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பதிப்புரை
“(இயலிசையி
இரவுபகல்

லுசிதவஞ்சிக்
மனது?ந்தித்

கயர்வாகி
துழலாதே

உயர்கருணை

புரியுமின்பக்

உனையெனது

எளறியும்ன்பைத்

இதுபோன்ற

கடல்மூழ்கி
தருவாயே”?

ஆயிரக்கணக்கிலுள்ள

திருப்புகமால்

இயலைப்

பற்றியும் இசையைப் பற்றியும் இலக்கணத்துடன் எடுத்துரைத்து
முருகப்பெருமானை
இன்னிசையாற்
பாடிப்
அருணகிரிநாதர் ஏழிசையாய் இசைப்பயனாய்

பெருமானது

திருவருளின்பத்தல்

பேேபோற்றிய
விளங்கும் அப்

இரண்டறக்

கலந்து!

இன்புறுபவராவார்.
இசையின் பெருமை அளவிடற்கரியதாகும். உலக முழுவதும்.
ஓசையொலியாய்
நிறைந்து விளங்குவது இறைவனாகிய முழு
முதற் பொருளே எனப் பெரியோர் கூறுவர். அவ்வாறு .நாதப்
பிரமமாய்
விளங்கும்
இறைவனையடைவதற்குச்
றந்த

சாதனமாவது

.இசையேயாகும்.

மக்களிற்

சறந்தவராகிய

முனிவர் முதல் பசு பாம்பு வரை எல்லாவுயிர்களின் மனத்தையும்

ஒருநிலைப்படுத்துவது இசையின் இயற்கையாகும். இது தொன்று

தொட்டுத்
தேவர்களாலும்
முனிவர்களாலும் - குருவின்
அருளாலும் உலகமெங்கும் பரவி இருக்கிறது. பரதகண்டத்தில்
நமது தென்னாட்டின்கண்ணே சமீபகாலத்தில் தெய்வ இசை

பரப்பிய தியாகராஜ சுவாமிகளும் தீக்ஷிதர் அவர்களும் சியாமா
சாஸ்திரி அவர்களும் இலக்கணப் பொருத்தத்துடன் இசைக்
கலையை

வளர்த்தார்கள்.

அவர்களின்

இம்மூவருள்
தஞ்சை

ஒருவராகிய இட்டதர்

பொன்னையா,

சின்னையா,

சிவானந்தம், வடிவேல் என்னும் இப்பெரியார்கள்

இலக்கணத்

துடன் அதேக

€டர்களான

தான வர்ணங்கள், பதவர்ணங்கள், உர்த்தனங்கள்,

பரததாட்டியத்திற்கு மேன்மை

தரும் “'ஐ.திசுரங்கள்?”

முதலிய

|

|

iii
இசை

யுருப்படிகளை

விளங்கச்

யியற்றித்

தென்னாட்டின்

இசைத்திறனை

இன்னாரின்

பரம்பரையீல்

செய்தவராவார்கள்.

பேரனாகத் தோன்றிப் புகமடைந்தவரும் நம் தமிழிசைக்கு முகன்
முதலில் கீதங்கள், இலக்கண

“வர்ணங்கள் முதலிய

தங்கள், சுரசதிகள், பிரபந்தங்கள்,

எண்ணிறந்த

தந்து புகழுடம்பெய்தியவருமாகிய

கலாநிதி

க. பொன்னையா

பிள்ளை

தமிழ்ப் பாடல்கள் இயற்றித்
இசைப்

பேராிரியர்

அவர்கள்

சங்கத

“இசையியல்””

என்னும் இந்நூலை இயற்றியுள்ளார்கள். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்
கழக இசைக் கல்லூரியில் இசை பயிலும் மாணவர்கள் இசை
யிலக்கண முறைகளைத் தெளிவாகத்
தெரிந்து பயிலுதற்குரிய

பாடநூலாக

இந்நூல் இயற்றப்பெற்றதாகும். இசையிலக்கணங்

களை எளிய முறையில் நன்கு தெரிந்து கொள்ளுதற்கு இந்நூல்
பயன்படும். இதன்கண் இராகப் பிரத்தாரம், தாளப் பிரத்தாரம்,
பல்லவிபாடும் முறை, அநுலோமப் பிரதிலோமம், தாளநடை

வேறுபாடுகள் என்பனவும் சில இராகங்களுக்கு இலக்கணம்
கூறும் சூத்திரங்களும், இசைக் கருவிகளில் வீணை, நரம்புக்கருவி
(பிடில்), கோட்டுவாத்தியம், சாரந்தா, நாகசுரம், புல்லாங்குழல்,
மிருதங்கம், கஞ்சிரா,

தபேலா,

தவில் முதலிய

வாத்தியங்களின்

அமைப்புகளும், அவைகளை வாசிக்கும் முறைகளும் மிக ௮ழகாகக்
கூறப்பட்டிருக்கன்றன. இசைமரபினை எளிய தமிழ்நடையில்
தெளிவாக விளக்கும் இந்நூல் 1944-ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலைப்
- பல்கலைக்
கழகத்தின்
இசைத்தமிழ்
வெளியீட்டு
ஐந்தாந்
தொகுதியின் முதற்பகுதியாக வெளியிடப் பெற்றது.
இசைக்

கல்.லூரியிற் பயிலும் மாணவர்க்குப் பாடமாக அமைந்த இந்
நூலின் முதற்பதிப்பு முழுவதும் செலவாகியதனால் இப்பொழுது
இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவருகின்றது.
இசைப்

பேராசிரியர்

௧.

பொன்னையா

இந்நூரலாசிரியராகிய
பிள்ளையவர்களின்

தலைசிறந்த இசைட்புஉலப
தமிழ்மக்சள்
நன். குணர்வார்சள்.
யீனைத
்
இவர்களாலியற்றப்பெற்ற வர்ணங்கள், கீர்த்தனங்கள் முதலிய
இசையுருப்படிகள்
இப்பல்கலைக் கழகத்தின்
வெளியீடாக
விரைவீல் வெளிவரவிருக்கின்றன.
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இந்நூலாசரியராகிய பிள்ளையவர்களை யாதரித்து இத்தகைய
இசைநூல் வெளிவரச்செய்த பெருமை அண்ணாமல்ப் பல்கலைக்

iv

கழகம்
நிறுவிப்
புகழுடம்பெய்திய
செட்டி
நாட்டரசர்
அண்ணாமலை
வள்ளலார்க்கே
யுரியதாகும். கலைவாழ்வே தம்
வாழ்வெனக் கருதத் தம் பெருஞ் செல்வத்தை அதற்கெனப்
பயன்படுத்திய அப் பெருந்தகையாரைப் போலவே
அவர்களின்
ருமாரர்களாகிய ராஜா சர் முத்தையா
செட்டியாரவர்களும்,

அவர்களின் தம்பிமார்களும் குமிழிசை வளர்ச்சியிற் பேரார்வ
மூடையவர்களாய்
இத்தகைய
இசைநாூல்
வெளியீட்டிற்கு
என்றும்'
தமிழகம்
இவர்களுக்குத்
வருகின்றார்கள்.
ஆதரவளித்து
நன்றி செலுத்தும் கடமையுடையதாகும்.
இந்நூலைப் பாராட்டி அறிஞர்கள் வழங்கிய மதிப்புரைகளிற்
சில இப்பதிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அன்புடன் மதிப்புரை
வழங்கிய
அவர்களுக்கு
இப்பல்கலைக் கழகம் சார்பாக என்
நன்றியைத்: தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

-' இசைத்தமிழ்
பெருந்தொண்டில்

தமிழ்

வெளியீடுகளை
முன்னின்று

விரிவுரையாளரும்

அமைச்சரும் ஆகிய

விரைந்து

வெளிப்படுத்தும்

உழைக்கும்

பல்கலைக்

கழகத்

தமிழிசை

ஆலோசனைக்குழு

வித்துவான்

இரு. லெ. ப. ௧௬.

பண்டித

இராமநாதன்
செட்டியாரவர்கள் வழக்கம் போலவே
வெளியீட்டையும்
விரைந்து
வெளிப்படுத்தினார்கள்.

இவ்
இந்

நூலாரியரின் குமாரரும் பல்கலைக் கழக இசைக் கல்லூரி வீண
ஆூரியரும் ஆகிய சங்தேதபூஷணம் இரு. க. பொ. சிவானந்தம்
பிள்ளை அவர்களும், பல்கலைக் கழகத் தமிழ் விரிவுரையாளர்
தான்
௯. வெள்ளைவாரணனார்
க...
இந்தாலை
$சடுங்கால்

இவர்கள்

பிழை

நேராவண்ணம்

மூவருக்கும்

இப்பல்கலைக்

திருத்தி யுதவினா,

ட

ன்று

ட ர.

இசைத்தமிழ்

வெளியீடுகள்

தமிழ்நாடெங்கணும்
பெரியோனாகிய

பரவும்

: இல்லை UI

LDLIGY

மேன்மேலும்
வண்ணம்
ன்

poss

தோன்றி

நம்

பிறவாயாக்கைப்
ae

_ வண ங்கப்

போற்றுகின்றேன்.

அண்ணாமலைநகர்
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இசைப் :பேராஇிரியர்

சித்தூர் சுப்மிரமணிய பிள்ளை

பதிப்புரை
முத்தமிழில் ஒரு கூருகிய இசைத்
நூல்கள்

பண்டைக்காலத்தில்

பெருங்குருகு
சிலப்பதிகார

மூதலியவாசப்

தமிழுக்குரிய

இசைநுணுக்கம்,

பல

உரையாசிரியராகிய

இருந்து
அடியார்க்கு

இலக்கண
பெருநாரை,

ஒழிந்தன

வென்று

நல்லார் உரையில்

புலப்படக்
காண்டுன்றோம்.
அவ்விசை
இலக்கண
நூல்களிற்
கூறியபடியே இசைத்தமிழ் நூல்கள் ஆக்கப்பட்டும் பயிலப்பட்டும்
வந்தன

என்பது

அரங்கேற்று

காதை

யுரையால்

அறியலாம்.

பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கு
முன்னரே
தமிழ் நாட்டில்
தமிழ்
மொழியில் இசைப் பாடல்கள் மிகச் சிறந்த முறையில் மேற்
கொள்ளப்பட்டு
வந்தன
என்பதற்குச் சங்கத்துச் சான்றோர்
செய்யுட்களிற் பல
குறிப்புக்களுள்ளன.
பண்டைக்
காலத்து
மிக விளக்கஷூற்றிருந்து ஒழிந்துபோன இசையியல்களின் பயிற்௪,
குமிழம் நாட்டில் தேவாரம் திவ்வியப் பிரபந்தம் முதலிய இசைப்
பாசுரங்களில் தொடர்ந்து வந்தமை கண்டே, சில
நூற்றாண்டு
கட்கு
முன்றோன்றிய
சங்கீத
ரத்தினாகரம்
முதலிய வட

ரலா௫ிரியர்களும்'

பிறரும்

தத்தம்

நூல்களில்

தமிழிசையின்

(யல்களைத்
தழுவி
ஆங்காங்குக்
குறிப்பாகப்
புலப்படுத்தி
வளியிடுவாராயினர்.
அத்தகைய
இசைத்தமிழ்
இலக்கணம்
'க்காலத் இல்
இசைக்
கல்லூரியிற்
பயிலும்
மாணவர்க்கும்
)சையாிரியர்களுக்கும் இன்றியமையாது வேண்டிய தொன்றும்.
்
வரை

இசை யிலக்சணம்
பயிலுதற்குரிய

என்பது

தொடக்க வகுப்பு முதல் முடிவு வகுப்பு
முறையில் அமைந்திருத்தல்
வேண்டும்

எல்லோர்க்கும்

ஒத்த

கருத்தாகும்.

இத்நிலையிற்

பரம்பரை இசைப் புலவர் மரபிற் றோன்றியவரும் இப்பொழுது
அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்
கழகத்து
இகசைசக்
கல்லூரியிற்
- பேரா௫ிரியராக . இருக்கின்றவரும்
ஆகிய
சங்கத
கலாநிதி,
இருவாளர். ௧, பொன்னையா
பிள்ளையவர்கள்
“இசையியல்?£
என்னும் பெயரால் 5உரை நடையில்
இஇந்நூலை ௨ எழுதி முடித்தனர்.

Vi

இப்பல்கலைக் கழகத்திற் பல

யாண்டுகளுக்கு முன் கூடிய இசைப்

புலவர் அரங்கில் இஃது
ஆராயப்பட்டுத்
தகுதியடையதென
ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டமையால் தக்க பரிசு பெற்றுள்ளது.
இந்நூலில்,

சுரங்கள் பண்கள்

தாளங்கள்

இவற்றின்

வகை

களும், இலக்கணங்களும் இசைக்கருவிகளின்
பல்வேறு வகை
களும் அவற்றின் அமைப்புக்களும், இசைப்பாடல்களின் பல்வேறு
வகைகளும் மிக விளக்கமாகத் தெளிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்
நூலில்
மேற்கோளாகச்
சில
வடநூல்கள்
குறிக்கப்
பட்டிருப்பினும்
அந்நூற்கொள்கைகள்
எல்லாம்
பண்டைத்
தமிழ் நரல்களில் உள்ளனவேயாம்.
தனித்தமிழ்க்
குறியீடுகள்

ஆட்சியினின்றும் விடப்பட்டமையால் வடமொழிக் குறியீடுகள்
வழங்கலாயின.
நாளடைவில்
தமிழ்மக்கள்
கண்விழித்துப்

பண்டைக்குறியீடுகளை

எடுத்காளத்

தொடங்குவராயின்

Aw

யாண்டுகளில் எல்லாம் தமிழ் வடிவில் நின்று இன்பம் பயப்பன
வரகும்.

இந்நூல், இசையின்

பல்வேறு

கூறுகளையும்

தாளங்களின்

வகைகளையும் மிக நுட்பமான முறையில் எளிய தமிழ் நடையில்
விளக்கியிருட்பதால்
இது
பொதுவாக
இசை
பயில்வார்
எல்லோர்க்கும் சிறப்பாக மாணவர்களுக்கும் பயன் செய்யும்
இயல்பினதாகும். இசை மாணவர்கள் மிடற்றினாற் பாடியா,த
கருவிகளை யியக்கியாதல் பயிலுங்கால், இசையியல்
என்னு:

இந்நூலை முறையாகக் கற்றுக் கொள்வாராயின்
அது
காலத்தில் இசைப்புலமை நிரம்பப் பெறுதற்கு மிகவும்

பி,

செய்யும் என்பது உறுதி,

தமிழரின் தவப்பயனாகப் பண்டைக் காலத்துப் பாண்டிட .
மன்னரைப்போல் முத்தமிழையும் வளர்க்க முன் வந்த பெருங்
கொடை

வள்ளல்

செட்டிநாட்டரசர்

அவர்களின்

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தின் இசைத்தமிழ்

பேருதவியால்,

வெளியீடுகள்

ஐந்தாந் தொகுதியில் முதற் பகுதியாக இது வெளிப்படுத்தப்
படுகின்றது. இதன் இரண்டாம் பகுதியில் இவ்விலக்கணங்களுக்கு .
இயைய உள்ள €தம் வர்ணம் முதலிய உருக்கள் பயிற்ச முறைக்
கேற்றவாறு பட்டப்

Vii

இந்நாலின்

யமைத்தும்

உரைநடையைக்

அச்சிடுங்காற்

பிமை

கருத்திற்கேற்பத்
நேராமற்

பார்த்தும்

திருத்தி.
உதவிய

வர்கள் இப்பல்கலைக் கழகத்துத் தமிழாசிரியர் வித்துவான் திரு
மு. அருணாசலம் பிள்ளையவர்களாவார்.
இந் நூலாசிரியராகிய சங்கத கலாநிதி திரு. பொன்னையா
பிள்ளையவர்களுக்குத்
தமிமிசை
உலகம் நன்றி பாராட்டும்
கடப்பாடுடையது.

அண்ணாமலைநகர். ]
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மகாமகோபாத்தியாய

பண்டிதமணி

மூ. கதிரேசச் செட்டியார்

முகவுரை
நம்

தமிழகத்தில்

தமிம்

வெளிவரவேண்டுமென்ற

மொழியில்

கலை

நூல்கள்

நன்னேக்கத்தால்,

பல

அ௮ண்ணாமலைப்

பல்கலைக் கழகத்தார் அத்தகைய நூல்கள் எழுதுவோர்க்குத்
தக்க பரிசுகள் வழங்கி ஊக்கு வந்ததன் பயனாக இந்நூல் வெளி
வரலாயிற்று.
இப்பல்கலைக் கழகத்தில் நடைபெற்று

வகுப்புகளுக்குரிய பாடத்

திட்டத்திற்குத்

வரும் சங்கத பூஷண

தகுதியாகத் தமிழ்

மொழியில் ஓர் இசையிலக்கண நூல் வேண்டுமென்றும், அதனை.
எழுதித் தருவோர்க்கு ரூ. 750- பரிசாக அளிக்கப்படுமென்றும்
1934-ம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் ஒர் அறிக்கை வெளிவந்தது.
அதனைக் கண்ட யான் இசைக்கலை வளர்ச்சியின் பொருட்டும்,
அக்கலையின் நுட்பங்களை இசைப் புலவர்களே யன்றி ஏனையோரும்
எளிதில் அறிந்து
ன் க
பயிற்சி என்ற.
இரண்டு பாகமாகத் தமீழ் நடையில் ஒர் இசை நூலை எழுதி

யனுப்பினேன்.
யறிஞர்கள்
பரிசுக்காக

பல்கலைக்

குறைய உ
“மகரதேவ

கழூகத்தார்கள்

தக்க

இசைக்கலை

அடங்கிய
ஒரு கமிட்டியை நிறுவி, அங்ஙனம்
எழுதப்பட்டு
eine
நூல்கள்
உ.
ப
ர
தேர்ந்தெடுக்கு!

a
மனோகரி”

வரை
என்ற

எர

பத்த முடிவாக;

புனைபெயரிட்டு.

எழுதியனுப்பிய

எனது நூலைத் தேர்ந்தெடுத்து இதுவே பரிசுபெறத் தக்கதெனக்

கூறினர். சிண்டிகேட்டுச் சபையோரால் அஃது ஏற்றுக்கொள்ளப்
பட்டது.
குறித்தபடியே
பரிசுத்
தொகையும்
இடைக்கப்
பெற்றேன்.
ரா.

Her Cu une

தமிழிசையியக்கம் தோன்றியது இங்குள்
ர அவரக ரப்
hese நிமித்தம்.
ட்

aps

போகுங் காலங்களில், இசை

வகுப்பு ;

|

ix
மாணவர்களுக்குப்
பாடப்
புத்தகம்
இல்லாகத
குறையை
உணர்ந்தேன்.
பல்கலைக்
கழகத்து
அதிகாரிகளும் இந் நூலை
அச்சிடுதற்கு ஏற்றவாறு
திருத்தம்
செய்து. கொடுக்கவேண்டு

மென்று கூறியதோடு இங்கு வந்து தலைமையாகிறியனாக இருந்து
இசைப்பணி
புரியும்படியும் எனக்கு
உத்தரவு செய்தார்கள்.
அதற்கிணெங்கி

பகுதியைக்
ஆங்காங்கே

முன்னரே

எழுதித்

தந்துள்ள

இசையிலக்கணப்

தமிழிசை
யியக்கத்திற்குப்
பொருத்தமாக
இருத்தஞ் செய்து வெளியிட மூன்வந்தேன். இப்:

பகுதியிற் காணப்படும்

இலக்கணக்

குறிப்புக்கள்

பலவற்றிற்கும்

_இலக்கியங்களாகத் தமிழ் மொழியில் எல்லா உருப்படிகளையும்
இயற்றிப் பயிற்சிப்
பிரிவில்
சேர்த்துள்ளேன். ௮ஃது
இப்
புத்தகத்தின்

இரண்டாம்

பகுதியாக

விரைவில்

வெளிவரும்.

இந்நூலில் அடங்கிய பொருள்கள், வடமொழி, தென்மொழி
களிலுள்ள பழைமையான
இசை நூல்களை நன்காராரய்ந்தும்,

எனது

நீண்டகால

அநுபவத்தாலும்

கண்டறிந்தவற்றைத்

தொகுத்துப் புதிய முறையில் எழுதப்பட்டனவாகும். இசை
யிலக்கண சம்பந்தமான ஒவ்வொன்றையும் வினாவினால் மாணவர்
வருத்தமின்றி மறுமொழி தருதற்குத் தக்கவாறு எளிய உறை
நடையில்
எழுதியுள்ளேன்.
பயிற்சிக்குரிய
பாட்டுக்களின்
அமைப்புக்களைத் தனித்தனியே கூறியும், அப்பயிற்சிப் பாடல்கள்

அமைந்து வரும் இராகங்களுக்கும் இக்காலத்தில்
வழங்கி வரும்

இலக்கண
கலைச்

இராகங்களுக்கும்

நுட்பங்களைச்

சொற்களின்

முக்கியமாக

சூத்திரமாக

விளக்கத்தைக்

பிரசித்தமாக
அறியவேண்டிய

இயற்றிச்

சேர்த்தும்,

காட்டியும்,

தென்னாட்டு

இசைக் கருவிகளுள் இந்நாளில் வழக்கிலுள்ளவற்றின் அமைப்பு
பயன் குணவிசேடங்கள் முதலியவற்றைத் தெரிவித்தும், இராகம்
பாடுமுறை,
இவற்றின் .விசேடக் குறிப்பு, கதி வேறுபாடு
என்பவற்றை

அநுபவ

பிரதிலோமம்

முறையால்

விளக்கியும்,

கூறியும்,

மற்றைய நூல்களில் இல்லாத சில நுட்பங்களைக்
எழுதியுள்ளேன்.
அன்றியும், பாணினியார். கூறும்

காட்டியும்
உதாத்தம்

அநுதாத்தம்

சுவரிதம்

விததத்தைக்

இவற்றின்

அநுலோமம்

விபரங்களைக்

எளடங்கும்

என்னும்

என்ற

இம்மூன்றினும், ஏழு சுரங்க

கருவியில்

அமைத்துக்

காட்டியும்,

தென்னாட்டு இசைக்கலை வளர்ச்சியின் வரலாறு, ஆங்கல

இசை

x

கருநாடக
இசை
இவற்றிற்குள்ள
ஒற்றுமை
வேற்றுமை;
கருநாடக இராகங்களுக்கும் தேவாரப்
பண்களுக்கும் உள்ள
ஒப்புமை, இராகங்களின் வளர்ச்,
அவற்றின்
பேதங்களைக்
காட்டும் வமிசாவளி ஆகிய
இவைகளைச்
சேர்த்தும்
ஏற்ற
அளவில்

விளக்கியிருக்கிறேன்..

இந்நாலை எழுதுமாறு
கழகத்து

எனக்கு ஊக்கம் ௮ளித்த இப்பல்கலைக்

அதிகாரிகளுக்கும்,

இந்நாலை

அச்சியற்றுங்கால்

என்னுடனிருந்து உரைநடைகளைத் திருத்தியும் அச்சுப் பிழைகள்
தேராவண்ணம் கவனித்தும் உதவி புரிந்த உயர்இரு. வித்துவான்

மு. அருணாசலம் பிள்ளை
யென்றும்
தமிழிசை

யவர்களுக்கும் ' எனது

நன்றியறிவை

செலுத்துகின்றேன். தங்கள் முழு நேரத்தையும்
வளர்ச்சியிற் செலவிட்டுப்
பெருங்கொடையாலும்

பேருக்கத்தாலும் அதனை

ஆதரித்து

வரும் வள்ளல்

உயர்திரு

அண்ணாமலையரசர் அவர்களைப் பாராட்டியும், கர்நாடக இசை
உண்மையான முறையில் நம் நாட்டு மொழியில் பெருகுவதற்கு
அருள் செய்யும்படி இசைக்கலையின் தெய்வமாகிய கலைமகளை

தாடோறும் வந்தித்தும் வாழ்த்துசன்றேன்.
குற்றங் குறைகளை

சிறந்த

நீக்கிக் குணத்தைக்

பெரியோர்களையும்

கொள்ளுகின்றேன்.
அண்ணாமலைநகர் ]

22-22-1944

இந்நூலிற்காணும்

கொள்ளுமாறு

இசைப்புலவர்களையும்

அறிவிற்

வேண்டிக்

இசைப்பேராூரியர் சங்கத கலாநிதி

௧, பொன்னையா பிள்ள

மறீப்புரை
இசைப்

பேராிரீயர்

பிள்ளையவர்கள்
ஊக்கத்துடன்

சங்கீத

இயற்றியுள்ள
படித்தேன்.

கலாநிதி

திரு

௧. பொன்னையா

**இசையியல்”?,

என்ற

நூலை

இந்த நூல் சிறிதளவாயிருப்பினும்,

இசையாளர் அறியவேண்டிய பல

விஷயங்களும் ஓழுங்கு தெளிவு

இவை இதெறாமல் இனிதே அளங்கியுள்ளன. சில ௮ரிய ஆராய்ச்சி
விஷ்யங்களும்
அங்கங்கே காணக் கிடைப்பன.
உதாரணமாக

“தென்னாட்டு இசைக் கருவிகள்”? “நரம்புக் கருவிகள்” “பல்லவி
அமைப்பு?” *:பல்லவி பாடு முறை” என்ற பகுதிகளைக் குறிப்பிட
லம்.

“பாடகரின்

ரீதியாக
“இராக

குண

குற்றங்கள்?” என்ற

மிகவும் பயன்படக்கூடியதாக
ஆலாபன முறை:
என்ற

பகுதி

விருக்கிறது.
பகுதியைக்

அனுபவ

இவ்வாறே
குறித்தல்

வேண்டும்.

இறுதியில்

பேராூரியர்

இசைப்

“*இராக

சேர்த்துள்ள

இலக்கணச் சூத்திரங்கள்” இசை மாணாக்கருக்கு அளவற்ற பயனும்
அறிவும் தரக்கூடினவாக அமைந்துள்ளன. இராக இலக்கணங்களை
மனதில் பதியவைப்பது அரிதென்பது இசையாளர் தன்கழிந்த

விஷயம்.

வடமொழிச்

புதைந்திருப்பினும்,

சங்கீத

சூத்திரங்கள்

அவைகளை

உருவேற்றி

நூல்களில்
கொள்ள

மனதில்

றி. அபார ஞாபகசக்தியும் வேண்டும்.
வடமொழி ஞாமைட்டுமின்
ல

அவ்வளவு

தெளிவாகவும்

அமைந்தில,

இந்தாூலில் கண்ட

சூத்தரங்களோ மிகவும் எளிய நடையில் “நன்னூல்” சூத்திரங்களை

யொப்ப, முக்கிய ராக லக்ஷணங்களை **மேளகர்த்தா”' ஒழுங்கில்,
மனதில் பதியக்கூடிய எதுகை. மோனை நயங்களுடன் கூறுவன

மற்றொரு

பதிப்பில்

இப்பொழுது

கீரவாணி

விடப்பட்ட

செகெளரிமனோஹரி சாருகேசி இம்மேந்திரமத்யமம் வாசஸ் பதி
லக்ஷணங்களையும்
“போன்ற இல முக்க மேளங்களின் ராக
ரீஇகெளளை,

தர்பார்

வராளி

போன்ற

ஜன்யங்களின்
2

ராக

:
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நலமென்பது

எனது

வெளியிடுதல்

வடிவமாக

சூத்திர

லக்ஷணங்களையும்

அபிப்பிராயம்.

தாழ்ந்த

தஞ்சை

திரு. மா,

22—6—1944

அனந்தநாராயணன்
'

அண்ணாமலப் பல்கலைக் கழகத்தே

பூஷண வகுப்புகளுக்கு

மிகவும்

J.C.S

District Judge

நடைபெற்றுவரும் சங்கீத

உரிய பாடத்

திட்டத்திற்குத் தக்கபடி

குமிழில் ஓர் இசையிலக்கணம் அவசியம் வேண்டும் என்று கருதி,
எழுதிச்
இறெப்புறுவோருக்கு 750
சூபாய்
பரிசளிப்பதெனத் தீர்மானித்தார்கள். அப்பரிசு இப்புத்தகத்திற்கே கிடைத்தது
என்றால்.

படும்.
இசை

இப்புத்தகத்தின்

மதிப்பு

எத்துணையென்பது

அறியப்

தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளில் உள்ள பழைய
நூல்களை
நன்கு ஆராய்ந்தும்,
சொந்த
நீண்டகால

அனுபவங்களைத்

துணையாகக்

கொண்டும்

திரு.

பொன்னையஈ

பிள்ளை இந்நூலை இயற்றியுள்ளார்.

இப் புத்தகத்தில்
குறிப்பிட்ட பிற்பாடு.
இயலும்

இசையின்
தொன்மையைப்
பற்றிக்
இயலும் இசையும் என்னுந் தலைப்பில்

இசையும் கலந்த நிலையே உள்ளத்இல் உணர்ச்சி எழுப்பி

இன்பம் ஊட்டுவதாகும் என்று பிள்ளையவர்கள் கூறியிருப்பது.
கவனிக்கத் தக்கது. வர்ணங்களைக் குறித்து அவர் எழுதியிருப்பது
மாணவரும்
எளிதில் விளங்கிக்
கொள்ளும்
வகைகயில்
அமைந்திருக்கிறது.

சுரசதி, சதிசுரம், தானவர்ணம்

ஆகியவற்றின் சுருக்கமான

இலக்கணங்கள்
சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன.
சர்த்தனம், பதம்,
சாவளி,
இல்லானா
இவற்றைப்பற்றி
எழுதப்பட்டிருக்கும்
விஷயங்களைப் பக்கம் 28 முதல் 32 வரையுள்ள பகுதியிற் காண்க.

தற்கால

இது,

சம்பூரண

6-8--1944-ல்

பேசப்பெற்றது

ஷாடவ

திருச்ச

ஒளடவ

அகில

ராக

இந்திய

பேதங்களைப்

வானொலியில்
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பழந்தமிழ்ப் பண், திறம், பண்ணியல், இறத்திறம் இவற்றோடு
தொடர்பு

படுத்திப் பிள்ளையவர்கள்

காட்டியுள்ளார்.

இராகம்

பாடும் காலவரையறையை இசை நூல்களிற் காணுமஈறு சொல்லி
விட்டு, அநுபவத்திற்குப் பொருத்தமான மூன்று கால எல்லையில்
நிறுத்தலாம் என்று பிள்ளையவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது அவரது
விசாலமான மனப்பான்மையைக் காட்டுகிறது. 300 வருடத்திற்கு

மூன்

வாழ்ந்த

உண்டாயின

வேங்கடமக

என்ற

காலந்தொட்டே

தப்பபிப்பிராயத்தை

இராகங்கள்

மறுத்துரைக்கன்றுர்-

பாடுவோரின் குண குற்றங்கள் 76--77ம் பக்கங்களிற் சொல்லப்
படுகின்றன. பாடகர்கள் முக்கயமாக ஒட்டகம் போலக் கழுத்தை
நீட்டிக்கொண்டு பாடக்கூடாதென்பதும், கண்ணை மூடிக்கொண்டு
“பாடக்கூடாது
என்பதும், ஆடு போல் அடிக்கடி. கனைத்துக்
கொண்டு பாடக்கூடாது என்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன.
சாகித்தியத்தை

எழுத்துச்

சரியாக

உச்சரிக்காமல்

பாடுவது

குற்றம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் போது, சங்கீதத்திற்குச்
சாகித்தியம் அவசியம்
இல்லை
என்பார்
கூற்று எவ்வளவு
பொருத்தமற்றது என்பதுதானே போதரும். தென்னாட்டு இசைக்

“கருவிகள்,

கருநாடக

இசைக்கும்

ஒற்றுமை வேறுபாடுகள்,
ராகங்களுக்கும்
உள்ள

ஆங்கில

தேவாரப்
பொருத்தம்,

இசைக்கும்

உள்ள

பண்களுக்கும்
தற்கால
தென்னாட்டுச்
சங்கே .

வளர்ச்சியின் வரலாறு ஆகியவற்றைக் குறித்துப் பிள்ளையவர்கள்
எழுதியுள்ள

விஷயங்கள் கவனத்தோடு படிக்கத்தக்கனவாகும்,

இசையில் விருப்பமுள்ள தமிழர் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்புத்தகம்
இன்றியமையாதது

எனக் கூறுதல் மிகையாகாது.
தமிழ்ப் பேராசிரியர், டாக்டர்

௮. சிதம்பரநாதச்

ல

M.A.,Ph.D.

இசைப்புலவர் சங்கத கலாநிஇ திரு. பொன்னையா பிள்ளை
அவர்கள் இயற்றி, அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக வெளியீடாக
வந்துள்ள
பெற்றுப்

“*இசையியல்'” என்னும் உரைநடைச் சிறு நூலைப்
படித்து
மகிழ்வுற்றேன்.
பிற
மொழியாளர்கள்

இசையை

ஓரு

களையாக

வளர்க்கின்றனர்.

தமிழர் தொன்று
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தொட்டுக் தம் மொழியையே இசைக்குரிமையாக்கி, இயற்றமிழ்
போல் இசைத்தமிழ் என வேறுவகுத் திலக்கண மமைத்தாண்ட
இயல்
இடைக்காலத்தில்
கொண்டுள்ளார்.
தனிப்பெருமை
அறிவை அடியறுத்து ஆரிய வெறியிலழுத்தி மொழி மழுங்க
விட்ட கலைப்பிறழ்ச்சியால், தமிழிசைப் பழநூல்கள் மறைந்து,
பண்மூறையும் பயிற்சியின்றிப் பாழ்பட்டது
தற்போது புதிய
தமிழ் மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தால் புத்துணர்வு பிறந்து, மறந்த

தமிழ் இசைக்கலைக்குப்

புத்துயிரும்

புதுவாழ்வும் தர

முயலும்

கமிழருக்குப்
பெருந்துணையாய்
அருந்திற லண்ணாமலையரசர்
வள்ளன்மை
வந்துதவ, இறவாத இசைத்தமிழ்
மீண்டெழுந்
துலவக் காணுகின்றோம்.

இவ் விலையற்ற இசைத்தமிழின் வளர்ச்சிக்கு *இசையியல்”*
நூல் எழுதி வெளியிடுவதுதான் இன்றியமையாக் கலைக்கடன்,
அதனை.

நன்கறிந்து

செட்டிநாட்டரசர்

அக்குறை

தீர்க்க முன்

வந்து கைகொடுத்த வள்ளன்மை பாராட்டற் குரியது. அதன்
பயன்களுள், இச் An gre
வெளியீடு நல்லிடம் கொள்ளற்
பாலதாம்

பிற்கால

மொழிகளில்

இசையிலக்கண

அமைந்திருப்பது

நூலெல்லாம்

கொண்டு:

ஆரிய

தமிழ்

ஆந்திர

மொழியே

இசைக்குரியதன்று எனப்பழிக்கும் புல்லறிஞர் செருக்கொழியத்
தெளிவும் ஒளியுமுடைய இனிய எளிய உரை தடையில் இந்நூலைத்

தமிழில்

எழுதியுதவிய

பிள்ளையவர்கள்,

வழிவழியே

இசைப்

பூலமை நிறைந்து வளர்குடிப். Bene
பெருமை வாய்ந்தவர்.
பல பாடகரு மதிக்கும் இசையியற் புலமை நிரம்பியவர். இசைக்

கலைக்குச் சிறப்பு முதற்றந்த பெருங்கழகத்தன்

இசைப்பகுதித்

தலைமைப் பேராசிரியராயிருக்கும் பெற்றியுற்றோர். இத் தகையார்
எழுதிய இந்நூல் இசை பயிலும் மாணவர்க்குப் பெருந்துணையும்,
மற்றவர்கள் இசையியலை அறிதற்கு வழிகாட்டும் நூலுமாய்
அமைந்துள்ளது. இசை
நுணுக்க வகை தொகுத்து எல்லார்க்கும்
எண்பொருளாய் உதவுகிறது. இதன் இரண்டாம். HO Boru
விரைவில்
வெளியிடவும், இன்னும் பெரிய பல இல

pe

ஊக்கமும்

cree

இவர்சளுக்கு

உ

இறைவன்

ட

உதவவேண்டும்.

s

தமிழ்

RV

மக்கள்

இத்தகைய

இசைப்புலமைப்

பெரியாரைப்

பேணல்

வேண்டும்.*
ராவ்பகதூர்
க

சென்னை

Bat

டாக்டர்
ன

டி. எஸ். திருமூர்த்தி

:

B.A., M.B. & C.M., D.T.M. & H.

கலையறிஞரும்
இசைப்
பேராிரியரும்
ஆகிய
வித்வான்.
பொன்னையா பிள்ளையவர்களைப் பலரும் நன்கு அறிவர். அவர்கள்
இசையின் இலச்கணத்தைப் பற்றியும் கலைத்திறத்தைப் பற்றியும்

எழுதியுள்ள இசையியல் என்னும் இந்நூலால் தமிழ் மொழிக்கும்
தமிழ் மக்களுக்கும் பெருந் தொண்டாற்றியுள்ளார்கள்.
இந்
நூலில் மேளங்கள், சுருதிகள், தாளங்கள் என்பவற்றைப் பற்றிச்
சிறந்த பொருள்களைத் தெளிவாக விளகச்இயுள்ளார்கள்.
இதுவரையில்

இசையைப்

: ஆராய்ச்சியுரைகளும்

பற்றி

வெளிவந்த

பெரும்பாலும்

நூல்களும்

வடமொழியிலும்

தெலுங்கிலுமே இருந்ததாலும் தமிழில் மொழி

பெயர்க்கப்பட்ட

சில திருப்தியாக இல்லை ஆதலாலும் தமிழ் மக்களுக்குப் பெரிதும்
இடர்ப்பாடு இருந்தது. வித்வான் பொன்னையா பிள்ளையவர்கள்
யாவரும் விரும்பி யேற்றுச் கொண்டு கற்கும்படி இசையியல்
என்னும் அரிய நூலையியற்றி இசைக்கல்வி நன்கு பரவுமாறு
செய்துள்ளார்கள்.

