1

இைச ��ய� ராஜா
இைச ��ய� ராஜா
ர� நடராஜ�
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
ெச�ைன

இைச ��ய� ராஜா Copyright © 2014 by Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International License..

2

ெபா�ளட�க�
இைச ��ய� ராஜா
சம��பண�
���ைர
ப�� -1 ெத���� ெத�யாமேல ஏேதா…
ப�� -2 இள�கா�� ��ேத…
ப�� -3 ச�� ��� பா��த ேமக�…
ப�� -4 ��ேலா ேமகேமா…
ப�� -5 � ��த�…
ப�� -6 கா��� வ�� �தேம…
ப�� - 7 ெம�ல ஊ��� ஊ���…
ப�� -8 ந�� ெசா�ல ேவ���…
ப�� -9 ஒ� கா��லா��…
ப�� -11 எ�ேக � ெச�றா��
ப�� -12 பா��� ெசா��…
ப�� -13 ெத�ற�� மா��…
ப�� -14 தா�� தா�� ேபா��…
���ைர
Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��
உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

3

இைச ��ய� ராஜா

இைச ��ய� ராஜா
உ�வா�க�: ர� நடராஜ�
��ன�ச�: ravinat@gmail.com
ேமல�ைட உ�வா�க�: ெஜக��வர� நடராஜ�
��ன�ச�: sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com
���லா�க� : �வ��க� ெப�மா�
��ன�ச� : sivamurugan.perumal@gmail.com
உ�ைம – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License.
உ�ைம – ��ேய��� காம��. எ�லா�� ப��கலா�, ப�ரலா�.

4

சம��பண�
ராஜா, த��ைடய ேமைதைமயா�, பல ெம������� இைசைய உ�வா����ளா�.ஆனா�,
அவ�, எைத��, யா���� ெசா��� தர மா�டா�.அத��, அவ��� ேநர��ைல.அவ�
��ெய�லா�, அ��த க�ட� பயண��� ��தா�.
ராஜா�� இைச��, அ��தப�யாக என��� ���த�, இைச அ��த அவ�� ர�க�க�. அ���,
ச��� த�னலம�ற ர�க�க�. ��க� ஒ� ர�க� எ�� இவ�க��� ஊ��தமா� ��டா� ேபா��,
இைச ச�ம�த�ப�ட எைத�� இவ�க� இலவசமாக ெசா��� தர� தய�க மா�டா�க�. உல��
எ�த �ைல�� ��க� இ��தா��, அ� ஒ� �ர�ைன��ைல. இ�வா�, என�� பல இைச
ச�ம�த� ப�ட �ஷய�கைள ெசா��� ெகா��தவ�க� ஏராள�. பல ஆ��க�, ெதாட���
ராஜா�� ேமைதைம ப�� எ�� வர ���ய காரணமான இவ�க���, இ�த ����
சம��பண�.
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���ைர
ராஜா, ர�, ேர�ேயா
ராஜா, தா� எைத�� உ�வா��வ��ைல எ��றா�. அவ� ந��ைடய இைச �ரப�ச���
இ��பைதேய நம�� வழ��வதாக� ெசா��றா�. இைச�கான ேதைவ வ�� ெபா��, அவரா�,
இ�தைகய ‘இைச அ���க�ட�’ ெதாட�� ெகா�ள ���றதா�. அவ��� ெவ��பாேட,
அவ�ட����, நம�� �ைட��� இைச எ��றா�!
அதாவ� ஒ� ேர�ேயாைவ� ேபால… பாட�க�, ��கா�த க����சாக ந�ைம����
எ�ெபா��� இ���ற�. நா� ெச�ய ேவ��யெத�லா�, ேர�ேயாைவ உ�� ெபற� ெச��,
த��த அ��ெவ�ைண ேத��ெத��தா�, ஆ�ெட�னா �ல� ெப��, ஒ�பர�ப�ப�� பாடைல
ந� கா�க��� ேச������ற�.
ேர�ேயா அைண�க�ப����தா�, அ�த� பாட� இ�ைலெய�� ஆ���மா? இ��க�தா�
ெச��ற�.
அைண�க�ப������ ேர�ேயா��� எ�ன ெபா��?அ�தைகய இைச� ேதைவ ந��ட�
இ�லாத �ைலைய� ����ற�.ஆனா�, ேர�ேயா ந��ட� இ���ற�, பல பாட�க�
ஒ�பர�பா�� ெகா�ேடதா� இ���ற�.
ராஜா ேபா�ற ஒ� இைச ��ய� இ�தைகய ேர�ேயா ேபா�� வா�பவ�க�. நா� அ�த
ேர�ேயாைவ �ல சமயேம பய�ப����ேறா�. பய�ப���� ெபா�� அவரா�, ந�ைம
�������� இைச �ரப�ச��ட� ெதாட�� ெகா��, இைசைய வழ�க ���ற�.
எ� பா�ைவ��, ர� நடராஜ�� அ�ப��ப�டவ� எ�� ெசா�லலா�. அவ�, ராஜா��
இைசைய, ஒ� ஆ�ெட�னாைவ� ேபால, ெதாட�� ெகா�ட வ�ண� இ���றா�.
ந�ல ேவைள, ராஜா ேர�ேயாைவ �ல ேநர�களாவ� நா� உ��ெபற� ெச��ேறா�.அேத ேபால,
த��ைடய ராஜா இைச� ெதாட�ைப த��டேனேய ைவ��� ெகா�ளாம�, ர���, த��ைடய
எ����க� �ல� ந��ட� ப���� ெகா��றா�.

இ�த ����, அ�தைகய ஒ� அ�ைமயான �ய��. ர�, த��ைடய சம��பண���, எ�ண�ற
ராஜா ர�க�க� அவ��� பல இைச �ஷய�கைள க��� த�����றா�க� எ��றா�. இைத ேவ�
ேகாண���� பா��கலா�. ஒ� ந�ல த�ண���, �ல ராஜா ர�க�கைள, த��ைடய ��வாக
அவ� �ைன�த� ப��� ெப�ைம�படலா�.
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”��க� எ�ன ெப�ய ��யஸா?”
ெப�� ேமைதகைள இ�ப� நா� ேக�� ேக�டா�, அவ�க� எ�ன ெசா�வா�க�? அவ�க�
எ�ன ெசா��வா�க� எ�பைத ���க�. நா� அவ�கைள ப�ேவ� �ணா�சய�க�
ெகா�டவ�களாக ��த��க ஆர������ேவா� : தைலகண� ெகா�டவ�, �����தனமானவ�,
அட�கமானவ�, ேந�ைமயானவ�, சா��யமானவ�, சாம���யமானவ� எ�� நம��
ேதா��யவ�ைற ெசா��ேறா�, எ���ேறா�.
���கமாக� ெசா�ல� ேபானா�, எ�த ஒ� ��யஸு���, த��ைடய ேமைதைமைய ����க
அவ�ய��ைல. அ�த ெபா���, ம�றவ�க�டேம உ�ள�.
ஏ� இ�வா� ம�றவ�க��� எ���ைர�க ேவ���?
ஏென�றா�, அ�தைகய �ள�க�க� அவ�கள� பைட��கைள ��வ�� ���� ெகா�ள,
ம��� ஆழமாக அ�ப��க உத��ற�. ேம��, இ�தைகய �ள�க�கைள� ���� ெகா�ள
ந�ைம நாேம உய���� ெகா�ள�� உத��ற�.
ர�, இ�த �����, ��ய� எ�றா� எ�ன, எ�பைத ��ஞான ேம�ேகா�க�ட�, அேத
சமய�, இைச�ட� ச�ம�த�ப��� அழகாக �ள����ளா�. ேம��, �க ெபா�ைமயாக, பல
ராஜா பைட��கைள உதாரணமாக �� ைவ��, அவ�ைடய வாத�கைள ����க�� ெச��றா�.
இ��தா� ராஜா�� �ள�க�ைத ���� ெசா�ல ேவ���. அவர� இைச, ��கா�த க�����
ேபால எ��� இ���ற�. ஆனா�, அவ��ட� ெதாட�� ெகா�ள ர� ேபா�றவ�க� ேதைவ.
அ��� ச�யான அ��ெவ���, ச�யான ��த�ட� அவரா� ராஜா�� இைசேயா� இைணய
���ற�. அவர� இைணயதள�ைத ப��பவ�க�, அவ�ைடய அயராத �ய��கைள ந��
அ�வா�க�. ராஜா�� உ�வம�ற பைட��கைள, அழகாக வைக�ப���, ேதைவேக�ப கா��
சா��த உதாரண�க�ட�, பல இைச ����க�ட�, எ�லா தர�ப�ட இைச ��ய�க����
வழ�� வ��றா�.
ராஜா���, இ�தைகய �ள�க�க� ேதைவ��ைலதா�.ஆனா�, நம�� ேதைவ.
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ராஜா, அவர� ‘�தா�ச�’ எ�ற இைச ெவ�����, இவவா� ெசா�����பா�:

கட��� நா� ெச��� ��ம�சன�
ெச�க���� நா� க��� �ரா�சன�
அ�மா நா� பா�� �தா�ச�
உ� அ�� எ��� சாகர��� ேதா��� ��
ர� ேபா�றவ�க�, இ�ேபா�ற ��ம�சன��, �ரா�சன�� ெச�� ெகா�ேட இ��க
ேவ���.
வா����க�.

�.எ�. ராமசா�
ைஹ�ராபா�
ஜூைல 8, 2014.

8

ப�� -1 ெத���� ெத�யாமேல ஏேதா…

இ�� த�ழ�க�ைடேய, பல ஆ��ல� ெசா�க�, சரளமாக வல� வ���றன. அவ���,
பலவ����
ச�யான
அ��த�
��யாமேல
உபேயா��ப�
ந��ைடய
வழ�கமா���ட�. வழ�கமாக, ��மா வ�டார�க�� ��ப� �டா�, ���� �டா� எ�ற
ஆ��ல ெசா�க� ஒ� �க����காக ��மா�கார�களா� பய�ப��த�ப��ற�, ர��கா��
எ�னேவா த�ைன ஒ� ந�கராக�தா� ெசா��� ெகா��றா�. அ�, அவர� ெதா��. ஆனா�,
அவைர� ��� இ��பவ�க�, ம��� ஊடக�தா�, அவைர ஒ� ந�கராக� ேப�/எ��, பல
ஆ��க� ஆ���ட�.
இைச��ைறைய�� இ� ��� ைவ�க��ைல. அ��� ��மா இைச��ைற�� இ� ஒ� வ�க
ச�த��பவாதமாகேவ மா���ட�. பல�த இைசகைலஞ�கைள Composer எ�� அைழ�க
ஆர���தன�. பல���� ஒ� க�ேபாஸ�, எ�ன ெச�ய���யவ� எ�ேற ச�யாக� ெத�யாம�,
இ�த ஆ��ல� ெசா�ைல உபேயா���றா�க�.
ேம��ல��, இைச��ைற�� இ��பவ�கைள, சக�� ேம���, க�ேபாஸ� எ�� அவ�க�
அைழ�ப��ைல. ஒ� க�ேபாஸ�� ேவைல எ�ன? ��ய ெம���கைள உ�வா��பவ�க�
எ�ேலா��, க�ேபாஸ� ஆவ��ைல. உதாரண����, இ�� ��மா� �ைற��, பா��� ெம�ைட
ஒ�வ� உ�வா���றா�. பாட� ச�ம�த�ப�ட, �ற ேவைலகைள, ம�றவ�க� ெச��, பாட�
ம��� ��ன� இைச, ெவ�வ��ற�.
ஒ� �ற�த க�ேபாஸ� எ�பவ��� பல �ஷய�க� ெத�����க ேவ���. ���யமாக,
1) ெம�டைம�த�
2) வா��ய இைச�� ���ெப��வ� (நம� இைச�� �வர�க�, ேம�க��ய இைச��
����க� – அதாவ� Staff notation)
3) வா��ய இைசைய ஒ���ப���வ�, அதாவ� arrangement
4) பாட�, ம��� வா��ய இைசைய நட��வ�, அதாவ� conducting
5) ��மா�� கா���� ஏ�ப ��ன� இைசைய உ�வா��வ�. இ� ��மா க�ேபாஸ�
–க���, �க ���யமான த��
க�ேபாஸ�க���, வா��ய� வா��க ெத�����க ேவ��ய��ைல. ஆனா�,. இைச�க��க�
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ப�� ஏராளமாக� ெத�����க ேவ���. ெபா�வாக, க�ேபாஸ�க�, ேம��ல��, �யாேனா
ந�றாக வா��க� ெத��தவ�க�. இ�க��, ��ய ெம���கைள உ�வா�க �க��
ேதாதான�. ஆனா�, உல�� �க� �ற�த க�ேபாஸ�க� எ�த க���� �ைண���� த�
மன�� ேதா��யைத, இைச� ���பாக எ�த���யவ�க�. இ��யா��, என���
ெத��தவைர, இ�ப� இய��பவ� இைளயராஜா (இவ� யா���� இைளயவ� இ�ைல எ�ப�
எ� க���, அதனா�, ராஜா எ�ேற இவைர அைழ�க ���ப�!). ஒ�வேர..

