
ராக சிகி�ைச - மி�சி� ெதரபி 

 
  
 
இய�கமி�றி இ���� நிைல சிவ� என�ப��. இய �� நிைல ச�தியாக மா!�. 
நிைல ச�திேய அைல ச�தி$ட� இைண$�ேபா' அ' நாத� அ(ல' 
சிவ&ச�தியாகிற'. இத� பலனாக சி�*+ ேதா�!கிற'. பிரப,ச� உ�வாகிற'. 
 
 
பிரப,ச.தி( /தலி( ேதா�றிய' நாத�. இைத நாத� பிர�ம� எ�ப0. இ'ேவ 
ஓ�கார நாத� என�ப�வ'. சில0 சிவைன ஓ�கார ேஜாதி எ�!�, ச�திைய ஓ�கார 
நாத� எ�!� 4!வ0. 
 
 
ந� உடலி( நா�� நாத படீ க6 உ6ளன. அதாவ' ச�த.ைத ேம8� ேம8� 
ெப9தா�கி� கா:�� இட க6. இவ;ைற பரா, ப�ய<தி, ம.யமா, ைவக9 
என�4!வ0. பரா எ�ப' =லாதார.தி( உ6ள'. ப�ய<தி நாபி�� அ�கி( 
உ6ள'. ந� ெதா>ைடயிலி�<' ெவளியாவ' ைவக9யா��. நாத.திலி�<' 
@�தி$�, @�தியிலி�<' Aவர கB�, Aவர களிலி�<' ராக கB� 
உ�வாயின. ஸ�தAவர கB� ஓ�கார நாத.தி( அட கியைவ. இDவிதமாக 
ச கீத� எ�ற ஒ� பிரப,சேம சி�*+�க�ப�கிற'! 
 
 
ச கீத நாத/� ம<.ர ஒலி�� ஈடான ச�தி உைடய'. ந� ெப9ேயா0க6 ம<.ர 
ஒலிகைளேய இனிைமயான ச கீத ஒலிகளாக மா;றி நம�� அளி.'6ளன0. இைவ 
சாஹி.ய (கீ0.தைன) வ+வி( அைம<'6ளன. 
 
 
ச=க.'�� ந(ல பல�கைள. தர�4+ய க�.'கைள, பல ஸாஹி.ய க6 
=ல� இனிைமயான ச கீத.ேதா� இைண.' பல ராக களி( உல��� வழ கிய 
ெப�ைம நம' க0னாடக ச கீத.'�� உ>�. 
 
 
ந� ச கீத� சாமேவத.திலி�<' ேதா�றிய'. அத;� /� ச கீத.ைத நம�� 
அளி��� ஒ� M8� கிைடயா'. 9�ேவத N�த க6 பலவ;ைற� ெபா!�கி 
எ�.', கான� ெசOவத;ெக�ேற அவ;ைற. ெதா�.' நம�� ச கீத� =ல� 
வழ �வ' ஸாமேவத�. ஷ:ஜம, 9ஷப, கா<தார, ம.யம, ப,சம எ�ற 
Aவர கைள ஆதாரமாக� ெகா>� அேநக 9��கைள கான� ெசOய�ப�� 
சாமா�க6 பல சாம ேவத.தி( உ6ளன. ஆக சாமேவத�, ச கீத.'ட� இைண<த 
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ேவதமா��. அதி( /�கியமான' பி�ஹ. சாமாவா��. 
 
 
ராக.தி� ேதா;ற.ைத நம�� /த� /தலி( எ�.'� கா:+யவ0 5 ஆ� 
M;றா>ைட� சா0<த மாத க0. அவ�ைடய Mலான ""பி�ஹ.ேதசி''யி( இைத 
அவ0 4!கிறா0. ச கீத.தி� ஜUவநா+யான ஸ�த Aவர க6 சிவெப�மானி� 
ஐ<' /க களிலி�<' ேதா�றியதாக தியாக�பி��ம� 4!கிறா0. 
 
 
9�ேவத� கவிைத (N�த க6) வ+வி( பல பா�களினா( 
அைம�க�ப:+��பதினா(, அவ;ைற பத� பதமாக� பி9.', அவ;ைற /�W� 
பி�Wமாக வ9ைச�ப�.தி, மா;றி மா;றி� 4றி ேவத.ைத நம�� அளி��� 
XY�கமான அ�கைலைய ""அ*ட ேவதவி��தி'' எ�ப0. 
 
