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!ழ#சி !ைற ஒ"யனிய$ மா#ற%க'
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vasur@sas.upenn.edu
!"#ைர
ேப#$ வழ#$களி( ெசா$க& ஏதாவ% ஒ" வைகயி& ஒ" வித
ஒ"ய$ விதி!"#ப#% இல#கிய' ெசா$%%&'( உ"வா%க' ப"கி%றன.
ஒ" ஒ" ம"ெறா& ஒ"#$ !" வ"#ேபா' இட# ப"க$ இ"#$% ஒ" வல#
ப"க$தி' இ"#$% ஒ"ைய மா#$% த"ைம ெகா$டதாக இ"#கலா'. அ"ல$
வல# ப"க$தி' இ"#$% ஒ" இட# ப"க$தி' இ"#$% ஒ"ைய மா#$%
த"ைமைய& ெகா$டதாக இ"#கலா'. ப"##- எ"#$ இற#தகால விைனயி&
‘இ’ எ"#$ ந" அ"ண$தி' ேதா$%& உயி$ அத#$ வல# ப"க$தி'
இ"#$% ‘!’ எ"#$ !" அ"ண$தி' ேதா$%& ெவ#$ெபா'ைய ந"
அ"ண ெவ#$ெபா'யாகிய ‘!’ ஆக ஆ"#கிற'. ‘!ட#’ எ"#$ ெசா$%$
வல# ப"க$தி' இ"#$! ‘அ’ எ"#$ அ"நா உயி$ !த#$ இ"#$% ேம#நா
உயிராகிய ‘உ’ைவ ந"நா உயிராகிய ‘ஒ’வாக மா#றி! ‘ெகாட%’ எ"#$
ேப#$வழ'(! ெசா$ைல' த"கிற&. இ"வைக மா#ற%க' சில சமய$ ஒ"ற"
பி# ஒ"றாக ஏ"ப$% ஒ" மா#ற% ம"ெறா& மா#ற%ைத ஏ"ப$%&'
!"நிைலைய உ"வா%கி ஒ" ெசா$%$ ஒ"#$%& ேம# மா#ற%க' வர
ேநரலா&.
இைத! !ழ#சி !ைற ஒ"யனிய$ (Cyclic phonology) எ"#
!"வா%க' (பா#$க Kiparsky 1982a, Kaisse and Shaw 1985, Mohanan 1986).
தமிழி%
பல
ேப#$
ெமாழி&
ெசா$கைள(
சாியாக
அறி$%ெகா)ளேவ-.ெம0றா1 அ"ெசா&களி* ஏ"ப$ட ஒ"மா%ற'கைள
ஒ"ற" பி# ஒ"றாக அ"#$ நிைலயி& ஆ"#தறிய ேவ#$யி'()*.
எ"#$%கா(டாக,
‘ஆ"சி’
எ"#$
ெசா$
உ"வான
வித$ைத
அறியேவ'(ெமனி,
‘ஆ"’
எ"#$
ேவ#ெசா'(()*+
ெதாட%க
ேவ#$யி'()*. ‘ஆ"’ எ"#$ ெசா$ ‘!தி’ எ"#$ ெப#பா% ெபயரா&க
விதிைய எ"#$%ேபா) ‘!’ அத#$ !" வ"# ‘!’ எ"#$ ஒ"ைய ‘!’ என
அ"ண ஒ"யாக ஆ"#கிற'. இதனா% ‘!"சி’ எ"#$ ெதாடைர' ெகா$ட
‘ஆ"#சி’ எ"#$ ெசா$ைல இைடநிைலயி( ஏ"ப$%&கிற&. இ" ‘!’ வி#ப#
விதி$கான !ழைல ஏ"ப$%தி கைடசியாக ‘ஆ"சி’ எ"#$ ெசா$ைல
உ"வா%&கிற*. இ"வைகயி( இ"க$%ைர இ"#ைறயிலான மா#ற%களி)
!ண#கைள' க"டறிவேதா* தமிழி% !ழ#சி !ைறயி& ஏ"ப$% சில
மா#ற%கைள)* விள$%& !ய#சியி& ஈ"ப"கிற'.
அ"ண ஒ"யா%க'
தமிழி% பல ெசா$களி( அ"ண ஒ"யா%க' நைடெப&கிற*.
