පෙරදිග සංගීතය

පෙරහුරු ප්රශ්න ෙත්ර

- 01 (පිළිතුරු)

අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

1. තිලක්කාපමෝේ රාගය
2. ප ෞනපුරි රාගය
3. ආසාවරී රාගය
4. පේස් රාගය
5. බාපේශ්රී රාගය
6.

ය යවන්ති රාගය

7. බාපේශ්රී රාගය
8. තිලක්කාපමෝේ රාගය
9. බාපේශ්රී රාගය
10. ය යවන්ති රාගය
11. තිලක්කාපමෝේ රාගය
12. පේස් රාගය
13. තිලක්කාපමෝේ රාගය
14. ප ෞනපුරි රාගය
15. හංසධ්වනි රාගය
16. භෛරව රාගය
17. හංසධ්වනි රාගය
18. ආසාවරී රාගය
19. භෛරව රාගය
20. කාලංගඩා රාගය
21. ප ෞනපුරි රාගය
22. හංසධ්වනි රාගය
23. ය යවන්ති රාගය
24. හංසධ්වනි රාගය
25. ය යවන්ති රාගය
26. තිලක්කාපමෝේ රාගය
27. පේස් රාගය
28. හංසධ්වනි රාගය
29. තිලක්කාපමෝේ රාගය
30. බාපේශ්රී රාගය

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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31. කාලංගඩා රාගය
32. ප ෞනපුරි රාගය
33. පේස් රාගය
34. භෛරව රාගය
35. ය යවන්ති රාගය
36. කාලංගඩා රාගය
37. ය යවන්ති රාගය
38. ආසාවරී රාගය
39. ආසාවරී රාගය
40. ය යවන්ති රාගය
41. හංසධ්වනි රාගය
42. භෛරව රාගය
43. හංසධ්වනි රාගය
44. පේස් රාගය
45. හංසධ්වනි රාගය
(02) රාග විස්තර වලට අදාළ ව පමම වගුව තුල ඇති හිස් තැන් පුරවන්න.
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(03) හිස් තැන් සඳහා අදාළ පිළිතුරු පිළිපවළින් දක්වා ඇත.
( 02 , පූර්ව රාග , උත්තර රාග , ෛාත්ඛන්පේ , පකෝමලව , අේව දර්ශක ස්වරය ,
සමය දර්ශක ස්වරය , උදය , සන්ධ්යා
(04)
ඕනෑම රාගයක් ගායනය පහෝ වාදනය කිරීමට ප්රථම රාගයට ප්රපේශ වීම සදහා ආලාෙ ගායනය
පහෝ වාදනය කරනු ලබයි. එම රාගයේ ස්වර සංගති ,වාදී ,සංවාදී ස්වර ආදිය යයොදා ගනිමින් රාගයේ
භාවමය ස්වරූපය විලම්බිත රටායවන් විස්තර කර දීම
ආලාෙය යනුපවන් හැදින්විය හැකිය.ආලාෙ වර්ග කීෙයක් ඇත.එනම්
i¾.ï wd,dm

:- i ß . u f,i iajr fhdod .ksñka flfrkqfha i¾.ï wd,dmhh

පබෝල් ආලාෙ

:- ගීතපේ වචන විලම්භිතව පයොදා ගනිමින් ආලාෙය ගැයීමයි.

ආකාර ආලාෙ

:- ආලාෙ පකොටස “ අ” යන අක්ෂරය ෛාවිතපයන් ගැයීමයි.

පනෝම් පතෝම් ආලාෙය :-පනෝම් පතෝම් වැනි අක්ෂර ෛාවිතපයන් ආලාෙය ගැයීමයි.
මධ්යාලාෙ

:- ගීතය ගායනා කරන අතරතුර තාලය වාදනය වනවිට පකපරන ආලාෙය.එහිදී
ආලාෙය ගැපයන්පන් තාලානුකූලව පනොපේ.

