புரட்சித் திருமணத் திட்டம்

திராவிட நாட்டுப்பண்
இைச -- ேமாகனம்,
தாளம் -- ஆதி
வாழ்க வாழ்கேவ
வளமா

எமது திராவிட நாடு

வாழ்க வாழ்கேவ!
சூழும் ெதன்கடல் ஆடும் குமr
ெதாடரும் வடபால் அடல்ேச

வங்கம்

ஆழும் கடல்கள் கிழக்கு ேமற்காம்
அறிவும் திறலும் ெசறிந்த நாடு.
வாழ்க வாழ்கேவ...
பண்ைடத் தமிழும் தமிழில் மல ந்த
பண்ணிக

ெதலுங்கு துளுமைல யாளம்

கண்ைட நிக கன் னடெமனும் ெமாழிகள்
கமழக் கைலகள் சிறந்த நாடு.
வாழ்க வாழ்கேவ...
அள்ளும் சுைவேச

பாட்டும் கூத்தும்

அறிவின் விைளவும் ஆ ந்திடு நாடு
ெவள்ளப் புனலும் ஊழித் த=யும்
ேவகச் சீறும் மறவ கள் நாடு.
வாழ்க வாழ்கேவ...
அகிலும் ேதக்கும் அழியாக் குன்றம்
அழகாய் முத்துக் குவியும் கடல்கள்
முகிலும் ெசந்ெநலும் முழங்கு நன்ெசய்
முல்ைலக் காடு மணக்கும் நாடு.
வாழ்க வாழ்கேவ...
அைமவாம் உலகின் மக்கைள ெயல்லாம்
அடிநாள் ஈன்ற அன்ைன தந்ைத
தமிழ கள் கண்டாய் அறிைவயும் ஊட்டிச்
சாகாத் தைலமுைற ஆக்கிய நாடு.
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வாழ்க வாழ்கேவ...
ஆற்றில் புனலின் ஊற்றில் கனியின்
சாற்றில் ெதன்றல் காற்றில் நல்ல
ஆற்றல் மறவ

ெசயலில் ெபண்கள்

அழகில் கற்பில் உய ந்த நாடு.
வாழ்க வாழ்கேவ...
புனலிைட மூழ்கிப் ெபாழிலிைட யுலவிப்
ெபான்னா

இைழயும் துகிலும் பூண்டு

கனிெமாழி ேபசி இல்லறம் நாடும்
காதல் மாத

மகிழுறும் நாடு.

வாழ்க வாழ்கேவ...
திங்கள் வாழ்க ெசங்கதி

வாழ்க

ெதன்றல் வாழ்க ெசந்தமிழ் வாழ்க
இங்குத் திராவிட

வாழ்க மிகேவ

இன்பம் சூழ்ந்தேத எங்கள் நாடு.
வாழ்க வாழ்கேவ...
புரட்சித் திருமணத் திட்டம்
Bharathidasan
[see also Ancient Tamil Marriage Ceremony]
நடத்தும் முைற
திராவிட

புரட்சித் திருமணம் இந்நாளில் முன்னாளிற் ேபாலின்றிப் ெபருமக்களால்

மிகுதியும் ெமற்ெகாள்ளப் பட்டுவருகிறது. ஆங்காங்கு - அன்றன்று, திராவிட
திருமணங்கள். சில அல்ல, மிகப் பல! மணம் நடத்துேவா

புரட்சித்

சிற்றூராயினும் - தம்

ஊrல் உள்ள வ கைளக் ெகாண்ேட நடத்திக் ெகாள்வதால் ெசலவு குைறயும்.
தைலவ கட்கும் ெதால்ைல இராது.
1. அைழப்பிதழால் அல்லது ேவண்டுேகாளால் மண வட்டில்
=
குழுமிேயா
அைவயத்தா

ஆவா .

2. இைச: திராவிட நாட்டுப் பண்.
3. மணமக்கள் அைவக்கு வருதல்.
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4. முன்ெமாழிேவா

அைவயில் எழுந்து, அைவத் தைலைம தாங்கி, இத்திருமணத்ைத

முடித்துத்தரும்படி இன்னாைர ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன், என்று முன் ெமாழிதல்.
5. அைவயத்தாrன் சா பில் ஒருவ

அைத, நாங்கள் ஆதrக்கிேறாம், என்று

வழிெமாழிதல்.
6. முன் ெமாழிந்தா , வழி ெமாழிந்தா

அைவத் தைலவைர அைழத்துவந்து

சிறப்புறுத்தி இருக்ைக காட்டுதல்.
7. அைவத் தைலவ

முன்னுைர.

