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பாட� - 1 

A05111 ெமா��� வைக�பா��
த���

இந்தப் பாடம் என்ன ெசால்�ற�?

ெமா��ன் ேதாற்றம் ��த்�ச ்ெசால்�ற�. ேபச�்
ெமா�, எ�த்� ெமா� ஆ�யைவ ��த்�த்
ெதரி�க்�ன்ற�. வழக்�ல் உள்ள ெமா�, வழக்�ல்
இல்லாத ெமா� ��த்� அ�யச ்ெசய்�ன்ற�.
ெமா��ன் வைககள் ��த்� �ளக்��ன்ற�.

இந்தப் பாடத்ைதப் ப�ப்பதால் என்ன பயன்
ெபறலாம்?

ெமா��ன் �றப்�க் ��த்� அ�யலாம்.
ேபச�் ெமா�, எ�த்� ெமா� ேவ�பா�கைள
உணரலாம்.
ெமா��ன் வைககள் யாைவ என்ப� ெதரியவ�ம்.
தாய்ெமா�, அயல் ெமா�, உடல் ெமா�, ெசயல்
ெமா� ஆ�யன ��த்� அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.

 



பாட அைம��

1.0 பாட �ன்�ைர
1.1 மனித ெமா��ன் ேதாற்றம்
1.2 ெமா� வைகப்பா�
தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் – I
1.3 ெமா� வைககள்
1.4 ெமா� அைமப்�
1.5 தாய்ெமா��ம் அயல்ெமா��ம்
1.6 ேத�ய ெமா�, ஆட�் ெமா�, இைணப்� ெமா�
1.7 ெதா�ப்�ைர
தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் – II



1.0 பாட ���ைர

நாம் மனிதரக்ள். உல�ல் நாம் வா�ம் காலம்
�ைறவானேத. ஆனால் நாம் ேப�ம் ெமா�
காலங்காலமாக வாழ்ந்� வ��ற�. நாம் அைத
உ�வாக்க�ல்ைல. நாம் அைதப்
பயன்ப�த்��ேறாம். ெமா� நமக்� எந்த வைக�ல்
பயன்ப��ற�? ேபசப் பயன்ப��ற�. மனித
உற�கள் வ�ப்படப் ேபச�் உத��ற�. உறைவ
வ�ப்ப�த்த உரிய க�� ெமா� ஆ�ம். அந்த
வைக�ல் க�த்�ப் பரிமாற்றக் க��யாக இ�ப்ப�
ெமா� என்� �றலாம். இந்தப் பாடத்�ல் ெமா�ைய
எப்ப� எல்லாம் வைகப்ப�த்தலாம் என்பைத�ம்,
த�ழ் ெமா� எந்த வைகப்பாட�்ற்�ள் வ�ம்
என்பைத�ம் காண்ேபாம்.



1.1 ம�த ெமா��� ேதா�ற�

ெமா�ையப் பைடத்தவர ்மனிதேர; ெமா�ையப்
பயன்ப�த்�பவ�ம் மனிதேர; ெமா�ைய மனிதர்
பழ�க் ெகாள்�ன்றனர.் தம் �ழந்ைதக�க்�ம்
பழக்��ன்றனர.் மனிதர ்ெமா�ையப்
ப�ல்�ன்றனர.் மனிதர ்ெமா�ையப்
ப�ல்�க்�ன்றனர.் இவ்வா� மனிதரக்ள் ெமா�ையப்
பா�காக்�ன்றனர.் எனேவ ெமா� என்பைத ‘மனித
ெமா�’ (Human Language) – மனிதரக்ள் ேப�ம் ெமா�
என்� �றலாம். மனித�க்�ைட�ல் ெமா� எப்ப�த்
ேதான்�ய�? இயற்ைகயாகத் ேதான்�ய� என்றால்
உலக மக்கள் அைனவ�ம் ஒேர ெமா�ையத்தான்
ேப�க் ெகாண்��க்க ேவண்�ம். மக்கள் �றக்�ம்
�தம் ஒன்�ேபால் உள்ள�. இ�ேபாலப் பல
ஒற்�ைமக் ��கள் இ�ந்தா�ம் மனிதர ்ேப�ம்
ேபச�்ல், ெமா��ல் மட�்ம் ஒேர தன்ைம இல்ைல.
இடத்�ற்� இடம், இனத்�ற்� இனம் ேவற்�ைம
உள்ள�. அந்தந்த இனத்தவர ்அவரவர ்ெமா�ைய
அைமத்�க் ெகாண்டனர.் என்றா�ம், ‘இப்ப�த்தான்
ேபச ேவண்�ம்’ என்� எல்லா�ம் ஒன்� ��,
�டட்�ட�் அைமத்�க் ெகாண்டாரக்ள் என்� ெசால்ல
��யா�. �டட்ம் ஏ�ம் இல்லாமல், மக்களிைடேய
ெமா� ேதான்�ய�, வளரந்்த�, கா�ன்� நிற்�ன்ற�
என்� �றலாம்.



1.2 ெமா� வைக�பா�
(Classification)

ெமா� மக்களின் அைடயாளம். ஓர ்இனத்தவைரக்
��க்�ம் ����. மனிதைர இைணக்�ம் உற�ச்
சங்��. ெமா�க்�ம் வளரச்�் உண்�. மாற்றம்
உண்�. �றக்கணிப்�ற்� ஆளான நிைல�ம் உண்�.
அ� ேபால ெமா�க�க்�ைடேய உற�ம் உண்�,
கடன் த�த�ம், கடன் ெப�த�ம் உண்�.
ெமா�க�க்� இைடேய கா�ம் ெபா�க் ��கைளக்
ெகாண்� ெமா�கைளப் பல்ேவ� வைககளாக
வைகப்ப�த்தலாம். அவ்வைகப்பா�கைளக்
காண்ேபாம்.

ெமா� : ேபச�் ெமா�, எ�த்� ெமா�

ெமா�ையப் ேபச�் ெமா�, எ�த்� ெமா� என்�
வைகப்ப�த்தலாம்.

1.2.1 ேப�� ெமா�

நாக்�, பல், அண்ணம், உத�, உள்நாக்�, காற்�க்
�ழல், �ரல்வைள, ெதாண்ைட என்� உடம்�ல் பல
உ�ப்�கள் உள்ளன. இைவ ‘ஒ� உ�ப்�கள்’ ஆ�ம்.
இவற்ைறப் பயன்ப�த்� மனிதரக்ள் ஒ� எ�ப்பலாம்.
ெபா�ள் த�ம் ஒ�கைள, ‘ேபச�்’ என்�ேறாம். ெபா�ள்



அற்ற ஒ�கைள ‘ெவற்ெறா�’ என்�ேறாம். ெமா��ன்
உ�ரந்ா� ேபச�்தான்.

                                                           

           
              நாக்�                                                              பல்        
                                            அண்ணம்

                                                                             

                        

               உத�                                                                              
                                                      உள்நாக்�

அவள்       வந்தாள்
உடல்        வ�
பழம்          ��ந்த�

ள, ல, ழ, ன, ண ேபான்ற ஒ�கைள ஒ�க்�ம் ேபா�
சரியான ஆனால் �டப்மான ேவ�பா�
ேதைவப்ப��ற�.



ெமன்ைம
ேமன்ைம,
வடட்ம்,
வாடட்ம்
என்� உசச்ரிப்�ல் நீடட்ல், ��க்கல் உண்�.
பழந்த�ழ்ச ்சான்ேறார ்த�ழ் எ�த்�கைள ஒ�க்க
ஆ�ம் கால அளைவத் �ல்�யமாகக்
கணக்�ட�்ள்ளனர.் ‘மாத்�ைர’ என்ப� ஒ��ன் கால
அள�. ஒ� மாத்�ைர என்ப� இயல்பாகக் கண்
இைமக்�ம் ேநரம், ைக ெநா�க்�ம் ேநரம் ஆ�ம்.
��ைல உசச்ரிக்�ம் கால அள� – ஒ� மாத்�ைர.
ெந�ைல உசச்ரிக்�ம் கால அள� – இ� மாத்�ைர.
�த�ல் ேபச�் ெமா�தான் ேதான்���க்க
ேவண்�ம். ஒ�வர ்ேப�வைத ஒ�நாடா�ல் ப��
ெசய்ய இன்� ���ற�. ெதாைலேப� வ� ஒ�
நாட�்ல் இ�ப்பவர ்இன்ெனா� நாட�்ல்
இ�ப்பவேரா� ேபச ���ற�. ஆனால் சங்க
காலத்�ல் மக்கள் ேப�ய த�ழ் எப்ப� இ�ந்த�? பக்�
இலக்�யப் பா�ரங்கைள ஓ�ய த�ழரக்ள்
இைடக்காலத்�ல் ேப�ய த�ழ் எப்ப� இ�ந்த�? இச்
ெசய்�கைள அ�ந்� ெகாள்ள நமக்� வாய்ப்�
இல்ைல.

வழக்� ெமா� – வழக்ெகா�ந்த ெமா�

ேபச�் ெமா�ைய ேமற்கண்டவா� ப�க்க ���ம்.
வழக்� ெமா� என்ப� இன்�ம் மக்களால் ேபசப்ப�ம்
ெமா�. வழக்ெகா�ந்த ெமா� என்ப� இன்�
மக்களிைடேய ேபசப்படாத ெமா�. அ�, �ன்ெனா�



காலத்�ல் ேபசப்பட�்�க்�ம். ஏேதா காரணத்தால்
ேப�வ� தைடபட�்�க்�ம். வடெமா� எனப்ப�ம்
சமஸ்��தம் மக்களிைடேய ேபசப்ப�ம் ெமா�யாக
இன்� இல்ைல. ேபச�் வழக்ெகா�ந்த ெமா�க்�
வடெமா�ையச ்சான்றாகச ்ெசால்வாரக்ள்.

1.2.2 எ��� ெமா�

ெமா�க்� நாம் தந்த வரிவ�வேம எ�த்� ெமா�
ஆ�ம். எ�த்� என்ப� ஒ�ைய எ��க் காட�்ம்
����தான். இந்த ஒ�க்� இ� ���� என்�
ெதளிவாகத் �ரம்ானிக்கப்பட�்�க்�ம். உலக
ெமா�களில் எ�த்� ெமா� வ�வம் ெபறாமல், ேபச�்
ெமா�யாகேவ �ளங்�ம் ெமா�கள் பல உள்ளன.
எ�த்� ெமா�ைய இலக்�ய ெமா� என்�ம் ��ப்பர.்
த�ழ் ஓர ்எ�த்� ெமா�. பல �� ஆண்�க�க்�
�ந்ைதய இலக்�யங்கள் த��ல் உண்�. அைவ
எ�தப்படட்தால்தான் இன்றள�ம் பா�காப்பாக
உள்ளன. இலக்�யச ்ெச�ைம, த��க்� உயரத்னிச்
ெசம்ெமா� என்ற �றப்ைபப் ெபற்�த் தந்�ள்ள�.
எ��ம் ேபா� எந்ெதந்த ���ைறகைளக்
கைடப்��க்க ேவண்�ம்; எப்ப� அைமந்தால் ஏற்�க்
ெகாள்ளலாம்; எப்ப� அைமயக் �டா� என்பவற்ைற
அ���த்�ம் இலக்கண �ல்கள் த��ல் உள்ளன.
ெதால்காப்�யம் என்ப� ஒ� தைல�றந்த இலக்கண
�ல். ெதால்காப்�யப் பா�ரம் ேபச�்த் த�ைழ
வழக்� என்� ��ப்���ற�. எப்ப� எ�த ேவண்�ம்
என்� ெதால்காப்�யம் எ�த்� ெமா�ையக் கற்�த்
த��ற�.



ேப�பவர ்ெமா��ன் ஒ� வ�வத்ைதக்
ைகயாள்�றார.் ேபச�் ெமா� �றக்�ற�.
அ�ேபாலேவ,

எ��பவர ்ெமா��ன் வரி வ�வத்ைதப்
பயன்ப�த்��றார.் எ�த்� ெமா� உ�வா�ற�. ஒ�
ெமா�ையப் �ைழ�ன்�ப் ேபச�ம், தவ�ன்�
எ�த�ம் ‘ெமா� அ��’ ேதைவ. இம்ெமா�ய��டன்
கற்பைன வளம், பைடப்பாற்றல் இைண�ம்ேபா�
இலக்�யம் �றக்�ற�.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் I

 

 



 

 

 

 



1.3 ெமா� வைகக� (Types of
Languages)

ெமா��ன் இயல்�, பயன்பா�, தன்ைம,
பயன்ப�த்�பவர� த��, பயன்ப�த்�பவர�
எண்ணிக்ைக, பயன்ப�த்�பவர� ம�ப்�, வா�ம்
இடம் ேபான்றவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் �ழ்க்கா�மா�
வைகப்ப�த்தலாம்.

1.3.1 �ல ெமா��� த� ெமா���

ஒ� ெமா����ந்� பல ெமா�கள் �ைளப்பதற்�
வாய்ப்�கள் உள்ளன. அவ்வா� அ�ப்பைடயாக
அைம�ம் ெமா�ைய �ல ெமா� என்�
��ப்��வாரக்ள்.

தனி மனிதர ்ேப�ம் ெமா�ையத் தனி ெமா�
என்பாரக்ள்.

ஒேர ெமா�ையப் பல�ம் பயன்ப�த்�னா�ம்,
அவரவரக்�ைடய �ன்�லம், �ழ்நிைல காரணமாக
ஒவ்ெவா�வரின் ேபச�்�ம் எ�த்��ம் ஒ�
தனித்தன்ைம ஏற்ப�ம். இைதேய தனி ெமா� என்�
ெசால்��ேறாம்.

�ல ெமா�

அ�ப்பைட ெமா� என்�ம், �ன்ைன ெமா� என்�ம்
ெதான்ைம ெமா� என்�ம் �ல ெமா�



வழங்கப்ப��ற�. ஒ� ெமா� அ�ப்பைடயாக
அைமய, அ���ந்� பல ெமா�கள் உ�வாகலாம்.
அந்த நிைல�ல் அ�ப்பைடயாக இ�ந்த ெமா�ைய
�ல ெமா� என்� ெசால்வர.் த�ழ் ஒ� �ல ெமா�.
ஏெனன்றால் த��ன் ெசாற்களில் ெப�ம்பாலானைவ
ேவரச்ெ்சாற்கள். இவற்���ந்�தான் எண்ணற்ற
ெசாற்கள் உ�வாக்கப்ப��ன்றன. �ரா�ட
ெமா�களில் உள்ள ெசாற்களின் ேவரச்ெ்சாற்கைள
ஆய்ந்� பாரத்்தால் அைவ த�ழ் ேவரச்ெ்சாற்களாகேவ
உள்ளன. எனேவ, ‘�ன்ைனத் �ரா�டம்’ ‘�லத்
�ரா�டம்’ ‘ெதால் �ரா�டம்’ என்ெறல்லாம் ��வ�
த��க்� ெவ�வாகப் ெபா�ந்�ம் என்பார ்ேதவேநயப்
பாவாணர.்

தனி ெமா�

தனி ெமா� என்ப� ‘தனியாள் ேப�ம் ெமா�’ (Idiolect)
என்பர.் த�ழ் என்ப� ஒ� ெமா�. அைதத் த�ழகத்�ல்
இ�க்�ம் த�ழா�ரியரா�ய நான் ேப��ேறன்.
எ���ேறன். அேத த�ைழ ேவற்�மண்ணில்
வ�க்�ம் த�ழரா�ய நீங்கள் ேப���ரக்ள்.
எ����ரக்ள். அேத த�ைழ ேவற்� ெமா� ேப�ம்
ெவளிநாட�் மாணவரக்ளா�ய நீங்கள் ேப���ரக்ள்.
எ����ரக்ள். த�ழ் ஒேர ெமா�தான். ஆனால்
அைதப் ேப��ன்ற, எ���ன்ற நா�ம், நீங்க�ம்
ெவவ்ேவ� �ன்�லத்ைதக் ெகாண்டவரக்ள்.
அதற்ேகற்ப, நம் ஒவ்ெவா�வர ்த��ம் ெவவ்ேவறாக
அைம�ற� அல்லவா? இைதேய ‘தனி ெமா�’ என்பர.்
ேவ�பா�கள் இடம்ெபறலாம். இ�ந்தேபா��ம் நான்
ேப�வைத நீங்க�ம், நீங்கள் ேப�வைத நா�ம் �ரிந்�
ெகாள்ள ���ம். எ��வைதப் ப�க்க ���ம். அ�ல்
�க்கல் இ�க்கா�. தனி ெமா��ன் �றப்�
இ�வா�ம்.

ெசந்த�ழ், ெகா�ந்த�ழ்



பழந்த�ழ் இலக்கண �ல்கள் த�ைழச ்ெசந்த�ழ்
என்�ம், ெகா�ந்த�ழ் என்�ம் பா�பா�
ெசய்��ப்ப� தனி ெமா�யாய் அைம�ன்ற
ேவ�பா�கைள ைவத்�த்தான். இடத்�ற்� இடம்
ேவ�படட் ெபா�ளில் வழங்�ம் ெசாற்கைளத் த�ழ்
இலக்கணம் �ைசச ்ெசாற்கள் என்� ��க்�ற�.
இவ்வா� ெசாற்களில் மட�்ம் அன்�ப் ேப�ம் �ைற,
ெசால்ைலக் ைகயா�ம் வைக, வாக்�ய அைமப்�,
ஒ�க்�ம் �ைற ேபான்றவற்றால் எ�ம் எல்லா
ேவ�பா�கைள�ம் உள்ளடக்�ய� ‘தனி ெமா�’.

1.3.2 ெபா�ெமா��� �ற�� ெமா���

நில அைமப்�, அர�யல் �த�ய காரணங்களினால்
இரண்� ெமா�கள் ஒேர இடத்�ல் வழக்�ல்
இ�க்கலாம். நாளைட�ல் இரண்�
ெமா�களி��ந்�ம் �ல ��கள் இைணந்� ஒ� ��
ெமா� உ�வாகலாம். அந்தப் �� ெமா�, இரண்�
ெமா�ப் �ரி�ன�க்�ம் �ரியக் ��யதாக�ம்,
இ�வ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம் அைம�ம். அப்ப�
அைமவைதப் ெபா� ெமா� என்� ��வாரக்ள்.

ஒேர ெமா�ையப் ேப��றவரக்�ம் �ட, அவரவரக்ள்
சாரந்்��க்�ம் �ைற அல்ல� ெதா�ல் காரணமாகச்
�ல �றப்�க் ��கைளத் தம் ேபச�்ல் வழங்�வர.்
த��ேலேய ேப�னா�ம் எ��னா�ம், ஒ�
��ப்�டட் �ைறக்�ரிய ெசய்�கைளக்
ெகாண்��க்�ம். எனேவ, அ� மற்றவரக்�க்�
�ளங்கா�. அவ்வா�, �ைற அல்ல� ெதா�ல் சாரந்்த
ெமா�ையச ்�றப்� ெமா� என்� ��ப்��ேவாம்.

ெபா� ெமா� – ஒ� �ளக்கம்

ெமா�களில் கலப்� ஏற்பட�்ப் ெபா�வான ஒ� ��
ெமா� ேதான்�வ�ண்�. இந்தப் ெபா� ெமா�



என்ப�, ெமா��ன் ஒற்�ைமக் ��கைளக் ெகாண்�
ெபா�வானதாக அைமவ� ஆ�ம். ஆப்�ரிக்கா�ல்,
�ெரஞ்� ெமா��ம் ஆப்�ரிக்க ெமா��ம் கலந்த
‘�ட�்ன் ெமா�கள்’ பல ேபசப்ப��ன்றன. இவற்ைறப்
ெபா�ெமா�க்�ச ்சான்றாகக் ��ப்�டலாம்.

�றப்� ெமா� – ஒ� �ளக்கம்

ஒ�வர ்ஒ� ெமா�ையக் கற்ப� ேவ�. அந்த
ெமா��ல் உள்ள �றப்பான �ைறகைளக் கற்ப�
ேவ�. என்னால் த��ல் எ�த���ம். ேபச���ம்.
ப�க்க ���ம். �ரிந்� ெகாள்ள ���ம்
என்பவ�க்�த் ெதால்காப்�யம் �ரிந்� ெகாள்ள
��யாமல் ேபாகலாம். காரணம் த��க்�ரிய
�ண்ைமயான இலக்கண ���ைறகள்
ெதால்காப்�யத்�ல் தரப்பட�்ள்ளன. த��ல் ஆழ்ந்த
�லைம உள்ளவ�க்� உரிய ‘�றப்பான �ல்’ அ�.
வணிகர,் ம�த்�வர,் அ��யலாளர,் தகவல் ெதா�ல்
�டப்த் �றனாளர ்தத்தம் �ைறகளில் எ��வ�ம்,
ேப�வ�ம் அத்�ைறசார ்�றப்�க் ��கைள
����ம் ெபற்��க்�ம். அதைனச ்‘�றப்� ெமா�’
எனலாம். �ைற சாரந்்த உைரகளில், �ல்களில்
ெமா��ன் ெபா�க் ��கள் �ைற�. �றப்�க்
��கள் அ�கம். அவ்வைக�ல் அம்ெமா�ையச்
�றப்� ெமா� என்� ��ப்��வர.்

1.3.3 ��ெமா��� ெகா�ைச ெமா���

�ைறவான எண்ணிக்ைக�ல் உள்ள �டட்த்�னர,்
தமக்�ள்ேள க�த்�கைளப் பரிமா�க்
ெகாள்வதற்காக, ஒ�ெமா�ைய உ�வாக்�க்
ெகாள்வ�ண்�. இதன் ேநாக்கேம, தங்க�க்�ள்ேளேய
ேப�க் ெகாள்ள�ம், மற்றவரக்ள் �ரிந்� ெகாள்ளாமல்



இ�க்க�ம் �யல்வ�தான். இ�, ��ெமா� எனப்
ெபயர ்ெப�ம்.

ெசம்ைம இல்லாத, ��த்த�றாத ெமா� வ�வம்
ெகாசை்ச ெமா�, இ� எந்த இலக்கணத்�க்�ம்
வைரயைறக்�ம் உடப்டாததா�ம்.

��ெமா� – ஒ� �ளக்கம்

�கச ்��ய எண்ணிக்ைக�னர ்தங்கள்
���னேரா� ேப�க் ெகாள்ள�ம், எ�த�ம்
உ�வாக்�க் ெகாள்�ம் ெசயற்ைகயான ெமா�ேய
��ெமா� ஆ�ம். ��ெமா� எல்லா�க்�ம்
�ரிவ�ல்ைல. அக்���ன�க்� மட�்ேம �ரி�ம்.
எல்லாரா�ம் பயன்ப�த்தப் ப�வ�ல்ைல. ��ப்�டட்
���னரால் மட�்ேம பயன்ப�த்தப்ப�ம்.
��ெமா��ன் ேதாற்றம் எ�ர ்பாராமல் அைம�ம்.
மற்றவரக்ளிட��ந்� தங்கைள ேவ�ப�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�ம், தாம் ேப�வ�
ெவளியா�க்�ப் �ரிந்��டக் �டா� என்�ம்
தங்க�க்� வச� க��க் ��ெமா�ைய உ�வாக்�க்
ெகாள்�ன்றனர.் ��ெமா� பலகாலம் நீ�த்� வாழ
��யா�. ேப�ேவார ்வடட்ம் காலப் ேபாக்�ல் ���
மைறந்��டலாம். ஒ� ���னர ்தங்க�க்�ள்
ேப�க்ெகாள்வதற்�ப் பயன்ப�த்�ம் ெமா�ையத்
த�ழ்,

��உக்�� என்� ��ப்���ற�. இ�
��ெமா�ையச ்ேசரந்்த�. வணிகரக்ள் �யாபார
இரக�யங்கைளக் காப்பாற்ற ேவண்�க்
��ெமா�ையத் தங்க�க்�ள் ைகயாள்�ன்றனர.்

ெகாசை்ச ெமா� – ஒ� �ளக்கம்

ெகாசை்ச ெமா� என்ப� ��ந்தாத ெமா�.
���ைறகள், சடட்�டட்ங்கள், கட�்ப்பா�கள்,



தைளகள் எ��ம் �க்காத தன்னியல்பான ெமா� இ�,
ெகாசை்ச ெமா� என்ப� இ�ந்த�; வைசச ்ெசாற்கள்
இடம்ெப�வ� என்பர.் எந்த ெமா��ல்தான் வைசச்
ெசாற்கள் இல்ைல? ஒ� ெமா��ன் வைசச்
ெசாற்கைள ஆரா�ம்ேபா� அம்ெமா� ேப�ேவார�
பண்பாட�், நாகரிக வரலாற்ைற�ம் அ�ந்� ெகாள்ள
���ம்.

கடட்ைமப்�டன், ெச�வாக இ�க்�ம் இலக்�யச்
ெச�ைம �க்க ��ந்�ய ெமா�ையச ்ெசவ்�ய
ெமா� என்பர.் த�ழ் ஒ� ெசவ்�ய ெமா� ஆ�ம்.

1.3.4 �ைளெமா�

ஒ� ெமா� பரந்�படட் நிைல�ல் வழக்�ல்
உள்ளேபா�, நாட�்ல் ஆங்காங்ேக�ம்
எல்ைலேயாரங்களி�ம் அம்ெமா��ல் �� ��
ேவ�பா�கள் உண்டாவ� இயல்�. இதற்�க் காரணம்
ெவவ்ேவறாக அைமயலாம். அப்ப�த் ேதான்�ம்
உ�மாற்றங்கள் ெப��, இ���ல்
இம்மாற்றங்கைளக் ெகாண்ேட ஒ�ெமா�
உ�வாவதற்� ���யான வாய்ப்�கள் உண்�.
அவ்வா� ேதான்�ம் ெமா�ையக் �ைளெமா� என்�
��ப்��வ� வழக்கம்.

ஒ� ெமா� ேப�ேவார ்இைடேய ேபாக்�வரத்�
தைடபடலாம். ��ப் ேப�ம் வாய்ப்�க் �ைறயலாம்.
ஒ� ப���னர ்ேப�வதற்�ம் மற்ெறா� ப���னர்
ேப�வதற்�ம் இைடேய ேவ�பா�கள் ேதான்றலாம்.
ேவ�பா�கள் �கலாம். ஒ� ெமா��ல் ேதான்�ம்
இத்தைகய ேவ�படட் வைககைள அம்ெமா��ன்
‘�ைளெமா�கள்’ என்� ��ப்�ட ேவண்�ம்.

�ைளெமா� ேதான்றக் காரணங்களாவன: கடல்,
ேபரா�, மைலத்ெதாடர ்ேபான்ற இயற்ைக



அைமப்�கள் ஒ� நாடை்டப் �ரிக்�ம்ேபா�, ஒ�
ெமா��்��ந்� �ைளெமா� ேதான்றக்��ம்.
த����ந்� மைலயாளம் �ைளெமா�யாகத்
ேதான்ற�ம், நாளைட�ல் தனிெமா�யாக
உ�ப்ெபற�ம் ��க்ேக அைமந்த ேமற்�த் ெதாடரச்�்
மைல காரணம் எனலாம். �ராமம், நகரம் என்�
இடம்ெபயரந்்� வா�ம்ேபா� �ராமத்�ல் வாழ்பவர்
ேப�ம் ெமா��ம், நகரத்�ற்� இடம் ெபயரந்்� வந்த
அேத ��ம்பத்�னர ்ேப�ம் ெமா��ம்
ேவ�ப�வ�ண்�. ஒேர ஊரில் வா�ம் இ�ேவ�
சமயத்�னர ்ேப�ம் ெமா��ல் ேவ�பா�
வ�வ�ண்�. இ�லா�யர ்அர�, உ��ச ்ெசாற்கள்
கலந்� த�ழ் ேப�வைதக் �றலாம். ஒேர இடத்�ல்
வா�பவர� ெமா�நைட ச�கப் �ரி� காரணமாக,
கல்�ய��ன் காரணமாக ேவ�ப�வ�ண்�. மக்கள்
கலந்� பழக இன்ைறய ேபாக்�வரத்� வச�கள்,
தகவல் ெதா�ல்�டப் வாய்ப்�கள் உத��ன்றன.
ெதாைலக்காட�், வாெனா�, நாளிதழ்கள், இதழ்கள்
�த�யைவ ெபா�த்த�ழ் உ�வாக உத��ன்றன.

இலக்�யக் �ைளெமா�

�ைளெமா�ையக் �டப் பல்ேவ� வைககளாகப்
ப�க்கலாம். ெசந்த�ழ், ெகா�ந்த�ழ் என்�
இலக்கண உைரயா�ரியரக்ள் ��வ� �ைள
ெமா�கைளத்தான் என்பர.் ெசந்த�ழ் ேசரந்்த
பன்னி� நிலத்�ல் ேப�வ� ெகா�ந்த�ழ்; எல்ைல
�றப்படட் த�ழ்ப் ப��க்�ள் ேபசப்ப�வ� ெசந்த�ழ்
என்� ��வர.் சங்கத் த�ழ், இைடக்காலத் த�ழ்,
இக்காலத் த�ழ் என்� இலக்�யங்களின்
அ�ப்பைட�ல் �றலாம்.

�ைளெமா��ன் வைககள்



வட்டாரக் �ைளெமா�

ஒ� ப���ல் (மாவடட்ம் ேபான்ற வடட்ாரப் �ரி�கள்)
வா�ம் மக்கள் ேப�வதற்�ம், மற்ெறா� ப���ல்
வாழ்பவர ்ேப�வதற்�ம் உள்ள ேவ�பா�களால்
உண்டா�ம் ெமா� வடட்ாரக் �ைளெமா� ஆ�ம்.
த�ழ்நாட�்ல் கரிசல் காட�்ப் ப���ல் வழங்�ம்
ெமா�ைய இதற்� எ�த்�க்காடட்ாகக் �றலாம்.

வ�ப்�க் �ைளெமா�

ஒ� சமயத்�னர ்அல்ல� சா��னர ்ேப�வதற்�ம்,
அேத ப���ல் வா�ம் மற்ெறா� சமயத்�னர்
அல்ல� சா��னர ்ேப�வதற்�ம் உள்ள ேவ�பா�கள்
�்�ந்� உண்டா�ம் ெமா� ‘வ�ப்�க் �ைளெமா�’
ஆ�ம்.

ெதா�ல் �ைளெமா�

ஒ� ெதா�ல் ெசய்ேவார� ேபச�்ல் அவரத்ம்
ெதா��க்� மட�்ேம உரிய அரிய ெசாற்கள் ��ந்�
இ�க்�ம். இம்���யால் உண்டா�ம் �ைளெமா�
‘ெதா�ல் �ைளெமா�’ ஆ�ம். �ற்�க்கணக்கான
அரிய ெசாற்கைள �னவர ்ைகயாள்�ன்றனர.் அ�
ேபாலேவ �யவர ்ேபச�்�ம் ��ந்த ெசாற்கள்
�றப்�ப் ெபா�ள் த�ம் கைலசெ்சாற்களாக உள்ளன.

உட்�ைளெமா�



ஒேர �ரி�னர ்ேப�ம் ெமா��ல் �ட ேவ�பா�கள்
இடம்ெப�வ�ண்�. அவ்ேவ�பா�கள் ���யால்
உண்டா�ம் �ைளெமா� ‘உட�்ைளெமா�‘ ஆ�ம்.



1.4 ெமா� அைம��

இ�வைர ெமா�களின் வைககைளப் பாரத்்ேதாம்.
இனி, ெமா� அைமப்ைபக் ெகாண்�
வைகப்ப�த்�வ� பற்�ப் பாரக்்கலாம். ஒ�
ெமா��ன் ெசாற்கைளக் ெகாண்�
வைகப்ப�த்��ேறாம்.

ெமா��ல் உள்ள ெசாற்கள் �க்�யமானைவ.
எ�த்�களின் ேசரக்்ைக ெசால் ஆ�ம். எ�த்�ன்
அ�ப்பைடயாக அைமவ� ஒ�யன். எ�த்�கள் ��ச்
ெசாற்கள் அைம�ம் �தம் எல்லா ெமா�களி�ம்
காணக் ��யேத. ெசால் அைமப்ைபக் ெகாண்�

என்� ெமா�ைய வைகப்ப�த்தலாம்.

1.4.1 அைச ெமா�

அைசெமா��ல் ெசாற்கள் ஒன்�டன் ஒன்�
ஒட�்வ�ல்ைல. ஒவ்ெவா� ெசால்�ம் தனித்தனிேய
நின்� தன் அள�ல் ெபா�ள் உணரத்்�வ�
அைசெமா� ஆ�ம். அைசெமா��ல் ெசால்
ஒவ்ெவான்�ம் ஓர ்அைசச ்ெசால்லாகேவ இ�க்�ம்.
ெப�ம்பா�ம் அ�செ்சால்லாகேவ இ�க்�ம். ஒ�ப்�
�ைற�ல்தான் ேவ�பாடை்டக் காட�்ம்ப� இ�க்�ம்.
ஒ� ெசால்ைல எ�த்தல், ப�த்தல், ந�தல் என்ற
நிைலகளில் உசச்ரிக்கலாம். ஒவ்ெவா�
உசச்ரிப்�ன்ேபா�ம் ெபா�ள் ேவ�ப�ம். �னெமா�,



சயா�ய ெமா�, பர�்ய ெமா�, �ெபத்�ய ெமா�
ஆ�யன அைசெமா�களா�ம். அைசெமா��ல்
ெசாற்கைள, ‘ெபா�ள் உணரத்்�ம் ெசாற்கள்’, ‘ெவ�ம்
ெசாற்கள்’ என்� வைகப்ப�த்�வர.்

ெபா�ள் உணரத்்�ம் ெசாற்க�க்�ம், ெவ�ம்
ெசாற்க�க்�ம் இைட�லான ேவ�பாடை்ட
உணரத்்�வேத இலக்கணம் ஆ�ம். அைசெமா��ல்
ெசால் இடத்�க்ேகற்பப் ெபா�ள் த�ம்.

1.4.2 ஒ�� ெமா�

அ�செ்சால் இரண்� ேச�ம் ேபா� பல ெசாற்கள்
இைட�ல் வ�ம். ெசாற்கள் பல ஒட�் நிற்க, வாக்�யம்
உ�வா�ற�. அவ்வைக அைமப்�ைடய� ஒட�்ெமா�
எனலாம். த�ழ்ெமா�, �ரா�டெமா�கள், �த்�ய
ெமா�கள் �த�யைவ ஒட�்ெமா�கள் ஆ�ம்.
ெசாற்கள் அ�த்த�த்� ஒட�் வரிைசயாக அைமவதன்
�லம் ெசால் ெதாடர ்உ�வா�ற�. இ�ல் வரிைசக்
�ரமம் உண்�. நிைனத்தப� எல்லாம் ஒட�்வ�ல்ைல
என்ப� கவனிக்க ேவண்�ய ஒன்றா�ம்.



ெசால்�ன் ேவராக அைமவ� அ�செ்சால். ெபயைரக்
��ப்ப� ெபயரச்ெ்சால். ெசயைலக் ��ப்ப�
�ைனசெ்சால். அ�செ்சால்�க்�ம்,
�ைனசெ்சால்�க்�ம் தனிப்படட் அள�ல் ெபா�ள்
உண்�. இைட�ம் உரி�ம் தாேம தனித்� நின்�
ெபா�ள் தரா�. ெபயரச்ெ்சால்ைலேயா,
�ைனசெ்சால்ைலேயா சாரந்்�தான் இைடசெ்சால்
அைம�ம். தனிேய வரா�. இைடசெ்சால் ெபயர,்
�ைன�டன் ஒட�் வ�வதால், ‘ஒட�்ெமா�’ என்�
வழங்கப்ப��ற�.

(எ-�)
கண்ணன் – ெபயரச்ெ்சால்
கண் + அன்                        கண் = அ�செ்சால் அன் =
இைடசெ்சால்

இங்� ‘அன்’ என்ற இைடசெ்சால் ஒட�்ெமா�யாக
வந்த�. த��ல் ஒவ்ெவா� ெசால்ைல�ம் இப்ப�ப்
ப�த்�ப் பாரத்்தால் பல்ேவ� ஒட�்கள் இ�த்தைல
அ�யலாம். ஓர ்எ�த்� தனித்� நின்�ம் ெபா�ள்
த�ம்.

‘ஆ !‘ – உணர�் ெவளிப்பா�
‘�’ – ெந�ப்�
ஒன்�ற்� ேமற்படட் எ�த்�கள் ெதாடரந்்� நின்�ம்
ெபா�ள் த�ம். ஒ� ெசால்ைலப் ப�க்க ��ந்தால்
அதன் ெபயர ்ப�பதம். ப�க்க ��யா�டட்ால் அதன்
ெபயர ்பகாப்பதம்.

ஓ� வந்தான்.
வந்� ேபானாள்.
ஓ�, வந்� என்பன இறந்த காலத்ைதக் காட�்ம்
�ற்�ப் ெபறாத �ைனசெ்சாற்கள். எனேவ இவற்ைற
இறந்த கால �ைனெயசச்ங்கள் என்பர.் இங்ஙனம்
ஒட�்கள் அைம�ன்றன. ஒட�்கள் ெசால்�ல்



அைம�ம் தன்ைமைய ைவத்�, இவற்ைற,
ேவரச்ெ்சால்�ன் �ன்னால் ஒட�்வைத �ன் ஒட்�ச்
ெசால் என்�ம், ேவரச்ெ்சால்�ன் �ன்னால்
ஒட�்வைதப் �ன் ஒட்�செ்சால் என்�ம், இரண்�
ேவரச்ெ்சாற்க�க்� இைட�்ல் ஒட�்வைத உள்
ஒட்�செ்சால் என்�ம் ��வர.் ஒட�் ெமா�களில்
இத்தன்ைமையக் காணலாம்.



1.5 தா�ெமா��� அய�ெமா���

ெமா�க்�ம் அம்ெமா� ேப�ம் மனிதரக்்�ம்
உற�ண்�. ெதாடர�் உண்�. இதன் அ�ப்பைட�ல்
ெமா�ைய ஒ�வர� தாய்ெமா� என்ேறா,
ேவற்�ெமா� என்ேறா ��வ�ண்�.

‘ஒ�வர ்�ழந்ைதப் ப�வத்�ல் இயல்பாகக் கற்�ம்
ெமா�; �ந்�க்க�ம், க�த்�கைளப் �லப்ப�த்த�ம்
ஒ�வர ்இயல்பாகக் ைகயா�ம் ெமா�ேய தாய்ெமா�’
என்� ஐக்�ய நா�களின் சைப ‘தாய்ெமா�’க்�
�ளக்கம் த��ற�. ‘ெபற்ற தாய் அவள�
�ழந்ைதக்�க் கற்�க்�ம் ெமா� தாய்ெமா�’
எனலாம். ஒ�வர ்எத்தைன ெமா�கைள
ேவண்�மானா�ம் கற்�க் ெகாள்ளலாம்.
பயன்ப�த்தலாம். அவர ்கற்�ம் �றெமா�கள்
எல்லாம் அவர� தாய்ெமா� ஆகா�. ஒ�வ�க்�
அவர� தாய்ெமா� த�ரப் �ற எல்லாம் அயல்
ெமா�கேள ஆ�ம்.

1.5.1 உட� ெமா�, ெசய� ெமா�

ெமா�யால் மட�்ம்தான் க�த்�கைளப் பரிமாற
���ம் என்ப�ல்ைல. நம� உடலைச�கள் �ல�ம்
உணரத்்த ���ம்.

கண் �வத்தல் – ேகாபத்ைதப் �லப்ப�த்�ம்
உடல் �யரத்்தல் – மனப்பதற்றத்ைதப் �லப்ப�த்�ம்.
இவ்வா� உடல் �லம் உணரத்்�வ� உடல் ெமா�



(Body Language) என்� அைழக்கப்ப��ற�. ஒ�வர்
அன்றாட வாழ்க்ைகத் ேதைவகைளப் �ரத்்�
ெசய்வதன் ெபா�ட�்ப் பல ெமா�கைளக் கற்�க்
ெகாள்வ� அவ�யமா�ற�. ேவகமாக�ம், தனக்�
எந்த அள�ற்�த் ேதைவேயா அந்த அள�ற்�ரியைதத்
ெதளிவாக�ம் கற்கலாம். அப்ேபா� அம்ெமா�ய��
ெசயல் ெமா�ய�வாக உள்ள�. ெசயல் ெமா�
(Functional Language) உைரயாட�க்� மட�்ம்,
எ��வதற்� மட�்ம் என்ற இ� ேபாக்�கைளக்
ெகாண்ட�.



1.6 அ�வ� ெமா�, ஆ�� ெமா�,
இைண�� ெமா�

த�ழகத்�ல், 'த�ழ்' ஆட�் ெமா�யாக உள்ள�.
த�ழகத்�ல்் ெப�ம்பான்ைமயர ்த�ழர.் த�ழ் வ�ேய
அர�ன் ெசயல்பா�கள் அைம�ம் வண்ணம் த�ழக
அர�ன் ஆட�் ெமா� த�ழாக உள்ள�. இந்�
ெமா�ைய �தன்ைம அ�வல் ெமா�யாகப்
பயன்ப�த்�ம் இந்�ய ந�வண் அர�ம், மாநில
ெமா�ையப் பயன்ப�த்�ம் மாநில அர�ம்
தங்க�க்�ைடேய க�த்�ப் பரிமாற்ற ெமா�யாக
ஆங்�லத்ைத�ம் பயன்ப�த்��ன்றன. அவ்வைக�ல்
த�ழகத்�ல்,

த�ழ் – ஆட�் ெமா�
ஆங்�லம் – இைணப்� ெமா� (Link Language)
என்ற நிைல உள்ள�.



1.7 ெதா���ைர

ெமா� என்றால் என்ன? ெமா�ைய எப்ப� எல்லாம்
வைகப்ப�த்தலாம்? ேபச�் ெமா�, எ�த்� ெமா�,
�ல ெமா�, தனி ெமா�, ெபா� ெமா�, �றப்�
ெமா�, �� ெமா�, �ைளெமா�, ெகாசை்ச ெமா�
என்�ம்; அைச ெமா�, ஒட�் ெமா�, உட�்ைணப்�
ெமா� என்�ம்; தாய்ெமா�, அயல்ெமா� என்�ம்;
ேத�ய ெமா�, ஆட�்ெமா�, இைணப்� ெமா�
என்�ம்; தாய்ெமா�, அயல்ெமா� என்�ம்; உடல்
ெமா�, ெசயல் ெமா� என்�ம் எந்ெதந்த வைககளில்
எல்லாம் ெமா�ையப் பா�பா� ெசய்யலாம் என்ப�
��த்� இப்பாடத்�ன் �லம் அ�ந்� ெகாண்ேடாம்.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் II



பாட� - 2

 A05112 த�� ெமா� அைம��

இந்தப் பாடம் என்ன ெசால்�ற�?

ெபா� நிைல�ல் த�ழ்ெமா��ன் அைமப்�க்
��த்�க் ���ன்ற�. த�ழ்ெமா� ஒ� அைமப்�,
த�ழ் எ�த்� �ைற, வைக ஆ�யவற்ைறச்
ெசால்�ன்ற�. த�ழ் ெமா�ச ்ெசாற்களின் அைமப்�,
வைக பற்� �ளக்��ன்ற�. த�ழ்த் ெதாடர ்அைமப்�,
வைககள் ��த்�த் ெதரி�க்�ன்ற�.

இந்தப் பாடத்ைதப் ப�ப்பதால் என்ன பயன்
ெபறலாம்?

த�ழ்ெமா� அைமப்�ைனத் ெதரிந்�
ெகாள்ளலாம்.
த�ழ்ெமா��ன் ஒ� அைமப்�, எ�த்� �ைற,
வைக ஆ�யவற்ைறத் ெதரிந்� ெகாள்ள ���ம்.
த�ழ்ச ்ெசாற்களின் அைமப்�ம் வைக�ம் அ�ந்�
ெகாள்ளலாம். 
த�ழ்ெமா�த் ெதாடரக்ள், வைககள் ��த்�த்
ெதளி� ெபறலாம்.

