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வா� அர�கநாத� (vasur@sas.upenn.edu) 
ெப�சி�ேவனியா� ப�கைல�கழக� 

 

$�&ைர 

ச�க� தமிழினி�� இ�கால� தமி� ம விய வித�ைத அறிய தமி� ெமாழியி� 

ப�ேவ� கால�க#ட�தி%� ஏ'ப#ட மா'ற�கைள )ைற�ப* அ�தியி+வ, மிக-� 

அவசியமாகிற,.  பல ெசா'க/ வழ�கிழ0,/ளன! 2திய ெசா'க/ வழ�3�3 வ0,/ளன! 

பல வா�கிய அைம�2க/ இ�கால� தமிழி� உ வாகி5/ளன!  இ�மா'ற�கைள 

)ைறயாக விள�கி எ7த�ப#ட ஒ  வரலா'� இல�கண� இ�ைலேய� 

இ�கால�தவ �3: ச�க�தமிழி� பல ெசா'க;� வா�கிய அைம�2க;� 2<யாத 

2திராகேவ இ �க ேந<+�.  மா'ற�கைள� ப#*யலி#+� =�வ,ம#+ேம வரலா'� 

இல�கணமாக இ �க இயலா,. மாறாக வா�கிய மா'ற�க/ ஏ'ப#ட வித�ைத5� 2திய 

ெசா'க/ வ0த வித�ேதா+ அைவ இழ0த வித�ைத5� )ைற�ப* கணி�கேவ>*ய ?ழ� 

வரலா'� இல�கண� எ7,ேவா �3� க#டாயமாகிற,.  இ0நிைலயி� ப�தி எ�ப* ெமாழி 

மா'ற�,�3 அ*ேகாலாக இ 0த, எ�பைத5� =றேவ>*யி �கிற,.  தி @லA, அ�பA 

ேபா�ற சிவன*யாளAக/ இ�கால�க#ட�தி� அள-�3 அதிகமாக� த�களி� ப�திைய� 

தமிழி� ெவளியி#ட ேபா, அவAகளி� பாட�க/ பி'கால� தமிைழ எ�ஙன� 

மா'றி5/ளன எ�பைத5� விள�கேவ>*யி �கிற,.  ெச�ெமாழி வழ�கி� இ 0த சில 

ெசா'க/ ம#+� இ�கால� தமிழி� இ �கி�றன! ெமாழியிய� அறிஞAக/ ெமாழியி� 

இல�கண உ வா�க� (grammaticalization) ப'றி ப*�,/ளாAக/. ெப �பா%� ெமாழியி� 

உ/ள ப�ேவ� ெதாடAக/ ெவRேவ� விதமாக அ�ைம�ப+�த�ப+� (reanalysis) ேபா, 

இல�கண உ 2க/ உ வாகலா� எ�கி�றனA.  அ, ேபா�ேற ஒ  ெசா�லி� ெபா ைள 

ப�ேவ� மா'ற�களி� ெவRேவ� )ைறயி� க �, வா�க நிைலயி� (metaphorization) 

காX� ேபா,� உ 2க/ உ வாக வாY�2>+ எ�கி�றனA (கா>க Hopper and Traugot 

1993, Campbell 1999 etc.) .  இRவைகயி� இ�க#+ைர இைட�கால� தமிழினி�� சில 

உ 2கைள5� சில வழ�3கைள5� )� ைவ�, அைவ இ�கால� தமிழி� எ�ப* 

                                                           
1
 இ�க#+ைரயி� )� வ*வ� ேகாைவ ெச�ெமாழி மாநா#*� (2011) ப*�க�ப#ட,. 
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வழ�கி� வ0,/ளன எ�ப, ப'றி5� அைவ மாறிய வித� ப'றி5� வரலா'� 

ெமாழியிய� ேநா�கி� விள�3கிற,.    

