
 �ர�சி� தி	மண� தி�ட 

 
 
திராவிட நா���ப� 
இைச -- ேமாகன, 
 தாள -- ஆதி 
 
வா�க வா�கேவ 
வளமா  எம" திராவிட நா� 
வா�க வா�கேவ! 
 
$% ெத'கட( ஆ� )ம* 
ெதாட	 வடபா( அட(ேச  வ,க 
ஆ% கட(க- கிழ/) ேம0கா 
அறி2 திற3 ெசறி4த நா�. 
வா�க வா�கேவ... 
 
ப�ைட� தமி% தமிழி( மல 4த 
ப�ணிக  ெத3,) "7மைல யாள 
க�ைட நிக க' னடெம9 ெமாழிக- 
கமழ/ கைலக- சிற4த நா�. 
வா�க வா�கேவ... 
 
அ-7 :ைவேச  பா�� ;�"  
அறிவி' விைள2 ஆ 4தி� நா� 
ெவ-ள� �ன3 ஊழி� த=> 
ேவக? சீA மறவ க- நா�. 
வா�க வா�கேவ... 
 
அகி3 ேத/) அழியா/ )'ற 
அழகாB C�"/ )வி> கட(க- 
Cகி3 ெச4ெந3 Cழ,) ந'ெசB  
C(ைல/ கா� மண/) நா�. 
வா�க வா�கேவ... 
 
அைமவா உலகி' ம/கைள ெய(லா 
அEநா- ஈ'ற அ'ைன த4ைத 
தமிழ க- க�டாB அறிைவ> ஊ�E? 
சாகா� தைலCைற ஆ/கிய நா�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



வா�க வா�கேவ... 
 
ஆ0றி( �னலி' ஊ0றி( கனியி'  
சா0றி( ெத'ற( கா0றி( ந(ல 
ஆ0ற( மறவ  ெசயலி( ெப�க- 
அழகி( க0பி( உய 4த நா�. 
வா�க வா�கேவ... 
 
�னலிைட H�கி� ெபாழிலிைட >லவி� 
ெபா'னா  இைழ> "கி3 I�� 
கனிெமாழி ேபசி இ(லற நா� 
காத( மாத  மகி%A நா�. 
வா�க வா�கேவ... 
 
தி,க- வா�க ெச,கதி  வா�க 
ெத'ற( வா�க ெச4தமி� வா�க 
இ,)� திராவிட  வா�க மிகேவ 
இ'ப $�4தேத எ,க- நா�. 
வா�க வா�கேவ...  
   
�ர�சி� தி	மண� தி�ட 
Bharathidasan 
 
[see also Ancient Tamil Marriage Ceremony] 
 
நட�" Cைற 
 
திராவிட  �ர�சி� தி	மண இ4நாளி( C'னாளி0 ேபாலி'றி� ெப	ம/களா( 
மி)தி> ெம0ெகா-ள� ப��வ	கிற". ஆ,கா,) - அ'ற'A, திராவிட  �ர�சி� 
தி	மண,க-. சில அ(ல, மிக� பல! மண நட�"ேவா  சி0Jராயி9 - த 
ஊ*( உ-ள வ கைள/ ெகா�ேட நட�தி/ ெகா-வதா( ெசல2 )ைற>. 
தைலவ க�) ெதா(ைல இரா". 
 
1. அைழ�பிதழா( அ(ல" ேவ��ேகாளா( மண வ =�E( )%மிேயா  
அைவய�தா  ஆவா . 
 
2. இைச: திராவிட நா��� ப�. 
 
3. மணம/க- அைவ/) வ	த(. 
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4. C'ெமாழிேவா  அைவயி( எ%4", அைவ� தைலைம தா,கி, இ�தி	மண�ைத 
CE�"�த	பE இ'னாைர ேவ�E/ெகா-கிேற', எ'A C' ெமாழித(. 
 
5. அைவய�தா*' சா பி( ஒ	வ  அைத, நா,க- ஆத*/கிேறா, எ'A 
வழிெமாழித(. 
 
6. C' ெமாழி4தா , வழி ெமாழி4தா  அைவ� தைலவைர அைழ�"வ4" 
சிற��A�தி இ	/ைக கா��த(. 
 
7. அைவ� தைலவ  C'9ைர. 
 
