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தம்ாங்குப் தாடல்கள் 
ாட்டார் ம் ாய்தாிப் தாடல்கலள் தம்ாங்குப்

தாடல்கள் என ககாகும். ‚தன்தாங்கு ன்தது அப்தடித்
தய்ந்து ாநி ங்குகிநதன்று த ால்ார்கள். தன்ப்தடி
இணிக்கிநதா அப்தடி இணிக்கும் தான்கஅந்ப்தாட்டுக்கு
உண்டாம்‛ ன்கிநார் கி.ா.ஜகந்ான்.இந்த் தாடனக்கு
ததநானாறு தன் +தாங்கு ன்றுதிரித்துத் தன்ணாட்டு
க்கபின் தாங்கிகணப்னனப்தடுத்துால் தம்ாங்கு ன்றும்
ிபக்கனாம்.

தம்ாங்கு தத்து ககச்  ிந்துப்தாடல்கலள் என்று.
 ிகனச்  ிந்து,ிணிகனச்  ிந்து, தாண்டிச்  ிந்து,
ிகடச்  ிந்து, ஆணந்க் கபிப்ன,காடிச்  ிந்து,
கபல்  ிந்து, ங்கச் ிந்து, குள்பத் ாாச்  ிந்து,
தம்ாங்கு  ிந்து ன்று  ிந்து தத்து ககப்தடும்.

ஏததுகக ததற்ந இண்டடிகள் அபதாத்து னல்  ிந்து
ணப்தடும். இண்டடிகள் ட்டுின்நி ான்கடிகள் ஏததுகக
ததற்று னலும் உண்டு.  ிந்ின் உிர் ாடிதாகணத்
தாகடத. தாகணகி இல்கனதல்
 ிந்துக்குஉிர்ப்தில்கன. என  ிந்துப்தாட்டில் னம் எவ்தான
 ிந்தும் கண்ி ணப்தடும் (னனர் குந்க 1967)



‚யாழமனடி உன் கூந்தல்
யனிபநடி ல்காயி
ஏழமனடி ானுக்கு
எபங்கழயனா ஒம்நசு
ன்ா ாா ன்ா
தன்ா தாா தழதாா தாா‛
கால் சுக கணிப்தாடுால் இகண இன்த  த் தம்ாங்கு
ன்தர்.தற்குநிப்திட்ட தாட்டு இன  ீரிட்கட துககத்
தாகடால் அகந்து. ன்ணாண ன்தது தம்ாங்குப் தாட்டில்
டுப்தாகும். டுப்ன இல்னாலும்  ின தாடல்கள் அகனேம்.

ததம்நாங்கு ாடும் சூமல் :
‚தம்ாங்குக்கு என தட்டுத்ான் உண்டு; ஆணாலும் அகப்

தனாறு ாபத்க ாற்நி தாடுதுண்டு. இப்தகுிில் 206
கண்ிகள் இனக்கின்நண. இந்க் கண்ிகலக்கிகடத ததானள்
தாடர்ன தும் இல்கன. தனதன ிகனிதன உள்ப ஆண்கலம்,
ததண்கலம் தாடும்  னகநிதன துண்டு துண்டாக அகந்க
இக‛ ன்கிநார் கி.ா.ஜகந்ான்.



‚பக்குத்தித் ததாங்கிய –குட்டி
பந்நூறு ச்ழைக்கல்லு
ஆழத்தான் கட்டுதடி –குட்டி
அதிய ஒரு ச்ழைக்கல்லு
ைந்தம் உபசுங்கல்லு –குட்டி
தழயாைழக் காக்குங் கல்லு
நீன் உபசுங் கல்லுக்கடி –குட்டி
யணீாழைப் ட்டாயனாடி‛

இந் இண்டு கண்ிகலக்கிகடத ததானள் தாடர்தில்கன. எனன்எனத்ிக
ிபித்து கல்லுககபப் தற்நி ட்டுத தாடுகிநான்.தம்ாங்குப்தாடல்ககப
தாடுற்குக் குநிப்திட்ட தம் குநிப்திட்ட இற்ககச் சூல்ன்று என்நில்கன.
ானாட்டு தாடல் குந்ககத் தூங்கச் த ய்னேம்ததாதும், எப்தாரி ாதனும்
எனரின் இநப்தின் ததாதும் தாடப்தடும். ஆணால்தம்ாங்குக்குக் கானனம்,
இடனில்கன.ண்டிதாட்டும் ததாதும்,ிகடப் தத்ின் ததாதும், ாற்று டும்
ததாதும், ககபதடுக்கும்ததாதும் தாடப்தடும். எனதா, இனதா
ஆணும்,ததண்ணுாகதா,குழுிணாகதா இற்கநப் தாடுர். 

தம்ாங்குப் தாடல்கபில் தன. கால் ன்னும் அடிக்கனத்கக்தகாண்டு
அகனேம்.ததண்க தாக்கி ஆணும், ஆகப் தார்த்துப் ததண்ணும் ிபிக்கும்
ிபிப்தாடல்கபாகத அகனேம். 
தின்னம் தாடல் கானன் கானிக தாக்கிப் தாடுாக அகந்துள்பது.
‚கட்டப்புள்ய குட்டப்புள்ய
கருதயநணி யாட்ட புள்ய
ாக்குச் தையந்த புள்ய
ான்தாண்டி ஓம் புருைன்‛



காதி காதழ எண்ணி ஏங்கிப்ாடுதல் :

திரிந்ினக்கும் கானி கானகண ண்ி ங்கிப்தாடும் தாடதனான்நில்
உககள் அடுக்கடுக்காக னகின்நண.  ங்க இனக்கித்ில் கனகணப்
திரிந் கனி ன் தஞ் ிற்குச் த ால்னிப் னனம்னல் ததானத தின்னம்
தாட்டு அகது காண்க.

‚நதுழப நரிக்தகாழுந்யத
நணலூரு தாமம்பூயய
ைியகங்ழக ; ன்யீப
யைருது எந்தக்காம்
கட்டிலுச் ைட்டம் யா
கழடஞ்தைடுத்த யிட்டம் யா
உத்திபத் தூணுயா
பத்து இருந்து யாடுய.
ஆழை நம் கூசுழதனா
அம்புருயிப் ாபழதனா
யைநம் தஞ்ைிிய
தருப்புத் தணாகுதடா
ஏக்கம் ிடிக்குழதனா
என்னுசுரு யாகுழதனா
தூக்கம் குழஞ்ைழதனா
துழப நகழக் காணாநல் 



ிழ குடத்துத் தண்ணி யா
ிமாடும் என் ைதுபம்
குழ குடத்துத் தண்ணபீாய்
குழஞ்ைதய்னா உன்ாய‛

ததனம்தான்காண தம்ாங்குப் தாடல்கள் ஆண்,
ததண் உகாடனாகத அககின்நண. இந்
உகாடல் தண்தத தம்ாங்கின்ணிச் ிநப்னக்கூறு
ணனாம். என தாகணச் த ாற்றுக்கு என த ாறு
தம்ன்தது ததான்று என தாடகனக் காண்ததாம். 



காதன் காதிழன ஓடி யருநாறு அழமத்தல் :
கானன், கானிக டீ்கட ிட்டு ஏடி னாறு அகக்க அள்

அணால் த ய் இனா த ல்கள் தனற்கநச் த ய்ச் த ால்கிநாள்.
அனும் அவ்ாதந த ால்கிநான்.

ஆண் : அஞ்சு ரூா தாயபன்
அபக்கு யாட்ட யைழ தாயபன் - உன்
ஆத்தாள் அினாந ீ
யாக்கப்ட்டு யந்திபடி
தண் : அஞ்சு ரூா யயண்டாம்
அபக்குப் ட்டுச் யைழ யயண்டாம்
தட்டான் அினாந – ீ
தாி ண்ணி யந்திபடா
ஆண் : தட்டான் அினாந
தாி ண்ணி ானும் யந்தா
அடுப்ங்கட ;டி இல்ாந – ீ
ருப்புச் யைாறு தாங்கி யாடி
தண் : அடுப்ங்கட ;டி பணில்ாந
ருப்புச் யைாறு தாங்கி யந்தா
ாவு ட்டிபாந – ீ
யட்டி பழுங்கிபணும் 

இந்ப் தாடனில் அந்ாி ததால் த ல்கள் அடுத்டுத்துத் தாடுத்து ல்
காண்க. தம்ாங்குப் தாடல்கபின் அடிக்கனத்து ததனம்தான்கனேம் காதன.



இக்கினம் ைார்ந்தழய
         ாட்டுப்னநப்தாடல்கள் கக ,ககப்தாடல், ததாி ,ிடுகக ததான்நக
இனக்கி ார்ந்காகும்.

கழதகள்
 ணி ாழ்ில் டக்கக்கூடி எவ்தான ிகழ்ச் ினேம்  கககள் ஆகின்நணர்.

ணிணின் ஆக கள், அனங்கள், தககள், ினப்ன தறுப்னகள், கணவுகள்,

கற்தகணகள், கககள் ஆகின்நண. கக கற்தகணக பர்க்கிநது. கற்தகண
ககககபனேம், ணி ாழ்ின் கத்துங்ககப ததசுகின்நண. கக த ால்தும்,

தகட்ததும் ாந்ர் இல்ன. கக த ால்தும், தகட்ததும் ககன அச்  உர்வு.

இற்கக ிகழ்ச் ிகலக்கு காம் காணும் னற் ி ாழ்ினில் குநிப்திடத்க்க
ிகழ்ச் ிகபால் க்கள் ணில் தர்ந் தாிப்ன, உர்வு ாழ்வு ணப்தான்க, அநம்
உகத்ல் னனிககள் கககள் தான்நக் காம் ன்தார்.

ததாழுதுததாக்கிற்காகவும் ீிககப னினேறுத்வும் கககள் னகணப்தட்டண.

 கழதகின் யாக்கம்
      கககபின் தாக்கம் க்கலக்கு   உர்த்துாகும் ாட்டுப்னந க்கலக்கு 

னகந ாாக் கல்ி ததான்று உனகில் அநிகப் னகட்டுகிநது அகணத்து 
க்கபின்  ாழ்ிகன ிபக்குாக   உள்பது குந்ககட்கு ிி ததாகண 
கபஞ் ிாகத் ிகழ்கின்நது



கழதகின் யழககள்
     ாட்டுப்னந  கககபின் ககப்தாடு குநித்து ில்னிம் தாஸ்கம் 

னாக்கக த  னக் கக ாட்டுப்னந கக ண 
னென்நாக  ககப்தடுத்துகிநார்   ாம் ன் அர்கள் டீ்டுக் கககள் 
இற்கக கடந் தககர்கள் ந்ிரிங்கலம் அி ங்கலம் 
கானர்கலம் ா ார்கலம் கடக  ன்நி உநிணர்கள் 
தனாண  க்ிகள் உண்க கககள்  ிகடங்கலம் 
கட்டுக்கககலம் ினங்குகள் கககள் கட்டுக்கககலம் 
னக்   கககலம் ணப்    12 ஆக  ககப்தடுத்துகிநார்

சு. ண்னக சுந்ம் அர்கள் ணி கககள்  ினகக் கககள் ந்ி 
கககள் தய் கககள் ண ான்காக ககப்தடுத்துகிநார்

ாட்டுப்புக் கழதகள்
ாட்டுப்னந க்கபிகடத கக கூறுது ன்தது

ததாதுாண தண்தாகும். க்கள் ங்கபது ாழ்ில்
ீிகலக்காகவும், ததாழுது ததாக்கிற்காகவும் ககககப
உகத்ணர். இன்நபவும் உகத்து னகின்நணர்.

ாகபனேம் ககிகணக் கூறுார்கள். தணன்நால்
ககிகணக் கூறுதனம், ககிகணக் தகட்தனம்
அந்ந்க் கககதபாடு ங்ககபனேம் இகத்துக் கக
தகட்கின்நணர்.



கழதகின் யழககள்
னகணர் சு.  க்ிதல் ாட்டுப்னநக் ககககப 6

ககாகப் திரிக்கின்நார்.
1) ணிக் கககள்
2) ினகக் கககள்
3) ந்ி - ந்ிக் கககள்
4) தய்கீக் கககள்
5) இிகா  னாக் கககள்
6) தல்ததானள் தற்நி கககள்

கழதகின் ைிப்புக் கூறுகள்
இக்கககபின் னக்கி தாக்கம் க்கலக்கு அநக்தகாட்தாட்கட

உர்த்துத ஆகும். பனம் குந்ககலக்கு அது ீி ததாகணக்
கபஞ் ிாகத்ிகழ்கிநது. ாழ்க்ககப் திச் கண, ஆக , துன்தம்,
 ாிப் ன ல், கால், எழுக்கம், தகண, னட்டாள்ணம், ததாநாக,
ண உர்தழுச் ி, கள்ப ட்ன, ந்ிம், னத்ி ானித்ணம், ீி
னனிற்கநக் கூறுாகஅகனேம்.தாத்த்ில் இக்கககள்
தன்தாட்டு இனக்கிம் ஆகின்நண. னெக னாற்கந அநிப் ததரிதும்
துகனரிகின்நண. தண்தாட்டுக் கூறுககப ீட்டுனாக்கம்
த ய்கின்நண. தங்கானச்  னாச் த ய்ிககபனேம்,  கானச்
த ய்ிககபனேம் இற்நால் அநி னடிகின்நது.