 

 



2.0 பாட ���ைர

ஒ�, ெசால், வாக்�யம் ஆ�ய �ன்� ��கைளக்
ெகாண்ட� ெமா�. ஒ�க்�த் த�ம் ���� எ�த்�,
ெசால் உணரத்்�வ� ெபா�ள். வாக்�யம்
உணரத்்�வ� �ரிவான ெபா�ள். அவ்வைக�ல்
அரத்்தம் அல்ல� ெபா�ள் ெசால்ேலா�ம்,
வாக்�யத்ேதா�ம் ெதாடர�்ைடய�. இவற்ைறப்
பற்�த் ெதரிந்� ெகாள்வ� ேதைவயான�. ஒவ்ெவா�
ெமா��ம் தனக்ெகன்� தனியான
ெமா�யைமப்ைபக் ெகாண்�ள்ள�. ெமா�
அைமப்�ல் ெமா�க�க்� இைட�ல் ஒற்�ைமக்
��க�ம், ேவற்�ைமக் ��க�ம் உள்ளன. த�ழ்
ெமா� அைமப்ைபப் பற்� இப்பாடத்�ல் காணலாம்.



2.1 த�� ஒ� அைம��

ெமா�க்� அ�ப்பைட ஒ�யா�ம். ஒ�ையத்
ேதாற்��ப்பன நம் உடல் உ�ப்�கேள. அவற்ைறப்
ேபச�்�ப்�கள் அல்ல� ஒ� உ�ப்�கள் என்�
��ப்��ேவாம். உத�, பல், அண்ணம், உள்நாக்�,
காற்�க் �ழல், �ரல்வைள, ெதாண்ைட ேபான்ற
உ�ப்�கள் ஒ�ையத் ேதாற்��க்�ன்றன. ‘இன்ன
ஒ���ப்� இன்ன �ைற�ல் இயங்�வதால் இன்ன
ஒ� �றக்�ற�’ என்� �ளக்�வ� ஒ��யலா�ம்.
�ைர�ர�ல் இ�ந்� ெவளிப்ப�ம் காற்� ஒ�
உ�ப்�களால் எவ்வைகத் தைட�ம் இன்�
ெவளிவ�ம்ேபா� உண்டா�ம் ஒ� உ�ெரா�
எனப்ப�ம். ஒ� உ�ப்�களால் த�த்� ெவளிப்படல்,
உர�தல் ேபான்றைவ நிகழ்ந்தால் அ� ெமய்ெயா�
எனப்ப�ம். அவ்வைக�ல் த��ல் ேபசெ்சா�கள்
உ�ெரா�, ெமய்ெயா� என்� இரண்டாக
அைமந்�ள்ளன. ெவ�ப்ெபா�, உரெசா�, �க்ெகா�,
அைடப்ெபா�, ம�ங்ெகா�, வ�ெடா�, அ�ெயா�,
ஆெடா� என்ெறல்லாம் ெமய்ெயா��ல் பலவைக
ஒ�கள் ெசால்லப்ப��ன்றன. ஒ�, ஒ�ப்�ல்லா ஒ�,
����ப்� ஒ�, �ச�்க் �ரல் ஒ�, ���� ஒ�
என்ெறல்லாம் ஒ��்ன் தன்ைமைய ைவத்�ப்
ெபா�வாக வைகப்ப�த்�வ�ம் உண்�.

2.1.1 �த� ஒ� – வைக ஒ�

ஒ� தன்னள�ல் ெபா�ள் இல்லாத�. எனி�ம்
��ப்�ப் ெபா�ள் உண்�.



ஒவ்ெவா� ெமா�க்�ம் அ�ப்பைட ஒ�யாக இ�ப்ப�
�தல் ஒ� அல்ல� அ�ப்பைட ஒ� ஆ�ம். அ�
ெபா�ள் ேவ�பா� உணரத்்�ம். ெபா�ள் ேவ�பா�
எைத�ம் உணரத்்தாமல் இடத்தால் மட�்ம் ேவ�ப�ம்
ஒ�கள் வைகெயா�கள் எனப்ப�ம். ஒ�க்� வ�வம்
த�ம்ேபா� உ�வான� எ�த்�. எ�த்�
�தெலா�ைய ஒட�்ேய அைம�ம். ஆைகயால் ஒ�
ெமா��ன் எ�த்�கைளக் ெகாண்� மற்ெறா�
ெமா�ைய எ��ம்ேபா� தடங்கல் ேதான்��ற�.
இைதத் த�ரக்்க உலக ஒ� எ�த்� (International
Phonetic Alphabet) என்ற �ைற உ�வாக்கப்படட்�.
�றெமா�கைள எ��ம்ேபா� உலக ஒ� எ�த்�
�ைறையப் �ன்பற்� எ��ம் �ைற உலெகங்�ம்
�ன்பற்றப்ப��ற�. த�ழர ்ஒ�கைள அள�க்�
உடப்�த்�ப் �ரித்தனர.் மாத்�ைர என்ப� ஒ�ப்�
அளைவக் ��க்�ம். ஒ�க்�ம் அள� ஒன்�
என்றா�ம், ஒ�க்�ம் �ைற மனித�க்� மனிதர்
ேவ�ப��ற�. ஒ� மனிதர� �ரல் மற்ெறா�
மனிதர� �ர���ந்� ேவ�ப�வதற்� ஒ�ப்� �ைற
ேவ�பா�ம் ஒ� காரணமா�ம். உசச்ரிப்ைபப்
ப�ற்��க்�ம் அகரா�கள் உள்ளன. ப�ற்�
�ைறகள் உள்ளன.

‘�யாழக் �ழைம ஏைழக் �ழவன் ஒ�வன்
வாைழப் பழத்ேதால் வ�க்� ் ��ந்தான்’

என்� ��வரக்ைளத் ��ம்பச ்��ம்பச ்ெசால்லச்
ெசய்வதன் �லம், த��க்�ரிய ‘ழகர’ ஒ�ையக்
கற்�ப்ப� �ராமங்களில் உள்ள வழக்கம். வாெனா�,
ெதாைலக்காட�் ஆ�யவற்�ல் ெசய்� வா�ப்பவர�



உசச்ரிக்�ம் �றன் ேசா�க்கப்ப��ற�. ஒ�ப்�த்
ேதர�்ம் நடத்தப்ப��ற�.

‘�த்�ர�ம் ைகப்பழக்கம்
ெசந்த��ம் நாப்பழக்கம்’
என்பர.் நாைவ ஒ�த்�ப் பயன்ப�த்�வதன் �லேம
ெசந்த�ழ்ப் ப�ற்� ெபற ���ம் என்ப� நம்
�ன்ேனார ்க�த்�.

அ, இ, உ, எ, ஒ என்�ம் ஐந்� எ�த்�கள் ���
ஒ�க்�ம்ேபா� அைவ ��ல் எனப்ப��ன்றன.
அவற்ைறேய நீட�் ஒ�ப்பதால் ெந�ல்
எனப்ப��ன்றன. ��ைல ஒ�த்தல் சற்ேற
அ�ைமயாக�ம், ெந�ைல ஒ�த்தல் எளிைமயாக�ம்
இ�ப்பதால் இவற்ைற �ைறேய, அரிய உ�ரக்ள்
என்�ம் எளிய உ�ரக்ள் என்�ம் (tense vowels. lax
vowels) ��வர.் �றக்�ம் ஒ�கைள உ�ப்�கள�
அைச� ��த்�ப் பல வைககளாகப் ப�ப்பர.் அ�
��த்� நீங்கள் ‘ஒ�யனியல்’ என்ற பாடத்�ல்
�ளக்கமாகக் கற்�ரக்ள். த�ைழப் ெபா�வாக இயல்
த�ழ், இைசத் த�ழ், நாடகத் த�ழ் என்� வ�ப்பர.்
இயல் என்ப� இலக்�யம், இைச என்ப� ஒ�ப்�டன்
ெதாடர�்ைடய�. நாடகத் த�ழ் உைரயாட�ம்,
இைச�ம் இைணந்த�.

ஒ�ங்� ெசய்யப்படட் ஒ� – இைச ; ஒ�ங்�
ெசய்யப்படாத ஒ� – ஓைச.

ப�த்தால் மனத்�ல் ப�ய ம�ப்பைவ எல்லாம் இைச
�ட�்ப் பாடலாகப் பாடப்ப�ம்ேபா�, மனத்�ல்
ப�வ� இயற்ைக. ஒ�ேய இைச�ன் ஆதாரம் ஆ�ம்.

2.1.2 ஒ� அள�



ஓர ்எ�த்� �றந்�, நின்�, ���ம் கால அள� அதன்
ஒ� அள� (decibel) ஆ�ம். த�ழ் ஒ�கைள,

1) ஒ� மாத்�ைர ஒ�கள்
2) இ� மாத்�ைர ஒ�கள்
3) ஒ� மாத்�ைரக்�ம் �ைறந்த ஒ�கள்
என்� வைகப்ப�த்தலாம். இவற்�ள் ��ல் ஒ�கள்
ஒ� மாத்�ைர அள�ன, ெந�ல் ஒ�கள் இரண்�
மாத்�ைர அள�ன, ெமய்ெயா�கள், �ற்�ய�கரம்,
�ற்�ய�கரம், ஆய்தம் �த�யன ஒ� மாத்�ைரக்�ம்
�ைறந்� ஒ�ப்பன. ஐ, ஒள என ஒ�த்தால் இரண்�
மாத்�ைர, ‘அய், அவ்’ என்� ��� ஒ�த்தால், ஐகாரக்
��க்கம், ஒளகாரக் ��க்கம் என்� ெபயர;்
மாத்�ைர அள� �ைற�ம்.



2.2 த�� எ��� �ைற

எ�தப்ப�வ� எ�த்�, ஒ�ையக் ��க்�ம் ����
எ�த்�. �தன் �த�ல் ேதான்�ய எ�த்� உ�வ
எ�த்�. பாரத்்த உ�வத்ைத மனிதன் மணற்
பரப்�ேலா, மைலப் பாைற�ேலா வைரந்த� உ�வ
எ�த்�ன் ேதாற்றப் �ள்ளி. �ன்னர ்அ���ந்� தன�
மனக்க�த்ைதப் �லப்ப�த்�ம் வண்ணம் எ��ய�
க�த்ெத�த்�. அ���ந்� மனக்க�த்ைதச ்ெசால்ல
�யன்�, எ�த �யன்� ஒ�ெய�த்� உ�வா�
இ�க்க ேவண்�ம் என்பர.்

என்� பட�ட�்க் காடட்லாம். எ�த்�களின் வ�வம்
இப்ப�த்தான் இ�க்க ேவண்�ம். இந்த ஒ�ையத்தான்
இந்த எ�த்�க் ��க்�ற� என்� வைரயைற
ெசய்யப்படட் �ன் இலக்�யங்கள், இலக்கணங்கள்
ேதான்���க்க ேவண்�ம். உலக ெமா��ல் உள்ள
எ�த்� �ைறகைள �ன்றாகப் ப�க்கலாம். அைவ,



என்பன. ஒவ்ேவார ்எ�த்�ம் ஒவ்ேவார ்ஓ�யமாக
அைமவ� ஓ�ய எ�த்� �ைற�ன் தனி�யல்�
ஆ�ம். இந்த எ�த்� �ைற �னம், சப்பானியம்
�த�ய ெமா�களில் வழக்�ல் உள்ள�. அைச எ�த்�
�ைற�ல் ஒவ்ேவார ்எ�த்�ம் ஓர ்உ�ைரேயா
அல்ல� ஒர ்உ�ரெ்மய்ையேயா ��க்�ம். இந்�ய
ெமா�களின் எ�த்� �ைறகள் அைசஎ�த்� �ைற
ஆ�ம். ஓ�ய எ�த்� ஆ�ரக்கணக்�ல் உள்ளன.
ஆனால் அைச எ�த்ேதா �ற்�க் கணக்�ல்தான்
காணப்ப��ன்றன. அைச எ�த்� உ�ர,் உ�ரெ்மய்,
ெமய் என்�ம் வைககைளக் ெகாண்��க்�ம். ெமய்
எ�த்�க்� அைச இயல்� இல்ைல. ஆனால் உ�ர்
எ�த்�ம், உ�ரெ்மய் எ�த்�ம் அைச இயல்ைபப்
ெபற்�ள்ளதால் ெப�ம்பான்ைம க�� இந்த எ�த்�
�ைற அைசஎ�த்� �ைற என்�
அைழக்கப்ப��ற�. ஒ� வ�வ எ�த்�கைள
ெமா��லார ்‘ஒ�யன்’ என்� அைழப்பர.் த��ல் ‘க’
என்ப� வரிவ�வால் ஒன்�, ஆனால் ஒ� வ�வால்
இரண்�. ஆம் ! இ�ல், ‘க்’ என்ற ெமய்�ம், ‘அ’ என்ற
உ��ம் ஆக இரண்� ஒ�எ�த்�கள் இ�க்�ன்றன.
த��ல் உ�ர ்எ�த்�கள் ெமய் எ�த்�கள், (‘ஐகாரம்,
ஒளகாரம் ஆ�ய உ�ரஎ்�த்�கள் த�ர) அைனத்�ம்
ஒ�யன் எ�த்�கள் ஆ�ம். �ெரஞ்�, ெசரம்ன் �த�ய
ெமா�களின் எ�த்� �ைற ஒ�யன் எ�த்� �ைற
ஆ�ம். இந்த எ�த்� �ைற�ல் எ�த்�கள் �க�ம்
�ைறவாகேவ இ�க்�ம். ��க்கமாகச ்ெசான்னால்,

ஓ�ய எ�த்� �ைற – படத்தால் ஆன�.
அைச எ�த்� �ைற – இரண்� ஒ� இைணந்த
எ�த்��ைற



ஒ�யன் எ�த்� �ைற- ஓர ்ஒ�க்� ஓர ்எ�த்�
என்� �றலாம். த��ல் இரண்� ெமய் எ�த்�கைள
எ��ம்ேபா� தனித்தனியாகத்தான் எ��வ�
வழக்கம். �ற இந்�ய ெமா�களில் அவற்ைறச ்ேசரத்்�
ஒேர எ�த்தாக எ��வ� உண்�. அதற்�க்
‘�டெ்ட�த்�’ என்� ெபயர.் �ன்� ெமய் எ�த்�கள்
ேசரத்்� எ�தப்ப�ம் ‘ஒடெ்ட�த்�ம்’ உண்�.

2.2.1 அைச ேதா��� �ைற

உ��ம், ெமய்�ம் ேசரந்்�, ஒ�த்தற்� எளியனவாக
உள்ள அைசகள் ேதான்��ன்றன. நான், யான், யாம்,
நீ, நீர,் தான், தாம் ேபான்றைவ எல்லாம் ஓரைசச்
ெசாற்கள் ஆ�ம். ஓர ்எ�த்ேத ெபா�ள் த�வ� உண்�.

சான்� :

� – ெந�ப்�
ேபா – ேபாய் ��

ஒ�ய�த்த�ம் ெபா��ம்

ஒ�ப்ப�ல் அ�த்தம் த�வைதப் ெபா�த்�ப் ெபா�ள்
மா�ப�ம்.

எ�ர்மைறப் ெபா�ள்
எள்ளல் ெபா�ள்
�னாப் ெபா�ள்
�யப்�ப் ெபா�ள்
என்� ெவவ்ேவ� வைகயாக ஒ�த்�
ஒ�ய�த்தத்தாேலேய ெபா�ைள ெவளிப்ப�த்த
���ம்.

2.2.2 த�� எ���க�



த��ல் உள்ள ெமாத்த எ�த்�கள் 247 ஆ�ம். இந்தத்
த�ழ் எ�த்�கைள நான்� வைகயாகப் �ரிப்பர.்
அைவ உ�ரஎ்�த்�, ெமய்எ�த்�, உ�ரெ்மய் எ�த்�,
ஆய்த எ�த்� என்பன.

த��ல் உள்ள உ�ர ்எ�த்�களின் எண்ணிக்ைக 12
ஆ�ம். ‘அ �தல் ஒள வைர அைம�ம் இவற்ைறத்தான்
�தன்�த�ல் நீங்கள் கற்��ப்�ரக்ள். ஒ�க்�ம் கால
அள� பற்� இவற்ைறக் ��ல் என்�ம், ெந�ல் என்�ம்
��வர.் ெமய் எ�த்�க்�ப் �ள்ளி உண்�. ‘க்’ �தல்
‘ன்’ வைர�லான ப�ெனட�் எ�த்�க�ம்
ெமய்ெய�த்�கள் ஆ�ம். ெமய்ெய�த்�கைள
அவற்�ன் உசச்ரிப்� மற்�ம் �றக்�ம் இடம்,
ஒ���ப்�கள� ெசயல் ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல்
வல்�ன எ�த்�, ெமல்�ன எ�த்�, இைட�ன எ�த்�
என்� �ன்றாகக் ��வ� மர�.

க், ச,் ட,் த், ப், ற் – இந்த ஆ� எ�த்�க�ம் வல்�ன
ெமய் எ�த்�கள்
ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் – இந்த ஆ�ம் ெமல்�ன எ�த்�கள்.
ய், ர,் ல், வ், ழ், ள் – என்�ம் இந்த ஆ�ம் இைட�ன
எ�த்�கள்.
உ�ர ்எ�த்�ம், ெமய் எ�த்�ம் இைணந்� உ�ரெ்மய்
எ�த்�த் ேதான்�ம். க் + அ = க. இப்ப� ‘க �தல் ன’
வைர உள்ள ப�ெனட�் எ�த்�ம் ‘அ’ கரத்�ன்
ேசரக்்ைகயால் வந்த உ�ரெ்மய்கள். இ�ேபாலேவ, க் +
ஆ = கா என்�ம், க் + இ = � என்�ம் ேசர ெமாத்தம் 216
உ�ரெ்மய் எ�த்�கள் (18 x 12 = 216) த��ல் உள்ளன.
ஃ என்� �ன்� �ள்ளிகேள வ�வமாக அைமவ� ஆய்த
எ�த்தா�ம். ஆய்தம் என்றால் �ண்ைம என்�
ெபா�ள், இங்ஙனம் 247 எ�த்�கள் த��ல் உள்ளன.



இவ்வள� ��� எ�த்�கள் ஏன் என்� எண்�பவர்
உண்�. எ�த்�கைளச ்��க்�ம் வைக�ல் ‘எ�த்�ச்
�ர�்�த்தம்’ ெசய்யப்ப��ற�. ‘ஐ’ என்ற எ�த்� ‘அய்’
என்ேற வழங்��ற�. ‘ஒள’ என்ற எ�த்� ‘ஒளைவயார’்
என்ற ெசால்ைல ைவத்�த்தான் இன்�ம் உ�ேரா�
இ�க்�ற�. ‘அவ்’ என்�ம் ��ப்�டலாம் என்�
��வர.் இவற்�ல் �ல எ�த்�கள் ெசால்�ன்
ெதாடக்கத்�ல் வ�ம், �ல எ�த்�கள் ெசால்�ன்
���ல் வ�ம், �ல எ�த்�கள் இைட��ம் வ�ம்.
அ�பற்�,

ெமா��த�ல் வ�ம் எ�த்�கள்
ெமா�க்� இ���ல் வ�ம் எ�த்�கள்
ெமா�க்� இைட�ல் வ�ம் எ�த்�கள்
என்�ம் வைகப்ப�த்தலாம். �ள்ளி ைவத்த எ�த்�கள்
ெசால்�ன் ெதாடக்கத்�ல் வ�வ�ல்ைல. அதாவ�,
ெமய் எ�த்�கள் �தலாக வரச ்ெசாற்கள் அைமயா
என்ற ஒ�ங்� �ைற த��க்� உண்�.

2.2.3 த�� எ��� வைக�பா�

த�ழ் எ�த்�களின் ஒ� அைமப்ைபக் ெகாண்� �தல்
எ�த்�, சாரெ்ப�த்� என இரண்டாகப் ப�க்கலாம்.
உ�ரஎ்�த்�க�ம், ெமய்ெய�த்�க�ம் �தல்
எ�த்�களா�ம். சாரெ்ப�த்� எப்ேபா�ம் மற்ேறார்
எ�த்ைதச ்சாரந்்�தான் வ�ம். தனித்� வரா�.
தனித்� வந்தால் ெபா�ள் தரா�.

சாரெ்ப�த்�கள் பத்� வைக

1) உ�ர ்ெமய்
2) ஆய்தம்
3) �ற்�ய�கரம்
4) �ற்�ய�கரம்
5) உ�ரளெபைட



6) ஒற்றளெபைட
7) ஐகாரக் ��க்கம்
8) ஒளகாரக் ��க்கம்
9) மகரக் ��க்கம்
10) ஆய்தக் ��க்கம்

இைவ பற்�ய �ளக்கத்�ைன அ�த்� அ�த்� வ�ம்
பாடங்களில் ப�ப்�ரக்ள்.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் I



2.3 த��� ெசா�க�

எ�த்�கள் இைணந்� ெசால் உண்டா�ம். ெசால்ைல
நான்� வைககளாகத் ெதால்காப்�யம் ��ப்��ம்.
அைவ ெபயரச்ெ்சால், �ைனசெ்சால், இைடசெ்சால்,
உரிசெ்சால் என்பன. ஒன்�ன் ெபயைரக் ��ப்ப�
ெபயரச்ெ்சால் ஆ�ம். கந்தன், ஊர,் கண் என்பைவ
ெபயரச்ெ்சாற்கள்.

ஒ� ெசயல் நைடெப�வைதக் ��ப்ப� �ைனசெ்சால்
ஆ�ம். ெசயல் நைடெப�ம் காலம் நிகழ்காலம். ெசயல்
��ந்தைதக் ��வ� இறந்த காலம். இனிேமல்தான்
ெசயல் நடக்க உள்ள� என்பைதக் ��வ�
எ�ரக்ாலம். �ைனசெ்சால் ெசயைலக் ��க்�ம்,
ெசய�ன் காலத்ைத�ம் ��க்�ம். ப�, வா, ேபா, இ�,
வாங்�, ெகா�, ெகா�க்�றான், ெகா�த்தான்,
ெகா�ப்பான் என்பைவ �ைனசெ்சாற்கள்.

ெபயரச்ெ்சால்ைலேயா, �ைனசெ்சால்ைலேயா
அ�த்� வ�வ� இைடசெ்சால்�ம், உரிசெ்சால்�ம்
என்� ெதால்காப்�யம் ��ம். இைடசெ்சால்
ெப�ம்பா�ம் இைட�ல் வ�ம்; தானாக வ�வ�ல்ைல.
ெபயேரா�ம், �ைனேயா�ம் வ�ம், உரிசெ்சால்
ெசய்��க்� உரிய�. எல்லா இடங்களி�ம் வரா�.
இைச, ��ப்�, பண்� என்�ம் ெபா��க்� உரிய�
உரிசெ்சால் என்� ெதால்காப்�யம் ���ற�.

2.3.1 த���ெசா� அைம��

ஓர ்எ�த்� தனித்� நின்ேறா ஒன்�க்� ேமற்படட்
எ�த்�கள் ேசரந்்� நின்ேறா ெபா�ள் தந்தால் அ�
ெசால் எனப்ப�ம். த��ல் ‘ெமா�’, ‘�ள�’, ‘ெசால்’,
‘பதம்’ ஆ�யைவ ெசால்ைலக் ��க்�ம் ேவ�



ெசாற்கள் ஆ�ம். ெசால்�க்� வ�வம் உண்�. ெசால்
ெபா�ைளக் ��ப்ப�. ெசால்�ன் அைமப்� இ�க்கம்
ஆன�. கட�்க்ேகாப்� உைடய�. ெசால்
அ�செ்சால்ைல�ம் ஒட�்கைள�ம் ெகாண்ட�.
ெசாற்கைளக் ெகாண்� ெதாடர ்எனப்ப�ம் வாக்�யம்
அைமக்கலாம். ஆனால் வாக்�யம் அவ்வள� இ�க்கம்
உைடய� அல்ல. ஒ� ெசால்�ன் ெபா�ள் இடத்ைத
ஒட�் அைம�ம். நான், நீ, அவன் என்பைவ இடத்ைத
ஒட�்ப் ெபா�ள் த��ன்றன.

நான் – தன்ைமப் ெபயர்
நீ – �ன்னிைலப் ெபயர்
அவன் – படரக்்ைகப் ெபயர.்
அ�ேபாலேவ காலத்ைத ஒட�்�ம் ேவ�ப�ம்.

பாரத்்தாள் – இறந்தகாலம்
பாரக்்�றாள் – நிகழ்காலம்
பாரப்்பாள் – எ�ரக்ாலம்
ெபயரச்ெ்சாற்கள் �ைண, பால் ஆ�யவற்ைற ஒட�்
அைம�ம்.

மனிதர,் ��கன், வள்ளி, ெபண்   உயர�்ைண
மா�, ��, �ல், மரம், கல்                               அஃ�ைண
அவன்                                                            ஆண்பால் ெசால்
அவள்                                                            ெபண்பால்
ெசால்
அவரக்ள்                                                      பலரப்ால் ெசால்
அ�                                                                 ஒன்றன்பால்
ெசால்
அைவ                                                            பல�ன்பால்
ெசால்
ெபயரச்ெ்சால், �ைனசெ்சால் என்ற இ�வைகச்
ெசாற்க�க்�ம் அ�ப்பைடயாக இ�ப்ப� ேவரச்ெ்சால்
ஆ�ம். ‘மலர’் என்ப� அ�செ்சால். இ�ேவ மலரக்ள்,
மலைர, மலரக்்� என்� அைம�ம்ேபா� ெபயரச்ெ்சால்



ஆ�ன்ற�. மல�ம், மலரந்்த� என்� வ�ம்ேபா�
�ைனசெ்சால் ஆ�ன்ற�.

�ைனைய அல்ல� ெசயைலக் ��ப்ப�
�ைனசெ்சால் ஆ�ம்.

நான் எ��ேனன்
அவன் கட்�னான்
என்� �ைனசெ்சால் �லம் ெசயைல அ�யலாம்.
ஒ�வர ்ெசயைலத் தாேன ெசய்தாரா, அல்ல�
�றைரக் ெகாண்� ெசய்யச ்ெசான்னாரா
என்பைத�ம் �ைனச ்ெசால்�ல் இ�ந்� அ�ந்�
ெகாள்ள ���ம்.

ேகா�ல் கட்�னான் – ெசய் �ைனசெ்சால்
ேகா�ல் கட்டப்பட்ட� – ெசயப்பாட்�
�ைனசெ்சால்.
ஒ� ெசயல் ��ந்��டட்தா இன்�ம்
��ய�ல்ைலயா என்பைத�ம் �ைனச ்ெசால்
உணரத்்�ம்.

ெபயர,் �ைனசெ்சாற்கேளா� இைணந்� ெபா�ள்
ேவ�பா�கைள உண்டாக்�ம் ஐ, ஆல், �, இன், ஏ, ஓ,
உம். ேபான்ற ெசாற்கள் உள்ளன. அவற்ைற
‘இைடசெ்சால்’ என்பர.் இைடசெ்சால் தனக்� என்�
ெபா�ள் எைத�ம் ெபற்��ப்ப�ல்ைல. ெபயைரேயா,
�ைனையேயா சாரந்்�தான் இைடசெ்சால் அைம�ம்.

கண்ணன் + ஐ          = கண்ணைன – இைடசெ்சால்
கத்� + ஆல்              = கத்�யால் – இைடசெ்சால்
இராமன் + உடன்   = இராம�டன் – இைடசெ்சால்
என் + ஓ�                  = என்ேனா� – இைடசெ்சால்
�ைத + �                   = �ைதக்� – இைடசெ்சால்
அவள் + அ�            = அவள� – இைடசெ்சால்
இவ்வா� இைடசெ்சாற்கள் ெபா�ள் ேவ�பாடை்டத்



த�வதால் ‘ேவற்�ைம உ��கள்’ என்�
அைழக்கப்ப��ன்றன. பண்�, ��ப்�, இைச, ���
இவற்ைறக் ��க்�ம் ெசாற்கள் உள்ளன. அத்தைகய
ெசால்ைல ‘உரிசெ்சால்’ என்� அைழப்பர.் சால, உ�,
தவ, நனி என்ெறல்லாம் உரிசெ்சாற்கள் உள்ளன.

��ெபய் சாகா� மச�்� மப்பண்டஞ்
சால ��த்�ப் ெப�ன்
(��க்�றள்-475)

சால – உரிசெ்சால்; (ெபா�ள் – �க�ம்)

உரிசெ்சால்�ன் பயன்பா� ேபச�் வழக்�ல் அ�கம்
இல்ைல. பண்ைடக் கால இலக்�ய �ல்களில்
உரிசெ்சால் ����ம் உள்ள�.

2.3.2 த��� ெசா� வைக�பா�

ெசாற்கைள உணர�் நிைல�ல் இயற்ெசால்,
�ரிெசால், �ைசசெ்சால், வடெசால் என்� ப�க்�ம்
�ைற த�ழ் இலக்கணங்களில் உள்ள�. த�ழகத்�ல்
இயல்பாக வழங்�ம் ெசால் இயற்ெசால் ஆ�ம். நிலம்,
நீர,் �, காற்�, ேசா�, �ழ், பால், த�ர,் க��
என்பைவ எல்லாம் இயற்ெசாற்களா�ம். ெசால்
��வ�ேம மா� ஒ�த்தா�ம் அ� �ரிெசால்தான்.
ஒ� எ�த்� மா� ஒ�த்தா�ம் அ� �ரிெசால், �ரிதல்
என்றால் ‘மா� அைமதல்’ என்� ெபா�ள் த�ம்.

மைல – �லங்கல், �ண்� என ��ச ்ெசால்�ம்
�ரிந்� ேபாதல்
�ளி – �ள்ைள என ஒ� ப�� �ரிந்� ேபாதல்
ம�ல் – மஞ்ைஞ



�ரிெசால்ைல இரண்� வைகயாகத் ெதால்காப்�யம்
ப�க்�ற�. ஒ� ெபா�ைளப் பற்� வ�ம் பல ெசால்,
பல ெபா�ைளக் ��க்�ம் ஒ� ெசால் என்பனேவ
அைவ.

மைல என்ற ஒ� ெபா�ைளக் ��ப்�ட ெவற்�,
�லங்கல், �ண்� என்� பல ெசாற்கள் வ�வ�ம்.

எ�னம் என்ற ஒேர ெசால் அன்னம், கவரிமான், நாய்
என்� பல ெபா�ைளக் ��ப்ப�ம் இந்த இ�வைகத்
�ரிெசால்�க்�ச ்சான்�.

அந்நாைளய த�ழகத்ைதச ்�ற்�ப் பன்னி� நா�கள்
இ�ந்தனவாம். அைவ ெசந்த�ழ் ேசர்நிலம்
எனப்படட்ன. அந்நா�களில் வழங்கப்ப�ம் ெசால்
�ைசசெ்சால் என்ப�. அசெ்சால் இடத்�க்� இடம்
ேவ�ப�ம். ெபாங்கரந்ா�, ஒளிநா�,
ெதன்பாண்�நா�, �டட்நா�, �டநா�, பன்�நா�,
கற்காநா�, �தநா�, ��நா�, மைலநா�,
அ�வாநா�, அ�வா வடதைல நா� என்� பன்னி�
நா�கைளச ்ேசனாவைரயர ்��வார.்

ஆ, எ�ைம என்பைவ ‘மா�’கைளக் ��க்�ம்
ெசாற்கள். இவற்ைறத் ெதன்பாண்� நாடட்ார ்ெபற்றம்
என்ற ெசால்லால் ��ப்���ன்றனர.்

ெபற்றம் என்ப� �ைசசெ்சால். அ� ெதன்பாண்�
நாட�்ல் மட�்ேம இ�ப்ப�. �ற இடங்களில் வழக்�ல்
இல்லாத�.
என்� �ைசசெ்சால்�க்�ம் ேசனாவைரயர்
எ�த்�க்காட�்த் த��றார.்

வடெசால் என்ப� சம்ஸ்��த ெமா�ச ்ெசால்ைலக்
��க்�ம். அைத அம்ெமா� எ�த்தால் எ�தாமல்,
த�ழ், வடெமா� என்�ம் இரண்�க்�ம் ெபா�வான
எ�த்தால் எ��வ� வடெசால்.



த�ழ்ச ்ெசால்   வடெசால்
கடல்                    -       வாரி
மைல                  -       ேம�
நாளைட�ல் ‘கடல்’ என்ற த�ழ்ச ்ெசால்�ம், ‘வாரி’
என்ற வடெசால்�ம் கடைலக் ��க்கப்
பயன்ப�வதா�ன. ெதால்காப்�யச ்ெசால்
அ�காரத்�ல் இத்த� ப�ப்� உள்ள�.

2.3.3 ெசா�க� – ேம�� �ல வைகக�

ெசாற்கள் மர�ச ்ெசாற்கள், ெபா�ச ்ெசாற்கள், ஆண்
-ெபண் ெபயரச் ்ெசாற்கள், எ�ரச்ெ்சால், அ�ஞ்ெசால்
என ேம�ம் வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

மர�ச ்ெசாற்கள்

�ன்ேனார ்மரபாகப் பயன்ப�த்�ய �ைறப்ப�,
இப்ப�த்தான் பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்,
நிைனத்தப� எல்லாம் ெசால்லக் �டா� என்ற
வைரயைற ெப�ம் ெசாற்கள் மர�ச ்ெசாற்கள் ஆ�ம்.
��ல் ��ய� என்�தான் �ற ேவண்�ம். ��ய�
என்ப� மர�செ்சால், ம�ல் அக�ய�; காகம்
கைரந்த�; ேகாடட்ான் �ழ�ய�; ேகா�
ெகாக்கரித்த�; �ளி ெகாஞ்�ய� என்� ெசால்வேத
மரபா�ம். ��ல் அக�ய� என்ேறா காகம் கத்�ய�
என்ேறா �றக் �டா�. �ேழ இடம் ெப�ம் மர�ச்
ெசாற்கைளப் பா�ங்கள்.

யாைன     �ளி�ய�
��              உ��ய�
�ங்கம்      கரச்�்த்த�
��ைர     கைனத்த�
க�ைத    கத்�ய�
நாய்           �ைரத்த�
எ��        �க்கார�டட்�



�லங்�கள் எ�ப்�ம் ஒ�ையக் ��க்க எத்�ைண
மர�ச ்ெசாற்கள் உள்ளன பா�ங்கள்.

The dog is barking.
The lion is roaring.
The horse is neighing.
The donkey is braying.
ேபான்ற ெசாற்கள் ஆங்�ல ெமா��ன் மர�ச்
ெசாற்கள் என்� �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்

ெபயர், �ைன ெபா�ச ்ெசாற்கள்

ஒேர ெசால், ெபயராக�ம் பயன்ப�ம்; �ைனஆக�ம்
பயன்ப�ம். அந்தச ்ெசால் ெதாடரில் எப்ப�
வந்�ள்ள� என்பைத ைவத்�த்தான் அ�
ெபயரச்ெ்சால்லா, �ைனசெ்சால்லா என்�
�ரம்ானிக்க ���ம். அப்ப� வ�ம் ெபா�ச ்ெசாற்கள்
த��ல் உள்ளன. அைவ,

ெசால் –        ெபயர்                                  �ைன
அ� –            நீடட்ல்அள�, கால்    அ�ப்பாய்
அணி –        நைக                                   அணிந்�ெகாள்
இைச –       பாடல் ஒ�                      இணங்�
இைற –      கட�ள்                               �த�

ஆண்பால் – ெபண்பால் ெபயரச்ெ்சால்

ெபயைரக் ��ப்ப� ெபயரச்ெ்சால். இ� ஆண்பாைலக்
��க்�ம்ேபா� ஆண்பால் ெபயரச்ெ்சால்; அதற்�
ேநரான ெபண்பாைலக் ��ப்ப� ெபண்பால்
ெபயரச்ெ்சால் என்றைம�ற�.

அப்பன் – அம்ைம
கணவன் – மைன�
காதலன் – காத�
மாணாக்கன் – மாணாக்�



ேதாழன் – ேதா�
��வன் – ���.

எ�ரச்ெ்சால்

ஒ� ெசால்�க்� ேநர ்எ�ரப்் ெபா�ைளக் ��க்�ம்
ெசால் எ�ரச்ெ்சால் ஆ�ம். வா x ேபா; இல்ைல x
உண்�; �ைம x நன்ைம; �ைற x நிைற; �ண்ணியம் x
பாவம் என்� எ�ெர�ராக அைம�ம்.

அ�ஞ்ெசால்

மக்கள் நா�ல் அ�கம் வழங்காத ெசால் அ�ஞ்ெசால்.
இதற்� �ளக்கம் தந்தால்தான் எல்லா�க்�ம் �ரி�ம்.
இல்லா�டட்ால் �ளங்�வ� இல்ைல.

�ள�ம் – �ண்�ம்
ேகணி – �ண�
ஒ� ெசால்ைலச ்ெசான்ன�டன் ெபா�ள் �ரிந்தால்
அ� எளியெசால், �ளக்�னால்தான் �ரி�ம் என்றால்
அ� அ�ஞ்ெசால், ஒ� ெசால் அ�ஞ்ெசால்லா, எளிய
ெசால்லா என்ப� ஒ�வ�க்� ஒ�வர ்மா�ப�ம்.
அவரவைரப் ெபா�த்ேத அைம�ம். என்றா�ம் �ல
ெசாற்க�க்�ப் ெபா�ள் �ரிய ேவண்�மானால்
அகரா�ையப் பாரத்்ேத ெதளிய ���ம் என்ற நிைல
உள்ள�. அகரா�ப் ப�ற்� நம்ைமச ்ெசால் வல்�நர்
ஆக்�ம்.

இைமயவர ்– ேதவரக்ள்
��ம்� – வானம்
ஏற்றம் – உயர�்
நானிலம் – உலகம்
காமர் – ��ப்பம்
ஒ� ெசால் இன்ெனா� ெசால்�டன் ேச�ம்ேபா�
எங்ஙனம் எல்லாம் மாற்றம் ெப�ம் என்பைத



இலக்கண �ல்களின் ‘�ணரியல்’ ��கள்
ெதளி�ப�த்��ன்றன.



2.4 த��� ெதாட�

ெசாற்கள் ஒன்�டன் ஒன்� ெபா�ள் த�ம் �ைற�ல்
ெதாடரவ்� ெதாடர ்ஆ�ம். ெதாடர ்வாக்�யம் என்�ம்
வழங்கப்ப��ற�. ெதாடரக்ள் உ�வாக்கப்ப�ம்
�ைறைய ஆய்வ� ெதாடரியல் ஆ�ம். த�ைழப்
ெபா�த்த வைர, ‘இந்தச ்ெசால் இந்தச்
ெசால்ேலா�தான் ேசரலாம்’ என்ற ெந��ைற உண்�.

2.4.1 ெதாட� அைம��

எ�வாய், பயனிைல, ெசயப்ப�ெபா�ள் என்ற �ன்�
உ�ப்�கள் இைணந்� ெதாடர ்அைம�ம். எ�வாய்
என்ப� ெபயரச்ெ்சால். ெதாடரில் எ�வாய்
ெப�ம்பா�ம் �த�ல் வ�ம். பயனிைல என்ப�
�ைனசெ்சால், ெபயர,் �ைன என்ற ��கள்தாம்
எ�வாய், பயனிைல ஆ�ய ெசயல்கைள
நிகழ்த்��ன்றன. பயனிைல ெப�ம்பா�ம் ெதாடரின்
இ���ல் வ�ம். எ�வாய்க்�ம், பயனிைலக்�ம்
இைட�ல் ெசயப்ப�ெபா�ள் வ�ம். ஒ� ெதாடரில்
எ�வாய், பயனிைல தவறா� இ�க்�ம்.
ெசயப்ப�ெபா�ள் அைமயலாம். ெசயப்ப�ெபா�ள்
இல்லாம�ம் ெதாடர ்அைமவ� உண்�.

கண்ணன் வந்தான் – இத்ெதாடரில்

கண்ணன் எ�வாய்  (ெபயரச்ெ்சால்)
வந்தான் பயனிைல (�ைனசெ்சால்)
ெசயப்ப�ெபா�ள்    இடம் ெபற�ல்ைல என்ப�
��க்கத் தக்க�.
��கன் வள்ளிைய மணந்தான் - இத்ெதாடரில்



��கன்         எ�வாய்
வள்ளிைய    ெசயப்ப�ெபா�ள்
மணந்தான்    பயனிைல

ெபய�க்� �ன்�ம், �ைனக்� �ன்�ம் அைடகள்
அைமவ� உண்�. அைவ ெபயரைட, �ைனயைட
எனப்ப�ம்.

2.4.2 ெதாட� வைகக�

ஒ� ெசால்ேல ெதாடராக அைமத�ம் உண்�. ‘நட’
என்ப� ஒ� ெதாடர.் நீ நட என்றால் எ�வாய் +
பயனிைல உள்ள ெதாடர ்ஆ�ற�. அவன் நடந்தான்
என்றால் �ற்�த் ெதாடர.் நடந்த அவன் என்ப� எசச்த்
ெதாடர.் வந்த ேவலன் என்ப� ெபயர் எசச்த் ெதாடர.்
ெசய்ய வந்தான் என்ப� �ைன எசச்த் ெதாடர.்

என்� �றலாம். ெதாடரக்ைள,

தன்�ைனத் ெதாடர ்    –   �ற�ைனத் ெதாடர,்
ெசய்�ைனத் ெதாடர ் -   ெசயப்பாட�்
�ைனத்ெதாடர,்
உடன்பாட�்த் ெதாடர ் -    எ�ரம்ைறத் ெதாடர,்
ெசய்�த் ெதாடர ்             -    கடட்ைளத் ெதாடர,்
உணரச்�்த் ெதாடர ்       -    �னாத் ெதாடர.்



என்� வைகப்ப�த்தலாம். ஒ� ெதாடைர மற்ெறா�
வைகத் ெதாடராக மாற்ற ���ம்.

தன்�ைன – �ற�ைனத் ெதாடரக்ள்

நான் ேநற்� எ��ேனன்.                                                      
தன்�ைனத் ெதாடர்
மாணவரக்ைள நான் ேநற்� எ�த ைவத்ேதன்.    
 �ற�ைனத் ெதாடர்
��க்�றைளத் ��வள்�வர ்இயற்�னார.்          
 ெசய்�ைனத் ெதாடர்
��வள்�வரால் ��க்�றள் இயற்றப்படட்�.    
 ெசயப்பாட�் �ைனத் ெதாடர்
இந்த வ�ப்�ல் �லேர நன்றாகப் ப�க்�ன்றனர.்    
உடன்பாட�் �ைனத் ெதாடர்
இந்த வ�ப்�ல் பலர ்நன்றாகப் ப�க்க�ல்ைல.    
எ�ரம்ைற �ைனத் ெதாடர்
எவ�ம் ெவற்� ெபற ��ம்�வர.்                                  
ெசய்�த் ெதாடர்
எவேர ெவற்� ெபற ��ம்பாதார!்                                
 உணரச்�்த் ெதாடர்
ெவற்� ெபற ��ம்பாதார ்யார?்                                    
�னாத் ெதாடர்
ெவற்� ெபற்ேற ஆக ேவண்�ம்.                                    
 கடட்ைளத் ெதாடர்

ெதாடர் இலக்கணம்

�ழ்க்கா�ம் ெதாடரில் உள்ள எ�வாய், பயனிைல,
ெசயப்ப�ெபா�ைளப் �ரித்�க் காண்ேபாமா?.

கண்ணன் என்ைன ேநற்�ச ்சந்�த்தான்.
கண்ணன் – எ�வாய்

என்ைன          ெசயப்ப�ெபா�ள்
என் + ஐ



தன்ைமப் ெபயர ்(என்) இரண்டாம் ேவற்�ைம உ��
(ஐ)

ேநற்�ச ்சந்�த்தான்       –        பயனிைல
ேநற்�                                     –        �ைனயைட
சந்�த்தான்                           –         இறந்த கால
�ைன�ற்�.