8. தி	மண நட�"த(:  
 
மண�ெப�, இ'னாைர நா' எ' வா�/ைக� "ைணவராக/ ெகா�� வா�/ைக 
நட�த ஒ��கிேற', எ'A ெசா(ல(.  
 
மணமக9 அUவாA ெசா(ல(. 
 
அத'ேம( இ	வ	 மாைல மா0Aத(; கைணயாழி மா0Aத(. வா�க என 
Cழ,)த(. 
 
9. தைலவ  ம0A அறிஞ  மணம/கைள வா��"த(. 
 
10.வ*ைச:  
 
அைவய�தா /) ெவ0றிைல, பா/) Cதலிய வழ,)த(.  
 
இ4த நைடCைற/) Cத(நாேள ந=திம'ற�தி( மணமக' மணமக- மண�பதி2 
ெசB" ெகா-வ "��. பிற) பதி2 அறிவி��? ெசB" ெகா-ளலா. 
 
இ/க	�ைத ைவ�ேத :	/கமாக/ கவிைத நைடயி( ஈ�� எ%தி>-ேள'. இ,) 
கா�Eய தி�ட ெப	 பா3 நைடெபAகி'ற" எ'ப" தவிர, இ�பE�தா' 
நட�த�பட ேவ�� எ'A க���ப��தியதாகா". இதனி3 :	/கமான 
Cைறயி( நட�தி/ ெகா-ளலா. ஆதலினா(தாேன இ" �ர�சி� தி	மண?  -  
பாரதிதாச' 
 
1 அைவய�தா  
 
அகவ( 
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வ	க வ	ெகன மல /ைக ;�பி� 
தி	மண ம/க�) உ*ேயா  எதி ெகாள� 
திராவிட நா��� ெப	,)E ம/க- 
அ*ைவய ேரா�வ4 தம 4தன  நிைறயேவ! 
)ழ3 Cழ2 ெபாழி4த இ'னிைச 
மைழைய நிA�திஓ  மறவ' எ%4",ேத' 
மைழெபாழி வா'ேபா( மா�தமி� சிற/க� 
திராவிட நா���ப� பாEனா'; 
ஒ	ெப	 மகி�?சி நிலவி0A அைவய�ேத. 
மணம/க- வ	ைக 
மணமக- ேதாழிமா  $ழ2, மணமக' 
ேதாழ  $ழ2 ேதா'றி அைவெதா%" 
>இ	/க	 எ'A ேதாழ  இயப 
இ	/ைகயி( இ	வ  அம 4தி 	4தன . 
 
 
2. C' ெமாழித( 
 
ம'9சீ  மண�ெப�, மணமக' சா பி( 
C'ெமாழி4 தா ஓ  C�தமி� அறிஞ : 
�திராவிடநா��� ெப	,)E ம/கேள, 
அ	ைம� ேதாழிய ீ ேதாழேர அறிஞேர, 
எ'ற' வண/க ஏ0ற	- வ = க-. 
இ'A நைடெபற இ	/) இ� திராவிட  
�ர�சி� தி	மண� ெப	,;� ட�தி0)� 
தைலைம தா,க2 நிைலைம உயர 
மணமக- மணமக' வா�/ைக ஒ�ப4த 
நிைறேவ0 ற2ெப* யாைர 
Cைறயி( ேவ�Eேன' C'9ற வண,கிேய. 
 
வழி ெமாழித( 
 
அைவய� தா*' சா பிேலா  அறிஞ , 
�C'ெமாழி4 தா*' ெபா'ெமாழி 
ந'ெறா�� கி'ேறாC எ'றா  இனிேத. 
ேவ��ேகா- 
C'ெமாழி4 தா	, வழிெமாழி4 தா	 
பி'ன அ� ெப*யா  இ	�பிட நாE, 
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எ%4த	- ெக'ேற இ	ைக ;�பி 
ெமாழி4" சீ ெசB" C'9ற அைம4த 
இ	/ைக கா�ட� தமி�?ெசா0 
ெப	/ைக� ெப*யா  ெதாட,கின  ந'ேற: 
 
