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       திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் 

ஆசிாியர் – டாக்டர் கால்டுமவல். 

ம ாழி என்பது கருத்துப் பாி ாற்றத்திற்கு உதவும் ஒரு கருவி. 

த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  லலயாளம் ஆகிய ம ாழிகள் ஒன்றுக்மகான்று மெருங்கிய 

மதாடர்புகலளக் மகாண்டுள்ளன. இலவ ஏலனய இந்திய ம ாழிகளிலிருந்து வவறுபட்டு 

இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மதன் இந்தியாவில் வழங்கும் ம ாழிகலளத் திராவிட 

ம ாழிகள் எனப் மபயாிட்டு அலழத்தவர் டாக்டர் கால்டுமவல் ஆவார். அவர் அயர்லாந்து 

ொட்டு அறிஞர்; த ிழகம் வந்தவர்.  மதன்னிந்திய ம ாழிகள் பற்றி ஆராய்ந்து,  கி.பி.1856 

இல் ‘திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்’ என்ற நூலலக் கால்டுமவல் எழுதினார்.  இந்த 

ொன்கு ம ாழிகளுடன், மதன்னிந்தியாவிலிருந்த, வவறு சில ம ாழிகலளயும் வசர்த்துத்  

‘திராவிட ம ாழிகள்’ என்று மபயாிட்டார். பின்னர் வந்த அறிஞர்கள், திராவிட ம ாழிக் 

குடும்பத்லதச் வசர்ந்த வ லும் சில ம ாழிகள்,  த்திய இந்தியா, 

வட இந்தியா, பாகிஸ்தானிலுள்ள பலூச்சித்தான், வெபாளம் ஆகிய இடங்களில் 

வழங்கிவருவலத எடுத்துக் காட்டினர்.   

 ‘த ிழ் ம ாழி ச ஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்த ம ாழி அன்று;  லலயாளம், மதலுங்கு, 

கன்னடம் வபான்றவற்றுடன் வசர்ந்து தனி ம ாழிக் குடும்ப ாகத் திகழ்வது. எல்லாம் 

வசர்ந்து திராவிட ம ாழிகள் எனப்படும். திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்தில் த ிழ்தான் 

பழல யானது. ச ஸ்கிருதத்லதப் வபான்று த ிழும் தனித்து இயங்கவல்லது. திராவிட 

ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்த த ிழுக்கும், ஆாிய ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்த 

ச ஸ்கிருதத்துக்கும் எவ்விதத் மதாடர்பும் இல்லல’ என்று கால்டுமவல் ெிறுவினார். 

த ிழின் மதான்ல , தனித்துவம் ெிறுவப்பட்டது. எழுத்து வடிவமும், இலக்கியங்கலளயும் 

உலடய ம ாழிகலளத் திருந்திய ம ாழிகள் என்றும், எழுத்து வடிவமும், இலக்கியங்களும் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%92%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_(%E0%AE%A8%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D


இல்லாத ம ாழிகலளத் திருந்தாத ம ாழிகள் என்றும் கால்டுமவல் பாகுபாடு 

மசய்துள்ளார். அதன்படி த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  லலயாளம், துளு ஆகிய ஐந்து 

ம ாழிகள் திருந்திய ம ாழிகள் என்றும் வதாடா, வகாண்டி, கூயி, வகாத்தா என்ற ொன்கு 

ம ாழிகள் திருந்தாத ம ாழிகள் என்றும் 1856 இல் குறிப்பிட்டுள்ளார். 1875 இல் 

மவளியிட்ட த து நூலின்  றுபதிப்பில், மகாடகு என்ற திருந்திய 

ம ாழிலயயும், ராஜ் கால், ஓமராவன் ஆகிய திருந்தாத ம ாழிகலளயும் வசர்த்துக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 1981ஆம் ஆண்டு குடி திப்பீட்டு  க்கள் மதாலகக் கணக்குப்படி 

இந்தியாவில் ஏறக்குலறய இருபது வகாடிக்கு வ ற்பட்ட  க்கள் திராவிட ம ாழிகலளப் 

வபசுகின்றனர். ஆனால் 1991  க்கள் மதாலகக் கணக்கில் திராவிட ம ாழி வபசுவவார் 

மதாலக குலறந்திருக்கிறது. திராவிட ம ாழிகளுள் பழல யானது த ிழ் ம ாழி ஆகும். 

த ிழில் பழல யான இலக்கியங்கள் உள்ளன. இந்தியா முழுதும் த ிழர்கள் வாழ்கின்றனர். 

உலமகங்கும் த ிழர்கள் உள்ளனர். 

 லலயாள ம ாழி த ிழுடன் மெருங்கிய மதாடர்புலடயது. த ிழின் கிலளம ாழி 

என்னும் அளவிற்கு ஒற்றுல க் கூறுகள்  லலயாளத்தில் உள்ளன. திராவிட ம ாழிகளுள் 

மபருவாாியான  க்கள் வபசும் ம ாழி மதலுங்கு ம ாழி ஆகும். வடுகு என்றும் மதலுங்கு 

ம ாழி அலழக்கப்படுகிறது. திராவிட ம ாழிகளுள் மூன்றாவது இடம் வகிப்பது கன்னட 

ம ாழி ஆகும். கன்னட ம ாழி இலக்கியம் பத்தாம் நூற்றாண்டு முதல் உள்ளது. இந்தி, 

வங்காளி முதலான ம ாழிகளில் திராவிட ம ாழிகளின் மசல்வாக்கு உள்ளது. திராவிட 

ம ாழியின் மசல்வாக்கால் வடம ாழியில் பல  ாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. "வவத காலத்து 

வடம ாழியில் மூலத் திராவிட ம ாழிக் கூறுகள் பல கலந்துள்ளன" என்கிறார் லரஸ் 

வடவிஸ். வட இந்திய ம ாழிகளிலும் பல திராவிடச் மசாற்கள் இன்றும் 

காணப்படுகின்றன. அவற்லறச் சுவதசிச் மசாற்கள் என்று வடம ாழி இலக்கண நூலார் 



கூறுவர். ஒாிய ம ாழியில் திராவிட ம ாழிச் மசல்வாக்கு உள்ளது. திராவிட ம ாழிக் 

குடும்பம் ஒன்வற முழுல யான இந்திய ொட்டு ம ாழிக் குடும்பம் என்று கருதும்படி 

உள்ளது. திராவிட ம ாழிகளுக்கு என்று பல தனித்தன்ல கள் உள்ளன. இந்திய ொட்டில் 

வபசப்படும் ம ாழிகளலனத்லதயும் ொன்கு மபரும் பிாிவுகளில் அடக்கலாம். அலவ, 

1.இந்வதா – ஆாிய ம ாழிகள் 2.திமபத்திய – பர் ிய ம ாழிகள் 3. ஆஸ்டிாிக் ம ாழிகள் 4. 

திராவிட ம ாழிகள் ஆகும்.  

1. திராவிட ம ாழிகள் 

                                                      திராவிட ம ாழிகள் 

மதன் திராவிட ம ாழிகள் ெடு திராவிட ம ாழிகள் வட திராவிட ம ாழிகள்  

த ிழ் மதலுங்கு குருக் 

கன்னடம் வகாண்டி  ால்வதா 

 லலயாளம் வகாயா பிராகுயி 

குடகு கூயி  

துளு கூவி  

வதாடா வகாலா ி, பர்ஜி  

வகாத்தா கதபா, மகாண்டா, ொயக்கி,   

மகாரகா மபங்வகா,  ண்டா  

 

மதன் திராவிட ம ாழிகள் வபசக்கூடிய இடங்கள் 

த ிழ்: த ிழ்ம ாழி இந்தியா, இலங்லக,  வலசியா, சிங்கப்பூர், இந்வதானிசியா, பிஜித்தீவு, 

மதன்னாப்பிாிக்கா, கயானா வபான்ற ொடுகளில் வபசப்படுகிறது. 



கன்னடம்: இம்ம ாழி ல சூாில்  ட்டு ின்றி த ிழ்ொட்டில் வகாயம்புத்தூர், வசலம் 

வபான்ற பகுதிகளிலும் ஆந்திர  ாெிலத்தில் அனந்தப்பூர், மபல்லாாி வபான்ற பகுதிகளிலும் 

வபசப்படுகிறது. 

 லலயாளம்: இம்ம ாழி வகரள  ாெிலத்திலும் இலட்சத்தீவிலும் வபசப்படுகிறது.   

குடகு: ல சூர்  ாெிலத்தில் குடகு  ாவட்டத்தில் வபசப்படுகிறது. குடகு, கூர்க்கி, வகாதகி 

வபான்ற பல மபயர்களால் அலழக்கப்படுகிறது. 

துளு:  ல சூர்  ாெிலத்தில்  ங்களூர் பகுதியில் வபசப்படுகிறது. வகரள  ாெிலத்தில் 

காசர்வகாட்டிலும் வபசப்படுகிறது இம்ம ாழி. 

வதாடாவும் வகாத்தாவும்: த ிழ்ொட்டில் ெீலகிாி  க்களால் வபசப்படுகின்ற ம ாழிகளாகும். 

வகாத்தா ஒரு பழங்குடி இன ம ாழியாகும். மகாரகா கர்ொடக  ாெிலத்லதச் சார்ந்த 

மதற்குக் கனராவில் வபசப்படுகிறது. 

ெடுத் திராவிட ம ாழிகள் 

மதலுங்கு: ஒாிசா முதல் மசன்லன வலர பரந்து கிடக்கும் ஆந்திர  ாெிலத்தில் 

வபசப்படுகிறது இம்ம ாழி.  மதன்னாப்பிாிக்காவிலும் வபசப்படுகிறது. இந்திக்கு 

அடுத்தபடியாக, அதிக  க்களால் வபசப்படுகிற ம ாழி இதுவாகும்.  

வகாண்டி: ஆந்திர பிரவதசம்,  த்திய பிரவதசம், ஒாிசா,  ஹாராஷ்டிரம் வபான்ற ொன்கு 

 ாெிலங்களில் வழக்கில் உள்ளது. 

வகாயா: இம்ம ாழி ஒாிசா(வகாரபுட்), ஆந்திர பிரவதசம்(வாரங்கல், கம் ம், வ ற்கு, கிழக்கு 

வகாதாவாி)  த்திய பிரவதசத்தில் (பஸ்தார் என்ற  ாவட்டத்தில்) ஆகிய  ாெிலங்களில் 

வபசப்படுகிறது. 



கூயி: இது ஒாிசா  ாெிலத்தில் வபசப்படுகின்றது. இம்ம ாழி வபசுவவார்கலளக் வகாந்த், 

அல்லது கந்த்  க்கள் என அலழப்பர். 

கூவி: இம்ம ாழி ஒாிசா, ஆந்திரபிரவதசம் ஆகிய  ாெிலங்களில் வபசப்படுகிறது. கூயி 

ம ாழிவயாடு ஒட்டிய உறவுலடயது. 

வகாலா ி: ஆந்திரம்(அதிலாத்  ாவட்டம்),  த்தியபிரவதசம்(வார்தா   ாவட்டம்) ஆகிய 

 ாெிலங்களில் வபசப்படுகிறது. 

பர்ஜி: இம்ம ாழி  த்தியபிரவதசத்தில் பஸ்தார் என்ற  ாவட்ட்த்தில் வபசப்படுகிறது. 

இம்ம ாழி வபசும்  க்கலளப் ‘பர்ஜாஸ்’ என அலழப்பர். 

கதபா: ஆந்திர பிரவதசம் ஸ்ரீகாகுளம்  ாவட்டத்தில் சாலூர் தாலுக்காவில் வபசப்படுகிறது 

இம்ம ாழி. இம் க்கலளக் மகாண்மகார் கதபா என்றும் ஒாிசாவில் இம்ம ாழி வபசும் 

 க்கலள ஒல்லாாி என்றும் அலழப்பர். 

மகாண்டா: இம்ம ாழி ஆந்திர பிரவதசத்லதச் சார்ந்த விசாகப்பட்டினம், ஸ்ரீகாகுளம் ஆகிய  

 ாவட்டங்களில் வபசப்படுகிறது. இம் க்கலளக் மகாண்ட மதாரா என்றும் கூபி  க்கள் 

என்றும் அலழப்பர். 

ொயக்கி:  ஹாராஷ்டிராலவச் சார்ந்த சந்தா பகுதிலும் மபரார் பகுதிலும் வபசப்படுகிறது. 

இவர்கலளத்   ‘தடுமவ வகாண்ட’ என்று அலழப்பர் 

மபங்வகா: ஒாிசாவில் வகாரபுட்  ாவட்டத்தில் இம்ம ாழி வபசப்படுகிறது. இம்ம ாழி 

வபசுவவார்கலளப்  ‘மபங்வகா’ என்றும்  ‘ஜானி’ என்றும் அலழப்பர். 

 ண்டா: ஒாிசாவில் வகாரபுட்  ாவட்டத்தில் வாழும் பழங்குடி இன  க்களால் இம்ம ாழி 

வபசப்படுகிறது. 



 

வட திராவிட ம ாழிகள் வபசப்படும் இடங்கள் 

குரூக்: இம்ம ாழி பீஹார்,  த்திய பிரவதசம், ஒாிசா ஆகிய  ாெிலங்களில் வபசப்படுகிறது. 

இம்ம ாழி  ‘ஒமராமவான்’ என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

 ால்வதா: இம்ம ாழி வ ற்கு வங்காளத்தில் இராஜ் ஹால் என்ற குன்றுப் பகுதிகளிலும் 

பீஹாாில் சந்தால் பர்ஹணா ஆகிய பகுதிகளிலும் வபசப்படுகிறது. இம்ம ாழி 

இராஹ் ஹால் என அலழக்கப்படுகிறது. 

பிராகுயி: பாகிஸ்தானில் உள்ள பலுச்சிஸ்தான் பகுதியில் இம்ம ாழி வபசப்படுகிறது. 

2.திராவிடம் 

த ிழ்,  லலயாளம், கன்னடம், மதலுங்கு ஆகிய ம ாழிகலளத் த ிலியன், த ிலுக் என 

அலழத்தனர். கி.பி.7 ஆம் நூற்றாண்டில் கு ாாிலபட்டர் ஆந்திர திராவிட பாஷா என்று 

அலழத்தார். திராவிட என்ற மசால் தான் த ிழ் என்றானது என்று ஒரு திறத்தாரும் 

(கால்டுமவல்) த ிழ் என்ற மசால்லில் இருந்துதான் திராவிடம் என்ற மசால் உருவானது 

என்று ஒரு திறத்தாரும்(A.L.பாஷம்) கூறுகின்றனர். 

திராவிட ம ாழிகளின் அல ப்பு  

திராவிட ம ாழிகள் ஒட்டுெிலல ம ாழிகளாகும். (Agglutinative Languages) 

ம ாழியில் மபாருள் உலடயதாக அல ந்த  ிகச் சிறிய ஒரு கூறு உருபன் ஆகும். 

இதனுடன் ஒட்டுகள் வசரும். ஒட்டும் உருபன்கள், ஒட்டு உருபன்கள் எனப்படும். 

சான்று : மசய்தான் – இச்மசால்லில் மசய்+த்+ஆன் - என்று உருபன்கள் ஒட்டி ெின்று 

‘மசய்தான்’ என்ற மசால் உருவாகிறது. அன், ஆன் முதலியன திலண, பால் உணர்த்தச் 

வசருவன. வி, பி முதலியன பிறவிலன உணர்த்தச் வசருவன. கிறு, கின்று, ஆெின்று 



முதலியன காலம் உணர்த்தச் வசருவன. இலவ வசரும் வபாது அடிச்மசால் சிலதயாது. 

வவறுபடாது இருப்பது திராவிடம ாழி இயல்பு ஆகும். உயிர் ெீளல் அல்லது குறுகல் என்ற 

அளவில் சிறிதளவு வவறுபாடு  ட்டுவ  ஏற்படும். ஆனால் இந்வதா - ஐவராப்பிய 

ம ாழிகளில் அடிச்மசால்லுடன் பிற உறுப்புகள் வசரும் வபாது, அடிச்மசால்லும், வசர்ந்த 

மசால்லும் இலவ இலவ எனத் தனித்தனிவய பிாித்துக் காண முடிவதில்லல. அலவ 

சிலதந்து கலந்து பிாிக்க முடியாதனவாக  ாறியுள்ளன. எனவவ திராவிட ம ாழிகள் 

ஒட்டும ாழிகள் என அலழக்கப்படுகின்றன. 

வபச்சு வழக்கில் அதிகம் பயன்படும் மபாருட்கலளக் குறிப்பலவ அடிப்பலடச் 

மசாற்கள் (Basic Vocabularies) ஆகும். அலவ ம ாழிக்கு ம ாழி  ாறுபடுகின்றன. 

எனினும் திராவிட ம ாழிகள் அலனத்திலும் அடிப்பலடச் மசாற்கள் மபாதுவாக,  ாறா ல் 

ஒன்று வபாலவவ அல கின்றன. 

சான்று:  

த ிழ் - கண் 

கன்னடம்,  லலயாளம் - கண்ணு 

வதாடா - மகாண் 

மகாடகு - கன்னு 

மதலுங்கு - கன்னு 

பர்ஜி - மகண் 

குரூக் - ஃகன் 

எண்கலளக் குறிப்பன எண்ணுப் மபயர்கள். இலவ ஏறத்தாழ திராவிட ம ாழிகள் 

எல்லாவற்றிலும் ஒன்று வபாலவவ அல ந்துள்ளன. சான்று: 

த ிழ் - மூன்று 



 லலயாளம் - மூணு 

கன்னடம் - மூறு 

மதலுங்கு - மூடு. 

 எண்ணுப் மபயர்கள்: 

ஒன்று முதல் பத்து வலரயான எண்கள் பல்வவறு திராவிட ம ாழிகளில் மகாடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

எ

ண் 
த ிழ் மதலுங்கு கன்னடம் துளு  லலயாளம் குருக் வகால ி பிராகுயி  

மூலத் 

திராவிடம்  

1 ஒன்று ஒக்கட்டி ஒந்து onji onnu ஒந்நு oṇṭa okkod asiṭ *oru(1) 

2 இரண்டு மரண்டு எரடு raṇdu randu ரண்டு indiŋ irāṭ irāṭ *iru(2) 

3 மூன்று மூடு மூரு mūji 
mūnnu 

மூந்நு 

mūnd mūndiŋ musiṭ *muC 

4 ொன்கு ொலுகு ொலக்கு nālu nālu ொலு nākh nāliŋ čār (II) *nāl 

5 ஐந்து ஐது ஐது ainu añcu அண்சு 

panc

ē (II) 

ayd(3) panč (II) *cayN 

6 ஆறு ஆறு ஆறு āji āru ஆறு 

soyyē 

(II) 

ār(3) šaš (II) *caru 

7 ஏழு ஏடு ēlu ēlu ēzhu ஏழு 

sattē 

(II) 

ēḍ(3) haft (II) *eẓu 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AF%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F_%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF


8 எட்டு எணி ிதி எண்ட்டு ēṇma eṭṭu எட்டு 

aṭṭhē 

(II) 

enumad

ī (3) 

hašt (II) *eṭṭu 

9 ஒன்பது மதாம் ிதி ஒம்பத்து 

ormb

a 

onbatu 

ஒம்பது 

naiṃ

yē (II) 

tomdī 

(3) 

nōh (II) *toḷ 

10 பத்து பதி ஹத்து pattu pathu பத்து 

dass

ē (II) 

padī (3) dah (II) 

 

 

 

3. திராவிட ொகாிகம் 

ஆாியர்கள் இந்தியாவுக்குள் நுலழவதற்கு முன், இந்தியா முழுவதும் திராவிட ம ாழிகவள 

வழங்கி வந்துள்ளன. ஹரப்பா, ம ாகஞ்சதாவரா முதலிய சிந்துமவளிப் பள்ளத்தாக்கு 

ெகரங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எழுத்துக்களும் பிற சான்றுகளும் அக்காலத்தில் வழங்கிய 

திராவிட ம ாழிக்கானலவவய என்பது ஆய்வறிஞர்களின் கருத்து. ஆனால், பல 

ஆய்வாளர்கள் அக்கருத்லத  றுத்தும் வருகிறார்கள். ஜான்  ார்ஷல் மசய்த மபரும் பணியி 

விலளவாக இந்திய ொகாிகம் எகிப்திய, ம சபவடா ிய ொகாிகங்கலள விடவும் சிறந்த, 

பலழல யான ொகாிகம் என்று ெிறுவினார். 

திராவிட ம ாழிகளின் பலழல  

இந்திய ம ாழிகள் அலனத்தும் ச ஸ்கிருத ம ாழியிலிருந்து மசாற்கலளக் 

கடனாகப் மபற்றுள்ளன என்றும் ச ஸ்கிருதம் உயர்ந்த ம ாழி என்றும் சிலர் அறிஞர்கள் 

கருதினர். அவ்வாறு அவர்கள் கருதியதற்குக் காரணம் ம ாழியியல் அறிவும் 

புலதப்மபாருள் ஆராய்ச்சித் திறனும் வளரால வய காரண ாகும். கடன் மகாடுக்கும் 

ம ாழி உயர்ந்த ம ாழி என்பது தவறான புாிதலாகும். ச ஸ்கிருத ம ாழியில் உள்ள ொ டி 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D


ஒலிகள் திராவிட ம ாழிகளிலிருந்து வந்தலவ என்கின்றனர் பாட், ஸ்மடன்கவனாவ் 

வபான்ற ம ாழியியல் அறிஞர்கள். திராவிட ம ாழியில் உள்ள 20க்கும் வ ற்பட்ட 

இடப்மபயர்கள் ச ஸ்கிருத ம ாழியில் உள்ளன என்கிறார் கால்டுமவல். குண்டர்ட், 

கிட்டல் வபான்ற அறிஞர்களும் ச ஸ்கிருதத்தில் திராவிட ம ாழிச் மசாற்கள் உள்ளன 

என்று கூறுகின்றனர். குறிப்பாகக் கிட்டல் 400 க்கும் அதிக ான திராவிட ம ாழிச் 

மசாற்கள் ச ஸ்கிருதத்தில் கலந்துள்ளன என்கிறார். இவலரத் மதாடர்ந்து, 

ஸ்மடன்கவனாவ் ச ஸ்கிருதத்தில் உள்ள திராவிடச் மசாற்கலளயும் திராவிட ம ாழிகளில் 

உள்ள பின்னுருபுகள் அல ப்பு  ராத்தி, பிஹாாி வபான்ற ம ாழிகளில் 

இடம்மபற்றிருப்பலதயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.  விலனமயச்சங்கலளப் பயன்படுத்தி 

வாக்கியங்கலள இலணத்தல், விலனயாலலணயும் மபயர்கலளப் பயன்படுத்துதல், 

வாக்கியங்களில் மசாற்களின் வாிலசமுலற வபான்ற பல ெிலலகளில் திராவிட 

ம ாழிகளின் மசல்வாக்கு உள்ளது என்கின்றனர் சாட்டர்ஜி, எ ிவனா வபான்ற 

அறிஞர்கள். பர்வரா ாிக் வவதத்திலும் திராவிட ம ாழிச் மசாற்கள் கலந்துள்ளன 

என்கின்றார். 

திராவிட ம ாழிகளில் ஆாிய ம ாழிகளின் மசல்வாக்கு 

   ‘த ிழ்' என்ற மசால்லில் இருந்து 'திராவிடா என்ற மசால் பிறந்தது என்பது ஹீராஸ் 

பாதிாியாாின் கருத்தாகும். இச்மசால்லலத், த ிழ் - த ிழா - த ிலா - டிர ிலா - ட்ாியா - 

த்ராவிடா - திராவிடர் என்று விளக்குகிறார். பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் த ிழ், மதலுங்கு, 

கன்னடம்,  லலயாளம் ஆகிய ஒவர இனம் என்பார். வஹாக்கன்,  ாக்ஸ்முல்லர் ஆகிவயார் 

திராவிட ம ாழிகள் ஆாிய ம ாழிகளிலிருந்து வவறுபட்டலவ என்பர். கால்டுமவல் 

திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கண நூலில் திராவிடம ாழிகள் ஆாிய ம ாழிகளில் 



இருந்து வவறுபட்டலவ என்பலதயும் ச ஸ்கிருதத்திற்குள்ளும் திராவிட ம ாழிகள் 

மசல்வாக்கு மசலுத்தியுள்ளலதயும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 

ம ாழி வலகப்பாடு (Classification) 

ம ாழி  க்களின் அலடயாளம். ஓர் இனத்தவலரக் குறிக்கும் குறியீடு.  னிதலர 

இலணக்கும் உறவுச் சங்கிலி. ம ாழிக்கும் வளர்ச்சி உண்டு.  ாற்றம் உண்டு. 

புறக்கணிப்பிற்கு ஆளான ெிலலயும் உண்டு. அது வபால ம ாழிகளுக்கிலடவய உறவும் 

உண்டு, கடன் தருதலும், கடன் மபறுதலும் உண்டு. ம ாழிகளுக்கு இலடவய காணும் 

மபாதுக் கூறுகலளக் மகாண்டு ம ாழிகலளப் பல்வவறு வலககளாக வலகப்படுத்தலாம். 

அவ்வலகப்பாடுகலளக் காண்வபாம். 

ம ாழி : வபச்சு ம ாழி, எழுத்து ம ாழி 

 

ம ாழிலயப் வபச்சு ம ாழி, எழுத்து ம ாழி என்று வலகப்படுத்தலாம். 

வபச்சு ம ாழி 

ொக்கு, பல், அண்ணம், உதடு, உள்ொக்கு, காற்றுக் குழல், குரல்வலள, மதாண்லட 

என்று உடம்பில் பல உறுப்புகள் உள்ளன. இலவ ‘ஒலி உறுப்புகள்’ ஆகும். இவற்லறப் 

பயன்படுத்தி  னிதர்கள் ஒலி எழுப்பலாம். மபாருள் தரும் ஒலிகலள, ‘வபச்சு’ என்கிவறாம். 

மபாருள் அற்ற ஒலிகலள ‘மவற்மறாலி’ என்கிவறாம். ம ாழியின் உயிர்ொடி வபச்சுதான். 

பழந்த ிழ்ச் சான்வறார் த ிழ் எழுத்துகலள ஒலிக்க ஆகும் கால அளலவத் துல்லிய ாகக் 

கணக்கிட்டுள்ளனர். ‘ ாத்திலர’ என்பது ஒலியின் கால அளவு. ஒரு  ாத்திலர என்பது 

இயல்பாகக் கண் இல க்கும் வெரம், லக மொடிக்கும் வெரம் ஆகும். குறிலல உச்சாிக்கும் 

கால அளவு - ஒரு  ாத்திலர. மெடிலல உச்சாிக்கும் கால அளவு - இரு  ாத்திலர. முதலில் 



வபச்சு ம ாழிதான் வதான்றியிருக்க வவண்டும். ஒருவர் வபசுவலத ஒலிொடாவில் பதிவு 

மசய்ய இன்று முடிகிறது. மதாலலவபசி வழி ஒரு ொட்டில் இருப்பவர் இன்மனாரு ொட்டில் 

இருப்பவவராடு வபச முடிகிறது. ஆனால் சங்க காலத்தில்  க்கள் வபசிய த ிழ் எப்படி 

இருந்தது? பக்தி இலக்கியப் பாசுரங்கலள ஓதிய த ிழர்கள் இலடக்காலத்தில் வபசிய த ிழ் 

எப்படி இருந்தது? இச் மசய்திகலள அறிந்து மகாள்ள ெ க்கு வாய்ப்பு இல்லல. 

வழக்கு ம ாழி - வழக்மகாழிந்த ம ாழி 

வபச்சு ம ாழிலய வ ற்கண்டவாறு பகுக்க முடியும். வழக்கு ம ாழி என்பது இன்றும் 

 க்களால் வபசப்படும் ம ாழி. வழக்மகாழிந்த ம ாழி என்பது இன்று  க்களிலடவய 

வபசப்படாத ம ாழி. அது, முன்மனாரு காலத்தில் வபசப்பட்டிருக்கும். ஏவதா காரணத்தால் 

வபசுவது தலடபட்டிருக்கும். வடம ாழி எனப்படும் ச ஸ்கிருதம்  க்களிலடவய 

வபசப்படும் ம ாழியாக இன்று இல்லல. வபச்சு வழக்மகாழிந்த ம ாழிக்கு வடம ாழிலயச் 

சான்றாகச் மசால்வார்கள். 

எழுத்து ம ாழி 

ம ாழிக்கு ொம் தந்த வாிவடிவவ  எழுத்து ம ாழி ஆகும். எழுத்து என்பது ஒலிலய 

எழுதிக் காட்டும் குறியீடுதான். இந்த ஒலிக்கு இது குறியீடு என்று மதளிவாகத் 

தீர் ானிக்கப்பட்டிருக்கும். உலக ம ாழிகளில் எழுத்து ம ாழி வடிவம் மபறா ல், வபச்சு 

ம ாழியாகவவ விளங்கும் ம ாழிகள் பல உள்ளன. எழுத்து ம ாழிலய இலக்கிய ம ாழி 

என்றும் குறிப்பர். த ிழ் ஓர் எழுத்து ம ாழி. பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்லதய 

இலக்கியங்கள் த ிழில் உண்டு. அலவ எழுதப்பட்டதால்தான் இன்றளவும் பாதுகாப்பாக 

உள்ளன. இலக்கியச் மசழுல , த ிழுக்கு உயர்தனிச் மசம்ம ாழி என்ற சிறப்லபப் 

மபற்றுத் தந்துள்ளது. எழுதும் வபாது எந்மதந்த விதிமுலறகலளக் கலடப்பிடிக்க வவண்டும்; 

எப்படி அல ந்தால் ஏற்றுக் மகாள்ளலாம்; எப்படி அல யக் கூடாது என்பவற்லற 

அறிவுறுத்தும் இலக்கண நூல்கள் த ிழில் உள்ளன. மதால்காப்பியம் என்பது ஒரு 

தலலசிறந்த இலக்கண நூல். மதால்காப்பியப் பாயிரம் வபச்சுத் த ிலழ வழக்கு என்று 



குறிப்பிடுகிறது. எப்படி எழுத வவண்டும் என்று மதால்காப்பியம் எழுத்து ம ாழிலயக் 

கற்றுத் தருகிறது. 

 

வபசுபவர் ம ாழியின் ஒலி வடிவத்லதக் லகயாள்கிறார். வபச்சு ம ாழி பிறக்கிறது. 

அதுவபாலவவ, 

 

எழுதுபவர் ம ாழியின் வாி வடிவத்லதப் பயன்படுத்துகிறார். எழுத்து ம ாழி உருவாகிறது. 

ஒரு ம ாழிலயப் பிலழயின்றிப் வபசவும், தவறின்றி எழுதவும் ‘ம ாழி அறிவு’ வதலவ. 

இம்ம ாழியறிவுடன் கற்பலன வளம், பலடப்பாற்றல் இலணயும்வபாது இலக்கியம் 

பிறக்கிறது. 

  

 

 



ம ாழி வலககள் (Types of Languages) 

 

ம ாழியின் இயல்பு, பயன்பாடு, தன்ல , பயன்படுத்துபவரது தகுதி, 

பயன்படுத்துபவரது எண்ணிக்லக, பயன்படுத்துபவரது  திப்பு, வாழும் இடம் 

வபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் ம ாழிலயக் கீழ்க்காணு ாறு வலகப்படுத்தலாம். 

மூல ம ாழியும் தனி ம ாழியும் 

ஒரு ம ாழியிலிருந்து பல ம ாழிகள் கிலளப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவ்வாறு 

அடிப்பலடயாக அல யும் ம ாழிலய மூல ம ாழி என்று குறிப்பிடுவார்கள். தனி  னிதர் 

வபசும் ம ாழிலயத் தனி ம ாழி என்பார்கள். ஒவர ம ாழிலயப் பலரும் 

பயன்படுத்தினாலும், அவரவர்களுலடய பின்புலம், சூழ்ெிலல காரண ாக 

ஒவ்மவாருவாின் வபச்சிலும் எழுத்திலும் ஒரு தனித்தன்ல  ஏற்படும். இலதவய தனி ம ாழி 

என்று மசால்லுகிவறாம். 

மூல ம ாழி 

அடிப்பலட ம ாழி என்றும், முன்லன ம ாழி என்றும் மதான்ல  

ம ாழி என்றும் மூல ம ாழி வழங்கப்படுகிறது. ஒரு ம ாழி அடிப்பலடயாக அல ய, 

அதிலிருந்து பல ம ாழிகள் உருவாகலாம். அந்த ெிலலயில் அடிப்பலடயாக இருந்த 

ம ாழிலய மூல ம ாழி என்று மசால்வர். த ிழ் ஒரு மூல ம ாழி. ஏமனன்றால் த ிழின் 

மசாற்களில் மபரும்பாலானலவ வவர்ச்மசாற்கள். இவற்றிலிருந்துதான் எண்ணற்ற 

மசாற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. திராவிட ம ாழிகளில் உள்ள மசாற்களின் 

வவர்ச்மசாற்கலள ஆய்ந்து பார்த்தால் அலவ த ிழ் வவர்ச்மசாற்களாகவவ உள்ளன. 



எனவவ, ‘முன்லனத் திராவிடம்’, ‘மூலத் திராவிடம்’, ‘மதால் திராவிடம்’ என்மறல்லாம் 

கூறுவது த ிழுக்கு மவகுவாகப் மபாருந்தும் என்பார் வதவவெயப் பாவாணர். 

தனி ம ாழி 

தனி ம ாழி என்பது ‘தனியாள் வபசும் ம ாழி’ (Idiolect) என்பர். த ிழ் என்பது ஒரு 

ம ாழி. அலதத் த ிழகத்தில் இருக்கும் த ிழாசிாியராகிய ொன் வபசுகிவறன். எழுதுகிவறன். 

அவத த ிலழ வவற்று ண்ணில் வசிக்கும் த ிழராகிய ெீங்கள் வபசுகிறீர்கள்; 

எழுதுகிறீர்கள். அவத த ிலழ வவற்று ம ாழி வபசும் மவளிொட்டு  ாணவர்களாகிய 

ெீங்கள் வபசுகிறீர்கள்; எழுதுகிறீர்கள். த ிழ் ஒவர ம ாழிதான். ஆனால் அலதப் வபசுகின்ற, 

எழுதுகின்ற ொனும், ெீங்களும் மவவ்வவறு பின்புலத்லதக் மகாண்டவர்கள். அதற்வகற்ப, 

ெம் ஒவ்மவாருவர் த ிழும் மவவ்வவறாக அல கிறது அல்லவா? இலதவய ‘தனி ம ாழி’ 

என்பர். வவறுபாடுகள் இடம்மபறலாம். இருந்தவபாதிலும் ொன் வபசுவலத ெீங்களும், 

ெீங்கள் வபசுவலத ொனும் புாிந்து மகாள்ள முடியும். எழுதுவலதப் படிக்க முடியும். அதில் 

சிக்கல் இருக்காது. தனி ம ாழியின் சிறப்பு இதுவாகும். 

மசந்த ிழ், மகாடுந்த ிழ் 

பழந்த ிழ் இலக்கண நூல்கள் த ிலழச் மசந்த ிழ் என்றும், மகாடுந்த ிழ் என்றும் 

பாகுபாடு மசய்திருப்பது தனி ம ாழியாய் அல கின்ற வவறுபாடுகலள லவத்துத்தான். 

இடத்திற்கு இடம் வவறுபட்ட மபாருளில் வழங்கும் மசாற்கலளத் த ிழ் இலக்கணம் திலசச் 

மசாற்கள் என்று குறிக்கிறது. இவ்வாறு மசாற்களில்  ட்டும் அன்றிப் வபசும் முலற, 

மசால்லலக் லகயாளும் வலக, வாக்கிய அல ப்பு, ஒலிக்கும் முலற வபான்றவற்றால் எழும் 

எல்லா வவறுபாடுகலளயும் உள்ளடக்கியது ‘தனி ம ாழி’. 

மபாதும ாழியும் சிறப்பு ம ாழியும் 

ெில அல ப்பு, அரசியல் முதலிய காரணங்களினால் இரண்டு ம ாழிகள் ஒவர 

இடத்தில் வழக்கில் இருக்கலாம். ொளலடவில் இரண்டு ம ாழிகளிலிருந்தும் சில கூறுகள் 



இலணந்து ஒரு புது ம ாழி உருவாகலாம். அந்தப் புது ம ாழி, இரண்டு ம ாழிப் 

பிாிவினருக்கும் புாியக் கூடியதாகவும், இருவருக்கும் மபாதுவானதாகவும் அல யும். 

அப்படி அல வலதப் மபாது ம ாழி என்று கூறுவார்கள். 

ஒவர ம ாழிலயப் வபசுகிறவர்களும் கூட, அவரவர்கள் சார்ந்திருக்கும் துலற 

அல்லது மதாழில் காரண ாகச் சில சிறப்புக் கூறுகலளத் தம் வபச்சில் வழங்குவர். 

த ிழிவலவய வபசினாலும் எழுதினாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட துலறக்குாிய மசய்திகலளக் 

மகாண்டிருக்கும். எனவவ, அது  ற்றவர்களுக்கு விளங்காது. அவ்வாறு, துலற அல்லது 

மதாழில் சார்ந்த ம ாழிலயச் சிறப்பு ம ாழி என்று குறிப்பிடுவவாம். 

மபாது ம ாழி - ஒரு விளக்கம் 

ம ாழிகளில் கலப்பு ஏற்பட்டுப் மபாதுவான ஒரு புது ம ாழி வதான்றுவதுண்டு. 

இந்தப் மபாது ம ாழி என்பது, ம ாழியின் ஒற்றுல க் கூறுகலளக் மகாண்டு 

மபாதுவானதாக அல வது ஆகும். ஆப்பிாிக்காவில், பிமரஞ்சு ம ாழியும் ஆப்பிாிக்க 

ம ாழியும் கலந்த ‘பிட்கின் ம ாழிகள்’ பல வபசப்படுகின்றன. இவற்லறப் 

மபாதும ாழிக்குச் சான்றாகக் குறிப்பிடலாம். 

சிறப்பு ம ாழி - ஒரு விளக்கம் 

ஒருவர் ஒரு ம ாழிலயக் கற்பது வவறு. அந்த ம ாழியில் உள்ள சிறப்பான 

துலறகலளக் கற்பது வவறு. என்னால் த ிழில் எழுதமுடியும். வபசமுடியும். படிக்க முடியும். 

புாிந்து மகாள்ள முடியும் என்பவருக்குத் மதால்காப்பியம் புாிந்து மகாள்ள முடியா ல் 

வபாகலாம். காரணம் த ிழுக்குாிய நுண்ல யான இலக்கண விதிமுலறகள் 

மதால்காப்பியத்தில் தரப்பட்டுள்ளன. த ிழில் ஆழ்ந்த புலல  உள்ளவருக்கு உாிய 

‘சிறப்பான நூல்’ அது. வணிகர்,  ருத்துவர், அறிவியலாளர், தகவல் மதாழில் நுட்பத் 

திறனாளர் தத்தம் துலறகளில் எழுதுவதும், வபசுவதும் அத்துலறசார் சிறப்புக் கூறுகலள 

 ிகுதியும் மபற்றிருக்கும். அதலனச் ‘சிறப்பு ம ாழி’ எனலாம். துலற சார்ந்த உலரகளில், 



நூல்களில் ம ாழியின் மபாதுக் கூறுகள் குலறவு. சிறப்புக் கூறுகள் அதிகம். அவ்வலகயில் 

அம்ம ாழிலயச் சிறப்பு ம ாழி என்று குறிப்பிடுவர். 

