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ன் ைர 

வளர்ந்  வ ம் ஞ்ஞான ெதா ல் ட்ப கத் ல் ம தன் எந்தப் ெபா ளாக 
இ ந்தா ம் கச் சுலபமான வ ல் கு கிய ேநரத் ல் ெத ந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்ற 
ஆைச டன் அைலகிறான். த ல் வாய்ெமா யாக வந்த ெசய் கைள ஓைல சுவ க ல் 
பத் ரப்ப த்த ஆரம் த்தான். றகு அச்சு இயந் ரம் கண்  க்கப்பட்ட றகு அச்ச த் ப் 
த்தகங்களாக ெசய் கைள அதற்ெகன்  லகம் ஒன்  ஏற்ப த்  

பத் ரப்ப த்தப்ப த் னான். ஆனால் தற்ேபா  ஏற்பட்ட ஞ்ஞான ெதா ல் ட்ப 
வளர்ச்சியால் லகம் ெசன்  ப ககக் கூட ேநர ல்லாமல் ஓ க் ெகாண் க்கிறான். அதற்கு 
ஏற்றாற் ேபால இக்கால ம் ெதா ல் ட்பக் காலமாகி கம் ட்டர்,  இைணயம், ெசல்ஃேபான் 
என் ம் மாய ஜாலங்கள் ம த டம் வந்  எங்கும் கம் ட்டர் எ ம் கம் ட்டர் என்ற 
பழெமா ேய வந்  ட்ட .  
 த்தக வ ல் தயா க்கப்பட்ட ெசய் கைள இன்  கம் ட்ட ல் ஏற்  இ த்தகம், 
இஅகரா , ன்னகரா  என்  எல்லாவற்ைற ம் கம் ட்ட ல் பத் ரப்ப த்த ஆரம் த்  
ட்டான். ேம ம் பயன்பாட்ைடச் சுலபமாக்க ேட ெலட், சுமார்ட் ேபான் ேபான்ற 

ைகயடக்கக் க க ம் ெசய் கைள ஏற்  பாக்ெகட் ல் ைவத்  ஓ க் ெகாண்ேட 
பயன்ப த் ம் கால ம் வந்  ட்ட . 
ேநாக்கம் 

இக்கட் ைர ன் ேநாக்கம் ெமா ய ல் உள்ள ஆங்கிலக் கைலச் ெசாற்க க்கு 
த ல் இைணயான ெசால் ம் ெகா த்  அதற்கு சி ளக்க ம் ெகா க்கப்பட்டைத 
ன்னகரா யாக தயா க்க எ த் க் ெகாண்ட தல் சி  யற்சியாகும்.  

கைலச் ெசால் ன் வைர லக்கணம் 

கைலச் ெசால்ைல ஆங்கிலத் ல் ெடக் க்கல் ேடம் என்பார்கள். இைத ஒ  த யான 
கைல, ஞ்ஞானம் அல்ல  த்தகங்க ல் அல்ல  பாடப் த்தங்க ல் பயன்ப த்தப்ப ம் 
சிறப்பான குண ைடய ெசால் என்  ெவப்ஸ்டர் அகரா  வைர லக்கணம் ெசய்கிற . 



ஆக்ஸ்ேபார்  அகரா  கைலச் ெசால்ைல இைறவ க்குகந்த ெசால் அதாவ  சாதாரண 
ெசாற்களால் க்க யாத  க்கியத் வம் வாய்ந்த ெசால் கைலச் ெசால் வ க்கிற . 
       சிறப் ப் ல் உள்ள சிறப்  பாவங்கைள சுலபமான குைறந்த ெசாற்கள் லம் 
சூட்சுமாக வ க்கும் ெசாற்கைள கைலச் ெசாற்கள் என்கிறார் எம். ேதன்ெமா  2001. 