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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එපමන්ම ශාෂ්ත්රීය ඛයාල් ගායනයකදී තානාලංකාර ගායනය මගින් තම ගායනය විචිත්රවත් කර ගැනීම
හින්දුස්ථානී රාගධ්ාරී සංගීතපේ දැකිය හැකි සුවිපශේෂී ලක්ෂණයකි. නිර්පේශයට අයත් තානාලංකාර වර්ග
උදාහරණයක් සහිතව ලයා දක්වන්න.
1. ශුේධ් තාන පහවත් සෙට් තාන :රාගපේ ආපරෝහණ සහ අවපරෝහණ ස්වරූෙය පගන කරනු ලබන තානාලංකාරයි.
උදා:-

(05)

න , ධං ,

, තිං , ත , ධ , තං , යග , කත් , ති , ධ , ග , කි

ඉහත වගුපවහි දක්වා ඇති අවනේධ් අක්ෂර වලන් තබ්ලාපේ එක් පකොටසකින් ෙමණක් තනිව වාදනය කළ
හැකි ඔබ කැමති අවනේධ් අක්ෂර හතරක්

ෙහත දැක්පවන තබ්ලා මුහුණත් වල නියමිත ස්ථානයන්හි

ලකුණු කරන්න.

ඉහත වගුපවහි දක්වා ඇති අවනේධ් අක්ෂර වලන් තබ්ලාපේ එක් පකොටසකින් ෙමණක් තනිව වාදනය කළ
හැකි ඔබ කැමති අවනේධ් අක්ෂර හතරක් සහ පකොටස් පදකම එකවර වාදනය කිරීපමන් නිෙදවා ගත

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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ඉහත වගුපවහි දක්වා ඇති අවනේධ් අක්ෂර වලන් පකොටස් පදකම එකවර වාදනය කිරීපමන් නිෙදවා ගත
හැකි අවනේධ් අක්ෂර යදකක් ෙහත දැක්පවන තබ්ලා මුහුණත් වල නියමිත ස්ථානයන්හි ලකුණු කරන්න.

02 .

න , ධං , තිරිකිට , තිං , ත , ධ , ත , යග , කත් , ති , ධ , තං

I.ඉහත වගුපේ දැක්පවන අවනේධ් අක්ෂර ෛාවිතා කරමින් , මධ්යලය සහ විලම්බලය ගායන වාදන
සදහා තබ්ලාපවන් වාදනය කළහැකි , විෂය නිර්පේශයට අයත් තාල පදක බැගින් නම්කරන්න.
මධ්යලය :- ත්රී තාලය , ප්තාලය , දීප්චන්දි තාලය , දාදරා තාලය , ආදී වශපයන්.
විලම්බලය:- ඒක් තාලය , තිලවඩා තාලය , ආදී වශපයන්.
II.

ඉහත ඔබ නම්කළ විලම්බ ලයට ෛාවිත කරන තාලයක් සම ,පදගුණ වශපයන් නියමිත තාල
සංඥා සහිතව ප්රස්තාර කරන්න.
ඒක්තාල් සම ගුණය

මාත්රා

1

2

ප ේකාව

ධං

ධං

තාල සංඥා

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ධායග තිරිකිට

ත

නා

කත්

තා

ධායග

තිරිකිට

ධ

නා

0

2

0

3

4

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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ඒක්තාල් පදගුණය
මාත්රා

1

2

ප ේකාව

ධං ධං

තාල සංඥා

X

මාත්රා

3

ධායග තිරිකිට

7
ධං ධං

තාල සංඥා

0

6

ධායග තිරිකිට

0

2
9

ධායග තිරිකිට

5

ත නා කත් තා

8

ප ේකාව

4

10

11

ධ නා

12

ත නා කත් තා

ධායග තිරිකිට

3

4

ධ නා

iii.
විෂය නිර්පේශයට අයත් , හින්දුස්ථානී සංගීත ෙේධ්තිය තුල ෙක්වා පයන් වාදනය කරන තාල
පදකක් නම් කර ඉන් ඛල ස්ථාන එකක් සහිත තාලය නියමිත තාල සංඥා සහිතව ප්රස්තාර කරන්න.

