ராக சிகிச்ைச - மியூசிக் ெதரபி

இயக்கமின்றி இருக்கும் நிைல சிவம் எனப்படும். இயங்கும் நிைல சக்தியாக மாறும்.
நிைல சக்திேய அைல சக்தியுடன் இைணயும்ேபாது அது நாதம் அல்லது
சிவ&சக்தியாகிறது. இதன் பலனாக சிருஷ்டி ேதான்றுகிறது. பிரபஞ்சம் உருவாகிறது.

பிரபஞ்சத்தில் முதலில் ேதான்றியது நாதம். இைத நாதப் பிரம்மம் என்ப0. இதுேவ
ஓம்கார நாதம் எனப்படுவது. சில0 சிவைன ஓம்கார ேஜாதி என்றும், சக்திைய ஓம்கார
நாதம் என்றும் கூறுவ0.

நம் உடலில் நான்கு நாத பீடங்கள் உள்ளன. அதாவது சப்தத்ைத ேமலும் ேமலும்
ெபrதாக்கிக் காட்டும் இடங்கள். இவற்ைற பரா, பச்யந்தி, மத்யமா, ைவகr
எனக்கூறுவ0. பரா என்பது மூலாதாரத்தில் உள்ளது. பச்யந்தி நாபிக்கு அருகில்
உள்ளது. நம் ெதாண்ைடயிலிருந்து ெவளியாவது ைவகrயாகும். நாதத்திலிருந்து
சுருதியும், சுருதியிலிருந்து ஸ்வரங்களும், ஸ்வரங்களிலிருந்து ராகங்களும்
உருவாயின. ஸப்தஸ்வரங்களும் ஓம்கார நாதத்தில் அடங்கியைவ. இவ்விதமாக
சங்கீ தம் என்ற ஒரு பிரபஞ்சேம சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது!

சங்கீ த நாதமும் மந்த்ர ஒலிக்கு ஈடான சக்தி உைடயது. நம் ெபrேயா0கள் மந்த்ர
ஒலிகைளேய இனிைமயான சங்கீ த ஒலிகளாக மாற்றி நமக்கு அளித்துள்ளன0. இைவ
சாஹித்ய (கீ 0த்தைன) வடிவில் அைமந்துள்ளன.

சமூகத்துக்கு நல்ல பலன்கைளத் தரக்கூடிய கருத்துகைள, பல ஸாஹித்யங்கள்
மூலம் இனிைமயான சங்கீ தத்ேதாடு இைணத்து பல ராகங்களில் உலகுக்கு வழங்கிய
ெபருைம நமது க0னாடக சங்கீ தத்துக்கு உண்டு.

நம் சங்கீ தம் சாமேவதத்திலிருந்து ேதான்றியது. அதற்கு முன் சங்கீ தத்ைத நமக்கு
அளிக்கும் ஒரு நூலும் கிைடயாது. rக்ேவத சூக்தங்கள் பலவற்ைறப் ெபாறுக்கி
எடுத்து, கானம் ெசய்வதற்ெகன்ேற அவற்ைறத் ெதாகுத்து நமக்கு சங்கீ தம் மூலம்
வழங்குவது ஸாமேவதம். ஷட்ஜம, rஷப, காந்தார, மத்யம, பஞ்சம என்ற
ஸ்வரங்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண்டு அேநக rக்குகைள கானம் ெசய்யப்படும்
சாமாக்கள் பல சாம ேவதத்தில் உள்ளன. ஆக சாமேவதம், சங்கீ தத்துடன் இைணந்த
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ேவதமாகும். அதில் முக்கியமானது பிருஹத் சாமாவாகும்.

ராகத்தின் ேதாற்றத்ைத நமக்கு முதன் முதலில் எடுத்துக் காட்டியவ0 5 ஆம்
நூற்றாண்ைடச் சா0ந்த மாதங்க0. அவருைடய நூலான ""பிருஹத்ேதசி''யில் இைத
அவ0 கூறுகிறா0. சங்கீ தத்தின் ஜUவநாடியான ஸப்த ஸ்வரங்கள் சிவெபருமானின்
ஐந்து முகங்களிலிருந்து ேதான்றியதாக தியாகப்பிரும்மம் கூறுகிறா0.

rக்ேவதம் கவிைத (சூக்தங்கள்) வடிவில் பல பாக்களினால்
அைமக்கப்பட்டிருப்பதினால், அவற்ைற பதம் பதமாகப் பிrத்து, அவற்ைற முன்னும்
பின்னுமாக வrைசப்படுத்தி, மாற்றி மாற்றிக் கூறி ேவதத்ைத நமக்கு அளிக்கும்
நுணுக்கமான அக்கைலைய ""அஷ்ட ேவதவிக்ருதி'' என்ப0.

