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ன் ைர 
 
 ெமா  என்ப  ம த ன் எண்ணங்கைள ம், க த் க்கைள ம் தன்ைனெயாத்த 
ம த க்குத் ெத யப்ப த்த உத ம் சாதனமாகும். அத்தைகய ெமா ையக் கற்க 
ேமண் ெம ல், அம்ெமா ையப் ைழ ன் ப் ேபச ம், எ த ம் த ல் கற் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். த ழ் ெமா ம் அதற்கு லக்கல்ல. இன்ைறய சூழ ல் ஒ  
ெமா ையக் கற்றல் என்ப  க கத் ேதைவயானெதான்றாகும். அம்ெமா ையக் கற்க 

ஞான வச க ம், ெதா ல் ட்பங்க ம் ெப கி, வச  வாய்ப் கைளப் 
ஏற்ப த் ள்ளன. அப்ப ப்பட்ட வச க ல் ஒன்ேற க  லம் ெமா ையக் 
கற்பதாகும். 
 
கட் ைர ன் ேநாக்கம் 
 
 உலகமயமாக்கப்பட்ட ந ன உலகில் த ழ் ெமா ையக் க  லம் கற்க ைறய 
வாய்ப் கள் ஏற்ப த்தப் பட் ள்ளன. இக்கட் ைர ன் ேநாக்கம் த ழ் ெமா ையக் கற்கும் 
ேபா  வல்ெலாற்  எங்ெகங்கு கும் எங்ெகங்கு கா  என்பைதப் பற்  ள்ககும் ஒ  
சி  யற்சிேயயாகும். 
 

க ல் த ைழக் கற்க ஏற்கனேவ உள்ள வச கள் 
 

 க ல் த ைழக் கற்க, த ழ் மார்ட் ைளயாட்டாக த ழ் கற்கும் ட்டம், 
அெம க்கா ல் ஏற்ப த்தப்பட்ட ன்  ெமன்மங்கள் ேபான்றைவ த ைழப் பல 
ைலக ல் கற் க்க உத ம். யா ஃ சன் ஏற்ப த் ய அப்  லாங்ேவஜ , கல் த் 

த ழ் ச்சர், ஆப் ள் சாஃப்ட் வனத் ன் ெசந்த ழ் என்ற கு வட் கள், இன் ம் ல, 
ள, ழ, ர,ற,ந,ன,ண ேபான்ற எ த் க்கைளத் ைழ ன் க் கற்க ெமன்மங்கள் எனப் பல 
ெபயர்க ல் ெமன்மங்கள் தயார் ெசய்யப் பட் ள்ளன. 
  



ஆனால் த ல் வல் ன ஒற்  குத ம், காத ம் கு த்  ெமன் 

ெபா ட்கள்க்கான எவ் த யற்சி ம் இ வைர எ த்ததாகத் ெத ய ல்ைல. ேமற்கூ ய 
ெமன்மங்க டன் ேசர்ந்ேதா அல்ல  த யாகேவா ஒ  ெமன்மம் உ வாக்கினால் ைழ 
இல்லாமல் த ைழ எ தப் ப க்கக் க  லம் மாணவர்க க்கு உதவ ம்.  

 

ஒற்  கும் இடங்க ம் கா இடங்க ம் 
 

ைலெமா க்கும் வ ெமா க்கு ைடேய வல் ன ஒற்  குவைதேய வல் ன 
ஒற் தல் என்பர். அவ்ெவாற் தல் என்ப  த ழ் ெமா க்ேக உள்ள ஒ  சிறப்  
அம்சமாகும். இவ்ெவாற் க்கள் வல் ன ஒற் க்களான க,ச,த,ப என்பைவேய ஆகும். 
ேதைவயான இடங்க ல் ஒற் டா ல் ெபா ட் ைழகள் ஏற்ப ம். ேதைவ ல்லாத 
இடங்க ல் ஒற் ட்டால் அ ம் ைழயாகும். ேம ம், அ  ேகட்பதற்கு இ ைம ன்  
நாரசமாகச் ெச கைளக் க க்கும். எ த் க்காட்டாக சில உதாரணங்கைளக் 
காண்ேபாம். கா! எனக்கு ேவைல ெகா  கா! எனக்கு ேவைலக் ெகா  ேவைல 
ெகா , ேவைலக் ெகா  என்ற இரண்  ெதாடர்க க்கிைடேய ெபா ள் ேவ பா  உண் . 
தல் ெதாட ல் தன் ேவண் தலாகிய ேவைலைய ேவண் கின்றான். இரண்டாவ  

