநாழ்நிலல வரக்கங்கள், அடிலம நிலலக்குத் தநாழ்ந்தன. அவரகளிலடஜய
ஆண்களும் லபண்களும் பழகுவதற்கு தலடகள் பல இல்லலயநாயினும் நில உலடலமஜய
வநாழ்க்லகலய நிரணயித்தது. எனஜவ லசநாத்து, லசநாந்தத்தில் உள்ளவரகளுக்குச் ஜசர ஜவண்டும் என்றை
எண்ணத்தில் உறைவு முலறை மணம் ஜதநான்றியது; இதிலும் கூட அண்ணன் தங்லகயநாயினும்,
தனித்தனியநாகச் லசநாத்து இருந்தநால்தநான் இவ்வுறைவு.

தங்லக தன் மகனுக்குப் லபண் ஜகட்டு வருகிறைநாள். அவலளவிட அவன் பணக்கநாரன். பரியம் லகநாண்டு
வந்து லபண் ஜகட்ட தங்லகயின் ஜபச்லச அவன் கநாது லகநாடுத்துக் ஜகட்கவில்லல. மணமுலறை
உரிலமயநால் தன் மகன் அண்ணன் மகலள சிலறைலயடுத்துச் லசன்று விடுவநான் என்று தங்லக வஞ்சினம்
கூறிச் லசன்று விடுகிறைநாள்.
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இது நடக்குமநா? லசநாத்துரிலம மனித உறைவு முலறைகலள கட்டுப்படுத்தும் சமுதநாயத்தில் இரத்த
உறைவுகலள சமூகம் மதிக்குமநா? இரண்டு உறைவு முலறைகளும் லசநாத்துரிலமயநால் ஏற்பட்டலவதநாஜம.

அண்ணனும் தங்லகயும்
லபண்: அண்ணநாஜவ அண்ணநாடத்தநான்
லபருமநாஜள
படியளக்கும் அண்ணநாடநா
நநாயகஜன
அரிசி நல்லநா அண்லடத்தநான்
அஞ்சி லபநாதி
அரத்த முடன் அண்லடத்தநான்
லகநாண்டு வந்ஜதன்

நிலப்பிரபுத்துவம் ஜதநான்றிய பின்னரதநான் சநாதிப் பிரிவுகள் கடுலமயநாயின. இதன் அடிப்பலட, வரக்கப்
பிரிவிலனஜய. உயரநிலல வரக்கங்களில் லபண்கள் அடிலமயநாயினர. சமூக உற்பத்தியில் அவரகள்
பங்கு லபறைவில்லல. தநாழ்நிலல வரக்கங்கள், அடிலம நிலலக்குத் தநாழ்ந்தன. அவரகளிலடஜய
ஆண்களும் லபண்களும் பழகுவதற்கு தலடகள் பல இல்லலயநாயினும் நில உலடலமஜய
வநாழ்க்லகலய நிரணயித்தது. எனஜவ லசநாத்து, லசநாந்தத்தில் உள்ளவரகளுக்குச் ஜசர ஜவண்டும் என்றை
எண்ணத்தில் உறைவு முலறை மணம் ஜதநான்றியது; இதிலும் கூட அண்ணன் தங்லகயநாயினும்,
தனித்தனியநாகச் லசநாத்து இருந்தநால்தநான் இவ்வுறைவு.

தங்லக தன் மகனுக்குப் லபண் ஜகட்டு வருகிறைநாள். அவலளவிட அவன் பணக்கநாரன். பரியம் லகநாண்டு
வந்து லபண் ஜகட்ட தங்லகயின் ஜபச்லச அவன் கநாது லகநாடுத்துக் ஜகட்கவில்லல. மணமுலறை
உரிலமயநால் தன் மகன் அண்ணன் மகலள சிலறைலயடுத்துச் லசன்று விடுவநான் என்று தங்லக வஞ்சினம்
கூறிச் லசன்று விடுகிறைநாள்.

இது நடக்குமநா? லசநாத்துரிலம மனித உறைவு முலறைகலள கட்டுப்படுத்தும் சமுதநாயத்தில் இரத்த
உறைவுகலள சமூகம் மதிக்குமநா? இரண்டு உறைவு முலறைகளும் லசநாத்துரிலமயநால் ஏற்பட்டலவதநாஜம.

அண்ணனும் தங்லகயும்
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லபண்: அண்ணநாஜவ அண்ணநாடத்தநான்
லபருமநாஜள
படியளக்கும் அண்ணநாடநா
நநாயகஜன
அரிசி நல்லநா அண்லடத்தநான்
அஞ்சி லபநாதி
அரத்த முடன் அண்லடத்தநான்
லகநாண்டு வந்ஜதன்

நிலப்பிரபுத்துவம் ஜதநான்றிய பின்னரதநான் சநாதிப் பிரிவுகள் கடுலமயநாயின. இதன் அடிப்பலட, வரக்கப்
பிரிவிலனஜய. உயரநிலல வரக்கங்களில் லபண்கள் அடிலமயநாயினர. சமூக உற்பத்தியில் அவரகள்
பங்கு லபறைவில்லல. தநாழ்நிலல வரக்கங்கள், அடிலம நிலலக்குத் தநாழ்ந்தன. அவரகளிலடஜய
ஆண்களும் லபண்களும் பழகுவதற்கு தலடகள் பல இல்லலயநாயினும் நில உலடலமஜய
வநாழ்க்லகலய நிரணயித்தது. எனஜவ லசநாத்து, லசநாந்தத்தில் உள்ளவரகளுக்குச் ஜசர ஜவண்டும் என்றை
எண்ணத்தில் உறைவு முலறை மணம் ஜதநான்றியது; இதிலும் கூட அண்ணன் தங்லகயநாயினும்,
தனித்தனியநாகச் லசநாத்து இருந்தநால்தநான் இவ்வுறைவு.
தங்லக தன் மகனுக்குப் லபண் ஜகட்டு வருகிறைநாள். அவலளவிட அவன் பணக்கநாரன். பரியம் லகநாண்டு
வந்து லபண் ஜகட்ட தங்லகயின் ஜபச்லச அவன் கநாது லகநாடுத்துக் ஜகட்கவில்லல. மணமுலறை
உரிலமயநால் தன் மகன் அண்ணன் மகலள சிலறைலயடுத்துச் லசன்று விடுவநான் என்று தங்லக வஞ்சினம்
கூறிச் லசன்று விடுகிறைநாள்.
இது நடக்குமநா? லசநாத்துரிலம மனித உறைவு முலறைகலள கட்டுப்படுத்தும் சமுதநாயத்தில் இரத்த
உறைவுகலள சமூகம் மதிக்குமநா? இரண்டு உறைவு முலறைகளும் லசநாத்துரிலமயநால் ஏற்பட்டலவதநாஜம.

அண்ணனும் தங்லகயும்
லபண்: அண்ணநாஜவ அண்ணநாடத்தநான்
லபருமநாஜள
படியளக்கும் அண்ணநாடநா
நநாயகஜன
அரிசி நல்லநா அண்லடத்தநான்
அஞ்சி லபநாதி
அரத்த முடன் அண்லடத்தநான்
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லகநாண்டு வந்ஜதன்

ஆண் : இத்தலனயும் தங்லகயஜர
லகநாண்டு வந்தநா
என்ன பலன் தங்லகயஜர
கநாணப் ஜபநார

லபண் : பருப்பு நல்லநா அண்ணநாடத்தநான்
பத்துப் லபநாதி
பநாங்குடஜன அண்ணநாடநா நநான்
லகநாண்டு வந்ஜதன்

ஆண் : இத்தலனயும் தங்லகயஜர
லகநாண்டு வந்தநா
என்ன பலன் தங்லகயஜர
கநாணப் ஜபநார

லபண் : கத்திரிக்கநா அண்ணநாடநா
கநால்தூக்கு
கணக்குடஜன அண்ணநாடநா
லகநாண்டு வந்ஜதன்
உப்பு நல்லநா அண்ணநாடநா
ஒரு லபநாதி
உணவுடஜன அண்ணநாடநா
லகநாண்டு வந்ஜதன்
பட்டுப் பநாயி அண்ணநாடநா
எடுத்துக்கிட்டு
பரியங்களும் அண்ணநாடநா
கட்ட வந்ஜதன்
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முத்துப் பநாயி அண்ணநாடநா
தூக்கிக்கிட்டு
முகூரத்தங்களும் அண்ணநாடநா
பநாரக்க வந்ஜதன்.

ஆண் : இத்தலனயும் தங்லகயஜர
லகநாண்டு வந்தநா
என்ன பலன் தங்லகஜய நீ
கநாணப் ஜபநார

லபண் : ஆலமரம் அண்ணநாடநா நநான்
சநாட்சி வச்சி
அளுது லகநாண்டு
அண்ணநாடநா ஜபநாஜரனடநா
புளியநா மரம் அண்ணநாடநா நநான்
சநாட்சி வச்சி
லபநாங்கிக் லகநாண்டு
அண்ணநா ஜபநாஜரனடநா
ஆத்துஜல தநான் அண்ணநாடநா
தலல முழுகி
அள்ளி நல்லநா அண்ணநாடநா
லசநாருகி கிட்டு
குளத்துஜல தநான் அண்ணநாடநா
தலல முழுகி
கூட்டி நல்லநா அண்ணநாடநா
எறிஞ்ஜசனடநா
கூடுவநாளநா அண்ணநாடநா
உன் மகளும்
லகநாண்டு லசல்ல
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அண்ணநாடநா ஆகுஜமநாடநா
சித்லதறும்பநா என் மகன்
ஜவசம் மநாறி
சிலறை எடுக்க அண்ணநாடநா
வருவநானடநா
ஆட்லடயும் அண்ணநாடநா
உன் பட்டியுஜம
நநாச மத்து அண்ணநாடநா
ஜபநாகநாதநா
பநாம்பநாக அண்ணநாடநா
என்மகனும்-உன் மகள்
பஞ்சலணக்கு அண்ணநாடநா
வருவநானடநா

வட்டநார வழக்கு: நநாசமத்து-நநாசமநாய்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம் :ஜசலம் மநாவட்டம்

புளியநா மரம் அண்ணநாடநா நநான்
சநாட்சி வச்சி
லபநாங்கிக் லகநாண்டு
அண்ணநா ஜபநாஜரனடநா
ஆத்துஜல தநான் அண்ணநாடநா
தலல முழுகி
அள்ளி நல்லநா அண்ணநாடநா
லசநாருகி கிட்டு
குளத்துஜல தநான் அண்ணநாடநா
தலல முழுகி
கூட்டி நல்லநா அண்ணநாடநா
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எறிஞ்ஜசனடநா
கூடுவநாளநா அண்ணநாடநா
உன் மகளும்
லகநாண்டு லசல்ல
அண்ணநாடநா ஆகுஜமநாடநா
சித்லதறும்பநா என் மகன்
ஜவசம் மநாறி
சிலறை எடுக்க அண்ணநாடநா
வருவநானடநா
ஆட்லடயும் அண்ணநாடநா
உன் பட்டியுஜம
நநாச மத்து அண்ணநாடநா
ஜபநாகநாதநா
பநாம்பநாக அண்ணநாடநா
என்மகனும்-உன் மகள்
பஞ்சலணக்கு அண்ணநாடநா
வருவநானடநா

வட்டநார வழக்கு: நநாசமத்து-நநாசமநாய்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம் :ஜசலம் மநாவட்டம்

ஜகநாடி நநாட்கள் லசல்லும் !
தநாய் வீட்டிற்கு அவள் வந்திருந்தநாள். ஒரு நநாள் லசன்றைது. இரண்டு நநாட்கள் லசன்றைன ; வநாரம் லசன்றைதும்
மநாதமும் வந்தது. மநாகஜளநா புகுந்த வீட்டிற்கு (புருஷன் வீட்டுக்கு) ஜபநாவதநாகக்கநாஜணநாம்.
விருப்பமில்லநாமல் மகள் வீட்டில் இருந்தநாலும் லபற்றைவரகளுக்கு மகலளப் ஜபநாலவன்று லசநால்ல
மனம் வருமநா? லபநாறுத்துப் பநாரத்தநாரகள். எத்தலன நநாள்தநான் லபநாறுப்பநாரகள்?
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அவளுக்குப் பண்லண, பநாய்ச்சல் உண்டல்லவநா? குடும்பம் உண்டல்லவநா? இலதலயல்லநாம்
கவனிப்பது யநார? புருஷனுக்குச் சலமத்துப் ஜபநாடுவது யநார? இலதலயல்லநாம் அவரகள்
ஜயநாசிக்கிறைநாரகள். ‘அறியநாப்பிள்லள லதரியநா விட்டநாலும் நநாம் லசநால்லித்தநாஜன திருத்த ஜவண்டும்’
என்று மகலள அணுகினநார. தந்லத “அம்மநா நீயும் வந்து மநாதத்திற்கு ஜமல் ஆகிறைஜத, லபநாலழப்பு என்ன
ஆவது? மநாப்பிள்லளக்கு ஒத்தநாலசக்குத்தநான் யநாரநாவது இருக்கிறைநாரகளநா? நம்லமப் ஜபநால்தநாஜன
அவரும் ; ஒண்டி மனுசன், ” என்று ஏஜதஜதநா லசநால்லிப் பநாரக்கிறைநார. மகளிடத்தில் இருந்து ஒரு பதிலும்
வரவில்லல. ஜமலும் வற்புறுத்துகிறைநார. மகள் இப்லபநாழுது லவடுக்லகன்று லசநால்லிவிடுகிறைநாள்.
என்னலவன்று?
“அப்பநா ! அவன் ஒரு குடிகநாரன் கூத்திக்கள்ளன் ; அஜதநாடு சூதநாடியும் கூட. இப்படிப்பட்டவலன நீங்கள்
முன்பு லதரிந்திருந்தும் கூட பணத்திற்கு ஆலசப்பட்டு ஜயநாசியநாமல் திருமணம் லசய்து லவத்து
விட்டீரகள். அந்தச் சிக்கலல ஒரு நநாளில் அவிழ்த்துவிட முடியுமநா?” என்று ஜகட்கிறைநாள். இப்படி
ஜநரடியநாகவநா லசநால்லுகிறைநாள்? இல்லல இப்படிச் லசநான்னநால் அதில் நயஜமது? பண்ஜபது? பின்
எப்படிச் லசநால்கிறைநாள்?

ஜகளுங்கள் அவள் வநாயநாஜலஜய !
(குறிப்பு: கு. சின்னப்ப பநாரதி)

பருத்தி இளம் பூவு
பட்டணத்து தநாழம்பூவு
பநாத்து முடியநாஜம
படி முடிச்சு ஜபநாட்டீங்க
படிமுடிச்சு சிக்லகடுக்க
பநாதி நநாள் லசல்லுலமயநா
லகநாழுஞ்சி இளம் பூவு
லகநாடு முடி தநாழம் பூவு
ஜகநாதி முடியநாஜம
லகநாடி முடிச்சுப் ஜபநாட்டீங்க
லகநாடி முடிச்சு சிக்லகடுக்க
ஜகநாடி நநாள் லசல்லுலமயநா

உதவியவர : C.லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்
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தூரத்து மநாப்பிள்லள
லவகு தூரத்துக்கு அப்பநால் பநாரக்கும் ஒருவனுக்குத் தங்கள் லபண்லணக் கட்டி லவத்தநாரகள். அவன்
இரண்டு, மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுலறைதநான் ஊருக்கு வருவநான். மணம் முடிந்து ஜபநானவன் சில
வருஷங்கள் ஊருக்கு வரஜவயில்லல. லபரிய நகரங்களில் ஜவலலப் பநாரப்பவரகள் குலறைந்த
வநாடலகக்கு வீடு கிலடக்கநாததநாலும், மலனவிலய அலழத்துச் லசல்ல வசதியில்லநாததநாலும்,
அலழத்துச் லசல்லவில்லல. அவனலடய மலனவி லபற்ஜறைநாரகளிடம் தன்னுலடய கவலலலயத்
லதரிவிப்பதநாக அலமந்துள்ளது இப்பநாடல்.

மலனவி :

கநாலடியில் லபநான் லபநாலதச்சநா

கவலலயத்து இருப்பநான்னு
கநாசுக்ஜக லமவநாங்கி
கநாதத்துக்ஜக லபநான் லபநாதச்சு
கவலலஜயத் ஜதடி வச்சர
கவலலஜய நீஞ்சுவனநா
நீங்கிருக்கும்
கழனி வந்து ஜசருவனநா?
ஜதநாளடியநா லபநான் லபநாதச்சு
துக்க மில்லநா திருப்பநான்னு
துட்டுக்ஜக லமவநாங்கி
தூரத்துக்ஜக லபநான் லபநாதச்சு
துயரத்ஜத நீஞ்சுவனநா
நீங்கிருக்கும்
சலம வந்து ஜசருவநானநா?

வட்டநார வழக்கு: கவலலயத்து-கவலலயற்று ; லபநான் லபநாலதச்சு-லபநான் பூட்டி.

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்
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தவிடு விற்க ஜநரந்ததுஜவ
ஒரு லபரிய வியநாபநாரியின் குடும்பத்தில் ஒரு லபண் வநாழ்க்லகப்பட்டநாள். லவள்ளியும் தங்கமும்
வியநாபநாரம் லசய்யும் குடும்பத்தில்தநான் அவள் மருமகளநானநாள். ஆனநால் வியநாபநாரம் லநநாடித்துப்
ஜபநாய்விட்டது. விறைகு விற்றும், தவிடு விற்றும் பிலழக்க ஜநரந்தது. இந்த மநாறுதலல அவள்
வருத்தத்ஜதநாடு லசநால்லிப் பநாடுகிறைநாள்.

லவள்ளி ஒரு நிறைதநான்
லவங்கலமும் கநால் நிறைதநான்
நநான் புகுந்த கநாசியிஜல
லவள்ளி வித்த லகயநாஜல
லவறைவு விக்க ஜநரந்ததுஜவ
தங்கம் ஒரு நிறைதநான்
தநாமரமும் கநால் நிறைதநான்
நநான் புகுந்த கநாசியிஜல
தங்கம் வித்த லகயநாஜல
தவிடு விக்க ஜநரந்ததுஜவ

வட்டநார வழக்கு: நிறை-நிலறை ; லவறைவு-விறைகு : வித்த-விற்றை ; விக்க-விற்க.
குறிப்பு :தனது லபநாருளநாதநார நிலலக்குலலலவ “தங்கம் வித்த லகயநாஜல தவிடு விற்க ஜநரந்ததுஜவ”
என்று குறிப்பிடுகிறைநாள்.

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்

சின்னப்பட முடியலலஜய
மருமகள் பருத்தி ஆட்டி லகநாட்லடலயப் பிரிக்க மலணயிலுட்கநாருகிறைநாள். இந்த ஜவலல லசய்தநால்,
அவள் லகயில் லகநாஞ்சம் கநாசு ஜசரும். இலதக் கண்ட மநாமியநாருக்குப் லபநாறுக்கவில்லல. “வீட்டு
ஜவலல லசய்யநாமல் வீண் ஜவலல லசய்கிறைநாஜய ” என்று திட்டுகிறைநாள், மருமகள் தன்னுலடய
வருத்தத்லத மனதுக்குள்ஜளஜய லசநால்லிக் லகநாள்ளுகிறைநாள்.
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நநாடன் பருத்திக் லகநாட்லட
நநானநாட்ட முடியலிஜய
நநாஜதரி முண்டகிட்ட
சின்னப்பட முடியலிஜய
உக்கம் பருத்திக் லகநாட்ட
நநானநாட்ட முடியலிஜய
ஊஜதரி முண்டகிட்ட
சின்னப்பட முடியலிஜய

உதவியவர : லபருமநாயி

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்

மலலக் குரங்கு
இந்துக் குடும்பத்தில் மநாமியநார மருமகள் சன்லட இல்லநாத குடும்பஜம அபூரவம். கணவன் ஆதரவநாக
இருந்தநால் கூட மகனிடத்தில் தன்னுலடய லசல்வநாக்குக் குலறைந்து விடுலமன்று மநாமியநார
மருமகஜளநாடு சண்லட ஜபநாடுகிறைநாள். இப்பநாடலில் வரும் மருமகளுக்குச் லசல்வத்துக்குக்
குலறைவில்லல. அவளுலடய கணவனுக்கு நல்ல லசழிப்பநான பூமி இருக்கிறைது. அவளுலடய கணவனும்
நல்ல புத்திசநாலி. ஆனநால் மநாமியநார லதநாந்தரவுதநான் தநாங்க முடியவில்லல. மநாமியநார மீது அவளுலடய
ஜகநாபம் லவளியநாகிறைது.

பூமியுந்தநான் நல்ல பூமி
எனக்கு வநாய்த்த
புண்ணியரும் புத்திசநாலி
புண்ணியலரப் லபத்லதடுத்த
லபருங்குரங்ஜக லதநாந்தரவு
மண்ணுந்தநான் நல்ல மண்ணு
எனக்கு வந்த
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மன்னவரும் புத்திசநாலி
மன்னவலரப் லபத்லதடுத்த
மலலக்குரங்ஜக லதநாந்தரவு

வட்டநார வழக்கு: லபருங்குரங்கு-மலலக்குரங்கு ; புண்ணியரும்-கணவரும்.

உதவியவர : தங்கம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்

லகநாடுலம எப்லபநாழுது ஆறும்?
இளம் விதலவ, துலணயின்றி, துயரில் ஆழ்ந்திருக்கிறைநாள். லசநாத்துக்கு வநாரிசநாக மகன் பிறைக்குமுன் அவள்
கணவன் இறைந்து ஜபநானநான். பிறைந்த வீட்டிலும் புகுந்த வீட்டிலும் அவள் அமங்கலி. பருவ இன்பம்
அவளுக்கு ஜநரவழியில் கிலடக்கநாது ; குறுக்கு வழிகளில் லசல்ல விடநாமல் அவளது ஜநரலம தலட
ஜபநாடுகிறைது. இந்நிலலயில் “ மரமநாகவநாவது, பூவநாகவது பிறைந்திருந்தநால் மனிதரகள் ஜபநாற்றுவநாரகஜள “
என்று ஏங்குகிறைநாள் அவள். அவளுலடய லகநாடுலம எப்லபநாழுது ஆறும். விதலவ மணத்லத பநாரதியும்
மற்றை சடு்ரதிருத்தம் விரும்பிய தலலவரகளும் ஆதரித்திருந்த ஜபநாதிலும் சமூக பழக்கவழக்கங்களும்
பழலமப்பித்தும் அதலன இன்னும் மறுத்ஜத வருகின்றைன.

மநாளிலகயில் பூத்தது
மரத்திஜல பூத்திருந்தநா
மநானுடர அத்தலனஜபர
மரமின்னு லவட்டுவநாங்க
மடமும் கட்டுவநாங்க-இப்ஜபநா
மநானுடர யநாரும்
மரமின்னு லவட்டவில்லல
மடமும் கட்டவில்லல
கும்பியிஜல பூத்த நநானு
லகநாம்பிஜல பூத்திருந்தநா
கூட்டத்தநார எல்ஜலநாரும்
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லகநாம்புன்னு லவட்டுவநாங்க
ஜகநாயிலும் கட்டுவநாங்க-இப்ஜபநா
கூட்டத்தநார எல்ஜலநாரும்
லகநாம்புன்னு லவட்டல்லல
ஜகநாயிலும் கட்டல்லல
என்னுலடய லவங்லகநாடுலம
எப்பத்தநான் ஆறைப்ஜபநாகும்.

வட்டநார வழக்கு : கும்பி-வயிறு.

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர : கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம் :லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்

இரு தநாரங்கள்
முன்னஜம‘சக்களத்தி‘ என்னும் தலலப்பில் வரும் பநாடல்களுக்கு எழுதிய முன்னுலரயில் இருதநார
மணத்தநால் முதல் மலனவி, தன்லன கணவன் மறைந்ததற்கு இலளயநாள் இட்ட மருந்ஜத கநாரணம்
என்கிறைநாள். பின்னநால் அந்த நம்பிக்லகலய விடுத்து அவலனஜய லபநாறுப்பநாக்கித் திட்டுகிறைநாள். இவள்
கருவுற்றிருக்கும் லபநாழுஜத கணவன் இலளயதநாரத்லத மணந்தநான். குழந்லத இல்லலலயன்பது
கநாரணமல்ல. ஜவறுகநாரணம் எதுவும் குறிப்பிடவில்லல. ஆயினும் தனக்கு ஏற்பட்ட பநாதகத்லத
நிலனத்து அவள் அவலனச் சபிக்கிறைநாள்.

வருவநாரு ஜபநாவநாரு
வநாசலிஜல நிற்பநாரு
சிரிச்சநாலும் ஜபசுவநாரு
சிறுக்கி வச்ச லகமருந்து
ஊருக்கில்ல ஜபநாறைநாரு
இருக்கவில்லல ஜபநாறைநாரு
மறுமுகம் கண்டவுடன்
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மறைக்க வில்லல ஜபநாறைநாரு
மறைந்தநா மறைப்பதில்லல
மருந்து தின்னநால் ஆறுவதில்லல
லசத்தநால் மறைப்பதில்லல
லசவஜலநாகம் ஜசருமட்டும்.
பநாவநநாசம் பநாரக்கலவன்று
பநாவலனயநா அலழச்சுப் ஜபநாயி
பத்துமநாசம் சுமசுமக்க
பரிசு தந்த ஜநசலமய்யநா
என்லன விட்டுட்டு
இலளய தநாரம் கட்டினஜய
ஜபநாறைவழியிஜல-உன்னப்
பூ நநாகம் தீண்டநாஜதநா?

ஏன் பஞ்சம் வந்தது?
கணவன் திருச்லசந்தூர ஜபநாய்த் திரும்புகிறைநான்.அவலனக் ஜகலி லசய்வதற்கநாக மலனவி ‘
திருச்லசந்தூரில் ஜவசியர பலர இருப்பதநாகவும், இலளஞர பலர சுவநாமி கும்மிடப் ஜபநாகிறை சநாக்கில்
அவரகஜளநாடு உறைவு லகநாண்டிருப்பதநாகக் ஜகள்விப்பட்டதநாகவும்‘ லசநால்லுகிறைநாள். “இப்படி இல்லறைம்
ஜபண ஜவண்டியவரகள் அறைம் தவறுவதநால்தநான் மலழ லபய்யநாமல் பஞ்சம் வருகிறைது என்று உலகம்
லசநால்லுகிறைது“ என்றும் லசநால்லுகிறைநாள். கணவன் ஜகப்லபத்தநாள் அறுத்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநான். இச்
லசநால் கநாதில் விழுந்ததும் அவன் மலனவிலயப் பநாரக்கிறைநான். அரிவநாள் லகலய அறுத்து விட்டது. தன்
மலனவி கற்புலடயவள் அல்லவநா? “நீ இப்படிச் லசநான்னநால் மலழ ஜபநாய் விடப்ஜபநாகிறைது. நீயும்
நநானும் பட்டினி கிடக்க ஜவண்டியதுதநான். பத்திரகநாளிதநான் பஞ்சம் வரநாமல் கநாப்பநாற்றை ஜவண்டும்,“
என்கிறைநான் கணவன்.

மலனவி:

திருச்லசந்தூர ஊரிஜல

ஜதர நல்ல அலங்கநாரம்
ஜதவடியநாள் லகநாண்லடயிஜல
பூவு நல்ல அலங்கநாரம்
கநாலலயிஜல கம்பி ஜவட்டி
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மத்தியநானம் மல்லு ஜவட்டி
சநாயந்திரம் சரிலக ஜவட்டி
சந்திலயல்லநாம் லவப்பநாட்டி
மநானத்துச் சூழ்ச்சியஜர
மலழக்கு இரங்கும் புண்ணியஜர
லவப்பநாட்டி லவக்கப்ஜபநாயி
வந்துலதயநா பஞ்சம் நநாட்டில்

கணவன்:

கிழக்ஜக மலழ லபநாழிய

ஜகப்லபத் தநாள் நநான் அறுக்க
பநாவி என்ன லசநான்னநாஜளநா?
பட்டுலதயநா பன்னருவநாள்
இந்த மலழலய நம்பி
எடுத்து வச்ஜசன் கம்பு விலத
வந்த மலழ ஓடிட்டுஜத
வடபத்திர கநாளிதநாஜய!

ஜசகரித்தவர :M.P.M.ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்.
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சமூகம்
மறைவர பலட
தமிழ் நநாட்டில் விஜேயநகர மன்னரகளின் பிரதிநிதிகள் 16-ம் நூற்றைநாண்டின் முற்பகுதியில், மதுலரலயத்
தலலநகரநாகக் லகநாண்டு ஆட்சிபுரியத் லதநாடங்கினர. அதற்கு முன் தமிழ் நநாட்லட ஆண்ட
பநாண்டியரகளின் சந்ததியினர லதன் பநாண்டி நநாட்டின் பல பகுதிகளில் சிற்றைரசரகளநாக இருந்தனர.
அவரகள் விஜேய நகரநாட்சிக்கு உட்படநாமல் பன்முலறை மதுலர நநாயக்கரகலள எதிரத்துப் ஜபநார புரிந்தனர.
மறைவரகளுக்கு ரநாமநநாதபுரம் ஜசதுபதிகள் தலலலம தநாங்கினர. மதுலரயில் முதன் முதல் நநாயக்கர
ஆட்சிலய நிறுவிய விஸ்வநநாத நநாயக்கலனயும் அவனது தளவநாயநான அரியநநாத முதலிலயயும்
லதன்பநாண்டி நநாட்டில் பஞ்ச பநாண்டியரகள் எதிரத்துப் ஜபநாரிட்டனர.இக்கலதலய ஐவர ரநாஜேநாக்கள் கலத
என்று நநாட்டுக் கலதப் பநாடல்* விவரமநாக கூறுகிறைது, மறைவரகளுலடய எதிரப்பு திருமலல நநாயக்கன்
கநாலம் வலர ஓயவில்லல. அக்கநாலத்தில் ஜசதுபதியின் பலடத் தலலவனநாக இருந்த சலடக்கத்ஜதவன்
என்பவலன அடக்குவதற்கநாக விஜேயநகரத்து தலலலமத் தளவநாயநான ரநாமப்பய்யன் மதுலர வந்து
ஜசரந்தநான். இவரகள் நடத்திய லபரும் ஜபநார இரநாமப்பய்யன் அம்மநாலன என்றை நநாட்டுப்பநாடலில்
விரிவநாக வரணிக்கப்பட்டுள்ளது.இத்தலகய ஜபநார ஒன்றில் மறைவர பலடயின் வரலவ வரணித்து பநாடிய
பநாடல் இது.

வருகுலதயநா மறைவரபலட
வநானவில் ஜசலன தளம்
மறைவஜரநாடு எதிரநாளி
மநாண்டவர ஜகநாடிலட்சம்.

ஜசகரித்தவர:M.P.M.ரநாஜேஜவலு

இடம் :தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

*இப்பநாடல் மதுலரப் பல்கலலக் கழகத்தினநால் லவளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பதிப்பநாசிரியர
நநா.வநானமநாமலல.

ரயில் வண்டி
ரயில் வண்டிலய புலகவண்டி என்று கூறுவது தனித் தமிழநாரவத்தில் ஏற்பட்ட புதிய கண்டுபிடிப்பல்ல.
அலதக் கண்ட உடஜனஜய ஜேனங்கள் புலகவண்டி என்ஜறை கூறினர என்பலதப் பநாடலில் கநாணலநாம்.

ஒரநாம் சந்தன மரம்
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கட்லட லவட்டி
ஒரு ரூவநா லவள்ளி
லசநாப்பி லிட்டு
கநாதத்துஜல வண்டி கநாணுதுபநார
லகதநாத்தி மரமல்லநாம் சநாயுதுபநார
சுத்திச் சுளஞ்சி வரும் லபநாலகவண்டி
சூரமங்கலம் ஸ்ஜடஷன்ஜல நிக்கும் வண்டி
அலலஞ்சி லகநாலலஞ்சி வரும் லபநாலகவண்டி
அல்லநா ஸ்ஜடஷனுல நிக்கும் வண்டி

வட்டநார வழக்கு: லசநாப்பு-மரத்தநால் லசய்த மூடியுள்ள சிறு பநாத்திரம் ; அல்லநா-எல்லநா ; லகநாலலஞ்சிகுலலஞ்சுது ; சுளஞ்சி-சுழன்று.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

எதிரப்பநாட்டு
கிரநாமங்களில் மநாட்டுக்கநாரச் சிறுவரகள் ஜநரத்லதப் ஜபநாக்க ஒருவருக்கு ஒருவர ஜபநாட்டி ஜபநாட்டுக்
லகநாண்டு பநாடுவநாரகள். அதில் வலசயும், ஜகலியும் கலந்து இருக்கும். தமிழ்நநாட்டின் எல்லநா
பகுதிகளிலும் பநாடப்படுகின்றைன.

ஒருவன்:வறுத்த கடலல தின்னி
வலக வலகயநாத் தவிடு தின்னி
லசநாறியநாந் தவலள தின்னி
லசநால்லி வநாடநா லதம்மநாங்லக
அடுத்தவன்: எதிரப் பநாட்டு பநாடநாதடநா
எனக்கு லவட்கம் ஆகுதடநா
சுரக்குடுக்லக வநாங்கித்தநாஜரன்
லசநால்லநாஜத ஓடிப்ஜபநாடநா
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ஒருவன்:சுண்லடலி லநாலநா
சுடுகநாட்டு மண்லடலும்ஜப
அண்டத்து மயிர எலும்ஜப
அடக்கடநா லதம்மநாங்லக

ஜசகரித்தவர :வநாழப்பநாடி சந்திரன்

இடம் :ஆத்தூர, ஜசலம் மநாவட்டம்.

நம் ஊர
ஊரப் லபருலம யநாலர விட்டது? அவன் பிறைந்து வளரந்து, கநாதலின்பம் நுகரந்து, அதன் மண்ணில்
வியரலவ சிந்த உலழத்துப் பயன் லபற்றை ஊலர விட, எந்த புகழ் லபற்றை ஊலரயும் அவன் மதிக்க
முடியநாது. திருலநல்ஜவலி, மதுலரயிலுள்ளவரகலளல்லநாம் அவனது ஊரழலகக் கண்டு அங்கு தங்கிப்
ஜபநாகிறைநாரகளநாம! அவ்வூர பண்லணயநார கருத்தசநாமி ஊருக்ஜக அழகநாக விளங்குகிறைநாரநாம்.

மதுலர திருலநல்ஜவலி
மத்தி வத்து ஜகநாயில் பட்டி
தப்பி வந்த சனங்கலளல்லநாம்
தநாமதிக்கும் நம்ம ஊரு
உயரந்த மரம் லதரியும்
உன்னதமநா ஊர லதரியும்
படரந்த மரம் லதரியும்
பநாசமுள்ள சநாமி ஊரு
மநாப்லபருத்த மதுலரக் கலட
மணல் லபருத்த தூத்துக்குடி
பூப் லபருத்த ஜமல் மநாந்லத
ஜபநாக மனம் கூடுதில்லல
நந்த வனமழகு
நநாமிருக்கும் ஊரழகு
கஞ்சநாச் லசடியழகு
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கருத்தச் சநாமி நமக்கழகு

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

ஊரகளில் ஜபநாட்டி
சூரங்குடியும், தங்கம்மநாள்புரமும் அருகருஜக உள்ள ஊரகள். தங்கம்மநாள்புரத்தநார தன் ஊர லபருலமலய
சூரங்குடியநாரிடம் லசநால்லுகிறைநாரகள். அவரகள் உடஜன ஜவடிக்லகயநாக தங்கம்மநாள்புரத்லத தநாழ்த்தி
தம் ஊலர உயரத்திப் பநாடுகின்றைனர.

தங்கம்மநாள்புரத்தநார--

ஊறி ஊறித் தண்ணி லயடுக்கும்
ஊத்தப் பய சூரங்குடி
பநாடிப் பநாடித் தண்ணி லயடுக்கும்
பநாண்டிய ரநாசநா தங்கம்மநாள்புரம்.

சூரன்குடியநார--

தட்டநாம் பயிறைவிக்கும்
தட்டுக் லகட்ட தங்கம்மநாள்புரம்
லமநாச்லசப் பயிறைவிக்கும்
முதலநாளி சூரங்குடி.

குறிப்பு: லமநாச்லசப் பயிர, இழவுக்கு அவிப்பநாரகள்.

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :லநல்லல மநாவட்டம்.

கீழ் வரும் பநாடல்கள் பநாதியநாகப்பட்டன. அவற்றின் முடிவு அனுமநானித்து எழுதப்பட்டது.
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முட்டியிஜல ஜசநாறு லபநாங்கி
மூடி லவக்கும் சூரங்குடி
தவலலயிஜல ஜசநாறு லபநாங்கி
தநானமிடும் தங்கம்மநாள்புரம்
குத்துக் கல்லு ஜமலிருந்து
குசும்பிழுக்கும் சூரங்குடி
லவரக் கல்லு ஜமலிருந்து
வழக்கு தீரக்கும் தங்கம்மநாள்புரம்

புதுலம
ஜகநாவில்பட்டி அருகில் ஜேமீன் கிரநாமம் ஒன்றில் வநாழ்ந்த விவசநாயி தமது கநாலத்தில் நடந்த புதுலமகலள
எண்ணிப் பநாரக்கிறைநார. தநாம் சிறுவனநாக இருந்த கநாலத்திலிருந்த ஜபநாக்குவரத்து முலறைலயயும், இன்று
முதியவரநாக இருக்கும் கநாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மநாறுதல்கலளயும் நிலனத்துப் பநாரக்கிறைநார. ரயிலில்லநாத
கநாலம் அவரது இளலமப் பிரநாயம். இன்று ரயிலும், தந்தியும் ஜபநாகநாத இடமில்லல. லபரிய ஜேமீன்தநார
குதிலர சவநாரி லசய்வநார. இன்று வநாழும் சின்ன ஜேமீன்தநார கநாரில் ஜபநாகிறைநார. இந்த மநாறுதல்கள்
நல்லலவயநா, தீயலவயநா என்றுணர அவரநால் முடியவில்லல. அலவ அதிசயங்களநாக மட்டும்
அவருக்குத் ஜதநான்றுகின்றைன. பநாலம் கட்டியது மட்டும் நன்லமயநாகப்படுகிறைது.

வண்டி வருகுதடி
வடுகப்பட்டி முந்தலிஜல
தந்தி வந்து ஜபசுதடி
தட்டநாம் பநாலறை ஜடஷனுல
லபரிய துலர கநாலத்திஜல
ஜபய்க் குதிலர சவநாரி
சின்னத்துலர கநாலத்திஜல
சிம்மம் ஜபநால ஜமநாட்டநார
ஜகநாச்சு ஜமஜல ஜகநாச்சு வர
லகநாளும்புக் ஜகநாச்சு ஜமஜலவர
நீல வரணக் ஜகநாச்சியிஜல
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நிச்சயமநா நநான் வநாஜரன்
ஆத்துல தண்ணிவர
ஆணும் லபண்ணும் அவதிப்பட
தூத்துக்குடி லவள்லளக்கநாரன்
துணிஞ்சிட்டநாஜன பநாலங் கட்ட
ஜகநாணக் ஜகநாண ரயில் வண்டி
குமரிப் புள்ஜள ஜபநாகும் வண்டி
திருக்குப் ஜபநாட்டு ஜபநாகுலதயநா
திருமங்கலம் ஜடஷனுக்கு

குறிப்பு:ஜடஷன், ரயில், ஜகநாச்சு ஆங்கிலச் லசநாற்கள், பநாமர வழக்கநாகி விட்டது. இலவ யநாருக்கும்
விளங்கக் கூடிய முலறையில் தமிழில் உருமநாறி வழங்குவதநால் இலவ தமிழ் லசநாற்களநாகி விட்டன.

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :தூத்துக்குடி,லநல்லல மநாவட்டம்.

எங்கள் ரநாஜேநா
மன்னரகள், மக்கள் வநாழ்க்லகக்குப் பயன்படும் கநாரியங்கலளச் லசய்யநாவிட்டநால், மக்கள் நிலனவில்
அவரகள் நிலலப்பதில்லல. ஜகநாவில்பட்டி தநாலுக்கநாவில் தண்ணீர லகநாடுத்தவன் தருமன். அவ்வளவு
தண்ணீடு்ர பஞ்சம், ரநாஜேநா ஊர ஊரநாய்க் கிணறு லவட்டி குடி தண்ணீர வசதி லசய்தநார. எனஜவ அவர
இறைந்தலத எண்ணி மக்கள் பநாடும் பநாடலில் அவருலடய ஞநாபகம் நிலலத்து விட்டது.

ரநாத்திரி வண்டி கநாத்து
நிக்குது தங்லகயநா
மீள விட்டநான் ஜடஷனிஜல
நநான் வந்லதயநா
ஊருக்குஜமல் கிழக்ஜக
ஒவ்லவநாரு தண்ணீர பந்தல்
தண்ணிப் பந்தல் வச்ச ரநாஜேநா
தவறிப் ஜபநானநாஜர
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எங்கும் புகழ் லபற்றை ரநாசநா
தநாம்பூலவநாசம்
தருமருட ஜதநாஷம்
பிச்சப்பூ வநாசம்
பிள்லள யில்லநாத் ஜதநாஷம்
ஆடழுக மநாடழுக
அஞ்சு லட்சம் ஜேனம் அழுக
பட்டத்து யநாலன வந்து
பந்தலிஜல நின்றைழுக
யநாரு வந்து அலழத்தநாலும்
அலசயநாத எங்க ரநாஜேநா
எமன் வந்து அலழத்தவுடன்
ஏறிவிட்டநார பூந்ஜதரு

ஜசகரித்தவர :M.P.M.ரநாஜேஜவலு

இடம் :மீளவிட்டநான் பகுதி,லநல்லல மநாவட்டம்.

சிவகநாசிக் கலகம்
லசன்றை நூற்றைநாண்டின் இறுதியில் நநாடநார சநாதியினர வியநாபநாரத்தில் ஈடுபட்டு லசல்வநாக்குப் லபற்றைனர.
அவரகளுலடய லபநாருளநாதநார நிலல உயரந்தது. ஆனநால் ‘ஜமல் சநாதியினர’ அவரகளுக்கு சமூக அந்தஸ்து
அளிக்கவில்லல. ஊரிலுள்ள விசநாலநாட்சி ஜகநாவிலில் அவரகள் நுலழய உரிலமயில்லல. ஊரில்
லபரும்பநான்லமயினரநாகவும், லசல்வச் சிறைப்புலடயரநாகவும் இருந்த அவரகள், ஜகநாவிலில் நுலழயும்
உரிலம ஜகநாரினர.
இதலன மறுத்த உயர சநாதியினர சிவகநாசிக்கு அருகிலிருந்த ஊரகளில் வநாழ்ந்த மறைவர சநாதியினலரத்
தூண்டி விட்டு, அவரகளுக்கு ஆயுதங்கள் அளித்து கலகத்லதத் தூண்டினர.
இக்கநாலத்தில் ஜமல் சநாதிலயச் ஜசரந்த ஜபநாலீசு உத்திஜயநாகஸ்தரகளும், சநாதிலவறிலயத் தூண்டிவிட்டு,
ஜமல் சநாதிக்கநாரரகஜளநாடு ஜசரந்து லகநாண்டனர.

கலகம் நடந்தஜபநாது பலடலயடுத்துவந்த மறைவரகளில் பலர இறைந்தனர. பின்னர வழக்கு நடந்தஜபநாது
சிலர இறைந்தனர. கலகம் நடந்தஜபநாது ஜவலல பநாரத்து வந்த அதிகநாரிகள் மநாற்றைப்பட்டனர. பின்னிருந்து
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தூண்டிய ஜமல் சநாதிப் பணக்கநாரரகள் வழக்கிலிருந்து தப்பிக்லகநாண்டு, கூலிக்கு மநாரடித்தவரகலள
நட்டநாற்றில் விட்டு விட்டனர. இக்கலகம் நடந்தது 1892-ல்.

இத்லதநாகுப்பில் கிலடத்துள்ள பநாடல்களில் ஒன்று கலகத்தில் முக்கிய பங்கு லகநாண்ட
லவள்லளத்துலரலயப் பற்றிப் புகழ்ந்து கூறுகிறைது. மற்றும் ஒன்று அவரகளில் அய்யநாத்துலர,
ரநாமச்சந்திரன் ஆகிஜயநார அநியநாயமநாக இறைந்து விட்டலதக் குறித்து வருந்துகிறைது. இக்கலகம் நடந்தது
பற்றிஜய அப்பநாடல் பநாடியவர வருந்துகிறைநார. ஜமநாசடிக்கும், சதிக்கும் உள்ளநான மறைவரகள், சிந்தித்துப்
பநாரநாமல் துப்பநாக்கிக்கு இலரயநானநாரகஜள என்று பநாடகர வருத்தம் லதரிவிக்கிறைநார. ஜமலும் இரண்டு
பநாடல்கள் கலகம் பற்றி ஜமல் விபரம் தருகின்றைன.

சிவகநாசிக் கலகம்-1

அண்ணன் தம்பி நநாலு ஜபரநாம்
அழகநான ரநாமச்சந்திரன்
ஆலனகுத்தும் லவள்லளத் ஜதவர
அடிச்சநாரநாம் பட்டநாளத்த
பூலனகுத்து லபநான்னுச்சநாமி
புலியக் குத்தும் ரநாமச்சந்திரன்
கலங்கிடநா பலட திரட்டிக்
லகநால்லுதநாஜர சிவகநாசிய
கட்டக் கட்ட லவடிலயடுத்து
கரு மருந்து உள்ளடச்சு
சுட்டநாஜர சிவகநாசிய
லசந்தூளநாய்ப் ஜபநாகும்படி
நல்ல மறைத்தி லபற்றை
நடுவப் பட்டி லவள்லளயத் ஜதவர
சுட்டநாரநாம் சிவகநாசிய
லசந்தூளநாய்ப் ஜபநாகும்படி
கருந்தூளநா ஆக்குச் சய்ய
லவள்லளயத் ஜதவர பட்டநாக்கத்தி
ஆறுமுகம் உள்ள புத்தி
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சநாலநாட்சி அம்மன் லவற்றி

வட்டநார வழக்கு: குத்தும்-லகநால்லும்; கட்ட-கட்லட; சிவகநாசிய-சிவகநாசிலய; ஆக்குச் சய்ய-ஆக்கி
விட்டது ஐயநா; சநாலநாட்சி-விசநாலநாட்சி.

குறிப்பு: ஆறுமுகம் என்பவர இப்பநாடலல எழுதியவரநாகலநாம்.

சிவகநாசிக் கலகம்-2

அய்யநாத்துலர ஜதவர

சித்திலர மநாத்லதயிஜல
சிறைந்த லசவ்வநாய்க் கிழலமயிஜல
ஒன்பதநாம் ஜததியிஜல-அய்யநாத்துலர
உசுரு லகநாடுக்கப் ஜபநானநாஜர
நநாலு மூணும் ஏழு-இந்த
இருளநாண்டித் ஜதவலரக் ஜகளு
சநாப்பிட்டுக்லக கழுவி
சகுனம் பநாரத்து லவடிலயடுத்து
ஜபநாரநானநாம் அய்யநாத்துலர
லபநான்னுசுரப் ஜபநாக்கழிக்க
நநாலு மூணும் ஏழு-அந்த
நநாச்சியலர ஜகளு
ஏறினநார வில்லுவண்டி
இறைங்குனநார ஜவங்கப் புலட
சநாரநாய ஜபநாலதயினநால்
சநாஞ்சு விட்டநார அய்யநாத்துலர
கூடப் பிறைந்தவனநாம்
குடிகநாரச் சங்கரனநாம்
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குடிக்கத் தண்ணி ஜகட்டதுக்கு
குதித்து விழுந்து ஓடினநானநாம்
பணத்லதச் லசலவழிச்சு
பலடகளல்லநாம் முன்ஜன விட்டு
பின்னநால் ஜபநாகச் லசநால்லி
பின்னடித்தநான் கருணநாலபநாண்டி
பழிப்பநாட்டம் குத்தலகயநார
பநாண்டிய மன்னன் அய்யநாத்துலர
பங்கு வநாங்கப் ஜபநாகப் ஜபநாயி
பழிவிழுந்து மநாண்டநாரய்யநா
ஜேநாதியில் மறைக்குலமநாம்
சநாந்த குண அய்யநாத்துலர
பண்டநாரச் லசட்டியல்ல
பட்டு மடிந்தநாரய்யநா
பழனியநாண்டி ஜதவர மகன்
பநாண்டிய மன்னன் அய்யநாத்துலர
பங்கு வநாங்கப் ஜபநாகப் ஜபநாயி
பழிவிழுந்ஜத மநாண்டநாரய்யநா
ஆளிஜலயும் நல்லநாளு
அதிகப் பூஞ் லசகப்பு
தங்கமுடி அய்யநாத்துலர
தரகுக் கலட வநாரலதப்ஜபநா?
லநல்லளந்து ஜசரக்கட்டி
லநடும்பரும்ப யநாலனகட்டி
லபநான்னளக்க மநாட்டநாம
ஜபநாய் மநாண்டநார அய்யநாத்துலர
ஜவட்டி லரண்டு லவள்ளஜவட்டி
வீடு லரண்டும் கநாரவீடு
பூஞ் லசகப்பு அய்யநாத்துலர
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லபநான்னுயிரப் ஜபநாக்கழிக்க
லபநாண்டநாட்டிலயத் தவிக்க விட்டு
புள்லளகள மருக விட்டு
ஜபநாய் விழுந்தநான் நநாய்ச்சியநார ஜதநாட்டம்
லபநாருதியுள்ள அய்யநாத்துலர

குறிப்பு: மறைவர கட்சிலயச் ஜசரந்தவர பநாடல்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.
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லவள்லளயத் ஜதவன் விசநாலநாட்சி ஜகநாயிலல அலடக்கச் லசநால்லி, ஜகநாயிலினுள் நுலழய முயன்றை இரு
நநாடநாரகலளக் லகநான்றைநான். ஆனநால் நநாடநாரகளுக்கு ஆதரவநாகப் பநாஞ்சநாலங்குறிச்சியிலிருந்து வந்த இரு
சக்கிலியரகள் தந்திரமநாக லவள்லளயலனஜய லகநான்று விட்டநாரகள். இப்பநாடல் கலகத்தின்
லகநாடுலமலயக் கூறுகிறைது.

நநாலு ஜபரு அண்ணன் தம்பி
நடுவப்பட்டி லவள்லள ஐயநா
லபநாட்டி ஒலடக்கு முன்ஜன
ஜபநாட்டநாஜர ஏழு ஜபலர
வீர மறைத்தி லபற்றை
வீரமுள்ள லவள்லள ஐயநா
சநாலநாச்சி சந்நிதிலயத்
தநானலடக்கச் லசநான்னநாலரயநா
லமநாட்லடயநநாடநார மகன்
முதக் குட்டி லசம்புக் குட்டி
லவள்லளயத் ஜதவரிடம்
லவட்டுப் பட்டு சநாகுறைநாஜன!
பநாஞ்சநாலம் குறிச்சியில
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பகட மக்க லரண்டு ஜபரு
அந்தரம் அடிச்சல்லஜவநா
தந்திரமநா லவட்டினநாஜன!

குறிப்பு: நநாடநார, எதிரக்கட்சி இரண்லடயும் ஜசரநாதவரகள் எழுதியபநாடல்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி, லநல்லல மநாவட்டம்.
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வந்தது பநாரீர சிவகநாசிக் லகநாள்லளயின்
வன்லமலயப் பநாரீர
தந்தது பநாரீர எழுபத்லதந்தநாம் ஆண்டு
வளரும் லவகநாசி மீ 25-உ
இந்தச் சமநாச்சநாரம் நநாடநாக்கமநார ஜகட்டு
எல்ஜலநாரும் ஒன்றைநாக மீட்டிங்கி ஜபசி
எழுதினநார கடிதம்-கண்டவுடன் ஏகினநார துரிதம்
வந்தது இங்கிலீஷ் துப்பநாக்கிக் குண்டு மருந்துகள்
ஈட்டி சமுதநாடு நீட்டும் வல்லநாயுதம்
என்லனன்ன விதமநாய்-பந்ஜதநாபஸ்து உன்னிதமநாய்
பயங்கரம் இல்லநாமல் கூட்டங்கள் கூடி
லதருக்கலள நநாட்டமநாய் மூடி
இல்லம் ஜதநாறும் தயநார லசய்து இதமநாகஜவதநான்
இன்ன விதமநாக ஜநநாட்டீஸ் வந்தலதன்று
எழுதியும் அரச்லசண்டநாய்
தந்தி லகநாடுத்தபடி கலலக்டரும் வந்தநார
ஜபநாலீஸ்கநாரரும் கட்டநாயமநாய் இருந்தநார பின்னும்
எங்லகங் கிருந்துஜம நநாடநாரகளில் சிலர
ஏகிச் சிவகநாசி நநாடநாரக் குதவியநாய்
378

வந்துமிருந்தநார-லபநாருள் சிலர தந்துமிருந்தநார
இன்னும் ஏரநாளமநாகஜவ சண்லட லசய்ய துணிந்து
இருக்கும் நநாடநாரகள் ரகசியம்
எல்லநாம் எண்ணியறிந்தநார
தந்திரங்கலளல்லநா மறிந்தநார உடஜன
உடஜன இருக்கின்றை ஜபரகளுக்குத்
லதரியம் லசநால்லிஜய
ஏகமநாக லவண்டர பிள்லள பட்டணம் லசன்று
நநாட்டலனப் பிடித்தநாரரிக்கநாடுகள் ஜநநாட்டுடன் முடித்தநார
இங்கு ஏஜலல சிங்கன் லவள்லளயத் ஜதவரும்
இன்னும் சிலஜபரகள் சண்லடக்கு
எத்தனம் லசய்யத் துணிந்து
திருலநல்ஜவலி ஜில்லநா முழுலம மலலயநாளம்
ஜசரந்த ஆறைநாம் புளிக்ஜகநாட்லடவநாசல் முதல்
நடந்தஜத லகநாள்லள சனங்களுக்குத்
லதநாடரந்தஜத சள்லள
தூத்துக்குடி மலலயநாளம் திருலநல்ஜவலி

சுரண்லடஜத நீரக்குளம் சநாத்தூர வட்டலக முதல்
அகிலநாண்ட புரம் ஒட்ட நத்தம்
அருங்குளம் பிறைவும்-பின்னும்
சிவனணஞ்சபுரம்-நயினநா பட்டிக் கிழங்கு
ஜசரந்த நநாகலநா புரம் கடலல வரதம் பட்டி
இத்தலன ஊரும் லதரியநாமல்
இனம் லசநால்லநா ஊரும்
ஐஜயநா! எங்கும் லகநாள்லளகள் ஐஜயநா
எந்தன் பிள்லளகள் ஐஜயநா
என்று கூக்குரஜலநாடு நின்று பரதவித்து
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ஐஜயநா என்பநாரும் கடவுலள லநநாந்தநார எல்ஜலநாரும்
அல்லநாலவ ஜவண்டி சலநாபம் லசய்து
லநல்லலயப்பர கலட வழி
விசுவ நநாதர ஜகநாயில் சன்னதிக்கு வர
விலளந்தஜத கூட்டம்
பயந்து விலகினநார ஓட்டம்
அப்ஜபநாது
வீரன் குடிமகன் சக்கணனும் அந்த
ஜவலளயிஜல ரதம் ஏறி
ஒய்யநாரமநாய் ஜவட்லட எழுப்ப
முத்து மகன் கூட்டம் குளப்ப
அந்ஜநரம் ஜவகமநாக
பின் வந்து வழி கூடி
வந்தநார எல்ஜலநாரும்-கடவுலள
லநநாந்தநார எல்ஜலநாரும்

வட்டநார வழக்கு: நநாடநாக்கமநார-நநாடநாரகள்; நநாட்டன்-Norton என்னும் வழக்கறிஞர.

குறிப்பு: இது இரு கட்சியநாலரயும்-நநாடநார, ஜமல் சநாதியநாலரயும் ஜசரநாத நடுநிலலயநார பநாடல்.
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+சரவளரும் திருலநல்ஜவலி ஜில்லநாலவ
ஜசந்த சிவகநாசி லகநாள்லள தன்லன
ஜபர வளரும் கும்மி பநாட ஐங்கரண்
பிள்லள மலர பநாதம் கநாப்ஜபநாஜம.
ஜதசம் புகழ் கநாசியின் சிங்கநாரம்
லசப்ப ஜவணு லமன்றைநால் ஒப்பலனயநாய்
வநாசனும், ஆதிஜகசலும் ஆயிரம்
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வநாயினநால் லசநால்ல முடியநாஜத
நீல மணி முத்து மநாடங்களநாம் அண்ட
ஜகநாளம் அளநாவிய கூடங்களநாம்
லசல்வம் மிகுந்திடும் லவள்ளநாளர நநாயக்கர
லசட்டி மறைவரக்கும் நநாடநாரக்கும்
பல் வலகயநாய்ச் சிவன் ஜகநாயில் விஷயமநாய்
பநார வழக்கு நடந்ததுஜவ.
96-ம் வருடத்தில் கநாரத்திலக
ஜசநாம வநாரம் அந்த உற்சவத்தில்
திண்ணமநாய் நநாடநாரக்கும் பிள்லள மநாரக்கும் ஒரு
லசய்தி நடந்தலதச் லசநால்லுகிஜறைன் :
லவள்ளநாளர சநாமிலய எழுந்தருளச் லசய்து
வீதி வலமநாய் வருலகயிஜல
லமள்ளஜவ நநாடநாரகள் பத்திர கநாளிக்கு
ஜமலநான உற்சவம் லசய்ய லவன்று
தநாங்களும் சநாமி எழுந்தருளச் லசய்து
சந்தியிஜல அவர முந்திக் லகநாண்டு
பநாங்கநாகச் சநாமிலயப் ஜபநாக விடநாமல்
பலத்த கலகங்கள் லசய்தனரநாம்
கல்லலறிந்து சிலர சில்லலர லசய்கின்றை
கநாலத்தில் ஆறுமுகம் பிள்லள
லமல்லஜவ தந்தியடிக்கக் கலலக்டரும்
ஜமவும் ஜபநாலீஸ் கநாரர தநான் வரஜவ
லகட்டிக்கநாரர சுத்துப் பட்டி மறைவரக்கும்
கிள்ளநாக்கு வட்டிப் பிள்லள அவர
அட்டி இல்லநாமல் அலனவரும் வந்து
அழகநாய்த் திருவிழநாத் தநான் நடத்த
வந்த ஜதவ மநாலரக் லகநாள்லள லசய்தநாலரன்று
வல்ல நநாடநாரகள் பிரநாது லசய்தநார
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தந்திரமநாய் ஜமஜிஸ்ரட்டநார பிரநாலத
தள்ளி விட்டநார லவகு துல்லியமநாய்
நநாரநாயண சநாமி பிள்லள டிப்டி ஜமஸ்திரி
நியநாய வழக்லகத் தநான் உலரத்தநார
ஜதநாரலணயநான அதிகநாரத்தநால் கட்சி
ஜதநான்றைநா திருந்தது சில கநாலம்
வல்ல அதிகநாரி ஜபநான பின்பு-ஜேஜூலல++

வளரும் 18-ல்
லமள்ளஜவ நநாடநாரகள் ஜகநாயிலுக் குள்ஜளதநான்
ஜமவிட எண்ணம் துணிந்தநாஜர
ஆலயத்துக்குள் புகும் ஜபநாது லவண்டர
ஆறுமுகம் பிள்லள மற்றைவரும்
ஆலயம் ஜதடி ஈசன் சன்னதி
வழி மறித்துக் லகநாண்டநார அந்ஜநரம்
அன்று கநாளியம்மன் நந்தவனத்லத
அழித்தநார ஜதவமநாரகள் எல்ஜலநாரும்
லசன்று நநாடநாரகலளக் லகநாள்லள லசய்ஜவநாலமன்று
சிந்தலன லசய்தும் இருந்தநாஜர
இந்தப்படி சிலர லசய்திடஜவ லவண்டர
பிள்லள முதலநான மற்றைவரும்
லசன்றுஜம அந்தக் கவரன் லமண்டநாருக்கும்
லதரியநாத ரிக்கநாரடு தநான் முடித்தநார.
நநாடநாக்கமநாரகள் லகநாடுத்த பிரநாதுகள்
நன்றைநாச்சு கட்சி இரண்டநாச்சு
வநாடநாதருள் லபற்றை ஜகநாயில் அலடத்துஜம
வநாழ் நகர விட்டுச் சிலர ஜபநானநார
லவள்ளநாளர நநாயக்கர லசட்டிமநாரகள் அவரகள்
ஜவதியர பஞ்சமச் சநாதியரகள்
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துள்ளின மநாடு லபநாதி சுமக்கும்
என்று லசநால்லிய பழலமநாழி ஜபநால்
இந்த விதமிங்கு தநானிருக்கக் கலி
இன்லனநான்று லசய்தநாஜன மநாபநாவி
சந்தமுள மநாஜிஸ்திரநார ஜகநாரட்டினில்
சநாணநார கமுதியில் தநான் நடக்க
ஆயிரம் ஜபருக்கு நநாடநார
ஆலயத்துக்குள் வந்திருந்து
வநாசல் வழியநாய் வந்து புகுந்து லகநாண்ஜடநாம் என்று
வழக்கும் என்றை லக முழுக்கும் இட்டநார
அன்று முதல் ஜகநாயில் அலடபட்டுக் லகநாண்டது
அய்ஜயநா ஆயிரம் கநாலத்து மநாபநாவி
லசன்று சிவகநாசி பட்டணத்தவரகள்
லசய்தலதக் ஜகளுங்கள் மநானிடஜர
சுத்துக் கிரநாமத்து நநாடநாரகள் லசய்திட்ட
லதநால்லலகளும் சில லசநால்லுகிஜறைநாம் :

எத்து களநாய்ச் சில லசநாத்துக்கலள
ஏமநாத்தம் லசய்தநார சநாலல ஓரம்
நநாயக்கர கம்பள மீனம் பட்டி வழி
நநாடிய லகம் லபண் ஒருத்தி
மத்தியநானத்தில் ஒருத்திலயக் லகநான்றைநானநாம்
மூவரகள் நநாடநாரகள் லகநாலல லசய்த லகதிக்கு
ஏழுவருடம் லகநாடிய தண்டலனகள் தநான் முடித்து
உலகில் சுத்துப் பட்டி நநாயக்கர ஜதவரக்கும்
ஓங்கிய ஜகநாபம் தணியவில்லல
மநாரிஜனரி ஓரம் பள்ளலரக் லகநாலல லயநான்று
பத்து மணிக்குச் லசத்ததனநால்
கநாரியம் இல்லநாக் குடும்பரக்குக்
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ஜகநாபம் இருந்தது சில நநாளநாய்
ஏப்ரல் மநாதம் இருபத்தநாறைநாந்ஜததி
எனும் சிவகநாசி மறைவர வநாய்ப்புடன்
கலட கட்டும் அந்த ஜவலல வகுத்தநார
நநாடநார விஜரநாதங் லகநாண்டு
நநாடநார சிலஜபரும் கலடக் லகட்ட விடநாமல்
தடுத்துக் லகநாண்டு
சண்லட ஜபட்லடயில் தநாக்கினநான் அக்கினி
ஊக்கமநாய் வல் உலகனும் மறைவரும் ஜசரந்துஜம
வன்லம நநாடநாரகலளத்தநான் விரட்டி லமல்லஜவ
கநாளியம்மன் ஜபட்லடயில் தீ லவத்து
ஜவடிக்லக லசய்தநார அந்ஜநரம்
சிங்கக்குட்டி லரங்கநா ரநாவுத்தர லபற்றிடும்
லசகு முகம்மது கநாசியும்
சங்லகயில்லநாமல் வநாள் ஆயுதம் லகநாண்டநார
சநாடின நநாடநாரகள் ஓடிவிட்டநார

வட்டநார வழக்கு: கிள்ளநாக்கு-கிளநாரக்கு ; மநாஜிஸ்திரநார-மநாஜிஸ்டிஜரட் ; லகட்ட-கட்ட.

குறிப்பு : இப்பநாடல் நநாடநாரகளுக்கு விஜரநாதமநான கட்சியநார எழுதிய பநாடல்.

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயநா

இடம் :விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

சந்தனத் ஜதவன்
சந்தனத்ஜதவன் பிரபலமநான திருடன். இவலனப் பிடிக்கப் ஜபநாலீசநாரநால் முடியவில்லல. பிடித்துத்
தருபவரகளுக்கு ரூ,1000 லவகுமதி அளிப்பதநாகப் பலறைசநாற்றைப் பட்டது. பிடிக்க முன்வர யநாருக்கும்
லதரியமில்லல. கூட இருந்த ஒருவன் கநாட்டிக் லகநாடுத்துவிட்டநான். பின்னர சந்தனம்
தூக்கிலிடப்பட்டநான். அவன் மலனவி, அவனுலடய தநாயநாரிடம் அழுது லசநால்லுவது ஜபநால கலடசிப்
பநாடல்கள் அலமந்துள்ளன. ஆயினும் லபநாருள் லதளிவநாக விளங்கவில்லல.
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விளம்பரம்
+ஆயிரம் ரூபநா தநாஜரன்
ஐக்ஜகநாட்டு ஜவலல தநாஜரன்
சந்தனத்லத பிடித்தவருக்கு
சருக்கநாரு ஜவலல தநாஜரன்

மக்களின் அச்சம்
ஆயிரம் ரூபநா ஜவண்டநாம்
ஐக்ஜகநாட்டு ஜவலல ஜவண்டநாம்
சந்தனத்லத பிடிக்க ஜவண்டநாம்
சருக்கநாரு ஜவலல ஜவண்டநாம்

சந்தனத்தின் வீரம்
ஏட்லட இழுத்து வச்சு
இன்ஸ்பட்டலர கட்டி வச்சு
துவரங்கநாலயத் தின்னச் லசநால்லி
மநாட்டுரநாஜன சந்தனமும்

மகனுக்குப் பரிசு
மகனுக்கு மல்லு ஜவட்டி
தநாயநாருக்கு சநாயச் சலல
லபண்டநாட்டிக்குப் லபநாட்டுச் சலல
ஜபநாய் எடுத்தநான் சந்தனமும்
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மநாயநாண்டி துஜரநாகம்
சந்தனமும் மருதமுத்தும்
சமுச்சநாரம் ஜபலசயிஜல
நத்தக்கண்ணு மநாயநாண்டி
நநாக்குத் தள்ளப் ஜபநாட்டநாண்டி

நீதிபதி தவிப்பு
ஜபரநான சந்தனத்லத
லபரிய குளம் தள்ளி விட்டு
முடிவு லசநால்ல மநாட்டநாஜம
முளிக்கிறைநாஜன மநாஸ்திஜரட்டு

மூக்கம்மநாள் தவிப்பு
சந்தனம் லபண்டநாட்டி
சலப நிலறைஞ்ச மூக்கம்மநாளநாம்
சந்தனத்லதத் தூக்கும்ஜபநாது-உன்
சதுரம் லகநாஞ்சம் வநாடுதடி

தநாயிக்கு ஜபநாலீசநார கூறுவது
அடிக்கநாலத்தநா
அநியநாயம் லசய்யநாலநாத்தநா
தலலக்கநாலல எடுத்துக்கிட்டு
நிறுத்துக்கடி உன்மகலன
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வட்டநார வழக்கு: சமுச்சநாரம்-சமநாச்சநாரம் ; நநாக்குத்தள்ள-தூக்கிஜலற்றைப் பிடித்துக் லகநாடுத்தநான் ; சதுரம்சரீரம்.

குறிப்பு: கலடசி இரண்டடி-தலலயும் கநாலும் இல்லநாமல் உன் மகலன எடுத்துக்லகநாள் என்னும்
கருத்துப்பட அலமந்துள்ளது.

ஜசகரித்தவர :S.M.கநாரக்கி இடம் :சிவகிரி.

சிவகிரி ஜேமீன்தநார
சிவகிரி ஜேமீன்தநார இறைந்தஜபநாது ஜதநான்றிய பநாடல்கள் இரண்டு கீஜழ தரப்படுகின்றைன. அவற்றுள் முதல்
பநாடல் சிவகிரி ஜேமீன்தநார சதியநால் லகநால்லப்பட்டநார என்று மலறைமுகமநாகக் கூறுகிறைது. அவர இறைந்த
இடம் குற்றைநாலம். சிறிய ஜேமீன்தநாலர சின்னசநாமி என்று அலழப்பதுண்டு. அவர வடக்ஜகயிருந்து
வருகிறைநார என்று அவலரப் பநாரக்க மக்கள் கூடியிருக்கிறைநாரகளநாம்.