පචෞතාලය
මාත්රා
ප ේකාව

1
ධා

තාල සංඥා

X

2 3
ධා ධං

4 5
තා කිට

0

6 7
8
ධා ධං තා

2

0

9
තිට

10
කත

3

11
ගදි

12
ගන

4

ධ්මාර් තාලය
මාත්රා

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ප ේකාව

ක

ධි

ට

ධි

ට

ධ්ා

- පග ති

තාල සංඥා

X

2

0

10 11 12 13
ට

ති

ට

තා

14
-

3

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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(06)
(i) නිවැරදි පිළිතුරු පයොදා හිස්තැන් පුරවන්න.

foaYSh තිත්;d, moaO;sh f.dv kef.k ආකාරය පිළිබදව ඩබ්ලේ .බී.මකුපලොළුව ශූරීන් විසින් රචිත
පහළ ගී මග ග්රන්ථපයහි සදහන්ව ඇති අතර ,එහි තනිතිපත් තිත් රූෙ 03 ක් ඇති අතර ඒවා
(01) සුළු තනිතිත

(02) මැදුම් තනිතිත (03) මහ තනිතිත පලසත් ,පදතිපතහි තිත් රූෙ තුන

(01) සුළු මැදුම් පදතිත

(02) මැදුම් මහ පදතිත

(03) සුළු මහ පදතිත පලසත් දක්වා ඇත. තනි

තිපතහි තිත් රූෙ ප්රස්තාර කරන විට තිත් සංඥා පලස සෑම විෛාගයකට ම පතයි ( / ) සලකුණත් , පද
තිපතහි තිත් රූෙ ප්රස්තාර කරන විට මත් ගණන අඩු විෛාග වලට තිත්

(

)

ලකුණත් මත් ගණන

වැඩි විෛාග වලට පතයි ( / )ලකුණත් පයොදනු ලබයි.

(ii) පදතිතට අයත් තිත් රූෙ තුනට අදාල පබර ෙද තුනක් නියමිත තිත් සංඥා සහිතව ප්රස්ථාර කරන්න.
සුළු මැදුම් පදතිත

1

2

3

4

5

මැදුම් මහ පදතිත

සුළු මහ පදතිත
/

1
පදො

/

2 1 2 3
පදො
ජි

4 1
ජි

2

1 2 3 4
ග ජි ග ත

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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(07)
ෛාරතීය සංගීතය උතුරු සහ දකුණු යනුපවන් ෙේධ්ති පදකකට පබදී ඇත. පමම ෙේධ්තීන් පදපකහි සම
විෂමතා 03 බැගින් සංසන්දනය කරන්න.

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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i. ධ්මාර් සහ දෘෙේ ගායන භශලීන් වල සම විෂමතා පිළිබදව කරුණු 06 ක් සංසන්දනය කරන්න.

ii. ෛ න් සහ ගසල් ගායන භශලීන් වල සම විෂමතා පිළිබදව කරුණු 06 ක් සංසන්දනය කරන්න.
❖ W;a;r Ndr;Sh රාගධ්ාරී ix.S;යට අයත් ckm%sh .dhk භශලීන් පදකකි'
❖ ගායන භශලීන් පදපකහිම ස්ථායි සහ අන්තරා යන පකොටස් ඇත.
❖ ෛ න් සහ ගසල් ගායන භශලීන් පදකටම සරල රාග සහ සරල තාල ෛාවිත කරයි.
❖ ගායනපේදී නාදමාලාව නිර්මාණාත්මකව ගායනය සිදු කිරීම භශලීන් පදපකහිම දැකිය හැක.
❖ භශලීන් පදකම රාගාශ්රිතව නිර්මාණය වන අතර පවනත් රාග මිශ්ර කරමින්ද ගායනපේ පයපේ.

