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 PG TRB TAMIL 2021 

gFjp - 1 

ம ொopapd; Muha;r;rpapd; Njhw;wk; - Nrhou; 
fhyj; jkpo;  

 

ம ொழியின் வகைப்பொடு ் தமிழு ் 

பொட முன்னுகை 

நாம் மனிதரக்ள். உலகில் நாம் வாழும் காலம் குறைவானதத. ஆனால் நாம் தேசும் மமாழி 

காலங்காலமாக வாழ்ந்து வருகிைது. நாம் அறதே் ேயன்ேடுத்துகிதைாம். மமாழி நமக்கு எந்த 

வறகயில் ேயன்ேடுகிைது? தேசே் ேயன்ேடுகிைது. மனித உைவுகள் வலுே்ேடே் தேசச்ு உதவுகிைது. 

உைறவ வலுே்ேடுத்த உரிய கருவி மமாழி ஆகும். அந்த வறகயில் கருத்துே் ேரிமாை்ைக் கருவியாக 

இருே்ேது மமாழி என்று கூைலாம். 

 னித ம ொழியின் ததொற்ற ் 

மமாழிறயே் ேறடத்தவர ்மனிததர; மமாழிறயே் ேயன்ேடுத்துேவரும் மனிததர; மமாழிறய 

மனிதர ் ேழகிக் மகாள்கின்ைனர.் தம் குழந்றதகளுக்கும் ேழக்குகின்ைனர.் மனிதர ் மமாழிறயே் 

ேயில்கின்ைனர.் மனிதர ் மமாழிறயே் ேயில்விக்கின்ைனர.் இவ்வாறு மனிதரக்ள் மமாழிறயே் 

ோதுகாக்கின்ைனர.் எனதவ மமாழி என்ேறத ‘மனித மமாழி’ (Human Language) - மனிதரக்ள் தேசும் 

மமாழி என்று கூைலாம். மனிதருக்கிறடயில் மமாழி எே்ேடித் ததான்றியது? இயை்றகயாகத் 

ததான்றியது என்ைால் உலக மக்கள் அறனவரும் ஒதர மமாழிறயத்தான் தேசிக் மகாண்டிருக்க 

தவண்டும். மக்கள் பிைக்கும் விதம் ஒன்றுதோல் உள்ளது. இதுதோலே் ேல ஒை்றுறமக் கூறுகள் 

இருந்தாலும் மனிதர ்தேசும் தேசச்ில், மமாழியில் மடட்ும் ஒதர தன்றம இல்றல. இடத்திை்கு இடம், 

இனத்திை்கு இனம் தவை்றுறம உள்ளது. அந்தந்த இனத்தவர ் அவரவர ் மமாழிறய அறமத்துக் 

மகாண்டனர.் என்ைாலும், ‘இே்ேடித்தான் தேச தவண்டும்’ என்று எல்லாரும் ஒன்று கூடி, திட்டமிடட்ு 

அறமத்துக் மகாண்டாரக்ள் என்று மசால்ல முடியாது. திட்டம் ஏதும் இல்லாமல், மக்களிறடதய 

மமாழி ததான்றியது, வளரந்்தது, காலூன்றி நிை்கின்ைது என்று கூைலாம். 

ம ொழி வகைப்பொடு (Classification) 

மமாழி மக்களின் அறடயாளம். ஓர ் இனத்தவறரக் குறிக்கும் குறியீடு. மனிதறர 

இறணக்கும் உைவுச ் சங்கிலி. மமாழிக்கும் வளரச்ச்ி உண்டு. மாை்ைம் உண்டு. புைக்கணிே்பிை்கு 
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ஆளான நிறலயும் உண்டு. அது தோல மமாழிகளுக்கிறடதய உைவும் உண்டு, கடன் தருதலும், கடன் 

மேறுதலும் உண்டு. மமாழிகளுக்கு இறடதய காணும் மோதுக் கூறுகறளக் மகாண்டு மமாழிகறளே் 

ேல்தவறு வறககளாக வறகே்ேடுத்தலாம். அவ்வறகே்ோடுகறளக் காண்தோம். 

 

  ம ொழி : தபசச்ு ம ொழி, எழுத்து ம ொழி 

மமாழிறயே் தேசச்ு மமாழி, எழுத்து மமாழி என்று வறகே்ேடுத்தலாம். 

1.2.1 தபசச்ு ம ொழி 

நாக்கு, ேல், அண்ணம், உதடு, உள்நாக்கு, காை்றுக் குழல், குரல்வறள, மதாண்றட என்று 

உடம்பில் ேல உறுே்புகள் உள்ளன. இறவ ‘ஒலி உறுே்புகள்’ ஆகும். இவை்றைே் ேயன்ேடுத்தி 

மனிதரக்ள் ஒலி எழுே்ேலாம். மோருள் தரும் ஒலிகறள, ‘தேசச்ு’ என்கிதைாம். மோருள் அை்ை 

ஒலிகறள ‘மவை்மைாலி’ என்கிதைாம். மமாழியின் உயிரந்ாடி தேசச்ுதான். 

அவள்    வந்தாள் 

உடல்    வலி 

ேழம்    விழுந்தது 

மனம்    கனிவு 

குணம்   ேணிவு 
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ள, ல, ழ, ன, ண தோன்ை ஒலிகறள ஒலிக்கும் தோது சரியான ஆனால் நுட்ேமான தவறுோடு 

ததறவே்ேடுகிைது. 

ம ன்றம 

த ன்றம 

வட்டம் 

வொட்டம் 

என்று உசச்ரிே்பில் நீட்டல், குறுக்கல் உண்டு. ேழந்தமிழ்ச ் சான்தைார ் தமிழ் எழுத்துகறள ஒலிக்க 

ஆகும் கால அளறவத் துல்லியமாகக் கணக்கிடட்ுள்ளனர.் ‘மாத்திறர’ என்ேது ஒலியின் கால அளவு. 

ஒரு மாத்திறர என்ேது இயல்ோகக் கண் இறமக்கும் தநரம், றக மநாடிக்கும் தநரம் ஆகும். குறிறல 

உசச்ரிக்கும் கால அளவு - ஒரு மாத்திறர. மநடிறல உசச்ரிக்கும் கால அளவு - இரு மாத்திறர. 

முதலில் தேசச்ு மமாழிதான் ததான்றியிருக்க தவண்டும். ஒருவர ் தேசுவறத ஒலிநாடாவில் ேதிவு 

மசய்ய இன்று முடிகிைது. மதாறலதேசி வழி ஒரு நாட்டில் இருே்ேவர ் இன்மனாரு நாட்டில் 

இருே்ேவதராடு தேச முடிகிைது. ஆனால் சங்க காலத்தில் மக்கள் தேசிய தமிழ் எே்ேடி இருந்தது? 

ேக்தி இலக்கியே் ோசுரங்கறள ஓதிய தமிழரக்ள் இறடக்காலத்தில் தேசிய தமிழ் எே்ேடி இருந்தது? 

இச ்மசய்திகறள அறிந்து மகாள்ள நமக்கு வாய்ே்பு இல்றல. 

 வழை்கு ம ொழி - வழை்மைொழிந்த ம ொழி 

 தேசச்ு மமாழிறய தமை்கண்டவாறு ேகுக்க முடியும். வழக்கு மமாழி என்ேது இன்றும் 

மக்களால் தேசே்ேடும் மமாழி. வழக்மகாழிந்த மமாழி என்ேது இன்று மக்களிறடதய 

தேசே்ேடாத மமாழி. அது, முன்மனாரு காலத்தில் தேசே்ேட்டிருக்கும். ஏததா காரணத்தால் 

தேசுவது தறடேட்டிருக்கும். வடமமாழி எனே்ேடும் சமஸ்கிருதம் மக்களிறடதய தேசே்ேடும் 

மமாழியாக இன்று இல்றல. தேசச்ு வழக்மகாழிந்த மமாழிக்கு வடமமாழிறயச ் சான்ைாகச ்

மசால்வாரக்ள். 

 1.2.2 எழுத்து ம ொழி 

 மமாழிக்கு நாம் தந்த வரிவடிவதம எழுத்து மமாழி ஆகும். எழுத்து என்ேது ஒலிறய எழுதிக் 

காடட்ும் குறியீடுதான். இந்த ஒலிக்கு இது குறியீடு என்று மதளிவாகத் 

தீரம்ானிக்கே்ேட்டிருக்கும். உலக மமாழிகளில் எழுத்து மமாழி வடிவம் மேைாமல், தேசச்ு 

மமாழியாகதவ விளங்கும் மமாழிகள் ேல உள்ளன. எழுத்து மமாழிறய இலக்கிய மமாழி 

என்றும் குறிே்ேர.் தமிழ் ஓர ் எழுத்து மமாழி. ேல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்றதய 

இலக்கியங்கள் தமிழில் உண்டு. அறவ எழுதே்ேட்டதால்தான் இன்ைளவும் ோதுகாே்ோக 

உள்ளன. இலக்கியச ் மசழுறம, தமிழுக்கு உயைத்னிச ் மச ்ம ொழி என்ை சிைே்றேே் 

மேை்றுத் தந்துள்ளது. எழுதும் தோது எந்மதந்த விதிமுறைகறளக் கறடே்பிடிக்க தவண்டும்; 
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எே்ேடி அறமந்தால் ஏை்றுக் மகாள்ளலாம்; எே்ேடி அறமயக் கூடாது என்ேவை்றை 

அறிவுறுத்தும் இலக்கண நூல்கள் தமிழில் உள்ளன. மதொல்ைொப்பிய ் என்ேது ஒரு 

தறலசிைந்த இலக்கண நூல். மதால்காே்பியே் ோயிரம் தேசச்ுத் தமிறழ வழக்கு என்று 

குறிே்பிடுகிைது. எே்ேடி எழுத தவண்டும் என்று மதால்காே்பியம் எழுத்து மமாழிறயக் கை்றுத் 

தருகிைது. 

தேசுேவர ்மமாழியின் ஒலி வடிவத்றதக் றகயாள்கிைார.் தேசச்ு மமாழி பிைக்கிைது. அதுதோலதவ, 

எழுதுேவர ்மமாழியின் வரி வடிவத்றதே் ேயன்ேடுத்துகிைார.் எழுத்து மமாழி உருவாகிைது. ஒரு 

மமாழிறயே் பிறழயின்றிே் தேசவும், தவறின்றி எழுதவும் ‘மமாழி அறிவு’ ததறவ. 

இம்மமாழியறிவுடன் கை்ேறன வளம், ேறடே்ோை்ைல் இறணயும்தோது இலக்கியம் பிைக்கிைது. 

ம ொழி வகைைள் (Types of Languages) 

மமாழியின் இயல்பு, ேயன்ோடு, தன்றம, ேயன்ேடுத்துேவரது தகுதி, ேயன்ேடுத்துேவரது 

எண்ணிக்றக, ேயன்ேடுத்துேவரது மதிே்பு, வாழும் இடம் தோன்ைவை்றின் அடிே்ேறடயில் 

மமாழிறயக் கீழ்க்காணுமாறு வறகே்ேடுத்தலாம். 

மூல ம ொழியு ் தனி ம ொழியு ் 

ஒரு மமாழியிலிருந்து ேல மமாழிகள் கிறளே்ேதை்கு வாய்ே்புகள் உள்ளன. அவ்வாறு 

அடிே்ேறடயாக அறமயும் மமாழிறய மூல ம ொழி என்று குறிே்பிடுவாரக்ள். 

தனி மனிதர ்தேசும் மமாழிறயத் தனி ம ொழி என்ோரக்ள். 

ஒதர மமாழிறயே் ேலரும் ேயன்ேடுத்தினாலும், அவரவரக்ளுறடய பின்புலம், சூழ்நிறல 

காரணமாக ஒவ்மவாருவரின் தேசச்ிலும் எழுத்திலும் ஒரு தனித்தன்றம ஏை்ேடும். இறததய தனி 

மமாழி என்று மசால்லுகிதைாம். 

மூல ம ொழி 

அடிப்பகட ம ொழி என்றும், முன்கன ம ொழி என்றும் மதொன்க  ம ொழி என்றும் மூல 

ம ொழி வழங்கே்ேடுகிைது. ஒரு மமாழி அடிே்ேறடயாக அறமய, அதிலிருந்து ேல மமாழிகள் 

உருவாகலாம். அந்த நிறலயில் அடிே்ேறடயாக இருந்த மமாழிறய மூல மமாழி என்று மசால்வர.் 

தமிழ் ஒரு மூல மமாழி. ஏமனன்ைால் தமிழின் மசாை்களில் மேரும்ோலானறவ தவரச்ம்சாை்கள். 

இவை்றிலிருந்துதான் எண்ணை்ை மசாை்கள் உருவாக்கே்ேடுகின்ைன. திராவிட மமாழிகளில் உள்ள 

மசாை்களின் தவரச்ம்சாை்கறள ஆய்ந்து ோரத்்தால் அறவ தமிழ் தவரச்ம்சாை்களாகதவ உள்ளன. 

எனதவ, ‘முன்கனத் திைொவிட ்’, ‘மூலத் திைொவிட ்’, ‘மதொல் திைொவிட ்’ என்மறல்லொ ் கூறுவது 

தமிழுை்கு மவகுவொைப் மபொருந்து ் என்பொை் ததவதநயப் பொவொணை். 
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தனி ம ொழி 

தனி ம ொழி என்ேது ‘தனியாள் தேசும் மமாழி’ (Idiolect) என்ேர.் தமிழ் என்ேது ஒரு மமாழி. 

அறதத் தமிழகத்தில் இருக்கும் தமிழாசிரியராகிய நான் தேசுகிதைன். எழுதுகிதைன். அதத தமிறழ 

தவை்றுமண்ணில் வசிக்கும் தமிழராகிய நீங்கள் தேசுகிறீரக்ள்; எழுதுகிறீரக்ள். அதத தமிறழ தவை்று 

மமாழி தேசும் மவளிநாடட்ு மாணவரக்ளாகிய நீங்கள் தேசுகிறீரக்ள்; எழுதுகிறீரக்ள். தமிழ் ஒதர 

மமாழிதான். ஆனால் அறதே் தேசுகின்ை, எழுதுகின்ை நானும், நீங்களும் மவவ்தவறு பின்புலத்றதக் 

மகாண்டவரக்ள். அதை்தகை்ே, நம் ஒவ்மவாருவர ் தமிழும் மவவ்தவைாக அறமகிைது அல்லவா? 

இறததய ‘தனி மமாழி’ என்ேர.் தவறுோடுகள் இடம்மேைலாம். இருந்ததோதிலும் நான் தேசுவறத 

நீங்களும், நீங்கள் தேசுவறத நானும் புரிந்து மகாள்ள முடியும். எழுதுவறதே் ேடிக்க முடியும். அதில் 

சிக்கல் இருக்காது. தனி மமாழியின் சிைே்பு இதுவாகும். 

  மசந்தமிழ், மைொடுந்தமிழ் 

ேழந்தமிழ் இலக்கண நூல்கள் தமிறழச ் மசந்தமிழ் என்றும், மைொடுந்தமிழ் என்றும் 

ோகுோடு மசய்திருே்ேது தனி மமாழியாய் அறமகின்ை தவறுோடுகறள றவத்துத்தான். இடத்திை்கு 

இடம் தவறுேட்ட மோருளில் வழங்கும் மசாை்கறளத் தமிழ் இலக்கணம் திகசச ்மசொற்ைள் என்று 

குறிக்கிைது. இவ்வாறு மசாை்களில் மடட்ும் அன்றிே் தேசும் முறை, மசால்றலக் றகயாளும் வறக, 

வாக்கிய அறமே்பு, ஒலிக்கும் முறை தோன்ைவை்ைால் எழும் எல்லா தவறுோடுகறளயும் 

உள்ளடக்கியது ‘தனி மமாழி’. 

1.3.2 மபொதும ொழியு ் சிறப்பு ம ொழியு ் 

நில அறமே்பு, அரசியல் முதலிய காரணங்களினால் இரண்டு மமாழிகள் ஒதர இடத்தில் 

வழக்கில் இருக்கலாம். நாளறடவில் இரண்டு மமாழிகளிலிருந்தும் சில கூறுகள் இறணந்து ஒரு புது 

மமாழி உருவாகலாம். அந்தே் புது மமாழி, இரண்டு மமாழிே் பிரிவினருக்கும் புரியக் கூடியதாகவும், 

இருவருக்கும் மோதுவானதாகவும் அறமயும். அே்ேடி அறமவறதே் மபொது ம ொழி என்று 

கூறுவாரக்ள். 

ஒதர மமாழிறயே் தேசுகிைவரக்ளும் கூட, அவரவரக்ள் சாரந்்திருக்கும் துறை அல்லது 

மதாழில் காரணமாகச ்சில சிைே்புக் கூறுகறளத் தம் தேசச்ில் வழங்குவர.் தமிழிதலதய தேசினாலும் 

எழுதினாலும், ஒரு குறிே்பிட்ட துறைக்குரிய மசய்திகறளக் மகாண்டிருக்கும். எனதவ, அது 

மை்ைவரக்ளுக்கு விளங்காது. அவ்வாறு, துறை அல்லது மதாழில் சாரந்்த மமாழிறயச ் சிறப்பு 

ம ொழி என்று குறிே்பிடுதவாம். 

  மபொது ம ொழி - ஒரு விளை்ை ் 
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மமாழிகளில் கலே்பு ஏை்ேடட்ுே் மோதுவான ஒரு புது மமாழி ததான்றுவதுண்டு. இந்தே் மோது 

மமாழி என்ேது, மமாழியின் ஒை்றுறமக் கூறுகறளக் மகாண்டு மோதுவானதாக அறமவது ஆகும். 

ஆே்பிரிக்காவில், பிமரஞ்சு மமாழியும் ஆே்பிரிக்க மமாழியும் கலந்த ‘பிடக்ின் மமாழிகள்’ ேல 

தேசே்ேடுகின்ைன. இவை்றைே் மோதுமமாழிக்குச ்சான்ைாகக் குறிே்பிடலாம். 

  சிறப்பு ம ொழி - ஒரு விளை்ை ் 

ஒருவர ் ஒரு மமாழிறயக் கை்ேது தவறு. அந்த மமாழியில் உள்ள சிைே்ோன துறைகறளக் 

கை்ேது தவறு. என்னால் தமிழில் எழுதமுடியும். தேசமுடியும். ேடிக்க முடியும். புரிந்து மகாள்ள முடியும் 

என்ேவருக்குத் மதொல்ைொப்பிய ் புரிந்து மகாள்ள முடியாமல் தோகலாம். காரணம் தமிழுக்குரிய 

நுண்றமயான இலக்கண விதிமுறைகள் மதால்காே்பியத்தில் தரே்ேடட்ுள்ளன. தமிழில் ஆழ்ந்த 

புலறம உள்ளவருக்கு உரிய ‘சிைே்ோன நூல்’ அது. வணிகர,் மருத்துவர,் அறிவியலாளர,் தகவல் 

மதாழில் நுட்ேத் திைனாளர ் தத்தம் துறைகளில் எழுதுவதும், தேசுவதும் அத்துறைசார ் சிைே்புக் 

கூறுகறள மிகுதியும் மேை்றிருக்கும். அதறனச ்‘சிைே்பு மமாழி’ எனலாம். துறை சாரந்்த உறரகளில், 

நூல்களில் மமாழியின் மோதுக் கூறுகள் குறைவு. சிைே்புக் கூறுகள் அதிகம். அவ்வறகயில் 

அம்மமாழிறயச ்சிைே்பு மமாழி என்று குறிே்பிடுவர.் 

1.3.3 குறும ொழியு ் மைொசக்ச ம ொழியு ் 

குறைவான எண்ணிக்றகயில் உள்ள கூட்டத்தினர,் தமக்குள்தள கருத்துகறளே் ேரிமாறிக் 

மகாள்வதை்காக, ஒருமமாழிறய உருவாக்கிக் மகாள்வதுண்டு. இதன் தநாக்கதம, 

தங்களுக்குள்தளதய தேசிக் மகாள்ளவும், மை்ைவரக்ள் புரிந்து மகாள்ளாமல் இருக்கவும் 

முயல்வதுதான். இது, குறும ொழி எனே் மேயர ்மேறும். 

மசம்றம இல்லாத, திருத்தமுைாத மமாழி வடிவம் மகாசற்ச மமாழி, இது எந்த 

இலக்கணத்துக்கும் வறரயறைக்கும் உட்ேடாததாகும். 

  குறும ொழி - ஒரு விளை்ை ் 

மிகச ் சிறிய எண்ணிக்றகயினர ் தங்கள் குழுவினதராடு தேசிக் மகாள்ளவும், எழுதவும் 

உருவாக்கிக் மகாள்ளும் மசயை்றகயான மமாழிதய குறும ொழி ஆகும். குறுமமாழி எல்லாருக்கும் 

புரிவதில்றல. அக்குழுவினருக்கு மடட்ுதம புரியும். எல்லாராலும் ேயன்ேடுத்தே் ேடுவதில்றல. 

குறிே்பிட்ட குழுவினரால் மடட்ுதம ேயன்ேடுத்தே்ேடும். குறுமமாழியின் ததாை்ைம் எதிர ் ோராமல் 

அறமயும். மை்ைவரக்ளிடமிருந்து தங்கறள தவறுேடுத்திக் மகாள்ள தவண்டும் என்றும், தாம் 

தேசுவது மவளியாருக்குே் புரிந்துவிடக் கூடாது என்றும் தங்களுக்கு வசதி கருதிக் குறுமமாழிறய 

உருவாக்கிக் மகாள்கின்ைனர.் குறுமமாழி ேலகாலம் நீடித்து வாழ முடியாது. தேசுதவார ் வட்டம் 

காலே் தோக்கில் குறுகி மறைந்துவிடலாம். ஒரு குழுவினர ் தங்களுக்குள் தேசிக்மகாள்வதை்குே் 
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ேயன்ேடுத்தும் மமாழிறயத் தமிழ், குழூஉை்குறி என்று குறிே்பிடுகிைது. இது குறுமமாழிறயச ்

தசரந்்தது. வணிகரக்ள் வியாோர இரகசியங்கறளக் காே்ோை்ை தவண்டிக் குறுமமாழிறயத் 

தங்களுக்குள் றகயாள்கின்ைனர.் 

  மைொசக்ச ம ொழி - ஒரு விளை்ை ் 

மகாசற்ச மமாழி என்ேது திருந்தாத மமாழி. விதிமுறைகள், சட்டதிட்டங்கள், கடட்ுே்ோடுகள், 

தறளகள் எதிலும் சிக்காத தன்னியல்ோன மமாழி இது, மகாசற்ச மமாழி என்ேது இழிந்தது; வறசச ்

மசாை்கள் இடம்மேறுவது என்ேர.் எந்த மமாழியில்தான் வறசச ்மசாை்கள் இல்றல? ஒரு மமாழியின் 

வறசச ் மசாை்கறள ஆராயும்தோது அம்மமாழி தேசுதவாரது ேண்ோடட்ு, நாகரிக வரலாை்றையும் 

அறிந்து மகாள்ள முடியும். 

கட்டறமே்புடன், மசறிவாக இருக்கும் இலக்கியச ் மசழுறம மிக்க திருந்திய 

மமாழிறயச ்மசவ்விய ம ொழி என்ேர.் தமிழ் ஒரு மசவ்விய மமாழி ஆகும். 

1.3.4 கிகளம ொழி 

ஒரு மமாழி ேரந்துேட்ட நிறலயில் வழக்கில் உள்ளதோது, நாட்டில் ஆங்காங்தகயும் 

எல்றலதயாரங்களிலும் அம்மமாழியில் சிறு சிறு தவறுோடுகள் உண்டாவது இயல்பு. இதை்குக் 

காரணம் மவவ்தவைாக அறமயலாம். அே்ேடித் ததான்றும் உருமாை்ைங்கள் மேருகி, இறுதியில் 

இம்மாை்ைங்கறளக் மகாண்தட ஒருமமாழி உருவாவதை்கு மிகுதியான வாய்ே்புகள் உண்டு. 

அவ்வாறு ததான்றும் மமாழிறயக் கிகளம ொழி என்று குறிே்பிடுவது வழக்கம். 

ஒரு மமாழி தேசுதவார ் இறடதய தோக்குவரத்து தறடேடலாம். கூடிே் தேசும் வாய்ே்புக் 

குறையலாம். ஒரு ேகுதியினர ் தேசுவதை்கும் மை்மைாரு ேகுதியினர ் தேசுவதை்கும் இறடதய 

தவறுோடுகள் ததான்ைலாம். தவறுோடுகள் மிகலாம். ஒரு மமாழியில் ததான்றும் இத்தறகய 

தவறுேட்ட வறககறள அம்மமாழியின் ‘கிறளமமாழிகள்’ என்று குறிே்பிட தவண்டும். 

கிறளமமாழி ததான்ைக் காரணங்களாவன: கடல், தேராறு, மறலதம்தாடர ்தோன்ை இயை்றக 

அறமே்புகள் ஒரு நாடற்டே் பிரிக்கும்தோது, ஒரு மமாழியிலிருந்து கிறளமமாழி ததான்ைக்கூடும். 

தமிழிலிருந்து மறலயாளம் கிறளமமாழியாகத் ததான்ைவும், நாளறடவில் தனிமமாழியாக 

உருே்மேைவும் குறுக்தக அறமந்த தமை்குத் மதாடரச்ச்ி மறல காரணம் எனலாம். கிராமம், நகரம் 

என்று இடம்மேயரந்்து வாழும்தோது கிராமத்தில் வாழ்ேவர ் தேசும் மமாழியும், நகரத்திை்கு இடம் 

மேயரந்்து வந்த அதத குடும்ேத்தினர ் தேசும் மமாழியும் தவறுேடுவதுண்டு. ஒதர ஊரில் வாழும் 

இருதவறு சமயத்தினர ் தேசும் மமாழியில் தவறுோடு வருவதுண்டு. இசுலாமியர ் அரபு, உருதுச ்

மசாை்கள் கலந்து தமிழ் தேசுவறதக் கூைலாம். ஒதர இடத்தில் வாழுேவரது மமாழிநறட சமூகே் 

பிரிவு காரணமாக, கல்வியறிவின் காரணமாக தவறுேடுவதுண்டு. மக்கள் கலந்து ேழக இன்றைய 
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தோக்குவரத்து வசதிகள், தகவல் மதாழில்நுட்ே வாய்ே்புகள் உதவுகின்ைன. மதாறலக்காட்சி, 

வாமனாலி, நாளிதழ்கள், இதழ்கள் முதலியறவ மோதுத்தமிழ் உருவாக உதவுகின்ைன. 

  இலை்கியை் கிகளம ொழி 

கிறளமமாழிறயக் கூடே் ேல்தவறு வறககளாகே் ேகுக்கலாம். மசந்தமிழ், மகாடுந்தமிழ் 

என்று இலக்கண உறரயாசிரியரக்ள் கூறுவது கிறள மமாழிகறளத்தான் என்ேர.் மசந்தமிழ் தசரந்்த 

ேன்னிரு நிலத்தில் தேசுவது மகாடுந்தமிழ்; எல்றல கூைே்ேட்ட தமிழ்ே் ேகுதிக்குள் தேசே்ேடுவது 

மசந்தமிழ் என்று கூறுவர.் சங்கத் தமிழ், இறடக்காலத் தமிழ், இக்காலத் தமிழ் என்று 

இலக்கியங்களின் அடிே்ேறடயில் கூைலாம். 

  கிகளம ொழியின் வகைைள் 

  வட்டொைை் கிகளம ொழி 

ஒரு ேகுதியில் (மாவட்டம் தோன்ை வட்டாரே் பிரிவுகள்) வாழும் மக்கள் தேசுவதை்கும், 

மை்மைாரு ேகுதியில் வாழ்ேவர ்தேசுவதை்கும் உள்ள தவறுோடுகளால் உண்டாகும் மமாழி வட்டாரக் 

கிறளமமாழி ஆகும். தமிழ்நாட்டில் கரிசல் காடட்ுே் ேகுதியில் வழங்கும் மமாழிறய இதை்கு 

எடுத்துக்காட்டாகக் கூைலாம். 

  வகுப்புை் கிகளம ொழி 

ஒரு சமயத்தினர ் அல்லது சாதியினர ் தேசுவதை்கும், அதத ேகுதியில் வாழும் மை்மைாரு 

சமயத்தினர ் அல்லது சாதியினர ் தேசுவதை்கும் உள்ள தவறுோடுகள் ம்ிகுந்து உண்டாகும் மமாழி 

‘வகுே்புக் கிறளமமாழி’ ஆகும். 

  மதொழில் கிகளம ொழி 

ஒரு மதாழில் மசய்தவாரது தேசச்ில் அவரத்ம் மதாழிலுக்கு மடட்ுதம உரிய அரிய மசாை்கள் 

மிகுந்து இருக்கும். இம்மிகுதியால் உண்டாகும் கிறளமமாழி ‘மதாழில் கிறளமமாழி’ ஆகும். 

நூை்றுக்கணக்கான அரிய மசாை்கறள மீனவர ் றகயாள்கின்ைனர.் அது தோலதவ குயவர ்

தேசச்ிலும் மிகுந்த மசாை்கள் சிைே்புே் மோருள் தரும் கறலசம்சாை்களாக உள்ளன. 

  உட்கிகளம ொழி 

ஒதர பிரிவினர ்தேசும் மமாழியில் கூட தவறுோடுகள் இடம்மேறுவதுண்டு. அவ்தவறுோடுகள் 

மிகுதியால் உண்டாகும் கிறளமமாழி ‘உடக்ிறளமமாழி‘ ஆகும். 
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ம ொழி அக ப்பு 

இதுவறர மமாழிகளின் வறககறளே் ோரத்்ததாம். இனி, மமாழி அறமே்றேக் மகாண்டு 

வறகே்ேடுத்துவது ேை்றிே் ோரக்்கலாம். ஒரு மமாழியின் மசாை்கறளக் மகாண்டு 

வறகே்ேடுத்துகிதைாம். 

மமாழியில் உள்ள மசாை்கள் முக்கியமானறவ. எழுத்துகளின் தசரக்்றக மசால் ஆகும். எழுத்தின் 

அடிே்ேறடயாக அறமவது ஒலியன். எழுத்துகள் கூடிச ் மசாை்கள் அறமயும் விதம் எல்லா 

மமாழிகளிலும் காணக் கூடியதத. மசால் அறமே்றேக் மகாண்டு என்று மமாழிறய 

வறகே்ேடுத்தலாம். 

அகச ம ொழி 

அறசமமாழியில் மசாை்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒடட்ுவதில்றல. ஒவ்மவாரு மசால்லும் 

தனித்தனிதய நின்று தன் அளவில் மோருள் உணரத்்துவது அறசமமாழி ஆகும். அறசமமாழியில் 

மசால் ஒவ்மவான்றும் ஓர ் அறசச ் மசால்லாகதவ இருக்கும். மேரும்ோலும் அடிசம்சால்லாகதவ 

இருக்கும். ஒலிே்பு முறையில்தான் தவறுோடற்டக் காடட்ும்ேடி இருக்கும். ஒரு மசால்றல எடுத்தல், 

ேடுத்தல், நலிதல் என்ை நிறலகளில் உசச்ரிக்கலாம். ஒவ்மவாரு உசச்ரிே்பின்தோதும் மோருள் 

தவறுேடும். சீனமமாழி, சயாமிய மமாழி, ேரம்ீய மமாழி, திமேத்திய மமாழி ஆகியன 

அறசமமாழிகளாகும். அறசமமாழியில் மசாை்கறள, ‘மோருள் உணரத்்தும் மசாை்கள்’, ‘மவறும் 

மசாை்கள்’ என்று வறகே்ேடுத்துவர.் 

மோருள் உணரத்்தும் மசாை்களுக்கும், மவறும் மசாை்களுக்கும் இறடயிலான தவறுோடற்ட 

உணரத்்துவதத இலக்கணம் ஆகும். அறசமமாழியில் மசால் இடத்துக்தகை்ேே் மோருள் தரும். 

1.4.2 ஒட்டு ம ொழி 

அடிசம்சால் இரண்டு தசரும் தோது ேல மசாை்கள் இறடயில் வரும். மசாை்கள் ேல ஒட்டி நிை்க, 

வாக்கியம் உருவாகிைது. அவ்வறக அறமே்புறடயது ஒடட்ுமமாழி எனலாம். தமிழ்மமாழி, 

திராவிடமமாழிகள், சித்திய மமாழிகள் முதலியறவ ஒடட்ுமமாழிகள் ஆகும். மசாை்கள் 

அடுத்தடுத்து ஒட்டி வரிறசயாக அறமவதன் மூலம் மசால் மதாடர ் உருவாகிைது. இதில் வரிறசக் 

கிரமம் உண்டு. நிறனத்தேடி எல்லாம் ஒடட்ுவதில்றல என்ேது கவனிக்க தவண்டிய ஒன்ைாகும். 

மசால்லின் தவராக அறமவது அடிசம்சால். மேயறரக் குறிே்ேது மேயரச்ம்சால். மசயறலக் 

குறிே்ேது விறனசம்சால். அடிசம்சால்லுக்கும், விறனசம்சால்லுக்கும், மேயரச் ் மசால்லுக்கும் 

தனிே்ேட்ட அளவில் மோருள் உண்டு. இறடயும் உரியும் தாதம தனித்து நின்று மோருள் தராது. 
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மேயரச்ம்சால்றலதயா, விறனசம்சால்றலதயா சாரந்்துதான் இறடசம்சால் அறமயும். தனிதய 

வராது. இறடசம்சால் மேயர,் விறனயுடன் ஒட்டி வருவதால், ‘ஒடட்ுமமாழி’ என்று வழங்கே்ேடுகிைது. 

(எ-டு) 

கண்ணன் - மேயரச்ம்சால் 

கண் + அன்  கண் = அடிசம்சால் 

                           அன் = இறடசம்சால் 

இங்கு ‘அன்’ என்ை இறடசம்சால் ஒடட்ுமமாழியாக வந்தது. தமிழில் ஒவ்மவாரு மசால்றலயும் 

இே்ேடிே் ேகுத்துே் ோரத்்தால் ேல்தவறு ஒடட்ுகள் இருத்தறல அறியலாம். ஓர ் எழுத்து தனித்து 

நின்றும் மோருள் தரும். 

‘ஆ !‘ - உணரவ்ு மவளிே்ோடு 

‘தீ’ - மநருே்பு 

ஒன்றிை்கு தமை்ேட்ட எழுத்துகள் மதாடரந்்து நின்றும் மோருள் தரும். ஒரு மசால்றலே் ேகுக்க 

முடிந்தால் அதன் மேயர ்ேகுேதம். ேகுக்க முடியாவிட்டால் அதன் மேயர ்ேகாே்ேதம். 

ஓடி வந்தான். 

வந்து தோனாள். 

ஓடி, வந்து என்ேன இைந்த காலத்றதக் காடட்ும் முை்றுே் மேைாத விறனசம்சாை்கள். எனதவ 

இவை்றை இறந்த ைொல விகனமயசச்ங்ைள் என்ேர.் இங்ஙனம் ஒடட்ுகள் அறமகின்ைன. ஒடட்ுகள் 

மசால்லில் அறமயும் தன்றமறய றவத்து, இவை்றை, தவரச்ம்சால்லின் முன்னால் ஒடட்ுவறத முன் 

ஒட்டுச ் மசொல் என்றும், தவரச்ம்சால்லின் பின்னால் ஒடட்ுவறதே் பின் ஒட்டுசம்சொல் என்றும், 

இரண்டு தவரச்ம்சாை்களுக்கு இறடயில் ஒடட்ுவறத உள் ஒட்டுசம்சொல் என்றும் கூறுவர.் ஒடட்ு 

மமாழிகளில் இத்தன்றமறயக் காணலாம். 

தொய்ம ொழியு ் அயல்ம ொழியு ் 

மமாழிக்கும் அம்மமாழி தேசும் மனிதரக்்கும் உைவுண்டு. மதாடரப்ு உண்டு. இதன் 

அடிே்ேறடயில் மமாழிறய ஒருவரது தாய்மமாழி என்தைா, தவை்றுமமாழி என்தைா கூறுவதுண்டு. 

 ‘ஒருவர ் குழந்றதே் ேருவத்தில் இயல்ோகக் கை்கும் மமாழி; சிந்திக்கவும், 

கருத்துகறளே் புலே்ேடுத்தவும் ஒருவர ் இயல்ோகக் றகயாளும் மமாழிதய தாய்மமாழி’ என்று 

ஐக்கிய நாடுகளின் சறே ‘தாய்மமாழி’க்கு விளக்கம் தருகிைது. ‘மேை்ை தாய் அவளது 

குழந்றதக்குக் கை்பிக்கும் மமாழி தாய்மமாழி’ எனலாம். ஒருவர ் எத்தறன மமாழிகறள 

தவண்டுமானாலும் கை்றுக் மகாள்ளலாம். ேயன்ேடுத்தலாம். அவர ் கை்கும் பிைமமாழிகள் 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 11 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

எல்லாம் அவரது தாய்மமாழி ஆகாது. ஒருவருக்கு அவரது தாய்மமாழி தவிரே் பிை எல்லாம் அயல் 

மமாழிகதள ஆகும். 

1.5.1 உடல் ம ொழி, மசயல் ம ொழி 

மமாழியால் மடட்ும்தான் கருத்துகறளே் ேரிமாை முடியும் என்ேதில்றல. நமது 

உடலறசவுகள் மூலமும் உணரத்்த முடியும். 

கண் சிவத்தல் - தகாேத்றதே் புலே்ேடுத்தும் 

உடல் வியரத்்தல் - மனே்ேதை்ைத்றதே் புலே்ேடுத்தும். 

இவ்வாறு உடல் மூலம் உணரத்்துவது உடல் ம ொழி (Body Language) என்று 

அறழக்கே்ேடுகிைது. ஒருவர ் அன்ைாட வாழ்க்றகத் ததறவகறளே் பூரத்்தி மசய்வதன் 

மோருடட்ுே் ேல மமாழிகறளக் கை்றுக் மகாள்வது அவசியமாகிைது. தவகமாகவும், தனக்கு எந்த 

அளவிை்குத் ததறவதயா அந்த அளவிை்குரியறதத் மதளிவாகவும் கை்கலாம். அே்தோது 

அம்மமாழியறிவு மசயல் மமாழியறிவாக உள்ளது. மசயல் ம ொழி (Functional Language) 

உறரயாடலுக்கு மடட்ும், எழுதுவதை்கு மடட்ும் என்ை இரு தோக்குகறளக் மகாண்டது. 

அலுவல் ம ொழி, ஆட்சி ம ொழி, இகணப்பு ம ொழி 

தமிழகத்தில், 'தமிழ்' ஆட்சி மமாழியாக உள்ளது. தமிழகத்தில்் மேரும்ோன்றமயர ் தமிழர.் 

தமிழ் வழிதய அரசின் மசயல்ோடுகள் அறமயும் வண்ணம் தமிழக அரசின் ஆட்சி மமாழி தமிழாக 

உள்ளது. இந்தி மமாழிறய முதன்றம அலுவல் மமாழியாகே் ேயன்ேடுத்தும் இந்திய நடுவண் 

அரசும், மாநில மமாழிறயே் ேயன்ேடுத்தும் மாநில அரசும் தங்களுக்கிறடதய கருத்துே் ேரிமாை்ை 

மமாழியாக ஆங்கிலத்றதயும் ேயன்ேடுத்துகின்ைன. அவ்வறகயில் தமிழகத்தில், 

தமிழ்  - ஆட்சி மமாழி 

ஆங்கிலம் - இறணே்பு மமாழி (Link Language) என்ை நிறல உள்ளது. 

மதொகுப்புகை 

மமாழி என்ைால் என்ன? மமாழிறய எே்ேடி எல்லாம் வறகே்ேடுத்தலாம்? தேசச்ு மமாழி, 

எழுத்து மமாழி, மூல மமாழி, தனி மமாழி, மோது மமாழி, சிைே்பு மமாழி, குறு மமாழி, கிறளமமாழி, 

மகாசற்ச மமாழி என்றும்; அறச மமாழி, ஒடட்ு மமாழி, உட்பிறணே்பு மமாழி என்றும்; தாய்மமாழி, 

அயல்மமாழி என்றும்; ததசிய மமாழி, ஆட்சிமமாழி, இறணே்பு மமாழி என்றும்; உடல் மமாழி, மசயல் 

மமாழி என்றும் எந்மதந்த வறககளில் எல்லாம் மமாழிறயே் ோகுோடு மசய்யலாம். 
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தமிழ் ம ொழி அக ப்பு 

பொட முன்னுகை 

ஒலி, மசால், வாக்கியம் ஆகிய மூன்று கூறுகறளக் மகாண்டது மமாழி. ஒலிக்குத் தரும் 

குறியீடு எழுத்து, மசால் உணரத்்துவது மோருள். வாக்கியம் உணரத்்துவது விரிவான மோருள். 

அவ்வறகயில் அரத்்தம் அல்லது மோருள் மசால்தலாடும், வாக்கியத்ததாடும் மதாடரப்ுறடயது. 

இவை்றைே் ேை்றித் மதரிந்து மகாள்வது ததறவயானது. ஒவ்மவாரு மமாழியும் தனக்மகன்று 

தனியான மமாழியறமே்றேக் மகாண்டுள்ளது. மமாழி அறமே்பில் மமாழிகளுக்கு இறடயில் 

ஒை்றுறமக் கூறுகளும், தவை்றுறமக் கூறுகளும் உள்ளன. 

தமிழ் ஒலி அக ப்பு 

மமாழிக்கு அடிே்ேறட ஒலியாகும். ஒலிறயத் ததாை்றுவிே்ேன நம் உடல் உறுே்புகதள. 

அவை்றைே் தபசச்ுறுப்புைள் அல்லது ஒலி உறுப்புைள் என்று குறிே்பிடுதவாம். உதடு, பல், 

அண்ண ், உள்நொை்கு, ைொற்றுை் குழல், குைல்வகள, மதொண்கட தோன்ை உறுே்புகள் ஒலிறயத் 

ததாை்றுவிக்கின்ைன. ‘இன்ன ஒலியுறுே்பு இன்ன முறையில் இயங்குவதால் இன்ன ஒலி பிைக்கிைது’ 

என்று விளக்குவது ஒலியியலாகும். நுறரயீரலில் இருந்து மவளிே்ேடும் காை்று ஒலி உறுே்புகளால் 

எவ்வறகத் தறடயும் இன்றி மவளிவரும்தோது உண்டாகும் ஒலி உயிமைொலி எனே்ேடும். ஒலி 

உறுே்புகளால் தடுத்து மவளிே்ேடல், உரசுதல் தோன்ைறவ நிகழ்ந்தால் 

அது ம ய்மயொலி எனே்ேடும்.  

அவ்வறகயில் தமிழில் தேசம்சாலிகள் உயிமைொலி, ம ய்மயொலி என்று இரண்டாக 

அறமந்துள்ளன. மவடிே்மோலி, உரமசாலி, மூக்மகாலி, அறடே்மோலி, மருங்மகாலி, வருமடாலி, 

அடிமயாலி, ஆமடாலி என்மைல்லாம் மமய்மயாலியில் ேலவறக ஒலிகள் மசால்லே்ேடுகின்ைன. ஒலி, 

ஒலிே்பில்லா ஒலி, முணுமுணுே்பு ஒலி, கீசச்ுக் குரல் ஒலி, கிசுகிசு ஒலி என்மைல்லாம் ஒலியின் 

தன்றமறய றவத்துே் மோதுவாக வறகே்ேடுத்துவதும் உண்டு. 

2.1.1 முதல் ஒலி - வகை ஒலி 

ஒலி தன்னளவில் மோருள் இல்லாதது. எனினும் குறிே்புே் மோருள் உண்டு. 

ஒவ்மவாரு மமாழிக்கும் அடிே்ேறட ஒலியாக இருே்ேது முதல் ஒலி அல்லது அடிப்பகட 

ஒலி ஆகும். அது மோருள் தவறுோடு உணரத்்தும். மோருள் தவறுோடு எறதயும் உணரத்்தாமல் 
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இடத்தால் மடட்ும் தவறுேடும் ஒலிகள் வகைமயொலிைள் எனே்ேடும். ஒலிக்கு வடிவம் தரும்தோது 

உருவானது எழுத்து. எழுத்து முதமலாலிறய ஒட்டிதய அறமயும். ஆறகயால் ஒரு மமாழியின் 

எழுத்துகறளக் மகாண்டு மை்மைாரு மமாழிறய எழுதும்தோது தடங்கல் ததான்றுகிைது. இறதத் 

தவிரக்்க உலை ஒலி எழுத்து (International Phonetic Alphabet) என்ை முறை உருவாக்கே்ேட்டது. 

பிைமமாழிகறள எழுதும்தோது உலக ஒலி எழுத்து முறைறயே் பின்ேை்றி எழுதும் முறை 

உலமகங்கும் பின்ேை்ைே்ேடுகிைது. தமிழர ் ஒலிகறள அளவுக்கு உட்ேடுத்திே் 

பிரித்தனர.்  ொத்திகை என்ேது ஒலிே்பு அளறவக் குறிக்கும். ஒலிக்கும் அளவு ஒன்று என்ைாலும், 

ஒலிக்கும் முறை மனிதருக்கு மனிதர ் தவறுேடுகிைது. ஒரு மனிதரது குரல் மை்மைாரு மனிதரது 

குரலிலிருந்து தவறுேடுவதை்கு ஒலிே்பு முறை தவறுோடும் ஒரு காரணமாகும். உசச்ரிே்றேே் 

ேயிை்றுவிக்கும் அகராதிகள் உள்ளன. ேயிை்சி முறைகள் உள்ளன. 

‘வியொழை் கிழக  ஏகழை் கிழவன் ஒருவன் 

வொகழப் பழத்ததொல் வழுை்கி விழுந்தொன்’ 

என்று சிறுவரக்றளத் திரும்ேச ் திரும்ேச ் மசால்லச ் மசய்வதன் மூலம், தமிழுக்குரிய ‘ழகர’ 

ஒலிறயக் கை்பிே்ேது கிராமங்களில் உள்ள வழக்கம். வாமனாலி, மதாறலக்காட்சி ஆகியவை்றில் 

மசய்தி வாசிே்ேவரது உசச்ரிக்கும் திைன் தசாதிக்கே்ேடுகிைது. ஒலிே்புத் ததரவ்ும் நடத்தே்ேடுகிைது. 

‘சித்திைமு ் கைப்பழை்ை ் 

மசந்தமிழு ் நொப்பழை்ை ்’ 

என்ேர.் நாறவ ஒலித்துே் ேயன்ேடுத்துவதன் மூலதம மசந்தமிழ்ே் ேயிை்சி மேை முடியும் என்ேது நம் 

முன்தனார ்கருத்து. 

அ, இ, உ, எ, ஒ என்னும் ஐந்து எழுத்துகள் குறுகி ஒலிக்கும்தோது 

அறவ குறில் எனே்ேடுகின்ைன. அவை்றைதய நீட்டி ஒலிே்ேதால் மநடில் எனே்ேடுகின்ைன. குறிறல 

ஒலித்தல் சை்தை அருறமயாகவும், மநடிறல ஒலித்தல் எளிறமயாகவும் இருே்ேதால் இவை்றை 

முறைதய, அைிய உயிைை்ள் என்றும் எளிய உயிைை்ள் என்றும் (tense vowels. lax vowels) கூறுவர.் பிைக்கும் 

ஒலிகறள உறுே்புகளது அறசவு குறித்துே் ேல வறககளாகே் ேகுே்ேர.் அது குறித்து நீங்கள் 

‘ஒலியனியல்’ என்ை ோடத்தில் விளக்கமாகக் கை்பீரக்ள். தமிறழே் மோதுவாக இயல் தமிழ், இறசத் 

தமிழ், நாடகத் தமிழ் என்று வகுே்ேர.் இயல் என்ேது இலக்கியம், இறச என்ேது ஒலிே்புடன் 

மதாடரப்ுறடயது. நாடகத் தமிழ் உறரயாடலும், இறசயும் இறணந்தது. 

ஒழுங்கு மசய்யே்ேட்ட ஒலி - இறச ; ஒழுங்கு மசய்யே்ேடாத ஒலி - ஓறச. 

ேடித்தால் மனத்தில் ேதிய மறுே்ேறவ எல்லாம் இறச கூட்டிே் ோடலாகே் ோடே்ேடும்தோது, 

மனத்தில் ேதிவது இயை்றக. ஒலிதய இறசயின் ஆதாரம் ஆகும். 
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2.1.2 ஒலி அளவு 

ஓர ் எழுத்து பிைந்து, நின்று, முடியும் கால அளவு அதன் ஒலி அளவு (decibel) ஆகும். தமிழ் 

ஒலிகறள, 

1)  ஒரு மாத்திறர ஒலிகள் 

2) இரு மாத்திறர ஒலிகள் 

3) ஒரு மாத்திறரக்கும் குறைந்த ஒலிகள் 

என்று வறகே்ேடுத்தலாம். இவை்றுள் குறில் ஒலிகள் ஒரு மாத்திறர அளவின, மநடில் ஒலிகள் 

இரண்டு மாத்திறர அளவின, மமய்மயாலிகள், குை்றியலிகரம், குை்றியலுகரம், ஆய்தம் முதலியன 

ஒரு மாத்திறரக்கும் குறைந்து ஒலிே்ேன. ஐ, ஒள என ஒலித்தால் இரண்டு மாத்திறர, ‘அய், அவ்’ 

என்று குறுகி ஒலித்தால், ஐைொைை் குறுை்ை ், ஒளைொைை் குறுை்ை ் என்று மேயர;் மாத்திறர அளவு 

குறையும். 

தமிழ் எழுத்து முகற 

எழுதே்ேடுவது எழுத்து, ஒலிறயக் குறிக்கும் குறியீடு எழுத்து. முதன் முதலில் ததான்றிய 

எழுத்து உருவ எழுத்து. ோரத்்த உருவத்றத மனிதன் மணை் ேரே்பிதலா, மறலே் ோறையிதலா 

வறரந்தது உருவ எழுத்தின் ததாை்ைே் புள்ளி. பின்னர ் அதிலிருந்து தனது மனக்கருத்றதே் 

புலே்ேடுத்தும் வண்ணம் எழுதியது ைருத்மதழுத்து. அதிலிருந்து மனக்கருத்றதச ்மசால்ல முயன்று, 

எழுத முயன்று ஒலிமயழுத்து உருவாகி இருக்க தவண்டும் என்ேர.் 

 

என்று ேடமிடட்ுக் காட்டலாம். எழுத்துகளின் வடிவம் இே்ேடித்தான் இருக்க தவண்டும். இந்த 

ஒலிறயத்தான் இந்த எழுத்துக் குறிக்கிைது என்று வறரயறை மசய்யே்ேட்ட பின் இலக்கியங்கள், 
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இலக்கணங்கள் ததான்றியிருக்க தவண்டும். உலக மமாழியில் உள்ள எழுத்து முறைகறள 

மூன்ைாகே் ேகுக்கலாம். அறவ, 

 

என்ேன. ஒவ்தவார ்எழுத்தும் ஒவ்தவார ்ஓவியமாக அறமவது ஓவிய எழுத்து முறையின் தனியியல்பு 

ஆகும். இந்த எழுத்து முறை சீனம், சே்ோனியம் முதலிய மமாழிகளில் வழக்கில் உள்ளது. அறச 

எழுத்து முறையில் ஒவ்தவார ்எழுத்தும் ஓர ்உயிறரதயா அல்லது ஒர ்உயிரம்மய்றயதயா குறிக்கும். 

இந்திய மமாழிகளின் எழுத்து முறைகள் அறசஎழுத்து முறை ஆகும். ஓவிய எழுத்து 

ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. ஆனால் அறச எழுத்ததா நூை்றுக் கணக்கில்தான் காணே்ேடுகின்ைன. 

அறச எழுத்து உயிர,் உயிரம்மய், மமய் என்னும் வறககறளக் மகாண்டிருக்கும். மமய் எழுத்துக்கு 

அறச இயல்பு இல்றல. ஆனால் உயிர ் எழுத்தும், உயிரம்மய் எழுத்தும் அறச இயல்றேே் 

மேை்றுள்ளதால் மேரும்ோன்றம கருதி இந்த எழுத்து முறை அறசஎழுத்து முறை என்று 

அறழக்கே்ேடுகிைது. ஒலி வடிவ எழுத்துகறள மமாழிநூலார ் ‘ஒலியன்’ என்று அறழே்ேர.் தமிழில் 

‘க’ என்ேது வரிவடிவால் ஒன்று, ஆனால் ஒலி வடிவால் இரண்டு. ஆம் ! இதில், ‘க்’ என்ை மமய்யும், ‘அ’ 

என்ை உயிரும் ஆக இரண்டு ஒலிஎழுத்துகள் இருக்கின்ைன. தமிழில் உயிர ் எழுத்துகள் மமய் 

எழுத்துகள், (‘ஐகாரம், ஒளகாரம் ஆகிய உயிரஎ்ழுத்துகள் தவிர) அறனத்தும் ஒலியன் எழுத்துகள் 

ஆகும். பிமரஞ்சு, மசரம்ன் முதலிய மமாழிகளின் எழுத்து முறை ஒலியன் எழுத்து முறை ஆகும். இந்த 

எழுத்து முறையில் எழுத்துகள் மிகவும் குறைவாகதவ இருக்கும். சுருக்கமாகச ்மசான்னால், 

ஓவிய எழுத்து முறை - ேடத்தால் ஆனது. 

அறச எழுத்து முறை - இரண்டு ஒலி இறணந்த எழுத்துமுறை 

ஒலியன் எழுத்து முறை - ஓர ்ஒலிக்கு ஓர ்எழுத்து 

என்று கூைலாம். தமிழில் இரண்டு மமய் எழுத்துகறள எழுதும்தோது தனித்தனியாகத்தான் 

எழுதுவது வழக்கம். பிை இந்திய மமாழிகளில் அவை்றைச ்தசரத்்து ஒதர எழுத்தாக எழுதுவது உண்டு. 

அதை்குக் ‘கூடம்டழுத்து’ என்று மேயர.் மூன்று மமய் எழுத்துகள் தசரத்்து எழுதே்ேடும் 

‘ஒடம்டழுத்தும்’ உண்டு. 

2.2.1 அகச ததொன்று ் முகற 
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உயிரும், மமய்யும் தசரந்்து, ஒலித்தை்கு எளியனவாக உள்ள அறசகள் ததான்றுகின்ைன. நான், 

யான், யாம், நீ, நீர,் தான், தாம் தோன்ைறவ எல்லாம் ஓரறசச ்மசாை்கள் ஆகும். ஓர ்எழுத்தத மோருள் 

தருவது உண்டு. 

சொன்று : 

தீ  -   மநருே்பு 

தபொ -  தோய் விடு 

 

  ஒலியழுத்தமு ் மபொருளு ் 

ஒலிே்ேதில் அழுத்தம் தருவறதே் மோறுத்துே் மோருள் மாறுேடும். 

எதிரம்றைே் மோருள் 

எள்ளல் மோருள் 

வினாே் மோருள் 

வியே்புே் மோருள் 

என்று மவவ்தவறு வறகயாக ஒலித்து ஒலியழுத்தத்தாதலதய மோருறள மவளிே்ேடுத்த முடியும். 

2.2.2 தமிழ் எழுத்துைள் 

தமிழில் உள்ள மமாத்த எழுத்துகள் 247 ஆகும். இந்தத் தமிழ் எழுத்துகறள நான்கு வறகயாகே் 

பிரிே்ேர.் அறவ உயிரஎ்ழுத்து, மமய்எழுத்து, உயிரம்மய் எழுத்து, ஆய்த எழுத்து என்ேன. 

 

தமிழில் உள்ள உயிர ்எழுத்துகளின் எண்ணிக்றக 12 ஆகும். ‘அ முதல் ஒள வறர அறமயும் 

இவை்றைத்தான் முதன்முதலில் நீங்கள் கை்றிருே்பீரக்ள். ஒலிக்கும் கால அளவு ேை்றி இவை்றைக் 

குறில் என்றும், மநடில் என்றும் கூறுவர.் மமய் எழுத்துக்குே் புள்ளி உண்டு. ‘க்’ முதல் ‘ன்’ 

வறரயிலான ேதிமனடட்ு எழுத்துகளும் மமய்மயழுத்துகள் ஆகும். மமய்மயழுத்துகறள அவை்றின் 
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உசச்ரிே்பு மை்றும் பிைக்கும் இடம், ஒலியுறுே்புகளது மசயல் ஆகியவை்றின் அடிே்ேறடயில் வல்லின 

எழுத்து, மமல்லின எழுத்து, இறடயின எழுத்து என்று மூன்ைாகக் கூறுவது மரபு. 

க், ச,் ட,் த், ே், ை் - இந்த ஆறு எழுத்துகளும் வல்லின மமய் எழுத்துகள் 

ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் - இந்த ஆறும் மமல்லின எழுத்துகள். 

ய், ர,் ல், வ், ழ், ள் - என்னும் இந்த ஆறும் இறடயின எழுத்துகள். 

உயிர ் எழுத்தும், மமய் எழுத்தும் இறணந்து உயிரம்மய் எழுத்துத் ததான்றும். க் + அ = க. 

இே்ேடி ‘க முதல் ன’ வறர உள்ள ேதிமனடட்ு எழுத்தும் ‘அ’ கரத்தின் தசரக்்றகயால் வந்த 

உயிரம்மய்கள். இதுதோலதவ, க் + ஆ = கா என்றும், க் + இ = கி என்றும் தசர மமாத்தம் 216 உயிரம்மய் 

எழுத்துகள் (18 x 12 = 216) தமிழில் உள்ளன. ஃ என்று மூன்று புள்ளிகதள வடிவமாக அறமவது ஆய்த 

எழுத்தாகும். ஆய்தம் என்ைால் நுண்றம என்று மோருள், இங்ஙனம் 247 எழுத்துகள் தமிழில் உள்ளன. 

இவ்வளவு மிகுதி எழுத்துகள் ஏன் என்று எண்ணுேவர ் உண்டு. எழுத்துகறளச ் சுருக்கும் வறகயில் 

‘எழுத்துச ்சீரத்ிருத்தம்’ மசய்யே்ேடுகிைது. ‘ஐ’ என்ை எழுத்து ‘அய்’ என்தை வழங்குகிைது. ‘ஒள’ என்ை 

எழுத்து ‘ஒளறவயார’் என்ை மசால்றல றவத்துத்தான் இன்னும் உயிதராடு இருக்கிைது. ‘அவ்’ 

என்றும் குறிே்பிடலாம் என்று கூறுவர.் இவை்றில் சில எழுத்துகள் மசால்லின் மதாடக்கத்தில் வரும், 

சில எழுத்துகள் மசால்லின் முடிவில் வரும், சில எழுத்துகள் இறடயிலும் வரும். அதுேை்றி, 

மமாழி முதலில் வரும் எழுத்துகள் 

மமாழிக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துகள் 

மமாழிக்கு இறடயில் வரும் எழுத்துகள் 

என்றும் வறகே்ேடுத்தலாம். புள்ளி றவத்த எழுத்துகள் மசால்லின் மதாடக்கத்தில் வருவதில்றல. 

அதாவது, மமய் எழுத்துகள் முதலாக வரச ் மசாை்கள் அறமயா என்ை ஒழுங்கு முறை தமிழுக்கு 

உண்டு. 

2.2.3 தமிழ் எழுத்து வகைப்பொடு 

தமிழ் எழுத்துகளின் ஒலி அறமே்றேக் மகாண்டு முதல் எழுத்து, சாரம்ேழுத்து என  

இரண்டாகே் ேகுக்கலாம். உயிரஎ்ழுத்துகளும், மமய்மயழுத்துகளும் முதல் எழுத்துகளாகும். 

சாரம்ேழுத்து எே்தோதும் மை்தைார ்எழுத்றதச ்சாரந்்துதான் வரும். தனித்து வராது. தனித்து வந்தால் 

மோருள் தராது. 

சாரம்ேழுத்துகள் ேத்து வறக 

1) உயிர ்மமய் 

2) ஆய்தம் 
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3) குை்றியலுகரம் 

4) குை்றியலிகரம் 

5) உயிரளமேறட 

6) ஒை்ைளமேறட 

7) ஐகாரக் குறுக்கம் 

8) ஒளகாரக் குறுக்கம் 

9) மகரக் குறுக்கம் 

10) ஆய்தக் குறுக்கம் 

தமிழ்ச ்மசொற்ைள் 

எழுத்துகள் இறணந்து மசால் உண்டாகும். மசால்றல நான்கு 

வறககளாகத் மதொல்ைொப்பிய ் குறிே்பிடும். அறவ மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால், இறடசம்சால், 

உரிசம்சால் என்ேன. ஒன்றின் மேயறரக் குறிே்ேது மேயரச்ம்சால் ஆகும். கந்தன், ஊர,் கண் 

என்ேறவ மேயரச்ம்சாை்கள். 

ஒரு மசயல் நறடமேறுவறதக் குறிே்ேது விறனசம்சால் ஆகும். மசயல் நறடமேறும் காலம் 

நிகழ்காலம். மசயல் முடிந்தறதக் கூறுவது இைந்த காலம். இனிதமல்தான் மசயல் நடக்க உள்ளது 

என்ேறதக் கூறுவது எதிரக்ாலம். விறனசம்சால் மசயறலக் குறிக்கும், மசயலின் காலத்றதயும் 

குறிக்கும். ேடி, வா, தோ, இரு, வாங்கு, மகாடு, மகாடுக்கிைான், மகாடுத்தான், மகாடுே்ோன் 

என்ேறவ விறனசம்சாை்கள். 

மேயரச்ம்சால்றலதயா, விறனசம்சால்றலதயா அடுத்து வருவது இறடசம்சால்லும், 

உரிசம்சால்லும் என்று மதொல்ைொப்பிய ் கூறும். இறடசம்சால் மேரும்ோலும் இறடயில் வரும்; 

தானாகத் தனித்து வருவதில்றல. மேயறரயும் விறனறயயும் சாரந்்தத வரும். உரிசம்சால் 

மசய்யுளுக்கு உரியது. எல்லா இடங்களிலும் வராது. இறச, குறிே்பு, ேண்பு என்னும் மோருளுக்கு 

உரியது உரிசம்சால் என்று மதொல்ைொப்பிய ் கூறுகிைது. 

2.3.1 தமிழ்சம்சொல் அக ப்பு 

ஓர ் எழுத்து தனித்து நின்தைா ஒன்றுக்கு தமை்ேட்ட எழுத்துகள் தசரந்்து நின்தைா மோருள் 

தந்தால் அது மசால் எனே்ேடும். தமிழில் ‘மமாழி’, ‘கிளவி’, ‘மசால்’, ‘ேதம்’ ஆகியறவ மசால்றலக் 

குறிக்கும் தவறு மசாை்கள் ஆகும். மசால்லுக்கு வடிவம் உண்டு. மசால் மோருறளக் குறிே்ேது. 

மசால்லின் அறமே்பு இறுக்கம் ஆனது. கடட்ுக்தகாே்பு உறடயது. மசால் அடிசம்சால்றலயும் 

ஒடட்ுகறளயும் மகாண்டது. மசாை்கறளக் மகாண்டு மதாடர ்எனே்ேடும் வாக்கியம் அறமக்கலாம். 

ஆனால் வாக்கியம் அவ்வளவு இறுக்கம் உறடயது அல்ல. ஒரு மசால்லின் மோருள் இடத்றத ஒட்டி 

அறமயும். நான், நீ, அவன் என்ேறவ இடத்றத ஒட்டிே் மோருள் தருகின்ைன. 
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             நான் - தன்றமே் மேயர ்

நீ - முன்னிறலே் மேயர ்

அவன் - ேடரக்்றகே் மேயர.் 

அதுதோலதவ காலத்றத ஒட்டியும் தவறுேடும். 

ோரத்்தாள் - இைந்தகாலம் 

ோரக்்கிைாள் - நிகழ்காலம் 

ோரே்்ோள் - எதிரக்ாலம் 

மேயரச்ம்சாை்கள் திறண, ோல் ஆகியவை்றை ஒட்டி அறமயும். 

மனிதர,் முருகன், வள்ளி, மேண்  -  உயரத்ிறண 

மாடு, புலி, புல், மரம், கல்   -  அஃறிறண 

அவன்     -  ஆண்ோல் மசால் 

அவள்      -  மேண்ோல் மசால் 

அவரக்ள்     -  ேலரே்ால் மசால் 

அது      -  ஒன்ைன்ோல் மசால் 

அறவ     -  ேலவின்ோல் மசால் 

மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால் என்ை இருவறகச ் மசாை்களுக்கும் அடிே்ேறடயாக இருே்ேது 

தவரச்ம்சால் ஆகும். ‘மலர’் என்ேது அடிசம்சால். இதுதவ மலரக்ள், மலறர, மலரக்்கு என்று 

அறமயும்தோது மேயரச்ம்சால் ஆகின்ைது. மலரும், மலரந்்தது என்று வரும்தோது விறனசம்சால் 

ஆகின்ைது. 

விறனறய அல்லது மசயறலக் குறிே்ேது விறனசம்சால் ஆகும். 

நான் எழுதிதனன் 

அவன் கட்டினான் 

என்று விறனசம்சால் மூலம் மசயறல அறியலாம். ஒருவர ் மசயறலத் தாதன மசய்தாரா, அல்லது 

பிைறரக் மகாண்டு மசய்யச ் மசான்னாரா என்ேறதயும் விறனச ் மசால்லில் இருந்து அறிந்து 

மகாள்ள முடியும். 

தகாயில் கட்டினான்  - மசய் விறனசம்சால் 

தகாயில் கட்டே்ேட்டது - மசயே்ோடட்ு விறனசம்சால். 
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ஒரு மசயல் முடிந்துவிட்டதா இன்னும் முடியவில்றலயா என்ேறதயும் விறனச ் மசால் 

உணரத்்தும். 

மேயர,் விறனசம்சாை்கதளாடு இறணந்து மோருள் தவறுோடுகறள உண்டாக்கும் ஐ, ஆல், 

கு, இன், ஏ, ஓ, உம் தோன்ை மசாை்கள் உள்ளன. அவை்றை ‘இறடசம்சால்’ என்ேர.் இறடசம்சால் 

தனக்கு என்று மோருள் எறதயும் மேை்றிருே்ேதில்றல. மேயறரதயா, விறனறயதயா சாரந்்துதான் 

இறடசம்சால் அறமயும். 

கண்ணன் + ஐ =  கண்ணகன - இறடசம்சால் 

கத்தி + ஆல்  =  கத்தியொல் - இறடசம்சால் 

இராமன் + உடன் =  இராமனுடன் - இறடசம்சால் 

என் + ஓடு  =  என்தனொடு - இறடசம்சால் 

சீறத + கு  =  சீறதை்கு - இறடசம்சால் 

அவள் + அது  =  அவளது - இறடசம்சால் 

இவ்வாறு இறடசம்சாை்கள் மோருள் தவறுோடற்டத் தருவதால் ‘தவை்றுறம உருபுகள்’ என்று 

அறழக்கே்ேடுகின்ைன. ேண்பு, குறிே்பு, இறச, மிகுதி இவை்றைக் குறிக்கும் மசாை்கள் உள்ளன. 

அத்தறகய மசால்றல ‘உரிசம்சால்’ என்று அறழே்ேர.் சால, உறு, தவ, நனி என்மைல்லாம் 

உரிசம்சாை்கள் உள்ளன. 

பீலிமபய் சொைொடு  சச்ிறு  ப்பண்டஞ் 

சொல மிகுத்துப் மபயின்        (திருை்குறள்-475) 

சொல - உரிசம்சால்; (மோருள் - மிகவும்) 

உரிசம்சால்லின் ேயன்ோடு தேசச்ு வழக்கில் அதிகம் இல்றல. ேண்றடக் கால இலக்கிய 

நூல்களில் உரிசம்சால் மிகுதியும் உள்ளது. 

2.3.2 தமிழ்ச ்மசொல் வகைப்பொடு 

மசாை்கறள உணரவ்ு நிறலயில் இயை்மசால், திரிமசால், திறசசம்சால், வடமசால் என்று 

ேகுக்கும் முறை தமிழ் இலக்கணங்களில் உள்ளது. தமிழகத்தில் இயல்ோக வழங்கும் மசால் 

இயை்மசால் ஆகும். நிலம், நீர,் தீ, காை்று, தசாறு, கூழ், ோல், தயிர,் கமுகு என்ேறவ எல்லாம் 

இயை்மசாை்களாகும். மசால் முழுவதுதம மாறி ஒலித்தாலும் அது திரிமசால்தான். ஒரு எழுத்து மாறி 

ஒலித்தாலும் அது திரிமசால், திரிதல் என்ைால் ‘மாறி அறமதல்’ என்று மோருள் தரும். 
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 மறல - விலங்கல், விண்டு என முழுச ்மசால்லும் திரிந்து தோதல் 

 கிளி – கிள்றள / மயில் - மஞ்றஞ என ஒரு ேகுதி திரிந்து தோதல் 

 திரிமசால்றல இரண்டு வறகயாகத் மதொல்ைொப்பிய ் ேகுக்கிைது. ஒரு மோருறளே் ேை்றி 

வரும் ேல மசால், ேல மோருறளக் குறிக்கும் ஒரு மசால் என்ேனதவ அறவ. 

 மறல என்ை ஒரு மோருறளக் குறிே்பிட மவை்பு, வறர, தகாடு, விலங்கல், விண்டு என்று ேல 

மசாை்கள் வருவதும். 

 எகினம் என்ை ஒதர மசால் அன்ன ், ைவைி ொன், நொய் என்று ேல மோருறளக் குறிே்ேதும் 

இந்த இருவறகத் திரிமசால்லுக்குச ்சான்று. 

 அந்நாறளய தமிழகத்றதச ் சுை்றிே் ேன்னிரு நாடுகள் இருந்தனவாம். அறவ மசந்தமிழ் 

தசை்நில ் எனே்ேட்டன. அந்நாடுகளில் வழங்கே்ேடும் மசால் திறசசம்சால் என்ேது. 

அசம்சால் இடத்துக்கு இடம் தவறுேடும். மோங்கரந்ாடு, ஒளிநாடு, மதன்ோண்டிநாடு, 

குட்டநாடு, குடநாடு, ேன்றிநாடு, கை்காநாடு, சீதநாடு, பூழிநாடு, மறலநாடு, அருவாநாடு, 

அருவா வடதறல நாடு என்று ேன்னிரு நாடுகறளச ்தசனாவறரயர ்கூறுவார.் 

 ஆ, எருறம என்ேறவ ‘மாடு’கறளக் குறிக்கும் மசாை்கள். இவை்றைத் மதன்ோண்டி 

நாட்டார ்மபற்ற ் என்ை மசால்லால் குறிே்பிடுகின்ைனர.் 

 மபற்ற ் என்ேது திறசசம்சால். அது மதன்ோண்டி நாட்டில் மடட்ுதம இருே்ேது. பிை 

இடங்களில் வழக்கில் இல்லாதது. 

 என்று திறசசம்சால்லுக்கும் தசனாவறரயர ்எடுத்துக்காடட்ுத் தருகிைார.் 

 வடமசால் என்ேது சம்ஸ்கிருத மமாழிச ்மசால்றலக் குறிக்கும். அறத அம்மமாழி எழுத்தால் 

எழுதாமல், தமிழ், வடமமாழி என்னும் இரண்டுக்கும் மோதுவான எழுத்தால் எழுதுவது 

வடமசால். 

தமிழ்ச ்மசொல் வடமசொல் 

கடல் வாரி 

மறல தமரு 
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நாளறடவில் ‘கடல்’ என்ை தமிழ்ச ்மசால்லும், ‘வாரி’ என்ை வடமசால்லும் கடறலக் குறிக்கே் 

ேயன்ேடுவதாயின. மதால்காே்பியச ்மசால் அதிகாரத்தில் இத்தகு ேகுே்பு உள்ளது. 

2.3.3 மசொற்ைள் - த லு ் சில வகைைள் 

மசாை்கள் மரபுச ் மசாை்கள், மோதுச ் மசாை்கள், ஆண் - மேண் மேயரச் ் மசாை்கள், 

எதிரச்ம்சால், அருஞ்மசால் என தமலும் வறகே்ேடுத்தே்ேடும். 

   ைபுச ்மசொற்ைள் 

முன்தனார ் மரோகே் ேயன்ேடுத்திய முறைே்ேடி, இே்ேடித்தான் ேயன்ேடுத்தே்ேட 

தவண்டும், நிறனத்தேடி எல்லாம் மசால்லக் கூடாது என்ை வறரயறை மேறும் மசாை்கள்  ைபுச ்

மசொற்ைள் ஆகும். குயில் கூவியது என்றுதான் கூை தவண்டும். கூவியது என்ேது மரபுசம்சால், 

மயில் அைவியது; காகம் ைகைந்தது; தகாட்டான் குழறியது; தகாழி மைொை்ைைித்தது; கிளி மைொஞ்ச

ிியது என்று மசால்வதத மரோகும். குயில் அைவியது என்தைா ைொை ் ைத்தியது என்தைா கூறை் 

கூடொது. கீதழ இடம் மேறும் மரபுச ்மசாை்கறளே் ோருங்கள். 

யாறன 

புலி 

சிங்கம் 

குதிறர 

கழுறத 

நாய் 

எருது 

 

பிளிறியது 

உறுமியது 

ைைச்ச்ித்தது 

ைகனத்தது 

ைத்தியது 

குகைத்தது 

முை்ைொைமிட்டது 

 

 

விலங்குகள் எழுே்பும் ஒலிறயக் குறிக்க எத்துறண மரபுச ்மசாை்கள் உள்ளன ோருங்கள். 

The dog is barking. 

The lion is roaring. 

The horse is neighing. 

The donkey is braying. 

தோன்ை மசாை்கள் ஆங்கில மமாழியின் மரபுச ்மசாை்கள் என்று புரிந்து மகாள்ளுங்கள் 

  மபயை், விகன மபொதுச ்மசொற்ைள் 
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ஒதர மசால், மேயராகவும் ேயன்ேடும்; விறனஆகவும் ேயன்ேடும். அந்தச ் மசால் மதாடரில் 

எே்ேடி வந்துள்ளது என்ேறத றவத்துத்தான் அது மேயரச்ம்சால்லா, விறனசம்சால்லா என்று 

தீரம்ானிக்க முடியும். அே்ேடி வரும் மோதுச ்மசாை்கள் தமிழில் உள்ளன. அறவ, 

மசொல் மபயை் விகன 

அடி நீட்டல்அளவு, கால் அடிே்ோய் 

அணி நறக அணிந்துமகாள் 

இறச ோடல் ஒலி இணங்கு 

இறை கடவுள் சிதறு 

 

  ஆண்பொல் - மபண்பொல் மபயைச்ம்சொல் 

மேயறரக் குறிே்ேது மேயரச்ம்சால். இது ஆண்ோறலக் குறிக்கும்தோது ஆண்ோல் 

மேயரச்ம்சால்; அதை்கு தநரான மேண்ோறலக் குறிே்ேது மேண்ோல் மேயரச்ம்சால் என்ைறமகிைது. 

அப்பன்  - அம்றம 

ைணவன்  - மறனவி 

ைொதலன்  - காதலி 

 ொணொை்ைன் - மாணாக்கி 

ததொழன்  - ததாழி 

சிறுவன்  - சிறுமி. 

 

 எதிைச்ம்சொல் 

ஒரு மசால்லுக்கு தநர ் எதிரே்் மோருறளக் குறிக்கும் மசால் எதிரச்ம்சால் ஆகும். வா x தோ; 

இல்றல x உண்டு; தீறம x நன்றம; குறை x நிறை; புண்ணியம் x ோவம் என்று எதிமரதிராக 

அறமயும். 

 அருஞ்மசொல் 

மக்கள் நாவில் அதிகம் வழங்காத மசால் அருஞ்மசால். இதை்கு விளக்கம் தந்தால்தான் 

எல்லாருக்கும் புரியும். இல்லாவிட்டால் விளங்குவது இல்றல. 

கிளறு ் - கிண்டும் 

தைணி - கிணறு 
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ஒரு மசால்றலச ் மசான்னவுடன் மோருள் புரிந்தால் அது எளியமசால், விளக்கினால்தான் 

புரியும் என்ைால் அது அருஞ்மசால், ஒரு மசால் அருஞ்மசால்லா, எளிய மசால்லா என்ேது ஒருவருக்கு 

ஒருவர ் மாறுேடும். அவரவறரே் மோறுத்தத அறமயும். என்ைாலும் சில மசாை்களுக்குே் மோருள் 

புரிய தவண்டுமானால் அகராதிறயே் ோரத்்தத மதளிய முடியும் என்ை நிறல உள்ளது. அகராதிே் 

ேயிை்சி நம்றமச ்மசால் வல்லுநர ்ஆக்கும். 

இக யவை் -  ததவரக்ள் 

விசு ்பு -  வானம் 

ஏற்ற ் -  உயரவ்ு 

நொனில ் -  உலகம் 

ைொ ை்  -  விருே்ேம் 

ஒரு மசால் இன்மனாரு மசால்லுடன் தசரும்தோது எங்ஙனம் எல்லாம் மாை்ைம் மேறும் 

என்ேறத இலக்கண நூல்களின் ‘புணரியல்’ விதிகள் மதளிவுேடுத்துகின்ைன. 

தமிழ்த் மதொடை் 

மசாை்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோருள் தரும் முறையில் மதாடரவ்து மதொடை் ஆகும். 

மதாடர ் வொை்கிய ் என்றும் வழங்கே்ேடுகிைது. மதாடரக்ள் உருவாக்கே்ேடும் முறைறய 

ஆய்வது மதொடைியல் ஆகும். தமிறழே் மோறுத்த வறர, ‘இந்தச ் மசால் இந்தச ் மசால்தலாடுதான் 

தசரலாம்’ என்ை மநறிமுறை உண்டு. 

மதொடை் அக ப்பு 

எழுவாய், ேயனிறல, மசயே்ேடுமோருள் என்ை மூன்று உறுே்புகள் இறணந்து மதாடர ்

அறமயும். எழுவாய் என்ேது மேயரச்ம்சால். மதாடரில் எழுவாய் மேரும்ோலும் முதலில் வரும். 

ேயனிறல என்ேது விறனசம்சால், மேயர,் விறன என்ை கூறுகள்தாம் எழுவாய், ேயனிறல ஆகிய 

மசயல்கறள நிகழ்த்துகின்ைன. ேயனிறல மேரும்ோலும் மதாடரின் இறுதியில் வரும். 

எழுவாய்க்கும், ேயனிறலக்கும் இறடயில் மசயே்ேடுமோருள் வரும். ஒரு மதாடரில் எழுவாய், 

ேயனிறல தவைாது இருக்கும். மசயே்ேடுமோருள் அறமயலாம். மசயே்ேடுமோருள் இல்லாமலும் 

மதாடர ்அறமவது உண்டு. 

ைண்ணன் வந்தொன் - இதம்தாடரில் 
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என்று கூைலாம். மதாடரக்றள, 

தன்விறனத் மதாடர ்  -  பிைவிறனத் மதாடர,் 

மசய்விறனத் மதாடர ்  -  மசயே்ோடட்ு விறனதம்தாடர,் 

உடன்ோடட்ுத் மதாடர ்  -  எதிரம்றைத் மதாடர,் 

மசய்தித் மதாடர ்   -  கட்டறளத் மதாடர,் 

உணரச்ச்ித் மதாடர ்   - வினாத் மதாடர.் 

என்று வறகே்ேடுத்தலாம். ஒரு மதாடறர மை்மைாரு வறகத் மதாடராக மாை்ை முடியும். 