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‘ப"#ேச&’, ‘சைம$ேச&’, ‘ெதாி%சி'’, ‘!ாி$சி&’ ேபா$ற ேப#$ வழ#$%
ெசா$க& அ"ண ஒ"யா%க'(%) உ"ப"ட ெசா$களா'(.
அ"ண
ஒ"யா%க' எ"ப$ ந" அ"ண$தி# உ"ப$தியா)* ‘இ’ எ"ற உயி$%&
!"#$ ‘!’ எ"#$ ெம#ெய%&'() !"#$ !" அ"ண ஒ"களாகிய ‘த’
அ"ல$ ‘!’ வ"தா% அைவ !ைறேய ந" அ"ண ஒ"களாகிய ‘!’ ‘!’ என மா#$
!ைறயா&'. சில இட#களி' ‘!’ அத#$% பி# வ"# ‘!’ வ"#ன%ைத ‘!’ ஆக
மா#றிவி'( வி#ப#% !ழ!க#$ இ"#கி&றன. அதாவ% ‘!""’ எ"#$
ெதாட%&சியான ஒ"யைம&பி! ‘!’ வி#ப#வ% ஒ"வைக ஒ"ய$ மா#ற%.
இ"வைக மா#ற%கைள! !ழ#சி !ைற ஒ"யனிய& மா#ற% என# ெகா$டா&
ஒ" விதியி% காரணமாக இ"ெனா& விதி$கான !ழைல ஏ"ப$%&' நிைலைய
க"டறிவ' அவசிய&. இ"ைலெயனி" ேப#$% தமிழி% பய#ப$%த'ப$( சில
ெசா$களி( இல#கிய வழ#ைக# க"#பி&'க(&யாம, !ட ேபாகலா&.
அ"ண ஒ"யா%க'( அ"#$ நிைல மா#ற%க'(
கீேழ ெகா$%க&ப($)ள சில ஒ"ய$ மா#ற%க'( அவ#ைற
ஏ!ப#$%& ேப#$% தமி$% ெசா$க&' !ழ#சி !ைறயி& ஏ"ப$% ஒ"ய$
மா#ற%களா().
‘!’ வி#ப#த&
ஆ" + !தி > (ஆ"#தி) > ஆ"#சி > ஆ"சி
ேத# + !" > (ேத#$%) > ேத#$% > ேத#$சி > ேத#சி
பா# + !" > (பா#$%) > பா#$% > பா#$சி > பா#சி
இ"ெசா&களி* !த# க"டமாக அ"ண ஒ"யா%க' ஏ"ப$% ‘!"சி’ எ"#$
ஒ"ய$ அ"#ைக உ"வா%&கிற*. இ"வைக அ"#கி& ‘!’ வி#ப#வ% தமிழி%
ேப#$%தமி)! ப"#. இத# காரணமாகேவ ‘ஆ"சி’, ‘ேத#சி’, ‘பா#சி’ ேபா$ற
ேப#$%தமி) வழ#$க& கிைட!கி$றன. மாறாக, ‘!’ வி#ப#% விதி !த#$
ஏ"ப$டா' ‘*ஆ"தி’ எ"#$ அ"ண ஒ"யா%க' நைடெபறாத ெசா$ேல
கிைட%தி'()*. இதனா% ‘!"தி’ எ"#$ ெதாடைர ‘!"சி’ என ஆ"கி% பி#ன%
‘!சி’ என ஆனதாகேவ ெகா$ளேவ()*.
‘ஐ’ ‘எ’ (æ) வாக மா#த%& அ"ண ஒ"யா%க'(
ந"நா ஒ"யான ‘அ’!"# !"னா% ‘ஐ’ எ"#$ இைணெயா' வ"தா%
அ" ‘எ’ வாக மா#$ வழ#$% தமிழி% உ"!. ‘சைம’ > ‘செம’, ‘கைட’ > ‘கெட’
ேபா$ற எ"#$%கா("கைள# தரலா%. இ"ெசா&க( இற#தகால வி#திைய
எ"#$%ேபா) ‘செம$சி’, ‘கெட$சி’ ேபா$ற ேப#$ வழ#$% ெசா$கைள
ஏ"ப$%&கி)றன. ‘இ’ இ"லாம" இ"ெசா&களி* அ"ண ஒ"களான ‘!சி’
ம"#$ ‘!சி’ இ"#பைத ேநா$கேவ'(). இத#$% காரண% !ழ#சி !ைறயி&
ஏ"ப$ட மா#ற%தா' என# ெகா$ளேவ()*.

