
‘மர#k கைலக(m மkகll நல,க(m’ 

-ைண வ0p# - 2 

- 2ைனவr. ஆ. அழ0 ெசlவm (அ,னா<) 

1.1 ேநாkகm: 

	 !"டt!% ப'லர*+l கலn/ ெகாll3m மாணவrகll-9:mபt!னr, மர<kகைலகll 
(நா":p<றk கைலகll) 9Bt/ அBn/ ெகாllவr. கைலpப'DEகll வF உடl நலHm, உllள 
நலHm, ெமாF வளHm ெபJவr. தLM அறm பDBNm, மOத மாP< பDBNm, QRLய*கll, தLMp 
பPபா: மDJm இயDைக வாMQயl 9Bt/m அBn/ ெகாllவr. கDபைன வளHm, பைடp<t !றUm 
ெபJவr.


1.2 கைல>m இலk@ய2m 
தLM மரVl ஆய கைலகll 64 எனpப:+%றன. மDைறய ஏைனய உ'Zன*க[l இ\n/ 

மOதைன ேவJப:t!, உடl !றைனNm உllளt !றைனNm ஒR*9ப:t!, கDபைன வளtைதt 
த\வ/ கைல இலk+ய*களா9m.

	 கைல-இலk@யBகC, ேதாEறm

	 மOதZ% ஆkக*க3ll கைலNm இலk+யHm ஒ%றாக அைம+%றன. இதD9 அ_pபைடயாக 
கDபைனNm எைதNm <!தாகc ெசy/ (ஆk+p பாrtதl) பாrkக ேவP:m எ%Um எPணHm கைல 
இலk+ய*க[% ேதாDறt!D9k காரணமா9m. ேமcm பைடpபாDறcட% d_ய, கDJk 
ெகாllவதD9 இடம[kகk d_ய ஒ%Jm ஆ9m. அ/ம":ம%J ப%Hகt த%ைமNm ஆ3ைமt 
த%ைமNm eைறnததா9m.


கைலகC, வைககll 
	 தLMc சfகm இ/வைர கடn/ வnத வரலாDB% வF கைலகைளp பlேவJ வைககளாகp 
VZt/, அBn/, கDJp பய%ப:t! வ\+%றனr. கQைத, இைச, நடனm, ஓQயm, EDபm, க"_டm, 
ஒ[pபடm, வைரகைத (கைதNm படHm) எனp ப9tதBயலாm. EDபm, ஓQயm Hதhயைவ 
iPகைலகll எ%Jm மP, மரm ெகாP: ெசyயpப:m (ெபாmைமகll) ெதாFl ைகQைனk கைலகll 
எ%Jm அைழkகp ெபJ+%றன.


	 2tதHI

	 தLM இலkகண kலாகlm இலk+ய kலாகlm ேபாDறpப:+%ற ெதாlகாpVயm,

	 “ நாடக வழk@Km உல@யl வழk@Km 

பாடl சா,ற #லெனN வழkகm 
கOேய பPபாQR ஆST பாB@Km 
உPயதா0m எ,மனாr #லவr” 

எனk 9BpV:+ற/. நாடக வழk+l ெசyNll/பா வழk9 எ%Jm உல+யl வழk9 எ%ப/ ேபcm 
வழk9 எ%Jm உணrtதp ப:+ற/. கhNm பZபாடcm இைசk9m பா":k9m எ:t/k கா"டாகp 
ேபசpப:+%றன. இயl, இைச, நாடகt தLM என HtதLைழNm ெதாlகாpVயm 9Bt/k 
கா":+ற/.


	 இயl

	 இயl - இயDறLM - இயDறpப:வ/. எRதpப:வ/. கQைத, கைத, <!னm ஆ+யைவ இதUll 
அட*9m. எRt/ வ_Qலான நாடகm இயDறLFUll அட*9m.