ெசாற்ெறாடர் – உ�ப்�களின் அண்ைம உற�

ஒ� ெதாடர ்உ�வாக �ன்� உ�ப்�கள் ேவண்�ம்.
எ�வாய், பயனிைல ஆ�ய இரண்� உ�ப்�களா�ம்
�டத் ெதாடர ்உ�வா�ம் என்பைத�ம் அ�ேவாம்
அல்லவா?.

இந்த உ�ப்�கள் அண்ைம உற� ெபற்�த்
ெதாட�ம்ேபா� ெதாடர ்உ�வா�ற�. இராமன்
�ைதைய மணந்தான் -இத்ெதாடரில்,

இராமன் – எ�வாய் மணந்தான் – பயனிைல �ைதைய
– ெசயப்ப� ெபா�ள் இப்ப�ச ்ெசாற்கள் ஒன்ேறா�
ஒன்� ேசரந்்� ெதாடர ்உ�வா�ம் �ைறையப்
பரி��ப்ப� ெதாடரஇ்லக்கணம் அல்ல�
ெதாடரியல் (syntax) ஆ�ம். இ�பற்� �ளக்கமாகப்
�ன்னரப்் ப�ப்�ரக்ள். இங்�த் ெதரிந்� ெகாள்ள
ேவண்�வ�: த��ல் ஒேர ெசால் ெதாடராதல் உண்�;
ெசாற்கள் ெதாடரந்்� ெதாடர ்உ�வாவ� உண்�.
எ�வாய், பயனிைல, ெசயப்ப�ெபா�ள் என்பவற்�ன்
ெந�ங்�ய உற�ைடய ேசரக்்ைகேய ெதாடர்
எனப்ப�ம். ஆகேவ உ�ப்�கள் அண்ைம உற�
ெபற்�த் ெதாடரவ்� ெதாடர.் ெசாற்களின் ெதா�ப்�
எல்லாம் ெதாடர ்ஆ��டா�. ‘இதைன அ�த்� இ�
வ�ம்’ என்ற ெதாடரைமப்� ���ைறகள் உண்�.
ெதாடரக்ைள ெவவ்ேவ� வைககளாக இனம்
காணலாம். எ�த்�த் த�ழ், ேபச�்த் த�ழ், க�ைதத்



த�ழ் இவற்�ன் இைடேய ெதாடர ்அைமப்�ல் ��
ேவ�பா�கள் இ�ப்ப� உண்�.

2.4.3 ெதாடரைம��� ��க�

த�ழ்த் ெதாடரைமப்�ல் அைடைய (adjective –
ெபயரைட; adverb – �ைனயைட) �ன் �ன் மாற்ற
��யா�. �ற ெசாற்கைளத் ெதாடரில் �ன் �ன் இடம்
மாற்ற ���ம். மாற்�ப் ெபா�ள் ெகாள்�ம் �ைற
‘ெபா�ள்ேகாள்’ என்� த�ழ் இலக்கணத்�ல்
ெசால்லப்ப��ற�.

ெதாடரில் க�த்தா (ெசய்பவன்) இல்லாமேல அைமக்க
���ம்.

‘வந்ேதன்’ என்றாேல ேபா�ம், ‘நான் வந்ேதன்’ என்�
உணரலாம்.

தனித் ெதாடர ்அைமப்�, ெதாடரக்�க்� இைட�லான
ெதாடர�் என்ற இரண்�ம் இன்�யைமயாதைவ.
த�ழ்ச ்ெசய்�ளில் தனித் தனித் ெதாடரக்ள் இடம்
ெப��ன்றன. அைவ ஒன்�டன் ஒன்� �றம்பட
இைணக்க�ம் ப��ன்றன. இ�வர ்ேந�க்� ேநர்
ேப�க்ெகாள்வ� க�த்தாடல் ஆ�ம். ஒ�வர ்ேபச
மற்றவர ்அைம�யாகக் ேகடப்�ம் க�த்தாடேல.
க�த்தாட�ல் ெதாடர ்அைமப்� ெந�கள்
ெந�ழ்வாகேவ �ன்பற்றப்ப��ன்றன. ஆனால்
‘க�த்�ணரத்்தல்’ �த�டம் ெப��ற�.

 



2.5 ெதா���ைர

ஒ�, ஒ��ன் வரிவ�வமா�ய எ�த்�, ெசால், ெதாடர்
ஆ�ய ��கைளக் ெகாண்ட� த�ழ் ெமா�.
எ�த்�கள், ‘ெந�ங்கணக்�’ எனப்ப�ம். ஒ�ப்�
அள�க் கணக்�� பழங்காலத்�ேலேய
வைரய�க்கப்பட�்ள்ள�. அதற்ேகற்ப
எ�த்�க�க்�க் ‘��ல்’ ‘ெந�ல்’ என்� ெபயரக்�ம்
தரப்பட�்ள்ளன. ெசாற்கள் ‘ெபா�ள்’ ெபா�ந்தைவ,
ெசாற்கள் ெதாடரந்்� அைமவதால் ெதாடரக்ள்
உ�வா�ன்றன. ெபயரச்ெ்சால், �ைனசெ்சால்,
இைடசெ்சால், உரிசெ்சால் என்�ம், இயற்ெசால்,
�ரிெசால், �ைசசெ்சால், வடெசால் என்�ம்
ெதால்காப்�யம் பா�பா� ெசய்�ள்ள�. எ�வாய்,
பயனிைல, ெசயப்ப�ெபா�ைளக் ெகாண்ட� ெதாடர.்
அ� ெசய்�, கடட்ைள, �னா, �யப்�, உடன்பா� –
எ�ரம்ைற, ெசய்�ைன – ெசயப்பாட�் �ைன,
தன்�ைன – �ற�ைன என்றைமவைதக் காணலாம்.
�ற்�த்ெதாடர,் எசச்த்ெதாடர ்என்�ம் ெதாடைரப்
ப�க்க ���ம். த�ழ்ச ்ெசய்�ள்களில் ெதாடரக்ள்
ஒன்�டன் ஒன்� இைணக்கப்ப��ன்றன.
ெதாடரக்ைள இைணத்� ��க் க�த்ைதப் �ரிந்�
ெகாள்வ� ேவண்டப்ப��ற�. க�த்தாட�ல்,
‘க�த்�ணரத்்தல்’ �தன்ைம ெப�ம். ெதாடரைமப்�
ெந�கள் ெந�ழ்வாகேவ உைரயாட�ல்
�ன்பற்றப்ப��ன்றன.

 

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் II
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A05113 த��ெமா� வரலா���
சா��க�

இந்தப் பாடம் என்ன ெசால்�ற�?

இந்தப் பாடம் த�ழ் ெமா��ன் வரலாற்ைறக்
���ற�. கல்ெவட�்கள், ெசப்ேப�கள்,
இலக்�யங்கள், இலக்கண �ல்கள், அயல் நாடட்ார்
எ�� ைவத்�ள்ள ��ப்�கள் ஆ�யவற்ைற
அ�ப்பைடச ்சான்�களாக அைமத்�க்ெகாண்� த�ழ்
ெமா� வரலாற்ைற �ளக்��ற�.

இந்தப் பாடத்ைதப் ப�ப்பதால் என்ன பயன்
ெபறலாம்?

த�ழ் ெமா��ன் அக வரலாற்ைறச்
சான்�க�டன் அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.
த��ன் அகப்�ற வரலாற்ைறக் ��ம்
சான்�கைளத் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.
த�ழ் ெமா��ன் �ற வரலாற்ைறச ்சான்�க�டன்
அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.



3.0 பாட ���ைர

காலந்ேதா�ம் ெமா��ல் மாற்றம் ஏற்ப��ற�.
‘��யன ேதான்��ன்றன. பைழயன மைற�ன்றன.
இைவ �ற்ற�ல்ைல. காலப் ேபாக்�ல் ேநரப்ைவ’
என்பைத,
பைழயன க�த�ம் ��யன ��த�ம்
வ�வல கால வைக�னான
என்� நன்�ல் �ற்பா ��ப்���ற�. ெமா��ன்
வரலா� என்ப� காலப் ேபாக்�ல் ேநரந்்த
மாற்றங்கைள ஆராய்வ�தான் என்� ��க்கமாகக்
�றலாம்.



3.1 த��ெமா� வரலா�

த�ழ்ெமா� பல்ேவ� காலக் கடட்ங்களில் எவ்வா�
இ�ந்த� என்� வரலாற்� அ�ப்பைட�ல் ஆராய்வ�
அவ�யம். அவ்வரலாற்�ைனக் �ழ்க்கா�ம் �ன்�
ேகாணங்களில் அ�கலாம்:

த�ழ்ெமா� அக வரலா�
த�ழ்ெமா� அகப்�ற வரலா�
த�ழ்ெமா� �ற வரலா�

இவ்வா� ப�த்�க் ெகாண்� ��க்கமாக
ஆரா�ம்ேபா� ��ைமயான பாரை்வ �ைடக்�ம்;
ெதளி� �றக்�ம்.

3.1.1 அக வரலா�

த�ழ்ெமா��ல் இடம் ெபற்��க்�ம் உ�ர்
ஒ�யன்கள் (Vowels), ெமய் ஒ�யன்கள் (Consonants),
சாரெ்பா�யன்கள், ெபயரச்ெ்சாற்கள் (Nouns),
அ�செ்சால் (Root Morpheme), ��டப் ெபயரக்ள்
(Pronouns), எண்�ப் ெபயரக்ள் (Numerals), ேவற்�ைம
(Case), �ைனசெ்சாற்கள் (Verbs), இைடநிைலகள்
(Suffixes), ெதாடரைமப்� �ைறகள் (Syntactic Structures)
�த�யன பழங்காலத்�ல் எவ்வா� இ�ந்தன
ஒவ்ெவா� காலக் கடட்த்��ம் எவ்வைக
மாற்றங்கைள அைடந்தன என்� 21ஆம் �ற்றாண்�
வைர பரி��ப்பைதத் த�ழ்ெமா� அக வரலா�
என்� வைரயைற ெசய்யலாம்.

சான்றாக,



எ�த்� எனப்ப�ப
அகரம் �தல்
னகர இ�வாய் �ப்பஃ� என்ப
(ெதால். எ�த்�. �ன்மர�. �. 1)

எ�த்� என்ப� த��ல், ‘அ’ என்ப�ல் ெதாடங்� ‘ன்’
என்ப� வைர�லான �ப்ப� என்�
ெதால்காப்�யத்�ன் �தல் �ற்பா வைரய�க்�ற�.

ஒளகார இ�வாய்ப்
பன்னரீ் எ�த்�ம் உ�ர் என ெமா�ப
(ேமல�. �. 8)

அகரம் �தல் ஒளகாரம் வைர உள்ள பன்னிரண்�ம்
உ�ர ்எ�த்�கள் ஆ�ம்.

னகார இ�வாய்ப்
ப�ெனண் எ�த்�ம் ெமய் என ெமா�ப
(ேமல�. �. 9)

ககரம் �தல் னகரம் வைர உள்ள ப�ெனட�் எ�த்�ம்
ெமய் எ�த்�கள் என அன்� ெசய்த வைரயைற
இன்றள�ம் ெதாடரவ்ைத நீங்கள் ப�த்��ப்�ரக்ள்.
�யப்பாக இ�க்�ற� அல்லவா? இ�ேபால் வரலாற்�
ேநாக்�ல் ஆராய்வைதத்தான் ‘த�ழ்ெமா��ன்
அகவரலா�’ என்� வச�க்காக இப்பாடத்�ல்
வைரயைற ெசய்யப்ப��ற�.

3.1.2 அக��ற வரலா�
ஒ� �����ட கால� க�ட��� த��
ஒ�ய�, த�� உ�ப�, த��� ெதாட�
எ�ஙன� இ��தன எ�பைத அ�த�த� கால�
க�ட��� தர�க�� அ��பைட��
ஆராயலா�. ெதா�கா��ய� கால� த���
ஒ�ய�, உ�ப�, ெதாட� அைம��



எ�வா���தன எ�பைத�
ெதா�கா��ய�ைதேய அ��பைடயாக�
ெகா�� ஆராயலா�. ச�க கால� த��
எ�ஙன� இ��த� எ�பைத� ச�க
இல��ய�க�� �ைண ெகா��
ஆராயலா�. ப�லவ� கால� த�� ப��
அ��� ெகா�ள� ப�� இல��ய�ைத
உத�யாக� ெகா�ளலா�. ேசாழ� கால�
த�ைழ� ப�� அ�ய அவ�க� ெவ���ட
க�ெவ��கைள� பய�ப��தலா�. இ�ப�
ஒ� �����ட கால எ�ைல���
த��ெமா� எ�வா� இ��த� எ��
ஆரா�வைத அக��ற வரலா� எனலா�.

ெதால்காப்�ய ��ப்ப� ‘சகரம்’ எந்தெவா�
ெசால்�க்�ம் �தல் எ�த்தாக வரா� (எ�த்�.
ெமா�மர�, �ற்பா. 29). ஆனால் �லப்ப�காரத்�ல்
‘சக�, சண்பகம், ச�க்கம், சந்தனம், சந்�, சதங்ைக,
சக்கரம், சகடம், சங்கமன் ேபான்ற ெசாற்கள்
சகரத்ைத �தல் எ�த்தாகக் ெகாண்� இடம்
ெபற்�ள்ளன. அேதேபால் மணிேமகைல�ல்
‘சம்பாப�, சரவணம், சன�த்�ரன், சரண், சலம்,
சபக்கம், சண்பகம் ேபான்ற ெசாற்கள் உள்ளன. இைவ
ேபான்றவற்ைற ஆராய்வ� அகப்�ற வரலா� ஆ�ம்.

3.1.3 �ற வரலா�

ெவவ்ேவ� ெமா� ேப�ேவார ்கலந்� பழ�ம்ேபா�
ஒ� ெமா��ல் உள்ள ெசாற்கள் மற்ெறா� ெமா��ல்
கலப்ப� உண்�. அவ்வா� கடன் வாங்கப்படட்
ெசாற்கள் இல்லாத ெமா�ேய உல�ல் இல்ைல
என்பாரக்ள். அவ்வைக�ல் த��ல் வந்� கலந்த �ற
ெமா�ச ்ெசாற்களின் கலப்�ப் பற்��ம், ஒ�



ெசால்�க்� உரிய ெபா�ள் ஒவ்ெவா� காலத்��ம்
மா� வ�வ� பற்��ம், �ைளெமா�கள் பற்��ம்
ஆய்வைதப் �ற வரலா� எனலாம்.

‘தண்ணீர’், ‘நீர’், ‘ெவள்ளம்’ என்பன நீைரக் ��க்�ம்
த�ழ்செ்சாற்கள். கட�ல் �ன் ��த்� வாழ்வைத
வாழ்க்ைக �ைறயாகக் ெகாண்�ள்ள த�ழக
�னவரக்ளின் மத்��ல்,

ஏ�ணி
வத்ெதாம்
கலக்�
ெதளி�
பணிசச்ல்
�தாவ�
�ரப்�
ேம��

என்� ‘நீைரக் ��க்�ம் ெசாற்கள்’ இன்�ம்
�ழக்கத்�ல் உள்ளன. இைதப் பற்� ஆய்வ�
�றவரலா� எனல் ெபா�த்தம்தாேன!

அ�சரி, த�ழ்ெமா�ைய இப்ப� எல்லாக்
ேகாணங்களி�ம், எல்லாக் காலக் கடட்ங்கைள�ம்
�ன்னி�த்� ஆராய்வதற்�ச ்சான்�கள் ேவண்டாவா?
அவ�யம் ேவண்�ம். மக்கள் எப்ப�ப் ேப�னாரக்ள்
என்பைத இன்� ேபால் கணினிக் ��ந்தகட�்ல் ப��
ெசய்�ம் நிைல பழங்காலத்�ல் இல்ைல. என்றா�ம்
�ற வைகச ்சான்�கள் �ைடத்�ள்ளன.
பழங்காலத்�ய கல்ெவட்�கள், இலக்கணங்கள்,
இலக்�யங்கள், உைரயா�ரியரக்ள்,
அகரா�கள்,அயல்நாட்டார ்��ப்�கள் �தலானைவ
த�ழ்ெமா� வரலா� அ�ய உத�ம் சான்�களாகத்
�கழ்�ன்றன.



3.2 க�ெவ��� சா��க�

பழங்காலத்�ல் அரசரின் ஆைணகைள அைனவ�ம்
ெதரிந்� ெகாள்�ம் வண்ணம் பாைறகளில் ெச�க்�ப்
ப�� ெசய்�ம் வழக்கம் இ�ந்த�. கற்களில் உளி
ெகாண்� ெவட�்ப் ப�தல், ‘கல்ெவட�்’ என்றான�.
த�ழ்ெமா� வரலா� அ�ய இன்�யைமயாதைவ
கல்ெவட�்கள். கல்�ல் ெச�க்கப்படட்தால் அ�த்தல்,
��த்தல், மாற்� எ��தல், அ�த்தல், ��தாக
ஒன்ைறச ்ேசரத்்� எ��தல் என்பவற்�க்� எல்லாம்
இங்� இடேம இல்ைல. என்� எப்ப� எ�தப்படட்ேதா,
அேத நிைல�ல், ���ம் மாற்ற�ன்� இன்�ம்
�ைடப்ப� கல்ெவட�்களின் தனிச�்றப்� ஆ�ம்.

3.2.1 �ைக� க�ெவ��க�

த�ழ்க் கல்ெவட�்களில் �.�. �ன்றாம்
�ற்றாண்ைடச ்சாரந்்த �ரா� கல்ெவட�்கள் �கப்
பழைமயானைவ. இைவ �ைககளில்
கண்ெட�க்கப்பட�்ள்்ளன. பஞ்சபாண்டவர் மைல,
ம�கால்தைல, ��ப்பரங்�ன்றம், க��மைல,
�த்தன்னவாசல் ஆ�ய இடங்களில் இக்
கல்ெவட�்கைளக் காணலாம். �ரா� எ�த்�களில்
எ�தப்பட�்ள்ளதால் இைவ ‘�ரா� கல்ெவட�்கள்’
என்� வழங்கப்ப��ன்றன. ‘�ைகக் கல்ெவட�்கள்’
என்�ம் அைழப்பர.்

�ழவள�, ஆைனமைல, அழகர் மைல,
ேமட்�ப்பட்�, �த்�ப்பட்�, ��வாத�ர்,
�க்�ரமங்கலம், மாங்�ளம், க�ங்காலக்��,
�க�ர், அரச�ர், மாமண்�ர ்என்� பல இடங்களில்
�ரா� கல்ெவட�்கள் உள்ளன.



�.�. �ன்றாம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்தவர ்அேசாகர.்
அவர ்காலத்�ச ்சமண, ெபௗத்த சமயங்கள்
ெதன்னிந்�யா�ல் பர�ன. சமண, ெபௗத்த சமய
�ல்கள் �ரா��தம், பா� ெமா�களில் இ�ந்தன.
அவற்�ன் எ�த்�கள் �ரா� வ��ல் இ�ந்தன.
த�ழகத்�ல் சமண, ெபௗத்தத் �ற�கள் �ைககளில்
வாழ்ந்தனர.் �ைககளில் உள்ள கல்ெவட�்கள்
அத்�ற�கள் ெபா�த்தைவ. எ�த்� �ரா�; ெமா�
த�ழ் என்பர.் ஐராவதம் மகாேதவன், ேக.�.
�ப்�ரமணியம், நாகசா� ேபான்ேறார,் இைவ ‘த�ழ்
எ�த்�கள்’ என்�ன்றனர.் ெபா�ள் ெகாள்வ��ம் பல
�ளக்கங்கள் உள்ளன. சான்�க்� ஒேர ஒ� �ைகக்
கல்ெவட�் வ�மா�:

அரிடட்ாபட�்க் கல்ெவட�்,

கணி இ ந தா �ரிய�ல
ெவள் அைறய் நிகம�
கா� � இய் கா� �க அந்ைதஅ
ஸதன் �ணாஊ ெகா�� ேதான்
இைத ம�ைல. �னி. ேவங்கடசா�,

கணி நந்தா�ரியற்�
ெவள்ளைற நிகமத்�
கா�� கா�� ஆந்ைதய
�தன் �ணா� ெகா��த்தான்
என்� �ரித்�, ‘ெவள்ளைற அங்கா�த் ெத��ல்
வ�க்�ற கா�� ஆத்த�ைடய மகன் கணி
நந்தா�ரியற்� ‘�ணா�’ ெகா�ப்�த்தான்’ என்�
ெபா�ள் ���றார.் ‘�ணா அல்ல� �ண�’
என்பதற்�, �ன்னப்படட்�, �ைடயப்படட்�, சாமைர,
கற்ப�ைக’ என்� �ளக்கம் த��ன்றனர.்
இ�பத்ெதா� இடங்களில் எ�பத்ெதா� கல்ெவட�்கள்
கண்���க்கப்பட�்ள்ளன. ெபா�ள் ெகாள்வ�ல்



ேவ�பா� இ�ந்தா�ம், இைவ பழந்த��க்�ச்
சான்றாகத் �கழ்�ன்றன.

3.2.2 ேசாழ� க�ெவ��க�

ேசாழர ்காலத் த�ைழ அ�யக் கல்ெவட�்கள்
ேப�த� ெசய்�ன்றன. �தலாம் இராேசந்�ரனின்
மால்பா�க் கல்ெவட்�கள், தஞ்ைசப் ெபரிய
ேகா�ல் ம�ற்�வரக்ளில் ெபா�க்கப்படட்
கல்ெவட�்கள், �ரராேசந்�ரனின் ���க்�டல்
கல்ெவட்�கள். �ன்றாம் இராேசந்�ரனின்
��ேவ��ரம்கல்ெவட்�கள் என்�
ஆ�ரக்கணக்�ல் கல்ெவட�்கள் �ைடக்�ன்றன.
‘வடெசாற்கைள எ��னால், வடெமா� எ�த்�கைள
அகற்��ட�், த�ழ் எ�த்�களால் த�ழ் ெமா�
மர�ப்ப� எ�த ேவண்�ம்’ என்ற இலக்கண
வைரயைறைய நன்��ல் காணலாம். ‘பத�யல்’
என்� ஓர ்இயேல அந்��ல் உள்ள�. ேசாழர ்காலக்
கல்ெவட�்களில் வடெமா�ச ்ெசாற்கள் த�ழாக்கம்
ெசய்யப் பட�்�த்தைலக் காணலாம்.

வடெசாற்கள் – கல்ெவட்�ச ்ெசாற்கள்
ஏகேபாகம்             – ஒ� �
தாம்�லம்              -  ��ள��
கரப்்பக்�ரகம்       – உடே்கா�ல், அகநா�ைக
பரிவரத்்தைன     – தைலமா�
பரிவடட்ம்             – சாத்�க்�ைற
ைநேவத்யம்        - அ��ப�
அ�ரப்�               – �ெய�ேசா�
�ம்பா�ேஷகம் – கலசமாட�்தல்

ெமய்க்�ரத்்�கள்

மன்னன் இராஜராஜன் ெவற்�கைள எல்லாம்
கல்ெவட�்களில் ��ப்�ட�், ‘ெமய்க்�ரத்்�’ என்�



ெவற்�ச ்�றப்ைபப் ப��ம் �ைறக்� �த்�டட்ான்.
இம் ெமய்க்�ரத்்�களின் ெதாடக்கத்ைத ைவத்ேத யார்
காலத்தைவ என்� ��மள�ற்� ெமா� அைமப்�க்
காணப்ப��ற�.

அரசன் ெபயர்                                                            
 ெமய்க்�ரத்்� – ெதாடக்கம்
1) �தலாம் இராஜராஜன்                      
 காந்த�ரச்ச்ாைல கலம�த்த�ளி
2) �தலாம் இராேஜந்�ரன்                   ��மன்னி வளர
இ�நிலமடந்ைத�ம்
3) இராஜா�ராஜன்                                       �ங்கேளர்
த�தன் ெதாங்கல்
4) இரண்டாம் இராேஜந்�ரன்                ��மா�
��ெய�ம்
5) �ரராேசந்�ரன்                                        �ரேம
�ைணயா
6) அ�ராேசந்�ரன்                                      �ங்கேளர்
மலரந்்த� ெவண்�ைட
7) �தலாம் �ேலாத்�ங்கன்                ��மன்னி
�ளங்�
8) �க்�ரம ேசாழன்                                   �மா� �ணர
9) இரண்டாம் �ேலாத்�ங்கன்             �மன்� ப�மம்
இவ்வா� ெதளிவான ெமா� அைமப்ைபக் காணலாம்.
உ�� �க்க சான்றாகக் கல்ெவட�்கள்
�ளங்��ன்றன.

3.2.3 �றெமா�� க�ெவ��க�

�றெமா��ல் உள்ள கல்ெவட�்கள் �டத்
த�ழ்ெமா� வரலா� அ�யத் �ைண �ரி�ன்றன
என்றால் �யப்பாக இ�க்�ற� அல்லவா?
உண்ைமதான். �ங்கள ெமா��ல் உள்ள கல்ெவட�்ல்
த�ழ்ச ்ெசாற்கள் உள்ளன. த�ழக இடப்ெபயரக்ள்



இடம் ெபற்�ள்ளன. அ�ேபாலேவ அேசாக மன்னன்
ெவட�்ய கல்ெவட�்களில், ேசாழர,் பாண்�யர்
ெதாடரப்ான த�ழ்ச ்ெசாற்கள் இடம் ெபற்�ள்ளன.
அவ் வைக�ல் த�ழக மன்னரக்ள் ��த்� வடநாட�்
மன்னரக்ள் அ�ந்��ந்தனர.் த�ழகத்�ல்
மட�்மன்�த் த�ழ் ேப�ேவார ்�ற ப��களி�ம்
ெசன்� பழ�ம் இயல்�னராக இ�ந்தனர ்என்பைத
இ���ந்� அ�யலாம்.

3.2.4 ெச�ேப�க�

த�ழ்ெமா� வரலா� அ�யச ்ெசப்ேப�க�ம் �ைண
�ரி�ன்றன. ெசம்�னால் ஆன தகட�்ல்
ெபா�க்கப்ப�ம் எ�த்�கள் ெசப்ேப�கள் ஆ�ம்.
இைவ, சாசனங்கள் என்�ம் ெசால்லப் ெப�ம்.
�ன்னம�ர், �ரம், பா�ர ்ஆ�ய இடங்களில்
ெசப்ேப�கள் �ைடத்�ள்ளன. எ�த்�களின்
வரிவ�வம், எ�தப்ப�ம் �ைற பற்� அ�ந்�
ெகாள்ளலாம் அல்லவா? சான்றாக,

                
ெசப்ேப�கள்

கல்ெவட�்களில் நீண்ட ேகா� ெநட�்�ைர�ம்
���ய ேகா� �ற்��ைர�ம் ��க்�ன்றன.
ெந�ல், ��ல் ேவ�பா� இல்ைல
ெமய்ையக் ��க்கப் �ள்ளி பயன்ப�த்தப்
பட�ல்ைல.



என்� �ைகக் கல்ெவட�்கள் பற்�க் �றலாம்.
உடம்ப�ெமய் இல்லாமல் உ�ெர�த்�கள் ெதாடரந்்�
எ�தப்ப�ம் �ைற �ன்பற்றப்பட�்ள்ள�.

சான்� :

ேகா இ�க்� – (ேகா��க்�)
ஆஇரம்            - (ஆ�ரம்)
ைகஇல்           – (ைக�ல்)
என்ேற அைமந்�ள்ள� என்�ம் அ�ய ���ற�.
அல்லவா? (‘ய்’ என்ப� உடம்ப�ெமய். இ� இல்லாமல்
எ�தப்பட�்ள்ள�)

அகழ்வாய்�ச ்சான்�
அகழ்வாய்�ல் �ைடக்�ம் சான்�கள் �டத் த�ழ்
ெமா� வரலாற்ைற அ�யப் பயன்ப��ன்றன.
அரிக்கேம� என்�ம் இடத்�ல் ெசய்யப்படட்
அகழ்வாய்�ல் அகல் �ளக்� ஒன்� �ைடத்த�. அ�ல்
ெபா�க்கப்படட் எ�த்�கள் வ�மா�:

                                    

    அகல் �ளக்�
��� �ர அன் அகல்



இ�ல் ����ரன் என்ப� ஒ�வர� ெபயர.் அகல்
என்ப� அகல் �ளக்�. ����ரன் என்பவ�ைடய
அகல் என்� ெபா�ள் ���ன்றனர.்

����ரன் என்ப� ����ர அன்
என்� எ�தப்பட�்ள்ள� என்பர.் கல்ெவட�்களில்
அைத எ��யவர� நைட இ�க்கலாம். சாசனங்களில்
ெசல்வாக்�டன் �ளங்�ய ெமா�நைட இ�க்கலாம்.
ேம�ம் அக்காலத்�ய ேபச�் நைட�ல் ப�ன்� வந்த
�றெமா�ச ்ெசாற்கள் கல்ெவட�்களி�ம்

காணப்ப��ன்றன. அசெ்சாற்கள் கல்ெவட�்கள்
ெபா�க்கப்படட் காலத்�ல் வழங்கப்படட்ைவ என்�
ம�ப்��வ� க�னம் என்பார ்ெத. ெபா. �னாட�்
�ந்தரனார.்

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் I

 



3.3 இல�கண� சா��க�

த��ல் �ைடத்�ள்ள �தல் இலக்கண �ல்
ெதால்காப்�யம். வழக்� ெமா�க்�ம் ெசய்�ள்
ெமா�க்�ம் உரிய இலக்கணத்ைதச ்ெசால்�,
ெசய்�ள் அல்ல� பாடல் இலக்கணத்ைத�ம் ���ம்
��ைமயான இலக்கண �லாக அ� உள்ள�.
ெமய்�ன் இயற்ைக �ள்ளிெயா� நிைலயல்
(ெதால். எ�த்�. �ன் மர�-15)
உட்ெப� �ள்ளி உ� ஆ�ம்ேம
(ெதால். எ�த்�. �ன் மர�-14)
……………………….. ஆய்தம் என்ற
�ப்பாற்�ள்ளி�ம்…………….
(ெதால். எ�த்�. �ன்மர�-2)
என்� அந்�ல், வரி வ�வத்�க்� இலக்கணம்
���ற�.

அ, இ, உ, எ, ஒ………….ஓர் அள� இைசக்�ம்
�ற்ெற�த்�
(ேமல�. 3)
ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ ஓ, ஒள….. ஈர் அள� இைசக்�ம்
ெநட்ெட�த்�

(ேமல�. 4)
என்� ���க்�ம், ெந��க்�ம் உசச்ரிப்� அள�
வைரய�ப்ப�ல், ‘ேபச�் ெமா� – ஒ� அள�’
���ற�. த�ழ் ெமா��ன் கடட்ைமப்ைப
�வரிக்�ம் �� இலக்கண �ல் ெதால்காப்�யம்.
ெதால்காப்�யத்�க்� �ன்னேர இ�ந்த த�ழ்ெமா�,
அதன் அைமப்�, த�ழ் இலக்�யங்கள், �லைம
வல்லார ்பற்�ய அைனத்�த் தகவல்க�ம் அ�ல் இடம்
ெபற்�ள்ளன. இதற்�ப் �ன் இலக்கண �ல்கள் பல
ேதான்��ள்ளன. அைவ ��ைமயானைவயாகத்



�கழ�ல்ைல என்றா�ம் ெவவ்ேவ� காலத்�ய
த�ைழப் பற்� அ�ய�ம், ஆராய�ம் உத��ன்றன.
அவ்வைக�ல் ேந�நாதம், �ரேசா�யம், நன்�ல்
ேபான்ற இலக்கண �ல்கள் ேசாழரக்ால
ெமா�யைமப்ைபப் பற்� ஆராய உத��ன்றன.
�த்��ரியம் �ற்�லக்�யக் கால ெமா�
அைமப்ைபப் �லப்ப�த்��ற�. 1680 இல் ேகாஸ்டா
பால்த்சரா என்பவர ்இலத்�ன் ெமா��ல் எ��ய
த�ழ் இலக்கண �ல், கால்�ெவல் எ��ய, �ரா�ட
ெமா�களின் ஒப்�லக்கணம் என்ற �ல், �கன்
பால்� எ��ய த�ழ் இலக்கண �ல், �ரமா�னிவர்
எ��ய த�்ழ் இலக்கண �ல் �த�யன அந்நியர்
வ�ைகக்�ப் �ன் த�ழ்ெமா� அைமப்ைபப் பற்�ப்
�லப்ப�த்��ன்றன. த�ழ்ெமா��ல் ேநரிடட்
மாற்றம், வளரச்�் ேபான்றவற்ைற இவற்�ன் �ைண
ெகாண்� ஆராய்ந்� அ�ய ���ம்.

சான்றாகத் ெதால்காப்�யத்�ல் நிகழ்காலத்ைதக்
��க்க இைடநிைல ஏ�ம் ெசால்லப்படாமல்
இ�ப்பைத�ம், நன்�ல் என்�ம் இைடக்கால
இலக்கண ��ல்,

�� – வ��றான்
�ன்� – வ��ன்றான்
ஆநின்� – வாராநின்றான்
என்� �ன்� நிகழ்கால இைட நிைலகள்
ெசால்லப்பட�்�ப்பைத�ம் காடட்லாம். இ� ேபால்
அந்தந்தக் காலத்�ய ெமா�யைமப்ைப இலக்கண
�ல்கள் �ளக்க �ற்ப�வதால் அைவ ெமா�
வரலாற்�க்� உத�ம் சான்�களா�ன்றன.

3.3.1 �றெமா�யாள� இய��ய
இல�கண�க�



�றெமா�யாளர ்த��க்� இலக்கணம் எ��னர.்
அவரக்ள� �ல்கள் ேபச�்த் த�ைழ
அ�ெயாற்�யைமந்தைவ. �.�.1672 இல் டச�்க்காரர்
பால்ேத என்பவர ்த�ழ்ெமா��ன் உசச்ரிப்�கள்,
ேவற்�ைம, ேவ�பா�கள் �த�யவற்ைற
எ���றார.் ேகாஸ்டா பாத்சரா என்பவர ்இலத்�ன்
ெமா��ல் எ��ய த�ழ் இலக்கணம், �.�. 1686 இல்
��ேனா எ��ய ‘இலக்கண �ல்’, �ரமா�னிவர்,
கால்�ெவல், �கன்பால்� ஆ�ேயார ்எ��ய �ல்கள்
�த�யன த�ழ் வரலாற்ைறக் ��ப்பாகப் ேபச�்த்
த�ழ் வரலாற்ைறப் பற்� ஆராயத் �ைண
�ரி�ன்றன. சான்றாக, மர�த் த�ழ் இலக்கணங்களில்
��டப் ெபயரக்ள் தனியாகச ்ெசால்லப்பட�ல்ைல.
ெபயரச் ்ெசாற்களிேலேய ெசால்லப்ப��ன்றன.
ஆனால் ேமைல நாடட்வர� இலக்கண �ல்களில்,
��டப்ெபயர ்ெபயரச்ெ்சால்�ன் தனி உட�்ரிவாகச்
ெசால்லப்பட�்ள்ள�. அ� ேபாலேவ, ‘எந்த
�ைனசெ்சால் எந்த எந்தக் காலம் காட�்ம்
இைடநிைலகைளப் ெப�ம்’ என்பைத�ம் ேமைல
நாடட்ாரின் �ல்கள் �ரிவாகக் ���ன்றன. டாக்டர்
�ரால் என்பவர ்த�ழ் �ைனய�ச ்ெசாற்கைள அைவ
ஏற்�ம் கால இைடநிைலகளின் அ�ப்பைட�ல்
ெமல்�ைன, இைட�ைன, வல்�ைன என �ன்�
�க்�யப் �ரி�களாகப் ப�க்�ன்றார.்

வகர எ�ரக்ால இைடநிைல ெப�வன ெமல்�ைன.
பகர எ�ரக்ால இைடநிைல ெப�வன இைட�ைன
ப்ப் என்ற ஈெராற்ைறப் ெப�வன வல்�ைன.

என்�றார.் இ�ேபால் ேபச�்த் த�ைழத் �ல்�யமாகப்
பரி��த்� எ�தப்பட�்ள்ள இடங்கள் ெபரி�ம்
உத�வன. இவ்�லக்கணங்கள் ��ைமயானைவ
அல்ல. ெசம்ைமயானைவ�ம் அல்ல; அயல்நாடட்ார்



�ரிந்�ெகாண்ட வைர�ல் எ��யைவ என்ற அள�ல்
சான்�களாகக் ெகாள்ளத் தக்கைவ.

3.3.2 இல�கண உைரக�

த�ழ் இலக்கண �ல் ெதால்காப்�யத்�க்�க்
�ைடத்த பைழய உைர இளம்�ரணர ்எ��ய உைர
ஆ�ம். அவர ்�ன்� அ�காரத்�க்�ம் உைர எ��
உள்ளார.் ேசனாவைரயர், ெதய்வச�்ைலயார்,
கல்லாடனார், ெபயர் ெதரியா ஒ�வர ்ஆ�ேயார்
ெசால் அ�காரத்�க்� மட�்ம் உைர எ���ள்ளனர.்
நச�்னாரக்்�னியர ்எ�த்த�காரம், ெசால்ல�காரம்,
ெபா�ள�காரத்�ல் அகத்�ைண�யல்,
�றத்�ைண�யல், கள�யல், கற்�யல், ெபா�ளியல்,
ெசய்�ளியல் ஆ�யவற்�க்� உைர எ�� உள்ளார.்
ெசய்�ளியல், ெமய்ப்பாட�்யல், உவம இயல், மர�யல்
(ெபா�ள�காரம்) ஆ�ய நான்� இயல்க�க்�ம்
ேபரா�ரியர ்உைர எ��னார.் இவ்�ைரக�ம் ெமா�
வரலா� அ�ய உத�ம் சான்�களாக உள்ளன.
ஏெனனில், அவரக்ள் �ற்பாக்களின் க�த்�கைள
மட�்ம் �ளக்க�ல்ைல; ‘உைர�ல் ேகாடல்’ என்� தம்
உைர�ல் தம் கால ெமா�யைமப்� மாற்றம் பற்�ய
ெசய்�கைள�ம் ��ப்�டே்ட எ��ம் ேபாக்ைக
அவரக்ள் ைகயாண்டதால், அவரக்ள� கால
ெமா�யைமப்ைப�ம் �லப்ப�த்�ம் சான்�களாக
உைரகள் �கழ்�ன்றன. சான்றாக, ெதால்காப்�ய
�ைன�யல் �தல் �ற்பா (ெசால். 200) இறப்�ன்
நிகழ்�ன் எ�ர�்ன் என்றா அம்�க்கால�ம் எனக்
காலங்கள் இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எ�ரக்ாலம்
ஆ�ய �ன்� என்�றேத அல்லாமல் காலம் காட�்ம்
இைடநிைலகைளச ்ெசால்ல�ல்ைல. ஆனால்
�க்காலங்க�க்�ம் எ�த்�க்காடட்ாக,

உண்டான், உண்ணாநின்றான் உண்பான்



என்பவற்ைறச ்ேசனாவைரயர ்த��ன்றார ்�ற
உைரயா�ரியரக்�ம் இவ்வாேற த��ன்றனர.்
ஆனால் த�ழ்ெமா� வரலாற்�ல் சங்க காலத் ெதாைக
�ல்களில் இறந்தகாலம் �ைனசெ்சாற்களில்
ெதளிவாக அைமந்�ள்ள�. எ�ரக்ாலம் ெதளிவாக
அைமந்�ள்ள�. ஆனால் நிகழ்காலம்
அைமந்��க்க�ல்ைல. எ�ரக்ால�ம், நிகழ்கால�ம்
இைணந்� அைமந்��க்கலாம். நிகழ்காலம் பற்�ய
ெதளி� உைரயா�ரியர ்கால வளரச்�்யாக
இ�க்கலாம். அ� ேபாலேவ ெதால்காப்�யர்
�யங்ேகாள் �ைன�ற்�க்� ஈ� (ஈ�-இ���ல்
வ�ம் எ�த்�) �ற�ல்ைல. உைரயா�ரியரே்களா
ஈ�கைளக் ��ப்���ன்றனர.்

இளம்�ரணர,் ெதய்வச�்ைலயார ்          �யங்ேகாள்
�ைன�ற்� ஈ� – க
ேசனாவைரயர ்                                                    க, யா, அல்
நச�்னாரக்்�னியர,் கல்லாடர ்                     க, யா, அல்,
ஆல், ஆர,் மார,் உம், �
இவ்வா� உைரயா�ரியர� உைரகள் அவரக்ள� கால
ெமா�யைமப்ைப �ளக்��ன்றன. அதனால்
அவற்ைற ெமா� வரலாற்�ச ்சான்�களாக ஏற்�க்
ெகாள்�ேறாம்.

3.3.3 அகரா�க�

ஒ� ெமா��ல் ெசாற்களின் ெபா�ைள அகர
வரிைச�ல் �ளக்�வ� அகரா� ஆ�ம். த��ல்
உரிசெ்சால்ப�வல், நிகண்�, அகர�த� ஆ�ய
ெசாற்கள் ‘அகரா�’ையக் ��க்�ன்றன. �வாகர
நிகண்�, �ங்கல நிகண்� ேபான்ற த�ழ்
நிகண்�கள் த�ழ்ச ்ெசால்�க்�ப் ெபா�ள் ��வன.
அைவ ெசய்�ள் வ��ல் அைமந்�ள்ளன. ஒன்பதாவ�
�ற்றாண்�ல் ேதான்�ய �தல் நிகண்� �வாகர



நிகண்�. இ� ஒன்பதா�ரத்� ஐந்�� ெசாற்கைளக்
ெகாண்�ள்ள�. ெசால்�க்�ப் ெபா�ள் �� அகரா�
இய�க்�த் ெதால்காப்�ய உரி�யல் �த்�டட்�. ஒ�
ெமா�க்�ப் �றெமா�ப் ெபா�ள் ��ம்
அ�ப்பைட�ல் அகரா�கள் ேதான்�ன.
�ரமா�னிவர� ‘ச�ரகரா�’ �.�. 1782 இல்
ப�ப்�க்கப்படட்�. இ�ல் பன்னிரண்டா�ரம்
ெசாற்கள் உள்ளன. அவர ்ஏ� அகரா�கைள
ெவளி�டட்ார.் த�ழ்-ேபாரத்்���யம், த�ழ்-
இலத்�ன், த�ழ்- �ெரஞ்�, �ெரஞ்�-த�ழ், த�ழ்-
ஆங்�லம், ஆங்�லம்-த�ழ் என்ற அ�ப்பைட�ல்
அைவ அைமந்தன ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகம்
ெவளி�டட் த�ழ்ப் ேபரகரா��ல் இலடச்த்�
நாலா�ரத்� நா�ற்� ஐந்� ெசாற்கள் உள்ளன.
எமேனா�ம் பர்ேரா�ம் இைணந்�, �ரா�டச்
ெசாற்�றப்�யல் அகரா�ைய ெவளி�டட்னர.் த�ழ்
ேவரச்ெ்சால் ஆய்��ம்,

த�ழ் அகர�த� தயாரிப்��ம் ஞா. ேதவேநயப்
பாவாணர ்�றப்�டம் ெபற்றவர.் �ரியா�ன்
தற்காலத் த�ழ் அகரா� வைர �யற்�கள்
ெதாடர�்ன்றன. இவற்���ந்� ெசாற்களின் ெபா�ள்
மாற்றத்ைத அ�யலாம். ேவற்� ெமா�களில் எ�த்�ப்
ெபயரப்்�ச ்ெசய்யப்பட�்�ப்பதால் த�ழ்ச்
ெசாற்களின் ஒ�யைமப்ைப ஓரள� அ�யலாம்.
ெசாற்ெபா�ளியல் ஆய்�க்�



                                                                                       ஞா.
ேதவேநயப்பாவாணர்
அகரா�கள் ெப�மள� உத��ன்றன. சான்றாக,
ெசாற்கள் ெபா�ளில் அைட�ம் மாற்றங்கைளப்
பழந்த�ழ் என்ற ��ல் ேபரா�ரியர ்இலக்�வனார்
�ழ்க்கண்ட சான்�களின் �லம் காட�்வைதக்
காணலாம்.

