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sபக்தி இலக்கியங்கள்வழி தமிழர ்இசசக்கருவிகள் 

பீ. பபரியச மி 
 

தமிழா்தா்துறைதா்தறலவரா், டி.எலா் .ஆரா் கறல மைா்றுமா்  அறிவியலா்  கலா்லூரி, 

விள பா்ப கா்கமா்  – 632 521, தமிழா்ந டு, இநா்திய . 
  

முன்னுசர 

  பகா்தி நநறியய டு இறைநா்து நிைா்பது இறசகா்கறல. இறசகா்கு மூலக ரைிய க 

இருபா்பறவ இறசகா்கருவிகளா் . இறைவனா்  த னுமா்  இறசநா்து ப டுமா்  பகா்தரா்கறளயுமா் , யகடா்குமா் 

அடிய ரா்கறளயுமா்  இறசவிகா்கிை னா் . அவா்வ ை ன தமிழா்  பகா்தி இலகா்கியஙா்களிலா்  இறசகா்கூறுகளுமா்  இறசகா் 

கருவிகளுமா்  இடமா்நபைா்றுளா்ள தனா்றமறய ஆயா்வயத இகா்கடா்டுறரயினா்  யந கா்கம குமா் . 
 

தத லிசசக் கருவிகள் 

  நபரிய புர ைதா்துளா்  குறிபா்பிடபா்நபறுமா்  யத லிறசகா் கருவிகளா்  முரசமா் , துநா்துபி, முழவு, 

தைா்ணுறம, படகமா் , ஆகுளி (சிறுகடா்பறை), யபரி, பமா்றப, துடி, திமிறல, தடா்டி, நத ைா் டகமா்  

(குறிஞா்சிபா்பறை) முதலியன. முரசமுமா்  முழவமுமா்  சிைநா்த மஙா்கலகா் கருவிகள கபா் 

பயனா்படுதா்தபா்படா்டிருகா்கினா்ைன. அடரா்நா்த கூநா்தறல உறடய மஙா்றகயரினா்  ஆடலரஙா்குகளிலா்  முழவு 

பயனா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ள நதனா்பறத, 

”முழவற தன ப  ய்குழலியர் நட அரங்க ்”  

- (ஏயரா்யக னா்  கலிகா்க ம ந யன ரா் புர ைமா் -3157) 

எனா்ை யசகா்கிழ ரினா்  ப டலடி புலபா்படுதா்துமா் . முரசறைநா்து நப ருடா்நக றட அளிதா்த குறிபா்பு பைா்றிய 

நசயா்தி, 

“இன்றுங்கள்  சன எல்சலக்குட்படட்ு பநற்குன்பறல்ல  ் 

பப ன்றங்கு   ளிசகயிற் புகப் பபய்து பக ள்க என 

பவன்றி முரசசறவித்த ர ்மிக்க புகழ்ப்பரசவய ர”்  

- (ஏயர்தக ன் கலிக்க   ந யன ர ்புர ண ்-3182) 

எனா்ை நபரிய புர ை அடிகளிலிருநா்து நபைபா்படுகிைது. முரசினா்  பயனா்ப டு பலவறகபா்படா்டத யா்  

பழஙா்க லநா் நத டா்யட இருநா்து வநா்திருகா்கினா்ைது. முரசு திைா்ைிய யத லா்வ ரா்கள லா்  வலிதா்துகா் 

கடா்டபா்படா்டது. வீரமுரசு, யப ரா்முரசு, விருநா்துைா்ை, குருதி பலி நக டுகா்குமா்  யப து எனா்று முரசினா்  

பயனா்ப டு நீைா் டது. 

 

  த ளகா் கருவிகளுகா்குபா் நப துவ ன நபயர கவுமா்  பறை குறிகா்கபா்படுகினா்ைது. வ ர லா்  

விசிதா்துகா் கடா்டபா்படா்டது. இகா்கருவி ஒரு முகமா் , இருமுகமா்  உறடயது. யப ரா்பா்பறை, நவருபா்பறை, 

நவறிய டா்டுபா் பறை எனபா் பறை பலவறகபா்படுமா் . கைா் ைபா்ப ந யன ர கிய திைா் ைனா்  யவடா்றடகா்குபா் 

புைபா்படா்டநப ழுது, முனா்ன லா்  நக மா்புகளா்  ஊதபா்படா்டன. அதறனயடுதா்துசா் சிறுபறைகளா்  முழஙா்கபா்படா்டன. 

