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சங்கத சாஸ்இரத்இன் 
சரித இர சங்கிரகம், 

PIONS Stee 

Qe 
கோயமுத் தர் சுதேச தர்மாக்ஷணி 
சபையின் 8-வது வருஷோற்சவ சாலத்தில் 

அம்தச்சபையின் காரிய தரி௫ியும், 

மதவிருஷ்ஷம் 

அல்லது 

் ூலோகத் திலுள்ள பெரிய மதங்களின் சரிச் இரசம், ஸ் இரீ புருஷ 

சாழுச் இரக லக்ஷணம், இந்து தருக்க சாஸ் இரம், இராஜ 

யோக சாஸ் தரம், சேலம், கோயழுத்ர் பூமி ் 

சாஸ் இரம், வேசாந்௪ சூரியோதயம், பஞ்ச 

திய தேச சரித்திர முசலான 

.. இரக்தசன்சளின் கச்ச்சரும், 

கோயமுச்தார் கலாகிஇ பச் திரிகாசிரியருமாகிய 

சேலம், பகடால-நரசிம்மலு நாயுடு அவர்கள் 

செய்த உபநீநீய/; சம். 

>a es 
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மதராஸ் ரிப்பன். ௮ச்சியத் தரசாலையில் 
பதிப்பிக்கப்பட்ட. 

[இரண்டாக் பதிப்பு.] 
1909. 

விலை அணு 4,



உ 

இச்தேசச்து 

கத்தின் சரிந்திர்தில்தல்பற்றி 
கோயழுத்தார் 

, பொளீஸ்ஜெடட்ச்வார்ப்டர் இன்ஸ்பெஞுசர 

Lo aT LS. மு. நாரயணசாமி நாயடவர்களுக்கு 
எழதிய அங்கிதம். 
  

நிலைமண்டல வா?ிரியப்பா. 
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௮ண்ட சராசர மனைத்தும் படைத்து 

எண்டிசை போற்று மேகனாம் பரம்பொருள் 

நாத பிர்ம்மத்தால் நாத்திக மோட்டி. 

வேதனா மலரவன் வித்தக னறிய 

அகா யத்தி லாத்திகங் காட்டினர்... 

யோகமாய் நிற்க யூகித்த காதமும் 

பேசுமச் தரவொலி பிசகலா வெழுத்தாப் 

கேச மோடிருவகை நினைப்புடன் வகுத்து 

கலை தெரி மடக்தை கச்சபி யோடு 

நிலையாப் படைக்அ நீண்ட நாவினில் 

கொண் டானுக்கும் கூறு நாரதற்கும் 

பண்டுல கோர்க்கும் பகர் விண்ணவர்க்கும் 

போத்து நீங்களும் புகழுங்க சென்ன 

லே.த மதன்றோன் விரும்பிப் பணிக்க... 

நாரத ரப்போ நாடியே ITER 

வேத காந்தர்வ விச்தை தம் மஹஇியாழ் 

ஈரேழு பதினான் இசை யுலகங்கள் 

கேராகச் சென்றே கியமஞ் செய்துய்ய-- 
தும்புருவருமே, துதி யாழ் களாவது 

உம்பன் விஸ்வாவஸ-ஈ உருகு புருஹுதியாம்



நிலைமண்டல வாசிரியப்பா. 
  

வாகித்துக் காட்ட வானவர் மெச்ச 

சு கவிபுகழ் ஆ - ஆ -ஊ- ஊ, 

சித்திர சேனரும், சர்பெறு மரம்பைகள், 

இத்தரசையார் சொலும் இளங்கொடி. மேனகை 

இன்னர், இம்புருஷர், மேல காளியாம் 

பன்னக ரென்லும். பாம்புல Carmi, 

பாடியே புகழ்ந்தார் பரமேச்சுரனை, 

் நாஜயே ஈடித்தார் நாராயணனை-- 

**ேமியில் ருத்திரன். நேர் நாட்டை யாதி 
தாமத மற்றேழ் தாளங்கள் கூட்டி 

பரத.நூல் முறைப்படி பார்வதி மெச்ச 

நிருத்த மாடியே நேரிசை பாடியே 

சாரங்க தேவர்க்கச் சங்தேஞ் சொல்ல 
பாரெங்கும் பரவ பிரஹ-ஈதாஸ் விக்கு 

இலக்கிய மிலக்கண மியற்றியே சொல்ல 

கலக்கமற்றாரியர் கற்று வாழ்கவே. 

நந்தியுஞ் சசியும், நாரதர், தத்திலர், 
சந்ததம் கோஹலர், சாற்று மதங்கர், 

சுக்கிரர், கவுதமர், ரூடாமணியும், 

இக்குவலைய மறி யிராவ ணார்ச்சுனரும், 

காலவர், காசிபர், கரத்தியா யனரும், 
சலமோ டாதி சேட னலுமானும், 

ஜயமுனி, யச்சுதன், ஜகம் புகம் சோமனும், 

நயம்பெறு தாளகன், ஈவில் சங்தேனும்,-- ” 

FHT விலாசனுஞ் ௪.த.ரங்க வார்த் இகன், 

மதுர மஞ்சேரன், மூழும் ஸ்ரீகீரர்த்தியும், 

தோர்த்த சங்கன், குணமத்திபகன், 

வேதகார்த்த மறிந்த வித்தகன் பிரஹல்பதி, 

ஆந்திர கவியும், அமை தத்தகாதனும், 
சாந்தரசமாப்பல் சாத்திர மீன்றார்-.-



நிலைமண்டல வாசிரியப்பா, ஞ
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ஆம் வாராதிக ளமையு மாசாரியர், ் 

காழ்விலா காயன்மார் தாமறிர் அய்த்தார்' 

மூவ கோபாலனும், முகல் தியாக ராஜனும் 

காவலாக் காத்தார் கற்பக தருவை--- 

இத்தன்மை யான இந்து சங்கதேம் 

சுத்தரும் மன்னரும் சூழ்ந்து போற்றாமையால் 

தாயற்த சேய்போல் தரணியிற் றவித்து 
கோயுற்று வாட அவலரும் புகழ் சேர்-- 

தஞ்சைக் கடித்தநற் நரங்கம் பாடியோர் 
மிஞ்சிய தவத்தால் மேன்முத்துக் கிருஷ்ண மால் 

மகனா யுதித்த மதன் பிரபு டீகன் 

அகமது மகிழ்ந்திதை யாதரித் சனரால்-- 

கோனியாள் கோயைக் குணபதி போலீஸ் 
மானிகள் போற்று weap Cro குவார்ட்டர் 

இனிஸ்பெக்ட சென்னு மிசையு முத் யோகன் 
கனி சொல் பொருளுடன் கற்றார்க் வோன் 
இடையுடை மாதர்கட் இன்புறு மதவேள் 
படை வீரர் புகழும் பாக்கியன் பிரதாபன் 

கொடை தனில் கருணன், கோபாலன் பக்தன், 
நடை மெலிச்தோர்க்கு நண்பன், கண்ணன் 

பாராயணத்தால் பஜனை செய் துய்வோன். 
- தாராயண சாமி நாயடு காரே, 

இங்ஙனம்: 

சேலம். பகடால, நரசிம்மலு நாயடு, 
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FUSES Hor சரித்து சங்காகம், 
என்னைய ஆடு Ot பபற மயை 

கோயழரி்தூர் கநேச தநமரக்ஷ£ணி சபையின் 

ழன்றுவது வநஷோற்சவ காலத்தில் 
௯ a ட * ச . ௪ 

சேலம், பகடால, நரசிம்மலு நாயடவர்கள் செய்த 

உப ந நியாசம், 

ஸ்ரீ பிரபாகானால் பிரகா௫ிக்கும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் 

திருஷ்டியிலடங்கிய ஆச்மகோடி.களுக் செல்லாம் mab std 

தருவதில் சங்தேத்துக்குச் சமானமானது சவேஜென்று 

மில்லை; ஆனஅபற்றியே, இதை இத்தேசத்து வேதாகம 
பு. ராண இதிஹாஸங்களி லெல்லாம் இறப்பித துச் சொல்லப் 
'பட்டிருக்கற தன்றியில் ஸ்ரியா-௩வெ-1.சி aioe வெ த 

மா. நவ வஊணி?-.காராசத்தைக் குழந்தைகளும் அறியும், 

பசுவும் அறியும், பாம்பும் அறியும் என்னு இத்தேசத்துக் 

கவிகள் புகழ்ந்து கொண்டாடி. வருகிரார்கள். இக்தச் xa 

தத்தின் பெருமையைப்பற்றி இத்தேசத்தார் மாத இரமல்ல; 

இப்போது உலகில் மஹோன்னத பதவியிலிருக்கும் ஆன் 

கஇலேயருடைய மஹா கவி சிசேஷ்டராயெ லேக்ஸ்பியர் 

(2) என்னும் நாடகாசிரியர் “தமக்குள்ளே பாடும் 
படியான வரத்தைப் பெற்றிராவிடினும், பிறர் பாடுவைை 

யாவது சேட்டு இரங்காதவர் கொள்ளா, கொலை முதலான 

கொடும்பாவங்களுக்கு அஞ்சார்கள், அவர்கள் எண்ணங்கள் 

பல மடங்கிலும் இருண்டிருக்கும்; அதலால் அத்தன்மை 

யானவரை நம்பி மோசம் போகாதே”. என்று சொல்லி



6. சங்கீதத்தின் சரித்திர சங்கிரகம். 

யிருக்கிறார். இப்படி. சங்தேத்தின் பெருமையைப் பாராட்டி, 
வருகிறவர்கள் கேவலம், கல்வியும், சீர் திருத்தமும் 

பெற்ற ஜாதியார் மாத்திரமல்ல; தம்மைப் போன்ற ஈரஜிவர் 

களையே உயிரோபெதைக்கப் பிடல்கத் தின்னும் கானிபால்ஸ் 

(ஸேோ£ப்0வ18) என்றாதி மிருகப்பிராயமான ஜனங்களும் தமது 
சுபாசுப காலங்களில் ர்வித சங்கீதத்தை யனுசரித்து ஆர் 
திப்பதாக உலக சரித்திரம் முறையிடகன்ற து. 

ஆகவே, ஆதிகாலந்தொட்டு இந்தச் அங்கத்தின் அரு 
மைப் பெருமையை அண்டத்தின் 9858 ஜாதியாரைப் 
பார்க்கனும் ஆரியராகிப இத்தேசத்தார் அழ நீளமாக விதி 

தவர்களாகையால், 

"மீ .தவாடி_த, ஆர.தழா_நா௦ அய ஷ£ம்.௧8-வ)0_௧ | 
அரஹஹா ௧, ௨உ॥_௫கவ.த,மீ. சகி IO abso Ie 

என்னும் சுலோகத்தினால் தேம், வாத்தியம், நிருத்தியம் என் 
னும் பொருள்களடங்கியது சங்கதம் என்றும் 

00௮௨.௧.ந)௦ waiw0 Sr bro நிவ... கிஐ.3 ௦௨ ர_௧_நர௦ 
நாடிய) ஹ _தழா_ ௩௦௨8 வி தீய svar 00 a ॥ 

என்னும் சுலோகத்தினால் “விணை வாத்தியமென்னும் தத் 
துவ ஞானத்தையுடைய சுருதி அர்த்தத்தை Oras gs 

கொண்டு சுருதி ஜாத்தியாதிகளால் பரமேசவரசை உபா௫இக்க 

வேண்டு'”மென்றும்சொல்லியிருக்கின்றனர். ஆரியராகிய இத் 
தேசத்தார் சங்கதத்தை இவ்வளவு மேன்மையாசக் கொண் 
டாடி வந்ததற்குக் காரணம் யாதென்று யோசுக்குல்கால், 

இந்தச் சங் $தமானது பரமேசவரரூடைய இருப்பை ஸ்தா 

பிப்பதற்குச் சிறந்த சாதனமாக விருந்ததே, ௮தாவஅ--சார் 

வாகாதி காஸ்திகர்கள், பிசத்தியக்ஷமாகக் கண்களுக்குத் தோ 
ன்று த வேறு வஸ்துக்கள் உலகத்தில் இல்லையென்றும், பிரு 
இவி, அப்பு, தேயு, வாயு என்னும் பூதங்களை ல் தவிர, ஆகாய 

மென்னும் ஒரு பூதம் இல்லையென்றும் சாதித்து வந்தபோது 

கெளதமரீஷியால் நியாய சாஸ்திரமும், கபிலரால் சாங்கிய
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சாஸ் தரமும், பதஞ்சலியால் யோகசாஸ் தரழுப், வியாசரால் 

வேதாந்த சாஸ்திரமும்,ஜைமினியால் மீமாம்ஸா சால் தரமும் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இந்த மீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தை ஸ்காபித்த 

ஜைமிணியானவர்: சப்தரூபமாகிய பிரம்மமே ருஷ்டிகர்த் 
தாவென்றும்,அங்சச் ௪ப்தபிரம்மமே அனா இயென்றும்,அ FI 

அகாயமென்னும் பூதுதீதுக்குள் அடக்கம் என்றும், அந்த, 

ஆகாயமாகிய பூதம் கண்களுக்குப்பிர த்தியஷ௲மாகா விடினும், 

அதிலிருந்து ஜனிக்கும் சப்தத்தினால் பல்லுயிரும் பரம 

சுகமடைவறு பிரத்தியக்ஷமென்றும் ; ஆகவே, சப்தத்திற்கு 

ஆஸ். சானமாகிய அகாயமென்னும் பூதமும், அந்த ஆகாய 

வடிவமான பிரம்மமும் இருப்பது பிரத்தியஷூ மென்றும் 

தருக்கசித்தார்தமாக ஆஸ்திகத்சை ஸ்தாபித்தார். 

இப்படி. சசுவரருடைய இருப்பை ஸ்தாபிப்பதந்கு முக் 

கய காரணங்களில் ஒன்றாயெ சங்தேத்தின் சரித்திரத்தை 

விவரமாக அறிவிக்கும் நூல்கள் இப்போது அகப்படவில்லை. 