   தன் த ல் ெத ங்ைகத் ெத வாக வ த்த பால யாகரணத் ன் 
உைரயாசி யரான மகாேதவ சாஸ்  1987 என்பவர் எந்த சாஸ் ரமாக இ ந்தா ம் 
ெசால்லேவண் ய ேவண் ய வான ெபா ைள ெத வாக ம் உ யாக ம் ெசால்  
ெசாற் ெபா ைள ஏற்ப த்தக் கூ ய சு க்கமான ெசாற்ேகாைவைய கைலச்ெசாற்ேகாைவ 
என்  ெசால்லலாம் என்கிறார்.  
ெமா யல் 

 ெமா யல் என்ப  ெமா ைய ஞ்ஞான ைறப்ப  ப க்கும் இயலாகும். இ ம் 
மற்ற பாடப் த்தகங்கைளப் ேபால கைலச் ெசாற்கள் ரம் ய . இ  ெமா ைய ஞ்ஞான 
ைறப்ப  கற் ப்ப டன் மற்ற ைறகளான மா ட யல், மேனாதத்தவ இயல், ச க 
யல், க த யல், க யல், அகரா யல், ெமா ெபயர்ப் யல் ேபான்றவற் டன் 
க ம் ெந ங்கிய ெதாடர்  ெகாண்  inter disciplinary தத்தவம் உைடயதாக ம் 

இ க்கிற . ஆங்கிலத் ல் உள்ல ெமா யல் பாடத் ற்கு glossaryகள் பல 

தயா க்கப்பட் க்கின்றன. அைவக ம் கூட க ல் ஏற்றப்பட ல்ைல. இந்தக் 
கட் ைர ல் ெசால்லப்ேபாகும் ெமா யல் கைலச் ெசால் glossary ேபாலல்லாமல் சி  

ளக்கத் டன் இ க்கும்.  த்தகங்களாகக் கூட அ கம் வராத இந்தக் கைலச் ெசாற்கைள 
ன்னகரா யாகச் ெசய்தால் உலகள ல் பய ள்ளதாக இ க்கும்.  

ெமா யல் கைலச் ெசால்  
ெபா வாக ெமா யல் பாடப் த்தகங்கள் எல்லாம் ேமைல நாட்டாரால் 

எ தப்பட்டைவகேள. அவற் ல் உள்ள கைலச் ெசாற்க ம் ஆங்கிலத் ல் உள்ளைவேய. 
தாய்ப் பால் மழைலக்கு நல்ல . த ழ்ெமா  கல் க்குச் சிறந்த . ஆைகயால் ஆங்கிலத் ல் 
உள்ள ெமா யல் கைலச் ெசாற்கள் த ல் இ ந்தால் ெமா யல் கற்கும் 
மாணவர்க க்கு க ம் பய ள்ளதாக இ க்கும். ஆைகயால் த ல் அத்தைகய அகரா  
தயா க்கப்பட் க் ெகாண்  இ க்கிற .  
ெமா யல் கைலச் ெசால் ேசக க்கப்பட்ட ைற 



 ெமா யல் பாடப் த்தகங்க ந்  David Cristal என்பவ ன் A Dictionary of 

Linguistics & Phonetics என்ற ந் ம் கைலச் ெசாற்கள் ேசக க்கப்பட்டன. சுமார் 

3000 கைலச் ெசாற்கைளத் தயா க்கத் ட்டம் வகுக்கப் பட் க்கிற . 
 

ஏற்கனேவ உள்ள ன்னகரா கள்.   
த ல் ஏற்கனேவ ன்னகரா கள் என்  த ழ் க்சன , த ழ் இைணயப் 

பல்கைலக்கழகம் கைலச்ெசாற்கள், பழ யப்பா ன்னகரா , த ழ் க ைம 
கைலச்ெசாற்கள் ( ன்னகரா ), ஆங்கிலம் த ழ் ேயர்மன் ன்னகரா , கி யா ன் தற்காலத் 
த ழ் அகரா ,ஆங்கிலம் த ழ் சிங்களம் ன்னகரா  ேபான்ற பல அகரா கள் வந் ள்ளன. 
ஆனால் ெமா யல் கைலச் ெசால் ன்னகரா  என்  எ ம் இல்லாத காரணத்தால் இம் 
யற்சி ேமற்க் ெகாள்ளப்பட் ள்ள .  