அைவ ஜடா, மாலா, சிகா, ேராகா, த்வஜா, தண்டா, ரதா, கன என எட்டு வித
வழிமுைறகளாம்.

க0நாடக சங்கீ த ஆரம்பப் பாடமான ஸரளி வrைச, ஜண்ைட வrைச, ஸாதக வrைச
முதலிய ஸ்வர வrைசப்பாடங்கள், ஸப்த ஸ்வரங்கைளப் பிrத்து, இைணத்து
ைகயாளப்படுபைவகளாகும்.

இைவ rக்ேவத, பத, கிரம, ஜைட முதலியவற்ைற ஒத்திருப்பைதக் காணலாம்.
ஆக, நம் சங்கீ தம் ேவதங்களுடன் அவற்றின் ஸ்வரூபங்களுடன் இைணந்து
ேதான்றியதாக ஏற்கத்தக்கனவாகும்!

உலகம், ஒலி அைலகளாலும், மின்சார அைலகளாலும் முழுவதும் சூழப்பட்டுள்ளது.
நம் பூத உடலிலும், மன ஓட்டத்திலும் இைவ ெபரும் ஆதிக்கத்ைத ெசலுத்துகின்றன.
மின்சார அைலகளால் ெசல்ேபாஃன், கம்ப்யூட்ட0கள், டி.வி., ேரடிேயா முதலியைவ
இயங்குகின்றன. நாத, ஒலி அைலகளுக்கும் இவற்றில் ஒரு ெபரும் பங்கு உண்டு.

இந்த அடிப்பைடயில் ஒரு புதிய சிகிச்ைச முைற சமீ ப காலத்தில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நாத சிகிச்ைச, ராக சிகிச்ைச என குறிப்பிடப்படுகிறது.
இது ஒரு ஆராய்ச்சி நிைலயிேலேய இன்று உள்ளது எனலாம்.
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புதிய ராகங்கைள உருவாக்க "ராக ஆராய்ச்சி ைமயம்' ஒன்று, சிறந்த சங்கீ த
வித்வான்களால் ெசயல்பட்டு வருகிறது. ெசன்ைன நுங்கம்பாக்கத்திலுள்ள ஒரு பிரபல
மருத்துவமைனயில் ராக சிகிச்ைச முைற ைகயாளப்பட்டு வருகிறது.

எல்லாத் துைறகளுக்கும் ஒரு ஆராய்ச்சி ைமயம், ேதைவயும் அவசியமுமாகும்.
முன்ேனற்றத்துக்கு ஆராய்ச்சி ஒரு ெபரும் துைணயல்லவா?

சங்கீ தத்தின் மூலம் ெசடிகைள நன்றாக வளரச் ெசய்யலாம் என்றும், வாைழக்காைய
பழுக்க ைவக்கலாெமன்றும், பசுைவ அதிக பால் ெகாடுக்கச் ெசய்யலாெமன்றும்
இன்று ஆராய்ச்சி உலகம் கூறுகிறது.

ஒரு தாயின் வயிற்றில் வளரும் கரு தன் அன்ைனயின் குரைலக் ேகட்கிறது என
இன்று ஆராய்ச்சியாள0கள் கூறுகின்றன0. சுபத்திைரயின் வயிற்றில் கருவாய் இருந்த
அபிமன்யு தன் தாய் யுத்த தந்திரங்கைளக் ேகட்டு வந்தைத அவனும் ேகட்டதாக
மகாபாரதம் கூறுகிறது.

ஒரு சிசுைவ நUலாம்பr ராக தாலாட்டு பாடி ஒரு தாய் தூங்க ைவப்பைத நாம்
இன்றும் காணலாம்!

வடநாட்டில் தான்ேசன் என்ற ஒரு சங்கீ த சாம்ராட் அக்ப0 அைவயில் ஆஸ்தான
வித்வானாக இருந்தா0. 1506 இல் மா0க்கண்ட பாண்ேட என்ற ஒரு பிராமண கவியின்
ஒேர குமாரன் இவ0. ராம் தனு என இவைர அைழத்தன0. பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்த
ஸ்வாமி ஹrதாஸrன் சிஷ்ய0. ஸூ0தாஸின் ெநருங்கிய நண்ப0 இவ0.

புதிய ராகங்கள் சிலவற்ைற இவ0 கண்டுபிடித்தா0. தUபக் என்ற ராகத்ைதப் பாடுவதில்
சிறந்த வல்லைம இவருக்கு உண்டு. ஒரு சமயம் அக்ப0 சைபயில் தUபக்
ராகத்ைதப்பாடி, விளக்குகைள எrயச் ெசய்து காட்டினா0. அதனால் இவ0 உடலில்
சூடு அதிகrத்துத் தவித்தா0. உடேன ஒரு கிணற்றடிக்குச் ெசன்று தண்ணrல்
U
குளித்தா0. சூடு தணிந்தது.