ேம��ல�� க�ேபாஸ�க�
ெப��பா�� ெபா� �க���க�� ேம�பா�ைவ���றா�க�. ஜா� ���ய�� (John Williams)
ேபா�றவ�க�, இைசைய, நட�த�� ெச�வா�க�. இைசைய நட�த� ெத�வ� அவ�ய�. ஆனா�,
ேம��ல�� ெப��பாலான க�ேபாஸ�க�, அ�ப� இைச நட��வ��ைல.
இ�ெனா� ���ய �ஷய�. ந��ைடய பழ�க���, ஒ� பாடைல உ�வா��பவ�
இைசயைம�பாள�.
ஆனா�,
ஒ�
க�ேபாஸ�,
அ�ப�
பாட�கைள
உ�வா�க
ேவ��ய��ைல. பாஹு� (JS Bach) ெமாசா��� (Mozart) இ�ப� எ�த பாடைல
உ�வா��னா�க�? இவ�கள� ேவைல இைச ேகா�ைவகைள (musical compositions)
உ�வா��வ�. பாட� எ�ப� இைச� ேக�ைவகைள உபேயா���� ஒ� பய�பா�.
ந��ைடய இைச��, ராக�க� உ�ளன. அவ���� பல ச�ட�க� உ�ளன. எ�த �வர�கைள,
எ�ப� உபேயா��க ேவ��� எ�� பல ச�ட�க� உ�ளன. ஒ� ராக��� அைம�த, பல
பாட�க� உ�ளன.ஆனா�, ஒ� க�ேபாஸ�� ேவைல, ராக�கைள உ�வா��வ� எ��
ெகா�ளலா�. ராஜா, தன� பாட�கைள உ�வா��� ெபா��, இைச�ேகா�ைவகைள
உ�வா���றா�. இ�வா� உ�வா��ய இைச� ேகா�ைவகைள, (ெப��பா�� இைட�ைச ம���
��ன� இைச) சா����யமாக, �ைர�பட���காக, உ�வா��ய பாட�ட�, ெவ� எ�தாக,
இைண��றா�.
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ஆர�ப��� நா� ��மா இைச�கைலஞ�க�� தைலவ�கைள இைசயைம�பாள�க� எ�ேற
ெசா�� வ�ேதா�. நாளைட�� இ�ேவ உ�மா� க�ேபாஸ� ஆ���ட�. இ�ேபா�ற
ெசா�களா�, எ�.எ�.�. ம��� ேக.�.மகாேதவ� ேபா�ேறாைர த��லக� எ���
��ய�ைல. எ�.எ�.� –ைய ‘ெம��ைச ம�ன�’ எ�� ெசா��ேய பழ���ேடா�. ஆனா�,
இ�ைறய �����யா�� இவ�க� ெபய�கைள� ேத�னா�, �ல இட�க�� இைசயைம�பாள�
ம��� �ல இட�க�� க�ேபாஸ� எ��� �ழ�� வ��றா�க�. இ�, அவ�க�� �ைறய�ல.
அவ�கைள� ப�� எ��ேவா�� �ைற.
1960 ம��� 1970 –க��, ��ன��� இ��த இைசயைம�பாள�கைள, ‘�றைமசா�க�’,
ம��� ‘ைகேத��தவ�க�’ எ�ேற ெசா�� வ�ேதா�. ஆனா�, இ�ேறா, பல
இைசயைம�பாள�கைள��
��ய�,
அதாவ�
’ேமைத’
எ��
ெசா�வ�
வழ�கமா���ட�. ��ய� எ�ற ஆ��ல� ெசா��� அ��த� அ�வள� எ�தாக� ����
�ஷயம�ல. ��ஞான உல�� அ�கமாக �ழ��� இ�ெசா�, நாளைட�� ம�ற �ைறக��,
ேமைதகைள ����� ெசா�லாக வல� வர� ெதாட��ய�. ஆனா�, இ�ெசா��� அ��த�,
அ�த�த� �ைறைய� ெபா���, மா�ப�� ஒ��.
நம� இ��ய ��மா� �ைற�� பல இைசயைம�பாள�கைள ��ய� எ�� அைழ�ப�,
அ��தம�ற ஒ� வழ�கமா� ��ட�.
உ�ைம�ேல, ஒ� ��ய� எ�ப��ப�டவராக இ��க ேவ���?
ஒ� �றைமசா����, ��யஸு��� எ�ன ���யாச�?
வ�க ெவ����� ��யஸு��� ச�ம�த� உ�டா?
இ� ேபா�ற பல ேக��கைள ��ஞான �ைற ேம�ேகா�கேளா� அ�வ� �க ���ய�.
ந��� வா��/வா��த ��மா இைச� கைலஞ�க�� ராஜா ஒ� ��ய� எ�ப� எ�
க���. இ�த �����, ஏ� அவ� அ�ப��ப�ட ேமைத எ�பைத அ����வமாக
11

ஆரா�ேவா�.
ராஜா�� வா��ைக வரலா�, பல இட�க�� ப�வா���ள�. இ�த ��தக��� அத��
இட��ைல. பல த�ழ�க�, ராஜா�� ெசா�ெபா��க�, ��மா�கார�க� ெதாட��, ம���
அவர� ேப��க� எ�� ஒ� ேகாண�����ேத, அவைர� பா���றா�க�. ேம��, அவர�
�யாபார ெவ�� ேதா��ைய�� ைவ��, அவைர எைட ேபா��றா�க�. கைட�யாக, பல��
அவர� இைசைய, உண����வமாக, அ���றா�க�. த�கள� வா��ைக�� நட�த ச�பவ�க�,
ேதா��ய உண��கேளா�, ராஜா�� இைசைய ச�ம�த� ப����றா�க�. இ�� தவேற��
இ�ைல. ஆனா�, இ�தைகய அ���ைறகளா�, அவர� இைச ேமைதைம அ�ப��� ேபா�ற�.
உதாரண����, ேம�க��ய ப��ைச ேமைதயான ��ேதாவ� வா��ைக�� நட�த பல ச��ைசக�
இ�� �ல��ேக ெவ��ச�. ஆனா�, பல����, அவர� ��ஃேபா� இைச ெத���. கால�ைத
தா�� ��ப�, அவர� இைச ஒ�� ம��ேம. அ� ேபால, ராஜா ச�ம�த� ப�ட ச��ைசக���
இ�� இட��ைல. இைச�� அவ� எ�ப� ஒ� ��ய� எ�பைத, ப�� ப�யாக
உதாரண�க�ட� �ள��வேத இ�த ����� ேநா�க�. ஏென�றா�, ராஜா ேபா�ற இைச
ேமைதக� பல �� ஆ��க��� ஒ� �ைறதா� ேதா��வா�க�.
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ப�� -2 இள�கா�� ��ேத…

ேமைத’ எ�ற ெசா�, ந��ைடய ச�க���, ெபா�வாக, ப��ைப சா��த ஒ� �ஷயமாக�
க�த�ப��ற�. 1960 –க�� ‘ப��காத ேமைத’ எ�� �ைர�படேம வ�த�. ராமா�ஜ� ஒ�
க�த ேமைத எ�� எ�ேலா��, ெபா�வாக ஒ��� ெகா��ேறா�. ஆனா�, ந��ைடய க�னாடக
இைச ������க�� ஒ�வரான �யாகராஜைர, ஒ� ேமைதயாக ஏேனா ெசா�வ��ைல.

இ��, க�னாடக இைச�� �க� ெப�ய ஆ�ைம உ�ள
பால�ர����ணாைவ நா� எ�ேபாேதா ஒ� இைச ேமைதயாக� ெசா��ேறா�. த��
எ���ல�� �ர��ேய ெச�த அமர� �ஜாதா ர�கராஜைன நா� ேமைத எ��
அைழ�ப��ைல. ச�தாய���, ஒ� �ல��ேக ேமைதயா�� வா��ைப நா� அ���ேறா�. இ�,
எ�லா கலா�சார�க��� நட��� �ஷய�.
ேம��ல���, ��ய� எ�ற ெசா� அ�க� ��ஞா�கைளேய ������ ஒ� பழ�கமாக
இ����ள�. ேம�க��ய ப��ய� இைச ��ப�ன�களான பா� (J.S. Bach) , ெமாஸா��,
(W.A.Mozart) ம��� �ேதாவைன (L.V. Beethoven) ேமைத எ�ேற அைழ��றா�க�.ஆனா�,
இ��ட ச�ப��ய வழ�க�.

பா�, அவர� கால���, ேதவாலய���,
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இைசக��கைள ப�� பா���� ஒ�வராக�தா� பா��க�ப�டா�. அவ� இற��, பல ��
ஆ��க������, அவர� �றைமக�, அ�வா��த �ய��க�, �ர��கரமான இைச
ெதா���க� எ�லா� ெவ��ச���� வ�தன. இ�� ஒ� ேமைதயாக� ெகா�டாட�ப�� பா��
ெப�ைமைய, கேன�ய இைச� கைலஞ� �ெள� ��� (Glenn Gould) உல��� 20 –ஆ�
��றா��� ஆர�ப��� ெவ��ச� ேபா��� கா��னா�. பா� வா��தேதா 17 -ஆ�
��றா���. உல�� �க� ���யமான க�ேபாஸ�, எ�� ராஜா த� மான�க ��வான பாைஹ�
ப��� ����ளா�.

அேத ேபால ெமாசா�ைட�� ஒ�
அசா��ய �றைம பைட�த இைளஞராக ம��ேம, அவர� கால���, �கழ�ப�டா�. ஒ�
ேமைதயாக அ�ல. ெமாசா��, த��ைடய 11 –வ� வய�� தன� �த� இைசைய
ெவ���டா�. கால� ேபா��� அவர� ேமைதைம உல��� �ள��, அவைர ஒ� ேமைதயாக
ஏ��� ெகா�ட�. �ேதாவ� �லைம ம�ற இ�வைர �ட� ேதவலா�. அவர� கால���,
(ெமாசா�ைட �ட 15 ஆ��க� இைளயவ�) ஒ� ெப�ய க�ேபாஸராக� க�த�ப�டா�.கால�
ேபா���, (அவர� மரண���� �ற�), அவர� இைசைய� க�� �ய�த ேம��லக�, அவைர
ஒ� ேமைதயாக ஏ��� ெகா�ட�.
கைல�ல��, ெபா�வாக ஒ�வைர, உலக� அவர� கால����� �றேக ஒ� ேமைதயாக ஏ���
ெகா�� வ���ள�. இத���, பல காரண�கைள� ெசா�லலா�. கைல�ல��, ஒ�வ�, ஒ�
�ர��கரமான ��தைனைய �� ைவ�தா�, உடேன ப�ேவ� க��� ேவ�பா�க�
�ைள���. இைவ அட��, எ�ேலா�� அ�தைகய ��தைனைய ஏ��� ெகா�ள� ப�லா��க�
ஆ����ற�. பல சமய�க��, �ர�� ெச�த கைலஞ�, த�க ம�யாைத �ைட����, இற��
���றா�.
உதாரண����, ராஜா, ஆர�ப கால���, வட இ��ய ம�கல வா��யமான ெஷனாைய
நா����ற� பாட�க��� உபேயா��த ெபா��, பல�� �க� ���தன�. அேத ேபால,
��யான ���ைலக��� ஒ�ைற வய�ைன (Trumpet ம��� Sax –�� ப��) பய�ப���ய
ெபா��� அேத க�தா�. ஆனா�, இ��, அவர� அ�தைகய வா��ய� �ர��க� ஏ���
ெகா�ள� ப�� ��டன. அ�வா��த ெசய�க�, ெபா� அ���� எ�ட ப�லா��க�
ஆ��றன. எ� க����, ஒ�வ�, தன� வா�நா�� ஒ� ேமைதயாக ச�க�தா� ��ைமயாக
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உண��� ேபா�ற�ப�வ� ஒ� �க� ெப�ய வர� �ரசாத�. ம�த�க��, �க� �ல��ேக, அ�த
பா��ய� �ைட��ற�.
கைல��ைற ச�ம�தமான ம����க�� ஒ� romanticism உ�ளைத ம��க ��யா�. இ�தைகய
கைல��ைற ம����க��� கால� ெக� உ�ளெத�னேவா உ�ைம. உதாரண����, ஒ�
கால���, ம�பாலா �க� ெப�ய அழ� எ�� ��மா உலக� ெகா�டா�ய�. இ�ைறய
இைளஞ�க� இைத ஒ��� ெகா�வா�க� எ�� எ��பா��ப� அப�த�.
அேத ேபால, ந�க�க�� ந���, பாடக�க�� பா�� எ�� எ�லாவ����� கால� ெக� எ�ப�,
ம��க ��யாத உ�ைம. எ�.எ�. ���ல���, லதா ம�ேக�கா� ேபா�ற கைலஞ�க�
கைல��ைற�� கால�ைத� கட�� இ�வைர �ைல�� வ���ளன�. அ��பைட இைச ரசைன
ஏராளமாக மாறாதேத, இத�� காரண�. அைவ மா�னா�, கால� �ழ�� இவ�க�� �க�� மைறய
வா����ள�.
இ�வா�, கைல ரசைன, ச�க��� ேபா��� மா�� த�ைம
ெகா�ட�. அ�வா��த �ஷய�க�� இ�ப��ப�ட மா�ற� �க�வ��ைல. ெபள�க ��ஞா�
���ட�, அ���, இ���, எ��� ஒ� ேமைத.