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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❖ ෛ න් Nla;sh m%ldY lsÍu i|yd .dhkh lrkakd jQ .S; úfYaIhක් වන අතර ගසල් ආදරය
, ශෘංගාරය පත්මා කර ගනී.
❖ ගසල් ගීත ඒකලව ගයන අතර Ncka .Sත ඒකලව පමන්ම පබොපහෝවිට සාමුහික jYfhන් ගයයි
❖ Ncka .Sත තුල Y%S rdï iy l%sIaKdf.a úúO l%shdjka ms<sn| j j¾Kkd දැකිය හැකි වුවද ගසල්
එවැනි නිශ්චිත චරිත මුල් කර පනොගනී
❖ Ncka foúhkag u iqúfYaI වූ ස්ථාන වල .dhkd lrñka mqo mQcd meje;aùu isß; වුවද
ගසල් පප්රේක්ෂකයින් සමග මනා සම්බන්ධ්තාවක් ෙවත්වා ගනිමින් විශාල පප්රේක්ශක සමූහයක්
ඉදිරිපයහි ගයයි.
❖ ෛ න් ගීත සූර්දාස් , මීරාබායි , තුල්සිදාස් වැනි ශිල්පීන් විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර ගසල්
ගායන භශලීය අමීර් කුෂ්රු සංගීතඥයා විසින් නිර්මාණය කර ඇත.

iii. ඛයාල් සහ චතුරංග ගායන භශලීන් වල සම විෂමතා පිළිබදව කරුණු 06 ක් සංසන්දනය කරන්න.
❖ W;a;r Ndr;Sh රාගධ්ාරී ix.S;යට අයත් ckm%sh .dhk භශලීන් පදකකි'
❖ ගායන භශලීන් පදකම එක් රාගයක් මුල්කර ගනිමින් නිර්මාණය කර ගන්නා අතර එම රාගපේ
පිරිසිදු බව ආරක්ෂා කර ගනිමින් ගායනය කරයි.
❖ ගායන භශලීන් පදපකහිම මීන්ේ , කන් , තිහායි වැනි ශිල්ෙ ක්රම ෛාවිත කරයි.
❖ ගායන භශලීන් පදකම ශ්රැතිය පිහිටුවා ගන්නා සංගීත ෛාණ්ඩ සමග තාල වාදනය සඳහා තබ්ලාව
පයොදාගනියි.
❖ ඛයාල් ගායන භශලීය අමීර් කුෂ්රු සංගීතඥයා විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර.චතුරංග ගායන
භශලය එතරම් ෙැරණි ගායන භශලයක් පනොපේ.
❖ ඛයාල් ගායන භශලීපයහි මධ්යලය සහ විලම්ෛලය වශපයන් ප්රකාර පදකක් ඇතත් චතුරංග වල
එපසේ පනොමැත.
❖ ඛයාල් ස්ථායි සහ අන්තරා පලස පකොටස් පදකක් ඇතත් චතුරංග යනු ඛයාල් , තරාණා , සර්ගම්
සහ තිර්වට් යන ගායන භශලීන් හතපරහි එකතුවකි.
❖ ඛයාල් ගායන භශලීය එක් ගායන භශලයක් වන අතර චතුරංග යනු ගායන භශලීන් හතරක
එකතුවකි

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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පෙරහුරු ප්රශ්න ෙත්ර

- 01 (පිළිතුරු)

අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

❖ අදාරංග සහ සදාරංග වැනි සංගීතඥයින් ඛයාල් ගායන භශලය ප්රචලත කලද චතුරංග ගායන
භශලය එපසේ පනොපේ.
❖ තානාලංකාර ගායනය ඛයාල් තුළ ප්රබලව පයොදාගන්නා අතර චතුරංග භශලපයහි තානාලංකාර
ෛාවිතය මඳ වශපයන් සිදුපේ.

