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Silappatikaram an epic poetry was written by Ilanko Adikal. Silambu and Context
(Athikaram) are combined and becomes Silappatikaram. The story of Silmba (Anklet) is
therefore called Silappatikaram. It is called the Citizen's Epic because it was sung by
ordinary people like Kovalan and Kannaki. It is the book that makes the life of the
people very clear. Individuality, Family, Relative, Community Membership, Citizenship
are Physiological Sites and characteristics that human beings need to protect, tasks to
perform, and the norms by which an ordinary man can live in everyday life. The
integrity of the political life, the rise of femininity, the belief in morality are the high
principles of the Tamil people; Silappatikaram explains these. It persuades moral
principles through fiction. In this way, it is considered to be the study of the
Physiological norms of these People's through dance.
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முன்னுரர
இளங்ககாவடிகளால்
அதிகாரம்

இறணந்து

எழுதப்பட்ட

காவியம்

சிைப்பதிகாரமானது.

சிைப்பதிகாரமாகும்.

சிைம்பினால்

உண்டான

சிைம்பு

மற்றும்

கறத

ஆதைால்

சிைப்பதிகாரம் எனப் பபயர் பபற்ைது. ககாவைன், கண்ணகி கபான்ை சாதாரண மனிதர்கறள
றவத்துப் பாடப்பட்டதால் இது குடிமக்கள் காவியம் என அறழக்கப்படுகிைது. நாட்டு மக்கள்
வாழ்வியறைத் பதள்ளத் பதளிவாகத் தருவது இந்நூைாகும்.
தனிமனித நிறை, குடும்பநிறை, உைவினர் நிறை, சமூக உறுப்பினர் நிறை, குடிமக்கள்
நிறை

என்னும்

தளங்கள்

வாழ்வியைாகவும்

மனிதர்கள்

ஆற்ைகவண்டிய

பணிகள்,

சாராசரி

அன்ைாட

மனிதன்

வழிமுறைகள் வாழ்வியல் பநைிகளாகவும் உள்ளன.
பபண்றமயின்

உயர்வு,

அைத்தின்பால்

ககாட்பாடுகள.;

இவற்றைச்

நம்பிக்றக

சிைப்பதிகாரம்

பாதுகாக்க

கவண்டிய

வாழ்க்றகயில்

ஒழுக

பண்புகள்,
கவண்டிய

அரசியல் வாழ்வில் இருந்த சீர்றம,

இம்மூன்றும்

விளக்குகிைது.

கறதப்

தமிழ்

மக்களின்

பாத்திரங்கள்

உயர்ந்த

வாயிைாக
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அைக் ககாட்பாடுகறள வற்புறுத்துகிைது.
ஆடல்கள்

இம்மக்களின்

வாழ்வியல்

இந்த வறகயில் சிைப்பதிகாரத்தில் இடம்பபறும்

பநைிமுறைகறள

எடுத்துக்

காட்டுவறத

ஆய்வதாக

இவ்வாய்வு அறமயப்பபறுகிைது.

ஆடல் அறிமுகம்
ஆடல் என்பது “ஆடு” எனும் விறனயடிச் பசால்ைில் இருந்து வந்ததாகும். நடனம்,
நடம், நட்டம், நாட்டியம் எனும் பசாற்களுக்கு “நடு” என்பது கவர்ச்பசால் ஆகும். காறை நட்டு
ஆடுவதால் நடனம் எனப் பபயர் பபற்ைது.
பரதம் என்னும் கவர்ச் பசால் “பர” என்னும் கவர்ச்பசால்ைில் இருந்து கதான்ைியது. பர
என்ைால் விரிதல், பரத்தல், பரவல், அண்ட என்னும் பபாருளாகும். பரந்துபட்ட அடிகளால்
ஆடுதல் அல்ைது பரவி ஆடுதல் எனும் ஆடைிறனச் பசய்தவர் பரத மக்கள் ஆவார். பரந்து
ஆடுதகை பரதம் என்பறத சிைப்பதிகாரம் பின்வருமாறு கூறுகிைது.
“பரவிய சாந்தி அன்ைியும்
பரதம் விரவிய விகநாதம்”
கமலும்

கடைாடுகாறதயில்

மகிழ்ந்தனர்

என்று

இதிைிருந்து

பரத

மகளிருடன்

கூைப்படுகிைது.