பசுமலை

}

நாவலர் திரூ ௪. ட...

31—8—1944

* இது அங்கக் கடிதத்தின் மொழிபெயர்ப்பு:

பாரதியார்
M.A.,B.L.

உள்ளுறை
|g

4

பெயர்

1 அங்கப்பிரத்தாரம் செய்யுமுறை
அலங்காரங்கள்

3
4
5
6
ம்.
8
9

அனுலோமம்

.

பிரதிலோமம்

இசைநூல் இலக்கணம்
இசைப்பாட்டின் அமைப்பு
இசைப்பாட்டின் இலக்கணம்
இசையின் இலக்கிய இலக்கணம்
இசையின் காலமும் அதன் பெருமையும்
இசையொலி (நாதம்)
இயலிசைப் புலவர் இ
இயலும் இசையும்
இயற்கை செயற்கைச் சுரங்கள்
இராக ஆலாபன முறை
இராக ஆலாபனையின்போது சேர்க்க)
வேண்டிய எழுத்துக்கள் ்
இராக இலக்கணச் சூத்திரங்கள்

இராக இலக்கணம்...
இராக பேதம்

இராக மாலிகை

இராகமும் அவற்தின் வரலாறும்

இராகம்
இராகம் பாடும் காலவரையறை

இராக ரசம்
இராக வகை

இராகவம்சாவளி

இலயத்திற்குத் தாளத்திற்கும் உள்ள
ஒற்றுமை வேற்றுமைகள்

ஏழு சுரங்களின் பெயர்க்காரணம்

ஏழு சுரங்களும் அவற்றின் வரலாறும்
ஏழு தாளங்கள்
கஞ்சரா

கடபயாதி எண்கள்

கண்டப் பிரத்தாரம்
கமகம்

கருநாடக இசை

ஆங்கில இசை

இவற்றின் ஒற்றுமை

வேற்றுமை

கிராமம்
் கீதம்

கீர்த்தனம்
கேள்வி (சுருதி)
கோவை

(சுரம்)

கோட்டு வாத்தியம்
் சதிசுரம்

சாதியின் பெயர்க் காரணம்

|

சாரந்தா

சாவளி

சுரசதி
சுரத்திற்கும் கேள்விக்கும் உள்ள
ஒற்றுமை வேற்றுமைகள்
சுரப்படுத்தி எழுதுதல்
சுரபதம்

௬ திகள் 22

oars

செளக்க வர்ணம் அல்லது பதவர்ணம்
டாயம்

தபலா
தம்பூரா

த்ரூ
தவில்
தாளங்களின் 10 உயிர் நிலைகள்

PSS
தாளநடை

வேறுபாடு

தாளம்
தானம்

1. தில்லானா

துளைக்கருவிகள்

"தென்னாட்டு இசைக்கருவிகள்
தென்னாட்டுச் சங்கீதவளர்ச்சியின் வரலாறு,

109

எண்.

65
66
67
68
69
70
7]
72
3
74
75

தேவாரம்
நரம்புக் கருவிகள் யாழ் அல்லது வீணை
நாகசுரம்

நிலை (ஸ்தாயி)
பண்டைக்காலத்து இசையாசிரியர்கள்
பதம்

பல்லவி
பல்லவி அமைப்பு
பல்லவி பாடும் முறை
பல்லவியின் பல பிரிவுகள்
பன்னிரண்டு சுரத்தானங்களும்
16 பெயர்களும்

76
qT
78

பாடகரின் குண குற்றங்கள்
பாடுவோன் இலக்கணம்
பிடில்
பிரபந்தம்

மிடற்றோசையின் இலக்கணம்
மிருதங்கம் அல்லது மத்தளம்
மூர்ச்சனை
மேளகர்த்தா
்
வர்ணக்கிரமம் அல்லது பாடலமைக்கு a
முறை
வாதி சம்வாதி விவாதி அனுவாதி

வாய்ப்பாட்டும் கருவிகளும்

—

1.

இசைநூல்

இலக்கணம்,

மூத்தொழில் நடாத்தும் முழுமுதற் கடவுளாகிய இறைவன்.
செவிக்கும் மனத்திற்கும் இன்பம் பயக்கும் படியான நாதத்தி:
னல் (இசை ஒலி) ஆக்கியருளிய கலையினையே இசைநூரல் அல்லது।
நாதப்.
வல்லார்
இ ச நூல்
சங்கத சாத்திர மென்பர்
பிரமத்தையே. இசை வடிவாகக்கொண்டு பாராட்டுகின்ற சாம
நாதப்
அவ்வாறே,
வேதம் எப்படிச் சறப்புடையதாகுமோ
ுவ
காந்தர
ாகிய
இசைநூல
க்கும்.
விரித்துரை
பிரமத்தையே

(வேதமும் சிறந்ததாகும். உப வேதமாகிய காந்தருவம் அல்லது.
இசைநூலை வெள்ளியங்கரியில் நிருத்தம் என் ற: பெயருடன்:
அம்பிகை

பரமூவன்
இன்றும்

சொல்கின்றனர்.

முதலானவர்களுக்கு
இசைப்பாடல்,

அ)

உபதே௫த்ததாக

'சக்கருவி, நடிப்பு,

என்னும் இம்மூன்றின் சேர்க்கையே சங்தேமென்று இரத்தினாகரம்-

மூதலிய நூல்களும் கூறுகின்றன.

'தமிழாசிரியர்களும் கேள்வி, சுரம் இராகம், தாளம், கருத்து,
அலங்காரம், சுவை என்பனவற்றைத் தன்னுள் அடக்இியிருப்

பதையே இசையென்று கூறுவர். பல இயற்பாட்டுக்களுடனே
இசையெனப் பட்டதென்பர்
இசைத்தலால்
நிறத்தை
சிலப்பதிகார

இ-1

உரையாசிரியர்,

்

2
இதம். கானம், இசைப்பாட்டு என்பன ஒரு பொருளுடையன
வாகும். அ௮க்கீதம் இருவகைப்படும். அவற்றுள்,

1. தாளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்வெ
வர்ணங்கள்
2

இவைகளைப்

சர்த்தனங்கள்

போன்றது.

தாளக்கட்டுப்பாடில்லாது இராகம், தானம் இவைகளைப்

போலுள்ளது.

இவ்விரண்டையும்

முறையே

நிபந்தம்

அறிபந்தம் எனவழங்குவர்.

2.

பண்டைக்காலத்து

சதாசிவன்,
தும்புரு,

நந்தியம்

இசை

பெருமான்,

யாசிரியர்கள்
நான்முகன்,

கலைமகள்,

நாரதர்,

கம்பளர், அசுவதரர், வாணன், அகத்தியர்,
சிகண்டி, யாமளேந்திரர், அறிவனார், ஆதிவாயிலார், பாண்டியன்
மதிவாணன், இராவணன்,
அநுமான், மதங்கர், அருச்சுனன்

ஆகிய இவர்களும் இன்னும்

அநேகரும் இசை

இருந்தார்களென்று விரிந்த நூல்கள்

யா௫ரியர்களாய்

கூறுகன்றன.

வர்களுள் படைத்தல் காத்தல் ane

மேற்கண்ட

என்ற முத்தொழிலும்

செய்ய வல்லோரிகளும், தவமேன்மையினால் விளங்கப் பெற்ற
மூனிவர்களும் நமது இசைக்கு க.
இருந்தார்களென்
பது வெளிப்படை. அன்றியும், உமையம்மையால் ஞானப்பால்
ஊட்டப்பெற்றுத் தமிழ் மறையாகிய
தேவாரப் பாசுரங்களைப்
பண்முறையில்

இயற்ற

Le

னசம்பந்தர், இருநாவுக்

கரசர், சுந்தரமூர்த்தநாயனார் முதலான

களும்,

நம்மாழ்வார்

இசையா?ூரியர்களே

இசையானது

லும், கலைமகளே

முதலான
ட

சிவஞானச்

வைணவப்

செல்வர்

பெரியார்களும்

கூறத் தடையொன்றுமில்லை,

இறைவன்

முகமாக

இசைக்கு

௮இ தெய்வமாகக் கொண்டாடப்

வெளிப்பட்டதென்பதனா

பெறுவதாலும், தும்புரு நாரதர் என்னும் இருவரும் யாழேந்திய

ராவ

“இடையறாது

பாடி

இறைவனை

ம.ழ்விக்கன்றனர்

'
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என்றும் கம்பளர் அசுவதரர் என்னும் இருவர் குண்டலவடிவாய்ப்
திருச்செவிகளிலமர்ந்து இசைப் பாடல்களால் அப்
பரம9வன்

என்றும் நூல்கள்
வருகின்றனர்
பெருமானை இன்புறுத்தி
கடல்
முன்பே
ஆண்டுகளுக்கு
பல்லாயிரம்
கூறுவதாலும்
ள்
மன்னர்க
பாண்டிய
தென்மதுரையில்
கொள்ளப்பட்ட
ஆதரவில்

நடைபெற்ற

முதற் சங்கத்தின்கண் இயல் இசை

கூத்து

பல
என்ற முத்தமிழும் ஆராயப்பெற்றபோது இசை நூல்கள்
ர்
வெளிவந்தனவென்று சிலப்பதிகார உரையாசிரியர் முகலானோ
மிகப்
எட்டாக
க்கு
சியாளரு
கூறுவதாலும் சரித்திர ஆராய்ச்
ளது
பழையகாலந்தொட்டே இசை தோன்றி வளர்ந்து வந்துள்
மக்கள்
கூறின்
சுருங்கக்
ஆகவே
எனக் கூறுதல் மிகையாகாது.
முதலே இசை இந்நாட்டில்
காலம்
பெற்ற
ி
உணர்ச்ச
நாகரிக
செவிக்கு
இடம் பெற்றுள்ளது எனக் கூறலாம். இவ்விசையானது
 இப்
இன்பம் ஊட்டும் அளவில் நிற்காமல் உள்ளத்தைப் பண்படுக்
முன்னோர்கள்
பேரின்பப் பேற்றையும் தரவல்லது என்பதனை நம்
வரலாற்றால் அறியலாம்.

8.

இயலூம்

இசையும்

சுவையுள்ள சொற்களால்
இனிய
இசைப்பாட்டானது
பொருட்செறிவு
மெல்லோசையுடன் இயற்றப்பெற்று நல்ல

உடைய
அமைந்து மோனை யெதுகை முதலிய இலக்கணங்களையும்

செயற்கை
தாகும். இசையாவது, நாதம் சுருதி என்பவற்றின்
யால் பிரகாசத்தை அடைந்து விளங்குகிறது.

அபிநவகுப்தர்

என்பவர்

சாடத்தியமில்லாது தனித்த

இரசத்
சுரவடிவமாகவே கேட்கப்படுகின்ற இசைப் பகுதிகளிலும்
ார். அவர்
இனுடைய விளக்கம் ஏற்படுகறதென்று விளம்பியுள்ள

த இராகங்கள், தானகி
சருத்துப்படிப் பாடலோடு கலவாத தனித்பம்
தருவனவாயினும்

களென்பன ஒரு வகையில்,
எழுப்பி
இயலும் இசையும் கலந்த நிலையே உள்ளத்தில் உணர்ச்சி

இன்பம்

காட்டுவதாகும்.

கண்டறிந்த செய்தியாகும்.

இது யாவரும்:

அநுபவத்தில்

|

J
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த...

ஒலி (நாதம்)

ஆகிய
நெநெருப்பு
அது
நாதமாகும்.

காற்று,
உண்டாவதே
குனது

இசை

கருத்தை

- தூண்ட அது
. அக்கனியானது

வெளியிட

இரண்டின் சேர்க்கையினால்
உயிரானது
மக்களுடைய

வேண்டுமென்றபோது மனத்தைத்

தாக்குகிறது”
அக்கினியைத்
உடம்பிலிருக்கும்
சேர்ந்து
மாகச்
இரண்டு
டி
த்தூண்
வாயுவை

மூலாதாரத்திலிருந்து

சுழன்று

இரமமாக மேற் பாகங்களில்

வரைசென்று

பிரமரந்திரம்

கிளம்பிப்

உந்தி, இதயம், கழுத்து,

தலை, வாய் முதலிய வழிகளால் வெளிப்படுகிறதென்று ஆன்றோர்
இந்த

கூறுவர்.

1.

ஆகதம்,

விளங்கும்

2.

நாதம்

இருவகையாகப்

அநாகதம்.

ஏத்தம்

பெரியோர்களால். அறியக்

செய்யக்கூடியது

ஆகத

சிவமயமாய்

தெளிந்து

கூடியது

கமகங்களோடு

மென்றும், சுருதி சுர மூலமாகக்
படி

பிரிக்கப்படுகிறது.

நாதமென்றும்,

அநாகத நாத
இன்பமடையும்
இந்த

நாதமே

இசைக்கு ஆகாரமென்றும் விரித்துக் கூறப்படுகின்றன. மதங்கர்
என்னும் முனிவர் நாதம் ஐந்து வகைப்படும் என்றும் அவை
களுக்கு உரிய தானங்கள் இவையென்றும் “பிரகத்தேசி'' என்னும்
நூலில் கூறியுள்ளார். அவை வருமாறு :--

சூக்குமம் - மனித உடம்பில் குகை

என்று

சொல்லப்பட்ட

உந்தியில் வ௫க்கும் நாதம்.

அதிசூக்குமம் - இதயத்தானத்தில் வூக்கும் நாதம்.
வியக்தம்- கழுத்தின் மத்தியில் வ௫க்கும் நாதம்.
அவியக்தம் - நாக்கு உள்நாக்கு மூதலிய இடங்களில் வ௫க்கும்

கருத்ரவம் - தலை, வாய் என்பனவே யன்றி மற்ற

நான்கை

யும் சேர்த்துக்கொண்டு வெளிப்படும் நாதம்.
வைந்தும் அறிஞர்களால்

மட்டும்

அம்முனிவர் கருத்தாகும்.

அறியத்தக்கன

வென்பது

5)

6. கேள்வி

(சுருதி),

- சுரத்தைத் தொடங்குதற்கு அடிப்படையான ஒலிவிசேடமே
கேள்வி அல்லது சுருதி எனப்படும். விசுவாவசு என்பவர் சுருதியைப்

பற்றிக் கூறுமிடத்துச் செவிப்பொறியால் உணரப்பட்ட நாதமே
சுருதி

யென்றும்,

அது

ஏகம்

என்றும், இவ்விரண்டிலும்

அநேகம்

இருவகைப்படும்

என

ஏக

சுருதியென்பது

ஒரே இடத்தில்

நிலைத்திருப்பதென்றும், அநேக

சுருதியென்பது

பலவகையாகப்

பிரித்துக் கூறப்படுவதென்றும் கூறுகிறார். தமிழாசிரியர்கள் சுருதி
யென்பதற்குக் கேள்வி யென்றும் அதன் உட்பிரிவுகளுக்கு அலகு
என்றும் பெயர்
கொடுத்திருக்கன்றனர்.
கேட்கப்படுவதனால்
கேள்வி யென்றும், அளவிட்டுரைப்பதனால் அலகு என்றும் கூறியது
மிகப் பொருத்தமுடையதாகும்.
இச்சுருதிகளே
சங்கீதத்திற்கு
மிகவும் ஆதாரமானவை.
அதனாலேயே சுருதிக்குத் தாயகமாந்

தன்மை

அளிக்கப்படுகின்றது.

தாயாக

விளங்குகின்றவள்

சத்தியாகையால் எப்படிச் சத்தியின்றி உலகத்தில் எக்காரியமும்
சுருதி
சத்தியாகிற
அதைப்போல்
தடைபெறமாட்டாதோ.
என்பது
யில்லாது இசை சம்பந்தமான எக்காரியமும் தோன்றுது

அறியத்தக்கது.
7.

கோவை
சுவை

கானே

சுரமாவது,

(சுரம்).
தரத்தக்க

ஓர்

எழுத்தாகும்.

கோகள முனிவர் என்பவர், சுருதி அல்லது கேள்வியின் இனிமை
யுள்ள எழுத்துக்களின் சேர்க்கை ெசவிக்கு விளங்தவதனால்
பெற்றதென்றும். அது 5-வகைப்படும்
சுரமென்னும் பெயர்
என்றும் கூறுகிருர். அவை !. ஏகம் 2. அநேஃம். 3- வியாபகம்.
4.

அதிவியாபகம்.

5.

நித்தியம்

என்பனவாம்.

களங்கமற்று

இருக்கின்ற சுரமே ஏகமென்றும். அதே சட்சம் முதலிய உருவம
டைவதனால் அநேகம் என்றும் யாண்டும் பரவு தலினால் வியாபகம்

என்றும், சாதி மொழி இவற்றின் செயற்கையினால் பலவாக
விரிவது பற்றி அதிவியாபகமென்றும் எப்பொழுதும் நாசத்தை

அடையாததனால் நித்இயமென்றும் விரித்துக் கூறப்படுகின்றன.
அன்றியும்

இச்

சுரங்களின்

உற்பத்தியைக்

கூறுமிடத்துப்
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அகோரம்,
வாமதேவம்,
சத்தி?பாசாதம்,
யர மூவனது
இருமுகங்
ஐந்து
பட்ட
சொல்லப்
என்று
ஈசானம்
,
தற்புருடம்
ன
உண்டாயி
சுரங்கள்
ஐந்து
என்ற
ரிகமதநி
களிலிருந்தும்
த்து
தோற்றுவி
்
சுரத்தையும
சட்ச
ேவி
வென்றும், பின்பு பார்வதித
சேர்க்க சரிகமபதநி என்னும் ஏழு சுரங்களும்
அவைகளுடன்

உண்டாயின.
8.

வென்றும், அவர் கூறுகின்றார்.

௬ரத்திற்கும்

உள்ள

கேள்விக்கும்

ஒற்றுமை

(சருதிக்கும்)

வேற்றூமைகள்.

சுருதியென்பது சுரத்தின் உட்பிரிவானதோர் பாகமாகு.
சுரமென்பது இசைக்கு முதன்மையான
அம்சமாகும். ஆனால்
சுர எழுத்துக்கள்

தனியே

சொல்லப்பெறும்

அளவில்

இன்பம்

தருவதில்லை. சுருதியின் செயற்கைக்குப் பிறகே அச்சுரத்திற்கு
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தானங்களும் இனிமையைக் கொடுக்கும்
சக்தியும் ஏற்படுகின்றன. சுரத்தைப்பல தான பேதங்கள்
அடையச் செய்வது சுருதியே.
ஓரே தானத்தில்
நிற்கின்ற

சுருதியான து, இரண்டு மூன்று சுரங்களுக்குத் தனது சக்தியினால்
வெவ்வேறு பேதங்களைக் கொடுத்து உதவுகின்றது.
9.

நிலை.

இது ஸ்தாயி என வழங்கப்பெறும். இந்த நிலை என்பது ஏழு
சுரங்களும் திற்கும் இடத்தைக் குறிக்கும். அது மூன்று விதமாகப்

பிரிக்கப்பட்டிருக்கன்றது. அவை:-என்பன.

1. மெலிவு 2. சமம் 3. வலிவு

இவற்றுள் ஆதார மத்தியஸ்தாயி
ஆகிய

தின்று 8ழ்நோக்கி வரும் “நிதபமகரிச'” என்ற

சட்ச சுரத்தில்

ஏழு

சுரங்களும்

மந்தரஸ்தாயி என்றும், ஆதார மத்தியஸ்தாயி சட்சத்திலிருந்து

மேல் நோக்கிப்போகும் *“சரிகமபதநி?”? வரையில் மத்தியஸ்தாயி

லம், அதற்கு மேலிருக்கும். ea

என்ற

எட்டுச்

சுரங்களும் தாரஸ்தாயி என்றும்கூறப்படுகின்றன. சுரங்களை ஏழு
வனும் ஈட்டு என்றும் பிரித்8
ப தனால் எட்டுச்சரங்களட ங்கள்

தார இடத்தையும் ஒரு நிலையாகக்கொள்வது பொருந்தும். தமிழ்
இசை
ae மனிதனுடைய தொண்டையினால் சாதாரண

7
பாடக்கூடிய

அளவைக்கொண்ட

யுடைய நிலையையே

மாகப்

மூன்றுஸ்தாயியென

பதிநான்கு

சுரத்தை

வழயங்இயிருக்கிறார்கள்

இது அனுபவத்திற்குத் தக்கதாகத் தெரிகின்றது. எவ்வாறெனில் .
மேற்கூறிய
மத்தியஸ்தாயி
ஆகார சட்சத்தின் 8ழ் நிதபம :
ஆதார சட்சத்திற்கு மேல்
் வரையில் 'மந்தரஸ்தாயியாகவும்,
சரிகமபதநி
வரையில் மத்திய ஸ்தாயியாகவும், அதற்குமேல்
சரிக வரையில் தாரஸ்தாயியாகவும் கண்டிருக்கிறார்கள். நாம்
அனுபவத்தில் பாடி வரும் &ர்த்தனங்கள், வர்ணம், பதம்
மூதலிய பாட்டுக்கள் மேற்கூறிய 14-சுரங்களடங்கிய நிலையிலேயே

அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். தக்க சாரீரமூடைய ஒருவர் ஏழு
சுரங்களை ஒரு

ஸ்தாயியிலும் பாடு

மூன்று

நிலையாகக்கொண்ட

வதானாலும் தாரஸ்தாயியில் நின்று பாட முடியாது. அவ்வாறு
பாடினாலும் அது செவிக்கன்பம் அளிக்காதென்பதும் தெளிக,

1௦.

ஏழு சுரங்களும் அவற்றின் வரலாறும்.
சப்தகமென்றும்ச

சுரங்கள்

ஏழு

என்கிற

*:சரிகமபதநி'”

எட்டுச்சுரங்கள் அட்டகமென்றும்
“-சரிகமபதநிச?” என்ற
சொல்லப்படுகன்றன. இச்சுரங்களின் தோற்றம் வளர்ச்சி இவை

களைப்பற்றி நூல்களில் ஆதாரம் எடுத்துச்சொல்ல

தமிழ் நூலிலும், இரத்தினகரம் முதலான

ஏழு சுரங்களும்

:.: geத

ரல்லப்படுகன்றது.
சங்கத சம்பந்தத்தில் ஏழு

முடியாது,
ப

த

தவிர, நமது poe

தாளங்கள் ஏழு

சா.

ஏழு

பண்கள் ஏழு தந்திகள் என்பவைகளின் அமைப்பு ஒற்றுமையினா

வழங்கிவருகின்றன

அம் ஏழு சுரங்களும்: அ...
என்பதை

AD!

அறியலாம்.

ue
1 si on ow.

முதல் பாடமாக
eens
மாயாமாளவகெளள இராகத்தின் சுரத்.
/ன்

தொன்றுதொட்டு

ர.

ஆரம்ப

பாடத்தைக்

க்கிறது.

கற்பிப்பது

ஏன் மாயாமாளனவ
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இல

எடுத்துக்கொள்ள

இராகத்தை

கெளள

காரணங்கள்
1.

அமைந்திருப்பது

:

:?-அவைகளாவன

உண்டு.

மேற்கண்ட

வேண்டும் என்பதற்குச்

இராகத்தின்

சுரங்கள்

இணைச்சுரங்களாக

ஒரு காரணம்.

சட்சமத்திற்கு மேல்
சுரத்தானங்களுள்
2. பன்னிரண்டு
சமீபித்த சுத்த.
காந்தாரத்திற்குமேல்
ரிடபமும்,
சுத்த
சமீபித்த
சுத்த தைவதமும்,
பஞ்சமத்திற்கு மேல் சமீபித்த
அமைந்து, சரி.
தானமும்
சட்சமத்
நிடாதத்திற்குமேல் சமீபித்த
மத்திமமும்,

கம, பத, நிச் என்று இரண்டிரண்டாக நெருங்கின
வருவதனால் மாணவர்களுக்குச் சுலபமாகப் பாடவரும்
இரண்டாவது காரணமாகும்.
3.

மேற்கண்ட

இராகத்தின்

சுரங்களுள்

சுரமாக
என்பது

ரிடபதைவதம்.

குறைந்த சுருதியுள்ளதாலும் காந்தார நிடாதங்கள் அதிக சுருதி

யுள்ளதாலும் இவற்றில்
மாணவர்கள்
பழகுவதனால் மற்றச்
சுரக்தானங்கள் எளிதில் பாடவரும் என்பது மூன்றாவது காரண

மாகும்.

மேள்நாட்டார்

சங்கராபரணச்
இன் சுரங்கள் கரகரப்.

பிரியாவின் சுரங்கள் ஆகிய இவற்றை

11.
1.

ஏழு சர
ரிடபமுதல்

னார்

நிடாதம்

ஆரம்பமாகச்

-கொள்வர்.

பெயர்க் காரணம்.
வரையிலுள்ள

ஆறுசுரங்களைப்

பிறப்பிக்க ஏதுவான தாலும், மானுட சரீரத்தில் மூக்கு, கழுத்துடி

மார்பு, மேல்வாய், நாக்கு, பல் இந்த ஆறுதானங்களின் வழியாக:
வருவதாலும் முதல் சுரம் சட்சம் எனப்பட்டது.
Ds

இதயத்தானத்திலிருந்து.

வெளிப்படுவதாலும்

கூட்டங்களில் ரிடபம் எப்படி ச
- அதைப்போல்

எத

கம்பீரத்தையடைந்து.
மெனப்பட்டது.

2
மந்தரத்

தந்தி

வரல்

இரண்

பெற்றி

காந்தார மெனப்பட்டது. .

ர.
ப் ப,

பசுக்

இருக்குமோ.

J

இருப்பதாலும் prance

கத்துற
டட

எ

சரம் ரிடப.

தம்புராவின்'

4. ஏழு
சுரங்களின் நடுத்தானத்தை
நாலாவது சுரம் மத்திமமெனப்பட்டது.

அடைந்திருப்பதால்
5

5. ஏழு சுரவரிசையில் ஐந்தாவது சுரத்தானத்தை அடைத்
்
இருப்பதால் இது பஞ்சம மெனப்பட்டது,

6.

தெய்வ

சம்பந்தமானதாலும்- தீரத்தன் மையை

அடைந்துள்ளமையாலும்

ஆறாவது

சுரம்

தைவத.

மெனப்

பட்டது.
7.

ட்
சட்சமுதல் ஆறு சுரங்களும் தன்னிடம் சேரப் பெற்றதால்

ஏழாவது

சுரம் நிடாத

மெனப்பட்டது.

இயற்கை

12.

சுரங்கள்.

செயற்கைச்

இயற்கை
செயற்கை
என்பவற்றை
வடமொழியாளர்
பிரகிருதி விகுருதி என்பர். இயற்கை யென்பது சுத்தமாயுள்ள

நியதசுரத்தைக் குறிக்கும். செயற்கை யென்பது கலந்த சுரத்தைக்

பிரசத்த

குறிக்கும்.
என்பவற்றில்

சங்கீத பாரிசாதம்

12-என்றும்,

இரத்தினாகரம்

22-என்றும்,

இராகவிபோதம்

10-என்றும்,

சாராமிர்தம் 10-என்றும் கூறுகின்றன.
உறுதிப்படுத்திச் சொல்வதற்கு

கலாநிதி

சுரமேள
9-என்றும்,

பிரகாசிகை

சதுர்த்தண்டிப்

செயற்கை

செயற்கைச்

காணப்படுகின்றன.

சுரங்களை
11-என்றும்,

இயற்கை

யாவும்

நூல்கள்

முரண்பட்டே

சங்கீத

ஆதலின் நூல் முறையில்

இல்லை.

ஆனால்

கரகரப் பிரியா

இராகத்தில்வரும் சுரங்கள் சுத்த சுரங்கள் என்று ஒரு சாராரும்,
கனகாங்கி ராகத்தில்வரும் சுரங்கள் சுத்தமென்று மற்றொரு
சாராரும், மாயாமாளவகெளளைச் சுரங்கள் சுத்தமென்று வேறு
இக்கொள்கைகளில் ஒன்றும் அநு
சிலரும் கருதுகின்றனர்.

கரகரப்பிரியா சுத்த

பவத்திற்கு ஒத்துவருவதாகக் காணவில்லை.

சுரமானால்

காந்தார
விடுகிறது.

g-2

ரிடபதைவதத்திலும்,

நிடாதத்திலும்

கனகாங்கி

செயற்கைச்

மாயாமாளவகெளளை

சுர

இராகமானது

சுத்த

சுரமானால்

சம்பந்தம் வந்து
12-சுரத்தானங்

10
களுள்

தனிப்பட்ட சுரத்தோடு கூடியதானாலும்
பிரதி மத்திம
செயற்கையினால் காமவர்த்தினி என்ற மற்3ோரிராகம் உண்டா
வதற்கு
இடம்
தருதலால்
சுத்த சுரங்கள் உள்ள இராகம்
2-இருக்கின்றன என்று கூறுவது பொருத்த மின்மையாகும். இவை
நிற்க,

கருநாடக

இசை

முறையில்

எந்தச்

சுரத்தையும்

அசைப்

பதனாலேயே இராகச் சாயை உண்டாகிறதென்பது வெளிப்படை.
ஆதலின்
12-சுரத்தானங்களுள்
சட்சமம்
பஞ்சமம்
என்ற
இவ்விரண்டும் இயற்கைச் சுரங்களென்றும் ஏனைய சுரங்கள் பத்தும்
செயற்கைச் சுரங்களெள்றும் சொல்வதே அநுபவத்திற்குத் தக்க
பொருத்த முடையதாகும்.

13.
ஏழு

12-௬ரத்

தானங்களும்

சுரங்களில் சட்சம

16-பெயர்களும்.

பஞ்சமத்தைகத்

தவிர

ரிகமதநி

என்ற

ஐந்து சுரங்களை 52-10
சுரங்களாகப் பிரித்து.
அவற்றுடன்
சட்ச பஞ்சமங்களைச் சேர்த்து 12-சுரத்தானங்கள் அமைக்கப்
பட்டுள்ளன. அவைகளுக்கு முறையே [. சட்சம், 2. சுத்தரிடபம்,
3.

சதுசுருதிரிடபம்,

4.

சாதாரண

காந்தாரம்,

5,

ASSP

காந்தாரம், 6. சுத்த மத்திமம், 7. பிரதிமத்திமம், 8. பஞ்சமம்,
9. சுத்ததைவதம், ॥0. சதுசுருதிதைவதம், 11. கை? நிடாதம்,
12. காகலிநிட.ஈதகம் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
1

2)

சுத்த |
ன்

ரி

3

7

ம

8
ப

5

6

சதுசுருதி | சாதாரண | அந்தர
ரி
சுத்த
கா.

பிரதி

4

9
சுத்த

தை

கா
சட்சுருதி

|

ரி

|

10
சுதுசுருதி

தை
சுத்த

நி

கா

| FSH
|
|

ம

|

11
| கைசிதி

நி

12
|

காகலி

|

#

| சட்சுருதி |

தை

|

11

மேற்கண்ட சக்கரத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்துள்ளும் சுரத்
கானத்தின் பெயர்களும் அ௨.ற்றின் வரிசை எண்களும் கொடுக்கப்
சுத்த
வரும்
&ழ்
சுரத்தானத்தின்
3. 4-வது
பட்டுள்ளன.
காந்தாரம் சட்சுருதி ரிடபம் இவ்விரண்டும் அவற்றின் மேலுள்ள

சுரத் தானங்களிலேயே
தழ்வரும்

சுத்த

வருவனவாகும்.

நிடாதம்.

சட்சுருதி

தைவத,

நிடாகத்தின்.

தைவதம்

இவ்விரண்டு

மேற்கூறியவாறு
சுரங்களும் மேற்கண்டவாறே வரக்கூடியவை.
3. 4, வது 10. 11 ஆவது சுரத்தானங்களுக்குப் புனை பெயருடன்
வைத்திருக்
உபயோகத்தில்
அதிகப்படுத்தி
சுரத்தை
4.
இன்றார்கள்.
இம்முறை

ஒரே

தானத்திற்கு

இரண்டு

பெயர்

கொடுத்

திருப்பது பற்றித் தவறென்று மறுக்கப் பட்டுமிருக்கறது. ஆனால்
ஓரே தானத்தில் இருக்கும் இரண்டு சுரங்கள் ஒரே சமயத்தில்
ரிடபமாரகவும், காந்தாரமாகவும் வருவதற்கு ஆல.

கடலென்றும்
பலபொருள்

கோழியென்றும் யானையென்றும்

இலக்கியக் :

தருதல் போலவும், கிள்ளை சுகம் தத்தை

என்ற பல

சொற்கள் இளி என்னும் ஒரு பொருளைத் தருதல் போலவும் ஒரு
சுரத்தைச் சொல்லும்போது அதன்
சுரத்தானத்தில் மற்௦

குணம் வேறுபட்டு விடுவதனால் இதுவும் கொள்ளப்படும். இசை

முறையிலும் சரகம் என்ற பதமானது இராக அல்ப கத திற்கும்
ல் மேற்கூறிய
தாள இடத்திற்கும் உபயோகிக்கப்படும். [
லை என்பது
விடுவ
கூடிய சுரத்தை விலக்கி
த டு
தாங்
சுரத்
12.
ம். கலையை விரிவு செய்தற் பொருட்டே
௫
eos 16 பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்பதும்,
220° இராகத்தின் தொகை அதிகப்பட்டு இசை க்கலை மிகவும்

தை

ர

தென்பது

அறியவேண்டுவது

12
உச்ச நிலையை அநுசரிக்கக் கூடிய தொனி
உடையதாய்ச்
கேட்பவர்களை
மிருதுத்தன்மை,
கம்பீரம்,
செவிக்கன் பம்,
மயங்கும்படிச் செய்தல், தந்தியுடன் ஒன்றுபட்டிருத்தல் முதலிய.
தொனி

கடுமையாயிருத்தல்,

வெறுப்பைக்

தருவது

அநுசரிக்காது

இனிமையில்லாதிருத்தல்,

காக்கையின்

குணங்களையுடையது

வகையான

சுருதியை

நல்லது என்றும்,

குணங்களையுடையது

தொனிபோலுள்ளது

கெட்டது

இவ்

சொல்லப்

என்றும்

படும்.

15.

தாளம்.

பாட்டின்
கால
அளவைச்
சேர்த்துக்
கருவியினலாவது தட்டுவது தாளமெனப்படும்,
உற்பத்தியானது

முக்கியமாக

3.

கையினாலாவது
இத்தாளக்தின்

அம்சங்களைக்கொண்டதாக

இருக்கிறது.
அவை 1, காலம். 2. செய்கை. 3. அளவு என்பனவாகும்.
இம்மூன்றும் எப்போது
சேர்ந்திருக்குமேோ
அப்பொழுதே,
தாளத்தின் உற்பத்தி உண்டாகிறது. பண்டைத் தமிழிசை நூலார்,

கொட்டு ௮சை தூக்கு அளவு இந் நான்கும் சேர்ந்தே தாளம்
பிறக்கும் என்பர். ““கொட்டும். அசையும் தூக்கும் அளவும்”
ஒட்டப் புணர்ப்பது பாணியாகும்”” என்பது சிலப்பதிகார உரை
மேற்கோளாகும். பாணி-தாளம். கொட்டு என்பது கைகளை
யாவது கருவிகளையாவது ஒன்றுடன் ம
ன்றைச் சேர்த்துத்
தட்டுதலையும், தூக்கு என்பது மேலே உயர்த்துதலையும், அசை
என்பது வீச்சையும்,
அளவென்பது
மீண்டு. வந்து கையே

கருவி3யோ மறுமுறை தட்டுதற்கு இடையிலுள்ள

கால அளவை

யும் குறிக்கும்.
(1)

காலம் என்பது கணம், இலவம் .முதலியவை.

(2.

செய்கை என்பது அடிக்கப்டடும் இரண்டு
சேர்க்கை.

த சனத்

(3)

அளவென்பது
வெளியாம்.

செய்கைக்கு

நடுவிலிருக்கும்

இடை

மேற்கண்ட மூன்று அம்சங்களின் விரிவைப்

பின்வரும் தாளத்தின் உயிர் நிலை பத்திற் காண்க.

நடிப்பு

இரைசப்பஈட்டு
அடையுமோ

பிரகாசத்தை

கருவி

அதையே

இம்மூன்றும்

எதனால்

தாளமென்பர்.

தாளம்

இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவை !. மார்க்கம்.

அவைகள் பத்து உயிர் நிலைகள்
2. தேசி என்பனவாம்.
(தாளதசப்பிராணன்) என்கிற இலக்கணங்களைக், தமக்கு ஆதார
மாகக் கொண்டிருக்கின்றன.

36.

தாளத்தின் முவகை உறுப்புக்களும்.

மூவகை

- அவற்றின் உபயோகமும்.
உறுப்புக்கள்

காட்டக்கூடிய

மூன்று

அவையாவன

என்பன

தாளத்தை

உருப்படுத் திக்

அடையாளங்கள்.

லகு'அநுதுருதம்

துருதம் என்பனவாம்,

லகு

என்பது ஒருமுழுத்தாளத்தில் முதலாவது வரக்கூடிய அங்கமாகும்
அதன்

அடையாளம்

1. இது

ஒரு தட்டும் விரல் எண்ணிக்கையும்

சேர்ந்ததற்கு வழங்கப்படும்.
2. துருதம்; இது தாளத்தின் இரண்டாவது அங்கமாகும்.
இது ல தாளங்களுக்கு முதலில் வரும். இகன் அடையாளம்

0. ஒரு தட்டும் வீச்சும் சேர்ந்ததைத் துருதம்' என்பர்.