குறும ாழியும் மகாச்லச ம ாழியும் 

குலறவான எண்ணிக்லகயில் உள்ள கூட்டத்தினர், த க்குள்வள கருத்துகலளப் 

பாி ாறிக் மகாள்வதற்காக, ஒரும ாழிலய உருவாக்கிக் மகாள்வதுண்டு. இதன் வொக்கவ , 

தங்களுக்குள்வளவய வபசிக் மகாள்ளவும்,  ற்றவர்கள் புாிந்து மகாள்ளா ல் இருக்கவும் 

முயல்வதுதான். இது, குறும ாழி எனப் மபயர் மபறும். 

மசம்ல  இல்லாத, திருத்தமுறாத ம ாழி வடிவம் மகாச்லச ம ாழி, இது எந்த 

இலக்கணத்துக்கும் வலரயலறக்கும் உட்படாததாகும். 

குறும ாழி - ஒரு விளக்கம் 

 ிகச் சிறிய எண்ணிக்லகயினர் தங்கள் குழுவினவராடு வபசிக் மகாள்ளவும், 

எழுதவும் உருவாக்கிக் மகாள்ளும் மசயற்லகயான ம ாழிவய குறும ாழி ஆகும். 

குறும ாழி எல்லாருக்கும் புாிவதில்லல. அக்குழுவினருக்கு  ட்டுவ  புாியும். எல்லாராலும் 

பயன்படுத்தப் படுவதில்லல. குறிப்பிட்ட குழுவினரால்  ட்டுவ  பயன்படுத்தப்படும். 

குறும ாழியின் வதாற்றம் எதிர் பாரா ல் அல யும்.  ற்றவர்களிட ிருந்து தங்கலள 

வவறுபடுத்திக் மகாள்ள வவண்டும் என்றும், தாம் வபசுவது மவளியாருக்குப் புாிந்துவிடக் 

கூடாது என்றும் தங்களுக்கு வசதி கருதிக் குறும ாழிலய உருவாக்கிக் மகாள்கின்றனர். 

குறும ாழி பலகாலம் ெீடித்து வாழ முடியாது. வபசுவவார் வட்டம் காலப் வபாக்கில் குறுகி 

 லறந்துவிடலாம். ஒரு குழுவினர் தங்களுக்குள் வபசிக்மகாள்வதற்குப் பயன்படுத்தும் 

ம ாழிலயத் த ிழ், குழூஉக்குறி என்று குறிப்பிடுகிறது. இது குறும ாழிலயச் வசர்ந்தது. 

வணிகர்கள் வியாபார இரகசியங்கலளக் காப்பாற்ற வவண்டிக் குறும ாழிலயத் 

தங்களுக்குள் லகயாள்கின்றனர். 

 



 

மகாச்லச ம ாழி - ஒரு விளக்கம் 

மகாச்லச ம ாழி என்பது திருந்தாத ம ாழி. விதிமுலறகள், சட்டதிட்டங்கள், 

கட்டுப்பாடுகள், தலளகள் எதிலும் சிக்காத தன்னியல்பான ம ாழி இது, மகாச்லச ம ாழி 

என்பது இழிந்தது; வலசச் மசாற்கள் இடம்மபறுவது என்பர். எந்த ம ாழியில்தான் வலசச் 

மசாற்கள் இல்லல? ஒரு ம ாழியின் வலசச் மசாற்கலள ஆராயும்வபாது அம்ம ாழி 

வபசுவவாரது பண்பாட்டு, ொகாிக வரலாற்லறயும் அறிந்து மகாள்ள முடியும். 

கட்டல ப்புடன், மசறிவாக இருக்கும் இலக்கியச் மசழுல   ிக்க திருந்திய 

ம ாழிலயச் மசவ்விய ம ாழி என்பர். த ிழ் ஒரு மசவ்விய ம ாழி ஆகும். 

கிலளம ாழி 

ஒரு ம ாழி பரந்துபட்ட ெிலலயில் வழக்கில் உள்ளவபாது, ொட்டில் ஆங்காங்வகயும் 

எல்லலவயாரங்களிலும் அம்ம ாழியில் சிறு சிறு வவறுபாடுகள் உண்டாவது இயல்பு. 

இதற்குக் காரணம் மவவ்வவறாக அல யலாம். அப்படித் வதான்றும் உரு ாற்றங்கள் 

மபருகி, இறுதியில் இம் ாற்றங்கலளக் மகாண்வட ஒரும ாழி உருவாவதற்கு  ிகுதியான 

வாய்ப்புகள் உண்டு. அவ்வாறு வதான்றும் ம ாழிலயக் கிலளம ாழி என்று குறிப்பிடுவது 

வழக்கம். ஒரு ம ாழி வபசுவவார் இலடவய வபாக்குவரத்து தலடபடலாம். கூடிப் வபசும் 

வாய்ப்புக் குலறயலாம். ஒரு பகுதியினர் வபசுவதற்கும்  ற்மறாரு பகுதியினர் வபசுவதற்கும் 

இலடவய வவறுபாடுகள் வதான்றலாம். வவறுபாடுகள்  ிகலாம். ஒரு ம ாழியில் வதான்றும் 

இத்தலகய வவறுபட்ட வலககலள அம்ம ாழியின் ‘கிலளம ாழிகள்’ என்று குறிப்பிட 

வவண்டும். கிலளம ாழி வதான்றக் காரணங்களாவன: கடல், வபராறு,  லலத்மதாடர் 

வபான்ற இயற்லக அல ப்புகள் ஒரு ொட்லடப் பிாிக்கும்வபாது, ஒரு ம ாழியிலிருந்து 

கிலளம ாழி வதான்றக்கூடும். த ிழிலிருந்து  லலயாளம் கிலளம ாழியாகத் வதான்றவும், 



ொளலடவில் தனிம ாழியாக உருப்மபறவும் குறுக்வக அல ந்த வ ற்குத் மதாடர்ச்சி  லல 

காரணம் எனலாம். கிரா ம், ெகரம் என்று இடம்மபயர்ந்து வாழும்வபாது கிரா த்தில் 

வாழ்பவர் வபசும் ம ாழியும், ெகரத்திற்கு இடம் மபயர்ந்து வந்த அவத குடும்பத்தினர் வபசும் 

ம ாழியும் வவறுபடுவதுண்டு. ஒவர ஊாில் வாழும் இருவவறு ச யத்தினர் வபசும் 

ம ாழியில் வவறுபாடு வருவதுண்டு. இசுலா ியர் அரபு, உருதுச் மசாற்கள் கலந்து த ிழ் 

வபசுவலதக் கூறலாம். ஒவர இடத்தில் வாழுபவரது ம ாழிெலட சமூகப் பிாிவு காரண ாக, 

கல்வியறிவின் காரண ாக வவறுபடுவதுண்டு.  க்கள் கலந்து பழக இன்லறய 

வபாக்குவரத்து வசதிகள், தகவல் மதாழில்நுட்ப வாய்ப்புகள் உதவுகின்றன. 

மதாலலக்காட்சி, வாமனாலி, ொளிதழ்கள், இதழ்கள் முதலியலவ மபாதுத்த ிழ் உருவாக 

உதவுகின்றன. 

இலக்கியக் கிலளம ாழி 

கிலளம ாழிலயக் கூடப் பல்வவறு வலககளாகப் பகுக்கலாம். மசந்த ிழ், 

மகாடுந்த ிழ் என்று இலக்கண உலரயாசிாியர்கள் கூறுவது கிலள ம ாழிகலளத்தான் 

என்பர். மசந்த ிழ் வசர்ந்த பன்னிரு ெிலத்தில் வபசுவது மகாடுந்த ிழ்; எல்லல கூறப்பட்ட 

த ிழ்ப் பகுதிக்குள் வபசப்படுவது மசந்த ிழ் என்று கூறுவர். சங்கத் த ிழ், இலடக்காலத் 

த ிழ், இக்காலத் த ிழ் என்று இலக்கியங்களின் அடிப்பலடயில் கூறலாம். 

கிலளம ாழியின் வலககள் 

 



வட்டாரக் கிலளம ாழி 

ஒரு பகுதியில் ( ாவட்டம் வபான்ற வட்டாரப் பிாிவுகள்) வாழும்  க்கள் 

வபசுவதற்கும்,  ற்மறாரு பகுதியில் வாழ்பவர் வபசுவதற்கும் உள்ள வவறுபாடுகளால் 

உண்டாகும் ம ாழி வட்டாரக் கிலளம ாழி ஆகும். த ிழ்ொட்டில் காிசல் காட்டுப் 

பகுதியில் வழங்கும் ம ாழிலய இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். 

வகுப்புக் கிலளம ாழி 

ஒரு ச யத்தினர் அல்லது சாதியினர் வபசுவதற்கும், அவத பகுதியில் வாழும் 

 ற்மறாரு ச யத்தினர் அல்லது சாதியினர் வபசுவதற்கும் உள்ள வவறுபாடுகள்  ிி்குந்து 

உண்டாகும் ம ாழி ‘வகுப்புக் கிலளம ாழி’ ஆகும். 

மதாழில் கிலளம ாழி 

ஒரு மதாழில் மசய்வவாரது வபச்சில் அவர்தம் மதாழிலுக்கு  ட்டுவ  உாிய அாிய 

மசாற்கள்  ிகுந்து இருக்கும். இம் ிகுதியால் உண்டாகும் கிலளம ாழி ‘மதாழில் 

கிலளம ாழி’ ஆகும். நூற்றுக்கணக்கான அாிய மசாற்கலள  ீனவர் லகயாள்கின்றனர். 

அது வபாலவவ குயவர் வபச்சிலும்  ிகுந்த மசாற்கள் சிறப்புப் மபாருள் தரும் 

கலலச்மசாற்களாக உள்ளன. 

உட்கிலளம ாழி 

ஒவர பிாிவினர் வபசும் ம ாழியில் கூட வவறுபாடுகள் இடம்மபறுவதுண்டு. 

அவ்வவறுபாடுகள்  ிகுதியால் உண்டாகும் கிலளம ாழி ‘உட்கிலளம ாழி‘ ஆகும். 

ம ாழி அல ப்பு 

இதுவலர ம ாழிகளின் வலககலளப் பார்த்வதாம். இனி, ம ாழி அல ப்லபக் மகாண்டு 

வலகப்படுத்துவது பற்றிப் பார்க்கலாம். ஒரு ம ாழியின் மசாற்கலளக் மகாண்டு 

வலகப்படுத்துகிவறாம். ம ாழியில் உள்ள மசாற்கள் முக்கிய ானலவ. எழுத்துகளின் 

வசர்க்லக மசால் ஆகும். எழுத்தின் அடிப்பலடயாக அல வது ஒலியன். எழுத்துகள் கூடிச் 

மசாற்கள் அல யும் விதம் எல்லா ம ாழிகளிலும் காணக் கூடியவத. மசால் அல ப்லபக் 

மகாண்டு 



 

என்று ம ாழிலய வலகப்படுத்தலாம். 

அலச ம ாழி 

அலசம ாழியில் மசாற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டுவதில்லல. ஒவ்மவாரு 

மசால்லும் தனித்தனிவய ெின்று தன் அளவில் மபாருள் உணர்த்துவது அலசம ாழி 

ஆகும். அலசம ாழியில் மசால் ஒவ்மவான்றும் ஓர் அலசச் மசால்லாகவவ இருக்கும். 

மபரும்பாலும் அடிச்மசால்லாகவவ இருக்கும். ஒலிப்பு முலறயில்தான் வவறுபாட்லடக் 

காட்டும்படி இருக்கும். ஒரு மசால்லல எடுத்தல், படுத்தல், ெலிதல் என்ற ெிலலகளில் 

உச்சாிக்கலாம். ஒவ்மவாரு உச்சாிப்பின்வபாதும் மபாருள் வவறுபடும். சீனம ாழி, 

சயா ிய ம ாழி, பர் ீய ம ாழி, திமபத்திய ம ாழி ஆகியன அலசம ாழிகளாகும். 

அலசம ாழியில் மசாற்கலள, ‘மபாருள் உணர்த்தும் மசாற்கள்’, ‘மவறும் மசாற்கள்’ 

என்று வலகப்படுத்துவர். 

 

மபாருள் உணர்த்தும் மசாற்களுக்கும், மவறும் மசாற்களுக்கும் இலடயிலான 

வவறுபாட்லட உணர்த்துவவத இலக்கணம் ஆகும். அலசம ாழியில் மசால் 

இடத்துக்வகற்பப் மபாருள் தரும். 

ஒட்டு ம ாழி 

அடிச்மசால் இரண்டு வசரும் வபாது பல மசாற்கள் இலடயில் வரும். மசாற்கள் பல 

ஒட்டி ெிற்க, வாக்கியம் உருவாகிறது. அவ்வலக அல ப்புலடயது ஒட்டும ாழி 



எனலாம். த ிழ்ம ாழி, திராவிடம ாழிகள், சித்திய ம ாழிகள் முதலியலவ 

ஒட்டும ாழிகள் ஆகும். மசாற்கள் அடுத்தடுத்து ஒட்டி வாிலசயாக அல வதன் மூலம் 

மசால் மதாடர் உருவாகிறது. இதில் வாிலசக் கிர ம் உண்டு. ெிலனத்தபடி எல்லாம் 

ஒட்டுவதில்லல என்பது கவனிக்க வவண்டிய ஒன்றாகும். 

 

மசால்லின் வவராக அல வது அடிச்மசால். மபயலரக் குறிப்பது மபயர்ச்மசால். 

மசயலலக் குறிப்பது விலனச்மசால். அடிச்மசால்லுக்கும், விலனச்மசால்லுக்கும், 

மபயர்ச் மசால்லுக்கும் தனிப்பட்ட அளவில் மபாருள் உண்டு. இலடயும் உாியும் தாவ  

தனித்து ெின்று மபாருள் தராது. மபயர்ச்மசால்லலவயா, விலனச்மசால்லலவயா 

சார்ந்துதான் இலடச்மசால் அல யும். தனிவய வராது. இலடச்மசால் மபயர், 

விலனயுடன் ஒட்டி வருவதால், ‘ஒட்டும ாழி’ என்று வழங்கப்படுகிறது. 

(எ-டு) 

கண்ணன் - மபயர்ச்மசால் 

கண் + அன்   கண் = அடிச்மசால்; அன் = இலடச்மசால் 

இங்கு ‘அன்’ என்ற இலடச்மசால் ஒட்டும ாழியாக வந்தது. த ிழில் ஒவ்மவாரு 

மசால்லலயும் இப்படிப் பகுத்துப் பார்த்தால் பல்வவறு ஒட்டுகள் இருத்தலல அறியலாம். 

ஓர் எழுத்து தனித்து ெின்றும் மபாருள் தரும். 



‘ஆ !‘ - உணர்வு மவளிப்பாடு 

‘தீ’ - மெருப்பு 

ஒன்றிற்கு வ ற்பட்ட எழுத்துகள் மதாடர்ந்து ெின்றும் மபாருள் தரும். ஒரு மசால்லலப் 

பகுக்க முடிந்தால் அதன் மபயர் பகுபதம். பகுக்க முடியாவிட்டால் அதன் மபயர் பகாப்பதம். 

ஓடி வந்தான். 

வந்து வபானாள். 

ஓடி, வந்து என்பன இறந்த காலத்லதக் காட்டும் முற்றுப் மபறாத விலனச்மசாற்கள். 

எனவவ இவற்லற இறந்த கால விலனமயச்சங்கள் என்பர். இங்ஙனம் ஒட்டுகள் 

அல கின்றன. ஒட்டுகள் மசால்லில் அல யும் தன்ல லய லவத்து, இவற்லற, 

வவர்ச்மசால்லின் முன்னால் ஒட்டுவலத முன் ஒட்டுச் மசால் என்றும், வவர்ச்மசால்லின் 

பின்னால் ஒட்டுவலதப் பின் ஒட்டுச்மசால் என்றும், இரண்டு வவர்ச்மசாற்களுக்கு 

இலடயில் ஒட்டுவலத உள் ஒட்டுச்மசால் என்றும் கூறுவர். ஒட்டு ம ாழிகளில் 

இத்தன்ல லயக் காணலாம். 

தாய்ம ாழியும் அயல்ம ாழியும் 

ம ாழிக்கும் அம்ம ாழி வபசும்  னிதர்க்கும் உறவுண்டு. மதாடர்பு உண்டு. இதன் 

அடிப்பலடயில் ம ாழிலய ஒருவரது தாய்ம ாழி என்வறா, வவற்றும ாழி என்வறா 

கூறுவதுண்டு. 

 

‘ஒருவர் குழந்லதப் பருவத்தில் இயல்பாகக் கற்கும் ம ாழி; சிந்திக்கவும், 

கருத்துகலளப் புலப்படுத்தவும் ஒருவர் இயல்பாகக் லகயாளும் ம ாழிவய தாய்ம ாழி’ 



என்று ஐக்கிய ொடுகளின் சலப ‘தாய்ம ாழி’க்கு விளக்கம் தருகிறது. ‘மபற்ற தாய் அவளது 

குழந்லதக்குக் கற்பிக்கும் ம ாழி தாய்ம ாழி’ எனலாம். ஒருவர் எத்தலன ம ாழிகலள 

வவண்டு ானாலும் கற்றுக் மகாள்ளலாம். பயன்படுத்தலாம். அவர் கற்கும் பிறம ாழிகள் 

எல்லாம் அவரது தாய்ம ாழி ஆகாது. ஒருவருக்கு அவரது தாய்ம ாழி தவிரப் பிற எல்லாம் 

அயல் ம ாழிகவள ஆகும். 

உடல் ம ாழி, மசயல் ம ாழி 

ம ாழியால்  ட்டும்தான் கருத்துகலளப் பாி ாற முடியும் என்பதில்லல. ெ து 

உடலலசவுகள் மூலமும் உணர்த்த முடியும். 

 கண் சிவத்தல் - வகாபத்லதப் புலப்படுத்தும் 

 உடல் வியர்த்தல் -  னப்பதற்றத்லதப் புலப்படுத்தும். 

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

அலழக்கப்படுகிறது. ஒருவர் அன்றாட வாழ்க்லகத் வதலவகலளப் பூர்த்தி மசய்வதன் 

மபாருட்டுப் பல ம ாழிகலளக் கற்றுக் மகாள்வது அவசிய ாகிறது. வவக ாகவும், தனக்கு 

எந்த அளவிற்குத் வதலவவயா அந்த அளவிற்குாியலதத் மதளிவாகவும் கற்கலாம். 

அப்வபாது அம்ம ாழியறிவு மசயல் ம ாழியறிவாக உள்ளது. மசயல் ம ாழி (Functional 

Language) உலரயாடலுக்கு  ட்டும், எழுதுவதற்கு  ட்டும் என்ற இரு வபாக்குகலளக் 

மகாண்டது. 

அலுவல் ம ாழி, ஆட்சி ம ாழி, இலணப்பு ம ாழி 

த ிழகத்தில், 'த ிழ்' ஆட்சி ம ாழியாக உள்ளது. த ிழகத்திி்ல் மபரும்பான்ல யர் 

த ிழர். த ிழ் வழிவய அரசின் மசயல்பாடுகள் அல யும் வண்ணம் த ிழக அரசின் ஆட்சி 

ம ாழி த ிழாக உள்ளது. இந்தி ம ாழிலய முதன்ல  அலுவல் ம ாழியாகப் 

பயன்படுத்தும் இந்திய ெடுவண் அரசும்,  ாெில ம ாழிலயப் பயன்படுத்தும்  ாெில அரசும் 

தங்களுக்கிலடவய கருத்துப் பாி ாற்ற ம ாழியாக ஆங்கிலத்லதயும் பயன்படுத்துகின்றன. 



அவ்வலகயில் த ிழகத்தில், த ிழ் - ஆட்சி ம ாழி, ஆங்கிலம் - இலணப்பு ம ாழி (Link 

Language) என்ற ெிலல உள்ளது. 

ம ாழி என்றால் என்ன? ம ாழிலய எப்படி எல்லாம் வலகப்படுத்தலாம்? வபச்சு ம ாழி, 

எழுத்து ம ாழி, மூல ம ாழி, தனி ம ாழி, மபாது ம ாழி, சிறப்பு ம ாழி, குறு ம ாழி, 

கிலளம ாழி, மகாச்லச ம ாழி என்றும்; அலச ம ாழி, ஒட்டு ம ாழி, உட்பிலணப்பு 

ம ாழி என்றும்; தாய்ம ாழி, அயல்ம ாழி என்றும்; வதசிய ம ாழி, ஆட்சிம ாழி, 

இலணப்பு ம ாழி என்றும்; உடல் ம ாழி, மசயல் ம ாழி என்றும் எந்மதந்த வலககளில் 

எல்லாம் ம ாழிலயப் பாகுபாடு மசய்யலாம் என்பது குறித்து இப்பாடத்தின் மூலம் அறிந்து 

மகாண்வடாம். 

த ிழ் ஒலி அல ப்பு 

ம ாழிக்கு அடிப்பலட ஒலியாகும். ஒலிலயத் வதாற்றுவிப்பன ெம் உடல் 

உறுப்புகவள. அவற்லறப் வபச்சுறுப்புகள் அல்லது ஒலி உறுப்புகள் என்று 

குறிப்பிடுவவாம். உதடு, பல், அண்ணம், உள்ொக்கு, காற்றுக் குழல், குரல்வலள, 

மதாண்லட வபான்ற உறுப்புகள் ஒலிலயத் வதாற்றுவிக்கின்றன. ‘இன்ன ஒலியுறுப்பு 

இன்ன முலறயில் இயங்குவதால் இன்ன ஒலி பிறக்கிறது’ என்று விளக்குவது 

ஒலியியலாகும். நுலரயீரலில் இருந்து மவளிப்படும் காற்று ஒலி உறுப்புகளால் எவ்வலகத் 

தலடயும் இன்றி மவளிவரும்வபாது உண்டாகும் ஒலி உயிமராலி எனப்படும். ஒலி 

உறுப்புகளால் தடுத்து மவளிப்படல், உரசுதல் வபான்றலவ ெிகழ்ந்தால் 

அது ம ய்மயாலி எனப்படும். அவ்வலகயில் த ிழில் 

வபச்மசாலிகள் உயிமராலி, ம ய்மயாலி என்று இரண்டாக அல ந்துள்ளன. 

மவடிப்மபாலி, உரமசாலி, மூக்மகாலி, அலடப்மபாலி,  ருங்மகாலி, வருமடாலி, 

அடிமயாலி, ஆமடாலி என்மறல்லாம் ம ய்மயாலியில் பலவலக ஒலிகள் 



மசால்லப்படுகின்றன. ஒலி, ஒலிப்பில்லா ஒலி, முணுமுணுப்பு ஒலி, கீச்சுக் குரல் ஒலி, 

கிசுகிசு ஒலி என்மறல்லாம் ஒலியின் தன்ல லய லவத்துப் மபாதுவாக 

வலகப்படுத்துவதும் உண்டு. 

முதல் ஒலி - வலக ஒலி 

ஒலி தன்னளவில் மபாருள் இல்லாதது. எனினும் குறிப்புப் மபாருள் உண்டு. 

 

ஒவ்மவாரு ம ாழிக்கும் அடிப்பலட ஒலியாக இருப்பது முதல் 

ஒலி அல்லது அடிப்பலட ஒலி ஆகும். அது மபாருள் வவறுபாடு உணர்த்தும். மபாருள் 

வவறுபாடு எலதயும் உணர்த்தா ல் இடத்தால்  ட்டும் வவறுபடும் 

ஒலிகள் வலகமயாலிகள் எனப்படும். ஒலிக்கு வடிவம் தரும்வபாது உருவானது எழுத்து. 

எழுத்து முதமலாலிலய ஒட்டிவய அல யும். ஆலகயால் ஒரு ம ாழியின் எழுத்துகலளக் 

மகாண்டு  ற்மறாரு ம ாழிலய எழுதும்வபாது தடங்கல் வதான்றுகிறது. இலதத் 

தவிர்க்க உலக ஒலி எழுத்து (International Phonetic Alphabet) என்ற முலற 

உருவாக்கப்பட்டது. பிறம ாழிகலள எழுதும்வபாது உலக ஒலி எழுத்து முலறலயப் 

பின்பற்றி எழுதும் முலற உலமகங்கும் பின்பற்றப்படுகிறது. த ிழர் ஒலிகலள அளவுக்கு 

உட்படுத்திப் பிாித்தனர்.  ாத்திலர என்பது ஒலிப்பு அளலவக் குறிக்கும். ஒலிக்கும் அளவு 

ஒன்று என்றாலும், ஒலிக்கும் முலற  னிதருக்கு  னிதர் வவறுபடுகிறது. ஒரு  னிதரது 

குரல்  ற்மறாரு  னிதரது குரலிலிருந்து வவறுபடுவதற்கு ஒலிப்பு முலற வவறுபாடும் ஒரு 

காரண ாகும். உச்சாிப்லபப் பயிற்றுவிக்கும் அகராதிகள் உள்ளன. பயிற்சி முலறகள் 

உள்ளன. 



       ‘வியாழக் கிழல  ஏலழக் கிழவன் ஒருவன் 

வாலழப் பழத்வதால் வழுக்கி விழுந்தான்’ 

என்று சிறுவர்கலளத் திரும்பச் திரும்பச் மசால்லச் மசய்வதன் மூலம், த ிழுக்குாிய ‘ழகர’ 

ஒலிலயக் கற்பிப்பது கிரா ங்களில் உள்ள வழக்கம். வாமனாலி, மதாலலக்காட்சி 

ஆகியவற்றில் மசய்தி வாசிப்பவரது உச்சாிக்கும் திறன் வசாதிக்கப்படுகிறது. ஒலிப்புத் 

வதர்வும் ெடத்தப்படுகிறது. 

     ‘ சித்திரமும் லகப்பழக்கம் 

மசந்த ிழும் ொப்பழக்கம்’ 

என்பர். ொலவ ஒலித்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலவ  மசந்த ிழ்ப் பயிற்சி மபற முடியும் 

என்பது ெம் முன்வனார் கருத்து. 

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

அலவ குறில் எனப்படுகின்றன. அவற்லறவய ெீட்டி 

ஒலிப்பதால் மெடில் எனப்படுகின்றன. குறிலல ஒலித்தல் சற்வற அருல யாகவும், 

மெடிலல ஒலித்தல் எளில யாகவும் இருப்பதால் இவற்லற முலறவய, அாிய 

உயிர்கள் என்றும் எளிய உயிர்கள் என்றும் (tense vowels. lax vowels) கூறுவர். பிறக்கும் 

ஒலிகலள உறுப்புகளது அலசவு குறித்துப் பல வலககளாகப் பகுப்பர். அது குறித்து 

ெீங்கள் ‘ஒலியனியல்’ என்ற பாடத்தில் விளக்க ாகக் கற்பீர்கள். த ிலழப் மபாதுவாக 

இயல் த ிழ், இலசத் த ிழ், ொடகத் த ிழ் என்று வகுப்பர். இயல் என்பது இலக்கியம், 

இலச என்பது ஒலிப்புடன் மதாடர்புலடயது. ொடகத் த ிழ் உலரயாடலும், இலசயும் 

இலணந்தது. ஒழுங்கு மசய்யப்பட்ட ஒலி - இலச ; ஒழுங்கு மசய்யப்படாத ஒலி - ஓலச. 

படித்தால்  னத்தில் பதிய  றுப்பலவ எல்லாம் இலச கூட்டிப் பாடலாகப் 

பாடப்படும்வபாது,  னத்தில் பதிவது இயற்லக. ஒலிவய இலசயின் ஆதாரம் ஆகும். 

 



ஒலி அளவு 

ஓர் எழுத்து பிறந்து, ெின்று, முடியும் கால அளவு அதன் ஒலி அளவு (decibel) 

ஆகும். த ிழ் ஒலிகலள, 

1). ஒரு  ாத்திலர ஒலிகள் 

2). இரு  ாத்திலர ஒலிகள் 

3). ஒரு  ாத்திலரக்கும் குலறந்த ஒலிகள் 

என்று வலகப்படுத்தலாம். இவற்றுள் குறில் ஒலிகள் ஒரு  ாத்திலர அளவின, மெடில் 

ஒலிகள் இரண்டு  ாத்திலர அளவின, ம ய்மயாலிகள், குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம், 

ஆய்தம் முதலியன ஒரு  ாத்திலரக்கும் குலறந்து ஒலிப்பன. ஐ, ஒள என ஒலித்தால் இரண்டு 

 ாத்திலர, ‘அய், அவ்’ என்று குறுகி ஒலித்தால், ஐகாரக் குறுக்கம், ஒளகாரக் 

குறுக்கம் என்று மபயர்;  ாத்திலர அளவு குலறயும். 

த ிழ் எழுத்து முலற 

எழுதப்படுவது எழுத்து, ஒலிலயக் குறிக்கும் குறியீடு எழுத்து. முதன் முதலில் 

வதான்றிய எழுத்து உருவ எழுத்து. பார்த்த உருவத்லத  னிதன்  ணற் பரப்பிவலா,  லலப் 

பாலறயிவலா வலரந்தது உருவ எழுத்தின் வதாற்றப் புள்ளி. பின்னர் அதிலிருந்து தனது 

 னக்கருத்லதப் புலப்படுத்தும் வண்ணம் எழுதியது கருத்மதழுத்து. அதிலிருந்து 

 னக்கருத்லதச் மசால்ல முயன்று, எழுத முயன்று ஒலிமயழுத்து உருவாகி இருக்க 

வவண்டும் என்பர். 



 

என்று பட ிட்டுக் காட்டலாம். எழுத்துகளின் வடிவம் இப்படித்தான் இருக்க வவண்டும். 

இந்த ஒலிலயத்தான் இந்த எழுத்துக் குறிக்கிறது என்று வலரயலற மசய்யப்பட்ட பின் 

இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள் வதான்றியிருக்க வவண்டும். உலக ம ாழியில் உள்ள 

எழுத்து முலறகலள மூன்றாகப் பகுக்கலாம். அலவ, 

 

என்பன. ஒவ்வவார் எழுத்தும் ஒவ்வவார் ஓவிய ாக அல வது ஓவிய எழுத்து முலறயின் 

தனியியல்பு ஆகும். இந்த எழுத்து முலற சீனம், ஜப்பானியம் முதலிய ம ாழிகளில் 

வழக்கில் உள்ளது. அலச எழுத்து முலறயில் ஒவ்வவார் எழுத்தும் ஓர் உயிலரவயா அல்லது 

ஒர் உயிர்ம ய்லயவயா குறிக்கும். இந்திய ம ாழிகளின் எழுத்து முலறகள் அலசஎழுத்து 

முலற ஆகும். ஓவிய எழுத்து ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. ஆனால் அலச எழுத்வதா நூற்றுக் 



கணக்கில்தான் காணப்படுகின்றன. அலச எழுத்து உயிர், உயிர்ம ய், ம ய் என்னும் 

வலககலளக் மகாண்டிருக்கும். ம ய் எழுத்துக்கு அலச இயல்பு இல்லல. ஆனால் உயிர் 

எழுத்தும், உயிர்ம ய் எழுத்தும் அலச இயல்லபப் மபற்றுள்ளதால் மபரும்பான்ல  கருதி 

இந்த எழுத்து முலற அலசஎழுத்து முலற என்று அலழக்கப்படுகிறது. ஒலி வடிவ 

எழுத்துகலள ம ாழிநூலார் ‘ஒலியன்’ என்று அலழப்பர். த ிழில் ‘க’ என்பது வாிவடிவால் 

ஒன்று, ஆனால் ஒலி வடிவால் இரண்டு. ஆம் ! இதில், ‘க்’ என்ற ம ய்யும், ‘அ’ என்ற உயிரும் 

ஆக இரண்டு ஒலிஎழுத்துகள் இருக்கின்றன. த ிழில் உயிர் எழுத்துகள் ம ய் எழுத்துகள், 

(‘ஐகாரம், ஒளகாரம் ஆகிய உயிர்எழுத்துகள் தவிர) அலனத்தும் ஒலியன் எழுத்துகள் 

ஆகும். பிமரஞ்சு, மசர் ன் முதலிய ம ாழிகளின் எழுத்து முலற ஒலியன் எழுத்து முலற 

ஆகும். இந்த எழுத்து முலறயில் எழுத்துகள்  ிகவும் குலறவாகவவ இருக்கும். சுருக்க ாகச் 

மசான்னால், 

 ஓவிய எழுத்து முலற - படத்தால் ஆனது. 

 அலச எழுத்து முலற - இரண்டு ஒலி இலணந்த எழுத்துமுலற 

 ஒலியன் எழுத்து முலற - ஓர் ஒலிக்கு ஓர் எழுத்து 

என்று கூறலாம். த ிழில் இரண்டு ம ய் எழுத்துகலள எழுதும்வபாது தனித்தனியாகத்தான் 

எழுதுவது வழக்கம். பிற இந்திய ம ாழிகளில் அவற்லறச் வசர்த்து ஒவர எழுத்தாக 

எழுதுவது உண்டு. அதற்குக் ‘கூட்மடழுத்து’ என்று மபயர். மூன்று ம ய் எழுத்துகள் 

வசர்த்து எழுதப்படும் ‘ஒட்மடழுத்தும்’ உண்டு. 

அலச வதான்றும் முலற 

உயிரும், ம ய்யும் வசர்ந்து, ஒலித்தற்கு எளியனவாக உள்ள அலசகள் 

வதான்றுகின்றன. ொன், யான், யாம், ெீ, ெீர், தான், தாம் வபான்றலவ எல்லாம் ஓரலசச் 

மசாற்கள் ஆகும். ஓர் எழுத்வத மபாருள் தருவது உண்டு. 

சான்று : 



தீ - மெருப்பு 

வபா - வபாய் விடு 

ஒலியழுத்தமும் மபாருளும் 

ஒலிப்பதில் அழுத்தம் தருவலதப் மபாறுத்துப் மபாருள்  ாறுபடும். 

 எதிர் லறப் மபாருள் 

 எள்ளல் மபாருள் 

 வினாப் மபாருள் 

 வியப்புப் மபாருள் 

என்று மவவ்வவறு வலகயாக ஒலித்து ஒலியழுத்தத்தாவலவய மபாருலள மவளிப்படுத்த 

முடியும். 

த ிழ் எழுத்துகள் 

த ிழில் உள்ள ம ாத்த எழுத்துகள் 247 ஆகும். இந்தத் த ிழ் எழுத்துகலள ொன்கு 

வலகயாகப் பிாிப்பர். அலவ உயிர்எழுத்து, ம ய்எழுத்து, உயிர்ம ய் எழுத்து, ஆய்த 

எழுத்து என்பன. 

 

த ிழில் உள்ள உயிர் எழுத்துகளின் எண்ணிக்லக 12 ஆகும். ‘அ முதல் ஒள வலர 

அல யும் இவற்லறத்தான் முதன்முதலில் ெீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள். ஒலிக்கும் கால அளவு 

பற்றி இவற்லறக் குறில் என்றும், மெடில் என்றும் கூறுவர். ம ய் எழுத்துக்குப் புள்ளி 

உண்டு. ‘க்’ முதல் ‘ன்’ வலரயிலான பதிமனட்டு எழுத்துகளும் ம ய்மயழுத்துகள் ஆகும். 

ம ய்மயழுத்துகலள அவற்றின் உச்சாிப்பு  ற்றும் பிறக்கும் இடம், ஒலியுறுப்புகளது 



மசயல் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் வல்லின எழுத்து, ம ல்லின எழுத்து, இலடயின 

எழுத்து என்று மூன்றாகக் கூறுவது  ரபு. 

 க், ச், ட், த், ப், ற் - இந்த ஆறு எழுத்துகளும் வல்லின ம ய் எழுத்துகள் 

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

 ய், ர், ல், வ், ழ், ள் - என்னும் இந்த ஆறும் இலடயின எழுத்துகள். 

உயிர் எழுத்தும், ம ய் எழுத்தும் இலணந்து உயிர்ம ய் எழுத்துத் வதான்றும். க் + அ 

= க. இப்படி ‘க முதல் ன’ வலர உள்ள பதிமனட்டு எழுத்தும் ‘அ’ கரத்தின் வசர்க்லகயால் 

வந்த உயிர்ம ய்கள். இதுவபாலவவ, க் + ஆ = கா என்றும், க் + இ = கி என்றும் வசர 

ம ாத்தம் 216 உயிர்ம ய் எழுத்துகள் (18 x 12 = 216) த ிழில் உள்ளன. ஃ என்று மூன்று 

புள்ளிகவள வடிவ ாக அல வது ஆய்த எழுத்தாகும். ஆய்தம் என்றால் நுண்ல  என்று 

மபாருள், இங்ஙனம் 247 எழுத்துகள் த ிழில் உள்ளன. இவ்வளவு  ிகுதி எழுத்துகள் ஏன் 

என்று எண்ணுபவர் உண்டு. எழுத்துகலளச் சுருக்கும் வலகயில் ‘எழுத்துச் சீர்திருத்தம்’ 

மசய்யப்படுகிறது. ‘ஐ’ என்ற எழுத்து ‘அய்’ என்வற வழங்குகிறது. ‘ஒள’ என்ற எழுத்து 

‘ஒளலவயார்’ என்ற மசால்லல லவத்துத்தான் இன்னும் உயிவராடு இருக்கிறது. ‘அவ்’ 

என்றும் குறிப்பிடலாம் என்று கூறுவர். இவற்றில் சில எழுத்துகள் மசால்லின் 

மதாடக்கத்தில் வரும், சில எழுத்துகள் மசால்லின் முடிவில் வரும், சில எழுத்துகள் 

இலடயிலும் வரும். அதுபற்றி, 

 ம ாழிமுதலில் வரும் எழுத்துகள் 

 ம ாழிக்கு இறுதியில் வரும் எழுத்துகள் 

 ம ாழிக்கு இலடயில் வரும் எழுத்துகள் 

என்றும் வலகப்படுத்தலாம். புள்ளி லவத்த எழுத்துகள் மசால்லின் மதாடக்கத்தில் 

வருவதில்லல. அதாவது, ம ய் எழுத்துகள் முதலாக வரச் மசாற்கள் அல யா என்ற 

ஒழுங்கு முலற த ிழுக்கு உண்டு. 



த ிழ் எழுத்து வலகப்பாடு 

த ிழ் எழுத்துகளின் ஒலி அல ப்லபக் மகாண்டு முதல் எழுத்து, சார்மபழுத்து என 

இரண்டாகப் பகுக்கலாம். உயிர்எழுத்துகளும், ம ய்மயழுத்துகளும் முதல் எழுத்துகளாகும். 

சார்மபழுத்து எப்வபாதும்  ற்வறார் எழுத்லதச் சார்ந்துதான் வரும். தனித்து வராது. தனித்து 

வந்தால் மபாருள் தராது. சார்மபழுத்துகள் பத்து வலக 

1). உயிர் ம ய் 

2). ஆய்தம் 

3). குற்றியலுகரம் 

4).குற்றியலிகரம் 

5).உயிரளமபலட 

6).ஒற்றளமபலட 

7).ஐகாரக் குறுக்கம் 

8).ஒளகாரக் குறுக்கம் 

9). கரக் குறுக்கம் 

10).ஆய்தக் குறுக்கம் 

த ிழ்ச் மசாற்கள் 

எழுத்துகள் இலணந்து மசால் உண்டாகும். மசால்லல ொன்கு 

வலககளாகத் மதால்காப்பியம் குறிப்பிடும். அலவ மபயர்ச்மசால், விலனச்மசால், 

இலடச்மசால், உாிச்மசால் என்பன. ஒன்றின் மபயலரக் குறிப்பது மபயர்ச்மசால் ஆகும். 