அதற்குக் காரணம்:....- 

அன்னிய தேசத்தார் இத்தேசத்இின் மீது அடிக்கடி 
படையெலித்து வந்த, இத்தேசத்தின் ஆத்துமதத்துவம், 

பிராணகக்றுவம், பூதத்துவம், வைத்தியம், தோதிஷஒம் முத 

லான .நால்களையெல்லாம் கண்ஷூடி.க்தனமாகக் கொள்ளையிட் 

டுக் கொளுத்திவிட்டமைப்போலவே, இக்தச் சங்தே சாஸ் 

இரத்தையும் செய்கிருப்பார்க ளென்று . தோற்றுகன்றது; 

மேலும் இந்த தக்திண தேசத்தில் இறந்து விளங்கிய தமிழ் 
சங்கங்களிருந்த காலத் இல்,அகத்தியம், அவிரயம், பெருகாளை, 

பெருங்குருகு, மூருவல், சயந்தம், குண நால், செயித்தியம், 

இசை அணுக்கம், சிற்றிசை, பேரிசை, மூதலான அருமை 

யான இாரர்தங்களில் சங்தேத்தின் பெருமையைப்பற்றி சவி 

ஸ்தாரமாகச் சொல்லியிருக்கன்றன. அந்த _நால்களையாவது 

பார்க்சலா மெனில் அவைகளும் அகப்படுதல் கஷ்டசாத்திய 
மாக விருக்கெறன; ஆகவே, சங்தே சாகரமாயெ பெருதா 
லின் பெருமையை இக்காலத்தில் விவரமாகச் சொல்வது
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அசாத்தியம் ; யினும், கல்கத்தாவில் குபோ சம்பத்தும், 

தொந்த யோகமும் பெற்ற ஸ்ரீமான் சுரிந்திரகாத டாகூர் 

அவர்கள். ஈமது தேசத்தின் சங்சேே விச்தையை விருத்தியாக்க 

வேண்டிப் பொழுதையும் பொருளைடிம் செலவழித்துப் பல 

விச சங்கதபாடசாலைகளை வைத்துப் பற்பல புக்தகல்களைப் 

பதிப்பித்துவந்ததில் சிலவற்றை கோக்கயும், பம்பாய் இரா 

ஜகானியைச் சார்க்த புனாவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டி ருக்கும் காக 

ஸமாஜத்தின் கெளரவ காரியதரிசியாகவிருக்கும் ஸ்ரீபலவந்து 

இம்பக் என்பவரால் இத்தேசத்து சங்கீத விஷபமாக 1870 

(ஷ் ஈவம்பர்மீ” தியாஸபிஸ்ட் என்னும் சஞ்சிகையில் இங், 

ச்லிஷ் பாஷைகில் எழுதி யிருப்பதை நோக்கியும், பின்னும் 

சங்கீகரக்சாகாம், சங்தே சர்வார்த்த சாரசங்செஹம், இராக 

தர்பணம், தாளம்ஞ்சரி, வைணிகசாகவர்த்தனி, ஸ்வரமஞ்சரி 

முதலான நால்களை கோக்கிடும் எனன எக்தி புத்இக்குச் தக்க 

படி இத்தேசச்தின் சங்கீதத்தின் சரித்தர சைன் சுருக்கமாக 

இந்ச மஹாசபையில் பிரசங்கஞ்செய்யக் துணிகின்றேன். 

விச் துவான்கள் குறைகளை நீக்கிக் குணத்தை நாட பிரார்த்இக் 

இன்றேறன். 

சங்தேத்தின் ஆதிஸ்.இதி. 
இந்தப் பிரபஞ்சாதி:௮ண்டபிண்ட ச.ராசரங்களிற் 

பூரணமாக விந்றிருக்கும் ஸ்ரீ பரபிரம்மம் தனது இச்சையி 

னால் ஒலிவடி.வான தன் சுவரூபத்தை சப்த பிரம்மமாக ஆகா 

யத்தில் ஜனிப்பிக்து, சதுர்முகனாருக்கு உபதேசித்தருளிஞர். 

௮ச்த சப்த ஸ்வரூபமானது வர்ணாத்மக சப்தம் என்றும், 

துவனியாத்மக சப் அம் என்றும் இரண்டு பிரிவுகளாக விரும் 

தது. வர்ணாகமக சப்தம் என் முல்--அகாராதி எழுத்துக் குறி 

சளாலாகிய வேதவேதாங்கோபநிஓக்தாதி சாஸ்திரபுராண 

இதிகாஸ காவிய காடக அலங்காராதிகளாம். துவனியாகத் 

மச சப்தமெனில்--ஒசையைத் தருற வீணை, வேணு, மரி, 

சங்கு, காஞ்சியம், முரசு, துந்துபி, மிருதங்காதி CES ons 

இயங்களினா லுண்டாகும் சப்தங்களாம். அந்தச் சதுர்முக
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னானவர் இந்தச் சப்த பிரம்மத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை 

- யாஇயும், கச்சபி என்னும் மஹாவிணையை சதா கைக்கொண் 

_ ஒருக்கும் கலைமடந்தையாகிய ஸரஸ்வதியைத் தனது மனோ 

பீஷ்டத இன்படி. சிருஷ்டித் அம், தமது பேசுங் கருவியாயெ 
“ஜிஹ்வா” என்னும் காவில் விற்றிருக்கச்செய்தும், மஹாதே 

வருக்கும் மஹா ரிஷியாயெ நாரதருக்கும் உபதேகித்தும், 
அந்த நாரத மஹரிஷியை “மஹதி” என்னும் வீணையைக் 
சொண்டு சுரர்வாழும் விண்ணுலகங்களுக்குப் போய் சாம 

. வேதத்தின் உபவேதமாகிய காந்தர்வ வேதத்தைக் கொண்டு 

ட் சரகடனம் செய்ய அனுப்பினார். அப்போது | மஹா 

தேவர்: இந்தப் பிரபஞ்சத்தி லிருக்கும் ஆன்மகோடிகள் 
ஆனந்தப்பட் டுய்யும்படி சாமவேதத்தின் உபவேத மென்று 

சொல்லப்படும் காந்தர்வ வேதத்தி லிருந்த சிக்குகளைக் 

களைந்தும், ௮தை பாவ இராக தாளங்களுடன் பிரகாசிக்கும் 

நிருத்த தே வாத்தியங்களாகிய முப்பொருளாரந்தத்திற்கு 

பரத சாஸ்இிரம் என்னும் பெயரிட்டும்,தாமும் நடித்து நடன 

சபா நாயகராக பிரகாகித்தார்; அப்போது அந்தப் பாத 

சாஸ்திரத்தில் சிருங்கார, வீர, கருண, அத்புக, ஹாஸ்ய, 

பயானக, பிபத்ஸ, பெளத்திர, சாந்தம் என்னும் நவரச 

பாவாபிஈயங்களுக்கும் யோக்கியமானபிரஸாரணம்,குஞ்சிதம், 

மேசிதம், புங்தெம், அவேஷ்டிதம், பிரேரிகம், உத்வேஷ்டி 

தம், வியாவிருத்தி, சங்கேதம், இன்னம், பதார்த்தடீகா என் 

னும் அவாகச ஹஸ்த பிராணாகத்மகங்களுடனும்; சம்யுதம், 

என்றும் அசம்யுதம் என்றும் சொல்லும் இரண்டு விதமான 

ஹஸ்தங்களில், அசம்யு உ.பாகத்தைச் சார்ந்த பதாகம், திரிப 

தாகம், அர்த்த பிரதாகம், கர்தரீமுகம், மயூரம், அர்த்தசக்இ 

ரம், அராளம், சுகதுண்டம், முஷ்டி, இகரம், கபித்தம், கட. 

காமுகம், -ஆ9, சந்திரகளை, பத்மகோஸம், சர்ப்ப Biapen, 

மிருகஸீர்ஷம், சிங்கமுகம், லாங்கூலம், கோலபத்துமம், அது 

சம், பிரமரம்,)ஹம்ஸாஷஹியம், ஹம்ஸபக்ஷம், சந்தமிஸம், முகு 

ளம், தாம்பிரசூடம், இரிசூலம் என்னும் இரு. 160 50 
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கபோத்ம், கர்கடம், சுவஸ்திகம், டோளம், புஷ்பபுடம், 

உத்சங்கம், சிவலிங்கம், கடகாவர்த்தானம், கர்திரிசுவஸ்திகம் 

சகடம், சங்கம், சக்கரம், சம்புடம், பாஸம், லேகம், மத்ஸ் 

யம், கூர்மம், வராஹம், கருடம், சாகபத்மம், கட்டுவா, 

பேரண்டம், அவஹித்தியம் என்னும் இருபத்துநான்கு 

பேதங்களுடலும்; புஷ்பபுடாதி பதினாறுவித முத்இரிகா. ஹஸ் 

தங்களுடனும், உத்திவிருத்தாதி இருபது முத்திரிகா ஹஸ்த 
களா லுண்டான 6 ஹஸ்த சேஷ்டைகளுடனும்; சமம், 
உத்வா ஹிதம்,அகோமுகம், அளோலிதம், துதம், கம்பிதம், 

பராவிருத்தம், உச்ப்தம், பரிவாஹிதம் என்னும் ஒன்பதும் 
வித சிரோ பேதங்களுடனும்; முகம், புருவம் முதலான 
வின்னியாஸங்களுடனும் ; சமம், ஆலோடிதம், சாச்சிபிரா 
லோகதம், கிமீலிதம், உல்லோ௫தம், அஅவிர்த்கம், அவலோ 
சகிதம் என்னும் எட்டு இருஷ்டி. பேதங்களுடனும், சந்தா, 
இரஸ்கூஷி, பிரகம்பித, பரிவர்த்தினி என்னும் நான்கு கண்ட. 
பேதங்களுடனுவ் கூடிய அங்காபிரயங்கள் தமது சொந்த 

அங்க விலாசங்களினால் ஏற்படுத்திக் கொண்டு ஸ-ரி-க-ம-பஃது 
என்னும் ஷாடவஸ்வரழமும், ௪-ரி-க-ம-ப என்னும் அவுடவ 
சுவரமும், ஸ-ரி-க-ம என்னும் சுவநந்தஸ்வரமும், ச-மி-௯ 
என்னும் சுவாமிகஸ்வாழும், ஸ-ரி என்னும் சாதிகஸ்வரமும், 
ஸ என்.ஷம் அர்ச்சிகஸ்வாமும், ஸ-ரிக-ம-ப-த-நி என்னும் 
சாதிகஸ்வரமும், ஸ-ரி என்னும் சாதிகஸ்வாமும், ஸ என் 
னும் அ௮ர்ச்சசஸ்வாமும், ஸ-ரிக-ம-ப-த-நி என்னும் சம்பூ 
ரண ஸ்வரத்துடனும் கூடி, அவாதசபிராண யுக்தமான, 
அகந்த இ.சாகங்களுடலும், சரிகம பட த்தி, 
ரி--௪--ம.பட ததி ன, கடம் பட்ட இதில, மத 
தீ--கி--ஹ, ப த.நி.- ௭. ததி, நி.-ல--ஸ, என் 
ணும் வாதி ஸ்வ.ரங்களுடனும், F— 8) — 5—LI— 15 —5— i) 
கக நித படம க்ரிஸ், நி. ஸ் என்னும்--- 
-சம்வாதி MOUTHS EL yd, OV—mLoL0o—4—f}— ¢-—_9-—5-— 
டி ரிபு; பமக ரி கம ப, கத த. பட DGH— Ly 
பது மந்தி தப, மட்ட. த நிபடடஸ்ஸ..நி.._ அடி
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u—s—A—o, srorgyin SarHmasa sem gu, ov— 

ரிக fi—e—uor, 6—w--ur, w—U—sT, u—s—a, 

தநி.ஸா, ஸ-நி.-தா, நி-த-பா, தஃப-மா, பமக, 

மதகரி, க-ரி-ஸ, என்னும் அனுவாதிஸ்வாங்களுடனும், 

பிரம்ம க்ஷத்திரிய வைஸ்ய சூத்த, சக்ரேண ஜாதிபேத 

ங்களுடன் கூடிய பைரவி, பூபாளம், ஸ்ரீராகம், பலமஞ்சசி, 

வசந்தம், மாளவி, பங்காளம், நாட்டை முதலான புருஒ.ராக 

ங்களுட ஓம்;--தேவக்ியை, மேகரஞ்சினி, குருஞ்சி, பில 

ஹரி, மலஹரி, பாண்டி, அ௮ந்தோளி, பல்லாதி, சாகுளி, தேசி, 
“pari, லலிதா, இராமகிரியை, வராளி, கவுளம், குண்டஇரி 

யை, கூர்ச்சரி, மவுலி, கல்லியாணி, ஆஹரி, சாவேரி, கான 

டா, காம்போதி, சங்கராபரணம் என்னும் ஸ்இரீ ராகங்களு 

டனும் கூடியும், அறுவித அலங்காரங்களுடனும், ஷட்ஜூ 

ராம, மத்தியகராம, காந்தாரகிராம முதலான இராம இரியங் 

சளுடனும், ஸ--ரி--௧- மப ததி, நி ஸரி--௧௩ம 

_-ப-.-௪, த-நி-ஸ.ரி.-த-.-ம-ப, ப த நி.- ஸரி. 

