
பி ழுத்துக்லம் ி ல்ப்பிபம் – எரு ீள்பர்ுல 

ப.பண்டிஜ 

(புதுுலில் PILC, AITLA சர்பில் நுைிபற்ம நன்லது  ழ் ிறிற் 
ருத் ங்ல் லசத் ரிக்ப்பட்ட்து – நள் : ீ 20,21,22 1994.) 

இன்று நம் பன்படுத்தும்  ழ் ழுத்துக்ள் மக்குும 2500 
ஆண்டுட்கு பன்னர் இந் ிலங்கும் புறக்த் யருந்  பி ழுத்துக்ள் 
ன்னும் ழுத்துபுமினின்றும் ீ ன்முலீ1. ிபருரவு 
ீநர்ீடுுரபம் ச் சம அரவு லுரீடுுரபம் ிண்ை பி 
ழுத்துக்ள் பிரு ம், பய ீபன்ம ிறுர ழு ப் பன்பட்டு லந் ன. 
மக்குும அீ  ய அரலில் அவ்ிலழுத்துக்ள்  ழ்ிறு ழு வும் 
பன்படுத் ப்பட்டிருக்ன்மன2.  ழ்நட்டின் பயலிைங்ரில், ிபரும்பலும் 
துுுச் சுற்மபள்ர ுயக்குுரில் ணப்படும் சண, புத்  
ற்படுக்ுரின் அருீபம் ணப்படும் பி ழுத்துக்ள் இ ற்குச் சன்று 
பர்லன. பி ழுத்துக்ள்  ழ்நட்டில் அமபப்படுத் ப்பட்ை யத் ீய, 
அ ற்கு பன்னீ இங்கு பன்படுத் ப்பட்டுலந்  ழுத்துபும இன்னி ன்று 
அம இதுலு ந் ச் சன்றுலம் ுைத் ய3. னினும் இன்ும  ழ் 
ழுத்துக்ள் இப் பி ழுத்துக்ரின் லரர்ச்சீ ன்பது பயர் ருத்து. 
ப ன்ப யல்  ழ்நட்டிற் ண்ை பி ழுத்துக்ுர ஆய்ந்  அமஞர்ள் 
அவ் ிலழுத்துக்ள் இன்ன ிறில் ழு ப்பட்டுள்ரன ன்று அமபடில் 
 ுத் னர். அுல லைிறக் ல்ிலட்டுக்ீர னக் கூமீரும் உரர். 
னினும், அுல  ழ்ிறக் ல்ிலட்டுக்ீர ன நறுலி ிபருு 
 ரு.T.V.யங்ம்,  ரு.ல ம் ீ லன் ீபன்ம ிபரும் அமஞர்ுரீ 
சரும்.  ழ்ிறு ழு  லைநட்டு ழுத்துக்ள் பன்படுத் ப்பட்டுள்ரன 
ன்ம உண்ுுச் ிசரிக் இய  ‘ ீலி ிறப்பற்றுுைீர்’ சயர் அக் 
ல்ிலட்டுக்ள்  ழ்ிறில்  ழ் ிறில் அுந் ுலீினும் 
அுல  றம  லைநட்டுச் சண, புத் த் துமலிரீய, அத் 
துமலிலக்ீல ழு ப்பட்ைனிலன்றும்,  ழ்க்ரிுைீ அுல 

லறக்யருந் ன ன்ப ற்குச் சன்றுள் இல்ுயின்றும் கூமலந் னர்4. 

அண்ுில் பூயங்குமச்சிலும், சத் ன்னலசயலும் ண்டுபிடிக்ப்பட்ை பு  
பிக் ல்ிலட்டுக்ள் இப் பி ழுத்துக்ரின் லரர்ச்சுக் 
குமப்பனலவும் அுல ிபதுக்ரலும் பன்படுத் ப்பட்ைன ன்ம 
உண்ுு த் ற்ைன்ம நறுவுலனலவும் அுன்மன. 