ெமாழியிய', ெதா$தி: 1, இத#: 1, 2019

சைம + !" > (சைம$%) > சைம$சி > செம!சி
கைட + !" > (கைட$%) > கைட$சி > கெட!சி
நைன + !" > (நைன$%) > நைன$சி > நென!சி
இ"ெசா&களி* !த# !ழ#சியி' ‘ஐ’ அத# பி# வ"# ‘!!’ ம"#$ ‘!"’ ஆகிய
ஒ"கைள !ைறேய ‘!!’ ம"#$ ‘!"’ என ஆ"கிய பிறேக இர#டாவ'
!ழ#சியி' ‘ஐ’ ‘எ’வாக மா#கிற' என#ெகா'ளேவ+,-. மாறாக ‘ஐ’ ‘எ’வாக
மா#$ விதி !த#$ நட#தா& அ"ண ஒ"யா#க%&#கான !ழ# இ"லாம"
‘*செம$%’, ‘*கெட$%’, ‘*நென$%’ ேபா$ற ெசா$கைள உ"வா%கியி"%)*.
இ"மா%ற'கைள உ"# ேநா$%&ேபா( உ"#க% இைண$க&ப(ட பிறேக
ஒ"ய$ மா#ற%க' ஏ"ப$கி'றன எ"#! ெகா$ளேவ()யி,-கிற/. ‘சைம’,
‘கைட’ ம"#$ ‘நைன’ எ"!" ெசா$களி( ‘ஐ’ ‘எ’ வாக மாறிய பிற$ இற#தகால
வி#திக& இைண$க&படவி+ைல எனேவ ெகா$ளேவ()*.
இைத$
ெசா$%&பனிய$ ேகா$பா$&' (Lexical Phonology) அைட$% நீ#க% எ"#
பி#வ%மா( விள$%கிறா)க*. Mohanan (1986: 133-35) அ"#$ நிைலயி&
ஒ"ய$ விதிக% ெசய$ப&' !ைறைய%& ‘அைட$% அழி$த&’ (bracket erasure)
எ"#$ !ைறைய%& விள$%கிறா).
ஒ"ய$ மா#ற%க' ஒேரய%யாக ஒேர ேநர"தி% நட#கவி'ைல எ"#
ெகா$ேவா'. ஒ"ற" பி# ஒ"றாக அ"#காக நட#கிற' எ"#! ெகா$ேவா'.
‘ஐ’ !த#$ ‘!’ ஐ ‘!’ ஆக ஆ"#கிற'. உடேன அைட$% நீ#க%ப'( ![!]
எ"#$ !திய !ழைல% ெகா$%கிற(.
![!]
எ"#$ !ழ# ‘!’ைவ
‘சி’ஆ"#கிற'.
[நைன[!]!] > [நைன$[!] ] > [நைன$[!] ] > [நைன$சி]
இ"வாறாக ஒ"ெவா& !ைற$% ஒ" ஒ"ய! மா#ற% நிக$%த பிற$ அைட$%
நீ#க%ப'(! !திய !ழ#$ ஏ"ப$% ஒ"ய$ மா#ற%ைத நிக$%&' வா#$ைப
ஏ"ப$%&கிற&. கைடசியாக ‘நைன$சி’ எ"#$ மா#ற% ஏ"ப$ட பிறேக ‘ஐ’
‘எ’வாக மாறி ‘நென$சி’ எ"#$ ேப#$வழ'(# ெசா$ைல ஏ"ப$%&கிற&.
உயிெர&'( கீழிர&க'( அ"ண ஒ"யா%க'(
ேம#நா ஒ"களான ‘உ’ ம"#$ ‘இ’ !ைறேய ‘ஒ’ ம"#$ ‘எ’வாக
மா#$ ஒ" மா#ற% ேப#$%தமிழி* உ"#. ‘!ைழ’ எ"ப$ ‘ெகாெழ’ என
மா#$. ‘உைழ’ எ"#$ ெசா$ ‘ஒெழ’ என மா#$. இைதேய !"ன$ !றியப&
இற#தகால வி#தி எ"#!" த"ண$தி& எ"ப$ உ > ஒவாக மா#த% கைடசி
!ழ#சியி'தா* ஏ"ப$கிற( எ"பைத& பி#வ%& எ"#$%கா("க) !ல#
விள$கலா(.