கம, மப துதி —ov—fi— 87, —w—L— A—-op — 

f,—fa—w—Uu— g—H—ov என்னும். இம்மாதரியான 

் மூன்றுவித சொமங்களுக்கும், 21 மூர்ச்சனைகளுடனும், 

தீவரா, கூமூத்னுவஇ, மந்தா, சாரதோவதி, தயாவதி, ரஞ் 

சகி, ரக்இ, நிகாத்திரி, இரோதா. வஜிரிகா, பிரசாரணி, மீரா 

டதா, மார்ஜனி, க்ஷிதி, ரக்தா, சந்தீப, ஹாலாபி, மதந்தி; ரோ 

ஹிநி, ரம்ய, உகர, மசக்ஷ£பினி என்னும் 29 சுருதிகளுட 

னும், 49 தாளபேதங்களுடனும்; ஆரளோஹம், அவசோஹம், 

டாத, ஸ்புரிதம், கம்பி, அஹ. தஹ-பிர திய)ஹதஹ, திருபு 
ஹு ஆர்திரோலா, மழர்ச்செத என்னும் தசவித கமகங்களுட 

னும், ஐந்துடாயி, கரஹாம்ஸம், வியாப்தஇி, சாலனஷூர்ததக 

என்னும் நான்குவிதபேத சுவரங்களுடனும், சுவா பிரஸ்தா 

ரபேதங்களுக்கு முக்கியகாரணமான ஸ--ரி--௧--ம-- பஃது: 

நி என்னும் ஏழு சுத்தஸ்வரங்களுடனும் பகுதி - விகுதி 

களால் உண்டாகும் 16 சுவர சம்யோகங்களினாலே Coe 

வீகோதமான மார்க்கங்களுக்கும், சப்சக உத்பத்திக்கும் கார
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ணங்களான ஸ்தானத்தைக் காட்டும்படியான சமிக்கா சூத்தி 

ரங்களைச்சார்ரந்த துருவம்-மட்டியம்-ரூ. கம், ஜம்பை-திரிபு 

டை - அடதாளம்-ஏகதாளம் முதலான ஸப்த தாளங்களில் ' 

சது. ரஸ்ரம், திஸ்ரம் - மிஸ்ரம் - கண்டம், . சங்சேணம் :.என் 

னும் ஜாதி பேதங்களுடலும், காலம் - மார்க்கம் - கரியை - 

அங்கம், இெஹம்-ஜாதி-லயம்-கணம், யதி-பிரஸ்தாரம் என் 

னும் தசதாள பிராணங்களுடனும் கூடிய 05,585 தாள 
பேதங்களுடனும் கூடிய பே௱ி-மிருதங்காதி வாத்தியங்களை 

்.. தூவனிக்குக் காரணங்களான ௮காராதி 16ஸ்வர ஸம்யோகத் 
தூக்குப்-பொருந்திய தத்தித் தோண்ணம் - Big - தனி. 

ணெ - தரிகும்ஜம் - ஹம்மில - மென்னும் ஸப்த மாத்திரை 

GHW FELT 5௪ -. அக்ஷரங்களுடனும் வர்ணாத்மக 

றப்தபி.ரம்ம வேதாங்க வியாகரணத்திற்கு ஆதி காரணமான 

௮, இ, உண், ௬, (8) ல் என்றாதி பதிநான்கு சூத்திரங்களுட 
னம் .உத்தாயுத்த முப்பத்தைந்து சந்தஸ்களுடனும் சமுத் 

இரத்துக்கு ஸ்வரூபதரசிகமான மகண - யகண - ரகண - 

ஸகண - :தகண - ஜகண - பகண - கசணா - என்ற கணக்களு 

டன் கூடிய சூத்த.த்தைத் தமது கையிலேந்திய டமரு என் 

னும் வாத்தியத்தினால் உண்டாக்கியும் முன்சொன்ன சூத்தி 

ரார்த் தங்களை விசதமாக்கி ௮கேக கிரந்தங்களை யுண்டாக்இ 
யும் சாரங்” மஹரிஷிக்கு உபதேசஞ் செய்தருளினார். 

- இது நிற்க, தேவரிஷியாகிய காரதர் காந்தர்வ வேதச் 

தைத் தமத: பிரியமான “மஹஇ' என்னும் விணையையேக்தி 
மஹாவிஷ்ணுவுக்குச் சந்தோஷ முண்டாகும்படி, வா௫த் 

க்கொண்டு. ௮தல, விதல; சுதல, மஹாதல, பாதாளாதி 

பதிநான்கு லோகங்களிலும் சென்ற சஞ்சரி ,தஅம்,இந்திசாதி 

இக்குப் பாலகர்களுக்கும் ஞானரச.த்தை யூட்டிகையில், அம்பு 

ரூவரும் சேர்ந்து. ' அவரது. பிரியமான களாவதி என்னும் 

வீணையைக்கொண்டு, காந்தர்வர் மு தண்னவர்களுக்கு காந 
சசத்தையூட்ட,, விசுவாவசு என்லும் காந்தர்வரும் சேர்ந்து 
தமது பிசியமான புருஹுதஇ என்னும் விணையைக்கொண்டு



சங்கீதத்தின் சரித்திர் சங்கிரகம். 13 
  

ஹாஹா-ஹுுஹ-ஈ, சத் இரசேனர், முதலான காந்தர்வர்கரூம் 

அரம்பை, ஊர்வசி, மேனகை முதலான அப்ஸரஸ்திரீகளும் 
கின்னரர், இம்புருஷர் முதலான தேவர்களும், ஜக்திரகாஈ இர 

வாத்தியங்களை அப்பியஷஙித்து ஆகந்ச மடைந்தார்கள். பிறகு 

நாரதர். பாதாள லோகமாகயெ நாகலோகத்துக்குப் போய், 

நாகராஜர்களும், ஆதிசேஷரும் பிரமிக்கும்படியாக மஹ 

என்னும் வீணையை வாசிக்க அந்த நாகர்கள் பேம்படி 

யான வரத்தைப் பெற்றிராமையால் அவர்களது “eer? 

சப்தத்துக்கு தக்கபடி, ஊதுகுமலாகிய காககர மென்னும் 

அளைக்கருவிகனை ச் தயார்செய்து போதித்து அரந்தமுப்யும் 
'படிசெய்து, மறுபடியும் பிரபஞ்சமாகிய இந்த உலகத்திற்கு 

லர, இவ்விடத்தில் ஸ்ரீ மஹாதேவரிடம் உபதேசம் பெற்ற 
சாரங்கி தேவவமஹரிஷியான வர் FUE SS BEF ese இலக் 

இய இலக்கணங்களை யுண்டாககி, பிருசாசுவாதி சடர்களுக் 
குப் போதித்துவம்தார். இழைக்கண்டு, காசசமஹரிஷியான 

al ஆனந்தமடைறந்கு, இனி சங்தேம் இரச ௮ண்ட புவன் 
கவில் சவிஸ்காரமாகப் பரவுவதந்ஞகூத் தடையில்லை பென்று 
எண்ணி ம தவலோகக்றுக்கு Tips Shows sng warty F 

என்னும் Aare want sms 28 5 HO x0 ow 

பாடினர், 

பர்வசங்கீத வித்வான் கள். 

இவ்விதமாக வர்து இம்தச் FHS SMe Suter A பல 
DANTE MUMESETTR UND 5am gor 16) பிரபலமா;ி ஐ, 
அப்படி. இஃ்றச்சங்கிதக்ை ஆயில் விருச்தியாக்பெ மற 
தின மாக்கள் யாவரெனில், மஹாதேவர், நக்திகேசுவசர், 49 

‘ ; இட 2 உ ஆ. உ) 
தேவர், நாரதர், த. இலர், கோஹளர், பிருஹாஸ்வா், மகன் 

a ¥ ச ௪ 75 க . ச கர், எக்கிரர், பெள தமர், பரதோபாத்தியாயர், காலவர். art > ’ ப ச 9 ) 

a 

இசாவணர், ௮ரஜானர், அச்சு தராஜர், slatanrPort-r ச் 
> ”கவிச்தியா விரோத ௪.துரசபாவிலாச விருச்தர், Gta inch, 

யபர், அதிசேஷர், காத்தியாயனர், அனஸ்சகேயர் லையமிஃி ) ஆதி க் 9 Beh ’ ; 

  

ட a = ae 4 ட ட த் லகஷமஞ்சரிகாரர், ஸோமகாதர், வித்தியா சவுஸ்பரசாரர், (நீ 
2
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மூர்த்தி, சது.ரங்கவர்த் இகர், தோர்த்தசங்கெ ஹகாரர், சர்வ 

மத்திபிகிகாரர்,௮ந்திரகவி, தத்தகாதர்௮கிய 32 பாச ஆசாரி 

யர் பல இலக்ஷிய இலக்ஷ£ண௫ிரக்தங்களை இயத்றிஞர்கள். 

இனிச்சங்கீதத்திற்கு ஆதாரமான ௪ப்தம் அல்லது 

 நாதத்தைப்பற்றி விசாரிப்போம், 

சூ காவிவகூசாணெொய௦8.1$வெொ௱ய6_58_58] 

கெஹஹவஹிராலஐ ஹஹிஷஸவெ ஈய.கிசாற-௨௧௦[ 
ம் ம த ௪ 

(என்னும் சுலோகத்தினால்) தன்னால். விசாரிக்கலான இக்த 
ஆத்மாவானது, மனதை உத்போஇக்கும், அந்த மனத oh. 

ரத் திலிருக்கும் அ௮க்கினியைத் தாக்கும், ௮க்கு அக்கினி all 

யூவை பிரேரேபிக்கும், ஆக--அ.க்மா, மனது, அக்னி, 

வாயுவு, கூடிய் நான்கும் காதம் ஜனிப்பிப்பதற்குக் காசண 

மென்றும் 

‘i 2. fre rn ou ap O,wJaSO.s7 0728 89 LAI) உ௱ஜ... 

நாவிஹர7 தண? 5ய ரவெ) ஷா வில 4வ.திஷய BS) 
ப௯ ௦9 ண். வ வ 

என்னும் சுலோகத்தினால் -- பிரம்ம Sri BAe AH reo 

ie நர்தமானது ஊர்த்துவ முகமாக மேல் நோக்கிப்போய் 

வரு இரமத்தினுல், நாபி, ஹிருதயம், கண்டம், api ss 

னம், அசத்தியத்தில் ரூரதிரமம், என்னும் ஐந்துபெயர்களை் 

சான்டி ரர்கு கும் என்று சொல்லி.பிருர்ச போதிலும் சிஷா 

சான்னும் இரந்தத்தில் 

சூ.தாவ*யறா ௩௦8 தறாய 37௩_நாய-௨ விவ-்ஷ 

பா) 8.நகோயா.மி3ர ஹ நிவ வெ. ய லிரோற ௩௨௧௦ [௪1 

றா தஹூாஹிவற Bote BBB Avro a 788 

ana BQWT bo5o வஜொனையது சார் So | ௨] 

BO) 88TH) \08) iia Do பே ஜெ, ஷ-மா நச 

BT, S57 S${uUava Ko wag aw,\o 87 0.50 Bo Doll mf 

Gant Roan 11864) 2.) Sans rae 2TOIR Bt /T- 

83 war lrgpZ LO sas TBS ஸ்மிக்ஷா
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என்னும் வாக்கியங்களினால் “அக்மாவானது சனக்குச்சுபாவ 

மாக விருக்கும் இயற்கை ஞானத்தினால் அதற்கு வேண்டிய 

விஷபங்களைப்பற்றிப் பேசத்தொடங்கி [தனது காரிய சர்ச் 

காவாகிப] மனதைக் தூண்டுகிறது; அப்போது மனதான௮! 

சேகாக்கனியை யெழுப்ப, அந்த அ௮க்கினியானஅு தேசவா. 
யுவைப் பிறிட்டெழச் செய்ய, ௮க்தவாயுவானது குய்யத்தி 

லிருக்து குழிக்குக்காண்டிப் பிறகு மார்பு முதலான பாகப் 

களித் சென்று மேல் நோக்க அப்போது மந்தார சப்தமுண்' 

டாகி முகலில் புலி உறுமுவதைப் போலிருக்கு, பிறகு 

வாயைச் இறக்க நாதம் வெளியில் வருகிறதென்று சொல்லி. 

552 051, மேலும் மந்திர சாஸ் இரத்தில் 

BN UO) Toe Br Go FTE BWM ஜா. 

வ rear SansOunon@ 6 ந நாகொவியிப9_த | 

நாதம் என்னும் இரண்டு எழுத்துக்களில், ௩ - என்னும் எழு 

கீனு பிராணமென்றும், த - என்னும எழுத்து அ௮க்கனி-என் 

௮ம் அதாவது பிராணனும் அக்கினியும் கூடிய விடத்து நாத 
முண்டாகிறது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இரத காக 

த்திற்கு, 
வ9வ.ஹாரெவகவெள9_த ௧ மாஹாலிஃ சர மியி ப 

9.௪ கணெயெரா 954.) காச அம-ணமபொொ.கறெர 

Es ll 
- 

என்னும் சுலோகத்தினால் ஹிருதயத் திலிருக து (இடைவ.ி 
யாக) மந்திரமும் கண்டத்திலிருந்து (பிங்களவழியாக) மத்இ 
யமும் - மூர்ச்இணியிலிருந்து [சுழிமுனை வழியாக] தாரகழா 
மாக ஜனித்ததாகக்கொண்டு அரியர் தம் மக்களுக்கு சுவரக்கி 
யான முண்டாகும்படி. காலையில், புலி உறுமுவதைப்போன் ற 
மத்திர சப்சக்தோடு கூடிய பாடங்களயும். மச்தியான காலங் 
களில் ௪க்கரவாக பக்ஷியின் கண்டத்தைப்போன்ற மைய 
நிலையான மத்திய கண்டத்திற் பாடத்தக்க பாடங்களையும், 
மற்ற காலங்களிலெல்லாம் மபில் கண்ட FU EIS யொகத்க 
காரசகமாகயய பெரிய கண்ட த்தில் பாடக்கூடிய பாடல்களையும்
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கற்பித்துப் பழக்வெைத்தார்கள். இந்த மர்தர, மத்திய, தடி, 
ம் என்று சொல்லும்படியான ஊன்றுவித சப்த பேக, 
ளுக்கு உசாக்து, அறுதாக்த, ஸ்புரிதமென்று- வழங்குவ, ் 
முண்டு, இம்தூன்றுவித ௪ப்தபேதங்களாகிய © Gl GE RE 
நீமா என்னும் சுவரங்களும்,௮ந/தாத்தத்துக்கு ரீ- உர என்து 

