
 

 

 

 

  
  

       khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk; 
        tlf;F khfhzk; 

  f.ngh.j (c/j) tFg;G khjpupg;; guPl;ir - 2020 
       fu;ehlf rq;fPjk; 
 

  juk; 13                                                       Gs;spj;jpl;lk; 

gFjp – 2 

tpdh ,y 1 
 
1. ]upfkgjep]; 
  ];jgkup] 
2. ];NuhNjht`ajp 
3. kfpo;r;rpia Nehf;fpr; nry;Yjy; vdg; nghUs;gLk; 
4. aho;Kupg;gz; 
5. ,ilaoF 
6. Kj;J];thkpjPl;rpju; 
7. ];thjpj;jpUehs;kfhuh[h 
8. ke;jpu]g;jf kj;jpa]g;jf jhu]g;jf 
9. 7Mk; 8Mk; 9Mk; Ehw;whz;Lfspy 
10. juprdm];lgjp. rQ;rPtpm];lgjp   ; 
11.Flat Sharp 

12.  jpUtpUj;jk;> jpUj;jhz;lfk;> jpUf;FWe;njhif> jpUNeupir 
 ( ehd;F; vOjpapUg;gpd; 2 Gs;sp ) 

13. flk; Foy; 
14. [y;yup ry;yup 

15. [hy; jpupjhy; gh];Nlh ( ,tw;wpy; ,uz;L vOjpapUg;gpd’ ,uz;L Gs;sp ) 
 

1 njhlf;fk; 10 tiuahd tpdhf;fSf;F 1 x 10 = 10 Gs;spfSk;  
11 njhlf;fk; 15 tiuahd 5 tpdhf;fSf;Fk; 5 x 2 = 10 Gs;spfSkhf  
nkhj;jk; 20 Gs;spfs; toq;fTk; 

     

 

 

 



tpdh ,y 02 

 

1. கமகம் என்பது ஸ்வரங்களைய ோ  ஸ்வரக்யகோரள்வகளைய ோ போடும் யபோய ோ 

அல்லது வோசிக்கும் யபோய ோ  க்க இடங்கைில் க்கவோறுஅளைவுகளைப்பிடி த்ு 

ரோக ஸ்வரூப த்ிளன வவைிப்படு ் ல் ஆகும் 

   கரந்ோடக ைங்கீது ்திற்கு கமகம் உயிரந்ோடி யபோன’ற ோகும் 

 

2. ைங்கீ மகரந் ம்     – நோர ர ்

ைங்கீ ர ன்ோகரம் – ைோரங்கய வர ்
 

3. ஆயரோகண கமகம்:  

   அவயரோகண கமகம்:  

    டோலு கமகம் 

    ஸ்புரி  கமகம்:  

    கம்பி  கமகம்:. 

   ஆக  கமகம் 

   பிர ்தி ோஹ  கமகம் 

   திரிபுைை்ம்: கமகம்  

   ஆந்ய ோைி  கமகம்  

    மூரை்ை்ளன கமகம் 

4. :  
 
1. . ஆயரோகண கமகம்: ஆயரோகண வரிளையில் அளமந்துை்ை   

ஸ்வரக்யகோரள்வகைில் அளைவினோல் ய ோன்றுவது ஆயரோகண கமகம் 

(ஏற்றஜோரு ஒடுக்கல்) ஆகும 

 உ-ம் : ஸ ரி க ம ப   நி ஸ 

2.     . அவயரோகண கமகம்: அவயரோகண முளறயில் அளமந்துை்ை         

ஸ்வரக்யகோரள்வகைின் அளைவினோல்ய ோன்றுவதுஅவயரோகண கமகம் 

(இறக்கஜோரு ஒடுக்கல்) ஆகும். 

உ-ம் : ஸ் நி   ப ம க ரி ஸ 

3. டோலு: போடும் யபோய ோ அல்லது இளைக்கருவிகைில் வோசிக்கும் யபோய ோ கீழ் 

ஸ் ோன ்திலிருந்து வகோண்யட யமல் ஸ் ோன ்ள  எழுப்பும் யபோது உண்டோகும் 

கமகம் டோலு எனப்படும். (இது வலி என்னும் கமக த்ிற்கு 

ஒ ் து)உ-ம் : ஸகோ - ஸமோ – ஸபோ 

4. ஸ்புரி  கமகம்: ஜண்ளட ஸ்வரங்கைில் வரும் மு ல் ஸ்வர ்ள  

ைோ ோரணமோகவும் இரண்டோவ ோக வரும் ஸ்வர ள்  அடி ்து பிடிக்ளகயில் 

வரும் கமகம் ஸ்புரி  கமகம் எனப்படும். (இ ளன  மிழில் அடுக்கல் என்பர.் 

 மிழில் நோன்கடுக்கு, ஆறடக்கு மு லி னவும் இரட்ளட அடுக்கல்கைோகயவ 

வரும்) 

உ-ம் : ஸஸ ரிரி கக மம 

5. கம்பி  கமகம்: ஸ்வரங்களை  க்க இடங்கைில்  க்க அைவில் கம்பீரமோக 

அழு ் மோக அளை த்ுப் போடும் யபோது ஏற்படும் கமகம் கம்பி  கமகம் ஆகும். 

(இ ளன ்  மிழில் கம்பளல என்பர)் 

உ-ம் :  ன் ோஸி இரோக த்ில் ஸகோமபநிஸ், இதில் 'க' வும், 'நி' யும் 

கம்பீரமோக அழு ்திப் போடப்படுகிறது. அய  யபோல் அடோணோவில் 

ஸ்நி ோபமகோரிஸ. இதில் ' ' வும், 'க' வும் அழு ்திப் போடப்படுகிறது. 

6. ஆக  கமகம்: ஸரி - ரிக - கம - மப யபோன்ற ஸ்வரக்யகோரள்வகளை  க்க 

முளறயில் அளை ்துப் போடு ல் ஆக  கமகம் ஆகும். 



7. பிர த்ி ோக  கமகம்: ஸ்நி - நி  -  ப - பம யபோன்ற ஸ்வரக்யகோரள்வகளை  ்

 க்க முளறயில் அளை த்ுப் போடு ல் பிர ்தி ோக  கமகம் ஆகும். 

8. திரிபுைை்ம்: ஸ்வரங்களை ஸஸஸ ரிரிரி ககக மமம என்று மும்மூன்று ஸ்வர 

அளமப்பு முளறயில் பிடிக்கும் யபோது ஏற்படும் கமகம் திரிபுைை்ம் ஆகும். 

( மிழில் மூவடுக்கல்) 

9. ஆந்ய ோைி  கமகம்: ஸரிஸ ோ , ஸரிஸபோபோ என்ற முளறயில் வீளண 

யபோன்ற இளைக்கருவிகளை வோசிக்கும் யபோது கீழுை்ை ஒரு ஸ்வர த்ின் யமல் 

சிறிது நின்று பின்  ந்திள  இழு ய் ோ அல்லது விரளல நகர ்த்ிை ்வைன்யறோ 

யமல் ஸ்வர ்ள ப் பிடிக்கும் யபோது ஏற்படும் கமகம் ஆந்ய ோைி  கமகம் 

ஆகும். 

10. மூரை்ை்ளன கமகம்: ஸ்வரக் யகோரள்வயிலுை்ை ஸ்வரங்களை மிக ் துரி மோக 

பிடி ்து ஒவ்வவோரு ஸ்வரக்யகோரள்வயின் களடசி ஸ்வர ்தின் யமல் நிற்கும் 

யபோது ஏற்படும் கமகம் மூரை்ை்ளன கமகம் ஆகும். 