பமா்றபகளா்  நக டா்டபா்படா்டன. இவா்வ று பலா்யல றசகளுமா்  யசரா்நா்து அஙா்யக இறச நபருகிைா்று எனா்ை 

நசயா்தியிறன, 

“தக டு முன் பப லிக்கவு ் குறுங்கண  குளிக்குல ்  

  டு பசன்றிசசப்பவு ்  ருங்கு ப ்சப பக டட்வு ் 

தசடு பக ண்ட சகவிளிச ்சிறந்த ஓசச பசல்லவு ்”   

- (கைா் ைபா்ப ந யன ரா் புர ைமா்  -721) 

 எனா்ை இவா்  அடிகளா்  மூலம கசா் யசகா்கிழ ரா் நபரும னா்  விளகா்குகிை ரா். யவடரா் கூடா்டஙா்களிலா்  உடுகா்றக, 

ஊதுநக மா்பு, பறை யப னா்ை இறசகா்கருவிகளா்  பயனா்படுதா்தபா்படா்டுளா்ளன எனா்பது கைா் ைபா்ப ந யன ரா் 

புர ைசா்நசயா்தி. அறதசா்சுடா்டுமா்ப டலா் , 

“சில்லரித்துடியு ் பக  ்பு ் சிறுகண் ஆகுளியு ்”   

- (கைா் ைபா்ப ந யன ரா் புர ைமா்  -654) 

எனா்பத குமா்  துநா்துபி எனா்ை இறசகா்கருவி குறிதா்த நசயா்தி, 

“அரிக்குறுந்துடிதயயன்றி அ ரர் துந்துபியு ் ஆரத்்த”   

- (கைா் ைபா்ப ந யன ரா் புர ைமா் -663) 

எனா்ை ப டலடி மூலமா்  நபைபா்படுகிைது. யவடுவரா் திருவிழ கா் க ணுமா்யப து பறை, முரசு, மூஙா்கிலா்  

வ தா்தியஙா்களினா்  யபயர றச யகடா்குமா்  எனா்று கூறுவறத, 

“பத ண்டக முரசு ் பக ப்பு ் துடிகளு ் துசளபக ள் 

எண்டிசச நிசறந்து எழுந்த தபர ்ஒலி”  

- (கைா் ைபா்ப ந யன ரா் புர ைமா் -687) 

எனா்ை ச னா்று புலபா்படுதா்துகினா்ைது. 

 

நர ்பு இசசக் கருவிகள் 

  நரமா்பு இறசகா் கருவிகளா்  ஏழிறசகா்குமா்  நப ருநா்தி நிைா்ககா் கூடியறவ. சுர அறமபா்புகளிலா்  

இனிறமய கவுமா் . நமனா்றமய கவுமா்  நப ருளா்படும று யபசுமா்  திைமுறடயறவ, நபரிய புர ைதா்திலா்  

விபஞா்சி, ய ழா் , வீறை முதலிய நரமா்பிறசகா் கருவிகறளபா் பைா்றிய குறிபா்புகளா்  உளா்ளன. 

“ஏதமில் விபஞ்சி வீசணய பழ ளி ஒருப ல் ஏத்து ்”  

- (திருஞ னசமா்பநா்தரா் புர ைமா் -3098) 

எனா்ை ப டலடியிலா்  விபஞா்சி எனா்ை இறசகா்கருவி குறிகா்கபா்நபறுகிைது. விபஞா்சி எனா்ை லா்  ஏழு நரமா்புறடய 

வீறை யப னா்ை இறசகா்கருவி எனா்பரா். 
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  ய ழா்  எனா்ை கருவி பலவறகபா்படுமா் . அறவ நிலதா்திைா்யகைா்பவுமா் , பைா்ைிைா்யகைா்பவுமா் , 

மருதய ழா். குறிஞா்சிய ழா், ப றல விபஞா்சி எனா்றுமா்  குறிகா்கபா்படுகினா்ைன. ய ழா்  எனா்ை நரமா்புகா் கருவி சஙா்க 

க லதா்திைா்கு முனா்பிருநா்யத தறலறமய ன இடதா்றதபா் நபைா்றுளா்ளது. ஆழி எனா்பதனா்  திரியப ய ழா்  எனா்றுமா்  

ய ழுமா் , வீறையுமா்  ஒனா் யை எனா்றுமா்  சில அறிஞரா்களா்  கூறுவரா். சஙா்க இலகா்கியதா்திலா்  பதிவு நபை த, ஆன லா் , 

பிைா்க ல இலகா்கியஙா்களிலா்  பதிவு நபைா்றுளா்ள நரமா்புகா்கருவி வீறை எனா்பது ஐயமுை விளஙா்குமா் . 

திருந றளபா் யப வ ரா் புர ைதா்துளா் . 

“தப ரச்வத் தத ல் விசிவ பரன்றிசனயவு ் புகலுமிசச 

தநர ்சவத்த வீசணக்கு ் ய ழுக்கு ் நிசல  வசகய ற்”   

- (திருந றளபா்யப வ ரா் புர ைமா் -1054) 

எனா்ை ப டறல யந கா்குறகயிலா்  வீறை, ய ழா், ஆகிய நரமா்பிறசகா் கருவிகறளபா் பைா்றி அறிய முடிகிைது. 