	 இைச

	 இைச - இைசtதLM எனpப:+ற/. இைசkகpப:வ/ இைசயா9m. எRt/m ெசாlcm 
அளெப:t/ இையn/ ஒhkகpப:m ெபாR/ (அைசஇ) இைசயாக மாJ+ற/. இைச - 9ழhைச, 
நரmVைச, ேதாhைச, 9ரhைச என அைம+%ற/. பா":, QEl, 9லைவ, ஒpபாZ (ஆZtதl), 
QmHதl, அRதl Hதhயன இைசt த%ைம உைடய இைசயாm. (இைசt த%ைம உைடயன)


 



நாடகm 
	 எRt/ வ_Ql எRதpப"ட நாடக*கll, eகMtதpப:+%ற ெபாR/ நாடகm என 
HRவ_வமாக அைழkகpப:+%ற/.


• eகMtதpப:வ/ நாடகமா9m.

• இயcm இைசNm இைணn/ நாடகk dJகளாக மாJ+%றன.

• கPnk9m கா/k9m <ல% உணrைவt த\வதாக நாடகm அைம+ற/.

• ெமy, வாy, கP, fk9, ெசQ எ%Um ஐm<லUm பாrt/, ேக":, பா_, ஆ_, உடைல 
அைசt/ eகMtதpப:வ/. உணரpப:வ/ நாடகm.


• இைசkகைல 103 பPகைளNm, ஆடDகைல 108 ேதாDற*கைளNm ெகாPட/ எனt தLM 
மர< வைரயைற ெசy+ற/.


	 VtWkகைல

	 தLMk கைல மரVl dt/ எ%ப/ பைழய வ_வமா9m. dDJ எ%ப/ dt/ என மாBNllள/. 
(காDJ எ%ப/ காt/ என மாJவ/ ேபால). ச*கp பாடlக[l தைலவ% dDJ, தைலQ dDJ, 
ெசQh dDJ, ேதாF dDJ என அைமn/llளைதp பாrkக H_Nm. dDJ, யாr ேபm+றாrகll எ%ற 
ெபா\[l அைம+ற/. எனேவ, வாy ெமாFயாகc ெசாlலpப"டைதk dDJ எனலாm.


பாQR, உைர, Xேல, வாyெமாZ, [\ேய, 
அBகதm, 2Wெசாl, அv ஏI _லtWm, 
வ` #கI aவr த` ெபாZl வைரp[,  
நாE ெபயr எlைல அகtதவr வழB0m 
யாp[, வZயW' எ,மனாr #லவr. (ெதாlகாp[யm, ெபாTள-காரm 384 – ெசy>Cயl) 

எ%J வாyெமாF 9Bt/ ெதாlகாpVயm 9BpV:+ற/. பா வைகைய அைமkக இ/lm ஒ\ யாp< 
Hைறயாக அைமnத/llள/.


	 பP_ைக நா"க[l, Qழாkகால*க[l, ேகா'l Qழாkக[l எனk dt/kகll eகMtதp 
ப"டன. இ%Jm நாடகm மDJm !ைரt/ைறc சாrnதவrகைள “dtதா_கll” எ%J 
9BpV:+%றனr. இைறவUk9 dtதVரா% எ%ற ெபயr உP:. ஆடlவlலா% எ%ற ெபய\m 
உP:. 

	 ‘VtதாQR வானா@ _,றாைய’

எ%J இைறவைனk 9BpV:வாrகll.


	 “VtதTm பாணr ெபாTநr <றO>m 
ஆENைடk காQ\ உறழt ேதா,N 
ெபEற ெபTவளm ெபறாஅrk0 அNcdஇc 
ெச,f பயென-ரc ெசா,ன பkக2m (#றt-ைண - XE. 30  இளmgரணr உைர) 

	 இ*9 9BpV"ட dtதr ம":L%B, பாணr, ெபா\நr, Qறh ஆ+ேயா\m eகMt/k 
கைலஞrகளாகேவ அBயpப"டனr. dt/ அகkdt/, <றkdt/ என இ\வைகp ப"ட/. 
அகkdt/, q":k9ll ஆடpப:m வZkdt/. <றkdt/, ெபா/மkகll H%Oைல'l ஆடpப:m.


