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ABSTRACT  

Bharatanatyam is the bhava (expression), raga (melody) and tala (rhythm) are gathered 
together. It is a beautiful aesthetic art. This article is exploring how God Murugan is 
special in this great Bharatanatyam dance. The purpose of this study is to examine how 
hand seals, foot movements, and heroic bhavas are used to illustrate the characteristics 
of Kandan or God Murugan. The idea is to lead the people and the person into a spiritual 
state of light when they are revealed through the Bharata dance rather than the 
highlighting of Kandan's unique qualities. In this case, the Bharatanatyam forms of the 
senior dancers of the Jaffna and the Bharatanatyam forms of the University of Jaffna 
dance have been studied until they are known. This system includes the seals applied to 
the forms of the God of Muruga and the concluding remarks. These are used in detail 
analysis, field analysis, and meteorology. Through this process, young people will learn 
to deal with Bharatanatyam and Lord Muruga with a sense of devotion. 
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ஆய்வுச் சுருக்கம் 

 பாவம், ராகம், தாளம் ஒருங்கக அறையப் பபற்ைது பரதநாட்டியைாகும். 
இப்பரதநாட்டியம் இறைத்துவைிக்க ஒரு அழகியல் கறையாக ைிளிர்கிைது. இத்தறகய பரத 
நாட்டியத்தில் முருகக் கடவுள் எவ்வாறு சிைப்புக் பகாண்டு விளங்குகிைார் என்பறத 
ஆராய்வதாக இவ்வாய்வுத் தறைப்பு விளங்குகிைது. கந்தனின்  சிைப்பியல்புகறள எடுத்துக் 
காட்டுவதற்கு றக முத்திறரகள், பாத அறசவுகள், நாயக நாயகி பாவங்கள் எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன என்பறத ஆய்வு பசய்வகத இவ்வாய்வின் கநாக்கைாகும். கந்தனின் 
தனித்துவத் தன்றைகறள பக்திரூபைாக எடுத்துறரப்பறதக் காட்டிலும் பரத 
நாட்டியத்தினூடாக பவளிப்படுத்தும் கபாது இைகுவில் ைக்கறளயும் ஆடுபவறரயும் ஆன்ைீக 
நிறைக்கு இட்டுச் பசல்லும் என்பகத இவ்வாய்வின் கருதுககாளாக உள்ளது. இவ்வாய்வில் 
யாழ்ப்பாணத்து நடனக் கறைஞர்களில் மூத்த நடன ஆசான்களின் 
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பரதநாட்டியவடிவறைப்புக்கள், யாழ்ப்பாணப் பல்கறைக்கழக நடனத்துறையின் 
பரதநாட்டியவடிவறைப்புக்கள் என்பறவகறள அைிவுக்பகட்டிய வறரயில் 
ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாய்வின் அறைப்பு முறையானது முருகக் கடவுளின் 
வடிவங்களுக்கு பிரகயாகிக்கப்படும் முத்திறரகள் முடிவுறர ஆகியவற்றை உள்ளடக்கைாகக் 
பகாண்டுள்ளது. இறவ விபரண ஆய்வுமுறை, கள ஆய்வுமுறை, உற்றுகநாக்கல் 
ஆய்வுமுறை என்பவற்றைக் பகாண்டு விளங்குகிைது. இவ்வாய்வின் மூைம் இளம் 
சந்ததியினர் பரதநாட்டியத்திற்கும் முருகக் கடவுளுக்கும் உள்ள பதாடர்றப பக்தி 
உணர்கவாடு றகயாளுவதற்கு இவ்வாய்வு பயன்படும். 
 