!ைழ > !ைழ + !" > !ைழ#சி > ெகாெழ!சி
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உைழ > உைழ + !" > உைழ#சி > ஒெழ!சி
இ > எயாக மா#த%
நிைன > நிைன+!" > ெநைன#சி > ெநென!சி
நைன > நைன+!" > நைன$சி > நென!சி
மாறாக ‘ஐ’ ‘எ’வாக மா#$ ஒ"ய$ விதி !த#$ ஏ"ப$கிற( எ"# ெகா$டா&
*ெநென$% ம"#$ *நென$% எ"#$ தவறான அைம$ைபேய த"#.
!" > !தாக மா#த%& அ"ண ஒ"யா%க'(
‘!!’ எ"#$ ெதாட% ‘!!’ஆக மா#வ% தமிழி% உ"#. ‘கா#$’ எ"ப$
‘கா#$’ என#$, ‘!"#’ எ"ப$ ‘!"#’ என#$ மா#வ% ெபா$வான வழ#$.
இ"ேவ ‘இ’ எ"#$ ஒ"#$ !"ன$ இ"ெவா& வ"#ேபா' எ"ப$ அ"ண
ஒ"யா%க'%கான !ழைல ஏ"ப$%&கிற& எ"பைத!" !ழ#சி ஒ"ய$
மா#ற%தி( எ"ப$ ‘!’ வி#ப#கிற' எ"பைத&' பி#வ%& எ"#$%கா("க)
!ல# அறியலா'.
ஆயி$% > ஆயி$% > ஆயி$% > ஆ"#
ேபாயி&' > ேபாயி&' > ேபாயி&' > ேபா$%
நீ#$ > நீ#$ > நீ#சி (எ". பா# நீ#சி ேபா$%)
இ"#ழ%சி !ைறயி% மா#ற% ஏ"ப$டா' ‘ஆ"#’, ‘ேபா$%’ ேபா$ற ெசா$க&
ேப#$வழ'கி* கிைட%பத(கான வா#$பி'ைல எ"பைத ேநா$கேவ'().
‘வா#’ எ"#$ விைனயி& மா#ற%க'
‘வா#’ எ"#$ விைன தமிழி% ச"ககால&தி) பரவலாக' பய#ப$%த'ப($
வ"த விைன (ெகா$%திமி) பரதவ% ேவ#ட% வா#$ெதன - அக# 70). இ"ெசா&
‘என#$ வா#$த&’, ‘என#$ வா#$க&ப(ட*’ என இல#கிய வழ#கி& பரவலாக
இ"கால&தி) பய#ப$%த'படவி+ைல எ"றா%& ‘என#$ வா#ச%’, ‘என#$
வா#க%ப'ட)’ என# ேப#$%தமிழி* அதிகமாக' பய#ப$%த'ப($ வ"கிற$.
இ"த$ ேப#$ வழ#ைக விள$கேவ'(ெம+றா. !ழ#சி !ைற ஒ"ய$
மா#ற%ைதேய நாடேவ&'யி*+,-.
வா[!"]த" > வா#[!த]! > வா[!"ச]! > வா#ச%
!றி$பாக !"னேர விள$கியப( [!""] எ"#$ ெதாட%&சியான ஒ"க$ வ"#
ேநர$தி' ‘!’ வி#ப#% என# க"ேடா&. இதன$%பைடயிேலேய ‘வா#ச%’
எ"#$ ேப#$% தமி$ வழ#$ வ"தி%&கிற) எ"பைத ேநா$கேவ'().
இ"வாேற ‘வா#க%ப'ட)’ எ"#$ ெசா$ைல'( விள$கேவ$%ய !ழ#.
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வா[!"க]!ப# எ"#$ அைம$பி' [!"க] எ"ப$ ‘!க’ என மா#வ%&
தமிழி% நட#$% ஒ" வைக ஒ"ய$ மா#ற% எனேவ அறியேவ'().