ெதாட ல் கா உன் ேவைல எனக்குக் ெகா  என்  ன வதாக உள்ள . ஒற் டத் 
ேதைவ ல்லாத ேவண் த க்கு ஒற் ட்  ேவண் வதால் ெபா ேள மா  கின்ற . 
இேத ேபான்  2-ஆம் ேவற் ைமக்கும் ைனத்ெதாைகக்கும் இைடேய உள்ள ேவற் ைம 
ஒற் வதா ம் ஒற் டாைமயா ம் ெவ ப்ப ம். கற் ைடப் ெபண்–2-ஆம் 
ேவற் ைமத்ெதாைக கற் ைட ெபண்-  ைனத்ெதாைக. தல் ெதாட ன் ெபா ள் 
கற் ைடயவளாகிய ெபண். ைனத்ெதாைக ன் ெபா ள் கற் ழக்கும் ெபண் – கற்  
ெந ைய உைடத்ெத ம் ெபண். ெபா ள் எவ் தமாக ேவ ப கின்ற  என்ப  
ெத வாகின்றதல்லவா? 
 

1. வல் னப் ணர்ச்சி ல் ஒற்ெற த்  கு டங்கள் 

ைலெமா ம், வ ெமா ம் ேவற் ைமப் ெபா ல் ண ம் ெபா , 
ேவற் ைமக க்கு உ ய உ கள் ெதாக்கிேயா (மைறந்ேதா), ந்ேதா 
(ெவ ப்பட்ேடா) வ வ  ேவற் ைமப் ணர்ச்சி எனப்ப ம். அ  உ க ன் 
அ ப்பைட ல் ஆ  வைகயாகப் பகுக்கப் ப கின்ற . இவ்ேவற் ைமப் ணர்ச்சி ல் 
ேவற் ைம உ கள் ெதாக்கி வ வ  ேவற் ைமத் ெதாைக என ம், ேவற் ைம 



உ கள் ெதாகா  (மைறயா ) ந்  வ வ  ேவற் ைம  என் ம் 
கூறப்ப ம். 

இரண்டாம், ன்றாம், நான்காம், ஐந்தாம், ஆறாம், ஏழாம் ேவற் ைமத் 
ெதாைக ன் ன் வ ெமா ல் க,ச,த,ப வ ன் கும் ஆத் +சூ =ஆத் சூ  + ண்= 

ப் ண் ( னால் ைளந்த ண்) க ைம= க்க ைம ( ன  க ைம) ள+ேகா = 

ளக்ேகா  ( ளத் ன  ேகா ) குழாம்=ெகாண் க் குழாம் க ைம=ஏக்க ைம ( ஏ-
அம் )  
 

லக்கு 2-ஆம் ேவற் ைமத் ெதாைக ைலெமா ற் ல் ஈ வந்தால் வ ெமா  
க,ச,த,ப கா . ஈ+  = ஈ  
 

இரண்டாம், ன்றாம், நான்காம், ஆறாம், ஏழாம்,  ேவற் ைம உ ம், பய ம் 
உடன் ெதாக்கத் ெதாைக ல் வல் ன ஒற்  கும். உயர் ைணப் ெபயர், அஃ ைணப் 
ெபயர் தல் ெசால்லாக ன்  வல்ெல த்  வந்  எ வாய்த் ெதாடராக 

அைம மானால் ஒற்  கும். ஆறாம் ேவற் ைம ( ைலெமா  அஃ ைணயா ன்) 
வல்ெல த்  கும். ைலெமா  உயர் ைணயா ன் வல்ெல த்  கா . இரண்டாம் 
ேவற் ைம உ  / ஐகாரச் சா ைய ேபான்றவற் ன் ன் வல்ெலாற்  கும்.  
 