ஆனா�, ��ஞான, ெதா����ப உலக��
‘ேமைத’
எ��
ெசா���
ெபா��,
ப�ேவ�
அ��த�க�டேனேய
ெசா��
வ��ற�. உதாரண����, அெம��க ��தைன��, ஒ�வ� ��ய� எ�� அைழ�க�பட, அவ�
ஏதாவ�,
சாதாரண
ம�த�க�
����
ெகா���
அள��
��ைத
��ய
ேவ���. அெம��க�க��� எ�ச� (Thomas Alva Edison) ஒ� ��ய�. எ�ச� ஒ�
அ�ைமயான க�����பாள�. ஆனா�, சாதாரண அெம��க�கைள �ய�க ைவ�தவ� –
ெம��வ��ைய �ட ப� மட�� அ�ைமயான �� �ள�ைக க�����தவ� அ�லவா அவ�?
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2007 –�, த��ைடய ��� ேப��� �� பா�ெக������ ��� ஐபா� -ைட உல���
அ���த ��� ஜா�ஸு�, (Steve Jobs) �ல கால�க��� ஒ� அெம��க, ��பைன ��ய�.
அேத ேபால, 70 –க��, �க ேவகமாக ��ன��ய� ������கைள (electronic
circuits) உ�வா��� �றைமயா�, உல�� �த� ��க��ைய உ�வா��ய ��� ஒ� (Steve
Wozniak) ச�� கால���� ஒ� அெம��க ��ய�! இ�ப�, அெம��க ச�க�, �ய��லா��ேத
எவைர�� ��ய� எ�� ெசா�� வ���ள�.இ�த� பழ�க� ந� ச�க�ைத�� ெதா���
ெகா�� ��ட�, எ�ப� எ� க���.
ஆனா�, அேத காலக�ட��� வா��த ��ச�� ஃைப�ேமைன (Richard Feynman) அ�க
அெம��க�க���� ெத�யா�. ஐ������� �ற�, ெபளா�க� �ைற�� ேமைதயாக�
க�த�ப�ட ஃைப�ேமைன சாதாரண அெம��க� அ�க� அ�ய ம�டா�க�. ஏென���,
ஃைப�ேம�, சாதாரண ம�த�க� ���� �ய��� ெசய� எ��� ��ய ��ைலேய!
இ�ப�யாக, உலக ச�க�க� அைன��� ப�ேவ� தா�கா�க ேமைதகைள உ�வா��வ�
உ�ைம. இத��, இ��ய�க�� �� �ல�க�ல. அ��ட�, ந��� வா��� வ�� ஒ�
ேமைதைய ���� ெகா��, அவ��� த��த ம�யாைத ெகா��ப��, ஏராளமான தய�க�
இ��ப� ேவதைன� ��ய�.இ�தைன���, ராஜா ேபா�ற ஒ� ேமைத�� �ர�� ��தைன,
��ைம, ம��� யாரா�� �ைன�� பா��க� �ட ��யாதைத, ெச�� ெகா�ேட
வ��றா�.சாதாரண ம�க��� எ��� �ைட��� ��மா இைச�� அவ� ெச���
ேமைதைமைய� ���� ெகா�வ� எ��.
இ�ைறய வைலதள�க�, ����, ேபா�ற சாதன�க� இைத எ�தா����றன. �வரமாக,
ராஜா�� ேமைதைமைய �ள��� ��பாக ஒ� ���ய �ஷய�ைத� ெசா��யாக
ேவ���. இ�க��ைரகைள� ப���, ராஜா�� ேமைதைமைய அ�ய, ந�ல இைச ரசைன ஒ�ேற
ேபா��. இ�க��ைரக�� �வர�க�, இைச� ����க� ேபா�ற எ��� இ��கா�!
��னேம ெசா�ன� ேபால அவர� வா��ைக வரலா� ச�ம�தமான �ஷய�க� இ��
இட�ெபறா�. உண�� ��வமான இைச, ம��� பாட� வ��� வ�� க�ைத அலச�க��, இ��
இட�ெபறா�. அ��ட�, இைச ஒ�ேற ���ய��வ� எ�� க��வதா�, த�ைழ� த�ர ,�ற
ெமா�க�� உ�ள ராஜா இைச� பாட�கைள��, அ�வ�ெபா��, ேம�ேகா� கா�ட�
��ட����ேள�. ராஜா ஒ� த�ழராக இ��தா��, அவர� இைச, த�� ெமா��� ம��ேம
ஒ��ப��ைல. அ��ட�, அவர� ேமைதைம��, த�� பாட�க� ம��ேம ேக��, ��வ��
���ற �ஷய�� அ�ல. ெமா� எ�ப� அவர� இைச�� உ�ள வ�கைள அ�ெமா� ேப��
ம�க�ட� ேச���� ஒ� க��, அ�வள�தா�. அவர� இைச, ெமா�க��� அ�பா�ப�ட�.
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ேமைத’ எ�ற ெசா�, ம�த �றைம�� உ��ைய� �����, ஒ� ெசா�. இத� �� பல த��க�
உ�ளன. தா�கா�கமாகேவா, அ�ல� தவறாகேவா ஒ�வைர நா� ேமைத எ�� �க�வத��
காரண�, எ�த த��� ஒ�வர� அ�வா�ற� உ�ள� எ�பைத, நா� ச�யாக� ����
ெகா�ளாதேத, இ�த �ஷய���, ���பாக நா� 4 த��கைள ஆரா�ேவா�.
1. ேமைத - genius
2. �றைமசா� - talented
3. ேத�����றவ� - skilled
4. ர�க� – listener or connoisseur
���கமாக� ெசா�ல� ேபானா�, ேத�����றவ�, ர�கைர தா�கா�கமாக அசர ைவ�பவ�.
�றைமசா�, ேத�����றவ� ெச�ய ��யாதைத� ெச�ய வ�லவ�
ேமைத, �றைமசா�யா� �ைன�� பா��க� �ட ��யாதைத, சாதாரணமா� ெச�பவ�.
ச�, அ��த������ ஆர���ேபா�. இைசைய ர��க� ெத��தவ�க� ர�க�க�. இவ�க��
�ல�, �ைறயாக இைச ப�����கலா�. ஆனா�, ெப��பா��, இைச இவ�கள� ெதா�ல�ல.
�ல�, ெபா��ேபா���காக இைச�க��கைள வா���� �றைம, அ�ல� பா�� �றைம
பைட�தவ�களாக
இ��கலா�.
ஆனா�,
ர�கரா�
இ��க
ப���
ஒ���
ேதைவ��ைல. ெமா�த���, இவ�க� இைச �க�ேவா� (music consumers) எ�� ெசா�லலா�.
�ைறயாக இைச ப��றவ�க�� �ல�, ப����னா�, ேத�����றவ� ஆ�றா�க�. இ�ைறய
���ைல��, இைச�கைலஞ�க�, ெப��பா��, ந��ைடய ம��� ேம�க��ய இைச�� ஓரள�
ேத��� ெப��றா�க�. இ�த அள� ப��� எ�த ஒ� இைச�க�� கைலஞ����
ேதைவ�ப��ற�.உதாரண����, ஒ�வ� க��ட� ெபா��ய� (civil engineering) ப�ட� ப���
ப���றா� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. இ�ெனா�வ� க��ட� ெபா��ய� ��ளமா ப���றா�
எ��� ைவ��� ெகா�ேவா�.
ப��� ���த��, இ�வரா�� ஒ� க��ட வைரபட�ைத உ�வா�க�� ����, இ����
வைரபட�ைத ���� ெகா�ள�� ����. இவ�க���� எ�ன ���யாச�? ப�ட� ப���
ப��தவ�, �க ��கலான க��ட�கைள வ�வைம�� ெச��� ப��� ெப�றவ�. ஆனா� ��ளமா
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ப��தவேரா, அ�ப� வ�வைம�த க��ட�ைத உ�வா��� ப��� ஈ�ப��றா�.
ப����� ��ளமா ப��தவ��� �க�, ஒ� ேத��த இைச�க�� கைலஞ�. ப�ட� ப���
ப��தவ��� �க�, ஒ� ேத�����ற இைச�கைலஞ�. இ�ைறய ���ைல��, ெப��பா��
இ�வா� ேத�����றவ�க�, �ேபா�� (keyboard) கைலஞ�களாக உ�ளன�.
�ேபா�� கைலஞ�களாக இ��பதா�, �ல ெசளக�ய�க� உ�ளன. இ�ைறய �ேபா��க��, பல
இைச�க��க� அட�க�. இதனா�, பல �த இைச�க��க� ப��ய (த��, கா��, தாள) அ��,
இ�த� க��ைய ந�றாக வா��க� ெத�வதா�, ��சய� இவ�க��� உ��. அ��ட�, ��ய
ெம���கைள அைம�க, இ�ைறய �ேபா��க� �க�� ேதாதானைவ. வா��த ெம�ைட
இைச���பாக மா��� க��க�� இ�ைற�� �ேபா�� கைலஞ�க��� எ�தாக� �ைட��ற�
– இைவ AWS எ�� அைழ�க�ப���றன. இவ�ைற� ப��ய ஒ� ��வான க��ைரைய
’ெசா�வன�’ ப����ைக�� எ�����ேத�.
இ�வைக ேத�����றவ�க�� ேவைல��, �லவ�ைற எ��பா��கலா�. இவ�கள� ப�����
தா�க�, அவ�கள� இைச�� ெவ��ப��. ேம��, ��ய இைச வைககைள (music genre)
ந��ைடய இைச �ைறக�ட� ஒ���ைண�ப� எ�ப� இவ�களா� ��யாத�. இ�ைறய,
��மா இைச ெவ���� �ழா�க�� ப�ெக���� இைளய இைசயைம�பாள�க� பல இைச
வைககைள� ப�� ேப�ைக��, ஏேதா ��தக������ ஒ���பைத� ேபாலேவ
இ���ற�. இவ�க� ஓரள� ��ய இைச வைககைள க�ெட���� (discovery of new genre)
�றைம உ�ளவ�க�. அதாவ�, உல�� ம�ற ப��க�� உ�ள இைசைய க�ெட���,
அ�ப�ேய அைத பய�ப���� �றைம ெகா�டவ�க�. இைணய வள��� அ�தைகய
க�ெட���� �ய��ைய �க�� எ�தா����ட�. ச��� �ள�� (SoundCloud), ம���
���� ேபா�ற தள�க� இ�தைகய ��ய இைச வைககைள அ��� ெகா�ள �க�� உத�யாக
உ�ளன.
ேவ� வைக�� இைத ெசா�ல� ேபானா�, இ�வைக ேத�����றவ�க� த�க�ைடய இைச
ப����ைய ��வ�� உ�வா��யவ�க� அ�ல. பல�, வ�த ேவக��ேலேய மைற��
���றா�க�. �த� பட��� பாட� ெவ�� ெப�றா�, �ல பட�க�ட� காணாம� ேபா�
���றா�க�.
ேமைதக�
அைனவ�� ேத�����றவ�க� தா�. ஆனா�, ேத�����றவ�க�,
மே◌ைதக�
ஆவ��ைல. சாதாரண ர�க�க�, வா��ய கைலஞ�கைள �ட இவ�க� ேத��தவ�க� –
அ�வள�தா�. ப�லா��க� �ைல�� ���� இைசைய உ�வா��வத�� ேத��� ம���
ேபாதா�.
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ப�� -4 ��ேலா ேமகேமா…

ேத�����றவ�க� எ�ற ஒ� வைக�ப��தைல �� ப���� பா��ேதா�. அ�த வைக �க��
எ�தான�. அ��த வைகயான �றைமசா�க�(talented), �க�� �ழ�ப� �ைற�த ஒ� வைக
எ��தா� ெசா�ல ேவ���. எ� பா�ைவ��, இ�த வைகைய� ேச��த பல
இைசயைம�பாள�கைள நா� ேமைதக� எ�� �ழ��� ெகா��ேறா�. பல ஊடக�க�� இேத
தவைற� ெச���றன.
ச�, �றைமசா�க� எ�ப�� ப�டவ�க�? இவ�க�, அவ�ய� ேத�����றவ�க� தா�. ஆனா�,
க�ற இைச ப���க�� தா�க� இவ�க� இய�ைகயாக உ�வா����ளதா�, அத� பா���
எ��� அவ�கள� ேவைல�� ெத�யா�. ேம��, இ�வைக இைசயைம�பாள�க�,
அ�வ�ெபா��, இைச ேசாதைன�� ஈ�ப�வா�க�. ஆனா�, எ� பா�ைவ��, இவ�க� எ�த
ச��ைச��� மா��� ெகா�ளாம� பா���� ெகா��றா�க�. ச�க� பா�ைவ இவ�க����
ெப�தாக� ப��ற�.
ெசா�ல� ேபானா�, ��மா இைச �றைம���, ச��ைச��� எ�த ச�ம�த��
இ�ைலதா�. ஆனா�, இ�தைகய �றைமயாள�க���, ச��ைச�� ேம� ஒ� பய� உ��,
அதனா�, அதைன� த���பா�க�. �ல சமய�க��, இவ�கள� இைச ேக�பவைர �����
உடகா���, அைச ேபாட� ெச���. அட, எ�ன �ரமாதமான ெம��, ம��� வா��ய அைம��
எ�� �ர��க ைவ���. ஆனா�, இவ�க�, கால காலமாக இ��� வ�� இைச மர�கைள
உைட�ெத�ய� தய��பவ�க�. ெப�ய வ�க ெவ�� ெப�ற பல இைசயைம�பாள�க� இ��
அட���.

உதாரண����,
���யாசாக�,
ஒ�
�றைமயான இைச�கைலஞ�. ஜனர�சக ��மா இைசயாக��� (��, �லாேவ வா, ெமா�,19

அ�ேப �வ�, ேபா�ற பட�க� உதாரண�க�), பார�ப�ய இைசயாக��� (ெத���� 2004 –�
ெவ�வ�த �வரா�ேஷக� எ�� அ�ைமயான பார�ப�ய இைச வழ��யத�காக, ேத�ய ���
ெப�றவ�), ேம�க��ய இைசயாக��� (இைளஞ� �ைர�பட���
�ய�னா ��ெபா� இைச����ட� அ�ைமயான ப�யா����ளா�), இவ��� எ�லா�
அ��ப�.��மா இைச�� ேவ��ய எ�லா த��க�� உைடயவ�. த�� ம��� மைலயாள
ெமா�க��, பல �ைர�பட�க��� அ�ைமயான இைச வழ����ளவ�.
இவர� மைலயாள இைச��, த�ைழ �ட, இ�ைம அ�க�, எ�ப� எ� க���. பல
உதாரண�க� இத�� இ��தா��, ‘���ண���� ஒ� �ரணயகால��’ எ�ற 1997
�ைரபட��� உ�ள பாட�கைள அ�க� த�ழ�க� ேக�க வா����கா�. ���� இ��க
பயேம�? �க இ�ைமயான பாட�க� ம��� வா��யாைம��, இ�த� பட���காக ��யாசாக�
வழ����ளா�.:
https://www.youtube.com
/results?search_query=Krishnagudiyil+Oru+Pranayakalathu+songs
இவ�ைடய பல ேசாதைன �ய��க�� பாரா�ட� த�கைவ. உதாரண����, ’�ேன��ேய’ எ�ற
2001 த�� பட��� இட� ெப�ற, ‘ராைத மன��’ எ�ற பாட��, அழகாக ேம�க��ய ���ைச
ம��� ேகாரைஸ உபேயாக� ப������பா�. பாட� எ�னேவா இ��ய இைசதா�.
https://www.youtube.com/watch?v=yMaeidGXd1Y
இவ�ைடய அ�ைமயான ���ைச (orchestration) அைம�த ஒ� மlைலயாள பாட�, 1996 –�
ெவ�வ�த, ’அழ�ய ராவண�’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற ‘ஓ ���பா’ எ�ற பாட�:
https://www.youtube.com/watch?v=JsjwxqSlezM
��யாசாக�, த���, ‘இைளஞ�’ எ�ற �ைர�பட���, �ய�னா ��ஃேபா� இைச����ட�
இவ� உ�வா��ய ஓபரா வ��� உ�ள ‘இைம�தேன’ எ�ற பாட�, �க இைனைமயான�:
https://www.youtube.com/watch?v=-5VKkaQ8v4c
’�வாரா�ேஷக�’ எ�ற 2004 ெத��� பட���, ��யாசாக�� க�னாடக இைச �றைம��
அ�ைமயாக ெவ��ப�ட�. ேய�தா�� எ��� –�� இைண�� பா�ய, ஹ�ஸ�வ� ராக���
அைம�த ‘அ�ஜுைட ல�ம��’ எ�ற பாட�, ��யாசாக�� இைச��றைம�� ஒ�
எ����கா��:
https://www.youtube.com/watch?v=B2H7OP0MMFY
இ�ேபால, ��யாசாக�, ஏ� ர�மா� ேபா�றவ�க� த�க�ைடய �றைமைய பல பாட�க��
கா�� வ���ளா�க�. ெப�ய ச��த ச��ைசக� எ��� ��காம�, த�க�ைடய ேவைலைய�
பா���� ெகா�����றா�க�. �ைர இைச�� ேதைவயான, இைச�க�� ஞான�, ��ன� இைச20

அைம��� �ற�, ம��� இ�த ஜனர�சக ஊடக���� ேவ��ய அைன�� �றைம��
ெகா�டவ�க� இவ�க�. ஆனா�, ேக�� எ�னேவா, இவ�க� ேமைதகளா?
ந��ைடய ��மா இைசைய இவ�க� எ�ப� மா����ளா�க�? ��ைமக� பலவ�ைற��
இவ�க�
ெச����தா��,
��மா
இைச��
ேபா�ைகேய
இவ�க�
மா����ளா�களா? இவ�கள� இைச��, எ�வைக �ர��கைள, இவ�க��� ��ேன எவ��
ெச�யாதைத, ெச���ளா�க�? இைவ, �க ���யமான ேக��க�. இ�ேக��க��
ப��ேலேய, இவ�க� ேமைதகளா இ�ைலயா எ�� ��மா��க ����.
��ய ஒ�க�, ெதா����ப ��ேன�ற�தா�, வ�� ெகா�ேட இ��க�தா� ெச���. ��ய
ஒ�க� ம��� ஒ��ப�� �ைறக� இைச�� ச�ம�த� இ�லாத� எ�ப� எ�
க���. உதாரண����, ��யாசாக�� இைச�க�� ேத�� ம��� ஒ��ப�� அ�ைமயான
ஒ��. ஆனா�, அவ� ஒ�ேபா�� அைத� ப�� அல��� ெகா�ட��ைல. ��மா இைச��
ெதாட�
ெவ����
�றைம
ேதைவயான�.
ஆனா�,
அ�
ஒ�ேற
ஒ�வைர
ேமைதயா���டா�. ேம�க��ய ெச��ய� ேமைத, ெமாஸா��, மாணவ�க� இ�லாம�, இைச
பாட� ெசா��� ெகா���, �ைழ�� நட�தேவ ேபாரா�யவ�. அவ� வா�நா�� ெப�ய வ�க
ெவ��ைய அவ� காண��ைல. �க��, வ�க ெவ����, ��சய� ஒ�வைர ேமைதயா��யதாக
ச���ர� இ�ைல. அ��தப�யாக, ேமைத�� ��தைன எ�ப��ப�ட� எ�� அ��த ப����
பா��ேபா�.
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ப�� -5 � ��த�…

��ய� அ�ல�, ேமைதக� எ�ப�� ப�டவ�க� எ�பைத, இ�த� ப����, ��வாக�
பா��ேபா�. �த��, நா� அலச���ப�, ‘சாதாரண ேமைதக�’ (ordinary geniuses). அெத�ன
சாதாரண�? சாதாரண ம�த�கைள�ட, ப�மட�� ஆ�ற��ளவ�க� இவ�க�. சாதாரண
ம�த�க��� ேதா�றாத, ெதாட��க� இவ�க��� எ�தாக� �ல�ப��.