உ-ம் : ஸரிகமப நீ - ரிகமப நிஸோ – கமப நி 

 
fkfk; tiutpyf;fzk;    - 3 Gs;sp 
Ehy;fs;                - 2 Gs;sp 
jrtpj fkfq;fspy; 5  vOjpapUg;gpd;  - 5 Gs;spfs; 
Ie;jpid tpsf;fpapUg;gpd;     - 5 X 2 = 10 Gs;spfs; 
nkhj;jk;                  - 20 Gspspfs; 
 

 
 

 

tpdh ,y – 03 

 

rhuq;fp 

 

Njhw;wk; 

,t; thj;jpak; 17k; Ehw;whz;by; tof;fpypUe;jJ  

Rhuq;ftPzh vd;w ngaUld; rq;fPjuj;dhfuk; ghu;];tGuhzk; rq;fPjju;ggzk; Nghd;w 
Ehy;fspy; fhzg;gLfpwJ 

mikg;G 

rhuq;fp thj;jpak; kuj;jpdhyhdJ 

60 cm ePsKilaJ 
RUjp $l;Ltjw;F ehd;F gpuilfs; cs;sd 
fPo;g;gFjpapd; kj;jpapy; ghyk; mikf;fg;gl;Ls;sJ 
jw;fhyj;jpy; rhuq;fpapy; 30 – 40 mDjhgj;je;jpfs; fhzg;gLfpwJ 



,it rpwpa gpuilfspy; Rw;wg;gl;bUf;Fk; 
euk;Gfs; khl;bd; Flypdhy; nra;ag;gl;lJ 

rpwg;G  (cgNahfk;) 

tl ,e;jpa mirapy; gpujhd gf;f thj;;jpakhf thrpf;fg;gLfpwJ 
,J jdpahf thrpg;gjw;Fk; tha;g;ghl;bw;F gf;f thj;jpakhf thrpg;gjw;Fk; Vw;wjhf 
tpsq;FfpwJ. 
,jpy; vy;yh tpjkhd fkfq;fisAk; thrpf;f KbAk; 
,J fjf; eldj;jpw;F gf;f thj;jpakhf thrpf;fg;gLfpwJ 
jNgyh jdpf;fr;Nrupf;Fk; rhuq;fp gf;f thj;jpakhf gad;gLj;jg;gLfpwJ 
njd;dpe;jpaf; nfhtpy;fspy; XJthu;fs; Njthuk; ghLk; NGhJ rhuq;fpia gf;f 
thj;jpakhf gad;gLj;jpdu; 

 
thrpf;Fk;Kiw 

thrpf;Fk; nghOJ ,jd; mbg;ghfk; kbapy; itj;J thrpf;fg;gLfpwJ 
Fjpiu kapupdhyhd tpy;ypid tyJ ifapy; gpbj;J thrpg;gu; 
,lJ if ];tu];jhdq;fis thrpg;gjw;F gad; gLj;jg;gLfpwJ 

RUjp$l;Lk;Kiw 

thrpf;Fk; je;jpfSf;F Vw;g mDjhgj;je;jpfs; RUjp $l;lg;gLk; mjhtJ thrpf;Fk; 
,uhfj;jpd; ];tu];jhdq;fSf;F Vw;g mDjhgj;je;jpfs; RUjp $l;lg;gLk; 

thrpj;Jg;gpugy;akile;Njhu ; 

myhTjPd;fhd;  
gz;bl; ehuazuht; 
mg;Jy;yhjPd;fhd; 
JUgNfh]; 

 

Njhw;wk;    - 2 Gs;spfs; 
mikg;G    - 2 Gs;spfs; 
thrf;Fk;Kiw   - 1 Gs;sp 
RUjp $l;Lk;Kiw   - 2 Gs;sp 
rpwg;G cgNahfk;     - 2 Gs;sp ( 4 fUj;Jf;fs; vOjpapUg;gpd; ) 

gpugy;akie;Njhu; ,Utu; ngau;   - 1 Gs;sp   

(nkhj;jk; - 10 Gs;spfs;) 

 

 

 

 

 



fpw;whu; 

 

Njhw;wk; 

16 k; Ehw;whz;bNy fpw;whu; thrpf;Fk; Kiwapy; rpy; khw;wq;fs; Vw;gl;ld 
,k;khw;wk; ];ngapd; ehl;bypUe;J Muk;gpf;fg;gl;ljhy; fpw;whu; Spanish Guthar vd;W 
miof;fg;gLfpwJ 
rh];jpupa uPjpahd thrpg;G Kiw 16 k; Ehw;whz;bNyNa Muk;gkhdJ 
Kjd; Kjyhf fpw;whu; thj;jpaj;jpy; thrpf;f; $ba cUg;gbfs; fp. Gp. 554 Mk; Mz;by; 
,aw;wg;gl;ld 
];ngapd; njd;mnkupf;f ehl;Lthf;Nfafhuu;fNs ngUkstpy;fpw;whupy; thrpf;ff; $ba 
cUg;gbfis ,aw;wpAs;sdu; 
mjpy; tpNrlkhd thrpg;G Kiw Nfhl; KiwahFk;  

 
mikg;G 
,t; thj;jpak; jl;ilahd Nkw; ghfj;jpidAk; fPo;ghfj;jpidAk; nkl;Lf;fis nfhz;l 
tpuw;gyifiaAk; nfhz;lJ 
nkl;Lf;fs; cNyhfj;jpdhyhdit ,it miu ];tuq;fs; thrpg;gjw;fhf mike;Js;sd 
rh];jpuPa rq;fPjk; thrpf;Fk; fpw;whu; 6 je;jpfis cilaJ 
,it ieNyhdpNyh my;yJ cNyhfj;jpNyh MdJ. Kw;fhyj;jpy; tpyq;fpd; Flypdhy; 
nra;ag;gl;lJ 

rpwg;G ( cgNahfk; ) 

Nkiyj;Njr ,irapy; jdpthjpakhfTk; gf;fthj;jpakhfTk; thrpf;fg;gLfpwJ 
ghukw;w thj;jpakhifahy; vq;Fk; vLj;Jr;nry;yf; $ba trjp nfhz;lJ 
kpf nkd;ikahd ehjj;jpidf; nfhz;lJ 
Nfhl; thrpg;G  
,t;thj;jpaj;jpy; ed;F thrpf;f $bajhf cs;sJ rpwg;ghdjhFk; 
jw;fhyj;jpy; %d;W tifahd fpw;whu;fs; tof;fj;jpy; cs;sd  

Ng]; fpw;whu; 
upjk; fpw;whu; 
yPl;fpw;whu; 

Vnyf;upf;fpw;whu;--Ascoustic NGhd;wjhFk;  ,d;iwa cyfpy; nwhf; rq;fPjjpjpy; ,J 
gpugy;akhdJ 
,t; thj;jpaj;jpy; xNu ];tuj;jpy; ePz;l Neuk; epWj;jp thrpf;f$baJ rpwg;ghdjhFk; 
NG]; fpw;whuUk;; vnyf;upf; thj;aNk vdpDk; ,J ehd;F je;jpfis cilaJ 
 

thrpf;Fk;Kiw 

tyJ if tpuy;fspdhy; je;jpfis epWj;jp thrpg;gu; mjpy; gy tpjkhd thrpg;G 
KIwfisf; ifahsyhk; 
,jpy; ghl;NlhL jhsKk; ,ize;J thrpf;fg;gLk; 

 

 



RUjp$l;Lk;Kiw 

,t;thj;jpaj;jpd; MW je;jpfSk; KiwNa ,lkpUe;J tykhf gpd;tUkhW RuJp 
$l;lg;gLfpwJ 

1. MtJ je;jp jhu];jhap  f – F 

2. MtJ je;jp kj;a];jhap ep -  B 

3. MtJ je;jp kj;a];jhap g -  G 

4. MtJ je;jp kj;a];jhap up -  D 

5. MtJ je;jp kj;a];jhap j -  A 

6. MtJ je;jp ke;jpu];jhap f – E 

gpugy;ak; tha;e;j rpy fpw;whu; tpw;gd;du;fs; 

Ferando sor ( 1778 – 1837 ) 

Francisco tarrega ( 1854 – 1909 ) 

 

Njhw;wk;    - 2 Gs;spfs; 

mikg;G    - 2 Gs;spfs; 

thrpf;Fk;Kiw   - 1 Gs;sp 

RUjp $l;Lk;Kiw   - 2 Gs;sp 

rpwg;G cgNahfk;     - 2 Gs;sp ( 4 fUj;Jf;fs; vOjpapUg;gpd; ) 

gpugy;akie;Njhu; ,Utu; ngau; - 1 Gs;sp   

(nkhj;jk; - 10 Gs;spfs;) 

 

➢ tpdh ,y – 3 ,w;fhd nkhj;jg;Gs;spfs; - 20 

 

 

 

tpdh ,y 4 

கீரவாணி 

• ஆயரோகணம்:       ஸ ரி2 க2 ம1 ப  1 நி3 ஸ் 

• அவயரோகணம்: ஸ் நி3  1 ப ம1 க2 ரி2 ஸ 
 

• யவ  என்றளழக் 

 

• கப்படும் 4 வது ைக்கர ்தில் 3 வது யமைம். 