கிாி க்கபில் தனர் ணிாக ககககபக் கூநி ந்ார்கள்
தாடல்ககபனேம் தாடி ந்ார்கள் ஆணால்  ினர் கக ழுி
தாடல்ககபப் தாடி ததாது அகண ககப்தாடல்கள் ன்று
கூநிணர்.



கழதப்ாடல்கள்
 ககக தாடனாக தாடப்தடுது ககப்தாடல் ணனாம் அது என
ககாகதா அல்னது தன உட் கககள் தகாண்ட ககாகவும்
இனக்கனாம் ஆங்கினத்ில் இகண தகன ன்று கூறுர் தனர் ன்ந
னத்ீன் த ால்னினினந்து திநந்ாகும் தகனாட்டில் இச்த ால் தன
ததானபில் ங்கி 16 ஆம் தற்நாண்டிற்குப் தின்ணத இச்த ால்லுக்கு
குநிப்திட்ட ககந ற்தட்டது ககப்தாடல்கள் னனில் தாடுற்கு
ண்ாகும் ாட்டுப்னந இனக்கித்ின் கூநி அகணத்து கூறுகலம்
கக தாடலுக்கு ததானந்தும் கக தாடல்கள் ததனம்தாலும் க்கபது
ததச்சு தாிிதனத அகந்ினக்கும் ாட்டுப்னந க்கபின் கூட்டு
னற் ிால் ழுந்த ககப் தாடனாகும் ககப்தாடல் ன்தற்கு
தல்தறு ிபக்கங்கள் கூநப் தட்டாலும் அற்றுள் து  ரிாணது ன்தது
தற்நி அநிஞர்கள் கூநினேள்பணர் . குநிப்திட்டதான தண்தாட்டில் குநிப்திட்ட
 ின சூல்கபில் ாய்தாிாக என தாடகன் அல்னது என
குழுிணதா த ர்ந்து க்கள் னன் டுத்துகத்து இக னேடன் ிகழ்த்தும்
ன்ந கக ழுி தாடகன கக தாடல் ஆகும் ண  ா. ாச் ந்ின்
ார் கூறுகிநார்.

 ககப்தாடல்கள் னாறுகள் அல்ன அக ீ காிங்கள் ணிப்
தண்தின் உர்ந் அம் ங்ககப தாற்றுப் அக  னெக  ீர்தகடுககப
தகனி த ய்தன் இற்கந கற்தகணில் உனாண ாட்டார் தாடல்
ன்தந தகாள்ப தண்டும் ண ா. ாணாகன கூறுகின்நார்.
•



கழதப் ாடின் யதாற்ம்
 நட் ிப் தகுிிலும் தின்ங்கி தகுிகபில் ிகந

ககப்தாடல்கள் தாற்நம் ததற்நினக்கின்நண. இற்கக சூல்,
க்கபின் ணப்தாங்கு, ஜாிகபின் டத்க ததான்நககள்
ககப்தாடல் தான்ந காம் ண கூநனாம். கக தாடலுக்கு
ிில்அம்ாகண ன்ந ததனம் உண்டு. அம்ாகண ன்ந
த ால்னில்இனந்துான் அம்ாகண ரி,அம்ாகண தாட்டு, அம்ாகண
காய்,அம்ாகண டக்கு ன்ந த ாற்கள் திநந்ண. அம்ாகண
ன்தற்குாய், கனி, ஆடும் கனி, ீ ததான்ந ததானட்கள் உண்டு.
ததண்கள்ிகபாடும் ிகபாட்டு. அம்ாகண ிகபாட்டின்
ததாதுதாடப்தடும் தாடல் அம்ாகண ரி ிகபாட்டில்
தன்தடுத்துது. அம்ாகணக் காக அம்ாகண தாிகனேம்
ிகபாட்கடனேம்அம்ன்  க்ிகனேம் குநிக்கிநது. கபிர் இனர்
ிணா ிகடாகஇன ததானள் தடப் ஆடுது அம்ாகண டங்காகும். 

கழதப்ாடல் ைிப்ினல்புகள்
 ககக தகாண்டினத்ல்
 ாடகத்ன்க உகக தகாண்டது
 ிகழ்ககன
  தாடுகபம்
 தல்தறு  கக டிங்கள் உகடது
 ணி அகப்ன



கழதப்ாடல்கின் காம்
 ககப்தாடல்கள் ிகப் தகாணாகவும், ல்னா ாடுகபிலும்

காப்தடக் கூடி ாகவும் இனப்தினும் உனகம் னழுிலும்
திற்கானத்ில் தாற்நம் ததற்ந ககப்தாடல்கள் கிகடக்கின்நண.
ிகத்ில் கி.தி திணாநாம் தற்நாண்டு னல் கி.தி தத்தான்தாம்
தற்நாண்டு கினாண ான்கு தற்நாண்டு கானத்ில் 400க்கும்
தற்தட்ட ககப் தாடல்கள் தாற்நம் ததற்நினக்கின்நண.

 கழதப் ாடல்கின் தனர்கள்
 ககப்தாடல்கள் தனககாண ததர் னடிவுககபக் தகாண்டு

அககின்நண. ககப்தாடல்கள் தாடல்கபாக இனந்ாலும் கக ன்ந
னடிவு த ால்னால் அகக்கப்தடுகின்நணர். ா ாக்கள் கக,  ிம்த
ாடார் கக, தாட்டுக்காரி அம்ன் கக, னத்துப்தட்டன் கக ன்தண
அற்றுள்  ின  ண்கட ததான்ந ததர்ககபக் தகாண்டும் கனக
ாந்ர்கபின் ததர்ககப ாங்கினேம் னம்.  ின ககப் தாடல்கள்
இக க் கனிகபின் ததர்ககப தகாண்டு ில்லுப்தாட்டு,
உடுக்கடிப்தாட்டு, கிான் கூத்து ததான்ந ததர்ககபக் தகாண்டும்
அககின்நண. தலும் ாகன, தற்நி, ற்நம், உண்ி, குநஞ் ி,
காிம், ணா ம், த ாதணம்,  க்கக, உதாக்கிாணம்,  ரிம்,
ினத்ம்,ாக்கிம், கீர்த்கண, தகடப்ததார், ாகம்,  குநம்,  ிந்து, தூது,
னாி,ானாட்டு,ஊ ல் ததான்ந ததர்ககபக் தகாண்டும் னம்.



ாட்டுப்புக் கழதப்ாடல்கள்
ணிணி ாழ்க்ககின் னக்கி ிகழ்வுககப - திநப்ன னல் இநப்ன 
கக்கும் - ககிகணப் ததான்று அத  ம் தாடனாகப் தாடுது 
ககப் தாடனாகும்.
காப்தித்ில் ன்ணிகரில்னாத் கனணின் பப்தம் ிகுந் 
த ல்தாடுகள் ழுப்தடுகின்நண அல்னா? அகப் ததான ாட்டுப்னநக் 
ககப்தாடனில் ககத் கனணின் ீ ீச் த ல்கள் தாடப்தடும்.
கழதப் ாடல்கள்
னாறுகள் அல்ன. அக ீக் காிங்கள், ணிப் தண்தின் உர்ந் 
அம் ங்ககபப் ததாற்றுதக ன்கிநார் ா. ாணாகன (ர் 
ா ாக்கள்
கக. த.53). இக ககப்தாடல்கபின் இல்னகள் ன்தந கூநனாம்.

கழதப் ாடின் தன்ழந
ககப் தாடனில் கீழ்க்காணும் னக்கிக் கூறுகள் காப்தடுகின்நண.
1) ககில் ிகழ்ச் ிப் ததாக்கு உண்டு. (Action)
2) தாத்ிங்கள் ாினாக ிபக்கப் ததறும். (Characters)
3) ககக் கன உண்டு (Theme)
4) ீப்தண்னக்கு னக்கித்தும் தகாடுக்கப் ததறும். (Prominence of Heroism)
5) உகாடல் (Dialogue) உண்டு,
6) ினம்தத் ினம்த ல் (Repetition)



கழதப் ாடின் அழநப்பு:
ககப் தாடனின் அகப்தில் ான்கு னக்கிப் தகுிகள் உள்பண.
அகாண,

1) காப்ன அல்னது ிதாடு.
2) குன க்கம்
3) னாறு
4) ாி
ன்தகாகும்.

ககப்தாடல் தாடங்கும் னன்ன இகநகண ங்கி தாடும் தாடகன ீத காப்ன
ன்தது ணக்கு தாடம் த ான்ண குனக்கம் தாடும் னம் உண்டு இகண குனடி
ன்றும் கூறுர் தின்ணர் ககின் னாறு தாடங்கப்தடும் ககப்தாடனின்
இறுிப்தகுி ானி தாடல் ஆகும் கக தகட்கும் ற்தநானம் கடவுபர் அகணரின்
அனலம் ததற்று ாழ்க ண ாழ்த்  ாழ்லும் உண்டு.

ைான்று :
ககப் தாடல்கள்
1) னத்துப்தட்டன் கக
2) ல்னங்காள் கக
3) அண்ன்ார் சுாி கக

கழதப் ாடின் யழககள்
னகணர் சு.  க்ிதல் ககப் தாடல்ககப னென்நாக ககப்தடுத்துகிநார்.
1) னா, இிகா  தய்கீக் ககப் தாடல்கள்
2) னாற்றுக் ககப் தாடல்கள்
3)  னெகக் ககப் தாடல்கள்



 ககப்தாடல்கள் 
ிகத்ில் அநதறுக்கும் தற்தட்ட ககப் தாடல்கள் இனக்கின்நணன்கின்நணர். 
ககப்தாடல்ஆய்க
1. த கரிப்னப் தி
2. ககப்தடுத்துல்
3. ஆய்வு த ய்ல் ண னென்நாகப் தகுத்துள்பணர்.

குஜ்னிககட திப்னக்கள், தணாந்ம் திள்கப திப்னகள்,
கானரிப்திள்கபதிப்னகள்,த ன்கண அ ிணரின் கீழ்த்ிக  தனக ஏகனச்சுடி
திப்னக்கள்,ஞ்க   சுிகால் திப்னக்கள், துக தல்ககனக்ககப்
திப்னகள்,ணிப்தட்தடார் திப்னகள்(ஆறுனகப்ததனாள் ாடார், ி.டா ன்,
 ண்னகசுந்ம், ாணாகன, ிசுப்திிம், சு. க்ிதல் ஆகிதார்)
திப்னகபின் னெனாகக் ககப்தாடல்கள் தபிந்துள்பண.ள்பிம்ன் கக,
சுடகனாட ாி கக, இ க்கிம்ன் கக,கண்கிம்ன் தாட்டு, திச்க க்கானன்
கக னனாணற்கந ஆறுனகப்ததனாள் ாடார் திப்தித்துள்பார்.

ி.டா ன் ன்தார் கட்டததாம்ன கும்ித ;தாடல், குன ாி கக,ன்ணிடி
நன் கக, ம்திார் கக, ஞாண  வுணகிரி கக,கன்ணடின் ததார், அதாத்ி
கக ததான்ந ககப்தாடல்ககப ஆாய்ச் ினன்னுகனேடன் திப்தித்துள்பார்.

ா. ாணாகன ன்தர் கட்டததாம்ன கூத்து, காண ;கா ின
 ண்கட,காத்ான் ககப்தாடல், னத்ப்தட்டன் கக,ீதாண்டின்கட்டததாம்ன்
கக ஆகி ந்து ககப்தாடல்ககபதுகப்தல்ககனக்ககத்ிற்காக ஆாய்ச் ி
னன்னுகனேடன் திப்தித்துள்பார்.
தலும் ன.அனா னம் ககப்தாடகன ஆாய்ந்து ஆங்கினத்ில் தல்ழுினேள்பார்.
இாச் ந்ின் த ட்டிார் ‚இாப்கதன் அம்ாகணகனேம்‛;, க்ிக்கணல்
‚அண்ன்ார்சுாி கக‛-கனேம் .ன்.ததனாள்‚தள்கபக்கான்
ககப்தாடகனனேம் ஆாய்ந்துள்பணர்.