‘ேத#$கேவ'()’ எ"ப$ ‘ேத#கி&'’ என மா#வ%& இ"வைகேய. இைத$%
ஒ"வைக அ"ண ஒ"யா%க' எனேவ ெகா$வ&. இ"ெவா&களி* வ"# !த#
‘!’
க(y) அ"ணெவா'யா)க+ப-ட ெவ#$ெபா'யாகேவ க"#வா&க'
(கா#க Christdas 1988, Renganathan 2010).
‘க’ வி#பட&' உயி$ நீ#ட%&
‘!’ எ"#$ ெவ#$ெபா' இ" உயிெர&'(க*+, இைடயி&
வ"#ேபா' ‘h’ என மா#வ% ேப#$%தமிழி* வழ#க%. ‘மக#’, ‘பக#’ ேபா$ற
ெசா$கைள எ"#$%கா(டாக% !றலா%. இ"வா% மா#$ ஒ" ெதாட%&'
வி#பட&' வா#$பி'()*. ெப#$பா&$ இ"மா%ற" விைனகளி' அதிகமாக
நட#$%. ‘ஆ"#’ எ"ப$ ‘ஆ"’ என மா#வ%&, ‘ஆகா$’ எ"ப$ ‘ஆவா$’
அ"ல! ‘ஆ"’ என மா#வைத'( இ"வழியிேலேய விள$கேவ'(). ‘மக#’
எ"#$ ெசா$ ‘மவ#’ என மா#வைத'( ‘ஆவா$’ எ"#$ ெசா$ைல'(
விள$%& ேபா$ ‘க’ வி#ப%டதா) ‘!’ இைண$க&ப() !ழ# ஏ"ப$%&ள(
என விள$கேவ'().
இைத$ ேபாலேவ ‘!க#’ எ"#$ ெசா$%$ ‘க’
வி!ப!வதா& !த#$ வ"# ‘உ’ ‘ஒ’வாக மாறி இ"ெவா& வி#ப%டத()
ஈ"ெகா"&'( வ"ண$ உயி$ நீ#ட% நிக$%& ‘ேமா$’ என மா#வ%&, ‘ேமா$%’
(ேமா$% பா#) என மா#வ%& !ழ#சி !ைறயி& ஏ"ப$% ஒ"ய$ மா#றேம
எ"ப$ ேநா$க&த$க(.
உ"பனிய' வி#திக&' ெதாடாிய' வி#திக&'
ெசா$ெறாட' ஒ"யிய% ேகா$பா$&' ‘ஆ’, ‘உ"’ ேபா$ற வி#திகைள
நிைல !"# வி#திக& என#$ ேவ#$ைம உ"#கைள நிைல இர#$ வி#திக&
என#$ பிாி$கலா' (கா#க Kiparsky 1982a, Mohanan 1985, Christdas 1988,
Renganathan 2010). இ"வைகயி( நிைல !"# உ"#கேளா( ‘மரமா’, ‘மர#$’
என அ"# சாாிைய இ"லாம" வ"#. நிைல இர#$ உ"#களாகிய ேவ#$ைம
உ"#கேளா( ‘மர#ைத’, ‘மர#$%&’ என அ"# சாாிைய வ"#. ஏெனனி% நிைல
!"# வி#திக& ெதாடாிய' ெசா$கேளா( இைணபைவ உ"பனிய'
ெசா$கேளா( இைணபைவ அ"ல. இத# அ"!பைடயி' நிைல இர#$
வி#தியான ப"ைம வி#தி%& நிைல !"# வி#தியான வினா வி#தி%&
எ"ஙன% !ழ#சி !ைறயி& ெசய$ப&கி)றன எ"பைத& காணலா%.
