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உலகைப் படைப்பவன் இறைவன், கலையைப் படைப்பவன் கலைஞன். பரதம், சங்கீதம்,
வாத்தியம் போன்ற கலைகள் எல்லாம் இறைவனிடம் இருந்தே வந்ததாகக் கொள்வது
இந்தியக் கலை மரபு. இவற்றில் உள்ள மூல நூல்கள் பலவும் இறைவனால்
மற்றவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதாகவே இருக்கின்றன.

ஆலயங்களில் கலைகளையும், கலைஞர்களையும் போற்றிப் பாதுகாப்பது சைவ ஆகம
மரபு. அந்தந்த உற்சவங்களுக்கும், பூசைகளுக்கும், விழாக்களுக்கும் எந்தெந்த
நடனம், இசை, பண், வாத்தியம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதிகள் சைவ
ஆகமங்கள் இருபத்தெட்டிலும் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. கோவில்களில் சுவாமி
வீதி வலம் வரும்போது எந்தெந்த திக்குகளில் எந்தெந்த கலைப்படைப்புகள்
சமர்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், எந்தெந்தக் கலைஞர்கள் பூசிக்கப்பட்டு,
கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆகம விதிகள் விளக்குகின்றன.

கலைஞர்கள் ஆலயங்களால் ஆதரிக்கப்பட்டார்கள். நாட்டியத்தையும், இசையையும்
வளர்த்த கணிகையர் ஆலயங்களினால் வரிக்கப்பட்டு, இறைவனின் பெண்டாகவே
இறையிடம் இருந்து பொட்டுத் தாலி பெற்று அணிந்து, வாழ்நாள் முழுவதும்
கலைத்தொண்டும், பொதுத்தொண்டும் செய்து வந்தார்கள். இவர்களையே
தேவதாசிகள் என்று சிறப்பாகக் கூறுவர். பின்னாளில் கலைகளோடு, கலைஞர்களையும்
இழிவு செய்யும் அன்னியப் பண்பாடுகள் புகுந்துகொண்ட பொழுது இச்சொல்
இழிசொல் வழக்கானது. இவ்வாறு தாலி பெறும் வழமையையே பொட்டுக் கட்டுதல்
என்று அழைப்பர். பல்வேறு விதமான கலைஞர்கள் ஆலயங்களை அண்டியும், ஆலய
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நிலங்களில் குடியிருந்தும், ஆலய நிலங்களில் பயிர் செய்தும் வாழ்ந்து வந்தார்கள்.
இராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இருந்தே பல கலைஞர்கள் ஆலயங்களுக்குத்
திருப்பணிகள் செய்த வரலாறும், நிவந்தங்கள் கொடுத்த வரலாறும் கல்வெட்டுகளில்
காணக்கிடைக்கின்றன. இவர்கள் செய்த தொண்டுகளின் விபரங்கள் சுந்தர மூர்த்தி
நாயனாரின் மனைவி திருவாரூர்க் கணிகை பரவையாரின் பெரிய புராண வரலாறு
மூலமாகவும், திருப்பூவணத்தில் ஆலயப்பணி செய்த பொன்னனையாளின்
திருவிளையாடற் புராண வரலாறு மூலமாகவும் அறிகின்றோம்.

ஓய்வூதியத் திட்டங்களோ, காப்புறுதித் திட்டங்களோ, சுயசேமிப்புத் திட்டங்களோ
இல்லாத அந்தக்காலத்தில் கலைஞர்களின் வயதான காலத்திலும், நோய் வாய்ப்பட்ட
காலத்திலும், அந்திம காலத்திலும், வருவாய் குன்றிய காலத்திலும் ஆலயங்களில்
இருந்து இவர்களுக்கு படி அளக்கப்பட்டு வந்தது. கலைஞர்களுக்கு எப்போதும்,
எச்சந்தர்ப்பத்திலும் அவர்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரத் தேவைகளுக்கான
உத்தரவாதத்தை கொடுத்துப் பேணிய சமூக மரபு எம்முடைய மரபு. இவ்வாறு
ஆலயங்களுடனும், இறை வழிபாட்டுடனும், ஆன்மீகத்துடனும் ஒன்றி கலைகள்
பேணப்படும் மரபை தென்னிந்தியக் கலை மரபிலே நாம் காண்கின்றோம்.