கந்தன், ஊர், கண் என்பலவ மபயர்ச்மசாற்கள். ஒரு மசயல் ெலடமபறுவலதக் குறிப்பது 

விலனச்மசால் ஆகும். மசயல் ெலடமபறும் காலம் ெிகழ்காலம். மசயல் முடிந்தலதக் 

கூறுவது இறந்த காலம். இனிவ ல்தான் மசயல் ெடக்க உள்ளது என்பலதக் கூறுவது 



எதிர்காலம். விலனச்மசால் மசயலலக் குறிக்கும், மசயலின் காலத்லதயும் குறிக்கும். படி, 

வா, வபா, இரு, வாங்கு, மகாடு, மகாடுக்கிறான், மகாடுத்தான், மகாடுப்பான் என்பலவ 

விலனச்மசாற்கள். மபயர்ச்மசால்லலவயா, விலனச்மசால்லலவயா அடுத்து வருவது 

இலடச்மசால்லும், உாிச்மசால்லும் என்று மதால்காப்பியம் கூறும். இலடச்மசால் 

மபரும்பாலும் இலடயில் வரும்; தானாகத் தனித்து வருவதில்லல. மபயலரயும் 

விலனலயயும் சார்ந்வத வரும். உாிச்மசால் மசய்யுளுக்கு உாியது. எல்லா இடங்களிலும் 

வராது. இலச, குறிப்பு, பண்பு என்னும் மபாருளுக்கு உாியது உாிச்மசால் 

என்று மதால்காப்பியம் கூறுகிறது. 

த ிழ்ச்மசால் அல ப்பு 

ஓர் எழுத்து தனித்து ெின்வறா ஒன்றுக்கு வ ற்பட்ட எழுத்துகள் வசர்ந்து ெின்வறா 

மபாருள் தந்தால் அது மசால் எனப்படும். த ிழில் ‘ம ாழி’, ‘கிளவி’, ‘மசால்’, ‘பதம்’ 

ஆகியலவ மசால்லலக் குறிக்கும் வவறு மசாற்கள் ஆகும். மசால்லுக்கு வடிவம் உண்டு. 

மசால் மபாருலளக் குறிப்பது. மசால்லின் அல ப்பு இறுக்கம் ஆனது. கட்டுக்வகாப்பு 

உலடயது. மசால் அடிச்மசால்லலயும் ஒட்டுகலளயும் மகாண்டது. மசாற்கலளக் மகாண்டு 

மதாடர் எனப்படும் வாக்கியம் அல க்கலாம். ஆனால் வாக்கியம் அவ்வளவு இறுக்கம் 

உலடயது அல்ல. ஒரு மசால்லின் மபாருள் இடத்லத ஒட்டி அல யும். ொன், ெீ, அவன் 

என்பலவ இடத்லத ஒட்டிப் மபாருள் தருகின்றன. 

 ொன் - தன்ல ப் மபயர் 

 ெீ - முன்னிலலப் மபயர் 

 அவன் - படர்க்லகப் மபயர். அதுவபாலவவ காலத்லத ஒட்டியும் வவறுபடும். 

 பார்த்தாள் - இறந்தகாலம் 

 பார்க்கிறாள் - ெிகழ்காலம் 



 பார்ப்பாள் – எதிர்காலம். மபயர்ச்மசாற்கள் திலண, பால் ஆகியவற்லற ஒட்டி 

அல யும். 

  னிதர், முருகன், வள்ளி, மபண் - உயர்திலண 

  ாடு, புலி, புல்,  ரம், கல் - அஃறிலண 

 அவன் - ஆண்பால் மசால் 

 அவள் - மபண்பால் மசால் 

 அவர்கள் - பலர்பால் மசால் 

 அது - ஒன்றன்பால் மசால் 

 அலவ - பலவின்பால் மசால் 

மபயர்ச்மசால், விலனச்மசால் என்ற இருவலகச் மசாற்களுக்கும் அடிப்பலடயாக 

இருப்பது வவர்ச்மசால் ஆகும். ‘ லர்’ என்பது அடிச்மசால். இதுவவ  லர்கள்,  லலர, 

 லர்க்கு என்று அல யும்வபாது மபயர்ச்மசால் ஆகின்றது.  லரும்,  லர்ந்தது என்று 

வரும்வபாது விலனச்மசால் ஆகின்றது. விலனலய அல்லது மசயலலக் குறிப்பது 

விலனச்மசால் ஆகும். 

      ொன் எழுதிவனன் 

அவன் கட்டினான் 

என்று விலனச்மசால் மூலம் மசயலல அறியலாம். ஒருவர் மசயலலத் தாவன மசய்தாரா, 

அல்லது பிறலரக் மகாண்டு மசய்யச் மசான்னாரா என்பலதயும் விலனச் மசால்லில் 

இருந்து அறிந்து மகாள்ள முடியும். 

 வகாயில் கட்டினான் - மசய் விலனச்மசால் 

 வகாயில் கட்டப்பட்டது - மசயப்பாட்டு விலனச்மசால். 



ஒரு மசயல் முடிந்துவிட்டதா இன்னும் முடியவில்லலயா என்பலதயும் விலனச் மசால் 

உணர்த்தும். மபயர், விலனச்மசாற்கவளாடு இலணந்து மபாருள் வவறுபாடுகலள 

உண்டாக்கும் ஐ, ஆல், கு, இன், ஏ, ஓ, உம் வபான்ற மசாற்கள் உள்ளன. அவற்லற 

‘இலடச்மசால்’ என்பர். இலடச்மசால் தனக்கு என்று மபாருள் எலதயும் 

மபற்றிருப்பதில்லல. மபயலரவயா, விலனலயவயா சார்ந்துதான் இலடச்மசால் அல யும். 

 கண்ணன் + ஐ = கண்ணலன - இலடச்மசால் 

 கத்தி + ஆல் = கத்தியால் - இலடச்மசால் 

 இரா ன் + உடன் = இரா னுடன் - இலடச்மசால் 

 என் + ஓடு = என்வனாடு - இலடச்மசால் 

 சீலத + கு = சீலதக்கு - இலடச்மசால் 

 அவள் + அது = அவளது - இலடச்மசால் 

இவ்வாறு இலடச்மசாற்கள் மபாருள் வவறுபாட்லடத் தருவதால் ‘வவற்றுல  

உருபுகள்’ என்று அலழக்கப்படுகின்றன. பண்பு, குறிப்பு, இலச,  ிகுதி இவற்லறக் 

குறிக்கும் மசாற்கள் உள்ளன. அத்தலகய மசால்லல ‘உாிச்மசால்’ என்று அலழப்பர். சால, 

உறு, தவ, ெனி என்மறல்லாம் உாிச்மசாற்கள் உள்ளன. 

      பீலிமபய் சாகாடு  ச்சிறு  ப்பண்டஞ் 

சால  ிகுத்துப் மபயின் - (திருக்குறள்-475) 

சால - உாிச்மசால்; (மபாருள் -  ிகவும்) 

உாிச்மசால்லின் பயன்பாடு வபச்சு வழக்கில் அதிகம் இல்லல. பண்லடக் கால இலக்கிய 

நூல்களில் உாிச்மசால்  ிகுதியும் உள்ளது. 

 

 



த ிழ்ச் மசால் வலகப்பாடு 

மசாற்கலள உணர்வு ெிலலயில் இயற்மசால், திாிமசால், திலசச்மசால், வடமசால் 

என்று பகுக்கும் முலற த ிழ் இலக்கணங்களில் உள்ளது. த ிழகத்தில் இயல்பாக வழங்கும் 

மசால் இயற்மசால் ஆகும். ெிலம், ெீர், தீ, காற்று, வசாறு, கூழ், பால், தயிர், கமுகு என்பலவ 

எல்லாம் இயற்மசாற்களாகும். மசால் முழுவதுவ   ாறி ஒலித்தாலும் அது திாிமசால்தான். 

ஒரு எழுத்து  ாறி ஒலித்தாலும் அது திாிமசால், திாிதல் என்றால் ‘ ாறி அல தல்’ என்று 

மபாருள் தரும். 

 

 லல - விலங்கல், விண்டு 

என முழுச் மசால்லும் திாிந்து வபாதல் 

கிளி - கிள்லள 

என ஒரு பகுதி திாிந்து வபாதல் 

 யில் -  ஞ்லஞ 

திாிமசால்லல இரண்டு வலகயாகத் மதால்காப்பியம் பகுக்கிறது. ஒரு மபாருலளப் பற்றி 

வரும் பல மசால், பல மபாருலளக் குறிக்கும் ஒரு மசால் என்பனவவ அலவ.  லல என்ற 

ஒரு மபாருலளக் குறிப்பிட மவற்பு, வலர, வகாடு, விலங்கல், விண்டு என்று பல மசாற்கள் 

வருவதும். எகினம் என்ற ஒவர மசால் அன்னம், கவாி ான், ொய் என்று பல மபாருலளக் 

குறிப்பதும் இந்த இருவலகத் திாிமசால்லுக்குச் சான்று. 

அந்ொலளய த ிழகத்லதச் சுற்றிப் பன்னிரு ொடுகள் இருந்தனவாம். 

அலவ மசந்த ிழ் வசர்ெிலம் எனப்பட்டன. அந்ொடுகளில் வழங்கப்படும் மசால் 

திலசச்மசால் என்பது. அச்மசால் இடத்துக்கு இடம் வவறுபடும். மபாங்கர்ொடு, ஒளிொடு, 



மதன்பாண்டிொடு, குட்டொடு, குடொடு, பன்றிொடு, கற்காொடு, சீதொடு, பூழிொடு, 

 லலொடு, அருவாொடு, அருவா வடதலல ொடு என்று பன்னிரு ொடுகலளச் 

வசனாவலரயர் கூறுவார். ஆ, எருல  என்பலவ ‘ ாடு’கலளக் குறிக்கும் மசாற்கள். 

இவற்லறத் மதன்பாண்டி ொட்டார் மபற்றம் என்ற மசால்லால் குறிப்பிடுகின்றனர். 

மபற்றம் என்பது திலசச்மசால். அது மதன்பாண்டி ொட்டில்  ட்டுவ  இருப்பது. பிற 

இடங்களில் வழக்கில் இல்லாதது. என்று திலசச்மசால்லுக்கும் வசனாவலரயர் 

எடுத்துக்காட்டுத் தருகிறார். வடமசால் என்பது சம்ஸ்கிருத ம ாழிச் மசால்லலக் குறிக்கும். 

அலத அம்ம ாழி எழுத்தால் எழுதா ல், த ிழ், வடம ாழி என்னும் இரண்டுக்கும் 

மபாதுவான எழுத்தால் எழுதுவது வடமசால். 

த ிழ்ச் மசால் 

வடமசால் 

கடல் – வாாி,  

 லல – வ ரு 

ொளலடவில் ‘கடல்’ என்ற த ிழ்ச் மசால்லும், ‘வாாி’ என்ற வடமசால்லும் கடலலக் 

குறிக்கப் பயன்படுவதாயின. மதால்காப்பியச் மசால் அதிகாரத்தில் இத்தகு பகுப்பு 

உள்ளது. 

மசாற்கள் - வ லும் சில வலககள் 

மசாற்கள்  ரபுச் மசாற்கள், மபாதுச் மசாற்கள், ஆண் - மபண் மபயர்ச் மசாற்கள், 

எதிர்ச்மசால், அருஞ்மசால் என வ லும் வலகப்படுத்தப்படும். 

 ரபுச் மசாற்கள் 

முன்வனார்  ரபாகப் பயன்படுத்திய முலறப்படி, இப்படித்தான் பயன்படுத்தப்பட 

வவண்டும், ெிலனத்தபடி எல்லாம் மசால்லக் கூடாது என்ற வலரயலற மபறும் 

மசாற்கள்  ரபுச் மசாற்கள் ஆகும். குயில் கூவியது என்றுதான் கூற 



வவண்டும். கூவியது என்பது  ரபுச்மசால், 

 யில் அகவியது; காகம் கலரந்தது; வகாட்டான் குழறியது; வகாழி மகாக்காித்தது; கிளி க

ம ாஞ்சியது என்று மசால்வவத  ரபாகும். குயில் அகவியது என்வறா காகம் 

கத்தியது என்வறா கூறக் கூடாது. கீவழ இடம் மபறும்  ரபுச் மசாற்கலளப் பாருங்கள். 

 யாலன - பிளிறியது 

 புலி - உறு ியது 

 சிங்கம் - கர்ச்சித்தது 

 குதிலர - கலனத்தது 

 கழுலத - கத்தியது 

 ொய் - குலரத்தது 

 எருது - முக்கார ிட்டது 

விலங்குகள் எழுப்பும் ஒலிலயக் குறிக்க எத்துலண  ரபுச் மசாற்கள் உள்ளன பாருங்கள். 

மபயர், விலன மபாதுச் மசாற்கள் 

ஒவர மசால், மபயராகவும் பயன்படும்; விலனஆகவும் பயன்படும். அந்தச் மசால் 

மதாடாில் எப்படி வந்துள்ளது என்பலத லவத்துத்தான் அது மபயர்ச்மசால்லா, 

விலனச்மசால்லா என்று தீர் ானிக்க முடியும். அப்படி வரும் மபாதுச் மசாற்கள் த ிழில் 

உள்ளன. அலவ, 

 மசால் – மபயர், விலன 

 அடி - ெீட்டல் அளவு, கால் அடிப்பாய் 

 அணி – ெலக, அணிந்துமகாள் 

 இலச - பாடல் ஒலி, இணங்கு 



 இலற – கடவுள், சிதறு 

ஆண்பால் - மபண்பால் மபயர்ச்மசால் 

மபயலரக் குறிப்பது மபயர்ச்மசால். இது ஆண்பாலலக் குறிக்கும்வபாது ஆண்பால் 

மபயர்ச்மசால்; அதற்கு வெரான மபண்பாலலக் குறிப்பது மபண்பால் மபயர்ச்மசால் 

என்றல கிறது. 

 அப்பன் - அம்ல  

 கணவன் -  லனவி 

 காதலன் - காதலி 

  ாணாக்கன் -  ாணாக்கி 

 வதாழன் - வதாழி 

 சிறுவன் - சிறு ி. 

எதிர்ச்மசால் 

ஒரு மசால்லுக்கு வெர் எதிர்ப் மபாருலளக் குறிக்கும் மசால் எதிர்ச்மசால் ஆகும். வா 

x வபா; இல்லல x உண்டு; தீல  x ென்ல ; குலற x ெிலற; புண்ணியம் x பாவம் என்று 

எதிமரதிராக அல யும். 

அருஞ்மசால் 

 க்கள் ொவில் அதிகம் வழங்காத மசால் அருஞ்மசால். இதற்கு விளக்கம் 

தந்தால்தான் எல்லாருக்கும் புாியும். இல்லாவிட்டால் விளங்குவது இல்லல. 

கிளறும் - கிண்டும் 

வகணி - கிணறு 

ஒரு மசால்லலச் மசான்னவுடன் மபாருள் புாிந்தால் அது எளியமசால், 

விளக்கினால்தான் புாியும் என்றால் அது அருஞ்மசால், ஒரு மசால் அருஞ்மசால்லா, எளிய 

மசால்லா என்பது ஒருவருக்கு ஒருவர்  ாறுபடும். அவரவலரப் மபாறுத்வத அல யும். 



என்றாலும் சில மசாற்களுக்குப் மபாருள் புாிய வவண்டு ானால் அகராதிலயப் பார்த்வத 

மதளிய முடியும் என்ற ெிலல உள்ளது. அகராதிப் பயிற்சி ெம்ல ச் மசால் வல்லுெர் ஆக்கும். 

 இல யவர் - வதவர்கள் 

 விசும்பு - வானம் 

 ஏற்றம் - உயர்வு 

 ொனிலம் - உலகம் 

 கா ர் – விருப்பம் 

ஒரு மசால் இன்மனாரு மசால்லுடன் வசரும்வபாது எங்ஙனம் எல்லாம்  ாற்றம் மபறும் 

என்பலத இலக்கண நூல்களின் ‘புணாியல்’ விதிகள் மதளிவுபடுத்துகின்றன. 

த ிழ்த் மதாடர் 

மசாற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மபாருள் தரும் முலறயில் மதாடர்வது மதாடர் ஆகும். 

மதாடர் வாக்கியம் என்றும் வழங்கப்படுகிறது. மதாடர்கள் உருவாக்கப்படும் முலறலய 

ஆய்வது மதாடாியல் ஆகும். த ிலழப் மபாறுத்த வலர, ‘இந்தச் மசால் இந்தச் 

மசால்வலாடுதான் வசரலாம்’ என்ற மெறிமுலற உண்டு. 

மதாடர் அல ப்பு 

எழுவாய், பயனிலல, மசயப்படுமபாருள் என்ற மூன்று உறுப்புகள் இலணந்து 

மதாடர் அல யும். எழுவாய் என்பது மபயர்ச்மசால். மதாடாில் எழுவாய் மபரும்பாலும் 

முதலில் வரும். பயனிலல என்பது விலனச்மசால், மபயர், விலன என்ற கூறுகள்தாம் 

எழுவாய், பயனிலல ஆகிய மசயல்கலள ெிகழ்த்துகின்றன. பயனிலல மபரும்பாலும் 

மதாடாின் இறுதியில் வரும். எழுவாய்க்கும், பயனிலலக்கும் இலடயில் மசயப்படுமபாருள் 

வரும். ஒரு மதாடாில் எழுவாய், பயனிலல தவறாது இருக்கும். மசயப்படுமபாருள் 

அல யலாம். மசயப்படுமபாருள் இல்லா லும் மதாடர் அல வது உண்டு. 

கண்ணன் வந்தான் - இத்மதாடாில் 



 

கண்ணன் - எழுவாய் (மபயர்ச்மசால்) 

வந்தான்- பயனிலல (விலனச்மசால்) 

மசயப்படுமபாருள் 

இடம் மபறவில்லல என்பது குறிக்கத் தக்கது. 

முருகன் வள்ளிலய  ணந்தான் - இத்மதாடாில் 

முருகன் - எழுவாய் 

வள்ளிலய-  மசயப்படுமபாருள் 

 ணந்தான் - பயனிலல 

மபயருக்கு முன்னும், விலனக்கு முன்னும் அலடகள் அல வது உண்டு. அலவ மபயரலட, 

விலனயலட எனப்படும். 

ெல்ல லபயன் 

 ெல்ல - மபயரலட 

 லபயன் - மபயர் 

ம ல்ல வந்தான் 

 ம ல்ல - விலனயலட 

 வந்தான் - விலன 

மதாடர் வலககள் 

ஒரு மசால்வல மதாடராக அல தலும் உண்டு. ‘ெட’ என்பது ஒரு மதாடர். ெீ ெட 

என்றால் எழுவாய் + பயனிலல உள்ள மதாடர் ஆகிறது. அவன் ெடந்தான் என்றால் முற்றுத் 

மதாடர். ெடந்த அவன் என்பது எச்சத் மதாடர். வந்த வவலன் என்பது மபயர் எச்சத் மதாடர். 

மசய்ய வந்தான் என்பது விலன எச்சத் மதாடர். 



 

என்று கூறலாம். மதாடர்கலளத் 

 தன்விலனத் மதாடர் - பிறவிலனத் மதாடர், 

 மசய்விலனத் மதாடர் - மசயப்பாட்டு விலனத்மதாடர், 

 உடன்பாட்டுத் மதாடர் - எதிர் லறத் மதாடர், 

 மசய்தித் மதாடர் - கட்டலளத் மதாடர், 

 உணர்ச்சித் மதாடர் - வினாத் மதாடர். 

என்று வலகப்படுத்தலாம். ஒரு மதாடலர  ற்மறாரு வலகத் மதாடராக  ாற்ற முடியும். 

தன்விலன - பிறவிலனத் மதாடர்கள் 

 ொன் வெற்று எழுதிவனன் - தன்விலனத் மதாடர் 

  ாணவர்கலள ொன் வெற்று எழுத லவத்வதன் - பிறவிலனத் மதாடர் 

 திருக்குறலளத் திருவள்ளுவர் இயற்றினார் - மசய்விலனத் மதாடர் 

 திருவள்ளுவரால் திருக்குறள் இயற்றப்பட்டது - மசயப்பாட்டு விலனத் மதாடர் 

 இந்த வகுப்பில் சிலவர ென்றாகப் படிக்கின்றனர் - உடன்பாட்டு விலனத் மதாடர் 

 இந்த வகுப்பில் பலர் ென்றாகப் படிக்கவில்லல - எதிர் லற விலனத் மதாடர் 



 எவரும் மவற்றி மபற விரும்புவர் - மசய்தித் மதாடர் 

 எவவர மவற்றி மபற விரும்பாதார்!  - உணர்ச்சித் மதாடர் 

 மவற்றி மபற விரும்பாதார் யார்? - வினாத் மதாடர் 

 மவற்றி மபற்வற ஆக வவண்டும் - கட்டலளத் மதாடர் 

மதாடர் இலக்கணம் 

கீழ்க்காணும் மதாடாில் உள்ள எழுவாய், பயனிலல, மசயப்படுமபாருலளப் 

பிாித்துக் காண்வபா ா?. 

கண்ணன் என்லன வெற்றுச் சந்தித்தான். 

கண்ணன் - எழுவாய் 

என்லன -மசயப்படுமபாருள் 

என் + ஐ 

தன்ல ப் மபயர் (என்) இரண்டாம் வவற்றுல  உருபு (ஐ) 

வெற்றுச் சந்தித்தான் - பயனிலல 

வெற்று - விலனயலட 

சந்தித்தான் - இறந்த கால விலனமுற்று. 

மசாற்மறாடர் - உறுப்புகளின் அண்ல  உறவு 

ஒரு மதாடர் உருவாக மூன்று உறுப்புகள் வவண்டும். எழுவாய், பயனிலல ஆகிய 

இரண்டு உறுப்புகளாலும் கூடத் மதாடர் உருவாகும் என்பலதயும் அறிவவாம் அல்லவா?. 

இந்த உறுப்புகள் அண்ல  உறவு மபற்றுத் மதாடரும்வபாது மதாடர் 

உருவாகிறது. இரா ன் சீலதலய  ணந்தான் -இத்மதாடாில், 

இரா ன் - எழுவாய்;  ணந்தான் - பயனிலல; சீலதலய - மசயப்படு மபாருள் 

இப்படிச் மசாற்கள் ஒன்வறாடு ஒன்று வசர்ந்து மதாடர் உருவாகும் முலறலயப் 



பாிசீலிப்பது மதாடர் இலக்கணம் அல்லது மதாடாியல் (syntax) ஆகும். இதுபற்றி 

விளக்க ாகப் பின்னர்ப் படிப்பீர்கள். இங்குத் மதாிந்து மகாள்ள வவண்டுவது: த ிழில் ஒவர 

மசால் மதாடராதல் உண்டு; மசாற்கள் மதாடர்ந்து மதாடர் உருவாவது உண்டு. எழுவாய், 

பயனிலல, மசயப்படுமபாருள் என்பவற்றின் மெருங்கிய உறவுலடய வசர்க்லகவய மதாடர் 

எனப்படும். ஆகவவ உறுப்புகள் அண்ல  உறவு மபற்றுத் மதாடர்வது மதாடர். 

மசாற்களின் மதாகுப்பு எல்லாம் மதாடர் ஆகிவிடாது. ‘இதலன அடுத்து இது வரும்’ என்ற 

மதாடரல ப்பு விதிமுலறகள் உண்டு. மதாடர்கலள மவவ்வவறு வலககளாக இனம் 

காணலாம். எழுத்துத் த ிழ், வபச்சுத் த ிழ், கவிலதத் த ிழ் இவற்றின் இலடவய மதாடர் 

அல ப்பில் சிறு வவறுபாடுகள் இருப்பது உண்டு. 

மதாடரல ப்பின் கூறுகள் 

த ிழ்த் மதாடரல ப்பில் அலடலய (adjective - மபயரலட; adverb - விலனயலட) 

முன் பின்  ாற்ற முடியாது. பிற மசாற்கலளத் மதாடாில் முன் பின் இடம்  ாற்ற முடியும். 

 ாற்றிப் மபாருள் மகாள்ளும் முலற ‘மபாருள்வகாள்’ என்று த ிழ் இலக்கணத்தில் 

மசால்லப்படுகிறது. 

மதாடாில் கருத்தா (மசய்பவன்) இல்லா வல அல க்க முடியும். 

‘வந்வதன்’ என்றாவல வபாதும், ‘ொன் வந்வதன்’ என்று உணரலாம். 

தனித் மதாடர் அல ப்பு, மதாடர்களுக்கு இலடயிலான மதாடர்பு என்ற இரண்டும் 

இன்றியல யாதலவ. த ிழ்ச் மசய்யுளில் தனித் தனித் மதாடர்கள் இடம் மபறுகின்றன. 

அலவ ஒன்றுடன் ஒன்று திறம்பட இலணக்கவும் படுகின்றன. இருவர் வெருக்கு வெர் 

வபசிக்மகாள்வது கருத்தாடல் ஆகும். ஒருவர் வபச  ற்றவர் அல தியாகக் வகட்பதும் 

கருத்தாடவல. கருத்தாடலில் மதாடர் அல ப்பு மெறிகள் மெகிழ்வாகவவ 

பின்பற்றப்படுகின்றன. ஆனால் ‘கருத்துணர்த்தல்’ முதலிடம் மபறுகிறது. 

ஒலி, ஒலியின் வாிவடிவ ாகிய எழுத்து, மசால், மதாடர் ஆகிய கூறுகலளக் 

மகாண்டது த ிழ் ம ாழி. எழுத்துகள், ‘மெடுங்கணக்கு’ எனப்படும். ஒலிப்பு அளவுக் 



கணக்கீடு பழங்காலத்திவலவய வலரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்வகற்ப எழுத்துகளுக்குக் 

‘குறில்’ ‘மெடில்’ என்று மபயர்களும் தரப்பட்டுள்ளன. மசாற்கள் ‘மபாருள்’ மபாதிந்தலவ, 

மசாற்கள் மதாடர்ந்து அல வதால் மதாடர்கள் உருவாகின்றன. மபயர்ச்மசால், 

விலனச்மசால், இலடச்மசால், உாிச்மசால் என்றும், இயற்மசால், திாிமசால், திலசச்மசால், 

வடமசால் என்றும் மதால்காப்பியம் பாகுபாடு மசய்துள்ளது. எழுவாய், பயனிலல, 

மசயப்படுமபாருலளக் மகாண்டது மதாடர். அது மசய்தி, கட்டலள, வினா, வியப்பு, 

உடன்பாடு - எதிர் லற, மசய்விலன - மசயப்பாட்டு விலன, தன்விலன - பிறவிலன 

என்றல வலதக் காணலாம். முற்றுத்மதாடர், எச்சத்மதாடர் என்றும் மதாடலரப் பகுக்க 

முடியும். த ிழ்ச் மசய்யுள்களில் மதாடர்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இலணக்கப்படுகின்றன. 

மதாடர்கலள இலணத்து முழுக் கருத்லதப் புாிந்து மகாள்வது வவண்டப்படுகிறது. 

கருத்தாடலில், ‘கருத்துணர்த்தல்’ முதன்ல  மபறும். மதாடரல ப்பு மெறிகள் 

மெகிழ்வாகவவ உலரயாடலில் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

 காலந்வதாறும் ம ாழியில்  ாற்றம் ஏற்படுகிறது. ‘புதியன வதான்றுகின்றன. 

பலழயன  லறகின்றன. இலவ குற்ற ில்லல. காலப் வபாக்கில் வெர்பலவ’ என்பலத, 

பலழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் 

வழுவல கால வலகயினான 

என்று ென்னூல் நூற்பா குறிப்பிடுகிறது. ம ாழியின் வரலாறு என்பது காலப் வபாக்கில் 

வெர்ந்த  ாற்றங்கலள ஆராய்வதுதான் என்று சுருக்க ாகக் கூறலாம். 

த ிழ்ம ாழி வரலாறு 

த ிழ்ம ாழி பல்வவறு காலக் கட்டங்களில் எவ்வாறு இருந்தது என்று வரலாற்று 

அடிப்பலடயில் ஆராய்வது அவசியம். அவ்வரலாற்றிலனக் கீழ்க்காணும் மூன்று 

வகாணங்களில் அணுகலாம்: 

 த ிழ்ம ாழி அக வரலாறு 

 த ிழ்ம ாழி அகப்புற வரலாறு 



 த ிழ்ம ாழி புற வரலாறு 

இவ்வாறு பகுத்துக் மகாண்டு நுணுக்க ாக ஆராயும்வபாது முழுல யான பார்லவ 

கிலடக்கும்; மதளிவு பிறக்கும். 

அக வரலாறு 

த ிழ்ம ாழியில் இடம் மபற்றிருக்கும் உயிர் ஒலியன்கள் (Vowels), ம ய் 

ஒலியன்கள் (Consonants), சார்மபாலியன்கள், மபயர்ச்மசாற்கள் (Nouns), அடிச்மசால் 

(Root Morpheme), மூவிடப் மபயர்கள் (Pronouns), எண்ணுப் மபயர்கள் (Numerals), 

வவற்றுல  (Case), விலனச்மசாற்கள் (Verbs), இலடெிலலகள் (Suffixes), மதாடரல ப்பு 

முலறகள் (Syntactic Structures) முதலியன பழங்காலத்தில் எவ்வாறு இருந்தன 

என்பலதயும், பின்பு அலவ ஒவ்மவாரு காலக் கட்டத்திலும் எவ்வலக  ாற்றங்கலள 

அலடந்தன என்பலதயும் 21ஆம் நூற்றாண்டு வலர ஆராய்ந்து காண்பலதத் 

த ிழ்ம ாழி அக வரலாறு என்று வலரயலற மசய்யலாம். 

சான்றாக, 

எழுத்து எனப்படுப 

அகரம் முதல் 

னகர இறுவாய் முப்பஃது என்ப (மதால். எழுத்து. நூன் ரபு. நூ. 1) 

எழுத்து என்பது த ிழில், ‘அ’ என்பதில் மதாடங்கி ‘ன்’ என்பது வலரயிலான முப்பது 

என்று மதால்காப்பியத்தின் முதல் நூற்பா வலரயறுக்கிறது. 

ஒளகார இறுவாய்ப் 

பன்னீர் எழுத்தும் உயிர் என ம ாழிப (வ லது. நூ. 8) 

அகரம் முதல் ஒளகாரம் வலர உள்ள பன்னிரண்டும் உயிர் எழுத்துகள் ஆகும். 



னகார இறுவாய்ப் 

பதிமனண் எழுத்தும் ம ய் என ம ாழிப (வ லது. நூ. 9) 

ககரம் முதல் னகரம் வலர உள்ள பதிமனட்டு எழுத்தும் ம ய் எழுத்துகள் என அன்று 

மசய்த வலரயலற இன்றளவும் மதாடர்வலத ெீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். வியப்பாக 

இருக்கிறது அல்லவா? இதுவபால் வரலாற்று வொக்கில் ஆராய்வலதத்தான் 

'த ிழ்ம ாழியின் அகவரலாறு’ என்று வசதிக்காக இப்பாடத்தில் வலரயலற 

மசய்யப்படுகிறது. 

அகப்புற வரலாறு 

ஒரு குறிப்பிட்ட காலக் கட்டத்தில் த ிழ் ஒலியன், த ிழ் உருபன், த ிழ்த் மதாடர் 

எங்ஙனம் இருந்தன என்பலத அந்தந்தக் காலக் கட்டத்துத் தரவுகளின் அடிப்பலடயில் 

ஆராயலாம். மதால்காப்பியர் காலத் த ிழில் ஒலியன், உருபன், மதாடர் அல ப்பு 

எவ்வாறிருந்தன என்பலதத் மதால்காப்பியத்லதவய அடிப்பலடயாகக் மகாண்டு 

ஆராயலாம். சங்க காலத் த ிழ் எங்ஙனம் இருந்தது என்பலதச் சங்க இலக்கியங்களின் 

துலண மகாண்டு ஆராயலாம். பல்லவர் காலத் த ிழ் பற்றி அறிந்து மகாள்ளப் பக்தி 

இலக்கியத்லத உதவியாகக் மகாள்ளலாம். வசாழர் காலத் த ிலழப் பற்றி அறிய அவர்கள் 

மவளியிட்ட கல்மவட்டுகலளப் பயன்படுத்தலாம். இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட கால 

எல்லலக்குள் த ிழ்ம ாழி எவ்வாறு இருந்தது என்று ஆராய்வலத அகப்புற 

வரலாறு எனலாம். 

மதால்காப்பிய விதிப்படி ‘சகரம்' எந்தமவாரு மசால்லுக்கும் முதல் எழுத்தாக வராது 

(எழுத்து. ம ாழி ரபு, நூற்பா. 29). 

ஆனால்,  சிலப்பதிகாரத்தில் ‘சகடு, சண்பகம், சதுக்கம், சந்தனம், சந்தி, சதங்லக, சக்கரம், 

சகடம், சங்க ன் வபான்ற மசாற்கள் சகரத்லத முதல் எழுத்தாகக் மகாண்டு இடம் 

மபற்றுள்ளன. 



அவதவபால்  ணிவ கலலயில் ‘சம்பாபதி, சரவணம், சன ித்திரன், சரண், சலம்,    

சபக்கம், சண்பகம் வபான்ற மசாற்கள் உள்ளன. இலவ வபான்றவற்லற ஆராய்வது 

அகப்புற வரலாறு ஆகும். 

புற வரலாறு 

மவவ்வவறு ம ாழி வபசுவவார் கலந்து பழகும்வபாது ஒரு ம ாழியில் உள்ள 

மசாற்கள்  ற்மறாரு ம ாழியில் கலப்பது உண்டு. அவ்வாறு கடன் வாங்கப்பட்ட மசாற்கள் 

இல்லாத ம ாழிவய உலகில் இல்லல என்பார்கள். அவ்வலகயில் த ிழில் வந்து கலந்த பிற 

ம ாழிச் மசாற்களின் கலப்புப் பற்றியும், ஒரு மசால்லுக்கு உாிய மபாருள் ஒவ்மவாரு 

காலத்திலும்  ாறி வருவது பற்றியும், கிலளம ாழிகள் பற்றியும் ஆய்வலதப் புற 

வரலாறு எனலாம். ‘தண்ணீர்’, ‘ெீர்’, ‘மவள்ளம்’ என்பன ெீலரக் குறிக்கும் த ிழ்ச்மசாற்கள். 

கடலில்  ீன் பிடித்து வாழ்வலத வாழ்க்லக முலறயாகக் மகாண்டுள்ள த ிழக 

 ீனவர்களின்  த்தியில், 

 ஏறிணி 

 வத்மதாம் 

 கலக்கு 

 மதளிவு 

 பணிச்சல் 

  ிதாவது 

 சுரப்பு 

 வ முறி 

என்று ‘ெீலரக் குறிக்கும் மசாற்கள்’ இன்றும் புழக்கத்தில் உள்ளன. இலதப் பற்றி ஆய்வது 

புறவரலாறு எனல் மபாருத்தம்தாவன!. அதுசாி, த ிழ்ம ாழிலய இப்படி எல்லாக் 

வகாணங்களிலும், எல்லாக் காலக் கட்டங்கலளயும் முன்னிறுத்தி ஆராய்வதற்குச் 

சான்றுகள் வவண்டாவா? அவசியம் வவண்டும்.  க்கள் எப்படிப் வபசினார்கள் என்பலத 



இன்று வபால் கணினிக் குறுந்தகட்டில் பதிவு மசய்யும் ெிலல பழங்காலத்தில் இல்லல. 

என்றாலும் பிற வலகச் சான்றுகள் கிலடத்துள்ளன. பழங்காலத்திய கல்மவட்டுகள், 

இலக்கணங்கள், இலக்கியங்கள், உலரயாசிாியர்கள், அகராதிகள், 

அயல்ொட்டார் குறிப்புகள் முதலானலவ த ிழ்ம ாழி வரலாறு அறிய உதவும் 

சான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. 

 கல்மவட்டுச் சான்றுகள் 

பழங்காலத்தில் அரசாின் ஆலணகலள அலனவரும் மதாிந்து மகாள்ளும் வண்ணம் 

பாலறகளில் மசதுக்கிப் பதிவு மசய்யும் வழக்கம் இருந்தது. கற்களில் உளி மகாண்டு 

மவட்டிப் பதிதல், ‘கல்மவட்டு’ என்றானது. த ிழ்ம ாழி வரலாறு அறிய 

இன்றியல யாதலவ கல்மவட்டுகள். கல்லில் மசதுக்கப்பட்டதால் அடித்தல், திருத்தல், 

 ாற்றி எழுதுதல், அழித்தல், புதிதாக ஒன்லறச் வசர்த்து எழுதுதல் என்பவற்றுக்கு எல்லாம் 

இங்கு இடவ  இல்லல. என்று எப்படி எழுதப்பட்டவதா, அவத ெிலலயில், சிறிதும் 

 ாற்ற ின்றி இன்றும் கிலடப்பது கல்மவட்டுகளின் தனிச்சிறப்பு ஆகும். 

குலகக் கல்மவட்டுகள் 

த ிழ்க் கல்மவட்டுகளில் கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்லடச் சார்ந்த பிரா ிக் 

கல்மவட்டுகள்  ிகப் பழல யானலவ. இலவ குலககளில் 

கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன. பஞ்சபாண்டவர்  லல,  றுகால்தலல, திருப்பரங்குன்றம், 

கழுகு லல, சித்தன்னவாசல் ஆகிய இடங்களில் இக் கல்மவட்டுகலளக் காணலாம். பிரா ி 

எழுத்துகளில் எழுதப்பட்டுள்ளதால் இலவ ‘பிரா ிக் கல்மவட்டுகள்’ என்று 

வழங்கப்படுகின்றன. ‘குலகக் கல்மவட்டுகள்’ என்றும் அலழப்பர். கீழவளவு, ஆலன லல, 

அழகர்  லல, வ ட்டுப்பட்டி, முத்துப்பட்டி, திருவாதவூர், விக்கிர ங்கலம்,  ாங்குளம், 

கருங்காலக்குடி, புகழூர், அரசலூர்,  ா ண்டூர் என்று பல இடங்களில் பிரா ிக் 

கல்மவட்டுகள் உள்ளன. 



கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் அவசாகர். அவர் காலத்துச் ச ண, 

மபௌத்த ச யங்கள் மதன்னிந்தியாவில் பரவின. ச ண, மபௌத்த ச ய நூல்கள் பிராகிருதம், 

பாலி ம ாழிகளில் இருந்தன. அவற்றின் எழுத்துகள் பிரா ி வடிவில் இருந்தன. 

த ிழகத்தில் ச ண, மபௌத்தத் துறவிகள் குலககளில் வாழ்ந்தனர். குலககளில் உள்ள 

கல்மவட்டுகள் அத்துறவிகள் மபாறித்தலவ. எழுத்து பிரா ி; ம ாழி த ிழ் 

என்பர். ஐராவதம்  காவதவன், வக.வி. சுப்பிர ணியம், ொகசா ி வபான்வறார், இலவ 

‘த ிழ் எழுத்துகள்’ என்கின்றனர். மபாருள் மகாள்வதிலும் பல விளக்கங்கள் உள்ளன. 