அைட$% அழி$த& ம"#$ !ழ#சி !ைறயி& ஒ"ய$ விதிக%
நைடெப&வத) அ"#பைடயி) தமிழி% ‘அவ#களா’ எ"# ஏ" !"கிேறா(
‘*அவ#கவா’ எ"# ஏ" !"வதி&ைல, எ"ப$ ‘எ"#$%பா(’ எ"#$ ேப#$
வழ#$ ‘எ"#$%ெகா)வா+’ எ"#$ !ைதநிைலயி()*+ வ"த$ ேபா$ற
ேக#விக&'( விைடயளி'கலா+. !றி$பாக இ"தைகய !ைற ெசா$களி(
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!றநிைல ம"#$ !ைதநிைல ப"றி அறிய உத#கிற'. எ"#$%கா(டாக*
!ைதநிைலயி( ெசா$லா&க நிைலயி& உ"வா%க'ப)ட ெசா$ இர#டா&
நிைலயாகிய உ"ப$ நிைலயி& ஏ"ப$% ஒ"ய$ விதிக%&' உ"படா&
எ"#$ உ"ைம%& ‘அைட$% அழி$த&’ எ"#$ !ைற வழி விள$கலா(.
‘அவ#க%’, ‘வ"தா%க'’ ேபா$ற அைம$%களி) ‘!க’ எ"#$ ப"தி
‘!க’ என மா#கிற' எ"பைத விட [அவ#] எ"#$ !த# நிைல ெசா$ேலா'
‘க"’ எ"#$ இர#டா& நிைல வி#தி இைண$க&ப(வதாக$ ெகா$ேவா'.
இ"நிைலயி( & எ"பைத& ெசா$லா&க வர#$, + எ"பைத ெசா$நிைல
உ"பனிய' வர#$ ம"#$ # எ"பைத& ெதாடாிய' வர#$ என# ெகா$%
இ"மா%ற'கைள+ பி#வ%மா( விள$கலா(.
(1)
[அவ#]& > [அவ#+க" (!"ெகா& மா#ற%)]+ > [அவ#க%]# ஆ > அவ#களா?
(2)
[அவ#]& > [அவ#+க" (!"ெகா& மா#ற%)]+ > [அவ#க%]# ! வி#ப#விதி >
அவ#க!
இ"வி%வழியி( விதிக% ெசய$ப&'ேபா* ‘அவ#க’ ம"#$ ‘அவ#களா’ என
இ"ேவ% ெசா$க& ேப#$ வழ#கி& கிைட%பத(கான விள$க&ைத அறிகிேறா'.
இ"வ$%& !ைறயி& விதிக% ெசய$படாம$ மாறி நிக$%தா( ‘*அவ#கவா’
எ"#$ தவறான அைம$% கிைட%&'. இ"வைகயி( (!க > !க) எ"#$
மா#ற% இைடயி& உ"ள அைட$% அழி$க&ப() ெசா$%& இைடயி&
இர#டாவ' நிைலயி& நிக$கிற&.
‘வ"தா%க’, ‘ேபாவா%க’ ேபா$ற
விைனயி& உ"ள ேப#$தமி( வி#தியான ‘!க’ வி#திைய'( ‘வ"தா%+க"’,
‘ேபாவா%+க"’ எ"ற அைம$% !ல#தா& விள$கேவ'().
மாறாக
‘வ"தா!க#’, ‘ேபாவா%க'’ எ"ற அைம$பி'()* விள$கவியலா). ‘ஆ"’,
‘ஆ"’ ம"#$ ‘ஆ"’ ஆகியனவ'ைற ெவ#ேவ% வி#திகளாக( ெகா$%
இ"ேதா&
ப"ைம
வி#தியான
‘க"’
இர#டாவ'
நிைலயி&
இைண$க&ப(கிற+ எனேவ ெகா$ளேவ()*.
‘ஆ"க$’ எ"பைத& தனி
வி#தியாக( ெகா$ள& இயலா! எ"பைத&' உணரேவ&'(.
இ"வைகயிேலேய ‘ெகா$’ எ"# வி#திைய விைனேயா( இைண$%&ேபா*
ஏ"ப$% விதிகைள'( அ"#$ நிைலயி& விள$கலா(.
[ [ [ [ [ [ [ [எ"]+!!]+உ]+!]+ெகா$]+!]+ஆ"க$]# ஆ]
à எ"#$%ெகா)வா+களா?
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இ"ெசா& ேப#$ வழ#கி& [எ"#$%பா(களா] என வழ#க%ப'கிற*.
இ"மா%ற'()கான விதிகளாக ‘!க > !க’, ‘!’ வி#ப#த&, ‘ெகா$’ !"வாக
மா#த%, ‘!’ வி#ப#த&, ‘!!’ இைண$த& ஆகிய விதிகைள' கீ#$க%டவா)
விள$கலா(.