வழ�கிழ�த உ�#க(� விைனயைம"#க(� 

இைட�கால�தி� "கட-/ எ� உ/ள�தி� நி�றாA" எ�ேற =றினA. ஆனா� 

இ�கால�தி� "கட-/ எ� உ/ள�தி� இ �கிறாA" எ�ேற வழ�3கிேறா�. இ�கால� 

தமிழி� சில வழ�3ைள உ'� ேநா�கினா� வரலா'� அ*�பைடயி� ஏ'ப#ட பல  

உ>ைமக/ ெத<யவ �.  உதாரணமாக “எதிAபாராம�” எ�கிேறா�. ஆனா�  

“எதிAபாA�காம�” எ�� ெசா�வதி�ைல. “காணாம� ேபான,” எ�கிேறா� “பாA�காம� 

ேபான,” எ�� ெசா�வதி�ைல. இ:ெச�ெமாழி வழ�3க/ ம#+� ந�மிைடேய ஏ� ஒ#* 

வ0தன?  “=�மி�”, “=ற�மி�” எ�� ெசா�%� க#டைள வழ�ேகா “க<ய�ெகா�”, 

“ேசய�ெகா�” எ�`� ஏவ� வழ�ேகா “நிைன�கிலாA”, “அறிகிலாA” எ�� ெசா�%� 

த'கால உ 2 வழ�ேகா ந�ைமவி#+ விலகி� ேபானத� காரண� எ�ன எ�ப, ப'றிய 

விள�க�கைள வரலா'� இல�கண�தி� அ*�பைடயி� ெகா+�கேவ>+�. இ�கால� 

தமிழி� இ �3� “பாA�க )*யா,”, “ெசா�ல )*யா,” எ�`� விைனயைம�2க/ 

ெச�ெமாழியி� “காணெவா>ணா,”, “விள�பெவா>ணா,” எ�� இ 0தி �கி�றன?  ஏ� 

இ0த மா'ற�க/? எ�ப* இ0த மா'ற�க/ நிக�0தன?  இRவாறான மா'ற�கைள ஆரா5� 

ேபா, கால� ேபா�கி� ெமாழியி� ஏ'ப#ட சில மா'ற�கைள அறி0,ெகா/ள )*கிற,. 

ேம%� ச�ககால வழ�3கைள5� இைட�கால வழ�ைக5� ஒ�பி+� ேபா, இைட�கால 

a�களி� பல 2திய உ 2க;� இல�கண அைம�2� வ0தி �பைத அறிய)*கிற,.  அேத 

ேநர�தி� ச�ககால�தி� பய�ப+�த�ப#ட பல வழ�3க/ இைட�கால�தி� 

எ>ணி�ைகயி� 3ைறவாக� பய�ப+�த�ப#+/ள, (கா>க Shanmugam, 1995). 

“லா�” எ�ற உ�# வ�தவித$� வரலா�� இல�கண�தி, இைத� -�� $ைற.�  

 இ�கால�தமிழி� “லா�”, “)*5�”, “ேவ>+�” ேபா'ற உ 2க/ ந�3 வளA0த 

நிைலயி� உ/ளன. இவ'ைற இைட�கால� தமிழிேலா ச�க� தமிழிேலா காண )'ப+� 

ேபா, நம�3 இைவ அ�3 ெவRேவ� )ைறயி� பய�ப+�த�ப#* �பைத அறிேவா�.  

ேம'=றியப* “)*5�” எ�`� ெசா�%�3� பதிலாக “ஒ>X�” எ�`� ெசா�ைல5� 

“வ�லா�” எ�`� ெசா�ைல5� பய�ப+�தி வ0,/ளைம அறியலா�.  “ஆடவ�லா�”, 
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“=ற இய%�” எ�ெற�லா� கா>ேபாேம தவிர “பாA�க)*5�” எ�ப, ேபா�ற 