சுலரங்களும், ஸ்புரிதக்தச்கு ஸ-ம-௨-என்னும் சுவாங்களு। 
பொருந்தியவைகளாகக்கொண்டு ஆரியர் ஆதியில் சாமவே£ 
ததையும் பாடி. யாகங்கள் செய்யும்போது உச்காதா என் 
னும் ஆசாரியர்களை க்கொண்டு, பாடிவரும்படி. செய்தார்கள். 
இப்படிச் செய்வதற்குக் காரணம் அதஇகாலள்தூ ஆரியர்கள் 
மஹா புத்திமான்களானபடியினால், அவர்களுக்குப் பரேம 
வர.ரால் இயற்கையாக அமைக்கப்பெற்ற மந்திர, மத்திய, தர 4 
கம் என்னும் லப் சபோகங்களுக்கு அவர்களுக்கு வெளிடே 
(அதாவது ஸ்தூல ரூச்தம தேகா இகளுக்குப்) புறம்பான பி. 
பஞ்சத்தில் இனமான ௪ப்தங்கள் மயில், ரிஷபம், ஆடு, இட் 
வஞ்சம் yong சக்ரெவாக பக்ஷி, கூயில், முதிரை, யாஃ௭ 
யாடிய பக்ஷி மிருகங்களின் சப்கங்களுக்குப்.பொருந்தி யிருட் 
பகைக் கூர்மையான புத்தியினாலும், கேள்வியினா லும் அஜி 
௮. இர்ச ஏழு ௪ப்சங்களே பிரபஞ்௪ பிராண கோடி களின் 
சப்தங்களுக்கெல்லாம் பிரசானமானவைகளாசவும், மற்றெவ் 
வித சப்தங்களும் இந்து எழுவித சப்தங்களுக்குள் OTL SS 
மானவைகளாகவும், இச்சு சப்த சுஉரங்களே மான வஜா இய. 
ருடைய சப்கத்துக்குப் பொருக்தியவைகளாகவும், இந்த எ(... 
சுவரங்கள், இடம், காலம், குணம், முதலானதுகளுக்று். 
பொருந்தியவைகளாகவும் கொண்டு வழகல்இ வருஇஞுர்க...! 
அவற்றின் விவயாமாவது, 

சுவரம் என்னும் சப்துத்தற்குப் பொருளென்னவெளி% 
வதா ஆய.கி ஹார, ஹ சொந்தமாகிய தம்மைத்தாே 
௨ ரஞ்சிக்கச்செய்வது என்று பொருளாஇறெது, இர்தச்ச ் 

I Gar, 22 

FONT Bo CanOQvet SFT. 8 en%o Sr IANA 
# அ Qu 

vols ap. Wo Bet) யஷஹாதஹா.ச் ஐ4.திறி.கா$ | 9 
னை 2 

என்னாதி சுலோகக்களினால், மூக்கு, கண்டம், உகஷஸ். கலப் 
அவடை, ராக்கு, பல் முதா.இகளில் ஐனிக்கின் றன. தமிம்சே... 
'தீதார் இவைகளையே கூரல், தத்தம், கைக, உழை, இல! 
விளரி, தாரம் என்று சொல்லுவார்கள்.



TO 
Sreeman- 

டூ, ஸரி. திரரா இம்ம டர, 
Head Quarter Inspector of Police, 

COIMBATORE. 

Ghis Wark 
1S INSCRIBED IN REMEMBRANCE 

HIS KIND ENCOURAGEMENT 

Aryan கரிமம் 
. BY HIS AFFECTIONATE FRIEND, 

S. P. NARASIMMALU NAIDU, 

EDITOR. 
TETAS
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அதாவது. 

'ஹ..-ஷட்ஜமம், மயில் சப்தச்தைப் போலிருத்தல். 
றி.சி, ரிஷபம், ரிஷப சப் தத்தைப் போலிருத்தல். 

ம். காந்தாரம் YO as geen ses போலிருக்தல். 

அம ய் 

உப, பஞ்சமம் oie கூவலைப் கயன்டுக்கல், 

    

பமல் BLA CA HOGI கொக்கின் சப்தம். 

‘wos, சைவதம் குதிரை அல்லது , தவளை சப்தம். 

  

நி, நிஷாதம் யானை சப்தத்தைப் போலிருத்தல். 
3 ௮3 
உ டீ 
a 

அ 
‘a 6 ௨ 

3 ல ே உச் 

1 3 8 ள் : ் உ டடக். கப 
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fl, a, Lo, 

ப, 

A, a 

கி, 
சும, ப, 

ரி, த, 

நி, ச 

சங்கீதத்தின் சரித்திர சங்கிரகம்; 

-இல்த சப்த சுவரங்களில் 

என்பவை: தேவ வம்சமாகவும் 

பிகாள வம்சமாகவும் 

என்பலனை ரிஷி வம்சமாகவும் 
என்பது இராக்ஷஸ வம்சமாகவும் 

என்பவை பிராமண ஜாதியாகவும் 

என்பவை க்ஷத்திரிய ஜாதியாகவும் 

என்பவை வைசிய ஜாதியாகவும் 

௮க்த ரகாகழிலு சூத்திர ஜாதியாகவும் கொண்டும் 
ஸ், என்பது தாம்பிரவர்ண மூள்ளதாயும் 

ரி, என்ப மயூரகரி வர்கழுள்ள தாயும் 

க, என்பது தங்க வாராணமுள்ளதாயும் 
ம, என்பது முல்லை மலர் வர்ணமுள்ள தாயும் 
படி என்பது பஞ்ச வர்ணமுள்ள தாயும் 
த , என்பது மஞ்சள் வர்ணமுள்ள தாயும் 

நி, என்பது தூரச வர்ணமுள்ள தாயம் 

கொண்டும், பின்னும் 

ஸ, என்பது ஜம்புத் அவிபத்திலும் 
ரி, என்பது சாகத்துவிபத்திலும் 

க, என்பது குசத்விபத்தினும் 
ம, என்பது இரவுஞ்சத்விபத்திலம் 
ப, என்பது ... சால்மலித்விபத்திலும் 
ஐ, என்பது சுவேதத்விபத் இலும் 

நி, என்பது புஷ்கரத்துவிபத்திலும் 
- பிறந்தவைகளாகக் கொண்டும் 

ஸ - என்னும் சரத்துக்கு அக்கினியும் 
ரி-என்ஞும் சரத்துக்கு பிரம்ம [வும் 
க 33 சரஸ்வதிடம் 

டம்: 5 ் ஈசுவரனும் 

ப 3 ஸ்ரீஹூயம் 
த s விநாயகரும் 
நி பாஸ்கரரும் 

மேம்; 

39 

௮திசேவகதைகளாக கொண்டும்,
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NM, FAT SHES ஸ்.தால்தேகமும் 

as சுஷ்மதேகமும் 

B= ஸ்தாலதேகரும் 

மு உயர்ந்த ே க்கமும் 

Lie சம்புஷ்டி. தேகமும் 

த உயர்ர்த தேகமும் 

Be அதிஸ்தால ேதகமும் 

கொண்டும்; 

௪-குரத்துக்கு 80-வருஷமும் 

Re 70-வருஷமும் 

‘Se ௫0-வருஷழும் 

மு 4 *.-வருஷமூம் 

ப 20-வருஷழமும் 

3 20-வருஷழும் 

9- 10-வருஷமும் 
சேவதா வருஷங்களாகக் கொண்டும்; 

கரம் =O) HOPG Lien Ls) Lo 

Oh காயத்தரியையும் 

Se திருஷ்டுப்பையும் 

ee பஹா இயையும் 

பூட் பங்தியையும் 

a உஷ்டியையம் 

நி ஜசதியையும் 

சந்தஸ்களாய்க் கொண்டும்) 

Ger gps Digs சுவரங்களுக்கு வாசாயோக்கியமான விருக்ஷங் 

கள், ஈகஷல்இரங்கள், உணவு, உடுப்பு, லேபனம், புஷ்பம், 

பூதேணம், அயதம், வாஹனம், மனைவிகள் முதலானதுகளை 

வெகு புத்திசாதுரியமாகவும் அற்புத விநோதமாசவும் கற்பிக் 

கப்பட்டு வழங்கி வரப்பட்டன. 

இம்மட்டோ | அஇகாலச்்இலிருந்த ஈமது Sars Box 
சங்தே விக்துவான்௧ஞடைய புத்தி சாதுரியக்கைக் காட்ட 

இங்கு ஒரு இருஷ்டாக் ச்தைக் காட்டுகிறேன்.
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அதாவது, 

சரவிணை அல்லது ஏகதார்க் சுருவியைப் போன்ற கட் 

டையைக்கொண்டு, அந்தக்கட்டையின் மேல்பாசக இடை, 

ளெளியை 4& பாக அளவாக வகுத்து மெட்டு மேடைகளை 

யேக்படுத் தி, அதன்பேரில் சாக்கும்படியாகச் தந்தி கம்பி 

பைக் கட்டி அதை மீட்டினால் YK ஒருவிக நாதச்தை யுண் 

டாக்கும். அப்படி நாதம் பிறிக்கொண் டெழும்போது மூன் 

சொன்ன மெட்டுகளில் விரல் அனியைக்கொண்டுட மெல்லென 

  

YUP 5B GD அவைகள் முஜஹையே ஸப்த சுவரங்களின் நாதி 

Pow BU பி! ர வருகிற. ALD. புண்டாக்குமாம். 

பெனில். 

டை கருவி சட்டையின்” “44-வது மெட்டில் 

YIP AHS ஸா என்னும் சுவரமும்;" “40வது மெட்டில் 

அரக்க ரி என்னும் சுவரழும், 87-வது மெட்டில் 

அமக க என்னும் சுவாமும், 5-வது மெட்டில் 

HPSS to என்னும் சுவரமும், 81 வறு மெட்டில் 

ண்ட் 
GTI LNG 

  

    

   

  

   
் 

அழத ப என்னும் சுலரமும், 27-௨2. மெட்டில் 

Mipes & என்னும் ச வரரும், 24-வது மெட்டில் 

அழுத்த, த-ரி என்னும் ௪ வரமும், மறுபடியும் 20-வதமெட் 
oo 

   1 by டக ஸ் என்னும் சுவரமும் உண்டாகுமாம், அனால் 

non. FTTH Gib ஸ்வரமானஅ முன் சொன்னதை விட 

இசண்சி மடங்கு அதிகமான ௪ப் ial கரண்டாக்ளும், இப் 

(பழ. நமது முன்ே ஞர்கள் Dis கான சாஸ்திரத்தில் எவ்வ 

வு இறற்சவர்களாக விருக்தார்கள் என்பதை இக்காலத்தில் 

இங்கிலிஷ், பிராண தக்னுவ சாஸ் இரிகளின் சித்தாந்தத்துக்குப் 

மனத 2 ag iD கென்பதைக் காட்டுவோம். அப்படிக் 

an: Oa g Ans இங்கிலிஷ் wort eno aPruytb கணக்கு முதலா 
‘ : a. 

ன துகளையும் இதனடியில் காட்டி 2ம். 

   லி தசுவர கமக பிரகாரம், 

aris Bani! Be ow 

C-D-E-F-G-A-B-C 
£4.49 45 5 

15. gs $) Bs gs tg, 2
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அதாவது, 24__97,50,82,26,40, 45,48. 

மாத்திரை ஆரும், 

ஆனால் தக்திகளும் மெட்கெளும் நீண்டு அகன்௮ு இருக்கில் 

ஸ-ரி-ம-ம-ஊ.ஃஇ.தி.ஃஸ 

C-D-E-F-G-A-B-C 
g 4 8 2 3 

1g: $s ad Ss go re 3 

- 7 g1 180,160,144,185,120, 168,96,90 

ஆகும்; மேலும் இரண்டு இசைகளுக்கு மத் யெகாலம் 

20, 16, 9, 15, 12, 12, 6, மாத்திரை ஆகும். 
» ‘ ல உச ல ‘ x 

மேலும் இந்த மத்திய காலத்தசைய 8-பாகங்களுக் 

கூப் பிரித்துக் கணக்கிட்டுப் பார்க்கும்போது 

ஸ-ரி-௧-ம-ப- த-நி-ஹ 

C-D-E-F-G-A-B-C 

_ §.3,-4,16,-2-3,-9.9,-3.12,3,12,—3.12,1,5 

அளவாகின்தது, ட பின்னும் விவரமாக அறியவே 

ண்டில் இக்த ஜாப்தாவில் காணலாம். 
  

. மஇப்பான ants SI a இக் BBS op. 22 ப காசு மா ரை 

வரங்கள் 1௪வரங்கள் | ருதிமாத்தி 

  

  

| லம் 

ரர ரு 
él D | 416 == 
a ஐ 23 1... ப்பட 
wo) =F 8.9 ....... Acco 

பூ. 812 Bee 
தட ட 848 பப , 
Aa B 1........௨....... 

ஸ். 0 | 1.5 [...... i ee 

  

இதனால் ஆரியராகிய ஈபது முன்னோர் இந்தச்சுவரய் 

களை ௮ இகாலத்தில் எவ்: தஇட்ப.று தட்பமாகவும், இய hss
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ஞான துக்குப் பொருந்திய மாத்திரைக் கால அளவுகள் ஏஜ் 

பத் திக்கொண்டிருக்கிருர்கள். இப்படிக்கிருக்க இக்காலத்து 

ல தேச வாலிபர்கள் ஈமது தேசத்து சங்கீ தக்தின் பெரு 

மையை யறியாமல், பேரதுமான சுவரங்களற்ற இங்கிலிஷ் 

முதலான இ.ராகங்களைக்கேட்டு ஆகந்தித்தூ அதை மேன்மை 

ப்படுத்துகின்றனர். முதலாவது இங்கிலிஷ். பாட்டுசளுக்ஆப் 

போதுமான சவரங்கள் கிடையாதென்பதத்குத் திருஷ்டாக் 

தமாக ஈமது சேத்து கல்யாணி ராகத்தோடு ஒப்பிட்டுப் 
பார்ப்போம். ௮ நாவ௮--கல்யாணி இராகத்துக்கு, 

ஸா-ரீ- கா La LI — நி ஸா, ௪, 

C—D—E-F—G—A—B—C 

என்னும் இங்கிலில். ஸ்வரங்கள் வேண்டியிருக்க்றன. அப் 

படி.க்ருக்க, கல்யாணி முதலான ஈமதூ தேசத்து இராகங் 
களை ஓரோபாதேசத்து இங்கிலீஷ் பியானா முதலான வாத் 

தியர் கருவிகளில் வா௫ுப்பஜெப்படி. ? 

இனி தம௫ தேசத்தில் விசேஷமாக வழங்கிவரும் 
சில இராகங்களின் ஆரோஹண அவ 

சரோஹண சுவரங்களாவன. 