ெசால்                பழம்ெபா�ள்                 ��ப்ெபா�ள்
அகம்                   உள், மனம்                        கரவ்ம்
இறத்தல்           கடத்தல்                              சாதல்
கண்ணி              மாைல                                வைல
�ழவன்              உரியவன்                           ��யவன்
ேகாைட             ேமல்காற்�                       ெவ�ல் காற்�
மணி�ழா       அழ�ய �ழா                
 அ�பதாண்��ழா
இவ்வா� ெமா��ல் ெசாற்க�க்�த் ேதான்�ம் ��ப்
ெபா�ைள அ�யலாம். ெமா��ல் ேதான்�ய ��ச்
ெசாற்கைளப் பரி��க்கலாம். ��ச ்ெசால்
அைமப்�கைள ஆராயலாம். இவற்�க்ெகல்லாம்
வரலாற்�ச ்சான்�களாகத் �கழ்வ�ல்
நிகண்�க�க்�ம் அகரா�க�க்�ம் தக்க இடம்
உண்�.



3.4 இல��ய� சா��க�

ெமா� வரலாற்ைற அ�ய இலக்�யங்கள்
உத��ன்றன. ெதால்காப்�யத்�ல் காணப்படட்
��கள் சங்க இலக்�யத்��ம் காணப்ப��ன்றன.
�ல மாற்றங்கைளத் த�ரச ்சங்க இலக்�யத் த�ழ்
��க்க ��க்கத் ெதால்காப்�யத் த�ேழ ஆ�ம்.

சான்றாக, வகரம் உ, ஊ, ஒ, ஓ என்�ம் உ�ரக்ள் த�ர
ஏைனய எட�் உ�ரே்களா� ேசரந்்� ெமா�க்�
�த�ல் வ�ம் என்�ற� ெதால்காப்�யம். அவ்வாேற,
சங்க இலக்�யத்�ல்,

வ�கர ்   -  நற்�ைண 212
வாைட  -   நற்�ைண 5
�ரல்     –   அகநா�� 34
�ரர ்       -    அகநா�� 36
ெவ�ளி –  ெபா�நராற்�ப்பைட 172
ேவந்தன் –  அகநா�� 24
ைவைய –  ம�ைரக்காஞ்� 356

என்� வந்��ப்பைதச ்ெசால்லலாம். பத்�ப்பாட்�ம்
எட்�த்ெதாைக�ம் சங்க காலத் த�ழ்ெமா�
அைமப்ைபச ்�ட�்�ன்றன. நால�யார ்உள்ளிடட்
ப�ெனண் �ழ்க்கணக்� �ல்கள் சங்கம் ம��ய
காலமா�ய களப்�ரர ்காலத் த�ழ்ெமா�
அைமப்ைபப் �லப்ப�த்��ன்றன. ேதவாரம்,
��வாசகம், நாலா�ரத்�வ்�ய �ரபந்தம்
�தலான �ல்கள் பல்லவர ்காலத் த�ழ்
ெமா�யைமப்ைப �ளக்��ன்றன.
கம்பராமாயணம், ெபரிய�ராணம் �த�யன
ேசாழர ்காலத் த�ழ்ெமா� வரலாற்ைறச ்�ட�்க்
காட�்�ன்றன. �ள்ைளத்த�ழ், உலா, �றவஞ்�,



பரணி �த�யனவற்�ன் �லம் நாயக்கர ்காலத்
த�ழ்வரலா� அ�யலாம். ��னங்கள், ��கைதகள்
இக்கால ெமா� வரலாற்ைற அ�யச்
சான்�களா�ன்றன. �ளக்கமாக, தனித்தனிப்
பாடங்களாகேவ நீங்கள் இவற்ைறப் ப�ப்�ரக்ள்.
இவற்�ன் வரிவ�வம் ஒ�ப்� �ைறையக் காடட்ப்
ேபா�மானதாக இல்ைல.

3.4.1 ேப�� நைட

ேபச�் வழக்�ல் அைமந்த இலக்�யங்க�ம்
�க்�யமானைவதாம். கட்டெபாம்மன் �ம்�,
ஐவர்ராஜாக்கள் கைத, இராமப்பய்யன் அம்மாைன,
�வகங்ைக சரித்�ரம், ெபான்��� மசக்ைக
ேபான்றைவ ேபச�் வழக்�ல் அைமந்தைவ.
சான்றாகப் ப�ேனழாவ� �ற்றாண்�ப் ேபச�்த்
த�ைழப் பற்� இராமப்பய்யன் அம்மாைன �லம்
அ�யலாம்.

ேபச�்த் த�ழ்       ெபா�ள்
அைடக்காய்      -     பாக்�
ெவள்ளிைல     –     ெவற்�ைல
சம்பாரம்             –      சாக்�
�தனம்              -      ெசய்�
மன்னாப்�          -      மன்னிப்�
கலைன               –      �னி

ேபச�் நைட�ல் எ�தப்ப�ம் இலக்�யங்க�ம் ெமா�
வரலாற்ைற அ�ய உத�ம். ெஜயகாந்தனின்
�னிமா�க்�ப் ேபான �த்தா� நாவல் ெசன்ைனப்
ேபச�் வழக்�ல் எ�தப்பட�்ள்ள�. நீல. பத்மநாபனின்
தைல�ைறகள் என்�ம் நாவல், �மரி மாவடட்த்�ல்
ஒ� ��ப்�டட் சா��னர ்ேபச�் வழக்�ல் உள்ள�.



அந்தந்த வடட்ாரப் ேபச�்த் த�ழ் அைமப்ைப அ�ய
இைவ உத��ன்றன.

3.4.2 வா�ெமா� இல��ய�

நாட�்ப்�ற இலக்�யங்கள் ெபா�மக்களிைடேய
த�ழ்ெமா� எங்ஙனம் ைகயாளப்ப��ற� என்பைதக்
காட�்ம் கண்ணா�களாக உள்ளன. அைவ ேபச�்
ெமா��ல் அைமபைவ. �� பக்கத்�ல் �ளக்க
ேவண்�ய ெசய்�கைள ஓர ்உவைம அல்ல�
பழெமா� �ல ெசாற்களிேலேய �ளக்� ��ம்.
நாட்�ப்�றக் கைதகள், பழெமா�, உவைம,
��கைத, இைச ேசர்ந்த தாலாட்�, ஒப்பாரி, காதல்
பாடல், ெதா�ல்பாடல், �ழந்ைதப் பாடல், ெதய்வப்
பாடல் என்� யா�ம் ேபச�்த் த�ைழ�ம், ெதான்ைமக்
கால வரலாற்�ன் எசச்ங்கைள�ம் �லப்ப�த்�ம்
சான்�களாக உள்ளன.



3.5 அய�நா�டா� ����க�

அயல் நாடட்ார ்��ப்�களில் இடம் ெப�ம் த�ழ்ப்
ெபயரக்ள், த�ழ்ச ்ெசாற்கள் �த�யன�ம்
த�ழ்ெமா� வரலா� அ�ய உத�ம் சான்�களாகத்
�கழ்�ன்றன. �.�. நான்காம் �ற்றாண்ைடச ்சாரந்்த
வர���ம், �.�. இரண்டாம் �ற்றாண்ைடச ்சாரந்்த
பதஞ்ச��ம் தம் வடெமா� �ல்களில் த�ழ்ெமா�ச்
ெசாற்கைளக் ��ப்�ட�்ள்ளனர.் ‘பாண்�யர’் என்�ம்
ெசால் மகாபாரதத்� அரசரான பாண்��ன்
ெபயரி��ந்� வந்ததாக வர�� ���றார.் பாண்�,
ேசாழர ்என்�ம் த�ழ்ச ்ெசாற்கள் அரசைர�ம்,
நாடை்ட�ம் ��க்�ம் என்�ன்றார.் பதஞ்ச� காஞ்�
என்ற ெசால்ைலக் ��ப்���ன்றார.் ப�னான்காம்
�ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்த �லா �லகம் என்ற
மைலயாள இலக்கண �ல் பாண்�ய நாட�்�ம், ேசாழ
நாட�்�ம் நில�ய �ல ெமா� வழக்�கைள�ம்,
உசச்ரிப்�கைள�ம் ��ப்���ன்ற�.
ெமகஸ்தனிஸ், ப்ளினி, தால� ஆ�ேயார ்தம்
�ல்களில் த�ழக ஊரப்் ெபயரக்ைளக்
��ப்�ட�்ள்ளனர.் ‘ெகாற்ைக’ நகைரக் ‘ெகால்�’
என்ேற ���ள்ளனர.் இ� த�ழ்செ்சாற்கள் �ற
ெமா�யாளரக்ளால் எங்ஙனம் ேகடக்ப்படட்ன என்�
உணரத்்�வதாகக் ெகாள்ளலாம். தால� ‘மல்�யரப்ா’
என்� ெசன்ைனக்� அ��ல் உள்ள �ைற�கத்ைதக்
���றார.் இ�, ‘ம�லாப்�ர’் என்பதன் �ேரக்க
உசச்ரிப்பாகத் ேதான்��ற�. �வான்�வாங்,
மாரக்்ேகாேபாேலா ஆ�ேயார ்��ப்�களில் த�ழ்ச்
ெசாற்கள் உள்ளன. 17 ஆம் �ற்றாண்�ல் த�ழகம்
வந்த ராபரட்-்�- ெநா�� ‘ச’ என்ற ஒ�ைய, ‘tch’ என்ேற
எ���ள்ளார.் ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்�ல் வந்த
�ரமா�னிவர ்‘ச’ ைவ, ‘s’ என எ���ள்ளார.்



இங்ஙனம் த�ழ் ஒ��யல் மற்�ம் ெமா��யல்
ஆய்�ற்� அயல்நாடட்ார ்��ப்�கள் சான்�களாகத்
�கழ்�ன்றன.

         

மாரக்்ேகாேபாேலா               ராபர்ட் – �- ெநா��

                                                                                                 
�ரமா�னிவர்



3.6 ெதா���ைர

த�ழ் ெமா��ன் நீண்ட வரலா� அ�ய ேவண்�ய
ஒன்�. அவ்வரலாற்�ைன அ�தற்�த் த�ழ்நாட�்ல்
�ைடத்�ள்ள �ைகக் கல்ெவட�்ச ்சான்�கள், மன்னர்
ெச�க்�ய கல்ெவட�்கள், ெமய்க்�ரத்்�கள்,
�றெமா��ல் அைமந்த கல்ெவட�்கள், ெசப்ேப�கள்,
த�ழ் இலக்கண �ல்கள், �றெமா�யாளர ்ெசய்த
த�ழ் இலக்கணங்கள், இலக்கண உைரகள்,
இலக்�யங்கள், அயலார ்��ப்�கள் ேபான்றைவ
�ைண �ரி�ம் �தம் பற்� இப்பாடத்�ல்
�ளக்கப்படட்�.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் II



பாட� - 4 

A05114 �ரா�ட ெமா�க�

இந்தப் பாடம் என்ன ெசால்�ற�?

இந்தப் பாடம் இந்�ய ெமா�கைளப் பற்��ம், அைவ
பற்�ய ஆய்�கைள�ம் �த�ல் ��ப்���ற�.
�ன்னர ்�ரா�ட ெமா�கள் பற்��ம், அவற்�ன்
பண்�, ப�ப்� ஆ�யைவ பற்��ம் ��ப்���ன்ற�.
ேம�ம், ெதன் �ரா�ட ெமா�கள், ந�த் �ரா�ட
ெமா�கள், வட �ரா�ட ெமா�கள் ஆ�யைவ பற்�ய
ெசய்�கைள�ம் ���ன்ற�.

இந்தப் பாடத்ைதப் ப�ப்பதால் என்ன பயன்
ெபறலாம்?

இந்�ய ெமா�களின் ெமா�க் ��ம்பப்
�ரி�கைள அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.
�ரா�ட ெமா� ெதாடரப்ான, டாக்டர்
கால்�ெவல்�ன் க�த்ைதத் ெதரிந்�
ெகாள்ளலாம்.
�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�ன் பண்�க் ��கைள
அ�யலாம்.
�ரா�ட ெமா�களின் ப�ப்�, அ�ல் இடம்
ெபற்�ள்ள ெமா�கள் பற்�ய ெசய்�கைளத்
ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.



4.0 பாட ���ைர

இந்�யா, மக்களாட�் நைடெப�ம் உல�ன்
�கப்ெபரிய நா�. ���ன் நிலப்பரப்�ல் 2.4
��க்கா� நிலப்பரப்�ைனக் ெகாண்ட�. உலக
மக்கள் ெதாைக�ல் 16 ��க்காட�்னர ்இந்�யா�ல்
வாழ்�ன்றனர.் இந்�ய அர�யல் சாசனம் 18
ெமா�கைளத் ேத�ய ெமா�களாக
அங்�கரித்�ள்ள�. ஆட�் ெமா� இந்�, இைணப்�
ெமா� ஆங்�லம், ேத�ய ெமா�கள் த�ர,
இந்�யா�ல் �மார ்1652 ெமா�கள் ேபசப்பட�்
வ��ன்றன. இவற்�ல் �மார ்33 ெமா�கள் ஒ�
இலடச்த்�ற்�ம் அ�கமாேனாரால் ேபசப்ப��ன்றன.



4.1 இ��ய ெமா�க�

இந்�ய ெமா�கைள �ன்� �ரி�களாகப்
ப�க்கலாம்:

1) இந்ேதா – ஆரிய ெமா�க் ��ம்பம்
2) இந்ேதா – ஐேராப்�ய ெமா�க் ��ம்பம்
3) �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பம்

இந்ேதா – ஆரிய ெமா�க் ��ம்பம்

இந்ேதா – ஆரிய ெமா�க் ��ம்பத்�ல் உள்ள �ல
�க்�ய ெமா�கள் பஞ்சா�, �ந்�, �ந்�, உ��,
�காரி, ராஜஸ்தானி, �ஜராத்�, மராத்�, அசா�,
வங்காளி, ஒரியா, பஹரி, காஷ்�ரி, சமஸ்��தம்
என்பன. இந்�ய மக்களில் �மார ்74 ��க்காட�்னர்
இம்ெமா�கைளப் ேப��ன்றனர.்

இந்ேதா ஐேராப்�ய ெமா�க் ��ம்பம்

இந்ேதா-ஐேராப்�ய ெமா�களில் ஆங்�லேம
இந்�யா�ல் பரவலாகப் பயன்ப�த்தப்ப��ற�.
உயரக்ல்� நிைல�ல் ஆங்�லம் ப�ற்� ெமா�யாக
உள்ள�. ஆங்�லம் த�ர �ெரஞ்�, ேபாரத்்���ய
ெமா�கள் பாண்�சே்சரி, ேகாவா ேபான்ற ப��களில்
ேபசப்ப��ன்றன.

�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பம்

�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பம் இந்�யா�ன் இரண்டாவ�
ெபரிய ெமா�க் ��ம்பம் ஆ�ம். இந்�ய மக்களில் 25
��க்காட�்னர ்�ரா�ட ெமா�கைளப்
ேப��ன்றனர.் �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�ல் உள்ள
�க்�ய ெமா�கள் த�ழ், ெத�ங்�, கன்னடம்,



மைலயாளம் ஆ�யைவ. ெதான்ைம�ம், இலக்�யச்
ெச�ைம�ம் �க்க த�ழ்ெமா� மத்�ய அரசால்
ெசம்ெமா�யாக அ��க்கப்பட�்ள்ள�.

இந்�ய ெமா�க�ள் நக�, பா�, �ரா��தம்
ஆ�ய ெமா�கள் ஏடட்ள�ேலேய உள்ளன.
சமஸ்��தெமா� ஏடட்ள�ல் உள்ள�. சமயச்
சடங்�களில் பயன்ப�த்தப்ப��ற�.
��பான்ைம�னரால் ேபசப்ப��ற�. இந்நாட�்ல்
பல்ேவ� இனத்�னர ்வாழ்�ன்றனர.் பல்ேவ�
ெமா�கைளப் ேப��ன்றனர.் என்றா�ம்
ெமா�க�க்�ைடேய பல ெபா�ைமப் பண்�கள்
இைழேயா�ம் நிைல அ�யப்படட்�. ெமா�க�க்�ள்
காணப்ப�ம் ஒத்த ெசாற்க�ம், ெமா�களின்
இலக்கணக் ��களில் காணப்ப�ம் ஒற்�ைமக்
��க�ம் அ�ஞரக்ைள �யக்க ைவத்தன.
�ைறப்ப� ஆராயத் �ண்�ன.

4.1.1 இ��ய ெமா�க� ப��ய ஆ��

1866இல் �யன்னா�ல் �ழ்த்�ைசமாநா� (Oriental
Congress) ��ய�. அம்மாநாட�்ல் நிைறேவற்றப்படட்
�ரம்ானம், ‘இந்�ய ெமா�கள் பற்�ய கள ஆய்�’
ெசய்�மா� இந்�ய அரைச வற்��த்�ய�.
இத்�ரம்ானம் அரசால் பரி��க்கப்படட்�. ��
ம�ப்�� (Census) �னாப் பட�்ய�ல்,

தனிநபர ்�றந்த இடம் எ�?
தனிநபரின் தாய்ெமா� எ�?
தனிநபர ்ேப�ம் ெமா� எ�?

என்ற தகவ�ம் ேசரக்்கப்படட்�. 1881இல் நடந்த �தல்
�� ம�ப்�ட�்க் கணக்ெக�ப்�ல் இத்தகவல்க�ம்
�ரடட்ப்படட்ன. ��ப்��ச ்ெசய்�கள் �ைடத்தன.
இந்�ய ெமா�கள் பற்�க் �ைடத்த ெசய்�கைள



��ைமப்ப�த்த ஒ� தனித் �டட்ம் �டட்ப்படட்�. அ�
இந்�ய ெமா�களின் கள ஆய்�த் �ட்டம் (Linguistic
Survey of India) என்� நைட�ைறப்ப�த்தப்படட்�. அ�
1898இல் ெதாடங்கப்படட்�. 29 ஆண்�கள் கள ஆய்�
நடந்த�. சர். ஜாரஜ்் ஆ�ரகாம் �ரியரச்ன் (Sir George
Abraham Grierson) என்பவர ்இத்�டட்த்�ன் இயக்�நர.்
இதன் அ�க்ைக 1927இல் ெவளியான�.
அவ்வ�க்ைக�ல் அன்ைறய இந்�யா�ல் 1595
ெமா�கள் வழங்�யைம பற்�ய தகவல்கள்
தரப்பட�்�ந்தன.

அைவ

ேபசப்படட் ெமா�கள் 179
�ைளெமா�கள் 544
�ன் இைணப்�ல் இடம் ெபற்ற ெமா�கள் 872

இந்�யா�ல் 1652 ெமா�கள் ேபசப்ப��ன்றன என்�
1961ஆம் ஆண்�ன் �� ம�ப்�ட�்க் கணக்ெக�ப்�க்
���ற�. �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�ல் 30
ெமா�கள் உள்ளன. இந்�ய மக்களில் 24.47
��க்காட�்னர ்�ரா�ட ெமா�கைளப்
ேப��ன்றனர ்என்�ற� அவ்வ�க்ைக.



4.2 �ரா�ட ெமா�க�

ெதன் இந்�யப் ப��களில் மக்களால் ேபசப்ப�ம்
ெமா�கள் ஒன்�டன் ஒன்� ெதாடர�் ெகாண்�
�ளங்��ன்றன. அங்ஙனம் ெதாடர�்ைடய 30
ெமா�கள் �ரா�ட ெமா�கள் என்�
��க்கப்ப��ன்றன. இவற்�ள் �ரா�� என்ற
ெமா� மட�்ம் இந்�யா�ன் வடக்ேக அயலகத்�ல்,
ப��ஸ்தான் ப��களில் ேபசப்ப��ற�. ��க்,
மால்ேடா ேபான்ற ெமா�கள் ெப�ம்பா�ம்
வடஇந்�யா�ல் ேபசப்ப��ன்றன.

மக்களிைடேய வழங்�ய ெமா�கைளப் பரி��த்தல்,
ஒவ்ெவா� ெமா�க்�ம் இைட�லான ெதாடர�்கைள
அ�தல், வடெமா��டன் ஒத்�ள்ளதா, ேவ�ப��றதா
என்� இனம் காணல் என்�ம் நிைலகளில் ெவவ்ேவ�
காலக் கடட்த்�ல் ெவவ்ேவ� ெமா� ஆய்வாளரக்ள்
ெசய்த ஆய்�கள், நி��ய க�த்�கள்தாம் �ரா�ட
ெமா�கள் பற்�ய �� அள�லான ஆய்�ற்�த் தளம்
அைமத்தன.

Dr.கால்�ெவல்

�.�. 1856இல் �ரா�ட ெமா�களின்
ஒப்�லக்கணம் என்ற �ைலக் கால்�ெவல்
ெவளி�டட்ார.் �ரா�ட ெமா�களின் ஒப்�யல்



ஆய்�ன் தந்ைத என்� கால்�ெவல்
அைழக்கப்ப��றார.் அவ�க்� �ந்ைதய
ஆய்வாளரத்ம் �யற்�கைளச ்சற்ேற காணலாம்.

4.2.1 �ரா�ட� – ெசா�

மலபார் ெமா�கள் என்�ம், த��க் என்�ம் �த�ல்
��ப்�டட்னர.் த�ழ் ெமா��ன் ெபயராேலேய
இவ்�ன ெமா�கைளக் ��ப்�டலாம். ஆனால், த�ழ்
என்ப� ஒ� ��ப்�டட் ெமா�ையக் ��க்�ம் ெசால்.
பல்ேவ� ெமா�கைளக் ெகாண்ட ��ம்பத்ைதக்
��க்கப் ��ெதா� ெபயைர அைமத்தல்
�றப்�ைடய� என்� பரி��த்�, �ரா�டம் என்ற
ெசால்ைலத் தாம் ேதரந்்ெத�த்ததாகக் கால்�ெவல்
���றார.்

ஆந்�ர – �ரா�ட பாஷா என்ற ெபயரில்
ெதன்னிந்�ய ெமா��னத்ைதக் �மாரிலபடட்ர்
��ப்�ட�்ள்ளார.் இவர ்வடெமா� அ�ஞர;் �.�.
ஏழாம் �ற்றாண்�ல் வாழ்ந்தவர.்
�ரா�டர ்என்� ெதன்னிந்�ய மக்கள் ம�
�����ல் ெசால்லப்பட�்ள்ளனர ்என்�
கால்�ெவல் ��ப்�ட�்ள்ளார.்

இர�ந்�ரநாத தா�ர் எ��ய ேத�ய �தத்�ல்
�ரா�டம் என்ற ெசால் பரந்த ெபா�ளில்
பயன்ப�த்தப் பட�்ள்ள�. ெதன்னிந்�ய ெமா�
இனத்ைத�ம் மக்கைள�ம் �ட�்வதற்�த் �ரா�டம்
என்ற ெசால் பயன்ப�த்தப் பட�்ள்ள�.

4.2.2 �ரா�ட ெமா� ஆ��க�

த�ழ், ெத�ங்�, மைலயாளம், கன்னடம் ஆ�ய
நான்� ெமா�க�க்� இைடேய ெதாடர�்கள் உள்ளன.



அைவ ஒ� ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ெமா�களாகத்
�கழ்பைவ என்� ேபரா�ரியர ்�ரான்�ஸ் ஒ�ட்
எல்�ஸ் (Francis Whyte Ellis) என்பவர ்எ��னார.் இவர்
�ழக்�ந்�யக் கம்ெபனிையச ்ேசரந்்தவர.் தனி �லாக
எ�த�ல்ைல. ஏ.�. ேகம்பல் (A.D. Campbell) என்பவர்
ெத�ங்� ெமா� இலக்கணம் (A Grammar of the Telogoo
Language) என்ற �ைல எ��னார.் �.�. 1816இல்
ெவளியான �ல் அ�. அதன் �ன்�ைரைய
எ��யவர ்�ரான்�ஸ் ஒ�ட ்எல்�ஸ் ஆவார.் அவர்
அம் �ன்�ைர�ல் த�ழ், ெத�ங்�, மைலயாளம்,
கன்னட ெமா�க�க்� இைட��ள்ள
ெதாடர�்கைளச ்�ட�்க் காட�்னார.் அைவ ஒ� தனிக்
��ம்பம் சாரந்்தைவ என்� ��ப்�டட்ார.்

ராஸ்க் என்பவர ்வடெமா�ைய ஆராய்ந்தார.் பல
ெசாற்கைளப் பட�்ய�டட்ார.் அைவ வடெமா�ச்
ெசாற்கள் அல்ல என்�ம், ‘மலபார ்ெசாற்கள் அைவ’
என்�ம் பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ல் ெதரி�த்த
க�த்�, வடெமா� – �ரா�ட
ெமா�க�க்�ைட�லான ேவ�பா�கைளப்
பரி��க்க வ� ெசய்த� எனலாம்.

ெதன்னிந்�யா�ல் வழங்�ய ெமா�கள் ஒ� தனிக்
��ம்பத்ைதச ்சாரந்்தைவ என்� �.�. 1844இல்
��த்தவ லாசர் என்பவர ்�ட�்க் காட�்னார.்

த�ழ், ெத�ங்� ேபான்ற ெமா�கள் வட இந்�ய
ெமா�களில் இ�ந்� ேவ�படட்ைவ. அைவ ஒ� தனிக்
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தைவ என்� ெசராம்�ரில் சமயப்
பணி ெசய்� ெகாண்��ந்த ��த்தவப் பா�ரியார்
�ல்�யம் ேகரி (William Carey) நி��னார.்

எச.்�. ஹாட்சன் (H.B. Hodgson) என்பவர ்1848, 1856
ஆண்�களில் ந� இந்�யா��ம் இமய மைலப்
ப��களி�ம் உள்ள பழங்�� மக்களின் ெசாற்கள்



ெதன்னிந்�ய ெமா�க�டன் ஒத்��ப்பைதக்
காட�்னார.்

ேபரா�ரியர ்மாக்ஸ்�ல்லர ்ெதன்னிந்�ய ெமா�கள்
வடெமா����ந்� மா�படட்ைவ. அவற்ைற ‘நிஷத
ெமா�கள்’ (Nishada Languages) என்� ��ப்�டட்ார.்

டாக்டர் கால்�ெவல்�ன் ஒப்�லக்கணம்

�.�. 1856இல் கால்�ெவல் இம் ெமா�கைளத்
�ரா�டம் என்ற ெபயரில் ��ப்�டட்ார.் இைவ ஒ�
தனிக் ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தைவ. இந்ேதா ஐேராப்�ய
ெமா�க�டன் ெதாடர�்ைடயன அல்ல என்�
நி��னார.் �ரா�ட ெமா�கள் �ல பண்படட்
ெமா�கைளக் ெகாண்டைவ. த�ழ், மைலயாளம்,
ெத�ங்�, கன்னடம், �� என்பன பண்படட் �ரா�ட
ெமா�கள். ேதாடா, ேகாடா, ேகாண்�, � என்பன
பண்படாத �ரா�ட ெமா�கள் என்� க��னார.்
1875இல், �ரா�ட ெமா�களின் ஒப்�லக்கணம்
��ன் ��ந்�ய ப�ப்ைப ெவளி�டட்ார.் அ�ல்
ெகாட� ெமா� ��ந்�ய �ரா�ட ெமா� என்�
��ப்�டட்ார.் ராஜ்மகால், ஒேராேவான் ஆ�யன
��ந்தாத �ரா�ட ெமா�கள் என்� ��ப்�டட்ார.்
�ரா�ட ெமா�க�க்�ம், �த்�ய ெமா�க�க்�ம்
இைடேய ெதாடர�் இ�க்க ேவண்�ம் என
நிைனத்தார.் ேபச�் ெமா�, எ�த்� ெமா�
ஆ�யவற்�ன் வளைம, வளைமக் �ைற�ன்
அ�ப்பைட�ல் அவர ்��ந்�ய ெமா� (Cultivated
Language), ��ந்தாத ெமா� (Uncultivated Language) என்�
வைரய�க்க �யன்றார.் அவர ்காலத்�ல் வச�க�ம்,
வாய்ப்�க�ம் �ைறவாகேவ இ�ந்தன. �ரா�ட
ெமா�களில் அவர ்ெசய்த ஆய்�ற்� அவர ்டாக்டர்
படட்ம் ெபற்றார.் ‘கால்�ெவல்�ன் ஆய்� ெதன்
�ரா�ட ெமா�கைளப் பற்�ய�. �ரா�ட
ெமா�களின் ஒப்�லக்கணம் என்� ெபா� நிைல�ல்



�ட�்வைத�டத் ெதன் �ரா�ட ெமா�களின்
ஒப்�லக்கணம் என்� அைழப்ப� ெபா�த்தமான�’
என்பார ்ெத.ெபா. �னாட�் �ந்தரனார.் �ரா�ட
ெமா�கள் என்� ஒ� ெமா�க் ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த
ெமா�கைள இனம் கண்� ப�� ெசய்த பணி
கால்�ெவல்�ன் பணியா�ம்.

டாக்டர ்கால்�ெவல் ��ப்�டட் �ரா�ட ெமா�கள் 12
ஆ�ம். இந்�ய ெமா�களின் கள ஆய்�ப் பணி
இயக்�நர ்�ரியரச்ன், ெகாலா�, நாய்� ஆ�ய
ெமா�க�ம் �ரா�ட ெமா�கேள. அவற்ைற�ம்
ேசரத்்�த் �ரா�டெமா�கள் 14 என்� ��ப்�டட்ார.்
�� ெமா�ைய ஆய்ந்தவர ்�ட்ெஜரால்� என்பவர.்
1913இல் �� ெமா��ம் �ரா�ட ெமா�க்
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த� என்� அ��த்தார.் 1964இல்
ஜ�ல்ஸ்�ளாக் என்பவர் �ரா�ட ெமா�களின்
இலக்கண அைமப்� (Structure Grammatical Des Languages
Dravidiennes) என்�ம் �ைல ெவளி�டட்ார.் இ�
�ெரஞ்� ெமா��ல் எ�தப்படட் �லா�ம். இவர�
க�த்�கள் பலரால் �ன்னர ்ம�க்கப்படட்ன.

ஆக்ஸ்ேபார�் பல்கைலக்கழகத்�ல் சமஸ்��தப்
ேபரா�ரியராகப் பணி�ரிந்தவர ்சர். தாமஸ் பேரா.
1950இல், பர�், ெபங்ேகா ெமா�க�ம் �ரா�ட
ெமா�க் ��ம்பத்ைதச ்சாரந்்தைவ என்�
அ��த்தார.் க�ேபாரன்ியாப் பல்கைலக்கழகப்
ேபரா�ரியர ்டாக்டர ்எமேனா. அவர,் ேதாடா
ெமா�ைய ஆய்ந்தவர.் �ரா�ட ெமா��யல்
இன�யல் நாட்�ப்�றக் கைதகள் (Dravidian Linguistics,
Ethnology and Folk Tales) என்� �ல் ெவளி�டட்ார.்
டாக்டர ்பேரா, டாக்டர ்எமேனா இ�வ�ம் இைணந்�,
�ரா�ட ெமா�களின் அ�செ்சால் அகரா� (A
Dravidian Etymological Dictionary) �ைலத் தயாரித்�
ெவளி�டட்னர.் இந்�ய, த�ழக அ�ஞரக்ள்



ெதாடரந்்� ஆராய்ந்� வ��ன்றனர.் அண்ணாமைலப்
பல்கைலக் கழகம், �ரா�ட ெமா��யல் கழகம்,
இந்�ய ெமா�களின் ைமய நி�வனம் ஆ�யைவ
�ரா�ட ெமா��ய�ல் ��ப்�டத்தக்க ஆய்�கைளச்
ெசய்�ள்ளன. இப்ேபா� �ரா�ட ெமா�கள் என
�ப்ப�க்�ம் ேமற்படட் ெமா�கள் இனங்காணப்
பட�்ள்ளன.

4.2.3 �ரா�ட ெமா�க�� ப��க�

�ரா�ட ெமா�க�க்�ச ்�ல ெபா�ப் பண்�க்
��கள் காணப்ப��ன்றன. இறந்த காலம்,
நிகழ்காலம், எ�ரக்ாலம் என்� காலத்ைதக் காட�்ம்
உ��க�ம், ஆண்பால், ெபண்பால், ஒன்றன்பால்,
பல�ன்பால், பலரப்ால் என்� பாைலக் ��க்�ம்
���க�ம் �ைனய�க�டன் இைணந்�
வ��ன்றன; தனியாக வ�தல் இல்ைல.

சான்�; வா+ந்+த்+ஆன் – வந்தான்.

வா      - �ைனய�
ந்          -  சந்�
த்          - காலம் காட�்ம் உ��
ஆன்  - ஆண்பால் ���

என்� அைமயக் காணலாம். ெசாற்களின் �க்�யப்
ப�� ேவரச்ெ்சால் (Root Word), அ�செ்சால் (Basic
Vocabulary) எனப்ப�ம். �ரா�ட ெமா�களின்
ெசாற்கைளப் பரி��த்தால், அைவ ெபா�வான
அ�செ்சாற்கைளக் ெகாண்��ப்பைதக் காண
���ற�.

சான்� :



அ�செ்சால்   – �ரா�ட ெமா�கள்
கண்                       – த�ழ்
கண்�               – மைலயாளம்
கன்�                  - ெத�ங்�
ஃகன்                      - ��க்
ெகன்                     – பர�்

�ரா�ட ெமா�களில் எண்�ப்ெபயரக்ள் ஒன்�
ேபாலேவ அைமந்�ள்ளன.

�ன்�                - த�ழ்
��                    - மைலயாளம்
�ன்�               - ெத�ங்�
��                       – கன்னடம்
என்� அைமந்��த்தைலக் காடட்லாம். �ரா�ட
ெமா�களில் உ�ர ்எ�த்�கள், ��ல், ெந�ல்
என்�ள்ளன. இைவ ெபா�ைள ேவ�ப�த்தத் �ைண
ெசய்�ன்றன.

சான்�:

அ� – ��ல்
ஆ� – ெந�ல்
வளி – ��ல்
வாளி – ெந�ல்

4.2.4 �ரா�ட ெமா�க�� ப���

கால்�ெவல் �ரா�ட ெமா�கைளத் ��ந்�ய
ெமா�கள் என்�ம், ��ந்தா ெமா�கள் என்�ம் இ�
வைககளாகக் ��ப்�டட்ார.் இப்ப�ப்� பண்பாட�்
ஆய்�ற்�த் �ைண ெசய்�ம். ஆனால் ெமா�
ஆய்�ற்�த் �ைண ெசய்வ� இல்ைல. டாக்டர்
ஸ்ெடன்ெகனா (Sten Konow) �ரா�ட ெமா�கைளத்
த�ழ்த் ெதா�� (Tamil Group) என்�ம், ெத�ங்�த்



ெதா�� (Telegu Group) என்�ம் இரண்டாக வைகப்
ப�த்�வார.் ெமா��ல் அ�ஞரக்ள் �ரா�ட
ெமா�கைள அைவ ேபசப்ப�ம் இடத்�ன்
அ�ப்பைட��ம், அைவக�க்�ைடேய காணப்ப�ம்
அ�ப்பைடப் பண்�கள் மற்�ம் ெபா�ைமப்
பண்�களின் அ�ப்பைட��ம் வைக ெசய்வாரக்ள்.
நிலப்பரப்�ன் அ�ப்பைட�ல்

ெதன் �ரா�ட ெமா�கள்
ந�த் �ரா�ட ெமா�கள்
வடக்�த் �ரா�ட ெமா�கள்

என்� �ன்றாக வைகப்ப�த்��ன்றனர.்

 தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் I

 



4.3 ெத� �ரா�ட ெமா�க�

த�ழ், மைலயாளம், இ�ளா, ெகாட�, ேகாடா,
ேதாடா, கன்னடம், படகா, �� ஆ�ய ஒன்ப�
ெமா�க�ம் ெதன் �ரா�ட ெமா�கள் என்�
அைழக்கப்ப��ன்றன.

4.3.1 த��ெமா�

�ரா�ட ெமா�களில் பழைமயான ெமா� த�ழ்
ஆ�ம். இரண்டா�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்னேமேய
இலக்�ய, இலக்கணங்கைளக் ெகாண்ட ெமா�
த�ழ்ெமா�. த�ழகம், பர்மா(�யான்மர்),
மேல�யா, �ங்கப்�ர், ��த்��, இலங்ைக, ெதன்
ஆப்�ரிக்கா, �ரிட்�ஷ் கயானா, மடகாஸ்கர்,
�ரினிடாட் ேபான்ற நா�களில் ேபசப்ப��ற�.
இன்� த�ழ் ேப�ேவார ்உலெகங்�ம் வாழ்�ன்றனர.்
ஏ� ேகா� மக்களால் த�ழ்ெமா� ேபசப்ப��ற�.
�ங்கப்�ரில் ஆட�்ெமா�களில் ஒன்றாக உள்ள�.

வடேவங்கடம் ெதன்�மரி
ஆ�ைடத்
த�ழ்�� நல் உலகத்�
(ெதால்காப்�யச ்�றப்�ப் பா�ரம் : 1-3)

என்� ெதால்காப்�யப் பா�ரத்�ல் த�ழ் வழங்�ம்
ப��கள் ெசால்லப்பட�்ள்ளன.

வடக்�ம் ெதற்�ம் �டக்�ம் �ணக்�ம்
ேவங்கடம் �மரி �ம்�னல் ெபௗவெமன்�
அந்நான் ெகல்ைல 



என்� காக்ைக பா�னியார ்என்�ம் �லவர ்த�ழ்
வழங்�ய எல்ைல�ைனக் ���றார.் ெதன்
இந்�யா�ல் ேமற்�த் ெதாடரச்�் மைலக்�ம், வங்காள
�ரி�டா�ற்�ம் இைடப்பட�்ப் பழேவற்கா� �தல்
�மரி வைர பரந்� �டக்�ம் நிலப்ப�� த�ழ்
வழங்�ம் ப�� என்� கால்�ெவல் ��ப்�ட�்ள்ளார.்
‘இந்�ய ெமா�க�ள் சமஸ்��த ெமா�க்� அ�த்த
நிைல�ல் பன்னாட�் அ�ஞரக்ள� கவனத்ைதக்
கவரந்்த ெமா�யாகத் த�ழ் உள்ள�. பழங்காலத்�ல்
த�ழ் ெசவ்�யல் நிைலைய எய்�ய�. இ� �ரா�ட
நாகரிகத்�ன் �றப்ைப உல�ற்�க் காட�்ம் சான்றாக
இந்�யா உள்ள�’ என்� �ல்ெபர்ட் �ேலட்டர்
��வார.் ‘சங்கத் ெதா�ப்�ல் இடம் ெபற்��க்�ம்
26,350 வரிகள் உல�ன் ஒப்�யரவ்ற்ற ெமா� த�ழ்
என்பைத நிைல நி�த்��ன்றன’ என்�
ெசக்ேகா�ேலாவாக்�ய நாட�்த் த�ழ�ஞர ்க�ல்
�வல�ல் தன� ��கன� �ரிப்� (Smile of Muruga)
��ல் எ���றார.் ‘த�ழ்ெமா� �ேரக்க ெமா�ைய
�டப் பண்படட்�. இலத்�ைன �ட அழகான�.
ஆற்ற��ம் ��ைம��ம் ஆங்�லம், ெஜரம்னி
ஆ�ய ெமா�க�க்� இைணயான�’ என்� ஆங்�ல
இலக்�ய ஆக்ஸ்ேபார�் �ைண�ல் (Oxford Companion
to English Literature 1992 p. 1021) ��ப்�ட�்ள்ள�.
‘இன்�ள்ள இந்�ய ெமா�களில் ெசவ்�யல்
ெமா�யாக அைமந்� அேத ெச�ைம�டன் ெதாட�ம்
ஒேர ெமா� த�ழ்’ என்� த�ழ் இலக்�யங்கைள
ஆங்�லத்�ல் ெமா� ெபயரத்்த ஏ.ேக. இராமா�ஜம்
��ப்�ட�்ள்ளார.் மற்ைறய ெமா�களின்
உத��ன்�த் தனித்� இயங்கவல்ல ெமா�
த�ழ்ெமா�. ‘�ரா�ட ெமா�க�ம் த��ம்’ என்�ம்
அ�த்த பாடத்�ல் த�ழ் பற்� �ரிவாகப் ப�ப்ேபாம்.

4.3.2 மைலயாள�



ேகரளத்�ல் ேபசப்ப�ம் ெமா� மைலயாளம்.
இலட்சத்���ம் ேபசப்ப��ற�. த��டன்
ெந�ங்�ய ெதாடர�் உைடய ெமா�. �ரா�ட
ெமா�களில் த��க்� அ�த்� ைவத்�
எண்ணப்ப�ம் ெமா� மைலயாளம். இரண்� ேகா�
மக்கள் ேப��ன்றனர.் ‘த��ன் �கத் �ரிந்தெமா�
மைலயாளம்’ என்பார ்கால்�ெவல். இலக்�ய
வளத்��ம், பைடப்பாற்ற��ம் இன்ைறய நிைல�ல்
�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�ல் �க உயரந்்த இடத்ைத
மைலயாளேம ெப��ற�.

மைலயாள ெமா� பால்காட�்ம் ���கைள
(Pronominal Terminations) �லக்��ள்ள�.
வடெமா�ச ்ெசாற்கைள அ�க அள� ஏற்�க்
ெகாண்�ள்ள�.
த��ல் ‘ஐ’ கார ஈற்ைறக் ெகாண்� ���ம்
ெசாற்கள் மைலயாளத்�ல், ‘அ’ கர ஈற்ைறப்
ெப��ன்றன.

(எ.கா.)