இப் பி ழுத்துபும,  னிஉிர் ழுத்துக்ுரபம், அம்ீசர்ந்  
ிய்ிழுத்துக்ுரபம் அடிப்புைக்ிண்ைது. ற்ம உிர்ீசர்ந்  



ிய்ிழுத்துக்ள் அம் ீசர்ந்  ிய்ீடு ீலும், ழும், பக்ங்ரிலும் 
ீடுுர அுத்துக்ிள்ல ல் உருலக்ப்பட்ைன.  னி ிய்க்கும், , எ 
ஆ உிர்லக்கும் இுல ீசர்ந்  உிர்ிய்லக்கும் உருலங்ள் ுை. 
அக் யத் ல் ிசல்லக்குப் ிபற்மருந்  ீக், யத் ீன் ழுத்துக்ுரப் ீபல் 
உிுபம் ிய்ுபம்  னித் னிீ ழு ல், ஏர் அடிப்புை ழுத் ல் சய 
ீடுுரச் ீசர்ப்ப ன்பயம் உிர்ிய் ழுத்துக்ுர உருலக்கும் இப் 
பு பும குறு இைத் ல்  லிுல ழுதுல ற்குப் 
பன்பட்ை ீயீ இந்  பழுுபம்  லிுலில் பலிது னயம். 
எருீலுர  ழ்நட்டில் உிர்ுரபம், ிய்ுரபம்  னித் னிீ ழுதும் 
ழுத்துபும இருந் ருக்யம். ய, இை லிங்ுரத்  லிர்ப்ப ற்கு இப் 
பு  ழுத்துபுமுத்  ழ்க்ள் ற்றுக்ிண்ைனர் னயம். 
 ழ்நட்டின் ப்பறுன ல்ிலட்டு னக் ரு ப்படும் ீனட்சபும் 
ல்ிலட்டில்  னித் னி உிர், ிய் ழுத்துக்லம், உிர்ிய் ழுத்துக்லம் 
லிலிக் ணப்படுலது  ழ்நட்டில் ழுத்துபும றுங்யத்ு  (Transition 
period) குமப்ப க் ிள்ரயம். 

இப் பி ழுத்துக்ுரத்  ழ்ிறக்ப் பன்படுத் ீபது சய 
சக்ல்ள் ீ ன்மன. லைநட்டு ிறரில் இல்ய  ற, ர, ம, ன ீபன்ம 
 ிறயலக்கு உருலங்ள் ீ ுலப்பட்ைன. இவ்ிலயீரடு எத்  
எயலக்குரி பி ழுத்துக்ரில் சம ற்மங்ுரக் ிண்டு பு  
ழுத்துக்ள்  ழுக் உருலக்ப்பட்ைன. இன்ுமக்கும்  ழ் ழுத்துக்ுர 
லரிுசப்படுத்தும்ீபது, ‘ம’ ன்பது லல்ியழுத்துக்ீரடு ீசர்க்ப்பைலும், ‘ன’ 
ன்பது ில்ியழுத்துக்ீரடு ீசர்க்ப்பைலும் ‘ற’, ‘ர’, ‘ம’, ‘ன’ ஆ நன்கு 
ழுத்துக்லம் இறு ில் இைம்ிபற்றுள்ர ற்குக் ணம் இவ்ிலழுத்துக்ள் 
 ழுக் ஆக்ப்பட்டு, பி ழுத்துக்ீரடு ீசர்த்துக்ிள்ரப்பட்ைன 
ன்பதுீல னயம். 

ீலும், லைநட்டு ிறரில் ‘’, ‘எ’ ஆ உிர் ழுத்துக்ள் 
ுை. அலற்மன் உிர் ழுத்துக்ரின் பும: அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,,,ஏ,ஐ ன 
குமல்-ிநடில், குமல்-ிநடில், குமல்-ிநடில், ிநடில்ள் ன அுக்ப்பட்டுள்ரது. 
இீ  ீபன்று  றலும் குமல்-ிநடில், …  ன்ம புமில் உிர்ள் அ, ஆ, இ, 
ஈ, உ, ஊ, , , எ, ஏ, , ஐ ன அுந் ருக்ீலண்டும். ஆனல், 
இவ்லமன்ம பி ழுத்துபுமிீயீ  ழுக்ன , எ ஆ எயள் 
இுைில் ீசர்க்ப்பட்ை ீயீ  ன்ம ழுத்து லரிுசில் ம லருல  
அுந்துள்ரது னக் ிள்ரயம். னினும், ப் புற பி 
ழுத்துக்ரில் , எ ஆ உிர்லக்ீ, இுல ீசர்ந்  

உிர்ிய்ிழுத்துலக்ீ  னிஉருலம் ணப்பைலில்ுய. ன்ன 
ணத் னீய இது சக்யப்பைலில்ுய ீபலும் அன்ும  றர்லக்கு. 



