'நான் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவன்' என்று பெருடைசயாடு போல்லிக் பகாள்ளத் தயங்க
டவக்கிற விஷயங்கள் ஒரு ெக்கம் இருந்தாலும், சில விஷயங்கடள நிடைக்கும்சொது
தமிழர்கள் நிச்ேயம் பெருடைப்ெைலாம்!
அப்ெடிப்ெட்ை அபூர்வைாை விஷயங்களில் ஒன்று பதருக்கூத்து.
'பதருக்கூத்தா?' என்று முகத்டதச் சுளிக்கிறவர்களும் தமிழ்நாட்டில் உண்டு. ஆைால்,
பதருக்கூத்டதப் ெற்றி சநரடியாகத் பதரியாைலும், தாங்கள் ொர்த்த சில கூத்துக்கள் சீர்பகட்ை
நிடலயில் இருப்ெதாலும் இப்ெடிப்ெட்ை முகச்சுளிப்புகள் வருகின்றை.
''இன்னிக்கு ஏது ோர் பதருக்கூத்து? குக்கிராைத்துலகூை

பைண்ட் பகாட்ைடக வந்தாச்சு.

சினிைா வந்து பதருக்கூத்பதல்லாம் தூக்கியடிச்சுருச்சு" என்று போல்ெவர்களுக்கு ஓர்
ஆச்ேரியைாை தகவடலத் பதரிவிக்கிறார் அபைரிக்க ஆராய்ச்சியாளர் ரிச்ேர்ட் ஃப்ராஸ்கா.
தமிழ்நாட்டின் பதருக்கூத்டதப் ெற்றிய நுணுக்கங்கடள ஆராய்ந்தவர். இவர், ''பேன்டை
நகரில் கூைப் ெல பதருக்கூத்துக் குழுக்கள் இருக்கின்றை. ோதாரண ைக்கள் வசிக்கும்
ெகுதிகளில் கூத்துக் குழு டவத்திருப்ெது ஒரு பகளரவைாகசவ கருதப்ெடுகிறது. தமிழகம்
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முழுவதும் ெல கிராைங்களில் கூத்து ொப்புலராகசவ இருக்கிறது. பதருக்கூத்டத சினிைாக
அழித்து விட்ைது என்று போல்வது எைக்கு ஆச்ேரியம் தருகிறது!'' என்கிறார் ஃப்ராஸ்கா..
சினிைா பதருக்கூத்டத அழிக்கவில்டல; ஆைால் ைாற்றிவிட்ைது. பெரும்ொலாை குழுக்கள்
(தமிழ்நாடு இயலிடே நாைக ைன்றத்தால் 'பகளரவிக்கப்ெட்ை ஒரு குழு உட்ெை!) பதருக்கூத்து
என்ற பெயரில் அதற்குச் ேம்ெந்தமில்லாத வடிவத்தில் எடதசயா நைத்துகிறார்கள், சினிைாவின்
ொதிப்ொல் பகாச்டேயாை ஆொே வேைங்கள் நுடழந்து விட்ைை, இவற்டறப் ொர்க்க
சநருகிறவர்களுக்குத் பதருக்கூத்டதப் ெற்றிசய தவறாை கருத்துகள் ஏற்ெைத்தான் பேய்யும்.
ஆைால், உண்டையில் பதருக்கூத்து தமிழ்நாட்டுக்குப் பெருடை சேர்க்கிற விஷயம். தமிழ்ப்
புலவர்களிலிருந்து தமிழ் அரசியல்வாதிகள்வடர ஓயாைல் முழங்குகிற முத்தமிழும் (இயல்,
இடே, நாைகம்) ஒன்றாகக் கலந்திருக்கிற நிடறவாை கடல வடிவம் பதருக்கூத்து.
ொட்டு, நைைம், வேைம் மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு முழுடையாை திசயட்ைராக இருந்த