8. திருமணம் நடத்துதல்:
மணப்ெபண், இன்னாைர நான் என் வாழ்க்ைகத் துைணவராகக் ெகாண்டு வாழ்க்ைக
நடத்த ஒப்புகிேறன், என்று ெசால்லல்.
மணமகனும் அவ்வாறு ெசால்லல்.
அதன்ேமல் இருவரும் மாைல மாற்றுதல்; கைணயாழி மாற்றுதல். வாழ்க என
முழங்குதல்.
9. தைலவ

மற்றும் அறிஞ

மணமக்கைள வாழ்த்துதல்.

10.வrைச:
அைவயத்தா க்கு ெவற்றிைல, பாக்கு முதலிய வழங்குதல்.
இந்த நைடமுைறக்கு முதல்நாேள ந=திமன்றத்தில் மணமகன் மணமகள் மணப்பதிவு
ெசய்து ெகாள்வ துண்டு. பிறகும் பதிவு அறிவிப்புச் ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
இக்கருத்ைத ைவத்ேத சுருக்கமாகக் கவிைத நைடயில் ஈண்டு எழுதியுள்ேளன். இங்கு
காட்டிய திட்டம் ெபரும் பாலும் நைடெபறுகின்றது என்பது தவிர, இப்படித்தான்
நடத்தப்பட ேவண்டும் என்று கட்டுப்படுத்தியதாகாது. இதனிலும் சுருக்கமான
முைறயில் நடத்திக் ெகாள்ளலாம். ஆதலினால்தாேன இது புரட்சித் திருமணம்?

-

பாரதிதாசன்
1 அைவயத்தா
அகவல்
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வருக வருெகன மல க்ைக கூப்பித்
திருமண மக்கட்கு உrேயா

எதி ெகாளத்

திராவிட நாட்டுப் ெபருங்குடி மக்கள்
அrைவய ேராடுவந் தம ந்தன

நிைறயேவ!

குழலும் முழவும் ெபாழிந்த இன்னிைச
மைழைய நிறுத்திஓ

மறவன் எழுந்து,ேதன்

மைழெபாழி வான்ேபால் மாத்தமிழ் சிறக்கத்
திராவிட நாட்டுப்பண் பாடினான்;
ஒருெபரு மகிழ்ச்சி நிலவிற்று அைவயத்ேத.
மணமக்கள் வருைக
மணமகள் ேதாழிமா
ேதாழ

சூழவும், மணமகன்

சூழவும் ேதான்றி அைவெதாழுது

யுஇருக்கரு என்று ேதாழ
இருக்ைகயில் இருவ

இயம்ப

அம ந்தி ருந்தன .

2. முன் ெமாழிதல்
மன்னுசீ

மணப்ெபண், மணமகன் சா பில்

முன்ெமாழிந் தா ஓ

முத்தமிழ் அறிஞ :

புதிராவிடநாட்டுப் ெபருங்குடி மக்கேள,
அருைமத் ேதாழியீ

ேதாழேர அறிஞேர,

என்றன் வணக்கம் ஏற்றருள் வ = கள்.
இன்று நைடெபற இருக்கும் இத் திராவிட
புரட்சித் திருமணப் ெபருங்கூட் டத்திற்குத்
தைலைம தாங்கவும் நிைலைம உயர
மணமகள் மணமகன் வாழ்க்ைக ஒப்பந்தம்
நிைறேவற் றவும்ெபr யாைர
முைறயில் ேவண்டிேனன் முன்னுற வணங்கிேய.
வழி ெமாழிதல்
அைவயத் தாrன் சா பிேலா

அறிஞ ,

புமுன்ெமாழிந் தாrன் ெபான்ெமாழி
நன்ெறாப்பு கின்ேறாம்மு என்றா

இனிேத.