அரிட்ைபட்டிில், ணப்படும் ன்ம ிசல் ிநல்ீலய ன்று 
படிக்ப்ிபமனும் ீநல்ீலய ன்ீம ிபமக்ப்பட்டுள்ரு க் ணயம்5. 

இீ ீபன்று ீனட்சபுத் ல்  ன்ம ிசல் ீடுபி ன் ன்று 
அுந் ருப்பினும் ிடு(ப்)பி)த்) ன் ன்ீம படிக்ப்படுமது6. 

அடுத்  , பி ழுத்துபுமில்  னிிய்க்கு உருலம் ுைது. 
ிசற்ரின் இுைில் ிய்க்ம் லரும்ீபது, ழுத்துக்ுர என்மன்ழ் 
என்ம ழுதும் கூட்ிைழுத்துபுமில்  னி ிய்ியள் ழு ப்பட்ைன. 

ட்ை, ஸக் ன்ம ிசல் ன்று ழு ப்படும்7. இங்கு க் ன்பது 
கூட்ிைழுத்துபுமில் அுக்ப்பட்டுள்ரு க் ணயம்.  ழ்பி 
புமில் இம்பும ி ைக்த் யருந்ீ  பற்மலும்  லிர்க்ப்பட்ைது 
ிறில் அமஞர்ள் ஆழ்ந்து ீநக்ற்குரி கும். ழுத்துக்ள் என்மன்பின் 
என்ம ீநர்லரிுசில் (linear-order)  ன் ழு ப்பட்ைன. இதுீல,  ழ்நட்டில் 
ீநர்லரிுசில் ழுத்துக்ுர ழுதும் ீலிமரு பும இருந் ருக்யம் 
ன்ப ற்கும், ீ ிலரு லய ன ணத்ு  பன்னிட்டுத்  ழ்க்ள் 
பி ழுத்துக்ுர ற்றுக்ிண்ைனர் ன்ப ற்கும், இருப்பினும்  ங்ள் 
புற புமு அலர்ள் ுலிட்டுலிைலில்ுய ன்ப ற்கும் அச் சன்ம 
அுமது னயம். இருப்பினும்  னிிய்ுபம் அம் ீசர்ந்  
உிர்ிய்ய்ிபம் ீலறுபடுத்துல ற்கு ந் க் குமடீும் பண்ுை  ழ்பி 

ழுத்துக்ரில் ணப்பைலில்ுய. ன்பது ீநயீலய ன்று ன் 
படிக்ப்ிபமீலண்டும். னினும் இைத் ற்குத்  குந் ற்ீபல் / ீலறுபடு 
உணப்பட்ைது ீபன்று, ிய்/அ உிர்ிய் ீலறுபடும் 
உணர்ந்துிள்ரப்பட்ைது னயம். 

சூழ்நுயக்ீற்மற்ீபல் படிக்ப்ிபமீலண்டி இம்புமினல் 
ற்பைக்கூடி குறப்பத்ு  ஏரவு  லிர்க் ப ன்ப யல் எரு பு பும 
ுரப்பட்ைு  ீனட்சபும் ல்ிலட்டுரல் அமீமம். பய பிில் 
‘அ’ ீசர்ந்  உிர்ிய்ன அடிப்புை ழுத்ு த்  ழ்ப்பிில் 
 னிிய்வும், அங்கு ‘ஆ’ ீசர்ந்  உிர்ிய்ுத்  றல் அ/ஆ ீசர்ந்  
உிர்ிய்ர இைத் ற்குத்  குந் லறு ிபருள்ிள்லம் லுிலும் இப் 

பு பும அுக்ப்பட்ைது. ன்ம ிசல் பயபிில்  –ந–ு  
ன்று லசக்ப்பை,  றல்  -ந்-ு  ன லசக்ப்படுமது. இருப்பினும் இம் 
பும ஏரிைத் லுள்ர குறப்பத்ு  ீலமைத் ற்கு ற்றுமீ ிற 
சக்ுயத்  ீர்க்ப் பன்பட்டிருக் படிது. னீல ன், பிந்ு  பி 
ழுத்துக்ரில் இம் பும ணப்படுல ல்ுய. இக் குறப்பத்ு  பற்மலும் 
 ீர்க்க்கூடி லுில் பட்டிப்புீலு ல்ிலட்டுக்ரில் அுந்துள்ரு க் 



ணயம்8. இ ன்படி,   ன அுபம். இம் பும 
குறப்பற்மி னினும்,  ழ்நட்டில் இம் பும பின்பற்மப்பைலில்ுய. 
உற்றுீநக்ன் இம் புமில் எரு பண்பட்ுைக் ணயம். பய 