!த#$ ‘எ"’ எ"#$ விைனயி&'() ‘இற#தகால வி#தி’ இைண$க&ப()
அைத! ெதாட%&' ‘உ’ எ"#$ வி#திைய இைண$% விைனெய'ச) உ"வாகிய
பிற$ அதேனா& ‘ெகா$’ எ"#$ வி#திைய இைண$பத'கான !ழ#
கிைட%கிற'.
[[[எ"]+!!]+உ] > [எ"#$]+
விைனெய'ச)
உ"வாகிய
பிற$
இைடயி&
உ"ள
அைட$%க'
நீ#க%ப'கி)றன. இதனா% ‘எ"#$’ எ"#! விைனயைம'( ேப#$%தமிழி*
மாறாம$ இ"#பத&கான காரண%ைத( ெகா$%கலா'.
!த#$ ‘ெகா$’ இைண$த&ட( ‘!’ இைண$க&ப(கிற+.
[[எ"#$]+ெகா$] > [ [ [எ"#$]+!]+ெகா$]+
‘எ"#$%ெகா)’ எ"#$ விைனயைம'( கிைட%த'ட( [!ெகா%] > [!"] எ"#
விதி நிக$கிற&.
[ [எ"#$]!ெகா% (!ெகா% > !")] > [ [எ"#$]!"] ]
‘!க’ > ‘!க’ மா#வைத' ேபா$ேற ெசா$%&'( ‘!ெகா%’ > ‘!"’ என
மா#கிற'. இ"#பி&' இத#கிைடேய இ"#$% அைட$%க' நீ#க%படாம*
ஒ"மா%ற'()* உ"ப$பைவயாக இ"#கி&றன. எதி$மைற உ"#க%&
எ"வா% வி#திக&' இர#டா& நிைலயிேலேய இைண$க&ப(வதா,
அைட$%&'(தா+ அைவ நிக$% என# ெகா$ளேவ()*.
[ [ [எ"#$]+!"]+!]+ஆ"க"]#
இ"நிைலயி( ‘எ"#$%&வா#க"’ எ"#$ ெசா$ உ"வாகி
ெதாடாிய'!கான வர#ைப# ெகா$%க வா#$பி'()* த"ண$தி&

இத#$!

[[எ"#$]!"வா] ]!க" (!க > !க)]#ஆ > எ"#$%&வா)களா
‘எ"#$%&வா)களா’ எ"#$ ேப#$ வழ#$ வ"வத$கான காரண%ைத
விள$கலா(. இ"#பி&' ம"ற வ"டார வழ#$களி( ‘எ"#$%பா(களா’ என#$
வ"கிற&.
இத"கான
விள$க&ைத
அளி$கேவ()ெமனி‘வி’
வி#ப#த&!கான !ழைல இ"ெசா& ஏ"ப$%தியி)*பதா, ‘வி’ வி#ப%#&
பி#ன% ‘!"’ வி#ப#த&' அைத$ ெதாட%&' ‘!!’ இைண$த&' ெசா$%&'(
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நிக$கிற& என# ெகா$ளேவ()*.
[ [எ"#$]!"வா]!க# (!!) (!க>!க)]# ஆ > எ"#$%பா(களா
இ"வைகயி( ‘வ’ வி#ப#த& ‘ெச#யவி'ைல’ > ‘ெச#யெல’, ‘ேபாகவி'ைல >
‘ேபாகெல’ ேபா$% இ" உயி$%& இைடயி& வ"# வி#திகளி' ‘வி’
வி#ப#கிற' எ"#$ விதி$% உ"ப"$ இய#$கிற(. இைத$ ெதாட%&' ‘!!’
வி#ப%# ஒ" ெவ#றிட'ைத ஏ"ப$%&வதா* ‘!!’ இைண$க&ப(கிற+.
‘எ"#$வி"’ > ‘எ"#$%"’, ‘ெசா$%வி(’ > ெசா$%& > ‘ெசா$%&'’ ேபா$ற
விைன வ"வ#களி'( இ"விதி நிக$வைத( காணலா%.