3. அநு
துருதத்திற்கும்

துருதம். இது ஒரு தாளத்தின்
நடுவில் நிற்பது

லகுவிற்கும்

அடையாளம்:

இது

ஒரு தட்டுமாத்திரத்திற்கே வழங்கப்படுவது.
யே 7. தாளங்களும்

14

7-தாளங்களைச் சூளாதி சப்த தாளம் எனச் சொல்
முதலியவைகள்
கீதங்கள்
ஏனென்றால் சூளாதி,

இந்த
வார்கள்.

துருவதாளம்

வரையிலும்

முதல் ஏகதாளம்

ஆஇுதாளம்

களிலும்,

உள்ள

ஏழு தாளங்

தாளங்களிலும்

என்ற

ரகணமட்டியம்

ஏற்பட்டுவருவதால் சூளாதி சப்த தாளமென்று சொல்வதுண்டு.
பாலபாடம்
என்ற
அலங்காரம்
தாளங்களிலேயே
இந்தத்
அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அட்சரம்,

பெயர்.
1.

துருவதாளம்

ப

ss

14

2.

மட்டியதாளம்

bx

3.

ரூபகம்

ன

2

6

4,

சம்பை

=

5

10

5.

திரிபுடை

்

100

oe

7

6.

அட

=:

1100

is

14

7.

ஏகம்

a

1

50

4

10

1-7: இலயத்திற்கும் தாளத்திற்கும் உள்ள
ஒற்றுமை வேற்றுமைகள்

எப்படிச் சுருஇயின்றிச் கரத்திற்கு விளக்கமில்லையோ அதைப்
போல் லயமில்லாத
தாளத்திற்கு
விளக்கமும் பெருமையும்

இல்லை.
பாட்டை

ஆனால்

செய்கை

அடைகின்றன.

குணம்

இவற்றால்

அதனால்

இரண்டும்

அவற்றைப்

வேறு

பிரித்துச்

சொல்வது நியாயமாகும். தாளமானது. அங்கவேறுபாட்டினுல்
அறுதி, எடுப்பு இவைகளைக் குறிப்பிடுகிறது.
லயமானது,
தாளத்தை ஓரே அளவாக நடத்திக்கொண்டு போவதும், அந்த

அளவை இசட்டிப்பதும்,
களைக் குறிக்கின்றது.

அதை

இரட்டிப்பதும் ஆகிய இவை

15

18.
இசை

இசைப்பாட்டின்

சம்பந்தமான

அமைப்பு

ஒரு பாட்டானது எந்த அம்சங்களினால்

எவ்விதம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதை
வதே இசைப்பாட்டின் அமைப்பாகும்.

விளக்கிச்

சொல்

இசை சம்பந்தமான பால பாடங்கள் சிலவற்றைத் தவிர
மற்ற எல்லாப் பாட்டுக்களும் சுரம், தாளம், எதுகை மோனை
மூகலிய அழகமைந்த
சொற்பொருட்சுவை யென்னும் மூன்று
அம்சங்களின்
சேர்க்கையோடு,
பல்லவி அநுபல்லவி சரணம்
என்கற
இலக்கண உறுப்பமைந்து காணப்படுகின்றன.
பல்லவி
யென்பது

ஓர்

இரண்டாவது

பல்லவம்

யானது

இசைப்பாட்டின்
பாகமாகும்.

என்றால்

தளிர்

முத்ற்பாகமாகும்.
சரணம்

என்று

முளைத்து இலையாகிக்

மூன்றாவது

எப்படி

பொருள்,

கிளையாகிப்

அநுபல்லவி
பாகமாகும்.

ஒரு விதை

பூவாகி இன்பமளிக்

இன்றதோ அதைப்போல் இசைப்பாட்டானது முதலில் பல்லவி
என்பதனால் ஓர் உருவமைந்து அநுபல்லவியினால் விருத்தியாகச்
சரணம் என்பதனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல வேறுபாடுகள்

அமைந்த
கிளைகளாகிச்
செவிக்கின்பமளிக்கின்றது.
பாட்டு
பாடல் பா செய்யுள் உருப்படி என்பன
ஒரே
பொருளைத்
குருவன.

வடமொழியாளர் இருதியென வழங்குவது செய்யப்பட்டது
என்னும் பொருளையுடையதாதலின் அது இங்குச் செய்யுள்
என்பதற்கு ஒப்பாகும்.

19.

வர்ணக்கிரமம்
பாடலமைக்கும்

அல்லது
முறை

்தல்
பது. பாடஅது்டி, ன் செய்கை அல்லது வரீணித
என்ம்
 படு
ணம்ுள்
வர்பொர

எனப்

1. தாயிவர்ணம் (சமநிலை)
3. அவரோகிவர்ணம் (கீழ்நிலை)
திலை) என நான்கு வகையாகும்.

2. ஆரோ?ூவர்ணம் (மேல்நிலை)
4.

சஞ்சாரிவர்ணம்

(கலப்பு
a
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தாயிவாணம்

என்பது

ஒரு

சுரத்தில்:

ஆரம்பித்து

அதே

சுரத்தில் இரும்பிவந்து நிறுத்துவதாகும்.
ஆரோக வர்ணம் என்பது ஒரு சுரத்தில் ஆரம்பித்து முறை
்
யாக மேல்நோக்கிச் செல்லக்கூடியது.
அவரோதகி
வர்ணம்
என்பது
ஆரம்பித்த
.மூறையாகக் கீழ்நோக்கி வரக்கூடியது.
சஞ்சாரி

வர்ணம்

என்பது

யும் கலந்து கொண்டு
உதாரணம்;-அலங்காரத்தில் “ச

முன்சொன்ன

வரக்கூடியது

சுரத்திலிருந்து
ரு

மூன்று

பாகங்களை

என்று கூறப்பட்டுள்ளன.

ஏமுதாளங்களில்
ஒன் ரகிய
அடதாள
ரீ கா சா?? “ரி கர மா மா:” என்று வரும்

போது
மூறஹறையே
தாயி ஆரோகியென்று மேற்கூறப்பட்ட
இரண்டும் வர்ணக் கிரமங்களும் அமைந்துள்ளன.
ஏகதாள

அலங்காரத்தில்

“ச

ரிக

ம”?

“ரிக

ம

ப”

என்ற

வரிசைக் கிரமத்தில் ஆரோகி வர்ணனையும் “சநிதப”: “நி தபம”
என்று

அவரோகி

வர்ணனையும்

பொருந்தியுள்ளன.

துருவம் மட்டியம் என்ற தாளங்களில் அமைந்த

களில் மற்ற மூன்று வர்ணங்களையும்
வர்ணனை அமைந்திருப்பது. காண்க.
இசைப்

மேற்கண்ட
என்பதை

பாட்டு,

சஞ்சாரி

இராகம் முதலியவைகளைப் பாடும்போது

நிற்கும்

அறியலாம்.

மேலே
கரமமாகச்

மென்று

அலங்காரங்

.கலந்து கொண்டு

நான்கு இலக்கணங்களும் கலந்து கொண்டே

20.

தேவரால்

்

அலங்காரங்கள்

கூறிய பாடல்
அமைக்கும் முறையைத்
தழுவிக்
சுர சேர்க்கையோடு
செய்யப்படுவதே
அலங்கார

இலக்கணம்

வகுத்து

இரத்தினாகரத்தில்

63-அலங்காரங்கள்

ச௪ஈரங்க

சொல்லப்பட்டிருக்கன்
றன.

YW
தற்காலம் வழங்கும் ?-அலங்காரங்களும்

சங்கே பாரிசாதம் என்னும் நூலில்
அலங்காரமென்பத

பாட்டிற்கு

அகோ

பல

பண்டிதரால்

விளச்கப்பட்டிருக்கின்றன..
தரும்படிச்

அழகு

செய்யப்
3

பட்டிருப்பதாகும்.

21.

தீதம்

தம் என்பது தற்காலத்தில் இசைக்கலையின் ஆரம்ப பாட:
மாகும்.
இது 2 விகமாக
அமைப்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஒன்று
லட்சிய சஞ்சாரி தம்.
இரண்டாவது
லட்சண
தீதமாகும்.
இரத்னாகரம் முதலிய நூல்களில் £த இலக்கணம் கூறுமிடத்து
மொழிகள் கலந்து,
அதன் சாகித்தியமானது எட்டு வகையான
சரம், இராகம் என்பவைகளினால்
விளக்கப்பட்டுப் பொருளற்ற
௮, ஐய, இய்ய, ௮ம், ஓ, இய, அரே என்ற சொற்கள் அடங்கின
இப்போது
சொல்லப்படுகிறது.
தாய் இருக்கவேண்டுமெனச்
வழங்கும் தங்களில் 3, 4 பாடைகள் கலந்து மற்றைய அம்சங்
கூறிய
மேலே
காணப்படுகின்றன.
கள் பொருத்தமாகவே

தெலுங்கு

இலக்கணங்கள்

உரிடன.

இக்காலத்தில்

மொழியிலமைந்த

கீதங்களுக்கு

புதிதாக

தமிழ்மொழியில்

இயற்றப்

கீதங்கள் சஞ்சாரி கதம் இராகலட்சண &தம் என
பட்டுள்ள
சஞ்சா ரி ததமானது.,
அவற்றுள்
வகைப்படும்.
இரண்டு
அரிய
தெளிவாகக்காட்டக்கூடிய
களையைக்
இரராகத்தின்

மொழிகளும்
சஞ்சாரங்களுடன் பல தாளங்களில் ேவேற்று
புதுப்
துதியாகவும்
பொருளற்ற சொற்களுங்கலவாமல்-தெய்வத்

உள்ள சா$ூத்தியங்

புதுப் கருத்துக்களை உணர்த்துவனவாகவும்
களைப் பெற்றுப் பாட்டும் தாளமும்
அமையும்படி இருக்கின்றது.

இனி.

இராக

லட்சண

ஒரு

கால

அளவிலேயே

கீதமானது, தால் எந்த இராகத்தில்

அமைந்திருக்கன்றதோ அந்த இராகத்தின் பெயர் அதற்குரிய
சுரத்தானம்.
ஆரோசை,

அது

தாயிராகம் அல்லது

அமரோசை,

விலக்கப்படும்

சேயிராகம் என்பது,

சுரங்கள், மாறிவரும

சுரங்கள் முதலான இலக்கணங்களைக் கூறும் சாகித்தியத்தைப்
பெற்று இராக பாவத்தை மிக விளக்கமாகக்ம் காட்டி திற்கிறது.
cue
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இத்தகைய இதேபாடங்கள் ஓர் இராகத்தின் முக்கியமான
இலக்கணங்கள் பலவற்றையும், இசையின் நுட்பமான சஞ்சாரங்
களையும், விரிந்த ஞானத்தையும் மாணவர்கள் அறிந்து விருத்தி
, வடைவதற்கு

உதவி

இப்புதிய

செய்கின்றன.

தங்களை

இப்புத்தகத்தின்

2-ம்

இப்பல்கலைக்கழகத்தின் ஆதரவில் வெளிவரும்
லும் கண்டு

பாகத்திலும்

பிற புத்தகங்களி

கொள்க.

22.
இதற்குப்

பிரபந்தம்

பண்டைக்காலத்து

கணங்கள் கூறியிருக்கின்றனர்.

ஆரியர்கள்

விசேட

இலக்

ஒரு மொழிக்கு இலக்கண

வரம்பு

ஏற்பட்டிருப்பதுபோலப் பிரபந்தத்திற்கும் அதேக இலக்கணங்
கள் கூறப்பட்டிருப்பினும் அத்தகைய இலக்கணத்தோடு கூடிய
பிரபந்தங்கள் வழக்கிலிருந்து
மறைந்தன.
வழக்கிலிருக்கும்
பிரபந்தங்கள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்பதை இகனடியிற்
காண்க.
ஒரு பிரபந்தமானது சுரம் பிருதம் பதம் தென்னகம்
தாளம் என்னும் ஆறு அங்கங்களும் அமைந்து வரும்.

1.

சுரம் - சுரமாய்

பாடம்

அமைந்துள்ளது.

2. தருதம் - பிரபந்தத்தை ஏற்ற வரின் ஊக்கம் வீரம்
முதலிய

பதம்

-

குணங்களைச்

சொல்வதாகும்.

பிரபந்தம் இயற்றியவரின்

வல்லமையையச்

சொல்வதாகும்.

தென்னகம் -- இச் சொல்லுக்கு
நன்மை
என்பது
பொருளாகையால் இது
மங்கலசுரம்
உண்டாகும்
எனச் சொல்வதாகும்.

ஆட

கல்வ

5.

பாடம்- சங்கம் முதலிய. வாத்தியங்களில்
ண்டாகும்;
துகுதுகு, தகதக என்பனபேஈன்ற. சொற்கட்டுக்களைசி.
சொல்லுவதாகும்.
ம்

6.

தாளம் - அங்கம், லயம்
தாகும்.
்

மேற்கூறிய
யாகும்.

1.

அங்கங்களோடு

கைவாரப் பிரபந்தம்:-

முதலியவற்றுடன்

கூடிய

கூடிய

பிரபந்தங்கள்

2 வசை

கண்டம்

ஆலாப

இது பாடவ

என மூன்று பாகமாகக் காணப்
கண்டம் முத்திரா கண்டம்
சொற்கட்டுகளும்,
வெறும்
முதற் கண்டத்தில்
படுகின்றது.
வரின்
ஏற்றுக்கொண்ட
இரண்டாவது கண்டத்தில் பிரபந்தத்தை

சாத்தியமும், மூன்றாவது
அமைந்த
பெயரும் குணங்களும்
முத்திரையாகக்
கண்டத்தில் பிரபந்தம் இயற்றியவர் பெயரை
இந்தப்
அமைந்திருக்கும்,
பாடற்பகுதியும்
கொண்ட
அரசர்கள் உலாப் புறப்படும்போது
பிரபந்தத்தை முற்கால
புலவர்கள் பாடுவதும், வாத்தியக்காரர்கள் வாசிப்பதும் பிரபல
மாக இருந்தன என்று சொல்வதுண்டு.
2.

சாதாரணப்

பிரபந்தம்:-

சொற்கட்டும்

கலந்து 2 அல்லது 23-நிலை (ஸ்தாயி) வரையில்

சாகித்தியமும்

சஞ்சாரத்துடன்

அமைந்திருக்கும்.

3. கிரகசுரப் பிரபந்தம்:- இதுசாராணப் பிரபந்தத்தைப்
போல் அமைந்திருந்தாலும் பாட்டின் நடுவில் இரகசரம்
சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். கரக சுரமென்பது, ௪ நி த ப என்கிற
சுரங்களை மாற்றிச் சொல்வது.
என்ற
நிலையில் நிதபம
இதைப்போல் வேறு சுரங்களும் மாறிவரலாம். இது செவிக்
இன்பத்தைக் கொடுக்காதாயினும் இவ்வாறு இரகம் மாற்றிச்

சுரத்தைப் பாடுவது சுரஞான பலத்தையும் புலமைத் திறத்தை
யும் அறிந்து கொள்வதற்கு

உரிய வழியாகும்!

20.

4. முக்தபதகிரந்த;-- இதுஒவ் வோர் ஆகர்த்தனத்

"திலும் சுரமும் சாத்தியமும் எந்த எழுத்துக்களில் கொடங்கப்
படுன்றனவோ அந்த எழுத்துக்களே. அந்த ஆவர்த்தனத்தின்

முடிவில் அமைந்து
பெற்று
5.

உமா

திலகம் —

:

்

எனப்படும்.

இது

அந்தமாகப்

ஆதியை

இது

நிற்பதாகும்.

வருதலால் ஆதியந்தம்

ஆரம்பத்தில் சுரமும்

மத்தியில்

சாஒத்தியமும் இறுதியில் சுரமூம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த
ஐந்து வகையில்

சில பிரபந்தங்களை

23.

இப்புத்தகத்திற்

காணலாம்.

டாயம்

இது தானத்தைப்போல் சுர அடுக்குகள் நிறைந்ததாயும்
'தொடக்கம், முடிவு, பாடும் நிலைகள் முதலிய இலக்கணங்களுடன்
மத்திம காலத்திலேயே பாடவேண்டி௰ய வகையில் இராகத்தின்
"சஞ்சாரங்களை உடையதாரயும் இருக்கும். சுரத்தோடு சாகித்தியத்
"இற்குப்

._

பதிலாகத்

தன்னகாரம்

பண்டைக்காலத்து

இசை

சேர்ந்துவரும்.

நூல்களில்

இராகம்

ப௱ஈடும்

முறையில் டாயம்பஈடுவதை ஒரு பிரிவாகக்கொண்டு
உரிய இலக்கணங்களும் சொல்லப்ப்ட்டிருக்கன்றன.

முறைக்கும் தற்காலம் டாயம்

என்று

அதற்கு
அந்து

அநுபவத்தில்

பாடிக்

கொண்டிருக்கும் முறைக்கும் பொருத்தமில்லாததால் அநுபவ
மூறையை ஒட்டிப் பயிற்சியில் உதாரணங் காட்டப்பட்டுளது.

24.

னாதி

{

—

இது பெரும்பாலும்

கன்னட

மொழியிலேயே

மூன்பு

.... அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரே இராகத்தில் 3, 5, 7; தராளங்
.... களைச் சேர்த்தமைத்து. எடுத்துக் (கொண்ட இராகத்தின்
சஞ்
.

சாரக் சிரமத்தோடு

.... இவ்வொரு
..

இரட்டிப்பான

காளத்தின்

பல

ஆவானத்தங்களுடன்.

முடிவிலும் இயற்றியவரின்

காவது தெய்வத்தின்
வைத்தும், ஓரே சூளாஇயில்

பெய

ர

பெயரையாவது
முத்திரையாக
விளம்ப மத்திம துரித காலங்களை

ai
அமைத்தும்

செய்பப்பட்டிருக்கும்.

.இகில் காளம்

மாறிமாறி

வருவதனால் மாணவர்களுக்குக் தாளங்கள் மாறுபடாமல் துரித.
காலத்தில் தாளம் போடுவதற்குச் சில நன்மைகள் உண்டா
கின்றன,
இதைப் புரந்தர தாசர் தரம் ஆரம்பத்தில் செய்கா
ரெனத் தெரிகிறது.
வடமொழியிலும்
சல
சூளாதிகள்

வழங்குகின்றன, இந்நூலாிரியரால் தமிழ் மொழியில் புதியன
வாக இயற்றப் பெற்ற இரண்டு சூளாதிகள் இந்நூலில் பயிற்சிப்
பிரிவில் சேர்க்கப் பெற்றுள்ளன.
கண்டுகொள்க.

25.
இது

சுரசதி

இன்பச்சுவையுள்ள

பாடலையுடையதாயும்,

பல்லவி,

அநுபல்லவி, சரணம் என்ற அங்கங்களை யுடையதாயும் உள்ளது.
இது, அநுபல்லவியையடுத்து முக்தாயிசுரமுடையதாயும், அந்தச்
ஈரமானது, சொற்கஃம்டு சாகித்தியம் சுரம் இம்மூன்றும் கலந்து
சுரத்தின் இறுதியில் ததிங்கிணத்கதோம் என்கிற சொற்கட்டினால்
முடிந்து
பல்லவி
எடுக்கும்படியாகவும்,
சரணமானது
சுர
சாகித்திய .ரூபமாயும், அதையொட்டி 3, 4, சிட்டைச்சுரங்களும்
சாகிக்தியங்களும் பெற்றதாயும் இருக்கும்
இதில் இராக பாவ

மானது

தனி

அம்சமாக

நிறைந்து

காணப்படும்.

வேறு

சல

சுரசஇகள் சுரமும், சாகித்தியமும் மட்டும் சேர்க்கப்பட்டு, பல்லவி.

அநுபஉலவி

என்பவற்றை

சாகித்தியங்களும்

அடுத்துப்

பெற்று

3, அல்லது

சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். ' இவை

4, ௬

பெழும்பாலும்

பத்திச் சுவையுள்ளனவாகப் பாடப்பெற்றும்
உள்ளன.
இவ்
'விரஸ்டு
வகைக்கும்
உதாரணம்
பயிற்சியில்
சேர்க்கப்
பட்டுள்ளன.

26.

சதி ௬ரம்

இது நாட்டியக் கலையில் இரண்டாவது அங்கமாகச் சேர்க்கப்
பட்டிருக்கிறது.
சொற்கட்டுகளை
ஆதாரமாகக்
ெகொண்டும்

அதற்குச் சுரரூபமான பல்லவி, அநுபல்லவி என்ற உறுப்புக்களைப்
பெற்றும் வரும். இது வாயினால் பாடவும் சதிரூபத்தில் மிருதங்
கத்தில் வாூிக்கவும் தக்கதாய் அமைந்திருக்கும். இதன் கடைச்
சரத்தின்

இரண்டாவது

பரசுத்தில்

அந்த

இராகத்இன் முக்கிய

22
மான

காலமாசச்

சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றள.

முதலிய

வாத்தி.
இதற்கு

வர்ணம்.

மூன்றாவதாக
இசைப் பாடல்களுள்
இது
என்பர்.
தானவர்ணம்
இதைத்

வர்ணமென்பது
வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாடலைப்

வரிசைகளைப்போல்

தாள

அமைந்தும்,

பெற்றும்,

சம

குறைந்த

உடையதாயும்,

அடுக்குகளை

சுர

சொற்களாலாகிய
காலத்தில்

மாணவர்களின் சுர,

அதக உபயோகமாகவும் இருக்கிறது.
பயிற்சியில் கண்டுகொள்க.

27.

பலவகையான

இது

சாதனமாகவும். வீணை

லயஞானத்திற்கு மிக்க
யக்காரார்களுக்கு
உதாரணத்தைப்

எடுத்து விளம்ப

எடுப்பாக

வாதி: சுரமூம்

சவசுரமும்”

கலந்த தான

அகாரம்

அட்சரத்திற்கு

சுரவரிசைகளானவை

2-வது

3-வது.

தாளசாதிகளை

உணர்த்துவதுபோல் ஒர் இராகத்தில் பல்லவி,
அநுபல்லவி,
சரணம் என்ற அங்கங்களுடன்
வர்ணிக்கப் படுவதனால்
தானவர்ணமெவப்பட்டது.

.
அட

இது. சதுசுர திரிபுடை, தி. திரிபுடை, ௧. அட,
முதலிய

பல

தாளங்களில்

அமைக்கப்

௪. அட,

பட்டிருக்கிறது.

தி.
சல

வர்ணங்களில் சட்டைச் சுரங்கள் பஞ்சமாந்தியம் தைவதாந்தியம்
ஆக மூடியும். சல வர்ணங்கள், மகுடம் என்னும் இலக்கணமும்
எட்டைச்சுரங்களுக்கெல்லாம் சாகித்தியமும் பெற்றுவரும்.
மகுடம் - என்பது

ஆரோசையிலாவது

அமரோசையிலாவது,

2.3.4.5. 6.7. என்ற வரிசைக்கிரமமாக,
நி ௪. தநிச௪,பதநிச,
மபதநிச.கமபதநிச.ரிகமபதநிச,
என்ற சுரங்கள்
மூறையாக முடிந்து பல்லவி எடுப்பு எடுத்தலைக் குறிக்கும். ஒரு

சுரத்தில் ஆரம்பமாகும் ஓர் வரிசையானது அதே
சுரத்தில்
இராக தாளப் பொருத்தத்துடன் முடிந்து தாள ஆவர்த்தனங்கள்
மூழுவதும் அதே வரிசைக்கிரமமாக
வருமானால் அதனை
ஆதி
அத்தமென்பர்.
உதாரணம்.
தக்க பகறிகப- தத்த பதகபககுத்த சததபக -- தத்த சரிதசப- தத்த கரிகரிச- தத்த சரிசரிசதத்த
சாதபக- தத்த பாகரிக- பர- -QaarGp
அதேக
வர்ணங்களில் சட்டைச் சுரத்தில் ஆதி a
என்ற மூறை

அமைக்கப்பட்டிருப்பதைக்

காண்க.

இவ்வர்ணங்களைத்
களாலேயே

தொழில்

அழகுபடுத்தித்

செய்யுமிடத்துக் கமகாத

தொழில்

செய்வது

முறையாகும்.

அது கற்பனையாகச்சுரம் பாடுவதற்கும் தாளப்பிடிப்பு ஒதுக்க
் சதுக்கம் முதலிய பல நன்மைகளைத்
தெரிந்து கொள்வதற்கும்

உபயோகப்படுகிறது.

மேலே

வர்ணங்களைப் ee

காட்டிய

இலக்கணங்களமைந்த

காண்க.

28.

கீர்த்தனம்.

இக் £ர்த்தனங்கள், பத்திச் சுவை வாய்ந்த துதிகளாகவும்
பல்லவி, அநுபல்லவி,
சரணம் என்ற மூன்று
உறுப்புக்களை
' உடையனவாகவும் வரும். இன்னும் சல கீர்த்தனங்கள் சரணத்
தின் பிற்பாகம் அநுபல்லவியின் வர்ணமெட்டை அநுசரித்தனவா
பூம். சரணத்தின்

யும். ஒரே

பிற்பாகத்தில்

சரணத்தை

சரணங்களை உடையனவாயும்.
தனித்தனியான வர்ணமெட்டு

. டிருக்கின்றன.

மத்திமகால

உடையனவாயும்
5

நடைஉடையனவா

ஒன்றுக்குமேல் 3, 5,

சரணங்களிருப்பின் அவைகள்
அமைந்தனவாயும்
செய்யப்பட்

ஆரம்பத்தில் உண்டான சர்த்தனங்களுக்கு ஒரே

சரணந்தான்
காணப்படுகிறது.
பல்லவி சரணம்
என்ற
2
- உறுப்புக்களைப் பெற்றுவரும் கீர்த்தனங்களும் உண்டு.
சரணத்
தில் இரட்டிப்பாகத்
தாள
ஆவர்த்தனங்கள்
வரவேண்டும்
என்ற கொள்கையுடன் 2, 4, 6, 8, 12, 16 ஆவர்த்தனங்கள்

வரும்படியாகவே வர்ணெமட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கற
து.
இராகபாவம்
சாதாரணமாக
உள்ளதாயும்,
இராசுபாவம்
நிறைந்தும், பல தாளங்களில் தாள ஒதுக்க சதுகீகம் அமைந்த

தாயும், சாதி நடையிலும்

அமைக்கப்பட்ட

எண்ணிறந்த

சரத்

தனங்கள் வழச்கக்தில் இருக்கின்றன. சாகித்தியத்தின் பொருள்
அமைப்புக்கேற்ற இசைவளம் பெற்ற பாடல்கள் மிகச்லவே
யுள்ளன.
இப்பகுதி இனி வளர்ச்சியடைதல் வேண்டும்.

29.

இராகமாலிகை

இது ஒரே தாளத்தில் 4. மூதலான பல இராகங்கள் அமைந்து
வருவது. ஒவ்வோர் இராக முடிவிலும் உட்டைச் சுரங்களும்

25
ஆட,

ரூபகம்

இவை

என்னு

சுமார்.

தாளங்களில்

50-ஆண்டுகளுக்குள்

சொல்லுவர்.
அரேசமாகத்
அமைந்துள்ளன
என்பது.
, பத்திரசுமாகப்

பாடபயெற்ற

பலவகை

இது

ஏற்பட்டன

என்று

தேசிய
இராகங்களிலேயே இவை
முக்கியமாகக் கவனிக்கத்தக்கது.
இராக

தாளங்களில் தமிழ்மொழியில்

சாவளிகளும் பல உள்ளன
3 ep

இது

- அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

இந்திமொழிப்

முக்கியமாக.

தில்லானா.

பாட்டு" வகைகளுள் ஒன்றுக்குப் பெயற்.

இல்லில்லானா,

திரனா

தொந்தானா

தனனம்

என்பவை போன்ற சல சொழற்கட்டுகளைச் சேர்த்து இராக தாளப்
பொருத்தத்துடன்

பட்டிருக்கும்.

பல்லவி அநுபல்லவி

இமாதிரியான

சரணங்களாக

பாட்டானது

சல

அமைக்கப்

நாற்றாண்டு

களாக நமது சங்கீதத்தில் வந்து கலந்துள்ளது எனத் தெரிகிறது.
நாட்டியக் கச்சேரியிலும் பாட்டுக் கச்சேரியின்
முடிவிலும்
இதைப் பாடுவது நமது
நாட்டு வழக்கமாகும்.
குற்காலம்
றிது. சிறிதாக மறைந்து வருகிறது.
நம் நாட்டுப் பண்டை

வித்து
வான்களும்
சமீபத்திலிருந்த சீனிவாச
இலுப்பூர் பொல்னுசாமிப்பிள்ளை முதலியவர்களும்
என்னும்

உருப்படியைப்

பலவிதமாகவும் மிகுதியாகவும்

ஐயங்கார்
Haare
இயற்றி

யுள்ளார்கள்.
தமிழ்மொழியில் அமைக்கப் பெற்ற
புதிய.
இல்லானாக்கள் இந்நூல் பயிற்சிப் பகுதயில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

33.
இது

தாளங்களன்

காலம்.

மார்க்கம்,

1௦ உயிர் நீலைகள்
இரியை, அங்கம்,

இரகம், சாதி,

களை, லயம், யதி, பிரத்தாரம் என 10 வகைப்படும். மனித
உடம்பிற்கு ஆதாரமாகத் த௪ வாயுக்களைக் கூறுவதுபோல் தாளத்
இற்கு மேற்கண்ட 10ஜயும் முக்கியமான உயிர். ர.
சொல்லுவர்.
அவை வருமாறுஃ-

1. காலம்: 100-தாமரை இகற்களை Gra
வைத்து
அதில் ஓர் ஊூயை நுழைக்கும்போது உர் இதழில் ௭9 இறங்கும்

6
8-கொண்டது

சாலம்

ால்பெப்டடு.

நேரமானது

கணம்

oan
லவம் எனப்படும்.
கணம் 8-கொண்டது
எனப்படும்.
து.
8-கொண்ட
காட்டம்.
்.
எனப்படும
காட்டம
லவம் 8- கொண்டது

௬8௭ எனப்படும்.
நிமிடம் எனப்படும். நிமிடம் 8-கொண்டது
சதுர்ப்பாகம்.
ம்,
களை 2-கொண்டது ஒரு சதுர்ப்பாக மெனப்படு
ன் ஒரு
அநூதுருதம்
எனப்படும்.
அநுதுருதம்
2-துருககாலம்.
கொண்டது ஒரு துருககாலம் எனப்படும்
ரன. ல. ஒரு லகுவாகும் 2-லகுகால அளவு கு௬ எனப்படும். '
3-லகுகால அளவு ஒரு புலுதம் ஆகும். 4-லகுகால அளவு ஒரு
காகபாதம் ஏவப்படும்.
:
இவ்வாறு. ஆரம்பகால
என்னும்
*காலாமிருதம்'”
செய்யும்

பொழுது

பரமூவனும்

கால

சரியான

அற்றவர்

சக்தி

அள வு சொல்லப்பட்டிருப்பினும்
கணித நூலில் காலத்கை மூடிவு
ஆவார்

எடுப்பதற்குப்

அளவை

என்று

சொல்லுதலால்

மேற் சொல்லியபடி காலத்தை அளந்து எடுக்க முடியாதென்பது
மேற்கண்டவைகளில்

வளிப்படை,

அநுதுருதம்

முதலியவை

கண்களுஃகும் கருத்திற்கும் தெளிவாகுதலால் அ திலிருந்து
மற்றவைகளை
எடுத்துக்கொண்டு
தொழில்
செய்யுமிடத்து
அவரவர்களுக்கு அமையும் உசிதமான கால அளவை வைத்தே
முடிவு

ல

தக்க ௮அநுபவமாகும்.

படவ தத
ரக்கா i
இது
ட.”
- கொண்ட 6-காலத்தைக் குறிப்பதாகும்.

பல.

அளவாகச்

சொல்லப்படுறதாயினும்

கால அளவைக்
மாத்திரை “என்பது

சங்கீத

இரத்தின

i aT 5 DO லகுவின் அளவைக்கொண்டே மாத்திரையை நிச்சயித்
"இருப்பதனால் சதுசுரலகு - அதாவது 4-அட்சரங்களின் அளவைக்

- கொண்டதே

பணத்த

ஒரு மாத்திரை

என்று சொல்வது wares eer

கடம.

மேற் கூறிய மார்க்கத்தைப்
a an

. வருன்றன.
ட

ச

பலரும் பலவாருகச்

வழக்கில்... 6-மார்க்கம்- அதாவது.

சொல்லி

6-காலங்களே

ஆகையால் அவைகளே அட் கூறப்படுகின்றன.
சரக்க

27
௫

தட்சிணம்:-

8-மாத்திரையின்

மாகக்கொண்ட

வார்த்திகம் -

4-மாத்இரையின்

மாகக்கொண்ட

சித்திரம் :-

அர்த்தசிந்திரம்

ஓர் அட்சர

“அளவை.

ஓர்

நான்காவது

அளவை

ஐந்தாவது

அட்சர

—

ஓர் அட்சர

காலமாகும்.

:- $- மாத்திரையின் அளவை

மாகக்கொண்ட

அட்சர

காலமாகும்.

மூன்றாவது காலமாகும்.

1-மாத்திரையின்

மாகக்கொண்ட

ஓர்

அளவை

இரண்டாவது

ரா கலவர

மாகக்கொண்ட
சித்திரதரம் :-

அளவை

முதற் காலமாகும்.

ஓர் அட்சர

காலமாகும்.

அதிசிநதிரம் :- 3-மாத்திரையின் அளவை ஓர் அட்சர
மாகக்கொண்ட ஆறாவது காலமாகும்.

மேற்கூறிய ஆறு காலங்களுள் சத்திரகரம். அர்த கத் தரம்,
-அதிசித் திரம் என்னும் இம்மூன்று
அமைக்கப்பட்டுச்

காலங்களிலே

சாகாரணமாக

இசைப்பாட்டு

அநுபவத்தில்

உள்ளன.

மற்றத் தட்ெம், வார்த் இம், சத்திரம் என்னும் மூன்றுகாலமும்
இலய

ஞானத்தில்

தேர்ச்சிபெற்ற

புத்தமான்களால்

பல்லவி

பாடுவதற்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளப்படுசன்றன.
3.

போடும்

கிரியை :-

இது தாளத்தின்

விதமாகும்.

பட்டிருக்கின்றது.
எனப்படும். ௪

இது

செய்கை

இரண்டு

அல்லது தாளம்

வகையாகப்பிரிக்கப்

அவை ௪ சத்தக்கிரியை நி சத்தக்கிரியை
சத்தம் ஓசையுடன் ரத
தி சத்தம்

ஓசையற்றது.

3.

௪ சத்தக்கிரியை :- இது துருவம், சம்பம்,
சந்நிபாதம் என நான்கு வகைப்படும்.

தாளம்,

துருவம் :- ஒற்றைக்கை விரல்களினால் ஒலி தோன்றும்படி
சிட்டிகை போடுதல்,

இ:
கையைக்

sts hab என்பது மேல் ச
, கீழே. வீசுதலாகும்.
கைவீரல்களை

் வீட்சிப்தம் என்பது

விரல்களை

பதாஈம் என்பது

அப்படியே

கையை
பதிகம்

ய்

மடித்து

சமமாக

நீட்டிச்

mas

:

தூக்குதல்.

தூக்கெ

என்பது

்

தத டா கக கப்று

கையைக்

é

விசிறுவது.

. மேற்கண்ட 8 வகையில்

1-gqaus@ucrp Aflow F554

நாம்
ஏனைய 7-ம் நிசத்தக் கிரியை என்றே
இரியையாகும்.
்
வந்திருக்கும
அனுபவத்தில்
இதுவரையில்
கொள்ளவேண்டும்.

மேற்சொல்லிய
எல்லாத்தாளங்களும்
வராத
தகாளங்களும்
சிரியா இலக்கணங்களில் அமையும் என்பதை அறிக,
4.

அங்கம்.

இது

தாளங் சஞுக்கு அடையாளம்

குறியாகும். இது ர
அவை வருமாறு ₹அட்சரம்.

மாத்திரை.

அநுதுருதம் அல்லது
விராம

அடையாளம்.

ag.

குரு

en
காகபாதம்.

அல்லது

ம் சப்ப. மென்பர்,

|
ட்

திருதசேகர ம் என்னும். ஓ

கூறு:
அஃதாவது சப்தாங்கமென்ற

i

அடையாளம்

30°

இவைகளுக்குக்

குறியீடுகள்

பலவகையாக : "இருப்பினும்

பார்வைக்கும் எழுதுவதற்கும் சுலபமாக இருப்பதனால் ர.
அடையாளங்களே இங்கு கு
ன

இந்த

6

சண்பக

- வழங்கவேண்டிய

இரியைகளில

விபரம்:
aa; அநுதுருதத்தைத்

தருவகமென்ற

௪

சப்தக்

கரியை

யினாலும்,

துருதத்தைத் துருவகம் என்ற

ச சப்தக்கிரியையினாலும்,

விசர்ச்செதம்

கிரியையினாலும்

என் ற். =

வழங்கு

துண்டு.
லகு

என்பதைத்துருவகமென்ற

௪ சப்தம்

விட்சிப்தம்

என்ற நிசப்தம் ஆகிய கிரியைகளாலும், '
குரு

என்பதைத்

2

ர.

விட்ப்தம்,

பதிதம்

இம்மூன்று இரியைகளினுலும், ்

ied

என்பகைத்

துருவம்,

விட்?ப்சம்,

சர்ப்பிணி'

கிருஷ்ணன் என்னும் இந்நான்கு சிரியைஈளினாலும்,
6. . காகபாதம். என்பதைச் சர்ப்பிணி, கிருஷ்ணன், பதாகம்.

_ பதிதம்

என்ற
ச

நான்கு

தி சப்தக்கிரியைகளினாலும்

நூக முறையாகும்.
ர

ஆறு.

ர

று கறுப்புக்களாம்.
ல் எனப்படும்,

a

எண்.