  தன்விகன - பிறவிகனத் மதொடைை்ள் 

என்று கூைலாம். மதாடரக்றள, 

 தன்விறனத் மதாடர ்   

 பிைவிறனத் மதாடர,் 

 மசய்விறனத் மதாடர ்   

 மசயே்ோடட்ு விறனதம்தாடர,் 

 உடன்ோடட்ுத் மதாடர ்   

 எதிரம்றைத் மதாடர,் 

 மசய்தித் மதாடர ்   

 கட்டறளத் மதாடர,் 

 உணரச்ச்ித் மதாடர ்   

 வினாத் மதாடர.் 
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என்று வறகே்ேடுத்தலாம். ஒரு மதாடறர மை்மைாரு வறகத் மதாடராக மாை்ை முடியும். 

 

  தன்விகன - பிறவிகனத் மதொடைை்ள் 

நான் தநை்று எழுதிதனன்.    - தன்விறனத் மதாடர ்

மாணவரக்றள நான் தநை்று எழுத றவத்ததன். - பிைவிறனத் மதாடர ்

திருக்குைறளத் திருவள்ளுவர ்இயை்றினார.் - மசய்விறனத் மதாடர ்

திருவள்ளுவரால் திருக்குைள் இயை்ைே்ேட்டது. - மசயே்ோடட்ு விறனத் மதாடர ்

இந்த வகுே்பில் சிலதர நன்ைாகே் ேடிக்கின்ைனர.்- உடன்ோடட்ு விறனத் மதாடர ்

இந்த வகுே்பில் ேலர ்நன்ைாகே் ேடிக்கவில்றல. - எதிரம்றை விறனத் மதாடர ்

எவரும் மவை்றி மேை விரும்புவர.்   - மசய்தித் மதாடர ்

எவதர மவை்றி மேை விரும்ோதார!்   - உணரச்ச்ித் மதாடர ்

மவை்றி மேை விரும்ோதார ்யார?்   - வினாத் மதாடர ்

மவை்றி மேை்தை ஆக தவண்டும்.   - கட்டறளத் மதாடர ்

 

  மதொடை் இலை்ைண ் 

கீழ்க்காணும் மதாடரில் உள்ள எழுவாய், ேயனிறல, மசயே்ேடுமோருறளே் பிரித்துக் 

காண்தோமா?. 

கண்ணன் என்றன தநை்றுச ்சந்தித்தான். 
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கண்ணன் - எழுவாய் 

என்றன மசயே்ேடுமோருள் 

 என் + ஐ 

 தன்றமே் மேயர ்(என்) இரண்டாம் தவை்றுறம உருபு (ஐ) 

தநை்றுச ்சந்தித்தான் -  ேயனிறல 

தநை்று    -  விறனயறட 

சந்தித்தான்   - - இைந்த கால விறனமுை்று. 

  

 மசொற்மறொடை் - உறுப்புைளின் அண்க  உறவு 

ஒரு மதாடர ் உருவாக மூன்று உறுே்புகள் தவண்டும். எழுவாய், ேயனிறல ஆகிய இரண்டு 

உறுே்புகளாலும் கூடத் மதாடர ்உருவாகும் என்ேறதயும் அறிதவாம் அல்லவா?. 

இந்த உறுே்புகள் அண்றம உைவு மேை்றுத் மதாடரும்தோது மதாடர ்உருவாகிைது. இைொ ன் 

சீகதகய  ணந்தொன் -இதம்தாடரில், 

இராமன் - எழுவாய்; மணந்தான் - ேயனிறல; சீறதறய - மசயே்ேடு மோருள் இே்ேடிச ்

மசாை்கள் ஒன்தைாடு ஒன்று தசரந்்து மதாடர ் உருவாகும் முறைறயே் ேரிசீலிே்ேது மதொடை் 

இலை்ைண ் அல்லது மதொடைியல் (syntax) ஆகும்.  தமிழில் ஒதர மசால் மதாடராதல் உண்டு; 

மசாை்கள் மதாடரந்்து மதாடர ் உருவாவது உண்டு. எழுவாய், ேயனிறல, மசயே்ேடுமோருள் 

என்ேவை்றின் மநருங்கிய உைவுறடய தசரக்்றகதய மதாடர ் எனே்ேடும். ஆகதவ உறுே்புகள் 

அண்றம உைவு மேை்றுத் மதாடரவ்து மதாடர.் மசாை்களின் மதாகுே்பு எல்லாம் மதாடர ்ஆகிவிடாது. 

‘இதறன அடுத்து இது வரும்’ என்ை மதாடரறமே்பு விதிமுறைகள் உண்டு. மதாடரக்றள மவவ்தவறு 

வறககளாக இனம் காணலாம். எழுத்துத் தமிழ், தேசச்ுத் தமிழ், கவிறதத் தமிழ் இவை்றின் இறடதய 

மதாடர ்அறமே்பில் சிறு தவறுோடுகள் இருே்ேது உண்டு. 

2.4.3 மதொடைக ப்பின் கூறுைள் 

தமிழ்த் மதாடரறமே்பில் அறடறய (adjective - மேயரறட; adverb - விறனயறட) முன் பின் 

மாை்ை முடியாது. பிை மசாை்கறளத் மதாடரில் முன் பின் இடம் மாை்ை முடியும். மாை்றிே் மோருள் 

மகாள்ளும் முறை ‘மோருள்தகாள்’ என்று தமிழ் இலக்கணத்தில் மசால்லே்ேடுகிைது. 

மதாடரில் கருத்தா (மசய்ேவன்) இல்லாமதல அறமக்க முடியும். 

‘வந்ததன்’ என்ைாதல தோதும், ‘நான் வந்ததன்’ என்று உணரலாம். 
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தனித் மதாடர ் அறமே்பு, மதாடரக்ளுக்கு இறடயிலான மதாடரப்ு என்ை இரண்டும் 

இன்றியறமயாதறவ. தமிழ்ச ் மசய்யுளில் தனித் தனித் மதாடரக்ள் இடம் மேறுகின்ைன. அறவ 

ஒன்றுடன் ஒன்று திைம்ேட இறணக்கவும் ேடுகின்ைன. இருவர ் தநருக்கு தநர ் தேசிக்மகாள்வது 

கருத்தாடல் ஆகும். ஒருவர ் தேச மை்ைவர ் அறமதியாகக் தகட்ேதும் கருத்தாடதல. கருத்தாடலில் 

மதாடர ் அறமே்பு மநறிகள் மநகிழ்வாகதவ பின்ேை்ைே்ேடுகின்ைன. ஆனால் ‘கருத்துணரத்்தல்’ 

முதலிடம் மேறுகிைது. 

மதொகுப்புகை 

ஒலி, ஒலியின் வரிவடிவமாகிய எழுத்து, மசால், மதாடர ்ஆகிய கூறுகறளக் மகாண்டது தமிழ் 

மமாழி. எழுத்துகள், ‘மநடுங்கணக்கு’ எனே்ேடும். ஒலிே்பு அளவுக் கணக்கீடு ேழங்காலத்திதலதய 

வறரயறுக்கே்ேடட்ுள்ளது. அதை்தகை்ே எழுத்துகளுக்குக் ‘குறில்’ ‘மநடில்’ என்று மேயரக்ளும் 

தரே்ேடட்ுள்ளன. மசாை்கள் ‘மோருள்’ மோதிந்தறவ, மசாை்கள் மதாடரந்்து அறமவதால் மதாடரக்ள் 

உருவாகின்ைன. மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால், இறடசம்சால், உரிசம்சால் என்றும், இயை்மசால், 

திரிமசால், திறசசம்சால், வடமசால் என்றும் மதொல்ைொப்பிய ் ோகுோடு மசய்துள்ளது. எழுவாய், 

ேயனிறல, மசயே்ேடுமோருறளக் மகாண்டது மதாடர.் அது மசய்தி, கட்டறள, வினா, வியே்பு, 

உடன்ோடு - எதிரம்றை, மசய்விறன - மசயே்ோடட்ு விறன, தன்விறன - பிைவிறன 

என்ைறமவறதக் காணலாம். முை்றுதம்தாடர,் எசச்தம்தாடர ் என்றும் மதாடறரே் ேகுக்க முடியும். 

தமிழ்ச ்மசய்யுள்களில் மதாடரக்ள் ஒன்றுடன் ஒன்று இறணக்கே்ேடுகின்ைன. 

 

 தமிழ்ம ொழி வைலொற்றுச ்சொன்றுைள் 

பொட முன்னுகை 

காலந்ததாறும் மமாழியில் மாை்ைம் ஏை்ேடுகிைது. ‘புதியன ததான்றுகின்ைன. ேறழயன 

மறைகின்ைன. இறவ குை்ைமில்றல. காலே் தோக்கில் தநரே்றவ’ என்ேறத, 

பகழயன ைழிதலு ் புதியன புகுதலு ் 

வழுவல ைொல வகையினொன 

என்று நன்னூல் நூை்ோ குறிே்பிடுகிைது. மமாழியின் வரலாறு என்ேது காலே் தோக்கில் தநரந்்த 

மாை்ைங்கறள ஆராய்வதுதான் என்று சுருக்கமாகக் கூைலாம். 

 தமிழ்ம ொழி வைலொறு 
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தமிழ்மமாழி ேல்தவறு காலக் கட்டங்களில் எவ்வாறு இருந்தது என்று வரலாை்று அடிே்ேறடயில் 

ஆராய்வது அவசியம். அவ்வரலாை்றிறனக் கீழ்க்காணும் மூன்று தகாணங்களில் அணுகலாம்: 

 தமிழ்மமாழி அக வரலாறு 

 தமிழ்மமாழி அகே்புை வரலாறு 

 தமிழ்மமாழி புை வரலாறு 

இவ்வாறு ேகுத்துக் மகாண்டு நுணுக்கமாக ஆராயும்தோது முழுறமயான ோரற்வ 

கிறடக்கும்; மதளிவு பிைக்கும். 

3.1.1 அை வைலொறு 

தமிழ்மமாழியில் இடம் மேை்றிருக்கும் உயிர ் ஒலியன்கள் (Vowels), மமய் ஒலியன்கள் 

(Consonants), சாரம்ோலியன்கள், மேயரச்ம்சாை்கள் (Nouns), அடிசம்சால் (Root Morpheme), மூவிடே் 

மேயரக்ள் (Pronouns), எண்ணுே் மேயரக்ள் (Numerals), தவை்றுறம (Case), விறனசம்சாை்கள் (Verbs), 

இறடநிறலகள் (Suffixes), மதாடரறமே்பு முறைகள் (Syntactic Structures) முதலியன ேழங்காலத்தில் 

எவ்வாறு இருந்தன என்ேறதயும், பின்பு அறவ ஒவ்மவாரு காலக் கட்டத்திலும் எவ்வறக 

மாை்ைங்கறள அறடந்தன என்ேறதயும் 21ஆம் நூை்ைாண்டு வறர ஆராய்ந்து காண்ேறதத் 

தமிழ்மமாழி அை வைலொறு என்று வறரயறை மசய்யலாம். 

சொன்றொை, 

எழுத்து எனப்படுப 

அைை ் முதல் 

னைை இறுவொய் முப்பஃது என்ப     (மதொல். எழுத்து. நூன் ைபு. நூ. 1) 

எழுத்து என்ேது தமிழில், ‘அ’ என்ேதில் மதாடங்கி ‘ன்’ என்ேது வறரயிலான முே்ேது 

என்று மதொல்ைொப்பியத்தின் முதல் நூை்ோ வறரயறுக்கிைது. 

ஒளைொை இறுவொய்ப் 

பன்னீை் எழுத்து ் உயிை் என ம ொழிப    (த லது. நூ. 8) 

அகரம் முதல் ஒளகாரம் வறர உள்ள ேன்னிரண்டும் உயிர ்எழுத்துகள் ஆகும். 

னைொை இறுவொய்ப் 

பதிமனண் எழுத்து ் ம ய் என ம ொழிப   (த லது. நூ. 9) 
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ககரம் முதல் னகரம் வறர உள்ள ேதிமனடட்ு எழுத்தும் மமய் எழுத்துகள் என அன்று மசய்த 

வறரயறை இன்ைளவும் மதாடரவ்றத நீங்கள் ேடித்திருே்பீரக்ள். வியே்ோக இருக்கிைது அல்லவா? 

இதுதோல் வரலாை்று தநாக்கில் ஆராய்வறதத்தான் 'தமிழ்மமாழியின் அகவரலாறு’ என்று 

வசதிக்காக இே்ோடத்தில் வறரயறை மசய்யே்ேடுகிைது. 

3.1.2 அைப்புற வைலொறு 

ஒரு குறிே்பிட்ட காலக் கட்டத்தில் தமிழ் ஒலியன், தமிழ் உருேன், தமிழ்த் மதாடர ் எங்ஙனம் 

இருந்தன என்ேறத அந்தந்தக் காலக் கட்டத்துத் தரவுகளின் அடிே்ேறடயில் ஆராயலாம். 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் ஒலியன், உருேன், மதாடர ் அறமே்பு எவ்வாறிருந்தன 

என்ேறதத் மதொல்ைொப்பியத்கததய அடிே்ேறடயாகக் மகாண்டு ஆராயலாம். சங்க காலத் தமிழ் 

எங்ஙனம் இருந்தது என்ேறதச ் சங்க இலக்கியங்களின் துறண மகாண்டு ஆராயலாம். ேல்லவர ்

காலத் தமிழ் ேை்றி அறிந்து மகாள்ளே் ேக்தி இலக்கியத்றத உதவியாகக் மகாள்ளலாம். தசாழர ்

காலத் தமிறழே் ேை்றி அறிய அவரக்ள் மவளியிட்ட கல்மவடட்ுகறளே் ேயன்ேடுத்தலாம். இே்ேடி 

ஒரு குறிே்பிட்ட கால எல்றலக்குள் தமிழ்மமாழி எவ்வாறு இருந்தது என்று ஆராய்வறத அைப்புற 

வைலொறு எனலாம். 

மதொல்ைொப்பிய விதிே்ேடி ‘சகரம்' எந்தமவாரு மசால்லுக்கும் முதல் எழுத்தாக வராது 

(எழுத்து. மமாழிமரபு, நூை்ோ. 29).  

ஆனால் சிலப்பதிைொைத்தில் ‘சகடு, சண்ேகம், சதுக்கம், சந்தனம், சந்தி, சதங்றக, சக்கரம், 

சகடம், சங்கமன் தோன்ை மசாை்கள் சகரத்றத முதல் எழுத்தாகக் மகாண்டு இடம் மேை்றுள்ளன. 

அதததோல்  ணித ைகலயில் ‘சம்ோேதி, சரவணம், சனமித்திரன், சரண், சலம், சேக்கம், சண்ே

கம் தோன்ை மசாை்கள் உள்ளன. இறவ தோன்ைவை்றை ஆராய்வது அகே்புை வரலாறு ஆகும். 

3.1.3 புற வைலொறு 

மவவ்தவறு மமாழி தேசுதவார ் கலந்து ேழகும்தோது ஒரு மமாழியில் உள்ள மசாை்கள் 

மை்மைாரு மமாழியில் கலே்ேது உண்டு. அவ்வாறு கடன் வாங்கே்ேட்ட மசாை்கள் இல்லாத மமாழிதய 

உலகில் இல்றல என்ோரக்ள். அவ்வறகயில் தமிழில் வந்து கலந்த பிை மமாழிச ் மசாை்களின் 

கலே்புே் ேை்றியும், ஒரு மசால்லுக்கு உரிய மோருள் ஒவ்மவாரு காலத்திலும் மாறி வருவது ேை்றியும், 

கிறளமமாழிகள் ேை்றியும் ஆய்வறதே் புற வைலொறு எனலாம். 

‘தண்ணீர’், ‘நீர’், ‘மவள்ளம்’ என்ேன நீறரக் குறிக்கும் தமிழ்சம்சாை்கள். கடலில் மீன் பிடித்து 

வாழ்வறத வாழ்க்றக முறையாகக் மகாண்டுள்ள தமிழக மீனவரக்ளின் மத்தியில், 

 ஏறிணி 
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 வதம்தாம் 

 கலக்கு 

 மதளிவு 

 ேணிசச்ல் 

 மிதாவது 

 சுரே்பு 

 தமமுறி 

என்று ‘நீறரக் குறிக்கும் மசாை்கள்’ இன்றும் புழக்கத்தில் உள்ளன. இறதே் ேை்றி ஆய்வது 

புைவரலாறு எனல் மோருத்தம்தாதன! 

அதுசரி, தமிழ்மமாழிறய இே்ேடி எல்லாக் தகாணங்களிலும், எல்லாக் காலக் 

கட்டங்கறளயும் முன்னிறுத்தி ஆராய்வதை்குச ் சான்றுகள் தவண்டாவா? அவசியம் தவண்டும். 

மக்கள் எே்ேடிே் தேசினாரக்ள் என்ேறத இன்று தோல் கணினிக் குறுந்தகட்டில் ேதிவு மசய்யும் 

நிறல ேழங்காலத்தில் இல்றல. என்ைாலும் பிை வறகச ் சான்றுகள் 

கிறடத்துள்ளன. பழங்ைொலத்திய ைல்மவட்டுைள், இலை்ைணங்ைள், இலை்கியங்ைள், 

உகையொசிைியைை்ள், அைைொதிைள், அயல்நொட்டொை் குறிே்புகள் முதலானறவ தமிழ்மமாழி வரலாறு 

அறிய உதவும் சான்றுகளாகத் திகழ்கின்ைன. 

 

ைல்மவட்டுச ்சொன்றுைள் 

ேழங்காலத்தில் அரசரின் ஆறணகறள அறனவரும் மதரிந்து மகாள்ளும் வண்ணம் 

ோறைகளில் மசதுக்கிே் ேதிவு மசய்யும் வழக்கம் இருந்தது. கை்களில் உளி மகாண்டு மவட்டிே் 

ேதிதல், ‘கல்மவடட்ு’ என்ைானது. தமிழ்மமாழி வரலாறு அறிய இன்றியறமயாதறவ கல்மவடட்ுகள். 

கல்லில் மசதுக்கே்ேட்டதால் அடித்தல், திருத்தல், மாை்றி எழுதுதல், அழித்தல், புதிதாக ஒன்றைச ்

தசரத்்து எழுதுதல் என்ேவை்றுக்கு எல்லாம் இங்கு இடதம இல்றல. என்று எே்ேடி எழுதே்ேட்டததா, 

அதத நிறலயில், சிறிதும் மாை்ைமின்றி இன்றும் கிறடே்ேது கல்மவடட்ுகளின் தனிசச்ிைே்பு ஆகும். 

3.2.1 குகைை் ைல்மவட்டுைள் 

தமிழ்க் கல்மவடட்ுகளில் கி.பி. மூன்ைாம் நூை்ைாண்றடச ் சாரந்்த பிராமிக் கல்மவடட்ுகள் 

மிகே் ேழறமயானறவ. இறவ குறககளில் கண்மடடுக்கே்ேடட்ுள்ளன. பஞ்சபொண்டவை்  கல, 

 றுைொல்தகல, திருப்பைங்குன்ற ், ைழுகு கல, சித்தன்னவொசல் ஆகிய இடங்களில் இக் 
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கல்மவடட்ுகறளக் காணலாம். பிராமி எழுத்துகளில் எழுதே்ேடட்ுள்ளதால் இறவ ‘பிராமிக் 

கல்மவடட்ுகள்’ என்று வழங்கே்ேடுகின்ைன. ‘குறகக் கல்மவடட்ுகள்’ என்றும் அறழே்ேர.் 

கீழவளவு, ஆகன கல, அழைை்  கல, த ட்டுப்பட்டி, முத்துப்பட்டி, திருவொதவூை், 

விை்கிை ங்ைல ்,  ொங்குள ், ைருங்ைொலை்குடி, புைழூை், அைசலூை்,  ொ ண்டூை் என்று ேல 

இடங்களில் பிராமிக் கல்மவடட்ுகள் உள்ளன. 

கி.மு. மூன்ைாம் நூை்ைாண்டில் வாழ்ந்தவர ் அதசொைை். அவர ் காலத்துச ் சமண, மேௌத்த 

சமயங்கள் மதன்னிந்தியாவில் ேரவின. சமண, மேௌத்த சமய நூல்கள் பிராகிருதம், ோலி 

மமாழிகளில் இருந்தன. அவை்றின் எழுத்துகள் பிராமி வடிவில் இருந்தன. தமிழகத்தில் சமண, 

மேௌத்தத் துைவிகள் குறககளில் வாழ்ந்தனர.் குறககளில் உள்ள கல்மவடட்ுகள் அத்துைவிகள் 

மோறித்தறவ. எழுத்து பிராமி; மமாழி தமிழ் என்ேர.் ஐைொவத ்  ைொததவன், தை.வி. 

சுப்பிை ணிய ், நொைசொமி தோன்தைார,் இறவ ‘தமிழ் எழுத்துகள்’ என்கின்ைனர.் மோருள் 

மகாள்வதிலும் ேல விளக்கங்கள் உள்ளன. சான்றுக்கு ஒதர ஒரு குறகக் கல்மவடட்ு வருமாறு: 

அரிட்டாேட்டிக் கல்மவடட்ு, 

ைணி இ ந தொ ஸீைியகுல 

மவள் அகறய் நிை து 

ைொவி தி இய் ைொழி திை அந்கதஅ 

ஸதன் பிணொஊ மைொடுபி ததொன் 

இறத மயிறல. சீனி. தவங்கடசாமி, 

ைணி நந்தொஸிைியற்கு 

மவள்ளகற நிை த்து 

ைொவிதி ைொழிதி ஆந்கதய 

ஸீதன் பிணொவு மைொடுபித்தொன் 

என்று பிரித்து, ‘மவள்ளறை அங்காடித் மதருவில் வசிக்கிை காழிதி ஆத்தனுறடய மகன் கணி 

நந்தாசிரியை்கு ‘பிணாவு’ மகாடுே்பித்தான்’ என்று மோருள் கூறுகிைார.் ‘பிணா அல்லது பிணவு’ 

என்ேதை்கு, பின்னே்ேட்டது, முறடயே்ேட்டது, சாமறர, கை்ேடுறக’ என்று விளக்கம் தருகின்ைனர.் 

இருேதம்தாரு இடங்களில் எழுேதம்தாரு கல்மவடட்ுகள் கண்டுபிடிக்கே்ேடட்ுள்ளன. மோருள் 

மகாள்வதில் தவறுோடு இருந்தாலும், இறவ ேழந்தமிழுக்குச ்சான்ைாகத் திகழ்கின்ைன. 

3.2.2 தசொழை் ைல்மவட்டுைள் 
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தசாழர ் காலத் தமிறழ அறியக் கல்மவடட்ுகள் தேருதவி மசய்கின்ைன. முதலாம் 

இராதசந்திரனின்  ொல்பொடிை் ைல்மவட்டுைள், தஞ்கசப் மபைிய தைொயில் மதிை்சுவரக்ளில் 

மோறிக்கே்ேட்ட கல்மவடட்ுகள், வீரராதசந்திரனின் திருமுை்கூடல் ைல்மவட்டுைள். மூன்ைாம் 

இராதசந்திரனின் திருதவதிபுை ் ைல்மவட்டுைள் என்று ஆயிரக்கணக்கில் கல்மவடட்ுகள் 

கிறடக்கின்ைன. ‘வடமசாை்கறள எழுதினால், வடமமாழி எழுத்துகறள அகை்றிவிடட்ு, தமிழ் 

எழுத்துகளால் தமிழ் மமாழி மரபுே்ேடி எழுத தவண்டும்’ என்ை இலக்கண 

வறரயறைறய நன்னூலில் காணலாம். ‘ேதவியல்’ என்று ஓர ் இயதல அந்நூலில் உள்ளது. தசாழர ்

காலக் கல்மவடட்ுகளில் வடமமாழிச ்மசாை்கள் தமிழாக்கம் மசய்யே் ேட்டிருத்தறலக் காணலாம். 

வடமசொற்ைள்     - ைல்மவட்டுச ்மசொற்ைள் 

ஏகதோகம்      - ஒரு பூ 

தாம்பூலம்      - சுருளமுது 

கரே்்ேக்கிரகம்     - உட்தகாயில், அகநாழிறக 

ேரிவரத்்தறன     - தறலமாறு 

ேரிவட்டம்      - சாத்துக்கூறை 

றநதவத்யம்      - அமுதுேடி 

அவிரே்லி      - தீமயறிதசாறு 

கும்ோபிதேகம்     - கலசமாடட்ுதல் 

 
  ம ய்ை்கீைத்்திைள் 

மன்னன் இராஜராஜன் மவை்றிகறள எல்லாம் கல்மவடட்ுகளில் குறிே்பிடட்ு, ‘மமய்க்கீரத்்தி’ 

என்று மவை்றிச ்சிைே்றேே் ேதியும் முறைக்கு வித்திட்டான். இம் மமய்க்கீரத்்திகளின் மதாடக்கத்றத 

றவத்தத யார ்காலத்தறவ என்று கூறுமளவிை்கு மமாழி அறமே்புக் காணே்ேடுகிைது. 

  ம ய்ை்கீைத்்திைள் 

மன்னன் இராஜராஜன் மவை்றிகறள எல்லாம் கல்மவடட்ுகளில் குறிே்பிடட்ு, ‘மமய்க்கீரத்்தி’ 

என்று மவை்றிச ்சிைே்றேே் ேதியும் முறைக்கு வித்திட்டான். இம் மமய்க்கீரத்்திகளின் மதாடக்கத்றத 

றவத்தத யார ்காலத்தறவ என்று கூறுமளவிை்கு மமாழி அறமே்புக் காணே்ேடுகிைது. 

   அைசன் மபயை்    ம ய்ை்கீைத்்தி - மதொடை்ை ் 

1) முதலொ ் இைொஜைொஜன்   ைொந்தளூைச்ச்ொகல ைல றுத்தருளி 

2) முதலொ ் இைொதஜந்திைன்  திரு ன்னி வளை இருநில டந்கதயு ் 

3) இைொஜொதிைொஜன்    திங்ைதளை் தருதன் மதொங்ைல் 

4) இைண்டொ ் இைொதஜந்திைன்  திரு ொது புவிமயனு ் 
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5) வீைைொதசந்திைன்    வீைத  துகணயொ 

6) அதிைொதசந்திைன்    திங்ைதளை்  லை்ந்தது மவண்குகட 

7) முதலொ ் குதலொத்துங்ைன்  திரு ன்னி விளங்கு 

8) விை்கிை  தசொழன்   பூ ொது புணை 

9) இைண்டொ ் குதலொத்துங்ைன்  பூ ன்னு பது  ் 

இவ்வாறு மதளிவான மமாழி அறமே்றேக் காணலாம். உறுதி மிக்க சான்ைாகக் 

கல்மவடட்ுகள் விளங்குகின்ைன. 

3.2.3 பிறம ொழிை் ைல்மவட்டுைள் 

பிைமமாழியில் உள்ள கல்மவடட்ுகள் கூடத் தமிழ்மமாழி வரலாறு அறியத் துறண 

புரிகின்ைன என்ைால் வியே்ோக இருக்கிைது அல்லவா? உண்றமதான். சிங்கள மமாழியில் உள்ள 

கல்மவட்டில் தமிழ்ச ்மசாை்கள் உள்ளன. தமிழக இடே்மேயரக்ள் இடம் மேை்றுள்ளன. அதுதோலதவ 

அதசாக மன்னன் மவட்டிய கல்மவடட்ுகளில், தசாழர,் ோண்டியர ் மதாடரே்ான தமிழ்ச ் மசாை்கள் 

இடம் மேை்றுள்ளன. அவ் வறகயில் தமிழக மன்னரக்ள் குறித்து வடநாடட்ு மன்னரக்ள் 

அறிந்திருந்தனர.் தமிழகத்தில் மடட்ுமன்றித் தமிழ் தேசுதவார ் பிை ேகுதிகளிலும் மசன்று ேழகும் 

இயல்பினராக இருந்தனர ்என்ேறத இதிலிருந்து அறியலாம். 

3.2.4 மசப்தபடுைள் 

தமிழ்மமாழி வரலாறு அறியச ் மசே்தேடுகளும் துறண புரிகின்ைன. மசம்பினால் ஆன 

தகட்டில் மோறிக்கே்ேடும் எழுத்துகள் மசப்தபடுைள் ஆகும். இறவ, சொசனங்ைள் என்றும் மசால்லே் 

மேறும். சின்ன னூை், கூை ், பொகூை் ஆகிய இடங்களில் மசே்தேடுகள் கிறடத்துள்ளன. 

மசே்தேடுகள் ேல்லவர ் காலம் முதலாக மிகுதியாகக் கிறடக்கே் மேை்றுள்ளன. இறவ 

ததான்றிய காலத்தில் தமிழ்மமாழி எவ்வாறு எழுதே்ேட்டிருந்தது என்ேறத அறியே் மேரிதும் 

துறணபுரிகின்ைன. 

  அைழ்வொய்வுச ்சொன்று 

அகழ்வாய்வில் கிறடக்கும் சான்றுகள் கூடத் தமிழ் மமாழி வரலாை்றை அறியே் 

ேயன்ேடுகின்ைன. அைிை்ைத டு என்னும் இடத்தில் மசய்யே்ேட்ட அகழ்வாய்வில் அகல் விளக்கு 

ஒன்று கிறடத்தது. அதில் மோறிக்கே்ேட்ட எழுத்துகள் வருமாறு: 

முதிகு ழுை அன் அைல் 
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இதில் முதுகுழுரன் என்ேது ஒருவரது மேயர.் அகல் என்ேது அகல் விளக்கு. முதுகுழூரன் 

என்ேவருறடய அகல் என்று மோருள் கூறுகின்ைனர.் 

முதிகுழூைன் என்பது முதிகுழுை அன் 

என்று எழுதே்ேடட்ுள்ளது என்ேர.் கல்மவடட்ுகளில் அறத எழுதியவரது நறட இருக்கலாம். 

சாசனங்களில் மசல்வாக்குடன் விளங்கிய மமாழிநறட இருக்கலாம். தமலும் அக்காலத்திய தேசச்ு 

நறடயில் ேயின்று வந்த பிைமமாழிச ் மசாை்கள் கல்மவடட்ுகளிலும் காணே்ேடுகின்ைன. 

அசம்சாை்கள் கல்மவடட்ுகள் மோறிக்கே்ேட்ட காலத்தில் வழங்கே்ேட்டறவ என்று மதிே்பிடுவது 

கடினம் என்ோர ்மத. மோ. மீனாட்சி சுந்தரனார.் 

3.3 இலை்ைணச ்சொன்றுைள் 

தமிழில் கிறடத்துள்ள முதல் இலக்கண நூல் மதொல்ைொப்பிய ். வழக்கு மமாழிக்கும் 

மசய்யுள் மமாழிக்கும் உரிய இலக்கணத்றதச ் மசால்லி, மசய்யுள் அல்லது ோடல் 

இலக்கணத்றதயும் கூறிடும் முழுறமயான இலக்கண நூலாக அது உள்ளது. 

 

ம ய்யின் இயற்கை புள்ளிமயொடு நிகலயல்     (மதொல். எழுத்து. நூன்  ைபு-15) 

உட்மபறு புள்ளி உரு ஆகு ்த   (மதொல். எழுத்து. நூன்  ைபு-14) 

............................. ஆய்த ் என்ற 

முப்பொற்புள்ளியு ்................   (மதொல். எழுத்து. நூன் ைபு-2) 

என்று அந்நூல், மமய், ஆய்தம் தோன்ை சில எழுத்துக்களுக்கான வரிவடிவம் ேை்றிக் கூறுகிைது. 

அ, இ, உ, எ, ஒ.............ஓை் அளபு இகசை்கு ் குற்மறழுத்து  (த லது. 3) 

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ ஓ, ஒள..... ஈை் அளபு இகசை்கு ் மநட்மடழுத்து (த லது. 4) 

என்று குறிலுக்கும், மநடிலுக்கும் உசச்ரிே்பு அளவு வறரயறுே்ேதில், ‘தேசச்ு மமாழி - ஒலி அளவு’ 

கூறுகிைது. தமிழ் மமாழியின் கட்டறமே்றே விவரிக்கும் முழு இலக்கண 

நூல் மதொல்ைொப்பிய ். மதால்காே்பியத்துக்கு முன்னதர இருந்த தமிழ்மமாழி, அதன் அறமே்பு, 

தமிழ் இலக்கியங்கள், புலறம வல்லார ்ேை்றிய அறனத்துத் தகவல்களும் அதில் இடம் மேை்றுள்ளன. 

இதை்குே் பின் இலக்கண நூல்கள் ேல ததான்றியுள்ளன. அறவ முழுறமயானறவயாகத் 

திகழவில்றல என்ைாலும் மவவ்தவறு காலத்திய தமிறழே் ேை்றி அறியவும், ஆராயவும் 

உதவுகின்ைன. அவ்வறகயில் தநமிநொத ், வீைதசொழிய ், நன்னூல் தோன்ை இலக்கண நூல்கள் 

தசாழரக்ால மமாழியறமே்றேே் ேை்றி ஆராய உதவுகின்ைன. முத்துவீைிய ் சிை்றிலக்கியக் கால 

மமாழி அறமே்றேே் புலே்ேடுத்துகிைது. 1680 இல் தகாஸ்டா ோல்த்சரா என்ேவர ் இலத்தீன் 
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மமாழியில் எழுதிய தமிழ் இலை்ைண நூல், கால்டுமவல் எழுதிய, திைொவிட ம ொழிைளின் 

ஒப்பிலை்ைண ் என்ை நூல், சீகன் ோல்கு எழுதிய தமிழ் இலை்ைண நூல், வீரமாமுனிவர ்

எழுதிய தமிழ் இலை்ைண நூல் முதலியன அந்நியர ்வருறகக்குே் பின் தமிழ்மமாழி அறமே்றேே் 

ேை்றிே் புலே்ேடுத்துகின்ைன. தமிழ்மமாழியில் தநரிட்ட மாை்ைம், வளரச்ச்ி தோன்ைவை்றை 

இவை்றின் துறண மகாண்டு ஆராய்ந்து அறிய முடியும். 

சான்ைாகத் மதொல்ைொப்பியத்தில் நிகழ்காலத்றதக் குறிக்க இறடநிறல ஏதும் 

மசால்லே்ேடாமல் இருே்ேறதயும், நன்னூல் என்னும் இறடக்கால இலக்கண நூலில், 

கிறு  -  வருகிைான் 

கின்று  -  வருகின்ைான் 

ஆநின்று -  வாராநின்ைான் 

என்று மூன்று நிகழ்கால இறட நிறலகள் மசால்லே்ேட்டிருே்ேறதயும் காட்டலாம். இது தோல் 

அந்தந்தக் காலத்திய மமாழியறமே்றே இலக்கண நூல்கள் விளக்க முை்ேடுவதால் அறவ மமாழி 

வரலாை்றுக்கு உதவும் சான்றுகளாகின்ைன. 

3.3.1 பிறம ொழியொளை் இயற்றிய இலை்ைணங்ைள் 

பிைமமாழியாளர ் தமிழுக்கு இலக்கணம் எழுதினர.் அவரக்ளது நூல்கள் தேசச்ுத் தமிறழ 

அடிமயாை்றியறமந்தறவ. கி.பி.1672 இல் டசச்ுக்காரர ் பொல்தத என்ேவர ் தமிழ்மமாழியின் 

உசச்ரிே்புகள், தவை்றுறம, தவறுோடுகள் முதலியவை்றை எழுதுகிைார.் தைொஸ்டொ 

பொத்சைொ என்ேவர ்இலத்தீன் மமாழியில் எழுதிய தமிழ் இலக்கணம், கி.பி. 1686 இல் புருதனொ எழுதிய 

‘இலக்கண நூல்’, வீை ொமுனிவை், ைொல்டுமவல், சீைன்பொல்கு ஆகிதயார ் எழுதிய நூல்கள் 

முதலியன தமிழ் வரலாை்றைக் குறிே்ோகே் தேசச்ுத் தமிழ் வரலாை்றைே் ேை்றி ஆராயத் துறண 

புரிகின்ைன. சான்ைாக, மரபுத் தமிழ் இலக்கணங்களில் மூவிடே் மேயரக்ள் தனியாகச ்

மசால்லே்ேடவில்றல. மேயரச் ்மசாை்களிதலதய மசால்லே்ேடுகின்ைன. ஆனால் தமறல நாட்டவரது 

இலக்கண நூல்களில், மூவிடே்மேயர ்மேயரச்ம்சால்லின் தனி உட்பிரிவாகச ்மசால்லே்ேடட்ுள்ளது. 

அது தோலதவ, ‘எந்த விறனசம்சால் எந்த எந்தக் காலம் காடட்ும் இறடநிறலகறளே் மேறும்’ 

என்ேறதயும் தமறல நாட்டாரின் நூல்கள் விரிவாகக் கூறுகின்ைன.  

டொை்டை் கிைொல் என்ேவர ் தமிழ் விறனயடிச ் மசாை்கறள அறவ ஏை்கும் கால 

இறடநிறலகளின் அடிே்ேறடயில் ம ல்விகன, இகடவிகன, வல்விகன என மூன்று முக்கியே் 

பிரிவுகளாகே் ேகுக்கின்ைார.் 

  வகர எதிரக்ால இறடநிறல மேறுவன மமல்விறன. 

  ேகர எதிரக்ால இறடநிறல மேறுவன இறடவிறன 
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  ே்ே் என்ை ஈமராை்றைே் மேறுவன வல்விறன. 

என்கிைார.் இதுதோல் தேசச்ுத் தமிறழத் துல்லியமாகே் ேரிசீலித்து எழுதே்ேடட்ுள்ள இடங்கள் 

மேரிதும் உதவுவன. இவ்விலக்கணங்கள் முழுறமயானறவ அல்ல. மசம்றமயானறவயும் அல்ல; 

அயல்நாட்டார ் புரிந்துமகாண்ட வறரயில் எழுதியறவ என்ை அளவில் சான்றுகளாகக் மகாள்ளத் 

தக்கறவ. 

3.3.2 இலை்ைண உகைைள் 

தமிழ் இலக்கண நூல் மதொல்ைொப்பியத்துக்குக் கிறடத்த ேறழய உறர இளம்பூரணர ்

எழுதிய உறர ஆகும். அவர ் மூன்று அதிகாரத்துக்கும் உறர எழுதி உள்ளார.் தசனொவகையை், 

மதய்வசச்ிகலயொை், ைல்லொடனொை், மபயை் மதைியொ ஒருவை் ஆகிதயார ் மசால் அதிகாரத்துக்கு 

மடட்ும் உறர எழுதியுள்ளனர.் நசச்ினொைை்்கினியை் எழுத்ததிகாரம், மசால்லதிகாரம், 

மோருளதிகாரத்தில் அகத்திறணயியல், புைத்திறணயியல், களவியல், கை்பியல், மோருளியல், 

மசய்யுளியல் ஆகியவை்றுக்கு உறர எழுதி உள்ளார.் மசய்யுளியல், மமய்ே்ோட்டியல், உவம இயல், 

மரபியல் (மோருளதிகாரம்) ஆகிய நான்கு இயல்களுக்கும் தபைொசிைியை் உறர எழுதினார.் 

இவ்வுறரகளும் மமாழி வரலாறு அறிய உதவும் சான்றுகளாக உள்ளன. ஏமனனில், அவரக்ள் 

நூை்ோக்களின் கருத்துகறள மடட்ும் விளக்கவில்றல; ‘உறரயில் தகாடல்’ என்று தம் உறரயில் தம் 

கால மமாழியறமே்பு மாை்ைம் ேை்றிய மசய்திகறளயும் குறிே்பிட்தட எழுதும் தோக்றக அவரக்ள் 

றகயாண்டதால், அவரக்ளது கால மமாழியறமே்றேயும் புலே்ேடுத்தும் சான்றுகளாக உறரகள் 

திகழ்கின்ைன. சான்ைாக, மதால்காே்பிய விறனயியல் முதல் நூை்ோ (மசால். 200) இறப்பின் 

நிைழ்வின் எதிைவ்ின் என்றொ அ ்முை்ைொலமு ் எனக் காலங்கள் இைந்தகாலம், நிகழ்காலம், 

எதிரக்ாலம் ஆகிய மூன்று என்கிைதத அல்லாமல் காலம் காடட்ும் இறடநிறலகறளச ்

மசால்லவில்றல. ஆனால் முக்காலங்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக, 

உண்டான், உண்ணாநின்ைான், உண்ோன் 

என்ேவை்றைச ்தசனொவகையை் தருகின்ைார.் பிை உறரயாசிரியரக்ளும் இவ்வாதை தருகின்ைனர.் 

ஆனால் தமிழ்மமாழி வரலாை்றில் சங்க காலத் மதாறக நூல்களில் இைந்தகாலம் 

விறனசம்சாை்களில் மதளிவாக அறமந்துள்ளது. எதிரக்ாலம் மதளிவாக அறமந்துள்ளது. ஆனால் 

நிகழ்காலம் அறமந்திருக்கவில்றல. எதிரக்ாலமும், நிகழ்காலமும் இறணந்து அறமந்திருக்கலாம். 

நிகழ்காலம் ேை்றிய மதளிவு உறரயாசிரியர ் கால வளரச்ச்ியாக இருக்கலாம். அது தோலதவ 

மதால்காே்பியர ் வியங்தகாள் விறனமுை்றுக்கு ஈறு (ஈறு-இறுதியில் வரும் எழுத்து) கூைவில்றல. 

உறரயாசிரியரக்தளா ஈறுகறளக் குறிே்பிடுகின்ைனர.் 

இளம்பூரணர,் மதய்வசச்ிறலயார ் வியங்தகாள் விறனமுை்று ஈறு - க 

தசனாவறரயர ்    க, யா, அல் 
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நசச்ினாரக்்கினியர,் கல்லாடர ்  க, யா, அல், ஆல், ஆர,் மார,் உம், று 

இவ்வாறு உறரயாசிரியரது உறரகள் அவரக்ளது கால மமாழியறமே்றே விளக்குகின்ைன. 

அதனால் அவை்றை மமாழி வரலாை்றுச ்சான்றுகளாக ஏை்றுக் மகாள்கிதைாம். 

3.3.3 அைைொதிைள் 

ஒரு மமாழியில் மசாை்களின் மோருறள அகர வரிறசயில் விளக்குவது அைைொதி ஆகும். 

தமிழில் உைிசம்சொல் பனுவல், நிைண்டு, அைைமுதலி ஆகிய மசாை்கள் ‘அகராதி’றயக் 

குறிக்கின்ைன. திவொைை நிைண்டு, பிங்ைல நிைண்டு தோன்ை தமிழ் நிகண்டுகள் தமிழ்ச ்

மசால்லுக்குே் மோருள் கூறுவன. அறவ மசய்யுள் வடிவில் அறமந்துள்ளன. ஒன்ேதாவது 

நூை்ைாண்டில் ததான்றிய முதல் நிகண்டு திவொைை நிைண்டு. இது ஒன்ேதாயிரத்து ஐந்நூறு 

மசாை்கறளக் மகாண்டுள்ளது. மசால்லுக்குே் மோருள் கூறி அகராதி இயலுக்குத் மதால்காே்பிய 

உரியியல் வித்திட்டது. ஒரு மமாழிக்குே் பிைமமாழிே் மோருள் கூறும் அடிே்ேறடயில் அகராதிகள் 

ததான்றின. வீரமாமுனிவரது ‘சதுைைைொதி’ கி.பி. 1782 இல் ேதிே்பிக்கே்ேட்டது. இதில் 

ேன்னிரண்டாயிரம் மசாை்கள் உள்ளன. அவர ் ஏழு அகராதிகறள மவளியிட்டார.் தமிழ்-

தோரத்்துகீசியம், தமிழ்-இலத்தீன், தமிழ்- பிமரஞ்சு, பிமரஞ்சு-தமிழ், தமிழ்-ஆங்கிலம், ஆங்கிலம்-

தமிழ் என்ை அடிே்ேறடயில் அறவ அறமந்தன மசன்றனே் ேல்கறலக்கழகம் மவளியிட்ட தமிழ்ப் 

தபைைைொதியில் இலட்சதத்ு நாலாயிரத்து நானூை்று ஐந்து மசாை்கள் உள்ளன. எ தனொவு ் 

பை்தைொவும் இறணந்து, திைொவிடச ் மசொற்பிறப்பியல் அைைொதிறய மவளியிட்டனர.் தமிழ் 

தவரச்ம்சால் ஆய்விலும், தமிழ் அகரமுதலி தயாரிே்பிலும் ஞொ. ததவதநயப் பொவொணை் சிைே்பிடம் 

மேை்ைவர.் 

கிரியாவின் தற்ைொலத் தமிழ் அைைொதி வறர முயை்சிகள் மதாடரக்ின்ைன. இவை்றிலிருந்து 

மசாை்களின் மோருள் மாை்ைத்றத அறியலாம். தவை்று மமாழிகளில் எழுத்துே் மேயரே்்புச ்

மசய்யே்ேட்டிருே்ேதால் தமிழ்ச ் மசாை்களின் ஒலியறமே்றே ஓரளவு அறியலாம். 

மசாை்மோருளியல் ஆய்வுக்கு அகராதிகள் மேருமளவு உதவுகின்ைன. சான்ைாக, மசாை்கள் 

மோருளில் அறடயும் மாை்ைங்கறளே் பழந்தமிழ் என்ை நூலில் 

தேராசிரியர ்இலை்குவனொை் கீழ்க்கண்ட சான்றுகளின் மூலம் காடட்ுவறதக் காணலாம். 

 

மசொல்    பழ ்மபொருள்   புதுப்மபொருள் 

அகம்    உள், மனம்    கரவ்ம் 

இைத்தல்   கடத்தல்    சாதல் 

கண்ணி   மாறல    வறல 

கிழவன்   உரியவன்    முதியவன் 
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தகாறட   தமல்காை்று    மவயில் காை்று 

மணிவிழா   அழகிய விழா   அறுேதாண்டுவிழா 

இவ்வாறு மமாழியில் மசாை்களுக்குத் ததான்றும் புதுே் மோருறள அறியலாம். மமாழியில் 

ததான்றிய புதுச ் மசாை்கறளே் ேரிசீலிக்கலாம். புதுச ் மசால் அறமே்புகறள ஆராயலாம். 

இவை்றுக்மகல்லாம் வரலாை்றுச ்சான்றுகளாகத் திகழ்வதில் நிகண்டுகளுக்கும் அகராதிகளுக்கும் 

தக்க இடம் உண்டு. 

 

இலை்கியச ்சொன்றுைள் 

மமாழி வரலாை்றை அறிய இலக்கியங்கள் உதவுகின்ைன. மதால்காே்பியத்தில் காணே்ேட்ட 

கூறுகள் சங்க இலக்கியத்திலும் காணே்ேடுகின்ைன. சில மாை்ைங்கறளத் தவிரச ்சங்க இலக்கியத் 

தமிழ் முழுக்க முழுக்கத் மதால்காே்பியத் தமிதழ ஆகும். 

சான்ைாக, வகரம் உ, ஊ, ஒ, ஓ என்னும் உயிரக்ள் தவிர ஏறனய எடட்ு உயிரக்தளாடு தசரந்்து 

மமாழிக்கு முதலில் வரும் என்கிைது மதொல்ைொப்பிய ். அவ்வாதை, சங்க இலக்கியத்தில், 

வடுகர ்   -  நை்றிறண (212) 

வாறட    -  நை்றிறண (5) 

விரல்     -  அகநானூறு (34) 

வீரர ்    -  அகநானூறு (36) 

மவகுளி    -  மோருநராை்றுே்ேறட (172) 

தவந்தன்    -  அகநானூறு (24) 

றவறய     -  மதுறரக்காஞ்சி  (356) 

என்று வந்திருே்ேறதச ்மசால்லலாம். பத்துப்பொட்டு ் எட்டுத்மதொகையு ் சங்க காலத் தமிழ்மமாழி 

அறமே்றேச ் சுடட்ுகின்ைன. நொலடியொை் உள்ளிட்ட ேதிமனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் சங்கம் 

மருவிய காலமாகிய களே்பிரர ்காலத் தமிழ்மமாழி அறமே்றேே் புலே்ேடுத்துகின்ைன. ததவொை ், 

திருவொசை ், நொலொயிைத்திவ்விய பிைபந்த ் முதலான நூல்கள் ேல்லவர ் காலத் தமிழ் 

மமாழியறமே்றே விளக்குகின்ைன. ை ்பைொ ொயண ், மபைியபுைொண ் முதலியன தசாழர ்காலத ்

தமிழ்மமாழி வரலாை்றைச ் சுட்டிக் காடட்ுகின்ைன. பிள்றளத்தமிழ், உலா, குைவஞ்சி, ேரணி 

முதலியனவை்றின் மூலம் நாயக்கர ் காலத் தமிழ் வரலாறு அறியலாம். புதினங்கள், சிறுகறதகள் 

இக்கால மமாழி வரலாை்றை அறியச ் சான்றுகளாகின்ைன. விளக்கமாக, தனித்தனிே் 

ோடங்களாகதவ நீங்கள் இவை்றைே் ேடிே்பீரக்ள். இவை்றின் வரிவடிவம் ஒலிே்பு முறைறயக் காட்டே் 

தோதுமானதாக இல்றல. 
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3.4.1 தபசச்ு நகட 

தேசச்ு வழக்கில் அறமந்த இலக்கியங்களும் முக்கியமானறவதாம். ைட்டமபொ ் ன் கு ்மி, 

ஐவை்ைொஜொை்ைள் ைகத, இைொ ப்பய்யன் அ ் ொகன, சிவைங்கை சைித்திை ், மபொன்னுருவி 

 சை்கை தோன்ைறவ தேசச்ு வழக்கில் அறமந்தறவ. சான்ைாகே் ேதிதனழாவது நூை்ைாண்டுே் 

தேசச்ுத் தமிறழே் ேை்றி இைொ ப்பய்யன் அ ் ொகன மூலம் அறியலாம். 

தபசச்ுத் தமிழ் 

மபொருள் 

அறடக்காய்  - ோக்கு 

மவள்ளிறல  - மவை்றிறல 

சம்ோரம்  - சாக்கு 

விதனம்  - மசய்தி 

மன்னாே்பு  - மன்னிே்பு 

கலறன  - சீனி 

தேசச்ு நறடயில் எழுதே்ேடும் இலக்கியங்களும் மமாழி வரலாை்றை அறிய உதவும். 

மஜயகாந்தனின் சினி ொவுை்குப் தபொன சித்தொளு நாவல் மசன்றனே் தேசச்ு வழக்கில் 

எழுதே்ேடட்ுள்ளது. நீல. ேத்மநாேனின் தகலமுகறைள் என்னும் நாவல், குமரி மாவட்டத்தில் ஒரு 

குறிே்பிட்ட சாதியினர ்தேசச்ு வழக்கில் உள்ளது. அந்தந்த வட்டாரே் தேசச்ுத் தமிழ் அறமே்றே அறிய 

இறவ உதவுகின்ைன. 

3.4.2 வொய்ம ொழி இலை்கிய ் 

நாடட்ுே்புை இலக்கியங்கள் மோதுமக்களிறடதய தமிழ்மமாழி எங்ஙனம் 

றகயாளே்ேடுகிைது என்ேறதக் காடட்ும் கண்ணாடிகளாக உள்ளன. அறவ தேசச்ு மமாழியில் 

அறமேறவ. நூறு ேக்கத்தில் விளக்க தவண்டிய மசய்திகறள ஓர ்உவறம அல்லது ேழமமாழி சில 

மசாை்களிதலதய விளக்கி விடும். நொட்டுப்புறை் ைகதைள், பழம ொழி, உவக , விடுைகத, இகச 

தசை்ந்த தொலொட்டு, ஒப்பொைி, ைொதல் பொடல், மதொழில்பொடல், குழந்கதப் பொடல், மதய்வப் 

பொடல் என்று யாவும் தேசச்ுத் தமிறழயும், மதான்றமக் கால வரலாை்றின் எசச்ங்கறளயும் 

புலே்ேடுத்தும் சான்றுகளாக உள்ளன. 

அயல்நொட்டொை் குறிப்புைள் 

அயல் நாட்டார ் குறிே்புகளில் இடம் மேறும் தமிழ்ே் மேயரக்ள், தமிழ்ச ் மசாை்கள் 

முதலியனவும் தமிழ்மமாழி வரலாறு அறிய உதவும் சான்றுகளாகத் திகழ்கின்ைன. கி.மு. நான்காம் 

நூை்ைாண்றடச ் சாரந்்த வைருசியும், கி.மு. இரண்டாம் நூை்ைாண்றடச ் சாரந்்த பதஞ்சலியும் தம் 
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வடமமாழி நூல்களில் தமிழ்மமாழிச ்மசாை்கறளக் குறிே்பிடட்ுள்ளனர.் ‘ோண்டியர’் என்னும் மசால் 

மகாோரதத்து அரசரான ோண்டுவின் மேயரிலிருந்து வந்ததாக வரருசி கூறுகிைார.் ோண்டி, தசாழர ்

என்னும் தமிழ்ச ்மசாை்கள் அரசறரயும், நாடற்டயும் குறிக்கும் என்கின்ைார.் ேதஞ்சலி காஞ்சி என்ை 

மசால்றலக் குறிே்பிடுகின்ைார.் ேதினான்காம் நூை்ைாண்றடச ் தசரந்்த லீலொ திலை ் என்ை 

மறலயாள இலக்கண நூல் ோண்டிய நாட்டிலும், தசாழ நாட்டிலும் நிலவிய சில மமாழி 

வழக்குகறளயும், உசச்ரிே்புகறளயும் குறிே்பிடுகின்ைது. ம ைஸ்தனிஸ், ப்ளினி, 

தொலமி ஆகிதயார ் தம் நூல்களில் தமிழக ஊரே்் மேயரக்றளக் குறிே்பிடட்ுள்ளனர.் ‘மகாை்றக’ 

நகறரக் ‘மகால்சி’ என்தை கூறியுள்ளனர.் இது தமிழ்சம்சாை்கள் பிை மமாழியாளரக்ளால் எங்ஙனம் 

தகடக்ே்ேட்டன என்று உணரத்்துவதாகக் மகாள்ளலாம். தாலமி ‘மல்லியரே்ா’ என்று மசன்றனக்கு 

அருகில் உள்ள துறைமுகத்றதக் கூறுகிைார.் இது, ‘மயிலாே்பூர’் என்ேதன் கிதரக்க உசச்ரிே்ோகத் 

ததான்றுகிைது. யுவொன்சுவொங்,  ொைை்்தைொதபொதலொ ஆகிதயார ் குறிே்புகளில் தமிழ்ச ் மசாை்கள் 

உள்ளன. 17 ஆம் நூை்ைாண்டில் தமிழகம் வந்த ராேரட்்-டி- மநாபிலி ‘ச’ என்ை ஒலிறய, 'ஜ்' (ch) என்தை 

எழுதியுள்ளார.் ேதிமனட்டாம் நூை்ைாண்டில் வந்த வீரமாமுனிவர ்‘ச’ றவ, 'ஸ்' (s) என  எழுதியுள்ளார.் 

இங்ஙனம் தமிழ் ஒலியியல் மை்றும் மமாழியியல் ஆய்விை்கு அயல்நாட்டார ் குறிே்புகள் 

சான்றுகளாகத் திகழ்கின்ைன. 

மதொகுப்புகை 

தமிழ் மமாழியின் நீண்ட வரலாறு அறிய தவண்டிய ஒன்று. அவ்வரலாை்றிறன அறிதை்குத் 

தமிழ்நாட்டில் கிறடத்துள்ள குறகக் கல்மவடட்ுச ் சான்றுகள், மன்னர ் மசதுக்கிய கல்மவடட்ுகள், 

மமய்க்கீரத்்திகள், பிைமமாழியில் அறமந்த கல்மவடட்ுகள், மசே்தேடுகள், தமிழ் இலக்கண நூல்கள், 

பிைமமாழியாளர ் மசய்த தமிழ் இலக்கணங்கள், இலக்கண உறரகள், இலக்கியங்கள், அயலார ்

குறிே்புகள் தோன்ைறவ துறண புரியும் விதம் ேை்றி இே்ோடத்தில் விளக்கே்ேட்டது. 

 

திைொவிட ம ொழிைள் 

பொட முன்னுகை 

இந்தியா, மக்களாட்சி நறடமேறும் உலகின் மிகே்மேரிய நாடு. பூமியின் நிலே்ேரே்பில் 2.4 

விழுக்காடு நிலே்ேரே்பிறனக் மகாண்டது. உலக மக்கள் மதாறகயில் 16 விழுக்காட்டினர ்

இந்தியாவில் வாழ்கின்ைனர.் இந்திய அரசியல் சாசனம் 18 மமாழிகறளத் ததசிய மமாழிகளாக 

அங்கீகரித்துள்ளது. ஆட்சி மமாழி இந்தி, இறணே்பு மமாழி ஆங்கிலம், ததசிய மமாழிகள் தவிர, 

இந்தியாவில் சுமார ் 1652 மமாழிகள் தேசே்ேடட்ு வருகின்ைன. இவை்றில் சுமார ் 33 மமாழிகள் ஒரு 

இலடச்த்திை்கும் அதிகமாதனாரால் தேசே்ேடுகின்ைன. 

http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a051-a0511-html-a05114in-9453
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 இந்திய ம ொழிைள் 

இந்திய மமாழிகறள மூன்று பிரிவுகளாகே் ேகுக்கலாம்: 

1)   இந்ததா - ஆரிய மமாழிக் குடும்ேம் 

2)   இந்ததா - ஐதராே்பிய மமாழிக் குடும்ேம் 

3)   திராவிட மமாழிக் குடும்ேம் 

 

 இந்ததொ - ஆைிய ம ொழிை் குடு ்ப ் 

இந்ததா - ஆரிய மமாழிக் குடும்ேத்தில் உள்ள சில முக்கிய மமாழிகள் பஞ்சொபி, சிந்தி, 

ஹிந்தி, உருது, பிைொைி, ைொஜஸ்தொனி, குஜைொத்தி,  ைொத்தி, அசொமி, வங்ைொளி, ஒைியொ, பஹைி, 

ைொஷ்மீைி, ச ஸ்கிருத ் என்ேன. இந்திய மக்களில் சுமார ் 74 விழுக்காட்டினர ் இம்மமாழிகறளே் 

தேசுகின்ைனர.் 

 இந்ததொ ஐதைொப்பிய ம ொழிை் குடு ்ப ் 

இந்ததா-ஐதராே்பிய மமாழிகளில் ஆங்கிலதம இந்தியாவில் ேரவலாகே் 

ேயன்ேடுத்தே்ேடுகிைது. உயரக்ல்வி நிறலயில் ஆங்கிலம் ேயிை்று மமாழியாக 

உள்ளது. ஆங்கில ் தவிர பிமைஞ்சு, தபொைத்்துகீசிய மமாழிகள் ோண்டிசத்சரி, தகாவா தோன்ை 

ேகுதிகளில் தேசே்ேடுகின்ைன. 

 திைொவிட ம ொழிை் குடு ்ப ் 

திராவிட மமாழிக் குடும்ேம் இந்தியாவின் இரண்டாவது மேரிய மமாழிக் குடும்ேம் ஆகும். 

இந்திய மக்களில் 25 விழுக்காட்டினர ் திராவிட மமாழிகறளே் தேசுகின்ைனர.் திராவிட மமாழிக் 

குடும்ேத்தில் உள்ள முக்கிய மமாழிகள் தமிழ், மதலுங்கு, ைன்னட ்,  கலயொள ் ஆகியறவ. 

மதான்றமயும், இலக்கியச ் மசழுறமயும் மிக்க தமிழ்மமாழி மத்திய அரசால் மச ்ம ொழியாக 

அறிவிக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

இந்திய மமாழிகளுள் நைலி, பொலி, பிைொகிருத ் ஆகிய மமாழிகள் ஏட்டளவிதலதய 

உள்ளன. ச ஸ்கிருதம ொழியும் ஏட்டளவிதலதய உள்ளது; சமயச ் சடங்குகளில் 

ேயன்ேடுத்தே்ேடுகிைது; சிறுோன்றமயினரால் தேசே்ேடுகிைது. இந்நாட்டில் ேல்தவறு இனத்தினர ்

வாழ்கின்ைனர.் ேல்தவறு மமாழிகறளே் தேசுகின்ைனர.் என்ைாலும் மமாழிகளுக்கிறடதய ேல 

மோதுறமே் ேண்புகள் இறழதயாடும் நிறல அறியே்ேட்டது. மமாழிகளுக்குள் காணே்ேடும் ஒத்த 

மசாை்களும், மமாழிகளின் இலக்கணக் கூறுகளில் காணே்ேடும் ஒை்றுறமக் கூறுகளும் 

அறிஞரக்றள வியக்க றவத்தன. முறைே்ேடி ஆராயத் தூண்டின. 
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4.1.1 இந்திய ம ொழிைள் பற்றிய ஆய்வு 

1866இல் வியன்னாவில் கீழ்த்திகச  ொநொடு (Oriental Congress) கூடியது. அம்மாநாட்டில் 

நிறைதவை்ைே்ேட்ட தீரம்ானம், ‘இந்திய மமாழிகள் ேை்றிய கள ஆய்வு’ மசய்யுமாறு இந்திய அரறச 

வை்புறுத்தியது. இத்தீரம்ானம் அரசால் ேரிசீலிக்கே்ேட்டது. குடி மதிே்பீடு (Census) வினாே் ேட்டியலில், 

 தனிநேர ்பிைந்த இடம் எது? 

 தனிநேரின் தாய்மமாழி எது? 

 தனிநேர ்தேசும் மமாழி எது? 

என்ை தகவலும் தசரக்்கே்ேட்டது. 1881இல் நடந்த முதல் குடி மதிே்பீடட்ுக் கணக்மகடுே்பில் 

இத்தகவல்களும் திரட்டே்ேட்டன. புதுே்புதுச ் மசய்திகள் கிறடத்தன. இந்திய மமாழிகள் ேை்றிக் 

கிறடத்த மசய்திகறள முழுறமே்ேடுத்த ஒரு தனித் திட்டம் தீட்டே்ேட்டது. அது இந்திய 

ம ொழிைளின் ைள ஆய்வுத் திட்ட ் (Linguistic Survey of India) என்று நறடமுறைே்ேடுத்தே்ேட்டது. அது 

1898இல் மதாடங்கே்ேட்டது. 29 ஆண்டுகள் கள ஆய்வு நடந்தது. சை். ஜொைஜ்் ஆபிைைொ ் கிைியைச்ன் (Sir 

George Abraham Grierson) என்ேவர ் இத்திட்டத்தின் இயக்குநர.் இதன் அறிக்றக 1927இல் மவளியானது. 

அவ்வறிக்றகயில் அன்றைய இந்தியாவில் 1595 மமாழிகள் வழங்கியறம ேை்றிய தகவல்கள் 

தரே்ேட்டிருந்தன. அறவ, 

 தேசே்ேட்ட மமாழிகள் 179 

 கிறளமமாழிகள் 544 

 பின் இறணே்பில் இடம் மேை்ை மமாழிகள் 872 

இந்தியாவில் 1652 மமாழிகள் தேசே்ேடுகின்ைன என்று 1961ஆம் ஆண்டின் குடி மதிே்பீடட்ுக் 

கணக்மகடுே்புக் கூறுகிைது. திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்தில் 30 மமாழிகள் உள்ளன. இந்திய 

மக்களில் 24.47 விழுக்காட்டினர ்திராவிட மமாழிகறளே் தேசுகின்ைனர ்என்கிைது அவ்வறிக்றக. 

 திைொவிட ம ொழிைள் 

மதன் இந்தியே் ேகுதிகளில் மக்களால் தேசே்ேடும் மமாழிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மதாடரப்ு 

மகாண்டு விளங்குகின்ைன. அங்ஙனம் மதாடரப்ுறடய 30 மமாழிகள் திைொவிட ம ொழிைள் என்று 

குறிக்கே்ேடுகின்ைன. இவை்றுள் பிைொகுயி என்ை மமாழி மடட்ும் இந்தியாவிை்கு மவளிதய 

ோகிஸ்தானில் உள்ள பலுசிஸ்தொன் ேகுதிகளில் தேசே்ேடுகிைது. குரூை்,  ொல்தடொ தோன்ை 

மமாழிகள் மேரும்ோலும் வடஇந்தியாவில் தேசே்ேடுகின்ைன. 

மக்களிறடதய வழங்கிய மமாழிகறளே் ேரிசீலித்தல், ஒவ்மவாரு மமாழிக்கும் இறடயிலான 

மதாடரப்ுகறள அறிதல், வடமமாழியுடன் ஒத்துள்ளதா, தவறுேடுகிைதா என்று இனம் காணல் 
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என்னும் நிறலகளில் மவவ்தவறு காலக் கட்டத்தில் மவவ்தவறு மமாழி ஆய்வாளரக்ள் மசய்த 

ஆய்வுகள், நிறுவிய கருத்துகள்தாம் திராவிட மமாழிகள் ேை்றிய முழு அளவிலான ஆய்விை்குத் தளம் 

அறமத்தன. 

கி.பி. 1856இல் திைொவிட ம ொழிைளின் ஒப்பிலை்ைண ் என்ை நூறலக் கால்டுமவல் 

மவளியிட்டார.் திைொவிட ம ொழிைளின் ஒப்பியல் ஆய்வின் தந்கத என்று கால்டுமவல் 

அறழக்கே்ேடுகிைார.் அவருக்கு முந்றதய ஆய்வாளரத்ம் முயை்சிகறளச ்சை்தை காணலாம். 

4.2.1 திைொவிட ் - மசொல் 

மதன்னிந்தியாவில் தேசே்ேடும் தமிழ், மதலுங்கு, ைன்னட ்,  கலயொள ் முதலிய திராவிட 

மமாழிகறள தமறலநாட்டார ்  லபொை் ம ொழிைள் என்றும், தமுலிை் என்றும் முதலில் 

குறிே்பிட்டனர.் தமிழ் மமாழியின் மேயராதலதய இவ்வின மமாழிகறளக் குறிே்பிடலாம். 

ஆனால், தமிழ் என்ேது ஒரு குறிே்பிட்ட மமாழிறயக் குறிக்கும் மசால். ேல்தவறு மமாழிகறளக் 

மகாண்ட குடும்ேத்றதக் குறிக்கே் பிறிமதாரு மேயறர அறமத்தல் சிைே்புறடயது என்று 

ேரிசீலித்து, திைொவிட ் என்ை மசால்றலத் தாம் ததரந்்மதடுத்ததாகக் கால்டுமவல் கூறுகிைார.் 

  ஆந்திை - திைொவிட பொஷொ என்ை மேயரில் மதன்னிந்திய மமாழியினத்றதக் குமாரிலேட்டர ்

குறிே்பிடட்ுள்ளார.் இவர ்வடமமாழி அறிஞர;் கி.பி. ஏழாம் நூை்ைாண்டில் வாழ்ந்தவர.் 

  திைொவிடை ் என்று மதன்னிந்திய மக்கள்  னு சுமிருதியில் மசால்லே்ேடட்ுள்ளனர ் என்று 

கால்டுமவல் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் 

இைவீந்திைநொத தொகூை் எழுதிய ததசிய கீதத்தில் திைொவிட ் என்ை மசால் ேரந்த மோருளில் 

ேயன்ேடுத்தே் ேடட்ுள்ளது. மதன்னிந்திய மமாழி இனத்றதயும் மக்கறளயும் 

சுடட்ுவதை்குத் திைொவிட ் என்ை மசால் ேயன்ேடுத்தே் ேடட்ுள்ளது. 

4.2.2 திைொவிட ம ொழி ஆய்வுைள் 

தமிழ், மதலுங்கு, மறலயாளம், கன்னடம் ஆகிய நான்கு மமாழிகளுக்கு இறடதய 

மதாடரப்ுகள் உள்ளன. அறவ ஒரு குடும்ேத்றதச ் தசரந்்த மமாழிகளாகத் திகழ்ேறவ என்று 

தேராசிரியர ் பிைொன்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் (Francis Whyte Ellis) என்ேவர ் எழுதினார.் இவர ்

கிழக்கிந்தியக் கம்மேனிறயச ்தசரந்்தவர.் தனி நூலாக எழுதவில்றல. ஏ.டி. தை ்பல் (A.D. Campbell) 

என்ேவர ்மதலுங்கு ம ொழி இலை்ைண ் (A Grammar of the Telogoo Language) என்ை நூறல எழுதினார.் 

கி.பி. 1816இல் மவளியான நூல் அது. அதன் முன்னுறரறய எழுதியவர ் பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் 

ஆவார.் அவர ் அம் முன்னுறரயில் தமிழ், மதலுங்கு, மறலயாளம், கன்னட மமாழிகளுக்கு 
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இறடயிலுள்ள மதாடரப்ுகறளச ்சுட்டிக் காட்டினார.் அறவ ஒரு தனிக் குடும்ேம் சாரந்்தறவ என்று 

குறிே்பிட்டார.் 

ைொஸ்ை் என்ேவர ் வடமமாழிறய ஆராய்ந்தார.் ேல மசாை்கறளே் ேட்டியலிட்டார.் அறவ 

வடமமாழிச ் மசாை்கள் அல்ல என்றும், ‘மலோர ் மசாை்கள் அறவ’ என்றும் ேதம்தான்ேதாம் 

நூை்ைாண்டில் மதரிவித்த கருத்து, வடமமாழி - திராவிட மமாழிகளுக்கிறடயிலான 

தவறுோடுகறளே் ேரிசீலிக்க வழி மசய்தது எனலாம். 

மதன்னிந்தியாவில் வழங்கிய மமாழிகள் ஒரு தனிக் குடும்ேத்றதச ்சாரந்்தறவ என்று கி.பி. 

1844இல் கிறித்தவ லொசை் என்ேவர ்சுட்டிக் காட்டினார.் 

தமிழ், மதலுங்கு தோன்ை மமாழிகள் வட இந்திய மமாழிகளில் இருந்து தவறுேட்டறவ. அறவ 

ஒரு தனிக் குடும்ேத்றதச ் தசரந்்தறவ என்று மசராம்பூரில் சமயே் ேணி மசய்து மகாண்டிருந்த 

கிறித்தவே் ோதிரியார ்வில்லிய ் தைைி (William Carey) நிறுவினார.் 

எச.்பி. ஹொட்சன் (H.B. Hodgson) என்ேவர ் 1848, 1856 ஆண்டுகளில் நடு இந்தியாவிலும் இமய 

மறலே் ேகுதிகளிலும் உள்ள ேழங்குடி மக்களின் மசாை்கள் மதன்னிந்திய மமாழிகளுடன் 

ஒத்திருே்ேறதக் காட்டினார.் 

தேராசிரியர ் ொை்ஸ்முல்லை் மதன்னிந்திய மமாழிகள் வடமமாழியிலிருந்து மாறுேட்டறவ. 

அவை்றை ‘நிேத மமாழிகள்’ (Nishada Languages) என்று குறிே்பிட்டார.் 

  டொை்டை் ைொல்டுமவல்லின் ஒப்பிலை்ைண ் 

கி.பி. 1856இல் கால்டுமவல் இம் மமாழிகறளத் திராவிடம் என்ை மேயரில் குறிே்பிட்டார.் இறவ 

ஒரு தனிக் குடும்ேத்றதச ்தசரந்்தறவ. இந்ததா ஐதராே்பிய மமாழிகளுடன் மதாடரப்ுறடயன அல்ல 

என்று நிறுவினார.் திராவிட மமாழிகள் சில ேண்ேட்ட மமாழிகறளக் மகாண்டறவ. தமிழ், 

 கலயொள ், மதலுங்கு, ைன்னட ், துளு என்ேன ேண்ேட்ட திராவிட மமாழிகள். ததொடொ, தைொடொ, 

தைொண்டு, கூ என்ேன ேண்ேடாத திராவிட மமாழிகள் என்று கருதினார.் 1875இல், திைொவிட 

ம ொழிைளின் ஒப்பிலை்ைண ் நூலின் திருந்திய ேதிே்றே மவளியிட்டார.் அதில் மைொடகு மமாழி 

திருந்திய திராவிட மமாழி என்று குறிே்பிட்டார.் ைொஜ் ைொல், ஒதைொதவொன் ஆகியன திருந்தாத 

திராவிட மமாழிகள் என்று குறிே்பிட்டார.் திராவிட மமாழிகளுக்கும், சித்திய மமாழிகளுக்கும் 

இறடதய மதாடரப்ு இருக்க தவண்டும் என நிறனத்தார.் தேசச்ு மமாழி, எழுத்து மமாழி 

ஆகியவை்றின் வளறம, வளறமக் குறைவின் அடிே்ேறடயில் அவர ் திருந்திய மமாழி (Cultivated 

Language), திருந்தாத மமாழி (Uncultivated Language) என்று வறரயறுக்க முயன்ைார.் அவர ் காலத்தில் 

வசதிகளும், வாய்ே்புகளும் குறைவாகதவ இருந்தன. திராவிட மமாழிகளில் அவர ்மசய்த ஆய்விை்கு 

அவர ் டாக்டர ் ேட்டம் மேை்ைார.் ‘கால்டுமவல்லின் ஆய்வு மதன் திராவிட மமாழிகறளே் ேை்றியது. 
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திராவிட மமாழிகளின் ஒே்பிலக்கணம் என்று மோது நிறலயில் சுடட்ுவறதவிடத் மதன் திராவிட 

மமாழிகளின் ஒே்பிலக்கணம் என்று அறழே்ேது மோருத்தமானது’ என்ோர ் மத.மோ. மீனாட்சி 

சுந்தரனார.் திைொவிட ம ொழிைள் என்று ஒரு மமாழிக் குடும்ேத்றதச ் தசரந்்த மமாழிகறள இனம் 

கண்டு ேதிவு மசய்த ேணி கால்டுமவல்லின் ேணியாகும். 

டாக்டர ் கால்டுமவல் குறிே்பிட்ட திராவிட மமாழிகள் 12 ஆகும். இந்திய மமாழிகளின் கள 

ஆய்வுே் ேணி இயக்குநர ்கிரியரச்ன், மைொலொமி, நொய்கி ஆகிய மமாழிகளும் திராவிட மமாழிகதள. 

அவை்றையும் தசரத்்துத் திராவிடமமாழிகள் 14 என்று குறிே்பிட்டார.் குவி மமாழிறய 

ஆய்ந்தவர ் பிட்மஜைொல்டு என்ேவர.் 1913இல் குவி மமாழியும் திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்றதச ்

தசரந்்தது என்று அறிவித்தார.் 1964இல் ஜூல்ஸ்பிளொை் என்ேவர ்திைொவிட ம ொழிைளின் இலை்ைண 

அக ப்பு (Structure Grammatical Des Languages Dravidiennes) என்னும் நூறல மவளியிட்டார.் இது பிமரஞ்சு 

மமாழியில் எழுதே்ேட்ட நூலாகும். இவரது கருத்துகள் ேலரால் பின்னர ்மறுக்கே்ேட்டன. 

ஆக்ஸ்தோரட்ு ேல்கறலக்கழகத்தில் சமஸ்கிருதே் தேராசிரியராகே் ேணிபுரிந்தவர ் சை். 

தொ ஸ் பதைொ. 1950இல், பைஜ்ி, மபங்தைொ மமாழிகளும் திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்றதச ்சாரந்்தறவ 

என்று அறிவித்தார.் கலிதோரன்ியாே் ேல்கறலக்கழகே் தேராசிரியர ் டாக்டர ் எ தனொ. 

அவர,் ததொடொ மமாழிறய ஆய்ந்தவர.் திைொவிட ம ொழியியல் இனவியல் நொட்டுப்புறை் 

ைகதைள் (Dravidian Linguistics, Ethnology and Folk Tales) என்று நூல் மவளியிட்டார.் டாக்டர ்ேதரா, டாக்டர ்

எமதனா இருவரும் இறணந்து, திைொவிட ம ொழிைளின் அடிசம்சொல் அைைொதி (A Dravidian Etymological 

Dictionary) நூறலத் தயாரித்து மவளியிட்டனர.் இந்திய, தமிழக அறிஞரக்ள் மதாடரந்்து ஆராய்ந்து 

வருகின்ைனர.் அண்ணாமறலே் ேல்கறலக் கழகம், திராவிட மமாழியியல் கழகம், இந்திய 

மமாழிகளின் றமய நிறுவனம் ஆகியறவ திராவிட மமாழியியலில் குறிே்பிடத்தக்க ஆய்வுகறளச ்

மசய்துள்ளன. இே்தோது திராவிட மமாழிகள் என முே்ேதுக்கும் தமை்ேட்ட மமாழிகள் இனங்காணே் 

ேடட்ுள்ளன. 

4.2.3 திைொவிட ம ொழிைளின் பண்புைள் 

திராவிட மமாழிகளுக்குச ்சில மோதுே் ேண்புக் கூறுகள் காணே்ேடுகின்ைன. இைந்த காலம், 

நிகழ்காலம், எதிரக்ாலம் என்று காலத்றதக் காடட்ும் உருபுகளும், ஆண்ோல், மேண்ோல், 

ஒன்ைன்ோல், ேலவின்ோல், ேலரே்ால் என்று ோறலக் குறிக்கும் விகுதிகளும் விறனயடிகளுடன் 

இறணந்து வருகின்ைன; தனியாக வருதல் இல்றல. 

சொன்று: வா+ந்+த்+ஆன் - வந்தான். 

வா - விறனயடி 

ந் - சந்தி 

த் - காலம் காடட்ும் உருபு 
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ஆன் - ஆண்ோல் விகுதி 

என்று அறமயக் காணலாம். மசாை்களின் முக்கியே் ேகுதி தவரச்ம்சால் (Root Word), அடிசம்சால் (Basic 

Vocabulary) எனே்ேடும். திராவிட மமாழிகளின் மசாை்கறளே் ேரிசீலித்தால், அறவ மோதுவான 

அடிசம்சாை்கறளக் மகாண்டிருே்ேறதக் காண முடிகிைது. 

சொன்று : 

அடிசம்சொல்    -  திைொவிட ம ொழிைள் 

ைண்     -  தமிழ் 

ைண்ணு    -  மறலயாளம் 

ைன்னு    - மதலுங்கு 

ஃைன்     -  குரூக் 

மைன்     - ேரஜ்ி 

திராவிட மமாழிகளில் எண்ணுே்மேயரக்ள் ஒன்று தோலதவ அறமந்துள்ளன. 

மூன்று - தமிழ் 

மூனு  - மறலயாளம் 

மூன்னு - மதலுங்கு 

மூறு   - கன்னடம் 

என்று அறமந்திருத்தறலக் காட்டலாம். திராவிட மமாழிகளில் உயிர ் எழுத்துகள், குறில், மநடில் 

என்றுள்ளன. இறவ மோருறள தவறுேடுத்தத் துறண மசய்கின்ைன. 

சொன்று: 

அடி - குறில் 

ஆடி - மநடில் 

வளி - குறில் 

வொளி - மநடில் 

திைொவிட ம ொழிைளின் பகுப்பு 

கால்டுமவல் திராவிட மமாழிகறளத் திருந்திய மமாழிகள் என்றும், திருந்தா மமாழிகள் 

என்றும் இரு வறககளாகக் குறிே்பிட்டார.் இே்ேகுே்பு ேண்ோடட்ு ஆய்விை்குத் துறண மசய்யும். 