இ"மா%ற'க)
நிக$%த கைடசி& க"ட$தி' இைடயி& உ"ள அைட$%க' நீ#க%ப'( ‘ஆ’
எ"#$ ெதாடாிய' வி#தி இைண$க&ப(கிற+.
!"றிய&கர மா#ற%& !ழ#சி !ைற ஒ"ய$ விதிக%&
‘வ"த$’ எ"#$ ெசா$ இ"ேவ% வ"வ#களி' ேப#$%தமிழி*
பய#ப$%த'ப$கிற+. ‘வ"##’ என ‘அ" வ"##’, ‘ரயி$ வ"##’ என#
!"றிய&கர மா#ற%ேதா(), அஃறிைன விைனயாக ‘அ" வ"த$ என#$%
ெதாியா&’, ‘ரயி$ வ"த$ என#$% ெதாி%&’ என# !"றிய&கர மா#ற"
இ"லாம" ெதாழி&ெபயராக+, பய#ப$%&கிேறா,. இத#$% காரண% எ"ன
என ஆ"# ேபா$ ‘அ" வ"த$’ எ"#$ ெதாடாி& வ"# ‘வ"த$’ எ"#$
அஃறிைன விைன இர#டாவ' நிைலயி& உ"வா%க'ப)ட+. ஆனா$ ‘அ"
வ"த$ என#$% ெதாியா&’ எ"#$ ெதாடாி& வ"# ‘வ"த$’ எ!"#
ெதாழி&ெபய) அைம$% ெதாடாிய' வர#பி& !"றாவ& நிைல%& உாியதாக
வ"கிற&. இைத$ பி#வ%மா( விள$கலா(.
[வா+!"+அ"/உ"]+ > வ"##
[ [[வா+!"]#அ#]!]# > வ"த$ (*வ"##)
அஃறிைன உ"# ‘அ"’ ‘உ"’ என ேப#$%தமிழி* மா#வ% இர#டாவ'
நிைல!" உாிய ஒ"ய$ விதி.
இ" !"றாவ& நிைலயான ெதாடாிய'
நிைலயி& நிக$வதி'ைல. ஏெனனி% இ"# [[அ]#!] என ‘ெபயரைட’ வி#தி%&
அஃறிைன வி#தி ‘!’ என#$ இ"ேவ% வி#திகளாக( ெதாடாிய' ப"ேபா%
இைண$க&ப(கி*றன.
ெதாழி&ெபய)
வ"#
இட!களிெல'லா)
வா#கிய'ேதா* இைய$% ெதாடாிய' அைம$பி' அைவ விள$க&படேவ*+,.
!"#ைர
ேப#$% தமி$% ெசா$க& இல#கிய வழ#கி&'() ப"ேவ% ஒ"ய$
விதிக%&'(ப(* மா#கிற'.
பல ேப#$% தமி$% ெசா$கைள இல#கிய
வழ#$%
ெசா$கேளா(
ஒ"பி%&
அவ#$%
ஏ"ப$ட
மா#ற%கைள
விள$!"ேபா& !ழ#சி !ைறயி& ஒ"ற" பி# ஒ"றாக அ"#காக நட#$%
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ஒ"ய$ மா#ற%கைள விள$%வ& க"டாயமாகிற). !றி$பாக ஒ" ஒ"ய$
மா#ற% ம"ெறா& ஒ"ய$ விதி$கான !ழைல ஏ"ப$%&'ேபா& அ" எ"ஙன%
ெதாட%&சியான ஒ" வழி$ பாைதயி' ஒ"ய$ விதிக% ஏ"ப$கி'றன
எ"பத%கான விள$க&ைத& த"கி%றன. அ"ேதா& ேப#$% தமி$% ெசா$களி(
‘அவ#களா’/*அவ#கவா ேபா$ற அைம$%க' எ"ப$ உ"#கைள' ெசா$%ய$
உ"#க% ம"#$ ெதாடாிய' உ"#க% என# பிாி$கேவ()ய க"டாய&ைத
விள$%கி'றன எ"பைத&' அறிகிேறா'. இத# அ"#பைடயி) ெசா$கைள()
ெசா$%ய$ வர#$ ெகா$ட ெசா$க& என#$ ெதாடாிய' வர#$ ெகா$ட
ெசா$க& என#$ பிாி$%& ேபா$ உ"#களி' வைககைள% பிாி$தறிவேதா)
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