பரத

ஆடவர்கள்

மகளிர்

நீர்

என்கபார்

விறளயாடறைச்

ஆடுகளப்

பசய்து

பபண்கள்

ஆவார்.

பரதம் என்பது தமிழர்களின் நடனக்கறை என்பறத அைிந்து பகாள்ளமுடிகிைது

(Amy Tikkanen, 2006; Prabha Rani, 2011; Ate, 2014).
தண்டியம் பிடித்தல்
இது
வழிபாடு.

நாட்டியக்கறை
மாதவிக்கு

பன்ன ீராண்டில்

ஐந்து

ஆண்டில்

கசாழகவந்தன்

பசய்யப்பட்டது.
தட்டப்படும்

பயிற்றுவிக்கத்

பதாடங்கும்
தண்டியம்

கபாது

பிடித்து

கரிகாற்பபருவளந்தானுக்கு

பசய்யப்படும்
ஏழாண்டு

அரங்ககைிக்

ஒரு

வறக

இயற்றுவித்துப்

காட்ட

ஏற்பாடு

தண்டியம் என்பது நட்டுவன் றவத்திருக்கும் தாளக்குச்சியாகிய தண்டினால்

தாளத்தின் தன்றம.

இதறன நடன ஆசான் பூறச பசய்து

நாட்டியம் பயிை

இருக்கும் நங்றகயின் றகயில் பகாடுத்து வணங்கிக் பகாள்ளுமாறு பசய்வதாகும். “தண்டியம்
பிடித்தல்” என்பது நல்ை நாளும் நல்ை ஓறரயும் பார்த்து இதறனச் பசய்விப்பார்கள். இது
நடனம்

கற்றுக்

முழக்குகறள

பகாள்பவரின்

நட்டுவன்

அச்பசாற்கட்டிற்கு

அடி

ஐந்தாவது

வயதில்

பசாற்கட்டுக்கறள

வாயால்

பபயர்த்து

கதாள்

முதைிய

பதாடங்குகிைது.
பசால்ைிக்

நட்டுவன்

பகாண்டு

உறுப்புக்கள்

தாள

தட்டிக்காட்ட,

பபயர்த்து

ஆடுதல்

பயிற்றுவிக்கப்படும். நட்டம் என்பது தாளத்திற்கு ஆடுதல், இப்பயிற்சிக்கு பின்னர் பாடலுக்கு
ஆடும்

நடனம்,

நாட்டியம்

பயிற்றுவிக்கப்படும்.

இவ்வாறு

ஐந்தாண்டுகள்

பதாடங்கி

பன்னிரண்டாம் வயது வறர ஏழு ஆண்டுகள் கற்பிக்கத்தக்க நீண்ட நல்ை பாடத்திட்டம் நடன
ஆசிரியர்பால் இருந்தது. இதறன பின்வரும் வரிகள் பசப்புகின்ைன அறவ வருமாறு
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“தாதவிழ் புரிகுழல் மாதவி தன்றன
ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்ைிக்
கூைிய மூன்ைில் ஒன்றுகறை படாமல்
ஏழாண் டியற்ைிகயார் ஈரா(று) ஆண்டில்
சூழ்கழல் மன்னற்கு காட்டல் கவண்டி”2
இதில் இருந்து வரண்முறைகயாடு கற்ைல் ஒழுங்கு பநைிறயயும், சமய நம்பிக்றகறயயும்
மாதவி கற்ை ஆடல் மூைம் வாழ்வியல் பநைிப்படுத்தப்பட்டறத அைிந்து பகாள்ள முடிகிைது.

