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TNTET Study Material – Tamil  
 

பா நயம் பாராட்டல் 
 

முன்னுரர 

திரண்ட கருத்து 

ரையக்கருத்து 

ததாரட நயம் 

அ) எதுரக 

ஆ) மைாரை 

இ) இரயபு 

ஈ) முரண் 

 

சந்தநயம் 

சுரை நயம் 

கற்பரை நயம் 

அணி 

தரைப்பு 

முடிவுரர 

 

(அ) மைாரை: 

 

  தசய்யுளில் அடித்மதாறும் உள்ள முதல் சீர்களில்(அதாைது ஒவ்தைாரு அடியின் முதல் சீர்களில்)இரண்டு அல்ைது இரண்டிற்கு மைற்ப்பட்ட 

சீர்களில் முததைழுத்து ஒன்றி ைருைது அடி மைாரை. 
  

ஒரடியில் இரண்டு அல்ைது இரண்டிற்கு மைற்ப்பட்ட சீர்களில் உள்ள முதைாம் எழுத்ரத ஒன்றி ைருைது சீர்மைாரை. 

 

(ஆ)எதுரக 

           தசய்யுளில் அடித்மதாறும் உள்ள முதல் சீர்களில்(அதாைது ஒவ்தைாரு அடியின் முதல் சீர்களில்)இரண்டு அல்ைது இரண்டிற்கு 

மைற்ப்பட்ட சீர்களில் இரண்டாம் எழுத்ரத ஒன்றி ைருைது அடி மைாரை 

 

இமதமபால்தான் எதுரகக்கும் இருப்பினும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி ைந்தால் ைட்டும் மபாதாது. 

முதைாம் எழுத்து அடி ஒத்து இரண்டாம் எழுத்ரத ஒன்றி ைருதல் மைண்டும். 

 

(உம்) இன்பம் , அன்பு , மதன் 

 

 இதில் இன்பம் , அன்பு இரண்டின் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி ைருைமதாடு முதைாம் எழுத்து (குறில்) அடி ஒத்துள்ளது எைமை, இது 

எதுரக.ஆைால் 'மதன்' என்பதில் முததைழுத்து தநடிைாக ைந்துள்ளது.ஆதைால் இரத முன்ைிரண்மடாடு மசர்த்து எதுரகயாக கருதக்கூடாது. 

 

அதாைது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி ைருைமதாடு முதைாம் எழுத்து குறிைாகமைா அல்ைது தநடிைாகமைா ைர மைண்டும் கைந்து ைந்தால் 

எதுரகயாக கருதக்கூடாது. 

  

ஒரடியில் இரண்டு அல்ைது இரண்டிற்கு மைற்ப்பட்ட சீர்களில் உள்ள இரண்டாம்  எழுத்ரத ஒன்றி ைருைது சீர்மைாரை. 

 

இ)இரயபு 

 

       உயிர்தைய் எழுத்து இரயபாக ைந்திருந்தால் அதில் உள்ள தைய் ஒன்றாக இருக்க மைண்டும். 

(உம்) ைருைாமரா - மபாைாமரா இது இரயபு. (ஒரச உரடயரை) ஆைால் ைருைாமரா - மபாமைாமைா இது இரயபு இல்ரை. 

 

தைய்தயழுத்து இரயபாக ைந்தால் அதற்கு முன் உள்ள உயிரரப் பார்க்க மைண்டும். 

  (உம்) தகால்ைின் - ைருைின் இதில் (இன்) என்ற உயிர் ைந்துள்ளது.இது இரயபு ஆகும்.ஆைால் தகால்ைின் - ைருமைன்  என்ற தசாற்களில் 

இன் ைற்றும் ஏன் என்ற உயிர்கள் ைந்துள்ளது.எைமை இது இரயபு இல்ரை.அதாைது எழுத்து ஒன்றி ைருைமதாடு ஒத்த ஒரசயும் இருத்தல் 

மைண்டும். 

 

ஈ)முரண் 

 

 எதிர் எதிர் தபாருரள தரக்கூடிய தசாற்கமளா , தசாற்தறாடர்கமளா ைருைது முரண் ஆகும். 

 

சந்த நயத்தில் கைைிக்க மைண்டியரை 

 

           சந்தம் என்பதற்கு ஓரச என்று தபாருள்.பாடலில் பயின்று ைரும் பாைின் ஓரசமய சந்தம் ஆகும். 
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      ைந்திருப்பது என்ை பா என்று ததாிந்தால் தான் ஓரச எழுத முடியும்.எைமை ைந்துள்ள பா என்ைதைன்று ததாிந்து தகாள்ள மைண்டும். 

 

ைந்துள்ள பா என்ைதைன்று ததாிந்துதகாள்ளுதல் 

  

     தபாதுைாக ஆசிாியாப்பாதான் ைரும்.அதாைது (zig - zag) பாடைாக (ைடக்கி ைருதல்) ைந்தால் அது ஆசிாியப்பா. என்மை அதன் ஒரச 

அகைல் ஓரச. 