VtWவைககll 
	 9ரைவkdt/, /ண*ைகk dt/, ெவBயா":, ெகா:ெகா"_, பாP_*கm, கபாலm, 
வll[kdt/, /_kdt/, கழleைலk dt/, உரDdt/, மDdt/, 9டkdt/ (கரகm), மரkகாl 
dt/, ேதாDபாைவkdt/, ஆZயkdt/ (க'றா"டm - க'DBl ஆ:வ/) வZkdt/, வைசkdt/ 
எனk dt/ பல வைககll உllளன. இவDJll பல வழkெகாFn/ Q"டன.


	 dt/ ஒ\ eைல'l ஆடைலNm 9Bk+ற/. EலmVl இடm ெபJm மாதQ ப!ெனா\ வைக 
ஆடl (ப!ெனா\ வைகk dt/) eகMt!னாll எனk 9Bp<llள/. ெத\kdt!l உைரைய 
(ேபcைச) Qட பாடck9m ஆடck9m Hk+யt/வm இ\k9m.


இைச - மkகCைச 
	 இைசt தLM மரVl ேதா%B, இயDறLM ப9!யாக வழ*+ வ\வ/ ‘பPணt!’ எ%பதா9m. 
பPணt! எ%ப/ நாடகc ெசyNll வைகயா9m. வ_வமா9m. அதாவ/ ெசyNll வ_Ql நாடகt!l 



பாடpப:வ/. கழO உழவr பா":, மைழpபா":, ெவllளp பா":, ஏrpபா":, நடlpபா":, 
ெநDகளpபா":, ேபாrkகளpபா":, ெவDBpபா": என உழl, Qவசாயm, உணl சாrnத பாடலாக 
அைம+ற/. நா":p <றpபாடl வைகக3ll ஒ%றான பll3 வைகp பாடlகll பPணt! வF 
வnதைவ எனலாm.


	 நா":p <றp பாடcll ஓைச 9ைறnத இைசpபாடl “பPணt!” எ%Jm இைச 9ைறnத/ 
“<ல%” எ%Jm அைழkகpப:+ற/. இதைன, 

	 ெபாTெளாR #ணரா ெபாymெமாZ 

ெபாTெளாR #ணrnத நைகெமாZ (ெதாl. ெசyN[யl. 166)

எ%J ெதாlகாpVயm 9BpV:+ற/. பாடl வைக'O%J மாJப"ட வாyெமாFt த%ைம வாynத 
ஓr இலk+ய (பாடl) வைகயாக, பP அைமயாத பாடலாக, பPணt! அைம+ற/. மkக[ைச மரVைச 
பாடlக[% இtத%ைம Q\tதமாக அைம+ற/.


	 தLM மPrl ேதா%B வளrnத மkகll கைலகll ேபாDBp பா/காkகpப": ெதாடrn/ 
மkகளாl ெகாPடாடpப": வ\+%றன. கால* காலமாy மkக[% வாMQயD ெசயlபா:க[l 
ஒ%றாக Qள*9m கைலகll மரபாகp V%பDறp ப": வ\+%றன. இnதp பழkகHm வழkகHm 
தைலHைறகll தாP_p பயrk+ற ெபாR/, அைவ பPபா": வ_வ*களாக மாDறm ெபJ+%றன. 

	 ெதாlகாpVயc ெசyN[l, ஓைசக[% பlேவJ eைலகைளc ெசQp<லUk9 ஏDப நாவாl 
அைசt/p பா9ப:t!k கா":வைதk 9Btத/.

	 மாt-ைர எit-யl 

அைசவைக எனாஅ 
எ%J 9BpV:+றாr.


	 வPணm எOl இைச'% வைககll ஆ9m. இkகாலt!l சnதk 9Fp< எ%+%றனr. 
அைசகll s"_t/ ஓr அைச மDெறா\ அைசNட% இையn/ இைசn/ அளெப:t/ கால Hைற'l 
அைமNm ெபாR/ இைசயாக, பPணாக (ராகமாக) அைம+ற/.