 
அைவ ஜடா, மாலா, சிகா, ேராகா, .வஜா, த>டா, ரதா, கன என எ:� வித 
வழி/ைறகளா�. 
 
 
க0நாடக ச கீத ஆர�ப� பாடமான ஸரளி வ9ைச, ஜ>ைட வ9ைச, ஸாதக வ9ைச 
/தலிய Aவர வ9ைச�பாட க6, ஸ�த Aவர கைள� பி9.', இைண.' 
ைகயாள�ப�பைவகளா��. 
 
 
இைவ 9�ேவத, பத, கிரம, ஜைட /தலியவ;ைற ஒ.தி��பைத� காணலா�. 
ஆக, ந� ச கீத� ேவத கBட� அவ;றி� AவZப கBட� இைண<' 
ேதா�றியதாக ஏ;க.த�கனவா��! 
 
 
உலக�, ஒலி அைலகளா8�, மி�சார அைலகளா8� /\வ'� Nழ�ப:�6ள'. 
ந� ]த உடலி8�, மன ஓ:ட.தி8� இைவ ெப�� ஆதி�க.ைத ெச8.'கி�றன. 
மி�சார அைலகளா( ெச(ேபாஃ�, க���:ட0க6, +.வி., ேர+ேயா /தலியைவ 
இய �கி�றன. நாத, ஒலி அைலகB��� இவ;றி( ஒ� ெப�� ப � உ>�. 
 
 
இ<த அ+�பைடயி( ஒ� _திய சிகி�ைச /ைற சமீப கால.தி( 
ஆர�பி�க�ப:�6ள'. இ' நாத சிகி�ைச, ராக சிகி�ைச என �றி�பிட�ப�கிற'. 
இ' ஒ� ஆராO�சி நிைலயிேலேய இ�! உ6ள' எனலா�. 
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_திய ராக கைள உ�வா�க "ராக ஆராO�சி ைமய�' ஒ�!, சிற<த ச கீத 
வி.வா�களா( ெசய(ப:� வ�கிற'. ெச�ைன X க�பா�க.தி86ள ஒ� பிரபல 
ம�.'வமைனயி( ராக சிகி�ைச /ைற ைகயாள�ப:� வ�கிற'. 
 
 
எ(லா. 'ைறகB��� ஒ� ஆராO�சி ைமய�, ேதைவ$� அவசிய/மா��. 
/�ேன;ற.'�� ஆராO�சி ஒ� ெப�� 'ைணய(லவா? 
 
 
ச கீத.தி� =ல� ெச+கைள ந�றாக வளர� ெசOயலா� எ�!�, வாைழ�காைய 
ப\�க ைவ�கலாெம�!�, ப@ைவ அதிக பா( ெகா��க� ெசOயலாெம�!� 
இ�! ஆராO�சி உலக� 4!கிற'. 
 
 
ஒ� தாயி� வயி;றி( வள�� க� த� அ�ைனயி� �ரைல� ேக:கிற' என 
இ�! ஆராO�சியாள0க6 4!கி�றன0. @ப.திைரயி� வயி;றி( க�வாO இ�<த 
அபிம�$ த� தாO $.த த<திர கைள� ேக:� வ<தைத அவW� ேக:டதாக 
மகாபாரத� 4!கிற'. 
 
 
ஒ� சி@ைவ நUலா�ப9 ராக தாலா:� பா+ ஒ� தாO b க ைவ�பைத நா� 
இ�!� காணலா�! 
 
 
வடநா:+( தா�ேச� எ�ற ஒ� ச கீத சா�ரா: அ�ப0 அைவயி( ஆAதான 
வி.வானாக இ�<தா0. 1506 இ( மா0�க>ட பா>ேட எ�ற ஒ� பிராமண கவியி� 
ஒேர �மார� இவ0. ரா� தW என இவைர அைழ.தன0. பி�<தாவன.தி( வாf<த 
Aவாமி ஹ9தாஸ9� சி*ய0. ஸூ0தாஸி� ெந� கிய ந>ப0 இவ0. 
 
 
_திய ராக க6 சிலவ;ைற இவ0 க>�பி+.தா0. தUப� எ�ற ராக.ைத� பா�வதி( 
சிற<த வ(லைம இவ��� உ>�. ஒ� சமய� அ�ப0 சைபயி( தUப� 
ராக.ைத�பா+, விள��கைள எ9ய� ெசO' கா:+னா0. அதனா( இவ0 உடலி( 
N� அதிக9.'. தவி.தா0. உடேன ஒ� கிண;ற+��� ெச�! த>ணU9( 
�ளி.தா0. N� தணி<த'. 
 