்

பெயர்.

ட்ட
ர

வதில்

சோககையனு

அவை

சோட சங்கம்

விபரம். படட.

aes

அடையாளம்.

:

அட்சரம். ம

7
“௭௦

4
2

ரு

3

மிரரசாதி

லகு

7-அட்சரத்திற்குள்

eee,

களை

28-க்கு மிசிரகதி என்றும்,
4

கஸ்டசாதி. லகு
-20-க்கு

டத

ட

௬ண்டகதி

சங்ரணசா தி

தவறை

eit satanic களை

என்றும்,

og

9-அட்சரத்திற்குள்

களை 36-க்கு சங்கீரணஈ*தி

அடக்கமா

என்றும் சொல்லப்படும்.

இவ்வாறு குறுகிய அட்சரப் பிரமாணத்தை வைத்தே
களையைக் சணக்கெடுக்க வேண்டுமென்பது நூல் முறையாகும்.

இது, அநுபவ

முறையில் அட்சரம்: 1-க்கு 1, 2, 4 களையாக

பாடுகிற பாட்டின் காலப் பிரமாண அளவி
அமைந்திருக்கிறது.
து.
லிருந்து களையை முடிவு செய்துசொள்வது வழக்கமாயிருக்கிற
களை.
சதுர்
களை,
இதுவ சங்தே ரத்தினாகரத்தில் ஏக களை, துவி

சொல்லப்படுகிறது.

3-விதமாகச்

என்று

பாடுகிறபொழுது

வரக்கூடிய

ஒரு

அட்சர

என்றும், 8-சுரங்கள் கொண்ட

ஓர்

அட்சர

காலத்தில்

4-சுரம்

குறுகிய

3-ஆம்

அளவை

ஒரு களை

அளவை

இரண்டு களை என்றும், 16-சுரங்கள் கொண்ட ஒரு அட்சர

அளவை

நாலு களை aoe
இலயம் :-

8

ன

ons

so soe

விளம்பம்

மத்திமம்

-மூவகையாம். விளம்பமாதை

இரட்டித்தது

துரிதம்

என

மத் திமமாகும்.

மத்திமம் இரட்டித்தது துரிதமாகும். மூன் சொல்லிய 6-காலங்
களில். மூதல் இரண்டு காலங்கள் விளம்பம் என்றும் மூன்றாம்.
நான்காம் காலங்கள் மத்திமம் என்றும் இந்தாவது ஆருவது
a
காலங்கள் துரிதம் என்றும் இத்ரலைப்படும்,

9 யதி:- "தாளாங்க * வரிசை முறையே. கவகையாகப் :
பிரித்துச் சொல்லப்படுவது: இதனை ஷட்யதி ; = வழங்குவர்,
1

பிபிலிம்- அல்லது சமம்.- “பெரிய
சிறிய a
டன்
சி வலன்
வன்

அங்கமாயினும்:
2 ட்ட

40

| இராகாங்கமானநு முடிவான ஏழு சுரங்களையுடையதா
யும்-7, 6 சுரங்களையுடையதாயும் 5, 7 சுரங்களையுடையதாயும்

$ ர சரங்களையுடையதாயும் இருப்பதாக வேங்கட ம$ கூறியிருக்
சொ்லுகருர்.

இராகமென்றும்

மேள

இன்றார். இவையே

4 வகை
தாமும்

பணடிதர் பேளம்
இவருக்கு முன்னிருந்த. அகோபல
அநுசரித்துத்
கொள்கையையே
சொல்லும்
என்று

BS EIS SB

இராகாங்கம் என்பதை :4 வகையாகம். ONS Hs
என்பது

இயற்றியுள்ளார்

களை

சம்பூரண சுரங்களையுடைய

தற்காலத்தில்.

வெளிப்படை.

'இராகாங்கம்

மட்டுமே

இராகங்கள்

என்று சொல்லப்படுகின்றன.

அல்லது மேளகர்த்தா

2 உபாங்கம் இது சன்னிய இராகமெனப்படும் தன் சனக
இராகத்திற்குள் சுரத்தானங்களைப் பெற்று 7 க்குக் குறைதலும்

3
“ளோடு

பாடாங்கம்
வேறு

என்பது

ஏதேனும்

கலந்து கொண்டிருக்கும்.
கொள்ளப்பட்ட

அன்னிய

ஓர்

இது

அராகாங்கததின்

இது

கூடுதலுமான சுரங்களையும் உடையது.
சொந்தப் புத்திரன் போலுள்ளது.

சுரத்தானங்.

தனக்₹கற்பட்ட

சுரத்தானத்தையும்

அன்னிய

இராகாங்கத்திற்குச்

ஸ்திரியின்

புத்திரன்

சேர்த்துச் '

போலுள்ள
௮.

4 கிரியாங்கம் இது பெரிய காரியங்களைச் செழ்யுங் காலத்
நில் இந்திரியங்களுக்கு

வலிமையைக்

கொடுக்கக்கூடிய

சக்தி

வாய்ந்த இராகம் எனப் புலப்படுகிறது
தற்கால அநு vs
இலும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கு ஒவ்வோர் இராகத்தை வழங்கி

வருவது தெளிவு.
. இவையயன்றி,

கனம், நயம், தேசிகம்

என்பன

மற்றொரு

வகையாகும். கன இராகமென்பது கமைக அடிவயிற்றிலிருந்து
தானச் செய்கைக்கு
வரக்கூடிய
இராகம்.
உதாரணமாக:

தாட்டை கெளளை, வராளி. ஸ்ரீ. ஆரபியென்னும் இவ்வைந்துடன்
வழக்கத்திலிருக்கும் முடிவான சுரங்களையுடைய
பிரசித்த
"இராகம் சிலவும் கன இராகம் எனப்படும்.
கனம் பாடுவ
தென்று செய்கையில் ஒருமுறை சொல்லுவார்கள்.

மேற்கண்ட
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இராகங்களே கனம் பாடத்தகுதியானவை. நிறைந்த சப்தத்
தோடு நாபிக் தானத்திலிருந்து கமகத்தினால் மத்திம காலமாகச்
செய்யும்.
செய்கைக்குக்
கனம்
பாடுவது
என்பர்.
இந்துஸ்தான் சங்கதேத்தில்
திறமை
வாய்ந்தவர்கள்
பொழுது கேட்கலாம்.

இதை...
பாடும்

நயம்:- கேட்போர்களின்
ஏத்தங்களை
மிக
இன்புறுத்தித் தம்வயப்படுத்துவதாகும்.
இம்மாதிரி

எளிதாக
இராகங்

களை இரக்தி இராகமெனக்
கூறுவர்.
உதாரணம்:
சகானா, மோகனம், தோடி, பைரவி இவைகளைப்போல்

சுருட்டி
உள்ளன

தேசியம்:- அன்னிய தேசத்திலிருந்து வந்து ரஞ்சனையைக்
கொடுக்கக் கூடியதாகும். கானடா, காபி, பியாக் முதலியவை
போன்றன.

மேளகர்த்தா
இது செயற்கைச் சுர பேதத்தினால் பூர்வாங்க உத்தராங்க
.
முறையில் உண்டாக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
பூர்வாங்கமென்பது
சரிகம.
உத்தராங்கமென்பது ப த நிச் ஆகும்.

ஒரு ஸ்தாயி அல்லது ஒரு நிலையிலுள்ள 12 சுரத் தானங்களில்
ரிடப,

காந்தார,

தைவத

தைவத,

நிடாதங்கள்

நான்கும்

நிடாதத்தில்

ஆறும்

உண்டாகின்றன.

சுத்தறரிடபத்திற்குப் பிறகு 3 காந்தாரம்
ரிடபபேதம்

பேதத்தை

இந்தப் பேதங்கள் ரிடப காந்தாரத்தில் ஆறும்,

அடைகின்றன.

3 ஆகும். அவை

எவ்வாறெனில்

வரும் ஆதலால்

சதுசுருதி ரிடபமே சுத்த காந்தாரத்

தானமாகவும் சாதாரண காந்தாரமே சட் சுருதி ரிடபமாகவும்

பிறகு அந்தர காந்தாரம் ஒன்று மட்டுமே நிற்கும்
வரும்.
இவ்வாறு 6-பேதமாகும். இதைப்போல் தைவத நிடாதத்திலும்

6 பேதங்களாகும். ரிடப காந்தார வகைகள் ஆறையும் தைவத

ஆறையும்

நிடாதங்கள்

பெருக்கும்

பொழுது

646236

பேதங்களை அடை.இன்றன. இந்த 36 பேதங்களைச்சுத்தம மத்திமம்,
இ-6

:

;

oe.

a
பிரஇமத்திமம், என்றை முறையில் பிரித்துச் சேர்க்கிறபொழுது
36௦2-72

மேள

கர்த்தாக்கள் ஏற்படுகின்றன.

பூர்வாங்க நிடப.
காந்தார பேதம்.

உத்தராங்க தைவத
நிடாத பேதம்.

சுத்த-ரி சுத்த-கா

சுத்த-தை சுத்த-றி

சுத்த-ரி சா-கா

_ சுத்த-தை

கை-நி

சுத்த-ரி, அந்-கா

சுத்த-தை

சது

சது-தை

கா-தி

சது-தை

கா-நி

ரி சா-கா

சது-ரி
சட்சு-ரி

அந்-கா
௮ந்-கா

கா-நி

சட்க-தை

கா-தி

மேற்காட்டிய முதல் பூர்வாங்கத்தினால் உத் தராங்கம்
6-பேதமும் சேர்த்து ஒரு சக்கரமாக
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் பூர்வாங்கத்தினால் சக்கரங்கள் மாறிவரும். உத்தராங்
கத்தின் ஒவ்வொருபேதத்தினால்
கர்த்தாவிலுள்ள
ஓவ்வொரு
இராகமும் மாறிவரும்.
பூர்வாங்க பேதங்கள் ஓவ்வொன்றோடும்

உத்தராங்க பேதங்களை முறையே தனித்தனியே சேர்க்கும்
பொழுது 6)66-36 ஆகறது. அதன்பெயர் வரிசைக்கிரமம், எண்

. முதலியவைகளைக் &ழ்வரும் சக்கரத்தில் காண்க.
இச்சக்கரத்தில்

&

என்பது

சுத்த

மத்திம

சக்கரம் $ என்பது பிரதி மத்திம இராகங்களின்

இராகங்களின்
சக்கரம்.

ஒரு

சக்கரத்திலுள்ள ஒவ்வோர் இதழிலும் 6-இராகங்கள் அடங்கி
யுள்ளன. இதமுக்கு மேல் சக்கரத்தின் எண்களும் குறிக்கப்பட்டு
- இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு சக்கரத்திலுள்ள இராகங்களின் சுரத்
கானங்கள்

சங்கேதாட்சரமாகச்

பிரகாரம் எழுதப்பட்டுள்ளன

'சங்கேதாட்சரங்களின்

சக்கரத்தின்

வெளியில்

எண்

.

விபரம்

ர, ௧,

த,

ந

என்பன

மூறையே சுத்தரிடபம், சுத்த காந்தாரம், சுத்த தைவதம், சுத்த
நிடாதம் என்பவற்றையும் ரி, ௫, தி, நி, என்பன
முறையே
ஒல

fu பம், சாதாரண

he

சதுசுருதி

தைவதம்,
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கைசிகி

நிடாதம்

முறையே
தைவதம்,

என்பவற்றையும்,

௬, கு, து. நு., என்பன

சட்சுருதி
ரிடபம், அந்தர
காந்தாரம் சட்சுருதி
காகலி நிடாதம் என்பவற்றையும் உணர்த்தும். .

கடபயாதி

எண்கள்

இது 72
மேள
இராகங்களின்
பெயர்களைக்
கொண்டு
எண்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்காகக் சணித
நூல் முறையிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது 1. க௱திநவ 2, டாதிதவ, 3. பர்திபஞ்ச,
4. யாதியட்டெள என
நான்கு வகைப்படும்.
அவை ௧ முதல்
9 எழுத்து வரையிலும்,
ட மூதல் 9 எழுத்து வரையிலும், ப
முதல் 5 எழுத்து வரையிலும் ய மூதல் 8 எழுத்து வரையிலும்
உள்ளவற்றைக்
குறிக்கும். ஓர் இராகத்தின்
பெயரில் முதல்

இரண்டு எழுத்துக்களைக்கொண்டு கண்டு பிடிப்பதே முறையாகும்.
இப்படிச் செய்யும்பொழுது இரண்டாவது
எண்ணினை முதலாக
வும் முதல் எண்ணினை இரண்டாவதாகவும் மாற்றி இராகக்தின்
எண்ணினைச் சொல்லுவதே
அநுபவ
முறையாகும். கடபயரதி
களில்

சேராத

சூன்யமாகக்

எழுத்துக்கள்

உள்ளபோது

அந்த

இடத்தைச்

கொள்ளவேண்டும்.

உதாரணமாக மாயமாளவகெளளை யென்பதில் முதலாவது
எழுத்தாகிய
மா-வானது
பாதிபஞ்ச
என்ற சங்கையில்
ஐந்தாவது எழுத்தாகிறது.
மேற்கண்ட மேளத்தின் இரண்டா
வது எழுத்தாகிய யா என்பது யாதியட்டெள என்ற சங்கையில்
முதல் எழுத்தாகிறது.
இவ்விரண்டு எண்களையும் சேர்த்தால்
51 ஆகிறது. பிறகு இதில் இரண்டாவது எண்ணினை முதலாகவும்
முதல் எண்ணினை
இரண்டாவதாகவும்
மாற்றும்பொழுது
15 என்று மாறுகிறது. ஆகவே
மாயமாளவகெளளை
இராக

மானது: 15 வது மேளமாக
சங்கராபரணத்தில்

முதல்

ஏற்படுகின்றது.
எழுத்து

பாதிநவ

இதைப்போல் இர
என்ற

சங்கையில்

9-வது எழுத்தாகவும் இரண்டாவது எழுத்து யாதியட்டெள
என்ற முறையில் இரண்டாவது எழுத்தாகவும் சேர்த்து 92 என்று

ஆறது இதை மாற்றும்பொழுது 29 என்று ஆகும்.
மேளத்தின்

பெயரைக்கொண்டு

எண்ணினை

இவ்வாறு

அறியலாம்.

இப்

5-சரகமபதீநு

5-சரகீமபதீநு

6-சரகமபதுநு.

6-சரக&மபதுநு
3

1-சரீகீ்மபதந

2-சரகும்பத்த

2-6F Sous §
3-6 fous
4-6 Sou Sh
௪. சரீகீமபதீநு

உசரகுமபதநீ
8-சரகுமபதநு

$-சரகுமபதிநீ
5-சரகுமபத்நு
6-சரகுமபதுநு

1-FfG

6-சரீகீமுபதுநு

OUSH

1-சருகுமபதந
2-சருகுமப .தநீ

2-சரிகுமபதநீ
3-சரீகுமபதநு
4-சரிகுமபதீநீ
5-சரீகுமபதீநூ
é

சர்குமபதுநு

i

3-சருகுமபதறு

4-சருகுமபத்நீ
5-சருகுமபத்நு
27

6-சருகுமப துற

ள் ..
1 இது தாளத்தின் உள் அங்கத்தைக் குறிக்கும்.

-॥ இது தாளப்பூர்த்தியைக் குறிக்கும்.
இநொடேஷன்

இவ்வாறு

எழுதுவது

சற்

பாட்டுக்களுக்கே

உதவியளிக்கும்: அதைப்பார்த்துப் பஈடுவது சிறிதளவே
உபயோகப்படலாம்.
சங்கதபாடங்களை
எழுதிவைத்திருக்கும்
வைத்துக்கொண்டு பாட்டமைந்த
முறையில்

புத் தகங்களை
பாடினும்
அது

வேறுபட்டே தோன்றும்.
ஏனெனில் கருநாடக சங்கத்தில்
சுரங்கள் ஒவ்வொன்றும் நுட்பமான சுருதிகளினால் சமயத்திற்குத்
தக்கபடி வெவ்வேறு
சாயையை
அடைந்து
வரவேண்டியது
அவசியம்,
உதாரணமாக

ஒரே

இரண்டு இராகங்களை

நுட்ப

சுருதியினால்

இவ்வரிய

விஷயத்தை

சுறத்தானத்தை

வெவ்வேறு

ஏற்படும்

அடைந்து

சாயையுடன்

கமகவேறுபாடுகளாலே

ஒரே. கோட்டின்

மூலம்

தென்பது முடியாத காரியமே, இத்தகைய விஷய
வான ப
வா்
ee
a (

வரும்

வரச்செய்வது
எழுதி

ஆகும்.
விடுவ.
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முழு இனிமையையும் பிரக்தாரத்தையும் அறிய வேண்டுமானால்
அறியலாம்””
மூலமாகத்தான்
இந்திய சங்கீத இசைக்கருவிகள்
“வாய்மொழி
:-சொல்வதாவது
மற்றோர் அறிஞர்
என்பத.
யாய்ப் டரம்பரையாய் வரும் முறையே விசேடமாகக் கொள்ளப்
படவேண்டும்: என்பது
௫

காரணங்களால் கருநாடக சங்கீதத்
தநொடேஷன்
நோக்குவோமானால்,

ஆகவே மேற்சொன்ன
முறையை
தின் அநுபவ

மூலம்

நினைவு

மறதியை

வைத்தல்

சுரப்படுத்தி

படுத்திக்

இருக்கும்.
உபயோகப்படக்கூடியதாக
ADs
கொள்ளவே
ஆதலால் நுட்பமான சுருதிகளால் கமகங்கள் நிறைத்த இந்திய
சங்தேப்பாட்டுக்களைப் பயிலுவதற்கு ஆசான் மூலமாக அறிந்து
கொள்வதே தக்க வழியாகும்.

_.

இசையின்

இசையின் இலக்கிய
மற்றொன்றைப்

பிரிக்க

இலக்கிய
இலக்கண
முடியாத

இலக்கணம்
மென்பன

ஒன்றை

விட்டு

தன்மையுடையனவாகும்...

இசை பயிலும்போது சாதாரணமாகப் பாட்டையே முதலில்
சொல்வது வழக்கம். பிறகுதான் அதைப்பற்றிய விஷயங்களைச்
சொல்லுவார்கள்.
இலக்கியமென்றும்

அவ்வாறு
வந்ததில்
பின் சொன்னதை

முதல் சொன்னதை
இலக்கணமென்றும்

"கூறுவது அநுபவ முறையாகும். பின் சொன்ன இலக்கணத்தையே
நமது பண்டை
ஆரியர்கள் அபிவிருத்தி செய்திருக்கிறார்கள்.
அதாவது பரதர்,
சாரங்கர் போன்ற
ஆரியர்கள் இலக்கண
கிரந்தங்கள்
இயற்றினார்களேயல்லஈமல் அதற்கு இலக்கியங்கள்

் "இயற்றிஞரில்லை ;
இலக்கண முறை

அதினின்று

பின் வந்த ஆரியர்கள் சிலர்
இலக்கிய
இரண்டையும் ஒருங்கே
செய்தார்கள்.

இலக்கிய இலக்கணமிரண்டும்

லர் இயற்கையாகக் கேள்வி
.

முறையில்

வளர்ந்து

பஈடுவதை

வந்தன.

இலக்கிய

- மென்றும், ஆரியர் மூலமாகக்கற்றுப் பாடுவதை இலக்கணப்
பாட்டென்றும் சொல்லுகிறார்கள். கேள்வி முறையில் பாடும்

- பாட்டை.

எந்த

முறையிலும்

சேர்த்துக்

கொள்வதற்கல்லை,
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ஆ தலின்

கேள்வி

சொல்லுவது

முறையாகக் கற்ற

பாட்டை

இலக்கியமென்று

ஒவ்வாது.

ஓர் இராகத்தை விரிவான முறையில் பாடவேண்டுமானால்
என்று
பாடிக்கெொள்
லட்சிய மார்க்கத்தைப் பார்த்துப்
ஆூரியர்கள் சொல்வதால் ஓர் இராகத்திற்குரிய சுரத் தானங்கள் ,
ஆரோகண

மென்றும்,

அவரோகண

அந்த

வரம்பு

இராகத்தினால்

முதலியவைகள்

ஏற்பட்டிருக்கும்

இலக்கண

பாட்டுக்கள்

அநுபவத்தில்
மிகையாகாது.
சொல்வது
இலக்கியமென்றும்
2வண்மானால்
இயற்ற
புதிதாக
தாம் ஏதேனும் ஒர் உருப்படியைப்
ஓர் இராகத்தின் முறைகளைத்
தொரிந்துகொண்டு
பிறகுதான்
அவ்வுருப்படியை இயற்றமுடியும்,
அப்போது இலக்கணமே முன்

வந்து நிற்கும்.

நிற்க,

நம் நாட்டில்

பரதர் காலத்திற்கு நெடு

நாட்கள் முன்பு இருந்த இலக்கிய முறைகளும் தெரியவி£லை.
ஆகையால் அதற்குப் பிறகு வந்த சங்கீத ஆசிரியர்கள் இலக்கியப்
பாட்டுக்களையும் அதற்கேற்ற இலக்கண
முறைகளையும் அதிக
மாகச்செய்து சங்கீதத்தை
என்பது தெளிவு.

அபிவிருத்தி

செய்திருக்கின்றனர்

ஆகவே நமது இசையானது இலக்கியம் இலக்கணம் என்ற
முறையில் ஒரு தராசின் இரண்டு தட்டுகள் போல் நின்றிலங்குவ
தாகும்.

இராகம்
இராகமென்பது,
சுரவர்ணங்களினால்
அழகு
செசெய்யப்
பெற்றுக் கேட்பவர்கள் உள்ளத்தில் இன்பம் ஊட்டும் இசை
வடிவாயுள்ளது. இவ்விராகம் என்னும் பகுதியனது, ஓர் இசைக்
கலையறிஞன் தன் பயிற்சியாற் பெற்ற நுட்பங்களையும் திறமை
யையும். தன் உணர்ச்சி வன்மையால் பலவாறு
விரித்துக்
காட்டிப் பிறரை மகிழ்விப்பதற்குச் சிறந்த கருவியாக இருக்
இன்றது. இசைப் பகுதிகள் பலவற்றுள் கேட்போர்க்கு எளிதாக
வும் இயற்கையாகவும் வரக்கூடியது இவ்விராகமேயாகும்.

இ-7

்
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இராகம்

பாடும்

காலவரையறை

இசை நூல்கள் இக்காலவரையறையை

ஒருநாள்

முழுதும்

இன்ன

இராகங்கள் பாடத்தக்கன
அடியிற் காண்க.
1.

தேசாட்9ி,

தேவக்கிரியா,

இன்ன
என்று

அந்நூல்கள்

தேவகாந்தாரி,

மந்தாரி.

கெளரி,

விரித்துரைக்கின்றன.,

நேரத்தில்

பாடி,

பூபாளம்

இன்ன

கன்யாசி,
என்னும்

கள் விடியற்காலை 3-மணி முதல் 6-மணிவரையில்

2.

குறிஞ்சி,

சுசாகுளி,

இன்ன

கூறுவனவற்றை

மாருவ,

இவ்விராகங்

பாடத்தக்கன”

கண்டாரவம்,

இராமக்கிரியா,

பிலசுரி, மலகரி, மூகாரி, யமுனா, இரேவகுப்தி, பைரவி இந்த
இராகங்கள் காலை 6-மணிக்கு மேல் 9-மணி வரை பாடுதற்கு
உரியன.
3.

மேகரஞ்9,

நீலாம்பரி,
். 12 வரை

4.

சாரங்கா,

மங்களதேசிக,

பல்லதி,

ஸ்ரீ. என்பன

மத்தியமாவது,

CsA,

காலை 9-மணிக்கு மேல்

பாடத்தக்கன.

மோகனம்,

கல்யாணி,

காப். பி,

கூர்ச்சரி,

சங்கரா,

பரணம், பூர்வி, வசந்தா இந்த இராகங்கள் பகல் 12-மணிக்கு
மேல் மத்தியாலம் 3-மணி வரையில் பாடப்பெயலாம்.

5 நாராயணி,
இராமகலி, கெளரி,

இந்கோளம்,
செளராட்டிரம்,
வராளி, பந்துவராளி, உசேனி,

லலிதா

இந்த

6-மணி

ETD பாடுதத்கு

6

ராகங்கள்

வேளாவளி,

மத்தியானம்

3-மணி

தோடி,
மாளவி,

முதல் மாலை

ஏற்றன.

காம்போதி,

காதர்

- வராளி, நாட்டை என்னும் இராகங்கள்
முதல் 9-வரை பாடத்தகும்.

பேகடை,

சாயங் காலம்

7 குண்டக்கிரியா, மனோகரி, மங்களகை9,
சாவேரி, பங்காள, பெளளி இந்த ட...
லிருந்து
வற பாடலாம்.

புன்னாக
6-மணி

கேதாரி, ஆரி
இரவு 9-மணியி
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சோனி,

சத்திரவேளா, கர்னாட, சுருட்டி, மஞ்சரி இந்த
ராகங்கள் இரவு 12-மணி முதல் 3-வரை பாடத்தக்சன வென்று
பல நூல்கள் கூறுகின்றன.

ஒரு நாள்
இதில்

முழுவதும்

வரும்

லை

இடைவெளி

இராகங்கள்

இல்லாது

குறிப்பிடப்

இராகங்கள்

மணிக்கும்

மூன்று

மறைந்

ஒவ்வொரு
பட்டுள்ளன.

தனஆகையாலும்;

மூன்று
காலங்களே
அனுபவத்திற்குப்
பொருந்து
வதாலும் இராகங்களைப் பாடுவதற்கு
அம்மூன்று காலங்களை
மட்டும் வரையறை
செய்து
கொள்வது
பொருத்தமாகும்.

அதாவது காலை மாலை

இரவு

என

அமைத்துக்கொண்டு

5-மணி முதல் 11-மணி வரையில்
தன்யாசி, சாவேரி, தேவமனோகரி,

காலை

பூபாளம், பெளளி
பிலகரி,
தேவகாந்தாரி, ஸ்ரீ, மத்திய

மாவதி முதலிய இராகங்களையும், மத்தியானம் 2-மணி முதல்
7- மணி வரை
முகாரி, சாரங்கா, சுருட்டி, பூர்வகல்யாணி,
சங்கராபரணம், காம்போதி, தோடி,

களையும்,

இரவு

7-மணி

முதல்

கல்யாணி முதலிய இராகங்

பைரவி,

அட ஈணா,

சகானா,

கானடா,
,செளராட்டிரம்,
பந்துவராளி,
மோகனம்,
ஆகிறி
முதலிய ராகங்களையும்
பாடலாமெனக்
கொள்வது
தற்கால
அனுபவ
முறைக்குப் பொருத்தமாகும்.
ஆனால் இராக
கால

வரையறை

வடநாட்டு இசையில் மிகவும் பாராட்டப்படுகிறத.

இராக

இலக்கணம்

சங்€தரத்னாகரகாரர்

இராக

இலக்கணம்

சொல்ல

வந்த

காலை, சாதிப்பிரகரணம் இராக அத்தியாயம் ஆகிய இரண்டி
லும் கீழ்வரும் இலக்கணங்களைக் கூறுகின்றார். ஆதலின் சாதி
களுக்கும்
இராகங்களுக்கும்
அவ்விலக்கணங்கள் இன்றியமை
யாதன

டுள்ள

என்று

சொல்லலாம்.

இராகங்களுக்குச்

டிருக்கிறது.

சுரங்கள்

சாதியை

இரத்தினாகரத்திற்

சாதியே

அறிவதற்கு

இவையென்று

ஆதாரமாகக்

இயற்க,

கூறப்பட்

கொள்ளப்பட்

செயற்கைச்

நிச்சயிக்கப்படவேண்டும்.

அந்த

இயற்கை, செயற்கைச் சுரங்கள சட்ச பஞ்சத அளவிலும் வர
வேண்டும். இவ்விருவகைச் சுரங்களைப் பற்றிப் பலரும் பலதிறப்.

53

*

7 ஓர் இராகத்தைப் பல பாகங்களாகப் பிரித்துத் தொழில்
செய்யும்போது அந்தப் பகுதிகளில் ப
ட
சுரம் சன்
யாசம் எனப்படும்.

8.

பிரித்துப் பாடும்

பாகங்களாகப்

ஒர் இராகத்தைப் பல

அப்பாகங்களில் இராசுத்தின் விளக்கம் அடிக்கடி வரல்

பொழுது

படி பாடப்படும் சுரம் விந்நியாசம் எனப்படும்.
9

அல்பத்துவம்

சரமாம்
ஒரு

அது

சுரத்தை

என்பது

அனப்யாசம்
ஏதோ

ஒரு

இராகத்தில்
லங்கனம்

சமயம்

அல்பமாக

என

இரு

உச்சரிப்பது

வரும்

வகைப்படும்.
அப்யாசம்

ஆகும்.

ஒரு சுரத்தைச் சொல்லி அடுத்த சுரத்தைவிட்டு அதற்கு

அடுத்த

சுரத்தைச்

10

சொல்வது

லங்கன

இராகத்தில் பல தடவை

எனப்படும்.

இது

இருவகையாகும்.

உச்சரிக்கும் சுரம் பகுத்துவம்
என்றும்

அப்பியாசம்

ஒரு

மென்பதாகும்.

அலங்கன

இடைவிடாது

சுரத்தை

மென்றும்

சொல்வது

_ அப்பியாசம் எனவும் இராகத்தில் எப்பொழுதும் விடாது
மெனவும் சொல்லப்படும்.
படும் சுரம் அலங்கன

சொல்லிய

பத்தும் சாதாரணமாக

பாடப்
மேலே

எல்லா இராகங்களுக்குமுறிய

இலக்கணமாகும். ஆழ்ந்து கவனித்தால் மேற்கண்ட இலக்கணங்
கள் அனுபவத்திலிருக்கன்றன வென்பது தெளிவாகும். இவ்வா
றிருக்கவும்,

கிரகம்

அம்சம்

நியாசம்

என்னும்

மூன்றுமே

இக்

காலத்திலுள்ளன;மற்றைய ஏழிலக்கணங்களும் இல்லையென்றும்
இலக்கணமும் பாடுமுறையும் ஒன்றேயென்றும் பலர் கூறுவர்...

ஆனால் மேலை காட்டிய பத்து இலக்கணங்களும் நம் அநுபவத்
தில் இருந்து வருன்றன என்பதை யாவரும்: அறிவர். இப்
பத்தும் இலக்கணம்

ஆகும்.

அது ஆளத்தி அல்லது

பஈடுமுறை பின்னே கூறப்படும்.

ஆலாபனமெனம்.

இசையாிரியர்கள் கிரகத்தை

பெ

ர்பெறும்.

தமிழ்

மூதலென்றும் அம்சத்தை முறை.

யென்றும் நியாசத்தை மூடிவென்றம் மந்தரத்தை மெலிவு
என்றும் தாரத்தை வலிவு என்றும் அல்பத்துவத்தைக்.. குறை

யென்றும் பகுத்துவத்தை நிறையென்றும் கூறுவதுடன் “இங்கே

கூறப்பட்ட

அபநீயாசம்

சந்நியாசம் விந்நியாசம் என்பவைகள்

:
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பொதுலாக
நல்ல 'இசையரங்கில்
இராகம் பாடும்போது
மனமானது
சாந்தத்தை
யடைந்திருந்தாலும்.. - பக்கவாத்திய
சேர்க்கையுடன் சுரம்பாடும் காலத்தில் வியப்பு உண்டாவதும்,
இல சமயம் கண்ணீர்விட்டுச் சோகித்தலும் முதலிய சுவைகள்

தெளிவாகக்
இவ்வொரு

காண்கின்றன.
சுவையையும்

இற் பார்க்கலாம்.

மேனாட்டு

அமைத்து

சுருங்கச்

இசைப்

பாடல்களில்

வைத்திருப்பதை

சொன்னால்

சோகம் வியப்பு சாந்தம் சி.ரங்காரம்
கான்கு சுவைகளும்
த ாயுள்ளன

அனுபவத்

நம்முடைய

இசையில்

அல்லது இன்பம் ஆகிய
என்று சொல்வது தக்க

குரகும்.

இராகமும் அவற்றின்
தொன்று தொட்டே

வரலாறும்

தமிழகத்தின் தமிழர்கள் இராகங்களை

மிகவும் அபிவிருத்தி செய்து வழங்கி வந்இிருக்கன்றனர். என்பது
துமிழ்ச்சங்க நூல்களில் இசைப் பகுதியினின்றும் நன்கு புலப்
படுகி ஈறது..

வலைப்பதிகாரத்தனால்

குறிப்பையும்

காண்கின்றோம்.

ஆதி

இ ௪

11991

பின் நிலப்பாகுபாடு

என்ற

பற்றி

அதாவது குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை, மருதம் என்றும் பண்களை
வகுத்தனர், பண்ணென்பது பொதுவாக இராகத்தைக் குறிக்கும்
பெயராகும்.
இது பூரணமான. சுரங்களடைந்தோ.
அல்லது
குறைந்த சுரங்களைப் பெற்றோ வரலாம்.
அத்தகைய
பண்ணி
லிருந்து. திறம், பண்ணியற்றிறம், திறத்திறம். "இவைகள் சன்னிய
இராகங்களாகப் பிறந்தன.
திறம் என்பதை ஓர். 'இராகமாரக.
வும் கொள்ளலாம்.
பண்ணியற்றிறம் என்பதை -6-சுரங்கள் ம்

உள்ன ஷாடவ

ராகத்திற்கு ஒப்பிடலாம். இறத்திறம் என்பதனை

5-சுரங்களுடைய ஒ௱டவ இராகமாகக் கொள்ளலாம்... இன்னும் —
-இராகங்களைப் பாலைகளாகவும்
இறங்களாகவும்: வகுத்து 103-

ட.

தாகவும்

கொண்டனர். ee

டு

= ae

இர

ப்பன் one

5
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பண்ணென்பது

என்ற பொருளையும்

ee

சமயத்தில்

வேறு

es

பாட்டு

குறித்தவைகளை

மே2ற்

குறிக்கிறது.

அடிப்

்
படையாசுக்கொண்டே பின் வந்த இசையாகிரியர்கள் இராகங
்றனர்.
கூறுகின
்
களைப் பலவிதமாகப் பிரித்துக
இசைக்கு மூதன்மையானதும் உன்னதமாக உள்ளதுமான
சங்கதம் அல்லது பாட்டு என்னும்
அம்சம் இராகமாகும்.
வேண்டும்.
சொல்ல
இராகத்தைத்தான்
பாகத்தின் கெரமாக
என்று
கோவை

இசையின்
இனிய
அல்லது
ை
இன்னிச
இதனை
பொது
ஒரு
ின்
சங்கீதத்த
என்பது
இராகம்
ம்.
கொள்ளலா
லட்சணம்.

பாட்டானது
இராகம்
தனிப்பட்ட

இருதி

அல்லது

ஓர்

ஓர் இராகத்தைத்

பாட்டு

அளவையுடையது.

தழுவித்தான்
ஒவ்வோர்

சுயேச்சையானது.

இராகத்கைப்

சுரங்களுண்டு.

ஒரு,

வரக்கூடும்.
இராகத்திற்கும்

பாடுதற்கு ஆலாபனை

சங்கீதத்தில்
என்றும், ஆலத்தி ஆளத்தி என்றும் கூறுவதுண்டு.
மிகவும் சிரேட்டமானதாகவும்,
இராகம் பாடுவதைத்தான்
வித்துவான்கள் கூறு
என்றும்
சங்கீதத்தின் முழுத்திறம்
இன்றார்கள்.
ஓர் இராகமானது தனக்கு ஏற்பட்ட சுரங்களினாலும் வர்ணங்
களினாலும். இன்பம்
அளிப்பதாகவும்,
சஞ்சாரப் பிரத்தாரங்
களினால் மிகுந்த ரஞ்சகத்தை அதாவது இன்பத்தைக் கொடுப்ப

தாகவும் இருக்கவேண்டுமென்று பெரியோர்கள் அபிப்பிராயம்
படுகிறார்கள். வர்ணமென்று இங்குச் சொல்லப்படும் பதத்திற்குப்
பாடும் முறை என்றும் இராகப் பத்ததி என்றும் பொருள்
கூறுவர். அதாவது கானமுறை கானக்கிரியை என்று கூறலாம்.
மதங்கர் தமது “பிரகத்தேசி”” என்னும் நூலில், பொதுவாக
இனிமையைக் கொடுக்ககூடியதும், சர வர்ணங்களோடு கூடியதும்
ஆகிய ஓர் வகைக்கு இராகம் என்று பெயர் என்பர். இது
.. பழமையாகத் தொன்று
ட்டு வருகின்றதென்பதை முதலிலே
் ர.

_

:

இராகங்கள் சுருதி ள் ெத்த்தால

- ஏழு சுற்ங்களின் சுருதி

பலவாருகப் பெருகியுள்ளன.

பேதங்களால்

அதேகமாகப் பிரிந்து பல.
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இராகங்களுண்ட ஈனாலும் சில விதிகளை அனுசரித்து: இராகங்களை
அளவுபடுத்தலாம்.