 
3 அைவ�தைலவ  
 
ேசர ேசாழ பா�Eய  வழிவ	 
திராவிட நா��� ெப	,)E ம/கேள, 
அ	ைம� ேதாழிய ீ ேதாழேர அறிஞேர, 
தா,க- இ�ட பணிைய� தைல/கணி4" 
ஈ,)? சிலெசா( இய� கி'ேற'. 
ஆ*ய  மிேல?ச  ஆதலா(, ஆ*ய�" 
ேவ*ன  பா �பன  ேவறி ன�தவ  
ஆதலா(, அவ*' ேவத ம4திர 
த=" பய�பன ஆதலா(, திராவிட  
வா% மாA மன,ெகாளா  எ'ப", 
தாழ இ'னேல $%வா  எ'ப", 
அ'றாட வா�வி( அறி4ேதா ஆதலா(, 
நெமாழி, நகைல, ந ஒ%/க 
நேப  ஒ�ப நைடCைற மாB/கேவ 
தெமாழி த=யத தைகயிலா Cைறகைள 
மணCத(, திராவிட வா�/ைக Cைறகளி( 
இைண/க அவ க- எ�ணின  ஆதலா( 
ஆ*ய  பா �பன  அடாமண Cைறைய 
ேவெரா� சாB/க ேவ�� அ'ேறா? 
அமி�ைத� தமிெழ'A ேப: அழகிய 
தமி�மண வ =�E( உமிழ� த/க 
வடெமாழி/ ;?சலா? இ'ப வா�2 
ெதாட,ைகயி( ந�வி0 :� ெந	�பா? 
தாBத4 ைதமா  தவ^ெசB" ெப0றன  
_Bெப	, கிைளஞ  $�4தி	/ கி'றன  
ஒ	மன� ப�ட தி	மண ம/கைள� 
ெப*தி'ப ெபAக ெபAக எ'A 
வாB/) மகி�வாB வா��த இ	/ைகயி( 
ஏB�தி,) வா%ேமா  நாB/ெக'ன ேவைல? 
ஊழி ெதாட,ைகயி( ஒளிெதாட,) Hேவ4" 
வாைழயE வாைழயாB வ4த திராவிட  
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$�4தி, கி	/ைகயி( $�?சி ய'றி 
ஏ",ெக�ட பா ��/ கி,ெக'ன ேவைல? 
ந(லற நா� நமண ம/க�)/ 
க(லா' ைக�ப� �(ெல' ெசB>? 
மி^: காதல  ெமBய' பி	/ைகயி( 
ெக^சி� பிைழ�ேபா' ப^சா,க ேமேனா? 
த=திலா மிக�பல திராவிட மறவ  
ஆதர வி	/ைகயி(, அறிவிலா' பைட�த 
சாணிC� ட,க- சாB�ப ெத'ன? 
கீ�ெநறி? சட,)க- கிழி�ப ெத'ன? 
மண�தி' மAநா- மண�ெப� ணாைள� 
த�கதி ? ெச(வ' �ணர� த	வதா! 
இர�டா நாளி( இ'ப? ெச(விைய/ 
க4த	 வ பா( கல��ற? ெசBவதா! 
த=எ9 ெதBவ H'றா நாளி( 
_ய-பா( இ'ப "B/க? ெசBவதா! 
நாலா நா-தா' மணமக' �ண வதா! 
திராவிட ம/களி' ெசவிஏ0) ேமாஇைத? 
ைவதிக மண�ைத ெமBஎன ஒ�பிE( 
தமிழ  ப�� தைலசா யாேதா? 
ெதBவ ெதாழாஅ- ெகா%ந' ெதா%ெத%வா- 
ெபBெயன� ெபB> மைழஎன� ேப: 
தி	வ- 7வனா  தி	ெநறி மாB�பேதா? 
திராவிட  �ர�சி� தி	மண 
�*4தி' �Aக தி	மண ம/கேள! 
 
வா�/ைக ஒ�ப4த 
ப·ெறாைட ெவ�பா 
திராவிட நா��� ெப	,)E ம/க- 
இ	வ த வா�/ைகஒ� ப4த இனிதாக - 
ந=வி  சா'றாக - நிக��"வி/ கி'ேற'நா'. 
 
