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ாட்டுப்புந தாடல்கள்
 
முன்னுர:

• ண்ின் ரந்ன் ண கருின் கரு ககாண்டு உருப்கதற்று உனாரும் உள்பத்ின் கபிப்தாடு 

ாட்டுப்புந இனக்கிாகும்.

• ாட்டுப்புந க்கபின் ஏற்நத்ரமம்,தாற்நத்ரமம் ட்டுல்னாது, எிர்தார்ப்பு ஏாற்நம், கணவு, 

இனட்சிம் எல்னாற்ரநமம் திவு கசய்ப்தட்டுள்பண.

• ஒரு ாட்டின் பர்ச்சி கிாத்ில் உள்ப ிசாத்ில் அடங்கி உள்பது.

• இதுகாடர்தாண தன தகாிகளும் தான்நிரமம் ாம் அநினாம் அணடிப்தரடில் அர்கள் 

அந் தசற்நில் கால் ரக்க ில்ரன என்நால் இங்கு தசாற்நில் ரக ரக்க முடிாது என்றும், அங்கு 

அர்கள் ஏர் ஓட்ட ில்ரன என்நால் இங்கு ாம் கார் ஓட்ட முடிாது என்ந தகாிகள் இன் 

கபிப்தாடுகள் ான்.



 உரக்கும் க்கபின் ஒட்டுகாத்ாண கரன டிம்ான் ாட்டுப்புந இனக்கிம்.

 ாட்டுப்புந இனக்கித்ர ஏட்டில் எழுாக் கிர, காட்டருி,  உரக்கும் க்கள் இனக்கிம், 

தார்கபின் கரகள் இப்தடி தன கதர்கள் அற்கு உண்டு.

 ாட்டுப்புந இனக்கிம் தங்கானம் காட்தட இருந்து ந்துள்பது. ஆணால் அற்ரந முரநாக திவு 

கசய்ில்ரன என்தது ிழ் காிக்கும் இனக்கித்ிற்கும் ஒரு குரந உண்டு.

 தத்கான்தாம் நூற்நாண்டில்ான் ாட்டுப்புநம் சார்ந் கரனடிம் இனக்கித்ில் ததசுகதாருபாக 

ாநிது.

 அணடிப்தரடில் ில்னிம் ஜான் ாஸ் என்கின்ந ஒரு ஆங்கிதனர் 1856 ஆம் ஆண்டு அர 

முரநப்தடுத்ி ாட்டுப்புந இனக்கித்ிற்கு ஆங்கினத்ில் " Folk Lore" என்கின்ந நூரன எழுி கபிிட்ட 

திநகு, ாட்டுப்புந இனக்கிம் காடர்தாண புரிலும், திவுகளும், ஆய்வுகளும் கபி காடங்கிண.



 ிழ் காிிலும் ாட்டுப்புந இனக்கித்ர ஆய்வு கசய்து ிழ் காிக்கும், 

இனக்கித்ிற்கும் கதருர தசர்க்கும் ரகில் கி. ாஜாான்,  

 ா. ாணாரன, ததாசிரிர் ஆறு.அகப்தன், டாக்டர் சு சக்ிதல் உள்பிட்ட 

ஆய்ாபர்கரபமம் தரடப்தாபிகரபமம் குநிப்திட முடிமம்.

 அந் ரகில் ாட்டுப்புந இனக்கித்ில், ாட்டுப்புநக் கரகள், ாட்டுப்புந தாடல்கள், கர 

தாடல்கள்  ிடுகரகள், தகாிகள், புாங்கள் ததான்நராகும். 



ாட்டுப்புந தாடல்கபின் ரககள்

 ாட்டுப்புந தாடல்கள் குந்ராகப் திநந்து, கானில் னர்ந்து, முதுரில் இரபப்தாநி, இநப்தில் 

ிரநதறுாகும். ாட்டுப்புநப் தாடல்கரப ஏட்டில் எழுாக் கிர ாதடாடிப் தாடல்கள் 

ாய்காி இனக்கிம் காட்டுல்னிரக காற்நில் ிந் கிர என்று தறு கதர்கபாலும் 

அரப்ததுண்டு.

 ாட்டுப்புநப் தாடல்கள் ானாட்டுப் தாடல்கள், ிரபாட்டுப் தாடல்கள், காில் தாடல்கள், கால் 

தாடல்கள், ிரு தாடல்கள், ஆட்ட தாடல்கள், சடங்கு தாடல்கள், கய் தாடல்கள், இநப்பு 

தாடல்கள் என்று தன ரகப்தடும்.