“சதுர்த்தண்டிப் பிரகாசிகை” இயற்றிய
வேங்கடமகியின்
காலமுதல் இராகங்களின் தொகை தெரிகிறது. இவ்விடயத்தில்
வேங்கடமஇூயின்
காலத்திற்கு
முன் இராகங்களில்லை
என்று
அர்த்தமில்லை,
பல
கோட்பாடுகளை
வரையறுத்தும் தம்
காலத்தில் உள்ள அனுட்டான
முறைகளை அனுசரித்து எளிதில்
அறியும்பொருட்டு இராகங்களைப் பிரித்தவர் வேங்கடமகி crore
கூறலாம்.
இராகங்கள்

சனகராகமென்றும்,

சன்னிய

ராகமென்றும்

பொதுவாகப் பிரிக்கப்படும். சனக
இராகத்தை அதில் பிறந்த
இரஈகமெமன்றும்
சொல்வார்கள்.
சனக
இராகத்திற்கு
மேளகர்த்தா
என்றும் சம்பூரண ராகமென்றும் பெயருண்டு.
சன்னிய இராகங்களில் அநேகபிரிவுகள் உள்ளன.
அவை சன்ய

சம்பூரணம், வர்ச்சியம், வக்கிரம், உபாங்கம், பாடாங்கம் என்ற
பிரிவுகளாம்.
தேசியமென்றும்
கருநாடகமென்றும்
பிரிக்கப்
படும் பிரிவுகள் பொதுவாக இருவகை யிராகங்களுக்கும் உரியன.
நூல்களில்

பார்க்குங்கால்

பிரமதேவர்

கானசாத்திரத்தைச்

சாமவேதத்தினின்றும் அடைந்தாரென்று

கூறப்படுகின்றது.

சாமகானத்தை அத்தியயனம் பண்ணுங்கால் ஏழு சுரங்களின்

சப்தம்

நன்றாய்த்

தெரியவருகிறதென்பது

முன்னோர்கள்

கொள்கை. இதையே சட்சக் கிராமம் என்றும் அபிப்பிராயப்
படுகிருர்கள்.
தமிழில் லர் இதைக் “கிரமம்” என்று கருது
இராச்கள். இருக்கு யசுர் வேதங்களை அத்தியயனம் செய்யுங்கால்
மூன்று சுரங்களே
தெரிகின்றன என்றும் பின் இலங்கை

வேந்தனாகிய
மூன்று

இர௱ஈவணேசுவரன்

சுரங்களினின்றும்

துதித்தானென்றும்,

அதன்

சாமகானம்

7-சுரங்களை

பின்பே

அமைத்து

செய்யுங்கால்
இறைவளைத்

சாமகானமெனப்

பெயர்

எழுந்ததென்றும் கூறுவர். இதனை முறையே கையாண்டு வந்த
பெரியோர்கள்
சாமவேதத்தை
கானம் செய்யும்போது சுர

சப்தத்தை வழங்கி வர முயன்றார்கள்.
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அதை
ஆராய்ச்சி செய்ததன். பயனாகச் சப்த சுரங்களின்
சமூகத்தைச் சுருதிமூலம் நிருணயித்து அதைச் சட்சக் கிராம
மாகக் கொண்டார்கள்.
கிராமமென்பது அநேக
குடும்பங்கள் ஒன்று சேர்ந்து
வாழுமிடமாகும்.
அதைப்போலவே சட்சம் என்னும் சுரத்தைப்
பின்பற்றி ஏமு சுரங்களும் இருப்பதால் சட்சக்ரொமம் என்று
கூறுவது மிகையாகாது.
இராமங்கள் மூன்று வகை என்று தெரிகிறது. அவையாவன:
சட்சம், மத்திமம், காந்தார
மெனப்படும்.
அைவகளில்
காத்தாரக் இராமத்தின் விபரம் இப்போது தெரியவில்லை என்பர்.

இராகங்கள்
வாகவும்,
கின்றன.

பெரும்பாலும்

சட்சத்

ரொமத்தை3யே

சேர்ந்தன

மத்திமக் கிராமத்தைச்
சேர்ந்தனவாகவும்
இருக்
அந்த
ஆராய்ச்சியால்
£655 22 என்று ஏற்பட்டு

அதேக இராகங்களும் உண்டாயின.
ஆூயில்
சாமகானத்தி
லிருந்து சுத்த சுரங்களின் இயல்பு கோன்றிற்று. அவற்றின் சுருதி
பேதத்தால் தீவிர, கோமள சுரங்களும் அதாவது பிரகருதஇ
விகிருதி சுரங்களும் ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டன.
மதங்கர்
என்னும் பெரியார் இவ்வாறு கிராமங்களை நிச்சயித்து அதன்
மூலம் இராகங்கள் ஏற்பட்டதை நிருணயித்தார். இதில் இராகங்
களைச் சுத்தம்,

சாயாலகம், சங்$ரணமென்று

மூன்று

விதமாக

வகுத்தார்.
இதன் மூலமாகப்
பிற்காலத்தில்
சன்யராகம்
'சனகராகம், பாடாங்கம் முதலியவை யேற்பட்டன. பிற்காலத்தில்
இவைகளெல்லாம் வேங்கட மதஇியினால் நன்கு பரிசோதிக்கப்பட்டு
மேளகர்த்தாச் சக்கரமும் அமைக்கப்பட்டது.
தற்போது
இந்தியாவில் சங்கீத முறை இந்தச் சதுர்த்தண்டிப் பிரகாசிகையின்

முறையையே

தழுவி

நிற்கின்றது.

நாரதர் தமது “சங்கத

மகரத்தத் தில்”? இர௱ஈகங்களைப் புருட

ராகம், ஸ்திரீ ராகம், நபுஞ்சக
பிரிவுகளாகவும் சொல்லுஒருர்.

ராகம்

என்றும் இன்னும் இல

£ முக்தாங்க இராகங்கள் :- எல்லாச்
ஓரிகைகளுடன் கூடிய இராகங்கள்.

சுரங்களும்

கமக
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2 அர்த்தகம்பித இராகங்கள்:- சல சுரங்களுக்கு மாத்திரம்
பிடிக்க
சுத்தமாகவேவ
இலை சுரங்கள்
கமகங்கள் உண்டு.

வேண்டியவைகள்.
3.

கம்பிதமில்லாத

இராகங்கள்

:-

சுரங்களும்

எல்லாச்

இவையன்றி

கமகமின்றி சுத்தமாகவே பிடிக்கவேண்டியவைகள்.

ஏற்படுத்தியிருப்பதாகத்
இராசுங்களுக்குக் கால வரையறையும்
அதாவது காலை மாலை வேளைகளில் பாடவேண்டிய
தெரிகிறது.
இராகங்கள் இவை என்பது.

இதனால் வேங்கடமகயவர்கள் கால முதல்தான் இராகங்கள்
ஏற்பட்டன. என்று கூறுதல் ,பொருந்தாது.
சல இராகங்கள்

மேளகர்த்தா

ஏற்படுவதற்கு

வென்று தெரிகிறது.
போன்றவைகள்

முந்தியே

மத்தியமாவ

வேங்கடமஇியின்

ஏற்படுத்துவதற்கு

முந்தியே

பாடப்பட்டு
த,

ஸ்ரீராகம்

சதுர்த்தாண்டிப்

பாடப்பட்டு வந்து

வந்.தன .
இவை

பிரகாசிகை

பிற்காலத்தில்

கரகரப்பிரியாவின் சன்யமாகக்
கொள்ளப்பட்டன.
உதாரண
மாகச் இல கிரந்தங்களில் அதாவது “இராக தாள சிந்தாமணி”:

போன்ற

நூல்களில்

வேங்கடமகியின்

காலத்திற்கு

முந்தி 20

அல்லது 19 மேளகர்த்தாக்கள் இருந்தனவாகக் கூறப்படுகின்றன

இராச

|

ரம
f பாராட்

யம்
4

நிடாதா
2.

r

டு...

உடப்ய்வகள்
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இயல் இசைப்புலவர்
பழைய

இசை

நூல்களில்,

இலக்கணம்

இசைப்

பாடல்

இயற்றும்

கவிஞன்
இலக்கணமும், பாடுவோன்
இலக்கணமும், பாடு
வோனிடத்துக் காணப்படுங் குணங்களும் குற்றங்களும் ஆகிய
இவைகள் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்கள் அறிவது அவசயமாதலின்

அவைகளில் சிலவற்றை
அவை
இங்கே சுருக்கி

எழுதப்படுகின்
றன -

பொருள் யாப்பு அலங்காரம் என்னும்
எழுத்து சொல்
ஐந்து இலக்கணங்களையும், இன்பச் சுவை முதல் ஒன்பது சுவை
அநுபாவ சாத்துவிக சஞ்சாரி
களின் இயல்புகளையும், விபாவ
யறிந்து
நிலைமை
பாவங்களையும் அறிந்தவனாகவும். கால3தச
நான்கு
அறுபத்து
னாகவும்.
பயிற்சியுள்ளவ
மொழிகளில்
பல
இசைக்கருவி
பாடல்
ஆடல்
ும்,
கலைகளையும் தெரிந்தவனாகவ
இவற்றில் வல்லவனாகவும், தக்க மிடந்றோசையும்,
யென்னும்

மார்க்கம் தேசியம்

அறிந்து

கிரியைகளை உபயோகிப்பதில் தாள

இலக்கணத்தோடு கூடிய
லய உணர்ச்சியும் உடையவனாகவும்,
தம் பிரபந்தம் 8ர்த்தனைகளை இயற்ற வல்லவனாகவும் அமைந்து
இராகம் பாடும்போது நான்குவித இராகவர்த்தனிகளை யறிந்து
மூன்று நிலைகளிலும் (ஸ்.தாயி) கமகாலங்காரத்தோடு இராககால
முதல்தரமான
கூடியவனே
நிருணயத்தைத் தெரிந்து பாடக்

இசைப்பாட்டியற்றும்

கவிஞன்

ஆவான்

என்று

கூறப்

படுகின்றது.

பாடுவோன்

இலக்க ண

சொற்கள் நன்கு புலப்படும்படி உச்சரிப்பவனாகவும், தக்க
சாரீரமூடையவனாகவும் இராகம் இராகாங்கம் பாடாங்கம்
அறிந்தவனாகவும், பிரபந்தம் 8 தங்களில்
உபாங்கங்களை
கமசங்களையறிந்து
நிலைகளினும்
மூன்று
சமரா்த்தனாகவும்.
எளிதாகப் பாடக்கூடியவனாகவும், பலவித இராக அ
மிடற்றொலியை
தெரிந்தவனாகவும்,
களின் குறிப்புத்
வசப்படுத்தியவனாகவும், தாளத்தைப் பிறழ்ச்சியின் றி உபயோகப்
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பொறுமையுள்ள வனாகவும்,

- பவனாகவும்,

 குற்றங்
வனாகவும், வர்ண ஒழுங்குகளை அறிந்தவனாகவும், எல்லாக்
ு துரித
ியோட
அமைத
ன
த்தமா
பரிசு
ப்
களையும் விலக்கெவனாய்
லும்
பாடினா
கப்
குனியா
்
பாடவும
்
காலங்களில் சாதாரணமாகப

து
கேட்போருக்கு இன்பம் ஊட்டவும் வல்லவனாகவும் அமைந்
வைத்து
்
மதுப்பும
கையும்
நம்பிக்
இசைநால் இலக்கணங்களில்

பாடகரின்

ருண

தரமான

முதல்

பாடுபவனை
அறிந்து
அவற்றின் குறிப்பை
பாடகன் ஆவான் என்று கூறப்படுகிறது.

குற்றங்கள்

அலகுகளையும்
இரண்டு
தெரியும்படி
பற்கள் வெளியில்
நெருக்கிக்கொண்டு பாடுதல்
இனிமையில்லாமல் கடிய குரலோடு பாடுதல்.
் உச

௨௪௬

என்னும்

அச்சத்தோடு

தோன்றும்படி

ஒலி

பாடுதல்

பாடுதல்

சந்தேகத்தோடு பாடுதல்
சாரீர

நடுக்கத்துடன்

கேட்போர்க்கு.

கொண்டு

பாடுதல்

அச்சமுண்டாகும்படி

வாயையத்திறந்து

்

பாடுதல்

சாத்திரக் குறைவான சுரத்தோடு பாடுதல்
9 காக்கைபோல் குரூரசத்தத்தோடு பாடுதல்
்
10. தாளத்தை விட்டுப் பாடுதல்
ட 'ஒட்டகம்போல்

கழுத்தை நீட்டிக்கொண்டு

பாடுதல்.

ஆடுபோல் அடிக்கடி கனைத்துக்கொண்டு பாடுதல்.

13 தொண்டை நரம்புகள் வெளியே புடைத்திருக்கப் பாடுதல்
தொண்டையைக் கோணிக்கொண்டு. பாடுதல்
$ கைகளையும் சரீரத்தையும் ஆட்டிக்கொண்டு பாடுதல்

0.
் கண்ணை மூடிக்கொண்டு

சுவையின்றி
களோடு

முகத்தை

பாடுதல்

விரசமாய்

ous se

சேட்டை.

பாடுதல்

சுர சுத்தமில்லாது
சாகித்தியத்தை
இராகங்களைக்

சுருதியை

விட்டுப்பாடுதல்

எழுத்துச் சரியாய்

உச்சரிக்காது

பாடுதல்

கலந்து பாடுதல்

மூக்கினால் பாடுதல் ஆகிய
இருபத்தொரு
பாடுவோன் விலக்கவேண்டியவையாகும்.

இராக

ஆலாபன

குற்றங்களும்

முறை

இம்முறையானது நமது சங்கீதத்திற்குப் பழைய
முறை
யாகும். இசைத்தமிழ் நூல்கள் இதனை ஆளத்தி என்று கூறு
இன்றன. ஆளத்தி என்ற பதமானது மருவி ஆலப்தி, ஆட்சிப்திக
இவன்று
மாறுபட்டு
இருப்பதாக
நாம்
நினைக்கவேண்டும்?
இசைத் தமிழாசிரியர் ஆளத்தி என்பதை இராக ஆலாபனத்தைக்
குறித்தே சொல்லுகின்றனர்.
இதனை இரு பிரிவாகப் பிரித்து
1. காட்டாளத்தி
2, நிறவாளத்தி
என்றும். காட்டாளத்தி
என்பது
அச்சுடன்
நிகழ்வதென்றும்,
நிறவாளத்தி யென்பது
பாரணையுடன் . நிகழ்வதென்றும்
கூறுவர்.
HIF
என்பது
கு.றிலாய் அகாரத்தோடு
தாளத்துடன் வருவதாம்.
பாரணை

என்பது நெடிலாய் அகண்டாகாரமான ஓசையுடன் வருவதாம்.
இவ்விரண்டையும் சேர்த்து அதாவது நெடில் குறில் இரண்டை
யும் சேர்த்துத் தென்னா தெனாவென்று ஆளத்தி செய்யப்படும்

ere Des Geir.
அதில் அச்சு என்பது தற்போது தானம், மத்திம காலத்தில்
வரும் செய்கையையும், நாகசுரத்தில் இராகம் வாசித்து நிறுத்தப்
போகும் சமயம் நிரவலாக வாத்து வருவதையும் குறிக்கும்,

பாரணை என்பது வித்தாரமாக இராகம் பாடுவதையும்
பதையும் குறிக்கும்.
நெடில்
என்ற
எழுத்தைச் சொல்லி

வாூப்

குறிலாகிய தார ௮ ௮ ௮, தம்
இராகம் பாடிவரும்
வழக்கம்

oe
இன்றும் இருப்பதனால், இது
இராக

தொட்டு

தென்னாட்டு

இசையில்

தொன்றூ

வருகிறதென்பதை

முறையிலிருந்து

ஆலாபன

நூல் முறையிலும் அனுபவ முறையிலும் நோக்கியறியலாம். இது
இரண்டு வகையாகத் தெரிகிறது.
1. ஆலப்தி,
2. ஆலாபனம்.
இவற்றுள் ஒர் இராகத்தை
ஆரம்பிக்கும்போதே
அதன் களை
தோன்றக் கொஞ்சமாகப் பாடி நிறுத்தல் ஆலப்தியாகும்.
ஓர்
"இராகத்தை விீசேடப் பிரத்தாரங்சளினால் போஷித்துப்பாடுவது
ஆலாபலமாகும்.
எந்த
இராகத்திற்கும் ஆட்சிப்திக வென்ற

அலப்தியே முதலில் உள்ளதாகும்.

ஒரு மனிதன்

தான்

வளரு

வதற்கு எப்படி ஆகாரத்தை விரும்புகன்றானோ அவ்வாறே இராக
மானது தான் பெருகுவதற்கு ஆட்சிப்திக வென்பதை அபேட்டிக்
Borns.
அதாவது
முதலில் ஒர் இராகத்தை
ஆரம்பித்து

மத்திய ஸ்தாயி சட்சத் திலிருந்து மந்தாரஸ்தாயியிலும்; மத்திய
ஸ்தாயி ஆகாரசட்சத்தின் மேல் ரிடப காந்தாரம் வரையிலும்
பாடி, அதிலிருந்து சிரமமாகத் தனது இறமைக்கு ஏற்றவ௱று
தாரஸ்தாயி

பஞ்சமம்

வரைரயில்

பாடிக்கொண்டு

பேய்

அதிலிருந்து திரும்பிவந்து மத்தியஸ்காயி சட்சத்தில் நிறுத்துவ
தாகும். இதுவே ஆட்சிப்திக அல்லது ஆயத்தமென்று கூறப்படு

ஆளத்தி,

கிறது.

ஆலாபனம்
இனி

இராகத்தை

வித்தாரமாகப்

வர்த்கனி என்று ஓர் பிரிவு
படும்.

என்பன

ஆயத்தம்

ஆலப்தி, - ஆட்சிப்திக,

என்னும் ஒரு பொருளையுணர்த்தும்.

அவற்றுள்

பாடுவதற்கு

கூறப்படுகின்றன.

முதலாவது

இது.

இராக

4-வகைப்

மத்திம சட்சத்திலிருந்து

எடுத்து

'இராகக் களை தோன்றும்படியான செய்கையால் முக்கியமாக
மந்தர ஸ்தாயியிலும் அடிக்கடி மேல் ஸ்தாயியிலும் கலந்து
பாடிவரவேண்டும்.

இவ்வாறு

பாடுவதில்

சுரங்களின்

சமக

பேதங்களோடு உ௫தமான வர்ணாலங்காரங்களை உபயோகித்து
விளம்ப மத்திம துரித காலங்களைச் சேர்த்துப் பாடவேண்டும்.

இது இராக சொருூபத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய சுரங்களை நீட்டியும்,
தள்ள

வேண்டிய

சுரங்களைத்

வரவேண்டிய இடத்தில்
வேண்டிய

இராக

தள்ளியும்,

குறைந்த

இடத்தில் நிறைந்த சுரங்களும்

ஆரோகண

நிறைந்த

சுரங்கள்

சுரமும், குறைந்தசுரம் வர

அவரோகணங்களில்

வராமல்

விலக்இயும்,

வக்கிரமிருக்குமானால்
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அதற்குத் தக்கவாறு வக்கிரமாகவும், இராகத்தின் சாயையைக்
வந்தால்
கூடிய விவாதி சுரங்கள் வராமலும்,
- கெடுக்கக்
கமகத்தினால் அதை ரஞ்சனை கொடுக்கும்படி செய்தும், அன்னிய

இராக

சுரங்கள்

துரித

பிறகு

பாடிப்

கலவாமல்

காலமாகப்

பாடிக்கொண்டு தாரஸ்தாயியிலுஞ் சென்று திரும்பிக் கிரமமாக
மத்தியஸ்தாயி சட்சத்தில் கொண்டுவந்து நிறுத்தப்பெறும்.
இனி 2-வத। இராக வர்த்தனி :- முதல்
இராக வர்த்தினி
பாடும் மாதிரியிலேயே வெவ்வேறு விதமான
விசித்திர கற்பனை
களால் கமக வர்ணாலங்கார விளக்கத்தோடு முக்கியமாக மத்திய
ஸ்தாயியிலும் அடிக்கடி
மற்ற ஸ்தாயியிலும் பாடிப் பிறகு
காரஸ்தாயி பஞ்சமம் வரையில் சென்று அங்கிருந்து 8ீழ் இறங்கி
வந்து ஆகாரசட்சத்தில் நிறுத்தலாகும்.

இனி 3-வது இராகவர்த்தனி
:மாதிரியிலேயே

தாரஸ்தாயியில்

இது மேற்கூறியபடி பாடும்
நிறுத்திப்பாடி

அங்கிருந்து

இரிகால செய்கையாக ரவே சாதி கமகமாகவும் மூன்று ஸ்தாயி
சுரங்களிலும் பிருகாவாகவும் பாடி. முடித்தலாகும்.
இனி

4-வது இராகவர்த்தனி -

இது

மூன்றாவது

இராக

வர்த்தனி போல் பாடிப்பிருகாவாகப் பாடுவதில் மத்திம துரித
் காலம் கலந்த சுருள்களாகப்பாடி நிறுத்தலாம் இராகவர்த்தனி

யென்றாலும் வீதாரி யென்றாலும் ஒன்றேயாம்.

இனி

மகிரிணி

இராகத்தின்

என்ற

முக்கியமான

வகுப்புக்
Fa

கூறப்படுகின்றது.

சுரத்தை

ஆதாரமாக

இது

வைத்து

அதிலிருந்து கழ் நோக்கியாவது மேல் நோக்கியாவது 3. 4, சுரங்
களில் தக்க கற்பவையாக செளக்க மத்திம துரிதகாலம் கலந்த
செய்கையால்

அழகுபடுத்திப்

பாடி

முன் ஆரம்பித்த

சுரத்

இலேயேநிறுத்தலாகும்.
இவ்வாறு பாடுவதில் ஓர் இராகத்தில் எத்தனை ௪வசுரங்கள்
இருப்பினும் ஒவ்வொன்றிலும் நிறுத்தி மேற்கண்டவாறு பாடிப்

பிறகு
இ-7

எல்லா

ஸ்தாயியிலும்

கலந்து

பாடி

நிறுத்துதல்
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வேண்டும். இதனையே மகரிணி com sranrhfwr கூறுவர்”
இவையேயன்றி
மற்றொரு
மூறையுங்
கூறப்படுகிறது. அது.
ஆரோசை நிலை, அமரோசை நீலை யென இரு பிரிவுடையது.
அவற்றுள்
ஆரோசை
நிலையாவது :-- மத்தியஸ்தாயி ஆதார
சட்சத்தில் நின்று தொடங்கி
மந்தரஸ்தாயியில்
சஞ்சாரஞ்'
செய்து மத்தியஸ்தாயி சட்சத்தில் நிறுத்தி, பிறகு மத் தியஸ்தாயி
ரிடபத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மந்தரஸ்தாயி ரிடபம்
வரையில்
பாடி மத்தியஸ்தாயி ரிடபத்திலே நிறுத்தி, பின்பு. மத்தியஸ்தாயி
சாந்தாரத்திலிருந்து
தொடங்கி
மந்திரஸ்தாயி
காந்தாரம்
வரையிற் பாடி மத்தியஸ்தாயி காந்தாரத்தில் நிறுத்தி இவ்வாறே
மத்திமம், பஞ்சமம், தைவதம் நிடாதம் வரையிற் பாடித் தார

சட்சத்தில் நிறுத்துதலாகும்,
இவ்வாறு பாடுவதில் ஒவ்வொரு சுரத்திற்கும் மூன்று முறைக்
கதிகம் பாடுவது சம்பிரதாயமில்லை.
இன்னும் எந்தச் சரத்தை
ஆகாரமாக வைத்துப் பாடுகிறோமோ
அதற்குமேல் சுரத்தைக்

காட்டாது
என்று

பாடி

வரவேண்டும்.

கூறப்படுகிறது.

அமரோசை
அதன்8€ழ்

பாடி அதே
நிடாதத்தை
மேலேயே

தார

சட்சத்தை

அதற்குமேல்

சட்சத்தில்
ஆதாரமாக

சஞ்சாரம்

ஆரோகண

ஸ்தாயி

்

நிலை :-

வராமல்

இது

மத்திம

ஆதாரமாக வைத்து
பஞ்சமம்

வரையில்

நிறுத்தல். பின்பு மத்தியஸ்தாயி
வைத்துக் கீழ்ச்சுரங்களைக் காட்டாது

செய்து

நிடாகத்தில்

நிறுத்தல்.

இவ்வாறு

ஆரோகணத்தில் ஒவ்வோர் சரமாக நிறுத்திப் பாடிவந்து மத்திம
ஸ்தாயி

சட்சத்தில்

நிறுத்துவதாகும்.

- செய்கையாகவே யிருக்கவேண்டு மென்பர்.

இருப்பதைக்

காணலாம். அஃது

இது:

மத்இமகாலச்

இதில் ஒரு விசேடம்

ஆரோகண

ஸ்தாயி: பாடும்

. செய்கையானது அவரோகண முறையிலும் அவரோகண ஸ்தாயி
- பாடும். செய்கையானது
ஆரோகண
முறையிலும் அமைந்து
வருவதாம். நரல்முறையில் இராக ஆலாபனத்்இற்குச் சொல்லும்
. இலக்கணமும் தெளிவாயில்லையானாலும் அனுபவத்தில் தானம்
பாடுவது, வேறு,
இராகம் பாடுவது வேறாக இருத்தலினால்

.
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இவ்விலக்கணங்கள் இராகம் பாடுவதற்சென்றே நாம் கொள்ள
'வேண்டும்.
மேற்கூறிய இராக
ஆலாபனத்திலுள்ள
எல்லாப்
பாகமும் ஒருங்கே
தன்று.

சேர்த்து ஒரே சமயத்திற் பாடுதற்கு

பொதுவாக

இராகத்தைச்

சமயத்திற்குத்

ஏற்பட்ட
தக்கவாறு

பாடவேண்டிவரும்.
அப்போழுது அதவும் ஓர் இலக்கண வரம்
பிற்குள்ளடங்கின்தாக
இருக்கவேண்டும்
என்ற
நேநோக்கம்
கொண்டே
இராகம்
பரடும்
முறையைப்
பல
பிரிவாக
வகுத்தனர்.

தற்கால இயல்புக்குத்

தக்கபடியும்

ஏற்றவாறும்

சத்திக்கு

பிரிவையும் எந்தச் சமயத்திற்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
அப்படி எடுத்துக்கொண்டு தொழில் செய்யுமிடத்து இராகத்தை
எழுத்தை
எந்தெந்த
நிறுத்துதல்
இடம்,
எடுக்கவேண்டிய
முதலிய
பாடுதல்
அளவோடு
என்பது,
உச்சரிச்க வேண்டும்

இராகம்பாடும்
சங்கத்தில்
கருநாடக
வற்றையறிந்து பாடினால்

எந்தப்

மூறை: மிகச் சறந்ததென்பது

இராக

விளங்கித் தோன்றும்.

ஆலாபனையின் போது சேர்க்கவேண்டிய
எழுத்துக்கள்

நூல் முறையிலும்

அனுபவத்திலும்

தானம்

தானம்

என்ற

எழுத்துக்களைக்கொண்டே இராக ஆலாபனஞ்செய்ய வேண்டும்
என்பது கூறப்படுகின்றது. தானம் தானம் என்று இராகத்தில்
எழுத்தைச் சேர்க்கின்ற போழ்து மேற்கண்ட எழுத்தோடு

நகாரங்களைச் சேர்த்து அடிக்கடி

எழுத்துக்களைத்

அகார

தீர்க்கமாகச்

“சொல்லிப் பாடுவது வழக்கம். தானம் தானம் என்ற சப்த
மானது இராகம் ப௱டும்போது அநந்தா - நந்தாவெனக்
கடவுளின் பெயரையும் அனம்தா என வேண்டுதலையும் குறிப்பில்

அறிவிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது.

தவிர, இராக வித்தாரத்தின்

போது தான சப்தமானது சுருதியில் சேர்வதற்கான ஒரு நல்ல
பதமாக உள்ளதென்ற விஷயமும் புத்திமான்கள் கவனிக்கத்

குக்கது.

்
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தானம்.
இது

சுரங்களின் '

விஸ்தரிப்பு

அல்லது

இது சுத்த தானம் என்றும் கூட தானம்

சேர்க்கையாகும்..

என்றும், இருவகைப்

படும்
ஒரே இராகத்தை விரித்து விளக்கிப்பாடுவதைச் சுத்த
தானம் என்றும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இராகங்களைப் பலவாறு
விரித்துப்

என்ற
என்று

பாடுவதைக்

பதத்தைச்
பிரித்து

சுர

கூட

தானம்

அடுக்கு

என்றும்

கூறுவர்.

வரிசைகளில்

அகாரங்களைக்

கலந்து

தா.

கொண்டு

தானம்

௮.

நம்

மத்திம

காலத்திலேயே பாடுவது சம்பிரதாயமாகும். இதை ஆூரியர்கள்
கட்டுப்பாடு செய்து சிட்டையாகப் பல இராகங்களில் இயற்றி
வைத்திருக்கின்றனர்.

இது

வீணை

வாத்தியத்தில்

கஷ்டமின்றிச்

சொற்பமான சாத்கத்தினாலேயே
வாூப்பதற்கு
வரக்கூடி௰
- அம்சமாகும். நூல் முறையில் இதற்கு இலக்கணம் அதேகரப்
கூறப்பட்டிருக்கற து. அனுபவத்தில் தானம் என்பதை
கற்பனையாகவே வாடத்தும் பாடியும் வருகிறார்கள.

தானம் என்கிற சொல்லானது தென்னாட்டு இசை முறையி:
தென்னா என்ற மொழியினின்றும் மருவிவந்திருப்பதாக நா।
நினைக்கவேண்டும்.
தென்னா
என்ற பதத்திற்குத்
@as

தேசாதிபனே என்றுபொருள்.

தமிழும்

வளர்த்த

தென்னவனே,

இயல் இசை

பாண்டி

தென்னா என்று

கூத்து என்ற

மூ

நாட்டரசனைச் . குறித்த

கூறப்படுகிறது.

தமிழ்

இலை

. முறையில் ““தென்னாதெனா'” வென்று ஆளத்தி பிறக்கும் என்னா
. ஆதலின்

நெடுநாள் முன்பே தென்னாதெனா

சொல்லி இராகம் பாடி வந்தார்கள் என்பது
இத்தத்

தென்னா

"சொல்லப்படுகிறது.

என்றபதமே

இப்போது

வ

என்ற

சொற்களை

வெள்ளிடைமச

்

தானம்

என்

பல்லவி...
......
பல்லவி பாடுவதென்ற முறையானது நமது சங்கத்
_ மிகப் பழமையானதென்றே
உரையில்

சொல்லவேண்டும். சிலப்பதிக....
கடவுளைப்பாடும் தேவபாணியானது மூகநிலை,
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கொச்சகம் முரியென மூன்று பிரிவுடையதாக வரும் என்று கூறப்
படுதலால் அறியலாகும்.

இதில் முகநிலை யென்பது பல்லவியைக்

குறிக்கும்.
பிற்காலத்தெழுந்த
சங்கத
ரத்னாகரத்தில்
பிரகீர்ணகா
அத்தியாயம் 193, 96-ம் சுலோகங்களிற்
கூறப்படும் கருத்தும்
இப் பல்லவி பாடும் முறையையே
காட்டுவதாகும்.
இவ்வாறு
பழங்காலந் தொட்டே வழங்கிவந்த முறையானது இடைக்காலத்

தில் மறைந்தது.

ஆனாலும் குறைந்தது இரண்டு நூற்றருண்டிற்கு

முன்னிருந்தே வழக்கத்தில் வந்து மிகச்சிறப்படைந்து இருக்கிறது
என்பது,.யாவரும் அறிந்ததே
இப்பொழுது
இடமான
ஞான

பலத்தினால் பாடக்கூடிய பூர்வ பிரசித்த இராகங்கள் எவ்வாறு
மறைந்தனவோ
அவ்வஈரேற
பல்லவி
முறையும்
குறுக
வருகிறதைக் காண்கிறோம்.
பல்லவி
என்ற பதத்திற்குப் பத,
லய, வின்யாசம் எனப்பொருள் கூறுவர்.
அஃதாவது குறைந்த
தாளத்தில் அமைத்து. லயம்
எழுத்துக்களையுடைய பதத்தைத்
பாடுவதாகும்.
குவருமல் வின்யாசம் செய்து கற்பனையாகப்

சங்ததக் கலையில் தேர்ச்சிபெற்ற ஒரு வித்துவான், தான

அடைந்

இருக்கும் ஞானத்தின் திறமையைக் காட்டவேண்டிய

அம்சமே

பல்லவியாகும்.
சாதாரணமாகக் சர்த்தஙைகளில் வரும் பதங்களை வைத்தே
பல்லவியாகப் பாடிவிடலாம் என்ற கொள்கையையுடையவர்

கழும் இருக்கின்றனர். பல்லவி பாடுவதில் சுரம் பாடுவதை
மட்டில் முக்கியமாகக் கருதப்படாது. பல்லவியின் ல முக்கிய
மூறையையும்

ஆழ்ந்து

கீர்த்தனத்தைப்

சிந்திப்போமானால்

பல்லவி முறையாகப் பாடமுடியாதென்பதும்,
களுக்குச் சுரம் பாடுவது பக்கவாத்தியங்களுக்குத்
கொடுப்பதற்காக

ஏற்பட்ட

இக்கால

வழக்கம்

உர்த்தனங்
தனியிடம்

என்பது

நன்கு

புலனாகும்.
பல்லவி

அமைப்பு

இதிற் கவனிக்கப்படவேண்டிய முறைகள் ஐந்து :-1

பல்லவி

கால

அதைக்கப்படும்

தாளமானது

அளவிற்குக் குறைந்ததாக

இத்திரதர

இருக்கக் கூடாது.

மார்க்க

n
3
- காலம்

4
கால

மேற்கண்டவாறு
பாடி

அடிக்கடி பல

ஆவர்த்தனங்கள் துரித

வரவேண்டும்.

பிறகு பல்லவியின்
சுரங்களைப் பல

தாளப் பிற்பாகத்தலிருந்து செளக்க

மாதிரியில்

இராக

பாவத்துடன்

பாடுதல்

வேண்டும்.

5 பிறகு மத்திம காலத்திலும் துரித காலத்திலும் தனித்
தனியே பலமுறை
பாடி வரவேண்டும்.
பின் மத்திம காலம்
துரிதகாலம் இரண்டும் கலந்த முறையில் சுரங்களை, ஆதியந்தம்

மகுடம் தாள சாதி முதலிய இலக்கணங்களுடன்
மெல்லினம், தெரிந்து, பாடி நிறுத்தல் வேண்டும்.

6 இனிப் பல்லவியை இரண்டாங்காலம்
இவ்விடத்தில் பல்லவியைப் பல இராகங்களில்
யாக மாற்றிப் பாடுவதும் உண்டு.

வல்லினம்,

பாடவேண்டும்.
இராகமாலிகை

7 பிறகு பல்லவியை மூன்றாங்காலம் பாட
இவ்விடத்தில்தான்
பல்லவியைப் பிரதிலோமம்

வேண்டும்.
செய்தல்

வேண்டும்.

8: மேற்கூறியவாறு பாடிக்கொண்டு வருவதில் சுரம் பாடும்

போது

முமுத்தாளத்தில்

$, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, (6, என்ற:

ஆவர்த்தனக் கணக்குத் தவருமலும், இரண்டாங்காலம் மூன்ளாங்

காலம் பாடும்போது வல்லின
நிறைத்த
இராகபாவத்துடன்

வராமலும்,

சுரங்களைத்,

மெல்லினமாகவும் கமகங்கள்
கற்பனையாகவும்,
வந்தமாதிரி

தெளிவாக

உச்சாராணம்

செய்தும்

பல்லவியைப் பாடுவது முறையாகும்;

இவ்வாறு ஒரு. தக்க வித்துவான் பல்லவியைப் பாடும்போது
சங்கே ரசிகர்களும் மாணவர்களும் மற்றவர்களும் கேட்டு வியப்
புற்று இன்புறுவார்கள்
என்பதற்கு ஐயமில்லை. இப்பொழுது
மத்திகாலப் பல்லவியே போதும் என்பதால் அதுவும் குறைந்து
வருதலை நாம் காண்கிறோம். கருநாடகக் சங்தேக் கலையின் பழைய
மூறையை
அபிவிருத்தி
செய்து
பரப்பவேண்டும்
என்கிற
நன்னோக்கத்துடன்
பெருமுயற்சி எடுத்துக்
2.

73.

5.

யதியமைந்த

* தொடர்

பல்லவி:-

மொழியானது,

இது,

மூன்று

பல்லவி

அல்லது நான்கு

அமைந்து
வகையாகப்

பிரிப்பதற்கு ஏற்றதாகவும், அங்ஙனம் பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு
பகுதியையும்
முதலாகக்
கொண்டு பாடும்போது பொருள்
கெடாமலும்,
அப்பிரிவுகட்கெல்லாம்
ஒரே
சொற்றொடர்

முடிவாகவும் கோபுச்ச யதஇயைப்போல்

அமைந்து

வருவதாகும்:

6 இராக தாளப் பெயர் அமைந்த பல்லவி:- இது,
அமைந்திருக்கும் இராகத்தின் பெயரையும் தாளத்தின்
ரையும்

சாகித்தியத்தின்

பொருட்

பொருத்தத்துடன்

தான்
பெய
பெற்று

இட்ட
வ தர்

7

பஞ்சகதிப் பல்லவி:- இது

முழுத்தாளத்தில்

ஒவ்வோர்

ஓர் ஆவர்த்தனத்துள்
வேறுபட்டு
அட்சரமும் நடை
சாதி நடையும் அடங்கி நிற்கும்படி வருவது.

ஐந்து

8 இரகங்கள். அமைந்த பல்லவி:- இது ஒரே பல்லவியில்,
சமம் அதீதம் அநாகம் என்ற மூன்று கிரகங்களும் அடங்கும்
படி வருவது.

aS

9 இரட்டைப் பல்லவி:- இது, இரண்டு ஆவர்தீ தனங்களை
யுடையதாய், அவற்றுள் ஒவ்வோர் ஆவர்த்தனமும் வெவ்வேறு
அறுதிகளையும்
வேறு எடுப்பு
Gag
வர்ணமெட்டுகளையும்

பெற்றுவரும். சாசித்தியம் ஒரே பொருளைத் தொடர்ந்து சொல்

லுவதாய் அமைந்திருக்கும்.

இவைகளுக்கு உதாரணம் இரண்டாம்

es

காட்டப்

பட்டுள்ளன.