அங்கு தண்ண U0 எடுக்க வந்த இரண்டு ெபண்கள் அவருடன் ேபசும்ேபாது தUபக் பாடி
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உடல் அதிக அனல் ெகாண்டுவிட்டது. இதற்கு மாற்று ராகம் மல்ஹா0தான், எனக்
கூறக் ேகட்ட அவ0கள், உடேன மல்ஹா0 ராகத்ைதப் பாட ஆரம்பித்தன0. அவருைடய
சூடும் தணிந்தது. மனமும் குளி0ந்தது. கனமான மைழயும் உடேன ெபாழிந்தது!

"சரஸ்வதி வைண'
U
இவருைடய ெபண்ணான சரஸ்வதியின் ெபயரால்
உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறுவ0! "ருத்ர வைணயும்'
U
இவ0 உருவாக்கியது என்ப0.

தமிழ்நாட்டிலும் இதுேபான்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததுண்டு. ராமநாதபுரத்தில் ஒரு
சமயம் வறட்சி கண்டேபாது, சங்கீ தமும்மூ0த்திகளில் ஒருவரான முத்துஸ்வாமி
தUக்ஷித0 "அமிருதவ0ஷிணி' ராகத்ைதப் பாடி கன மைழைய வரவைழத்ததாக இன்றும்
நாம் ேகட்டு வருகிேறாம்.

திருைவயாறு தியாகப் பிரம்மம் ஒரு சமயம் திருப்பதி ெசன்று திரும்பும்ேபாது,
ஆந்திராவிலுள்ள புத்தூ0 கிராமத்ைத அைடந்தா0. அங்கு ஒரு சிறுவன் தண்ண Urல்
மூழ்கி நிைனவின்றிக் கிடந்தைதக் கண்டா0. அவ0 மனம் இரங்கியது.

அச்சிறுவனின் ெபற்ேறா0கள் அவைனக் காப்பாற்றும்படி தியாகராஜ சுவாமியிடம்
ேவண்டிக் ெகாள்ளேவ, அவரும் மனம் கனிந்து "பிலஹr' ராகத்தில் ஒரு
கீ 0த்தைனையப் பாடத் ெதாடங்கினா0. அக்கீ 0த்தைன முடிவைடந்ததும் சிறுவன் உயி0
ெபற்று எழுந்தான். இதனால் "பிலஹr' ராகம் உயிைரக் காப்பாற்றும் ராகம் என உறுதி
ெபற்றுவிட்டது!

சில சங்கீ த ஆரம்ப பாட ஸ்ரவ ஜதி திட்டத்ைதக் ைகயாண்டு திக்குவாையக் கூட சr
ெசய்துவிடலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. ஆராய்ச்சியும் நைடெபறுகிறது!
பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், அம்பாள், கணபதி முதலியவ0கைள உருவகப்படுத்தி நாம்
வணங்குவது ேபால, நவக்கிரகங்கள், நக்ஷத்திரங்கள் ஆகியவற்ைறயும் இம்மாதிr
உருவங்களில் வடித்து வணங்குகிேறாம்.

இவ்விதம் ராகங்கைளயும் ராக ேதவைதகளாக உருவம் அைமத்து வணங்கும் பழக்கம்
நம் நாட்டில் உள்ளது. இவற்றுக்குத் தியான சுேலாகங்கள் உள்ளன. அதன்படி
உருவங்கள் அைமக்கப்படும்.
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அக்ப0 சைபயில் புண்டrக விட்டல0 என்ற ஒரு க0நாடக பிராமண0 சங்கீ தத் துைற
ஆஸ்தான வித்துவானாக இருந்தா0. இவ0 அறுபதுக்கும் ேமலான சம்ஸ்கிருத
சுேலாகங்கள் மூலம், ராகங்கள், ராகினிகள் பற்றியும் அவ0களுைடய நிறம், ஆைட
அவ0கள் தrக்கும் புஷ்பங்கள் அவ0களின் மேனாநிைல பற்றியும் எழுதியுள்ளா0. பல
ஆண்டுகளுக்கு முன்ன0 நாரத0, தன்னுைடய "பஞ்சம ஸாரஸம்ஹிைத' என்ற நூலில்
இன்னும் பல விவரங்கைள அளித்துள்ளா0. இந்த நூல் கிைடப்பது அrது.

இந்த நூல்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண்டு ராகமாலா ஓவியங்கள் பின்ன0 உருவாயின.
இைவ ராஜஸ்தான், பீஜப்பூ0, மூ0ஷிதாபாத் முதலிய ஊ0களில் காணப்படுகின்றன.
ஒரு ராகத்தின் நாதாத்ம ரூபேம, அதனுைடய ஒலி வடிவம் ெபறுகிறது.