த�ழ் – மைலயாளம்
மைல – மல

மைலயாள ெமா�க்� டாக்டர ்�ண்டர்ட் இலக்கண
��ம், அகரா��ம் எ���ள்ளார.் �லப்ப�காரம்,
ப�ற்�ப்பத்�, �றநா�ற்�ல் உள்ள �ல பாடல்கள்
ேசரநாட�்ல் உ�வானைவ. ேசரநாட�்ல் இன்�
மைலயாளம் வழங்��ற�. �ன்னரத்் த�ழ்
வழங்�ய�. இராமசரிதம் ேபான்ற ெதான்ைமயான
மைலயாள இலக்�ய �ல்கள் த�ழரக்ள் எளி�ல்
�ரிந்� ெகாள்�ம் வண்ணம் அைமந்�ள்ளன. பைழய
மைலயாள இலக்�யத்�ல் பன்னிரண்� உ��ம்,
ப�ெனட�் ெமய்�ம் ���யாக உள்ளன. பண்ைடய
மைலயாள இலக்�யங்கள் த�ைழப் �ன்பற்�



இ�த்தைல டாக்டர ்�ண்டரட்,் டாக்டர ்ேக.எம். ஜாரஜ்்
ஆ�ேயார ்ஒப்�க் ெகாள்�ன்றனர.் மலபார ்கடற்கைர
�றந்த �ைற�கமாகத் �கழ்ந்த�. �ேரக்கர,் �தர,்
ேபாரத்்���யர,் டச�்க்காரர,் ஆங்�ேலயர ்ஆ�ேயார்
இவ்வ�ேய வந்� வாணிகத் ெதாடர�் ெகாள்ள
��ந்த�. ெதன் �ரா�ட ெமா�களில் த��ம்,
மைலயாள�ம் �கப் �ற்காலத்ேத �ரிந்தன.
“த��க்�ம் மைலயாளத்�ற்�ம் �க ெந�ங்�ய
ெதாடர�் உண்�” என்� எமேனா ��ப்��வார.்

4.3.3 க�னட ெமா�

கரந்ாடக மாநிலம், மராத்� நாட�்ன் ெதன் ப���ல்
ேபசப்ப�ம் ெமா� கன்னட ெமா� ஆ�ம்.
க�நாடகம் என்�ம், கானரிஸ் என்�ம் ��வர.்
ஏறத்தாழ இரண்� ேகா� மக்கள் கன்னட ெமா�
ேப��ன்றனர.் கரந்ாடகம் என்�ம் வடெசால் �ரிந்�,
கன்னடம் என்றான� என்பர ்வட�லார.் ‘கன்னடம்’
என்ப� ‘�ரா�டச ்ெசால்’ என்பார ்டாக்டர ்�ண்டர்ட்.
கன்னடத்�ல், பழங்கன்னடம், ��க் கன்னடம் என்�ம்
இ� வைக உள்ளன. ��க் கன்னடத்�ன் எ�த்� �ைற
ெத�ங்� ெமா��ன் எ�த்� �ைறைய ஒட�்
அைமந்�ள்ள� என்பார ்ஏ.எஸ். ஆசச்ாரய்ா. அவர ்பல
ஆய்�கள் ெசய்�ள்ளார.் எச.்எஸ். ���ரி (H.S. Biligiri)
கன்னட ெமா��ன் ஒ�யன்கைளப் பற்�
ஆராய்ந்�ள்ளார.் கன்னட ெமா��ன் வடட்ார
வழக்�களில் ஒன்� ேதவாங்கா கன்னடம் ஆ�ம்.
த�ழகத்�ல் உள்ள �ன்னாளப்பட்�,
அ�ப்�க்ேகாட்ைட ப��களில் வா�ம் ேதவாங்கா
ெசட�்யார ்ேதவாங்கா கன்னடம் ேப��ன்றனர.்
த�ழ்ச ்ெசாற்கைள ஏற்�, த��டன் ெந�ங்�ய
ெதாடர�் உைடயதாக இம்ெமா� உள்ள�. ைம�ரப்்
ப����ள்ள கன்னட ெமா����ந்� ேதவாங்கக்
கன்னடம் ேவ�ப��ற�. கன்னடத்�ன் மற்ெறா�



வடட்ார வழக்� ெகௗடா கன்னடம் ஆ�ம். இ�ல் 14
உ�ெரா�கள் (9 ��ல் 5 ெந�ல்) 22 ெமய் ஒ�கள்
உள்ளன என்� டாக்டர ்ேக. �சலப்பா ெகௗடா
��ப்��வார.் கரந்ாடகத்�ன் ெதன் ப����ம்,
�ரக்் மாவடட்த்��ம் வா�ம் ெகௗடரக்ள் ேப�ம்
ெமா� ெகௗடா கன்னடம் ஆ�ம். 1968இல் கன்னட
ெமா�ைய ஆராய்ந்த ேபா�ரியர ்உபாத்�யாயா
கன்னட ெமா��ன் நான்� வடட்ார வழக்�கைள
ஒப்�ட�் ஆய்ந்�ள்ளார.் கன்னட ெமா��ன் ேபச�்
வ�வம் பற்�ப் ேபரா�ரியர ்�ல்�யம் �ைரட் (William
Bright) �ரிவாக ஆய்� ெசய்�ள்ளார.்

4.3.4 �ற ெமா�க�

த�ழ், மைலயாளம், கன்னடம் ஆ�யவற்�டன் இ�ளா
ெமா�, ெகாட� ெமா�, ேகாடா ெமா�, ேதாடா
ெமா�, படகா ெமா�, �� ெமா� ஆ�யைவ�ம்
ெதன் �ரா�ட ெமா�ையச ்சாரந்்தைவ.

இ�ளா ெமா�

இ�ளரக்ள் ேப�ம் ெமா� இ�ளா. நீல�ரி
மைலப்ப���ல் வா�ம் பழங்�� மக்கள் இ�ளர்
ஆவர.் இவரக்ள் மைலேதச இ�ளரக்ள் என்�
��க்கப்ப��ன்றனர.் ஆைனமைலப் ப��களி�ம்
இ�ளரக்ள் வாழ்�ன்றனர.் வட்டக்காட இ�ளரக்ள்
என்� அைழக்கப்ப��ன்றனர.் ேபரா�ரியர ்க�ல்
�வல�ல் இம்மக்கள் பற்� �ரிவாக ஆய்�
ெசய்�ள்ளார.் ெஜரார்ட் எப் �ப்லாத் (Gerard F. Diffloth),
ஆர். ெபரியாழ்வார ்ஆ�ேயார ்இ�ளா ெமா��ல்
ஆய்� ெசய்�ள்ளனர.் இ�ளா ெமா�ைய 4617 ேபர்
ேப��ன்றனர.் இ� 1961இல் எ�க்கப்படட்
கணக்ெக�ப்� ஆ�ம். ��ம்பரக்ள், படகரக்ள்
ஆ�ேயா�டன் இ�ளரக்ள் இைணந்� பழ��ன்றனர.்



��ம்பா, படகா ெமா�ச ்ெசாற்கள் இ�ளா
ெமா��ல் அ�கமாகக் கலந்�ள்ளன. இ�ளரக்ள்
ஒ�ங்� வாழ்�ன்றனர.்

ெகாட� ெமா�

ெகாட� ெமா�க்� என்� எ�த்� வ�வம் �ைடயா�.
ெகாட� ெமா��ல் இலக்�யங்கள்
பைடக்கப்பட�ல்ைல. மக்களிைடேய வழங்�ம் ேபச�்
ெமா�யாக மட�்ேம ெகாட� ெமா� உள்ள�.
ஏறத்தாழ 80,000 மக்கள் ெகாட� ெமா�
ேப��ன்றனர.் டாக்டர ்ேமாக்�ங் (Mogling) என்பவர்
ெகாட� ெமா� பற்� ஆய்� ெசய்தார.் த��டன்
ெகாட� ெமா� ெந�ங்�ய ெதாடர�்ைடயதாக
இ�ப்பைத அவர ்��ப்�டட்ார.் �ன் ேபரா�ரியர்
எல்.�. இராமசா� ஐயர ்ெகாட� ெமா�ைய ஆய்ந்�,
அ� த�ழ், மைலயாளம் ஆ�ய ெமா�க�டன்
ெகாண்�ள்ள ெதாடரை்ப ெவளிப்ப�த்�னார.் ேமஜர்
ேகால் (R.A. Cole) ெகாட� ெமா��ன்
இலக்கணத்ைத�ம், பல பாடல்கைள�ம் எ��
ெவளி�ட�்ள்ளார.் ெகாட� ெமா��ன் ெதான்ைமப்
பண்� மாறாமல் உள்ள�. ெகாட� ெமா��ன் உ�ர்
ஒ�கள் ��த்� எமேனா �ரிவாக ஆராய்ந்�ள்ளார.்
ஒ� ெபண் பல ஆடவரக்ைள மணக்�ம் பழக்கம்
ெகாட� ெமா� ேப�ம் மக்களிடம் இ�க்�ற� என்�
டாக்டர.் ஏ.�. பரன்ல் (A.C. Burnell) ��ப்�ட�்ள்ளார.்

ேகாடா ெமா�

நீ��ரி மைலப் ப��களில் வா�ம் பழங்��
இனத்�னர ்ேகாடரக்ள் ஆவர.் ேகாடரக்ள் ேப�ம்
ெமா� ேகாடா ெமா� ஆ�ம். ஏறத்தாழ 900 ேபர்
ேகாடா ெமா�ையப் ேப��ன்றனர.் �� ேவைல
ெசய்� வா�ம் எளிய மக்கள் ேகாடரக்ள். “கன்னட
ெமா��ன் ெகாசை்ச ெமா� ேபாலக் ேகாடா ெமா�



காட�் த��ற�” என்� டாக்டர ்கால்�ெவல்
��ப்�ட�்ள்ளார.் எனி�ம் இம்ெமா� தனிெமா�
என்� இப்ேபா� நி�வப்பட�் உள்ள�. ேகாடா
ெமா�ைய டாக்டர ்எமேனா �ரிவாக
ஆராய்ந்�ள்ளார.்

ேதாடா ெமா�

நீல�ரி மைலப் ப��களில் வா�ம் மற்ெறா�
பழங்�� இனத்தவர ்ேதாடரக்ள் ஆவர.் அவரக்ள்
ேப�ம் ெமா� ‘ேதாடா’ ெமா� ஆ�ம். ேபரா�ரியர்
ெபரன்ாட் ஸ்��ட் (Bernard Schmid) என்பவர ்�.�. 1837
இல் ேதாடா ெமா�ைய ஆய்� ெசய்தார.் �ரா�ட
ெமா�க் ��ம்பத்�டன் ெதாடர�் உைடய ெமா�
ேதாடா ெமா� என்� அவர ்��ப்�டட்ார.் 800 ேபர்
ேதாடா ெமா� ேப��ன்றனர.் 1935-38 வைர
ேபரா�ரியர ்எமேனா இம்ெமா� பற்��ம், இம்ெமா�
ேப�ம் மக்கைளப் பற்��ம் ஆராய்ந்தார.் ேதாடா
ெமா� ேப�ம் மக்களின் ெதாைக 600 என்�
��ப்���றார.் ேபாைதப் ெபா�டக்ைள
உடெ்காள்�ம் வழக்கம் இம்மக்களிைடேய உள்ள�.
ெபண் �ழந்ைதகைளப் �றந்த�டன் ெகால்�ம்
வழக்க�ம் உள்ள�. ஆகேவ இவரக்ள்
எண்ணிக்ைக�ல் �ைறந்��டட்னர ்என்�
கால்�ெவல் ��ப்��வார.் ேதாடரக்ைளப் பற்�
கரன்ல் மாரஷ்ல் (Colonel Marshall) �ரிவான �ல்
ஒன்�ைன எ����ந்தார.் ேபரா�ரியர ்ட�ள்�. எச.்
ஆர். ரிவரஸ்் (W.H.R. Rivers) என்பவர ்ேதாடரக்ைளப்
பற்� 770 பக்க அள�ல், The Todas என்ற தைலப்�ல்
1906இல் ஒ� �ைல எ�� ெவளி�டட்ார.் “ேதாடா
ெமா��ன் ஒ�க�ம், ஒ�யைமப்� �ைற�ம்
உசச்ரிக்க அரிதாக உள்ளன. sh, ch, th ஆ�ய ஒ�கள்
ேதாடா ெமா��ல் ஒ�நயத்�ற்காகச ்ெசாற்களின்
இைட�ல் �ணிக்கப்ப��ன்றன. இ� ேதாடா



ெமா�க்ேக உரிய தனிச ்�றப்�” என்� �.�. ேபாப்
(G.U.Pope) ��ப்��வார.்

                                                                                                 
 �.�. ேபாப்

ேதாடரக்�டன் ெந�ங்� வா�ம் ேகாடரக்ள்,
படகரக்�க்�ம் �டப் �ரிந்� ெகாள்ள ��யாதப�
ேதாடா ெமா� உள்ள�. இம்ெமா��ன்
�ைன�ற்�களில் பால� �ள�கள் உள்ளன. ேதாடா
ெமா��ன் இலக்கண அைமப்�களில் பல
பழந்த��டன் ெந�ங்�ய உற� ெகாண்�ள்ளன. ர,் ற்
ஆ�ய ஒ� ேவ�பா� �ரா�ட ெமா�கைள�டத்
ேதாடா�ல் �கத் ெதளிவாக உள்ள�.

படகா ெமா�

நீல�ரி மாவடட்த்�ல் ஊட்�, �ன்�ர்ப் ப��களில்
வா�ம் படகரக்ள் ேப�ம் ெமா� ‘படகா ெமா�’ ஆ�ம்.
படகா ெமா� கன்னட ெமா��ன் வடட்ார வழக்�
என்ேற எண்ணினர.் தற்ெபா�� படகா ெமா�
தனிெமா� என்� கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. 70 ஆ�ரம்
மக்கள் இம்ெமா�ையப் ேப��ன்றனர.் படகா ெமா�
பற்�ப் ேபரா�ரியர ்எமேனா ஆய்� ெசய்தார.்
நீல�ரிப் ப���ல் ேதாடர,் ேகாடர ்ஆ�ேயார ்வந்�
��ேய�ய �ன் நீண்ட காலம் க�த்ேத படகா
ெமா��னர ்வடக்���ந்� வந்� ��ேய�னர.்
இவரக்ளின் ெமா� கன்னட ெமா�ேயா� ெந�ங்�ய



ெதாடர�்ைடய� என்� எமேனா ��ப்�ட�்ள்ளார.்
பழந்த�ழ் இலக்�யத்�ல் ��க்கப்ப�ம் வ�கரக்ேள
படகரக்ள் என்ப� பலர ்க�த்�. படகா ெமா�ைய
டாக்டர ்ச. அகத்�ய�ங்கம் �ரிவாக ஆய்�
ெசய்�ள்ளார.்

�� ெமா�

�� ெமா�ையத் ��ந்�ய ெமா� என்� டாக்டர்
கால்�ெவல் ��ப்�ட�்ள்ளார.் �� ெமா�க்�
வரிவ�வம் இல்ைல. இலக்�ய வள�ம் இல்ைல.
ேப�ல் �ஷைனச ்சாரந்்த பா�ரிமாரக்ள் (Basle
Missionaries) �� ெமா��ல் பல �ல்கைள எ��னர.்
அவற்ைறக் கன்னட வரிவ��ல் அச�்டட்னர.் ைம�ர்
மாநிலத்ைத அ�த்� ஓ�ம் ஆ�கள், ‘சந்�ர�ரி’,
‘கல்யாண�ரி’ என்பன. அவ்�� ஆ�க�க்�ம்
இைடப்படட் ப���ல் �� ெமா� ேபசப்ப��ற�.
எனி�ம் இப்ப�� மக்கள் பல ெமா�கைளப்
ேப��ன்றனர.் அவற்�ள் ���ம் ஒன்�.
அவ்வைக�ல் 5.1 இலடச்ம் மக்கள் �� ெமா�
ேப��ன்றனர.் �� ெமா�க்�ப் ேபரா�ரியர ்ெஜ.
�ரிகல் (J.Brigal) இலக்கணம் எ���ள்ளார.் ஏ,
மாரன்ர ்(A. Marner) �� – ஆங்�ல அகரா�ைய 1886
இல் ெவளி�டட்ார.் ஆங்�ல – �� அகரா�ைய
1888இல் ெவளி�டட்ார.் எல்.�. இராம�வா� ஐயர்
இம்ெமா��ல் பல ஆய்�கைளச ்ெசய்�ள்ளார.்
ேபரா�ரியர ்உபாத்�யாயா ��ெமா�க்�ப்
ேபரகரா� (Lexicon) தயாரித்�ள்ளார.் “ெதன் �ரா�டக்
�ைள���ந்� ��, கன்னடம், ேகாடா, ேதாடா,
ெகாட�, மைலயாளம் என்பன ப�ப்ப�யாகப்
�ரிந்��க்க ேவண்�ம்” என்பார ்டாக்டர ்�.எஸ்.
�ப்�ரமணியம்.



ெதன் �ரா�ட ெமா�க�டன் ெத�ங்� ெமா�ைய
இைணத்� ஆய்வ� பைழய மர�. ஆனால் ெத�ங்�
ந�த் �ரா�ட ெமா�க�டன் ேசரக்்கப்ப��ற�.
அவ்வைக�ல் ந�த் �ரா�ட ெமா�கைள,

    ெத�ங்� – �� �ைள ந�த் �ரா�ட ெமா�கள்

    ெகாலா� – நாய்க்� �ைள ந�த் �ரா�ட
ெமா�கள்

என்� இ� ��ப�த்��ன்றனர.் ெத�ங்�-��
�ைள�ல் ெத�ங்�, ேகாண்�, ேகாண்டா, ��,
��, ெபங்ேகா, மண்டா ஆ�ய ெமா�கள் உள்ளன.
ெகாலா� – நாய்க்� �ைள�ல் பர�், கட்பா
ஒல்லாரி, கட்பா �ல்�ர ்ஆ�ய ெமா�கள் உள்ளன.
கடப்ா ஒல்லாரி, கடப்ா �ல்�ர ்ஆ�யன
தனிெமா�கள் அல்ல; ஒேர ெமா��ன் �ைளகள்
என்�ம் ��வர.் ெகாலா�, நாய்க்�, பர�், கடப்ா
ஆ�யன �ல தனித் தன்ைமகைளக் ெகாண்�ள்ளன.
அைவ ெதன் �ரா�ட ெமா�களி��ந்�
ேவ�படட்ைவ. சான்றாக, ‘ள’கர ஒ� நாய்க்� த�ர
ஏைனய ெமா�களில் இல்ைல; ‘ட’கர ஒ� ெமா�
�த�ல் வ��ற�. அஃ�ைணச ்ெசாற்கள் பன்ைம
உணரத்்த, பல�ன்பால் ��� கடட்ாயம்
இைணக்கப்பட ேவண்�ம். இவற்ைறத் ‘தனிக் �ைள’
என்� பேரா, பட்டாசச்ாரய்ா ஆ�ேயார்
���ன்றனர.் ேபரா�ரியர ்எமேனா�ம் இதைன
ஏற்�க் ெகாண்�ள்ளார.்

4.4.1 ெத��� ெமா�

ந�த் �ரா�ட ெமா��ள் 3.767 ேகா� மக்கள் ேப�ம்
ெமா� ெத�ங்� ெமா�. ெதான்ைமச ்�றப்�



உைடய�. ெசால் வளம் �க்க�. இனிைம வாய்ந்த�.
ஆந்�ர மாநிலத்�ல் ேபசப்ப��ற�.

�ரி�ங்கம் (�ன்� ேகா�ல்கள்) என்ற ெசால்
�ரிந்� ‘ெத�ங்�’ என்றான�.

‘ெத��’ என்றால் இனிைம. ெத�� என்ற ெசால்
�ரிந்� ‘ெத�ங்�’ என்றான�.

என்பர.் ெத�ங்� ெமா� வட இந்�ய
ெமா�களி��ந்� ேவ�படட்� என்� �வான் �வாங்
(Hieun Tsang) ��வார.் அயல் நாட�்னர ்ெத�ங்�
ெமா�க்�ப் பல இலக்கண �ல்கைள எ���ள்ளனர.்
நன்னய பட்டர் ேபான்ற வடெமா� அ�ஞரக்ள்
ெத�ங்�ல் இலக்�யம் ெசய்�ள்ளனர.் வடெமா�ச்
சாயல் ���யாக உள்ள�. ஆந்�ரரக்ள் என்�ம்,
க�ங்கரக்ள் என்�ம் இ�வைகத் ெத�ங்� மக்கள்
ெசால்லப்ப��ன்றனர.் ெத�ங்� ெமா��ன்
�ைனய�கள் பற்�ப் ேபரா�ரியர ்�.எச.்
��ட்�ண�ரத்்� ஆராய்ந்�ள்ளார.் ெத�ங்�ல்
ஒ�ைம�ல், ‘ஆண்பால்’ என்�ம், ‘ஆண்பால்
அல்லாதன’ என்�ம் �ரி� உள்ள�. ‘�ைண, பால்
பா�பாட�்ல் ெத�ங்� ெதான்ைமயான�’ என்பார்
டாக்டர ்�.என். �ப்�ரமணியன். ெத�ங்� ெமா�
�� ெமா��டன் ெந�ங்�ய ெதாடர�்ைடய�.
ெத�ங்��ம், �� ெமா���ம் ஒ� இடம் ெபயரந்்�
நிற்�ம் தன்ைம உள்ள�.

4.4.2 �ற ெமா�க�

ேமற்��ப்�டட்ைவகைளத் த�ரக் ேகாண்� ெமா�,
ேகாண்டா ெமா�, �� ெமா�, �� ெமா�, ெபங்ேகா
ெமா�, மண்டா ெமா�, ெகாலா� ெமா�, நாய்க்�
ெமா�, பர�் ெமா�, கடப்ா ஒல்லாரி ெமா�, கடப்ா



�ல்�ர ்ெமா� ஆ�ய ெமா�க�ம் ந�த் �ரா�ட
ெமா�களாகக் க�தப்ப��ன்றன.

ேகாண்� ெமா�

இந்�யா�ன் ந��ல் ேகாண்�வனம் எ�ம் கா�கள்
உள்ளன. அக்கா�களில் வா�ம் மக்கள், ேகா�ேதார்
ஆவர.் ேகா�ேதார ்ேப�ம் ெமா� ேகாண்� ெமா�; 15
இலடச்ம் ேபரால் ேபசப்ப��ற�. ேபரா�ரியர்
ஆ�ரகாம் �ண்ட் (Abraham A Lind), ஏ.என். �ட்சல் (A.N.
Mitchell) ஆ�ேயார ்ேகாண்� ெமா� பற்� ஆய்�
ெசய்�ள்ளனர.் ேபரா�ரியர ்�.�.ெசனி�க்ஸ்
�ெரன்ச ்(C.G. Chenegvix Trench) �னித �ல்�யம்சன்
ெஹன்� �ரம்மண்� (Williamson Rev. Henry Drummond)
ஆ�ேயார ்ேகாண்� ெமா�க்� இலக்கண �ல்கைள
எ�� உள்ளனர.் கல்கத்தா�ல் உள்ள �ஷப் கல்�ரிப்
ேபரா�ரியர ்ேஜ.�. �ரிெபர�் (J.C. Driberg)
��க்கமான இலக்கணக் கட�்ைர எ���ள்ளார.்
ேகா�ேதார ்மக்கள� வாழ்�யல் பற்�ய தகவல்கைள
வங்காள மக்களின்வரலா� (Ethnology of Bengal) என்ற
���ம், ைமயப் �ராந்�ய அர�தழ் (Gazetteer of the
Central Provinces) களி�ம் காணலாம்.

ேகாண்டா ெமா�

ஆந்�ரப் �ரேதசத்�ன் எல்ைலப் ப��களில்
ேகாண்டா ெமா� ேபசப்ப��ற�. ஏறத்தாழ 13
ஆ�ரம் மக்கள் ேகாண்டா ெமா� ேப��ன்றனர.்
உ�மானியாப் பல்கைலக்கழகப் ேபரா�ரியர்
�.எச.்��ஷ்ண�ரத்்� ேகாண்டா ெமா��ன்
இலக்கண அைமப்ைபப் பற்�ப் பல ஆய்�க்
கட�்ைரகைள ெவளி�ட�்ள்ளார.் ேகாண்டா ெமா�
என்ற தைலப்�ல் இதன் இலக்கணத்ைத�ம்,
ெசால்லைமப்�ைன�ம் ஆராய்ந்� ேபரா�ரியர ்எஸ்.
பட்டாசச்ாரய்ா �ல் எ�� உள்ளார.் ேபரா�ரியர்



பேரா, பட்டாசச்ாரய்ா ஆ�ேயார ்ெதா�த்த
��ப்�கள் இம்ெமா� பற்� அ�ய உத��ன்றன.

�� ெமா�

ஒரிசா மாநிலத்�ல் உள்ள ேகாரா�த் மாவடட்ப்
ப��களில் �� ெமா� ேபசப்ப��ற�. ஏறத்தாழ
ஒன்ப� இலடச்ம் ேபர ்�� ெமா� ேப��ன்றனர.் ��
ெமா��ன் இலக்கணத்ைதப் ேபரா�ரியர்
ட�ள்�.ட�ள்�. �ன்ஃ�ல்� (W.W. Winfield)
எ���ள்ளார.் ேபரா�ரியர ்ெபரிரா (J.E. Pereira) ஓர்
இலக்கண �ல் எ���ள்ளார.் பேரா, படட்ாசச்ாரய்ா
இ�வ�ம் ��ெமா� பற்� ஆய்� ெசய்� கட�்ைரகள்
எ�� உள்ளனர.்

�� ெமா�

�� ெமா�க்� ேகாந்த் ெமா� என்�ம் ெபய�ண்�,
�� ெமா� ேப�ேவார ்ேகாண்�வனக் கா�களி�ம்,
ஒரிசா�ல் உள்ள �ல �ன்�களி�ம் வாழ்�ன்றனர.்
�� ெமா� ேப�ேவார ்ேகாண்டரக்ள், கந்தரக்ள், �
(ksus) என்றைழக்கப்ப��ன்றனர.் ஏறத்தாழ இரண்�
இடச்ம் ேபர ்�� ெமா� ேப��ன்றனர.் ��
ெமா�க்ெகன்� வரி வ�வம் இல்ைல. எ�தப்படட்
இலக்�யங்க�ம் இல்ைல. �ழந்ைதகைளத் ���
வந்� ெதய்வங்க�க்�ப் ப� த�ம் வழக்கம்
இவரக்ளிைடேய இ�ந்த� என்� அயல்நாட�்னர்
��த்�ள்ளனர.்

ெபங்ேகா ெமா�

ெபங்ேகா ெமா�ைய ஏறத்தாழ 1300 ேபர்
ேப��ன்றனர.் �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்ைதச்
ேசரந்்த ெபங்ேகா ெமா� ஒ� தனிெமா� என்�
ேபரா�ரியர ்பேரா நி���ள்ளார.்



மண்டா ெமா�

மண்டா ெமா� பற்�ய எந்த ஆய்�ம் இ�வைர
�லாக வர�ல்ைல. எனி�ம் ேபரா�ரியரக்ள்
பேரா�ம், பட்டாசச்ாரியா�ம் மண்டா ெமா�
��த்�ப் பல ஆய்�கைள ேமற்ெகாண்�ள்ளதாகத்
ெதரி�ன்ற�.

ெகாலா� ெமா�

மத்�யப் �ரேதசத்�ல் ெகாலா� ெமா�
ேபசப்ப��ற�. ஏறத்தாழ ஐம்ப� ஆ�ரம் ேபர்
ெகாலா� ெமா� ேப��ன்றனர.் ேபரா�ரியர ்ேச�
மாதவராவ் 1950இல் ெகாலா� ெமா� இலக்கணம்
பற்� �ல் எ�� ெவளி�டட்ார.் ேபரா�ரியர ்எமேனா
1955இல் ெகாலா� ெமா� பற்� ஆய்�க் கட�்ைர
எ��னார.் �ல்�யம் �ைரட் ெகாலா� ெமா� பற்�
ஆய்� ெசய்�ள்ளார.் ேபரா�ரியர ்பேரா�ம்,
பட்டாசச்ாரய்ா�ம் ெகாலா� ெமா��ல் பல
ஆய்�கைளச ்ெசய்�ள்ளனர.்

நாய்க்� ெமா�

மத்�யப் �ரேதசப் ப��களி�ம், மகாராட�்ரத்��ம்
நாய்க்� ெமா� ேபசப்ப��ற�. ஏறத்தாழ 1500 ேபர்
நாய்க்� ெமா� ேப��ன்றனர.் ேபரா�ரியர்
பேரா�ம், பட்டாசச்ாரியா�ம் ேசரந்்� நாய்க்�
ெமா� ��த்� ஆய்� ெசய்�ள்ளனர.்

பர�் ெமா�

மத்�யப் �ரேதசப் ப��களில் பர�் ெமா�
ேபசப்ப��ற�. 19847 ேபர ்பர�் ெமா�
ேப��ன்றனர.் இம்ெமா� ேப�ம் ப���ன் ேமற்�ல்
பஸ்தர ்ப���ம், �ழக்�ல் ேகாரா�ட ்ப���ம்,
வடக்�ல் ஜகதல்�ர ்ப���ம், ெதற்�ல் ெஜய்ப்��ம்



அைமந்��க்�ன்றன. ேபரா�ரியர ்�ரியரச்னின்
ெமா���ல் பர�் ெமா� ��த்� இரண்�
பக்கங்களில் தரப்பட�்ள்ள�. இம்ெமா�ையத்
தவ�தலாகக் ேகாண்� ெமா��ன் வடட்ார வழக்�
என்� ��த்� �டட்னர.் 1953இல் ேபரா�ரியரக்ள்
எமேனா�ம், பட்டாசச்ாரியா�ம் ஆய்� ெசய்� பர�்
ெமா� தனிெமா� என்� நி��னர.் பர�் ெமா�க்�
நான்� �தமான வடட்ார வழக்�கள் இ�ப்பதாக�ம்
�ட�்ச ்ெசல்�ன்றனர.்

கட்பா ஒல்லாரி ெமா�

ஒரிசா��ம், மத்�யப் �ரேதசத்�ன் �ல
ப��களி�ம் கடப்ா ெமா� ேபசப்ப��ற�. கட்பா
ஒல்லாரி ெமா� பற்�ப் ேபரா�ரியரக்ள் பேரா,
பட்டாசச்ாரய்ா ஆ�ேயார ்1957இல் ஆய்� ெசய்� �ல்
ெவளி�ட�்ள்ளனர.்

கட்பா �ல்�ர் ெமா�

ஒரிசா��ம், மத்�யப்�ரேதசத்�ன் �ல
ப��களி�ம் இம்ெமா� ேபசப்ப��ற�. கடப்ா
ஒல்லாரி, கடப்ா �ல்�ர ்ஆ�ய இரண்ைட�ம் ஒேர
ெமா�யாகச ்�லர ்க��வர.் ஆனால் இைவ
தனித்தனி ெமா�கள். கட்பா �ல்�ர ்பற்�ப்
ேபரா�ரியர ்�.எச.் ��ட்�ண�ரத்்��ம்,
பட்டாசச்ாரய்ா�ம் ஆய்ந்�ள்ளனர.் �லர்
இம்ெமா�ையத் தவறாகப் ேபாயா என்றைழத்தனர்
என்பர.் கடப்ா ஒல்லாரி, கடப்ா �ல்�ர ்ஆ�ய ெமா�
ேப�ேவார ்ஏறத்தாழ எடட்ா�ரம் ேபர ்உள்ளனர.்



4.5 வட �ரா�ட ெமா�க�

வட �ரா�ட ெமா�களில் �ரா��, மால்ேடா, ��க்
ஆ�ய �ன்� ெமா�கள் அடங்�ம். ஆந்�ரா�ல்
வழங்�ம் ேகாயா ெமா�ையத் தனி ெமா� என்�
கண்���த்� அைத�ம் வட �ரா�ட ெமா��டன்
ேசரத்்�ள்ளனர.் எனி�ம் �லர ்ேகாயா ெமா�ையக்
ேகாண்� ெமா��ன் வடட்ார வழக்காகேவ
க���ன்றனர.் வட �ரா�ட ெமா�களில் �ரா��
�த�ல் �ரிந்��க்க ேவண்�ம். காலப் ேபாக்�ல்
��க், மால்ேடா இரண்�ம் தனி ெமா�களாகப்
�ரிந்��க்க ேவண்�ம் என்பர.் வட �ரா�ட
ெமா�களில் ‘க்’ இறந்தகால இைடநிைலயாக�ம் ‘ஓ’
எ�ரக்ால இைடநிைலயாக�ம் உள்ளன. ெமா�
�த�ல் வ�ம் ககரம் ஹகரமாக�ம், வகரம்
பகரமாக�ம், சகரம் ககரமாக�ம் மா�ம் நிைலைய
வட�ரா�ட ெமா�களில் காண���ற�.

�ரா�� ெமா�

ப�ச�்ஸ்தான் ப��களில் �ரா�� ெமா�
ேபசப்ப��ற� என்� டாக்டர ்கால்�ெவல்
��ப்�ட�்ள்ளார.் ெடன்னிஸ் �.எஸ். �ேர (Denys de
Savmarez Bray) என்பவர ்�ரா�ட ெமா�க்
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த� �ரா�� ெமா� என்�
நி��னார.் ேபரா�ரியர ்எமேனா 1962இல் �ரா��
ெமா� வட �ரா�ட உட�்ரிைவச ்ேசரந்்த� என்�
�ளக்�னார.் �ரா�ட மக்க�ம், �ரா�� மக்க�ம்
ஒேர இனத்தவர ்என்� ெகாள்ளச ்சான்�கள் இல்ைல.
எனி�ம் �ரா�ட ெமா� ேப�ேவார� கலப்� இ�க்க
ேவண்�ம் என்� இராமசச்ந்�ர �ட்�தர்
��ப்��வார.் �ரா�� ெமா� பார�க ெமா��டன்
ெந�ங்�ய ெதாடர�்ைனக் ெகாண்�ள்ள�.



பா�ஸ்தானில் உள்ள கலத், ஹயர்�ர்
மாவடட்ங்களில் உள்ளவரக்ள் �ரா�� ெமா�
ேப��ன்றனர.் ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான் ப��களில்
வாழ்ேவார ்�ரா�� ெமா� ேப��ன்றனர.்
இப்ப��களில் ப�ச�் ெமா� ெப�வழக்காக
உள்ள�. �ரா�� ெமா� ேப�ேவார ்எண்ணிக்ைக
�ன்� இலடச்ம் என்�ம், ஐந்� இலடச்ம் என்�ம் இ�
ேவ� �ற்�கள் உள்ளன. ேபரா�ரியர ்எமேனா
�ரா�� ெமா� பற்� ஆய்ந்� பல கட�்ைரகைள
ெவளி�ட�்ள்ளார.்

மால்ேடா ெமா�

�கார், வங்காளம் ஆ�ய ப��களில் வாழ்பவரக்ள்,
மால்ேடா ெமா� ேப��ன்றனர.் ஏறத்தாழ 90 ஆ�ரம்
ேபர ்ேப��ன்றனர.் மால்ேடா ெமா�ச ்ெசாற்கைளப்
ேபரா�ரியர ்�.எச.் ஹாட்ஸன் (B.H.Hodgsn), ேகம்பல்
(Sir George Campell) ஆ�ேயார ்ெதா�த்�ள்ளனர.்
எரன்ஸ்ட் ட்ேராெயஸ் (Ernest Droese) 1884இல் எ��
ெவளி�டட் மால்ேடா ெமா� அ��கம் (Introduction to
the Malto Language) என்ற �ல்தான் இம்ெமா� பற்�
வந்த �தல் �லா�ம். மால்ேடா ெமா� ேப�ேவார்
மாலர ்(மனிதரக்ள்) ஆவர.் மைல என்�ம் ெசால்�ல்
இ�ந்� �றந்த� மாலர ்என்�ம் ெசால். ‘மாலர்
என்ப�, மைல மனிதரக்ள் என்ற ெபா��ைடய�’
என்� டாக்டர ்�ரியரச்ன் ��வார.் ெதான்ைம
இலக்�யங்கள் இல்ைல. எனி�ம் ��த்தவத்
ெதாண்டரக்ள் பல இலக்�யங்கைள மால்ேடா
ெமா��ல் உ�வாக்��ள்ளனர.் மால்ேடா ெமா��ல்
உ�ெரா�கள் ெசாற்களின் எல்லா இடங்களி�ம் இடம்
ெப��ன்றன. எனி�ம் ெந�ல் உ�ெரா�கள்
ெமா��ன் இ���ல் இடம் ெப�வ� �ைடயா�.

��க் ெமா�



��க் ெமா�ைய டாக்டர ்கால்�ெவல், ‘ஒேராவன்’
ெமா� என்� ��ப்�ட�்ள்ளார.் �கார,் அசாம்,
வங்காளம், மத்�ய �ரேதசம் ஆ�ய ப��களில் ��க்
ெமா� ேப�ேவார ்உள்ளனர.் 11.4 இலடச்ம் மக்கள்
��க் ெமா� ேப��ன்றனர.் கரன்ல் டால்டன் (Colonel
Dolton) எ��ய வங்காள மக்களின் வரலா� (Ethnology
of Bengal) என்�ம் ��ல் ��க் ெமா� ேப�ம் மக்கள்
பற்�ய தகவல்கள் உள்ளன. பட்சச ்பா�ரியார ்(Rev. F.
Batsch) ��க் ெமா�க்� இலக்கணம் எ���ள்ளார.்
ேபரா�ரியர ்ஏ.�ரிக்நாட் (A. Grignard) 1924இல் ��க்
ெமா� அகரா� ஒன்ைற�ம், இலக்கண�ல்
ஒன்ைற�ம் தயாரித்� ெவளி�டட்ார.் ஃெபன்ட் ஹன்
(Fend – Hahn) என்பவ�ம் �.�. ெலசஸ் (C.B. Leses)
என்பவ�ம் ��க் ெமா�க்�ரிய அகரா�ையத்
தயாரித்�ள்ளனர.்



4.6 ெதா���ைர

உல�ல் �வா�ரத்�க்�ம் ேமற்படட் ெமா�கள்
உள்ளன என்� ேபரா�ரியர ்அகத்�ய�ங்கம் ��வார்
(உலக ெமா�கள் 5-ஆம் ப��, �க�ைர). உலக
மக்களில் 20 ��க்காட�்னர ்�னெமா�
ேப��ன்றனர.் நி��னியா என்ற ஒேர ��ல் மட�்ம்
700 ெமா�கள் ேபசப்ப��ன்றன. இயாக் ெமா�ைய
ஒ� �தாட�் மட�்ேம ேப��றார.் அவர ்இறந்தால்
அவேரா� அந்த ெமா� அ�ந்���ம் (�ைனவர்
மைலயமான், ெசவ்�யல் ெமா� த�ழ், 2001, ப. 27).
ெமா�க் ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ெமா�, தனித்�
நிற்�ம் ெமா�, கலப்� ெமா�, ெசயற்ைக ெமா�
என்� ெமா�கைளப் �ரிக்கலாம்.

சான்� :

ஆங்�லம், ெஜரம்னிய ெமா�             இந்ேதா
ஐேராப்�ய ெமா�க் ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தைவ.
ஐ� (Ainu), பரச்ாஸ்� (Burshaski)        தனித்��க்�ம்
ெமா�கள்
�ட�்ன் (Pidgin), �ரிேயால் (Creole)    கலப்� ெமா�கள்
எஸ்ெபரான்டா, இன்டர�்ங்�வா     �டட்�ட�்
உண்டாக்கப்படட் ெசயற்ைக ெமா�கள்

த�ழ், ெத�ங்�, கன்னடம், மைலயாளம் ேபான்ற
ெப�ெமா�கைள�ம், ேகாண்�, �ய், ��, ��க்
ேபான்ற ��ெமா�கைள�ம், ெதன்னிந்�யா,
ப��ஸ்தானம் என்� இந்�யப் ப��களி�ம்,
அயலகத்��ம் வழங்கப்ப�ம் நிைல��ம், ெமா�
அைமப்�ல் ெபா�த்தன்ைம, அ�ப்பைட ஒற்�ைம
ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் �ரா�ட ெமா�கள்
என்� ஒ� ��ம்பத்�னவாக, ‘�ரா�ட ெமா�க்



��ம்பமாக’ அைடயாளப் ப�த்தப்பட�்ள்ள�.
�ரா�ட ெமா�கள் ��த்� அ�ைக�ல் அவற்�ன்
பரந்த �ழக்கம் �யப்பளிக்�ற�. த�ழ்ெமா�
�தன்ைம ெப��ற�.

                                                                                    பட்�யல்

இந்�ய அர�யல் சாசனம் அங்�கரித்த ப�ெனட�்த்
ேத�ய ெமா�கள� பட�்யல் வ�மா�:

1)     அசா�
2)     வங்காளி
3)     �ஜராத்�
4)     இந்�
5)     கன்னடம்
6)     காஷ்�ரி
7)     மைலயாளம்
8)     மராத்�
9)     ஒரியா
10)     பஞ்சா�
11)     சம்ஸ்��தம்
12)     �ந்�
13)     த�ழ்
14)     ெத�ங்�
15)     உ��
16)     ெகாங்கணி
17)     ேநபாளி
18)     மணிப்�ரி

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் II



பாட� - 5

 A05115 �ரா�ட ெமா�க��
த���

இந்தப் பாடம் என்ன ெசால்�ற�?

இந்தப் பாடம் ெமா�க் ��ம்பங்கைளப் பற்�ச்
ெசால்�ற�. �ரா�ட ெமா�க்��ம்பம் பற்�
எ�த்�ைரக்�ற�. அக்��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த
ெமா�கைள�ம், அவற்�க்�ைடேய உள்ள ஒற்�ைம
ேவற்�ைமகைள�ம் பட�்யல் இ��ற�. �லத்
�ரா�டம் பற்� �ளக்�, அதற்�ம் த��க்�ம் உள்ள
ெதாடரை்ப�ம் ெந�க்கத்ைத�ம் �ளக்��ற�.

இந்தப் பாடத்ைதப் ப�ப்பதால் என்ன பயன்
ெபறலாம்?

    பல்ேவ� ெமா�கள் ஒ� ��ம்பமாக
அைமவைத அ�ந்� ெகாள்ளலாம்.

    �ரா�ட ெமா�கள் எைவ என்பைத�ம் அைவ
வழங்�ம் நிலப்ப��கைள�ம் பற்� அ�யலாம்.

    �லத் �ரா�டம் அல்ல� ெதால் �ரா�டம்
��த்� �ளக்கம் ெபறலாம்.

    ெதால் �ரா�டத்�ன் ��கள் த�ழ் �த�ய
ெமா�களில் எவ்வா� இடம் ெபற்�ள்ளன
என்பைதத் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.

    ெதால் �ரா�டத்�க்�ம் த��க்�ம் உள்ள
ெந�க்கம் பற்�த் ெதளி� ெபறலாம்.



 



5.0 பாட ���ைர

தம்�ள் ெதாடர�் உைடய ெமா�கள் ஒ� ��ம்ப
ெமா�கள் எனப்ப��ன்றன. உல�ல் ஏறத்தாழ
நாலா�ரம் ெமா�கள் ேபசப்ப��ன்றன. இவற்ைறப்
பல்ேவ� ��ம்பங்களாக வைகப் ப�த்�வர.் இவ்வா�
வைகப் ப�த்�வதற்� அ�ப்பைடப் பண்�கள்,
ெபா�ைமக் ��கள், ெமா� வழங்�ம் இடம்
ஆ�யைவ அ�த்தளமாகக் ெகாள்ளப்ப��ன்றன.
அவ்வைக�ல் உலக ெமா�கைள எட�்க்
��ம்பங்களாகக் ��வர.் அவற்�ள் �ரா�ட
ெமா�க் ��ம்பம் ஏழாவ� இடத்த�.

த�ழ், ெத�ங்�, மைலயாளம், கன்னடம் ேபான்ற
ெமா�கள் �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�
ெமா�களா�ம். ஒ� ��ம்பத்� ெமா�கைள
ஆராய்ந்தால், அவற்�க்�ைடேய ஒ� அைமப்�,
இலக்கணக் ��, ெசாற்கள் ஆ�யவற்�ல் ஒற்�ைம
இ�த்தைல உணரலாம்.