சான்றுக்கு ஒவர ஒரு குலகக் கல்மவட்டு வரு ாறு: 

அாிட்டாபட்டிக் கல்மவட்டு, 

கணி இ ெ தா ஸீாியகுல 

மவள் அலறய் ெிக து 

காவி தி இய் காழி திக அந்லதஅ 

ஸதன் பிணாஊ மகாடுபி வதான் 

இலத  யிலல. சீனி. வவங்கடசா ி, 

கணி ெந்தாஸிாியற்கு 

மவள்ளலற ெிக த்து 

காவிதி காழிதி ஆந்லதய 

ஸீதன் பிணாவு மகாடுபித்தான் 

என்று பிாித்து, ‘மவள்ளலற அங்காடித் மதருவில் வசிக்கிற காழிதி ஆத்தனுலடய  கன் 

கணி ெந்தாசிாியற்கு ‘பிணாவு’ மகாடுப்பித்தான்’ என்று மபாருள் கூறுகிறார். ‘பிணா 

அல்லது பிணவு’ என்பதற்கு, பின்னப்பட்டது, முலடயப்பட்டது, சா லர, கற்படுலக’ என்று 

விளக்கம் தருகின்றனர். இருபத்மதாரு இடங்களில் எழுபத்மதாரு கல்மவட்டுகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. மபாருள் மகாள்வதில் வவறுபாடு இருந்தாலும், இலவ 

பழந்த ிழுக்குச் சான்றாகத் திகழ்கின்றன. 



வசாழர் கல்மவட்டுகள் 

வசாழர் காலத் த ிலழ அறியக் கல்மவட்டுகள் வபருதவி மசய்கின்றன. முதலாம் 

இராவசந்திரனின்  ால்பாடிக் கல்மவட்டுகள், தஞ்லசப் மபாிய வகாயில்  திற்சுவர்களில் 

மபாறிக்கப்பட்ட கல்மவட்டுகள், வீரராவசந்திரனின் திருமுக்கூடல் கல்மவட்டுகள். 

மூன்றாம் இராவசந்திரனின் திருவவதிபுரம் கல்மவட்டுகள் என்று ஆயிரக்கணக்கில் 

கல்மவட்டுகள் கிலடக்கின்றன. ‘வடமசாற்கலள எழுதினால், வடம ாழி எழுத்துகலள 

அகற்றிவிட்டு, த ிழ் எழுத்துகளால் த ிழ் ம ாழி  ரபுப்படி எழுத வவண்டும்’ என்ற 

இலக்கண வலரயலறலய ென்னூலில் காணலாம். ‘பதவியல்’ என்று ஓர் இயவல அந்நூலில் 

உள்ளது. வசாழர் காலக் கல்மவட்டுகளில் வடம ாழிச் மசாற்கள் த ிழாக்கம் மசய்யப் 

பட்டிருத்தலலக் காணலாம். 

வடமசாற்கள் - கல்மவட்டுச் மசாற்கள் 

 ஏகவபாகம் - ஒரு பூ 

 தாம்பூலம் - சுருளமுது 

 கர்ப்பக்கிரகம் - உட்வகாயில், அகொழிலக 

 பாிவர்த்தலன - தலல ாறு 

 பாிவட்டம் - சாத்துக்கூலற 

 லெவவத்யம் - அமுதுபடி 

 அவிர்பலி - தீமயறிவசாறு 

 கும்பாபிவஷகம் - கலச ாட்டுதல் 

ம ய்க்கீர்த்திகள் 

 ன்னன் இராஜராஜன் மவற்றிகலள எல்லாம் கல்மவட்டுகளில் குறிப்பிட்டு, 

‘ம ய்க்கீர்த்தி’ என்று மவற்றிச் சிறப்லபப் பதியும் முலறக்கு வித்திட்டான். இம் 



ம ய்க்கீர்த்திகளின் மதாடக்கத்லத லவத்வத யார் காலத்தலவ என்று கூறு ளவிற்கு ம ாழி 

அல ப்புக் காணப்படுகிறது. 

அரசன் மபயர் 

ம ய்க்கீர்த்தி - மதாடக்கம் 

1) முதலாம் இராஜராஜன் 

காந்தளூர்ச்சாலல கல றுத்தருளி 

2) முதலாம் இராவஜந்திரன் 

திரு ன்னி வளர இருெில டந்லதயும் 

3) இராஜாதிராஜன் 

  திங்கவளர் தருதன் மதாங்கல் 

4) இரண்டாம் இராவஜந்திரன் 

திரு ாது புவிமயனும் 

5) வீரராவசந்திரன் 

வீரவ  துலணயா 

6) அதிராவசந்திரன் 

திங்கவளர்  லர்ந்தது மவண்குலட 

7) முதலாம் குவலாத்துங்கன் 

திரு ன்னி விளங்கு 

8) விக்கிர  வசாழன் 

பூ ாது புணர 

9) இரண்டாம் குவலாத்துங்கன் 

பூ ன்னு பது ம் 

இவ்வாறு மதளிவான ம ாழி அல ப்லபக் காணலாம். உறுதி  ிக்க சான்றாகக் 

கல்மவட்டுகள் விளங்குகின்றன. 



பிறம ாழிக் கல்மவட்டுகள் 

பிறம ாழியில் உள்ள கல்மவட்டுகள் கூடத் த ிழ்ம ாழி வரலாறு அறியத் துலண 

புாிகின்றன என்றால் வியப்பாக இருக்கிறது அல்லவா? உண்ல தான். சிங்கள ம ாழியில் 

உள்ள கல்மவட்டில் த ிழ்ச் மசாற்கள் உள்ளன. த ிழக இடப்மபயர்கள் இடம் 

மபற்றுள்ளன. அதுவபாலவவ அவசாக  ன்னன் மவட்டிய கல்மவட்டுகளில், வசாழர், 

பாண்டியர் மதாடர்பான த ிழ்ச் மசாற்கள் இடம் மபற்றுள்ளன. அவ் வலகயில் த ிழக 

 ன்னர்கள் குறித்து வடொட்டு  ன்னர்கள் அறிந்திருந்தனர். த ிழகத்தில்  ட்டு ன்றித் 

த ிழ் வபசுவவார் பிற பகுதிகளிலும் மசன்று பழகும் இயல்பினராக இருந்தனர் என்பலத 

இதிலிருந்து அறியலாம். 

மசப்வபடுகள் 

த ிழ்ம ாழி வரலாறு அறியச் மசப்வபடுகளும் துலண புாிகின்றன. மசம்பினால் 

ஆன தகட்டில் மபாறிக்கப்படும் எழுத்துகள் மசப்வபடுகள் ஆகும். 

இலவ, சாசனங்கள் என்றும் மசால்லப் மபறும். சின்ன னூர், கூரம், பாகூர் ஆகிய 

இடங்களில் மசப்வபடுகள் கிலடத்துள்ளன. மசப்வபடுகள் பல்லவர் காலம் முதலாக 

 ிகுதியாகக் கிலடக்கப் மபற்றுள்ளன. இலவ வதான்றிய காலத்தில் த ிழ்ம ாழி எவ்வாறு 

எழுதப்பட்டிருந்தது என்பலத அறியப் மபாிதும் துலணபுாிகின்றன. 

அகழ்வாய்வுச் சான்று 

அகழ்வாய்வில் கிலடக்கும் சான்றுகள் கூடத் த ிழ் ம ாழி வரலாற்லற அறியப் 

பயன்படுகின்றன. அாிக்கவ டு என்னும் இடத்தில் மசய்யப்பட்ட அகழ்வாய்வில் அகல் 

விளக்கு ஒன்று கிலடத்தது. அதில் மபாறிக்கப்பட்ட எழுத்துகள் வரு ாறு: 

முதிகு ழுர அன் அகல் 

இதில் முதுகுழுரன் என்பது ஒருவரது மபயர். அகல் என்பது அகல் விளக்கு. 

முதுகுழூரன் என்பவருலடய அகல் என்று மபாருள் கூறுகின்றனர். 

முதிகுழூரன் என்பது முதிகுழுர அன் 



என்று எழுதப்பட்டுள்ளது என்பர். கல்மவட்டுகளில் அலத எழுதியவரது ெலட இருக்கலாம். 

சாசனங்களில் மசல்வாக்குடன் விளங்கிய ம ாழிெலட இருக்கலாம். வ லும் அக்காலத்திய 

வபச்சு ெலடயில் பயின்று வந்த பிறம ாழிச் மசாற்கள் கல்மவட்டுகளிலும் 

காணப்படுகின்றன. அச்மசாற்கள் கல்மவட்டுகள் மபாறிக்கப்பட்ட காலத்தில் 

வழங்கப்பட்டலவ என்று  திப்பிடுவது கடினம் என்பார் மத. மபா.  ீனாட்சி சுந்தரனார். 

இலக்கணச் சான்றுகள் 

த ிழில் கிலடத்துள்ள முதல் இலக்கண நூல் மதால்காப்பியம். வழக்கு ம ாழிக்கும் 

மசய்யுள் ம ாழிக்கும் உாிய இலக்கணத்லதச் மசால்லி, மசய்யுள் அல்லது பாடல் 

இலக்கணத்லதயும் கூறிடும் முழுல யான இலக்கண நூலாக அது உள்ளது. 

ம ய்யின் இயற்லக புள்ளிமயாடு ெிலலயல் (மதால். எழுத்து. நூன்  ரபு-15) 

உட்மபறு புள்ளி உரு ஆகும்வ  (மதால். எழுத்து. நூன்  ரபு-14) 

............................. ஆய்தம் என்ற 

முப்பாற்புள்ளியும்................ (மதால். எழுத்து. நூன் ரபு-2) 

என்று அந்நூல், ம ய், ஆய்தம் வபான்ற சில எழுத்துக்களுக்கான வாிவடிவம் 

பற்றிக் கூறுகிறது. 

அ, இ, உ, எ, ஒ.............ஓர் அளபு இலசக்கும் குற்மறழுத்து (வ லது. 3) 

ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ ஓ, ஒள..... ஈர் அளபு இலசக்கும் மெட்மடழுத்து (வ லது. 4) 

என்று குறிலுக்கும், மெடிலுக்கும் உச்சாிப்பு அளவு வலரயறுப்பதில், ‘வபச்சு ம ாழி - ஒலி 

அளவு’ கூறுகிறது. த ிழ் ம ாழியின் கட்டல ப்லப விவாிக்கும் முழு இலக்கண 

நூல் மதால்காப்பியம். மதால்காப்பியத்துக்கு முன்னவர இருந்த த ிழ்ம ாழி, அதன் 

அல ப்பு, த ிழ் இலக்கியங்கள், புலல  வல்லார் பற்றிய அலனத்துத் தகவல்களும் அதில் 

இடம் மபற்றுள்ளன. இதற்குப் பின் இலக்கண நூல்கள் பல வதான்றியுள்ளன. அலவ 

முழுல யானலவயாகத் திகழவில்லல என்றாலும் மவவ்வவறு காலத்திய த ிலழப் பற்றி 



அறியவும், ஆராயவும் உதவுகின்றன. அவ்வலகயில் வெ ிொதம், வீரவசாழியம், 

ென்னூல் வபான்ற இலக்கண நூல்கள் வசாழர்கால ம ாழியல ப்லபப் பற்றி ஆராய 

உதவுகின்றன. முத்துவீாியம் சிற்றிலக்கியக் கால ம ாழி அல ப்லபப் புலப்படுத்துகிறது. 

1680 இல் வகாஸ்டா பால்த்சரா என்பவர் இலத்தீன் ம ாழியில் எழுதிய த ிழ் இலக்கண 

நூல், கால்டுமவல் எழுதிய, திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூல், சீகன் பால்கு 

எழுதிய த ிழ் இலக்கண நூல், வீர ாமுனிவர் எழுதிய த ிழ் இலக்கண நூல் முதலியன 

அந்ெியர் வருலகக்குப் பின் த ிழ்ம ாழி அல ப்லபப் பற்றிப் புலப்படுத்துகின்றன. 

த ிழ்ம ாழியில் வொிட்ட  ாற்றம், வளர்ச்சி வபான்றவற்லற இவற்றின் துலண மகாண்டு 

ஆராய்ந்து அறிய முடியும். சான்றாகத் மதால்காப்பியத்தில் ெிகழ்காலத்லதக் குறிக்க 

இலடெிலல ஏதும் மசால்லப்படா ல் இருப்பலதயும், ென்னூல் என்னும் இலடக்கால 

இலக்கண நூலில், 

 கிறு - வருகிறான் 

 கின்று - வருகின்றான் 

 ஆெின்று – வாராெின்றான் 

என்று மூன்று ெிகழ்கால இலட ெிலலகள் மசால்லப்பட்டிருப்பலதயும் காட்டலாம். 

இது வபால் அந்தந்தக் காலத்திய ம ாழியல ப்லப இலக்கண நூல்கள் விளக்க 

முற்படுவதால் அலவ ம ாழி வரலாற்றுக்கு உதவும் சான்றுகளாகின்றன. 

பிறம ாழியாளர் இயற்றிய இலக்கணங்கள் 

பிறம ாழியாளர் த ிழுக்கு இலக்கணம் எழுதினர். அவர்களது நூல்கள் வபச்சுத் 

த ிலழ அடிமயாற்றியல ந்தலவ. கி.பி.1672 இல் டச்சுக்காரர் பால்வத என்பவர் 

த ிழ்ம ாழியின் உச்சாிப்புகள், வவற்றுல , வவறுபாடுகள் முதலியவற்லற 

எழுதுகிறார். வகாஸ்டா பாத்சரா என்பவர் இலத்தீன் ம ாழியில் எழுதிய த ிழ் இலக்கணம், 



கி.பி. 1686 இல் புருவனா எழுதிய ‘இலக்கண நூல்’, வீர ாமுனிவர், கால்டுமவல், 

சீகன்பால்கு ஆகிவயார் எழுதிய நூல்கள் முதலியன த ிழ் வரலாற்லறக் குறிப்பாகப் 

வபச்சுத் த ிழ் வரலாற்லறப் பற்றி ஆராயத் துலண புாிகின்றன. சான்றாக,  ரபுத் த ிழ் 

இலக்கணங்களில் மூவிடப் மபயர்கள் தனியாகச் மசால்லப்படவில்லல. மபயர்ச் 

மசாற்களிவலவய மசால்லப்படுகின்றன. ஆனால் வ லல ொட்டவரது இலக்கண 

நூல்களில், மூவிடப்மபயர் மபயர்ச்மசால்லின் தனி உட்பிாிவாகச் மசால்லப்பட்டுள்ளது. 

அது வபாலவவ, ‘எந்த விலனச்மசால் எந்த எந்தக் காலம் காட்டும் இலடெிலலகலளப் 

மபறும்’ என்பலதயும் வ லல ொட்டாாின் நூல்கள் விாிவாகக் கூறுகின்றன. டாக்டர் 

கிரால் என்பவர் த ிழ் விலனயடிச் மசாற்கலள அலவ ஏற்கும் கால இலடெிலலகளின் 

அடிப்பலடயில் ம ல்விலன, இலடவிலன, வல்விலன என மூன்று முக்கியப் 

பிாிவுகளாகப் பகுக்கின்றார். 

 வகர எதிர்கால இலடெிலல மபறுவன ம ல்விலன. 

 பகர எதிர்கால இலடெிலல மபறுவன இலடவிலன 

 ப்ப் என்ற ஈமராற்லறப் மபறுவன வல்விலன. 

என்கிறார். இதுவபால் வபச்சுத் த ிலழத் துல்லிய ாகப் பாிசீலித்து எழுதப்பட்டுள்ள 

இடங்கள் மபாிதும் உதவுவன. இவ்விலக்கணங்கள் முழுல யானலவ அல்ல. 

மசம்ல யானலவயும் அல்ல; அயல்ொட்டார் புாிந்துமகாண்ட வலரயில் எழுதியலவ என்ற 

அளவில் சான்றுகளாகக் மகாள்ளத் தக்கலவ. 

இலக்கண உலரகள் 

த ிழ் இலக்கண நூல் மதால்காப்பியத்துக்குக் கிலடத்த பலழய உலர இளம்பூரணர் 

எழுதிய உலர ஆகும். அவர் மூன்று அதிகாரத்துக்கும் உலர எழுதி 

உள்ளார். வசனாவலரயர், மதய்வச்சிலலயார், கல்லாடனார், மபயர் மதாியா 

ஒருவர் ஆகிவயார் மசால் அதிகாரத்துக்கு  ட்டும் உலர 



எழுதியுள்ளனர். ெச்சினார்க்கினியர் எழுத்ததிகாரம், மசால்லதிகாரம், மபாருளதிகாரத்தில் 

அகத்திலணயியல், புறத்திலணயியல், களவியல், கற்பியல், மபாருளியல், மசய்யுளியல் 

ஆகியவற்றுக்கு உலர எழுதி உள்ளார். மசய்யுளியல், ம ய்ப்பாட்டியல், உவ  இயல், 

 ரபியல் (மபாருளதிகாரம்) ஆகிய ொன்கு இயல்களுக்கும் வபராசிாியர் உலர எழுதினார். 

இவ்வுலரகளும் ம ாழி வரலாறு அறிய உதவும் சான்றுகளாக உள்ளன. ஏமனனில், 

அவர்கள் நூற்பாக்களின் கருத்துகலள  ட்டும் விளக்கவில்லல; ‘உலரயில் வகாடல்’ என்று 

தம் உலரயில் தம் கால ம ாழியல ப்பு  ாற்றம் பற்றிய மசய்திகலளயும் குறிப்பிட்வட 

எழுதும் வபாக்லக அவர்கள் லகயாண்டதால், அவர்களது கால ம ாழியல ப்லபயும் 

புலப்படுத்தும் சான்றுகளாக உலரகள் திகழ்கின்றன. சான்றாக, மதால்காப்பிய 

விலனயியல் முதல் நூற்பா (மசால். 200) இறப்பின் ெிகழ்வின் எதிர்வின் என்றா 

அம்முக்காலமும் எனக் காலங்கள் இறந்தகாலம், ெிகழ்காலம், எதிர்காலம் ஆகிய மூன்று 

என்கிறவத அல்லா ல் காலம் காட்டும் இலடெிலலகலளச் மசால்லவில்லல. ஆனால் 

முக்காலங்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக, 

 உண்டான், உண்ணாெின்றான், உண்பான் 

என்பவற்லறச் வசனாவலரயர் தருகின்றார். பிற உலரயாசிாியர்களும் இவ்வாவற 

தருகின்றனர். ஆனால் த ிழ்ம ாழி வரலாற்றில் சங்க காலத் மதாலக நூல்களில் 

இறந்தகாலம் விலனச்மசாற்களில் மதளிவாக அல ந்துள்ளது. எதிர்காலம் மதளிவாக 

அல ந்துள்ளது. ஆனால் ெிகழ்காலம் அல ந்திருக்கவில்லல. எதிர்காலமும், ெிகழ்காலமும் 

இலணந்து அல ந்திருக்கலாம். ெிகழ்காலம் பற்றிய மதளிவு உலரயாசிாியர் கால 

வளர்ச்சியாக இருக்கலாம். அது வபாலவவ மதால்காப்பியர் வியங்வகாள் விலனமுற்றுக்கு 

ஈறு (ஈறு-இறுதியில் வரும் எழுத்து) கூறவில்லல. உலரயாசிாியர்கவளா ஈறுகலளக் 

குறிப்பிடுகின்றனர். 



 இளம்பூரணர், மதய்வச்சிலலயார் - வியங்வகாள் விலனமுற்று ஈறு - க 

 வசனாவலரயர் - க, யா, அல் 

 ெச்சினார்க்கினியர், கல்லாடர் - க, யா, அல், ஆல், ஆர்,  ார், உம், று 

இவ்வாறு உலரயாசிாியரது உலரகள் அவர்களது கால ம ாழியல ப்லப 

விளக்குகின்றன. அதனால் அவற்லற ம ாழி வரலாற்றுச் சான்றுகளாக ஏற்றுக் 

மகாள்கிவறாம். 

அகராதிகள் 

ஒரு ம ாழியில் மசாற்களின் மபாருலள அகர வாிலசயில் 

விளக்குவது அகராதி ஆகும். த ிழில் உாிச்மசால் பனுவல், ெிகண்டு, அகரமுதலி ஆகிய 

மசாற்கள் ‘அகராதி’லயக் குறிக்கின்றன. திவாகர ெிகண்டு, பிங்கல ெிகண்டு வபான்ற த ிழ் 

ெிகண்டுகள் த ிழ்ச் மசால்லுக்குப் மபாருள் கூறுவன. அலவ மசய்யுள் வடிவில் 

அல ந்துள்ளன. ஒன்பதாவது நூற்றாண்டில் வதான்றிய முதல் ெிகண்டு திவாகர ெிகண்டு. 

இது ஒன்பதாயிரத்து ஐந்நூறு மசாற்கலளக் மகாண்டுள்ளது. மசால்லுக்குப் மபாருள் கூறி 

அகராதி இயலுக்குத் மதால்காப்பிய உாியியல் வித்திட்டது. ஒரு ம ாழிக்குப் பிறம ாழிப் 

மபாருள் கூறும் அடிப்பலடயில் அகராதிகள் வதான்றின. 

வீர ாமுனிவரது ‘சதுரகராதி’ கி.பி. 1782 இல் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இதில் 

பன்னிரண்டாயிரம் மசாற்கள் உள்ளன. அவர் ஏழு அகராதிகலள மவளியிட்டார். த ிழ்-

வபார்த்துகீசியம், த ிழ்-இலத்தீன், த ிழ்- பிமரஞ்சு, பிமரஞ்சு-த ிழ், த ிழ்-ஆங்கிலம், 

ஆங்கிலம்-த ிழ் என்ற அடிப்பலடயில் அலவ அல ந்தன மசன்லனப் பல்கலலக்கழகம் 

மவளியிட்ட த ிழ்ப் வபரகராதியில் இலட்சத்து ொலாயிரத்து ொனூற்று ஐந்து மசாற்கள் 

உள்ளன. எ வனாவும் பர்வராவும் இலணந்து, திராவிடச் மசாற்பிறப்பியல் அகராதிலய 

மவளியிட்டனர். த ிழ் வவர்ச்மசால் ஆய்விலும், த ிழ் அகரமுதலி தயாாிப்பிலும் ஞா. 

வதவவெயப் பாவாணர் சிறப்பிடம் மபற்றவர். 



கிாியாவின் தற்காலத் த ிழ் அகராதி வலர முயற்சிகள் மதாடர்கின்றன. 

இவற்றிலிருந்து மசாற்களின் மபாருள்  ாற்றத்லத அறியலாம். வவற்று ம ாழிகளில் 

எழுத்துப் மபயர்ப்புச் மசய்யப்பட்டிருப்பதால் த ிழ்ச் மசாற்களின் ஒலியல ப்லப ஓரளவு 

அறியலாம். மசாற்மபாருளியல் ஆய்வுக்கு அகராதிகள் மபரு ளவு உதவுகின்றன. 

ஞா. வதவவெயப்பாவாணர் 

மசாற்கள் மபாருளில் அலடயும்  ாற்றங்கலளப் பழந்த ிழ் என்ற நூலில் 

வபராசிாியர் இலக்குவனார் கீழ்க்கண்ட சான்றுகளின் மூலம் காட்டுவலதக் காணலாம். 

 மசால் 

 பழம்மபாருள் 

 புதுப்மபாருள் 

 அகம் 

 உள்,  னம் 

 கர்வம் 

 இறத்தல் 

 கடத்தல் 

 சாதல் 

 கண்ணி 

  ாலல 

 வலல 

 கிழவன் 

 உாியவன் 

 முதியவன் 

 வகாலட 

 வ ல்காற்று 

 மவயில் காற்று 

  ணிவிழா 



 அழகிய விழா 

 அறுபதாண்டுவிழா 

இவ்வாறு ம ாழியில் மசாற்களுக்குத் வதான்றும் புதுப் மபாருலள அறியலாம். 

ம ாழியில் வதான்றிய புதுச் மசாற்கலளப் பாிசீலிக்கலாம். புதுச் மசால் அல ப்புகலள 

ஆராயலாம். இவற்றுக்மகல்லாம் வரலாற்றுச் சான்றுகளாகத் திகழ்வதில் ெிகண்டுகளுக்கும் 

அகராதிகளுக்கும் தக்க இடம் உண்டு. 

இலக்கியச் சான்றுகள் 

ம ாழி வரலாற்லற அறிய இலக்கியங்கள் உதவுகின்றன. மதால்காப்பியத்தில் 

காணப்பட்ட கூறுகள் சங்க இலக்கியத்திலும் காணப்படுகின்றன. சில  ாற்றங்கலளத் 

தவிரச் சங்க இலக்கியத் த ிழ் முழுக்க முழுக்கத் மதால்காப்பியத் த ிவழ ஆகும். 

சான்றாக, வகரம் உ, ஊ, ஒ, ஓ என்னும் உயிர்கள் தவிர ஏலனய எட்டு 

உயிர்கவளாடு வசர்ந்து ம ாழிக்கு முதலில் வரும் என்கிறது மதால்காப்பியம். அவ்வாவற, 

சங்க இலக்கியத்தில், 

 வடுகர் - ெற்றிலண 212 

 வாலட - ெற்றிலண 5 

 விரல் - அகொனூறு 34 

 வீரர் - அகொனூறு 36 

 மவகுளி - மபாருெராற்றுப்பலட 172 

 வவந்தன் - அகொனூறு 24 

 லவலய -  துலரக்காஞ்சி 356 

என்று வந்திருப்பலதச் மசால்லலாம். பத்துப்பாட்டும் எட்டுத்மதாலகயும் சங்க காலத் 

த ிழ்ம ாழி அல ப்லபச் சுட்டுகின்றன. ொலடியார் உள்ளிட்ட பதிமனண் கீழ்க்கணக்கு 

நூல்கள் சங்கம்  ருவிய கால ாகிய களப்பிரர் காலத் த ிழ்ம ாழி அல ப்லபப் 



புலப்படுத்துகின்றன. வதவாரம், திருவாசகம், ொலாயிரத்திவ்விய பிரபந்தம் முதலான 

நூல்கள் பல்லவர் காலத் த ிழ் ம ாழியல ப்லப விளக்குகின்றன. கம்பரா ாயணம், 

மபாியபுராணம் முதலியன வசாழர் காலத் த ிழ்ம ாழி வரலாற்லறச் சுட்டிக் 

காட்டுகின்றன. பிள்லளத்த ிழ், உலா, குறவஞ்சி, பரணி முதலியனவற்றின் மூலம் 

ொயக்கர் காலத் த ிழ் வரலாறு அறியலாம். புதினங்கள், சிறுகலதகள் இக்கால ம ாழி 

வரலாற்லற அறியச் சான்றுகளாகின்றன. விளக்க ாக, தனித்தனிப் பாடங்களாகவவ 

ெீங்கள் இவற்லறப் படிப்பீர்கள். இவற்றின் வாிவடிவம் ஒலிப்பு முலறலயக் காட்டப் 

வபாது ானதாக இல்லல. 

வபச்சு ெலட 

வபச்சு வழக்கில் அல ந்த இலக்கியங்களும் முக்கிய ானலவதாம். கட்டமபாம் ன் 

கும் ி, ஐவர்ராஜாக்கள் கலத, இரா ப்பய்யன் அம் ாலன, சிவகங்லக சாித்திரம், 

மபான்னுருவி  சக்லக வபான்றலவ வபச்சு வழக்கில் அல ந்தலவ. சான்றாகப் 

பதிவனழாவது நூற்றாண்டுப் வபச்சுத் த ிலழப் பற்றி இரா ப்பய்யன் அம் ாலன மூலம் 

அறியலாம். 

வபச்சுத் த ிழ் 

மபாருள் 

 அலடக்காய் - பாக்கு 

 மவள்ளிலல - மவற்றிலல 

 சம்பாரம் - சாக்கு 

 விதனம் - மசய்தி 

  ன்னாப்பு -  ன்னிப்பு 

 கலலன - சீனி 



வபச்சு ெலடயில் எழுதப்படும் இலக்கியங்களும் ம ாழி வரலாற்லற அறிய உதவும். 

மஜயகாந்தனின் சினி ாவுக்குப் வபான சித்தாளு ொவல் மசன்லனப் வபச்சு வழக்கில் 

எழுதப்பட்டுள்ளது. ெீல. பத் ொபனின் தலலமுலறகள் என்னும் ொவல், கு ாி 

 ாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினர் வபச்சு வழக்கில் உள்ளது. அந்தந்த வட்டாரப் 

வபச்சுத் த ிழ் அல ப்லப அறிய இலவ உதவுகின்றன. 

வாய்ம ாழி இலக்கியம் 

ொட்டுப்புற இலக்கியங்கள் மபாது க்களிலடவய த ிழ்ம ாழி எங்ஙனம் 

லகயாளப்படுகிறது என்பலதக் காட்டும் கண்ணாடிகளாக உள்ளன. அலவ வபச்சு 

ம ாழியில் அல பலவ. நூறு பக்கத்தில் விளக்க வவண்டிய மசய்திகலள ஓர் உவல  

அல்லது பழம ாழி சில மசாற்களிவலவய விளக்கி விடும். ொட்டுப்புறக் கலதகள், 

பழம ாழி, உவல , விடுகலத, இலச வசர்ந்த தாலாட்டு, ஒப்பாாி, காதல் பாடல், 

மதாழில்பாடல், குழந்லதப் பாடல், மதய்வப் பாடல் என்று யாவும் வபச்சுத் த ிலழயும், 

மதான்ல க் கால வரலாற்றின் எச்சங்கலளயும் புலப்படுத்தும் சான்றுகளாக உள்ளன. 

அயல்ொட்டார் குறிப்புகள் 

அயல் ொட்டார் குறிப்புகளில் இடம் மபறும் த ிழ்ப் மபயர்கள், த ிழ்ச் மசாற்கள் 

முதலியனவும் த ிழ்ம ாழி வரலாறு அறிய உதவும் சான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன. கி.மு. 

ொன்காம் நூற்றாண்லடச் சார்ந்த வரருசியும், கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்லடச் 

சார்ந்த பதஞ்சலியும் தம் வடம ாழி நூல்களில் த ிழ்ம ாழிச் மசாற்கலளக் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். ‘பாண்டியர்’ என்னும் மசால்  காபாரதத்து அரசரான பாண்டுவின் 

மபயாிலிருந்து வந்ததாக வரருசி கூறுகிறார். பாண்டி, வசாழர் என்னும் த ிழ்ச் மசாற்கள் 

அரசலரயும், ொட்லடயும் குறிக்கும் என்கின்றார். பதஞ்சலி காஞ்சி என்ற மசால்லலக் 

குறிப்பிடுகின்றார். பதினான்காம் நூற்றாண்லடச் வசர்ந்த லீலா திலகம் என்ற  லலயாள 

இலக்கண நூல் பாண்டிய ொட்டிலும், வசாழ ொட்டிலும் ெிலவிய சில ம ாழி 



வழக்குகலளயும், உச்சாிப்புகலளயும் குறிப்பிடுகின்றது. ம கஸ்தனிஸ், ப்ளினி, 

தால ி ஆகிவயார் தம் நூல்களில் த ிழக ஊர்ப் மபயர்கலளக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

‘மகாற்லக’ ெகலரக் ‘மகால்சி’ என்வற கூறியுள்ளனர். இது த ிழ்ச்மசாற்கள் பிற 

ம ாழியாளர்களால் எங்ஙனம் வகட்கப்பட்டன என்று உணர்த்துவதாகக் மகாள்ளலாம். 

தால ி ‘ ல்லியர்பா’ என்று மசன்லனக்கு அருகில் உள்ள துலறமுகத்லதக் கூறுகிறார். 

இது, ‘ யிலாப்பூர்’ என்பதன் கிவரக்க உச்சாிப்பாகத் வதான்றுகிறது. யுவான்சுவாங், 

 ார்க்வகாவபாவலா ஆகிவயார் குறிப்புகளில் த ிழ்ச் மசாற்கள் உள்ளன. 17 ஆம் 

நூற்றாண்டில் த ிழகம் வந்த ராபர்ட்-டி- மொபிலி ‘ச’ என்ற ஒலிலய, 'ஜ்' (ch) என்வற 

எழுதியுள்ளார். பதிமனட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்த வீர ாமுனிவர் ‘ச’ லவ, 'ஸ்' (s) என 

எழுதியுள்ளார். இங்ஙனம் த ிழ் ஒலியியல்  ற்றும் ம ாழியியல் ஆய்விற்கு அயல்ொட்டார் 

குறிப்புகள் சான்றுகளாகத் திகழ்கின்றன.  

இந்வதா - ஆாிய ம ாழிக் குடும்பம் 

இந்வதா - ஆாிய ம ாழிக் குடும்பத்தில் உள்ள சில முக்கிய ம ாழிகள் பஞ்சாபி, 

சிந்தி, ஹிந்தி, உருது, பிகாாி, ராஜஸ்தானி, குஜராத்தி,  ராத்தி, அசா ி, வங்காளி, ஒாியா, 

பஹாி, காஷ் ீாி, ச ஸ்கிருதம் என்பன. இந்திய  க்களில் சு ார் 74 விழுக்காட்டினர் 

இம்ம ாழிகலளப் வபசுகின்றனர். 

 இந்வதா ஐவராப்பிய ம ாழிக் குடும்பம் 

இந்வதா-ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் ஆங்கிலவ  இந்தியாவில் பரவலாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. உயர்கல்வி ெிலலயில் ஆங்கிலம் பயிற்று ம ாழியாக 

உள்ளது. ஆங்கிலம் தவிர பிமரஞ்சு, வபார்த்துகீசிய ம ாழிகள் பாண்டிச்வசாி, வகாவா 

வபான்ற பகுதிகளில் வபசப்படுகின்றன. 

 

 



 திராவிட ம ாழிக் குடும்பம் 

திராவிட ம ாழிக் குடும்பம் இந்தியாவின் இரண்டாவது மபாிய ம ாழிக் குடும்பம் 

ஆகும். இந்திய  க்களில் 25 விழுக்காட்டினர் திராவிட ம ாழிகலளப் வபசுகின்றனர். 

திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்தில் உள்ள முக்கிய ம ாழிகள் த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம், 

 லலயாளம் ஆகியலவ. மதான்ல யும், இலக்கியச் மசழுல யும்  ிக்க த ிழ்ம ாழி  த்திய 

அரசால் மசம்ம ாழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய ம ாழிகளுள் ெகலி, பாலி, பிராகிருதம் ஆகிய ம ாழிகள் ஏட்டளவிவலவய 

உள்ளன. ச ஸ்கிருதம ாழியும் ஏட்டளவிவலவய உள்ளது; ச யச் சடங்குகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது; சிறுபான்ல யினரால் வபசப்படுகிறது. இந்ொட்டில் பல்வவறு 

இனத்தினர் வாழ்கின்றனர். பல்வவறு ம ாழிகலளப் வபசுகின்றனர். என்றாலும் 

ம ாழிகளுக்கிலடவய பல மபாதுல ப் பண்புகள் இலழவயாடும் ெிலல அறியப்பட்டது. 

ம ாழிகளுக்குள் காணப்படும் ஒத்த மசாற்களும், ம ாழிகளின் இலக்கணக் கூறுகளில் 

காணப்படும் ஒற்றுல க் கூறுகளும் அறிஞர்கலள வியக்க லவத்தன. முலறப்படி ஆராயத் 

தூண்டின. 

இந்திய ம ாழிகள் பற்றிய ஆய்வு 

1866இல் வியன்னாவில் கீழ்த்திலச  ாொடு (Oriental Congress) கூடியது. 

அம் ாொட்டில் ெிலறவவற்றப்பட்ட தீர் ானம், ‘இந்திய ம ாழிகள் பற்றிய கள ஆய்வு’ 

மசய்யு ாறு இந்திய அரலச வற்புறுத்தியது. இத்தீர் ானம் அரசால் பாிசீலிக்கப்பட்டது. 

குடி  திப்பீடு (Census) வினாப் பட்டியலில், 

 தனிெபர் பிறந்த இடம் எது? 

 தனிெபாின் தாய்ம ாழி எது? 

 தனிெபர் வபசும் ம ாழி எது? 



என்ற தகவலும் வசர்க்கப்பட்டது. 1881இல் ெடந்த முதல் குடி  திப்பீட்டுக் கணக்மகடுப்பில் 

இத்தகவல்களும் திரட்டப்பட்டன. புதுப்புதுச் மசய்திகள் கிலடத்தன. இந்திய ம ாழிகள் 

பற்றிக் கிலடத்த மசய்திகலள முழுல ப்படுத்த ஒரு தனித் திட்டம் தீட்டப்பட்டது. 

அது இந்திய ம ாழிகளின் கள ஆய்வுத் திட்டம் (Linguistic Survey of India) என்று 

ெலடமுலறப்படுத்தப்பட்டது. அது 1898இல் மதாடங்கப்பட்டது. 29 ஆண்டுகள் கள ஆய்வு 

ெடந்தது. சர். ஜார்ஜ் ஆபிரகாம் கிாியர்சன் (Sir George Abraham Grierson) என்பவர் 

இத்திட்டத்தின் இயக்குெர். இதன் அறிக்லக 1927இல் மவளியானது. அவ்வறிக்லகயில் 

அன்லறய இந்தியாவில் 1595 ம ாழிகள் வழங்கியல  பற்றிய தகவல்கள் 

தரப்பட்டிருந்தன. 

அலவ 

 வபசப்பட்ட ம ாழிகள் 179 

 கிலளம ாழிகள் 544 

 பின் இலணப்பில் இடம் மபற்ற ம ாழிகள் 872 

இந்தியாவில் 1652 ம ாழிகள் வபசப்படுகின்றன என்று 1961ஆம் ஆண்டின் குடி 

 திப்பீட்டுக் கணக்மகடுப்புக் கூறுகிறது. திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்தில் 30 ம ாழிகள் 

உள்ளன. இந்திய  க்களில் 24.47 விழுக்காட்டினர்.   

திராவிட ம ாழிகள் 

மதன் இந்தியப் பகுதிகளில்  க்களால் வபசப்படும் ம ாழிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 

மதாடர்பு மகாண்டு விளங்குகின்றன. அங்ஙனம் மதாடர்புலடய 30 ம ாழிகள் திராவிட 

ம ாழிகள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள் பிராகுயி என்ற ம ாழி  ட்டும் 

இந்தியாவிற்கு மவளிவய பாகிஸ்தானில் உள்ள பலுசிஸ்தான் பகுதிகளில் 

வபசப்படுகிறது. குரூக்,  ால்வடா வபான்ற ம ாழிகள் மபரும்பாலும் வடஇந்தியாவில் 



வபசப்படுகின்றன.  க்களிலடவய வழங்கிய ம ாழிகலளப் பாிசீலித்தல், ஒவ்மவாரு 

ம ாழிக்கும் இலடயிலான மதாடர்புகலள அறிதல், வடம ாழியுடன் ஒத்துள்ளதா, 

வவறுபடுகிறதா என்று இனம் காணல் என்னும் ெிலலகளில் மவவ்வவறு காலக் கட்டத்தில் 

மவவ்வவறு ம ாழி ஆய்வாளர்கள் மசய்த ஆய்வுகள், ெிறுவிய கருத்துகள்தாம் திராவிட 

ம ாழிகள் பற்றிய முழு அளவிலான ஆய்விற்குத் தளம் அல த்தன. 