(09)

යපරදිග සංගීත භාණ්ඩ වර්ගී කරනය

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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පෙරහුරු ප්රශ්න ෙත්ර

- 01 (පිළිතුරු)

අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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පෙරහුරු ප්රශ්න ෙත්ර

- 01 (පිළිතුරු)

අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

සංගීත භාණ්ඩ වල ස්වර පිහිටීම සහ වුහය ආශ්රිත ප්රශ්න
(10)
i. ෙහත දැක්පවන සිතාරපයහි රූෙ සටහපන් ඇති ෙර්දා මත ස්වර පිහිටීම ලකුණු කර සිතාරපයහි
පකොටස් කිහිෙයක් අදාල ස්ථාන මත නම් කරන්න.

සිතාරය සම්බන්ධ ප්රශ්ණ සඳහා පහත පිළිතරු හිස්තැන්වල පිළියවලින් දක්වා ඇත.
( 07 , නායකී තාර් ,

, මිශ්රාෛය , ප ෝේ , දුරජ් ,

වාරි , තරප් , ෙණ්ඩිත් රවීශංකර් සහ උස්තාේ

විලයාත් ඛාන් සහ ෙණ්ඩිත් නිඛිල් බැනර්ජි වැනි , ආචාර්ය නිර්මලා කුමාරි පරොද්රිගු සහ ආචාර්ය ප්රදීප් රත්නායක
සහ ශිල්පී ලයනල් එදිරිසිංහ වැනි , )

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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පෙරහුරු ප්රශ්න ෙත්ර

- 01 (පිළිතුරු)

අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

Ii. ෙහත දැක්පවන එස්රා පයහි රූෙ සටහපන් ඇති ෙර්දා මත ස්වර පිහිටීම ලකුණු කර එස්රා පයහි ඔබ
දන්නා පකොටස් කිහිෙයක් අදාළ ස්ථාන මත නම් කරන්න.

එස්රාජය සම්බන්ධ ප්රශ්ණ සඳහා පහත පිළිතරු හිස්තැන්වල පිළියවලින් දක්වා ඇත.
( 04 , බාජ්කා තාර් ,
රණධීර් පරෝයි

, අළුව (පබෝ) ,

සහ

,

ෙණ්ඩිත් අසීස් චන්ද්ර බැනර්ජි සහ ෙණ්ඩිත්

, ආචාර්ය නිශාේ හඳුන් ෙතිරණ සහ විශාරද අනිල් මිහිරිෙැන්න සහ විශාරද සුදත්

වික්රමසිංහ වැනි ශිල්පීන් , )

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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iii. ෙහත දැක්පවන වයලීනපයහි රූෙ සටහපන් අංක කර ඇති පකොටස් සඳහා ගැළපෙන නාම් වරහන
තුලන් පතෝරා අදාළ ස්ථානයන්හි ලයන්න.
(Bridged , Tail piece , Finger Board , Sound hole(F hole) , Endpin , Chin Rest , Strings)

14

Endpin

14

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

වයලීන ෙවුපල් සාමාජිකයින් 04 පදපනකි. Soprano හඬ තලයට අයත් වයලීනය පෙරදිග සහ අෙරදිග
සංගීත ෙේධ්ති පදපකහිම ෛාවිතා කරනු ලබයි.පෙරදිග සංගීතපේදී වයලීනය දී සුසර කර ගන්නා ආකාර 03
කි.එනම් (ෙහතින් දක්වා ඇත) පලසින් වන අතර අෙරදිග සංගීතපේ දී තත් හතර

G D A E)