தரலக்சகால்
தறைக்ககால் என்பது நடன நங்றகயின் திைம் கண்டு அளிக்கப்படும் பரிசு ஆகும்.
கவந்தன் கறை மாதின் சீரிய நடனத்றத அரங்கில் கண்டு பாராட்டி தறைக்ககால் பரிசில்
பகாடுப்பது கவத்தியைாகும். இதில் பபண்றமயின் உயர்ச்சி, திைன், ஆற்ைல் ஊக்கம் கபான்ை
வாழ்வியல்

பநைிகறளக்

தறைக்ககால்

பட்டமளிக்கிைான்

நிறைக்களமாகிைது.
இங்கு

காணைாம்.

பதரிகிைது.

ஒரு

பபண்ணின்

என்ைால்

மன்னன்

இக்கறைக்கு

மக்களின்

வாழ்வியல்

ஆடற்

பபண்ணின்

ஊக்கமளித்து
பநைிக்கு

திைறமக்கு

உயர்ச்சிக்கு

பரிசளிப்பதில்

ஆடற்கறை

மன்னன்

ஆடற்கறை

அரசியல்

நிறைகளமாய்

சீர்றம
நிற்பது

பதளிவாகிைது.

சதாரிய ேகளிர்
கதாரிய
கறையிலும்
உதவிகள்

மகளிர்

நாட்டியம்

முதிர்ந்தவர்களாக
புரிந்தனர்.

முதைிய

கறைகறள

வாழும்கபாது

இவர்கள்

அரங்கில்

இளங்கறைஞர்களின்

பதான்றமயான

ஆடற்கறை

ஆடி,

வயதிலும்

ஆடல்,

பாடலுக்கு

நுணுக்கங்கறள

நன்கு

அைிந்தவர்கள். இவர்கறளப்பற்ைி இளங்ககா குைிப்பிட்டுள்ளறவ வருமாறு
“பதான்பனைி இயற்றகத் கதாரிய
சீரியல் பபாைிய நீரை நீங்க
வார மிரண்டும் வரிறசயில் பாடப்
பாடிய வாரத்து ஈற்ைினின்று இறசக்கும்
கூடிய குயிலுவக் கருவிகள்”
மாதவியின்

நடனத்

பதாடக்கத்தில்

கதாரிய

மகளிர்கள்,

குழல்,

யாழ்,

தண்ணுறம

முதைிய குயிலுவக் கருவிகளும் முதல் வார நறடயிலும் இரண்டாம் வார நறடயிலும்
தாளம் தப்பாமல் பாடிக் கடவுறள வாழ்த்தினார்கள். தாளம் தப்பாமல் பாடினால் நாட்டின்
நன்றமகள் பபருகும் என்பது அக்காை மாந்தரின் நம்பகமும் பற்றுறுதியுமாகும். இவற்ைில்
கூைப்பட்டுள்ள
உதவிபுரிதலும்,

விடயங்கறள
தமது

ஆராயும்

கறையனுபவங்கறள

கபாது,
இறளய

மூத்கதார்கள்
சந்ததிக்கு

இறளயவர்களிற்கு

பகிர்வறதயும்,

கூட்டு
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முயற்சியால்
சீர்றமயான
மத்தியில்

இறச,

நடனம்

தன்றமயால்

வளர்வதற்கு

கபான்ை

நாட்டில்

கறையனுபவம்

நன்றம

இக்கறைகள்

நடக்கும்

உன்னத

சிைக்கவும்,

என்ை

நிறையில்

இக்கறைகளின்

நம்பிக்றகறயயும்

இருந்து

மக்கள்

மக்கள்

வாழ்வியறை

வளம்படுத்தியுள்ளது என்பறத அைியைாம்.

அவிெயம்
அவிநயம்

இருபத்திநான்கு

ஐயமுற்கைான்,
உற்கைான்,

அழுக்காறு

உற்கைான்,

சிைப்பதிகாரம்

உறடகயான்,

உடன்பட்கடான்,

மறழபபய்யப்பட்கடான்,

என

இன்பமுற்கைான்,

உைங்கிகனான்,

பனி

தறைப்பட்கடான்,

அழற்ைிைம்பட்கடான்,

குைிப்பிடுகிைது.