யசகா்கிழ ருமா்  வீறைகா்குமா்  ய ழுகா்குமா்  யவறுப டு க டா்டவிலா்றல எனா்பதுமா்  புலன கிைது. திருநீலகைா் ட 

ய ழா்பா்ப ைரா் புர ைதா்திலா்  ய ழா்  பைா்றிய நசயா்திகளா்  க ைகா்கிடகா்கினா்ைன. 

“இசறவன் தன்சீர ்

திருத்தகு ் ய ழிலிடட்ுப் பரவுவ ர”்  

- (திருநீலகைா் ட ய ழா்பா்ப ைரா் புர ைமா் -4215) 

திருநீலகைா் ட ய ழா்பா்ப ைரா் எனா்கிை ரா் யசகா்கிழ ரா் நபரும னா் , ய ழா்கா்கருவியிலா்  இடபா்படா்டபா் ப டறல 

இறசதா்துபா்ப டி இறைவனினா்  யபரருளா்  திைதா்றதபா் நபைா்ைவரா் திருநீலகைா் டரா் எனகா் குறிபா்றபயுமா்  தருகிை ரா் 

நபரிய புர ை ஆசிரியரா். 

 

துசள இசசக்கருவிகள் 

  வ ய லா்  ஊதிகா் க ைா்ை லா்  இயகா்கபா்படுமா்  இறசகா்கருவிகளா் . அவைா்றுளா்  துறளயிடா்டு 

வ சிகா்குமா்  கருவிய கிய குழலா்  மிகசா்சிைநா்தது. இதறன வ ஙா்கியமா்  எனா்றுமா்  கூறுவரா். கருஙா்க லி, 

நசஙா்க லி, சநா்தனமா் , நவைா் கலமா்  முதலியவைா்ை ல கிய குழலா்கறள விட மூஙா்கில ல கிய குழயல 

இனிறமயிைா் சிைநா்தது. த ளமா் , சினா்னமா் , க ளமா்  எனா்பனவுமா்  துறள இறசகா் கருவிகயள. ஆநிறரகளா்  

யமயுமா்நப ழுது யவயா்ஙா்குழறலநயடுதா்து ஐநா்நதழுதா்றத அறமதா்து வ சிதா்தவரா் ஆன ய ந யன ரா். 

துறளகா்கருவிகா் குழலா்  இறசபா்பறதகா் யகடா்குமா்  உயிரா்கா் கூடா்டநமலா்ல மா்  கிளரா்சா்சியுைா்று நிைா்குமா் . 

”...க னகத்தின் 

த வு துசளக் கருவிக்குழல் வ சசன த ற்பக ண்ட ர்”   

-  (ஆன ய ந யன ரா் புர ைமா் -937) 

எனா்ை நபரிய புர ை அடிகளா்  குழலா்  எனா்ை இறசகா்கருவிறயகா் குறிகா்கிைது. மூஙா்கிறலதா் யதரா்நா்நதடுபா்பது 

முதலா்  இலகா்கைபா்படி துறளயிடா்டறமபா்பது, வ சிபா்பது வறரயிலுமுளா்ள சிைநா்த கறல நுணுகா்கசா் 

நசயா்திகளா்  ஆன ய ந யன ரா் புர ைதா்துளா்  கூைபா்படா்டுளா்ளன. 

“முந்சத  சற நூன்  ரபின் ப  ழிந்த முசற எழுந்த தவய் 

அந்த முதல் ந லிரண்டில் அரிந்து நர ்புறுத ன ் 

வந்த துசள நிசரய க்கி வ யு முதல் வழங்கு துசள 

அந்தமில் சீர் இசடயீடட்ின் அங்குலி எண்களின் அச த்து”  

- (ஆன யந யன ரா் புர ைமா் -938) 

எடுதா்த குழைா் கருவி எனா்று அகா்கருவிறயபா் பைா்றிகா் குறிபா்பிடுகினா்ை ரா் யசகா்கிழ ரா். அத வது மூஙா்கிலா்  

நுனியிலா்  ந னா்கு பஙா்கிலுமா் , அடியிலா்  இரைா் டு பஙா்கிலுமா்  அரிநா்து இறடபா்படா்ட பகுதிறய எடுதா்து, 

சுரஙா்களிலா்  எழுமா்  த னஙா்களினா்  வநா்த துறளகளினா்  வரிறசறய ஏைா்படுதா்தி முதலிலா்  க ைா்று உைா் ட கா்க 

ஒவா்யவ ரா் அஙா்குல அளவிலா்  துறளகளா்  நசயா்து அறமகா்கபா்படா்டது த னா்  துறள இறசகா்கருவிய கிய 

யவயா்ஙா்குழலா் , இறைவன லா்  சமா்பநா்தருகா்கு வழஙா்கபா்நபைா்ை த றர சினா்னமா் , க ளமா்  ஆகிய ஊதுகருவிகளா்  

அவருறடய வருறகறய மகா்களுகா்கு உைரா்தா்தபா் பயனா்படா்டன. 

