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"நாட்டியக் கைல விளக்கம்"
ேயாகி  சுத்தானந்த பாரதியார்

1. எங்கும் நடனம்.

விண்ணும் மண்ணும் நடனச்சாைலயாயிருக்கின்றன; சுற்றிலும் இைடவிடாமல்   
நடனக்காட்சிகள் நடக்கின்றன. இக்காட்சிகைளக் காணக்காண உள்ளம் பூ க்கிறது. 
இரவின் கருந்திைரையப் பிளந்து ெகாண்டு கம்பிமின்னல் வரும் ஒய்யாரத்ைதப் 
பாருங்கள். ேமகமார்ைப ஊடுருவிப் பாய்ந்து  பாய்ந்து  பளிச்சிட்டு நடம்பு யும் 
மின்னைல இரெவல்லாம் பார்த்துப் பார்த்துப் பரவசமாகத கவி உள்ளமில்ைல ! 
மின்னற்ெகாடியின் நடனத்துடன் ேமககர்ச்சைனயும் ேசர்ந்துவிட்டால், அந்த 
இன்பத்ைதச்  ெசால்லால்  அளக்கமுடியாது! சூ யன்  குபுக்ெகன்று  கிழக்ேக 
ஒரு  குதிகுதித்ெதழுந்து, சாந்த நடனம் பு ந்து,  மற்ெறாரு  குதி குதித்துத் 
தணல் மயமாக  ேமற்ேக  மைறயும் காட்சிையக்கண்டு  நம்  உள்ளம் 
இன்பக்  கூத்தாடுகிறது! காற்றுப் பாட்ைட வரேவற்று, அதனுடன் கூடிக்குைழந்து 
குலாவி  நடனம்   பு யும் மரஞ்ெசடி ெகாடிகைளப் பாருங்கள் காற்றின் 
ேவகத்திற்குத் தக்கபடி பூவும் இைலயும் அைசவைதப் பாருங்கள்! இைலகள், 
முத்திைர காட்டுவது ேபாலவும், காற்று, வைீணைய மீட்டும் விரல்கள் 
ேபாலவுங் காண்கின்றன! மைலயிலிருந்து அருவி தடதடெவன்று படிகத்ைத 
உருக்கிவிட்டதுேபால் ஆனந்த நடனமாடி வருவைதப் பார்த்தால், நம் 
உள்ளமும் ஆனந்தக் கூத்தாடும். ஆறு, ேமட்டிலும் பள்ளத்திலும் 
ஜதிமிதித்துச் ெசன்று, எல்ைலயற்ற கடலுடன் ேசர்ந்து, அைலகளுடன் 
அைலயாக நடம்பு யும் பிரம்மானந்தக் காட்சிையப் பாருங்கள்! ஆ, கடலின் 
அகண்ட கீதமும், ஆேவச நடனமும் கண்ணுள்ள மட்டும் பார்த்துக்-
ெகாண்ேடயிருக்கலாம்; காதுள்ள மட்டும் ேகட்டுக்ெகாண்ேடயிருக்கலாம்! 
உலக வாழ்ேவ நடனந்தான்!

      எல்லா வுயிர்களும் இன்பம் வந்தால் துள்ளிக் குதிக்கின்றன; துன்பம் 
வந்தாலும் ேசாகநடன மாடுகின்றன. விருப்புெவறுப்பு, இன்பம் இடர், கசப்பு 
களிப்பு முதலிய எந்தத் தன்ைமயும் ஒரு முகக்குறியால், ைகக்குறியால், இடுப்பு 
வைளவால், அங்க அைசவால் நமக்குப் புலனாகின்றது. ேபச்சுடன் ைகவசீ்சும் 
கால்வசீ்சும் முகச்சுளிப்புகளும் இளிப்புகளும் களிப்புகளும் ேசர்ந்துதான் உள்ளக் 
கருத்ைத உணர்த்துகின்றன, உயிேர, நமது உள்ளத்தில் 'பட் பட்'ெடன்று 
நடம் பு ந்துெகாண்டிருக்கிறது. இரத்த நாடிகெளல்லாம் 'ட்ப் ட்ப்' என்று நடம் 
பு கின்றன. இந்த நடனம் நின்றால், மனிதர் வாழ முடியாது. ஜடயந்திரங்களும் 
'ஓம்' என்று சத்தமிட்டுச் சக்கரஞ்சுற்றி, மின்சாரத்தாலும் ஆவியாலும் நடனம் 
ெசய்கின்றன. படச்சுருைள ஓட்டும் மின்சாரப் ெபாறிைய பாருங்கள்! ஒரு 
சுரங்கத்தில் தங்கங்காய்ச்சும்  ெப ய யந்திரங்களின் தாண்டவத்ைதப் பாருங்கள்! 
எந்த யந்திரமும் நடனமாடிக்ெகாண்டுதான் ேவைலெசய்கிறது. இந்தச் 
சீவயந்திரத்தின் விைச இதயத்தில் நடக்கும் திருவடி நடனேம!
      ----------
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2. நடனக் கைலயின் வரலாறு

      மனிதன் ேபசத்ெத யுமுன்ேப முகக்குறி ைகக்குறிகளாலும், உறுப்பைச-
வுகளாலும் தன் உணர்ச்சிையயும் கருத்ைதயும் ெவளியிட்டான், ஆதலால், 
ெமாழிக்கும் இைசக்கும் முன்ேப நடனம் இருந்தது. ெமாழியும் இைசயும் ேசர்ந்து 
நடனகைலக்கு ஒரு வடிவ மீந்தன. ெசால்லிற்ேகற்ற ைகக்குறி கண்குறிகளும், 
ெசால்லாலான இைசகளுக்ேகற்ற ஆட்டங்களும் இயற்ைகயாகேவ உண்டாயின.
இைசக்ேகற்றபடி இராகதாளங்கள் உண்டாயின. இராகதாளங்களுகு, முதலில் 
குரலும் ைககளும் பயனாயின. பிறகு, மனித அறிவும் சுைவயும் முதிர முதிரப் 
புதிய புதிய இைசக்கருவிகளும் ஆடல்பாடல்களின் முைற வகுப்புகளூம் 
அபிநயலட்சணங்களும் எழுந்தன. யாழ், குழல், முழவு முதலிய கருவிகள் 
மனிதக்குரைல இன்புறுத்தித் துைணெசய்தன. இவ்வாேற இயற்ைகயான 
நடனம், பல கைலநுணுக்கங்களுடன் வளர்ந்து ஒரு சாத்திரமானது. தகுந்த 
அருட்புலவர் அதற்கு இலக்கணமும் இலக்கியங்களும் வகுத்தனர். இதுதான் 
நடனக்கைலயின் இயற்ைகயான வரலாறாகும்.
      ------------------

3. வாழ்ேவ நாட்டியம்

      வாழ்ேவ, ஒரு நாட்டியக் கைலதான்: மனித உணர்ச்சிதான் மூைளயில் 
அறிவாகவும், நாவில் ேபச்சாகவும், வாக்கில் கவியாகவும் குரலில் பாட்டாகவும், 
விரலில் கருவியிைசயாகவும் நடம்பு கிறது. உணர்ச்சிதான் முகபாவைனகளாலும், 
தைல, மார்பு, ைககள், இடுப்பு, கால்கள், அங்கங்களாலும் அபிநயமும் கலந்ேத 
வருகிறது. ேபச்சில்லாமல் சாைடயாேலேய உணர்ச்சிைய ெவளிப்படுத்துகிேறாம். 
ஒருவன் மனைத முகக்குறியும் ைகக்குறியும் காட்டும். 'ஹா, என்ன வியப்பு ...
அப்பா கா யம் ஒரு வழியாக முடிந்தது. என் இன்பேம வா, வா! என் கண்ேண 
சாப்பிடு!... ஐேயா, என்கதி இப்படியானேத! ஹா, புலி புலி! பாம்பு பாம்பு! ைச, 
இெதன்ன உலகம்! என்ன மனிதன், எல்லாம் அவ்வளவுதான்! விடு கழுைதைய! 
அட ேமாசக்காரா, இப்படியா ெசய்தாய்!... நன்றாக ேவண்டும், படு, படு!...ஹ...
ஹ...ஹ, சி ப்புத்தான் !... பூைசயிேல கரடி ஓட்டுவதுேபால வந்தான்... ஓடு ஓடு, 
நாழியாயிற்று! இெதன்ன  இந்த மனிதர் அதிசயம்; நன்றாயிருக்கிறதம்மா!... 
இப்படித்தானுண்ேடா? எனக்குப் பிடிக்கேவயில்ைல! நாதா நாம் அன்றில் 
ேபாலிருப்ேபாம்...ஹா, ப்ராணநாதா!' இந்த உணர்ச்சித் ெதாடர்கைள ஒரு 
கண்ணாடிமுன் ேபசிப்பாருங்கள்! ேபச்சுக்ேகற்ற அபிநயம் தாேன வரும். 
ேபசக்கூடத் ேதைவயில்ைல; ஒருவன் தைலயில் ைகைவத்து முகத்ைதக் 
ேகாணும்ேபாது, ைகைய வி க்கும்ேபாது, அவன் உள்ளம், 'ஐேயா, இப்படிவந்தேத' 
என்ற ேசாகத்ைத விளக்கும்.இரண்டு காதலர் இரண்டு ைககைளயும் அகல 
வி க்கும்ேபாது, 'நீேய என் ஆவி;உன்ைன என் உயி ல் அைணத்து ெகாள்வேத 
இன்பம்!" என்று மனம் அவருள்ேள ேபசும். இப்படி இயற்ைகயாக வருவேத 
உண்ைமயான நாட்டியமாகும். அதில் சுருதியும் பாட்டும் ேபாலேவ, ேபச்சும் 
அபி நயமும் ெபாருந்தியிருக்கும்.

      நீண்டகாலமாக உலகில் இந்த அபிநய பாைஷதான் வழங்கிவந்தது. 
இன்னும் சில ஜாதியா ைடேய ைசக்கிைனதான் உள்ளுண்ர்ைவ ெவளியிடுகிறது. 
தமிேழ அறிந்த ஒருவன். தமிேழ அறியாத ஒரு இந்திவாலாவுடன் ேபசுவதானால் 

4



ெமாழி பயனாவதில்ைல; ைகச்சாைடயுடம் முகக்குறிகளுேம பயனாகும். 
அபிநயம், 'ேபசா உலகெமாழியாக' வழங்குகிறது. அைத மனிதசமுதாயம் நன்றாக 
உணர்ந்தால் எவரும் எவருடனும் பாைஷ ெத யாமேல ைகக்-குறிகளாலும் 
கரணங்களாலும் முகச்சுளிப்புகளாலும் நன்றாகப் ேபசலாம். "கானா காலியா;" 
என்று ேபசத்ெத யாத ஒரு தமிழன், நம் இந்தியாைவப்பார்த்து பத்மேகாச 
முத்திைரயாக வலக்ைக விரல்கைள மடக்கி, வாய்க்கருேக ைவத்து சாைட 
காட்டினால், உடேன இந்திவாலா, "காலியா" என்று பதிற்ெசால்லுவான். 'அவன் 
வயிறு காலியில்ைல, நிரம்பிவிட்டது' என்று நாமும் அறிேவாம், அல்லது, 
அவன் ஆம் என்று தைலைய அைசத்து வயிற்ைறக்காட்டினாலும் ேபாதும். 
பசித்தவன் வலக்ைகயால் எக்கிய வயிற்ைறக்காட்டி முகஞ்ேசார்ந்தாேல. அவன் 
பசி மிகுந்தவன் என்றறிேவாம். காதலர் மனத்தந்திைய முகக்குறிகளாலும் 
கண்குறிகளாலும் ைகச்சாைடகளாலும் அனுப்பி உட்கலப்ெபய்துகின்றனர். அவள் 
ஏழாம் மாடிேமல் நின்றாலும், இவன் முச்சந்திப் புழுதியில் இருந்தாலும், கண் 
பார்ைவயாலும் உதட்டு மடிப்புகளாலும் காதல் தந்தி பறந்துேபாகிறது; ைகயும் 
ேசர்ந்துவிட்டால், தந்தியின் ேவகத்திற்குக்ேகட்க ேவண்டியதில்ைல! இப்படி 
இயல்பாக நமது மனித வாழ்வில், ஏன் விலங்கு வாழ்விேல கூட, அபிநய 
பாைஷதான் முதன்ைமயாக உணர்ச்சியறியும் சாதனமாயிருக்கிறது.
      ---------