பவகுண்கடான்,

பதய்வமுற்கைான்,

துயில்

உணர்ந்கதான்,

பவயிற்ைறைப்பட்கடான்,

சீதமுற்கைான்,

பவப்பமுற்கைான்,

ஞஞ்றஞ
பசத்கதான்,

தறை

கநாவு

நஞ்சுண்கடான்,

சிந்றதபட்கடான், துஞ்சாநின்ைான், நாணமுற்கைான், வருத்தமுற்கைான், கண்கநாவு உற்கைான்
என்பறவகள்

ஆகும்.

உணர்ச்சிகறள

இறவ

காட்டுகிைது.

வாழ்வியல்

நறடமுறையில்

எடுத்துக்காட்டாக

நறகச்சுறவ

(யதார்த்தத்தில்)

அவிநயம்

என்பது

உள்ள

ஒைியுடன்

சிரிப்பது, ஒைியின்ைிப் புன்னறகப்பது என இரு வறகப்படும். ஒைிபட நறகப்பறத மிறகபடு
நறக என்ைனர். தான் பிைறரக் கண்டு, ககட்டு

நறகப்பது ஒரு வறக, பிைர் தன்றனக்கண்டு,

ககட்டு நறகப்பது இன்பனாரு வறக. நறகப்பறத உண்டாக்குவது காட்சியும் கருத்துமாகும்.
பற்கள்

பவளித்பதரிதல்,

முகம்

ககாணியிருத்தல்,

புருவம்

பநரிதல்,

விைாப்புறடத்தல்,

கன்னங்குழி விழுதல், வாய் அகல்தல், உடல் குைங்குவது, கண் ஒளி வசுதல்
ீ
முதைியன
நறகயின்

பமய்ப்பாடுகள்

ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக நறகக்கூத்றதக்

சிைப்பதிகாரத்தில்

நறக

என்னும்

உணர்ச்சிக்கு

குைிப்பிடைாம். இக்கூத்து விதூடக்கூத்து, வறசக்கூத்து

என்றும் கூறுவார்கள். வறசக்கூத்துள் “பல்வறக உருவமும் பழித்துக் காட்ட வல்ைவனாதல்
வறச எனப்படுகம” இவ்றகக் கூத்துக்கள் மூைம் களிப்பு, மகிழ்ச்சி மக்கள் வாழ்க்றகயில்
புைப்படுத்தியிருப்பறத அைியைாம்.
நடனத்தில்

அவிநயம்

பிண்டி,

பிறணயல்

ஒட்டி

அடியார்க்குநல்ைார்

பசய்வதற்கு
என

றககறளப்

வகுத்தனர்.

குைிப்பிட்டுள்ளார்.

இறவ

பயன்படுத்துவர்.

பிண்டி

என்பறத

முப்பத்திமூன்று

றக

இப்பயன்பாட்டிறன
ஒற்றைக்றக
முத்திறரகள்

என
எனக்

குைிப்பிட்டுள்ளார்.
பகாடிக்றக
(கத்தரிக்

றக),

கிளிமூக்குக்றக
ஊசிக்றக(சூசி),

(பதாறக),

முப்பாகக்பகாடிக்றக(தரிப்பதாறக),

விளக்குக்றக(தூபம்),
(சுகதுண்டம்),

முட்டிக்றக

தாமறரபமாட்டுக்றக

விளாம்பழக்றக

(கபித்தம்),

வறளவுக்றக

விற்பிடிக்றக,

(அராளம்),

(முஷ்டி),

(பதுமககாசிகம்),
குடங்றக,

கத்தரிக்ககால்

இளம்பிறைக்றக,

நண்டுக்றக

(கடாகாமுகம்),

சிற்றுரண்றடக்றக
அைர்தாமறர

அைருக்றக

(காங்கூைம்),
(அைர்பத்திரம்),

கதன ீக்றக(பிரம்மரம்), கசவற்றக (தாமரச்சூடம்), கபய்க்றக (பாசம்), பமாட்டுக்றக (முகுளம்),
பிண்டிக்றக,

பதரிநிறைக்றக,

மான்தறைக்றக,

சங்குக்றக,

பமய்நிறைக்றக,

உன்னக்றக,

மண்டைக்றக,

கருவண்டுக்றக,

இைத்றதக்றக

(இைறத),

சதுரக்றக,
புைவுக்றக,
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மகரமீ ன்றக,

வைம்புரிக்றக.