புருவராகங்கள் ௮ சோஹ ணம் ௮வசோஹணம் 

பைரவி ஸரிகமப தநிஸ ஸசிதபமகரிஸ 

பூபாளம் ஸரிகப தஸ ஸதபகரிஸ 

ஸ்ரீசாகம் ஸரிமபதிஸ ஸநிபமகரிஸ 

பலமஞ்சரி ஸதமதஸ ஸ்கிதபமகரிஸ 

வசத்தம் ஸரிகமதகிஸ ஸகிதமகரிஸ 

மாளவி ஸரிகமபதுகிஸ ஸகிதபமகரிஸ 

பங்காளம் ஸரிகமப தநிஸ ஸகிதபமஸ 

நாட்டை - ஸரிகமபதரிஸ . ஸநிபமரிஸ 

பைரவியின் மனைவிகள் 

ஸ்.திரீ. ராகங்கள் ஆசோஹணம் அ௮வசோஹணம் 
தேவியை ஸரிகசமகிஸ சதமகரிஸ
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மேகரஞ்சி Grp. ஸநிமகரிஸ 

குருஞ்சி ஸரிகமபதனிஸ ows) sation 

பூபாளத்இன் மனைவிகள் 

பில ஹரி ஸரிகபதஸ். ஸகிதமரிஸ 

மலஹரி ஸரிமபதஸ ஸதமமகரிஸ 

பாண்டி ஸரிபதஸ பமகரிசகிதப 

ஸ்ரீராகத்தின் மனைவிகள் 

அந்தோளி ஸரிமபரிஸ ஸ.சியமகரிஸ 

பல்லாதி டை ஸநிபமரிகரிஸ 
FT aso oat} ஸகரிமபகிஸ ஸநிபமரிஸ 

பலமஞ்சரியின் மனைவிகள் ப 

தேசி ஸரிமநிஸா ஸிசபமகரிஸ : 

முகாரி ஸரிமபதஸா ஷே 

லலித ஸரிசமபகிஸ ஸநிகமகாரிஸ 

வசந்தாவின் மனைவிகள் 

இராமரியை ஸரிகமபதநிஸ ond) SLIDER aw 

வராஹி. ௨ ் படக 

கெளளி ஸரிமபதிஸ . ஸரிபமரிகமரிஸா 

மாளவத்தின் மனைவிகள் 

குண்டக்கிரியை ஸரிமாகமப.தஸா ஸதிபாமகரிஸ 

கூர்ஜரி எரிகமபதகிஸ ஸகித;பமகரிஸ 
ஜபுளி ஸரிகபதஸ ஸதிதபகரி 

பங்காளத்தின் மனைவிகள் 

சலியாணி ஸரிகமபதநிஸ ஸநிதபமகரிஸ 

ஆரி ஸரிகமபதரிஸ ஷை 

சாவேரி ஸரிமபதகஸா -ஸகிதபமகரிஸ
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நாட்டை ராகத்தின் மனைவிகள் 
2 

“ கண்டராசம் ஸரிசமப தநிஸ ஸகிதபமகரிஸ 
ல வரு 
காம்போதி ஸரி BOLI Bow orp 

சங்கராபரணம் ஸரிகமபதநிஸ ஓ... 

இருக இராகங்களில் 

காம்போதி, சன்னியாச, சாவேரி இராகங்களைப் பண் 
ரூ . 7 > 5 

டிகை முதலான KIFHS STOR STOVES Qld, Man f, SaTLsT, 

ரிலாம்பரி, புன்னாகவராளி, பியாகடை இராகங்களைக் இக்க 

காலங்களிலும்; காட்டை ராகத்தை யுத்தகாலத்திலும்; காம் 

போதி, சன்னியாசி, சாவேரி, இராகங்களை வசச்த காலதி 
ட் . ட ச ் ச ட ச 
கிலும்; கலியாலரி, காமி, கன்னடம், காம்போதி இராகங்களை 

கு ட இட்ட க ளை! 
இசாக்காலங்களிலும், ஜாமத்தில் ஹரி இராகத்தையும்; விடி. 

யம்காலத்தில் இந்தோளம், இராமகளி, சேேசா௯ஷரி, நாட்டை, 

பபூபாள இராகங்களையும்) உச்சி காலத்தில் சாரக்கம, தேசா 
2 D we oa . 2 ah 7 தரி, இராகங்களையம்; அஹரி, இர்தோளம், பூபாளம், இசாம 

எரியை, சாரங்கம் அகிய இராகங்களைச் தவிர மந்த இசாகளன் 
ச யெர்தக் காலத்திலும் பாடலாமென்று நியமிக்கப்பட்டி. 

  

“a ee 2. ற டும் 
(Hae தவில் கூர; LIGHRATD, FT GIT, OHGWN, OFS 

வி யென்ராஇி இடங்களையும் தழுவிப்பாடவேண்டுமென்று 

விஇகள் ஏழற்பட்டி ருக்கின்றன. 

ரு 

மேலும், இர்த இராகங்களில் பைரவி பிராமண ஜாதி 

பைச் சா: 

  

    ந்து எசனை அதிஷ்டான தேவகையாக உடையலு. 

ஸ்ரீசாகம், ௮ர௪ ஜாதியைச் சார்ந்தது; அது சரஸ்வதியை 

சேவையாக உடையன. பலமஞ்சரி ௮ரச ஜாதியைச் சார்க் 

EB லஷ்மியை சேவையாக உடையது. வசசம்சம் வைசிய 
  ஜாதியைச் சார்ச் கத; ஞூரியனை தேவதையாக உடைய, 

ஈளவி வைசிய ஜாஇயைச் சரார்தறு, நாரதரை தேவதை LL & é 3 க é é : ் ன ' ., 
யாக உடைய. பல்காளம் சூத்திர ஜாதியைச் சார்க்கு; 
 லின-பகரை சேவதையாக உடையது, நாட்டை சூத்திர ஜாதி 
பைச் சார்ந்தது, தும்புருவசை தேவகையாக உடை பு. 
இற்து இரா ங்களிலிரும்து பிரிந்த இராகங்கள் தேசத்துக்கும் 

காலத்துக்கும் PEEL UIE IG £5 Lbs, 
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இனி தசவிதகமகங்களெவை யெனில் 

1 seen ௪, ரி, கம;ப, த, கி, ௪, 
2 அவரோஹணம் ௪, நி, ௬ ப,ம, குரி, ௪ 

  

Sit gy F, Li, Fy Dy F, Sy 
A sve foes FE ரிரி கக் மம 
நிதம்பிதம் பாபபப ப ஓரு ஸ்தானத்தில் நினது 

தந்தியை யசைத்சல் 
fo, A 

0௮அஹதம் ச௪ரிரி சச மம ப ௪ச௪ரிரி ௧௧ மமக 
2 பிரதியாஹதம் (௪௪ நிகி தத பப 
பண்டம் ௪௪௪ ரிரிரி ௧௪ 

ae 9.966 eran ib சரி பாப. 
1. ni dnd சரிகமபதநி 

  

இதுநித்க:-ரமிழ் தேசத்தில் பூணபக்திமான்களாகச் 

சிறக்க முன்னோர்கள் ஆற்வார்களாகவும், காயன்மார்களாக 

வும்,பிரகாகித்து இ சசப்த ஈவரல்களை யாதாரமாகக்கொண் 

டே திவ்ய பிரபந்தாதிபாகரங்களை யியம்தியிருக்கிறுர்கள். 

ஏப்படி. யெனில் 

ச-மிடம் மல் (குரலில்) . தனனை கணவ பிறக ததாசவம் 

ரி-அஅத்தத்தால் (காவில்) AI DGG STEIN 

F——M SSDI TH (பஏண்டைத்தால், பிறக்க தாகவும் 

ம.உழையால் (இர௫னால்) பிறக்க சாகவும் 

Li இளனியால் (தெற்திபி ஞல்) .பிறர்ததாகவும் 
ee ane பட்ட x 

க விளரியால (கெஞ்சில்) .பிதந்ததாகவும் 

பி தாரத்தால் (மூக்கினால்) பிறந்ததாகவும் 

கொண்டும், 

சகரத்துக்கு ஆ அ-வும்--ரி-ம்சூர உம் சவுக்கு. ௨௭ 
உம் முக்கு ஏ எ-ஃவும் பக்கு ஐ பூம் ஈக்கு BD Sea) to 

நி-க்கு ஓள-வும் பிராணாக்ஷரங்சளாகம் கொண்டு வழங் வர் 
தார்கள். ் 

இந்தச் TOIT BI BOTT BY Gt IHD இசாகங்களை த் தாம் 
லட, A ee NE ட 

இருவாய் மலர்க்தருளிய விசேஷமான காவி.பங்களில் அமைக் 

அக் கொண்டார்கள், 

8
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எப்படி யெனில் 

வெண்பாவக்கு : ...சங்கராபரணமும் 

அவலுக்கு ..தோடியும் 

கலிப்பாவுக்கு ...பக்னுவராளியும் 

கலித்துறைக்கு ...பைரவியும் 
தாழிசைக்கு .தோடியும் 

விருத்தத்தித்கு கலியாணி காம்போதி,மத்தியமாவதியும் 
உலாவுக்கு . .சவுராஷ்டிரமும் 

தோடைய த்துக்கு. ..நாட்டை சவுராஷ்டி.ரமும் 

மங்களத்துக்கு ...கவுசிகமும் 

சேவராத்திற்கு ...பூபாளமும் 

பிள்ளைக்கவிக்கு ...கேதாரமும் 
பணிக்கு . .கண்டாராகமும் 

வழங்க விதிகள் ஏற்பட்டிருக்க 0, பாதிலும், வித்து 
வான்கள் தமது சக்திக்குத் தக்கபடி. பாடி. வருவது பிரத்தி 
ய.க்ஷம். மேலும், தமிழ் நாட்டார் கைத்தொழில் ஐக்இல், 
எண்ணால், எழுதல், இலைக்கிள்ளல், பூக்கொய்தல், யாஜ்வாசி 
தல் என்று சொல்லியிருப்பதால், யாம் வாசிப்பதை aes 
ஷமாகக் கொண்டிருக்ததாகக் தெரியவருறஅ. இக்த யாம் 
கலில், சகோடயாழ், மகரயாழ், பேரியாழ், செங்கோட்டி 
யாழ் என்று பிரதர்ன யாழ்களு மிருக்கதாகச் தோற்று 
இன்றது, இர்த யாம் நாதமன்றிபில, கோள்கருவி, இளைக் 
கருவி, ஈரம்புக்கருவி, கஞ்சக் கருவி, மிடற்றுக் கருவிகளொன 
மாதத்தை வகுத்து உபயோகப்படுத்தி QE GIT, ஆரியர் 

விணைகளில் பலபேதங்களை யுடையவர்களாக PHSB ad, 

சரவிணை, ஸ்திரவீணை யென்னும் இரண்டு விசேஷ விதங்க 
னாக வகுத்துத் கொண்டிருக்தார்கள். ஸ்திர வீணை யென் 
(ல் அ டட வேத,ச்ைச் சார்க்த வேத கருதி ஜாதிய 
சகல சுருதிகளையும் விணையில் ஸ்திரப்படுக்இ, மானஸலம், 
பம்பா முதலான தீர்த2விடங்களில் வைக்க அக்கவிணைக்கும் 
கேவலம் காற்று தாக்யெ உடனே அவைகளில் சம்பிரமாக
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ate poss, ya asp சென்று பிரஹ்மத்தியா 

னம் செய்யும் ர௬ுஷிகள் முனிகள் முதலான மஹாதிமாக்க 

HEH ஆகக்தத்தை மூட்டும். சரவிணை யென்பது மஹதி, 
ரு*்திரலனிணை முதலானதுகளைப் போல காலத்துக்கும் இட. 

தீதுக்கும் தக்கபடிச் சுருதிகளைக் கூட்டி வாசிக்கப்பட்டவை 

களாம். இப்படிப்பட்ட விணைகள் இக்காலத்தில் அபூர்வ 

மாவிட்டன. பொதுப்பட. விணையானது FHS SIME 

இலக்கண மென்று சொல்லப்படும். இந்த வாத்தியத்தில் 

யாதொரு சூதுகள் செய்வதத்குக் கூடா. .இதில் இசாகம் 
ஊனிப்பிக்கச் செய்வது மாத்திரமல்ல; அந்தந்த இராக் 

சமப்பட்டு நடக்க வேண்டிய தாள பேதங்களையும் மீட்டிச் 
காட்டலாம். ஆகவே வீணையானது மற்றக் கருவிகளிலும் 

சற்தது. மேலும் 

ors உ3ா_தர உக மீதா வாக) ஹவ an@) aur ao 

Oat S72 andanr eve CO wan ௧௨ ௫, வவற.சி 

came சுலோகங்களினால் பாடுபவர்களுக்கு சுருதி மாகா 

வாகம், தேம் பிகாவாகவம், தாளம் சஹோதசரைப் Gur 

ன் அதென்றும் சொல்க எினிது மசால் ல் இனி தாள பேதங்களை 

பற்றி விசாரிப்போம். 

கதாரளபேபதம், 

தாளம் - (2) எழு வகைப்படும். ௮வையாவன :-- துர 
வம், மட்டியம், உருபகம், சம்பை, திரிபுடை, அடதாளம், 

ஏகதாளம், என்பவைகளே. இவற்றுள் அுருவத்திற்கு இல, 

1, குருக-1, துரிதம்-1, இதற்குச் சுரம்-சரிகம, கரிசரி, கரிச. 

கம--மட்டியச்திற்கு--இலகு-1, துரிதம்-1, இலகு-1, இதம் 

குச் சுரம் சரிகரி, சரி, கரி, கம:--உளுபகத் இற்கு இலகு-1, 
அரிதம்-1, இதற்குச்கரம்சரி, சரிகம, -சம்பைக்கு இலகு-] , 

௮.தமிசம்-1, துரிதம்-1, இதற்குச்சுமம் ௪,ரிக,சரிகரி,கமா:-- 
தரிபுடைக்கு துரிதம் 8 அுதுரிதம் 1 இதற்குச் சுரம் கரிக, 

சரிகம:--௮அடதாளத்திற்கு இலகு-1, துரிகம்-2) இலகு-1,
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இதற்குச் சுரம் சரிகா, சாரிகா, மா, மா ஏகதாளத்திற்கு, 

Gag! இதற்குச் கூரம் சரிகம, சம்பைக்கு பிரம ஜாதி 

தவிர நான்கு ஜாதியுமுள. திரிபுடைக்கு மூன்று விராமமு 

மோரநூ அரிதமுமானுலோ CrarB, இலகு விருக்தாலைர்து 

சாதியுமுண்டு. மற்ற ஐந்து தாளங்கட்கு மைந்து சாதியு 

முண்டு. அவற்றை யவ்வவ் சாதியேகதானலகு அ௮ச்ஷூரங்களா 

லறியுமாறு, பிரம்ம ஜா.தியிலகுவிற்கு நான்கக்ஷரகாலம். ௮7௪ 

ar Bane Boe qa pak காலம், ஆரக்ஷர காலமுமுண்0, 

வைய ஜாதியிலகுவிற் கேழக்ர காலம்--சூத்திர ஜாதி 

யிலகுவிற் கைந்த௯௨ர காலம். சங்கம ஜாதியிலகுவிற் கொள் 

பதக்ஷாகாலம்--எச்சாஇயிலு மறுதுரித மோரக்ஷர காலமும் 

துரித மிரண்ட௯ஷர காலமுமாக ஏற்பட்டிருக்கன்றன. 