 அற்றுள் இங்கு க்கு ஏற்ந தாடல்கள் என்தத தாடாக இருப்தால் அற்ரநப் தற்நிப் 

தின்ருாறு கானாம்.



ஏற்நப்தாட்டு 

ாட்டார் தாடல் ரககளுள் ஒன்று. காிற்தாடல்கள் ாட்டுப்புந க்கபால்தரனகசய்மம் ததாது 

கரபப்பு கரிால் இருக்கவும், ண கிழ்ச்சிக்காகவும் தாடப்தடுண. அத்காிற் தாடல்களுள் 

தபாண் காிற் தாடல்கள் ிரிரத்து, ீர் தாய்ச்சி, கரபகடுத்து, கிர் அறுத்து, ததாடித்து, 

ண்டிில் ஏற்நிச் கசால்லும் ர தன பர்ச்சிப் தடிகள் உள்பண. அவ்பர்ச்சிப் தடிகள் 

ஒவ்கான்றுக்கும் அவ்தரனரச் கசய்மம் ிரனில் தாடல்கள் தாடப்தடுகின்நண.



கதர்க் காம்

தங்கானத்ில் ஆறு ற்றும் ாய்க்கால் தாசணம் இல்னா இடங்கபில், கிற்நினிருந்து ண்ரீ 

ஏற்நத்ின் மூனாகத இரநத்து ீர்ப் தாய்ச்சிணர். இவ்ாறு ஏற்நம் இரநக்கும் ததாது தாடப்தடும் 

தாடல் ஏற்நப்தாடல் எணப்தட்டது.



தாடும் தம்

ஏற்நம் இரநப்ததார் அிகாரனிதனத ீர் இரநக்கத் காடங்குர். ீர் இரநக்கும் 

காரனப் கதாழுிற்கு ஏற்நாறு ஏற்நப்தாடனின் ீட்சி அரந்ிருக்கக் கானாம்.



 
தாடும்முரந 

ஏற்நத்ின் கீத சாரனப் திடித்துக் கிழ்ப்தர் தாடனின் ஒவ்காரு அடிரமம் தாடுார். 

ஏற்நத்ின் ிி த்ில் இருப்ததார் ஒன்நாகச் தசர்ந்து அவ்டிரத் ிரும்தப் தாடுர். ிி 

த்ில் இருப்ததார் தாடி முடித்தின் அடுத் அடிர சால் திடிப்தர் தாட தண்டும். இவ்ாறு 

ஒரு ஒழுங்கு முரநில் அரந்து இப்தாடல் காப்தடும். இணாதனத ‚ஏற்நப் தாட்டுக்கு 

எிர்ப்தாட்டில்ரன‛ என்தர்.
 



ஏற்ந ரக
ீர் இரநப்தற்காக இண்டு ரகாண ஏற்நங்கள் தன்தாட்டினிருந்ண.
ஆள் ஏற்நம், கதிரன ஏற்நம் என்தண அர.
 
ஆள் ஏற்றத்திலும் இரண்டு வகை உண்டு.

1.ரகத்ினா - இது ஒருர் ட்டும் ீர் இரநக்கப் தன்தடுத்துது.
2. ஆதபறும் ினா – ிி த்ின் தல் இருர் தலும் கீழும் ஏநி இநங்க, கீத 

ஒருர் சால்திடித்து ீரக் கிழ்த்ல் என்ந அபில் தன்தடுத்ப்தட்டது.
 
ஞாண ஏற்நம் என்னும் தாடல் ஆள் ஏற்நத்ில் தாடும் தாடனாக அரந்துள்பது.
 



ைபிகல ஏற்றம்

ஆாண கிற்நில் இருக்கும் ீர ததனற்ந உவுது கதிரன ஏற்நம். சால் என்னும் உதனாகத் 

கட்டுப் தாரணில் கட்டப்தட்ட தும்தி என்னும் தால்ரத இில் தன்தடுத்ப்தடும். இர இண்டு 

தக்கங்கபிலும் ிநப்புக் ககாண்டர. சானின் அடிப் தகுிில் கட்டப்தட்டிருக்கும் தும்தி டிந்து 

ஆழ்கிற்நில் சால் காள்ளும் ீர ததன ககாண்டுரும். சானில் கட்டப்தட்ட கிற்ரந ‘டம்’ 