இறவ

பபாருகளாடு

பதாடர்புறடய

பசய்றககள்

நாட்டியத்தில்

தீபத்றத

பபாருட்கள்

மக்கள்

தமிழ்

அபிநயத்துக்

மங்கள

மரபினுக்குட்பட்டது.
என்று

காட்டும்

நிகழ்வுகளிற்கு

தமிழ்

பகாள்ளகவண்டும்.

றககளுள்

ஒன்று.

பயன்படுத்தப்படும்

மண்ணிற்கு
சான்ைாக

விளக்கு,

உரிய

தூபக்றக

தீபம்

கபான்ை

பபாருளாகும்.

இதறன

சிைப்பதிகாரம் பின்வருமாறு குைிப்பிடுகிைது.
“தூப பமன்பது துணியுங் காறை
விளங்கு கத்தரிறக விரைகம்
துளங்கும் என்ப துணி பைிந்கதாகர”
இறவ மனித வாழ்க்றகப் பழக்கவழக்கங்கறளயும், பயன்பாட்றடயும், பண்பாட்றடயும்
பிரதிபைிப்பறத ஆடைின் அவிநய முத்தறரககளாடு அைியக் கூடியதாக உள்ளது.

கூத்துக்கள்
மாதவியாடிய
என்பன

பதிபனாருவறகக்

திருமாைால்

ஆடியது.

கூத்துக்கள்

பாண்டரங்கம்,

அல்ைியம்,

குடக்கூத்து,

பகாடுபகாட்டி

மல்ைாடல்

கபான்ைறவ

சிவனால்

ஆடப்பட்டது. குறடக்கூத்து, துடிக்கூத்து என்பன முருகனால் ஆடப்பட்டது. மரக்கால் பார்வதி
கதவியாலும்,
காமனாலும்

பாறவக்கூத்து
ஆடப்பட்டது.

பவளிப்படுத்துவதன்

இறவ

மூைம்

வளப்படுத்தியிருக்கிைது.
இறையவர்கள்

திருமகளாலும்

ஆடிய

கறடயம்

பதய்வங்களின்

தனித்ததன்றமறய

இறையுணர்றவ

அநீதிகளுக்காக
ஆடல்கள்தான்

இந்திராணியாலும்

ஏற்படுத்தி

அழித்து

நிறை

ஆடல்களாகும்

கபடாடல்

ஆடல்

மக்கள்

நீதிறய

இப்பதிபனாருவறக

,

மூைம்

வாழ்வியறை
நாட்டுவதற்காக

(Jacob-Pandian,

1977; Elizabeth Rosen, 1975; Dhandayudham, 1975; Pandian, 2005).
கூத்துக்களில்

துணங்றக,

குரறவ

என்பன

கூடியாடும்

கூத்தாகும்.

இரு

றககறள

மடக்கி, முடக்கிக் பகாண்டு இரு விைாப்புைங்களிலும் அடித்துக்பகாண்டும் பாடிக்பகாண்டும்
ஆடும் கூத்து துணங்றகயாகும். இவ்வாறு றககறள முடக்கியடித்து ஆடுவறத இன்றும்
குைவர் ஆடும் சிங்கிக்கூத்தில் காணைாம். குரறவ என்பது ‘குர” என்னும் கவர்ச் பசால்ைில்
இருந்து

ககார்த்தல்,

ககாஒத்…’'6,

“ககாத்த

கசரத்தல்

எனும்

குரறவயு…..”7.