4. உலெகங்கும்

      வாழ்ைவ இயக்கும் இந்த அபிநய பாைஷைய உலெகங்கும், உலகில் உள்ள 
எல்லா நாட்டினரும் ேபாற்றி வளர்க்கின்றனர். ஒவ்ெவாரு நாட்டினரும் நாட்டியக் 
கைலயில் அளவற்ற உற்சாகங்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். மனிதவாழ்வின் இன்பச் 
சிகரத்தில் நாட்டியக் கைலவாணி உலாவுகிறாள். எழுத்தறவீில்லாமல், ெமாழி 
வளர்ச்சியில்லாமல், தற்கால நாக கத்ைத எட்டிப்பாராமல், பிறந்தேமனிக்குத் 
தி யும் ஆஃப் க்கக் காட்டு மக்களிைடேய கூட்டமாகவும் தனித்தும் 
ஆடிக்களிக்கும் நடனக்கைல விளங்குகிறது. ஆஃப் க்காவில் ஜூலுக்களும் (zulus) 
ஹாெடன்டாட்டுகளு (hottentots) பரவசமாக ஆடிக்களிக்கின்றனர். அவர்கள் 
ேவட்ைடயாடுவது ஒரு நடனேம. ேவட்ைடப் ெபாருைள உண்டுகளித்துக் 
ைகேகாத்துக் கூத்தாடுவதும் களிநடனேம. ஆஸ்திேரலியக் காட்டிலும் 
வனாந்திரத்திலும் வசிக்கும் பழங்குடிமக்களிைடேய, கவர்ச்சியான நடனம் 
உண்டு. ஜாவா மக்களிைடேய அற்புதமான நடனக்கைல வளர்ச்சிெபற்றிருக்கிறது. 
பர்மியருக்கு உற்சாகமளிப்பது நடனம். ஜப்பானியர் தமது நடனக்கைலைய 
அபாரமாக வளர்த்திருக்கிறார்கள். சீனருக்கு நடனம் நாடகம் என்றால் 
ெகாண்டாட்டந்தான். பாரசீகர் பாட்டிலும் நாட்டியத்திலும் ெசாக்குகின்றனர். 
ஐேராப்பியைரப்பற்றிக் ேகட்கேவண்டியதில்ைல; ெவள்ைளயர் கைலமுைறயில் 
நடனம் ஒரு சமுதாயத் ேதைவயாயிருக்கிறது. ஐேராப்பியர் சண்ைடயிலும் 
சமாதானத்திலும் ஆண்ெபண் ைகேகாத்து நடம்பு கின்றனர். பாட்டும், ெகாட்டும், 
விருந்தும், கூட்டமும் ேசர்ந்து அவர்கள் கால்கைளயும் ைககைளயும் அைசத்து 
நடிக்க உற்சாகப்படுத்துகின்றன. பால் (ball-dance) என்னும். ேகளிக்ைக, 
பலவைகயான கைல நடனங்கள் - எல்லாம் ஐேராப்பிய ைடேய முைறயாக 
வளர்ச்சி ெபற்றிருக்கின்றன. ஆனால், நாட்டியக்கைலயின் உபிைரயும், 
பயைனயும், உயர்ந்த இலட்சியத்ைதயும் கண்டு ேபாற்றியது நமது பாரத 
ேதசேமயாகும்; அதிலும் தமிழகேமயாகும்!
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5. பரத நாட்டியம்

      பாரத நாட்டின் நாட்டியக்கைலேய பரதநாட்டியம். முதன்ைமயாக 
பரதநாட்டியக்கைல, நமது தமிழகத்திற்ேக உ யது. இங்ேகதான் அது நல்ல 
வளர்ச்சி ெபற்று இன்னும் ெபாலிந்து விளங்குகிறது. ஐேராப்பா ஜப்பான் முதலிய 
நாடுகளின் நடனம் ெபரும்பாலும் ெகாட்டுக்குக்குதிக்கும் கால் ைக 
ஆட்டங்கேளயாகும்;புலன்களின் இன்பேம அவற்றின் குறிப்பாகும். நமது நாட்டின் 
கைல, புலன் மனங்கைளக் கடந்து, உள்ளுயிரான சுத்தான்மாவின் இன்பத்திற்ேக ய
◌ாகித் ெதய்வெவாளி வசீுவதாம். நமது நாட்டின் நடனக்கைல ஜவீான்மா 
பரமான்◌ாைவக் கண்டு கலக்கச் ெசய்யும் ஒரு பக்தி ேயாகமாகும்!

      நாட்டிய ேவதத்ைதப்பற்றிய ஐதிகக் கைதையக் ேகளுங்கள்: இந்திராதி 
ேதவர்கள். ஒரு காலம் நவசானுபவங்கைளக் காண ஒரு கைலையச் 
சிருட்டிக்கும்படி பிரம்மாைவ ேவண்டுக் ெகாண்டார்களாம். இருக்கு 
ேவதத்திலிருந்து ெபாருளும், சாமேவததிலிருந்து பண்ணும். யஜுர் 
ேவதத்திலிருந்து அபிநயபாவங்களும், அதர்வண ேவதத்திலிருந்து நவரசமும் 
எடுத்துத் ெதாகுத்து, நாட்டியக்கைலயாக்கி பிரம்மா பாரத முனிவருக்கு 
உபேதசித்து, "முனிவேர, இக்கைலைய நன்றாக உம் மாணவர்களுக்கும் 
மாணவிகளுக்கும் பயிற்றி, உலகில் ெதய்வபக்தி பரவசத்ைதப் பரப்பும்" 
என்றாராம். பரதர், ஐந்தாம் ேவதமாக நாட்டிய சாத்திரத்ைத அறிந்து, தம் நூறு 
பிள்ைளகளுக்கும் பல மாணவருக்கும் கற்பித்தார். ஆனால், சில அபிநயங்கைளப் 
ெபண்கேள ெசய்யமுடியும் என்றறிந்து, அப்ஸர கந்தர்வர்களுக்கும் பயிற்றி, 
பரதமுனிவர் பரமசிவன்முன் அரங்ேகற்றினார். மயன் வகுத்த ெப ய ஆடரங்கில், 
நாட்டியம் நடந்தது. முதலில் அசுரர்கள் தடுத்தனர். இந்திரன் அவர்கைள 
ெவன்ேறாட்டினான். பரமசிவன் பூர்வரங்க பூைஜ ெசய்து, நடனத்ைதத் ெதாடங்கச் 
ெசய்தான்.

      அவ்வாேற, இன்றும் அரங்க வழிபாடு நடந்ேத ஆட்டம் ெதாடங்குகிறது. 
பரேமசேன, தண்டு முனிவைரக்ெகாண்டு தாண்டவமும், பார்வதிையக்ெகாண்டு 
லாஸ்யநடனமும் பாரத முனிவருக்குக் கற்பித்தாராம். பாரதமுனிவர் நாட்டியக் 
கைலக்கு வி வான இலக்கணம் வகுத்தார். பிரம்மா, நாட்டிய சாத்திரட்தின் 
ேநாக்கத்ைத இவ்வாறு அருளினாராம்: "இந்த நாட்டியக்கைல, உங்கள் ஐம்புல 
மகிழ்விற்கு மட்டும் ஏற்பட்டதன்று. இது மூன்றுலகிற்கும் முக்குண 
விகாரங்கைளயும் நவரச பாவைனகைளயும் விளக்கி, மனிதர் அறம், ெபாருள், 
இன்பம், வடீு ஆகிய நாற்பயைனயும் ெபறேவண்டிேய எழுந்த புனித ேவதமாகும். 
இந்த மேனாரம்மியமான ஆடல், தளர்ைவ நீக்கும்; வரீருக்குவிறலளிக்கும்; 
அறிவிலிகளுக்கும் அறிவளிக்கும்: புலவர் புலைம வளர்க்கும்; மன்னருக்கு 
உற்சாகமான விைளயாட்டாகும்; மனித ன் தன்ைமகைளச் சுைவபடக் காட்டி, 
வாழ்விற்குச் சிறந்த படிப்பிைனயளிக்கும்."

      இைதெவறும் புராணக்கைத ெயன்று ஒதுக்கி விடாதீர்கள்! நம் 
புராணங்களில் உட்கருத்துகள் நிரம்பியிருக்கின்றன: பிரம்மா நடனக் கைலையச் 
சிருட்டித்தார் என்றால், ஆதிகாலந்ெதாட்ேட உலக வாழ்விற்கு நடனக்கைல 
அவசியம் என்பதாகும்.அைத அசுரர் எதிர்த்தார் என்றால், கைலைய மாசுறுத்திப் 
பாழ்பண்ணப் புகுந்தவர்கைளத் ெதய்வபலங்ெகாண்டு அடக்கி, நம் ெப யவர்கள் 
கைலைய மாண்புறப் ேபாற்றினர் என்பதாகும்.
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6. புனிதக் கைல

      நம்முன்ேனார் நடனக்கைலைய எவ்வளவு பயபக்தியுடன் ேபாற்றினார் 
என்பதற்குச் சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு கைத காண்கிறது: இந்திர சைபக்கு அகத்தியர் 
வந்தார். இந்திரன் அவைர மகிழ்விக்க ஊர்வசிைய நடனமாடச் ெசான்னான். 
ேதா ய மடந்ைத (ஆடி மூத்தவள்) வாரம் பாடினாள். ஆனால் ஊர்வசி இந்திர 
குமாரனான சயந்தன்ேமல் காதல் ெகாண்டு, மயங்கி நின்றாள். அவனும் 
அவளிடம் ேமாகங்ெகாண்டான். இதனால் ஆட்டம்ெகட்டது; வைீண 
மங்கலமிழந்தது. முனிவர் முனிந்தார்; "நீங்கள் மன விகாரத்தால் கைலையக் 
ெகடுத்தால், உலகில் பிறக்கேவண்டியது" என்று சாபங்ெகாடுத்தார். சய்ந்தன் 
குழலாகப் பிறந்தான். ஊர்வசி மாதவியாகப் பிறந்தாள். தைலக்ேகால் தானத்தில் 
மாதவி யாடும்ேபாது, குழலான சயந்தன் துைண ெசய்ததால், சாபம் நீங்கியது. 
நம் முன்ேனார்கள் நாட்டியக்கைலையத் ெதய்வ பக்திசாதனமாக்கிப் புனிதமாகக் 
காத்தனர்.

      ேவத ஷிகள் ேவள்விகளில் நடனமாடினர். புத்தர், தமது சமயப் 
பிரசாரத்திற்கு நடனக்கைலையயும் பயன்படுத்தினார். மஹாவரீர், தமது சமவ 
சரணத்திலும்  ேகாயில்களிலும் திவ்விய நடனத்ைதப் புகுத்தினார். பாரதம் 
விராடபருவத்தில், அருச்சுனன் விராடன் புதல்விகளுக்குப் பரதநாட்டியம் 
கற்பித்ததாகக் காண்கிறது. நந்திேகச்வரர் அருளிய அபிநய தர்ப்பணத்தில் 
நாட்டியக்கைல அறம், ெபாருள், இன்பம், வடீு ஆகிய நாற்பயைனயும் ெபறேவ 
ஏற்பட்டெதனச் ெசால்லுகிறார். மஹாகவி காளிதாஸன் மாளவிகாக்னி மித்திரம் 
என்னும் நாடகத்தில் நடனக்கைலைய, "நாட்டியக்கைல, ேதவர் விழிகளுக்கு 
இனிய விருந்தாகும். உமாபதிேய அைதத் தன் அர்த்தநாரீச வடிவால், தாண்டவம் 
லாஸ்யம் என இரண்டாக வகுத்தான். முக்குணங்களிற் பிறந்த பலரச பாவைன 
ெகாண்ட மனித வாழ்ைவயும் உணர்வுகைளயும் இதில் ேநராகக் காணலாம். 
பலபான்ைமயுணர்வுள்ள மனிதைர மகிழ்விக்கும் கைல, நாட்டியம் ஒன்ேறயாம்" 
என்று ேபாற்றுகிறான்.