அனுலோமம்

- இவை

இரத்தினாகரத்தல்

குறித்துச் சொல்லப்படுவதாகும்.
முறையில்

இ-10

ஒரு

செய்கையாக

டல்

ஆரோசை
அனுபவத்தில்

ட
பல்லவிபாடும்

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்

75
"ஆனால்

மூன்ருங்காலம்.

பாடும்போது 9-. களை

சாஇத்ய

_ அட்சரங்களைப் பாடியே பல்லவி முதல்காலம் எடுக்க வேண்டும்.
இவைகளே
அனுலோமப் பிரதிலோம மூறையாகும்.
அட்சரம்
அளவிலேயே
தாள
ஒன்றுக்கு ஒருமாத்திரை காலம் கொண்ட
. இந்த மூறைகள் பாடத்தக்கனவாகும்.

தாள

நடை

வேறுபாடு

என்னும்
திரம்
சதுசுரம்,
வேறுபாடென்பது
நடை
மற்ற
,
தென்றும்
பொருந்திய
ளுக்கே
வகுப்புக்க
ாள
இரண்டுத

என்றும் சொல்லுவது பொருத்தமற்ற
வைகளுக்கு இயலாது
மிக்க
தொழிலில்
முதிர்ச்சியும்
ஞானத்தில்
லய
தாகும்.

அநுபவமிருந்தால்
மூடியும்
என்பதில்

பயிற்சியில்

எதையும்

செய்து

காட்ட

சாதி
துணிபாகையாலும்,
பெரியாரின்
என்பது
உள்ளடக்க
அல்லது கதியானது
நடைவேறுபாடு

மாயுள்ளதனாலும்

எல்லாச்

சாதியிலும்

கதிபேதம் செய்வது

பொருத்தமுள்ளதாகும்.

சதுசுர சாது4- அட்சரத்தில்

உள்ளடக்கமாயுள்ள

16-களை

.
அளவில், இர சஈதி 12- களை அடங்கும்படி செய்தல், -சதுசுர
காலம்
நிற்கும்
கதியில்
திசர
ம்.
சாதியில் இர கத பேதமாகு
ட் ட்
சதுசுரத்தை மூன்று "தடவை கொடுக்கும்.
மாறாது.
ட
இரத்தில் சதுகர கதியாக வரும்.
7- அட்சரத்தில் உள்ளடக்கமாயுள்ள 28- களை
மிசிரசாதி
அளவில். 21- களையாகச் செய்து கொண்டபோது இூரகதயும்.
ல்
கன்.
அந்த அளவில் மிசிரத்தை மூன்று தடவை பதா
=
ன்
ட.
Peer puis On Sone
கண்ட சாதி 5-. உ... க.
கொண்டபோது.
15-களையாகச்

ள்ளு।
எடுத்துக்!
அளவையே 2 சதுகரமாக
15
இயம்.
சதுசர
ில்
அட்சரத்த
20
சாதி 4-தடவை

ஒன்று சேரும்.

என்றுல்

a

இ
இவ்வாறு வருவதை கண்டச
வம்
so

son

eS
்

20 களை அளவில்,
ட தட

es ee
ல்

16...

சங்கர்ண சாஇயில் சதுசுரகஇியும் திரகதியுமே wonwyd, —
சாதி
சொல்லியவற்றிலிருந்து ஒருசாதியில் மற்றொரு
மேலே

என்பது
கதி வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றன
புகுதலினால்
குறிப்பாகக் காட்டப்பட்டது. இனி அவைகளை எவ்வாறு செய்து
சிறிது கூறுவோம். $-மாத்தி
காட்டுவதென்பதைக் குறித்துச்
ரைக் கால அளவுள்ள €ர்த்தனம் பாடும்போது 1-இடத்திலா

வது சமத்திலாவது
இரண்டாம்
காலம் சுரம் பாடும்போது
கொண்ட அளவில் 78-களை
$-மாத்திரை
.
முன் சொன்ன.
அட்சரத்தை அடைத்துப்பாடுவது மிஏிரகதி என்று கூறப்படும்

இவ்வாறு பாடும் சுரமானதுக மகத்தோடு இராகச்சாயை
விளங்கும்படி இருத்தல் வேண்டும்.
கால் மாத்திரைக்
போது

நான்கு

சொன்னவாறு

களை

கால

அளவுள்ள

அளவில்

பாடுவது

$ர்த்தனம்

5-அட்சரத்தை

கண்ட

பாடும்

அடைத்து

நடையாகும்.

நன்கு

முன்

இவ்வாறு

பாடுவதே
முறையாகும்.
சம இடமுள்ள
கீர்த்தனங்களுக்கு
தடை
வேறுபாடு
செய்வது சாதாரணமாகும். 3, $,* இடத்

இலிருக்கும்

ஊர்த்தனங்களில்

ஞானத்தின்

பூரண

நடைவேற்றுமை

மதிப்பைக்காட்டுவதாகும்.

பேதம் செய்யும் முறையானது
சிலர் வாஇக்கன்றனர்,

நம்

சம்பிரதாயத்தில்

பெரியோர்கள்

செய்வது
இவ்வாறு

கதி

இல்லையெனச்

நூல்களில் ல

விதி

மூறைகளை
வெளிப்படையாகக்
காட்டாவிடினும்
கூர்த்த
இசையறிவுடையார் அறிந்து கொள்ளும்படி ஆங்காங்குக் குறிப்
பாகக்

காட்டியுள்ளார்கள்

என்பதை

நாம்

அறிவோம்.

உதாரணமாக :- **அன்பு செய்யும் வாழ்க்கை (தமிழிசைப் பாடல்
5-ம் தொகுதி)
என்ற
இர்த்தனம்
தர
நடையிலும்,
“*“வருகிரானோ வாரானோ”
(இராம நாடகம்) என்ற $&ர்த்தன
orags DA,
shih அருள் புரிய இது வேளை
தாயே”
(நீலகண்ட வன்) என்ற: 8ர்த்தனமானது கண்ட கதியிலும்

அமைந்து நிற்பதைக் காண்க.
தென்னாட்டு
இவை

பிரிவிலும்

கான்கு

இசைக்

பிரிவாகக்

எண்ணிறந்த

கருவிகள்

கூறப்படுகின்றன.

கருவிகள்

ஒவ்வொரு

சொல்லப்படுகன்றன

a

;

பண்டைக்காலந் தொட்டு ஓவ்வொரு
காலத்திலும்
இந்ில
கருவிகள் பரவியிருந்து மறைந்து
வந்திருப்பினும் பெயர்கள்

மட்டில் நூல்களில் காணக்கடக்கன்றன.
.வழக்கிலிருக்கும்
கருவிகளைப் பற்றியே

ஆகவே இக்காலம்
அடியில் வரையப்

பெற்றுள்ளது.
1

தோற்

ட
கருவி:- மரத்தினாற்

மூடப்பட்டிருக்கும்
உடுக்கை,

பம்பை

கருவியாகும்.

செய்யப்பெற்றுத்

மத்தளம்,

தவுல்,

முதலியன.

தோலால்

செஞ்சரா,

்

2. நரம்புக்கருவி:மரத்தினாலாக்கப்பட்டு
அல்லது தந்திகள் பூட்டப்பட்டது. வீணை, சுரகெத்து,
கோட்டு வாத்தியம், பிடில் முதலியன.

நரம்புகள்
தம்பூரா.

3 துளைகி கருவி:மரத்தினால்
துளையடன்
செய்யப்
பட்டிருக்கும். புல்லாங்குமல், நாதசுரம், முகவீணை முதலியன.

4 கஞ்சக்கருவி:-வெண்கலத்தினால் செய்யப்பட்டவை.
தாளம், சாலர் முதலியன.
மேற்கண்ட.வற்றுள் முக்கியமாக
இசைக்கு உபயோகப்பட்டுவரும் கருவிகளில் அமைப்பு, பயன்
மூதலியவைகளே

இங்குக் கூறப்படுகின்றன.

1 நரம்புக் கருவிகள்:

யாழ் அல்லது

இது நரம்புக் கருவிகளுள் 'ஒன்றாகும்.

வீணை

தமிழ் இசை வகுத்

தோர் யாழ் நான்குவகை எனக் கூறுகின்றனர்.

அவை

பேரியாழ்,

மகரயாழ், சகோடயாழ், செங்கோட்டியாழ் என்பனவாம். அந்த
நான்கு யாழ்களுக்கும் முறையே நரம்பு 21. 19, 14, 7-ஆகும்

என்றனர்.

பழங்காலத்தில் ஆயிரம் தந்திகள் பூட்டிய பெருங்

கலமாகய பேரியாழ் இருந்ததாகத் தெரிகிறது.
கொண்டதைப்
பிற்காலத்தில் 21 நரம்புகள்

வழங்கியிருத்தல்

வேண்டும்.

மேற்சொன்ன

அதனைப்போல்
பேரியாழ் என

தான் கு வகை

யாழில் செங்கோட்டி யாழ் என்பது சிவந்த மரத்தினால் செய்யப்
இது இக்காலம்
பட்டு 7-தந்திகளுடன் கூடினதாய் இருப்பது,

்
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. 2-வது

பஞ்சமமாகவும்

அதற்குமேல்

ion

தந்தியை,

3-வது

மேல்
அதற்குமேல் சட்சமாகவும் ச ரூ.தி சேர்க்கவேண்டும்.
பஞ்சமம்,
சாரணை, கீழ்ப்
பெயர், முறையே
தத்திகளுக்குப்
பக்கத்துத் தத்இிகளுக்கு.
ும்.
என்பனவாக
்
அனுமந்நரம
மந்தரம்,
பஞ்சமம்,

மேல்

சாரணை,

முறையே-

பெயர்

சட்சமெனப்

தார

மத்தியில்

பலகையின்

மேல்

குடத்தின்

வீணையின்

உண்டு.

வைக்கப்பட்டிருக்கும் மெட்டினாலேயே இனிமையான நாதத்தைக்
இரண்டு கையோடு வா?௫க்ககி
கொடுக்கும் சக்தி ஏற்படுகிறது.

கூடிய

பிறரிடமிருந்தே

வாத்தியமும்:

எந்த

எதிர்பார்க்க

வலது கையினாலேயே
வேலையும், இடது கை

இவ் வாத்தியத்தில் அவ்வாறில்லாது
தாளமும் வாடப்புக்கு வேண்டி௰ பாதி
விரலினால்

பாதி வேலையும்
தானமாகும்.

விளங்கக்

பிரபந்தம்

தானம்,

அமைக்கப்பட்டன
கென்றே
முதலியவற்றில் ல, மூன்று
ருப்பதனால்

தென்பது

வாத்தியத்தின்

கூடியதாய்

இவைகளில்

இருக்கிறது,

Av, வாத்தியத்திற்

டரயம்
எனத் தெரிகின்றன.
ஸ்தாயியிலும் சஞ்சாரம் பெற்றி
எல்லா

வாத்தியத்தில்

இவ்

லேயேய

அதனா

நன்றாய்

மிகவும்

பெருமை
டாயம்,

பூர்த்தியடைகின்ற

ஆகப்

இவ்வாத்தியத்தில் எளிதாக வா௫ிக்கக்

குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.
கூடியது

தாளவுதவியை

வேண்டும்.

ஸ்தாயியிலும்

கை

பழகி

வேகமாக வாக்க வேண்டியதன் பொருட்டே அவை அவ்வரது
தருின்றது.
யூகிக்க இடம்
அமைக்கப்பட்டிருக்காமென

சங்கத்தில் தோச்சபெற்ற ஒருவர் சமக வேறுபாடுகளையும் நுட்ப

சருஇகளையும் சோதித்ததிவதற்கு வீணையைத் தவிர மற்றைந்த,
உண்மையாகும்.
வாத்தியமும் ஒவ்வாதென்பது அனுபவமான
ஆகவே

இவ் வாத்தியம்

ப்
வரி

எல்லா

நலங்களிலும்

உயர்ந்ததென்று

pe
ரச

ie

5

oe

வித்து

வான்களால் கையாளப்பட்டுச் சிறப்படைந்து வருகிறது. தற்கால

மூறைப்படி கச்சேரிகளில் வாசித்துப் பிரபலமடைத்தவர்களுள்:
கல்யாணஇஒருஷ்ண அய்யர், வீணை -சேஷண்ணா. சுப்பண்ணா

காரைக்குடிச்
வீணை தனம்மா ள்,
வெங்கடரமணதாஸ்,
சகோதரர்கள் இவர்கள் குறிப்பிடத் தக்கவராவார்கள். -

இது மேல் நாட்டு வாத்தியமாயினும்
கருநாடக
சங்கத
உபயோகத்தில் வந்து பிரபலத்தை அடைந்திருப்பதனால் இதைப்

பற்றிச் சிறிது அதிகமாக

அறியவேண்டும்.

சுமார் 100 ஆண்டு

களுக்கு முன் தஞ்சையிலிருந்த வடிவேல் பிள்ளை அவர்கள் முதன்

மூ.தலில் கருநாடக

இசையின் இலக்கிய இலக்கணங்கள்

எல்லாவற்றையும் மிகத் தெளிவாக

முதலிய

வாத்துக் காட்டினமையால்

இக்கருவியை இசையுலகம் விரும்யி யேற்றுக்கொள்ளத் தலைப்
பட்டது. அதன்பின் சுப்பராயர் என்பவரும், திருக்கோடிக்காவல்
இருஷ்ண ஐயர் என்பவரும், காழி நாராயணசாமி
பிள்ளை
இருச்ரொப்பள்ளி கோவிந்தசாமிப்பிள்ளை என்னும் இவர்களும்
குறைந்த வருடங்களுக்குள் இது நிறைந்த செல்வாக்கைப் பெற்றுத்
தென்னாட்டில் மட்டும்
அல்லாமல் வட
நாடெங்கும் பரவும்

வண்ணம்

செய்திருக்கின்றனர்.

தேர்ச்சி பெற்றவர்களும்
இருக்கின் றனர்.

தற்காலம்

இக்கருவியில்

தேர்ச்சயடைந்து

இது இலேசாயுள்ள ஒருவகை

மிகத்

வருபவர் பலர்

மரத்தின் பலகையால்

யந்திர

உ தவிகொண்டு செய்யப்பட்டதாகும்.
இதற்கு நான்கு தந்திகள்
உள்ளன.
மென்மையான
குச்சியைக் கொஞ்சம்
வளைந்துக்

குதிரையின் உரோமங்களால் கட்டப்படும் வில் என்பதும் ஒன்று
உளது.

வலதுகை,

வில்லால்

நாகத்தை

கை விரல்களினால் வாசிக்கப்படுகிறது.

சுருதி செய்யும்போது

4-வது,

உண்டுபண்ண

இடது

இதன் நான்கு தந்தகளும்

3-வது, ,2-வது, 1-வது தந்திகள்

முறையே மந்தரஸ்தாயி ௪, மந்தரஸ்தாயி ப, மத்திம ஸ்தாபி
௪, மத்திமஸ்தாயி ப ஆக அமைந்து இருத்தல் வேண்டும். ஆங்கெ
முறையில் வெவ்வேறு விதமாகச் சுருதி சேர்த்துக் கொள்வார்கள்:
.... இவ்வாத்தியம் கருநாடக

இசையிலுள்ள

களையும் எடுத்துக் காட்டக்கூடிய இயல்புடன்
இதர

போது

வாத்தியங்களைவிட

வல்லின

எல்லா அமைப்புக்
அமைந்துள்ளது.

வாய்ப்பாட்டில்

மெல்லினமாகவும்

சுரம்

பாடும்

கமகத்தோடும் தரள

ஒதுக்க
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சதுக்கம் கல்பனையாகவும் . வரும்
் அனுசரிக்கக்கூடும்.

விளம்ப

செய்கையை

துரித

காலங்களை

இதில்
லய

நன்றாய்
சுத்தமாக

வாடப்பதற்கு இவ்வாத்தியம் தக்கதாகும்.
இதில் அதி துரித
மாகப்பேசும்
விரலடி அல்லது சுருள் என்னும் செய்கையானது
Fo
சமயங்களில்
வாய்ப்பாட்டிற்குச்
சிறிது
சரமமாகவும்
தோன்றும்.
இவ்வாத்தியத்தில் தேர்ந்த சிலர், வாய்ப்பாட்டை
முழுதும் அனுசரிக்க வேண்டுமானால் வாத்தியம் உயர்ந்ததாயும்
தந்திகள், அப்பியாச முறை
பலமாதிரியான பாட்டின் வர்ண
மெட்டு,
ஆகிய
இவைகள்
அனுகூலமாயும்
இருந்தால்தான்
முடியுமென்று

கூறுகின்றனர்.

அவ்வாறு

சொல்லுவதைவிடச்

சங்கீதத்தில் தேர்ந்த ஞானமும்,
வாத்தியத்தில் இடைவிடாத
சாதகமும், இவ்வாத்தியத்தில் தேர்ச்சி பெற்றோரிடம் இருந்து
பலநாள் பயின்ற
கேள்வியும், பாட்டோடு
சேர்த்து வாசித்த
அனுபவமும் அடைந்த பிறகே வாய்ப்பாட்டை முழுதும் தழுவி
வாிக்கக்கூடும் என்று சொல்வது
பொருத்தமானதாகும்.
தற்

காலம்

பிடில் வாத்தியமான
து

கச்சேரியில் பாடுகிறவர்களுக்கும்

கேட்பவர்களுக்கும் எவ்வளவு இன்பம் உதவி உற்சாகம் பெருமை
ஆய

இவற்றை

அளித்து வருகிறதென்பது

யாவரும் அறிந்ததே.

தம்பூரா
இது சுருதி வாத்தியங்களுள்

மிகச் சிறப்புப் பெற்றதாகும்.

இதன் அமைப்பில் குடம், தண்டு, பிருடைகள், மணிக்காய்கள்,
மெட்டு
முதலிய
உறுப்புக்கள்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
இதில்
நான்கு தந்திகள்
உண்டு,
தந்திகளை
மெட்டின்மேல்
வரும்.
வரிசையில் அமைத்தல்
வேண்டும்.
அதைச் சுருதி சேர்க்கும்

பொழுது

நடுத்தந்திகள் இரண்டும் தார சட்சத்தையும்,

முதல்

. குந்தி அதற்குப் பஞ்சம சுரத்தையும், நான்காவது தந்தி தாரசட்
சத்திற்கு ஆதார சட்சத்தையும் தொனிக்கும்படி சேர்க்கவேண்

டும். அதை உபயோகிக்கும்போது வரிசைக்கிரமமாக “பச்ச்ச”*
என்று வரும்படி ஆட்காட்டி விரலினால் மீட்டி வரவேண்டும்.
சுருதிக்குத் தம்பூராவை உபயோடத்துக் செகண்டு
பாடும்
போதுதான் சுரங்கள் தத்தம் தானத்தில் வருகின்றன என்பதைப்
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பாடுவோரும் சேட்பவர்களும்

தெளிவாய் அறியமுடியும்.

௧௬

நாடக சங்கீதத்தின் நுட்ப சுருதித் தானங்களின் சாயையைத்
தம்பூராவை நன்கு சுருதி சேர்த்துக்கொண்டு
பாடி வரும்போது
. தான் உணரக்கூடும்.

மூன்று

உதாத்தம்-௮னுதாத்தம்-சுவரிதம் என்கிற

சுரங்களிலும்

ஏழு

சுரங்கள்

அடங்கியுள்ளன

என் று

பாணினி முனிவர் சொல்லும் உண்மையைத் தம்புரா வாத்திய்தி
a= மூலம் நாம் அறியலாம்.
எவ்வாறெனில் :தம்பூராவின் நான்கு தந்திகளும் 3-சுரத்தையே குறிக்கின்
றன. அதனை “சபச்ச்'' என்ற முறையில் உதாத்தத்தை மந்தரத்
தந்தியாகவும்,
அனுதாத்தத்தைப்
பஞ்ச
மத்தந்தியாகவும்
சுவரிதத்தை சாரணை
௮அனுசாரணையாகவும்
கொண்டு ஆழ்ந்து

கவனித்தால்

மந்தரத்தந்தியில்

அந்தர

காந்தாரம்

மற்றோர்

ஒலியாக
நிற்கிறது.
அதைச் சட்சமாக
வைத்துப் பஞ்சமத்
தானத்தை
எடுக்கும்போது அது
க௱கலி
நிடாதமாகிறது..
ஆகவே பாணினி அவர்கள் கருத்திற்கிணங்க, மந்தரத் தந்தியின்:
மூலம் காந்தார
eS
உண்டாகின்றன.
அதைப்போல் பஞ்சமத். ர
nates ரிடபம் பிறிதோ
ரோசையாக் நிற்கிறது.
அதைச் சட்சமாகக் கொண்டு பஞ்சமத்
கானத்தை
எடுக்கும்போது
அது. சதுசருதி தைவதமாகிறது.
. ஆகவே ஆரியர் கருத் தின்படியே Miu, தைவதங்கள் அடங்க

நிற்பதைக்

கரி

அதைப்போல்

சாரணைத்

ஓசை உண்டாகிறது.
.

அமைந்துள்ளதைக்

செய்யும்.

முறையி

தந்தியில்

மேற்பஞ்சம

சரத்தின்.

ஆரியர் கருத்தின்படி சட்ச, பஞ்சமங்கள்
காண்போம்.

ல்

பஞ்சம

இனி,

தம்பூராவைச்

சுருதி மத்திம

சுருதி

- பேதத்தினால் சுத்த மத்திமமும் இடைத்து' விடுறது.

சுருதி

என்ற்

ஆகவே

தம்பூராவின்- நான்கு தந்திகளிலிருந்து
உண்டாகும்
மூன்று”
சுரத்தினின்றும். சட்சம் சதுசுருதி ரிடபம், அந்தர காந்தாரம்,

சுத்த மத்திமம், பஞ்சமம் சது சுருதி தைவதம்; காகலி நிடாதமீ
. என்ற ஏழு சுரங்களும் இடைக்கின்றன என்பதை அறியலாம்.

8.
... தம்பூராவில்

சுத்தமாக

'*சீவு' பைத்து

சேர்க்கப்பட்டிருச்கும்போது
உண்டாகும்

பிற

பொருத்தமாக

இசை

என

வருவதனாலேயே

நிற்பகைக்

ஆரோசை

ஒன்றுக்கொன்று

காணலாம்.

அமரோசை

பாடுிறபோதும்

வெறும்

சுருதி.

தந்திகளிலிருந்து

யோசையானது

அமைந்து

“சகபச்ரிபகச”

நன்றாகச்

அந்த நான்கு

அதாவது

முறையில்

கலந்து

தம்பூராவை

மீட்டிக்

கொண்டிருக்கும் போதும் செவிக்கு இன்பத்தை உணர்த்துகிறது.
கோட்டு வாத்தியம்
இது அமைப்பில் வீணையைப் போலவே
இதற்குத் தண்டின் மேல் மெட்டுகள் இல்லை.

இருப்பதுபோல்

த.ந்.தி போடுவதில்

இருக்கும். ஆனால்
வீணைக்கு அமைந்

தண்டின்

மேற்புறத்தில்

சாரரணையோடு
அதிகமாக
மற்றொரு தந்தி சேர்க்கப்பட்டிருக்
இன்றன.
இத்தந்திகள் அதிக
நாதத்தைக் கொடுப்பதாகச்
சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்
றன..

் இதைச்

சுருதி

செய்யும்

முறையில்

வீணையைப்

போலவே

சேர்த்துக்கொள்ளுவதில் சாரணையான
இரண்டு
தந்திகளையும்
ஒரே சுருதியாகச் சேர்ப்பது வழக்கம். வாசிப்புத் தந்திகளுக்குக்

சழ்ப் போட்டிருக்கும் தந்ககளை அதற்கு மேலேயுள்ள தந்திகளின்
சுருதிக்கே தனித்தனியாகக் சேர்த்துக் கொள்வார்கள். இவ்வாத்
தியத்தில் குடத்தின் மேலுள்ள
மெட்டிலிருந்து மேருவாகிய
கடை

வரையில் யாதொரு

தந்தியை
கொண்டு
தோடு

மீட்டும்போது
ஒலிப்பதாலும்
கூடியதாக

பேேஈட்டு

வலது

இருக்கின்றது.

வாடப்ப;ற்கும்

கைவிரல்களைக்

மரத்தால்

செய்த

தடையுமின்றி இருப்பதாலும், மேல்.

£ழ்த்தந்தியின் நாதத்தைச் சேர்த்துக்
பலபேர்கள் கேட்கும்படியான நாதத்

சிறிய

வீணையைப்போல்

வசதி

கொண்டும்

இருக்கின்றது.

இடது

கட்டையை

கையில்

வைத்துக்

தாளம்

இதை

கருப்பு
கொண்டு

தந்தியில்
அழுத்தியும்
தேய்த்தும்
தள்ளியும்
வாசிப்பது.
கமக
சுவையாயிருக்கும்.
மிகச்
இது செவிக்கு
வழக்கமாகும்
வகையில் ஏற்ற சாரு இறங்கு காரு இவைகள் பேசும் தன்மை
குறிப்பிடத்தக்கது. இதை வாசிப்போர் நுண்ணிய அறிவோடு
ரர்கள்- என்பது
வ
இருந்து அ...
அதி. ரவ
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பலத்தி

சாதக

நீண்ட

பார்ப்பவர்களுக்கு நன்றாகப் புலப்படும்.

னால் வா௫ிக்கும்போதும் அவசுரம் வந்து விடுவதற்கு ஏதுவுள்ள
இதில் இராகம் ஒன்றைத் தவிர அதிக சங்கதி
வாத்தியம் இது.

யுள்ள சர்த்தனம். சுரம், தானம் இவைகளை வேண்டிய அளவிற்கு.

எதிர்பார்க்க

சில மணி

சிரமம்.

நிரம்பவும்

நேரம்

அதனால்

் குறைந்தவர்களே.
கையாண்டவர்களுமமிகக்

இதைக்

தான்

செய்வது

நிர்வாகம்

- வாத்து

இவ்வாத்தியத்தைச்

முடியாது.

சாரந்தா
இது

இந்துஸ்தானி

சங்கதக்கச்சேரிகளில் பக்கவாத்தியமாக
இதன் அமைப்பு ஒரு சிறிய நீண்டஉபயோகப்பட்டு வருகிறது.
பெட்டி உடிவத்தில், அடிப்பாகம் பெரியதாகவும் மேற் பாகம்

சிறியதாகவும் இருக்கும்.
வாசிக்க உபயோகப்படக்
கார்வைக்காக

21-அல்லது 23 தந்திகளை உடையது.
கூடியவைகள் 4. மற்றவைகள் நாத

வா௫ிக்கப்படும்

தந்திகளின்

8ழ்

அமைக்கப்

வைத்து

நிறுத்தித்

பட்டுள்ளன.

வாத்தியத்தின்

அடிப்பாகத்தைக்

கீழே

தோளின்மேற் சாய்த்துக்கொண்டு இடது கை விரல்களை மடக்கி
விரல் நகங்களினால் தேய்த்தும் வலது கையில் கறிய வில்லைக்
கொண்டு சுரத்துடன் வா௫ிப்பது மிகவும் கஷ்டம். இராவணேசு
வரன்

சாமகானம்

செய்தபோது

இவ்வாத்தியத்தையே

வாடித்தாரென்று பெரியோர்கள் கூறுவர், இவ்வாத்தியம் தென்
தேசத்துப் பூர்வீக வாத்தியங்களுள் ஒன்றாய் இருந்தபோதிலும்

அது நமது நாட்டில் அதிகமாக உபயோகப்படாமல் இருப்பதற்குக்

காரணம் நமது சங்கீத
முறையேயாகும்.
சம்பந்தத்தில்
எல்லாவித.
கமகங்களையும்

வாத்தியம்
வசதிகள்

நம்

பொருந்தியதன்று,
குறைவான

நாட்டின்

இது

வாத்தியமாகும்,

கருநாடக

பெரும்புகழ் அடைந்தவர்
ஒருவரே யாவார்.

சங்£த
தஞ்சை

அதாவது
இரரக
உபயோகிக்க இவ்

தாளத்திற்கு
இவ்வித

முறையில்
சாரந்தா

வேண்டிய

வாத்தியத்தை

நன்கு
நாயகர்

வா௫இத்துப்
என்பவரி
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மிருதங்கம் அல்லது
1

மிருத்

என்பது

ஒருவிதமான

மிருதங்கம்
மத்தளம்

மண்ணாகும்

கல்லைக்கொண்டு

எனப்

பெயர்

என்றும்

மத்தளம்
அதிலிருந்து

ந௱

உண்டாகும்

த 5 OF

பெற்றதாம்.

நான்முகன் என்றும்

யடைவதலை்

தமிழ்

இசைசயில்

கூறுவர்.

2 மத்தளம்-மத்துதளம் மத்து என்பது ஓசையின் பெயா்
இசைக் கருவிகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையானதால்
மத்தளம்
எனப்பட்டது.

கிரியையில்

ஏணைய

ஓசைக்கே இசைத்துக் கொள்வது

௬ருதிக்

கருவிகளை

இதன்

முறையானதால் இது

குளமாயிற்று.
3

தான்முகன்-இக்கருவி

தாலும்,

மற்றைய

மூறையை

தோற்

ஓட்டிப்

பல

கூத்துகளுக்கு

கருவிகளெல்லாம்

பிறப்பதாலும்

இது

உரிமையுடைய

இதன் தொழில்
நான்முகன்

எனக்

கூறப்பட்டது.

இதன்

அமைப்பு,

சிறுத்து நடுபாகம்

சுற்றளவில்

அடிபாகமும்

மேற்பாகமும்

சற்றுப் பெருத்திருக்கும். இரு புறத்திலும்

தோல்களால் மூடி வார்போட்டு இழுத்து இறுகப் பிணைக்கப்
பட்டிருக்கும். மேற் புறத்தில் ஒருவகைக் கல்லைப்பொடிசெய்து
சோற்றுடன் கலந்து தடவித் தேய்த்துப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்
குமிழில் இதனை மண் அல்லது மார்ச்சனை என்பர். இதனால்தான்
தாதமுண்டாகிறது.
இடது பக்கத்தைத் தொப்பி என்று சொல்வர். தொப்பியின்
தோலைத் கண்ணீர் தடவிப் பக்குவமாக்கக் கொண்டே வாூப்
பதுதான் முன்பு வழக்கம்.
இந்த முறையே இன்றும் சில
சிற்றூர்களில் பார்க்கலாம்.
தஞ்சையிலிருந்த. நாரர்யணசாமி
பிள்ளை என்பவர் சோறும் சாம்பல் தூளும் சேர்த்துப் பிசைந்து
இதொப்பியில் வைத்து வாசித்தனராம்.
அதுமுதல் தொப்பிக்கு
மாவுவைக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டுத் தற்காலம் ரவாமாவுவைத்து

வா௫ப்பது வழக்கமாயிருக்கறது.

இப்படி

மாவு

வைக்கப்படும்

28
சுருதிக்குக்
ல்

தொப்பியை வலந்தலை
சமமாகச் த
ட

Speers
வேண்டும்;

Sow

நாதத்.

ஆகார
ப
அவரவர்களுக்கு
டட
சுருதியைச் செய்துகொள்வதற்கு வேண்டிய வசதியும் அமைக்கப்
பாடுகின்றவர்களுக்குக்
உபயோகம்,
இதன்
பட்டுள்ளது.
தம்பூராவானது சுருதி சம்பந்தத்தில் உதவியளிப்பது போல் லய
சம்பந்தத்தில் இம்-மகதளம் உதவியளித்து வருகின்றது. பாட்டில்
எடுத்துக்கொண்ட கா ல.ம் வேகமாகாமலும் குறையாமலும்
பாட்டின் எடுப்பு அறுதி
தடுத்துப் பாதுகாத்து வருகின்றது.

இவைகளைக் கேட்பவர்கள் நன்றாய் அறியும்படி எடுத்துக்காட்டி
உதவி

செய்கின்றது.

பாட்டை

நன்றாய்

அனுசரித்து

வாசித்து

வரும்போது பாடுவோருக்கும் கேட்போருக்கும் ,இன்பமும் உற்
சாகமும் பிறப்பிக்கத் தக்கதாய் இருக்கின்றது.
தோற் கருவிகளுள் தனிமையாக
வாசித்துவரும் போதும்
"கேட்பதற்கு வெறுப்பு உண்டாகாமல் வா௫ூக்கத்தக்க வாத்தியம்

மத்தளம் ஒன்றேதான்

எனச் சொல்வது

மிகையாகாது.

இவ்வித்தையில் தொன்றுதொட்டுப் பல ஆூரியர்கள் இருந்து
வந்தார்கள் என்றாலும் நாராயணசாமி. அப்பா, துகாராம்

சுவாமி, சேதுராமராவ், சாமிநாதப்பிள்ளை

அழகநம்பிபிள்ளை,

தெட்சணாமூர்த்தி பிள்ளை இவர்கள் குறிப்பிடத்தச்கவராவார்கள்

கஞ்சரா
இது நான்கு விரல் அகலமும்
உடையதாய்ப்

பித்தளைத்

சுமார்

தகட்டினால்

- சுற்று வட்டத்தின் நடுவில் உண்டாக்கிய

"இரும்புக் கம்பியில் இரண்டு

6-அங்குல வாயளவும்
வளையம்.

அமைத்தும்,

துவாரத்தில் நிறுத்திய

காலளுச் செப்புக், காசுகள் துளை

யிட்டுக்கோத்து அக்காசில் நின்று ஓசையெழும்படி பொருத்தம்

. பட்டும் இருக்கும். இதன் ஒருபுறம் உடும்புத் தோலினால் மூடி
மரத்தில் பலமாகப் பசை வைத்து ஒட்டப்பட்டிருக்கும். இது
.... இட்து “கையில் பிடித்துக்கொண்டு வலதுகை
விரல்களினால்
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ட்ட
ஒரு கையினால். வா௫ிப்பது சற்றுச் சரம
மான தாயினும் மிருதங்கத் தில் இரண்டு கையின் உதவியினால்
வா௫க்கப்படும்' இலை சொற்களைத்

தவிர

மற்றெல்லாச்

சொற்களும்

இவ்வாத்தியத்தில் மிக்க சாதக
வன்மையினால் வாக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
இவ்வாத்தியம்
௬௬ தியில் சேருவதற்கு உரிய
இயற்கையமைப்பு

உடையதல்லவாயினும்

தில

சமயங்களில்

நீரினால் தோலைப் பக்குவப்படுத்தி இடதுகை உதவியினால் அழுத்தி
ஆதார சட்ச பஞ்சமத்தோடு சேர்த்து. வாசிக்கிறபோது ;வாப்
போரின்

இறமையை நன்கு புலப்படுத் இக்

காட்டுவதுடன்

கேட்

பதற்கும் இனிமையைத் தருகின்றது.
TA
gy ஒருகையானா
லும் பாட்டை அனுசரிப்பதற்கு விரல்கள் பிரிந்து தனித்தனி
விமும்போது மிக்க வசதி ஏற்படுகின்றது.
இந்த வாத்தியத்தை
இசையரங்கிற்குச் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது
சமீப காலமாக.
இருந்தாலும் இதன் சக்தியினால் எங்கும் பரவிச் சனங்களின்
நன்கு மதிப்பை மிகுதியாகப் பெற்றுள்ளது எனச் சொல்லலாம்,

இசையின் புதிய சீர்திருத்த முறையில் இவ்வாத்தியம் சிறிது
- புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இக்கருவி
நமது
நாட்டில்
பழமையாகவே பானையில் சேர்த்து வா௫ிக்கப்பெற்று வந்இருக்
கிறது.
அதனை இப்போதும் பார்க்கின்றோம்.
இது முதலில்
இராதாகிருஷ்னையர் அவர்களாலும் மான்மூண்டியா பிள்ளையவர்
களாலும் தெட்சணாமூர்த் திபிள்ளை அவர்களாலும் இசையரங்கு
களில் சேர்க்கப்பட்டு

அதிகப்

பிரசித்தி அடைந்துள்ளது.

தபலா
இது வடநாட்டு இசையரங்குகளில் தணைக்கருவியாகப் பயன்

படுகிறது
போல்

இது
இரண்டு

ஒரு

மிருதங்கத்தை

பாகமாக

இருக்கும்.

இரண்டாகச்
ஒன்று

செய்தது

மரத்தாலும்

மற்றொன்று பித்தளை முதலிய உலோகங்களாலும் செய்யப்படுவ
தாம், இவ்வுலோகத்தாற்
செய்யப்பட்டிருப்பதை டக்கா
என்பர்.
மரத்தால் செய்யப்பட்டிருப்பதில் மத்தளத்தைப்போல்

வார். கோத்து
இழுக்கப்பட்டு
மேற்புறத்தில்
அதைப்போல்
காதத்தைக் கொடுப்பதற்குச் சேசோறு போடப்பட்டிருக்கும்.
செம்பினால் செய்யப்பட்ட டக்காவின் மேற்புறத்தில் மெல்லிய
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தேரவ்

நூலால்

கட்டப்பட்டு ஓர் ஓரத்தில்

சோறு போடப்

பட்டிருக்கும். மரத்தால் செய்ததைப் பூமியில் வைத்து வலது
அழுத்தியும் மூன்றாவது
கை ம்ணிக்கட்டியின் உழ்ப்புறத்தால்
்...
வாஇப்பார்கள
தள்ளியும்
விரலைக் கொண்டு தட்டியும்

சறியதானாலும் இதன் நாத
இவ்வாத்தியம் அமைப்பில்
இனிமையாகவும் இருக்
கேட்பதற்கு
மானது கம்பீரமாகவும்
இறது.