உதாரண����, �.�.ராம� – ெபள�க� �ைற��
சா��தவ�. பல ��றா��களா�, �லவான� ப�� க�ைத எ�த, நம��� ேதா��ய�. அேத
ேபால, ஒ�� �தற� (optical diffraction) ப��ய ெபள�க அ�� உய��ைல�ப����
எ�ேலா���� ெசா��� ெகா��க�ப�ட�. ஆனா�, ராமனா�, ஏ� வான� �லமாக இ���ற�
எ�� ஆரா���, அ� ஒ�� �தற�னா� எ�� உல��� எ���� ெசா�ல ���த�. நம��
எ��� �ல�படாத இ�த� ெதாட��, அவ���� �ல�ப�ட�.
அேத ேபால, நம�ெக�லா� வ�ட�ேதா�� 4 ப�வகால�க� (seasons) உ��, எ��
ெத���. ம�த�க�� ெப��பாலாேனா�, கடலைலகைள� பா�����பா�க�, க�ைத
எ�����பா�க�. வா�ன� (Wagner) எ�ற ��ஞா��� இைவ இர����� உ�ள ெதாட��
ெத�வாக� ெத��த�. அதாவ�, ���� ப�வ�ைல ��ர�த�ைம�� (climatic stability) கட��
உ�ள அைலேயா�ட� (oceanic currents) காரண� எ�� க�ட��� உல��� அ���க
���த�.
‘சாதாரண ேமைதக�’, நா� இய�ைக�� பா���� அ�றாட �க��க��� இைட�� உ�ள
ெதாட�ைப� பா��க ���ற�. சாதாரண ம�த�க��� �க��க� ெத����, ெதாட��க�
ெத�யாம� ேபா�ற�. பல �றைம ��க இைச�கைலஞ�க�, �றைம���, ‘சாதாரண ேமைதக�’
எ�ற எ�ைல��� உ�ள ம�கலான ப���� உலா�வதா�, ந�மா�, ச�யாக அைடயாள� கா�ட
��வ��ைல.
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உதாரண����,
ஆ�.�.ப�ம�, இ�� �ைர�பட இைச��, பல ��ைமகைள� ெகா�� வ�தவ�. அவ�ைடய
‘யாேதா�� பாரா�’ �ைர�பட���, �� �டாைர (electric guitar)அ��க� ப���, �க� ெப�ய
ெவ�� அைட�த� ம��ம�ல, எ�லா இைசயைம�பாள�கைள��, அ�வா� பய�ப����
மா�ற�ைத� ெகா�� வ�தா�. ஏ�, எ�.எ�.�. –ைய��, 70 –க��, (நாைள நமேத,
�ைன�தாேல இ����) இ� பா��த�.அேத ேபால, ஏ.ஆ�. ர�மா��, ��ன� தாள�க�
(electronic rhythms) பல இைசயைம�பாள�கைள, அ�வா� மாற ைவ�த�. ராஜா, ெஷனா�
எ��� வட�க��ய வா��ய�ைத நா����ற� பாட�க��� உபேயா��க, பல ெத����ய
இைச�கைலஞ�க�, அ�வேற ெச���ப� ஆ�ய�.
இைவ யா�� ‘சாதாரண ேமைதக�’ ெச��� �ஷய� – அதாவ�, இ��ய ஜனர�சக இைச���
இ�வைக இைச�க��க���� உ�ள ெதாட�� இவ�க��� ெத��த�. ஆ�.�. ப�ம��� ��,
�� �டா� பல ஆ��களாக இ��த ஒ� க��. ர�மா��� �ல ஆ��க� ��� ��ன�
தாள�க� அ��கமா�ன. ஏ�, பல �� ஆ��களாக ெஷனா�, வட இ��ய பார�ப�ய�
க�ேச�க�� உபேயாக� ப��த�ப���ள�.இ�காரண�களா�, இ�த ��� இைச� கைலஞ�கைள
ேமைதக� எ�� ெசா�ல ��யா� எ�ப� எ� க���.
��மா இைச, கால���� ஏ�றவா� மா��, ஒ� ஜனர�சக இைச��, இ� ேபா�ற மா�ற�க�
வ�த வ�ண� இ����. இ�வைக மா�ற�கைள� �வ�� ைவ�பவ�க� எ�லா� ‘ேமைதக�’
எ�� ெசா�ல� ேபானா�, ந��� பல �� ேமைதக� இ��பா�க�.
அேத ேபால, ராஜா ஒ� பட���� 30 ��ட��� 5 பாட� ெம���கைள உ�வா���றா� எ��
நா� அ��க� ப���ேறா�. அ��ட�, அவேர, எ�த ஒ� �ைர�பட����� 3 நா�க��� ேம�,
��ன� இைச�காக எ���� ெகா�ட��ைல எ�� ேவ� ���றா�. ெச��� ெதா��� ேவக�
எ�ப� ஒ�வ�� ேத��� ம��� �றைமைய� கா���, ேமைதைமைய அ�ல. ராஜா��
ேமைதைம��, இைவ காரணம�ல.
நா� இ�� �வ��க ேவ��ய�, ‘அசாதாரணமான ேமைதக�’ (extraordinary genius) எ�ற
வைக. இவ�க�ட�, ெபா�வாக, �ல �ணா�சய�க� இ����. ெப��பா�� ��ஞான �ைற
ச�ம�த� ப�ட இ��ஷய�க�, இைச��� ஓரள� ெபா����:
1. ��ஞான��ேலா, இைச�ேலா ’இ�ப�’, இ�, இ��க ேவ��� எ��, நம�ெக�லா�
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ச��� ����க� �ட� ேதா�றாத வ�வ�க�, �ஷய�க�, இவ�க���� ேதா���.
உதாரண����, அ��க�� அைம�ைப� ப�� �� ஆ��களாக ம�த�க�
அ�����தா��, அ�� ஏராளமான ெபா��ய��� வா��� உ�ள� எ�பைத
ஃைப�ேம� (Richard Feynman) 1959 –�, ஒ� ெபா�ெபா��� அ���தா�.
இ��, அவ� ெசா�ன� ேபால, �ல���கைள (molecules) ைகயா�� ெதா����பமான,
நாேனா ெதா����ப� (nano technology) வள��� வ��ற�. பல �� ஆ��களாக
இ��ைச (melody) எ�பைத உலக� அ�����தா��, ஒேர ேநர��� இ� இ��ைசக�
ஒ��ப� எ�ற �ஷய� பாஹு���தா� ேதா��ய�. இ� ��றா��க���� ��,
இவர� இைச ���கத�சன�, ேம�க��ய பார�ப�ய இைச��, ஒ� வ�வமா�ய�
2. ஒ� �ைற��, ��ன� ��ன மா�ற�க�, இவ�களா� ெச�ய�ப�டா��, அ��, இவ�க�
���� அைடவ��ைல. இவ�கள� ேமைதைம�� அ��பைட, அவ�கள� �ைற��,
அவ�களா� உ�வா�க�ப��, �க� ெப�ய மா�ற�க�
3. ெப�ய மா�ற�க�� ெபா�, ச�ம�தேம இ�லாத ஒ�றாக �ட இ��க� ���. ���ட�
தைல�� ஆ��� ���ததா� அவ� �� ஈ��� ச��, எ�ற ஒ� ��ய ெகா�ைக ஒ�ைற
உ�வா��னா� எ�பெத�லா� ���ற�. இ��தா�, creativity எ�� கைலஞ�க� ெப�தாக
அல��� ெகா��� �ஷய�, அ�ப��� ேபா�ற�. Creativity எ�ப� ெப�ய
மா�ற�கைள உ�வா��� �றன�ற�. Creativity -�னா�, ப��ப�யாக �ல �ஷய�கைள
ம��ேம ��ேன�ற ����.
ஆனா�, ேமைதக�, ஒ� ெகா�ைக ம��� �ைறைய �� ைவ��� ேபா�, அத� ��
வ�வ�, ம��� தா�க� இவ�க��� அ�ெபா�ேத ெத��� ���. உதாரண����,
���ட�, ெவ�� �� ஈ��� ச�� ெகா�ைக ஒ�ைற ம��� அ��க��ைல. அவரா�,
பார�ப�ய இய�க ��க� (classical mechanics) அைன�ைத�� தர���த�. �� ஈ����
அ�� அட���.
எ� பா�ைவ��, ராஜா ஒ� ெம�ைட உ�வா��வ�ட� ����வ��ைல. அவ���,
அத�ட� ேச�� இைச� ேகா�ைவக�, வா��ய�க�, தாள� ம��� ேநர� எ�லாேம
ேதா���ற�. இதனாேலேய, அவரா�, ெப��ெக��த ந� ேபால அ�தைனைய��, இைச�
����களா� எ��� த�ள ���ற�. உதாரண����, ‘��த� க�ணா� ஒ� ேச�’ எ�ற
1991, தளப� பாடைல உ�வா��ைக�� ெவ��, க�யா�/ேகாசல� ராக�க��
�வர�க� ம��� அவ���� ேதா�ற��ைல. அ��ட� ேச��த வய��க�,
�ர�ெப��க�, ��லா��ழ� எ�� பலதர�ப�ட க��க�� ஒ�� �ரவாக�
(https://www.youtube.com/watch?v=7YdGw1Y0AL0)
ேச��ேத,
அவ����
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ேதா���ற�.
4. ெவ�� நாம��த �ஷய�க�� ெதாட�ைப, இ�வைக ேமைதக� ெவ�� ெகா��
வ�வ��ைல. அ�� ெப�ய �ஷய� ஒ��� இ�ைல எ�ப� இவ�கள� எ�ண�.
உதாரண����, ’எ���ேள எ���ேள’ எ�ற பாட�, �ரக தாப��� ஒ� ெப� பா��
பாட� (http://www.youtube.com/watch?v=x6CvQf2xLNs) . ஆனா�, ராஜா��
இைச��, இ� ஒ� �யான� ேபா�ற உண�ைவ� ேதா������. இ�த பாட��,
கா��யைம�� �ல வ�ட�க��, மற�க�படலா�. ஆனா�, இ�தைகய ஒ� �யான உண��
பாட� ப�லா��க� �ைல�� ����.
�ரக உண���கான, பல ��ைமகைள, இைச�கைலஞ�க� ��மா�� ஏ�கனேவ
உ�வா����ளா�க�. ஆனா�, இ��, ராஜா, ெப� �ர�கைள ேம�க��ய இண�க
(western harmony) �ைற��, வய��கேளா� எ�த� தாள� க���� இ�லாம�, ஒ�
�யான உண�� உ�வா�� வைக�� உ�வா����ளா�. இ� ேபா�ற ��தைன ராஜா���
��ன��, ��ன�� எவ����, இ�நா� வைர� ேதா�ற��ைல
5. இவ�கள� ��தைன ேவ� ஒ� அள�� இ��பதா�, சாதாரண ம�த�க���� ����
வைக��, இவ�கள� ேப�� இ��கா�. ெபள�க� �ைற��, ஃைப�ேம� (Richard
Feynman) எ�ற ேமைதைய� த�ர, ம�ற ெப�� ��ஞா�க� இ�வைகேய – ஐ����
(Einstein) , �ரா� (Dirac), ேபா� (Bohr) எ�ேலா�� இ�வைகேய
6. ேமைதக�, ெபா�வாக த� ேவைல�� ஏராளமான கவன��ட� இ��பவ�க�. ெப�தாக,
ச�க� ெதாட�ப�றவ�க�. உைழ���� இவ�க� தய��வ��ைல எ�றா��, இவ�கள�
ேமைதைம உைழ��னா� வ�வ��ைல. இவ�க���, ஒ� வைக வர� �ரசாத�,
ேமைதைம� ெபா�கைள வழ���ற�.
உதாரண����, ஐ���� த��ைடய ெபா� ஒ��ைம
ெகா�ைகைய (General theory of relativity) அ���ைக��, எ�ப�, ஒ��� ேவக���
பய���� க�கார�க� ெம�வா�� எ�� ெசா�னா�.2011 –�, இ�ைறய ெதா����ப
வச�கேளா�, அவ�ைடய க��� எ�வள� ச�யான� எ�� உ���ப��த�ப�ட�.
இத�காக அவ� ஒ��� இர� பகலா�, பல வ�ட�க� உைழ�க��ைல. அவ���, அ�வள�
எ�தாக, இ�த �ஷய� ேதா��ய�, ம�ற ��ஞா�க���, ச�யான ேசாதைன அைம�ைப
உ�வா��, ஔ����� க��ைப ����க, ��ட�த�ட 100 ஆ��க� ஆ�ய�. அவ�
எ�னேவா, ெவ�� கா�த�, ேபனா ேபா�ற �ஷய�க�ட�, த� அ�வா�றலா� ெசா�����25