அறிமுகம்  

 கந்தனின் அருள் கவண்டி ஆடப்படும் ஒரு ஆடற்கறையாக பரத நாட்டியம் 
விளங்குகிைது. கவைனின் சிைப்புக்கறள பாவ, அபிநயங்கள், றகயறசவு, பாத அறசவுகள் 
மூைம் பவளிப்படுத்தி ஆற்றுறக பசய்வது பரத நாட்டியத்தின் சிைப்பாகும் (Kavitha 

Jayakrishnan, 2011; Janet O'Shea, 2007; Madurai R.Muralidharan, 2011; Kapila Vatsyayan, 2001). 
முருகறனக் குழந்றதயாய், குைரனாய், நாயகனாய், குருவாய், பாவறன பசய்து 
பரதநாட்டியத்தில் எடுத்துக் காட்டப்படுகிைது. அதிலும் புராண, இதிகாசங்களில் இடம் பபற்ை 
முருகக் கடவுளின் அற்புதச் பசயல்கறள பரத நாட்டியத்தில் ஆற்றுறகப்படுத்தப்படுகிைது. 
அறவ எவ்வாறு பவளிப்படுத்தப்படுகிைது என்பறத விளக்குவதாக இவ்வாய்வு அறையப் 
பபறுகிைது. 

 

கக முத்திகரகள் புலப்படுத்தும் முருகக் கடவுளின் வடிவங்கள் 

 றககளில் உள்ளவிரல்களின் பல்கவறு நிறைகளாலும்  அறசவுகளாலும் பபாருள்பட 
அபிநயப்பது முத்திறரகளின் பசயற்பாடாகும். வாய்கபசாைல் றககளாகைகய எறதயும் 
பவளிப்படுத்தும் ஒரு பூரணைான பைௌன பைாழியாககவ றக முத்திறரகள் 
பசயற்படுகின்ைன. றககறள நடனத்தில் ஹஸ்தம் என்று சைஸ்கிருதத்திலும், தைிழில் றக 
என்றும் குைிப்பிடுவர். சிற்ப, ஆகை நூல்கள் முத்திறர என்று குைிப்பிடுகிைது. இவ்வாறு 
குைிப்பிடப்படும் ஹஸ்தங்கறள இரண்டாக பாகுபாடு பசய்யைாம். ஒன்று அபிநயக் றக 
ைற்பைான்று நிருத்தக்றக. அபிநயக்றக கைலும் இரண்டாக வறகப்படும். இறவ 
ஒற்ைக்றக(அஸம்த ஹஸ்தம்), இரட்றடக்றக(ஸம்யுத ஹஸ்தம்) எனபனவாகும். இவற்றை 
இறணயாக் றக என்றும், இறணந்த றககள் என்றும் குைிப்பிடைாம். அபிநயக் றககள் 
கருத்துக்கறளப் புைப்படுத்தப் பயன்படும். நிருத்தக்றககள் நிருத்தத்திற்குப் பயன்படும். 
இப்கபாது வழக்கில் உள்ள றககள் யாவும் அபிநயக்றககளின் அறசவுகளாகத் திகழ்கின்ைன. 
இம்முத்திறரகள் பற்ைி நாட்டியசாஸ்திரம், அபிநயதர்ப்பணம் கபான்ை நூல்கள் 
குைிப்பிடுகின்ைன. அம்முத்திறரகள் பரதநாட்டியத்தில் கருத்துக்கறளப் புைப்படுத்துவதற்கு 
நிருத்தியத்தில் அபிநயப்பகுதியிலும்,   நிருத்தத்தில் அழகிற்காகவும்  பயன்படுகிைது. 
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நிருத்தியத்தில் முருகனின் அழகிய வடிவங்கறளப் புைப்படுத்துவதற்கு இம்முத்திறரகள் 
பயன்படுகின்ைன. அறவ பின்வருைாறு விளக்கப்படுகிைது (Ramadesigan, 2001; Krishangini, 

2003; Peter J. Claus et al., 2003; Balasaraswati, 1976). 