சங்கீ தத்தில் ஆண்கைளக் காட்டிலும் ெபண்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகம். ராகங்களும்
ஆண் ராகம், ெபண் ராகம் என பிrத்துக் கூறப்படுகிறது.

க0நாடக சங்கீ தம் ஒரு தனித்தன்ைம ெகாண்டது. ராகங்களின் ெபய0கைளயும்,
அவற்றின் லக்ஷணங்கைளயும் கூறும் ஒரு ெபரும் ெபாக்கிஷம் இது. இவற்ைற
நமக்கு அளித்தவ0கள் ெபரும் சங்கீ த ேமைதகள்.

நாத சிகிச்ைசயில் சங்கீ தம் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. ேதைனப்ேபால இனிக்கும் ஒரு
மருந்து இது!

பல ஆண்டுகளாக சங்கீ தம் ஏேதா ஒரு ெபாழுது ேபாக்குக்காக ஏற்பட்டது என்ற
எண்ணம் அகன்று, அது சிகிச்ைசத் துைறயிலும் ெபரும்பங்கு வகிக்கிறது என்ற புதிய
உண0ச்சி நம்மிைடேய இன்று வள0ந்து வருகிறது. நம்மனதில் நவரஸங்கைள
உருவாக்க என அைமந்த ராகங்கள் பல உள்ளன. இதில் நாம் அதிக கவனம்
ெசலுத்தினால், அவற்ைறக் காண இயலும். இதற்கு ஆராய்ச்சி அவசியமாகும்.

அடாணா ராகம் நம்மிைடேய ஒரு ெபரும் உண0ச்சி உத்ேவகத்ைத எழுப்ப வல்லது.
தியாகராஜrன் "பாலகனகமய', "அனுபவ குணாம்புதி' இதற்கு உதாரணமாகும். ஆனந்த
ைபரவி, உேசனி, rதிெகௗைள, கரஹரப்rயா ேபான்ற ராகங்கள் மனைத வசீகrக்கும்
ராகங்களாகும். முகாr, நாதநாமக்rயா ேசாகத்ைத விைளவிக்கும்.
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அசாேவr பாம்புகைள அடக்கும் என்றும், ெஜயெஜயந்தி பாrசவாயுைவ
குணமாக்குெமன்றும் கூறப்படுகிறது.

க0நாடக சங்கீ தத்திலும் எந்த எந்த ராகங்கைள எந்த எந்த ேநரத்தில்
பாடேவண்டுெமன்ற நியதி, வழிமுைற அக்கால பிரபல சங்கீ த வித்வான்களால்
கைடப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தன.
உதய ராகம் என்று கூறப்படும் பூபாள ராகம், விடியற்காைலயில் பாடப்பட ேவண்டும்.
சில நாதஸ்வர வித்வான்கள் இன்றும் இைத இவ்விதேம ைகயாளுகின்றன0.

மைலயமாருதம், சக்ரவாஹம் மாைலயில் சூrயன் மைறயும் ேநரத்தில்
பாடேவண்டியைவகளாகும். சில ராகங்கைளப் பகலில் எந்த சமயத்திலும் பாடலாம்
என வகுத்துள்ளன0. இரவில் பாடேவண்டிய ராகங்கள் எைவ என்ற ஒரு நியதியும்
உள்ளது.
ஆனந்த ைபரவி, ஸ்ரீரஞ்சனி, கமாஸ்,காபி, நாயகி, ஸஹானா, நUலாம்பr முதலிய
ராகங்கைளத் ெதாட0ந்து ேகட்டு வந்தால் மனைத வாட்டும் பல இன்னல்களின் பளு
ெவகுவாகக் குைறயும்!

குரலின் இனிைமயால் பல ராகங்கள் நன்கு பிரகாசிக்கும். மனதிலும், உள்ளத்திலும்
அைவ ஆழ்ந்து பற்றிக் ெகாள்ளும். கவைலையத் தU0ப்பது சங்கீ தக்கைலேய என்பது
மிகவும் ெபாருத்தமானது.

ஏழு ஸ்வரங்கைள அடித்தளமாக ைவத்துக் ெகாண்டு நூற்றுக்கணக்கான மிக அழகான
ராகங்கைள அவற்றிலிருந்து உருவாக்கி உலகுக்கு அளித்த ஒேர நாடு நம் பாரதநாடு!
இதுேபான்ற ெவவ்ேவறு ராக வைககள் உலகில் ேவறு எங்கும் கிைடயாது.

ேக.ஆ0. கிருஷ்ணமூ0த்த
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