பாடl - ப` 
	 பP எOl வடெமாF'l ராகm எனk 9Bpபதா9m. எRt/, ெசாl, ெபா\ll, யாp<, அr 
எ%ப/ ஐn!லkகணm ஆ9m. எRt!ைன ேநரைச, eைரயைச எனp ெபா\t!, trக3k9ll 
இைணpைப அைமkக ேவP:m. அ_ேதாJm trகll அைமt/, பாடைலk க"_ (யாp< ெசy/) பP 
அைமkக ேவP:m. எRt!ைனp Vைழ'%BNm ஓைச (ஒh)t தQB%BNm உcசZt!:m ெபாR/ 
பP Vைழயாகா/. 

	 பாடh% அைமp< ெதாைகயறா, பlலQ, அiபlலQ, சரணm எ%J அைமkகpப:+ற/. தLM 
Hைற'l அளவ_ைய (நா%9 tr, நா%9 அ_கll) அ_pபைடயாக ைவt/k ெகாP: அகவl, ெசpபl, 
/llளl, u*கl ஆ+ய ஓைச அைமp<ட% பா_ட H_Nm. பா வைக ஓைச Hைறையt தாP_ 
“பPணt!” அைமpVcm பா_ட H_Nm. /ைற, தாFைச, Q\tதm, எனc ேசrt/m அைமkகலாm. 
பP அைமt/p பாடலாm. பPrD9 அrகலm பாடl எ%பr. அளவ_யாl அைமt/p பா:வ/ 
எlேலா\k9m, Eறpபாக 9ழnைதக3k9, எ[ைமNm இயl<மாy அைமNm. அதாவ/ ஓரைச, 
ஈரைசயாl அைமNm பாடlகll ேபா/மான/.


இைசk கT<கll 
	 பாடைலp பா:வதD9m இOைமNட% ேக"பதD9m பPrைனp (இராகm) V%பDJவதD9m 
தாளm - தாளk க\Qகll ேவP:m. இைசk க\Qகll ேவP:m. இயDைக'h\n/ மOத% 
இைசையNm இைசk க\QகைளNm உ\வாk+k ெகாPடா%. இறnத L\க*க[% காynத ேதாhl 
காDJp ப"ட ேபா/m, f*+lகll உரEk ெகாPட ேபா/m, ைககைளt த"_ ஆரவாZtத ேபா/m, 
9ரl வFயாகlm இைச உ\வானெத%பr.

	 9ழhைச, நரmVைச, ேதாhைச என இைசையt த\m க\Qகll பDபல உllளன. 
<lலா*9ழl, நாதsவரm, ெகாm< ேபா%றைவ 9ழhைசk க\Qகll. யாM, ெகா%ைறk 9ழl, 
ஆmபr(l) 9ழl, Hlைலk 9ழl என xkக[% வ_ைவ ஒt/ 9ழhைசk க\Qகll அைமnதன. 
ேதாhைசk க\Qகளாக பைற, தQl, உ:k9, தHk9, Hரm, பmைப, உJL ேபா%றைவNm 
இ\k+%றன. ேதாhl உPடா9m அ!rlகளாl இைச உ\வாkகpப:+ற/.




	 தLM இைசk க\Qக3ll தாளm ஒ\ Hk+யமான இைசk க\Qயா9m. ‘Eyசா’ எ%Jm 
இதைனk 9Bpபr. பPr% கால அளைவk 9Bkகlm க":pப:tதlm இ/ பய%ப:+ற/. காலtைத 
ஒPணா* காலm, ெரPடா* காலm, fணா* காலm எனk 9BpV:வr. ேவகமாகlm, ெம/வாகlm 
பா:தைல இ/ அைமt!:m. தQl, நாதsவரm, பmைம, உJL, தாளm மர<kகைலக[% 
eகMt/தck9 அ_pபைடk க\Qகளா9m.


	 நாடகm

நாடகm கைலக[% அரE எ%J அைழkகpப:+ற/. இயcm இைசNm கலn/ கைதையt 

தRQ ந_t/k கா"டpப:வதா9m. ெதாlகாpVயr ‘நாடக வழk@Km’ எ%J 9BpV:+றாr. 
எPவைக ெமypபா: ேதா%ற eகMt!k கா"டpப:வ/ நாடகm ஆ9m.