 கவைவன்:- கவறைக் றகயில் றவத்திருப்பவன் என்பதறன கவைிற்கு சிகர 
முத்திறரறய பயன்படுத்துதல், முருகன் - முருகு என்பது  அழகுறடயவன் இதற்கு 
அழறகக் காட்டுவதற்கு அைபத்ைம் முத்திறரயால் அழகு முகத்றதச் சுற்ைி காட்டுதல், 
ஆறுமுகன்:- ஆறு விரல்கறளக் காட்டி முகத்றத அைபத்ைத்தை முத்திறரயால் காட்டைாம். 
கசவல் பகாடியுறடகயான்:- கசவறைக் காட்டுவதற்கு தாைரச்சூடமும் பகாடியுறடகயான் 
என்பதற்கு அர்த்தப்பதாகத்றதயும் காட்டைாம். சரவணபவன்:- சரவணப் பபாய்றகறயக் 
காட்டுவதற்கு பதாக முத்திறரயால் சிறு அறை காட்டி ஆறு தாைறர ைைர்கறள ஆறு விரல் 
காட்டி தாைறரக்கு அைபத்ைம் காட்டி குழந்றதயாக பாவறன பசய்யைாம், பழனி முருகன் : 
தறையில் உருத்திராட்சத்துடன் இருக்கும் பழனி ஆண்டவறரக்காட்ட, உருத்திராட்சத்றதக் 
காட்டுவதற்கு சிகரஷ்ட காங்கூைத்தின் மூைம் தறைறயச் சுற்ைிக் காட்டைாம்.  பழனி எனும் 
ைறைறயக் காட்ட அைபத்ைம் இரண்றடயும் ஒன்ைாக்கி ைறைறயக் காட்டி 
உருத்திராட்சத்றதயும் காட்டி அைர்ந்தவன் என்பறதக் காட்ட வைது காறை இடது காைின் 
கைல் றவத்து கவல் றகயில் சிகர  முத்திறர மூைமும் பவளிப்படுத்தைாம், ையில் 
வாகனன் :-  ையிலுக்கு இரு றககளிலும் ையூரஹஸ்தம் காட்டிய பிைகு இடது றகயில் 
ையூர ஹஸ்தம் முன் பிடித்து வைது றக கவல் றகறய இடது ைணிக்கட்டின் கைல் 
றவத்துக்காட்டைாம், குருபரன்:- இடக்றகயில் சிகர முத்திறரகயாடு கவல் காட்டிப் பிடிக்க, 
வைக்றகயில் வாயருகக ஹம்ஸபக்ஷ முத்திறரயால் உபகதசிப்பது கபால் காட்டைாம்.  
இவ்வாறு முத்திறரகளால்  இன்னும் பை முருக வடிவங்கறளப் தைிழ் பதங்களின் 
கருத்துக்களிற்ககற்ப பரதநாட்டியத்தில் பயன்படுத்தைாம். 

 
பரத நாட்டிய உருப்படிகளில் முருகக் கடவுள்  

 இறச வல்லுனர்கள் பரத நாட்டியத்திற்ககா, அல்ைது இறசக்ககா பாடல்கள் அறைத்து 
அவற்ைிற்கு இராக, தாளத்திைான இறச வடிவறைப்புக்கறள அறைத்திருப்பறத உருப்படிகள் 
என்று அறழப்பர். இத்தறகய இறச வடிவங்கள் இறைவன் ைீது பாடப்பட்டறவ. 
இறைவறனப் பாட்டுறடத் தறைவனாகக் பகாண்டு பாடப்பட்டறவ.  இவ்வாறு 
அறைக்கப்பட்ட பரத நாட்டிய உருப்படிகளிற்கு நடன கைறதகள் நடன வடிவறைப்புச் 
பசய்துள்ளார்கள். இவற்றை ஒரு கச்கசரி அறைப்பில் முறையாக வரிறசக்கிரைைாக 
ஒழுங்கறைத்தவர்கள் தஞ்றச நால்வர்கள். பரத நாட்டிய உருப்படிகள் நிருத்தம் நிருத்தியம் 
என்ை இரு வறகயாக உள்ளது1. அைாரிப்பு, ஜதீஸ்வரம் நிருத்த வறகறயயும் சப்தம், 
கீர்த்தனம், பதவர்ணம், பதம், ஸ்கைாகம் என்பறவ நிருத்திய வறகறயச் சார்ந்தது. 
தில்ைானாவில் நிருத்த அறசவு நிறைவாகவும், சரண சாகித்யத்தில் நிருத்திய அறசவும் 
இடம்பபறும். தஞ்றச நால்வர்களால் ஒழுங்கறைக்கப்பட்ட உருப்படிகள் காைப் கபாக்கிகை 
அவற்கைாடு இன்னும் சிை உருப்படிகள் கசர்த்துக் பகாள்ளப்பட்டன. இவ்வாைாக ஆற்றுறக 
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பசய்யப்பட்டு வரும் பரத நாட்டிய உருப்படிகள் இறை வணக்கத்துடன் ஆத்ைார்த்தைாக 
பக்தியுடன் ஆடப்படுவதாகும். இந்நிறையில் முருகக் கடவுள் ைீது பாடப்பட்ட உருப்படிகள் 
நடன வடிவறைப்புச் பசய்யப்பட்டள்ளன. அறவயாவன  