என்தர். தும்திில் கட்டப்தட்ட கிற்ரந ‘ால்கிரு என்தர்



ஏற்றமும் சால் அளவுக் 
ைணக்கும்

ஒருதிால் ஒண்ணு, இருதிால் ஒண்ணு எணக் கக்கிடும் முரநில் நூறு சால் ர 

இரநக்கும் ீரின் அபவு ஒரு தரிம் என்றும், ஆிம் சால் இரநக்கும் ீரின் அபவு தத்துப் தரிம் 

என்றும் கக்கிடப்தடும். 500 சால்கள் ீர் இரநத்ால் ஒரு குி (60 கசன்ட்) ீர்பம் கதறும் என்தது 

மூத்தார் கக்காகும்.



தாடல் அரப்பு

ைிராமப்புற மக்ைள் எந்த சசயகலச் சசய்தாலும் முதலில் ைடவுகள வணங்குவர். அந்த வகையில் 

ஏற்றப் பாட்டின் முதலில் ைடவுள் வாழ்த்து இருக்கும். இகடயிகடயய எண்ணிக்கையும், 

வாழ்வியல் சார்ந்த ைருத்தகமந்த பாடல்ைளுமாை ஏற்றப்பாட்டு அகமந்திருக்கும். 

 



ஏற்நப் தாட்டு

திள்ரபாத ாரும்
கதருாதப ாரும்
சிணாத ாரும்
தனத ாரும்

சினும் கதருாளும்
தசர்ந்து தந
அரிமம் சினும்
அர்ந்து னதனந

குருவும் கதருாளும்
கூடி தந

கதாற் ககாரடமம் தரும்

ததாக தணும்

அறுிா கனாண்ணு
அறுிா கண்டு
அறுிா மூணு
அறுிா ாலு

அறுிா னஞ்சி
அறுிா னாறு
அறுிா தனழு
அறுிா கனட்டு



வசி ரு்ாவன

வீடட்ட ந்வவண

தாயி ரு்ாவன

தாச் ந்வவண

அ்ண் ்பி என்னா்

அடு்த் தடைாவணண்

கூடட்ாபி ாை்் கைன்னா்

கைான்லு் தடைாவணண்

ாண் டத்ுணை்் கைன்னா்

ணது தடை ாவணண்

சுந்ந் ாை்் கைன்னா்

உந்ந தடை ாவணண்

ாசிைடபை் ை்டா

ன நஞ்சி ாடா

வசிைடபை் ை்டா

ழி வினகி ாடா



வேசி ரு்ாவன

வீட்டட ந்வவண

தாயி ரு்ாவன

தாச் ந்வவண

அ்ண் ்பி என்னா்

அடு்த் தடைாவணண்

கூட்டாபி ாை்் கைன்னா்

கைான்லு் தடைாவணண்

ாண் ட்துணை்் கைன்னா்

ணது தடை ாவணண்

சுந்ந் ாை்் கைன்னா்

உந்ந தடை ாவணண்

ாசிைடபை் ை்டா

ன நஞ்சி ோடா

வேசிைடபை் ை்டா

ேழி வினகி ோடா

ஏழு மல வாசா
எளய சபருமாயள

எழுதும் மணவாளா
எங்ைள ீ ைாரும்



எழுதிா கண்டு
எழுதிா மூணு
எழுதிா ாலு
எழுதிா னஞ்சி
எழுதிா னாறு
எழுதிா தனழு
எழுதிா கனட்டு

எட ாட்டு இரடா
கடா ஓட்டி ாடா
ன ாட்டு இரடா
ந் ஓட்டி ாடா

எட ாடு தூம்
கடா ா ய்ா
ன ாடு தூம்
ந் ா ய்ா

குட்டிாடு காம்த



ாசி ன ை்ா

யி வனறு் முருைா

னத் தணி வனா

ங்ை  ாபா

பரு் பிப்டபாவ

ைாரு் தைாவண

ஏ் முை் தாரு்

எங்ைப ீ ைாரு்

பிப்டப ாடத் தாடி

பிடி்ண் டையின் வைான

ஆடண முைடணத் தாடி

அடணத்ு் இடநசச்வண

விாைடணத் தாடி

விடட்ு விடத் வதாநண்

ைததிடத் தாடி

ைட ஏநத் வதாநண்



முற்றும்

ன்நி,க்கம்