கால்டுமவல் 

கி.பி. 1856இல் திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலலக் கால்டுமவல் 

மவளியிட்டார். திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பியல் ஆய்வின் தந்லத என்று கால்டுமவல் 

அலழக்கப்படுகிறார். அவருக்கு முந்லதய ஆய்வாளர்தம் முயற்சிகலளச் சற்வற காணலாம். 

திராவிடம் - மசால் 

மதன்னிந்தியாவில் வபசப்படும் த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  லலயாளம் முதலிய 

திராவிட ம ாழிகலள வ லலொட்டார்  லபார் ம ாழிகள் என்றும், தமுலிக் என்றும் 

முதலில் குறிப்பிட்டனர். த ிழ் ம ாழியின் மபயராவலவய இவ்வின ம ாழிகலளக் 

குறிப்பிடலாம். ஆனால், த ிழ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ம ாழிலயக் குறிக்கும் மசால். 

பல்வவறு ம ாழிகலளக் மகாண்ட குடும்பத்லதக் குறிக்கப் பிறிமதாரு மபயலர அல த்தல் 

சிறப்புலடயது என்று பாிசீலித்து, திராவிடம் என்ற மசால்லலத் தாம் வதர்ந்மதடுத்ததாகக் 

கால்டுமவல் கூறுகிறார். 

ஆந்திர - திராவிட பாஷா என்ற மபயாில் மதன்னிந்திய ம ாழியினத்லதக் கு ாாிலபட்டர் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். இவர் வடம ாழி அறிஞர்; கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். 

திராவிடர் என்று மதன்னிந்திய  க்கள்  னு சு ிருதியில் மசால்லப்பட்டுள்ளனர் என்று 

கால்டுமவல் குறிப்பிட்டுள்ளார். இரவீந்திரொத தாகூர் எழுதிய வதசிய 

கீதத்தில் திராவிடம் என்ற மசால் பரந்த மபாருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 



மதன்னிந்திய ம ாழி இனத்லதயும்  க்கலளயும் சுட்டுவதற்குத் திராவிடம் என்ற மசால் 

பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

திராவிட ம ாழி ஆய்வுகள் 

த ிழ், மதலுங்கு,  லலயாளம், கன்னடம் ஆகிய ொன்கு ம ாழிகளுக்கு இலடவய 

மதாடர்புகள் உள்ளன. அலவ ஒரு குடும்பத்லதச் வசர்ந்த ம ாழிகளாகத் திகழ்பலவ என்று 

வபராசிாியர் பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் (Francis Whyte Ellis) என்பவர் எழுதினார். இவர் 

கிழக்கிந்தியக் கம்மபனிலயச் வசர்ந்தவர். தனி நூலாக எழுதவில்லல. ஏ.டி. வகம்பல் (A.D. 

Campbell) என்பவர் மதலுங்கு ம ாழி இலக்கணம் (A Grammar of the Telogoo Language) 

என்ற நூலல எழுதினார். கி.பி. 1816இல் மவளியான நூல் அது. அதன் முன்னுலரலய 

எழுதியவர் பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ் ஆவார். அவர் அம் முன்னுலரயில் த ிழ், மதலுங்கு, 

 லலயாளம், கன்னட ம ாழிகளுக்கு இலடயிலுள்ள மதாடர்புகலளச் சுட்டிக் காட்டினார். 

அலவ ஒரு தனிக் குடும்பம் சார்ந்தலவ என்று குறிப்பிட்டார். ராஸ்க் என்பவர் 

வடம ாழிலய ஆராய்ந்தார். பல மசாற்கலளப் பட்டியலிட்டார். அலவ வடம ாழிச் 

மசாற்கள் அல்ல என்றும், ‘ லபார் மசாற்கள் அலவ’ என்றும் பத்மதான்பதாம் 

நூற்றாண்டில் மதாிவித்த கருத்து, வடம ாழி - திராவிட ம ாழிகளுக்கிலடயிலான 

வவறுபாடுகலளப் பாிசீலிக்க வழி மசய்தது எனலாம். மதன்னிந்தியாவில் வழங்கிய 

ம ாழிகள் ஒரு தனிக் குடும்பத்லதச் சார்ந்தலவ என்று கி.பி. 1844இல் கிறித்தவ 

லாசர் என்பவர் சுட்டிக் காட்டினார். த ிழ், மதலுங்கு வபான்ற ம ாழிகள் வட இந்திய 

ம ாழிகளில் இருந்து வவறுபட்டலவ. அலவ ஒரு தனிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்தலவ என்று 

மசராம்பூாில் ச யப் பணி மசய்து மகாண்டிருந்த கிறித்தவப் பாதிாியார் வில்லியம் 

வகாி (William Carey) ெிறுவினார். 



எச்.பி. ஹாட்சன் (H.B. Hodgson) என்பவர் 1848, 1856 ஆண்டுகளில் ெடு 

இந்தியாவிலும் இ ய  லலப் பகுதிகளிலும் உள்ள பழங்குடி  க்களின் மசாற்கள் 

மதன்னிந்திய ம ாழிகளுடன் ஒத்திருப்பலதக் காட்டினார். 

வபராசிாியர்  ாக்ஸ்முல்லர் மதன்னிந்திய ம ாழிகள் வடம ாழியிலிருந்து  ாறுபட்டலவ. 

அவற்லற ‘ெிஷத ம ாழிகள்’ (Nishada Languages) என்று குறிப்பிட்டார். 

டாக்டர் கால்டுமவல்லின் ஒப்பிலக்கணம் 

கி.பி. 1856இல் கால்டுமவல் இம் ம ாழிகலளத் திராவிடம் என்ற மபயாில் 

குறிப்பிட்டார். இலவ ஒரு தனிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்தலவ. இந்வதா ஐவராப்பிய 

ம ாழிகளுடன் மதாடர்புலடயன அல்ல என்று ெிறுவினார். திராவிட ம ாழிகள் சில 

பண்பட்ட ம ாழிகலளக் மகாண்டலவ. த ிழ்,  லலயாளம், மதலுங்கு, கன்னடம், 

துளு என்பன பண்பட்ட திராவிட ம ாழிகள். வதாடா, வகாடா, வகாண்டு, கூ என்பன 

பண்படாத திராவிட ம ாழிகள் என்று கருதினார். 1875இல், திராவிட ம ாழிகளின் 

ஒப்பிலக்கணம் நூலின் திருந்திய பதிப்லப மவளியிட்டார். அதில் மகாடகு ம ாழி திருந்திய 

திராவிட ம ாழி என்று குறிப்பிட்டார். ராஜ் கால், ஒவராவவான் ஆகியன திருந்தாத 

திராவிட ம ாழிகள் என்று குறிப்பிட்டார். திராவிட ம ாழிகளுக்கும், சித்திய 

ம ாழிகளுக்கும் இலடவய மதாடர்பு இருக்க வவண்டும் என ெிலனத்தார். வபச்சு ம ாழி, 

எழுத்து ம ாழி ஆகியவற்றின் வளல , வளல க் குலறவின் அடிப்பலடயில் அவர் 

திருந்திய ம ாழி (Cultivated Language), திருந்தாத ம ாழி (Uncultivated Language) என்று 

வலரயறுக்க முயன்றார். அவர் காலத்தில் வசதிகளும், வாய்ப்புகளும் குலறவாகவவ 

இருந்தன. திராவிட ம ாழிகளில் அவர் மசய்த ஆய்விற்கு அவர் டாக்டர் பட்டம் மபற்றார். 

‘கால்டுமவல்லின் ஆய்வு மதன் திராவிட ம ாழிகலளப் பற்றியது. திராவிட ம ாழிகளின் 

ஒப்பிலக்கணம் என்று மபாது ெிலலயில் சுட்டுவலதவிடத் மதன் திராவிட ம ாழிகளின் 



ஒப்பிலக்கணம் என்று அலழப்பது மபாருத்த ானது’ என்பார் மத.மபா.  ீனாட்சி 

சுந்தரனார். திராவிட ம ாழிகள் என்று ஒரு ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்த ம ாழிகலள 

இனம் கண்டு பதிவு மசய்த பணி கால்டுமவல்லின் பணியாகும். 

டாக்டர் கால்டுமவல் குறிப்பிட்ட திராவிட ம ாழிகள் 12 ஆகும். இந்திய 

ம ாழிகளின் கள ஆய்வுப் பணி இயக்குெர் கிாியர்சன், மகாலா ி, ொய்கி ஆகிய 

ம ாழிகளும் திராவிட ம ாழிகவள. அவற்லறயும் வசர்த்துத் திராவிடம ாழிகள் 14 என்று 

குறிப்பிட்டார். குவி ம ாழிலய ஆய்ந்தவர் பிட்மஜரால்டு என்பவர். 1913இல் குவி 

ம ாழியும் திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்தது என்று அறிவித்தார். 

1964இல் ஜூல்ஸ்பிளாக் என்பவர் திராவிட ம ாழிகளின் இலக்கண அல ப்பு (Structure 

Grammatical Des Languages Dravidiennes) என்னும் நூலல மவளியிட்டார். இது 

பிமரஞ்சு ம ாழியில் எழுதப்பட்ட நூலாகும். இவரது கருத்துகள் பலரால் பின்னர் 

 றுக்கப்பட்டன. 

ஆக்ஸ்வபார்டு பல்கலலக்கழகத்தில் ச ஸ்கிருதப் வபராசிாியராகப் 

பணிபுாிந்தவர் சர். தா ஸ் பவரா. 1950இல், பர்ஜி, மபங்வகா ம ாழிகளும் திராவிட 

ம ாழிக் குடும்பத்லதச் சார்ந்தலவ என்று அறிவித்தார். கலிவபார்னியாப் பல்கலலக்கழகப் 

வபராசிாியர் டாக்டர் எ வனா. அவர், வதாடா ம ாழிலய ஆய்ந்தவர். திராவிட 

ம ாழியியல் இனவியல் ொட்டுப்புறக் கலதகள் (Dravidian Linguistics, Ethnology and Folk 

Tales) என்று நூல் மவளியிட்டார். டாக்டர் பவரா, டாக்டர் எ வனா இருவரும் 

இலணந்து, திராவிட ம ாழிகளின் அடிச்மசால் அகராதி (A Dravidian Etymological 

Dictionary) நூலலத் தயாாித்து மவளியிட்டனர். இந்திய, த ிழக அறிஞர்கள் மதாடர்ந்து 

ஆராய்ந்து வருகின்றனர். அண்ணா லலப் பல்கலலக் கழகம், திராவிட ம ாழியியல் 

கழகம், இந்திய ம ாழிகளின் ல ய ெிறுவனம் ஆகியலவ திராவிட ம ாழியியலில் 



குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வுகலளச் மசய்துள்ளன. இப்வபாது திராவிட ம ாழிகள் என 

முப்பதுக்கும் வ ற்பட்ட ம ாழிகள் இனங்காணப் பட்டுள்ளன. 

திராவிட ம ாழிகளின் பண்புகள் 

திராவிட ம ாழிகளுக்குச் சில மபாதுப் பண்புக் கூறுகள் காணப்படுகின்றன. இறந்த 

காலம், ெிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று காலத்லதக் காட்டும் உருபுகளும், ஆண்பால், 

மபண்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால், பலர்பால் என்று பாலலக் குறிக்கும் விகுதிகளும் 

விலனயடிகளுடன் இலணந்து வருகின்றன; தனியாக வருதல் இல்லல. 

சான்று: வா+ந்+த்+ஆன் - வந்தான். 

 வா - விலனயடி 

 ந் - சந்தி 

 த் - காலம் காட்டும் உருபு 

 ஆன் - ஆண்பால் விகுதி 

என்று அல யக் காணலாம். மசாற்களின் முக்கியப் பகுதி வவர்ச்மசால் (Root Word), 

அடிச்மசால் (Basic Vocabulary) எனப்படும். திராவிட ம ாழிகளின் மசாற்கலளப் 

பாிசீலித்தால், அலவ மபாதுவான அடிச்மசாற்கலளக் மகாண்டிருப்பலதக் காண 

முடிகிறது. 

சான்று : 

அடிச்மசால் - திராவிட ம ாழிகள் 

 கண் - த ிழ் 

 கண்ணு -  லலயாளம் 

 கன்னு - மதலுங்கு 

 ஃகன் - குரூக் 



 மகன் - பர்ஜி 

 திராவிட ம ாழிகளில் எண்ணுப்மபயர்கள் ஒன்று வபாலவவ அல ந்துள்ளன. 

 மூன்று - த ிழ் 

 மூனு -  லலயாளம் 

 மூன்னு, மூறு – மதலுங்கு, கன்னடம் 

என்று அல ந்திருத்தலலக் காட்டலாம். திராவிட ம ாழிகளில் உயிர் எழுத்துகள், குறில், 

மெடில் என்றுள்ளன. இலவ மபாருலள வவறுபடுத்தத் துலண மசய்கின்றன. 

சான்று: 

 அடி - குறில் 

 ஆடி - மெடில் 

 வளி - குறில் 

 வாளி - மெடில் 

திராவிட ம ாழிகளின் பகுப்பு 

கால்டுமவல் திராவிட ம ாழிகலளத் திருந்திய ம ாழிகள் என்றும், திருந்தா 

ம ாழிகள் என்றும் இரு வலககளாகக் குறிப்பிட்டார். இப்பகுப்பு பண்பாட்டு ஆய்விற்குத் 

துலண மசய்யும். ஆனால் ம ாழி ஆய்விற்குத் துலண மசய்வது இல்லல. 

டாக்டர் ஸ்மடன்மகனா (Sten Konow) திராவிட ம ாழிகலளத் த ிழ்த் மதாகுதி (Tamil 

Group) என்றும், மதலுங்குத் மதாகுதி (Telegu Group) என்றும் இரண்டாக வலகப் 

படுத்துவார். ம ாழிநூல் அறிஞர்கள் திராவிட ம ாழிகலள அலவ வபசப்படும் இடத்தின் 

அடிப்பலடயிலும், அலவகளுக்கிலடவய காணப்படும் அடிப்பலடப் பண்புகள்  ற்றும் 

மபாதுல ப் பண்புகளின் அடிப்பலடயிலும் வலக மசய்வார்கள். ெிலப்பரப்பின் 

அடிப்பலடயில் 

 மதன் திராவிட ம ாழிகள் 



 ெடுத் திராவிட ம ாழிகள் 

 வடக்குத் திராவிட ம ாழிகள் 

என்று மூன்றாக வலகப்படுத்துகின்றனர். 

மதன் திராவிட ம ாழிகள் 

த ிழ்,  லலயாளம், இருளா, மகாடகு, வகாடா, வதாடா, கன்னடம், படகா, துளு ஆகிய 

ஒன்பது ம ாழிகளும் மதன் திராவிட ம ாழிகள் என்று அலழக்கப்படுகின்றன. 

த ிழ்ம ாழி 

திராவிட ம ாழிகளில் பழல யான ம ாழி த ிழ் ஆகும். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னவ வய இலக்கிய, இலக்கணங்கலளக் மகாண்ட ம ாழி த ிழ்ம ாழி. த ிழகம், 

பர் ா ( ியான் ர்),  வலசியா, சிங்கப்பூர், பிஜித்தீவு, இலங்லக, மதன் ஆப்பிாிக்கா, 

பிாிட்டிஷ் கயானா,  டகாஸ்கர், திாினிடாட் வபான்ற ொடுகளில் வபசப்படுகிறது. இன்று 

த ிழ் வபசுவவார் உலமகங்கும் வாழ்கின்றனர். எட்டு வகாடி  க்களால் த ிழ்ம ாழி 

வபசப்படுகிறது. சிங்கப்பூாில் ஆட்சிம ாழிகளில் ஒன்றாக உள்ளது. 

வடவவங்கடம் மதன்கு ாி 

ஆயிலடத் 

த ிழ்கூறு ெல் உலகத்து (மதால்காப்பியச் சிறப்புப் பாயிரம் : 1-3) 

என்று மதால்காப்பிய சிறப்புப் பாயிரத்தில் த ிழ் வழங்கும் பகுதிகள் 

மசால்லப்பட்டுள்ளன. 

      வடக்கும் மதற்கும் குடக்கும் குணக்கும் 

வவங்கடம் கு ாி தீம்புனல் மபௌவம ன்று 

அந்ொன் மகல்லல 

என்று காக்லக பாடினியார் என்னும் புலவர் த ிழ் வழங்கிய எல்லலயிலனக் கூறுகிறார். 

மதன் இந்தியாவில் வ ற்குத் மதாடர்ச்சி  லலக்கும், வங்காள விாிகுடாவிற்கும் 

இலடப்பட்டுப் பழவவற்காடு முதல் கு ாி வலர பரந்து கிடக்கும் ெிலப்பகுதி த ிழ் வழங்கும் 



பகுதி என்று கால்டுமவல் குறிப்பிட்டுள்ளார். 'இந்திய ம ாழிகளுள் ச ஸ்கிருத ம ாழிக்கு 

அடுத்த ெிலலயில் பன்னாட்டு அறிஞர்களது கவனத்லதக் கவர்ந்த ம ாழியாகத் த ிழ் 

உள்ளது. பழங்காலத்தில் த ிழ் மசவ்வியல் ெிலலலய எய்தியது. இது திராவிட 

ொகாிகத்தின் சிறப்லப உலகிற்குக் காட்டும் சான்றாக இந்தியா உள்ளது' என்று குல்மபர்ட் 

சிவலட்டர் கூறுவார். 'சங்கத் மதாகுப்பில் இடம் மபற்றிருக்கும் 26,350 வாிகள் உலகின் 

ஒப்புயர்வற்ற ம ாழி த ிழ் என்பலத ெிலல ெிறுத்துகின்றன' என்று 

மசக்வகாசுவலாவாக்கிய ொட்டுத் த ிழறிஞர் க ில் சுவலபில் தனது முருகனது 

சிாிப்பு (Smile of Muruga) நூலில் எழுதுகிறார். 'த ிழ்ம ாழி கிவரக்க ம ாழிலய விடப் 

பண்பட்டது. இலத்தீலன விட அழகானது. ஆற்றலிலும் முழுல யிலும் ஆங்கிலம், 

மஜர் னி ஆகிய ம ாழிகளுக்கு இலணயானது' என்று ஆங்கில இலக்கிய ஆக்ஸ்வபார்டு 

துலணநூல் (Oxford Companion to English Literature 1992 p. 1021) குறிப்பிட்டுள்ளது. 

'இன்றுள்ள இந்திய ம ாழிகளில் மசவ்வியல் ம ாழியாக அல ந்து அவத மசழுல யுடன் 

மதாடரும் ஒவர ம ாழி த ிழ்' என்று த ிழ் இலக்கியங்கலள ஆங்கிலத்தில் ம ாழி 

மபயர்த்த ஏ.வக. இரா ானுஜம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  ற்லறய ம ாழிகளின் உதவியின்றித் 

தனித்து இயங்கவல்ல ம ாழி த ிழ்ம ாழி. ‘திராவிட ம ாழிகளும் த ிழும்’ என்னும் அடுத்த 

பாடத்தில் த ிழ் பற்றி விாிவாகப் படிப்வபாம். 

 லலயாளம் 

வகரளத்தில் வபசப்படும் ம ாழி  லலயாளம். இலட்சத்தீவிலும் வபசப்படுகிறது. 

த ிழுடன் மெருங்கிய மதாடர்பு உலடய ம ாழி. திராவிட ம ாழிகளில் த ிழுக்கு அடுத்து 

லவத்து எண்ணப்படும் ம ாழி  லலயாளம். இரண்டு வகாடி  க்கள் வபசுகின்றனர். 

'த ிழின்  ிகத் திாிந்தம ாழி  லலயாளம்' என்பார் கால்டுமவல். இலக்கிய வளத்திலும், 



பலடப்பாற்றலிலும் இன்லறய ெிலலயில் திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்தில்  ிக உயர்ந்த 

இடத்லத  லலயாளவ  மபறுகிறது. 

  லலயாள ம ாழி பால்காட்டும் விகுதிகலள (Pronominal Terminations) 

விலக்கியுள்ளது. 

(எ.கா.) 

     த ிழ் -  லலயாளம் 

 அவன் அடித்தான் - அவன் அடிச்சு 

 அவள் அடித்தாள் - அவள் அடிச்சு 

 அது அடித்தது - அது அடிச்சு 

 வடம ாழிச் மசாற்கலள அதிக அளவு ஏற்றுக் மகாண்டுள்ளது. 

 த ிழில் ‘ஐ’ கார ஈற்லறக் மகாண்டு முடியும் மசாற்கள்  லலயாளத்தில், ‘அ’ கர ஈற்லறப் 

மபறுகின்றன. 

(எ.கா.) 

த ிழ் -  லலயாளம் 

 லல -  ல 

 லலயாள ம ாழிக்கு டாக்டர் குண்டர்ட் இலக்கண நூலும், அகராதியும் 

எழுதியுள்ளார். சிலப்பதிகாரம், பதிற்றுப்பத்து, புறொனூற்றில் உள்ள சில பாடல்கள் 

வசரொட்டில் உருவானலவ. வசரொட்டில் இன்று  லலயாளம் வழங்குகிறது. முன்னர்த் 

த ிழ் வழங்கியது. இரா சாிதம் வபான்ற மதான்ல யான  லலயாள இலக்கிய நூல்கள் 

த ிழர்கள் எளிதில் புாிந்து மகாள்ளும் வண்ணம் அல ந்துள்ளன. பலழய  லலயாள 

இலக்கியத்தில் பன்னிரண்டு உயிரும், பதிமனட்டு ம ய்யும்  ிகுதியாக உள்ளன. 

பண்லடய  லலயாள இலக்கியங்கள் த ிலழப் பின்பற்றி இருத்தலல டாக்டர் குண்டர்ட், 



டாக்டர் வக.எம். ஜார்ஜ் ஆகிவயார் ஒப்புக் மகாள்கின்றனர்.  லபார் கடற்கலர சிறந்த 

துலறமுக ாகத் திகழ்ந்தது. கிவரக்கர், யூதர், வபார்த்துகீசியர், டச்சுக்காரர், ஆங்கிவலயர் 

ஆகிவயார் இவ்வழிவய வந்து வாணிகத் மதாடர்பு மகாள்ள முடிந்தது. மதன் திராவிட 

ம ாழிகளில் த ிழும்,  லலயாளமும்  ிகப் பிற்காலத்வத பிாிந்தன. "த ிழுக்கும் 

 லலயாளத்திற்கும்  ிக மெருங்கிய மதாடர்பு உண்டு" என்று எ வனா குறிப்பிடுவார். 

கன்னட ம ாழி 

கர்ொடக  ாெிலம்,  ராத்தி ொட்டின் மதன் பகுதியில் வபசப்படும் ம ாழி கன்னட 

ம ாழி ஆகும். கருொடகம் என்றும், கானாிஸ் என்றும் கூறுவர். ஏறத்தாழ மூன்று வகாடி 

 க்கள் கன்னட ம ாழி வபசுகின்றனர். கர்ொடகம் என்னும் வடமசால் திாிந்து, கன்னடம் 

என்றானது என்பர் வடநூலார். ‘கன்னடம்’ என்பது ‘திராவிடச் மசால்’ என்பார் 

டாக்டர் குண்டர்ட். கன்னடத்தில், பழங்கன்னடம், புதுக் கன்னடம் என்னும் இரு வலக 

உள்ளன. புதுக் கன்னடத்தின் எழுத்து முலற மதலுங்கு ம ாழியின் எழுத்து முலறலய ஒட்டி 

அல ந்துள்ளது என்பார் ஏ.எஸ். ஆச்சார்யா. அவர் பல ஆய்வுகள் மசய்துள்ளார். எச்.எஸ். 

பிலிகிாி (H.S. Biligiri) கன்னட ம ாழியின் ஒலியன்கலளப் பற்றி ஆராய்ந்துள்ளார். கன்னட 

ம ாழியின் வட்டார வழக்குகளில் ஒன்று வதவாங்கா கன்னடம் ஆகும். த ிழகத்தில் 

உள்ள சின்னாளப்பட்டி, அருப்புக்வகாட்லட பகுதிகளில் வாழும் வதவாங்கா மசட்டியார் 

வதவாங்கா கன்னடம் வபசுகின்றனர். த ிழ்ச் மசாற்கலள ஏற்று, த ிழுடன் மெருங்கிய 

மதாடர்பு உலடயதாக இம்ம ாழி உள்ளது. ல சூர்ப் பகுதியிலுள்ள கன்னட 

ம ாழியிலிருந்து வதவாங்கக் கன்னடம் வவறுபடுகிறது. கன்னடத்தின்  ற்மறாரு வட்டார 

வழக்கு மகௌடா கன்னடம் ஆகும். இதில் 14 உயிமராலிகள் (9 குறில் 5 மெடில்) 22 ம ய் 

ஒலிகள் உள்ளன என்று டாக்டர் வக. குசலப்பா மகௌடா குறிப்பிடுவார். கர்ொடகத்தின் 

மதன் பகுதியிலும், கூர்க்  ாவட்டத்திலும் வாழும் மகௌடர்கள் வபசும் ம ாழி மகௌடா 



கன்னடம் ஆகும். 1968இல் கன்னட ம ாழிலய ஆராய்ந்த 

வபாசிாியர் உபாத்தியாயா கன்னட ம ாழியின் ொன்கு வட்டார வழக்குகலள ஒப்பிட்டு 

ஆய்ந்துள்ளார். கன்னட ம ாழியின் வபச்சு வடிவம் பற்றிப் வபராசிாியர் வில்லியம் 

பிலரட் (William Bright) விாிவாக ஆய்வு மசய்துள்ளார். 

பிற ம ாழிகள் 

த ிழ்,  லலயாளம், கன்னடம் ஆகியவற்றுடன் இருளா ம ாழி, மகாடகு ம ாழி, 

வகாடா ம ாழி, வதாடா ம ாழி, படகா ம ாழி, துளு ம ாழி ஆகியலவயும் மதன் திராவிட 

ம ாழிலயச் சார்ந்தலவ. 

இருளா ம ாழி 

இருளர்கள் வபசும் ம ாழி இருளா. ெீலகிாி  லலப்பகுதியில் வாழும் பழங்குடி 

 க்கள் இருளர் ஆவர். இவர்கள்  லலவதச இருளர்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றனர். 

ஆலன லலப் பகுதிகளிலும் இருளர்கள் வாழ்கின்றனர். வட்டக்காட இருளர்கள் என்று 

அலழக்கப்படுகின்றனர். வபராசிாியர் க ில் சுவலபில் இம் க்கள் பற்றி விாிவாக ஆய்வு 

மசய்துள்ளார். மஜரார்ட் எப் டிப்லாத் (Gerard F. Diffloth), ஆர். மபாியாழ்வார் ஆகிவயார் 

இருளா ம ாழியில் ஆய்வு மசய்துள்ளனர். இருளா ம ாழிலய 4617 வபர் வபசுகின்றனர். 

இது 1961இல் எடுக்கப்பட்ட கணக்மகடுப்பு ஆகும். குறும்பர்கள், படகர்கள் ஆகிவயாருடன் 

இருளர்கள் இலணந்து பழகுகின்றனர். குறும்பா, படகா ம ாழிச் மசாற்கள் இருளா 

ம ாழியில் அதிக ாகக் கலந்துள்ளன. இருளர்கள் ஒதுங்கி வாழ்கின்றனர். 

மகாடகு ம ாழி 

மகாடகு ம ாழிக்கு என்று எழுத்து வடிவம் கிலடயாது. மகாடகு ம ாழியில் 

இலக்கியங்கள் பலடக்கப்படவில்லல.  க்களிலடவய வழங்கும் வபச்சு ம ாழியாக 

 ட்டுவ  மகாடகு ம ாழி உள்ளது. ஏறத்தாழ 80,000  க்கள் மகாடகு ம ாழி 



வபசுகின்றனர். டாக்டர் வ ாக்லிங் (Mogling) என்பவர் மகாடகு ம ாழி பற்றி ஆய்வு 

மசய்தார். த ிழுடன் மகாடகு ம ாழி மெருங்கிய மதாடர்புலடயதாக இருப்பலத அவர் 

குறிப்பிட்டார். பின் வபராசிாியர் எல்.வி. இரா சா ி ஐயர் மகாடகு ம ாழிலய ஆய்ந்து, 

அது த ிழ்,  லலயாளம் ஆகிய ம ாழிகளுடன் மகாண்டுள்ள மதாடர்லப 

மவளிப்படுத்தினார். வ ஜர் வகால் (R.A. Cole) மகாடகு ம ாழியின் இலக்கணத்லதயும், 

பல பாடல்கலளயும் எழுதி மவளியிட்டுள்ளார். மகாடகு ம ாழியின் மதான்ல ப் பண்பு 

 ாறா ல் உள்ளது. மகாடகு ம ாழியின் உயிர் ஒலிகள் குறித்து எ வனா விாிவாக 

ஆராய்ந்துள்ளார். ஒரு மபண் பல ஆடவர்கலள  ணக்கும் பழக்கம் மகாடகு ம ாழி வபசும் 

 க்களிடம் இருக்கிறது என்று டாக்டர். ஏ.சி. பர்னல் (A.C. Burnell) குறிப்பிட்டுள்ளார். 

வகாடா ம ாழி 

ெீலிகிாி  லலப் பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடி இனத்தினர் வகாடர்கள் 

ஆவர். வகாடர்கள் வபசும் ம ாழி வகாடா ம ாழி ஆகும். ஏறத்தாழ 900 வபர் வகாடா 

ம ாழிலயப் வபசுகின்றனர். கூலி வவலல மசய்து வாழும் எளிய  க்கள் வகாடர்கள். 

"கன்னட ம ாழியின் மகாச்லச ம ாழி வபாலக் வகாடா ம ாழி காட்சி தருகிறது" என்று 

டாக்டர் கால்டுமவல் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனினும் இம்ம ாழி தனிம ாழி என்று இப்வபாது 

ெிறுவப்பட்டு உள்ளது. வகாடா ம ாழிலய டாக்டர் எ வனா விாிவாக ஆராய்ந்துள்ளார். 

வதாடா ம ாழி 

ெீலகிாி  லலப் பகுதிகளில் வாழும்  ற்மறாரு பழங்குடி 

இனத்தவர் வதாடர்கள் ஆவர். அவர்கள் வபசும் ம ாழி ‘வதாடா’ ம ாழி ஆகும். 

வபராசிாியர் மபர்னாட் ஸ்கி ிட் (Bernard Schmid) என்பவர் கி.பி. 1837 இல் வதாடா 

ம ாழிலய ஆய்வு மசய்தார். திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்துடன் மதாடர்பு உலடய ம ாழி 

வதாடா ம ாழி என்று அவர் குறிப்பிட்டார். 800 வபர் வதாடா ம ாழி வபசுகின்றனர். 1935-

38 வலர வபராசிாியர் எ வனா இம்ம ாழி பற்றியும், இம்ம ாழி வபசும்  க்கலளப் பற்றியும் 



ஆராய்ந்தார். வதாடா ம ாழி வபசும்  க்களின் மதாலக 600 என்று குறிப்பிடுகிறார். 

வபாலதப் மபாருட்கலள உட்மகாள்ளும் வழக்கம் இம் க்களிலடவய உள்ளது. மபண் 

குழந்லதகலளப் பிறந்தவுடன் மகால்லும் வழக்கமும் உள்ளது. ஆகவவ இவர்கள் 

எண்ணிக்லகயில் குலறந்துவிட்டனர் என்று கால்டுமவல் குறிப்பிடுவார். வதாடர்கலளப் 

பற்றி கர்னல்  ார்ஷல் (Colonel Marshall) விாிவான நூல் ஒன்றிலன எழுதியிருந்தார். 

வபராசிாியர் டபிள்யூ. எச். ஆர். ாிவர்ஸ் (W.H.R. Rivers) என்பவர் வதாடர்கலளப் பற்றி 770 

பக்க அளவில், The Todas என்ற தலலப்பில் 1906இல் ஒரு நூலல எழுதி மவளியிட்டார். 

"வதாடா ம ாழியின் ஒலிகளும், ஒலியல ப்பு முலறயும் உச்சாிக்க அாிதாக உள்ளன. sh, 

ch, th ஆகிய ஒலிகள் வதாடா ம ாழியில் ஒலிெயத்திற்காகச் மசாற்களின் இலடயில் 

திணிக்கப்படுகின்றன. இது வதாடா ம ாழிக்வக உாிய தனிச் சிறப்பு" என்று ஜி.யு. 

வபாப் (G.U.Pope) குறிப்பிடுவார். 

ஜி.யு. வபாப் 

வதாடர்களுடன் மெருங்கி வாழும் வகாடர்கள், படகர்களுக்கும் கூடப் புாிந்து 

மகாள்ள முடியாதபடி வதாடா ம ாழி உள்ளது. இம்ம ாழியின் விலனமுற்றுகளில் பாலறி 

கிளவிகள் உள்ளன. வதாடா ம ாழியின் இலக்கண அல ப்புகளில் பல பழந்த ிழுடன் 

மெருங்கிய உறவு மகாண்டுள்ளன. ர், ற் ஆகிய ஒலி வவறுபாடு திராவிட ம ாழிகலளவிடத் 

வதாடாவில்  ிகத் மதளிவாக உள்ளது. 

படகா ம ாழி 

ெீலகிாி  ாவட்டத்தில் ஊட்டி, குன்னூர்ப் பகுதிகளில் வாழும் படகர்கள் வபசும் 

ம ாழி ‘படகா ம ாழி’ ஆகும். படகா ம ாழி கன்னட ம ாழியின் வட்டார வழக்கு என்வற 

எண்ணினர். தற்மபாழுது படகா ம ாழி தனிம ாழி என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 

இரண்டலர இலட்சம்  க்கள் இம்ம ாழிலயப் வபசுகின்றனர். படகா ம ாழி பற்றிப் 

வபராசிாியர் எ வனா ஆய்வு மசய்தார். ெீலகிாிப் பகுதியில் வதாடர், வகாடர் ஆகிவயார் 



வந்து குடிவயறிய பின் ெீண்ட காலம் கழித்வத படகா ம ாழியினர் வடக்கிலிருந்து வந்து 

குடிவயறினர். இவர்களின் ம ாழி கன்னட ம ாழிவயாடு மெருங்கிய மதாடர்புலடயது 

என்று எ வனா குறிப்பிட்டுள்ளார். பழந்த ிழ் இலக்கியத்தில் குறிக்கப்படும் வடுகர்கவள 

படகர்கள் என்பது பலர் கருத்து. படகா ம ாழிலய டாக்டர் ச. அகத்தியலிங்கம் விாிவாக 

ஆய்வு மசய்துள்ளார். 

துளு ம ாழி 

துளு ம ாழிலயத் திருந்திய ம ாழி என்று டாக்டர் கால்டுமவல் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

துளு ம ாழிக்கு வாிவடிவம் இல்லல. இலக்கிய வளமும் இல்லல. வபசில்  ிஷலனச் சார்ந்த 

பாதிாி ார்கள் (Basle Missionaries) துளு ம ாழியில் பல நூல்கலள எழுதினர். அவற்லறக் 

கன்னட வாிவடிவில் அச்சிட்டனர். ல சூர்  ாெிலத்லத அடுத்து ஓடும் ஆறுகள், ‘சந்திரகிாி’, 

‘கல்யாணகிாி’ என்பன. அவ்விரு ஆறுகளுக்கும் இலடப்பட்ட பகுதியில் துளு ம ாழி 

வபசப்படுகிறது. எனினும் இப்பகுதி  க்கள் பல ம ாழிகலளப் வபசுகின்றனர். அவற்றுள் 

துளுவும் ஒன்று. அவ்வலகயில் 5.1 இலட்சம்  க்கள் துளு ம ாழி வபசுகின்றனர். துளு 

ம ாழிக்குப் வபராசிாியர் மஜ. பிாிகல் (J.Brigal) இலக்கணம் எழுதியுள்ளார். ஏ.  ார்னர் (A. 

Marner) துளு - ஆங்கில அகராதிலய 1886 இல் மவளியிட்டார். ஆங்கில - துளு 

அகராதிலய 1888இல் மவளியிட்டார். எல்.வி. இரா சுவா ி ஐயர் இம்ம ாழியில் பல 

ஆய்வுகலளச் மசய்துள்ளார். வபராசிாியர் உபாத்தியாயா துளும ாழிக்குப் வபரகராதி 

(Lexicon) தயாாித்துள்ளார். "மதன் திராவிடக் கிலளயிலிருந்து துளு, கன்னடம், வகாடா, 

வதாடா, மகாடகு,  லலயாளம் என்பன படிப்படியாகப் பிாிந்திருக்க வவண்டும்" என்பார் 

டாக்டர் பி.எஸ். சுப்பிர ணியம். 

 

 

 



ெடுத் திராவிட ம ாழிகள் 

மதன் திராவிட ம ாழிகளுடன் மதலுங்கு ம ாழிலய இலணத்து ஆய்வது பலழய  ரபு. 

ஆனால் மதலுங்கு ெடுத் திராவிட ம ாழிகளுடன் வசர்க்கப்படுகிறது. அவ்வலகயில் ெடுத் 

திராவிட ம ாழிகலள, 

 மதலுங்கு - குவி கிலள ெடுத் திராவிட ம ாழிகள் 

 மகாலா ி - ொய்க்கி கிலள ெடுத் திராவிட ம ாழிகள் 

என்று இரு கூறுபடுத்துகின்றனர். மதலுங்கு-குவி கிலளயில் மதலுங்கு, வகாண்டி, 

வகாண்டா, குயி, குவி, மபங்வகா,  ண்டா ஆகிய ம ாழிகள் உள்ளன. மகாலா ி - 

ொய்க்கி கிலளயில் பர்ஜி, கட்பா ஒல்லாாி, கட்பா சில்லூர் ஆகிய ம ாழிகள் உள்ளன. 

கட்பா ஒல்லாாி, கட்பா சில்லூர் ஆகியன தனிம ாழிகள் அல்ல; ஒவர ம ாழியின் 

கிலளகள் என்றும் கூறுவர். மகாலா ி, ொய்க்கி, பர்ஜி, கட்பா ஆகியன சில தனித் 

தன்ல கலளக் மகாண்டுள்ளன. அலவ மதன் திராவிட ம ாழிகளிலிருந்து 

வவறுபட்டலவ. சான்றாக, ‘ள’கர ஒலி ொய்க்கி தவிர ஏலனய ம ாழிகளில் இல்லல; 

‘ட’கர ஒலி ம ாழி முதலில் வருகிறது. அஃறிலணச் மசாற்கள் பன்ல  உணர்த்த, 

பலவின்பால் விகுதி கட்டாயம் இலணக்கப்பட வவண்டும். இவற்லறத் ‘தனிக் கிலள’ 

என்று பவரா, பட்டாச்சார்யா ஆகிவயார் கூறுகின்றனர். வபராசிாியர் எ வனாவும் 

இதலன ஏற்றுக் மகாண்டுள்ளார். 

மதலுங்கு ம ாழி 

ெடுத் திராவிட ம ாழியுள் ஒன்பது வகாடி  க்கள் வபசும் ம ாழி மதலுங்கு ம ாழி. 

மதான்ல ச் சிறப்பு உலடயது. மசால் வளம்  ிக்கது. இனில  வாய்ந்தது. ஆந்திர 

 ாெிலத்தில் வபசப்படுகிறது. 

 திாிலிங்கம் (மூன்று வகாவில்கள்) என்ற மசால் திாிந்து ‘மதலுங்கு’ என்றானது. 