ேவண்டுேகாள்
முன்ெமாழிந் தாரும், வழிெமாழிந் தாரும்
பின்ன அப் ெபrயா

RangaRakes

இருப்பிடம் நாடி,

tamilnavarasam.com

எழுந்தருள் ெகன்ேற இருைக கூப்பி
ெமாழிந்து சீ ெசய்து முன்னுற அைமந்த
இருக்ைக காட்டத் தமிழ்ச்ெசாற்
ெபருக்ைகப் ெபrயா

ெதாடங்கின

நன்ேற:

3 அைவத்தைலவ
ேசர ேசாழ பாண்டிய

வழிவரு

திராவிட நாட்டுப் ெபருங்குடி மக்கேள,
அருைமத் ேதாழியீ

ேதாழேர அறிஞேர,

தாங்கள் இட்ட பணிையத் தைலக்கணிந்து
ஈங்குச் சிலெசால் இயம்பு கின்ேறன்.
ஆrய
ேவrன

மிேலச்ச

ஆதலால், ஆrயத்து

பா ப்பன

ேவறி னத்தவ

ஆதலால், அவrன் ேவத மந்திரம்
த=து பயப்பன ஆதலால், திராவிட
வாழு மாறு மனங்ெகாளா
தாழ இன்னேல சூழுவா

என்பதும்,
என்பதும்,

அன்றாட வாழ்வில் அறிந்ேதாம் ஆதலால்,
நம்ெமாழி, நம்கைல, நம் ஒழுக்கம்
நம்ேப

ஒட்பம் நைடமுைற மாய்க்கேவ

தம்ெமாழி த=யதம் தைகயிலா முைறகைள
மணமுதல், திராவிட வாழ்க்ைக முைறகளில்
இைணக்க அவ கள் எண்ணின
ஆrய

பா ப்பன

ஆதலால்

அடாமண முைறைய

ேவெராடு சாய்க்க ேவண்டும் அன்ேறா?
அமிழ்ைதத் தமிெழன்று ேபசும் அழகிய
தமிழ்மண வட்டில்
=
உமிழத் தக்க
வடெமாழிக் கூச்சலா? இன்ப வாழ்வு
ெதாடங்ைகயில் நடுவிற் சுடு ெநருப்பா?
தாய்தந் ைதமா

தவஞ்ெசய்து ெபற்றன

தூய்ெபருங் கிைளஞ

சூழ்ந்திருக் கின்றன

ஒருமனப் பட்ட திருமண மக்கைளப்
ெபrதின்பம் ெபறுக ெபறுக என்று
வாய்க்கு மகிழ்வாய் வாழ்த்த இருக்ைகயில்
ஏய்த்திங்கு வாழுேமா

நாய்க்ெகன்ன ேவைல?

ஊழி ெதாடங்ைகயில் ஒளிெதாடங்கு மூேவந்து
வாைழயடி வாைழயாய் வந்த திராவிட
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சூழ்ந்திங் கிருக்ைகயில் சூழ்ச்சி யன்றி
ஏதுங்ெகட்ட பா ப்புக் கிங்ெகன்ன ேவைல?
நல்லறம் நாடும் நம்மண மக்கட்குக்
கல்லான் ைகப்படும் புல்ெலன் ெசய்யும்?
மிஞ்சும் காதல

ெமய்யன் பிருக்ைகயில்

ெகஞ்சிப் பிைழப்ேபான் பஞ்சாங்க ேமேனா?
த=திலா மிகப்பல திராவிட மறவ
ஆதர விருக்ைகயில், அறிவிலான் பைடத்த
சாணிமுண் டங்கள் சாய்ப்ப ெதன்ன?
கீ ழ்ெநறிச் சடங்குகள் கிழிப்ப ெதன்ன?
மணத்தின் மறுநாள் மணப்ெபண் ணாைளத்
தண்கதி ச் ெசல்வன் புணரத் தருவதாம்!
இரண்டாம் நாளில் இன்பச் ெசல்விையக்
கந்தரு வ பால் கலப்புறச் ெசய்வதாம்!
த=எனும் ெதய்வம் மூன்றாம் நாளில்
தூயள்பால் இன்பம் துய்க்கச் ெசய்வதாம்!
நாலாம் நாள்தான் மணமகன் புண வதாம்!
திராவிட மக்களின் ெசவிஏற்கு ேமாஇைத?
ைவதிக மணத்ைத ெமய்என ஒப்பிடில்
தமிழ

பண்பு தைலசா யாேதா?

ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகாழுநன் ெதாழுெதழுவாள்
ெபய்ெயனப் ெபய்யும் மைழஎனப் ேபசும்
திருவள் ளுவனா
திராவிட

திருெநறி மாய்ப்பேதா?

புரட்சித் திருமணம்

புrந்தின் புறுக திருமண மக்கேள!
வாழ்க்ைக ஒப்பந்தம்
ப·ெறாைட ெவண்பா
திராவிட நாட்டுப் ெபருங்குடி மக்கள்
இருவ தம் வாழ்க்ைகஒப் பந்தம் இனிதாக ந=வி

சான்றாக - நிகழ்த்துவிக் கின்ேறன்நான்.