இரண்டநாவது பநாடலில் ஜேமீன்தநார கலியநாண மகநால் கட்ட உத்தரவிட்டு, அது கட்டி முடிந்து
விட்டதநாகவும் ஆனநால்,அம்மகநாலில் அவர உட்கநாரவில்லலலயன்றும் அதற்கு முன்னஜர லகலநாச
குழிக்குப் ஜபநாய்விட்டதநாகவும் லசநால்லப்படுகிறைது.

சிவகிரி ஜேமீன்தநார-1

+பநாக்குப் லபநாடி நறுக்கி
பல்விளக்கித் தீத்தம் பண்ணி
கநாப்பித் தண்ணி சநாப்பிட்டிட்டு
கச்ஜசரிய லசய்த லதப்ப?
கச்ஜசரி வநாசலிஜல
லட்சம் ஜேனம் கூடியிருக்க
கருத்த துலர இல்லநாம
கலளயும் லபநாருந்தலலஜய
கிறிச்சு மிதியடியநாம்
கீ கண்ணுப் பநாருலவயநாம்
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வடகநா பிரகலரக்கு
வநாரலதப்ஜபநா நம்ம துலர
ஜசநாணப் பநாலறை லமநாந்தலிஜல
சூரியனும் உதிக்கு முன்ஜன
மண்டி ஜபநாட்டுச் சுட்டநாரநாம்
மன்னம் லபநான்னு சின்னசநாமி
கநாக்கநா இறைகு ஜபநால
கல்லலணத் தண்ணி ஜபநால
மறிச்சநாரநாம் மறிபடநாது
மகரநாஜேன் ஆத்துத் தண்ணி
ஆடழுக,மநாடழுக
அஞ்சநாறு லட்சம் ஜேனமழுக
சிவகிரி ஜேனங்கலளல்லநாம்
லதருத் லதருவநா நின்னழுக

சிவகிரி ஜேமீன்தநார-2

பிறைந்தது சிவகிரி
வளரந்தது ஆத்துப்பட்டி
மநாண்டது குத்தநாலம்
மகநாரநாஜேநா நம்ம துலர
மதுலரயிஜல குதிலர வநாங்கி
மல்லியப்பூ ஜசடங் கட்டி
அடிக்கநாக நம்ம துலர
ஆத்து மணல் தூள் பறைக்க
வடக்க இருந்தல்லஜவநா
வநாரநாக சின்னசநாமி
பதிலனட்டு பட்டி ஜேனம்
பநாக்க வந்து கநாத்திருக்கு
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பட்டணங்கள் ஜபநாகலநாமநா
பந்தயங்கள் கூறைலநாமநா
இந்தக் கலியுகத்தில்
இஷ்டரகலள நம்பலநாமநா
சிவகிரி மகநாரநாசநா
லசல்வத் துலர பநாண்டியன்
நீசநிதியநாஜல ஜமநாசம் வரலநாச்ஜச
மநானழுக, மயிலழுக
மநாடப்புறைநா கூட அழுக
சிவகிரி ஜேனங்கலளல்லநாம்
லதருத் லதருவநா நின்னழுக
கல்யநாண மநால்
கட்டச் லசநால்லி உத்தரவு
ஒரு நநாள் ஒரு லபநாழுது
மகநாரநாசநா உக்கநாந்து பநாக்கலிஜய
கநாத்திய மடத்ஜதநாரம்
லகலநாசகுழி லவட்டிருக்கு
லவட்டி நநாளநாகுது
லவரசநா வரும் ஜமநாட்டநாரகநாஜர.

வட்டநார வழக்கு: கநாத்திய மடம்-கநாரத்திலக நநாள் விழநா நலடலபறும் மடம் ; லமநாந்தல்-மூலல ;
அழுக-அழ

ஜசகரித்தவர :S.M.கநாரக்கி இடம் :சிவகநாசி,இரநாமநநாதபுரம் மநாவட்டம்.

ஜபநாட்டியும் முடிவும்
விலளயநாட்டில் ஆரம்பிக்கும் ஜபநாட்டி விலனயநாக வளருவதுண்டு. சில ஊரகளில் ஜசவல் சண்லட
மனிதர சண்லடயநாக முற்றி, லகநாலலகள் விழுவதுமுண்டு. எட்டய புரம், பநாஞ்சநாலக்குறிச்சியில்
ஜபநாட்டிக்கு, ஜசவல் சண்லட கநாரணலமன்று நநாட்டுப் பநாடல்கள் லதரிவிக்கின்றைன*தற்கநாலத்திலும்கூட
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ஜகநாஷ்டி விலளயநாட்டுகளின் முடிவில் லககலப்பு ஏற்படுவலதக் கநாண்கிஜறைநாம். இதற்குக் கநாரணம்
விலளயநாட்டுப் ஜபநாட்டியில் லவற்றி ‘ நமக்ஜக’ ஜவண்டும் என்றை எண்ணஜம. அடுத்தவருக்கு லவற்றி
கிலடத்தநால் நமக்கு லபநாறைநாலம மூளுகிறைது. அது புலகந்து, எரியத் லதநாடங்குகிறைது. கலடசியில்
லகநாலலயில் லசன்ஜறை முடிகிறைது.

இரண்டு லநருங்கிய உறைவினரகள் (ஒன்று விட்ட அண்ணன் தம்பிகள்) சிவகிரியில் சிறைந்த குஸ்தி, சிலம்பு
விலளயநாட்டுக்கநாரரகளநாக இருந்தனர. அவரகளுக்குள் விலளயநாட்டில் சிறு சண்லட ஏற்பட்டு, அது
உடஜன தணியநாமல், தூண்டுவநார தூண்டி விட்டுப் லபரிய பலகயநாயிற்று. கலடசியில் ஒருவன்
மற்லறைநாருவலனக் லகநான்று விட்டநான். லகநாலலயநாளியும் தூக்குமரத்தில் லதநாங்கினநான். இந்நிகழ்ச்சி 40
ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்தது. பயில்வநான்களின் லபயர லபரிய லசந்தட்டிக்கநாலள, சின்னச் லசந்தட்டிக்
கநாலள.

அரண்மலனக்குக் கீழ் புறைமநாம்
அழகநான லசந்தட்டிக்கநாலள
சளுக்கநாணி லசந்தட்டிலய
தலலலய லவட்டிக் லகநாண்டு ஜபநானநான்
லசந்தட்டிக் கநாலள
சிறுபுலியும் நீள் ஜவங்லக
கள்ளுக்கலட ஓரம்
லகலநாசம் ஜசரந்து விட்டநான்
கள்ளுக்கலட ஓரம்
கருப்ப சநாமி ஜகநாயில் ஓரம்
மநார படரந்த லசந்தட்டிலய
மண்டி ஜபநாட லவட்டி விட்டநான்.
எல்ஜலநாரும் எடுக்கும் கம்பு
ஏலழக் ஜகத்த மூங்கில் கம்பு
சளுக்கநாணி எடுக்கும் கம்பு
சரியநான சடுக்கநாக் கம்பு

ஜசகரித்தவர :S.M.கநாரக்கி இடம் :சிவகிரி.
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* கட்ட லபநாம்மு சிந்து, சிதம்பர சுவநாமிகள், பதிப்பநாசிரியர நநா.வநானமநாமலல, மதுலரப் பல்கலலக்கழக
லவளியீடு,1974

ஊலமத்துலர ஜபநாட்ட லகநாடி
கட்டலபநாம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட பிறைகு, சிலறை உலடத்து மீண்டு வந்து ஜகநாட்லடலயப் புதுப்பித்து,
லவள்லளயர லவறுப்புணரச்சிலய பல பகுதிகளிலும் பரப்பி இரண்டு ஆண்டுகள் ஜபநாரநாடி, மருது
சஜகநாதரரகளது ஜபநாரிலும் கலந்து லகநாண்டு வீரமரணம் எய்திய ஊலமத்துலரலயப் பற்றி பல நநாட்டுக்
கலதகள் திருலநல்ஜவலி மநாவட்டத்திலும், இரநாமநநாதபுரம் மநாவட்டத்திலும் வழங்கி வருகின்றைன.
அவலனப் பற்றி பிறை மநாவட்டத்தினர அதிகமநாக அறிந்திரநாவிட்டநாலும், லபயலரயநாவது லதரிந்து
லவத்திருந்தநாரகள் என்பலத ஜசலம் மநாவட்டத்தில் வழங்கி வரும் இப்பநாடல் கநாட்டுகிறைது.

ஒரு மரத்லத லவட்டித்தள்ளி
ஒரு மநாமரத்லத ஊஞ்சலநாடி
ஊஞ்சலிஜல ஜபநாரகிளி-அது
ஆண் கிளியநா-லபநாண் கிளியநா
ஆண் கிளியும் இல்லம் ஜபநாயநா-அது
லபநாண் கிளியும் இல்லம் ஜபநாயநா
அஜதநா பறைக்குது பநார பச்லசக் லகநாடி-எங்க
அழகநான ஊலமத்துலர ஜபநாட்ட லகநாடி
இரண்டு மரத்லத லவட்டித் தள்ளி
ரண்டு மநாமரத்லத ஊஞ்சலநாடி
ஊஞ்சலிஜல ஜபநார கிளி-அது
ஆண் கிளியநா-லபநாண் கிளியநா
ஆண் கிளியும் இல்லம் ஜபநாயநா-அது
லபநாண் கிளியும் இல்லம் ஜபநாயநா
அஜதநா பறைக்குது பநார பச்லசக் லகநாடி-எங்கள்
அழகநான ஊலமத்துலரப் ஜபநாட்ட லகநாடி

ஜசகரித்தவர :s.s. சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.
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லவள்லளயர லகநாள்லள
கரும்லப விலளவிக்கும் விவசநாயிகளிடம், லவள்லளயர குலறைந்த விலலக்கு கரும்லப வநாங்கிக்
லகநாண்டு ஜபநானநாரகள். அவற்லறைலயல்லநாம் கப்பலில் ஏற்றினநாரகள். கடற்கலர வழிஜய தங்கள்
ஆலலகளுக்குக் லகநாண்டு லசன்றைநாரகள். கரும்பு விற்றை விவசநாயி கூழ் குடித்துக் லகநாண்டு வநாழ கரும்லப
வநாங்கிச் லசன்றை லவள்லளயன் முப்பது முட்லடயும் தின்று சநாரநாயமும் குடிக்கிறைநானநாம். அவனுக்கு
பணம் ஜசரந்த விதம் விவசநாயிக்குத் லதரியவில்லல. அரசியல் அறிவு பரவநாத கிரநாமத்தில் வநாழும்
விவசநாயி ஏகநாதிபத்தியச் சுரண்டல் முலறைலய எப்படி அறிவநான்? தங்கலள லவள்லளயன்
வஞ்சிக்கிறைநான் என்பது மட்டும் மங்கலநாகத் லதன்பட்டது. அதனநால் ஏற்பட்ட லவறுப்பினநால்
லவள்லளயலன துலர என்று லசநால்லநாமல் ‘ பரங்கி ’ என்று லசநால்லுகிறைநான்.

ஒரு கட்டுக் கரும்பநாம்-பரங்கி
ஒண்ணநால் ஆயிரமநாம்
அந்தக் கட்டுக் கரும்லப-பரங்கி
ஏத்தனநாங் கப்பலுக்கு
கப்பலு முக்கநாதம்-பரங்கி
கடலு முக்கநாதம்
கப்பலில் இறைக்கும் தண்ணிலயக் குடிச்சநா
தலல கிறு கிறுண்ணும்
முப்பது ஜகநாழி முட்லட-பரங்கி
முன்னூறு சநாரநாயம்
எத்தலன திண்ணநாலும்-பரங்கிக்கு
லவத்திலல திண்ணநாப் ஜபநால
ரண்டு கட்டுக் கரும்பநாம்-பரங்கி
ரண்டநால் ஆயிரமநாம்
அந்தக் கட்டுக் கரும்லப-பரங்கி
ஏத்தனநாங் கப்பலுக்கு
கப்பலு முக்கநாதம்-பரங்கி
கடலு முக்கநாதம்
கப்பலிலிருக்கும் தண்ணிய குடிச்சநா
தலல கிறுகிறுண்ணும்
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முப்பது ஜகநாழி முட்லட-பரங்கி
முன்னூறு சநாரநாயம்
எத்தலன திண்ணநாலும்-பரங்கிக்கு
லவத்திலல திண்ணநாப் ஜபநால

வட்டநார வழக்கு: ஏத்தனநான்-ஏற்றினநான் ; லவத்திலல-லவற்றிலல.

ஜசகரித்தவர :s.s சலடயப்பன் இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

நம்ம துலர
ஆங்கிஜலயரகள் நமது நநாட்டிற்கு வந்த புதிதில் தமது வியநாபநார ஸ்தலங்களில் தமிழ்
லதநாழிலநாளரகலளக் கூலி ஜவலலக்கமரத்தினநாரகள். நமது பழக்க வழக்கங்கலளயும் அவரது பழக்க
வழக்கங்கலளயும், ஒரு லதநாழிலநாளி உற்று ஜநநாக்கினநான். அவன் கநாணும் ஜவறுபநாடுகலள
வரிலசப்படுத்திச் லசநால்லுகிறைநான். இப்பநாடல் கநார ஜபநான்றை வநாகனங்கள் பழக்கத்துக்கு வருமுன்
பநாடப்பட்டிருக்க ஜவண்டும்! அது மட்டுமல்ல; கத்தி, லகநாடுவநாலள எதிரத்து துப்பநாக்கி லகநாண்டு
துலரகள் சண்லட லசய்தநாரகள் என்றை லசய்தி ஆங்கிஜலயரகள் ஆட்சி ஏற்படுவதற்கு முன்னநால்
இப்பநாடல்களின் “ கருத்துக்கள் ஜதநான்றியிருக்கின்றைன“ என்று கநாட்டுகிறைது. ஆனநால்
முதலில்பநாடப்பட்டதிலிருந்து இப்பநாடல் சில மநாறுபநாடுகஜளநாடு கநாணப்படலநாம். பின்னநால் வரும்
வழக்கங்கள் முன்பு பநாடப்பட்ட பநாடல்களில் புகுத்தப்படுவது
நநாட்டுப் பநாடல்களின் மரபுக்கு உகந்தஜத!

தண்ணிஜமஜல கப்பஜலநாட்டும்-ஏ தங்கம்
தந்திரமநா நம்ம துலர-ஏ தங்கம்
அலல ஜமஜல கப்பஜலநாட்டும்-ஏ தங்கம்
அறிவுள்ள நம்ம துலர-ஏ தங்கம்
இரும்புக் குறிச்சிகளநாம்-ஏ தங்கம்
இங்கிலீசு புஸ்தகமநாம்-ஏ தங்கம்
இருந்து கணக்லகழுதும்-ஏ தங்கம்
இன்ப முள்ள நம்ம துலர-ஏ தங்கம்
அல்லநாரும் எழுதும் ஜபனநா-ஏ தங்கம்
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அந்தப் ஜபனநா, இந்தப் ஜபனநா-ஏ தங்கம்
நம்ம துலர எழுதும் ஜபனநா-ஏ தங்கம்
சரியநான தங்கப் ஜபனநா-ஏ தங்கம்
அல்லநாரும் குடிக்குந் தண்ணி-ஏ தங்கம்
ஆத்துத் தண்ணி ஊத்துத் தண்ணி-ஏ தங்கம்
நம்ம துலர குடிக்குந் தண்ணி-ஏ தங்கம்
கநாரமநான கள்ளுத்தண்ணி-ஏ தங்கம்
அல்லநாறும் ஏறும் வண்டி-ஏ தங்கம்
கட்ட வண்டி லமநாட்ட வண்டி-ஏ தங்கம்
நம்ம துலர ஏறும் வண்டி-ஏ தங்கம்
சரியநான ஜகநாச்சு வண்டி-ஏ தங்கம்
எல்ஜலநாரும் சண்லட லசஞ்சநா-ஏ தங்கம்
கத்தி வரும் லகநாடுவநா வரும்-ஏ தங்கம்
நம்ம துலர சண்லட லசஞ்சநா-ஏ தங்கம்
தலலக்கு ஜமஜல பநாணம் வரும்-ஏ தங்கம்
சநாரி சவுக்கு குதிலர-ஏ தங்கம்
சவநாரி ஜபநார குதிலர-ஏ தங்கம்
பூக் குதிலர ஜமஜல ஏறும்-ஏ தங்கம்
லபநான்னு முடி நம்ம துலர-ஏ தங்கம்

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம் :சக்கிலிப்பட்டி,அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

தரும துலர
மன்னரகலளப் பற்றி தனிப்பட்ட முலறையில் புகழ்ந்து பநாடப்படுவது அரிது. ஏலனனில் நநாட்டு மக்கள்
மன்னரகலள ஜநரில் கநாண்பஜதநா, அவரகளது அன்லப ஜநரில் லபறுவஜதநா முடியநாது. சமீப கநால
மன்னரகள் மக்களுலடய வநாழ்க்லகயில் புலப்படும்படியநான லபநாதுநலப் பணிகள் எவற்லறையும்
லசய்ததில்லல. தநாங்கள் வநாழ மநாட மநாளிலககலளயும், தங்கள் புகழ் விளங்க ஜகநாயில்களுக்கு
மதிற்சுவரகளும், ஜகநாயில்களும் கட்டினநாரகஜளயன்றி ரநாணி மங்கம்மநாலளப்ஜபநால ஓரிருவரதநான்
மக்கள் நலன் கருதி லபநாதுப்பணிகள் லசய்தநாரகள். முஸ்லீம் மன்னரகளின் பலடலயடுப்பின் ஜபநாதும்,
ஆங்கிஜலயரகளின் பலடலயடுப்பின் ஜபநாதும் மக்கலளத் திரட்டி எதிரத்த சிற்றைரசரகள் ஜதநால்வியுற்று
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மலறைந்துவிட்ட ஜபநாதிலும் நநாட்டுப் பநாடல்களில் அவரகள் அழியநாத இடம் லபற்றைநாரகள். ஆனநால்
மக்கள் நலன் கருதநாது இன்ப வநாழ்க்லக நடத்தி மலறைந்துஜபநான மன்னரகள் நநாட்டுப் பநாடல்களில்
இடம் லபறைவில்லல. மதுலரக்ஜகநாபுரம் கட்டிய மன்னலனநாருவன், சநாலலயில் தங்கும்விடுதி கட்டி,
தண்ணீரப் பந்தலும் லவத்ததநால் இந் நநாட்டுப்பநாடல் புகழ்ந்து ஜபநாற்றுகிறைது. மதுலரக் ஜகநாபுரம்
கட்டியலதவிட ‘தவிச்ச வநாய்க்குத் தண்ணி லகநாடுக்கிறை தருமம்’தநான்லபரிலதன்று இந்நநாட்டுப் பநாடல்
கூறுகிறைது.

கல்லுஜம கல்லுஜம கல்லுருட்டி
கல்லுக்கும் கல்லுக்கும் எலண கூட்டி
மதுலரக் ஜகநாபுரம் லதரியக் கட்டிய
மன்னவன் வநாரநானநாம் பநாருங்கடி
சன்னலு,பின்னலு சநாலலயிஜல
தங்கு மடம் ஒண்ணு கட்டி வச்சி
தவிச்ச வநாயிக்கி தண்ணி குடுக்கிறை
தரும துலரயும் வநாரநாரநாம்.

ஜசகரித்தவர :S.S. சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

தண்ணீரநா ஜவண்டும்
கிரநாமத்தில் ஒரு விழநா. லபண்கள் கூடி கும்மி அடிக்கிறைநாரகள். அவரகளது பநாட்லடக் ஜகட்கவும்,
நடனத்லதப் பநாரக்கவும் ஒரு இலளஞன் அருகில் வருகிறைநான். லபநாதுவநாக ஆண்கள் அங்கு
ஜபநாவதில்லல. அது கிரநாமத்தின் வளலமயநான எழுதப்படநாத சட்டம் ; அலத மீறுவதற்கு ஒரு கநாரணம்
கண்டு பிடிக்கிறைநான் இலளஞன். வநாலழப்பழம், சரக்கலர, எள்ளுருண்லட லயல்லநாம், தின்றைதநால்
விக்கலலடுக்கிறைதநாம், தண்ணீர ஜவண்டுமநாம். அவரகள் லவளிப்பலடயநாகஜவ “முந்தநாணி தட்டும்
தூரத்தில் லநருங்க ஜவண்டநாம், தள்ளி முக்கநாலிஜபநாட்டு உட்கநாரஜவண்டும்” என்று கூறுகிறைநாரகள்.
மூக்கறுக்கப்பட்ட இலளஞன் பலழய கலதலயச் லசநால்லிக் லகநாண்ஜட ஆந்லத ஜபநால விழித்துக்
லகநாண்டு நிற்கிறைநான்.

ஆண் : சப்பு சப்பநா வநாளப்பளம்
சனி சக்கலர எள்ளுருண்லட
சக்கலரத் தின்னநா விக்கலலடுக்கும்
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தண்ணி லகநாண்டநாங்கடி தநாதிமநாஜர

லபண் : கும்மியடிக்கறை லபண்களநாண்ஜட
கூட்டம் என்னநா இங்ஜக ஆம்பிலளக்கி
முந்தநாணி தநாங்குது ஒத்திக்குங்க
முக்கநாலி ஜபநாடஜறைநாம் ஒக்கநாருங்க

ஆண் : லகநாத்து லகநாத்தநாப் புள்ஜள வநாளப்பளம்
ஜகநாதுலம சரக்கலர எள்ளுருண்லட
சரக்கலர தின்னநாஜல விக்கலலடுக்கும்
தண்ணி லகநாண்டநாங்கடி தநாதிமநாஜர
தன்னநா தநானநான தநானநான-தன
தநான தனனனன னநானன

வட்டநார வழக்கு: வநாளப்பளம்-வநாலழப்பழம்.

குறிப்பு: ழகரத்லத லதன் தமிழ் நநாட்டில் ளகரமநாகஜவ உபஜயநாகிப்பர.

ஜசகரித்தவர :S.S. சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

பட்டணத்லதப் பநாரத்த பட்டிக்கநாட்டநான்
லவள்லளக்கநாரன் ஆளும் கநாலத்தில் பட்டிக்கநாட்டநான் பட்டணம் பநாரக்க மலனவிஜயநாடு ஜபநானநான்.
அங்ஜக அவன் கண்டவற்லறை தநான் முன் அறிந்திருந்த லபநாருள்கஜளநாடு ஒப்பிட்டுப் ஜபசுகிறைநான்.
விமநானம், தந்தி, மின்விளக்கு இலவயநாவும் அவனுக்கு அதிசயத்லத உண்டநாக்குகின்றைன.

மநானத்திஜல ஜபநாகுது பநார
மநாடில்லநாத வண்டி-அது
மஞ்சிட்டு ஜபநால் ஜபசுது பநார
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லவள்லளக்கநாரன் கம்பி
கச்ஜசரி ஜமலலரியும்
கநாந்தி ஜசநாதி லவகௌக்கு-அது
எந்நீதமநாய் எரியுது பநார
லவள்லளக்கநாரன் விளக்கு
பட்டணத்லத பநாக்க பநாக்க
பசிலயடுக்கவுமில்லல-நம்ம
பட்டிக்கநாட்லட சுத்திச் சுத்தி
பநாக்க மனசு வல்ஜல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கூலிலசய்யக் கநாலமநாச்ஜச!
கிரநாமப்புறைத்தில் சரும் சிறைப்புமநாய் வநாழ்ந்த விவசநாயிகள், பருவ மலழயின்லமயநாலும்,
வரிப்பளுவினநாலும் கடன்பட்டு நிலத்லத இழந்து விடுகிறைநாரகள், விவசநாயக் கூலிகளநாக ஜவலல லசய்து
பிலழக்கிறைநாரகள். லகநாஞ்சம் கநாணியுள்ள வீட்டில் பிறைந்த ஒரு லபண்ணுக்கு கூலி ஜவலல லசய்யும்
இலளஞலனநாருவன், மணமகனநாக வநாய்க்கிறைநான். திருமணமநான மறுநநாள் கூழ் குடிக்க ஜவண்டுமநானநால்,
மணமகனும் மணமகளும் கூலி ஜவலல லசய்தநாக ஜவண்டும். புது மண உறைவின் இன்பத்லத நுகர
விடுமுலறை கிலடக்கவில்லல. ‘லகநாட்டவந்த ஜமளக்கநாரன் ஊர எல்லல தநாண்டுவதற்கு முன்னநால் மண்
எடுத்துக் கூலி ஜவலல லசய்யக் கநாலமநாகி விட்டஜத’, என்று ஏங்கிப் பநாடுகிறைநாள் மணமகள்.

அலரச்ச மஞ்சநா ஏழுருண்லட
கண்ணநான நநாதநா-என்
மன்னவஜன சநாமி
அலரக்கநாத மஞ்சநா ஏழு மஞ்சநா
கண்ணநான நநாதநா
கட்டநான லவத்திலல ஏழு லவத்திலல
கண்ணநான நநாதநா-என்
மன்னவஜன சநாமி
கட்டநான லவத்திலல ஏழு லவத்திலல
397

கண்ணநான நநாதநா
எடுத்து லவயும் சரு ஜமஜல
கண்ணநான நநாதநா-என்
மன்னவஜன சநாமி
எண்ணிப் பநாத்துச் லசநால்லுகிஜறைநாம்
கண்ணநான நநாதநா
ஊத வந்த மக்களநாம்
கண்ணநான நநாதநா
லகநாட்ட வந்த ஜகநாயில் ஜமளம்
கண்ணநான நநாதநா-என்
லகநால்லன் ஜமடு தநாண்டலிஜய
கண்ணநான நநாதநா
மன்னவன் சநாமி
மநாலலயிட்ட நநாள் லமநாதலநா
கண்ணநான நநாதநா-என்
மன்னவஜன சநாமி
மண்லணடுக்க கநாலமநாச்ஜச
கண்ணநான நநாதநா
கூலரயிட்ட நநாள் லமநாதலநா
கண்ணநான நநாதநா
மன்னவஜன சநாமி
கூலி லசய்யக் கநாலமநாச்ஜச
கண்ணநான நநாதநா

வட்டநார வழக்கு:கூலர-திருமணச்ஜசநாலல.

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

தநாலிப் லபநான்னிலும் மநாப்லபநான்னு
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தநாய் தங்கம் லகநாடுத்து நலக லசய்யச் லசநான்னநாலும், லபநான் ஜவலல லசய்யும் தட்டநான் பழக்க வசத்தநால்
சிறிதளவு லபநான் கவரந்து லகநாள்வநான் என்பது தமிழ் மக்களின் நம்பிக்லக. ஒரு லபண் வழக்கமநாக ஒரு
ஆசநாரியிடம் நலக லசய்யக் லகநாடுக்கிறைநாள். ஒவ்லவநாரு தடலவயும் ஒரு கநாரணம் லசநால்லி, லகநாடுத்த
தங்கத்லதவிட எலட குலறைவநாக ஆசநாரி நலக லசய்து தருகிறைநான். மற்றை நலககளில் சிறிதளவு தங்கம்
குலறைந்தலதக் கண்டு ஜகநாபப்படநாத அவளுக்குத் தநாலியில் தங்கம் குலறைவலதக் கண்டு ஜகநாபம்
வருகிறைது. தநாயின் ஜகநாபத்லத இக் கும்மி லவளியிடுகிறைது.

கம்மலுக்கு அரும்பு வச்சநாண்டி
ஆச்சநாரியண்ணன், ஆரழகன்
வன்னிய தட்டநான் வடிவழகன்
கம்மலிஜலயும் லகநாஞ்சம், லகநாஞ்சம்
பழுது யிண்ணநாண்டி
லகநாப்புக்குத்தநான் அரும்பு வச்சநாண்டி-எங்க
ஆச்சநாரியண்ணன் ஆரழகன்
வன்னிய தட்டநான் வடிவழகன்
லகநாப்பிஜலயும் லகநாஞ்சம் லகநாஞ்சம்
பழுது யிண்ணநாண்டி
கநாப்புக்குத்தநான் அரும்பு வச்சநாண்டி-எங்க
ஆச்சநாரியண்ணன் ஆரழகன்
வன்னிய தட்டநான் வடிவழகன்
கநாப்புஜலயும் லகநாஞ்சம் லகநாஞ்சம்
பழுது யிண்ணநாண்டி
தநாலிக்குத்தநான் அரும்பு வச்சநாண்டி-எங்க
ஆச்சநாரியண்ணன் ஆரழகன்
வன்னிய தட்டநான் வடிவழகன்
தநாலியிஜலயும் லகநாஞ்சங் லகநாஞ்சம்
பழுது யிண்ணநாண்டி

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:தருமபுரி மநாவட்டம்.
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தங்கச் சுரங்கம்
ஜகநாலநாரிலுள்ள தங்கச் சுரங்கத்தில், லதநாழில் லசய்யும் லபரும்பநாஜலநார தமிழரகள். அவரகளிஜல
ஒருவன் தனது தநாயநாலர விடு்ட்டு தனியநாக அங்ஜக வநாழ்கிறைநான். சுரங்கத்தினுள் இறைங்கும்லபநாழுது
திரும்பி வந்தநால்தநான் நிச்சயம் என்று அவன் அஞ்சுகிறைநான். அன்லனலய நிலனத்துக் லகநாண்டு
லதரியமநாக இறைங்கிச் லசல்கிறைநான். அவன் உள்ளிருக்கும்ஜபநாஜத தங்கம் எடுப்பதற்கநாகப் பநாலறைகலள
லவடி லவத்துத் தகரக்கிறைநாரகள். இவ்வநாறு நம் நநாட்டநார ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டு லதரியமநாக ஜவலல
லசய்து தங்கம் எடுத்துக் லகநாடுக்கிறைநாரகள். ஆனநால், அவரகள் ஜவலல லசய்தும் பட்டினியநாக
இருக்கும்லபநாழுது லவள்லளக்கநாரன் தங்கக் கல்லலலயல்லநாம் கப்பலிஜல ஏற்றித் தன் நநாட்டுக்கு
அனுப்புகிறைநான். அவன் தன் நிலலலய மட்டுமல்லநாமல் நநாட்டின் நிலலலயயும் நிலனத்து
வருந்துகிறைநான். பின்வரும் பநாடல் சுரண்டலல எதிரக்கும் லதநாழிலநாளியின் உணரலவயும் அவனது
நநாட்டுப்பற்லறையும் லவளியிடுகிறைது.

மநாடு துண்ணி, மநாடு துண்ணி
லவள்லளக்கநாரன்-ஏலமநா ஏலம்
மநாயமநாத்தநான், மநாயமநாத்தநான்
கிணியிறைங்கி
கிணியிலத்தநான்; கிணியிலத்தநான்
எறைங்கும் ஜபநாது ஏலம், ஏலம்
தநாயநாலரயும், தநாயநாலரயும்
நிலனக்கிஜறைண்டி
ஊசிஜபநால, ஊசிஜபநால
டமநார லகநாண்டு ஏலஜம ஏலம்
ஒதுக்கி விட்டநான், ஒதுக்கி விட்டநான்
லபநான்னுங்கல்ஜல
கல்லல லயல்லநாம், கல்லல லயல்லநாம்
ஒண்ணநாச் ஜசத்து ஏலஜம ஏலம்
கப்பலுல கப்பலுல
ஏத்திட்டநானநாம்

வட்டநார வழக்கு: துண்ணி-தின்னி; கிணி-இறைங்கு லபநாறி;டமநார-லவடி மருந்து.
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ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:லகநாங்கஜவம்பு,தருமபுரி மநாவட்டம்.

இனிக்கும் பநாகற்கநாய்
பநாகற்கநாய் விற்பவள் அதன் கசப்பு ருசிலய மநாற்றை இனிப்பநான பநாடலலநான்லறைப் பநாடுகிறைநாள்.

ஒரு லகநாடிலய தூக்க தூக்க
ஓரநாயிரம் பநாவக்கநாய்
சட்டியிலிட்டப் பநாவக்கநாய்
சட்டி தநாளிச்சப் பநாவக்கநாய்
அரிக்கப் லபநாரிக்கச் லசநால்லி
அய்யன் தின்ன பநாவக்கநாய்
அப்பிடியநாக் லகநாத்த பநாவக்கநாய்
ஞ்சு பணத்துக்கு மநாத்துலநாம்

வட்டநார வழக்கு: பநாவக்கநாய்-பநாகற்கநாய்;அப்படியநாக்லகநாத்த-அப்படிப்பட்ட;மநாத்துலநாம்-குறிப்பிட்ட
எலட, ஒரு எலடயளவு,

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

ஜகநாவில் மநாடு!
ஜகநாவில் மநாட்டுக்கு இருக்கும் மரியநாலத உலழக்கும் மனிதனுக்கு இருக்கிறைதநா? என்று உலழப்பநாளி
ஜகட்கிறைநான்.

ஓர உழவனின் ஜதநாப்பில் சண்பக மர நிழலில் ஜகநாவில் மநாடு படுத்திருக்கிறைது. ஜதநாப்பில் ஜவலல
லசய்து விட்டு இரு ஜதநாட்டக்கநாரரகள் ஓய்வுலகநாள்ள வருகிறைநாரகள். மனிதன் படுக்க ஜவண்டிய புல்
தலரயில் மநாடு படுத்திருக்கிறைது. ஒருவன் அதலனக் ஜகநாலநால் தட்டி எழுப்பப் ஜபநாகிறைநான். அவனது
ஜதநாழன் அவலனத் தடுத்து நிறுத்திப் பின்வருமநாறு லசநால்லுகிறைநான்.
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குளுகுளுண்ணு கநாத்தடிக்குது
குங்குமத் ஜதநாப்பிஜல
ஜகநாயில் பசுமநாடு படுத்து
குறைட்லட விடுகுது
ஜகநாலடிச்சுக் கூப்பிடநாஜத
குத்தம் வந்து ஜசரும்
சலசலண்ணு கநாத்தடிக்குது
சந்தனத்ஜதநாப்பிஜல
சநாமி பசுமநாடு வந்து
சநாஞ்சு படுத்திருக்குது
தட்டி எழுப்பநாஜத
தநாங்கல் வந்து ஜசரும்

வட்டநார வழக்கு: குத்தம்-குற்றைம்; சநாஞ்சு-சநாய்ந்து;தநாங்கல்-மன வருத்தம்.

உதவியவர: லப. இரநாமநநாதன்

ஜசகரித்தவர: கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜபநாத்தனூர,ஜகநாலவ.

சுங்கக் ஜகட்டு
ரிசரவ் கநாடுகளில் சுங்கச்சநாவடிகள் இருந்தன. லவள்லளயர ஆட்சியில் கநாட்டு இலநாகநா அதிகநாரிகளின்
அட்டகநாசத்துக்கு அளஜவயில்லல. கநாட்டு இலநாகநா கநாவலரகளும் லஞ்சம் வநாங்குவதற்கநாக
லகநாடுலமகள் லசய்வநாரகள்.

இளம் லபண்லணநாருத்தி பரங்கிக்கீலர பறிப்பதற்கநாக கநாட்டுக்குள் ஜபநானநாள். புல், கீலர முதலியவற்லறை
கநாட்டிலிருந்து லகநாண்டுவர பணம் லகநாடுத்துச் சட்டு வநாங்க ஜவண்டும். பரங்கிக் கீலர விற்றைநாலும் சட்டு
வநாங்க ஜபநாதிய கநாசு கிலடக்கநாது. பல நநாள் கடன் லசநால்லிப் பநாரத்தநாள். முடியவில்லல. ஒரு நநாள்
லநருக்கிக் ஜகட்டு, அவளுலடய ஜமல் முருலக கழற்றி வநாங்கிக் லகநாள்ளுகிறைநான்.
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அவள் வயிலறைரிந்து கநாட்டில் லவள்லளயர ஆட்சி நடக்கிறைதநா அல்லது கநாவல்கநாரப் பள்ளன் ஆட்சி
நடக்கிறைதநா, என்று ஜகட்கிறைநாள்.

ஜசநாளக் கநாட்டு மூலலயிஜல
நமது நநாட்டிஜல
ஜதநாத் ஜதனடநா ஜமல் முருலக
சுங்கக் ஜகட்டிஜல
கம்மங் கநாட்டு மூலலயிஜல
நமது நநாட்டிஜல
கநாடப் புறைநா ஜமயக் கண்ஜடன்
நமது நநாட்டிஜல
லகநாடுத்து விட்ஜடன் ஜமல் முருலக
சுங்கக் ஜகட்டிஜல
பநாவநாலட கட்டிக் கிட்டு
நமது நநாட்டிஜல
பரங்கிக் கீலர பறிக்கப் ஜபநாஜனன்
சுங்கக் ஜகட்டிஜல
பள்ளப்பயல் விசுவநாசமநா
நமது நநாட்டிஜல
பரங்கிப்பய விசுவநாசமநா
சுங்கக் ஜகட்டிஜல
சிறு கீலர விசுவநாசமநா
நமது நநாட்டிஜல
சலமப்பயல் விசுவநாசமநா
சுங்கக் ஜகட்டிஜல

வட்டநார வழக்கு: விசுவநாசம்-ஆட்சிக்கு அடங்குவது.

குறிப்பு: லவள்லளயர ஆட்சிக் கநாலத்தில் இப்பநாடல் எழுந்திருக்க ஜவண்டும்.
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உதவியவர: லப. இரநாமநநாதன்

ஜசகரித்தவர: கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜபநாத்தனூர.

உப்புத் தண்ணீரும் நல்ல தண்ணீரும்
அத்லத மகனும், மநாமன் மகனும், மணமகன் உறைவு முலறையினர. அவரகள் ஊற்றுத் ஜதநாண்டினநாரகள்.
தண்ணீர இலறைத்து ஜதநாட்டத்துக்குப் பநாய்ச்சுகிறைநாரகள்; அண்ணனும் ஊற்றுத் ஜதநாண்டினநான். அதன்
தண்ணீரும் ஜதநாட்டத்துக்குப் பநாய்கிறைது. அவள் இரண்டு ஜதநாட்டத்திலும் வநாய்க்கநால் விலக்கி
ஜவலலயில் உதவி லசய்கிறைநாள். லமத்துனரகலளக் ஜகலி லசய்வதற்கநாக இப்பநாடலல லபண்
பநாடுகிறைநாள்.

ஆத்திஜல ஏஜலஜலநா
ஊத்துப் பறிச்சு
அத்லத மகன் ஏஜலஜலநா
இலறைக்கும் தண்ணி
அத்லனயும் ஏஜலஜலநா
உப்புத் தண்ணி
என் லபநாறுப்பு ஏஜலஜலநா
அத்தலனயும் எலறைக்கும் தண்ணி
அத்தலனயும் ஏஜலஜலநா
நல்ல தண்ணி
மநானத்திஜல ஏஜலஜலநா
ஊத்துப் பறிச்சு
மநாமன் மகன் ஏஜலஜலநா
ஏத்தம் வச்சு
மநானுக் லகநாம்பு ஏஜலஜலநா
ஏத்தம் வச்சு
மநாமன் மகன் ஏஜலஜலநா
எலறைக்கும் தண்ணி
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அத்தலனயும் உப்புத் தண்ணி ஏஜலஜலநா

வட்டநார வழக்கு: என் லபநாறைப்பு-அண்ணன்.

உதவியவர: நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம்:லபநான்ஜனரிப்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

ஜசநாம்ஜபறி
அவனுக்கு ஒரு ஜவலலயும் கிலடயநாது. ஊர சுற்றுவதும், உண்பதும் உறைங்குவதுஜம அவன் ஜவலல.
உலழப்ஜபநார நடுஜவ ஒரு புல்லுருவி இருந்தநால், அவனுக்கு வலசதநான் கிலடக்கும். ஆனநால் அவனுக்கு
மநானமிருந்தநால் தநாஜன!

வட்டம் ஜபநாடும் வடக்குத் லதரு
வந்து நிற்கும் லதற்குத் லதரு
உங்குறைதும் லநல்லுச் ஜசநாறு
உறைங்குறைதும் கநார வீடு

வட்டநார வழக்கு: உங்குறைது-உண்கிறைது.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

ஜசநாம்ஜபறி
“யநாஜரநா உலழக்கிறைநாரகள், நநான் சநாப்பிடுகிஜறைன். எங்ஜகஜயநா லநல் விலளகிறைது. லநல் விலளயும் ஊரின்
ரநாஜேநா என் அப்பநா. சலல லநய்யும் ஊரில் இருப்பவள் என் அம்மநா. ஆடு ஜமய்ப்பவன் என் அண்ணன்.
பறைலவ சுடுவது என் தம்பி. இத்தலன ஜபரும் ஜவலல லசய்து ஒன்லறைநான்று லகநாடுத்தநால் நநான் ஏன்
ஜவலல லசய்ய ஜவண்டும்?” என்று ஜகட்கிறைநான் ஜசநாம்ஜபறி. தன்லனத்தநாஜன ஜகலி லசய்து
லகநாள்ளுவது ஜபநால லசய்து லகநாள்ளுவது ஜபநால அலமந்துள்ளது இப்பநாடல்.
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கட்டக் கட்ட புளியமரம் லதன்புறைத்திஜல
கநாரநாங்கி லநல் விலளயும் பட்டணத்திஜல
பட்டணத்து ரநாசநா எங்லகயநா
பநாலளயங் ஜகநாட்லட சலலக்கநாரி எங்கம்மநா
லவள்ளரிக்கநாக் கூலடக்கநாரி எங்கக்கநா
லவள்ளநாடு ஜமய்க்கிறைது எங்கண்ணன்
சிட்டுக்குருவி லதரிக்கிறைது என் தம்பி
சுட்டுச் சுட்டு திங்கிறைது நநான்தநாஜன

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா இடம்:பநாலளயங்ஜகநாட்லட.

லரங்கத்திஜல
அயல்நநாடு லசன்று வந்தவரகள், லபண்கள் தம்லம மதிக்க ஜவண்டுலமன்பதற்கநாகப் பல லபநாய்க்
கலதகலள புலனந்து கூறுவநாரகள். இரங்கூனுக்குப் ஜபநாய் திரும்பி வந்தவன் லசநால்லுவலதயும் அதலன
நம்பநாமல் கலத ஜகட்ட லபண்கள் கூறுவலதயும் ஜகளுங்கள்.

(ரங்கூன் லசன்று வந்தவன்)

அரிசி அலரக்கநால் ரூவநா
அரிக்கஞ்சட்டி முக்கநால் ரூவநா
ஜசநாத்துப்பநாலன லரண்டு ரூவநா
லசநாகுசநான ரங்கத்திஜல

(ஜகட்பவர கூறுவது)
ஓலடயில் கல்லலறைக்கி
ஒன்பது நநாள் பநாலங்கட்டி
பநாலத்து ஜமலிருந்து
பநாடிவநாரநார நம்ம சநாமி
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கநாத்ஜதநாரம் ஜசக்குகளநாம்
லகநிலறைஞ்ச வநாச்சுகளநாம்
மணி பநாரத்து வநாருலமயநா
மகுட துலரரநாச சிங்கம்

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

விசிறி லகநாண்டுவநா
கணவன் ஜசநாம்ஜபறியநாக அலலந்தநான். மலனவி, அழநாத குலறையநாக அவலன ஜவலலக்குப் ஜபநாகும்படி
ஜவண்டுகிறைநாள். ஆனநால் அவஜனநா, அவள் லசநால்லலக் ஜகளநாமல் ஆற்று மணலில் சூதநாடி கநாலம்
கழிக்கிறைநான். மநாலல ஜநரமநானதும், வீட்டுக்கு வந்து சநாப்பிட உட்கநாருகிறைநான். மலனவி அவனுக்கு
எதுவும் பரிமநாறைவில்லல. அந்ஜநரத்தில் அடுப்பங்கலரயிலிருந்து, அவனது மலனவி பநாடுகிறைநாள்.

ஆத்து மணலிஜல
ஜகநாட்லடக் கட்டி
அஞ்சநாறு மநாசமநா
சண்லட லசஞ்சு
ஜவத்து முகம் பட்டு
வநாரநாஜரநா துலர
லவளிச் சுங்லகடுத்து வீசுங்கடி

வட்டநார வழக்கு: சுங்கு-விசிறி.

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கும்மி
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கும்மிக்குப் பல நிகழ்ச்சிகளும், உணரச்சிகளும் லபநாருளநாக வரலநாம். குத்து விளக்ஜகற்றி மங்கல
விழநாக்களில் லபண்கள் கும்மியடிக்கிறைநாரகள். நிலநாக் கநாலங்களில் விலளயநாட்டுக்கநாகவும்
கும்மியடிப்பதுண்டு.

கீழ்வரும் கும்மிப் பநாட்டில் கநாதற் குறிப்புள்ள பல பநாடல்கள் ஏற்கனஜவ சில லதநாகுப்புகளில் லவளி
வந்துவிட்டன. இது வலர லவளி வரநாத பநாடல்கலள மட்டும் கீஜழ தருகிஜறைநாம்.

கும்மியடி லபண்கள் கும்மியடி-இரு
பநாதம் கநாணஜவ கும்மியடி
நம்லமயநாளும் கநாடவ ரநாஜேலன
நநாடிக் கும்மியடியுங்கடி
இந்த நிலநாவும் நிலநாவுமில்ல-புள்ள
நித்திலரக் லகநாத்த நிலநாவுமில்ல
இந்த நிலநாவுக்கும் சந்தனப் லபநாட்டுக்கும்
சம்பந்த முண்ஜடநாடி வீரநாயி?
ஒரு வருசமநா : ஒண்ணலர மநாசமநா
எண்லணயும் ஜதய்த்து முழுகநாம
சலடவளரந்ததும் சன்னியநாசியநானதும்
சபத முண்ஜடநாடி வீரநாயி?
கநாக்கநாச் ஜசநாளம் கருஞ்ஜசநாளம்-புள்ள
கநாசுக்கு ஒரு படி விக்கயிஜல
துடி துடிச்சவன் துள்ளு மீலசக்கநாரன்
துட்டுக் லகநாருபடி ஜகக்கரநாண்டி
சின்னக் கிணத்துல பநாம்படிச்சு-ஒரு
சிங்கநாரத் ஜதநாட்டத்திஜல ஜவட்லடயநாடி
ஜவட்லடயநாடி துலர வீட்டுக்கு வநாரநாரு
லவங்கலச் லசநாம்பிஜல தண்ணி லகநாண்டநா
எண்லணக் கறுப்பி இளங்கறுப்பி
எண்லண லகநாண்டுஜபநாறை வநாணிச்சிஜய
சின்னத் துலர மகன் சநாரநாட்டு வருகுது
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தீவட்டிக்குக் லகநாஞ்சம் எண்லண வநாரு

குறிப்பு: பிற்கநாலப் பல்லவச் சிற்றைரசரகலள கநாடவ ரநாஜேன் என்றை லபயரில் அலழப்பது உண்டு.

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கள்ளப் லபயன் யநாரடநா?
முலறைப்லபண், மநாப்பிள்லளகள் பநாடும் பநாட்லட முலறை வநாதம் என்றும் முலறைப்பநாட்டு என்றும்
அலழப்பநாரகள். லநல்லல மநாவட்டத்தில் வழங்கும் சில முலறைப்பநாட்டுகலள முன்னர கண்ஜடநாம்.
இப்பநாடல் ஜசலம் மநாவட்டத்தில் வழங்குவது. தமிழ் நநாடு முழுவதும் இவ்வலகப் பநாடல்கள்
வழங்குகின்றைன.

லபண் : ஒரு மூசி பூப்பறிச்சு
நநாங்கலளப்படி ஜசநாடிச்ஜசநாம்?
நநாங்கள் அப்படி ஜசநாடிச்ச பூ
நநாத்தி எப்படி ஜசநாடிப்பநா
நநாத்தி அப்படி ஜசநாடிச்ச பூ
கலரஜயநாரம் ஜபநானதநா?
கலரஜயநாரம் ஜபநான பூவு
கத்திரி பித்திரி ஆனதநா?
கத்தரிக்கநாய் அறுக்க வந்த
கள்ளப் லபயன் யநாரடநா?

ஆண் : நநான் தநாண்டி உம் புருஷன்
வழி பநாரக்க வந்தண்டி

லபண் : வழிபநாரக்க வந்தநாயநா-சநாமி
வளஞ்சி கும்பிட வந்தநாயநா
ஊரநாலரத் தண்டனிட்டு உழுந்து
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கும்பிட வந்தநாயநா
நநாட்டநாலரத் தண்டனிட்டு
நடுங்கிக் கும்பிட வந்தநாயநா

வட்டநார வழக்கு: ஜசநாடித்தல்-ஜகநாரத்து மநாலலயநாக்குதல்; உழுந்து-விழுந்து.

ஜசகரித்தவர: S. S. சலடயப்பன்

இடம்:சக்கிலிப்பட்டி,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கள்ளன் லகநாண்டு ஜபநானநாஜனநா?
லகநாண்லடயில் கநாதலன் பூலவத்தநான். அந்தப் பூவின் பிரயநாணத்லத கற்பலனயில் கண்ட கநாதலி
அவனிடஜம அதலனக் கூறுகிறைநாள். கலடசியில் அவலனக் ஜகநாபமூட்ட, “நீ லவத்த பூலவ கள்ளன்
திருடி விடுவநாஜனநா?” என்று ஜகட்கிறைநாள்.

சரநான நந்தப் பூ
பறிக்க வநாடநா சரநாளநா
பறிச்சு வந்த நந்தப் பூ
லகநாண்லடயிஜல லவத்தநாயநா?
லகநாண்லடயிஜல லவத்த பூ
படுக்லகயிஜல விழுந்ததநா?
படுக்லகயிஜல விழுந்த பூ
குப்லபயிஜல ஜபநானதநா?
ஜகநாழி கிளச்சுதநா?
ஜகநாழி கிளச்ச பூ
ஜவலிலய அலணஞ்சுதநா?
ஜவலிலய அலணஞ்ச பூ
லவள்ளங்லகநாண்டு ஜபநானதநா?
லவள்ளங்லகநாண்டு ஜபநான பூலவ
கள்ளன் லகநாண்டு ஜபநானநாஜனநா?
410

வட்டநார வழக்கு: நந்தப்பூ-நந்தியநாவட்டம்; லவத்தநாயநா-லவத்தநாயல்லவநா; கிளச்சுதநா-கிளறிற்றைநா.

ஜசகரித்தவர:s.s. சலடயப்பன் இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கும்மி அடியுங்ஜகநா!
பழங்கநாலத்தில் சில விழநா நநாட்களில் அரசர பவனி வருவநார. லவற்றிவநாலக சூடி நகர திரும்பும்
மன்னலன வரஜவற்கும் முலறைகலளப் பரணிகளில் கநாணலநாம். விழநாக் கநாலங்களில் அரசர பவனி
வரும்ஜபநாது மக்கள் கூடி அவலர வநாழ்த்துவலத, லபருங்கலதயிலும் சிலப்பதிகநாரத்திலும் கநாணலநாம்.
அரசர அலவப் புலவரகள் அரசலரப் பநாடுவதற்லகன்று அமரத்தப்பட்ட லபநாழுது உலநாக்களும்,
மடல்களும், பரணிகளும் நூற்றுக் கணக்கில் ஜதநான்றின. முதல் பிரபந்தங்களில் கநாணப்பட்ட
கவிலதச்சுலவ வர வர வற்றி வறைண்டது.

அரசர கவிலதகலளப் பநாடும் நநாட்டுப் பநாடல்களும் அரசர உலநாலவ வருணிக்கின்றைன. ஆனநால் அலவ
லபண்களுக்ஜகயுரிய கும்மிலயக் லகயநாளுவதநால் அவற்றில் புதுலமலயக் கநாண்கிஜறைநாம்.

ரநாஜேன் வருகிறை வீதியிஜல-லரண்டு
மகட ஜதநாரணம் கட்டுங்க
மகட ஜதநாரணம் கட்டுங்க-நல்ல
மநாவநாஜல ஜகநாலங்க ஜபநாடுங்க
மநாவநாஜல ஜகநாலங்க ஜபநாடுங்க-பல
பூவநால பந்தலும் ஜஜேநாடிங்க
பூவநால பந்தலும் ஜஜேநாடிங்க
பூலவலயல்லநாரும் கூடுங்க
பூலவலயல்லநாரும் கூடுங்க-அவலர
வநாழ்த்திக் கும்மி அடியுங்க

வட்டநார வழக்கு: மகடஜதநாரணம்-மகரஜதநாரணம், மீன் வடிவில் லதன்லன ஓலலயநால் லசய்யப்பட்ட
ஜதநாரணம் ; மீன், அஷ்டமங்கலப் லபநாருள்களில் ஒன்று ; பநாண்டியர லகநாடியின் சின்னம். ஜகநாலம்மங்கல விழநாவின் அறிகுறி ; தமிழ்ப் லபண்டிலரப்ஜபநால்இக்கலலயில் வல்லவர இல்லல.
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ஜசகரித்தவர:s.s. சலடயப்பன் இடம்:லகநாங்கஜவம்பு,தருமபுரி.

வழி நலடப் பநாட்டு
தமிழகத்தில் கும்பினியநார பநாலளயப்பட்டுக்களுடன் பல ஜபநாரகள் நடத்தினர. அவரகளின் ஒஜர
மநாதிரியநான உலட, லதநாப்பி, சப்பநாத்து அணிவகுப்பு, துப்பநாக்கி, பீரங்கி கருமருந்து ஜபநான்றை
அலனத்தும் தமிழர அறிந்திரநாத ஜபநாரச் சநாதனங்கள். இலதலயல்லநாம் பநாரத்த தமிழ் மக்களுக்கு
லவள்லளயலரப் பற்றி அதிசயமநான எண்ணம் வளரந்தது. லவள்லளயரின் லவற்றிகள் லபநாது மக்கலள
மிகவும் திலகக்கச் லசய்தது. லவள்லளயரகள் அமநானுஷ்யமநான திறைலமயுலடயவரகளநாக மக்களநால்
கருதப்பட்டனர.

ஓர நநாஜடநாடிக் கவிஞன் அவரகளின் நடவடிக்லககலள விவரிக்கிறைநான். அம்மநாதிரியநான பநாடல்கள் சமீப
கநாலம் வலர நமது ஏட்டுப் பள்ளிக் கூடங்களில் ஜகநாலடிப் பநாட்டநாகப் பநாடப்பட்டு வந்தன.

பலடகள் லவள்லளக்கநாரத் துலரகள்
பிடிகள் நீட்டி சலநாம் லசய்தநார
பட்டநாளத்திஜல தம்பூரடிக்கிறை
பயணம் ஜகட்டுத் தநாங்கஜள
அடிகள் பிடிகள் லகநாடிகள் மநாறி
அலணத்துத் துப்பநாக்கி தநாங்கிஜய
அரசன் கருலண ரசமட்டம் துலர
அலனவரும் வந்து கூடினநார
அந்தச் சணம் பட்டநாளம் லகநாஞ்சம்
அஜனக லவள்லளக் கநாரரும்
ஆயுதங்கலளக் லகநாண்டு வந்து
ஜமல் பீரங்கி ஏத்திஜய
லசந்தூரந்தக் கரனல் ஆட்டி
லசந்தூரத்த ஜமட்டியும்
சூதுடன் பலட வருகு லதன்று
சூரங் கநாட்டி ஜகநாபமநாய்
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லநறித்துப் பலடகள் முறுக்குச் சநாத்தி
முறுக்கு மீலசயும் லகயுமநாய்
பல்லலக் கடித்துக் கவரனர துலரகள்
பலடகள் விரட்டிக் குத்தஜவ
குத்தும் பலடகள் திரண்டு வந்து
ஜகநாட்லடக் லகநாத்தளம் பிடிக்கஜவ
ஜகநாட்லடக் லகநாத்தளம் பிடித்துக் லகநாண்டு
கூரந்து லதற்ஜக புறைப்பட்டநார
மநாரச் மநாதம் ஜகநாட்லடப் பிடித்து
வயணமநாக நடந்து தநான்
மன்னன் கரனல் சின்னத் துலரகள்
மகிழ்ந்து கநாகித லமழுதஜவ
லசன்னப்பட்டணம் கவரனர துலரகள்
வரணமநாகக் ஜகட்டுத் தநான்
லசலவுக்லகன்ன லசய்ஜவநா லமன்று
சறி மனதில் எண்ணிஜய
இளவலுடஜன லட்ச ரூபநாய்
இனநாமநாகத் தருகிஜறைன்
அலமத்து மருந்து குண்டு பீரங்கி
சலமத்து ரங்க ரங்கஜர
குண்டு பீரங்கி ஜசரத்துத் துலரகள்
குறிச்சி கட்டிலிலிருக்கஜவ
கமநான் லசநால்லிய பட்டநாள லமல்லநாம்
கலந்து கூடி நடக்கஜவ.

வட்டநார வழக்கு: சூரங்கநாட்டி-சூரத்தனத்லதக் கநாட்டி; கநாமன்-ஆங்கிலச் லசநால் (come on).

ஜசகரித்தவர:M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:மீளவிட்டநான்
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உழவும் லதநாழிலும்
ஒரு நூற்றைநாண்டுக்கு முன் நமது நநாட்டில் முக்கியத்லதநாழில்கள் விவசநாயமும், லநசவுமநாகஜவ இருந்து
வந்தன. பிறை லதநாழில்கலளல்லநாம் இவற்லறைச் சநாரந்ஜத இருந்தன. லகநால்லன், தச்சன் முதலியவரகள்
உழவுக்குத் ஜதலவயநான கருவிகலளச் லசய்து லகநாடுத்தனர. சமூக வநாழ்க்லகக்குத் ஜதலவயநான
லபநாருள்கலள உற்பத்தி லசய்யும் ஜவறு லதநாழில்கள் இல்லல. வண்ணநான், நநாவிதன், லகநாத்தன்
ஜபநான்றைவரகள் தனி மனிதனது சுக வநாழ்விற்கு உதவி புரிந்தநாரகள். இத்தலகய உற்பத்தி முலறையில்
மனித உலழப்ஜப முக்கியமநான உற்பத்தி சக்தியநாக இருந்தது. இச்சக்தி கிரநாம சமுதநாயத்தினுள்ஜள
கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. லபரும்பநாலும், ஜகநாயில்கள் இவ்வுலழப்பின் மீது ஆதிக்கம் புரிந்தன.
அதற்கடுத்தநாற்ஜபநால் நிலவுலடலமயநாளரகளும், உயர குலத்தினரும் ஆதிக்கம் புரிந்தனர. உழவரகள்
லபரும்பநாலும், ஜகநாயில் நிலங்கலளஜயநா அல்லது நில உலடலமயநாளரகளின் நிலங்கலளஜயநா
குத்தலகக்குப் பயிரிட்டு வந்தநாரகள். ஜகநாயில் குத்தலகயும் நிலவுடலமயநாளரின் குத்தலகயும், மிக
அதிகமநாக இருந்தது. இச் சுரண்டல் முலறையினநால்தநான் ஜகநாயில்களில் ஆடம்பரமநான திருவிழநாக்கள்
நடத்தவும், நூற்றுக்கணக்கநானவரகளுக்கு ஜசநாறிடவும் லபநாருள் குவிந்தது. ஜமல் வரக்கத்தினரும் தங்கள்
சுரண்டலினநால் ஆடம்பர வநாழ்க்லகயில் திலளத்தனர. கிரநாம லகத் லதநாழிலநாளிகள் ஆண்டுக்லகநாரு
முலறை ஜகநாயிலிலிருந்தும் நிலச்சுவநான்களிடமிருந்தும் உழவரகளிடமிருந்தும் தநானியத்லத ஊதியமநாகப்
லபற்று வந்தனர. அவரகளது வநாழ்க்லக, ஜமல் வரக்கத்தநாரின் ஆதிக்கத்தினுள் இருந்தது.

பல நூற்றைநாண்டுகளநாக இவ்வநாறு உறைங்கிக் கிடந்த கிரநாம வநாழ்க்லக லவள்லளயர வருலகக்குப்பின்
மநாறைத்லதநாடங்கிவிட்டது. நிலவுலடலமச் சுரண்டலநால் வநாழ்விழந்த உழவரகள், லகத்லதநாழிலநாளரகள்
முதலிஜயநார லவள்லளக்கநாரரகள் லதநாடங்கிய புதுத் லதநாழில்களில் கூலி ஜவலல லசய்ய கிரநாமங்கலள
விட்டு லவளிஜயறினர. ஜமற்கு மலலச் சநாரலில் கநாடுகலள லவட்டித் ஜதயிலல, கநாப்பித்
ஜதநாட்டங்கலளயும், புதிதநாகத் ஜதநாற்றுவிக்க அவரகள் லசன்றைநாரகள். ரயில் பநாலதகள் அலமக்கவும்,
ரஸ்தநாக்கள் ஜபநாடவும், துலறைமுகங்கள் கட்டவும், ஆலலகள் கட்டவும், சுரங்கங்கள் ஜதநாண்டவும்,
அவரகள் தமிழ்நநாட்டின் பல நகரங்களுக்கு மட்டுமல்லநாமல், பம்பநாய் முதலிய நகரங்களுங்கும், கடல்
கடந்த சலமகளுக்கும் லசன்றைநாரகள். அங்லகல்லநாம் உலழத்து உலழத்து அவரகள் கண்ட பயன்
ஒன்றுமில்லல. கிரநாமத்திடு்லிருந்த சுரண்டல் முலறை ஜவறு, நகரங்களிலுள்ள சுரண்டல் முலறை ஜவறு.
அங்ஜக எஜேமநானரகள் ஜவறு. இங்ஜக எஜேமநானரகள் ஜவறு. முதலில் சிறிதளவு சுதந்திரம் இருப்பது ஜபநால்
ஜதநான்றினும் பின்னர அது கநானல்நீர என்று உணரந்தனர.

இவ்வநாறு வயல்களிலும், ஜதயிலலத் ஜதநாட்டங்களிலும், சுரங்கங்களிலும் உலழத்துவரும்
லதநாழிலநாளரகள் நம்பிக்லகலய இழக்கவில்லல. இருள் நீங்கி ஒளி ஜதநான்றும் கநாலத்லத அவரகள்
ஆவலுடன் எதிரபநாரக்கிறைநாரகள். வருங்கநால நல்வநாழ்வில் அவரகள் லகநாண்டுள்ள நம்பிக்லகதநான்
சமூகக் லகநாடுலமகலளப் லபநாறுத்துக் லகநாள்ளும் மனவுறுதிலய அவரகளுக்குக் லகநாடுக்கிறைது.
அவரகள் பநாடும் நநாட்டுப் பநாடல்களில் அன்பு மலரவலதயும், உலழப்பில் ஆரவத்லதயும், நன்லமயில்
பற்லறையும், தீலமயில் லவறுப்லபயும் நநாம் கநாண்கிஜறைநாம். அவரகளது எளிய பநாடல்கள் அவரகளது
இன்ப துன்பங்கலளயும், லநஞ்சக் குமுறைல்கலளயும், ஆசநாபநாசங்கலளயும், விருப்பு லவறுப்புகலளயும்
லவளியிடுகின்றைன.
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இத்தலகயத் லதநாழில் பநாடல்கள் நகர வநாழ்க்லகயின் ஜபநாலித் தன்லமயநாலும், லதநாழில் முலறைகளின்
கடுலமயினநாலும், படிப்படியநாக மலறைந்து வருகின்றைன. கிரநாமங்களில் மட்டும் பரம்பலரயநாக வளரந்த
கலல மரபுகளநால் பநாதுகநாக்கப்பட்டு, குற்றுயிரும், குலல உயிருமநாக இப்பநாடல்கள் ஊசலநாடிக்
லகநாண்டிருக்கின்றைன. மிக விலரவநாக ஜசகரிக்கப்பட்டநாலன்றி இலவ மலறைந்து ஜபநாவது உறுதி.

இத்லதநாகுப்பில் ஏற்றைப் பநாட்டுகள், லபநாலிப்பநாட்டு, உழவுத் லதநாழிஜலநாடு லதநாடரபுலடய பநாடல்கள்,
வலலஞன் பநாடல்கள், வண்ணநார பநாட்டு, வண்டிஜயநாட்டிகளது பநாடல்கள், உப்பளத்தநார பநாடல்கள்,
ஜதயிலல லதநாழிலநாளர பநாடல்கள் முதலியலவ இடம் லபற்றுள்ளன. இதில் ஜசரக்கப்படநாத
லதநாழில்கலளப் பற்றிய பநாடல்கள் ஜசகரித்து இனி லவளியிடப்பட ஜவண்டும்.

உழவுக் கநாலள
மனிதன் ஜவட்லடயநாடி வநாழ்ந்த கநாலம் மநாறுவதற்குக் கநாரணமநாக இருந்தது. அவன் கநாலளகலளப்
பழக்கி உழுவதற்கு கற்றுக் லகநாண்டஜத. அவ்வநாறு உழுவதற்குப் பயன்பட்ட மநாடுகள் அவனுக்கு
நிலலயநாகத் தங்கும் வநாழ்க்லகலயச் சநாத்தியமநாக்கிற்று. அவனுக்குச் லசல்வமும் லபருகிற்று. எனஜவ
‘மநாடு’ என்றை லசநால்லுக்ஜக ‘லசல்வம்’ என்றை லபநாருள் வந்தது.

மநாட்லடக் கவரந்து லசன்று லசல்வத்லதப் லபருக்கிக் லகநாள்ளலநாம் என்று அதலனப் பழக்கத்
லதரியநாதவரகள் பழங்கநாலத்தில் எண்ணினர. பழக்கத் லதரிந்தவரகஜளநா மநாட்லடப் பநாதுகநாக்கப்
ஜபநாரநாடினர. இதலனஜய ‘லவட்சி’ என்றும், ‘கரந்லத’ என்றும் புறைப் லபநாருள் இலக்கண நூல்கள்
கூறுகின்றைன.

பிற்கநால மன்னரும் இவ்வழக்கத்லதப் பின்பற்றிஜய, ஒரு நநாட்டின் பசு நிலரலயயும், கநாலளகலளயும்
லகப்பற்றுவதில் லவற்றி லபற்றைநால், நநாட்லடயும் லகப்பற்றைலநாம் என்லறைண்ணினர, நநாட்டின்
கநால்நலடச் லசல்வம் ஜபநாய் விட்டநால் உழவுத் லதநாழில் முடங்கிவிடுமல்லவநா?

சிற்சில பண்லடக் குழுவினர கநாலளலய, நந்திலயன்றும், பசவன் என்றும் வணங்கினர. சமண
மதத்தினர ரிஷபஜதவர என்று முதல் தீரத்தங்கரருக்குப் லபயரிட்டு கநாலளலய அவரது
அலடயநாளமநாக்கினர. பிற்கநாலச் லசவம், அதலனச் சிவனுக்கு வநாகனமநாக்கியது. மனிதன்
கநாட்டுக்கநாலளலய பழக்கி தனது ஜவலலக்குப் பயன்படுத்தியலதஜய புரநாணக் கலத இவ்வநாறு
லசநால்லுகிறைது.

தற்கநாலத்திலும் உழவுக்குப் பயன்படும் கநாலளலய உழவரகள் ஜபநாற்றுகிறைநாரகள். முதல் உழவுக்கு நநாட்
லசய்யும் ஜபநாது அதலன அலங்கரித்து, பிள்லளயநாருக்கு பூலசப் ஜபநாட்டு உழத் லதநாடங்குகிறைநாரகள்.
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கநாலளகளுக்குச் லசய்யும் அலங்கநாரங்கள் எலவ என்று லதரிய ஜவண்டுமநா? இப்பநாட்லடப் படியுங்கள்.