ஆனால் மமாழி ஆய்விை்குத் துறண மசய்வது இல்றல. டாக்டர ்ஸ்மடன்மைனொ (Sten Konow) திராவிட 

மமாழிகறளத் தமிழ்த் மதொகுதி (Tamil Group) என்றும், மதலுங்குத் மதொகுதி (Telegu Group) என்றும் 
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இரண்டாக வறகே் ேடுத்துவார.் மமாழிநூல் அறிஞரக்ள் திராவிட மமாழிகறள அறவ தேசே்ேடும் 

இடத்தின் அடிே்ேறடயிலும், அறவகளுக்கிறடதய காணே்ேடும் அடிே்ேறடே் ேண்புகள் மை்றும் 

மோதுறமே் ேண்புகளின் அடிே்ேறடயிலும் வறக மசய்வாரக்ள். நிலே்ேரே்பின் அடிே்ேறடயில் 

  மதன் திராவிட மமாழிகள் 

  நடுத் திராவிட மமாழிகள் 

  வடக்குத் திராவிட மமாழிகள் 

என்று மூன்ைாக வறகே்ேடுத்துகின்ைனர.் 

மதன் திைொவிட ம ொழிைள் 

தமிழ்,  கலயொள ், இருளொ, மைொடகு, தைொடொ, ததொடொ, ைன்னட ், படைொ, துளு ஆகிய 

ஒன்ேது மமாழிகளும் மதன் திராவிட மமாழிகள் என்று அறழக்கே்ேடுகின்ைன. 

4.3.1 தமிழ்ம ொழி 

திராவிட மமாழிகளில் ேழறமயான மமாழி தமிழ் ஆகும். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னதமதய இலக்கிய, இலக்கணங்கறளக் மகாண்ட மமாழி தமிழ்மமாழி. தமிழை ், 

பை் ொ(மியொன் ை்),  தலசியொ, சிங்ைப்பூை், பிஜித்தீவு, இலங்கை, மதன் ஆப்பிைிை்ைொ, பிைிட்டிஷ் 

ையொனொ,  டைொஸ்ைை், திைினிடொட் தோன்ை நாடுகளில் தேசே்ேடுகிைது. இன்று தமிழ் தேசுதவார ்

உலமகங்கும் வாழ்கின்ைனர.் எடட்ு தகாடி மக்களால் தமிழ்மமாழி தேசே்ேடுகிைது. சிங்கே்பூரில் 

ஆட்சிமமாழிகளில் ஒன்ைாக உள்ளது. 

வடதவங்ைட ் மதன்கு ைி 

ஆயிகடத் 

தமிழ்கூறு நல் உலைத்து 

(மதொல்ைொப்பியச ்சிறப்புப் பொயிை ் : 1-3) 

என்று மதால்காே்பிய சிைே்புே் ோயிரத்தில் தமிழ் வழங்கும் ேகுதிகள் மசால்லே்ேடட்ுள்ளன. 

வடை்கு ் மதற்கு ் குடை்கு ் குணை்கு ் 

தவங்ைட ் கு ைி தீ ்புனல் மபௌவம ன்று 

அந்நொன் மைல்கல 

என்று ைொை்கை பொடினியொை் என்னும் புலவர ் தமிழ் வழங்கிய எல்றலயிறனக் கூறுகிைார.் மதன் 

இந்தியாவில் தமை்குத் மதாடரச்ச்ி மறலக்கும், வங்காள விரிகுடாவிை்கும் இறடே்ேடட்ுே் 
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ேழதவை்காடு முதல் குமரி வறர ேரந்து கிடக்கும் நிலே்ேகுதி தமிழ் வழங்கும் ேகுதி 

என்று ைொல்டுமவல் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் 'இந்திய மமாழிகளுள் சமஸ்கிருத மமாழிக்கு அடுத்த 

நிறலயில் ேன்னாடட்ு அறிஞரக்ளது கவனத்றதக் கவரந்்த மமாழியாகத் தமிழ் உள்ளது. 

ேழங்காலத்தில் தமிழ் மசவ்வியல் நிறலறய எய்தியது. இது திராவிட நாகரிகத்தின் சிைே்றே 

உலகிை்குக் காடட்ும் சான்ைாக இந்தியா உள்ளது' என்று குல்மபை்ட் சிதலட்டை் கூறுவார.் 'சங்கத் 

மதாகுே்பில் இடம் மேை்றிருக்கும் 26,350 வரிகள் உலகின் ஒே்புயரவ்ை்ை மமாழி தமிழ் என்ேறத நிறல 

நிறுத்துகின்ைன' என்று மசக்தகாசுதலாவாக்கிய நாடட்ுத் தமிழறிஞர ் ைமில் 

சுவலபில் தனது முருைனது சிைிப்பு (Smile of Muruga) நூலில் எழுதுகிைார.் 'தமிழ்மமாழி கிதரக்க 

மமாழிறய விடே் ேண்ேட்டது. இலத்தீறன விட அழகானது. ஆை்ைலிலும் முழுறமயிலும் ஆங்கிலம், 

மஜரம்னி ஆகிய மமாழிகளுக்கு இறணயானது' என்று ஆங்கில இலக்கிய ஆக்ஸ்தோரட்ு 

துறணநூல் (Oxford Companion to English Literature 1992 p. 1021) குறிே்பிடட்ுள்ளது. 'இன்றுள்ள இந்திய 

மமாழிகளில் மசவ்வியல் மமாழியாக அறமந்து அதத மசழுறமயுடன் மதாடரும் ஒதர மமாழி தமிழ்' 

என்று தமிழ் இலக்கியங்கறள ஆங்கிலத்தில் மமாழி மேயரத்்த ஏ.தை. 

இைொ ொனுஜ ் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் மை்றைய மமாழிகளின் உதவியின்றித் தனித்து இயங்கவல்ல 

மமாழி தமிழ்மமாழி. ‘திராவிட மமாழிகளும் தமிழும்’ என்னும் அடுத்த ோடத்தில் தமிழ் ேை்றி 

விரிவாகே் ேடிே்தோம். 

4.3.2  கலயொள ் 

தைைளத்தில் தேசே்ேடும் மமாழி மறலயாளம். இலடச்த்தீவிலு ் தேசே்ேடுகிைது. தமிழுடன் 

மநருங்கிய மதாடரப்ு உறடய மமாழி. திராவிட மமாழிகளில் தமிழுக்கு அடுத்து றவத்து 

எண்ணே்ேடும் மமாழி மறலயாளம். இரண்டு தகாடி மக்கள் தேசுகின்ைனர.் 'தமிழின் மிகத் 

திரிந்தமமாழி மறலயாளம்' என்ோர ் கால்டுமவல். இலக்கிய வளத்திலும், ேறடே்ோை்ைலிலும் 

இன்றைய நிறலயில் திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்தில் மிக உயரந்்த இடத்றத மறலயாளதம 

மேறுகிைது. 

  மறலயாள மமாழி ோல்காடட்ும் விகுதிகறள (Pronominal Terminations) விலக்கியுள்ளது. 

(எ.ைொ.) 

     தமிழ்      கலயொள ் 

அவன் அடித்தான்   -  அவன் அடிசச்ு 

அவள் அடித்தாள்   -  அவள் அடிசச்ு 

அது அடித்தது   -  அது அடிசச்ு 

 

  வடமமாழிச ்மசாை்கறள அதிக அளவு ஏை்றுக் மகாண்டுள்ளது. 

 தமிழில் ‘ஐ’ கார ஈை்றைக் மகாண்டு முடியும் மசாை்கள் மறலயாளத்தில், ‘அ’ கர ஈை்றைே் 

மேறுகின்ைன. 
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(எ.ைொ.) 

தமிழ்  -  கலயொள ் 

மறல  - மல 

மறலயாள மமாழிக்கு டாக்டர ் குண்டை்ட் இலக்கண நூலும், அகராதியும் 

எழுதியுள்ளார.் சிலப்பதிைொை ், பதிற்றுப்பத்து, புறநொனூற்றில் உள்ள சில ோடல்கள் தசரநாட்டில் 

உருவானறவ. தசரநாட்டில் இன்று மறலயாளம் வழங்குகிைது. முன்னரத்் தமிழ் 

வழங்கியது. இைொ சைித ் தோன்ை மதான்றமயான மறலயாள இலக்கிய நூல்கள் தமிழரக்ள் 

எளிதில் புரிந்து மகாள்ளும் வண்ணம் அறமந்துள்ளன. ேறழய மறலயாள இலக்கியத்தில் 

ேன்னிரண்டு உயிரும், ேதிமனடட்ு மமய்யும் மிகுதியாக உள்ளன. ேண்றடய மறலயாள 

இலக்கியங்கள் தமிறழே் பின்ேை்றி இருத்தறல டாக்டர ் குண்டரட்், டாக்டர ் தை.எ ். 

ஜொைஜ்் ஆகிதயார ்ஒே்புக் மகாள்கின்ைனர.் மலோர ்கடை்கறர சிைந்த துறைமுகமாகத் திகழ்ந்தது. 

கிதரக்கர,் யூதர,் தோரத்்துகீசியர,் டசச்ுக்காரர,் ஆங்கிதலயர ்ஆகிதயார ்இவ்வழிதய வந்து வாணிகத் 

மதாடரப்ு மகாள்ள முடிந்தது. மதன் திராவிட மமாழிகளில் தமிழும், மறலயாளமும் மிகே் 

பிை்காலத்தத பிரிந்தன. "தமிழுக்கும் மறலயாளத்திை்கும் மிக மநருங்கிய மதாடரப்ு உண்டு" 

என்று எ தனொ குறிே்பிடுவார.் 

4.3.3 ைன்னட ம ொழி 

கரந்ாடக மாநிலம், மராத்தி நாட்டின் மதன் ேகுதியில் தேசே்ேடும் மமாழி ைன்னட 

ம ொழி ஆகும். ைருநொடை ் என்றும், ைொனைிஸ் என்றும் கூறுவர.் ஏைத்தாழ மூன்று தகாடி மக்கள் 

கன்னட மமாழி தேசுகின்ைனர.் கரந்ாடகம் என்னும் வடமசால் திரிந்து, கன்னடம் என்ைானது என்ேர ்

வடநூலார.் ‘கன்னடம்’ என்ேது ‘திராவிடச ் மசால்’ என்ோர ் டாக்டர ் குண்டை்ட். கன்னடத்தில், 

ேழங்கன்னடம், புதுக் கன்னடம் என்னும் இரு வறக உள்ளன. புதுக் கன்னடத்தின் எழுத்து முறை 

மதலுங்கு மமாழியின் எழுத்து முறைறய ஒட்டி அறமந்துள்ளது என்ோர ்ஏ.எஸ். ஆசச்ொை்யொ. அவர ்

ேல ஆய்வுகள் மசய்துள்ளார.் எச.்எஸ். பிலிகிைி (H.S. Biligiri) கன்னட மமாழியின் ஒலியன்கறளே் 

ேை்றி ஆராய்ந்துள்ளார.் கன்னட மமாழியின் வட்டார வழக்குகளில் ஒன்று ததவொங்ைொ 

ைன்னட ் ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள சின்னொளப்பட்டி, அருப்புை்தைொட்கட ேகுதிகளில் வாழும் 

ததவாங்கா மசட்டியார ்ததவாங்கா கன்னடம் தேசுகின்ைனர.் தமிழ்ச ்மசாை்கறள ஏை்று, தமிழுடன் 

மநருங்கிய மதாடரப்ு உறடயதாக இம்மமாழி உள்ளது. றமசூரே்் ேகுதியிலுள்ள கன்னட 

மமாழியிலிருந்து ததவாங்கக் கன்னடம் தவறுேடுகிைது. கன்னடத்தின் மை்மைாரு வட்டார 

வழக்கு மைௌடொ ைன்னட ் ஆகும். இதில் 14 உயிமராலிகள் (9 குறில் 5 மநடில்) 22 மமய் ஒலிகள் 

உள்ளன என்று டாக்டர ்தை. குசலப்பொ மைௌடொ குறிே்பிடுவார.் கரந்ாடகத்தின் மதன் ேகுதியிலும், 

கூரக்் மாவட்டத்திலும் வாழும் மகௌடரக்ள் தேசும் மமாழி மகௌடா கன்னடம் ஆகும். 1968இல் கன்னட 

மமாழிறய ஆராய்ந்த தோசிரியர ் உபொத்தியொயொ கன்னட மமாழியின் நான்கு வட்டார 
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வழக்குகறள ஒே்பிடட்ு ஆய்ந்துள்ளார.் கன்னட மமாழியின் தேசச்ு வடிவம் ேை்றிே் 

தேராசிரியர ்வில்லிய ் பிகைட் (William Bright) விரிவாக ஆய்வு மசய்துள்ளார.் 

4.3.4 பிற ம ொழிைள் 

தமிழ், மறலயாளம், கன்னடம் ஆகியவை்றுடன் இருளா மமாழி, மகாடகு மமாழி, தகாடா 

மமாழி, ததாடா மமாழி, ேடகா மமாழி, துளு மமாழி ஆகியறவயும் மதன் திராவிட மமாழிறயச ்

சாரந்்தறவ. 

  இருளொ ம ொழி 

இருளரக்ள் தேசும் மமாழி இருளா. நீலகிரி மறலே்ேகுதியில் வாழும் ேழங்குடி 

மக்கள் இருளை் ஆவர.் இவரக்ள்  கலததச இருளைை்ள் என்று குறிக்கே்ேடுகின்ைனர.் 

ஆறனமறலே் ேகுதிகளிலும் இருளரக்ள் வாழ்கின்ைனர.் வட்டை்ைொட இருளைை்ள் என்று 

அறழக்கே்ேடுகின்ைனர.் தேராசிரியர ் ைமில் சுவலபில் இம்மக்கள் ேை்றி விரிவாக ஆய்வு 

மசய்துள்ளார.் மஜைொை்ட் எப் டிப்லொத் (Gerard F. Diffloth), ஆை். மபைியொழ்வொை் ஆகிதயார ் இருளா 

மமாழியில் ஆய்வு மசய்துள்ளனர.் இருளா மமாழிறய 4617 தேர ் தேசுகின்ைனர.் இது 1961இல் 

எடுக்கே்ேட்ட கணக்மகடுே்பு ஆகும். குறும்ேரக்ள், ேடகரக்ள் ஆகிதயாருடன் இருளரக்ள் இறணந்து 

ேழகுகின்ைனர.் குறு ்பொ, படைொ மமாழிச ்மசாை்கள் இருளா மமாழியில் அதிகமாகக் கலந்துள்ளன. 

இருளரக்ள் ஒதுங்கி வாழ்கின்ைனர.் 

  மைொடகு ம ொழி 

மகாடகு மமாழிக்கு என்று எழுத்து வடிவம் கிறடயாது. மகாடகு மமாழியில் இலக்கியங்கள் 

ேறடக்கே்ேடவில்றல. மக்களிறடதய வழங்கும் தேசச்ு மமாழியாக மடட்ுதம மகாடகு மமாழி 

உள்ளது. ஏைத்தாழ 80,000 மக்கள் மகாடகு மமாழி தேசுகின்ைனர.் டாக்டர ் த ொை்லிங் (Mogling) 

என்ேவர ் மகாடகு மமாழி ேை்றி ஆய்வு மசய்தார.் தமிழுடன் மகாடகு மமாழி மநருங்கிய 

மதாடரப்ுறடயதாக இருே்ேறத அவர ் குறிே்பிட்டார.் பின் தேராசிரியர ் எல்.வி. இைொ சொமி 

ஐயை் மகாடகு மமாழிறய ஆய்ந்து, அது தமிழ், மறலயாளம் ஆகிய மமாழிகளுடன் மகாண்டுள்ள 

மதாடரற்ே மவளிே்ேடுத்தினார.் தமஜர ்தைொல் (R.A. Cole) மகாடகு மமாழியின் இலக்கணத்றதயும், 

ேல ோடல்கறளயும் எழுதி மவளியிடட்ுள்ளார.் மகாடகு மமாழியின் மதான்றமே் ேண்பு மாைாமல் 

உள்ளது. மகாடகு மமாழியின் உயிர ்ஒலிகள் குறித்து எமதனா விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார.் ஒரு மேண் 

ேல ஆடவரக்றள மணக்கும் ேழக்கம் மகாடகு மமாழி தேசும் மக்களிடம் இருக்கிைது என்று 

டாக்டர.் ஏ.சி. பைன்ல் (A.C. Burnell) குறிே்பிடட்ுள்ளார.் 

  தைொடொ ம ொழி 
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நீலிகிரி மறலே் ேகுதிகளில் வாழும் ேழங்குடி இனத்தினர ் தகாடரக்ள் 

ஆவர.் தைொடைை்ள் தேசும் மமாழி தகாடா மமாழி ஆகும். ஏைத்தாழ 900 தேர ் தகாடா மமாழிறயே் 

தேசுகின்ைனர.் கூலி தவறல மசய்து வாழும் எளிய மக்கள் தகாடரக்ள். "கன்னட மமாழியின் 

மகாசற்ச மமாழி தோலக் தகாடா மமாழி காட்சி தருகிைது" என்று 

டாக்டர ் ைொல்டுமவல் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் எனினும் இம்மமாழி தனிமமாழி என்று இே்தோது 

நிறுவே்ேடட்ு உள்ளது. தகாடா மமாழிறய டாக்டர ்எ தனொ விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார.் 

  ததொடொ ம ொழி 

நீலகிரி மறலே் ேகுதிகளில் வாழும் மை்மைாரு ேழங்குடி இனத்தவர ் ததொடைை்ள் ஆவர.் 

அவரக்ள் தேசும் மமாழி ‘ததாடா’ மமாழி ஆகும். தேராசிரியர ்மபைன்ொட் ஸ்கிமிட் (Bernard Schmid) 

என்ேவர ் கி.பி. 1837 இல் ததாடா மமாழிறய ஆய்வு மசய்தார.் திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்துடன் 

மதாடரப்ு உறடய மமாழி ததாடா மமாழி என்று அவர ் குறிே்பிட்டார.் 800 தேர ் ததாடா மமாழி 

தேசுகின்ைனர.் 1935-38 வறர தேராசிரியர ் எ தனொ இம்மமாழி ேை்றியும், இம்மமாழி தேசும் 

மக்கறளே் ேை்றியும் ஆராய்ந்தார.் ததாடா மமாழி தேசும் மக்களின் மதாறக 600 என்று 

குறிே்பிடுகிைார.் தோறதே் மோருடக்றள உடம்காள்ளும் வழக்கம் இம்மக்களிறடதய உள்ளது. 

மேண் குழந்றதகறளே் பிைந்தவுடன் மகால்லும் வழக்கமும் உள்ளது. ஆகதவ இவரக்ள் 

எண்ணிக்றகயில் குறைந்துவிட்டனர ் என்று கால்டுமவல் குறிே்பிடுவார.் ததாடரக்றளே் 

ேை்றி ைைன்ல்  ொைஷ்ல் (Colonel Marshall) விரிவான நூல் ஒன்றிறன எழுதியிருந்தார.் 

தேராசிரியர ் டபிள்யூ. எச.் ஆை். ைிவைஸ்் (W.H.R. Rivers) என்ேவர ் ததாடரக்றளே் ேை்றி 770 ேக்க 

அளவில், The Todas என்ை தறலே்பில் 1906இல் ஒரு நூறல எழுதி மவளியிட்டார.் "ததாடா மமாழியின் 

ஒலிகளும், ஒலியறமே்பு முறையும் உசச்ரிக்க அரிதாக உள்ளன. sh, ch, th ஆகிய ஒலிகள் ததாடா 

மமாழியில் ஒலிநயத்திை்காகச ் மசாை்களின் இறடயில் திணிக்கே்ேடுகின்ைன. இது ததாடா 

மமாழிக்தக உரிய தனிச ்சிைே்பு" என்று ஜி.யு. தபொப் (G.U.Pope) குறிே்பிடுவார.் 

 ததாடரக்ளுடன் மநருங்கி வாழும் தகாடரக்ள், ேடகரக்ளுக்கும் கூடே் புரிந்து மகாள்ள 

முடியாதேடி ததாடா மமாழி உள்ளது. இம்மமாழியின் விறனமுை்றுகளில் ோலறி கிளவிகள் 

உள்ளன. ததாடா மமாழியின் இலக்கண அறமே்புகளில் ேல ேழந்தமிழுடன் மநருங்கிய உைவு 

மகாண்டுள்ளன. ர,் ை் ஆகிய ஒலி தவறுோடு திராவிட மமாழிகறளவிடத் ததாடாவில் மிகத் 

மதளிவாக உள்ளது. 

 படைொ ம ொழி 

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஊட்டி, குன்னூை்ப் ேகுதிகளில் வாழும் படைைை்ள் தேசும் மமாழி ‘ேடகா 

மமாழி’ ஆகும். ேடகா மமாழி கன்னட மமாழியின் வட்டார வழக்கு என்தை எண்ணினர.் தை்மோழுது 

ேடகா மமாழி தனிமமாழி என்று கண்டறியே்ேடட்ுள்ளது. இரண்டறர இலடச்ம் மக்கள் 

இம்மமாழிறயே் தேசுகின்ைனர.் ேடகா மமாழி ேை்றிே் தேராசிரியர ் எ தனொ ஆய்வு மசய்தார.் 
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நீலகிரிே் ேகுதியில் ததாடர,் தகாடர ்ஆகிதயார ்வந்து குடிதயறிய பின் நீண்ட காலம் கழித்தத ேடகா 

மமாழியினர ் வடக்கிலிருந்து வந்து குடிதயறினர.் இவரக்ளின் மமாழி கன்னட மமாழிதயாடு 

மநருங்கிய மதாடரப்ுறடயது என்று எமதனா குறிே்பிடட்ுள்ளார.் ேழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் 

குறிக்கே்ேடும் வடுகரக்தள ேடகரக்ள் என்ேது ேலர ் கருத்து. ேடகா மமாழிறய டாக்டர ் ச. 

அைத்தியலிங்ை ் விரிவாக ஆய்வு மசய்துள்ளார.் 

 துளு ம ொழி 

துளு மமாழிறயத் திருந்திய மமாழி என்று டாக்டர ் கால்டுமவல் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் துளு 

மமாழிக்கு வரிவடிவம் இல்றல. இலக்கிய வளமும் இல்றல. தேசில் மிேறனச ் சாரந்்த 

ோதிரிமாரக்ள் (Basle Missionaries) துளு மமாழியில் ேல நூல்கறள எழுதினர.் அவை்றைக் கன்னட 

வரிவடிவில் அசச்ிட்டனர.் றமசூர ்மாநிலத்றத அடுத்து ஓடும் ஆறுகள், ‘சந்திரகிரி’, ‘கல்யாணகிரி’ 

என்ேன. அவ்விரு ஆறுகளுக்கும் இறடே்ேட்ட ேகுதியில் துளு மமாழி தேசே்ேடுகிைது. எனினும் 

இே்ேகுதி மக்கள் ேல மமாழிகறளே் தேசுகின்ைனர.் அவை்றுள் துளுவும் ஒன்று. அவ்வறகயில் 5.1 

இலட்சம் மக்கள் துளு மமாழி தேசுகின்ைனர.் துளு மமாழிக்குே் தேராசிரியர ்மஜ. பிைிைல் (J.Brigal) 

இலக்கணம் எழுதியுள்ளார.் ஏ.  ொைன்ை் (A. Marner) துளு - ஆங்கில அகராதிறய 1886 இல் 

மவளியிட்டார.் ஆங்கில - துளு அகராதிறய 1888இல் மவளியிடட்ார.் எல்.வி. இைொ சுவொமி 

ஐயை் இம்மமாழியில் ேல ஆய்வுகறளச ் மசய்துள்ளார.் 

தேராசிரியர ் உபொத்தியொயொ துளுமமாழிக்குே் தேரகராதி (Lexicon) தயாரித்துள்ளார.் "மதன் 

திராவிடக் கிறளயிலிருந்து துளு, கன்னடம், தகாடா, ததாடா, மகாடகு, மறலயாளம் என்ேன 

ேடிே்ேடியாகே் பிரிந்திருக்க தவண்டும்" என்ோர ்டாக்டர ்பி.எஸ். சுே்பிரமணியம். 

நடுத் திைொவிட ம ொழிைள் 

மதன் திராவிட மமாழிகளுடன் மதலுங்கு மமாழிறய இறணத்து ஆய்வது ேறழய மரபு. 

ஆனால் மதலுங்கு நடுத் திராவிட மமாழிகளுடன் தசரக்்கே்ேடுகிைது. அவ்வறகயில் நடுத் திராவிட 

மமாழிகறள, 

 மதலுங்கு - குவி கிறள நடுத் திராவிட மமாழிகள் 

 மகாலாமி - நாய்க்கி கிறள நடுத் திராவிட மமாழிகள் 

என்று இரு கூறுேடுத்துகின்ைனர.் மதலுங்கு-குவி கிகளயில் மதலுங்கு, தைொண்டி, தைொண்டொ, 

குயி, குவி, மபங்தைொ,  ண்டொ ஆகிய மமாழிகள் உள்ளன. மகாலாமி - நாய்க்கி கிறளயில் பை்ஜி, 

ைட்பொ ஒல்லொைி, ைட்பொ சில்லூை் ஆகிய மமாழிகள் உள்ளன. கட்ோ ஒல்லாரி, கட்ோ சில்லூர ்

ஆகியன தனிமமாழிகள் அல்ல; ஒதர மமாழியின் கிறளகள் என்றும் கூறுவர.் மகாலாமி, நாய்க்கி, 

ேரஜ்ி, கட்ோ ஆகியன சில தனித் தன்றமகறளக் மகாண்டுள்ளன. அறவ மதன் திராவிட 

மமாழிகளிலிருந்து தவறுேட்டறவ. சான்ைாக, ‘ள’கர ஒலி நாய்க்கி தவிர ஏறனய மமாழிகளில் 
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இல்றல; ‘ட’கர ஒலி மமாழி முதலில் வருகிைது. அஃறிறணச ் மசாை்கள் ேன்றம உணரத்்த, 

ேலவின்ோல் விகுதி கட்டாயம் இறணக்கே்ேட தவண்டும். இவை்றைத் ‘தனிக் கிறள’ என்று பதைொ, 

பட்டொசச்ொை்யொ ஆகிதயார ் கூறுகின்ைனர.் தேராசிரியர ் எ தனொவும் இதறன ஏை்றுக் 

மகாண்டுள்ளார.் 

4.4.1 மதலுங்கு ம ொழி 

நடுத் திராவிட மமாழியுள் ஒன்ேது தகாடி மக்கள் தேசும் மமாழி மதலுங்கு மமாழி. 

மதான்றமச ் சிைே்பு உறடயது. மசால் வளம் மிக்கது. இனிறம வாய்ந்தது. ஆந்திை 

 ொநிலத்தில் தேசே்ேடுகிைது. 

 திரிலிங்கம் (மூன்று தகாவில்கள்) என்ை மசால் திரிந்து ‘மதலுங்கு’ என்ைானது. 

  ‘மதனுகு’ என்ைால் இனிறம. மதனுகு என்ை மசால் திரிந்து ‘மதலுங்கு’ என்ைானது. 

என்ேர.் மதலுங்கு மமாழி வட இந்திய மமாழிகளிலிருந்து தவறுேட்டது என்று யுவொன் சுவொங் (Hieun 

Tsang) கூறுவார.் அயல் நாட்டினர ் மதலுங்கு மமாழிக்குே் ேல இலக்கண நூல்கறள 

எழுதியுள்ளனர.் நன்னய பட்டை் தோன்ை வடமமாழி அறிஞரக்ள் மதலுங்கில் இலக்கியம் 

மசய்துள்ளனர.் வடமமாழிச ்சாயல் மிகுதியாக உள்ளது. ஆந்திைைை்ள் என்றும், ைலிங்ைைை்ள் என்றும் 

இருவறகத் மதலுங்கு மக்கள் மசால்லே்ேடுகின்ைனர.் மதலுங்கு மமாழியின் விறனயடிகள் ேை்றிே் 

தேராசிரியர ் பி.எச.் கிருட்டிணமூைத்்தி ஆராய்ந்துள்ளார.் மதலுங்கில் ஒருறமயில், ‘ஆண்ோல்’ 

என்றும், ‘ஆண்ோல் அல்லாதன’ என்றும் பிரிவு உள்ளது. ‘திறண, ோல் ோகுோட்டில் மதலுங்கு 

மதான்றமயானது’ என்ோர ்டாக்டர ்பி.என். சுப்பிை ணியன். மதலுங்கு மமாழி குயி மமாழியுடன் 

மநருங்கிய மதாடரப்ுறடயது. மதலுங்கிலும், குயி மமாழியிலும் ஒலி இடம் மேயரந்்து நிை்கும் 

தன்றம உள்ளது. 

4.4.2 பிற ம ொழிைள் 

தமை்குறிே்பிட்டறவகறளத் தவிரக் தகாண்டி மமாழி, தகாண்டா மமாழி, குயி மமாழி, குவி 

மமாழி, மேங்தகா மமாழி, மண்டா மமாழி, மகாலாமி மமாழி, நாய்க்கி மமாழி, ேரஜ்ி மமாழி, கட்ோ 

ஒல்லாரி மமாழி, கட்ோ சில்லூர ் மமாழி ஆகிய மமாழிகளும் நடுத் திராவிட மமாழிகளாகக் 

கருதே்ேடுகின்ைன. 

  தைொண்டி ம ொழி 

இந்தியாவின் நடுவில் தைொண்டுவன ் எனும் காடுகள் உள்ளன. அக்காடுகளில் வாழும் 

மக்கள், தைொயிததொை் ஆவர.் தகாயிததார ் தேசும் மமாழி தைொண்டி ம ொழி; 15 இலடச்ம் தேரால் 

தேசே்ேடுகிைது. தேராசிரியர ் ஆபிைைொ ் லிண்ட் (Abraham A Lind), ஏ.என். மிடச்ல் (A.N. Mitchell) 

ஆகிதயார ் தகாண்டி மமாழி ேை்றி ஆய்வு மசய்துள்ளனர.் தேராசிரியர ் சி.ஜி.மசனிவிை்ஸ் 
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டிமைன்ச ் (C.G. Chenegvix Trench) புனித வில்லிய ்சன் மஹன்றி டிை ் ண்டு (Williamson Rev. Henry 

Drummond) ஆகிதயார ் தகாண்டி மமாழிக்கு இலக்கண நூல்கறள எழுதி உள்ளனர.் கல்கத்தாவில் 

உள்ள பிேே் கல்லூரிே் தேராசிரியர ் தஜ.சி. டிைிமபைக்ு (J.C. Driberg) சுருக்கமான இலக்கணக் 

கடட்ுறர எழுதியுள்ளார.் தகாயிததார ் மக்களது வாழ்வியல் ேை்றிய தகவல்கறள வங்ைொள 

 ை்ைளின் வைலொறு (Ethnology of Bengal) என்ை நூலிலும், க யப் பிைொந்திய அைசிதழ் (Gazetteer of the 

Central Provinces) களிலும் காணலாம். 

  தைொண்டொ ம ொழி 

ஆந்திரே் பிரததசத்தின் எல்றலே் ேகுதிகளில் தகாண்டா மமாழி தேசே்ேடுகிைது. ஏைத்தாழ 13 

ஆயிரம் மக்கள் தகாண்டா மமாழி தேசுகின்ைனர.் உசுமானியாே் ேல்கறலக்கழகே் 

தேராசிரியர ்பி.எச.்கிருஷ்ணமூைத்்தி தகாண்டா மமாழியின் இலக்கண அறமே்றேே் ேை்றிே் ேல 

ஆய்வுக் கடட்ுறரகறள மவளியிடட்ுள்ளார.் தைொண்டொ ம ொழி என்ை தறலே்பில் இதன் 

இலக்கணத்றதயும், மசால்லறமே்பிறனயும் ஆராய்ந்து தேராசிரியர ் எஸ். பட்டொசச்ொை்யொ நூல் 

எழுதி உள்ளார.் தேராசிரியர ்பதைொ, பட்டொசச்ொை்யொ ஆகிதயார ் மதாகுத்த குறிே்புகள் இம்மமாழி 

ேை்றி அறிய உதவுகின்ைன. 

  குயி ம ொழி 

ஒரிசா மாநிலத்தில் உள்ள தைொைொபுத் மாவட்டே் ேகுதிகளில் குயி மமாழி தேசே்ேடுகிைது. 

ஏைத்தாழ ஒன்ேது இலடச்ம் தேர ் குயி மமாழி தேசுகின்ைனர.் குயி மமாழியின் இலக்கணத்றதே் 

தேராசிரியர ்டபிள்யூ.டபிள்யூ. வின்ஃபீல்டு (W.W. Winfield) எழுதியுள்ளார.் தேராசிரியர ்மபைிைொ (J.E. 

Pereira) ஓர ்இலக்கண நூல் எழுதியுள்ளார.் ேதரா, ேட்டாசச்ாரய்ா இருவரும் குயிமமாழி ேை்றி ஆய்வு 

மசய்து கடட்ுறரகள் எழுதி உள்ளனர.் 

  குவி ம ொழி 

குவி மமாழிக்கு தைொந்த் மமாழி என்றும் மேயருண்டு, குவி மமாழி 

தேசுதவார ்தைொண்டுவனை் காடுகளிலும், ஒரிசாவில் உள்ள சில குன்றுகளிலும் வாழ்கின்ைனர.் குவி 

மமாழி தேசுதவார ் தைொண்டைை்ள், ைந்தைை்ள், கூ (ksus) என்ைறழக்கே்ேடுகின்ைனர.் ஏைத்தாழ 

இரண்டு இட்சம் தேர ் குவி மமாழி தேசுகின்ைனர.் குவி மமாழிக்மகன்று வரி வடிவம் இல்றல. 

எழுதே்ேட்ட இலக்கியங்களும் இல்றல. குழந்றதகறளத் திருடி வந்து மதய்வங்களுக்குே் ேலி தரும் 

வழக்கம் இவரக்ளிறடதய இருந்தது என்று அயல்நாட்டினர ்குறித்துள்ளனர.் 

  மபங்தைொ ம ொழி 
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மபங்தைொ மமாழிறய ஏைத்தாழ 1300 தேர ் தேசுகின்ைனர.் திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்றதச ்

தசரந்்த மேங்தகா மமாழி ஒரு தனிமமாழி என்று தேராசிரியர ்பதைொ நிறுவியுள்ளார.் 

   ண்டொ ம ொழி 

 ண்டொ மமாழி ேை்றிய எந்த ஆய்வும் இதுவறர நூலாக வரவில்றல. எனினும் 

தேராசிரியரக்ள் பதைொவும், பட்டொசச்ொைியொவும் மண்டா மமாழி குறித்துே் ேல ஆய்வுகறள 

தமை்மகாண்டுள்ளதாகத் மதரிகின்ைது. 

  மைொலொமி ம ொழி 

மத்தியே் பிரததசத்தில் மைொலொமி மமாழி தேசே்ேடுகிைது. ஏைத்தாழ ஐம்ேது ஆயிரம் தேர ்

மகாலாமி மமாழி தேசுகின்ைனர.் தேராசிரியர ் தசது  ொதவைொவ் 1950இல் மைொலொமி ம ொழி 

இலை்ைண ் ேை்றி நூல் எழுதி மவளியிட்டார.் தேராசிரியர ்எ தனொ 1955இல் மகாலாமி மமாழி ேை்றி 

ஆய்வுக் கடட்ுறர எழுதினார.் வில்லிய ் பிகைட் மகாலாமி மமாழி ேை்றி ஆய்வு மசய்துள்ளார.் 

தேராசிரியர ்பதைொவும், பட்டொசச்ொை்யொவும் மகாலாமி மமாழியில் ேல ஆய்வுகறளச ்மசய்துள்ளனர.் 

  நொய்ை்கி ம ொழி 

மத்தியே் பிரததசே் ேகுதிகளிலும், மகாராட்டிரத்திலும் நொய்ை்கி மமாழி தேசே்ேடுகிைது. 

ஏைத்தாழ 1500 தேர ் நாய்க்கி மமாழி தேசுகின்ைனர.் தேராசிரியர ்பதைொவும், பட்டொசச்ொைியொவும் 

தசரந்்து நாய்க்கி மமாழி குறித்து ஆய்வு மசய்துள்ளனர.் 

  பை்ஜி ம ொழி 

மத்தியே் பிரததசே் ேகுதிகளில் பை்ஜி மமாழி தேசே்ேடுகிைது. 19847 தேர ் ேரஜ்ி மமாழி 

தேசுகின்ைனர.் இம்மமாழி தேசும் ேகுதியின் தமை்கில் ேஸ்தர ் ேகுதியும், கிழக்கில் தகாராபுட் 

ேகுதியும், வடக்கில் ஜகதல்பூர ் ேகுதியும், மதை்கில் மஜய்ே்பூரும் அறமந்திருக்கின்ைன. 

தேராசிரியர ் கிைியைச்னின் மமாழிநூலில் ேரஜ்ி மமாழி குறித்து இரண்டு ேக்கங்களில் 

தரே்ேடட்ுள்ளது. இம்மமாழிறயத் தவறுதலாகக் தகாண்டி மமாழியின் வட்டார வழக்கு என்று 

குறித்து விட்டனர.் 1953இல் தேராசிரியரக்ள் எ தனொவும், பட்டொசச்ொைியொவும் ஆய்வு மசய்து ேரஜ்ி 

மமாழி தனிமமாழி என்று நிறுவினர.் ேரஜ்ி மமாழிக்கு நான்கு விதமான வட்டார வழக்குகள் 

இருே்ேதாகவும் சுட்டிச ்மசல்கின்ைனர.் 

  ைட்பொ ஒல்லொைி ம ொழி 
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ஒரிசாவிலும், மத்தியே் பிரததசத்தின் சில ேகுதிகளிலும் கட்ோ மமாழி 

தேசே்ேடுகிைது. ைட்பொ ஒல்லொைி மமாழி ேை்றிே் தேராசிரியரக்ள் பதைொ, பட்டொசச்ொை்யொ ஆகிதயார ்

1957இல் ஆய்வு மசய்து நூல் மவளியிடட்ுள்ளனர.் 

  ைட்பொ சில்லூை் ம ொழி 

ஒரிசாவிலும், மத்தியே்பிரததசத்தின் சில ேகுதிகளிலும் இம்மமாழி தேசே்ேடுகிைது. கட்ோ 

ஒல்லாரி, கட்ோ சில்லூர ் ஆகிய இரண்றடயும் ஒதர மமாழியாகச ் சிலர ் கருதுவர.் ஆனால் இறவ 

தனித்தனி மமாழிகள். ைட்பொ சில்லூை் ேை்றிே் தேராசிரியர ் பி.எச.் 

கிருட்டிணமூைத்்தியும், பட்டொசச்ொை்யொவும் ஆய்ந்துள்ளனர.் சிலர ் இம்மமாழிறயத் 

தவைாகே் தபொயொ என்ைறழத்தனர ் என்ேர.் கட்ோ ஒல்லாரி, கட்ோ சில்லூர ் ஆகிய மமாழி 

தேசுதவார ்ஏைத்தாழ எட்டாயிரம் தேர ்உள்ளனர.் 

 வட திைொவிட ம ொழிைள் 

வட திராவிட மமாழிகளில் பிைொகுயி,  ொல்தடொ, குரூை் ஆகிய மூன்று மமாழிகள் அடங்கும். 

ஆந்திராவில் வழங்கும் தைொயொ மமாழிறயத் தனி மமாழி என்று கண்டுபிடித்து அறதயும் வட 

திராவிட மமாழியுடன் தசரத்்துள்ளனர.் எனினும் சிலர ்தகாயா மமாழிறயக் தகாண்டி மமாழியின் 

வட்டார வழக்காகதவ கருதுகின்ைனர.் வட திராவிட மமாழிகளில் பிராகுயி முதலில் பிரிந்திருக்க 

தவண்டும். காலே் தோக்கில் குரூக், மால்தடா இரண்டும் தனி மமாழிகளாகே் பிரிந்திருக்க 

தவண்டும் என்ேர.் வட திராவிட மமாழிகளில் ‘க்’ இைந்தகால இறடநிறலயாகவும் ‘ஓ’ எதிரக்ால 

இறடநிறலயாகவும் உள்ளன. மமாழி முதலில் வரும் ககரம் ஹகரமாகவும், வகரம் ேகரமாகவும், 

சகரம் ககரமாகவும் மாறும் நிறலறய வடதிராவிட மமாழிகளில் காணமுடிகிைது. 

 பிைொகுயி ம ொழி 

பலுசச்ிஸ்தொன் ேகுதிகளில் பிைொகுயி மமாழி தேசே்ேடுகிைது என்று 

டாக்டர ்ைொல்டுமவல் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் மடன்னிஸ் டி.எஸ். பிதை (Denys de Savmarez Bray) என்ேவர ்

திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்றதச ் தசரந்்தது பிராகுயி மமாழி என்று நிறுவினார.் 

தேராசிரியர ் எ தனொ 1962இல் பிராகுயி மமாழி வட திராவிட உட்பிரிறவச ் தசரந்்தது என்று 

விளக்கினார.் திராவிட மக்களும், பிராகுயி மக்களும் ஒதர இனத்தவர ்என்று மகாள்ளச ்சான்றுகள் 

இல்றல. எனினும் திராவிட மமாழி தேசுதவாரது கலே்பு இருக்க தவண்டும் என்று இைொ சச்ந்திை 

தீட்சிதை் குறிே்பிடுவார.் பிராகுயி மமாழி பொைசீை ம ொழியுடன் மநருங்கிய மதாடரப்ிறனக் 

மகாண்டுள்ளது. ோகிஸ்தானில் உள்ள ைலத், ஹயை்பூை் மாவட்டங்களில் உள்ளவரக்ள் பிராகுயி 

மமாழி தேசுகின்ைனர.் ஈைொன், ஆப்ைொனிஸ்தொன் ேகுதிகளில் வாழ்தவார ் பிராகுயி மமாழி 

தேசுகின்ைனர.் இே்ேகுதிகளில் பலுசச்ி மமாழி மேருவழக்காக உள்ளது. பிராகுயி மமாழி தேசுதவார ்
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எண்ணிக்றக மூன்று இலட்சம் என்றும், ஐந்து இலடச்ம் என்றும் இரு தவறு கூை்றுகள் உள்ளன. 

தேராசிரியர ்எ தனொ பிராகுயி மமாழி ேை்றி ஆய்ந்து ேல கடட்ுறரகறள மவளியிடட்ுள்ளார.் 

  ொல்தடொ ம ொழி 

பீைொை், வங்ைொள ் ஆகிய ேகுதிகளில் வாழ்ேவரக்ள்,  ொல்தடொ மமாழி தேசுகின்ைனர.் 

ஏைத்தாழ 90 ஆயிரம் தேர ் தேசுகின்ைனர.் மால்தடா மமாழிச ் மசாை்கறளே் தேராசிரியர ்பி.எச.் 

ஹொட்ஸன் (B.H.Hodgsn), தை ்பல் (Sir George Campell) ஆகிதயார ் மதாகுத்துள்ளனர.் எைன்ஸ்ட் 

ட்தைொமயஸ் (Ernest Droese) 1884இல் எழுதி மவளியிட்ட  ொல்தடொ ம ொழி அறிமுை ் (Introduction to the 

Malto Language) என்ை நூல்தான் இம்மமாழி ேை்றி வந்த முதல் நூலாகும். மால்தடா மமாழி 

தேசுதவார ் ொலை் (மனிதரக்ள்) ஆவர.் மறல என்னும் மசால்லில் இருந்து பிைந்தது மாலர ் என்னும் 

மசால். ‘மாலர ் என்ேது, மறல மனிதரக்ள் என்ை மோருளுறடயது’ என்று 

டாக்டர ் கிைியைச்ன் கூறுவார.் மதான்றம இலக்கியங்கள் இல்றல. எனினும் கிறித்தவத் 

மதாண்டரக்ள் ேல இலக்கியங்கறள மால்தடா மமாழியில் உருவாக்கியுள்ளனர.் மால்தடா 

மமாழியில் உயிமராலிகள் மசாை்களின் எல்லா இடங்களிலும் இடம் மேறுகின்ைன. எனினும் மநடில் 

உயிமராலிகள் மமாழியின் இறுதியில் இடம் மேறுவது கிறடயாது. 

 குரூை் ம ொழி 

குரூை் மமாழிறய டாக்டர ்ைொல்டுமவல், ‘ஒதராவன்’ மமாழி என்று குறிே்பிடட்ுள்ளார.் பீகார,் 

அசாம், வங்காளம், மத்திய பிரததசம் ஆகிய ேகுதிகளில் குரூக் மமாழி தேசுதவார ் உள்ளனர.் 11.4 

இலட்சம் மக்கள் குரூக் மமாழி தேசுகின்ைனர.் ைைன்ல் டொல்டன் (Colonel Dolton) எழுதிய வங்ைொள 

 ை்ைளின் வைலொறு (Ethnology of Bengal) என்னும் நூலில் குரூக் மமாழி தேசும் மக்கள் ேை்றிய 

தகவல்கள் உள்ளன. பட்சச ்பொதிைியொை் (Rev. F. Batsch) குரூக் மமாழிக்கு இலக்கணம் எழுதியுள்ளார.் 

தேராசிரியர ்ஏ.கிைிை்நொட் (A. Grignard) 1924இல் குரூக் மமாழி அகராதி ஒன்றையும், இலக்கணநூல் 

ஒன்றையும் தயாரித்து மவளியிட்டார.் ஃமபன்ட் ஹன் (Fend - Hahn) என்ேவரும் சி.பி. மலசஸ் (C.B. 

Leses) என்ேவரும் குரூக் மமாழிக்குரிய அகராதிறயத் தயாரித்துள்ளனர.் 

மதொகுப்புகை 

உலகில் மூவாயிரத்துக்கும் தமை்ேட்ட மமாழிகள் உள்ளன என்று தேராசிரியர ்

அகத்தியலிங்கம் கூறுவார ் (உலை ம ொழிைள் 5-ஆம் ேகுதி, முகவுறர). உலக மக்களில் 20 

விழுக்காட்டினர ்சீனம ொழி தேசுகின்ைனர.் நியுகினியொ என்ை ஒதர தீவில் மடட்ும் 700 மமாழிகள் 

தேசே்ேடுகின்ைன. இயொை் மமாழிறய ஒரு மூதாட்டி மடட்ுதம தேசுகிைார.் அவர ் இைந்தால் 

அவதராடு அந்த மமாழி அழிந்துவிடும் (முறனவர ்மறலயமான், மசவ்வியல் ம ொழி தமிழ், 2001, ே. 

27). மமாழிக் குடும்ேத்றதச ் தசரந்்த மமாழி, தனித்து நிை்கும் மமாழி, கலே்பு மமாழி, மசயை்றக 

மமாழி என்று மமாழிகறளே் பிரிக்கலாம். 
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சொன்று : 

ஆங்கில ், மஜை் னிய ம ொழி - இந்ததொ ஐதைொப்பிய ம ொழிை் குடு ்பத்கதச ்தசை்ந்தகவ. 

ஐனு (Ainu), பைச்ொஸ்கி (Burshaski) - தனித்திருை்கு ் ம ொழிைள் 

பிட்கின் (Pidgin), கிைிதயொல் (Creole)     - ைலப்பு ம ொழிைள் 

எஸ்மபைொன்டொ, இன்டைல்ிங்குவொ    - திட்டமிட்டு உண்டொை்ைப்பட்ட மசயற்கை ம ொழிைள் 

தமிழ், மதலுங்கு, கன்னடம், மறலயாளம் தோன்ை மேருமமாழிகறளயும், தகாண்டி, கூய், 

துளு, குரூக் தோன்ை குறுமமாழிகறளயும், மதன்னிந்தியா, ேலுசிஸ்தானம் என்று இந்தியே் 

ேகுதிகளிலும், அயலகத்திலும் வழங்கே்ேடும் நிறலயிலும், மமாழி அறமே்பில் மோதுத்தன்றம, 

அடிே்ேறட ஒை்றுறம ஆகியவை்றின் அடிே்ேறடயில் திராவிட மமாழிகள் என்று ஒரு 

குடும்ேத்தினவாக, ‘திராவிட மமாழிக் குடும்ேமாக’ அறடயாளே் ேடுத்தே்ேடட்ுள்ளது. திராவிட 

மமாழிகள் குறித்து அறிறகயில் அவை்றின் ேரந்த புழக்கம் வியே்ேளிக்கிைது. தமிழ்மமாழி 

முதன்றம மேறுகிைது. 

 

திைொவிட ம ொழிைளு ் தமிழு ் 

 பொட முன்னுகை 

தம்முள் மதாடரப்ு உறடய மமாழிகள் ஒரு குடு ்ப ம ொழிைள் எனே்ேடுகின்ைன. உலகில் 

ஏைத்தாழ நாலாயிரம் மமாழிகள் தேசே்ேடுகின்ைன. இவை்றைே் ேல்தவறு குடும்ேங்களாக வறகே் 

ேடுத்துவர.் இவ்வாறு வறகே் ேடுத்துவதை்கு அடிப்பகடப் பண்புைள், மபொதுக ை் கூறுைள், 

ம ொழி வழங்கு ் இட ் ஆகியறவ அடித்தளமாகக் மகாள்ளே்ேடுகின்ைன. அவ்வறகயில் உலக 

மமாழிகறள எடட்ுக் குடும்ேங்களாகக் கூறுவர.் அவை்றுள் திைொவிட ம ொழிை் குடு ்ப ் ஏழாவது 

இடத்தது. 

தமிழ், மதலுங்கு,  கலயொள ், ைன்னட ் தோன்ை மமாழிகள் திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்து 

மமாழிகளாகும். ஒரு குடும்ேத்து மமாழிகறள ஆராய்ந்தால், அவை்றுக்கிறடதய ஒலி அக ப்பு, 

இலை்ைணை் கூறு, மசொற்ைள் ஆகியவை்றில் ஒை்றுறம இருத்தறல உணரலாம். 

திைொவிட ம ொழிைள் 
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மதன் இந்தியாவில் வழங்கும் மமாழிகறளத் திைொவிட ம ொழிைள் எனே் மேயரிடட்ு 

அறழத்தவர ் டாக்டர ் கால்டுமவல் ஆவார.் அவர ் அயரல்ாந்து நாடட்ு அறிஞர;் தமிழகம் 

வந்தவர.் திைொவிட ம ொழிைளின் ஒப்பிலை்ைண ் என்ை நூறல 1856இல் மவளியிட்டார.் ‘தமிழ் 

மமாழி சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்த மமாழி அன்று; மறலயாளம், மதலுங்கு, கன்னடம் 

தோன்ைவை்றுடன் தசரந்்து தனி மமாழிக் குடும்ேமாகத் திகழ்வது. எல்லாம் தசரந்்து திைொவிட 

ம ொழிைள் எனே்ேடும். திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்தில் தமிழ்தான் ேழறமயானது. 

சமஸ்கிருதத்றதே் தோன்று தமிழும் தனித்து இயங்கவல்லது. திராவிட மமாழிக் குடும்ேத்றதச ்

தசரந்்த தமிழுக்கும், ஆரிய மமாழிக் குடும்ேத்றதச ் தசரந்்த சமஸ்கிருதத்துக்கும் எவ்விதத் 

மதாடரப்ும் இல்றல’ என்று கால்டுமவல் நிறுவினார.் தமிழின் மதான்றம, தனித்துவம் 

நிறுவே்ேட்டது. எழுத்து வடிவமும், இலக்கியங்கறளயும் உறடய மமாழிகறளத் திருந்திய 

ம ொழிைள் என்றும், எழுத்து வடிவமும், இலக்கியங்களும் இல்லாத மமாழிகறளத் திருந்தொத 

ம ொழிைள் என்றும் கால்டுமவல் ோகுோடு மசய்துள்ளார.் அதன்ேடி தமிழ், மதலுங்கு, ைன்னட ், 

 கலயொள ், துளு ஆகிய ஐந்து மமாழிகள் திருந்திய ம ொழிைள் என்றும், ததொடொ, தைொண்டு, கூ, 

தைொடொ என்ை நான்கு மமாழிகள் திருந்தாத மமாழிகள் என்றும் 1856இல் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் 1875இல் 

மவளியிட்ட தமது நூலின் மறுேதிே்பில், மைொடகு என்ை திருந்திய மமாழிறயயும், ைொஜ் ைொல், 

ஓமைொவன் ஆகிய திருந்தாத மமாழிகறளயும் தசரத்்துக் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் இன்று தமிழ், மதலுங்கு 

முதலான திராவிட மமாழிகள் ஈழம், ேரம்ா, மதலசியா, சிங்கே்பூர,் பிஜித்தீவு, மதன் ஆே்பிரிக்கா 

முதலான இடங்களிலும் தேசே்ேடுகின்ைன. 1981ஆம் ஆண்டு குடிமதிே்பீடட்ு மக்கள் மதாறகக் 

கணக்குே்ேடி இந்தியாவில் ஏைக்குறைய இருேது தகாடிக்கு தமை்ேட்ட மக்கள் திராவிட 

மமாழிகறளே் தேசுகின்ைனர.் ஆனால் 1991 மக்கள் மதாறகக் கணக்கில் திராவிட மமாழி தேசுதவார ்

மதாறக குறைந்திருக்கிைது. திராவிட மமாழிகளுள் ேழறமயானது தமிழ் மமாழி ஆகும். தமிழில் 

ேழறமயான இலக்கியங்கள் உள்ளன. இந்தியா முழுதும் தமிழரக்ள் வாழ்கின்ைனர.் உலமகங்கும் 

தமிழரக்ள் உள்ளனர.் 

5.1.1 தமிழு ் மதன் திைொவிடமு ் 

 கலயொள ம ொழி தமிழுடன் மநருங்கிய மதாடரப்ுறடயது. தமிழின் கிறளமமாழி என்னும் 

அளவிை்கு ஒை்றுறமக் கூறுகள் மறலயாளத்தில் உள்ளன. திராவிட மமாழிகளுள் மேருவாரியான 

மக்கள் தேசும் மமாழி மதலுங்கு மமாழி ஆகும். வடுகு என்றும் மதலுங்கு மமாழி 

அறழக்கே்ேடுகிைது. திராவிட மமாழிகளுள் மூன்ைாவது இடம் வகிே்ேது ைன்னட ம ொழி ஆகும். 

கன்னட மமாழி இலக்கியம் ேத்தாம் நூை்ைாண்டு முதல் உள்ளது. இந்தி, வங்காளி முதலான 

மமாழிகளில் திராவிட மமாழிகளின் மசல்வாக்கு உள்ளது. திராவிட மமாழியின் மசல்வாக்கால் 

வடமமாழியில் ேல மாை்ைங்கள் ஏை்ேடட்ுள்ளன. "தவத காலத்து வடமமாழியில் மூலத் திராவிட 

மமாழிக் கூறுகள் ேல கலந்துள்ளன" என்கிைார ்கைஸ் தடவிஸ். 

  திைொவிட ம ொழிச ்மசொற்ைள் 
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வட இந்திய மமாழிகளிலும் ேல திராவிடச ் மசாை்கள் இன்றும் காணே்ேடுகின்ைன. 

அவை்றைச ் சுததசிச ் மசொற்ைள் என்று வடமமாழி இலக்கண நூலார ் கூறுவர.் ஒைிய 

ம ொழியில் திராவிட மமாழிச ் மசல்வாக்கு இருே்ேறத ஓர ் ஒே்ோய்வு புலே்ேடுத்துகிைது. 

இந்தியாவில் மடட்ும் நான்கு மமாழிக் குடும்ேங்கள் தேசே்ேடுகின்ைன. திராவிட மமாழிக் குடும்ேம் 

ஒன்தை முழுறமயான இந்திய நாடட்ு மமாழிக் குடும்ேம் என்று கருதும்ேடி உள்ளது. திராவிட 

மமாழிகளுக்கு என்று ேல தனித்தன்றமகள் உள்ளன. 

5.1.2 திைொவிட ம ொழிைளின் அக ப்பு 

திராவிட மமாழிகள் ஒட்டுநிகல ம ொழிைள் (Agglutinative Languages) ஆக உள்ளன. மமாழியில் 

மோருள் உறடயதாக அறமந்த மிகச ் சிைந்த மசால் கூறு உருபன் ஆகும். இதனுடன் ஒடட்ுகள் 

தசரும். ஒடட்ும் உருேன்கள், ஒட்டு உருபன்ைள் எனே்ேடும். 

சொன்று : மசய்தொன் - இசம்சால்லில் 

மசய் -  விறன நிகழ்சச்ிறயக் குறிக்கும் உருேன். 

த் -  இைந்த காலத்றதக் காடட்ும் ஒடட்ுருேன் 

ஆன் -  ஆண்ோறலக் காடட்ும் ஒடட்ுருேன். 

எனதவ, மசய்+த்+ஆன் - என்று உருேன்கள் ஒட்டி நின்று ‘மசய்தான்’ என்ை மசால் உருவாகிைது. 

அன், ஆன் முதலியன திறண, ோல் உணரத்்தச ்தசருவன. வி, பி முதலியன பிைவிறன உணரத்்தச ்

தசருவன. கிறு, கின்று, ஆநின்று முதலியன காலம் உணரத்்தச ் தசருவன. இறவ தசரும் தோது 

அடிசம்சால் சிறதயாது. தவறுேடாது இருே்ேது திராவிடமமாழி இயல்பு ஆகும். உயிர ்நீளல் அல்லது 

குறுகல் என்ை அளவில் சிறிதளவு தவறுோடு மடட்ுதம ஏை்ேடும். ஆனால் இந்ததா - ஐதராே்பிய 

மமாழிகளில் அடிசம்சால்லுடன் பிை உறுே்புகள் தசரும் தோது, அடிசம்சால்லும், தசரந்்த மசால்லும் 

இறவ இறவ எனத் தனித்தனிதய பிரித்துக் காண முடிவதில்றல. அறவ சிறதந்து கலந்து பிரிக்க 

முடியாதனவாக மாறியுள்ளன. எனதவ திராவிட மமாழிகள் ஒடட்ுமமாழிகள் எனே்ேடுகின்ைன. 

 
 5.1.3 அடிப்பகடச ்மசொற்ைள் - ஒற்றுக  

தேசச்ு வழக்கில் அதிகம் ேயன்ேடும் மோருடக்றளக் குறிே்ேறவ அடிே்ேறடச ் மசாை்கள் (Basic 

Vocabularies) ஆகும். அறவ மமாழிக்கு மமாழி மாறுேடுகின்ைன. எனினும் திராவிட மமாழிகள் 

அறனத்திலும் அடிே்ேறடச ்மசாை்கள் மோதுவாக, மாைாமல் ஒன்று தோலதவ அறமகின்ைன. 

சொன்று: 
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தமிழ்    - கண் 

கன்னடம், மறலயாளம் - கண்ணு 

ததாடா    - மகாண் 

மகாடகு   - கன்னு 

மதலுங்கு   - கன்னு 

ேரஜ்ி    - மகண் 

குரூக்    - ஃகன் 

எண்கறளக் குறிே்ேன எண்ணுே் மேயரக்ள். இறவ ஏைத்தாழ திராவிட மமாழிகள் 

எல்லாவை்றிலும் ஒன்று தோலதவ அறமந்துள்ளன. சொன்று: 

 

தமிழ்   - மூன்று 

மறலயாளம்  - மூணு 

கன்னடம்  - மூறு 

மதலுங்கு  - மூடு 

 

 திராவிட மமாழிகளில் மூவிடே் மேயரக்ள் 

மமாழிகளுக்கு இறடயில் உள்ள உைறவ மூவிடே் மேயரக்ள் (Pronouns) உணரத்்துகின்ைன. 

தன்றனக் குறிே்ேது தன்றமே் மேயர.் நான், என், நாம், நாங்கள், எங்கள் என்ேன தன்றமே் 

மேயரக்ள். முன்னால் இருே்ேவறரக் குறிே்ேது முன்னிறலே் மேயர.் நீ, நீங்கள், நின் உன், உங்கள் 

என்ேன முன்னிறலே் மேயரக்ள். பிைறரச ் மசால்வது ேடரக்்றகே் மேயர.் அவன், அவர,் அவள், 

அவரக்ள், அது, அறவ என்ேன ேடரக்்றகே் மேயரக்ள். தன்றம, முன்னிறல, ேடரக்்றக ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் உள்ள மோருள்கறளக் குறிே்ேதால் இவை்றை மூவிடே் மேயரக்ள் என்ேர.் திராவிட 

மமாழிகளில் மூவிடே் மேயரக்ள் மாைாமல் உள்ளன. காலே் தோக்கில் சில மாறுதல்கள் ஏை்ேடலாம். 

எனினும் அடிதயாடு மாைவில்றல. தம்முள் மதாடரப்ு உறடயனவாக உள்ளன. 

சொன்று: தன்க  இடப்மபயை் 

யான், நான்   - தமிழ் 

ஞான், யான்   - ேறழய மறலயாளம் 

நானு    - கன்னடம் 

தநனு    - மதலுங்கு 
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தன்க ப் பன்க  இடப்மபயைை்ள் 

தன்னுடன் தன்றனச ் சுை்றி இருே்ேவறரயும் தசரத்்துச ் மசால்வது தன்றமே் ேன்றம 

இடே்மேயரக்ள். திராவிட மமாழிகளில் அறவ அறமந்துள்ள விதம் வருமாறு: 

நாம், நாங்கள், யாம்    - தமிழ் 

நாம், தநாம் (சில இடங்களில்)  - மறலயாளம் 

நாவு, ஆம், ஆவு    - கன்னடம் 

தமமு, மனமு ஏ, மூ (ேறழய இலக்கியம்) - மதலுங்கு 

இவ்வாதை முன்னிறல, ேடரக்்றக ஆகியவை்றிலும் ஒை்றுறமறயக் காணலாம். 

முன்னிறலறய உளே்ேடுத்தாத ேன்றம (Exclusive) 

யாம், நாங்கள்  - தமிழ் 

தமமு    - மதலுங்கு 

முன்னிறலறய உளே்ேடுத்தும் ேன்றம (Inclusive) 

நாம்    - தமிழ் 

மனமு    - மதலுங்கு 

ேன்றமயில் முன்னிறலயாறர உளே்ேடுத்துவது, முன்னிறலயாறர உளே்ேடுத்தாதது என்ை 

தவறுோடு ஆங்கில மமாழியில் இல்றல. We என்ேது இருவறகக்கும் மோதுவாக உள்ளது. 

5.2.2 இகணப்பு இடப்மபயை் 

ஆங்கிலம் முதலிய ேல ஐதராே்பிய மமாழிகளில் இறணே்பு இடே்மேயரக்ள் உள்ளன. who, 

which, where என்ேன தோன்ை இறணே்பு இடே்மேயரக்ள் தமிழிலும், பிை திராவிட மமாழிகளிலும் 

இல்றல. ஆனால் அவை்றுக்கு ஈடாகத் திராவிட மமாழிகள் மேயமரசச்ங்கறளக் றகயாள்கின்ைன. 

விறனயாலறணயும் மேயரக்றளே் ேயன்ேடுத்துகின்ைன. மசயலின் முடிறவக் காட்டாதது எசச்ம், 

மேயரச்ம்சால்றலத் தழுவி நின்று மசயல் முடிவு தருவது மேயமரசச்ம் ஆகும். அதுதோலதவ 

விறனறயச ் மசய்தவறரே் மேயரச் ் மசால்லாக நின்று குறிக்கும் மசால் விறனயால் அறணயும் 

மேயர ்ஆகும். இறவ இரண்டும் இறணே்பு இடே்மேயரக்ளாகச ்மசயல்ேடுகின்ைன. 

சொன்று: 

 ஆங்கில ் தமிழ் 

1 I saw the man who came வந்த மனிதறனே் ோரத்்ததன் 

 the man who -இறணே்புச ்மசால் வந்த – மேயமரசச்ம் 
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2 I saw him who came வந்தவறனே் ோரத்்ததன் 

 him who - இறணே்புச ்மசால் 

 

வந்தவன் - விறனயாலறணயும் மேயர ்

 

உட ்படு ம ய் 

தமிழ் முதலிய திராவிட மமாழிகளில் எல்லா உயிமராலியும் தனித்தனிதய 

உசச்ரிக்கே்ேடுகின்ைன. மதளிவாக உசச்ரிக்கே்ேடுகின்ைன. உயிமராலி இரண்டு வந்தால் ஒலிே்ேது 

கடினம். இரண்டுக்கும் இறடதய ய், வ் தசரத்்து ஒலிக்கே்ேடும் நிறல உள்ளது. அந்த ய், வ் என்னும் 

மமய் எழுத்துகள் உட ்படும ய் எனே்ேடுகின்ைன. 

சொன்று: 

வர + இல்றல - வரவில்றல - தமிழ் 

வ் - உடம்ேடுமமய் ததான்றுதல். 

மணி + அழகு - மணியழகு - தமிழ் 

ய் - உடம்ேடுமமய். 

மதலுங்கில், ‘ரகரம்’ ‘ககரம்’ உடம்ேடுமமய்யாக வருகின்ைன. 

சொன்று: 

மோத + இல்லு - மோதரில்லு (இறலவீடு) - மதலுங்கு 

ர ்- உடம்ேடுமமய். 

ேத + ஒண்டு - ேதமகாண்டு - (ேதிமனான்று) - மதலுங்கு 

க் - உடம்ேடுமமய். 

 

அறுவர ்- தமிழ் 

வ் - உடம்ேடுமமய். 

 

ஆறுகுரு - மதலுங்கு 

க் - உடம்ேடுமமய். 
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கூயி தோன்ை திராவிட மமாழிகளிலும் உடம்ேடுமமய் உள்ளது. வடமமாழியில் இரண்டு 

உயிரும் தசரந்்து ஓர ்உயிராக மாறிவிடும் நிறல உள்ளது. 

சொன்று: 

மட + அதிேதி - மடாதிேதி - வடமமாழி 

ஐதராே்பிய மமாழிகள் ேலவை்றில் இவ்வாறு ஓர ்உயிர,் அடுத்து வரும் உயிதராடு இறணதல் 

உண்டு. தமிழில் ஓரிரு இடத்தில் இந்நிறல உண்டு. 

சொன்று: ேரு+அறர- ேராறர - தமிழ் 

5.3.1 தனித்தனி வடிவங்ைள் 

திராவிட மமாழிகளில் உயிர ் எழுத்துகள் குறில், மநடில் என்று ேகுக்கே்ேடுகின்ைன. 

இவை்றுக்குத் தனித்தனி வரிவடிவம் உண்டு. அறவ மோருள் தவறுோடற்டத் ததாை்றுவிே்ேன. 

தமிழில் அணி என்ேதும் ஆணி என்ேதும் தவறு தவறு மோருள் மகாண்ட மசாை்கள். அ, ஆ என்ேன 

இவ்தவறுோடற்டத் ததாை்றுவிக்கின்ைன. அ, ஆ இரண்டும் தனித்தனி ஒலியன்களாகும். 

சொன்று: 

மது  பல்   மிதி  உடல்  மைட்டான் மைொல் 

மாது  பொல்   மீதி  ஊடல்  தைட்டான் தைொல் 

திராவிட மமாழிகளில் குறில், மநடில் தவறுோடு இன்றியறமயாததாக உள்ளது. 

ஒலிப்பு முகற 

ஒலிக்கும் தோது எழுத்றத அழுத்தமாகச ் மசால்லலாம். மமன்றமயாகச ் மசால்லலாம். 

ஒலிக்கும் முறையில் தமிழில் எடுத்தல் (அழுத்திச ் மசால்லுதல்), படுத்தல் (மமலிதாக 

உசச்ரித்தல்), நலிதல் (தவறுேடுத்தி ஒலித்தல்) என்னும் ஒலிே்பு தவறுோடுகள் மசால்லே்ேடட்ுள்ளன. 

இறவ நுட்ேமானறவ. இவை்றைே் பிைமமாழியினர ்உணரத்ல் கடினம். 

சொன்று: நான் சிங்கத்றதே் ோரத்்ததன். 

இதில் நொன் என்ை எழுவாறய அழுத்தி ஒலித்தால், ‘நான்தான் ோரத்்ததன் தவறு யாரும் 

ோரக்்கவில்றல’ என்ை மோருள் கிறடக்கும். 
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இதில் சிங்ைத்கத என்னும் மசயே்ேடுமோருறள எடுத்து ஒலித்தால், ‘நான் சிங்கத்றதத்தான் 

ோரத்்ததன். தவறு எறதயும் ோரக்்கவில்றல’ என்ை மோருள் மதானிக்கும். 

இதில் பொைத்்ததன் என்னும் மசால்றல எடுத்து ஒலித்தால், ‘நான் தவறு ஒன்றும் 

மசய்யவில்றல. ோரக்்க மடட்ுதம மசய்ததன்’ என்று மோருள் தரும். 

இது வாக்கிய ஒலியழுத்தம் ஆகும். நீ மசான்னது சரி என்ேறத ஒலிே்ேதன் மூலம், நீ 

மசான்னது சரி என்ை எளிய மோருள் கிறடக்கும். நீ மசான்னது சரியில்றல என்ை எதிரம்றைே் 

மோருளும் கிறடக்கும். 

அவன் வந்தான் என்ேறத, 

அவன் வந்தான், 

அவன் வந்தான்? 

அவன் வந்தான்! 

என மூவறகே் மோருள் வர ஒலிக்கலாம். அவன் வந்தறதக் கூறுவது முதல் வாக்கியம். அவன் 

வந்தறதக் தகடக்ும் வினா வாக்கியம் இரண்டாவது, வியே்றேத் மதரிவிே்ேது மூன்ைாம் வாக்கியம். 

இவ்வாறு எதிரம்றைே் மோருள், எள்ளல் மோருள், வினாே் மோருள், வியே்புே் மோருள் 

உணரத்்தே்ேடுவது ஒலி தவறுோட்டால் எனலாம். இது எழுத்தில் புலே்ேடுத்த இயலாதது. தேசச்ில் 

இயல்ோய் அறமவது, எல்லாே் தேசச்ு மமாழிகளிலும் உண்டு. 

5.3.3 மசொல் அக யு ் முகற 

எழுத்துகள் தசரந்்து மசாை்கள் அறமயும். திராவிட மமாழிகளில் எளிய முறையிதலதய 

மசாை்கள் அறமகின்ைன. ஒலிக்க இயலாத கூடம்டாலிகறளயும், ஒலியறமே்பிை்குக் கூடா 

ஒலிகறளயும் திராவிட மமாழிகள் ஒதுக்கி வந்திருக்கின்ைன. உயிரும், மமய்யும் தசரந்்து ஒலித்தை்கு 

எளியனவாக உள்ள அறசகள் மசாை்களாகத் திராவிட மமாழிகளில் வருகின்ைன. 

  த்வனி 

  ே்ரோவம் 

  சர்ிய கல்யாண் 

முதலிய கூடம்டாலிகள் வடமமாழியில் உள்ளன. அத்தகு வடமசாை்கள் மதலுங்கு, கன்னட, 

மறலயாள மமாழிகளில் உள்ளன. அறவ இரவதல. அம்மமாழிகளது இயை்றகயான ஒலிகள் அல்ல. 

அசம்சாை்கறளத் திராவிட ஒலி அறமே்புக்தகை்ே அறமத்துக் மகாள்ளும் மமாழி தமிழ். தமிழில் 

ேறழய திராவிட மமாழியின் ஒலியறமே்பு அதிகம் மாைாமல் இருந்து வருகிைது. 
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சொன்று: 

State - இருமமய் முதலில் வரல். 

Strong - மூன்று மமய் முதலில் வரல். 

ஆங்கிலம் தோன்ை மமாழிகளில் இே்ேடி இரண்டு மமய்யும், மூன்று மமய்யும் மசால்லுக்கு 

முதலில் வருவது தோல் தமிழில் வருதல் இல்றல. மமய் மை்மைாரு மமய்யுடன் கூடி முதலில் வருதல் 

இல்றல. மமய் உயிருடன் கூடிதய மமாழிக்கு முதலில் வரும். 

5.3.4 மசொல்ைலப்பு 

ஆங்கிலச ் மசாை்களும் வடமமாழிச ் மசாை்களும் தமிழில் புகும்தோது, தமிழுக்தகை்ை 

ஒலிமுறைறயே் மேறுகின்ைன. 

எ.ைொ. 

இங்க்லான்ட்  இங்கிலாந்து  ஆங்கிலச ்மசால் தமிழ் ஒலிே்பு முறை மேறுதல் 

க்றைஸ்ட்  கிறிஸ்து - கிறித்து 

எ.ைொ. 

தத்வ   தத்துவம்  வடமசால் தமிழ்ஒலிே்பு முறை மேறுதல் 

க்ருே்ண  கிருடண் - கிருட்டினன் 

தமிழில் கூடம்டாலிகள் குறைவு. மோருந்தா ஒலிகள் கூடுவதில்றல. 

வடமமாழி முதலான இந்ததா-ஐதராே்பிய மமாழிகளில் மநடுஞ்மசாை்கள் குறைவு. எனினும் 

எளிய ஒலியறசகள் அம்மமாழிகளில் இல்றல. தமிழில் மசாை்கள் நீண்டிருே்பினும் எளிதில் 

ஒலிக்கும்ேடி உள்ளன. வடமசாை்கள், ஆங்கிலச ் மசாை்கள், பிை மசாை்கள் எறவயாயினும், தமிழ் 

ஒலிே்பு முறை மேறுவது தமிழுக்தக உரிய தனி இயல்ோகும். 

அடிசம்சாை்கள் 

திராவிட மமாழிகளில் அடிசம்சாை்கள் (Roots) ஓரறசச ்மசாை்களாகதவ உள்ளன. மதளிவாகே் 

பிரித்தறியும்ேடி உள்ளன. அடிசம்சாை்கள் தனிதய நின்று மோருள் தருவதும் உண்டு. 

சொன்று: 

வா, கா, தீ, தோ, நீ, ஆ 
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இந்ததா-ஐதராே்பிய மமாழிகளில் அடிசம்சாை்கறளே் பிரித்தறிய முடிவதில்றல. திராவிட 

மமாழிகளில் எளிதில் பிரிக்க முடியும். மோதுவாக அடிசம்சால்லுடன், 

1) ஒலிக்க உதவும் வண்ணம் ஒலித்துறணயாகச ்தசரும் மசாை்கள். 

2) அடிசம்சால்லின் மோதுவான மோருறள, ஒன்றுக்கு உரியதாகச ்சிைே்ோக உணரத்்தும் 

மசாை்கள். 

3) திறண, ோல், காலம், தவை்றுறம தோன்ை இலக்கண தவறுோடுகறள உணரத்்துவன. 

என்று மூன்று வறககளில் மசாை்கள் தசருகின்ைன. 

தமிழிலும், கன்னடத்திலும், ‘உகரம்’ ஒலித்துறணயாகச ்தசரக்ிைது. 

சொன்று: 

கண் - கண்ணு - (உகரம் மேறுதல்) 

மண் - மண்ணு - (உகரம் மேறுதல்) 

சில - மசலவு - (கன்னடம் - உகரம் மேறுதல்) 

மபயைச் ்மசொற்ைள் 

திராவிட மமாழிகளில் மேயரச் ்மசால் திகண, பொல், எண், இட ் ஆகியவை்றை உணரத்்தும். 

மேயரச்ம்சால்லுடன் தசரக்்கே்ேடும் உருபு தவற்றுக றய உணரத்்தும். திராவிட மமாழிகளில் 

திறண இருவறக. தமிழில் உயை்திகண, அஃறிகண எனக் குறிே்ேர.் மதலுங்கில்  ஹத், 

அ ஹத் எனக் குறிே்ேர.் திராவிட மமாழிகளில் ஆண்பொல், மபண்பொல் என்று ோல் ோகுோடு 

உள்ளது. இந்ததா-ஐதராே்பிய மமாழிகளில் ஆண்பொல், மபண்பொல், அலிப்பொல் என முே்ோல் 

உண்டு. வடமமாழியில் உயிரில்லாத மோருறளயும் ஆண்ோல், மேண்ோல் என்று ேகுக்கும் நிறல 

உள்ளது. 

தமிழில் உயரத்ிறணயில் ஒருவறர ஆண்ோல் என்றும், மேண்ோல் என்றும் ேகுக்கும் நிறல 

உள்ளது. ஆனால் ேலறர அவ்வாறு ேகுத்தல் இல்றல. ஆண் ேன்றம, மேண் ேன்றம என்ேன 

இல்றல. ேலராக இருே்பின் ஆண், மேண் தவறுோடு இன்றிே் பலை்பொல் என வழங்குதல் உள்ளது. 

அது தோலதவ அஃறிறணே் மோருள்களுள் உயிருள்ள மோருள்கறளயும் ஆண்ோல், மேண்ோல் 

எனே் ேகுத்தல் இல்றல. அவை்றை உயிரில்லாே் மோருள்கறளே் தோலதவ ஒன்றன்பொல், பலவின் 

பொல் எனே் ேகுே்ேர.் 

மதலுங்கிலும், தகாண்டியிலும் மடட்ும் ஒருத்திறய (மேண்றண)க் குறிக்கும் தோது 

அஃறிறண ஒன்ைன்ோலாகக் குறிே்ேர.் 
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சொன்று: 

அவள் வந்தாள்  -  தமிழ் - உயரத்ிறண - மேண்ோல் 

அதி வசச்ினதி  -  மதலுங்கு - அஃறிறண - ஒன்ைன்ோல். 

அதுதோலதவ, ததாடர,் தகாடர ் மமாழிகளில் திறண, ோல், எண் தவறுோடு இல்லாத 

ேடரக்்றக இடே்மேயராகிய அத ், இத ் என்னும் மசாை்கதள அவன், அவள், அவர,் அது, அறவ, 

இவன், இவள், இவர,் இது, இறவ என்னும் யாவை்றையும் குறிக்கே் ேயன்ேடுத்தே்ேடுகின்ைன. 

5.4.2 ஒருக , பன்க  பகுப்பு 

திராவிட மமாழிகளில் ஒருக  பன்க  என எண் இரண்தட. இருறம (Dual) என்ை ஒன்று 

இல்றல. ஆனால் வடமமாழியிலும், வடமமாழி சாரந்்த ஐதராே்பிய மமாழிகளிலும் மேரு 

வழக்காக ஒருக , இருக , பன்க  என அறமந்துள்ளது. திராவிட மமாழிகளின் உயரத்ிறணே் 

ேன்றம உணரத்்தும் விகுதியும், அஃறிறணே் ேன்றம உணரத்்தும் விகுதியும் தவறுேடுகின்ைன. 

ஒன்ைை்குரியது மை்மைான்றுக்கு வழங்குவது இல்றல. அவை் முதலான மசாை்கள் தமிழில் 

உயரத்ிறண ஒருறமறய உயரம்சால் கிளவியாக உணரத்்தும் வழக்கு உள்ளது. 

5.4.3 தவற்றுக  உருதபற்கு ் முகற 

தமிழில் தவை்றுறம உணரத்்துவன உருபுைள் எனே்ேடும். தமிழில் தவை்றுறமகள் எடட்ு. 