பபாருள்

எனும்

பகாண்டது.

வரிகள்

இதறன

பமய்ப்பிக்கின்ைன.

“…கற்கடகக்
ஒருவர்

றக

வாழும்

ஊபராடு ஒத்திறசந்து வாழ்தல் குடிறமப் பண்பாகும். இங்கு ஒற்றுறம, கூட்டு இயக்கம்,
மகிழ்ச்சி, குடிறமப்பண்பு என்பவற்றைக் இக்கூத்துக்கள் பவளிப்படுத்துகின்ைன. திருமாறைக்
குைித்து

ஆடப்பபறும்

குரறவக்கூத்றத

இறடக்குை

பாண்டிய மன்னனினால் பகால்ைப்பட் ககாவைனின்

மகளிர்

பபரும்பாண்றம

நிகழ்த்துவர்.

இைப்பிற்கு பிற்பாடு மதுறர மாநகர்க்கு

வரும் தீங்கிறன உணர்த்த ஆங்கக துன்னிமித்தங்கள் நிகழந்தன.

இந்நாளில் தமக்கு வரும்

தீங்குகறள பதய்வங்களுக்கு சாந்தி எடுத்தைால் கபாக்கிக் பகாள்ளைாம் என நம்பி வந்தனர்.
இக்கருத்துப் பற்ைிகய இறடக்குை மாதான மாதரியும்
கண்ணகிக்கு எதிரில் இக்கூத்திறன எடுப்பித்தனர்.

அவள் மகள் ஐறய என்பவளும்

உற்பாதசாந்திபபாருட்டு ஆடல் என்பது
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இறையருள்

கவண்டிக்

கூடியாடும்

குரறவக்கூத்து,

வர

இருக்கும்

பபரும்

இடர்கறள

நீக்குவதற்காகக் கடவுறள கவண்டி, பணிந்து கூடி ஆடிய ஆட்டமாகும் இதறன “உற்பாத
சாந்திப்பபாருட்டு ஆடிய குரறவ”8. எனும் வரிகள் மூைம் அைியைாம். கமலும் கண்ணகி
பபருஞ் சினத்தால் மதுறரறய எரித்த பின் பநடுகவள் குன்ைத்து ஒரு கவங்;றக மர நிழைில்
நின்ை

கபாது

அங்கும்

நம்பிக்றகக்காகவும்,

குன்ைக்

மன

குைத்தியர்

உறளச்சைில்

கண்ணகிக்காக
ககாபத்றதத்

குரறவக்கூத்தாடினர்.

தணிப்பதற்காகவும்

சமய

ஆடல்கள்

வாழ்வியல் பநைிகளாக அக்காைத்தில் திகழ்ந்திருக்கின்ைன.
சாக்றகயர் நடனம் அல்ைது சாக்றகயர் கூத்து என்பது ககரளத்தில் சாக்றகயர் என்ை
பிராமணப்பிரிவினர் கசரன் பசங்குட்டுவன் முன்னால் ஒரு அர்த்தநாரீ நடனம் ஆடி அவறன
அசத்திவிட்டனர்.

உடைில்

ஒரு

பகுதி

பார்வதியாகவும்

மற்பைாருபகுதி

சிவனாகவும்

ஆடப்படும். அந்தப் பிராமண இறளஞன் ஆடிய ஆட்டத்தில் உடைின் பாதிப் பகுதி மட்டும்
அறசந்தாடும். மறுபகுதி அறசயாவண்ணம் இருக்கும் நடனமாகும9;.

இது

தனிமனித

ஆளுறம, தன்னம்பிக்றக, ஆற்ைல் என்பனவற்றை இந்நடனம் எடுத்துக்காட்டுகிைது.

விருத்தி
விருத்தி

என்பது

கூறுவதாகும்.