இதற்குக்காரணம்

அவ்வாத்தியத்தைக்

கட்டுவதற்குத்

தெரிந்தெடுக்கப்படும் தோல்களின் குணமாக இருத்தல்வேண்டும்.
இதன் சொற்
இதில் வா௫க்கப்படும் சொற்கள் மிகக் குறைவே.
களுக்கு முக்கியமாக, டேகா, சாப்பு அரைச்சாப்பு, குமுக்கி
அல்லது கும்காரம் என்னும் பெயர்களே அதிகமாக உபயோகப்
படுகின்றன.

இந்துஸ்தானி

பாடுவோர்

இதைப்

பக்க

வாத்திய

மாகக் கொண்டு பாடிவரும்போது இவ்வாத்தியத்தின் குணத்தை
வாக்கும் முறையில் மற்றோர்
இவ்வாத்தியம்
அறியலாம்.
தோற்கருவி அல்லது
அதரவது
அரிய அம்சம் உள்ளது.
சாதாரணமாக

சர்மவாத்தியங்களைப்

பக்க வாத்தியம்

என்றும்

இவ்விரண்டு
தாளவாத்தியம் என்றும் சொல்வது வழக்கம்.
வாசிப்பில் தேர்ந்தவர்கள் செய்து
- காரியத்தையும் தபலா
வருவதைக் காண்கிறோம்.
. இந்துஸ்தானி பாடுவோர் தங்கள் கையில் தாளம் பே£டுவ
_ தில்லை. அப்பொழுது பாட்டின் தாளம் அங்கம் தெரியும்படி
வெறும் டேகாச் சொற்களினால் தாள வாத்தியம் என்பதையும்,
. மத்தியில் கற்பனையாகப் பாடும்பொழுது அதற்குத் தக்கவாறு
. . சொற்களைக் கொடுத்துப் பாட்டோடு சேர்த்து வா௫த்துப் பக்க
... வாத்தியம் என்பதையும் தபல ஈ
வாடிப்போர் நிரூபித்துக்
காண்பிக்கன்றார்கள்..
இது அவர்கள்: இசை
முறையையும்
ee
:

தவில்
ee
த ர.
....
இருந்
லும் வாய்வட்டத்.
ae 'அகலத்தாலும் பருமனாலும் சற்றுப் பெரிதாயிருக்கும்.
மிருதங்கத்தைப். போலவே வார்போட்டுக் கட்டப்பட்டிருக்கும்...
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எதிர்பார்க்க

இந்த வாத்தியத்தில் நாதம் என்பதை

முடியாது.
கண்கள்

. அனால் வார்பிடித்து இறுக்கும்போது வலந்தலையிலுள்ள
ஒரே

கொள்ளப்படுகிறது.

இடது பக்கமுள்ள

பக்குவப்படுத்துவதற்குத்
போலுள்ள

ஒருவித

வைப்பதென்பது

தோலின்

தொப்பியின் தோலைப்

உட்புறத்தில்

பசை தடவப்பட்டிருக்கும்.

பெயர்.

செய்து

இருக்கும்படி

ஓசையுடையதாக

மாதிரியான

இடப்புறத்தில்

மெழுகு

இதற்குப்

குச்சியாலும்

பதம்

வலப்

மணிக்
வலது கை
புறத்தில் கையினாலும் வா௫ப்பது வழக்கம்.
னால்
சொற்கள்
வா௫க்கப்படுவத
செலுத்தி
வரையில்
கட்டு
ஏற்படு
வசதி
பேசுவதற்கு
வேகமாகவும் பலமாதிரியாகவும்
இது நாதசுரம் என்ற வாத்தியத்திற்சக பக்க வாத்திய
இன்றது.
நாத
தெளிவான
இதற்குத்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
மாகச்

- சம்பந்தம் எதுவும் இல்லாததனால்

நூல்

முறையில்

இது

மந்த

குவில் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

தூளைக் கருவிகள்
புல்வாங்குழல்:- இது நூல் முறையில் கொன்றைக் குழல்,
ஆம்பற்குழல், முல்லைக்குழல் என மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்
படுகின்றது.

1. கொன்றைப்

பழத்தைக் துருவி அதன் உள்ளிருக்

கும் சோற்றினைத் தள்ளித் துளைத்து ஊதுதல். இது கொன்றைக்
குழலாம்.
2. கஞ்சத்தை
- வெண்கலத்தைக் குமுத வடிவாய்
அதாவது குமிழ் உரு௨மாக அணைசு செய்து பொருத்தி இருத்தல்.
இது ஆம்பற் குழலாம்.
3- முல்லைக்கொடியால் முப்புரியாகத்
தெற்றிய வளையை வளைவாய்க் கண்செறித்து ஊதுதல். இது
முல்லைக் குழலாம்.
்
இவை இயற்கையாக
உண்டான
வாத்தியம்
என்று
சொல்வர். மலைப் பிரதேசங்களில் உள்ள மூங்கில்களின் இடையே
வண்டுகள்
துளைத்த
துவாரத்தின் வழியே காற்றுப் புகுந்து
செல்லுங்கால் ஏற்பட்ட ஓசையைக் கேட்ட மக்கள் அவ்விசை
யில் ஈடுபட்டு மூங்கிலில் நெருப்புக் கோலால் துளையிட்டு ஊதி
இசையின்பம் நுகர்ந்தார்களெனப் பழந் தமிழ் நூல்கள் கூறு
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இன்றன.

இவ்வாத்தியத்தைக் கண்ணிபிரான்

இன்றன.

இதில்

இது

நிரம்ப

இனிமையைத்

சுரத்தானங்களைக்

வாசித்து

என

செய்தார்

பரவசமடையச்

உயிர்களையும்

தரத்தக்க

காட்டுவதற்கு

எல்லா

கூறு

நூல்கள்

வாத்தியம்.

7-துளைகள்

போடப்

பட்டிருக்கின்றன.
அதில் ஒவ்வொரு துவாரத்தையும் முறையே
விரல்களினால் இறந்தும் மூடியும் வாசிப்பார்கள்.
வாூப்பதற்கு

7-ம், ஊதுவதற்கு ஒன்றும் ஆக

8-துளைகள் உள்ளன.

துளையில் ஒரு ஸ்தாயியன்றி

சேரும்படி உதட்டின்

மூன்று

உதவியால்

அரைச்சுரம்,

காற்சுரம்,

கமகம்

யினால் அதிக

சாமர்த்தியத்துடன்

ஸ்தாயியிலும்

காற்றுச்

வாூக்கப்படுகின்றது.

முதலியவை

இதில்

விரல்களின்

வாூக்கப்படுகின்றன.

உதவி

வாத்தி

உத்தம வாத்தியங்கள் என் று சொல்லப்படுகின்ற முறையில்
யங்களுள் வீணை வேணுமிருதங்கம் என் று கூறும்போது இவ்
வாத்தியப்பெயரை நடுநாயகமாக

வைத்திருப்பது இவ்வாத்தியம்

உயர்ந்த தென்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வாத்தியம் ஒரே துளை
யில் இரண்டு சுரத்தானம் ஒலிக்கும்படியாக வாூக்கப்படுகிறது.
அதாவது ஆதார சட்சம் தொனிக்கும்போது
மந்தர பஞ்சமும்

தொனிக்கிறது
எவ்வளவு இயற்கையமைப்பு இவ்வாத்தியத்தில்
அமைந்திருப்பினும் சுருதி லயம் இவ்விரண்டிலும் -தெளிவான
ஞானத்தையடைந்த பிறகு இவ்வாத்தியத்தைக் கையாளுவது
சாத்தியமாகுமே

தவிர

எளிதாகப்

வாத்தியத்தைத் தனிக் கச்சேரி
சிறுகாலத்திற்கு
வித்துவான்௧ளின்

முன்பே

பயின்றுவிட

முறையாகக்

யாயினும்

தஇறமையினாலே

இதைக்
இது

முடியாது.

இவ்

கொண்டு வந்தது
கையாண்ட

பிரபலம்

அடைந்தது

என்னலாம்.

நாகசுரம்
இது இருக்கு

வேதத்தினின்று

உண்டானதாகச்

சொல்லப்

படுறது
தென்தேச
சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர் இது
தேசத்தலேயே
உண்டானதெதன்றும்,
அதிலும்

தாகப்பட்டினம்

முதலான

சர்பத்தைத் தெய்வமாகப்

ஊர்களில்

இருந்தவர்களான

தென்
நாகூர்

நாக

பூசிக்கும் நாகர் என்னும் ஒரு சாதி
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யாரால் வா௫க்கப்பட்டு வந்தமையால்
பெற்றதென்றும்
கூறுகின்றனர்.

நாட்டில்

சைவாகமம்

நாகசுரம் என்று பெயர்
எவ்வகைத்தாயினும் நம்

ஆரம்பித்த கால முதலே இவ்வாத்தியம்

இருந்து வருகிறதெனச். சொல்லாம்.
ஒவ்வோர் ஆலயத்திலும்
கடவுளின். பூசாகாலமாகிய
காலை மாலை முதலிய நேரங்களில்

உபயேோகிக்கப்பட்டு

வருவதை

இன்றும்

காண்கின்றோம்.

. நாகத்தின் உருவம் போன்று நீண்டு இருப்பதனால் இதை நாக
சுரம் என்றார் எனினும் பொருந்தும்.
கருப்பு மரத்தைக் கடைந்
தெடுத்துச் சரத்தானங்கள்
உண்டாக
மேற்புறத்தில் 8-துளை
களும் பக்கத்தில் 4-துளைகளும் போட்டு அடி நுனி இரண்டிலும்
பித்தளைப் பூண்கள் கட்டப்பட்டிருக்கும்.
நாதம் உண்டாவதற்குக்
கொறுக்காந் தட்டையினால் சிறிதாக ஒன்றுசெய்து வைத்துக்

கொள்வார்கள். அதற்குச் வாளி என்று பெயர்.
விட்டால் இவ்வாத்தியத்தை வாசிக்கு இயலாது
ஸ்தாயி

சுரங்களே

பேசக்கூடிய

இது இல்லா
இதில் ஒரு

அமைப்பிருப்பினும்

வாக்கும்

போது காற்றின் உதவியாலும் வாய் உதட்டின் பிடிப்பினாலும்
2$-ஸ்தாயி வரையில் வாசிக்கப் பட்டு வருகிறது. இரர்கமானது
அகண்டமாய் விரிந்தது என்பகனை இவ்வாத்திய மூலமாக நன்கு
அறியலாம்.
சங்கசு சம்பந்தத்திலுள்ள பல்ல வி கீர்த்தனம்
முதலிய எல்லாவகையும் இதில் நிரம்பவும் சரசமாக வா௫க்கப்.

பட்டு வருவது இதன் இயற்கைக் குணம் என்றே சொல்லலாம்,
எவ்வளவு விளம்ப காலமாயினும் மிகுந்த சாதக பலத்தினால்
வாசிக்க இவ்வாத்தியம் இடமளிக்கிறது. தென்னாட்டில் துளைக்
கருவிகளில் றந்து விளங்குவது இவ்வாத்தியமே. இதன் நாதமே
சங்கீதத்தை எங்கும் பரவச்
செய்துள்ளது எனச் சொல்ல
வேண்டும்.

எந்தச் சுப காரியங்களுக்கும்

கடவுள்

சந்நிதானத்

இற்கும் உரியதாய் இருப்பதனால் இது மங்கள அரத்தை மென்தும்
பெயர் பெறும்.

சுரங்களை

அசைப்பதே சுமசமாகும்.

செவிக்கு இன்பமும்
வல்லதாகும்.
அது

இது கேட்போரின்

அதனால் மனத்திற்கு இன்பமும்
திருபம், கம்பிதம், ஸ்புரிதம்,

அளிக்க,
லின wb
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உல்ல$தம்ஆந்தோளிதம். வலி திருபின்னம், குருளம், ஆகதம்,மிசிருத
ம் என

பிலாவிதம், கும்பிதம், முத்திருதம், நாமிதம்,
னால்
15-வகைப்படும் என்றும், இவைகள் ஒன்றோடொன்று சேர்வ.த
ுக்கு
அவைகள
்
என்றும
ன
கமகங்கள் உண்டாகின்ற
அநேக

றன.
மாத்திரையளவும் சங்கத ரத்தினாகரத்தில் சொல்லப்படுகின்
ரைக்கு
மாத்தி
அனுபவத்தில் எந்தக் கமகத்தையும் கால் அரை
மேல் உபயோடப்பது சாத்தியமில்லை. சிலர் தசவித கமகமென்றுங்

வாய்ப்பாட்டில்

அன்றியும்,

கூறுவர்.

கூடும்.

அறியக்

நாம்

கமகங்களை

வும்

சிறிய உதாரணங்களுடன்

கத்தைச்

வன்மைக்கும்

சரீர

வாத்தியம் ஒன்றிலே நன்றாக

ஞானத்திற்கும் தக்கவாறும், வீணை

அவைகளில்

உபயோ

இதனடியிற் காண்க.

முதற்
சேர்க்கையில்
சுரங்களின்
1 இருபம்-என்பது
ம்.
$பிடிப்பதாகு
அழுத்திப்
.
சுரத்தையோ.
மத்திம
சுரத்தையோ
இதை

நொக்ரு

ராகத்தில்

என்றும்

உ-ம்.

சங்கராபரண

பாடும்போது

ரிடபசுரத்தை

சொல்லுவர்.

“மகசரிகமா””

என்று

அழுத்தலாகும்.
2

கம்பிதம்
- என்பது

அசைப்பதாகும்.
சுரங்களின்

3

ஒரு

சுரத்திலேயே

அவ்விதம் அசைக்குங்கால்

சாயை

தோன்றாது

ஸ்புரிதம்
- என்பது

நின்று

அதனை

அதற்கு மேல் &ழ்ச்

அசைப்பதாகும்.

ஒரு

சுரத்தை

இரண்டிரண்டாகச்

சொல்லும்போது அதாவது. ௪௪, ரிரி, என்று உபயோகக்குங்கால்
- இரண்டாம்

சுரத்தை

அடித்துச்

சொல்வதாகும்.

அப்படிச்

சொல்லும்போது சநிச வென்று அதன் க&ீழ்ச்சுரம் நுட்பமாக
ஒலிக்கவேண்டும்.
இது அமரோசையாக வரும்போது மேற்குரம்
சரிச என்று தொனிக்கச் சொல்வது பிரத்யாகதேமாகும்.

.

.........

ஒரு சுரத்தில் நிறுத்தி அதன் மேற் சுர
4 லீனமு- என்பது
கும்,
ு

நாதத்தில்

சேர்ப்பத

அல்லது லயிப்பதா

சா, ரீ என்பன

5 ஆந்ததோளிதம்- என்பது ஒரு சுரத்தில் நின்று அதன்

... மேற்கஜத்தின்

சாயையை நன்கு காண்பித்தல் என்பர்,

சிலர்
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இதற்கு

ஊசலாடுதல்

வரக்கூடிய

போல்

சரி-சபா-பசரி-௪-மா ம

இடத்தைச் சொல்கின்றனர்.

என்று

இது அனுபவத்திற்குப்

பொருந்தியதாகும்.
6 வலி- என்பது வீணையில் ஒரு சுரத்தானத்தில் கையை
வைத்து அதிலே வேறு அ... பேசுவிக்கும் உபயோகத்தைக்
குறிப்பதாகும். மேற்கூறிய 4, 5, 6 இம் மூன்றும் அசைப்பின்
பேதங்களேயாகும்.
7

தருபின்னம்- என்பது

துந்திகளிலும்

விரல்

வீணையில்

ஏக காலத்தில் மூன்று

மீட்டிச்

அவவ

வைத்து

பேசுவிப்ப

STEW.

8 குருளம்- என்பது நீதாபாமா வென்று வரும் போது
்நீசதாநிபாத. மா வென்று பாடுவதாகும்.
இதை
ஒதுக்கல்
என்றும் கூறுவர்.

9 ஆகதம் - என்பதுகரி என்று சொல்லும்போது மற்றொரு
காந்தாரத்தைச் சேர்த்துக் ககரி என்று நுட்பமாகப் பேசுவிப்ப:
தாகும். இதை ரவை என்றும் சொல்லுவர்.
10 உல்லசிதம் - என்பதனைச் சாரு என்று சொல்வர். இது
ஏற்றசாரு இறங்குசாரு என இருவகைப்படும். ௨-ம். ப. சா.
வென்று சொல்லும்போது பதநிச என்று தைவத நிடாதங்கள்
கலந்து
மிக நுட்பமாக விருக்கும் படிச் சொல்வது
ஏற்ற
சாருவாகும். இவ்வாறே அமரோசை
முறையில் பல...

இறங்கு சாருவாகும்.
11

பிலாவிதம்- என்பது ஒரு சுரத்தில் ல

நிறுத்தி அசைத்து. அதற்கு

மேற்

சுரத்தின்

அட்சர காலம்

சாயை ர.

பிடித்தலாகும்
12
eure

ச

ae

es

சாரீரத்திற்கு

க்

ஆரம் எனம

சத்தமாக வருவதாகும்.

கமகத்தைக் குறி ப்பதாகும்.
உரியது

என்பர்.

ம

இது:
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14 நாமிதம்- என்பது நாதத்தைக் குறைத்து நுட்பமான
தொனியோடு பாடும்போது உண்டாகும் அசைதலைக் க்
. தாகும்.

15

மி௬ருதம் - என்பது மேலே கூறிய கமகங்களுள் இரண்டு

. மூன்று சேர்ந்து பேசுவித்தலாகும்.
மேலே கூறிய கமகங்களின்
உபயோகத்தைத்
தெளிவாய்
உதாரணத்துடன்
“சங்கீத
சம்பிரதாயப் பிரதர்ச6 29 என்ற. புத்தகத்தில் அறியலாம்.

கிராமம்
நெருங்கின பந்துக்கள் பலர்சேர்ந்து குடும்பமும் குடும்பங்கள்
பல

சேர்ந்து

முதலிய

கிராமமும்

சுரங்கள்

ஏற்படுவது

சேர்ந்து

போல,

வாதி,

கிராமங்களும்,

சம்வாதி

இராகங்கள்

பல

சேர்ந்து வெவ்வேறு கிராமங்களும் உண்டாயின

வென்று

படுகிறது.

அவையாவன:

அந்தக்

கிராமங்கள்

மூவகைப்படும்.

கூறப்

1. சட்சக் கிராமம் 2. மத்திமக் கிராமம் 3.

காந்தாரக் கிராமம்

என்பன.

இப்போதில்லையாம்.

சட்சக்

காந்தாரக்

கிராமம்

என்பது

கிராமம் $மத்திமக் கிராமம்

இவ்விரண்டிற்கும்

கூறும்போது, மத்திமக் கிராமத்தில் பஞ்சம

விவரம்

சுரமானது மூன்று

௬ருதிகளை எடுத்துக்கொள்ளுகிறதென்றும், மத்திமக் கிராமத்தில்
உண்டாகும் இராகங்கள் வழக்கத்திலில்லை என்றும், இப்போது.
வழங்கக்கூடிய
எல்லா
இராகங்களும்
சட்சக் கிராமத்தைச்
சேர்ந்தனவென்றும்'கூறுகின்றனர்.

கள் சொல்லப்படுகன்றன

சில நூல்களில் ஏழு கிராமங்

இது தொழில் முறையில் அனுபவத்

- திற்கு வாராததாயினும் நூல் நோக்கத்தால் சொல்லவேண்டிய
... விடயமேயாகும்.
ராமம் என்பது 22 சுருதி சம்பந்தத்திற்கும்
விகுருதி சுர நிச்சயத்திற்கும் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தோன்றுகிறது.

மூர்ச்சனை ்
aie இராசத இன் எம்பால் சுரத்தை எந்த அம்சம் நன்றாகச்
Bele காட்டுமோ அதுவே மூர்ச்சனை எனப்படும். இது ஏழு
சுரங்களின் ஆரோசை அமரோஈசைகளையே குறிக்கும். ஏழு சுரங்
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களின் வரிசைக் இரமங்களை நிலை (ஸ்தாயி)
மூர்ச்சனையாக நூல்கள்

கூறுகின்றன.

மூர்ச்சனையும் அமரோசை

முறையில் 7

முறையில் 7 மூர்ச்சனையும் வரும்.

ஆரோசை

.். .

Dsuws
ile

He

ச்நிதபமகரி

கமபதநிச்ரி

ரிச்நிதபமக

மப தநிச்ரிக்

க்ரிச்நிதபம

பதநிச்ரிக்ம்

ம்க்ரிச்நிதப

தநிச்ற்க்ம்ப்
HF Me dbus

வாதி

்

அமரோசை

சரிகமபதநி
Menus

வேறுபாட்டால் 14

ஆரோசை

்

ப்ம்க்ரிச்நித
Suv
SEA ED

|

சம்வாதி விவாதி அனுூவாதி

இந்நான்கும் கருநாடக

சங்கீதத்திற்கு

இன்றியமையாதன

meee.

1

a

முக்கியமான

ஒரு

முறையாக வரும் ay

2

3

சுரம்.

ene

அதாவது

சுரங்களைக்

சீவ

ae

eae

சுரத்தையும்

௪.

:

ப.

குறிக்கும். அரசனைப்போலுள்ளது.

சும்வாதி- ௪, ம. முறையாகச்

வரக்கூடிய
போலுள்ளது.

அடிக்கடி

சுரமாவது- ஓர்ள்.

குறிக்கும்.

விவாதி-- செவிக்கினிமை

சுருதிப் பொருத்தத்தில்
இது

க் ந்தி ரியைப்
ன்
a

தராத. ய

இது சத்துருவைப் போலுள்ளது.
4 அனுவாதி- மேற்கூறிய மூன்று வகையன்றி
சுரங்களைக் குறிக்கும். இது ea
இதனைத் தமிழாசிரியர் இணை
ope men: இணைச்

டித்

pe

களே. பகை.
eo

மற்றச்.
ete
a
பன்ற
no
a
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பெற்று ௪. ப. முறையாக வரும் சுரங்களையும், கிளைச் சுரமென்பது
௪. ம. முறையாக வரக்கூடிய சுரங்களையும், பகைச் சுரமென்பது
விரோதமுள்ள
சுரங்களையும், நட்பு என்பது ஒன்றுக்கொன்று:
நெருங்கினதாகப் பொருந்தி
நிற்கும் சுரங்களையும் குறிக்கும்.
விவாதி என்பதைச்
Bot
இராகத்தின் அழகை
மிகைபடச்
செய்வதென்றும்

கூறுகின்றனர்.

பொருந்தாததாகும்.

அது

கருநாடக

சங்கதத்திற்குப்

விவாதியைச் சத்துரு, விரோதம் வெறுப்பு

என்று கெகொள்வதுதான்
தொழில்
பொருந்தியதாகும்.
உதாரணமாகப்

மூன்றும் ஆறுமென்றும்

அனுபவ முறைக்குப்
பகைச்
சுரமென்பது

சொல்லப்படுகிறது.

இது ஏழுசுரங்களுள் காந்தாரத்தையும் தைவத சுரத்தையும்
குறிக்கிறது,
அனுபவத்தில்
ரிடபத்தில்
மூன்றாம் தானத்தை
அடையும் சட்சுருதி ரிடபத்தையும், 6-வது சுரமாகிய தைவதத்தில்
மூன்றாம் தானத்தை யடைந்த சட்சுருதி தைவத
சுரத்தையுமே

3-ம் 6-ம் பகைச் சுரமென்று

சொல்லி

பொருத்தமானது.
வழக்கில்
தைவதம் ஆகிய இச் சுரங்களே

யாதலால்

இம்மாதிரி

இருப்பதாகக் கொள்வது

சட்சுருதி
ரிடபம் சட்சுருதி
செவித்தின்பம் அளிக்காதவை

சுரங்களைக்

கமகங்களினால்

வெறுப்பை

நீக்க இன்பம் உண்டாகும்படிச் செய்து பாடவேண்டும் என்று
பிரசித்த நூல்கள் கூறுகின்றன. இவையே விவாதி என்றும் பகை
என்றும்

ட

vi

பொதுவாக

சட்ச

பஞ்சமம்,

ட

இராகங்களில் 1௪, ப. மூறையாக அதாவது

சதுசுருதி ரிடபம்

_ காத்தாரங் காகலி நிடாதம்

: 2 eile சுத்த மத்திமம்,
அந்தர காந்தாரம் சதுசுருதி
ae
எனப்படலாம்.

:
“

3
சுத்த நிடாதம்

சதுசுருதி

இவைகள்

ne -பம், சட்சுருதி
இவைகள் விவாதி

தைவதம்,

அந்தர

வாதி எனப்படலாம்.

சதுசுருதி
ரிடபம் பஞ்சமம்,
தல் இவைகளைப் போல் வன

அதைன

சுத்த காந்தாரம்?

எனப்படலாம்.

:
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அனுவாதி- நட்புச்சுரம்

சட்சம் அந்தர
பஞ்சமத்தைப்

என்று

கூறலாம்.

அதாவது

காந்தாரத்தைப் போலவும், அந்தர காந்தாரம்
போலவும்
ee
பொருந்தி இருத்தலைக்

காண்க.

கண்டப்

[ரரத்தாரம்

இது சுரங்களை மாற்றி எழுதி விந்நியாசப்படுத்துவதாகும்.
அவை.
கண்டப்
பிரத்தாரமெனவும்
அகண்டப்.
பிரத்தாற

மெனவும்
1
முறை

இருவகைப்படும்.

கண்டப் பிரத்தாரத்தில் ஒரு தடவை வந்த
வராது.
வரக்கூடிய
சுரச்சோக்கையான

சுரம் மறு
எண்கன்

கணக்கில் அடங்கினதாக இருக்கும்.

இதை அறிய ஒரு சிறு வழி இருக்கிறது.

அதாவது

எந்த

தம்பரை எழுதிக்கொள்ளுகிறோமோ அதிலிருத்து ஒவ்வொன்றாய்
ஒன்று வரையில் கழித்துக் ககெொண்டு வந்து பிறகு எல்லா
எண்களையும் பெருக்கி வரும் தொகையே நம்பருக்குள்ள ar
எண்களாகும்.

உதாரணமாக

. 79650554503542)01-5040

7

என்று

எண்கள்

எடுத்துக்கொண்டால்

கடைக்கும்.

இதை

சரி-

சரிக-கரிகம- சரிகமப- சரிகமபத- சரிகமபதநி என்று இரமப்படி

எடுத்துக்கொண்டு

பிரத்தரித் து

வந்தால்

கணக்குப்படி எண்களை யடையக்கூடும்.

மேற்சொல்லிய

உதாரணம்:-

ஒரு சுரப் பிரத்தாரம் '
ச.

e

இரண்டு சுரப் பிரத்தாரம்
ர ர
2
மூன்று சுரப் பிரத்தாரம்

சக்.

4

கசரி.

ழ்

et

ant

52.
6

one.
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சரிகமபதநி- இது 5040-வகையாம். அவற்றுள் 720-நிடாதம்,
720-தைவதம், 720-பஞ்சமம்,
720-மத்திமம், 720-காந்தாரம்,
920-ரிடபம், 720-சட்சம்

என

7-சுர

அந்தங்களாகும்.

இனி அகண்டப் பிரத்தாரம் இருவகையாகும். . அகண்டம்
என்பதற்குக் கணக்கில்லாகதென்று பொருள்கொள்ளுக
இந்த
வழியில் நாம் எதை மேரு ஆக
வைத்துக் கொள்ளுகிறோமோ

அதற்குத் தகுந்தபடி
வரியில் வராத

கொள்ளுகறரோமோ
பிரத்தரிக்க

வரலாம்.

அதிலிருந்து

வேண்டியது,

முடிவு பெற்றதென்று
1

எண்கள்

எழுத்து

கிடைக்கின்றன.
எந்த

8ழ்

கடைசியில்

இதில் ஒரு

எழுத்தை

நோக்கி
௪,

என்று

௪,

எடுத்துக்

வரையில்
வந்தவுடன்

தெரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

வகை

2 இது சச ௪ என்று முடிந்தவுடன் பிரத்தரிப்பு முடிந்தது.
மேரு என்று எடுத்துக்கொண்டால்

வைசதுக்கொள்ள வேண்டும்.

இகற்கு 7-வது எண் என்று

நிச தா,ரிபா, சசபா,கம

இப்படிக்கு எப்பொழுதும் நாம் எடுத்துக்கொண்ட எண்ணுக்குச்
சரியாய்க் கூட்டிப் பார்த்தால் வரும். இவ்விதமாகச் செய்து ae
கடைசியில்

தாகும்.

அதற்குப்

சச

௪௪௪௪

இதையே

௪ என்று வந்தவுடன் மூடிவு : பெற்ற

சோடாங்கத்திற்குத்

பதிலாகத்

தானங்கள் செய்து

தாளாங்கத்தை ௨

2
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சங்கத்திற்கு உண்டாகும் ப்

ட ரகக்

வேண்டியது.
சிறிதே

ட

இசைப் பாட்டின் இலக்கணம்
ஒரு

பாட்டின்

அமைப்பைப்

ஒரு சர்த்தனத்திற்கு

என்பர். இசை சம்பந்தமான

யாப்பு

கூறுவதை

பற்றிக்

எடுக்கப்படும்

தாளகால அமைப்பு,
அறுதி, முடிபு, இவைகட்குத்
இடம்,
ஆரம்ப சுரம், முடிபு சுரம், பல்லவி அனுபல்லவி சரணம் ஆகிய
பலவற்றையும்
எதுகை முதலிய
மோனை,
சாகித்தியத்தின்
அறிவிப்பது இசைப் பாட்டின் இலக்கணமாகும். உதாரணமாகஅளவுள்ள தாளத்தில் சம
அனுபவத்தில் 1-மாத்திரைக் கால
இடம், காலிடம், அரையிடம், முக்காலிடத்துலேயே&ர்த்தனங்கள்
எந்தக் £ர்த்தனம் எந்தச் சுரத்தில்
அமையப் பெற்றுள்ளன.
படுகிறதோ
முடிவு சுரமானது ஆரம்ப
அதன்
ஆரம்பிக்கப்

8ழ்ச்

சுரத்திற்குக்

மேற்

அல்லது

சுரம்

சுரமாக

இருக்கும்.

அதற்குமுன்
சமத்திலாவது
பூர்வாங்க
தாள
இனி
நிற்கும்.
அமைந்து
அரையிடத்திலாவது

அறுதியானது
அட்சரத்தின்

பற்றியும் சிறிது அறிந்து
சாகத்தியங்களின் அமைப்பைப்
பல்லவி அநுபல்லவி சரணங்களில்
கொள்ளுதல் அவசியமாகும்.
- முதலில் வரும் எழுத்தாவது அதற்கு ஓத்த எழுத்துக்களாவது

பின்னும் பல இடங்களில் வந்தால் அது மோனை எனப்படும்.
உதாரணமாக “தேவா திருச்செந்தூரா சேவற் கொடியானே”*

என்னும்

ஓரடியில்

முதலெழுத்தே

தே என்னும்

பின்னும்

- வராவிடினும் தி, செ, சே என்ற எழுத்துக்கள் வந்திருத்தலால்
அடுத்த அடி “வா வா” என்றாவது
இது மோனையுடையதாகும்.

“காவாய்”” என்றாவது வருமானால்

எழுத்தாகிய

வா என்பது

இரண்டாவது

முதலடியின்

இவற்றிலும்

இரண்டாவதாக

யெனப்படும்.
அமைந்திருத்தலால் இது எதுகை
தருவாயே”
**வருவாயே.
மூடிவிடங்களில்

- நல்லவனே”
்

எனப்படும்.

பாடல்கள்

என்றாற்போல
மோனை

எதுகை

இசையமைப்பில்

கேட்போர்க்கு இன்பந்

வருதலும்

உண்டு,

முதலிய

தொடை

இவ்வாறன்றி
““வல்லவனே

இவை

இயைபு

நயங்களில்லாத

எவ்வளவு சிறந்தனவா யிருப்பினும்

தரமாட்டா

என்பது

உறு),

பல்லவி
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ஒரு ஆவர்த்தனம்
வர்ணமெட்டிருக்குமானாுல்
அனு பல்லவி
'இரண்டு ஆவர்த்தனமாகவும், சரணம் 4, 6, 8 ஆவர்த்தனமாகவும்

. சரணத்தின் கடை?ப்பாகம்

அனுபல்லவியின் வர்ணமெட்டைப்

போல மத்திம காலமாகவும், பல வர்ணமெட்டுக்கள் அமைந்த
தாகவும் இருக்கும். இவைகளை அறிந்திருப்பதே யாப்பிலக்கண
ஞானமாகும்,
இது புதிதாய் ஒர் உருப்படியைச் செய்வதற்கும்
உபயோகமானது.
இதை
மிருதங்கம்
வாிப்போர்
நன்கு

அறிந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் பாட்டிற்குப் பொருத்த
மாகத் தெரிந்து வாசிக்க இயலும், அன்றியும் இது இசைப்
பாட்டுக்களைச் சுரப்படுத்தி எழுதும்போது தாள இடம் காலம்
முதலியவைகளை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு உபயோ௫க்கக் கூடிய
தாகவும்

உள்ளது.

கருநாடக இசை ஆங்கில இசை இவற்றின்
ஒற்றுமை

வேற்றூமை

கருநாடக இசை

1

ஆங்கில

இதில் சுரப்படுத்தி

எழுதுதலே

நொடேஷனா

கும். அஃது ஒரு பாட்டின்
வர்ண
மெட்டின்
சுரங்.
களைத்

தாளாங்கக்

குறிப்

1

இசை

இதில்

நொடேஷனே

முதன் மையானதாகும்.

பாட்டோ

வாத்தியமேோ

கற்

போருக்கு இது முதலில் தெரிந்
திருக்க வேண்டியது அவூயம்.

புடன் எமுதுவதாகும்.

.2

இதில் எந்தப்பாட்

டையும்
ஆசான் மூலம்
அறிய வேண்டுமேயன்றிப்

பார்த்துவாசிக்க இயலாது:
கமகங்கள் நிறைந்திருப்
பதனால்.
3 வாத்தியம் கீதானு
விருத்தி என்பதனால் வாய்ப்

பாட்டிலேயே

எல்லா

பயங்களையும் அறியலாம்.

நுட்

2 நொடேஷனால்

ஆங்கில

சங்கத்தில் எந்தப் பாட்டுக்களை
யும்பார்த்து வாசித்தல் இயலும்;
கமக வேறுபாடு அதிகமில்லாத

தனால்.
3

சங்கீதத்தின்

எல்லா

உண்மைகளையும்
அறியதக்கது
பியானோ வாத்தியமாகும்
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4 இதில் பலபேபர்
"சேர்ந்து இசையரங்கு
நடத்துவது
உத்தேூக்கப்
படவில்லை. இரண்டு துணைக்
கருவிகளுடன் அ ரங்கம்
நடத்துவதே
கொள்ளப்
படுகிறது.

5

_ மாகக்

கொள்ளப் படுகிறது.
நொடே
அவர்கள்
அதற்கு

ஷனும்
கச்சேரி
நடத்தி
வைப்போர்களும் காரணமாகும்.
5 ஆங்கில

இசைசயில் மனோ

தர்மத்தை இராக சம்பந்த
மாகவும் தாள சம்பந்தமா
கவும்
-ஒவ்வோரிடத்தும்
எதிர்பார்க்கலாம்.

6

4 பலபேர் சேர்ந்து கச்சேரி
நடத்துவது மிகச்சிறந்த பாக

இங்கு

5 சாதிகளை

யும் பலவாரறாகச்செய்வதும்
ஒன் றில் மற்றொன்றைப்
புகுவித்தலும் உள்ளன.

7 இதில் இராகம்
பாடும்
முறை
விசேட
மாகும்.

சங்கீதங்கற்ற

ஒவ்வொரிடகத்திலும்

குர்மம்

என்பதை

மனோ

எதிர்பாக்க

முடியாது.
6 தாளசம்பந்தமாகச்
சதுசுர. திர கதிகளே பிரதான
மாக

உள்ளன.

7

இராகம்

என்பது

தனி

யாகக் இடையாது.
சுருதியை
அடிக்கடி மாற்றி
வரப்ப
தையே
நம்முடைய
இராகத்
தானத்தில்
வைத்திருப்பதாக
எண்ணலாம்.

களைவிட இராகங்களை வித்
தாரமாகப் பாடுவதே” அதி

8

இங்குக்

&ர்க்தனங்

8. பாட்டுக்கள்
எவ்வளவு
அதிகமாக நொடேஷனிலிருந்து
நீண்ட நேரம் வாஇக்கப்படுகின்ற

கமாக மதிக்கப்படுகிறது.

னவோ

அவ்வளவுக்கு அதிகமதிப்

புண்டு.
9

இங்கு வெளி

யங்களின்றிப்

பல்

விஷ

9

வேறு

மலையருவி

பிரிவுகளே இராகங்களென்று

அவை

துக்க

:

முறைப்படி

விரித்து ப்பாடப்படுகின்றன. ட்

ஆங்கில

சங்தேத்தில்

வீழ்ச்சி, கடலோசை

முதலிய இயற்கை
விடயங்கள்
அனுசரிக்கப்படுகின்றன.
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22

௬ருதிகள்

ஏழு சுரங்களில் முறையே
சட்சம்

4

சுருதியையுடையது.

ரிடபம்

3

a

காந்தாரம்

+

மத்திமம்

”

பஞ்சமம்

ஞ்

தைவதம்

»”

நிடாதம்
இவ்வாறு

ஒரு

ஸ்தாயியில்

கூறுகின்றன.

நூல்கள்

இசை

55

22-சுருதிகள்

என்று

உள்ளன

அவற்றின் வரிசைக் சிரமமும்

பெயரும் அடியில் வருமாறு :இவிர

12

பிரீதி

2 குமுத்வதி

13

மார்சினி

மந்தா

14

க்ஷிதி

15

ரக்தா

1

4

சந்தோவதி

5

suras

6

ரஞ்சனி

7
8
9
_
oO

3

11

16

சந்தீபினி

res

17

ஆலாபினி

18 “தந்தி

ரெளத்திரி

19

ரோகிணி

குரோதி

2

ரம்யா.