வடமமாழியில் தவை்றுறம எடட்ு. இலத்தீன் மமாழியில் ஆறு. கிதரக்க மமாழியில் ஐந்து. திராவிட 

மமாழிகளில் மேயரச்ம்சாை்கள் தவை்றுறம உருபுகள் ஏை்கின்ைன. திராவிட மமாழிகளில் மேயர ்

ஈை்றுக்தகை்ே உருபு மாறுவதில்றல. எல்லா ஈறுகளுடனும் உருபு ஒதர தன்றமயாகச ் தசரந்்து 

நிை்கும். எனதவ திராவிட மமாழிகளிலும், சித்திய மமாழிகளிலும் மேயரச்ம்சாை்கள் உருபு ஏை்கும் 

முறை ஒன்தையாகும். ஆனால் இந்ததா-ஐதராே்பிய மமாழிகளில் மேயர ் உருதேை்கும் முறைகள் 

மிகே்ேலவாம். திராவிட மமாழிகளில் மேயரச்ம்சாை்களின் பின்னதர உருபுகள் 

தசரக்்கே்ேடுகின்ைன. எனதவ அறவ தனிதய பிரிக்கக் கூடியனவாகவும் உள்ளன. ஆனால் இந்ததா-

ஐதராே்பிய மமாழிகளில் உருபுகள் மேயரச்ம்சாை்கதளாடு கலந்து ஒன்ைாகிே் பிரிக்க 

முடியாதனவாய் உள்ளன. திராவிட மமாழிகளுக்கும், இந்ததா ஐதராே்பிய மமாழிகளுக்கும் உருபு 

ஏை்கும் முறையில் மை்மைாரு தவறுோடும் உண்டு. திராவிட மமாழிகளில் ஒருறமக்கும், 

ேன்றமக்கும் ஒருவறக உருதே உண்டு. ஆனால் இந்ததா ஐதராே்பிய மமாழிகளில் ஒருறமக்கும், 

ேன்றமக்கும் தவறுதவறு உருபுகள் உள்ளன. 

சொன்று: 

றக + ஆல்  -  றகயால் - ஒருறம 
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றக + கள் + ஆல் -  றககளால் - ேன்றம 

‘ஆல்’ என்ை உருதே ஒருறமக்கும், ேன்றமக்கும் ேயன்ேடுத்தே்ேடுவறதச ் மசால்லலாம். 

இங்ஙனம் திராவிட மமாழியும், ஐதராே்பிய மமாழியும் தவை்றுறம உருபு ஏை்கும் முறையில் 

தவறுேடுவறதக் காணலாம். 

எண்ணுப் மபயைை்ள் 

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று முதலியறவ எண்ணுே் மேயரக்ள். இறவ எண்ணிக்றக அளறவ 

உணரத்்துவன. ஒரு, ஓை், இரு, ஈை், மு, மூ என்ேறவ எண்ணுே் மேயரக்ளுக்கு அகடகளாக வருேறவ. 

அறவ எண்ணே்ேடும் முறைறய உணரத்்துகின்ைன. ஆங்கிலத்தில் இவை்றை cardinals, 

ordinals என்ேர.் தமிழில் எண்ணலளகவ என்றும், எண்ணுமுகற என்றும் கூறுவர.் திராவிட 

மமாழிகள் எல்லாவை்றிலும் மேயரக்ளும், மேயரறடகளும் ேயின்று வருகின்ைன. 

‘ஆம்’ என்னும் மேயமரசச்ம் தசரத்்து எண்ணுமுறை குறிக்கே்ேடுவதுண்டு. 

சொன்று: 

இரண்டாம் ஆண்டு   (ஆம் - மேயமரசச்ம்) 

மூன்ைாம் வகுே்பு   (ஆம் - மேயமரசச்ம்) 

ஆனால் ஒன்று என்ை மேயருடன், ‘முதல்’ என்னும் தவறு மசால்றலயும் ேயன்ேடுத்தும் நிறல 

உள்ளது. 

சொன்று: 

முதல் ஆண்டு  -  தமிழ் 

மமாதட்டி   -  மதலுங்கு 

‘ஆம்’ என்ேதை்குே் ேதில் தமிழில் ‘ஆவது’ என்ேதும் தசரத்்து வழங்கே்ேடும். 

சொன்று: 

மூன்ைாவது வீடு - தமிழ் 

 
விகனசம்சொற்ைள் 
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திராவிட மமாழிகளில் ஒதர அடிசம்சால் மேயரச்ம்சால்லாகவும், விறனசம்சால்லாகவும் 

வழங்குகிைது. இத்தறகய ேல மசாை்கள் இம்மமாழிகளில் உள்ளன. 

சொன்று: 

அடி - மேயர ்- ோதம் 

அடி - விறன - அடித்தல் மசயறலக் குறிே்ேது. 

திராவிட விறனசம்சாை்கள் மேரும்ோலும் ஒடட்ுநிறல ஆக அறமந்தறவ. தமிழில் 

விறனசம்சால் காலம், திறண, ோல் முதலியவை்றை உணரத்்துவது உண்டு. 

சொன்று: 

வந்தான்  காலம்   இைந்தகாலம் 

திறண  உயரத்ிறண 

ோல்   ஆண்ோல் 

 

ஆங்கிலம் முதலிய மமாழிகளில் இந்த நிறல இல்றல. has come, came, is coming என்ேன 

காலத்றத மடட்ுதம உணரத்்தின. 

தமலும் விறனசம்சாை்கள் திறண, ோல் முதலியன உணரத்்தும் முறை திராவிட மமாழிகளில் 

ஒன்ைாகதவ, ஒழுங்காகதவ உள்ளது. ஐதராே்பிய மமாழிகளில் இருே்ேது தோலே் ேலவறக முறை 

இங்கு இல்றல. 

திராவிட மமாழிகளும், சித்திய மமாழிகளும் முற்று, எசச் ் என இருவறக 

விறனே்ேகுே்றேே் மேை்றுள்ளன. அறவ இறப்பு, நிைழ்வு, எதிைவ்ு என மூவறகக் காலம் 

உணரத்்துகின்ைன. ஏறனக் காலங்கறள உணரத்்தத் துறண விறனகறளே் 

ேயன்ேடுத்துகின்ைன. ஏவல், வியங்தைொள் என்னும் அறமே்றேே் மேை்றுள்ளன. 

திறண, ோல், இடம் உணரத்்தும் பொல்அறி கிளவிகள் மறலயாளத்தில் மடட்ும் இல்றல. 

தகாண்டு தோன்ை மமாழிகளில் ோலறி கிளவிகள் தசரவ்தில் ஒழுங்கின்றமயும், சிக்கலும் 

காணே்ேடுகின்ைன. ஆனால் தமிழில் ஒழுங்கும் மதளிவும் காணே்ேடுகின்ைன. 

வடமமாழி தோன்ைவை்றில் விறனத்திரிபு முறைகள் ேலவாகக் காணே்ேடுகின்ைன. 
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5.5.1 தன்விகன, பிறவிகன 

விறனசம்சால்லால் உணரத்்தே்ேடும் விறனறயத் தொன் மசய்வது தன்விறன, பிறகைச ்

மசய்வித்தல் பிைவிறன. இறவ திராவிட மமாழிகளில் காணே்ேடுகின்ைன. தன்விறனகறளே் 

பிைவிறனகளாக ஆக்க முடியும். திறண, ோல், காலம், இடத்றத உணரத்்தும் ோலறி கிளவிகறளச ்

தசரே்்ேதால் இம்மாை்ைம் ஏை்ேடுவது இல்றல. 

  தன்விகன பிறவிகன ஆதல் 

தன்விறன தமிழில் இ, மதலுங்கில் இசு (அ) இஞ்சு, கன்னடத்தில் இசு என்னும் விகுதிகறளச ்

தசரே்்ேதால் பிைவிறன ஆகும். 

திைொவிட ம ொழி தன்விகன பிறவிகன 

தமிழ் மசய் 
மசய்வி 

மதலுங்கு 
மசய் 

தசயிஞ்சு (மசய்வி) 

 
பிலிபி (அறழ) 

பிலிபிஞ்சு (அறழே்பி) 

கன்னடம் 
மாடு (மசய்) 

மாடிசு (மசய்வி) 

ஐதராே்பிய மமாழிகளில் பிைவிறனே் மோருறள உணரத்்த தவண்டின், இரண்டும் 

ேலவுமான மசாை்கள் மதாடரந்்து நின்தை உணரத்்தும். ஆனால் திராவிட மமாழிகளிதலா 

மசால்லினுள் சிறு மாை்ைத்தாதலதய பிைவிறனே் மோருறள உணரத்்த முடிகின்ைது. 

  இைட்கடை்கிளவி விகன 

திராவிட மமாழிகளில் மினுமினுத்தது, கலகலத்தது தோன்ை இரடற்டக் கிளவி விறனகள் ேல 

உள்ளன. இவை்றில் இருமுறை வரும் மசாை்கறளே் பிரித்தால் மோருள் மகடும், இறவ 

இரட்டிே்ோதலதய மோருள் தருகின்ைன. 

5.5.2 மசயப்பொட்டு விகன 

திராவிட மமாழிகளில் மசயே்ோடட்ு விறன இல்றல. ஐதராே்பிய மமாழிகளில் உள்ளவாறு 

மசயே்ோடட்ு விறனக்குரிய மோருட்சிைே்பும் உண்டு. ஆயினும் மசயே்ோடட்ு விறனே்மோருள் ேல 

முறைகளில் உணரத்்தே்ேடுகின்ைது. 

சொன்று: 

அது என்னால் உறடக்கே்ேட்டது 

- ஐதராே்பிய மமாழி மரபு. 
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அது உறடந்து தோயிை்று 

- தமிழ் மரபு. 

 

ேடு, உண் தோன்ை துறணவிறனகள் தசரக்்கே்ேடுகின்ைன. 

உறடந்தது - 

உறடக்கே்ேட்டது - (ேடு - துறணவிறன) 

உறடேட்டது - (ேடு - துறணவிறன) 

மகாறலயுண்டான் 

- (உண் - துறணவிறன) 

மகாறலயுண்டது 

- (உண் - துறணவிறன) 

மசயே்ோடட்ு விறன திராவிட மமாழிகளில் புதிதாகே் புகுந்தது. புதியதாகே் புகுந்த 

பின்னரும் மசல்வாக்குே் மேைவில்றல என்ேர.் அதுதோலதவ திராவிட மமாழிகளில் எல்லா 

விறனசம்சாை்களும் உடன்ோடட்ு விறனகதள. எதிரம்றை உணரத்்தும் இறடநிறலகறளே் 

மேறுவதாதலதய அறவ எதிரம்றை விறனகளாகின்ைன. 

சொன்று: 
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வருவான் - வாரான் 

மசய்தவன் - மசய்தயன் 

மசய்தான் - மசய்திலன் 

திராவிட மமாழிகளில் விறனசம்சால் முக்கிய இடத்றதே் மேறுகிைது. 

5.5.3 சுட்டு, வினொச ்மசொற்ைள் 

அ, இ, உ என்ேன சுட்டுச ்மசொற்ைள். சுட்டிக் காட்டிே் மோருள் உணரத்்துவதால் சுடட்ுே்மேயர ்

எனே்ேடுகின்ைன. அகரம் தூரத்தில் உள்ள மோருறளக் குறிக்கே் ேயன்ேடுத்தும் சுடட்ுசம்சால். 

இகரம் அண்றமயில் உள்ளறதச ் சுடட்ும். உகரம் நடுவில் உள்ளறதச ் சுடட்ும். இவை்றுள் உகரம் 

வழக்கிழந்தது. எ கரம் வினொச ்மசொல் ஆகும். அ, இ, உ என்னும் சுடட்ுே் மேயரக்ளும் எ என்னும் 

வினாே்மேயரும் திராவிடமமாழிகளில் மதான்றுமதாடட்ு வழங்கி வருகின்ைன. 

மதலுங்கு - சுடட்ுச ்மசாை்கள் 

எவன், எவள், எது - தமிழ் 

- வினாசம்சாை்கள் 

ஏவன், ஏவள், ஏது - மறலயாளம் 

- வினாசம்சாை்கள் 

 

 

திராவிட மமாழிகளில் எ அல்லது ஏ முதலிலும், ன் அல்லது  ் ஈை்றிலும் மேை்ை வினாக்கள் 

காணே்ேடுகின்ைன. 

என் - என்ன, என்னது? - தமிழ் 

ஏன்? - தமிழ் 

ஏன்? - மறலயாளம் 

ஏனு? - கன்னடம் 

ஏமி? - மதலுங்கு 

திராவிட மமாழிகளில் ஆ, ஈ என்னும் மநடில்கதள சுடட்ுகளாக வழங்கே்ேடுகின்ைன. 

மதலுங்கில் ஆ, ஈ மேரும்ோன்றமயாகவும் அவ், இவ் என்ேன சிறுோன்றமயாகவும் உள்ளன. 

மறலயாளமும், கன்னடமும் அவ்வாறு வழங்குகின்ைன. தமிழில் ஆ, ஈ என்ேவை்றுடன் அவ், 

இவ் என்ேனவும் வழங்கியிருக்கின்ைன. 
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மசாை்கள் மோருள் உணரத்்தும் முறை உலகில் உள்ள எல்லா மமாழிகளுக்கும் மோதுவாக 

விளங்குகின்ைது. மோருள் உணரும் மக்களின் மனம் மோதுத்தன்றம மேை்றிருத்ததல 

இவ்வுண்றமகள் மோதுவாக இருே்ேதை்கும் காரணம் எனலாம். மசாை்கள் ேல மதாடரந்்து 

அறமவது மசொல் மதொடை் அக ப்பு ஆகும். ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு மசால்றல இடம் மாை்றி 

அறமத்தாலும் மோருள் மாறும் நிறல உண்டு. 

சொன்று: 

John killed Weber. இதில் மேயரக்றள மாை்றினால் மோருள் மாறுேடும். 

தமிழில் அவ்வாறு எளிதில் மாறும் நிறல இல்றல. 

 5.5.4 தமிழின் தனித் தன்க ைள் 

திராவிட மமாழிகளுடன் ஒே்பிடும் தோது தமிழ் வடமமாழிக் கலே்புக் குறைந்து காணே்ேடுகிைது. 

தமிழில் வடமசால் கலே்ேது ேை்றித் மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடட்ுள்ளார.் தமிழ் 

ஒலியறமே்புக்தகை்ே வடமசாை்கறள மாை்றிே் ேயன்ேடுத்தி உள்ளனர.் 

வடமசொல் கிளவி வடமவழுத் மதொைஇீ 

எழுத்மதொடு புணை்ந்த மசொல்லொ கு ்த  

என்று, வடமசாை்கறளக் றகயாளும் தோது வடமவழுத்துகறள அகை்றிவிடட்ு, தமிழ் எழுத்திடட்ுச ்

மசால் ஆக்கிக் மகாள்ளும்ேடி மதால்காே்பியம் குறிக்கிைது. 

எழுத்து வடிவில் உள்ள இலக்கண நூல்கள், இலக்கிய நூல்கறள அதிகமாகத் தமிழ் 

மமாழிதய மேை்றுள்ளது. ஏறனய திராவிட மமாழிகறள விட, தமிழ்மமாழியிதலதய 

மதான்றமயான இலக்கண, இலக்கிய நூல்கள் மிகுதியாக உள்ளன. 

திராவிட மமாழிகளில் தேசச்ு வடிவம், இலக்கிய வடிவம் என்று இரண்டு வடிவங்கள் 

உள்ளன. அறவ ஒன்றுடன் ஒன்று மிகுதியாக மாறுேடட்ு உள்ளன. தமிழிலும் எழுத்து வடிவம், 

தேசச்ு வடிவம் என  இரடற்ட வடிவங்கள் இருந்ததோதிலும், ஏறனய மமாழிகளுடன் 

ஒே்பிடுறகயில் மிகக் குறைவாகதவ தவறுோடுகள் உள்ளன. 

கால தவறுோடு திராவிட மமாழிகளில் மேரிய மாை்ைத்றதத் ததாை்றுவித்துள்ளது. 

ேழங்கன்னடம் - புதுக் கன்னடம், ேழம் மறலயாளம் - புது மறலயாளம் என்று இரண்டுக்கிறடயில் 

புரிந்து மகாள்வதில் மேரிய இறடமவளி உள்ளது. இருதவறு மமாழிகதளா என்று ஐயதம கூட 

ஏை்ேடுகிைது. ஆனால் தமிழில் இவ்தவறுோடு மிகக் குறைந்த அளவிதலதய உள்ளது. 
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திராவிட மமாழிகளில் மசால் வளமும், அதிகச ் மசால்லாட்சியும் நிரம்ேே் மேை்றிருக்கும் 

மமாழி தமிதழ ஆகும். ஒதர மோருறளக் குறிக்கே் ேல மசாை்கள் உள்ளன. 

திராவிட மமாழிகளில் அறமந்துள்ள ேழங்காலக் கல்மவடட்ுகள் தவை்று மமாழிகளிதலதய 

அறமந்துள்ளன. ஆனால் தமிழின் மதான்றமயான கல்மவடட்ுகளில் மிகுதியானறவ 

தமிழிதலதய அறமந்துள்ளன. 

தமிழில் பிைமமாழித் தாக்குதல் மிகவும் குறைவாகதவ உள்ளது. மதான்றமயான எழுத்து 

வடிவங்கள், இலக்கணக் கூறுகள் தமிழில் அதிகமாகே் தேணிக் காக்கே்ேடுகின்ை நிறல உள்ளது. 

திராவிடம் - மசால் ேயன்ோடு 

மதன்னிந்தியே் ேகுதிகளில் வழங்கே்ேடும் திராவிட மமாழிகள் ஒன்றுக்மகான்று 

மதாடரப்ுறடயன. அறவ தனிே்ேட்ட மோது இலக்கண அறமே்றேே் மேை்றுள்ளன. வழங்கும் 

இடத்தால் ஒரு மநருக்கத்றதயும் மகாண்டுள்ளன. தவரச்ம்சாை்கள் இம்மமாழிகளில் மோதுவாகதவ 

உள்ளன. இறவ ஒதர குடும்ேத்றதச ் தசரந்்தறவ. தமனாட்டறிஞரக்ள் மலோர ் மமாழிகள் என்றும் 

தமுலிக் என்றும் இம்மமாழிகறள வழங்கினர.் இவை்றுள் ேழறமயும், திருத்தமும் மேை்ை உயரத்னிச ்

மசம்மமாழியாகத் திகழ்வது தமிழ். அதன் மேயராதலதய இவை்றைக் குறிே்ேதில் தவறு ஏதும் 

இல்றல. எனினும், தமிழ் என்ேது குறிே்பிட்ட ஒரு மமாழியின் மேயராக இருே்ேதால் திராவிடம் என்ை 

மசால்றலத் தான் றகயாளுவதாகக் கால்டுமவல் கூறுவார.் 

திராவிட என்ை வடமசால்லுக்கு Dramida, Dravida, Dra-vida என்று மூன்று வடிவங்கள் உள்ளன. 

இே்மேயறரத் தமக்கு முன் யார ் யார ் ேயன்ேடுத்தியுள்ளனர ் என்றும் கால்டுமவல் 

குறிே்பிடட்ுள்ளார.் 

 

  கி.பி. 7 ஆம் நூை்ைாண்டில் வடமமாழி எழுத்தாளர ்குமாரில ேட்டர,் மதன்னிந்திய மமாழி இனத்றத, 

‘ஆந்திர-திராவிட ோோ’ என்று குறித்துள்ளார.் 

  மனு சுமிருதியில் மதன்னிந்திய மக்கள், ‘திராவிடர’் என்ை மோதுே்மேயரால் சுட்டே்ேடட்ுள்ளனர.் 

  கி.பி. 1854 இல் வாழ்ந்த ோபு இராதசந்திரலால் என்னும் மமாழியியலறிஞர,் ‘திராவிடி’ என்ை 

மேயரால் மதன்னிந்திய மமாழிகறளக் குறிக்கின்ைார.் 

இரவீந்திரநாத தாகூர ் எழுதிய ததசீய கீதத்திலும் ‘திராவிட’ என்ை மசால்றலே் ேரந்த 

நிறலயிதலதய ஆண்டுள்ளார.் மதன்னிந்திய மமாழி இனங்கறளயும், மக்கறளயும் சுடட்ுவதை்குத் 

திராவிடம் என்ை மேயறரக் றகயாண்டுள்ளறம மதளிவு. 

இந்ததா-ஆரிய மமாழிகளின் தாக்குரவு திராவிட மமாழிகறளே் மோறுத்த வறரயில் 

மசாை்களின் நிறலயில் தான் மேருமளவிை்குக் காட்சி தருகின்ைது. இன்றைய நிறலயில் திராவிட 

மமாழிக் குடும்ேம் உலக மமாழிக் குடும்ேங்கள் வரிறசயில் ஆைாவது அல்லது ஏழாவது இடத்றதே் 
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மேறுகின்ைது. இந்தியாவில் வழங்கும் நான்கு மமாழிக் குடும்ேங்களுள் இது ஒன்தை முழுறமயான 

இந்திய நாடட்ு மமாழிக் குடும்ேமாகக் கருதே்ேடுகிைது. 

5.6.1 மூலத் திைொவிட ் அல்லது மதொல் திைொவிட ் 

திராவிட மமாழிகள் அறனத்தும் ஒரு மமாழியிலிருந்து ததான்றியறவ. எல்லாத் திராவிட 

மமாழிகளுக்கும் மூலமாக இருந்த மமாழிறய மூலத் திைொவிட ் அல்லது மதொல் 

திைொவிட ் எனலாம். அதிலிருந்தத தமிழ், மதலுங்கு முதலான மமாழிகள் ததான்றியிருத்தல் 

தவண்டும். அந்த மூலமமாழி இன்று வழக்கில் இல்றல. எனினும் அதிலிருந்து ததான்றிய திராவிடச ்

மசாை்கறள ஒே்பிடட்ு, ேல்தவறு விதிகறள உருவாக்கி, மதால்மமாழி இன்ன வடிவத்தில்தான் 

இருந்திருக்க தவண்டும் என்று நிரண்யித்துள்ளனர.் இறத மீட்டுருவொை்ை ் என்ேர.் 

மீடட்ுருவாக்கத்தின் மூலம் மதால்திராவிடம் இே்ேடித்தான் இருந்தது என்று நிரண்யித்துள்ளனர.் 

1) திராவிட இனமமாழிகறள ஒருங்கிறணத்துே் ேரிசீலித்தல். 

2) திராவிட மமாழிகளுக்கு இறடயிலான மோதுறமக் கூறுகறளக் கண்டறிதல். 

3) மமாழிகளின் தனித்தன்றமகறள விளக்குதல். 

4) மதால் வடிவத்றதக் காணுதல். 

5) மதால் வடிவத்துடன் இனமமாழிகளின் கூறுகறள ஒே்பிடுதல். 

என்று மமாழிநூலார ் ஆய்கின்ைனர.் ஆனால் மூலத் திராவிடமமாழி என்ேது மமாழிநூலாரின் 

ஊகதம தவிர முடிந்த முடிவு அன்று. எ தனொ மீடட்ுருவாக்கம் மூலம் மதால் திராவிட மமாழியின் 

தன்றமகறள ஆய்ந்துள்ளார.் 

மூலத் திைொவிடமு ் திைொவிட ம ொழிைளு ் 

மூலத் திராவிடம் அல்லது மதால்திராவிட மமாழிச ் மசாை்களின் தவரக்றள அல்லது மூலச ்

மசாை்கறள ஏறனய மமாழிகறள விடத் தமிதழ மேரிதும் தேணிக் காத்துள்ளது. 

மதால் திராவிடத்தில் ஐந்து குறில் உயிரக்ளும், ஐந்து மநடில் உயிரக்ளும் உள்ளன. மதால் 

திராவிட மமாழியில் உள்ள ேத்து உயிர ்ஒலியன்களும் எல்லாத் திராவிட மமாழிகளிலும் அே்ேடிதய 

இருக்கின்ைன. 

மதால் திராவிட மமாழியில் ககர ஒலியன் எல்லா உயிரக்ளுடனும் மமாழிக்கு முதலில் 

வந்துள்ளது. மதால் திராவிட மமாழியில் மமாழிக்கு முதலில் வரும் சகரம் திராவிட மமாழிகளில் சில 

மாை்ைங்கறள அறடந்துள்ளது. தமிழ் மமாழியில் உள்ள சகரத்றத முதலாகக் மகாண்டு மதாடங்கும் 

ேல மசாை்கள் சகர மமய் இல்லாமல் உயிமரழுத்துடன் மதாடங்குவனவாக அறமந்திருக்கக் 

காணலாம். 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 78 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

சொன்று: 

சறமத்தான் - அறமத்தான் 

சான்தைார ்- ஆன்தைார ்

தமிழ், மறலயாளம், கன்னடம், மதலுங்கு தோன்ை மமாழிகளில் காணே்ேடும் ‘உே்பு’ என்ை 

மசால் ேண்றடக் காலத்தில் ‘கே்பு’ என்றும் வழங்கியுள்ளறமறயக் காணலாம். தமிழ், மறலயாளம் 

ஆகிய மமாழிகளில் சைை ொை வருவது, கன்னடம், துளு தோன்ை மமாழிகளில் ைைை ொைவும், 

நடுத்திராவிட மமாழிகளில் ஸைை ொைவும், மேங்தகா, மண்தடா, கூவி மமாழிகளில் ஹைை ொைவும் 

அறமந்துள்ளது. ததாடா மமாழியில் சைை ் தைை ொை மாறியுள்ளது. ததாடா, தகாத்தா மமாழிகள் 

தமிழ், மறலயாளத்திலிருந்து பிரிவுேடட்ுக் கன்னடம், குடகு, துளு தோன்ை மமாழிகளுடன் 

ஒன்றுேடட்ு நிை்ைறலக் காண்கிதைாம். 

மதால் திராவிடத்தில் கிறுக்கன், முதுகன் என்னும் மசாை்களில் ‘கன்’ ஆண்ோல் விகுதியாக 

உள்ளது. மதால் திராவிடத்தில் நான்கு என்னும் எண்றணக் குறிக்க ‘நால்கு’ என்னும் மசால் உள்ளது. 

சங்க இலக்கியத்தில் ‘நால்கு’ வந்துள்ளது. ‘லகரம்’ ‘னகரமாக’ மாறிய மாை்ைம் திராவிட மமாழிகள் 

ஒன்ைாய் இருந்த காலத்தில் ஏை்ேட்டிருத்தல் தவண்டும். 

நால்கு - நான்கு 

 

மதால் திராவிட மமாழியில் எதிரம்றை விகுதியாக ஆ இருந்தது. 

 

அது ோடொது - ஆ (எதிரம்றை விகுதி) 

‘எடட்ு’ என்னும் எண்ணுே் மேயர ்கன்னடத்தில் ‘எண்டு’ என்றும், தமிழ், மறலயாளம், ததாடா, 

மகாடகு மமாழிகளில் எடட்ு என்றும் வழங்குகிைது. மூலத்திராவிட மமாழியில் ‘எண்டட்ு’ என்று 

இருந்திருத்தல் தவண்டும். கன்னடத்தில் டகரம் மகடட்ு எண்டு என்றும்; தமிழிலும், 

மறலயாளத்திலும் ணகரம் மகடட்ு எடட்ு என்றும் மாறிவிட்டது. 

எண்டட்ு - எண்டு - கன்னடமமாழி 

எண்டட்ு - எடட்ு - தமிழ், மறலயாளம் 

 
மதொல்திைொவிட உயிை் எழுத்துைள் 

‘அ’ எனும் மதால் திராவிட உயிர ் எல்லாத் திராவிட மமாழிகளிலும் ‘அ’ ஆகதவ உள்ளது. 

ததாடா மமாழியில் a ஆகவும், o ஆகவும், ேரஜ்ியில் e ஆகவும் உள்ளது. 
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சொன்று: 

* a - மதால் திராவிட ‘அ’ உயிர.் 

தமிழ்  கலயொள ் ததொடொ தைொத்தொ ைன்னட ் மைொடகு பைஜ்ி 
Panri panni pody paj pandi pandi 

pend (pig) 

இவ்வாதை எல்லா உயிரக்ளும் அறமவறதக் காணலாம். 

மதொல் திைொவிட ் - தமிழ் இன ஒலிைள் 

திராவிடச ் மசால் பிைே்பியல் அகராதியில் (A Dravidian Etymological Dictionary) மதால் திராவிட 

மமாழியிலும் மை்ை திராவிட மமாழியிலும் உள்ள இன ஒலிகள் மகாடுக்கே்ேடட்ுள்ளன. மதால் 

திராவிட மமாழியிலும், தமிழிலும் உள்ள இன ஒலிகறளக் காண்தோம். 

மதொகுப்புகை 

இந்திய மமாழிகள் ேலே்ேல. அவை்றுக்கிறடதய அடிநாதம் ஆக இறழதயாடும் ஒை்றுறமக் 

கூறுகறளக் கண்டறிந்து அவை்றை ‘ஒரு குடும்ேம் சாரந்்தன’வாக அறடயாளே்ேடுத்தினர.் 

அவ்வறகயில் ‘திராவிட மமாழிக் குடும்ேம்’ ஒரு குடும்ேம் ஆகும். அதில் தமிழ் மமாழி முதன்றம 

மேை்று இலங்குகிைது. எல்லா மமாழிகறளயும் ஆய்ந்து, இவை்றின் மூலம் இவ்வாறுதான் இருத்தல் 

தவண்டும் என்று அறிஞரக்ள் மீடட்ுருவாக்கம் மசய்து, ‘மூலத் திராவிடம்’ அல்லது ‘மதால் திராவிடம்’ 

என்ேறத வடிவறமத்தனர.் அதன் கூறுகள் தமிழில் மவகுவாகே் மோருந்தியுள்ளன. திராவிட 

மமாழிகளுக்கிறடதய மேயரக்ள், விறனகள், எண்ணுே் மேயரக்ள், மூவிடே் மேயரக்ள், சுடட்ுே் 

மேயர,் வினாே் மேயர,் தவை்றுறமகள், உருதேை்கும் முறை, உடம்ேடுமமய் மேைல், மசால்லறமே்பு 

என்று எல்லா நிறலகளிலும் ஒை்றுறமக் கூறுகள் காணே்ேடுகின்ைன. திராவிட மமாழிக் கூறுகள் 

மிகுதியும் நிரம்ேே் மேை்றுத் தமிழ் மமாழி அக்குடும்ேத்தில் முக்கியத்துவம் மேை்றுத் திகழ்கிைது. 

தமிழ்ம ொழி ஆய்வுத் திட்ட ் 

 பொட முன்னுகை 

மனிதர ் தேசுவது மமாழி. மனிதர ் காதில் தகட்ேதும் மமாழிதய. மனிதர ் எழுதுவதும் மமாழி. 

மனிதர ்ேடிே்ேதும் மமாழி. மமாழிறயே் ேை்றி மமாழியியல் அறிஞரக்ள் ஆய்வு மசய்தனர.் மமாழி 

ேை்றி உளநூலார ் ேலவறக ஆய்வுகள் மசய்கின்ைனர.் மூறள வளரச்ச்ிக்கும், மமாழி 

வளரச்ச்ிக்கும் இறடதய மதாடரப்ு உள்ளது. அறிவு வளரச்ச்ி மேை்ை மக்கள் தேசும் மமாழி 

ேலவறகச ் மசால்வளம், மோருள்வளம் மிகுந்ததாய் உள்ளது. அறிவியல், மதாழில்நுட்ே 

வளரச்ச்ியில் பின்தங்கி உள்ள மக்கள் தேசும் மமாழி மசால்வளம், மோருள்வளம் குறைந்த 
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மமாழியாக இருக்கிைது. ஒரு மமாழியின் மசாை்மோருள் வளமும், வறுறமயும் தேசுதவாரின் 

அறிவு வளத்றதயும், வாழ்க்றக நலத்றதயும் ஒட்டி அறமவதாகக் மகாள்ளலாம். 

 இைட்கட வழை்கு 

தமிழில் தேசச்ு மமாழி, எழுத்து மமாழி என இரடற்ட வழக்கு உள்ளது. ஒரு வாக்கியத் மதாடர ்

தேசச்ு மமாழியில் அறமக்கே்ேடுவதை்கும், எழுத்து மமாழியில் அறமக்கே்ேடுவதை்கும் இறடதய 

தவறுோடு உண்டு. தேசச்ுத் தமிழின் வாக்கியம் எளியது. சுருங்கியது, தநரானது, இயல்ோனது, 

மதளிவானது. எழுத்துத் தமிழின் வாக்கியம் மேரும்ோலும் நீண்டது. மசயை்றகயாக அறமத்துக் 

மகாள்வது. சிக்கலானது. காரணம் என்ன? தேசுேவர ்எண்ணும் எண்ணங்களுக்கு உடதன ஒலிவடிவு 

தந்து அறத மவளிே்ேடுத்துகின்ைனர.் எனதவ சுருங்கிய தநரத்தில், குறைந்த மூறள உறழே்ோல் 

அறமந்தறவ தேசச்ு மமாழி வாக்கியங்கள். எழுதுேவர ் ேை்ேல எண்ணி அறனத்திை்கும் எழுத்து 

வடிவு மகாடுத்து மவளியிடுகின்ைனர.் தமிழில் தேசச்ு வாக்கியம் சராசரி இரண்டு மசாை்கள் 

உறடயது என்றும், எழுத்து வாக்கியம் நான்கு அல்லது ஐந்து மசாை்கள் உறடயது என்றும் கூறுவர.் 

இறவ தோன்ை மசய்திகறள இே்ோடம் ஆராய்கிைது 

தமிழொய்வுத் தள ் 

மோதுமக்கள் தேசச்ில் உள்ள இலக்கணக் கூறுகதள தவரூன்றி நிறலக்கின்ைன. மமாழிச ்

மசம்றம தவண்டிச ்மசய்யே்ேடும் இலக்கணங்கறள நிறலே்ேடுத்துதல் அருறமயாகதவ உள்ளது. 

தேசச்ு மமாழி மசல்வாக்கு உறடயது. அதன் மசல்வாக்கு மமாழியின் இலக்கணத்திலும் 

காணே்ேடும். தேசச்ு மமாழி மனிதனுக்கு மனிதன், இடத்துக்கு இடம், காலத்துக்குக் காலம், 

கல்வித்திைனுக்கு ஏை்ேவும், உைவு நிறலகளுக்கு ஏை்ேவும், தேசிே் மேை தவண்டிய ேயனின் 

அடிே்ேறடயிலும் எண்ணை்ை மாை்ைங்கறளக் மகாண்டு வழங்குகிைது. எழுதுவது நிறலத்த 

ஆவணமாகத் திகழ்கிைது எனலாம். அசச்ியந்திரம் அதறனே் ேலரது கரங்களுக்கும் மகாண்டு 

தசரக்்கிைது. இறணயத் தளங்கள் உலகினர ் ோரற்வக்குக் மகாண்டு மசல்கின்ைன. கல்லில் 

மசதுக்கிய முதல் தமிழ் ஆவணம் மதாடங்கி, இன்று இறணயதளத் தமிழ் வறர தமிழாய்வுக் 

களத்றதே் ேரிசீலித்தல் இன்றிறமயாதது. 

6.1.1 தமிழ் எழுத்தியல் 

எழுத்தின் வடிவம் இே்ேடி இருக்க தவண்டும். இந்த எழுத்து இந்த ஒலிறயக் குறிக்கிைது என்று 

வறரயறுத்த பின்புதான் இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள் எழுதே்ேடும் நிறல ஏை்ேட்டிருக்கும். 

மமாழி ததான்றியதால் மனிதரக்ள் தமக்குள் கருத்துகறளே் ேரிமாறிக் மகாள்ள முடிந்தது. எழுத்து 

வடிவம் வந்தபின் எழுதி றவக்கும் நிறல ஏை்ேட்டது. எழுதே்ேடுவது எழுத்து. எழுத்து ேை்றித் 

மதால்காே்பியம், 
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எழுத்து எனே்ேடுே 

அகர முதல் னகர இறுவாய் 

முே்ேஃது என்ே 

என்று கூறுகிைது. மதால்காே்பியர ் காலத்தில் தமிழில் எழுத்துகள் வளரச்ச்ி மேை்றிருந்தன. 

வறரயறை மசய்யே்ேடட்ு இருந்தன. மதால்றல (மதான்றம, ேழறம) வடிவின எல்லா எழுத்தும் 

என்று நன்னூலில் மசால்லே்ேடட்ுள்ளது. தமிழ் எழுத்து கி.மு.3ஆம் நூை்ைாண்டு முதல் தமிழகத்தில் 

வழங்கி வந்துள்ளது. தமிழக அரசுத் மதால்மோருள் ஆய்வுத் துறை கண்டுபிடித்த பூலொங்குறிசச்ிை் 

ைல்மவட்டு, அறசச்லூைை்் ைல்மவட்டு, புைழூைை்் ைல்மவட்டு ஆகியவை்றில் உள்ள எழுத்துகளின் 

அடிே்ேறடயில் அறவ கி.மு. மூன்ைாம் நூை்ைாண்டில் எழுதே்ேட்டறவ என்ேர.் இவை்றில் உள்ள தமிழ் 

எழுத்துகளில் 

  புள்ளி இல்லாத மமய் வடிவு மமய்றய மடட்ும் குறிக்கும் 

  அகரம் ஏறிய மமய்றயக் குறிக்க ஒரு தகாடு இடே்ேட்டது 

என்றும் எழுத்தின் அறமே்றே ஆய்வு மசய்து ஐைொவத ்  ைொததவன், இைொ.நொைசொமி தோன்தைார ்

கூறுவர.் 

  பிைொமி எழுத்து 

தமிழகத்தில் மிகே் ேழறமயானது தமிழ் எழுத்து ஆகும். இறதே் பிைொமி எழுத்து 

என்றும், மதன்னிந்தியப் பிைொமி எழுத்து என்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இதுவறர வழங்கி வந்தனர.் 

இது ேண்றடத் தமிழ் எழுத்து (Archaic Tamil Script) எனலாம். தமிழகத்தின் ேழங்கல்மவடட்ுகளில், 

  ேத்து உயிமரழுத்துகள்தாம் எழுதே்ேடட்ுள்ளன. 

  ஐகாரமும், ஒளகாரமும் காணே்ேடவில்றல. 

 

  வட்மடழுத்து 

அதசாகனது கல்மவடட்ுகளில் புள்ளியிடே்ேட தவண்டிய இடங்களில் புள்ளியிடட்ு 

எழுதே்ேடட்ுள்ளது. கி.பி.மூன்று - நான்காம் நூை்ைாண்டளவில் ேண்றடத் தமிழ் எழுத்தின் வடிவம் 

மாை்ைம் மேைத் மதாடங்குகிைது. கல்லில் உளியாலும், தூரிறக மகாண்டு வண்ணத்திலும் எழுதிய 

நிறல மாறி, ஓறலயில் எழுத்தாணி மகாண்டு எழுதத் மதாடங்கியதால் இவ்வடிவ மாை்ைம் 

ஏை்ேட்டிருக்கலாம். எழுத்தாணியால் ஓறலயில் தநரக்்தகாடுகறளயும், ேக்கக் தகாடுகறளயும் 

எழுதினால் ஓறல கிழிந்து விடக்கூடிய நிறல ஏை்ேடும். அறதத் தவிரக்்க, தநரக்்தகாடுகளிலும், 

ேக்கக் தகாடுகளிலும் சிறுவறளவுகறளச ் தசரத்்து எழுதத் மதாடங்கி உள்ளனர.் 

இம்மாை்ைத்றத ஈமைட்டிகலை் ைல்மவட்டில் காண முடிகிைது. நாளறடவில் தமலும் தமலும் 
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வறளவுகறளே் மேை்று வட்மடழுத்து என்று அறழக்கும் அளவுக்கு மாை்ைம் மேை்றுவிட்டது. முழு 

வட்ட வடிவம் மேை்ை தமிழ் எழுத்துகறளக் கி.பி. எட்டாம் நூை்ைாண்டுக்குே் பின் காண 

முடிகிைது. தவள்விை்குடி, சீவை ங்ைல ், சின்ன னூைச் ் மசே்தேடுகளில் இவ்மவழுத்றதே் 

ோரக்்கலாம். 

  வறளவு தந்து எழுதுவதால், ே, ம, ய, வ ஆகிய எழுத்துகள் மிகச ் சிறு தவறுோட்தடாடு 

எழுதே்ேடட்ுள்ளன. 

  ண, த, ை தோன்ை எழுத்துகளிறடதய அதிக தவறுோடு இல்றல. 

 

   ற்மறொருவகை எழுத்து 

சில எழுத்துகறள தவறுேடுத்திே் புரிந்து மகாள்ள முடியாத நிறல உள்ளது. கி.பி.ேதிதனழாம் 

நூை்ைாண்டளவில் எழுதே்ேட்டிருக்கும் இவ்வட்ட வடிவ எழுத்துகறளே் ேடிே்ேது கடினமாக உள்ளது. 

மிகே் பிை்காலம் வறர தமிழகத்தின் மதன்தகாடிே் ேகுதியிலும், தகரளே் ேகுதியிலும் வழங்கி 

வந்தது. எனினும் கி.பி.11-12ஆம் நூை்ைாண்டில் இவ்வட்ட எழுத்து தமிழகத்தின் பிை ேகுதிகளில் 

வாழ்ந்த மக்களுக்குே் புரியாத எழுத்தாக ஆகிவிட்டது. அதனாதலதய அே்ேகுதிகளில் மை்மைாரு 

வறகத் தமிழ் எழுத்து உருவாகத் மதாடங்கிவிட்டது. இந்த மை்மைாரு வறக எழுத்துத்தான் இன்று 

நாம் எழுதும் தமிழ் எழுத்து. சிம்மவரம்னின் பள்ளங்தைொயில் மசப்தபட்டிலு ், மதகந்திரவரம்ன் 

காலத்திய வல்ல ் குகடவகைை் தைொயில் ைல்மவட்டிலு ் இவ்மவழுத்றத முதன்முதலில் காண 

முடிகிைது. இந்த எழுத்துகளில் சிலவும், சமஸ்கிருதக் கிரந்த எழுத்துகளில் சிலவும் ஒன்று தோலக் 

காணே்ேடுகின்ைன. ேல்லவரக்ள் தம் மசே்புே் ேட்டயங்களிலும், குறடவறர மை்றும் 

தகாயில்களிலும் சமஸ்கிருத மமாழிறய எழுதக் கிரந்த எழுத்றதே் ேயன்ேடுத்தினர.் ோண்டிய 

மன்னரக்ளும் தமது மசே்புே் ேட்டயங்களிலும் கல்மவடட்ுகளிலும் சமஸ்கிருத மமாழிறயயும், 

கிரந்த எழுத்துகறளயும் ேயன்ேடுத்தினர.் தவள்விை்குடிச ் மசப்தபடு, ஆகன கல, 

திருப்பைங்குன்ற ், குகடவகைை் தைொயில் ைல்மவட்டுைள் மை்றும் கவகைை் ைகைை் 

ைல்மவட்டு ஆகியவை்றை இதை்குச ்சான்ைாகக் கூைலாம். தசாழரக்ள் தாங்கள் மவன்ை ேகுதிகளில் 

எல்லாம் இே்புதிய தமிழ் எழுத்றததய ேயன்ேடுத்தினர.் பிை்காலே் ோண்டியரக்ள், பிைகு வந்த 

விசயநகர மன்னரக்ள், அவரக்றள அடுத்து வந்த நாயக்க மன்னரக்ள் இே்புதிய தமிழ் எழுத்றததய 

ேயன்ேடுத்தினர.் அதன் பின்னர ் அசச்ு இயந்திரங்கள் ேயன்ோட்டிை்கு வந்துவிட்டன. இே்புதிய 

எழுத்து முறை மாை்ைமின்றி நிறலத்துவிட்டது. இன்று நாம் எழுதும் தமிழ் எழுத்து முறை இதுதான். 

வடம்டழுத்து ேழந்தமிழ் வடிவம். அது ேழங்கல்மவடட்ுகளில் உள்ளது. ேடிக்கக் கடினமாக உள்ளது. 

6.1.2 தமிழ் எழுத்து 

வட்ட எழுத்து, தமிழ் எழுத்து ஆக மாை்ைம் மேை்ைறதே் ேடத்தின் மூலம் விளக்குவர.் 

ஒவ்மவாரு காலத்திலும் உருவாக்கே்ேட்ட கல்மவட்டில் எழுதே்ேட்ட எழுத்றதே் ேடம்பிடித்து 
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அவ்வக்காலத்தில் அே்ேடி எழுதே்ேட்டது என்று முடிவு மசால்லே்ேடுகிைது. முதல் கட்ட வளரச்ச்ி, 

இரண்டாம் கட்ட வளரச்ச்ி என்று ேடிே்ேடிதய தநரந்்த மாை்ைங்கள் குறிக்கே்ேடுகின்ைன. 

 எழுத்து ஆய்வு 

தமிழில் மிகே் ேறழய எழுத்து பண்கடத் தமிழ் எழுத்து. இறதே் பிைொமி எழுத்து 

என்கின்ைனர.் மதன்னிந்தியப் பிைொமி என்றும் குறிக்கின்ைனர.் ஓறலயில் எழுத்தாணி மகாண்டு 

எழுதும் முறை ேரவிய பின்னரே்் ேண்றடத் தமிழ் எழுத்து பிராமி முறையிலிருந்து, வடம்டழுத்தாக 

வடிவம் மேை்ைது. வடம்டழுத்து ஒரு நிறல, சமஸ்கிருதக் கிரந்த எழுத்றதே் தோன்ை தமிழ் 

எழுத்துகள் றகயாளே்ேட்டது. மை்மைாரு நிறல, அசச்ு இயந்திரம் வந்ததால் எழுத்தறமே்பில் பின் 

மாை்ைம் தநரவில்றல. அசச்ில் எளிறம கருதி, தமிழ் எழுத்தறமே்பில் 

சீரத்ிருத்தங்கறள வீை ொமுனிவை் மசய்தார.் தந்கத மபைியொை் மசய்தார.் அறவ 

பின்ேை்ைே்ேடுகின்ைன. அவ்வளதவ, ஒருவரது எழுத்தும், மை்மைாருவரது எழுத்தும், எழுதும் 

முறையால் தவைாக அறமகின்ைனதவ அல்லாமல், தமிழ் எழுத்தறமே்பில் இக்காலக் கட்டத்தில் 

எம்மாை்ைமும் நிகழவில்றல. எது தமிழ் எழுத்து? எங்குத் மதாடங்கியது? எே்ேடி வளரந்்தது? 

இன்றைய எழுத்து உருவானது எே்ேடி? என்மைல்லாம் ேரிசீலிக்கே் ேடட்ுள்ளது. 

  

 எழுத்து ஆய்வு 

தமிழில் மிகே் ேறழய எழுத்து பண்கடத் தமிழ் எழுத்து. இறதே் பிைொமி எழுத்து 

என்கின்ைனர.் மதன்னிந்தியப் பிைொமி என்றும் குறிக்கின்ைனர.் ஓறலயில் எழுத்தாணி மகாண்டு 

எழுதும் முறை ேரவிய பின்னரே்் ேண்றடத் தமிழ் எழுத்து பிராமி முறையிலிருந்து, வடம்டழுத்தாக 

வடிவம் மேை்ைது. வடம்டழுத்து ஒரு நிறல, சமஸ்கிருதக் கிரந்த எழுத்றதே் தோன்ை தமிழ் 

எழுத்துகள் றகயாளே்ேட்டது. மை்மைாரு நிறல, அசச்ு இயந்திரம் வந்ததால் எழுத்தறமே்பில் பின் 

மாை்ைம் தநரவில்றல. அசச்ில் எளிறம கருதி, தமிழ் எழுத்தறமே்பில் 

சீரத்ிருத்தங்கறள வீை ொமுனிவை் மசய்தார.் தந்கத மபைியொை் மசய்தார.் அறவ 

பின்ேை்ைே்ேடுகின்ைன. அவ்வளதவ, ஒருவரது எழுத்தும், மை்மைாருவரது எழுத்தும், எழுதும் 

முறையால் தவைாக அறமகின்ைனதவ அல்லாமல், தமிழ் எழுத்தறமே்பில் இக்காலக் கட்டத்தில் 

எம்மாை்ைமும் நிகழவில்றல. எது தமிழ் எழுத்து? எங்குத் மதாடங்கியது? எே்ேடி வளரந்்தது? 

இன்றைய எழுத்து உருவானது எே்ேடி? என்மைல்லாம் ேரிசீலிக்கே் ேடட்ுள்ளது. 

தமிழ் ஒலியனியல் 

மமாழியில் மோருள் தவறுோடற்ட உண்டாக்குகின்ை ஒவ்தவார ் ஒலியும் அந்த 

மமாழியில் ஒலியன் என்று மகாள்ளே்ேடும். தமிழில், அணி என்ேதும், ஆணி என்ேதும் தவறுதவறு 
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மோருள் மகாண்ட மசாை்கள். அ, ஆ இந்தே் மோருள் தவறுோடட்ுக்குக் காரணமாக அறமந்துள்ளன. 

ஆகதவ அ, ஆ ஆகிய இரண்டு ஒலியன்களும் தனித்தனி ஒலியன்கள் என்று மகாள்ளே்ேடும். 

தமிழில், 

ைடல்   (Kadal) 

ேங்கு   (Pangu) 

ேைல்   (Pahal) 

ஆகிய மசாை்கறள ஒே்பிட்டால், க் என்ை ஒலியன் ஒலிே்மோலியாகவும், உரமசாலியாகவும் ஒலிக்கக் 

காணலாம். இே்ேடிச ் சூழலுக்கு ஏை்ேத் திரிேறடந்து ஒலிக்கும் ஒலி  ொற்மறொலி ஆகும். க் என்ை 

ஒலியனுக்கு k, g, h என மூன்று மாை்மைாலிகள் உள்ளன. இறவ, 

k- மமாழி முதலில் வரும் – கடல் 

ஒை்று இரடட்ும் சூழலில் வரும் - ேக்கம் 

g- மமல்லினத்தின் பின் வரும் - ேங்கு 

h- ஏறனய இடங்களில் வரும் - ேகல் 

தமிழ் ஒலியன்கள், தமிழ் ஒலியன்களின் மாை்மைாலிகள் வருறக இடம் ஆகியன ேரிசீலிக்கே் 

ேடுகின்ைன. 

6.3.1 துகணநிகல ஒலியன்ைள் 

தமிழ்மமாழியில் கால ஓட்டத்தில் தவை்று மமாழிச ் மசாை்கறள அந்த மமாழியின் 

ஒலியிதலதய எழுதிக்காடட்ும் நிறல ஏை்ேட்டது. சில புதிய ஒலியன்களுக்கு இடம் உண்டானது. ஜ், ஸ், 

ே், ஹ் முதலியன புதியறவ. இவை்றைத் துகணநிகல ஒலியன்ைள் எனலாம். துறணநிறல 

ஒலியன்கள் ஒரு காலத்தில் ஏை்கே்ேடட்ு, இன்மனாரு காலத்தில் விலக்கே்ேடவும் கூடும். அவை்றை 

ஏை்ேதும், விலக்குவதும் தமிழ் மக்களின் மனே்ோங்றகயும், சமுதாயச ்சூழறலயும் மோறுத்தது. 

  ஒலியன்ைள் வரு ் இட ் 

தமிழில் உயிமராலிகள் மமாழியில் முதல், இறட, கறட ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் வரும். 

மமய்களில் எந்மதந்த மமய்கள் மமாழிக்கு முதலில் வரும் எந்மதந்த மமய்கள் மமாழிக்கு இறடயில் 

வரும், எந்மதந்த மமய்கள் மமாழிக்கு இறுதியில் வரும் என்று மமய்களின் வருறக முறையிறன 

ஒலியனியல் முறையாக ஆராய்ந்து மதளிவுேடுத்த தவண்டும். 

  ஒலியனியல் மநறிைள் 
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தமிழ் மமாழியில் உயிர ்ஒலியன்கள் இறணந்து வருவதில்றல. உயிர ்ஒலியன்கள் இறணய 

தவண்டிய சூழல் வந்தால் தமிழில் உடம்ேடுமமய் வந்து உயிர ் ஒலிகறள இறசவுேடுத்தும். மமய் 

ஒலியன்கள் இறணயும் தோது இரண்டு மமய்கதளா, இரண்டுக்கு தமை்ேடட் மமய்கதளா 

இறணயலாம். ஒரு மமய் இரட்டிே்ோகி இறணயலாம். தவறு தவறு மமய்களும் இறணயலாம். 

மமய்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இறணயும்தோது அறவ சில மநறிமுறைகளுக்குக் கடட்ுே்ேட்தட 

இறணகின்ைன. அந்த மநறிமுறைகள் ஒலியனியலில் முறையாக விளக்கே்ேடுகின்ைன. 

 தமிழ் உருபனியல் 

மமாழியில் மோருள் உறடயதாக அறமந்த மிகச ் சிறிய மசாை்கூறு உருபன் ஆகும். 

உருேன்களின் அறமே்பு, உருேன்களின் வறக, உருேன்களின் இயங்குமுறை ேை்றி 

ஆராய்வது உருபனியல். கல், மநல் என்ேன மோருள் உறடய மிகச ் சிறு மசாை்கூறுகள். அறவ 

உருேன்கள், மசய்தான் என்ை மசால்லில் வரும். 

மசய் 

- விறன நிகழ்சச்ி 

த் 

- இைந்த காலம் உணரத்்தும் உருபு 

ஆன் 

- ஆண்ோறல உணரத்்தும் உருபு 

மசய்தான் என்ேதில் உள்ள, மசய், த், ஆன் ஆகிய மூன்றும் தனித்தனி உருேன்களாம். 

உருேன்கறளே் ேை்றிய மசய்திகள் மதால்காே்பியச ்மசால்லதிகாரத்தில் இடம் மேை்றுள்ளன. 

 தவை் உருபன் 

தமலும் பிரிக்க இடம் தராத மசால் தவைச்ம்சொல் ஆகும். கல் என்ேது தவரச்ம்சால். அறத 

தமலும் பிரிக்க முடியாது. இது தவை் உருபன் எனே்ேடும். 

 அடி உருபன் 

விகுதிகறள அல்லது ஒடட்ுகறள ஏை்க இடமளிக்கும் மசாை்கூறு அல்லது 

உருேன் அடிசம்சொல் என்று மேயர ் மேறும். மசய் என்ேது அடிசம்சால், கல் என்ேது விகுதிறய 

ஏை்கவும் வல்லது. அதுவும் அடிசம்சால். அடி உருபன் எனலாம். 

 ஒட்டு உருபன் 
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அடிசம்சால்லுடன் உருபுகள் ஒடட்ுவதுண்டு. மசய்தான் என்ேதில் மசய் என்னும் 

அடிசம்சால்லுடன் ஒடட்ும் த், ஆன் ஆகிய இரண்டும் ஒடட்ுகள். அறவ ஒட்டு உருபன்ைள் எனலாம். 

ஒடட்ு ஓர ் அடிசம்சால்லுக்கு இடே்ேக்கம் வந்தால் முன்மனாடட்ு என்றும், வலே்ேக்கம் வந்தால் 

பின்மனாடட்ு என்றும் அடிசம்சால்லின் நடுவில் மசருகே்ேட்டால் இறட ஒடட்ு என்றும் மேயர ்மேறும். 

தமிழ்ச ்மசொல்லியல் 

ஓர ் உருேன் அல்லது ஒன்றுக்கு தமை்ேட்ட உருேன்கள் ஒரு மசால்லாக அறமயலாம். 

மோதுவாக ஒரு மசால் என்ேது ஒரு தவரச்ம்சால்றலயும், ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு தமை்ேட்ட விகுதி 

அல்லது ஒடட்ுகறளயும் மகாண்டதாக இருக்கும். தமிழில் உள்ள மசாை்கறள அவை்றின் இலக்கணச ்

மசயை்ோடட்ுக்கு ஏை்ே, 

1) 

மேயர ்

2) 

விறன 

3) 

மேயரறட 

4) 

விறனயறட 

5) 

வல்லறட 

6) 

இறட 

என்று வறகே்ேடுத்தலாம். 

6.5.1 மபயைச்ம்சொல் 

மேயர ் தவை்றுறம உருபுகறள ஏை்ேது. எழுவாயாகச ் மசயல்ேடுவது. ஆக, ஆன முதலான 

விகுதிகறள ஏை்கும். ேயனிறலயாகவும் வரும். 

சொன்று: 

நிலம், மரம், யாறன    மேயரக்ள் 

நிலத்றத, மரத்துக்கு, யாறனயால்  உருபு ஏை்ைன. 
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நிலம் வலியது 

மரம் ஆடியது 

யாறன வந்தது     எழுவாயாக வந்தன. 

கருே்ோக, கருே்ோன    ஆக, ஆன விகுதிகறள ஏை்ைன. 

அது கருே்பு      ேயனிறலயாக வந்தது. 

 

ஆண்ோல் மேயர,் மேண்ோல் மேயர,் ேலரே்ால் மேயர,் ஒன்ைன்ோல் மேயர,் ேலவின்ோல் 

மேயர ்என்று மேயரக்ளில் ேல வறககள் உள்ளன. 

6.5.2 விகனசம்சொல் 

மசயறலக் குறிே்ேது விறன. அது கால இறடநிறலகறள ஏை்கும். ோல், இட விகுதிறய 

ஏை்கும். முை்ைாகவும், எசச்மாகவும் மசயை்ேட வல்லது. அறடகளால் தழுவே்ேடும். 

எ.டு : 

ஆடு, ோடு, ேடி, தோ, வா      விறனசம்சாை்கள் 

ஆடினான், ோடினான், ேடித்தான், தோனான், வந்தான்  கால இறடநிறலகறள ஏை்ைன. 

ஆடினான், ோடினான்      முை்ைாக வருவன. 

ஆடிய, ோடிய       எசச்மாக வருவன. 

தவகமாக ஆடினான், அழகாகே் ோடினான்   விறனயறடகளால் தழுவே்ேட்டன. 

 

தமிழில் உள்ள விறனகறளத் மதரிநிறல விறன, குறிே்புவிறன, குறைவிறன என்று 

வறகே்ேடுத்தலாம். 

மதரிநிறல விறன என்ேது விறனயடி, கால இறடநிறல, ோலிட விகுதி ஆகியவை்றைே் 

மேை்று வருவது. 

சொன்று : மசய்தான். 

மசய் -- விறனயடி 

த் - கால இறடநிறல 

ஆன் - ோலிட விகுதி 
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குறிே்பு விறன என்ேது ேண்ேடி, ோலிடவிகுதி மடட்ுதம மேை்றுக் கால இறடநிறல மேைாமல் 

வருவது. 

சொன்று : நல்லன் 

நல் - ேண்ேடி 

அன் - ோலிட விகுதி 

(நல்லன் - நல்லவன்) 

குறைவிறன என்ேது கால இறடநிறல, ோலிட விகுதி ஏை்ேதில்றல. 

சொன்று : இல்றல, உண்டு. 

6.5.3 மபயைகடைள் 

மேயருக்கு அறடயாக வருவன மேயரறடகள் எனே்ேடும். 

சொன்று : 

உயரமான மரம் 

ஆழமான கிணறு. 

உயரமான, ஆழமான என்ேறவ மரம், கிணறு ஆகிய மேயரக்ளுக்கு அறடயாக வந்தன. 

மேயறரத் தழுவி நிை்ேன மேயரறடகளாம். 

6.5.4 விகனயகடைள் 

விறனக்கு அறடயாக வருவன விறனயறடகள் எனே்ேடும். 

சொன்று : 

அழகாகே் ோடினான் 

தவகமாக ஓடினான் 

அழகாக, தவகமாக ஆகியன ோடுதல், ஓடுதல் ஆகிய விறனகளுக்கு அறடயாக வந்தன. 

6.5.5 வல்லகட 

மேயருக்கும், விறனக்கும், மேயரறடக்கும், விறனயறடக்கும் அறடயாக வரும் மசாை்கள் 

வல்லறட ஆகும். 
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சொன்று : 

மிகவும், நிரம்ே, இருமடங்கு, மும்மடங்கு, ேன்மடங்கு என்ேன. மிகவும் நீளம், மிகவும் அகலம், 

மிகவும் சுடுகிைது, மிகவும் வியரக்்கிைது, மிகவும் அழகான ோடட்ு, மிகவும் தவகமாக ஓடினான். 

இவை்றில் மிகவும் என்ேது மேயருக்கும், விறனக்கும், மேயரறடக்கும், விறனயறடக்கும் 

அறடயாக வந்துள்ளதால் இறத வல்லறட எனலாம். 

6.5.6 இகடசம்சொற்ைள் 

தனக்மகன்று அகராதிே் மோருள் இல்லாதது இறடசம்சால் இலக்கணச ்மசயை்ோடு மடட்ுதம 

மகாண்டது. மேயர,் விறன முதலானவை்றைச ்சாரந்்தத இயங்குவது. 

சொன்று : 

 ஐ, ஆல், கு, ஓடு, இன், அது, கண் - ஆகிய தவை்றுறம உருபுகள். 

த், வ் முதலான கால இறடநிறலகள் 

ஆ, ஏ, ஓ, தான் முதலானறவ. 

 

உருமபொலியனியல் 

ஓர ் உருேனில் உள்ள ஒலியறன, உருமோலியன் என்கிதைாம். ஓர ் உருேனும் இன்தனார ்

உருேனும் தசரும் தோது, அந்த உருேன்களில் உள்ள ஒலியன்களில் மாை்ைம் நிகழ்வது உண்டு. 

உருமோலியனில் ஏை்ேடும் மாை்ைங்கறள ஆராய்வது உருமபொலியனியல், உருமோலியனியறலத் 

தமிழ் இலக்கணிகள் புணைியல், சந்தி எனக் குறிே்ேர.் புணரச்ச்ி என்ேது தசரக்்றக ஆகும். 

எழுத்ததிகாரத்தில் மதால்காே்பியர ் நான்காவது இயலாகே் புணரியறலே் ேறடத்துள்ளார.் 

புணரச்ச்ியில் தநரும் மாை்ைங்கறளே் ேை்றி அதை்குே் பின்வரும் இயல்களில் மதளிவாகக் 

கூறுகிைார.் எனதவ புணரியறலே் பிை இயல்கறள விளக்கே் பின்னணியாகக் மகாள்கிைார ்

எனலாம். 

6.6.1 புணைச்ச்ி அல்லது சந்தி 

இரண்டு மசாை்கள் தசரும்தோது முதலில் நிை்கும் மசால் நிகலம ொழி. அறத அடுத்து 

அததனாடு வந்து தசரும் மசால் வரும ொழி ஆகும். புணைச்ச்ி நிறலமமாழிக்கும், வருமமாழிக்கும் 

இறடதய மடட்ும் நிகழும் என்ை அடிே்ேறடறய முறையாகக் கூறுகிைார ்மதால்காே்பியர ்(107). 
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சொன்று : மரம் + தவர ்= மரதவர ்

இதில் மரம் நிறலமமாழி. தவர ் - வருமமாழி. இந்த இருமமாழிே் புணரச்ச்ியில் ததொன்றல், 

திைிதல், மைடுதல் ஆகிய மாை்ைங்கள் தநரக்ின்ைன. 

  அைச ்சந்தி 

மமாழியியலார ் அைச ் சந்தி, புறச ் சந்தி என்று பிரிக்கின்ைனர.் ஓர ் அடிசம்சால்லும், 

விகுதியும் தசரும்தோது அந்தச ்மசால்லுக்கு அகத்தத அறமயும் மாை்ைம் அைசச்ந்தி ஆகும். 

 

சொன்று : 

கல் + இல்   = கல்லில் 

(நிறலமமாழி + விகுதி) 

மதரு + இல்   = மதருவில் 

நிலம் + இல்   = நிலத்தில் 

ஊர ்+ இல்   = ஊரில் 

(அடிசம்சால் + விகுதி) - (அகசச்ந்தி) 

 

  புறசச்ந்தி 

ஒரு முழுசம்சால்லும், இன்மனாரு முழுசம்சால்லும் தசரும்தோது அங்தக தநரும் மாை்ைம் ஒரு 

மசால்லின் புைத்தத அறமவது, இது புறசச்ந்தி ஆகும். 

சொன்று : 

இராமறன + ோர ்= இராமறனே் ோர ்

மசான்னறத + மசய் = மசான்னறதச ்மசய். 

சீறதறய + கண்தடன் + சீறதறயக் கண்தடன் 

நீந்த + மதரியும் = நீந்தத் மதரியும் 

இங்கு க், ச,் த், ே் ஆகிய ஒை்றுகள் ஒரு மசால்லுக்குே் புைத்தத மிக்கு வந்தன. எனதவ இறவ 

புைசச்ந்தி ஆகும். 

6.6.2 உட ்படும ய் 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 91 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

தமிழ் மமாழியில் அகசச்ந்தியில் உயிதராடு உயிர ் தசரந்்து வருவதில்றல. உயிரும் உயிரும் 

தசரும்தோது அவை்றிறடதய ய் அல்லது வ் உடம்ேடுமமய்யாக அங்கு வந்து தசரந்்து விடும். 

சொன்று : 

கிளி + அழகு = கிளியழகு 

மதரு + இல் = மதருவில் 

 

இஈஐ வழி யவ்வு த கன 

உயிைவ்ழி வவ்வு த முனிவ் விருக யு ் 

உயிை் வைின் உட ்படும ய் என்றொகு ்         (நன்னூல் - 162) 

என்று தமிழிலக்கணத்தில் வறரயறை மசய்யே்ேடுகிைது. 

 

  ததொன்றல் 

ததொன்றல் திைிதல் மைடுதல் விைொை ் 

மூன்றும ொழி மூவிடத்து  ொகு ்   (நன்னூல் - 154) 

 என்று நிறலமமாழி இறுதியில் உயிர ்நிை்க வருமமாழி முதலில் வல்மலழுத்து வந்தால் அங்கு 

வல்மலாை்றுத் ததான்றும். 

சொன்று : புலி + குட்டி = புலிக்குட்டி 

 திைிதல் 

இரண்டு மசாை்கள் அல்லது மசாை்கூறுகள் தசரும்தோது அவை்றில் உள்ள எழுத்து திரிந்து 

தவைாதல் உண்டு. 

சொன்று : 

கல் + தூண் = கை்றூண் 

மோன் + குடம் = மோை்குடம் 

மண் + குடம் = மடக்ுடம் 

  கறதல் 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 92 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

நிறலமமாழியும், வருமமாழியும் தசரும்தோது அவை்றில் உள்ள எழுத்துகளில் ஒன்தைா, 

ேலதவா மறைந்து விடுவதுண்டு. இது மறைதல் அல்லது மகடுதல் என்று கூைே்ேடுகிைது. 

சொன்று : 

மரம் + தவர ்= மரதவர ்

அகம் + றக = அகங்றக, அங்றக 

மதொகுப்புகை 

மனிதரக்ள் தசரந்்து வாழும் இயல்பினர.் தமக்குள் மமாழியின் வாயிலாகக் கருத்துகறளே் 

ேரிமாறிக் மகாள்கின்ைனர.் அவரக்ளது மதாழில், சமயம், சாதி, இனம், வாழ்வியல், வரலாறு, 

ேண்ோடு, நம்பிக்றககள், ேழக்க வழக்கங்கள், வாழும் நிலம், காலச ் சூழல், சுை்றுச ் சூழல் 

தோன்ைவை்றை எல்லாம் அவரக்ளது மமாழி ேதிவு மசய்கிைது. அவ்வறகயில் சமூகத்துக்கும், 

மமாழிக்கும் இறடதய உள்ள உைவு மநருக்கமானது. இன்றியறமயாதது. தவிரக்்கவியலாதது. 

தமிழ்ச ்சமூகத்தினரது உைவு முறைச ்மசாை்கறள மானுடவியல் தநாக்கில் ேரிசீலித்தலும், தமிழில் 

வறசச ் மசாை்கறள சமூகவியல் தநாக்கில் ேரிசீலித்தலும், தமிழகத்தின் ஊரே்்மேயரக்ள், இடே் 

மேயரக்றள வரலாை்றுே் தோக்கில் ஆராய்தலும், தமிழர ் தம் மேயரக்றள ஆய்தலும், தனித்தமிழ் 

இயக்கம் ததான்றி வளரந்்து ததாை்றுவித்த தாக்கத்றத மதிே்பிடுவதும், மேண்ோை் மசாை்கள் - 

ஆண்ோல் மசாை்கறளே் மேண்ணிய தநாக்கில் ஆய்ந்து, ோல்தேதம் இருத்தறலே் 

புலே்ேடுத்துவதும் ஆக ஆய்வுத் தளம் தமலும் விரிவறடந்து வருகிைது. 

 
fhyk; NjhWk; jkpo; 

 
குகைை் ைல்மவட்டுத் தமிழ் 

பொட முன்னுகை 

ஒரு மமாழியின் வரலாை்றை அறிவதை்குரிய அடிே்ேறடச ் சான்றுகள் ேல. அவை்றுள் 

ஒன்று ைல்மவட்டு. கல்லின் மீது எழுத்துகள் மவட்டே்ேட்டறமயால் இறவ, கல்மவடட்ுகள் 

எனே்ேட்டன. இறவ அழியாே் மோருடக்ள் மீது எழுதே்ேடட்ுள்ளறமயால் ேல நூை்ைாண்டுகள் 

கடந்தும் நமக்கு அே்ேடிதய கிறடத்துள்ளன. தமிழில் ேல்லாயிரக்கணக்கான கல்மவடட்ுகள் 

உள்ளன. இறவ தமிழ்நாட்டில் கி.மு. மூன்ைாம் நூை்ைாண்டு முதல் கி.பி. ேதிறனந்தாம் நூை்ைாண்டு 

வறர ேல்தவறு காலங்களில் ேல்தவறு ஊரக்ளில் ததான்றியறவ. இவை்றைக் குறகக் கல்மவடட்ுகள் 
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என்றும் தகாயில் கல்மவடட்ுகள் என்றும் இரு வறகயாகே் பிரிக்கலாம். ஊரக்றள அடுத்துள்ள 

மறலகளில் இயை்றகயாக அறமந்த குறககளில் உள்ள ோறைகளில் காணே்ேடும் 

கல்மவடட்ுகள் குகைை் ைல்மவட்டுைள் (Cave Inscriptions) எனே்ேடும். ஊரக்ளில் உள்ள 

தகாயில்களில் இருக்கும் மதில் சுவர,் வாயில், கல் தூண் முதலியவை்றில் காணே்ேடும் 

கல்மவடட்ுகள் தைொயில் ைல்மவட்டுைள் (Temple Inscriptions) எனே்ேடும். இக்கல்மவடட்ுகள் யாவும் 

காலந்ததாறும் தமிழ்மமாழி எவ்வாறு எழுதே்ேட்டது, எவ்வாறு வளரந்்து வந்தது, எத்தறகய 

மாை்ைங்கறளே் மேை்ைது என்ேனவை்றைக் காடட்ுவனவாக உள்ளன. தமிழில் உள்ள 

கல்மவடட்ுகளில் மிகவும் ேறழறம வாய்ந்தறவ குகைை் ைல்மவட்டுைள் ஆகும். இவை்றின் 

வழிநின்று ேழங்காலத் தமிழ்மமாழியின் எழுத்து வடிவம் ேை்றியும், ஒலியனியல், உருேனியல் 

(மசால்லியல்), மதாடரியல் ஆகியன ேை்றியும் காண்ேதத இே்ோடத்தின் தநாக்கம். 

 குகைை் ைல்மவட்டுைள் - ஓை் அறிமுை ் 

மதால் எழுத்தியல் அடிே்ேறடயில் குறகக் கல்மவடட்ுகளின் காலத்றதக் கி.மு. மூன்ைாம் 

இரண்டாம் நூை்ைாண்டுகள் என வறரயறை மசய்வர.் தமிழ்க் கல்மவடட்ுகளுள் மிகே் 

ேறழறமயான இந்தக் குறகக் கல்மவடட்ுகள் தமிழ்நாட்டில் காணே்ேடும் இடங்கள், அறவ 

அறமந்துள்ள சூழல், அவை்றின் ததாை்ைம், அறவ கண்டுபிடிக்கே்ேட்ட காலம் ஆகியன ேை்றிக் 

காண்தோம். 

1.1.1 குகைை் ைல்மவட்டுைள் ைொணப்படு ் இடங்ைள் 

தமிழ்நாட்டில் கீழவளவு, மறுகால்தறல, ஆறனமறல, அழகரம்றல, தமடட்ுே்ேட்டி, 

முத்துே்ேட்டி, சித்தன்னவாசல், திருவாதவூர,் விக்கிரமங்கலம், திருே்ேரங்குன்ைம், மாங்குளம், 

கருங்காலக்குடி, புகழூர,் அரசச்லூர,் அரிட்டாேட்டி, மாமண்டூர ் தோன்ை ேல ஊரக்ளில் குறகக் 

கல்மவடட்ுகள் காணே்ேடுகின்ைன. 

1.1.2 குகைை் ைல்மவட்டுைள் ைொணப்படு ் சூழல் 

தமதல குறிே்பிட்ட ஊரக்றள அடுத்துள்ள மறலகளில் இயை்றகயாக அறமந்த குறககள் 

உள்ளன. இவை்றின் அருகில் மதளிந்த நீரச் ் சுறனகள் உள்ளன. மேரும்ோலான குறககளுக்குச ்

மசல்வது கூடக் கடினம். இருே்பினும் இங்குச ் மசன்ைால் இயை்றகயின் எழில் மன அறமதிறய 

அளிக்கும் வண்ணம் உள்ளது. இக்குறககளில் ேழங்காலத்தில் மேௌத்த, சமணத் துைவியர ்தங்கி 

வாழ்ந்தனர.் இத்துைவிகளுக்கு அவ்வவ்தோது அரசரக்ளும், வணிகரக்ளும், ஊர ் மக்களும் 

குறககளின் தளத்றத வழ வழ என்று மசதுக்கித் தந்துள்ளனர.் தமலும் துைவிகள் உைங்குவதை்கும், 

தியானம் மசய்வதை்கும் கல் ேடுக்றககறள வழ வழே்ோகச ்மசதுக்கித் தந்துள்ளனர.் குறகயின் 

தமல் ோறை முகே்பிலும் ேடுக்றககளின் தறலமாட்டிலும், ேக்கவாட்டிலும் கல்மவடட்ுகள் 

மசதுக்கே்ேடட்ுக் காணே்ேடுகின்ைன. 
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1.1.3 குகைை் ைல்மவட்டுைளின் ததொற்ற ் 

வட இந்தியாவில் கி.மு. நான்காம் நூை்ைாண்டில் மமௌரியே் தேரரறச ஆண்டு வந்த 

சந்திரகுே்தனின் ஆட்சிக் காலத்தில் (கி.மு. 321 - 298) சமண சமயம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ேரவியது. 

இவனது தேரன் அதசாகன் ஆண்டு வந்த காலத்தில் (கி.மு. 273 - 232) மேௌத்த சமயம் தமிழ்நாட்டில் 

வந்து ேரவியது. இவ்விரு சமயங்கறளச ் சாரந்்த துைவிகள் சமயம் ேரே்புவதை்காகச ் தசாழ 

நாட்டிலும், ோண்டிய நாட்டிலும் உள்ள மறலக் குறககளில் வந்து தங்கினர.் இவ்வாறு குறகக் 

கல்மவடட்ுகளுக்கு இத்துைவிகதள காரணமானாரக்ள். 

1.1.4 குகைை் ைல்மவட்டுைள் ைண்டுபிடிப்பு 

குறகக் கல்மவடட்ுகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்தே ததான்றியறவ என்ைாலும் நீண்ட 

காலமாக மவளி உலகு அறியாமல் இருந்தன. கி.பி. இருேதாம் நூை்ைாண்டின் 

மதாடக்கத்திலிருந்துதான் இறவ கண்டுபிடிக்கே்ேட்டன. கி.பி. 

1903இல் மவங்தைொபைொவ் என்ேவர ் முதன்முதலில் கீழவகளவு என்னும் இடத்தில் இருந்த 

குறகக் கல்மவடற்டக் கண்டுபிடித்தார.் மூன்று ஆண்டுகளுக்குே் பின்னர ் கி.பி. 1906இல் 

அே்தோது திருமநல்தவலி மாவட்ட ஆட்சியராக (District Collector) இருந்த மைக டு என்ை 

ஆங்கிதலயர ் றுைொல்தகல என்னும் இடத்தில் உள்ள கல்மவடற்டக் கண்டுபிடித்தார.் இதன் 

பின்னர ் மை்ை இடங்களிலும் இறவ கண்டுபிடிக்கே்ேட்டன. தை.வி. சுப்பிை ணிய 

அய்யை ்ேன்னிரண்டு இடங்களில் இருந்த முே்ேது கல்மவடட்ுகறளக் கண்டுபிடித்து ஆராய்ந்தார.் 

தமலும் எச.் கிருட்டின சொஸ்திைியொை,் ஐைொவத ்  ைொததவன், ஈதைொடு இைொசு ஆகிதயார ்ேல 

இடங்களில் இருந்த குறகக் கல்மவடட்ுகறளக் கண்டுபிடித்தனர.் இதுகாறும் இருேத்ததார ்

இடங்களில் மமாத்தம் எழுேதம்தாரு குறகக் கல்மவடட்ுகள் கண்டுபிடிக்கே்ேடட்ுள்ளன. 

  குகைை் ைல்மவட்டுைளின் ம ொழியு ் எழுத்து ் 

குறகக் கல்மவடட்ுகள் ஒன்றிரண்டு வரிகறளதய உறடயன. எல்லாக் கல்மவடட்ுகளும் 

குறிே்பிடும் மசய்திகள் சிலதவ. குறககளில் தங்கியிருந்த துைவிகளுக்கு அரசரக்ளும், 

வணிகரக்ளும் அளித்த தானம் ேை்றித் மதரிவிக்கின்ைன அதாவது, துைவிகள் தியானம் 

மசய்வதை்கும், உைங்குவதை்கும் உரிய கல் ேடுக்றககறளயும், அமரவ்தை்கு உரிய கல் 

இருக்றககறளயும் மசதுக்கிதயார ் ேை்றித் மதரிவிக்கின்ைன. குறககளில் தங்கியிருந்த 

துைவிகளின் மேயரக்றளத் மதரிவிக்கின்ைன. 

இசம்சய்திகறளக் குறிே்பிடும் குறகக் கல்மவடட்ுகள் எந்த மமாழியில் எழுதே்ேட்டன 

என்ேது ேை்றியும் எந்த எழுத்து வடிவில் எழுதே்ேட்டன என்ேது ேை்றியும் இங்தக காண்தோம். 

1.2.1 குகைை் ைல்மவட்டுைளின் ம ொழி 
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குறகக் கல்மவடட்ுகளின் வாசகங்களில் உள்ள ஒலிகள், மசாை்கள், மதாடரக்ள் ஆகிய 

அறனத்தும் மேரும்ோலும் தமிழ் மமாழிதய ஆகும். இக்கல்மவடட்ுகறள உருவாக்கியவரக்ள் 

மேரும்ோலும் சமணரக்ள். இவரக்ளின் தாய்மமாழி பிராகிருதம். எனதவ இக்கல்மவடட்ுகளில் 

பிராகிருத மமாழிச ்மசாை்கள் கலந்திருந்தன. எனினும் குறகக் கல்மவடட்ு மமாழியின் இலக்கண 

அறமே்பு முழுவதும் தமிழாகதவ உள்ளது. எனதவ குறகக் கல்மவடட்ுகளின் மமாழி தமிதழ 

எனலாம். 