ேபா���டா�!
7. இ�வைக ேமைதக���, தன�� ��ேன வ�தவ�க�� ப��, அவ�கள� ��தைன
அ���ப�. ஆனா�, சம கால �க��க�� அ�தைன ஆ�வ� இ��ப��ைல.
உதாரண����, ஐ������ பல சம கால ெபள�க �க��க�� அ�க� ஆ�வ� இ�ைல.
ஆனா�, அவ��� ��ேன வா��த ேம��ெவ�, ���ட� ேபா�றவ�க��
ேகா�பா�க� அ��ப�. ராஜா�� சம கால இைச� கைலஞ�கைள� ப�� அ�க�
ேப�வ��ைல. ஆனா�, அவ��� ��ேன வ�த கைலஞ�க� ப�� ெப�ைம ெகா��றா�.
8. இ�வைக ேமைதக�, �ர�ைன ஒ�ெவா�ைற�� த��ைடய அ�� �றைமயா�,
ஆர�ப������ �����, �ைட ேத��றா�க�. ம�றவ�க�� ப��, இவ�கள� ஆர�ப
�ைல. அ�வள�தா�. ராஜா, பல இைச �ைறகைள (musical genre) அ��தா��, அத�
பய�பா�, அவ�ைடய ��தைனயா� உ�வான ஒ��.
ேத�����றவ�க�, ��ய இைச �ைறகைள� ப�� அல��� ெகா�வைத� ேபால, ராஜாைவ
எ��� பா��க ��யா�. அவ�ட���� ெவ�வ�� எ�த இைச���, அவர� பா�
இ��ேத ���. உதாரண����, ேபா�கா (Polka) எ�ப� ஒ� �ழ�� �ேரா��ய இைச
�ைற. ராஜா, இைத� ைகயா�ைக��, அைத, அ�ப�ேய உபேயா��ப� இ�ைல.
இைச �ைறக�, ராஜா�� இைச�கான உ�பா� (input). அவர� இைச�� ெவ��பா��,
அவ�ைடய இைச �ைறேய (Raja’s own musical genre) ெவ��ப��. ’ேகா�ர
வாச�ேல’ (1990) எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘ேகள� எ� பாைவேய’
(https://www.youtube.com/watch?v=aE9OMfBhSE4) எ�ற பாட�, இ�த இைச
�ைற�� ராஜ வல� வ��ற�. இத� வழ�கமான �ைற எ�னேவா ச�� மா�ப�ட�தா�
(https://www.youtube.com/watch?v=0gsskSuFQjI)
9. ச��ைசைய த���பவ�க� அ�ல ேமைதக�. அ�� தைழ�பவ�க�. என��� ெத���, எ�த
ேமைத��, ச��ைச����� த�ப��ைல. இ�� நா� ெசா�வ� அவ�கள� �ைறைய�
ேச��த ச��ைசைய� ப�� ம��ேம. உதாரண����, ஐ���� �ஷய���, ேநாப� ப��
க���, அவர� 1905 –� ெவ���ட ஒ����ய� (photoelectric effect) ப��ய
ப���காக 1921 –� ப�� வழ��ய�. ஏென�றா�, அவர� ெபா� ஒ��ைம ெகா�ைக��
ஏராளமான எ����� ச��ைசக�� ஓய��ைல. ெமாஸா��, இ�தா�ய �ைலமாத�கைள
ைமயமாக ைவ�� உ�வா��ய Figaro ேபா�ற பைட��கைள, ப��ய� ��ண�க�
உடேன ஏ�க��ைல. அவ� வா�நா� ��வ�� அ�த ச��ைச ஓய��ைல.
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அசாதாரண ேமைதகைள இ�வைகயாக ���கலா�.
1. ���சா��தனமான ேமைதக� – Clever genius
2. மாயாஜால ேமைதக� – Magical genius
எ�லா ேமைதக�ேம �லமான (original) ��தைன��ளவ�க�.
���சா��தனமான ேமைதக� எ�ப��ப�டவ�க�? இவ�க� ��ய பாைத ஒ�ைற ம�த�க���
கா�ட
வ�லவ�க�.
இவ�கள�,
��தைனைய,
ெத�வாக
�ள��னா�,
ம�ற �றைமயாள�க�
இவ�கள� ��தைனைய� ���� ெகா�ள ����. அ��ட�,
அ��ைற�� �றைமயாள�க�, ’அடடா, இ� நம��� ேதா�ற��ைலேய’, எ�� ���� ெகா��,
அ�த� ��தைனைய ைவ��, த��ைடய பைட��கைள உ�வா�கலா�.
அதாவ�, ���சா��தனமான ேமைதக�� ��தைன பல வ�வ�க�� கா��ய��கப��. பல
க�����பாள�கைள (inventors) நா� ேமைதக� எ�� �ழ��வத�� இ�ேவ காரண�.
அெம��க க�����பாள� எ�ச�, �� �ள�ைக �த�� க�����தா�. ஆனா�, அத�
இய�க �ைற �ள�க�ப�ட�ட�, ப�லா�ர� ��வன�க�� ேவைல ெச��� ெபா�யாள�க�
அவர� க�����ைப�ட உய�தர� ெகா�ட �� �ள��கைள உ�வா�க ���த�. இ��,
அ� ைசனா�� ��ைச ெதா�லாகேவ வள��� ��ட�.
ைம�ேக� ஃபாரேட (Michael Faraday) எ��� ���� ��ஞா�, ைடனேமா எ�பைத �த��
க�����தா�. அதாவ�, ��கா�த வய�� (electromagnetic field) ஒ� �ழ�� ����ளா�
(rotating coil) ��சார� உ�ப�� ெச�ய இய�� எ�� உல���, தன� ேசாதைன�ல�
����தா�. அைத� ���� ெகா�ட �றைமயான ெபா�யாள�க� இ�� ��ெபா��ய�
�ைறையேய உ�வா����ளா�க�. நா� உபேயா���� ��சார��� அ��பைட இ�ேவ எ�ற
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அள��� வ�க ��ெதா�� வள�����ட�.
இைத� ேபால, பல க�����பாள�க� உ�ளன�. இைச��ைற��, ேமைதக� பல�� (ராஜா
உ�பட) இ�வைக �ணா�சய�கைள ெகா�டவ�க�. பா�� counterpoint எ�ற ஒேர ேநர���
இைச�க�ப�� இ� இ��ைசகைள, பல இைச�கைலஞ�க�� உபேயா���க ெதாட����டன�
– ராஜா உ�பட. இைச ேமைதகைள இ�த ஒ�வைக ம��� எ�� ���ப� ச��
க�ன�. ��ஞான��� எ��.

மாயாஜால ேமைதக� எ�ப��ப�டவ�க�? இவ�கள�
��தைன எ�வள� ெத�வாக ஒ�வரா� �ள�க�ப�டா��, அ��ைற�� �றைமயாள�களா�,
அவ�கள� ��தைனைய கா��ய��க இயலா�. உதாரண����, ெமாஸா��� 40 –வ�
��ஃேபா�ைய (Mozarts’s 40th symphony) பல�� அல�� த����டா�க�. ஆனா�, அ�
ேபா�ற ஒ�ைற யாரா�� இ��வைர உ�வா�க ��ய��ைல.
அேத ேபால. �வா�� (Antonio Vivaldi) எ�ற ேம�க��ய இைச�கைலஞ�� நா�� ப�வ�க�
(Four Seasons) எ�ற இைச� ெதா����, பலரா�� அ�� ேவ�, ஆ� ேவ� எ�� �வ��க�
ப���ள�. ஆனா�, இ� நா� வைர அ� ேபா�ற ஒ� இைச� ெதா��ைப யாரா�� வழ�க
இயல��ைல. அட, இ� நா�� ப�வ�கைள �ட� �ற�த� எ�� அ��ட� ஒ���� ெவ�றவ�
இ�ைல.
இ�த மாயாஜால��� �� பல காரண�க� உ�ளன. அ�� �க ���யமான�, ‘�த�
ெகா�ைகக�’, அதாவ�, first principles எ�ற ��தைன �ைற. அதாவ�, ஒ�ெவா�� �ைற��,
ஒ� ேவைலைய, எ��ேம அ�யாதவ�ைடய �ைல�����, �க அ�க ேவக��� ஒ� மாய
அள��� ��ேன��� அ�����ைம. இத�� ஏராளமான அ��� �ற� ேதைவ.
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உதாரண����,
ெபள�க� �ைற��, ஃைப�ேம� அ�ப��ப�டவ�. அவ��காக பல ஆரா���யாள�க�, பல
மாத�க� த�க�ைடய ஆரா���ைய �ள�க� தவ� �ைட�பா�களா�. அ�ப� �ைட�த
ச�த�ப���, ஆரா���யாள�க� பல�� �க�� ஏமா�ற��, அேத சமய� �ய��மா� ���க�
ெச�வாரா� ஃைப�ேம�. இ�தைன���, ��வ�� அவ�கள� ஆரா���ைய �ள�க� �ட �ட
மா�டாரா�. �ர�ைன எ�ன எ�� ���� ெகா��� வைர�� ெபா�ைமயாக�
ேக�பாரா�. அத� �ற�, ேமைட, ஃைப�ேம�ைடய�!
ஆர�ப �ைல����� அ�த� �ர�ைனைய �ள��வ�ட�, அத�கான ப�ேவ� ���கைள��
அ�ெபா�ேத, அ�ேகேய எ��, எ�த� ��� ச�யான�, எ��� ெசா�� ��வாரா�. ச�, ���
அவ���� ெத�������, ஏ� அைத அவ� ெவ��ட��ைலயா�? ெப��பா��: 1) பல
ஆ��க��� ��, தா� ���த அ�த� �ர�ைனைய ெவ��ட ஃைப�ேம���
ேசா�ேப��தன�, அ�ல� 2) ஆரா���யாள�க� எ��பாராத ��� ஃைப�ேம�ைடயதாக
இ����.எ�ப� இ����, மாத�களா� தவ���த ஆரா���யாள���? இ�ப� ேவைல
ெச�வ�தா� ’�த� ெகா�ைகக�’ வ�.

இ� ேபால, அ� ேவக கண��ய� ��ண�
எ�� ெபய� எ��தவ�, வா� நா�ேம� (John Von Neumann).இவர� அ� ேவக கண��,
மாணவ�கைள� �����காட� ெச���. இவ��� ஒ� ெக�ட பழ�க�. எ�த ஒ� கண���
�ர�ைனைய ���தா��, அத� ப�கைள (mathematical steps) எ��� எ�த மா�டா�. அவர�
அ��, அைத அ� ேவகமாக� கட�� ெச���.
ஒ� �ைற, அவர� மாணவ�, அவ�ட�, ஒ� கண�� �ர�ைன�� �ைட ��ய��ைல எ��
அவைர� ேத� வ�தாரா�. இ�தைன��� வா� நா�ேம�, அ��த வ������ தாமதமா�30

�ைர�� ெகா����தாரா�.மாணவ� ேக��றா� எ�� �ல ��ட�க� ��றவ�, ெமளனமாக
இ��� ���, அேத �ைடைய� ெசா�னாரா�. இர����� எ�ன ���யாச�, எ�� ேக�ட
மாணவ�ட�, ”�த�� நா� ெசா�ன �ைட உன��� ���க��ைல. ��ய �ைற�� ������
பா��ேத�. அேத �ைடதா� �ைட�த�”, எ�� ெசா�����, த� அ��த வ����� ெச��
��டாரா�! அ�ப�� அவ�, ���� கண��� ப�கைள, (mathematical steps) மாணவ���
�ள�க��ைல! அ� ெப�ய �ஷயமாக, அவ���� பட��ைல. ஆனா�, ‘�த� ெகா�ைக’
�ைற, அவ���, அ�வள� எ�தாக ���த�!
ராஜா�� ெசய�பா�க��, இ� ேபா�ற �ல �ணா�சய�கைள நா� பா���ேறா�. இைசைய
ம��ேம ������ அவ�, பல த�ண�க�� ப�ேவ� ��தைனக�� இ���றா�. ேப�� நட���
ப���ைகயாள�க���, �ைட��� ப��க� வா� நா�ேம�� ப��க� ேபால இ����.ராஜா
�க�� �ரபலமானவராக இ��பதா�, அவ� ெசா�வைத� ��யாம� ����, ச��ைசகைள�
�ள��வ�
எ�தா�ற�.
ஃைப�ேமைன
�����ளவ�க�
ெபள�க�
ெத��த
ஆரா���யாள�க�. ஆனா�, ராஜாைவ ேப�� எ���� ப���ைகயாள�க�, ெப��பா�� அ�க
இைச அ�வ�றவ�க�. ச��ைச எ��ப ம��ேம இவ�களா� ���ற�!
மாயாஜால ேமைதக�, ஒ� �ைற�� ேமைதகளாக இ��தா��, இ��� �ல �ைறக���,
�றைம��ளவ�களாக
இ���றா�க�.
இைத
ஆ��ல��� polymath எ��றா�க�. உதாரண����, ஃைப�ேம�, �க அ�ைமயாக �ர��
வா��பவ�. அ��� சா�பா (Samba) எ�ற இைச வ�வ���காக �ேர�� நா��� �ல கால�
ெபள�க� ெசா��� ெகா��தா�! அ�ைமயாக பட� வைரபவ�. ��ெர��, ேவ�ய�
வ���க���� ெச�� அ��� �� �ள��வா�.
அேத ேபால, வா� நா�ேம�, ெபள�க�, கண��ய�, அ���� ஆரா���, க��
க�டைம��, எ�� பல �ைறக��� ெஜா��தவ�. ராஜா�� இைச�� ேமைதயாக இ��தா��,
எ���, �ைக�பட� கைல, பாட� எ��வ�, ஆ��க�, பலெமா� அ�� எ�� பல�ைற
வ�லவராக இ���றா�.
எ� பா�ைவ��, ராஜா�� அ���ைற �ல சமய�க�� ���சா� ேமைத ேபால�
ேதா���. ம�ற சமய�க�� மாயாஜால ேமைத ேபால� ேதா���. அ��� வ�� ப��க��,
எ�� அவ� �றைமைய� கா���றா�, எ�� ���சா� ேமைதயா�றா�, எ�� மாயாஜால
ேமைதயா�றா� எ�� பா��ேபா�.
எ��ைடய உதாரண�க� க�னாடக இைச அ��பைட�� அ�க���கா�. இத�� காரண�,
என�� அ�த அ�� அ�க� இ�லாதேத.
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ெச�ைன வ�� ெபா�� ராஜா��� சம���த ெமா� ெத�யா�. அ�� ஆ�வ� இ��ததா�,
அவ� அ�ெமா�ைய� க��� ெகா�டா�.ஆர�ப���, அ�ெமா��� இைச வ�வ� இவைர
�க�� கவ��ததாக� ேதா���ற�.
சம���த
�ேலாக�க�,
ராஜா��
பாட�க��
�ைறய
இட�
ெப������றன. �றைமயாளரான ராஜா�� �ல பாட�க��, அ�ப�ேய இட�ெப��
வ���ள�.
உதாரண�, ‘அைலக� ஓ�வ��ைல’ எ�ற 1981 –ஆ� ஆ�� ெவ�வ�த பட��� இட�ெப�ற,
’காத� ஓ�ய�’ எ�ற பாட�� ஆர�ப���, ‘ஓ� சதமான� பவ�…’ எ�ற வ�க� எ�த மா�ற��
இ�� வழ�கமான �ைற�ப�, பய�ப������பா�…
https://www.youtube.com/watch?v=jEUwBSBRFWY
அேத ேபால, ‘அழ�’ எ�ற 2001 �ைர�பட���, இட�ெப�ற, ‘பா��� ெசா��’ எ�ற பாட��
ஆர�ப��� இட�ெப��, ‘’ஓ� ச�வம�கல மா�க�ேய, �ேவ, ச�வாத சாதேக…’ எ�ற வ�க�,
எ�த மா�ற�� இ��, வழ�கமான �ைற�ப� பய�ப������பா�…
https://www.youtube.com/watch?v=6NdExQZKNro
இ�ேபால பல �ைர�பட�பாட�க��, �றைமயாளரான ராஜா, சம���த �ேலாக�கைள
பய�ப�����ளா�.
அ���, அவ� ���சா��தனமாக ெச�த�, சம���த �ேலாக�கைள த��ைடய ெம�����
த��தவா� மா��யைம��� ெகா�வ�.
1993 –� ெவ�வ�த ‘உட��ற��’ எ�ற பட��� இட�ெப�ற ’ந�� ெசா�லேவ என��’ எ�ற
பாட�� ஆர�ப��� இட�ெப�� ‘சதமான� பவ� சதாய’ எ�ற சம���த �ேலாக�
பாட��ேக�ப ச�� மா�ப��…
https://www.youtube.com/watch?v=vfFy9NB-XEg
அேத ேபால, 1989 –� ெவ� வ�த ‘எ� ��ஷ�தா� என�� ம���தா�’ எ�ற �ைர�பட���
இட�ெப�ற, ‘� ����, ெபா�� ைவ�த வ�ட�லா’ எ�ற பாட��, �த� இைட�ைச��, ‘ஓ�
மா�க�ய� த��னா’ எ�ற க�யாண ம��ர�, ஹ�ஸ�வ��� மா����.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q9quG2J5aLk
இ� ேபா��, இ��� �ல ராஜா பாட�க��, �ேலாக�க� அவர� ���சா�
ேமைதைமயா� ெம��� ேதைவ�ேக�ப மா��� பய�ப��த� ப���ள�. இைத ேக��� ம�ற
இைச�கைலஞ�க�, ’அட, நம�� ேதா�றாம� ேபா���டேத’ எ�� �ைன�� ேவ� ராக�க��
இ�வா� ெச�ய வா����ள�.