பிில் அ, உ, ன்ம எயுரக் குமக்கும் ன்ம ழுத்துக்ீரடு, 

ீல்லயப்பக்ம் எரு ீடு ீசர்க்ப்ிபம ன ஆ, ஊ ன்ம ிநடில்ுர 
அுல குமக்ன்மன. இு ப் ீபயீல ,  ன்ம உிர்ிய்ீடு ீடு ீச 
‘’ ன்ம ீலண்டும். இச் சன அுப்ீப பய பிில் உள்ரது. 
லயப்புமம் ீடு ீசர்க்க் குமல் ிநடிய றுன்மது ன்ம சன 
அுப்பிற்கு பண ீனட்சபும், பட்டிப்புீலு ல்ிலட்டுக்ள் 
அுந் ருப்பு க் ணயம். இக் ணத் னீய ன்னீல இம் பும 
பிந்ு க் ல்ிலட்டுக்ரில் ணப்பைலில்ுய. அலற்மல்  ன்பது க்/ ன்று 
இைம்சர்ந்து ிபருள்ிள்லம் லுிலும்   ன்பது  ன்று ிநடிுயீ 

குமப்ப வும் அுந்துள்ரது. ன்ம ிசல் கு-டு--பி--ன 
ன்று ன் ழு ப்பட்டிருப்பினும் குடும்பின் ன்று ீ ுலன இைங்ரில் 
ிய்ிழுத் க்ிண்டு படிக்ப்ிபறுமது9. னீல, ., எ/ஏ ஆ உிர், 
உிர்ிய் குமல்-ிநடில் ீலறுபடின்மபம் க்/ ன்ம  னிிய்/அ-ீசர்ந்  
உிர்ிய் ீலறுபடின்மபம்  ழ் நீண்ைய ழு ப்பட்டுலந் ுக்கு பய 
ண அுலது  ழ் பி ழுத்துக்ீர ன்பது ி ரிவு. 

இைம்சர்ந்து ிபருள்ிள்லம் இம் புமில் பய குறப்பங்ள் 
ீநர்ந் ருக்யம்.  அண்ுக் யத் ல்கூை (ரினுனின்) ீபன்பினீன 
ன்ம குறுந்ி ுத் ி ைர் சுலடிரில் ‘ிபனபினின’ ன்று ணப்பட்ை ல், 
ப யல் ‘ீபனபின்ீன’ ன்று ன் படிக்ப்பட்ை வும், பின்னர், அரி ன் 
பன்ீம சரின ிபருள் ிள்ரப்பட்ை வும் கூறுலர்10. பழுக்ல்லி 
ிபம  ச ண க்ரிைம் இம் பும குந்  குறப்பத்ு  
உண்டுபண்ணிிருக்கும் ன்ப ல் ல்ுய. இக் குறப்பத்ு த்  ீர்ப்ப ற்குச் 
ிசய்ப்பட்ை பற்சீ  ழ் ழுத்துச் சர் ருத் த் ல் ப ன்ப யல் 
ிசய்ப்பட்ை பற்சகும். இக் குறப்பத்ு  பற்மலும்  ீர்த்துக் குறப்பற்ம 
ிசவ்லி ன ழுத்துபுமு அுத்துக் ிடுத் லர் ி ல்ப்பிர் ஆலர். 

 ப யல், ி ல்ப்பிர் ‘அ’ ீசர்ந்  (பய பிின் அடிப்புை 
ழுத் ன) உிர்ிய்ீடு எரு புள்ரிுச் ீசர்த்துத்  னிிய் உருலக் 
ிண்ைர். அடுத்து, /ஏ உிர், உிர்ிய் ழுத்துக்ரின் ீதும் 
புள்ரிிடுல ல் அுல /எ ன்ம குமல் உிர்/உிர்ிய்க் ிள்ரப்படும் 
னக்ிண்டு / குறப்பத்ு பம்  லிர்த் ர்.  