தாிற்தாடல்கள் தாடும் தனம், இடனம் 
தபாண்க தாில் தாடல்கள்

ரிக  
ண்

தாடல் கக தாடல் தாடும் தம் தாடப்தடும் இடம் தாடுதார் 
ண்ிக்கக

1 ர் தாடல்கள்  ிடிற்காகன ல் எனர் அல்னது 
இனர்

2 ற்ந தாடல்கள் கககநப் ததாழுது ல் எனர் அல்னது 
இனர்

3 கதிகன தாடல்கள் கககநப் ததாழுது கிற்றுப் தகுி எனர்

4 டவுப் தாடல்கள் காகன னல் ாகன 
க

ாற்நங்கால் குழுிணர்

5 ககபதடுப்ன தாடல்கள் காகன னல் ாகன 
க

ாற்நங்கால் குழுிணர்

6 தண் தாடல்கள் காகன ாகன ிக   னக்கி 
இடம்

எனர் அல்னது 
இனர்

7 அறுகட தாடல்கள் ிடிற்காகன தல்ற் கணிகள் குழுிணர்

8 க தாடல்கள் இவு ரிப்தகுி ல் குழுிணர்

9 ததானில்தாடல்கள் காகன இவு தற்கபம் குழுிணர்

10 ண்டிக்கான் தாடல்கள் ண்டி ஏட்டும் ததாழுது ிப்தாக எனர் அல்னது 
இனர் 



தாடப்தடும் தனம் இடனம்
 தம்:

 ாட்டுப்னந தாடகன ததாறுத்கில் இந் தத்ில் ான் தாட 
தண்டும் .ற்ந தங்கபில் கூடாது ன்று என  ட்டம் ததாட்டார். 
அச் ட்டத்க ாட்டுப்னநப்தாடல்கள் ாற்நிிடும் ன்க ாய்ந்ண. என 
ாபில் ந்தத்ிலும் ாட்டிாடும் ங்கக ததான்நது ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கள். ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் ல்னா திரிவுகலம் ல்னா 
தங்கபிலும் தகாண்டு இனக்கின்நண ன்தது இணால் ததானள் இல்கன. 
இகண தின்னம் கனத்துக்கபால் தலும் உனாம்

 குந்ககள் ிகபாட ிகணத் ன் தத்ிலும் தாடுார்கள். 
காகனிலும் ாகனிலும் ான் ஏடி ிகபாடுல் ன்று கட்டுப்தாடு 
அர்கலக்குப் ததானந்ாது. ஆககால் குந்ககள் தாடும் தம் 
அர்ந்து தூங்கும் தத்கத் ி ந்தனம் ிறு குந்கக உநங்க 
த ய்னேம் ாய் ன் குந்ககத் தூங்கச் த ய் தண்டும் ன்று 
ிகணக்கும் ததாழுது இாணாலும், தகனாணாலும் ந் தத்ிலும் 
ானாட்கட த ால்னி  உநங்க கப்தாள்.  ானாட்டு தத்ில்ான் 
தாடப்தட கூடிதுன்று கூநிிடனடிாது. ானாட்டு தாடும் தத்க 
குந்கான் அறுிடுகிநது.

 ிதாட்டுப் தாடல்கள் இகநகண ிதாடு த ய்னேம் ததாழுது 
தாடப்தடுகின்நண. தகல், இவு ன்ந இன தகபகபிலும்    தாட தடுண 
ணனாம்..



 தாிற்தாடுகள் அவ்வ் தாில் ிகழும் ததாழுது தாடப்தடும் 
ண டவுப்தாட்டு, அறுகட தாட்டு,   ற்நப்தாட்டு 
ததான்நக ற்தடுது அல்ன. னன் இண்டும் ாற்று டும் 
கானத்ிலும் இகடக்கானத்ிலும் தாடப்தடும் தாட்டத்ிற்கும் 
லுக்கு ண்ரீ் தாய்ச்  ிகணக்ககில் ற்நப்தாட்டு 
ழும்னம் காய்ச் னாக இனந்ால் ற்நப்தாட்டு தண்டி 
க ததய்து ிட்டால் ற்நப்தாட்டு ி இல்கன 
ற்நப்தாட்டு அிகாகனில் தாடப்தடுது ணனாம் 
ஏடப்தாட்டு தம் குநிப்திட னடிாது ணனாம் தகனில் 
ததனம்தாலும் தாடப்தடுது ஆணாலும்  ிறுதான்க 
இிலும் ஏடம் த ல்லும் ததாழுது தாடப்தடும் இிதன 
தனதனா ன ா ன்ந த ாற்கள் தடதகாட்டி ஊக்குிக்கும் 
ந்ிங்கள் ஆகின்நண

 சுண்ாம்ன இடிப்ததாம் தாட்டு ீண்ட இகடதபிகள் ததற்று 
 ந்ர்ப்தம் னகின்ந ததாழுது தாடப்தடுாகும்.

ாரிக்கானத்ில் கப் தாட்டும் தகாடும்தாி தாட்டும் 
இல்கன  ல் தாட்டு தாட்டு காடி தாட்டு இக ின 
ிகழ்ச் ிகபிலும் ஆண்டணிடம் தண்டிக் தகாள்லம் 
ததாதும் தர்த்ிக்கடன் த ய்ககிலும் கணாகும் ின 
ாபன்று தாடப்தட்டு அடுத் ினம் னம்க 
த ல்தாட்டு கககள் இகடதபிக ததறுகின்நண



காடி ககம் தாடல்கள் இண்டும் குகநாண க்கபால் 
ஆண்டுக்கு எனனகந தாடப்தடும் ிா தாடல்கள் தன 
அவ்க் கானங்கபில் ிகணவுக்கு க்கதடி இிதனா 
தகனிதனா தாடப்தடுகின்நண ினிாகதாட்டி கும்ி 
தகானாட்டம் தாட்டுகள் தாடப்தடும் இக இன 
தகபகபிலும் தாடப்தடும் தாடல்கள் ததான்நக தகன 
த ய்ா தத்ில் தனனம் கூடிினந் இடத்ில் தாடப்தடும் 
இக ததனம்தாலும் இிதனத இனக்கும் ிகழ்ச் ிக 
ததாழுது தாடப்தடும் தம் ீண்டு தகாண்தட ததாகனாம் 
இற்நில்  ின இவு னழுதும் கடததந அற்கநக் 
தகட்டுக் தகாண்டு க்கள் தய்நந் ிகனில் அர்ந்து 
இனப்தக இன்றும் கானாம்.

 கால் தாடல்கலம் கககலம் தாடப்தடும் தத்க 
குநிப்திட்டு த ால்னனடிாது ணினுக்கு கால் தான்றும் 
தத்கனேம் இநப்ன னம் தத்கனேம் ாால் உறுினேடன் 
கூந னடினேம் கால் தாட்டு எனிக்கும் தம் கானர் தரினேம் 
எப்தாரிப்தாட்டு இநந் தத்ினினந்து தின்னும் தாடர்ந்து 
னத்ம் தான்றும் ததாழுதும் தாடிக் தகாண்தட இனக்கக் 
கூடிாகும் அம்க தாய் ந் ததாழுது தாடப்தடும் 
ாரிம்ன் ானாட்டு ா ி அல்னது தங்குணி ா தாடக்கம் 
ணனாம். 



இடம்:
•

 ினத்ில் ட்டுின்நி ீரிலும் தாடப்தடும்  ிநப்திகணப் 
ததற்நினக்கின்நண ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் தன தாடல்கள் டீ்டிற்கும் 
தன தாடல்கள் ிநந் தபிகபிலும்  ின தாடல்கள் ீரின் தலும் 
தாடப்தடும் தகாண்டாட்ட தாடல்கள் தாில் தாடல்கள் ததான்நக 
ிநந்தபிில் தாடுண  ின தாிற்தாடல்கள் டீ்டில் தடுதும் 
உண்டு  ின குநிப்திட்ட இடங்கபில் ிற்கும்ததாழுது தாடால் 
இங்கும் ிகனில் தாடப்தடுது     உண்டு. இற்நிற்கு 
டுத்துக்காட்டாக தாட்டு காடி தாட்டு ண்டிக்கான் தாட்டு 
தகாடும்தாி தாட்டு னனிற்கநக் குநிப்திடனாம்.

•
ீரின்தல் தாடப்தடுது ஏட தாட்டாகும் எப்தாரி ானாட்டு 
ததான்நக இல்னங்கலக்கு காப்தடுண  ின தங்கபில் ல் 
னநங்கபில் குந்க தாட்டில் கட்டி தடுக்க கத்து ானும் உண்டு 
ஏடித்ிரிந்து ிகபாடும் குந்ககலக்கு தாடம் இடம் த ால்ன 
னடிாது கால் தாட்டுக்கும் இடம் ககந இல்கன

•
 இவ்ாநாக இற்நிற்கு தத்கனேம் இடத்கனேம் ாம் எனாறு 
கூநிதணாம் இகண தாடுதர்கள் ணத்க ததாறுத்துான் 
அகணத்தும் இனக்கின்நண இண்டு ாட்கள் கடனிதனத தாில் 
த ய்னேம் தாினாபி எத தாட்கட தாடி அலுத்துப் ததாய் அனுக்கு 
தரிந் ற்நப் ஆட்கடதா ாட்கடதா அல்னது தம்ாங்கு தாடி 
துடுப்ன ததாட்டால் அகண று த ய்துிட்டான் ன்று ந் 
இனக்க இனக்கி னனனும் ண்டிக்கப் ததாில்கன  ின 
தங்கபில் ாற்நினேம்  தாடுர்.
 தாத்த்ில் உனகில் ந் தகுிினாது ன் தத்ிலும் ாது 
என ாட்டுப்னந தாடல் தாடப்தட்டு தகாண்டினக்கனாம்.

•



ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில் டிம்

 டிம் ன்தது க்கள் க்கள் ததானட்கள் 
ஆகிற்றுக்தகல்னாம் அகந்ினக்கின்நது.  இவ் 
டிகப்ன இனக்கிங்கலம் உண்டு குல் குறுந்தாகக 
தடுந்தாகக ட்திகண ததனங்கக ணக் இப்தடி ாது 
என இனக்கித்ின் ததகக் கூறும் ததாழுது அன் டிம் 
தான்றுது ததான ாட்டுப்னந தாடல் ன்நவுடன் க்கு என 
டிம் தான்நதண்டும் இனக்கம் இனக்கித்ிற்கு 
தண்டி டிிகண ககந த ய்கிநது ாட்டுப்னந 
தாடல்கள் இப்தடித்ான் தாடப்தட தண்டும் ன்று இனக்கம் 
ழுப்தடில்கன இனக்கித்ிற்குப் திநகு இனக்கம் 
திநக்கும் ன்ந உண்கின் அடிப்தகடில் ாட்டுப்னநப் 
தாடல்ககப ஆாய்ந்ால் ஏர் டிிகண அநி னடினேம்.

 ாட்டுப்னநப்தாடல்கள் ததாதுதன்ந அபிற்கு அல்னது 
கனப்னம் ிககப்னம் ற்தடும் அபிற்கு இன்னும் 
ிநக்கில்கன கக னள்ப ாட்டுப்னநப் தாடல்ககப 
ததாடுிதனத ததனம்தாதனாரின் ததான்ணாண தம் 
ீாகிக் தகாண்டினக்கிநது குகநாக  ின தாடல்கள் 
கிகடக்கின்நண அம்னகநில் ாட்டுப்னநப் தாடல்கபின் 
டித்ிகண கீழ்காணும் ககில் தாக்கனாம்.



பிக:
 

ாட்டுப்னநப் தாடல்கபின் னநத்தாற்நம் அி அனங்காம் 
இல்னா பிகத ஆகும்      எப்தகணகள் அற்ந கக 
ததான்று  அற்நின்பிக 
தாற்நம்  அகந்ினக்கிநது.  ததானள் இந் தகானன் 
துக கண்கி அகத்து ந் ததாழுது ஆய்ச் ிர் 
இல்னத்ில் எப்தகணகள் அட்  கண்கிின் திநி 
அககனேம் பிககனேம் த ய் ததான னெடு ந்து ன்று 
கூறுது ததான ாட்டுப்னநப்தாடல்கள் திநி பிக அகு 
உகடண ஆகும் தாடல்ககபப் தடிக்கும்ததாது தடிப்தர்கலக்கு 
அச் ற்று ன்ககக் தகாடுக்கிநது திநனக்கு னரிால் 
ழுதுது ான் னனக ன்ந ததானி ண்ம் 
தகடத்ர்கபிடம் இவ்ினில் பிகாண தாடல்ககப 
ிப்திகண அகடந்ாலும் ண்ற்நர்ககப ப்தடுத்துது 
இந் பிகத ஆகும்.
 ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில்  ின ட்டாங்கலக்கு உரி க்கு 
த ாற்ககப ி கூடிக ததானட்கள் அநிந்து தகாள்ப 
னடிால் இனப்தில்கன ந் உர்ிகணனேம் அல்னது ந் 
ிகழ்ச் ிகனேம் டுத்துச் த ால்ன ிகணக்கும் ததாழுது 
ங்கலக்கு னரிந்க தகட்தர்கலக்கு னரினேம்தடி தாடுகின்நணர் 
பிாக னரிந்து தகாள்பக்கூடி இந்ிகனக்கு காம் ததச்சு 
தாிிகண தாடல்கபில் த ர்த்து ிடுால் ணனாம் 
னனர்ககபப் ததான்று தகாண த ாற்ககபதா அல்னது 
இனக்க லுற்ந அனண் த ாற்ககபதா ாட்டுப்னநப் 
தாடல்ககபப் தாடுதார் தடுில்கன.  ஆகத  ாட்டுப்னந 
தாடல்கள் பிக உகடணாக இனக்கின்நண.