அைம�2கைள� கா>ப, அ<,.  இ, ேபா�ேற “லா�” எ�ற உ பி� மா'ற�கைள� 

கா>ேபா�.  இR- பி� ெபா ைள: “ெசYய� ஆ3�”, “பாA�க� ஆ3�” ேபா�ற விைன 

அைம�பி� ெபற )*கிற,. இைட�கால� தமிழி� "அ�" விைனகேள அ*�பைட 

விைனயாக� பல இட�களி� பய�ப+�த�ப#+வ0த/ளைம உ>ைம.  "ேக#டறியலானாA", 

"ெசலவிடலானாA" ேபா�ற அைம�2க/ ப�ெதா�பதா� a'றா>+வைர மிக: சரளமாக� 

பய�ப+�த�ப#+ வ0,/ளன. இைட�கால ெமாழியி� ஏ'ப#ட ஒ  அ�வழி�ப+�த�ப#ட 

மா'ற�தி� அ*�பைடயி� “ெசYய� ஆ3�“ எ�ப, ேபா�ற விைனய*க/ “ெசYயலா�“ 

என மாறிய நிைலைய அறியலா�.  தி ம0திர�தி� இRவாறான வழ�3க/ நிைறய 

உ/ளன. தி ம0திர�திேலேய இத� மா'� வ*வமாக “dA�க%� ஆேம” (தி . 212) எ�ற 

வழ�ைக5� கா>கிேறா�.  “ஆ3�” எ�`� விைன “ஆ�” என மா'� வ*வ�ைத� 

ெகா>ட, தமிழி� விைனயைம�பி� ஒ  மா'ற�ைத ஏ'பட� காரணமான, எனலா�. 

இRவைகயி� இ�மா'ற�தி'3 தி @ல<� ெமாழி� பய�பா+தா� காரண� எ��=ட 

=றலா�. இைட�கால�தி� “அ�” எ`� உ 2 “பாA�க”, “ெசா�ல” ேபா�ற 

விைனயைம�2�3 ஈடாக� பய�ப+�த�ப#+ வ0,/ள நிைல மாறி இ�கால�தி� இவ'றி� 

வழ�கிழ0த நிைலைய5� கா>கிேறா�.   “பாA�க� ஆ�” எ�`� ெசா�லைம�ைப 

இைண�,� பாA�க “பாA�கலா�” எ�`� வ*வ� வ கிற,.  இ,ேவ பி'கால�தி� 

“பாA�கலா�” எ�`� விைனயைம�2 வர� காரணமாகிற,.  இ� க �ைத வரலா'� 

இல�கண�தி� ெகா+�3� ேபா, “பாA�க� ஆ3�” எ�`� பய�பா#*னி�� “ஆ3�”, 

“ஆ�” என ஒலிய� 3ைற�பி� மாறி வழ�3� வழ�ைக5� கா#*� பி�னA “அ�”, “ஆ�” 

எ�`� உ 2க/ இைணவைத5� விள�க ேவ>*5/ள,.  தி ம0திர�திேலேய “அ / 

ெபற லாேம” (தி . 36) எ�ப, ேபா�ற வழ�3� இ �பைத� கா>கிேறா�.  அதாவ, 

தி ம0திர�திேலேய இ�@�� நிைலக;�கான எ+�,�கா#+க;� (-அ� ஆ3�, -அ� 

ஆ�, -அ லா�) நம�3� கிைட�க� ெப�கி�றன.  இRவாற�றி சில மா'ற�க/ ஒRெவா  

நிைலயி%� பல� பல� கால�க#ட�கைள� கட0தவ>ணமாக� =ட இ �கலா�. 

அRவாறான மா'ற�கைள விள�3� ேபா, உதாரண�கைள ப�ேவ� a�களினி�� 

எ+�,�கா#டேவ>*ய ?ழ� ஏ'படலா� (கா>க Renganathan, 2010). 
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 ஆ3� எ�`� விைன ஆ� என மாறிய, ஒ  ெபா,வான மா'ற�தி� 

அ*�பைடயி� ஏ'ப#ட,.   இRவைக மா'ற�கைள ஒலிய� 3ைற�2 (phonological reduction) 

என ெமாழியியலாளAக/ =�வA.  “ேபா3�” எ�ப, “ேபா�” என-� “எ�லா�” எ�`� 

ெசா� “எலா�” என-� மாறி வழ�கியி �பைத நா� இைட�கால� தமிழி� காணலா�.  

இ�மா'ற�தி� ஒ�றான “ஆ3�” எ�ப, “ஆ�” என மாறிய, தமிழி� ெசா'ெறாடA 

மா'ற�தி'3 வி�தி#* �கிற, எ�ற உ>ைமைய தமிைழ வரலா'� ேநா�கி� காX� 

ெபா7, விள�3கிற,.  இRவைக ஒலி அ*�பைடயிலான மா'ற�க/ பல தமி� ெமாழி 

வரலா'றி� நிக�0,/ளன. ெமாழி )த�  யகர ெமY ெகட� வழியாக யா�  > ஆ�, யாA 

> ஆA எ�பன, ெசா�லி�தி ழகர� ணகரமாக மா�த� - ேசாழ நா+ > ேசாணா+¸ வா�நA > 

வாணA - ேபா�ற மா'ற�கைள: ச>)க� எ+�,�கா#+கிறாA (கா>க ச>)க�, 2009). 

