திழின்நிப் பதசுல், ழுதுல் ன்ிந ழனப்தில் திற்ஓி கொடுக்ச் ஓிந்ித் கதொழுது,

1) ழுத்து 2) கஓொல் 3)

கொடர் ன்ிந பன்று ழனப்புபில், ருத்துருக்ழப உள்ொங்ிணொபன, திழின்நித் ிழ ழுவும் பதஓவும்
இலும்

ன்று

அநிந்பன்.

ணப இம்பன்று

ழனப்புபில்

உள்ப

ருத்துருக்ழப

இந்ப்

திற்ஓிில்

ொம்

தட்தொப் தொர்ப்பதொம். திழ அநிந்து ினக்குபொம்.

ழுத்து ன்நொல் ன்ண ? ழுத்து ப்கதொழுது பொன்நிது ? ங்கு

பொன்நிது ?

பன் பனில் பொன்நி ணின் ினங்குழபப் பதொனப எனிழப ழுப்தித் ணக்குள் திர்ந்து கொண்டொன்.
எனிபப அணது கொடர்பு கொிொ இருந்ண.

ொழனில் கூடு ிரும்புிந தநழள் அழணத்தும் உத்து எனிக்கும். ண்தர் எருர் அொச் கஓொன்ணொர். “உவு
படச் கஓன்ந ொன் ிரும்தி ிட்படன்” ன்று அழ ங்ள் உநவுளுக்குச் கஓொல்லுின்நண ன்நொர். எவ்கொரு
தநழபம் கூடு ிரும்திற்ொத் ங்ள் ருழப் திபட்டில் எனித்துிட்டுத் ன் கூட்டுக்குச் கஓன்று ிடுிநது.
தநழபின் கொி க்குத் கரிொொல் ொம் அழ ன்ண கஓொல்ின்நண ன்று கரிொல் ிிக்ிபநொம்.
தநழள், ினங்குள் அழணத்துப எனி ிொத்ொன் திர்ந்து கொள்ின்நண.

ினங்ினிருந்து பொன்நி ணின் பன் பனில் எனிபின் ிொத்ொன் திர்ந்து கொண்டொன். ஆ, ஊ, ஏ, , ,
ொ, ொ, ொ, பதொ, ீ, ஓொ, ழ, ழ, ழ, ழத, ழ, பொ, தூ, ீ, - ன்று எனித்துத் ன் ருத்ழ ற்நர்பபொடு திர்ந்து
கொண்டொன். எனித்பன அணது கொடர்பு கொிொ இருந்து.

தகுத்நிவும், பழபச் கஓநிவும் உழட ினங்ொ ணின் தரிொம் அழடந்ொல், உண்தது, உநங்குது, உநவு
கொள்து ன்ிந ினங்கு ிழனினிருந்து பகனழுந்து ஓிந்ிக்த் கொடங்ிணொன்.

ன் சூழன, ன் கஓழன, ன் ிருப்தத்ழ எனிக்குநிீடுபில் எனிக்த் கொடங்ிணொன். ொன் ண்டழ, ணக்கு
பண்டிழ எனித்து கபிப்தடுத்ிணொன்.

எனித்பொடு ிற்ொல் அழப் தொழநபிலும், ங்பிலும், ரி டிொப் திவு கஓய்ொன். ீ ன், ஆடு, ொடு, ழன,
ஆறு, ம், ல், ண அன் தொர்த்ழ அழணத்ழபம் தடடிில் திவு கஓய்ொன். இழ ொன் ழுத்துக்ொண பல்
தடிிழன,

இழணச் கஓய்ன், கனபர் ன்ந குங்ினிருந்து ணிணொ ொநி பல் ணின் கஓய்ொன். ழுத்து

எனி டிினிருந்து ரி டிம் கதற்நது.

கனபர் ன்ந குங்ிணம் ொழ்ந் தகுிொன் கனபரிொ. ண்டங்ள் என்நிழந்து இருந் கதொழுது கன்பொடிில்
இருந் குரிக் ண்டப கனபரிொ ண அழக்ப்தட்டது. இழ ொந்ில் அநிஞர்ள் குநிப்திடுிநொர்ள். கன்

தகுிில் ொழ்ந் க்ழபப ிருள்ளுரும் ன் - ிருக்குநபில் கன்புனத்ொர் - ன்று சுட்டிக் ொட்டுிநொர்.
உனின் கற்குப் தகுிில் இருந் ினப்தப்பத கனபரிொ ண அழக்ப்தட்டது.