 

• இந்  இரோக ்தில் ஷட்ஜம் ைதுஸ்ருதிரிஷபம் ைோ ோரண 

கோந் ோரம் சு ்  ம ்திமம் பஞ்ைமம் சு ்  ள வ ம் கோகலி 

நிஷோ ம்  ஆகி  சுரங்கை் வருகின்றன. 
 

• பிரதி ோக  கமகம் இந்  இரோக ்தின் ைோ ளல நன்கு 

வவைிப்படு ்தும். 

இ ன் ம ்திம ்ள  பிரதி ம ்திமோக மோற்றினோல் இரோகம் 

சிம்யமந்திரம ்திமம் ஆகும். 
 

• இது ஒரு மூரை்ை்னோகோரக யமைம். இ ன் ம ்திமம் பஞ்ைமம் 

ள வ ம் முளறய  கிரக யப  ்தின் வழி ோக யஹமவதி 

வகுைோபரணம்  யகோைலம்  இரோகங்கை் வகோடுக்கும். 
 

• யமல்நோடட்ு இளையில் ஹோரய்மோனிக் ளமனர ்(Harmonic Minor Scale) 

என்பது கீரவோணி இரோகயம. 

 

• நி ோை ஸ்வரங்கை் – ரி  ப  நி 

•  

ஜீவஸ்வரங்கை் – ரி ம ப நி  

•  

எப்வபோழு ம் போடலோம்  

•  

பக்தி ரஸ ்ள  உணரத்ும் ரோகம் 

•  

விஸ் ோரமோன ஆலரப்ளனக்கு இடங் வகோடுக்கும் 

 

• உருப்படிகை் 

• கிருதி : கலிகியுண்யடக ோ : ஆதி : தி ோகரோஜ சுவோமிகை். 

• கிருதி : இன்னமும் ைந்ய க :மிஸ்ர ைோபு : யகோபோலகிருஷ்ண 

போரதி ோர ்

• கிருதி : ய வி நீய  : ஆதி : போபநோைம் சிவன். 

• கிருதி : யவலவோ விளன தீர : மிஸ்ர ஜம்ளப : யகோடீஸ்வர ஐ ர.் 

• கிருதி : உளன நம்பியனன் ஐ ோ : ஆதி : மு ்து ்  ோண்டவர.் 
rQ;rhuk; 

• epjgk fupfk-gjep]; upf;k;f;-fpup];ep-jep];ep-jgkf fup]h 

• upfkg jep];];-jep];upf;k; fpu;p];ep-u;p];];epjgjep-];epjgkfup] 

 



 

MNghfp 

• ,J xU [d;a uhfk;. jha; ,uhfk;.  

• 22tJ Nkskhfpa fufug;gpupah  

M  ]upfkj];   

 m  ];jkfup] 

• ,e;j uhfj;jpy; tuk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;> 
rhjhuzfhe;jhuk;> Rj;jkj;jpkk;> gQ;rkk;> rJ];Ujpijtjk;.  

• tu;[ uhfk;. g> ep tu;[ ];tuq;fs;>  

• Xslt uhfk;> jpup];jhap uhfk;> cghq;f uhfk;.  

• f> k> j [Pt];tuq;fs;.   

  up> k> j epaha ];tuq;fs;.  

• ]> up Mfpa ];tuq;fspy; ngUk;ghYk; cUg;gbfs; Muk;gpf;fpd;wd. vg;NghJk; ghl  
  Vw;w ,uhfk;. 
 
• RNyhfq;fs; tpUj;jq;fs; ghl Vw;w uhfk;.  

• ,ir ehl;ba ehlfq;fspy; gad;gLj;jg;gLk; ,uhfk;. XusTMyhgid nra;a  
  Vw;w uhfk;.  
 
• ru;t ];tu fkf tupf uf;jp uhfk;.  

• vy;yh tifahd cUg;gbfSk; ,e;j uhfj;jpy; cz;L.  

• gf;jpr; RitAila uhfk;.  

• fr;Nrupapd; Muk;gj;jpy; ghl Vw;w uhfk;.  

• %u;r;rdhfhuf [d;a uhfk;. ,jd; kj;a %u;r;rid ty[p uhfkhFk;.  
jpahfuh[Rthkpfshy; gpurpj;jpf;F te;j uhfk;. 

• rQ;rhuk; 

j];jkfupfkj];h - j];u;p];h - j];jkfk fup]h - ]upfk jkfupfkj]; 

jkfup]upfk - jkj];upf;k;f;k;u;p];h - ];jkfup]hj - ]upfkjkf kj];uPf;up];h 

• cUg;gbfs; 

fPu;j;jid rghgjpf;F &gfk;  NfhghyfpU\;zghujpahu; 

tu;zk;  vt;tup  Mjp  gl;lzk; Rg;gpukzpaa;au; 

fPu;j;jid Nrtpf;f Mjp  Kj;Jj;jhz;ltu; 



`k;rj;tdp 

 

• ,J xU [d;dpa uhfk;. jha; ,uhfk;.  

• 29tJ Nksfu;j;jhthfpa rq;fuhguzk;. 

     M: ]upfgep];   

     M: ];epgfup] 

• ,e;j uhfj;jpy; tUk; ];tu];jhdq;fs; KiwNa ]l;[k;> rJ];Ujpup\gk;>  
  me;jufhe;jhuk;> gQ;rkk;> fhfypep~hjk;.   
   
• ,J xUtu;[ uhfk;.  

• MNuhfzj;jpYk; mtNuhfzj;jpYk; k> j tu;[ ];tuk;> 

• xslt uhfk;> cghq;f uhfk;. jpup];jhap ,uhfk; - Guhjd uhfk;. fr;Nrupapy;  
Muk;gj;jpy; ghl Vw;w uhfk;. 

• tPu urkhd uhfk;. fk;gPuk; epiwe;j uhfk;.  

• “ep” [Pt ];tuk;. ]u;t ];u;t fkf tupf uj;jp ,uhfk;. 

• cUg;gbfs; ]> f> g ];tuq;fspy; Muk;gpf;fpd;wd.  

• vy;yh ];tuq;fSk; epaha ];tuq;fs;.  

• ePz;l Neu Myhgidf;F ,lk; nfhLf;Fk; ,uhfk;.  

• ,e;j uhfj;jpy; vy;yh tifahd cUg;gbfSk; cz;L.  

• ,ir ehl;ba ehlfq;fspy; cgNahfpf;fg;gLk; ,uhfk;.  

• vy;yh Neuq;fspYk; ghl Vw;w ,uhfk;. 

• rQ;rhuk; 

fgeP gfup-fgep gep]; f;u;p];h – epgeP];h]; - gep];u;Pup – gep];u;pf;hf;u;p];h 

fgep];u;pf;hu;p ];epgep];epgfg – epgfupfup]epgep]h – ep]upfup]h 

• cUg;gbfs; 

fPu;j;jid %yhjhu%u;j;jp Mjp ghgehrk; rptd; 
tu;zk;  [y[hÑp  Mjp khdk;G rhtb ntq;glRg;ga;au; 
fPu;j;jid te;Njep]kfk; Mjp thRNjthr;rhupahu; 

 

 

 



சாவவரி 

• இவ்இரோகம் 15வது யமைகர ்் ோ இரோகமோகி  "அக்னி" 

என்றளழக்கப்படும் 3வது ைக்கர ்தின் 3 வது யமைமோகி  

மோ ோமோைவவகௌளையின் ஜன்னி  இரோகம் ஆகும் 

• . எப்யபோதும் போடக் கூடி  இவ்விரோகம் ஔடவ- ைம்பூரண் 

இரோகம் ஆகும்.  

• பளழளம ோன ரோகம்  

• கருளணை ்சுளவள  வவைிப்படு ்தும். 

• ஆயரோகணம்: ஸ ரி1 ம1 ப  1 ஸ் 

அவயரோகணம்: ஸ் நி3  1 ப ம1 க3 ரி1 ஸ 

• இந்  இரோக ்தில் ஷட்ஜம் சு ்  ரிஷபம்  அந் ர கோந் ோரம்  சு ்  

ம ்திமம் பஞ்ைமம் சு ்  ள வ ம்  கோகலி நிஷோ ம்  ஆகி  

சுரங்கை் வருகின்றன. 