இனி தாளப் பிரமாணம் மிகை யெனில் : அவை 

காலம், மார்க்கம், இரியை, அக்கம், சகம், சாதி களை, இலயை 

யதி, பிரத்தாரம் இவையே தாள,தசப்பிராண மெனப்படும், 

இவற்றுள் காலப்பிரமாணம்--10. அவையாவன: கணம் 

இலவம் சாட்டை நிமிஷம் ; திடி. துரிதம் இலகு குருபுலதம் 

காகபதமாம். இவற்றுள் கணம் தாமரை யிதழ் நாறடுக்கெ 

திலோரிதழிலாசி செலுத்அங்காலம். கண மெட்டுக்கொண்ட 

திலவம்--இலவ மெட்டுக்கொண்டது காட்டை--காட்டை 

யெட்டுக் கொண்டது நிமிஒம்,--நிமிஷ மெட்டுக்கொண்டது 

தடி, அடி இரண்டு கொண்டது துரிதம்--துரித மிரண்டு 

கொண்டது புஅதம்--குரு விரண்டு கொண்டது காகபத 

மாம் --மார்க்கம்-0 அதாவது தக்கணம், வார்த்திகம், சித்தி 

ரம், இத்தரதம், அர்த்த இத்திரம், அதிகத்திரம். இவற்றுள் 

எட்டு மாத்தீரையோர் களையாகக் கொண்டது தக்கணம்-- 

நான்கு மாத் இஓ.ரயோர் களையாகக் கொண்டது வார்த்திகம், 

இரண்டு மாத்திரையோர் களையாகக் கொண்ட இத்திரம்-- 

ஒரு மாத்திரையோர் சளையாகக் கொண்டது சுத்திரதரம்-- 

ரை மாத்திரையோர் களையாகக் கொண்டது அர்த்த சித் 

இரம்--கால் மாத்திரை ஒரு களையாகக் கொண்டது. ௮௯
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இரம்--கொடியளவு மாத்திரை, இரியை-2 மார்க்கம். தேசி 
கம்,இவற்றுள் மார்க்கம்-8 இவத்றுணி சசதம்-4 சசததம்-4 

நிசத்தமாவது, ஆவாபம் நிட்க்ிொமம், விட்சேபம்; பிர 

வேசம்---௪௪க.கமாவது அருவம், சம்மியம், தாளம், சன் 

னிபாதம், தேசிகம்-8 துருவகம், ஈர்ப்பிணி இருட்டியை, 
பதுமினி, விசர்ஜிதை, விட்டுத்தம், பாதகம், பதாகை, பதி 

தம் என்பனவாம். ௮ல்கம் 06--இவைருறையே, பிறை, மதி 

கனை, வில், பாம்பு, புள்ளடி, முறையே யிவற்றின் பெயர். 

அதுதுரிதம். துரிதம் இலகு, குருபுலுகம், காசபதம், இவற் 

அனுற்பத்தகளும், பரியாய நாமங்களும், வண்ணங்களும், 

௮திதேவமைகளும், மாத்திரைகஷம் அத்தாங்குலப் பிரமா 

ணங்களும், காதைப் பிரமாணங்களும் உண்டு.--இனி செ 

கம்-4 ஏவையெனில்:--அததம், அரர்கதம், சமம், விஷமம். 

இவற்றுட் கூரல் முன்னும் தாளம் பின்னும் வருவதீதம்.. 

குரள் முன்னும் காளம் பின்னும் வருவத தநர்கதம். கூ.ர.லு? 

தாளமுமொத்து வரில் சமம், குரலும் தாளமு முன்னும் 
பின்னுங் கலந்து வருவது விஷமம் என்னப்படும். 

.  சங்கேத்தின் தத்காலஸ் இதி. 

இப்படி.ச்சல்£த வித்ையைப்பற்றி அமிழ்தினுஞ்சுவை 
புடைய தமிழ் பாஷைக்காரரும் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். 

இப்போது ஈமது நாட்டில் சைவர், வைணவர் (PBEM am aut 

ehow Bam ur, BRautsano, SmarwOwrd aps 

லான பக்தீரஸ இரந்தங்களைக் தக்கபடி. இராக தாள.ங்ககா 

யமைக்துப் பாடுகையில் ஈமக்குள் ஜனிக்கும் பிரம்மாநந்த ம் 

தைச் சொல்லி முடியுமோ? இகல் பரமேசுவரர் பிரபஞ் 
சத் இலிருக்கும் பிராணிகோடிகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு 

வேறு விஷயத்தில் விசேஷலிருப்பச்ை யுண்டாக்கி யிருக் ௪ 
போதிலும் “சங்தேமென்லும்'” இனிய ஓசையில், எல்லா 

வித ஜீவகோடி. களும் ௮பேதமாக அகந்தம் கொடிப்பதாகம் 

கொண்டு சுகம்தை யனுபவிப்பது பிரத்தியக்கம். ஆன ZI 

பத்தியே சக்கீதத்தின் சுகத்தைக் கொடிய விஷமூள்ள பாம்
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புகளும், மூடமதிடள்ள மிருகங்களும் செறெப்பு ஞானமற்ற 

சசுக்களும் புத்தியறத்ற பக்ஷிகளும், கேவலமான இரிமிச£ட 
காதி ஜந்துவர்க்கங்களும் அறிஈது ஆகந்த மடைவதாக அறி 

வுடையார். அதிர்து சொன்னார்கள். இம்மட்டோ ! இந்த 
பிரம்மானந்தமான அகந்தக்தையறிந்து பரமசிவன்,விஷ்ணு, 
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063, uTet, நாரதர், யாஞ்ஞவல் யர், கோஹலர், இராவ 

ணர், அர்துானர் ஆஞ்சகேயர், சுப்பிரமணியர் பிரஹஸ்பதி 

முதலானவர்கள் இதற்கு ௮ேக இலக்கிய இலக்கணை நால்களை 
பியற்றினார்கள். பிறகு சைதனியர், குருகோவிர்த கபிர்தாஸ், 

தாகூராம், இராமதாஸ், கோவிந்ததாஸ், புரந்தாரதா.ஸ் கேசவ, 

சந்திரர் முதலான uss சிரோன்மணிகள் இந்தச் சங்கே 

கல்ப விருக்ஷத்தின். நிழலிலுட்கார்ச்னு தமது பத்தா௪ ஜலத் 

கால் உளர்த்துத் தாமும் விடாய் இீர்க்துக் கொண்டார்கள். 

அனந்தரம் இப்படி. வளர்ம் ௪ சங்கீதகல்ப விருஷத்தை பரத 
கண்டத்தில் பலரும்பார்த்துப் பலனை யடையும்படியாக(அந்த 

ஸங்்த கல்ப விருக்ஷத்தை) சாமாசாஸ்இரிகள் முதலானவர் 

கள்கொப்புங்கொகளும்பெற்ேேரோங்க வளர்த்துவிருத்தியாக்க, 

பவற்தின் நிழலடியில் தாமும் தம்மைப்போலவே பின்லும் 

அனேகரும் சேர்ந்து விடாய் தீர்ததக்கொண்டு சு9த்தார்கள். 

இப்படி கொப்புங் இளைகளால் பெருத்து வளர்க்க அச 

ருக்னாச் சுகத்தைக்கொடுத்த இந்தச் சங்கேத கல்பவிரு௯்ஷ3் 
தைப் பாமரரும் கண்டு கொண்டாகர்தக்கும்படி. இயாகரஜர் 

க்ஷேத்திரிக்கியர் முதலானவர்கள் அந்த விருகத்தைப் புஷ் 

பிக்கவும் பலன் கொடுக்கவும் செய்து தாமும் பரிபூரணாகந் 

தத்தை யடைந்தார்கள். இப்படி. பூத்துக் காய்த்து கனி 

கொடுத்த சங்கீத கல்ப விருக்ஷக்தின் பலனை, கட்பெஃலியார், 

பொல்லவசபுவாரு, வீரபத்திரையர், தாளபாகவாரு, மாக்ரு 

பூதேசர், ஜடபல்லிவாரு, பிர தாபபூபாலர், இனுகொண்டவாரு; 

இவராமபுசமுவாரு)புவரங்கர், மன்னாருரங்கர், கஸ்.தாரிரங்கர், 

பரிமளர.ங்கர், சாரங்கபாணி, மல்லிகார்ஜுனர், கோன்லபுரி 

வாரு, லக்5ரேல ஈர௫ம்மாசாரியர், குலசேகர மகாராஜா, 
குருமூர்த்தி சாஸ்திரிகள். இக்ஷிதர், சுப்பராய சாஸ் திரிகள்,



சங்கீதத்தின் சரித்திர சங்கிரகம். 51 
  

வீணை ரப்பையர், ருப்புசாமி ஐய ரர் முதலானவர்கள் உண்டு 
சர 

பல்லுயபிராருக்கும் பங்கப் பத் BQ ser. இதைப்பற்றி 
பம் 7 C 

யே தான் 

LET anowanr S| Cano) esr BOLT ar 2 Qu aon | 

2.௧ ய_௪ு. மாய =e அ, மாய் 5 65, hon) மாறக | 

என்ஆம் வாக்க Dus RB னல் “வைஞுண்டக்திலும், யோகி 

Sar aol, தயத்திலும், சூரியனிடத்தி, ஆம் தான் இருக்கமாட் 

டன் - எனறு பள், தர்கள் எங்கு இனி ய. கரனம் செய்கிறார் 

  

ss ; 
களே அங்கே கான் இ இருப்ே பன்” என்னும் பசவம் வாக்கி 

யம் புறப்பட ட்டது போலும். இதைப்பற்றி SaS apt நூலைப் 

Litt gon wis ல்; பிருதிவி, அப்பு, தேயு, OUTIL, ந தாயம், ஆ இய 
i? 

oo 

ஞ்சபூசங்கவில், பிருதிவியாகய பூத்தில் மிரு மக்கமூமி, 

aD 
அப்புவாகிய பூதத்தில், சங்கும், சேடி பூத்தில் காஞ்சா 

தாளங்களும், னை உ ர் ந ததீ தினால் af Cont (Lp தலான வாது இயல் 

களும், இளமபவன்னும் பூஅுத்தினால் நாதமும், காகுத்தினால் 

களும், us saan    OTP b அக்களும், GT: Lp EBM SH பது 

   5 ரஷ ல் உலகவிவதாரங்க 

  

இ;
 

BF ல் வாக்கியங்கம ம் வாக்க 
See 2 

ளும் நிஉழ்வகணால், ஐகக்தும் அதிலுள்ள பொருள்களும், 

  

ஃ ட்ரூ த 
BF FB BD 

  

அவத்தின் கர்ஜ்தாவாகிய ஜகூரவரனும் இரத 

தின் ஆனேைமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டி wees DG. Biss. 

ei Gear sgBlem dar some நமது தேசத்நு சக்க மானது ஒரு 

காலத்தில் மஹோன்ன ௪ BOO FU SG Gl. DO BINT ONL 

டத்தில் அபரிஎத்தமான Basten) டர மற்றெத்த 

ஹேதுவினு லோ தாழ்க்க ஸ்திதிஃ்கு வரச் சம்பவித்தது. கடை 

சியாக எனைய நாட்டார் cog தேசத்தின் மீறு அடிக்கடி 

பாடையெலிகது வற்று நமது சேசத்தி ன் உஹ்கிருஷ்டமான- 

சால் இரங்களைச் சுட்டு பஸ்மமாக்யெயபோது இதச் சங்கர 

சால் தரங்களும் மறைக் *்துபோய்விட்டன. இப்போது நமது 

தேசதக்தை அரசாட்டு மெய்யும் ஆங்கிலேயர் ஞான?லர்களா 

யும், சரேஷ்டமான இரந்தங்களைப் WITHIN FL விருத்திபாக் 

Gb SHORT முடையவராயும் இருக்கனும் இத்சேசத்து 

சங்கேதசாஸ்திரத்தை விரு, த்தியாக்க பிரவ ர்த்தி த்தாாகளில்லை.
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ஏனெனில், இக்த சாஸ்இிரத்தின் அருமையையும், உண்மை 
  

யான நிலையையும அறியும்படியான சக்தி அவர்களுக்கு இன் 

லும் வரவில்லை. இதற்குக் காரணம்: காந்தாரவம் கவித்துவம் 

ரூரத்றுலம் தானசிலதஅவம், அய கான்கும் ஜன்மாந்தர 

பலனால் இடைப்பதென்று ஈமது முன்னோர் சொல்லியிருப்ப 

னாம், இர்துவென்று இத்சேசத்தில் உடம்பெடுத௮, இக் 

தீச் சங்கேத விக்சைக்காகப் பன்னிரணடு வருஷம் இரவும்பக 

அம் கஷ்டப்பட்டாஜம், அவர்களில் யாரோ கலருக்கும் இஞ் 
சிக் பலன் கடைப்பறு கஷ்டசாத்தியமாக விருப்பதனாலும், 

இசை ஜாதி, மத, பாஷா வேஷாதிகளில் வேரூன அங்கிஷே 
யர் அ.திசிச்கித்த்தில் சிக்கறக் சற்றுத் தெளிவது அசாத்திய 

மல்லவா? 2மலும் ஈமறு சல்தேமானது இங்லீஷ், பிரான்சு, 

இ.த்தாலியா,மூகலானவர்கரடைய சங்கதத்தைப்போல ஒரு 

படியிலும், கிலைபிஐ.ம் கி ற்கும் ௪ங்கரச சாஸ் திரமல்ல. இத 

ற்கு. ஒரு திருஷ்டாக்தத்தைக் காட்டுகிறேன் கேளுங்கள்; 