      பரத நாட்டியக்கைல நம்முைடய ேகாயில்களில் ெதய்வப் ெபாலிவுற 
வளர்ந்து வந்தது. கடவுளுக்ேக நம்மவர் நடராஜ வடிவம் தந்து ஆடுந்ெதய்வமாக 
வணங்கினர். ேகாயில்களில் நர்த்தனமும் தாண்டவமும் ஒரு வழிபாடாகக் 
கருதப்படுகிறது. ேகாயில் தூண்களிலும் சுவர்களிலும் அழகான நாட்டிய 
வடிவங்கள் ெசதுக்கப்ெபற்றிருக்கின்றன. மதுைர, சிதம்பரம் ேகாயில்களில், 
அபிநய முத்திைரகளும் கரணங்களும் கூடிய நாட்டியக்கைலச் சித்திரங்கள் பல 
காண்கின்றன. நம் ெப யார்கள் கைலையக் கல்லிற் சைமத்து அழியாப் 
புத்தகமாக்கினார்கள். அந்ேதா! அந்தச் சித்திரங்களின் ேமல் இன்று பிசுக்கும் 
ெமழுக்கும் படர்ந்திருக்கின்றன! நாட்டியக்கைல இப்ேபாது உயிர்த்ெதழுந்து, 
மறுமலர்ச்சி ெபற்று வருகிறது. நமது சிற்பக்கைலக்கும் மறு மலர்ச்சி வந்து 
ேகாயில்கள் அழகுப் ெபாலிெவய்த ேவண்டும்!
      --------
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7. பரத சாஸ்திர விளக்கம்

      நமது இந்தியாவில் பலவைக நடனங்கள் உண்டு: வங்காளத்தில் 
தாண்டவ வைகையச் ேசர்ந்த மணிபு  நடனம் அதிகம். குஜராத்தில் கரகம், 
கும்மி, ேகாலாட்டம் பின்னற் ேகாலாட்டாம் ேபாலேவ கர்பா நடனம் நடக்கிறது. 
கத்தியவா ல் ஒருவைக நடனம் நடக்கிறது. மைலயாளத்தில் புராணக் 
கைதகைளக்ெகாண்ட கதகளி நடத்துகிறார்கள். நடனத்தில் இரண்டு பி வுகளுண்டு: 
ஆண்ைமயும், உக்கிரமும், வரீமும் ெகாண்டு அங்கங்கைள அைசத்து, பாட்டின் 
ெபாருளுக்ேகற்றபடி ஆடுவது தாண்டவமாகும். பிரத்யங்கம் உபாங்கம் 
அைனத்ைதயும் நளினமாக ரசபாவைனயுடன் அபிநயித்து ஆடுவது லாஸ்ய 
நடனமாகும். தாண்டவம், ஆண்ைம; லாஸ்யம், ெபண்ைம இரண்டும் சிவபார்வதி 
நடனமாகி, அர்த்தநாரீசருள் அடங்கியுள்ளான. பரதநாட்டியத்தின் நிைறவான 
கைலெயழில் நமது தமிழகத்திேலதான் ெபாலிந்து விளங்குகிறது. தஞ்ைச, மதுைர, 
இராமநாதபுரம், திருச்சி ஜில்லாக்களில், பரதநாட்டியம் இன்றும் ஜவீகைளயுடன் 
விளங்குகிறது.
      -------

8. பரத சாஸ்திரம்

      பரதம் என்பைத அறிவாளர் பலவைகயாக ஆராய்கின்றனர். 'பரதனால் 
ேபாற்றப்ெபற்ற கைல' என்பர் சிலர். 'இராமன் தம்பி பரதன், சகுந்தைல மகன் 
பரதன், ஜடபரதர், பரதமுனிவர் ஆகிய நான்கு பரதர் இருந்தனர்; இவருள் 
பிரம்மாவிடம் உபேதசம் ெபற்ற பரதேர கைலைய வகுத்து நாட்டிய சாத்திரம் 
எழுதினார்; சகுந்தைல மகன் பரதன் அக்கைலையப் பரவச்ெசய்தான்'என்பர் ேவறு 
சிலர். பரதம் என்பது ெதாகுதிச்ெசால்:ப பாவம், ர-ராகம் த-தாளத்ைதக் குறிக்கும்.
"பாவ-ராக -தாளஸமன்வய சாத்திரேம, பரதம்" என்று ேவதாந்த ேதசிகர் 
ெசால்லுவைதப் பலர் ஒப்புவர். 'பரதநாட்டிற்கு உ ய சிறப்பான கைலயாதலால் 
பரதம்' என்பர் ஒரு சாரார். எப்படிேயா காலச்சுழைலத் தப்பிப் பிைழத்து, நமக்கு 
இரண்டு நல்ல நாட்டிய நூல்கள் கிைடத்துவிட்டன. [ஒன்று பரத முனிவ ன் 
"நாட்டிய சாஸ்திரம்"; மற்ெறான்று, நந்திேகச்வரர் அருளிய "அபிநய தர்ப்பணம்"] 
இந்த இரண்ைடயும் சும்மா படித்தாற்ேபாதாது; ெதாழில் ெத ந்த புலவ டம் 
கற்றாேல பயனுண்டு. பரத சாஸ்திரம் எழுதிய முனிவர் பாணினி காலத்திற்குப் 
பிறேக இருந்ததாகத் ெத கிறது. அந்த அ ய நூலுக்கு கலி 4115-ல் (கி.பி 1024). 
காஷ்மீ ல் வசித்த அபிநவகுப்தாசா யார் என்னும் புலவர் ெப ய வி வுைர 
எழுதினார். நாட்டிய சாஸ்திரம் ௩௬ அத்தியாயங்களில், நாடகம். சங்கீதம், 
கைலநுணுக்கம், இலக்கணம், நாட்டியம் ஆகிய அைனத்ைதயும் வி வாக 
விளக்குகிறது; நைட மிகவும் எளிது:அதில் பரத நாட்டியக் கைலைய சுமார் 
பதின்மூன்று அத்தியாயங்களில் (௭-௧௯) பரதமுனிவர் விளக்குகிறார். 
இக்கைலைய 
பரதர், [நாட்டியம், நிருத்தியம், நிருத்தம்] என மூன்று கூறாகப் பி க்கிறார்:

(1) நாட்டியம், நாடகத்திற் பயனாவது; கைதப்ெபாருளுடன் இைணந்த ரசாபி 
நயத்ைதக் ெகாண்டது;
      (2) ரசம், குணப்பண்புகைளப்பற்றி அபிநயித்தல் நிருத்தியம்;
      (3) நிருத்தம், தாளலயத்ைத முதன்ைமயாகக் ெகாண்ட வ க்கூத்து; 
இவற்றில் காதலும் கைலச்சுைவயும் ேசர்ந்து சுகுமாரமாக நடிக்கும் லாஸ்ய 
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நடனமும், எழுச்சியுள்ள வரீம் விளங்க ஆண்கள் நடிக்கும் தாண்டவமும் ேசரும்.
   
   தாண்டவம், ஏழுவைகயாகும்: இன்பத்ைதக் காட்டும் ஆனந்தத் தாண்டவம், 
மாைலயில் ஆடும் சந்தியா தாண்டவம், சிவனும் உைமயும் ஆடும் உமா 
தாண்டவம், சிவெகௗ  தாண்டவம், காளிகா தாண்டவம், தி புர தாண்டவம், 
ஸம்ஹார தாண்டவம். ஆங்கிகம், வாசிகம், ஆஹா யம் சாத்விகம் என்று 
நடனம் நான்கு வைகயாம். உடல், முகம், உறுப்புக்கைளப் ெபாருளுக்ேகற்ப 
அைசத்தல், ஆங்கிகமாகும். தைல, மார்பு, ைக, கால், பக்கம், இடுப்பு- இைவ 
அங்கங்கள். ேதாட்பட்ைட, புஜம், புறங்ைக, முன் ைக, முதுகு, வயிறு, ெதாைட, 
குதிகால், கணுக்கால் - இைவ பிரத்யங்கங்கள் அல்லது துைணயுறுப்புக்கள்; 
கண் இைம, விழி, கருவிழி, கண்மணி, புருவம், ெபாட்டு, மூக்கு, கன்னம், 
உதடுகள் ஆகியைவ உபாங்கங்கள்.இைவயைனத்ைதயும் பண்ெணாத்தைசத்தல், 
சரீர ஆங்கிகமாகும்.முகத்தைசகைள பாவத்திற்ேகற்றபடி அைசத்தல், 
முகஜமாகும். உடைல அைலத்தாடல் ேசஷ்டிதமாகும். இைவ ெயல்லாம் 
ஆங்கிக நடனமாகும். வாசிகம் ஆடும்ேபாேத வாயால் பாடல், ேபசுவதுேபால் 
உதட்ைட அைசத் தல் முதலியனவாம். ஆைடயணிகள், பூச்சுகள், அலங்காரங்கள், வ
ே◌டங்கள் எல்லாம் ஆஹா யமாகும். தற்காலம் "ேமக்கப்" (Makeup) என்பேத 
அது. பலவிதமான மேனாபாவங்கைளக் காட்டி நடித்தேல சாத்விகமாகும்.
      ---------

9. நடிகர் இலக்கணம்

      எல்லாருக்கும் இன்பமளிக்கும் இந்த நாட்டியக் கைலையத் தமிழர் பல 
நூற்றாண்டுகட்கு முன்னேர வளர்த்து வந்தனர். தமிழில் நாட்டிய நூல்கள் இருந்து 
மைறந்தன. கூத்திலக்கணங்களின் குறிப்புக்கள், நமக்குச் சிலப்பதிகாரம் 
அரும்பதம், அடியார்க்கு நல்லார் உைரகளாேலதான் ெத கின்றன. அைவயும் 
"சுத்தானந்தம்" என்னும் கூத்திலக்கணத்ைதத் தழுவியன; அந்நூலும் மைறந்தது. 
இப்ேபாது வடெமாழியிலுள்ள நாட்டியசாஸ்திரமும், அபிநய தர்ப்பணமுேம 
உருப்படியாக நமக்குக் கிைடப்பன.அவற்றுடன் பழந்தமிழ் நூல்களிலுள்ள 
குறிப்புகைளயும், மணிபு , கர்பா, ஐேராப்பிய நடனக்கைல ஆராய்ச்சிகைளயும் 
ெகாண்ேட இந்நூைல வகுக்கிேறன்.

      நடனக்கைல, அங்கங்கள் நன்றாக வைளந்து ெகாடுக்கும் இளம்பருவத்தில் 
பழகத்தக்கது. ஐந்து வயதிேலேய தண்டியக்ெகாம்பு ெகாடுத்து. கைலெதாடங்கி, 
பன்னிரண்டு வயதில் நிைறவாகக் கற்கலாம். நல்ல இளம்ெபாலிவு, உடலுறுதி, 
கால் வசீியாடக்கூடிய சுறுசுறுப்பு, ஊைளச் சைதயின்றி கட்டுமஸ்தான உடல், 
முகமலர்ச்சி, வசீகரப்புன்னைக, அகன்ற விழிகள், நிவந்த மார்பு, இைசப்பயிற்சி, 
தாளஞானம், தாய்ெமாழிப்பயிற்சி, பாட்டின் ெபாருளுக்ேகற்றபடி அபிநயம் 
பிடிக்கும் திறைம, நற்குணம்.கைலயில் ஆர்வம் - இைவ நடிைகக்கு 
இலக்கணமாகும். ஆண் நடிகருக்கும் வசீகரமான உடலும் சுறுசுறுப்பும் ேவண்டும். 
ஆடல் பாடல் அழகு வசீகரம் இருவருக்கும் ெபாது. பூவிழந்த கண்ணி, 
ஒற்ைறக்கண்ணி ெபாதுக்ைக, எலும்பி, சத்தில்லாதவள், கூனி, இனிய 
குரலற்றவள், அவலட்சணி - இவர்கள் நாட்டியத்திற்குப் ெபாருத்தமற்றவர்கள். 
நடிகன், அறிவும் கல்வியும், கைலத்திறனும் வசீகரமும், இைசப்பயிற்சியும் 
ெபற்றிருக்கேவண்டும். இருபாலாருக்கும் ஒழுக்கம் அவசியமாகும். நடராச-
மூர்த்திைய வழிபட்டு பக்திப்பாடல்கள் பாடி ஆடிவந்தால், கைல எளிதில் 
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வரும். நடிகர் உண்ணுமுன்பு, அல்லது உண்டு நான்குமணி ேநரத்திற்குப் பின்ேப 
நடிக்கேவண்டும்; சுகாதாரத்ைதக் காக்கேவண்டும். காயசுத்தி அவசியம்; மனைத 
உற்சாகமாக ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். கைல ெவற்றி ெபற-
ேவண்டுமானால், இருபாலாரும் இயன்றமட்டும் பிரமச யம் காக்கேவண்டும். 
விஷயாதிகைள முடிந்தமட்டும் அடக்கி, ஜவீசக்திைய வணீாக்காமல் வளர்த்தால். 
அறிவம் திருவும், ஆற்றலும். பலமும் ெபருகும். ஆடல் பாடல் ெதாழிைலக் 
ெகாண்டவர்கள் ஏகபதி, ஏகபத்தினி விரதங்காத்தல் மிக்க அவசியமாகும்.
      ----