பன் பனில் கனபரிொக் ண்டத்ில் ொழ்ந் ணின் ழுி இந்ப் தடடி உருங்ள் ொன், திநகு தடடி
ழுத்துபொவும், திநகு ட்ட ழுத்துபொவும், திநகு ழுத்துபொவும் ொற்நம் அழடந்ண. இன்று ொம் ொணும்
ழுத்து டிங்ள், தன ஆிம் ஆண்டுளுக்குப் திநகு, தல்பறு ொற்நங்ளுக்குப் திநகு டிம் கதற்நழப.
ீ ழுள்ப தட்டினில் ழுத்துபின் தடிிழனழபக் ொனொம்.

டந் தன தற்நொண்டுளுக்கு பன்பு ழுத்து டிங்ள் வ்ொறு இருந்ண ன்றும், அழ ப்தடித் கொடர்ச்ஓிொண
ொற்நங்பொல் ற்கதொழுதுள்ப ழுத்து டிங்பொ ொற்நம் கதற்றுள்பண ன்றும் ஆய்ொபர்பொல் ண்டநிந்து,
ரிழஓப்

தடுத்ப்தட்டு

கபிிடப் தட்டுள்பண.

இழ

ம்

ிழ்ழுத்துபின்

கொன்ழழபம், னொற்ழநபம்

சுட்டிக் ொட்டுொ அழந்துள்பண.

ட்ட ழுத்துள்

.

தடடி ழுத்துள்

.
ற்கதொழுது க்குக் ிழடத்துள்ப தழ இனக் தல் கொல்ொப்திம் ட்டுப அற்கு பன்பு இருந்ொக்
கூநப்தடுிந அத்ிம், ச்ஓணந்ிொழன தல்ள் க்குக் ிழடக்ில்ழன.
இருந்ொலும் ிழடத்துள்ப இனக் தல்பினிருந்து தன ஆிம் ஆண்டுளுக்கு பன்பத ிழ் ழுத்துழபப்
தற்நிபம் ிழ் கொிழ வ்ொறு ழுபண்டும் ன்தற்ொண ிிபழநழபப் தற்நிபம் “தொ” டிில்
தல்ள் ழுி ழுதுற்ொண ிி பழநழ பழநதடுத்ிபள்பொர்ள் ன்தழ

–

ம்ிடபள்ப இனக்

தல்பின் ிொ ொம் அநி படிிநது.
கொல்ொப்திம்

இழநணொர் பில்

இழநணொர் அப்கதொருள்

புநப்கதொருள் கண்தொொழன

அிம்

ொக்ழ தொடிணிம் ஓங் ொப்பு ஓிறுொக்ழ தொடிணிம் தன்ணிரு தடனம் ொப்தருங்னம் ொப்தருங்னக் ொரிழ
அபஓொம் பஓொிம்
ீ
இந்ிொபிம் ிழ்கநி ிபக்ம் பிொம் ஓின்னூல் கண்தொப் தொட்டில்
ண்டினங்ொம் அப்கதொருள் ிபக்ம் ன்னூல் ம்தி அப்கதொருள் பிற் ொரிழ தன்ணிரு தொட்டில்
ீப்

தொட்டில்

ழறுத்

தொட்டில்

ஓிம்தப்

தொட்டில்

ொநணனங்ொம்

ொநன்

அப்கதொருள்

தொப்தொிணம் திதந் தில் ஓிம்தச் கஓய்பட்பொழ திபொ ிபம் இனக் ிபக்ம் இனக்
ிபக்ச் சூநொபி இனக் கொத்து கொன்னூல் ிபக்ம் திதந் ீதிழ திதந்த் ிட்டு இத்ிணச் சுருக்ம்
உொண ஓங்ிம் பத்து ரிம்
ீ
ஓொிொம் அறுழ இனக்ம் - ொம் இனக்ம் ண்த்ில்பு
ொப்கதொபி ிருனங்ல் ிட்டு இனக் ீதம் ிருத்ப் தொில்
தல்ள் பொன்நி.

ிழ் கொிின் அழப்பு

இங்குபழந

ன்று தல்பறு ழொண இனக்

ிர்பின்

ொழ்வுபழந

பதொன்ந

அரி

கஓய்ிழபப் திவு கஓய்துள்பண.