5.1 �ரா�ட ெமா�க�

ெதன் இந்�யா�ல் வழங்�ம் ெமா�கைளத் �ரா�ட
ெமா�கள் எனப் ெபயரிட�் அைழத்தவர ்டாக்டர்
கால்�ெவல் ஆவார.் அவர ்அயரல்ாந்� நாட�் அ�ஞர;்
த�ழகம் வந்தவர.் �ரா�ட ெமா�களின்
ஒப்�லக்கணம் என்ற �ைல 1856இல் ெவளி�டட்ார.்
‘த�ழ் ெமா� சமஸ்��தத்���ந்� வந்த ெமா�
அன்�; மைலயாளம், ெத�ங்�, கன்னடம்
ேபான்றவற்�டன் ேசரந்்� தனி ெமா�க் ��ம்பமாகத்
�கழ்வ�. எல்லாம் ேசரந்்� �ரா�ட ெமா�கள்
எனப்ப�ம். �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பத்�ல் த�ழ்தான்
பழைமயான�. சமஸ்��தத்ைதப் ேபான்� த��ம்
தனித்� இயங்கவல்ல�. �ரா�ட ெமா�க்
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த த��க்�ம், ஆரிய ெமா�க்
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த சமஸ்��தத்�க்�ம் எவ்�தத்
ெதாடர�்ம் இல்ைல’ என்� கால்�ெவல் நி��னார.்
த��ன் ெதான்ைம, தனித்�வம் நி�வப்படட்�.
எ�த்� வ�வ�ம், இலக்�யங்கைள�ம் உைடய
ெமா�கைளத் ��ந்�ய ெமா�கள் என்�ம், எ�த்�
வ�வ�ம், இலக்�யங்க�ம் இல்லாத ெமா�கைளத்
��ந்தாத ெமா�கள் என்�ம் கால்�ெவல் பா�பா�
ெசய்�ள்ளார.் அதன்ப� த�ழ், ெத�ங்�, கன்னடம்,
மைலயாளம், �� ஆ�ய ஐந்� ெமா�கள் ��ந்�ய
ெமா�கள் என்�ம், ேதாடா, ேகாண்�, �, ேகாடா
என்ற நான்� ெமா�கள் ��ந்தாத ெமா�கள் என்�ம்
1856இல் ��ப்�ட�்ள்ளார.் 1875இல் ெவளி�டட் தம�
��ன் ம�ப�ப்�ல், ெகாட� என்ற ��ந்�ய
ெமா�ைய�ம், ராஜ்மகால், ஓெராவன் ஆ�ய
��ந்தாத ெமா�கைள�ம் ேசரத்்�க்
��ப்�ட�்ள்ளார.் இன்� த�ழ், ெத�ங்� �தலான
�ரா�ட ெமா�கள் ஈழம், பரம்ா, மேல�யா,



�ங்கப்�ர,் ��த்��, ெதன் ஆப்�ரிக்கா �தலான
இடங்களி�ம் ேபசப்ப��ன்றன. 1981ஆம் ஆண்�
��ம�ப்�ட�் மக்கள் ெதாைகக் கணக்�ப்ப�
இந்�யா�ல் ஏறக்�ைறய இ�ப� ேகா�க்� ேமற்படட்
மக்கள் �ரா�ட ெமா�கைளப் ேப��ன்றனர.்
ஆனால் 1991 மக்கள் ெதாைகக் கணக்�ல் �ரா�ட
ெமா� ேப�ேவார ்ெதாைக �ைறந்��க்�ற�.
�ரா�ட ெமா�க�ள் பழைமயான� த�ழ் ெமா�
ஆ�ம். த��ல் பழைமயான இலக்�யங்கள் உள்ளன.
இந்�யா ���ம் த�ழரக்ள் வாழ்�ன்றனர.்
உலெகங்�ம் த�ழரக்ள் உள்ளனர.்

5.1.1 த��� ெத� �ரா�ட��

மைலயாள ெமா� த��டன் ெந�ங்�ய
ெதாடர�்ைடய�. த��ன் �ைளெமா� என்�ம்
அள�ற்� ஒற்�ைமக் ��கள் மைலயாளத்�ல்
உள்ளன. �ரா�ட ெமா�க�ள் ெப�வாரியான
மக்கள் ேப�ம் ெமா� ெத�ங்� ெமா� ஆ�ம். வ��
என்�ம் ெத�ங்� ெமா� அைழக்கப்ப��ற�.
�ரா�ட ெமா�க�ள் �ன்றாவ� இடம் வ�ப்ப�
கன்னட ெமா� ஆ�ம். கன்னடெமா� இலக்�யம்
பத்தாம் �ற்றாண்� �தல் உள்ள�. இந்�, வங்காளி
�தலான ெமா�களில் �ரா�ட ெமா�களின்
ெசல்வாக்� உள்ள�. �ரா�ட ெமா��ன்
ெசல்வாக்கால் வடெமா��ல் பல மாற்றங்கள்
ஏற்பட�்ள்ளன. “ேவத காலத்� வடெமா��ல் �லத்
�ரா�ட ெமா�க் ��கள் பல கலந்�ள்ளன”
என்�றார ்ைரஸ் ேட�ஸ்.

�ரா�ட ெமா�ச ்ெசாற்கள்

வட இந்�ய ெமா�களி�ம் பல �ரா�டச ்ெசாற்கள்
இன்�ம் காணப்ப��ன்றன. அவற்ைறச ்�ேத�ச்



ெசாற்கள் என்� வடெமா� இலக்கண �லார ்��வர.்
ஒரிய ெமா��ல் �ரா�ட ெமா�ச ்ெசல்வாக்�
இ�ப்பைத ஓர ்ஒப்பாய்� �லப்ப�த்��ற�.
இந்�யா�ல் மட�்ம் நான்� ெமா�க் ��ம்பங்கள்
ேபசப்ப��ன்றன. �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பம் ஒன்ேற
��ைமயான இந்�ய நாட�் ெமா�க் ��ம்பம் என்�
க��ம்ப� உள்ள�. �ரா�ட ெமா�க�க்� என்� பல
தனித்தன்ைமகள் உள்ளன.

5.1.2 �ரா�ட ெமா�க�� அைம��

�ரா�ட ெமா�கள் ஒட்�நிைல ெமா�கள்
(Agglutinative Languages) ஆக உள்ளன. ெமா��ல்
ெபா�ள் உைடயதாக அைமந்த �கச ்�றந்த ெசால்
�� உ�பன் ஆ�ம். இத�டன் ஒட�்கள் ேச�ம்.
ஒட�்ம் உ�பன்கள், ஒட்� உ�பன்கள் எனப்ப�ம்.

சான்� : ெசய்தான் - இசெ்சால்�ல்

ெசய்     - �ைன நிகழ்ச�்ையக் ��க்�ம் உ�பன்.
த்            – இறந்த காலத்ைதக் காட�்ம் ஒட�்�பன்
ஆன்     - ஆண்பாைலக் காட�்ம் ஒட�்�பன்.

எனேவ, ெசய்+த்+ஆன் – என்� உ�பன்கள் ஒட�் நின்�
‘ெசய்தான்’ என்ற ெசால் உ�வா�ற�. அன், ஆன்
�த�யன �ைண, பால் உணரத்்தச ்ேச�வன. �, �
�த�யன �ற�ைன உணரத்்தச ்ேச�வன. ��,
�ன்�, ஆநின்� �த�யன காலம் உணரத்்தச்
ேச�வன. இைவ ேச�ம் ேபா� அ�செ்சால் �ைதயா�.
ேவ�படா� இ�ப்ப� �ரா�டெமா� இயல்� ஆ�ம்.
உ�ர ்நீளல் அல்ல� ��கல் என்ற அள�ல் ��தள�
ேவ�பா� மட�்ேம ஏற்ப�ம். ஆனால் இந்ேதா –
ஐேராப்�ய ெமா�களில் அ�செ்சால்�டன் �ற
உ�ப்�கள் ேச�ம் ேபா�, அ�செ்சால்�ம், ேசரந்்த
ெசால்�ம் இைவ இைவ எனத் தனித்தனிேய �ரித்�க்



காண ��வ�ல்ைல. அைவ �ைதந்� கலந்� �ரிக்க
��யாதனவாக மா��ள்ளன. எனேவ �ரா�ட
ெமா�கள் ஒட�்ெமா�கள் எனப்ப��ன்றன.

5.1.3 அ��பைட� ெசா�க� – ஒ��ைம

ேபச�் வழக்�ல் அ�கம் பயன்ப�ம் ெபா�டக்ைளக்
��ப்பைவ அ�ப்பைடச ்ெசாற்கள் (Basic Vocabularies)
ஆ�ம். அைவ ெமா�க்� ெமா� மா�ப��ன்றன.
எனி�ம் �ரா�ட ெமா�கள் அைனத்��ம்
அ�ப்பைடச ்ெசாற்கள் ெபா�வாக, மாறாமல் ஒன்�
ேபாலேவ அைம�ன்றன.

சான்�:

த�ழ்                                             – கண்
கன்னடம், மைலயாளம்     - கண்�
ேதாடா                                         – ெகாண்
ெகாட�                                       – கன்�
ெத�ங்�                                    – கன்�
பர�்                                               – ெகண்
��க்                                            – ஃகன்

எண்கைளக் ��ப்பன எண்�ப் ெபயரக்ள். இைவ
ஏறத்தாழ �ரா�ட ெமா�கள் எல்லாவற்��ம் ஒன்�
ேபாலேவ அைமந்�ள்ளன.

சான்�:

த�ழ்                     – �ன்�
மைலயாளம்     - ��
கன்னடம்             – ��
ெத�ங்�             – ��



5.2 �ரா�ட ெமா�க�� ��ட�
ெபய�க�

ெமா�க�க்� இைட�ல் உள்ள உறைவ ��டப்
ெபயரக்ள் (Pronouns) உணரத்்��ன்றன. தன்ைனக்
��ப்ப� தன்ைமப் ெபயர.் நான், என், நாம் என்பன
தன்ைமப் ெபயரக்ள். �ன்னால் இ�ப்பவைரக்
��ப்ப� �ன்னிைலப் ெபயர.் நீ, நீங்கள், நின் உன்,
உங்கள் என்பன �ன்னிைலப் ெபயரக்ள். �றைரச்
ெசால்வ� படரக்்ைகப் ெபயர.் அவன், அவர,் அவள்,
அவரக்ள், அ�, அைவ என்பன படரக்்ைகப் ெபயரக்ள்.
தன்ைம, �ன்னிைல, படரக்்ைக ஆ�ய �ன்�
இடங்களில் உள்ள ெபா�ள்கைளக் ��ப்பதால்
இவற்ைற ��டப் ெபயரக்ள் என்பர.் �ரா�ட
ெமா�களில் ��டப் ெபயரக்ள் மாறாமல் உள்ளன.
காலப் ேபாக்�ல் �ல மா�தல்கள் ஏற்படலாம்.
எனி�ம் அ�ேயா� மாற�ல்ைல. தம்�ள் ெதாடர�்
உைடயனவாக உள்ளன.

சான்�: தன்ைம இடப்ெபயர்

யான், நான்       – த�ழ்
ஞான், யான்     - பைழய மைலயாளம்
நா�                     – கன்னடம்
ேந�                   – ெத�ங்�

5.2.1 த�ைம� ப�ைம இட�ெபய�க�

தன்�டன் தன்ைனச ்�ற்� இ�ப்பவைர�ம் ேசரத்்�ச்
ெசால்வ� தன்ைமப் பன்ைம இடப்ெபயரக்ள். �ரா�ட
ெமா�களில் அைவ அைமந்�ள்ள �தம் வ�மா�:



நாம், நாங்கள், யாம்                                                     த�ழ்
நாம், ேநாம் (�ல இடங்களில்)                              
மைலயாளம்
நா�, ஆம், ஆ�                                                           
கன்னடம்
ேம�, மன� ஏ, � (பைழய இலக்�யம்)     ெத�ங்�

இவ்வாேற �ன்னிைல, படரக்்ைக ஆ�யவற்��ம்
ஒற்�ைமையக் காணலாம்.

�ன்னிைலைய உளப்ப�த்தாத பன்ைம (Exclusive)

யாம், நாங்கள்     - த�ழ்
ேம�                      – ெத�ங்�

�ன்னிைலைய உளப்ப�த்�ம் பன்ைம (Inclusive)

நாம்           – த�ழ்
மன�     - ெத�ங்�

பன்ைம�ல் �ன்னிைலயாைர உளப்ப�த்�வ�,
�ன்னிைலயாைர உளப்ப�த்தாத� என்ற ேவ�பா�
ஆங்�ல ெமா��ல் இல்ைல. We என்ப�
இ�வைகக்�ம் ெபா�வாக உள்ள�.

5.2.2 இைண�� இட�ெபய�

ஆங்�லம் �த�ய பல ஐேராப்�ய ெமா�களில்
இைணப்� இடப்ெபயரக்ள் உள்ளன. who. which. where
என்பன ேபான்ற இைணப்� இடப்ெபயரக்ள் த���ம்,
�ற �ரா�ட ெமா�களி�ம் இல்ைல. ஆனால்
அவற்�க்� ஈடாகத் �ரா�ட ெமா�கள்
ெபயெரசச்ங்கைளக் ைகயாள்�ன்றன.
�ைனயாலைண�ம் ெபயரக்ைளப்
பயன்ப�த்��ன்றன. ெசய�ன் ��ைவக் காடட்ாத�



எசச்ம், ெபயரச்ெ்சால்ைலத் த�� நின்� ெசயல் ���
த�வ� ெபயெரசச்ம் ஆ�ம். அ�ேபாலேவ
�ைனையச ்ெசய்தவைரப் ெபயரச் ்ெசால்லாக நின்�
��க்�ம் ெசால் �ைனயால் அைண�ம் ெபயர ்ஆ�ம்.
இைவ இரண்�ம் இைணப்� இடப்ெபயரக்ளாகச்
ெசயல்ப��ன்றன.

சான்�:

ஆங்�லம்                                                 த�ழ்
1.     I saw the man who came                          வந்த
மனிதைனப் பாரத்்ேதன்
the man who -இைணப்�ச ்ெசால்     வந்த – ெபயெரசச்ம்
2.    I saw him who came                                  வந்தவைனப்
பாரத்்ேதன்
him who – இைணப்�ச ்ெசால்            வந்தவன் –
�ைனயாலைண�ம் ெபயர்



5.3 உட�ப� ெம�

த�ழ் �த�ய �ரா�ட ெமா�களில் எல்லா
உ�ெரா��ம் தனித்தனிேய உசச்ரிக்கப்ப��ன்றன.
ெதளிவாக உசச்ரிக்கப்ப��ன்றன. உ�ெரா�
இரண்� வந்தால் ஒ�ப்ப� க�னம். இரண்�க்�ம்
இைடேய ய், வ் ேசரத்்� ஒ�க்கப்ப�ம் நிைல உள்ள�.
அந்த ய், வ் என்�ம் ெமய் எ�த்�கள் உடம்ப�ெமய்
எனப்ப��ன்றன.

சான்�:

�ல + அணி – �லவணி – த�ழ்
வ் – உடம்ப�ெமய் ேதான்�தல்.

மணி + அழ� – மணியழ� – த�ழ்
ய் – உடம்ப�ெமய்.

ெத�ங்�ல், ‘ரகரம்’ ‘ககரம்’ உடம்ப�ெமய்யாக
வ��ன்றன.

சான்�:

ெபாத + இல்� – ெபாதரில்� (இைல��) – ெத�ங்�
ர ்– உடம்ப�ெமய்.

பத + ஒண்� – பதெகாண்� – (ப�ெனான்�) –
ெத�ங்�
க் – உடம்ப�ெமய்.

அ�வர ்– த�ழ்
வ் – உடம்ப�ெமய்.

ஆ��� – ெத�ங்�
க் – உடம்ப�ெமய்.



�� ேபான்ற �ரா�ட ெமா�களி�ம் உடம்ப�ெமய்
உள்ள�. வடெமா��ல் இரண்� உ��ம் ேசரந்்� ஓர்
உ�ராக மா���ம் நிைல உள்ள�.

சான்�:

மட + அ�ப� – மடா�ப� – வடெமா�

ஐேராப்�ய ெமா�கள் பலவற்�ல் இவ்வா� ஓர ்உ�ர,்
அ�த்� வ�ம் உ�ேரா� இைணதல் உண்�. த��ல்
ஓரி� இடத்�ல் இந்நிைல உண்�.

சான்�: ப�+அைர- பராைர – த�ழ்

5.3.1 த��த� வ�வ�க�

�ரா�ட ெமா�களில் உ�ர ்எ�த்�கள் ��ல், ெந�ல்
என்� ப�க்கப்ப��ன்றன. இவற்�க்�த் தனித்தனி
வரிவ�வம் உண்�. அைவ ெபா�ள் ேவ�பாடை்டத்
ேதாற்��ப்பன. த��ல் அணி என்ப�ம் ஆணி
என்ப�ம் ேவ� ேவ� ெபா�ள் ெகாண்ட ெசாற்கள். அ,
ஆ என்பன இவ்ேவ�பாடை்டத் ேதாற்��க்�ன்றன.
அ, ஆ இரண்�ம் தனித்தனி ஒ�யன்களா�ம்.

சான்�:  

ம�
மா�

�ரா�ட ெமா�களில் ��ல், ெந�ல் ேவ�பா�
இன்�யைமயாததாக உள்ள�.

5.3.2 ஒ��� �ைற

ஒ�க்�ம் ேபா� எ�த்ைத அ�த்தமாகச ்ெசால்லலாம்.
ெமன்ைமயாகச ்ெசால்லலாம். ஒ�க்�ம் �ைற�ல்



த��ல் எ�த்தல் (அ�த்�ச ்ெசால்�தல்), ப�த்தல்
(ெம�தாக உசச்ரித்தல்), ந�தல் (ேவ�ப�த்�
ஒ�த்தல்) என்�ம் ஒ�ப்� ேவ�பா�கள்
ெசால்லப்பட�்ள்ளன. இைவ �டப்மானைவ.
இவற்ைறப் �றெமா��னர ்உணரத்ல் க�னம்.

சான்�: நான் �ங்கத்ைதப் பாரத்்ேதன்.

இ�ல் நான் என்ற எ�வாைய அ�த்� ஒ�த்தால்,
‘நான்தான் பாரத்்ேதன் ேவ� யா�ம் பாரக்்க�ல்ைல’
என்ற ெபா�ள் �ைடக்�ம்.

இ�ல் �ங்கத்ைத என்�ம் ெசயப்ப�ெபா�ைள
எ�த்� ஒ�த்தால், ‘நான் �ங்கத்ைதத்தான்
பாரத்்ேதன். ேவ� எைத�ம் பாரக்்க�ல்ைல’ என்ற
ெபா�ள் ெதானிக்�ம்.

இ�ல் பாரத்்ேதன் என்�ம் ெசால்ைல எ�த்�
ஒ�த்தால், ‘நான் ேவ� ஒன்�ம் ெசய்ய�ல்ைல.
பாரக்்க மட�்ேம ெசய்ேதன்’ என்� ெபா�ள் த�ம்.

இ� வாக்�ய ஒ�ய�த்தம் ஆ�ம். நீ ெசான்ன� சரி
என்பைத ஒ�ப்பதன் �லம், நீ ெசான்ன� சரி என்ற
எளிய ெபா�ள் �ைடக்�ம். நீ ெசான்ன� சரி�ல்ைல
என்ற எ�ரம்ைறப் ெபா��ம் �ைடக்�ம்.

அவன் வந்தான் என்பைத,

அவன் வந்தான்,
அவன் வந்தான்?
அவன் வந்தான்!

என �வைகப் ெபா�ள் வர ஒ�க்கலாம். அவன்
வந்தைதக் ��வ� �தல் வாக்�யம். அவன்
வந்தைதக் ேகட�்ம் �னா வாக்�யம் இரண்டாவ�,
�யப்ைபத் ெதரி�ப்ப� �ன்றாம் வாக்�யம்.



இவ்வா� எ�ரம்ைறப் ெபா�ள், எள்ளல் ெபா�ள்,
�னாப் ெபா�ள், �யப்�ப் ெபா�ள்
உணரத்்தப்ப�வ� ஒ� ேவ�பாடட்ால் எனலாம். இ�
எ�த்�ல் �லப்ப�த்த இயலாத�. ேபச�்ல் இயல்பாய்
அைமவ�, எல்லாப் ேபச�் ெமா�களி�ம் உண்�.

5.3.3 ெசா� அைம�� �ைற

எ�த்�கள் ேசரந்்� ெசாற்கள் அைம�ம். �ரா�ட
ெமா�களில் எளிய �ைற�ேலேய ெசாற்கள்
அைம�ன்றன. ஒ�க்க இயலாத �டெ்டா�கைள�ம்,
ஒ�யைமப்�ற்�க் �டா ஒ�கைள�ம் �ரா�ட
ெமா�கள் ஒ�க்� வந்��க்�ன்றன. உ��ம்,
ெமய்�ம் ேசரந்்� ஒ�த்தற்� எளியனவாக உள்ள
அைசகள் ெசாற்களாகத் �ரா�ட ெமா�களில்
வ��ன்றன.

    த்வனி

    ப்ரபாவம்

    சர்ிய கல்யாண்

�த�ய �டெ்டா�கள் வடெமா��ல் உள்ளன.
அத்த� வடெசாற்கள் ெத�ங்�, கன்னட, மைலயாள
ெமா�களில் உள்ளன. அைவ இரவேல.
அம்ெமா�கள� இயற்ைகயான ஒ�கள் அல்ல.
அசெ்சாற்கைளத் �ரா�ட ஒ� அைமப்�க்ேகற்ப
அைமத்�க் ெகாள்�ம் ெமா� த�ழ். த��ல் பைழய
�ரா�ட ெமா��ன் ஒ�யைமப்� அ�கம் மாறாமல்
இ�ந்� வ��ற�.

சான்�:



State – இ�ெமய் �த�ல் வரல்.
Strong – �ன்� ெமய் �த�ல் வரல்.

ஆங்�லம் ேபான்ற ெமா�களில் இப்ப� இரண்�
ெமய்�ம், �ன்� ெமய்�ம் ெசால்�க்� �த�ல்
வ�வ� ேபால் த��ல் வ�தல் இல்ைல. ெமய்
மற்ெறா� ெமய்�டன் �� �த�ல் வ�தல் இல்ைல.
ெமய் உ��டன் ��ேய ெமா�க்� �த�ல் வ�ம்.

5.3.4 ெசா�கல��

ஆங்�லச ்ெசாற்க�ம் வடெமா�ச ்ெசாற்க�ம்
த��ல் ��ம்ேபா�, த��க்ேகற்ற ஒ��ைறையப்
ெப��ன்றன.

எ.கா.
இங்க்லான்ட ்    இங்�லாந்�     ஆங்�லச ்ெசால் த�ழ்
ஒ�ப்� �ைற ெப�தல்
க்ைறஸ்ட ்    ��ஸ்� – ��த்�

எ.கா.
தத்வ     தத்�வம்     வடெசால் த�ழ்ஒ�ப்� �ைற
ெப�தல்
க்�ஷ்ண     ��டண் – ��ட�்னன்

த��ல் �டெ்டா�கள் �ைற�. ெபா�ந்தா ஒ�கள்
��வ�ல்ைல.

வடெமா� �தலான இந்ேதா-ஐேராப்�ய ெமா�களில்
ெந�ஞ்ெசாற்கள் �ைற�. எனி�ம் எளிய
ஒ�யைசகள் அம்ெமா�களில் இல்ைல. த��ல்
ெசாற்கள் நீண்��ப்��ம் எளி�ல் ஒ�க்�ம்ப�
உள்ளன. வடெசாற்கள், ஆங்�லச ்ெசாற்கள், �ற
ெசாற்கள் எைவயா��ம், த�ழ் ஒ�ப்� �ைற
ெப�வ� த��க்ேக உரிய தனி இயல்பா�ம்.



தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் I



5.4 அ��ெசா�க�

�ரா�ட ெமா�களில் அ�செ்சாற்கள் (Roots) ஓரைசச்
ெசாற்களாகேவ உள்ளன. ெதளிவாகப் �ரித்த��ம்ப�
உள்ளன. அ�செ்சாற்கள் தனிேய நின்� ெபா�ள்
த�வ�ம் உண்�.

சான்�:

வா
கா
�
ேபா
நீ
ஆ

இந்ேதா-ஐேராப்�ய ெமா�களில் அ�செ்சாற்கைளப்
�ரித்த�ய ��வ�ல்ைல. �ரா�ட ெமா�களில்
எளி�ல் �ரிக்க ���ம். ெபா�வாக
அ�செ்சால்�டன்,
1)     ஒ�க்க உத�ம் வண்ணம் ஒ�த்�ைணயாகச்
ேச�ம் ெசாற்கள்.
2)     அ�செ்சால்�ன் ெபா�வான ெபா�ைள,
ஒன்�க்� உரியதாகச ்�றப்பாக உணரத்்�ம்
ெசாற்கள்.
3)     �ைண, பால், காலம், ேவற்�ைம ேபான்ற
இலக்கண ேவ�பா�கைள உணரத்்�வன.

என்� �ன்� வைககளில் ெசாற்கள் ேச��ன்றன.

த���ம், கன்னடத்��ம், ‘உகரம்’
ஒ�த்�ைணயாகச ்ேசர�்ற�.

சான்�:



கண்     - கண்�      – (உகரம் ெப�தல்)
மண்     - மண்�     - (உகரம் ெப�தல்)
�ல      – ெசல�        – (கன்னடம் – உகரம் ெப�தல்)

5.4.1 ெபய�� ெசா�க�

�ரா�ட ெமா�களில் ெபயரச் ்ெசால் �ைண, பால்,
எண், இடம் ஆ�யவற்ைற உணரத்்�ம்.
ெபயரச்ெ்சால்�டன் ேசரக்்கப்ப�ம் உ��
ேவற்�ைமைய உணரத்்�ம். �ரா�ட ெமா�களில்
�ைண இ�வைக. த��ல் உயர்�ைண, அஃ�ைண
எனக் ��ப்பர.் ெத�ங்�ல் மஹத், அமஹத் எனக்
��ப்பர.் �ரா�ட ெமா�களில் ஆண்பால்,
ெபண்பால் என்� பால் பா�பா� உள்ள�. இந்ேதா-
ஐேராப்�ய ெமா�களில் ஆண்பால், ெபண்பால்,
அ�ப்பால் என �ப்பால் உண்�. வடெமா��ல்
உ�ரில்லாத ெபா�ைள�ம் ஆண்பால், ெபண்பால்
என்� ப�க்�ம் நிைல உள்ள�.

த��ல் உயர�்ைண�ல் ஒ�வைர ஆண்பால் என்�ம்,
ெபண்பால் என்�ம் ப�க்�ம் நிைல உள்ள�. ஆனால்
பலைர அவ்வா� ப�த்தல் இல்ைல. ஆண் பன்ைம,
ெபண் பன்ைம என்பன இல்ைல. பலராக இ�ப்�ன்
ஆண், ெபண் ேவ�பா� இன்�ப் பலரப்ால் என
வழங்�தல் உள்ள�. அ� ேபாலேவ அஃ�ைணப்
ெபா�ள்க�ள் உ��ள்ள ெபா�ள்கைள�ம்
ஆண்பால், ெபண்பால் எனப் ப�த்தல் இல்ைல.
அவற்ைற உ�ரில்லாப் ெபா�ள்கைளப் ேபாலேவ
ஒன்றன்பால், பல�ன் பால் எனப் ப�ப்பர.்

ெத�ங்��ம், ேகாண்���ம் மட�்ம் ஒ�த்�ைய
(ெபண்ைண)க் ��க்�ம் ேபா� அஃ�ைண
ஒன்றன்பாலாகக் ��ப்பர.்

சான்�:



அவள் வந்தாள்     - த�ழ் – உயர�்ைண – ெபண்பால்
அ� வச�்ன�     - ெத�ங்� – அஃ�ைண –
ஒன்றன்பால்.

அ�ேபாலேவ, ேதாடர,் ேகாடர ்ெமா�களில் �ைண,
பால், எண் ேவ�பா� இல்லாத படரக்்ைக
இடப்ெபயரா�ய அதம், இதம் என்�ம் ெசாற்கேள
அவன், அவள், அவர,் அ�, அைவ, இவன், இவள், இவர,்
இ�, இைவ என்�ம் யாவற்ைற�ம் ��க்கப்
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன.

5.4.2 ஒ�ைம, ப�ைம ப���

�ரா�ட ெமா�களில் ஒ�ைம பன்ைம என எண்
இரண்ேட. இ�ைம (Dual) என்ற ஒன்� இல்ைல. ஆனால்
வடெமா���ம், வடெமா� சாரந்்த ஐேராப்�ய
ெமா�களி�ம் ெப� வழக்காக ஒ�ைம, இ�ைம,
பன்ைம என அைமந்�ள்ள�. �ரா�ட ெமா�களின்
உயர�்ைணப் பன்ைம உணரத்்�ம் ����ம்,
அஃ�ைணப் பன்ைம உணரத்்�ம் ����ம்
ேவ�ப��ன்றன. ஒன்றற்�ரிய� மற்ெறான்�க்�
வழங்�வ� இல்ைல. அவர் �தலான ெசாற்கள்
த��ல் உயர�்ைண ஒ�ைமைய உயரெ்சால்
�ள�யாக உணரத்்�ம் வழக்� உள்ள�.

5.4.3 ேவ��ைம உ�ேப��� �ைற

த��ல் ேவற்�ைம உணரத்்�வன உ��கள்
எனப்ப�ம். த��ல் ேவற்�ைமகள் எட�்.
வடெமா��ல் ேவற்�ைம எட�். இலத்�ன் ெமா��ல்
ஆ�. �ேரக்க ெமா��ல் ஐந்�. �ரா�ட ெமா�களில்
ெபயரச்ெ்சாற்கள் ேவற்�ைம உ��கள் ஏற்�ன்றன.
�ரா�ட ெமா�களில் ெபயர ்ஈற்�க்ேகற்ப உ��
மா�வ�ல்ைல. எல்லா ஈ�க�ட�ம் உ�� ஒேர



தன்ைமயாகச ்ேசரந்்� நிற்�ம். எனேவ �ரா�ட
ெமா�களி�ம், �த்�ய ெமா�களி�ம்
ெபயரச்ெ்சாற்கள் உ�� ஏற்�ம் �ைற ஒன்ேறயா�ம்.
ஆனால் இந்ேதா-ஐேராப்�ய ெமா�களில் ெபயர்
உ�ேபற்�ம் �ைறகள் �கப்பலவாம். �ரா�ட
ெமா�களில் ெபயரச்ெ்சாற்களின் �ன்னேர உ��கள்
ேசரக்்கப்ப��ன்றன. எனேவ அைவ தனிேய �ரிக்கக்
��யனவாக�ம் உள்ளன. ஆனால் இந்ேதா-ஐேராப்�ய
ெமா�களில் உ��கள் ெபயரச்ெ்சாற்கேளா� கலந்�
ஒன்றா�ப் �ரிக்க ��யாதனவாய் உள்ளன. �ரா�ட
ெமா�க�க்�ம், இந்ேதா ஐேராப்�ய ெமா�க�க்�ம்
உ�� ஏற்�ம் �ைற�ல் மற்ெறா� ேவ�பா�ம்
உண்�. �ரா�ட ெமா�களில் ஒ�ைமக்�ம்,
பன்ைமக்�ம் ஒ�வைக உ�ேப உண்�. ஆனால்
இந்ேதா ஐேராப்�ய ெமா�களில் ஒ�ைமக்�ம்,
பன்ைமக்�ம் ேவ�ேவ� உ��கள் உள்ளன.

சான்�:

ைக + ஆல்     - ைகயால் – ஒ�ைம
ைக + கள் + ஆல்     - ைககளால் – பன்ைம

‘ஆல்’ என்ற உ�ேப ஒ�ைமக்�ம், பன்ைமக்�ம்
பயன்ப�த்தப்ப�வைதச ்ெசால்லலாம். இங்ஙனம்
�ரா�ட ெமா��ம், ஐேராப்�ய ெமா��ம் ேவற்�ைம
உ�� ஏற்�ம் �ைற�ல் ேவ�ப�வைதக் காணலாம்.

5.4.4 எ��� ெபய�க�

ஒன்�, இரண்�, �ன்� �த�யைவ எண்�ப்
ெபயரக்ள். இைவ எண்ணிக்ைக அளைவ
உணரத்்�வன. ஒ�, ஓர், இ�, ஈர்,�, � என்பைவ
எண்�ப் ெபயரக்�க்� அைடகளாக வ�பைவ.
அைவ எண்ணப்ப�ம் �ைறைய உணரத்்��ன்றன.
ஆங்�லத்�ல் இவற்ைற cardinals, ordinals என்பர.்



த��ல் எண்ணலளைவ என்�ம், எண்��ைற
என்�ம் ��வர.் �ரா�ட ெமா�கள் எல்லாவற்��ம்
ெபயரக்�ம், ெபயரைடக�ம் ப�ன்� வ��ன்றன.

‘ஆம்’ என்�ம் ெபயெரசச்ம் ேசரத்்� எண்��ைற
��க்கப்ப�வ�ண்�.

சான்�:

இரண்டாம் ஆண்�     (ஆம் – ெபயெரசச்ம்)
�ன்றாம் வ�ப்�     (ஆம் – ெபயெரசச்ம்)

ஆனால் ஒன்� என்ற ெபய�டன், ‘�தல்’ என்�ம் ேவ�
ெசால்ைல�ம் பயன்ப�த்�ம் நிைல உள்ள�.

சான்�:

�தல் ஆண்�     - த�ழ்
ெமாதட�்     - ெத�ங்�

‘ஆம்’ என்பதற்�ப் ப�ல் த��ல் ‘ஆவ�’ என்ப�ம்
ேசரத்்� வழங்கப்ப�ம்.

சான்�:

�ன்றாவ� �� – த�ழ்



5.5 �ைன�ெசா�க�

�ரா�ட ெமா�களில் ஒேர அ�செ்சால்
ெபயரச்ெ்சால்லாக�ம், �ைனசெ்சால்லாக�ம்
வழங்��ற�. இத்தைகய பல ெசாற்கள்
இம்ெமா�களில் உள்ளன.

சான்�:

அ� – ெபயர ்– பாதம்
அ� – �ைன – அ�த்தல் ெசயைலக் ��ப்ப�.

�ரா�ட �ைனசெ்சாற்கள் ெப�ம்பா�ம் ஒட�்நிைல
ஆக அைமந்தைவ. த��ல் �ைனசெ்சால் காலம்,
�ைண, பால் �த�யவற்ைற உணரத்்�வ� உண்�.

சான்�:

வந்தான்     காலம்    இறந்தகாலம்
�ைண    உயர�்ைண
பால்         ஆண்பால்

ஆங்�லம் �த�ய ெமா�களில் இந்த நிைல இல்ைல.
has come, came, is coming என்பன காலத்ைத மட�்ேம
உணரத்்�ன.

ேம�ம் �ைனசெ்சாற்கள் �ைண, பால் �த�யன
உணரத்்�ம் �ைற �ரா�ட ெமா�களில் ஒன்றாகேவ,
ஒ�ங்காகேவ உள்ள�. ஐேராப்�ய ெமா�களில்
இ�ப்ப� ேபாலப் பலவைக �ைற இங்� இல்ைல.

�ரா�ட ெமா�க�ம், �த்�ய ெமா�க�ம் �ற்�,
எசச்ம் என இ�வைக �ைனப்ப�ப்ைபப்
ெபற்�ள்ளன. அைவ இறப்�, நிகழ்�, எ�ர�் என



�வைகக் காலம் உணரத்்��ன்றன. ஏைனக்
காலங்கைள உணரத்்தத் �ைண �ைனகைளப்
பயன்ப�த்��ன்றன. ஏவல், �யங்ேகாள் என்�ம்
அைமப்ைபப் ெபற்�ள்ளன.

�ைண, பால், இடம் உணரத்்�ம் பால்அ� �ள�கள்
மைலயாளத்�ல் மட�்ம் இல்ைல. ேகாண்� ேபான்ற
ெமா�களில் பால� �ள�கள் ேசரவ்�ல்
ஒ�ங்�ன்ைம�ம், �க்க�ம் காணப்ப��ன்றன.
ஆனால் த��ல் ஒ�ங்�ம் ெதளி�ம்
காணப்ப��ன்றன.

வடெமா� ேபான்றவற்�ல் �ைனத்�ரி� �ைறகள்
பலவாகக் காணப்ப��ன்றன.

5.5.1 த��ைன, �ற�ைன

�ைனசெ்சால்லால் உணரத்்தப்ப�ம் �ைனையத்
தான் ெசய்வ� தன்�ைன, �றைரச ்ெசய்�த்தல்
�ற�ைன. இைவ �ரா�ட ெமா�களில்
காணப்ப��ன்றன. தன்�ைனகைளப்
�ற�ைனகளாக ஆக்க ���ம். �ைண, பால், காலம்,
இடத்ைத உணரத்்�ம் பால� �ள�கைளச்
ேசரப்்பதால் இம்மாற்றம் ஏற்ப�வ� இல்ைல.

தன்�ைன �ற�ைன ஆதல்

தன்�ைன த��ல் இ, ெத�ங்�ல் இ� (அ) இஞ்�,
கன்னடத்�ல் இ� என்�ம் ���கைளச ்ேசரப்்பதால்
�ற�ைன ஆ�ம்.

�ரா�ட ெமா�                       தன்�ைன                    
�ற�ைன
த�ழ்                                            ெசய்                                 
ெசய்�



ெத�ங்�                                   ெசய்                                 
ேச�ஞ்� (ெசய்�)
                                                        ��� (அைழ)            
���ஞ்� (அைழப்�)
கன்னடம்                                   மா� (ெசய்)                  
மா�� (ெசய்�)

ஐேராப்�ய ெமா�களில் �ற�ைனப் ெபா�ைள
உணரத்்த ேவண்�ன், இரண்�ம் பல�மான ெசாற்கள்
ெதாடரந்்� நின்ேற உணரத்்�ம். ஆனால் �ரா�ட
ெமா�களிேலா ெசால்��ள் �� மாற்றத்தாேலேய
�ற�ைனப் ெபா�ைள உணரத்்த ���ன்ற�.

இரட்ைடக்�ள� �ைன

�ரா�ட ெமா�களில் ����த்த�, கலகலத்த�
ேபான்ற இரடை்டக் �ள� �ைனகள் பல உள்ளன.
இவற்�ல் இ��ைற வ�ம் ெசாற்கைளப் �ரித்தால்
ெபா�ள் ெக�ம், இைவ இரட�்ப்பாேலேய ெபா�ள்
த��ன்றன.

5.5.2 ெசய�பா�� �ைன

�ரா�ட ெமா�களில் ெசயப்பாட�் �ைன இல்ைல.
ஐேராப்�ய ெமா�களில் உள்ளவா� ெசயப்பாட�்
�ைனக்�ரிய ெபா�ட�்றப்�ம் உண்�. ஆ��ம்
ெசயப்பாட�் �ைனப்ெபா�ள் பல �ைறகளில்
உணரத்்தப்ப��ன்ற�.

சான்�:

அ� என்னால் உைடக்கப்படட்�     - ஐேராப்�ய ெமா�
மர�.
அ� உைடந்� ேபா�ற்�     - த�ழ் மர�.



ப�, உண் ேபான்ற �ைண�ைனகள்
ேசரக்்கப்ப��ன்றன.
உைடந்த� –     உைடக்கப்படட்� – (ப� –
�ைண�ைன)
உைடபடட்� – (ப� – �ைண�ைன)

ெகாைல�ண்டான்     - (உண் – �ைண�ைன)
ெகாைல�ண்ட�     - (உண் – �ைண�ைன)

ெசயப்பாட�் �ைன �ரா�ட ெமா�களில் ��தாகப்
��ந்த�. ��யதாகப் ��ந்த �ன்ன�ம் ெசல்வாக்�ப்
ெபற�ல்ைல என்பர.் அ�ேபாலேவ �ரா�ட
ெமா�களில் எல்லா �ைனசெ்சாற்க�ம் உடன்பாட�்
�ைனகேள. எ�ரம்ைற உணரத்்�ம்
இைடநிைலகைளப் ெப�வதாேலேய அைவ
எ�ரம்ைற �ைனகளா�ன்றன.

சான்�:

    வ�வான் – வாரான்
    ெசய்ேவன் – ெசய்ேயன்
    ெசய்தான் – ெசய்�லன்

�ரா�ட ெமா�களில் �ைனசெ்சால் �க்�ய
இடத்ைதப் ெப��ற�.

5.5.3 ���, �னா� ெசா�க�

அ, இ, உ என்பன �ட்�ச ்ெசாற்கள். �ட�்க் காட�்ப்
ெபா�ள் உணரத்்�வதால் �ட�்ப்ெபயர்
எனப்ப��ன்றன. அகரம் �ரத்�ல் உள்ள ெபா�ைளக்
��க்கப் பயன்ப�த்�ம் �ட�்செ்சால். இகரம்
அண்ைம�ல் உள்ளைதச ்�ட�்ம். உகரம் ந��ல்
உள்ளைதச ்�ட�்ம். இவற்�ள் உகரம் வழக்�ழந்த�. எ
கரம் �னாச ்ெசால் ஆ�ம். அ, இ, உ என்�ம் �ட�்ப்



ெபயரக்�ம் எ என்�ம் �னாப்ெபய�ம்
�ரா�டெமா�களில் ெதான்�ெதாட�் வழங்�
வ��ன்றன.

சான்�:

அவன், இவன்,
அவர,் இவர,்
அ�, இ�                   த�ழ் – �ட�்ச ்ெசாற்கள்
வா�, ��,
வா�, ��,
தா, �                            ெத�ங்� – �ட�்ச ்ெசாற்கள்

எவன், எவள், எ� – த�ழ்     - �னாசெ்சாற்கள்
ஏவன், ஏவள், ஏ� – மைலயாளம்     - �னாசெ்சாற்கள்

�ரா�ட ெமா�களில் எ அல்ல� ஏ �த��ம், ன்
அல்ல� ம் ஈற்��ம் ெபற்ற �னாக்கள்
காணப்ப��ன்றன.

என் – என்ன, என்ன�? – த�ழ்
ஏன்? – த�ழ்
ஏன்? – மைலயாளம்
ஏ�? – கன்னடம்
ஏ�? – ெத�ங்�

�ரா�ட ெமா�களில் ஆ, ஈ என்�ம் ெந�ல்கேள
�ட�்களாக வழங்கப்ப��ன்றன. ெத�ங்�ல் ஆ, ஈ
ெப�ம்பான்ைமயாக�ம் அவ், இவ் என்பன
��பான்ைமயாக�ம் உள்ளன. மைலயாள�ம்,
கன்னட�ம் அவ்வா� வழங்��ன்றன. த��ல் ஆ, ஈ
என்பவற்�டன் அவ், இவ் என்பன�ம்
வழங்���க்�ன்றன.

ெசாற்கள் ெபா�ள் உணரத்்�ம் �ைற உல�ல் உள்ள
எல்லா ெமா�க�க்�ம் ெபா�வாக �ளங்��ன்ற�.



ெபா�ள் உண�ம் மக்களின் மனம் ெபா�த்தன்ைம
ெபற்��த்தேல இவ்�ண்ைமகள் ெபா�வாக
இ�ப்பதற்�ம் காரணம் எனலாம். ெசாற்கள் பல
ெதாடரந்்� அைமவ� ெசால் ெதாடர் அைமப்�
ஆ�ம். ஒ� வாக்�யத்�ல் ஒ� ெசால்ைல இடம் மாற்�
அைமத்தா�ம் ெபா�ள் மா�ம் நிைல உண்�.

சான்�:

John killed Weber. இ�ல் ெபயரக்ைள மாற்�னால்
ெபா�ள் மா�ப�ம்.

த��ல் அவ்வா� எளி�ல் மா�ம் நிைல இல்ைல.
5.5.4 த��ன் தனித்தன்ைமகள்

�ரா�ட ெமா�க�டன் ஒப்��ம் ேபா� த�ழ்
வடெமா�க் கலப்�க் �ைறந்� காணப்ப��ற�.
த��ல் வடெசால் கலப்ப� பற்�த் ெதால்காப்�யர்
��ப்�ட�்ள்ளார.் த�ழ் ஒ�யைமப்�க்ேகற்ப
வடெசாற்கைள மாற்�ப் பயன்ப�த்� உள்ளனர.்
வடெசால் �ள� வடெவ�த் ெதாரஇீ
எ�த்ெதா� �ணர்ந்த ெசால்லா �ம்ேம

என்�, வடெசாற்கைளக் ைகயா�ம் ேபா�
வடெவ�த்�கைள அகற்��ட�், த�ழ் எ�த்�ட�்ச்
ெசால் ஆக்�க் ெகாள்�ம்ப� ெதால்காப்�யம்
��க்�ற�.

எ�த்� வ��ல் உள்ள இலக்கண �ல்கள், இலக்�ய
�ல்கைள அ�கமாகத் த�ழ் ெமா�ேய ெபற்�ள்ள�.
ஏைனய �ரா�ட ெமா�கைள �ட,
த�ழ்ெமா��ேலேய ெதான்ைமயான இலக்கண,
இலக்�ய �ல்கள் ���யாக உள்ளன.

�ரா�ட ெமா�களில் ேபச�் வ�வம், இலக்�ய
வ�வம் என்� இரண்� வ�வங்கள் உள்ளன. அைவ



ஒன்�டன் ஒன்� ���யாக மா�பட�் உள்ளன.
த���ம் எ�த்� வ�வம், ேபச�் வ�வம் என இரடை்ட
வ�வங்கள் இ�ந்தேபா��ம், ஏைனய ெமா�க�டன்
ஒப்��ைக�ல் �கக் �ைறவாகேவ ேவ�பா�கள்
உள்ளன.

கால ேவ�பா� �ரா�ட ெமா�களில் ெபரிய
மாற்றத்ைதத் ேதாற்��த்�ள்ள�. பழங்கன்னடம் –
��க் கன்னடம், பழம் மைலயாளம் – �� மைலயாளம்
என்� இரண்�க்�ைட�ல் �ரிந்� ெகாள்வ�ல் ெபரிய
இைடெவளி உள்ள�. இ�ேவ� ெமா�கேளா என்�
ஐயேம �ட ஏற்ப��ற�. ஆனால் த��ல்
இவ்ேவ�பா� �கக் �ைறந்த அள�ேலேய உள்ள�.