பதருக்கூத்து உருைாற ஆரம்பித்தது சினிைாவால் ைட்டுைல்ல; முன்செ, தமிழ் நாைகத் தந்டத
என்று இப்சொது சொற்றப்ெடுகிற தவத்திரு ேங்கரதாஸ் சுவாமிகள், சைற்கத்திய நாைக
வடிவத்டதயும் பதருக்கூத்டதயும் கலந்து ஒரு புதிய நாைக ைரடெ ஏற்ெடுத்திைார்.
இன்டறக்கு நாைக அரங்குகள் எல்லாம் சினிைா பகாட்ைடக சொன்ற அடைப்பிசலசய
இருப்ெது இடதபயாட்டித்தான். மூன்று ெக்கமும் ஆடியன்ஸ் உட்கார்ந்து ொர்க்கக்கூடிய
வடிவத்தில் இருந்த கூத்டத சைற்கத்திய ொணியில் 'ப்பராசீனியம்' சைடைக்குக் பகாண்டு
வந்தார் ேங்கரதாஸ். கூத்தின் இடேடய ைட்டும் எடுத்துக் பகாண்டு அடத வளப்ெடுத்திய
சுவாமிகள், கூத்டத சைடைக்குக் பகாண்டுவந்த சொது அதிலிருந்த நாட்டியத்டதச் சுத்தைாக
நீக்கிவிட்ைார். இன்றும்கூை கிராைத்து ைக்கள் இந்த அடிப்ெடையில் கூத்து, நாைகம் என்று
தனித் தனியாகசவ போல்லுகிறார்கள்.
ேங்கரதாஸ் காலத்தில் நாட்டியம் நீக்கப்ெட்ைது. அவருடைய நாைக ைரபில் பிறகு வந்தவர்கள்
ொட்டையும் விட்டு விட்ைார்கள். அதிலிருந்து பிறகு வந்த நாைக வடிவம்தான் இன்டறய ேொ
நாைகங்களுடைய வடிவம்! - ஆைால், சைடல நாடுகளில் உள்ள டிராைா, மியூசிகல் ஆசெரா,
சொல சொன்ற ெல்சவறு நைை, நாைக வடிவங்களுக்பகல்லாம் நிகராை முழுடையாை
வடிவத்தில் இருந்த பதருக்கூத்டத 1984-லும் முடறப்ெடி நைத்துகிற குழுக்கடளத் சதை
சவண்டியிருக்கிறது.
அப்ெடிப்ெட்ை அபூர்வைாை ஒரு கூத்துக் கடலஞர் என்று புரிடே கண்ணப்ெத் தம்பிராடைச்
ேந்சதகமில்லாைல் போல்லலாம். கண்ணப்ெத் தம்பிரானுக்கு இது பொன் விழா ஆண்டு. 17
வயதில் கட்டியக்காரைாகக் கூத்தாை ஆரம்பித் தவர் ,50 வருைங்களாக முழு சநர
கடலஞராக இருந்து வந்திருக்கிறார், அவருடைய குடும்ெத்திைர் குடறந்தது 150
வருைங்களாகக் கூத்தில் ஈடுெட்டிருக்கிறார்கள்.
சதால் பொம்ைலாட்ைக் கடலஞராகவும், சகாயில் சதவதாசிகளுக்கு நட்டுவாங்கம் பேய்த ெரத
நாட்டியக் கடலஞராகவும் இருந்த புரிடே வீராோமி தம்பிரான்தான் முதலில் புரிடேயில்
பதருக்கூத்டத ஆரம்பித்தார் .1892-ல் அவருடைய ைடறவுக்குப் பிறகு அவர் ைகன்
ராகவத்தம்பிரான் 1934 வடர கூத்தில் ஈடுெட்டிருந்தார் ராகவத் .ராகவத்தம்பிரான் இரண்டு
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ைகன்களாை நசைேத் தம்பிரானும், கண்ணப்ெத் தம்பிரானும் பிறகு
பதாைர்ந்தார்கள்.