 பரத நாட்டியக் கச்கசரி அறைப்பு முறையில் முதல் ஆடுவது புஷ்பாஞ்சைி ஆகும் 
புஷ்பாஞ்சைி என்பது ைைர்கறளக் றகயிகைந்திக் பகாண்டு ஆடுவதாகும். இறவ 
பசாற்கட்டுக்களாைானது. இகத கபால் அைாரிப்பு உருப்படியும் இறை வணக்கத்திற்காக 
ஆடப்படுவதாகும். இவ்வுருப்படி பசாற்கட்டுக்களாைானது. அரங்கத்தில் இச் 
பசாற்கட்டுக்களுக்கு பபாருத்தைான திருப்புகழ் பாடப்பட்டு ஆடப்படுகிைது. இத்திருப்புகழ் 
அருணகிரி நாதரால் முருகன் ைீது பாடப்பட்டது. சந்தங்கள், தாளங்கள் பகாண்டறவயாக 
விளங்குகிைது. இத்திருப்புகறழச் சிைர் அரங்க நிகழ்வின் இறுதியில் முருகனுறடய 
நாைங்களுக்கும், பசயல்பாடுகளுக்கும் றக முத்திறரகயாடு அபிநய பாவங்களுடன் 
ஆடுவறதக் காணைாம். உதாரணைாக ஏறுையில் ஏைி விறளயாடி... எனும் திருப்புகழிற்கும் 
அத்கதாடு அதர கசர.... எனும் திருப்புகழிற்கும் யாழ்ப்பாணத்து நடன ஆசான் கைாகீர்த்தி 
சாந்தினி சிவகனசன் அவர்கள் நாட்டியறைப்பு கைற்பகாண்டுள்ளார். முருகனின் கதாற்ைப் 
பபாைிவு, பசயல்கள் என்பறவ ஆடைாக வடிவம் பகாண்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணத்து தைிழ் 
சாகித்யகர்த்தா  கசா. பத்ைநாதன் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில், நல்லூர் கந்தன் ைீது, நீர்றவயூர் 
கந்தன் ைீது திருப்புகழ் பாடியுள்ளார்.  