அ��தப�யாக, 1998 –� ராஜா�� இைச�� ெவ�வ�த
‘�லேவ �க� கா��’ எ�றா �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘ெத�றைல� க�� ெகா�ள’ எ�ற
பாட�� இர�டாவ� இைட�ைசைய கவ���க�. ராஜ�� �ர��, ‘நேவ வசசா�கேலகா’
எ�ற சம���த �ேலாக� ஒ��ைக��, நா���ற� பா���, ’ஈர��லா மன�ல’ எ�ற வ�க��
ெப� �ர�க� ஒ����.
https://www.youtube.com/watch?v=6cPhAqgKIeo

சம���த �ேலாக� ஒ���� அேத ேநர���, நா����ற� பாட� ச��� கா��� ெந�டாம�,
�கமாக ஒ���ற�. எ� பா�ைவ�� இ� ஒ� மாயாஜால ேமைத�� ம��ேம ேதா�ற� ��ய
ஒ��. இ� ேபால ஒ�ைற இ�வைர யா�� ெச�ய��ைல. பாட� எ�னேவா ேம�க��ய
�ைறப� (melodic minor) உ�வா�க�ப�ட ஒ��. அ��ட� ஒ� �ேலாக�, ம��� நா����ற�
பாடைல� ேச��� ேயா���� அசா��ய ேமைத, ராஜா.
இ�ப���� உ�ள இைச�����கைள ம��� ேக�க ���ப���தா�, இ�ேக ��க�
ேக�கலா�.
http://geniusraja.blogspot.ca/2011/12/sanskrit-chant-based-choir-white-and.html

33

ப�� -8 ந�� ெசா�ல ேவ���…

���ைச, அதாவ� ேகார� எ�ப�, நம� இைச மர�. ேகா��க��, பஜைனக�, ெப��பா��
���ைசயாகேவ ஒ��� வ���ள�.இ��ைசைய ந�றாக ��� ேசர� பா�வ� நம�
மர�. அேத ேபால, ேம��ல��, ேதவாலய�க��, ���ைச, ஒ� இைச மர�. ந��ைசைய �ட,
ேம�க��ய ���ைச, ��க�ட�, ச�� ��தலாக, வளா��த ஒ��. Choir எ�ப�,
ேதவாலய�க��, நம� ப�� பாட�கைள� ேபா�ற ஒ��. ���ம� கால�க��,
இ�தைகய Choir, �க�� ஊ����க�ப�� இைச �ைற. ேம�க��ய ���ைசைய, எ�ப� பாட
ேவ��� எ�பத�கான ப����� உ��. இைத� ப��ய, ஒ� எ�ய அ��க� இ�ேக…
http://geniusraja.blogspot.ca/2012/09/introduction-to-harmony-singing.html
ராஜா���, நம� ம��� ேம�க��ய ���ைச அ���ப�. ஆர�ப� �த�, ந��ைடய
���ைசைய �றைமயாக� ைகயா���ளா�,
1978 –� ெவ�வ�த, ‘பக�� ஒ� இர�’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘இளைம எ��
��கா��’ எ�ற பாட��, ந��ைடய இ��ய பா� ���ைச அழகாக அைம������. இ���,
அ�த பாட��� அழ� ேச��ப�, வய��க�ட� ���ைச…
https://www.youtube.com/watch?v=_WVuWL0rkww

1989 –� ெவ� வ�த, ’�� ��
அ��த�க�’ பட��� இட�ெப�ற, ‘ேகள� க�ம�’ எ�ற பாட��, சரண� ��வ��
��ன��� ஒ��ப�, ெப��ர� ���ைசதா�…
https://www.youtube.com/watch?v=r0jGMePNjKE
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இ� ேபா�ற, பல �� ெம��ைச� பாட�கைள பைட����டா� ராஜா.
அ���, நம� நா����ற� பாட� �ைற�� ராஜா, பல ெப� ���ைச �ர�க� தா��ய
பாட�கைள�� உ�வா����ளா�. உதாரண����, 1980 –� ெவ� வ�த ‘ஜா�’ �ைர�பட���
இட�ெப�ற ‘ஆைசய கா��ல’ எ�ற பாட�� அழகாக, இ�வைக ���ைசைய இைட�ைசயா�
பய�ப�����ளா�:
https://www.youtube.com/watch?v=NV7fwCbKrPg
1989 –� ெவ�வ�த, ‘இதய�ைத ��டாேத’ �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘கா�ய� பாடவா’ எ�ற
இ��ைச பாட�� �த� இைட�ைச��, நா����ற ���ைசைய, கா�க��� இதமாக
ேச�����பா�.
https://www.youtube.com/watch?v=Gd0JMc-BaT8
இ�ேபா�ற இ��� �ல நா���ற ���ைச இைச�����கைள� ேக�க:
http://geniusraja.blogspot.ca/2012/01/female-folk-choir-singing-orange-tulips.html
http://geniusraja.blogspot.ca/2012/01/male-folk-choir-singing-purple-tulips.html
க�னாடக இைச�ட� ச�� ���சா� ேமைதைமேயா�, ராஜா �ல ���ைச பாட�கைள
அைம���ளா�:
1984-� ெவ�வ�த, ‘த�கமக�’ �ைர�பட��� இட�ெப�ற ‘ரா����� �������’ எ�ற
ஹ�ஸாந�� ராக��� அைம�த பாட�, இத�� ஒ� எ����கா��…
https://www.youtube.com/watch?v=8U2HVjtb9n4
1988-� ெவ�வ�த ‘நா� ெசா�னேத ச�ட�’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘ஒ� ேதவைத
வ�த�’ எ�ற, சார�கா ராக��� உ�வா�க�ப�ட ராஜா�� பாட�� ராக� தவறாம�, ெப�
���ைச அைம����பா�:
https://www.youtube.com/watch?v=6RH7jnKnGzA
இ� ேபா�ற இ��� �ல உதாரண�க� இ�ேக:
http://geniusraja.blogspot.ca/2011/10/female-choir-singing-set-to-carnatic.html
http://geniusraja.blogspot.ca/2011/11/malefemale-choir-singing-set-to.html
ராஜா�� இ�ப��ப�ட �ய��க�, ம�ற இைச�கைலஞ�களா�, இ�� ��ய ராக�க��
���ைச பாட�கைள அ�வ�ெபா�� உ�வா�க ���ற�.
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அ��தப�யாக, 1981-� ெவ�வ�த ‘கைரெய�லா� ெஷ�பக��’ எ�ற �ைர�பட���, ராஜா,
‘ஏ��ேல எல�தமர�’ எ�ற ஒ� பாடைல அைம����பா�. எ� பா�ைவ��, இ�ேபா�ற ஒ�
பாட�, த��� எ��� வரா�. க�னாடக �வர�க�ட� ஆர����� இ�பாட�, ேம�க��ய
ஒ��ைச� (harmony) இைச ��க��ேக�ப, நா����ற பாட� �ைறப� பாட�ப������ ஒ�
இமாலய சாதைன. எ�த இைசகைலஞரா��, இ��வைர �������ட� பா��க
��ய��ைல. இர�டாவ� இைட�ைச�� வ�� க�யாண ேமள�, நாயன� எ�லா�
���ைசயா�, ேம�க��ய harmony –� �ைளயா����பா� ராஜா.
https://www.youtube.com/watch?v=goTE1xWs0uE
இ�ப�, �த �தமான இைசகைள� கல�ப�, ெப�ய �ஷ� ப��ைச. அ���, ச�யாக
அைமய��ைல எ�றா�, இைச �ம�சக�க� தா��� ��வா�க�. ராஜா, ச�ைசகைள� ப��
எ��� கவைல� ப�ட��ைல. அவ��� த��ைடய இைச ஆ�ைம ேம� அ�வள� ந���ைக!
இ�த பாடைல� ப��ய �வரமான அலச� இ�ேக:
http://geniusraja.blogspot.ca/2012/10/usage-of-folk-and-western-choir-in.html
இ�த� பாட�� ராஜா த��ைடய மாயாஜால ேமைதைமைய, அழகாக ெவ��ப�����ளா�.
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ப�� -9 ஒ� கா��லா��…

17 –ஆ� ��றா�� �ேரா��� வா��தவ� பா�. அவ�ைடய ேம�க��ய இைச� ��ைமக�
ஏராளமானைவ. ேம�க��ய இைச��, ஒ��ைச���� (harmony) ெப�� ப����. பா��
கால���, உ�வான ஒ��ைச� ��ேன�ற�க�� ஒ�� ஃ��� (fugue) எ��� ஒ� இைச
உ��. ஃ��� எ�றாேல, ேம��ல�ன�, அ�ச� ெகா��� அள���, க�னமான ஒ�
உ��. பார�ப�ய ேம�க��ய ப��ய� இைச�� ஈ�ப���ள �ல��ேக, இ� ஒ� ைகவ�த
உ��. அ���, ேம�க��ய ��மா ��ன� இைச��, இ�தைகய உ��க�, ஒ� �ஷ�
ப��ைசயாக க�த�ப��ற�. ச�, ஃ��� உ��ைய ைகயாள எ�ன ேதைவ?
1. ஒ� �தா���, �த�� ஒ� இ��ைச (melody) இ��க ேவ���.
2. �ற�, அைத� ெதாட�� இ��ைச�� அைத�ேபாலேவ (imitation) இ��க ேவ��� –
ஆனா�, ேவ� �தா���.
3. இர�டாவ� �தா��� உ�ள இ��ைச எ�ப�, ப��ைசயாக�� இ��க ேவ���
(contrapunctal).
இ� இ��ய இைச��, ெசா�ச�� ச�ம�த� இ�லாத, ஒ� உ��. இைத இ��ய ��மா��
ராஜாைவ� த�ர யா�� பய�ப���யதாக என��� ெத�யா�. பல பாட�க��, இ�த உ��ைய
ராஜா இைட�ைச�� ம��� ��ன� இைச�� பய�ப�����ளா�. ச�, அவர�, மாயாஜால
ேமைதைம���, இ�த� க�னமான உ�����, எ�ன ச�ம�த�?
பாட� உமா ரமண�, ஒ� ெதால�கா�� �க����� ேப�ைக��, ராஜா�ட� ெவ����� ஒ�
க�ேச���� ெச�����, காைல ர��� ெச�ைன ����, 8 ம��� ராஜா�� ���ேயா��
எ�த ��ன����� இ�லாம� பா�யதாக ெச�ன பாட�, 1980 –�, ெவ�வ�த ‘ந��’,
�ைர�பட��� இட�ெப�ற, ’ம�ச� ெவ��� மாைல��ட ேகால�’ எ�ற பாட�.
https://www.youtube.com/watch?v=25p9EQA4Hsc
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அ�ப� எ�ன மாயாஜால� இ�பட��?
1. க�யா� ராக��� அைம�த ��மா� பாட� – இ�� மாய� எ�ன? பல கால�களாக,
��மா இைச�கைலஞ�க��� ���த ராக�தாேன?
2. இத� இைட�ைசைய கவ��தா�, பாேஹ ���� �ரைல ைவ�க���ய இைசயைம�� –
ஒ�ற�ல, இர�ட�ல, ஏ� ஃ��� உ��கைள, இ�த 4 ��ட� பாட�� ைகயா���ளா�
ராஜா.
3. இ�வைர, இ��ய ��மா பாட�க�� என��� ெத��தவைர இ�தைகய க�னமான
உ��ைய, ந��ைடய க�னாடக ராக�க�ட� உபேயா��தவ� எவ�� இ�ைல. எ�
பா�ைவ��, ப�லா��க��� இ�த மாயாஜால� ெதாட��. இைட இைச�கான ேநர�
எ�னேவா, 2�த� இர�டைர ��ட� வைரதா�. அத���, இ�தைகய சாதைனைய
பைட�தவ� யா�� உல�� இ�ைல எ�ப� எ� க���.
இ�த இைட�ைச ப��ய ��வான �ள�க� இ�ேக:
http://geniusraja.blogspot.ca/2011/05/fine-fugue-fete.html
ேம�க��ய உ��கைள, ந��ைடய பார�ப�ய ராக�க�ட�, இைண�� அழகாக வழ��வ�
எ�ப� சாதாரண கா�ய� அ�ல. ��ன� ��ன ��ேன�ற�க�� ெப�ைமயைட�� மன�
அ�ல, இ�தைகய ேமைதக�� மன�. இைட�ைசைய ���� ேக�காத எவ��, இ� ராஜா��
இ�ெனா� க�யா� எ�� ��ெவ��க வா����ள�. இ�வைர ராஜா, இைத�ப��
ெப�ைமயாக
எ���
ேப�ய��ைல.
அவ���,
ஆ�ர�
உ��க��
இ���
ஒ��. அ�வள�தா�!
ப�� -10
இ�த உல�� நா� இ��தா��….
ேம�க��ய பார�ப�ய இைச�� இ�ெனா� ���யமான உ�� counterpoint எ�ற உ��. இ�
இ��ைசகைள
(melody),
ஒேர
ேநர���
ஒ����ப�,
க�ேபா�
ெச�ய38