• ஆயரோகண ்தில் க நி வரஜ்ம். 

• இது உபோங்க இரோகம் ஆகும். 

• ஜீவுஸ்வரங்கை் – ரி ம   

• நி ோைஸ்வரம் ம ப   

• கிரகஸ்வரம்  ஸ ப   

• பல்லவி யைஷ ் ர ்இந்  இரோக ்ள  எடட்ு மணி ்தி ோல யநரம் 

போடி  ோக வைோல்லப்படுகின்றது 

• பஞ்ைம வரஜ் சுரக்யகோரள்வகளும்,  ோடட்ு சுரக்யகோரள்வகளும் 

இவ்விரோக ்திற்கு அழளகக் வகோடுக்கின்றன. 

• இவ்விரோக ்தின் ஆயரோகண அவயரோகண முளறள  22வது 

யமை ்தில் ளக ோண்டோல் ைோலகளபரவியும் 

28வதுயமை ்தில்ளக ோண்டோல் துகுலகோம்யபோதியும் 29வது 

யமை ்தில் ளக ோண்டோல் ஆரபியும் கிளடப்பள க் கோணலோம். 

• உருப்படிகை் 

வரண்ம்: "ஸரஸூட" - ஆதி - வகோ ் வோைல் வவங்கடரோம ் ர ்

கிருதி : "ஸ்ரீரோஜயகோபோல" - ஆதி - மு ்துசுவோமி தீட்சி ர ்

கிருதி : "ைம்கரி ைம்குரு" - ரூபகம் - சி ோமோ ைோஸ்திரிகை் 

கிருதி : "முருகோ முருகோ" - மிஸ்ரைோபு - வபரி ைோமி தூரன் 

• ைஞ:ைோரம; 

]upfkgjh - kgj];h - ];epjgjep];h ]u;Pf;u;pf;h –    k;f;u;P]h - ];ePjghk – 
fkgjep];epj gkfupfkgjh – jgkup - ]upkh upkjh - kjuhP - ]epjh – gj - 
]up]h 

 

 



 

tpdh ,y 4 ,w;fhd Gs;spj;jpl;lk; 

,uhfj;jpd; Nks vz; my;yJ jha; ,uhfj;jpd;  
Nks vz;iz Fwpg;gpbd;    -  1 Gs;sp 
MNuhfz mtNuhfzk;                   -  1 Gs;sp 
];tu];jhdk;                          -  1 Gs;sp 
[Pt epahr fpuf ];tuq;fs;               -  1 Gs;sp 
,uhf tpguk;                           -  2 Gs;spfs;  

(4 fUj;Jf;fs; vOjpapUg;gpd; ) 
 

cUg;gbfs; ,uz;L vOjpapUg;gpd;   - 2 Gs;sp 
nghUj;jkhd rQ;rhuk;    - 2 Gs;sp 
(nkhj;jk; - 10 Gs;spfs;) 

 

➢ ,uz;L ,uhfq;fSf;F ,yl;rzk; vOjpapUg;gpd 10 X 2 = 20 Gs;spfs; 
 

 

 

tpdh ,y – 5 

,yl;rz fPjk; 

• nghJthf fPjk; vd;w nrhy;Yf;F ghl;L vd;W nghUs; vdpDk; fu;ehlf ,irapy; fPjk; 
vd;gJ ,ir> rhfpj;ak; ,uz;bdJk; Nru;f;if vdf; fUjg;gLfpwJ. 

• fPjk; ,ir cUg;gbfSs; kpfTk; vspjhdJ.  

• ,J mg;gpahr tiffspy; xd;W.  

• mg;gpahr tupirfis mLj;J rhfpj;jpa &gkhf mike;j Kjy; cUg;gb ,JthFk;.  

• vspa tu;z nkl;by; ,J mike;jpUf;Fk;.  

• ,jw;F gy;ytp> mDgy;ytp> ruzk; vd;w mq;f tpj;jpahrq;fs; ,y;iy.  

• rq;fjpfs;> fbdkhd tf;ug; gpuNahfq;fs; ,jpy; fhzg;glhJ. jhJf;fs; ,yFthd 
eilapy; mike;jpUf;Fk;.  

• jkpopYk; njYq;fpYk; tlnkhopapYk; gy fPjq;fs; ,aw;wg;gl;Ls;sd. fPjk; Muk;gk; 
Kjy; Kbzt tiu njhlu;r;rpahfg; ghl Ntz;Lk;. ,jpy; rq;fjpfs; fpilahJ.  

• xt;nthU ];tuj;jpw;Fk; rhfpj;jpaj;jpy; xU vOj;Jj; jhd; ,Uf;Fk;. 

• cjhuzk;- ]up / fh kh // 

      fz / eh jh // 

•fPjk; ,uz;L tifg;gLk;. 

1. rQ;rhup fPjk; my;yJ rhkhd;a fPjk;   2. ,yl;rz fPjk; 



 
 

,yl;rz fPjj;jpd; rhfpj;jpakhdJ ,yl;rz fPjk; ve;j ,uhfj;jpy; mike;jpUf;fpd;wNjh 
me;j ,uhfj;jpd; ,yl;rzj;ij rhfpj;jpaj;jpy; nfhz;bUf;Fk;.  

mjhtJ mjd; ,uhfk;> MNuhfz mtNuhfzk;> ];tu];jhdk;> jha;uhfk;> tu;[ ];tuk; 
tf;u];tuk; ,uhftif  Nghd;w tpguq;fisf; nfhz;L mjd; rhfpj;jpak; ,ike;J ,Uf;Fk;. 
,e;j ,e;j ,yl;rz fPjj;jpd; cjtpia nfhz;L mNef ,uhfq;fspd; rupj;jpuq;fis 
mwpayhk;.  

cjhuzk;- Kfhup uhfk;  - Kfhup  – Mjp 
  `upfhk;Nghjp  - Rj;jrhNtup  – fz;l rhG 
 
[df ,uhfj;jpyike;j ,ylrz fPjq;fs; ,uhfhq;f ,ylrzfPjq;fs; vd 
miof;fg;gLk;. ,it 3 tifg;gLk; 

1. #j;jpufz;lk;  
2. cghq;ffz;lk; 
3. gh]hq;f fz;lk;  

#j;jpu fz;lj;jpy; me;j ,uhfj;jpy; mike;Js;s ];tu];jhdq;fis Fwpf;Fk; 
vOj;Jf;fs; tupirahf nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; 
Cghq;f fz;lj;jpy; cghq;f ,uhfq;fspd; ngau;fSk; gh]hq;ffz;lj;jpy;gh]hq;f 
,uhfq;fspd; ngau;fSk; nfhLf;fg;gl;bUflFk; 

,yl;rz fPjk; ,aw;wpNahu; 

1. iglhy FU%u;j;jp rh];jpup 
2. Ntq;flkfp 
3. f.nghd;idahg;gps;is 
 
 

 

கிருதி 

➢ இளை வடிவங்கைில் மிகை ்சிறந் தும் அரங்கிளை வளககைில் 

மிக முக்கி மோனதும் ஆகும். 

➢  ற்கோல ்து அரங்கிளை நிகழ்ைச்ிகைில் கிருதிகளைப் 

போடுவ ற்கு அல்லது இளைப்ப ற்கு ்  ோன் அதிகமோன யநரம் 

ஒதுக்கப்படட்ுை்ைது.  

➢ ஏவனனில் கிருதிகளை அதிகம் போடும் யபோது அவற்ளறப் 

போடுயவோரக்்கும் அவற்ளறக் யகட்யபோருக்கும் அரி ய ோர ்

இளையின்பம் ஏற்படுகின்றது.  

➢ பல இளைவோணரக்ளும் கிருதிகை் வழி ோகப் பல அரும்வபரும் 

கரு ்துக்களையும்  ங்கை் உை்ை ்தில் எழுந்  

உணரை்ச்ிகளையும் வவைிப்படு ்தியுை்ைனர.் கிருதிகைில் 



கற்பளன சுரம் நிரவல் மு லி ன போடுவ ற்கு ஏற்ற இடங்கை் 

உை்ைன. ைம அதீ  அநோக  எடுப்புகை் 

கிருதிகைில்ளக ோைப்படுகின்றன 

➢ கிருதிகை் பல்லவி அனுபல்லவி ைரணம் என்னும் பகுதிகளைக் 

வகோண்டளவ. 