 “ஏறுையில்....”., “அதர கசர....” எனும் திருப்புகழ்கள் யாழ் பல்கறைக்கழக நடனத்துறை 
பாடத்திட்டத்திற்கு அறைய இறவ ைாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டு வருகிைது. யாழ்ப்பாண 
நடனத்துறை விரிவுறரயாளர்கள் புஷ்பாஞ்சைி பசாற்கட்டுக்களிற்குப் பதிைாக இயைிறசயில் 
உசித்த ....... எனும் திருப்புகழிற்கு புஷ்பாஞ்சைியும், ைிஸ்ர அைாரிப்பு எனும் நிருத்த 
உருப்படிறய, அைாரிப்புச் பசாற்கட்டுக்களிற்கு அைாரிப்பிற்கான நிருத்த அறசவும், இறட 
இறடகய இதற்கு பபாருத்தைான “பாதி ைதி கஜாதி திருப்புகழும் பாட  இதற்கு 
பபாருத்தைான அபிநயங்களும் ஆடைாக்கம் பசய்யப்பட்டு யாழ்ப்பாணப் பல்கறைக்கழக 
றகைாசபதி அரங்கில் அரங்ககற்ைப்பட்டது. இறவ முருகக் கடவுளின் தனித்துவச் சிைப்றப 
எடுத்தியம்புவதாக அறைந்தது. கதிர்காைக் கந்தன் ைீது பாடப்பட்ட அருணகிரி நாதரின் 
திருப்புகழ், நீர்றவயூர் கந்தன் புகழ் பாடும் கசா. பத்ைநாதன் இயற்ைிய திருப்புகழ் 
என்பறவகள் யாழப்பாணப் பல்கறைக்கழக நடனத்துறையின் பாடத்திட்டத்தில் உள்ளறை 
குைிப்பிடத்தக்கது.  

 அடுத்து சப்தத்றத எடுத்துக் பகாண்டால் “தண்றட முழங்க சதங்றக ஒைிக்க.... எனும் 
ைிஷ்ட சாபு தாளத்தில் அறைந்த சப்தத்திற்கு திருைதி கிருஷாந்தி இரவநீ்திரா அவர்கள் 
நாட்டியறைப்புச் பசய்துள்ளார். பரத நாட்டியத்திற்காக யாழப்பாணத்தின் இணுவில் பத்ைஸ்ரீ 
வரீைணி ஐயர் அவர்களும் முருக சப்தம் இயற்ைியுள்ளார். இராகம்: இராக ைாைிறக, தாளம்: 
ைிஸ்ட சாபு என்பவற்ைில் அறைந்த  “பிரணவப் பபாருள் அைியாப் பிரைனின்……”  சப்தம் 
முருகன் புகழ் பாடுகிைது. இச்சப்தத்தில் பிரம்ைனின் சிரத்றத கநாகச் பசய்த குருபரா என்று 
முருகறனக் குரு வடிவில் காட்டப்படுகிைது. இரண்டாவது கண்டிறகயில் ைாம்பழ 
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ஆறசயால் பழனி முருக வடிவானறதயும் மூன்ைாவது கண்டிறகயில் கதவயாறனறய 
ைணம் புரிய திருப்பரங் குன்ைில் அைர்ந்தறதயும், நான்காவதில் திருச்பசந்தூர் கசவற் 
பகாடியுறடகயான் வரீ முருக வடிவம், ஐந்தாவதில் வள்ளியிடம் கதனும் திறனயுமுண்டு 
தாகம் தீரத்த வள்ளிறய அறணகவாகன, பழமுதிர்ச் கசாறையில்  கதவியர் இருவகராடும் 
அைரும் காட்சிகறள தைது பாடைில் யாத்துள்ளார்.  

 பகௌத்துவத்றத எடுத்துக் பகாண்டால் கைாகீர்த்தி சாந்தினி சிவகனசன் அவர்கள் 
பஜனகிட கிர்ரகிட .... எனும் பகௌத்துவத்றத நடன வடிவறைப்புச் பசய்துள்ளார். இதில் 
முருகனுறடய வரீதீரச் பசயல்கறள ஆற்றுறகப்படுத்துவதாக அறைக்கப்பட்டது. இது 
யாழ்ப்பாணத்து அரங்குகளிலும், யாழ் பல்றைக்கழக பாடத்திட்டத்திலும், க.பப.த உயர்தரம் 
பரதம் இைங்றக பாடத்திட்டத்திலும் உள்ளது குைிப்பிடத்தக்கது.  