மநய்னின் இனற்கை புள்ிமனொடு ிகனல் 
எைப ஒைபத்து இனற்கையும் அற்ற – ி ல்.ழுத்து-நூன்பு 15,16 

ன்ம ி ல்ப்பி நூற்பக்ள் இ ுன லயபறுத் க் கூறுன்மன11. 
னினும், ிய்பம் உிரும் ீச உிர்ிய் பிமக்மது ன்ம இயக்ண புக்கு 
பண, ‘’ ன்ம உிர்ிய்ின்ீது புள்ரிிை ‘க்’ பிமக்மது ன்ம 
ழுத்துபும ஆக்ப்பட்டுள்ரது ன்ம குுமுத்  லிர்க், ‘க்’ ன்ம 
ிய்ுீ அடிப்புை ழுத் க் ிண்டு அ னின்றும் புள்ிகன ீக்ை ‘’ 
ன்ம உிர்ிய் பிமக்மது ன்று ி ல்ப்பிர் ிண்டுள்ரது அலது 
கூர்த்  அமலிற்குச் சன்று பர்ல பள்ரது. இ ுன, 

புள்ினில்ொ எல்ொ மநய்யும் 
உருவுருயொைி அைபமநொடு உனிர்த்தலும் 
ஏக உனிமபொடு உருவுதிரிந்து உனிர்த்தலும்12 -ி ல்.ழுத்து-நூன்பு 17 

ன்ம நூற்பலினல் அமயம். 
இப் புள்ரிு ிலறும் உருலற்மத்துக்க் ிள்ரல் எரு ிசய 

(operator) ீல ி ல்ப்பிர் பன்படுத் ிருக்மர் ன்றும் ீ ன்றுமது. 
எரு த் ு அரவுிண்ை ‘’ ன்ம ழுத் ன்ீல் புள்ரிிை அது ‘க்’ ன்ம 
ிய் ½ த் ு ிபறுமது. இு ப் ீபயீல இண்டு த் ு அரவு 
ிண்ை , ஏ ன்ம ழுத்துக்ரின்ீது புள்ரிிை அுல எரு த் ு ிபற்று 
, எ ன்மன்மன. ீலும்,  ன்ம எரு த் ு ிண்ை உிர்ிய், 
புள்ரி ிபற்று ‘ம்’ ன்று ½ த் ு ிபறுமது. ிலரிப்புள்ரிீடு உட்புமபம் 
ற்ிமரு புள்ரி ிபற்று ¼ த் ு க்குறுக் அுமது, 
இ ுன, 

அகபனபு குறுைல் நைபம் உகைத்றத 
------------- -------------- ------------------- ----------- 
உட்மறு புள்ி உரு ஆகும்றந 13 – ி ல்.ழுத்து-நூன்பு 13,14 

ன்ம ி ல்.நூற்பக்ள் உணர்த்துன்மன. இல்ப எரு த் ு 
அரவு ிண்ை உ, இ உிர்ிய்ள் ப ரவு குுமந்து குற்மலும், 
குற்மயம் ன றுல ல் அலற்ுமபம் புள்ரி ழுத்துக்ரீல 
ி ல்ப்பிர் ிண்டிருக்மர் 14. னீல, ‘புள்ரி’ ன்ம எரு குமடீ்டின் 
பயம் இயக்ண லம்பிற்குட்பட்டு அன்ும ழுத்துபுமில் ிபரிதும் 
ற்மங்ரின்மப் பய சக்ல்ள் ி ல்ப்பில்  ீர்த்துுலக்ப்பட்டுள்ரன 
ன்பது ி ரிவு. ீனட்சபும், பட்டிப்புீலு ஆ ழுத்துபுமுர 
பற்மலும்  லிர்த்து, அுனத் ந்  ழுத்துபுமக்கு றுபடின்ம, 
லறக்யருந்  ழுத்துபுமுிட்டி இச் சர் ருத் ம் ிசய்ப்பட்டுள்ரது.  



இச் சர் ருத் ம் ி ல்ப்பில் ன் ிசய்ப்பட்ைது ன்ப ற்கு அச் 
சன்றுள் உர. ுன நூற்பக்ரில் பப்பஃது ன்ப (1), குற்ிமழுத்ி ன்ப (2), 
உிின ிறப (8), ன புலறக்த்ு த் ி ல்ப்பிர் கூமிருக், 

ிய்ின் இற்ு புள்ரிிடு நுயல் - ி ல்.ழுத்து-நூன்பு 15 
 எத்து இற்ுபம் அற்ீம – ி ல் .ழுத்து-நூன்பு 16 
புள்ினில்ொ எல்ொ மநய்யும்  
------------------- ------------ -----------------  ---------- 
ஆனீரின உனிர்த்தொற - ி ல்.ழுத்து-நூன்பு 17 