1.2.2 குகைை் ைல்மவட்டுைளின் எழுத்து 

குறகக் கல்மவடட்ுகளின் மமாழி தமிழ். ஆனால் அம்மமாழிறய எழுதே் ேயன்ேடுத்திய 

எழுத்ததா பிைொமி வடிவம் ஆகும். இதனால் இவை்றைே் பிைொமிை் ைல்மவட்டுைள் என்றும் 

அறழத்தனர.் பிராமி என்ேது கி.மு. நான்காம் நூை்ைாண்டு முதல் கி.மு. முதலாம் நூை்ைாண்டு 

வறர இந்தியாவில் ேல்தவறு ேகுதிகளில் தேசே்ேட்ட ேல்தவறு மமாழிகறள எழுதுவதை்குே் 

ேயன்ேடுத்தே்ேட்ட எழுத்து வடிவம் என்று கூைே்ேடுகிைது. இக்கால கட்டத்தில் இந்தியா 

முழுவதிலும் ததான்றியுள்ள கல்மவடட்ுகளின் எழுத்து வடிவம் ஒன்று தோல் உள்ளது. வட 

இந்தியாவில் அதசாகர ்காலத்தில் எழுதே்ேட்ட பிராகிருதம் மை்றும் ோலி மமாழிக் கல்மவடட்ுகள், 

தமிழ்நாடட்ுக் குறககளில் உள்ள தமிழ்க் கல்மவடட்ுகள், ஆந்திராவில் குண்டூர ் மாவட்டத்றதச ்

தசரந்்த ேட்டிே் புதராலு என்னும் இடத்தில் புத்தபிைொனின் புனித எலும்பு றவக்கே்ேடட்ுள்ள 

கை்தேறழ மீது உள்ள கல்மவடட்ு, அண்றட நாடான இலங்றகயில் உள்ள சிங்களக் கல்மவடட்ுகள் 

முதலிய அறனத்தும் ஏைத்தாழ ஒதர எழுத்து வடிவில் எழுதே்ேடட்ுள்ளன. இந்த எழுத்து வடிதவ 

பிராமி என்று மசால்லே்ேடுகிைது. 

குறகக் கல்மவடட்ுகறள உருவாக்கிய சமண, மேௌத்த துைவிகளின் தாய்மமாழி முறைதய 

பிராகிருதமும் ோலியுமாம். இம்மமாழிகளின் எழுத்து பிராமியாக இருந்தது. எனதவ சமயம் ேரே்ே 

வந்த இத்துைவிகள் தமிழ்மமாழி வழியாகச ் சமயம் ேரே்பும்தோது பிராமி எழுத்துகறளத் 

தமிழகத்தில் ேயன்ேடுத்தினர.் இதனால் குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழும் பிராமி வடிவில் 

எழுதே்ேட்டது என்று கூறுவர.் 

1.2.3 பிைொமி பற்றிய ைருத்துைள் 

“மதாடக்க காலத்தில் தமிழில் ஏததொ ஒரு வகையொன தமிழ் எழுத்து வழங்கி வந்தது. 

பிராமி எழுத்து தமிழகத்துக்கு வந்து வழங்கிய பிைகு அதை்கு முன்பு வழங்கி வந்த ேறழய தமிழ் 

எழுத்து மறைந்து தோய்ே் பிராமி எழுத்து நிறலத்து விட்டது” என்று கூறுகிைார ் யிகல சீனி. 

தவங்ைடசொமி. (சங்க காலத்துே் பிராமிக் கல்மவடட்ுகள், ே.9) 

பிராமி எழுத்தானது திராவிட மமாழிகளுக்காக உருவாக்கே்ேட்டது என்றும், குறிே்ோக 

அவை்றுள் ேறழறமயானதான தமிழுக்காகத் ததாை்றுவிக்கே்ேட்டது என்றும், பின்னாளில் 
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பிராகிருத மமாழி அதறனே் ேயன்ேடுத்திக் மகாண்டது என்றும், நாளறடவில் இந்தியா 

முழுவதும் அதுதவ வழக்கத்தில் நிலவியது என்றும் தி.நொ.சுப்பிை ணியன் கருத்துத் 

மதரிவித்துள்ளார.் (மதன்னிந்தியக் தகாயிை் சாசனங்கள், மதாகுதி - 3, ேகுதி-2.) 

எவ்வாைாயினும், ேழங்காலத்தில் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள மமாழிகள் பிராமி 

எழுத்றதே் ேயன்ேடுத்தின என்ேறதயும் வடநாட்டில் அது பிராமி எனவும் 

தமிழ்நாட்டில் தமிழ் எனவும் வழங்கியது 

என்ேறதயும் நடன. ைொசிநொதன் மதளிவுறுத்தியுள்ளார.் தமிகழே் பிராகிருத 

மமாழியில் தொமிலி என வழங்கியுள்ளனர.் 

1.2.4 மதன்பிைொமியு ் வடபிைொமியு ் 

மதன் பிராமிக்கும் வடபிராமிக்கும் இறடதய குறிே்பிடத்தக்க தவறுோடுகள் சில உண்டு. 

அதசாகரது கல்மவடட்ுகளில் (வடபிராமி) மமய்மயழுத்து புள்ளியிடட்ு எழுதே்ேட்டது. ஆனால் 

மதன்பிராமியில் அறமந்த குறகக் கல்மவடட்ுகளில் மமய்மயழுத்து புள்ளியில்லாமல் 

எழுதே்ேட்டது. 

ை் என்ேது அதசாகர ்கல்மவட்டில் +ி ்என எழுதே்ேட்டது. 

குறகக் கல்மவட்டில் + என எழுதே்ேட்டது. 

தமிழுக்குச ் சிைே்ோன ஒலிகளாகிய எகர ஒகரக் குறில்களும், ற,ன,ழ எனும் மமய்களும் 

அதசாகர ்கல்மவடட்ுகளில் இல்றல. ஆனால் தமிழ்க் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் இடம்மேை்றுள்ளன. 

பிராமி வருவதை்கு முன்தே தமிழகத்தில் வழக்கில் இருந்த ேறழய எழுத்து வடிவத்திலிருந்து 

இவ்வடிவங்கள் இடம்மேை்றிருக்க தவண்டும். 

1.2.5 ைல்மவட்டுைகளப் படித்துப் மபொருள் கூறிய முகற 

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மசதுக்கே்ேட்ட எழுத்துகள் தட்ே மவே்ே மாை்ைங்கள், 

ோறைகளில் ஏை்ேட்ட கீைல், மவடிே்பு, புள்ளி புறரசல்கள் தோன்ைவை்ைால் மழுங்கியும் 

உருமாறியும் உள்ளன. எனினும் அறிஞரக்ள் மேரும்ோலான கல்மவடட்ுகறள மிகவும் முயன்று 

ேடித்துே் மோருள் கூறியுள்ளனர.் இங்குச ் சில கல்மவடட்ுகள் ேடித்துே் மோருள் 

காணே்ேட்டறமறயக் காணலாம். 

 திருப்பைங்குன்றை் ைல்மவட்டு 

மதுறர மாநகருக்குத் மதை்தக ஐந்து கல் மதாறலவில் உள்ள திருே்ேரங்குன்ை மறலயில் 

உள்ள குறககளில் ேழங்காலத்தில் சமணரக்ள் தங்கியிருந்தனர.் இம்மறலயின் தமை்குே் புைத்தில் 
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55 அடி நீளமும் 20 அடி அகலமும் மகாண்ட ஒரு மேரிய குறக உள்ளது. இக்குறகயில் கை்ேடுக்றககள் 

ேல உள்ளன. அவை்றுள் ஒரு கை்ேடுக்றகயின் தறலமாட்டில் 31 எழுத்துகறளக் மகாண்ட ஒருவரிக் 

கல்மவடட்ுக் காணே்ேடுகிைது. இதறன டி.வி. மகாலிங்கம், 

எருை்தைொடூை ்இழ குடு ்பிைன் தபொலொகலயன் 

மசய்த ஆய்சயன மநடு சொதன( ்) 

என்று ேடித்துள்ளார.் இதை்கு இலங்கை (ஈழ ்) யிலிருந்து வந்து எருை்தைொட்டூைில் வசிை்கிற 

குடு ்பிைனொன தபொலொகலயன் இந்தை் குகையின் ைற்படுை்கைைகள, உறங்குவதற்கு ் 

ஆழ்ந்த தியொன ் மசய்வதற்கு ் அக த்தொன் என்று மோருள் கூறுகிைார.் சயனம், சாதனம் என்ை 

வடமசாை்களுக்கு முறைதய உைக்கம், தியானம் என்று மோருள் மகாள்கிைார.் (Early South Indian 

Palaeography, pp. 250 - 251)  யிகல சீனி. தவங்ைடசொமி இதத கல்மவடற்ட. 

எருை்ைொடூை ்இழ குடு ்பிைன் மபொலொகலயன் 

மசய்தொ ஆய்சயன் மநடு சொதன் 

என்று ேடித்து எருை்ைொட்டூை் ஈழை் குடு ்பிைன் (வொணிைன்) மபொலொகலயன் இந்தை் குகைகய 

முனிவைை்ளுை்குத் தொன ் மசய்தொன். குகையின் ைற்படுை்கைைகளச ் மசய்து அக த்தவன் 

ஆய்சயன் மநடுஞ் சொத்தன் என்று மோருள் கூறுகிைார.் (சங்ககாலத்துே் பிராமிக் கல்மவடட்ுகள், 

ேக். 124-125) மசய்தொ என்ேதில் இறுதி னகர  மமய் மகடட்ுள்ளது. மநடு என்ை அறடக்குே் பின்னர ்

வல்லினம் வரும்தோது ஞ் என்ை இன மமல்லினம் மிகவில்றல. சாத்தன் என்ேதில் தகரம் 

இரட்டிக்கவில்றல. ஈழம் என்ேது இழ என  எழுதே்ேடட்ுள்ளது. தேசுவது தோல் எழுதே்ேட்டிருே்ேறதக் 

காணலாம். 

  றுைொல்தகலை் ைல்மவட்டு 

திருமநல்தவலிக்கு அருகில் உள்ள ோறளயங்தகாடற்டக்கு வடகிழக்தக ேத்து கல் 

மதாறலவில் மறுகால்தறல என்னும் சிை்றூர ் உள்ளது. இங்குே் பூவில் உகடயொை்  கல என்னும் 

மறலயில் இயை்றகயாக அறமந்த குறக உள்ளது. இங்கு ஒதர வரியில் ேதிதனார ் எழுத்துகறளக் 

மகாண்ட சிறிய கல்மவடட்ு உள்ளது. இதறன ஐைொவத ்  ைொததவன், 

தவண் ைொஸிபன் மைொடுபித ைல் ைொஞ்சண ் 

என்று ேடித்து, தவண் ைொசிபன் என்பவனொல் மைொட்டுவிை்ைப்பட்ட (மசதுை்குவிை்ைப்பட்ட) 

ைல்லொல் ஆகிய ைொஞ்சண ் என்று மோருள் கூறுகிைார.் 

 ஒலியனியல் 

இக்கால மமாழிநூலார ்ஒரு மமாழியின் அறமே்றே ஒலியனியல் (Phonology), உருேனியல் அல்லது 

மசால்லியல் (Morphology) மதாடரியல் (Syntax) என வகைப்படுத்தி ஆைொய்வை.் தமிழ்ம ொழி 

வைலொற்கற மமாழியியல் கண்தணாட்டத்தில் எழுதியுள்ள மத.மபொ. மீனொட்சிசுந்தைனொை,் சு. 

சை்திதவல் ஆகிதயார ் குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழின் அறமே்றேயும் இம்மூன்று 

வறகே்ேடுத்திதய ஆராய்ந்துள்ளனர.் முதை்கண் குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழின் ஒலியனியல் 

ேை்றிக் காண்தோம். 
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ஒரு மமாழியில் உள்ள ஒலிகறளே் ேை்றி ஆராய்வதத ஒலியனியலாகும். குறைந்த 

தவை்றுறம உறடய இருமசாை்களில் அறமந்து அவை்றின் மோருறள தவறுேடுத்திக் காடட்ும் 

ஒலிகள் ஒலியன்கள் எனே்ேடும். எ-டு. உடல் - ஊடல். இவை்றில் ட்அல் எனும் மூன்று ஒலிகளும் 

இருமசாை்களுக்கும் மோதுவானறவ. உ-ஊ என்ேறவதய மசாை்களின் மோருள் மாை்ைத்திை்குக் 

காரணமானறவ. ஆகதவ இறவ தனித்தனி ஒலியன்கள் ஆகும். 

தமிழில் குறில்களும் மநடில்களும் தனித்தனி ஒலியன்களாகும். தமிழிலக்கண நூலாரும் 

மமாழிநூலாரும் ஒலிகறள உயிமராலிகள் (vowels), மமய்மயாலிகள் (Consonants) என இரண்டாகே் 

பிரித்துள்ளனர.் குறகக்கல்மவடட்ுத் தமிழில் இவ்விரு வறக ஒலிகளும் மமாழியின் (மசால்லின்) 

முதல், இறுதி, இறட ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் எவ்வாறு வருகின்ைன எனக் காணலாம். 

1.3.1 உயிமைொலிைள் 

அ இ உ எ ஒ எனும் ஐந்தும் குறில் உயிரக்ள் என்ேறதயும் ஆ ஈ ஊ ஏ ஓ எனும் ஐந்தும் மநடில் 

உயிரக்ள் என்ேறதயும் அறிவீரக்ள். ஐ, ஒள எனும் இரண்டும் கூடம்டாலிகள் ஆகும். 

எல்லா உயிரக்ளும் மமாழியின் முதலிலும் இறடயிலும் வருகின்ைன. மமாழியின் 

இறுதியில் ஈ, எ, ஒ ஆகிய மூன்று உயிரக்ள் வரவில்றல. பிை உயிரக்ள் வருகின்ைன. ஐ, ஒள ஆகிய 

கூடம்டாலிகளுள் ஐயன், ஐ ்பது தோன்ை மசாை்களில் மமாழி முதலிலும் அந்கத, மவள்ளகற, 

பிடந்கத தோன்ை மசாை்களில் இறுதியிலும் ஐகாரம் வந்துள்ளது. ஆனால் ஒளகாரம் குறகக் 

கல்மவடட்ுத் தமிழில் காணே்ேடவில்றல. 

 உயிை் யை்ை ் 

மசால்லின் இறடயிதலா இறுதியிதலா அடுத்தடுத்து இரண்டு உயிர ்எழுத்துகள் தசரந்்து வருவது 

உயிர ் மயக்கம் எனே்ேடும். குறகக் கல்மவடட்ுகளில் உயிர ் மயக்கங்கள் அதிகம் 

காணே்ேடுகின்ைன. 

(எ-டு) பளிஇ, பிணஊ, பணஅன், மைொடி ஓை் 

இசம்சாை்களில் இஇ, அஊ, அஅ, இஓ என  இரண்டு உயிரக்ள் தசரந்்து வந்துள்ளன. 

மசாை்களில் இரண்டு உயிரக்ள் அடுத்தடுத்து நிை்ேறதத் தமிழ் இலக்கணம் ஏை்ேதில்றல. 

இரண்டு உயிரக்ளுக்கும் நடுதவ யகரம் அல்லது வகரம் உடம்ேடுமமய்யாக வரும். பளி+ய்+இ = 

பளியி, பிண+வ்+ஊ = பிணவூ என அறவ வரதவண்டும். உடம்ேடு மமய் இல்லாமல் இரண்டு 

உயிரக்றளச ்தசரத்்து எழுதியிருே்ேது குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் காணே்ேடும் குறிே்பிடத்தக்க 

தனி இயல்பு எனலாம். 

1.3.2 ம ய்மயொலிைள் 

தமிழிலக்கண நூலார ் குறிே்பிடும் மமய்மயாலிகள் மமாத்தம் ேதிமனடட்ு, இறவ 

அறனத்தும் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் காணே்ேடுகின்ைன. ங், ஞ் ஆகிய இரண்டு தவிரே் பிை 

மமய்மயாலிகள் ஒலியன்களாக வருகின்ைன. ஆய்த எழுத்துக் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் 
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காணே்ேடவில்றல. மமய்மயாலிகறளத் தமிழிலக்கண நூலார ் வல்லினம், மமல்லினம், 

இறடயினம் என  மூன்று வறகயாகே் ேகுே்ேர.் மமாழிநூலார ் வல்லினத்றத 

மவடிே்மோலிகள் (Plosives) என்றும், மமல்லினத்றத மூக்மகாலிகள் (Nasals) என்றும் குறிே்பிடுவர.் 

இறடயினத்றத அவ்வாதை குறிே்பிடுவர.் 

குறகக் கல்மவடட்ுகளில் காணே்ேடும் மமய்மயாலிகள் வருமாறு : 

மவடிே்மோலிகள் (வல்லினம்)    -     ை், ச,் ட், த், ப், ற் 

மூக்மகாலிகள் (மமல்லினம்)       -     ங், ஞ், ண், ந்,  ், ன் 

இறடயின ஒலிகள்       - ய், ை,் ல், வ், ழ், ள் 

 

ம ொழிமுதல் 

ை், ச,் த், ப் - ஆகிய நான்கு மவடிே்மோலிகளும் ந்,  ் - ஆகிய இரண்டு மூக்மகாலிகளும், ய், வ் 

- ஆகிய இரண்டு இறடயின ஒலிகளும் மமாழிக்கு முதலில் வருகின்ைன. 

சைை ம ய் அ, ஐ, ஒள என்னு ் மூன்று உயிைை்தளொடு கூடி ம ொழி முதலொைொது ; பிற 

ஒன்பது உயிைை்தளொடு  ட்டுத  கூடி முதலொகு ் என்ேர ் மதால்காே்பியர.் ஆனால் 

அரிட்டாேட்டியில் உள்ள குறகக் கல்மவடட்ுகளில் சடிைன், சந்தைிதன் தோன்ை மசாை்களில் சகர 

மமய் அகர உயிதராடு கூடி மமாழி முதலாவறதக் காணலாம். 

யைை ம ய் ஆைொை உயிதைொடு  ட்டுத  தசை்ந்து ம ொழி முதலொகு ் என்ேர ்

மதால்காே்பியர.் இவ்விதிக்கு ஏை்ே, புகழூர ் என்னும் இடத்தில் உள்ள கல்மவட்டில் யொற்றூை் என்ை 

மசால் அறமந்து காணே்ேடுகிைது. (யொற்றூை் - ஆை்றூர)். 

தனிமமய் மமாழி முதலில் வாராது; உயிதராடு தசரந்்து உயிரம்மய்யாகதவ வரும். இது தமிழ் 

இலக்கண நூலார ் வறரயறுத்துக் கூறும் விதியாகும். குறகக் கல்மவடட்ுகளில் இந்த விதி 

மீைே்ேடவில்றல. 

குறகக் கல்மவடட்ுகளில் வடமமாழிக்தக சிைே்ோக உள்ள ஒலிகளில் ஒன்ைாகிய ஸ என்ை 

மமய்மயாலி மடட்ும் அதை்குரிய வரிவடிவத்ததாடு ேல மசாை்களில் காணே்ேடுகிைது. 

அரிட்டாேட்டிக் கல்மவடட்ுகளில் ஸிைிய், ஸுதன், ஸொலைன் என்னும் மசாை்கள் 

காணே்ேடுகின்ைன. 

 ம ொழி இறுதி 

குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் ை், ச,் ட், த், ப், ற் - என்னும் ஆறு மவடிே்மோலிகளும் மமாழிக்கு 

இறுதியில் வரவில்றல. மூக்மகாலிகறளே் மோறுத்த வறர ண்,  ், ன் - ஆகிய மூன்று ஒலிகள் மமாழி 

இறுதியில் வருகின்ைன. இறடயின ஒலிகளில் ய், ை், ல், ள் - ஆகிய நான்கு ஒலிகள் மமாழி இறுதியில் 

வருகின்ைன. 

 ம ொழி இகட 

மமாழி இறடயில் ஒன்றிை்கு தமை்ேட்ட மமய்கள் தசரந்்து வருவது மமய்ம்மயக்கம் எனே்ேடும். 

இது இரு வறகே்ேடும். ஒரு மமய் தன்தனாடு தாதன மயங்கி வருவது. அதாவது ஒரு மமய்க்கு அடுத்து 

அம்மமய்தய வருவது முதலாவது வறக. இதறனத் தமிழ் இலக்கண நூலார ் உடனிகல 
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ம ய் ் யை்ை ் என்று கூறுவர.் ஒரு மமய் மை்மைாரு மமய்மயாடு மயங்கி வருவது இரண்டாவது 

வறக. இதறன தவற்றுநிகல ம ய் ் யை்ை ் என்று கூறுவர.் குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் 

இவ்விருவறக மமய்ம்மயக்கங்களும் காணே்ேடுகின்ைன. 

(எ-டு) 

வழுத்தி - த்த் - உடனிறல மமய்ம்மயக்கம் 

குடு ்பிைன் -  ்ப் - தவை்றுநிறல மமய்ம்மயக்கம் 

 

ஒலி  ொற்றங்ைள் 

குறகக் கல்மவடட்ுகள் மேரும்ோலும் தேசச்ுத் தமிழ் நறடயிதலதய எழுதே்ேடட்ுள்ளன. ஒலி 

மாை்ைங்கள் மிகுதியாகக் காணே்ேடுகின்ைன. அவை்றுள் சிலவை்றைக் காண்தோம். 

 

ம ொழி இறுதி மூை்மைொலி இழப்பு 

மமாழி இறுதியில் வரும் மூக்மகாலி அதை்கு முன் மநடில் உயிர ்வருமாயின் ஒலிக்கே்ேடாமல் 

விடே்ேடுகிைது. 

(எ.டு) மசய்தான் - மசய்தொ 

இங்கு இறுதியில் ன் என்ை மூக்மகாலி, அதை்கு முன்னர ்ஆ என்னும் மநடில் உயிர ்வருவதால் 

மறைந்துதோனது. இக்காலே் தேசச்ுத் தமிழிலும் இந்த ஒலி மாை்ைம் காணே்ேடுவது 

குறிே்பிடத்தக்கது. 

 மவடிப்மபொலியின் முன் மூை்மைொலி 

அறடமமாழியிறன அடுத்து மவடிே்மோலி வரும்தோது அதன் முன் இன மூக்மகாலி 

ததான்றுகிைது. 
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(எ-டு)     மநடு + சழியன் - மநடுஞ்சழியன் (ச ்என்ேதன் இனமூக்மகாலி ஞ் வந்தது) 

     இள + சடிகன் - இளஞ்சடிைன்   

   மநடு+சாதன் - மநடுசொதன்  (மூக்மகாலி வராறமயும் உண்டு). 

 

 ம ய் இைட்டித்து வொைொக  

இரடற்ட மமய் வர தவண்டிய இடங்களில் ஒை்றை மமய் மடட்ுதம எழுதே்ேட்டது. 

(எ-டு) எருக்தகாடட்ூர ் - எருதைொடூை ்

மகாடட்ுபித்த - மைொடுபித 

சாத்தன்  - சொதன் 

 

 ைை உயிைின் பின் யைை ம ய் வருதல் 

இகர ஈை்று மமாழிக்கண் இகரத்ததாடு யகரமும் விரவி வருகிைது. குறகக் கல்மவடட்ுகளில் 

இறத மிகுதியாகக் காணலாம். 

(எ-டு) கணிய், ேளிய், வழுத்திய் 

 உருபனியல் 

ஒரு மமாழியில் உள்ள மசாை்களின் அறமே்றேே் ேலவாறு வறகே்ேடுத்தி ஆராய்வதத 

உருேனியல் என்ேர ் மமாழிநூலார.் தமிழ் இலக்கண நூலார ் மசால்லியல் என்ேர.் ஓர ் ஒலியன் 

தனித்து நின்தைா, ஒன்றுக்கு தமை்ேட்ட ஒலியன்கள் தசரந்்து நின்தைா மோருள் தருமாயின் அது 

உருேன் (Morpheme) எனே்ேடும். தமிழ் இலக்கணம் இதறனச ் மசால், ேதம், உருபு எனும் 

மசாை்களால் குறிே்பிடுகிைது. 

குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால் ஆகிய இருவறகச ்

மசாை்களும் காணே்ேடுகின்ைன. தமிழில் மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால் இரண்டும் திறண, ோல், 

எண், இடம் ஆகியனவை்றைக் காடட்ும். மேயரச்ம்சால் தவை்றுறம உருறே ஏை்று வரும். 

விறனசம்சால் காலம் காடட்ும். மேயர,் விறன இரண்டிை்கும் உரிய இந்தே் மோது இயல்புகறளக் 

குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் காணலாம். 

1.4.1 மபயைச்ம்சொல் 

கல்மவடட்ுகளில் மேயரச்ம்சாை்கள் எவ்வாறு ோல் உணரத்்துகின்ைன என்ேறத இங்குக் 

காண்தோம். 

 பொல் ைொட்டு ் விகுதிைள் 

குறகக் கல்மவடட்ுகளில் அன், ஆன், ஓன் என்னும் உயரத்ிறண ஈறுகள் ஆண்ோல் ஒருறம 

விகுதிகளாக வருகின்ைன; ஓர ் என்னும் ஈறு உயரத்ிறணே் ேன்றம (ேலரே்ால்) விகுதியாக 
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வருகின்ைது. 

  

(எ-டு) 

சொத்தன், மநடுஞ்சழியன், ஆைிதன் 

  

மைொடுபிததொன் (மசதுக்கியவன்) 

  

நிை ததொை ்(நிை  ் -நகரம் ; நகரத்றதச ்சாரந்்த வணிகர)் 

மேண்ோல் விகுதி எதுவும் இக்கல்மவடட்ுகளில் காணே்ேடவில்றல. அதததோல் அஃறிறண 

ஒருறம, ேன்றம காடட்ும் விகுதிகறளயும் காண முடியவில்றல. 

 தவற்றுக  உருபுைள் 

தவை்றுறம உருபுகள் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் அவ்வளவாக இடம் 

மேைவில்றல. நந்தொஸிைியற்கு என்ை மசால்லில் கு என்ை நான்காம் தவை்றுறம உருபு 

காணே்ேடுகிைது. எ ் ஊை் சொதன் அ தொன ் என்ை மதாடரில் அ என்ேது ஆைாம் தவை்றுறம 

உருோக வருகிைது. இதம்தாடருக்கு எ ் ஊை் சொத்தனுகடய தொன ் என்று மோருள். 

1.4.2 விகனசம்சொல் 

குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் விறனசம்சால் காலம் காடட்ும் முறைறயயும், ோல் காடட்ும் 

முறைறயயும் இங்குக் காண்தோம். தமலும் விறனசம்சால் முை்று, எசச்ம் என்ை ோகுோடற்டயும் 

தன்விறன, பிைவிறன முதலான தவறுோடுகறளயும் மகாண்டது. இவை்றைக் குறகக் 

கல்மவடட்ுகளில் காணலாம். 

 ைொல ் ைொட்டல் 

குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் இைந்தகாலம் மடட்ுதம காணே்ேடுகிைது. இைந்தகாலம் 

இரண்டு வறகயில் உணரத்்தே்ேடுகிைது. 

(1) விறனயடிகதளாடு த், த்த, ந்த் என்னும் வடிவங்கள் தசரக்்கே்ேடுவதால் இைந்தகாலம் 

உணரத்்தே்ேடுகிைது. 

(எ-டு) 

மசய்தான்  - -த்- 

மகாடுபித்தான் - -த்த-  

தந்தான்  - -ந்த்- 

(2) உகரத்றத இறுதியாகக் மகாண்ட விறனயடிகளில் உகர இறுதி மறைய இகர விகுதி 

தசரக்்கே்ேடுவதால் இைந்த காலம் உணரத்்தே்ேடுகிைது. 

(எ-டு) வழுத்து + இ = வழுத்தி 

எனதவ குறகக் கல்மவடட்ுத் தமிழில் இைந்தகாலம் உணரத்்த த், இ என்ை இரண்டு 

இறடநிறலகள் மடட்ுதம உள்ளன எனலாம். மமாழியியலார ் த் எனும் இறடநிறல த்த், ந்த் எனும் 

வடிவங்களிலும் வருவதாகக் கூறுகின்ைனர.் 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 103 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

 
 எசச்ங்ைள் 

குறகக் கல்மவடட்ுகளில் அகர ஈை்று இைந்தகாலே் மேயமரசச்ங்களும் இகர ஈை்று 

இைந்தகால விறனமயசச்ங்களும் காணே்ேடுகின்ைன. ஆனால் மிகக் குறைவாகதவ 

காணே்ேடுகின்ைன. 

(எ-டு) 

மசய்த 

- மேயமரசச்ம் 

  

வழுத்தி 

- விறனமயசச்ம் 

 விகனமுற்றுைள் 

எசச் வடிவங்கதளாடு ஆண்ோல் ஒருறமறயக் காடட்ும் அன், உயரத்ிறணே் ேன்றமறயக் 

காடட்ும் ஆர ்அல்லது ஓர ்ஆகிய விகுதிகள் தசரவ்தால் விறனமுை்றுகள் உருவாகின்ைன. 

(எ-டு) மசய்து (அல்லது) மசய்த + ஆன் = மசய்தொன் 

 தன்விகன, பிறவிகன தவறுபொடு 

ஒரு விறனறயத் தாதன மசய்தல் தன்விறன; பிைறரச ் மசய்வித்தல் பிைவிறன. 

விறனயடிதயாடு வி அல்லது பி என்னும் விகுதி தசரவ்தால் பிைவிறன உருவாக்கே்ேடுகிைது. 

(மசய்+வி = மசய்வி ; நட + பி = நடே்பி என்ைாை் தோல்வன) குறகக் கல்மவடட்ுகளில் 

விறனயடிதயாடு பி என்னும் விகுதி தசரத்்துே் பிைவிறன உணரத்்தே்ேடுவது மிகுதியாகக் 

காணே்ேடுகிைது. 

(எ.டு) மைொட்டுபித்ததொை் 

இசம்சால்லில் மைொட்டு என்ேது விறனயடி. இதை்குச ் மசதுக்கு என்று மோருள். இது 

தன்விறனயாகும். இததனாடு பி என்னும் விகுதி தசரக்்கே்ேடட்ு, மைொட்டுபி என்ை பிைவிறன 

உருவாக்கே்ேடட்ுள்ளது. இதை்குச ் மசதுக்குவி என்று மோருள். இே்பிைவிறனதயாடு இைந்தகால 

இறடநிறல, உயரத்ிறணே் ேன்றம விகுதி ஆகியன தசரக்்கே்ேடட்ு, 

(மகாடட்ுபி+த்த்+ஓர)் மைொட்டுபித்ததொை் (மசதுக்குவித்ததார)் என்ை விறனயாலறணயும் மேயர ்

உருவாக்கே்ேடட்ுள்ளறதக் காணலாம். 

1.4.3 பிற ம ொழிசம்சொல் ைலப்பு 

பிராகிருத மமாழிச ் மசாை்களும் வடமமாழிச ் மசாை்களும் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் 

கலந்துள்ளன. வடமமாழிச ் மசாை்கள் பிராகிருத வடிவத்தில் வந்து வழங்குகின்ைன. இசம்சாை்கள் 

அஃறிறணயாயின் மகர இறுதிறயயும், உயரத்ிறண ஆண்ோலாயின் னகர இறுதிறயயும் 

ேலரே்ாலாயின் ரகர இறுதிறயயும் மேறுகின்ைன. 
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காஞ்சன   காஞ்சணம்  (இருக்றக) 

குடும்பிக   குடும்பிகன்  (இல்லைத்தான்) 

உோஸக   உோசஅன்  (ேக்தன்) 

தரம்    தம்மம்  (அைம்) 

நிகம    நிகமம்  (நகரம் அல்லது வணிகக் குழு) 

ஸ்யாலாக   சாலகன்  (மறனவியின் உடன்பிைந்தாள் கணவன்  

                                                                                                    இசம்சால் இக்காலத்தில் சகறல என வழங்குகிைது) 

மதொடைியல் 

குறகக் கல்மவடட்ுகளில் மசாை்மைாடர ்அல்லது வாக்கிய அறமே்பு தமிழ் இலக்கண முறைே்ேடி 

அறமந்துள்ளது. எழுவாய்க்கும் ேயனிறலக்கும் இறடதய உள்ள இறயபு (Concord), மசாை்களின் 

வரன்முறை (Word Order) குறித்துத் மதால்காே்பியர ் கூறும் விதிகளின்ேடி வாக்கிய அறமே்புக் 

காணே்ேடுகிைது. தமலும் மமாழிநூலார ் வாக்கிய வறககளில் ஒன்ைாகக் குறிே்பிடும் மேயரத்் 

மதாடர ்வாக்கியங்களும் (Substantive Sentences) காணே்ேடுகின்ைன. 

1.5.1 இகயபு 

எழுவாய்க்கும் ேயனிறலக்கும் இறடதய திறண, ோல், எண், இடம் ஆகியவை்றில் இறயபு 

இருக்க தவண்டும் என்ேர ் மதால்காே்பியர.் எழுவாய் என்ன திறண, ோல், எண், இடம் 

காடட்ுகிைததா, அவை்றைதய அது மகாண்டு முடியும் ேயனிறலயும் காட்ட தவண்டும். 

இம்முறைே்ேடி வாக்கியங்கள் அறமந்திருே்ேறதக் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் காணலாம். 

  

(எ.டு) 

ஆைிதன் மைொட்டுபித்ததொன் 

(ஆரிதன் மசதுக்குவித்தான்)  

நிை த்ததொை ்மைொட்டிஓை ்

(வணிகர ்மசதுக்கினர)் 

1.5.2 மசொற்ைள் வைன்முகற 

வாக்கியத்தில் மசாை்கள் எம்முறையில் மதாடரந்்து நிை்க தவண்டும் என்ேது ேை்றித் 

மதால்காே்பியர ்ேல விதிகள் கூறியுள்ளார.் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் காணே்ேடும் வாக்கியங்கள் 

மதால்காே்பிய விதிகளுக்கு ஒே்ே அறமந்துள்ளன. 

 சிறப்புப் மபயரு ் இயற்மபயரு ் 
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ஒருவரக்்கு இயை்மேயதராடு சிைே்புே் மேயர ் இருக்குமாயின் அவ்விரண்றடயும் தசரத்்து 

வாக்கியத்தில் கூறும்தோது சிைே்புே் மேயறர முன்னும் இயை்மேயறரே் பின்னும் கூை தவண்டும். 

  

(எ.டு) 

ைணியன் இயை்குவன் 

தவண் தைொசிபன் 

உபொசன் தபொத்தன் 

 இடப் மபயைை்ளு ் இயற்மபயரு ் 

ஊர,் நகரம், நாடு ேை்றிய இடே் மேயரக்ளும் இயை்மேயருக்கு முன்னர ் வர தவண்டும். 

மவள்ளறட, ோகனூர,் எருக்தகாடட்ூர,் எதவாமி நாடு, மதங்கு (நாடு), ஈழம், குன்ைத்தூர,் மதுறர, 

குமடட்ூர ்தோன்ை இடே் மேயரக்ள் ேலவும் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் உள்ளன. இறவ இயை்மேயருக்கு 

முன்னர ்அறடயாக வரக் காணலாம். 

 

(எ.டு) 

எருை்தைொட்டூை ்ஈழை் குடு ்பிைன் 

பொைனூை ்தபொதொதன் 

1.5.3 மபயைத்் மதொடை் வொை்கியங்ைள் 

குறகக் கல்மவடட்ுகளில் உள்ள வாக்கியங்கள் கருத்து (Topic), கருத்து 

விளக்கம் (Comment) என்ை அறமே்பில் உள்ள மேயரத்்தன்றம மகாண்ட வாக்கியங்களாகும் 

என்று மத. மபொ. மீனொட்சி சுந்தைனொை் குறிே்பிடுகிைார.் (தமிழ்மமாழி வரலாறு, ே.65.) 

இவ்வாக்கியங்களில் வழக்கமாக எழுவாய் குகைகய மவட்டியவை் யொை் அல்லது அகதத் 

தொன ொை வழங்கியவை் யொை் என்ேறதக் குறிே்பிடும். 

ேயனிறல மைொட்டிதயொை் அல்லது மைொட்டுவித்ததொை் என்ேறதத் மதரிவிக்கும். 

(எ.டு) ஆைிதன் மைொட்டுபித்ததொன் 

1.5.4  ொதிைி வொை்கிய ் 

குறகக் கல்மவடட்ு மமாழியின் வாக்கிய அறமே்றே விளங்கிக் மகாள்வதை்கு மாதிரி 

வாக்கியம் ஒன்றைக் காண்தோம். 

  

தவண் தைொசிபன் 

மைொட்டுபித்த ைல் ைொஞ்சண ் 

இவ்வாக்கியத்தில் வரும் தவண் என்ேது குறுநிலத் தறலவர ் குழுவின் 

மேயர.் தைொசிபன் என்ேது காசியே என்ை வடமமாழிே் மேயரச் ் மசால்லின் தமிழாக்க 

வடிவம். மைொட்டுபித்த என்ேது பிைவிறனே் மேயமரசச்ம். ைொஞ்சண ் என்ேது மேயரே்் ேயனிறல 

(காஞ்சணம் - இருக்றக) கல் என்ேது அதன் அறடமமாழியாகிைது. எனதவ இவ்வாக்கியத்தின் 
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மோருள், 

  

இது தவண் வகுப்கபச ்தசை்ந்த 

தைொசிபன் என்பவனொல் மைொட்டுவிை்ைப்பட்ட 

ைல்லொல் ஆகிய இருை்கை 

என்ேதாகும். 

 

மதொகுப்புகை 

குறகக் கல்மவடட்ுகள் ேழங்காலத் தமிழ்மமாழி வரலாை்றை அறிய உதவும் தறலசிைந்த 

சான்ைாக விளங்குகின்ைன. ேழங்காலத்தில் இந்தியா முழுவதிலும் தேசே்ேட்ட ேல்தவறு 

மமாழிகளுக்கும் பிராமி என்ை ஒதர எழுத்து வடிவதம வழக்கில் இருந்தது. வட இந்தியாவில் வழங்கிய 

வடபிராமிக்கும் தமிழ்நாட்டில் குறகக் கல்மவடட்ுகளில் வழங்கிய மதன்பிராமிக்கும் இறடதய வரி 

வடிவிலும் ஒலியறமே்பிலும் தவறுோடுகள் உள்ளன. குறகக் கல்மவடட்ுகள் ேண்றடத் தமிழின் 

ஒலி, மசால், மதாடர ் ஆகியவை்றின் அறமே்றே அறிந்து மகாள்ள மிகவும் உதவி புரிகின்ைன. 

ேழங்காலத் தமிழில் பிைமமாழிச ் மசாை்கள் கலக்கும்தோது, அசம்சாை்கள் தமிழ்மமாழியின் 

ஒலியறமே்பிை்கு ஏை்ே மாை்றிதய ஏை்றுக் மகாள்ளே்ேட்டறதக் குறகக் கல்மவடட்ுகள் 

காடட்ுகின்ைன. ேழங்காலத்தில் தமிழ் மக்கள் தேசிய தேசச்ுத் தமிழின் தோக்றக ஓரளவு அறிந்து 

மகாள்ளக் குறகக் கல்மவடட்ுகள் மடட்ுதம உதவுகின்ைன. 

 
மதொல்ைொப்பியை ்ைொலத் தமிழ் – ஒலியனியல் 

பொட முன்னுகை 

தமிழ் மமாழியில் இதுவறர கிறடத்துள்ள நூல்களில் காலத்தால் மிகவும் ேறழறம 

வாய்ந்தது மதால்காே்பியம் என்னும் இலக்கண நூலாகும். இந்நூறல 

இயை்றியவர ்மதொல்ைொப்பியை.் இவரது காலம் கி.மு. மூன்ைாம் நூை்ைாண்டு எனக் கூைே்ேடுகிைது. 

இதுதவ தமிழ்மமாழி வரலாை்றில் மதொல்ைொப்பியை ்ைொல ் எனக் கூைே்ேடுகிைது. இக்காலகட்டத் 

தமிழ்மமாழியின் அறமே்றேயும் வரலாை்றையும் அறிய உதவும் தறலசிைந்த சான்ைாகத் 

மதால்காே்பியம் விளங்குகிைது. தமிழ் மமாழி வரலாறும் தமிழ் இலக்கிய வரலாறும் இந்நூறலதய 

அடிே்ேறடயாகக் மகாண்டுள்ளன. 

மதால்காே்பியம் எழுத்ததிகாரம், மசால்லதிகாரம், மோருளதிகாரம் என்னும் மூன்று 

அதிகாரங்கறளக் மகாண்டது. மூன்ைாவது அதிகாரமாகிய மோருளதிகாரம், இலக்கியத்தில் 
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ோடுவதை்கு உரிய மோருளாகிய ேழந்தமிழரின் காதல் மை்றும் வீர வாழ்விை்கான இலக்கணத்றதே் 

தேசுகிைது. எழுத்ததிகாரம், மசால்லதிகாரம் ஆகிய இரண்டும் மதால்காே்பியர ் காலத் 

தமிழ்மமாழியின் அறமே்றே நன்கு விளக்கிக் காடட்ுகின்ைன. எழுத்ததிகாரத்தில், 

தமிழ்மமாழியின் ஒலியறமே்பு விரிவாகக் கூைே்ேடுகிைது. மசால்லதிகாரத்தில், மசால் அறமே்பு, 

மதாடர ் அறமே்பு ஆகியன விளக்கமாகக் கூைே்ேடுகின்ைன. இந்த இரண்டு அதிகாரங்களிலும் 

மதால்காே்பியர ் கூறும் கருத்துகள் இன்றைய மமாழி நூலார ் ஒரு மமாழியின் அறமே்றே 

ஒலியனியல் (Phonetics), மசால்லியல் அல்லது உருேனியல் (Morphology), மதாடரியல் (Syntax) என்று 

பிரித்து ஆராய்ந்து கூறும் கருத்துகதளாடு மேரும்ோலும் ஒத்து அறமந்துள்ளன. 

இே்ோடத்தில் மதால்காே்பியத்தின் வழிநின்று, மதால்காே்பியர ்காலத் தமிழின் ஒலியனியல் 

ேை்றிக் கூைே்ேடுகிைது. 

மதொல்ைொப்பியமு ், ஒலியனியலு ் 

ஒரு மமாழியில் உள்ள ஒலிகறளே் ேலவாறு ேகுத்து ஆராய்வதத ஒலியியல் அல்லது 

ஒலியனியல் எனே்ேடும். இக்கால மமாழி நூலார ்ஒரு மமாழியின் ஒலியியறல ஆராயும்தோது, அந்த 

மமாழியில் உள்ள ஒலிகளின் எண்ணிக்றக, அவை்றின் ோகுோடு, அறமே்பு, ஒலிே்பு முறை 

ஆகியறவ ேை்றி விளக்கிக் காடட்ுகின்ைனர.் அவரக்ள் மமாழியின் தேசச்ு ஒலி அறமே்றேதய 

முக்கியமாகக் மகாண்டு ஆராய்கின்ைனர.் 

ஏைத்தாழ 2300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ததான்றிய மதால்காே்பியர,் ஓறச, ஒலி, ஒலிே்பு 

முயை்சிகள் மதாடரே்ான அறிவியல் வளராத அே்ேழங்காலத்தில், ஒலிகளின் ஒலிே்பு முறைறய 

விளக்குவதை்காகதவ எழுத்ததிகாரத்தில் பிறப்பியல் எனத் தனி இயல் ஒன்றை வகுத்துள்ளார.் 

தமலும் தமிழ் ஒலிகளின் எண்ணிக்றக, அவை்றின் ோகுோடு, அறவ மசாை்களுக்கு முதலிலும், 

இறடயிலும், இறுதியிலும் வருகின்ை முறை ஆகியறவ ேை்றியும் விரிவாக விளக்கிக் காட்டியுள்ளார.் 

 ஒலிைளின் பொகுபொடு 

மதால்காே்பியர,் தமிழ் ஒலிகறள (எழுத்துகறள) முே்ேது என வறரயறுத்துக் கூறுகிைார.் அறவ 

அகரம் முதல் னகரம் இறுதியாக அறமந்தறவ என அவை்றின் முறை றவே்புே் ேை்றியும் 

கூறுகிைார.் இறவதய அன்றிச ் சாரந்்து வரும் இயல்பிறன உறடய தவறு மூன்று எழுத்துகளும் 

உண்டு என்று கூறுகிைார.் அறவ குை்றியலிகரம், குை்றியலுகரம், ஆய்தம் என்ேன. உயிரும் 

மமய்யும் ஆகிய முே்ேதும் முதல்எழுத்து எனவும், சாரந்்து வரும் மூன்றும் சாரம்ேழுத்து எனவும் 

பின்னர ்வழங்கே்ேட்டன. 

2.2.1 உயிமராலிகள் 
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அகரம் முதல் ஒளகாரம் இறுதியாக உள்ள ேன்னிரண்டும் உயிமராலிகள். இவ்மவாலிகள், 

அவை்றை உசச்ரிே்ேதை்கு ஆகும் கால அளவாகிய மாத்திறரறயக் மகாண்டு குறில், மநடில் என 

இரண்டாகே் ேகுக்கே்ேட்டன. ஒரு மாத்திறர ஒலிக்கக் கூடிய அ, இ, உ, எ, ஒ என்ேன ஐந்தும் 

குறில், இரண்டு மாத்திறர ஒலிக்கக் கூடிய ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ என்னும் ஐந்தும் மநடில், இவை்மைாடு ஐ, 

ஒள என்னும் கூடம்டாலிகள் இரண்றடயும் தசரத்்து மநடில் ஒலிகள் ஏழு எனே்ேட்டன. 

 கூடம்டாலிகள் (Diphthongs) 

உயிமராலிகளில் ஐ, ஒள ஆகியவை்றிை்குே் பிை ஐந்து மநடில்களுக்கு இருே்ேது தோலத் 

தனியான குறில் இல்றல. இவை்றைக் கூடம்டாலிகள் (Diphthongs) என்று மமாழிநூலார ்குறிே்பிடுவர;் 

வடமமாழி இலக்கண நூலார ் சந்தியக்கரம் எனக் குறிே்பிடுவர.் சந்தியக்கரம் என்ேதை்குக் 

கூடம்டழுத்து என்று மோருள். 

வடமமாழியில் அ, இ என்னும் இரண்டு உயிரக்ளின் கூடம்டாலியாக ஐகாரமும், அ, உ என்னும் 

இரண்டு உயிரக்ளின் கூடம்டாலியாக ஒளகாரமும் கூைே்ேடுகின்ைன. மதால்காே்பியர ் இவ் 

வடமமாழிக் கருத்றத உடன்ேடட்ு, 

அகர இகம் ஐகாரம் ஆகும் 

அகர உகரம் ஒளகாரம் ஆகும் 

(மதொல். எழுத்து. 54, 55) 

என்று கூறுகிைார.் ஆனால் அவர ் ஐகாரம் ேை்றி மை்மைாரு கருத்றதயும் குறிே்பிடுகிைார.் அகர 

உயிரும் யகர மமய்யும் தசரந்்த கூடம்டாலி (அய்) ஐகாரம் என்றும் கூறுகிைார.் 

எனதவ மதால்காே்பியர ்காலத்தில் ஐ என்ை கூடம்டாலி ேை்றி இருதவறு கருத்துகள் நிலவின 

எனலாம். இந்த இருதவறு கருத்துகளில் அகரமும் யகரமும் தசரந்்த கூடம்டாலி ஐ என்ேதாகும் என்ை 

கருத்தத மோருந்துவதாக உள்ளது. மதால்காே்பியர ்ஐகார ஈை்றுே் மேயரக்ள் விளிதயை்கும்தோது, 

ஐ ஆய் ஆகும் 

(மதால். மசால். 123) 

என்கிைார.் 

(எ.டு) அன்கன - அன்னாய் 

இங்கு, ஐ (அஇ) என்ேது ஆய் என்ைாகியது என்ேறத விட, அய் என்ேது ஆய் என்ைாயிை்று 

என்ேதத மோருத்தமாக உள்ளது. 

(எ.டு) அன்னய் - அன்னாய் 

மதால்காே்பியர ் ஐகாரத்திை்குக் கூறியது தோல, அகர உயிரும் வகர மமய்யும் தசரந்்து 

ஒளகாரமாகும் என்ை மை்மைாரு கருத்றதக் கூைவில்றல. சங்க இலக்கியங்களில் காணே்ேடும் 
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ஒளறவ, மேௌவம் தோன்ை மசாை்கள் மதால்காே்பியர ் காலத்தில் வழங்கியிருக்க இடமுண்டு, 

இசம்சாை்களும் கீழ்க் கண்டவாறு அகரமும் வகரமுமாகச ்தசரத்்து எழுத இடம் தருகின்ைன. 

ஒளகவ 

- அவ்றவ 

மபௌவ ் 

- ேவ்வம் (கடல்) 

தமை்கூறியவை்ைால் ஐ, ஒள என்ேறவ அய், அவ் என்ேனவை்றிலிருந்து தவைானறவ அல்ல 

என்றும், வடமமாழிறயே் பின்ேை்றி இவை்றை இரண்டு உயிரக்ளின் கூடம்டாலி என்று கூறுவது 

மோருந்தவில்றல என்றும் உணரலாம். 

 
 உயிர ்மயக்கங்கள் 

மதால்காே்பியர ்எழுத்ததிகாரத்தில் உயிரளமேறட என்ை ஒன்றைக் கூறுகிைார.் ஒரு மநடில் 

உயிரும் அதை்கு இனமான குறில் உயிரும் ஆகிய இரண்டு உயிரக்ள் மயங்கி வரும் மயக்கத்றததய 

உயிரளமேறட என அவர ்கூறுகிைார.் இம்மயக்கம் மசய்யுளில் மடட்ுதம நிகழும். மசய்யுளில் இறச 

நீட்டம் தவண்டும் தோது, இரண்டு மாத்திறர உறடய மநடில் உயிரானது அம்மாத்திறரறயவிட 

நீண்டு ஒலிக்கும். அே்தோது அந்த மநடிலின் இனமான குறில் உயிர ்அதறன அடுத்து எழுதே்ேடும். 

(எ.டு) ஆஅ, ஈஇ, ஊஉ, ஏஎ, ஓஒ 

தமை்கூறிய உயிர ் மயக்கங்கள் தவிரத் மதால்காே்பியர ் காலத்தில் தவறு வறகயாகச ்

மசாை்களில் இரண்டு உயிரக்ள் தசரந்்து வருவது மேரும்ோலும் இல்றல. அவ்வாறு இரண்டு உயிரக்ள் 

தசரந்்து வரும்தோது, அவை்றிை்கு இறடதய விட்டிறச ததான்றும். இவ்விட்டிறசறயத் தடுக்க யகரம், 

வகரம் என்னும் உடம்ேடுமமய் இறடதய ததான்றும். 

(எ.டு) 

மணி + அழகு = மணியழகு ; 

ேல + அரசர ்= ேலவரசர.் 

(மணி+ய்+அழகு) 

(ேல+வ்+அரசர)் 

விட்டிறச = இரண்டு உயிர ் எழுத்துகள் அடுத்தடுத்து நிை்கும் தோது அவை்றுக்கிறடதய 

ததான்றும் ஒலித்தறட. அஆ என்ேறத ஒலித்துே் ோரத்்தால் இதத்றடறய உணரலாம். 

 
மமய்மயாலிகள் 

ககரம் முதல் னகரம் இறுதியாக உள்ள ேதிமனடட்ும் மமய்மயாலிகள். இறவ ஒவ்மவான்றும் 

அறர மாத்திறர ஒலியளவு மேறும். இவை்றைத் மதால்காே்பியர ் வல்லினம், மமல்லினம், 

இறடயினம் என  மூவறகயாகே் ோகுோடு மசய்கிைார.் இக்கால மமாழி நூலார ் வல்லினத்றத 
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மவடிே்மோலிகள் (Plosives) என்றும் மமல்லினத்றத மூக்மகாலிகள் (Nasals) என்றும் இறடயினத்றத 

இறடயின ஒலிகள் என்றும் குறிே்பிடுவர.் 

வல்லினம் 

- ை, ச, ட, த, ப, ற 

மமல்லினம் 

- ங, ஞ, ண, ந,  , ன 

இறடயினம் 

- ய, ை, ல, வ, ழ, ள 

இதுவறர முதமலழுத்துகளாகிய உயிரும் மமய்யும் ேை்றிே் ோரத்்ததாம். இனி, 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் குை்றியலிகரம், குை்றியலுகரம், ஆய்தம் என்ை மூன்று 

சாரம்ேழுத்துகள் எவ்வாறு வழங்கின என்ேறதே் ேை்றிே் ோரே்்தோம். 

2.2.3 குை்றியலிகரம் 

இருத்தல் - இசம்சால்லில் உள்ள இகரம் முழுறமயான, ஒரு மாத்திறரயுறடய இகர உயிர ்

ஆகும். நாடு + யாது - நாடியாது என்ேதில் உள்ள இகரத்றத ஒலித்துே் ோருங்கள். அத்துடன் தகள் + 

மியா - தகண்மியா, மசல் + மியா - மசன்மியா எனும் புணரம்மாழிகளில் வரும் இகரத்றதயும் 

ஒலித்துே் ோருங்கள். இவை்றில் இகரம் குறைந்து ஒலிே்ேறத உணரலாம். இதுதவ குை்றியலிகரம் 

ஆகும். இது அறரமாத்திறர மேறுவது. 

நிறலமமாழி ஈை்றில் உள்ள குை்றியலுகரத்தின் முன், வருமமாழி முதலில் யகரம் வரும்தோது 

குை்றியலுகரம் இகரமாய்த் திரிேறடகிைது. தகள், மசல் எனும் மசாை்களுடன் மியா எனும் 

அறசசம்சால் புணரும்தோது அவ்வறசச ் மசால்லில் உள்ள இகரமும் குறுகுகிைது என்ேதறன 

தமை்கண்ட எடுத்துக் காடட்ுகளிலிருந்து உணரக்ிதைாம். 

2.2.4 குை்றியலுகரம் 

இதறன மமாழி இறுதிக் குை்றியலுகரம், மமாழி முதல் குை்றியலுகரம் என இரு 

வறகே்ேடுத்தி விளக்குகிைார ்மதொல்ைொப்பியை். 

 
 மமாழி இறுதிக் குை்றியலுகரம் 

தனி மநடம்டழுத்றதத் மதாடரந்்ததா, உயிமரழுத்து, இறடயின எழுத்து, ஆய்த எழுத்து, 

வல்லின எழுத்து, மமல்லின எழுத்து ஆகிய ஐவறக எழுத்துகறளத் மதாடரந்்ததா வரும் ஒரு 

மசால்லின் இறுதியில் ை், ச,் ட், த், ப், ற் என்னும் ஆறு வல்லின மமய்களின் தமல் ஏறி வரும் உகரம் 

தனக்குரிய ஒரு மாத்திறரயிலிருந்து குறுகி அறர மாத்திறரயாய் ஒலிக்கும். இதுதவ 

மதால்காே்பியர ்குை்றியலுகரத்திை்குக் கூறும் இலக்கணம். 

(எ.டு) நாடு, முரசு, மாரபு, எஃகு, மைொக்கு, பந்து 

தனிக்குறிறல அடுத்த வல்லின மமய்யின் தமல் ஏறிவரும் உகரம் குறுகவில்றல. எனதவ அது 

முை்றியலுகரம் எனே்ேடும். 

(எ.டு) கடு, தபு. 
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 மமாழி முதல் குை்றியலுகரம் 

மமாழிக்கு முதலிலும் குை்றியலுகரம் வரும் என்று மதால்காே்பியர ் கூறுகிைார.் இது அவர ்

காலத் தமிழின் ஒலியறமே்பில் குறிே்பிடத்தக்க இயல்ோகும். மமாழி முதலில் குை்றியலுகரம் 

வருவது நுந்றத (உன் தந்றத) என்ை ஒரு மசால்லில் மடட்ுதம என்கிைார ் மதால்காே்பியர.் (மதால். 

எழுத்து. 67). இசம்சால்லில் மமாழி முதலில் வரும் மமல்லின நகர மமய்யின் தமல் ஏறி வரும் உகரம், 

அடுத்து வரும் மை்மைாரு நகர மமய்யின் ஒலிச ் சாரே்ால் இறசறம குறைந்து குை்றியலுகரமாக 

ஒலிக்கிைது. பின் வந்த நன்னூலில் மமாழிமுதல் குை்றியலுகரம் கூைே்ேடவில்றல. 

 குை்றியலுகரம் ேை்றிய மமாழியியல் கருத்து 

வல்லின மமய்கள் மசாை்களின் இறுதியில் வந்தால் அவை்றை ஒலிே்ேது கடினம். காட், அஃத், 

ேஞ்ச,் மாரே்் என்ேவை்றை எளிறமயாக உசச்ரிக்க முடியுமா? இவை்றின் இறுதியில் குை்றியலுகரம் 

வரும்தோது காடு, அஃது, ேஞ்சு, மாரப்ு எனச ்மசாை்கறள ஒலிே்ேது எளிறமயாக உள்ளது. இவ்வாறு 

ஒலிே்பு முயை்சி எளிறமக்காகக் குை்றியலுகரம் ேயன்ேடுகிைது என்ேது மமாழிநூலார ் கருத்து 

(டாக்டர.்மு.வ.மமாழிநூல், ேக்.24) 

இவ்வாறு உகரமானது மசால்லின் இறுதியில் வல்லின மமய்கறளச ்சாரந்்து நின்று அவை்றை 

ஒலிே்ேறத எளிறமயாக்குகிைது. அத்ததாடு அல்லாமல் தானும் இறசறமயில் நலிவறடந்து 

குை்றியலுகரமாகி விடுகிைது. இது மதால்காே்பியர ்காலத் தமிழின் ஒலியறமே்பில் குறிே்பிடத்தக்க 

ஓர ்இயல்பு எனலாம். 

2.2.5 ஆய்தம் 

மதால்காே்பியர ் கூறும் மூன்ைாவது சாரம்ோலி ஆய்தம். இது தை்காலத் தமிழ் மநடுங் 

கணக்கில் உயிர ் எழுத்துகளின் வரிறசக்கும், மமய் எழுத்துகளின் வரிறசக்கும் நடுவில் உள்ளது. 

மதால்காே்பியர ் காலத்தில் ஆய்தம் ஒரு நுண்ணிய ஒலியாக வழங்கியுள்ளது. ஆய் என்ை 

மசால்லுக்கு நுண்றம என்று மோருள் கூறுகிைார ் மதால்காே்பியர.் (மதால். உரியியல்) எனதவ 

ஆய்தத்றத அவர ்ஒரு நுண்ணிய ஒலியாகதவ கருதியிருக்கிைார ்என்று கூைலாம். 

வடமமாழியில் நுட்ேமான ஒலி ஹ என்று கூைே்ேடுகிைது. அறதக் காட்டிலும் மிக நுட்ேமான 

ஒலிறயத் தமிழில் தரவல்லது ஆய்தம் என்று டொை்டை் மு. வைதைொசனொை் குறிே்பிடுகிைார.் (மமாழி 

நூல், ே. 55). 

மதொல்ைொப்பியை் ஆய்தத்றதத் தனிமமாழி, புணரம்மாழி என்ை இருவறக மமாழிகளில் 

றவத்து விளக்குகிைார.் (தனிமமாழி - ஒருமசால்; புணரம்மாழி - இருமசால்.) 

 தனிமமாழி ஆய்தம் 

ஆய்தம் ஒரு தனிக்குறிலுக்கும் வல்லின உயிரம்மய்க்கும் நடுதவ வரும். 

(எ.டு) எஃகு, கஃசு, ேஃது, அஃகு 

(எஃகு - ஒரு வறக உதலாகம் ; ைஃசு - கால் ேலம் மகாண்ட எறடயளவு ; ேஃது - ேத்து, அஃகு - 

சுருங்கு) 

இசம்சாை்களில் தனிக்குறிலின் முன்னர ்வரும் ஆய்தம், தனது நுண்ணிய ஒலியால் தன்றன 

அடுத்து வரும் வன்றமயான ஓறசயுறடய வல்லின எழுத்துகறள உரமசாலிகளாக (Fricatives) மாை்றி 
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விடுகின்ைது என்று மமாழிநூலார ் கூறுகின்ைனர.் உரமசாலி என்ைால் என்ன என்ேறதக் 

காண்தோம். 

 
கீழ்க்காணும் எடுத்துக் காடட்ுகளில் ககரம் எவ்வாறு ஒலிக்கிைது எனே் ோருங்கள். 

கடல்  - k ஒலி 

தங்கம் - g ஒலி 

அகம்  - h ஒலி 

இம்மூன்றில் இரு உயிர ் ஒலிகளுக்கு நடுதவ (அ+க்+அ+ம்) வரும் ககரம் 

நுண்றமயாகி h ஒலிறயே் மேறுகிைது. இதுதவ உரமசாலி எனே்ேடும். ஆய்தமும் இவ்வாதை தன்றன 

அடுத்து வரும் வல்லின மமய்யின் வன்றமறய மாை்றி மமன்றமயாக்கி (உரமசாலியாக்கி) 

விடுகிைது. ஆய்தம் இடம்மேறும் மசாை்கறள உசச்ரித்துே் ோரத்்து இந்த உண்றமறய நீங்கதள 

உணரலாம். 

 புணரம்மாழி ஆய்தம் 

மதால்காே்பியர ்புணரம்மாழி ஆய்தம் ேை்றி இரு விதிகறளத் தந்துள்ளார.் 

1) வகர மமய்யில் முடியும் அவ், இவ், உவ் என்ை மூன்று சுடட்ுச ் மசாை்களின் முன்னர ்

வல்லினம் வரும் மோழுது, வகரமமய் ஆய்தமாகத் திரியும். (மதால். எழுத்து. 379) 

(எ.டு) அவ் + கடிய = அஃகடிய 

2) தனிக்குறிறல அடுத்து ல், ள் என்று முடியும் மசாை்களுக்கு முன்னர ்வல்லின மமய்கறள 

முதலாகக் மகாண்ட மசாை்கள் வந்தால், ல் என்ேது ற் என்றும், ள் என்ேது ட் என்றும் திரியும். இவ்வாறு 

திரிவததாடன்றி, ல், ள் ஆகிய இரண்டும் ஆய்தமாகவும் திரியும் (மதால். எழுத்து. 369, 399) 

  

(எ.டு) 

ைல் + தீது = கை்றீது, கஃறீது 

  

முள் + தீது = முட்டீது, முஃடீது 

தமலும் மதால்காே்பியர ்காலத் தமிழில், குறில் எழுத்றத அடுத்துக் கான் என்னும் எழுத்துச ்

சாரிறய வரும்தோது இறடதய ஆய்தம் ததான்றி வழங்கியுள்ளது. இவ்வழக்றகத் 

மதால்காே்பியத்திதலதய காணலாம்.   + ைொன் = மஃகான். (மதால். எழுத்து. 28) 

தமை்கூறியவை்ைால் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் சாரம்ோலிகள் மூன்றும், குறிே்ோகக் 

குை்றியலுகரமும் ஆய்தமும் ஒலித்தை்குக் கடினமான வல்லின ஒலிகறள, மிகவும் எளிறமயாக 

ஒலித்தல் மோருட்தட வழங்கியுள்ளன என்ேது மதளிவாகிைது. 

 

ஒலிைளின் ஒலிப்பு முகற 
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தமிழில் உள்ள உயிமராலிகள், மமய்மயாலிகள், சாரம்ோலிகள் ஆகியவை்றை எவ்வாறு 

ஒலிக்க தவண்டும் அல்லது உசச்ரிக்க தவண்டும் என்ேது ேை்றித் மதால்காே்பியர ் விரிவாக 

விளக்கிக் காடட்ுகிைார.் இதை்மகனதவ அவர ் எழுத்ததிகாரத்தில் பிறப்பியல் என்ை தனி இயல் 

ஒன்றை ஆக்கியுள்ளார.் இவ்வியலில் அவர ்கூறியுள்ள கருத்துகளில் மேரும்ோலானறவ இன்றைய 

மமாழி நூலாரக்்கு உடன்ோடாக இருக்கின்ைன. 

இக்கால மமாழி நூலார ் ஒலியியலில் ஒலிே்ோன்கறளயும் (Articulators) ஒலிே்பு 

முறனகறளயும் (Point of articulation) ஒலிே்பு முறைகறளயும் (Manners of articulation) அடிே்ேறடயாகக் 

மகாண்டு ஒலிகளின் உசச்ரிே்பு முறைறய விளக்குவர.் 

மதால்காே்பியரும் பிைே்பியலில் இதத தோலத் தமிழ் எழுத்துகளின் ஒலிே்பு முறை ேை்றிக் 

கூறியுள்ளார.் அவர ் குறிே்பிடும் நா, இதழ் ஆகிய இரண்டும் இயங்கும் உறுே்புகள். இறவ 

ஒலிே்ோன்கள் ஆகும். இவ்வுறுே்புகள் மதாடுகின்ை ேல், அண்ணம் ஆகிய இரண்டும் இயங்கா 

உறுே்புகள். இறவ ஒலிே்பு முறனகள் ஆகும். அங்காத்தல் (வாறயத் திைத்தல்), உதடு குவிதல், நாக்கு 

ஒை்ைல், நாக்கு வருடல், உதடு இறயதல் முதலியன அவர ்கூறும் ஒலிே்பு முறைகள் ஆகும். 

2.3.1 ஒலிைளின் மபொதுப்பிறப்பு 

உந்தியின் அடியாகத் ததான்றி எழுகின்ை காை்ைானது தறல, மிடறு, மநஞ்சு என்னும் மூன்று 

இடங்களில் நிறலமேறும். இவ்வாறு நிறலமேறும் காை்று, ேல், இதழ், நா, மூக்கு, அண்ணம் ஆகிய 

ஐந்து உறுே்புகறளே் மோருந்தி அறமயும். மவவ்தவறு உறுே்புகள் ஒன்தைாடு ஒன்று மோருந்தி 

அறமதலால் எழுத்துகள் தவறு தவறு வறகயாகே் பிைக்கின்ைன என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் 

இங்கு ஒன்றைத் மதளிவுேடுத்திக் மகாள்ள தவண்டும். உந்தியின் அடியொைத் ததொன்றி 

எழுகின்ற ைொற்று என்ேதை்கு உந்தியால் (உதரவிதானத்தால்) உந்தித் தள்ளே்ேடட்ு 

நுறரயீரலிலிருந்து மவளிதயறும் காை்று எனே் மோருள் மகாள்ள தவண்டும். இதுதவ இக்கால 

அறிவியல், மமாழியியல் உண்றமகளுக்குே் மோருந்துவது ஆகும். 

(உந்தி = மநஞ்சின் அடிதய உள்ள வயிை்றுே் ேகுதி (Diaphragm) இதறன உதைவிதொன ் என்று 

கூறுவர;் மிடறு = மதாண்றடே் ேகுதியில் உள்ள குரல் வறள; அண்ண ் = தமல்வாய்; மநஞ்சு = 

நுறரயீரல் (Lungs); தகல = ேல், இதழ், நாக்கு, அண்ணம், மூக்கு ஆகிய உறுே்புகள் உள்ள 

ேகுதி. (Buccal Cavity)) 

காை்று நுறரயீரலில் (மநஞ்சில்) இருக்கும் தோது அங்தக உயிரக்்கே்ேடுகிைது. உயிரக்்கே்ேட்ட 

காை்று, மதாண்றடே் ேகுதியில் உள்ள குரல்வறள மடல்கள் (Vocal Cords) வழிதய வரும் தோது 

ஓறசயாக (sound) மாறுகிைது ; தறலே்ேகுதியில் உள்ள ேல், நா, இதழ், அண்ணம் ஆகிய நான்கு 
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ஒலியுறுே்புகறளக் மகாண்ட வாய் வழியாகவும் மை்றும் மூக்கு வழியாகவும் வரும் தோது 

எழுதம்தாலியாக (Phone) மாறுகின்ைது. 

காை்று வாய் வழியாகவும், மூக்கு வழியாகவும் வரும் தோது இதழ், நா ஆகிய உறுே்புகள் 

தம்முள் இயங்கியும், ேல், அண்ணம் ஆகியவை்றைே் மோருந்தியும் மவவ்தவறு வறகயாகச ்

மசயல்ேடுவதால் மவவ்தவறு ஒலிகள் பிைக்கின்ைன. 

2.3.2 உயிமைொலிைளின் பிறப்பு 

‘ேன்னிரண்டு உயிர ் எழுத்துகளும் மிடை்றின்கண் பிைந்த காை்ைால் ஒலிக்கும்’ என்கிைார ்

மதால்காே்பியர.் மமாழியியலார ்இக்கருத்றத உடன்ேடுகின்ைனர.் மமாழியியலார ்ஆேரக்ிராம்பி, 

உயிர ் எழுத்துகளின் தன்றமறயக் குறிே்பிடும்தோது, “இறவ உள்தள இருந்து மிடை்று வழியாக 

வரும் காை்று, எந்த விதமான தறடயுமின்றி வாயின் வழியாக மவளிே்ேடுவதால் பிைக்கின்ை 

தன்றமறயக் மகாண்டறவ” என்கிைார.் (Abercrombie, Elements of General Phonetics, p. 39.) 

இக்கால மமாழி நூலார ் தமிழில் உள்ள உயிமராலிகறள அவை்றின் ஒலிே்புமுறை தநாக்கி 

மூவறகயாகே் பிரித்துள்ளனர.் அறவ வருமாறு: 

இ, ஈ, எ, ஏ 

- முன் உயிர ்

(Front Vowels) 

அ, ஆ 

- நடு உயிர ்

(Central Vowels) 

உ, ஊ, ஒ, ஓ 

- பின் உயிர ்

(Back Vowels) 

இே்ோகுோடு இவ்மவழுத்துகள் பிைக்கும்தோது நாக்கு முறைதய முன்னும், நடுவிலும், 

பின்னும் இருக்கும் நிறலறய ஒட்டிச ்மசய்யே்ேட்டது. 

(ஐ, ஒள என்ேன கூடம்டாலிகள் ஆதலால் அவை்றை மமாழி நூலார ் குறிே்பிடவில்றல). 

மதால்காே்பியரும் மிகே் ேழங்காலத்தில் உயிமராலிகறள மூவறகயாகே் பிரித்துே் 

பிைே்பிலக்கணம் கூறியுள்ளார.் 

அ, ஆ : வொகய அங்ைொந்து கூறு ் முயற்சியொல் பிறை்கு ். 
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இ,ஈ,எ,ஏ,ஐ : வாறய அங்காந்து கூறும் முயை்சிதயாடன்றி, தமல்வாய்ே் ேல்லின் அடிறய 

நாவிளிம்பு மோருந்தே் பிைக்கும். 

உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஒள : இதழ் குவி முயை்சியால் பிைக்கும். 

இே்ோகுோடு ஒலியுறுே்புகளின் முயை்சி அடிே்ேறடயில் மசய்யே்ேட்டது. ஆயினும் நாம் 

இங்குக் கவனிக்க தவண்டியது, மதால்காே்பியர ் ேகுத்துக் காட்டிய அதத ஒலிகறளதய 

மமாழியியலாரும் ேகுத்துக் காட்டியுள்ளனர ்என்ேது தான். 

2.3.3 ம ய்மயொலிைளின் பிறப்பு 

 உள்தள இருந்து வரும் காை்று வாய்வழியாகச ் மசல்லும்தோது எங்தகயாவது ஓர ்

இடத்தில் நா, இதழ் ஆகிய ஒலிே்ோன்களால் தறடே்ேடுத்தே்ேடுவதால் பிைக்கும் ஒலிகதள 

மமய்மயாலிகள் ஆகும். 

 வல்லின ம ல்லின ஒலிைளின் பிறப்பு 

மதால்காே்பியர ்ஒவ்மவாரு வல்லின எழுத்றதயும், அதை்கு இனமான மமல்லின எழுத்றதயும் 

தசரத்்து இரண்டு எழுத்துகளுக்கும் ஒதர பிைே்பு முறை கூறுகிைார.் இறடயின எழுத்துகளுக்குத் 

தனிதய பிைே்பு முறை கூறுகிைார.் 

 
1) ை, ங : முதல் நாவும் முதல் அண்ணமும் மோருந்தே் பிைக்கும். 

2) ச, ஞ : இறட நாவும் இறட அண்ணமும் மோருந்தே் பிைக்கும். 

3) ட, ண : நுனி நாவும் நுனி அண்ணமும் மோருந்தே் பிைக்கும். 

4) த, ந : தமல்வாய்ே் ேல்லின் அடியில் நா நுனி ேரவிச ்மசன்று மோருந்தே் பிைக்கும். 

5) ப,   : தமல் இதழும் கீழ் இதழும் மோருந்தே் பிைக்கும். 

6) ற, ன : நாவின் நுனி சிறிது வறளந்து தமல் தநாக்கிச ்மசன்று அண்ணத்றதே் மோருந்தே்     

பிைக்கும். 

 
இவ்வாறு ஒரு வல்லின எழுத்துே் பிைக்கும் இடத்திதலதய அதை்கு இனமான மமல்லின 

எழுத்தும் பிைக்கிைது. இரண்டு எழுத்துகளுக்கும் பிைே்பு முயை்சியும் ஒன்தை. அவ்வாைாயின் 

ஒன்றை வல்லினம் என்றும், மை்மைான்றை மமல்லினம் என்றும் மதால்காே்பியர ் தவறுேடுத்திே் 

ோகுோடு மசய்தது ஏன்? வல்லின ஒலிகறள ஒலிக்கும்தோது காை்று வாய் வழியாக மடட்ுதம 

வருகிைது. ஆனால் மமல்லின ஒலிகறள ஒலிக்கும் தோது காை்று வாய் வழியாக வருவததாடன்றி, 

மூக்கின் வழியாகவும் வருகிைது; ஒலிகள் மமன்றமயாகிவிடுகின்ைன. இதனாதலதய மமாழிநூலார ்

இவை்றை மூை்மைொலிைள் என்று அறழக்கின்ைனர.் 

 இகடயின ஒலிைளின் பிறப்பு 
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 ய : அண்ணத்றத நாக்குச ்தசரும்தோது, மிடை்றிலிருந்து எழுந்த காை்றின் ஓறச, அவ்வண்

ணத்றத அறணந்து மசறிவதால் பிைக்கும். 

 ை, ழ : நுனி நா தமல் தநாக்கிச ்மசன்று அண்ணத்றத வருடே் பிைக்கும். 

 வ : தமல்ேல்லும் கீழ் இதழும் மோருந்தே் பிைக்கும். 

 ல, ள : நா விளிம்பு வீங்கி தமல்வாய்ே் ேல்லின் அடிறயே் மோருந்த லகரமும், வருட ளகரமும் 

பிைக்கும். 

 

சொைம்பொலிைளின் பிறப்பு 

 குை்றியலுகரம், குை்றியலிகரம், ஆய்தம் என்ை சாரம்ோலிகள் மூன்றும் முதமலழுத்துகறளச ்

சாரந்்தத வரும். அறவ தாதம தனித்து இயங்கும் ஆை்ைல் இல்லாதறவ. இறவ மூன்றும் 

முதமலழுத்துகளில் எந்த மமய்மயழுத்துகறளச ் சாரந்்து வருகின்ைனதவா அறவ பிைக்கும் 

இடத்திதலதய பிைக்கும் என்கிைார ் மதால்காே்பியர.் இம் மூன்று சாரம்ோலிகளும் 

மேரும்ோலும் வல்லின ஒலிகறளச ் சாரந்்து வழங்குவதால் அறவ பிைக்குமிடத்திதலதய 

பிைக்கும் என்ேது மதால்காே்பியர ்கருத்து எனலாம். 

 ஒலிைளின் வைி வடிவ ் 

 தமிழில் உள்ள ஒலிகறள எழுத்து என்ை மசால்லால் மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடுகிைார.் 

இசம்சால் ஒலிறயக் குறிக்கிைதா? அல்லது வரி வடிவத்றதக் குறிக்கிைதா? 

இன்று எழுத்து என்ேது வரி வடிவத்றததய மேரும்ோலும் குறிக்கிைது. 

எழுதே்ேடுவது எழுத்து எனச ் சிலர ் மகாள்கின்ைனர.் ஆனால் மதால்காே்பியர ்

எழுே்ேே்ேடுவது எழுத்து எனே் மோருள் மகாண்டுள்ளார.் எழுப்புதல் = ஒலி எழுே்புதல், 

உசச்ரித்தல். அளமேறட ேை்றிய நூை்ோவில் எமூஉதல் என அவர ் குறிே்ேது ஒலிகய 

எழுப்புதல் எனும் மோருள் தருவதாகும். இவ்வாறு எழுத்து என்ேறத ஒலிவடிவத்றதக் 

குறிக்க அவர ் ேயன்ேடுத்தியிருந்தாலும் சில இடங்களில் எழுத்து என வரிவடித்றதயும் 

குறிக்கிைார.் மதால்காே்பியர ் தம் காலத்து வரிவடித்தில் சில இயல்புகறள மடட்ும் சுட்டிக் 

காட்டியுள்ளார.் 

 2.4.1 ம ய்மயொலிைளின் வைி வடிவ ் 

 மமய்மயழுத்துகள் புள்ளி இடட்ு எழுதே்ேட்டன. 

 ம ய்யின் இயற்கை புள்ளிமயொடு நிகலயல்  (மதொல். எழுத்து. 15) 

 மதால்காே்பியர ் இவ்வாறு கூைதவ, அவர ் காலத்துக்கு முன்பு குறகக் கல்மவடட்ுகளில் 

மமய்மயழுத்துகள் புள்ளி இல்லாமல் எழுதே்ேட்டன என்ேறத முன்றனய ோடத்தில் 

ோரத்்ததாம். அதுதவ மதால்காே்பியர ்காலத்துக்கு முந்திய நிறல எனலாம். 

 2.4.2 எைை ஒைைை் குறில்ைளின் வைி வடிவ ் 

 உயிமரழுத்துகளில் எகரம், ஒகரம் ஆகிய குறில்கள் இரண்டும் மமய்மயழுத்துகறளே் தோலே் 

புள்ளி இடட்ு எழுதே்ேட்டன. புள்ளியில்லாத வடிவங்கள் ஏகார ஓகார மநடில்களுக்கு 

உரியறவ. 

 எ், ஒ் (இறவ எ, ஒ எனும் குறில்கள்) 
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 எ, ஒ (இறவ ஏ, ஓ எனும் மநடில்கள்) 

 18ஆம் நூை்ைாண்டில் வீரமாமுனிவர ் எகர ஒகரங்களில் இருந்த புள்ளிறய நீக்்கி, சிறு வடிவ 

மாை்ைங்கள் மசய்து இே்தோதுள்ள வடிவங்கறள உருவாக்கினார.் 

 2.4.3  ைை ம ய்யின் வைி வடிவ ் 

 மதால்காே்பியர ் காலத்தில் ேகரத்துக்கும் மகரத்துக்கும் வடிவம் ஒதர மாதிரியாக 

இருந்தது. ப் என தமதல புள்ளியிட்டால் ேகரம் ; உள்தளயும் புள்ளியிட்டால் மகரம் என  

தவறுேடுத்தே்ேட்டன. 

 2.4.4 உயிைம் ய் வைிவடிவ ் 

 மமய்மயழுத்துகதளாடு அகர உயிர ் தசரும்தோது மமய்யின் புள்ளி நீங்கே் மேறும். புள்ளி 

நீங்கிய மமய்யின் வடிவதம அகர உயிர ் தசரந்்த உயிரம்மய்யின் வடிவமாகும் என்று 

மதால்காே்பியர ்கூறுகிைார.் நாம் தை்மோழுது, ை் என்ை மமய்தயாடு அகர உயிறரச ்தசரத்்து 

உயிரம்மய்யாக எழுதும்தோது, புள்ளி நீக்கிக் ை என்று எழுதுகிதைாம். இறதே் தோலதவ 

மதால்காே்பியர ்காலத்திலும் இவ்வடிவம் எழுதே்ேட்டது. 

 மமய்மயழுத்துகதளாடு அகரம் நீங்கிய பிை ேதிதனார ் உயிரக்ளும் தசரும்தோது, 

அம்மமய்களின் வடிவம் மவவ்தவறு வறகயாகத் திரித்து எழுதே்ேடும் என்று மதால்காே்பியர ்

கூறுகிைார.் மவவ்தவறு வறக எறவமயன அவர ்விரித்துக் கூைவில்றல. இன்றும் உயிரம்மய் 

வடிவங்களில் ேல்தவறு வறக தவறுோடுகறளக் காணலாம். (ைொ, கி, கீ, கு, கூ, மை, தை, கை, 

மைொ, தைொ, மைௌ) 

 2.4.5 சொைம்பொலிைளின் வைிவடிவ ் 

 குை்றியலிகரம், குை்றியலுகரம், ஆய்தம் என்ை மூன்றும் புள்ளியுடன் எழுதே்ேட்டன. 