 கீரத்தறனகறள ஆராய்ந்தால் யாழ்ப்பாணத்து நல்றை முருகன் ைீது பாடப்பட்ட 
பாடல்களில் பைவற்றை நடன கைறதகள் நடன வடிவறைப்புச் பசய்துள்ளார்கள். அவற்ைில் 
பத்ைஸ்ரீ வரீைணிஐயா, கசா. பத்ைநாதன் அவர்களின் பாடல்களுக்கு வடிவறைப்புச் 
பசய்துள்ளார்கள். இறவகள் யாவும் யாழ் ைண்ணில் புகழ்பாடும் கறைஞர்களின் கறைச் 
சிைப்புக்களிற்கு இறவகள் சான்றுகளாகும். அது ைட்டுைல்ைாைல் முருகனுறடய கீர்த்தி, 
புகழ், அற்புதங்கள், வரீச் பசயல்கள் ஆகியவற்றை பரத நாட்டிய ஆற்றுறக மூைம் 
பவளிப்படுத்தி பக்தி நிறைக்கு எடுத்துச் பசல்ைக் கூடியதாக உள்ளது.  

 பதவர்ணம் என்பது நிருத்தமும் நிருத்தியமும் சரிசைைாகக் பகாண்டது. நாயக நாயகி 
பாவத்தினூடாக ஜவீாத்ைா பரைாத்ைா பதாடர்றபச் சித்தரிப்பது. நாயகனான முருகன் ைீது 
நாயகி காதல் பகாள்வதாகவும், அவர் நிறனவால் ஏங்கித் தவிப்பதாகவும், கந்தனுறடய 
ஒவ்பவாரு நாைத்திற்கும் முத்திறரகள் பிடித்து அபிநயங்களால் பாவங்ககளாடு பரத 
நாட்டியத்தில் ஆற்றுறக பசய்யப்படுகிைது. இதற்கு உதாரணங்களாக “சுவாைி நீ ைனைிரங்கி 
அருள் தா ைா தறய நிதிகய முருக குக..” எனும் பதவர்ணம் பபாநாச சிவனால் 
இயற்ைப்பட்டது. இராகம்: ஸ்ரீ ரஞ்சனி, தாளம்: ஆதியில் அறைந்த பதவர்ணம் கைாகீர்த்தி 
சாந்தினி சிவகநசன் அவர்களால் வடிவறைக்கப்பட்டுள்ளறையும், தண்டாயுதப்பாணி 
இயற்ைிய  பூர்வி கல்யாணி இராகத்திலும் ஆதி தாளத்திலும் அறைந்த “சுவாைிறய வரச் 
பசால்ைடி சகிகய குைார” பதவர்ணத்திற்கு திருைதி கிருஷாந்தி இரவநீ்திரா அவர்களும் 
நாட்டிய அறைப்புச்பசய்துள்ளறைறயயும் எடுத்துக் காட்டைாம். இப்பதவர்ணங்களில்  
பசாற்பதங்களில் கவைவனின் நாைங்களுக்ககற்ப றக முத்திறரகளும், நிறைகளும் 
அறைக்கப்பட்டு, சஞ்சாரி பாவத்தில் கந்தனின் அற்புதங்கள், வரீ, தீரச் பசயல்கள், புராணக் 
கறதகள் என்பவற்றைச்  பசாற்பதங்களுக்ககற்ப பபாருத்தைான சம்பவத்றத நடன ைாதுக்கள் 
அபிநயிப்பார்கள்.  