 ‘மதனுகு’ என்றால் இனில . மதனுகு என்ற மசால் திாிந்து ‘மதலுங்கு’ என்றானது. 



என்பர். மதலுங்கு ம ாழி வட இந்திய ம ாழிகளிலிருந்து வவறுபட்டது என்று யுவான் 

சுவாங் (Hieun Tsang) கூறுவார். அயல் ொட்டினர் மதலுங்கு ம ாழிக்குப் பல இலக்கண 

நூல்கலள எழுதியுள்ளனர். ென்னய பட்டர் வபான்ற வடம ாழி அறிஞர்கள் மதலுங்கில் 

இலக்கியம் மசய்துள்ளனர். வடம ாழிச் சாயல்  ிகுதியாக 

உள்ளது. ஆந்திரர்கள் என்றும், கலிங்கர்கள் என்றும் இருவலகத் மதலுங்கு  க்கள் 

மசால்லப்படுகின்றனர். மதலுங்கு ம ாழியின் விலனயடிகள் பற்றிப் வபராசிாியர் பி.எச். 

கிருட்டிணமூர்த்தி ஆராய்ந்துள்ளார். மதலுங்கில் ஒருல யில், ‘ஆண்பால்’ என்றும், 

‘ஆண்பால் அல்லாதன’ என்றும் பிாிவு உள்ளது. ‘திலண, பால் பாகுபாட்டில் மதலுங்கு 

மதான்ல யானது’ என்பார் டாக்டர் பி.என். சுப்பிர ணியன். மதலுங்கு ம ாழி குயி 

ம ாழியுடன் மெருங்கிய மதாடர்புலடயது. மதலுங்கிலும், குயி ம ாழியிலும் ஒலி இடம் 

மபயர்ந்து ெிற்கும் தன்ல  உள்ளது. 

பிற ம ாழிகள் 

வ ற்குறிப்பிட்டலவகலளத் தவிரக் வகாண்டி ம ாழி, வகாண்டா ம ாழி, குயி 

ம ாழி, குவி ம ாழி, மபங்வகா ம ாழி,  ண்டா ம ாழி, மகாலா ி ம ாழி, ொய்க்கி ம ாழி, 

பர்ஜி ம ாழி, கட்பா ஒல்லாாி ம ாழி, கட்பா சில்லூர் ம ாழி ஆகிய ம ாழிகளும் ெடுத் 

திராவிட ம ாழிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. 

வகாண்டி ம ாழி 

இந்தியாவின் ெடுவில் வகாண்டுவனம் எனும் காடுகள் உள்ளன. அக்காடுகளில் 

வாழும்  க்கள், வகாயிவதார் ஆவர். வகாயிவதார் வபசும் ம ாழி வகாண்டி ம ாழி; 15 

இலட்சம் வபரால் வபசப்படுகிறது. வபராசிாியர் ஆபிரகாம் லிண்ட் (Abraham A 

Lind), ஏ.என்.  ிட்சல் (A.N. Mitchell) ஆகிவயார் வகாண்டி ம ாழி பற்றி ஆய்வு 

மசய்துள்ளனர். வபராசிாியர் சி.ஜி.மசனிவிக்ஸ் டிமரன்ச் (C.G. Chenegvix Trench) புனித 



வில்லியம்சன் மஹன்றி டிரம் ண்டு (Williamson Rev. Henry Drummond) ஆகிவயார் 

வகாண்டி ம ாழிக்கு இலக்கண நூல்கலள எழுதி உள்ளனர். கல்கத்தாவில் உள்ள பிஷப் 

கல்லூாிப் வபராசிாியர் வஜ.சி. டிாிமபர்கு (J.C. Driberg) சுருக்க ான இலக்கணக் கட்டுலர 

எழுதியுள்ளார். வகாயிவதார்  க்களது வாழ்வியல் பற்றிய தகவல்கலள வங்காள  க்களின் 

வரலாறு (Ethnology of Bengal) என்ற நூலிலும், ல யப் பிராந்திய அரசிதழ் (Gazetteer of 

the Central Provinces) களிலும் காணலாம். 

வகாண்டா ம ாழி 

ஆந்திரப் பிரவதசத்தின் எல்லலப் பகுதிகளில் வகாண்டா ம ாழி வபசப்படுகிறது. 

ஏறத்தாழ 13 ஆயிரம்  க்கள் வகாண்டா ம ாழி வபசுகின்றனர். உசு ானியாப் 

பல்கலலக்கழகப் வபராசிாியர் பி.எச்.கிருஷ்ணமூர்த்தி வகாண்டா ம ாழியின் இலக்கண 

அல ப்லபப் பற்றிப் பல ஆய்வுக் கட்டுலரகலள மவளியிட்டுள்ளார். வகாண்டா 

ம ாழி என்ற தலலப்பில் இதன் இலக்கணத்லதயும், மசால்லல ப்பிலனயும் ஆராய்ந்து 

வபராசிாியர் எஸ். பட்டாச்சார்யா நூல் எழுதி உள்ளார். வபராசிாியர் பவரா, 

பட்டாச்சார்யா ஆகிவயார் மதாகுத்த குறிப்புகள் இம்ம ாழி பற்றி அறிய உதவுகின்றன. 

குயி ம ாழி 

ஒாிசா  ாெிலத்தில் உள்ள வகாராபுத்  ாவட்டப் பகுதிகளில் குயி ம ாழி 

வபசப்படுகிறது. ஏறத்தாழ ஒன்பது இலட்சம் வபர் குயி ம ாழி வபசுகின்றனர். குயி 

ம ாழியின் இலக்கணத்லதப் வபராசிாியர் டபிள்யூ.டபிள்யூ. வின்ஃபீல்டு (W.W. Winfield) 

எழுதியுள்ளார். வபராசிாியர் மபாிரா (J.E. Pereira) ஓர் இலக்கண நூல் எழுதியுள்ளார். 

பவரா, பட்டாச்சார்யா இருவரும் குயிம ாழி பற்றி ஆய்வு மசய்து கட்டுலரகள் எழுதி 

உள்ளனர். 

குவி ம ாழி 



குவி ம ாழிக்கு வகாந்த் ம ாழி என்றும் மபயருண்டு, குவி ம ாழி 

வபசுவவார் வகாண்டுவனக் காடுகளிலும், ஒாிசாவில் உள்ள சில குன்றுகளிலும் 

வாழ்கின்றனர். குவி ம ாழி வபசுவவார் வகாண்டர்கள், கந்தர்கள், கூ (ksus) 

என்றலழக்கப்படுகின்றனர். ஏறத்தாழ இரண்டு இட்சம் வபர் குவி ம ாழி வபசுகின்றனர். 

குவி ம ாழிக்மகன்று வாி வடிவம் இல்லல. எழுதப்பட்ட இலக்கியங்களும் இல்லல. 

குழந்லதகலளத் திருடி வந்து மதய்வங்களுக்குப் பலி தரும் வழக்கம் இவர்களிலடவய 

இருந்தது என்று அயல்ொட்டினர் குறித்துள்ளனர். 

மபங்வகா ம ாழி 

மபங்வகா ம ாழிலய ஏறத்தாழ 1300 வபர் வபசுகின்றனர். திராவிட ம ாழிக் 

குடும்பத்லதச் வசர்ந்த மபங்வகா ம ாழி ஒரு தனிம ாழி என்று 

வபராசிாியர் பவரா ெிறுவியுள்ளார். 

 ண்டா ம ாழி 

 ண்டா ம ாழி பற்றிய எந்த ஆய்வும் இதுவலர நூலாக வரவில்லல. எனினும் 

வபராசிாியர்கள் பவராவும், பட்டாச்சாாியாவும்  ண்டா ம ாழி குறித்துப் பல ஆய்வுகலள 

வ ற்மகாண்டுள்ளதாகத் மதாிகின்றது. 

மகாலா ி ம ாழி 

 த்தியப் பிரவதசத்தில் மகாலா ி ம ாழி வபசப்படுகிறது. ஏறத்தாழ ஐம்பது ஆயிரம் 

வபர் மகாலா ி ம ாழி வபசுகின்றனர். வபராசிாியர் வசது  ாதவராவ் 1950இல் மகாலா ி 

ம ாழி இலக்கணம் பற்றி நூல் எழுதி மவளியிட்டார். வபராசிாியர் எ வனா 1955இல் 

மகாலா ி ம ாழி பற்றி ஆய்வுக் கட்டுலர எழுதினார். வில்லியம் பிலரட் மகாலா ி ம ாழி 

பற்றி ஆய்வு மசய்துள்ளார். வபராசிாியர் பவராவும், பட்டாச்சார்யாவும் மகாலா ி 

ம ாழியில் பல ஆய்வுகலளச் மசய்துள்ளனர். 

 



ொய்க்கி ம ாழி 

 த்தியப் பிரவதசப் பகுதிகளிலும்,  காராட்டிரத்திலும் ொய்க்கி ம ாழி 

வபசப்படுகிறது. ஏறத்தாழ 1500 வபர் ொய்க்கி ம ாழி வபசுகின்றனர். 

வபராசிாியர் பவராவும், பட்டாச்சாாியாவும் வசர்ந்து ொய்க்கி ம ாழி குறித்து ஆய்வு 

மசய்துள்ளனர். 

பர்ஜி ம ாழி 

 த்தியப் பிரவதசப் பகுதிகளில் பர்ஜி ம ாழி வபசப்படுகிறது. 19847 வபர் பர்ஜி 

ம ாழி வபசுகின்றனர். இம்ம ாழி வபசும் பகுதியின் வ ற்கில் பஸ்தர் பகுதியும், கிழக்கில் 

வகாராபுட் பகுதியும், வடக்கில் ஜகதல்பூர் பகுதியும், மதற்கில் மஜய்ப்பூரும் 

அல ந்திருக்கின்றன. வபராசிாியர் கிாியர்சனின் ம ாழிநூலில் பர்ஜி ம ாழி குறித்து 

இரண்டு பக்கங்களில் தரப்பட்டுள்ளது. இம்ம ாழிலயத் தவறுதலாகக் வகாண்டி 

ம ாழியின் வட்டார வழக்கு என்று குறித்து விட்டனர். 1953இல் 

வபராசிாியர்கள் எ வனாவும், பட்டாச்சாாியாவும் ஆய்வு மசய்து பர்ஜி ம ாழி தனிம ாழி 

என்று ெிறுவினர். பர்ஜி ம ாழிக்கு ொன்கு வித ான வட்டார வழக்குகள் இருப்பதாகவும் 

சுட்டிச் மசல்கின்றனர். 

கட்பா ஒல்லாாி ம ாழி 

ஒாிசாவிலும்,  த்தியப் பிரவதசத்தின் சில பகுதிகளிலும் கட்பா ம ாழி 

வபசப்படுகிறது. கட்பா ஒல்லாாி ம ாழி பற்றிப் வபராசிாியர்கள் பவரா, 

பட்டாச்சார்யா ஆகிவயார் 1957இல் ஆய்வு மசய்து நூல் மவளியிட்டுள்ளனர். 

கட்பா சில்லூர் ம ாழி 

ஒாிசாவிலும்,  த்தியப்பிரவதசத்தின் சில பகுதிகளிலும் இம்ம ாழி வபசப்படுகிறது. 

கட்பா ஒல்லாாி, கட்பா சில்லூர் ஆகிய இரண்லடயும் ஒவர ம ாழியாகச் சிலர் கருதுவர். 



ஆனால் இலவ தனித்தனி ம ாழிகள். கட்பா சில்லூர் பற்றிப் வபராசிாியர் பி.எச். 

கிருட்டிணமூர்த்தியும், பட்டாச்சார்யாவும் ஆய்ந்துள்ளனர். சிலர் இம்ம ாழிலயத் 

தவறாகப் வபாயா என்றலழத்தனர் என்பர். கட்பா ஒல்லாாி, கட்பா சில்லூர் ஆகிய ம ாழி 

வபசுவவார் ஏறத்தாழ எட்டாயிரம் வபர் உள்ளனர். 

வட திராவிட ம ாழிகள் 

வட திராவிட ம ாழிகளில் பிராகுயி,  ால்வடா, குரூக் ஆகிய மூன்று ம ாழிகள் 

அடங்கும். ஆந்திராவில் வழங்கும் வகாயா ம ாழிலயத் தனி ம ாழி என்று கண்டுபிடித்து 

அலதயும் வட திராவிட ம ாழியுடன் வசர்த்துள்ளனர். எனினும் சிலர் வகாயா ம ாழிலயக் 

வகாண்டி ம ாழியின் வட்டார வழக்காகவவ கருதுகின்றனர். வட திராவிட ம ாழிகளில் 

பிராகுயி முதலில் பிாிந்திருக்க வவண்டும். காலப் வபாக்கில் குரூக்,  ால்வடா இரண்டும் 

தனி ம ாழிகளாகப் பிாிந்திருக்க வவண்டும் என்பர். வட திராவிட ம ாழிகளில் ‘க்’ 

இறந்தகால இலடெிலலயாகவும் ‘ஓ’ எதிர்கால இலடெிலலயாகவும் உள்ளன. ம ாழி 

முதலில் வரும் ககரம் ஹகர ாகவும், வகரம் பகர ாகவும், சகரம் ககர ாகவும்  ாறும் 

ெிலலலய வடதிராவிட ம ாழிகளில் காணமுடிகிறது. 

பிராகுயி ம ாழி 

பலுச்சிஸ்தான் பகுதிகளில் பிராகுயி ம ாழி வபசப்படுகிறது என்று 

டாக்டர் கால்டுமவல் குறிப்பிட்டுள்ளார். மடன்னிஸ் டி.எஸ். பிவர (Denys de Savmarez 

Bray) என்பவர் திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்தது பிராகுயி ம ாழி என்று 

ெிறுவினார். வபராசிாியர் எ வனா 1962இல் பிராகுயி ம ாழி வட திராவிட உட்பிாிலவச் 

வசர்ந்தது என்று விளக்கினார். திராவிட  க்களும், பிராகுயி  க்களும் ஒவர இனத்தவர் 

என்று மகாள்ளச் சான்றுகள் இல்லல. எனினும் திராவிட ம ாழி வபசுவவாரது கலப்பு 

இருக்க வவண்டும் என்று இரா ச்சந்திர தீட்சிதர் குறிப்பிடுவார். பிராகுயி ம ாழி பாரசீக 

ம ாழியுடன் மெருங்கிய மதாடர்பிலனக் மகாண்டுள்ளது. பாகிஸ்தானில் உள்ள கலத், 



ஹயர்பூர்  ாவட்டங்களில் உள்ளவர்கள் பிராகுயி ம ாழி வபசுகின்றனர். ஈரான், 

ஆப்கானிஸ்தான் பகுதிகளில் வாழ்வவார் பிராகுயி ம ாழி வபசுகின்றனர். 

இப்பகுதிகளில் பலுச்சி ம ாழி மபருவழக்காக உள்ளது. பிராகுயி ம ாழி வபசுவவார் 

எண்ணிக்லக மூன்று இலட்சம் என்றும், ஐந்து இலட்சம் என்றும் இரு வவறு கூற்றுகள் 

உள்ளன. வபராசிாியர் எ வனா பிராகுயி ம ாழி பற்றி ஆய்ந்து பல கட்டுலரகலள 

மவளியிட்டுள்ளார். 

 ால்வடா ம ாழி 

பீகார், வங்காளம் ஆகிய பகுதிகளில் வாழ்பவர்கள்,  ால்வடா ம ாழி 

வபசுகின்றனர். ஏறத்தாழ 90 ஆயிரம் வபர் வபசுகின்றனர்.  ால்வடா ம ாழிச் மசாற்கலளப் 

வபராசிாியர் பி.எச். ஹாட்ஸன் (B.H.Hodgsn), வகம்பல் (Sir George Campell) ஆகிவயார் 

மதாகுத்துள்ளனர். எர்னஸ்ட் ட்வராமயஸ் (Ernest Droese) 1884இல் எழுதி 

மவளியிட்ட  ால்வடா ம ாழி அறிமுகம் (Introduction to the Malto Language) என்ற 

நூல்தான் இம்ம ாழி பற்றி வந்த முதல் நூலாகும்.  ால்வடா ம ாழி 

வபசுவவார்  ாலர் ( னிதர்கள்) ஆவர்.  லல என்னும் மசால்லில் இருந்து பிறந்தது  ாலர் 

என்னும் மசால். ‘ ாலர் என்பது,  லல  னிதர்கள் என்ற மபாருளுலடயது’ என்று 

டாக்டர் கிாியர்சன் கூறுவார். மதான்ல  இலக்கியங்கள் இல்லல. எனினும் கிறித்தவத் 

மதாண்டர்கள் பல இலக்கியங்கலள  ால்வடா ம ாழியில் உருவாக்கியுள்ளனர்.  ால்வடா 

ம ாழியில் உயிமராலிகள் மசாற்களின் எல்லா இடங்களிலும் இடம் மபறுகின்றன. 

எனினும் மெடில் உயிமராலிகள் ம ாழியின் இறுதியில் இடம் மபறுவது கிலடயாது. 

குரூக் ம ாழி 

குரூக் ம ாழிலய டாக்டர் கால்டுமவல், ‘ஒவராவன்’ ம ாழி என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளார். பீகார், அசாம், வங்காளம்,  த்திய பிரவதசம் ஆகிய பகுதிகளில் குரூக் 



ம ாழி வபசுவவார் உள்ளனர். 11.4 இலட்சம்  க்கள் குரூக் ம ாழி வபசுகின்றனர். கர்னல் 

டால்டன் (Colonel Dolton) எழுதிய வங்காள  க்களின் வரலாறு (Ethnology of Bengal) 

என்னும் நூலில் குரூக் ம ாழி வபசும்  க்கள் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. பட்சச் 

பாதிாியார் (Rev. F. Batsch) குரூக் ம ாழிக்கு இலக்கணம் எழுதியுள்ளார். 

வபராசிாியர் ஏ.கிாிக்ொட் (A. Grignard) 1924இல் குரூக் ம ாழி அகராதி ஒன்லறயும், 

இலக்கணநூல் ஒன்லறயும் தயாாித்து மவளியிட்டார். ஃமபன்ட் ஹன் (Fend - Hahn) 

என்பவரும் சி.பி. மலசஸ் (C.B. Leses) என்பவரும் குரூக் ம ாழிக்குாிய அகராதிலயத் 

தயாாித்துள்ளனர். 

உலகில் மூவாயிரத்துக்கும் வ ற்பட்ட ம ாழிகள் உள்ளன என்று வபராசிாியர் 

அகத்தியலிங்கம் கூறுவார் (உலக ம ாழிகள் 5-ஆம் பகுதி, முகவுலர). உலக  க்களில் 20 

விழுக்காட்டினர் சீனம ாழி வபசுகின்றனர். ெியுகினியா என்ற ஒவர தீவில்  ட்டும் 700 

ம ாழிகள் வபசப்படுகின்றன. இயாக் ம ாழிலய ஒரு மூதாட்டி  ட்டுவ  வபசுகிறார். அவர் 

இறந்தால் அவவராடு அந்த ம ாழி அழிந்துவிடும் (முலனவர்  லலய ான், மசவ்வியல் 

ம ாழி த ிழ், 2001, ப. 27). ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்த ம ாழி, தனித்து ெிற்கும் ம ாழி, 

கலப்பு ம ாழி, மசயற்லக ம ாழி என்று ம ாழிகலளப் பிாிக்கலாம். 

சான்று : 

ஆங்கிலம், மஜர் னிய ம ாழி -இந்வதா ஐவராப்பிய ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்தலவ. 

ஐனு (Ainu), பர்சாஸ்கி (Burshaski)- தனித்திருக்கும் ம ாழிகள் 

பிட்கின் (Pidgin), கிாிவயால் (Creole) - கலப்பு ம ாழிகள் 

எஸ்மபரான்டா, இன்டர்லிங்குவா - திட்ட ிட்டு உண்டாக்கப்பட்ட மசயற்லக ம ாழிகள் 



த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  லலயாளம் வபான்ற மபரும ாழிகலளயும், வகாண்டி, 

கூய், துளு, குரூக் வபான்ற குறும ாழிகலளயும், மதன்னிந்தியா, பலுசிஸ்தானம் என்று 

இந்தியப் பகுதிகளிலும், அயலகத்திலும் வழங்கப்படும் ெிலலயிலும், ம ாழி அல ப்பில் 

மபாதுத்தன்ல , அடிப்பலட ஒற்றுல  ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயில் திராவிட ம ாழிகள் 

என்று ஒரு குடும்பத்தினவாக, ‘திராவிட ம ாழிக் குடும்ப ாக’ அலடயாளப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது. திராவிட ம ாழிகள் குறித்து அறிலகயில் அவற்றின் பரந்த புழக்கம் 

வியப்பளிக்கிறது. த ிழ்ம ாழி முதன்ல  மபறுகிறது. 

பட்டியல் 

இந்திய அரசியல் சாசனம் அங்கீகாித்த பதிமனட்டுத் வதசிய ம ாழிகளது பட்டியல் 

வரு ாறு: 

1) அசா ி 

2) வங்காளி 

3) குஜராத்தி 

4) இந்தி 

5) கன்னடம் 

6) காஷ் ீாி 

7)  லலயாளம் 

8)  ராத்தி 

9) ஒாியா 

10) பஞ்சாபி 

11) ச ஸ்கிருதம் 

12) சிந்தி 



13) த ிழ் 

14) மதலுங்கு 

15) உருது 

16) மகாங்கணி 

17) வெபாளி 

18)  ணிப்பூாி 

தம்முள் மதாடர்பு உலடய ம ாழிகள் ஒரு குடும்ப ம ாழிகள் எனப்படுகின்றன. 

உலகில் ஏறத்தாழ ொலாயிரம் ம ாழிகள் வபசப்படுகின்றன. இவற்லறப் பல்வவறு 

குடும்பங்களாக வலகப் படுத்துவர். இவ்வாறு வலகப் படுத்துவதற்கு அடிப்பலடப் 

பண்புகள், மபாதுல க் கூறுகள், ம ாழி வழங்கும் இடம் ஆகியலவ அடித்தள ாகக் 

மகாள்ளப்படுகின்றன. அவ்வலகயில் உலக ம ாழிகலள எட்டுக் குடும்பங்களாகக் 

கூறுவர். அவற்றுள் திராவிட ம ாழிக் குடும்பம் ஏழாவது இடத்தது. த ிழ், மதலுங்கு, 

 லலயாளம், கன்னடம் வபான்ற ம ாழிகள் திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்து ம ாழிகளாகும். 

ஒரு குடும்பத்து ம ாழிகலள ஆராய்ந்தால், அவற்றுக்கிலடவய ஒலி அல ப்பு, இலக்கணக் 

கூறு, மசாற்கள் ஆகியவற்றில் ஒற்றுல  இருத்தலல உணரலாம். 

திராவிட ம ாழிகள் 

மதன் இந்தியாவில் வழங்கும் ம ாழிகலளத் திராவிட ம ாழிகள் எனப் மபயாிட்டு 

அலழத்தவர் டாக்டர் கால்டுமவல் ஆவார். அவர் அயர்லாந்து ொட்டு அறிஞர்; த ிழகம் 

வந்தவர். திராவிட ம ாழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலல 1856இல் மவளியிட்டார். 

‘த ிழ் ம ாழி ச ஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்த ம ாழி அன்று;  லலயாளம், மதலுங்கு, 

கன்னடம் வபான்றவற்றுடன் வசர்ந்து தனி ம ாழிக் குடும்ப ாகத் திகழ்வது. எல்லாம் 



வசர்ந்து திராவிட ம ாழிகள் எனப்படும். திராவிட ம ாழிக் குடும்பத்தில் த ிழ்தான் 

பழல யானது. ச ஸ்கிருதத்லதப் வபான்று த ிழும் தனித்து இயங்கவல்லது. திராவிட 

ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்த த ிழுக்கும், ஆாிய ம ாழிக் குடும்பத்லதச் வசர்ந்த 

ச ஸ்கிருதத்துக்கும் எவ்விதத் மதாடர்பும் இல்லல’ என்று கால்டுமவல் ெிறுவினார். 

த ிழின் மதான்ல , தனித்துவம் ெிறுவப்பட்டது. எழுத்து வடிவமும், இலக்கியங்கலளயும் 

உலடய ம ாழிகலளத் திருந்திய ம ாழிகள் என்றும், எழுத்து வடிவமும், இலக்கியங்களும் 

இல்லாத ம ாழிகலளத் திருந்தாத ம ாழிகள் என்றும் கால்டுமவல் பாகுபாடு 

மசய்துள்ளார். அதன்படி த ிழ், மதலுங்கு, கன்னடம்,  லலயாளம், துளு ஆகிய ஐந்து 

ம ாழிகள் திருந்திய ம ாழிகள் என்றும், வதாடா, வகாண்டு, கூ, வகாடா என்ற ொன்கு 

ம ாழிகள் திருந்தாத ம ாழிகள் என்றும் 1856இல் குறிப்பிட்டுள்ளார். 1875இல் 

மவளியிட்ட த து நூலின்  றுபதிப்பில், மகாடகு என்ற திருந்திய 

ம ாழிலயயும், ராஜ் கால், ஓமராவன் ஆகிய திருந்தாத ம ாழிகலளயும் வசர்த்துக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்று த ிழ், மதலுங்கு முதலான திராவிட ம ாழிகள் ஈழம், பர் ா, 

 வலசியா, சிங்கப்பூர், பிஜித்தீவு, மதன் ஆப்பிாிக்கா முதலான இடங்களிலும் 

வபசப்படுகின்றன. 1981ஆம் ஆண்டு குடி திப்பீட்டு  க்கள் மதாலகக் கணக்குப்படி 

இந்தியாவில் ஏறக்குலறய இருபது வகாடிக்கு வ ற்பட்ட  க்கள் திராவிட ம ாழிகலளப் 

வபசுகின்றனர். ஆனால் 1991  க்கள் மதாலகக் கணக்கில் திராவிட ம ாழி வபசுவவார் 

மதாலக குலறந்திருக்கிறது. திராவிட ம ாழிகளுள் பழல யானது த ிழ் ம ாழி ஆகும். 

த ிழில் பழல யான இலக்கியங்கள் உள்ளன. இந்தியா முழுதும் த ிழர்கள் வாழ்கின்றனர். 

உலமகங்கும் த ிழர்கள் உள்ளனர். 

 

 



த ிழும் மதன் திராவிடமும் 

 லலயாள ம ாழி த ிழுடன் மெருங்கிய மதாடர்புலடயது. த ிழின் கிலளம ாழி 

என்னும் அளவிற்கு ஒற்றுல க் கூறுகள்  லலயாளத்தில் உள்ளன. திராவிட ம ாழிகளுள் 

மபருவாாியான  க்கள் வபசும் ம ாழி மதலுங்கு ம ாழி ஆகும். வடுகு என்றும் மதலுங்கு 

ம ாழி அலழக்கப்படுகிறது. திராவிட ம ாழிகளுள் மூன்றாவது இடம் வகிப்பது கன்னட 

ம ாழி ஆகும். கன்னட ம ாழி இலக்கியம் பத்தாம் நூற்றாண்டு முதல் உள்ளது. இந்தி, 

வங்காளி முதலான ம ாழிகளில் திராவிட ம ாழிகளின் மசல்வாக்கு உள்ளது. திராவிட 

ம ாழியின் மசல்வாக்கால் வடம ாழியில் பல  ாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. "வவத காலத்து 

வடம ாழியில் மூலத் திராவிட ம ாழிக் கூறுகள் பல கலந்துள்ளன" என்கிறார் லரஸ் 

வடவிஸ். 

திராவிட ம ாழிச் மசாற்கள் 

வட இந்திய ம ாழிகளிலும் பல திராவிடச் மசாற்கள் இன்றும் காணப்படுகின்றன. 

அவற்லறச் சுவதசிச் மசாற்கள் என்று வடம ாழி இலக்கண நூலார் கூறுவர். ஒாிய 

ம ாழியில் திராவிட ம ாழிச் மசல்வாக்கு இருப்பலத ஓர் ஒப்பாய்வு புலப்படுத்துகிறது. 

இந்தியாவில்  ட்டும் ொன்கு ம ாழிக் குடும்பங்கள் வபசப்படுகின்றன. திராவிட ம ாழிக் 

குடும்பம் ஒன்வற முழுல யான இந்திய ொட்டு ம ாழிக் குடும்பம் என்று கருதும்படி 

உள்ளது. திராவிட ம ாழிகளுக்கு என்று பல தனித்தன்ல கள் உள்ளன. 

திராவிட ம ாழிகளின் அல ப்பு 

திராவிட ம ாழிகள் ஒட்டுெிலல ம ாழிகள் (Agglutinative Languages) ஆக 

உள்ளன. ம ாழியில் மபாருள் உலடயதாக அல ந்த  ிகச் சிறந்த மசால் 

கூறு உருபன் ஆகும். இதனுடன் ஒட்டுகள் வசரும். ஒட்டும் உருபன்கள், ஒட்டு 

உருபன்கள் எனப்படும். 

சான்று : மசய்தான் - இச்மசால்லில் 



மசய் - விலன ெிகழ்ச்சிலயக் குறிக்கும் உருபன். 

த் - இறந்த காலத்லதக் காட்டும் ஒட்டுருபன் 

ஆன் - ஆண்பாலலக் காட்டும் ஒட்டுருபன். 

எனவவ, மசய்+த்+ஆன் - என்று உருபன்கள் ஒட்டி ெின்று ‘மசய்தான்’ என்ற மசால் 

உருவாகிறது. அன், ஆன் முதலியன திலண, பால் உணர்த்தச் வசருவன. வி, பி முதலியன 

பிறவிலன உணர்த்தச் வசருவன. கிறு, கின்று, ஆெின்று முதலியன காலம் உணர்த்தச் 

வசருவன. இலவ வசரும் வபாது அடிச்மசால் சிலதயாது. வவறுபடாது இருப்பது 

திராவிடம ாழி இயல்பு ஆகும். உயிர் ெீளல் அல்லது குறுகல் என்ற அளவில் சிறிதளவு 

வவறுபாடு  ட்டுவ  ஏற்படும். ஆனால் இந்வதா - ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் 

அடிச்மசால்லுடன் பிற உறுப்புகள் வசரும் வபாது, அடிச்மசால்லும், வசர்ந்த மசால்லும் 

இலவ இலவ எனத் தனித்தனிவய பிாித்துக் காண முடிவதில்லல. அலவ சிலதந்து கலந்து 

பிாிக்க முடியாதனவாக  ாறியுள்ளன. எனவவ திராவிட ம ாழிகள் ஒட்டும ாழிகள் 

எனப்படுகின்றன. 

அடிப்பலடச் மசாற்கள் - ஒற்றுல  

வபச்சு வழக்கில் அதிகம் பயன்படும் மபாருட்கலளக் குறிப்பலவ அடிப்பலடச் 

மசாற்கள் (Basic Vocabularies) ஆகும். அலவ ம ாழிக்கு ம ாழி  ாறுபடுகின்றன. 

எனினும் திராவிட ம ாழிகள் அலனத்திலும் அடிப்பலடச் மசாற்கள் மபாதுவாக,  ாறா ல் 

ஒன்று வபாலவவ அல கின்றன. 

சான்று: 

 த ிழ் - கண் 

 கன்னடம்,  லலயாளம் - கண்ணு 

 வதாடா - மகாண் 

 மகாடகு - கன்னு 



 மதலுங்கு - கன்னு 

 பர்ஜி - மகண் 

 குரூக் - ஃகன் 

எண்கலளக் குறிப்பன எண்ணுப் மபயர்கள். இலவ ஏறத்தாழ திராவிட ம ாழிகள் 

எல்லாவற்றிலும் ஒன்று வபாலவவ அல ந்துள்ளன. சான்று: 

 த ிழ் - மூன்று 

  லலயாளம் - மூணு 

 கன்னடம், மதலுங்கு  - மூறு 

திராவிட ம ாழிகளில் மூவிடப் மபயர்கள் 

ம ாழிகளுக்கு இலடயில் உள்ள உறலவ மூவிடப் மபயர்கள் (Pronouns) 

உணர்த்துகின்றன. தன்லனக் குறிப்பது தன்ல ப் மபயர். ொன், என், ொம், ொங்கள், 

எங்கள் என்பன தன்ல ப் மபயர்கள். முன்னால் இருப்பவலரக் குறிப்பது முன்னிலலப் 

மபயர். ெீ, ெீங்கள், ெின் உன், உங்கள் என்பன முன்னிலலப் மபயர்கள். பிறலரச் மசால்வது 

படர்க்லகப் மபயர். அவன், அவர், அவள், அவர்கள், அது, அலவ என்பன படர்க்லகப் 

மபயர்கள். தன்ல , முன்னிலல, படர்க்லக ஆகிய மூன்று இடங்களில் உள்ள 

மபாருள்கலளக் குறிப்பதால் இவற்லற மூவிடப் மபயர்கள் என்பர். திராவிட ம ாழிகளில் 

மூவிடப் மபயர்கள்  ாறா ல் உள்ளன. காலப் வபாக்கில் சில  ாறுதல்கள் ஏற்படலாம். 

எனினும் அடிவயாடு  ாறவில்லல. தம்முள் மதாடர்பு உலடயனவாக உள்ளன. 

சான்று: தன்ல  இடப்மபயர் 

 யான், ொன் - த ிழ் 

 ஞான், யான் - பலழய  லலயாளம்  

 ொனு - கன்னடம் 



 வெனு - மதலுங்கு 

தன்ல ப் பன்ல  இடப்மபயர்கள் 

தன்னுடன் தன்லனச் சுற்றி இருப்பவலரயும் வசர்த்துச் மசால்வது தன்ல ப் பன்ல  

இடப்மபயர்கள். திராவிட ம ாழிகளில் அலவ அல ந்துள்ள விதம் வரு ாறு: 

ொம், ொங்கள், யாம் - த ிழ் 

ொம், வொம் (சில இடங்களில்) -  லலயாளம் 

ொவு, ஆம், ஆவு - கன்னடம் 

வ மு,  னமு ஏ, மூ (பலழய இலக்கியம்) - மதலுங்கு 

இவ்வாவற முன்னிலல, படர்க்லக ஆகியவற்றிலும் ஒற்றுல லயக் காணலாம். 

முன்னிலலலய உளப்படுத்தாத பன்ல  (Exclusive) 

யாம், ொங்கள் - த ிழ் 

வ மு - மதலுங்கு 

முன்னிலலலய உளப்படுத்தும் பன்ல  (Inclusive) 

ொம் - த ிழ் 

 னமு - மதலுங்கு 

பன்ல யில் முன்னிலலயாலர உளப்படுத்துவது, முன்னிலலயாலர 

உளப்படுத்தாதது என்ற வவறுபாடு ஆங்கில ம ாழியில் இல்லல. We என்பது 

இருவலகக்கும் மபாதுவாக உள்ளது. 

இலணப்பு இடப்மபயர் 

ஆங்கிலம் முதலிய பல ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் இலணப்பு இடப்மபயர்கள் 

உள்ளன. who, which, where என்பன வபான்ற இலணப்பு இடப்மபயர்கள் த ிழிலும், பிற 

திராவிட ம ாழிகளிலும் இல்லல. ஆனால் அவற்றுக்கு ஈடாகத் திராவிட ம ாழிகள் 



மபயமரச்சங்கலளக் லகயாள்கின்றன. விலனயாலலணயும் மபயர்கலளப் 

பயன்படுத்துகின்றன. மசயலின் முடிலவக் காட்டாதது எச்சம், மபயர்ச்மசால்லலத் தழுவி 

ெின்று மசயல் முடிவு தருவது மபயமரச்சம் ஆகும். அதுவபாலவவ விலனலயச் 

மசய்தவலரப் மபயர்ச் மசால்லாக ெின்று குறிக்கும் மசால் விலனயால் அலணயும் மபயர் 

ஆகும். இலவ இரண்டும் இலணப்பு இடப்மபயர்களாகச் மசயல்படுகின்றன. 

சான்று: 

ஆங்கிலம் 

த ிழ் 

1. I saw the man who came 

வந்த  னிதலனப் பார்த்வதன் 

the man who -இலணப்புச் மசால் 

வந்த - மபயமரச்சம் 

2. I saw him who came 

வந்தவலனப் பார்த்வதன் 

him who - இலணப்புச் மசால் 

வந்தவன் - விலனயாலலணயும் மபயர் 

 உடம்படு ம ய் 

த ிழ் முதலிய திராவிட ம ாழிகளில் எல்லா உயிமராலியும் தனித்தனிவய 

உச்சாிக்கப்படுகின்றன. மதளிவாக உச்சாிக்கப்படுகின்றன. உயிமராலி இரண்டு வந்தால் 

ஒலிப்பது கடினம். இரண்டுக்கும் இலடவய ய், வ் வசர்த்து ஒலிக்கப்படும் ெிலல உள்ளது. 

அந்த ய், வ் என்னும் ம ய் எழுத்துகள் உடம்படும ய் எனப்படுகின்றன. 

சான்று: 

வர + இல்லல - வரவில்லல - த ிழ் 

வ் - உடம்படும ய் வதான்றுதல். 



 ணி + அழகு -  ணியழகு - த ிழ் 

ய் - உடம்படும ய். 

மதலுங்கில், ‘ரகரம்’ ‘ககரம்’ உடம்படும ய்யாக வருகின்றன. 

சான்று: 

 மபாத + இல்லு - மபாதாில்லு (இலலவீடு) – மதலுங்கு - ர் - உடம்படும ய். 

 பத + ஒண்டு - பதமகாண்டு - (பதிமனான்று) – மதலுங்கு - க் - உடம்படும ய். 

 அறுவர் – த ிழ் - வ் - உடம்படும ய். 

 ஆறுகுரு – மதலுங்கு - க் - உடம்படும ய். 

கூயி வபான்ற திராவிட ம ாழிகளிலும் உடம்படும ய் உள்ளது. வடம ாழியில் 

இரண்டு உயிரும் வசர்ந்து ஓர் உயிராக  ாறிவிடும் ெிலல உள்ளது. 

சான்று: 

 ட + அதிபதி -  டாதிபதி - வடம ாழி 

ஐவராப்பிய ம ாழிகள் பலவற்றில் இவ்வாறு ஓர் உயிர், அடுத்து வரும் உயிவராடு 

இலணதல் உண்டு. த ிழில் ஓாிரு இடத்தில் இந்ெிலல உண்டு. 

சான்று: பரு+அலர- பராலர - த ிழ் 

தனித்தனி வடிவங்கள் 

திராவிட ம ாழிகளில் உயிர் எழுத்துகள் குறில், மெடில் என்று பகுக்கப்படுகின்றன. 

இவற்றுக்குத் தனித்தனி வாிவடிவம் உண்டு. அலவ மபாருள் வவறுபாட்லடத் 

வதாற்றுவிப்பன. த ிழில் அணி என்பதும் ஆணி என்பதும் வவறு வவறு மபாருள் மகாண்ட 

மசாற்கள். அ, ஆ என்பன இவ்வவறுபாட்லடத் வதாற்றுவிக்கின்றன. அ, ஆ இரண்டும் 

தனித்தனி ஒலியன்களாகும். 

சான்று: 

  து 



 பல் 

  ிதி 

 உடல் 

 மகட்டான் 

 மகால் 

  ாது 

 பால் 

  ீதி 

 ஊடல் 

 வகட்டான் 

 வகால் 

திராவிட ம ாழிகளில் குறில், மெடில் வவறுபாடு இன்றியல யாததாக உள்ளது. 