சாரம்ேழுத்துகறளே் ேை்றிக் கூறும்தோது மதால்காே்பியர,் 

 அகவதொ ், 

குற்றிய லிைை ் குற்றிய லுைை ் 

ஆய்த ் என்ற 

முப்பொற் புள்ளியு ் எழுத்ததொ ைன்ன     (மதொல். எழுத்ததிைொை ், நூற்பொ, 2) 

 என்று கூறுவதால், இறவ மூன்றும் அவர ் காலத்தில் புள்ளியிடட்ு எழுதே்ேட்டன என்ேறத 

உணரலாம். இம் மூன்ைனுள், குை்றியலிகரமும், குை்றியலுகரமும் ஒரு புள்ளி இடட்ும் ஆய்தம் 

மூன்று புள்ளி இடட்ும் மதால்காே்பியர ் காலத்தில் எழுதே்ேட்டன என்று ஞொ. ததவதநயப் 

பொவொணை ் கூறுகிைார.் (மதால்காே்பியம். எழுத்ததிகாரம், நசச்ினாரக்்கினியர ்

உறர, பின்னிகணப்பு - 1, ப. 281.) 

  ஒலிைளின் வருகை முகற 

 மதால்காே்பியர,் தம்முறடய காலத்தில் உலக வழக்கிலும் மசய்யுள் வழக்கிலும் வழங்கிய 

மசாை்கறள எல்லாம் நன்கு ஆராய்ந்தார.் அசம்சாை்களில் எந்மதந்த எழுத்துகள் முதலில் 

வருகின்ைன. எந்மதந்த எழுத்துகள் இறுதியில் வருகின்ைன என்ேனவை்றை வறரயறுத்துக் 

கூறியுள்ளார.் மசாை்களுக்கு இறடயில் எழுத்துகள், குறிே்ோக மமய்மயழுத்துகள் எவ்வாறு 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 118 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

ஒன்தைாடு ஒன்று மயங்கி (தசரந்்து) வருகின்ைன என்ேது ேை்றியும் விரிவான விதிகறளக் 

கூறியுள்ளார.் இவ்வாறு மசால்லுக்கு முதலிலும், இறுதியிலும், இறடயிலும் வரும் எழுத்துகள் 

ேை்றி அவர ் எழுத்ததிகாரத்தில் வறரயறுத்துக் கூறிய விதிகள், அவர ் காலத் தமிழின் 

ஒலியறமே்றேத் மதளிவாகக் காடட்ுகின்ைன. 

 2.5.1 ம ொழி முதல் எழுத்துைள் 

1) ேன்னிரண்டு உயிர ்எழுத்துகளும் மமாழிக்கு முதலில் வரும். 

2) மமய்மயழுத்துகள் தனித்து மமாழிக்கு முதலில் வாரா; உயிரக்தளாடு தசரந்்து உயிர ்

மமய்களாக மடட்ுதம மமாழிக்கு முதலில் வரும். 

3) ை, த, ந, ப,   எனும் ஐந்து மமய் எழுத்துகளும் எல்லா உயிரக்தளாடும் தசரந்்து மமாழி

க்கு முதலில் வரும். 

4) சகர மமய் அ, ஐ, ஒள - என்னும் மூன்று உயிரக்ள் அல்லாத பிை ஒன்ேது உயிரக்தளாடு 

மடட்ுதம கூடி மமாழி முதலில் வரும். 

5) வகர மமய் உ, ஊ, ஒ, ஓ - என்னும் நான்கு உயிர ்நீங்கிய பிை எடட்ு உயிரக்தளாடு கூடி 

மடட்ுதம மமாழி முதலாகும். 

6) ஞகர மமய் ஆ, எ, ஒ - என்னும் மூன்று உயிரக்தளாடு கூடி மடட்ுதம மமாழி முதலாகும். 

        (எ.டு) ஞாலம் (உலகம்) ; மஞகிழி (மகாள்ளிக்கடற்ட) ; மஞாள்கிை்று (சுருங்கிை்று) 

7) யகர மமய் ஆகார உயிதராடு கூடி மடட்ுதம மமாழி முதலாகும். 

(எ.டு) யாடு (ஆடு) ; யாண்டு (ஆண்டு) 

8) குை்றியலுகரம் நுந்கத என்ை ஒரு மசால்லில் மடட்ும் மமாழி முதலாகும். 

 தமை்கூறிய கருத்துகறள தநாக்கின் மதால்காே்பியர ் காலத்தில் 94 எழுத்துகள் மடட்ுதம 

மமாழிக்கு முதலில் வந்துள்ளன என்ேது அறியே்ேடும். இறதக் கீழ்வரும் ேட்டியல் காடட்ும். 

 ேன்னீர ்உயிர ்மமாழிமுதல்   - 12 

 ை த ந ப   x 12 உயிர ்   - 60 

 சகர மமய் x அ ஐ ஒள நீங்கிய 9 உயிர ் - 9 

 வகர மமய் x உ ஊ ஒ ஓ நீங்்கிய 8 உயிர ் - 8 

 ஞகர மமய் x ஆ எ ஒ என்னும் 3 உயிர ் - 3 

 யகர மமய் x ஆ என்னும் உயிர ்  - 1 

 மமாழி முதல் குை்றியலுகரம்  - 1 

 மமாத்தம்     - 94 

 

ம ொழி இறுதி எழுத்துைள் 

மதால்காே்பியர ் மமாழி இறுதியில் வரும் உயிர ் எழுத்துகறளயும், மமய்மயழுத்துகறளயும் 

எடுத்துக் காட்டியுள்ளார.் 

 ம ொழி இறுதி உயிைை்ள் 

1) ஒளகாரம் நீங்கிய ேதிதனார ்உயிரக்ளும் தனித்ததா மமய்தயாடு தசரந்்ததா மமாழிக்

கு இறுதியில் வரும். குறில்கள் தனித்து இறுதியில் வருவது அளமேறடயில் ஆகும். 
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(எ.டு) ேலாஅ 

எகரம் மமய்தயாடு தசரந்்து ஈை்றில் வராது. அளமேறடயில் தனித்து மடட்ுதம ஈைாகும். 

(எ.டு) ஏஎ 

2) ஒளகாரம் ககர, வகர மமய்கதளாடு தசரந்்து மடட்ும் மமாழி இறுதியில் வரும். 

 (எ.டு) மகௌ, மவௌ 

3) ஒகர உயிர ்நகர மமய் ஒன்தைாடு மடட்ும் தசரந்்து இறுதியில் வரும். 

 (எ.டு) மநா (துன்ேே்ேடு) 

4) உகர உயிர ்சகர மமய்தயாடு கூடி இரு மசாை்களில் மடட்ும் இறுதியாகும். 

 (எ.டு) உசு (உளுந்து) ; முசு (குரங்கு) 

5) உகர உயிர ்ேகர மமய்தயாடு தசரந்்து ஒரு மசால்லில் மடட்ும் ஈைாகும். அசம்சால் தன்

விறன, பிைவிறன என்னும் இரண்டு மோருளிலும் வரும். 

 (எ.டு) தபு 

 இதறன ேடுத்து(தாழ்த்தி)க் கூை, நீ சொ எனத ்தன்விறனயாகும்; எடுத்து (உயரத்்தி)க் கூை, நீ 

ஒன்றிகனச ்சொவப் பண்ணு எனே் பிைவிறனயாகும். 

7) குை்றியலுகரம் மமாழி இறுதியில் வல்லின மமய்களின் தமல் வந்து இறுதியாகும். 

 

ம ொழி இறுதி ம ய்ைள் 

1) மமல்லின ஒலிகளில் ஙகர மமய் ஒழிந்த ஐந்தும், இறடயின ஒலிகள் ஆறும் ஆகிய ேதிமனாரு மம

ய்களும் மமாழிக்கு இறுதியில் வரும். 

2) நகர மமய் இரு மசாை்களில் மடட்ுதம இறுதியாகும். 

(எ.டு) மோருந் (மோருந்துதல்) ; மவரிந் (முதுகு) 

3) ஞகர மமய் ஒரு மசால்லில் மடட்ுதம இறுதியாகும். 

(எ.டு) உரிஞ் (உராய்தல்) 

4) வகர மமய் நான்கு மசாை்களில் மடட்ுதம இறுதியாகும். 

(எ.டு) அவ், இவ், உவ் (இறவ மூன்றும் சுடட்ுே் மேயரக்ள்) மதவ் (ேறக) 

 

2.5.3 ம ொழி இகட ம ய் ் யை்ை ் 

மமாழி இறடயில் ஒரு மமய் தன்தனாடும் பிை மமய்தயாடும் தசரந்்து 

வருவறத ம ய் ் யை்ை ் என்று மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடுகிைார.் ை ச த ப எனும் நான்கு 

மமய்களும் தம்மமாடு தாம் மடட்ுதம மயங்கி வரும் ; பிை மமய்கதளாடு மயங்கி வாரா. ை, ழ எனும் 

இரு மமய்களும் பிை மமய்கதளாடு மடட்ுதம மயங்கி வரும் ; தம்தமாடு தாம் மயங்கி வாரா. ஏறனய 

ேன்னிரண்டு மமய்களும் தம்மமாடு தாமும், தம்மமாடு பிைவுமாக மயங்கி வரும்.  

ஆகதவ தம்மமாடு தாம் மயங்குவன ை ழ நீங்கிய ேதினாறு மமய்களும் ஆகும். 

இம்மயக்கத்றதத் மதால்காே்பியர ் உடனிகல எனக் குறிே்பிடுகிைார.் தம்மமாடு பிை வந்து 
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மயங்குவன ை ச த ப நீங்கிய ேதினான்கு மமய்களும் ஆகும். இம்மயக்கத்றத மமய்ம்மயக்கு எனக் 

குறிே்பிடுகிைார.் 

 

8) உடனிகல 

ஒரு மமய்யின் முன்னர ்அதத மமய் மயங்கி வருதல் உடனிகல என்ேறத தமதல கண்தடாம். 

இறத நன்னூலார ்உடனிகல ம ய் ் யை்ை ் என்று குறிே்பிடுவார.் 

(எ.டு) 

ேக்கம் - ேை்ை்அம் 

முந்நீர-் முந்ந்ஈர ்

ோடட்ு- ோட்ட்உ 

மதவ்வர-் மதவ்வ்அர ்

9) ம ய் ் யை்கு 

ஒரு மமய்யின் முன்னர ் அம்மமய் அல்லாத பிை மமய்கள் மயங்கி வருவது மமய்ம்மயக்கு 

ஆகும். இதறன நன்னூலார ்தவற்றுநிகல ம ய் ் யை்ை ் எனக் குறிே்பிடுகிைார.் 

(எ.டு) 

மாரப்ு- மாை்ப்உ 

வீழ்து- வீழ்த்உ் 

ேந்து- ேந்த்உ் 

அம்பு- அ ்ப்உ 

காட்சி- காட்சஇ் 
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தமதல கூைே்ேட்டறவ இரண்டு மமய்களின் மயக்கம் ேை்றியாகும். மமாழி இறடயில் மூன்று 

மமய்கள் அடுத்தடுத்துச ்தசரந்்து வருவறதயும் மதால்காே்பியர ்எடுத்துக் காடட்ுகிைார.் 

10) மூன்று ம ய்ைளின்  யை்ை ் 

ய, ை, ழ ஆகிய மூன்று மமய்களின் முன்னர,் ை, ச, த, ப ஆகிய நான்கு மமய்கள் இரட்டித்து 

வரும். 

வாய்ே்பு- (ய்ே்ே்) 

ததரச்ச்ி- (ரச்ச்)் 

வாழ்க்றக- (ழ்க்க்) 

வாழ்த்து- (ழ்த்த்) 

ங, ஞ, ந,   ஆகிய நான்கு ம ய்ைள் இரட்டித்தும், தமக்கு இனமான வல்லின மமய்களாகிய ை, 

ச, த, ப ஆகிய நான்தகாடு முறைதய தசரந்்தும் வரும். 

மமய்ம்றம (ய்ம்ம்) 

வீழ்ந்தது(ழ்ந்த்) 

இதுகாறும் மதால்காே்பியர ்தமிழ் எழுத்துகளின் மமாழி முதல், இறட, இறுதி வருறக முறை 

ேை்றிக் கூறியவை்றைே் ோரத்்ததாம். இவ்விதிகள், தமிழ் மமாழியின் அறமே்றே அவர ்

காலத்திை்குே் பின்பும் ேன்மனடுங் காலமாகச ் சிறதந்து விடாது காத்து வந்துள்ளன. தமிழில் 

பிைமமாழிச ்மசாை்கள், குறிே்ோக வடமமாழிச ்மசாை்கள் வந்து கலக்கும்தோது அவை்றை அே்ேடிதய 

ஏை்றுக்மகாள்ள இவ்விதிகள் இடம் தரவில்றல. சான்ைாக, ை, ச, த, ப ஆகிய மமய்கறள அடுத்து 

அம்மமய்கதள வரதவண்டும்; பிை மமய்கள் வருதல் கூடாது என்ேது மதால்காே்பியர ்வறரயறுத்துக் 

கூறிய விதி. ஆனால் மதால்காே்பியர ் காலத்திை்குே் பின்பு சங்க காலம் மதாடட்ுத் ததான்றிய 

பிை்காலத் தமிழ் இலக்கியங்களில் வாக்யம், அக்ரமம், சுக்லம், வசர்ம், வாத்யம் தோன்ை வடமமாழிச ்

மசாை்கள் வந்து கலந்தன. இசம்சாை்களின் இறடயில் ை்ய், ை்ை், ை்ல், சை்், த்ய் என்ை 

மமய்ம்மயக்கங்கள் காணே்ேடுகின்ைன. இறவ மதால்காே்பியரின் விதிக்குே் புைம்ோனறவ. 

எனதவ இசம்சாை்கள் அவ்விலக்கியங்களில் மதால்காே்பியர ்கூறிய தமிழ் ஒலியறமே்பிை்கு ஏை்ேக் 

கீழ்க் கண்டவாறு மாை்றி ஏை்றிக் மகாள்ளே்ேட்டன. 

அக்ரமம் - அக்கிரமம் - இவை்றில் தமிழில் வரக்கூடாத மமய்க்கூடட்ுகளின் இறடதய 

உயிமரழுத்து ஒன்றைநுறழத்துத் தமிழின் ஒலியறமே்பு காக்கே்ேட்டிருே்ேறதக் காணலாம். 

சுக்லம் - சுக்கிலம் (மருந்து) 

வசர்ம் - வசச்ிரம் (இந்திரனது ேறட) 

வாத்யம்- வாத்தியம் (இறசக்கருவி) 

இதுதோலத் தமிழ் மமாழியின் ஒலியறமே்றேக் காலந்ததாறும் தனித் தன்றமயுடன் தேணிக் 

காே்ேதை்கு ஏை்ை விதிமுறைகறளத் மதால்காே்பியர ்வகுத்திருே்ேது தனிச ்சிைே்ோக உள்ளது. 

மதொகுப்புகை 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 122 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் உயிரும் மமய்யுமாகிய முே்ேது எழுத்துகதள அடிே்ேறட 

ஒலிகளாக வழங்கின. இவை்றைச ் சாரந்்து குை்றியலுகரம், குை்றியலிகரம், ஆய்தம் என்ை மூன்று 

சாரம்ேழுத்துகள் வழங்கின. குை்றியலுகரமும், ஆய்தமும் தாம் சாரந்்து வரும் வல்லின 

எழுத்துகளின் கடினமான ஒலியறமே்றே எளிறமே்ேடுத்ததவ வழங்கியுள்ளன. எனதவ இறவ 

மதால்காே்பியர ் காலத ் தமிழ் ஒலியியலில் இன்றியறமயாத இடத்றதே் மேறுகின்ைன. தமிழில் 

உள்ள உயிமராலிகள், மமய்மயாலிகள் ஒவ்மவான்றையும் உசச்ரிக்க தவண்டிய முறை ேை்றித் 

மதால்காே்பியர ்மிகவும் திைம்ேடக் கூறியுள்ளார.் அவர ்கூறி உள்ள கருத்துகள் மேரும்ோலானறவ 

இக்கால மமாழிநூலாரக்்கு உடன்ோடாக உள்ளன. ேண்றடத் தமிழில் மமய்மயழுத்துகள், எகர 

ஒகரக் குறில் உயிரக்ள், சாரம்ேழுத்துகள் முதலிய எழுத்துகள் புள்ளி இடட்ு எழுதே்ேட்ட 

இயல்பிறனத் மதால்காே்பியர ் மதரிவிக்கிைார.் அவருறடய காலத்தில் மசாை்களின் முதலில் 

எந்மதந்த எழுத்துகள் வந்தன எந்மதந்த எழுத்துகள் வரவில்றல என்ேன ேை்றித் மதளிவாக 

வறரயறுத்துக் காடட்ுகிைார.் மசால்லுக்கு இறடயில் நிகழும் மமய்ம்மயக்கம் ேை்றி விரிவான 

விதிகறளக் கூறியுள்ளார.் இவ்விதிகள் அவரது காலத் தமிழ் மமாழியின் ஒலியறமே்பிறன நன்கு 

காடட்ுகின்ைன. தமலும் இவ்விதிகள் அவர ் காலத்திை்குே் பின்பு ேல நூை்ைாண்டுகள் வறரயிலும் 

தமிழின் ஒலியறமே்றேச ் சிறதந்து விடாது காத்துள்ளன. இவை்றைமயல்லாம் இே்ோடத்தில் 

அறிந்து மகாள்ள முடிகிைது. 

 

மதொல்ைொப்பியை் ைொலத் தமிழ் - உருபனியல் 
பொட முன்னுகை 

ஒரு ம ொழியில் ைொணப்படு ் மசொற்ைளின் உள் அக ப்கப ஆைொய்வதத 

உருபனியல் என்று புளூம்பீல்டு என்ை ஆங்கில மமாழியியல் அறிஞர ் குறிே்பிடுகிைார.்(Bloomfield, 

Language, P. 194). ஆங்கிலத்தில் ‘Morphology’ என்று கூைே்ேடுவறததய, இக்காலத் தமிழ் மமாழிநூல் 

அறிஞரக்ள் உருபனியல் என்று மமாழி மேயரத்்துக் கூறுகின்ைனர.் 

இதறனச ்மசொல்லியல் எனவும் குறிே்பிடுகின்ைனர.் 

தமிழ் மமாழியில் உள்ள மசாை்கறள இக்கால மமாழிநூலார ்உருேனியல் தகாட்ோடுகளின் 

அடிே்ேறடயில் ஆராய்ந்து காண்கிைாரக்ள். ஏைத்தாழ இதத அடிே்ேறடயிதலதய மதால்காே்பியரும் 

அவருறடய காலத் தமிழ் மமாழியில் வழங்கிய மசாை்கறள ஆராய்ந்துள்ளார.் அவர ்

மசாை்கறளே் மபயை,் விகன, இகட, உைி என  நால்வறகே் ேடுத்தி விளக்கியுள்ளார.் 

 

மசொல்லின் இலை்ைண ் 
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மதால்காே்பியர ் மசால்றலக் கிளவி, மசொல், ம ொழி என்னும் மூன்று மசாை்களால் 

குறிே்பிடுகிைார.் மசால் எவ்வாறு அறமகிைது? அது எவ்வாறு ோகுேடுத்தே்ேடுகிைது? என்ேன 

ேை்றித் மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ள இலக்கணக் கருத்துகதளாடு இன்றைய மமாழிநூலார ் கூறும் 

கருத்துகள் ஒன்றியுள்ளன. 

3.1.1 மதொல்ைொப்பியமு ் உருபனியலு ் 

மசாை்கள் உருவாகும் முறைறயத் மதால்காே்பியர ் விளக்குகிைார.் மசால் 

ஓர ் எழுத்தினொலு ், இைண்டு எழுத்தினொலு ் அதற்கு த ற்பட்ட பல எழுத்துைளினொலு ் 

அக யு ் என்று குறிே்பிடுகிைார.் (மதால். எழுத்து. 45) இவ்வாறு எழுத்துகள் இறணவதால் 

அறமயும் மசால் மோருள் தந்தால்தான் மசொல் எனே்ேடும் என்ேறத, 

எல்லொச ்மசொல்லு ் மபொருள் குறித்தனதவ    (மதொல்.மசொல். 157) 

என்று மதளிவுேடுத்துகிைார.் எல்லாச ் மசால்லும் என்று கூறியது மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால், 

இறடசம்சால், உரிசம்சால் என்னும் நால்வறகச ்மசாை்கறளயுமாம். 

எழுத்தினால் ஆகியது மசால்; அது மோருள் தருவது என்று மதால்காே்பியர ் கூறியறத 

இன்றைய மமாழிநூலார ் உருேனுக்குக் (மசால்லுக்கு) கூறும் விளக்கத்ததாடு மதாடரப்ுேடுத்திக் 

காண்தோம். 

 உருபன் உருவொதல் 

ஓர ் ஒலியன் தனித்து நின்தைா, ஒன்றுக்கு தமை்ேட்ட ஒலியன்கள் தசரந்்து நின்தைா மோருள் 

தருமாயின் அது உருபன் (Morpheme) எனக் கூைே்ேடும். 

(எ.டு) ஆ, ஈ - தனி ஒலியன் உருேனாதல். வொ, தபொ, மசய், மலர,் மரம் - ஒலியன்கள் இறணந்து 

உருேனாதல் 

ஆ, ஈ என்ேன மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடும் ஓமரழுத்து ஒரு மமாழியில் அடங்கும். வொ, 

தபொ ஆகியவை்றை மமாழிநூலார ் இரண்டு ஒலியன்களால் ஆகிய உருேன்களாகக் மகாள்வர.் 

ஆனால் மதால்காே்பியர ்இவை்றை ஓமரழுத்து ஒரு மமாழிகளாகதவ மகாள்வார.் 

 உருபன் மபொருள் தருதல் 

மமாழிநூலார ்உருேன்கறளத் தனி உருபன்ைள் (Free morphemes), ைட்டு உருபன்ைள் (Bound 

morphemes) என  இரு வறகயாகே் ேகுே்ேர.் இறவ இரண்டுதம மோருள் உறடயன. ஒரு மமாழியில் 

தாதம தனித்து வந்து மோருதளாடு இயங்குவனவை்றைத் தனி உருேன்கள் என்று கூறுவர.் மோருள் 
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உறடயனவாயினும் தனித்து இயங்கும் ஆை்ைல் இல்லாமல் தவறு தனி உருேன்கதளாடு இறணந்து 

இயங்குவனவை்றைக் கடட்ு உருேன்கள் என்று கூறுவர.் 

(எ.டு) மலர,் மலறர, மலரான், மலரக்்கண். 

இசம்சாை்களில் வரும்  லை ் என்ேது தனி உருேன். அது தனிதய நின்று மோருள் தருகிைது. 

அததனாடு இறணந்து இயங்கும் ஐ, ஆன், ைண் என்னும் தவை்றுறம உருபுகள் கடட்ு உருேன்கள். 

இறவ தமக்மகனத் தனிே் மோருள் உறடயன. ஆயினும் தனித்து வழங்கும் ஆை்ைல் இல்லாதறவ. 

ஆகதவ மலர ்என்ை தனி உருேதனாடு (மேயதராடு) தசரந்்து வழங்குவறதக் காணலாம். 

(எ.டு) மசய்தான் 

இசம்சால்லில் மசய் என்ேது விறன அடிசம்சால். இது தனி உருேன். இததனாடு இறணந்து 

வந்துள்ள த் என்ேது இைந்த காலம் காடட்ும் இறடநிறல. ஆன்என்ேது ஆண்ோல் காடட்ும் விகுதி. 

இறவ இரண்டும் கடட்ுருேன்கள். எனதவ மசய்தொன் என்ேது ஒரு தனி உருேனும் இரண்டு கடட்ு 

உருேன்களும் இறணந்த ஒரு மசால்லாகும். 

இவ்வாறு ஓர ் உருேன் தனித்ததா ஒன்றுக்கு தமை்ேட்ட உருேன்கள் மதாடரந்்ததா மோருள் 

உணரத்்தி வரும்தோது அறவ மசாை்கள் என அறழக்கே்ேடுகின்ைன என்று மமாழிநூலார ்கூறுவர.் 

உருபுகள் இறணந்து மேயரச்ம்சால்லாகவும் விறனசம்சால்லாகவும் மோருள் தந்து 

இயங்குவறதத்தான் மதால்காே்பியரும் மசால்லதிகாரத்தில் விளக்குகிைார.் 

தமிழில் உள்ள தவை்றுறம உருபுகள், காலம் காடட்ும் இறடநிறலகள், விகுதிகள் 

முதலியவை்றை மமாழிநூலார ் கடட்ுருேன்கள் என்று கூறுகின்ைனர.் மதால்காே்பியர ்

இவை்றை இகடசம்சொற்ைள் என்று குறிே்பிடுகின்ைார.் இறடசம்சாை்கள் மோருள் உறடயன : 

ஆனால் தனித்து வழங்கும் ஆை்ைல் இல்லாதறவ ; மேயர,் விறனகறளச ் சாரந்்து வழங்கும் 

இயல்பிறன உறடயன என்று இறடயியலில் கூறுகிைார.் எனதவ இக்கால மமாழிநூலார ் உருேன், 

உருேனியல் ேை்றித் தந்துள்ள விளக்கங்கள் மதால்காே்பியர ் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதர 

மதளிவாகச ் மசான்ன இலக்கணங்கறள அடிமயாை்றிதய அறமந்துள்ளன என்ேறத நாம் புரிந்து 

மகாள்ளலாம். 

3.1.2 உலை ம ொழிைளில் மசொல் பொகுபொடு 

உலக மமாழிகள் அறனத்திலும் மேயரச் ் மசால், விறனச ் மசால் என்ை மசால் ோகுோடு 

உள்ளது. தமிறழே் தோலதவ ேறழறம வாய்ந்த மமாழி கிதரக்க மமாழி. இம்மமாழியில் உள்ள 

மசாை்கறள, பிதளட்தடா (கி.மு. 427-347) என்ை அறிஞர ்மேயர,் விறன என்று இரண்டாகே் ேகுத்தார.் 

அவறர அடுத்துவந்த அவருறடய மாணவர ் அரிஸ்டாடில் (கி.மு. 384-322) என்ேவர ் மேயர,் விறன, 
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முன்னிறடச ் மசால் (Preposition), இறணே்புச ் மசால் (Conjunction) என நான்கு வறகயாகச ்

மசால்றலே் ேகுத்தார.் வடமமாழியின் மிகே் ேறழய இலக்கண நூல் நிருை்த நிைண்டு என்ேது. 

இது கி.மு. எட்டாம் நூை்ைாண்டில் ததான்றியது என்ேர.் இந்நூறல இயை்றிய யொஸ்ைை ் என்ோரும் 

மசால்றலே் மேயர ் (நாமம்), விறன (ஆக்கியாதம்), முன்மனாடட்ுச ் மசால் (உேசருக்கம்), முன் 

அல்லது பின் இறணவுச ் மசால் (நிோதம்) என்று நான்கு வறகயாகதவ ேகுத்துள்ளார.் கி.மு. 

மூன்ைாம் நூை்ைாண்டில் வாழ்ந்த மதால்காே்பியரும் மசால்றல நான்கு வறகயாகே் ேகுத்துள்ளார.் 

உலகில் உள்ள எல்லா மமாழிகளிலும் மேயரும், விறனயுதம முதன்றமச ் மசாை்களாகக் 

கருதே்ேடுகின்ைன. 

3.1.3 மதொல்ைொப்பியத்தில் மசொல் பொகுபொடு 

மதால்காே்பியர ் மசால்றல முதலில் மபயைச்ம்சொல், விகனசம்சொல் என இரண்டாகே் 

பிரிக்கிைார.் பின்னர,் அவ்விரண்றடயும் சாரந்்து வழங்கும் இகடசம்சொல், உைிசம்சொல் ஆகிய 

இரண்றடயும் தசரத்்துச ்மசால் நான்கு வறகே்ேடும் என்கிைார.் இதறன, 

மசொல் எனப்படுப மபயதை விகன என்று 

ஆயிைண்டு என்ப அறிந்திசி தனொதை 

இகடசம்சொல் கிளவியு ் உைிசம்சொல் கிளவியு ் 

அவற்று வழி  ருங்கின் ததொன்று ் என்ப    (மதால்.மசால். 160, 161) 

என்ை நூை்ோக்களில் குறிே்பிடுகிைார.் 

(அறிந்திசிதனொை ்= அறிந்ததார;் அவற்றுவழி  ருங்கின் = அவை்றைச ்சாரந்்து) 

மேயரும் விறனயும் மமாழியின் அடிே்ேறடச ் மசாை்கள் ஆதலானும், தனித்து இயங்கும் 

ஆை்ைல் உறடயன ஆதலானும் மதால்காே்பியர ் அவை்றை முதலில் கூறினார.் தனித்து இயங்கும் 

ஆை்ைல் இல்லாதனவும் மேயர ் விறனகறளதய சாரந்்து வழங்கும் இயல்பு உறடயனவும் ஆகிய 

இறடசம்சால்றலயும் உரிசம்சால்றலயும் பின்பு கூறினார.் 

 மபயைச்ம்சொல் 

உலக மமாழிகள் ேலவை்றிலும் காணே்ேடும் மசால் ோகுோட்டில் மேயதர முதலில் 

கூைே்ேடுகிைது. மதால்காே்பியரும் தமிழ்ச ்மசால் ோகுோட்டில் மேயறர முதலாவதாக றவத்துக் 

கூறுகிைார.் 

3.2.1 மபயைச்ம்சொல் இலை்ைண ் 
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மேயரச்ம்சால் ஒரு மோருறளக் குறிே்ேது ; திறண, ோல், எண், இடம் காடட்ுவது; 

தவை்றுறம உருபுகறள இறுதியில் ஏை்று வருவது; விறனயால் அறணயும் மேயர ்ஒன்றைத் தவிர 

ஏறனே் மேயரக்ள் காலம் காட்டா. இறவதய மதால்காே்பியர ் மேயரச் ் மசால்லுக்குக் கூறும் 

இலக்கணங்கள். (மதால்.மசால். 157,162,71) 

மமாழிநூலார ் மேயரச்ம்சால் மோருறளக் குறிே்ேது எனவும், திறண, ோல், எண், இடம் 

உணரத்்துவது எனவும், தவை்றுறம உருறே ஏை்ேது எனவும் கூறியுள்ள வறரயறைகள் இங்கு 

ஒே்பிடத்தக்கன. 

3.2.2 திகண அடிப்பகடயில் மபயைப்் பொகுபொடு 

தமிழில் மேயரச்ம்சாை்கள் திறண, ோல் காடட்ும். எனதவ மதால்காே்பியர ்மேயரக்றளத் 

திறண அடிே்ேறடயில் உயரத்ிறணே் மேயர,் அஃறிறணே் மேயர,் விரவுே் மேயர ் என  

மூவறகயாகே் பிரிக்கிைார.் இவை்றுள் விரவுே் மேயர ்என்ேது உயரத்ிறணக்கும் அஃறிறணக்கும் 

மோதுவாக வழங்கும் மேயரக்ள் ஆகும். அவர ் காலத் தமிழில் சாத்தன், சாத்தி ஆகிய மசாை்கள் 

உயரத்ிறணயில் முறைதய ஒருவறனயும், ஒருத்திறயயும் குறிக்க வழங்கின. அதத மசாை்கள் 

அஃறிறணயில் முறைதய எருறதயும் ேசுறவயும் குறிக்கவும் வழங்கின. 

(எ.டு) 

சாத்தன் வந்தான் 

சாத்தன் வந்தது 

சாத்தி வந்தாள் 

சாத்தி வந்தது 

இவ்வாறு இருதிறணக்கும் மோதுவாக வழங்கும் மேயரக்தள விரவுே் மேயரக்ள் 

எனே்ேட்டன. 

3.2.3 பதிலிடு மபயைை்ள் 

மதால்காே்பியர,் உயரத்ிறணே் மேயரக்ள், அஃறிறணே் மேயரக்ள், விரவுே் மேயரக்ள் 

ேலவை்றைே் மேயரியலில் குறிே்பிடுகிைார.் அவர ் குறிே்பிடும் சுட்டுப் மபயைை்ள். வினொப் 

மபயைை்ள், மூவிடப் மபயைை்ள், எண்ணுப் மபயைை்ள் தோன்ைவை்றை இக்கால 

மமாழிநூலார ்பதிலிடு மபயைை்ள் (Pronouns) என்று குறிே்பிடுகின்ைனர.் ேதிலிடு மேயர ்என்ைால் 

என்ன என்ேறதச ்சை்று விளக்கமாகக் காண்தோம். 
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ஒரு மோருறள தநரடியாகக் குறிக்கும் மேயராக அறமயாமல் அே்மேயருக்குே் 

ேதிலாக (substitute) நின்று அே்மோருறள உணரத்்தும் மேயறரே் பதிலிடு மபயை ் என்று 

மமாழிநூலார ்அறழக்கின்ைனர.் 

ைண்ணன் வந்தொன் என்ேது ஒரு மதாடர.் இறத அவன் வந்தொன் என்றும் கூைலாம். 

கண்ணன் என்ை மேயர ் தநரடியாக ஒரு மோருறளக் குறிே்ேதால் அறதத் தனிே்மேயர ் (proper 

noun) என்று மமாழிநூலார ் கூறுகின்ைனர.் அவன் என்ேது மோருறள தநரடியாகக் குறிக்காமல் 

அே்மோருறளக் குறிக்கும் கண்ணன் என்ை மேயருக்குே் ேதிலாக வழங்குகிைது. 

எனதவ அவன் என்ை மேயறரே் பதிலிடு மபயை ்என்று கூறுகின்ைனர.் இனித், மதால்காே்பியர ்

குறிே்பிடும் ேதிலிடு மேயரக்றளே் ேை்றிக் காண்தோம். 

 சுட்டு, வினொப் மபயைை்ள் 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் அ, இ, உ என்ை மூன்றும் சுடம்டழுத்துகளாக வழங்கின. 

இவை்றுள் அகரம் தசய்றமயில் உள்ள மோருறளச ்சுடட்ும் ; இகரம் அண்றமயில் உள்ளறதச ்சுடட்ும் 

; உகரம் இரண்டுக்கும் நடுவில் உள்ளறதச ்சுடட்ும். யொ என்ேது வினா எழுத்தாக வழங்கியது. இறவ 

நான்கும் சுடட்ு, வினா அடிசம்சாை்கள் ஆகும். இவை்தைாடு அன், அள், அர ்முதலான ோல் காடட்ும் 

விகுதிகள் தசரவ்தால் சுடட்ு, வினாே் மேயரக்ள் உருவாகின்ைன. மதால்காே்பியர ்குறிே்பிடும் சுடட்ு, 

வினாே் மேயரக்ள் வருமாறு : 

 
பொல் அ இ உ யொ 

ஆண் ோல் 

மேண் 

ோல் ேலரே்ால் 

ஒன்ைன் 

ோல் ேலவின் 

ோல் 

அவன் அவள் 

அவர ்அது அஃது 

அறவ அவ் 

இவன் இவள் 

இவர ்இது இஃது 

இறவ இவ் 

உவன் வள் உவர ்

உது உஃது உறவ 

உவ் 

யாவன் யாவள் 

யாவர ்யாது - 

யாறவ யா 

(அவ், இவ், உவ் என்ேன அறவ, இறவ, உறவ என்ை மசாை்கறளே் தோலே் ேன்றமே் 

மோருளில் வழங்கின.) 

தமை்காட்டிய அறனத்துே் மேயரக்ளும் ேதிலிடு மேயரக்ளாக வருவனதவ என்ேறத 

அறிவீரக்ள். 

தமிழில் சுடட்ு, வினாே் மேயரக்ள் ஒழுங்குேட அறமந்துள்ள முறைறய டொை்டை் 

ைொல்டுமவல் மிகவும் ோராடட்ுகின்ைார.் இத்தறகய ேண்ேட்ட ஒழுங்கு முறைறயயும் இவை்றிை்கு 

இறணயான மசால் வடிவங்கறளயும் உலக மமாழிகள் எதிலும் காண இயலாது என்று அவர ்வியந்து 

கூறுகின்ைார.் (Caldwell, A Comparative Grammar of the Dravidian Languages, P.422.) 

 மூவிடப் மபயைை்ள் 

தன்றம, முன்னிறல, ேடரக்்றக என இடே்மேயர ் மூன்று. கீழ்க்காணும் ேட்டியலில் 

இடே்மேயரக்றளயும் அறவ உணரத்்தும் திறண, ோல் ஆகியவை்றையும் காணலாம். 
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இட ் மபயை ் திகண பொல் 
தன்க  

யான் (ஒருறம) 

 

உயரத்ிறண ஆண், மேண் இருோலுக்கும் மோது. 

 
யாம், நாம் (ேன்றம) 

 

உயரத்ிறண 
தன்றமயில் ேலறரக் குறிக்க வரும். 

 

முன்னிகல 
நீ ஒருறம) இருதிறணக்கும்  

மோது 

 

இருதிறணயிலும் உள்ள ஒருறமகறள

க் குறிக்க வரும்.  

(ஆண்ோல், மேண்ோல், அஃறிறண       

ஒருறம) 

 
நீயிர ்(ேன்றம) 

 

இருதிறணக்கும்  

மோது 

இருதிறணயிலும் ேன்றம குறிக்க          

வரும். 

படைை்்கை 
தான் (ஒருறம) 

 

இருதிறணக்கும்  

மோது 

 

இருதிறணயிலும் ஒருறமகறளக்           

குறிக்க வரும்.  

(ஆண்ோல், மேண்ோல், ஒன்ைன்ோல்) 

 தாம் (ேன்றம) 

 

இருதிறணக்கும்  

மோது 

 

இருதிறணயிலும் ேன்றம குறிக்க     

வரும் (ேலரே்ால், ேலவின்ோல்) 

தமை்காட்டியவை்றிலிருந்து : 

1.இடே்மேயரக்ள் ோல் மோதுவானறவ என்ேறதயும். 

2.முன்னிறல, ேடரக்்றக இடே்மேயரக்ள் இருதிறணக்கும் மோதுவானறவ என்ேறதயும் 

3.மூன்று இடே்மேயரக்ளும் ஒருறம - ேன்றம தவறுோடு உறடயறவ என்ேறதயும் உணரலாம். 

 

படைை்்கைப் மபயைை்ளில்  ொற்ற ் 

மதால்காே்பியர ் காலத்தில் தான், தாம் ஆகிய இரண்டும் ேடரக்்றகே் மேயரக்ளாக 

வழங்கின. தொன் என்ேது ேடரக்்றக ஒருறமறயக் குறிக்கும். தொ ் என்ேது ேடரக்்றகே் 

ேன்றமறயக் குறிக்கும். 

(எ.டு) தான் வந்தான், தான் வந்தாள், தான் வந்தது. தாம் வந்தார,் தாம் வந்தன. 

இவ்விரு மேயரக்தளாடு, அவன், அவள், அவர,் அது, அறவ முதலான ஐம்ோல் காடட்ும் சுடட்ுே் 

மேயரக்ளும் ேடரக்்றகே் மேயரக்ளாகத் மதால்காே்பியர ்காலத்தில் வழங்கத் மதாடங்கின. சுடட்ுே் 

மேயரக்ள் ேடரக்்றகக்கு வழங்கத் தறலே்ேடவும் தான், தாம் ஆகிய ேடரக்்றக வடிவங்கள் சிறிது 

சிறிதாகச ் மசல்வாக்கு இழக்கத் மதாடங்கின. காலே்தோக்கில், இவ்விரு வடிவங்களும் ேடரக்்றக 

அல்லாத மேயரக்ளுடனும் தசரந்்து வலியுறுத்தல் மோருறளத் தரும் மசாை்களாகி விட்டன. 

(எ.டு) நான்தான் வந்ததன். நீதான் வந்தாய். 

 

தன்க யில் இருவகைப் பன்க  வடிவங்ைள் 
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மதால்காே்பியர ் தன்றம ஒருறமக்கு யொன் என்ை ஒரு வடிவம் மடட்ுதம கூறியிருக்க, 

ேன்றமக்கு யொ ், நொ ் என்ை இரு வடிவங்கறளக் கூறியுள்ளார.் காரணம் தன்றமே் ேன்றம 

இருவறகே் மோருறள உணரத்்துகிைது. அறவ இரண்றடயும் உணரத்்த இரு தவறு ேன்றம 

வடிவங்கள் ததறவே்ேட்டன. 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் நொ ் என்ேது தன்றமமயாடு முன்னிறலயாறரயும் 

(தகட்தோறரயும்) உளே்ேடுத்தும் (உட்ேடுத்தும்) ன்றமே் ேன்றமயாக வழங்கியது. நொ ் என்ேதை்கு 

நானும் நீயும் என்ேது மோருள். இதறன உளப்பொட்டுத் தன்க ப் பன்க  என்று மமாழிநூலார ்

கூறுவர.் யாம் என்ேது முன்னிறலயாறர உளே்ேடுத்தாது தன்றமயாறர மடட்ும் உணரத்்தும் 

தன்றமே் ேன்றமயாக வழங்கியது. இதறன உளப்படுத்தொத் தன்க ப் பன்க  என்று கூறுவர.் 

நொ ் வந்தாம் (யானும் நீயும்) யொ ் வந்ததம் (யானும் என்றனச ்தசரந்்ததாரும்) 

தை்காலத் தமிழில் இவ்விரு ேன்றமகறள உணரத்்த முறைதய நாம், நாங்கள் என்ேன 

வழங்குகின்ைன. 

 

எண்ணுப்மபயைை்ள் (Numerals) 

எண்ணுே் மேயரக்ள் மூவிடே் மேயரக்றளே் தோலே் ேதிலிடு மேயரக்ளாகதவ 

வழங்குகின்ைன. 

யொகன வந்தது -  தநரே்் மேயர ்

அது வந்தது  -  ேடரக்்றகச ்சுடட்ுே்மேயர ்

ஒன்று வந்தது -  எண்ணுே்மேயர ்

‘ஒன்று’ என்ேது இங்கு ‘யாறன’ என்ேதை்குே் ேதிலிடு மேயராக வந்தது. 

ஒன்று, இரண்டு முதலான எண்ணுே் மேயரக்ளின் அடியாகத் ததான்றும் உயரத்ிறணே் 

மேயரக்றளத் மதால்காே்பியர ்எண்ணியற் மபயை் என்று குறிே்பிடுகிைார ்(மதால்.மசால். 167). 

ஒன்று  -  ஒருவன், ஒருத்தி, ஒருவர ்

இரண்டு -  இருவர ்

ஆறு  -  அறுவர ்

 

3.2.4 அஃறிகணயில் பன்க  உணைத்்து ் முகற 

அஃறிறணயில் ஒரு மோருறளக் குறிக்கும் இயை்மேயரச் ் மசாை்கறளே் ேன்றம 

ஆக்குவதை்கு அசம்சாை்களின் பின் ைள் விகுதி தசரத்்துக் மகாள்வதும் உண்டு என்று 

மதால்காே்பியர ்கூறுகிைார.் (மதால். மசால். 171) 

(எ.டு) 

யாறன  யாறனகள்  

மரம்   மரங்கள் 

இவ்வாறு ‘தசரத்்துக் மகாள்வதும் உண்டு’ எனக் கூறியிருே்ேறத தநாக்கும்தோது, அவர ்

காலத்தில் ைள் விகுதி தசரக்்காமலும் அஃறிறணே் ேன்றம உணரத்்தே்ேட்டது என்ேது மதரிய 
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வருகிைது. ைள் விகுதிமயாடு வாராத அஃறிறண இயை்மேயரக்ள், அறவ மகாண்டு முடியும் 

விறனகறள றவத்து, ஒருறம, ேன்றம உணரே்ேடும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் 

(எ.டு) யாறன வந்தது (ஒருறம) 

யாறன வந்தன (ேன்றம) 

 

இதுகாறும் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் மேயரச்ம்சால் எவ்வாமைல்லாம் ோகுேடுத்தே் 

ேட்டிருந்தது என்ேறதயும் அே்ோகுோட்டின் சிைே்புகறளயும் அறிந்து மகாண்தடாம். இனிே், 

மேயரச்ம்சால்லின் தறலயாய இலக்கணமாகிய தவை்றுறம ேை்றிக் காண்தோம். 

 

3.3 தவற்றுக  

மேயரச் ் மசால்லின் தறலயாய இலக்கணம் தவை்றுறம உருபுகறள ஏை்று வருவதாகும். 

தவை்றுறம உருபுகள் மேயரச் ் மசாை்களின் இறுதியில் வந்து, அசம்சாை்களின் மோருறள 

தவறுேடுத்துகின்ைன. இக்காரணத்தால் இறவ தவை்றுறம எனே்ேட்டன. இறவ தமக்மகனே் 

மோருள் இருந்தாலும் தனித்து இயங்காத கடட்ுருேன்கள் ஆகும் என்ேறத முன்னரக்் கண்தடாம். 

(எ.டு) 

சாத்தன் மகாடுத்தான்  

சாத்தறனை் மகாடுத்தான்.  

சாத்தனுக்குை் மகாடுத்தான். 

 

3.3.1 தவற்றுக ப் பொகுபொடு 

மதால்காே்பியர ் தவை்றுறமறய முதலில் ஏழு எனக் கூறிே் பின்பு விளி என்ேறதயும் 

தசரத்்து தவை்றுறம எடம்டன வறரயறுக்கிைார.் 

தவற்றுக  தொத  ஏழ் என ம ொழிப 

விளி மைொள்வதன்ைண் விளிமயொடு எட்தட   (மதால்.மசால். 63,64) 

மதால்காே்பியர ் ம ொழிப என்று கூறுவறத தநாக்குமிடத்து, அவரக்்கு முன்பு இருந்த 

இலக்கண ஆசிரியரக்ள், தமிழில் தவை்றுறமகள் ஏழு என்தை மகாண்டிருந்தனர ் என்ேதும், 
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விளிறய ஒரு தனி தவை்றுறமயாகக் மகாள்ளவில்றல என்ேதும் புலனாகின்ைன. எனதவ 

மதால்காே்பியதர, விளி என்ேறத ஒரு தனி தவை்றுறமயாகக் மகாண்டு அதறன எட்டாம் 

தவை்றுறம என்று கூறினார ்எனலாம். 

மதால்காே்பியர ் முதல் தவை்றுறமறய எழுவாய் தவை்றுறம என்றும் எட்டாம் 

தவை்றுறமறய விளி தவை்றுறம என்றும் குறிே்பிடுகிைார.் இவை்றிை்கு என்று தனி தவை்றுறம 

உருபுகள் இல்றல. இரண்டாம் தவை்றுறம முதல் ஏழாம் தவை்றுறம வறரயுள்ள ஆறு 

தவை்றுறமகளுக்தக உருபுகள் உண்டு. அறவ முறைதய ஐ, ஒடு, கு, இன், அது, 

ைண் ன்ேனவாகும். மூன்ைாம் தவை்றுறமக்கு ஒடுவுடன் ஆன் உருபும் உண்டு; ஆைாம் 

தவை்றுறமக்கு அது உருபுடன் அ உருபும் உண்டு. ஏழாம் தவை்றுறமக்குக் கண் உருபுடன் கால், 

புைம், அகம் தோன்ை ேல உருபுகளும் உண்டு. 

3.3.2 தவற்றுக  - சில ைருத்துைள் 

இங்கு தவை்றுறம மதாடரே்ாகத் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் இருந்த சில 

சிைே்பியல்புகறள மடட்ும் காண்தோம். 

 மூன்றொ ் தவற்றுக ப் மபொருள் 

மூன்ைாம் தவை்றுறம உருோகிய ஒடு என்ேது விறனமுதல், கருவி, உடனிகழ்சச்ி ஆகிய 

மோருள்கறள உணரத்்தும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் 

மகாடிமயொடு துவக்குண்டான்    : (நீரந்ிறலயில் உள்ள தாமறர தோன்ை மகாடியால் 

கட்டே்ேட்டான்) - மைொடி கட்டியது என வருவதால் விறனமுதல் மோருள். 

ஊசிமயொடு குயின்ை தூசும் ேடட்ும் :(ஊசியால்றதக்கே்ேட்ட ேருத்தி, ேடட்ுத்துணிகள்) - ஊசி 

இங்தக றதக்கும் கருவி. ஆகதவ கருவிே்மோருள். 

ஆசிரியமனொடு மாணாக்கர ்வந்தார ்:ஆசிரியன் - மாணாக்கர ்இருவர ்மசயலும் உடன் 

நிகழ்வதால் உடனிகழ்சச்ிே் மோருள். 

ஆன் உருபு விறனமுதல், கருவி, ஏது ஆகிய மோருள்களில் வரும். 

சாத்தனான் முடியும் இக்காரியம்  விறன முதல்மோருள் 

மண்ணான் அறமந்த குடம்  கருவிே்மோருள் 

வணிகத்தொன் மேை்ை மோருள்  ஏதுே்மோருள் 

ஒடு, ஆன் என தவறுதவறு உருபுகள் இருே்பினும் அறவ உணரத்்தும் மோருள்கள் ஒதர 

மாதிரியாக இருே்ேதால் இறவ ஒதர தவை்றுறமறயச ்சாரந்்தறவதயயாகும். 

மதால்காே்பியருக்குே்பின் ஒடு, ஆன் என்ேவை்றின் திரிோகிய ஓடு, ஆல் என்ேறவகளும் 

தனி உருபுகளாகக் மகாள்ளே் ேட்டன. பின் வந்த மாை்ைத்தில் ஆல், ஆன் உருபுகள் கருவி, விறன 

முதல் மோருளுக்கும், ஒடு ஓடு உருபுகள் உடனிகழ்சச்ிே் மோருளுக்கும் என வறரயறுக்கே்ேட்டன.  
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ஆறொ ் தவற்றுக ப் மபொருளில் உயை்திகணத் மதொகை 

ஆைாம் தவை்றுறம உறடறமே் மோருள் (கிழறமே் மோருள்) உறடயது என்ேதறன 

அறிவீரக்ள். கிழறம தை்கிழறம (தன்னிலிருந்து பிரிக்க முடியாத உறடறம), பிறிதின்கிழறம 

(பிரிக்கே்ேடக்கூடிய உறடறம) என இருவறகே்ேடும் எனவும் அறிவீரக்ள். 

 

சாத்தனது இளறம தை்கிழறம 

சாத்தனது வீடு பிறிதின்கிழறம 

உறடறம என்ேது அஃறிறணே் மோருள்கறளதய குறிக்கும். ஆைாம் தவை்றுறமே் மோருளில் 

உயரத்ிறணத் மதாறக வந்தால் அதறன எே்ேடி விரித்துே் மோருள் மகாள்வது? 

கண்ணன் மகன் - கண்ணனது மகன் என  அது உருபு வராது. கண்ணனுக்கு மகன் என  

நான்காம் தவை்றுறம உருறே இங்தக தசரக்்க தவண்டும். 

இது மதால்காே்பியர ்காடட்ும் வழி (மதால். மசால். 95) 

 தவற்றுக   யை்ை ் 

ஓர ் உருபு வரதவண்டிய இடத்தில் அதை்குத் மதாடரப்ில்லாத தவதைார ் உருபு வந்தால், 

அதம்தாடருக்குரிய மோருளுக்கு ஏை்ே உருறே மாை்றிே் மோருள் மகாள்ள தவண்டும். 

கிழங்கு  ணற்கு ஈன்ற முகள 

இதம்தாடரில் கு உருபின் மோருள் இல்றல. மணலின் ைண் ஈன்ை முறள என ஏழாம் 

தவை்றுறம உருபு வருவதத மோருத்தம். ஆகதவ மோருள் மகாள்ளும்தோது ைண் உருறேச ்தசரத்்துே் 

மோருள் மகாள்ள தவண்டும். இவ்வாறு உருபுகள் மயங்கி வருவது உருபுமயக்கம் எனே்ேடும். 

தமை்கூறியவை்ைால் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் மேயரச்ம்சாை்கள் திறண ோல் 

அடிே்ேறடயில் ோகுேடுத்தே் ேட்டிருந்தறதயும், ேதிலிடு மேயரக்ள் ஒழுங்குேட அறமந்திருந்த 

தன்றமயிறனயும், மேயரக்ள் ஏை்ை தவை்றுறமயின் சில இயல்புகறளயும் கண்தடாம். 

விகனசம்சொல் 

எந்த ஒரு மமாழியிலும் ஒரு மதாடருக்கு இன்றியறமயாத உறுே்ோகத் திகழ்வது விறனச ்

மசால்தல. தமிழில் வந்தான். வந்தாள், வந்தார ் தோன்ை ோல்காடட்ும் விறனமுை்றுச ் மசாை்கள் 

தனிதய நின்று மதாடரக்ளாகவும் அறமகின்ைன. அத்ததாடன்றி இத்தகு மசாை்கள், ேல இலக்கணக் 

கூறுகறள உணரத்்தும் ஆை்ைல் வாய்ந்தறவயாகவும் உள்ளன. சான்ைாக, வந்தொன் என்ேது வருதல் 

என்ை மதாழிறலயும், மதாழில் மசய்தவறனயும், மதாழில் நிகழ்ந்த காலத்றதயும் ஒருதசர 

உணரத்்தும் மசால்லாகத் திகழ்கின்ைது. இவ்வாறு ஒதர விறனசம்சால் ேல்தவறு இலக்கணக் 

கூறுகறள விளக்கி நிை்ேதால் மசால் ோகுோட்டில் அது முக்கியமான இடத்றதே் மேறுகிைது. 

3.4.1 விகனசம்சொல் இலை்ைண ் 
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விறனசம்சால் தவை்றுறம உருபுகறள ஏை்காது; காலம் காடட்ும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் 

(மதால். மசால். 200) 

விறனசம்சாை்களில் காலத்றத மவளிே்ேறடயாகக் காடட்ும் மசாை்கதள அல்லாமல், 

காலத்றதக் குறிே்ோகக் காடட்ும் மசாை்களும் வழங்கின. 

விகனசம்சொல் வகைைள் 

விறனசம்சால்லானது விகன, குறிப்பு என இரு வறகே்ேடும். இவ்விரு மசாை்களும் காலம் 

காடட்ும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் (மதால். மசால். 203) 

விறன, குறிே்பு என்று மதால்காே்பியர ்குறிே்பிட்ட இருவறக விறனசம்சாை்கறளே் பிை்கால 

இலக்கண ஆசிரியரக்ள் முறைதய மதைிநிகல விகன, குறிப்பு விகன என்று மதளிவாகக் 

குறிே்பிடலாயினர.் காலத்றத மவளிே்ேறடயாகக் காடட்ுவது மதரிநிறல விறன. 

(எ.டு) 

உண்டான்   -  இைந்தகாலம் 

உண்ணாநின்ைான்  -  நிகழ்காலம் 

உண்ோன்   -  எதிரக்ாலம் 

மோருறள உணரத்்தும் மேயர,் ேண்றே உணரத்்தும் மேயர ் முதலியவை்றின் அடியாகத ்

ததான்றிக் காலத்றதக் குறிே்ோகக் காடட்ுவது குறிே்பு விறன எனே்ேடும். 

(எ.டு) 

மோன் + அன் = மோன்னன்  

நல்  + அன் = நல்லன் 

நல்லன் என்ை குறிே்பு விறன தநை்று நல்லன், இன்று நல்லன், நாறள நல்லன் என்று மூன்று 

காலத்றதயும் குறிே்ோகக் காடட்ுவறதக் காணலாம். 

மோருறளதயா ேண்றேதயா உணரத்்தாத அல்லன், இலன், இலர ் தோன்ை குறிே்பு 

விறனமுை்றுகளும் உண்டு. 

3.4.3 திகண அடிப்பகடயில் விகனப் பொகுபொடு 

மதால்காே்பியர ் மதரிநிறல விறன, குறிே்பு விறன என்று இருவறகயாக அறமயும் 

விறனசம்சாை்கறளத் திறண அடிே்ேறடயில் உயைத்ிகண விகனைள், அஃறிகண விகனைள், 

விைவு விகனைள் (இரு திறணே் மோது விறனகள்) என மூவறகயாகே் பிரிக்கிைார.் இந்த 
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மூவறகே்ேட்ட விறனகறளயும் விகனமுற்று, எசச் ் என்ை இருவறக அறமே்பில் விளக்கிக் 

காடட்ுகிைார.் 

 

3.4.4 விகனமுற்றுைள் 

விறனமுை்றுகள், மதரிநிறல விறனமுை்று, குறிே்பு விறனமுை்று என இருவறகே்ேடும். 

மதால்காே்பியர ்காலத்தில் மதரிநிறல விறனமுை்றுகள் இருவறக அறமே்பில் ததான்றின. 

1. விறனயடி + காலம் காடட்ும் இறடநிறல + ஈறு (விகுதி) 

(எ.டு) மசய் + த் + ஆன் = மசய்தான் 

2. விறனயடி + ஈறு 

(எ.டு) உண் + உம் = உண்ணும் (அவன் உண்ணும்.) 

மேயர ் அல்லது ேண்பு அடிசம்சால் + ஈறு என்ை அறமே்பில் குற்ிே்பு விறனமுை்றுகள் 

ததான்றின. 

(எ.டு)மோன்+ அன்= மோன்னன் ; 

நல்+ அன்= நல்லன். 

விறனமுை்றுகளில் ஈறு கட்டாயம் இடம் மேை தவண்டும் என்ேர ்மதால்காே்பியர ் (மதால். 

மசால். 10). விறனமுை்றுகள் ஈறு (விகுதி) மகாண்தட திறண, ோல், இடம், எண் ஆகியவை்றை 

உணரத்்துகின்ைன. எனதவ மதால்காே்பியர ் ஒவ்மவாரு விறனமுை்றையும் ேை்றிக் கூறும் 

மோழுது அதை்குரிய ஈறுகறள எல்லாம் குறிே்பிடுகிைார.் 

 உயை்திகண விகனமுற்றுைள் 

தன்றம ஒருறம, தன்றமே் ேன்றம, ேடரக்்றக ஆண்ோல், ேடரக்்றகே் மேண்ோல், 

ேடரக்்றகே் ேலரே்ால் விறனமுை்றுகள் ஆகிய ஐந்தும் உயரத்ிறணக்கு உரியன. இவை்றிை்கு உரிய 

ஈறுகள் வருமாறு :  

தன்றம ஒருறம -  கு, டு, து, று, என், ஏன், அல் (7) 

தன்றமே் ேன்றம  -  கும், டும், தும், றும், அம், ஆம், எம், ஏம் (8) 

ேடரக்்றக ஆண்ோல் -  அன், ஆன் (2) 

ேடரக்்றகே் மேண்ோல் -  அள், ஆள் (2) 
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ேடரக்்றகே் ேலரே்ால் -  அர,் ஆர,் ே, மார ்(4) 

இந்த 23 ஈறுகள் மதரிநிறல விறனமுை்றுக்தக கூைே்ேட்டறவ. இவை்றில் ஏை்புறடயன குறிே்பு 

விறனமுை்றிலும் வரும். 

(எ.டு) 

உண்தடன், கரிதயன் -  தன்றம ஒருறம விறனமுை்று 

உண்தடம், கரிதயம்  -  தன்றமே் ேன்றம விறனமுை்று  

உண்டான், கரியன்  -  ேடரக்்றக ஆண்ோல் விறனமுை்று 

உண்டாள், கரியள்  -  ேடரக்்றகே் மேண்ோல் விறனமுை்று  

உண்டனர,் கரியர ்  -  ேடரக்்றகே் ேலரே்ால் விறனமுை்று 

யார ் எனும் வினாே்மோருள் உணரத்்தும் குறிே்பு விறனமுை்று உயரத்ிறணயில் மூன்று 

ோலுக்கும் உரியது. எ-டு அவன் யார,் அவள் யார,் அவர ்யார?் 

 இருதிகணப் மபொது விகனமுற்றுைள் 

முன்னிறல விறனமுை்று, வியங்தகாள் விறனமுை்று, மசய்யும் என்னும் வாய்ோடட்ு 

விறனமுை்று ஆகியன உயரத்ிறண, அஃறிறண என்னும் இரு திறணகளுக்கும் மோதுவானறவ. 

தமலும் இல்றல, தவறு எனும் குறிே்பு விறனமுை்றுகளும் இருதிறணே் மோதுவானறவதயயாகும். 

 முன்னிகல விகனமுற்று 

இது முன்னிறல ஒருறம விறனமுை்று, முன்னிறலே் ேன்றம விறனமுை்று என  

இருவறகயாக வரும். இறவ ோல் காட்ட மாட்டா ; ஒருறம ேன்றம ஆகிய எண் தவறுோடு மடட்ுதம 

காடட்ும். 

முன்னிறல ஒருறம விறனமுை்று இ, ஐ, ஆய் என்னும் மூன்று ஈறுகறளயும், ேன்றம 

விறனமுை்று இர,் ஈர,் மின் என்னும் மூன்று ஈறுகறளயும் மேை்று வரும். குறிே்பு விறனமுை்று 

இவை்றுள் ஏை்ேன மகாண்டு வரும். 

(எ.டு) உண்டறன, உண்டாய், கரிறய -  முன்னிறல ஒருறமவிறனமுை்று.  

உண்டீர,் உண்மின், கரியீர ்  -  முன்னிறலே் ேன்றம விறனமுை்று. 

தமலும் நட, வா, தோ, உண், மசய் தோன்ை மதரிநிறல விறனயடிகள் எல்லாம் முன்னிறலக்கு 

உரியன. இறவ ஏவல் மோருளில் வழங்கும்; ஒருறமறய மடட்ும் உணரத்்தும் ; எதிரக்ாலம் காடட்ும். 

 
 வியங்தைொள் விகனமுற்று 

வியங்தகாள் விறனமுை்று ேடரக்்றகயில் மடட்ுதம வரும். தன்றமயிலும் முன்னிறலயிலும் 

வாராது என்கிைார ் மதால்காே்பியர.் ை, அல் என்னும் ஈறுகள் வியங்தகாள் விறனமுை்று 

விகுதிகளாக அவர ்காலத்தில் வழங்கின. 

(எ.டு) அவன் மசல்க, அவள் மசல்க, அது மசல்க, கூைல் (கூறுக). 

சிறுோன்றமயாக ‘நீ வாழ்க’ என  முன்னிறலயிலும், ‘யான் உறைக’ எனத் தன்றமயிலும் 

வியங்தகாள் விறனமுை்று வருவறத உறரயாசிரியரக்ள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர.் 

 மசய்யு ் என்னு ் வொய்பொட்டு விகனமுற்று 
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மசய்யும் எனும் வாய்ோடட்ு விறனமுை்று நிகழ்காலம் மடட்ும் காடட்ும். இது ேலரே்ால் 

ேடரக்்றக, முன்னிறல, தன்றம ஆகியவை்றில் வாராது. ஆண்ோல், மேண்ோல், ஒன்ைன்ோல், 

ேலவின்ோல் என்னும் ேடரக்்றகே் மேயரக்தளாடு மடட்ுதம மோருந்தி வரும். 

(எ.டு) அவன் உண்ணும், அவள் உண்ணும், அது உண்ணும், அறவ உண்ணும். 

3.4.5 எசச்ங்ைள் 

மதால்காே்பியர ் தமை்கூறிய இருதிறணே் மோது விறனமுை்றுகறளக் கூறிய பின்னர ்

எசச்ங்கறளே் ேை்றிக் கூறுகிைார.் விறனமுை்றில் ஈறு குறைந்து நின்ைால் அது எசச்மாகும். 

எசச்ங்களும் இருதிறணே் மோதுவிறனகதளயாகும். 

இவ்வாறு வரும் எசச் விறனகள் ஒரு விறனறயக் மகாண்டு மகாண்டு முடியும் தோது 

விறனமயசச்ம் என்றும், ஒரு மேயறரக் மகாண்டு முடியும் தோது மேயமரசச்ம் என்றும் 

அறழக்கே்ேடுகின்ைன. மதால்காே்பியர ் இவ்விரண்டு எசச்ங்கறளயும் முறைதய விகன எஞ்சு 

கிளவி என்றும் மபயை் எஞ்சு கிளவி என்றும் குறிே்பிடுகிைார.் 

(எ.டு) மசய்து வந்தான் (விறனமயசச்ம்)  

மசய்த சாத்தன் (மேயமரசச்ம்) 

 
 விகனமயசச் ் 

மதால்காே்பியர ் விறனமயசச்ம் என்ைால் என்ன என்ேறத வறரயறை மசய்யவில்றல. 

ஆனால் அதன் அறமே்றேே் ேல வாய்ோடுகள் மகாண்டு விளக்கிக் காடட்ுகிைார.் மசய் என்ை 

விறனயடியிலிருந்து விறனமயசச் வாய்ோடுகறள உருவாக்கிக் காடட்ுகிைார.் அவர ் குறிே்பிடும் 

விறனமயசச் வாய்ோடுகள் மமாத்தம் ஒன்ேது. இவை்றை, 

மசய்து, மசய்யூ, மசய்பு, மசய்மதன, 

மசய்யியை,் மசய்யிய, மசயின், மசய, மசயற்கு என 

அவ்வகை ஒன்பது ் விகன எஞ்சு கிளவி    (மதால்.மசால். 230) 

 

என்ை நூை்ோவில் கூறுகிைார.் அவர ்காலத் தமிழில் வழங்கிய விறனமயசச்ங்கறள எல்லாம் இந்த 

ஒன்ேது வாய்ோடுகளில் அடக்கிக் காடட்ுகிைார.் இவை்றைச ்சான்றுகளுடன் காண்தோம். 

1.மசய்து -  உண்டு வந்தான் 

2.மசய்யூ -  உண்ணூ வந்தான் (உண்டு வந்தான்) 

3.மசய்பு -  நகுபு வந்தான் (சிரித்தவாறு வந்தான்) 

4.மசய்மதன -  மருந்து உண்மடனப்பிணி நீங்கிை்று 

5.மசய்யியர ் -  உண்ணியை ்வந்தார ்(உண்ண வந்தார)் 

6.மசய்யிய -  உண்ணிய வந்தான் (உண்ண வந்தான்) 

7.மசயின் -  உண்ணின் மகிழ்தவன் (உண்டால் மகிழ்தவன்) 
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8.மசய  -  உண்ண வந்தான் 

9.மசயை்கு -  உணற்கு வந்தான் (உண்ேதை்கு வந்தான்) 

 

விகனமயசச் ் அடுை்கி வைல் 

விறனமயசச்ங்கள் ேலவாக ஒரு மதாடரில் அடுக்கியும் வரும். அவ்வாறு வரினும் ஒரு விறன 

மகாண்தட முடிய தவண்டும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் (மதால்.மசால். 235) 

(எ.டு) உண்டு தின்று ஆடிப் பொடி  கிழ்ந்து வந்தான். 

 

மபயமைசச் ் 

மதால்காே்பியர ் மசய்யும், மசய்த என்னும் இரண்டு வாய்ோடுகறள மடட்ுதம 

மேயமரசச்த்திை்குக் கூறுகிைார.் இந்த இரு வாய்ோடுகறளக் மகாண்டு வரும் மேயமரசச் விறனகள் 

நிலம் (இடம்), மோருள் (மசயே்ேடுமோருள்), காலம், கருவி, விறனமுதல் (மதாழில் மசய்ேவன்), 

விறன (மதாழிறல உணரத்்தும் மேயர)் ஆகிய ஆைறன உணரத்்தும் மேயரக்றளக் மகாண்டு 

முடியும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் இவை்றிை்கான சான்றுகள் வருமாறு : 

உண்ணு ், உண்ட  -  வீடு (நிலம்) 

-  தசாறு (மோருள்) 

-  நாள் (காலம்) 

-  வட்டில் (கருவி) 

-  சாத்தன் (விறனமுதல்) 

-  ஊண் (விறன) 

 

 குறிப்பு விகனமயசச் ், குறிப்புப் மபயமைசச் ் 

மதால்காே்பியர ்எல்லா விறனசம்சாை்களும் மதரிநிறலயிலும் குறிே்பிலும் வரும் என்கிைார.் 

எனதவ விறனமயசச்ங்களும் மேயமரசச்ங்களும் குறிே்பு விறனயிலும் வரும் என்ேது அவர ்கருத்து. 

(எ.டு) 

நன்கு தேசினான், இனிது தேசினான் (குறிே்பு விறனமயசச்ம்) 

நல்ல மகன், இனிய மறனவி  (குறிே்புே் மேயமரசச்ம்) 

இதுகாறும் மதால்காே்பியர ்காலத்தில் விறனசம்சால் எவ்வாறு அறமந்திருந்தது என்ேறதே் 

ோரத்்ததாம். இனி, அவர ் காலத்தில் இறடசம்சாை்களும் உரிசம்சாை்களும் எவ்வாறு வழங்கின 

என்ேறதே் ேை்றிக் காண்தோம். 

இகடசம்சொல்லு ் உைிசம்சொல்லு ் 

மேயரும் விறனயும் தமக்கு உரிய மோருறள உணரத்்தித் தனித்து இயங்கும் ஆை்ைல் 

வாய்ந்தறவ. இறடசம்சால்லுக்கும், உரிசம்சால்லுக்கும் தனித்தனிே் மோருள் உண்டு. ஆனால் 

அறவ மேயறரயும் விறனறயயும் சாரந்்தத தம் மோருறள உணரத்்துகின்ைன. இறடச ்மசாை்கள் 
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மேயறரயும் விறனறயயும் சாரந்்து வந்து அவை்றின் மோருறளே் ேலவாறு தவறுேடுத்துகின்ைன. 

உரிசம்சாை்கள் மேயருக்கும் விறனக்கும் முன்னால் வந்து அவை்றின் மோருறளச ் சிைே்பிக்கும் 

அறடகளாக (attributes) விளங்குகின்ைன. எனதவ இவ்விரு வறகச ் மசாை்களும் மதால்காே்பியர ்

காலத் தமிழ்ச ்மசால்ோகுோட்டில் இன்றியறமயாத இடம் மேறுகின்ைன. 

3.5.1 இகடசம்சொல் இலை்ைண ் 

இறடசம்சாை்கள், மேயறரயும் விறனறயயும் சாரந்்து வழங்கும் இயல்றே உறடயன : 

தாமாகத் தனித்து வழங்கும் இயல்றே உறடயன அல்ல என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் 

இகட எனப்படுவ 

மபயமைொடு ் விகனமயொடு ் 

நகடமபற்று இயலு ் : த ை்கு இயல்பு இலதவ 

(மதால்.மசால். 251) 

3.5.2 இகடசம்சொல் பொகுபொடு 

புணரச்ச்ியில் நிறலமமாழி வருமமாழிகளுக்கு இறடதய வரும் சாரிறயகள், ோலுணரத்்தும் 

உருபுகள், விறனசம்சாை்களில் காலம் காடட்ும் உருபுகள், தவை்றுறம உருபுகள், அறசநிறலச ்

மசாை்கள், இறச நிறைக்க வருேறவ, உவம உருபுகள் முதலியனவும் ஏ, ஓ, உ ்,  ன், மைொல், என, 

என்று,  ற்று என்ேன தோலத் தத்தமக்குச ் சில மோருள்கறள உறடயறவயும் ஆகியன 

இறடசம்சாை்கள் ஆகும். 

3.5.3 இகடசம்சொல் - தவற்றுக ச ்மசொல் 

இறடசம்சாை்கள் தாம் சாரந்்து வரும் மேயர,் விறனகளின் மோருறள தவறுேடுதத்ும் 

ஆை்ைல் வாய்ந்தறவயாக உள்ளன. தவை்றுறம உருபுகள் மேயரச் ் மசாை்களின் இறுதியில் வந்து, 

அசம்சாை்களின் மோருறள தவறுேடுத்துவறதயும் கால இறடநிறலகள் விறனசம்சாை்களின்் 

நடுதவ நின்று அசம்சாை்களின் காலே் மோருறள தவறுேடுத்திக் காடட்ுவறதயும் முன்னரே்் 

ோரத்்ததாம். சாரிறயகள் மை்றும் ஏ, ஓ, உ ் முதலான இறடசம்சாை்கள் எவ்வாறு மேயர,் 

விறனகளின் மோருறள தவறுேடுத்துகின்ைன என்ேது ேை்றிச ்சிறிது காண்தோம். 

 சொைிகயைள் 

புணரச்ச்ியில் மேயரும் விறனயும் நிறலமமாழி, வருமமாழிகளாய்ே் புணரும்தோது, 

அவை்றின் இறடதய அதாவது நிறலமமாழியின் இறுதியில் வருவன சாரிறயகள் எனே்ேடும். இன், 
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வற்று, அத்து, அ ், ஒன், ஆன், அை்கு, இை்கு, அன் முதலியனவை்றைச ்சாரிறயகள் என்கிைார ்

மதால்காே்பியர.் 

சாரிறயகள் மோருள் தவறுோட்டிை்குக் காரணமாய் வருவறத ஒரு சான்று மகாண்டு 

காண்தோம். 

குளம் + மீன் > குளம் + அத்து + மீன் > குளத்து மீன் 

இங்கு ‘அத்து’ என்னும் சாரிறய ஏழாம் தவை்றுறமக்குரிய இடே்மோருளில் வருகிைது. 

(குளத்தில் உள்ள மீன்) 

 

 ஏ, ஓ, உ ் தபொன்ற இகடசம்சொற்ைள் 

இறவ மேயர,் விறனச ் மசாை்களின்் பின்னால் வந்து பிரிநிறல, வினா, எசச்ம் தோன்ை ேல 

மோருள்கறள உணரத்்துவறதக் காணலாம். 

(எ.டு) 

சாத்ததன வந்தான் 

சாத்ததனொ வந்தான் 

சாத்தனு ் வந்தான் 
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‘சாத்ததன வந்தான்’ என்ேதில் ஏகார இறடசம்சால் சாத்தன் மடட்ுதம வந்தான் என்று 

ேலரினின்று அவறனே் பிரித்துக் காட்டியதால் பிரிநிறல ஆயிை்று ‘சாத்ததனா வந்தான்’ என்ேதில் 

ஓகார இறடசம்சால் வினாே் மோருளில் வந்தது. ‘சாத்தனும் வந்தான்’ என்ேதில் உம் இறடசம்சால், 

மகாை்ைனும் வந்தான் என்ை எசச்ே் மோருறளத் தந்து நிை்கிைது. இவ்வாறு இறடசம்சாை்கள் தாம் 

சாரந்்து வரும் மேயர ் விறனகளின் மோருறளே் ேலவாறு தவறுேடுத்துகின்ை காரணத்தால், 

மதால்காே்பியர ்அவை்றை, 

இகடசம்சொல் எல்லொ ் தவற்றுக ச ்மசொல்தல     (மதால்.மசால். 455) என்று குறிே்பிடுகிைார.் 

 

3.5.4 உைிசம்சொல் இலை்ைண ் 

உரிசம்சால் இறச, குறிே்பு, ேண்பு என்னும் மோருள்களுக்கு உரியதாய் வரும். மேயறரயும் 

விறனறயயும் சாரந்்து வரும். ஒரு மசால் ஒரு மோருளுக்தக உரியதாய் வருவதும் உண்டு ; ஒரு 

மசால் ேல மோருளுக்கு உரியதாய் வருவதும் உண்டு. ேல மசால் ஒரு மோருளுக்கு உரியதாய் 

வருவதும் உண்டு. இதுதவ மதால்காே்பியர ்உரிசம்சால்லுக்குக் கூறும் இலக்கணம். 

உரிசம்சாை்கள் முழுசம்சாை்களாக உள்ளன. அவை்றிை்குத் தனிே் மோருள் உண்டு. ஆனால் 

அே்மோருளில் தனித்து வழங்கும் இயல்பு உறடயன அல்ல. மேயறரயும், விறனறயயும் சாரந்்து 

அவை்றிை்கு முன்னால் வரும்தோதத தம் மோருள் உணரத்்துகின்ைன. ஒரு சான்று 

காண்தோம்.  ல்லல் என்ேது ஓர ்உரிசம்சால். இதை்கு வள ் என்று மோருள். இதறன, 
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 ல்லல் வளதன (மதொல்.மசொல். 305) 

என்று மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடுகிைார.் மல்லல் என்னும் மசால் மோருளுறடயதாயினும் தனித்து 

வழங்காது.  ல்லல் மூதூை ் என்ை மதாடரில் மூதூை ் என்ை மேயரச் ் மசால்றலச ் சாரந்்து 

வழங்கும்தோது தன் மோருறள உணரத்்துகிைது. 

 

3.5.5 உைிசம்சொல் மபொருண்க  நிகல 

மதால்காே்பியர ் மசால்லதிகாரத்தில் உரியியலில் 120 உரிசம்சாை்கறளக் குறிே்பிடுகிைார.் 

அவை்றிை்கு உரிய மோருறள வழக்கில் ேயிலும் மசாை்கறளக் மகாண்டு உணரத்்துகிைார.் இறவ 

விறனயறடகளாகவும், மேயரறடகளாகவுதம மதால்காே்பியரால் கூைே்ேடட்ுள்ளன என்று கமீல் 

சுவலமேல் என்னும் திராவிட மமாழியியல் அறிஞர ்கூறுகிைார.் மதால்காே்பியர ்உரிசம்சாை்களின் 

மோருண்றம நிறலறய மூன்று வறகயாகே் பிரித்து விளக்குகிைார.் 

1. ஒரு மசொல்லுை்கு ஒரு மபொருள் 

மழ  -  இளறம; 

வாள்  -  ஒளி ; 

யாணர ் -  புது வருவாய். 

(எ.டு) 

மழ களிறு  (இளறமயான களிறு) 

வாள் முகம்  (ஒளி மோருந்திய முகம்) 

யாணர ்ஊர ்  (புது வருவாயிறன உறடய ஊர)் 

 

மழ, வாள், யாணர ் ஆகிய மூன்று மசாை்களும் மேயரச்ம்சாை்களுக்கு முன் வந்து 

அசம்சாை்கறளச ்சிைே்பிக்கும் அறடகளாக நின்ைறமயின் மேயரறடகள் ஆயின. 

2. ஒரு மசொல்லுை்குப் பல மபொருள் 

ைடி என்ை ஓர ் உரிசம்சால் கூரற்ம, காே்பு, புதுறம, விறரவு முதலான ேல மோருள்கறளத் 

தரும். 

(எ.டு) 

எம் அம்பு கடிவிடுதும்  (எம் அம்பிறன விறரவாக விடுதவாம்) 

கடி நுறனே் ேகழி   (கூரற்மயான நுனிறய உறடய அம்பு) 
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இங்தக ைடி என்ை உரிசம்சால் முதல் எடுத்துக்காட்டில் விறனயறடயாகவும், பின்னரே்் 

மேயரறடயாகவும் வந்தது காணலாம். 

3. பலமசொல்லுை்கு ஒரு மபொருள் 

உறு, தவ, நனி என்ை மூன்று உரிசம்சாை்களும் மிகுதி என்ை ஒரு மோருளில் வரும். 