ெரம்ெடரக் கடலடயத்

தமிழ்நாட்டில் சதவதாசிகள் நைைைாகக் கருதப்ெட்டு ஒதுக்கப்ெட்டிருந்த 'ேதிரு’ க்கு 'ெரத
நாட்டியம்' என்று புதுப் பெயர் சூட்டிக் பகளரவம் ஏற்ெடுத்தியவர்கள் ருக்ைணி சதவியும், ஈ.
கிருஷ்ணய்யருைாவர். இவர்களில் கிருஷ்ணய்யர் நசைேத் தம்பிரானின் கூத்டதப் ெற்றி
அன்சற சிறப்ொக எழுதியிருக்கிறார். சில வருைங்களுக்கு முன்பு நசைேத் தம்பிரான் இறந்தார்.
இப்சொது கண்ணப்ெத் தம்பிரான்தான் இந்தக் கடல வடிவத்டதச் சீர்பகைவிைாைல்
காப்ொற்றிக் பகாண்டு வருகிறார்.
தன்னுடைய 67-வது வயதிலும், 20 வயது இடளஞடைப் சொல உற்ோகத்துைன் கூத்தாடிக்
பகாண்டிருக்கிறார் கண்ணப்ெத் தம்பிரான். தவறாை ஆெசரஷைால் ஒரு கண் ொர்டவடயச்
சில வருைங்களுக்கு முன்ைால் இழந்து விட்ைது அவடரப் ொதிக்கசவ இல்டல. கூத்தாடுவது
சுலெைல்ல.
32 வடக கட்டுக்கடள உைம்பில் சுற்றிக் பகாண்டு ஆை சவண்டும். கல்யாண
முருங்டக ைரத்தில் பேய்யப்ெட்ை புஜக்கிருதிகடளயும், கிரீைங்கடளயும், இடுப்டெ இறுக்கிக்
கட்டிய கட்டையும் தாங்கிக் பகாண்டு பதாைர்ந்து ஆறு ைணி சநரம் ெல்சவறு ொவங்கசளாடு,
நாலடர கட்டை சுருதியில் ொடியெடி நைைமும் ஆடுவது விடளயாட்ைாை விஷயமில்டல.
முதிர்ந்த பிராயத்திலும் இடத அநாயாேைாகச் பேய்து பகாண்டிருக்கிற கண்ணப்ெத் தம்பிரான்,
கூத்துக்கு சவண்டிய ஆடை, அணிகடளத் தயாரிப்ெதிலும் வல்லவர். புஜ கிருதிகடளயும்
கிரீைங்கடளயும் இடுப்புப் ொவாடைகடளயும் அவசர டிடைன் பேய்து தயாரிக்கிறார்.
''நான் ஆை ஆரம்பிச்ே காலத்துல ஆட்டு வால் சராைத்திலதான் மீடே பவக்கற வழக்கம்.
ஆைா கம்பீரைாை ொத்திரங்களுக்கு அது பொருந்தி வரசல. அதைால நாசை கறுப்பு
நூடலயும் துணிடயயும் பவச்சு மீடே தயாரிக்க ஆரம்பிச்சேன்" என்றார் தம்பிரான். (இந்த
மீடேகள் கம்பீரைாகக் காட்சி தருவடதப் ெைத்தில் ொர்க்கலாம்.)
அசத சொல, கூத்தில் இடுப்புப் ொவாடைகடளயும், தான் பகாஞ்ேம் ைாற்றியடைத்ததாகத்
பதரிவித்தார் கண்ணப்ெத் தம்பிரான், கூத்துப் ொத்திரங்கள் அணிந்து வந்த ொவாடை குடை
சொல விரிந்ததாகக் காட்சியளிக்க என்ை பேய்வது? முதலில் ஏராளைாை துணிகடள இடுப்பில்
கட்டிக் கட்டி அகலப்ெடுத்திக் பகாண்டிருந்தார்களாம். கண்ணப்ெத் தம்பிரான் உள்ளூரில்
எப்சொதும் கிடைக்கிற டவக்சகாடலக் பகாண்டு குடை சொன்ற அடைப்டெ உருவாக்கி
விட்ைார்!
கர்நாைக இடே ராகங்கள்தான் கூத்துப் ொைல்களிலும் ெயன்ெடுத்தப் ெடுகின்றை. என்பைன்ை
ராகங்கள் என்று கண்ணப்ெத் தம்பிரானிைம் சகட்ைசொது அவர், ''நாட்டை, கல்யாணி,
பூொளம், ைத்யைாவதி, சைாகைம், முகாரி, டெரவி, காம்சொதி, யதுகுல காம்சொதி,
ஆைந்தடெரவி, சகதாரபகௌளம், நாதநாைக்கிரிடய, அைாணா, ோசவரி'' என்று அடுக்கிக்
பகாண்சை சொைார்.
கண்ணப்ெத்
தம்பிரானுக்குப்
வழியிருக்கிறதா?