ஒலிப்பு முலற 

ஒலிக்கும் வபாது எழுத்லத அழுத்த ாகச் மசால்லலாம். ம ன்ல யாகச் 

மசால்லலாம். ஒலிக்கும் முலறயில் த ிழில் எடுத்தல் (அழுத்திச் 

மசால்லுதல்), படுத்தல் (ம லிதாக உச்சாித்தல்), ெலிதல் (வவறுபடுத்தி ஒலித்தல்) என்னும் 

ஒலிப்பு வவறுபாடுகள் மசால்லப்பட்டுள்ளன. இலவ நுட்ப ானலவ. இவற்லறப் 

பிறம ாழியினர் உணர்தல் கடினம். 

சான்று: ொன் சிங்கத்லதப் பார்த்வதன். 

இதில் ொன் என்ற எழுவாலய அழுத்தி ஒலித்தால், ‘ொன்தான் பார்த்வதன் வவறு 

யாரும் பார்க்கவில்லல’ என்ற மபாருள் கிலடக்கும். இதில் சிங்கத்லத என்னும் 

மசயப்படுமபாருலள எடுத்து ஒலித்தால், ‘ொன் சிங்கத்லதத்தான் பார்த்வதன். வவறு 

எலதயும் பார்க்கவில்லல’ என்ற மபாருள் மதானிக்கும். இதில் பார்த்வதன் என்னும் 

மசால்லல எடுத்து ஒலித்தால், ‘ொன் வவறு ஒன்றும் மசய்யவில்லல. பார்க்க  ட்டுவ  



மசய்வதன்’ என்று மபாருள் தரும். இது வாக்கிய ஒலியழுத்தம் ஆகும். ெீ மசான்னது சாி 

என்பலத ஒலிப்பதன் மூலம், ெீ மசான்னது சாி என்ற எளிய மபாருள் கிலடக்கும். ெீ 

மசான்னது சாியில்லல என்ற எதிர் லறப் மபாருளும் கிலடக்கும். 

அவன் வந்தான் என்பலத, 

 அவன் வந்தான், 

 அவன் வந்தான்? 

 அவன் வந்தான்! 

என மூவலகப் மபாருள் வர ஒலிக்கலாம். அவன் வந்தலதக் கூறுவது முதல் வாக்கியம். 

அவன் வந்தலதக் வகட்கும் வினா வாக்கியம் இரண்டாவது, வியப்லபத் மதாிவிப்பது 

மூன்றாம் வாக்கியம். இவ்வாறு எதிர் லறப் மபாருள், எள்ளல் மபாருள், வினாப் மபாருள், 

வியப்புப் மபாருள் உணர்த்தப்படுவது ஒலி வவறுபாட்டால் எனலாம். இது எழுத்தில் 

புலப்படுத்த இயலாதது. வபச்சில் இயல்பாய் அல வது, எல்லாப் வபச்சு ம ாழிகளிலும் 

உண்டு. 

மசால் அல யும் முலற 

எழுத்துகள் வசர்ந்து மசாற்கள் அல யும். திராவிட ம ாழிகளில் எளிய 

முலறயிவலவய மசாற்கள் அல கின்றன. ஒலிக்க இயலாத கூட்மடாலிகலளயும், 

ஒலியல ப்பிற்குக் கூடா ஒலிகலளயும் திராவிட ம ாழிகள் ஒதுக்கி வந்திருக்கின்றன. 

உயிரும், ம ய்யும் வசர்ந்து ஒலித்தற்கு எளியனவாக உள்ள அலசகள் மசாற்களாகத் 

திராவிட ம ாழிகளில் வருகின்றன. 

 த்வனி 

 ப்ரபாவம் 

 ச்ாிய கல்யாண் 

முதலிய கூட்மடாலிகள் வடம ாழியில் உள்ளன. அத்தகு வடமசாற்கள் மதலுங்கு, கன்னட, 

 லலயாள ம ாழிகளில் உள்ளன. அலவ இரவவல. அம்ம ாழிகளது இயற்லகயான 



ஒலிகள் அல்ல. அச்மசாற்கலளத் திராவிட ஒலி அல ப்புக்வகற்ப அல த்துக் மகாள்ளும் 

ம ாழி த ிழ். த ிழில் பலழய திராவிட ம ாழியின் ஒலியல ப்பு அதிகம்  ாறா ல் இருந்து 

வருகிறது. 

சான்று: 

State - இரும ய் முதலில் வரல். 

Strong - மூன்று ம ய் முதலில் வரல். 

ஆங்கிலம் வபான்ற ம ாழிகளில் இப்படி இரண்டு ம ய்யும், மூன்று ம ய்யும் 

மசால்லுக்கு முதலில் வருவது வபால் த ிழில் வருதல் இல்லல. ம ய்  ற்மறாரு ம ய்யுடன் 

கூடி முதலில் வருதல் இல்லல. ம ய் உயிருடன் கூடிவய ம ாழிக்கு முதலில் வரும். 

மசால்கலப்பு 

ஆங்கிலச் மசாற்களும் வடம ாழிச் மசாற்களும் த ிழில் புகும்வபாது, த ிழுக்வகற்ற 

ஒலிமுலறலயப் மபறுகின்றன. 

எ.கா. 

 இங்க்லான்ட் - இங்கிலாந்து 

ஆங்கிலச் மசால் த ிழ் ஒலிப்பு முலற மபறுதல் 

 க்லறஸ்ட் - கிறிஸ்து - கிறித்து 

எ.கா. 

தத்வ - தத்துவம் 

வடமசால் த ிழ்ஒலிப்பு முலற மபறுதல் 

 க்ருஷ்ண - கிருட்ண - கிருட்டினன் 

த ிழில் கூட்மடாலிகள் குலறவு. மபாருந்தா ஒலிகள் கூடுவதில்லல. 

வடம ாழி முதலான இந்வதா-ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் மெடுஞ்மசாற்கள் குலறவு. 

எனினும் எளிய ஒலியலசகள் அம்ம ாழிகளில் இல்லல. த ிழில் மசாற்கள் 

ெீண்டிருப்பினும் எளிதில் ஒலிக்கும்படி உள்ளன. வடமசாற்கள், ஆங்கிலச் மசாற்கள், பிற 



மசாற்கள் எலவயாயினும், த ிழ் ஒலிப்பு முலற மபறுவது த ிழுக்வக உாிய தனி 

இயல்பாகும். 

 அடிச்மசாற்கள் 

திராவிட ம ாழிகளில் அடிச்மசாற்கள் (Roots) ஓரலசச் மசாற்களாகவவ உள்ளன. 

மதளிவாகப் பிாித்தறியும்படி உள்ளன. அடிச்மசாற்கள் தனிவய ெின்று மபாருள் தருவதும் 

உண்டு. 

சான்று: 

 வா 

 கா 

 தீ 

 வபா 

 ெீ 

 ஆ 

இந்வதா-ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் அடிச்மசாற்கலளப் பிாித்தறிய முடிவதில்லல. 

திராவிட ம ாழிகளில் எளிதில் பிாிக்க முடியும். மபாதுவாக அடிச்மசால்லுடன், 

1) ஒலிக்க உதவும் வண்ணம் ஒலித்துலணயாகச் வசரும் மசாற்கள். 

2) அடிச்மசால்லின் மபாதுவான மபாருலள, ஒன்றுக்கு உாியதாகச் சிறப்பாக உணர்த்தும் 

மசாற்கள். 

3) திலண, பால், காலம், வவற்றுல  வபான்ற இலக்கண வவறுபாடுகலள உணர்த்துவன. 

என்று மூன்று வலககளில் மசாற்கள் வசருகின்றன. த ிழிலும், கன்னடத்திலும், ‘உகரம்’ 

ஒலித்துலணயாகச் வசர்கிறது. 

சான்று: 

கண் – கண்ணு - (உகரம் மபறுதல்) 

 ண் –  ண்ணு - (உகரம் மபறுதல்) 



சில – மசலவு - (கன்னடம் - உகரம் மபறுதல்) 

மபயர்ச் மசாற்கள் 

திராவிட ம ாழிகளில் மபயர்ச் மசால் திலண, பால், எண், இடம் ஆகியவற்லற 

உணர்த்தும். மபயர்ச்மசால்லுடன் வசர்க்கப்படும் உருபு வவற்றுல லய உணர்த்தும். 

திராவிட ம ாழிகளில் திலண இருவலக. த ிழில் உயர்திலண, அஃறிலண எனக் குறிப்பர். 

மதலுங்கில்  ஹத், அ ஹத் எனக் குறிப்பர். திராவிட ம ாழிகளில் ஆண்பால், 

மபண்பால் என்று பால் பாகுபாடு உள்ளது. இந்வதா-ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் ஆண்பால், 

மபண்பால், அலிப்பால் என முப்பால் உண்டு. வடம ாழியில் உயிாில்லாத மபாருலளயும் 

ஆண்பால், மபண்பால் என்று பகுக்கும் ெிலல உள்ளது. 

த ிழில் உயர்திலணயில் ஒருவலர ஆண்பால் என்றும், மபண்பால் என்றும் 

பகுக்கும் ெிலல உள்ளது. ஆனால் பலலர அவ்வாறு பகுத்தல் இல்லல. ஆண் பன்ல , 

மபண் பன்ல  என்பன இல்லல. பலராக இருப்பின் ஆண், மபண் வவறுபாடு 

இன்றிப் பலர்பால் என வழங்குதல் உள்ளது. அது வபாலவவ அஃறிலணப் மபாருள்களுள் 

உயிருள்ள மபாருள்கலளயும் ஆண்பால், மபண்பால் எனப் பகுத்தல் இல்லல. அவற்லற 

உயிாில்லாப் மபாருள்கலளப் வபாலவவ ஒன்றன்பால், பலவின் பால் எனப் பகுப்பர். 

மதலுங்கிலும், வகாண்டியிலும்  ட்டும் ஒருத்திலய (மபண்லண)க் குறிக்கும் வபாது 

அஃறிலண ஒன்றன்பாலாகக் குறிப்பர். 

சான்று: 

 அவள் வந்தாள் - த ிழ் - உயர்திலண - மபண்பால் 

 அதி வச்சினதி - மதலுங்கு - அஃறிலண - ஒன்றன்பால். 



அதுவபாலவவ, வதாடர், வகாடர் ம ாழிகளில் திலண, பால், எண் வவறுபாடு 

இல்லாத படர்க்லக இடப்மபயராகிய அதம், இதம் என்னும் மசாற்கவள அவன், அவள், 

அவர், அது, அலவ, இவன், இவள், இவர், இது, இலவ என்னும் யாவற்லறயும் குறிக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ஒருல , பன்ல  பகுப்பு 

திராவிட ம ாழிகளில் ஒருல  பன்ல  என எண் இரண்வட. இருல  (Dual) என்ற 

ஒன்று இல்லல. ஆனால் வடம ாழியிலும், வடம ாழி சார்ந்த ஐவராப்பிய 

ம ாழிகளிலும் மபரு வழக்காக ஒருல , இருல , பன்ல  என அல ந்துள்ளது. திராவிட 

ம ாழிகளின் உயர்திலணப் பன்ல  உணர்த்தும் விகுதியும், அஃறிலணப் பன்ல  

உணர்த்தும் விகுதியும் வவறுபடுகின்றன. ஒன்றற்குாியது  ற்மறான்றுக்கு வழங்குவது 

இல்லல. அவர் முதலான மசாற்கள் த ிழில் உயர்திலண ஒருல லய உயர்மசால் 

கிளவியாக உணர்த்தும் வழக்கு உள்ளது. 

வவற்றுல  உருவபற்கும் முலற 

த ிழில் வவற்றுல  உணர்த்துவன உருபுகள் எனப்படும். த ிழில் வவற்றுல கள் 

எட்டு. வடம ாழியில் வவற்றுல  எட்டு. இலத்தீன் ம ாழியில் ஆறு. கிவரக்க ம ாழியில் 

ஐந்து. திராவிட ம ாழிகளில் மபயர்ச்மசாற்கள் வவற்றுல  உருபுகள் ஏற்கின்றன. திராவிட 

ம ாழிகளில் மபயர் ஈற்றுக்வகற்ப உருபு  ாறுவதில்லல. எல்லா ஈறுகளுடனும் உருபு ஒவர 

தன்ல யாகச் வசர்ந்து ெிற்கும். எனவவ திராவிட ம ாழிகளிலும், சித்திய ம ாழிகளிலும் 

மபயர்ச்மசாற்கள் உருபு ஏற்கும் முலற ஒன்வறயாகும். ஆனால் இந்வதா-ஐவராப்பிய 

ம ாழிகளில் மபயர் உருவபற்கும் முலறகள்  ிகப்பலவாம். திராவிட ம ாழிகளில் 

மபயர்ச்மசாற்களின் பின்னவர உருபுகள் வசர்க்கப்படுகின்றன. எனவவ அலவ தனிவய 

பிாிக்கக் கூடியனவாகவும் உள்ளன. ஆனால் இந்வதா-ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் உருபுகள் 

மபயர்ச்மசாற்கவளாடு கலந்து ஒன்றாகிப் பிாிக்க முடியாதனவாய் உள்ளன. திராவிட 



ம ாழிகளுக்கும், இந்வதா ஐவராப்பிய ம ாழிகளுக்கும் உருபு ஏற்கும் முலறயில்  ற்மறாரு 

வவறுபாடும் உண்டு. திராவிட ம ாழிகளில் ஒருல க்கும், பன்ல க்கும் ஒருவலக உருவப 

உண்டு. ஆனால் இந்வதா ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் ஒருல க்கும், பன்ல க்கும் வவறுவவறு 

உருபுகள் உள்ளன. 

சான்று: 

லக + ஆல் - லகயால் - ஒருல  

லக + கள் + ஆல் - லககளால் – பன்ல  

‘ஆல்’ என்ற உருவப ஒருல க்கும், பன்ல க்கும் பயன்படுத்தப்படுவலதச் மசால்லலாம். 

இங்ஙனம் திராவிட ம ாழியும், ஐவராப்பிய ம ாழியும் வவற்றுல  உருபு ஏற்கும் முலறயில் 

வவறுபடுவலதக் காணலாம். 

எண்ணுப் மபயர்கள் 

     ஒன்று, இரண்டு, மூன்று முதலியலவ எண்ணுப் மபயர்கள். இலவ எண்ணிக்லக 

அளலவ உணர்த்துவன. ஒரு, ஓர், இரு, ஈர், மு, மூ என்பலவ எண்ணுப் 

மபயர்களுக்கு அலடகளாக வருபலவ. அலவ எண்ணப்படும் முலறலய 

உணர்த்துகின்றன. ஆங்கிலத்தில் இவற்லற cardinals, ordinals என்பர். 

த ிழில் எண்ணலளலவ என்றும், எண்ணுமுலற என்றும் கூறுவர். திராவிட ம ாழிகள் 

எல்லாவற்றிலும் மபயர்களும், மபயரலடகளும் பயின்று வருகின்றன. ‘ஆம்’ என்னும் 

மபயமரச்சம் வசர்த்து எண்ணுமுலற குறிக்கப்படுவதுண்டு. 

சான்று: 

 இரண்டாம் ஆண்டு (ஆம் - மபயமரச்சம்) 

 மூன்றாம் வகுப்பு (ஆம் - மபயமரச்சம்) 



ஆனால் ஒன்று என்ற மபயருடன், ‘முதல்’ என்னும் வவறு மசால்லலயும் 

பயன்படுத்தும் ெிலல உள்ளது. 

சான்று: 

 முதல் ஆண்டு - த ிழ் 

 ம ாதட்டி - மதலுங்கு 

‘ஆம்’ என்பதற்குப் பதில் த ிழில் ‘ஆவது’ என்பதும் வசர்த்து வழங்கப்படும். 

சான்று: 

மூன்றாவது வீடு - த ிழ் 

விலனச்மசாற்கள் 

திராவிட ம ாழிகளில் ஒவர அடிச்மசால் மபயர்ச்மசால்லாகவும், 

விலனச்மசால்லாகவும் வழங்குகிறது. இத்தலகய பல மசாற்கள் இம்ம ாழிகளில் உள்ளன. 

சான்று: 

அடி - மபயர் - பாதம் 

அடி - விலன - அடித்தல் மசயலலக் குறிப்பது. 

திராவிட விலனச்மசாற்கள் மபரும்பாலும் ஒட்டுெிலல ஆக அல ந்தலவ. த ிழில் 

விலனச்மசால் காலம், திலண, பால் முதலியவற்லற உணர்த்துவது உண்டு. 

சான்று: 

வந்தான் – காலம் - இறந்தகாலம் 

திலண - உயர்திலண 

பால் - ஆண்பால் 

ஆங்கிலம் முதலிய ம ாழிகளில் இந்த ெிலல இல்லல. has come, came, is coming என்பன 

காலத்லத  ட்டுவ  உணர்த்தின. வ லும் விலனச்மசாற்கள் திலண, பால் முதலியன 

உணர்த்தும் முலற திராவிட ம ாழிகளில் ஒன்றாகவவ, ஒழுங்காகவவ உள்ளது. ஐவராப்பிய 



ம ாழிகளில் இருப்பது வபாலப் பலவலக முலற இங்கு இல்லல. திராவிட ம ாழிகளும், 

சித்திய ம ாழிகளும் முற்று, எச்சம் என இருவலக விலனப்பகுப்லபப் மபற்றுள்ளன. 

அலவ இறப்பு, ெிகழ்வு, எதிர்வு என மூவலகக் காலம் உணர்த்துகின்றன. ஏலனக் 

காலங்கலள உணர்த்தத் துலண விலனகலளப் பயன்படுத்துகின்றன. ஏவல், 

வியங்வகாள் என்னும் அல ப்லபப் மபற்றுள்ளன. திலண, பால், இடம் 

உணர்த்தும் பால்அறி கிளவிகள்  லலயாளத்தில்  ட்டும் இல்லல. வகாண்டு வபான்ற 

ம ாழிகளில் பாலறி கிளவிகள் வசர்வதில் ஒழுங்கின்ல யும், சிக்கலும் காணப்படுகின்றன. 

ஆனால் த ிழில் ஒழுங்கும் மதளிவும் காணப்படுகின்றன. வடம ாழி வபான்றவற்றில் 

விலனத்திாிபு முலறகள் பலவாகக் காணப்படுகின்றன. 

தன்விலன, பிறவிலன 

விலனச்மசால்லால் உணர்த்தப்படும் விலனலயத் தான் 

மசய்வது தன்விலன, பிறலரச் மசய்வித்தல் பிறவிலன. இலவ திராவிட ம ாழிகளில் 

காணப்படுகின்றன. தன்விலனகலளப் பிறவிலனகளாக ஆக்க முடியும். திலண, பால், 

காலம், இடத்லத உணர்த்தும் பாலறி கிளவிகலளச் வசர்ப்பதால் இம் ாற்றம் ஏற்படுவது 

இல்லல. 

தன்விலன பிறவிலன ஆதல் 

தன்விலன த ிழில் இ, மதலுங்கில் இசு (அ) இஞ்சு, கன்னடத்தில் இசு என்னும் 

விகுதிகலளச் வசர்ப்பதால் பிறவிலன ஆகும். 

திராவிட ம ாழி 

தன்விலன 

பிறவிலன 

 த ிழ் 

மசய் 



மசய்வி 

 மதலுங்கு 

மசய் 

வசயிஞ்சு (மசய்வி) 

பிலிபி (அலழ) 

பிலிபிஞ்சு (அலழப்பி) 

 கன்னடம் 

 ாடு (மசய்) 

 ாடிசு (மசய்வி) 

ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் பிறவிலனப் மபாருலள உணர்த்த வவண்டின், இரண்டும் 

பலவு ான மசாற்கள் மதாடர்ந்து ெின்வற உணர்த்தும். ஆனால் திராவிட ம ாழிகளிவலா 

மசால்லினுள் சிறு  ாற்றத்தாவலவய பிறவிலனப் மபாருலள உணர்த்த முடிகின்றது. 

இரட்லடக்கிளவி விலன 

திராவிட ம ாழிகளில்  ினு ினுத்தது, கலகலத்தது வபான்ற இரட்லடக் கிளவி 

விலனகள் பல உள்ளன. இவற்றில் இருமுலற வரும் மசாற்கலளப் பிாித்தால் மபாருள் 

மகடும், இலவ இரட்டிப்பாவலவய மபாருள் தருகின்றன. 

மசயப்பாட்டு விலன 

திராவிட ம ாழிகளில் மசயப்பாட்டு விலன இல்லல. ஐவராப்பிய ம ாழிகளில் 

உள்ளவாறு மசயப்பாட்டு விலனக்குாிய மபாருட்சிறப்பும் உண்டு. ஆயினும் மசயப்பாட்டு 

விலனப்மபாருள் பல முலறகளில் உணர்த்தப்படுகின்றது. 

சான்று: 

அது என்னால் உலடக்கப்பட்டது - ஐவராப்பிய ம ாழி  ரபு. 

அது உலடந்து வபாயிற்று - த ிழ்  ரபு. 

படு, உண் வபான்ற துலணவிலனகள் வசர்க்கப்படுகின்றன. 

உலடந்தது - 



 உலடக்கப்பட்டது - (படு - துலணவிலன) 

 உலடபட்டது - (படு - துலணவிலன) 

 மகாலலயுண்டான் - (உண் - துலணவிலன) 

 மகாலலயுண்டது - (உண் - துலணவிலன) 

மசயப்பாட்டு விலன திராவிட ம ாழிகளில் புதிதாகப் புகுந்தது. புதியதாகப் புகுந்த 

பின்னரும் மசல்வாக்குப் மபறவில்லல என்பர். அதுவபாலவவ திராவிட ம ாழிகளில் 

எல்லா விலனச்மசாற்களும் உடன்பாட்டு விலனகவள. எதிர் லற உணர்த்தும் 

இலடெிலலகலளப் மபறுவதாவலவய அலவ எதிர் லற விலனகளாகின்றன. 

சான்று: 

 வருவான் – வாரான் 

 மசய்வவன் – மசய்வயன் 

 மசய்தான் – மசய்திலன் 

திராவிட ம ாழிகளில் விலனச்மசால் முக்கிய இடத்லதப் மபறுகிறது. 

சுட்டு, வினாச் மசாற்கள் 

அ, இ, உ என்பன சுட்டுச் மசாற்கள். சுட்டிக் காட்டிப் மபாருள் உணர்த்துவதால் 

சுட்டுப்மபயர் எனப்படுகின்றன. அகரம் தூரத்தில் உள்ள மபாருலளக் குறிக்கப் 

பயன்படுத்தும் சுட்டுச்மசால். இகரம் அண்ல யில் உள்ளலதச் சுட்டும். உகரம் ெடுவில் 

உள்ளலதச் சுட்டும். இவற்றுள் உகரம் வழக்கிழந்தது. எ கரம் வினாச் மசால் ஆகும். அ, இ, 

உ என்னும் சுட்டுப் மபயர்களும் எ என்னும் வினாப்மபயரும் திராவிடம ாழிகளில் 

மதான்றுமதாட்டு வழங்கி வருகின்றன. 

சான்று: 

 அவன், இவன், 

 அவர், இவர், 



 அது, இது 

த ிழ் - சுட்டுச் மசாற்கள் 

 வாடு, வீடு, 

 வாரு, வீரு, 

 தா, தீ 

மதலுங்கு - சுட்டுச் மசாற்கள் 

 எவன், எவள், எது – த ிழ் - வினாச்மசாற்கள் 

 ஏவன், ஏவள், ஏது –  லலயாளம் - வினாச்மசாற்கள் 

திராவிட ம ாழிகளில் எ அல்லது ஏ முதலிலும், ன் அல்லது ம் ஈற்றிலும் மபற்ற 

வினாக்கள் காணப்படுகின்றன. 

என் - என்ன, என்னது? - த ிழ் 

 ஏன்? - த ிழ் 

 ஏன்? -  லலயாளம் 

 ஏனு? - கன்னடம் 

 ஏ ி? - மதலுங்கு 

திராவிட ம ாழிகளில் ஆ, ஈ என்னும் மெடில்கவள சுட்டுகளாக வழங்கப்படுகின்றன. 

மதலுங்கில் ஆ, ஈ மபரும்பான்ல யாகவும் அவ், இவ் என்பன சிறுபான்ல யாகவும் 

உள்ளன.  லலயாளமும், கன்னடமும் அவ்வாறு வழங்குகின்றன. த ிழில் ஆ, 

ஈ என்பவற்றுடன் அவ், இவ் என்பனவும் வழங்கியிருக்கின்றன. 

மசாற்கள் மபாருள் உணர்த்தும் முலற உலகில் உள்ள எல்லா ம ாழிகளுக்கும் 

மபாதுவாக விளங்குகின்றது. மபாருள் உணரும்  க்களின்  னம் மபாதுத்தன்ல  

மபற்றிருத்தவல இவ்வுண்ல கள் மபாதுவாக இருப்பதற்கும் காரணம் எனலாம். மசாற்கள் 



பல மதாடர்ந்து அல வது மசால் மதாடர் அல ப்பு ஆகும். ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு 

மசால்லல இடம்  ாற்றி அல த்தாலும் மபாருள்  ாறும் ெிலல உண்டு. 

சான்று: 

John killed Weber. இதில் மபயர்கலள  ாற்றினால் மபாருள்  ாறுபடும். 

த ிழில் அவ்வாறு எளிதில்  ாறும் ெிலல இல்லல. 

த ிழின் தனித் தன்ல கள் 

திராவிட ம ாழிகளுடன் ஒப்பிடும் வபாது த ிழ் வடம ாழிக் கலப்புக் குலறந்து 

காணப்படுகிறது. த ிழில் வடமசால் கலப்பது பற்றித் மதால்காப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

த ிழ் ஒலியல ப்புக்வகற்ப வடமசாற்கலள  ாற்றிப் பயன்படுத்தி உள்ளனர். 

வடமசால் கிளவி வடமவழுத் மதாாீஇ 

எழுத்மதாடு புணர்ந்த மசால்லா கும்வ  

என்று, வடமசாற்கலளக் லகயாளும் வபாது வடமவழுத்துகலள அகற்றிவிட்டு, த ிழ் 

எழுத்திட்டுச் மசால் ஆக்கிக் மகாள்ளும்படி மதால்காப்பியம் குறிக்கிறது. எழுத்து வடிவில் 

உள்ள இலக்கண நூல்கள், இலக்கிய நூல்கலள அதிக ாகத் த ிழ் ம ாழிவய மபற்றுள்ளது. 

ஏலனய திராவிட ம ாழிகலள விட, த ிழ்ம ாழியிவலவய மதான்ல யான இலக்கண, 

இலக்கிய நூல்கள்  ிகுதியாக உள்ளன. 

திராவிட ம ாழிகளில் வபச்சு வடிவம், இலக்கிய வடிவம் என்று இரண்டு வடிவங்கள் 

உள்ளன. அலவ ஒன்றுடன் ஒன்று  ிகுதியாக  ாறுபட்டு உள்ளன. த ிழிலும் எழுத்து 

வடிவம், வபச்சு வடிவம் என இரட்லட வடிவங்கள் இருந்தவபாதிலும், ஏலனய 

ம ாழிகளுடன் ஒப்பிடுலகயில்  ிகக் குலறவாகவவ வவறுபாடுகள் உள்ளன. கால 

வவறுபாடு திராவிட ம ாழிகளில் மபாிய  ாற்றத்லதத் வதாற்றுவித்துள்ளது. 

பழங்கன்னடம் - புதுக் கன்னடம், பழம்  லலயாளம் - புது  லலயாளம் என்று 

இரண்டுக்கிலடயில் புாிந்து மகாள்வதில் மபாிய இலடமவளி உள்ளது. இருவவறு 



ம ாழிகவளா என்று ஐயவ  கூட ஏற்படுகிறது. ஆனால் த ிழில் இவ்வவறுபாடு  ிகக் 

குலறந்த அளவிவலவய உள்ளது. 

திராவிட ம ாழிகளில் மசால் வளமும், அதிகச் மசால்லாட்சியும் ெிரம்பப் 

மபற்றிருக்கும் ம ாழி த ிவழ ஆகும். ஒவர மபாருலளக் குறிக்கப் பல மசாற்கள் உள்ளன. 

திராவிட ம ாழிகளில் அல ந்துள்ள பழங்காலக் கல்மவட்டுகள் வவற்று ம ாழிகளிவலவய 

அல ந்துள்ளன. ஆனால் த ிழின் மதான்ல யான கல்மவட்டுகளில்  ிகுதியானலவ 

த ிழிவலவய அல ந்துள்ளன. த ிழில் பிறம ாழித் தாக்குதல்  ிகவும் குலறவாகவவ 

உள்ளது. மதான்ல யான எழுத்து வடிவங்கள், இலக்கணக் கூறுகள் த ிழில் அதிக ாகப் 

வபணிக் காக்கப்படுகின்ற ெிலல உள்ளது. 

திராவிடம் - மசால் பயன்பாடு 

மதன்னிந்தியப் பகுதிகளில் வழங்கப்படும் திராவிட ம ாழிகள் ஒன்றுக்மகான்று 

மதாடர்புலடயன. அலவ தனிப்பட்ட மபாது இலக்கண அல ப்லபப் மபற்றுள்ளன. 

வழங்கும் இடத்தால் ஒரு மெருக்கத்லதயும் மகாண்டுள்ளன. வவர்ச்மசாற்கள் 

இம்ம ாழிகளில் மபாதுவாகவவ உள்ளன. இலவ ஒவர குடும்பத்லதச் வசர்ந்தலவ. 

வ னாட்டறிஞர்கள்  லபார் ம ாழிகள் என்றும் தமுலிக் என்றும் இம்ம ாழிகலள 

வழங்கினர். இவற்றுள் பழல யும், திருத்தமும் மபற்ற உயர்தனிச் மசம்ம ாழியாகத் 

திகழ்வது த ிழ். அதன் மபயராவலவய இவற்லறக் குறிப்பதில் தவறு ஏதும் இல்லல. 

எனினும், த ிழ் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு ம ாழியின் மபயராக இருப்பதால் திராவிடம் 

என்ற மசால்லலத் தான் லகயாளுவதாகக் கால்டுமவல் கூறுவார். இச்மசய்திகலள முன்வப 

அறிந்வதாம் அல்லவா? 

திராவிட என்ற வடமசால்லுக்கு Dramida, Dravida, Dra-vida என்று மூன்று 

வடிவங்கள் உள்ளன. இப்மபயலரத் த க்கு முன் யார் யார் பயன்படுத்தியுள்ளனர் 

என்றும் கால்டுமவல் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 



 கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டில் வடம ாழி எழுத்தாளர் கு ாாில பட்டர், மதன்னிந்திய ம ாழி 

இனத்லத, ‘ஆந்திர-திராவிட பாஷா’ என்று குறித்துள்ளார். 

  னு சு ிருதியில் மதன்னிந்திய  க்கள், ‘திராவிடர்’ என்ற மபாதுப்மபயரால் 

சுட்டப்பட்டுள்ளனர். 

 கி.பி. 1854 இல் வாழ்ந்த பாபு இராவசந்திரலால் என்னும் ம ாழியியலறிஞர், ‘திராவிடி’ 

என்ற மபயரால் மதன்னிந்திய ம ாழிகலளக் குறிக்கின்றார். 

இரவீந்திரொத தாகூர் எழுதிய வதசீய கீதத்திலும் ‘திராவிட’ என்ற மசால்லலப் பரந்த 

ெிலலயிவலவய ஆண்டுள்ளார். மதன்னிந்திய ம ாழி இனங்கலளயும்,  க்கலளயும் 

சுட்டுவதற்குத் திராவிடம் என்ற மபயலரக் லகயாண்டுள்ளல  மதளிவு. இந்வதா-ஆாிய 

ம ாழிகளின் தாக்குரவு திராவிட ம ாழிகலளப் மபாறுத்த வலரயில் மசாற்களின் 

ெிலலயில் தான் மபரு ளவிற்குக் காட்சி தருகின்றது. இன்லறய ெிலலயில் திராவிட 

ம ாழிக் குடும்பம் உலக ம ாழிக் குடும்பங்கள் வாிலசயில் ஆறாவது அல்லது ஏழாவது 

இடத்லதப் மபறுகின்றது. இந்தியாவில் வழங்கும் ொன்கு ம ாழிக் குடும்பங்களுள் இது 

ஒன்வற முழுல யான இந்திய ொட்டு ம ாழிக் குடும்ப ாகக் கருதப்படுகிறது. 

மூலத் திராவிடம் அல்லது மதால் திராவிடம் 

திராவிட ம ாழிகள் அலனத்தும் ஒரு ம ாழியிலிருந்து வதான்றியலவ. எல்லாத் 

திராவிட ம ாழிகளுக்கும் மூல ாக இருந்த ம ாழிலய மூலத் திராவிடம் அல்லது மதால் 

திராவிடம் எனலாம். அதிலிருந்வத த ிழ், மதலுங்கு முதலான ம ாழிகள் வதான்றியிருத்தல் 

வவண்டும். அந்த மூலம ாழி இன்று வழக்கில் இல்லல. எனினும் அதிலிருந்து வதான்றிய 

திராவிடச் மசாற்கலள ஒப்பிட்டு, பல்வவறு விதிகலள உருவாக்கி, மதால்ம ாழி இன்ன 

வடிவத்தில்தான் இருந்திருக்க வவண்டும் என்று ெிர்ணயித்துள்ளனர். 

இலத  ீட்டுருவாக்கம் என்பர்.  ீட்டுருவாக்கத்தின் மூலம் மதால்திராவிடம் இப்படித்தான் 

இருந்தது என்று ெிர்ணயித்துள்ளனர். 

1) திராவிட இனம ாழிகலள ஒருங்கிலணத்துப் பாிசீலித்தல். 



2) திராவிட ம ாழிகளுக்கு இலடயிலான மபாதுல க் கூறுகலளக் கண்டறிதல். 

3) ம ாழிகளின் தனித்தன்ல கலள விளக்குதல். 

4) மதால் வடிவத்லதக் காணுதல். 

5) மதால் வடிவத்துடன் இனம ாழிகளின் கூறுகலள ஒப்பிடுதல். 

என்று ம ாழிநூலார் ஆய்கின்றனர். ஆனால் மூலத் திராவிடம ாழி என்பது 

ம ாழிநூலாாின் ஊகவ  தவிர முடிந்த முடிவு அன்று. எ வனா  ீட்டுருவாக்கம் மூலம் 

மதால் திராவிட ம ாழியின் தன்ல கலள ஆய்ந்துள்ளார். 

மூலத் திராவிடமும் திராவிட ம ாழிகளும் 

மூலத் திராவிடம் அல்லது மதால்திராவிட ம ாழிச் மசாற்களின் வவர்கலள அல்லது 

மூலச் மசாற்கலள ஏலனய ம ாழிகலள விடத் த ிவழ மபாிதும் வபணிக் காத்துள்ளது. 

மதால் திராவிடத்தில் ஐந்து குறில் உயிர்களும், ஐந்து மெடில் உயிர்களும் உள்ளன. மதால் 

திராவிட ம ாழியில் உள்ள பத்து உயிர் ஒலியன்களும் எல்லாத் திராவிட ம ாழிகளிலும் 

அப்படிவய இருக்கின்றன. மதால் திராவிட ம ாழியில் ககர ஒலியன் எல்லா 

உயிர்களுடனும் ம ாழிக்கு முதலில் வந்துள்ளது. மதால் திராவிட ம ாழியில் ம ாழிக்கு 

முதலில் வரும் சகரம் திராவிட ம ாழிகளில் சில  ாற்றங்கலள அலடந்துள்ளது. த ிழ் 

ம ாழியில் உள்ள சகரத்லத முதலாகக் மகாண்டு மதாடங்கும் பல மசாற்கள் சகர ம ய் 

இல்லா ல் உயிமரழுத்துடன் மதாடங்குவனவாக அல ந்திருக்கக் காணலாம். 

சான்று: 

சல த்தான் - அல த்தான் 

சான்வறார் - ஆன்வறார் 

த ிழ்,  லலயாளம், கன்னடம், மதலுங்கு வபான்ற ம ாழிகளில் காணப்படும் ‘உப்பு’ 

என்ற மசால் பண்லடக் காலத்தில் ‘கப்பு’ என்றும் வழங்கியுள்ளல லயக் காணலாம். த ிழ், 

 லலயாளம் ஆகிய ம ாழிகளில் சகர ாக வருவது, கன்னடம், துளு வபான்ற 



ம ாழிகளில் ககர ாகவும், ெடுத்திராவிட ம ாழிகளில் ஸகர ாகவும், மபங்வகா,  ண்வடா, 

கூவி ம ாழிகளில் ஹகர ாகவும் அல ந்துள்ளது. வதாடா ம ாழியில் சகரம் 

தகர ாக  ாறியுள்ளது. வதாடா, வகாத்தா ம ாழிகள் த ிழ்,  லலயாளத்திலிருந்து 

பிாிவுபட்டுக் கன்னடம், குடகு, துளு வபான்ற ம ாழிகளுடன் ஒன்றுபட்டு ெிற்றலலக் 

காண்கிவறாம். 

மதால் திராவிடத்தில் கிறுக்கன், முதுகன் என்னும் மசாற்களில் ‘கன்’ ஆண்பால் 

விகுதியாக உள்ளது. மதால் திராவிடத்தில் ொன்கு என்னும் எண்லணக் குறிக்க ‘ொல்கு’ 

என்னும் மசால் உள்ளது. சங்க இலக்கியத்தில் ‘ொல்கு’ வந்துள்ளது. ‘லகரம்’ ‘னகர ாக’ 

 ாறிய  ாற்றம் திராவிட ம ாழிகள் ஒன்றாய் இருந்த காலத்தில் ஏற்பட்டிருத்தல் வவண்டும். 

ொல்கு – ொன்கு. மதால் திராவிட ம ாழியில் எதிர் லற விகுதியாக ஆ இருந்தது. அது 

பாடாது - ஆ (எதிர் லற விகுதி) 

‘எட்டு’ என்னும் எண்ணுப் மபயர் கன்னடத்தில் ‘எண்டு’ என்றும், த ிழ், 

 லலயாளம், வதாடா, மகாடகு ம ாழிகளில் எட்டு என்றும் வழங்குகிறது. மூலத்திராவிட 

ம ாழியில் ‘எண்ட்டு’ என்று இருந்திருத்தல் வவண்டும். கன்னடத்தில் டகரம் மகட்டு எண்டு 

என்றும்; த ிழிலும்,  லலயாளத்திலும் ணகரம் மகட்டு எட்டு என்றும்  ாறிவிட்டது. 

 எண்ட்டு - எண்டு - கன்னடம ாழி 

 எண்ட்டு - எட்டு - த ிழ்,  லலயாளம் 

மதால்திராவிட உயிர் எழுத்துகள் 

‘அ’ எனும் மதால் திராவிட உயிர் எல்லாத் திராவிட ம ாழிகளிலும் ‘அ’ ஆகவவ 

உள்ளது. வதாடா ம ாழியில் a ஆகவும், o ஆகவும், பர்ஜியில் e ஆகவும் உள்ளது. 

சான்று: 

* a - மதால் திராவிட ‘அ’ உயிர். 

த ிழ் 



 லலயாளம் 

வதாடா 

வகாத்தா 

கன்னடம் 

மகாடகு 

பர்ஜி 

panri 

panni 

pody 

paj 

pandi 

pandi 

pend (pig) 

இவ்வாவற எல்லா உயிர்களும் அல வலதக் காணலாம். 