10. ஆடலாசி யன்

      ஆடல் பாடல்களுக்குப் புத்தகம் பார்த்துக் கா யம் நடவாது. கடுைமயான 
பயிற்சி ேவண்டும்; ஆசி யர் ேவண்டும்; அழகன், புலவன், சமர்த்தன், கற்பனா 
சக்தி மிக்கவன், ெசால்லும் குரலும் இனியன், சாத்திரமறிந்த அனுேபாகி, பாட்டு 
ஆட்டம் வாத்தியம் மூன்றிலும் ேதர்ச்சிெபற்றவன், நவரசங்கைளயும் 
முத்திைரகைளயும் மாசற அறிந்து பயிற்றுந்திறைம ெகாண்டவேன 
ஆடலாசி யனாவான். பரத நாட்டியம், கதகளி, மணிபு , கர்பா, ஐேராப்பிய 
நடனமுைறகைள அவன் அறிந்து, காலத்திற்கும், சைபக்கும் ஏற்றபடி பயனாக்கி, 
ெபாது மக்களுக்கு நடனக்கைலயால் உள்ளக் கிளர்ச்சியும், உண்ைமயுணர்ச்சியும் 
உண்டாக்கேவண்டும். ஆடலாசி யன், தனியாகவும் கூட்டமாகவும் ெசய்யும் 
நடனங்கைள அறிந்திருக்கேவண்டும்; தனிப் பதங்களுக்கு அபிநயம் பிடிப்பதுடன், 
பைழய புதிய கைதகைளக்ெகாண்டு இைசநாடகம் அபிநயலட்சணத்துடன் 
நடத்தேவண்டும். நடனக்கைல சும்மா ைகயுங்காலும் ஆட்டிக்குதிக்கும் கூத்தன்று:
அஃது உணர்ச்சியிெலழுந்து, உணர்ச்சிைய விளக்கி. உணர்ச்சிையத் தூண்டும் 
ஒப்பற்ற உணர்ச்சிக்கைல. அதில் பண்ணும் ெமாழியும் அபிநய உணர்ச்சியுருக்-
ெகாண்டு மனவுணர்ச்சிையக் கிளர்த்துகின்றன். அந்த உணர்ச்சியால். சைபேயார் 
ெதய்வபக்தி, ேதசபக்தி, ெபாது நலவூக்கம், வாழ்விற்கு உயர்ந்த ஆதர்சம், வரீம 
ைத யம், கைலச்சுைவ, ரசானுபவங்கள், உள்ளன்பு, சமுதாய ஒற்றுைம, 
ஆன்மேநயம் ஆகிய பயன்கைளப் ெபறச் ெசய்யேவண்டும்.
      ------

11. கவிஞன்

      ஆடலாசி யனுக்குக் கவிஞன் உயிர் ேபாலாவான், கவியின் வாக்ேக 
அபிநயத்ைத ஊக்குகிறது. கவிஞன் எழுத்து, ெசால், ெபாருள், யாப்பு, அணி 
ஆகிய ஐந்திலக்கணங்கைளயும், இராகதாள் லய லட்சணங்கைளயும் நவரச-
பாவங்கைளயும் காலேதச வர்த்தமானங்கைளயும், நடிகர் திறைமகைளயும், 
உலக வரலாறுகைளயும், பண்ைடக் கைதகைளயும் நன்றாயறிந்திருக்கேவண்டும். 
அவன் புைனயும் பாட்டு, ெவறும் ெசாற்ெறாடர்களா யிராமல், உணர்ச்சி 
ததும்பப் பல பாவைனகளில் அபிநயம் பிடிப்பதற்கு ஏற்றதா யிருக்கேவண்டும்; 
எளிதான ெசாற்களில் நிைறந்த இைசயின்பமும், உயர்ந்த ெபாருளும், நடிக்க 
உற்சாகமான ெமட்டும் ெகாண்டதா யிருக்க ேவண்டும். இைச நாடகங்களில் 
இைடயிைடேய வசனங்களும் விருத்தங்களும் வரலாம்.
      ---------
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12. இைசவாணன்

      கவிைதக்கு உயிரளிப்பவன் பாடகன். அவன் ஆடலாசி யருடன் 
ஒத்துைழக்க ேவண்டும். அவரவர் தாய்ெமாழியில் பாடல் அைமவேத 
இயற்ைகயாகும். இைசவாணன் அகாரசாதனம் ெசய்து, குரைல இனிைமயாகப் 
பழக்கேவண்டும்.குயிலும் கிளியும் வண்டும், குழலும் யாழும் அமுதம் ெகாண்ட 
இனிைமகைளக் குைழத்ெதடுத்த குரலும். எழிைசகளில் ஏறியிறங்கிக் காற்ைறப்-
ேபால் சுதந்தரமாக விைளயாடும் பண்ணினிைமயும், ெதளிவாக ெமாழிகைள 
உச்ச த்துப் ெபாருள் நன்றாய் விளங்கும்படி பாடும் புலைமயும். இைசப்-
புலவனுக்கு ேவண்டும். முதன்ைமயாக நாட்டியப் பாடகன் பதங்கைள 
எல்லாருக்கும் விளங்கும்படி பாடேவண்டும். அப்ேபாதுதான் பாட்டின் ெபாருளுக்-
ேகற்ற அபிநயச் சுைவைய எல்லாரும் உணரமுடியும். பாடகன் இைச-
ெயாழுங்கிற்ேகற்றபடி எடுத்தல், படுத்தல், நலிதல், கம்பித்தல், குடிலம், ஒலி, 
உருட்டு, தாக்கு ஆகிய எட்டுச் ெசயல்கைளப் புலப்படுத்தேவண்டும். ஆேராகணம், 
அவேராகணம், டால், ஸ்பு தம், கம்பிதம், ஆகதம், பிரத்யாகதம் தி புச்சம், 
ஆந்ேதாளனம், மூர்ச்சைன ஆகிய தசவித கமகலட்சணத்துடன், குரைல வன்ைம 
ெமன்ைம சமநிைல பார்த்து நான்கு காலத்திலும் பாடேவண்டும். அதேனாடு 
ெபாருளுக்ேகற்றபடி பாடலின் நவரச உணர்ச்சிையயும் காட்டேவண்டும். பாடும் 
முைறயிேலேய ெபாருள் எதிேர நடமாடுவதாகச் சைபேயார் உணரேவண்டும். 
அப்ேபாது அபிநயம் உள்ளத்ைத அள்ளும். சரளி, ஜண்ைட, ஸ்தாயி வ ைசகள், 
எட்டு அலங்காரங்கள், கீதங்கள், வர்ணங்கள், பல்லவி அனுபல்லவி சரணம்-
ெகாண்ட கீர்த்தனங்கள், பதங்கள். ஜாவளிகள், சிந்துகள், பள்ளுகள், தில்லானாக்கள் 
முதலிய எல்லாவைகப் பாடல்களும் இைசவாணன் அறிந்து சமயத்திற்ேகற்றபடி 
பயன்படுத்தேவண்டும்: பைழய ெமட்டுக்களுடன் காலத்திற்ேகற்றபடி புதிய 
ெமட்டுக்களும் ெத ந்திருக்கேவண்டும்.

      இைசக்கைல மிக்க வி வானது. ஆேராகண அவேராகணக் கிரமத்தில், 
நிைறவாக சுத்தமாக அைமந்த இராகங்கள் ேமளகர்த்தா ராகங்களாம். ஸ்வரங்கள் 
குைறந்தும் வைளந்தும் கூடியும் வருவன ஜன்ய ராகங்களாம். ெமாத்தம் ௭௨ 
ேமளகர்த்தா ராகங்களும். சுமார் 100 ஜன்ய ராகங்களும் உள்ளன. இவற்ைறத்தவிர 
இந்துஸ்தான் ராகங்கள் பல தமிழகத்திலும் கலந்து முழங்குகின்றன. இங்ேக 
நமக்கு நாட்டியக்கைலக்ேகற்ற பண்கேள குறிப்பு. இந்தநூலுக்கு இலக்கியமாய் 
அைமந்துள்ள "நடனாஞ்சலி" என்னும் எனது இைச நூலில் எளிதாகப் பாடக்-
கூடியனவும், ேகட்பதற்கு இனிைமயாகவும், காெலடுத்து ைவத்து நடனமாடத் 
ேதாதாகவும், உற்சாகந்தரத் தக்கனவாகவும் உள்ள பண்கைளேய 
ைகயாண்டிருக்கிேறன்.

      இதில் வரும் இராகங்கள் ெபரும்பாலும் சங்கராபரணம், ேதாடி, 
ஹனுமத்ேதாடி, கன காங்கி, சக்ரவாகம், நடைபரவி, ஆனந்த ைபரவி, ைபரவி, 
சிந்துைபரவி, தீர சங்கராபரணம், காம்ேபாதி, எதுகுல காம்ேபாதி, சாேவ , 
அசாேவ , அடாணா, கானடா, உேசனி, ஆரபி, காமாசு, காபி, பியாகு, மாண்டு, 
நாதநாமக்கி ைய, பரசு, தன்யாசி, சுரட்டி, ெசஞ்சுரட்டி, நாட்ைட, நாட்ைடக்-
குறிஞ்சி, ேகதாரம், நீலாம்ப , ஸஹானா பூர்வகீல்யாணி, கல்யாணி, புன்னாக-
வராளி, பந்துவராளி, வராளி, பிலக , மத்ய மாவதி, மணிரங்கு, , ேமாகனம், 
முகா , மாஞ்சி, ஹம்ஸத்வனி முதலிய பிரபல ராகங்கேவயாம். இவற்றில் 
பாடகன் நல்ல ேதர்ச்சி ெபற்றிருக்கேவண்டும்.
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      -------

13. முழேவான்

      பாட்டிற்கு சுருதி மாதா, தாளம் பிதா. தாளமின்றி நடனமில்ைல. 
அபிநயத்திற்குப் பாட்டும், ஆட்டத்திற்குத் தாளமும் ேவண்டும். பாட்டிற்ேகற்ற 
தாளம், தாளத்திற்ேகற்றபடி மத்தள ெகததுக்கள் அைமயும். துருவம், மட்டியம், 
ரூபகம், ஜம்ைப, தி புைட, அட, ஏக தாளங்கள் ஏழாம். இைவ ஒவ்ெவான்றும் 
திச்ரம், சதுஸ்ரம், கண்டம், மிஸ்ரம், சங்கீர்ணம் என்று ஐந்து ஜாதி ெபறும். 7x5=35. 
இந்த முப்பத்ைதந்தும் பஞ்சகதி ேபதத்தால் ௧௭௫ நுட்பத் தாளங்களாக வி யும். 
இைவயும் ஒன்றிெலான்று கலந்து இன்னும் வி யும். அனுத்ருதம், த்ருதம், லகு, 
குரு, ப்லுதம், காகபாதம் என்ற தாள அங்கங்கள் ஆறும் அறிந்து, அததற்ேகற்ற 
அக்ஷரங்கைளக் கணக்கிட்டுத் தாளம் அடிக்கேவண்டும்; தாள்ஜாதி ௧0௮-ன் 
கணிதமும் எடுப்பும், முழுேவானுக்குத் ெத ந்திருக்க ேவண்டும். "த கிட 
தகஜிமி ததிங்கிணேதாம், தளாங்கு த கிட தகஜிமி தகஜிமி தாகிடதகதீம் தின்ன 
தகதகிட ேதாம்" என்று மனதுட் ெசால்லிக் ெகாண்ேட ைக புரளேவண்டும். 
கூத்திற்ேகற்றபடி தத்தக்காரங்கைள ஒருவர் ெசால்லி வரலாம். நர்த்தனம் 
ெசய்யும்ேபாது மிருதங்கம் பலமாகக் ேகட்கலாம். அபிநயம் பிடித்து, ரச-
பாவங்கைளக் காட்டும்ேபாது அடக்கி வாசிக்கேவண்டும். அப்ேபாேத பாட்டின் 
ெபாருள் விளங்கும். முழவாசி யனுக்கு ஆடல் வைக, பாடல் வைக, இைச-
நுணுக்கம், இயலிைச நாடகத் தமிழறிவு, தாளப்புலைம, கூத்திலக்கணம் 
ஆகியைவ ெத ந்திருக்க ேவண்டும்.
      --------

14. வாத்தியங்கள்

      நமது நாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான இைசக்கருவிகள் உண்டு. அவற்றுள் 
பரதநாட்டியத்திற்கு இனிைம தருவன: குழல், யாழ், பிடில், சாரந்தா, ஸிதார் 
ஆகியைவயாம். முற்காலத் தமிழர் யாழ் குழல் இரண்ைடயும் சிறப்பாகக் 
ைகயாண்டனர். அக்காலம் கடாத் ெதாண்ைடக்கு ஒத்தூதும் துருத்தியில்ைல. 
சிறிய நாதஸ்வரம், குழல்ேபான்ற சத்தமிருந்தால், ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். 
அக்காலம் ஆடி முதிர்ந்த ெபண்கேள வாரம் பாடினர். நட்டுவன் ைததா தகதிமி 
என்று தத்தக்காரங்கைளச் ெசால்லி ஆட்டிைவத்தான். யாழும் குழலும் மத்தளமும் ப
◌ாட்டுடன் இைசந்து ஆட்டத்திற்கு எழுச்சி தந்தன.