 

ைடக்கிைருைமதாடு அடிமதாறும் தைிச்தசால் (இறுதி) இருக்கும் தசால்லுக்கு முன் - ைருைது தபற்று ைந்தால் அது சிந்துப்பா. இதற்கு ஓரச 

கிரடயாது. எைமை பாடைாைது ஓரசமயாடு பாடும் ைரகயிலும் தாளத்மதாடு பாடும் ைரகயிலும் சந்த சுரைமயாடு ைந்துள்ளது என்று எழுத 

மைண்டும். 

 

பாடலின் ஈற்றடி (கரடசி) முச்சீராகவும் ஏரைய அடி நாற்சீராகவும் ைந்தால் அது தைண்பா ஆகும்.இதன் ஓரச தசப்பமைாரச. 

 

எல்ைா அடிகளும் நாற்சீராகமைா அல்ைது ஐந்து  சீராகமைா ஆறுசீராகமைா ைந்தால் அது கலிப்பா ஆகும்.இதன் ஓரச துள்ளமைாரச. சிை 

சையம் மைற்தசான்ைைாறு ைந்த இரண்டு பத்தியாகவும் கலிப்பா ைரும். 

 

இப்படி பாைிரை சாியாக அரடயாளம் கண்டு அதற்குாிய ஓரசயிரை எழுத மைண்டும். 

 
 

சுரைநயத்தில் கைைிக்க மைண்டியரை 

 

   தைிழில் எட்டு ைரகயாை சுரைகள் உள்ளை.அதில் பாடலில் எந்த சுரை ைந்துள்ளது என்று பார்த்து எழுத மைண்டும். 

 

நரகச்சுரை, அைைச்சுரை (அழுரக) அச்சம், உைரக(ைகிழ்ச்சி) ைருட்ரக(ைியப்பு) அைாச்சுரை (ஆரச) தபருைிதச்சுரை,மகாபம். 

 

சுரைநயத்தில் சிை நுணுக்கங்கள் 

 

தபரும்பாலும்  நாட்டு ைளம், தைாழியின் சிறப்பு, இயற்ரகயின் அழகு இதுமபாை ைரும்.பாடலில் தபருைிதச்சுரை ைரும். 

 

மைண்டும் எை முடியும் பாடலில் அைாச்சுரை ைரும்.அதாைது ஆரசப்படுத்துைதுப் மபாைமைா அல்ைது எதிர்பார்ப்பது மபாைமைா ைந்தால் 

அைாச்சுரை ைரும். 

 

இைற்றில் ைட்டுமை இந்த சுரை ைரும் என்று உறுதியாக கூற முடியாது.எைமை சாியாக கைைித்து எழுதவும். 

 

கற்பரை சுரை 

 

     ஆசிாியாின் அறிைார்ந்த சிந்தரைமய கற்பரையாகும். சிை ைித்தியாசைாை சிந்தரை, புதிய சிந்தரை ஆகியை கற்பரையாகும். 

 

அணியில் கைைிக்க மைண்டியரை: 

 

   முதலில் உைை உருபு உள்ளதா? என்று பார்க்க மைண்டும். அவ்ைாறு உைை உருபு இருந்தால் உைரை 

அணி.(மபால்,மபாை,மபான்று,மபாலும்,மபான்ற,அன்ை, அற்று, முதலியை உைை உருபுைகள் ஆகும்) 

 

அடுத்து உருைக ததாடர்கள் இருக்கிறதா?என்று பார்க்க மைண்டும்.உருைக ததாடர் இருந்தால் உருைக அணி.மைலும் ஆசிாியர் தாம் 

கூறக்கருதும் தபாருரள இயல்பாக கூறியிருந்தால் இயல்பு நைிற்சி அணி. 

உயர்த்தி கூறியிருந்தால் உயர்வு நைிற்சி அணி. 

 

சிை சையம் தசாற்தபாருள் பின்ைருநிரையணி ,ைஞ்சப்புகழ்ச்சியணி,தற்குறிப்மபற்ற அணி,மைற்றுரை அணி முதலிய அணிகளும் 

ைருைதற்காை ைாய்ப்பு உள்ளது. 

 

எந்த அணி ைந்தாலும் கண்டிப்பாக இயல்பு நைிற்சி அணி,உயர்வு நைிற்சி அணி அணிகளுள் ஏதாைது ஒன்று இருக்கும் அரதயும் எழுத 

மைண்டும். 

 

உைரையணி,உருைக அணி ஆகிய இரண்டும் ைந்தால் அரத ைட்டும் எழுதிைால் மபாதும். இயல்பு நைிற்சிரயமயா, உயர்வு நைிற்சிரயமய 

எழுத மதரையில்ரை.ஏதாைது ஒன்று ைட்டும் ைந்தால் இரை இரண்டில் எது ைந்துள்ளமதா அரதயும் மசர்த்து எழுதுங்கள். 
 
 
   
 
Thanks to Mr. I. Rajavelu, Edapadi, Salem Dt. 
   
  

 

 