தமிழி� ெதாட� விைனயைம"பி, ஏ�ப2ட மா�ற� 

 ச�ககால�தி%� இைட�கால�தி%� ெதாடA விைனக/ (phrasal verbs) எ�`� 

விைனக/ பரவலாக� பய� ப+�த�ப#+ வ0,/ள,.  “ேம� எறி0, உ/ேள ெவளிெசYத 

அ�ெபா /” எ�கிறாA தி @லA. “தpயினா' �#ட� 2> உ/ளா��” எ�கிறாA 

தி வ/;வA.  “ெவளிெசY”, “உ/ளா�”, “ெவளி5�”, “உ/ளி+”, “உ/ேநா�3” ேபா�ற 

விைனயைம�2கைள: ெச�ெமாழியி� பரவலாக� பய�ப+�தி5/ளனA.  இRவிைனகேள 

இ�கால�தி� “ெவளிேய�”, “உ/ேநா�க�”, “உட�பிற0ேதாA” ேபா�ற ெசா'க/ வர� 

காரணமாக இ 0தன!  இ�2திய ெசா'க/ வழ�3�3 வ0தபி� இRவிைனக;� 

இRவிைனயைம�2க;� வழ�கிழ0தன எனலா�.  இR->ைமைய எ�ஙன� வரலா'� 

இல�கண�தி� எ+�திய�2வ,.  இத'3 இRவிைனகைளெய�லா� பய�ப+�த�ப#ட 

இட�கைள அ�தியி#+� கா#+வேதா+ இRவிைன அைம�2க/ எ�ப* ஒ  தனி 

விைனயாகேவா தனி� ெபயராகேவா மா'ற� ெகா>+/ளைமைய5� கா#டேவ>*ய, 

ேதைவயாகிற,.  “எ� உ/ள�, உட�இைய0தாேள” (தி . 1114) ,  என-� “ெப<யாA 

உட�=ட� ேப<�பமாேம“ (தி . 545) என-� வ � ெசா'ெறாடAகைள� தி ம0திர�தி� 

காண )*கிற,.  இ:ெசா'றட<� வ � உட� எ�`� ெசா� “உட�இைய“, “உட�=+“ 

எ�பன ேபா�ற ெதாடA விைனயாகேவ பய�ப+�த�ப#+ வ0,/ளைம விள�3கிற,.  

இைதேய பி� கால�தி� பி<�, “உட�” எ�`� உ பாக பய�ப+�தி வ0தி �கிேறா�.  

ேம'ப*: ெசா'ெறாடAகைள “எ� உ/ள�,ட� இைய0தாேள“ என-� “ெப<யா ட� =ட� 



5 

 

ேப<�பமாேம“ என-� அறி5� ேபா, இைவ )'றி%மாக ஒேர ெபா ைள� த கி�றன 

என� =�வ, இயலா,. இ �பி`� 3றி�பாக இ�கால� தமிழி� “உட�இைய“, “உட�=+“ 

எ�`� விைன வைகக/ வழ�கி� இ�ைல எ`� நிைலயி� இRவைக விைனகேள 

“உட�“ எ�`� உ ைப இ�கால�தமி7�3� ெகாணர வி�தி#டன எனலா�. இRவைக 

மா'ற� ஏ'பட� காரண� ெசா'றட<� உ/ள ெசா'கைள ெவRேவ� நிைலயி� அ�வய� 

ப+�தி ெவRேவறாக� காX� ேபா, ஏ'ப#* �கலா�.  )�கியமாக “மாயேரா+ 

உட�வைள ேகா� வ pச“ எ�`� ெதாடA திRய�பிரப0த�தி� வ வைத� கா>கிேறா�.  

இ:ெசா'றட<� உ/ள “ஓ+“ எ�`� வி3தி ேவ'�ைம வி3தியாக-� “உட�“ எ`� 

வி3தி விைன�ெதாடேரா+ ெகா>ட விைனயாக-� வழ�க�ப#* �பைமயி� 

இைட�கால�தி� வழ�கி� இ 0த இRவைகயான ெதாடAவிைனகளி� தனி�த�ைம 

விள�3�.  ேம%� “உட�ப+“ “உட�பிற“ ேபா�ற விைனக/ ேம'ப* வைக 

ெதாடAவிைனகளாக பய�படாம� தனி விைனகளாக� பய�ப+வைத� காX�க/.  