      சந்தனம், ேவங்ைக, மூங்கில், ெவண்கலம், கருங்காலி முதலியவற்றால் 
குழல் ெசய்யப்படும். ேவய்ங்குழேல இனிது, எளிது. குழல் சுமார் 20 விரற்கைட 
நீளமுைடயது; நான்கு விரற்கைட சுற்றளவுைடயது. அதன் இடப்புறவாய் 
அைடத்து வலப்புறவாய் திறந்திருக்கும். முதல் வாயிலிருந்து ஏழு விரற்கைட, 
வைள வாயிலிருந்து இரண்டு விரற்கைட தள்ளி நடுவிலுள்ள ஒன்பது விரற்-
கைடயில் எட்டுத் துைளயிடுவார். ஒன்று ெதாழிற்படாத முத்திைர. மற்ைற 
எழிலும் ஏழு விரல்கைள ைவத்து வாசிப்பர். இடக்ைகயில் நடு மூன்று விரல்கள், 
வலக்ைகயில் கட்ைடவிரல் தவிர மற்ற விரல்கைளத் துைளயில் ைவத்து 
வாசிப்பர். மூச்ைசப்ெபய்து வாசிக்கும் குழல், நாதஸ்வரம் ேபான்ற வாத்தியங்கள் 
மிகவும் சிரமமானைவ.
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      பாடலாசி யைன ஒத்த இைசயறிவு குழலாசி யனுக்கும் ேவண்டும். 
ஆேராகண அவேராகணக் கிரமத்தில் வர்த்தைனகைள நான்கு காலத்திலும் 
வாசிக்கேவண்டும். பாடல்கள் குரலுக்கும் யாழுக்கும் முழுவுக்கும் இைசந்தபடிேய, 
நாட்டிய அபிநயத்ைதக் குறித்து, சமயம்ேபால ெமல்லவும் உயர்த்தியும் 
விைரந்தும் இைசச்ெசறிவுடன் ஒத்து வாசிக்கேவண்டும் குழேலான். யாழ் 
பலவைகயாகும். தமிழர் நாக கேம யாழிைசயில் உயிர்க்கிறது. ெமாெஹஞ்ச-
தாேரா புைதெபாருள்களில் யாழ் காண்கிறது. அக்காலம் ஆள் என்று அதன் 
ெபயர் வழங்கியதாம். ஆைளப் பார்த்ேத முற்காலத் தமிழர் யாைழ அைமத்தனர். 
இைட, பிங்கைல, சுழுமுைன ஆகிய ேயாக நரம்புகள் இைணந்த ேமரு 
தண்டத்தின் அைமப்ைபப் ேபான்றேத யாழ். அது மனிதக் குரைலப்ேபாலேவ 
தசவிதமகங்களுடன் முரலும். ேப , சேகாடம், மகரம், ெசங்ேகாடு என யாழ் 
நான்கு வைகயாகும். இவற்றிற்கு முைறேய 21, 16, 17, 7 தந்திகள் உண்டு.

      இப்ேபாது வழங்கும் வைீண ெசங்ேகாட்டியாழ் ேபான்றேத. ேகாட்டு, 
யஸ்ராஜ், ஸித்தார், ஸ்வரெகத்து, தம்பூரா எல்லாம் அதன் வழிவந்தனேவ. 
வைீணயின் மார்பில் அனுமந்திரம். மந்திரம், பஞ்சமம், சாரைண ஆகிய நான்கு 
இைசத்தந்திகள் உள்ளன. இவற்ைற இடக்ைக விரல்களால் அழுத்தி மீட்ட-
ேவண்டும். பக்கத்தில், அனுசாரைண, உயர்பஞ்சமம், உயர் சாரைண ஆகிய 
மூன்று தந்திகள் உள. இைவ சுருதி கூட்டேவ பயனாகும். வலக்ைக இைட-
விடாமல் ேமளம் ெசய்யேவண்டும். வைீணயில் இரண்டு ஸ்தாயி ெமட்டுக்கள் 
உள்ளன. ஒவ்ெவான்றிற்கும் பன்னிரண்டு வதீம் இரண்டிற்கும் ௨௪ ெமட்டுக்கள் 
உண்டு. நான்கு கம்பிகளூக்கும் ெமாத்தம் ௯௬ ெமட்டுக்கள் அல்லது வடீுகள் 
உள. அக்காலத் தமிழர் யாழில் ஏழு பாைலப்பண்கள் முழக்கினர்; 103 பண்கள் 
அறிந்திருந்தனர். ேதவாரங்களில் இைவ அைமந்திருந்தன. நூற்றுக் கணக்கான 
ேதவாரங்கைளச் சிதம்பரம் ேகாயில் மூைலயிலிருந்த கைறயான் பூச்சிகள் 
சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. நம்பியாண்டார் நம்பிக்குக் கிைடத்தைவ ௨௪ பண்கள் 
அடங்கிய ேதவாரங்கேள. மற்றைவ ெயல்லாம் பிற்காலம் எழுந்த இைச 
நூல்களில் புகுந்தன. யாழிைசப் புலவன், ேமளகர்த்தா ஜன்ய ராகங்கைள 
ெயல்லாம் கமக சுத்தமாக மீட்டி, குழேலான் இைசவாணன் முழேவான் 
இவர்களுடன் ஒத்துைழக்கெவண்டும். விரல், யாழிலும் குழலிலும் தவழ்ந்து 
முழவதிர இன்னிைச மீட்டி ஆட்டத்ைத ஊக்கேவண்டும். ஸித்தார், கிட்டார், 
கிளா ெநட், சாக்ஸாேபான், தேபலா, ேடாலக், கஞ்சிரா, ேமார்சிங் முதலிய 
வாத்தியங்களும் சதிருக்குத் தகுந்தைவேய.
      ------

15. ஆடரங்கம்.

      அரங்கிற்கு நல்ல இடம் ேவண்டும். கூட்டம் அதிகம் வருமாதலால், ஊ ன் 
சுகாதாரம் ெகடாமலிருக்கேவண்டும். ேகாயில், குளம், பள்ளி, அந்தணர் இருக்ைக, 
ஊருணி, கிணறு, ேசாைல, புட்கள் முதலியவற்றிற்குத் தீங்கில்லாமல், ஈைள, 
உவர், களி, சாம்பல் நாற்றம், ெபாடிமண் இல்லாமல் ஊருக்கு நடுேவ, ேதேராடும் 
வதீிகளுக்கு எதிர்முகமாக நிலம் அைமக்கேவண்டும். காலத்திற்கும் மக்கள் 
கைலச்சுைவக்கும் தகுந்தபடிேய இடமும், ெபாருளும், அரங்கும், காட்சிகளூம், 
ேவடங்களும் அைமயேவண்டும். இதற்கு இது என்று கைலவாணேர தீர்மானிக்க 
முடியும். இக்காலம் கைலச்சுைவ ெபருகி வளர்ந்திருக்கிறது.
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      பாட்டு, சதிர் என்றால் ஏராளமான ேபர்கள் பார்க்க வருகிறார்கள். அத்தைன
ேபரும் அடக்கமாக உட்கார்ந்து அைமதியாகக் ேகட்கும்படி விசாலமான இடம் 
அைமய ேவண்டும். அரங்கில் ேவடங்கட்டும் இடம், ஆண்களுக்கும் 
ெபண்களுக்கும் தனித்தனிேய அைமய ேவண்டும். ஆணுக்கு ஆண், ெபண்ணுக்குப் 
ெபண் ேவடம் புைனயத் துைணெசய்க! அதற்கு ேவண்டிய சாதனங்கெளல்லாம் 
ஒருவர் பாதுகாப்பில் தயாராயிருக்கேவண்டும். சாயங்கள், வர்ணங்கள், 
முகமூடிகள், கைதக்ேகற்ற ஆைடயாபரணங்கள், ஆயுதங்கள், காட்சிக்ேகற்ற 
படங்கள், திைரகள், தட்டிகள் ஆகிய இைவ கைல நிபுணர்களால் ேஜாடிக்கப்ெபற-
ேவண்டும். மைல, ஆறு, ேசாைல, மலர்வனம், ேகாயில், குளம், சிறுமைன, 
மாளிைக முதலிய காட்சிகள் திைரப்படமாகவாவது, அட்ைடத் தட்டிகளாலாவது, 
ெசய்யப்ெபற்றுக் காட்சிக்ேகற்ற பின்னணிகளாக விளங்கேவண்டும். கண்ணனும் 
இராைதயும் மலர்வனத்தில் சந்திக்கிறார்கள் என்றால் அரங்கில் வனக் காட்சி 
அவசியம் இலகேவண்டும். அதன்முன் இராதா கிருஷ்ண நடனம் நிகழேவண்டும்.

      அரங்கில் ஆடுவதற்குப் ேபாதிய இடம் அளந்துவிட்டு பக்கவாத்தியக்-
காரருக்குப் பக்கத்தில் வசதியாக இடந்தரேவண்டும். நடிகருக்குப் பின்ேன காட்சி 
ேஜாடிப்பு பளிச்ெசன்று ெத யேவண்டும். ேஜாடிப்பில் நடிகர் மைறந்து மைறந்து 
விைளயாடத் தகுந்த திைரகள் ேவண்டும். நடிப்பவர் வர, ெசல்ல, பக்கத்தில் 
வாயிலும், திைரநடுவிேலேய ஓடியாடப் படுதாக்களும் அைமக்கேவண்டும். 
அக்கால நடனங்களில் ஒருமுக எழினி, ெபாருமுக எழினி, கரந்துவரல் எழினி 
என்று மூன்று திைரகள் அைமத்தனர். அரங்ெகல்ைலயில் வாரம்பாடும் ேதா ய 
மடந்ைதயர், நட்டுவன், இைச வாணன், யாேழான், பிடிேலான், குழேலான், 
முழேவான், தாளக்காரன், சுருதிக்காரன் ஆகியவர்கேள கச்சிதமாக இருக்க-
ேவண்டும். ஓர் ஆட்டம் நடந்ததும் சிறிது இைளப்பாற இருபாலாருக்கும் தனித்தனி 
இடங்கள் பின்னால் அைமந்திருக்கேவண்டும். ஒரு நடன அணி முடிந்ததும் அதன் 
நடிகர் இைளப்பாறும்ேபாது, மற்ேறாரணி இன்ெனாரு காட்சிைய நடத்த ேவண்டும்; 
அல்லது இன்னிைச முழங்கேவண்டும்.
      ---------