இருதொம்

தற்நொண்டில்

ொழ்ந்

ிருபருணொர்

அர்ள்

ஓிந்துப்தொிற்ொண

இனக்

தனொண

ஓிந்துப்தொினக்ம் ன்ந தழன ழுிபள்பொர். இப்தடிக் ொனந்பொறும் கொிின் பர்ச்ஓி குநித் திவுழப
ம் ிழ் இனக் தல்ள் கொடர்ந்து திவு கஓய்துள்பண. இத்ழண ழொண இனக் தல்ள் உனின் ந்
கொிளுக்குப இல்ழன. இதுப ம் ிழ் கொிின் ஓிநப்பும் கதருழபம் ஆகும்.
ஆ இனக் தல்ள் ன்தழ

கொி பர்ச்ஓிின் ிழபொ உருொகுிந தட்தொண கொி அழப்பு

டிங்பின் திொ அழிந தல்ள் ன்தழண ொம் ற்கதொழுது உ படிிநது. திழின்நிப் பதஓவும்

ழுவும் இந் இனக் தல்ள் ிிபழநழபக் ொட்டிபள்பண

இந் இனக் தல்பின்

ிொப்

கதநப்தடுிந ருத்துருக்ள் து ழுதுபழநக்கு ிொட்டிொ அழபம் ன்று ம்புிபநன்.
இன்ழந சூனில் கஓொல்ஆய்வு அநிஞர்பின் கொடர் உழப்தொல் - எவ்கொரு கஓொல்லும் அன் பரினிருந்து
பொன்நிபள்பண ன்றும் அழணத்துச் கஓொற்ளும் கதொருள் குநித்ணொ உள்பண ன்றும் அநி படிிநது
இக்ருத்துருக்ள் கஓொற்ள் தற்நி புரிலுக்கு ிொட்டி இருக்கும் ன்று ம்புிபநன்.

டுத்துக்ொட்டொ
அல் - பர்ச் கஓொல் ீளுல் தப்புல் ிரித்ல் ன்ந கதொருள் ருது - அல் = இவுப் கதொழுது அல்னம் = இஞ்ஓி
அனக்கு = துநட்டுக்பொல் அனகு = தநழின் பக்கு அனிடல் = ஓீர்ழப ிரித்துப் தொர்த்ல் ....ணப் தன கஓொற்ள்
பொன்றுற்கு பொ அழந்து
ஓள் ன்ந பருக்கு ள்பப்தடுல் ன்று கதொருள் - ொற்ழந உள்பப ள்ளுொல் ஓொபம் ன்று கதர் கதற்நது.
ற்ண்டு = ல் + ண்டு ல்பதொன்ந இணிப்புத் துண்டுபொ இருப்தொல் இப்தடிப் கதர் ந்து,
இப்தடி அழணத்துச் கஓொற்ளும் கதொருள் குநித்ணொ உள்பண ன்றும்., ற்கதொழுது ம்ொல் அநி படிிநது.
இனக் ிிபழநள் ற்றும் கஓொல்னொய்வு அநிஞர்பின் ஆய்வுக் ருத்துள் ன்ிந புரிபனொடு திழின்நி
ழுவும் பதசுற்குொண அடிப்தழடக் ருத்துருக்ழப ொம் இங்கு ரிழஓப் தடுத்துபொம்.

பன் பனில் ழுத்துள் பொன்நி

திநகு அந் ழுத்துள் இழந்து கஓொற்பொ எனிக்ப் தட்டு அந்ச்

கஓொற்ள் இழந்து கொடர்பொ ொற்நம் கதற்று திநகு அழ உழபொவும் தொக்பொவும் ழுப்தட்டுள்பண
ன்தழத் ற்கதொழுது ம்ொல் உ படிிநது.

ணப திழின்நிப் பதசுல் ற்றும் ழுதுல் ன்ிந இந்ப் திற்ஓிக்கு ழுத்து கஓொல் கொடர் ன்ிந பன்று
ிழனளுக்ொ ழுப்தட்டுள்ப ருத்துருக்ழப ரிழஓப்தடுத்ி டுத்துக்ொட்டுளுடன் உள்ொங்ிணொல் இந்ப்
திற்ஓிில் ொம் கற்நிழட படிபம் ன்று ம்புிபநன்
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