பிறகு

இந்தக்

கடலடய

முடற

தவறாைல்

நைத்த
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பதால்பொருள் ஆராய்ச்சியாளராை ைாக்ைர் இரா. நாகோமியின் முயற்சியால் பைல்லி ேங்கீத
நாைக அகாைமி கண்ணப்ெத் தம்பிரானுக்குப் புரிடே கிராைத்தில் பதருக்கூத்துப் ெயிற்சிப்
ெள்ளி நைத்த ைான்யம் பகாடுத்திருக்கிறது. இங்சக ெயிற்சி பெற்ற ைாணவர்கடளக் பகாண்டு
'டேந்தவ ெங்கம்' என்ற ஒரு புதிய பதருக்கூத்டதக் கண்ணப்ெத் தம்பிரான் அண்டையில்
தஞ்ோவூர் தமிழ்ப் ெல்கடலக்கழகத்தில் அரங்சகற்றிைார். ைதுடரயில் நிஜ நாைக இயக்கத்டத
நைத்திவரும் தமிழ்ப் ெல்கடலக்கழக ஆசிரியர் ைாக்ைர் மு. ராைோமி, பேன்ற ஆண்டு இந்தப்
ெள்ளியில் ெயிற்சி பெற்றார்.
கண்ணப்ெத்
தம்பிரான்
தன்
வாழ்க்டகடயசய
கூத்துக்கு
அர்ப்ெணித்து
விட்ைார்.
விவோயத்தில்கூை ஈடுெைாைல் கூத்டத நம்பிசய வாழ்ந்தார். அவருடைய மூத்த ைகன்
சி
என்ெவர், தொல் இலாகாவில் சவடல பேய்யப்சொை பிறகும் கூத்டத விைவில்டல.
இரண்ைாவது ைகன் ேம்ெந்தன், தந்டதடயப் சொல தன்டை முழு சநரமும் கூத்துக்குக்
பகாடுத்து விட்ைார்.
32 வயதாகும் ேம்ெந்தனின் காலத்தில் பதருக்கூத்து அடுத்த கட்ைத்துக்குப் சொய் விடுகிறது.
ேம்ெந்தன் நவீை நாைகமும் ெடித்தவர். வங்க நாைகாசிரியர் ொதல்ேர்க்காரிைம் ெயிற்சி
பெற்றார். பைல்லி சநஷைல் ஸ்கூல் ஆஃப் டிராைா நைத்திய நாைகப் ெயிற்சி முகாமில்
ெங்சகற்றார். தைஞ்பஜயனிைம் நைைப்ெயிற்சியும் எடுத்துக் பகாண்டிருக்கிறார். கண்ணப்ெத்
தம்பிரானின் உறவிைராை இடளஞர் ஆறுமுகம், திருச்சூர் நாைகப் ெள்ளியில் நாைக டிப்ளைா
ெடித்து முடித்திருக்கிறார்.
பதருக்கூத்தின் ெக்கம் ெடித்த நடுத்தர வகுப்பிைரின் கவைத்டத ஈர்ப்ெதில் பேன்டையில்
'கூத்துப்ெட்ைடற' - என்ற அடைப்பு பெரிய ெங்காற்றியிருக்கிறது. எழுத்தாளர் ந. முத்துோமி
1977-ல் ஆரம்பித்த இந்த அடைப்பு பதாைர்ந்து தம்பிரான் குழுவிைருக்கு உதவி வருகிறது.
ெல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்ொடு பேய்தது. தமிழில் கூத்டத அடிப்ெடையாகக் பகாண்ை நவீை
நாைகம் உருவாக சவண்டும் என்ற லட்சியத்சதாடு இயங்கிவரும் முத்துோமி, ெலவிதங்களில்
கண்ணப்ெத் தம்பிராடையும் ேம்ெந்தடையும் இதற்கு உதவ டவத்திருக்கிறார். பதருக்கூத்தில்
எவ்வளவு காலத்துக்கு ைகாொரதக் கடதடயசய நைத்துவது? புதிய சிந்தடைகள் அதில் வர
முடியுைா? அப்ெடி வராவிட்ைால் கூத்து பதாைர்ந்து நீடிக்க முடியுைா என்ற சகள்விகளும்
எழுகின்றை.
பதருக்கூத்தின் சில அம்ேங்கடள எடுத்துக் பகாண்டு கூத்துப்ெட்ைடற ெல நாைகங்கடள
நைத்தியிருக்கிறது. சவடலயில்லாத் திண்ைாட்ைம் ெற்றிய என் நாைகைாை 'நவீை குசேலன்
கடத'டய ேம்ெந்தன் தன் கிராைத்தில் ெள்ளிக்கூைச் சிறுவர்கடளக் பகாண்டு கூத்து ொணியில்
நைத்திப் ொர்த்திருக்கிறார்.
ைகாொரதம் ெடழயதாைாலும் அதிலும் நவீை பிரச்டைகடளத் பதாை முடியும் என்ெதற்கு
ொரதியின் ொஞ்ோலி ேெதசை ஓர் உதாரணம். பொதுவாக,
வில்லிபுத்தூரார் ொரதத்டதசய பின்ெற்றும் தம்பிரான் குழுவிைர், அண்டையில் ொரதியின்
ொஞ்ோலி ேெதத்டதத் பதருக்கூத்துக்கு எடுத்துக் பகாண்ைார்கள்.