16. அைவ

      அரங்கின் முன்ேன சைப விசாலமாக அைமந்திருக்கும். சைபயில் 
ெபண்களுக்குத் தனியாக இடம் அைமக்கேவண்டும். அபிநய தர்ப்பணம் சைப 
ஒழுங்ைகப்பற்றி நன்றாக விளக்குகிறது. சைப ஒரு கற்பகம். அதற்கு ேவதங்கேள 
கிைளகள். கைல நூல்கேள மலர்கள். புலவர்கேள மல ல் ேதனுண்ணும் 
வண்டுகள். சைபயில் தகுந்த புலவர், கைலவளர்க்கும் ெசல்வர், அறிஞர், கவிகள், 
இரசிகர், ஒழுக்கத்திற் சிறந்த ெப யார் முன்னிைலயில் இருக்கேவண்டும். 
இவர்கள் நாற்காலிகளில் அமர்ந்திருப்பார்கள். இவர்களுக்கு இடப்பக்கம், ெபண்கள் 
உ ய இடத்தில் அமர்வார்கள்; பின்புறம் மற்றப் ெபாது ஜனங்கள் வறீ்றிருப்பார்கள். 
அவர்களுக்குத் தட்டுப் பலைககள் அைமக்கலாம். சபாநாயகன் ஊர்மதிக்கும் 
உத்தமனாக, கைலத்ேதர்ச்சி ெபற்றவனாக இருக்கேவண்டும். கூத்துத் 
ெதாடங்குவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்ேப ஆடுேவார், காட்சி விளக்கம், கட்டண 
விவரங்கைள அச்சிட்டுப் பரப்பேவண்டும்.
      -----------
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17. தைலக்ேகால்

      முற்காலம் அரங்ேகற்றுவிழா சிறப்பாக நடத்தி, ஆடற்ெபண்ைண ஊர்த்தைல
வரும் ெசல்வரும் தைலக்ேகாலீந்து ஆடச்ெசால்வது வழக்கம். புண்ணிய 
மைலகளில் அறுத்த மூங்கிலால், அல்லது பைகவ டம் ெகாண்ட ெவண்-
குைடக்காம்பால் ஏழுசாணுள்ள தைலக்ேகால் தயா த்து, பூண்பிடித்து, 
அணிேவைலகள் ெசய்து அலங்க த்து, மாைலசூட்டி ஊர்வலஞ் ெசய்துவந்து 
கவியின் ைகயில் ெகாடுத்து வாங்கிச் சைபத்தைலவன், மன்னன், ஆடும் 
ெபண்ணிடந் தருவதுண்டு. தைலக்ேகால் விழாவில் மன்னரும், அைமச்சரும், 
வரீரும், கைலச்ெசல்வரும் கலந்துெகாள்வார்கள். தைலக்ேகால் ெபற்ற கணிைக, 
அரங்கில் வலக்காைல முன்ைவத் ேதறுவாள். ஆடிடம் முக்ேகால், நிைலயிடம் 
ஒருேகால், பாடகர்க்கு ஒருேகால், குயிலுவர் நிைலயிடம் ஒருேகால் என்ற 
ஒழுங்குப்படி அரங்கில் அவரவர் இடத்தில் இருப்பார்கள். ேகால் என்பது வளர்ச்சி 
ெபற்ற ஆளின் 24 ெபருவிரல் ெகாண்ட அளைவ. அரங்கின் அகலம் ஏழு, நீளம் 
எட்டுக்ேகால்; ேமைட உயரம் ஒருேகால் இருக்கும் முதல் முதல் அரங்கு 
வழிபாடு நடக்கும். இது தீைமைய ஓட்டி நன்ைம விைளயச்ெசய்வது. இைத ரங்க 
பூைஜ என்பர். நடனாஞ்சலியில் எல்லாத் தைடகைளயும் நீக்கும் ஓங்கார கணபதி 
பூைஜைய முதலிற் ெசய்யச்ெசால்லி யுள்ளது. பிறகு, அலா ப்பு: "தா அ அம் 
தித்தாம், க்ருதக ைதஇ தந்தாம் தாகதஜணு தளாங்குத கிட ேதாம்...". என்று 
ஒரு ஆவர்த்தனம் அடித்ததும் நடனமாது சைபயில் வந்து குதிப்பாள். பிறகு 
நடனராஜரான நடராஜா கீதம் நடக்கும். அதன்பிறகு சகல கைலகளுக்கும் 
நாயகியான கைலமகள் வணக்கம் நடக்கும். அதிேலேய நடனக்கைலயின் 
இலக்கணம் விளங்கும். அதன்பிறகு சப்தம், ஸ்வரஜதி, தான, தாள, பத-
வர்ணங்கள், பதங்கள், ஜாவளி, தில்லானா, சுேலாகம், மங்களம் என்ற 
வ ைசயில் நடனக்காட்சிகள் ெதாடரும்.
      ------

18. நவரசங்கள்

      நடனக் காட்சிகளுக்கு அபிநய நிைறவுள்ள பாடல்கள் ேவண்டும். 
தனிப்பாடல்கள், அல்லது ஒரு சம்பவம், கைத, இயற்ைகக் காட்சி இவற்ைற 
ஒட்டிய பாடல்கள் ஏற்றனவாம். பாடல்களுக்கு இைடேய சிறிது வசனங்கள் 
கலக்கலாம். பாடல்கள் இனிய ெமட்டுகளில், விறுவிறுப்பான எளயீ நைடயில், 
தாள லட்சணங்களுடன் அைமந்திருக்க ேவண்டும்; உள்ளுணர்ந்து ெபாருைள 
அனுபவித்து அபிநயம் பிடிக்கேவண்டும். உணர்ச்சிதான் நடனத்தின் உயிர். 
மனவுணர்ச்சிகள் ஒன்பது சுைவகளுைடயன. அைவேய நவரசம் ஆகும். அவற்ைற 
முடிந்தமட்டும் விளக்குகிேறன்:-

      1. அற்புதம் (அல்லது வியப்புச் சுைவ): கண் வாய் ைககைள அகல 
வி த்தல், அங்காத்தல், ைகையக் ெகாட்டி முகவாய்க்கட்ைடயில் ைவத்தல், 
உடல் ஒேர நிைலயில் தம்பித்தல், ஆச்ச யமாகிப் ேபச்சைடத்தல் முதலிய-
வற்றால் காட்டலாம்.

      2.. சினம் (ேகாபம்): மூக்கு வி தல், கண் சிவத்தல், ெநருப்ெபழப் பார்த்தல், 
விழிைய உருட்டல், ெநற்றி சுருங்கல், புருவங் குவித்தல், கழுத்து விைடத்தல், 
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தைலைய வக்க த்தாட்டல், தைச யிறுகல், விரல்கைள மடக்கிக் குத்தல், ைக 
ஓங்கல், உடல் படபடத்தல், நறநறெவன்று பல்ைலக் கடித்தல், காைல அழுத்தி 
மிதித்தல் முதலியவற்றால் சினக்குறி காட்டலாம். ைகயால் தடுத்தல், விரல்கைள 
உதறல், முகவிகாரம், பல் இறுகல். கண்டிப்பான ேபச்சுக் குரல், ஆத்திரம், சினம், 
முகச்சுளிப்பு இவற்றால் ெவறுப்ைபக் காட்டலாம். முகவாட்டம், மார்தட்டி 
அகந்ைத ேபசல், வயிற்ெற தல், வயிற்ைறத் தடவல், பல்ைலக் கடித்தல், 
ைகைய ெந த்தல் கண்ைண உருட்டிப் பார்த்தால், மந்தமாகச் சிந்தித்தல், அழுதல், 
ஆவலாதி, மார்பில் அடித்துக்ெகாள்ளல் முதலியவற்றால் ெபாறாைமையக் 
காட்டலாம்.

      3. கருைண: மலர்ந்த முகம். ெதளிந்த இன்ெசால், அடக்கம், அன்பு, 
ஆசிகாட்டல் முதலியவற்றால் ெவளிப்படும்.

      4. குற்ைச (அல்லது இழிவுச்சுைவ): முகஞ்சுளித்தல், 'ைச ைச' என்று 
ைகைய உதறல், ைகைய இடித்துக்காட்டல், உம் என்று எ ந்து விழல், ேபசல், 
முதலியவற்றால் இழிைவக் காட்டலாம்.

      5. சாந்தம் (அல்லது அைமதிச்சுைவ): உதடும் கண்ணும் சாதாரணமாக 
இருத்தல், முக விகாரமின்ைம, சுபாவமா யிருத்தல், தியான பாவைன முதலிய-
வற்றால் விளங்கும்.

      6. இன்பம் (அல்லது சிருங்காரம்): காதலின்பம், கடவுளின்பம், ெவற்றி-
யின்பம் ஆகிய பலவைக இன்பங்கள் உண்டு. சிருங்காரரசம் என்பைதப் 
ெபரும்பாலும் காதலுக்ேக ெகாள்கின்றனர். சிருங்காரம் என்றால் அழகின்பம், 
கண்மலர்ந்து, புன் சி ப்புச் சி த்து, ைகதட்டி, குரலுயர்த்தி இன்பத்ைதக் 
காட்டலாம். இனிய முறுவல், நாணப் பார்ைவ, ேகாணப் பார்ைவ, ெமல்லிய 
குரல் இவற்றால் காதைலக் காட்டலாம்.

      7. அச்சம் (பயம்): அஞ்சவரும் ெபாருைளச் சுட்டி வாையயும் கண்ைணயும் 
அகலத்திறத்தல், புருவஞ் சுருக்கல், ைக உயர்த்தல், உடல் நடுக்கம், மார்த்துடிப்பு, ப
ெ◌ருமூச்சு, ெமல்லிய குரல், பதற்றம் முதலியவற்றால் அச்சச்சுைவ காட்டலாம்.

      துன்பச்சுைவ:- வி ந்த கூந்தல், தைலயிற் ைகைவத்தல், மயிர் பறித்தல், 
அழுைக, அலமரல், காைல அழுத்தி மிதித்தல், கண்ைண ேமேல பார்த்தல், 
தைலையத் ெதாங்கப் ேபாடல், முகத்ைத முழந்தாளில் ைவத்தல், 
முன்தாைனயால் மூடல், கண்ணரீ் துைடத்துக்ெகாண்டு விம்மல், நிைலப்பின்றிப் 
புலம்பல் முதலியவற்றால் ேசாகரசம் அல்லது துன்பச் சுைவைய விளக்கலாம்.

      8. நைகச்சுைவயில் உவைகச் சி ப்பு, ெபரு நைக, இடிநைக, ேகலிச்சி ப்பு, 
வஞ்சப் புன்னைக, ெவறிநைக, ைபத்தியச்சி ப்பு இடர்க்கண் நகுதல், ெசருக்குநைக 
எனப் பலவைக உண்டு. உதட்ைட மலர்த்தியும் வாைய 'ஒ' எனத் திறந்தும் ைக 
ெகாட்டியும் குதித்தும் நைகச் சுைவையக் காட்டலாம்.