"பாைவயேீர!* உ,க- பா,கி( அம 4"-ள 
* பாைவயேீர - மணமகளாேர. 
 
ஆடவ  தைம அறிவ =ேரா? அ'னாைர/ 
;Eஉ வா�/ைக� "ைணயாக/ ெகா-ள 
உAதி உைர�பேீரா?" எ'A வினவ, 
உAதி அUவாேற உைர�தா  மகளா	. 
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"ேதாழேர!* பா,கி3-ள ேதாழியைர� ேத 4த=ேரா? 
* ேதாழேர - மணமகனாேர 
 
வா%நா- வா�/ைக� "ைணயாக/ ெகா�bேரா? 
ஆயி' உAதி அறிவி/க!C எ'னேவ, 
_ய  அUவாேற உAதி> ெசா(லிட 
வாழிய ந=வி என� ெப*யா  வா��தினா ! 
வாழிய எ'றைவ>- ம/கெளலா வா��தினா ! 
தாெரா'ைற� தா,கி�த ெகா%ந /ேக $�ட 
ேந*ைழ யா /) ெந�4தா ரவ $�ட/ 
ைகயி0 கைணயாழி க�டழகியா  கழ0றி� 
"Bயமண வாளைர� ெதா�டணிய, அ'னவ	 
தஆழி, ம,ைகய /)� த4" மகி�4தம 4தா ! 
 
ெசைம� ெப*யா  அறெமாழிக- ெச��கி'றா : 
 
அற ெமாழிக- 
 
"அ'� அற9 
உைட�தாயி' இ(வா�/ைக 
ப�� பய9 
அ"" எ'றா  வ-7வனா . 
இ(வா�வி( அ'� 
அறC இ	/)ெமனி( 
ந(லத'ைம ந(லபய' 
நா7 அைட>ம'ேறா? 
"மைன�த/க மா��ைடயா- 
ஆகி�த0 ெகா�டா' 
வள�த/கா- வா�/ைக� 
"ைண" எ'றா  வ-7வனா ! 
வா�/ைக� "ைணவி 
மைன/)*ய மா��ெகா�� 
வா�வி( அவனி' 
வ	வாB அறி4" 
ெசல2 ெசய(ேவ�� 
எ'ப" ம'றி>, 
"த0கா�"� த0ெகா�டா' 
ேபணி� தைகசா'ற 
ெசா0கா�"? ேசா விலா- 
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ெப�" எ'A ெசா(கி'றா . 
த'ைன> த/கபE 
கா�"/ ெகாள(ேவ�� 
த'ெகா%ந' த'ைன> 
கா�திட( ேவ�� 
சீ சா( திராவிட  
ப�� சிைதயாம( 
நி0பவேள ெப�ணாவா-. 
"ம,கல எ'ப 
மைனமா�சி ம0றத' 
ந'கல ந'ம/க� 
ேபA" ெபAக. 
"வழ,)வ "-வ =�4த/ 
க�c பழ,)E 
ப�பி' தைல�பி*த( 
இ("மற வாத= . 
"இளிவ*' வாழாத 
மான உைடயா  
ஒளிெதா% ேத�" 
உல)" ெதளிக. 
மணமகளாேர, மணமகனாேர 
இைண4தி' �0Aந' 
ம/கைள ஈ'A 
ெப	�க� ெப0Aந=dழி 
இ	நில�" வா�கஇனி". 
 
ந'றி ;ற( 
 
அAசீ  வி	�த 
மணம/க� )*யா  ஆ,) 
வா��ெதாலி/ கிைட எ%4ேத, 
"மணவிழா? சிற/க ஈ�� 
வ4தா /) ந'றி! இ4த 
மணஅைவ� தைலைம தா,கி 
மணCE� த	- �*4த 
உண 2ைட� ெப*யா / ெக,க- 
உளமா 4த ந'றி" எ'ேற 
ைக;�பி, அ,ெக வ /) 
அைடகா> கE" ந(கி 
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ைவகலி' இனிதி' உ�ண 
வ	ெகன அைழ�பா ரானா ! 
ெபBெகன� ெபBத இ'ப� 
ெப	மைழ இைசேய யாக 
உBகேவ மணம/க- தா 
எனஎ% உ-ளா  வா��ேத. 
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