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தவணை - 01.
குறில் ஸ்வரம்
குறில் ஸ்வரம் ஒரு அட்சர காலம் ககாை்டதாகும் .
உதாரைம் :- ஸ ரி க ம
"ஹரஸ்வ" ஸ்வரம் என்றும் அணைக்கப்படும் .

கெடில் ஸ்வரம்
கெடில் ஸ்வரம் ஒன்றுக்கு மமற் பட்ட அட்சர காலத்ணத ககாை்டதாகும் .
உதாரைம் :- ஸா ரீ கா
"தீர்க்க" ஸ்வரம் என்றும் அணைக்கப் படும் .

அட்சர காலம்
ஸ்வரங் களின் கால அளணவக் குறிப் பது அட்சர காலமாகும் . உதாரைம் :ஸ
1 அட்சர காலம்
ஸா
2 அட்சர காலம்
ஸா , 3 அட்சர காலம்
ஸா ; 4 அட்சர காலம்

சங் கீதக் கணலயின் ஆரம் பம்
சங் கீதம் ஒரு புனிதமான கணல.மனிதன் ொகரிகம் அணடய முன்னமர இணச ஒரு
கமாழியாக விளங் கியது. கமாழி மூலம் தனது உைர்ச்சிகணள கவளிப்படுத்த முடியாத
காலத்தில் மனிதன் தனது உைர்ச்சிகணள ஓணச மூலம் கவளிப்படுத்தினான்.
பறணவகள் , விலங் குகளின் ஓணசகள் மனிதனுக்கு முன்மனாடியாக அணமெ்தன எனலாம் .
ொகரிகம் வளர வளரக் கணலகளும் வளர்ெ்தன. மவத காலத்தில் இணறவணன வழிபட்ட
சாமகானம் எமது சுத்த இணசக்கு ஆரம் பம் எனக் ககாள் ளலாம் . சாமகானத்தில் ெிஸரி
என்ற
மூன்று
ஸ்வரங் களும்
இணசக்கப் பட்டன.
இவற் ணற
அடிப்பணடயாகக்
ககாை்மட ஏழு ஸ்வரங் களும் பிறெ்தன. ஆதிகாலத்தில் கீதம் , வாத்தியம் , ெிருத்தியம்
என்ற மூன்றும் மசர்ெ்தமத சங் கீதம் எனக் கருதப் பட்டது. பின்னர் சங் கீதக் கணல
விமசடமாக வளர்ச்சி அணடெ்ததால் கீதம் , வாத்தியம் இரை்டும் மசர்ெ்தது சங் கீதம்
எனப்பட்டது.

தவணை- 02
லயம்
தாளத்தின் வவகத்ணத ஒவே சீோக ககாண்டு கசல்வது லயம் ஆகும். சுருதி
மாதா

லயம் பிதா எனும் கூற்றுக்கிைங்க லயம் தந்ணதயின் ஸ்தானத்ணத

வகிகக்கின்றது. லயம்
1.விளம்பித லயம்

முன்று வணகப்படும்.

- 1ம்காலம்

2.மத்திம லயம்

- 2ம் காலம்

3.துரித லயம்

- 3 ம் காலம்

ஆவர்த்தனம்
ஒரு தாளத்தின் அங்கங்கள் யாவற்ணறயும் ஒரு முணற கிேமமாக வபாட்டு
முடித்தல் ஆவர்த்தனம்

எனப்படும். இது தாள வட்டம் எனவும்

அணைக்கப்படும்.ஆவர்த்தன முடிணவக் காட்டும் குறியீடு // ஆகும்.

தாது மாது
இணச உருப்படி ஒன்றின் ஸ்வேப் பகுதி “ தாது” எனப்பபடும்.
இணச உருப்படி ஒன்றின் ஸாகித்தியப் பகுதி “மாது” எனப்படும்.
உதாேைம்: பாம
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ஸ்தாயி

ஸரிகமபதநி என்ற ஏழு ஸ்வேங்களும் நிற்கும் நிணல ஸ்தாயி எனப்படும்.
ஸ்தாயிணய தமிைிணசயில் நிணல என்றும், பண்ணடக் காலத்தில் மண்டிலம்
என்றும் அணைக்கப் பட்டது
ஸ்தாயி மூன்று வணகப்படும;

1. ke;jpu ];jhap

:- ];tuq;fspd; fPo; xU Gs;sp ,lg;gl;bUf;Fk;.
cjhuzk;:- gjep]
. . .