      9. வரீம்: வில் ெதறிப்பது ேபாலக் ைகைய முன்ேன தாக்கல். மார்பில் 
வலக்ைக ைவத்துச் சபதங் கூறல், உரத்த ேபச்சு, ைத யம், தைல நிமிர்ந்து 
விழிைய அகற்றல், காைலப் பாய்ச்சலில் ைவத்தல் முதலியவற்றால் விளங்கும்.
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      அற்புதம், ேகாபம், கருைண, குற்ைச, சாந்தம், சிருங்காரம், பயம், 
ெபருநைக, வரீம் என ரசங்கள் ஒன்பதாயினும், அவற்றுள் துன்பம், ெவறுப்பு, 
ெபாறாைம, ேபான்ற எத்தைனேயா உபரசங்கள், உட்பி வுகள் உண்டு. குணெதாந்த 
விகாரங்கள் மலிந்த வாழ்வில், ஆயிரக்கணக்கான நுட்ப உணர்ச்சி கைளக் 
காண்கிேறாம். இந்த ரசங்கைள ெயல்லாம் அபிநயபாைஷயில் விளக்குவேத 
பரதநாட்டியத்தின் குறிப்பாகும். அந்த அபிநயபாைஷைய இனித் தைல முதல் 
கால் வைரயில் காண்ேபாம். கீேழ குறித்த அங்கமுத்திைரகைளத் தக்க 
ஆசி யர்களிடம் பயின்றாேல அறியலாம். ஆைகயால், இங்ேக ெபயரளவில் 
அபிநயக்குறிகைளத் தருகிேறன். அடியில் வ்ரும் அபிநயச் ெசாற்களின் பின்னுள்ள 
காற்புள்ளி விளக்கத்ைதயும், அைரப்புள்ளி பயன்கைளயும் குறிக்கும்.
      ----

19. தைலக்குறிகள்

1. சமம், இயற்ைகயான சமநிைல; தியானம், ேதாத்திரம், திருப்தி, உதாசினம்.
2. துதம். ெமதுவாக மண்ைடயாட்டல்; மன மின்ைம, திைகப்பு, நிராதரவு.
3. விதுதம். விைரவாக மண்ைடயாட்டல்; தடிமன், சூடு, பயம், குடிெவறி.
4. ஆதுதம், சற்று நிவந்து திருப்பல்; ெபருைம, பக்கப்பார்ைவ, ெசருக்கு.
5. அவதுதம், சற்று நிவந்து தைலையக் குனித்தல்; ேகள்வி, 'நில்' எனல், 
அைழத்தல்; ேபச்சு.
6. கம்பிதம்,  தைல உயர்த்தி அைசத்தல்; அறிமுகமாதல், மனத்தாங்கல், 
தருக்கம், அச்சுறுத்தல், ேகள்வி.
7. அகம்பிதம், தைல உயர்த்தி ெமதுவாயைசத்தல்; உபேதசம், விசாரம், 
எதாவது ெசால்லல்.
8. ப்ரகம்பிதம், முன்னும் பக்கத்தும் அைசத்தல்; அற்புதரசம், பாட்டு, 
பிரபந்தம்.
9. உத்வாஹிதம், சட்ெடன்று தைல நிமிரல்; ெபருைம, என்னால் 
முடியும் என்பது.
10. அஞ்சிதம், தைலையச் சிறிது பக்கச் சார்பாகத் திருப்பல்; காதல், 
அருவருப்பு.
11. நிஹஞ்சிதம், ேதாைளயுயர்த்தித் தைலெதாடல்; காதலன் காட்சியின்பம், 
பாசாங்குச்சினம், பிலுக்கு.
12. பாரவ்ருத்தம், ஒரு பக்கந்திருப்பல், பின்னால் பார்த்தல்; 
இைதச்ெசய்ெயனல், மனக்கசப்பு.
13. உத்க்ஷிப்தம், அண்ணாந்து பார்த்தல்.
14. அேதாமுகம், தைலகுனிதல்; நாணம் விசனம், வணக்கம்.
15. ேலாலிதம், தைலசுழல்; தூங்கி விழல், ேபாைத, மயக்கம்.
16. திர்ேயான்னடான்னடம், ேமலும் கீழும் ஆட்டல்; உதாசீனம்.
17. ஸ்கந்தானடம், தைலையத் ேதாளில் இருத்தல்; சிந்ைத, மயக்கம், 
உறக்கம், ேபாைத.
18. ஆராத் கம். தைலைய இருபக்கமுந் திருப்பித்ேதாளில் இடித்தல்: வியப்பு, 
பிறர் அபிப்பிராயத்ைத ஆராய்தல்.
19. பா வாபிமுகம், ஒருபக்கத்திலிருப்பவைரக் காணத் திருப்பல்.
20. ெஸௗம்யம், அைசயாதிருத்தல்; ஆட்டத் ெதாடக்கம்.
21. ஆேலாலிதம், தைலையத் தாராளமா யைசத்தல்; பூத்தரல்.
22. திரச்சினம். ேமேல தைல தூக்கி இரு புறமும் பார்த்தல்; நாணம்.
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23. ெஸௗந்த யம், இடுப்ைபயும், வைளத்து ேமலும்கீழும் பார்த்தல்; 
காரணம், ேதன,ீ ேயாகம்.
24. ப வாஹிதம், ஒருபக்கச்சாய்வு; வியப்பு, நைக, தைலவன் நிைனவு.
      -------

20. கண்குறிகள்

      அபிநயத்தின் கண் கண்கேள. கண்பார்ைவ, விழிப்பு, இைமத்தல், புருவ 
அைசவு-இவற்றிற் பல வைகயுண்டு. அவற்ைற ேநேர பார்த்தறிய ேவண்டும். 
இங்ேக ெபயர்கைளச் ெசால்லுகிேறன்.

      எட்டுப்பார்ைவ
      1. சமம், ேநர்பார்ைவ.
      2. ஆேலாகிதம், கூர்ந்த பார்ைவ.
      3. ஸரசி, ேகாணப்பார்ைவ.
      4. ப்ரேலாகிதம், பக்கப்பார்ைவ.
      5. நிமிளிதம், பாதி இைம திறந்த பார்ைவ, தியானப்பார்ைவ.
      6. உல்ேலாகிதம், ேமற்பார்ைவ.
      7. அவேலாகிதம், கீழ்ப் பார்ைவ
      8. அனுவ்ருத்தம், ேமலும் கீழும் விைரவாகப் பார்த்தல்.

இவற்ைறத்தவிர ேவறு சில பார்ைவகள் பரத சாத்திரத்தில் ெசால்லப் 
ெபற்றுள்ளன:
      1. ஸ்நிக்தம், குளிர்ந்த பார்ைவ.
      2. சிருங்காரம், கருைண, அற்புதம், ஹாஸ்யம், வரீம், சினம், 
பயானகம், பபீத்ஸம் முதலிய நவரசங்கைளக் காட்டும் பார்ைவகள்.
      3. விஸ்மயம், வியப்பு.
      4. திருப்தி 
      5. தூரப்பார்ைவ 
      6. இங்கிதம், மகிழ்வுடன் குறிப்பறிவிக்கும் பார்ைவ.
      7. மலினம். 
      8. விதற்கிதம்; விசாலமான ேநர் பார்ைவ.
      9. சாங்கிதம், தயக்கப் பார்ைவ.
      10. அபிதப்தம், உதாசினப் பார்ைவ.
      11. சூனியம், ெவறுைம.
      12. ஹ்ருஷ்டம், களிபார்ைவ.
      13. உக்கிரம், ெசஞ்சினப் பார்ைவ.
      14. விப்ராந்தம், பர பரத்த பார்ைவ.
      15. சாநதம், அைமதிப் பார்ைவ.
      16. மிளிதம், குவிந்த பார்ைவ.
      17. சூசனம், குறிபார்ைவ.
      18. லஜ்ஜிதம்,ெவட்கப் பார்ைவ.
      19. முகுளம், ெமாட்டுப்பார்ைவ, இன்பக்குறி.
      20. குஞ்சிதம், கீழ்ப்பார்ைவ.
      21. ... ஆகாசப்பார்ைவ.
      22. அர்த்த முகுளம்,இன்பப் பார்ைவ.
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      23. அனுவிருத்தம், அவசரப்பார்ைவ.
      24. விப்லுதம், குழப்பப் பார்ைவ.
      25. விேகாஸம், இைமயாப் பார்ைவ.
      26. மதிரம், ேபாைதப் பார்ைவ.
      27. ஹ்ருதயம், நிைலப்பற்ற பார்ைவ.
      28. விேசாகம், விசனமற்ற பார்ைவ.
      29. திருட்டம், நடுக்கப் பார்ைவ.
      30. விஷண்ணம், துக்கப் பார்ைவ.
      31. சிராந்தம், கைளத்த பார்ைவ.
      32. ஜிஹ்மம்,ேகாணற் பார்ைவ.
      33. சலிலதம், ெமல்லிய பார்ைவ.
      34. அேககரம், சுழற்சிப் பார்ைவ.

 ஒன்பது விழிப்புகள் :
      1. ப்ரமண்ம், சுழற்சி. 2. வலனம்.
      3. பாடம், தளர்த்தல். 4. கலனம், பரபரப்பு.
      5. ஸம்ப்ரேவசம், உட்குவிதல். 6. விவர்த்தனம், ஓரப் பார்ைவ.
      7. ஸமுத்வ்ருத்தம், ேமற் பார்ைவ. 8. நிஷ்க்ரமம், ெவளிப் பார்ைவ.
      9. ப்ராக்ருதம், இயல் ேநாக்கு.

      ஒன்பது இைமப்பு:
      1. உன்ேமஷம், திறத்தல். 2. நிேமஷம், குவித்தல்.
      3. ப்ரச்ரம், வி த்தல். 4. குஞ்சிதம், இேலசாகத் தாழ்த்தல்.
      5. சமம். 6. விவர்த்திதம், ேமலுறுத்தல்.
      7. ஸ்பு தம், இைமத்தல். 8. பிஹிதம், இறுக மூடல்.
      9. ஸவிதாடிதம், ேநாவுற்ற விழி.

      புருவம், கண் இைம இவற்றுடன் அைசயும். ஆதலால் அேத 
உணர்ச்சிகைளக் காட்டும்.
      1. ஸஹஜம், இயல்பு. 2. பதனம், தாழ்த்தல்.
      3. ப்ருகுடி, உயர்த்தல். 4. சதுரம், விசாலித்தல்.
      5. உத்க்ஷிப்தம், உயர்த்தல். 6.குஞ்சிதம், வைளத்தல்.
      7. இேரசிதம், ஒரு புருவத்ைத அழகாக நிவத்தல்.
      --------

21. முகக்குறிகள்

      மூக்கிலும் பல உணர்ச்சிகைளக் காட்டலாம். மூக்ைக அைடத்தல், அகற்றல், 
விைடத்தல், ெபருமூச்சு, ஒரு மூக்கு விைடத்தல், சாதாரணமாக ைவத்துக் 
ெகாள்ளல் ஆகியவற்றால் மேனாதர்மங்கள் புலனாகும். அேத மாதி  
கன்னங்களிலும் உணர்ச்சிையக் காட்டலாம். கன்னம் சமமாதல், ெதாங்கல், 
உப்பல், சிவத்தல், அதிர்தல், சுருங்கல் முதலியன மேனாபாவத்ைதக் காட்டும்.

      வாய் அங்காந்தும், அகன்றும், ேமலும் கீழும் பக்கத்திலும் இளித்தும், 
இயல்பாயிருந்தும், உதடுகள் குவிந்தும், வி ந்தும், உயர்ந்தும், தாழ்ந்தும், 
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துருத்தியும், பின்னிழுத்தும், நா உதட்ைட நக்கியும், தடவியும், பல்ைல வருடியும் 
பல்ைலக்கடித்தும், பல் இளித்தும் நறநறத்தும், இறுக்கியும், உதைட மடித்தும், 
வி த்தும் பல வைகயான முகபாவங்கைளக காட்டலாம்.

      கழுத்ைதச் சமமாக ைவத்தும், குனித்தும் உயர்த்தியும், சாய்த்தும், ஒரு 
பக்கந் திருப்பி நீட்டியும, முன்ேன நீட்டியும், பின்ேன வைளத்தும், பக்கந் 
திருப்பியும் பல பாவைனகைள உணர்த்தலாம்.
      ---------

22. ைகக்குறிகள்

      முகக்குறிகளுக்கு அடுத்தபடி அவற்றுடன் இைணந்தைவ ைகக்குறிகள். 
கண்ணிலும் ைகயிலுந்தான் நாட்டியக் கைலயின் சூட்சுமமும் உள்ளது. அழகு 
ெபறக் காட்டுங்ைக, எழிற்ைக; ெதாழில்ெபறக் காட்டுவது ெதாழிற்ைக. எழிற் 
ைகயும் ெதாழிற்ைகயும் சத்வ ராஜஸ தாமஸ குணங்கைளக் காட்டும் அகக்-
கூத்திற்கு யன; பிண்டியும் பிைணயலும் புறக் கூத்திற் கு யன. ஒற்ைறக்-
ைகக்கும் குவித்தைகக்கும் கூைட என்பர்.
      அகக்கூத்தில் ஒற்ைறயிற் ெசய்யும் ைகத்ெதாழிலும் இரட்ைடயிற் ெசய்யும் 
ைகத்ெதாழிலும் முரண் படாதிருக்கேவண்டும். ைகக்குறிகள் ஒற்ைறக்ைக 
(அசம்யுக்தம்); பிைணக்ைக (ஸம்யுக்தம்)என்று இரண்டு வைகயாகும். இவற்ைற 
ேநேர ஆசி ய டம் பயின்ேற அறிய முடியும். ஆதலால் ெபயர் மட்டும் இங்ேக 
குறிக்கிேறன்.