மின்ஜனரு எருதுக்லகல்லநாம்
என்ன என்ன அலடயநாளம்
லநத்திக்குச் சிட்டிகளநாம்
லநலம் பநாரக்கும் கண்ணநாடி
வநாலுக்குச் சல்லடமநாம்
வநாகுக்லக லபநான்னநாஜல
லகநாம்புக்குக் குப்பிகளநாம்
லகநாணவநாலு சல்லடமநாம்
தூக்கி லவக்கும் கநால்களுக்கு
துத்திப் பூ சல்லடமநாம்
எடுத்து லவக்கும் கநால்களுக்கு
எருக்கம் பூ சல்லடமநாம்
மண்டியிடும் கநால்களுக்கு
மநாதளம் பூ சல்லடமநாம்
இத்தலனயும் ஒப்பதமநாம்-எங்க
சப்பநாணிப் பிள்லளயநாரக்கு
கட்டக் கநாட்டுக் லகநால்லலயிஜல-லரண்டு
கநாரிக்கநாலள மின்ஜனரு
கநாரிக்கநாலள வித்த பணம்
கருத்தப் லபநாண்ணு மநாரஜமல
லசங்கநாட்டுக் லகநால்லலயிஜல-லரண்டு
லசக்கநாலள மின்ஜனரு
லசக்கநாலள வித்த பணம்
லசவத்தப் லபநாண்ணு மநாருஜமல

ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி.
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நடுலக-1
நடுலக ஜவலல பள்ளர, பலறையர சநாதிப் லபண்கள் மட்டுஜம லசய்யும் ஜவலல. பருவ
ஜவலலகளிஜலஜய நநாற்று பிடுங்கி நடுவதுதநான் மிகவும் நுட்பமநான ஜவலல. முதுகு குனிந்து லநடு
ஜநரம் சரியநான இலடலவளி விட்டு நநாற்லறை நட்டுச் லசல்வதற்குப் பயிற்சியும் அனுபவமும் ஜவண்டும்.
நடுலகப் பநாடல்கள் கநாதலலப் லபநாருளநாகக் லகநாண்டனவும் அனுதநாபம், இரக்கம், லகநாடுலம,
பரிதநாபம் இலவகலளப் லபநாருளநாகக் லகநாண்டனவும் உள்ளன.

நடுலகப் பநாடல்கள் தற்லபநாழுது நிரம்பக் கிலடப்பதில்லல. ஆனநால் சுமநார 600 வருஷங்களுக்கு
முன்னநால் நடுலகப் பநாட்லடயும் அதற்கு முன் பள்ளர ஆடும் ஆட்டத்லதயும், கண்டும் ஜகட்டும்,
ரங்கநநாதர ஜகநாயில் அலரயலரநாருவர அவற்லறைக் கற்றுக் லகநாள்ளுவதற்கநாக பலறைச்ஜசரியிஜலஜய லசன்று
தங்கிவிட்டநாலரன்று ஸ்ரீரங்கம் ஜகநாயில் வரலநாற்லறைக் கூறும் ஜகநாயிலலநாழுகு குறிப்பிடுகிறைது. சுமநார 300
ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜதநான்றிய அழகர ஜகநாயிற் பள்ளியில் நடுலகப் பநாடல்கள் பல கநாணப்படுகின்றைன.
அலதப் பின்பற்றி எழுந்த பள்ளுகலளலனத்தும் நடுலகப் பநாடல்களுக்கு இடம் லகநாடுக்கின்றைன.
தற்லபநாழுது முயன்றைநால் இன்னும் மலறைந்து விடநாமல் வழங்கிவரும் பநாடல்கலளச் ஜசகரிக்கலநாம்.

லநடு ஜநரம் குனிந்து நட்ட லபண்லணநாருத்தி நிமிரந்து பநாரக்கும்லபநாழுது வயல் வரப்பில் அவளது
கநாதலன் அவலள ஜநநாக்கிப் பநாடுகிறைநான்.

நநாலு மூலல வயலுக்குள்ஜள
நநாத்து நடும் குள்ளப் லபண்ஜண
நநாத்து நடும் லகயநாஜல-என்லனயும்
ஜசத்து நடலநாகநாஜதநா?

ஜசகரித்தவர:வநாழப்பநாடி சந்திரன் இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

நநாத்துப் பறிஜய நடுவப் பறிஜய
நட்டுக் குனிந்து நிமிந்து நிக்கும்
நநாணயஜம, கண்ஜண
நநாந்தநானடி பநாடியது
உன்லனத் தநாண்டி லபநாண்ஜண
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ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி, லநல்லல மநாவட்டம்.

நடுலக-2
விவசநாய ஜவலலகளில் மிகவும் கடினமநானது, நநாற்று நடுவதுதநான். இவ்ஜவலலலயச் லசய்வது, பள்ளர,
பலறையர குலப் லபண்கஜள. வரப்லபச் சுற்றி ஆண்கள் நின்று லகநாண்டு நநாற்றுக் கட்டுக்கலளச் சுமந்து
வயல் லவளியில் நிற்கும் லபண்கலள ஜநநாக்கி வீசி எறிவர. லபண்கள் குனிந்த முதுகு நிமிரநாமல்
விலரவநாக நநாற்று முடிகலள எடுத்து நடுவநாரகள். தற்கநாலத்தில் நடுலக நடும் லபண்கள்
மனதிற்குள்ஜளஜய ஏஜதநா ஒரு பநாட்லட முணுமுணுத்துக்லகநாள்கிறைநாரகள். ஆனநால் 30,40 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னநால் லபண்கள் பநாடிக் லகநாண்ஜட நடுவநாரகள்; வரப்பிலுட்கநாரந்து லகநாண்டு ஆண்களும்
பநாடுவநாரகள். பநாடல் இனிலமயில் தங்கலள மறைந்து அதன் சந்தத்திற்ஜகற்ப லககளும் விரல்களும்
அலசய லபண்கள் நநாற்று நடுவநாரகள். இப் பநாட்டுகலளயும் கநாட்சிகலளயும் ரசித்த தமிழ்க் கவிஞரகள்
முக்கூடற்பள்ளு முதலிய பிரபந்தங்களில் நடுலகக் கநாட்சிகலளச் சிறைந்த சித்திரங்களநாகத் தீட்டியுள்ளனர.
தற்லபநாழுது நடுலகப் பநாடல்கள் அபூரவமநாகஜவ பநாடப்படுகின்றைன. சுலவமிக்க இப்பநாடல்கள்
அலனத்தும் ஜசகரித்து லவளியிடப்பட ஜவண்டும்.

பள்ளன்: உள்ளநார உழவடிக்க
ஊரக் குருவி நநாத்தரிக்க
நநார மரமடிக்க
நட்டு வநாடி கட்டப் புள்ஜள
நநாலு மூலல சமுக்க வயல்
அதிஜல நடும் குட்டப் புள்ஜள
நநான் ஜபநாடும் நநாத்துக்கலள
நீ ஜசரந்து நட்டநாலநாகநாஜதநா?
நநாத்து நடும் கட்டப் புள்ஜள
நட்டு வநாடி ஜகநாயில் களம்
குத்துக் கல்லு ஜமலிருக்க-நீ
கூப்பிடடி நநான் வருஜவன்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.
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நடுலக-3
ஒரு சிறு நிலச்சுவநானின் வயலில் நடுலக நடக்கிறைது. லபண்கள் ஜவகமநாக ஜவலலலய முடித்துச்
லசல்லுவதற்கநாக அகலமநாக நடுகிறைநாரகள். அவ்வநாறு நட்டநால் விலளச்சல் குலறையும். அலதக் கண்ட
நிலச்சுவநான் அவரகலளக் லகஞ்சி லநருக்கி நடஜவண்டுலமன்று ஜவண்டிக்லகநாள்கிறைநான். அவரகளுக்குக்
ஜகநாபம் வரநாமல் இருக்க நயமநாக அவரகளுலடய அழலக அவரகளது கநாதலன் புகழ்ந்து ஜபநாற்றுவதநாகச்
லசநால்லுகிறைநான். ஒருத்தியின் தண்லடக்கநால் அழலகக் கண்டு அவளது கநாதலன் ஐந்து மநாதம்
லகநாஞ்சினநானநாம். மற்லறைநாருத்தியின் லகநாண்லட அழலகக் கண்டு அவளது கநாதலன் ஆறுமநாதம்
லகநாஞ்சினநானநாம். இவ்வநாறு அவரகளது உள்ளத்லதக் குளிரவித்து தன் ஏழ்லம நிலலலயயும் லசநால்லி
லநருக்கி நட ஜவண்டிக் லகநாள்கிறைநான்.

நநாலு மூலல வயலுக்குள்ஜள
நநாத்து நடும் லபநாம்பிஜள
நநானும் லகநாஞ்சம் ஏலழயடி
நடவு லகநாஞ்சம் லசறுத்துப் ஜபநாடு
லபண்டுகஜள! லபண்டுகஜள!
தண்டு ஜபநாட்ட லபண்டுகஜள!-உன்
லகநாண்லட அழலகக் கண்டு
லகநாஞ்சுறைநானநாம் ஆறுமநாசம்
நநானும் லகநாஞ்சம் ஏலழயடி
நடவு லகநாஞ்சம் லசறுத்துப் ஜபநாடு

உதவியவர: லசல்வரநாஜேஜு

ஜசகரித்தவர: கு. சின்ன்ப்ப பநாரதி இடம்:மடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

நடுலக-4
ஆவுலடத் தங்கம் என்றை லபயருலடய சங்கரன் ஜகநாவில் லதய்வம் ஆவுலடயம்மன். கூட்டமநாக நின்று
வயலில் லபண்கள் நநாற்று நடுகிறைநாரகள். கூட்டமநாக ஜவலல லசய்யும் லபநாழுது உற்சநாகம்
பிறைக்கிறைதல்லவநா? அதுவும் ஜவலலக்குரிய கூலிலயக் குலறைக்கநாமல் அன்ஜபநாடு அலழத்துக்
லகநாடுக்கும் ஆவுலடத் தங்கத்தின் வயலில் நடுலக நடுவதில் அவரகளுக்கு மகிழ்ச்சி பிறைக்கிறைது. ஒரு
லபண் பநாடத் லதநாடங்கினநாள்; மற்லறைப் லபண்களும்
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ஜசரந்து பநாடுகிறைநாரகள்.

ஆரநாளு நூறைநாளு
அருபத்தி லரண்டநாளு
ஆவுலடத் தங்கம் லகயநாளு
ஆல வட்டம் ஜபநாடு தில்ல
அம்பது ஆள வச்சு
ஆதரவநா ஜவலல வநாங்கி
கூப்பிட்டுப் ஜபரு ஜபநாடும்
குணமுள்ள ஆவுத்தங்கம்

வட்டநார வழக்கு: ஆரநாளு-யநார ஆள்?; ஆல வட்டம்-கூட்டமநாகச் ஜசரந்திருக்கும் அழகு; ஆவுத்தங்கம்ஆவுலடத் தங்கம் என்பது.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

நடுலக-5
வயல் வரப்பில் நின்று நநாற்றுக் கட்லட இலளஞரகள், நடும் லபண்கலள ஜநநாக்கி எறிகிறைநாரகள்.

அவரகளில் ஒருவன் தன் கநாதலி வரப்பருஜக வரும் லபநாழுது எல்ஜலநாருக்கும் லபநாதுவநாக சில
வநாரத்லதகளும், அவள் கநாதில் மட்டும் விழும்படியநாகச் சில வநாரத்லதகளும் லசநால்லுகிறைநான்.

(எல்ஜலநாரும் ஜகட்க)
நநாத்துப் புடுங்கி வச்ஜசன்
நடுவத் லதநாளி ஆக்கி வச்ஜசன்
நநாத்து நடும் லபநாம்பலளயநா
ஜசத்து நட மநாட்டியநாஜளநா
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(கநாதலி மட்டும் ஜகட்க)
லபநாட்டிட்டு லமயிட்டு
லபநாய்யக் கலர தீரத்த மநாடி
நட்டுட்டும் ஜபநாறை புள்லள
நயன வநாரத்லத லசநால்லிரம்மநா

வட்டநார வழக்கு: லதநாளி-ஜசறு; லபநாம்பிலளயநா-லபண்பிள்லளகநாள்; மநாட்டியநாளநா-மநாட்டீரகளநா?;
லபநாய்யக்கலர-லபநாய்லகக் கலர, குளக்கலர; நட்டிட்டு-நட்டு விட்டு; நயன வநாரத்லத-கண் சநாலட.

குறிப்பு: புள்லள (லநல்லல மநாவட்டத்தில் லபண்கலளப் புள்லள என்பது சில சநாதிகளில் வழக்கு)
ஜமற் குறித்த ஜபச்சு வழக்கில் உள்ளலவ.
இப்படிப் பிறைர முன் ஜபசக்கூடநாது என்பலதக் குறிப்பநாகக் கூறுகிறைநாள் கநாதலி.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி வட்டநாரம்.

சரசரணு வந்திருங்க
சவுக்லகயிஜல இருந்திருங்க
கநாரியஜம உண்டநானநா
கலகலணு ஜபசிருங்க

வட்டநார வழக்கு: சரசரணு, கலகலணு-விலரவு குறிக்கும் இரட்லடச் லசநாற்கள் வந்திருங்க,
இருந்திருங்க, ஜபசிருங்க-வந்து விடுங்கள், இருந்து விடுங்கள், ஜபசி விடுங்கள்.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி வட்டநாரம்.

கலள எடுத்தல்-1
நடுலகலயப் ஜபநாலஜவ கலள எடுத்தலும் லபண்களின் ஜவலலயநாகும். பயிலரப் ஜபநாலஜவ ஜதநான்றும்
கலளகலளக் கூரந்து ஜநநாக்கிப் பிடுங்கிலயடுக்க ஜவண்டும். சற்று அயரந்தநால் கலளக்குப் பதில் பயிர
லகஜயநாடு வந்து விடும். கலள எடுத்தலும் நடுலகலயப் ஜபநாலஜவ சலிப்புத் தரும் ஜவலல. சலிப்புத்
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ஜதநான்றைநாமலிருக்க வயல் வரப்பிலுள்ள ஆண்களும் வயலில் கலள எடுக்கும் லபண்களும் ஜசரந்து
பநாடுவநாரகள்.

வநாய்க்கநால் வரப்பு சநாமி
வயக் கநாட்டுப் லபநான்னு சநாமி,
கலள எடுக்கும் லபண்களுக்கு
கநாவலுக்கு வந்த சநாமி,
மலலஜயநாரம் லகணறு லவட்டி
மயிலலக் கநாலள லரண்டு கட்டி
அத்லத மகன் ஓட்டும் தண்ணி
அத்தலனயும் சரக்கலரஜய

உதவியவர: லபநான்னுசநாமி

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஒலப்பநாலளயம்.

கலள எடுத்தல்-2
கலள லயடுக்கும் லபரிய குளம்
கணக்லகழுதும் ஆலமரம்
லகநாத்தளக்கும் லகநாட்டநாரம்
குணமயிலலக் கநாணலிஜய

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

கலள எடுத்தல்-3
கலள லயடுக்கும் லபரிய குளம்
கணக் லகழுதும் ஆலமரம்
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லகநாத்தடிக்கும் லகநாட்டநாரம்
கூறு லவக்கும் களத்து ஜமடு
கண்ணநாடி வலளயல் ஜபநாட்டு
கலள எடுக்க வந்த புள்ஜள
கண்ணநாடி மின்னலிஜல
கலள எடுப்புப் பிந்துதடி
லவள்ளிப் புடி வலளயல்-நல்ல
விடலலப் பிள்லள லக வலளயல்
லசநால்லி அடிச்சவலள-நல்லநா
சுழட்டு தில்ல லநல்கலளலய

உதவியவர: முத்துசநாமி

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:வநாழ்நநாய்க்கன் பநாலளயம்.ஜசலம்.

கலள எடுத்தல்-4
கலள எடுத்துக் லக கழுவி
கலர வழியநா ஜபநாறை புள்ளநா
பரிசம் லகநாடுத்த மநாப்பிள்லளக்கு
பநால் குடம் லகநாண்டு ஜபநாறியநா

ஜசகரித்தவர:M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி,லநல்லல மநாவட்டம்.

நச்சுப்புல்
கலளலயடுப்பு
பயிர வளர ஜவண்டுமநானநால் நச்சுப்புல்லல நறுக்கித் தள்ளஜவண்டும். நன்லம வளர ஜவண்டுமநானநால்
தீலம ஒழிக்கப்படஜவண்டும். இதில் சமரசஜமயில்லல. நமது புரநாணங்கள், நநாட்டுக் கலதப்
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பநாடல்கலளல்லநாம் இலதத் தநாஜன கூறுகின்றைன; கண்ணன் நரகநாசுரலனக் லகநான்றைநான்; முருகன்
சூரபத்மலனக் லகநான்றைநான். நீதிக்கும் அநீதிக்குமிலடஜய சமரசஜமது?
பயிர வளர ஜவண்டுமநானநால் நச்சுப்புல் அழகநாக இருந்தநால் கூட, அலவ அல்லியும் தநாமலரயுமநாக
இருந்தநால் கூட அவற்லறைப் பிடுங்கி எறிந்து விட ஜவண்டும். விவசநாயி இவ்வுண்லமலய அறிவநான்.

பழமரத் ஜதநாட்டத்லதப் பநாதுகநாக்கும் உழவன் தனக்கு துலணயநாக உலழக்கும் உழவரகளிடம் கலள
லவட்டச் லசநால்லுகிறைநான்.

ஆத்துக்குள்ஜள ஏஜல ஜலநா
அத்திமரம் அகில கிலநா
அத்திமரம்

அளவு பநாத்து ஐலப்பிடி
அறுக்கித் தள்ளு அகிலகிலநா
அறுக்கித்தள்ளு

குளத்துக் குள்ஜள ஏஜலஜலநா
லகநாய்யநாமரம் அகிலகிலநா
லகநாத்தித் தள்ளு

ஜசத்துக் குள்ஜள ஏஜலஜலநா
லசம்பகப்பூ அகிலகிலநா
லசம்பகப்பூ

லசம்லமயநாக ஐலப்பிடி
ஜசத்லதடுக்க அகிலகிலநா
ஜசத்லதடுக்க

நநாத்துக்குள்ஜள ஏஜலஜலநா
நச்சுப் புல்லு அகிலகிலநா
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நச்சுப் புல்லு

நச்சுப் புல்லல ஐலப்பிடி
நறுக்கித் தள்ளு அகிலகிலநா
நறுக்கித் தள்ளு

உதவியவர: ஜேநானகி

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:முத்துகநாபட்டி,ஜசலம்.

கமலல-1
வறைண்ட பிரஜதசங்களில் பூமிக்குள் இருக்கும் தண்ணீலரக் கிணறு லவட்டி கடின உலழப்பநால்
கமலலயின் மூலம் லவளிக்லகநாணரந்து ஜதநாட்டப்பயிர லசய்வநாரகள். கமலலலயன்றை தகரத்தநாலநான
பநாத்திரத்தில் ஜதநாலநாலநான வநால் என்றை லபலயக் கட்டிக் கயிற்று வடங்கலள இலணத்து மர
உருலளகலளப் லபநாருத்தி மநாடுகலளப் பிலணத்து முன்னும் பின்னுமநாக ஓட்டி நீர இலறைக்க ஜவண்டும்.
இதற்கு அனுபவம் ஜவண்டும். அனுபவமில்லநாத அவளது மச்சநான் கமலல இலறைக்கத் லதரியநாமல்
திண்டநாடுவலதக் கண்டு ஜகலியும், அனுதநாபமும் கலந்து பநாடுகிறைநாள்.

லபநாட்டலிஜல வீடுகட்டி
லபநாழுதிருக்கத் தநாலிகட்டி
கருத்தக் கநாலள லரண்டும் கட்டி
கமலலலறைக்கப் ஜபநாகும் கருத்த துலர
லபநாட்டலிஜல கிணறு லவட்டி
ஜபநாரக்கநாலள லரண்டும் கட்டி
கநாப்புப் ஜபநாட்ட கருத்த மச்சநான்
கமலல கட்டத் லதரியலலஜய

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.
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சில நநாட்களில் கமலல இலறைப்பதில் ஜதரச்சிலபற்று விட்டநான். அது கண்ட அவள் உளம் மகிழ்ந்து
அவலனப் புகழ்கிறைநாள்.

கமலல யலங்கநாரம்
கமலல மநாடு சிங்கநாரம்
கமலல யடிக்கும் மன்னருக்கு
கருத்தப் லபநாட்டலங்கநாரம்
சநாலல ஜயநாரம் கிணறு லவட்டி
சநாஞ்ச கமலல ஜபநாட்டு
இழுத்து விடும் கருத்தத்துலர
இனிக்குலதயநா கிணத்துத் தண்ணி
மந்லதயிஜல கிணறு லவட்டி
மயிலலக் கநாலள லரண்டு பூட்டி
சதனம் லகநாடுத்தநாஜன
சிமிட்டி பநாயும் கமலலத் தண்ணி

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:ஜகநாவில்பட்டி.

சில ஊரகளில் கண்மநாய்ப் பநாசனம், ஆற்றுப் பநாசனம் உள்ள இடங்களில் மண்லவட்டியநால் தண்ணீலர
விலக்கி விட்டநால் ஜபநாதும் ஜவலல முடிந்தது. அவன் மலட திறைந்து விட்ட நீரில் குளிப்பதில்
அவளுக்குப் லபருலம, அவனுக்கும் தநான்.

மண் லவட்டி லகநாண்டு
மலட திறைக்கப் ஜபநாறைசநாமி
மலடலயத் திறைந்து விடு
மஞ்ச நீரநாடி வநாஜரன்

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:ஜகநாவில்பட்டி.

கமலல-2
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ஆறு குளம் இல்லநாத ஊரகளில் கமலல கட்டித் தண்ணீர இலறைப்பநாரகள். தண்ணீர ஜதநாட்டப்
பயிரகளுக்குப் பநாயும். கமலல ஓட்டும் இலளஞலனப் பநாரத்து அவனது மநாமன் மகள் பநாடுகிறைநாள்.

லசடிஜயநாரம் லகணறு லவட்டி
லசவலலக் கநாலள லரண்டு கட்டி
அத்லத மகன் ஓட்டும் தண்ணி
அத்தலனயும் சரக்கலரஜய
ஆத்துக்கு அந்தப் புரம்
அஞ்சநாறு லதன்னமரம்
வச்ச மரம் பநாரக்கப் ஜபநான
மச்சநான் வரக் கண்டீரகளநா?

ஜசகரித்தவர:லபநான்னுசநாமி இடம்:ஓலலப்பநாலளயம்.

ஏற்றைப் பநாட்டு
ஆற்றுப் பநாசனம் இல்லநாத இடங்களில் தமிழ் மன்னரகளும், நநாயக்க மன்னரகளும், குளங்களும்,
ஏரிகளும், கண்மநாய்களும் லவட்டிப் பநாசன வசதிகலள அபிவிருத்தி லசய்தநாரகள். அரசரகள் ஜபநாரில்
லவற்றி லபற்றைலபநாழுது லவற்றித் தூண்கள் நநாட்டியது ஜபநாலஜவ நீர நிலலகலளயும் லவட்டினநாரகள்.
லதன் பநாண்டி நநாட்டில் வநாலகக்குளம் என்றை லபயருலடய ஏரி ஒன்று இருப்பஜத சநான்றைநாகும். நநாயக்க
மன்னரகள், தநாங்கள் லவட்டிய நீர நிலலகளுக்குச் சமுத்திரம் என்று லபயர லவத்தநாரகள். அரசரது
லபயரகலளயும், தளவநாய்களது லபயரகலளயும் நிலனவுறுத்தும் ஏரிகள் பல உள்ளன. உதநாரணமநாக
விசுவநநாதப் ஜபஜரரி, வடமலல சமுத்திரம், ஜகநாபநால சமுத்திரம் முதலியன.
லவள்லளயர ஆட்சிக் கநாலத்தில் புதிய ஏரிகள் எலவயும் ஜதநாண்டப் லபறைவில்லல. லபரும்பநாலநான
பலழய ஏரிகள் அடிக்கடி பழுது பநாரக்கப்படவில்லல. அதனநால் அலவ ஜமடிட்டுப் ஜபநாதுமநான அளவு
நீரத் ஜதக்கி லவக்க வசதியற்றைலவ ஆயின. அவற்றிலிருந்து தண்ணீர பநாய்ந்தும் அந்த நிலங்களுக்குப்
ஜபநாதுமநான நீர கிலடக்கநாமல் ஜபநாயிற்று. ஏரிகளில் நீர நிரம்பினநாலும், நநாற்று வளரந்து, லபநாதி தள்ளி,
மணி பிடிக்கும் தறுவநாயில் ஏரி வற்றிப் ஜபநாகும்.
அங்குமிங்குமுள்ள பள்ளங்களில் நீர ஜதங்கி நிற்கும். அது மலடஜயறிப் பநாயநாது. வயல் மட்டத்திற்குக்
கீஜழ சிறிது நீர கிடக்கும். உலழப்பின் பயன் வீணநாகநாமல் இருப்பதற்கநாக, உழவரகள் பள்ளத்திலுள்ள
நீலர அள்ளி மலடயில் பநாய்ச்சுவநாரகள். இதற்கநாகப் பலனஜயநாலலயநாஜலநா, இரும்பநாஜலநா லசய்த
இறைலவப் லபட்டிகலளப் பயன்படுத்துவநாரகள். அதன் இரண்டு முலனகளிலும், கயிறுகலளக் கட்டிப்
பக்கத்திற்கு ஒருவரநாக நின்று லகநாண்டு நீலர அள்ளி மலடயில் பநாய்ச்சுவநாரகள். இவ்ஜவலல மிகவும்
சலிப்லபத் தருவதநாயினும் ஜவலலயின் பயலன எண்ணி அவரகள் நீண்ட ஜநரம் உலழப்பநாரகள்.
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சலிப்புத் ஜதநான்றைநாமலிருப்பதற்கநாக இறைலவப் லபட்டியின் அலசவுக்கு ஏற்றை சந்தத்தில் பநாடல்கள்
பநாடுவநாரகள்.
நீலர மலடயிஜலற்றுவதற்கு ஜவலறைநாரு கருவியும் உள்ளது. அதன் லபயர இலறைலவ மரம். ஒஜர
மரத்லதத் லதநாட்டி ஜபநால் குலடந்து ஒரு ஓரத்தில் லகப்பிடிஜபநால் அலமத்திருப்பநாரகள். அதன் நடுஜவ
கயிற்லறைக் கட்டி முக்கநாலி ஜபநால மூன்று கம்புகலளத் தலரயில் நநாட்டி அதஜனநாடு, இலறைலவ மரத்லத
இலணப்பர. இலறைலவ மரத்தின் லதநாட்டி ஜபநான்றை பகுதி தண்ணீரினுள் இருக்கும் லகப்பிடிலய
ஜமலும் கீழுமநாக அலசத்தநால், தண்ணீர லபட்டியினுள் ஏறி மலடயினுள் பநாயும். இலறைலவ மரத்லத
இயக்க ஒஜர ஒரு ஆள் ஜபநாதும். இப்பநாடல்கள் ரநாமநநாதபுரம் மநாவட்டத்தில் மிகுதியநாக
பநாடநாப்படுகிறைது. லதன்னநாற்கநாடு மநாவட்டத்திலும் கநாலநால் மிதித்து ஏற்றைம் இலறைப்பவர ஏற்றைப்
பநாட்டுப் பநாடுவர. ஜமஜல ஒருவன் ஏற்றைத்லத மிதிக்க கீஜழ ஒருவன் நின்று கிணற்றிலிருந்து லவளிவரும்
வநாளிலயத் தூக்கித் தண்ணீலர மலடயில் லசலுத்துவநான். ஏற்றைத்தின் ஜமலுள்ளவன் முதலடிலயப் பநாடி
முடித்தப்பின் கீஜழயுள்ளவன் அடுத்த அடிலயப் பநாடுவநான். அப்பநாடல்களில் சில விடங்களில் பநாரத
இரநாமநாயண பநாத்திரங்கள் வருவர.
இத்லதநாகுப்பில் லகநாடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஏற்றைப் பநாட்டுகள் லபநாருலளவிடச் சந்தஜம
முக்கியமநாகத் தருகிறைது. பிள்லளயநார வழிபநாடு, கநாதல் பிதற்றைல்கள், திருவிழநா வரணலனகள், உடல்வலி
ஜதநான்றைநாமலிருக்கக் கடவுலள ஜவண்டுதல் முதலிய பல லபநாருள்கள் லதளிவில்லநாமல் குழம்பி
வருகின்றைன. நட்டபயிர விலளய ஜவண்டும், அறுவலடக்குப் பின் திருவிழநாக்கள் நடக்கஜவண்டும்,
திருவிழநா விலளயநாட்டுகளில் கவலலலயல்லநாம் மறைக்கஜவண்டும் என்றை இன்ப ஆரவம் ஏற்றைப்
பநாட்டுகளில் லபநாதுவநாக இருப்பலதக் கநாணலநாம்.

ஏற்றைப் பநாட்டு-1
பிள்லளயநாஜர வநாரும்
பிள்லளலபருமநாஜள
இலளய பிள்லளயநாஜர
எண்ணித் தர ஜவணும்
எண்ணித் தந்தநாயநானநால்
என்லனன்ன பலடப்ஜபன்
பச்சரிசி ஜதங்கநாய்
பநாலு பணியநாரம்
லகநாத்ஜதநாடு மநாங்கநாய்
லகநாலலஜயநாடு ஜதங்கநாய்
ஈனநாக் கிடநாறி
இடது லகநாங்லகப் பநாலும்
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வநாலலக் குமரி
வலது லகநாங்லகப் பநாலும்
லதற்கு மலலஜயறி ஜதக்கிலலப்பறித்து
ஜதக்கிலலக்கும் தண்ணீர
லதளிக்கும் பிள்லளயநாருக்கு
வடக்கு மலல ஏறி
வநாலழ இலல பறித்து
வநாலழலலக்கும் தண்ணீர
லவப்ஜபநாம் பிள்லளயநாஜர
ஓம் முருகநா ஜவலநா
ஓடி வந்தநாயநானநால்
ஓடி வந்தநாயநானநால்
ஜகநாடிப் பயன் உண்டு
ஒரு பதிஜல நில்லு
சிறுவன் லதநாலல ஜமஜல
ஒத்த மரம் லநல்லி
உயரந்த மரம் ஜதநாப்பு
ஒத்திலரத்தநாயநானநால்
சித்திரக் கநார பநாயும்

ஒத்த குரல் ஓலச
நித்த மணிப் பூலச
ஓடநாஜத மநாஜன
ஒளிந்திருப்பநான் ஜவடம்
ஓடக் கலர ஜயநாரம்
ஜவடப்பய கநாவல்
ஒரு பணமநாம் லசம்பு
ஒளி விடுதநாந்ஜதரு
ஜதரு திரண்ஜடநாட
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மநாலல கழண்ஜடநாட
ஓடுலதயநா நூறு
ஓடுலதயநா நூறு
பநாப்பநாரப் லபண்ஜண
ஜமநாக்கலலயநா தண்ணி
ஜமநாக்கஜலடநா அண்ணநா
முகங்கழுவப் ஜபநாஜறைன்
பநாலு என்னும் பயஜல
ஜதநாழலனன்னும் ஜதநாழர
பநாலு லகநாண்டு ஜபநான
பநாலகலனக் கநாஜணநாம்
தயிரு லகநாண்டு ஜபநான
தங்கம் வரக் கநாஜணநாம்
இருண்ட ஜநரம் ஜதநாழநா
இலுப்பமரம் தநாண்டி
இருக்கச் லசநால்லிப் ஜபநான
இளமயிலலக் கநாஜணநாம்
இருப்பலதன்றைநால் லசநால்லு
லகநாடுப்ஜபநாம் கலலநல்லு
இருள் ஆந்லத கூவ
மருள் ஆந்லத சநாய
இரும்புலக்லக லகநாண்டு
திருப்பிவிட்டநான் ஜதலர
இரும்பு வழித்தூணநாம்
துலுக்கமல்லி வநாசல்
இருந் தடிக்கப்பந்து
நடந்தடிக்கச் ஜசநாரந்தநான்
இருட்டி வந்த ஜமகம்
மருட்டி மலழ லபய்ய
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முந்தின குதிலர
தநாண்டுதநாம் கடலல
முந்தநாஜத ஜதநாழநா
ஜமநாசம் வரும் லசநான்ஜனன்
முந்தி ஒரு சநாமம்
முழிச்சழுதநான் பநாலன்
முந்தி நட்ட சம்பநா
லபநாங்கலுக்கு லநல்லநாம்
முந்திரியும் கநாய்க்க
மந்திரியின் தலலஜமல்
முன்ஜன நட லபண்ஜண
அன்ன நலட பநாரக்க
மூக்குக்தியும் ஜதரடும்
ஜமற்கத்தியநா சநாலட
க்குத்திலயத் தநாடி
ஜமநாதிரங்கள் லசய்ய
முன்ஜன மலட்டநாறைநாம்
லவள்ளம் பிறைண்ஜடநாட
அஞ்சலறையநாம் லபட்டி
அதில் நிலறைஞ்ச மஞ்சள்
அஞ்சு லகநாத்து மஞ்சள்
அலரக்கப்பத்து நநாளநாம்
அம்பலமும் கூத்தும்
ஆடுவநாள் குறைத்தி
அம்பனுக்கும் லதற்ஜக
வம்பனுலடய ஜதசம்
அம்பநாலக் ஜகநாட்லட
ஆசநாரப் லபநாம்லம
அன்பு மலலயநாளம்
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தம்பி ஜபநான ஜதசம்
அன்பு கநாட்டி வநாரத்லத
அழகு கநாட்டித் ஜதமல்
ஆறு அலடக்கக் கட்லட
அமுது அலடக்கச் ஜசலன
ஆத்து வண்டஜலநாட
பூக்குதடி நநாணல்
ஆத்ஜத இவள் ரநாணி
வநாரத்லத ஜபச நீலி
ஆத்தநாங் கலரஜயநாரம்
ஆலன விலளயநாட்டநாம்
ஆத்தரளி தின்றைநால்
மநாத்திலரகள் உண்ஜடநா
ஏழு மூங்கி லவட்டி
எமதூண்டி ஜபநாட்டநான்
ஏலழக்குலப் லபண்ணநாம்
ஜசநாலலக் குயில்ஜபநால
ஏலழ வச்சநான் வநாலழ
ஏறி லவட்டலநாஜமநா
ஏலழக்குல வண்ணநான்
சநாதிலம் ஜகட்டநான்
எழுத்தநாணி லகநாண்டு
எழுதிய குடமநாம்
குமரியின் தலலஜமல்
எழுக்ஜகநாடநா லசட்டி
பருசப்பணம் பத்து
எழுத்து வரண ஜசலல
லவளுத்து வநாடநா வண்ணநா
எங்கமதயநாலண
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லகநாம்பு மதயநாலன
வங்கணக் குறைத்தி
எங்கிட்டு வருது
தங்கிச்சி வரிலச
எட்டிப் பூப்பூக்க
லபநாட்டில் இடும் லமயநாம்
எட்டுதில்லல தண்ணி
வத்து தில்லல லபநாய்லக
லசம்பருத்தி கநாயநாம்
இளம் பருத்தி நூலநாம்
துவக்குதடி பநாக்கு
ஜதநாழியிடம் லசநால்ல
மணக்குதடி மஞ்சள்
மநாரியிடம் லசநால்ல
ஜதநாழி கட்டும் ஜசலல
லதநாண்ணூறு முழமநாம்
நநான் அளந்து பநாரக்க
நநாற்பது முழமநாம்

ஜதநாழி கடல் ஏறை
வநாரி அலலஜமநாத
ஜதநாத்துப் ஜபநான ஜசவல்
ஜநத்து வந்து கூவ
ஜதநாப்புக் குள்ளவநாடி
லதநாகுத்ஜத கவி பநாட
ஜதநாப்பிலுள்ள மநாங்கநாய்
கநாப்பணமநாம் நூறு
லசன்றைலதயநா நூறு
லசநால்லத் லதநாலலஜமஜல
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வந்தலதயநா நூறு
லவக்கத் லதநாலலஜமஜல
ஆலலயும் கரும்பும்
ஆடி வர நூறு
ஜசநாலலயும் கரும்பும்
சுத்திவர நூறு
தங்க மயில் ஏறி
சநாமி வர நூறு
புள்ளி மயில் ஏறி
வள்ளி வர நூறு
ஒற்லறை அடிஜபநால
சுட்ட லரநாட்டி நூறு
ஆலன அடிஜபநால
அதிரசங்கள் நூறு
குதிலர அடிஜபநால
லகநாளுக் கட்லடகள் நூறு
மநாடு கட்டும் தும்பு
மறு விலங்கு நூறு
கன்று கட்டும் தும்பு
கயிறைலணயும் நூறு
எருது கட்டத் தும்பு
எடுத்தலனயநா நூறு
ஆனலதய்யநா நூறு
ஆறுமுக ஜவலநா
ஒரு நூறும் ஜபநால
திரு நீறும் பூசி
இரு நூறும் பநாழ்
இரணியந் ஜதர ஓடி
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முன்னூறூம் பநாடி
மூவணத் ஜதர ஓடி
நநானூறும் பநாடி
நநாக நநாதர ஓடி
ஐந்நூறும் பநாடி
ஐயனநார ஜதஜரநாடி
அறு நூறும்பநாடி
ஆரணித் ஜதர ஓடி
எழுநூறும் பநாடி
இரணியந் ஜதர ஓடி
எண்ணூறும் பநாடி
ஈஸ்வரந் ஜதஜரநாடி
லதநாளநாயிரமும் பநாடி
ஆயிரமநாங் ஜகநாடி
ஆயிரத் லதச் ஜசரத்து
ஜகநாபுரத்லதப் பநாரத்து
ஜகநாபுரத்து ஜமஜல
கும்பத்திஜல தண்ணி
இஞ்சிக்கும் பநாச்சி
எலுமிச்லசக்கும் பநாச்சி
மஞ்சளுக்கும் பநாச்சி
மற்படுதநாம் லவள்ளம்
லகமநாத்துக்கநாரர
கச்லசக் கட்டும் ஜதநாழர
நநான் இலரத்த ஜநரம்
நீ இலரக்க வநாடநா
லக வழிஜய வநாடநா
லகவலியும் தீர
ஜமல் வழிஜய வநாடநா
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ஜமல்வலியும் தீர
கநாளியநாத்தநா தநாஜய
கநால்கள் வலியநாமல்
மீனநாட்சி அம்மநா
ஜமலுவலியநாமல்
கருப்பண்ண சநாமி
லககள் வலியநாமல்
முத்து முனியநாண்டி
உத்த துலண நீஜய
ஏரவநாடி அல்லநா
எனக்குத் துலண நீஜய!

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

ஏற்றைப் பநாட்டு-2
வநாரும் பிள்லளயநாஜர!
வழிக்குத் துலணயநாக,
வழிக்குத் துலணயநாக!
எனக்குப் பயம் தீர,
மூத்த பிள்லளயநாஜர!
முன்னடக்க ஜவணும்
முன் நடந்தநாயநானநால்
மூணுலடப் ஜபன் ஜதங்கநாய்
இலளய பிள்லளயநாஜர
எண்ணித் தர ஜவணும்
எண்ணித் தந்தநாயநானநால்;
என்லனன்ன பலடப்ஜபன்
பச்சரிசி ஜதங்கநாய்;
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பயறு பலகநாரம்
எள்ளுடன் துவலர ;
லகநாள்ளுடன் பயறு
அரிசி கலந்து ;
ஆயிரம் கலமநாம்
துவலரக் கலந்து ;
லதநாளநாயிரம் கலமநாம்
எள்ளு கலந்து ;
எண்ணூறு கலமநாம்
லமநாச்லச கலந்து ;
முன்னூறு கலமநாம்
மூங்கில் கலளஜபநால ;
முன்னூறு கரும்பு,
நநாணல் தட்லட ஜபநால ;
நநானூறு கரும்பநாம்
அகத்திக் கம்பு ஜபநால ;
ஐநூறு கரும்பநாம்.

ஈனநாக்கிஜடறி இடது
லகநாங்லக பநாலும்
வநாலல குமரி
வருந்தி இடித்த மநாவும்
ஜசரநாத லபண்கள்
ஜசரந்திடித்த மநாவும்
இத்தலனயும் ஜசரத்து
ஆட்டுத் தடம்ஜபநால
ஆட்டுத்தடம் ஜபநால
அரியதரம் நூறு
ஜகநாழித் தடம் ஜபநால
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குளக் கட்லட நூறு
யநாலனயடிப் ஜபநால
சுட்ட லரநாட்டி நூறு
பூலனத்தடம் ஜபநால
லபநாறி யுருண்லட நூறு
இத்தலனயும் ஜசரத்துப்
லபநாட்டணமநாய்க் கட்டி
வடமலலஜயறி
வநாலழயிலல பறித்து
லதற்கு மலலஜயறி
ஜதக்கிலல பறித்து
ஜதக்கிலலயும் தள்ளி
லதன்லன ஈக்கி வநாந்து
மூங்கில்கலள பறித்து
ஆத்திஜல முழுகி
ஜதநாப்பிஜல சலமத்து
ஏத்தலம பரம்பி
ஆத்தங்கலர ஜவலநா
அள்ளிப்பூலச லகநாள்ளும்
குளத்தங்கலர ஜவலநா
அள்ளிப் பூலசலகநாள்ளும்
குளத்தங்கலர ஜவலநா
கூட்டிப்பூலச லகநாள்ளும்
துலளக்கலட ஜவலநா
துலளலய விட்டுப் ஜபநாரும்
மலடக்கலர ஜவலநா
மலடலய விட்டுப் ஜபநாரும்

முப்பதிகநா லரண்டு
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முப்பதிகநா மூணு
முப்பதிகநா நநாலு
மூக்குத்தியும் ஜதநாடும்
மூக்குத்தியும் ஜதநாடும்
ஜமக்கத்தியநா சநாலட
மூக்கத்திலயத் தநாடி
ஜமக்கத்தியநா ஜபநாக
முந்தி நட்ட சம்பநா
முருகனுக்ஜக லபநாங்கல்
பிந்தி நட்ட சம்பநா
லபருமநாளுக்ஜக லபநாங்கல்
முன்ஜன மலட்டநாறு
என்லன மிட்டநாஜதநா
முப்பதிகநாலநாறு
முப்பதிகநா ஏழு
முப்பதிகநா எட்டு
முந்தின குதிலர
முந்தின குதிலர
லசன்றைதநாம் மதுலர
பநாண்டியன் குதிலர
தநாண்டுதநாம் கடலல
முக்கநாட்டுக்கநாரி
லவப்பநாட்டி தநானநா
முக்கநாட்லட நீக்கி
முகம்பநாரக்க வநாரும்
நநாவலஜர ஜகளும்
ஜகநாவலன் கலதலய
நநாற்பதிகநா லரண்டு
நநாற்பதிகநா மூணு
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நநாற்பதிகநா நநாலு
நநாக லமன்ன லசய்யும்
நநாக லமன்ன லசய்யும்
கநாலம் வந்து சூழ்ந்தநால்
நநாகத்லதக் லகநால்லநாஜத
பநாவம் வரும் லபண்ஜண
ஜகநாலலரக் லகநாண்டநால்
நநாகந்தலல புண்ணு

நநானநா கிழவி
நநான் கிழவியநானநால்
நநான் கிழவியநானநால்
பூமணங்கஜளது
நநாட்டிஜல ஒருத்தி
ஜதட்டிஜல சமத்தி
நநாற்பதிகநா ஆறு
நநாற்பதிகநா ஏழு
நநாற்பதிகநா லலட்டு
நநாகூரநான் கப்பல்
நநாலள யில்ல பயணம்
ஞநாயிற்றுக் கிழலம
அம்லப விடலநாமநா
அமரந்த பலடஜமஜல
அம்புக் கதிகநாரி
அருச்சுனரநாம வீமன்
அம்பு வில்லலத்தநாடநா
ஆளடரந்து வநாரநான்
லதநாந்திப் பிள்லளயநாஜர
துலண லகநாள்ள ஜவணும்
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ஓரடியளந்த
மநாயன் லபருமநாஜள
ஒருபதிகநா லரண்டு
ஒருபதிகநா மூணு
ஒருபதிகநா நநாலு
ஓரடிக்கும் கீஜழ
மநாயன் இருப்பநாரநாம்
ஒருபதிஜல நில்லு
ஒருத்திதநானநா ஜபநாறைநா
ஓலட வழியநாக
ஒத்லதயிஜலவநாடி
லமத்லதயிஜல சநாய
ஓலரன்ன வலளயல்
ஜதநாரண வலளவி
ஒருபதிகநா ஆறு
ஒருபதிகநா ஏழு
ஒருபதிகநா எட்டு
ஓடநாஜத மநாஜன

ஓடநாஜத மநாஜன
ஒளிந்திருப்பநான் ஜவடன்
ஓட்டங்கண்ட மநாலன
ஜவடன் துயந்தநாஜன
பன்னீரும் லசம்பும்
பநாலன் தலலஜமஜல
பன்னிருகநால் லரண்டு
பன்னிருகநால் மூணு
பன்னிருகநால் நநாலு
பன்னிருகநால் ஐந்து
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பன்றி குத்தப் ஜபநான
பநாலன் வரக் கநாஜணநாம்
பன்றிகலளப் பநாரத்தநால்
பநாரமலல ஜபநால
சிங்கம் குத்தப் ஜபநான
சமநான் வரக் கநாஜணநாம்
சிங்கங்கலளப் பநாரத்தநால்
சிறு புலிகள் ஜபநா
பன்னிரு கநாலநாறு
பன்னிரு கநாஜலழு
பன்னிருகநாலலட்டு
பண்ணிப் பதித்தநாண்டி
பண்ணிப் பதித்தநாண்டி
பத்துலலட்சம் லபநான்னு
எண்ணிப் பதித்தநாண்டி
எட்டுலட்சம் லபநான்னு
பநாப்பநாரப் லபண்ஜண
முகப்பநாஜயநா தண்ணி
விருந்தநாடிப் லபண்கநா(ள்)
இருந்தநாரிப் ஜபநாங்க
இருபதிகநா லரண்டு
இருபதிகநா மூணு
இருபதிகநா நநாலு
இருக்க நல்ல ஜசநாலல
இருக்க நல்ல ஜசநாலல
குளிக்க நல்ல லபநாய்லக
இருக்லகயிஜல கண்ஜடன்
திருப்பதி மலலலய
இருக்கச் லசநால்லிப் ஜபநான
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இளமயிலலக் கநாஜணநாம்
இருபதிகநா ஆறு
இருபதிகநா ஏழு
இருபதிகநா எட்டு
இருட்டு வழி ஜபநானநால்
இருட்டு வழி ஜபநானநால்
விரட்டுவநாண்டி கள்ளன்
இரும்பு லவள்ளித்தூணநாம்
துலுக்கன் பள்ளிவநாசல்
இருட்டி வந்த ஜமகம்
மிரட்டி மலழ லபய்ய
மூங்கில் இலலஜமஜல
தூங்கும் பனிநீஜர
கநாலம்பர ஜவலள
சநாயும் கதிஜரநாஜன

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

ஏற்றைப் பநாட்டு-3
ஏற்றைம் இலறைக்கும் மநாமன் மகனின் புகலழ ஓர இளம் லபண் பநாடுகிறைநாள். ஏற்றைத்தின் அலசலவச்
சந்தமநாக்கி அதற்ஜகற்றைநாற்ஜபநால் அவள் லக லகநாட்டிப் பநாடுகிறைநாள். அவன் பநாட்டில் ஈடுபட்டு ஜநரம்
ஜபநானஜத லதரியநாமல் ஏற்றைம் இலறைக்கிறைநான். அவன் இலறைத்த நீர மஞ்சள் லகநால்லலக்கும், லகநாய்யநாத்
ஜதநாட்டத்திற்கும் பநாய்கிறைது.

கநாதலன் :

பட்டுப் லபயநாம் லவள்ளிக் குச்சநாம்

தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
பதினநாறு லவத்திலலயநாம்
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
சின்னப் லபயன் குடுத்த லப
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தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
சிரிக்கு ஜதநாடி இடுப்பு ஜமஜல
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்

கநாதலி : மலலஜயநாரம் லகணறு லவட்டி
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
மநானுக் லகநாம்பு ஏத்தம் வச்சு
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
மநாமன் மகன் இலறைத்த தண்ணி
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
மஞ்சநாத் ஜதநாட்டம் பநாயுஜதநாடி
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
குன்ஜனநாரம் கிணறு லவட்டி
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
லகநாய்யநாக் லகநாம்பு ஏத்தம் வச்சு
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
லகநாழுந்தனநாறு இலறைக்கும் தண்ணீ
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
லகநாய்யத் ஜதநாட்டம் பநாயுஜதநாடி
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
மலலஜயநாரம் ஜபநாறை மநாமநா
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
மயிலிரண்டு புடிச்ச வநாய்யநா
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
குன்ஜனநாரம் ஜபநாறை மநாமநா
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
குயிலிரண்டு புடிச்சி வநாய்யநா
தில்லநாலங்கிடி ஜலலம்
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ஜசகரித்தவர:கவிஞர சலடயப்பன்

இடம் :அரூர,ஜசலம்.

கதிரறுப்பு
அறுவலடக்குக் கூட்டம் கூட்டமநாக உள்ளூர ஜவலலயநாட்களும் லவளியூர கூலியநாட்களுமநாக
வருவநாரகள். கதிரறுத்து, கட்டுக்கட்டி, களத்துக்கு தூக்கிச் லசன்று, வட்டம் உதறி, புலணயநாலடித்து, மணி
தூவி, லநல்லலக் குவியலநாகக் குவிப்பநாரகள். ஆண்களும் லபண்களும் பலவிதமநான இவ்ஜவலலகளில்
ஈடுபடுவநாரகள். ஜசநாரவு ஜதநான்றும்ஜபநாது அறுவலடப் பநாடல்கலளப் பநாடுவநாரகள். இப்லபநாழுது
பநாடல்கள் பநாடுவது நின்று விட்டது.

இப் பநாடல்களில் ஜவலலயின் கடுலம லதரியநாமல் இருப்பதற்கநாக கநாதல், இனிலம இவற்லறைப்
பற்றிஜய உழவரகளும் உழத்தியரும் பநாடுவநாரகள். இலடயிலடஜய கலந்துவரும் லதநாடரச்சியநான
லபநாருள் வருமநாறு பநாடல்கள் அலமந்திரநா.

அறுவலடப் பநாடல்கள்
(லபண்)

ஜகநாலட கருதறுப் ஜப
லகநாடிக்கநாஜல சூழ்ந்திருப்ஜப
நநாளக் கருதறுப்ஜப
நநானும் வந்தநாலநாகநாஜதநா !

(ஆண்)

கஞ்சிக் கலயம் லகநாண்டு
கருதறுக்க ஜபநாறை புள்ளநா
கநாக்கநாய் அலம்புதடி
கருத்தப் புள்ளநா உங்கலயம்

(லபண்)
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லநல்லுக் கதிரநாஜனன்
ஜநத்தறுத்த தநாளநாஜனன்
ஜநத்து வந்த ஜதநாழனுக்கு
ஜநரம் லதரியநாஜதநா !

(ஆண்)

கருதறுப்பில கங்கநாணத்திஜல
கமகமங்குது குமுகுமுங்குது
கன்னத்து மஞ்சள் என்லனப்பகட்டுது
முன்ஜன ஜபநாறை லபநாண்ஜண !
உன்லனத் தநாண்டி லபநாண்ஜண

(லபண்)

ஊஜரநாரம் கதிரறுத்து
உரலுப் ஜபநால கட்டுக்கட்டி
தூக்கி விடும் லகநாத்தனநாஜர
தூரகளம் ஜபநாய்ச்ஜசர
கருதறுத்துக் கிறுகிறுத்து
கண்ணு லரண்டும் பஞ்சலடச்சி
தூக்கி விடும் லகநாத்தனநாஜர
ஜதநாப்புக் களம் ஜபநாய்ச் ஜசர

(ஆண்)

லநல்லுக் கருதறுத்து
நிமிரந்து நிற்கும் லசவத்தபுள்ள-என்
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லசநால்ல மறைந்திரநாத-நீ
லசநான்னபடி நநானிருப்ஜபன்

(லபண்)

தும்ப மலர ஜவட்டி கட்டி
தூக்குப் ஜபநாணி லகயிஜலந்தி
வநாரநாக எங்க மநாமன்
வட்டம் உதறுதற்ஜக

(ஜவறு)

நநாலு மூலல வயலுக்குள்ஜள
நநாற்று நடும் குள்ளத்தநாரநா
குலுங்குஜதநாடி குண்டஞ்சம்பநா
உன்னரிவநாள் என்னரிவநாள்
உருக்கு வச்ச கருக்கரிவநாள்
சநாயப்பிடி அரிவநாள்
சம்புதடி லநல்லம் பயிர
லவள்ளிப்பிடி அரிவநாள்
வீசுதடி லநல்லப் பயிர
அறுப் பறுத்து திரித்திரிச்சு
அன்னம் ஜபநால நலட நடந்து
சின்னக் கட்டநா கட்டச் லசநால்லி
சிணுங்கினநாளநாம் லபநான்னியம்மநா
வீதியிஜல கல் உரலநாம்
வீசி வீசிக் குத்துரநாளநாம்
லகலயப் புடிக்கநாதீங்க
லகவலளயல் லநநாறுக்கிவிடும்
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கண்ணநாடி வலலவிலதநாட்டு
கருதறுக்கப் ஜபநாறை பிள்ள
கண்ணநாடி மின்னலுல
கருதறுப்பு பிந்துதடி
லவள்ளிப்பிடி யருவநா
விடலலப்பிள்லள லகயருவநா
லசநால்லியடிச் சருவநா
சுழட்டுலதயநா லநல்கருலத

வட்டநார வழக்கு: கருது-கதிர; ஜநத்து-ஜநற்று; மறைந்திரநாஜத-மறைந்திடநாஜத; அருவநா-அரிவநாள்.

ஜசகரித்தவர:

இடம்:S.M.கநாரக்கி

சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

S.S. ஜபநாத்லதயநா விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.
வநாழப்பநாடி சந்திரன் வநாழப்பநாடி,ஜசலம் மநாவட்டம்.
சலடயப்பன் அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

தூக்கிவிடும் !
கதிரக் கட்லட தூக்கிவிடும்படி அறுவலடக்கு வந்த லகயநாளநான லபண் ஜவண்டிக் லகநாள்கிறைநாள். களம்
தூரமநாயிருக்கிறைநாதநாம். அங்ஜக அவருலடய மநாமன் வட்டம் உதறைக் கநாத்திருக்கிறைநானநாம்.

ஊஜரநாரம் கதிரறுத்து
உரலுப்ஜபநால கட்டுக்கட்டி
தூக்கிவிடும் லகநாத்தனநாஜர
தூரகளம் ஜபநாய்ச்ஜசர
தும்பமலர ஜவட்டி கட்டி
தூக்குப்ஜபநாணி லகயிஜலந்தி
வநாரநாக எங்க மநாமநா
வட்டம் உதறுதற்ஜக
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வட்டநார வழக்கு : ஜபநாணி-பநாத்திரம் (ஜசநாறு லகநாண்டு வருவதற்குப் பயன்படும்) வநாரநாகவருகிறைநாரகள். (க என்பது ஹ என்று உச்சரிக்கப்படும்)

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

ஜதயிலலத் ஜதநாட்டம்
புழுதி புரளுதய்யநா !

ஓர இளம் லபண் புதிதநாக ஜதயிலலத் ஜதநாட்டத்தில் ஜவலலக்கு வந்து ஜசருகிறைநாள். அதற்கு முன் அவள்
நதிஜயநாரம் கிரநாமத்தில் நன்லசய் நிலத்தில் பநாடுபட்டவள். அவளுக்கு பலழய ஜவலலக்கும் புதிய
ஜவலலக்கும் இருக்கிறை ஜவறுபநாடு லதளிவநாகத் லதரிகிறைது. முள்ளடரந்த கநாட்டில், குளிரகநாற்று வீச
உடல் புழுதியநால் மலறைய ஜவலல லசய்ய ஜவண்டியிருக்கிறைஜத என்று தனியநாக நின்று வருந்துகிறைநாள்.

மூணநாறு சநாலலயிஜல
முள்ளடரந்த கநாட்டுக்குள்ஜள
லபநான்னநான ஜமனிலயல்லநாம்
புழுதி லபறைளுதய்யநா

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி.

வண்டிக்கநாரன் கநாதலி
வண்டிக்கநாரன் பநாரஜமற்றிக் லகநாண்டு அயலூர ஜபநாகிறைநான். பநாரம் விலலயநானநால் அவளுக்கு அணிகள்
வநாங்கி வருவதநாகச் லசநால்லுகிறைநான்.

அவள் அலழத்துச் லசல்லநாமல் பசப்பு வநாரத்லத லசநால்ல ஜவண்டநாம் என்று லசநால்லுகிறைநாள்.
ஜமலும் அயலூரிஜல தன்லன மறைக்கநாமல் இருக்க ஜவண்டும் என்பலத ஜவறுபட்ட இரு உவலமகள்
மூலம் வற்புறுத்துகிறைநாள். அவலன ஐந்தநாறு பசுக்கள் நடுவிலுள்ள கநாலளயநாகவும் உவமிக்கிறைநாள்.
ஜபநாதநாஜதநா? அவன் இச்சூட்லடஜய நிலனத்துக் லகநாண்டு திரும்பி வந்துவிட மநாட்டநாஜனநா?
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வண்டி லசல்லும் ஊரகளின் லபயரகளும் பநாரம் எதுலவன்பதும், பநாடும் பகுதிகலளக் குறித்து
மநாறுபடும்.

வண்டிக்கநாரன் : கடல புடிச்ச வண்டி
கம்பத்துக்குப் ஜபநாறைவண்டி
கடலல விலலயநானநா-உனக்கு
கடகம் பண்ணி நநான் வருஜவன்
உப்பு முடிஞ்ச வண்டி
லகநாப்பநாளம் ஜபநாறை வண்டி
உப்பு விலலயநானநா-உனக்கு
லகநாப்பு பண்ணி நநான் வருஜவன்

கநாதலி : வண்டியலங்கநாரம்
வண்டிமநாடு சிங்கநாரம்
வண்டிக்கநாரன் கூடப்ஜபநானநா
லமத்த லமத்த அலங்கநாரம்
அஞ்சநாறு பசுக்கஜளநாஜட
அழக லசவலலக் கநாலளஜயநாஜட
ஜபநாகுதில்ஜல என் எருது
லபநால்லநாத சலமஜதடி
கட்டக் கருத்ஜதநாடு
லமத்தக் கிழட்டநாடு
ஜமங்கநாட்லட ஜநநாக்குதில்லல

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

ஏலத்ஜதநாட்டம்
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ஏலப் பழம் எடுப்பதற்குத் லதநாழிலநாளரகலளப் பிரித்தனுப்புகிறைநார கங்கநாணி. அவரகளுள் இலளஞன்
ஒருவன் இருக்கிறைநான். அவன் முந்திய தினங்களில் லதநாழிலநாளரகலள ஜவலல லசய்ய முடியநாமல்
தடுத்து வீண் ஜநரம் ஜபநாக்கச் லசய்தநான். அதனநால் அவரகளுலடய கூலி குலறைந்து விட்டது. ஒரு லபண்
லதரியமநாக இந்த இலளஞலன அனுப்ப ஜவண்டநாம், லபண்கலள மட்டுஜம அனுப்பினநால் ஜபநாதும்
என்று லசநால்கிறைநாள். கங்கநாணியும் ஒப்புக் லகநாள்கிறைநான். அன்று லபண்கள் மட்டும் ஜவலல லசய்து
நிரம்பப் பறிக்கிறைநாரகள். ஏலப்பழத்லதப் பநாடம் பண்ணி ரநாஜேபநாலளயத்துக்கு அனுப்புகிறைநாரகள்.
லபண்களுக்கும் கூலி நிலறையக் கிலடக்கிறைது.

ஏலப் பழலமடுக்க
இந்தநாளு ஜவண்டநாமய்யநா
லபட்டிப் பழலமடுக்க
லபண் குயில்கள் நநாங்க வநாஜரநாம்
ஏத்தத்திஜல பழலமடுத்து
இறைக்கத்திஜல பநாடம் பண்ணி
இறைங்குதல்ஜலநா சரக்கு மூலட
ரநாஜேபநாலளயம் சலம ஜதடி

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

ஜதயிலலத் ஜதநாட்டம்
ஜதயிலலத் ஜதநாட்டம் ஓர இலளஞன் கலள லவட்டிக் லகநாண்டிருக்கிறைநான். அவனுலடய கநாதலி
கூலடலயடுத்துக் லகநாண்டு லகநாழுந்து எடுக்கப் ஜபநாகிறைநாள். இருவரும் ஜவலல லசய்யுமிடம் பக்கத்தில்
இல்லல. அவள் ஜமல் முலனக் கநாட்டுக்குச் லசல்ல ஜவண்டும். அவனுக்கு மலலச் சநாரலில் தநான்
ஜவலல. அரிசிக் கலடக்குப் ஜபநாகிறை சநாக்கில் இருவரும் ஜசரந்து லசல்லலநாமநா? என்று ஜகட்கிறைநாள்.

கூட ஜமஜல கூட லவச்சு
லகநாழுந் லதடுக்கப் ஜபநாறை புள்ஜள
கூடய இறைக்கி வச்சு
குளிரந்த வநாரத்லத லசநால்லிப் ஜபநாஜயன்
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ஏலமலலக்குப் ஜபநாஜறைன்
ஏலப்பசுங் கிளிஜய
ஏலப்பூ வநாலடயிஜல
என்லன மறைந்திரநாஜத
ஏத்தமடி கல்மருத
இறைக்கமடி மீனநாக்லகநால்லல
தூரமில்ல அரிசிச்சநாப்பு
துயந்து வநாடி நடந்து ஜபநாஜவநாம்
கண்டியும் கண்ஜடன்
கல்மருத ஜதநாட்டம் கண்ஜடன்
தூரமில்ல அரிசிச்சநாபு
துயந்து வநாடி நடந்து ஜபநாஜவநாம்

வட்டநார வழக்கு: கூடய-கூலடலய; கல்மருத-கல்மருதத் ஜதநாட்டம்; ஏத்தம்-ஏற்றைம், உயரம்;
மீனநாக்லகநால்லல-ஜதநாட்டத்தின் லபயர; அரிசிச்சநாப்பு-அரிசிக்கலட; துயந்து-லதநாடரந்து.

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி, லநல்லல.

பருத்திக் கநாடு
பருத்தி பிடுங்கப் ஜபநாகிறைநாள் மீனநாள். அவஜளநாடு பல லபண்கள் லசல்லுகிறைநாரகள். பருத்திக் கநாட்டில்
லசநாக்கன் அருகிலிருந்தநாலும் அவளநால் அவஜனநாடு ஜபச முடியவில்லல. ஒரு நநாள் அவளுலடய
ஜதநாழிகள் லவகு தூரத்திற்குச் லசன்றுவிட்டநாரகள். அவள் தனிஜய இருக்கிறைநாள். இன்று பநாரத்துச்
லசநாக்கன் வரவில்லல. ஏமநாற்றைமலடகிறைநாள்.

கூலிலய வீட்டில் லகநாடுத்துவிட்டு, சிறிதளவு சில்லலறைலய லபண்கள் ஜசமித்து லவத்துக்
லகநாள்ளுவநாரகள். அவளிடமும் லகநாஞ்சம் லரநாக்கம் இருந்தது. தனக்கு ஏதநாவது வநாங்கிக்
லகநாள்ளலநாலமன்றுதநான் அவள் அலத லவத்திருந்தநாள். ஆனநால் அவள் கநாதலன் லவயிலில்
மிதியடியில்லநாமல்தநான் தன்லனக் கநாண வரவில்லலலயன்று எண்ணி அவள் தனது ஜசமிப்பில்
அவனுக்குச் லசருப்பு வநாங்க எண்ணுகிறைநாள்.
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அவளுக்கு மணமநானநால் சிறிதளவு பணம் ஜவண்டும். கூலிக்குப்ஜபநாய் ஜதலவயநான அளவு பணம்
சம்பநாதிக்க முடியநாது. அவளுக்லகன்று தகப்பன் விட்ட குறுக்கம், ஐந்தநாறு பருத்திச் லசடி வளரஜவ
கநாணும். தன் புஞ்லசயிலும் உலழக்கஜவண்டும். உடுக்க உலடயும், குடிக்கக் கூழும், கணவன் லகலய
எதிரபநாரநாமல் லபற்றுலகநாள்ள ஜவண்டும் என்று மீனநாள் எண்ணுகிறைநாள்.

பருத்திக் கநாட்டுப்லபநாழி வழிஜய
பநாசி வச்சுப் ஜபநாறை மச்சநான்-நநான்
ஒருத்தி எடுக்கிறைது
உங்களுக்குப் புரியலஜய
பருத்திப் புன்லசய்ப் லபநாழி லநடுக
பநாலத வழி ஜபநாறை மன்னநா
சித்திரக்கநால் லநநாந்திரநாம
லசருப்பு வநாங்கி நநான் தநாஜரன்

ஜசகரித்தவர:S.M.கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி, லநல்லல.

அஞ்சநாறு பருத்திச் லசடி
அவரு விட்ட ஒரு குறுக்கம்
லசல்லச்சநாமி விட்ட புஞ்லசய்
மநாசிப் பருத்தியடி
மலலஜயநாரம் லசம்பருத்தி
ரநாசிப் லபநாருத்தமில்லல
ரநாமருட வநாசலிஜல
பருத்தி எடுக்கஜவணும்
பச்லசச் சலல எடுக்கஜவணும்
ரயில்வண்டி ஏறைஜவணும்
ரநாஜமஸ்வரம் ஜபநாகஜவணும்

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:ஜகநாவில்பட்டி, லநல்லல.
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புன்லசய் உழவு
மூன்று ஏரகள் உழுகின்றைன. இரண்டநாவது ஏருக்குக் கழுத்ஜதரு என்று லபயர. முதல் ஏருக்கு முன்னத்தி
ஏர என்றும் கலடசி ஏருக்கு பின்னத்தி ஏர என்றும் லபயர. எட்டிலிருந்து புன்லசய்க் கநாடு தூரத்தில்
இருந்தநால், கலப்லபயிலுள்ள ஜமழிலயயும், கலப்லபக் குத்திலயயும் நுகத்தடி மீது ஏற்றி கநாலள பூட்டி
ஓட்டிச் லசல்லுவநாரகள். புன்லசலய அலடந்ததும் கலப்லபலய இறைக்கி, வடத்லத இழுத்துக்கட்டி
ஜநரநாக்கி உழத்லதநாடங்குவர.

மூன்று உழவரகளில் ஒருவனுக்குக் கநாதலி உண்டு. அவள் ஜவலலமுடியும் சமயம் வந்து ஓலடக்கலர
கருவ மரத்தடியில் உட்கநாரந்து அவலனப் பநாரத்துப் ஜபசிவிட்டு ஜபநாவநாள்.

இன்று ஏர கட்டுமுன்ஜப அவள் வந்து விட்டநாள். அடுத்த ஏரக்கநாரன் கநாதலனிடம் சநாலடயநாக அதலனக்
கூறுகிறைநான்.அவன் அதலனத் லதரிந்திருந்தநான். எனஜவ அவலள அனுப்பி விட்டு வருவதநாகச் லசநால்லி
அவனிடம் ஏலரப்பூட்டச் லசநால்லிவிட்டு ஓடுகிறைநான்.
துலணவரகள் லபநாறைநாலமயின்றி லககௌரவமநாக கநாதலரகளுக்கு உதவி லசய்வலத நநாட்டுப் பநாடலிலும்
கிரநாம வநாழ்க்லகயிலும் இன்றும் கநாண்கிஜறைநாம்.

(குறிப்புலர S.S.ஜபநாத்லதயநா)

முன்னத்ஜதரநாம் பின்னத்ஜதரநாம்
மூஜணரும் தனஜதரநாம்
கழுத்ஜதரு கட்டுமுன்ஜன
கண்ஜடனடி கருங்குயிஜல
முன்னத்தி ஏருக்கநாரநா
முறுக்கிவிட்ட மீலசக்கநாரநா
நீ லதநாட்ட கருத்தப்பிள்லள
நிண்ணு மயங்குதநாஜள
முன்னத்தி ஏருக்கநாரநா
முதலநாளி பண்லணக் கநாரநா
நீ லதநாட்ட கட்டப்புள்ள
நிண்ணு மயங்குதநாஜள
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ஓலடயிஜல ஓரஜனறு
ஒருத்தி மகள் கருத்தநாளு
கருத்தநாளு ஜபரு லசநான்னநா
கனகமணி ஓலசயிடும்
மூஜணறு கட்டியல்ல
முகலமல்லநாம் ஜதர ஓடி
கழுத்ஜதரு கட்லடயிஜல
கண்ஜடன் கருங்குயிஜல
ஏரப்புடி இலளயதம்பி
இளமயில நநான் லதநாடர
இருக்கப் பறைந்திரநாம
என்னருலமப் பசுங்கிளிஜய

வட்டநார வழக்கு: ஏரு-ஏர ; கட்லடயிஜல-கட்டும் ஜவலளயிஜல ; பறைந்திரநாம-பறைந்துவிடநாமல்.