இRவைகயி� இ,-� வரலா'� அ*�பைடயி� ஏ'ப#ட மா'ற0தா� என� ெகா/வ, 

அவசியமாகிற,.       

இலி�� ம��� இடமி�� ேபா�ற வி4திகளி� வரலா�� ேநா�4 

இ�கால� தமிழி� வழ�க�ப+� “இலி 0,“ ம'�� “இடமி 0,“ எ�`� இ  

வி3திகைள5� இைட�கால� தமிழி� உ/ள சில: ெசா'ெறாடAகைள� ெகா>+ ேநா�3� 

ேபா, இRவி3திக/ இ�கால� தமி7�3 வ0ததி� சில அ*�பைட உ>மகைள 

அறிய)*கிற,.  இ�3 ெகா+�க�ப#+/ள உதாரண�கைள� காX� ேபா, ேம' ெசா�ன 

ெமாழியிய� மா'றமான அ�வய� ப+�,த�தா� இத'3� காரண� என� ேதா��கிற,.  

உதாரணமாக “எYத நாளி� இ 0, க>ேடேன” (தி . 186) எ�� =�� தி @ல<� 

வா�கிய�ைத� காX�க/.  இைதேய “எYத நாளிலி 0, க>ேடேன” எ�`� ெதாடராக 

அைம�க வாY�பி �கிற,. “இ 0, கா>“ எ�பைத நா� ேமேல விள�கியப* ஒ  

ெதாடAவிைனயாக� ெகா/ள வாY�பி �கிற,.    இ,ேவ கால�ேபா�கி� ேவறாக அ�வய� 

ப+�த�ப#+ ேவ'�ைம வி3தியாக வர� காரணமாகியி �3�!   “மாம�ல2ர�தி� இ 0, 

வா7� உழ�3ணி வணிக�” என ஒ  க�ெவ#*� கா>கிேறா�!  “இ 0, கா>”, “இ 0, 

வா�” ேபா�ற விைன: ெசா'ெறாடAக/ ெச�ெமாழி� கால�தி� அதிகமாக� 

பய�ப+�தியி �கிறாAக/. “இ 0,” எ�`� விைன இத'3 )�னி �3� “இ�” எ�`� 
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வி3திேயா+ இைண0, “இலி 0,” எ�`� ேவ'�ைம வி3தியாக� பி'கால�தி� மாற� 

காரணமாகிய, எனலா�.  இRவாேற “இடமி 0,“ எ�`� வி3தி�3� சில உதாரண�க/ 

ெகா+�கலா�.  “இரா�பக� அ'ற இட�ேத இ 0,“ (தி . 331) என ஒ  வா�கிய�ைத� 

தி ம0திர�தி� கா>கிேறா�.  அ�ேதா+ “ேம� இ 0,“ “உ/ இ 0,“  ேபா�ற 

அைம�2கைள5� பாA�க )*கிற,.  இ:ெசா�லைம�2க/ பி�கால�தி� அ�வய�ப+�த� 

வழி ஒ�றாக இைண0, தனி வி3தியாக ஏ'ப#* �கேவ>+�.   

“ப�றி” எ�ப ப�றி 

 “ப'றி“ எ�`� ெசா� ேவ'�ைம இல�கண�தி� ஒ  அ�கமாக விள�3கிற,.  

இ:ெசா� “ஐ“ வி3தி�3� ப�க�தி%�, ெபய �3� ப�க�தி%� வ �.  “அவைர� ப'றி“  

எ��� =றலா� “அவA ப'றி“ எ��� =றலா�.  இ0த: ெசா�ைல இைட�கால� தமிழி� 

ேநா�3� ேபா, சில ெமாழியிய� உ>ைம 2ல�ப+கிற,.  எ+�,�கா#டாக aெலா�� 

ப'றி vனிேயறமா#டாதாA (தி . 295),  “ப��க/ தைலவைன� ப'றிவிடாேவ“ (தி . 2279) 