➢ சில கிருதிகைில் அனுபல்லவி இருக்கோது. அப்யபோது ைரண ்திற்கு 

"ைமஷ்டி ைரணம்" என்று வப ர.் சில ைம ங்கைில் ைரணங்கை் 

ஒன்றுக்கு யமற்பட்டளவ ோகவும் ஒயர  ோதுவோல் (சுரக் யகோரள்வ) 

அல்லது வவவ்யவறு  ோதுக்கைோல் அளமக்கப்பட்யடோ 

இருக்கலோம். 

➢ ைோகி ்தி ம் இளறவளன பற்றி  ோகயவோ, உலகி ளலப் 

பற்றி  ோகயவோ இருக்கலோம்.  

➢ கிருதியின் எல்ளல 1 ½ ஸ் ோயி மு ல் 2 ஸ் ோயி வளர உை்ைது.  

➢ அனோக , அதீ  எடுப்புக்கை் ளக ோைப்படுகின்றன. 

➢ கிருதிகை் எல்லோ வி மோன இரோகங்கைிலும் 

அளமக்கப்படட்ுை்ைன. இரோகங்கைின் வடிவம் அழிந்து 

யபோகோமல் இருப்ப ற்குக் கிருதிகை்  ோன் கோரணம் என்று 

கரு ப்படுகிறது. 

➢ கிருதிகளை இ ற்றிய ோர ்

• மு ்து ்  ோண்டவர.் 

• தி ோகரோஜர.் 

• சி ோமோ ைோஸ்திரிகை். 

• போபநோைம் சிவன் 

• மு ்துசுவோமி தீட்சி ர ்

 

 

 

 தரு 

➢ இவ் உருப்படிள  கள ப்போடட்ு எனவும் அளழப்பர ்

➢ ஒரு நிகழ்ைச்ிள ய ோ பழங்கள ள ய ோ அழகோக விபரிக்கும் 

போட்டிற்கு  ரு என்று வப ர ்

➢  ரு என்ற உருப்படியின் ைோகி ்தி ம் ைரி ்திர ைம்பந் மோன ோக 

அல்லது கோ ல் போட்டோகவோவது இருக்கும். சில ைம ங்கைில் 

பிரபுக்களைப் புகழ்ந்து போடுவ ோகவும் இருக்கும்.  



➢ இதில் அதிக ைோகி ்தி ங்கை் ம ்திம கோல நளடயில் 

கோணப்படும். இதில் பல்லவி அனுபல்லவி ைரணம் ஆகி  

அங்கங்கை் கோணப்படும்.  

➢ . ைரணங்கை் பலவற்ளறக் வகோண்டிருப்பது  ருவின் மற்வறோரு 

அம்ைமோகும்.  

➢  ருக்கைில்சிலவற்றில்இரண்டுஅடிப்போடட்ுக்கைோகவும் நோன்கு 

அடிப் போடட்ுக்கைோகவும் வைோற்கடட்ு யைரந்் ளவகைோகவும் 

இருக்கின்றன.  

➢ இளை நோடகங்கைிலும் நோட்டி நோடகங்கைிலும் இளவ 

வபருமைவில் ளக ோைப்படுகின்றன 

➢ அருணோைை்லக் கவிரோ ரின் இரோம நோடக ்தில் பல 

வமோழிகைில் அளமகின்ற பல  ருக்கை் கோணப்படுகின்றன.  

➢  ருக்கைில் ஜதிகை் வபோரு ் ப்படுவதுண்டு.  ருக்கைில் பல 

வளக ்  ருக்கை் உண்டு. 

 

➢  ருக்கைின் வளககளும் அவற்றின் விைக்கங்களும் 

➢ பிரயவசிக்க  ரு :- நோட்டி  நோடக ்தின் ஆரம்ப ்தில் 

உறுப்பினரக்ளை அறிமுகப்படு ்தும் வளகயில் அளமயும் போடல் 

➢ .வரண்ளன ்  ரு :- ஒரு நிகழ்ைச்ி, இ ற்ளகக் கோட்சி, 

ஒருவரின் பண்பு, ஆகி வற்றில் ஒன்ளற வரண்ிப்ப ோக 

அளமந்துை்ை போடல். உ+ம் : இரோம நோடக ்தில் யமோகன 

இரோக ்தில் அளமந்துை்ை கல் ோண ் ய ோளக அடி ்  என ் 

வ ோடங்கும் போடல் சீ ோ ய வியின் திருமண நிகழ்ைச்ிகளை 

சி ் ரி ்துக் கோடட்ுகின்றது. 

➢ ைம்வோ  ்  ரு :- இருவருக்குை் நடக்கும் வோக்குவோ  ்ள  

ைோகி ்தி  ்தில் வகோண்டிருக்கும் போடல். உ+ம் : இரோமநோடக ்தில் 

கல் ோணி இரோக ்தில் மண்ணில் வம ்  அரைக்யகோன் என ் 

வ ோடங்கும் போடல். இதில் இரோமனுக்கும் பரசுரோமனுக்கும் 

நடக்கும்  ரக்்க ்ள  விவரிக்கின்றது. 

➢ ஸ்வோக  ்  ரு :-  னக்கு ்  ோயன உளர ோடிக் வகோை்ளும் 

வி  ்தில் அளமந்துை்ை போடல். 

➢ உ ் ர பிரதி உ ் ர  ரு :- இருவருக்குை் நடக்கும் உளர ோடளல 

சி ் ரிக்கும் வளகயில் அளமந்துை்ைது. 

➢ ஜக்கினி ்  ரு :- ைோகி ்தி  ்தின் மு ல் பகுதியில் ஜதிகளையும் 

அடு ்  பகுதியில் வோர ்்ள களையும் வகோண்டு ம ்திம கோலப் 

பிரய ோகங்களையும் வகோண்டு அளமந்துை்ை  ருக்கை் ஆகும். 



➢ யகோணங்கி ்  ரு :- வ  ்வீகக் யகோமோைி இளைக்கும் போடல் 

யகோணங்கி ்  ரு ஆகும். உ+ம் : வ  ்வீகக் யகோமோைி 

➢ யகோலோட்ட ்  ரு :- யகோலோட்டம் ஆடும் யபோது இளைக்கும் போடல் 

யகோலோட்ட ்  ரு ஆகும். 
 

cUg;gb tpsf;fk;   - 8 Gs;spfs; 
,aw;wpatu; ,Utu;   - 2 Gs;sp 
(nkhj;jk; - 10 Gs;spfs;)  

➢ ,uz;L cUg;gbfAf;F ,yl;rzk; vOjpapUg;gpd;  
tpdh ,y – 5 ,w;fhd nkhj;j Gs;spfs; - 20    

 

 

                        

 

➢ tpdh ,y 6 

 

iglhyFU%u;j;jprh];jpupfs; 

Krpwp ehl;L njYq;Fg;gpuhkzu; 

18 k; Ehw;whz;by; tho;e;jtu; 

fhdtpj;ahJue;ju Ntq;fl Rg;ghu;aFNuh vd;w ehluhf rg;jjhs fPjj;jpd; %yk; nrhz;b 
ntq;fl Rg;igaupd; rp];anud njupa tUfpwJ 

,yl;rz fPjq;fisAk; rQ;rhup fPjq;fs; gpuge;jq;fs; fPu;;;j;jidfisAk; jd;Dila 
ngaiuNa Kj;jpuahf itj;J rk];fpUj nkhopapy; ,aw;wpdhu; 

• jpdk; xU fPjk; ,aw;wpdhu; 

• rQ;rhup fPjq;fisAk; ,yl;rz fPjq;fSk; kpfg;gpurpj;jkhdit 

• fPjq;fisr; nra;jtu;fSs;  Gue;jujh]Uf;F mLj;jjhf $wg;gLfpwhu; 

• fPjq;fspd; rhfpj;jpak; gftj; ];Njhj;jpukhf ,Uf;f Ntz;LnkDk; epge;jid ,Ue;j 
NghjpYk;; FUgukhff; $lr; nra;ayhk; vd;gjw;F ,f;fPjk; rhl;rp 

• fd ea Njrpa ghLk; Kiwapy; ,tu; rpwe;j tpj;Jthd; 