ேவ���. எ��வைத�ட, அழகாக ஒ��க� ெச�வ�, �க� க�ன�. இ� பாட�க� ஒேர
ேநர���, ஒ� ���� இ� அைறக�� அல�னா�, உ�டா�� �ழ�ப� நா� எ�ேலா����
ெத��த எ��ச���� �ஷய�. �க எ�தாக ெசாத���ட� ��ய ஒ� உ�� இ�.
ராஜா�� மான�க ��வான பா� உ�வா��ய உ�� இ�. பல �� ஆ��க� �� ப���, கட�த
100 வ�ட�களாக இ��ைற ேம��ல�� பார�ப�ய இைச�� ஒ� ப�கா���ள�. ச�யான
த�� வா��ைத நா� இ�வைர அ�யாதலா�, counterpoint எ�பைத, ஈ���ைச, அதாவ�
இர��+இ��ைச, எ�� ெசா�ல ��மா����ேள�.
ராஜா இ�த உ��ைய� ைகயா�வ�� �ர�. த�ழ�க� அைனவ�� ெகா��� ைவ�தவ�க� –
ெத�யாமேல, நா� அவ� இைச �ல�, இ�த உ��ைய ேக�� வ���ேளா�. ஆனா�, பா�
ெசா�னப�ேய ெச�வ�, இ�ெனா� ேமைத�� அழகாகா�.
ராஜா�� �றைமயா�/���சா� ேமைதைமயா�, பல பாட�க�� இ�த உ��ைய
பய�ப�����ளா�. 1983-�, ெவ�வ�த ‘உதய�த�’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘ச��த
ேமக�’ எ��� பாட�� �த� இைட�ைச�� (interlude) அழகாக, வய��க�
�ல� ஈ���ைசைய, �க அழகாக� பய�ப������பா�:
https://www.youtube.com/watch?v=lIzn6NlaH6s
1984 –�, ெவ�வ�த ‘��கம��’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘�ல� ���� ேநர�’ எ�ற
பாட�� இர�டாவ� இைட�ைச��, �க அழகாக வய��க� ம��� ��தைசச�க��
ஈ���ைச ர��யமா� ஒ����.
https://www.youtube.com/watch?v=0k6lUIhIqPo
இ� ேபா�ற பல�� பாட�க�� ராஜா ஈ���ைசைய, ேபா�ற ேபா���, எ��
த����ளா�. ேம�க��ய இைச�கைலஞ�க� ெமன���� எ��� இ�தைகய இைச�����கைள
����கண���, எ�த ெமன��ட�� இ�� எ���த��ய ேமைத ராஜா. இ� ேபா�ற பல
ஈ���ைச இைச����கைள இ�ேக காணலா�/ேக�கலா�:
http://geniusraja.blogspot.ca/2008/08/counterpoint-with-violins.html
http://geniusraja.blogspot.ca/2008/08/counterpoint-with-flute.html
http://geniusraja.blogspot.ca/2008/08/counterpoint-with-guitar.html
ேமேல கா��ய உதாரண�க� எ��கால���, ��யான இைச�கைலஞ�களா�, மா��
உபேயா��க� ப��. நா� இ�வைர பா��த அ�தைன எ����கா��க�� ேம�க��ய இைசைய
அ��பைடயாக� ெகா�ட�.
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அ��தப�யாக,
அவர�,
மாயாஜால
ேமைதைமைய� பா��கலா�. யாராவ�, இ�த ேம�க��ய உ��ைய இ��ய இைச��
பய�ப���வா�களா? இ�ேவ ெப�ய, ச��ைசைய� �ள��� �ஷயமாக இ����. இத���
ேமலாக, உ�� எ�னேவா ேம��ல�� உ��, ஆனா�, பாட�, க�னாடக ராக� பாட� – அ���
�ர��ேக ���ய��வ� �ைற�த பாட�. ராஜா அத��� தயா�. த��� ஒ� பாட�, ெத����
ஒ� பாட� எ�� இ�த ஈ���ைச உ��ைய, எ�.�.�. –இ� �ரைல ைவ�ேத, சா���
கா����ளா�.
’பா�� பறைவக�’ அ�ற 1985 –ஆ� ஆ�� �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ’�ரவா�, மன�ேல’,
எ�ற பாட��, பா��� �ரைல ஈ���ைச �ைற��, ����� க�னாடக �ரவா� ராக���
அழகாக பய�ப������பா�:
https://www.youtube.com/watch?v=JBNGCH2845s
இத�� ��, 1981 –� ெவ�வ�த ெத��� படமான ‘அ�ேவஷனா’ எ�ற �ைரபட���,
இட�ெப�ற, ‘ஆேவச ம�தா’ எ�ற பா��� �ர�� அைம�த பாட��, ராஜா ஈ���ைச
உ��ைய �����, இ��ய இைச�� அழகாக பய�ப������பா�. இைத ��க� இ�ேக
ேக�கலா�:
http://geniusraja.blogspot.ca/2008/11/isai-vignani-music-scientist.html
நான��தவைர, இ�வைர எ�த இைச�கைலஞ���� இ�வா� இைசைய ேதா������ �ற�
இ�ைல. இத��, இ� ெப�� கட�கைள�� – அதாவ� ேம�க��ய ப��ய� இைச, ம���
க�னாடக இைச - ��வ�� ���� ெசய�பட ேவ���. அ� ம��� ேபாதா�. இ� மா�ப�ட
இைச �ைறக�� ��கைள தன�� சாதமாக பய�ப���� சா��ய�� ேவ���. �க�
ெப�ய சவா� எ�� பல��� இ��வைர ேதா��னா��, ராஜா இைத� ப�� அல���
ெகா�ட��ைல. அவ��� இ� இ�ெனா� பாட�. அவ� தன� அ��த பாடைல அைம���
ப���, எ�ேறா ேபா���டா�!
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ப�� -11 எ�ேக � ெச�றா��

இ�வைர, பல ப��க��, ராஜா��� க�னாடக ம��� ேம�க��ய ப��ய� இைச ஆ�ைம
ஏராள� எ�� ெசா�� வ���ேளா�. ச�� ����ேபா�. இ���ள ெத����ய
இைசகைலஞ�க� ெப��பாலாேனா��� இ��ர�� இைச வ�வ�க�� ந�றாக
ெத���. அ�ப�யானா�, ராஜா�ட� உ�ள ேமைதைம எ�ன?
இ�த இர�� இைச வ�வ�கைள�� இைண��, அ�ல� கல�� ெகா��பத��, Fusion அ�ல�
ச�கம இைச எ�ற ெபய�. எ�த இர�� இைச வ�வ�ைத கல�தா�� அ� ஃ��ஷ� எ��
ெசா�லலா�. பல ஃ��ஷ� க�ேச�க��, கலைவ ச���லாம� இ����. இ�வைர,
இ��ைற��, ராஜாைவ �ட �றைமசா�க� யா�ேம இ�ைல எ�� �ைன����ேத�. ஆனா�,
அ�த எ�ண� மாற� கராண� ராஜாேவ!
பா� �ம� (Paul Lyman) எ�ற ேம�க��ய இைச� கைலஞ�, ராஜாைவ ச���� ேப�� ெபா��,
“��க� �ைறய ேம�க��ய இைசைய��, இ��ய பார�ப�ய இைசைய�� கல�� ஃ��ஷ�
ெச�������களாேம” எ�� ேக�����றா�.
அத�� ராஜா, “��க� ேக���ப�ட� தவ�!” எ�� ���கமாக ப�ல����ளா�!
�ய�த பா�, “நா� ஏேத�� தவறாக ெசா����ேடனா?”
ராஜா, அத��, “இர�� இைச வ�வ�கைள கல�தா�தாேன அ� ஃ��ஷ�? நா� எைத��
கல�ப��ைல. என��, உ�க� இைச�� எ�க� இைச ெத��ற�”
பா�, “Interesting”
ராஜா, “என�� ேம�க��ய �ேக�க���� ஹ�ஸ�வ���, ெகள�மேனாக���, �ரவா���
ெத��ற�”
அ�ேவ ராஜா�� மாயாஜால ேமைதைம!
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�க
எ�தான
ஒ�
உதாரண��ட�
ஆர���ேபா�. 1980 –�, ெவ�வ�த ‘�ழ�க�’ �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘��கதேவ
தா��றவா�” எ�ற மாயாமாளவெகளைள ராக��� அைம�த பாட�� ெதாட�க (prelude)
இைசைய கவ���க�. எ�� ேம�� ����, எ�� �ழ�� ஆர����ற�? ��ண�
ேம�க��ய வய��க� ஒ��ைச�� (harmony) ��ன� க�னாடக வய��கேளா� ேச��ேத
ெகா����றன…
https://www.youtube.com/watch?v=e0GVIOL7MAc
1984 –�, ெவ�வ�த, ’ம��’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘�ல���ேல உ�ேனா�தா�’
எ�ற ர�கர�ச� ராக��� இட�ெப�ற பாட�, அ�ைமயான ராஜ உதாரண�. இர�டாவ�
இைட�ைச��, ��ன� ேம�க��ய வய��க��, ��ன� க�னாடக வய��க�� ேச���
ஒ� யாகேம நட���!
https://www.youtube.com/watch?v=p151PJRzvkQ
இ�தைகய, த��ைடய ேமைதைமைய ��வ�மாக ெவ�ப��த ராஜா ‘எ�ப� ெபய�ட’,
அ�ல� How to name it? எ�ற இைச� ெதா��ைப 1986 –�, ெவ���டா�. அ�� உ�ள
அ�தைன இைச�தட�க�� ேக�பவைர அ�ப� �ய��� ஆ��தவ�ல�. இ�தைகய ேமைதைம
ஒ� �ல��ேக வா����.
https://www.youtube.com/watch?v=0Lex86hSIy4
பா� ம��� �யாகராஜ�� பைட��க�� உ�ள ஒ��ைமைய ஆரா�� ராஜா�� �ய�� இ�த
பைட��. ��ட�த�ட 30 ஆ��க� க����, இத� தா�க� இ��வைர உ�ளத�� காரண�,
அத� ����ள ராஜா�� ேமைதைம. இ�த இைசேகா����, அவரா� ஹ�ஸ�வ�ைய��,
பா�� Bourre in E-Minor -ஐ�� ஒ�றாக� பா��க ���ற�.
1990 –� ெவ�வ�த ‘ேகா�ர வாச�ேல’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘நாத� எ��தத�’
எ�ற �ர�ச� ராக��� அைம�த பாட�� �த� இைட�ைசைய கவ���க�, ேம�க��ய
ஒ��ைச� �ல ெநா�க� வ�� ேபா��:
https://www.youtube.com/watch?v=yInVRv54ilA
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1990 –� ெவ�வ�த ‘ஆவார��’ �ைர�பட���, இட�ெப�ற, ’ம��ர� இ�’ எ�ற பாட��,
�த� ம��� இர�டா� இைட�ைசைய� ேக��க�.க�னாடக இைச அ��பைட�� அைம�த
இ�பாட��, ேம�க��ய ஒ��ைச��� எ�ன ேவைல?
https://www.youtube.com/watch?v=VCIyVp5ilk4
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ப�� -12 பா��� ெசா��…

�த�ேலேய ெசா�� ���ேற�. இைளயராஜா�� நா����ற ெம���க�, நா����ற�
பாட�கேள அ�ல. �த��, நா����ற�பாடைல யா� எ��னா� எ�ேற யா����
ெத�யா�. ��மா��, க�ஞ� ஒ�வ� எ��ய பாட��ேக இைச வழ�க�ப��ற�. அ��ட�,
ராஜா��
�டா�,
பலதர�ப�ட
வய��க�,
ெஷனா�,
ெச�ேலா�க�
எ��
அம��கள�ப��. உ�ைமயான நா����ற� பாட�க��, இ�தைகைய அல�கார�க���
இட��ைல.
��மா�� folk எ�� �க�� ப�தாவாக ெசா�ல�ப�வ�, �ராம�� வழ�க த���
எ�த�ப���ள பாட�கைளேய ����ற�. ராஜா�� folkஇைச��� ேம�க��ய ெச��ய�
ம��� க�னாடக இைச தா�க� இ����.
உதாரண����, ’ராஜ�மார�’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘கா��ல, க�ம� கா��ல’ எ�ற
பாட�� ��ன� இைசைய கவ���க� – வய��க� ேம�க��ய �ைற�� இைச�க�ப��.
அ���, �க� ெச�வான இைச�����க�ட� ��ய உ��யான tremolo எ�ற வய��
அ���க� ேவ�! அ��ட�, தாள� எ�னேவா �ர�� தாள�. ர��க ைவ����வா� ராஜா.
https://www.youtube.com/watch?v=NkMz1NCu8KM
1984 –� ெவ�வ�த, ‘ைவேத� கா����தா�’, �ைர�பட��� இட�ெப�ற, ‘ராசா�� உ�ன
பாடாத’ எ�ற பாட�, அ��பைட�� ஒ� ேம�க��ய இைச வ�வ�. தேபலா, வா��ைதக� எ��
ராஜா ந�ைம �ழ��வா�. தேபலாைவ மற��, இ�பாட�� இைட�ைசைய கவ���க�,
ராஜா��
ேம�க��ய
���
ெவ��ப�����.
இ��வைர,
அவ�
தா�
ெச�த folk ��ைதகைள� ப��, ச��� ெப�ைம அ���� ெகா�ட��ைல. இ� ேபா�ற அழகான
ெம���கைள ��ய இைச�கைலஞ�க� உ�வா��னா��, இ�வள� அழகாக வா��ைத ம���
இைசயைம�� �ல� ேவ��ைச எ�� மற�க ைவ�க த�மா��றா�க�.
https://www.youtube.com/watch?v=H8UA_u9soRo
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இ�ப� இைலமைற கா�மைறயா� folk –ஐ ெகா��த ராஜா,
இ�ெனாைற�� ெச���ளா�. ���க ���க ேம�க��ய இைசயைம�� வ�வமான waltz எ�ற
�ைற��, ஒ� அழ�ய folk பாட� ஒ�ைற, ‘அவதார�’ எ�ற 1995, ஆ� ஆ��, �ைர�பட���
இட� ெப�ற, ‘ச��ர�� ��ய��’ எ�ற பாட�� ெகா����ளா�.
https://www.youtube.com/watch?v=9BIScB-grKs
ேம�க��ய நடன பாட� �ைறயான waltz �ைற, ராஜா��, எ�ைமயான நா����ற�
பாட��� எ�ப� ைகவ��ற� பா��க�. பாட� வ�கைள மற��, ��ன� இைசைய ம���
ேக��க� – ராஜா�� வா��� வய��க� உ�கைள ேம��ல��� அைழ��� ெச���.
அவரா�, ேவ��யெபா�� மைற�க ���ற�, ெவ��பைடயாக�� பைட�க ���ற�. எ�
பா�ைவ��, அவ� நா����ற� பாட�கைள�� ேம�க��ய ெச��ய� அ��ைற�டேனேய,
அ���றா�. அவ��� இ�த இர�� �ைறக���� உ�ள ஒ��ைம, ம�ற
இைச�கைலஞ�கைள�ட அ�வள� ���யமாக ெத��ற�. அ�ேவ அவர� மாயாஜால
ேமைதைம.
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ப�� -13 ெத�ற�� மா��…

பஜைன� பாட�க�, ந� வழ�க���, பல �� ஆ��களாக உ�ள ஒ��. இத�ெக�� வடக��ய
ம��� ெத�க��ய தாள க�க�� உ��.ேக�ட�ட�, இ� ஒ� வட இ��ய பஜ� எ�� ந�மா�
ெசா���ட ���ற�. ராஜா ஆ��க ஈ�பா� அ�க� ெகா�டவ�. இ�தைகய பாட�க�
உ�வா��வ�� அவ��� த� ஈ�பா� உ��. அ��ட�, அவர� த��ப�ட ப�� இைச
ெவ���க��, ��மா இைச�� ெச�த� ேபால அழகான ���ைச உ��கைள��
பய�ப�����ளா�.