எ�� வ � தி ம0திர வா�கிய�ைத ேநா�3�க/.  “ப'றி“ எ�ப, இ�3 தனிவிைனயாக 

வ0,/ள,.  aெலா�� ப'றி vனிேயறமா#டாதாA எ�`� ெதாட<� "ப'றி" எ�`� 

ெசா� "ப*�,", "அறி0," எ�ற ெபா ளி� “a� எைத5� ப*�, சிற�கமா#டாA“  எ�� 

வ0தி �கிற,.  அேத சமய�தி� இRவா�கிய�ைத இ�கால வா�கிய அைம�ேபா+ 

ேநா�கி+� ேபா, இ:ெசா� இ�ேக ஒ  ேவ'�ைம� ெபா ளி� வ0,/ள நிைல 

ெத<கிற,.  “ஒ  aைல� ப'றி5� அறி0,ணரமா#டாA“ என இRவா�கிய�,�3� ெபா / 

ெகா+�கலா�.  இRவைக மய�க நிைலயி� உ/ள ெசா'றடAக/ பலவ'ைற நா� 

இைட�கால� தமிழி� காணலா�.  இRவைக ெபா / மய�கநிைல: (ambiguous) 

?ழ�கைள� =*ய வைரயி� எ0த ெமாழி5� நp�கி�ெகா/ள� பாA�3�.  இ0த வைகயி� 

“ப'றி“ எ�`� ெசா� இ�கால�தமிழி� ேவ'�ைம� ெபா ளி� ம வியி �கிற,.  

அ�ேதா+ இRவைக மா'ற�களிலினா� ஏதாவ, ஒ  பய�பா+ வழ�கிழ�க-� 

வாY�பி �கிற,.  இRவைகயிேலேய “ப'றி“ எ�`� ெசா� இ�கால�தி� “ப'�“ எ�`� 

ெபா ளி� வராம� இ �ப, ேநா�க�த�க,.  அதாவ, “aைல� ப'றி: ெசா�%�க/“ 

எ�றா� “aைல� பி*�,�ெகா>+ ெசா�%�க/“ எ�ேறா "aைல� ப*�,: ெசா�%�க/" 

எ�� யா � ெபா / மய�கமாக� 2<0, ெகா/ள� ேபாவதி�ைல.  இ�தைகய ெபா / 
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இைட�கால� தமிழி� வழ�கி� இ 0தேத தவிர இ�கால�தமிழி�  வழ�கிழ0,வி#ட,.  

எனேவ “ப'றி“ எ�`� ெசா� ேவ'�ைம� ெபா / ெபற-� இ: ெசா�லி� “ப'�“ எ`� 

ெபா / வழ�கிழ�ப,� இ� ெமாழியிய� மா'ற�தி� ெதாடA2 ெகா>+/ள, என� 

ெகா/ளலா�.     