துகக:
 த ய்னேள் இற்றும் ஏர் ினம்திச் த ய்னேம் இவ்கப்கத இனக்க 
தனார் ட்டு ககாகப் தகுத்துள்பார் ிழ்ப் னனர்கபால் அிகாக 
ததாற்நப்தடும் துகக தாப்திர் ஆங்கிதனர்கபால் ிகுிாக 
ததாற்நப் தடில்கன ஸ்தி திபவுன் ததான்நர்கள் துகக 
தகற்ந அி ன்கின்நணர் த ய்னேள் இற்றும் திக்காக 
தத்க ீாக்குது தற்கண்டர்கள் இத்கக கனத்ிகண 
தகாண்டினந்ினக்கனாம் ிகணத் தத்ில் தண்டி ிரிககப 
த னில் த ர்க்க னடினேம் ன்நால் துககக தகில்கன ன்று 
கூந ாட்டார்கள் ஆணால் ிழ் க்கள் த னில் ட்டுன்நி ததச்சு 
க்கில் கூட ிரிககப  பாக தன்தடுத்துகின்நணர் ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கபில் டுாற்நின்நி துகககள் அகந்து இனப்தது ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கபின் தண்னகபில் என்நாகும் னனர்கபின்  ிந்கணில் 
உனதடுக்கும் ிரிக ாட்டுப்னநப் தாடல்ககபப் தாடுதர் துகக 
ன்று அநிால் தாடுகின்நணர் டுத்துக்காட்டாக துகக 
அகந்ினப்தது கீழ்க்கண்ட 

 தாடல்ககபக் கூநனாம்  

      ‚ ா ா னார் ன்று
  தா ாப்ன ாங்கிந்தன்
 ாக்கப்தட்ட னென்நாம் ாள்
  தாக்கு ின்ண தல் இல்கன
 கத்ிரி தாட்டத்ிதன -  ககப 

தகாக்த்துகிநார் திள்கபார்
அங்தகனேம் ததாய் தார்த்தன்
 ங்தகதா திள்கபார்



 தாகண:

  துகககிட ிில்  தாகண ிகுந் த ல்ாக்கிகண 
ததற்நினக்கிநது.  தாடல்கபில் ிகந இடம்ததறும் துககக ததான்று 
ததச் ிலும் ததாிகலம் தாகணனேம் ிழ் க்கள் 
தன்தடுத்துகின்நணர் னகழ்னத் னனர்கள் தாகணகள்  தாடி னகழ் 
அகடந்துள்பணர் ிரிககப காட்டிலும் தாகணகள் ிகுிாக ததச்சு 
க்கிலும் ழுத்து க்கிலும் தன்தடுத்ப்தடுாக தாடல்கபிலும் 
ிரிககப ிட தாகணகள் ிம்தி உள்பண ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில் 
தாகணகள் னல் இடம் ததற்நினக்கின்நண ணனாம்.

‚  கருப்பு புடழய திருப்ி கட்டி
 கழடத்ததருயில் யா தண்யண -  உன்
 காடிச் ைத்தம் யகட்டு

 கங்குதடி என் நசு

 தடத்திய   தான்  பூ இருக்க
 தங்கம்  ைபம்தான் இருக்க
 தட்டுக்தகட்ட  அத்ழத   நகன்
 தங்கச்ைிழன நாழனிட்டார்‛

 ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில்  ீர்கள் தாறும் னகணகள் னதும் உண்டு 
இத்கக தாகணனேம் துககனேம் ாட்டுப்னநப் தாடல்கலக்கு இக  
உனகில் என  ிநப்தாண இடத்க ந்ினக்கின்நண.



 அடி இகன:

 இனக்கத்ில் தாட்டின் அடிதாறும் இறுிச்  ீர் இகந்து 
னகண அடி இகன ன்தர் இவ்பவு தாட்டின் ஏக  
ிகணவுதடுத்ி ீதாட்டம் ததான்ந ஏட்டத்ிகண த லுத்தும் தற்நிது 
இவ்கக  அடிஇகன ாட்டுப்னந தாடல்கபிலும் உண்டு.

‚   எட்டிப்  ி  பூழய!   யிட்டுயிடு  அரும்ழ
   தாயிப்  ி  பூழய!   தள்ியிடு அரும்ழ

ஓடிப்  ி  பூழய!   ஒதுக்கி யிடு அரும்ழ
‚  ஆழண தகாண்யடன்!  குதிழப தகாண்யடன்

 ஆட்டுக்கடா  தானும் தகாண்யடன்.‛

 ஒரு குிப்ிட்ட ிகழ்ச்ைிழன யர்ணிக்கும் ாடில் அடியதாறும் 
இறுதினில் ஒயப தைால் திச்தைால் யா ததாடர்ந்து யரும்.

‚  ைட்ழட யநய ைட்ழட யாட்டு -  உங்க அப்ன்
 ைரிழக ைட்ழட யநய யாட்டு
 தழ ையபம் ண்ணிக்கிட்டு -  உங்க அப்ன்
 தழ ாவும்  யச்ைிட்டு

 தல்ிக்குப்ம் யாதுக்கு -  உங்க அப்ன்
  தற்ினிய தாட்டு யச்சு
 புதுக்யகாட்ழட யாதுக்கு -  உங்க அப்ன்
 புருயம் எல்ாம் ழநதனழுதி‛.



 த ால்னடுக்கு:

 குநிப்திட்ட எத த ால் இன னகந அடுத்டுத்து 
னதும் உண்டு.

 ட்டி ட்டிப் தார்க்கும்
 ட்ட ட்ட ினதா
 துள்பித்துள்பி  ிரிக்கும்

 தும்கத ன  ினதா

 ினா ினா ாா!
 தகாத்து தகாத்து ஈச் ங்காய்

ஈச் ங்காய் ஈச் ங்காய்
 ாங்க ாங்க அத்ாதண!

  ின்ண  ின்ண த டி  குலுங்க
 க்காபி! க்காபி! கல்  னத்த



தாடர் அடுக்கு:

 எத த ாற்தநாடர்  அடுத் ற்தநான த ால் ந் திநகு ீண்டும்
ினம்த னலும் உண்டு.

‚  ண்ரீ் குடத்க கனில் கத்து
 ாபம் ததாட்டதப -  ா ாத்ி!
 ாபம் ததாட்டதப

 தகாிலுக்கு ததாந ிில் ததன
 குனத்க தார்த்தப -  ா ாத்ி
 குனத்க தார்த்தப
 கூட ந்  ாி ததண்ணுக்கு
 கூனி தகாடுத்தப -    ா ாத்ி
 கூனி தகாடுத்தப
 ண்ிக்கு ா ாி ததண்ணுக்கு

ண்டகண தகாடுத்தப -   ா ாத்ி
 ண்டகண தகாடுத்தப.‛

  ினப்திகாத்ில் உள்ப ரிப்தாடல்கள் எத்
தாக்குற்குரி  இத்கக அகப்ன ாட்டுப்னநப்தாடல்கள் நந்து
ததாகால் இனக்கவும் உிது ணனாம்.



• ந்க  ல்:
•  தகட்ட தகள்ிக தாடனில் ினம்தத் ினம்த னம் ஆணால் 

அக்தகள்ிக்கு ிகட ட்டும் தறுதநாக அகந்ினக்கும்.
•

‚  ண்டி குட்டி ன்ணடி குட்டி
• ன்ணாடி த ய்ாய்?
•  அம்ி அடிில் கும்ி அடித்தன்
• சும்ாா இனந்தன்?
•  ண்டி குட்டி  ன்ணடி குட்டி
• ன்ணாடி த ய்ாய்?
•  ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஆறுல் தண்ிதணன்
• சும்ாா இனந்தன்?
•  ண்டி குட்டி ன்ணடி குட்டி
•    ன்ணாடி த ய்ாய்?
•  தாம்ன  குட்டிக்கு  தல் ிபக்கிதணன்
• சும்ாா இனந்தன்.‛
•

 ாட்டுப்னநப் தாடனின் டிம் ீண்டு அகந்ினப்தது இத்கண 
அகப்னகள் காம் ணனாம்.

•



• ிரித்துச் த ால்லுல்:
 தற்கண்ட அகப்ன ததால் அல்னால் ாட்டுப்னநப் தாடனில் என ிகழ்ச் ிக சுனங்கச் 
த ால்னி ிபங்க கக்கால் ிரிாக தாடி தகாண்டினப்ததும் உண்டு ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கபில் குநிப்திடத்க்க குங்கபில் என்நாண இவ்ககில் டக்க னடிா கனேம் 
ல்னாத்கனேம் தாடல் ந்து தகாண்தட இனக்கும் இப்தடி ிரித்து தாடுால்  ின தங்கபில் 
அத்கக தாடல்  ிறுகக ன்கிகண கூட ததற்று ிடுகின்நது உாாக கீழ்கண்ட 
என தாடனில் கானனும் கானினேம்  ந்கக்குச் த ன்று  ின ததானள்கள் ாங்க தண்டும் 
ன்று தத ிக் தகாள்கின்நணர் அர்கள் எத என  ந்கக்குச் த ன்று  ின ததானட்கள் ாங்க 
ிகணத்ாலும் அர்கள் ண்த்ின் ிரிவு தாடகன ‚காப்திம்‛ ததால் ிரிந்து த ல்கின்நது.

‚  ாணாதுக  ந்கிதன -  னங்கடி தனதனா
 னக்தகாழுந்து ாங்கணும் -  னங்கடி தனதனா
 ன்ண த ய்னாம் ாா -  ாம்
 து த ய்னாம் ாா.‛
 ன்று கானகணப் தார்த்து கானி தாடகன ஆம்திக்க 

அற்கு கானன்,
‚  ாணாதுக  ந்கிதன -  னங்கடி தனதனா

 னக்தகாழுந்து ாங்கித்தன் -  னங்கடி தனதனா
 இன்னும் ன்ண தணும் ததண்த -  உணக்கு
 து தணும் கண்த.‛

 ன்று ிகட த ால்ன தாடங்குான் இப்தாடனின் ண்டதம் குத்ானம் த ட்டிகுபம் னனத்தூர் 
த வ்ாய்ப்ததட்கட ஞ் குப்தம் தலூர் ஆப்தாகபம் ாிம்தாடி டதுக னகப்ததர் 
காகக்கால் திபான் ஊர் காகக்குடி தாதா ம் உனதகாடு கககாறு ினாடி ந்ா ி 
ந்ி தாடி தட்டுக்தகாட்கட ாட்டுக்தகாட்கட காசுக்ககட தம்தாய் ஆடலூர் தகாம்னத்தூர் 
தய்னைர் ல்ன கனப்தன் தட்டி காங்குபம் கண்டி தகாழும்ன ாகனானம் னனி ஊர் 
ததர்கள் னகின்நண அந்ப் தாடனில் னம் ஊர் ததர்கபில் னல் ழுத்ிற்கு தாகணாக 
னம் னல் ழுத்கக் தகாண்ட ததானள்கள் அந்ந் ஊர்  ந்கில் ாங்கிாக 
கூநப்தடும். ( தம்தாய் -  தாாகட,  ஆடலூர்  - ஆடு,   தய்னைர் -   தய்)

 ாய்தாிாக உள்ப ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் கநந்து ததாகால் இனந்கக்கு இத்கக 
அகப்னம் என காம் ன்று கூநனாம்.



அடியழபனழ:

 ாட்டுப்னந தாடனில் அடிகக காண்தது என இன்தாகும் 
இனக்கத்ிற்கு கட்டுப்தட்ட இனக்கிப் தாக்கள் அடிககந உட்தட்டக 
ால்ககப் தாக்கலம் அல்னது அற்நின் இடாணாலும் அடிக இவ்பவு 
ன்று கூநிிட னடினேம் ாட்டுப்னந தாடல்கள் இத்கண அடிகள் உகடாக 
இனத்ல் தண்டும் ன்று கறுத்து கூந இனக்கம் இல்கன திநந் 
குந்க பர்க ததான்ந பர்ச் ினேம் பர்ந் ணின்  ின தாய்கபால் 
த ய்து ததான்ந குகநககபனேம் கானப்ததாக்கில் ாட்டுப்னந தாடல்கள் 
அகடனேம் ந் தாடலும் திநந்ததாது இனந் த ாற்கலடன் இன்கநக்கும் 
இனக்கின்நது ன்று உறுிாகக் கூநிிட னடிாது இன்கநக்கு இனக்கும் 
அடிகக ாகபக்கு இாது ிகணத்ர்கள் ல்னாம் ங்கள் ஆற்நலுக்கு 
க்கதடி பர்ப்ன ககப எப்தகண த ய்து தார்ப்தால் அன் உனம் 
அகனனம் என ிகனில் இல்னால் ாநிக்தகாண்தட இனக்கின்நது 

இவ்பவுான் அடிகக ன்று த ால்ன னடிாிட்டாலும் தாடல்கபின் 
ததானலக்கு ற்த அடிகபின் அபவு என குநிப்திட்ட ல்கனில் அகனாம் 
 டுகுடு குந்ககலக்கு தாடும் தாட்டு னனி தாடல்கபில் அடிகள் ிகுிாக 
ீண்டு ிடனடிாது கக தாட்டுகள் னனிற்நின் அடிகள் தாடுதாம் 
ணத்ிற்கும் த ல்னகநக்கும் ற்த ீண்டு தகாண்தட ததாகனாம் 

உாாக ண்கள் அக தாடப்தடும் தாடல்கள் த ல் னடினேம் க 
ீண்டு தகாண்டு ததாற்கு இண்டு டுத்துக்காட்டுககபக் காண்ததாம்.