மதால் திராவிடம் - த ிழ் இன ஒலிகள் 

திராவிடச் மசால் பிறப்பியல் அகராதியில் (A Dravidian Etymological Dictionary) 

மதால் திராவிட ம ாழியிலும்  ற்ற திராவிட ம ாழியிலும் உள்ள இன ஒலிகள் 

மகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. மதால் திராவிட ம ாழியிலும், த ிழிலும் உள்ள இன ஒலிகலளக் 

காண்வபாம். 

 னிதர் வபசுவது ம ாழி.  னிதர் காதில் வகட்பதும் ம ாழிவய.  னிதர் எழுதுவதும் 

ம ாழி.  னிதர் படிப்பதும் ம ாழி. ம ாழிலயப் பற்றி ம ாழியியல் அறிஞர்கள் ஆய்வு 

மசய்தனர். ம ாழி பற்றி உளநூலார் பலவலக ஆய்வுகள் மசய்கின்றனர். மூலள 

வளர்ச்சிக்கும், ம ாழி வளர்ச்சிக்கும் இலடவய மதாடர்பு உள்ளது. அறிவு வளர்ச்சி மபற்ற 



 க்கள் வபசும் ம ாழி பலவலகச் மசால்வளம், மபாருள்வளம்  ிகுந்ததாய் உள்ளது. 

அறிவியல், மதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் பின்தங்கி உள்ள  க்கள் வபசும் ம ாழி 

மசால்வளம், மபாருள்வளம் குலறந்த ம ாழியாக இருக்கிறது. ஒரு ம ாழியின் 

மசாற்மபாருள் வளமும், வறுல யும் வபசுவவாாின் அறிவு வளத்லதயும், வாழ்க்லக 

ெலத்லதயும் ஒட்டி அல வதாகக் மகாள்ளலாம். 

இரட்லட வழக்கு 

த ிழில் வபச்சு ம ாழி, எழுத்து ம ாழி என இரட்லட வழக்கு உள்ளது. ஒரு 

வாக்கியத் மதாடர் வபச்சு ம ாழியில் அல க்கப்படுவதற்கும், எழுத்து ம ாழியில் 

அல க்கப்படுவதற்கும் இலடவய வவறுபாடு உண்டு. வபச்சுத் த ிழின் வாக்கியம் எளியது. 

சுருங்கியது, வெரானது, இயல்பானது, மதளிவானது. எழுத்துத் த ிழின் வாக்கியம் 

மபரும்பாலும் ெீண்டது. மசயற்லகயாக அல த்துக் மகாள்வது. சிக்கலானது. காரணம் 

என்ன? வபசுபவர் எண்ணும் எண்ணங்களுக்கு உடவன ஒலிவடிவு தந்து அலத 

மவளிப்படுத்துகின்றனர். எனவவ சுருங்கிய வெரத்தில், குலறந்த மூலள உலழப்பால் 

அல ந்தலவ வபச்சு ம ாழி வாக்கியங்கள். எழுதுபவர் பற்பல எண்ணி அலனத்திற்கும் 

எழுத்து வடிவு மகாடுத்து மவளியிடுகின்றனர். த ிழில் வபச்சு வாக்கியம் சராசாி இரண்டு 

மசாற்கள் உலடயது என்றும், எழுத்து வாக்கியம் ொன்கு அல்லது ஐந்து மசாற்கள் 

உலடயது என்றும் கூறுவர். இலவ மபாது க்கள் வபச்சில் உள்ள இலக்கணக் கூறுகவள 

வவரூன்றி ெிலலக்கின்றன. ம ாழிச் மசம்ல  வவண்டிச் மசய்யப்படும் இலக்கணங்கலள 

ெிலலப்படுத்துதல் அருல யாகவவ உள்ளது. வபச்சு ம ாழி மசல்வாக்கு உலடயது. அதன் 

மசல்வாக்கு ம ாழியின் இலக்கணத்திலும் காணப்படும். வபச்சு ம ாழி  னிதனுக்கு 

 னிதன், இடத்துக்கு இடம், காலத்துக்குக் காலம், கல்வித்திறனுக்கு ஏற்பவும், உறவு 

ெிலலகளுக்கு ஏற்பவும், வபசிப் மபற வவண்டிய பயனின் அடிப்பலடயிலும் எண்ணற்ற 

 ாற்றங்கலளக் மகாண்டு வழங்குகிறது. எழுதுவது ெிலலத்த ஆவண ாகத் திகழ்கிறது 



எனலாம். அச்சியந்திரம் அதலனப் பலரது கரங்களுக்கும் மகாண்டு வசர்க்கிறது. இலணயத் 

தளங்கள் உலகினர் பார்லவக்குக் மகாண்டு மசல்கின்றன. கல்லில் மசதுக்கிய முதல் த ிழ் 

ஆவணம் மதாடங்கி, இன்று இலணயதளத் த ிழ் வலர த ிழாய்வுக் களத்லதப் 

பாிசீலித்தல் இன்றில யாதது. 

த ிழ் எழுத்தியல் 

எழுத்தின் வடிவம் இப்படி இருக்க வவண்டும். இந்த எழுத்து இந்த ஒலிலயக் 

குறிக்கிறது என்று வலரயறுத்த பின்புதான் இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள் எழுதப்படும் 

ெிலல ஏற்பட்டிருக்கும். ம ாழி வதான்றியதால்  னிதர்கள் த க்குள் கருத்துகலளப் 

பாி ாறிக் மகாள்ள முடிந்தது. எழுத்து வடிவம் வந்தபின் எழுதி லவக்கும் ெிலல ஏற்பட்டது. 

எழுதப்படுவது எழுத்து. எழுத்து பற்றித் மதால்காப்பியம், 

எழுத்து எனப்படுப 

அகர முதல் னகர இறுவாய் 

முப்பஃது என்ப 

என்று கூறுகிறது. மதால்காப்பியர் காலத்தில் த ிழில் எழுத்துகள் வளர்ச்சி மபற்றிருந்தன. 

வலரயலற மசய்யப்பட்டு இருந்தன. மதால்லல (மதான்ல , பழல ) வடிவின எல்லா 

எழுத்தும் என்று ென்னூலில் மசால்லப்பட்டுள்ளது. த ிழ் எழுத்து கி.மு.3ஆம் நூற்றாண்டு 

முதல் த ிழகத்தில் வழங்கி வந்துள்ளது. த ிழக அரசுத் மதால்மபாருள் ஆய்வுத் துலற 

கண்டுபிடித்த பூலாங்குறிச்சிக் கல்மவட்டு, அறச்சலூர்க் கல்மவட்டு, புகழூர்க் 

கல்மவட்டு ஆகியவற்றில் உள்ள எழுத்துகளின் அடிப்பலடயில் அலவ கி.மு. மூன்றாம் 

நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டலவ என்பர். இவற்றில் உள்ள த ிழ் எழுத்துகளில் 

 புள்ளி இல்லாத ம ய் வடிவு ம ய்லய  ட்டும் குறிக்கும் 

 அகரம் ஏறிய ம ய்லயக் குறிக்க ஒரு வகாடு இடப்பட்டது 

என்றும் எழுத்தின் அல ப்லப ஆய்வு மசய்து ஐராவதம்  காவதவன், 

இரா.ொகசா ி வபான்வறார் கூறுவர். 



பிரா ி எழுத்து 

த ிழகத்தில்  ிகப் பழல யானது த ிழ் எழுத்து ஆகும். இலதப் பிரா ி எழுத்து 

என்றும், மதன்னிந்தியப் பிரா ி எழுத்து என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதுவலர வழங்கி 

வந்தனர். இது பண்லடத் த ிழ் எழுத்து (Archaic Tamil Script) எனலாம். த ிழகத்தின் 

பழங்கல்மவட்டுகளில், 

பத்து உயிமரழுத்துகள்தாம் எழுதப்பட்டுள்ளன. 

ஐகாரமும், ஒளகாரமும் காணப்படவில்லல. 

வட்மடழுத்து 

அவசாகனது கல்மவட்டுகளில் புள்ளியிடப்பட வவண்டிய இடங்களில் புள்ளியிட்டு 

எழுதப்பட்டுள்ளது. கி.பி.மூன்று - ொன்காம் நூற்றாண்டளவில் பண்லடத் த ிழ் எழுத்தின் 

வடிவம்  ாற்றம் மபறத் மதாடங்குகிறது. கல்லில் உளியாலும், தூாிலக மகாண்டு 

வண்ணத்திலும் எழுதிய ெிலல  ாறி, ஓலலயில் எழுத்தாணி மகாண்டு எழுதத் 

மதாடங்கியதால் இவ்வடிவ  ாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். எழுத்தாணியால் ஓலலயில் 

வெர்க்வகாடுகலளயும், பக்கக் வகாடுகலளயும் எழுதினால் ஓலல கிழிந்து விடக்கூடிய ெிலல 

ஏற்படும். அலதத் தவிர்க்க, வெர்க்வகாடுகளிலும், பக்கக் வகாடுகளிலும் சிறுவலளவுகலளச் 

வசர்த்து எழுதத் மதாடங்கி உள்ளனர். இம் ாற்றத்லத ஈமரட்டிலலக் கல்மவட்டில் காண 

முடிகிறது. ொளலடவில் வ லும் வ லும் வலளவுகலளப் மபற்று வட்மடழுத்து என்று 

அலழக்கும் அளவுக்கு  ாற்றம் மபற்றுவிட்டது. முழு வட்ட வடிவம் மபற்ற த ிழ் 

எழுத்துகலளக் கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டுக்குப் பின் காண முடிகிறது. வவள்விக்குடி, 

சீவர ங்கலம், சின்ன னூர்ச் மசப்வபடுகளில் இவ்மவழுத்லதப் பார்க்கலாம். 

 வலளவு தந்து எழுதுவதால், ப,  , ய, வ ஆகிய எழுத்துகள்  ிகச் சிறு 

வவறுபாட்வடாடு எழுதப்பட்டுள்ளன. 



 ண, த, ற வபான்ற எழுத்துகளிலடவய அதிக வவறுபாடு இல்லல. 

 ற்மறாரு வலக எழுத்து 

சில எழுத்துகலள வவறுபடுத்திப் புாிந்து மகாள்ள முடியாத ெிலல உள்ளது. 

கி.பி.பதிவனழாம் நூற்றாண்டளவில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இவ்வட்ட வடிவ எழுத்துகலளப் 

படிப்பது கடின ாக உள்ளது.  ிகப் பிற்காலம் வலர த ிழகத்தின் மதன்வகாடிப் 

பகுதியிலும், வகரளப் பகுதியிலும் வழங்கி வந்தது. எனினும் கி.பி.11-12ஆம் நூற்றாண்டில் 

இவ்வட்ட எழுத்து த ிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் வாழ்ந்த  க்களுக்குப் புாியாத எழுத்தாக 

ஆகிவிட்டது. அதனாவலவய அப்பகுதிகளில்  ற்மறாரு வலகத் த ிழ் எழுத்து உருவாகத் 

மதாடங்கிவிட்டது. இந்த  ற்மறாரு வலக எழுத்துத்தான் இன்று ொம் எழுதும் த ிழ் 

எழுத்து. சிம் வர் னின் பள்ளங்வகாயில் மசப்வபட்டிலும்,  வகந்திரவர் ன் 

காலத்திய வல்லம் குலடவலரக் வகாயில் கல்மவட்டிலும் இவ்மவழுத்லத முதன்முதலில் 

காண முடிகிறது. இந்த எழுத்துகளில் சிலவும், ச ஸ்கிருதக் கிரந்த எழுத்துகளில் சிலவும் 

ஒன்று வபாலக் காணப்படுகின்றன. பல்லவர்கள் தம் மசப்புப் பட்டயங்களிலும், குலடவலர 

 ற்றும் வகாயில்களிலும் ச ஸ்கிருத ம ாழிலய எழுதக் கிரந்த எழுத்லதப் பயன்படுத்தினர். 

பாண்டிய  ன்னர்களும் த து மசப்புப் பட்டயங்களிலும் கல்மவட்டுகளிலும் ச ஸ்கிருத 

ம ாழிலயயும், கிரந்த எழுத்துகலளயும் பயன்படுத்தினர். வவள்விக்குடிச் மசப்வபடு, 

ஆலன லல, திருப்பரங்குன்றம், குலடவலரக் வகாயில் கல்மவட்டுகள்  ற்றும் லவலகக் 

கலரக் கல்மவட்டு ஆகியவற்லற இதற்குச் சான்றாகக் கூறலாம். வசாழர்கள் தாங்கள் 

மவன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் இப்புதிய த ிழ் எழுத்லதவய பயன்படுத்தினர். பிற்காலப் 

பாண்டியர்கள், பிறகு வந்த விசயெகர  ன்னர்கள், அவர்கலள அடுத்து வந்த ொயக்க 

 ன்னர்கள் இப்புதிய த ிழ் எழுத்லதவய பயன்படுத்தினர். அதன் பின்னர் அச்சு 

இயந்திரங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன. இப்புதிய எழுத்து முலற  ாற்ற ின்றி 

ெிலலத்துவிட்டது. இன்று ொம் எழுதும் த ிழ் எழுத்து முலற இதுதான். வட்மடழுத்து 

பழந்த ிழ் வடிவம். அது பழங்கல்மவட்டுகளில் உள்ளது. படிக்கக் கடின ாக உள்ளது. 



த ிழ் எழுத்து 

வட்ட எழுத்து, த ிழ் எழுத்து ஆக  ாற்றம் மபற்றலதப் படத்தின் மூலம் விளக்குவர். 

ஒவ்மவாரு காலத்திலும் உருவாக்கப்பட்ட கல்மவட்டில் எழுதப்பட்ட எழுத்லதப் 

படம்பிடித்து அவ்வக்காலத்தில் அப்படி எழுதப்பட்டது என்று முடிவு மசால்லப்படுகிறது. 

முதல் கட்ட வளர்ச்சி, இரண்டாம் கட்ட வளர்ச்சி என்று படிப்படிவய வெர்ந்த  ாற்றங்கள் 

குறிக்கப்படுகின்றன. 

 

எழுத்து ஆய்வு 

த ிழில்  ிகப் பலழய எழுத்து பண்லடத் த ிழ் எழுத்து. இலதப் பிரா ி எழுத்து 

என்கின்றனர். மதன்னிந்தியப் பிரா ி என்றும் குறிக்கின்றனர். ஓலலயில் எழுத்தாணி 

மகாண்டு எழுதும் முலற பரவிய பின்னர்ப் பண்லடத் த ிழ் எழுத்து பிரா ி 



முலறயிலிருந்து, வட்மடழுத்தாக வடிவம் மபற்றது. வட்மடழுத்து ஒரு ெிலல, ச ஸ்கிருதக் 

கிரந்த எழுத்லதப் வபான்ற த ிழ் எழுத்துகள் லகயாளப்பட்டது.  ற்மறாரு ெிலல, அச்சு 

இயந்திரம் வந்ததால் எழுத்தல ப்பில் பின்  ாற்றம் வெரவில்லல. அச்சில் எளில  கருதி, 

த ிழ் எழுத்தல ப்பில் சீர்திருத்தங்கலள வீர ாமுனிவர் மசய்தார். தந்லத 

மபாியார் மசய்தார். அலவ பின்பற்றப்படுகின்றன. அவ்வளவவ, ஒருவரது எழுத்தும், 

 ற்மறாருவரது எழுத்தும், எழுதும் முலறயால் வவறாக அல கின்றனவவ அல்லா ல், த ிழ் 

எழுத்தல ப்பில் இக்காலக் கட்டத்தில் எம் ாற்றமும் ெிகழவில்லல. எது த ிழ் எழுத்து? 

எங்குத் மதாடங்கியது? எப்படி வளர்ந்தது? இன்லறய எழுத்து உருவானது எப்படி? 

என்மறல்லாம் பாிசீலிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 வபான்ற மசய்திகலள இப்பாடம் ஆராய்கிறது 

த ிழ் ம ாழியியல் 

ம ாழிலயப் பற்றி ஆராயும் அறிவியல் ம ாழியியல் ஆகும். த ிழ் ம ாழிலய 

ஆராயும் வபாது முதலில் ஒலியன் ெிலலயில் ஆராய்கிவறாம். பிறகு உருபன் ெிலலயில் 

ஆராய்கிவறாம். பின்னர் உருமபாலியன் ெிலலயிலும், மசால் ெிலலயிலும், மசாற்கள் 

ஒழுங்காக அல வதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் மதாடர் (அல்லது) வாக்கிய ெிலலயிலும் 

ஆராய்கிவறாம். மசாற்மறாடர் உணர்த்தும் மபாருள் பற்றிய ஆராய்ச்சி அடுத்து 

அல கிறது. அவ்வலகயில் த ிழ் ம ாழியியல் ஆய்வு 

1) த ிழ் ஒலியியல் 

2) த ிழ் ஒலியனியல் 

3) த ிழ் உருபனியல் 

4) த ிழ் உருமபாலியனியல் 



5) த ிழ்ச் மசால்லியல் 

6) த ிழ்த் மதாடாியல் 

7) த ிழ்ச் மசாற்மபாருளியல் 

என்ற படிெிலல அல ப்லபக் மகாண்டு அல கிறது. 

த ிழ் ஒலியியல் 

ஒலிலயப் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஒலியியல் ஆகும்.  னிதரது வபச்சுறுப்புகளால் 

எழுப்பக்கூடிய எல்லா வலகயான ஒலிகலளயும் ஆராய்வது ஒலியியல். 

ஒலியுறுப்புகள் 

வபச்மசாலிலய எழுப்புவதற்குப் வபச்சுறுப்புகள் பயன்படுகின்றன. 

வபச்சுறுப்புகளில் ொக்குப் வபால அலசயும் உறுப்புகளும் உண்டு. வ லண்ணம் வபால 

அலசயா உறுப்புகளும் உண்டு. ொக்கு, கீழ் உதடு, கீழ்த்தாலட முதலானலவ அலசயும் 

உறுப்புகள். அண்ணம், வ ல்வாய்ப்பல் முதலியலவ அலசயா உறுப்புகள். த ிழ்ப் 

வபச்மசாலிகள் உயிர், ம ய் என்று இரண்டு மபரும் பிாிவாக உள்ளன. 

த ிழ் ஒலிகள் 

ஓர் ஒலிலய ஒலிக்கும்வபாது காற்று வபச்சுறுப்புகளினூவட தங்கு தலட இல்லா ல் 

இயல்பாக மவளிப்படு ானால் அந்த ஒலி உயிமராலி ஆகும். அ, ஆ என்னும் உயிர் 

ஒலிகலள ஒலித்துப் பாருங்கள். காற்று தங்கு தலட இல்லா ல் மவளிவயறுகிறது. ஓர் 

ஒலிலய ஒலிக்கும்வபாது காற்று வபச்சு உறுப்புகளினூவட தலடப்பட்டாலும், திலச 

 ாற்றத்துக்கு உள்ளானாலும் அந்த ஒலிலய ம ய்மயாலி என்கிவறாம். ப,  , ட, த என்னும் 

ஒலிகலள ஒலித்துப் பாருங்கள். இவற்லற ஒலிக்கும்வபாது காற்றுத் தலடப்படுகிறது. த ிழ் 

உயிமராலிகளும், ம ய்மயாலிகளும் அவற்றின் ஒலிப்பு முலறக்கு ஏற்ப நுட்ப ாக 

வலகப்படுத்தப் படுகின்றன. 

 



உயிமராலிகள் 

நுலரயீரலில் இருந்து காற்று மவளிப்படும் வபாது ஒலியுறுப்புகளால் எவ்வலகத் 

தலடயும் இன்றி மவளிவருவது உயிமராலி. மதால்காப்பியர் உயிமராலிகலளப் பற்றி 54-

56, 84-88 ஆகிய நூற்பாக்களில் எழுத்ததிகாரத்தில் விளக்கியுள்ளார். 

உயிர்கலள அங்காப்புயிர்கள் (அ, ஆ) முன்னுயிர்கள் (இ, ஈ, எ, ஏ) குவியுயிர்கள் (உ, ஊ, 

ஒ, ஓ) என்று மூன்றாகப் பகுக்கிறார். 

ம ய்மயாலிகள் 

ஒலி உறுப்புகளில் உரசுதல், தடுத்து மவளியிடுதல் வபான்றலவ ெிகழ்ந்தால் 

அது ம ய்மயாலி எனப்படும். மதால்காப்பியர் ம ய்மயாலிகலள வல்மலழுத்து, 

ம ல்மலழுத்து, இலடமயழுத்து என்று மூவலகயாகப் பகுத்துள்ளார். 

ம ாழிநூலார் தலடமயாலி, மூக்மகாலி, வருமடாலி,  ருங்மகாலி, உரமசாலி என்று 

வலகப்படுத்துவர். 

ஒலிப்பு வவறுபாடுகள் 

த ிழில் வபசும்வபாது குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் ஒலிப்பில் அழுத்தம் தருவது 

உண்டு. இது ஒலியழுத்தம் எனப்படுகிறது. ஒரு வாக்கியத்தில் ஒலியழுத்தத்தில் திாிபு 

ஏற்பட்டால் மபாருளும்  ாறிவிடும். இப்படி ஒலி அழுத்தத்தில் ஏற்படும் 

திாிலப இலசத்திாிபு என்பர். ஒரு முழு வாக்கியத்லத ஒலிக்கும்வபாது ஒலிப்பில் ஏற்ற 

இறக்கங்கலளயும், ச ெிலலலயயும் உணருகிவறாம். சில வவலளகளில் இந்த ஏற்ற 

இறக்கங்கவள மதாடர்ப் மபாருளில்  ாற்றத்லத ஏற்படுத்தி விடுவதுண்டு. 

இலதத் மதாடாிலச என்பர். த ிழ் ஒலியியல் ஆய்வில் ஒலியழுத்தம், இலசத்திாிபு, 

மதாடாிலச முதலானவற்றுக்கும் தகுந்த முலறயில் இடம் தரப்படுகிறது. 

 



த ிழ் ஒலியனியல் 

ம ாழியில் மபாருள் வவறுபாட்லட உண்டாக்குகின்ற ஒவ்வவார் ஒலியும் அந்த 

ம ாழியில் ஒலியன் என்று மகாள்ளப்படும். த ிழில், அணி என்பதும், ஆணி என்பதும் 

வவறுவவறு மபாருள் மகாண்ட மசாற்கள். அ, ஆ இந்தப் மபாருள் வவறுபாட்டுக்குக் 

காரண ாக அல ந்துள்ளன. ஆகவவ அ, ஆ ஆகிய இரண்டு ஒலியன்களும் தனித்தனி 

ஒலியன்கள் என்று மகாள்ளப்படும். 

த ிழில், 

 கடல் (Kadal) 

 பங்கு (Pangu) 

 பகல் (Pahal) 

ஆகிய மசாற்கலள ஒப்பிட்டால், க் என்ற ஒலியன் ஒலிப்மபாலியாகவும், உரமசாலியாகவும் 

ஒலிக்கக் காணலாம். இப்படிச் சூழலுக்கு ஏற்பத் திாிபலடந்து ஒலிக்கும் 

ஒலி  ாற்மறாலி ஆகும். க் என்ற ஒலியனுக்கு k, g, h என மூன்று  ாற்மறாலிகள் உள்ளன. 

இலவ, 

 K - ம ாழி முதலில் வரும் - கடல் 

 ஒற்று இரட்டும் சூழலில் வரும் - பக்கம் 

 G - ம ல்லினத்தின் பின் வரும் - பங்கு 

 H - ஏலனய இடங்களில் வரும் - பகல் 

த ிழ் ஒலியன்கள், த ிழ் ஒலியன்களின்  ாற்மறாலிகள் வருலக இடம் ஆகியன 

பாிசீலிக்கப் படுகின்றன. 

 

 



துலணெிலல ஒலியன்கள் 

த ிழ்ம ாழியில் கால ஓட்டத்தில் வவற்று ம ாழிச் மசாற்கலள அந்த ம ாழியின் 

ஒலியிவலவய எழுதிக்காட்டும் ெிலல ஏற்பட்டது. சில புதிய ஒலியன்களுக்கு இடம் 

உண்டானது. ஜ், ஸ், ஷ், ஹ் முதலியன புதியலவ. இவற்லறத் துலணெிலல 

ஒலியன்கள் எனலாம். துலணெிலல ஒலியன்கள் ஒரு காலத்தில் ஏற்கப்பட்டு, இன்மனாரு 

காலத்தில் விலக்கப்படவும் கூடும். அவற்லற ஏற்பதும், விலக்குவதும் த ிழ்  க்களின் 

 னப்பாங்லகயும், சமுதாயச் சூழலலயும் மபாறுத்தது. 

ஒலியன்கள் வரும் இடம் 

த ிழில் உயிமராலிகள் ம ாழியில் முதல், இலட, கலட ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் 

வரும். ம ய்களில் எந்மதந்த ம ய்கள் ம ாழிக்கு முதலில் வரும் எந்மதந்த ம ய்கள் 

ம ாழிக்கு இலடயில் வரும், எந்மதந்த ம ய்கள் ம ாழிக்கு இறுதியில் வரும் என்று 

ம ய்களின் வருலக முலறயிலன ஒலியனியல் முலறயாக ஆராய்ந்து மதளிவுபடுத்த 

வவண்டும். 

ஒலியனியல் மெறிகள் 

த ிழ் ம ாழியில் உயிர் ஒலியன்கள் இலணந்து வருவதில்லல. உயிர் ஒலியன்கள் 

இலணய வவண்டிய சூழல் வந்தால் த ிழில் உடம்படும ய் வந்து உயிர் ஒலிகலள 

இலசவுபடுத்தும். ம ய் ஒலியன்கள் இலணயும் வபாது இரண்டு ம ய்கவளா, இரண்டுக்கு 

வ ற்பட்ட ம ய்கவளா இலணயலாம். ஒரு ம ய் இரட்டிப்பாகி இலணயலாம். வவறு வவறு 

ம ய்களும் இலணயலாம். ம ய்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இலணயும்வபாது அலவ சில 

மெறிமுலறகளுக்குக் கட்டுப்பட்வட இலணகின்றன. அந்த மெறிமுலறகள் ஒலியனியலில் 

முலறயாக விளக்கப்படுகின்றன. 

த ிழ் உருபனியல் 

ம ாழியில் மபாருள் உலடயதாக அல ந்த  ிகச் சிறிய மசாற்கூறு உருபன் ஆகும். 

உருபன்களின் அல ப்பு, உருபன்களின் வலக, உருபன்களின் இயங்குமுலற பற்றி 



ஆராய்வது உருபனியல். கல், மெல் என்பன மபாருள் உலடய  ிகச் சிறு மசாற்கூறுகள். 

அலவ உருபன்கள், மசய்தான் என்ற மசால்லில் வரும். 

மசய் - விலன ெிகழ்ச்சி 

த் - இறந்த காலம் உணர்த்தும் உருபு 

ஆன் - ஆண்பாலல உணர்த்தும் உருபு 

மசய்தான் என்பதில் உள்ள, மசய், த், ஆன் ஆகிய மூன்றும் தனித்தனி 

உருபன்களாம். உருபன்கலளப் பற்றிய மசய்திகள் மதால்காப்பியச் மசால்லதிகாரத்தில் 

இடம் மபற்றுள்ளன. 

வவர் உருபன் 

வ லும் பிாிக்க இடம் தராத மசால் வவர்ச்மசால் ஆகும். கல் என்பது வவர்ச்மசால். 

அலத வ லும் பிாிக்க முடியாது. இது வவர் உருபன் எனப்படும். 

அடி உருபன் 

விகுதிகலள அல்லது ஒட்டுகலள ஏற்க இட ளிக்கும் மசாற்கூறு அல்லது 

உருபன் அடிச்மசால் என்று மபயர் மபறும். மசய் என்பது அடிச்மசால், கல் என்பது 

விகுதிலய ஏற்கவும் வல்லது. அதுவும் அடிச்மசால். அடி உருபன் எனலாம். 

ஒட்டு உருபன் 

அடிச்மசால்லுடன் உருபுகள் ஒட்டுவதுண்டு. மசய்தான் என்பதில் மசய் என்னும் 

அடிச்மசால்லுடன் ஒட்டும் த், ஆன் ஆகிய இரண்டும் ஒட்டுகள். அலவ ஒட்டு 

உருபன்கள் எனலாம். ஒட்டு ஓர் அடிச்மசால்லுக்கு இடப்பக்கம் வந்தால் முன்மனாட்டு 

என்றும், வலப்பக்கம் வந்தால் பின்மனாட்டு என்றும் அடிச்மசால்லின் ெடுவில் 

மசருகப்பட்டால் இலட ஒட்டு என்றும் மபயர் மபறும். 

 



த ிழ்ச் மசால்லியல் 

ஓர் உருபன் அல்லது ஒன்றுக்கு வ ற்பட்ட உருபன்கள் ஒரு மசால்லாக அல யலாம். 

மபாதுவாக ஒரு மசால் என்பது ஒரு வவர்ச்மசால்லலயும், ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு 

வ ற்பட்ட விகுதி அல்லது ஒட்டுகலளயும் மகாண்டதாக இருக்கும். த ிழில் உள்ள 

மசாற்கலள அவற்றின் இலக்கணச் மசயற்பாட்டுக்கு ஏற்ப, 

1) மபயர் 

2) விலன 

3) மபயரலட 

4) விலனயலட 

5) வல்லலட 

6) இலட 

என்று வலகப்படுத்தலாம். 

மபயர்ச்மசால் 

மபயர் வவற்றுல  உருபுகலள ஏற்பது. எழுவாயாகச் மசயல்படுவது. ஆக, ஆன 

முதலான விகுதிகலள ஏற்கும். பயனிலலயாகவும் வரும். 

சான்று: 

 ெிலம்,  ரம், யாலன - மபயர்கள் 

 ெிலத்லத,  ரத்துக்கு, யாலனயால் - உருபு ஏற்றன. 

 ெிலம் வலியது 

 ரம் ஆடியது 

யாலன வந்தது - எழுவாயாக வந்தன. 

 கருப்பாக, கருப்பான - ஆக, ஆன விகுதிகலள ஏற்றன. 

 அது கருப்பு - பயனிலலயாக வந்தது. 



ஆண்பால் மபயர், மபண்பால் மபயர், பலர்பால் மபயர், ஒன்றன்பால் மபயர், 

பலவின்பால் மபயர் என்று மபயர்களில் பல வலககள் உள்ளன. 

விலனச்மசால் 

மசயலலக் குறிப்பது விலன. அது கால இலடெிலலகலள ஏற்கும். பால், இட 

விகுதிலய ஏற்கும். முற்றாகவும், எச்ச ாகவும் மசயற்பட வல்லது. அலடகளால் 

தழுவப்படும். 

எ.டு : 

 ஆடு, பாடு, படி, வபா, வா - விலனச்மசாற்கள் 

 ஆடினான், பாடினான், படித்தான், வபானான், வந்தான் - கால இலடெிலலகலள 

ஏற்றன. 

 ஆடினான், பாடினான் - முற்றாக வருவன. 

 ஆடிய, பாடிய - எச்ச ாக வருவன. 

 வவக ாக ஆடினான், அழகாகப் பாடினான் - விலனயலடகளால் தழுவப்பட்டன. 

த ிழில் உள்ள விலனகலளத் மதாிெிலல விலன, குறிப்புவிலன, குலறவிலன என்று 

வலகப்படுத்தலாம். மதாிெிலல விலன என்பது விலனயடி, கால இலடெிலல, பாலிட 

விகுதி ஆகியவற்லறப் மபற்று வருவது. 

சான்று : மசய்தான். 

மசய் -- விலனயடி 

த் - கால இலடெிலல 

ஆன் - பாலிட விகுதி 

குறிப்பு விலன என்பது பண்படி, பாலிடவிகுதி  ட்டுவ  மபற்றுக் கால இலடெிலல 

மபறா ல் வருவது. 



சான்று : ெல்லன் 

ெல் - பண்படி 

அன் - பாலிட விகுதி 

(ெல்லன் - ெல்லவன்) 

குலறவிலன என்பது கால இலடெிலல, பாலிட விகுதி ஏற்பதில்லல. 

சான்று : இல்லல, உண்டு. 

மபயரலடகள் 

மபயருக்கு அலடயாக வருவன மபயரலடகள் எனப்படும். 

சான்று : 

 உயர ான  ரம் 

 ஆழ ான கிணறு. 

உயர ான, ஆழ ான என்பலவ  ரம், கிணறு ஆகிய மபயர்களுக்கு அலடயாக 

வந்தன. மபயலரத் தழுவி ெிற்பன மபயரலடகளாம். 

விலனயலடகள் 

விலனக்கு அலடயாக வருவன விலனயலடகள் எனப்படும். 

சான்று : 

 அழகாகப் பாடினான் 

 வவக ாக ஓடினான் 

அழகாக, வவக ாக ஆகியன பாடுதல், ஓடுதல் ஆகிய விலனகளுக்கு அலடயாக 

வந்தன. 

வல்லலட 

மபயருக்கும், விலனக்கும், மபயரலடக்கும், விலனயலடக்கும் அலடயாக வரும் 

மசாற்கள் வல்லலட ஆகும். 



சான்று :  ிகவும், ெிரம்ப, இரு டங்கு, மும் டங்கு, பன் டங்கு என்பன.  ிகவும் ெீளம், 

 ிகவும் அகலம்,  ிகவும் சுடுகிறது,  ிகவும் வியர்க்கிறது,  ிகவும் அழகான பாட்டு,  ிகவும் 

வவக ாக ஓடினான். இவற்றில்  ிகவும் என்பது மபயருக்கும், விலனக்கும், மபயரலடக்கும், 

விலனயலடக்கும் அலடயாக வந்துள்ளதால் இலத வல்லலட எனலாம். 

இலடச்மசாற்கள் 

தனக்மகன்று அகராதிப் மபாருள் இல்லாதது இலடச்மசால் இலக்கணச் மசயற்பாடு 

 ட்டுவ  மகாண்டது. மபயர், விலன முதலானவற்லறச் சார்ந்வத இயங்குவது. 

சான்று : 

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

த், வ் முதலான கால இலடெிலலகள் 

ஆ, ஏ, ஓ, தான் முதலானலவ. 

உருமபாலியனியல் 

ஓர் உருபனில் உள்ள ஒலியலன, உருமபாலியன் என்கிவறாம். ஓர் உருபனும் 

இன்வனார் உருபனும் வசரும் வபாது, அந்த உருபன்களில் உள்ள ஒலியன்களில்  ாற்றம் 

ெிகழ்வது உண்டு. உருமபாலியனில் ஏற்படும்  ாற்றங்கலள 

ஆராய்வது உருமபாலியனியல், உருமபாலியனியலலத் த ிழ் இலக்கணிகள் புணாியல், 

சந்தி எனக் குறிப்பர். புணர்ச்சி என்பது வசர்க்லக ஆகும். எழுத்ததிகாரத்தில் 

மதால்காப்பியர் ொன்காவது இயலாகப் புணாியலலப் பலடத்துள்ளார். புணர்ச்சியில் 

வெரும்  ாற்றங்கலளப் பற்றி அதற்குப் பின்வரும் இயல்களில் மதளிவாகக் கூறுகிறார். 

எனவவ புணாியலலப் பிற இயல்கலள விளக்கப் பின்னணியாகக் மகாள்கிறார் எனலாம். 

புணர்ச்சி அல்லது சந்தி 

இரண்டு மசாற்கள் வசரும்வபாது முதலில் ெிற்கும் மசால் ெிலலம ாழி. அலத 

அடுத்து அதவனாடு வந்து வசரும் மசால் வரும ாழி ஆகும். புணர்ச்சி ெிலலம ாழிக்கும், 



வரும ாழிக்கும் இலடவய  ட்டும் ெிகழும் என்ற அடிப்பலடலய முலறயாகக் கூறுகிறார் 

மதால்காப்பியர் (107). 

சான்று :  ரம் + வவர் =  ரவவர் 

இதில்  ரம் ெிலலம ாழி. வவர் - வரும ாழி. இந்த இரும ாழிப் 

புணர்ச்சியில் வதான்றல், திாிதல், மகடுதல் ஆகிய  ாற்றங்கள் வெர்கின்றன. 

அகச் சந்தி 

ம ாழியியலார் அகச் சந்தி, புறச் சந்தி என்று பிாிக்கின்றனர். ஓர் அடிச்மசால்லும், 

விகுதியும் வசரும்வபாது அந்தச் மசால்லுக்கு அகத்வத அல யும்  ாற்றம் அகச்சந்தி ஆகும். 

சான்று : 

கல் + இல் = கல்லில் 

(ெிலலம ாழி + விகுதி) 

மதரு + இல் = மதருவில் 

ெிலம் + இல் = ெிலத்தில் 

ஊர் + இல் = ஊாில் 

(அடிச்மசால் + விகுதி) 

- (அகச்சந்தி) 

புறச்சந்தி 

ஒரு முழுச்மசால்லும், இன்மனாரு முழுச்மசால்லும் வசரும்வபாது அங்வக வெரும் 

 ாற்றம் ஒரு மசால்லின் புறத்வத அல வது, இது புறச்சந்தி ஆகும். 

சான்று : 

இரா லன + பார் = இரா லனப் பார் 

மசான்னலத + மசய் = மசான்னலதச் மசய். 



சீலதலய + கண்வடன் + சீலதலயக் கண்வடன் 

ெீந்த + மதாியும் = ெீந்தத் மதாியும் 

இங்கு க், ச், த், ப் ஆகிய ஒற்றுகள் ஒரு மசால்லுக்குப் புறத்வத  ிக்கு வந்தன. எனவவ 

இலவ புறச்சந்தி ஆகும். 

உடம்படும ய் 

த ிழ் ம ாழியில் அகச்சந்தியில் உயிவராடு உயிர் வசர்ந்து வருவதில்லல. உயிரும் 

உயிரும் வசரும்வபாது அவற்றிலடவய ய் அல்லது வ் உடம்படும ய்யாக அங்கு வந்து 

வசர்ந்து விடும். 

சான்று : 

கிளி + அழகு = கிளியழகு 

மதரு + இல் = மதருவில் 

இஈஐ வழி யவ்வு வ லன 

உயிர்வழி வவ்வு வ முனிவ் விருல யும் 

உயிர் வாின் உடம்படும ய் என்றாகும் (ென்னூல் - 162) 

என்று த ிழிலக்கணத்தில் வலரயலற மசய்யப்படுகிறது. 

வதான்றல் 

வதான்றல் திாிதல் மகடுதல் விகாரம் 

மூன்றும ாழி மூவிடத்து  ாகும் (ென்னூல் - 154) 

என்று ெிலலம ாழி இறுதியில் உயிர் ெிற்க வரும ாழி முதலில் வல்மலழுத்து வந்தால் 

அங்கு வல்மலாற்றுத் வதான்றும். 

சான்று : புலி + குட்டி = புலிக்குட்டி 

திாிதல் 

இரண்டு மசாற்கள் அல்லது மசாற்கூறுகள் வசரும்வபாது அவற்றில் உள்ள எழுத்து 

திாிந்து வவறாதல் உண்டு. 

சான்று : 

 கல் + தூண் = கற்றூண் 



 மபான் + குடம் = மபாற்குடம் 

  ண் + குடம் =  ட்குடம் 

 லறதல் 

ெிலலம ாழியும், வரும ாழியும் வசரும்வபாது அவற்றில் உள்ள எழுத்துகளில் 

ஒன்வறா, பலவவா  லறந்து விடுவதுண்டு. இது  லறதல் அல்லது மகடுதல் என்று 

கூறப்படுகிறது. 

சான்று :.  ரம் + வவர் =  ரவவர். 

 