ெமாழிமா�ற�தி� -�க7 

 ெபா,வாக ெமாழி ஏ� மா�கிற, எ�`� வினா-�3 விைடயளி�க )'ப+� 

ேபா, சில ெமாழியிய� த�ைமகைள ேநா�க ேவ>*யி �கிற,.  ெமாழிமா'ற� எ�ப, 

ஒ  3றி�பி#ட விதி)ைறக#3 உ#ப#+தா� ஏ'ப+கிறேத தவிர அைவ எ0தவித வர�2� 

இ�றி ஏ'ப+கி�றன என� =றலாகா,.  இRவைகயி� இ�க#+ைரயி� ெகா+�க�ப#ட 

உதாரண�க/ இRவர�2 )ைறகைள� ப'றி எ+�திய�2கிற,.  ெசா'களி� அ�வய� 

ப+�த�, ஒலிய� 3ைற�2, ெபா / மய�க�ைத தவிA�த�, ஒ  ெபா ;�3� பல� 

ெதாடAக/ எ`� நிைல ஏ'ப+த� ேபா�ற காரண�க/ ெமாழி மா'ற�க/ ஏ'பட� 

காரணமாக உ/ளன.  ேம%�, ேமேல =றியப* ெமாழியி� மய�க நிைலயி� ஒ  

ெசா�ேலா ெசா'றடேரா இ �க வாY�பி �பி� அ� மய�க� நp�க ஒ  ெசா�ேலா 

ெசா'றடA அைம�ேபா வழ�கிழ�க வாY�பி �கிற,.  சில ேநர�களி� ெமாழியி� 2,�2, 

ெபா /க/ வர வாY�பி �கிற,. “ெகா/“ எ�`� விைனயி� பய�பா#ைட இைட�கால� 

தமிழி� ஆராY0தா� அ, “ஒ வ<� பய�“  எ�`� ஒேர ெபா ளி�தா� 

பய�ப+�த�ப#+ வ0தி �ப, ெத<5�.  “ஆ>+ெகா/“  “2<0,ெகா/“ ேபா�ற 

ெபா ளிேலேய பல இட�களி� இ�,ைண விைன பய�ப#+ வ0தி �ப, ெத<5�.  

ஆனா� இ�கால�தி� இRவிைன ப�ேவ� 2திய ெபா ளி� ைகயா>+ வ வ, அறி0தேத!  

இRவைக மா'ற� ெமாழிைய: ெச7ைம�ப+�த�ப+� வைகயி� ஏ'ப#ட மா'ற� 

எனலா�.  அேத ேநர�தி� ஒ  ெபா ைள� 3றி�பிட பல ெசா'க/ இ 0தா� அவ'றி� 

ஓ<  ெசா'கைள வழ�கி� நிைல�, ஏைனய ெசா'க/ வழ�கிழ0, ேபாக-� 

வாY�2/ள,. எ+�,�கா#டாக இைட�கால�தமிழி� ஒ�பி#+: ெசா�லாக  பல: ெசா'க/ 

பய�ப#+ வ0,/ளன.  “அ�ன“, “அ'�“, “ஒ�,”, “ஒ�3�“, “ேபா�“, “ேபா��“, “ேபால“ என 

ப�ேவ� ெசா'க/ இைட�கால� தமிழி� பய�ப+�த�ப#+/ளன.  இவ'றி� “ேபால“ 

ம'�� “மாதி<” எ�`� இ  ெசா'கேள இ�கால� தமிழி� ேப:� வழ�கி� உ/ளன!  
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ம'றைவ வழ�கிழ0,வி#டன.  இRவைக மா'ற�கைள ெமாழிைய எளிைம� ப+�,� 

ேநா�கி� ஏ'ப#ட மா'ற�க/ எனலா�.     

$89ைர 

ச�ககால�தினி�� இ�கால� வைர உ/ள அைன�, இல�கிய�கைள5� 

அRவில�கிய�களி� எRவாெற�லா� வி3திக;� விைனக;� பய�ப+�த�ப#+/ளன 

எ�`� ெசYதியி� அ*�பைடயி� வ<ைச�ப+�தேவ>*ய அவசியேம'ப+கிற,.  

இRவைகயி� எ+�,�கா#டாக ஒ  சில உ 2களி� மா'ற�கைள 

ேகா*#+�கா#*யி �கேறா� இ�க#+ைரயி�.  நா� இ,வைர “ச�ககால�“, “இைட�கால�”, 

“இ�கால�” எ�`� @�� வைகயி�தா� தமி� ெமாழிைய� பி<�கிேறாேம தவிர 

இ�கால�களி� பைட�க�ப#ட இல�கிய�கைள அவ'றி� பய�ப+�த�ப#ட 

ெமாழி�=�களி� அ*�பைடயி� ேம%� பி<�க ேவ>*ய அவசிய� ஏ'ப+கிற,.  அ�ப* 

வ<ைச� ப+�த )ைன0தா� தமி� ெமாழியி� ஏ'ப#ட ஒRெவா  மா'ற�ைத5� எ0த 

மா'ற� எ�ெபா7, ஏ'ப#ட, எ�கன� ஏ'ப#ட, எ�`� வைகயி� அ�தியி#+ விள�க 

வாY�பி �3�.  அ�ேதா+ எ0த இல�கிய�தி� எ0த மா'ற� ஏ'ப#ட, என விள�க 

)'ப+� ேபா, அRவில�கிய ஆசி<யAகளி� கால�ைத உ�தி�ப+�த-� இய%�. 

இRவைகயி� வரலா'� இல�கண�ைத எ�ப* ெமாழிமாறிய வித�ேதா+ விள�க)ற 

எ7தேவ>+� எ�பத� அவசிய� 2ல�ப+�.   

ேம�ேகா7 :,க7 
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