ஜசகரித்தவர:S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:ஜகநாவில்பட்டி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

லநல்லிமரம் கநாவல்
அறுப்புக்குச் லசல்லும் இலளஞன் தன் கநாதலியிடம் ஜவலல முடியும்ஜபநாது தநான் நிற்குமிடத்லதச்
லசநால்லிவிட்டு, அவலளயும் எந்த இடத்தில் ஜவலல லசய்வநாய் என்பலத முன்கூட்டிச் லசநால்லிவிட்டுப்
ஜபநாகச் லசநால்லுகிறைநான்.

புள்ளிஜபநாட்ட ரவிக்லகக் கநாரி
புளியங்லகநாட்லட சலலக்கநாரி
லநல்லறுக்கப் ஜபநாகும்ஜபநாது
நநான் லநல்லி மரக்கநாவலடி
கஞ்சிக்கலயங் லகநாண்டு
கருக்கரிவநாள் ஜதநாளிலிட்டு
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அறுப்பறுக்கப் ஜபநாகும்ஜபநாது
உன் இருப்பிடத்லதச் லசநால்லிடடி

ஜசகரித்தவர:வநாழப்பநாடி சந்திரன் இடம்:வநாழப்பநாடி,ஜசலம்.

மநாடு ஜமய்க்கும் சிறுவன்
மநாடு ஜமய்க்கும் சிறுவன் மநாட்டுக்குத் தண்ணீர கநாட்ட குளத்துக்கு வருகிறைநான். அவனுலடய கநாதலி
படித்துலறையில் குளித்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநாள். அவன் அவலளஜய பநாரத்துக் லகநாண்டிருந்து விட்டு
மநாட்லடத் தப்ப விட்டுவிடுகிறைநான். மநாடு தப்பிவிட்டலத அவள் சுட்டிக் கநாட்டுகிறைநாள். ஆனநால் அவன்
கவலலப்படவில்லல.

லபண் : மலலஜமஜல மநாடு ஜமய்க்கும்
மநாட்டுக் கநாரச் சின்னதம்பி
மநாஜடநாடிப் ஜபநாகுதடநா
மநாமலலக்கு அந்தநாண்ஜட

ஆண் : மநாஜடநாடிப் ஜபநானநாலலன்ன
மற்லறைநாருத்தி லசநான்னநாலலன்ன
நீ குளிக்கும் மஞ்சளுக்கு நநான்
நின்னு மயங்குஜரண்டி

உதவியவர :வநாழப்பநாடி சந்திரன் இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

லபநாழுதிருக்க வந்து ஜசரும்
கணவன் மநாடு பிடித்துக்லகநாண்டு மலலக்குப் ஜபநாகிறைநான். மலனவி லகக்குழந்லத இடுப்பில் லவத்துக்
லகநாண்டு வீட்டு வநாசலில் வந்து நின்று வழியனுப்புகிறைநாள். மலலயில் புல் நிரம்ப உண்டு. மநாடு நன்றைநாக
ஜமயட்டும் என்று நிலனத்து ஜநரத்திற்குத் திரும்பநாவிட்டநால் இரவில் லகநாடிய விலங்குகளநால் ஆபத்து
ஜநரிடக்கூடும். ஆகஜவ சக்கிரம் திரும்பி விடும்படி அவனிடம் லசநால்லுகிறைநாள். அவஜனநா
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கநாடுமலலலயல்லநாம் அறிந்தவன். மநாடுகளும் வசங்கிய மநாடுகள். அலவ எங்கும் திலச தப்பிப்
ஜபநாய்விடநா. ஆகஜவ கவலல ஜவண்டநாலமனத் ஜதறுதல் லசநால்லிவிட்டு அவன் புறைப்படுகிறைநான்.

மலனவி:

நநாட்டுத் துறைவல் குச்சி

நநான் அலணயும் தங்கக்குச்சி
பூட்டும் துறைவல் குச்சி
ஜபநாகுதில்ல ஒத்த வழி
குளத்தில் ஒருகல் உண்டும்
கூந்தல் ஒரு பநாகம் உண்டும்
என்னத் லதநாட்ட மன்னவரக்கு
முகத்தில் ஒரு ஜதமலுண்டும்
நநாங்கிள் கம்லபடுத்து
நடுத் லதருஜவ ஜபநாறை மன்னநா
குறுக்ஜக சவளுதுன்னு
கூந்தல் ஒரு பநாகத்துக்கு

கணவன்:

பச்லசத் துகில் உடுத்தி

பநாலகலனக் லகயிஜலந்தி
மணக்கஜவ மஞ்சள் பூசி
மநாதவிஜய பின்ஜன வநாரநாள்

மலனவி:

புல்கநாடு லரநாம்ப உண்டும்

லபநாழுதலனக்கும் ஜமஞ்சிடநாமல்
லபநாழுதிருக்க வந்துஜசரும்
புள்ளிமநான் லபற்றை கண்ஜண

கணவன்:

உழுகநாத மநாடநா

உழவறியநா கநாளங்கண்டநா
வசக்கநாத மநாடநா
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வசம் பண்ணி நிக்குதற்கு

வட்டநார வழக்கு: துறைவல் குச்சி-திறைவுஜகநால் குச்சி ; லபநாழுதலனக்கம்-லபநாழுதலனத்தும் ;
லபநாழுதிருக்க-பகல் முடியுமுன் ;உழுகநாத-உழநாத ; கநாளங்கண்டநா-கநாலளக்கன்றைநா? ; வசம்-வசக்குதல்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி, லநல்லல.

மந்லதயில் கநாதல்
எருலமமநாடு ஜமய்த்துக் லகநாண்டிருந்தஜபநாது அவன் தன் கநாதலிலய அடிக்கடிச் சந்திப்பநான். கநாலள
மநாடு ஜமய்க்கத் லதநாடங்கிய பின், அவலன அடிக்கடி கநாண முடிவதில்லல. ஒரு ஜவலள பதவியுயரந்த
நிலலலமலய அவன் கநாட்டிக்லகநாள்கிறைநாஜனநா? அவள் மரியநாலதயின்றி அவலனத் திட்டுகிறைநாள். அவன்
லபநாறுலமயநாகக் ஜகலி லசய்து, நநாகரத்தின வலளயல் லசய்து ஜபநாட்டு உன்லன சிலறைலயடுப்ஜபன்
என்கிறைநான். கநாதலியின் ஜகநாபம் தணிந்து அவன்மீது அன்பு கநாட்டுகிறைநாள்.

லபண்: ஏஜல ஏஜல சின்னப்பய
எருலம மநாடு ஜமச்ச பய
கழுலதப் புரண்டு ஜபநானியடநா

ஆண்:

நண்டுக்குழி மண்லணடுத்து

நநாகலரட்ண வளவி லதநாட்டு
லபண்டுகள் சிலறைலயடுக்க
லபநாறைந்ஜதநாஜம சிங்கக்குட்டி

லபண்: மந்லதயிஜல நிண்ணுல்ல
மயிருலரத்தும் மச்சநாவி
கதறிவரும் கருத்தக்கநாலள-இங்ஜக
கண்ணு விட்டநாலநாகநாஜதநா?

வட்டநார வழக்கு: மச்சநாவி-மச்சநான் ; கருத்தக்கநாலள-கநாதலன் ஜமய்க்கும் கநாலளலயயும் குறிக்கும்,
கநாதலலனயும் குறிக்கும் ; கண்ணு விட்டநால்-ஜநநாட்டம் விட்டநால்.
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ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி, லநல்லல.

உப்பளம்
தமிழ்நநாடு நீண்ட கடற்கலரலய உலடயது. இரண்டநாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர இருந்து
கடற்கலரயில் வநாழ்ந்துவரும் மக்கள் கடல் நீரிலிருந்து உப்புக்கநாய்ச்சி வருகிறைநாரகள்.
லபரும்பநாணநாற்றுப் பலடயில் உப்புக்கநாய்ச்சும் லதநாழில் லசய்யும் மக்கள் உமணர என்றும், அவரது
லபண் மக்கள் உமட்டியர என்றும் அலழக்கப்படுகிறைநாரகள். உப்புக் கநாய்ச்சும் லதநாழில் தமிழ் நநாட்டு
புரநாதனத் லதநாழில்களில் ஒன்று.

இத் லதநாழில் மிகவும் கடினமநானது. அளத்தில் நீரில் உலறைந்திருக்கும் உப்பு கநாலலக்கீறி ஜவதலனலய
உண்டநாக்கும். கநால்களில் புண்கள் ஜதநான்றும். பழக்கமில்லநாதவரகள் ஜவலலக்கு வந்தநால் மிகவும்
துன்பப்படுவநாரகள். தூத்துக்குடி அருகிலுள்ள உப்பளங்களுக்குப் பஞ்ச கநாலத்தில் ஜகநாயில் பட்டி
தநாலுக்கநாவிலுள்ள விவசநாயத் லதநாழிலநாளரகள் ஏரநாளமநாக ஜவலலக்கு வருவநாரகள். ஜவலல லசய்யத்
லதரியநாமல் அவரகள் திண்டநாடும் லபநாழுது ஜவலலயில் பழக்கமுள்ள லபண்கள் அவரகலளக் ஜகலி
லசய்வநாரகள். ‘கரண்லடயளவு தண்ணீர கழுத்தளவு தண்ணீரநாக இருக்கிறைதநா?’ என்று லபண்கள்
ஜகட்பநாரகள். புதிதநாக வந்த இலளஞரகள் ஜகநாபித்துக் லகநாள்ள மநாட்டநாரகள். பநாட்டும் சிரிப்பும் கலந்து
ஜவலலலயத் தலடபடுத்தும். அப்லபநாழுது கங்கநாணிகள் அதட்டுவநாரகள். கங்கநாணி தலல மலறைந்ததும்,
ஜவலலயின் கடுலமலய மறைக்க மீண்டும் பநாட்டுப்பநாடுவநாரகள். இலடயிலடஜய கநாதல் அரும்பும்.
கடுலமயநான ஜவலலயும், லகநாடூரமநான சுரண்டலும்,மனிதப் பண்லப மநாய்த்துவிட முடிவதில்லல.
கட்டநாந்தலரயிலும் ஒரு லசநாட்டு மலழ லபய்தநாலும் பசும்புல் தலல தூக்குவதில்லலயநா? அது ஜபநால்
பஞ்சம் வநாட்ட, அளத்தில் லகநாத்து ஜவலல லசய்த ஜபநாதிலும், இலளஞரகளுக்கிலடஜய, அன்பும்,
பரிவும் துளிரத்துக் கநாதலநாக வளருகிறைது.

உப்பளப் பநாடல்
கநாரப்பநாடு அளத்திஜலயும்
கழுத்து அளவு தண்ணிஜல
நீந்தத் லதரியநாம
நிற்கிறைநாஜள என் ஜதநாழி
கங்கநாணி ஜகநாவத்துக் ஜகநா
கடல் தண்ணி ஏத்தத்துக்ஜகநா
நம்மஜளநாட ஜகநாபத்துக்ஜகநா
நடந்திட்டநாலும் குத்தமில்ஜல
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சம்பங்கி எண்லணய் ஜதய்த்து
சநாட்லடஜபநால முடிவளரத்து
பந்துஜபநால லகநாண்லடஜபநாட்டு
பநாத்திக்கநாடு வநாரலதப்ஜபநா
கருவலம்பூ கட்லட லவட்டி
லகக்கிரண்டு பலலக ஜசரத்து
இன்பமநான பநாத்திக்குள்ஜள
தங்க நின்னு வநாஜரஜன
சநாப்பிட்டுக்லக கழுவி
சமுக்கத் துண்டு லகயிலலடுத்து
வநாரநாங்க எங்க மச்சநான்
வரளி மணி உப்பளக்க
இரும்பு இரும்பு திரநாசிகளநாம்
இந்திர மணி லதநாட்டிகளநாம்
சரிபநாரத்து திரநாசி விடும்
தங்க குணம் எங்கமச்சநான்
கண்ணநாடி கநால் ரூவநா
கநாவக் கூலி முக்கநால்ரூவநா
தூப்புக் கூலி ஒத்தரூவநா
துலங்குலதயநா மச்சநாது அளம்
மதுலரயிஜல குதிலர வநாங்கி
மல்லிலகப்பூ லநாடம்கட்டி
அடிக்கிறைநாலரயநா கங்கநாணம்
அளத்து மண்ணு தூள் பறைக்க
ஜவலல லசய்யும் பநாத்திக்கநாடு
விலளயநாடும் தட்டு ஜமடு
கூலி வநாங்கும் கிட்டங்கிகளநாம்
கூட்டம் ஜபநாடும் சநாயநாக் கலடக
கநாலுஜல மிதியடியநாம்
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கனத்த லதநாரு கங்கநாணி
நநாவிலலநாரு லசநால்லு வந்தநா
நநாலநாயிரம் லபண் வருஜவநாம்

வட்டநார வழக்கு: மச்சநாது-உப்பளச் லசநாந்தக்கநாரர Machado.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:மீளவிட்டநான்,தூத்துக்குடி,லநல்லல மநாவட்டம்.

உப்பளக் கநாட்சிகள்
உப்பளத்துக்கு முதலநாளி வருவஜதயில்லல. அபூரவமநாக வரும்ஜபநாது வரஜவற்புக்கு ஆடம்பர
ஏற்பநாடுகள் நலடலபறும். ஜவலல லசய்பவரகள் லவயிலில் கநாய்ந்து லகநாண்டு ஜவலல லசய்வநாரகள்.
ஓய்வு ஜநரத்தில் கூட ஒதுங்குவதற்கு ஒரு லகநாட்டலக இல்லல. எஜேமநான் வருகிறைநாலரன்று லதரிந்ததும்
லகநாட்டலக ஜபநாடுகிறைநாரகள். அவர ஒரு மணி ஜநரத்துக்கு ஜமல் தங்கமநாட்டநார. இலதப் பநாரத்த
லதநாழிலநாளி பநாடுகிறைநான்.

வட்டஜடநா உலடயநான் சிங்கநாரமநாம்
வரிஞ்சு கட்டும் உப்பளமநாம்
சநாமிமநார வநாரநா வண்ணு
தனிச்சு அடிங்க லகநாட்டலகய

ஒருநநாள் இலளஞன் ஒருவன் நல்ல துணியில் சட்லட லதத்துப் ஜபநாட்டுக் லகநாண்டு உப்பளத்துக்கு
வருகிறைநான். உப்புப் லபட்டிலயத் தலலயில் தூக்கி குவியலில் லகநாண்டு வந்து லகநாட்ட ஜவண்டும். அந்த
ஜவலலதநான் அவனுக்கு. அப்லபநாழுது ஜசறும் நீரும் லபட்டியிலிருந்து வழியும். ஆகஜவ எந்தச் சட்லட
ஜபநாட்டுக்லகநாண்டு அளத்துக்கு வந்தநாலும், சட்லடலய கழற்றி லவத்து விட்டுத்தநான் அவன் ஜவலல
லசய்ய முடியும். அவலனக் கநாதலிக்கும் லபண்ணும் அவ்வளத்தில் ஜவலல லசய்கிறைநாள். அவலனப்
பநாரத்ததும் சிரித்துக் லகநாண்ஜட அவள் பநாடுகிறைநாள்.

சட்லட ஜமல் சட்லடஜபநாட்டு
சரிலகச் சட்லட ஜமஜல ஜபநாட்டு
எந்தச் சட்லட ஜபநாட்டநாலும்
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எடுக்கணுஜம உப்புப் லபட்டி

அவன் சிரித்துக்லகநாண்ஜட சட்லடலயக் கழற்றிவிட்டு, அவலளப் பநாரக்கிறைநான். அவள் புதிய கநாது
நலகலயநான்று அணிந்திருக்கிறைநாள். கநாசு மிச்சப்படுத்தி அவளநாகஜவ வநாங்கிய நலக. அலதப் பநாரநாட்டி
அவன் பநாடுகிறைநான்.

ஜபநான நல்ல வருஷத்திஜல
புதுக் குணுக்கு ஜபநாட்டபிள்ளநா
இந்த நல்லநா வருஷத்திஜல
ஏத்திட்டநாஜள லவரக்கம்மல்

சில உப்பளங்களில் கங்கநாணிகளின் தடபுடல் அதிகமுண்டு. அவனிடம் நிரம்பக் கநாசு பணம் இருக்கும்.
அதிகநாரம், உருட்டல், மிரட்டல், டம்பம் இலவ யநாலவயும் அவன் அபப்பநாவித் லதநாழிலநாளிகளிடம்
கநாட்டுவநான். ஆனநால் அவன் உலழத்துப் பிலழக்கவில்லல. உலழப்பவரகலளப் பிடித்து வந்தநால்
உப்பள முதலநாளி அவனுக்கு கநாசு லகநாடுப்பநான். இலத உணரந்த லதநாழிலநாளி மற்றைவரகளுக்குக்
கூறுகிறைநான்.

கங்கநாணி கங்கநாணி
கருத்தச் சட்லட கங்கநாணி
நநாலு ஆளு வரஜலன்னநா
நக்கிப் ஜபநாவநான் கங்கநாணி

வட்டநார வழக்கு: குணுக்கு-உருண்லடயநாகத் லதரியும் கநாதணி ; லவரக்கம்மல்-உண்லமயில்
லவரமல்ல.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:தூத்துக்குடி வட்டம்.

மில்லநாபீசு
பலழய லதநாழில்களில் மனிதனது தலசநநாரகஜள உலழக்கச் சக்தியநாகப் பயன்பட்டது. உதநாரணமநாக
லநசவு லசய்ய ஜவண்டுமநானநால் லநசவநாளி லகலயயும் கநாலலயும் வருத்தி உலழக்க ஜவண்டும்.
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ஜகநாவில்பட்டியிலிருந்து பிலழக்கச் லசன்றை நிலமிழந்த உழவரகள் மில்லில் ஜவலலக்குச் ஜசருகிறைநாரகள்.
அவரகளுக்கு மில்லில் உள்ள இயந்திரங்களும், அவரகலள ஜவலல வநாங்கும் இஞ்சினியரும்
புதுலமயநாகத் ஜதநான்றுகின்றைன.

ஏஜதநா ஒரு ‘சூச்சியத்லத’ தட்டிவிட்டநால் தன்னநாஜலஜய ஜரநாலத உருளுகிறைது. அலத
ஓடச்லசநால்லிவிட்டு நின்று பநாரத்துக் லகநாண்டிருக்கிறைநார இஞ்சினியர.
அவனது வியப்பு இப்பநாடலநாக உருவநாகிறைது.

கடலுக்கு ஜநர ஜமக்ஜக
கநாரநாக்கட்டிடம் லமல்லநாவுசு
இரும்புனநால ஜரநாலதகளநாம்
இருகலரயும் சூச்சியமநாம்
தன்னநாஜல ஓடச் லசநால்லி
தநாங்குதநாஜன இஞ்சின்துலர
பட்டிக்கநாட்டு பருத்திகலள
பட்டணத்து ஜரநாலதகலள
ஓடநாத ஜரநாலதகலள
ஓட்டிலவப்பநார தநாடிதுலர.

வட்டநார வழக்கு: லமல்லநாவுசு-மில் ஆபீசு ; ஜரநாலத-சக்கரம் ; சூச்சியம்-ஸ்விட்ச் ; இஞ்சின் துலரஇஞ்சினியர.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:தூத்துக்குடி,லநல்லல மநாவட்டம்.

அவன் மில்லில் ஜவலல பநாரக்கிறைநான். நூல் விலலயநாகிறைது. முதலநாளிக்கு நல்ல லநாபம் கிலடக்கிறைது.
ஆனநால் அவன் வீட்டிலிருக்கும் குமரிக்குக் கலியநாணம் லசய்ய வழியில்லல. நூல்
விலலயநாகிவிட்டதநாம். குமரி விலலயநாகவில்லலயநாம்.

நூறு அடியநாய் ஜகநாபுரமநாம்
நூலு நூக்கும் மில்லநாவுசு
நூலு விலல ஆகிட்டநாலும்
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குமரி விலல ஆகல்லலஜய !

லதநாழிலநாளர வநாழ்க்லக நிலலலய இப்பநாடல் எவ்வளவு நன்றைநாகச் சித்திரிக்கிறைது !

ஜசநாம்பலும் உலழப்பும்
கணவன் ஜசநாம்ஜபறி. மலனவி உலழப்பநாளி. கணவலனப் பன்முலறையும் உலழத்துப் பிலழக்குமநாறு
அவள் வற்புறுத்துகிறைநாள். அவன் இணங்கவில்லல. அவள் “லகநாழுக்கட்லட லசய்து தருகிஜறைன்
என்ஜனநாடு ஜவலலக்கு வநா” என்றைலழக்கிறைநாள். அவன் “தண்ணீர தவிக்கும், வரமநாட்ஜடன்” என்கிறைநான்.
அவள் படிப்படியநாக அவஜனநாடு வநாது லசய்து, அவனுலடய சநாக்குப் ஜபநாக்குகலளலயல்லநாம்
மறுத்துலரத்து ஜவலலலசய்ய இணங்கும்படி லசய்கிறைநாள். இது ஜபநான்றை பநாடலலநான்று லநல்லல
மநாவட்டத்தில் வழங்கி வருகிறைது. “கீலர விலதக்கலநாம் வநா” என்றை தலலப்பில் அது “தமிழ் நநாட்டுப்
பநாமரர பநாடல்கள்” என்றை லதநாகுப்பில் லவளியநாகியுள்ளது. இப்பநாடல் ஜசலம் மநாவட்டத்தில்
வழங்கிவருகிறைது.

லபண்: மளுக்கிட்ட கம்பிடிச்சி
லகநாளுக்கிட்ட லவச்சி தநாஜரன்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

லகநாளுக்கிட்ட தின்னநாஜல

தண்ணி தநாகம் எடுக்கும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

லபண்: தண்ணி தநாகம் எடுத்தநா
நீரு ஜமநாரு தநாஜரன்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

நீரு ஜமநாரு குடிச்சநா

நித்திலரயும் வந்திடும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல
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லபண்: நித்திலரயும் வந்தநா
தட்டி எழுப்பஜரன்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

தட்டி எழுப்பினநால்

கநாலல லபநாறைக்கும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

லபண்: கநாலல லபநாறைந்தநா
கீலர லவலரக்கலநாம்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

ஜவலி கட்டினநால்

லவள்ளநாடு தநாண்டும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

லபண்: லவள்ளநாடு தநாண்டினநா
பநாலு கறைக்கலநாம்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

பநாலு கறைந்தநா

பூலன குடிக்கும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

லபண்: பூலனக் குடிச்சநா
பூலனலய அடிக்கலநாம்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

பூலனலய அடிச்சநா
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பநாவம் சுத்தும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

லபண்: பநாவம் சுத்தினநா
கநாசிக்குப் ஜபநாகலநாம்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

கநாசிக்குப் ஜபநானநா

கநாலல ஜநநாகும்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

லபண்: கநாலல லநநாந்தநால்
குதிலர வநாங்கலநாம்
வநாடநா என் சநாமி

ஆண்:

குதிலர வநாங்கினநா

சவநாரி லசய்யலநாம்
ஜபநாடி லபநாண் மயிஜல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி.

மநானங்லகட்ட வண்டி
கிரநாமத்தில் ஓரு வண்டிலய லவத்து வநாடலகக்கு விட்டுப் பிலழக்கிறைநான் இவன். வண்டிக்கு மநாடு
ஜவண்டும். அவன் வீட்டில் ஜசநாற்றுக்கு இல்லல. மநாட்டுக்கு லவக்ஜகநால் எப்படி வநாங்குவது?
நகரத்துக்கு வண்டிஜயநாட்டி ஜபநானநால் லநாந்தர லவத்துக் லகநாள்ளஜவண்டும். இல்லநாவிடில்
ஜபநாலீஸ்கநாரன் லதநாந்தரவு லசய்து கநாசு பிடுங்குவநான். அதற்கு எண்லணய் ஜவண்டும் ; லவக்ஜகநால்
இல்லநாத மநாடு வண்டியிழுக்குமநா?
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இப்பநாட்டு அவன் படும்ஜபநாது மற்லறைநாரு ஜீவலனயும் நிலனக்கிறைநான். ஈரப் புழுங்கலல
லவத்துக்லகநாண்டு அவனுலடய மலனவி எப்படிச் சலமயல் லசய்யப் ஜபநாகிறைநாஜளநா?

வீட்டில் ஜசநாத்துக்கில்ல
தீபத்துக்கு எண்லணயில்ல
மநாட்டுக்கு வக்கலில்ல
மநானங் லகட்ட வண்டியடி
நடவநாத மநாட்ஜடநாட
நநான்படும் பநாட்ஜடநாட
ஈரப்புழுங்கஜலநாட
என்னபநாடு படுதநாஜளநா !

வட்டநார வழக்கு: இல்ல-இல்லல ; ஓட-ஓடு ; படுதநாஜளநா-படுகிறைநாஜளநா.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

உளியடிக்கும் ஆசநாரி
ஜதரந்த பநாலறைகளின் உச்சிகளில் பழங்கநாலத்தில் சமணரும், லபகௌத்தரும் சிற்பங்கள் லசதுக்கினர. லசவ,
லவணவரகளும் ஜகநாயில்கள் அலமத்தனர. பநாலறைகலளக் குலடந்து குலகக் ஜகநாயில்கள் அலமத்தனர.
கல் கட்டடங்களநாகக் ஜகநாயில்கலள கட்டத் லதநாடங்கிய ஜசநாழர கநாலத்தில் குலகக் ஜகநாயில்கலள
அலமப்பது நின்று விட்டது. அக் கலலத் லதநாழிலில் திறைலமயுலடயவரகள், வீட்டுக்குத் தூண்களுக்கு
மட்டும் மலலயில் உளியடித்துக் கல் லவட்டி வந்தனர. ஆனநால் இப்லபநாழுது அதலனயும்
இயந்திரங்களும், லவடி மருந்தும் லசய்து விடுகின்றைன. கல்லில் கற்பலனக் கனவுகலள வடித்லதடுத்த
சிற்பிகளின் பரம்பலர, கல் தச்சரநாகி, இப்லபநாழுது எத்லதநாழிலும் இன்றிப் பட்டினியநால் வநாடுகிறைநாரகள்.
பநாலறையுச்சியில் உளியடிக்கும் ஆசநாரியின் கநாதலி கீழ்மலலயில் ஜவலல லசய்கிறைநாள். அவள்தநான்
அவருக்குச் ஜசநாறு லகநாண்டு ஜபநாவநாள். பசித்தஜபநாது சப்தமநாக உளியடித்தநால் ஜசநாறு லகநாண்டு
வருவதநாக அவரிடம் லசநால்லுகிறைநாள்.

உச்சி மலலயிஜலஜய
உளி யடிக்கும் ஆசநாரி
சத்தம் ஜபநாட்டு உளியடிங்க
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சநாதம் லகநாண்டு நநான் வருஜவன்

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

நரிக் குறைவன்
குறைவர வநாழ்க்லகயிலுள்ள சுதந்திரம் தமிடு்ழ்க் கவிகலள கவரந்திருக்கிறைது. கநாதல் நூல்கலளயும், பக்தி
நூல்கலளயும் குறைவன் வநாழ்க்லகலயப் பின்னணியநாக லவத்துச் சமய்க் குரவரகளும், கவிஞரகளும்
எழுதியுள்ளனர. நம்மநாழ்வநார குறைம், மீனநாட்சியம்லம குறைம் முதலியன குறைத்தி குறி லசநால்லுதலலப்
பின்னணியநாக லகநாண்ட பக்தி நூல்கள். குற்றைநாலக் குறைவஞ்சி ஜபநான்றை இலச நநாடக நூல்களும் குறைவன்
குறைத்திக் கநாதலலயும், இலறைவன் மீது சவன் கநாதல் லகநாள்ளுவலதயும் லபநாருத்தியும், ஜவறுபடுத்தியும்
கநாட்டுகிறைது. இதற்குக் கநாரணம் தமிழ் மணமுலறையில் ஜதநான்றிய களவு மணமும், இயற்லகப்
புணரச்சியும் குறிஞ்சி நில மக்களின் வழிவந்த குறைவரகளிடம் அழியநாமல் கநாணப்பட்டது. நநாகரிக
வநாழ்க்லகயில் கநாதல் மடிந்துவிட்ட பிறைகு அலத நிலனந்து ஏங்குபவரகள் குறைவரது கநாதல்
வநாழ்க்லகலய வியந்து ஜபநாற்றினநாரகள். ஆனநால் அவரகள் அன்றைநாட வநாழ்க்லகயின் கடுலமலய இக்
கவிஞரகள் அறியவில்லல. கீழ்வரும் பநாடல் அவரகள் அன்றைநாட உணவிலனப் லபறை என்னலவல்லநாம்
லசய்கிறைநாரகள் என்று கூறுகிறைது.

ததிம்மிதநா குடதகதநா-தக
தத்தநாரித்த கிடதக-ததிமி
குருவிக்கநாரர நநாங்களய்யநா-இந்தக்
குவலயக் கநாட்டினில் குடியிருப்ஜபநாம்
அரிதநாகிய புலி சிறுத்லத
லசந்நநாய் ஓநநாய்கலள
நநாங்கள் பிடிப்ஜபநாம்-ததிம்மிதநா
கூவி வரும் குள்ளநரி
ஜகநானநாயி லநநாள்ள நரி
கல்லின் கீழ் ஜமஞ்சு வரும்
கல்ல லமநாசல் பில்ல லமநாசல்
கண்டு பிடிப்ஜபநாம்-மநார....ஜரநா
கநாலட லககௌதநாரி லமனநா
கநானநாங் ஜகநாழி குருவிகளநாம்
கண்டு பிடிப்ஜபநாம்-ததிம்மிதநா
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அண்டத்தில் வலலலயக்கட்டி
ஆகநாயம் பறைந்து வரும்
ஆண்கழுகு லபநாண் கழுகு
நநாங்கள் புடிப்ஜபநாம்-மநார....ஜரநா
அல்லடநா தில்லநாஜல டப்பநா
அலுக்கு குலுக்கு டப்பநா
லசம்லம குள்ளத்தநாரநா சிந்து
லசழித்த தஞ்சநாவூர முந்து-ததிம்மிதநா

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர தநாலுகநா,தருமபுரி மநாவட்டம்.

மநாலுக்கலட
உழவன் விலளவிக்கும் பண்டங்களின் விலலலயப் லபரிய வியநாபநாரிகளும், வரத்தகச் சூதநாடிகளும்
குலறைத்து விடுகிறைநாரகள். அதனநால் எவ்வளவு நன்றைநாக ஜமனி கண்டநாலும் விவசநாயிக்கு பணம்
மிஞ்சுவதில்லல.

மநாலுக்கலட, கமிஷன் வியநாபநாரிக்கலட, அவரகளுலடய வியநாபநாரநாத்தநால் பநாதிக்கப்பட்ட விவசநாயி,
மநாலுக்கலடலய ஏன் கடவுள் பலடத்தநார என்று ஜகட்கிறைநான். இது முதலநாளித்துவ அலமப்பின்
சுரண்டல் இயந்திரத்தின் ஒருபகுதி என்று அவனநால் உணர முடியவில்லல.கலடதநான் அவலன ஜமநாசம்
லசய்வதநாக அவன் எண்ணுகிறைநான்.

கலளலயடுக்கும் கடமங்குளம்
கணக்லகழுதும் ஆலமரம்
விலல ஜபசும் மநாலுக்கலட
விதிச்சநாஜர உலடயநாளி
தரகருக்கும் தட்டப் பநாலறை
ஜபநாட்டுக் கட்டும் லபநான்னிலுப்லப
விலலஜபசும் மநாலுக்கலட
விதிச்சநாஜர உலடயநாளி
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வட்டநார வழக்கு: விதிச்சநாஜர-விதித்தநாஜர ; மநாலுக்கலட-கமிஷன் கலட.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரிவட்டநாரம்,லநல்லலமநாவட்டம்.

அம்பநாப் பநாட்டு
வரலநாற்று முன்னுலர
தமிழ் நநாட்டு கீழ்க்கலர ஓரமநாக பண்டுலதநாட்டு வநாழ்ந்து வரும் மக்கள் பரதவ குலத்தினர. கடலல
அடுத்து வநாழ்ந்த இவரகள் மீன் பிடித்தல், சங்கு, முத்துக்கள் எடுத்தல் முதலிய லதநாழில்கலளச் லசய்து
வநாழ்கிறைநாரகள். இத் லதநாழில்கலளச் லசய்யக் கட்டுமரங்கள், சிறு படகுகள் முதலியவற்லறைச் லசலுத்தும்
திறைலம லபற்றிருந்தனர. இந்தியக் கடற்கலர வியநாபநாரத்திலும் இவரகள் நநாவநாய் லசலுத்தி பங்கு
லபற்றைனர. தமிழ் நநாட்டின் புரநாதன வநாணிபத்திற்கும் இவரகஜள கநாரணமநாக இருந்திருக்க ஜவண்டும்.

மீன் ஓர முக்கிய உணவுப் லபநாருள். அதலன கடலிலிருந்து எடுத்து அளிப்பவரகள் வலிலம
லபற்றைவரகள். முத்தும், சங்கும் வியநாபநாரப் லபநாருட்கள் ; இலவ மிகுதியநாகக் கிலடத்தநால், அரசினருக்கு
நல்ல வருமநானம் கிலடக்கும். பழங்கநாலத்திலிருந்து தமிழ் நநாட்டு மன்னரகள் இத்லதநாழிலுக்குப்
பநாதுகநாப்பு அளித்து வந்தனர. இத் லதநாழில்கலளப் பநாதுகநாக்கஜவ லகநாற்லகயில் ஓர தலலநகலர நிறுவி
அங்கு ஓர கநாவற்பலடலயயும் நிறுவியிருந்தனர. கடல் படு லபநாருட்கலள வநாங்குவதற்கு
லகநாற்லகயிஜலஜய ஒரு நநாணய சநாலலயும் இருந்தது. இலவலயல்லநாம் பநாண்டியர ஜபரரசு
நிலலத்திருந்த கநாலத்தில் நலடலபற்றைது. பதினநான்கநாம் நூற்றைநாண்டில் அரநாபியரகள் வநாணிபம்
லசய்வதற்கநாகத் தமிழ் நநாட்டின் கீழ்க்கடற்கலரக்கு வந்தநாரகள். லதன்கடல் முத்லதயும், தமிழ் நநாட்டு
துணி, மிளகு, அகில் முதலியனவற்லறையும் ஏலம், கிரநாம்பு முதலிய வநாசலனப் லபநாருள்கலளயும்
அவரகள் தங்கள் கப்பல்களில் ஏற்றி ஜமல் நநாடுகளுக்குக் லகநாண்டு லசன்றைநாரகள். கடல் வநாணிபத்தில்
லபருநிதி ஈட்டிய அரநாபியரகள் கநாயல் பட்டணத்தில் பண்டகசநாலலகள் அலமத்தனர.

பநாண்டிய அரசரகளுக்கு தங்கள் லநாபத்தில் ஒரு பகுதிலய வரியநாகச் லசலுத்திவிட்டு முத்து
வநாணிபத்திற்கு ஏகஜபநாக உரிலம லபற்றைனர. அது முதல் அவரகளுக்கும், கடலில் மூழ்கி முத்லதடுக்கும்
பரதவருக்கும் இலடஜய முரண்பநாடுகளும், சச்சரவுகளும் ஜதநான்றின.
அரநாபியரகள் கடற்கலர எந்த அரசின் ஆதிக்கத்திலிருந்தஜதநா, அவ்வரசரகலளச் சந்தித்து தங்களுலடய
வநாணிப உரிலமலய நிலலநநாட்டிக் லகநாள்ள முயன்றைனர. கடற்கலர ஆதிக்கம் பதிலனந்தநாம்
நூற்றைநாண்டிலிருந்து பதிஜனழநாம் நூற்றைநாண்டுவலர நநாயக்க மன்னரகள், ரநாமநநாதபுரம் ஜசதுபதிகள் ஆகிய
மன்னரகளின் லகக்கு மநாறி மநாறி வந்தது. ஆயினும் அரநாபிய வியநாபநாரிகளுக்கும் கடற்கலர மக்களுக்கும்
ஏற்பட்ட சச்சரவு தீரந்தபநாடில்லல.
இம் முரண்பநாடுகள் லபரும் ஜபநாரநாட்டமநாக மநாறிற்று. அவரகளிலடஜய நடந்த மிகப் லபரும்ஜபநார
ஒன்லறைப் பற்றி ‘ஜேநான் நியூ கநாவ்’ என்னும் டச்சு வியநாபநாரி கீழ்வருமநாறு எழுதியுள்ளநார
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‘அரநாபிய வியநாபநாரிகள் பரதவரது மூக்லகயும், கநாலதயும் லவட்டிலயறிந்துவிட்டனர. பரதவரகள்,
லபரும் ஜகநாபமுற்று பலட திரட்டி பழிதீரக்கக் கிளம்பினநாரகள். முதல் ஜபநாரில் அரநாபிய வியநாபநாரிகள்
சிலர சிலறைப்பட்டனர. அவரகளது மூக்குகலளயும் கநாதுகலளயும் அரிந்துவிட்டு அவரகலள விடுதலல
லசய்து அனுப்பிவிட்டனர. இந்த அவமநானத்லதப் லபநாறுக்கமநாட்டநாத அரநாபியரகள் முப்பதினநாயிரம்
வீரரகள் லகநாண்ட பலட ஒன்லறைத் திரட்டி தூத்துக்குடிக்கருகில் பநாடியிறைங்கினர. ஐயநாயிரம் பரதவரகள்
ஆயுதம் தநாங்கி அரநாபியரின் பலடலயத் தநாக்கி ஏழநாயிரம் பலட வீரரகலளக் லகநான்றுகுவித்தனர.
அவரகளுலடய பலட சிதறி ஓடிற்று. இந்த லவற்றிக்குப் பின்னர பரதவரகள் கடற்கலர ஓரமநாக இருந்த
பகுதிகள் அலனத்திலும் அரசியல் ஆதிக்கம் லபற்றைனர. அரநாபிய வியநாபநாரிகள் லசலுத்திய வரிலயத்
தநாங்கஜள விசுவனநாத நநாயக்கருக்குச் லசலுத்துவதநாக ஒப்புக் லகநாண்டனர.

ஆனநால் கப்பல் வலிலம அவரகளுக்கு இல்லநாததநால் முத்லதயும் சங்லகயும் எடுத்தநாலும் அது
விலலயநாகும் இடங்களுக்குக் லகநாண்டு லசன்று விற்க அவரகளுக்கு வழியில்லல. நநாயக்க
மன்னரகளுக்கு வரிலசலுத்த அவரகளநால் முடியவில்லல. வரி பநாக்கிக்கநாக அரசர உத்தரவினநால் பல
பரதவத் தலலவரகள் லகது லசய்யப்பட்டநாரகள். சிலர அடிலமகளநாக விற்கப்பட்டநாரகள்.

ஜமற்குத் கடற்கலரயில் 1540 ஆண்டு முதலநாக ஜபநாரத்துக்கீசியரகள் கடற்கலர வியநாபநாரத்தில்
ஈடுபட்டிருந்தலத பரதவரகள் அறிவநாரகள். படஜகநாட்டிகள் சிலருக்கு அவரகஜளநாடு வநாணிபத் லதநாடரபு
உண்டு. ஜபநாரத்துக்கீசியரிடம் லபரிய கப்பல்கள் இருப்பலதயும் அவரகள் அறிந்திருந்தநாரகள். எனஜவ
அவரகஜளநாடு ஒப்பந்தம் லசய்து லகநாண்டநால், தங்களுலடய லபநாருள்கலள அவரகளுக்கு விற்று
அவரகளுலடய உதவியநால் தங்களது கஷ்டங்களிலிருந்து தப்பலநாம் என்று எண்ணினநாரகள். சில
தலலவரகள் ஜகநாவநாவிற்குச் லசன்று ஜபநாரத்துக்கீசிய அதிகநாரிகலளயும், கத்ஜதநாலிக்கச்
சநாமியநாரகலளயும் அலழத்து வந்தனர. 1533-ம் ஆண்டில் ஜபநாரத்துக்கீசியர கப்பல் பலடஜயநாடு வந்து
கிழக்கு கடற்கலரயிலுள்ள துலறைமுகப் பட்டினங்கலளக் லகப்பற்றிக் லகநாண்டனர. பரதவரகள்
அலனவரும் ஒஜர நநாளில் ஞநானஸ்நநானம் லபற்றைனர. பூலனக்குத் தப்பிஜயநாடி புலிவநாயில் மநாட்டிக்
லகநாண்டது ஜபநால பரதவர நிலலயும் ஆயிற்று. ஜபநாரத்துக்கீசியர அரநாபியரகலள விட ஜமநாசமநாகப்
பரதவரகலளக் லகநாள்லளயடிக்க ஆரம்பித்தனர. ஒஜர மதத்லதச் ஜசரந்ஜதநாரநாயினும்,
ஜபநாரத்துக்கீசியரகள் லகநாள்லளக்கநாரரதநான் என்பலத பரதவரகள் லதரிந்து லகநாண்டநாரகள்.
இருவருக்குமிலடஜய லபரும் ஜபநாரநாட்டம் மூள்வதற்கு முன்பநாக ஜபநாரத்துக்கீசியர அவரகஜளநாடு ஒரு
உடன்படிக்லகக்கு வந்தநாரகள். இதன்படி மணப்பநாலறை, ஆலந்துலநா, வீரபநாண்டியன் பட்டணம்,
புன்லனக்கநாயல், தூத்துக்குடி, லவப்பநாறு, ஜவம்பநாறு என்றை ஏழு துலறைமுகங்களிலும் ஏற்றுமதி லசய்யும்
உரிலமலயப் ஜபநாரத்துக்கீசியர லபற்றைனர. ஆண்டுஜதநாறும் அவரகள் ஒரு லதநாலகயும், தங்கள்
வநாணிபத்லதப் பநாதுகநாப்பதற்கநாகக் கப்பமநாகச் லசலுத்தினர. கடற்கலரத் தலலவரகள் சங்கு
குளிப்லபயும் முத்துச் சலநாபத்லதயும் தங்கள் தகுதிக்கு ஏற்றை முலறையில் நடத்திக் லகநாள்ள ஜவண்டும்.

மதுலர நநாயக்கரகள் கப்பற்பலட பலமில்லநாததநால் ஜபநாரத்துக்கீசியர நடவடிக்லககலள எதிரத்து
எதுவும் லசய்ய முடியநாமல் இருந்தது. அதன் பின்னர, டச்சுக்கநாரருலடய ஜபநாட்டி ஏற்பட்டதற்குப் பிறைகு
நிலலலம மநாறியது. ஜபநாத்த்துக்கீசியரின் உரிலமகலள டச்சுக்கநாரரகள் லகநாண்டநாடத் லதநாடங்கினர.
ஆனநால் அவரகளுக்குக் கப்பல் வலிலம மட்டும்தநான் இருந்தது. முதலில் அவரகள் பரதவர எதிரப்லபச்
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சமநாளிக்க ஜநரந்தது. பரதவரகள் கத்ஜதநாலிக்கரகள் ; டச்சுக்கநாரரகள் பிரநாட்டஸ்லடண்டுகள். கநாலம்
லசல்லச் லசல்ல லவளிநநாட்டு வியநாபநாரத்திற்கு டச்சுக் கம்லபனிகஜள சநாதனமநாக இருந்தபடியநால்
அவரகஜளநாடு வநாணிபத் லதநாடரபு லகநாள்ள ஜவண்டிய அவசியம் பரதவரகளுக்கு ஏற்பட்டது.

லதன்னிந்திய அரசியல் அரங்கத்தில் ஆங்கிஜலயர ஆதிக்கம் ஓங்கியஜபநாது டச்சுக்கநாரரகள்
ஆங்கிஜலயஜரநாடு வியநாபநாரப் ஜபநாட்டியில் ஜதநால்வியுற்றுக் கடற்கலரப் பட்டினங்களிலிருந்து
லவளிஜயறினர.

தமிழ் நநாட்டுப் பரதவர வீரம் மிகுந்தவரகள். திறைலம மிக்கவரகள். தமிழ் நநாட்டின்
வரலநாற்றில் பல இன்னல்கலள அனுபவித்தவரகள்.

அவரகளது வநாழ்க்லக லபரும்பநாலும் கடலில் கழியும். இன்னும் அவரகள் மீன்பிடித்தல், சங்கு
குளித்தல், முத்துக் குளித்தல் முதலிய லதநாழில்கலளஜய லபரும்பநான்லமயநாகச் லசய்து வருகின்றைனர.
1533 க்கு முன்பநாக அவரகள் கடலன்லன என்னும் கடல் லதய்வத்லதயும், வருணண், இந்திரன் ஜபநான்றை
புரநாண லதய்வங்கலளயும், முருகன் என்றை தமிழ் லதய்வத்லதயும் வணங்கி வந்திருக்கிறைநாரகள்.
கடலன்லன தற்லபநாழுது கன்னி ஜமரியநாகி விட்டநாள். பழங்கநாலத்தில் கடல் பயணத்தில் இந்துக்களும்
முஸ்லீம்களும் கலந்துலகநாண்டநாரகள் என்பதற்கறிகுறியநாக அவரது பநாடல்களில் ஜவலனும், அல்லநாவும்
வணக்கத்திற்குரிய லதய்வங்களநாகச் லசநால்லப்படுகிறைது. அவரகளுலடய பநாடல்களில் ஆபத்திலிருந்து
கநாக்கும்படி கடவுலள ஜவண்டிக் லகநாள்ளுகிறைநாரகள். வீட்டிலுள்ள மலனவிலயயும் குழந்லதலயயும்
பற்றி அன்ஜபநாடு எண்ணிப் பநாரக்கிறைநாரகள்.அவரகள் படலகக் கடலிலிறைக்கும் லபநாழுதும், தண்டு
வலிக்கும் லபநாழுதும், பநாய்மரத்லத ஜமஜலற்றி இறைக்கும்லபநாழுதும், கடலில் ஜபநாட்ட வலலலய
இழுக்கும்லபநாழுதும் கடினமநாக உலழக்க ஜவண்டியிருக்கிறைது. இந்த உலழப்ஜபநாடு கலந்துதநான்
அவரகள் பநாடல் லவளியநாகிறைது. கடலில் லசல்லும்லபநாழுது பல மணி ஜநரம் ஒருவர மநாறி ஒருவர
பநாடிக் லகநாண்ஜடயிருப்பநாரகளநாம். இம் மக்களின் பநாடலுக்கு ‘அம்பநாப் பநாடல்’ என்று ஏன் லபயர
வந்தது என்று கநாரணம் லசநால்வது கடினம். ஆனநால் கடல் லதய்வம் கடலன்லன என்று
அலழக்கப்பட்டதநாலும், பின்னர அத்லதய்வஜம கன்னிமநா என்று அலழக்கப்பட்டதநாலும்
இப்பநாடல்கள் அம்பநாள் பநாடல்கள் என்று இருக்கலநாம் என்று லசநால்லப்படுகிறைது. அம்பநாள் என்னும்
லபயர லபநாதுவநாகப் லபண் லதய்வத்லதக் குறிக்கும்.

ஏஜலநா இஜலநா ஈஜலநாடு வநாங்கு
வநாங்குடநா ஜதநாழநா
வநாலழத்தநார தருஜவன்
ஜதங்கநாயும் மிளகும் லதரிவிட்ட பநாக்கும்
மஞ்சள் இஞ்சி மணமுள்ள லசண்பகம்
லசண்பக வடிஜவல் திருமுடிக் கழகு
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வருகுது லபருநநாள் ஜதஜரநாட்டம் பநாரக்க
ஜதரநான ஜதரு லசல்லப் லபண்டநாட்டி
மநாலல மசக்கி லமயிடுங் கண்ணநாள்
கண்ணுக்குச் லசத்த லமயிட ஜவணும்
லபநாய்யும் பிறைக்குஜமநா லபநாய்க் லகநாடியநாஜள
நநானிட்ட வநாலள நல்ல சமத்தன்
ஜகநாலழப் பயஜல ஜகநாமுட்டி வயிறைநா
உனக்கநா எனக்கநா பல்லநாக்கு தனக்கநா
வில்ஜல சரணம் ஜவந்தன் பநாரநாய்

குறிப்பு: லசண்பக வடிஜவல்-ஜவலலனக் குறிக்கும். வில்ஜல சரணம், ஜவந்தன் பநாரநாய்-இது
இந்திரலனயும், அவனது வில்லலயும் குறிக்கும். இப்பநாடல் பரதவர கிறிஸ்தவ சமயத்லதத் தழுவுமுன்
பநாடப்பட்டிருத்தல் ஜவண்டும். இப்லபநாழுதும் பநாடப்படுகிறைது.
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நநாலு தண்டநாம் பலவனநாக்கு
நடுவ ஒரு பநாய் மரமநாம்
பநாயிழுத்துக் ஜகநாசு ஊணி
பருமலுடன் சலுத்தலணந்து
சல் சல்லடம் சடுக்கநாப்லபயநா
நீயும் ஜபநாடநா லகநாய்யநாக் கள்ளநா
லகநாய்யநாப் பழத்தின் ருசியும்
லகநாண்டு வந்தநாஜல லதரியும்
பநாரக் கலவநா பநாப்பர மூஞ்சநான்
ஜசரப்படுக்கும் லசல்ல விலல மீன்
பநாரக் குழஜலநா ஜமக லவளியநாய்
ரஞ்சித நலடயநாள் லகஞ்சுது பநாரநாய்
பண்ணி கிடந்து உறுமுது பநாரு
பண்ணியடநா ஒரு கநாட்டுப் பண்ணி
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இன்லனநாரு பண்ணி வீட்டுப்பண்ணி

குறிப்பு: இப்பநாட்டில் படலகக் கடலில் இறைக்கிச் லசலுத்தும் வலரயுள்ள ஜவலலகள் வரிலசயநாகக்
கூறைப்படுகின்றைன. மீன்களது லபயரகளும் ஒன்றிரண்டு கூறைப்படுகிறைது. அரநாபிய முஸ்லீம்கஜளநாடு
லசய்து சண்லடயநால் ஏற்பட்ட லவறுப்பு அவரகலளக் ஜகலி லசய்யும் முலறையில் ‘பண்ணி’ என்றை
வநாரத்லதயில் லவளிப்படுகிறைது. ‘பன்றி’ என்பது மக்களுக்குப் பிடிக்கநாது.

3
மணப்பநாட்டுத் திருநநாள் வருகுதடி
மதினிலய ஒரு சத்தம் ஜபநாடநாதடி
ஜகநாட்டநாத்துத் திருநநாள் வருகுதடி
லகநாழுந்திலய ஒரு சத்தம் ஜபநாடநாதடி
வநாலட முந்தும் ஜகநாலட முந்தும்
மநாசி மநாதம் லகநாண்டல் முந்தும்
கநாத்தடிச்சிக் கடல் கலங்கும்
கல்லு ஜபநாட்டநாத் தலல உலடயும்
ஓடும் கடல் தனக்கு
உலடயவஜள எந்தனுக்கு
உல்லன் தட்டிப் பநாயுதடி
ஓடப் படிகலர மடிலய
உண்ணநாமல் திண்ணநாமல்
ஊரப்பயணம் ஜபநாகநாதடி
ஆலள எண்ணிப்படி ஜபநாடம்மநா
ஆஜரநாக்கிய மநாதநாஜவ

4

அல்லநாஜவநாட கநாவலுல
ஆபத் லதநான்றும் வநாரநாம
லபரிய உந்தன் கநாவலுல
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ஜபதகங்கள் வநாரநாம
மரிஜய உன் கநாவலுல
மனதிரக்கம் லவப்பநாஜய
கநாப்பநாத்த ஜவணுமம்மநா
கன்னிமரித்தநாஜய நீ
பநாவிக்கிரங்கும் பரிசுத்த மநாதநாஜவ
மநாதநாஜவ என்றைநால் மலலயும் இளகுமம்மநா
கரத்தஜர என்றைநால் கல்லும் இளகுமம்மநா
கல்லும் மலலயும் கரம்பக் கயிறைநாஜமநா
வில்ஜலநா சரணமம்மநா ஜவந்தன் மகனநாரக்கு

5

வநாளநா வலல முடிந்து வங்கலடக்கு மநால் முடிந்து
ஜகநாலநா வலல முடித்து குறுக்கட்டநாமல் முடித்து
கநாஞ்சி வனமடிஜய கள்ளஜரநாட கநாடடிஜய
இருளலடந்த ஜசநாலலயிஜல இலணபிரிந்த மநான் ஜபநால
மநாஜனநாடநா ஓடுறைது மறியடநா நல்ல தம்பி
மநாஜனநாடும் தூரலமல்லநாம் தநாஜனநாட வல்லவிஜயநா
வள்ளம் வித்ஜதன் வலலயும் வித்ஜதன்
வநாளநா வலல புலனயும் வித்ஜதன்
லகநாம்லப வித்ஜதன் குழலல வித்ஜதன்
குடிக்க இருந்த லசம்லப வித்ஜதன்
எல்லநாம் வித்துக் கள் குடித்ஜதன்
ஏங்குனநாப்பில தூங்கிவிட்ஜடன்
தூங்கி முழிச்சபய ஜதநாணி கட்டி வநாழ்ந்தபய
வநாரநாஜயநா கநாத்த நீஜய வளம் லபரிய ஜசநாழகஜம
ஜசநாலலயிஜல அவ கிடந்து
சுட்ட நண்டுக்கநால் லபறைக்கி
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கநால் வழிஜய ஓடுதம்மநா கடிக்கு தம்மநா கட்லடறும்பு
கட்டச்சிஜயநா லநட்டச்சிஜயநா
கநாயலநான் தங்கச்சிஜயநா
தங்கச்சிஜயநா பட்டணத்தநாள்
தனிஜய நல்ல முரசு விட்டநாள்
ஜபநாடு லக்லக ஜபநாடு லக்லக
லகமநாத்திப் ஜபநாடுலக்லக
கள்ளன் வந்தநான் திருடன் வந்தநான்
கட்டநாலமக் கநாரன் வந்தநான்

6

சிலுலவ வலரந்து லகநாண்ஜடன்
திருப்பநாதம் லதண்டனிட்ஜடன்
கன்னி ஜமரி மநாதநாஜவ
கரத்தநா ஜவ கநாத்தருளும்
கநாணிக்லக ஜநரந்தனம்மநா நநான் ஒரு
லகக் குழந்லத ஜவணுமின்னு
லதற்ஜக திருப்பதியநாம்
ஜதவ மநாதநா சன்னதியநாம்
மறைப் பதில்லல திருப்பதிலய
மனப் பநாட்டு முலனக் குருலச
குருஜச உலனத் லதநாழுஜவன்
கும்புடுஜவன் ஆதரிப்பநாய்
ஜவலளயிது ஜவலளயம்மநா
ஜவளநாங்கண்ணி மநாதநாஜவ
மநாதநாஜவ உன்னுதவி-உன்
மகனுதவி ஜவணுமம்மநா
தநாஜய உனதடிலம
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தற்கநாக்க ஜவணுமம்மநா
நண்டு படும் லதநாண்டியடநா
நகர படும் நம்புதநாலள
நம்பிக்லக உண்டுமம்மநா
நமக்குதவி நநாயனுண்டு
நநாயன் அருளநாஜல
நநான் பநாடஜவ துணிந்ஜதன்
நமக்குப் பலடகளுண்டு
நநாத சுரக் கநாரருண்டு
பிச்சிச் சரஜமநா-நீ
பின்னி விட்ட பூச்சரஜமநா
பூலவச் லசநாரிந்தவள் நீ
ஜபநான வழி வநாரநாளடநா
பச்லச மணக்குதடி
பநாதகத்தி உன் ஜமஜல
எல்லல கடந்தநாளடி
இலங்லக வனம் கடந்தநாள்
தில்லல வனம் கடந்தநாள்
திருவலணயும் குற்றைநாலம்
பநாரநாமல் ஜபநாரநாளடி
படலமடுத்த நநாகம் ஜபநால

வட்டநார வழக்கு: பலவனுக்கு-பலலவ நநாக்கு ; ஜகநாசு-முன் வநாயில் கட்டும் கயிறு ; பருமல்-பநாயுடன்
ஜசரந்த கம்பு ; சலுத்து-பருமலும் பநாய்மரமும் ஜசரத்துக்கட்டும் கயிறு ; பநாரக் கலவநா, பநாப்பரமூஞ்சன்மீன்களின் லபயரகள் ; வநாளநா, வங்கலட, ஜகநாலநா, குருக் கட்டநா- மீன்களின் லபயரகள் ; இவற்லறைப்
பிடிக்கத் தனித்தனி வலலகள் உண்டு.

குறிப்பு : இலவ ஜபநான்றை பநாடல்கள் பலவற்லறை ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் ஜசகரித்துள்ளநார.
ஜசகரித்தவர :பீட்டர முறைநாயீஸ்
அனுப்பியவர: S.S. ஜபநாத்லதயநா இடம் :தூத்துக்குடி,
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ஒப்பநாரி
கூட்டநாரக்குச் சம்மதஜமநா?
சிறைப்பநாக வநாழ்ந்த குடும்பத்தின் தலலவன் மநாய்ந்து ஜபநானநான். மலனவிலயச் சிறுசிறு
குழந்லதகஜளநாடு விட்டு அவன் இறைந்து ஜபநானநான். அவள் வநாழ்நநாள் மட்டும், தநான் சரும் சிறைப்புமநாக
வநாழப் ஜபநாவதநாக எண்ணியிருந்தநாள். புரநாதன நகரமநான மதுலர லநடுநநாட்கள் புகஜழநாங்கி
நிலலத்திருப்பது ஜபநாலத் தன் குடும்பமும் நிலலக்குலமன்று கனவு கண்டநாள். ஆனநால் திடீலதன்று
கணவன் மநாண்டநான். தந்லதயும், சிற்றைப்பன்மநாரும் வந்தனர ; அவரகளிடம் துயரத்லதச் லசநால்லிக் கதறி
அழுகிறைநாள் அவள்.

சலம அழியுதுண்ணு நநான்
சிந்லதயிலும் எண்ணலிஜய ;
சலம அழியலிஜய-என்
சிறைப்பழிஞ்ச மநாயலமன்ன?
மருத அழியுதுண்ணு நநான்
மனசிஜலயும் எண்ணலிஜய !
மருத அழியலிஜய-என்
மதிப்பழிஞ்ச மநாயலமன்ன?
கடுகு சிறுதநாலி
கல் பதிச்ச அட்டியலநாம்
கல்பதிச்ச அட்டியலல-நநான்
கழட்டி லவக்க நநாளநாச்ஜச
மிளகு சிறுதநாலி
லவத்த அட்டியலு
லவச்ச அட்டியலல-நநான்
முடிஞ்சு வக்க நநாளநாச்ஜச
பட்டு கழட்டி வச்ஜசன்
பநாதம் வலர லவள்லளயிட்ஜடன்
சிகப்பு கழட்டி வச்ஜசன்-என்
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ஜதகலமல்லநாம் லவள்லளயிட்ஜடன்
ஆத்துல புல்லறுத்து
அறுகம்புல்லு பந்தலிட்டு
அரும மக தநாலி வநாங்க-ஒங்க
ஐவருக்கும் சம்மதஜமநா
குளத்துல புல்லறுத்து
ஜகநாரம்பநா பந்தலிட்டு
குழந்லத மக தநாலி வநாங்க-ஒங்க
கூட்டநாரக்கும் சம்மதஜமநா?

வட்டநார வழக்கு: மருத-மதுலர ; வச்ச-லவத்த.

குறிப்பு: தனது தகப்பலனயும், சிற்றைப்பன்மநாலரயும் பஞ்ச பநாண்டவரகளுக்கு ஒப்பிடுகிறைநாரகள். தவிர
நநாயக்க மன்னலர லவகுகநாலம் எதிரத்த பஞ்ச பநாண்டியரகள் என்றை குறு நில மன்னரகலள மறைவரகள்
தங்களது முன்ஜனநாலரனக் கருதுகின்றைனர, எனஜவ ‘ஐவர’ என்றைநாள்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல.

சட்லடப் பறித்தநாஜனநா?
மலனவியும் கணவனும் லசல்வத்தில் திலளத்து இன்ப வநாழ்க்லக நடத்தினர. அவரகள் லபநாருளுக்குச்
ஜசதம் வரநாமல் அரண்மலனயநாரும், கும்பினியநாரும் கநாவல் முலறை லசய்தனர. ஆனநால் உயிலரக்
லகநாள்லள லகநாண்டு ஜபநாக வந்த கநால தூதரிடமிருந்து யநார அவள் கணவலனப் பநாதுகநாப்பது? கணவன்
வீரமிக்கவன், எந்தத் திருடனநாலும் அவன் லகயிலுள்ளலதப் பிடுங்க முடியநாது. எப்படித்தநான் அவன்
சட்லட கநால தூதரகள் பறித்தநாரகஜளநா? ரயிலிஜலறிப் ஜபநாய்க் கநாலலயில் ஓரிடத்திலும், மநாலலயில்
மற்ஜறைநாரிடத்திலும் களவு லசய்யும் பக்கநாத் திருடரகலளவிட கநால தூதரகள் கடிய ஜவகத்தில் லசன்று
உயிலரத் திருடும் கள்வரகஜளநா என்று மலனவி ஜகட்கிறைநாள்.

லவள்ளிச் சுருலண வரும்
விதமநான லநல்லு வரும்
விதமநான லநல் அவிக்க
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ஜமகத்துத் தண்ணி வரும்
தங்கச் சுருலண வரும்
தனிச் சம்பநா லநல்லு வரும்
தனிச்சம்பநா லநல்லவிக்க
தந்தி ஜமல் தண்ணி வரும் !
அல்லியும் லகநாய்யநாவும்-அரமலணயில்
அலுங்கப் பழுத்திருக்க
அலசயநாம கநாலுலவக்க
அரமலணயநார கநாவலுண்டும்
லகநாய்யநாவும் பிலநாவும்
குலலயநாய் பழுத்திருக்க
கூசநாமல் கநாலு லவக்க
கும்பினியநார கநாவலுண்டும்
அடிக்க வந்த தூதுவலர
அடியநாள் சரணமின்ஜனன்.
லகநால்ல வந்த தூதுவலர
ஜகநாடி சரணமின்ஜனன்
கநாலல ரயிஜலறி
கல்கத்தநா ஜபநாயிறைங்கி
கநாசப் பறிச்சநாஜனநா
லகவிலங்கு ஜபநாட்டநாஜனநா
சிகப்பு ரயிஜலறி
சலமக்ஜக ஜபநாயிறைங்கி,
சட்டப் பறிச்சநாஜனநா?
சிறுவிலங்கு ஜபநாட்டநாஜனநா

வட்டநார வழக்கு: தந்திஜமல் தண்ணி-அவசரமநாக ; தூதுவர-எமதூதர.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல.
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மதினி லகநாடுலம
கணவலனயிழந்தவளுக்குப் பிறைந்த வீட்டில் மதிப்பில்லல. அவ்வீட்டுச் லசநாத்து சுகங்களில் அவளுக்குப்
பங்கில்லல. இதனநால் புகுந்த வீட்டின் லகநாடுலமகளுக்கு அஞ்சி, பிறைந்த வீடு லசல்லுஜவநாம் என்றைநால்
அங்கு அவளுக்கு வரஜவற்பிரநாது. தண்ணீர குடிக்கத் தூரத்திலுள்ள ஊற்றுக்குப் ஜபநானநால் கூட நிரம்பத்
தண்ணீர குடித்துவிடக் கூடநாது என்பதற்கநாகத் தலலயநாரிலயக் கூட அனுப்புகிறைநாரகள்.
கணவலனயிழந்த ஒருத்தி பிறைந்த வீட்டு நிலலலமலய எண்ணி அங்கு தன் மதனியநார தன்லன லபருஞ்
சுலமலயனக் கருதுவநாரகள் என்பலத இலலமலறை கநாயநாகக் கூறுகிறைநாள்.

கள்ளிஜமல் கத்தநாழ
கருலணலனல்லநாம் எம்பிறைப்பு
கருணணுக்கு வந்தவஜள-என்லன
மதிக்கநாளில்ஜல
ஜவலி ஜமல் கத்தநாழ
வீமலனல்லநாம் எம்பிறைப்பு
வீமனுக்கு வந்தவஜள-என்லன
விலலயநா மதிக்கநாளில்ல
தண்ணி தவிச்சு-நநான்
தலலமலல ஊத்துக்ஜக ஜபநானநாலும்
தலலமலல ஊத்துலஜய-எனக்கு
தலலயநாரி கநாவலுண்டும்
லமத்தத் தவிச்சு நநான்
ஜமமலல ஊத்துக்ஜக ஜபநானநாலும்
ஜமமலல ஊத்துஜலஜய-எனக்கு
லமல்லியஜர கநாவலுண்டும்
பல்லிலிடும் பச்சத்தண்ணி
பழனிமலலத் தீரத்தம் என்பநார
நநாவிலிடும் பச்சத்தண்ணி
நநாகமலலத் தீரத்தலமன்பநார
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வட்டநார வழக்கு: எம்பிறைப்பு-என் உடன் பிறைந்ஜதநார ; கத்தநாழ-கற்றைநாலழ ; மதிக்கநாளில்லல-மதிக்கிறைநாள்
இல்லல.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல.

ஆலசயுண்ஜடநா?
மங்கலப் லபநாருள்கள், மணம் வீசும் நறுமலர இலவயநாவும் அவளுக்கு விருப்பமநானலவ. கணவன்
இறைந்ததும் இவற்றிற்லகல்லநாம் இனி எனக்கு ஆலசயுண்ஜடநா? என்று ஜகட்கிறைநாள். கணவன் இறைந்ததும்
ஆலசகளும் இறைந்துவிட ஜவண்டியதுதநான். அது தநான் சமூகச் சட்டம்.

பத்தடுக்குத் தநாம்பநாளம்
பநால்கநாப்பி லநய்த்ஜதநாலச
பநாத்துப் பலுமநாறை-அய்ஜயநா
பத்துமணியநாகும்
பத்துமணியநாகும்-அய்ய
பத்தலரயும் பநாசநாகும்
எட்டடுக்குத் தநாம்பநாளம்
எடுத்துலவத்த லநய்த்ஜதநாலச
எடுத்துப் பலுமநாறை-ஐயநா
எட்டு மணியநாகும்
எட்டு மணியநாகும்
எட்டலரயும் பநாசநாகும்
ஜகநாட்லட வநாசலிஜல
லகநாழுந்து வந்து விக்குதிண்ணு
லகநாண்டவலரத் ஜதநாத்ஜதன்-எனக்குக்
லகநாழுந்து ஜமல் ஆலசயுண்ஜடநா
லதக்குக் ஜகநாட்லட வநாசலில
லசவந்தி வந்து விக்குதிண்ணு
சமநானத் ஜதநாத்ஜதன்-எனக்குச்
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லசவந்தி ஜமல் ஆலசயுண்ஜடநா
வடக்குத் தலல வநாசலிஜல
மருவு வந்து விக்குதுண்ணு
மன்னவரத் ஜதநாத்ஜதன்-எனக்கு
மருவு ஜமல் ஆலசயுண்ஜடநா
அஞ்சு படித் துலறையும்
அத்தருடன் பன்னீரும்-நநான்
அள்ளிக் குளிப்பநாட்ட-நநான்
அகலத்தநாள் ஆயிட்ஜடஜன !
ஜதநாட்டம் படித்துலறையும்
துலறைமுகத்துப் பன்னீரும்
லதநாட்டுக் குளிப்பநாட்ட-நநான்
லபநான்பதிச்ச ஜமலடயில-நநான்
லபநான்பதிச்ச ஜமலடயில
ஜபநாக வர நீதியில்ல
கநாச்ச முருங்க
கல் பதிச்ச ஜமலடயிஜல
கல் பதிச்ச ஜமலடயிஜல-நநான்
கநாலு வக்க நீதியில்ல
அரிரநாமர ஜகநாட்லடயில
அல்லி ஒரு லபண் பிறைந்தநாள்
அல்லி படும் பநாதரலவ
அருச்சுனஜர பநாரக்கலிஜயநா

வட்டநார வழக்கு: பலுமநாறை-பரிமநாறை ; ஜதநாத்ஜதன்-இழந்ஜதன் ; மருவு-மருக்லகநாழுந்து ; குளிப்பநாட்டகணவலனக் குளிப்பநாட்ட ; அல்லி-தன்லனக் குறிப்பிடுகிறைநாள் ; பநாதரவு-துன்பம்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.
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கநார விபத்தில் இறைந்தநான்
ஒரு கநாரில் தனது எசமநானனுடன் ஜவலலக்கநாரன் லசன்றைநான். கநார விபத்துக்குள்ளநாகி லநநாறுங்கியது.
ஜவலலக்கநாரன் இறைந்துஜபநானநான். ஜபநாலீசக்கநாரரகள் லநநாறுங்கிய கநாலரயும், பிணத்லதயும் சுற்றி
நின்றைநாரகள். லபருங்கூட்டம் கூடிவிட்டது. டிலரவரும், எசமநானும் அடிபட்டு மருத்துவ மலனயில்
அனுமதிக்கப்பட்டனர. இறைந்து ஜபநானவனுலடய மலனவிக்குச் லசய்தி அனுப்பப்பட்டது, அவள்
அழுதடித்துக் லகநாண்டு ஓடி வந்தநாள். கூட்டத்லத விலக்கிக் லகநாண்டு அவள் உள்ஜள லசல்ல
முடியவில்லல. அதிகநாரிகள் விசநாரலண லசய்து லகநாண்டிருந்தனர. அவள் அதிகநாரிகலள அலழத்து
தன்லன உள்ஜள விடும்படி கதறினநாள். அவலள உடஜன அலழத்துவர உத்தரவிட்டனர. இது ஜபநான்றை
ஒப்பநாரிகள் மிகவும் அபூரவமநானலவ.