ெபா வாகப் பண் த் ெதாைக ல் ஒற்  குதல் இல்ைல. ஆனால் பண் த் 
ெதாைக ல் சில லக்குகள் உள்ளன. இ  ெபயெராட் ப் பண் த்ெதாைக / அல்வ  

ஒ  ெபா ப் ெபய ம் ஒ  சிறப் ப் ெபய ம் ேச ம்ேபா  இயல்பாகேவ ஒற்  கும்.  
உ வக, உவைமத்ெதாைகத் ெதாடர்க ல் ஒற்  கும்.  
 
உம்ைம, எ வாய் ைன ற் , ைலத் ெதாடர்க ல் ஒற் க்கள் இடம் 
ெப வ ல்ைல. உம்ைமத்ெதாைக / அல்வ  உவா+ப னான்கு=உவாஅப்ப னான்கு 

வடக்கு+ெதற்கு= வடக்குத் ெதற்கு இன்ப + ன்பம் + இன்ப ன்பம் பசு + காைள = 

பசுகாைள பர  + கார்த் ைக = பர  கார்த் ைக ஈ + காக்ைக = ஈ காக்ைக ( லக்கு) 
ஏற்ற+தாழ் =*ஏற்றத்தாழ்   

அல்வ  - எ வாய்த் ெதாடர் ஆ,ஈ,உ,ஏ,  ற் யல் வன்ெதாடர்க் குற் ய கரம் 
ேபான்றவற் ல் வல்ெலாற்  கும் எ வாய்த் ெதாட ல் கு ல் ெந க்குப் ன், இ  
ெந ல்க ல் ன் ஈ ெகட்ட எ ர்மைறப் ெபயெரச்சம் (ெத ைல), (கு ப் ), 
(எ ர்மைற) ஆகியவற் ன் ன் வல் னம் கும். 



 
ைன ற்  ைலெமா  வன்ெதாடரா ன் கும். ைனெயச்சம் (ெத ைல) (கு ப் ) 

/ வ , சுட் , உைரயைச இ  / த  / பாக்கு / ெசய்  / ெசய் / இடத்  / ைமக்கு / 
ெபா ட்  / கைட, ெசய்யா எ ம் வாய்பாட்  ைனெயச்சம் (உடன்பா ), 
ேபான்றவற் ல் ஒற்  கும். 

 
அ, இ, உ, அந்த, இந்த, எந்த அவ்வைக, இவ்வைக, எவ்வைக, அத் ைண, 

இத் ைண, எத் ைண அப்ப , இப்ப , எப்ப  அதற்கு, இதற்கு, எதற்கு என் ம் 

சுட்ெட த் க ன் ன் ம், அங்கு, இங்கு, எங்கு, ஆங்கு, ஈங்கு, யாங்கு, ஆண் , 

ஈண் , யாண்  என் ம் இடப்ெபயர்க ன் ன் ம் எ என் ம் னாெவ த் ன் 

ன் ம் வல் னம் கும். இ , த , ந , ெபா , , , , அைர, பா , எட் , 
பத் , ன்னர், ன்னர் ேபான்ற ெசாற்கள் ைலெமா யாக இ க்கும்ேபா  வ ம் 
ெமா  வல்ெல த் க்கள் வந்தால் ஒற்  கும். “த்த" என ம் ெசாற்கைள அ த்  
வல்ெலாற்  கும். ன் ைல ஏவல் ைன இைடச்ெசால் 