நாடகத்தின்

விைக்குறுப்பு

என்பது

பபாருட்தன்றமறய

பைவறகப்பட்ட

விளக்கும்

கூத்துக்களிற்கும்

முறைறயக்

நாடகங்களிற்கும்

கவண்டியன கசர்த்தும் கவண்டாதன விைக்கியும் பசயற்படுத்துவதற்கு அறமந்த உறுப்புக்கள்
விைக்குறுப்புக்கள் எனப்படும். விைக்குறுப்புக்கள் பதினான்குவறகப்படும். அவற்றுள் ஒன்று
விருத்தி

ஆகும்.

என்பனவாகும்.
வருவதாகும்.

விருத்தி

நான்கு

சாத்துவதி

என்பது

ஆரபாடி

என்பது

வறகப்படும்.
அைம்

பபாருள்.

சாத்துவதி,

பபாருளாகத்

பபாருளாக

வரீ

ஆரபாடி,

றகசிகி,

பதய்வமானிடர்
மானிடர்

பாரதி

தறைவராக

தறைவராக

வருவது

ஆகும். றகசிகி என்பது காமம் பபாருளாகக் காமுகர் தறைவராக வருவதாகும். பாரதி என்பது
கூத்தன் தறைவனாக நடன் நடிபபாருளாகக் காட்டியும் உறரத்து வருவது ஆகும்.10 அைம்,
பபாருள்

இன்பம்

எனும்

வாழ்வியல்

பநைிகறள

கூத்தன்

நடிக்கும்

கூத்து

மூைம்

பவளிப்படுத்தப்படுகிைது. ஆடவர் ஒருவரின் தறைறமத்துவத்றதயும் எடுத்துக்காட்டுகிைது.

முடிவுரர.
சிைப்பதிகார
பபற்கைாருக்கு

காைத்தில்

இடம்பபற்ை

வழங்கப்பட்டது.

பபற்கைார்களுக்கு

கறை

நிறுவனம்,

தறைக்ககாைிப்பட்டம்

இம்மரபு
சபா,

தற்காைத்திலும்

பல்கறைக்கழகங்கள்

ஆடைில்

நடனத்தில்
கபான்ைன

கதர்ச்சி
கதர்ச்சி

பட்டங்களும்,

விருதுகறளயும், சான்ைிதழ்கறளயும் வழங்கி வருவதறனக் கருத்தில் பகாள்ளைாம். தனிநபர்
நடன

நிகழ்ச்சி

அரங்ககற்று

காறதயில்

மாதவியால்

ஆடப்பட்டறத

சிைம்பு

கூறுகிைது.

இவ்வழக்கம் தற்காைத்தில் பசம்றமப்படுத்தபட்டு அரங்ககற்ைங்களாக தற்காை அரங்குகளில்
மார்க்கங்களாக
பசயல்கறள

இடம்பபற்று

பவளிப்படுத்தும்

வருவறத

அைிந்துபகாள்ளைாம்.

பதிபனாருவறகக்

கூத்துக்கள்

இறைவனின்
தற்காைத்தில்

தனித்துவச்
பரதநாட்டிய
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அரங்ககற்ைத்தில்

இறை

பசயறையும்,

புகறழயும்

கீ ர்த்தனம்

எனும்

உருப்படியில்

ஆடிக்

காண்பிக்கப்படுகிைது.
சிைப்பதிகாரத்தில் தமிழர் தம்வாழ்வியைில் உயர்நிறையில் ஆடல்கள் பசல்வாக்குச்
பசலுத்தியிருக்கிைது.
என்பவற்ைிற்கூடாகவும்,
பண்பாடு,

யதாரத்த

அைம்,

பபாருள்,

ஒற்றுறம
நறடமுறை,

இன்பம்

ஒழுங்கு,

என்னும்

இறையுணர்வு,

குடிறமப்பண்பு

பநைிமுறைகறள
தறைறமத்துவம்,

கபான்ை

வாழ்வியல்

விருத்தி
ஆளுறம,
பநைிகறள

சிைப்பதிகாரத்தில் இடம்பபறும் ஆடல்கள் எடுத்துக்காட்டுவறத இவ்வாய்வினூடாக அைிந்து
பகாள்ளமுடிகிைது.
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