 
அ � த>ண U0 எ��க வ<த இர>� ெப>க6 அவ�ட� ேப@�ேபா' தUப� பா+ 
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உட( அதிக அன( ெகா>�வி:ட'. இத;� மா;! ராக� ம(ஹா0தா�, என� 
4ற� ேக:ட அவ0க6, உடேன ம(ஹா0 ராக.ைத� பாட ஆர�பி.தன0. அவ�ைடய 
N�� தணி<த'. மன/� �ளி0<த'. கனமான மைழ$� உடேன ெபாழி<த'! 
 
 
"சரAவதி வ Uைண' இவ�ைடய ெப>ணான சரAவதியி� ெபயரா( 
உ�வா�க�ப:டதாக� 4!வ0! "�.ர வ Uைண$�' இவ0 உ�வா�கிய' எ�ப0. 
 
 
தமிfநா:+8� இ'ேபா�ற ச�பவ க6 நிகf<த'>�. ராமநாத_ர.தி( ஒ� 
சமய� வற:சி க>டேபா', ச கீத/�=0.திகளி( ஒ�வரான /.'Aவாமி 
தUhித0 "அமி�தவ0ஷிணி' ராக.ைத� பா+ கன மைழைய வரவைழ.ததாக இ�!� 
நா� ேக:� வ�கிேறா�. 
 
 
தி�ைவயா! தியாக� பிர�ம� ஒ� சமய� தி��பதி ெச�! தி��_�ேபா', 
ஆ<திராவி86ள _.b0 கிராம.ைத அைட<தா0. அ � ஒ� சி!வ� த>ணU9( 
=fகி நிைனவி�றி� கிட<தைத� க>டா0. அவ0 மன� இர கிய'.  
 
  
 
அ�சி!வனி� ெப;ேறா0க6 அவைன� கா�பா;!�ப+ தியாகராஜ @வாமியிட� 
ேவ>+� ெகா6ளேவ, அவ�� மன� கனி<' "பிலஹ9' ராக.தி( ஒ� 
கீ0.தைனைய� பாட. ெதாட கினா0. அ�கீ0.தைன /+வைட<த'� சி!வ� உயி0 
ெப;! எ\<தா�. இதனா( "பிலஹ9' ராக� உயிைர� கா�பா;!� ராக� என உ!தி 
ெப;!வி:ட'! 
 
 
சில ச கீத ஆர�ப பாட Aரவ ஜதி தி:ட.ைத� ைகயா>� தி��வாைய� 4ட ச9 
ெசO'விடலா� என� 4ற�ப�கிற'. ஆராO�சி$� நைடெப!கிற'! 
பிர�மா, வி*Y, சிவ�, அ�பா6, கணபதி /தலியவ0கைள உ�வக�ப�.தி நா� 
வண �வ' ேபால, நவ�கிரக க6, நh.திர க6 ஆகியவ;ைற$� இ�மாதி9 
உ�வ களி( வ+.' வண �கிேறா�. 
 
 
இDவித� ராக கைள$� ராக ேதவைதகளாக உ�வ� அைம.' வண �� பழ�க� 
ந� நா:+( உ6ள'. இவ;!��. தியான @ேலாக க6 உ6ளன. அத�ப+ 
உ�வ க6 அைம�க�ப��. 
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அ�ப0 சைபயி( _>டiக வி:டல0 எ�ற ஒ� க0நாடக பிராமண0 ச கீத. 'ைற 
ஆAதான வி.'வானாக இ�<தா0. இவ0 அ!ப'��� ேமலான ச�Aகி�த 
@ேலாக க6 =ல�, ராக க6, ராகினிக6 ப;றி$� அவ0கBைடய நிற�, ஆைட 
அவ0க6 த9��� _*ப க6 அவ0களி� மேனாநிைல ப;றி$� எ\தி$6ளா0. பல 
ஆ>�கB�� /�ன0 நாரத0, த�Wைடய "ப,சம ஸாரஸ�ஹிைத' எ�ற Mலி( 
இ�W� பல விவர கைள அளி.'6ளா0. இ<த M( கிைட�ப' அ9'. 
 
 
இ<த M(கைள ஆதாரமாக� ெகா>� ராகமாலா ஓவிய க6 பி�ன0 உ�வாயின. 
இைவ ராஜAதா�, பஜீ�]0, =0ஷிதாபா. /தலிய ஊ0களி( காண�ப�கி�றன. 
ஒ� ராக.தி� நாதா.ம Zபேம, அதWைடய ஒலி வ+வ� ெப!கிற'. 
 