• iglhy FU%u;jjp rh];jpupfs; tPizf; Fg;igau; jr;#u; rpqfuhr;rhupahu; 
jpUnthw;wpa+u; jpahifa;au; Kjypa ngupNahu;fspd;; Kaw;rpapdhYk; nrd;id rq;fPj 
tpj;ijf;F xU Kf;fpa gPlkhf tpsq;FfpwJ 

• 1000 fPjq;fisr; nra;jikahy; ntapfPj iglhy vd;Wk; 40 000 ,uhf,yl;rzq;fis 
mwpe;jpUe;jikahy; eYtjpNty uhfhy iglhy FU%u;jp vdTk; Nghw;wpAs;sdu;  



,tuJ Kj;jpiu FU%u;j;Nj  

,tuJ rPlu;fs; $lhyN\]]a;au;>  Nrhgdhj;jpup 

 

• M];jpNuypahtpy;  Salzburg  - 1756  

• je;ij -ypNahNghy;l; jhahu;ngau; - md;dhkupah 

• `hu;g;]pnfhu;l; taypd; goFgtuhf tpsq;fpdhu; 

• 3 tajpy; ,ir gapy njhlq;fpdhu; 

• 5 tajpy; ikDhl;]; vOjj; njhlq;fpdhu; 

• rpW tajpNyNa - gpahNdh nfhd;rhu;l;Nlh vOjpdhu; 
     ,tuJ jpwiikaf;fz;L je;ij INuhg;ghtpw;F mioj;Jr; nrd;whu; 
 

• 7 tajpy; tpad;dhtpy; taypd; thrpj;jhu; rNfhjupAk; ;thrpj;jhu;;           ; 
kp]; nkh]hl; kh];uu; nkh]hl vd;gugy;ak; Mapdu;; 

• 3k;; N[hu;[; kd;dd; murp ];NUhl Kd; taypd; thrpj;jdu; 

• 12 tajpy;  2 ehlfq;fs; ,aw;wpdhu; 

• kpyd; ,j;jhyp Nuhk;  Florence Nghd;w ,lq;fSf;F nrd;W ,ir epfo;r;rpfs; 
elj;jpdhu; 

• ,j;jhypapy; 3 rpk;gdpfis ,aw;wpdhu; 

• philharmonic academy ,y; mq;fj;jtuhdhu; 

• aseanioinalba, luciosilla Nghd;w ehlfq;fis kpy; efupy; ,aw;wpdhu; 

• kpa+dpr; efupy; `h];a ehlfkhfpa  lafintagiardini era  vDk; Nfa ehlfj;ij 
vOjpdhu; 

• gpahNdh concerto If;fisAk; Xu;fd; thj;jpaj;jpy; thrpf;f $ba ghly;fisAk; 

kpfg; gpugy;;akhd  haffner serenade IAk; vOjpdhu; 

• aespetits – riens vd;w  gNYiaAk; ghup]; symphony Ak; ,aw;wpdhu; 

• marriage of Figaro 1786 ,y; vOjg;gl;lJ 

• don Giovanni , cosifantutte Nghd;wtw;iwAk; vOjpdhu; 

• Nkh]hl; the magi fiute vd;w Ehiy fp.gp 1791 Mz;L vPjpa NghJ ku;kkhd xU 
kdpjiu re;jpj;jhu; -mtu;  fWg;G mq;fp  mzpe;jpUe;jhu; 

• requienmass vDk; kuzr;rlq;fpw;F ghlg;gLk; ,iria vOJk; gb gzpj;jhu; 

mij vOjj;njhlq;Fk; NghNj jdf;fhf vOjg;gl;lNjh vd epidj;Jg;gae;jhu; 
mtu; gae;jJ NghyNt mjid vOjp Kbf;Fk; Kd;Ng ,we;J tpl;lhu; 



mUzfpupehju; 

• tlMw;fhL khtl;j;jpy; jpUtz;zhkiyapy; 15k; Whw;whz;by; tho;e;jth;  
• jha; - Kj;jk;ik 
• je;ijau; -  jpUntz;fhlu;  

• fhtpupg+k;gl;bdk; 

• KUfd; ifNye;jpaik – ghly;fs; ,aw;Wk; Mw;;wy; - Jwtwk; 

• Kj;ijjU gj;jpUeif vd KUfd; mb vLj;JnfhLj;jhu; 

• jkpo; rk];fpUj nkhopfspy; Gyik ngw;w kpfg; ngupa ftp 

• ,irf;F nghUj;jkhd gy re;jq;fs; - ,jdhy; re;jg;ghtyu; 

• 16 000 ghly;fs; ,aw;wpdhu;. 1367 ghly;fNs Ehyhf  cs;sJ. 

• jhAkhdtu; gpw;fhyj;jpy; thf;fpw;F mUzfpup vd;W Gfo;fpwhu; 

• jpUg;Gfo;fis ghbAs;shu;   (KUfgf;jp nghypT ) 

• 35 108 175 jhsq;fspYk; 52 mg+u;t jhsq;fspYk; jpUg;Gfo;fs; ghbAs;shu;  

• rq;fPu;z jhs mikg;Gf;fisAk; gy rpf;fyhd jhs mikg;Gf;fisAk; ghly;fs; 
%yk; tpsf;Ffpd;whu; 

• gQ;fjpNgjjhsk; 

• gpu];jhu fpukq;fspdhy; cz;lhFk; jhsk; 

• md;dpajhsk; tprkjhsk; 

• re;jjhsk; 

• jpUg;Gfo; jtpu fe;ju; mEg+jp fe;ju; myq;fhuk; Mfpatw;iw ,aw;wpAs;shu; 

• ,tuJ g+jNtjhs tFg;Gghly;fs; rupj;jpu Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jit 

• ,itfspy; rk];fpUj ,uhfq;fs; 108 jhsq;fs; jkpo;g;gz;GfSk; jhs thj;jpa 
Fwpg;Gf;fSk; cs;sd. 

• gpuGlNjtkfhuh[u;  1450 jpUtz;zhkiy – kfhuh[h - %ypif – fpsp tbtk; - 
$Ltpl;L$LghAk; rf;jp – tpNuhjpfs; vupg;G – vQ;rpa tho;ehs; - fpsptbtk; 

• kzypKj;Jf;fpU\;zghftjuhy; fdfhgpN\fk; ,irQhdpau; jhsr; nry;tu; 
re;jg;ghtyu; ngUkhd; Kj;jkpo;muR thf;fpw;F mUzfpup– eturehafu; 

 

 

 

 

 



gj;fz;Nl 

• gk;gha; - fp.gp. 1860 Mtzp 13 k; jpfjp 

• je;ij - ehuhazuht; jha;- Vf;jhu;   

• ,irr;#oy; - 10 tajpy; Gy;yhq;Foy; jpwik –gy guprpy;fs; 

• gk;ghk; - f[hd; cNj[hf; vd;w ,irr; rq;fj;jpy; Nru;e;J  

• 72 Nksfu;j;jh Nghd;w rq;fPj fpue;jq;fisAk; fw;Wf; nfhz;lhu; 

• gy ,yl;rz fPjq;fisk; ,aw;wp cs;shu; 

• vy;yh ,uhfq;fspYkike;j cUg;gbfisf; nfhz;l ];tukhypfh Ehiy 
ntspapl;lhu; 

•  1910 k; Mz;by; `pe;J];jhdpuhfq;fs; gw;wpa tpsf;f Ehiy ntspapl;lhu; 

• 10 jhl; KiwiaAk; gpyhtiy mbg;gil uhfkhftk; mwpKfg;gLj;jpatu;.  