2. kj;jpa ];jhap :- ];tuq;fspd; fPNoh> NkNyh Gs;spfs;
,lg;gl;bUf;fkhl;lJ.
cjhuzk;:- ]upfk
3. jhu];jhap

:- ];tuq;fspd; Nky; xU Gs;sp ,lg;gl;bUf;Fk;.
. . . .
cjhuzk;:- ]upfk

சமயச் சடங்குககளில் பயன்படுத்தப் படும் இணசக்கருவிகள்
பூசாரி ணகச்சிலம்பு

இது நீண்டு வணளந்த வட்ட வடிவமானது. ஓர் அங்குல குறுக்களவுள்ள
பித்தணள அல்லது கவண்கல சுருளின் ஒரு சில உவலாக குண்டுகள்
வபாடப்பட்டு இயங்கும் தாளக் கருவியாகும். இது கிோமங்களில் மாரியம்மன்
வகாவில்களில் வைிபாட்டின்வபாது இணசக்கப்படும் ..

பணற
இது அேச கசய்திகணள அறிவிப்பதற்காகவவ முற்காலத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்டது.இது முேசு எனவும் அணைக்கப்படும். இதுவும் வதாற்கருவி
வணகணயச் வசர்ந்தது. சங்ககால ஐவணக நிலங்களும் அவற்றிற்குரிய
பணறகளும் பின்வருமாறு.
1. குறிஞ்சி- கவறியாட்டுப்பணற
2. முல்ணல-ஏறுவகாட்பணற
3. மருதம்- கநல்லரிப்பணற
4. கநய்தல் – நாவாய்ப்பணற
5. பாணல - நிணேவகாட்பணற

தவணை 03.

நிபந்தம்
தாளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்கும் பாடல்கள் நிர்பந்தம் எனப்படும். .கீ தம்,
வர்ைம், கீ ர்த்தணன, இோகமாலிணக, கிருதி , தில்லானா, வதவாேம், திருப்புகழ்
வபான்றன. நிபந்த வணகயுள் அடங்கும்.

அநிபந்தம்.
தாளக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்காத பாடல்கள் அநிபந்தம் எனப்படும்
.கவண்பா, ஸ்வலாகம் , திருத்தாண்டகம், திருவாசகம் வபான்ற பாடல்கள்
அநிபந்த வணகயில் அடங்கும் .

திரியாங்கம்
தாளத்தின் முதல் மூன்று அங்கங்களும்” திரியாங்கம்” எனப்படும்.
அணவயாவன
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ஆதி தாளம்
ஆதி தாளத்தின் அங்கங்கள் லகு

துருத்தம், துருத்தம் என்பனவாகும்

.இத்தாளத்தின் கமாத்த அட்சேங்கள் 8. ஆகும்.
( |OO. 4+2+2= 8. )
ஆதி தாளத்தின் கசய்முணற ஒரு தட்டும் மூன்று விேல்எண்ைிக்ணகயும்
ஒரு தட்டும் வச்சும்
ீ
பின் ஒரு தட்டும் வச்சுமாகும்.
ீ

ரூபக தாளம்
ரூபக தாளத்தின் அங்கங்கள் துருதம் (O) லகு (|)
என்பனவாகும்.இத்தாளத்தின் கமாத்த அட்சேங்கள் 6. ஆகும்
(

2 + 4. = 6. ) இதன் கசய்ணக முணற

எண்ைிக்ணகயும் ஆகும்.

ஒரு தட்டும் வச்சும்
ீ
தட்டும் 3. விேல்

ஏகதாளம்
ஏக தாளத்தின் அங்கம் லகு ஆகும். ( | ) இத்தாளத்தின் கமாத்த அட்சேங்கள்
4 ஆகும்.
இதன் கசய்ணக முணற ஒரு தட்டும் மூன்று விேல் எண்ைிக்ணககளும்
ஆகும்.

சமயச்சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் இணசக்கருவிகள்
உடுக்ணக
கிோமப்புற வகாயில்களில் கபரும்பாலும் வாசிக்கப்படும் ஒரு வதால்
கருவியாகும். விவசடமாக மாரியம்மன் வகாயில்களில் இவ்வாத்தியம்
இணசக்கப்படும்.இணத

“இணட சுருங்கிப் பணற” என்றும்” துடி” என்றும்

அணைக்கப்படும்.

தவண்ணட
மேத்தாலும் வதாலாலும் கசய்யப்பட்ட உடுக்ணக உருவத்தில் உள்ள கபரிய
தாளக் கருவிவய தவண்ணட ஆகும். இது வைக்கமாக மாரியம்மன்
வகாயில்களில் வாசிக்ப்படும்

தவண்ணட குச்சியால் அடித்து வாசிக்கப்படும்..

தம்பட்டம்
இவ் வாத்தியத்தின் ஒரு பக்கம் வதாலால் மூடப்பட்டிருக்கும். “ டண் டண்
டண்ைைக்கு என்று வகட்கும் படியாக இணசக்கப்படும் .தம்பட்டம் இரு
குச்சிகளால் வாசிக்கப்படும்.இது திருவிைாக்களில் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.
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