சநாஞ்ச பணிகளநாம்
சத்தமிடும் ஜமநாட்டநாரநாம்
சத்தமிடும் ஜமநாட்டநாரில்
சநாஞ்சிருந்த மன்னலரங்ஜக?
சநாஞ்சிருந்த மன்னருக்கு
தயவு லசநான்ன டிலரவலரங்ஜக?
சத்தமும் ஆனலதன்ன?-இதில்
உயிரக்லகநாலலயும் ஆனலதன்ன?
ஜேனத்லத விலக்கிவிடு
தநாசில்தநார என் தகப்பநா
கநாசு லகநாண்டு வந்த-என்
தருமரஜவ நநான் பநாரக்க
உருண்ட மணிகளநாம்
ஓச்சமிடும் ஜமநாட்டநாரநாம்
ஓச்சமிடும் ஜமநாட்டநாரில்
உக்கநாந்த மன்னலரங்ஜக?
உண்லம லசநான்ன டிலரவலரங்ஜக
உருண்ட மணிகலளங்ஜக?
ஓலசயிடும் கநாரகலளங்ஜக?
ஓலசயிடும் கநாருக்குள்ள
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உட்கநாரந்த மன்னலரங்ஜக?
உட்கநாரந்த மன்னருக்கு
உத்திலசநான்ன லடவலரங்ஜக?
தங்க மணிகலளங்ஜக?
தனிச்சு வந்த கநாலரலயங்ஜக
தனிச்சு வந்த கநாருக்குள்ள
சநாஞ்சிருந்த மன்னலரங்ஜக?
சநாஞ்சிருந்த மன்னருக்கு
சநாச்சி லசநான்ன லடவலரங்ஜக?
லபநான்னு மணிகலளங்ஜக?
ஜபநாயி வந்த கநாரு எங்ஜக?
ஜபநாயி வந்த கநாருக்குள்ஜள
ஜபநாலீசநார மன்னலரங்ஜக?
ஜபநாலீசநார மன்னருக்கு
புத்தி லசநான்ன லடவலரங்ஜக?
லவள்ளி மணிகலளங்ஜக?
விசயனநார கநாரு எங்ஜக?
விசயனநார கநாருக்குள்ஜள
வீத்திருந்த மன்னலரங்ஜக?
வீத்திருந்த மன்னருக்கு
வித்லத லசநான்ன லடவலரங்ஜக?
கூட்டத்த விலக்கி விடு
ஜகநாட்டநாஜர என் தகப்பநா!
ஜகநாடி லகநாண்டு வந்த-எந்தலன
லகநாண்டவர நநான் பநாரக்க.

வட்டநார வழக்கு: மணி-மநாட்டுக்கு மணிஜபநாலக் கநாருக்கு ஹநாரன்; ஓச்சம்-சப்தம்; லடவர-டிலரவர
(ஜபச்சு)

485

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல.

கலகத்தில் இறைந்தவன்
சநாதிக் கலகங்கள் சிறு கநாரணங்களநால் கூடத் ஜதநான்றிவிடும். இத்தலகய கலகலமநான்லறைப் பற்றி முன்னர
கூறியுள்ஜளநாம். கலகம் ஒன்றில் அவளுலடய கணவன் திடீர மரணமலடந்தநான். ஜபநாலீசு கநாவலில்
அவனுலடய பிணம் கிடந்தது. அழுது பிதற்றிக் லகநாண்டு பிணத்லதக் கநாண வந்த மலனவியின் ஒப்பநாரி
இது. இதுவும் அபூரவமநானது.

கூட்டம் நடந்த லதன்ன
லகநாலலக் ஜகசு ஆனலதன்ன
கூட்டத்த விலக்கி விடு
ஜகநாட்டநாஜர என் தகப்பநா
ஜகநாடி முகத்லத நநான்பநாரக்க
சண்லட நடந்த லதன்ன?
தனிக்கூட்டம் ஆனலதன்ன?
சண்லடய விலக்கி விடு
தநாசில்தநார என் தகப்பநா
ஜேனத்லத விலக்கி விடு
தனிமுகத்லத நநான் பநாரக்க
கலகம் நடந்தலதன்ன
லககலப்பு ஆனலதன்ன
கலகத்லத விலக்கிவிடு
கலலக்டஜர என் தகப்பநா
கட்டி முகம் நநான்பநாரக்க
மலலயிஜல வநாளிருக்க-நநான்
மலலயிண்ணு எண்ணியிருந்ஜதன்
மலலயில் வநாள் சநாஞ்சவுடன்
மலலவு லமத்த ஜதநாணுதய்யநா
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வட்டநார வழக்கு: மலலயில் வநாள்-கணவன். அவன் இறைந்ததும் வலிலம குன்றியதநாகத் ஜதநான்றுகிறைது.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம் :சிவகிரி,லநல்லல.

கணவலன இழந்தநாள்
தநாய், தகப்பன் இறைந்து விட்டநால், பிறைலர தநாய் தகப்பலனன்று பநாவித்துக்லகநாள்ளச் லசநால்லி மகலளத்
ஜதற்றைலநாம். “கணவலனயிழந்தநாரக்குக் கநாட்டுவதில்” என்றைநார இளங்ஜகநாவடிகள். இது மனித உறைவு
முறிவுகளில் மிகவும் அடிப்பலடயநானது. இது தனிப்பட்ட உணரச்சி வற்றிவிடுவது மட்டுமல்ல.
கணவனிறைந்து, ஆண் சந்ததியுமில்லநாது ஜபநானநால் அவளுக்குப் புகலிடம் இன்றிப் ஜபநாய்விடும்.
அவளுலடய லமத்துனரகள் “ஜசநாறும், துணியும்” வநாங்கிக் லகநாள்ளத் தநானம் லகநாடுப்பநாரகள். பிறைந்த
வீட்டிஜலநா, அண்ணன் தம்பியர மலனவிமநாரது ஆதிக்கம் ஓங்கியிருக்கும். அங்கும் அலமதியநாக வநாழ
முடியநாது. ஆகஜவ தினசரி வநாழ்க்லகயிஜலஜய சுதந்திரமிழந்து பிறைலர அண்டி வநாழஜவண்டிய
நிலலலம ஜதநான்றிவிடும். கணவன் சநாவினநால் ஏற்படும் தனிலமயுணரவு, அன்புலடயவன் பிரிந்தநான்
என்றை எண்ணத்தநால் மட்டும் ஏற்படுவதல்ல. லபண்ணினம் சமூகக் லகநாடுலமக்கு உள்ளநாகி வநாழ்க்லக
முழுவதும் லநந்து சநாக ஜவண்டியிருப்பலத எதிரபநாரத்து எழும் ஜவதலனக் குரலும் ஆகும். தனது
நிகழ்கநால வநாழ்க்லக கவிழ்ந்து வருங்கநாலத்தில் எண்ணற்றை துன்பங்கலள எதிரஜநநாக்கும் குழந்லதயற்றை
ஒரு லபண் தன் கணவன் இறைந்ததும் அழுகிறைநாள். அவளுலடய ஒப்பநாரி இது.

ஜதநாணி வருகுதுண்ணு
துலறைமுகஜம கநாத்திருந்ஜதன்
ஜதநாணி கவுந்திருச்ஜச
துலறைமுகஜம ஆலசயில்ல
கப்பல் வருகுதுண்ணு-நநான்
கடற்கலரஜய கநாத்திருந்ஜதன்
கப்பல் கவுந்திருச்ஜச
கடற்கலரஜய ஆலசயில்ல
லகநாச்சி மலலயநாளம்
லகநாடி படரும் குத்தநாலம்
லகநாடிபடரந்து என்ன லசய்ய
என் குணமுலடயநார இல்லநாஜம
மஞ்சி மலலயநாளம்
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மநா படரும் குத்தநாலம்
மநா படரந்து என்ன லசய்ய
மதிப்புலடயநார இல்லநாம

அருலம குலறைந்ஜதன்
+தங்கச் சிணுக்குவரி
தணலடியநா லமக்கூடு
தணலடிச்ச ஜநரலமல்லநாம்-என்
தங்கநிறைம் குண்ணிருச்ஜச
லபநான்னும் சிணுக்குவரி
புலகபடநா லமக்கூடு
புலகப்படநா ஜநரலமல்லநாம்
லபநான்னு நிறைம் குண்ணிருச்ஜச

சநாவுவலர துன்பம்
ஜபநாலீசநார தீரமநானம்
லபநாழுதலடஞ்சநா தீருமண்ஜண
லபநாண்ணடிலமத் தீரமநானம்
ஜபநாய் முடிஞ்சநாத் தீருமண்ஜண
தநாசில்தநார தீரமநானம்
சநாயந்தரம் தீருமண்ஜண
சண்டநாளி தீரமநானம்-என்
தலலமுடிஞ்சநால் தீருமண்ஜண

என் துயர
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சந்தன லநல்லிமரம்
சநாதிப்பிலநா மரஜம
தன்லமகலளச் லசநால்லிட்டநா
தநாசில்தநார கச்ஜசரியும்
தநாஜன புரண்டழுகும்
குங்கும லநல்லிமரம்
ஜகநாடிப் பிலநா மரஜம-நநான்
லகநாடுலமகலளச் லசநால்லிட்டநா
ஜகநாட்டநார கச்ஜசரியும்
கூடப் புரண்டழுகும்

பிறைந்த வீடு
பல்லு விளக்கி-நநான்
பிறைந்த இடம் ஜபநானநாலும்
படிஜயறிப் ஜபநானநாலும்-எனக்குப்
பல்லிலிடும் பச்சத் தண்ணி-ஐயநா
பழனி மலலத் தீரத்தலமன்பநார
நநாலவ விளக்கி நநான்
நடுத் லதருஜவ ஜபநானநாலும்
நநாவிலிடும் பச்சத் தண்ணி-எனக்கு
நநாகமலலத் தீரத்தலமன்பநார
புள்லள இடுக்கி-நநான்
புறைந்த எடம் ஜபநானநாலும்
புள்லளக்குச் சருண்டும்
மத்லதநாரு நநாள் தங்கலுண்டும்
பிள்லளக்குச் சருமல்ல
பின்லனநாரு நநாள் தங்கலில்ல
மக்கலள இடுக்கி நநான்
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மத்லதநாரு நநாள் ஜபநானநாலும்
மக்களுக்குச் சருண்டும்
மத்லதநாரு நநாள் தங்கலுண்டும்
மக்களுக்குச் சரில்ல
மத்லதநாரு நநாள் தங்கலில்ல

இவளுக்குப் பிள்லளயில்லல, பிள்லளயிருந்து கணவன் இறைந்த பின் பிறைந்த வீடு ஜபநானநால் ஒருநநாள்
தங்கச் லசநால்லி பிள்லளக்கு ஏதநாவது சர லகநாடுப்பநாரகள். என்லன யநார அலழத்து வீட்டிலிருக்கச்
லசநால்லுவநாரகள் என்று ஏங்குகிறைநாள். தண்ணீர ஜகட்டநால் கூட ஒரு கரண்டி நீர லகநாடுத்து ‘இது
அபூரவமநான ஜகநாயில் தீரத்தம்’ என்று லசநால்லுவநாரகள். அதற்கு ஜமல் லகநாடுக்க மநாட்டநாரகள் என்று
வருந்துகிறைநாள்.

நநானும் உலழத்ஜதன்
கத்திரியும் பநாலவயும்
கலந்ஜதன் ஒரு பநாத்தி
கருணன் உடன் பிறைந்து-நநான்
கசந்ஜதன் பிறைந்லதடத்த
லவள்ளரியும் பநாலவயும்
லவதச்ஜசன் ஒரு பநாத்தி
வீமன் உடன் பிறைந்து-நநான்
லவறுத்ஜதன் பிறைந்லதடத்லத
லவள்லளத் துகிலுடுத்தி-நநான்
வீதியில ஜபநானநாக்க
லவள்ளநாளன் பிள்லளலயன்பநார
வீமஜனநாட தங்லகலயன்பநார

இளலமயில் தநாய், தகப்பன், சஜகநாதரரகஜளநாடு இவளும் பிறைந்த வீட்டு வயலில் பநாத்திகட்டி கத்திரிச்
லசடியும் பநாலகச் லசடியும் பயிர லசய்து பநாடுபட்டிருக்கிறைநாள். ஆனநால் விதலவயநாகி பிறைந்த வீட்டுக்குப்
ஜபநானநால், லவள்ளநாளன் மகள், வீமன் தங்லக என்று ஊரநார அலடயநாளம் கண்டு லகநாள்ளுவநாரகள்.
ஆனநால் பிறைந்த வீட்டில் தங்கி வநாழ முடியுமநா?
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பட்ஜடன் படநாத துயரம் !
மடிகட்டிக்கல் லபறைக்கி
மண்டலங்கள் உண்டுபண்ணி
மண்டபமும் இங்கிருக்க
மயில் ஜபநான மநாயலமன்ன
கூட லகநாண்டு கல் லபறைக்கி
ஜகநாபுரங்கள் உண்டு பண்ணி
ஜகநாபுரமும் இங்கிருக்க
குயில் ஜபநான மநாயலமன்ன
தூண்டநா மணி விளக்கு
சுவஜரநாரம் நிண்லணரியும்
தூசி பட்டநால் மங்கநாது-என்ஜனநாட
துயரம் லசநான்னநால் மங்கிவிடும்
கநாந்தநா மணி விளக்கு
கதஜவநாரம் நின்லனரியும்
கநாத்தடிச்சநா மங்கநாது என்ஜனநாட
கவலல லசநான்னநா மங்கிவிடும்
பூத்த மரம் கீழிருந்து-என்
லபநாண் பநாட்லடச் லசநால்லிவிட்டநா
பூத்த மரலமல்லநாம்
பூமநாறிப் ஜபநாயிடுஜம
கநாய்ச்ச மரம் கீழிருந்து-என்
கவலலயச் லசநால்லி விட்டநா
கநாய்ச்ச மரலமல்லநாம்
கநாய் மநாறிப் ஜபநாயிடுஜம

ஜகள்வியில்லல
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தங்க மலலயிஜலஜய
தரகறுக்கப் ஜபநானநாலும்
தங்கமலலக்கநாரன்
தனிச்சடிச்சநாக் ஜகள்வியில்லல
லபநான்னு மலலஜயநாரம்
புல்லறுக்கப் ஜபநானநாலும்
லபநான்னுமலல ஜவடரகள்
புகுந்தடிச்சநாக் ஜகள்வியில்லல
லவள்ளி மலலஜயநாரம்
விறைகறுக்கப் ஜபநானநாலும்
லவள்ளிமலல ஜவடுவரகள்
விரட்டியடிச்சநாக் ஜகள்வியில்லல

விதலவலய யநாரும் மதிக்கமநாட்டநாரகள். துலணவஜனநாடு வநாழும்ஜபநாது அவளுக்குத் துணிவு இருந்தது.
ஆதரவு இருந்தது. இப்லபநாழுது பலழய ஜவலலகளுக்கு அவள் ஜபநானநால் அவலள யநாரநாவது
லகநாடுலமப்படுத்தினநால் அவளுக்கு ஆதரவு யநார? எல்ஜலநாரும் இழிவநாக கருதுவதனநால் ஜவலலக்கு
ஜபநாகநாமல் இருக்க முடியுமநா? ஜவலல லசய்தநால்தநாஜன கஞ்சி கநாய்ச்ச முடியும்?

அமங்கலி
வநாழயிலல லகநாண்டு-ஒங்க
வளசலுக்ஜக ஜபநானநாலும்
வநாழலலக்குச் சநாதமில்லல-ஒங்க
வளசஜலநாட ஆலசயில்ல
ஜதக்க இலலலகநாண்டு
லதருஜவநாட ஜபநானநாலும்
ஜதக்கிலலக்குச் சநாதமில்லல-எங்க
லதருஜவநாட ஆலசயில்ல
அல்லியும் தநாமலரயும்
492

அடரிப் படரந்தநாலும்
அல்லி பநாக்க வந்தவுக-என்லன
அசநநாட்டநார என்பநாக
முல்லலயும் தநாமலரயும்
முறுக்கிப் படரந்தநாலும்
முல்லல பநாக்க வந்தவுக-எலன
மூஜதவி என்பநாக
படியில் அரிசி லகநாண்டு
பழனிமலல ஜபநானநாலும்
பழனிமலலப் பூசநாரி-எனக்கு
பலனும் இல்லல என்பநாரு
லசநாளவு அரிசி லகநாண்டு
சுருளிமலல ஜபநானநாலும்
சுருளிமலலப் பூசநாரி-எனக்கு
சுகமில்லல என்பநாரு

விதலவ வநாழ வழியற்றைவள் என்பது மட்டுமல்ல. அவள் ஓர உயிருள்ள பிணம். மங்கல நநாட்கள்,
திருவிழநாக்கள், மக்கள் மகிழ்ச்சிஜயநாடு லகநாண்டநாடும் பண்டிலககள் இவற்றில் அவள் ஒதுங்கியிருக்க
ஜவண்டும். அவள் எதிஜர வந்தநால் தீயநிமித்தம்; விதலவ தநாயநாக இருந்தநாலும், மங்கல நநாட்களில்
ஒதுங்கிஜய இருக்க ஜவண்டும். இதுஜவ அவலள உயிஜரநாடு வநாட்டி வலதப்பது. ஒரு குழந்லதயிருந்தநால்
இவற்லறைலயல்லநாம் மறைக்க அது துலண லசய்யும்.குழந்லதயும் அவளுக்கிடு்ல்லல.அவள் துயரத்லத
அளவிட முடியுமநா? குழந்லதக்குச் லசநாத்தில் பங்குண்டு. அவன் உணரவுக்கு இனியவன் மட்டுமல்ல,
வநாழ்க்லகக்கு வழி உண்டநாக்குபவன். அவலன லவத்துக் லகநாண்டு தநானும் வநாழலநாம். தனிஜய
இருக்கும் விதலவலய லமத்துனன்மநார விரட்டிவிட்டநால் என்ன லசய்வது? ஜகநாரட்டில் நியநாயம்
கிலடக்குமநா? குழந்லத இருந்தநால் நியநாயமுண்டு. இல்லநாவிட்டநால் நியநாயமில்லல. லபண்களுக்குச்
லசநாத்துரிலம இல்லநாதிருக்கும் நிலலயில், லபண்களுக்கு ஜநரும் துயரநிலலலய இவள் நம் கண்முன்
லகநாண்டு வருகிறைநாள்.

மஞ்சணத் லதநாந்தியில
லமந்தன் பிறைந்தநாக்க
லமந்தனக்குப் பங்குண்டும்
மதுலரக் ஜகநாட்டிஜலயும் நியநாயமுண்டும்
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மஞ்சணத் லதநாந்தியில
லமந்தன் பிறைக்கலிஜய
லமந்தனுக்குப் பங்குமில்ல
மதுலரக் ஜகநாட்டுலயும் ஞநாயமில்லல
குங்குமத் லதநாந்தியில
குழந்லத பிறைந்தநாக்க
குழந்லதக்குப் பங்குமுண்டும்-மதுலரக்
ஜகநாட்டுலயும் நியநாயமுண்டும்
குங்குமத் லதநாந்தியிஜல
குழந்லத பிறைக்கலஜய
குழந்லதக்குப் பங்குமில்ல-மதுலரக்
ஜகநாட்டுலயும் நியநாயமில்ல
மஞ்ச வச்சநாப் பிஞ்லசறைங்கும்
மணல் ஜபநாட்டநா ஜவர எறைங்கும்
மந்திரிமநார லபத்தமக
மலடி எனும் ஜபரநாஜனன்
இஞ்சி வச்சநாப் பிஞ்லசறைங்கும்
எருப்ஜபநாட்டநா ஜவர எறைங்கும்
இந்திரனநார லபத்த மக
இருசி லயனும் ஜபரநாஜனன்.

வட்டநார வழக்கு: மஞ்சி-ஜமகம் ; மநா-மநாமரம் ; சிணுக்குவரி- கூந்தல் சிக்கலல எடுக்கும் இரும்பு ஊசி ;
குண்ணிருச்ஜச-குன்றி விட்டஜத (ஜபச்சு) ; மத்லதநாரு-மற்றும் ஒரு (ஜபச்சு) ; எடத்ஜத-இடத்லத ; லபறைக்கிலபநாறுக்கி (ஜபச்சு) ; நிண்லணரியும்-நின்று எரியும் (ஜபச்சு) ; வளசல்-குடும்ப வீடுகளுள்ள வலளவு ;
ஜதக்கிலல-மலலயடிவநாரக் கிரநாமங்களில் ஜதக்கிலலயில் உணவு பலடப்பநாரகள் ; அடரி-அடரந்து ;
இருசி-மலடி.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

நின்லனநாரு நநாள் வநாழலிஜய
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மலலஜயநாரத்துக் கிரநாமம் ஒன்றில் இலளஞன் ஒருவன் வநாழ்ந்தநான். அவனுக்கு மணமநாகி
மலனவிஜயநாடு இன்பமநாக வநாழ்ந்து வந்தநான். அவ்வூரநாருக்கும், அடுத்த ஊரில் வநாழ்ந்து வந்த ஜவறு ஓர
சநாதியினருக்கும் நீண்ட நநாளநாகப் பலகலம உண்டு. இப்பலக முற்றி கலகமநாக மநாறிற்று. அவரகள்
பலடலயடுத்து வந்து பகல் ஜவட்டுப் ஜபநாட்டு ஊலரக் லகநாள்லளயிட்டநாரகள். இலளஞன் ஊலரக்
கநாப்பநாற்றை ஜபநாரநாடினநான். ஜபநாரநாட்டத்தில் அவன் உயிர நீத்தநான். உளுந்தும், சநாலமயும் கநாயப்ஜபநாட
மலலச்சரிவுக்குச் லசன்றிருந்த அவனது மலனவி லசய்தி அறிந்து அரற்றினநாள். அழுதடித்துக் லகநாண்டு
ஊர திரும்பினநாள். அவனுலடய தங்லகக்கு ஆள் விட்டநாள். அவள் அவஜனநாடு வநாழ்ந்தது சில
ஆண்டுகஜள. ஆயினும் வயல் ஜவலலகலள லயல்லநாம் இருவரும் ஜசரந்ஜத மகிழ்ச்சிஜயநாடு
ஒத்துலழத்துச் லசய்து வந்தனர. அவளுலடய உணரச்சித் துடிப்பும், வருங்கநாலம் பற்றிய துன்ப
நிலனவுகலளயும் எண்ணி ஒப்பநாரியநாகப் பநாடி புலம்புகிறைநாள். இவளது தனிலமலயப் ஜபநாக்கக்
குழந்லதயும் இல்லல.

லகநாள்லள
பட்டணமும் ஜில்லநாவநாம்
பவுஷநாப் பிலழக்லகயிஜல
பகல் ஜவட்டுப் ஜபநாட்டல்லஜவநா
பட்டணத்லதக் லகநாலளலளயிட்டநார
லதக்ஷிலணயநாம் ஜில்லநாவநாம்
லசருக்கநாப் பிலழக்லகயிஜல
தீ ஜவட்டுப் ஜபநாட்டல்லஜவநா
லதக்ஷிலணலயக் லகநாள்லளயிட்டநார

வருமுன் மநாய்ந்தநான்
உருண்ட மலலஜயநாரம்
உளுந்து லகநாண்டு கநாயப்ஜபநாட்ஜடன்
உளுந்து அள்ளி வருமுன்ஜன-உன்ஜனநாட வநாசலில
உருமிச்சத்தம் ஜகட்டலதன்ன
சநாய்ஞ்ச மலலஜயநாரம்
சநாலம லகநாண்டு கநாயப்ஜபநாட்ஜடன்
சநாமி வருமுன்ஜன
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சங்குச் சத்தம் ஜகட்டலதன்ன?

பிள்லளயில்லல
முட்டங்கநால் தண்ணியில
முத்தப் பதிச்சு வச்ஜசன்
முத்லதடுக்கப் பிள்லளயுண்ஜடநா?-உனக்கு
முடியிறைக்கப் பிள்லளயில்லல
கரண்டக்கநால் தண்ணியில
கநாசப் புலதச்சு வச்ஜசன்
கநாலசடுக்கப் புள்லளயுண்ஜடநா?-உனக்கு
கருமம் லசய்யப் புள்லளயில்லல

பநாதி நநாள் வநாழவில்லல
பநாலூத்திப் பநாத்தி கட்டி
பநாக்குமரம் உண்டநாக்கி
பநாக்கும் தலழயிலலஜய
பநாதி நநாள் வநாழலலஜய
லநய்யூத்திப் பநாத்தி கட்டி
லநல்லி மரம் உண்டநாக்கி
லநல்லியும் தலழயலிஜய-நநான்
நிண்லணநாரு நநாள் வநாழலிஜய
ஒப்புத் லதரியலிண்ணு
லகநாப்பு நிறுத்தி வச்ஜசன்
லகநாப்லபத் திருப்ப எனக்கு ஒரு
ஜகநாலட மலழ லயயலிஜய
சரகம் பூப்பூக்கும்
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லசடி முறிக்கி பிஞ்லசறைங்கும்
சரநாளன் இல்லநாம-நநான்
லசடிஜயநாட வநாடுதஜன
லகநாத்தமல்லி பூ பூக்கும்
லகநாடி முறுக்கிப் பிஞ்லசறைங்கும்
கூர வநாளன் இல்லநாஜம-நநான்
லகநாடிஜயநாடு வநாடுதஜன !
ஜலநாட்டநா லவகௌக்கி வச்சு
ஜரநாசநாப்பூ உள்ளடச்ஜசன்
ஜரநாசநாப்பூ கவுந்தலதன்ன?-நநான்
ஜரநாசநாப்பூ வநாடுதஜன
லசம்பு விளக்கி வச்சு
லசம்பகப்பூ உள்ளடச்சு
லசம்பு கவுந்தலதன்ன?-நநான்
லசம்பகப்பூ வநாடுதஜன !

லகநாழுந்தி வருவதில்லல
லவள்ளிரியும் பநாலவயும்
விலதச்ஜசன் ஒரு பநாத்தி
வீமஜனநாட தங்லகயல்ஜலநாலவறுத்தநாள் பிறைந்லதடத்த
உளுத்தம் பயிரறிஜயன்
உச்சிப் பயிர நநானறிஜயன்
ஊரநார லசநால் வநாரத்லதக்கு
உயிர வச்சு நநானறிஜயன்
பச்லசக் குருத்ஜதநாலல
பகவநான் அலழச்சநாஜனநா?
எட்டுக் குருத்ஜதநாலல-ஐயநா உன்லன
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எமன் அலழச்சநாஜனநா?
லசத்லதயின்னு ஜசதி லகநாண்டு
சலதக்கு ஆளு விட்டு
சவத்தத் தூக்கு மின்ஜன-என் ஐயநா
சலதயுஜம வந்தநாஜள
சிந்தநாமக் குத்தி
சிதறிப் லபநாரி லபநாறிச்சு
சலத அழுது வந்தநா
சிறு மண்டபங்கள் ஓலசயிட

வட்டநார வழக்கு: லதஷிலண-லதன்மநாவட்டங்கள் ; உருமி-உடுக்லக ஜபநான்றை ஒரு ஜதநால் கருவி.

குறிப்பு: தகப்பன் இறைந்தநால் பல சநாதியினர லமநாட்லடயடித்துக் லகநாள்ளுவநாரகள். கருமம் மூத்த மகன்
லசய்ய இலளய மக்கள் உதவி லசய்வநாரகள்.

பநாதுகநாவலனநாக இருந்த ‘சரநாளன்’, ‘கூரவநாளன்’ மநாய்ந்து விட்டநான். சரகம், லகநாத்தமல்லி ஆகிய
இளஞ்லசடிகள் கணவலனயிழந்தவளுக்கு உவலம. ஊரநார லசநால் வநாரத்லத-தங்லக அண்ணன்
இருவரிலடஜய சண்லட மூட்டி விட்டவள்தநான் என்றை பழிச்லசநால்.

லதன்னங் குருத்ஜதநாலலலய முலடந்து அதில் பிணத்லதக் கிடத்தி பநாலடயுடன் தூக்கிச் லசல்லுவநாரகள்.
லநல்லபநாரி லபநாரித்து அதலன பிணத்லதத் தூக்கிச் லசல்லும் வழியில் கநாஜசநாடு கலந்து வநாரி இலறைப்பர.
இன்றும் நம் தமிழகத்தில் சில பகுதிகளில் நடந்து வருகிறைது.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

பகவநான் அலழச்சநாஜனநா
இவள் கணவன் கிரநாமத்தில் அதிகநாரியநாக வநாழ்ந்தவன். அவன் இறைந்தவுடன் அவள் அவனது
லபருலமலயலயல்லநாம் லசநால்லி ஆற்றுகிறைநாள். இவன் திடீலரன்று இறைந்து விட்டதநால் எதிரபநாரநாத
துக்கத்தில் மலனவி ஆழ்ந்து விட்டநாள். பல உவலமகள் மூலம் அவள் தனது துன்பத்லத
லவளியிடுகிறைநாள்.
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ஏக்கம்
சித்திரக்கநாலி லசவந்த-நநான்
லசவந்த மணவநாரி
உப்பூத்தி லநல்லிஜல-என்ன
ஊட கலந்தியஜள
நந்தவனம் பூஞ்ஜசநாலல
நடுக்கிணறு சநாவடியநாம்
தங்கப் புண்ணியர-இல்லநாஜம-அய்யநா
புதுக்கிணறு பநாழநாச்ஜச
லசப்ஜபநாடு ஜபநாட்டு
சிங்கம் ஜபநால் தூணிறுத்தி
எப்ஜபநாதும் ஜபநால-மன்னநா-உம்லம
உடனிருக்கத் ஜதடுதஜன
பத்து வலகப் பச்சிலலயநாம்
பநாரவதியநாள் மநாத்திலரயநாம்
பநாரவதியநாள் உலரக்குங்குள்ஜள-உம்ம
பகவநான் அலழச்சநாஜனநா?

லபருலம
+தூணுல சநாஞ்சு-நீங்க துலரகஜளநாட வநாதநாடி
தூணும் துணுக்கிட-உங்க
துலர அடிலம வநாக்குலரப்பநான்
கல்லில சநாஞ்சு-நீங்க
கணக்கனுட வநாக்குலரக்க
கல்லும் துணிக்கிட்டநா-அந்தக்
கணக்கனுஜம வநாக்குலரப்பநான்
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விரலும் கணக்லகழுதும்-உங்க
லவள்லள லமநாழி தூதநாகும்-உங்க
லகயும் கணக்லகழுதும்-உங்க
கருத்த லமநாழி தூதநாகும்
சட்டிஜமல் சட்டி வச்சு-நநான்
சரியநாய் பிலழச்சு வந்ஜதன்
சட்டி கவுந்தலதன்ன?-எனக்கு
சனியன் லதநாயந்த லதன்ன?
மடிகட்டிக் கல் எறைக்கி
மண்டபங்கள் உண்டு பண்ணி,
ஜகநாபுரத்தின் கீஜழ நநான்
குழந்லத குடியிருந்ஜதன்,
கூடவித்துக் கல்லலறைக்கி,
ஜகநாபுரங்கள் உண்டு பண்ணி,
ஜகநாபுரத்தின் கீஜழ-நநான்
குழந்லத குடி இருக்ஜகன்,
லபநாங்கி லபநாரிச்சுவச்சு-நநான்
புளியம் பூச் ஜசநாறைநாக்கி ;
லபநாங்கிய ஜசநாறு உங்கக்குள்ள-எனக்குப்
ஜபநாட்டநாஜன லகடியநாரம்
ஆக்கி அடுக்கி வச்சு-நநான்
ஆவநாரம்பூச் ஜசநாறைநாக்கி
ஆக்கின ஜசநாறு உங்கக்குள்ள-எனக்கு
அடிச்சநாஜன லகடியநாரம் !

திடீர நிகழ்ச்சி
தநாலியிண்ணநாத் தநாலி-நநான்
தங்கத்தநால் லபநான் தநாலி
500

தநாலி கழற்றிட-எந்தன்
தருமருக்ஜக சம்மதஜமநா
குளத்தங்கலரஜயநாரம்-நநான்
குயிலுணு நிக்லகயிஜல-என்ன
குயிலுணு பநாரநாஜம-என்லனக்
குண்டநால எய்தநாரகள்
ஆத்தங் கலரஜயநாரம்-நநான்
அன்னம் ஜபநால் நிக்கயில
அன்ன மிண்ணும் பநாரநாமல்-என்ன ஒரு
அம்பநால எய்தநாரகள்
கத்தரியும் பநாலவயும்
கநாக்கும் படுலவயிஜல-நநான்
கரணனநார லபத்த மகள்-நநான்
கற்பலனக்கு ஆளநாஜனன்
லவள்ளரியும் பநாகலும்
விலளயும் படுலகயிஜல-நநான்
வீமனநார லபத்த மகள்-நநான்
லவயில் படக் கண்டியஜளநா?

வட்டநார வழக்கு: சித்திரக்கநாலி, மணல்வநாரி, உப்பூத்தி-இலவ லநல்வலக உலரக்குங்குள்ஜளஉலரப்பதற்குள் துணுக்கிட-அச்சமுறை ; லமநாழி-வழி ; லதநாயந்தது-லதநாடரந்தது ; லபறைக்கி-லபநாறுக்கி.
குறிப்பு : மூன்று பநாடல்களிலும் கடினமநாக முயன்று லபற்றை அலமதியநான வநாழ்க்லக சரிந்துவிட்டலத
வருணிக்கிறைநாள். ஜசநாற்றுக்கு உவலம-புளியம்பூ ஆவநாரம்பூ.
குண்டநால எய்தநாரகள், அம்பநால் எய்தநாரகள்-கணவலனக் கநாலதூதரகள் திடீலரன்று விலங்குகலள
ஜவடர எய்து லகநால்வது ஜபநாலக் லகநாண்டு ஜபநாய்விட்டநாரகள். அந்தத் துக்கத்தின் ஜவதலனலய
மலனவிதநான் அனுபவிக்கறைநாள். திடீர துன்பத்லத நமக்கு விளக்க இரண்டு உவலமகள்
லகயநாளப்பட்டன.
கருணன், வீமன்-நநாட்டுப் பநாடல்களில் மக்களநால் விரும்பிப் ஜபநாற்றைப்படும் வீரரகள் தருமர, வீமன்,
கருணன், அரச்சுனன். இரநாமநாயணக் கலதலய விட பநாரதக்கலத தநான் பநாமர மக்களுக்கு விருப்பமநானது.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.
501

கும்பினியநார லகநாள்ளி லவத்தநார
லதன் பநாண்டி நநாட்டில் கட்டலபநாம்மன் தூக்கிலிடப்பட்ட பின்னர மக்களிடம் இருந்த ஆயுதங்கலள
ஆங்கிஜலயர பறிமுதல் லசய்தனர, ஆயினும் லவள்லளயரநால் தங்கள் உரிலமகள் பறிஜபநாவலத
உணரந்த மறைவர சநாதித் தலலவரகள், ஆயுதங்கலள மலறைத்து லவத்துக் லகநாண்டு கூட்டம் கூட்டமநாக,
அவரகலள எதிரத்தனர. இச்சிறு கூட்டங்கள் லகநாடூரமநாக அடக்கப்பட்டன. கலகக் கூட்டங்கலளச்
ஜசரந்தவரகளில் பலர சிலறைகளில் அலடக்கப்பட்டனர. அவரகளில் பலர சிலறைகளில் இறைந்தனர. இறைந்த
லசய்தி ஜகட்ட மலனவிமநார ஒப்பநாரி கூறி அரற்றினர. அவ்வலக ஒப்பநாரிகளில் மகன் லகநாள்ளி
லவக்கநாமல், கும்பினியநார லகநாள்ளி லவத்தநாரகள் என்று வருந்தியும், லபருலமஜயநாடு மலனவி
கூறுவநாள். மலனவி பட்டணம்ஜபநாய் அவலனப் பநாரத்துத் திரும்பும்ஜபநாது புதிய ஜசலல முழுதும்
கண்ணீர மலழயநால் நலனந்து ஜபநாகுமநாம். அடிக்கடி பநாரக்கலநாலமன்றைநால் அவனிருக்கும் சிலறைலய
தநாழ்ப்பநாள் ஜபநாட்டு அலடத்துவிட்டநாரகளநாம்.

மலலலயக் கரியநாக்கி
மநாணிக்கச் சங்கூதி
சமுத்திரத்தில் நீர ஜமநாந்து
குருவன் குலழயடுக்கி
கும்பினியநார லகநாள்ளிலவக்க
கருங்கடல் நீந்தி
கரனல் குடம் எடுத்து
தநாமலர நூல் ஜபநாட்டு
சமத்தன் தலல விரிச்சு
பிறைந்தநாலரப் பநாக்கலிஜய
ஜதரூத்தநாம் தண்ணியநாம்
லபருங்குளத்து மநாவிலலஜய-பிறைந்த வநாசலில
ஜவதலனயநா நின்னழுஜதநாம்
லசம்பு தூக்கி
லசவந்தி மநாலலயிட்டு-லதருவில வநாரயில
ஜதசத்ஜதநாடு நின்னழுஜதநாம்
லசகப்பு ரயிஜலறி-நீ வநாழ்ந்த
சலமக்ஜக வந்தநாலும்
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சலல எடுத்திருவ
சிறு நலகயும் லசய்திருவ-நநான்
சல எடுத்துக் கட்டி
சிறு நலகயும் ஜமல் பூட்டி-நீ வநாழ்ந்த
சலமக்ஜக வந்தநாலும்
சலமயிஜல ஜபஞ்ச மலழ
சலலயும் நலனஞ்சிருச்ஜச
சிறு நலகயும் மங்கிருச்ஜச
லபநான்னும் ரயிஜலறி-நீ வநாழ்ந்த
பூமிக்ஜக வந்தநாலும்
புடலவ எடுத்திருவ
லபநான் நலகயும் ஜபநாட்டுருவ-நநான்
புடலவ மடிச்சுக்கட்டி
லபநான் நலகயும் ஜமல் பூட்டி-உன்ஜனநாட
சலமக்ஜக வந்தநாலும்
சலமயில் ஜபஞ்ச மலழ
புடலவயும் நலனஞ்சிருஜம
லபநான் நலகயும் மங்கிருஜம
பச்சுச ரயிஜலறி நீ இருக்கும்
பட்டணஜம வந்தநாலும்
பட்டும் எடுத்திருவ
பரு நலகயும் லசஞ்சிருவ
பட்டு மடிச்சுடுத்தி
பரு நலகயும் ஜமல் பூட்டி
பட்டணமும் வந்தநாலும்
பட்டணத்தில் ஜபஞ்ச மலழ
பட்டு நலனஞ்சிருஜம
பரு நலகயும் மங்கிடுஜம
கல்லுகட்டி வில்ல மரம்
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லகலநாச தீரத்துக் கலர
கண்டநா வருவ மிண்ணு
லகத்தநாப்பநா ஜபநாட்டலடச்ஜச
லசங்கட்டி வில்ல மரம்
லசவஜலநாகத் தீரத்தகலர
லதரிந்தநா வருஜவநாமின்னு
லதருத்தநாப்பநா ஜபநாட்டலடச்ஜச

குறிப்பு: சிலறையில் இறைந்தவன் பிணத்லத கும்பினியநார கநாலத்தில் உறைவினரிடம் லகநாடுக்கநாமல்
தநாங்கஜள எரித்து விடுவநாரகள். மகன் பூணூல் ஜபநாட்டு ஒற்லறை ஜவட்டி கட்டி பிணத்லத குளிப்பநாட்ட நீர
லகநாண்டு வருவநான். அலதலயல்லநாம் ஒரு லவள்லளப்பட்டநாள அதிகநாரியநான கரனல் லசய்தநாஜனநா
என்று மலனவி வினவுகிறைநாள்.

சிலறையில் இறைந்தவனுக்கு வீட்டுக் கருமநாதி லசய்து, ஒரு குருத்ஜதநாலலலய இறைந்தவனது
அலடயநாளமநாக லவத்து அழுது எரிப்பநாரகள்.

அவன் சிலறையிருந்த இடத்துக்ககு அடிக்கடி ஜபநாக முடியநாது.தநாழ்ப்பநாள் ஜபநாட்டிருக்கும். இப்லபநாழுது
விடுதலல லபற்று அவன் லசன்றுள்ள லகலநாசத்துக்குப் ஜபநாய் அவஜனநாடு இருக்கலநாலமன்றைநால்,
அங்கும் தநாழ்ப்பநாள் ஜபநாட்டிருக்கிறைது. அவளநால் ஜபநாக முடியநாது.

தவசப் லபநாங்கல் சருமில்லல
தந்லத இறைந்து விட்டநார. மகளுக்கு மணமநாகி அயலூரில் வநாழ்கிறைநாள். லபநாங்கல்ஜதநாறும் அவளுக்கு சர
வரிலசகள் அனுப்பி லவப்பநார. அவளுக்குத் தலமயன்மநார உண்டு. ஆனநால் தந்லதலயப்ஜபநால் அன்பநாக
சர அனுப்பி லவப்பநாரகளநா? அவரகள் மறைந்தநாலும் மதினிமநார அதலன நிலனவூட்டுவநாரகளநா? தநாய்
லசநான்னநாலும் கநாதில் ஏறுமநா? தந்லத ஜபநாய்விட்டநால் மகளுக்கு அருலம லபருலம ஏது? இதலன
நிலனத்து மகள் உருகுகிறைநாள்.

வடக்ஜக கரத்ஜதநாட்டம்
வநாழப்பூப் பூந்ஜதநாட்டம்
வளரத்தவர இருக்கும் வலர
வரிலசப் லபநாங்கல் சருவரும்
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வளரத்தவர கநாலம் ஜபநாக
வநாழ மடலிழந்ஜதன்
வரிலசப் லபநாங்கல் சரிழந்ஜதன்
லதக்ஜககரத்ஜதநாட்டம்
லதன்ன மரம் பூந்ஜதநாட்டம்
ஜதடுனவர இருக்கும் வலர
லதவசப் லபநாங்கல் சருமுண்டு
ஜதடுனவர கநாலம் ஜபநாக
லதன்ன மடலுமில்லல
லதவசம் லபநாங்கல் சருமில்லல

குறிப்பு: லகநாங்கு ஜவளநாளர சமூகத்தில் மணமநான தம்பதிகலள ஜவஜறை லவப்பநாரகள்.அப்லபநாழுது
வீட்டுக்கு ஜவண்டிய எல்லநா சநாமநான்கலளயும் லபண்ணின் தந்லத லகநாடுக்க ஜவண்டும். அதன்பின்,
லபநாங்கல்ஜதநாறும் சர வரிலசகள் லகநாடுப்பநாரகள். லபண்ணுக்கு குழந்லத பிறைந்து சம்பந்தம் கநாணும்
வலர சர லகநாடுக்க ஜவண்டும்.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

கூலிப்படி
கணவன் இறைந்து ஜபநானநான். குடும்ப நிருவநாகம் அவளுலடய லமத்துனரகள் லகக்கு மநாறிவிடும். அதன்
பிறைகு அக்குடும்பத்தில் உரிலம யிழந்தவளநாய், லமத்துனரகள் லகயநால் படி வநாங்கித் தின்னும் நிலல
அவளுக்கு ஏற்படும். ஜமலும் ஜவலலக்கநாரிலயப் ஜபநால ஜவலல லசய்தநால்தநான் அக்குடும்பத்தில்
அவளுக்குச் ஜசநாறு கிலடக்கும். வீட்டின் தலலவி லசநாத்துரிலமயின்லமயநால், தன் கணவனது
மலறைவிற்கு பின் அவள் அவ்வீட்டிஜலஜய கூலிக்கநாரியநாகிறைநாள். இந்நிலலலய எண்ணி அவள்
பநாடுகிறைநாள்.

மச்சு மச்சநா லநல் விலளயும்
மகுடஞ்சம்பநா ஜபநாஜரறும்
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மச்சநாண்டநார லகயநாஜல
மநாசப்படி வநாங்கித்திடு்ங்க
மநாபநாவி ஆஜனனப்பநா
குச்சு குச்சநா லநல் விலளயும்
குமுடஞ்சம்பநா ஜபநாஜரறும்
லகநாழுந்தனநார லகயநாஜல
கூலிப்படி வநாங்கித்திங்க
லகநாடும்பநாவி ஆஜனனப்பநா

வட்டநார வழக்கு : மகுடஞ்சம்பநா, குமுடஞ்சம்பநா-ஒரு வலக லநல்.

குறிப்பு : லமத்துனர லகநாடுக்கும் மநாதப்படி கநாணநாமல் அவள் கூலிஜவலல லசய்யும் நிலலயும்
ஏற்படுகிறைது. கணவனுக்கு லசநாந்தமநான நிலமிருந்தும் தனக்கு குழந்லதயில்லநாததநால் லசநாத்தில்
உரிலமயில்லநாமல், பிறைருக்கு ஜவலல லசய்து பிலழக்க ஜவண்டிய நிலலலமலய எண்ணி விதலவ
வருந்துகிறைநாள்.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

பஞ்லசயநாஜனன்
முத்து மலழ ஜபயும்
லமநாத வநாய்க்கநால் தண்ணி வரும்
லமநாத வநாய்க்கநாத் தண்ணிக்குத்தநான்
லமநாளவு சம்பநா லநல் விலளயும்
லமநாளவு சம்பநா லநல்லுக்குத்தநா
லமநாதலநாளியநா நநானிருந்ஜதன்
எனக்கு வந்த சநாமி சின்ன நலடயிழந்து
சிறு நநாடு கநாலம் ஜபநாவ
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லமநாளவு சம்பநா லநல்லுக்கு
லமநாறை லமடுக்கப் பஞ்லசயநாஜனன்
கனத்த மலழ ஜபயும்
கனிவநாய்க் கநாத்தண்ணி வரும்
கனிவநாய்க் கநாதண்ணிக்குத்தநா
கடுகு சம்பநா லநல் விலளயும்
கடுகு சம்பநா லநல்லுக்குத்தநான்
கணக்கநாளியநா நநானிருந்ஜதன்
கணக்கரு கநாலம் ஜபநாக
கடுகு சம்பநா லநல்லுக்கு
களங் கூட்டப் பஞ்லசயநாஜனன்

குறிப்பு : விதலவயின் நிலல கண்டு அண்ணன் தம்பி, அக்கநா தங்லகயர யநாரும் இரங்கவில்லல.
அவலளக் கநாண வருவதில்லல. அவலளத் தங்கள் வீடுகளுக்கு அலழப்பதுமில்லல. கணவன்
வநாழ்ந்தஜபநாது அடிக்கடி விருந்தநாளி வந்த சுற்றைத்தநார, அவனிறைந்ததும் வருவலத நிறுத்தி விட்டனர.
அவனநா அவரகளுக்கு உறைவு? உறைலவ ஏற்படுத்துவதும் லசல்வம்தநாஜன? கணவஜனநாடு அவளுக்குச்
லசல்வம் ஜபநாயிற்றைல்லவநா? அலத நிலனத்து மனமுருகிப் பநாடுகிறைநாள் விதலவ.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

சனத்தநார அறியநாங்க
இஞ்சி இலுமிச்சங்கநா
எளங்லகநாடி நநாரத்தங்கநா-நநா
எளப்பமநாப் ஜபநாஜறைண்ணு
எனத்தநார அறியநாங்க
எம்லபநாழப்லபக் கநாணுங்க !
தண்ணி எலுமிச்சங்கநாய்
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தனிக்லகநாடி நநாரத்தங்கநாய்
சனத்தநாரு கண்லணதிஜர
தனியநாப் ஜபநாஜனன்னு
சனத்தநார அறியநாங்க
தநாம நிலல கநாணநாங்க

குறிப்பு : எளங்லகநாடி,எனத்தநார,எளப்பம்-முதல் ஒலி ‘இ’ என்று லகநாள்க.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

லசல்வி நநான் புலம்புகிஜறைன்
நமது பலழய சமூக வநாழ்க்லகயில் கணவனின் நிழல் மலனவி. அவளுக்கு இன்று எவ்வித சுகங்களும்
இல்லல. கணவஜனநாடு இருந்தநால்தநான் உலக இன்பங்கலள அனுபவிக்கலநாம். கணவன் மலறைந்தநால்
அலவ யநாவும் அவளுக்கு இல்லல.

ஆலம் பலலவயிஜல
அரளிப்பூ லமத்லதயிஜல
அருச்சனரும் ஜதவியுமநாய்
அருகிருந்து ஜபசிவந்ஜதநாம்
அருச்சுனரு தப்பி விட
ஆலம் பலலவ விட்ஜட
அரளிப்பூ லமத்லத விட்ஜட
அரளிப்பூ லமத்லத விட்ஜட
அல்லியு நநா புலம்புகிஜறைன்
சவம் பலலவயிஜல
லசவந்திப்பூ லமத்லதயிஜல
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சமநான் ஜதவியுமநாய்
ஜசந்திருந்து ஜபசி வந்ஜதநாம்
சமநானும் தப்பிவிட
சவம் பலலவ விட்ஜட
லசவந்திப்பூ லமத்லத விட்ஜட
லசல்வியு நநா புலம்புகிஜறைன்

வட்டநார வழக்கு : பலலவ-பலலக ; நநா-நநான்

உதவியவர : சி.லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

அஞ்சிஜல பூ முடிந்தநாள்
பிள்லளப் பிரநாயத்தில் லசநாத்திற்கநாகக் கிழவனுக்கு அவலள மணம் லசய்து லவத்தநாரகள். அவள்
பிரநாயமநானதும் அவன் இறைந்துஜபநானநான். அவளுக்கு தநாலியறுத்து, ‘நீரபிழிதல்’ என்றை சடங்கு
லசய்கிறைநாரகள். இச்சடங்குகள் குளக்கலரயில் நலடலபறும். கலரயில் ஜபநாகும் யநாஜரநா இங்லகன்ன
கூட்டம் என்று வினவுகிறைநாரகள். அதற்குப் பதிலளிப்பதுஜபநால அவள் ஜபசுகிறைநாள்.
குழந்லதப்பருவத்தில் மணமநாகி கநாதலின்பம் அறியநாமல், இனி அதலன நிலனப்பதும் தவலறைன்றை
நிலலயில் வலிந்து துறைவறைத்தில் தள்ளப்பட்ட லபண்ணின் ஜவதலனலய இப்பநாட்டு விளக்குகிறைது.

ஆத்துக் கருவநாஜழ
ஆத்துலுள்ள நீரவநாஜழ
ஆத்ஜதநாரம் ஜபநாறைவங்க
ஆத்திலலன்ன கூட்ட லமன்றைநார
அஞ்சிஜல பூ முடிஞ்ச
அருங்கிளியநார கூட்டமம்மநா
லவயத்தநார கண்முன்ஜன
அப்ஜபநா கருப்பநாஜனநாம்
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அழகிஜலநார மநாட்டநாஜனநாம்
லகநாழந்லதயில் பூமுடிச்ச
குயிலநாளு கூட்டமய்யநா
சுத்தக் கருப்பநாஜனநாம்
லசநாவுசிஜல மநாட்டநாஜனநாம்

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம்.

லசல்வன் சிறுவயசு
சிறு ஆண் குழந்லதஜயநாடு மலனவிலயயும் விடுத்துக் கணவன் மநாண்டு ஜபநானநான். குழந்லதயில்லநாமல்
விதலவயநாக விடப்பட்டவளின் நிலலலமலய விட இவள் நிலலலம சற்று உயரந்தஜத. மலடியநான
விதலவ லமத்துனரமநாரிடம் ‘கூலிப்படி’ வநாங்கித்தநான் வநாழ ஜவண்டும். இவளுக்கு மகனிருப்பதநால்
லசநாத்துரிலமயுண்டு. ஆனநால் சிறுமகன் துண்டு நிலத்லதப் பநாதுகநாக்கும் வலிலமயுலடயவன் அல்லஜவ
! சிறுநிலம் உலடயவரகளுலடய நிலத்லதப் பறித்துக்லகநாள்ள லபருநிலக்கிழநாரகள் எத்தலன
சூழ்ச்சிகள் லசய்வநாரகள்? களத்தில் ஜபநார ஜபநாட்டிருக்கும்லபநாழுது மநாட்லட விரட்டியடிப்பதும்,
விலளந்த வயலில் எருலத விரட்டியடிப்பதும், எதிரத்து வந்தநால் வழக்குப் ஜபநாடுவதுமநான
முலறைகளநால் நிலத்லத தங்களுக்ஜக விற்றுவிடச் லசய்வதும் அவரகள் லகயநாளும் முலறைகள். இச்
சூழ்ச்சிகலள எதிரத்துப் ஜபநாரநாட வலிலம வநாய்ந்த ஆண்களநாஜலஜய முடியநாது. சிறுவன் என்ன
லசய்வநான்? இச் சிந்தலன அவளுக்குக் கவலலலய உண்டுபண்ணுகிறைது.

மத்தங்கநா புல்லு லவட்டி
மலலஜயநாரம் ஜபநார ஜபநாட
மலலஜயநாரம் ஜபநாரிஜல தநான்
மநாடு வந்து ஜமயுதிண்ணு
மநாதுளம்பூ சநாட்லட லகநாண்டு
மநாட்லட விரட்டிவிட
லமந்தன் சிறுவயசு-நநான்
மனலசநாடிஞ்சு ஜபநாஜனஜன
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இஞ்சிக்கநா புல்லு லவட்டி
எலடஜயநாரம் ஜபநாரஜபநாட
எலடஜயநாரம் ஜபநாரிஜலதநான்
எருது வந்து ஜமயுதிண்ணு
எலுமிச்சங்க சநாட்லட லகநாண்டு
எருலத லவரட்டி விட
என் லசல்வம் சிறுவயசு-நநா
லசருவலடஞ்சு ஜபநாஜறைஜன

வட்டநார வழக்கு : லசருவலடஞ்சு-ஜசநாரவலடந்து ; மத்தங்கநா-இஞ்சிக்கநா, ஒரு வலக லநல் ;
மநாதுளம்பூச் சநாட்லட, எலுமிச்சங்க சநாட்லட-சநாட்லட கம்பின் நிறைம் பற்றிப் லபயர வந்திருக்கலநாம்.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

புலகஜபநாகச் சன்னலுண்டு
வீட்டில் புலகஜபநாகச் சன்னலுண்டு. ஆனநால் அவள் உள்ளக் கிளரச்சிகளுக்கு லவளியீடு கநாணச்
சன்னல்கள் இல்லல. எத்தலகய இன்ப அனுபவங்களும் அவளுக்கு விலக்கப்பட்டலவ. லவளிஜய
தலல நீட்டினநால் ‘பநாவி’ என்று உலகம் லசநால்லுகிறைது. உணவு உண்பது தவிர ஜவறு அனுபவம்
அவளுக்குக் கிலடயநாதநா?

லபநான்னு அடுப்பு வச்சு
லபநாங்க வச்ஜசன் சநாதங்கறி
லபநாங்கி லவளிஜய வந்தநா
லபநாலக ஜபநாவச் சன்னலுண்டு
லபநாங்கி லவளிஜய வந்தநா
புருசனில்லநாப் பநாவிலயன்பநார
ஆக்க அடுப்புமுண்டு
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அனலும் ஜபநாவ சன்னலுண்டு
ஆக்கி லவளிஜய வந்தநா
அரசனில்லநாப் பநாவிலயன்பநார

வட்டநார வழக்கு : லபநாலக-புலக ; ஜபநாவ-ஜபநாக(ஜபநாச்சு).

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

பனிக்கநாத்தும் வீசலநாச்சு
கணவன் அவளுக்கு ஓர கருங்கல் மநாளிலக. அவன் உயிஜரநாடு இருக்கும் வலர எறும்பும் கநாற்றும்
நுலழயநாமல் பநாதுகநாக்கும் கருங்கல் ஜகநாட்லடயநாக அவன் அவலளப் பநாதுகநாத்தநான். அவன்
ஜபநாய்விட்ட பிறைகு முன்பிருந்த மண்குடிலசயில் தநான் வநாழ்கிறைநாள். ஆனநால் அலதச் சுற்றியிருந்த
கருங்கல் சுவர தகரந்துவிட்டது. ஊரப்ஜபச்சும், பிறைர கண்களும் அவலளத் துலளக்கத் லதநாடங்கும்.
இலவ தநான் எறும்பும், கநாற்றும், அவனிறைந்ததும்தநான் அவனுலடய பநாதுகநாப்புத்திறைன் அவளுக்குப்
புரிகிறைது.

எட்டுக் லகசம் கல்லலநாடச்சு
எறும்ஜபறைநா மநாளி கட்டி
எறும்ஜபறைநா மநாளியிஜல
இருந்லதநாறைங்கும் நநாலளயிஜல
எறும்பும் லநநாலழயநாது
எதுக்கநாத்து வீசநாது
சின்ன நலடயிழந்து
சிறுமுழியும் பஞ்சலடய
எறும்பும் நுலழயலநாச்சு
இருபக்கமும் ஜபசலநாச்சு
பத்துக் லகசம் கல்லலநாடச்சு
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பநாம்ஜபறைநா மநாளிலக கட்டி
பநாம்ஜபறைநா மநாளியிஜல
படுத்லதநாறைங்கும் ஜவலளயிஜல
பநாம்பும் லநநாலழயநாது
பனிக்கநாத்து வீசநாது
அண்ணநாந்து கண்ணலசந்து
ஆவநாரம் பூ வநாய்மூடி
அமக்களமநாப் ஜபநாறைநான்னு
பநாம்பும் லநநாலழயலநாச்சு
பனிக்கநாத்தும் வீசலநாச்சு

வட்டநார வழக்கு : லநநாலழ-நுலழ ; அமக்களமநாய்-ஜமள தநாளத்ஜதநாடு சுடுகநாடு ஜநநாக்கிச் லசல்லுகிறைநான்
; கநாத்து-கநாற்று(ஜபச்சு).

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

வளத்தநாலர இழந்தவள்
தந்லத இறைந்துஜபநானநார. மகள் அயலூரில் இருந்து வந்திருக்கிறைநாள். இதுஜவ அவள் தந்லதவீட்டுக்கு
வருவது கலடசி முலறையநாக இருக்குஜமநா? இனி எப்லபநாழுதநாவது இவ்வூருக்குப் ஜபநாக
ஜவண்டுலமன்று வநாடலக வண்டி ஜபசச் லசநான்னநால், கணவனும் பிறைரும் என்ன லசநால்லுவநாரகள்?
லபற்ஜறைநாலர இழந்தபின் பிறைந்தவீட்டு ஆலச எதற்கு என்று ஜகட்க மநாட்டநாரகளநா? மதினியநாருக்குக்
ஜகட்கட்டும் என்றுதநான் மகள் இவ்வநாறு ஒப்பநாரி லசநால்லி அழுகிறைநாள்.

வண்ண லசக்கிள் வண்டி
வநாடலவ ஜமநாட்டநார வண்டி-நநான் பிறைந்த
வடமதுலர ஜபநாறைமிண்ணு
வநாடலவ ஜபசுமிண்ணநா
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வழியிஜல உள்ளவரகள்
வளத்தநாஜர இழந்தவங்க
வநாடலவக்கு ஆலச என்ன?
வடமதுலரச் ஜசநாலி என்ன?
சின்னச் லசக்கிள் வண்டி
தீருலவ ஜமநாட்டநார வண்டி
லதருவிஜல உள்ளவரகள்
ஜதட்டநாலர இழந்ஜதநாரக்கு
லதன்மதுலரச் ஜசநாலி என்ன
தீருலவ ஆலச என்ன?

வட்டநார வழக்கு : வநாடலவ-வநாடலக ; வளத்தநார-லபற்றைநார ; ஜதட்டநார-லபற்ஜறைநார ; ஜசநாலி-ஜமலல ;
தீருலவ-வநாடலக.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

லபண்ணநாள் படும் துன்பம்
ஜநநாயநாளியநான ஒருவனுக்கு மணம் ஜபசி வந்தநாரகள். லபண்ணின் தந்லத லபநாருளுக்கு ஆலசப்பட்டு
லபண்லணத் திருமணம் லசய்து லகநாடுத்துவிட்டநான். திருமணமநான சிறிது கநாலத்துக்குள் ஜநநாயநாளி
இறைந்தநான். சவ அடக்கத்துக்குப் லபண்ணின் தந்லத வந்திருக்கிறைநார. கலியநாணம் முடிவு லசய்யும்
கநாலத்தில் தன் எதிரபநாரப்லபப் லபநாருட்படுத்தநாத தந்லதக்கு இப்லபநாழுது சூடு லகநாடுக்கிறைநாள் மகள்.

மதியம் கிளம்பி வரும்
மநாய இருட்டுக் கட்டி வரும்
மறிநநாட்டு ரநாஜேமன்னன்
மநாலல லகநாண்டு வந்ததும்
வண்டரிச்ச மநாலலயிண்ணு
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வநாங்க எறியநாஜம-நீங்க வளத்த
மயிலநாளுக்குச் சூடினதநால்
மநாலலபடும் லதநாந்திரவு
இன்லனக்கு மயிலிவநாட ஜநரந்ததுஜவ.

லபநாழுது லககௌம்பி வரும்
லபநான்னிருட்டுக் கட்டி வரும்
லபநாறை நநாட்டு ரநாசமன்னர
பூக்லகநாண்டு வந்ததும்-நீங்க
புழுவறித்த பூவுண்ணு
புடுங்கி எறியநாஜம
நீங்க ஜதடிய
லபநாண்ணநாளுக்குச் சூடினதநால்
பூப்படும் லதநாந்தரவு-உங்களுட
லபநாண்ணநாள் பட ஜநரந்ததுஜவ.

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

சரநான தநாயிழந்ஜதநாம் !
தநாயின் அன்பிற்கு ஈடநானஜதநார லசல்வம் உண்டநா? மலழ லபய்து ஆற்றில் தண்ணீர வந்தநால் மீன் பிடித்து
தம்பியின் மூலம் மகளுக்குக் லகநாடுத்தனுப்புவநாள் தநாய். இன்று தநாய் இறைந்துவிட்டநாள். இனி தம்பி மீன்
லகநாண்டு வருவநாஜனநா? தநாய் இறைந்துஜபநான பிடு்ன்பு அண்ணன் தம்பி என்றை உறைவு நிலலக்குஜமநா?

வடக்ஜக மலழ ஜபயும்
வண்ணநாறு தண்ணி வரும்
வண்ணநாத்துத் தண்ணியிஜல
515

வநாலழ மீனுத் துள்ளி வரும்
வநாலழ மீனு அரிச்லசடுக்க
வண்ணப் லபநாறைப்பிழந்ஜதன்
வரிலசயுள்ள தநாயிழந்ஜதன்
லதற்ஜக மலழ ஜபயும்
சின்னநாறு தண்ணி வரும்
சித்தநாத்துத் தண்ணியிஜல
சிறு மீனு துள்ளி வரும்
சிறு மீனு அரிச்லசடுக்க
சின்னப் லபநாறைப் லபழந்ஜதன்
சரநான தநாயிழந்ஜதன்

வட்டநார வழக்கு: லபநாறைப்பு-சஜகநாதரன்.

உதவியவர : ஜேநானகி

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

பிறைந்த வீட்டில் நடந்தது
லபண்ணின் தநாய் தந்லதயர இறைந்து விட்டனர. பிறைந்த வீட்டில் அண்ணணும் மதினியும் வநாழ்கிறைநாரகள்.
அண்ணன் ஆதரவநாக இருந்தநாலும் மதினி கடுலமயநாக இருக்கிறைநாள். தநாய் தந்லதயர இருக்கும்லபநாழுஜத
மதினிக்கு இவள் வீட்டிற்கு வருவது பிடிக்கநாது. தநாய் தந்லதயர மலறைவுக்குப் பிறைகு அவ்வீட்டில் என்ன
மதிப்பிருக்கும் என்று அவள் எண்ணிப் பநாரக்கிறைநாள். அண்ணன் ஜவலலயநாக லவளிஜய ஜபநாய்விடுவநார.
மதினிதநான் வீட்டிலிருப்பநாள். அவள் தன் மீது அன்பு கநாட்டுவநாளநா என்று எண்ணிப் பநாரக்கிறைநாள்.
இவ்லவண்ணங்கலளல்லநாம் லபற்ஜறைநாலர இழந்த துன்பத்ஜதநாடு கலந்து ஒப்பநாரியநாக உருவநாகிறைது.

கம்பு விலளஞ்சிருக்கும்
கநாலியுஜம சநாஞ்சிருக்கும்-நநான்
கரிக்குருவி ஜவஷங் லகநாண்டு
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கநாலியுஜம அண்டினநா
கருலணயண்ணன் லபண்டநாட்டி
கநாதத்துக் லகநாரு கல்லலடுத்து
கடக்க விரட்டி விட்டநாள்.
கருலணயண்ணன் கண்டு விட்டநா
கநான மயிலின்னு
கழுத்ஜதநா டலணச்சிடுவநார
கழுத்து முத்தம் தந்திடுவநார
லசநாகுசநான சலமயிஜல
ஜசநாளம் விலளஞ்சிருக்கும்
ஜதநாலகயுஜம சநாஞ்சிருக்கும்
ஜதநாக்குருவி ஜவஷம் லகநாண்டு
ஜதநாலகயில் அண்டினநாலும்
துலரமநார லபண்டநாட்டி
ஜதநாட்டம் ஒரு கல்லலடுத்து
தூரத் லதநாரத்தி விட்டநாள்
துலரமநார கண்டு விட்டநா
ஜதநாஜளநாடலணத்து
ஜதநாள் முத்தம் தந்திடுவநார.

வட்டநார வழக்கு: கநாலி-ஆடு, மநாடுகள் ; ஜதநாலக-கதிர ; துலரமநார-சஜகநாதரரகள் ; லதநாரத்திதுரத்தி(ஜபச்சு).

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

பவுனும் மங்கியநாச்சு
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கணவன் இருக்கும் வலர, இன்பம் நிலறைந்த சிறைப்பநான வநாழ்க்லக அவளுக்கிருந்தது. அவன் இறைந்தபின்
அவளுலடய வநாழ்க்லக ஒளி மழுங்கிப் ஜபநாயிற்று, இதலன அவள் “பட்டு நலனந்து விட்டது,” “பவுன்
மங்கி விட்டது” என்றை உவலமகளநால் புலப்படுத்துகிறைநாள்.