ன்ம நூற்பக்ரில் ன்ப, ன ிறப ன்று கூமல், அலற்ுமத் 
 ற்கூற்மீல அலர் புள்ரி பற்மக் கூமிருக்மர். (பின்னல், புணரியல்  

மநய்னீமபல்ொம் புள்ிமனொடு ிகனல் 
குற்ினலுைபமும் அற்ம மநொமி – ி ல்.ழுத்து-புணரில் 104,105 

ன்ம நூற்ப, ிறிறு ில் குற்மலும் ிய்ின்  ன்ுுக் 
ிண்டிருக்கும் ன்ம இயக்ண ுபக் கூறுமீ ிற, குற்மலு 
உருலம் பற்மக் குமப்பிைலில்ுய.) 

துுுச் சுற்மபள்ர பறுன பிக் ல்ிலட்டுரில் 
ிபரும்பலும் புள்ரிரில்ுய. அுல அுனத்தும் மக்குும ச 
யத் ுலீ ன்பது அலற்மன் உருலங்ரில் ிபரிதும் ீலறுபடு 
ணப்பைுு ுலத்து உணப்படும். லைநட்டியருந்து இங்கு ிபரும்பலும் 
சது ழுத்துக்ரக் ிண்டுலப்பட்ை இவ்ிலழுத்துக்ள் எரு சய 
ற்மங்ீரடு க்ரிுைீ லறக்குப்ிபற்று டுரிலும் இைம்ிபற்மீபது 
ிைழுதுீலரின் லிுலிற்ணங் எரு சய உருற்மங்ுரப் 
ிபற்மருக்யம்15. பின்னர் அம்ற்மங்ீரடு பிந்ு  யக் 
ல்ிலட்டுக்ரில் அுந் ருப்பு க் ண்ீமம். பய பி 
ழுத்துக்ரினின்றும் லரர்ச்சிபற்ம ற்மங்ீரடு ணப்படும் பூயங்குமச்ச, 
சத் ன்னலசல் (பு  ல்ிலட்டு) ழுத்துக்ள் புள்ரி ிபற்ீம 
அுந் ருக்ன்மன. னீல, இவ்லிுைப்பட்ை யத் ல் ி ல்ப்பில் 
அமபப்படுத் ப்பட்ை புள்ரிபும லறக்யருந் து ன்பது புயனகும். 

துுுச் சுற்மபள்ர (புள்ரி ிபம ) பி ழுத்துக்ள் அீசர் 
ய ழுத்துக்லக்கும் பற்பட்ை லடிலம் ிண்ைனலக் ணப்படுல ல் 
அுல .ப,300-க்கும் பற்பட்ைி ன்பர். ஆனல், பூயங்குமச்ச, சத் ன்னலசல், 
பிள்ுரர்பட்டி ஆ இைங்ரில் ணப்படும் புள்ரிிபற்ம பி ழுத்துக்ள் 
லரர்ச்சுைந்  நுயில் உள்ர ல் அுல மஸ்துவுக்கும் பிற்பட்ை 
யத்ு ச் ீசர்ந் ுலக் ரு ப்படுன்மன. னீல, ி ல்ப்பிர் 
மஸ்துலின் யத்ு ிட்டிலர் ன்ம படிவுக்கு இட்டுச்ிசல்லும் 



லுில் இவ்லய்வு படிவு அுல ச் சயர் அச்சம் ி ரிலிக்யம். 
 றப் பி ழுத்துக்ரின் யம் இன்னும் லும்  ட்ைலட்ைக் 
ணிக்ப்ிபமலில்ுய. லைநட்டில் ணப்படும் ழுத்துக்ீரடு 
எப்புுிண்ீை  ழ்ப்பி ழுத்துக்ரின் யபம் ணிக்ப்ிபறுமது. 
பி ழுத்துக்ரின் ஆம்பயபம்  ட்ைலட்ைக் ணிக்ப்ிபமலில்ுய. 
அண்ுில் துு-சர் பல்ுயக்ற லயற்றுத் துுமினல் 
ிடுணல் ன்ம இைத் ல் பறங்குடி க்ரின் ிபருங்ற்புு டுரின் 
(megalithic burial site) ஆய்லின்ீபது பி ழுத்துக்ுரக் ிண்ை 
புனீடு எரு புு  குறக்குள் ணப்பட்டுள்ரது. அவ்ிலழுத்துக்ள் 
ீனட்சபு ழுத்துக்ீரடு எப்பிைத் க்ுலபள்ரன. அலற்மல் புள்ரி 
ிபற்ம ஏர் ழுத்தும் ணப்படுமது. னீல .ப.3-ஆம் நூற்மண்டிற்கும் 
பற்பட்ை யத் ல் பி ழுத்துக்ள் புள்ரிீடு ச ணக் குடிக்ரல் 
ழு ப்பட்டுலந் ன ன்ப ற்கு உறு ச் சன்று ுைத்துள்ரது. 