பதம் இதுவும் நாயக நாயகி பாவத்றதக் பகாண்டறைந்துள்ளது. பாபநாசசிவன் அவர்களால் 
இயற்ைப்பட்ட சிந்துறபரவி இராகத்தில் அறைந்த பதம் “எறனக் கூவி அறழக்கக் கூடாதா 
குருபரா...” எனும் பதம் கைாகீர்த்தி சாந்தினி சிவகனசன் அவர்களால் நாட்டியறைப்புச் 
பசய்யப்பட்டது. இப்பதத்தில் முருகறன குருபரா, சிவகுைரா எனும் பசாற்பதங்களுக்கு முருக 
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வடிவங்களுக்குரிய முருக நிறைகளும், “ பகாடிய கநாய்கள் அறைகைாதும்…..” எனும் பாடல் 
வரிகளுக்கு கநாய்களால் அவதியுறும் அடியவருக்கு வடிகவல் பிடித்த கரகைாடு அருள் 
புரியும் காட்சிறயயும் நடனத்தில் சித்தரித்துள்ளார். இப்பதம் 2004ம் ஆண்டு கைாபவன 
ைாணவி கசாபனா.பு அவரின் அரங்ககற்ைத்தில் இடம்பபற்ைது.   இன்றும் வட இைங்றக 
சங்கீதசறப ஆசிரியர் தர பரீட்றச, யாழ்ப்பாணப்பல்கறைக்கழக நடனத்துறையில் இறுதி 
வருட அறவக்காற்றுறகப் பரீட்றசக்காக ஆற்றுறகப் படுத்தப்பட்டு வருகிைது. அடுத்து 
பத்ைஸ்ரீ வரீைணி ஐயர் இயற்ைிய தாைறர இறையிகை நான் எழுதிய காதல் ....எனும் பதை, 
பித்துப் பிடித்தது கபால்... கபான்ை பதங்கள் நல்றைக் குைரன் ைீது பாடப்பட்டது. இன்பனாரு 
பதம் “குயிகை ... உனக்கனந்த ககாடி நைஸ்காரம் குைரன் வரக் கூவுவாய்..” கபான்ை 
பதங்களுக்கு திருைதி கிருசாந்தி இரவநீ்திரா நாட்டியறைப்புச் பசய்துள்ளறை 
குைிப்பிடத்தக்கது. இவற்ைில் இரு பதங்கறள இறுவட்டு மூைம் பதிவு பசய்து 
பவளியிட்டுள்ளார். “பித்துப் பிடித்தது..” எனும் பதத்தில் முத்துக் குைரன், பச்றச ையில் ைீது 
முருகன்,பவற்ைி கவல் ஏந்தும் குகன், கதிர் வடிகவைன், பன்னிரு றகயனடி, தில்றைச் சிவன் 
குைரன் என்று இப்பதத்தில் முருகனுறடய உருவங்கறள உருவகப்படுத்தி ஆடைறைப்புச் 
பசய்துள்ளறை குைிப்பிடத்தக்கது. அடுத்து ப்ரம்ைஸ்ரீ வரீைணி ஐயா எழுதிய பதங்கள் முருகன் 
ைீது பாடப்பட்டறத யாழ்ப்பாணத்து மூத்த நடன ஆசான் திருைதி லீலாம்பிகை செல்வராொ 
அவர்கள் நடன சாரம் எனும் நூைில் நவரஸம் என்ை விளக்கத்திற்கு முருகப் பாடல்கறளக் 
குைிப்பிட்டுள்ளார். அறவ பின்வருைாறு 
 
1. பதம்: இரஸம் - பரௌத்திரம், இராகம் - அடானா, தாளம் - ஆதி 

கந்தனிடம் நீ பசால்ைடி - அடிகய 
இந்தக்கணம் வராவிட்டால் எந்தன் நீதி உயிர் நில்ைாபதன்று 
 

2. கீர்த்தறன: இரஸம் - வரீம், இராகம் - ஹம்சத்வனி, தாளம் - சதுஸ்ர திரிபுறட 
வரீ முருகன் எழுந்தான் - அவன் சூரர் குைைழிக்க 
கூர் அயில் கவகைந்தி 
 

3. பதம்: இரஸம் - பீபஸ்தம் 
என்னடி கபச்சிருக்குது - சகிகய 
பசான்னபதல்ைாம் ைைந்கதன் கசாதிக்கும் குகனிடம்  
 

4. பதம்: இரஸம் - அற்புதை, இராகம் - ைதாங்கி, தாளம் - ஆதி   
கந்தனிடம் என்ன பல்ைவி காந்தம் இருக்குதடி...… 

 