பச்லச ரயிலு வண்டி
பட்டணத்துப் லபநாட்டி வண்டி
பட்லட உடுத்தியல்ஜலநா
பவுன் நலவ தநான் பூட்டி
நீங்கள் உள்ள பட்டணத்லத
பநாரக்க வந்துட்டநா
பட்டணஜம ஜபயும் மலழ
பட்டு நலனயநாது
பவுனுஜம மங்கநாது-நீங்க ஜபநாவ
பட்டு நலனஞ்சநாச்சு.
பவுனுஜம மங்கலநாச்சு
சின்ன ரயிலுவண்டி
சரங்கத்துப் லபநாட்டி வண்டி
சலலஜய உடுத்தி அல்ஜலநா
சிறு நலவ ஜபநாட்டுமல்ஜலநா
சரங்கம் வந்து விட்டநா
சலல நலனயநாது
சிறு நலகயும் மங்கநாது-நீங்க ஜபநாவ
மட்டு நலனஞ்சநாச்சு
பவுனுஜம மங்கியநாச்சு

வட்டநார வழக்கு: நலவ-நலக ; லபநாட்டி-லபட்டி(ஜபச்சு)

உதவியவர : சி. லசல்லம்மநாள்
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ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:மநாடகநாசம்பட்டி,ஜசலம் மநாவட்டம்.

‘தநாலிலயத் திருடி விட்டநார’ !
கணவன் இளவயதிஜலஜய இறைந்துவிட்டநான். அவஜனநாடு வநாழ்ந்த வநாழ்லவயும், இறைப்லபயும் எண்ணி
மலனவி மருகுகிறைநாள். இச்சிறைப்புக்லகல்லநாம் கநாரணம் தனது தநாலி என்று அவள் எண்ணினநாள். தனது
தநாலி பநாக்கியம் நீடித்து நிற்கும் என்று நம்பியிருந்தநாள். ஆனநால், லபருந்திருடரகளநான எமதூதுவரகள்
அவளுலடய தநாலிலயத் திருடி விட்டநாரகள். அது முதல் அவள் வநாழ்விழந்தவளநாக, உலக,
இன்பத்திற்குத் தகுதியற்றைவளநாக ஆகிவிட்டநாள். இந்நிலலலய எண்ணி அவள் லசநால்லுகிறைநாள்.

ஆச்சநா மரஜம
அறுபதடிக் கம்பஜம
பட்டுக் கயிஜறை
பலனமரத்துக் குஞ்சரஜம
கண்ஜண கண்மணிஜய
கல்கண்டு சரக்கலரஜய
லமத்தக் களஞ்சியஜம
விலலமதியநா மநாணிக்கஜம
எண்லணய்க் கறுப்ஜப
இரும்பநான லநஞ்சகஜம
லசப்ஜபடு ஜபநாட்டல்லஜவநா
சிங்க முகத் தூண் நிறுத்தி
எப்ஜபநாதும் ஜபநால
எதிஜர வரக் கநாண்ப லதப்ஜபநா
கநாந்த லலட்டுக்கு
கண்ணுச் சிமிட்டிக்கு
பம்பநாய் ஜரநாட்டுக்கு
பங்களநா வீட்டுக்கு
வயிர மணித் தநாலி வந்து
வநாய்த்ததின்னு நநானிருந்ஜதன்
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ஆகநாத மநாதிருடன்
அது தடுக்க முடியநாஜத
வயிர மணித் தநாலிலய
வநாரி விட்ஜடன் வீதியிஜல

வட்டநார வழக்கு: மநாதிருடன்-எமதூதன்.

உதவியவர : முத்துசநாமி

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

சமூகக் லகநாடுலம
கணவன் வநாழ்ந்திருந்த லபநாழுது மலனவி அருகிலிருந்த நகரத்திற்குச் லசன்று ஜசவல், பநால் முதலியன
விற்று வருவநாள். இப்லபநாழுது அவள் அமங்கலியநாகிவிட்டநாள். அவள் லதருவழிஜய லசன்றைநாள்
சகுனத்தலட என்று எல்ஜலநாரும் கதவலடத்துக் லகநாள்வநாரகள். எல்ஜலநாருக்கும் வரங்லகநாடுக்கும்
லதய்வத்தின் ஜகநாயிலுக்கு அவள் லசன்றைநாஜல ஜகநாயில் பூசநாரிகள் ஜகநாயிலலடத்துத் தநாழ்ப்பநாள்
ஜபநாடுவநாரகள். விதலவக்குச் லசநால்ல முடியநாத லகநாடுலமகலள சமூக வழக்கங்களினநால் மக்கள்
இலழக்கிறைநாரகள். கணவன் பிரிவநால் ஏற்பட்ட துன்பத்லதவிட, வரப்ஜபநாகும் துயர வநாழ்க்லகலய
எண்ணி அவள் கண்ணீர லபருக்குகிறைநாள்.

கும்பத்துப் பநால் லகநாண்டு
கூவநாத சநாவல் லகநாண்டு
ஜகநாய நதி ஜபநானநாலும்
ஜகநாய நதி பநாப்பநாரு
லகநாடுலம லபருத்த
லகநாடுலமயநா வநாரநா
ஜகநாயிலலச் சநாத்தி
லகநாக்கி லரண்டும் ஜபநாடுலமன்பநார
ஜகநாயிலுக்கு ஜமல் புறைமநா
குயிலி புலம்பிட்டநா
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ஜகநாவில் விரிசல் உடும்
லகநாக்கி லரண்டும் பூட்டு உடும்
ஜகநாயிலுக்கு கீழ்புறைமநா
குயிலநா புலம்பிட்டநா
லகநாடுலமகளும் லவப்பம் ஆறும்
சருவத்துப் பநாலுலகநாண்டு
சநாயநாத சநாவல் லகநாண்டு
சநாமி நதி ஜபநானநாலும்
சநாமி நதிப் பநாப்பநாரு
சலித்தவ வரநான்னு
சநாமிலயச் சநாத்து லமன்பநார
தநாழிரண்டும் ஜபநாடுலமன்பநார
சநாமிக்கு ஜமல்புறைமநா
தங்கநா புலம்பிட்டநா
கதவு லரண்டும் பூட்டு உடும்
கநாலிலரண்டும் நீங்கிவிடும்
சநாமிக்கு கீழநாக தங்கநா புலம்பிட்டநா
தங்கநா குலறை எப்ப ஆறும்.

வட்டநார வழக்கு: சநாவல்-ஜசவல் ; விரிசல்-உலடப்பு ; உடும்-விடும்.

உதவியவர : லசல்லம்மநாள்

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

லமந்தலன பறிலகநாடுத்ஜதநாம்
குழந்லதக்கு ஜநநாய்க்கண்டது. லவத்தியன் முடிதநாக்கிவிட்டது என்கிறைநான். ஜசலம் மநாவட்டத்தில்
இப்படிக் கூறுவநாரகள், லநல்லல மநாவட்ட லவத்தியன் சரதட்டிவிட்டது என்பநான். இந்ஜநநாய்
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கநாண்பதற்கு விஜநநாதமநான கநாரணத்லதயும் கூறுவநாரகள். கணவஜனநாடு உடலுறைவு லகநாண்ட மலனவி,
குழந்லதக்கு பநால் லகநாடுத்தநால் இந்ஜநநாய் கண்டு விடுகிறைதநாம். வீட்டுக்கு விலக்கமநான லபண்
குழந்லதலயத் லதநாட்டுவிட்டநால் இந்ஜநநாய் உண்டநாகி விடுகிறைதநாம். பல லபற்ஜறைநாரகள் இந்த
மூடநம்பிக்லக கநாரணமநாக விபூதி ஜபநாடுவது, பூலச ஜபநாடுவது, தண்ணீர இலறைப்பது ஜபநான்றை சிகிச்லச
முலறைகலள லகயநாளுகிறைநாரகள். விஞ்ஞநான ரீதியநால் ஜநநாலயக் கண்டு பிடித்து, அதலனப் ஜபநாக்க
முயலும் நவீன லவத்தியரகளிடம் கிரநாம மக்களில் லபரும்பநாஜலநார லசல்வதில்லல, நநாட்டு
லவத்தியரகளிடம் லசன்று அவர லசநான்ன மருந்து வலககலள வநாங்க முடியநாமல் குழந்லதலயப்
பறிலகநாடுத்த தநாய் தனது மடலமலய நிலனத்துப் புலம்புகிறைநாள்.

மச்சுவீடு கச்ஜசரி
மநாய வரண மநாளிலக
லமந்தன் நலங்கினதும்
மநாயமுடி தநாக்கினதும்
மன்னவரும் ஜதவலதயும்
மருந்து வலக சிக்கநாமல்
லமந்தலனப் பறி லகநாடுத்ஜதநாம்
மநாபநாவி ஆஜனநாமய்யநா
குச்சுவீடு கச்ஜசரி
ஜகநால வரண மநாளிலகயில்
குழந்லத நலங்கினதும்
குழந்லத முடி தட்டினதும்
லகநாண்ட வரும் ஜதவலதயும்
லகநாழுந்த வலக ஜதடினதும்
லகநாழுந்த வலக சிக்கநாமல்
குழந்லத பறி லகநாடுத்ஜதநாம்
லகநாடும்பநாவி ஆஜனநாமய்யநா

வட்டநார வழக்கு: நலங்கினது-நலம் லகட்டது ; மன்னவரும் ஜதவலதயும்-கணவரும் மலனவியும்.

உதவியவர : நல்லம்மநாள்
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ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

வயிற்று வலி தீரவில்லல
தந்லத லநடுநநாளநாக வயிற்று வலியநால் துன்பப்பட்டு பல இடங்களில் மருத்துவம் பநாரக்கிறைநார. லபரிய
லபரிய பண்டிதரகள் எல்லநாம் லவத்தியம் பநாரத்தும் அவருக்குக் குணமலடயநாமல் இறைந்து விடுகிறைநார.
அவர மலறைவுக்கு வருந்தி அவர மகள் ஒப்பநாரி லசநால்லி அழுகிறைநாள்.

நநாட்டு வவுத்து வலி
நநாமக்கல்லு பண்டிதம்
நல்ல வழி ஆகுமின்னு
நநாலடங்கும் ஜபநாய்ப் பநாரத்தும்
நடுச்சநாமி ஆனீங்களநா
சலம வவுத்து வலி
சரங்கத்துப் பண்டிதம்
தீரு கலட ஆகுமின்னு
சலமலயங்கும் ஜபநாய்ப் பநாரக்க
தீரு கலட ஆகநாஜம
லசநால்லவிச்சுப் ஜபநானீங்களநா

வட்டநார வழக்கு: வவுத்துவலி-வயிற்றுவலி ; பண்டிதம்-லவத்தியம் ; தீருகலட-குணமலடதல்.

குறிப்பு : இப்பநாட்லட உதவிய பநாப்பநாயியின் தந்லத வயிற்றுவலியநால் மரணமலடந்தநார. அவஜள
அச்சமயம் பநாடிய பநாடல் இது. அவளுக்குக் கல்வி அறிவு கிலடயநாது.

உதவியவர : பநாப்பநாயி

ஜசகரித்தவர: கு. சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.
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கவலலக்கு ஆளநாஜனன்
தநாய் இறைந்துவிட்டநாள் ; மகள் விதலவ. அண்ணணுக்கு மணமநாகிவிட்டது. மதினி, மணமநாகக்
கநாத்திருக்கும் இப்லபண்லண அன்பநாக நடத்துவதில்லல. கலியநாணமநானநால் தநாயநார கப்பல் கப்பலநாகச்
சர அனுப்புவநாள். அக்கநாலலமல்லநாம் ஜபநாய்விட்டது. இனி உணவு, உலடக்குக் கூட பஞ்சம்
வந்துவிடும். தநாய் மலறைந்தபின் தனது வநாழ்வில் ஏற்படப்ஜபநாகும் மநாறுதல்கள் அவலள வருத்தத்தில்
ஆழ்த்துகின்றைன. அவள் ஒப்பநாரி லசநால்லி அழுகிறைநாள்.

வநால் மிளகும் சரகமும்
வரிலச வரும் கப்பலிஜல
வரிலசயிடும் தநாயநாலர
வனத்துக்கு அனுப்பி லவத்ஜதன்
சிறுமிளகும் சரகமும்
சருவரும் கப்பலிஜல
சரு விடும் தநாயநாலர நநான்
சலமக்ஜக அனுப்பி லவத்ஜதன்
கப்பல் வருலமன்று
கடற்கலரஜய கநாத்திருந்ஜதன்
கப்பல் கவுந்தவுடன் எனக்குக்
கடற்கலரயும் ஆலசயில்லல
ஜதநாணி வருகுதுண்ணு
துலறைமுகஜம கநாத்திருந்ஜதன்
ஜதநாணி கவுந்தவுடன்
துலறைமுகமும் ஆலசயில்லல
பத்தூர தநாயும்
பக்க உதவி லசய்தநாலும்
பநாசமுள்ள தநாய் உன்லனப்
பநாடு வந்தநால் ஜதடிடுஜவன்
எட்டூர தநாயும்
எனக்குதவி லசய்தநாலும்
524

இன்பமுள்ள தநாய் உன்லன
இலடஞ்சல் வந்தநால் ஜதடிடுஜவன்
சங்கம் புதர நன்னநாடு
சனம் லபருத்த ரநாச்சியங்கள்
இனங்கலளல்லநாம் ஒண்ணநாக நநான்
ஈசுவரியநாள் துண்டு பட்ஜடன்
இஷ்டமுள்ள நன்னநாடு
இனம் லபருத்த ரநாச்சியங்கள்
இனங்கலளல்லநாம் ஒண்ணநாக நநான்
ஈஸ்வரியநாள் துண்டுபட்ஜடன்
தங்கமலலஜயறி எனக்குச்
சநாதகங்கள் பநாரக்லகயிஜல
தங்கமலல ரநாசநாக்கள் என்ஜனநாட
தலல கண்டநாத் தீருமினநாக
லபநான்னு மலலஜயறி எனக்கும்
லபநாருத்தங்கள் பநாரக்லகயிஜல
லபநான்னுமலல ரநாசநாக்கள் என்ஜனநாட
புலக கண்டநாத் தீருமின்னநாக

சிற்றைநாலட கட்டும் லபநான்னு,
சிறு சலங்லக கட்டும்லபநான்னு
சிறுசிஜல அறுப்ஜபன் என்று
சிவன் இட்ட கட்டலளஜயநா
பநாவநாலட கட்டும் லபநான்னு,
பநாதரசம் ஜபநாடும் லபநான்னு
பநாதியிஜல அறுப்ஜபன் என்று எனக்குப்
பகவநான் இட்ட கட்டலளஜயநா
கத்திரிக்கநாய் பச்லச நிறைம் நநான்
கரணன் உடன் பிறைந்தநாள்
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கரணனுட ஜதவியநாஜல நநான்
கவலலக்கு ஆளநாஜனன்
லவள்ளரிக்கநாய் பச்லச நிறைம் நநான்
வீமனுடப் பிறைந்தநாள்
வீமனுட ஜதவியநால நநான்
ஜவசலடக்கு ஆளநாஜனன்
அல்லியும் பிலநாவும் என்னப் லபத்த அம்மநா
அலுங்கப் பழுத்தநாலும்
அஞ்சநாமல் கநால் லவக்க
அரண்மலனயர கநாவலுண்டு
லகநாய்யநாவும் பிலநாவும்
குலுங்கப்பழுத்தநாலும்
கூசநாமல் கநால் லவக்க
கூட்டத்தநார கநாவலுண்டு
சரகம்பூக்க
சிறுமுருங்லக பிஞ்சுவிட
சருவிடும் தநாயநாலர நநான்
சலமக்ஜக அனுப்பி லவத்ஜதன்
கடுகு பூப்பூக்க
கரணலனல்லநாம் எம் பிறைவி
கரணனுக்கு வநாச்சவக என்லனக்
கநாசநா மதிக்கவில்லல

வட்டநார வழக்கு: அரண்மலனயர, கூட்டத்தநார-மதினியின் உறைவினர.

ஜசகரித்தவர:குமநாரி பி. லசநாரணம் இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

மலறைந்ஜதநாடி ஏன் ஜபநானீர?
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மநாமனநார இறைந்து ஜபநாகிறைநார, அவருலடய பிள்லளகளிலடஜய சண்லட சச்சரவு ஏற்படநாமல்,
எல்ஜலநாருக்கும் புத்தி லசநால்லி குடும்பத்லத சரநாக நடத்தச் லசநான்னநார அவர. ஜபரக் குழந்லதகலள
ஆதரித்துப் புத்தி கூறினநார. அவர இறைந்ததும், அவருலடய குடும்பத் தலலலமலயப் புகழ்ந்து மருமகள்
ஒப்பநாரி லசநால்லுகிறைநாள்.

வளரத்தும் சமரத்தரகஜள
வல்லநாலமக் கநாரரகஜள
பிள்லளகலள ஆதரிச்ஜச
வந்த புண்ணியரக்குப்
புத்தி லசநான்னீர-நீங்கள்
பிள்லளகலள வீதி விட்டு
பிரிந்ஜதநாடி முன் ஜபநானீர
மக்கலள ஆதரிச்சர
மன்னவரக்ஜக புத்தி லசநான்னீர
மக்கலளக் கடத்தி விட்டு
மறைந்ஜதநாடி ஏன் ஜபநானீர

வட்டநார வழக்கு: புண்ணியர, மன்னவர-இவளுலடய கணவலனக் குறிக்கும்.

குறிப்பு : முதலிரண்டு அடிகள் மநாமனநாலர அலழக்கும் விளி.

உதவியவர : ஜேநானகி

ஜசகரித்தவர: கு.சின்னப்ப பநாரதி இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

இங்கிலீசுக்கநாரியநாஜல
இறைந்தநாஜர நம்ம துலர
சிவகிரி ஜேமீன்தநார ஒரு இங்கிலீஷ்கநாரியின் உறைவநால் ஜநநாய்வநாய்ப்பட்டுக் கலடசியில் இறைந்து ஜபநானநார.
அவளுக்கு ரநாணிப்பட்டம் ஜவண்டும் என்று ஜகட்டநாலளன்றும், அது முலறையல்லலவன்று லசநான்ன
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பின்பு அவள் ஜகநாபித்தநாலளன்றும் இப்பநாடல் கூறுகிறைது. அவருலடய மலறைவுக்கு வருத்தம்
லதரிவிப்பஜதநாடு வருங்கநால ஜேமீன்தநாருக்குப் புத்தியும் புகட்டுகிறைது இப்பநாட்டு.

கண்ணு முழியழகர
கருப்புக் ஜகநாட்டித் தநானழகர
பூடுசுக் கநாலழகர-இந்தப்
பூஜலநாகம் எல்லநாம் கண்டதில்லல
சிவகிரி மகநாரநாஜேநா-நம்ம
லசல்லத்துலரப் பநாண்டியர
தங்கக் குணக்கநாரர-அவர
எங்கும் புகழநானவர
பந்தயக் குதிலர ஏறி-அவர
பட்டணங்கள் சுத்லதயிஜல
எதிரபநாரத்த லபண்கள்-அலத
எண்ணவும் முடியநாதய்யநா
சிவகிரி மகநாரநாஜேநா-நம்ம
லசல்லத்துலரப் பநாண்டியர
தங்கக் குணக்கநாரர-அவர
எங்கும் புகழநானவர
ஏழநாம் திருநநாளநாம்
எண்ணக் கநாம்பு மண்டபமநாம்
கண்ணநாடிச் சப்பரத்லத-நம்மதுலர
கண் குளிரப் பநாரக்கலநாஜம
சிவகிரி மகநாரநாஜேநா-நம்ம
லசல்லத் துலரப் பநாண்டியர
தங்கக் குணக்கநாரர-அவர
எங்கும் புகழநானவர
ஐயநா வட புறைமநாம்
அம்லமயநாத்தநா லதன் புறைமநாம்
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ஊஜட வர குணரநாம்
உயரந்தலதநாரு ஜகநாபுரமநாம்
சிவகிரி மகநாரநாஜேநா-நம்ம
லசல்லத்துலரப் பநாண்டியர
ஈசன் விதியநாஜல
ஜமநாசம் வரலநாச்சுஜத
லசன்ட்ரல் ஆஸ்பத்திரியில்-அவர
சக்கநாய் இருக்லகயிஜல
பட்டணத்து டநாக்டரும்
பநாங்குடஜன வந்தல்லஜவநா

லகலயப் புடிச்சுப் பநாரக்க
ஜதநாஷம் பிறைந்திருச்ஜச
பீரங்கிச் சத்தம் ஜகட்டு
லபஞ்சுத் துலர மநாலரல்லநாம்
ஏறி வந்த லமநாட்டக்கநாரநாம்
எண்ணத் லதநாலலயல்ஜல
தடிச்சுழுத வய
தடிச்சலதநாரு லபநாய்ச் லசலந்தி
மநாயச் லசலந்தி வந்து
மநாண்டநாஜர நம்ம துலர
ஆடழுக மநாடழுக
மநாடப் புறைநா தநானழுக
சிவகிரி ஜேனங்கள் எல்லநாம்
லதருத் லதருவநாக நின்னழுக
வநாடலக ஜமநாட்டநாரக் கநாரநாம்
வந்து கிலடத்தல்ஜலநா
சிவகிரி மகநாரநாஜேநா
லசத்த வுடஜன யல்ஜலநா
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சுப்லபயநா ஜகநாயிஜலநாரம்
சூறைநாவளி மங்களநாவநாம்
லகட்டிடங்கள் சரில்லலனு
இடிச்சு கட்ட உத்தரவு.
லடநாப்பி லசநாகுசழகர
துலரமநார லபரிய இடங்கள்
இங்கிலீசுக் கநாரியநாஜல
இறைந்தநாஜர நம்ம துலர
பட்டணத்து லசசுஜலஜய
பநாங்குடஜன ஜசக்கு லவட்டி
சவி விட்ட சிங்கநாரத்லத-இந்த
சலம எங்கும் பநாரத்ததில்லல
கநாணிக்லக கருஜவலம் ஜபநால்
கண்டுதித்த பநாண்டியஜர
இறைக்க ஜகநாடு விட்டு
ரநாணிப்பட்டம் ஜகக்கநாஜர.

ஜசகரித்தவர:S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

அண்ணநாச்சி மண்டபங்கள்

புகுந்த வீட்டில் சரும் சிறைப்புமநாக இளங்லகநாடியநாள் வநாழ்ந்து வந்தநாள். லமந்தன் பிறைக்கநாத குலறை
ஒன்றுதநான். அவளது சரும் சிறைப்பும் மலறைந்தது. தலலவியநாக வநாழ்ந்த வீட்டில் கூலிப்படி வநாங்கித்
தின்னும் நிலலலம ஜதநான்றும். அப்லபநாழுது மநாடி வீட்டில் வநாழ்ந்து வரும் அவள்,தன் பிறைந்த
வீட்டுக்குப் ஜபநானநால் அங்கு அவளுக்கு அன்பும் ஆதரவும் கிட்டுமநா? பிறைந்த ஊரில் எல்ஜலநாரும்
இன்னநார மகள் இவள் என்று கூறி அனுதநாபம் லகநாள்ளுவநாரகள். ஆனநால் இப்லபநாழுது தநாய் வீடு,
அண்ணன் வீடநாக அல்லவநா மநாறி விட்டது? அங்கு ஆட்சி லசலுத்துபவள் அண்ணி அல்லவநா? அவள்
அமங்கலியநான தநான் அங்கு வந்தநால் ஆக்கம் லகட்டுவிடும் என்லறைண்ணி இவலள விரட்டிவிட
ஜவண்டிய சூழ்ச்சிகலளலயல்லநாம் லசய்வநாள். எங்கும் மநானத்ஜதநாடு வநாழ முடியநாது.
இவற்லறைலயல்லநாம் எண்ணி ஒப்பநாரி பநாடுகிறைநாள், இளங்லகநாடியநாள்.
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லமந்தனில்லல !
எட்டலறையும் மநாளிலகயும்
எள்ளளக்கும் சநாவடியும்
பத்தலறையும் மநாளியலும்
பஞ்சநாங்கச் சநாவடியும்-எனக்குப்
பநாரத்தநாள லமந்தனில்லல
வட்டநாரங் ஜகநாட்லட
வலளவுள்ள ஜகநாட்லட
லகநாட்டநார நிலங்கலளல்லநாம்
லகநாண்டநாட லமந்தனில்லல
எட்டுக்கநால் மண்டபமநாம்
எள்ளளக்கும் சநாவடியநாம்
எள்ளளக்கும் சநாவடிஜல
இளம்பசுலவத் தநானமிட்ஜடநாம் !
பத்துக் கநால் மண்டபமநாம்
பருப்பளக்கும் சநாவடிஜல-நநாங்க
பநால் பசுலவத் தநானமிட்ஜடநாம்

சிறைப்பு
ஆக்கச் சிறு வீஜடநா
ஆவி ஜபநாகஜம வீஜடநா?- நநான்
ஆக்கி லவளிஜய வந்தநா
அம்பலத்தநார ஏசுவநாக
லபநாங்கச் சிறுவீஜடநா,
புலகஜபநாகஜம வீஜடநா,
லபநாங்கி லவளிஜய வந்தநா-என்லனப்
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பூஜலநாகத்தநார ஏசுவநாக,
லவள்லளத் துகில் உடுத்தி
வீதியிஜல ஜபநானநாலும்
லவள்ளநாளன் பிள்லளலயன்பநார,
வீமஜனநாட தங்லகலயன்பநார.
பச்லசத் துகிலுடுத்தி
பநாலதயிஜல ஜபநானநாலும்
பநாரப்பநான் பிள்லளலயன்பநார
பரமனுட தங்லகலயன்பநார
பத்துவலகப் பச்சிலலயநாம்,
பநாரத்துரசம் மநாத்திலரயநாம்,
பநாரத்துரசம் மநாத்திலரயும்
பநாரத்துரசுக்குள்ள
எமன் அலழத்தநாஜனநா?
எட்டடித்தநாம்பநாளம் நம்ம வநாசலிஜல
ஏலரிசிப் பநாயநாசம்-இருந்து பரிமநாறை
எட்டு மணியநாச்சு,
பத்தடித்தநாம்பநாளம்,நம்ப வநாசலிஜல
பச்சரிசிப்பநாயநாசம்-பநாரத்துப் பரிமநாறை
பத்து மணி ஜநரமநாச்சு.

ஜசதம்
உச்சிஜமகம் கூடி
ஊருக்ஜக ஜசதலமன்ன?
ஊருக்ஜக ஜசதமில்லல
உங்களுக்ஜக ஜசதமநாச்சு !
கருஜமகம் கூடி
கருணனுக்ஜக ஜசதலமன்ன?
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கருணணுக்குச் ஜசதமில்லல நநாங்க
கவலலக்கு ஆளநாஜனநாம் !

தநாய் வீடும் தன் வீடும்
தங்கரயிஜலறி நநான்
தநாய் வீடு ஜபநாகயிஜல-எனக்கு
தங்க நிழலில்லல எனக்குத்
தநாய் வீடு லசநாந்தமில்லல
லபநான்னு ரயிஜலறி
புகுந்த வீடு ஜபநாகயிஜல
லபநான்னுரதம் லசநாந்தமில்லல
புகுந்த வீடும் கிட்டவில்லல
கநாட்டுப் பளிச்சி நநான்
கநாவனத்துச் சக்கிரிச்சி
தூக்கும் பறைச்சு நநான்
லதநாழுத்தூக்கும் சக்கிரிச்சி

அண்ணன் வீடு
அன்னநா லதரியுதில்ல எங்க
அண்ணநாச்சி மண்டபங்கள்
மண்டபத்துக்கீஜழ நநான்
மங்லக சிலறையிருக்க
மடி கூட்டிக் கல்லலறைக்கி
மண்டபங்கள் உண்டு பண்ணி
மண்டபத்துக்கீஜழ நநான்
மயிலநாள் சிலறையிருந்ஜதன்
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மயிலினும் பநாரநாஜம என்லன
அம்பு லகநாண்டு எய்தநாக
கூலட லகநாண்டு கல்லபறைக்கி
ஜகநாபுரங்கள் உண்டுபண்ணி
ஜகநாபுரத்துக் கீஜழ நநான்
குயிலநாள் சிலறையிருந்ஜதன்
குயிலினும் பநாரநாஜம என்லனக்
குண்டு ஜபநாட்டு எய்தநாக
ஐந்து மூங்கில் லவட்டி
அடி மூங்கில் வில் விலளத்து
ஐந்து கலசம் லவத்து
அடிக்கலசம் கல்லலழுதி
முடிமன்னர தநாயநாருக்கு
முழங்கும் லகலநாசம்
லகலநாச வநாசலிஜல

கண்டலதல்லநாம் எங்க சனம்
பூஜலநாக வநாசலிஜல
ஜபநானலதல்லநாம் எங்க சனம்
பண்லண லபருத்தநா,
பலஜசநாலிக்கநாரி-என்லனப் லபத்த அம்மநா
ஜதலர நிறுத்துங்க என்னப் லபத்த அம்மநா
திருமுகத்லத நநான் பநாரக்க !
சந்லத கிடந்ததநா
என்லனப் லபற்றை அம்மநா
சத்திரங்கள் தநாத்தநாத்தநா
உனக்குக் லகநாட்ஜடது முழக்கஜமது?
ஜகநால வரணத் ஜதஜரது?
கல் லநஞ்சுக்கநாரி வரநாள்,
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நடத்தி விடு பூந்ஜதலர-நநான்
ஏழு ஜகநாண மண்டபம் கழித்து-நநான்
முத்துஜம தந்து
முக்கடலும் ஜபநானநாலும்
முத்துக் லகட்டவ வநாரநாள்னு-என்லன
சமுத்திரஜம தள்ளி விடும்
சலத பிறைந்தவிடம்,
சிறுமதுலர அடிவநாரம்
சலத விடும் கண்ணீரு
சின்னமடி நிலறைந்து
திருப்பநாற்கடல் நிலறைந்து
கன்னி பிறைந்தவிடம் ;
கநாசியின் அடிவநாரம்
கன்னி விடும் கண்ணீர
கப்பல் கடல் நிலறைஞ்சு
கடற்கலரஜய ஜபநாய்ப் பநாய்ஞ்சு
லதற்ஜக மலன வநாங்கி
லதன்மதுலரத் ஜதர எழுதி
சரிடும் தநாயநாலர நநான்
லதற்ஜக அனுப்பி லவத்ஜத
வடக்ஜக மலல வநாங்கி
வடமதுலரத் ஜதர எழுதி
வரிலசயிடும் தநாயநாலர நநான்
வடக்ஜக அனுப்பி லவத்ஜதன்,
நல்ல துளசிஜய நநான்

நடுக்கலரஜய நநாட்டி லவத்ஜதன்
நநாலு கநாலப் பூலசக்கு நீ ஒரு
நல்ல மலர ஆகலிஜய !
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ஜகநாபுரம் ஆண்டகுடி நம்ம
குணத்தினநால் லகட்ட குடி
மங்களமநாய் ஆண்ட குடி நம்ம
மதியிஜல லகட்ட குடி
லகநாத்துச் சரப்பளியநாம்
ஜகநாதுலம ரநாக்குடியநாம்
லகநால்லன் அறியநாம உனக்கு
லகநாக்கி கழண்டலதன்ன?
நங்கச் சரப்பளியநாம்
தநாழம்பூ ரநாக்குடியநாம்
தட்டநான் அறியநாம உனக்கு
தடுக்கு கழண்டலதன்ன?
மூங்கப்புதரிஜல நநான்
முகங்கழுவப் ஜபநாலகயிஜல
மூங்கிலு தூங்கலலஜய நநான்
முகங்கழுவி ஜமஜடறை
தநாழப்புதரிஜல நநான்
தலலமுழுகப் ஜபநாலகயிஜல
தநாலழ தூங்கலிஜய நநான்
தலலமுழுகி ஜமஜடறை
பழனி மலலஜயநாரம்
பனிப்புல்லநாப் லபநாய்லகயிஜல-நநான்
பநாவி குளிப்ஜபனிண்ணு எனக்கும்
பநாஷநாணத்லத ஊற்றினநாரகள்
இலஞ்சிமலலஜமஜல
இனிப்புல்லநாப் லபநாய்லகயிஜல
ஏலழ குளிப்ஜபன் என்று எனக்கு
இடிமருந்லதத் தூற்றினநாரகள்
அலரச்ச மஞ்சள் லகநாண்டு நநான்
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ஆற்றுக்ஜக ஜபநானநாலும்
அரும்பநாவி வநாரநாலளன்று எனக்கு
ஆறும் கலங்கிடுஜம
குளிக்க மஞ்சள் லகநாண்டு நநான்
குளத்துக்ஜக ஜபநானநாலும்
லகநாடும்பநாவி வநாரநாலளன்று

குளமும் கலங்கிடுஜம
பூமிலயக்கீறி எனக்குப்
புதுப்பநாலனப் லபநாங்கலிட்டு
பூமி இளகலிஜய எனக்குப்
புதுப்பநாலன லபநாங்கலிஜய
நிலத்லதக்கீறி எனக்கு
நிலறைப்பநாலனப் லபநாங்கலிட்டு
நிலமும் இளகலிஜய எனக்கு
நிலறைபநாலன லபநாங்கலிஜய
சன்னல் எட்டிப் பநாரத்தநாஜனநா-உனக்கு
சரவிளக்லகக் லகநாள்லயிட?
மண் எட்டிப் பநாத்தநாஜனநா-உனக்கு
மணி விளக்லக லகநாள்லளயிட
ஓடிவந்து கநாலநாறை எனக்கு
ஊஜட சத்திரஜமநா?
நடந்து வந்து கநாலநாறை-எனக்கு
நடுஜவ சமுத்திரஜமநா?

வட்டநார வழக்கு : மநாளியல்-மநாளிலக (ஜபச்சு) ; லகநாட்டநாரம்-அரண்மலன (மலலயநாளம்) ; ஜமவீடுமநாடி.
குறிப்பு : இவள் சநாதியில் தநாழ்ந்தவளநாயினும் இவளுலடய ஆலடகலளயும், அழலகயும் பநாரத்து
இவலள உயரந்த சநாதிகளநான பநாரப்பநார, லவள்ளநாளர வீட்டுப் லபண்ஜணநா என்று ஊரநார வியந்து
கூறுவநாரகள்.
537

இறைந்தவருக்குக் கவலல இல்லல, இருப்பவரகள் கவலலக்குள்ளநானநாரகள்.
பளிச்சி-பளிங்கன் மலனவி, கநாட்டுச் சநாதியினர பநாபநநாசம் முதல் சிவகிரி வலரயிலுள்ள மலலச்சரிவில்
சிறு சிறு கூட்டங்களநாக இவரகள் வசிக்கிறைநாரகள். இவரகள் ஜபசுவது லகநாச்லசத் தமிழ். ஜவட்லடயநாடித்
தின்னும் ஒரு பிரிவினரும், புன்லசய்ப் பயிர, கநாட்டு விவசநாயம் முதலியன லசய்து வநாழும் மற்ஜறைநார
பிரிவினரும் இருக்கின்றைனர.
சக்கிலிச்சி-லதலுங்கு ஜபசுவர. முற்கநாலத்தில் இவரகள் ஜதநால் லதக்கும் லதநாழில் லசய்தனர. தற்ஜபநாது
ஜதநாட்டிகளநாக இருக்கின்றைனர.

பறைச்சி-தமிழ்நநாட்டு விவசநாயத் லதநாழிலநாளரில் ஒரு பிரிவினர.

தநாய் இறைந்துவிட்டதநால் இனிப் பிறைந்த வீட்டிலும், புகுந்த வீட்டிலும், கீழ்ச்சநாதிப் லபண்கலளப் ஜபநால்
அடிலம ஜவலல லசய்தநால் தநான் இவளுக்குப் பிலழப்புண்டு என்று இவள் கூறுகிறைநாள்.
அன்னநா-அஜதநா !

சிலறையிருக்க-பிறைந்த வீட்டில்தநான், லபரியவளநான லபண், லவளிவரநாமல் கலியநாணமநாகும் வலர
இருப்பநாள். இலத சிலறையிருத்தல் என்பர.

முதல் அடியில் தநாயின் லபருலமலயச் லசநால்லுகிறைநாள். லபருத்தநா-லபருத்தவள். மூன்றைநாவது அடியில்
தநாய் லபருலமயுலடயவளநாக, சிறைப்புமிக்க ஆண் மக்கலளப் லபற்றும் அவளது சவ அடக்கச் சடங்லக
விமரிலசயநாகத் தன் சஜகநாதரரகள் லசய்யவில்லலலயன்று குத்திக் கநாட்டுவதற்கநாக, தநாயநாலர, ‘சந்லதயில்
கிடந்தவள்’, ‘சத்திரம் தூத்துப் பிலழத்தவள்’ என்று இழிவநாகக் கூறுகிறைநாள்.

ஆத்தநா-சில சநாதியில் தநாயநாலர இவ்வநாறு அலழப்பதுண்டு.

லதற்ஜக அனுப்பி லவத்ஜதன்-பழந் தமிழரகள் இறைந்தவர உயிர லதற்ஜக லசன்று இருப்பதநாக
நம்பினநாரகள். இதனநாஜலஜய உயிரத்த முன்ஜனநாரகலள “லதன்புலத்தநார” என்றைநார வள்ளுவர. லசவம்
பரவிய கநாலத்தில் லகலநாசம் புனித ஸ்தலமநாக கருதப்பட்டது. எனஜவ உயிரகள்,

உடலலப் பிரிந்து வடக்ஜக லசல்வதநாகவும் கூறைப்படுகிறைது.
எமதூதுவர, தன் தநாயநார உயிலரக் லகநாள்லளயிட்டலதக் கூறுகிறைநாள்.
பிறைந்த வீட்டிற்கு வருவதிலுள்ள தலடகலளயும் குறிப்பிடுகிறைநாள்.
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ஜசகரித்தவர :குமநாரி P. லசநாரணம் இடம்:பிவகிரி,லநல்லல.

தங்கரதம் ஜகட்டீஜரநா
மணமநான மகள் தந்லத இறைந்த லசய்தி ஜகட்டு இறைந்த வீட்டிற்கு வருகிறைநாள். தன்லனயும், தனது
சஜகநாதர, சஜகநாதரிகலளயும், தந்லத அருலமயநாக வளரத்த கலதலயலயல்லநாம் லசநால்லி அழுகிறைநாள்.
இத்தலகய தந்லதயின் அன்பு நீடித்து இருக்க வழியில்லநாமல் இறைந்து விட்டநாஜர என்று ஏங்குகிறைநாள்.
இனி பிறைந்த வீடு ஜதடி வந்தநால், மதினிமநார மரியநாலதயநாக வரஜவற்க மநாட்டநாரகள் என்லறைண்ணி
அழுகிறைநாள். அருலமயநாக வளரத்த மகலள மறைந்துவிட்டு எமதரமலனக் ஜகட்டு தங்கரதம் லகநாண்டுவரச்
லசநால்லி தந்லத ஜபநாய்விட்டநாஜர என்று மகள் ஆற்றைநாது அரற்றுகிறைநாள்.

பரட்லடப் புளிய மரம்
பந்தடிக்கும் நந்த வனம்
பந்தடிக்கும் ஜநரலமல்லநாம்
பகவநாலனக் லகலதநாழுஜதன்
சுருட்லடப் புளிய மரம்
சூதநாடும் நந்தவனம்
சூதநாடும் ஜநரலமல்லநாம்
சூரியலனப் பூலச லசய்ஜதன்
ஆத்துக்கு அந்தப் புரம்
ஆகநாசத் தந்தி மரம்
ஆழ்ந்த நிழலுமில்லல
என்லனப் லபத்த அப்பநா
எங்கலள ஆதரிப்பநார யநாருமில்லல
குளத்துக்கு அந்தப்புரம்
குங்குமத் தந்தி மரம்
குளிரந்த நிழலுமில்லல-எங்கலளக்
லகநாண்டலணப்பநார யநாருமில்லல
ஆலட லகநாடியிஜல
ஆபரணம் லபட்டியிஜல
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சலல லகநாடியிஜல
சிறு தநாலி லபட்டியிஜல
நீலக் குலட பிடித்து-நீங்கள்
நிலமளக்கப் ஜபநானநாலும்
நிலமும் பயிரநாகும்
நின்னளக்கும் ஜதநாப்பநாகும்
வட்ட குலட பிடித்து

வயல் பநாரக்கப் ஜபநானநாலும்
வயலும் பயிரநாகும்
வந்தளக்கும் ஜதநாப்பநாகும்
சலமக்கு அப்பநாஜல-சலம ஆண்ட
ஜசது பதி கட்டி வச்ச
சட்டநாடும் மண்டபங்கஜள
சட்டுப் பறைக்கநாது
சிறுகுருவி லநாந்தநாது-என்லனப் லபத்த அப்பநா
சிட்டுப் பறைந்திருச்ஜச-இப்ஜபநா
சிறுகுருவி லநாந்திருச்ஜச
கநாசிக்கு அப்பநாஜல
கநாசி ரநாஜேநா கட்டி வச்ச
கநாத்தநாடி மண்டபங்கள்
கநாகம் பறைக்கநாது.
கருங்குருவி லநாந்தநாது-என்லனப் லபத்த அப்பநா
கநாகம் பறைந்திருச்ஜச-இப்ஜபநா
கருங்குருவி லநாந்திருச்ஜச
பநாலூற்றிச் சநாந்திடுச்சி
பவளமலன உண்டு பண்ணி
பவளமலனயிஜலயும்-எங்கள்
பநாதம் பட்டநால் ஜதநாஷமின்னு
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லநய்யூற்றிச் சநாந்திடுச்சு
நீலமலன உண்டு பண்ணி
நீல மலலயிலலயும்-எங்க
நிழல் பட்டநால் ஜதநாஷமின்னு
ஆத்து வயிரக் கல்லு
அலமதியநாப் புத்தகங்கள்
ஆனு வழுக்கிட்டநா-எங்கலள
ஆதரிப்பநார யநாருமில்லல
குளத்து வயிரக் கல்லு
கும்பினியநார புத்தகங்கள்
குளமும் வழுக்கிட்டநா-எங்கலள
லகநாண்டலணப்பநார யநாருமில்லல
பத்து மணி வண்டிஜயறி-நநாங்க
பசியநாக வந்தநாலும்
பநாலும் அடுப்பி லலன்பநார
சண்டநாளி வநாசலிஜல
பச்சரிசிச் சநாதம் பநா

எட்டு மணி வண்டிஜயறி-நநாங்க
எளம் பசியநா வந்தநாக்கநா
என்னநா அடுப்பி லலன்பநா
எள்ளரிசிச் சநாதம் என்பநா
சத்திரத்து வநாலழ-நம்ம வநாசலிஜல
சரஞ்சரமநாய்க் கநாய்த்தநாலும்
முத்தத்து வநாலழ-நநாங்க
முகம் வநாடி நிக்கறைஜம
கள்ளி இலடஞ்சலிஜல
கருங்கண்ணினநாய் மின்னலிஜல
கரும்பநா வளரந்த மக-நநானிப்ஜபநா
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கவலலக்கு ஆளநாஜனன்.

ஜவலி இலடஞ்சலிஜல
லவள்ளரளிப் பின்னலிஜல
ஜவம்பநா வளரந்த மக-நநானிப்ஜபநா
ஜவதலனக்கு ஆளநாஜனன்
பத்து மலலக்ககு அப்பநாஜல
பழுத்த கனி வநாலழ
பழுத்த கனியிழந்ஜதன்-நநானிப்ஜபநா
பநாசமுள்ள லசநால்லிழந்ஜதன்
தங்க தமிளரிஜல
தண்ணீரு லகநாண்டு வந்ஜதன்
தண்ணீரு ஜவண்டநாமின்னு
என்லனப் லபத்த அப்பநா
தங்க ரதம் ஜகட்டீயஜளநா
லவள்ளித் தமிளரிஜல
லவன்னீரு லகநாண்டு வந்ஜதன்
லவன்னீரு ஜவண்டநாமின்னு
என்லனப் லபத்த அப்பநா
லவள்ளிரதம் ஜகட்டீயஜளநா
அண்டநா விளக்கி
அரளிப் பூ உள்ளடக்கி
அண்டநாக் கவிந்த உடன்
என்லனப் லபத்தநார-நநாங்க
அரளிப்பூ வநாடினஜம.
தநாலம் விளக்கி
தநாழம் பூ உள்ளடக்கி
தநாலம் கவிழ்ந்த உடன்-நநாங்க
தநாழம் பூ வநாடினஜம
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நநாளி மகிழம் பூ
நநாகப்பட்டினம் தநாழம் பூ
நடந்து வந்து சர வநாங்க
என்னப் லபத்த அப்பநா
நல்ல தவம் லபறைலலஜய
குறுணி மகிழம் பூ
கும்பநா லவல்லநாம் தநாழம் பூ
லகநாண்டு வந்து சரவநாங்க-நநாங்க
ஜகநாடி தவம் லசய்ய லலஜய.

குறிப்பு : சத்திரத்து வநாலழ. இது அவரகளது சஜகநாதரரகளின் மலனவிமநாலரக் குறிக்கும். அவரகள்
ஜவறிடத்தில் பிறைந்து இந்த வீட்டில் வந்து புகுந்தவரகள். அவரகலளத்தநான் சத்திரத்து வநாலழ கநாய்த்துக்
குலுங்குகிறைது என்று குறிப்பிடுகிறைநாள். இந்த வீட்டு முற்றைத்திஜலஜய வளரந்த வநாலழ என்று தன்லனக்
கூறிக்லகநாள்ளுகிறைநாள்.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

இலங்லகயிஜல மநாண்டலதன்ன?
தந்லத அயலூருக்கு ஜவலலயநாகச் லசன்றைநார. அங்ஜக திடீலரன்று ஜநநாய் கண்டு மநாண்டுவிட்டநார.
அவருலடய மகள் லபரியவளநாகி வீட்டில் இருக்கிறைநாள். அவளுலடய தம்பி சிறுவன். இவ்வநாறு
திடீலரன்று தங்கள் குடும்பத்தினருக்குக் ஜகடுவர அவரகள் என்ன பநாவம் லசய்தநாரகள் என்று
லதரியவில்லல. தமது ஜதநாட்டத்திற்கு வரும் மயிலலயும் குயிலலயும் கூட அவர விரட்டமநாட்டநார.
இப்படியிருக்க அவருலடய குடும்பத்திற்கு ஏன் ஜகடு வந்து ஜசரந்தது என்று அவளும் அறிய
முடியவில்லல. இவ்வினநாக்கலள எல்லநாம் இறைந்தவலரப் பநாரத்துக் ஜகட்டு ஒப்பநாரி பநாடுகிறைநாள் மகள்.

பத்துப் ஜபர ஜசவகரும்
பழனிக்ஜக ஜபநாலகயிஜல
பத்துப் ஜபர வந்லதன்ன?-நீங்க
பழனியிஜல மநாண்டலதன்ன?
எட்டுப் ஜபர கூடி
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இலஞ்சிக்ஜக ஜபநான லதன்ன?
எட்டுப் ஜபர வந்த லதன்ன?-நீங்க
இலஞ்சியிஜல மநாண்ட லதன்ன?
எட்டுப் ஜபர ஜசவகரும்
இலங்லகக்ஜக ஜபநானதிஜல
எட்டுப் ஜபர வந்தலதன்ன-நீங்க
இலங்லகயிஜல மநாண்ட லதன்ன?
கூண்டு வண்டி கட்டி-நீங்க
ஜகநாட்லடக்குப் ஜபநானநாலும்
கும்பநா நிழலநாடும்-பிடிக்க வந்த லபண்
குயில் ஜபநால வநாதநாடும்.
மநாட்டு வண்டி
மந்லதக்ஜக ஜபநானநாலும்
மங்கு நிழலநாடும்
உங்கலளப் பிடிக்க வந்த லமன்
மயில் ஜபநால வநாதநாடும்
யநாலன ஜமல் ஜேமக்கநாளம்
நம்ம வநாசலிஜல
அஞ்சு லட்சம் பஞ்சநாங்கம்
அருலம மகன் லகநாள்ளி லவக்க
அருச்சுனரக்கும் சம்மதஜமநா
குதிலர ஜமல் ஜேமக்கநாளம்
நம்ம வநாசலிஜல
ஜகநாடிப் ஜபர பஞ்சநாங்கம்
குழந்லத மகன் லகநாள்ளி லவக்க
குடும்பத்திஜல சம்மதஜமநா

லசங்கச் சுவரு லவத்து
லசவ்வரளித் ஜதநாட்டம் லவத்து
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சிறு நநாலயக் கநாவலிட்டு-நநான்
சலத சிலறையிருந்ஜதன்
லசங்கச் சுவரிழந்து
லசவ்வரளித் ஜதநாட்டம் அழிந்து
சிறு நநாயும் கநாலலநாடிஞ்சு-நநான்
சலத கருகஜறைஜன.
மஞ்சக் சுவரு வச்சு
மல்லிலகப் பூத்ஜதநாப்பு வச்சு
மர நநாலயக் கநாவலிட்டு-நநான்
மநாது சிலறையிருந்ஜதன்.
மஞ்சச் சுவரிடிஞ்சு
மல்லிலகப் பூத் ஜதநாப்பழிந்சு
மர நநாயும் கநாலலநாடிஞ்சு-நநான்
மநாது கருகஜறைஜன
மதுலரத் தலல வநாசலிஜல
மஞ்சள் பழுத்திருக்கும்
மரமல்லி பூத்திருக்கும்
மறுமல்லி வநாசத்திற்கு
மயிலு வந்து கூடு கட்டும்
மயிலல அடுக்கியஜளநா?
மயில் கூட்லடப் பிச்சியஜளநா?
மயிலழுத கண்ணீரு-நீங்க லபத்த
மக்கள் ஜமல் சநாடியஜதநா
ஜகநாட்லடத் தலல வநாசலிஜல
லகநான்லறை பூத்திருக்கும்
குடமல்லி பூத்திருக்கும்
குடமல்லி வநாசகத்துக்கு
குயிலு வந்து கூடு கட்டும்
குயிலல அடிக்கியஜளநா?
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குயில் கூட்லடப் பிச்சியஜளநா?
குயிலழுத கண்ணீரு-உங்க
குழந்லத ஜமல் சநாடியஜதநா?

குறிப்பு : இப்பநாடல் பநாடப்படும் இடங்களுக்கு ஏற்றைநாற் ஜபநால ஊரகளின் லபயர மநாறிவரும்.
குழந்லதமகன் தந்லதலய இழந்த லகநாடுலமக்கு வருந்தி சஜகநாதரி அழுகிறைநாள்.
தந்லத லசய்த பநாவங்களுக்கு குழந்லதகள் துன்பப்பட ஜவண்டும் என்றை கருத்து கிறிஸ்தவ சமயக்
கருத்தநாகும். இந்து சமய கரமக் லகநாள்லகயும், சமண மதத்தவரது மறுபிறைப்புக் லகநாள்லகயும், அவரவர
லசய்த விலனகள் அவரவர உயிலரத் தநான் பற்றிக்லகநாண்டு விலளவுகலள ஏற்படுத்தும் என்று தநான்
லசநால்லுகின்றைன. ஆனநால் சநாதநாரண மக்கள் தநாய் தந்லதயரின் விலன குடும்பத்தினலர தநாக்கும் என்று
நம்புகின்றைனர.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல.

சின்னத் தம்பி
தன்னுடன் பிறைந்த தம்பி இறைந்து விட்டநான். அவலனப் லபட்டிக்குள் அலடத்து புலதக்க எடுத்துப்
ஜபநாகிறைநாரகள். சஜகநாதரி ஒப்பநாரி பநாடுகிறைநாள்.

ஜதக்கு பலலக லவட்டி
லதய்வஜலநாகப் லபநாட்டி பண்ணி
லபநாட்டிக்குள்ஜள சின்னத் தம்பி
ஜபநாகுதுன்னநா சின்ன வண்டி
சின்ன வண்டி உள்ளிருக்கும்
சின்னத் தம்பி என் பிறைப்பு

குறிப்பு : தமிழ் நநாட்டின் சில சநாதியினர பிணத்லதப் லபட்டியில் லவத்துப் புலதத்து ஜமஜல சமநாதி
கட்டி லிங்கம் அல்லது கணபதிலயப் பிரதிஷ்லட லசய்கிறைநாரகள்.

உதவியவர :கவிஞர சலடயப்பன் இடம்:அரூர, ஜசலம்.
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அவள் குலறை
அவள் விதலவ. அவளது துன்பங்கலளச் லசநால்லி அழுதநால் மரமும் உருகும் ; பறைலவகளும் கண்
கலங்கும். என்ன குலறைலயன்று அவள் லசநால்லநா விட்டநாலும், விதலவக்கு ஜநரும் சமூகக்
லகநாடுலமகலளயும் குடும்பத் துன்பங்கலளயும், பல நநாட்டுப் பநாடல் மூலம் நநாம்
அறிந்துள்ஜளநாமல்லவநா?

பூ மரத்துக் கீழ் நின்னு
லபநாங் லகநாலறை லசநால்லி அழுதநா
பூ மரத்து ஜமலிருக்கும்
புறைநாவும் இலறை உண்ணநாது
மநாமரத்துக் கீழ நிண்ணு
மங்க குலறை லசநால்லி அழுதநா
மநாமரத்து ஜமலிருக்கும்
மயிலும் இலறை உண்ணநாது.

வட்டநார வழக்கு : லபநாங்லகநாலறை-லபண் குலறை.

உதவியவர :கவிஞர சலடயப்பன் இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

ஜமல் கூறிய கருத்துக் லகநாண்ட ஜவறு இரண்டு பநாடல்கள் பின்வருமநாறு :

எட்டு மலலக் கந்தநாண்ட
ஈசுவரன் ஜகநாயில், அங்ஜக
ஈசுவரன் ஜகநாயிலிஜல
இலந்லத படரந்திருக்கும்
இலந்லதப் பழம் உண்ண வரும்
எண்ணநாயிரம் பச்லசக் கிளி
எங்லகநாலறைலயச் லசநான்னநாஜல
இலந்லதப் பழம் உண்ணலலஜய-என்
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எண்ணங்களும் நீங்கலலஜய
பத்துமலலக் கந்தநாண்ட
பரமசிவன் ஜகநாயிலண்ட
பநாலவ படரந்திருக்கும்
பழுத்தும் ஜபநாப் பழமிருக்கும்
பநாலவப் பழம் உண்ண வரும்
பத்தநாயிரம் பச்லசக்கிளி
பநாவி என் குலறைக்ஜகட்டு
பநாலவப் பழம் உண்ணலலஜயநா-என்னுலடய
பநாதரவும் நீங்கலலஜய

வட்டநார வழக்கு : பநாலவ-பநாகல் ; லகநாலறை-குலறை.

உதவியவர :கவிஞர சலடயப்பன் இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

ஏலழயநாம் என் தநாய்
அவளுக்கு ஆயிரக்கணக்கநான சுற்றைத்தநார உண்டு. ஆனநால் தநாய் இறைந்து விட்டநாள். தநாய் ஏலழதநான்.
சுற்றைத்தநாரில் பணக்கநாரரகள் பலர உண்டு. ஆனநால் ஜவதலனப்படும் கநாலத்தில் தநாயின் அன்லபப் ஜபநால
சுற்றைத்தநாரின் லபருலமயும், லபநாருளும் அவலளத் ஜதற்றுமநா?

எட்டு மலலக் கந்தநாண்ட
இரும்பிக் கம்பி ஆச்சநாரம்
எண்லண நிழஜலநாடும்
எடுக்கும் பட்சி சட்டநாடும்
எட்டு லட்சம் என் சனங்க
எனக் குதவி நின்னநாலும்
ஏலழயநாம் என் தநாயி
எதிரில் வந்தநார சந்ஜதநாஷம்.
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பத்து மலலக் கந்தநாண்ட
பவளக்கம்பி ஆச்சநாரம்
பநாலும் நிழஜலநாடும்
பறைக்கும் பட்சி சட்டநாடும்
பத்து லட்ச என் சனங்க
பக்கமநாய் நின்னநாலும்
பநால் லகநாடுத்த என் தநாயி
பக்கம் வந்தநால் சந்ஜதநாஷம்.

வட்டநார வழக்கு : ஆச்சநாரம்-மநாளிலக.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

பூஞ்லசடி தலழக்கலலஜய
பிறைவியிஜலஜய குழந்லத ஜநநாயுற்றிருந்தநால் அவள் ஜநநாய் தீரக்கச் லசய்த முயற்சிகள் வீணநாயின. பிள்லள
இறைந்து ஜபநானநான். இளம் தநாய் பநாடும் ஒப்பநாரி இது.

தங்கக் குடலமடுத்து
தநாமலரக்குத் தண்ணிகட்டி
தநாமலர தலழக்க லலஜய
தங்கக் லகநாடி ஓடலலஜய
லபநான்னுக் குடலமடுத்து
பூஞ்லசடிக்கு நீர பநாய்ச்ச
பூஞ்லசடி தலழக்க லலஜய
லபநான்னநாக் லகநாடி ஓடலலஜய

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.
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சிவனும் அறியலலஜய
மநாங்கல்ய பநாக்கியம் அருளும்படி அவள் லதய்வங்கலள எல்லநாம் பூலச லசய்தநாள். ஆனநால் அலவ
கருலண கநாட்டவில்லல. எமலன எதிரத்து நிற்கும் வலிலமலயக் லகநாடுக்க லதய்வங்களநால்
முடியவில்லல. அவள் கணவலன எமன் பிடித்துக் லகநாண்டு ஜபநாய் விட்டநான். பூலச பலிக்கவில்லலஜய
என்றை ஏமநாற்றைத்தில் அவள் அழுகிறைநாள்.

பழனிக்கு ஜமல் புறைமநாய்
பன்னிலரண்டு ஜகநாபுரமும்
படிக்கும்படி பூலச லசஞ்ஜசன் !
பநாவிபடும் லதநாந்தரலவ
பகவநான் அறியலலஜய !
லசஞ்சிக்கு ஜமல்புறைமநாய்
லசல்வலரண்டு ஜகநாபுரமநாம்
சிலலக்குச் சிலல பூலச லசஞ்ச
சிவஜனநாடு வநாதநாடி-இந்தச்
லசல்விபடும் லதநாந்தரலவ
சிவனும் அறியலலஜய !

வட்டநார வழக்கு : லசஞ்ச - லசய்ஜதன் ; சிலலக்குச் சிலல -சிலலகளுக்லகல்லநாம்.

உதவியவர :கவிஞர சலடயப்பன் இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

அண்ணியநாள் அவதி
கணவலன இழந்தபின் புகுந்த வீட்டில் மநாமியநார, லகநாழுந்திமநார ஜபசும் ஜபச்சுத் தநாங்க முடியநாது
ஜபநாய்விட்டது. சில நநாட்கள் அலமதியநாக இருக்க ஜவண்டுலமன்று அவள் பிறைந்த வீடு லசன்றைநாள்.
அங்ஜக அண்ணிமநாரகள் ‘தவித்த வநாய்க்குத் தண்ணீர ஊற்றை’க்கூட மனமிடு்ல்லநாமல் முகத்லதச்
சுளிக்கிறைநாரகள். மலழ லபய்து லசடிக்குப் பநாயும் தண்ணீலரக் கூட குடிக்கவிட அவரகளுக்கு
மனமில்லல. புகுந்த வீட்டில் உள்ள உரிலமகூட பிறைந்த வீட்டில் இல்லநாது ஜபநாய் விட்டது. சில
ஆண்டுகள் முன்பு வலர சட்டப்படி அவளுக்கு ஒரு உரிலமயும் இல்லலதநாஜன ! சமூக வழக்கப்படி
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இன்னும் பிறைந்த இடத்தில் தநாய் தந்லதயர மலறைவுக்குப் பின் மகளுக்கு எவ்வித உரிலமயும் இல்லல.
இலத எண்ணி அழுதுலகநாண்ஜட அவள் புகுந்த வீட்டிற்குத் திரும்பி விடுகிறைநாள்.

லபநான்னு மலழ லபய்யும்
பூஞ்லசடிக்கு நீர பநாயும்
லபநாறைந்த எடத்துத் தண்ணியின்னும்
பூந்து குளிக்கப் ஜபநான
லபரியண்ணிங்கிறைவ
பூச்சி விழுந்திச்சு இன்னநா
புதுப்பநாசி கப்பிச்சுன்னநா
ஜபநாட்ஜடஜன லபநாந்தியிஜல
புடிச்சஜன தடம் வழிஜய !
தங்க மலழ லபய்யும்
தநாமலரக்கு நீர பநாயும்
வளரந்த வீட்டுத் தண்ணியின்னும்
வநாரிக்குடிக்கநா ஜபநானநா
சின்னண்ணி இங்கிறைவ
வண்டு படரந்ததின்னநா
மலலப் பநாசி கப்பிச்சின்னநா
வடிச்சஜன கண்ணீலர
வந்திட்டநான் வளநநாடு.

வட்டநார வழக்கு : லபநாறைந்த-பிறைந்த ; இன்னும்-என்றும் ; பூந்து-புகுந்து ; என்கிறைவள்-இன்னநா என்றைநாள் ;
லபநாந்தி-வயிறு ; புடிச்சன்-பிடித்ஜதன் ; கப்பிச்சின்னநா-கப்பித்து என்றைநாள் ; படரந்ததின்னநா-படரந்தது
என்றைநாள்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

மதுலர நகரிழந்ஜதன்
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அவளது சஜகநாதரன் ரயில் வண்டி ஓட்டுகிறை டிலரவர. அவன் அடிக்கடி இவள் இருக்கும் ஊருக்கு
வருவநான். இவளுக்கு சற்ஜறை உடல் நலமில்லல என்றைநாலும், லபற்ஜறைநார உறைவினர எல்லநாம் ஓஜடநாடியும்
வந்து விடுவநாரகள். அண்ணன் இறைந்து ஜபநானநான். அண்ணலன மட்டுமநா அவள் இழந்தநாள்? அண்ணன்
ஓட்டிய இரயில் வண்டி லசல்லுகிறை மதுலர, ஜசலம், லசஞ்சி ஆகிய நகரங்கலள எல்லநாம் அவள் இழந்து
விட்டநாள். அவ்வூரகளில் வநாழும் உறைவினரகளுக்குச் லசய்தி லசநால்ல அன்பநான அண்ணன் இல்லல.
இப்லபநாழுது உறைவினர யநாரும் அவள் வீடு ஜதடி வருவதில்லல. அன்பு மிக்க தனது அண்ணலன
எண்ணி தங்லக அழுது புலம்புகிறைநாள்.

மதுலரயும் ஜசலத்லதயும்
மநாட்டிப் பிலணக்கும் வண்டி
எங்கூடப் பிறைந்த
மநாரக்கண்டன் ஓட்டும் வண்டி
மங்லகக்குச் ஜசதமின்னும்
மதுலரக்கு ஆள் ஜபநானநா
மதுலர புரண்டு வரும்
மநாப்புழுதி ஆடி வரும்
மநாரகண்டன் ஓடிவரும்-இப்ஜபநா
மதுலர நகரிழந்ஜதன்
மநாரகண்டன் மநாரிழந்ஜதன்
லசஞ்சிலயயும் ஜசலத்லதயும்
ஜசரத்துப் பிலணக்கும் வண்டி
என்னுடன் பிறைந்த
சிறுத் லதநாண்டன் ஓட்டும் வண்டி
லசல்விக்குச் ஜசதமின்னும்
லசஞ்சுக்கு ஆள் ஜபநானநா
லசஞ்சி புரண்டு வரும்
லசம்புழுதி ஆடி வரும்
என்னுடன் பிறைந்த
சிறுத் லதநாண்டன் ஜகநாடி வரும்-இப்ஜபநா
லசஞ்சி நகரிழந்ஜதன்
சிறுத் லதநாண்ட மநாரிழந்ஜதன்.
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குறிப்பு : மநாரகண்டர-சிரஞ்சவி. அண்ணனும் சிரஞ்சவியநாக இருப்பநான் என்று தங்லக நம்பியிருந்தநாள்.
மநாரகண்டன் அவனது இயற்லபயரநாக இருக்கநாது. ஒப்பநாரிக்கு என்று தங்லக ஜதரந்லதடுத்துக் லகநாண்ட
லபயஜரயநாம்.

சிறுத்லதநாண்ட நநாயனநார சிவனடியநாருக்கநாக குழந்லதலய அறுத்துக் கறி லவத்துப் பலடத்தநார. ஆனநால்
சிவனடியநார ஜவடத்தில் வந்த சிவலபருமநான் குழந்லதலய மறுபடியும் உயிரப்பித்துக் லகநாடுத்தநார.
அவளுலடய அண்ணன் அப்படி உயிர லபற்று வருவநாஜனநா?

உதவியவர :கவிஞர சலடயப்பன் இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

லபநான் ரதம் முன்னநாஜல
தன்லனப் லபற்றை தந்லதக்கு ரதம் ஜசநாடித்து சவ ஊரவலம் லசல்லுவலதக் குறிப்பிட்டு மகள்
அழுகிறைநாள்.

சனிக்கிழலம ஊத்தும் தண்ணி
சநாக்கலட ஜபநாய்ப் பநாயும்
சநாக்கலட ஓரத்திஜல
தங்கமல்லி பூத்திருக்கும்
தங்கமல்லி பூப்பறிச்சு
தங்கரதம் ஜசநாடிச்சநா
தங்கரதம் முன்னநாஜல-நீர லபத்த
லபநான்னநாளும் பின்னநாஜல
புதன் கிழலம ஊத்தும் தண்ணி
புழக்கலடக்குப் ஜபநாய்ப் பநாயும்
புழக்கலட ஓரத்திஜல
லபநான்னுமல்லி படரந்திருக்கும்
லபநான்னுமல்லி பூப்பறிச்சு
லபநான்னு ரதம் ஜசநாடிச்சநா
லபநான்னு ரதம் முன்னநாஜல-நீ லபத்த
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லபநாண்ணநாளும் பின்னநாஜல.

தந்லத மகளுக்குப் புத்தி லசநால்ல வந்தநார. அவள் அலட்சியமநாக இருந்து விட்டநாள். பின்னர அவர
இறைந்ததும், தனது அறியநாலமக்கு வருந்துகிறைநாள்.

புத்ஜதரி ஐயநாஜவ, புத்தியுள்ள ரநாசநாஜவ,
லபநாட்டி வண்டி ஜமஜலறி
புத்தி லசநால்ல வந்தநாஜய, உன்
புத்தி லசநான்ன கநால்களுக்குப்
பூத்த மலரிலசத்து
பூலச லசய்யநாப் பநாவியநாஜனன்,
பூக்கநாத பூவநாஜளநா
கநாஞ்சிபுரத்தய்யநாஜவ
கருத்துள்ள ரநாசநாஜவ
கநாரு வண்டி ஜமஜலறி
கருத்லதநாலரக்க வந்தநாஜய
கருத்லதநாலரக்க வந்த உன்
கநால்களில் மலலரக் லகநாட்டி
கநாலலப் பூலச லசய்யநாத
கநாய்க்கநாத கநாயநாஜனன் !

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கிடு்

இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

மநாரடிப்பு
ஒப்பநாரி பநாடும் முன்னநால் லபண்கள் மநாரடித்துக் லகநாண்டு ஒரு பநாட்டுப் பநாடுவநாரகள். தகப்பன் இறைந்து
ஜபநானநால் அவருலடய லபண்மக்கள் மநாரடிப்பநாரகள். அவலரவிட வயதில் குலறைந்தவரகளும்
மநாரடித்துக் லகநாண்டு கூடச் ஜசரந்து பநாடுவநாரகள். அப்பநாட்டில் சவ அடக்கச் சடங்குகள் பலவும்
வரிலசயநாகக் கூறைப்படும். இச் சடங்குகள் சநாதிக்குச் சநாதி மநாறுபடும். அலவ சநாதி உயரவு தநாழ்வுகள் பற்றி
லவவ்ஜவறைநாயிருக்கும். இவற்றில் ஒரு சநாதிக்குரிய சடங்லகப் பிறை சநாதியினர லசய்தநால் கலகம் உண்டநாகி
விடும். திருமலல நநாயக்கர கநாலத்தில் பள்ளருக்கும் பலறையருக்கும், சநாவின்ஜபநாது எத்தலன குலடகள்
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பிடிக்க ஜவண்டுலமன்பதில் சச்சரவுண்டநாகிப் லபருங்கலகம் ஜதநான்றியது. நநாயக்கர தலலயிட்டு சமரசம்
லசய்து லவத்து சநாசனம் பிறைப்பித்தநார. அரசநாங்கம் இவ்ஜவறுபநாடுகலளப் பநாதுகநாத்து நிலல நிறுத்தியது.
பந்தல் ஜபநாடுவது, நலடபநாலதயில் துணி விரிப்பது, கருமம் லசய்பவனுக்குக் குலட பிடிப்பது, சங்கம்
ஊதுவது, இரட்லட ஜமளம் வநாசிப்பது இலவ ஜபநான்றை வழக்கங்கள் சநாதிக்குச் சநாதி சமூக
வழக்கங்களநால் அறுதியிடப்பட்டுள்ளன. இவற்லறைப் பற்றிய லசய்திகள் பல நநாயக்கர கநால
சநாசனங்களில் கநாணப்படுகின்றைன.