இந்  இைத் ல் ீலீமர் உண்ுுபம் சுட்டிக்ட்ைீலண்டி 
அலசம் ற்படுமது. ிடுணல் புு குறப் புன ஏடுரில் என்மல் லி 
ஸ  ன்ம ழுத்துக்ள் பி ழுத்துபுமில் ணப்படுமது.  றல் 
இல்ய  பி ழுத் ன ‘ஸ’ ன்ம ழுத்து  ழ்பிக் ல்ிலட்டுரில் 
ஏரிண்டு இைங்ரில் ன் ணப்படுமது. ீனட்சபும் ல்ிலட்டுக்ரில் ‘ஸ’ 
ன்ம ழுத்து இருலிைங்ரிலும், ‘ஸ’ ன்ம ழுத்து (சு ன் ன்ம ிசல்ுயக் 
குமப்பிை) ஏரிைத் லும் ணப்படுமது. இலற்ுமத்  லி துு, அிரிக்ன் 
ல்லூரிக் ல்ிலட்டு ஆய்வுக்குழுலினல் ண்டுபிடிக்ப்பட்ை லிக்ங்யம் 
பு  ல்ிலட்டில் ‘dhe’ ன்ம எயக்கும பி ழுத்தும், ீட்டுப்பட்டி 
சத் ர்ுய பு  ல்ிலட்டில் ‘ஸ’ ன்ம ழுத்தும் ணப்படுன்மன. ற்ும 
ல்ிலட்டுரில் லைழுத்துக்ள் ணப்பை து ட்டுன்ம, அுல 
 ழுக்ீற்மலுில் ற்ம ழு ப்பட்டிருப்பு பம் ணயம். பஸா ன்ம 
லைிசல் பசூ ன்றும்16, உபஸஹன் ன்ம ிசல் உபசஅன்17 ன்றும், 
அ ஷ்ைனம் ன்ம ிசல் அ ட்அனம்18 ன்றும் ழு ப்பட்டுள்ரன. னீல, 
இ னின்றும் லைிலழுத்துக்ள்  ழ்நட்டில் ழு ப்பை ஆம்பித்துப் பின்னர் 
நறுத் ப்பட்டுள்ரன ன்ம உண்ு ி ரியகும். ிடுணல் புன 
ஏடுரின் ணப்படும் ஸ இவ்ிலழுத்துக்ள் ச ணக் குடிக்ரலும் 
ழு ப்பட்ைன ன்ம உண்ுுக் கூறுமது. இப் ீபக்ு  ர்க்கும் 
புமில் ன் ி ல்ப்பிர்  ன் நூயன் ப ல் நூற்பலிீயீ, 

எழுத்மதப்டுய 
அைப முதல் ைப இறுயொய் முப்ஃமதன் – ி ல்.ழுத்து-நூன்பு 1 

ன்று லயபறுத் க் கூமபள்ரர் ன்றும், லைிசற்ள்  றல் 
ழு ப்பை ீநரும்ீபது 



யைம ொற்ைியி யைமயழுத்து ஒரீஇ 
எழுத்மதொடு புணர்ந்த ம ொல்ொகும்றந19 – ி ல்.ிசல்.-ச்சலில் 5 

ன்று லைிலழுத்துக்ள் ற்ப்பையது ன்றும் கூமபள்ரர் ன 
உய்த்துண படிமது. இவ்லமன ட்டுப்பட்ுை லி க்  ணத் ல் 
ற்ும  லிைிறரில் லைிற எயலக்குரி ழுத்துக்ீரடு 
லைிசற்லம் ிபருரலில் புகுந்து ஆ க்ம் ிசலுத் லருலு க் 
ண்ீமம். னீல, லை ழுத்துக்ுர எப்புக்ிண்ை பின்னல், 
லைிசற்ள் புகுலு த்  டுத்து நறுத்  இயது ன்று உணர்ந்  
ி ல்ப்பிர் அன்று ப்ிபரி அுணின்ும ழுப்பிி ருந் ல் 
லைிசல் ிலள்ரம்  றலும் புகுந்து நுயகுுயத் ருக்கும் ன்பது உறு . 
ீ ிலரு ணத் னல் லைநட்டுப் பி ழுத்துக்ுர எப்புக்ிள்ர 
ீநர்ந்  யத் லும், நது ழுத்து ுபபம், ிசல் ுபபம் ட்டிக்க்கும் 
லண்ணம் லி ுத்  ி ல்ப்பிரின் நுண்ண்நுுறபுயம் 
ண்ணுந்ி றும் ண்ணுந்ி றும் லிந்து ீபற்மற்குரிது. 