வஜ்ரிகா

21

உக்ர.

பிரசாரிணி

:

்

a2

Gang

Sers

இவ்வாறு ஒரு ஸ்தாயி 22 தானமாகப் டப்

கிறது.

"இருக்

அவத்றிலிருந்து 12 சுரத்தானங்களை எடுத்து அனுபவத்

தற்குத் தெளிவாகத் தெரியும்படி வழங்கி வந்துள்ளார்கள்.
மேற்சொல்லும் 22 சுருதி முறையில் ஒரு ஸ்தாயியில் 22
தானங்
கள்

என்றும்,

அதைக்

கணக்கிட்டுச்

சொல்லும்

பே

104.
நிசரிகமபத
கவும்

நி எனக்கழ் நிடாதத்தை

முதலாவது
என்னும்

அன்றியும் நி. ப.

சொல்லுகின்றனர்.

சுருதியா
நிதப

இந்த

சுரங்களுக்கு 4, 4 சுருதி என்று சொல்வதைவிட, சட்ச, பஞ்சமங்
களுக்கு ஓவ்வொரு சுருதியும், ரி, ௧, ம. த, நி என்னும் இவை
களுக்குத். தனித்தனியே 4 சுருதிகளும் அதாவது ௪௨1, ரி-4,
௧-4, ம-4, ப-1, த54, நி-4 ஆக
22 சுருதியென்று கணக்

இட்டுச்

சொல்லுவது

பொருத்தமாகும்,

நிற்க,

இப்போது

கருநாடக சங்கத்திற்கு முதல் நூலாகக்
கொள்ளப்பட்ட
நாட்டிய சாத்திரத்தில் சுருதியைப் பற்றி எதுவும் தெளிவாகக்

கூறப்படவில்லை.

ஸ்தாபியில்

22

அதன்பின்

சுருதிகள்

வந்த

எல்லா

வருன்றன

ஆசிரியர்களும்

வென்பதைக்

ஒரு

கணித

முறையுடன்
பலவாறாகக்
கூறி
இருக்கின்றனர்.
தென்னாட்டு
இசையைப்புதுப்பித்தவரென்று சொல்லப்படும். ஸ்ரீ வேங்கடமகி
என்பவர் 22 சுருதியைத் -தாம் ஆதரித்து இவ்வாறு. பெரியோர்

கூறுவர் எனக்கூறி விட்டு 72 மேளங்களிலும் ஒரு கீதத்தைச்
சொல்லிக்கொண்டு வரும் பேரது அதன் சாகித்ய முடிவில்
“சருஇர் சதுர்விம் சதி” என்று கூறுகிறார். இவ்விடயத்தில் மேல்
நாட்டு அறிஞர்கள் பலரும் %. 7. சீனிவாச ஐயங்கார், 18. ஆப்
பிரகாம் பண்டிதர் மூதலிய அறிவாளிகளும் தங்கள் வாழ்நாளை
22 சரத ஆராய்ச்சியிலேயே செலவழித்துச் சுருதிகளை 12. 24. 48.
96 ஆகத்தான் பிரிக்க வேண்டு மனச் சித்தாந்தப்படுத்தியுள்ளார்

சள். இதன் விரிவு காணாமிருத சாகரத்திலும் கான பாஸ்கரத்
திலும் கணிதமுறையுடன் விளம்பியுள்ளதைக் காணல ம்.
தவிர,

அனுபவத்தில் ஒரிராகத்தைப் பாடும்போதோ,

போதோ

இன்ன

சுரத்தில்

நிரூபித்துக் காட்டுதல்

இன்ன

சிரமமான

சுருதிதான்

வாக்கும்

வருகிறதென்று

காரியமேயாகும், . உதாரண

மாக:12 சுரத்தானங்களில்
வரும்
சங்கராபரணத்தை
அதற்குரிய: சுரத்தானங்களைச் சொல்லி பாடும்பொழுது தாம்
வழக்கமாகக் கேட்டுவரும்கருநாடக

தோன்றாது...

அதனை

சங்கராபரணமாசுத்

அசைப்பினாலேயே

கருநாடக

சங்கரா

பரணம் என்று அறியவேண்டும். ஓர் இராகத்தை

வித்தாரமாகப்

பாடுங்கால் அவ்விராகத்தினுடைய

சவ

முக்கியமான

களையைக்

கமகங்களால் எடுத்துக்காட்டிக் கேட்போரை இன்பமுறச் செய்
வதற்கே சுருதிகள் 22. என்றும் 24 என்றும் வகுக்கப்பட்டன.
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கருத்தாகும்.

அநுபவம்

வாய்ந்த இசை

செளக்கவர்ணம்.
இது

பல்லவி

சிட்டைச்சுர

“-

அல்லது

அனுபல்லவி

சாகித்திய

வல்லேலர்கள்

பதவர்ணம்

சரணம்

ரூபமானது.

என்ற

பல்லவி

முறையுடன்

அனுபல்லவி

யிரண்டிலும்
இரண்டு
பாகமான
வர்ண
மெட்டமைந்த
சாகித்தியம் அமைந்து பின் முக்தாயிசுரம் பெறும். இது செளக்க
மத்திம காலமாகவே இருக்கும்.
சரணம் சாகித்திய ரூபமானது.
அதை
அடுத்து முதலில் செளக்ககால சுரமும், இரண்டாவது

மூன்றாவது மத்திம கால சுரமும் வரும். இதில் வரும் சிட்டைச்
ச௬ரங்களுக்கெல்லாம் சாகித்தியம் அமைந்திருக்கும். பதம் இராக
மாலிகை இவைகளைப்போல் விசேடமான இராக பரவம் இதிற்
காணப்படும்.

இதன் சாகித்தியம் சிருங்கார ரசத்தை உணச்த்தக்

கூடியதாயிருக்கும்.

இதில்

அமைந்திருக்கும்

சட்டை.ச்சுரங்கள்

ஒவ்வொன்றும் இராக பாவம் 'அமைந்து தாள ஒதுக்கத்தோடு
கூடியிருக்கும்.
சல வர்ணசுரங்களில்
தைவதாந்தியம், பஞ்ச
மாந்தியம் வரும்,
எந்த உருப்படியிலும்
இல்லாத
இராக

சஞ்சாரம்

இவ்வர்ணங்களில்

காணப்படும்,

இவ்வர்ணங்களிற்

இல, சத்திர மார்க்க காலத்தில் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்
தக்கதாகும். சம்பிரதாய முறையில் சிட்சை சொல்லும்போது
தானவர்ணம் முடிந்த பின் இவ்வர்ணங்களைச் சொல்வது முறை
யாகும். இதனால் லயஞானம், ராக பாவஞானம்
தெளிவாக
உண்டாவதோடு
வேண்டும் என்ற

சுரம்பாடுவது இராக
பள
நன்கு

பரவத்தோடுதான்
ச

ரத.

௬ரபதம் இது பல்லவி
பாவம்

தோன்றும்படியாக

பட்டிருக்கும்.
சுரமும்

பல்லவி

அதற்குச்

மாதிரியில் சல
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சாத்தியமும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும்.

வர்ணங்களே

கர

ss

ச

(6

—
இம்

—

தரு
இயற்றப்
இது சங்கதப்பாட்டு வகுப்பில் தனி முறையாக
காணப்பட
அதிகமாகக்
பட்டுள்ளது. இம்மாதிரி உருப்படிகள்

வில்லை.

இது

அனுபல்லவியும்

பல்லவி

மற்றவைகளைப்போல்

அனுபல்லவியின்

சாகித்திய ரூபமாகத் தக்க வர்ணமெட்டமைந்து

பின் செளக்க மத்திம காலமடங்கிய சிட்டைச் சுரமும், அதன்
பின் பல்லவி அனுபல்லவி போன்ற வேறு வர்ணமெட்டமைந்த
சாகித்தியமும்

பெற்றுள்ளது,

முறையிலே
வேண்டிய
சாமா சாத்திரிகளால்
்
தெரிகிறது.

இது

செளக்க

காலத்தில்

பஈட

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுருப்படி
செய்யப்பட்டிருக்கும் என்றுதரன்

தேவாரம்
இக்காலத்து
இசையோடு
பயிலும்
பாடல் வகையுள்,
தேவாரம், நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம், திருப்புகழ்,
இரு
வருட்பா முதலிய

பத்திச்சுவை

மலிந்த

பாடல்களும்,

சிந்து,

கண்ணி முதலியவைகளும் கலந்து பாடப்படுகின்றன. இவற்றின்
இயல்புகளையும் ஆராய்ந்து கொள்ளுதல் இசைப் பயிற்சி செய்
வார்க்குக் கடமையாகும்.
தேவாரப் பாடல்களும் திவ்யப்
பிரபந்தப் பாடல்களும் ஏறக்குறைய ஆயிரத்திருநூறு ஆண்டு
களாக

இசைப்

படுகின்றன.

பாட்டுகளாகவே

தேவாரம்

சொல்லொழுக்கும்.

நம்

என்பதற்குத்

இசையொழுக்கும்

தமிழ்

நாட்டில்

தெய்வத்திற்கு

பாடப்

உரிய

உடைய

பாட்டு எனப்

பொருள் கூறுவர் “*வாரம் பாடும்
தோரிய
என்னும் இலப்பதிகார அடியில் இசைப்பாட்டு

மடந்தையும்””
வாரம் என்று

"கூறப்படுதல் காண்க. தேவாரத்திருப்பாட்டுக்களை அருளிச்செய்த

பெரியோர்கள் திருஞானசம்பந்தர்,
மூர்த்தியார் ஆகிய மூவரும் ஆவர்.

திருநாவுக்கரசர், கந்தர
இவர்கள் இிருப்பாட்டுக்

களுக்கு அந்நாளில் வழங்கிவந்த இசை மூறை அருகிய நிலையில்,
அபயகுல சேகர ராச இராச சோழமன்னர், அதனைத் தேடி
யெடுத்துப் பிரசித்தம் அடையச்செய்தனர் என்பர். இத்தேவாரப்

பாடல்கள் தமிழ்ப் பண் முறையில் பாடத்தக்கன என்றும், அப்
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பண்கள் 21, 24, 27 என்றும் பல படியாகக் கூறப்படுகின்றன.
_ திருஞான த
மூர்த்திகள் திருத்தாளச்சதித் இருப்பதிகத்
தில்

“ஏழே யேழே நாலே மூன்நிடல்
தேய்வின்றிக்கே
மனங்கொளப்
யருளியபடி அக்காலத்து அவர்
என்று கொள்ளுவாரும் உண்டு.

அவை

இக்காலத்தில் தேவாரப்
பகற்பண், இராப்பண்,

உள்ளன வென்றும்
ஓதும் ஓதுவார்கள்
பாடுகிறார்கள்.

அமைத்துப்

பாடிய

தன்

இருக்கோயிலில்
முறைகளிலேயே

இப்பண்களைத்
சங்கத இராக

ote

oe

ீழ்க்கண்ட

குறிப்பிலறியலாம்.

1
2

புற நீர்மை--பூபாளம்
காந்தாரம்--நவரோசு
பியந்தைக்

3

காந்தாரம்--நவரோசு

கெளசிகம்--பைரவி
இந்தளம்--நாதநாமக்கிரியை
தக்க
காம்போதி

4

5
6
7 சாதாரி

்

பந்துவராளி அல்லது தேவகாந்தாரி

நட்டபாடை--நாட்டை

5

சங்கராபரணம்
பழம் பஞ்சுரம்--

10
11

காந்தார

பஞ்சமம்--கேதாரகெளளை

பஞ்சமம்--ஆகரி

—

ee
:

_
N

தட்ட ராகம்--பந்துவராளி
4

பன்னிரண்டும்.

.

21

பண்கள் இருபத்து நான்கென்றும்
பொதுப்பண் என மூன்று. பிரிவாக

கூறுவர்,
தற்கால

இவர்கள்

இசை யிசையியல்பா, வஞ்சத்
பயிற்றுவோர்'” என்று பாடி

பகற் பண்களாம்..

ராகம்-காம்போதி

2

்

ae

பழந் தக்கராகம்--ஆரபி
சகாமரம்--நா.தநாமக்கிரியை

see
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€

Osu Ber p அரையர்களும் பண்டை Bae.
rn ornare தெரிகிறது.

முறையிற்

ன்

என்று வழங்கும் பாடல்கள், இருவண்ணாமலையில்
முருகப் பெருமானுடைய திருவருள் கை வரப்பெற்று எழுந்தருளி
யிருந்த அருணகிரிநாதர் திருவாய்மலர்ந்தருளியவை. இவைகள்
தமிழ் மொழியிற் பயிலும் வண்ணப்

பாட்டுக்களின் வகையாகும்

துள்ளற் சந்தமும் தூங்கற் சந்தழம் உடையவை.
இக்காலத்து

இசைக்

வருகிறார்கள்.
நாடகங்களில்

கலைஞர்

இவைகள்

சில்லறை

தமிழ்

பயிலுகின்றன.

நாடகமாகிய

அன்றியும்,

எந்நாட்கண்ணி.

இளிக்கண்ணி

பாட்டு

வழங்குவகையும்

காணலாம்.

- தென்னாட்டுச் சங்கீத வளர்ச்சியின்
உலகத்தின்

இருட்டிக்

இரமம்

மேலும் விருத்தியாகி வளர்ந்து
வளர்ச்சியடைந்துள்ளதெனலாம்.

பாடி

குறவஞ்சி

காவடிச்ூந்து,

பராபரக்கண்ணி,

வகைகள்

இவற்றையும்

உருப்படிகளாகப்

முதலிய இசைப்

வரலாறு

பலயுகங்களாக

மேலும்

வந்திருப்பதுபோல் இசையும்
இறைவனது இருட்டி திதி

சங்காரம் என்று மூன்று தொழில்போலவே, தோற்றம் விருத்தி
லயத்தைப்

பெற்ற

பாவம்

இராகம்

தாளம்

என்னும் மூன்று

அம்சங்களையும் உடைய இசையானது தென்னாட்டில் முதல் ஊழி
காலந்தொட்டே,
கடல் கொள்ளப்பட்ட
தென் மதுரை
கபாடபுரம்

திருவாலவாய்

என்னும்

நகரங்களில்

வளர்க்கப்

பெற்றது.
பரம௫வன் கல்விக்கழகம் நிறுவியும் அரசியற்றியும்
தாமே மூதல்வராக இருந்தும் புலவர்களுடன்
பல கலைகளையும்
வளர்த்தகாலையில் இசையாசிரியர்கள் பலர் சங்கத்தில் வீற்றிருந்து
பல இசை நூல்களை
இயற்றினர். இகனைப் பிற்சாலத்தில்
சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரை எழுதிய அடியார்க்கு நல்லார், தாம்
- உரை எழுதுவதற்கு உதவியாய் இருந்த ல இசை நூல்களின்
—
பெயரையும், அவற்றின் ஆரியர்களின் பெயரையும் அக்காலத்து
இசை முறையையும் 'கூறியுள்ளதனால் அறியலாகும். அகத்திய
்
முனிவர், சகண்டியார், யாமளேந்திரர், செயிற்றியனார், ,

ஆதிவாயிலார்.,

ரக

ம

ரதா

eee. அகத்தியம்

:

ப

பெருநாரை, பெருங்குருகு, இசை நுணுக்கம், இந்திர காளியம்,
குணநூல், சயந்தம், கூத்தநூல், செயிற்றியம், தாள
வகை
யோத்து, பஞ்சபாரதியம், பஞ்சமரபு, பரதம், பரதசேனாபதியம்,

சிற்றிசை, பேரிசை, மதிவாணர் நாடகத் தமிழ்நூல், முறுவல்.
முதலிய நூல்களை இயற்றித் தமிழின் இசை நாடகங்களை முச்
சங்கங்களிலும் தொடர்ந்து
வளர்த்து
வந்தார்கள் என்பதும்,
அ௮க்காலத்திலிருந்தே
முடி
மன்னர்களான
சேர
பாண்டிய
சோழர்கள்
இசைக் கலையை உன்னத
நிலை பெற்றிருக்கும்

வண்ணம் போற்றி ஆதரித்து வந்தார்கள்
வாயிலாகவும் நன்கு அறியலாம்.
அன்றியும், இலங்கை

வேந்தனாகிய

மிக வல்லவனாம் இருந்தான்

பிடுங்கி

எடுக்கையில்

என்பதும்

இராவணன்

என்றும், கைலாய

இசையில்

மலையை

அதன்$£ழ்ப் பரமூவனால்

ளென்றும், அப்போது
தோத்திரங்களடங்கிய
சுரங்களையும்
சேர்த்து

சரித்திர

வேரொடு

நசுக்கப்பட்டா

பாரம் பெறுக்காமல்
தெய்வத்
சாம
வேதத்தை
சங்கீதத்தின் பூரண
முதலில்
கானம்
பண்ணினானென்றும்

இந்த இராவணம் பொதிய

மலையில் வீற்றிருந்த அகத்தியனாரிடத்

தில் யாழ்

வாடத்துப்

பின்வாங்கனானென்றும்

படுவதனால்

தென்னாட்டில்

இசையானது

சொல்லப்

அக்காலத்தில் வளம்

- பெற்றிருந்ததென்பது நன்கு புலப்படுகிறது. அதன்பின் 4 அல்லது
5-வது நூற்றாண்டில் பரதரால் நாட்டிய சாத்திரம் இயற்றப்
பட்டது. அக்காலத்திலே பரதநாட்டியமும் சங்கீதமும் மிகச்

சறப்படைந்திருந்தன.
சம்பந்தர், அப்பர்,

அதன்பின் 7, 8, 9-ம் நூற்றாண்டுகளில்

சுந்தரர்,

மாணிக்கவரசகர்

பெரியார்கள் தமிழிசை முறையில் எண்ணிறந்த
.. திருப்பாடல்களை

இயற்றியதால்

சங்தேம்

உயர்ந்த

முதலிய

பண்ணுக்குரிய
நிலை அடைந்

இருந்தது. அதன்பின் சங்கீதத்தின் ஒளி கொஞ்சம் குறைந்தது.
10, 11, 12, 13-வது நூற்றாண்டு வரையில் சயதேவர், மதங்க

மூனி,

அபிநவ

குப்தர்,

சாரங்க

தேவர்

மூதலியவர்களால்

பிரகத்தேச, சங்கத ரத்னாகரம்,
அஷ்டபதி
முதலிய நூல்க
ஸியற்றப்பட்டன.
சாரங்க தேவர் வட நாட்டினராயினும்
தென்னாட்டில் சங்5த நூல்கள் மறைந்து ஒளி மழுங்கிய காலையில்
இவரால் (எழுதப்பெற்ற

சங்கத

ரத்னாகரம்

கருநாடக

சங்கத

-

i
அபிவிருத்திக்கு

மூன்போ

உதவி

யளித்தது.

கலப்பதிகார.த்திற்கு

எழுதியுள்ளார்.

அது

தெளிவுறுத்துகிறது.
விஷயங்களும்

தென்

அக்காலத்திலோ

அடியார்க்கு
தேசத்துப்

நல்லார்

பூர்விக

அதற்கு

உரை

முறையைத்

அதுவும்,சங்கத ரத்னாகரத்தில் உள்ள சில

பெயர்

மாற்றத்துடன்

காணலாம்.

பரதரால்

எழுதப்பட்ட

இச் சங்கீத

ரத்னாகரமுமே

ஒன்றாய்
நாட்டிய

கருநாடக

இருத்தலைக்
சாத்திரமும்,

சங்கீதத்திற்கு

முதல்

நூல்களாகக் கொள்ளப்பட்டன.
அதன் பின் போந்த சமண
பெளத்த மதங்களினால் தென் தேச சங்கீதம் மறைவுற்றது. பூர்வ

இசைநூல்

மறைவுற்றமையால்

அகோபிலர்

என்பவரால் சங்கீத

பாரிசாதம் என்ற நூல் எழுதப்பட்டது. அக்காலத்தில் விசய
நகரம் தஞ்சாவூர் முதலிய இடங்களில் சங்தேம் உன்னத நிலை
அடைந்து இருந்தது. விசயநகர இம்மிடி இராமதேவ மகாராசர்
காலத்தில் இரத்னாகர வியாச்யான் கர்த்தரான கல்லிநாதரென்
பவரால் “களாநிதி என்னும் நூல் இயற்றப்பட்டது. புண்டரீக
விட்டலர், சோமநாதர், இராமாமாத்தியர் முதலிய பல வித்து:
ட வான்களால் சத்ராக சந்திரோதயம், சரமேள களாரநிதி முதலிய
பல நூல்கள் இயற்றப்பட்டன.
இந்நூல்கள் ஒன்றுக்கொன்று
செொள்கை
வேறுபட்டுக்
காணப்படினும், சங்கதேப் பழக்க முறை ஈளில் ஒரே மாதிரியாக
நிலைநின்று இலங்கி வந்தன.
தஞ்சை நகரமே பல கலைகளும்
அபிவிருத்திக்கு இடமாக இருந்தது.
இதைச் சோழ இராச்சிய
மென்பர். இவ்விராச்சியத்தில் முதல்முகல் சோழ அரசர்களும்,

பின் விசயநகரத்
தரசர்களும்,
நாயக்க
ராஈ
சாக்களும்,
மகாராட்டிர மன்ளார்களும் ஆட்ட நடாத்தியதனால் ஒவ்வோர்
அரசர் காலத்திலும் சங்கதம் போற்றி வளர்க்கப்பெற்றதென்பது

சரித்திர வாயிலாகவும் கல்வெட்டுச் சாசனங்களாலும் அறியக்
கிடக்கின்றது. இ. பி. 1572 முதல் 1614 வரையில் அரசாண்ட
அச்சுதப்ப மகாராசர்,
வைத்துச் சங்கேதக்தை

தம் காலத்தில் அநேக வித்துவான்களை
அபிவிருக்தி செய்கள்ளார்.
அக்காலத்

தில் கோவிந்ததீட்சிதர் குமாரர் வேங்கடமகி என்பவரால்
சதுர்த்தகண்டிப் பிரகாசிகை என்ற நூல் எழுதப்பட்டது.
அதன்
பின் மகாராட்டிர ராச்சியம் தொடக்கம் ஆகியது.
அதில்

112
வெங்கா?
1687

என்பவரே

வரையில்

முதல்வர்.

ஆண்டார்.

இவர்

கி.பி, 1674

இதன்பின்

சய்யாகசி என்பவர்கள் முறையாக

ஷாஜி,

ஆண்டனர்.

முதல்

துக்கோஜி)

1740-1763 வரை

யில் பிரதரபூங் .மகாராசர் காலமாகும்
இவர் காலத்தில்
சங்கீதம் பர.தம் முதலியவை கவனிக்கப்பட்டு வந்தன. 1763-1784
வரையில் துளசா
மகாராசர் காலமாகும்.
இவரும்
இவரி
பட்டத்துத் தேவியும் சங்கீதத்திலும் மற்றக் கலைகளிலும் மிகப்
பாண்டித்தியம் உடையவர்களாக
இருந்தமையால்
இவர் தம்
காலத்தில் பரதம் சங்கதம் வாத்தியங்கள் வைத்தியம் Ger Bub
சித்திரம் முதலிய கலைகளை வளர்ப்பதிலேயே. கருத்தரயிருந்தனர்.

இவர்கள் வெளியூர்களில் இருந்து பலவித்வான்௧ளை வரவழைத்துக்
காப்பாற்றி நாடகசாலை
என்று ஒரு வித்தியாலமும், சரசுவதி
மகால் என்றொரு புத்தகாலயமும் நிறுவி இருப்பதாகச் சொல்வர்.
இவர் காலத்தில் அநேக
சங்கத
நூல்கள்
இயற்றப்பட்டு
உள்ளன.
அதன்பின் சரபோ மகாராசர் காலமாகும். : இவர்

தமது தந்தையைக்

காட்டிலும்

பெற்றிருந்தாரெனத்

எல்லாக்

தெரிகிறது.

கலைகளிலும் தேர்ச்சி

இவர்

காலத்தில்

புத்த

காலயத்தில் 20200 ஏட்டுச் சுவடிகள் இருந்தனவென்று கூறப்
படுகிறது. அன்றியும், சரபோ௫ காலத்திலும் இவர் புத்திரர்
சிவாசி காலத்திலும் எண்ணிறந்த இசைப் புலவர்கள் இருந்து.
சங்கீதத்தை
நூல் முறையிலும்
பயிற்சியினாலும்
தமிழ்நாடு
முழுதன்றிப்

பிற

நாடெங்கும்

பரவும்

வண்ணம்

செய்திருக்

கின்றனர். அவர்களுள் முத்துசாமி தீட்டதர், சாமாசாஸ்திரிகள்,
.. தியாகராசர், பல்லவி கோபாலையர், சங்கராபரண நரசையர்,
சின்னையா, பொன்னையா. சிவானந்தம், வடிவேல், வீணவராகப்

பையர் முதலான அநேக அறிஞர்கள் இருந்தனர். அவர்களால்
"இயற்றப்பட்ட
இீர்த்தனம் வர்ணம் பதம் சரவளி முதலிய
பாடல்களாலேயே

நாளிது

ous

கருநாடக

Ekg

சங்கீதத்தின்

race

ஒளி

மழுங்காமல்

தஞ்சை
அரசக்
வீழ்ந்துபோன பின்பும் பிச்சாண்டார்
கோயில் சுப்பையர், மகாவைத்தியநாத ஐயர்,
பட்டணம்

சுப்பிரமணிய அய்யர், கரூர் 'இராமசாமி, பிடில் சுப்பையர்
தோடி சுந்தரராவ் முதலிய பிரபுல சங்தத வித்வான்கள் தங்கள்

டட
கச்சேரியின் மூலம்... சங்$தத்தைப் பரப்பி
நாளுக்கு
ஏற்றத்தை அடையச் செய்துள்ளார்கள். இக்காலத்தில்

கலாசாலைகளும்

சழகங்களும் துணை செய்கின்றன

நாள்
சங்கீத

கிராமபோன்

ரேடியோ முதலியவை கேவலம் விளம்பர மாத்திரத்தில் இருப்
பதாகத்தோன்றினாலும் அக்கலையை ௮பிவிருத்தி செய்யவேண்டும்
என்று நோக்கங் கொண்டிருப்பதுநமக்குப்
பெருமகிழ்ச்சியைத்

தருகின்றது.
சென்னை பூனிவர்சிடியின் சார்பான வித்வத் சபை, வள்ளல்
அண்ணாமலையரசர் நிறுவிய சங்கத கலாசாலை
முதலியவற்றால்
கருநாடக சங்தே முறை
அழிவுபடாமல் காப்பாற்றப்பெற்று

=

அபிவிருத்தியடைவது சங்கதாபிமானிகள் யாவராலும் போற்றத்
தக்கதே.
காலத்திற்
கேற்றபடி நாட்டு மொழியில் எல்லா
விதமான பாட்டுக்களையும் நல்ல முறையிலியற்றிக் கருநாடக
சங்கீதத்தின் ஒளி மழுங்காமல் எங்கும் பரவும்படிச் செய்தலே
எதிர்கால சருநாடகத்தின் வளர்ச்சிக்குரியதாகும். இம்முறையை
மேற்கொண்டு
கனம்
பொருந்திய செட்டிநாட்டரசர் அவா்

களின் பொருளுதவியாலும் முயற்சியாலும் இப் பல்கலைக்கழகத்
தார் இசை மாணவர்களுக்கு
ஆரம்பமுதல் எல்லாப் பாடங்
களையும் தாய்மொழியாகய தமிம் மொழியிலேயே கற்பித்தும்
அதற்கு

வேண்டும்

த

வர்ணங்கள்

பாடல்களையும் பல புத்தக வடிவில்
மிகவும் போற்றத்தக்கதாகும்

முதலியவற்றையும்

இசைப்

வெளிப்படுத்தியும் வருவது
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இராக

இலக்கணக்

8 அனுமத்$தோாடி
தொன்மை

யாகத்

தோடி

என்றே
விளரி
சாதா

தூய
ஆய
பெற்றே
இளியில்

ழமிசைகள்
லாமலும்

தாரணி

புகழும்

ஆரோ

சையினில்
அமரோ
கொள்ளும்
பண்ணில்
என்று

நீங்க

கோவை
பேரிசைப்
பண்ணாம்

அனுமத்
அசாவே

எடுத்தலில்
LOS SAH
- ஏழிசை

. துத்தம்
தனித்து

ஆரிப்
.

சுரங்கள்

- தோடியி

ல்

சூத்திரங்கள்

115
எழுச்சியில்
இழிச்சியில்

சகாம
சந்தா

USBF

இசையும்

பமகம

காரிச

மனக்கஇனி:

தாம்பல

மணந்தரும்

மலர் போல்

செவிக்கினி

துூரய்ப்பல

இசை நலந்

தருமே.

5
சருணை
னாக
தோடியி
ஈற்றில்
வேற்றுச்

கனியும்

அருமைப்

பண்புன்

வராளி

யாகும்

அதுதான்

னிறும்

தோன்றும்;
இசையும்;

அங்கே

கூரம்

சுரமாய்த்

தோற்றும்

என்பார்.

கை

15

மாயாமாளவகெளளை

துத்தம்

மாளவ
பண்ணாம்
மும்தார

உமைதான்
என்பார்.

கேண்மின்
தோன்றி

ளைந்தும்

ஆறும்

புலவர்.

பதிளைந்
பயந்தது

மேளம்

நயந்தரு

இரியை
சேரும்
மிதுவே

ener

தாரம்
கமகம்

சீர்பெறம்.

மாபெரும்

கெளளை

ஆரோ...
Samer
வக்ரங்.

மாயா .

செயாஞு

-

.

இரியை
மாளவ
கண்டீர்

துத்தம்
- இசைதான்
மென்பார்.

யீன்ற

_ மனோகரி

சையினில்
_ அமரோ

தென்றே

கெளளிபந்
கெளளைப்

ஆரோ.

தென்பது
பண்ணில்
சையினில்

அமரோ

சையில்சநி

She

என்ற

நீண்டு

வளைந்து

வேண்டும்

இன்பம்

16

சக்கரவாகம்

பதினா
அதுவாம்:
தூய
ies

Ga
சக்கர

துத்தம்
உழைநான்
தாரம்

வாகினி
தனது

இல்லை

ஏழும்

முவது
மலைய
சையிலும்

துழையென

மாளவ
சுரங்கள்
பநிச
பதமா
வருமே
உழையுடன்
என்பார்

17

சூரியகாந்தம்

நாட்டின்

பேரொடும்

ராட்டிர

மென்ற

சூரிய
Guest

காந்தம்

இசையரங்

குகளில்

இசையும்

இதுவே

பண்ணில்

மெனும்பேர்

சிறுபண்

மாளவ

தனது

மென்று

ராயினும்

றுலகு
கோடும்

விளரி

னாலே

நிசவம்

பிறக்கும்
ரோசையில்
சையினில்

கரிசவும்

வருமே.

மாவது
பதுவே

20
கமக

ஓசை

இருப

கலந்த
எண்ணில்

தனக்கே

தென்னும்
யுரிய

வேற்றுச்

சுரமும்

ஏற்று

ஏழிசை
ஆரோ
அமரோ
அமையும்

“கொண்டு
” சையினில்
சையினில்
எவ்றே

சுரத்தா
நிறைவோ

சதுசுருதி
குரய

அறைந்தார்

21
இருபதாம்

எண்ணில்

எடுத்தல்

படுத்தல்

இளியும்

துத்தமும்

22

எழுமிந்

எனுமிரு

இலத

கரகரப்பிரியா

22
இருபத்

திரண்டாம்

கருத்தா

கரகரப்

தான்கல

குடனே

சாதா
உழையும்
கைக

ரணகைக்
நான்கல

மக்கள்

மனதை

கேள்விக்

கினிய
னத்தில்
தனில்வரா

சுரத்தா
ஆரோசை

அமரோ

அடைந்தே
உரியதென்

யாகும்

சையினில்
துலங்கும்

றுரைத்தார்

24
இருபதும்
இடமாகக்
எல்லாச்
வல்லார்

முன்னே

அனுபவம்

கண்டார்
நிதநிச

சபமப
சநிசப
தேசியப்

எண்ணினை
உசேனி

இரண்டும்
சேர்ந்த
கொண்டெமும் இனிய
சுரமும்
இசையும்

என்று

ராயினும்
சையினில்

வகுத்தா

ஆரோ
அமரோ

தமப

மகரிச

பண்ணெனப்

பேசுவார்

சையினில்
எனவரும்
தாமே.

25
கரகரப்

பிரியா

தந்தது

தயமுறும்

பண்ணே

சரிமப

அமரோ

என்னும்
சையினில்
சையினில்

சநீதப

மரிகா

ரிசவென

வந்து

நுண்ணிய

சுருதிகள்
வருமே.

தாயெனும்
நாயகி
ஆரே

இசையக்

She

இரட்டித்து

காந்தாரம்

26
பிரியாச்

அமரோ
efi

சநிதப

ராகம்

மொழிந்த

கரகரப்

சுரத்தின்
சையினில்
நிதச்
wale

தானங்

கொண்டு

- விளங்கும்

தென்பர்
Lr

ர

»

1

if

தாய்

்

விளரியாம்

“ரோசையும்

எனுமம

- ரோசையும்

- குறித்த

- இரங்கற்கு3

தென்திசைப்

புலவர்.

227
செவ்விய
தேவ
கரகரப்

- தோன்றுவ

பண்ணாம்

மனோகரி
யிரியாச்
தோடு

-சநிதப

இழிச்சியும்
கல்லுங்

:

சொல்லும்
ஆரோ
அமரோ

பொருந்தும்

_தவிலுங் .
யுவியோர்
'பேரிசைப்
ஆரோ

இளியில்

இருபத்

தெட்டாம்

மருவிப்
வக்கிர
ஆரே

பாரில்
சம்பூ
சையிலும்

ஓதிய
.

:

தீண்ட

யாண்டும்

கைக்கிளை
.

ஓலியொடும்

அசைந்தே

இருபத்

தெட்டென் ,

எதுகுல

காம்போ —

யாதவ

குலத்தின்

கைக்களை

தாரம்

இரும்பு
சுரங்கள்

மனமும்

நுண்ணிய

9வது

துத்தம்
மத்திமம்
நான்கல
கைதி
53

தூயது

பிரதி
காகும்
என்று

கமனப்பிரியா

59
போற்றும்

யூர்வ

கல்யா

சாற்றும்
ஆரோ

ஐம்பான்

அமரேோ

சையினில்

மூன்றில்
சரிகம
சநிதப

என்னும்
பண்ணும்

சுரங்கள்.

இசையும்

இதுவென்ப்

பகர்ந்தார்

56

சையினில்

சண்முகப்பிரியா

60
முருகன்
சண்முகப்
எண்பெறு
தான்கல
சாதா

பிரதி

தூயது
ஆயவற்

63

லதாங்கி

அறுபான்

பெறுநான்

அந்தரம்

பிரதி
தாரம்

மனத்தை

பிரியா
- மேளம்
. காகும்
ரணமாம்
யாகும்
தோன்றும்

றோடும்

குறிப்பு
இராகம் என்பது லர் அளவில்
அடங்காதது
பெரியோர் கூறுவர்.
இவ்விராகமே இசைக் கலையின் பல

எனப்
பகுதி

களிலும். றந்து. விளங்குவதாகும். ஒவ்வோர் இராகத்திற்கும்
இலக்கணங்கள் பல வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றுள் இக்
காலத்து வழக்கத்திலிருந்து வரும் சில இராகங்களின் முக்கியமான
இலச்கணங்களை, மாணவரும் மற்றையோரும் அறிந்துகொள்ளும்
பொருட்டுச் சூத்திர வடிவில் அமைத்திருக்கிறேன். இவற்றை

நினைவில் லைத்துக்கொண்டால்
வரம்பு

நன்கு

கீதங்களாக

கற்போருள்ளத்தில்

இலக்கண

இசையறிஞர்கள்

இலக்கண

பதிந்துவிடும்.
அமைத்துக்:

கொள்ளுவதற்கும்

இச்

சூத்திரங்கள்

பயன்படுவனவாகும்.

இங்கே

கூறப்பட்டிருக்கும் இராகங்கள்

ஆதாரமாகக்

கொண்டன

அநுபவத்தஈற்

றந்த

என்பதை

ஆன்றோர்

சட்சச் கிராமத்தை
நூல்

வாயிலாகவும்

வாயிலாகவும்

அறியலாம்.

சட்ச சுரத்தை ஆதியாகக்கொண்டு இந்நாளில் வழங்கி வரும்
முறையிலேயே இவ்விராக இலக்கணங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன.

இவற்றுள்
ஆரோசை

சுரத்தான

பலதிறப்பட்ட சூத்திரங்கள் அடங்கியுள்ளன.
அமரோசைகளுக்குரிய-சுரங்களைச்

எண்களைக்

சொல்வன.

Ho
இல,

கூறுவன. இல, வரலாற்றுக் குறிப்பை

புணர்த்துவன. சில, சுவை கமகவோசை முதலியவற்றை
விளக்குவன. இன்னும் ல இய கவு
அமை ௮
7

இவ ae
காணப்படும் ர ரர.
எழுச்சி,
வு
மேல்நிலை என்பன ஆறரோகணத்தையும், அமரோசை, இழிச்சி
படுத்கல், ழ் நில் யென்பன அவரோ. கணத்தையுங் குறிக்கும்.

அன்றியும், குரல், துத்தம், கைக்களே, உழை, இளி விளரி, தாரம்
என்பன முறையே சரிகமபதநி என்னும் ஏழு. சுரங்களுக்கும்.

.

பரியாயச் சொற்களாகவும், நான்கு அலகு, ஆறு அலகு தூயது
என்பன முறையே சது சுருது, சட் சுருதி, சுத்தம் என்பவற் DES
மறு

ரர.

ர.

mr

a