	 “நைகேய அiைக இCவரl மTQைக 

அcசm ெபTHதm ெவ0C உவைகெயன 
அpபாl எQேட ெமypபாR எ,ப”


எ%J ெதாlகாpVயm m":+ற/.அகt!யm, dtத kl, 9ணkl, என நாடகt!Dகான kDகll 
இ\nததாக இலk+யk 9Bp<கll உllளன.

	 அரசUk9 eகMt!k கா"டpப"ட/ ேவt!யl எனlm, மkக3k9p ெபா/ ெவ['l 
நடt!k கா"டpப"ட/ ெபா/Qயl எனlm அைழkகpப"ட/.

	 நாடக அர*கm, ேமைட அைமp<, !ைரctைலகll Hதhயன 9Bt/c Eலpப!காரm Lக 
i"பமாகlm, QZவாகlm 9BpV:+ற/.

	 <ராணk கைதகll (மகாபாரதm, இராமாயணm), ம%னrக[% கைதகll ( ேசரr, ேசாழr, 
பாP_யr, பlலவrகll) ராஜராஜ Qஜயm, மtதQலாசp Vரகசனm Hதhய நாடக*கll, ெதாடkக 
கால*க[l eகMtதpப"டன. பmமl சmபnத Hதhயாr, பZ!மாD கைலஞr, ச*கரதாs mவாLகll 
ஆ+ேயாZ% வ\ைகk9p V%னr சfக நாடக*கll ெப\மளQl ேதாDறm ெபDறன.

	 அBQயl ெதாFl i"ப*கll வளrnத Vற9 நqன நாடக*கll ஒ[-ஒh அைமp<, ேமைட 
வ_வைமp<, இைச, ந_p<, இயkகm ஆ+யவDBl ெப\m மாDறtைதk ெகாP: eகMtதpப"டன.

	 இ%ைறயc {ழhl மkக[% ேதைவகைள வாMQயl Ekகlகைளp ேபmm நாடக*கll - q! 
நாடக*கll, மkகll அர*கm எ%ற Hைற'l eகMtதpப"டன. ேமைட, ஒ[-ஒh, இைச, ஒpபைன, 
கதாபாt!ர உைட HதhயவDைறt தQrt/ மkகll மt!'l eகMtதpப"டன. ெபPகlQ, 
9ழnைதkகlQ, mDJc{ழl பா/காp<, mகாதாரm Hதhய பlேவJ QFp<ணrl ெசy!கைளt 
தா*+ இnநாடக*கll அைமnதன. பll[, கl|Zக[l இnநாடக Hைற'% வF 
பாடt!"ட*கைள (நடt!ட H_Nm) நடt! வ\+றாrகll. எ[ைமயான வ9pபைற அர*கm, 
ெபாmமலா"டm Hதhய கைலகll வF மாணவrக3k9 எ[ைமயாக, இOைமயாக கDறl அUபவm 
ஏDப:+ற/.


1.3 இRபj:

• ஒ%J: !ைண நாயகrகll  - ெபDேறாr அlல/ q"_l இ\k9m மாணவZ% உட% Vறp<க[l 
ஒ\வr, ஒ\ !ைண நாயகr ேபால ேவடL":, மாணவZடm த% கைதையk dJm ஒ\ eLடm 
Hதl f%J eLடk காெணா[ ஒ%ைறt தயாZkக ேவP:m. [எ:t/kகா":: பாZ வllளl 
ேபாl ேவடL":, ெகாைடk 9ணtைதp பDB எ:t/c ெசாlலலாm.]


• இரP:: !ைணpபாடl - ஆEZயr ஒ\வr, தLM அறm ஒ%ைறp பDB, எ": வZp பாடl எR!, 
மாணவ\k9p பாடc ெசாlhk ெகா:k9m, இரP: eLடk காெணா[ தயாZkக ேவP:m. 
[எ:t/kகா":: Vறr நலm ேபnதl பDB எ": வZகll எR!, ஒ\ பPrl (ராகt!l) 
மாணவ\k9c ெசாlhk ெகா:kகலாm.]


************ 