පලසින් සුසර කරනු ලබයි. අෙරදිග දී වයලීනපේ තත් හතර නම් කරන්පන් (ෙහතින් දක්වා ඇත) පලසිනි.
බ්රිජ් එකට ආසන්නපේ වයලීනය ඇතුලත උඩ ලෑල්ල සහ යට ලෑල්ල අතර රඳවා ඇති ලී කැබැල්ල
Soundpost පලස හඳුන්වන අතර එය වයලීනපේ ධ්වනි ගුණයට විපශේෂ බලෙෑමක් ඇතිකරයි. ෛාරතපේ
දක්ෂ වයලන් වාදන ශිල්පීන් පලස ආචාර්ය කලා රාම්නාත් සහ ආචාර්ය එන්.රා ම් සහ ආචාර්ය
වී.ජී.ප ෝේ වැනි ශිල්පීන් නම් කළ හැකි අතර ලංකාපේ විශාරද බී.වික්ටර් පෙපර්රා සහ ආවාර්ය තුෂාර
රත්නායක සහ ආචාර්ය ෙණ්ඩිත් ඩබ්.ඩී.අමරපේව දක්ෂ වයලන් වාදන ශිල්පීන් පලස නම් කළ හැක.

සම්ප්රදාය
කර්ණාට
හින්දුස්ථානී ශාස්ත්රීය
හින්දුස්ථානී සරල සංගීතය
බටහිර

G4th

D3rd

A2nd

E1st

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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- 01 (පිළිතුරු)

අ.පෙො.ස (උසස් පෙළ)

iv. තබ්ලාපේ රූෙ සටහනක් ෙහත දක්වා ඇත. වරහන් තුල දී ඇති වචන ඇසුරින් තබ්ලාපේ පකොටස් නම්
කරන්න.

චාන්ටි

ලවය (භමදාන්)
සියාහි

ගජ්රා

දායාව
බේධි

බායාව

කුංඨි

ඝට් ා

ලකඩි

Iv. ika;+ර්

සන්තූර් සම්බන්ධ ප්රශ්ණ සඳහා පහත පිළිතරු හිස්තැන්වල පිළියවලින් දක්වා ඇත.
( 03 , ත්වාලම් , ෙණ්ඩිති ශිවකුමාර් ෂර්මා , විශාරද කරුණාරත්න කිරිවත්තුඩුව )

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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(11) යවනි ප්රශ්නය සඳහා පහත පිළිතරු හිස්තැන්වල පිළියවලින් දක්වා ඇත.
( නායක්කර් , කර්ණාටක , (ප්රශස්ති ,හටන් ,වන්නම් ,නාඩගම්) , (lúldr uvqj .
kegqï b,x.u , jdy, b,x.u , ;ïfndare - mqrïfmÜgqldr wxYh , isxydrlaldr wxYh)
(jhka;s ud,h " udfoùa YDx.drh " ෙත්තිනි හෑල්ලa wdÈ ) , .Ks;d,xldr ,
zzjdodxl=i r;akud,hZZ , zzw,.kdhsÿZZ

(12) i ස්වරාලයක රූෙ සටහනක් ෙහත දක්වා ඇත.එහි පකොටස් කිහිෙයක් නම් නරන්න.

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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Ii . ගායනපේ දී ස්වරාලය ක්රියාත්මක වන අයුරු සහ එය නිසි ෙරිදි ආරක්ෂා කර පනො ගැනීපමන් පහොඳ
ගායකයකුට ඇති වන අයහෙත් ප්රතිඵල පිළිබඳ ෙැහැදිල කරන්න

•

ගායකයකු සතු වටිනාම ඉන්ද්රියක් වන්පන් ස්වරාලයයි.අධික ශබ්දපයන් කෑ ගැසීපමන් ස්වර තන්තු
ඉදිමීම , අධික සීතල ආහාර ගැනීපමන් , පසම්ප්රතිශයාව වැළඳීම වැනි අවස්ථා වලදී උගුපර්
බැරැන්ඩිය ඇතිවීම , ස්වර කන්තු මත පසම තැම්ෙත් වීම නිසා නිසි ෙරිදි ස්වර තන්තු ක්රියාකාරී
පනොවන විට ගායනපයහි පදෝෂ ඇතිපේ.