 (எ.டு) 

உறு புகழ்  (மிக்க புகழ்)  -  மேயரறட 

தவச ்சிறிது (மிகவும் சிறிது) -  விறனயறட 

நனி வருந்திறன (மிகவும் வருந்திறன) -  விறனயறட 

 

மதொகுப்புகை 

மதால்காே்பியர ் தம் காலத்தில் வழங்கிய மசாை்கறள வறகே்ேடுத்தித் திைம்ேட நன்கு 

ஆராய்ந்து விளக்கிக் காட்டியுள்ளார.் இக்கால மமாழிநூலாரின் உருேனியல் ேை்றிய சிந்தறன 

மிகே் ேழங்காலத்தில் மதால்காே்பியரக்்கு இருந்துள்ளது. அவர ் மேயரச்ம்சால்றலயும் 

விறனசம்சால்றலயும் தமிழ்மமாழியின் அடிே்ேறடச ் மசாை்களாகக் கூறுகிைார.் அவை்றைச ்

சாரந்்து வழங்கும் இயல்புறடயனவாக இறடசம்சால்றலயும் உரிசம்சால்றலயும் குறிே்பிடுகிைார.் 

மேயரச் ் மசாை்கறளத் திறண அடிே்ேறடயில் ோகுோடு மசய்கிைார.் அவரக்ாலத்தில் வழங்கிய 

மூவிடே் மேயரக்ள், சுடட்ுே் மேயரக்ள், வினாே் மேயரக்ள், எண்ணுே் மேயரக்ள் ஆகியவை்றை 

விரிவாக விளக்கிக் காடட்ுகிைார.் இவை்றை மமாழிநூலார ் ேதிலிடு மேயரக்ள் என்று 

குறிே்பிடுகின்ைனர.் மேயரச்ம்சால் ஏை்கும் தவை்றுறம உருபுகறளயும் அவை்றின் மோருள்கறளயும் 

வறரயறுத்துக் கூறுகிைார.் விறனசம்சால்றலத் மதரிநிறல, குறிே்பு என இருவறகே்ேடுத்தி 

விளக்கிக் காடட்ுகிைார.் அவரது காலத்தில் திறண அடிே்ேறடயில் வழங்கிய ேல்வறக 

விறனமுை்றுகறளயும் எசச்ங்கறளயும் விரிவாக விளக்கிக்் கூறுகிைார.் இறடசம்சாை்கள் 

மேயறரயும் விறனறயயும் சாரந்்து அவை்றின் மோருறள தவறுேடுத்தும் இயல்பிறன 

விவரிக்கிைார.் உரிசம்சாை்களின் மோருண்றம நிறலயிறன விளக்கிக் காடட்ுகிைார.் இறவ 

மதால்காே்பியர ் காலத ் தமிழில் மேயரறடகளாகவும் விறனயறடகளாகவும் வழங்கியுள்ளன . 

இவை்றைமயல்லாம் இே்ோடத்தின் வழி அறிந்து மகாள்ள முடிந்தது. 

 
மதொல்ைொப்பியை ்ைொலத் தமிழ் – மதொடைியல் 

பொட முன்னுகை 
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மதால்காே்பியர ் எழுத்ததிகாரத்தில் ஒலியனியறலே் ேை்றியும், மசால்லதிகாரத்தில் 

உருேனியறலே் ேை்றியும் விளக்கமாகக் கூறியுள்ளார.் கடந்த இரு ோடங்களில் இவை்றை 

விரிவாகே் ோரத்்ததாம். ஒலியனியலுக்கும் உருேனியலுக்கும் தனித்தனி அதிகாரங்கறள றவத்த 

மதால்காே்பியர,் மதாடரியலுக்கு எனத் தனி அதிகாரம் றவக்கவில்றல. மசால்லதிகாரத்திதலதய 

உருேனியதலாடு, மதாடரியறலே் ேை்றியும் விளக்குகின்ைார.் மதாடரில் வரும் எழுவாய், ேயனிறல 

ஆகிய இரண்டனுக்கும் இறடதய உள்ள இறயபிறன (Concord) விளக்கிக் காடட்ுகிைார.் (இகயபு = 

மதாடரப்ு, மோருத்தம்) மதாடரில் மசாை்களின் வரன்முறை (Word Order) மோருள் உணரவ்ு 

ேை்றியதால் அறதே் ேை்றி விரிவாகே் தேசுகிைார.் மதாடரில் மோருள் மயக்கம் கூடாது என்ேறத 

வலியுறுத்திக் கூறுகிைார.் மோருள் மயக்கம் இன்றித் மதாடரே்் மோருறளத் மதளிவாகக் 

கூறுவதை்கான மநறிமுறைகறளக் குறிே்பிடுகிைார.் தமலும் அவர ் காலத் தமிழில் வழங்கிய 

ேல்தவறு மதாடர ் வறககறளயும் ஆங்காங்தக குறிே்பிடட்ு விளக்கிச ் மசல்கிைார.் இவ்வாறு 

மதால்காே்பியர ் மசால்லதிகாரத்தில் ேல்தவறு நிறலகளில் கூறியுள்ள மதாடரியல் கருத்துகளின் 

வழி நின்று, மதொல்ைொப்பியை ்ைொலத் தமிழின் மதொடைியல் இே்ோடத்தில் விளக்கே்ேடுகிைது. 

மதொல்ைொப்பியமு ் மதொடைியலு ் 

எழுத்தினது இலக்கணத்றதச ் மசால்லின் துறணமகாண்தட அறிய முடியும். அதத தோலச ்

மசால்லினது இலக்கணத்றதத் மதாடர ்அல்லது வாக்கியத்தின் துறண மகாண்தட அறிய முடியும். 

சான்ைாக, படி என்ை மேயரச்ம்சால், ஏறுகின்ற படி (ஏணிே்ேடி, மாடிே்ேடி), அளை்கின்ற 

படி என்ை இருதவறு மோருறளத் தருவது. அது என்ன மோருளில் வருகிைது என்ேறதத் மதளிவாக 

அறிவதை்கு அதறன அடுத்து வரும் விறனச ்மசாை்களின் உதவி ததறவே்ேடுகிைது. 

ேடி ஏறினான் (ஏணிே்ேடி, மாடிே்ேடி) 

ேடி அளந்தான் (அளக்கின்ை ேடி) 

இறவ ஒவ்மவான்றும் மதாடராகும். இவ்வாறு படி என்ை ஒரு மேயரச்ம்சால்லின் இருதவறு 

மோருள்கறளத் மதாடர ்நிறலயில்தான் அறிந்து மகாள்ள முடிகிைது. 

ஆகதவ, மதால்காே்பியர ் மசால்லதிகாரத்தில் மேயர,் விறன, இறட, உரி எனும் 

நால்வறகச ் மசாை்களின் இலக்கணத்றதச ் மசால்வதை்கு முன்னதர, மதாடரியல் ேை்றிய 

இலக்கணங்கறளக் கூறுகிைார.் மசால்லதிகாரத்தின் முதல் நான்கு இயல்களாகிய 

கிளவியாக்கம். தவை்றுறம இயல், தவை்றுறம மயங்கியல், விளிமரபு ஆகியறவ 

மதாடரிலக்கணம் கூறுேறவதய ஆகும். 

மசால்லதிகாரத்தின் முதலாவது இயலாக அறமந்துள்ளது, கிளவியொை்ை ். கிளவி - மசால் 

; ஆக்கம் - மசாை்களால் ஆகிய மதாடர.் 
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மதால்காே்பிய உறரயாசிரியரக்ளுள் ஒருவராகிய மதய்வசச்ிறலயார,் கிளவி ஆக்கம் = 

“மசால்லினது மதாடரச்ச்ி”, “மசாை்கள் ஒன்தைாமடான்று மோருள் மதலாகும் நிறலறம” என  

விளக்கம் தருகிைார.் (மதால். மசால். 1 மதய்வசச்ிறலயார ்உறர) 

இக்கால மமாழிநூல் அறிஞரக்ளும் கிளவியாக்கம் என்னும் இயறலத் மதாடரியல் ேை்றிே் 

தேசும் இயலாகதவ கருதுகின்ைனர.் டொை்டை ்பி. எஸ். சுப்பிை ணிய சொத்திைியொை ் என்ேவர ்

“கிளவியாக்கம் என்னும் இயல் வாக்கியத்தில் அறமயும் எழுவாய் ேயனிறல ஆகியவை்றின் 

இறயறேே் ேை்றிே் தேசுகிைது” என்று கூறுகிைார.் டொை்டை ்ச. அைத்தியலிங்ை ் “கிளவியாக்கம் 

என்னும் இவ்வியலின்கண் எழுவாய் - ேயனிறல மேயரறட, மேயர ்தோன்ைவை்றில் காணே்ேடும் 

இறயபு, வாக்கியங்களில் காணே்ேடும் ேல்தவறு மசாை்களின் முறைறவே்பு, இரு வாக்கியங்கள் 

இறணயும் மோழுது ஏை்ேடும் மாை்ைங்கள் தோன்ை ேல மசய்திகள் காணே்ேடுகின்ைன” என 

எடுத்துக் காடட்ுகிைார.் (திராவிட மமாழிகள் 1-ே-163) 

ஒரு மேயரச்ம்சால்தலாடு மவவ்தவறு தவை்றுறம உருபுகள் தசரவ்தால் மதாடரின் மோருள் 

தவறுேடுகின்ைது. 

(எ.டு) 

கண்ணாடிறயே் ோரத்்தான் 

கண்ணாடியால் ோரத்்தான் 

கண்ணாடியில் ோரத்்தான் 

இவ்வாக்கியங்களில், ஐ, ஆல், இல் முதலிய தவை்றுறம உருபுகள் மதாடரே்் மோருறள 

தவறுேடுத்திக் காடட்ுவறத உணரக்ிறீரக்ள். ஆனால், 

பொதலொடு ததன் ைலந்தொன் 

பொலில் ததன் ைலந்தொன் 

என்ை மதாடரக்ளில் ஒடு என்ை மூன்ைாம் தவை்றுறம உருபும், இல் என்ை ஏழாம் தவை்றுறம 

உருபும் ஒதர மோருறளத்தான் தருகின்ைன. இவ்வாறு மவவ்தவறு தவை்றுறம உருபுகள் மதாடரே்் 

மோருறள மவவ்தவைாக மாை்றுகின்ை காரணத்தாலும், மதாடரில் தம் மோருள் இழந்து ஒதர 

மோருளில் வரும் காரணத்தாலும் மதாடரியலில் தவை்றுறம முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ேது 

புலே்ேடும். ஆகதவ, கிளவியாக்கத்றத அடுத்து அறமந்துள்ள தவற்றுக  இயல், தவற்றுக  

 யங்கியல், விளி ைபு ஆகியவை்றில் மதால்காே்பியர ் தவை்றுறமகறளத் மதாடரியல் 

அடிே்ேறடயில் ஆராய்ந்துள்ளார.் 
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தமதல கூறியவை்ைால், மதால்காே்பியத்தில் உள்ள மசால்லதிகாரம் உருேனியதலாடு 

மதாடரியறலே் ேை்றியும் கூறுகிைது என்னும் கருத்து மதளிவாகும். இனி, மதால்காே்பியர ்

எழுவாய் - ேயனிறல இறயபு, மசாை்களின் வரன்முறை, மதாடரில் மோருள் மயக்கம், மதாடர ்

வறககள் முதலியன ேை்றிக் கூறும் மதாடரியல் கருத்துகறளக் காண்தோம். 

எழுவொய் - பயனிகல இகயபு 

ஒரு மதாடரில் அறமய தவண்டிய தறலயாய உறுே்புகளாகக் கருதே்ேடுவன 

எழுவாய் (Subject), ேயனிறல (Predicate) ஆகிய இரண்டும் ஆகும். எழுவாய் மேயரச்ம்சால்லாக 

இருக்கும். ேயனிறல மேரும்ோலும் விறனசம்சால்லாக இருக்கும்; சிறுோன்றம மேயரச்ம்சால்லாக 

இருக்கும். எழுவாய் எனே்ேடும் மேயரச்ம்சால், ேயனிறல எனே்ேடும் விறனசம்சால்றலக் 

மகாண்டு முடியும்தோது அது மதாடர ்அல்லது வாக்கியம் என்று கூைே்ேடுகிைது. 

தமிழில் மேயரச்ம்சால், விறனசம்சால் ஆகிய இரண்டும் திறண, ோல், எண், இடம் 

ஆகியவை்றைக் காடட்ும். உலக மமாழிகள் ேலவை்றில் மேயரச்ம்சாை்கள் மடட்ுதம ோல், எண், இடம் 

ஆகியவை்றைக் காடட்ுகின்ைன. விறனசம்சாை்கள் மேரும்ோலும் இவை்றைக் காடட்ுவது இல்றல. 

சான்ைாக ஆங்கில மமாழியில், He came என்ை மதாடரில் He என்ை மேயரச்ம்சால் ஆண்ோல், ஒருறம, 

ேடரக்்றக ஆகியவை்றைக் காடட்ுகிைது. ஆனால் அது மகாண்டு முடியும் came என்ை விறனசம்சால் 

இவை்றைக் காட்டவில்றல. 

தமிழில் அவன் வந்தொன் என்ை மதாடரில் அவன் என்ை மேயரச்ம்சால் உயை்திகண, 

ஆண்பொல், ஒருக , படைை்்கை ஆகியவை்றைக் காடட்ுகிைது. அசம்சால் மகாண்டு 

முடியும் வந்தொன் என்ை விறனசம்சால்லும் இவை்றைக் காடட்ுகிைது. எனதவ தமிழில் ஒரு மதாடரில் 

எழுவாயாக அறமயும் மேயரக்்கும் அது மகாண்டு முடியும் ேயனிறலயாகிய விறனக்கும் இறடதய 

திறண, ோல், எண், இடம் ஆகியவை்றில் இறயபு காணே்ேடுகிைது. இந்த இறயதே எழுவொய் - 

பயனிகல இகயபு என்று கூைே்ேடுகிைது. 

மதால்காே்பியர ் கிளவியாக்கத்தில் ேல நூை்ோக்களில் எழுவொய் - பயனிகல 

இகயபு ேை்றிே் தேசுகிைார.் அவை்றில் சிலவை்றை இங்கு விளக்கமாகக் காண்தோம். 

4.2.1 திகண, பொல், இகயபு 

தமிழ் விறனசம்சாை்களின் இறுதியில் வரும் ோல் ஈறுகறளத் மதால்காே்பியர ்

எடுத்துறரக்கிைார.் னகர ஒை்று ஆண்ோறலயும் ளகர  ஒை்று மேண்ோறலயும், ரகர  ஒற்று, ப, 

 ொை ்என்ேன ேலரே்ாறலயும் குறிக்க வரும். து, று, டு என்ேன அஃறிறண ஒன்ைன் ோறலயும் அ, 

ஆ, வ என்ேனேலவின் ோறலயும் குறிக்க வரும். இே்ேதிதனாமரழுத்துகளும் விறனச ்மசாை்களின் 
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இறுதியில் ோல் உணரத்்த தவண்டித் தவைாது வரும் என்று மதால்காே்பியர ்

கூறுகிைார.் (மதொல்.மசொல். 10) 

ஆயினும் அறனத்துே் மேயரச்ம்சாை்களும் இந்தே் ோல் ஈறுகறளே் மேை்று 

வருவதில்றல. அவன், ஒருவன், பொண்டியன், தகலவன் தோன்ைஆண்ோல் 

மேயரச்ம்சாை்களிலும் அவள்,  ைள்,  கனயொள் ( கனவி) தோன்ை மேண்ோல் 

மேயரச்ம்சாை்களிலும் அவை,் நொல்வை,் அைசை,்  ொந்தை,் ததொழி ொை,் தொய் ொை ் தோன்ை 

ேலரே்ால் மேயரச் ் மசாை்களிலும் அது, ஒன்று என்ேன தோன்ை ஒரு சில ஒன்ைன்ோல் 

மேயரச்ம்சாை்களிலும் பல, சில என்ேன தோன்ை ஒரு சில ேலவின்ோல் மேயரச் ் மசாை்களிலும் 

திறண, ோல் உணரத்்தும் ஈறுகள் இடம்மேறுகின்ைன. ஆனால், ஆடூஉ, நம்பி, விடறல, தகா, ோரி 

தோன்ைறவ ஆண்ோல் மேயரக்ள். இவை்றில் ஆண்ோலுக்குரிய னகர  ஈறு இல்றல. மகடூஉ, நங்றக, 

ததாழி, தாய், தந்றத, மங்றக, ஒளறவ தோன்ைறவ மேண்ோல் மேயரக்ள். இவை்றில் 

மேண்ோலுக்குரிய ளகர  ஈறு இல்றல. அஃறிறணச ்மசாை்களில் மரம், மண், மறல, கடல், யாறன, 

நாய், பூ தோன்ை எண்ணை்ை மசாை்களில் ஒன்ைன்ோல், ேலவின்ோல் ஈறுகள் இல்றல. இத்தறகய 

மசாை்களில் அறவ உணரத்்தும் மோருறளக் மகாண்டு தான் திறண, ோல் அறிய தவண்டும். 

ோலீறு மேை்று விறனசம்சாை்களும், ோலீறு மேை்தைா மேைாமதலா மேயரச்ம்சாை்களும் 

திறண, ோல் உணரத்்துவது தமிழின் இயல்பு. எனதவ மதால்காே்பியர,் ‘ஒரு மதாடரில் எழுவாயாக 

வரும் மேயரச்ம்சால் என்ன திறண, ோறல உணரத்்துகிைததா, அவை்றைத்தான் ேயனிறலயாகிய 

விறனசம்சால்லும் உணரத்்த தவண்டும்’ என்று கூறுகிைார.் இதறன, 

 

விகனயின் ததொன்று ் பொல் அறி கிளவியு ் 

மபயைின் ததொன்று ் பொல் அறி கிளவியு ் 

 யங்ைல் கூடொ த ் ை பினதவ 

(மதொல். மசொல். 11) 

 

 

என்ை நூை்ோவில் குறிே்பிடுகிைார.் 

(பொல்அறி கிளவி = ோல் உணரத்்தும் மசால் ;  யங்ைல் கூடொது = முரண்ேடக் கூடாது) 

திறண, ோல் ேை்றித் மதால்காே்பியர ்குறிே்பிடும் எழுவாய் - ேயனிறல இறயபிறனக் கீழ்க் 

காணும் ஐந்து வாய்ோடுகளில் அடக்கிக் கூைலாம். 
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வாய்ோடு - 1 
ஆண்ோல் எழுவாய் 

அவன் 

ோண்டியன் 

ோரி 

ஆண்ோல் ேயனிறல 
 

வந்தான் 

மவன்ைான் 

மகாடுத்தான் 

 
வாய்ோடு – 2 மேண்ோல் எழுவாய் 

அவள் 

தறலவி 

மங்றக 

மேண்ோல் ேயனிறல 

வந்தாள் 

நடந்தாள் 

ோடினாள் 

வாய்ோடு – 3 
ேலரே்ால் எழுவாய் 

அவர ்

நால்வர ்

தாய்மார ்

ேலரே்ால் ேயனிறல 

வந்தார ்

மசன்ைனர ்

மகிழ்ந்தனர ்

 
வாய்ோடு – 4 

ஒன்ைன்ோல் எழுவாய் 

அது 

நாய் 

யாறன 

 

ஒன்ைன்ோல் ேயனிறல 

வந்தது 

ஓடிை்று 

பிளிறியது 

 
வாய்ோடு – 5 ேலவின்ோல் எழுவாய் 

அறவ 

மரங்கள் 

நாய்கள் 

ேலவின்ோல் ேயனிறல 

வந்தன 

பூத்தன 

குறரத்தன 

 
 

இட ், எண் இகயபு 

தமதல கண்ட ேடரக்்றகே் மேயரச்ம்சாை்களும் அறவ மகாண்டு முடியும் 

விறனசம்சாை்களும் மவளிே்ேறடயாகே் ோல் காடட்ுவன. எனதவ அவை்றிை்கு இறடதய உள்ள 

திறண, ோல் இறயபு ேை்றித் மதால்காே்பியர ் விரிவாகே் தேசினார.் யொன், யொ ், நொ ் ஆகிய 

தன்றம இடே்மேயரக்ளும் நீ, நீயிை ் ஆகிய முன்னிறல இடே்மேயரக்ளும் ேடரக்்றக 

இடே்மேயரக்றளே் தோலே் ோல் காடட்ுவது இல்றல. ஒருறம, ேன்றம என்ை எண்றண மடட்ுதம 

காடட்ும். எனதவ இவ்விரு வறகே் மேயரக்ளும் மதாடரில் எழுவாயாக வரும்தோது, ஒருறமே் 

மேயரக்ள் ஒருறம விறன மகாண்டும் ேன்றமே் மேயரக்ள் ேன்றம விறன மகாண்டும் முடிய 
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தவண்டும் என்ை இறயறேத் மதால்காே்பியர ் மதளிவுேடுத்தினார.் இந்த இறயபிறனக் 

கீழ்க்காணும் நான்கு வாய்ோடுகளில் அடக்கிக் கூைலாம். 

வாய்ோடு – 1  தன்றம ஒருறம எழுவாய்  + தன்றம ஒருறமே் ேயனிறல 

    யான்        வந்ததன் 

வாய்ோடு – 2  தன்றமே் ேன்றம எழுவாய் + தன்றமே் ேன்றமே் ேயனிறல 

    யாம்         வந்ததம் 

    நாம்         மசல்வாம் 

வாய்ோடு – 3  முன்னிறல ஒருறம எழுவாய் + முன்னிறல ஒருறமே் ேயனிறல 

    நீ         வந்தாய் 

வாய்ோடு – 4  முன்னிறலே் ேன்றம எழுவாய் + முன்னிறலே் ேன்றமே் ேயனிறல 

    நீயிர ்        வந்தீர ்

தமதல கூறியவை்ைால் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் எழுவாய்க்கும் ேயனிறலக்கும் 

இறடதய திறண, ோல், எண், இடம் ஆகியவை்றில் இறயபு காணே்ேடுவது மதளிவாகிைது. இந்த 

இறயபு ேை்றிய ஒன்ேது வாய்ோடுகளும் இன்று வறரயிலும் நீடித்திருே்ேன ஆகும். 

4.2.3 மதொடைில் வழுை்ைள் 

எழுவாய்க்கும் ேயனிறலக்கும் இறடதய திறண, ோல், எண், இடம் ேை்றிய இறயபு 

இல்லாமல் மாறி அறமயுமானால் அது வழு (குை்ைம்) என்று கூைே்ேடும். வழு, திறண வழு, ோல் வழு, 

எண் வழு, இட வழு என  நால்வறகே்ேடும். 

திறண வழு  - அவன் வந்தது ; அது வந்தாள் 

ோல் வழு  - அவன் வந்தாள் ; அறவ வந்தது 

எண் வழு  - நீ வந்தீர ்;  நீயிர ்வந்தாய் 

இட வழு  - நான் வந்தான் ; அவன் வந்ததன் 

இத்தறகய வழுக்கள் இல்லாமல் எழுவாய் ேயனிறலத் மதாடரக்ள் அறமய தவண்டும் 

என்ேறததய மதால்காே்பியர ்கிளவியாக்கத்தில் வை்புறுத்திக் கூறுகிைார.் 

4.2.4 எண்ணுநிகலத் மதொடை ்

ஒரு மதாடரில் ஒன்றிை்கு தமை்ேட்ட மேயரக்ள் இறணந்து எழுவாய்களாக வருவது உண்டு. 

அவ்வாறு வரும்தோது அே்மேயரக்ள் எல்லாவை்றின் இறுதியிலும் உ ் என்ை இறடசம்சால் தசரந்்து 

வரும். ஆங்கிலத்தில் உ ் என்ேதை்கு இறணயாக and என்ேது வரும். ஆனால் இது அம்மமாழியில் 

ஓரிடத்தில் மடட்ுதம வரும். 
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Rama and Sita came 

The Chera the Chola and the Pandya came 

ஆனால் தமிழிதலா, 

இைொ னு ் சீகதயு ் வந்தனை ்

தசைனு ் தசொழனு ் பொண்டியனு ் வந்தனை ்

என்று மதாடரக்ளில் வரும் எல்லாே் மேயரக்ளின் இறுதியிலும் உ ் வரும். 

இவ்வாறு வரும் உ ், எண்ணே்ேடும் மோருளில் வழங்குவதால் எண்ணு ்க  என்று 

கூைே்ேடுகிைது. எழுவாய்ததாறும் எண்ணும்றம மேை்று வரும் மதாடரக்றள எண்ணுநிகலத் 

மதொடை ்என்று இக்கால மமாழிநூலார ்குறிே்பிடுகின்ைனர.் எண்ணும்றமே் மோருளில் மவவ்தவறு 

திறணக்கும், ோலுக்கும், இடத்திை்கும் உரிய மேயரக்ள் ஒரு மதாடரில் இறணந்து வரும்தோது 

அறவ எத்தறகய விறனகறளே் ேயனிறலயாகே் மேை்று முடியும் என்ேது ேை்றித் மதால்காே்பியர ்

கிளவியாக்கத்தில் கூறுகிைார.் 

(1) உயரத்ிறணக்கு உரிய தன்றமே் மேயரச்ம்சால்லும் அஃறிறணே் ேடரக்்றகே் 

மேயரச்ம்சால்லும் எண்ணும்றமே் மோருளில் இறணந்து எழுவாய்கள் ஆகும் தோது அறவ 

உயரத்ிறணக்குரிய தன்றமே் ேன்றம விறனறயே் ேயனிறலயாகே் மேை்று முடியும். (மதால். 

மசால். 43) 

(எ.டு) யானும் என் நாயும் மசல்தவம். 

தன்றமே் மேயரும் ேடரக்்றகே் மேயரும் எழுவாய்களாக வரும் மதாடர ்தன்றம விறனறயக் 

மகாண்டு முடிவது இலக்கண முறைே்ேடி இடவழு என்ைாலும் இடவழுவறமதியாக (வழுறவ 

இலக்கணமாக அனுமதித்துக் மகாள்ளல்) ஏை்றுக் மகாள்ளே்ேட்டது. 

(2) மசய்யுளில் உயரத்ிறணே் மேயரும் அஃறிறணே் மேயரும் எண்ணும்றமே் மோருளில் 

வரும்தோது அறவ மேரும்ோலும் அஃறிறண விறனகறளே் ேயனிறலயாகக் மகாண்டு முடியும். 

(மதால். மசால். 51) 

இவ்வாறு இருதிறணச ்மசாை்கள் எழுவாய்களாக வரும்தோது ஏததனும் ஒரு திறணக்குரிய 

விறனசம்சால் ேயனிறலயாக வருவது வழு. எனினும் இதறனத் திறண வழுவறமதியாக ஏை்றுக் 

மகாள்கின்ைனர.் 

(எ.டு) “முதறலயும் மூரக்்கனும் மகாண்டது விடா”. 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 150 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

சிறுோன்றம இத்தறகய மேயரக்ள் உயரத்ிறண விறனமகாண்டும் முடியும். 

(எ.டு) “தானும் தன் புரவியும் ததான்றினான்” 

(3) வியங்தகாள் விறனமுை்று இருதிறணக்கும் மோதுவானது. ஆகதவ வியங்தகாள் 

விறனமுை்றைக் மகாண்டு முடிகின்ை எண்ணு நிறலத் மதாடரில் உயரத்ிறணே் மேயரும் 

அஃறிறணே் மேயரும் விரவி எழுவாய்களாக வருவது உண்டு. (மதால். மசால். 45) 

(எ.டு) ஆவும் ஆயனும் மசல்க. நாயும் தவடனும் மசல்க. 

4.2.5 முற்று ்க த் மதொடை ்

இவ்வளவு என்று வறரயறுக்கே்ேட்ட சிறனே் மேயரச்ம்சால்லும் முதல் மேயரச்ம்சால்லும் 

எழுவாயாக நின்று விறனமயாடு மதாடரும் மோழுது அதம்தாகுதிே் மேயருக்கு 

இறுதியில் உ ் மகாடுத்துக் கூை தவண்டும் இந்த உம்றம முற்று ்க  என்று கூைே்ேடும். 

(எ.டு) இரு கண்ணும் சிவந்தன. மூதவந்தரும் வந்தனர.் 

மசொற்ைள் வைன்முகற (Word Order) 

ஒரு மதாடர ்அறமவதை்குக் காரணம் மசாை்கதள ஆகும். ஆனால் மசாை்கள் ேல இருே்ேதால் 

மடட்ுதம ஒரு மதாடர ்அறமந்து விடுவது இல்றல. சான்ைாக, 

“இராமன் மரம் அந்த ஐ கறுே்பு ோரத்்தான் இல் பூறன” 

என்ேறத எடுத்துக் மகாள்தவாம். இதில் எடட்ுச ் மசாை்கள் உள்ளன. இருே்பினும் இறத ஒரு 

மதாடர ் என்று கூை முடியாது. காரணம், இசம்சாை்கள் இம்முறையில் வரும்தோது குறிே்பிட்ட ஒரு 

மோருறள உணரத்்தவில்றல. ஆனால் இதத மசாை்கறள, 

“இராமன் அந்த மரத்தில் கறுே்புே் பூறனறயே் ோரத்்தான்” 

என்று ஒரு முறைே்ேட அறமக்கும் தோது மோருள் உணரத்்தே்ேடுகிைது. இவ்வாறு மசாை்கள் ஓர ்

ஒழுங்கான முறையில் ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக வந்து குறிே்பிட்ட ஒரு மோருறள உணரத்்தும் தோதத 

மதாடர ் அறமகிைது. எனதவ மதாடர ் அறமே்பில் மசொற்ைளின் வைன்முகற என்ேது 

இன்றியறமயாத இடத்றதே் மேறுகிைது. 

உலக மமாழிகள் சிலவை்றில் மதாடர ் இலக்கணம் திட்ேம் உறடயதாக உள்ளது. இந்த 

மமாழிகளில் ஒரு மதாடரில் முறைே்ேட அறமந்த மசாை்களில் ஒரு மசால்றல இடம் மாை்றி 
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அறமத்தாலும் மோருள் இல்லாமல் தோய் விடுகிைது, அல்லது மோருள் மாறி விடுகிைது. சான்ைாக 

ஆங்கில மமாழியில், 

John Came John Killed Jack 

என்ை மதாடரக்ளில் மசாை்கள் இம் முறைே்ேடிதான் வர தவண்டும். இவை்றில் முதல் மதாடர,் Came 

John என்று மாறி வரும்தோது மோருள் இல்றல. இரண்டாவது மதாடர,் Jack Killed John என்று மாறி 

வரும்தோது தவறு ஒரு மோருள் தரக்கூடிய மதாடராக மாறி விடுகிைது. 

உலக மமாழிகள் தவறு சிலவை்றிதலா மதாடர ்இலக்கணம் மநகிழ்சச்ி உறடயதாக உள்ளது. 

இந்த மமாழிகளில் குறிே்பிட்ட அறமே்புறடய மதாடரக்ளில் முறைே்ேட அறமந்த மசாை்களில் ஒரு 

மசால்றல இடம் மாை்றி அறமத்தாலும் மோருள் மாறுவது இல்றல. சான்ைாகத் தமிழில், 

“இராமன் வந்தான்” 

“இராமன் மரத்றதே் ோரத்்தான்” 

என்ை மதாடரக்ளில் மசாை்கள் இம் முறையில் அன்றி, இடம் மாறி அறமந்தாலும் மோருள் மாறுவது 

இல்றல. இதம்தாடரக்ளில் முதலாவது மதாடர.் வந்தொன் இைொ ன் என்று மாறி வந்தாலும் மோருள் 

மாைவில்றல. இதை்குக் காரணம் தமிழில் எழுவாயாக வரும் மேயரக்்கும் ேயனிறலயாக வரும் 

விறனக்கும் இறடதய திறண, ோல், எண், இடம் ஆகியவை்றில் இறயபு காணே்ேடுவதத ஆகும். 

இரண்டாவது மதாடரில் உள்ள மூன்று மசாை்கறளயும், 

“இராமன் ோரத்்தான் மரத்றத” 

“மரத்றத இராமன் ோரத்்தான்” 

“மரத்றதே் ோரத்்தான் இராமன்” 

“ோரத்்தான் இராமன் மரத்றத” 

“ோரத்்தான் மரத்றத இராமன்” 

என்று எே்ேடி மாை்றி அறமத்தாலும் மதாடரின் மோருள் மாைவில்றல. இதை்குக் காரணம் இராமன் 

என்ை எழுவாயும் ோரத்்தான் என்ை ேயனிறலயும் இறயந்திருே்ேதுதான். தமலும் மரம் என்ை 

மசயே்ேடு மோருறள உணரத்்தும் மேயதராடு ஐ என்ை இரண்டாம் தவை்றுறம உருபு இறுதியில் 

தசரந்்து வருவதும் ஆகும். மேயரச் ்மசாை்களின் இறுதியில் வரும் ஐ, ஆல் தோன்ை சில தவை்றுறம 

உருபுகள் மதாடரறமே்றே மநகிழ்சச்ியுைச ் மசய்து விடுகின்ைன. இருே்பினும் 

இசம்சாை்கறள, இைொ ன்  ைத்கதப் பொைத்்தொன் என்ை வரன்முறையில் கூறுவதத முறையான 

மதாடர ்அறமே்ோகும். 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 152 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

இவ்வாறு மசாை்களின் வரன்முறையில் மநகிழ்சச்ி காணே்ேடுவதால், தமிழில் எல்லாத் 

மதாடரக்ளிலுதம இத்தறகய மநகிழ்சச்ி காணே்ேடுகிைது என்று கூை முடியாது. சான்ைாக, 

“றக தமல் வறளயல்” 

“தண்ணீர ்தமல் ேடகு” 

என்ை மதாடரக்ளில் உள்ள மசாை்கறள, 

“வறளயல் தமல் றக” 

“ேடகு தமல் தண்ணீர”் 

என்று மாை்றினால் தவறு மோருள் தரும் மதாடரக்ளாக மாறி விடுகின்ைன. 

எனதவ தமிழிலும் மதாடர ் அறமே்பில் மசொற்ைளின் வைன்முகற ஓர ் இன்றியறமயாத 

இடத்றதே் மேறுகிைது எனலாம். இறத நன்கு உணரந்்த மதால்காே்பியர,் மதாடரில் மசாை்கள் 

எவ்வாறு மதாடரந்்து அறமய தவண்டும் என்ேது ேை்றிக் கிளவியாக்கத்தில் ேல நூை்ோக்களில் 

தேசுகிைார.் 

4.3.1 வண்ணச ்சிகனசம்சொல் 

ேண்றே உணரத்்தும் ஒரு மேயரறடச ் மசால், உறுே்றே உணரத்்தும் ஒரு மசால், 

முழுே்மோருறள உணரத்்தும் ஒரு மசால் என  மூன்று மசாை்கள் தசரந்்து வரும் மதாடர ்அறமே்றேத் 

மதால்காே்பியர ்வண்ணச ்சிகனசம்சொல் என்கிைார.் அறட, சிறன (உறுே்பு) முதல் என்ை வரிறச 

முறையில் வண்ணச ்சிறனசம்சால் வர தவண்டும். 

(எ.டு) “மசங்கால் நாறர” (மசந்நிைமான காறல உறடய நாறர) 

இதில், 

மசம்றம - அறட (மேயரறட) 

கால்  - சிறன (உறுே்பின் மேயர)் 

நாறர  - முதல் 

என அறட, சிறன, முதல் என்ை வரிறச முறையில் மசாை்கள் வந்துள்ளன. இறதக் ைொல் 

மசந்நொைொய் என்று மாை்றினால் ைொகல உகடய மசந்நிற ொன நொகை எனே் மோருள் 

மாறிவிடும். 
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 இவ்வாறு மேயரறட, மேயருக்கு முன்னாதலதய வரும் என்ேறதத் மதால்காே்பியர ்

உணரத்்துகிைார.் 

பிை ேண்பு குறித்த வண்ணச ்சிறனசம்சால்லுக்கு தமலும் சில சான்றுகள் : 

“சிறு கண் யாறன” 

“மநடுங் றக தவழம்” 

“மேருந் தறலச ்சாத்தன்” 

4.3.2 இயற்மபயரு ் சுட்டுப்மபயரு ் 

இயை்மேயரும் சுடட்ுே்மேயரும் தசரந்்து ஒதர ேயனிறலறயக் மகாண்டு முடியும்தோது, 

இயை்மேயர ்முன் நிை்கும் ; சுடட்ுே்மேயர ்பின் நிை்கும். 

(எ.டு) 

“சாத்தன் அவன் வந்தான்” 

“மோன்னி அவள் மகிழ்ந்தாள்” 

“தறலவர ்அவர ்தேசினார”் 

இயை்மேயரும் சுடட்ுே்மேயரும் தனித்தனிே் ேயனிறலகறளே் மேை்று ஒரு மதாடர ்

வாக்கியம் தோல வரும்தோதும் தமதல கூறியவாறு இயை்மேயதர முன் நிை்கும் ; சுடட்ுே் மேயர ்

பின்னர ்நிை்கும். 

(எ.டு) 

      “சாத்தன் வந்தான் ; அவனுக்குே் மோருள் தருக” 

“மோன்னி வந்தாள் ; அவளுக்குே் பூக் மகாடுக்க” 

“கபிலர ்வந்தார ்; அவருக்குே் ேரிசில் தருக” 

“ேசு வந்தது ; அதை்குே் புல் இடுக” 

4.3.3 இயற்மபயரு ் சிறப்புப்மபயரு ் 

ஒருவருறடய இயை்மேயறரயும் சிைே்புே் மேயறரயும் தசரத்்துத் மதாடரில் எழுவாயாகக் 

கூறும்தோது, சிைே்புே் மேயறர முன்னும், இயை்மேயறரே் பின்னும் கூை தவண்டும். 

(எ.டு) “மதய்வே் புலவர ்திருவள்ளுவர ்வந்தார”் 
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மதய்வே் புலவர ்என்ை சிைே்புே் மேயரும் திருவள்ளுவர ்என்ை இயை்மேயரும் தசரந்்து, ஒதர 

எழுவாயாக நின்று வந்தார ்என்ை ேயனிறலறய ஏை்ேறதக் காணலாம். 

சிைே்புே் மேயர ்முன்னும், இயை்மேயர ்பின்னும் வருவதை்கு தமலும் சான்றுகள் : 

       “ோண்டியன் மநடுஞ்மசழியன்” 

“தசாழன் நலங்கிள்ளி” 

“தசரன் மசங்குடட்ுவன்” 

“அறிஞர ்இளவழகனார”் 

“தேராசிரியர ்வரதராசனார”் 

4.4 மதொடைில் மபொருள்  யை்ை ் 

மசாை்கள் ஓர ் ஒழுங்கான முறையில் மோருள் தநாக்கில் மதாடரந்்து அறமவதத மதாடர.் 

இவ்வாறு அறமயும் ஒரு மதாடர ் மேரும்ோலும் ஒரு மோருறளதய தரும். சில தவறளகளில் ஒரு 

மதாடர ்இரு மோருள்கறளத் தந்து நிை்ைல் உண்டு. அே்தோது மதாடரில் மோருள் மயக்கம் ஏை்ேடும். 

இத்தறகய மோருள் மயக்கத்றத இரண்டு பிரிவில் அடக்கலாம் என்று டொை்டை.் ச. 

அைத்தியலிங்ை ் கூறுகிைார.் ஒன்று, ேல மோருள் தரும் ஒரு மசால்லினால் உண்டாவது. 

இது மசொல்  யை்ை ் (Lexical ambiguity) எனே்ேடும். மை்மைான்று, மசாை்களின் அறமே்பினால் 

உண்டாவது. இது அக ப்பு  யை்ை ் (Structural ambiguity) எனே்ேடும். (டொை்டை.் 

ச.அைத்தியலிங்ை ், திராவிட மமாழிகள். ே.170) 

மதாடரில் மோருள் மயக்கம் கூடாது. மோருள் மதளிவு இன்றியறமயாதது. இறத நன்கு 

உணரந்்த மதால்காே்பியர ் இவ்விரு மயக்கமும் இல்லாமல் மதாடரே்் மோருறள (இரு தவறு 

மோருறள) எங்ஙனம் மதளிவாக உணரத்்த தவண்டும் என்ேது ேை்றி விளக்கமாகக் கூறுகிைார.் 

4.4.1 மசொல்  யை்ை ் 

ேல மோருள் தரும் ஒரு மசால்லானது, தான் உணரத்்தும் ேல்தவறு மோருளுக்கும் உரிய மோது 

விறனறயக் மகாண்டு முடிந்தால் மதாடரில் மோருள் மயக்கம் ஏை்ேடும். சான்ைாக,  ொ என்னும் 

மசால், ேல மோருள் தரும் ஒரு மசால்லாகும். இதை்கு மரம், விலங்கு என்று ேல்தவறு மோருள்கள் 

உண்டு.  ொ என்னும் இசம்சால் வீழ்ந்தது என்ை விறனசம்சால் மகாண்டு முடியும் தோது, 

 ொ வீழ்ந்தது 

என்ை மதாடர ் அறமகின்ைது. வீழ்ந்தது என்ை விறன, மா என்ை மசால் உணரத்்தும் மரம், விலங்கு 

என்னும் இரு மோருள்களுக்கும் உரிய மோது விறனயாக உள்ளது. எனதவ மா மரம் வீழ்ந்ததா? 
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விலங்கு வீழ்ந்ததா? என்ேறதத் மதளிவாக அறிய முடியவில்றல. இதனால் மோருள் மயக்கம் 

ஏை்ேடுகிைது. எனதவ இத்தறகய நிறலயில் மதால்காே்பியர ் மதாடரில் மசால்லின் மோருறள 

மவளிே்ேடுத்திச ்மசால்ல தவண்டும் என்கிைார.் 

“மா  ை ் வீழ்ந்தது” 

என்றும், 

“விலங்கு மா வீழ்ந்தது” 

என்றும்  ொ என்ை மசால்லின் இருதவறு மோருள்கறள மவளிே்ேறடயாகச ் மசால்லித் மதாடறர 

அறமத்தல் தவண்டும். (மதால். மசால். 54, 55) இதனால் மோருள் மயக்கம் தவிரக்்கே்ேடுகிைது. 

4.4.2 அக ப்பு  யை்ை ் 

மசாை்களின் அறமே்பினால் மோருள் மயக்கம் உண்டாவது அக ப்பு  யை்ை ் எனே்ேடும். 

(எ.டு) புலி மகான்ை யாறன 

இதம்தாடரில், யாறன புலிறயக் மகான்ைதா? புலி யாறனறயக் மகான்ைதா? என்ேது 

மதளிவாக இல்றல. எனதவ மோருள் மயக்கம் ஏை்ேடுகிைது. இத்தறகய மயக்கத்றதத் தவிரக்்கும் 

முறைறயத் மதால்காே்பியர ் தவை்றுறம மயங்கியலில் குறிே்பிடுகிைார.் (மதால். மசால். 96) 

அதன்ேடி இம்மயக்கத் மதாடறர, இரண்டாம் தவை்றுறம உருோகிய ஐ வருமாறு விரித்து, 

“புலிறயக் மகான்ை யாறன” 

என்றும், மூன்ைாம் தவை்றுறம உருோகிய ஆன் (ஆல்) வருமாறு விரித்து, 

“புலியால் மகால்லே்ேட்ட யாறன” 

என்றும் மோருள் மயக்கம் நீங்குமாறு இருதவறு மதாடரக்ளாக்கித் மதளிவாகக் கூை தவண்டும் 

என்று மதளிவுறுத்துகிைார.் 

மதொடை ்வகைைள் 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் ேல்வறகத் மதாடரக்ள் வழங்கின. மதால்காே்பியர ்

அதம்தாடர ் வறககள் எறவ எறவ என்ேறதத் மதாகுத்துக் கூைவில்றல. எனினும் அவர ்

மசால்லதிகாரத்தில் உள்ள தவை்றுறம இயல், விளி மரபு, விறனயியல், எசச்வியல் ஆகியவை்றில் 

ஆங்காங்தக அவர ் காலத்தில் வழங்கிய ேல்தவறு மதாடரக்றளே் ேை்றியும் அவை்றின் அறமே்புே் 
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ேை்றியும் கூறுகிைார.் அவர ் கூறியுள்ளனவை்றின் வழிநின்று அவர ் காலத் தமிழில் கீழ்க்கண்ட 

மதாடர ்வறககள் அறமந்திருந்தன எனலாம். 

1.எழுவாய்த ்மதாடர ்

2.விறனமுை்றுத ்மதாடர ்

3.தவை்றுறமத் மதாடர ்

4.விளித் மதாடர ்

5.விறனமயசச்த ்மதாடர ்

6.மேயமரசச்த ்மதாடர ்

7.அடுக்குத ்மதாடர ்

இதம்தாடரக்ள் ேை்றித் மதால்காே்பியர ்கூறுவனவை்றைச ்சுருக்கமாகக் காண்தோம். 

4.5.1 எழுவொய்த் மதொடை ்

மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடும் தவை்றுறமகள் எடட்ு. அவை்றுள் முதல் தவை்றுறமதய 

எழுவாய்த் மதாடர ் எனக் கூைே்ேடுகிைது. எழுவாயாக நிை்கும் மேயர,் ஒரு ேயனிறலறயக் 

மகாண்டு முடிவது எழுவொய்த் மதொடை ்எனே்ேடும். எழுவாதயாடு ஏை்ேடும் உைவின் அடிே்ேறடயில் 

ேயனிறலறய வறகே்ேடுத்தும் முயை்சிறய இக்கால மமாழிநூலார ்ேலரும் தமை்மகாண்டுள்ளனர.் 

மதால்காே்பியரும், எழுவாய் மகாண்டு முடியும் ேயனிறலகறள ஆறு வறகயாகே் 

ோகுேடுத்துகிைார.் இதறன, 

மபொருண்க  சுட்டல், வியங்மைொள வருதல், 

விகனநிகல உகைத்தல், வினொவிற்கு ஏற்றல், 

பண்பு மைொள வருதல், மபயை ்மைொள வருதல், என்று 

அன்றி அகனத்து ் மபயை்ப் பயனிகலதய                                                     (மதொல் . மசொல். 67) 

என்ை தவை்றுறம இயல் நூை்ோவில் குறிே்பிடுகிைார.் 

 

 (மபயை்ப் பயனிகல = மேயரச்ம்சால் ஏை்கும் ேயனிறல) 

(1) மோருண்றம சுட்டல் : மோருளினது உளதாம் தன்றமறயச ்சுட்டல். 

“கடவுள் உண்டு” 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 157 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

(2) வியங்மகாள வருதல் : வியங்தகாள் விறன ேயனிறலயாக வருதல். 

“அரசன் வாழ்க” 

(3) விறனநிறல உறரத்தல் : மதரிநிறல விறன ேயனிறலயாக வருதல். 

“சாத்தன் வந்தான்” 

(4) வினாவிை்கு ஏை்ைல் : வினாச ்மசால் ேயனிறலயாக வருதல். 

“அவன் யார?்” 

(5) ேண்பு மகாள வருதல் : ேண்பு அடியாகத் ததான்றும் குறிே்பு விறன ேயனிறலயாக வருதல். 

“மகாை்ைன் கரியன்” 

(6) மேயர ்மகாள வருதல் : மேயரச்ம்சால் ேயனிறலயாக வருதல். 

“சாத்தன் வணிகன்” 

4.5.2 விகனமுற்றுத் மதொடை ்

மேயர ் முன்னும் விறன பின்னுமாக வந்து அறமவது எழுவாய்த் மதாடர.் இதை்கு தநர ்

மாைாக விறன முன்னும் மேயர ் பின்னுமாக வந்து அறமவது விறனமுை்றுத் மதாடர.் தமிழில் 

மேயர,் விறன இரண்டுதம திறண, ோல், எண், இடம் ஆகியன காடட்ுவதால் இவ்வாறு மாறி 

அறமய முடியும். 

“வந்தான் சாத்தன்” 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் விறனமுை்றுத் மதாடரக்தள மிகுதியாக வழங்கின. 

மதால்காே்பியரும் மதால்காே்பியத்தில் எழுவாய்த் மதாடரக்றளக் காட்டிலும் விறனமுை்றுத் 

மதாடரக்றளதய அதிகம் றகயாண்டுள்ளார.் 

என் னொை ்புலவை ்

(மதால். எழுத்து. 6) 

யொப்பு என ம ொழிப யொப்பு அறி புலவை ்
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(மதொல். மபொருள். 383) 

 

4.5.3 தவற்றுக த் மதொடை் 

இரண்டாம் தவை்றுறம முதல் ஏழாம் தவை்றுறம வறரயுள்ள ஆறு தவை்றுறமகளுக்குத ்

தனித் தனி உருபுகள் உண்டு. உருபுகளுக்குத் தனித் தனிே் மோருள் உண்டு. தவை்றுறம உருபுகள் 

மேயரச்ம்சால்லின் இறுதியில் வந்து விறனகறளதயா மேயரக்றளதயா மகாண்டு முடிவது 

தவை்றுறமத் மதாடர ் எனே்ேடும். சில தவை்றுறமத் மதாடரக்ளில் உருபுகள் மதாக்கு (மறைந்து) 

நிை்ேதும் உண்டு. தவை்றுறமத் மதாடர ்ஆறு வறகே்ேடும். அறவ வருமாறு : 

(1) இரண்டாம் தவை்றுறமத் மதாடர ் -  மரத்றத மவட்டினான். 

(2)  மூன்ைாம் தவை்றுறமத் மதாடர ்  -  மண்ணால் மசய்த குடம். 

(3)  நான்காம் தவை்றுறமத் மதாடர ்  -  கரும்பிை்கு தவலி. 

(4)  ஐந்தாம் தவை்றுறமத் மதாடர ்  -  காக்றகயின் கரியது களம்ேழம். 

(5) ஆைாம் தவை்றுறமத் மதாடர ்  -  சாத்தனது வீடு. 

(6)  ஏழாம் தவை்றுறமத் மதாடர ்  -  வீட்டின்கண் இருந்தான். 

தமதல காட்டிய தவை்றுறமத் மதாடரக்ள் உருபு மதாக்கு, மரம் மவட்டினான், மண்குடம், 

சாத்தன் வீடு என்ேன தோல தவை்றுறமத் மதாறககளாகவும் வரும். 

4.5.4 விளித் மதொடை் 

மதால்காே்பியர ்கூறியுள்ள எட்டாம் தவை்றுறம, விளிதம்தாடர ்என்று கூைே்ேடும். 

“நம்பீ வா” 

“அன்னாய் தகள்” 

“மகதன ோர”் 

4.5.5 விகனமயசச்த் மதொடை் 
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ஓர ் எசச் விறனயும், அது மகாண்டு முடியும் விறனசம்சால்லும் தசரந்்த மதாடர ்

விறனமயசச்த் மதாடர ் எனே்ேடும். இது, மதரிநிறல விறனமயசச்த் மதாடர,் குறிே்பு 

விறனமயசச்த் மதாடர ்என இரண்டு வறகே்ேடும். 

 மதைிநிகல விகனமயசச்த் மதொடை் 

மதரிநிறல எசச் விறன, ஒரு விறனறயக் மகாண்டு முடியும் மதாடர ் மதரிநிறல 

விறனமயசச்த் மதாடர ்எனே்ேடும். 

“உண்டு வந்தான்” 

“உண்ண வந்தான்” 

 குறிப்பு விகனமயசச்த் மதொடை் 

குறிே்பு எசச் விறன, ஒரு விறனறயக் மகாண்டு முடியும் மதாடர ் குறிே்பு விறனமயசச்த் 

மதாடர ்எனே்ேடும். இறத இக்கால மமாழிநூலார ்விகனயகடத் மதொடை் என்று கூறுவர.் 

“நன்கு தேசினான்” 

“மமல்ல வந்தான்” 

 பல விகனமயசச்ங்ைள் அடுை்கி வைல் 

விறனமயசச்ங்கள் ஒரு மதாடரில் ேலவாக அடுக்கியும் வரலாம். அவ்வாறு வரினும் அறவ 

ஒரு விறன மகாண்தட முடிய தவண்டும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் (மதால். மசால். 235) 

“உண்டு தின்று ஆடிே் ோடி மகிழ்ந்து வந்தான்” 

4.5.6 மபயமைசச்த் மதொடை் 

ஓர ் எசச் விறன, ஒரு மேயறரக் மகாண்டு முடிவது மேயமரசச்த் மதாடர ் எனே்ேடும். இது, 

மதரிநிறலே் மேயமரசச்த் மதாடர,் குறிே்புே் மேயமரசச்த் மதாடர ்என இரு வறகே்ேடும். 

 மதைிநிகலப் மபயமைசச்த் மதொடை் 

மதரிநிறல எசச் விறனயானது, ஒரு மேயறரக் மகாண்டு முடிவது மதரிநிறலே் மேயமரசச்த் 

மதாடர ்எனே்ேடும். மதரிநிறலே் மேயமரசச்ம் மகாண்ட இட ், மசயப்படு மபொருள், ைொல ், ைருவி, 

விகனமுதல் (எழுவொய்), விகனப்மபயை் ஆகிய ஆறு வறகயான மேயரக்றளக் மகாண்டு முடியும் 

என்கிைார ்மதால்காே்பியர ்(மதால். மசால். 236) 

 
வாழுமில்   -  இடம் 

கை்குநூல்,   -  மசயே்ேடு மோருள் 

துயிலுங்காலம்  -  காலம், 

மவடட்ும் வாள்  -  கருவி 

வந்த சாத்தன்  -  விறனமுதல் (எழுவாய்) 

உண்ணும் ஊண்  -  விறன 
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 குறிப்புப் மபயமைசச்த் மதொடை் 

குறிே்பு எசச் விறனயானது, ஒரு மேயறரக் மகாண்டு முடிவது குறிே்புே் மேயமரசச்த் மதாடர ்

எனே்ேடும். இதறன, இக்கால மமாழி நூலார ்மபயைகடத் மதொடை் என்ேர.் 

“நல்ல மக்கள்” 

“இனிய மறனவி” 

4.5.7 அடுை்குத் மதொடை் 

தேசுதவானுக்குத் திடீர ் என்று ஓர ் உணரச்ச்ி ஏை்ேட, வாக்கியத்தில் முன்னும் பின்னும் 

மவவ்தவறு மசாை்கறள அறமக்காமல், ஒதர மசால்றலதய திரும்ேத் திரும்ே இருமுறை, மும்முறை 

கூறுதல் உண்டு. இதுதவ அடுக்குத் மதாடர ் எனே்ேடும். விறரவு துணிவு தோன்ை மோருள் 

காரணமாக அடுக்குத் மதாடர ்அறமயும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர ்(மதால். மசால். 421, 424). 

“ோம்பு ோம்பு ோம்பு” 

“தீ தீ தீ” 

“தோ தோ தோ” 

மதொகுப்புகை 

இதுகாறும் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழ்மமாழியின் மதாடரியறலே் ேை்றி விரிவாகே் 

ோரத்்ததாம். மதாடரில் எழுவாயாக வரும் மேயரக்்கும். அது மகாண்டு முடியும் ேயனிறலயாகிய 

விறனக்கும் இறடதய திறண, ோல், இடம், எண் ஆகியவை்றில் இறயபு காணே்ேட தவண்டும் 
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என்ேறதத் மதால்காே்பியர ் நன்கு விளக்கிக் கூறியுள்ளார.் ஏைத்தாழ 2300 ஆண்டுகடக்ு முன்பு 

மதால்காே்பியர ்கூறியுள்ள இந்தத் மதாடரியல் தகாட்ோடு தமிழ் மமாழி வரலாை்றில் காலம்ததாறும் 

கறடே்பிடிக்கே்ேடட்ு வந்துள்ளது. இன்று நம்முறடய காலத் தமிழிலும் இது அே்ேடிதய 

கறடே்ப்ிடிக்கே்ேடட்ு வருகிைது. ஒரு மதாடரில் எழுவாய்கள் ேலவாக வரும் தோது, 

எழுவாய்ததாறும் உ ் மகாடுத்துக் கூை தவண்டும் என்று மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ள விதியும் 

இன்றையத் தமிழின் மதாடர ்அறமே்பில் தேணே்ேடுகிைது. மதாடரில் மசாை்களின் வரன்முறை ஓர ்

இன்றியறமயாத இடத்றதே் மேறுவதால் அறதே் ேை்றியும் மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ளார.் 

மதாடரில் மோருள் மயக்கம் வரல் கூடாது என்ேறத வை்புறுத்தியுள்ளார.் மோருள் மயக்கம் வரும் 

இடங்களில் மதாடரே்் மோருறள மயக்கம் இல்லாமல் எங்ஙனம் மதளிவாக உணரத்்த தவண்டும் 

என்ேது ேை்றி விளக்கமாகக் கூறியுள்ளார.் தமலும் அவர ் காலத ் தமிழில் வழங்கிய ேல்தவறு 

மதாடரக்றளே் ேை்றியும் மசால்லதிகாரத்தில் ஆங்காங்தக விளக்கிக் காட்டியுள்ளார.் சுருங்கக் 

கூறின் மதால்காே்பியர ் மசால்லதிகாரத்தில் தமிழ் மமாழியின் மதாடரியல் தகாட்ோடுகள் 

ேலவை்றைத் திைம்ேட ஆராய்ந்து கூறியுள்ளார ்எனலாம். 

 

சங்ைைொலத் தமிழ் 

பொட முன்னுகை 

தமிழ்மமாழி வரலாை்றில் மதால்காே்பியர ் காலத்றத அடுத்து இடம் மேறுவது சங்ை 

ைொல ். ோண்டிய மன்னரக்ளால் நிறுவே்ேட்ட தமிழ்ச ் சங்கத்தில் புலவரக்ள் இருந்து தமிழ் 

ஆராய்ந்த காலம் என்ேதால் இது சங்ைைொல ் எனே்ேட்டது. இது கி.பி. முதல் இரு 

நூை்ைாண்டுகறளக் குறிக்கும் என அறிஞரக்ள் கருதுகின்ைனர.் சங்ககாலத் தமிழின் வரலாை்றை 

அறிவதை்குச ்சங்க இலக்கியம் என்று கூைே்ேடும் எடட்ுதம்தாறகயும் ேத்துே்ோடட்ும் தறலசிைந்த 

சான்றுகளாகத் திகழ்கின்ைன. 

ஒரு மமாழியில் காலந்ததாறும் ேடிே்ேடியாகதவ மாை்ைங்கள் நிகழ்வது இயை்றக. 

மதால்காே்பியர ் காலத்திை்கு இருநூறு ஆண்டுகள் பிை்ேட்டதத சங்ககாலம். எனினும் 

சங்ககாலத்தில் வழங்கிய தமிழ், மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழிலிருந்து மேரும்ோலும் 

தவறுேடவில்றல. “மதால்காே்பியர ் காலத்தமிழில் காணே்ேடும் இலக்கணே் தோக்குகள் ேல 

சங்ககாலத் தமிழில் நிறலமேறுகின்ைன. குறிே்பிடத்தக்க சில மாை்ைங்கறளத் தவிரச ்சங்ககாலத் 

தமிழ் முழுக்க முழுக்கத் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிதழ ஆகும்” என்று டொை்டை ் மத. மபொ. 

மீனொட்சிசுந்தைனொை ்குறிே்பிடுவது இங்தக கருதத்தக்கது. 
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இே்ோடத்தில் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழ்மமாழியின் ஒலியனியல், உருேனியல் 

ஆகியறவ குறித்த இலக்கணங்கள் சங்ககாலத் தமிழில் எந்த அளவு நிறலமேை்றுக் 

காணே்ேடுகின்ைன என்ேது ேை்றியும், எந்த அளவு வழக்மகாழிந்து தோயின அல்லது மசல்வாக்கு 

இழந்து தோயின என்ேது ேை்றியும் காணலாம். தமலும் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழிலிருந்து 

சங்ககாலத் தமிழ் மேை்றுள்ள மாை்ைங்களும் வளரச்ச்ிகளும் சுட்டிக் காட்டே்ேடுகின்ைன. 

சங்ைைொலத் தமிழ் இலை்கியங்ைள் - ஓை ்அறிமுை ் 

சங்ககால இலக்கியம் என்று கூைே்ேடுவன எடட்ுதம்தாறகயும் ேத்துே்ோடட்ும் ஆகும். 

நை்றிறண, குறுந்மதாறக, ஐங்குறுநூறு, கலிதம்தாறக, அகநானூறு, ேதிை்றுே்ேத்து, புைநானூறு, 

ேரிோடல் ஆகிய மதாறக நூல்கள் எடட்ுதம்தாறகயுள் அடங்குவன. திருமுருகாை்றுே்ேறட, 

மோருநராை்றுே்ேறட, சிறுோணாை்றுே்ேறட, மேரும்ோணாை்றுே்ேறட, முல்றலே்ோடட்ு, 

மதுறரக்காஞ்சி, மநடுநல்வாறட, குறிஞ்சிே்ோடட்ு, ேட்டினே்ோறல, மறலேடுகடாம் ஆகிய 

மநடும்ோடல்கள் ேத்தும் ேத்துே்ோடட்ுள் அடங்கும். 

மத. மபொ.மீனொட்சிசுந்தைனொை,் ச.அைத்தியலிங்ை ், மச.கவ.சண்முை ், 

சு.சை்திதவல் தோன்ை தமிழ்மமாழி வரலாை்று ஆசிரியரக்ள் எடட்ுதம்தாறகயில் உள்ள ேரிோடல், 

கலிதம்தாறக ஆகிய இரு நூல்கள் சங்ககாலத்தில் ததான்றியறவ அல்ல ; சங்ககாலத்றத அடுத்த 

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ததான்றியறவ எனக்மகாள்கின்ைனர.் ேரிோடலில் மடட்ும் நான் என்ை 

புதிய தன்றம ஒருறம வடிவம் காணே்ேடுவது மகாண்டும், கலிதம்தாறகயில் மடட்ும் கள் எனும் 

அஃறிறணே் ேன்றம விகுதி உயரத்ிறணே் ேன்றமயில் வருவது மகாண்டும் அவரக்ள் இம்முடிவுக்கு 

வருகின்ைனர.் 

இவ்வழக்குகள் மிகச ் சிறுோன்றமயானறவ. அகநானூை்றில் (43-ஆம் ோடல்) ோடிய 

நல்லந்துவனாதர ேரிோடலிலும் கலிதம்தாறகயிலும் ோடியுள்ளார.் ஆகதவ கலிதம்தாறகயும் 

ேரிோடலும் சங்ககால இலக்கியங்கள் என்று மகாள்வதத மோருந்தும். 

எனதவ இே்ோடத்தில் ோடட்ும் மதாறகயும் ஆகிய ேதிமனடட்ு நூல்கறளயும் சங்ககால 

நூல்களாகதவ மகாண்டு அவை்றின் வழிநின்று சங்ககாலத் தமிழ்மமாழியின் இயல்புகள் 

காட்டே்ேடுகின்ைன. 

ஒலியனியல் 

ஒலியனியறலே் மோறுத்தவறர ஒருசில மாை்ைங்கறளத் தவிர, மதால்காே்பியர ் காலத ்

தமிதழ சங்க காலத்தில் வழங்கியுள்ளது. ஐ, ஒள என்னும் கூடம்டாலிகள், மமாழி முதல் மை்றும் 

இறுதியில் வரும் எழுத்துகள் ேை்றித் மதால்காே்பியர ்குறிே்பிடட்ுள்ள விதிகளிலிருந்து சங்ககாலத் 

தமிழ் ஒருசில மாை்ைங்கறளே் மேை்று வளரந்்துள்ளது. 
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5.2.1 ஐ, ஒள - கூட்மடொலிைள் 

உயிமராலிகளில் ஐ, ஒள என்னும் இரண்டும் கூடம்டாலிகளாகும். மதால்காே்பியர ்காலத்தில் 

ஐகாரம், ஐ என்றும் அய் என்றும் இரு வறகயாக எழுதே்ேட்டது. ஆனால் ஒளகாரம் அவர ்

காலத்தில் ஒள என்று மடட்ுதம எழுதே்ேட்டது; அவ் என்று எழுதே்ேடவில்றல. 

இதை்கு தநர ் மாைாகச ் சங்க காலத்தில் ஐகாரம், ஐ என்று மடட்ுதம 

எழுதே்ேடட்ுள்ளது; அய் என்று எழுதே்ேடவில்றல. சான்ைாகச ்சங்க காலத் தமிழ் இலக்கியங்களில் 

ஐவர,் ஐந்து, ஐம்ேது தோன்ை மசாை்கள் அய்வர.் அய்ந்து, அய்ம்ேது என்ைாை் தோல எந்த ஓரிடத்திலும் 

எழுதே்ேடவில்றல. ஆனால் ஒளகாரதமா சங்ககாலத் தமிழில் ஒள என்றும் அவ் என்றும் இரு 

வறகயாக எழுதே்ேடட்ுள்ளது. 

மபௌவ ் (கடல்) என்ை மசால் மபௌவ ் என்றும் பவ்வ ் என்றும் எழுதே்ேடட்ுள்ளது. 

இதததோலக் மைௌகவ (அலர,் ேழிசம்சால்) என்ை மசால் ைவ்கவ என்றும் மைௌகவ என்றும் 

எழுதே்ேடட்ுள்ளது. 

நிகறயிரு ் மபௌவ ் குகறபட முைந்துமைொண்டு  (குறிஞ்சிப்பொட்டு : 47) 

பவ்வ ் மீமிகசப் பொல்ைதிை் பைப்பி    (மோருநராை்றுே்ேறட : 135) 

பைல்வைின் ைவ்கவ அஞ்சுது ்     (அைநொனூறு, 118 :6) 

ஊைமனொடு எழுந்த மைௌகவதயொ மபைிதத   (அகநானூறு, 186 :7) 

5.2.2 ம ொழிமுதல் எழுத்துைள் 

(1) சகர மமய் அ, ஐ, ஒள என்னும் மூன்று உயிரக்ள் நீங்கலாகே் பிை ஒன்ேது உயிரக்தளாடு தசரந்்து 

மடட்ுதம மமாழிக்கு முதலில் வரும் என்ைார ்மதால்காே்பியர.் ஆனால் சங்க கால இலக்கியங்களில் 

சகரமமய் அகர உயிதராடு தசரந்்து ஏைத்தாழ இருேது மசாை்களிலும், ஐகார உயிதராடு தசரந்்து ஒரு 

மசால்லிலும் முதலாகியுள்ளது. ஒளகாரத்ததாடு மடட்ும் தசரந்்து மமாழி முதலாகவில்றல. 

 
சகடம்    (வண்டி)     (நை்றிறண, 4 : 9) 

சங்கம்   (ஒரு தேமரண் - எண்ணிக்றக)  (ேரிோடல், 2 : 13) 

சறட    (மயிர ்முடி)     (புைநானூறு, 166 : 1) 

சண்ேகம்   (மலர)்      (கலிதம்தாறக, 150: 21) 

சதுக்கம்   (நான்கு மதருக்கள் கூடுமிடம்)  (திருமுருகாை்றுே்ேறட,225) 

சந்தி    (மதருக்கள் கூடுமிடம்)   (திருமுருகாை்றுே்ேறட,225) 

றசயம்   (குடகு மறல)     (ேரிோடல், 11: 14) 
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(2) ஞகர மமய் ஆ, எ, ஒ ஆகிய மூன்று உயிரக்தளாடு கூடி மடட்ுதம மமாழி முதலில் வரும் என்ைார ்

மதால்காே்பியர.் சங்ககாலத் தமிழில் இம்மூன்று உயிரக்தளாடு மடட்ும் அல்லாமல், அ, இ என்னும் 

இரண்டு உயிரக்தளாடு தசரந்்தும் ஞகர மமய் மமாழி முதலாகியுள்ளது. 

ஞமலி     (நாய்)     (அகநானூறு, 140 : 8) 

ஞிமிறு    (வண்டு)    (அகநானூறு, 124: 15) 

 

(3)மதால்காே்பியர ்காலத்தில் யகர மமய் ஆகார உயிதராடு கூடி மடட்ும் மமாழி முதலாகியது. சங்க 

இலக்கியத்தில் சில மசாை்களில் அகர உயிதராடும், ஊகார உயிதராடும் கூடி யகர மமய் மமாழி 

முதலாகிைது. 

 

யவனர ்       (அகநானூறு, 149 : 9) 

யூேம்    (யாகத் தூண்)  (புைநானூறு, 15 : 21) 

யவனை ்என்ை மசால் தமிழ் நாட்டில் வணிகம் மசய்ய வந்த கிதரக்க, உதராம வணிகரக்றள 

ஒரு தசரக் குறிக்கும் மசால்லாகும். இசம்சால் அதயொனிஸ் (Iaones) என்ை கிதரக்க மமாழிச ்

மசால்லின் திரிோகும். 

தமை்குறிே்பிட்டறவ தவிரத் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழுக்கும் சங்ககாலத் தமிழுக்கும் 

இறடதய மமாழி முதல் எழுத்து ேை்றிய இலக்கணத்தில் மாை்ைம் எதுவும் இல்றல. இந்தச ் சில 

மாை்ைங்களுக்கும் காரணம் தமிழ்நாடட்ுக் கிறளமமாழிகளிலிருந்தும், பிைநாடட்ு 

மமாழிகளிலிருந்தும் மசாை்கறளக் கடன்வாங்கியறமயாக இருக்கலாம் என்று மத.மோ. மீனாட்சி 

சுந்தரனார ்கருதுகிைார.் 

5.2.3 ம ொழி முதல் துகண 

மதால்காே்பிய இலக்கணத்தின்ேடி ை, ல ஆகிய மமய்மயழுத்துகள் மமாழிமுதலில் 

வராதறவ. சங்ககாலத் தமிழில் இவ்மவழுத்துகறள முதலாகக் மகாண்ட வடமமாழிச ் மசாை்கள் 

கலந்தன. ஆனால் அறவ அே்ேடிதய ஏை்றுக் மகாள்ளே்ேடவில்றல. அ, இ, உ என்னும் எழுத்துகளுள் 

ஒன்றை மமாழி முதலில் துறணயாகக் மகாண்தட ஏை்றுக்மகாள்ளே்ேட்டன. சான்ைாக ைொ ன் என்ை 

வடமசால், இைொ ன் என்று சங்ககாலத் தமிழில் எழுதே்ேடட்ுள்ளது. அதத தோல தைொகிணி (ஒரு 

நடச்த்திரத்தின் மேயர)் என்ை மசால் உதைொகிணி என்று எழுதே்ேடட்ுள்ளது. 

ைடுந்மதறல் இைொ ன் உடன்புணை ்சீகதகய  (புறநொனூறு, 378: 18) 

 உதைொகிணி நிகனவனள் தநொை்கி   (மநடுநல்வொகட, 163) 
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5.2.4 ம ொழி இறுதி எழுத்துைள் 

ஒளகாரம் நீங்கலான ேதிதனார ்உயிரக்ளும், ஞ, ண, ந,  , ன, ய, ை, ல, வ, ழ, ள என்னும் 

ேதிமனாரு மமய்களும், குை்றியலுகரமும் மமாழிக்கு இறுதியில் வரும் என்கிைார ்மதால்காே்பியர.் 

இறவயாவும் சங்க காலத் தமிழில் மமாழிக்கு இறுதியில் வருகின்ைன. 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில், மசால்லின் இறுதியில் இரண்டு 

மமய்கள்  யங்கி (தசரந்்து) வருவறத ஒரு மசால்லில் மடட்ுதம காணமுடியும். 

அசம்சால் தபொன் ் என்ேதாகும். ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் தின் ் (தின்னும்) மகாண்ம் 

(மகாள்ளும்) ததய் ் (ததயும்) சொன் ் (சாலும்) மசன் ்(மசல்லும்) தோன்ை மமய்ம்மயக்கங்களும் 

வருகின்ைன. 

உயிை ்உண்ணு ் கூற்றமு ் தபொன் ்   (ைலித்மதொகை, 105:38) 

இரு ்தபை ்ஒை்ைமலொடு தின் ் எனத் தருதலின்  (புறநொனூறு,150 : 13) 

பன் ணிை் குகவமயொடு ் விகைஇை் மைொண் ் என (புறநொனூறு, 159 : 29) 

அறனு ் அன்தற ஆை்ைமு ் ததய் ் என   (நற்றிகண, 68 : 2-3) 

5.2.5 ஒலி  ொற்றங்ைள் 

மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடாத ஒலி மாை்ைங்கள் சிலவும் சங்ககாலத் தமிழில் 

காணே்ேடுகின்ைன. 

 ம ொழி முதல் யைை ்  கறதல் 

மதால்காே்பியர ்காலத் தமிழில் வழங்கிய யாடு, யாறு, யாறம, யார,் யாறன, யாண்டு, யாளி, 

யாழ், யாே்பு தோன்ை ேல மசாை்கள் சங்ககாலத் தமிழிலும் ேயில்கின்ைன. ஆனால் சங்ககாலத்தில் 

இசம்சாை்களில் சில மமாழி முதலில் உள்ள யகர மமய்றய இழந்து ஆகாரத்றத முதலாகக் மகாண்ட 

மசாை்களாகவும் வழங்குகின்ைன. 

யாடு     ஆடு 

யாறு     ஆறு 

யாறம    ஆறம 

யாளி     ஆளி 

யார ்     ஆர ்

யாண்டு    ஆண்டு 

 

யொறு கிடந்தன்ன அைல் மநடுந் மதருவில்  ( துகைை்ைொஞ்சி : 359) 
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ஆறு கிடந்தன்ன அைல் மநடுந் மதருவில்  (மநடுநல்வொகட : 30) 

மைொடுந்தொள் யொக  பொைப்்மபொடு ைவரு ்  (அகநானூறு, 117 : 16) 

வயல் ஆக ப் புழுை்கு உண்டு ்   (ேட்டினே்ோறல : 64) 

 

 

 

 ம ொழி முதல் சைை ்  கறதல் 

சங்ககாலத் தமிழில் சகர மமய்றய முதலாகக் மகாண்ட மசாை்கள் சிலவும், சகர மமய்றய 

இழந்து உயிமரழுத்துடன் மதாடங்குவனவாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாகச ்சொன்தறொை் என்ை மசால், 

முதலில் உள்ள சகர மமய் நீங்கி ஆன்தறொை் என வழங்குகிைது. சான்தைார,் ஆன்தைார ் இரண்டும் 

ஒதர மோருறளத் தருகின்ைன. 

சொன்தறொை ்அல்லை ்யொ ்  ைஇீதயொதை (குறுந்மதொகை, 102 : 4) 

அறிைைி மபொய்த்தல் ஆன்தறொைை்்கு இல்கல (குறுந்மதொகை, 184 : 1) 

இதத தோலச ்சங்ககாலத்தில் தவறு சில மசாை்களும் முதலில் உள்ள சகர மமய்றய இழந்து 

வழங்குகின்ைன. 

சிே்பி   இப்பி   (நை்றிறண, 87 : 7, புைநானூறு, 53 : 1) 

சிைகு   இறகு   (சிறுோணாை்றுே்ேறட : 76) 

தமதல கூறிய இருவறக ஒலிமாை்ைங்களும் ேை்றித் மதால்காே்பியர ்குறிே்பிடவில்றல. 

 த லு ் சில ஒலி  ொற்றங்ைள் 

(1) இரடற்டத் தகரம் இரடற்டச ்சகரமாதல். 

ஆய்த்தி - ஆய்சச்ி (கலிதம்தாறக, 106: 32) 

(2) வகரம் ேகரமாதல். 

பிைிவு - பிைிபு (நை்றிறண, 1 : 2) 

(3) னகரம் ஞகரமாதல். 

,அன்கன – அஞ்கஞ (அகநானூறு, 145 : 22) 

(4) சகரம் யகரமாதல். 

பசகல - பயகல (கலிதம்தாறக, 15 : 13) 

(5) ஒே்புறமயாக்கத்தால் ஒலி மாை்ைம் 

ஒருவன், ஒருத்தி என்ேனதவ மரபுச ் மசாை்கள். ஒருத்தி என்ை மசால்லின் ஒே்புறம தநாக்கி 

ஒருவன் என்ை மசால் ஒருத்தன் என்ைாகிைது. பின்னர ் அது சுருங்கி ஒத்தன் என்று வழங்குகிைது. 

தேசச்ு மமாழியின் மசல்வாக்கால் இம்மாை்ைம் நிகழ்ந்தது எனலாம். 

எல்லொ ! இஃது ஒத்தன் என் மபறொன் (ைலித்மதொகை, 61 : 1) 
 

உருபனியல் - மபயைச்ம்சொல் 
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சங்ககாலத் தமிழில் மூவிடே்மேயரக்ளில் ஏை்ேட்ட சிை்சில மாை்ைங்கறளக் காணலாம். தமலும் 

அஃறிறணே் ேன்றம உணரத்்தும் முறை, உயரவ்ு ஒருறமே் மேயரக்ள், உயரத்ிறணயில் 

இரடற்டே் ேன்றம ஆகியவை்றில் குறிே்பிடத்தக்க இயல்புகறளச ் சங்ககாலத் தமிழில் 

காணலாம். 

 

 

5.3.1 மூவிடப் மபயைை்ள் 

ஒரு மமாழியில் மோதுவாகச ் மசாை்களும் மசாை்மைாடரக்ளும் மாறும் இயல்றே 

உறடயறவ. ஆயின் மூவிடே்மேயரக்ள் அத்தன்றமயன அல்ல ; என்றும் மாைா இயல்பிறன 

உறடயனவாக விளங்குவன. எனினும் காலே்தோக்கில் இறவயும் சிறிது மாறுதல் அறடகின்ைன. 

அந்த மாறுதல் மிக மிகச ் சிறிதத. சங்ககாலத் தமிழிலும் மூவிடே் மேயரக்ள் சிறு மாறுதல்கறள 

மடட்ுதம மேை்றுள்ளன. 

 தன்க  இடப்மபயை் 

மதால்காே்பியர ்காலத்தில் தன்றம ஒருறமே் மேயராக யான் மடட்ுதம வழங்கியது. ஆனால் 

சங்ககாலத் தமிழில் யொன் என்ேததாடு நான் என்ை புதிய வடிவமும் வழங்குகிைது. ஆயினும் யான் 

என்ேதத மிகுதியாக வழங்குகிைது. தமிழ் மமாழி வரலாை்றில் ேரிோடலில்தான் 

முதன்முதலாக நொன் வருகிைது. அது இரண்டு இடங்களில் மடட்ும் வருகிைது. 

நல்லொள் ைகை நிற்ப நொன் குளித்த கபந்தடத்து   (பைிபொடல், 6 : 87) 

அவன் ைள்வன் ; ைள்வி நொன் அல்தலன்    (பைிபொடல், 20 : 82) 

தன்றமே் ேன்றமயில் யாம், நாம் என்னும் ேறழய வடிவங்கதள வழங்கின. யொ ் என்ேதை்கு 

இறணயாக யொன் இருக்கிைது ; நொ ் என்ேதை்கு இறணயாக நொன் என்ேது ஒே்புறம ஆக்கமாகச ்

சங்க காலத்தில் வந்தது எனலாம். மதால்காே்பியர ் காலம் தோலதவ சங்க காலத்தில்ும் தன்றம 

இடம் உயரத்ிறணக்கு மடட்ுதம உரியதாக இருந்தது. 

 முன்னிகல இடப்மபயை் 

நீ, நீயிர ்என்ேன மதால்காே்பியர ்காலத்தில் வழங்கிய முன்னிறலே் மேயரக்ள். சங்ககாலத ்

தமிழில் நீயிர ் என்ேததாடு நீை் என்ை பிறிமதாரு வடிவமும் காணே்ேடுகிைது. நீயிர ் என்ேறத விட 

இதுதவ மிகுதியாக வழங்குகிைது. நீயிர ் நான்கு இடங்களில் ேயில, நீை் என்ேததா ேதினாறு 

இடங்களில் ேயில்கிைது. 