‚  ஒரு கல்லு யைீயய! ஒரு கல்லு    யைாபயய!
 தபண்டு  கல்லு யைீயய!   தபண்டு கல்லும்  யைாபயய!
  பன்று கல்லு யைீயய!   பன்று கல்லும் யைாபயய!

 இது கும்ி தாடல் ஆகும்.  வ்பவு தம் ஆட ிகணக்கிநார்கதபா அந்த 
அபிற்கு   ண்ககபத ர்த்துக் தகாண்தட ததாார்கள்.



 தாட தறுதாடு:
இனக்கி இனக்கங்கபில்  ின த ாற்கள் அல்னது  ின 
ழுத்துக்கள்  ட்டிக்கு டு ாரி இனப்தகண தாட தறுதாடு ன்று 
கூறுார்கள்  அப்தாட தறுதாடுகபிணால் ததானள்கள் 
ாறுதுண்டு  தகான்ந  ினம்ன தகார்க ன்ந தாடத்ிற்கு தகால்னச் 
தகார்க் ன்ந தாடத்ிற்கு வ்பவு ாறுதாடு இனக்கின்நது  ம் 
இனக்கிங்கபில் தாட தறுதாடுகள்  காம் என ட்டினினந்து 
னெனத்க டுத்து ழுதும்ததாது ாநிிடுக ஆகும் அல்னது 
இகநணார் கபிலுக ததான்று தன ா தம்தகிணர் 
த ால்னி  தறுதாடு னதும் உண்டு ததனம் காப்திாண 
கம்தாாம் ிகநந் தாடதறுதாடுகள் ததற்நினக்கிநது 
தன்தணடுங்கானாக ட்டிலும் அச் ில் நால் ணிதனத ன்று 
ிகணத் ததாழுது ட்டும் டாடும் ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் 
தாடததங்கள் ிகந உண்டு திற் ிில் அிகாக உள்ப 
தாடல்கலம் உண்டு ஆண்டுக்கு எனனகந னம் தாடல்கபிலும் 
தம் ற்தடுதும் உண்டு டுத்துக்காட்டாக

‚யாட தயத்தழ யதங்க தயத்தழ
 யாடி நீாட்ைி
உன் புருரன் யகாயக்காபன்

 யாடி நீாட்ைி
  யற்று யச்ைைந்தம் தாட்டு  

     ல்ா இல்ழ
குருயி  தகாத்திண யபாைாப்பூ

 தகாண்ழடக்கு ல்ா இல்ழ

 ன்று ங்கி னம் என தாடல்
•



“யாட தயற்ிழ  யதங்க தயற்ிழ 

யாய்க்கு ல்ா இல்ழ
 குருயி  குழடந்த தகாய்னாப்மம்
தகாண்ழடக்கு ல்ா இல்ழ”

ன்ந டித்ிலும் ங்கி  னகின்நது .த ாற்கலம் த ாற்தநாடர்கலம் 
தாடல்கபில் ாநிினந்ாலும் தாடல்கபின் னக்கி ததானள் 
ததனம்தாலும் னி உனத்ில் ந்து ிடால் இனக்கின்நது.

 தாடல்ககபப் தாடி ந்ர்கள் இவ்ாறு தாட தறுதாடுகலம் 
தாடல்ககபச் த ால்னித் னதாடு ட்டுின்நி ாட்டுப்னநப் தாடல்ககப 
னத்க டிில் தபிிட்டர்கள் தாடல்கபின்  ின தறுதாட்டிகண 
த ய்து கத்ினப்தாகவும் தரிகின்நது தாடல்ககப டுத்துச் 
த ால்கின்ந அர்கள் தாடல்கபில் அகந்ினக்கும் தகாச்க ச் 
த ாற்ககபப் இனக்கி டிங்கள் ஆக்கி னது தாற்நத்ிகண தகாடுத்து 
ததசுகின்நார்கள் உனத் தாற்நத்ில் தற்கந தாற்நம் ன்று இல்கன 
ன்ததுததான ாட்டுப்னந தாடல்கலம் ிபங்குகின்நண.

 ாட்டுப்னநப் தாடகன ன்நாக ததாடி என காட்டு த்ிற்கு எப்திட்டு 
அம்ம் னி கிகபககபனேம் தங்ககபனேம் ததற்றுக் தகாண்டினக்கும் 
ன்க உகடது ன்று இால்ப்   ான்கன் ில்னிம் கூறுகின்நார்..



• னென டித்க ானம் கண்டில்கன: ஆனால் 
உனக ததாது த ாத்ாக ிட்ட ாட்டுப்னநப் தாடனின் 
தறுதாட்கடக் கண்டு உண்காண தாடல் து 
ன்று உறுிாகக் கூந னடிாது.

 ணத,  தல்தறுதட்ட ாட்டுப்னநப் தாடல்கபின் 
ககககப காணும்ததாழுது, ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கபின் டிம் ன்ண ன்று தரிா 
ிகனக நந்து பிக, துகக, தாகண, அடி 
இகன,  த ால்னடுக்கு, தாடர் அடுக்கு, ந்க 
ல், ினத்ி த ால்லுல், அடிககந, தாட 
தறுதாடு  ததான்ந உறுப்னகள் ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கலக்கு என டிிகண உண்டாக்கி தாற்நத் 
தபிிகண னக உனாம். 



 தா னம்
 னகண

 னனகின் தல்தறு ிகபாட்டுகபில் என கக 
ிகபாட்டு ர்கண.  ததண்க கண்டதும் கிஞணிடம் 
துள்பி குித்து னம் த ால்பத்க னகண ாக 
இனக்கிங்கபில் 
கானடிகிநது.  எனனகட  எப்தாகனம்  உககததானல்
னால் ஏபவு உள்பக உள்பதடி த ால்லுது  னகண 
ாகஅகந்ினக்கிநது.  உக,  கற்தகண  இவ்ிண்டிற்கும் 
இல்னா என ணி ஆற்நல் ர்கணக்கு உண்டு.  னகண 
தாக்கபின்  ீபத்க பர்க்கும் ததற்நது. தடி ிழ் 
இனக்கிங்கபில் இகடஇகடத அகந்து கிடக்கும் 
ர்கண   இந் உண்கக னினேறுத்தும்.

 இனக்கிங்கபில் உள்ப தாாி தக  ர்கண தக ாிதா 
ர்கணககப ததான ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் 
இல்னாிட்டாலும் ர்கண உண்டு ன்தற்கு தன தாடல்கள் 
 ான்நாக இனக்கின்நண ர்கண தான்றுற்கு 
ணிர்,  இற்கக, இடம், குநிப்திட்ட ிகழ்ச் ி, 
தய்ம்  னனிக அடிப்தகட கனப்ததானள்கள் ஆக 
அகனேம் இற்நின் அடிப்தகடில் தான்றும் ர்கண 
ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில் உண்டு.



நிதர்கழ யர்ணித்தல்:

 ாய்க இக க்கும் ானாட்டு தாடல்கபிலும் கானர்கள் தாடிடும் கால்தாட்டு 
கபிலும் ணிர்ககப ர்ித்ல் ிகநந்து காப்தடும்.  காக்ககக்கு ன் 
குஞ்சு ததான்குஞ்சு ன்தார்கள்.  ாய்க்கு ன் குந்க குகந உகடாக 
இனந்ாலும் ாற்றுக் குகநா ங்கம்ான். ாய்கின் இற்ககாண 
அன்ன ஊற்று இப்தடி இனக்கும் ததாழுது ானாட்டில் ர்கண ப்தடி 
ற்நிப்ததாகும்!ஆடிப்ததனக்கு ததான,  ின தங்கபில் அகன தாதுது உண்டு.

 தாய் ாடுகிாள்:

‚ யதயா திபயினயநா 

           ததயிட்டாத ததள்பயதா
 யகாழட ாச்சுழயனா

               தகாஞ்ை யந்த  பஞ்ைிதயநா !
  யாத்து நீயா!
                 யநகத்து நின்யா?  ீ
   தாகத்ழதத் தரீ்க்க யந்த
                    தங்க இீயபா!‛

 குந்க ான் இப்தடி னிக்கிநாள்.   குந்க னக்கபாகவும் 
,  கணிகபாகவும்,அநி ததானள்கபாகவும், ிகனிக்க னடிா 
த ல்ங்கபாகும் தான்றுால் அற்தநாடு ல்னாம் கனக எப்திட்டுப் 
தார்த்து கிழ்கிநாள்.  ததற்நர்கலக்கு ாதண திள்கபின் அனக தரினேம்?



• கானர்கபிடம் இந் ர்கண னகழ்ச் ி உண்டு.  இன்கநக்கு தகடில் 
 ின தங்கபில்  டங்காகி ததாய்ிட்ட இந் ர்கண கானர்கபிடம் 
ீடித்ாலும் கூட  னிப்தில்கன.   ினப்திகாத்ில்’ ா று 
ததான்தண’  ன்று கண்கி தகானன் ர்ிக்கும் தகுினேம் ‚  ததான்தண 
ித னகண னங்தகாாய் ‚ ன்ந தகுினேம் அன்தில் திநக்கும் 
பகாண ர்கணக்கு டுத்துக்காட்டாக அககின்நண.  ஆண் 
ததண்க ர்ித்து அகக் தகட்டும், தடித்தும், னபித்துப் ததாய் ிட்ட 
க்கு ாட்டுப்னநப் தாடல் என்நில் ஆக ததண் ர்ிக்கும் கள்பம் 
கதடற்ந பி கற்தகணக கானாம்.  என கானி ன் கானகண 
தடம் திடித்துக் காட்டுகிநாள்:

‚நச்ைாய!  நாம்மயந
 நாநி தத்த  ாகய!
 ஏம் கிபாம்பு  உன்ழ

 என் தைால்ி கூப்ிடட்டும்?
  யட்டயடிய அமகா!  நாநா
 யட்டநிட்ட தாட்ட அமகா
 ைாய்ந்த ழட அமகா!  நாநா
 ைந்த  தாட்ட அமகா‛

 காலுக்கும் தாட்டின் அகுக்கும் ன்ண குகநவு. 



உயழந :
கிஞணிடம் காப்தடும் கற்தகண ாட்டுப்னநப் தாடல்கபிலும்
இனப்தகப் ததான, உகனேம் காப்தடுகிநது. னனர்கள்
னகணனேம் த ய்னேலக்கு த ால்னப்தட்ட உககலம்
ண்டினங்காம், கற்தநார் இற்றும் த ய்னேலக்தக ததானந்தும்
ன்றுகூநி ிட னடிால் காற்நிதன    உனனம்
கிககலக்கும்ற்னகடாக இனக்கின்நண. உக,

னனரிடம்கடும்உகப்கதனேம்,  ிந்கணகனேம் ாங்கும்
எனகக கடுகாணஅநிாகும். தபிிகண ற்தடுத்தும்
குனகடாகும். எனததானகப அநி தன்தடும் “ஆடி”

ஆகும். அணால்ான் தனர்இவ்நிிகண எதுக்கி தாட்டு
தாடுது  ம்  தாகதகாள்கின்நணர் .  தாட்டு இற்ந
ஆக ப்தடுதர்கள் தாானகாக த ால்லும் உகக
ாய்ார்கள்  ின தங்கபில்  பாக ததச்சுாக்கில்
த ால்துண்டு. இட்னிக கனுக்கு டுத்து கக்கும்
ாய்  ’னப்ததானததான இனக்கிநது இன்னும் இண்டு  ாப்திடு
ன்றும்’ ந்ககுந்கக அடித்து ிட அகண கண்ட
ததாழுது “தகாழுக்கட்கட ததால் ஙீ்கி ிட்டத” ன்று
கூறுாள்.



 இக ததான ாழ்ில் ாய்ப்ன ற்தடும் ததாழுது ானம் என 
ததானகப உக த ால்னி ிபக்க னல்து. குநிப்திட்ட 
என்நிகண தகு தூத்ிற்கு த ன்று கண்டு ந் ாம், 
அகண  காார்கலக்கு ிபக்க தன ககிலும் 
னல்கின்தநாம் வ்ிிலும் ிபக்க னடிா ததாது தார்த் 
என்நிகந்து அதணாடு எப்திட்டுக் காட்டி அனுக்கு னரி 
கக்கிதநாம். இற்கந தாக்கும் ததாழுது உக னனர்கலக்கு 
ட்டுன்று; அது ததாதுாணது ன்று உ னடிகிநது. 
இவ்வுண்கக ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் காப்தடும் உககள் 
னினேறுத்துகின்நண.