• ,yl;rzrq;f;u` vDk; Ehiy ntspapl;lhu; 

• 150 ,uhfq;fis tpsf;Fk; `pe;J];jhdp rq;fPj gj;jjp Ehiy kuhj;jp nkhopapy; 
ntspapl;lhu; 

• 1200 gpugy rk;gpujhakhd ghly; tiffis njhFj;J fpuhkpf; Gj;jf khyh vDk; 
Ehiy ntspapl;lhu; 

• A compertive syudy of music of 15th  16Th  17th  and 18 centuries 

• A historical survey of the music of upper india vd;w ,U EhiyAk; ntspapl;lhu; 

• mtuhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l rq;fPj ypgpKiw cynfq;Fk; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ 

• gy fUj;juq;Ffis gNuhlh nly;yp yf;nds Nghd;w ,lq;fspy; xOq;F nra;jhu; 

• fthypau; kfhuh[htp;d; cjtpAld; fthypapy; khjt fy;Yhupia epWtpdhu; .  
  khup]; ,irf;fy;YHupAk; ,tu; Kaw;rpapdhy; epWtg;gl;lJ  
  
•  ghupr thj Nehapdhy; ghjpf;fg;gl;L 1956 k;Mz;L fhykhdhu; 

tpdh ,y 6 Gs;spj;jpl;lk; 
thf;Nfafhu; ehd;F NgiuAk; ,dq;fz;L vOjpapUg;gpd; - 4 Gs;spfs; 
xUtuJ ,irj;njhz;Lf;F      - 8 Gs;sp 
,UtuJ ,ir;njhz;L vOjpapUg;gpd;     - 8 + 8 = 16 Gs;spfs; 

(nkhj;jk;    16 + 4 = 20 Gs;spfs;) 

 

 

 

 



tpdh ,y 7 

மத்திமகால சாகித்தியம் 

கிருதியின் ஏ ோவது ஒரு அங்க ்தின் முடிவில் உை்ை ஆவர ்் னங்கை் 

துரி  நளட மோற்றம் வபற்று ம ் ம கோல ்தில் அளமவய  ம ் மகோல 

ைோகி ்தி ம் ஆகும்.  

வைௌக்க நளடயில் வபோதுவோகை ் வைல்லும் கிருதிகளுக்கு அணி ோக 

விைங்குவது ம ்திமகோல ைோகி ்தி ம் ஆகும். இது கிருதியின் ஏ ோவது 

ஒரு அங்க ்தின் முடிவில் அளமந்திருக்கும். மு ்துஸ்வோமி தீஷி ரின் 

பல கிருதிகை் ம ்திம கோலைோகி ்தி  ்ள க்வகோண்டிருக்கும் 

எடு ்துக்கோடட்ுக்கை் :- "ஆடிக்வகோண்டோர"் (மோ ோமோைவவகௌளை - ஆதி 

- மு ்து ்  ோண்டவர)் இங்கு ைரண ்தில் ம ்திமகோல ைோகி ்தி ம் 

கோணப்படும். 

ஸ்ரீைரஸ்வதி -  ரூபகம் -   மு ்துஸ்வோமிதீட்சி ர ்

கோமோட்சி கோமயகோடி  – சிம்யமந்திம ்திமம்   - தீட்சி ர ்

 

 

 

மாரக்்கம் 

 

இது மோ ்திளரயின் கோல அைளவக் வகோண்ட ஆறு கோல ்திளனக் 

குறிக்கும்  4 அடைரங்கைின் அைளவக் வகோண்டது (ைதுஸ்ரலகு) ஒரு 

மோ ்திளர ஆகும் 

 ோை ்தின் ஒரு அட்ைர ்துக்குை் எ ் ளன சுரங்கை் அடங்கும் என்பள  

மோரக்்கம் வளர றுக்கிறது. ைரி ோன முளறயில்  ோைம் யபோடவும்  

உருப்படிகளை ைரி ோன சுர-குறிப்புகைில் எழு வும் மோரக்்கம் 

உ வுகிறது.  

ஆறு மோரக்்கங்கை் உை்ைன. அளவ ஷண்மோரக்்கங்கை் 

என்றளழக்கப்படுகின்றன. மு ல் மூன்று பல்லவி போடவும் பின் 

மூன்று வரண்ங்கை் கிருதிகை் யபோன்ற இ ர இளை வடிவங்களுக்கும் 

ப ன்படுகின்றன. 

 



மோரக்்கம்         களைகை்  ஒரு  ோை அட்ைர ்துக்கு ஸ்வரங்கை் 

1.  ட்சிணம்           8                         12 

2. வோர ்்திகம்           4                         16 

3. சி ்ரம்             2                          8 

4. சி ்ர ரம்        1                          4 

5. சி ்ர மம்       ½                                                                   2 

6. அதி சி ்ர மம்  ¼                                                                  1 

 

 

fjp Ngjk; 

ml;ru fhyj;jpd; cl;gpupT khj;jpiu MFk;. mjhtJ ,uz;L 

ml;ruq;fSf;F ,ilg;gl;l Neuj;ij khj;jpiufspdhy; gpupf;fpd;Nwhk;. mt;thW 

Ie;J tiffshfg; gpupf;fpd;Nwhk; mitahtd> 

jp];ufjp - 3 khj;jpiu 

rJ];ufjp - 4 khj;jpiu 

fz;lfjp - 5 khj;jpiu 

kp];ufjp - 7 khj;jpiu 

rq;fPu;zfjp - 9 khj;jpiu 

ஜோதி  யப ம் லகு எனும் அங்க ்திற்கு மோ ்திரயம உரி து ஆனோல் கதி யப மோனது  ோை ்தில் 

வரும் ஒவ்வவோரு அங்க ்திற்கும் ஏற;பட்ட ோளக ோல்  ர்ு ம் அனு ர்ு ம் இவற்றின் 

அட்ைரகோலங்களுக்கும் கதி யப ம் உண்டு 

 

cgatf;u ,uhfk; 

tf;u ,uhfk; vdgJ [d;dpa ,uhfg;gpupTfSs; xd;W. Mnuhfzj;jpNyh my;yJ 
mtNuhfzj;jpNyh my;yJ ,uz;bYNkh ];tuq;fs; Neuhfr; nry;yhky; jpupe;J nry;Yk; 
,uhfk; tf;uuhfk; vdg;gLk; ,jpy; 3 tif cz;L Muhfzk; kl;Lk; tf;ukhAs;sit 
mtNuhfzk; kl;Lk; tf;ukhAs;sit MNuhfzk; mtNuhfzk; ,uz;Lk; tf;ukhAs;sit 

Nkw; Fwog;gpl;l gpupTfSs; MNuhfzk; mtNUhfzk; ,uz;Lk; tfukhAs;s ,uhfq;fs; 
cga tf;u ,uhfq;fs; vdg;gLk; 
cjhuzk; uPjpnfsis  - MNuhfzk; - ]fupfkepjkepep]; 
                     mtNuhfzk; - ];epjkfkgkhfup] 

 

 

 

 



tpthjpNksq;fs; 

tpthjp Nksq;fs; vd;git tpthjp [;tuq;fis cila Nksq;fshFk; ;,tw;wpy; 
Rj;jfhe;jhuKk; \l;RUjpup\gKk; Rj;jep\hjKk; \lRUjpijtjKk; Mfpaehd;F tpthjp 
];tuq;fspy; VjhtJ xd;W my;yJ ,uz;L ],tuq;fs; tUk;,uz;L tpthjp ];tuq;fSf;F 
Nky; xU Nksj;jpy; tuhJ mt;thW tupd; xd;W g+u;thq;fj;jYk; kw;nwhd;W 
cj;juhq;fj;jpYk; ,Uf;Fk; 

tpthjp Njh\j;jpw;Fl;gl;l Nksq;fspd; ,yf;fq;fs; 
1 – 6 1 tJ rf;fuk; 
31 – 36 – 6 tJ rf;fuk; 
37 – 42 – 7 tJ rf;fuk; 
67 – 72  - 8 tJ rf;fuk;  
,e;j 4 rf;fuq;fsYKs;s 24 Nksq;fisj;jtpu kPjp 8 rf;fuqlfspy; xt;nthU 
rf;fuj;jpd; Muk;g NksKk; ,Wjp NksKk; tpthjp Njh\j;jpw;Fl;gl;lit MfNt tpthjp 
Nksq;fspd; njhif 40 tpthjp NJh\kw;w Nksq;fspd; njhif 32 MFk; 

5x4 = 20 Gs;spfs; 

 

 

tpdh ,y 8 

கர்நாக இசச இந்துஸ்தானி இசச ஒற்றுசமகள் 

➢ 7 சுவரங்கை் 12 சுவரஸ் ோனங்கை் 22 சுருதிகை் வோதி ைம்வோதி 

விவோதி அனுவோதி என்பன  ோவும் இவ்விரு இளைகளுக்கும் 

வபோதுவோன அம்ைங்கைோகும்.  

➢ கருநோடக ைங்கீ  ்தில் 72 யமைகர ்் ோக்கை் ( ோ ் ரோகங்கை்) 

இருப்பள ப் யபோன்யற ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்தில் 10  ோட்கை் 

உண்டு. 