iii. නාදපේ ත්රිවිධ් ගුණ වලන් ධ්වනි ගුණය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා , එක් එක් පුේගලයින්පේ කටහපඩහි
පවනස් වීම පකපරහි බලොන idol කිහිෙයක් ලයාදක්වන්න.
නාදයේ ධ්වනි ගුණය. (ජාතියේදය)
සංගීත භාණ්ඩ වලට ආයේණික වූ ධ්වනි ගුණයක් ඇත. සංගීත භාණ්ඩයයන් භාණ්ඩයට යවනස්
වන යමම ධ්වනි ගුණය සඳහා බලපාන යහේත කීපයක් ඇත. එනම් භාණ්ඩයේ හැඩය හා ප්රමාණය ,
නාදය උත්පාදනය කරණ පිළියවල සහ ඒ සඳහා යයොදාගන්නා උපකරණ , එම භාණ්ඩය නිපදවීමට
යයොදා ගන්නා අමුද්රවය ආදී කරුණු යේ. ඉහත කරුණු අනුව බටනලායේ හා වයලීනයේ ධ්වනි
ගුණය යවනස් යේ.
tlsfkl y~ fjkafldg y÷kd .; yels jkafka èjks .=Kh ksid h' tlu ixLHd;hla jqj o
;rx. rgdj fjkiaj oelsh yelsh' tlsfkl NdKavfha y~ fjka fldg y÷kd.ekSu ;
tlsfkldf.a lgy~ fjka fldg y÷kd.ekSug o ;rx. rgdfõ fjkifya;=jk w;r" ta i|yd
mqoa.,hdf.a iajr ;ka;=" W.=f¾ m%udKh" uqL l=yrfha m%udKh" uqyqfKa udxYfmaYsj, msysgSu wdÈh
n,mdhs'

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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(13) ix.S; Ys,amSkag ;udf.a l¾fKakaøsfha ksjerÈ ixfõ§;dj b;d u wjYHh' my; oelafjk
l¾fKakaøsfha rEm igyfkys Tn okakd fldgia kï lr hï kdo තරංගයක් අෙට ඇපසන අයුරු
ෙැහැදිල කරන්න.

මුේගරිකාව , නිඝාතිය සහ ධ්රණකය

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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(14)
(i) ඉහත ප්රස්තාරපේ 1, 2, 3, 4, පකොටස් නම් කර පකටිපයන් හඳුන්වන්න

1. Treble Claf (පෙබල් ක්පලෆ්) පර්ඛා මණ්ඩලය (Stave) මත පෙබල් ක්පලෆ් සංපක්තය පයදූ විට එම
පර්ඛා මණ්ඩලය මත සලකුණු කරන ස්වරස්ථාන පමොනවාදැයි නිශ්චිතපේ. පර්ඛා මණ්ඩලපේ Line සහ
Space වල මධ්ය සප්තකය සහ උච්ච සප්තකයට අයත් ස්වර නිශ්චිත පේ.පමය G Clef පලසින්ද හඳුන්වයි.

සැකසුම :- එල්.පී.කපිල ෙතිරත්න (සංගීත ගුරු උෙපේශක - ගිරිඋල්ල කලාෙය)
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2. KEY SIGNATURE (කී සිේපන්චර්) පර්ඛා මණ්ඩලය (Stave) මත පමම සංපක්තයන් පයදූ විට එයින්
කියපවන්පන් පමම ස්වර ප්රස්ථාරය අයත් වන ස්පක්ලයයි.(Scale).එක් එක් ස්පක්ල් වලට අයත් වන
විකෘති ස්වර පමමගින් දක්වයි. ඒවා පකෝමල ස්වර( Flat Note ) පහෝ තීව්ර ස්වර (Sharp Note ) ස්වර
විය හැකියි.

3. Time Signature (ටයිම් සිේපන්චර්)
පර්ඛා මණ්ඩලය (Stave) මත පමම සංපක්තයන් පයදූ විට එයින් කියපවන්පන් පමම ස්වර ප්රස්ථාරය
අයත් තාල රූෙයයි. මාත්රා 3 න් තුනට , 4න් හතරට ආදී වශපයන් තාල රූෙය සංපක්ත මගින් දක්වයි.