ஈமது தங்களில் ஓ ஒரு. இசாகதக்திற்கே பல பண்டிதர்கள் பல 
விதமாக எழுத பிருஃ்கிருர்கள். எப்படி, யெனில், ஆகந்தபை 
ரவி இசாகுக்திம்க லக்கணம் அசரோஹணத்தில் ஹ, ரி, ம, 8, 
உடி உ; மி, வ, என்று ஒரு பண்டிதர் கொள்கை. ஹ, ம, ஙி 

௨௦%, வடி; என்று ஓரு பண்டிதர் கொள்கை, ஹ,௰ 
ற், ம, 8) வ, உ, வட A, சன்று ஒரு பண்டிதர் கொள்ளை, 

இப்படி. பலர் பலவிதமாகக் கொண்டாலும் எதுவும் ல௯கனா 

விருத்தமல்லாமலிருப்பது போலவே ௮0கேக இசாகங்களுக்கு 

மிருக்கும். அ௮ங்கிலேயர் இத்தியாஇகனை யறிர்துய்வது சலப 
சாத்தியமோ! ஆகவே, ஆங் : ங்ஃலேயரும் அசட்டையாக a 

டார்கள். அப்படி விடவே, ஈமது சங்கதமானது ஆதாச 
'போஷணை யற்றுத் தத்தளிக்கச் சம்பவிக்க, அப்படி ௪ம் 
பலிக்கவே, ஈம் நாட்டில் நல்ல சங்கேத வித்வான்கள். தலை 
பெடுதக்தாடக் தங்குமிடமின்றிச் தாயத்றபிள்ளைகளைப்போல் 
SREB GT SOT. இப்போது சங்கே வித்தையைக் குலமக்களுக் 
சங் சலைமக்களுக்கும் பத்த திரீதியாகக் கற்பிக்கும் பாட 

சாலைகள். நமது நாட்டில் கடையா. அப்படி. இடையாமல்
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போகவே, சங்தேத்தின் பெருமையைக் காட்டுவதில் பிச 

தானமான கீதங்களும், இக்க சேங்சளினால் வெளியாகும் 

ஆசோஹண, அவசோஹண, ஐஜணிய,ஜனக,வாஜ,ச வர, ரஹ 

மூர்ச்சனா தகளான இலக்கணங்களை மறந்து தம் தம் இஷ்டப் 

படிப்பாட இடமாயிற்று. கவிபாடுவதற்கு இலக்கணமெப்படி 

யின் நியமையாததோ, அப்படியே சங்கே விச்தைக்கு இதக் 
கள் இன்றியமையாதவை. ஆனதுபற்தியே முற்காலத்து 

வித்துவான்கள் 509 - 000 தேங்கள் வரையில் முதலில் பற் 

ததிரீதியாகப் படனம்செய்து பிறகு,பதங்கள் முதலானவை 

சினைக் கற்றுவந்தார்கள். அப்போது அவர்களுக்குச் சங்கம 
ஞானமும் பிரபலமாக விருக்கும். இப்போதோவெனில்,; சிலர் 

கொஞ்சம் சுவராவளியையும், அலங்காசக்தையம், பிள்ளாரி 

கீதத்தையும், இரண்டொரு கர்ணங்களையும் பாடக்கத்றுக் 

கொண்டவுடனே மக்கு சங்கீத வித்தை பூரணமாக வகு 

விட்டதென்று பதங்களையும், ஜாவுளிகளையும், தங்கம்பாட்டு, 

தென்பால்கு, சக்கலிச்சப்பாட்டு, தல்லேலோபாட்டு, சேவல் 

பாட்டு, நெல்ஆசூத்தும் பாட்டு, சுப்பையன் பாட், முத்து 

விராயிப்பாட்டுகளைக் கற்றுக்கொண்டு வெளியில். வந்துவிடு 

மூர்கள். இம்மட்டேயல்ல - இலருக்கு சா என்னும் சுரஜ் 
சைக் கற்றுக்கொள்ளும் போதே தமக்கு சங்தே வித்துவா 
னென்ற மமதை வந்துவிடுகிற ௮. இத்துடன்கூட இப்போது 

நமது நாட்டுச்சங்கேகச்சேரியிலிருக்கும் அநேகருக்குஇசாகக் 
தின்சாராம்சமேதெரியாது.சலருக்குஇராகவிச்தியாசங்களும் 
தெரிகிற இல்லை. சில சமயங்களில் எவராவது ஒரு விச்வான் 

கோடி ராகத்தைப்பாடி. முடித்த பிறகு அருகிலிருக்கும் இர் 

தனவக்தர், ஷே. பாடகரை நோக்கித் தமக்கு FAS FSBO 

வி2௪ஷ பரிசயமும் இராக கயொனமும் இருப்பதை வெளி 

யிமிம்பொருட்டு, ஐயா பரடகரே ! கொஞ்சம் கோடி ராகள் 

தைப்பாடும் என்று சொல்வதுண்டு. இப்படிச்பசொல்ல இனால் 

சபைக்குப் ப.ிஹாசமும், பாடகருக்கு மனச் சங்கடமுமுண் 

டாவனுண்டு, இலர் பாட்டுக் கச்சேரி ஈடக்கும்போது பாட்டு 
: i . ர . . ட டத. 

களக் கேட்காமல், அ௮ப்போதுசான் தம் சொந்த மெ,
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இருத்திய சுக துச்சக்களைப்பற்றி வ௪௫ வ௪ வென்று பேசிப். 

பிறர் கேட்கும் சுகத்தையும் கெடுப்பார்கள். சில. தனவக்கர் 

அந்தப் பாட்டுக் கச்சேரியில் பாடின  பாட்டுகளைக் கேட்டு 
“என்ன ஐயா? தாங்கள் தோடிராகம், பைரவி ராகமென்று 

பெயர்வைத்து சந்தோஷப்படுஇறீர். எனக்கு ஒன்றுக்கொ 
ன்று வித்தியாச மிருப்பகாகத் தோன்றவில்லை, எல்லாம் 

ஓரே ராகமாகவும், ச.ராகமாகவும் இருக்றெதேயென் பார்கள். 

மேஜும், தினப் பிரதிதினம் தேக சுகத்துக்கும், தேவ 

தா பக்திக்கும் இன்றியமையாத பரிசுத்தமான சங்தேல் 
. ° va க ச ச ௬. 

தைப் பெரும்பான்மையோர் தக்கபடி. அடிக்கடி உபயோக 

காமல் உபேச்ஷித்து விட்டார்கள். யாரோ வெருக்குச் சங்கே 
தீதில் பிரியமிரு்கபோ இனும், அவர்களும் தத்தம். வி௰ 

களில் பத்தோ பதினைந்தோ வருவஒூங்களுக்கு ஒரு தடவை 

அத்திபூத்ததுபோல நடக்கும் விவாஹநாலதக்தில் மாத்திரம் 

உபயோகப்படுத்தி இடையில் பாடவரும் பாடகரைப்பார் 4 அ 

இப்போது ஈமு விட்டில் கலி.பாண முதலான சுபகாரியங்க 

ஸில்லை, அகவே பாட்டுகளைக்சேட்க சரிப்படாது என்று 

சொல்லிவியிகிறார்கள். இப்படி. ஈமது காட்டுப் பிரபுக்கள் சங் 

Gs50% போஷிக்காமல் விடவே ௪க்கித வித்துவான்கள், 

பத்ததி ரீதியான பாட்கெளையும் விணையாதி திவ்யமான 

வாத்தியங்களையும் விட்டு முதிர்ந்த கோதுமை மணிகளோடு 

நிறைந்து ஈடிக்கும். பயிர்களுக்கிடையில் வெறும் புல் பூண்டு 

ளாகிய ககாகள் முளைத்து ழே. சோதுமைப் பயிர்களா£ ரல் 

கொண்டு படாடோபம் போட்டுப் பகட்டுவதைப் : போன்ற 

சமீபகாலத்அக்கு முன் மஹம்மதியரால் நம நாட்டுக்கு 

வந்த சாரந்தா முதலான வாத்தியக் கருவிககசாயம், ஐசோ:ப் 
பியரால் கமத நாட்டுக்கு வத்த பிடில் முகலான வாத்தியக் 
கருவிகளையும் கற்றுக்கொண்டு இக்இலிஷ் பாலஷையைக் கழ்.௰ 
சில பிரபுக்களுக்கு இஷிக்கும்படியான இச்அஸ்தானி, டப் 
ரு, ஜாவளி, இங்கிலிஷ் மெட்டுகளைப் பாடிப் பிழைக்கப் 

பெரிய விச்துவான்களாகப் புறப்பட்டார்கள். இவர்களையும் 

நமது ராட்டு பிரபுக்கள் தக்கபடி. போஷிக்காமையால், சங்
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dad த்தின் அருமையே அடியோடு குலைந்து ஆதரவற்றுக் 
கடைசியாக “அப்பன் தேடிவைத்த அரும்பொருள் அழிய 

வும், அன்னை யூட்டிவளர்த்ச அழகு உடம்பு வடியவும், முன் 

னோ ருபதே௫த்த மூதுரைகள் கழியவும், பெரியோர்கள் 

மனம் நொந்து பழிப்புகள் சொரியவும், ஈல்லோர் தம்மை 

விட்டுப் பொல்லாரைச் சே ரவும்,பெற்ோர் ௨ BS cpt மனைவி 
மக்கள் வயிறெரிந்து பேதைகளாக தநின்தழவும், பொய், 
கோள், மோசம், காசம், Gh HUM GIGS பாலும் பழமாகவும், 

இகக்வுக்கும் பரத்துக்கும் இழிவு பட்டொழியவும் செய்யக் 

டிய தாசி வேசிகள் வசமாகி அவர்களது போஷணைக்கு 

குத்தமாகிவிட்டது. 

இப்படி. யாவிடவே, இயற்கையில் இனிய குரலோ 

சையைப் படைக்கப்பெற்ற ஸ்தி£ீ ஜாதிகளில் சாமான்னிய 

மாகிய தா௫கசளொன்போர் விலைமஇப்பான உடைசளையு.ம் 

ளுக்கு மெளுக்கான தங்க ஈகைளையும் கொண்டு இல்லாத 

அ/மகை இரவலாகவாவனு. பெற்றும் மலஷனோம்மியமாக Ga 

காரிதீஅக்கொண்டுஞ் சங்கே கச்சேமிகளில் இன்னிசையோடு 

பாடில் யார் மனறுதான் கரையாது ? கேவலம் er aes 

LU (pEIsignsrk smut sesso heard és 
   Lo Toot namiall xen Lut Looe 

ச ரூ + £9 . த் 
மும் மெழுகூபோல் ௪ சரக்னர. மோசம் போனார்களெொனில், 

இனி கலியுகத்தி 9ல் gaan தத்த 

சொல்லவும் வேண்டுமா? 

ரரைப்போன்ற தபோசி சிதி 

கல் கல் வை 2 ட் 
அடப் ஸித்த பை! L123 F 

  

வட் பப : 
pa au, Tbs BFC aA Hs 5G 

  

வரும் கில வாலிபர் சங்கதேத்ன் பெருமையையம் சங்கத 

வித்வான்௧௫டைய பெருமையையும் பாராட்டாமல் இன்னி 

சையால் சூயிலைடம் வெட்கச்செய்யம் ப. ரத்தையரிடம் பரி 

பூரண ர ணமைஸ்லன் காட்டிப் போஷிக்கவே, பரடவாகிய 

சில புருஓ. BINT ESR. பிரபுக்கசுடைய பொறுப் 

பும் போஷணையமற்று அவர்கள் பாதை i போ 

ஷணைக்கும், Sutiedet < எதிர்பார்த்தும் தமது ஜாஇ மதா 

சரரங்களை மறந்தும் தாசி வீடுகளிலேயே FHT MT BAIN! 
ee 5 

பேோச்காசக்கொண்டு வாரம்செய்ய சம்பவிக்சின்றது. இப்



6 சங்கீதத்தின் சரித்திர சங்கிரகம். 
  

படி.ச் சம்பவிக்கலே, பாடகராகிய இல புருஷ்வித்துவான்கள் 

பிறப்பில் உயர்ந்த ஜாதஇக்காரராக விருந்தாலும், அவர்களை 
நாட்டகத்தினுள்ள தலைமக்களும்,குலமக்களும் தமக்குச் ௪ம 

மாகக்கொண்டு மதிக்காமலும், தமக்கருகி லுட்காரவைக்காம 
லும் சல சமயங்களில் தாசிகள், வே௫கள், மேளக்காரர்க 
ளுடன் உட்காரும்படி செய்கிறார்கள். இப்படி. சங்தே வித் 
கைக்கும் சில: சங்கேத வித்அுவான்களுக்கும், பெருமையும் 

பிரதிஷ்டையும் குறையவேயல்லவா சங்கத்தைக். கற்க 
விரும்பும் ஈமது காட்டு வாலிபரையும், பாட்டுகளைப் பாடும் 
பாலியரையும், பெரியோர் காணும்போதெல்தாம் அவர்களை 
அஷ்டசென்றும், சஹவாசத்துக்கு அயோக்கயெசென்று நி 
இக்கிறார்கள். ௮ந்தோ ! அரிய தேசத்தாருடைய அருமைக் 
கும் பெருமைக்கும் அதிகச் சரேஷ்டமான சங்தேமே! 
உனணஅ௮ பெருமையும் இப்படி. பாழ்த்துபோக எவரிட்ட சாப” 
மோ! அல்லத கலிகாலத்தின் தோஷமோ ! ஓ எனது ஜனன 
தேச,க்சார்களே, இந்த பரிசுத்தமும் பிரம்மானக்தமு. மான 
சங்கத்தை நீங்கள் இப்படி. அசட்டை செய்து அக்நிய 
நாட்டார் ௮அவமதிக்கச் செய்வது ௮ழகாபோ? இ துவும் உங் 

களுக்கு நியாயமும் தருமழுந்தானா ? ஈமது முன்னோர் 
ளுடைய மகிமையைப் பெற்ற சக்கேதமானது ஈமத போஷ 
ணைக்கும், பாதுகாப்புக்கும் பாத்தியப்பட் டி.ருக்கவில்லையா? 
நாம் இவ்வுலகத்தார் மெச்சும் இந்துவென்கிற பிறப்பும் பெ 
யரும் பிரதிஷ்டையும் பெற்றுப் பரிமளிக்க விரும்பும்போது 
இந்த பிரதிஷ்டைக்குண்டான பலகாசணங்களி லொன்ருகும் 
இத்த இந்து சங்தேத்தை இப்படி இழிவுபடச் செய்தால் 
ஈசுவரன் சித்தத்துக்காவது பொருந்துமோ? எனஅ உடன் 
பிறப்புகளாயெ கதே௫ிகளே, இத்தியாதி கேள்விகளைக் குறு 
ஓய கருத்தோடின்றி விரிந்த சுயபுத்திப்னால் யோகத்தப் 

பாரும்கள். இனிமேலாகி ஐம் குற்றுயிராய்ச் தவிக்ஞும் இந்து 
சங்கீதத்கைத் தமைத்கதோக்க நாட்டகத்தில் பல சக்க 
சபைகளையும், பாடசாலைகளையும் ஸ்காபித்தும் பரககண்டத் 

இன் பரிசுத்தமான சங்கீதத்தைப் பேருலகெக்கும் பரவச் 
செய்லித்தும் அதனால் பரமகருபாளுவாகிய பரமாத்துமா] 
வைப்போநற்திப் : பரிபூரணாகந்தம் பெற்று பிரபஞ்சத்தில் 

பெரும்புகழுடன் வாழலாம் வாருங்கள் ! வாருங்கள் ! 