அதிகநில்ழ:
ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் உக கபின் ண்ிக்கக அிகம் ன்று 

கூநிிடனடிாது. திஞ்சு தஞ் த்க ததற்தநடுத் ாய்க 
இக க்கும் ானாட்டிலும் அத ததண்கின் உரிக என்று 
இப்திகண ழுிததாது ழுப்னம் எப்தாரிிலும்
இனததாண்க கால் உர்ிணால் ழுப்னம் கால் தாட்டு கபிலும் 
ஊககள் ிகந னதான்று ாட்டு ககப் தாடல்கபில் 
தன   ததாது   உககள் னம்.  ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் னம் 
உககள் உள்பத்ிற்கு இன்தத்க ந் தகாள்கப தகாண்டு 
கணாகவும் இனக்கி  உககபின் சுகக தகாண்தட 
தக்கப்தட்டுப் ததாண க்கு என னது சுக ததானவும் 
அகந்ினக்கின்நண அது டுத்துக்காட்டாக கீத றுக, 
ததண்கபின் கூந்ல், கனகணப் திரிந் கனிின் ிகன, தாம்ன, 
ாழ்த்து, ாா ததண் ஆகிற்நிற்கு 
த ால்னிினக்கும்  உகககபக் தகாண்டு அநினாம்.



பகக்கும் த ா ாட்டுக்கும் தாடர்ன உண்தட ி றுகக்கும் ாட்டுக்கும் 
தாடர்தில்கன த ாறுகடத்து ன்நால் த ாாடு ான் ிகணவுக்கு னம் 
அத்கக த ா ாட்டில் க இல்னால் க்கள் ல்தனானம் றுகில் 
ாடி காய்ந்து ததாணது கீழ்க்காணும் தாடல் குநிப்திடுகின்நது.

‚  ைருகு யால் உர்ந்தயப
  தி  யைாமன் ட்டணத்தில்‛

 த்ினினந்து உினம்  னகு க்கபின் றுகக ினக்க ந்ினப்தது 
ததானத்ாக இனக்கிநது.

 தண்கின் கூந்தல்:
 ததண்கபின் கூந்ல் ீபத்கப் ததான  ின ிழ் தாடல்கபில் அற்நின் 
அகடந்து தகாண்டினப்தது உண்டு கூந்னின் ீபத்க னேம் அன் கக 
அகப்கதனேம் ர்ித்ார் ி கூந்லுக்கு னி னி உண்கககப 
த ால்ன ிகணத்ார்கள் இல்கன என ாட்டுப்னநப் தாடல் என ததண்ின் 
கூந்கனனேம் அகண அள்பி தூக்கி னடிந்ினக்கும் தாங்கிகணனேம் அகாக 
டுத்து காட்டுகிநது.

‚ ஆம் யிழுது யா
 அந்த புள்ழ  தழ நனிறு
தூக்கி படிஞ்ைிட்ம்   

தூக்கணத்  தாங் கூடு யா‛ 

ததண்ின் கூந்ல் ினத்ிற்கு ஆனம் ிழுதும் தூக்கி னடிந் திநகு தூக்காங் 
குனிக் கூடும் ஊகாக த ால்னப்தட்டினப்தது தஞ் த்க கர்ாக 
இனக்கிநது ததண்கபின் கூந்ல் இப்தடி ீபாக இனந்ால் ாதண ன்ணன் 
ன்ந ன்ணன் தககப்னனத்ில் ததண்கபின் கூந்கன கிநாக ிரித்து தரிகண 
இழுத்துச் த ய்ினக்கிநான்.



 கனகணப் திரிந் கனி:
கனன் கனிிடம் த ால்னி ததாணதடி ாால் 
கனி தாடும் தாட்டுகள் ிழ் தாிக்கு ிகந 
கிகடத்ண ிினக்கித்ில் டுக்கி ிழும் 
இடதல்னாம் காணும் இந் காட் ிிகண ாட்டுப்னநப் 
தாடனில் காண்கிதநாம் கனகண ிர்தார்த்து 
தகாண்டினக்கும் னினப் ததண் கீழ்காணுாறு ன் 
உள்பத்து உர்ச் ிககப தகாட்டுகிநாள்.

‚ஒரு யாக யயாண்ழநக்கு
 உனர் யாழப் ார்ப்து யால்
 இரு கண்ணும் யைபா -  எந்தன்
  இபாைாழய ார்த்திருந்யதன் ‚

கனன் ாணாகவும் கனிின் ினாகவும் 
எப்திடப்தடும் இப்தாடனில் கனி குநிப்திடும் என 
ததாகம் அபது ற்க உர்ிகண வ்பவு ஆாக 
தரிிக்கிநது.



 னதுாழ்வு தாடங்கிினக்கும் க்ககப ாது என்நிகண டுத்துக்காட்டி 
ாழ்த்ிணால் ான் ணம் ிகநகடனேம் ஆககால் ான் ன்று கூட னவும் 
ாறும் ததான ணனம் னனம் ததான கனம்  கனேம் ததான ன்தநல்னாம் 
கூநி ாழ்த்ி ிகநகடகின்நது என ின ாழ்த்துப் தாடனில் ிகந 
உககள்ாழ்த்ாக  அடுக்கப்தட்டு னகின்நண ாழ்க்கக   கத்துிகன 
உகடாக   ததனகதண்டும் ன்தது,
‚  ஆல் யால் தழமத்து
 அருகு யால் யயயபாடி

 பங்கில் யால் சுற்ம்
 பைினாநல் யாழ்ந்திடுயரீ்‛

ன்று கூநி ாழ்த் தடுகிநது.  ம் த டி தகாடிககப டுத்துக் காட்டிணாலும் 
உககள் ததானத்ாகவும் ததானள் உகடணாக இனக்கின்நண.
னகககள் ணிகப் தற்நி ததசும் ததாழுது ட்டும் னம் ன்தில்கன 
இனக்கும் ததாதுாணாகத இனக்கும் இகநககனேம் அடி னல் னடி க 
ர்ித்து உக த ால்னப்தடுது ததான தாடதனான்நில் தாம்ன 
ர்ிக்கப்தட்டு  உககள் தாடர்ந்து அடுத்டுத்து னகின்நண.
‚ நணி  ிபம்பு பறுக்கு யாயய

 யால் அமகு  ாக யப
 ைிறு  சுகு யாய
 டம் எடுக்கும்  ாக யப
 குண்டு பத்துப்   யாய
 கண்ணமகு ாகயப
 ச்ைரிைி யாய

 ல்மகு ாகயப‛



யாமாத தண்
என தாடல் ககண இந் ிகப் ததண்ககப உள்பத்கத் 
தாடும் ததாம்கால் சுட்டிக்காட்டுகிநது இப்தாடனில் ாா 
ததண்கலக்கு ாகப்னக  உ காக த ால்னப்தடுகிநது.

  ‚ யாழமப்பூ!  யாழமப்பூ!
      யாமாத தண்கள்!‛

 ாகப்ன, ம், அகு, உனம் அற்நகால்  அகண கனில் 
சூட்டிக் தகாள்ப னடிாது.

 ஆணால், ன ன்ந ததர் உண்டு.  அகப்ததான ாழ்ில் ினம் அகு 
தாற்நம் அற்று  னாத்ால் எதுக்கப்தட்ட ஆணால் ததண் ன்ந 
ததக ாா ததண் ததற்நபாய் இனக்கிநாள் ஆககால் ாா 
ததண்க ாகப்ன எப்திடுகிநது தாிா ன் ாா ததண்க கண்டு 
தாடிது ததான ாட்டுப்னநப்தாடல் ாகப்னக காண்கிநது.

 இனதாம் தற்நாண்டில்  ின கிஞர்கள் தாட   நத்தாினேம்
உகஅகு   ,இனக்கிங்கலக்கு ட்டும்    உரி 

அகு  ன்நில்னால்  ாட்டுப்னந தாடல்கலக்கும்  உரிது  ன்தகண 
தாடல்கபின் இகடிகடத  தபிச் ிட்டு ம்க ஈர்க்கும்  உககள் 
கூறுகின்நண. 



• கற்ழ
 உனகத்ின் தாற்நத்ிற்கு காம் கூந ிகணப்தர்கள்  அது 
இகநணின் கற்தகண  ன்கின்நணர் .இகநணால் தகடக்கப்தட்ட 
அகணனக்கும் கற்தகண ததாதுாணது. குந்க உாண கல்னின் 
ீது அர்ந்து குிகின் ீதா ,ிாணத்ின்  ீதா ததாாக 
கற்தகண  த ய்கிநது.

•  கல்ி கற்கும் காகபர் தடிப்தற்கு னன்தாகத ணம் 
ததாணதடி  கற்தகண   கணவு காண்கின்நணர். கானர் 
கற்தகண   தகாட்கடககப ிக்கும் அபிற்கு கட்டுகின்நணர். 
ததற்தநார் திள்கபகபின் ிர்கானத்க தற்நி ககககாக 
கற்தகண த ய்கின்நணர்.   ிகர்கள் கற்தகணால் ான் ம் 
ிகத்ில்தனத ம்திக்கக 
தகாண்டுஇனக்கின்நார்கள்.    இந்துண்ணும் திச்க க்கான் கூட என 
திடி அரி ி கிகடக்காிட்டாலும் ண் ண்க் கற்தகணகள் 
த ய்ில் றுில்கன. இப்தடி அகணனக்கும் 
கற்தகண  ததாதுகாக இனக்கிநது.

   ம் இனக்கிங்கபில் கற்தகண ிகந உண்டு. இனட் ி ாழ்வு 
ாழ்ந்  ங்கத்ிர் ாழ்க்ககிகணத   ிழ் னனர்கள் ம் 
கற்தகண கண்கலடன் கினுறு  கிககபாக  டித்ணால்  இன்று 
இனக்கி உனகில் என ல்ன இடத்க அகடந்ினக்கின்நண. காப்தி 
ஆ ிரிர்கபின் கி ர் கம்தரின் கற்தகணகள் உள்பத்க 
தகாள்கப தகாள்கின்நண.   ிற்நினக்கிங்கபில் கனிங்கத்துப்தி 
ஆ ிரிர் த ங்தகாண்டார் கற்தகண அ ாக ிபங்குகின்நது.



•   கற்றுர்ந் கிஞர் ததனக்கலக்கு    ிநனட்டுஉனகம்ப்ட்ம் கற்தகண ாட்டுப்னந 
தாடல்கபில் ந்ிகனில் உள்பது ன்தது உண்காக அனத்க தூண்டும் ஆய்த 
ஆகும். ாட்டுப்னந தாடல்கள் னனர் ததனக்கபால் ன்கு தண்தடுத்ி டித்து 
டுக்கப்தடும். இனக்கிங்ககப ததான்நல்ன தாடிர்கள் னனர் அல்ன.   அக 
ாப்தினக்க தல் கற்று ட்டில் ழுி கக்கப்தட்ட  கிககலம் அல்ன அக 
கானம் சுட்டிக்காட்ட  னடிாதடி ாய்தாி னெனம் தம்தக தம்தகாக தாடப்தட்டு 
னம் தாடல்கள் இப்தடிப்தட்ட இனக்கத்க உனகம் னழுதும் ததாதுகாக 
ததற்றுிட்ட ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில் னனர்கலக்கு னககத் னம் கற்தகண ிகந 
உண்டு.

  குந்க னல் ததரிர் க தாடுகின்ந ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் கற்தகண 
இல்னாது ததாக ில்கன.

 இனக்கி  கற்தகணகதபாடு எப்திட்டு தார்க்க க்க உர்ந் கற்தகணகள் ாட்டுப்னந 
தாடல்கபிலும் உண்டு இணி என  ின டுத்துக்காட்டுகள் காண்ததாம்.

எத்தழகன ாடு
  ீத்கன  ாத்ணார் ிதககன காப்தித்ில் அடர்ந் த கன ன்று கூந 

ிகணக்ககில் ‘’தில் தகன அநி ாகுில் தக ததாதும்தர்’’ன்று தாடுகின்நணர் 
தண்தட்ட  எபி தக னடிா த கனாக காப்தடுது ததால் ாட்டுப்னந 
தாடல்கபில் ிக்க அடர்த்ிாண  காட்கடக் குநிக்கும் கீழ்காணுாறு தாடப்தடுகிநது

‘’ ஈப் புகுந்தால்
  இ தகாடிபம்
இண்டம் புக்காடு

 தகாசுப் புகுந்தால்
இ தகாடிபம்
தகாங்கர் இங்காடு‛

 ஈக்கலம் தகனடிா காடு, அற்கந ிட உனத்ில் ிகச்  ிநி தகாசுக்கலம் 
தகனடிா காடு ன்று ாட்டுப்னநப் தாடனில் கற்தகண த ய்ப்தடுது 
அகாகவும் ,ததானத்ாகவும் இன்தாகவும் இனக்கிநது.



கி ர் ாகூரின் கிக பத்ிற்கு காம் கூறும் ததாழுது 
றுகக அநிால்  த ல்ச் த ிப்தில் அர் திநந்து 
ாழ்ந்கால்   ாகூரின் கிககள் ழ்காக தாற்ந னிக்கில்கன 
ன்தார்.  ாட்டுப்னநப் தாடல்ககப தாடுதர் அல்னது தாடண்ிர்கள் 
ாகூக ததான்நர்கள் அல்னர்.  டீுகபில் அரி ிா அல்னது கல்ாிணால் 
ததண்கபால் இடப்தடும்  தகானத்ின் தான் தாடும்ததாழுது.