குன்று ் உண்டு நீை ்பொடினிை ்மசலிதன (புறநொனூறு, 110 : 1) 

முன்னிறல இடே்மேயரக்ள் தவை்றுறம உருதேை்கும் தோது நீ என்ேது நின் என்றும், நீயிர ்

என்ேது நு ் என்றும் குறுகும் என்ேர ் மதால்காே்பியர.் 
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சங்ககாலத்தில் நின் என்ேததாடு உன் என்ேதும், நும் என்ேததாடு உ ் என்ேதும் புதிய 

வடிவங்களாக வழங்குகின்ைன. 

 படைை்்கை இடப்மபயை் 

ேடரக்்றகக்குரிய இடே்மேயரக்ள் தொன், தொ ் என்ேறவ. இறவ இருதிறணே் 

மோதுே்மேயரக்ள் ஆகும். ஆயினும் இவை்றுக்குே் ேதிலாகத் மதால்காே்பியர ்காலத்திதலதய அவன், 

அவள், அவர,் அது, அறவ முதலான ஐம்ோல் தவறுோடு காடட்ும் சுடட்ுே் மேயரக்ள் ேடரக்்றக 

இடத்றத உணரத்்த வந்துவிட்டன. இதனால் தான், தாம் ஆகியன சிறிது சிறிதாகச ் மசல்வாக்கு 

இழக்கத் மதாடங்கின. 

சங்ககாலத் தமிழிலும் சுடட்ுே் மேயரக்தள ேடரக்்றக இடத்தில் மிகுதியாக வழங்குகின்ைன. 

இருே்பினும் தான், தாம் ஆகியறவயும் மிகச ் சிறுோன்றமயாகே் ேடரக்்றகயில் வழங்குகின்ைன. 

இறவ இரண்டும் தமக்கு முன்தனதரா பின்னதரா வரும் விறன மகாண்டும், மேயர ்மகாண்டும் ோல் 

தவறுோடு அறியே்ேடுகின்ைன. 

யொரு ் இல்கலத் தொதன ைள்வன் (ஆண்பொல்)  (குறுந்மதொகை, 25 : 1) 

தொன் அஃது அறிந்தனள் மைொல்தலொ (மபண்பொல்)  (நற்றிகண, 53 : 1-2) 

மசல்ப என்ப தொத  (பலை்பொல்)    (நற்றிகண,73 : 6) 

 

5.3.2 அஃறிகணப் பன்க  உணைத்்து ் முகற 

அஃறிறணே் ேன்றமக்குரிய விகுதி ைள் என்ேது, மரம்+கள்= மரங்கள். இவ்விகுதி மேைாமதல 

ஒருறமச ் மசால் ேன்றம உணரத்்தும் முறை மதால்காே்பியர ் காலத்தில் இருந்தது. 

மேயரச்ம்சால்லுக்குே் பின்வரும் விறனமுை்று ஒருறமயாக இருந்தால் மேயரச்ம்சால் ஒருறம. 

விறனமுை்று ேன்றமயாக இருந்தால் மேயரும் ேன்றமச ்மசால் ஆகும். 

(எ.டு) 

மரம் வீழ்ந்தது 

மரம் வீழ்ந்தன 

சங்ககாலத் தமிழிலும் அஃறிறணே் ேன்றம உணரத்்தே்ேடும் முறையில் கள் விகுதி 

தசராமலும், தசரந்்தும் வருவறதக் காணலாம். 

கள் விகுதி இல்லாமல் வரும் அஃறிறணச ் மசாை்கள் தம் முன்தனா பின்தனா வரும் 

ேலவின்ோல் விறனமுை்றுகளால் ேன்றம என அறியே்ேடுகின்ைன. இம்முறைதய சங்க 

இலக்கியத்தில் மிகுதியாகக் காணே்ேடுகிைது. 

ைலுழ்ந்தன ைண்தண   (நற்றிகண, 12 : 10) 

மநகிழ்ந்தன வகளதய   (நற்றிகண, 26 : 1) 

கண், வறள எனும் அஃறிறணச ்மசாை்கள் முறைதய கலுழ்ந்தன, மநகிழ்ந்தன எனும் ேன்றம 

விறனமுை்றுகள் மகாண்டு முடிந்திருே்ேறதக் காணலாம். 

சங்க இலக்கியத்தில் அஃறிறண ஒருறமே் மேயரச் ் மசாை்கதளாடு ைள் விகுதி தசரத்்துே் 

ேன்றமயாக்குதல் 25 இடங்களில் காணே்ேடுகிைது. 
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 யில்ைள் ஆல (ஐங்குறுநூறு, 29: 1) 

ைண்ைளு ் ைண்ைதளொ (ைலித்மதொகை, 39 : 42) 

 

5.3.3 உயைவ்ு ஒருக ப் மபயைை்ள் 

மதால்காே்பியர ் காலத்தில் ஒருவறனயும் ஒருத்திறயயும் உயரவ்ு அல்லது மரியாறத 

கருதி, ஒருவை் என்று குறிே்பிடும் வழக்கம் இருந்தது. அவன், அவள் என்று குறிக்கே்ேடும் ஓர ்

ஆறணயும் மேண்றணயும் உயரவ்ு கருதி அவை் என்று குறிே்பிடும் வழக்கமும் இருந்தது. 

சங்ககாலத் தமிழில் யாம், நீயிர,் நீர,் தாம் என்னும் ேன்றம இடே் மேயரக்ளும் உயரவ்ு 

ஒருறமே் மேயரக்ளாக வழங்குகின்ைன. 

மபரு ்தபது உறுவள் யொ ் வந்தன ் எனதவ (நற்றிகண, 6 : 11) 

இந்த அகே்ோடல் வரியில், தறலவன் தன் உயரவ்ு ததான்ைத் தன்றன யொ ் என்று 

குறிே்பிடுகிைான். 

ேடரக்்றகயில் தாம் என்ை ேன்றமே் மேயரும், அவர,் இவர ்என்ேன தோன்ை ேன்றமச ்சுடட்ுே் 

மேயரக்ளும் உயரவ்ு ஒருறமே் மேயரக்ளாக வழங்குகின்ைன. 

மசல்ப என்ப தொத   (நற்றிகண, 73 : 6) 

இவ்வரியில், தறலவி, தொ ் என்று ேன்றமச ்மசால்லால் தறலவறனக் குறிே்பிடுகிைாள். 

ைண்ணைீ ்அருவி ஆை 

அழுத  ததொழி அவை ்பழமுதிை ்குன்தற  (நற்றிகண, 88 : 8-9) 

இவ்வரிகளில் ததாழி தறலவறன அவை் என்று கூறுவது காண்க. 

தமலும் காதலர,் சான்தைார ்தோன்ை ேலரே்ால் விகுதிமேை்ை மசாை்கள் ஒருவறரக் குறிக்கும் 

உயரவ்ு ஒருறமே் மேயரக்ளாகச ்சங்க நூல்களில் ேயில்கின்ைன. 

நன்தற ைொதலை ்மசன்ற ஆதற  (ஐங்குறுநூறு, 431 : 1) 

சொன்தறொை ்அல்லை ்யொ ்  ைஇீதயொதை (குறந்மதொகை, 102 : 4) 

5.3.4 உயை்திகணயில் இைட்கடப்பன்க  (Dual plural) விகுதிைள் 

அைசன் என்ை மசால் ேடரக்்றக ஒருறமே்மேயர.் மரியாறத காரணமாக 

அரசறன அைசை் என்று ேழந்தமிழ் மக்கள் கூறினர.் அரசர ்என்ை ேன்றமச ்மசால் ஒருவறர மடட்ும் 

குறிக்க வந்ததனால், அரசர ் ேலறரக் குறிக்க, அரசர ் என்ேததாடு அஃறிறணே் ேன்றம 

விகுதியாகிய ைள் என்ேறதச ்தசரத்்து அைசைை்ள் என்ைனர.் 

உலகு ஏத்து ் அைசைை்ள்  (ைலித்மதொகை, 25 : 3) 

அை்+ைள் அல்லது இை்+ைள் என்னும் இரடற்டே் ேன்றம விகுதி மகாண்டு உயரத்ிறணே் 

ேன்றமறய உணரத்்துதல் தமிழ்மமாழி வரலாை்றில் முதன்முதலில் கலிதம்தாறகயிதலதய 

காணே்ேடுகிைது. 

 

5.3.5 பொல் ைொட்டு ் புதிய மசொற்ைள் 
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சங்ககாலத்தில் உயரத்ிறணே் மேயரச்ம்சாை்களில் ோல் காடட்ுவதை்குச ் சில புதிய 

மசாை்கள் வந்து வழங்குகின்ைன. ஆளன் என்ேது ஆண்ோறலயும் ஆட்டி என்ேது 

மேண்ோறலயும் ஆளை் என்ேது ேலரே்ாறலயும் குறிக்க வருகின்ைன. 

ஆளன்  - பண்பிலொளன்  (புறநொனூறு, 194: 5) 

ஆட்டி   - அயல் இல்ஆட்டி  (நற்றிகண, 65: 1) 

ஆளை ்  - இருபிறப்பொளை ்  (திருமுருைொற்றுப்பகட, 182) 

மமாழியியலார ் இவை்றைச ் சங்ககாலத்தில் புதியனவாகத் ததான்றிய விகுதிகள் 

எனக்குறிே்பிடுகின்ைனர.் ஆனால் இவை்றில் உள்ள அன், இ, அை் தோன்ைறவ முன்தே இருந்த 

விகுதிகள் என்ேறத நாம் உணரமுடிகிைது. 

 
 

உருபனியல் - விகனசம்சொல் 

விறனசம்சால்றலே் மோறுத்தவறர சங்ககாலத் தமிழ் சில குறிே்பிடத்தக்க மாை்ைங்கறளத் 

தவிரே் மேரும்ோலும் மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழாகதவ உள்ளது. மதல்காே்பியர ் ஒவ்மவாரு 

விறனமுை்றுக்கும் உரிய விகுதிகள் ேை்றி மிகவும் விரிவாகக் கூறுகிைார.் சங்ககாலத் தமிழில் 

அவ்விகுதிகளுள் ேல வழங்குவறதயும் ஒரு சில வழக்கிழந்து தோனறதயும் அறிய முடிகிைது. 

தமலும் சில புதிய விறனமுை்று விகுதிகளும் காணே்ேடுகின்ைன. தமிழ்மமாழியின் மதாடர ்

அறமே்ப்ில் விறனமயசச்ம், மேயமரசச்ம் ஆகியன இன்றியறமயாத இடம் மேறுகின்ைன. 

இவை்றிை்கு உரிய வாய்ோடுகள் ேை்றித் மதால்காே்பியர ்விரிவாகக் குறிே்பிடுகிைார.் இறவ யாவும் 

சங்கத்தமிழில் காணே்ேடுகின்ைன. தமலும் சில புதிய வாய்ோடுகளும் காணே்ேடுகின்ைன. 

5.4.1 தன்க  விகனமுற்று 

மதால்காே்பியர,் தன்றம ஒருறம விறனமுை்று விகுதிகளாக, கு, டு, து, று, என், ஏன், 

அல் ஆகிய ஏழு விகுதிகறளக் கூறுகிைார.் இறவ யாவும் சங்கத் தமிழில் வழங்குகின்ைன. டு, து, 

று ஆகிய விகுதிகள் இசின் என்ை அறசசம்சால்தலாடு தசரந்்து வழங்குகின்ைன. தமலும் 

மதால்காே்பியர ்கூைாத அன் என்னும் புதிய விகுதியும் சங்ககாலத் தமிழில் வந்து வழங்குகிைது. 

டு - பிறை ்பிறை ்கூற வழிை் தைட்டிசின்   (புறநொனூறு, 150 : 24) 

து- ஆங்கு அகத அறிவுறல்  றந்திசின் யொதன (அைநொனூறு, 38: 18) 

று- ைண்ணு ் படுத ொ என்றிசின் யொதன  (நற்றிகண, 61 : 10) 

 

தைட்டிசின்= தகட்தடன் 

 றந்திசின்= மைந்ததன் 
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என்றிசின்= என்தைன் 

  

 அன் 

அன் என்ேறதத் மதால்காே்பியர ் ேடரக்்றக ஆண்ோல் ஒருறம விறனமுை்று விகுதியாக 

மடட்ுதம கூறுகிைார.் ஆனால் இது, சங்ககாலத் தமிழில் தன்றம ஒருறம விறனமுை்று 

விகுதியாகவும் வழங்கே்ேடுகிைது. 

 

உயிைினு ் சிறந்த நொணு ் நனி றந்து 

உகைை்ைல் உய்ந்தனதன      (நற்றிகண, 17: 8-9) 

 

 ஓ ் 

தன்றமே் ேன்றம விறனமுை்று விகுதிகளாகத் மதால்காே்பியர ்கு ், டு ், து ், று ், அ ், 

ஆ ், எ ், ஏ ் ஆகிய எடட்ு விகுதிகறளக் கூறுகிைார.் இவை்றுள் சங்ககாலத் தமிழில் டு ் என்ேது 

மடட்ும் வழங்கவில்றல. பிை ஏழு விகுதிகளும் வழங்குகின்ைன. தமலும் ஓ ் என்ை புதிய விகுதி 

இரண்டு இடங்களில் வழங்குகிைது. 

ஓ ் -  றந்ததொ ்  ன்ற நொணுகட மநஞ்தச   (ஐங்குறுநூறு, 112: 4) 

 

5.4.2 முன்னிகல விகனமுற்று 

மதால்காே்பியர,் முன்னிறல ஒருறம விறனமுை்று விகுதிகளாக இ, ஐ, ஆய் ஆகிய 

மூன்றையும் ேன்றம விறனமுை்று விகுதிகளாக இை், ஈை், மின் ஆகிய மூன்றையும் குறிே்பிடுகிைார.் 

இறவ சங்ககாலத் தமிழிலும் வழங்குகின்ைன. தமலும் ஈ ்என்ேது ஒரு புதிய விகுதியாக 

வழங்குகிைது. மசய்யுளுள் ஆய் விகுதி ஓய் எனத்திரிந்து வழங்கும். மமாழியியலார ்இதறனத் தனி 

விகுதியாகக் மகாள்வர.் 

ஓய்  - பிறந்ததொய் (பிறந்தொய்)  (புறநொனூறு, 164 : 13) 

ஈ ்  - தண் மபருஞ் சொைல் பைல் வந்தீத  (அைநொனூறு, 218 : 22) 

 

இகர விகுதிதயாடு இசின் எனும் அறசச ் மசால் தசரந்்து வரும் விறனமுை்றுகள் ேல 

காணே்ேடுகின்ைன. 

ைண்டிசின் (ைொண்பொய்) (அைநொனூறு, 99 : 11) 

 

படைை்்கை விகனமுற்று 

மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடட்ுள்ள ேடரக்்றக ஐம்ோல் விறனமுை்று விகுதிகள் அறனத்தும் 

சங்ககாலத்தில் வழங்குகின்ைன. அறவ அன், ஆன், அள் ஆள், அை் ஆை், ப,  ொை் என்ேனவாகும். 

இவை்றுடன் இவை்றின் திரிபுகளாகிய ஓன், ஓள், ஓை் என்ேனவும் சங்கத்தமிழில் வழங்குகின்ைன. 

(எ.டு) 

வந்ததான்    (நை்றிறண, 114 : 6) 
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தநாக்கிதயாள்   (நை்றிறண, 55 : 9) 

மசன்தைார ்    (அகநானூறு, 387 : 20) 

இத்திரிபுகள் இசின் என்ை அறசச ்மசால்லுடன் தசரந்்தும் வரும். 

(எ.டு) 

புைழ்ந்திசிதனொதன (புைழ்ந்தொன்) - (அைநொனூறு, 210 : 10) 

 

 இைட்கடப் பன்க  விகுதி - அை் - ைள் 

சங்ககாலத் தமிழில் அரசரக்ள், ஐவரக்ள் தோன்ை உயரத்ிறணே் மேயரச்ம்சாை்கள் அை்-

ைள் என்னும் இரடற்டே் ேன்றம விகுதிகள் மேைதவ. அசம்சாை்கள் மகாண்டு முடியும் 

விறனமுை்றுகளும் ஆை்-ைள் என்னும் இரடற்டே் ேன்றம விகுதிகள் மேை்று வழங்கதம்தாடங்கின. 

இத்தகு விறனமுை்று, கலிதம்தாறகயில் மடட்ும் ஓரிடத்தில் வழங்குகிைது. 

வொழ்வொைை்ள் (ைலித்மதொகை, 145 : 17) 

 

 அஃறிகண ஒருக , பன்க  விகுதிைள் 

அஃறிறண ஒருறம விறனமுை்று விகுதிகள் - து, டு, று ; ேன்றம விகுதிகள் அ, ஆ, வ என்ேன. 

இவை்றில் மதால்காே்பியரக்ாலத் தமிழுக்கும் சங்ககாலத் தமிழுக்கும் இறடதய மாை்ைம் இல்றல. 

 

5.4.4 வியங்தைொள் விகனமுற்று 

வியங்தகாள் விறனமுை்று, ேடரக்்றகயில் மடட்ுதம வரும். தன்றமயிலும் முன்னிறலயிலும் 

வாராது என்கிைார ் மதால்காே்பியர ் (மதால்.மசால். 228), ஆனால் சங்ககாலத்தில் ேடரக்்றகயில் 

மடட்ுமன்றித் தன்றம, முன்னிறல ஆகிய இடங்களிலும் வருகிைது. ை, இய, இயை் ஆகியன 

வியங்தகாள் விறனமுை்று விகுதிகளாக வந்துள்ளன. வாழ்த்தல், றவதல், தவண்டுதல், விதித்தல் 

ஆகிய மோருள்களில் வியங்தகாள் விறனமுை்று வருகிைது. 

இவள் தந்கத வொழியை ்(நற்றிகண, 8 : 4) 

என்ை வரியில் வாழியர ்(வாழ்க) எனும் வியங்தகாள் விறனமுை்று ேடரக்்றகயில் வந்துள்ளது. 

 

தபை ்அ ை ்உண்ைண் இவளினு ் பிைிை (புறநொனூறு, 71 : 5-6) 

(பிைிை = பிரிதவனாக) 

    இங்குே் பிரிக என்ேது தன்றமயில் வந்துள்ளது. 

  வல் விகைந்து மசல்ை பொை ! நின் மநடுந்ததை ்   (அைநொனூறு, 204 : 8-9) 

இங்குச ்மசல்க என்ேது முன்னிறலயில் வந்துள்ளது. 

 

5.4.5 விகனமயசச் ் 
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மதால்காே்பியர ் மசால்லதிகாரம் விறனயியலில், மசய்து, மசய்யூ, மசய்பு, மசய்மதன, 

மசய்யியை், மசய்யிய, மசயின், மசய, மசயற்கு என்னும் ஒன்ேது விறனமயசச் வாய்ோடுகறளக் 

கூறுகிைார.் (மதால்.மசால். 228) தமலும் அவர ் ேத்தாவது விறனமயசச் 

வாய்ோடாக, மசய்யொ என்னும் வாய்ோடற்டயும் கூறுகிைார ் (மதால்.எழுத்து. 223). இது அறமே்பில் 

எதிரம்றை தோலக் காணே்ேடினும் உடன்ோடட்ுே் மோருறளதய தரும். சங்ககாலத் தமிழில் 

இே்ேத்து வாய்ோடட்ு விறனமயசச்ங்களும் ேயில்கின்ைன. மசய்து, மசய என்னும் விறனமயசச் 

வாய்ோடுகள் மிகுதியாகே் ேயில்கின்ைன. 

 

மசய்து  - இனியது தைட்டு இன்புறுை இவ்வூதை   (குறுந்மதாறக, 34 : 3) 

மசய்மதன  - ம ல்ல ் புல ்பன் பிைிந்மதன   (குறுந்மதொகை, 5 : 4) 

மசயின்  - தவ ்பின் கபங்ைொய் என் ததொழி தைிதன  (குறுந்மதாறக, 196 : 1-2) 

மசய   - அல ைல் வருத்த ் தீை     (நற்றிகண, 9 : 3) 

 
 

(பிைிந்மதன = பிரிந்ததால் ; தைின் = தந்தால்) 

மசய்யா - இவ்வாய்ோடு சங்ககாலத் தமிழில் உடன்ோடு, எதிரம்றை என்னும் இரு 

மோருளிலும் வழங்குகிைது. 

 

உடன்பொடு 

- நுதிதவல் மைொண்டு நுதல் வியை ்துகடயொ 

(துறடத்து எனும் மோருள் - உடன்ோடு)    (புறநொனூறு : 349) 

 

எதிை ்கற 

- மபொழில் மைொளை் குகறயொ  லை 

(குறையாமல் எனும் மோருள்- எதிரம்றை)   (பைிபொடல், 8 : 92) 

 

சங்ககாலத் தமிழில் மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடாத அல்லது அவர ் காலத்தில் வழங்காத 

விறனமயசச் வாய்ோடுகள் சிலவும் காணே்ேடுகின்ைன. 

(1) மசய்வொன், மசய்பொன் என்னும் இருவறக வாய்ோடட்ு விறனமயசச்ங்கள் 

காணே்ேடுகின்ைன. 

நீை்்குவொன் பொய்வொள் (பைிபொடல், 7 : 57) 

ைொண்பொன் யொன் தங்கிதனன் (ைலித்மதொகை, 97 : 7) 

 

(2) விறனயடிதயாடு  ொை் என்னும் ஈறு தசரந்்து வரும் மசய்மார ்என்னும் வாய்ோடட்ு விறனமயசச்ம் 

காணே்ேடுகின்ைது. 
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அவதை, தைடில் விழுப்மபொருள் தரு ொை ்

வொடொ வள்ளி அ ் ைொடு இறந்ததொதை   (குறுந்மதொகை, 216 : 1-2) 

(தரு ொை் = மகாண்டு வரும் மோருடட்ு) 

(3) சங்க இலக்கியத்தில் ேல இடங்களில் ஆயின் என்னும் மசால விறனமுை்றைத் மதாடரந்்து 

நின்று விறனமயசச்மாகி நிேந்தறனே் மோருளில் மசயல்ேடுகிைது. 

 

மசல்கவ ஆயின் மசல்கவ ஆகுகவ (புறநொனூறு, 70 : 16) 

(மசல்கவ ஆயின் = மசல்வாய் ஆனால்; மசல்கவ ஆகுவொய் = மசல்வத்றத உறடயவன் ஆவாய்) 

(4) மதால்காே்பியர ் மேயமரசச்மும் விறனமயசச்மும் எதிரம்றைே் மோருளில் வரும் 

என்கிைார.் (மதால்.மசால். 238) ஆனால் அதை்குரிய வாய்ோடுகறள அவர ் கூைவில்றல. சங்கத் 

தமிழில் மசய்யொது, மசய்யொ ல், மசய்யொக  என்னும் வாய்ோடுகறளக் மகாண்ட எதிரம்றை 

விறனமயசச்ங்கள் காணே்ேடுகின்ைன. 

யொனு ் தன்கன அறியொது மசன்தறன்    (ைலித்மதொகை, 51 : 8) 

கூறொ ல் குறித்ததன் த ல் மசல்லு ் ைடு ் கூளி  (ைலித்மதொகை, 1 : 3) 

மசொல் மவளிப்படொக  ம ல்ல என் மநஞ்சில்  (நற்றிகண, 61 : 6) 

(மசொல் மவளிப்படொக  = மசால்வது மவளியில் தகட்காதேடி) 

 விகனமுற்று விகனமயசச் ் ஆதல் 

சங்க இலக்கியத்தில் சில ோடல்களில் இரண்டு விறனமுை்றுகள் அடுத்தடுத்து வருகின்ைன. 

அவ்வாறு வரும்தோது, முதலில் வரும் விறனமுை்று விறனமயசச்ே் மோருளில் வருகிைது. இத்தகு 

விறனமயசச்ம் ேை்றித் மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடவில்றல. பிை்காலத்தில் வந்த நன்னூலார ்

இதறன முற்மறசச் ் என்கிைார.் 

ைண்டன ் வருை ் (கண்டு வருதவாம்)     (நற்றிகண, 182 : 7) 

தந்தகன மசன்த ொ (தந்து மசல்வாயாக)   (ஐங்குறுநூறு, 159 : 5) 

 

5.4.6 மபயமைசச் ் 

மதால்காே்பியர ் காலத்தில் மசய்த, மசய்யும் என்னும் இருவறக வாய்ோடட்ுே் 

மேயமரசச்ங்கதள வழங்கின. சங்ககாலத்தில் இவ்விரு வறககதளாடு, மசய்கின்ற என்னும் 

வாய்ோடட்ுே் மேயமரசச்மும் வழங்குகிைது. இது நிகழ்காலத்திை்கு உரியது. முதன்முதலாகே் 

ேரிோடலில் ஒதர இடத்தில் மடட்ும் வருகிைது. 

மசய்த - விருந்து வைை் ைகைந்த ைொை்கையது பலிதய  (குறுந்மதொகை, 210 : 6) 

மசய்கின்ற - தீைமு ் கவகயயு ் தசை்கின்ற ைண்ைவின்  (பைிபொடல், 22 : 35) 

மசய்யு ் - கூை ்எயிற்று எகின ் நடுங்கு ் நல் நைை ்  (நற்றிகண, 132 : 5) 
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மேயமரசச்ம் எதிரம்றைே் மோருளில் வரும்தோது, மசய்யொத, மசய்யொ என்னும் 

வாய்ோடுகளில் வருகிைது. சங்க இலக்கியத்தில் மசய்யா என்னும் வாய்ோதட மிகுதியாக 

வழங்குகிைது. இதறன ஈறு மைட்ட எதிை் கறப் மபயமைசச் ் என்று கூறுவர.் மசய்யாத என்னும் 

வாய்ோடு ஒரு சில இடங்களில் மடட்ுதம வழங்குகிைது. 

மசய்யொத - மவயில் ஒளி அறியொத விைி லைத்் தண்ைொ  (ைலித்மதொகை, 30 : 7) 

மசய்யொ - பல் ஆ தந்த ைல்லொை் தைொவலை ்    (நற்றிகண, 364 : 9) 

 

ைொல ் ைொட்டு ் இகடநிகலைள் 

விறனசம்சால்லின் தறலயாய இலக்கணம் காலம் காடட்ுவது. விறனசம்சாை்களில் விறன 

அடிசம்சால்லுக்கும் விகுதிக்கும் இறடதய உள்ள இகடநிகலைள் என்னும் உருபுகள் காலம் 

காடட்ுகின்ைன. காலம் காடட்ும் இறடநிறலகள் ேை்றித் மதால்காே்பியர ்எதுவும் கூைவில்றல. 

சங்ககாலத் தமிழில் த், ட், ற், இ ஆகியன இைந்தகால இறடநிறலகளாக வருகின்ைன. 

இவை்றுள் ட், ற் ஆகிய இரண்டும் த் என்ேதன் திரிபுகள் என மமாழிநூலார ் கூறுவர.் த் என்ேதன் 

மாை்று வடிவங்களாக த்த், ந்த் ஆகியன வழங்குகின்ைன எனவும், இ என்ேது இய், இன் என்ை இரு 

வடிவங்களுடன் காணே்ேடுகிைது எனவும் மமாழிநூலார ்காடட்ுகின்ைனர.் 

 

- த்   - மதொழுதொன்    (கலிதம்தாறக, 55 : 19) 

- த்த்   - மைொடுத்த     (நை்றிறண, 110 : 11) 

- ந்த்   - வந்தனன்     (நை்றிறண, 40 : 11) 

- ட்   - ைண்டன ்     (குறுந்மதாறக, 275 : 2) 

- ற்   - மசன்றொை ்     (அகநானூறு, 31 : 12) 

- இய்   - தபொகிதயொன்    (குறுந்மதாறக, 176 : 4) 

- இன்   - அஞ்சினை ்     (அகநானூறு, 26 : 16) 

 

கின்று, ஆநின்று ஆகிய இரண்டும் நிகழ்கால இறடநிறலகளாக வழங்குகின்ைன. 

- கின்று – ஆகின்ைது   (நை்றிறண, 227 : 9, அைநொனூறு, 96 : 18) 

தசைக்ின்ற      (பைிபொடல், 22 : 35) 

- ஆநின்று - வொைொநின்றனள்   (ஐங்குறுநூறு, 397 : 3) 

ப், வ், ஆகியன எதிரக்ால இறடநிறலகளாக வழங்குகின்ைன. 

- ப் - ைொண்தபன் (நற்றிகண, 259 : 8) 

- வ் - மசல்வொள் (ஐங்குறுநூறு, 234 : 4) 
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மதொகுப்புகை 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழிலிருந்து, சங்ககாலத் தமிழ் மேரும்ோலும் தவறுேடட்ு 

அறமயவில்றல ; ஒத்தத அறமந்துள்ளது. குறிே்பிடத்தக்க ஒருசில மாை்ைங்கறளே் மேை்றுச ்

சங்ககாலத் தமிழ் வளரந்்துள்ளது. மாை்ைங்கள் ஒரு மமாழியின் வளரச்ச்ிறயக் காடட்ுவனவாகும். 

ஒலியனியறலே் மோறுத்தவறர, சகரமமய், ஞகர மமய், யகர மமய் ஆகியறவ மமாழி 

முதலாவதில் சிறு மாை்ைங்கள் சங்கத் காலத் தமிழில் தநரந்்துள்ளன. மமாழிமுதலில் வரும் யகரமும் 

சகரமும் மறைதல் ஆகிய ஒலி மாை்ைங்களும் தநரந்்துள்ளன. 

உருேனியலில், மூவிடே் மேயரக்ளில் நொன், நீை ் என்ேன புதிய வடிவங்களாகச ் சங்ககாலத் 

தமிழில் வந்து வழங்குகின்ைன. ைள் என்னும் அஃறிறணே் ேன்றம விகுதி. அை ்அல்லது இை ்என்னும் 

ேலரே்ால் விகுதிதயாடு தசரந்்து நின்று உயரத்ிறணே் ேன்றமறய உணரத்்தும் புதிய இலக்கணே் 

தோக்கு சங்க காலத்தில் காணே்ேடுகிைது. மூவிடே் மேயரக்ளில் உள்ள யொ ், நீயிை,் நீை,் 

தொ ் என்னும் ேன்றமே் மேயரக்ள் உயரவ்ு ஒருறமே் மேயரக்ளாக வழங்குகின்ைன. ஆளன், ஆட்டி, 

ஆளை ் என்ேன உயரத்ிறணே் மேயரச்ம்சாை்களில் ோல் காடட்ும் விகுதிகள் தோல வந்து 

வழங்குகின்ைன. 

தன்றம ஒருறம விறனமுை்றில் அன் விகுதியும் தன்றமே் ேன்றம 

விறனமுை்றில் ஓ ் விகுதியும் முன்னிறலே் ேன்றம விறனமுை்றில் ஈ ் விகுதியும் சங்ககாலத் 

தமிழில் புதிதாக வந்து வழங்குகின்ைன. ஆை-்ைள் என்ை இரடற்டே் ேன்றம விகுதி 

கலிதம்தாறகயில் ேலரே்ால் விறனமுை்றுக்கு உரியதாக முதன்முதலாக வருகிைது. வியங்தகாள் 

விறனமுை்று, மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழில் ேடரக்்றகயில் மடட்ும் வந்தது. சங்ககாலத் தமிழில் 

தன்றம, முன்னிறல ஆகிய இடங்களிலும் வருகிைது. மதால்காே்பியர ் குறிே்பிடாத சில 

விறனமயசச்ங்களும் சில எதிரம்றைே் மேயமரசச்ங்களும் சங்ககாலத் தமிழில் வழங்குகின்ைன. 

சுருங்கக் கூறின், சங்ககாலத் தமிழ் தமதல குறிே்பிட்டறவ தோன்ை சில மாை்ைங்கறளத் தவிர 

மை்ைேடி மேரும்ோலும் மதால்காே்பியர ்காலத ்தமிழாகதவ உள்ளது எனலாம். 

 

சங்ை ்  ருவிய ைொல ் 

தமிழ் மமாழி வரலாை்றில் சங்க காலத்றத அடுத்து வரும் காலம் சங்ை ்  ருவிய 

ைொல ் எனே்ேடும். சங்கம் மருவிய காலம் கி.பி. மூன்ைாம் நூை்ைாண்டு எனக் கருதே்ேடுகிைது. 

அக்காலத் தமிழ் மமாழியின் வரலாை்றை அறிவதை்கு, அக்காலத்தில் ததான்றிய திருக்குைள், 

சிலே்ேதிகாரம், மணிதமகறல ஆகிய இலக்கியங்கள் தறலசிைந்த சான்றுகளாகத் திகழ்கின்ைன. 
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மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழிலிருந்து சங்க காலத் தமிழ் மேரும்ோலும் தவறுேடவில்றல 

என்ேறதக் கடந்த ோடத்தில் ோரத்்ததாம். சங்கம் மருவிய காலத் தமிழும் சில புதிய இலக்கணக் 

கூறுகறளயும், சில மாை்ைங்கறளயும் மேை்றிருே்ேது தவிர முழுக்க முழுக்கச ் சங்க காலத் 

தமிழாகதவ உள்ளது என்று தமிழ்மமாழி வரலாை்று ஆசிரியரக்ள் கூறுகின்ைனர.் 

இே்ோடத்தில், மதால்காே்பியர ்காலத் தமிழிலும், சங்ககாலத் தமிழிலும் ஒத்துக் காணே்ேடும் 

இலக்கணக் கூறுகள் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் எந்த அளவு நிறலமேை்றுள்ளன என்ேதும் எந்த 

அளவு வழக்மகாழிந்து அல்லது மசல்வாக்கிழந்து தோயின என்ேதும் விளக்கமாகக் 

காட்டே்ேடுகின்ைன. தமலும் சங்ககாலத் தமிழிலிருந்து, சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் மேை்ை 

ேல்தவறு மாை்ைங்களும் விரிவாகச ்சுட்டிக் காட்டே்ேடுகின்ைன. 

 சங்ை ்  ருவிய ைொலத் தமிழ் இலை்கியங்ைள் - ஓை் அறிமுை ் 

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ததான்றிய இலக்கியங்கள் திருக்குைள், சிலே்ேதிகாரம், மணிதமகறல 

ஆகிய மூன்றுமாம். சங்க காலத் தமிழ் இலக்கியங்களில் சமயச ் சாரப்ு அவ்வளவாக இல்றல. 

ஆனால் சிலே்ேதிகாரத்திலும், மணிதமகறலயிலும் சமயச ்சாரப்ு மிகுதியாகக் காணே்ேடுகிைது. 

சமயே் மோதுறம மநறி ோராடட்ுேவர.் ஆனாலும் அவரது காே்பியத்தில் அவர ் காலத்தில் 

வழங்கிய சமணம், றசவம், றவணவம் ஆகிய சமயங்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருே்ேறதக் 

காணலாம். மணிதமகறலறய இயை்றிய சீத்தறலச ்சாத்தனார ்மேௌத்த சமயத்றதச ்சாரந்்தவர.் 

இவர ் தமிழில் மடட்ுமின்றி, வடமமாழியிலும் மேௌத்தரக்ளின் தாய்மமாழியாகிய 

ோலிமமாழியிலும் வல்லுநராக இருந்தார.் 

இவ்விரு காே்பியங்களிலும் சமயம் சாரந்்த கருத்துகள் மிகுதியாக இருே்ேதால், சமயம் 

மதாடரே்ான வடமமாழிச ் மசாை்கலே்பு அதிகமாக உள்ளது. சிலே்ேதிகாரத்றத விட 

மணிதமகறலயில் அக்கலே்பு ேல மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. பிை்காலத்தில் ததான்றிய 

வீரதசாழியம், நன்னூல் தோன்ை இலக்கண நூல்கள், வடமமாழிச ் மசாை்கள் தமிழில் வந்து 

கலக்கும் தோது அசம்சாை்களில் உள்ள வடமமாழி எழுத்துகறளத் தமிழ் எழுத்துகளாக மாை்றிக் 

மகாள்வது ேை்றிய ஒலிமாை்று விதிகறள உருவாக்குவதை்கு வழிகாட்டியது மணிதமகறல ஆகும். 

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ததான்றியதாகக் கருதே்ேடும் திருக்குைள் தறலசிைந்த 

நீதிநூலாகும். திருக்குைள் குறிே்பிட்ட சில மமாழிநறடக் கூறுகளில், சங்க கால இலக்கியங்கறள 

விடச ்சிலே்ேதிகாரம், மணிதமகறல ஆகிய இலக்கியங்கறளதய மேரிதும் ஒத்து அறமந்துள்ளது. 

இதனால் மமாழி வரலாை்ைாசிரியரக்ள் சிலர ் திருக்குைறளச ் சங்கம் மருவிய காலத்தில் 

ததான்றிய நூலாகதவ மகாள்கின்ைனர.் 
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 ஒலியனியல் 

ஒலியனியலில் சங்ககாலத் தமிழ், மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழிலிருந்து சில குறிே்பிடத்தக்க 

மாை்ைங்கள் மேை்று வளரந்்தது. இம்மாை்ைங்கள் சங்கம் மருவிய காலத்தில் தமலும் 

அதிகமாகின்ைன. மதொல்ைொப்பியை ் தமிழ்மமாழியின் ஒலி அறமே்புே் ேை்றி மிகவும் 

நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து கூறிய சில இலக்கணங்கறளச ் சங்க காலத் தமிழ் தோை்றியிருக்க, 

சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் சை்று மீறியிருே்ேறதக் காணமுடிகிைது. 

6.2.1 ம ொழி முதல் எழுத்துைள் 

 சைை ம ய் 

மதால்காே்பியர ்காலத்தில் சகரமமய் அ, ஐ, ஒள என்னும் மூன்று உயிரக்தளாடு கூடி மமாழி 

முதலில் வரவில்றல. ஆனால் சங்க காலத்தில் சகர மமய் அ, ஐ ஆகிய இரண்டு உயிரக்தளாடும் கூடி 

மமாழி முதலில் வந்தது. சங்கம் மருவிய காலதத்ில் சகரமமய் அகரத்ததாடு கூடி மமாழி முதலில் 

வருவது சங்க காலத்றதக் காட்டிலும் மிக அதிகமான மசாை்களில் காணே்ேடுகிைது. இச ்

மசாை்களில் மேரும்ோலானறவ சமயத் மதாடரப்ு காரணமாக வடமமாழி, ோலி மமாழி ஆகிய 

பிைமமாழிகளிலிருந்து தமிழில் வந்து கலந்தறவயாக உள்ளன. சங்கம் மருவிய கால 

இலக்கியங்களில், 

 

சங்க தருமன்   (ஒரு முனிவன்)    (மணி. 5 ; 70) 

சங்கமன்   (ஒரு வணிகன்)    (சிலம்பு. 23 ; 151) 

சங்கரன்   (இறைவன்)     (சிலம்பு. 10 ; 186) 

சங்கரி   (இறைவி)     (சிலம்பு. 12 ; 20-3) 

சஞ்சயன்   (தூதர ்தறலவன்)    (சிலம்பு. 26 ; 137) 

சதுமுகன்   (இறைவன்)     (சிலம்பு. 10 ; 186) 

சந்திரதத்தன்  (ஒரு வணிகன்)    (மணி. 16 ; 41) 

சந்திர குரு   (சுக்கிரன், மவள்ளி)    (சிலம்பு. 14 ; 195) 

சயந்தன்   (இந்திரன் மகன்)    (சிலம்பு. 3 ; 119) 

சனமித்திரன்   (ஓர ்அறமசச்ன்)    (மணி. 25 ; 98) 

 

தோன்ை இயை்மேயரச் ்மசாை்களிலும் 

சக்கரம்    (மணி. 10 ; 26) 

சங்கிலி    (சிலம்பு. 6 ; 99) 

சத்தம்     (மணி. 29 ; 156) 

சதங்றக    (சிலம்பு. 6 ; 84) 

சமயம்    (மணி. 27 ; 80) 
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சரணாகதி    (மணி. 30 ; 5) 

சமன்     (குைள். 118 ; 1) 

சலம் (வஞ்சறன)   (குைள். 660 ; 1 956 ; 1) 

தோன்ை பிை மேயரச்ம்சாை்களிலும் என நூை்றுக்கும் தமை்ேட்ட மசாை்களில் சகரமமய் அகரத்ததாடு 

கூடி முதலாகிைது. 

விறனசம்சாை்கறளே் மோறுத்தவறர, சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் ‘சறமே்தேன்’ 

(அறமே்தேன், மசய்தவன்) என்ை ஒதர ஒரு விறனசம்சால்லில் மடட்ும் சகரம் முதலாகியுள்ளது. இது 

தூய தம்ிழ்ச ்மசால்லாகும் ; சங்கத் தமிழில் ேயிலாத புதிய மசால்லாகும். 

 

தவந்தை,் முடிமுதல் ைலன்ைள் சக ப்தபன் யொன்   (சில ்பு. 16 ; 113-114) 

சகர மமய் ஐகாரத்ததாடு கூடிச ் சங்ககாலத் தமிழில் ேரிோடலில் கசய ் என்ை ஒரு 

மசால்லில் மடட்ும் மமாழி முதலானது என்ேறத முந்றதய ோடத்தில் கண்தடாம். சங்கம் மருவிய 

காலத் தமிழில் மணிதமகறலயில் மடட்ும் மூன்று மசாை்களில் மமாழி முதலாக வருகிைது. இறவ 

யாவும் சமயச ்மசாை்களாகதவ உள்ளன. 

றசதனியவான்   (மணி. 29 ; 176) 

றசமினி    (மணி. 27 ; 6) 

றசவவாதி    (மணி. 27 ; 87) 

சகர மமய் ஒளகாரத்ததாடு தசரந்்து மமாழி முதலில் வருதல் சங்க காலத்றதே் தோலதவ, 

சங்கம் மருவிய காலத் தமிழிலும் காணே்ேடவில்றல. 

 யைை ம ய் 

சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் யகர மமய் ஓகார உயிதராடு தசரந்்து மமாழி முதலாவது 

குறிே்பிடத்தக்க புதிய இயல்ோக உள்ளது. 

தயொைத்து உறுபயன் ைண்டொல் ( ணி. 3 ; 100-101) 

ஒருநூற்று நொற்பது தயொசகன (சில ்பு. 25 ; 15) 

(தயொை ் = தவமநறி ; தயொசகன = மிகத் மதாறலவான தூரத்றதக் குறிக்கும் மசால்.) 

 

6.2.2 ம ொழி முதல் துகண 

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ரகர, லகர மமய்றய முதலாகக் மகாண்ட வடமமாழிச ்

மசாை்கள் அ, இ, உ ஆகிய எழுத்துகளுள் ஒன்றைத் துறணயாகக் மகாண்தட வழங்குகின்ைன. 

ராமன்  - இராமன்   (சிலம்பு. 15 ; 199, மணி. 27 ; 59) 

ராவணன்  - இராவணன்   (மணி. 27 ; 54) 

ராகுலன்  - இராகுலன்   (மணி. 9 ; 46) 

ராசமாததவி  - இராசமாததவி  (மணி. 21 ; 76) 

ரவி   - இரவி   (மணி. 24 ; 58) 

ரத்தினம்  - இரத்தினம்   (மணி. 10 ; 25) 

தலாகவிருத்தம் - உதலாக விருத்தம்  (மணி. 29 ; 149) 



PG TRB – jkpH;  
Test Batch 2021 (Online & Postal) 

Contact: 9788819401 (Total Test – 30*) 
 

ghujpjhrd; gapw;rp ikak;, xkY}h;          9788819401, 9751214117 Page 180 

c';fs; ez;gu;fSf;F gfpU';fs; gad; cs;sjhf ,Uf;Fk; 

தலாகாயதம்  - உதலாகாயதம்  (மணி. 27 ; 78) 

இவ்வாறு மமாழி முதல் துறண இல்லாமல் லகரம் ஒதர ஒரு மசால்லில் மடட்ும் முதலில் 

வந்துள்ளது. 

(எ.ைொ) தலாகம் (உலகம்) - மணிதமகறல, 12 ; 73 

 

ம ொழி இகட ம ய் ் யை்ை ் 

 

மமாழியின் இறடயில் ஒவ்மவாரு மமய்மயழுத்தும் எந்மதந்த மமய்மயழுத்துகதளாடு 

மயங்கும், மயங்காது என்ேது ேை்றிய விதிகறள வறரயறுத்துக் கூறியுள்ளார ்மதொல்ைொப்பியை்.  

ை்,ச,்த்,ப் ஆகிய நான்கு வல்லின மமய்கறள அடுத்து அதத மமய்கள்தான் வரும் ; பிை மமய்கள் 

வாரா என்கிைார ்அவர.் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் அளவுக்கு அதிகமான பிைமமாழிச ்மசாை்கள் 

கலந்தன. அவை்றுள் ேல மசாை்கள் தமிழ் மமாழியின் ஒலியறமே்ப்ிை்கு மாைான ை்ய், ை்ை், சை்், த்ை், 

த்ன், ப்த், ஷ்ட் என்னும் மமய்க் கூடட்ுகறளக் மகாண்டிருந்தன. அசம்சாை்கறளத் திருவள்ளுவை், 

இளங்தைொவடிைள், சீத்தகலச ் சொத்தனொை் மூவரும் தமிழ் மமாழியின் ஒலியறமே்பிை்கு ஏை்ேக் 

கீழ்க்கண்டவாறு மாை்றி ஏை்றுக் மகாண்டனர.் 

 

ோக்யம் (க்ய்)   - ோக்கியம்   (குைள். 1141 ; 2) 

சக்ரம் (க்ர)்   - சக்கரம்   (மணி. 10 ; 26) 

வசர்ம் (சர்)்   - வசச்ிரம்   (சிலம்பு. 5 ; 141) 

சனமித்ரன் (த்ர)்  - சனமித்திரன்  (மணி. 25 ; 98) 

ரத்னம் (த்ன்)   - இரத்தினம்   (மணி. 10 ; 25) 

சே்தம் (ே்த்)   - சத்தம்   (மணி. 29 ; 156) 

அே்டமி (ே்ட்)  - அட்டமி   (சிலம்பு. 23 ; 134) 

 

6.2.4 தனிை்குறில் முன்னை் ைைைம ய் வருகை 

தமிழ்ச ்மசால்லில் ஒரு தனிமமய்றய அடுத்து ரகர மமய்தயா ழகர மமய்தயா வாரா என்ேது 

மதால்காே்பிய இலக்கணம். 

ைைொை, ழைொை ் குற்மறொற்று ஆைொ   (மதொல். எழுத்து. 49) 

மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ள இந்த ஒலி இயல்றேச ் சங்க காலத் தமிழ் மாைாமல் ஏை்றுக் 

மகாண்டுள்ளது. ஆனால் சிலே்ேதிகாரத்திலும் மணிதமகறலயிலும் இவ்விதிறய மீறிச ் சில 

மசாை்கள் அறமந்துள்ளன. இறவ வடமசால் ஒலி அறமே்பிதலதய உள்ளன என்ேது 

குறிே்பிடத்தக்கது. 

வைத்்தகன நொன்கு ்  யல் அறப் மபய்து    (சில ்பு. 3 ; 58) 

வைத்்தித்தல்        ( ணி. 29 ; 256) 
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(வைத்்தகன = குரல் முதலிய ஏழு சுரங்கறளயும் ஏை்ை இைக்க முறையில் ோடுதல்; வைத்்தித்தல் = 

மோருந்துதல்) 

 

6.2.5ஒலி ொற்றங்ைள் 

 

ம ொழி முதல் யைை ்  கறதல் 

மமாழி முதல் யகர மறைவு, சங்க காலத்றதே் தோலதவ சங்கம் மருவிய காலத்திலும் 

மிகுதியாகக் காணே்ேடுகிைது. யொை் என்ை வினாே்மேயர,் சிலே்ேதிகாரத்திலும் 

மணிதமகறலயிலும் மேரும்ோலான இடங்களில் ஆை் என்தை வழங்குகிைது. 

ஆை ்இை் மைொடுக  மசய்தொை ்    (சில ்பு. 7 ; 38-4) 

ஆரு ் இல் ஒரு சிகற      ( ணி. 4 ; 95) 

தமலும் யாறன, யாண்டு தோன்ை மசாை்களும் மமாழி முதல் யகர மமய் மகடட்ு 

வழங்குகின்ைன. 

ஆகனத் தீதநொய் அரு ்பசி ைகளய    ( ணி. 20 ; 35) 

ஈைஆ்று ஆண்டு அைகவயொள்     (சில ்பு. 1 ; 24) 

ழைை நைைப் புணைச்ச்ி 

நிறல மமாழி இறுதியில் உள்ள ழகர மமய்யும் வருமமாழி முதலில் உள்ள நகர மமய்யும் 

புணரும்தோது, இரண்டும் இறயந்து ணகர  மமய்யாக மாறும் புணரச்ச்ி சிலே்ேதிகாரத்தில் 

காணே்ேடுகிைது. 

வாழ்+ நாள் = வாணாள் 

வாழ்+ நர=் வாணர ்மண் 

ஆள் தவந்தத நின் வொணொட்ைள் (சிலப்பதிைொை ். 28 ; 125) 

தொகதகயை் தைட்கில் தன்குல வொணை ்(சிலப்பதிைொை ். 15 ; 126) 

  

உருபனியல் - மபயைச்ம்சொல் 

மேயரச்ம்சால்றலே் மோறுத்தவறர சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ், சங்க காலத் தமிழிலிருந்து 

குறிே்பிடத்தக்க மாை்ைங்கள் மேை்று வளரந்்துள்ளதறனக் காணலாம். மூவிடே் மேயரக்ளில் சில 

புதிய வடிவங்கள் முதன்முதலாக வழக்கிை்கு வருகின்ைன. சுடட்ு எழுத்துகளின் அடியாகே் 

மேயரறடகள், விறனயறடகள் சில ததான்றி வழங்குகின்ைன. ைள் என்னும் அஃறிறணே் ேன்றம 
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விகுதியின் ஆட்சி சங்க காலத்றதவிடே் ேல நிறலகளில் மேருகிக் காணே்ேடுகின்ைது. 

தவை்றுறமயில், உருபுகளின் வடிவத்தில் சில மாறுதல்கள், புதிய உருபுகளின் வரவு என்ை வளரச்ச்ி 

நிறலகள் காணே்ேடுகின்ைன. 

6.3.1 மூவிடப் மபயைை்ள் 

சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் மூவிடே் மேயரக்ளில் சில புதிய வடிவங்கள் வந்து 

வழங்குகின்ைன. 

இட ்   எண்   மபயை ்வடிவ ் உருதபற்ைத் திைிந்த வடிவ ் 

தன்றம  ஒருறம  யான், நான்  என் 

ேன்றம  யாம், நாம்  எம், நம்   

யாங்கள்*  எங்கள்*   

முன்னிறல  ஒருறம  நீ   நின், உன் 

ேன்றம  நீயிர,் நீர ்  நும், உம், நுங்கள்* 

ேடரக்்றக  ஒருறம  தான்   தன் 

ேன்றம  தாம்   தம், தங்கள்* 

 (*உடுக்குறி இட்டறவ புதிய வடிவங்கள்) 

 

 

 

தன்க  இடப்மபயை் 

தன்றம ஒருறம இடே்மேயரக்ளில் ேறழய வடிவமான யொன் என்ேதத அதிகமாக 

வழங்குகிைது. ஏைத்தாழ 120 இடங்களில் வழங்குகிைது. நொன் என்ேது சிலே்ேதிகாரத்திலும் 

மணிதமகறலயிலும் எடட்ு இடங்களில் மடட்ும் ேயில்கிைது. 

யொங்ைள் என்ை தன்றமே் ேன்றம வடிவம் முதன்முதலாக வந்து வழங்குகிைது. யொ ் என்ேது 

உயரவ்ு ஒருறமே் மேயராகவும் வழங்குகிைது. 

 

யொ ் உகடச ்சில ்பு முத்துகட அைிதய (சில ்பு. 20 ; 69) 

இவ்வடியில், ோண்டியன் கண்ணகியிடம் தன் உயரவ்ு ததான்ைத் தன்றன யொ ் எனக் கூறிக் 

மகாள்கிைான். ஆகதவ, ேன்றமறயத் மதளிவாக உணரத்்த யாம் என்ேதினின்று தவறுேட்ட 

தவமைாரு வடிவம் ததறவே்ேட்டது. இதனால் யொங்ைள் என்ை புதிய வடிவம் சங்கம் மருவிய 

காலத்தில் வந்தது. 

நீ தபொ யொங்ைளு ் நீள்மநறிப் படைக்ுது ் (சில ்பு. 11 ; 161) 
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யொங்ைள் என்ேது தவை்றுறம உருதேை்கும் தோது, எங்ைள் என வருகிைது. இது முதன்முதலாக 

மணிதமகறலயில் மடட்ும் ஓரிடத்தில் வருகிைது. 

மவவ்வுகை எங்ைட்கு விள ்பினிை ்ஆதலின் ( ணி. 25 ; 53) 

 

முன்னிகல இடப்மபயை் 

முன்னிறலே் ேன்றமயில் தவை்றுறம உருதேை்கத் திரிந்த வடிவங்களில் நுங்ைள் என்ேது 

புதிதாக வந்து வழங்குகிைது. இது சிலே்ேதிகாரத்தில் மடட்ும் ஓரிடத்தில் வழங்குகிைது. 

முதிை ்விகன நுங்ைட்கு முடிந்தது ஆைலின்   (சில ்பு. பதிை ் ; 45) 

 

படைை்்கை இடப்மபயை் 

தான், தாம் ஆகிய இரண்டும் ேடரக்்றக இடே்மேயரக்ள். இறவ சங்கம் மருவிய கால 

இலக்கியங்களில் மூன்று நிறலகளில் வழங்குகின்ைன. 

 சங்க காலத்றதே் தோலதவ இறவ இரண்டும் ேடரக்்றக இடத்தில் மிகச ்சிறுோன்றமயாக 

வழங்குகின்ைன. 

தொன் தநொை்கி ம ல்ல நகு ் (குறள். 1094) 

தொ ் வீழ்வொை ்ம ன் ததொள் (குறள். 1103) 

 

(தொன் = தறலவிறயக் குறித்தது ; தொ ் = காதலரக்றளக் குறித்தது.) 

 மேயரக்றள அடுத்து அறசகளாக வருகின்ைன. இத்தறகய தோக்குச ்சங்க மருவிய 

காலத்தில் மிகுதியாகக் காணே்ேடுகிைது. 

தைொவலன் தொன் தபொன பின்னை ்(சில ்பு. 7; 52:7) 

 ல்லல்  துகையொை ்எல்லொரு ் தொ ்  யங்கி (சில ்பு. 19 ; 19) 

 

(3) 

தான், தாம் ஆகியவை்றின் தவை்றுறம உருதேை்கத் திரிந்த வடிவங்கள் தன், த ் என்ேன ஆகும். 

இறவயும் மேயரக்ளின் பின்னர ்அறசகளாக வருகின்ைன. 

மபொன் மசய் மைொல்லன் தன் மசொல் தைட்ட (சில ்பு. 20 ; 74) 

ைனைவிசயை ்த ் முடித்தகல மநைித்தது (சில ்பு. 27 ; 50 - 51) 

 

6.3.2 சுட்டுப் மபயைை்ள் 

அவன், அவள், அவர,் அது, அறவ என்ேன தோன்ை சுடட்ுே் மேயரக்ள் ேடரக்்றக 

இடே்மேயரக்ளாகே் ேயன்ேடுவது மிகுதியாயிை்று. தான், தாம் என்ேன அறசகளாகவும் வருவறத 
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தமதல கண்தடாம். சங்கம் மருவிய காலத்தில் அவள், அது எனும் சுடட்ுே் மேயரக்ளும் அறசகளாக 

வரத் மதாடங்கின. 

 

புைழ்  ன்னு ் புைொை ்நைை ்அது தன்னில் (சில ்பு. 1 ; 22) 

வகளயொச ்மசங்தைொல் அது ஓசச்ி (சில ்பு. 7; 31) 

ஆடைப் பூ ்பொகவ அவள் தபொல்வொை ்(சில ்பு. 21 ; 34) 

 

6.3.3 சுட்டுப் மபயைகடைளு ் விகனயகடைளு ் 

அந்த, இந்த என்னும் சுடட்ுே் மேயரறடகள் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் 

காணே்ேடுகின்ைன. இறவ சங்க காலத் தமிழில் காணே்ேடவில்றல. 

அே்ேடி, இே்ேடி என்னும் இரண்டும் சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்களில் சுடட்ு 

விறனயறடகளாக வழங்குகின்ைன. இறவயும் சங்க காலத் தமிழில் காணே்ேடவில்றல. 

அப்படிை் ைருதின் ( ணி. 29 ; 400) 

இப்படிை் ைொட்டிய ( ணி. 29 ; 469) 

 

6.3.4 பொல் ைொட்டு ் விகுதிைள் 

ஆளன் என்ேறத ஆண்ோல் விகுதியாகவும் ஆட்டி என்ேறதே் மேண்ோல் 

விகுதியாகவும் ஆளை் என்ேறதே் ேலரே்ால் விகுதியாகவும் மகாண்ட உயரத்ிறணே் மேயரச் ்

மசாை்கள் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணே்ேடுகின்ைன. இே் புதுறமயான 

விகுதிகள் சங்க காலத்திதலதய ேயிலத் மதாடங்கிவிட்டாலும், இவை்றின் ஆட்சி சங்கம் மருவிய 

காலத்தில்தான் மிக அதிகமாக உள்ளது. (இறவ தனிதய மோருள்தரும் மசாை்கதள ஆயினும் 

விகுதிகள் தோலே் மேயரே்்ேகுதிகதளாடு தசரத்்து வழங்கே்ேட்டன.) 

 

 

ஆளன் 

 

தபைறிவொளன்  

(குறள். 215.2) 

நொன் கறயொளன் (சில ்பு. 11 ; 152) 

 

 

உருவிலொளன் ( ணி. 5 ; 6)  

ஆட்டி குட கலயொட்டி (சில ்பு. 12 ; 47) 

 ொ கறயொட்டி ( ணி. 13 ; 77)  

குலப்பிறப்பொட்டி (சில ்பு. 13 ; 89)  

ஆளை ் ஊைை்ொப்பொளை ் (சில ்பு. 16 ; 50) 

ஏவலொளை ் (சில ்பு. 13 ; 61)  

வடம ொழியொளை ் ( ணி. 5 ; 40)  
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ைொைை் என்ை புதிய விகுதியும் சிலே்ேதிகாரம், மணிதமகறல ஆகிய நூல்களில் வருகிைது. 

வடமமாழியில் உள்ள ைொை் என்ை விகுதியும் தமிழில் உள்ள அை் என்ை ேலரே்ால் விகுதியும் 

இறணந்து ைொைை் என்ை விகுதி ததான்றியது. 

கஞ்சகாரர ்(மவண்கலக் மகால்லர)் (சிலம்பு. 5 ; 28) 

துன்னகாரர ்(றதயல்காரர)் (சிலம்பு. 5 ; 32) 

மாறலக்காரர ்(மாறல மதாடுே்ேவர)் (மணி. 28 ; 40) 

 

6.3.5 ைள் விகுதியின் மசயல்பொடுைள் 

மதால்காே்பியர ்ைள் விகுதிறய அஃறிறணே் மேயரச்ம்சாை்களில் ேன்றம உணரத்்துவதை்கு 

உரியதாக மடட்ுதம குறிே்பிடுகிைார.் சங்க காலத்தில் ைள் விகுதி, அஃறிறணே் ேன்றம 

உணரத்்தியததாடு, அை் என்ை ேலரே்ால் விகுதிதயாடு தசரந்்து அரக்ள் என நின்று உயரத்ிறணே் 

ேன்றம உணரத்்தவும் வந்தது. சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் ைள் விகுதி மேயரச்ம்சாை்களில் 

ஐவறகயாகச ்மசயல்ேடுகிைது. 

 அஃறிறணே் ேன்றம உணரத்்தும் விகுதியாக வழங்குகிைது 

மசாை்கள்  (குைள். 1100 ; 1) 

உயிரக்ள்  (சிலம்பு. 10 ; 175) 

மீன்கள்  (மணி. 29 ; 118) 

(2) 

உயரத்ிறணே் ேலரே்ாலுக்கு உரிய அை ்விகுதியுடன் தசரந்்து, அைை்ள் என்னும் இரடற்டே் ேன்றம 

விகுதியாக நின்று உயரத்ிறணே் ேன்றமறய உணரத்்துகிைது. 

 

பூரியரக்ள்   (குைள். 919 ; 2) 

மை்றையவரக்ள்  (குைள். 263 ; 2) 

புத்தரக்ள்   (மணி. 30 ; 114) 

இவ்விருவறகயும் சங்கம் மருவிய காலத்திை்கு முன்பிருந்தத வழங்கியறவ. இனி வருேறவ 

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ததான்றிய புதிய வழக்குகள். 

 

 உயரத்ிறணே் ேன்றம உணரத்்தும் விகுதியாக வழங்குகிைது. 

 

இைட்கடய ் மபண்ைள் இருவரு ் (சில ்பு. 30 ; 49-50) 

ஒன்பது மசட்டிைள் உடல் என்பு இகல ைொண் ( ணி. 29 ; 195) 

 

இதம்தாடரக்ளில் மேண்கள், மசட்டிகள் ஆகிய மசாை்களில் ைள் விகுதி உயரத்ிறணே் 

ேன்றம விகுதியாக வருகிைது. 

 

 உயரவ்ு ஒருறம விகுதியாக வழங்குகிைது 

 

சொவை தநொன்பிைள் அடிைள் ஆதலின் (சில ்பு. 16 ; 18) 
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இவ்வரியில் வரும் தநொன்பிைள், அடிைள் ஆகிய மசாை்கள் தகாவலறனக் குறிக்கின்ைன. 

இங்குக் ைள் விகுதி உயரவ்ு ஒருறம விகுதியாக வருகிைது. தமலும் ைவுந்தியடிைள் (சில ்பு. 11;166) 

அறவண அடிைள் ( ணி. 12; 1) ஆகிய மசாை்களிலும் ைள் உயரவ்ு ஒருறம விகுதியாக வருகிைது. 

 

 மூவிடே் மேயரக்ளில் உள்ள ேன்றம வடிவங்களில் சில, உயரவ்ு ஒருறமே் மேயரக்ளாகவும் 

வழங்கின. எனதவ ேன்றம காடட்ுவதை்காக, அவை்தைாடு ைள் விகுதி தசரத்்து 

வழங்கே்ேட்டது. 

 

யாம்+ கள் = யாங்கள் 

எம்+ கள் = எங்கள் 

நும்+ கள் = நுங்கள் 

தம்+ கள் = தங்கள் 

தமதல கூறியவை்றை தநாக்கும்தோது, ைள் விகுதி சங்கம் மருவிய காலத் தமிழின் 

வளரச்ச்ியில் இன்றியறமயாத ேங்கு வகிே்ேறத அறியலாம். 

6.3.6 உயைவ்ு ஒருக ப் மபயைை்ள் 

இயை்மேயரக்ள், ஆை் என்னும் ேலரே்ால் விகுதிறயச ் சிைே்பு விகுதியாகே் மேை்று, உயரவ்ு 

ஒருறமே் மேயரக்ளாக வழங்குகின்ைன. சங்க காலத்தில் கலிதம்தாறகயில் சொ னொை் என்ை ஒரு 

மசால் மடட்ும் ஆை் விகுதி மேை்று உயரவ்ு ஒருறமே் மேயராக வழங்கியது. சங்கம் மருவிய 

காலத்தில் இத்தறகய மசாை்களின் வழக்கு மிகுதியாகக் காணே்ேடுகிைது. 

அதசாறதயார ்   (சிலம்பு. 17 ; 99) 

நாரதனார ்    (சிலம்பு. 24 ; 14.1) 

மகளார ்    (சிலம்பு. 24 ; 15.2) 

மகனார ்    (சிலம்பு. 16 ; 17) 

தவலனார ்    (சிலம்பு. 14 ; 1) 

 

6.3.7 தவற்றுக  

மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ள தவை்றுறம உருபுகள் சங்க காலத்தில் எத்தறகய மாறுதலும் 

மேைாமல் வழங்கின. சங்கம் மருவிய காலத்தில், சில தவை்றுறம உருபுகள் வடிவத்தில் சிறு மாறுதல் 

மேை்று வழங்குகின்ைன. சில தவை்றுறமகளுக்கான மோருறள உணரத்்தே் புதிய மசால்லுருபுகள் 

வழங்குகின்ைன. (மசொல்லுருபு = தனிதய மோருள்தரும் ஒரு மசால்தல உருோக வருவது) 

 

 மதால்காே்பியர ்மூன்ைாம் தவை்றுறம உருபுகளுள் ஒன்ைாகக் கூறிய ஆன் என்ேது ஆல் என 

மாறி வழங்குகிைது. 

பவள உலை்கை கையொல் பற்றி (சில ்பு. 7 ; 20.1) 

 அது என்னும் ஆைாம் தவை்றுறம உருபு. ஆது என நீண்டு ஒரு சில இடங்களில் 

வழங்குகிைது. 

தனொது பொண்டு ை ்பள ் ( ணி. 29 ; 21) 
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 மைொண்டு என்னும் மசால்லுருபு மூன்ைாம் தவை்றுறமக்கு உரிய கருவிே் மோருறள 

உணரத்்த வழங்குகிைது. 

ஓடு ் திமில் மைொண்டு உயிை ்மைொல்வை ்நின் ஐயை ்(சில ்பு. 7 ; 19.1) 

(திமில் மைொண்டு = படைொல்) 

 மதால்காே்பியர ் காலத்திலும் சங்க காலத்திலும் உடனிகழ்சச்ிே் மோருளில் ஒடு உருதே 

வழங்கியது. சங்கம் மருவிய காலத்தில் ஒடு உருதேயன்றி உடன் என்ை மசால்லுருபும் 

வழங்குகிைது. 

உயிருடன் மசன்ற ஒரு  ைள் (சில ்பு, 25 ; 107) 

 

 உகடய என்ேது ஆைாம் தவை்றுறமக்கு உரிய உறடறமே் மோருறள உணரத்்தும் 

மசால்லுருோக வழங்குகிைது. 

இைண்டனுகடய உண்க கயை் ைொட்டுதல்  ணி. 29 ; 387) 

 

உருபனியல் - விகனசம்சொல் 

விறனசம்சால் அறமே்பில் சில மாை்ைங்கறளத் தவிரே் மேரும்ோலும் சங்ககாலத் தமிதழ 

சங்கம் மருவிய காலத்தில் வழங்குகிைது. சங்க காலத்தில் வழங்கிய விறனமுை்று விகுதிகளில் 

மேரும்ோலானறவ சங்கம் மருவிய காலத்தில் வழங்குகின்ைன. சில விகுதிகள் மடட்ுதம 

வழங்கவில்றல. தமலும் சில புதிய விறனமுை்று விகுதிகள் வழக்கிை்கு வருகின்ைன. 

மதால்காே்பியர ்குறிே்பிடட்ுக் கூைாத விறனமயசச், மேயமரசச் வாய்ோடுகள் ேல சங்க காலத்தில் 

வழங்கியுள்ளன. இறவ யாவும் சங்கம் மருவிய காலத்தில் வளரச்ச்ியுை்று நிறல மேறுகின்ைன. 

தமலும் புதிய விறனமயசச் வாய்ோடு ஒன்றும் வந்து வழங்குகிைது. 

6.4.1 தன்க  விகனமுற்று 

தன்றம ஒருறம விறனமுை்றில் ஏன், என், அல், கு, அன் ஆகிய ஐந்து விகுதிகள் 

வழங்குகின்ைன. ஏன் விகுதிதய மிக அதிகமாக வழங்குகிைது. இதை்கு அடுத்தேடியாக, சங்க 

காலத்தில் புதிதாக வந்த அன் விகுதி அதிக இடங்களில் வழங்குகிைது. 

உள்ளுவன்  ன் யொன் (குறள். 1125) 

அ ் சில் ஓதிகய அறிகுவன் யொன் (சில ்பு. 11 ; 195) 

(உள்ளுவன் = நிறனே்தேன் ; அறிகுவன் = அறிதவன் ; தருகுவன் = தருதவன்.) 

தன்றமே் ேன்றம விறனமுை்றில் ஏ ், அ ், ஆ ், ஓ ், கு ், து ், டு ் ஆகிய ஏழு விகுதிகள் 

வழங்குகின்ைன. சங்க காலத் தமிழில் வழங்கிய எ ், று ் ஆகிய இரண்டும் வழங்கவில்றல. சங்க 

காலத்தில் இரண்டு இடங்களில் மடட்ும் முதன்முதலாக வழக்கிை்கு வந்த ஓ ் என்ை விகுதி சங்கம் 

மருவிய கால இலக்கியங்களில் 12 இடங்களில் ேயில்கிைது. 
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மபொன் ஆடி வந்த புதுப்புனல்  ற்கறயொை ்

முன் ஆடிதனொ ் ததொழி (சில ்பு. 24 ; 4:3-4) 

6.4.2 முன்னிகல விகனமுற்று 

முன்னிறல ஒருறம விறனமுை்று விகுதிகளாக இ, ஐ, ஆய், ஓய் ஆகிய நான்கும், 

முன்னிறலே் ேன்றம விறனமுை்று விகுதிகளாக இை,் ஈை,் மின், மின்ைள் ஆகிய நான்கும் 

வழங்குகின்ைன. ேன்றம விகுதிகளுள், மின்ைள் என்ேது இரடற்டே் ேன்றம விகுதி. இது சங்கம் 

மருவிய காலத்தில்தான் முதன் முதலாகே் ேயில்கிைது. சிலே்ேதிகாரத்தில் ஓரிடத்தில் மடட்ுதம இது 

வருகிைது. 

நண்ணுமின்ைள் நல் அறத  (சில ்பு. 16 ; மவண்பொ.1) 

(நண்ணுமின்ைள் = மசய்யுங்கள்) 

6.4.3 படைை்்கை விகனமுற்று 

ேடரக்்றக விறனமுை்றுகளில் இருதிறண ஐம்ோல் காடட்ும் விகுதிகளாகக் கீழ்க்கண்ட 

விகுதிகள் சங்கம் மருவிய காலத்தில் வழங்குகின்ைன. 

ஆண்ோல்  - அன், ஆன்  (ஓன் - திரிந்த வடிவம்) 

மேண்ோல்  - அள், ஆள்  (ஓள் - திரிந்த வடிவம்) 

ேலரே்ால்  - அை,் ஆை ்  (ஓர ்- திரிந்த வடிவம்) 

ஒன்ைன்ோல்  - து,டு, று   

ேலவின்ோல்  - அ, ஆ, ஐ 

 

 சங்ககாலத்தில் ஓன், ஓள், ஓை் ஆகிய விகுதித் திரிபுகள் விறனமுை்றுகளிலும் 

விறனயாலறணயும் மேயரக்ளிலும் வழங்கின, ஆனால் சங்கம் மருவிய காலத்தில் இவ்விகுதிகள் 

விறனயாலறணயும் மேயரக்ளில் மடட்ுதம மேரும்ோலும் வழங்குகின்ைன. விறனமுை்றுகளில் 

அவ்வளவாக வழங்கவில்றல. 

ஆைை்ள் என்ை இரடற்டே் ேன்றம விகுதி சங்ககாலத்தில் கலிதம்தாறகயில் வொழ்வொைை்ள் என்ை 

விறனமுை்றுச ் மசால் ஒன்றில் மடட்ும் வந்தது. இவ்விகுதி சங்கம் மருவிய கால நூல்களில் 

வழங்கும் விறனமுை்றுகளில் காணே்ேடவில்றல. ஆனால் மேயரச்ம்சாை்களில் அைை்ள் என்னும் 

இரடற்டே் ேன்றம விகுதி வழங்குகின்ைது என்ேறத முன்னரக்் கண்தடாம். 

 இசின் அகசசம்சொல் மபற்ற விகனமுற்றுைள் 
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சங்க காலத் தமிழ் இலக்கியங்களில் இசின் என்ை அறசசம்சால்றலக் மகாண்டு முடியும் 

தன்றம, முன்னிறல, ேடரக்்றக விறனமுை்றுகள் நூை்றுக்கும் மதலாக வழங்கியுள்ளன. ஆனால் 

சங்கம் மருவிய காலத ் தமிழ் இலக்கியங்களில் இசின் ஈை்று விறனமுை்று ஒன்று மடட்ுதம 

காணே்ேடுகிைது. 

தைட்டிசின் வொழி நங்கை என் குகற 

 

(தைட்டிசின் = தகட்ோயாக) 

6.4.4 விகனமயசச் ் 

மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ள ேத்து விறனமயசச் வாய்ோடுகளில் மசய்து, மசய்யூ, மசய்பு, 

மசய்மதன, மசய்யிய, மசயின், மசய, மசயற்கு, மசய்யொ என்னும் ஒன்ேது வாய்ோடுகள் சங்கம் 

மருவிய காலத்தில் வழங்குகின்ைன. மசய்யியை் என்ை ஒரு வாய்ோடு மடட்ும் வழங்கவில்றல. 

சங்ககாலத்தில் புதிதாகத் ததான்றிய விறனமயசச் வாய்ோடுகள் யாவும் சங்கம் மருவிய 

காலத்தில் வழங்குகின்ைன. சில புதிய விறனமயசச் வாய்ோடுகளும் வழக்கிை்கு வருகின்ைன. 

(1) 

சங்க காலத்தில் மசய்வொன், மசய்பொன் என்னும் இரு வாய்ோடுகறளக் மகாண்ட 

விறனமயசச்ங்கள் வழங்கின. சங்கம் மருவிய காலத்தில் மசய்வொன் என்ை வாய்ோடட்ு 

விறனமயசச்ம் மடட்ுதம வழங்குகிைது. மசய்பொன் என்ை வாய்ோடட்ு விறனமயசச்ம் 

வழங்கவில்றல. 

வல ்புைி ததொய்ந்து  ணல் உழுத ததொற்ற ்  ொய்வொன்................ (சில ்பு. 7 ; 8:1) 

( ொய்வொன் =  கறந்து தபொகு ்படி) 

(2) 

மசயின் என்ை வாய்ோடு சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் மசயில் என்றும் வழங்குகிைது. 

உண்ணற்ை ைள்கள உணில் உண்ை (குறள். 922 ; 1) 

உணின் - உணில் = உண்ண விரும்பினால்) 

(3) 

விறனமுை்றுகறள அடுத்து ஆயின், ஆனொல், எனில், ஏல் ஆகியன தசரந்்து வந்து அறவ 

நிேந்தறன விறனமயசச்ங்களாகின்ைன. 

இன் உயிை ்ஈவை ்; ஈயொை ்ஆயின் ( ணி. 2 ; 44) 

ைண்தடொை ்உளை ்எனில் ைொட்டு ் (சில ்பு. 16 ; 199) 

(ஈயொை் ஆயின் = மகாடார ்ஆயின் ; உளை் எனில் = உள்ளார ்எனில்) 

6.4.5 மபயமைசச் ் 

மதால்காே்பியர ் கூறியுள்ள மசய்த, மசய்யு ் என்னும் இருவறக வாய்ோடட்ுே் 

மேயமரசச்ங்களும் மிகுதியாக வழங்குகின்ைன. சங்ககாலத்தில் மசய்கின்ற என்னும் நிகழ்கால 
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வாய்ோடட்ுே் மேயமரசச்ம் புதிதாக வந்து ேரிோடலில் மடட்ும் ஓர ் இடத்தில் வழங்கியது. சங்கம் 

மருவிய காலத்தில் இவ்வாய்ோடட்ுே் மேயமரசச்ங்கள் மிகுதியாக வழங்குகின்ைன. 

உருள்கின்ற  ணிவட்கட (சில ்பு. 29 ; உகைப்பொட்டு  கட) 

மசய்யொ, மசய்யொத என்னும் இருவறக வாய்ோடட்ு எதிரம்றைே் மேயமரசச்ங்களும் 

வழங்குகின்ைன. மசய்யொத என்னும் வாய்ோடட்ுே் மேயமரசச்ங்கள் சங்க காலத்றதக் காட்டிலும் 

அதிக அளவில் சங்கம் மருவிய காலத்தில் ேயில்கின்ைன. 

மசய்யொ  புகனயொ ஓவிய ் தபொல நிற்றலு ் ( ணி. 16 ; 131) 

மசய்யொத ைகளயொத துன்ப ் இை்ைொைிகைை்குை் ைொட்டி 

வகளயொத மசங்தைொல் வகளந்தது (சில ்பு. 19 ; 17-18) 

 

மதொகுப்புகை 

மதால்காே்பியர ் காலத் தமிழிலிருந்து சங்க காலத் தமிழில் ஏை்ேட்ட மாை்ைங்கள் சங்கம் 

மருவிய காலத் தமிழில் அதிகமாக வழங்குகின்ைன. ஒலியனியறலே் மோறுத்தவறர, 

சங்ககாலத்தில் சகரமமய் அ, ஐ ஆகிய உயிரக்தளாடு கூடி மமாழி முதலாவது ஏைத்தாழ இருேது 

மசாை்கள் என்ை அளவில் காணே்ேட்டது. இது சங்கம் மருவிய காலத்தில் நூை்றுக்கும் தமை்ேட்ட 

மசாை்கள் என்ை அளவில் மிகுதியாகக் காணே்ேடுகிைது. யகர மமய் ஓகாரத்ததாடு தசரந்்து மமாழி 

முதலாவது சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் முதன்முதலாகக் காணே்ேடுகிைது. அதததோல், லகர 

மமய் மமாழி முதலாவது சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில்தான் முதன்முதலாகக் காணே்ேடுகிைது. 

வடமமாழிச ் மசால்றல ஏை்கும்தோது தனிக் குறிறல அடுத்து ரகர மமய் வரும் தோக்கு சில 

இடங்களில் காணே்ேடுகிைது. உருேனியலில் மேயரச் ்மசால்றலே் மோறுத்தவறர சங்கம் மருவிய 

காலத் தமிழ் ேல்தவறு மாை்ைங்கறளே் மேை்று வளரந்்துள்ளது. மூவிடே் மேயரக்ளில் யொங்ைள், 

எங்ைள், நுங்ைள், தங்ைள் ஆகிய நான்கு புதிய வடிவங்கள் முதன்முதலாக வழக்கிை்கு வருகின்ைன. 

இறவ மிகக் குறைவான இடங்களிதலதய வருகின்ைன. ைள் என்னும் அஃறிறணே் ேன்றம விகுதி 

சங்க காலத்தில் இரு வறகே்ேட்ட நிறலயில் மசயல்ேட்டது. சங்கம் மருவிய காலத்தில் அது 

ஐவறகே்ேட்ட நிறலயில் மசயலாை்றுகிைது. ைள் விகுதி சங்கம் மருவிய காலத் தமிழின் 

வளரச்ச்ியில் மேரும்ேங்கு வகிக்கிைது. தவை்றுறம உருபுகள் சிலவை்றின் வடிவத்தில் சிறு 

மாறுதல்கள் ஏை்ேடட்ுள்ளன. ஒருசில தவை்றுறமகளின் மோருறள உணரத்்தே் புதிய உருபுகள் சில 

முதன்முதலாக வழங்க வந்துள்ளன. விறனசம்சால்றலே் மோறுத்தவறர சங்ககாலத் தமிழில் 

வழங்கிய விறனமுை்று விகுதிகள், விறனமயசச், மேயமரசச் வாய்ோடுகதள வழங்குகின்ைன. 

சுருங்கக் கூறின் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் குறிே்பிடத்தக்க சில மாை்ைங்கறளே் 

மேை்றிருே்பினும் மேரும்ோலும் சங்க காலத ் தமிழாகதவ உள்ளது ; சங்கத் தமிழில் ததான்றிய 

மாை்ைங்கள் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழில் மிகுந்த அளவில் வழங்கலாயின எனலாம். 
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