ஓ சங்தேமே நின் பெருமை பிரகாடப்பதாக, 
(0) 
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.... குறிப்பு. சமீப காலத்துக்கு முன் சங்கத வித்தையை 
ரிபாலிக்க வங்காளம், பொம்பாய், பூன, சென்னை முசலான 
விடக்சளிலுள்ள தலைமக்களும் குலமக்களும் பிரவர்த்தித் 
கார்கள்.பொம்பாய் கவர்னரவர்கள் சென்னைக்கு வந்திருர்,த 
போது ஷை பிரபு அவர்களுக்குச் சக்கோஷ மூட்டி மரியா 
தைசெய்ய, பச்சையப்பனார் சபா மண்டபத்தில் சென்னை 
காயன் சமாஜத்தா ரென்னும் சங்கேத சபையார் சங்தே கச் 
சேரி வைத்தார்கள்; அப்போது ஐகோர்ட்டு ஜட்ஜியாகிய 
கனம்பொருந்திய ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ முத்துசாமி ஐயரவர்கள் ஈமது 
சங்தேத்தின் பெருமையைப்பத்றி ஒரு வியாசம் anhg 
தார். அதை இதனடியில் பதிப்பித்திருக்கறேன் ; அதனால், 
அவர் கருத்து எனது கருத்துடன் பொருந்தி யிருப்பது 

பி.ரத்தியக்ஷ மாகப் பார்க்கலாம். 

NATIVE MUSICAL ENTERTAINMENT. 

POONA GAYAN SAMAJ. 

(The Madras Mail, Tuesduy Evening, 22nd Dec. 85.) 

The Madras branch of the Poona Gayan Samaj 
gave a musical entertainment at Pachiappa’s Hall, 
last evening, to which Lord and Lady Reay and Mr. 

and Mrs. Grant Duff were invited. The entectain- 
ment was to have begun at 4-30 Pp. u., but His 

Excellency Mr. Grant Duff and Lady Reay, accom- 
panied by Major-General Annesley and Captain 
Lawford a. D. c., did not arrive till 4-45 p.m. Lord 

Reay did not attend. Mr. Grant Duff, op his arrival, 

expressed his regret at Lord Reay’s inability to be 
present at the entertainment, in consequence of in- 
disposition; the doctor had forbidden his going out, 

Lord Reay was extremely sorry himself that he 
should not have been present. There was a large 
attendance of visitors ; among them being the Huu’s 
ble C. G. Master, the Hon’ble Mr. Justice Muthu- 
swamy Aiyar, Major General Chamier, Mrs. and 

4
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Miss Chamier; Miss Carr, Mr. and Mrs. J. Adam, 
Dewan Bahadur Raghunatha Rau, Lieut Colonel” 

Major Colonel and Mrs. Luxmore, Mr. and Mrs. 
BR. N. Pogson, Mr. G. Hamnett, the Hon’ble HW. H. 

and ‘Miss’ Sheppard, Colone] and Mrs. Underwood, 
Mr. V. Bhashyam Aiyengar, Hon’ble T. Rama Rau, 
Mr. T. Varada Riu, Dr. and Mr. Duncan, Rev. Dr. 

Miller c.i.u., Mr. P. S. Ramasawmy Moodelliar 
c. 18 Mr. and Mrs. F. H. Hammett, Mr. W. S. 
Vencataramanjulu Naidu, Mr. P. Ananda Charlug 
and Mr. P. Somasundram Chetty. An opening 
song having been sung by Mr. D. Srinivasa Aiyan-, 

gar, Mr. Justice Muthusawmy Aiyar read a paper 

on Elindu music from which we take the following: 

YOUR EXCELLENCIKS, 

I have been asked to say a few words this 

evening on Hindu music. It is often the fashion to 

speak of Hindu music with little or no regard, as if 
it has no scientific basis. In its modern practice as 
un art, there are, no doubt, imperfections which 

justly provoke criticism. I may refer to our street 

yiusie in temple and other processions, and it is at 
times so shrill and loud that it is heard a quarter of 

a mile all round. T may also allude to those gesti- 
culations from which even some of our best artists 
are seldoin free, and they are oecasionally, T am 

willing to admit, odd enough to drive one mad. 7 
may further mention the indications -in our modern 
art of corrupt taste which would be tolerated in no 
polite society. T would next draw attention to the 

ater Unwise infringement of the fundamental canons
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{of melody for the purpose of showing expertness ia 

keeping time. Lastly, I may notice some traces of 

‘an effete’ art which, on some occasions, ignores 
nature and simplicity as the fountain of all true 
‘elegance, puiity and pathos. Sensible as I am of 
these shortcomings I still maintain that our system 
of national music is botha science and anart. £ 
regard the itaperfections already indicated, as the 
mere outer encrustationg of a classical art in which 
here is much to admire and much to preserve and 

improve. It is no matter for surprise that-syuch 
should be the case. The influence which music 

exercises, and has, for centuries, exercised over ‘the 

Hindu mind is considerable. The Natives of this 
country often derive pleasure from it, even during 

intervals of sickness, and forget, though but for a 

short time, that they are ill. In moments of des- 

-pondency, its power in raising our drooping spirits 
will be acknowledged by all. I may add that even 
the afflicted who miss consolation elsewhere at times 

find it in those solemn and sonorous hymns which, 

when sung with feeling and melody in praise 01 (2.00, 

stir our hearts to their utmost depths. I know hardly 
a festivity ia this country, domestic or national, in 

which an important partis not assigned to music 

in some form or other. The influence I mention is 

felé not only in this Presidency, but according to 

my information, all over India, from the Himalayas 
to Cxpe Camorin. I ean name, from my ow. 

personal knowledge, several important towns in the 
provinces where one may repeat with special appre- 

priateness the words in the immortal poet, 
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But music for the time doth change tis nature 
The man that hath no music in himself 
Nor is not moved with concord of sweet sounds! 
Is fit for treasons, stratagems and spoils ; 
Let no such man be trusted. 

That music should exercise so extensive a 
dominion in this country, is not to be wondered at. 
Even in the Vedic times, it was cultivated as an art. 

The hymns of the Rig and Yajur Vedas were set 
t) music ata very early period. Though the art, 
as then cultivated, was imperfect, yet the Vedic 
musical chant, composed in simple Sanskrit spoken 
3,000 years ago, and handed down from generation 
to generation through more than thirty centuries, 

has a thrilling effect upon a cultivated Hindu mind. 
In the composition of the Sama Veda, we see the 
first development of music as a science. It reeog- 

nized but five notes, Dha, Ni, Sa, Ri and Ga corres- 

ponding to ABC Dand E, The necessity for a 
further development was soon felt, and the experts, 

who are called Gandlarvas in classical literature, 

added two more notes, viz., Ma and Pa, correspond- 

ing to FandG. Thus arose the Hindu Octavo or 

Gamut in the Vedic period. The ancient writings 
on [lindu music are designated Gandharva Veda. 
They contain valuable information as to first princi- 
ples and cardinal rules which are to be remembered 
in connection with vocal and instrumental music. 

They also treat of the origin of sound, of various 
modulations of voice, of the formation of several 

species of scales, of the theory of intervals of time, 

and of its variations in subordination to the prescrib-
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ed measure, I may here refer toa legend which 

graphically illustrates the power of music. The giant 
Ravana, whose conquest by Rama, Valmiki, the 

Homer of Indias has immortalized in classical epics, 

ke Milton’s Satan, took it into his head to coutest 

the supremacy of the great God Siva, and with un- 

precedented audacity, proceeded to the mountyin 

of Kailas, and shock. it in contemptuous defiance of 
Siva’s omnipotence. She seraphs and angels who 
Were in attendance were filled with terror but Siva, 
says the legend, remained impregnable and unmoved. 

He pressed down the mountain with his toe, and 
Ravana was in danger of. being crushed, It then 
occurred to him that the only way out of peril in 
which his folly had placed him was sincere and 
heartfelt repentance. He then poured forth with 
all the the fervour of subdued humility, the strains 
ofSama Veda, which are likened to the musie of the 

spheres and so far appeased the angry God that the 
rebel was at once forgiven. Such was the esteem in 
which music was held in ancient India. The impulse 

which the art thus received, it retained throughuut 

the classical period of our history. It continued 
steadily to progress and in classical literature, poetry, 
Puranas and other writings, we find numerous allu- 

sions to the melody of vocal and instrumental musie, 

to renowned experts and to the importance of 
instruction in music in affluent and royal households 

and the bold which music thus gained on the national 

mind it has never since lost. To this day our great 
epic poem, the Ramayana, is not read but sung by 

every gentleman from the prince to the peasant who 
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likes it. As one of the fine arts music receivec 

spicial patronage through successive Hindu dynas: 
ties, In later. times more attention was paid to i 

as an art than a science and to elaborate and tediou, 

artistic, skill than to simple and natural melody' 

Technical rules came thus into prominence anc 
marred the classical sweetness of our music. Ir 
certain parts.of the country, the art feil into bac 

hands,. and left the homes of the upper and gentle 

middle classes, and it thereby suffered both 1 

simplicity and purity of taste. The priviary objec 

which the Gayan Samaj has in view in this presid: 

ency is to remove the imperfections which I have 
mentioned, to revive whatever was good in Hindt 

music as a science and an art, fo brush away latent 
incrustations, fo restore it to its dignified | oxitiot 

as a fine art, and to form a class of educated gentle: 
man artists to wl ose care its future developmen: 

may be safely entrusted. 

Comparing the Hindu with the European sys: 
‘tem of music, it is not possible toavoid the impres: 

son that the two systems have widely diverge¢ 
from one another, tlough they were originally 

derived fiorm a common source.” The dominan: 
factor in the Hindu system is melody and that i 

the European system, is harmony. Harmony arise: 

fiom the agreeable concord of simultaneous notes 

whereas’ me'ody is produced under the Ilindu systen 

by the combinat on of successive notes into a relatior 

of harmony. In conclusion, I must confess that we 
have as yet made a very humble beginning. But the 

revival of Sanskrit literature and the study of Sanskril
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1 the Universities, will afford a great impetus to the 

vival of Hindu music. If the study of music is, under 

hvourable auspices, made part of school curriculum, 
f will afford us facility. When the art engages a 

arge share of attention in the country, a degree in 

music may, with advantage, be instituted in our 

Universities. In this, as in other movements, con- 

Huctive to our national prozress, and especially in 

this transitioval period, we have the active sym- 

pathy and support of severa] hundred Judies and 

The Gayan Samaj entertains a sanguine 

  
gentlemen. 

hope that the revival and regeneration of finda 

music will, at no distant date, tozether with many 

other reforms, form the happy outcome of that 

Milver wedding so feelingly predicted by Lord 

Lipon hetween the modern thoughts and feelings 

of the West and those of the East. (Applause). 

A piozramme of native music, both vocal and 

instrumental, was next gone through as follows :— 

By Whom. Nanies of Ragams. 

( Ragamalika ora 

Mr. C. B. Krishna Row . | chain, of ragas, 

» UT. A. Murther Voeal.< vz, Piatab Chin- 
5, Sheshachella Naidu | tamani, Abaj and 

( Poornaghandrika. 

» N. Shanker Row Voeal. Kalanithi. 

4 N. Visvanatia Row Instrumental Khaffe. 

» B. Sounder Iyer Veeal. Athana. 

» Venkat Ramaya Kalyanee, 

Messrs Singara Charla} Tustrumental Kantal ssars Sing 
& Brother 5 Varalee. 

t >
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Professor poshagini cra Instrumental Yinjotu 
= ASS Sis Be i EEE Se Eiskmanohari. 
Venketes Sastri. 

Mr. Singara Charlu *) God save the Queen 
students. in Sanskrit. 

His Excellency Mr. Grant Duff then said :—' 

“Lapirs and Gentiemex—In the absence of 
His Excellency Lord Reay, Governor of Bombay, 
en account of indisposition, which we all, no legs 
than himself regret, it fulls to Lady Reay and 
myself, and of all the ladies and gentlemen present, 
around me, to the persons who organised this enter- 
trinment, to the performers, and last, though not 
Jeast to Mr. Justice Muthusawmy Aiyar, who gave 
us so interesting a paper on Hindu music. J have 
Jearnt. during the last few years to admire m y hous 
ble friend in many capacities, but I did not know™ 
till this afternoon, in spite of his modest demefnour,    

   
that he was an authority on that art which’ beging 
where all others end, which, when sculpterte, paint- 
ing and poetry have had their ‘Say, takes up our 
thoughts and carries them away so far, I suppose, 
as it is permitted for them to be carried in this 
present state of existence. Once more ] thank you 
for all your kind and interesting entertainment.? 

The Hon’ble T. Rama Row then expressed how 
highly honored the Samsj and all present had felt 
at the presence of their Excellencies Lady Reay 
and Mr. Grant Duff, and proposed a cordial vote 
of thanks to their Excellencies for having kindly 
attended. ‘Ihe meeting then terminated. 

og
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