�ரா�ட ெமா�களில் ெசால் வள�ம், அ�கச்
ெசால்லாட�்�ம் நிரம்பப் ெபற்��க்�ம் ெமா�
த�ேழ ஆ�ம். ஒேர ெபா�ைளக் ��க்கப் பல
ெசாற்கள் உள்ளன.

�ரா�ட ெமா�களில் அைமந்�ள்ள பழங்காலக்
கல்ெவட�்கள் ேவற்� ெமா�களிேலேய
அைமந்�ள்ளன. ஆனால் த��ன் ெதான்ைமயான
கல்ெவட�்களில் ���யானைவ த��ேலேய
அைமந்�ள்ளன.

த��ல் �றெமா�த் தாக்�தல் �க�ம் �ைறவாகேவ
உள்ள�. ெதான்ைமயான எ�த்� வ�வங்கள்,
இலக்கணக் ��கள் த��ல் அ�கமாகப் ேபணிக்
காக்கப்ப��ன்ற நிைல உள்ள�.



5.6 �ரா�ட� - ெசா� பய�பா�

ெதன்னிந்�யப் ப��களில் வழங்கப்ப�ம் �ரா�ட
ெமா�கள் ஒன்�க்ெகான்� ெதாடர�்ைடயன. அைவ
தனிப்படட் ெபா� இலக்கண அைமப்ைபப்
ெபற்�ள்ளன. வழங்�ம் இடத்தால் ஒ�
ெந�க்கத்ைத�ம் ெகாண்�ள்ளன. ேவரச்ெ்சாற்கள்
இம்ெமா�களில் ெபா�வாகேவ உள்ளன. இைவ ஒேர
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தைவ. ேமனாடட்�ஞரக்ள்
மலபார ்ெமா�கள் என்�ம் த��க் என்�ம்
இம்ெமா�கைள வழங்�னர.் இவற்�ள் பழைம�ம்,
��த்த�ம் ெபற்ற உயரத்னிச ்ெசம்ெமா�யாகத்
�கழ்வ� த�ழ். அதன் ெபயராேலேய இவற்ைறக்
��ப்ப�ல் தவ� ஏ�ம் இல்ைல. எனி�ம், த�ழ்
என்ப� ��ப்�டட் ஒ� ெமா��ன் ெபயராக
இ�ப்பதால் �ரா�டம் என்ற ெசால்ைலத் தான்
ைகயா�வதாகக் கால்�ெவல் ��வார.்
இசெ்சய்�கைள �ன்ேப அ�ந்ேதாம் அல்லவா?

�ரா�ட என்ற வடெசால்�க்� Dramida, Dravida, Dra-vida
என்� �ன்� வ�வங்கள் உள்ளன. இப்ெபயைரத்
தமக்� �ன் யார ்யார ்பயன்ப�த்��ள்ளனர ்என்�ம்
கால்�ெவல் ��ப்�ட�்ள்ளார.்

�.�. 7 ஆம் �ற்றாண்�ல் வடெமா� எ�த்தாளர்
�மாரில படட்ர,் ெதன்னிந்�ய ெமா� இனத்ைத,
‘ஆந்�ர-�ரா�ட பாஷா’ என்� ��த்�ள்ளார.்

ம� �����ல் ெதன்னிந்�ய மக்கள், ‘�ரா�டர’்
என்ற ெபா�ப்ெபயரால் �டட்ப்பட�்ள்ளனர.்

�.�. 1854 இல் வாழ்ந்த பா� இராேசந்�ரலால்
என்�ம் ெமா��யல�ஞர,் ‘�ரா��’ என்ற



ெபயரால் ெதன்னிந்�ய ெமா�கைளக்
��க்�ன்றார.்

இர�ந்�ரநாத தா�ர ்எ��ய ேத�ய �தத்��ம்
‘�ரா�ட’ என்ற ெசால்ைலப் பரந்த நிைல�ேலேய
ஆண்�ள்ளார.் ெதன்னிந்�ய ெமா� இனங்கைள�ம்,
மக்கைள�ம் �ட�்வதற்�த் �ரா�டம் என்ற
ெபயைரக் ைகயாண்�ள்ளைம ெதளி�.

இந்ேதா-ஆரிய ெமா�களின் தாக்�ர� �ரா�ட
ெமா�கைளப் ெபா�த்த வைர�ல் ெசாற்களின்
நிைல�ல் தான் ெப�மள�ற்�க் காட�் த��ன்ற�.
இன்ைறய நிைல�ல் �ரா�ட ெமா�க் ��ம்பம் உலக
ெமா�க் ��ம்பங்கள் வரிைச�ல் ஆறாவ� அல்ல�
ஏழாவ� இடத்ைதப் ெப��ன்ற�. இந்�யா�ல்
வழங்�ம் நான்� ெமா�க் ��ம்பங்க�ள் இ� ஒன்ேற
��ைமயான இந்�ய நாட�் ெமா�க் ��ம்பமாகக்
க�தப்ப��ற�.

5.6.1 �ல� �ரா�ட� அ�ல� ெதா�
�ரா�ட�

�ரா�ட ெமா�கள் அைனத்�ம் ஒ� ெமா����ந்�
ேதான்�யைவ. எல்லாத் �ரா�ட ெமா�க�க்�ம்
�லமாக இ�ந்த ெமா�ைய �லத் �ரா�டம்
அல்ல� ெதால் �ரா�டம் எனலாம். அ���ந்ேத
த�ழ், ெத�ங்� �தலான ெமா�கள்
ேதான்���த்தல் ேவண்�ம். அந்த �லெமா� இன்�
வழக்�ல் இல்ைல. எனி�ம் அ���ந்� ேதான்�ய
�ரா�டச ்ெசாற்கைள ஒப்�ட�், பல்ேவ� ��கைள
உ�வாக்�, ெதால்ெமா� இன்ன வ�வத்�ல்தான்
இ�ந்��க்க ேவண்�ம் என்� நிரண்�த்�ள்ளனர.்
இைத �ட்��வாக்கம் என்பர.் �ட�்�வாக்கத்�ன்
�லம் ெதால்�ரா�டம் இப்ப�த்தான் இ�ந்த� என்�



நிரண்�த்�ள்ளனர.்
1)     �ரா�ட இனெமா�கைள ஒ�ங்�ைணத்�ப்
பரி��த்தல்.
2)     �ரா�ட ெமா�க�க்� இைட�லான ெபா�ைமக்
��கைளக் கண்ட�தல்.
3)     ெமா�களின் தனித்தன்ைமகைள �ளக்�தல்.
4)     ெதால் வ�வத்ைதக் கா�தல்.
5)     ெதால் வ�வத்�டன் இனெமா�களின் ��கைள
ஒப்��தல்.

என்� ெமா��லார ்ஆய்�ன்றனர.் ஆனால் �லத்
�ரா�டெமா� என்ப� ெமா��லாரின் ஊகேம த�ர
��ந்த ��� அன்�. எமேனா �ட�்�வாக்கம் �லம்
ெதால் �ரா�ட ெமா��ன் தன்ைமகைள
ஆய்ந்�ள்ளார.்

5.6.2 �ல� �ரா�ட�� �ரா�ட
ெமா�க��

�லத் �ரா�டம் அல்ல� ெதால்�ரா�ட ெமா�ச்
ெசாற்களின் ேவரக்ைள அல்ல� �லச ்ெசாற்கைள
ஏைனய ெமா�கைள �டத் த�ேழ ெபரி�ம் ேபணிக்
காத்�ள்ள�.

ெதால் �ரா�டத்�ல் ஐந்� ��ல் உ�ரக்�ம், ஐந்�
ெந�ல் உ�ரக்�ம் உள்ளன. ெதால் �ரா�ட
ெமா��ல் உள்ள பத்� உ�ர ்ஒ�யன்க�ம் எல்லாத்
�ரா�ட ெமா�களி�ம் அப்ப�ேய இ�க்�ன்றன.

ெதால் �ரா�ட ெமா��ல் ககர ஒ�யன் எல்லா
உ�ரக்�ட�ம் ெமா�க்� �த�ல் வந்�ள்ள�. ெதால்
�ரா�ட ெமா��ல் ெமா�க்� �த�ல் வ�ம் சகரம்
�ரா�ட ெமா�களில் �ல மாற்றங்கைள
அைடந்�ள்ள�. த�ழ் ெமா��ல் உள்ள சகரத்ைத
�தலாகக் ெகாண்� ெதாடங்�ம் பல ெசாற்கள் சகர



ெமய் இல்லாமல் உ�ெர�த்�டன் ெதாடங்�வனவாக
அைமந்��க்கக் காணலாம்.

சான்�:

சைமத்தான் – அைமத்தான்
சான்ேறார ்– ஆன்ேறார்

த�ழ், மைலயாளம், கன்னடம், ெத�ங்� ேபான்ற
ெமா�களில் காணப்ப�ம் ‘உப்�’ என்ற ெசால்
பண்ைடக் காலத்�ல் ‘கப்�’ என்�ம்
வழங்��ள்ளைமையக் காணலாம். த�ழ்,
மைலயாளம் ஆ�ய ெமா�களில் சகரமாக வ�வ�,
கன்னடம், �� ேபான்ற ெமா�களில் ககரமாக�ம்,
ந�த்�ரா�ட ெமா�களில் ஸகரமாக�ம், ெபங்ேகா,
மண்ேடா, �� ெமா�களில் ஹகரமாக�ம்
அைமந்�ள்ள�. ேதாடா ெமா��ல் சகரம் தகரமாக
மா��ள்ள�. ேதாடா, ேகாத்தா ெமா�கள் த�ழ்,
மைலயாளத்���ந்� �ரி�பட�்க் கன்னடம், �ட�,
�� ேபான்ற ெமா�க�டன் ஒன்�பட�் நிற்றைலக்
காண்�ேறாம்.

ெதால் �ரா�டத்�ல் ��க்கன், ��கன் என்�ம்
ெசாற்களில் ‘கன்’ ஆண்பால் ���யாக உள்ள�.
ெதால் �ரா�டத்�ல் நான்� என்�ம் எண்ைணக்
��க்க ‘நால்�’ என்�ம் ெசால் உள்ள�. சங்க
இலக்�யத்�ல் ‘நால்�’ வந்�ள்ள�. ‘லகரம்’ ‘னகரமாக’
மா�ய மாற்றம் �ரா�ட ெமா�கள் ஒன்றாய் இ�ந்த
காலத்�ல் ஏற்பட�்�த்தல் ேவண்�ம்.

நால்� – நான்�

ெதால் �ரா�ட ெமா��ல் எ�ரம்ைற ���யாக ஆ
இ�ந்த�.

அ� பாடா� – ஆ (எ�ரம்ைற ���)



‘எட�்’ என்�ம் எண்�ப் ெபயர ்கன்னடத்�ல் ‘எண்�’
என்�ம், த�ழ், மைலயாளம், ேதாடா, ெகாட�
ெமா�களில் எட�் என்�ம் வழங்��ற�.
�லத்�ரா�ட ெமா��ல் ‘எண்ட�்’ என்�
இ�ந்��த்தல் ேவண்�ம். கன்னடத்�ல் டகரம் ெகட�்
எண்� என்�ம்; த���ம், மைலயாளத்��ம் ணகரம்
ெகட�் எட�் என்�ம் மா��டட்�.
எண்ட�் – எண்� – கன்னடெமா�
எண்ட�் – எட�் – த�ழ், மைலயாளம்

5.6.3 ெதா��ரா�ட உ�� எ���க�

‘அ’ எ�ம் ெதால் �ரா�ட உ�ர ்எல்லாத் �ரா�ட
ெமா�களி�ம் ‘அ’ ஆகேவ உள்ள�. ேதாடா ெமா��ல்
a ஆக�ம், o ஆக�ம், பர�்�ல் e ஆக�ம் உள்ள�.

சான்�:

* a – ெதால் �ரா�ட ‘அ’ உ�ர.்

த�ழ்     மைலயாளம்     ேதாடா     ேகாத்தா     கன்னடம்
    ெகாட�     பர�்
panri        panni                       pody            paj                 pandi      
         pandi           pend (pig)

இவ்வாேற எல்லா உ�ரக்�ம் அைமவைதக்
காணலாம்.

5.6.4 ெதா� �ரா�ட� – த�� இன ஒ�க�

�ரா�டச ்ெசால் �றப்�யல் அகரா��ல் (A Dravidian
Etymological Dictionary) ெதால் �ரா�ட ெமா���ம்
மற்ற �ரா�ட ெமா���ம் உள்ள இன ஒ�கள்
ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன. ெதால் �ரா�ட ெமா���ம்,
த���ம் உள்ள இன ஒ�கைளக் காண்ேபாம்.



ெதால் �ரா�டெமா�     த�ழ்

* அ                                                 அ
* ஆ                                                ஆ
* இ                                                  இ
* ஈ                                                   ஈ
* உ                                                  உ
* ஊ                                                 ஊ
* எ                                                   எ
* ஏ                                                   ஏ
* ஒ                                                  ஒ
* ஓ                                                 ஓ
* க்-                                                 க்,ச்
* க்க்                                               க்க்
* -க்                                                 க்
* ங்க்                                              ங்க்
* ச-்                                                 ச்
* -சச் ்                                             சச்்
* ஞ்ச ்                                            ஞ்ச்
* -ட-்                                               ட்
* -டட்-்                                           டட்்
* ண்ட ்                                          ண்ட்
* த்-                                                 த்
* – த்-                                               த்
* த்த்                                               த்த்
* ந்த்                                               ந்த்
* ப்-                                                 ப்
* ம்ப்                                               ம்ப்
* -ற்-                                               ற்
* ற்ற                                              ற்ற
* ன்ற்                                             ன்ற்
* ம்                                                  ம்
* ன்,ந்                                             ன்,ன்
* ண்                                               ண்



* ஞ்                                                 ஞ்
* ய்                                                  ய்
* ர ்                                                   ர்
* ல்                                                  ல்
* ல்ல்                                             ல்ல்
* வ்-                                                வ்
* -வ்-                                              வ்
* ழ்                                                  ழ்
* ள்                                                 ள்
* ள்ள்                                             ள்ள்



5.7 ெதா���ைர

இந்�ய ெமா�கள் பலப்பல. அவற்�க்�ைடேய
அ�நாதம் ஆக இைழேயா�ம் ஒற்�ைமக் ��கைளக்
கண்ட�ந்� அவற்ைற ‘ஒ� ��ம்பம் சாரந்்தன’வாக
அைடயாளப்ப�த்�னர.் அவ்வைக�ல் ‘�ரா�ட
ெமா�க் ��ம்பம்’ ஒ� ��ம்பம் ஆ�ம். அ�ல் த�ழ்
ெமா� �தன்ைம ெபற்� இலங்��ற�. எல்லா
ெமா�கைள�ம் ஆய்ந்�, இவற்�ன் �லம்
இவ்வா�தான் இ�த்தல் ேவண்�ம் என்� அ�ஞரக்ள்
�ட�்�வாக்கம் ெசய்�, ‘�லத் �ரா�டம்’ அல்ல�
‘ெதால் �ரா�டம்’ என்பைத வ�வைமத்தனர.் அதன்
��கள் த��ல் ெவ�வாகப் ெபா�ந்��ள்ளன.
�ரா�ட ெமா�க�க்�ைடேய ெபயரக்ள், �ைனகள்,
எண்�ப் ெபயரக்ள், ��டப் ெபயரக்ள், �ட�்ப்
ெபயர,் �னாப் ெபயர,் ேவற்�ைமகள், உ�ேபற்�ம்
�ைற, உடம்ப�ெமய் ெபறல், ெசால்லைமப்� என்�
எல்லா நிைலகளி�ம் ஒற்�ைமக் ��கள்
காணப்ப��ன்றன. �ரா�ட ெமா�க் ��கள்
����ம் நிரம்பப் ெபற்�த் த�ழ் ெமா�
அக்��ம்பத்�ல் �க்�யத்�வம் ெபற்�த் �கழ்�ற�.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் II



பாட� - 6

 A05116 த��ெமா� ஆ���
��ட�

இந்தப் பாடம் என்ன ெசால்�ற�?

இந்தப் பாடம் த�ழ் ெமா��ன் ஆய்�த் தளம்,
ெமா��யல், த�ழ் ஒ�யனியல், உ�பனியல்,
உ�ெபா�யனியல் �த�யைவ பற்�ய
ெசய்�கைளக் ���ற�.

இந்தப் பாடத்ைதப் ப�ப்பதால் என்ன பயன்
ெபறலாம்?

    த�ழ் ெமா�ஆய்�ன் தளத்ைத அ�ந்�
ெகாள்�ரக்ள்.

    �ரா� எ�த்ைதப் பற்��ம், வடெ்ட�த்ைதப்
பற்��ம் ெதரிந்� ெகாள்�ரக்ள்.

    த�ழ் எ�த்�ன் வளரச்�் நிைலைய அ�ந்�
ெகாள்�ரக்ள்.

    த�ழ் ஒ�யனியல், உ�பனியல்,
உ�ெபா�யனியல் என்றால் என்ன என்பைத�ம்
ெதரிந்� ெகாள்�ரக்ள்.



6.0 பாட ���ைர

மனிதர ்ேப�வ� ெமா�. மனிதர ்கா�ல் ேகடப்�ம்
ெமா�ேய. மனிதர ்எ��வ�ம் ெமா�. மனிதர்
ப�ப்ப�ம் ெமா�. ெமா�ையப் பற்� ெமா��யல்
அ�ஞரக்ள் ஆய்� ெசய்தனர.் ெமா� பற்� உள�லார்
பலவைக ஆய்�கள் ெசய்�ன்றனர.் �ைள
வளரச்�்க்�ம், ெமா� வளரச்�்க்�ம் இைடேய
ெதாடர�் உள்ள�. அ�� வளரச்�் ெபற்ற மக்கள்
ேப�ம் ெமா� பலவைகச ்ெசால்வளம், ெபா�ள்வளம்
��ந்ததாய் உள்ள�. அ��யல், ெதா�ல்�டப்
வளரச்�்�ல் �ன்தங்� உள்ள மக்கள் ேப�ம் ெமா�
ெசால்வளம், ெபா�ள்வளம் �ைறந்த ெமா�யாக
இ�க்�ற�. ஒ� ெமா��ன் ெசாற்ெபா�ள் வள�ம்,
வ�ைம�ம் ேப�ேவாரின் அ�� வளத்ைத�ம்,
வாழ்க்ைக நலத்ைத�ம் ஒட�் அைமவதாகக்
ெகாள்ளலாம்.

இரட்ைட வழக்�

த��ல் ேபச�் ெமா�, எ�த்� ெமா� என இரடை்ட
வழக்� உள்ள�. ஒ� வாக்�யத் ெதாடர ்ேபச�்
ெமா��ல் அைமக்கப்ப�வதற்�ம், எ�த்�
ெமா��ல் அைமக்கப்ப�வதற்�ம் இைடேய
ேவ�பா� உண்�. ேபச�்த் த��ன் வாக்�யம்
எளிய�. ��ங்�ய�, ேநரான�, இயல்பான�,
ெதளிவான�. எ�த்�த் த��ன் வாக்�யம்
ெப�ம்பா�ம் நீண்ட�. ெசயற்ைகயாக அைமத்�க்
ெகாள்வ�. �க்கலான�. காரணம் என்ன? ேப�பவர்
எண்�ம் எண்ணங்க�க்� உடேன ஒ�வ�� தந்�
அைத ெவளிப்ப�த்��ன்றனர.் எனேவ ��ங்�ய
ேநரத்�ல், �ைறந்த �ைள உைழப்பால் அைமந்தைவ
ேபச�் ெமா� வாக்�யங்கள். எ��பவர ்பற்பல



எண்ணி அைனத்�ற்�ம் எ�த்� வ�� ெகா�த்�
ெவளி���ன்றனர.் த��ல் ேபச�் வாக்�யம் சராசரி
இரண்� ெசாற்கள் உைடய� என்�ம், எ�த்�
வாக்�யம் நான்� அல்ல� ஐந்� ெசாற்கள் உைடய�
என்�ம் ��வர.் இைவ ேபான்ற ெசய்�கைள
இப்பாடம் ஆராய்�ற�



6.1 த�ழா��� தள�

ெபா�மக்கள் ேபச�்ல் உள்ள இலக்கணக் ��கேள
ேவ�ன்� நிைலக்�ன்றன. ெமா�ச ்ெசம்ைம
ேவண்�ச ்ெசய்யப்ப�ம் இலக்கணங்கைள
நிைலப்ப�த்�தல் அ�ைமயாகேவ உள்ள�. ேபச�்
ெமா� ெசல்வாக்� உைடய�. அதன் ெசல்வாக்�
ெமா��ன் இலக்கணத்��ம் காணப்ப�ம். ேபச�்
ெமா� மனித�க்� மனிதன், இடத்�க்� இடம்,
காலத்�க்�க் காலம், கல்�த்�ற�க்� ஏற்ப�ம், உற�
நிைலக�க்� ஏற்ப�ம், ேப�ப் ெபற ேவண்�ய
பயனின் அ�ப்பைட��ம் எண்ணற்ற மாற்றங்கைளக்
ெகாண்� வழங்��ற�. எ��வ� நிைலத்த
ஆவணமாகத் �கழ்�ற� எனலாம். அச�்யந்�ரம்
அதைனப் பலர� கரங்க�க்�ம் ெகாண்�
ேசரக்்�ற�. இைணயத் தளங்கள் உல�னர்
பாரை்வக்�க் ெகாண்� ெசல்�ன்றன. கல்�ல்
ெச�க்�ய �தல் த�ழ் ஆவணம் ெதாடங்�, இன்�
இைணயதளத் த�ழ் வைர த�ழாய்�க் களத்ைதப்
பரி��த்தல் இன்�ைமயாத�.

6.1.1 த�� எ���ய�

எ�த்�ன் வ�வம் இப்ப� இ�க்க ேவண்�ம். இந்த
எ�த்� இந்த ஒ�ையக் ��க்�ற� என்�
வைரய�த்த �ன்�தான் இலக்�யங்கள்,
இலக்கணங்கள் எ�தப்ப�ம் நிைல ஏற்பட�்�க்�ம்.
ெமா� ேதான்�யதால் மனிதரக்ள் தமக்�ள்
க�த்�கைளப் பரிமா�க் ெகாள்ள ��ந்த�. எ�த்�
வ�வம் வந்த�ன் எ�� ைவக்�ம் நிைல ஏற்படட்�.
எ�தப்ப�வ� எ�த்�. எ�த்� பற்�த்
ெதால்காப்�யம்,



எ�த்� எனப்ப�ப
அகர �தல் னகர இ�வாய்
�ப்பஃ� என்ப

என்� ���ற�. ெதால்காப்�யர ்காலத்�ல் த��ல்
எ�த்�கள் வளரச்�் ெபற்��ந்தன. வைரயைற
ெசய்யப்பட�் இ�ந்தன. ெதால்ைல (ெதான்ைம,
பழைம) வ��ன எல்லா எ�த்�ம் என்� நன்��ல்
ெசால்லப்பட�்ள்ள�. த�ழ் எ�த்� �.�.3ஆம்
�ற்றாண்� �தல் த�ழகத்�ல் வழங்� வந்�ள்ள�.
த�ழக அர�த் ெதால்ெபா�ள் ஆய்�த் �ைற
கண்���த்த �லாங்��ச�்க் கல்ெவட்�,
அறசச்�ரக்் கல்ெவட்�, �க�ரக்் கல்ெவட்�
ஆ�யவற்�ல் உள்ள எ�த்�களின் அ�ப்பைட�ல்
அைவ �.�. �ன்றாம் �ற்றாண்�ல் எ�தப்படட்ைவ
என்பர.் இவற்�ல் உள்ள த�ழ் எ�த்�களில்

    �ள்ளி இல்லாத ெமய் வ�� ெமய்ைய மட�்ம்
��க்�ம்

    அகரம் ஏ�ய ெமய்ையக் ��க்க ஒ� ேகா�
இடப்படட்�

என்�ம் எ�த்�ன் அைமப்ைப ஆய்� ெசய்�
ஐராவதம் மகாேதவன், இரா.நாகசா� ேபான்ேறார்
��வர.்

�ரா� எ�த்�

த�ழகத்�ல் �கப் பழைமயான� த�ழ் எ�த்�
ஆ�ம். இைதப் �ரா� எ�த்� என்�ம்,
ெதன்னிந்�யப் �ரா� எ�த்� என்�ம்
ஆராய்ச�்யாளரக்ள் இ�வைர வழங்� வந்தனர.் இ�
பண்ைடத் த�ழ் எ�த்� (Archaic Tamil Script) எனலாம்.
த�ழகத்�ன் பழங்கல்ெவட�்களில்,



    பத்� உ�ெர�த்�கள்தாம் எ�தப்பட�்ள்ளன.

    ஐகார�ம், ஒளகார�ம் காணப்பட�ல்ைல.

 

வட்ெட�த்�

அேசாகன� கல்ெவட�்களில் �ள்ளி�டப்பட
ேவண்�ய இடங்களில் �ள்ளி�ட�் எ�தப்பட�்ள்ள�.
�.�.�ன்� – நான்காம் �ற்றாண்டள�ல் பண்ைடத்
த�ழ் எ�த்�ன் வ�வம் மாற்றம் ெபறத்
ெதாடங்��ற�. கல்�ல் உளியா�ம், �ரிைக
ெகாண்� வண்ணத்��ம் எ��ய நிைல மா�,
ஓைல�ல் எ�த்தாணி ெகாண்� எ�தத்
ெதாடங்�யதால் இவ்வ�வ மாற்றம்
ஏற்பட�்�க்கலாம். எ�த்தாணியால் ஓைல�ல்
ேநரக்்ேகா�கைள�ம், பக்கக் ேகா�கைள�ம்
எ��னால் ஓைல ��ந்� �டக்��ய நிைல.
ஏற்ப�ம். அைதத் த�ரக்்க, ேநரக்்ேகா�களி�ம்,
பக்கக் ேகா�களி�ம் ��வைள�கைளச ்ேசரத்்�
எ�தத் ெதாடங்� உள்ளனர.் இம்மாற்றத்ைத
ஈெரட்�ைலக் கல்ெவட்�ல் காண ���ற�.
நாளைட�ல் ேம�ம் ேம�ம் வைள�கைளப் ெபற்�
வட்ெட�த்� என்� அைழக்�ம் அள�க்� மாற்றம்
ெபற்��டட்�. �� வடட் வ�வம் ெபற்ற த�ழ்
எ�த்�கைளக் �.�. எடட்ாம் �ற்றாண்�க்�ப் �ன்
காண ���ற�. ேவள்�க்��, �வரமங்கலம்,
�ன்னம�ரச் ்ெசப்ேப�களில் இவ்ெவ�த்ைதப்
பாரக்்கலாம்.

வைள� தந்� எ��வதால், ப, ம, ய, வ ஆ�ய
எ�த்�கள் �கச ்�� ேவ�பாடே்டா�
எ�தப்பட�்ள்ளன.



ண, த, ற ேபான்ற எ�த்�களிைடேய அ�க
ேவ�பா� இல்ைல.

 

மற்ெறா�வைக எ�த்�

�ல எ�த்�கைள ேவ�ப�த்�ப் �ரிந்� ெகாள்ள
��யாத நிைல உள்ள�. �.�.ப�ேனழாம்
�ற்றாண்டள�ல் எ�தப்பட�்�க்�ம் இவ்வடட் வ�வ
எ�த்�கைளப் ப�ப்ப� க�னமாக உள்ள�. �கப்
�ற்காலம் வைர த�ழகத்�ன் ெதன்ேகா�ப்
ப����ம், ேகரளப் ப����ம் வழங்� வந்த�.
எனி�ம் �.�.11-12ஆம் �ற்றாண்�ல் இவ்வடட்
எ�த்� த�ழகத்�ன் �ற ப��களில் வாழ்ந்த
மக்க�க்�ப் �ரியாத எ�த்தாக ஆ��டட்�.
அதனாேலேய அப்ப��களில் மற்ெறா� வைகத் த�ழ்
எ�த்� உ�வாகத் ெதாடங்��டட்�. இந்த மற்ெறா�
வைக எ�த்�த்தான் இன்� நாம் எ��ம் த�ழ்
எ�த்�. �ம்மவரம்னின் பள்ளங்ேகா�ல்
ெசப்ேபட்��ம், மேகந்�ரவரம்ன் காலத்�ய வல்லம்
�ைடவைரக் ேகா�ல் கல்ெவட்��ம் இவ்ெவ�த்ைத
�தன்�த�ல் காண ���ற�. இந்த எ�த்�களில்
�ல�ம், சமஸ்��தக் �ரந்த எ�த்�களில் �ல�ம்
ஒன்� ேபாலக் காணப்ப��ன்றன. பல்லவரக்ள் தம்
ெசப்�ப் படட்யங்களி�ம், �ைடவைர மற்�ம்
ேகா�ல்களி�ம் சமஸ்��த ெமா�ைய எ�தக்
�ரந்த எ�த்ைதப் பயன்ப�த்�னர.் பாண்�ய
மன்னரக்�ம் தம� ெசப்�ப் படட்யங்களி�ம்
கல்ெவட�்களி�ம் சமஸ்��த ெமா�ைய�ம், �ரந்த
எ�த்�கைள�ம் பயன்ப�த்�னர.் ேவள்�க்��ச்
ெசப்ேப�, ஆைனமைல, ��ப்பரங்�ன்றம்,
�ைடவைரக் ேகா�ல் கல்ெவட்�கள் மற்�ம்
ைவைகக் கைரக் கல்ெவட்� ஆ�யவற்ைற இதற்�ச்
சான்றாகக் �றலாம். ேசாழரக்ள் தாங்கள் ெவன்ற



ப��களில் எல்லாம் இப்��ய த�ழ் எ�த்ைதேய
பயன்ப�த்�னர.் �ற்காலப் பாண்�யரக்ள், �ற�
வந்த �சயநகர மன்னரக்ள், அவரக்ைள அ�த்� வந்த
நாயக்க மன்னரக்ள் இப்��ய த�ழ் எ�த்ைதேய
பயன்ப�த்�னர.் அதன் �ன்னர ்அச�் இயந்�ரங்கள்
பயன்பாட�்ற்� வந்��டட்ன. இப்��ய எ�த்� �ைற
மாற்ற�ன்� நிைலத்��டட்�. இன்� நாம் எ��ம்
த�ழ் எ�த்� �ைற இ�தான். வடெ்ட�த்� பழந்த�ழ்
வ�வம். அ� பழங்கல்ெவட�்களில் உள்ள�. ப�க்கக்
க�னமாக உள்ள�.

6.1.2 த�� எ���

வடட் எ�த்�, த�ழ் எ�த்� ஆக மாற்றம் ெபற்றைதப்
படத்�ன் �லம் �ளக்�வர.் ஒவ்ெவா� காலத்��ம்
உ�வாக்கப்படட் கல்ெவட�்ல் எ�தப்படட் எ�த்ைதப்
படம்��த்� அவ்வக்காலத்�ல் அப்ப� எ�தப்படட்�
என்� ��� ெசால்லப்ப��ற�. �தல் கடட் வளரச்�்,
இரண்டாம் கடட் வளரச்�் என்� ப�ப்ப�ேய ேநரந்்த
மாற்றங்கள் ��க்கப்ப��ன்றன.

எ�த்� ஆய்�



த��ல் �கப் பைழய எ�த்� பண்ைடத் த�ழ்
எ�த்�. இைதப் �ரா� எ�த்� என்�ன்றனர.்
ெதன்னிந்�யப் �ரா� என்�ம் ��க்�ன்றனர.்
ஓைல�ல் எ�த்தாணி ெகாண்� எ��ம் �ைற
பர�ய �ன்னரப்் பண்ைடத் த�ழ் எ�த்� �ரா�
�ைற���ந்�, வடெ்ட�த்தாக வ�வம் ெபற்ற�.
வடெ்ட�த்� ஒ� நிைல, சமஸ்��தக் �ரந்த
எ�த்ைதப் ேபான்ற த�ழ் எ�த்�கள்
ைகயாளப்படட்�. மற்ெறா� நிைல, அச�் இயந்�ரம்
வந்ததால் எ�த்தைமப்�ல் �ன் மாற்றம் ேநர�ல்ைல.
அச�்ல் எளிைம க��, த�ழ் எ�த்தைமப்�ல்
�ர�்�த்தங்கைள �ரமா�னிவர ்ெசய்தார.் தந்ைத
ெபரியார ்ெசய்தார.் அைவ �ன்பற்றப்ப��ன்றன.
அவ்வளேவ, ஒ�வர� எ�த்�ம், மற்ெறா�வர�
எ�த்�ம், எ��ம் �ைறயால் ேவறாக
அைம�ன்றனேவ அல்லாமல், த�ழ் எ�த்தைமப்�ல்
இக்காலக் கடட்த்�ல் எம்மாற்ற�ம் நிகழ�ல்ைல. எ�
த�ழ் எ�த்�? எங்�த் ெதாடங்�ய�? எப்ப�
வளரந்்த�? இன்ைறய எ�த்� உ�வான� எப்ப�?
என்ெறல்லாம் பரி��க்கப் பட�்ள்ள�.



6.2 த�� ெமா��ய�

ெமா�ையப் பற்� ஆரா�ம் அ��யல் ெமா��யல்
ஆ�ம். த�ழ் ெமா�ைய ஆரா�ம் ேபா� �த�ல்
ஒ�யன் நிைல�ல் ஆராய்�ேறாம். �ற� உ�பன்
நிைல�ல் ஆராய்�ேறாம். �ன்னர ்உ�ெபா�யன்
நிைல��ம், ெசால் நிைல��ம், ெசாற்கள்
ஒ�ங்காக அைமவதன் �லம் உ�வாக்கப்ப�ம்
ெதாடர ்(அல்ல�) வாக்�ய நிைல��ம்
ஆராய்�ேறாம். ெசாற்ெறாடர ்உணரத்்�ம் ெபா�ள்
பற்�ய ஆராய்ச�் அ�த்� அைம�ற�. அவ்வைக�ல்
த�ழ் ெமா��யல் ஆய்�

1)     த�ழ் ஒ��யல்
2)     த�ழ் ஒ�யனியல்
3)     த�ழ் உ�பனியல்
4)     த�ழ் உ�ெபா�யனியல்
5)     த�ழ்ச ்ெசால்�யல்
6)     த�ழ்த் ெதாடரியல்
7)     த�ழ்ச ்ெசாற்ெபா�ளியல்

என்ற ப�நிைல அைமப்ைபக் ெகாண்� அைம�ற�.

6.2.1 த�� ஒ��ய�

ஒ�ையப் பற்�ய அ��யல் ஆய்� ஒ��யல் ஆ�ம்.
மனிதர� ேபச�்�ப்�களால் எ�ப்பக்��ய எல்லா
வைகயான ஒ�கைள�ம் ஆராய்வ� ஒ��யல்.

ஒ���ப்�கள்

ேபசெ்சா�ைய எ�ப்�வதற்�ப் ேபச�்�ப்�கள்
பயன்ப��ன்றன. ேபச�்�ப்�களில் நாக்�ப் ேபால



அைச�ம் உ�ப்�க�ம் உண்�. ேமலண்ணம் ேபால
அைசயா உ�ப்�க�ம் உண்�. நாக்�, �ழ் உத�,
�ழ்த்தாைட �தலானைவ அைச�ம் உ�ப்�கள்.
அண்ணம், ேமல்வாய்ப்பல் �த�யைவ அைசயா
உ�ப்�கள். த�ழ்ப் ேபசெ்சா�கள் உ�ர,் ெமய் என்�
இரண்� ெப�ம் �ரிவாக உள்ளன.

த�ழ் ஒ�கள்

ஓர ்ஒ�ைய ஒ�க்�ம்ேபா� காற்�
ேபச�்�ப்�களி�ேட தங்� தைட இல்லாமல்
இயல்பாக ெவளிப்ப�மானால் அந்த ஒ� உ�ெரா�
ஆ�ம். அ, ஆ என்�ம் உ�ர ்ஒ�கைள ஒ�த்�ப்
பா�ங்கள். காற்� தங்� தைட இல்லாமல்
ெவளிேய��ற�.

ஓர ்ஒ�ைய ஒ�க்�ம்ேபா� காற்� ேபச�்
உ�ப்�களி�ேட தைடப்படட்ா�ம், �ைச
மாற்றத்�க்� உள்ளானா�ம் அந்த ஒ�ைய
ெமய்ெயா� என்�ேறாம். ப, ம, ட, த என்�ம்
ஒ�கைள ஒ�த்�ப் பா�ங்கள். இவற்ைற
ஒ�க்�ம்ேபா� காற்�த் தைடப்ப��ற�.

த�ழ் உ�ெரா�க�ம், ெமய்ெயா�க�ம் அவற்�ன்
ஒ�ப்� �ைறக்� ஏற்ப �டப்மாக வைகப்ப�த்தப்
ப��ன்றன.

உ�ெரா�கள்

�ைர�ர�ல் இ�ந்� காற்� ெவளிப்ப�ம் ேபா�
ஒ���ப்�களால் எவ்வைகத் தைட�ம் இன்�
ெவளிவ�வ� உ�ெரா�. ெதால்காப்�யர்
உ�ெரா�கைளப் பற்� 54-56, 84-88 ஆ�ய
�ற்பாக்களில் எ�த்த�காரத்�ல் �ளக்��ள்ளார.்
உ�ரக்ைள அங்காப்��ரக்ள் (அ, ஆ) �ன்��ரக்ள்



(இ, ஈ, எ, ஏ) ����ரக்ள் (உ, ஊ, ஒ, ஓ) என்�
�ன்றாகப் ப�க்�றார.்

ெமய்ெயா�கள்

ஒ� உ�ப்�களில் உர�தல், த�த்� ெவளி��தல்
ேபான்றைவ நிகழ்ந்தால் அ� ெமய்ெயா� எனப்ப�ம்.
ெதால்காப்�யர ்ெமய்ெயா�கைள வல்ெல�த்�,
ெமல்ெல�த்�, இைடெய�த்� என்� �வைகயாகப்
ப�த்�ள்ளார.் ெமா��லார ்தைடெயா�,
�க்ெகா�, வ�ெடா�, ம�ங்ெகா�, உரெசா�
என்� வைகப்ப�த்�வர.்

ஒ�ப்� ேவ�பா�கள்

த��ல் ேப�ம்ேபா� ��ப்�டட் �ல இடங்களில்
ஒ�ப்�ல் அ�த்தம் த�வ� உண்�. இ� ஒ�ய�த்தம்
எனப்ப��ற�. ஒ� வாக்�யத்�ல் ஒ�ய�த்தத்�ல்
�ரி� ஏற்படட்ால் ெபா��ம் மா���ம். இப்ப� ஒ�
அ�த்தத்�ல் ஏற்ப�ம் �ரிைப இைசத்�ரி� என்பர.்
ஒ� �� வாக்�யத்ைத ஒ�க்�ம்ேபா� ஒ�ப்�ல்
ஏற்ற இறக்கங்கைள�ம், சமநிைலைய�ம்
உண��ேறாம். �ல ேவைளகளில் இந்த ஏற்ற
இறக்கங்கேள ெதாடரப்் ெபா�ளில் மாற்றத்ைத
ஏற்ப�த்� ��வ�ண்�. இைதத் ெதாடரிைச என்பர.்
த�ழ் ஒ��யல் ஆய்�ல் ஒ�ய�த்தம், இைசத்�ரி�,
ெதாடரிைச �தலானவற்�க்�ம் த�ந்த �ைற�ல்
இடம் தரப்ப��ற�.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் – I



6.3 த�� ஒ�ய�ய�

ெமா��ல் ெபா�ள் ேவ�பாடை்ட உண்டாக்��ன்ற
ஒவ்ேவார ்ஒ��ம் அந்த ெமா��ல் ஒ�யன் என்�
ெகாள்ளப்ப�ம். த��ல், அணி என்ப�ம், ஆணி
என்ப�ம் ேவ�ேவ� ெபா�ள் ெகாண்ட ெசாற்கள். அ,
ஆ இந்தப் ெபா�ள் ேவ�பாட�்க்�க் காரணமாக
அைமந்�ள்ளன. ஆகேவ அ, ஆ ஆ�ய இரண்�
ஒ�யன்க�ம் தனித்தனி ஒ�யன்கள் என்�
ெகாள்ளப்ப�ம்.

த��ல்,

கடல்
பங்�
பகல்

ஆ�ய ெசாற்கைள ஒப்�டட்ால், க் என்ற ஒ�யன்
ஒ�ப்ெபா�யாக�ம், உரெசா�யாக�ம் ஒ�க்கக்
காணலாம். இப்ப�ச ்�ழ�க்� ஏற்பத் �ரிபைடந்�
ஒ�க்�ம் ஒ� மாற்ெறா� ஆ�ம். க் என்ற ஒ�ய�க்�
k. g. h என �ன்� மாற்ெறா�கள் உள்ளன. இைவ,
k     - ெமா� �த�ல் வ�ம் – கடல்
ஒற்� இரட�்ம் �ழ�ல் வ�ம் – பக்கம்
g     - ெமல்�னத்�ன் �ன் வ�ம் – பங்�
h     - ஏைனய இடங்களில் வ�ம் – பகல்

த�ழ் ஒ�யன்கள், த�ழ் ஒ�யன்களின்
மாற்ெறா�கள் வ�ைக இடம் ஆ�யன பரி��க்கப்
ப��ன்றன.

6.3.1 �ைண�ைல ஒ�ய�க�



த�ழ்ெமா��ல் கால ஓடட்த்�ல் ேவற்� ெமா�ச்
ெசாற்கைள அந்த ெமா��ன் ஒ��ேலேய
எ��க்காட�்ம் நிைல ஏற்படட்�. �ல ��ய
ஒ�யன்க�க்� இடம் உண்டான�. ஜ், ஸ், ஷ், ஹ்
�த�யன ��யைவ. இவற்ைறத் �ைணநிைல
ஒ�யன்கள் எனலாம். �ைணநிைல ஒ�யன்கள் ஒ�
காலத்�ல் ஏற்கப்பட�், இன்ெனா� காலத்�ல்
�லக்கப்பட�ம் ��ம். அவற்ைற ஏற்ப�ம்,
�லக்�வ�ம் த�ழ் மக்களின் மனப்பாங்ைக�ம்,
ச�தாயச ்�ழைல�ம் ெபா�த்த�.

ஒ�யன்கள் வ�ம் இடம்

த��ல் உ�ெரா�கள் ெமா��ல் �தல், இைட, கைட
ஆ�ய �ன்� இடங்களி�ம் வ�ம். ெமய்களில்
எந்ெதந்த ெமய்கள் ெமா�க்� �த�ல் வ�ம்
எந்ெதந்த ெமய்கள் ெமா�க்� இைட�ல் வ�ம்,
எந்ெதந்த ெமய்கள் ெமா�க்� இ���ல் வ�ம் என்�
ெமய்களின் வ�ைக �ைற�ைன ஒ�யனியல்
�ைறயாக ஆராய்ந்� ெதளி�ப�த்த ேவண்�ம்.

ஒ�யனியல் ெந�கள்

த�ழ் ெமா��ல் உ�ர ்ஒ�யன்கள் இைணந்�
வ�வ�ல்ைல. உ�ர ்ஒ�யன்கள் இைணய ேவண்�ய
�ழல் வந்தால் த��ல் உடம்ப�ெமய் வந்� உ�ர்
ஒ�கைள இைச�ப�த்�ம். ெமய் ஒ�யன்கள்
இைண�ம் ேபா� இரண்� ெமய்கேளா, இரண்�க்�
ேமற்படட் ெமய்கேளா இைணயலாம். ஒ� ெமய்
இரட�்ப்பா� இைணயலாம். ேவ� ேவ� ெமய்க�ம்
இைணயலாம். ெமய்கள் ஒன்�டன் ஒன்�
இைண�ம்ேபா� அைவ �ல ெந��ைறக�க்�க்
கட�்ப்படே்ட இைண�ன்றன. அந்த ெந��ைறகள்
ஒ�யனிய�ல் �ைறயாக �ளக்கப்ப��ன்றன.