 
ச கீத.தி( ஆ>கைள� கா:+8� ெப>கB�� ஈ�பா� அதிக�. ராக கB� 
ஆ> ராக�, ெப> ராக� என பி9.'� 4ற�ப�கிற'. 
 
 
க0நாடக ச கீத� ஒ� தனி.த�ைம ெகா>ட'. ராக களி� ெபய0கைள$�, 
அவ;றி� லhண கைள$� 4!� ஒ� ெப�� ெபா�கிஷ� இ'. இவ;ைற 
நம�� அளி.தவ0க6 ெப�� ச கீத ேமைதக6. 
 
 
நாத சிகி�ைசயி( ச கீத� ம�<தாக� பய�ப�கிற'. ேதைன�ேபால இனி��� ஒ� 
ம�<' இ'! 
 
 
பல ஆ>�களாக ச கீத� ஏேதா ஒ� ெபா\' ேபா���காக ஏ;ப:ட' எ�ற 
எ>ண� அக�!, அ' சிகி�ைச. 'ைறயி8� ெப��ப � வகி�கிற' எ�ற _திய 
உண0�சி ந�மிைடேய இ�! வள0<' வ�கிற'. ந�மனதி( நவரஸ கைள 
உ�வா�க என அைம<த ராக க6 பல உ6ளன. இதி( நா� அதிக கவன� 
ெச8.தினா(, அவ;ைற� காண இய8�. இத;� ஆராO�சி அவசியமா��. 
 
 
அடாணா ராக� ந�மிைடேய ஒ� ெப�� உண0�சி உ.ேவக.ைத எ\�ப வ(ல'. 
தியாகராஜ9� "பாலகனகமய', "அWபவ �ணா�_தி' இத;� உதாரணமா��. ஆன<த 
ைபரவி, உேசனி, iதிெகௗைள, கரஹர�9யா ேபா�ற ராக க6 மனைத வசீக9��� 
ராக களா��. /கா9, நாதநாம�9யா ேசாக.ைத விைளவி���. 
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அசாேவ9 பா�_கைள அட��� எ�!�, ெஜயெஜய<தி பா9சவா$ைவ 
�ணமா��ெம�!� 4ற�ப�கிற'. 
 
 
க0நாடக ச கீத.தி8� எ<த எ<த ராக கைள எ<த எ<த ேநர.தி( 
பாடேவ>�ெம�ற நியதி, வழி/ைற அ�கால பிரபல ச கீத வி.வா�களா( 
கைட�பி+�க�ப:� வ<தன. 
உதய ராக� எ�! 4ற�ப�� ]பாள ராக�, வி+ய;காைலயி( பாட�பட ேவ>��. 
சில நாதAவர வி.வா�க6 இ�!� இைத இDவிதேம ைகயாBகி�றன0. 
 
 
மைலயமா�த�, ச�ரவாஹ� மாைலயி( N9ய� மைற$� ேநர.தி( 
பாடேவ>+யைவகளா��. சில ராக கைள� பகலி( எ<த சமய.தி8� பாடலா� 
என வ�.'6ளன0. இரவி( பாடேவ>+ய ராக க6 எைவ எ�ற ஒ� நியதி$� 
உ6ள'. 
ஆன<த ைபரவி, lர,சனி, கமாA,காபி, நாயகி, ஸஹானா, நUலா�ப9 /தலிய 
ராக கைள. ெதாட0<' ேக:� வ<தா( மனைத வா:�� பல இ�ன(களி� பB 
ெவ�வாக� �ைற$�! 
 
 
�ரலி� இனிைமயா( பல ராக க6 ந�� பிரகாசி���. மனதி8�, உ6ள.தி8� 
அைவ ஆf<' ப;றி� ெகா6B�. கவைலைய. தU0�ப' ச கீத�கைலேய எ�ப' 
மிகm� ெபா�.தமான'. 
 
 
ஏ\ Aவர கைள அ+.தளமாக ைவ.'� ெகா>� M;!�கண�கான மிக அழகான 
ராக கைள அவ;றிலி�<' உ�வா�கி உல��� அளி.த ஒேர நா� ந� பாரதநா�! 
இ'ேபா�ற ெவDேவ! ராக வைகக6 உலகி( ேவ! எ �� கிைடயா'. 
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