      “பத்து இடித்து   நாக் த்து  -  கண்யண
          பற்ம் எல்ாம் யகாநிட்டு !‛

    ன்ந பாண கற்தகணில்  தாடுகிநான் அரி ி ாவும்  கல்ாவும் ாட்டுப்னந 
தாடனில்  னத்துாாக்கி   னற்ந தல்னாம்  தகானம் ிட்டாகவும் கற்தகண 
த ய் தடுகிநது  இந் ாட்டுப்னந தாடல் கற்தகண காட் ிக ததான்று 
அகானூற்நில் அ ர் னனர் தடுஞ்த னான் னன்கணப் னக்கள் அனம்தி 
இனப்தகண னத்துக்கதபாடு எத்துக் காண்கிநார். ‘’ ன்ணா னத்ம் அனம்தி 
னன்கண’’  ன்தது அந்  ங்க இனக்கி னனர் த ய் கற்தகணாக 
அகந்ினக்கிநது. 

 ாட்டுப்னந தாடல்கள் அரி ி ாிகண னத்து  ாாக காணும் உர்ந் 
கற்தகணக ததான ட்டும் அகக்கால் அர்கலடன், தாடர்னகட 
 ாா ததானள்ககபனேம் கற்தகண ஆற்நனின் தகாண்டு ந்து தாடி 
கிழ்ர்என ாட்டுப்னநப் தாடனில் ாணத்ில்   ிண்ீன்கள் உகட எபி 
ிடும் ினிகண குநிப்திடும்ததாழுது.

‘’யைாப்தாரி டுயய
சுட்டு ழயத்த யதாழை யா
யைாதி ிா எரிக்கும்’’

 ன்று   தாடப்தடுகிநது இங்தக ாட்டுப்னந கிஞன் ிண்ீன்ககப அன் 
ிட்டு தன காாண  த ாப ததாநிாக கண்டதாடு  ட்டுல்னால் கானன் 
கானிின் னகத்க ிகனதாடு எப்திட்டு 
தார்ப்தகண   கற்தகணில்   தாக ாக  கண்டு சுகத்து  கிழ்கிநான்.



கற்ழ பன்று யிதம்
 

   ிநணாய்ாபர்கள் கிஞர்கபின் கற்தகண னென்று ிம் ண  கனதுகின்நார்கள்  தகடப்னக் 
கற்தகண,    இகனகற்தகண,  கனத்து  பக் கற்தகண ண னென்நாம். .

இம் னென்று ிாண கற்தகணகலம் ாட்டுப்னந தாடல்கபில் உண்டு இம்னென்று ி 
கற்தகணககபனேம் ாண்டி  ான்காாக உர்வு ிற் ி கற்தகண ன்ந என்கந 
ஆய்ாபர்கள் குத்ினக்கின்நணர் இது உண்க ன்றும்  உள்படீு 
இல்னால்  கற்தகணக்கு னாகஅல்  கற்தகணில்  ிநிது தறுதட்டு ிககாக 
இனக்கும் கட்டுப்தாடற்ந அநிிலும்  ிநிது கூட தகன இல்னாது  ிகணத்தடினேம் 
ினம்திதடினேம்தாடப்தடும் இந்க் கற்தகண ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில் தகாஞ் ம் அிகம் 
உண்டு டுத்துக்காட்டாக என்று; குந்க அழுக ிர்க்க னடிாது. அழுகக 
குந்கின் னல் தாி குந்க அகக்கின்நது ததரிர்கள் அழும்ததாது 
ிிகபில் ினேம் கண்ரீ்  ததனக்கக ததான குந்கக்கு ாது தணித்ிக 
தடர்ந்து ததான குந்க அழும் ததாழுது கண்ரீ் குந்ககபின் ிித்ிக 
கநக்கும் குந்கின் கண்கபில் தடர்ந்துள்ப கண்கீ கண்ட 
ாதானத்ி  ானாட்டி கண்ரீ் த ர்க்கக கற்தகண  த ய்கிநாள் ாய் ானாட்டு தாடும் 
ததாழுது

  ‘’ஆடித்த கண்ணரீ்
      ஆாய்  தருகினது

அங்தகடுத்த கண்ணரீ்
 ஆாய் கும்தருகி
 தானார் நடி ிழந்து

 தகப்ார்    யதாள்  ிழந்து
 நாநி  நடிிழந்து
 நாநார் யதாள்ிழந்து

----------------------------------------”

ன்று தாடுகிநாள். ானாட்டில் ானேடன் காப்தடும் கற்தகணபம் க்கு கம்தக 
ிகணவூட்டுகின்நது. காிரி ததனக்கு ததான ாின் கற்தகண ததனக்தகடுத்து ஏடுகிநது



  

  ‘’ உன் கண்ணில்
 ீர் யமிந்தால் கண்ணம்நா
 என் தஞ்ைில்
  உதிபம் தகாட்டுதடி’’

ாின் ானாட்டில் குந்கின் கண்கபில் ினேம் ீால் ஊத  னெழ்குகிநது.

 னநானூற்நில் னன்ணால் அகக்கும் குகள் ீன்கபால் அகடந்ாக 
கனங்குனாணார் ன்ந னனர் கரிகாற்ததனபத்ான் தாடும்ததாழுது கற்தகண 
த ய்கிநார்.

‚ தண்புல் பந்த
 பூைன்   நண் நறுத்து 

நீில் தைருக்கும்  னாணர்‛

 ன்தண அவ்ரிகள். ாட்டுப்னநப்தாடல் த ாாட்கட ர்ிக்கும்ததாது கீழ்காணுாறு 
ர்ிக்கின்நது.
‚யைாறு தகாண்டு
 நதயழடக்கும்  தைார்ணகிரி ாடு 

கஞ்ைி தகாண்டு
நதயழடக்கும்  காயிரிப்பூம்ட்டிம்‛

 இப்தடிாக தஞ்க  அள்லம் கற்தகணகள் ாட்டுப்னநப் தாடல்கலக்கு  ிநப்திகண 
னகின்நண.

 கற்தகண,  இற்ககாக ல்னானக்கும் குந்கப்தனத்ில் இனந்து கூடத 
பர்ந்துிடும் அகுகபில் என்நாகும்.  அணால்ான் கிஞர்கபால் இனக்க 
ிிக்கு உட்தட்டு தகடக்கப்தடும் இனக்கிங்கபில் ட்டுின்நி ாட்டுப்னநப் 
தாடல்கபிலும் கற்தகண பத்க கானடிகிநது.



ககச்சுக
சுககபின் கக இன்தத்க னாகும். கண சுகககப 

ததான  திட்டுத்ன்க ககச்சுகக்கு இல்கன. ினங்கிடம் 
இனந்து தறுதடுத்ி காட்டக்கூடி இந் கக ிினக்கிங்கபில் 
தான்க கானம் தாட்டு இன்று க தள்பம்ாகத இனந்து 
ந்ினக்கிநது. இப்தள்பம் ற்தடால் இனக்க தால்காப்திர்   னல் 
இனக்கம் ததரிார்கள்,   ம் தற்தாக்கபில் ிகுத்து இனந்ாலும் 
ணிப்தட்ட கக இனக்கிங்கள் தான்நாது ததாிண. அகப்தாடல்கள் 
( ிநப்தாக குநிஞ் ிக்கனி ) காப்திங்கள் திற்கான திதந்ங்கள் இற்நில் 
ககசுக  ின இடங்கபில் ந்துள்பண. ஆணால் கிஞர் தாிா ன் 
இற்ககக தாடிது ததானத ம் தாடல்கபில் பாண 
ககச்சுககனேம்  ககாண்டு னனர் உனகில் னட் ி கிஞாகத் 
ிகழ்ந்ார்.  இக்கான தத்ிரிகககள்  ககச்சுக தடிக்கக,  ாஸ் 
ன்தற்கந  ிறு ிறு  துணுக்குகபாக  ணித  அகத்து உண்டாக்க 
தண்டி என சுக ன்று திரிிகண த ய்து 
தகாண்டினக்கின்நண.  ததனம் கா ிரிர்கள்   தடுங்கககள் ஆண ம் 
தகடப்னகபில்  ிநப்ன தூண்டுற்காகத தகனக்கான் தகனக்காரி 
ஆகி தாத்ிங்ககப  னி னகுத்ி   ககச்சுக உண்டாக்கி 
னகிநார்.  ஆணால்,  தகனாட்டிணர்  ிரிக்க தண்டும் ன்தற்காக 
தன ிகப்தடங்ககப டுக்கிநார்கள்.  இம்னற் ி ம் ாட்டிலும் கன்ணி 
னற் ிாகத உள்பது.  இந் இன்தச் சுகக கககபில் 
ட்டுின்நி கட்டுககபிலும் கூட உண்டாக்கும் ககண்ம் தகடத் 
தனாக இனந்ாலும் குநிப்தாக‛  ட்டிக்குப் ததாட்டி‛  ன்ந தகடப்தில் 
ிகநந்துள்பது.

      அநிஞர் ஆல் தடஸ் அக்  ரி ாழ்க்கககப் தற்நி கூறும் ததாழுது 
தடிக்ககனேம் ிகபாட்டும் ககச்சுகனேம் ாழ்ின் உிர்ாடி கள் 
ன்கிநார்.  இந் ாடிகள் ன்கு ஏடும் இடம் ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் 
ஆகும்.

 



ிழ் இனக்கிங்ககபப் தடிக்கும்ததாது ததந னடிா ககச்சுக
ாட்டுப்னநப்தாடல்கபில் ிகந உண்டு.
 தக்ி தாடல்கள், எப்தாரி தாடல்கள் ி ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில் 

ககச்சுக தந்து ிரிந்து அகந்ினக்கிநது.  அணால் ாட்டுப்னநப் 
தாடல்ககப தடிப்ததார் னகம் னர்ச் ி அகடகிநது.  ாய்ிட்டு 
 ிரிக்கிநார்கள். அற்கந தகட்ததார் கக தகாட்டி கிழ்கிநார்கள்.

      ாட்டுப்னந தாடல்கபில்  காண்டி, ககச்சுக அிகம்.  கன், 
கள், தாிகர் னனிர்ககப தகனி த ய்ற்காகத 
தாடப்தடும் தாடல்கபில் ககச்சுக காண்டி உண்டு.   ிரிக்க 
தண்டும் ன்ந குநிக்தகாள் ஆகத தறு  ின தாடல்கபில் இல்னா 
ற்கநனேம் டக்கா ற்கநனேம் த ால்னி ககச்சுக 
உண்டாக்குார்கள்.   ர்க்கம்தாடல்கள்    தாடுதர்கபிடம்ககச்சுக 
ாநிாநி   கபி டணம் னரிாள்.  ணிர்கபிடம் அகந்துள்ப 
குகநதாடுககப கூறும்ததாது தகாதத்க ட்டுின்நி கககனேம் 
உண்டாக்கனாம் ண  ின ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் காட்டுகின்நண.
னற்நிலும் அநத ிர்தார்க்கா என்நிகண திந கூட தகட்கும் 
ணிகண ிப்தில் ட்டுின்நி  ின தாடல்கள்  ிரிக்கவும் 
கக்கின்நண.   ின தாடல்கள்‛   ிரிப்ன‛  உண்டாக்கத தாடப் 
தட்டினக்கின்நண.  இப்தடி தனாநாக அகந்து கிடக்கும் ககச்சுக 
னம் ாட்டுப்னநப் தாடல்கபில்  ினற்கந சுகக்காக காண்ததாம்.



 ழனாண்டி:
       ினம் ‚  ஆிம் கானத்துப் திர் கன் அல்னது 
கபின் தர்ந்தடுக்கப்தடும் ததாழுது ஏடுகின்ந ினில் 
ாங்குகின்ந ததானள்கள் ததால் தர்ந்தடுக்கப்தடுது 
இல்கன.  அநிவு, அகு, கும், தம், ணம், 
து  ஆகிண அநிந்து ான் தர்ந்தடுப்தார்கள்.  அப்தடி 
அநிந்து தர்ந்தடுக்க ினம் டந் ாபன்று 
ாப்திள்கப   கத்துணினேம் ப்ததண்   ாப்திள்கப 
டீ்டானம்   ல் த ய்து  ‘   ல்  தாட்டுகள்’ தாடுர்.   ல் 
தாட்டு தாக்கம் ினத்ிற்கு ந் இனடீ்டானம் 
 ாப்திட்ட ின ினந்து த ரிக்க ாய்ிட்டு  ிரிக்க 
தண்டும் ன்தற்காக தாடப்தடும்  ிரிப்ன தாடல்கள் ஆகும்.

 ாப்திள்கப ாகரீகம் ிக்க ல்ன அகாண தாற்நம் 
உள்பன் ததண்ணுக்குத்ாதண அந் தாற்நனம் அகும் 
அற்நால் கத்துணிக் கு      ன்ண ந்து கீழ்காணும் 
தாட்டுான் ந்து.

‚ அரி ி கரித்ால் ததான
ந்ாறு தல்லுகனாம்

 அனகு னகபத்ால் ததான 

ந்ாறு ீக  கனாம்
--------------------------------------‛



அக்காபின் கணாக இனந்ாலும்  இப்தடி க துிால் தாடப்தடும் 
ததாழுது ின டீ்டில் சுற்நினேள்ப ததண்கள் ஆண்கள் டுத 
கன் ல்ன ககச்சுக டிகன் ஆகிிடுகிநான்.