எ�லா இைச�� ஒ��தா� எ�� ெசா�வ�, �க எ��. ஆனா�, ெச�� கா��வ�, எ�ப� �க�
க�ன�. இ�த� ப����, ராஜா எ�ப� இ�வள� எ�தாக ெச��றா� எ�� பா��ேபா�.
2009 –� ெவ� வ�த ‘நா� கட��’ எ�ற �ைர�பட���, தைல�� பாடலா� அைம�த�, ‘மா
க�கா’ எ�ற இ��� பாட�. இைத �ணா� ��சாவாலா த��ைட பா��� பா�னா�. இ� ஒ�
வட நா�� பஜ� சாய�� அைம�க�ப�ட ெம��…
https://www.youtube.com/watch?v=3VwUDaqsjfw
இ�� எ�ன ேமைதைம எ�� உ�க���� ேதா�றலா�. இேத ெம�ைட ராஜா,
‘பர�ெபா��தாேன அ�ணாசல�’ எ�ற ’ரமணா சரண�’ எ�ற இைச� ெதா����, க�னாடக
பா��� க�யா� ராக��� அைம��, அச���றா�:
https://www.youtube.com/watch?v=k3CMTDixzHU
அேத ேபால, ’ச��ரேலகா’, எ�ற �ைர�பட���, இட� ெப�ற, ‘அ���� த�ேர’ எ�ற
வழ�கமான காத� பா��. அ�� ஒ��� ெப�ய �ஷயம�ல. இ� ேபால ஆ�ர� பாட�கைள�
ெகா�����டா� ராஜா.
https://www.youtube.com/watch?v=8v9enj7uSvw
ஆனா�, இேத பாடைல, உ���� �ர��, ராஜா ஒ� அழ�ய பஜைனயா� மா���றா�
பா��க�. �ைர�பட���, அைத ஒ� இ��ய�ச��காக பய�ப������பா�க�.
https://www.youtube.com/watch?v=6thou0agbbE
எ�லா இைசவ�வ�� ஒ�றாகேவ அவ��� ேதா���ற�.
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’நாேடா�� பா���கார�’ எ�ற �ைர�பட��� இட�ெப�ற பாட�, ‘வணெம��லா�
ெஷ�பக��” எ�ற பாட�. ஆர�ப�, ச�கராபரண� ராக��� ஆர�������, இர�டாவ�
சரண�, நா����ற� பா��� அழகாக அைம����பா�:
https://www.youtube.com/watch?v=OalaBi7MVuY

�க எ�ைமயாக, யா�� எ��பாரா �த���, அவரா�,
ஒ� இைச �ைற�����, இ�ெனா� இைச �ைற�� மாற ���ற�.
1991 –�, ெவ�வ�த ‘ஆ��யா 369’ எ�ற ெத��� �ைர�பட��� இட�ெப�ற பாட�,
‘�ரேமாத�’. இ�பாட�, ஆர�ப���, எ�னேவா ஒ� அைம�யான நடன���ேக�ற க�னாடக
இைச�பாடலாக�தா� ேதா���. க�யா���, ராஜா ந�ைம ல��க ைவ�� ��வா�. இர�டா�
ப�ல���, ேம�க��ய ரா� இைச எ����ேதா பாட���� �ைழ��. �க சாதாரணமாக இ�த
இ� இைச வைகக�� அவ�ைடய க�பைன�� ஏ�ப �ைளயா��.
https://www.youtube.com/watch?v=dDOCDj8xbUw
இ�ப�, பல இைச வ�வ�க��, அவ�ைடய மாயாஜால ேமைதைம��, ஒ�றாகேவ ெத��ற�.
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ப�� -14 தா�� தா�� ேபா��…

ராஜா�� ேமைதைமைய� ����
ெகா�ள, ேவ� �தமாக ேயா��ேபா�. அ�ப� எ�ன சா�����டா� ராஜா? அவ����
����,
����
பல
இைச�கைலஞ�க�
பல
ெவ��
பாட�கைள
நம���
த���ளா�க�. ம�றவ�க���� இவ���� அ�ப� எ�ன ெப�ய ���யாச�? ஒ� ��மா
இைச�கைலஞைர ேமைத எ�� ெசா�வெத�லா� ெகாஞச� �ைகயாக� படலா�.
ெமாஸா�ைடேயா,
�வா��ையேயா,
�ற�க��ேபாமா? ��சயமாக இ�ைல.

ேஷாெபைனேயா

ராஜா��காக

நா�

�யாகராஜைரேயா, �ர�தரதாசைரேயா ராஜா��காக நா� �ற�க��ேபாமா? ��சயமாக இ�ைல.
ஜா� உல�� சா��த ��� ஆ���ரா�ைக�� நா� ராஜா��காக ஒ��� ைவ�க மா�ேடா�.
இ�தைகய இைச ���கேளா� ராஜாைவ ஒ���வைத அவேர ஒ��� ெகா�ள மா�டா�. இவ�க�
சா��காதைதயா, ராஜா சா�����டா�?
நா�
இ�ேக
ெசா�ன
ஒ�ெவா�வ��,
அவ�க�ைடய
இைச��,
ெப��
சாதைனயாள�க�. �வா���ட� ஓ� ���தைனேயா, �யாகராஜ�ட� ஒ� harmony –ையேயா48

நா� எ��பா��ப��ைல. ஆனா�, ராஜா�� இைச��, நா� இ��, இவ�ைற எ��பா��க ����
எ�ற சா��ய�ைத உ�வா����ளா�.
1. அவ�ைடய இைச�� ேம�க��ய ெச��ய� இைச��, ந��ைடய ராக�க�� ேச��ேத,
ந�ைம அ�யாம� ர��க ைவ��� ஒ� அசா��ய ேமைத அவ�
2. ெகா�ச� இைச ���த�ட�, எ�ப� இ�வா� ச�ம�தேம இ�லாத இ� இைச வ�வ�கைள
ஒ�ேறா� ஒ�� �ைண�க ஒ�வரா� ���� எ�� ந�ைம �ர��க ைவ��� கைலஞ�
அவ�
ப�ேவ� பழ�கைள (அதாவ� இைச �ைறக�) ஒ� ������ அைர��, கல�� �க� �ைவயாக
வழ���, ��ைத ம�த� அவ�. இ���, பல��, பழ�சாைற �� பா���, இ�ன இ�ன
பழ�கைள, அவ� கல�� இ�ன இ�ன சத�த���, கல����க� ��� எ�� நாெம�லா� ����
வ��ேறா�. அ��ட�, அவ� இ��யாக வழ��� பழ�சா���, அவர� த� ���ைர இ�லாம�
இ��தேத இ�ைல. �ல சமய� அ�னா��பழ�ைத, மா�பழ��ைவ ேபால ந�ப ைவ���, இைச
மாய�கார� அவ�.
இவ� ெச��� இ�த ��ைத�� இ�ெனா� உதாரண� ெகா�� அல�ேவா�. ஒ� க�ணா�
�வைள��, த�க ேமா�ர�ைத� ேபா�டா�, ேமா�ர� எ�ன கைர�தா ேபா�ற�? க�ணா���,
த�க�� எ��� சாதாரண �ைல�� ஒ��� ெகா�வ��ைல. ஆனா�, இ�ைறய ��ன��
���க� (micro chips) எ�லா� ஏற��ைறய க�ணா� (silica) ம�� த�க�ைத (gold
connectors) ஒ��� �ஷய�தா�. இைச���, ெகா�ச� �ட ஒ�டாத இ� இைச �ைறகைள
ேச��க� ெத��த ��தக� ராஜா.
ச�ப��� ராஜா இைச��, ெத��� பாட� ஒ�ைற� ேக�க ேந��த� – ’�� ஷ�க�’ எ�ற
�ைர�பட���, ‘���ணா ���’ எ�ற பாட� அ�.வழ�கமான காத� �ய� பாட�. இ�த
பாட�� சரண���, ��ன��� ஒ���� க�� ச�� �ர��பாக இ��த�. ரா� உல�� �க��
�ரபலமான Distortion Guitar எ�பைத �ர�க��� ��னா� ராஜா பய�ப������தா�.
http://geniusraja.blogspot.ca/2013/06/summarizing-again-why-is-he-genius.html
மைலயாள���, 2003 –�, ெவ�வ�த ’மன�ன�கேர’, எ�ற பட��� இட� ெப�ற,
‘மர��ைடயா�’ எ�ற பாட�� இர�டாவ� இைட�ைச��, ராஜா ஒ� நா����ற
���ைச�ட� இேத Distortion Guitar –ஐ �ரமாதமாக� பய�ப������தா�. எ�ப�, ஒ�
இ��ய இ��ைச பாட����, நா����ற பாட���� ரா� உலக க��ைய
பய�ப���வ�? எ�லா இைச �ைறகைள�� ேச��� பா��பேதா�, எ�ப� ஒ�ேறா� ஒ��
�ைண�க ���� எ�� உல���� பைறசா��ய �த� இைச�கைலஞ� ராஜா.
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1998 -�, ெவ�வ�த ‘மன� ����ேத உ�ைன’ எ�ற �ைர�பட���, ’���� ��ைல’ எ�ற
பாட�, வழ�கமான ��மா� பாட�. பாட�� ஆர�ப���, ராஜா ஒ� சம���த �ேலாக�ைத,
ஒ��ைச� (harmony) �ைற�� அைம����பா�. பாட�� ந�ன சரண��ட� ��ன���
க�னாடக �வர�கைள பய�ப������பா�.
இ� ேபா�ற உதாரண�க� ெகா��� �ட���றன. எ�த ஒ� இைச �ைற��� ராஜா��
ேமைதைமைய, நா� ேத�வ� அப�த�; ஆனா�, பலவைக இைச �ைறகைள இர�டற� கல��
அ���� உல�� �த� இைச ேமைத அவ�. இ� ேபா�ற உலக இைச �ைறகைள ஆழமாக
அ���, சாதாரண இைச ர�க���, ர����ப� வழ��ய ஒ� கைலஞ� 20/21 -ஆ� ��றா���
இ��யா�� வா��தாரா எ�� உலக� �ய��� கால� வ��. ந�ம��� உ�ளவ�, எ�ய ��மா
இைசைய உ�வா��பவ� எ�பத�காக, அவ�ைடய ேமைதைமைய �ற�க��க ��யா�.
இ����, ராஜா பாஹ��, �யாகராஜ�� ச������தா�, எ�ப� இைச அைம������ எ��
அவர� ‘எ�ப� ெபய�ட’ எ�ற இைச ெதா����, பல இைச���கைள அைம����தா�.
��யா�� ���� (Rudyard Kipling) எ��� ேம�க��ய அ�ஞ�, ராஜாைவ ச���காததா�,
இ�ப� எ��னா�:
East is East and West is West and never the twain shall meet.
ஒ� ராஜா ேம��ல�� ேதா�றாதவைர, சாதாரண ேம��லக இைச ர�க�க� ெகா���
ைவ�தவ�க� அ�ல எ��தா� ெசா�ல ேவ���.அ�வைர, நம�� ராஜா இைச ����
பைட��� ெகா�ேட இ��பா�. இ��� பல எ��பா�கேவ ��யாத, இைச� கலைவகைள நம��
அவ� அழகாக, எ�ைமயாக வழ�க ேவ���. ஏென�றா�, அவைர ��டா�, இ�� உல��,50

இ�த ேவைலைய� ெச�ய எவரா�� ��யா�.

1

���ைர
இ���தக��� ���ேகா�, எ�ய �ைற�� ராஜா�� ேமைதைமைய வாசக�க� ���� ெகா�ள
ேவ��� எ�பேத. எ��தாள�� இைச அ�� அத�� தைடயாக இ��தா�, இ��ய����
ெவ�� இ�ைல எ�ப� எ� எ�ண�. ஆ��ல� ஆ��தவ�க�, �வரமாக இ��� பல
உதாரண�கைள இ��, இைணயதள��� ப���, ேக�� ம�ழலா�:
http://geniusraja.blogspot.com
��தக��� ஒ�ெவா� ப����, ராஜா�� 21 –ஆ�, ��றா�� ெவ��� பாடைல� தைல�பாக�
ெகா�ட�. அைவ ��வ�மா�:
ப�� தைல��� பாட�

வ�ட� �ைர�பட�

1

ெத���� ெத�யாமேல ஏேதா… 2014

உ� சமலைற��

2

இள�கா�� ��ேத…

2004

�தாமக�

3

ச�� ��� பா��த ேமக�…

2013

�தாேன எ� ெபா� வச�த�

4

��ேலா ேமகேமா…

2014

ேமகா

5

� ��த�…

2005

��பா� எ���ர�

6

கா��� வ�� �தேம…

7

ெம�ல ஊ��� ஊ���…

2011

ந�தலாலா

8

ந�� ெசா�ல ேவ���…

2014

���ைர�� �லா�ேசா�

9

ஒ� கா��லா��…

2009

நா� கட��

10

இ�த உல�� நா� இ��தா��…. 2005

ம�

11

எ�ேக � ெச�றா��

2009

க�����ேள

12

பா��� ெசா�� …

2002

அழ�

ஒ� நா� ஒ� கன�
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13

ெத�ற�� மா��…

2009

வா���

14

தா�� தா�� ேபா��…

2011

ேதா�

இ�த ����� பல ஆ��ல ெசா�க���, த��� ���தவைர, எ����ேள�. �க அ�கமாக
பய�ப���ய ெசா�க� இ�ேக:
English

த��� ப���ைர

Chorus

���ைச

Clever genius

���சா��தனமான ேமைத

Counterpoint

ஈ���ைச

First principles

�த� ெகா�ைகக�

Fusion

ச�கம இைச

Genius

ேமைத

Harmony

ஒ��ைச�

Inventors

க�����பாள�க�

Listener or connoisseur ர�க�
Magical genius

மாயாஜால ேமைத

Mathematical Steps

கண��� ப�க�

Musical Genre

இைச �ைற

Optical diffraction

ஒ�� �தற�

Rotating Coil

�ழ�� �����

Skilled

ேத�����றவ�

Talented

�றைமசா�

Western Classical Music ேம�க��ய ப��ய� இைச
Western harmony

ேம�க��ய இண�க �ைற��
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ந��
1. இ�த ���ைல� ப���, அழகான ���ைர எ��ய �.எ�. ராமசா��� எ� மனமா��த
ந��. அவ� ெசா��� அள���, ெப�தாக நா� எ��� ெச����டதாக எ�ண�
இ�ைல. ராஜா�� இைசைய அைச ேபாட, ஏராளமாக இைச க�க ேவ���, எ�� என���
��ய ைவ�தவ�க�� �த�ைமயானவ� இவ�. இ�காரண�தா�, அவ� எ��யைத
அ�ப�ேய இ�� ெவ���� க�டாய� என��.
2. இ�த ����� �த� வ�வ�ைத ப��� க��� ெசா�ன ராஜா ர�க�க�, இ�பவாண�
ராஜாமா��க�, ம���, �ஜய� ச�கர��� ந��
3. இ�த ����� வ�� ராக�க� எ�லா� அ��� அள��� என�� க�னாடக இைச
அ�� இ�ைல. ஆனா�, ராஜா ர�கரான, ேவ� ரமண�, எ� ேபா�ற க��� ���க���
��வத�காக, அழகாக ராஜா பாட�க�� ராக�கைள ப��ய������றா�. ேவ���
ந��.
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Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
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த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
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நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள�
ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத��
க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த
வைலதள������
யா�
ேவ��மானா��
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

����தக�கைள

இலவசமாக�

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம� வைலதள���
ப�ேவ�ற� ெச�த�
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���ப��ளவ�க�
அ��ப��.

freetamilebooksteam@gmail.com

எ��

�கவ���

��ன�ச�

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��.
இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற
இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
வ�வைம��� அைம��.

����தக�க�,

ebook

reader

ஏ���ெகா���

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
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எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக�����
க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான Desktop,ebook readers
like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத���
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

அவ�ைற

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� /
இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
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இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
——————————————————————————————————–
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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