6.4 த�� உ�ப�ய�

ெமா��ல் ெபா�ள் உைடயதாக அைமந்த �கச்
��ய ெசாற்�� உ�பன் ஆ�ம். உ�பன்களின்
அைமப்�, உ�பன்களின் வைக, உ�பன்களின்
இயங்��ைற பற்� ஆராய்வ� உ�பனியல். கல்,
ெநல் என்பன ெபா�ள் உைடய �கச ்��
ெசாற்��கள். அைவ உ�பன்கள், ெசய்தான் என்ற
ெசால்�ல் வ�ம்.
ெசய்       – �ைன நிகழ்ச�்
த்              – இறந்த காலம் உணரத்்�ம் உ��
ஆன்       – ஆண்பாைல உணரத்்�ம் உ��

ெசய்தான் என்ப�ல் உள்ள, ெசய், த், ஆன் ஆ�ய
�ன்�ம் தனித்தனி உ�பன்களாம். உ�பன்கைளப்
பற்�ய ெசய்�கள் ெதால்காப்�யச்
ெசால்ல�காரத்�ல் இடம் ெபற்�ள்ளன.

ேவர் உ�பன்

ேம�ம் �ரிக்க இடம் தராத ெசால் ேவரச்ெ்சால் ஆ�ம்.
கல் என்ப� ேவரச்ெ்சால். அைத ேம�ம் �ரிக்க
��யா�. இ� ேவர் உ�பன் எனப்ப�ம்.

அ� உ�பன்

���கைள அல்ல� ஒட�்கைள ஏற்க இடமளிக்�ம்
ெசாற்�� அல்ல� உ�பன் அ�செ்சால் என்� ெபயர்
ெப�ம். ெசய் என்ப� அ�செ்சால், கல் என்ப�
���ைய ஏற்க�ம் வல்ல�. அ��ம் அ�செ்சால். அ�
உ�பன் எனலாம்.

ஒட்� உ�பன்



அ�செ்சால்�டன் உ��கள் ஒட�்வ�ண்�. ெசய்தான்
என்ப�ல் ெசய் என்�ம் அ�செ்சால்�டன் ஒட�்ம் த்,
ஆன் ஆ�ய இரண்�ம் ஒட�்கள். அைவ ஒட்�
உ�பன்கள் எனலாம். ஒட�் ஓர ்அ�செ்சால்�க்�
இடப்பக்கம் வந்தால் �ன்ெனாட�் என்�ம்,
வலப்பக்கம் வந்தால் �ன்ெனாட�் என்�ம்
அ�செ்சால்�ன் ந��ல் ெச�கப்படட்ால் இைட ஒட�்
என்�ம் ெபயர ்ெப�ம்.



6.5 த��� ெசா��ய�

ஓர ்உ�பன் அல்ல� ஒன்�க்� ேமற்படட் உ�பன்கள்
ஒ� ெசால்லாக அைமயலாம். ெபா�வாக ஒ� ெசால்
என்ப� ஒ� ேவரச்ெ்சால்ைல�ம், ஒன்� அல்ல�
ஒன்�க்� ேமற்படட் ��� அல்ல� ஒட�்கைள�ம்
ெகாண்டதாக இ�க்�ம். த��ல் உள்ள ெசாற்கைள
அவற்�ன் இலக்கணச ்ெசயற்பாட�்க்� ஏற்ப,
1)     ெபயர்
2)     �ைன
3)     ெபயரைட
4)     �ைனயைட
5)     வல்லைட
6)     இைட

என்� வைகப்ப�த்தலாம்.

6.5.1 ெபய��ெசா�

ெபயர ்ேவற்�ைம உ��கைள ஏற்ப�. எ�வாயாகச்
ெசயல்ப�வ�. ஆக, ஆன �தலான ���கைள
ஏற்�ம். பயனிைலயாக�ம் வ�ம்.

சான்�:

நிலம், மரம், யாைன                                    ெபயரக்ள்
நிலத்ைத, மரத்�க்�, யாைனயால்     உ�� ஏற்றன.
நிலம் வ�ய�
மரம் ஆ�ய�
யாைன வந்த�                                              எ�வாயாக
வந்தன.
க�ப்பாக, க�ப்பான                                   ஆக, ஆன
���கைள ஏற்றன.



அ� க�ப்�                                                      
பயனிைலயாக வந்த�.

ஆண்பால் ெபயர,் ெபண்பால் ெபயர,் பலரப்ால் ெபயர,்
ஒன்றன்பால் ெபயர,் பல�ன்பால் ெபயர ்என்�
ெபயரக்ளில் பல வைககள் உள்ளன.

6.5.2 �ைன�ெசா�

ெசயைலக் ��ப்ப� �ைன. அ� கால
இைடநிைலகைள ஏற்�ம். பால், இட ���ைய ஏற்�ம்.
�ற்றாக�ம், எசச்மாக�ம் ெசயற்பட வல்ல�.
அைடகளால் த�வப்ப�ம்.

எ.� :

ஆ�, பா�, ப�, ேபா, வா   
                                                               �ைனசெ்சாற்கள்
ஆ�னான், பா�னான், ப�த்தான், ேபானான், வந்தான்
    கால இைடநிைலகைள ஏற்றன.
ஆ�னான், பா�னான்   
                                                                     �ற்றாக வ�வன.
ஆ�ய, பா�ய   
                                                                                     எசச்மாக
வ�வன.
ேவகமாக ஆ�னான், அழகாகப் பா�னான்   
                         �ைனயைடகளால் த�வப்படட்ன.

த��ல் உள்ள �ைனகைளத் ெதரிநிைல �ைன,
��ப்��ைன, �ைற�ைன என்� வைகப்ப�த்தலாம்.

ெதரிநிைல �ைன என்ப� �ைனய�, கால
இைடநிைல, பா�ட ��� ஆ�யவற்ைறப் ெபற்�
வ�வ�.



சான்� : ெசய்தான்.

��ப்� �ைன என்ப� �ைனய�, பா�ட���
மட�்ேம ெபற்�க் கால இைடநிைல ெபறாமல் வ�வ�.

சான்� : நல்லன்

�ைற�ைன என்ப� கால இைடநிைல, பா�ட ���
ஏற்ப�ல்ைல.

சான்� : இல்ைல, உண்�.

6.5.3 ெபயரைடக�

ெபய�க்� அைடயாக வ�வன ெபயரைடகள்
எனப்ப�ம்.

சான்� :

உயரமான மரம்
ஆழமான �ண�.

உயரமான, ஆழமான என்பைவ மரம், �ண� ஆ�ய
ெபயரக்�க்� அைடயாக வந்தன. ெபயைரத் த��
நிற்பன ெபயரைடகளாம்.

6.5.4 �ைனயைடக�

�ைனக்� அைடயாக வ�வன �ைனயைடகள்
எனப்ப�ம்.

சான்� :

அழகாகப் பா�னான்
ேவகமாக ஓ�னான்



அழகாக, ேவகமாக ஆ�யன பா�தல், ஓ�தல் ஆ�ய
�ைனக�க்� அைடயாக வந்தன.

6.5.5 வ�லைட

ெபய�க்�ம், �ைனக்�ம், ெபயரைடக்�ம்,
�ைனயைடக்�ம் அைடயாக வ�ம் ெசாற்கள்
வல்லைட ஆ�ம்.

சான்� :

�க�ம், நிரம்ப, இ�மடங்�, �ம்மடங்�, பன்மடங்�
என்பன. �க�ம் நீளம், �க�ம் அகலம், �க�ம்
���ற�, �க�ம் �யரக்்�ற�, �க�ம் அழகான
பாட�், �க�ம் ேவகமாக ஓ�னான்.

இவற்�ல் �க�ம் என்ப� ெபய�க்�ம், �ைனக்�ம்,
ெபயரைடக்�ம், �ைனயைடக்�ம் அைடயாக
வந்�ள்ளதால் இைத வல்லைட எனலாம்.

6.5.6 இைட�ெசா�க�

தனக்ெகன்� அகரா�ப் ெபா�ள் இல்லாத�
இைடசெ்சால் இலக்கணச ்ெசயற்பா� மட�்ேம
ெகாண்ட�. ெபயர,் �ைன �தலானவற்ைறச ்சாரந்்ேத
இயங்�வ�.

சான்� :

ஐ, ஆல், �, ஓ�, இன், அ�, கண் – ஆ�ய ேவற்�ைம
உ��கள்.
த், வ் �தலான கால இைடநிைலகள்
ஆ, ஏ, ஓ, தான் �தலானைவ.



6.6 உ�ெபா�ய�ய�

ஓர ்உ�பனில் உள்ள ஒ�யைன, உ�ெபா�யன்
என்�ேறாம். ஓர ்உ�ப�ம் இன்ேனார ்உ�ப�ம்
ேச�ம் ேபா�, அந்த உ�பன்களில் உள்ள
ஒ�யன்களில் மாற்றம் நிகழ்வ� உண்�.
உ�ெபா�யனில் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கைள ஆராய்வ�
உ�ெபா�யனியல், உ�ெபா�யனியைலத் த�ழ்
இலக்கணிகள் �ணரியல், சந்� எனக் ��ப்பர.்
�ணரச்�் என்ப� ேசரக்்ைக ஆ�ம். எ�த்த�காரத்�ல்
ெதால்காப்�யர ்நான்காவ� இயலாகப் �ணரியைலப்
பைடத்�ள்ளார.் �ணரச்�்�ல் ேந�ம் மாற்றங்கைளப்
பற்� அதற்�ப் �ன்வ�ம் இயல்களில் ெதளிவாகக்
���றார.் எனேவ �ணரியைலப் �ற இயல்கைள
�ளக்கப் �ன்னணியாகக் ெகாள்�றார ்எனலாம்.

6.6.1 �ண��� அ�ல� ச��

இரண்� ெசாற்கள் ேச�ம்ேபா� �த�ல் நிற்�ம்
ெசால் நிைலெமா�. அைத அ�த்� அதேனா� வந்�
ேச�ம் ெசால் வ�ெமா� ஆ�ம். �ணரச்�்
நிைலெமா�க்�ம், வ�ெமா�க்�ம் இைடேய மட�்ம்
நிக�ம் என்ற அ�ப்பைடைய �ைறயாகக் ���றார்
ெதால்காப்�யர ்(107).

சான்� : மரம் + ேவர ்= மரேவர்

இ�ல் மரம் நிைலெமா�. ேவர ்– வ�ெமா�. இந்த
இ�ெமா�ப் �ணரச்�்�ல் ேதான்றல், �ரிதல்,
ெக�தல் ஆ�ய மாற்றங்கள் ேநர�்ன்றன

அகச ்சந்�



ெமா��யலார ்அகச ்சந்�, �றச ்சந்� என்�
�ரிக்�ன்றனர.் ஓர ்அ�செ்சால்�ம், ����ம்
ேச�ம்ேபா� அந்தச ்ெசால்�க்� அகத்ேத அைம�ம்
மாற்றம் அகசச்ந்� ஆ�ம்.

சான்� :

கல் + இல்                                = கல்�ல்
(நிைலெமா� + ���)

ெத� + இல்                            = ெத��ல்

நிலம் + இல்                           = நிலத்�ல்

ஊர ்+ இல்                               = ஊரில்
(அ�செ்சால் + ���)     - (அகசச்ந்�)

�றசச்ந்�

ஒ� ��செ்சால்�ம், இன்ெனா� ��செ்சால்�ம்
ேச�ம்ேபா� அங்ேக ேந�ம் மாற்றம் ஒ� ெசால்�ன்
�றத்ேத அைமவ�, இ� �றசச்ந்� ஆ�ம்.

சான்� :

இராமைன + பார ்= இராமைனப் பார்
ெசான்னைத + ெசய் = ெசான்னைதச ்ெசய்.
�ைதைய + கண்ேடன் + �ைதையக் கண்ேடன்
நீந்த + ெதரி�ம் = நீந்தத் ெதரி�ம்

இங்� க், ச,் த், ப் ஆ�ய ஒற்�கள் ஒ� ெசால்�க்�ப்
�றத்ேத �க்� வந்தன. எனேவ இைவ �றசச்ந்� ஆ�ம்.

6.6.2 உட�ப�ெம�

த�ழ் ெமா��ல் அகசச்ந்��ல் உ�ேரா� உ�ர்
ேசரந்்� வ�வ�ல்ைல. உ��ம் உ��ம் ேச�ம்ேபா�



அவற்�ைடேய ய் அல்ல� வ் உடம்ப�ெமய்யாக அங்�
வந்� ேசரந்்� ��ம்.

சான்� :

�ளி + அழ� = �ளியழ�
ெத� + இல் = ெத��ல்

இஈஐ வ� யவ்� ேமைன
உ�ரவ்� வவ்� ேம�னிவ் ��ைம�ம்
உ�ர் வரின் உடம்ப�ெமய் என்றா�ம்

(நன்�ல் – 162)

என்� த��லக்கணத்�ல் வைரயைற
ெசய்யப்ப��ற�.

ேதான்றல்

ேதான்றல் �ரிதல் ெக�தல் �காரம்
�ன்�ெமா� ��டத்� மா�ம்

(நன்�ல் – 154)

என்� நிைலெமா� இ���ல் உ�ர ்நிற்க வ�ெமா�
�த�ல் வல்ெல�த்� வந்தால் அங்� வல்ெலாற்�த்
ேதான்�ம்.

சான்� : �� + �ட�் = ��க்�ட�்

�ரிதல்

இரண்� ெசாற்கள் அல்ல� ெசாற்��கள்
ேச�ம்ேபா� அவற்�ல் உள்ள எ�த்� �ரிந்�
ேவறாதல் உண்�.



சான்� :    கல் + �ண் = கற்�ண்
ெபான் + �டம் = ெபாற்�டம்
மண் + �டம் = மட�்டம்

மைறதல்

நிைலெமா��ம், வ�ெமா��ம் ேச�ம்ேபா�
அவற்�ல் உள்ள எ�த்�களில் ஒன்ேறா, பலேவா
மைறந்� ��வ�ண்�. இ� மைறதல் அல்ல�
ெக�தல் என்� �றப்ப��ற�.

சான்� :

மரம் + ேவர ்= மரேவர்
அகம் + ைக = அகங்ைக, அங்ைக



6.7 ெதா���ைர

மனிதரக்ள் ேசரந்்� வா�ம் இயல்�னர.் தமக்�ள்
ெமா��ன் வா�லாகக் க�த்�கைளப் பரிமா�க்
ெகாள்�ன்றனர.் அவரக்ள� ெதா�ல், சமயம், சா�,
இனம், வாழ்�யல், வரலா�, பண்பா�, நம்�க்ைககள்,
பழக்க வழக்கங்கள், வா�ம் நிலம், காலச ்�ழல்,
�ற்�ச ்�ழல் ேபான்றவற்ைற எல்லாம் அவரக்ள�
ெமா� ப�� ெசய்�ற�. அவ்வைக�ல்
ச�கத்�க்�ம், ெமா�க்�ம் இைடேய உள்ள உற�
ெந�க்கமான�. இன்�யைமயாத�.
த�ரக்்க�யலாத�. த�ழ்ச ்ச�கத்�னர� உற�
�ைறச ்ெசாற்கைள மா�ட�யல் ேநாக்�ல்
பரி��த்த�ம், த��ல் வைசச ்ெசாற்கைள
ச�க�யல் ேநாக்�ல் பரி��த்த�ம், த�ழகத்�ன்
ஊரப்்ெபயரக்ள், இடப் ெபயரக்ைள வரலாற்�ப்
ேபாக்�ல் ஆராய்த�ம், த�ழர ்தம் ெபயரக்ைள
ஆய்த�ம், தனித்த�ழ் இயக்கம் ேதான்� வளரந்்�
ேதாற்��த்த தாக்கத்ைத ம�ப்��வ�ம், ெபண்பாற்
ெசாற்கள் – ஆண்பால் ெசாற்கைளப் ெபண்ணிய
ேநாக்�ல் ஆய்ந்�, பால்ேபதம் இ�த்தைலப்
�லப்ப�த்�வ�ம் ஆக ஆய்�த் தளம் ேம�ம்
�ரிவைடந்� வ��ற�.

தன் ம�ப்�� : �னாக்கள் II



A05111 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - I

1. ெமா��ன் இலக்கணம் யா�?
�ைட:மனித உற�கள் வ�ப்படப் ேபச�் உத��ற�.
உறைவ வ�ப்ப�த்த உரிய க�� ெமா� ஆ�ம்.
க�த்�ப் பரிமாற்றக் க��யாக இ�ப்ப� ெமா�.

2. ெமா� வைகப்பா� என்� எதைனக்
��ப்���ேறாம்?
�ைட:ெமா�க�க்� இைடேய கா�ம் ெபா�க்
��கைளக் ெகாண்� ெமா�கைளப் பல்ேவ�
வைககளாக வைகப்ப�த்தலாம்.

3. எ�த்� ெமா� என்ப� யா�?
�ைட:ெமா�க்� நாம் தந்த வரிவ�வம்
எ�த்�ெமா�. ஒ�ைய எ��க் காட�்ம் ����தான்
எ�த்� என்ப�.

�ன்



A05111 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - II

1. ெமா� வைககைளக் ��க.
�ைட: ெமா��ன் இயல்�, பயன்பா�, தன்ைம,
பயன்ப�த்�பவர� த��, பயன்ப�த்�பவர�
எண்ணிக்ைக, பயன்ப�த்�ேவார� ம�ப்�, வா�ம்
இடம் ேபான்றவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் �ழ்க்கா�மா�
வைகப்ப�த்தலாம்.

2. �ைளெமா�
ேதான்�வதற்கான காரணங்கள் யாைவ?

�ைட: கடல், ேபரா�, மைலத்ெதாடர ்ேபான்ற
இயற்ைக அைமப்�கள் ஒ� நாடை்டப் �ரிக்�ம்ேபா�,
ஒ� ெமா��்��ந்� �ைளெமா� ேதான்றக்��ம்.

3. ெகாசை்ச ெமா� என்� எதைனக் ��ப்��வாரக்ள்?
�ைட: ெகாசை்ச ெமா� என்ப� ��ந்தாத ெமா�.
���ைறகள், சடட்�டட்ங்கள், கட�்ப்பா�கள்,
தைளகள் எ��ம் �க்காத தன்னியல்பான ெமா�,
‘ெகாசை்ச ெமா�’ எனலாம்.

4. ெமா� அைமப்ைபக் ெகாண்� உண்டா�ம்
�ரி�கள் யாைவ?
�ைட: அைச ெமா�, ஒட�் ெமா� என்பைவ.

5. ஒட�்ெமா��ன் அ�ப்பைட யா�?
�ைட: அ�செ்சால் இரண்� ேச�ம் ேபா� பல
ெசாற்கள் இைட�ல் வ�ம். ெசாற்கள் பல ஒட�் நிற்க,



வாக்�யம் உ�வா�ற�. அவ்வைக அைமப்�ைடய�
ஒட�்ெமா� எனலாம்.

6. உடல்ெமா� என்ப� யா�?
�ைட:  ெமா�யால் மட�்ம்தான் க�த்�கைளப்
பரிமாற ���ம் என்ப�ல்ைல. நம� உடலைச�கள்
�ல�ம் உணரத்்த ���ம்.
கண் �வத்தல் –     ேகாபத்ைதப் �லப்ப�த்�ம்
உடல் �யரத்்தல் –     மனப்பதடட்த்ைதப்
�லப்ப�த்�ம்.

இவ்வா� உடல் �லம் உணரத்்�வ� ‘உடல்ெமா�’ Body
Language என்� அைழக்கப்ப��ற�.

�ன்



A05112 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - I

1. ெமா��ன் அ�ப்பைடக் ��கள் யாைவ?
�ைட: ஒ�, ெசால், ெதாடர்

2. ேபச�் எைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�?
�ைட:  ேபச�் ஒ�ைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

3. அ�ப்பைட ஒ� என்றால் என்ன?
�ைட: ெபா�ள் ேவ�பாடை்ட உணரத்்�ம் ஒ�
அ�ப்பைட ஒ� ஆ�ம்.

4. உலக ஒ�எ�த்� எதற்� உத��ற�?
�ைட: ஒ� ெமா��ன் எ�த்�கைளக் ெகாண்�
மற்ெறா� ெமா�ைய எ��ம்ேபா� ேந�ம் தைடைய
நீக்க உத��ற�.

5. த��ல் ‘மாத்�ைர’ என்ப� எைதக் ��க்�ம்?
�ைட: த�ழ் எ�த்ைத ஒ�க்�ம் கால அளைவக்
��க்�ம்.

6. த�ழ் எ�த்�களின் வைககள் யாைவ?
�ைட: உ�ரஎ்�த்�,
ெமய்எ�த்�,
உ�ரெ்மய் எ�த்�
ஆய்தஎ�த்� என்பன.

7. சாரெ்ப�த்� என்றால் என்ன?
�ைட: தனித்� வராமல், எப்ேபா�ம் ேவ� ஓர்
எ�த்ைதச ்சாரந்்ேத வ�வ� சாரெ்ப�த்� ஆ�ம்.



8. சாரெ்ப�த்�கள் எத்தைன வைக?
�ைட: பத்� வைக.

9. த�ழ் எ�த்�களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யா�?
�ைட: 247 ஆ�ம்.

�ன்



A05112 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - II

1. ெபயரச்ெ்சால் என்றால் என்ன?
�ைட: ஒன்�ன் ெபயைரக் ��ப்ப� ெபயரச்ெ்சால்
ஆ�ம்.

2. �ைனசெ்சால் என்றால் என்ன?
�ைட: ஒ� ெசயல் நைடெப�வைதக் ��ப்ப�
�ைனசெ்சால் ஆ�ம்.

3. ெசால்ைலக் ��க்�ம் ேவ� ெசாற்கள் யாைவ?
�ைட:  ெமா�, �ள�, ெசால், பதம் என்பன.

4. இைடசெ்சால்�ன் பண்� யா�?
�ைட: இைடசெ்சால்�க்� என்� தனிப் ெபா�ள்
�ைடயா�. ெசால்�ன் இைட�ல் வ�ம். ெபா�ள்
ேவ�பா�கைள உணரத்்�ம், ‘ஐ, ஆல், �, இன், ஒ�, ஓ,
உம் என்பன இைடசெ்சாற்கள் ஆ�ம். ேவற்�ைம
உ��கள் என்�வற்ைறக் ��ப்பர.்

5. த�ழ்ச ்ெசாற்கைள இலக்கண �ல் எங்ஙனம்
வைகப்ப�த்��ற�?
�ைட: இயற்ெசால், �ரிெசால், �ைசசெ்சால்,
வடெசால் என்�ம் ெபயரச்ெ்சால், �ைனசெ்சால்,
இைடசெ்சால், உரிசெ்சால் என்�ம்
வைகப்ப�த்��ற�.

6. ெசாற்கைள வைகப்ப�த்�ம் பழந்த�ழ் இலக்கண
��ன் ெபயர ்யா�?
�ைட: ெதால்காப்�யம்



7. மர�ச ்ெசால் என்றால் என்ன?
�ைட: ஒ� ெசால் இப்ப�த்தான் பயன்ப�த்தப்பட
ேவண்�ம் என்ற மர�ன்ப� அைமவ� மர�ச ்ெசால்.

8. த�ழ்த் ெதாடரின் �ன்� உ�ப்�கள் யாைவ?
�ைட: எ�வாய், பயனிைல, ெசயப்ப�ெபா�ள்

9. ெதாடர ்வைககைளக் ��ப்��க.
�ைட: �ற்�த்ெதாடர ்    - எசச்த்ெதாடர்
தன்�ைன     - �ற�ைனத் ெதாடர்
ெசய்�ைன     - ெசயப்பாட�் �ைனத்ெதாடர்
உடன்பா�     - எ�ரம்ைறத் ெதாடர்
ெசய்�     - கடட்ைளத் ெதாடர்
உணரச்�்     - �னாத் ெதாடர ்என்பன.

10. ெதாடரக்ைள இைணத்�ப் ெபா�ள் ெகாள்�வ�
எப்ெபயரால் இலக்கணத்�ல் ெசால்லப்ப��ற�?
�ைட:  ‘ெபா�ள்ேகாள்’ என்� ெசால்லப்ப��ற�.

�ன்



A05113 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - I

1. ெமா� வரலா� என்றால் என்ன?
�ைட: ஒ� ெமா��ல் காலப் ேபாக்�ல் ேநரந்்த
மாற்றங்கைளப் பற்� அ�வ� ெமா� வரலா� ஆ�ம்.

2. த�ழ்ெமா� வரலாற்ைற அ�யத் �ைண �ரி�ம்
சான்�கள் யாைவ?
�ைட: கல்ெவட�்கள், இலக்கணங்கள்,
இலக்�யங்கள், இலக்கண உைரகள், அகரா�கள்,
அயல்நாடட்வர ்��ப்�கள் ேபால்வன.

3. �ைகக் கல்ெவட�்கள் காணப்ப�ம் இடங்களில்
இரண்டைன எ��க.
�ைட: க��மைல, பஞ்சபாண்டவர ்மைல.

4. ேசாழர ்கல்ெவட�்களில் வடெசாற்கள் எங்ஙனம்
எ�தப்பட�்ள்ளன?
�ைட: த�ழ்ப்ப�த்� எ�தப்பட�்ள்ளன.

5. ெமய்க்�ரத்்� என்றால் என்ன? �த�ல் இதைனத்
ெதாடங்� ைவத்தவர ்யார?்
�ைட: அரசன� ெவற்�ச ்�றப்�கைளக் கற்களில்
ெபா�ப்ப� ெமய்க்�ரத்்� ஆ�ம். �தலாம்
இராசராசன் ெதாடங்� ைவத்தார.்

�ன்



A05113 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - II

1. அரிக்கேமட�்ல் �ைடத்த அகல் �ளக்�ல் என்ன
ெபா�க்கப்பட�்ள்ள�?
�ைட: ����ர அன் அகல் என்�
ெபா�க்கப்பட�்ள்ள�.

2. ெதால்காப்�யம் �லம் த�ழ் எ�த்�ன்
வரிவ�வத்ைதப் பற்� அ�ய வாய்ப்� உள்ளதா?
�ைட: வரிவ�வத்ைதக் ��க்�ம் �ற்பாக்களாக
ெமய் எ�த்�க்�ப் �ள்ளி உண்�. உள்ேள ைவத்த
�ள்ளி உ�வமா�ம் ேபான்றைவ தரப்பட�்ள்ளன.

3. �றெமா�யாளர ்இயற்�ய த�ழ் இலக்கண �ல்கள்
இரண்�ன் ெபயரக்ைளத் த�க.
�ைட: �ரமா�னிவர� ‘ச�ரகரா�’, ‘வடட்ாரவழக்�
அகரா�’.

4. இரண்� இலக்கண உைரயா�ரியரக்ள�
ெபயரக்ைளத் த�க.
�ைட: இளம்�ரணர,் ேசனாவைரயர.்

5. ேபச�்நைட�ல் அைமந்த இலக்�யங்கள் இரண்�ன்
ெபயரக்ைளக் ��க.
�ைட:  இராமப்பய்யன் அம்மாைன, ெபான்���
மசக்ைக என்பன.

�ன்



A05114 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - I

1. இந்�ய அர�யல் சாசனம் எத்தைன ெமா�கைளத்
ேத�ய ெமா�களாக அ��த்�ள்ள�? ஆட�்ெமா�,
இைணப்�ெமா� யாைவ?
�ைட: இந்�ய அர�யல் சாசனம் 18 ெமா�கைளத்
ேத�ய ெமா�களாக அ��த்�ள்ள�. இந்�யா�ன்
ஆட�்ெமா� இந்�. இைணப்� ெமா� ஆங்�லம்
ஆ�ம்.

2. இந்�யா�ல் வழங்�ம் ெமா�கைள எவ்வா�
ப�க்கலாம்?
�ைட: இந்ேதா – ஆரிய ெமா�க்��ம்பம். இந்ேதா –
ஐேராப்�ய ெமா�க்��ம்பம் �ரா�ட
ெமா�க்��ம்பம் என்� ப�க்கலாம்.

3. அண்ைம�ல் மத்�ய அரசால் ‘ெசம்ெமா�’ என்�
எந்த ெமா� அ��க்கப்பட�்ள்ள�?
�ைட: த�ழ் ெமா��ன் ெதான்ைமைய�ம்,
இலக்�ய இலக்கணச ்ெச�ைமைய�ம், இன்றள�ம்
ப�ன்� வ�ம் வழக்�ச ்�றப்�ைன�ம் க�த்�ல்
ெகாண்�, ெசம்ெமா� என்� த�ழ்ெமா� மத்�ய
அரசால் அ��க்கப்பட�்ள்ள�.

4. இந்�ய ெமா�களின் கள ஆய்�த் �டட்ம் பற்�க்
��ப்� வைரக.
�ைட: இந்�ய ெமா�கள் பற்�க் கணக்ெக�ப்�ச்
ெசய்�ம் இலக்�டன் கள ஆய்�த் �டட்ம் (Linguistic
Survey of India) 1898 இல் ெதாடங்கப்படட்�. சர.் ஜாரஜ்்
ஆ�ரகாம் �ரியரச்ன் இதன் இயக்�நர.் 1927 வைர 29
ஆண்�கள் பணி நடந்� அ�க்ைக 1927 இல்



ெவளி�டப்படட்�. ஏறத்தாழ இந்�யா�ல் வழங்�ய
1595 ெமா�கள் பற்�ய தகவல்கள் இவ்வ�க்ைக�ல்
இடம் ெபற்��ந்தன.

5.‘�ரா�டம்’ என்ற ெசால்ைலப் பயன்ப�த்�யவர்
யார?் �ரா�ட ெமா�களின் ஒப்�யல் ஆய்� �ல் எ�?
�ைட: டாக்டர ்கால்�ெவல். 1856-இல், �ரா�ட
ெமா�களின் ஒப்�லக்கணம் என்ற �ைல அவர்
ெவளி�டட்ார.் ஒன்�க்� ஒன்� ெதாடர�்ைடய ஒேர
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ெமா�கைளக் ��க்கத்
�ரா�டம் என்ற ெசால்ைலப் பயன்ப�த்�யவர்
கால்�ெவல் ஆவார.்

6. �ரா�ட ெமா�களின் பண்�கள் �ன்றைனக்
��க.
�ைட:

    �ரா�ட ெமா�களின் அ�செ்சாற்கள்
ெபா�வாகக் காணப்ப��ன்றன.

    பால் காட�்ம் ���கள், காலம் காட�்ம்
உ��கள் தனியாக வ�வ�ல்ைல.        
�ைனய�க�டன் ேசரந்்ேத வ��ன்றன.

    உ�ெர�த்�கள், ��ல் – ெந�ல் என்ற ப�ப்�ல்
அைமந்�ள்ளன.

�ன்



A05114 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - II

1. �ரா�ட ெமா�கள் எங்ஙனம் ப�க்கப்ப��ன்றன?
�ைட:

    �ரா�ட ெமா�கள், ‘��ந்�ய ெமா�கள்’
என்�ம், ‘��ந்தாத ெமா�கள்’ என்�ம்
கால்�ெவல்லால் ப�க்கப்படட்ன.

    த�ழ்த்ெதா�� என்�ம் ெத�ங்�த் ெதா��
என்�ம் டாக்டர ்ஸ்ெடங்ெகானாவால்
ப�க்கப்படட்ன.

    ெமா� வழங்�ம் நிலப்பரப்�ன் அ�ப்பைட�ல்
ெதன் �ரா�ட ெமா�கள், ந�த் �ரா�ட
ெமா�கள், வட �ரா�ட ெமா�கள் என்�
இன்ைறய அ�ஞரக்ளால் ப�க்கப்ப��ன்றன.

2. ெதன் �ரா�ட ெமா�கள் யாைவ?
�ைட: த�ழ், மைலயாளம், இ�ளா, ெகாட�, ேகாடா,
ேதாடா, கன்னடம், படகா, �� ஆ�ய ஒன்ப�
ெமா�கள் ெதன் �ரா�ட ெமா�கள்
எனப்ப��ன்றன.

3. த�ழ் வழங்�ய எல்ைல எங்ஙனம்
ெசால்லப்பட�்ள்ள�?
�ைட: வடேவங்கடம் ெதன்�மரி
ஆ�ைடத்
த�ழ் �� நல்�ல�

என்� ெதால்காப்�யப் பா�ரம் த�ழ் வழங்�ம்
எல்ைல பற்�க் ��ப்���ற�.



4. மைலயாள ெமா��ன் தன்ைமகள் யாைவ?
�ைட: மைலயாள ெமா� பால்காட�்ம் ���கைள
�லக்��ள்ள�. வடெமா�ச ்ெசாற்கைள அ�க அள�
ஏற்�க் ெகாண்�ள்ள�. த��ல் ‘ஐ’ கார ஈ� ெகாண்�
���ம் ெசாற்கள் மைலயாளத்�ல் அகர ஈ�
ெப��ன்றன.

5. கன்னடத்�ன் வடட்ார வழக்�கள் இரண்�ைனக்
��க.
�ைட:   

    ேதவாங்கா கன்னடம்     -   த�ழகத்�ல் அ�ப்�க்
ேகாடை்ட, �ன்னாளப்பட�்�ல் வா�ம் ேதவாங்கர்
ேதவாங்கா கன்னடம் ேப��ன்றனர.்

    ெகௗடா கன்னடம்     -         ெதன் கரந்ாடகம்,
�ரக்் மாவடட்த்�ல் வா�ம் ெகௗடரக்ள் ெகௗடா
கன்னடம் ேப��ன்றனர.்

6. ந�த் �ரா�ட ெமா�கைளக் ��க.
�ைட: ெத�ங்�, ேகாண்�, ேகாண்டா, ��, ��,
ெபங்ேகா, மண்டா ஆ�ய ெத�ங்� – �� �ைள ந�த்
�ரா�ட ெமா�க�ம், ெகாலா� – நாய்�
�ைள��ள்ள பர�், கடப்ா ஒல்லாரி, கடப்ா-�ல்�ர்
ஆ�ய ெமா�க�ம் ந�த் �ரா�ட ெமா�களாம்.

7. வட �ரா�ட ெமா�கள் யாைவ?
�ைட: �ரா��, மால்ேடா, ��க் என்பன.

�ன்



A05115 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - I

1. ��ம்ப ெமா�கள் என்றால் என்ன? �ரா�ட
ெமா�க் ��ம்பத்�ல் த�ழ் ெப�ம் இடம் யா�?
�ைட: தம்�ள் ெபா�ைமக் ��கைள�ம்,
அ�ப்பைடப் பண்�கைள�ம் ஒ��த்�ப் ெபற்�ள்ள
ெமா�கள் ‘ஒ� ��ம்ப ெமா�கள்’ எனப்ப��ன்றன.
�ரா�ட ெமா�க் ��ம்பம் அத்தைகயேத. இ�ல்
�ப்ப� ெமா�கள் உள்ளன. இவற்�ள் த�ழ்
�தன்ைமயதாகக் க�தப்ப��ற�.

2. �ரா�ட ெமா�களில் அ�ப்பைடச ்ெசாற்கள்
ஒன்�பட�் இ�த்த�க்�ச ்சான்� த�க.
�ைட:  �ரா�ட ெமா�களில் அ�ப்பைடச ்ெசாற்கள்
ஒன்� ேபாலேவ உள்ளன. ‘கண்’ எ�ம் உடல் உ�ப்�ன்
ெபயர ்வ�மா�:

சான்�:
த�ழ்                       – கண்
மைலயாளம்      – கண்�
ேதாடா                   – ெகாண்
ெகாட�                 – கன்�
ெத�ங்�              – கன்�
பர�்                        – ெகண்
��க்                     – கன்

3. ��டப்ெபயர ்என்றால் என்ன? �ரா�ட
ெமா�களில் எங்ஙனம் உள்ள�?
�ைட: தன்ைனக் ��ப்ப� தன்ைமப் ெபயர.் சான்�:
நான், என், நாம் �ன்னால் உள்ளவைரச ்ெசால்வ�



�ன்னிைலப் ெபயர ்சான்�: நீ, நீங்கள், நின் �றைரச்
ெசால்வ� படரக்்ைகப் ெபயர.்

சான்� : அவன், அவள், அவரக்ள்

தன்ைம, �ன்னிைல, படரக்்ைகப் ெபயரக்ைளச்
ேசரத்்� ��டப்ெபயரக்ள் என்பர.் �ரா�ட
ெமா�களில் ��டப்ெபயரக்ள் மாறாமல் உள்ளன.

4. உடம்ப�ெமய் என்றால் என்ன?
�ைட: �ரா�ட ெமா�களில் உ�ெரா� இரண்�
வ�ம் ேபா� உசச்ரிப்� க�னம். அைத நீக்க,
இரண்�க்�ம் இைடேய ய், வ் (த�ழ்), ர,் க் (ெத�ங்�)
ஆ�ய எ�த்�கள் இடம்ெப��ன்றன. இைவ
உடம்ப�ெமய்கள் எனப்ப��ன்றன.

5. �ரா�ட ெமா�களில் உ�ெர�த்�கள் எங்ஙனம்
அைமந்�ள்ளன?
�ைட: உ�ர ்எ�த்�கள், ��ல், ெந�ல் என்�
உள்ளன. இவற்�க்�த் தனித்தனி வரி வ�வங்கள்
உள்ளன.

6. வடெமா�ச ்ெசாற்கள் த��ல் எங்ஙனம் ஏற்�க்
ெகாள்ளப்ப��ன்றன?
�ைட: த��ல் ைகயாளப்ப�ம் ேபா�, த��க்ேகற்ற
ஒ�ப்� �ைற ெப�ம் நிைல உள்ள�. அப்ப�ேய
ஏற்�க் ெகாள்ளப்ப�தல் இல்ைல.

�ன்



A05115 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - II

1. அ�செ்சாற்கள் �ரா�ட ெமா�களில் எங்ஙனம்
உள்ளன?
�ைட:  அ�செ்சாற்கள் ஓரைசச ்ெசாற்களாகேவ
உள்ளன. அ�செ்சால்�டன் �ற ெசாற்கள் ேசரவ்தன்
�லம் ��ப்��ச ்ெசாற்கள் உ�வாக்கப்ப��ன்றன.

2. ஒ�ைம, பன்ைமப் ப�ப்� எப்ப� உள்ள�?
�ைட:  �ரா�டெமா�களில், ஒன்ைறக் ��ப்ப�
‘ஒ�ைம’ என்�ம், ஒன்�க்�ம் ேமற்படட்ைவ ‘பல’,
‘பன்ைம’ என்�ம் ப�க்கப்ப��ற�. இ�ைம என்ப�
இல்ைல.

3. தன்�ைன எங்ஙனம் �ற�ைன ஆக்கப்ப��ற�?
�ைட: த��ல் �, � ெத�ங்�ல் இ�, இஞ்�
கன்னடத்�ல் இ� ேபான்ற ���கைளத் தன்�ைனச்
ெசால்�டன் ேசரப்்பதன் �லம் �ற�ைனச ்ெசாற்கள்
உ�வாக்கப்ப��ன்றன.

4. �ட�்ச ்ெசாற்கள் யாைவ?
�ைட: அ, இ, உ எ�ம் �ட�்ப் ெபயரக்ள் �ரா�ட
ெமா�கள் அைனத்��ம் ெதான்� ெதாட�் வழங்�
வ��ன்றன. அவற்�ள் உகரச ்�ட�், த��ல்
வழக்�ழந்� �டட்�.

5. �லத் �ரா�டம் (அ) ெதால் �ரா�டம் என்றால்
என்ன?
�ைட: �ரா�ட ெமா�கள் அைனத்�ம் ஒ�
ெமா����ந்� ேதான்�யைவ. எல்லாத் �ரா�ட
ெமா�க�க்�ம் �லமாக உள்ள ெமா� ‘�லத்



�ரா�டம் (அ) ெதால் �ரா�டம்’ எனப்ப��ற�. இ�
அ�ஞரக்ள� ஊகம் ஆ�ம்.

6. ெதால் �ரா�டத்�ல் உ�ர ்எ�த்�கள் எத்தைன?
�ைட:  ஐ, ஒள நீங்கலான பத்� உ�ரக்�ம் ெதால்
�ரா�டத்�ல் உள்ளன. அைவ �ரா�ட ெமா�கள்
அைனத்��ம் இடம் ெபற்�ள்ளன.

�ன்



A05116 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - I

1. த�ழ் எ�த்�கள் எத்தைன என்� ெதால்காப்�யம்
���ற�?
�ைட: த�ழ் எ�த்�கள் அகரத்�ல் ெதாடங்� ன
கரத்�ல் ���ம் �ப்ப� எ�த்�கள் என்�
ெதால்காப்�யம் ���ற�. அந்�ற்பா இேதா :-

எ�த்� எனப்ப�ப
அகர �தல் னகர இ�வாய்
�ப்பஃ� என்ப – என்பதா�ம்.

2. த�ழ் எ�த்� �ைறகைளக் ��க.
�ைட: த��ன் �கப்பைழய எ�த்� �ரா� எ�த்�
எனப்ப��ற�. ஓைல�ல் எ��ைக�ல் வடெ்ட�த்�
ஆகத் ேதாற்றம் ெபற்ற�. அச�்யந்�ரம்
நிைலெப�ம்ேபா� இன்ைறய த�ழ் எ�த்�
நிைலத்த�.

3. த�ழ் ஒ�கள் பற்� எ��க.
�ைட: த�ழ்ப் ேபசெ்சா�கள் உ�ர ்ஒ�, ெமய் ஒ�
என்� இரண்� ெப�ம் �ரி�களாக அைமந்�ள்ளன.

4. ெமய்ெயா�கைளத் ெதால்காப்�ய�ம்,
ெமா��லா�ம் எங்ஙனம் வைகப்ப�த்��ன்றனர?்
�ைட: ெதால்காப்�யர ்ெமய்ெயா�கைள
வல்ெல�த்�, ெமல்ெல�த்�, இைடெய�த்� என்�
�வைகயாகப் ப�த்�ள்ளார.்

ெமா��லார ்தைடெயா�, �க்ெகா�, வ�ெடா�,
ம�ங்ெகா�, உரெசா� என்�
வைகப்ப�த்��ன்றனர.்



�ன்



A05116 தன் ம�ப்�� :
�ைடகள் - II

1. மாற்ெறா� என்றால் என்ன? சான்� த�க.
�ைட: த��ல் க, ச, த, ப எ�ம் ஒ�யன்கள் உள்ளன.
அவற்�க்ெகன இந்� ெமா��ல் உள்ள�ேபால வரக்்க
எ�த்�கள் இல்ைல. க் என்ற ஒேர ஒ�யன் கடல், பங்�,
பகல் ஆ�ய ெசாற்களில், k, g, h என்�
தைடெயா�யாக, ஒ�ப்ெபா�யாக, உரெசா�யாக
ஒ�க்கக் காணலாம். இப்ப� �ழ�க்� ஏற்பத்
�ரிபைடந்� ஒ�க்�ம் ஒ� மாற்ெறா� ஆ�ம். க்
என்ப� ஒ�யன் k, g, h என்பன மாற்ெறா�கள் ஆ�ம்.

2. உ�பன் என்றால் என்ன?
�ைட:  ெமா��ல் ெபா�ள் உைடயதாக அைமந்த
�கச ்��ய ெசாற்�� உ�பன் ஆ�ம். நீ, வா, ெசய்
என்பன உ�பன்கள்.

3. த��ல் உள்ள ெசாற்கைள எங்ஙனம்
வைகப்ப�த்��ன்றனர?்
�ைட:  த��ல் உள்ள ெசாற்கைள

(1) ெபயர்
(2) �ைன
(3) ெபயரைட
4) �ைனயைட
(5) வல்லைட
(6) இைடசெ்சாற்கள்

என்� வைகப்ப�த்��ன்றனர.்

4. உ�ெபா�யன் என்றால் என்ன?
�ைட:  ஓர ்உ�பனில் உள்ள ஒ�யன் உ�ெபா�யன்



எனப்ப��ற�.

�ன்
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