  ாப்திள்கப தடித்ணாகவும்ிநக உள்பன் ஆகவும் 
இனக்கனாம்.  ம்டீ்டில் கத்துணிின்    ஸ்ல் தாட்டில்அன் 
என   ண்டு ான்:  க்கு  ான்;  கத்துணி தாடுகிநாள்:

‚ யதயாபம் தைால் என்ால்
   தாயாபம் யாயார்
 ஆழ யநல் ஏ என்ால்
 ாழ யநல் ஏறுயார்

----------------------------------------‛

 தாட்கட தகட்டதும் ாப்திள்கபனேம்  ிரிக்கிநான். ப் ததண்க தார்த்து 
அன்று தாட்டில் தடம்திடித்து காட்டப்தடும் ன்கண ிகணத்து.

 அத்ானுக்கு ன்கு  கத்து ததாட தண்டும் ன்தகண அனகில் உள்ப 
அக்காலக்கு கத்துணி கூறுகிநாள்.   ரிாக  ாப்தாட்டு ான் ன்றும் 
கீழ்க்காணுாறு உர்த்துகிநார்கள்.

‚யாஜ காப புகழ் தகட்டிக்காபர்
 ஒரு  ருக்ழககுழந்தாலும்

 எழுந்திருக்க நாட்டார்‛

 ன்று தாடுகிநாள்.  திற்கான  தள்ல திதந்த்ில் தள்பன்ஆண்டகக 
தாக்கி தாடுது இத்கக காண்டி தாடல்கதப ணனாம்.



• ாப்திள்கபக தகனி த ய்க ட்டும் ாப்திள்கப டீ்டார் தகட்டுக் 
தகாண்டினப்தார்கள் காக்ககக்கு ன் குஞ்சு ததான் குஞ்சு ாதண கத்துணி தாடி 
ாப்திள்கபத   ல்லுக்கு ிாக ப்ததண்  ல் ாப்திள்கப டீ்டார் 
உடதண தாட தாடங்குர்.  ின டீ்டில் இந் ற்தாட்டால் கக ஆறு 
ததனக்தகடுத்து ஏடுது உண்டு ிகபாட்டு ிகணாணது ன்தது ததான 
கானப்ததாக்கில் இந்  ல் தாடல்கள் தாடிக் தகாண்டினக்கும் ததாழுது இன 
குடும்தத்ாரிடனம்  ச் வுககபனேம் ாய்ச் ண்கட ககபனேம் னெடி ிட்டண 
அணால்  ல் தாட்டு கபிணால் கக  ண்கட தான்றுற்கு னன் 
இனடீ்டானம் தாடுற்கு ாய்ப்ன ததாட்டுிட்டணர் ின டீ்டிற்கு 
த ன்நர்கலம் அன்கந என ாள் கூத்து டிகர்கபாண ாப்திள்கபனேம் 
கலம் ‚உனதக ாம்‛ ன்ந தாட்கடனேம் ‚கானிதன தால்ினேற்நாள் 
கன்ணி எனத்ி‛ ன்ந தாடகனனேம் தகட்டு கத்துக் தகாண்டினக்கின்நணர்.

 யகாநாி  கழத:
 ஆற்நல், தம், ஆர்ம்,  க்ி  இனக்கின்ந ததாழுது  ின த ல்கள் 
ிகழ்ில்கன. அக இல்னா ததாது ததனம் ிக்கத்க்க த ல்கள் ணி 
த ய்ிகபாக இனக்க னடிாது ககக்க கக்க தண்டும் ன்தற்காகத 
டக்கனடிா ற்கநனேம் அப்தடி டந்து இனப்தின் ககக்கும் தடிாண 
த ய்ககககபனேம் அடுக்கி  ங்கினி ததால் கூறுது உண்டு.  தகாாபிின் 
கூத்கக் கண்டு குலுங்க  ிரிக்கும் ாம் கீழ்கண்ட தகாாபி தாட்கட தகட்டு 
ட்டும்  தகாதா தட னடினேம்!

 ‚ பள்ல பழனிய 

 கும் தயட்டியன்
  தபண்டு கும் ாலு
 ஒன்னு தண்ணியன இல்
 தண்ணினில்ா குத்துக்கு 

நண்ணு தயட்ட பணு யரு
 தபண்டு யரு தாண்டி

 ஒருத்தன் ழகழன இல்ழ
 ழகனில்ாத குையன்
 தைய்தது  பணு ாழ

---------------------------------------‛



  கதில்  ிரிப்தற்கு  ன்று தாடப்தடும் இந் தகாாபி ககச்சுக தாடல் 
ிர்தார்த்தடி குலுங்க  ிரிக்க கக்கிநது.

 அினாழந கூல்:
  கதிணரின்  ிரிப்கத கண்டவுடன்   தகாாபி சும்ா இனப்தாணா? எப்தகண 
தாற்ந   ிரிப்னம் என  ின ிணாடிகலக்கு ாதண இனக்கும்?
 சூத்ின் ததான தகடிதன ந்து த ல்லும் தகாாபி அநிஞர்கபாண காரில் 
தஜா ப் அடி ன் அப்ஸ்னி னனிர்கள்  ிரிப்தின் அனக ததனகககபப் 
தற்நிக் கூநிற்கந தடித்ில்கன. ஆணால் அனுக்கு என கடக உண்டு. 
அது கூடி உள்பர்ககப ினா லும்ன தாக  ிரிக்க த ய்துான். இக அன் 
டந்ற்கந கூநி ககக்க கத்து ததான ணது அநிாகக 
எபிவுகநின்நி தபிப்தடுத்ி அகணகனேம்  ிரிப்தில் ஆழ்த்துகிநான் .

‚திருப்திக்குப் யாய்
 யந்யதன் ாபானணா -  ான்
 திரு தநாட்ழட அடித்து
 யந்யதன் ாபானணா
 அங்யக ஒரு யைாக்தகால்ழ
 ாபானணா-  ான்
 அதிய ஒரு கதிர்
 அடிச்யைன் ாபானணா
  தகால்ழக்காபன் கண்டு
 கிட்டான் ாபானணா -  என்ழ

யகாழக் தகாண்டு அடித்து
 யாட்டான் ாபானணா”.



இது தால்காப்திர் கூறும் ததகஅடிப்தகடில் தான்றும் ககாகும் 
.  ன்னுகட அநிாகக திநர் டுத்துக் கூநால் ாதண டுத்துக் 
கூறுாக அகந்துள்ப இந்ப் தாட்கடக் தகட்கும் ானம்  ிரிக்கிதநாம் 
காம் ம்னகட அநிாகக ாம் ங்தக தபித த ால்லுகிதநாம் 
திநனகட அநிாகக தகட்தில் ாதண க்கு அக்ககந?

யகாழமத்தம் கூல்:

   ீம்  ற்நகண ‚ தண்க தட்டி  ிப்தாய்‛ ‚ த த் தாம்கத 
அடிப்தன்‛  ன்கிதநாம். தகாகத்ணத்க டுத்துக் கூறும் ததாழுது 
ததககால் திநக்கும் கக ககதகாட்டி  ிரிக்க கக்கிநது.

‚ எட்டு ாழக்கு பன்
 தைத்த ாம்ழ -  ைந்தநாநா  ான்

 எட்ட ின்று குத்தி
 யாடுயயன் ைந்தநாநா!‛

தாம்ததன்நால் தகடனேம் டுங்கும் ன்தது ததாி. இங்தக த த் தாம்ன 
 ிரிக்க கக்கிநது  ிரித்துக் தகாண்தட இனக்க தண்டும் 
ன்தற்காகத  தாட்டுதகடக்கப்தட்டினக்கிநது.



ீதிகள்

ீதினின் யதாற்ங்கள் :
    ீி ன்தது இண்டு கட்டங்கபில் தான்றுாகும் னனாது ாடு 

னகநதகடு அகடந்து ீினேள்ப அகணத்தும் ிகழும்ததாது  ான்தநார்கள் 
தான்நி ீண்டும் ாட்கட ிகனப்தடுத் ீிககப கூறுர் இண்டாது 
ல்ன  னாம் த ம்காக அகந்துிட்டால் ததாழுது அச் னாம் 
ிநந்து ிடால் இனக்க தண்டும் ன்தற்காக  ான்தநார்கள் க்கள் 
ன்றும் அப்தடித இனக்க தண்டும் ன்தற்காக ீிககப  ட்டம் 
ததான்று இற்நி கப்தர்.  இவ்ிண்டும்  ிகனகலம்ிகத்ில் 
இனந்ண.  இவ்ின ிகனகபில் கபப்திர் கானத்ில் தான்நி ீி உர்ந் 
ழு ினக்குநள் காட்டு 
இற்கந  ீிின்  அடிப்தகடில்  தான்நிண.  ாட்டுப்னநப் தாடல்கள் 
ன்று கூந னடிாிட்டாலும் என  ின தாடல்கள் ீிின் அடிப்தகடில் 
தான்நிண  ததால் காப்தடுகின்நண.  ிகுிாக  அநிவுக 
கூந  தண்டா  அந உனகாக   ாட்டுப்னந உனகம் இனப்தால்ான் ீி 
தற்நி அப்தாடல்கபில் க்கு தபிாண குகநாக உள்பண ணனாம்.

 தண்ணின் தருழந :
          ம் தா ாடு ததனக அகடந்ற்கு தாம் ாட்டு கபினம் என 
 ிநந் காம் ன்தது தனனம் அநிந் த ய்ிாகும்.  உனக அங்குகபில் 
 ின ாடுகபின் ிப்ன  ினதகபகபில் குகநற்கு ததண்கள் 
காாது உண்டு ன்தது தனர் அநிந்த.



தண்ணிற்கு அிவுழப:
                  தன்கண காப்தாற்றுில் ன் ாடும் தின்ாங்கிது 
இல்கன.  ன்னகநில் ாழ்க்கக டத்தும் ததண்கனேம் தனிக்குள் 
கூண்டுக் கிபிாக கத்துப் தார்ப்தில் ான் அகு இனப்தாக உனகம் 
ண்ணுகிநது.  அப்தடிப்தட்ட கூண்டுக்கிபி கட்டுக்கு அநிவுக 
த ால்லுாக ‚சுண்தடனிப்ததண்த‛  ன்று ததண்க ிித்து தாடும் 
தாடல் என்று ததண்கலக்கு தண்டி அநிவுகககப கூறுாக 
அகந்து இனக்கின்நது. அநிவுக தாடல் 126 ரிககப உகடாக 
உள்பது. ததண்கலக்கு தண்டி ீி ககபப்ன கட்டுாக காப்தடும் 
ாததனம் தாடனில்  ின தகுிகள் ட்டும் கீத ப்தடுகின்நண.

‚ காயாி னழ கண்டால் -  சுண்தடிப்தண்யண
  கால் ஆட்டிகிட்டுிக்காதடி  - சுண்தடிப்தண்யண
 தத்தினிய   தாட்டு யச்சு -   சுண்தடிப்தண்யண

தருங்கி ின்னு யைாதடி -   சுண்தடிப்தண்யண
-----------------------------------------------------------------------------------‛

 இவ்ாறு ததனம் ீிககப,  ாழ்க்கக டப்னககப  ததண் டக்க 
தண்டி னகநககப த ால்னிக் தகாண்டு ததாாக தாடல் 
இனக்கின்நது.  இவ்ககில் அகந் தாடல்கள் குகநவு ன்றுான் 
கூந தண்டும்.

 இப்தாடல் னழுதும்‛  அநிவுக ாட்டுப்னநப்தாடல் 
ஆகத‛  இனக்கின்நது. இகப்ததான்று ‚  ததண்னத்ி ாகன‛  ன்ந 
தாடல் என்று  ிறு தல் டிில் ததண்ணுக்கு ீி ப்னகட்டுாக 
இனக்கின்நது.



ம் இனக்கிங்கபில் இகடிகடத ீி னது ததான 
தாடல்கபிலும் ககப் தாடல்கபிலும் கால் தாடல்கபிலும் 
இகடிகடத ீிகள் னதுண்டு ததண்க ன்றும் 
தகட்டுிடக் கூடாது ன்று கனதும் என கானன் ன் 
கானிிடம் தத ிக் தகாண்டினக்கும் ததாழுது அள் 
தரிந்துதகாள்பதண்டி என்நிகண அநிவுகாக 
ங்குகின்நான்.

‚  தண்கள் பூ யதடி ழயக்க யயண்டும் ழயத்தால்
 ிர் அினாநல் இருக்க யயண்டும்
 தகாண்ழட யநய   பூயதாபண ழயத்தால் யயைி என்று
  -------------------------------------------------------------------------------------------‛

இப்தடி தாடல்கபிலும் இகடிகடத அநிவுககலம் 
ீிகலம் னது உண்டு.

 ாட்டுப்னநப்தாடல் ன்ந கடனில் னெழ்கிணால் ான் ீி 
ன்ந  ின னத்துக்ககப ததநனாம். 