"பாைவயீேர!* உங்கள் பாங்கில் அம ந்துள்ள
* பாைவயீேர - மணமகளாேர.
ஆடவ

தம்ைம அறிவேரா?
=
அன்னாைரக்

கூடிஉம் வாழ்க்ைகத் துைணயாகக் ெகாள்ள
உறுதி உைரப்பீேரா?" என்று வினவ,
உறுதி அவ்வாேற உைரத்தா
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"ேதாழேர!* பாங்கிலுள்ள ேதாழியைரத் ேத ந்த=ேரா?
* ேதாழேர - மணமகனாேர
வாழுநாள் வாழ்க்ைகத் துைணயாகக் ெகாண்டீேரா?
ஆயின் உறுதி அறிவிக்க!மு என்னேவ,
தூய

அவ்வாேற உறுதியும் ெசால்லிட

வாழிய ந=வி எனப் ெபrயா

வாழ்த்தினா !

வாழிய என்றைவயுள் மக்கெளலாம் வாழ்த்தினா !
தாெரான்ைறத் தாங்கித்தம் ெகாழுந க்ேக சூட்ட
ேநrைழ யா க்கும் ெநடுந்தா ரவ சூட்டக்
ைகயிற் கைணயாழி கட்டழகியா

கழற்றித்

துய்யமண வாளைரத் ெதாட்டணிய, அன்னவரும்
தம்ஆழி, மங்ைகய க்குத் தந்து மகிழ்ந்தம ந்தா !
ெசம்ைமப் ெபrயா

அறெமாழிகள் ெசப்புகின்றா :

அற ெமாழிகள்
"அன்பும் அறனும்
உைடத்தாயின் இல்வாழ்க்ைக
பண்பும் பயனும்
அது" என்றா

வள்ளுவனா .

இல்வாழ்வில் அன்பும்
அறமும் இருக்குெமனில்
நல்லதன்ைம நல்லபயன்
நாளும் அைடயுமன்ேறா?
"மைனத்தக்க மாண்புைடயாள்
ஆகித்தற் ெகாண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்ைகத்
துைண" என்றா

வள்ளுவனா !

வாழ்க்ைகத் துைணவி
மைனக்குrய மாண்புெகாண்டு
வாழ்வில் அவனின்
வருவாய் அறிந்து
ெசலவு ெசயல்ேவண்டும்
என்பது மன்றியும்,
"தற்காத்துத் தற்ெகாண்டான்
ேபணித் தைகசான்ற
ெசாற்காத்துச் ேசா விலாள்
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ெபண்" என்று ெசால்கின்றா .
தன்ைனயும் தக்கபடி
காத்துக் ெகாளல்ேவண்டும்
தன்ெகாழுநன் தன்ைனயும்
காத்திடல் ேவண்டும்
சீ சால் திராவிட
பண்பு சிைதயாமல்
நிற்பவேள ெபண்ணாவாள்.
"மங்கலம் என்ப
மைனமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட்
ேபறு" ெபறுக.
"வழங்குவ துள்வழ்ந்தக்
=
கண்ணும் பழங்குடி
பண்பின் தைலப்பிrதல்
இல்"மற வாத= .
"இளிவrன் வாழாத
மானம் உைடயா
ஒளிெதாழு ேதத்தும்
உலகு" ெதளிக.
மணமகளாேர, மணமகனாேர
இைணந்தின் புற்றுநன்
மக்கைள ஈன்று
ெபரும்புகழ் ெபற்றுந=டூழி
இருநிலத்து வாழ்கஇனிது.
நன்றி கூறல்
அறுசீ

விருத்தம்

மணமக்கட் குrயா

ஆங்கு

வாழ்த்ெதாலிக் கிைட எழுந்ேத,
"மணவிழாச் சிறக்க ஈண்டு
வந்தா க்கு நன்றி! இந்த
மணஅைவத் தைலைம தாங்கி
மணமுடித் தருள் புrந்த
உண வுைடப் ெபrயா க் ெகங்கள்
உளமா ந்த நன்றி" என்ேற
ைககூப்பி, அங்ெக வ க்கும்
அைடகாயும் கடிது நல்கி
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ைவகலின் இனிதின் உண்ண
வருெகன அைழப்பா ரானா !
ெபய்ெகனப் ெபய்த இன்பப்
ெபருமைழ இைசேய யாக
உய்கேவ மணமக்கள் தாம்
எனஎழும் உள்ளா
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