4

இன்டறய பிரச்டைகடளயும் பதருக் கூத்தால் தீவிரைாக எடுத்துக்காட்ை முடியும் என்ெதற்கு
அதிலுள்ள கட்டிய காரன் ொத்திரசை ோட்சி. பதருக்கூத்துக் கட்டியக்காரடைப் சொல சவறு
எந்த இந்திய பைாழியிலும் இல்டல. இவன் காபைடியைாகவும் (விதூஷகைாகவும்)
இருக்கிறான். கடத போல்ெவைாகவும் இருக்கிறான். விைரிேகைாகவும் இருக்கிறான். புராண
ொத்திரங்கடளயும்,
எதிரிலிருக்கிற
ஆடியன்டையும்
இடணத்துக்
கடத
போல்கிற
கட்டியக்காரைால் எந்தப் பிரச்டைடயயும் பதாை முடியும் என்ெது தான் அவனுடைய சிறப்பு.
இதற்கு ஒரு சின்ை உதாரணத்டத தஞ்ோவூரில் நைந்த கூத்தில் காண முடிந்தது. கூத்து
ஆரம்ெத்தில் விநாயகர் வருவதாகவும் அவடரக் கட்டியக்காரன் கிண்ைல் பேய்ததும் அவர்
அவடை காபைடியைாகப் சொகக் கைவது’ என்று ேபித்து விட்டுச் பேல்வதாகவும் அடைப்ெது
ைரபு. அன்டறக்குக் கிண்ைல் என்ை பதரியுைா?
கட்டியக்காரன்: விநாயகசர. உங்க தும்பிக்டகடயக் பகாஞ்ேம் பகாடுங்க.
விநாயகர் : எதற்கு?
க:
தண்ணிப்
ெஞ்ேைா
உெசயாகிச்சுக்குசவன்!

இருக்கு.

பகாடுத்தீங்கன்ைா

தண்ணி

பிடிக்க

டெப்ொ

வி: (ோைர்த்தியைாக) எைக்கு ஒசர ஜலசதாஷம். இது எச்சில் தும்பிக்டக.
க: (விைாைல்) ெரவாயில்டல.. குடுங்க. (தும்பிக்டகடயப் பிடிக்கிறான்) விநாயகர் ேபித்து
விட்டுப் சொகிறார். விநாயகர் சொைதும் கட்டியக்காரன் ஆடியன்ஸிைம் போல்கிறான்:
'தண்ணீர்ப் பிரச்டைன்ைதும் கைவுசள ஓடிப் சொயிட்ைாரு!'
பதருக்கூத்து ஒரு கடலக் கூத்து ைட்டுைல்ல; பதருவிலுள்ள பிரச்டைகடளயும் பதாடுகிற
இயக்கைாக ைலரும் என்ெதற்காை அடையாளங்கள் இருக்கின்றை.
-

,
1984
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