(இடப்ெபா ள்)/உ ச்ெசாற்க ன் ன் உவம உ க ன் ன் வடெசாற்க ன் ன் 
அ க்குத் ெதாடர் ைனெயச்சங்க ல் வல்ெலாற்  கும்  
 
2. வல் னப் ணர்ச்சி ல் ஒற்ெற த்  கா டங்கள் 
 

வல் னம் கா டங்க ல், ேவற் ைமையப் ெபா த்த வைர ல், எ வாய் 

ேவற் ைம ல் இரண்டாம் ேவற் ைமத் ெதாைக ல் ன்றாம் ேவற் ைமத் ெதாைக ல் 
ன்றாம் ேவற் ைம உ /ஓ ல் நான்காம் ேவற் ைம உ ம் பய ம் உடன் ெதாக்க 

ெதாைக ம் ஐந்தாம் ேவற் ைம ல் ஆறாம் ேவற் ைமத் ெதாைக ல் 

ைலெமா  உயர் ைணயாக இ ப் ன் ஆறாம் ேவற் ைம ல் குதல் இல்ைல/ 
உைடய /"அ" உ கள், ஏழாம் ேவற் ைமத் ெதாைக ல் எட்டாம் ேவற் ைம என் ம் 

 ேவற் ைம ல் வல் னம் கா . ெபயெரச்சத் ன் ன் வல் னம் கா ..   
 
ைனத்ெதாைக ல் உம்ைமத் ெதாைக ல் வன்ெதாடர்கைளத் த ர்த் ப் ற 

இடங்க ல் / அல்வ ல் வல்ெலாற்  குதல் இல்ைல. ெத ைல ைன ற் த் 
ெதாடர்க ல் ெசய் ய என் ம் ைனெயச்சத் ன் ன் வல் னம் கா . அ , இ  

என் ம் சுட் ப் ெபயர்க ன் ன் யா  என் ம் னாச் ெசாற்க க்குப் ன் 

வல் னம் அைவ, இைவ, எைவ, அத்தைன, இத்தைன, எத்தைன அவ்வா , இவ்வா , 

எவ்வா  அன் , இன் , என்  அவ்வள , இவ்வள , எவ்வள  அன்  இன் என்  
அதன்ப , இதன்ப , எதன்ப  இன்ைறய / ேநற்ைறய / நாைளய என்பனவற் ன் ன் 



வல்ெலாற்  கா . அஃ ைணப் பன்ைமப் ெபயர்க ல் இைடச்ெசால் காலப்ெபா ல்,  
யங்ேகாள்,  ஆ, ஏ, ஓ, யா, ஈற் , ஏவல் ேபான்ற னாக்க ன் ன் ஒற்  குதல் இல்ைல 

எண் ப் ெபயர்க ன் ன் ம் ைசப் ெபயர்க ன் ன் ம் ஒற்  குதல் இல்ைல 
  
ெந ல் ெதாடர்க் குற் ய கர ம், உ ர்த்ெதாடர்க் குற் ய கர ம் ேவற் ைமப் 
ணர்ச்சி ல் ஒற்  இைட ல் குவன, ஒற்  இைட ல் காதன என்ற இ வைக ல் 

வ கின்றன. அ க்குத்ெதாடர், இரட்ைடக்கிள  ெதாடர்க ல் ஒற்  குதல் இல்ைல 
 

ைர 

 
ணர்ச்சிைய ேவற் ைம, அல்வ  எனப் த் , ேவற் ைமையத் ெதாைக,  

என ேம ம் த் , ெதாைக ன் வைககைளக் கூ , அல்வ ல் ெதாைக ைல, 
ெதாகா ைல வைககைளக் கூ  ன்  வல்ெலாற்  எங்ெகங்கு கும், எங்ெகங்கு கா  
என ஏற்கனேவ தயார் ெசய்ய்ப்பட்ட க  ெமன் ெபா ட்க ன் லம் ளக்கினால் 
த ைழப் ைழ ன் க் கற்றல், கற் த்தல் ம். 

 
*  *  *  *  * 

 
  

 