 

கஞ்சக் கருவிகள் 

  த ளமா் , கைா் றட எனா்பறவ கஞா்சகா் கருவிகள ககா் குறிகா்கபா்நபறுபறவ. நப துவ க 

இகா்கருவிகளா்  கைீரா் எனுமா்  த ளயவ றசகா்க க கஞா்சதா்த லா்  நசயா்யபா்படுபறவ. கஞா்சமா்  எனா்பது 

நவைா் கலதா்றதகா் குறிகா்குமா் . திருகா்யக லகா்க  இறைவனா்  ஐநா்நதழுதா்துபா் நப றிகா்கபா்படா்ட 

நப ைா்ை ளதா்றதசா் சமா்பநா்தருகா்கு அருளின ரா் எனா்ை நபரிய புர ைசா் நசயா்தி நப ைா்ை ளமா்  எனா்ை  கஞா்சகா் 

கருவிறயபா் பைா்றிகா் கூறுகினா்ைது. 

“பிள்சளய ர ்திருத்த ளங் பக டுப டப் பின்பு பபரு ் 

ப ண்ண ர் த  ் 

பதள்ளமுத இன்னிசசயின் தத பப ழி தந்திரிய சழச ்

சிறக்க வீக்கி”   

- (திருஞ ன சமா்பநா்தமா்  புர ைமா் -2356) 

எனா்ை வரிகளிலா்  ஞ னபா் பிளா்றளய ரா் திருதா்த ளதா்றதகா் நக ைா் டு அளவு ஒதா்து அறுதா்து பதிகமா்ப ட 

அறதபா் பினா்  நத டரா்நா்து ப ைருமா்  ப டின ரா் எனா்பது நபைபா்படுகிைது. 

 

நிசறவுசர 

  ப டலா்களுகா்கு உயியர டா்டதா்றத அளிபா்பது இறசகா்கருவிகளினா்  இறச ஆகுமா் . 

இறைவறன ஓரா் இறசகா் கறலஞரா் எனா்னுமா்  யந கா்யக டு ந யனா்ம ரா்களா்  பதிகஙா்கறளபா் ப டியுளா்ளனரா். 

மகா்கயள டு ஒனா்றிய மகா்களா்  பயனா்படுதா்திய கருவிகளா்  மடா்டுயம நிறலதா்து நிைா்ககா்கூடியறவ. இனா்று பல 

இறசகா்கருவிகளா்  க ைா் பதைா்கு அரியனவ யா்  உளா்ளன. யசகா்கிழ ரினா்  ப டலா்களா்  தமிழுகா்குமா் , 

கருவிபா்ப டா்டிறசகா்குமா்  கிறடதா்த நபருஙா்நக றடய குமா் . அவரா் தமா்  இறசகா்குறிபா்புகளா்  அகா்க ல 

இறசயுைரா்றவயுமா்  பிரதிபலிகா்கினா்ைன. இவா்வ ை க, இறசநயனா்பது தமிழரா் வ ழா்யவ டு இரைா் டைகா் 
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கலநா்த ஒனா்ை கயவ க லஙா்க லம க இருநா்து வநா்துளா்ளது. பகா்தி இலகா்கிய க லதா்திலா்  றசவமுமா்  

றவைவமுமா்  ம றிம றிதா் தமிழிறசகா்குதா் நத ைா் ட ைா்றியுளா்ளன.  

 

 
TAMIL MUSICAL INSTRUMENTS THROUGH DEVOTIONAL LITERATURE 

B. Periyasamy 

  Music is the source of devotion, and it is powerful enough to soften the heart. To this 
day, we are today and forever. Does Matuma play music with Mann? The Lord, beyond the trees, 
listens to the music, delights in it, and is mesmerized. He also makes music for devotees and listeners. 
The purpose of this article is to examine the musical features of such Tamil devotional literature. The 
Lord sang songs with the intention of becoming a musician. The tools used by the people in union 
with the people are only sustainable. There are many musical instruments available today. Sebhar's 
songs are a great source of Tamil and instrumental music. He said his recordings reflect the music of 
the time. Thus music has been a blend of Tamil life for a long time. It is no exaggeration to say that 
vegetarianism and Vaishnavism have altered and transformed into Tamils during the Bhakti literary 
era. The way in this article is that we can see that the Devotional Songs are songs. Music is most 
useful for man from birth to death. We can find the line of this article that has the power to control the 
mind.  

 