4. CROCHET REST MARK (පක්රොචට් පරස්ට් මාර්ක්)
පෙරදිග ප්රස්තාර කරනපේදී විරාම ලකුණු , නැතපහොත් නිහඩ මාත්රා සඳහා ( + ) ලකුණ ෛාවිතා
කරයි.අෙරදිග සංගීතපේදී එක් විරාම ලකුණක් සඳහා පක්රොචට් පරස්ට් මාර්ක් එක ෛාවිතා කරයි.පක්රොචට්
සංපක්තපේ වටිනාකම එක් මාත්රාවකි.

(ii) ඉහත ප්රස්තාරය අයත් ස්පක්ලය (Scale)කුමක් ද?

C Minor Scale
(iii) ඉහත ප්රස්තාරය පෙරදිග ක්රමයට හරවා ප්රස්තාර කර එක් එක් විෛාගය සඳහා වඩාත් ගැළපෙන
පකෝේස් (chords) පයොදන්න.

Cm

Cm

+

Fm

Cm

Cm

Cm

පහෝ

Bb

Cm

+

-

Cm

-
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(iv) Bb Major Scale ලයා දක්වන්න.
ඕනෑම පම් ර් ස්පක්ලයක් නිර්මාණය සඳහා පමම ස්වර රවුම ෛාවිතා කරන්න.ඔබට අවශය ස්වරපයන්
ෙටන් පගන ෙහත දක්වා ඇති ස්වර අතර තිබිය යුතු ෙරතරය අනුව ස්වර අට ලයා ගන්න.එය ඔබ ආරම්ෛ
කළ ස්වරපේ පම් ර් ස්පක්ලයයි.

එවිට Bb Major Scale එකට අයත් ස්වර

Bb C

D

Eb

F

G

A

Bb
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(v) Bb Major Scale tlg wh;a m%Odk Chord 03 ,shd olajkak
ඹ්නෑම පම් ර් ස්පක්ලයකට අයත් ප්රධ්ාන පකෝේස් 03 පසොයාගන්නා ආකාරය ෙහත දක්වා ඇත.

පළමුයවන් එය C Major Scale යවතින් සකසා ගනිමු.

1

2

3

4

5

6

C

D

E

F

G

A

B

C

C

D

E

G

A

B

C

C

D

E

A

B

C

F
F

G

7

8

ඹ්නෑම පම් ර් ස්පක්ලයකට අයත් ස්වර අෂ් කය නිවැරදි පලස ලයා ගත් ෙසු එහි
ෙළමු (1) ස්වරපයන්
හතරවන (4) ස්වරපයන්
ෙස්වන(5) ස්වරපයන්
ආරම්ෛ කර එකක් අතහැර එකක් පලස පිහිටා ඇති ස්වර 3 ලයා ගන්න. එම
පකෝේස් 3 එම ස්පක්ලපයහි මූලක පකොේස් තුනයි.
උදාහරණ පලස ඉහත සඳහන් C

Major Scale යයහි මූලික යකෝඩ්ස් 3 වන්යන්

1

2

3

4

5

6

C

D

E

F

G

A

B

C - C E G (ස ග ෙ) - C Major

C

D

E

F

G

A

B

C

F A C (ම ධ් ස) - F Major
Chord

C

D

E

F

A

B

C

G B D (ෙ නි රි) - G Major
Chord

G

7

8
Chord
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දැන් ඔබට ඉහත ආකාරයටම Bb Major Scale tlg wh;a m%Odk Chord 03 ද පසොයා ගත හැකියි.

1

2

Bb

¡

3

4

5

C D Eb

F

Bb C D Eb

6

7 8

G A Bb

Bb D F (

F G A Bb
Eb G Bb (

Bb C D Eb

) - Bb Major Chord

F

G A Bb

F A C(

1.

Bb D F (

) - Bb Major Chord

2.

Eb G Bb (

) - Eb Major Chord

3.

F A C(

) - Eb Major Chord

) - F Major Chord

) - F Major Chord
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