ஒற்ைறக் ைகக்குறிகள்:
      1. பதாகம், ெகாடி. 2. தி பதாகம், மூன்று விரல் நீட்டல்.
      3. கர்த்த  முகம், கத்த க்ேகால் முகம். 4. அர்தத சந்திரம், பாதிமதி.
      5. அராளம், ேகாணல். 6. சுகதுண்டம், கிளிமூக்கு.
      7. முஷ்டி. 8. சிகரம்.
      9. கபித்தம். விளாம்பழம். 10. கடகாமுகம், நண்டுமூஞ்சி.
      11. ஸூசீயாஸ்யம், ஊசிமுகம். 12. பத்மேகாசம்.
      13. ஸர்ப்பசிரம். 14. ம்ருக சிரம், மான் தைல.
      15. காங்கூலம். அல்லது லாங்கூலம், பூக்ெகாய்தல். 
      16. அலபத்மம், அைசயும் தாமைர.
      17. சதுரம், நால்விரல். 18. பிரமரம், ேதன.ீ
      19. ஹம்ஸாஸ்யம், அன்னமுகம். 20. ஹம்ஸபக்ஷம்.
      21. மயூரம், மயில். 22. முகுளம், ெமாட்டு.
      23. தாம்ரசூடம். ேகாழிக் ெகாண்ைட. 24. சந்த்ரகலா.
      25. சிம்ஹசிரம். 26. ஸந்தாம்சம், இடுக்கி.
      27. ஊர்ணநாபம், எட்டுக் கால் பூச்சி. 28. தி சூலம்.

பிைணக்ைககள்:
      அஞ்சலி, கேபாதம்-கர்கடம் ஸ்வஸ்திகம்-கடகாவர்த்தமானம் - நிஷாதம்-
ேடாலம்- புஷ்பபுடம்-மகரம்-கஜதந்தம்-வர்த்தமானம்- அவாஹித்தம்-கர்த்த  
ஸ்வதிஸ்கம், -சகடம்-சங்கம்- சக்ரம்-ஸம்புடம்-பாசம்-கீலகம்-மத்ஸ்யம்- 
வராஹம்-கூர்மம்-கருடம்-நாகபந்தம்-கட்வா- ேபரண்டம்-அலஹித்தம் முதலியன.

20



      பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், சரஸ்வதி, பார்வதி, ல மி, முருகன், மன்மதன், 
இந்திரன், அக்னி, வாயு, யமன், வருணன், குேபரன் முதலிய ேதவைதகைளயும், 
தசாவதாரங்கைளயும், அரக்கைரயும், நான்கு வருணங்கைளயும், நவக்-
கிரகங்கைளயும் காட்டும் குறிகள் தனித்தனிேய உண்டு. கருத்திற்ெகாண்ட 
ெபாருைளக் ைகக்குறியாற் காட்டல் பிண்டி. பிண்டி பந்தத்தால் ெதய்வங்கைளக் 
குறிக்கலாம்- உதாரணமாக சிவலிங்கத்ைத. நடனத்தில் ஒரு ெதய்வத்ைதக் 
குறிக்கும் அங்கராகம், கரணம் இவற்றிற்கும் பிண்டிெயனப்ெபயர். பிண்டியும் 
பிைணயலும் ேசர்ந்து எத்தைகய ெதய்வப்ெபாருைளயும் விளக்கும். அேதமாதி  
பலவைகப் புட்கள், விலங்குகள், உறவினர்கைளக் ைகக்குறிகளாேலேய காட்ட 
முடியும்.
      ---------

23. காலாட்டம்

      ஆடும்ேபாது ஸ்தானகம், ஆலீடம், பிேர தம், ஸ்வஸ்திகம், ஸம்ஸூசி, 
பர்வஸூசி, ஏகபாதம், நாகபத்மம், ேமாதிதம், முதலிய லட்சணங்கள் காலுக் 
குண்டு. காைலத்தூக்கிச் சுழற்றுவதற்கு சக்ரம், ஏக பாதம், குஞ்சிதம், ஆகாசம் 
முதலிய ஆட்டவைககளுண்டு. நடத்தல், தாவல், நகரல், ஓடல், விைரதல், 
நடுங்கல், தத்தல், புரளல், துவளல் முதலிய பல நைடகள் உண்டு.
--------

24. அங்க ராகங்கள்

ஸவஸ்திக ேரசிதம, பார்ஸ்வ ஸ்வதிகம், விருச்சிகம், பிரமாம், மத்தாக்ஷாலிதம், 
மதவிலாசிதம், கதிமண்டலம், ப ச்சின்னம், ப வ்ருத்த ேரசிதம், ைவசாக ேரசிதம், 
பராவ்ருத்தம், அலாதகம், பார்ஸ்வச்ேசதம், வித்யுத் ப்ராந்தம், உத்வ்ருத்தம், 
ஆலிதம், ேரசிதம், அச்சு தம், ஆக்ஷிப்தேரசிதம், ஸம்ப்ராந்தம், அப ஸர்ப்பம், 
அர்த்த நிகுட்டகம் ஆக 32.
-----

25. கரணங்கள்

கரணங்கள் 108 ஆகும்:
      தாளபுஷ்பபுடம், வர்திதம், வலிேதாருகம், அபவித்தம், ஸமானதம், லீனம், 
ஸ்வஸ்திக ேரசிதம், மண்டல ஸ்வஸ்திகம், நிகுட்டம், அர்தத நிகுட்டம், 
கடிச்சன்னம், அர்த்த ேரசிதம், வக்ஷஸ்வஸ்திகம், உன்மத்தம், ஸ்வஸ்திகம், 
ப்ருஷ்டஸ்வஸ்திகம், திக் ஸ்வஸ்திகம், அலாதம், கடிஸமம், ஆக்ஷிப்த ேரசிதம், 
விக்ஷிப்தாக்ஷிப்தம், அர்த்த ஸ்வஸ்திகம், அஞ்சிதம், புஜங்கத்ராசிதம், 
ஊத்வஜானு, நிகுஞ்சிதம், மத்தல்லி, அர்த்த மத்தல்லி, ேரசித நிகுட்டம், பாதாப 
வித்தம், வலிதம், கூர்நிடம், லலிதம், தண்டபக்ஷம், புஜங்கத்ராஸ்த ேரசிதம்,
நூபுரம், ைவசாக ேரசிதம், ப்ரமரம், சதுரம், புஜங்காஞ்சிதம், தண்டேரசிதம், 
விருச்சிக குட்டிதம், கடிப்ராந்தம், லதா வ்ருச்சிகம், சின்னம், விருச்சிக ேரசிதம். 
விருச்சிகம், வியம்ஸிதம், பார்ஸ்வ நிகுட்டனம், லலாட திலகம், க்ராநதம், 
குஞ்சிதம், சக்ரமண்டலம், உேராமண்டலம், ஆக்ஷிப்தம், தலவிலாசிதம், 
அர்கலம், விக்ஷிப்தம், ஆவர்த்தம், ேடாலபாதம், விவ்ருத்தம், விநிவ்ருத்தம், 
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பார்ஸ்வக்ராந்தம், நிசும்பிதம், வித்யுத் ப்ராந்தம், அதிக்ராந்தம், விவர்திதம், 
கஜக்ரீடிதம், தவஸம்ஸ்ேபாடிதம், கருடப்லுதம், கண்டஸூசி, ப வ்ருத்தம், 
பார்ஸ்வ ஜானு, க்ருத்ராவலீனம், ஸன்னதம், ஸூசி, அர்த்தஸூசி, 
ஸூசிவித்தம், அபக்ராந்தம், மயூரலலிதம், ஸர்பிதம், தண்டபாதம், ஹ ணப்லுதம், 
பிேரங்ேகாலிதம், நிதம்பம், ஸ்கலிதம், க ஹஸ்தம், பர ஸர்ப்பிதம், சிம்ஹ 
விக்ரீடிதம், ஸிம்ஹாகர்சிதம், உத் விருத்தம், உபஸ்ருதம், தலஸங்கட்டிதம், 
ஜநிதம், அவாஹித்தம், நிேவசம், ஏலகாக்ரீடிதம், உருத்வ்ருத்தம், மதக்ஷலிதம், 
விஷ்ணுக்ராந்தம், ஸம்ப்ராந்தம், விஷ்கம்பம், உத்கட்டிதம், வ்ருஷ்பக்ரீடிதம், 
ேலாலிதம், நாகாபஸர்பிதம், ஸகடாஸ்யம், கங்காவதரணம்.
      --------

26. காட்சிகள்

      கூத்துக்குத் தகுந்த பாடல்கள் ஒரு காட்சிைய ஒட்டி அைமயேவண்டும். 
அப்பாடல்கள் அறம், ெபாருள், இன்பம், வடீு ஆகிய நான்கு புருஷார்த்தங்கைளயும் 
உணர்த்தேவண்டும்; தளர்ந்தவைர வறீு படுத்தேவண்டும்; கைலயின்பம் 
ேவண்டுேவாருக்குக் கைலயின்பம், ேப ன்பம் ேவண்டுேவாருக்குப் ேப ன்ப
மளிக்கேவண்டும். புராணக்கைதகளுடன் சமுதாயத்திற்கும் மனித 
முன்ேனற்றத்திற்கும் ெபாருத்தமான கைதகைளப் பாட்டில் அைமக்கலாம்; 
சமுதாயத்திற்குப் பயனாகும் ெதாழில் முைறகைளக் காட்சிகளிற் புகுத்தலாம். 
ச த்திர நிகழ்ச்சிகைளச் ேசர்க்கலாம். மனிதவியல்பின் குண்ெதாந்த 
விகாரங்கைளயும் ஏற்றத்தாழ்வுகைளயும் ஒன்பது சுைவகளும் ெபாருந்தக்காட்டி, 
இன்னமாதி  வாழ்ந்தால் ேமன்ைமெபறலாம் என்று உணரைவக்கலாம்

      அக்காலம் மாயவன் ஆடும் அல்லியம், விைடேயான் ஆடும் ெகாட்டி, 
ஆறுமுகன் ஆடும் குைட, குன்ெறடுத்ேதான் ஆடும் குடம், முக்கண்ணான் 
பாண்டுரங்கம், ெநடிேயான் மல்லாடல், ேவள் முருகன் துடியாடல், அயிராணி 
கைடயம், காமன் ேபடாடல், மாயவள் மரக்கலம், திருமகள் பாைவயாடல் 
என்று பதிேனாராடல்கள் வழங்கின. தி புர தகனம், சிவபார்வதி நடனம், 
ைபரவியின் கூத்து, குவலயாபடீ வதம், பாணாசுரவதம், சூரபத்மவதம், தக்ஷவதம், 
உஷா கல்யாணம், காமக்கூத்து, காளிக் கூத்து, ேமாகினியாட்டம், கரகக்கூத்து 
முதலியைவயும் அக்காலம் பரவியிருந்தன.

      இந்த நாட்டியக்கைல விளக்கத்ைத இலக்கணமாகக் ெகாண்டுவரும் 
நடனாஞ்சலி என்ற நூலில், புராணக்காட்சிகள், பல நாட்டுச் ச த்திரக்காட்சிகள், 
தீர்க்கத சிகளின் வரலாறுகள், சமுதாயக் காட்சிகள் ஆகியவற்ைறக்ெகாண்டு 
பயனுள்ள பல பாடல்கைள அைமத்திருக்கிேறன். நாட்டியக்கைல, ஆடல் 
பாடல் அழகுடன் அருளும் அறமும்ெதய்வச் சுைவயும் வரீமும், சமுதாய 
ஒற்றுைமயும், தாய் ெமாழியன்பும், உலக சமாதானமும் தர, ஒரு சாதனமா-
யிருக்கேவண்டும் என்று கருதிேய, இந்நூைல இயன்றமட்டும் கவனமாகச் 
ெசய்திருக்கிேறன்.

      தமிழன்பர் இைதப் பயன்படுத்தி, நமது ெமாழியும், நாடும், குழுவும் 
கைலெயழில் ெபற்று முன்ேனறச்ெசய்க. ஆடுந்ெதய்வம் அருளுக!
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 பிைழ திருத்தம்
      பக்கம் வ  பிைழ திருத்தம்
      43 10 அங்கராகங்கள் அங்ககாரங்கள்
      43 11, 15 அங்கராகம் அங்ககாரம்

 முற்றிற்று
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