யாழ்ப்பாணத்து ஆறுமுக நாவலரின் விக்டோரியா மகாராணிக்கால பண்பாடு சார்ந்த
சைவச் சீர் திருத்தமும், இதே பின்புலத்தில் நிகழ்ந்த இந்திய விடுதலைப்
போராட்டமும், இந்தப்பண்பாடு சார்ந்த கல்வி பெற்று உயர்ந்த கல்வியாளர்களினால்
கொண்டுவரப்பட்ட தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டமும் இந்தக் கட்டமைப்பை
தகர்த்தெறிந்தன. இருந்தும் சமூகத்தில் தனித்து நின்று இக்கலைகளைப் பேணியும்,
வளர்த்தும் வந்த பாலசரஸ்வதி போன்ற கலைஞர்களாலும், ருக்மிணி அருண்டேல்
போன்ற விழிப்புணர்வுள்ள பெருமக்களாலும்தான் இன்று இந்தப் பாரம்பரியச்
செல்வத்தை நாம் பெற்றுள்ளோம் என்பதை மறக்கமுடியாது. அவ்வாறே இதை இன்றும்
போற்றியும், பேணியும், கற்றும், கற்பித்தும், வளரத்தும் வருகின்ற கலைஞர்களுக்கு
நாமும் எமது சமுதாயமும் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

இவ்வாறான பண்பாட்டு மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்பும், செறிவும் மிக்க எமது கலைகள்
புலம் பெயர்ந்த மேற்குலகப் பண்பாட்டுச் சூழலில்கூட இன்றளவும் பேணப்பட்டும்,
போற்றப்பட்டும் வரும் மரபு போற்றுதற்குரியது. ஆயினும் இன்றுள்ள கலைஞர்களின்
கலைப்படைப்புகள் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் அவர்கள் வெளியில் இருந்து தமது
கலை சார்ந்த நுட்பங்களையும், வளர்ச்சிகளையும் உள்வாங்கித் தமது சுய
ஆற்றலையும், உணர்வுகளையும், செய்திகளையும் உள்ளிருந்து
வெளிப்படுத்துவனவாக அவர்களின் படைப்புகள் அமைய வேண்டும். வெறுமனே தான்
கற்ற ஒன்றையே மீண்டும் மீண்டும் கற்பித்து, மேடையேற்றுவதாக மட்டும்
இருக்கக்கூடாது.
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கலைப்படைப்பு என்பது கலைஞனின் பிரசவம். அது வெளியில் இருந்து உள்வாங்கி,
உள்ளிருந்து கருவாகி, உருவாகித், திருவாகி மலர்ந்து வெளிவரும்போதுதான் அதற்கு
கலைப்படைப்பு என்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கின்றது; படைப்பாளியும் கலைஞன் என்ற
அங்கீகாரத்தைப் பெறுகின்றான். ஆனாலும் இவ்வாறு அங்கீகாரம் பெற்ற
கலைஞர்களின் கலைப் படைப்புகள் எல்லாமே வெற்றி பெறுகின்றன என்றும்
சொல்லமுடியாது. ஒரு கலைப்படைப்பு தன்னைப் படைத்த கலைஞனின் சமகாலத்திய
உள்ள உணர்வுகளையும், அதிர்வுகளையும், செய்திகளையும் படைப்பை நுகரும்
இரசிகரிடத்திலும் ஏற்படுத்தும்பொழுதுதான் அந்தக் கலைப்படைப்பு வெற்றி
பெறுகின்றது; அந்தக் கலைஞன் ஒரு வெற்றிகரமான கலைஞனாகின்றான் என்று மறைந்த
பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் கூறுவார்கள்.
ஆனாலும் வெற்றிகரமான கலைப்படைப்புகள் எல்லாமே முழுமையான
கலைப்படைப்புகள் என்றும் நாம் கருதிவிட முடியாது. கலை விமர்சகர்கள் பலவிதமான
அளவுகோல்களை இதற்குப் பயன்படுத்துகின்றார்கள். ஆயினும் எமது இந்தியக்
கலைப்பாரம்பரியத்தின் படி ஒரு கலைப்படைப்பானது தனது படைப்பாளியை
இரசிகர்களுக்கு அல்லது நுகர்வோருக்குச் சுட்டிக்காட்டும்பொழுதும்,
அறிமுகப்படுத்தும்பொழுதும், வெளிப்படுத்தும் பொழுதும்தான் அந்தப்படைப்பு
முழுமை பெறுகின்றது; அந்தக் கலைஞன் ஒரு முழுமையான கலைஞன் ஆகின்றான். இங
்கு படைப்பாளி என்றது கலைஞனை அல்ல;
அவனையும், அந்தக் கலையையும் படைத்த இறைவனை
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