 

➢ கரந்ோடக இளையின் போதிப்பினோல் ஹிந்துஸ் ோனி இளை 

கைய்ைரிகைில் இப்யபோது வ லின் வோசிக்கப்படுகிறது. 

 

➢ கீர ்் ளன கிருதியில் உை்ை பல்லவி  அனுபல்லவி யபோன்ற 

அங்க யவறுபோடுகளை ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்தில் ஸ் ோயியில் 

அந் ரோ எனக் கூறுவர.் 

 



➢ கஸல் என்னும் ஹிந்துஸ் ோனி உருப்படி வளக கரந்ோடக 

ைங்கீ  ்தில் ஜோவைிக்கு ஒப்போனது. தும்ரி என்பது ப  ்திற்கும்  

 ரோனோ என்பது தில்லோனோவுக்கும் ஒப்போனது. 

 

➢ மந் ்ரஸ் ோயி ம ் ஸ் ோயி  ோரஸ் ோயி என்னும் 3 ஸ் ோயிகளும் 

ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்தில் மந் ்ரைப் க ம ் ைப் க   ோரைப் க 

என அளழக்கப்படுகின்றன. 

 

➢  ோ ் ரோகங்களை ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்தில் " ோட்" என 

அளழப்பர.்  

➢  ோட் ரோக ்திற்கோன அம்ைங்கை்: 

o 7 ஸ்வரங்களையும் வகோண்டிரு ் ல்  

o ஸ்வரங்கை் கிரமகதியில் வைல்லு ல் 

o ஒயர ஸ்வர ்தின் யகோமை  தீவிர யப ம் இரண்டும் 

அடு ் டு ்து  ோட்டில் வரலோம்.  

o  ோட் ஆயரோகண ்ள  மடட்ும் வகோண்ட ோகும்.  

➢ உ+ம்: ஸ ரி க ம ப   நி ஸ் (கரகரப்பிரி ோ) கோபி ோடள்டக் 

குறிக்கும்.  

o  ோட் ரஞ்ைக ்ள  அைிக்க யவண்டி  அவசி மில்ளல.  

o ஒவ்வவோரு  ோடட்ும் அ ் ோட்டிலிருந்து பிறக்கும் ரோக ்தின் 

வப ளரக் வகோண்டு விைங்கும்.  

➢ உ+ம்: கோபி ோட் அதிலிருந்து பிறந்  பிரபல் மோன கோபியின் 

வப ளரக் வகோண்டு அளழக்கப்படுகிறது. ஹிந்துஸ் ோனியில் 

இவ்வோறோன 10  ோட்கை் உண்டு. இவற்றிலிருந்ய  இரோகங்கை் 

பிறக்கின்றன. 

 

➢ கரந்ோடக ைங்கீ  ்தில் உை்ைது யபோன்யற இரோகங்கை் ஒைடவ 

ஷோடவ ைம்பூரண் என ரோகங்கைில் உை்ை ஸ்வரங்கைின் 

எண்ணிக்ளகயிளனப் வபோறு ்து பிரிக்கப்படுகின்றன. 

➢ ஒைடவ ரோகம்: பூபோலி ஹிந்ய ோைம் ஷோடவ ரோகம்: மோரவ்ோ 

பூர ்ோ ைம்பூரண் ரோகம்:  மன் பிலோவல் 

 

➢ கரந்ோடக ைங்கீ ம் யபோன்யற ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்திலும் 

போடகர ் ம் குரலுக்கு உகந்  சுருதிள  ய ரந்்வ டுக்க 

சு ந்திரம் உண்டு 



➢ . கரந்ோடக ைங்கீ  ்தில்  ம்புரோளவ சுருதி கூடட்ும் யபோது 

பஸஸஸ என்று கூட்டப்படுகிறது. ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்திலும் 

அவ்வோயற. 

 

➢ கரந்ோடக ைங்கீ  ்ள ப் யபோல் ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்திலும் 7 

ஸ்வரங்களும் யகோமை தீவிர யப  ்தினோல் 12 

ஸ்வரஸ் ோனங்கைோகின்றன. 

 

➢ இரு ைங்கீ ங்கைிலும் மயனோ ரம்ம் இன்றி ளம ோ  ோகும்.  

➢ ஹிந்துஸ் ோனி ைங்கீ  ்தில் ஆலோபளனள  "ஆலோப்" 

என்றளழப்பர.் ஆலோப் 4 பிரிவுகைோகப் போடப் படுகிறது. 1. 

ஸ் ோயி 2. அந் ரோ 3. ஸஞ்ைோரி 4. ஆயபோக் 

➢ யஜோட் என்பது ஆலோபளனள  ம ்திம கோல ்தில் போடுவ ோகும்.  

➢ இது ஓரைவு கரந்ோடக ைங்கீ  ்தில்  ோனம் போடும் முளறக்கு 

ஒ ்  ோகும். 

 

 

 

கர்நாடக இசச> வமசலத்வதச இசச வவற்றுசமகள் 

➢ 72  ோ ் ரோகங்கை் உண்டு. யமஜரை்ய்கல் ளமனரை்ய்கல் என 

2 யமைம். 

➢ இரோக ்ள  விஸ் ோரமோகப் போடலோம். Notation லிருந்து 

வோசிக்கலோம். 

➢ கமகங்கை் கோணப்படுகின்றன. அவ்வோறு இல்ளல. 

➢ வோ ்ப்போடட்ு இளைக்கு கூடு ல் முக்கி  ்துவம். கூடட்ு 

வோ ்தி  இளைக்கு கூடு ல் முக்கி  ்துவம். 

➢ இளைள  விைக்க வீளண வோ ்தி ம். எல்லோ நுட்ப ்ள யும் 

வகோண்ட பி ோயனோ. 

➢ பஞ்ைகதி யப ம் உண்டு. ைதுஸ்ரகதி திஸ்ரகதி 

யப ங்கயை உண்டு. 

➢ கைய்ைரியில் 2-5 யபர ்பக்கவோ ்தி ம் வோசிப்பர.் அதிக 

வோ ்தி க்கோரர ்கலந்து வகோை்வர.் 

➢ வ  ்வ ைங்கீ ம். வலைகீக ைங்கீ ம். 

➢ ைரிகமப நி- ைப் சுவரங்கை். CDEFGAB- 7 சுவரங்கை். 



➢ போடல் எழுதுவது- script notation எனப்படும். போடல் 

எழுதுவது- staff notation எனப்படும். 

➢ குரல் வை ்திற்கு ஏற்ப சுருதிள  நிரண்யிக்கலோம். போடல் 

எந்  சுருதியில் உை்ைய ோ அதியலய  போட யவண்டும். 

➢ இன்னிளை எனப்படும். ஒ ்திளை எனப்படும். 

➢ மயனோ ரம் ைங்கீ ம் உண்டு. அவ்வோறில்ளல. 

➢ வபருமைவு ரோகம்  ோைம் உண்டு. அவ்வோறில்ளல 

➢ ஒரு சுவர ்தின் பின்யப அடு ்  சுவரம் ஒலிக்கும். ஒயர 

யநர ்தில் பல சுவரம் ஒலிக்க முடியும். 

➢ வமலடிக்கல் இளை. ஹோரம்னிக்கல் இளை. 

➢ ைங்கரோபரண ்ள  அடிப்பளட ோக ளவ ்து Notation 

எழு ப்படும். அவ்வோறில்ளல. 

➢ 22 சுருதி யபோன்ற நுட்ப சுருதிகை் ப ன்படு ் ப்படும். நுட்ப 

சுருதிகை் இல்ளல. 

➢ போடள்ட கற்க ஆசிரி ர ்யவண்டும். Notation ஐப் போர ்்து 

கற்பது கடினம். Notation ஐப் போர ்்து வோசிக்கலோம். 

➢ இரோக ஆலோபளன முக்கி  இடம் வகிக்கிறது. சுருதிள  

அடிக்கடி மோற்றி வோசிப்பள க் கோணலோம். ரோகம் என்பது 

கிளட ோது. 
 
 

tpdh ,y 8 Gs;spj;jpl;lk;; 

Xt;NthU tplak; gw;wpAk; 10 fUj;Jf;fs; vOjpapUg;gpd; - 10 Gs;spfs; 

                                                                                  

➢ nkhj;jk; 10 x 2 = 20 Gs;spfs; 

 