மநாரடிப் பநாட்டு-1
ஐயநாஜவ ஐயநாஜவ
பநாலு லகநாண்டு வந்தியஜளநா
பநாதரவம் தீத்தியஜளநா
ஜமநாரு லகநாண்டு வந்தியஜளநா
ஜமநாட்ச கதி லபத்தியஜளநா
மூத்த மகன் கண்ணருஜக
ஜமநாட்ச கதி லபத்தியஜளநா
இலளய மகன் கண்ணருஜக
எமஜலநாகம் ஜசரந்தியஜளநா
கநாலனுஜம அலழச்சநாஜனநா உங்கள்
கணக்லகடுத்துப் பநாரத்தநாஜனநா
எமன் அலழச்சநாஜனநா
ஏலடடுத்துப் பநாரத்தநாஜனநா

மூத்த மகன் முடியிறைக்க
ஜமநாட்ச கதி லபத்தியஜளநா
இலளய மகன் முடியிறைக்க
எமஜலநாகம் ஜசரந்தியஜளநா
அலரயளவு தண்ணியிஜல
அள்ளி வந்தநார நீரமநாலல
இடுப்பளவு தண்ணியிஜல
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எடுத்து வந்தநார நீரமநாலல
வருகுதில்ல நீரமநாலல
லவகுந்த வழிகநாட்ட
ஜபநாகுதில்ல நீரமநாலல
பூஜலநாகம் எதித்தளிக்க
இடுகநாடு ஜதரிறைக்க
ஈண்ட பசு ஜபநாதநாஜதநா
மலலஜயறி ஜமஞ்சு வரும்
மயிலலப் பசு ஜகநாதநானம்
கலரஜயறி ஜமஞ்சு வரும்
கருத்தப் பசு ஜகநாதநானம்
வீதியிஜல ஜபநாறை ரதம்
வீமலனஜய லபற்லறைடுத்த
லவள்ளி ரதம் ஜபநாகுலதன்பநார.

வநாலழ கட்டிப் பந்தலிஜல
வரிலச மக வந்து நிற்கநா
வரிலச மக லகயறைஞ்சநா
வந்த சனம் லகயலறையும்
சலல கட்டிப் பந்தலிஜல
லசல்ல மக வந்து நிக்கநா
லசல்ல மக லகயறைஞ்சநா
ஜசந்த சனம் லகயலறையும்
தடயம் விட்டு மநாரடிக்க
தங்க மக ஜவணுமின்னு
பட்டுடுத்தி மநாரடிக்க
பநார மக ஜவணுமின்னு
லகநாப்புப் பூட்டி மநாரடிக்க
லபநாண்ணடியும் ஜவணுமின்னு.
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ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கிடு்

இடம்:சிவகிரி,லநல்லல.

மநாரடிப் பநாட்டு-2
‘மநாரடித்த கூலி மடிஜமஜல’ என்பது பழலமநாழி. (லசநாலவலட) இறைப்பு என்பது இயற்லகயின் நியதி
என்றைநாலும் இறைந்ஜதநாலர எண்ணி, இருப்ஜபநார அழுது புலம்புகின்றைனர.

நலரத்துத் திலரத்து மூப்லபய்தித் தளரந்த கநாலத்தில் வரும் சநாவு மகிழ்ச்சிலயஜய அளிக்கிறைது. உரிய
கநாலத்தில் வந்த சநாலவ எண்ணி யநாரும் ஒப்பநாரி லவப்பதில்லல.

பிணத்லதக் குளிப்பநாட்டி அலங்கரித்து சநாய்த்து லவத்து லபண்கள் சுற்றியும் நின்று, கூந்தலல உலலத்து
விட்டுக் லகநாண்டு, இறைந்தவரது சரசிறைப்புகலளயும், ஜநநாய்வநாய்ப்பட்டலதயும், பிள்லளகள் பரிவுடன்
லசய்த உபசரிப்புகலளயும், மருத்துவத்லதயும்-முடிவில் வந்த இறைப்லபயும்-பின்னர நலடலபறும்
இறுதிச் சடங்குகலளயும் விவரித்துக் லககலளத் தம் மநாரபில் அடித்துப் பநாடிக்லகநாண்டு சுற்றி வருவர.
அதில் ஜசநாகமயமநானஜதநார உருக்கமும் அலமதியும் புலப்படும். ஜகலியும் கிண்டலும் கூட விரவி
வருவதுண்டு. கிழடு, லகட்லடகள் இறைந்து அங்கு மநாரடித்தல் நலடலபறும்ஜபநாது பநாரத்தநால் அது ஓர
இழவு வீடு ஜபநாலத் ஜதநான்றைநாது. மகிழ்ச்சிகரமநான ஒரு மண விழநாலவப் ஜபநாலஜவ ஜதநான்றும்.

மநாரடித்து முடிந்த பின் கடலல, பயிறு, மநாவு, லபநாரி, ஏதநாவது தவறைநாமல் பரிமநாறைப்படும். இலதஜய
ஜமற்கண்ட பழலமநாழி (லசநாலவலட) சுட்டிக்கநாட்டுகிறைது.
(குறிப்பு : S.S. ஜபநாத்லதயநா)

*ஆ அ தி இ கயி யிலநாசத்தில்
ஆ அ தி மூலம் தன்னிடத்தில்
பநாசுபதம் தநான் லகநாடுத்தநார
பரம சிவலன ஜநநாக்கி

* அளலபலட லகநாடுத்து நீட்டி இலசப்பர.

மக்களும் இல்லலயிண்ணு
மணம் வநாடித் தவசிருந்தநார
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பிள்லளகளும் இல்லலயிண்ணு
புழுங்கித் தவசிருந்தநார
சித்திர புத்திரஜர-நல்ல
சிவனநார லபருங்கணக்ஜக
மநானிடர கணக்லக லயல்லநாம்
வநாசித்துச் லசநால்லுமின்னம்
மண்டலத்தில் ஜபநாய் பிறைக்கும்
மநானிடலரத் திட்டம் லசய்தநார
மநானிட லஜேன்மம் ஜவண்டும்-இந்த
மண்டலத்து ஆலச ஜவண்டும்

கண்ணநான கண்ணலரயநா
கநாசி விசுவநநாலதயநா
வந்து பிறைந்தநாலரயநா
வயசு பத்து நூறு ஆக
மக்கள் பதினநாறு லபத்து
மகிழ்ச்சியுடனநாண்டிருந்தநார
பிள்லள பதினநாறு லபத்து
புகழுடஜன ஆண்டிருந்தநார
ஆண்டு வரும் நநாலளயிஜல-ஒரு
அதிசயமும் கண்டநாரநாம்
தீரத்த மநாடப் ஜபநாறைநாமிண்ணு
லதரிசனமும் கண்டநாரநாம்
ரநாஜமஸ்வரம் தீரத்தமநாடி
ரநாமநநாதர ஜமநாட்சம்ஜதடி
குற்றைநாலம் தீரத்தமநாடி
குழல்வநாய்லமநாழி அடிபணிந்து
சங்குமுகம் தீரத்தமநாடி
சநாலநாட்சம்மநா அடிபணிந்து
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கநாசியிஜல தீரத்தமநாடி
கநாசி நநாதர ஜமநாட்சம்ஜதடி
இத்தலனயும் தீரத்தமநாடி
இலளத்து வந்து உட்கநாரந்தநார
அத்தலனயும் தீரத்தமநாடி
அலுத்து வந்து உட்கநாரந்தநார
கநாஜலநா வலிக்குதிண்ணு
கட்டிலிஜல ஜபநாய்ப்படுத்தநார
ஜமஜலநா வலிக்குதிண்ணு
லமத்லதயிஜல ஜபநாய்ப்படுத்தநார
தலலஜயநா வலிக்குதிண்ணு
தநாவநாரம் பள்ளிலகநாண்டநார
மண்லட யடிக்குதிண்ணு
மக்கலளல்லநாம் சூழ்ந்திருந்தநார
வரிலச மகன் பநாரத்திருந்து
லவத்தியரக்கு ஆளும் விட்டநார
ஏறினநார கநாரிஜலஜய
இறைங்கினநார மதுலரயிஜல.

மதுலரக்கலட வீதியிஜல
மன்னர மகன் பண்டுதரநாம்
ஆலனக்கல்லு வீதியிஜல
அதிகநாரி பண்டுதரநாம்
ஓடி வரும் ஜமநாட்டநாரிஜல
உட்கநாரந்தநான் லவத்தியரும்
அஞ்சி மணிக் கநாஜரறி
அவசரமநாய் வநாரநாரநாம்
மருந்துப் லபலய லகயிலலடுத்து
மன்னர மகன் வந்து ஜசரந்தநான்
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வநாருலமயநா லவத்தியஜர
வலது லகலயப் பநாருலமயநா
இருலமயநா லவத்தியஜர
இடது லகலயப் பநாருலமயநா
லகலயப் பிடித்தநாஜரநா
லகத்தநாது பநாரத்தநாஜர
மறு வநாரத்லத லசநால்லநாமஜல
மவுனமநாக இருந்தநாஜர
வரிலச மகன் எந்திரிச்சநார
லவத்தியர முகம் பநாரத்தநார
என்லனயநா லவத்தியஜர
ஏதுஜம ஜபசவில்லல
என்ன லசநால்வநார லவத்தியரும்
இஞ்சி தட்டி வநாருலமன்றைநார
பத்து வலக மநாத்திலரலயப்
பநாரத்துலரத்தநார பண்டுதரும்

தநாழம்பூக் லகண்டியிஜல
தண்ணீஜரநா லகநாண்டு வந்தநார
தண்ணீர இறைங்கவில்லல
தநாமலரப்பூ ஜமனியிஜல
மநாதநாளம்பூக் லகண்டியிஜல
மருந்து வலக லகநாண்டுவந்தநார
மருந்ஜதநா இறைங்க வில்லல
மல்லிலகப் பூ ஜமனியிஜல
பஞ்சு லகநாண்டு பநாலலநாழுக்கி
பட்டு லகநாண்டு வநாய் துலடத்து
என்ன ஜவணுமின்னு லசநால்லி
ஈஸ்வரனநார ஜகட்டநாரநாம்
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லபநான்னும் ஜவண்டநாம்
லபநாருளும் ஜவண்டநாம்
பூஜலநாகம் ஜவணுமின்னநார
கநாசு ஜவண்டநாம், பணமும் ஜவண்டநாம்
கயிலநாசம் ஜவணுமின்னநார
அப்ஜபநா மகநானிவரக்கு
ஆயுள் முடிந்ததுஜவ

லசப்பியஜதநார கநாலதூதர
சக்கிரமநாய்த் தநான் வலளஞ்சநார
கநாலன் லகநாண்டு ஜபநாறைநாஜன
லகலநாசம் தீரத்தமநாட
எமன் லகநாண்டு ஜபநாறைநாஜன
எமஜலநாகம் தீரத்தமநாட
முத்துப் ஜபநால் கண்ணீலர-மக்கள்
முகலமல்லநாம் ஜசநார விட்டநார
பவளம் ஜபநால் கண்ணீலர-மக்கள்
பக்கலமல்லநாம் ஜசநார விட்டநார
குளிப்பநாட்டி ஜகநாடி கட்டி,
லகநாண்டு லவத்தநார குறிச்சியிஜல
முன்னூறு மூங்கியிஜல
முதல் மூங்கி லகநாண்டு வந்தநார
நநானூறு மூங்கியிஜல
நல்மூங்கி லகநாண்டு வந்தநார.
மூங்கில் பநாய் தநாலனடுத்து
முத்தலமல்லநாம் பந்தலிட்டநார

லதன்னம்பநாய் தநாலனடுத்து
லதருலவல்லநாம் பந்தலிட்டநார
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ஜசப்பில் பணம்எடுத்தநார ;
லசன்னப்பட்டணம் லகநாட்டலழச்சநார
லகயில் பணம் எடுத்தநார ;
பவனி வநாத்தியம் வரவலழச்சநார
அடிபடுஜத ஜமளவலக
ஆசநார வநாசலுஜல
முழங்குலதயநா ஜமளவலக
மூவுலகம் தத்தளிக்க
லவள்ளித் ஜதர லசய்ஜதநாமநானநால்
ஜவலலஜயநாடிப் ஜபநாச்சுதிண்ணநார
லபநான்னுத் ஜதர லசய்ஜதநாமநானநால்
லபநாழுஜதநாடிப் ஜபநாச்சிதிண்ணநார
மதுலரக்கு ஆளனுப்பி
மச்ச ரதம் லகநாண்டு வந்தநார
லசஞ்சிக்கு ஆளனுப்பிச்
ஜசரத்த ரதம் லகநாண்டு வந்தநார
கநாசியிஜல பட்லடடுத்தநால்
கனஜமநா குலறையுமிண்ணநார
மதுலரயிஜல பட்லடடுத்தநால்
மடிப்ஜபநா குலறையுமிண்ணநார
விருதுநகர பட்லடடுத்தநால்
விரிப்ஜபநா குலறையுமிண்ணநார
சநாத்தூருப் பட்லடடுத்தநால்
சலபஜயநா நிலறையநாதிண்ணநார
லபரு நநாளிப் பட்லடடுக்கப்
புறைப்பட்டநார பிறைந்தவரும்
நநாலுகலட பநாரத்து
நயமநான மல்லலடுத்து
லகநாண்டுஜம வநாரநாரநாம்
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கூடப் பிறைந்தவரும்
வரிலச மகள் ஜசலலலகநாண்டு
வநாரநாரநாம் வீதியிஜல
லசல்வ மகள் ஜசலலலகநாண்டு
லதருவீதி வநாரநாளநாம்
லகநாட்டு முழக்கமுடன்
லகநாண்டு வந்தநாள் பந்தலுக்கு

நநாலு ஜபர லசம்லபடுத்தநால்
நடுங்கும் லகலநாசம்
மூணுஜபர லசம்லபடுத்தநால்
முழங்கும் லகலநாசம்
ஆழமுள்ள கங்லகயிஜல
அலரத் தலலமுழுகி
நீள முள்ள கங்லகயிஜல
நின்னு தலலமுழுகி
ஏழநாறு தநான் கடந்து
எடுத்து வந்தநார நல்ல தண்ணீர
அஞ்சநாறு தநான் கடந்து
அள்ளி வந்தநார நல்ல தண்ணீர
மூணநாறுதநான் கடந்து
ஜமநாந்து வந்தநார நல்ல தண்ணீர
லசங்லக மலடதிறைந்து
லசம்பு லகநாண்டு நீர ஜமநாரந்து
மநாரநாடி நூல்ஜபநாட்டு
மநாவிலலயும் லகயிலலடுத்து
லகண்டி ஜமல் ஜதங்கநாய் வச்சி
லசவ்வரளி மநாலலஜபநாட்டு
ஒரு மகனும் லசம்லபடுத்தநால்
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ஓடி வரும் நீரமநாலல
குளுப்பநாட்டி ஜகநாடிகட்டி
லகநாண்டு வந்தநார பந்தலுக்கு
மநாலல லகயிலலடுத்தநார ;
மரக்கநால் தலலயில் லவத்தநார
கநாசி கநாசியிண்ணு லசநால்லி
கட்டி மகன் நீர லதளிச்சநார
சுத்தி வந்து நீர லதளிச்சு
சூரியலரக் லகலயடுத்தநார
பக்கம் வந்து நீர லதளிச்சு
பகவநாலனக் லகலயடுத்தநார
சஜதவி தநான் வநாங்கி
ஸ்ரீரநாமர வீடுஜசரந்தநார
லவள்ளி படி கடந்து
லவளிஜயறைச் சம்மதஜமநா
லபநான்னும் படி கடந்து
ஜபநாகவும் சம்மதஜமநா
ஏழு நிலலக் ஜகநாபுரமநாம்
ஈஸ்வரனநார பட்டணமநாம்
ஈஸ்வரனநார பட்டணத்லத
இருந்து ஆளப் ஜபநாறீயஜளநா
அஞ்சி நிலலக் ஜகநாபுரமநாம்
ஐவஜரநாட பட்டணமநாம்
ஐவஜரநாட பட்டணத்லத
அரசநாளப் ஜபநாறீயஜளநா
மூணு நிலலக் ஜகநாபுரமநாம்
மூதநாக்கள் பட்டணமநாம்
மூதநாக்கள் பட்டணத்லத
முடிசூட்டப் ஜபநாறீயஜளநா
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ஒத்துலமயநாய் ஊரநாரும்
உல்லநாசத் ஜதர தூக்கி
லபத்த மகன் முன்னடக்க
லபரிஜயநாரகள் பின்னடக்க
உற்றை மகன் முன்னடக்க
உறை முலறையநாற் பின்னடக்க
சந்தியிஜல ஜபநாறை ரதம்
தங்க ரதம் யநாரு ரதம்
தருமலரப் லபற்லறைடுத்த
தங்க ரதம் ஜபநாகுலதன்பநார
வீதியிஜல ஜபநாறை ரதம்
லவள்ளி ரதம் யநாரு ரதம்
வீமலரப் லபற்லறைடுத்த
லவள்ளிரதம் ஜபநாகுலதன்பநார
முக்குக்கு முக்கல்லஜவநா
முடிமன்னர ஜதநாள்மநாத்த
சந்திக்கு சந்தியல்ஜலநா
சதிர மன்னர ஜதநாள்மநாற்றை
முக்குத் திருப்பி விட
மூத்த மகன் எங்ஜக லயன்பர
மந்லதயிஜல ஜதரிறைக்கி
மல்லிலகப்பூ சூலறையிண்ணநார
கலரயிஜல ஜதரிறைக்கி
கயிலநாசம் ஜபநாஜறைனிண்ணநார.
வருகுலதயநா பூந்ஜதரு
லவகுந்தம் லதத்தளிக்க

ஜபநாகுலதயநா பூந்ஜதரு
பூஜலநாகம் லதத்தளிக்க
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இண்டு மணக்குலதயநா
இடுகநாடு பூமணக்கும்
வநாலய மணக்குலமயநா
லவகுண்டம் பூமணக்கும்
இடு கநாடு ஜதரிறைக்கி
எமஜலநாகம் ஜபநாஜறைனிண்ணநார
சுடுகநாடு ஜதரிறைக்கி
லசநாரக்க ஜலநாகம் ஜபநாஜறைனிண்ணநார
ஜதலர விட்டுக் கீழிறைக்கி
லசல்ல மக்கள் வந்து கூடி
லபநான்னரசி லகயிலலடுத்து
ஜபநாட்டநாரகள் வநாய்க்கரிசி
சந்தனக் கட்லட லவட்டி
சதுருடஜன தீ மூட்டி
லகநாள்ளி வச்சி குடமுலடச்சி
ஜகநாலவரணத் ஜதரவுத்து
லசலவு லதநாலக தநான் லகநாடுத்து
லசல்ல மகன் தலலமுழுகி
சிவ சிவநா என்று லசநால்லி
திருநீறும் தநானணிந்தநார.

குறிப்பு : இதில் சநாவுச் சடங்குகள் வரிலசயநாகச் லசநால்லப்படுகின்றைன.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

மநாரடிப் பநாட்டு-3
கவரனர தலலவநாசலுல
கருத்த யநாலன லகட்டியிருக்க
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கருத்த யநாலன லகநாம்பு தச்சி-இந்த
கவரனர துலர மநாண்டலதன்ன
வீமர தலலவநாசலுல
லவள்ளநாலன லகட்டியிருக்க
லவள்ளநாலன லகநாம்பு தச்சி
வீமர துலர மநாண்டலதன்ன
கத்திரிக்கநாய் எங்களுக்கு
கயிலநாசம் உங்களுக்கு
பூசணிக்கநாய் எங்களுக்கு
பூஜலநாகம் உங்களுக்கு
வநாலழக்கநாய் எங்களுக்கு
லவகுந்தம் உங்களுக்கு
இடிச்சமநா எங்களுக்கு
இடுகநாடு உங்களுக்கு
லபநாரிச்சமநா எங்களுக்கு
பூஜலநாகம் உங்களுக்கு
ஜசநாளப்லபநாரி எங்களுக்கு
லசநாரக்கஜலநாகம் உங்களுக்கு
எள்ளுக்கநாய் எங்களுக்கு
இடுகநாடு உங்களுக்கு

குறிப்பு : இந்தப் பநாட்டில் ஜகலியும், கிண்டலும், மகிழ்ச்சியும் கலந்திருப்பலதப் பநாரக்கிஜறைநாம்.
கத்திரிக்கநாய் அதநாவது லபநாங்கி லவத்த ஜசநாறும் கறிலயல்லநாம் இருப்பவரகளுக்கு.

ஜசகரித்தவர :S.S. ஜபநாத்லதயநா

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

தருமலரத் ஜதடுகிறைநாரகள்
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அவர ஊரில் நியநாயம் தீரத்து லவக்கும் அம்பலக்கநாரர. இரவு பகலநாக ஊர வழக்குகலள எல்லநாம் தீரத்து
லவப்பநார. ஊரில் எல்ஜலநாரும் அவலர தருமர என்று அலழப்பநாரகள். ஜபநாலீசநார அவருலடய உதவிலய
எப்லபநாழுதும் நநாடுவநாரகள். அவர இறைந்துவிட்டலபநாழுது அவருலடய மகள் ஒப்பநாரி லசநால்லி
வருந்துகிறைநாள்.

கவனருட கச்ஜசரியநாம்
கவனருட கச்ஜசரியிஜல
லகடி ரநாந்தநா நின்லனரியும்
லகடி ரநாந்தநா நின்லனரிய
சலமலயல்லநாம் ஜதடுதநாக
தண்ணியிஜல மங்களமநாம்
தரமஜரநாட கச்ஜசரியிஜல
தரமஜரநாட கச்ஜசரியிஜல
தனிரநாந்த நிண்லணரிய
தனிரநாந்த நிண்லணரிய
தநாமலரஜய ஜதடுதநாக
தங்கமிதியடியநாம்
தரமஜரநாட கச்ஜசரியநாம்
தருமருக்கு வநாய்த்த பிள்லள
தம்பி சிறுசுகளநாம்
லபநான்னு மிதியடியநாம்
ஜபநாலீசநார கச்ஜசரியநாம்
ஜபநாலீசநார லகயமத்த
புள்லள சிறுசய்யநா

வட்டநார வழக்கு : கவனர-கவரனர ; லகடிரநாந்தநா-விடிய விடிய எரியும் மண்லணண்லணய் விளக்கு ;
மங்களநா-பங்களநா ; லகயமத்த-விலட கூறை.
ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி, லநல்லல.
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கும்மினியநாள் அழுது வந்தநாள்
ஒப்பநாரிகளில், மலனவி கணவஜனநாடு வநாழ்ந்த லபருலமலய நிலனத்தும், அது அழிந்தது குறித்து
வருந்தியும் பநாடுவநாள். கணவலன ரநாமன் என்றும், தன்லன சலத என்றும் லபருலம பநாரநாட்டிப்
ஜபசுவது மரபு. தமிழ் நநாட்டில் நநாயக்க மன்னர ஆட்சி ஒழிந்து, நவநாப் ஆட்சி சிறிது கநாலம்
நலடலபற்றைது. அதன் பின்னர கும்பினியநார ஆட்சி ஜதநான்றியது. அரசர லபயலரஜய ஜகள்விப்பட்டிருந்த
பநாமர மக்கள் கும்பினியநார என்றைநால், அயல் நநாட்டிலிருந்து தம்லம ஆளும் ஒரு அரசர என்ஜறை
எண்ணினநாரகள். இப்லபண் கும்பினியநார என்றை அரசனுக்கு ஒரு மலனவிலயக் கற்பலன லசய்கிறைநாள்.
தனக்குத் லதரிந்த ஜேமீன்தநாரரகலள எல்லநாம் லஜேயித்து ஆட்சிலயக் லகப்பற்றிய கும்பினியநாரின்
மலனவி மிகப் லபரிய ரநாணியநாக இருக்க ஜவண்டுமல்லவநா? ஆகஜவ தன்லன கும்பினியநாள் என்ஜறை
லசநால்லிக் லகநாள்கிறைநாள். கும்பினியநாள் என்றைநாள் சக்கரவரத்தினி என்று லபநாருள், சக்கரவரத்தினிஜபநாலச்
சிறைப்பநாக வநாழ்ந்த அவளுலடய லபருலம எல்லநாம் அவள் கணவன் இறைந்ததும் மலறைந்துவிட்டது. தமிழ்
நநாட்டில் பலட எடுத்து வந்து மறைவர பலடலயத் ஜதநாற்கடித்த பட்டநாணியலர அவள் அறிவநாள்.
கும்பினியநார வருமுன்பு அவரகள்தநான் தமிழ் நநாட்டுப் பநாலளயங்களுக்குப் பலடலயடுத்து வந்தநாரகள்.
அத்தலகய பட்டநாணி ஒருவன்தநான், தன் கணவலனக் லகநான்றுவிட்டநாஜனநா என்று அவள் ஜகட்கிறைநாள்.
கநாலதூதரகலள பட்டநாணிக்கு உவமித்துப் ஜபசுகிறைநாள்.

பட்டி லலயும் பட்டு-நநான்
ஒசந்த விலலப் பட்டு
ஒசந்த விலலப் பட்டிஜல
ஓடி விழுந்த மநாயலமன்ன
மலலயிஜல மநாதுலல
மநாதம் ஒரு பூ பூக்கும்
இலடயிஜல ஒரு லபண் பிறைந்ஜதன்-தநான்
எலட குலறைச்சல் ஆனலதன்ன
சந்தனச் சடுக்கநா வண்டி-நநான்
தனிலமப் பட்டநாள் ஏறும் வண்டி
சண்டநாளி வநாய்திறைந்தநா
தலலவநாசலுஜம கூட்டமநாகும்
தனிலமகலளப் பநாரத்திருந்து
தலல வநாசலுஜம பிரண்லடழும்
குங்குமச் சடுக்கநா வண்டி
குயிலநாஜள ஏறும் வண்டி
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கும்பினியநாள் அழுது வந்தநாள்.
லகநால்லல எல்லநாம் கூட்டமநாகும்
லகநாடுலமகலளப் பநாரத்திருந்தநால்
லகநால்லலயுஜம பிரண்லடழும்
குங்கும லநல்லி மரம்
கூட்டத்தநார வச்ச மரம்
லகநாடுலமகலளச் லசநால்லி அழுதநா
ஜகநாரட்டநார கச்ஜசரியும்
கூடப் பிரண்டழும்
பத்துத்தலல வநாசலும்
பதிலனட்டு ஆசநாரமும்
ஆசநார வநாசலிஜல
ரநாஜேநாக்கள் வந்திறைங்க
அடிக்க வருவநாஜரநா
ஆலளண்ணிப் பநாப்பநாஜரநா

அடிக்க வர ரநாஜேநாஜவ
ஐயநா சரண மின்ஜன
எட்டுத் தலலவநாசலும்
இருபத்லதட்டு ஆசநாரமும்
லகநால்ல வரு வநாஜரநா
லகநாலங் குத்தி ஜபசுவநாஜரநா
லகநால்ல வர ரநாசநாஜவ
ஜகநாடி சரண மின்ஜன
எட்டரங்கநாம் மநாளிலகயநாம்
எடுத்லதடுக்கும் தண்டியலநாம்
எடுத்லதடுக்கும் தண்டியலல
எதிரத்திருந்து எய்தநாஜனநா
பத்தரங்கநாம் மநாளிலகயநாம்
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பநாரத்லதடுக்கும் தண்டியலநாம்
பநாரத்லதடுக்கும் தண்டியலல
பநாரத்திருந்து எய்தநாஜனநா
ஜகநாடி மநாதுளம் பூவநாம்
ஜகநாட்டநாற்றுத் தநாழம் பூவநாம்
ஜகநாடி முடியு மின்ஜன
குயில் பறைந்த மநாயலமன்ன
பதக்கு மநாதலம் பூவநாம்
பருவமுள்ள தநாழம் பூவநாம்
பநாத்து முடியுமின்ஜன
பறைந்ஜதநாடிப் ஜபநானலதன்ன
அரங்கு துறைந்து
அரளிப் பதி உண்டுபண்ணி
ஆண்டியநார வநாழ்வதற்கு
அரும் லபடுத்தும் சநாத்தலலஜய
லபநாட்டி துறைந்து
பூப்பதிகள் உண்டு பண்ணி
லபநாண்ணடியநாள் வநாழ்வதற்
பூலவடுத்துச் சநாத்தலலஜய
அல்லிப் ஜபநால் லபநாண்ணும்
அருச்சுனன் ஜபநால் மநாப்பிள்லளயும்
அல்லி ஜபநால் வநாழ
அலழத்தநார தஞ்சமின்ஜன
சலத ஜபநால் லபநாண்ணும்
ரநாமர ஜபநால் மநாப்பிள்லளயும்
சலத ஜபநால் வநாழ
சலம லபநாறுக்கலலஜய
ஆலன அலங்கநாரம்
அம்பநாரிச் சிங்கநாரம்
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ஆலனஜமல் பட்டநாணி
அம்பு லகநாண்டு எய்தநாஜனநா
குதிலர அலங்கநாரம்
கூடநாரச்சிங்கநாரம்
குதிலரஜமல் பட்டநாணி
லகநாம்பு லகநாண்டு எய்தநாஜனநா.

குறிப்பு : இப்பநாட்டு தமிழ் நநாட்டில் பட்டநாணியரும் கும்பினியநாரும் ஜசரந்து மறைவர பநாலளயங்கலள
அடக்கிய கநாலத்தில் ஜதநான்றியிருக்கலநாம். பட்டநாணிலய வருணிக்கும்லபநாழுது தற்கநால
ஜலவநாஜதவிக்கநாரனநாக வருணிக்கநாமல் ஆலனஜமல் அம்பநாரி லவத்து ஏறி வருபவனநாகவும் கூடநாரத்தில்
வநாழ்பவனநாகவும் வருணித்திருக்கிறைது. இது பலடலயடுத்து வந்த பட்டநாணியலரஜய குறிக்கும், மறைவர
பநாலளயங்கலள அடக்கி வந்த மநாபூஸ்கநான் கநான்சநாகிப் ஆகிஜயநாரகலளப் பற்றிய நிலனவு சிறிது
கநாலத்திற்கு மறைவர பநாலளயங்களில் மங்கவில்லல. அதற்கடுத்து இருபது வருடங்களுக்குள்ளநாக,
கும்பினியநார ஆட்சி நிலலத்துவிட்டது. இப்பநாடலில் இறைந்து ஜபநானதநாகச் லசநால்லப்படும் மனிதன் இச்
சன்லடகளில் இறைந்தவனநாக இருக்கலநாம். வழக்கமநாகக் கநால தூதர வருலகலயக் குறிப்பிடும் ஒப்பநாரி
“ஆசநார வநாசலில் ரநாஜேநாக்கள் வந்திறைங்க” என்றும், “லகநால்ல வருவநாரும் லகநாலங்குத்திப் ஜபசுவநாரும்”
என்றும் கூறைகிறைது. எனஜவ இவனுக்கு ஏற்பட்ட சநாவு இயற்லக சநாவு அல்ல என்று ஜதநான்றுகிறைது. இக்
கநாரணங்களநால், இப்பநாடலின் முக்கிய பகுதிகள் சுமநார 230 வருடங்களுக்கு முன்னநால் பநாடப்பட்டிருக்க
ஜவண்டும் என்று கூறைலநாம்.

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி, லநல்லல மநாவட்டம்.

ஆளுக்லகநாரு ஜதசத்தில்
கணவன் அயல் நநாட்டில் உயிர நீத்தநான்.கருமநாதியன்று சந்தனக்கட்லடயின் மீது லவத்து எரித்து
சநாம்பலநாக்கி அதலனக் கலரத்தநாரகள். தீரத்தத்தில் கலரக்க சநாம்பல்கூட அவன் உடலிலிருந்து
அவளுக்குக் கிலடக்கவில்லல. திடீலரன்று அவன் இறைந்து ஜபநானதற்கு யநார தீ நநாக்குக் கநாரணஜமநா என்று
அவள் எண்ணுகிறைநாள்.

ஆல மர மநாஜனன்
ஆகநா லபண்ணநாஜனன்
ஆகநா லபண்ணநாஜனன்
ஆளுக்லகநாரு ஜதசமநாஜனநாம்
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புங்கம் பழமநாஜனன்
லபநால்லநாத லபநாண்ணநாஜனன்
லபநால்லநாத லபநாண்ணநாஜனன்
புள்ளிக் லகநாரு ஜதசமநாஜனநாம்
ஜவப்பம் பழமநாஜனன்
ஜவண்டநாத லபநாண்ணநாஜனன்
ஜவண்டநாத லபநாண்ணநாஜனன்
விதிப் பட்டு நிக்க னில்லநா !
தங்கப் புடம் ஜபநாட்ஜடன்
தனி வயிரச் சநாம்ப லிட்ஜடன்
தனி வயிரச் சநாம்ப லிட்ஜடன்
தண்ணியிஜல கலரச்சு விட்ஜடன்
லபநான்னப் புடம் ஜபநாட்ஜடன்
ஜபநாகவரச் சநாம்ப லிட்ஜடன்
ஜபநாகவரச் சநாம்ப லிட்ஜடன்
லபநாய்லகயிஜல கலரச்சு விட்ஜடன்
லவள்ளிப் புடம் ஜபநாட்ஜடன்
ஜவனக் கலரச் சநாம்ப லிட்ஜடன்
லவலகயிஜல கலரச்சு விட்ஜடன்
பச்லசப் பசுங்கிளி ஐயநா
பநாலலடக்கும் ஜதகமய்யநா
பநாலலடத்த ஜதகத்திஜல
பட்டிச்ஜசநா தீ நநாக்கு
நீலப் பளிங்கி ஐயநா
லநய்யலடக்கும் ஜதகமய்யநா
லநய்யலடக்கும் ஜதகத்திஜல
தீண்டிச்ஜசநா தீ நநாக்கு.

உதவியவர :S.M. கநாரக்கி இடம்:சிவகிரி, லநல்லல மநாவட்டம்.
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லகநால்லலப் புஞ்லசய் ஏலமநாச்ஜச
கணவன் உயிர வநாழும் கநாலத்தில் சலம அதிகநாரிகள் எல்லநாம் வீட்டிற்கு வருவநாரகள். அவனும் லபரிய
பண்லணயநாரநாக வநாழ்ந்து வந்தநான். அவன் மலறைந்ததும் அவன் கநாலத்தில் ஏற்பட்ட கடன்களுக்கநாக,
குடும்ப லசநாத்து முழுவதும் ஏலத்தில் ஜபநாய்விட்டது. இலத நிலனத்து வருந்தி, மலனவி ஒப்பநாரி
லசநால்லுகிறைநாள்.

லசத்திருவ எண்ணு லசநால்லி-நநான்
சிந்லதயிலும் எண்ணலலஜய
மடக்கும் ஜேமக்கநாளம்
மகிழம்பு லமத்லதயுஜம
மநாயமநா உயிர ஜபநாக
மனசிஜலயும் எண்ணலலஜய
சுருட்டு ஜேமக்கநாளம்
துத்திப்பூ லமத்லதகளநாம்
சூட்சுமமநா உயிர ஜபநாகச்
சிந்லதயிலும் எண்ணலலஜய
வந்திச்ஜச லசல்வம்
லவலய மணல் ஜபநால
சிந்திச்ஜச லசல்வம்
சமநாஜன இல்லநாமல்
சந்திரர கூட்டம்
தணிச்ச முதலி கூட்டம்
இந்திரனநார இல்லநாஜம
இறைங்கிச்ஜச ஜஷத்திரங்கள்
பத்ஜதரும் பண்லணகளும்
பநாட்ட மரக்கநாலும்
எட்ஜடரும் பண்லணகளும்
ஏணி வச்ச பட்டலறையும்-இப்ஜபநா
மரக்கநா இழந்திடுச்ஜச-நம்ம
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மந்த புஞ்லசய் ஏலமநாச்ஜச
நநாழி இழந்திருச்ஜச
நடுக் கிணறு ஏலமநாச்ஜச
கூசநா இழந்திருச்ஜச-நம்ப
லகநால்லல புஞ் லசய் ஏலமநாச்ஜச

ஜசகரித்தவர :S.M. கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி, லநல்லல.

வநாடும் மல்லிலகப் பூ !
அவள் கணவலனப் பறிலகநாடுத்து வநாடுகிறைநாள். அவள் வளரத்த மல்லிலகயும், லசண்டு மல்லியும்
அவள் துயரம் கண்டு வநாடுகின்றைன.

மநானம் கடன் வநாங்கி
மல்லிலக நநாத்து விட்ஜடன்
மரஜமறிப் பநாருங்கஜளன்
மங்லக புலம்புவலத
மல்லிலகப்பூ வநாடுவலத
ஜசரக் கடன் வநாங்கி
லசண்டுமல்லி நநாத்து விட்ஜடன்
லசவஜரறிப் பநாருங்கஜள
சலத புலம் புவலத
லசண்டு மல்லி வநாடுவலத

வட்டநார வழக்கு : மநானம்-லபரும் பணம் ; ஜசர-மிகுதியநாக ; லசவர-சுவர (ஜபச்சு).

உதவியவர :கவிஞர சலடயப்பன் இடம்:அரூர, தருமபுரி.

மஞ்சனில்லநாப் பநாவி
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பல ஒப்பநாரிகளில் லமந்தனில்லநாக் குலறைக்கநாகப் லபண்கள் வருந்தி அழுவலத நநாம் ஜகட்டிருக்கிஜறைநாம்.
ஆனநால் அதற்கு விலனலயயும் லதய்வத்லதயும் கநாரணம் கநாட்டுவநாரகள். இங்ஜக இப்லபண்
கண்கநாணநாத சக்திகளின் மீது பழி ஜபநாடநாமல், உண்லமயநான சமூக விஞ்ஞநானக் கநாரணத்லதக்
கூறுகிறைநாள்.

மல்லிலகப் பூ லமத்லதயிஜல
மநாதங்கூடத் தூங்கலலஜய
மநாமியநாள் லகநாடுலமயினநால்
மஞ்சனில்லநாப் பநாவியநாஜனன்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

அவசரம்
அவளுலடய தந்லத இறைந்த லசய்தி ஜகட்டு ஜவகமநாக பிறைந்த வீட்டிற்கு வரும் மகலள வழியில்
தந்லதயின் நண்பரகள் தங்கிப் ஜபநாகச் லசநால்லுகிறைநாரகள். அவள் முடியநாது என்று லசநால்லி தந்லதயின்
முகம் பநாரக்க ஓடி வந்து விட்டநாள்.

தலலமயிலர விரிச்சு விட்டு
தருமபுரி ஜபநாய் நிண்ணநா-என்லனத்
தருமபுரி லவத்தியரு
தங்கிப்ஜபநா இண்ணநாரு-நநான்
தங்க முடியநாது-எங்கப்பநா வீட்டு
தங்கரதம் சிக்கநாது
கூந்தலல விரிச்சி விட்டு
ஜகநாசலம் ஜபநாயி நிண்ணநா
ஜகநாசல லவத்தியரு-என்லனக்
குந்திப் ஜபநா இண்ணநாரு
குந்த முடியநாது-எங்கப்பநா வீட்டு
லபநான்னுரதம் சிக்கநாது.
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ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

மலண ஜபநாட யநாருமில்லல
ஆண்டுஜதநாறும் மகலளயும், மருமகலனயும் அலழத்து மலணஜபநாட்டு வரிலச லகநாடுத்து தந்லத
வீட்டில் உபசநாரம் லசய்வது வழக்கம். தந்லத இறைந்துவிட்டநார. அடுத்த ஆண்டில் மநாரியம்மன் திருவிழநா
வரும். ஆனநால் அவலள அலழத்து அன்ஜபநாடு பநாரநாட்ட யநார இருப்பநாரகள்?

வநாரம் ஒரு நநாளு
வள்ளியம்லம திருநநாளு
வள்ளியம்லம திருநநாளில்
வரிலசயிட ஒருவரில்லல
மநாசம் ஒரு நநாளு
மநாரியம்மன் திருநநாளு
மநாரியம்மன் திருநநாளில்
மநாலலயிட யநாருமில்லல
மலணப்ஜபநாட ஒருவரில்லல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

எமகிரி ஜசரத்துவிட்ஜடன்
தநாய் இறைந்துவிட்டதநாகச் சநாஜவநாலல வந்தது. அவள் யநாலரயும் அலழத்துச் லசல்லநாமல் அவசரமநாகச்
லசன்று எமகிரிக்கு அனுப்பி லவத்து விட்டநாள். தநாய் இறைந்தநால் குளிப்பநாட்டி அனுப்ப ஜவண்டிய
கடலம மகளுலடயது.

கல்லலகௌச்ச திண்லணயிஜல
லபநான்லனகௌச்ச பநாய் ஜபநாட்டு-நநான்
சநாஞ்சு படுக்கும் ஜபநாது எங்கமூட்டு
சநாஜவநாலல வந்ததுங்ஜகநா
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யநாரூட்டு ஓலலயிண்ணும்
அசந்தன் லவகுஜநரம்
வநாசலிஜல இருந்த வங்க
வநாசித்துச் லசநான்னநாங்க.
அழுத பிள்லள எடுக்கநாம
அவுந்த மயிர முடிக்கநாம
ஏறிஜனன் லபநாட்டி வண்டி
இறைங்கிஜனன் திண்டிவனம்
என்லனப்லபத்த ஆயநாலள
எடுத்துக் குளிப்பநாட்டி
எமகிரி ஜசரத்து விட்ஜடன்.

வட்டநார வழக்கு : கல்லலகௌச்ச-கல்லிலழத்த ; லபநான்லனகௌச்ச-லபநான்னிலழத்த ; எங்கமூட்டுஎங்கப்பன் வீட்டு ; யநாரூட்டு-யநார வீட்டு (ஜபச்சு) ; அசந்தன்-அயரந்ஜதன்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

முகக் ஜகநாடி
கணவன் இறைந்த பின் மலனவிக்கு, அவளுலடய சஜகநாதரர ஜகநாடிப்புடலவ எடுத்து முகத்தில்
ஜபநாடுவநாரகள். இப்புடலவலய முகக்ஜகநாடி என்று அலழப்பர. இச்சடங்கு லவணவப் பிரிவினரில்
பத்தநாம் நநாளும், ஜவறு பிரிவினரில் பதினநாறைநாம் நநாளும் நலடலபறும். சில சநாதியினரில், பிணத்லத
அடக்கம் லசய்து விட்டு வீடு திரும்பியவுடஜன நிகழும். நல்ல கநாரியங்களுக்கு பட்டு எடுத்துத்
தங்லகக்கு அளிக்கும் அண்ணன் லகயநாஜல முகக் ஜகநாடி வநாங்கும் நிலல ஏற்பட்டது குறித்து தங்லக
வருந்துகிறைநாள். நல்ல கநாரியங்களுக்கு கலட ஜதடி நல்ல பட்டு எடுத்த அண்ணன், இக்கநாரியத்துக்கும் ஊர
ஊரநாக அலலந்து நல்லப் பட்டு எடுத்தநாஜரநா என்று லசநால்லி அழுகிறைநாள். தங்லகயின் லசநால் ஜகட்டு
அண்ணன் அழுகிறைநான்.

சநாமி பட்டு எடுத்தநாஜல
சநாயம் குலறையுமிண்ணும்
அரியூரநான் பட்லடடுத்தநால்
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அழகு குலறையு மிண்ணும்
ஜசலத்தநான் பட்லடடுத்தநால்
சருக் குலறையு மிண்ணும்
லமநாரப்பூரநான் பட்லடடுத்தநால்
ஜமநாப்புக் குலறையுமிண்ணும்
அல்லி தறி மூட்டி
லசல்லிக்குப் பட்டுடுத்தி-நநான்
ஜமநாவநாத லபநாண்ணநா-அண்ணன்
முகத்துஜமஜல ஜபநாட்டழுதநான்

வட்டநார வழக்கு : ஜமநாப்பு- ; அல்லி-லபண் ; தறிமூட்டி-தறியில் லநய்து.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

பரமனநார பக்கமில்லல
பல ஜகநாயில்களுக்கு ஜநரத்திக் கடன் கழித்துப் லபற்றை மகன் தவறிவிட்டநான். அவன் பிறைக்கும்ஜபநாது தன்
மீது கருலண கநாட்டிய சிவன், சிறிது நநாளில் லகநாடுத்த லசல்வத்லதப் பறித்துக் லகநாண்டநார. அவன்
இல்லநாமஜலஜய இருந்துவிட்டநால் வருத்தம் அவ்வளவு ஜதநான்றைநாது. கிலடத்து, சிறைது கநாலம்
அனுபவித்த பிறைகு இழப்பலதன்றைநால் தநாய்க்குத் தநாங்க முடியநாத வருத்தம் ஏற்படத்தநாஜன லசய்யும்?

படி ஏறிப் பூப்பறிச்சு
பந்தறிய மநாலல கட்டி
பரமனநார ஜகநாயிலுக்கு
பநாலு படி லகநாண்டு ஜபநாஜனன்
பநாலு படி தவறைநாச்சு-என்
பக்கம் மனுவுமில்லல
பரமனநார பக்கமில்லல
லசடிஜயறிப் பூப்பறிச்சு
லசண்டறிய மநாலல கட்டி
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சிவனநார ஜகநாவிலுக்கு
சிவபடியும் லகநாண்டு ஜபநாஜனன்
சிவபடியும் தவறைநாச்சு
ஜசரத்த மனுவுமில்லல
சிவனநார பக்கமில்லல

ஜசகரித்தவர :S.S.ஜபநாத்லதயர

இடம்:விளநாத்திக்குளம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

பூட்டிக் கிடக்குதுங்ஜகநா
தந்லத இறைந்த சில ஆண்டுகளில் தநாயும் இறைந்து ஜபநானநாள். தநாயின் கநாலத்திற்குப் பிறைகு அவ்வீட்டில்
வநாழ ஆண் பிள்லளகள் இல்லல. வருங்கநாலத்தில் இவ்வீட்லடத் ஜதடிப்ஜபநானநால் அது பூட்டிக்
கிடக்குஜம என்லறைண்ணி வருத்தத்ஜதநாடு ஒப்பநாரி லசநால்லுகிறைநாள்.

தங்கச் சரகு கட்டி
தங்கச் சம்பநா லநல்லலடுத்து
தநாய் வீடு ஜபநாலநா மிண்ணும்
தங்கமலல தநாண்டி
தவணக் லகநாடி ஆறு தநாண்டி
தடம்புடிச்சி ஜபநாய் பநாரத்ஜதன்
சநாத்தி லகடுக்குதுங்ஜகநா
சஞ்சல மநாகுதுங்ஜகநா
சிந்திட்டன் கண்ணீலர
திரும்பினன் லதன் மதுலர
லபநான்னு சரகு சட்டி
புது சம்பநா லநல்லலடுத்து
லபநாறைந்த ஏடு ஜபநாலநா மிண்ணும்
லபநான்னு மலல தநாண்டி
லபநாற் லகநாடி ஆறு தநாண்டி
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ஜபநாய்ப் பநாரத்ஜதன் தநாய் வீட்லட
பூட்டிக் கிடக்குதுங்ஜகநா
லபநாங்கநார மநாகுதுங்ஜகநா
வடிச்சிட்டன் கண்ணீலர
வந்திட்டன் லதன் மதுலர

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அருர, ஜசலம்.

கூப்பிடுவநார யநாருமில்லல
தநாயும் தந்லதயும் இறைந்து விட்டனர. மகளுக்கு திருமணமநாகவில்லல. தன்லனத் தகுந்த வரன் பநாரத்து
இனி யநார மணம் லசய்து லவப்பநாரகள் எண்லறைண்ணி வருந்துகிறைநாள்.

மநாரியம்மன் ஜகநாயிலிஜல
மங்லக குளி குளிச்ஜசன்
மநாதுளங்கநா பட்டுடுத்தி
மநாரிலய வணங்கி வந்ஜதன்
மலனயும் எதுரநாச்சி
மலங்கழுகு சயணமநாச்சி-நநான்
லகநாட்டியும் தண்ணீரநாய்
லகநாளத்திஜல பூத்திருந்ததன்
குயிலநா குணமறிஞ்சி
கூப்பிடுவநார யநாருமில்லல
கநாளியம்மன் ஜகநாயிலிஜல
கன்னி குளி குளிச்சி
லகலங்கிரி பட்டுடுத்தி
கநாளிலய வணங்கி வந்ததன்
கநானநாறு எதிரநாச்சி
கநாக்கநா சயண மநாச்சி
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தநாமலரயும் தண்ணீரநால்
தடநாகத்தில் பூத்திருந்ததன்
மயிலநா குணமறிஞ்சி
வரவலழப்பநார யநாருமில்லல.

வட்டநார வழக்கு: சயணமநாச்சி-சகுனமநாச்சு ; பூத்திருந்தன-பூத்திருந்ஜதன்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அருர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

அரண்மலனலயப் பநாரக்கலலஜய
தந்லத இறைந்த லசய்தி ஜகட்டு மகள் பிறைந்த வீட்டிற்கு வந்தநாள். அவலள அயலூரில் மணம் லசய்து
லகநாடுத்த பிறைகு பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறைகு தந்லதயின் சநாவிற்கநாகத்தநான் தநாய் வீட்டுக்கு வந்தநாள்.
அவளுலடய கல்யநாணத்தின் ஜபநாது ஜபசிய வரதட்சிலண லகநாடுக்க முடியநாததநால், அவலளப் பிறைந்த
வீட்டிற்குப் ஜபநாக கணவன் அனுமதிக்கவில்லல. அவ்வநாறு பணம் லகநாடுக்க முடியநாதவரகள் தன்லன
ஏன் மணம் லசய்து லகநாடுக்க ஜவண்டும் என்று வருந்தி அழுகிறைநாள்.

ஆத்துக்கும் அந்தநாண்ஜட-நீ லபத்த
அல்லிலய ஏங் லகநாடுத்த?
ஆலனக்கு தினி கட்டி
அடி லகநாளம்பு லநாடம் கட்டி
ஆத்தங்கலர வந்து நிண்ணன்
ஆத்தங்கலர லசம்படவன்
ஆறு லட்சம் ஜகட்டநாஜனநா
ஆறு லட்சம் இல்லநாத-எங்கப்பன் வீட்டு
அரண்மலனலயப் பநாரக்கலலஜயநா
லகநாளத்துக்கும் அந்தநாண்ட-நீ லபத்த
குயிலநாலள ஏங் லகநாடுத்ஜத?
குதிலரக்கு தீனி கட்டி
லகநான லகநாளம்பு லநாடங்கட்டி
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லகநாளத்தங்கலர வந்து நிண்ணநா
லகநாளத்தங்கலர லசம்படவன்
ஜகநாடி பணம் ஜகட்டநாஜன
ஜகநாடி பணம் இல்லநாத-எங்கப்பன் வீட்டு
ஜகநாட்லட ஜபநாய் பநாரக்கலலஜய

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அருர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

மநாண்டலதன்ன திண்லணயிஜல
கணவன் திடீலரன்று மநாரலடப்பநால் இறைந்து விட்டநான். அவன் திடீர மரணத்லதக் குறித்து வருந்தி துடி
துடித்து மலனவி அழுகிறைநாள்.

ஜசநாப்பு படி கிணறு
ஜசநாமம் துலவக்கும் கல்லு
ஜசநாப்பு லபட்டி இங்கிருக்க-நீங்க
ஜசநாரந்தலதன்ன திண்லணயிஜல
மல்லு துலவக்கும் கல்லு
மநாசிப்படி கிணறு
மல்லு லபட்டி இங்கிருக்க-நீங்க
மநாண்ட லதன்ன திண்லணயிஜல
கருத்த புளியங் லகநாட்லட
கருத்தநா லபநாலழக்குதுங்க-நநான்
கஸ்தூரி நல்ல மஞ்சநா
கனங் லகநாறைஞ்சி நிக்கறைஜன
லசவந்த புளியங் லகநாட்லட
சரநா லபநாலளக்குதுங்ஜகநா-நநான்
ஜசலத்து நல்ல மஞ்சநா
சரழிஞ்சு நிக்கரஜன
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ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அருர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

இளரநாசநா லகக்குழந்லத
சிறு குழந்லதகலள தநாயின் லபநாறுப்பில் விட்டு விட்டு தந்லத இறைந்துவிட்டநான். அவன் மலனவியின்
ஒப்பநாரி இது. இதில் வரும் உவலமகள், குறிப்புகள் எல்லநாம் பலன, பலனஜயறும் லதநாழில்
முதலியவற்லறைச் சநாரந்தனவநாக இருக்கின்றைன. எனஜவ இது நநாடநார குலத்தினரின் ஒப்பநாரிலயன்று
ஜதநான்றுகிறைது.

பத்துப் பலனஜயநாலல
பநாடும் குருத்ஜதநாலல
பநாடி முடிக்கு முன்ஜன
பகவநான் அலழச்சநாஜனநா?
சநாஞ்ச பலனஜயநாரம்
சம்பநா லநல் கநாயப்ஜபநாட்ஜடன்
சம்பநா லநல் அள்ளு முன்ஜன
சங்குச் சத்தம் ஜகட்டலதன்ன?
தங்க தம்ளரிஜல
தண்ணீரநா லகநாண்டு வந்ஜதன்
தண்ணீஜரநா ஜதலவயில்லல
தங்கரதம் ஜதலவயநாச்ஜச
தக்கநாளிப் பூப் பூக்கும்
தரம் தரமநாய்க் கநாய்கநாய்க்கும்
தரங்லகட்டநார வநாசலிஜல
தள்ளிக்லகநாண்டநார மநாலலயிட்டநார
ஜகநாலவ படரந்திருக்கும்
லகநாடி லகநாடியநாய் கநாய்ச்சிருக்கும்
லகநாணங் லகட்டநார வநாசலிஜல
கூட்டிக் லகநாண்டநார மநாலலயிட்டநார
பநாலுத்தி பநாத்தி கட்டி
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பநாக்கு மரம் உண்டு பண்ணி
பநாக்கு முத்தி ஜதநாப்பநாஜனநாம்
பநாலர எல்லநாம் லகக்குழந்லத
இஞ்சி வச்சநா புஞ்சிறைங்கும்
மணல் ஜபநாட்டநால் ஜவர இறைங்கும்
இஞ்சி முத்தித் ஜதநாப்பநாஜனநாம்
இளரநாசநா லகக்குலந்லத

குறிப்பு: தன் கணவன் வீட்டநார தன்லனக் லகநாடுலமயநாக நடத்தி வந்தலத ‘குணங்லகட்டநார வநாசல்’,
‘தரங்லகட்டநார வநாசல்’ என்றை லசநாற்லறைநாடரகளநால் குறிப்பிடுகிறைநாள் மலனவி. அவன் இறைந்ததன் பின்னர
எப்படி அவரகள் நடத்துவநாரகள் என்பலத எண்ணி இரக்கம் லகநாண்டு அவள் அழுகிறைநாள்.

ஜசகரித்தவர :M.P.M. ரநாஜேஜவலு

இடம்:தூத்துக்குடி வட்டநாரம்,லநல்லல மநாவட்டம்.

பநாரமலல சநாய்ந்தது
கணவனும் மலனவியும் குலறைவறை வநாழ்ந்து வரும் லபநாழுது, மலனவி சில தீய நிமித்தங்கலளக்
கண்டநாள். மலல சநாய்ந்து விட்டது ; ஜதநாப்பிலிருந்த மணி உலடந்தது ; கடுகுப் பயிரும், மிளகுப் பயிரும்
பயன் தரவில்லல ; இவற்லறைக் கண்டு, கநாலலனப் ஜபநால லசநால் தவறைநாத ஜஜேநாசியரகளிடம் லசன்று
வருங்கநாலத்லதப் பற்றிக் ஜகட்கச் லசன்றைநாரகள். அவரகள் ‘எழுத்திங்க’, ‘லபநாழுது இல்லல’ என்று
லசநால்லி விட்டநாரகள். இதனநால் கநாலம் லகட்ட கநாலம் சக்கிரம் மநாறும் என்ஜறை எண்ணி வந்தநாரகள்.
ஆனநால் அவன் இறைந்து விடுவநான் என்று மலனவி நிலனக்கஜவயில்லல.

கட்டிலுக்குக் கீஜழ
கநாத்திருந்ஜதநாம் சிலகநாலம்
கநாத்திருந்ஜதநாம் கண்ணப்லபநாத்தி
கநாலன் வந்த மநாயலமன்ன?
லமத்லதக்குக் கீஜழ
வீத்திருந்ஜதநாம் சிலகநாலம்
வீத்திருந்ஜதநாம் கண்ணப்லபநாத்தி
வீமன் ஜபநான மநாயலமன்ன?
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பத்துமலலக் கப்பநாஜல,
பநார மலலக்கிப்பநாஜல
பநாரமலல சநாஞ்லசநாடஜன
பகவநாலன லகலதநாழுஜதநாம்
எட்டு மலலக்கப்பநாஜல
இலங்லக மணிஜதநாப்ஜபநாரம்
இலங்லக மணி உடச்லசநாடஜன
இந்திரலரக் லகலயடுத்ஜதநாம்
கடுகு பயிர ஆகுமிண்ணு
கநாத்திருந்ஜதநாம் சிலகநாலம்
முளகு பயிர ஆகுமின்னு
முழிச்சிருந்ஜதநாம் சிலகநாலம்
முளகு பயிர ஆகவில்லல
முழிச்சிருந்ஜதநாம் வீணநால
கடுவலரச்சுக் ஜகநாலமிட்டு
கநாலனஜவ வரவலழச்சி
கநாலன் லபருமநாளும்
கட்லடடுத்து லசநான்னநாக
எள்ளலரச்சு ஜகநாலமிட்டு
எமலனஜய வரவலழச்சி
எமன் லபருமநாளும்
ஏலடடுத்தும் லசநான்னநாக
லபநான் எடுத்து ஜகநாலமிட்டு
லபநாழுது வரவலழச்சு
லபநாழுதும் லபருமநாளும்
ஜபநாட்லடழுத்துன்னநா லசநான்னநாக
தங்க மலலஜயறி
சநாதகங்கள் பநாரக்லகயிஜல
தங்கமலல நநாதநாக்கள்
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தகுந்லதழுத்துன்னும் லசநான்னநாக
ஆத்துக்கும் அந்தப்புறைம்
அழகநான கல்லலறைஜய
கல்லலறை ஜமலடயிஜல
கண்ணுறைக்கம் வந்தலதன்ன?
கரிஞ்ச நிழல் பநாத்து
தநாவரம் பத்தியிஜல-உனக்கு
குளுந்த நிழல் பநாத்து
கூட இருக்கத் ஜதடுதஜன
ஒத்த மரமநாஜனன்
ஒரு மரஜம கநாலநாறை
பக்கமரம் இல்லநாஜம
பதவி குலலஞ்ஜசஜன

ஜசகரித்தவர :எஸ்.எம். கநாரக்கி

இடம்:சிவகிரி,லநல்லல மநாவட்டம்.

தங்க லலட்டுமில்லல
மின் விளக்குப் ஜபநால ஒளிமிகுந்த அவளுலடய வநாழ்க்லகயில் இன்று இருள் கப்பிவிட்டது. கநாரணம்
கணவன் மலறைந்துவிட்டநான்

தங்க வள வலளச்சு
தநாவரம் லதநாட்டி பண்ணி
தநாவர லதநாட்டியிஜல-நநான்
தங்கநாளும் படுத்திருந்தநால்-எனக்குத்
தங்கலலட் லடரியும்
தனிக் கநாந்தம் நிண்லணரியும்-இப்ஜபநா
தங்க லலட்டுமில்லல-எனக்கு
தனிக்கநாந்தம் பக்கமில்லல
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லபநான்னு வளவளச்சி
பூவநாரந் லதநாட்டி பண்ணி
பூவநாரத் லதநாட்டியிஜல
லபநாண்ணநா படுத்திருந்தநா-எனக்குப்
லபநான்னு லலட்லடரியும்
புதுக்கநாந்தம் நிண்லணரியும்-இப்ப
லபநான்னு லலட்டு மில்ஜல
புதுகநாந்திம் பக்கமில்லல.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

குழந்லதயில்லநாப் பநாவி
அவளுக்குக் ஜகநாடி ஜபநாடக் குழந்லதஜயநா, அண்ணஜனநா இல்லல. அனநாலத ஜபநாலப் பரிதவிக்கிறைநாள்.

குச்சடி ஜமல் பலலக
குதிலர வநால் முந்தநாணி
லகநாண்டு வந்து ஜகநாடி ஜபநாட-நநான்
குழந்லத யில்லநாப் பநாவியநாஜனன்
அச்சடி ஜமல் பலலக
ஆலனவநாய் முந்தநாணி
அழச்சி வந்து ஜகநாடி ஜபநாட-நநான்
அண்ணனில்லநாப் பநாவியநாஜனன்

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,ஜசலம் மநாவட்டம்.

அழநாஜத தங்லகயஜர
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இதற்கு முந்லதய ஒப்பநாரிகள் தநாய் தந்லதயலர இழந்த ஒரு லபண் தன் தநாய் வீடு லசன்றைநால், அங்கு
அண்ணன் மலனவி படுத்தும் பநாடுகலள விளக்கியுள்ளன. அத்தலகய வலகலயச் ஜசரந்தது
இவ்லவநாப்பநாரியும். தங்லக அண்ணனிடம் முலறையிடுவலதயும் அண்ணன் தங்லகலயத்
ஜதற்றுவலதயும் உலரயநாடலநாக இப் பநாடல் கூறுகிறைது :

ஆத்துத் திருகநாணி
அலலச் லசடுக்கும் பட்டநாணி
அன்பிலநா அண்ணியிடம்
அஞ்சநாத தண்ணி ஜகட்ஜடன்
அண்டநா இரவல் இண்ணநா
ஆத்துத் தண்ணி தூரமின்னநா
அலதயும் மனதில் வச்சு
அண்ணஜனநாடு லசநால்லியழுஜதன்
அழநாஜத தங்லகயஜர
ஆலன சிலம்பு தரன்
ஆறு லட்சம் லபநான்னு தரன்
அழநாஜத தங்கநாயிண்ணநான்-எனக்கு
ஆலன சிலம்பு ஜவணநா
ஆறு லட்சம் லபநான்னும் ஜவணநா-உன்
அன்பநான வநாய் திறைந்து
அனுப்பி வச்சநால் ஜபநாது மிண்ணன்

வட்டநார வழக்கு: அஞ்சநாத-அஞ்சநாது ; இண்ணநா-என்றைநான் ; தூரமின்னநா-தூரம் என்றைநாள் ; தரன்தருகிஜறைன் ; ஜபநாது மிண்ணன்-ஜபநாதுலமன்ஜறைன்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

லபநாருத்தமில்லநாத இடத்தில் லபண் லகநாடுத்தல்
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ஒரு லபண்ணின் தநாய் தந்லதயர லபநாருத்தமில்லநாத இடத்தில் அவலள மணம் லசய்து
லகநாடுத்துள்ளதநால், அவள் புருஷன் வீட்டில் பல அபவநாதங்கலள ஏற்றுக் லகநாள்ள ஜநரிடுகிறைது.
அவலள தகுந்த இடத்தில் மணம் லசய்து லகநாடுத்தநால் இந்த ஜபச்சுக் ஜகட்கநாமல் இருக்கலநாமல்லவநா?
தந்லதயின் மரணத்தின் ஜபநாது அவள் இலத ஒப்பநாரியில் லவளிப்படுத்துகிறைநாள்.

சனநா மரிக் லகநாழுந்து
சட்லடழுதும் பின்னநாங்கு
சரநா லகநாடுத்திருந்தநால்
சன்னச் லசநால்லு ஏன் வருது
பீனநா மரிக் லகநாழுந்து
ஜபலரழுதும் பின்னநாங்கு
ஜபரநா லகநாடுத்திருந்தநால்
லபரிய லசநால்லு ஏன் வருது
குளத்தங்கலர ஜயநாரம்
குதிலர வந்து மண்டியிடும்
குதிலரக்கும் சங்கிலிக்கும்
குலம் பநாரத்துக் ஜகநாத்திருந்தநால்-எனக்கு
குலறைவு வந்து ஜநரநாது
ஆத்தங்கலர ஜயநாரம்
ஆலன வந்து மண்டியிடும்
ஆலனக்கும் சங்கிலிக்கும்
அளவு பநாரத்துப் பூட்டிருந்தநால்-எனக்கு
அலப்பு வந்து ஜநரநாது
கல் லபநாறுக்கும் சலமயிஜல-என்லன
கட்டிக் லகநாடுத்தநாங்க
கல்லலப் லபநாறுக்கு ஜவஜனநா எங்கப்பன் வீட்டு
கநாதவழி ஜசருஜவஜனநா
முள்லளடுக்கும் சலமயிஜல-என்லன
முடிஞ்சி லகநாடுத்தநாங்க
முள்லளப் லபருக்குஜவஜனநா
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எங்கப்பன் வீட்டு
முல்லல வனம் ஜசரு ஜவனநா.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

மலடு இண்ணும் லசநான்னநாங்க
தூர ஜதசத்தில் லபண்லணத் திருமணம் லசய்து லகநாடுத்துவிட்டனர அவளது லபற்ஜறைநார. அதனநால்
அவள் தநாய் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வரமுடியவில்லல. தந்லத இறைந்த லசய்தி ஜகட்டு, வருகிறைநாள்.
குழந்லதப் ஜபறு லபறைநாத அவள் தநான் ‘மலடு’ என்னும் பட்டம் லபற்று, தநாய் தந்லதயலரயும் அடிக்கடி
பநாரக்க முடியநாத தூர லதநாலலவில் இருந்து வநாடுவதநாகக் கூறுகிறைநாள். தந்லதயின் சடலத்துக்கருகில்
அழுது ஒப்பநாரி பநாடும்லபநாழுது “என்லன உள்ளூரிஜலஜய மணம் முடித்துக் லகநாடுத்தநால் நநான் அரிசி,
பருப்பு முதலியலவ கடன் ஜகட்டுத் லதநால்லல லகநாடுப்ஜபன் என்றைநா லவகு தூரத்தில் மணம் லசய்து
லகநாடுத்தீரகள்?” என்று ஜகட்டு அழுகிறைநாள்.

ஆத்துக்கு அந்தநாண்ட
அன்னக்கநா பின்னமரம்
அஞ்சியநாறு தநாண்டி-நீ லபத்த
அல்லிலய ஏன் லவலல மதிச்ச
அண்லடயிஜல லகநாடுத்தநாஜல
அரிசி கடன் ஜகட்பனிண்ணும்
பக்கத்திஜல லகநாடுத்தநாஜல
பருப்பு கடன் ஜகட்பனிண்ணும்
பத்தநாறு தநாண்டி-நீ லபத்த
பநாங்கில லவலல மதிச்ச
ஆத்துக்கு அந்தநாண்ட
எங்கப்பன் வீட்டு
ஆலன வண்டி சத்தம் ஜகட்டு
லகநாளத்துக்கு அந்தநாண்ட
எங்கப்பன் வீட்டு
குதிலர வண்டி சத்தம் ஜகட்கும்
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ஜகநாலவக்கநாய் நநாருரிப்ஜபன்
கூட்டலரச்சி லபநாரி லபநாரிப்ஜபன்
தங்கச் சம்பநா லநல் குத்தி
தயிர சநாதம் நநான் சலமப்ஜபன்
மத்தங்கநா புல்லறுத்து
மலலஜயநாரம் சநாத்துனநா
மலலஜயநாரம் ஜபநாறைவங்க
மலடு இண்ணும் லசநான்னநாங்க
லகநாடியருகன் புல்லறுத்து
லகநாளத்ஜதநாரம் சநாத்துணநா
லகநாளத் ஜதநாரம் ஜபநாறைவங்க
லகநாட்டு இண்ணும் லசநான்னநாங்க

வட்டநார வழக்கு: அந்தநாண்ட-அந்தப் பக்கம் ; லகநாளம்-குளம் ;

ஜசகரித்தவர : கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

அப்பனும் கிலடக்கவில்லல
தன் புகுந்த வீட்டில் ஒரு லபண் பநாடிக் லகநாண்ஜட ஜமநார கலடந்து லகநாண்டிருக்கிறைநாள். அவள் தந்லத
இறைந்து ஜபநானதநாகத் தந்தி வந்தது. தநான் தந்தியில் லசய்திலயக் ஜகட்டதுஜம தந்லதயின் சநாவுக்கு
அடிக்கும் பறைஜமளம் தனக்கு ஜகட்டதநாகவும், ஓடி வந்தும் தந்லதலய உயிஜரநாடு பநாரக்கக்
கிலடக்கவில்லலலயன்றும் கூறி அழுகிறைநாள்.