கருணா, பரௌத்திரம், வரீம், பபீஸ்தம், அற்புதம் கபான்ை ரஸங்களுக்கு பத்ைஸ்ரீ வரீைணி ஐயா 
இயற்ைிய முருகனுறடய பாடல்கறளக் றகயாண்டுள்ளது ஈண்டு கவனித்தற்பாைது. 
இரஸங்களுக்கு உதாணரங்கள் காட்டியிருப்பது அருறையான பசயல்கள் ஆகும். 
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தில்ைானா உருப்படிறய கநாக்கினால்  கரவதி இராகத்தில் அறைந்த தில்ைானா  

" தீம் தீம் தீம் தனன னன... 

கைால முருைகனக் ைாண ..." 

எனும் தில்ைானா யாழ்ப்பாணப் பல்கறைக்கழக நடனத்துறையினரால் நடன வடிவறைப்புச் 
பசய்து அரங்ககற்ைியறையும் குைிப்பிடத்தக்கது. இத்தில்ைானா இன்னும் பை நடனக் 
கறைஞர்களால் ஆற்றுறகப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. யாழ்ப்பாணத்து முத்தைிழ் வித்தகர் 
பத்ைஸ்ரீ வரீைணிஐயர் அவர்களும் முருகன் ைீது தில்ைானா பாடியுள்ளார். இராகம்: கதஷ், 
தாளம்: ஆதி, “தீம் தீம் தீம் ததர தானி தன 

உதன தீம்த திரனா தித்தில்ைானா..”. என்பதுவும் குைிப்பிடத்தக்கபவான்ைாகும். 

எனகவ முருகறனப் பை வடிவங்களிலும், பை நாைங்களிலும், அவருறடய கீர்த்தி, புகழ் 
அற்புதங்கள், புராணம் கறதகள் என்பவற்றை எடுத்துக் காட்டும் கீர்த்தறனகள, நாயக நாயகி 
பாவத்தில் அறைந்த பதவர்ணங்கள் பரைாத்ைாவாகிய முருகனுக்கும் ஜவீாத்ைாவாகிய 
அடியவர்க்கும் உள்ள பதாடர்றப பதம், பதவர்ணங்களிலும், கவைனின் வரீதீரச் பசயல்கறள 
பவளிப்படுத்தும் பகௌத்துவம் தளாையம் ைிக்கது. அைாரிப்பு புஷ்பாஞ்சைி பகௌத்துவம் 
தாளையம் ைிக்கது. ஆடல் நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்தில் அைாரிப்பு, புஷ்பாஞ்சைி பசாற்கட்டுக்களிற்கு 
திருப்புகழும் இறுதி நிகழச்சியில் அபிநயங்களுடனும் ஆற்றுறகப்படுத்தப்பட்டு வருகிைது. 

 

முடிவுகர 

 எனகவ பரத நாட்டிய உருப்படிகள் தைிழில் பாடப்பபற்ைதால் தைிழின் 
பசாற்பிரகயாகங்களிலும் சந்தங்களிலும், கருத்தாழத்திலும் தைிழ் கடவுளான  முருகப் 
பபருைான் எவ்வளவு ஆழைாக உள்ளார் என்பதுவும், யாழ்ப்பாணத்து சாகித்ய 
கர்த்தாக்களினது பாடல்களும், நடன கைறதகளின் பரதநாட்டிய வடிவறைப்புக்களும், 
நடனத்தால் ஆடுபவர்க்கும், பநைியாழ்றக பசய்யும் ஆசானுக்கும், குயிலுவக் 
கறைஞர்களுக்கும், பார்றவயாளர்களுக்கும் முருகப் பபருைானின் பபருறைகறள பக்தி 
ரூபைாக ஆடல் மூைம்  ஆற்றுறகப்படுத்துவதன் மூைம் ஆன்ைீக நிறைக்கு அறழத்துச் 
பசல்ை முடியும் என்பதுவும் இவ்வாய்வு முடிவுகளாக அறையப்பபறுகிைது. 
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