னினும், இப் புள்ரிபும பி ழுத்துக்ள்  ழ்நட்டின் அுனத்துப் 
பகு ினலும் அுனத்துக் யத் லும் பன்படுத் ப்பைலில்ுய ன்பது 
ி ரிவு. இப் புள்ரிபும டுுரச் ீச ப்படுத் க்கூடும் ன்ம அச்சம் 
ண க்ரிுைீ ிசல்லக்குப் ீபிருக்யம். ிடுணல் 
யத் ற்குப் பய நூற்மண்டுலக்குப் பின்பு பூயங்குமச்சக் ல்ிலட்டுரிலும் 
(ரப்பிர் யம்?) பின்பும் பய நூற்மண்டுலக்குப் பின்பு பல்யல ன்னர் 
யத் லும் (.பி.560 – 800)20, அ ற்குப் பின்னர் லீபனிலர் யத் லும் இப் 
புள்ரிபும லிட்டுலிட்டு உிர்ிபற்று லந்துள்ரு க் ணயம். 
 ழ்ிறீடு  றல்ய ர் ி ைர்புிண்ைீபி ல்யம் புள்ரிபும 
உிர்ிபற்று லந்துள்ரு  லயற்மசரிர்ள் கூர்ந்து லனிக்ீலண்டும். 

னீல, பி ழுத்துபும  ழ்நட்டிற்குக் ிணப்பட்ைீபது 
நயலிலந்  க்ங்ுரத்  ீர்க்கும் லுில் புள்ரிபுமு உருலக், அம் 
க்ங்ுரத்  ீர்த்துுலத்  ி ல்ப்பிரின் சர் ருத் ீ இன்ும  ழ் 
ழுத்துபுமில் ிசய்ப்பட்ை ப ல் சர் ருத் ம் ன்பது ி ரிலகும்.  க்கு 
பன்னர் த் ுனீ ஆண்டுக்யய் இருந்துலந்  அம் க்ங்ுரத் 
 ீர்த்துுலத்  ணத் ீயீ , பனம்பனர் ி ல்ப்பித்துக்ன  து 
சமப்புப் பித் ல், 

அதங்றைொட்ைொ ொற்கு அரில்தத் மதரிந்து 
நனங்ைொ நபின் எழுத்துமுக ைொட்டி 
----------------- -------------- ----------------- ------------ 
மதொல்ைொப்ினன் எத் தன்மனர் றதொற்ி21 – ி ல்.சமப்புப்பிம் 11-14 



ன்று பட்டி உுக்ன்மர். நனங்ைொ நபின் எழுத்துமுக ைொட்டி 
ன்ம ி ைருக்கு ற்ம உுர்ள் கூறும் லிரக்ங்ுரலிை /, எ/ஏ, 
உிர்/உிர்ிய் ற்றும்  னிிய் ீபன்மலற்ும இைத் ற்ீற்மலறு 
ிபருள்ிள்லம் புமில் (context sensitive) ிபரிதும் க்த்ு  ற்படுத்தும் 
ழுத்துபுமுத்  ருத் , புள்ரிின் பயம் ங் பின் 
ழுத்துபுமுத் (context free)  றத்துக்குக் ட்டி ி ல்ப்பிர் ன்று 
ிபருள்ிள்ரீய சமந் து னத் ீ ன்றுமது. ழுத்துக்ரின் லயற்ும 
அம  நுயில் ுன உுர்ள் ிலவ்ீலறு லிரக்ங்ுரக் 
கூமீலண்டி நுயிலுள்ரு க் ணயம். ல்ிலட்டின் பயம் 
ழுத்துக்ரின் லயற்ும உற்றுீநக்ன் அச் ிசற்ிமைரின் உண்ுப் 
ிபருள் இதுீல ன உய்த்துணம். 
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