பநாலனயிஜல தயி லரடுத்து
பநாங்கநான மத் லதடுத்து
பநாடி கலடயும் ஜபநாது
பறைஜமநாளம் ஜகட்ட லதன்ன?
யநார வீட்டு ஜமநாள மின்னும்
ஆரநாஞ்சி நநான் பநாரத்தன்
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தநாய் வீட்டு ஜமநாள மிண்ணும்
தந்தியிஜல வந்த லதண்ணநா
முந்தநாணி தநாலர விட்டு
முதல் மயிலரச் சிக்லகநாலடச்சி
அப்படிஜய ஓடிட்ஜடன்
அப்பனும் கிலடக்கவில்லல
அண்ட கதியத்தன்
அல லகநாலஞ்சி நிக்கரஜன

வட்டநார வழக்கு: பறைஜமநாளம்-சநாவு வீட்டில் அடிக்கும் ஜமளம் ; அலலகநாலஞ்சி-நிலலகுலலந்து.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கநாதம் ஜபநாய் நில்லச் லசநான்னநாள்
அவள் தநாய் தந்லதயலர இழந்து விட்டநாள். அவளது தநாய் தந்லதயர அவலளச் லசல்லநாக வளரத்தது,
இப்லபநாழுது அவளது அண்ணன், அண்ணி இருக்கும் லபரிய லமத்லத வீட்டில்தநான். ஆனநால்
அவரகளது மரணத்திற்குத் தநான் தன் துக்கம் தீர அழஜவண்டுலமன்றைநால் கூட அண்ணி “இந்த வீட்டில்
அழக்கூடநாது ; ஜவறு எங்கநாவது ஜபநாய் அழு,” என்று கூறியதும், தனக்கு முன்னம் லசநாந்தமநாக இருந்த
நிலலலயயும் தற்ஜபநாது இருக்கும் நிலலலயயும் எண்ணி அழுகிறைநாள்.

கநாஞ்சியிஜல எங்கப்பன் வீடு
கடலலக்கநாய் லமத்லத வீடு
கநாசி ரநாஜேன் லபத்த லபநாண்ணு
கலடஜயநாரம் நிண்ணழுதநால்
கலடக்குச் லசநாந்தக்கநாரி-என்லன
கநாதம் ஜபநாய் நில்லச் லசநான்னநாள்
தூரத்திஜல எங்கப்பன் வீடு
துவலரக்கநாய் லமத்லத வீடு
துளசி ரநாஜேன் லபத்த லபநாண்ணு
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தூஜணநாரம் நிண்ணழுதநால்
தூணுக்குச் லசநாந்தக்கநாரி-என்லன
தூரம் ஜபநாய் நில்லச் லசநான்னநாள்

வட்டநார வழக்கு: நில்ல-நிற்க.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

மடி ஏந்தி லபநாய்யநாஜனன்
கல்யநாண ஜமலடயிஜல கணவரின் லகலயப் பிடித்ததும், அப்லபநாழுது நலடலபற்றை விஜசஷ
சம்பவங்களும் இப்லபநாழுது நலடலபற்றைது ஜபநால் ஜதநான்றுகிறைது. ஆனநால் குறுகிய கநாலத்தில் அவள்
கணவன் அற்பநாயுளில் இறைந்து ஜபநானநான். தன்னுலடய கல்யநாணத்லதஜய கனவு என்று எண்ணும்படி
இறைந்து ஜபநான தன் கணவனுடன் தநான் மகிழ்ச்சியுடன் லநடுங்கநாலம் வநாழநாமல் தன் கனவுகலளப்
லபநாய்யநாக்கி விட்டு மலறைந்த தன் கணவலன எண்ணிக் கதறுகிறைநாள்.

மண்லணத் திரி திரிச்சி
மறு மண்லண வில் வளச்சி
மநாளிலக ஜமலடயிஜல-நநான்
மடி ஏந்தி லபநாய்யநாஜனன்
கல்லலத் திரி திரிச்சி
கருமணலல வில் வளச்சி
கல்யநாண ஜமலடயிஜல-நநான்
லக ஏந்தி லபநாய்யநாஜனன்
கத்தரிக்கநாய் பூ பூக்கும்
கடஜலநாரம் பிஞ்லசறைங்கும்
கணக்கு பிள்லள தங்கச்சி-நநான்
லக ஏந்தி லபநாய்யநாஜனன்
மல்லநாக் கநாய் பூ பூக்கும்
மலலஜயநாரம் பிஞ் லசறைங்கும்
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மணியக்கநாரன் தங்கச்சி-நநான்
மடி ஏந்திப் லபநாய்யநாஜனன்

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

அழகு முகம் லதன்படலல
மகள் வருவதற்கு முன் தகப்பனின் சடலத்லதச் சுற்றைத்தநார சுட்லடரித்து விட்டநாரகள். இறைந்துஜபநான
தந்லதயின் சடலத்லதயநாவது கநாணலநாம் என்று ஓடிவந்த மகள் வருமுன்பநாகஜவ தந்லதயின் சடலத்லதச்
சுட்லடரித்த லசய்தி ஜகட்டு “நநான் எங்கு ஜதடியும் உங்கள் முகம் லதன்படவில்லல, இனி எப்படி
உங்கலளக் கநாண்ஜபன்?” என்று அரற்றி அழுகிறைநாள்.

சுடலல புரலமல்லநாம்
ஜசநாதிச்சு நநாங்க வந்ஜதநாம்
சுடலல லதன்படுது-உங்க
ஜசநாரந்த முகம் லதன்படலல
ஆறு புர லமல்லநாம்
ஆரநாஞ்சு நநாங்க வந்ஜதநாம்
ஆறு லதன்படுது-உங்க
அழகு முகம் லதன் படல

வட்டநார வழக்கு: சுடலல-சுடுகநாடு ; ஆரநாஞ்சி-ஆரநாய்ந்து.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:சக்கிலிப்பட்டி,தருமபுரி மநாவட்டம்.

கருமம் லசய்ய பிள்லள இல்லல
குழந்லதப் ஜபற்லறை விரும்பிய ஒரு லபண் பூலஜே பல லசய்கிறைநாள். குழந்லத பிறைக்கவில்லல. அவள்
பூலஜே லசய்தும் குழுந்லத பிறைக்கநாமல் இருந்தலத நிலனத்து ஜவதலனப்பட்டுக் லகநாண்டிருக்கும்
நிலலயில் அவள் கணவனும் இறைந்து ஜபநாகிறைநான். என்னதநான் மற்றைப் பிள்லளகலளச் சரநாட்டினநாலும்
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தநாய் தந்லதயர இறைந்த பின்பு தருமஞ் லசய்யவும், லகநாள்ளி லவக்கவும் வயிற்றில் பிறைந்த மகன் தநாஜன
உரிலமயுள்ளவனநாகவும், அப்படிப் லபற்றை பிள்லள கருமம் லசய்வதற்குக் லகநாடுத்து லவக்கும்
லபற்ஜறைநாரகள், ஒரு குலறைவும் இல்லநாதவரகள் என்று நம் சமூகம் லசநால்கிறைது. கருமஞ் லசய்யப்
பிள்லளயில்லநாதபடி லகநாடுத்து லவக்கநாதவரநாக ஆகி விட்டீரகஜள, ஆகி விட்ஜடநாஜம என்பலத எண்ணி
ஏங்குகிறைநாள் புருஷலன இழந்த ஒரு லபண்.

ஆத்துக் கந்தநாண்ட
அன்னலறி பின்னமரம்
அரும் லபடுத்துப் பூலச லசய்தும்
அருங் லகநாளந்லதப் பஞ்சமநாச்சி.
லகநாளத்துக்கு அந்தநாண்ட
லகநாழுந்து வரி பின்னமரம்
லகநாழுந் லதடுத்துப் பூலச லசய்தும்
லகநாளந்லதப் புள்லள பஞ்சமநாச்சி
கணுங்கநாலு தண்ணியிஜல
கநாசு நிலறைஞ்சிருக்கும்
கநாலசடுக்கப் பிள்லளயுண்டு-எனக்கு
கருமஞ் லசய்ய பிள்லளயில்லல
முழங் கநால் தண்ணியிஜல
முத்து நிலறைஞ்சிருக்கும்
முத்லதடுக்கப் பிள்லளயுண்டு-எனக்கு
முன்ஜன லசல்லப் பிள்லளயில்ஜல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

லபண்ணநாய்ப் பிறைந்த குலறை
அவள் தன் கணவலன இழந்து விட்டநாள். புகுந்த வீட்டிஜலநா புருஷன் ஜபநான பின்பு மதிப்பில்லல.
விதலவக் ஜகநாலத்ஜதநாடு பிறைந்தவீடு லசன்று என்ன பயன்? தநான் கணவனுடன் வநாழும் கநாலத்தில்
தனக்கு இருந்த மதிப்பு எந்த இடத்திலும் இப்லபநாழுது இருக்கநாது. நலடப்பிணமநாக வநாழ
ஜவண்டியதுதநான் என்பலத அவள் உணரந்தநாள். தநான் லபண்ணநாய்ப் பிறைக்கநாமல் ஆணநாய்ப்
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பிறைந்திருந்தநால், தந்லதக்குப் பின் தநான் வீட்டிற்கு உரிலம உள்ளவளநாக இருக்கலநாம். எந்தவித
சுதந்திரமும் உண்டு, அல்லது ஜகநாயில் சிலலயநாகப் பிறைந்திருந்தநாலநாவது மநாதம் ஒரு முலறையநாவது
பூலசகள் நடக்கும். ஆனநால் லபண்ணநாய்ப் பிறைந்த குலறை ஒன்றினநாஜலஜய தநான் இவ்விதம் புலம்பி
அழும் நிலலலம ஏற்பட்டலத எண்ணி ஜமலும் அழுகிறைநாள்.

ஆதண்டங்கநாய் கநாய்க்கும்
அலரி பூ பிஞ்சிறைங்கும்
ஆணநாய் பிறைந்திருந்தநால்
அப்பன் வீட்டு அரண்மலனயில்
அம்லபடுப்ஜபன் வில்லலடுப்ஜபன்
மநாரியம்மன் ஜகநாயிலண்லட
மண்ணநாய்ப் பிறைந்திருந்தநால்-எனக்கு
மநாசம் ஒரு பூலச வரும்
லபண்ணநாய்ப் பிறைந்த குலறை
புலம்பிக் கிடக்கலநாச்சு

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

லபநாறைந்த இடம் சரழிஞ்ஜசன்
இதுவும் பிறைந்த வீட்டில் தந்லதயின் லபருலமலய நிலனத்து அழும் மகளின் ஒப்பநாரிப் பநாடலநாகும்.

புள்ளித் தலலயநாணி
லபநாறைந்த இடம் கச்ஜசரி
புள்ளி நிறைங் லகநாலஞ்சன்
லபநாறைந்த இடம் சரழிஞ்ஜசன்
பட்டு தலலயநாலண
பநாட்டன் வீடு கச்ஜசரி
பட்டு நிறைங் லகநாலஞ்சன்
பநாட்டன் வீடு சரழிஞ்ஜசன்
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வட்டநார வழக்கு : தலலயநாலண-தலலயலண ; லகநாலஞ்சன்-குலலந்ஜதன்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

பநாம்பு லரண்டு சறுது
அண்ணன்மநாரகள் வீட்டுக்குப் ஜபநாகிறைநாள் தங்லக. ஆனநால் அவளுலடய அம்மநாவும் அப்பநாவும்
உயிஜரநாடு இல்லல. அண்ணிமநாரகள்தநான் இருக்கிறைநாரகள். அவரகள் நநாத்திலய அண்ட விடவில்லல.
எங்ஜக தங்களின் உரிலமகளுக்கு இலடஞ்சலநாக இருப்பநாஜளநா என்று அவலளக் லகநாடுலமப்
படுத்துகிறைநாரகள். தன் பிறைந்த வீட்லடயும், தநாய் தந்லதயலரயும், தநாகத்திற்கு உதவும் நல்ல
தண்ணீரநாகவும், அத்தலகய நல்லவரகள் இருந்த இடத்தில் இப்லபநாழுது இருக்கும் அண்ணன்மநாரகளின்
மலனவியர அட்லட, பநாசி முதலியனவநாகவும், அவரகளது குணங்கள் ஆலம, பநாம்லபப்ஜபநால் சறும்
தன்லமயுலடயனவநாகவும் இருப்பலத ஜேநாலடயநாக வருணித்து அழுது புலம்புகிறைநாள்.

அஞ்சி கிணற்று தண்ணி
அருங்குளத்து நல்ல தண்ணீ
அள்ளிக் குடிக்க ஜபநானநா
அட்லட மிதக்குது
ஆலம லரண்டு சறுது
பத்து கிணற்று தண்ணீ
பநாங்கிணற்று நல்ல தண்ணீ
பநாரத்துக் குடிக்கப் ஜபநானநா
பநாலச மிதக்குது பநாம்பு லரண்டு சறுது

வட்டநார வழக்கு: அஞ்சி-ஐந்து ; பநாலச-பநாசி.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.
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நடுவில் வர அஞ்சரஜன
அவள் கணவனுடன் சந்ஜதநாஷமநாக வநாழ்ந்து வந்தநாள். கணவன் திடீலரன்று இறைந்து ஜபநானநான்.
அவளுடன் ஜசரந்த மற்லறைய லபண்கள் தங்கள் கணவனுடன் சந்ஜதநாஷமநாக வநாழ்வலதக் கநாண்கிறைநாள்.
அவரவரகள் லசநாந்த வீட்டில் சுப கநாரியங்கலள அவரகள் முன்னின்று நடத்துகின்றைன. அஜத ஜபநால்
அவளும் நநாலு ஜபர முன்னிலலயில் வரமுடியுமநா? நல்ல கநாரியங்களில் பங்லகடுத்துக் லகநாள்ள
முடியுமநா? விதலவ இவற்றிற்லகல்லநாம் விலக்கப்பட்டவள் தநாஜன ! தன்லன மல்லிலகப் பூவநாகவும்,
ஆனநால் தநான் உபஜயநாகமில்லநாமல் வநாடும் நிலல ஏற்பட்டுள்ளதநாகவும் கூறிக் குலறைப்பட்டு அழும்
மலனவியின் ஒப்பநாரி.

ஊமத்தம் பூ லவல்லநாம்
உள்ளிருந்து ஜபசுது
ஒரு ஜசர மல்லியப்பூ-நநான்
உள்ள வர அஞ்சரஜன
நநாரத்தம் பூ லவல்லநாம்
நடுவிலிருந்து ஜபசுது-நநான்
நநாலு ஜசர மல்லியப்பூ
நடுவில் வர அஞ்சரஜன

வட்டநார வழக்கு: அஞ்சரஜன-அஞ்சுகிஜறைஜன.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

நியநாயம் கிலடக்கவில்லல
குழந்லதயிருந்து விதலவயநானநால் அவளுக்குப் புகுந்த வீட்டில் ஓரளவு அதிகநாரமும், சுதந்திரமும்
உண்டு. லசநாத்துரிலமயும் கிலடக்கும். குழந்லதயில்லநாத ‘மலடி’ என்னும் பட்டம் லபற்றைவள் அவள்.
அத்துடன் கணவனும் இறைந்து ஜபநானநான். பிறைந்த வீட்டுக்குச் லசல்லலநாலமன்றைநால் அங்கும் இருக்க
வழியில்லல. புகுந்த வீட்டுச் லசநாத்தில் தன் கணவனுக்கு உரிய பநாகத்லதச் சநாதநாரணமநாக வநாயநாஜல
ஜகட்கிறைநாள் கிலடக்கவில்லல.ஊரப் லபநாதுவில் நநாட்டநாண்லமக்கநாரரகள் முன்னிலலயில் தநான்
நியநாயம் ஜகட்டநாலும் தனக்கு நியநாயம் கிலடப்பதநாகத் லதரியவில்லலலயனவும், கநாலம் வீணநாகக்
கழிகிறைஜத எனவும் கூறி ஜவதலனப்பட்டு அழுகிறைநாள்.
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புளியநாம் மரத்தின் கீஜழ
லபநான் குறிஞ்சி ஜபநாட்டிருக்கும்
லபநான் குறிஞ்சி ஜமலிருந்து
லபநாண்ணு நியநாயம் ஜபசினநாஜல
லபநாழுது லவளியநாச்சு
லபநாண்ணு நியநாயம் தீரவில்லல
மநாமரத்தின் கீஜழ
மண் குறிஞ்சி ஜபநாட்டிருக்கும்
மண் குறிஞ்சி ஜமலிருந்து
மங்லக நியநாயம் ஜபசினநாங்க
மநாலல லபநாழுதநாச்சி
மங்லக நியநாயம் தீரவில்லல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:சக்கிலிப்பட்டி,தருமபுரி மநாவட்டம்.

லநநாந்தவள்
சில மிருகங்கள் மனிதரகளின் துன்பத்தில் பங்கு லகநாள்ளும். தன்னுடன் மிகவும் அன்புடன் பழகும்
மனிதரகள் இல்லலலயன்றைநால் சில மிருகங்கள் உணவுகூட உண்ணநாது. ஒரு லபண்
விதலவயநாகிவிட்டநாள். கணவன் பிரிவினநால் அவள் மிகவும் மனம் லநநாந்துஜபநாய் இருக்கிறைநாள். ஆனநால்
அவளுக்கு ஆறுதல் லசநால்வநார இல்லல. தநான் வளரக்கும் கநாரநாம் பசு, அதன் கன்று, எருலம முதலியன
கூட தன்லனக் கண்டு இரங்கும். தன் நிலலலம கண்டு ஜவதலனபட்டுத் தநாங்கள் உணவு லகநாள்ள
மனமின்றி இருக்கும். ஆனநால் தன்ஜனநாடு பழகிய மனிதரகளில் ஆறுதல் லசநால்லித் ஜதற்றுவநார
யநாருமில்லலஜய ! இது என்ன லகநாடுலம என்று கண்ணீர விட்டழுகிறைநாள்.

கநாரநாம் பசுவு கிட்ட
கன்னி குலறை லசநால்லியழுதநால்
கநாரநாம் பசு கூட
கடிச்ச புல்லலக் கீஜழ ஜபநாடும்.
ஈணநாத எருலமக் கிட்ட
எங்குலறைலய லசநால்லியழுதநா
600

ஈணநாத எருலம கூட
எடுத்த புல்லலக் கீஜழ ஜபநாடும்.
பநால் குடிக்கும் கண்ணு கிட்ட
பநாவி குலறை லசநால்லியழுதநா
பநால் குடிக்கும் கண்ணு கூட
பநாவி குலறை ஜகட்டழுகும்,

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

லநஞ்சுக்குள்ள ஆத்தரஜன
தன் துன்பத்லதத் தநான்தநான் அனுபவிக்க ஜவண்டும் என்று அவள் எண்ணி தன் மனத்திற்குள்ஜளஜய
அழுது லகநாள்ளுகிறைநாள். அவள் துன்பத்லத அவள் அனுபவித்து வழக்கமநாவிட்டது. மற்றைவர ஜகட்டு
அவரகளும் மனதிற்கு வருத்தப்பட ஜவண்டநாம். அவள் வருத்தம் தநான் என்ன? குழந்லதச் லசல்வத்லத
அலடயநாதவள் என்றை ஓர எண்ணஜம ஜபநாதுஜம ! அத்ஜதநாடு இனி குழந்லதப் ஜபறு அலடயநாளம் என்றை
நம்பிக்லகக்கு இடமில்லநாமல் கணவலனயும் இழந்தவளநாகவும் ஆகி விடுகிறைநாள். துக்கத்திற்குக் ஜகட்க
ஜவண்டுமநா?

லநருஞ்சிப் பூ பூக்கும்
லநஞ்சுக்குள்ஜள கநாய் கநாய்க்கும்-என்
லநஞ்லச விட்டு லசநான்னநாஜல-உங்க
லநறைங்லகநாலலஞ்சி ஜபநாகு மின்னு-என்
லநஞ்சுக்குள்ஜள ஆத்தரஜன
மநாதளங்கநா பூ பூக்கும்
மனசுக்குள்ஜள கநாய் கநாய்க்கும்-என்
மனலச விட்டு லசநான்னநாஜல-உங்க
மனங்கலலஞ்சி ஜபநாகு மின்னு-என்
மனசிக்குள்ஜள ஆத்தரஜன

வட்டநார வழக்கு: ஆத்தரஜன-ஆற்றுகிஜறைஜன.
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ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:சக்கிலிப்பட்டி,தருமபுரி மநாவட்டம்.

இரும்புலக்லக தூக்கலநாச்ஜச
கணவன் உயிஜரநாடிருந்தநான். அவனுக்குப் லபநாங்கிப் ஜபநாட்டு நிம்மதியநாக வீட்டில் நிழலில் சுகமநாக
இருந்தநாள். என்னநாலுஜம கநாலம் ஒன்றுஜபநால் லசல்லதல்லவநா? அவளுலடய அந்த நிம்மதியநான
வநாழ்க்லககும் தடங்கல் ஏற்பட்டது. உலழத்து சம்பநாதித்துப் ஜபநாட்ட கணவன் இறைந்தநான். குழந்லத
குட்டியுமில்லல. பிறைந்த வீட்டு மனிதரகள் என்று லசநால்லிக் லகநாண்டு அங்ஜக லசன்று இருக்கவும்
வழியில்லல. வயிற்றுப் பநாட்டுக்கு என்ன லசய்வது? அவள் கூலி ஜவலல லசய்யக்கிளம்பினநாள்.
கூலியின் விஷயம் நமக்கு லதரியநாதநா? ஈ விழுந்த கூழுக்கநாக இரும்புலக்லக தூக்கி எள்ளுக் குத்துகிறைநாள்.
சத்தில்லநாத உளுத்தங் கூழுக்கநாக பநாரமநான உலக்லக தூக்கி பருப்பு இடிக்க ஜவண்டி இருக்கிறைது.
இப்படியும் தநான் உயிர வநாழ ஜவண்டிய நிலலலம ஏற்பட்டஜத என்று நிலனத்துப் புலன்புகிறைநாள்.

எட்டு மலலக்கந்தநாண்ட
ஈஸ்வரன் ஜகநாயிலநாண்ட
எள்ளு ஒணத்திருக்கும்
இரும்புலக்லக சநாத்திருக்கும்
ஈ விழுந்த கூழுக்கநாக-நநான்
இரும்புலக்லக தூக்கலநாச்சு
பத்து மலலக்கந்தநாண்ட
பரமசிவன் ஜகநாயிலநாண்ட
பருப்பு ஒணத்திருக்கும்
பநார உலக்லக சநாத்திருக்கும்
பநாலச விழுந்த கூழுக்கநாக-நநான்
பநார உலக்லக தூக்கலநாச்ஜச

வட்டநார வழக்கு: பநாலச-பநாசி.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.
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குயிலு ஜபநாயி எங்கலடயும்
அவளுக்கு அவள் கணவன் நந்தவனம். அந்த நந்தவனத்தில் குடியிருக்கும் குயிலும், மயிலும்
ஜபநான்றைவள் அவள். நந்தவனத்திற்கு ஜசதம் வந்து விட்டது ; நந்தவனம் பட்டுப் ஜபநாய் விட்டது. அவள்
நந்தவனம் ஜபநான்றை கணவலன இழந்தபின்பு எங்ஜக ஜபநாவநாள்? அவள் கதி என்ன? என்று எண்ணி
ஜவதலன யலடகிறைநாள்.

குட்ட புளிய மரம்
குயிலலடயும் நந்தவனம்
குட்லட மரம் பட்டுப் ஜபநாச்சு
குயிலு ஜபநாய் எங்கலடயும்
மட்ட புளிய மரம்
மயிலலடயும் நந்தவனம்
மட்ட மரம் பட்டுப் ஜபநாச்சு
மயிலு ஜபநாயி எங்கலடயும்

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:லகநாங்கஜவம்பு,தருமபுரி மநாவட்டம்.

தநாங்க முடியலிஜய
புகுந்த வீட்டின் லகநாடுலமகளுக்கு ஆளநாகிறைநாள் அவள். மற்றைவரகளின் லகநாடுலமகளுக்கு மத்தியில்
அவள் இருப்பது ஈச்ச முள்ளும் தநாலழமுள்ளும் குத்துவது ஜபநான்றை ஓயநாத லதநால்லலலயத் தருகிறைது.

ஈச்ச முள்ளு பள்ளத்திஜல
இருந்ஜத சில கநாலம்
ஈச்ச முள்ளு குத்தரது
இருக்க முடியலலஜய
தநாள முள்ளு பள்ளத்திஜல
தங்கியிருந்ஜதன் சில கநாலம்
தநாள முள்ளு குத்துது,
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தநாங்க முடியலிஜய

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

மூடு பனி ஆத்துஜவஜனநா
அவள் கணவன் இறைந்து ஜபநானநான். அவன் இருந்த வலர அவள் சந்ஜதநாஷமநாக அவஜனநாடு வநாழ்க்லக
நடத்தினநாள். அத்தலகய வநாழ்க்லகலயத் தந்த அவள் கணவன் முத்து மலல, பவள மலல என்று
கற்பலன லசய்து பின் அந்த முத்து மலல, பவள மலலகலள கஷ்டம் என்னும் மூடுபனி மலறைத்தலதப்
ஜபநான்று அவள் கணவனும் மரணம் என்னும் மூடு பனியநால் மலறைக்கப்பட்டு விட்டநான், மூடுபனி ஒரு
கநாலம் விலகிவிடும். ஆனநால் இறைந்த கணவலன அவள் திரும்பக் கநாண்பநாளநா கநாணத்தநான் முடியுமநா?

முத்து மலல ஜமஜல
மூடு பனி ஜபயுதுங்க
முத்தப்லபருக்கு ஜவஜனநா-நநான்
மூடு பனி ஆத்து ஜவஜனநா?
பவள மலல ஜமஜல
பநாடு பனி ஜபயுதுங்க
பவளத்லதப் லபருக்குஜவஜனநா-நநான்
பநாடு பனி ஆத்துஜவஜனநா?

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

பூமநாலல
அவளுக்குத் திருமணம் நடந்து விட்டது. ஆனநால் அவள் விபரம் லதரிந்த லபண்ணநாகிய லபநாழுதல்ல,
ஐந்து வயதில்; திருமணத்லதயும் ஒரு விலளயநாட்டு என்று கருதும் பருவத்தில் நடந்து விட்டது. நல்ல
கணவனநாக இருந்தநாலனன்றைநால் கவலல இல்லல. ஆனநால் அவஜனநா அவலள ஜமநாசம் லசய்து விட்டுப்
ஜபநாய் விட்டநான். தன்லன ஏன் அவ்வளவு இளவயதிஜலஜய திருமணம் என்றை பந்தத்தில் சிக்க லவத்து
பின் அவலனயும் இழந்து துன்பத்தில் ஆழ்த்த ஜவண்டும்? தந்லதஜய மகளுக்கு கஷ்டத்லத
லகநாடுக்கலநாமநா?
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லகநாளத்தருஜக வநாள் நட்டு
லகநாலவநாள தூலலடுத்து
லகநாஞ்சத்திஜல ஜகநாத்த மநாலல
குணமில்லநா பூ மநாலல
ஆத்தருஜக வநாள நட்டு
அடிவநாள நூலலடுத்து
அஞ்சிஜல ஜகநாத்த மநாஜல
அழகில்லநா பூ மநாலல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

லக ஜசநாரந்து நிக்கறைஜன
அவளும் ஒரு கநாலத்தில் ஒரு குலறையுமில்லநாமல் கணவனுடன் வநாழ்க்லக நடத்தினநாள். லசல்வச்
லசழிப்புடன் விளங்கியது அவள் குடும்பம். ஆனநால் ஜபநாகிறை கநாலத்தில் பூட்டி லவத்தநாலும் ஜபநாய்
விடும் தன்லமயுள்ளதல்லவநா லசல்வம்? “இன்று ஒருவனிடம் நநாலள ஒருவனிடம் என்று இருக்கும்
லசல்வந்தநான் என்லன விட்டுப் ஜபநாய் விட்டது என்றிருந்ஜதன். ஆனநால் நிலலயநானது என்று நநான்
எண்ணிய என் கணவனும் என்லன விட்டுப் பிரிந்து ஜபநாக ஜவண்டுமநா? நநான் முன்னம் இருந்த
நிலலலய எண்ணி ஏங்க ஜவண்டுமநா? ” என்று முகம் ஜசநாரந்து மனம் ஜசநாரந்து அழுகிறைநாள்.

கல்லு துரிஞ்சி மரம்
கல்கண்டு கநாய்க்கும் மரம்
கல்கண்டு தின்னப்லபநாண்ணு-நநான்
லகஜசநாரந்து நிக்கறைஜன
முள்ளு துரிஞ்சி மரம்
முட்டநாயி கநாய்க்கும் மரம்
முட்டநாயி தின்னப்லபநாண்ணு-நநான்
முகஞ்ஜசநாந்து நிக்கிறைஜன

வட்டநார வழக்கு: ஜசநாந்து-ஜசநாரந்து
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ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

நிறுத்துனநாங்க கங்லகயிஜல
தனிலம மிகவும் லகநாடியது. இலணந்து இல்லறை வநாழ்க்லக நடத்தி வந்த தம்பதிகளில் ஒருவர பிரிந்து
விட்டநால், தனிலமயில் இருப்பவர நிலல பரிதநாபத்துக்குரியது. ஆண் மகலனன்றைநால் மறுமணம் லசய்து
ஓரளவு தன் துன்பத்லத மநாற்றிக் லகநாண்டு புது வநாழ்வு லதநாடங்குவநான். லபநாண்ணநால் அப்படி வநாழ
முடியுமநா? கணவனுடன் அவள் முழுலம லபறுகிறைநாள். அவன் இறைந்த பின்பு உயிர வநாழும்
நலடப்பிணமநா கத்தநான் இருக்க முடியும். உயிர உடலுடன் ஒட்டிக் லகநாண்டிருக்குஜம தவிர வநாழ்க்லக
சுலவயில்லல.
தனிலம என்றை லகநாடுலமயில் அவள் கஷ்டப்படுவலத மற்றைவரகள் உணருகிறைநாரகளநா?

நீளக் லகணறு லவட்டி
லநலக் லகணறு லசட்லடறைக்கி
நீள மிண்ணு பநாக்கநாம-என்லன
நிறுத்தனங்லக லகங்லகயிஜல
ஆளக் லகணறு லவட்டி
ஆடிக் லகணறு லசட்லடறைக்கி
ஆழமிண்ணு பநாக்கநாம-என்லன
அமுத்தினநாங்க கங்லகயிஜல

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

பிறைந்த வீடு
லதளிந்த தண்ணீலரக் குடித்து தன் தநாகத்லதத் தீரத்துக் லகநாள்ளலநாம். அத்தலகய தண்ணீரில் ஒரு ஓணநான்
லசத்து மிதந்தநால் குடிக்க மனம் வருமநா? அலத ஒதுக்கிவிட ஜவண்டியதுதநாஜன. கணவனில்லநா
புக்ககமும் அஜத ஜபநான்றைதுதநான். கணவனின் மலறைவினநால் வண்டல் கலங்கிய தண்ணீலரனக்
கநாட்சியளிக்கிறைது புருஷன் வீடு. பிறைந்த வீடு லசல்லத் தீரமநானித்து விட்டநாள்.

லதற்கு மலழ ஜபயும்
லதன் லபண்லணத் தண்ணி வரும்
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லதன் லபண்லணத் தண்ணியிஜல
லதண்டல் படிஞ்சிருக்கு
லதண்டல் ஒதுக்கிடுங்க-நநான் லபநாறைந்த
லதன் மதுலர பநாரக்கப் ஜபநாஜரன்
வடக்க மலழ ஜபயும்
வநாணியநாத்து தண்ணி வரும்
வநாணியநாத்து தண்ணியிஜல
வண்டல் படிஞ்சிருக்கு
வண்டலல ஒதுக்கிடுங்க-நநான் லபநாறைந்து
வளரந்த மலன பநாரக்கப் ஜபநாஜறைன்

வட்டநார வழக்கு: லதண்டல்-ஓணநான் ; வண்டல்-களி மண், இலல மக்கு.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

அலணந்த விளக்கு
கணவலன இழந்த லகம்லபண் புலம்பியழும் ஒப்பநாரி பநாடல் இது.

கநாதத்திஜல லநய் விளக்கு
கநாணநாத லசல விளக்கு
கநாத்துப் பட்டு அமியிலிஜய
கண்ணு பட்டு அமிஞ்சிச்ஜச
சலமயிஜல லநய் லவகௌக்கு
சிந்தநாத லநல விளக்கு
தூத்தலுக்கு அமியிலிஜய
துயரத்துக்கு அமிஞ்சிச்ஜச
தநாழ மரத்தநாண்ட-ஒரு
தயிரு லகநாடம் எடுத்ஜதன்-நநான்
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தநாள மரம் சநாயலிஜய-என்
தயிரு லகநாடம் சநாஞ்சிருச்ஜச
பநால மரத்தநாண்ட
பநாலு லகநாடம் எடுத்ஜதன் நநான்
பநால் மரம் சநாயலிஜய-என்
பநாலு லகநாடம் சநாஞ்சிருச்ஜச

வட்டநார வழக்கு: அமிஞ்சிச்ஜச-அலணந்துவிட்டஜத ; அமியிலிஜய-அலணயலலஜய ; சநாஞ்சிருச்ஜசசநாய்ந்து விட்டஜத ; லகநாடம்-குடம்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

எமனநாட்ட விட்ஜடஜன
லநடு நநாட்கள் குழந்லதயில்லநாததநால் எல்லநாத் லதய்வங்கலளயும் ஜவண்டியும், பலவித ஜநநான்புகள்
அனுசரித்தும், விரதங்கலளக் லகக்லகநாண்டும் பிறைந்த குழந்லத அது. தநாய் தன் உயிர ஜபநான்றை அந்தக்
குழந்லதலயக் கநாற்றுகூட சற்று அதிகமநாக அதன் மீது வீசநாதபடி, இருட்டுகிறை ஜநரத்தில் லவளிஜய
லகநாண்டு ஜபநானநால் பட்சி ஜதநாஷம் வரும் என்று லவளிஜய லகநாண்டு ஜபநாகநாமல், இருட்டில்
ஜபநாட்டநால் இருள் அடித்துவிடக் கூடநாது என்லறைல்லநாம் பரநாமரித்து வளரத்த தன் மகன் இறைந்து
ஜபநானவுடன் கதறி அழுகிறைநாள். “என்னுலடய அடி வயிலறைஜய அவன் பத்து மநாதம் குடியிருக்கும்
லதநாட்டிலநாக்கிக் லகநாடுத்ஜதஜன ; அவன் என்னுலடய குழந்லத எனக்ஜக லசநாந்தம் என்று
எண்ணியிருந்த என் குழந்லதலய எமன் எடுத்துக் லகநாண்டு ஜபநாய்த் லதநாட்டிலநாட்டும்படி விட்டு
விட்ஜடஜன” என்று மனம் லவதும்பி லபற்றை வயிறு பற்றிலயரிய அழும் தநாயின் பரிதநாபமநான கதறைல்.

வரமநா வரங்லகடந்து
வநாசு ஜதவன் வரம் வநாங்கி
பந்தலிஜல ஜபநாட்டநாஜல
பநாவ ஜதநாஷம் அடிக்கிமிண்ணு
குழியிஜல ஜபநாட்டநாஜல
குழி ஜதநாஷம் அடிக்கிமிண்ணு
அங்கத்லத இறுக்கிக் கட்டி
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அடி வயிறு லதநாட்டி லிட்டு
நநானநாட்டும் லதநாட்டிலிஜல
எமனநாட்ட விட்ஜடஜன

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

விருந்திட்டவள் விதலவயநானநாள்
கணவலன மகிழ்விக்கும் பணிவிலடகளிலும், கடலமகளிலும் ஒன்றைநாகும், அவனுக்குப் பிடிக்கும் கறி
வலககலள அறிந்து பின் சலமயல் லசய்து பக்கத்தில் இருந்து பரிமநாறை கணவன்ருசித்து உண்டு
திருப்தியநாவலத மலனவி கண்டு களிப்பதநாகும். ஜமற்கூறிய வலகலயச் ஜசரந்த ஒரு மலனவி
கணவனுக்குச் சலமப்பதில் மிகுந்த அக்கலறை கநாட்டி லநல் வருவிப்பது முதல் அலத அரிசியநாக்கிப் பின்
சநாதமநாக்கி லவப்பதுடன் அதற்ஜகற்றை கறிவலககலளயும் வலக வலகயநாச் லசய்து ஊறுகநாய்கள் பல
விதம் தயநாரலசய்து பின் கணவலனப் பல் விளக்குவதிலிருந்து வநாய் லகநாப்பளிப்பது முதல் விஜசஷ
கவனிப்புச் லசய்து சிறைந்த வநாலழகளிலிருந்து தலலவநாலழயிலல லகநாண்டு வரச் லசய்து இலலஜமல் நீர
லதளிப்பதற்கு பதிலநாக இளநீலரத் லதளித்து ஜசநாற்லறைக் லகநாஞ்சம் லவத்துச் சத்து நிலறைந்த கநாய்கறி
வலககலள அதிகம் லவத்து தன் கணவன் பசியநாறி உண்ட கலளப்புத் தீர, திண்லணயிஜல
லமத்லதயிஜல அமரந்து சிரமபரிகநாரம் லசய்து லகநாண்ட தன் கணவம் இறைந்ததினநால் லவறிச் லசன்று
கிடக்கும் லமத்லதலயயும் பநாரலவயில்லநாமல் இருக்கும் திண்லணயயும் கண்டு பலழய நிலனவுகள்
வரப் லபற்று அழுது லகநாண்ஜட அவள்
கணவனுக்குச் லசய்த ஜசலவகலள வநாய் விட்டுக் கூறி அரற்றுகிறைநாள்.

லநல்லநாஜல லநல் லலடுப்ஜபன்
சிறு சம்பநா லநல்லலடுப்ஜபன்
அண்ணடுச்ச லநல்லுயிண்ணநா
அவிச ஜலறிப் ஜபநாகுமிண்ணு
ஜநத்தடிச்ச லநல்லுயிண்ணநா
லநஞ்சடச்சிப் ஜபநாகு மிண்ணு
தநானநா பழுத்த லநல்ஜல
தருவிச்ஜசன் கப்பலிஜல
உரலுஜல குத்துனநா
ஒண்ணு ரண்டநா ஜபநாகுமிண்ணு
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லநகத் தநாஜல அரிசி பண்ணி
லவங்கலத்தில் தண்ணி லயடுத்தநா
லவங்கநாரம் அடிக்கு மிண்ணு
புதுப்பநாலன தண்ணி லயடுத்தநா
லபநாலக ஜயறிப் ஜபநாகுமிண்ணு
ஆத்துத் தண்ணி லகநாண்டு வந்து
ஆக்கிஜனன் சநாதங்கறி
நநாகூரு குச் லசநாடிச்சி
நல்ல வநாயி பல் லதநாலக்கி
தீத்தமலல தீத்தங் லகநாண்டு
திரு வநாலய லகநாப்பளிச்சி
லபநான்னு கரண்டியிஜல
லபநாறிச்ஜசன் நூறு வலக
தங்கக் கரண்டி
தநாளிச்ஜசன் நூறு வலக
உண் லணநாரு கரண்டியிஜல
ஊறுகநா நூறு வலக
வடக்க ரண்டு ஆளனுப்பி
வநாளலயலல லகநாண்டு வந்ஜதன்
லதற்ஜக லரண்டு ஆளனுப்பி
லதய்யலலயும் லகநாண்டு வந்ஜதன்
எலஜமல எலல பதிச்சு
எளநீலர தநாந் லதளிச்சு
ஜசநாறு யிண்ணநா லகநாஞ்சம் லவப்ஜபன்
சுத்து கறி ரம்ப வப்ஜபன்
சநாத மிண்ணநா லகநாஞ்ச வப்ஜபன்
சலமச்ச கறி ரம்ப லவப்ஜபன்
சநாப்பிட்டுப் பசியநாறி
சன்னலிஜல லக கழுவி
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சநாந்திருக்கும் திண்லணயிஜல-நீங்க
சநாந்திருந்த லமத்லத லயல்லநாம்
சலிப்பலடஞ்சி கிடப்ப லதன்ன

வட்டநார வழக்கு: அவிச ஜலறி-தரம் குலறைந்து ; லவங்கநாரம்-லநடி ; உண்லணநாரு-இன்லனநாரு.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

சரழிந்ஜதன்
அவள் சிறுவயது முதல் லசல்வமநாகவும் அருலம யுடனும் வளரக்கப்பட்டவள். ஆனநால் வநாழ்க்லகயில்
இன்பமும் துன்பமும் மநாறி மநாறி வருவதுதநாஜன ! தற்கநால சமூக நியதியும் அவளது வநாழ்க்லகயும்
மநாறிவிடுகிறைது. தனக்கு வநாலழமரத்லதயும் லதன்லனமரத்லதயும் உவலமயநாகக் கூறுகிறைநாள்.

வடக்ஜக லநலநாக் கநாய-ஒரு
வநாழ மரம் பூச் லசநாரிய
வநாழ கருக் கழிஞ்ஜச(ன்)-நநான்
வநா மயிலநா சரழிஞ்ஜசன்
லதற்ஜக நிலநாக்கநாய-ஒரு
லதன்னமரம் பூச்லசநாரிய
லதன்ன கருக்கழிஞ்ஜசன்-நநான்
ஜத மயிலநா சரழிஞ்ஜசன்

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

மனுலவ இழந்தவள்
(கணவலன இழந்தவளின் ஒப்பநாரி பநாடல்)

மண்லணக் லகநாளப்பி-ஒரு
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மணக் கரும்பு நநாத்துமிட்டு
மனு லவல்லநாம் அந்தப் புரம்
மணிக்கரும்பு இந்தப் புரம்
ஜசத்லத கலக்கி-ஒரு
லசங்கரும்லப நநாத்து மிட்டு
ஜசலன லயல்லநாம் அந்தப் புரம்
லசங்கரும்பு இந்தப் புரம்

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

ஜதஜவந்திரன் தங்லக
அவளுக்குத் ஜதன் ஜமல் ஆலச உண்டநாகிறைது. உடஜன தன் அண்ணனுக்குச் லசய்தி அனுப்புகிறைநாள்.
அண்ணன் தங்லகயிடம் மிகவும் அருலமயநாக நடந்து லகநாள்பவன் உடஜன அவள் ஜகட்டலத அனுப்பி
லவக்கிறைநான். அதுஜபநால அவள் ஜகட்கும் ஒவ்லவநாரு லபநாருலளயும் உடஜன அனுப்பி லவக்கிறைநான்.
அத்தலகய சநாமநான்கலளப் பற்றிப் பிறைர அவளிடம் விசநாரிக்கும் லபநாழுது தன் அண்ணன் அனுப்பியது
என்று லபருலமஜயநாடு லசநால்லிக் லகநாள்வஜதநாடல்லநாமல் அண்ணலனயும் ஜதஜவந்திரன், கரணன்
என்று வருணித்துச் சிறைப்பிக்கிறைநாள். அந்த அண்ணலன அவள் பிரிந்து விட்டநாள். “நநான் ஜகட்டவற்லறை
உடஜன அனுப்பிய அண்ணன் பிரிந்து விட்டநாஜர ! இனி நம்லம யநார கவனிப்பநாரகள்? யநாரதநான்
ஜகட்டவற்லறை அன்ஜபநாடு அனுப்பி லவப்பநாரகள்?” என்லறைண்ணி துக்கம் ஜமலிட புலம்புகிறைநாள்.

ஜதனு ஜமல ஆலச வச்சி
சட்ஜடழுதி நநான் ஜபநாட்டநா
சட் லட படிச்சி பநாத்து
ஜத லன லவட்டி கீலளறைக்கி
திருப்பதிக்குப் பநாரஞ் லசஞ்சி
லதருவிஜல அனுப்பி லவச்சநா
லதருவிஜல கண்ட ஜேனம்
ஜதனு வண்டி யநாரு திண்ணநா
ஜதஜவந்திரன் தங்லகக்கிண்ணநார.
கநாய் ஜமல ஆலச வச்சி
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கடுதநாசி எழுதிப் ஜபநாட்டநா
கடுதநாசி படிச்சி பநாத்து
கநாயநா லவட்டி கீலளறைக்கி
கப்பலில் பநாரஞ் லசஞ்சி
கடலிஜல ஓட்டிவிட்டநா
கப்பலிஜல இருக்கு(ம்) ஜேனம்
கநாயிபநாரம் யநாரு திண்ணர-இந்த
கரண லனநாட தங்லகக் கிண்ணநார

வட்டநார வழக்கு: கநாயிபநாரம்-கநாய்(வண்டி)

குறிப்பு: கரணன், ஜதஜவந்திரன் லகநாலடவள்ளல்களநாவநார. ஆதலநால் அத்தலகய லகநாலட
வள்ளல்கஜளநாடு தன் அண்ணலனயும் ஒப்பிடுகிறைநாள்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

ஜவடுவரக்குத் தங்லக
அவள் பிறைந்த வீடு லசல்லஜவயில்லல. அவலளத் திருமணம் லசய்து லகநாடுத்த அவளது லபற்ஜறைநார
மணம் லசய்து லகநாடுத்த பின்னர அவலனக் கூப்பிடஜவயில்லல. லபற்ஜறைநாரகளின் கநாலத்திற்குப்பின்
உடன் பிறைந்தநானநாவது அலழப்பநான் என்று நிலனத்தநால் அவனும் ஜபசநாமலிருந்து விட்டநான்.
இந்நிலலயில் ஜவளநாளப் லபண்ணநாகிய அவள் விதலவயநாகி விட்டநாள். விதலவயநான பின்பு
லவள்லளயுடுத்தி பிறைந்த ஊருக்கு வருகிறைநாள். வீதியிஜல அவலள இனத்தநார அலடயநாளம்
கண்டுலகநாள்ள முடியவில்லல. ஏலனனிறைநால் அவள் ஊருக்கு வந்து ஜபநாய் இருக்கவில்லலயல்லவநா?
ஒருத்தி அவலளப் பநாரத்து “கநாரநாளச்சியநாகிய நீ யநார?” என்று அறிந்துலகநாள்ளும் ஆவஜலநாடு
ஜகட்கிறைநாள். இலதக் ஜகட்ட அவள் தநான் இந்நிலலயில் ஊருக்கு வந்திருக்கிஜறைநாஜம ! தன் சஜகநாதரன்
தன்லனப் பிறைர இனம் கண்டு லகநாள்ள முடியநாத நிலலயில் லவத்து விட்டநாஜன ! என்றை எரிச்சலில் “நநான்
யநாருக்கும் உறைவினளல்ல. கநாட்டில் வநாழும் ஜவடுவரகளின் தங்லக” என வருந்திக் கூறைகிறைநாள்.

கருப்பருகு ஜசலல கட்டி-நநாம் லபநாறைந்த
கநாஞ்சிக்குப் ஜபநானநாஜல
கநாஞ்சி லபநாரம் லபண்கலளல்லநாம்-அங்கவரும்
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கநாரநாளச்சி யநாருயிண்ணர
கநாரநாளச்சியில்லலயம்மநா-நநான்
கரணலனநாட தங்லகயிண்ண
லவள்ளருகு ஜசலலக்கட்டி-நநான் லபநாறைந்த
வீரநாணம் ஜபநானநாஜல
வீரநாணத்துப் லபண்கலளல்லநாம்
அங்கவரும்
லவள்ளநாளச்சி யநாருயிண்ணர
லவள்ளநாளச்சி யில்லலயம்மநா-நநான்
ஜவடுவரக்குத் தங்லக யிண்ஜணன்

குறிப்பு: கநாரநாளச்சி-லவள்ளநாளப் பிள்லளகளில் கநாரகநாத்தநார என்பது ஒரு பிரிவு.

வட்டநார வழக்கு: கநாஞ்சிலபநாரம்-கநாஞ்சபுரம்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

லகநாடுலம லசய்யும் அண்ணி
அவள் புகுந்த வீடு லசழுலமயுள்ளது. அவள் பட்டுடுத்தி நலககலள யணிந்து கணவன் உயிஜரநாடிருக்கும்
கநாலத்தில் பிறைந்த வீடு ஜபநானநால், அவளுலடய அண்ணி அவலளப் பநாரத்துப் லபநாறைநாலமப் படுவநாள்.
அவள் கணவலன பிரிந்த பின்பு அண்ணனிடம் தங்குவதற்குப் ஜபநாகிறைநாள். வநாழும் கநாலத்திஜலஜய
அவலளப் பநாரத்து வயிற்லறைரிச்சல்பட்ட அண்ணி அவள் லவள்லளயுடுத்தும் விதலவயநான பின்பு
சும்மநாயிருப் பநாளநா? உயிர ஜபநான்றை கணவஜன ஜபநாய்விட்ட பிறைகு அவளுக்கு அற்ப நலககள் எதற்கு?
பட்டுதநான் எதற்கு? கண்ணீர உகுத்தவநாறு அலவகலளயும் அண்ணனிடம் லகநாடுத்து விடுகிறைநாள்.

பட்லட உடுத்தி கிட்டு
பவுனு கநாலசப் பூட்டிகிட்டு-நநான் லபநாறைந்த
பட்டணத்லத ஜபநானநாஜல
பட்டணத்தில் ஜபஞ்ச மலழ-என்
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பட்லட நலனச்சிடுச்சி
பவுனு கநாசு உருகிடுச்சி
லபரியண்ணன் லபநாண்டநாட்டி-என்
பட்லட கழட்டு மிண்ணநாள்
பவுனு கநாலச உருவுமிண்ணநாள்
பட்லடயும் கழட்டி விட்ஜடன்
பவுனு கநாலச உருவி விட்ஜடன்
அண்ணனநாண்ட
சிந்திட்ட கண்ணீலர
லசண்ணுட்ஜடன் மநாளிலகக்கு

வட்டநார வழக்கு: அண்ணனநாண்ட-அண்ணனிடம்; சிந்திட்ட-சிந்தி விட்ஜடன் ; லசண்ணுட்ஜடன்லசன்று விட்ஜடன்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

தங்கியிருந்தநாலநாகநாஜதநா?
அவலளப் பல நூறு லமல்களுக்கப்பநால் கல்யநாணம் பண்ணிக் லகநாடுத்திருக்கிறைது. தநாய் உடல்
நலமில்லநாத லசய்திலய அறிந்து உடஜன ஓஜடநாடி வருகிறைநாள் பநாரப்பதற்கு. அவள் வரும் வலர தநாயின்
உடலில் உயிர தங்கியிருக்கவில்லல. அம்மநாலவ உயிஜரநாடு பநாரக்க ஜவண்டும் என்றை ஆவலில் வந்த
அவளுக்குத் தன் தநாலய உயிஜரநாடு பநாரக்க முடியநாததநால் ‘உன்னுலடய அருலம மகளநாகிய, என்லனப்
பநாரக்க ஆலசயில்லலயநா? நநான் வரும் வலர லபநாறுத்திருக்க முடியவில்லலயநா? ஏன் என்லன விட்டுப்
பிரிந்து விட்டநாய்?’ எனத் தநாயின் அருகிலுட்கநாரந்து கதறுகிறைநாள்.

லபநான்னுக் கம்பி வில் வளச்சி
லபநாழுது ஜமஜல கப்பஜலநாட்டி-நீ லபத்த
லபநாண்ணநாளும் வநாரநாளிண்ணும்
லபநாறுத்திருந்தநாலநாகநாதநா?
தங்கக் கம்பி வில் வளச்சி
தண்ணி ஜமஜல கப்பஜலநாட்டி-நீ லபத்த
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தங்கநாளும் வநாரநாளிண்ணும்
தங்கியிருநிடு் தநாலநாகநாதநா?

வட்டநார வழக்கு: வநாரநாளிண்ணும்-வருகிறைநாள் என்றும்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

பூலச முடிஞ்சு ஜபநாச்ஜசநா
கணவன் இறைந்து விட்டநான். மலனவி அவனுலடய பழக்க வழக்கங்கலளச் லசநால்லி அழுகிறைநாள். அவன்
கநாலலயில் குளித்து மிக ஆசநாரமநாக பலலகயில் அமரந்து பூலச லசய்வநான். விரதங்கள் அனுஷ்டிப்பநான்.

அவற்லறை நிலனத்துப் லபநாருமியவளநாய்த் துக்கம் தநாளநாமல் ‘பூலச முடிந்துவிட்டலதன்று லபநான்னு
ரதம் ஏறி விட்டீரகஜளநா? தவசு முடிந்து விட்டலதன்று தங்க ரதம் ஏறி விட்டீரகஜளநா?’ என்று கூறிப்
புலம்புகிறைநாள்.

லபநான்னு விசுப்பலலக
பூசப் லபநான்னநா ஆசநாரம்-உங்கஜளநாட
பூலச முடிஞ்சு ஜபநாச்ஜசநா
லபநான்னு ரதம் ஏறினீங்க
தங்க விசுப்பலலக
தவசு பண்ணும் ஆசநாரம்-உங்கஜளநாட
தவசு முடிஞ்சிடுச்ஜசநா?
தங்க ரதம் ஏறினீங்க

குறிப்பு: லபநான் ரதம், தங்க ரதம்-இறைந்து ஜபநானவரகள் அதில் ஏறிச் லசல்வதநாகக் கற்பலன.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.
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அண்ணி லகநாடுலம
பிறைந்த வீட்டில் லசல்லப் லபண் அவள். ஆனநால் புருஷன் வீடு ஜபநாக ஜவண்டியவள்தநாஜன எந்த
லசல்லப் லபண்ணும். பின்பு அண்ணன் மலனவிதநாஜன வீட்டுக்கு உரிலமயுலடயவள். அஜதநாடு
அண்ணியநாக வருபவள் குணங்லகட்ட லகநாடுலமக்கநாரியநாகவும் இருந்துவிட்டநால் பின் பிறைந்தகத்லதப்
பற்றிய ஆலச நிலனவுகலளக்கூட விட்டுவிட ஜவண்டியதுதநாஜன ! அவளது தந்லத இருந்த மட்டும்
அபூரவமநாகப் ஜபநாய் வருவநாள். தந்லத இறைந்த பின்பு எப்படிப் ஜபநாக முடியும் அண்ணி ஆட்சி
லசலுத்தும் தன் பிறைந்த வீட்டுக்கு? இலதக் கூறி அழுகிறைநாள் அவள்.

மூணுதலல வநாசல்
முப்பத் லதட்டு ஆசநாரம்
ஆசநாரத்து உள்ளநாக
அல்லி லபநாறைந்திருக்க
அடிக்கத் துணிஞ்சநாங்க
ஆள் ஜபநாட்டுத் தள்ளுனநாங்க
நநாலு தலல வநாசல்
நநாப்பத் லதட்டு ஆசநாரம்
ஆசரத்து உள்ளநாக
அல்லி லபநாறைந்திருக்க
குத்தத் துணிங்சநாங்க
ஜகநால் ஜபநாட்டுத் தள்ளுனநாங்க

வட்டநார வழக்கு: லபநாறைந்திருக்க-பிறைந்திருக்க.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

கநாய்க்கநாத மரம்
அவள் தன் பிறைந்த வீட்டுக்குப் ஜபநாகநாமஜலஜய இருந்து விட்டநாள். சந்தரப்பங்களும், சூழ்நிலலயும்
அப்படி ஒரு ஜபநாக முடியநாத நிலலலமலய ஏற்படுத்தியிருக்கலநாம். ஆனநால் அவள் திடீலரன்று பிறைந்த
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வீட்டிற்குப் ஜபநாக ஜவண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது.கநாரணம் அவள் தந்லத உயிர நீத்ததநாக வந்த
லசய்திஜய.

‘நநான் சலித்து ஒருநநாள்கூட என் பிறைந்த வீட்டில் ஜபநாய் நிம்மதியநாக இருந்து வரவில்லலஜய. அப்படி
நநான் பிறைந்தவீடு வந்ததும் உங்கள் சநாவுக்குத்தநானநா?’ என்று இறைந்த தன் தந்லதலய எண்ணி ஒப்பநாரி
பநாடுகிறைநாள் :

ஏலக்கநாய் கநாய்க்கும் மரம்
எளச்சி வந்தநா தங்கும் மரம்
ஏலக்கநாய் கநாய்க்கலிஜய
எளச்சி வந்தும் தங்கலிஜய
ஜேநாதிக்கநாய் கநாய்க்கும் மரம்
சலிச்சு வந்தநா தங்கும் மரம்
ஜேநாதிக்கநாய் கநாய்க்கலிஜய
சலிச்சி வந்தும் தங்கலிஜய

வட்டநார வழக்கு : எளச்சி-இலளத்து ; சலிச்சி-சலித்து.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

லகநாண்டவலனக் கூட ஜதநாத்ஜதன்
அவள் லவளியூர லசன்று வர மிகயும் ஆலசப்படுகிறைநாள். மலனவியின் ஆலசலய நிலறைஜவற்றை கணவன்
அவலள, மநாயவரம், கும்பஜகநாணம் முதலிய இடங்களுக்கு அலழத்துச் லசன்றைநான். ஆனநால் லசன்றை
இடத்தில் பயங்கரக் கநாலரநாவினநால் தனது தநாலிலய இழப்ஜபநாம் என்று அவள் கனவிலும்
எண்ணவில்லல. தநான் ஆலசயுடன் வந்த இந்தப் பிரயநாணம் இன்பப் பிரயநாணமநாக இல்லநாது லபருந்
துன்பத்லதக் லகநாடுக்கக்கூடியதநாக அலமந்தலத எண்ணி அழுகிறைநாள்.

மநாயவரம் சங்துகு நதி
மயிலநாட்டம் பநாரக்கப் ஜபநாஜனன்
மநாறைநா பதக்கம் ஜதநாத்ஜதன்
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மன்னவஜன கூட ஜதநாத்ஜதன்
கும்பஜகநாணம் சங்கு நதி
குயிலநாட்டம் பநாரக்கப் ஜபநாஜனன்
லகநாத்து சரம் ஜதநாத்ஜதன்
லகநாண்டவலனக் கூட ஜதநாத்ஜதன்

வட்டநார வழக்கு: லகநாத்து சரம், மநாறைநா பதக்கம்-தநாலி.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

அண்ட முடியலிஜய
தனக்குப் பின்னநால் தன் மகள் இங்கு வந்தநால் வரஜவற்பிநாரது என்றும், அவமதிக்கப்படுவநாள் என்றும்
தந்லதக்குத் லதரியும். அதனநால் தநான் உயிஜரநாடிருக்கும் ஜபநாதும் தநான் வீட்டிலிருக்கும் சமயம் வரச்
லசரல்லுவநார தன் மகலள. மகள் வருகிறைநாள் பிறைந்த வீட்டில் வரஜவற்று அன்புடன் ஆதரித்து “நநான்
இல்லநாத சமயம் வரநாஜத” என்று முன் கூட்டிஜய அறிவித்தநாஜர! அவர நிரந்தரமநாகப் பிரிந்து
ஜபநாய்விட்டநாஜர என்பலத எண்ணி அழுகிறைநாள். அவர இருந்த தன் பிறைந்த வீட்லட, தருமஜரநாட
மண்டபம் என்றும், ஆயிரங்கநால் மண்டபம் என்றும், தந்லதலயத் தருமர, அரச்சுனர, புண்ணியர என்று
புகழ்ந்து கூறுகிறைநாள்.

தங்கக் கட்டு தநாம்பநாளம்
தருமஜரநாட மண்டபம்-நீங்க
தருமரும் ஜபநாயி ஜசர-நீ லபத்த
தனியநாருக்குத் தநாங்க முடியல்லலஜய
லபநான்னு கட்டு தநாம்பநாளம்
புண்ணியஜரநாட மண்டபம்-என்ன லபத்த
புண்ணியஜர நீ ஜபநாக-எனக்கு
லபநாறுக்க முடியலிஜய
என்லன அண்டநாத யிண்ணீங்கஜள
ஆயிரங்கநால் மண்டபத்ஜத-என்ன லபத்த
அரஜேஜூனனும் நீ ஜபநாக
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அண்ட முடியலிஜய

வட்டநார வழக்கு:அண்டநாத-அண்டநாஜத, லநருங்கநாஜத;இண்ணீங்கஜள-என்றீரகஜள.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

எமஜலநாகம் ஜபநானலதன்ன?
தன் லபண்லண மிகவும் அன்புடன் ஜபணி வளரத்தநார தந்லத. தன்னுடன் லவளியில் அலழத்துச்
லசல்வநார.அவள் முகம் வநாடுவதற்குச் சம்மதிக்கமநாட்டநார. கநாற்று சற்று பலமநாக அடித்தநால்கூட
அதனநால் மகளுக்கு உடல் நலம் குலறைந்து விடக் கூடநாலதன்று கநாற்றைடிக்கநாமல் தநான் மகலள மலறைத்து
நின்று லகநாள்வநார. அவ்வளவு அன்பநான தந்லத இறைந்தவுடன் மகள் உணரச்சி ஜமலிட்டுத் தன்லன அவர
அன்ஜபநாடு பநாதுகநாத்து வளரத்தலத வநாய்விட்டுச் லசநால்லி லபநாருமி அழுகிறைநாள்.

பத்தடிக் லகநாட்டநாயி
பவளக்கநால் ஜமல் தூலம்
பசுங் கநாத்தடிக்கி திண்ணும்
என்ன லபத்த எப்பநா
பக்கமநாக நிறுத்தலனஜய
பத்தடுக்கு லமத்லத ஜமஜல
படிக்கிறைதநா எண்ணியிருந்ஜதன்-நீங்க
படிக்க முடியநாம
பரஜலநாகம் ஜபநான லதன்ன
எட்டடுக்கு லமத்லத யிஜல
எழுதறைநா எண்ணியிருந்ஜதன்
எழுத முடியநாம-நீங்க
எமஜலநாகம் ஜபநான லதன்ன

வட்டநார வழக்கு:லகநாட்டநாயி-லகநாட்டலக
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ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர, தருமபுரி மநாவட்டம்.

இரவலநாச்சு
அவளுக்கு மணமநானது, மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் கணவனுடன் வநாழ்க்லக நடத்துகிறைநாள். இனி புருஷன்
வீடு தநான் லசநாந்தம். பிறைந்த வீடு லசநாந்தமில்லல என எண்ணி இறுமநாந்திருந்தநாள். ஆனநால் புருஷன்
கநாலமநானவுடன் புருஷன் வீடும் இரவலநாகப் ஜபநானலத எண்ணி எண்ணி புலம்புகிறைநாள்.

புருஷன் ஜபநானவுடன் அவருலடய லசநாந்தமும் ஜபநாய்விட்டது.

தங்க லசவரு வச்சி
தட்ஜடநாடு ஜபநாத்தனிங்ஜகநா
தட்ஜடநாடு லசநாந்த மில்ஜல-எனக்கு
தநாவு எரவலநாச்சு
லபநான்னு லசவரு வச்சி
புது ஓடு ஜபநாத்தனிங்ஜகநா
புது ஓடு லசநாந்தமில்ஜல-எனக்கு
பூமி எரவலநாச்சு

வட்டநார வழக்கு:ஜபநாத்தனிங்ஜகநா-ஜபநாற்றினீரகள்;தநாவு(லதலுங்கு வநாரத்லத)-இடம்.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

மநாலல லபநாருத்தமில்லல
தன் மகலள தன் தம்பிக்கு மணம் லசய்து லவப்பதனநால் தனது பிறைந்த வீட்டுச் லசநாந்தம் தன்னுலடய
பரம்பலரக்கும் உறைவு லநருக்கமநாகி, லசநாந்தம் விட்டுப் ஜபநாகநாமல் இருக்கும் என்பதற்கும் தநான் உடன்
பிறைந்தவளநாதலநால், தன் தம்பி நன்றைநாக கவனித்துக் லகநாள்வநான் என்லறைண்ணி மணம் லசய்து
லவக்கிறைநாள் தநாய். ஆனநால் தநான் எண்ணியதற்கு மநாறைநாகத் தன்னுலடய மகள் சந்ஜதநாஷப்படநாமல்
துன்பமநான வநாழ்க்லக நடத்துகிறைநாள் என்பலத அறிவதற்கு முன் இவ்வுலலகவிட்டுப் ஜபநாய்விட்டநாள்.
மகள் தநாய் இறைந்த துக்கத்துடன் தன் துக்கத்லதயும் கூறி அழுகிறைநாள். தனது தநாய் மநாமன் வீடு தனக்கு
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ஆடுமநாடு ஜபநான்றை மிருகங்கள் அலடக்கும் பட்டியநாகத் ஜதநான்றுகிறைஜதயன்றி மனிதரகள் வநாழக்கூடிய
இடமநாகத் ஜதநான்றைவில்லல என்பலதயும் குறிப்பிடுகிறைநாள்.

மநாதநா லபநாறைந்த இடம்
மல்லியப்பூ கச்ஜசரி
மநாலலப் லபநாருத்தமில்லல-எனக்கு
மநாமன் வீடு லசநாந்தமில்ஜல
தநாயநார லபநாறைந்த இடம்
தநாளம்பூ கச்ஜசரி
தநாலி லபநாருத்தமில்ஜல-எனக்கு
தநாய் மநாமன் லசநாந்தமில்ஜல
மநாட லடக்கும் பட்டியிஜல-நீ லபத்த
மங்லக யநாளப் ஜபநாட்டலடச்சு
மநாடு படும் தும்பலமல்லநாம்-இந்த
மங்லக பட்டு நிக்கிறைஜன
ஆடலடக்கும் பட்டியிஜல-நீ லபத்த
அல்லியநாலளப் ஜபநாட்டலடச்சி
ஆடு படும் தும்ப லமல்லநாம்-இந்த
அல்லி பட்டு நிக்கறைஜன.

வட்டநார வழக்கு : தும்பம்-துன்பம் ; நிக்கிறைஜன-நிற்கிஜறைஜன.

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:ஜசலம் மநாவட்டம்.

விதலவயின் தவிப்பு
அவள் கணவன் இறைந்துவிட்டநான். கணவன் பிரிந்து விட்டநான் என்றைநால் அவனுடன் வநாழ்ந்த
வநாழ்க்லகயின் நிலனவுகள் அன்றைநாட வீட்டில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளின் கநாட்சி மனக்கண்ணில்
ஜதநான்றுகிறைது.
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மனத்தில் அவ்லவண்ணங்கள் ஜதநான்றியவுடன் வநாயில் அலவ வநாரத்லதகளநாக லவளி வந்து புலம்பி
அழுகிறைநாள். கணவன் ஜவலலயினிமித்தமநாக லவளியில் லசன்று திரும்பிய பின் தநான் லசய்யும்
பணிவிலடகள் ஒவ்லவநான்லறையும் கூறி அழுகிறைநாள்.

நநானூறு வண்டியிஜல
நடுஜவ வரும் சநாமநானநாம்
சநாய் மநானப் லபட்டியிஜல-என்
சநாமி வரப் பநாக்கலியநா
சின்ன நலட நடப்பநார
லதருக் கதலவ ஒந்திரிப்ஜபன்-நநான்
தநாளிப்ஜபன் நூறு வலக
லபநான்னு கரண்டியிஜல
லபநாரிப்ஜபன் நூறு வலக
லவள்ளிக்கநா கரண்டியிஜல
வித விதமநாக் லகநாத்தமல்லி
சநாதத்திஜல லகநாஞ்சம் லவப்ஜபன்
சலமச்ச கறி லரநாம்ப லவப்ஜபன்
ஜேலம் வநாங்கிக் லகயலம்பி
சநாப்பிட்டுத் திண்லணயிஜல
லமத்லத தலல கநாணியிஜல-இனி
கூடிப் படுப்பலதப்ஜபநா?

ஜசகரித்தவர :கவிஞர சலடயப்பன்

இடம்:அரூர,தருமபுரி மநாவட்டம்.

623