ெமா யல் கைலச்ெசாற்கைள இரண்  தமாக ன்னகரா யாகத் தயா க்கலாம். 
ஒன்  ஏற்கனேவ த ல் உள்ள ெமா யல், ஒ ய ல், உ ப யல், ெதாட யல் 
ேபான்ற கைலச் ெசாற்கைள  கீேழ உள்ள ேதடல் பகு ல் கீழ்கண்ட தமாக ஏற்றேவண் ம். 
அப்ேபா  இதன் ேதடல் பகு  
                                              

 

எந்தக் கைலச் ெசால் ேவண் ேமா அந்த எ த்ைதக் கட்டத் ல் எ  ேத க என்  
கி க் ெசய்தால் அதற்கு ய சி  கு ப் டன் அந்தக கைலச் ெசால் “ெமா யல்: ெமா ைய 

ஞ்ஞான ைறப  வ க்கும் /கற் க்கும் பாடம் ெமா யல்” என்  கம் ட்டர் ைர ல் 

ஒ ம். 
இன்ெனா  ைற ேமற்கூ யவா  
 
 

ஆங்கிலத் ல் Linguistics என்  கட்டத் ல் எ  ேத க என்  கி க் ெசய்தால் 

த ேலேய கம்ப ட்ட ல் ஏற்றப்பட்ட “Linguistics” அதன் ெமா ெபயர்ப்பான 

“ெமா யல்” என்ப  “ெமா யல்: ெமா ைய ஞ்ஞான ைறப  வ க்கும் 

/கற் க்கும் பாடம் ெமா யல்”  என்  அதற்கு ய சி  கு ப் ம்  ைர ல் ர 

ஆரம் க்கும். 
எ த் க் காட்  ெமா யல் கைலச்ெசால் தர கள்  

ெமாழியியல் ேதடுக 

Linguistics ேதடுக 



ெமா ய க்காக ஆங்கிலத் ம் த ம் தயா க்கப்பட்ட மாத க் கைலச் ெசால் 
தர கள் கீழ்க்கண்ட தமாக உள்ளன 
 
 

ஆங்கிலத் ல் தயா க்கப்பட்ட ெமா யல் கைலச் ெசால் தர கள் 
Accent: Accent is the one which identify the person regionally and socially with the help 
of pronunciation. It differentiates the person from one region to another region. The 
social status of the person revealed due to his pronunciation.  
Acoustic phonetics: when the sounds of the language are pronounced,  the way they create the 
different sound waves are recorded in the speech machine and examine the difference between 
them through the machine is called acoustic phonetics.  
Active articulator: In the process of pronunciation the constituents which are touched the 
passive articulator or reached near the passive articulator is called active articulator. 
Articulatory phonetics: Articulatory phonetics describes how the constituents of sound machine 
are helped and tried to produce the sounds when the sounds of languages are pronounced. 
Auditory phonetics: Auditory phonetics describes the waves of the wind produced due to the 
pronounced sounds  enter into the ear and what are changes that create in the ear drum and 
the bones related to it.   
Comparative grammar: comparative grammar is the one which compared and examine all 
languages in one family and reestablished the proto languages then it describes the changes 
that took place in each language. 
Comparative linguistics: This part of the linguistics compared two or more languages and 
describes the relation between them. This comparison can be done between languages which 
have same proto form. This part described how the languages are developed. It also describes 
the commonness and variations between the languages.  
Linguistics: Linguistics is the scientific study of language  
Manner of articulation: The air which is stuck either in the throat or mouth is called the manner 
of articulation.  
Merger: in the old language or the language which has diglossic nature two or more than two 
phonemes are pronounced as one phoneme in modern language may be called as merger. Exx 
in Tamil the phonemes l, L, zha are pronounced as l, L. The words like pal ‘teeth’, paLLam ‘pit’, 
pazham ‘fruit’ are pronounced as pal, paLLam,  paLam.  
Phonetics: Phonetics is the study of sounds which are produced by the Human vocal apparatus  



Phonology: Phonology is the study of phonemes and its sequences  

Morphology: Morphology is the study of morphemes and the sequence of morphemes. த ல் 

தயா க்கப்பட்ட ெமா யல் கைலச் ெசாற்கள் 

ஒ ய த்தம்: ஒ ய த்த ன் லம் ஒ  ம தன் எந்த வட்டாரத்ைதச் ேசர்ந்தவன் எந்தக் 

குலத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்  கண் க்க உத கிற . ஒ வ ன் உச்ச ப்  ஒ  
வட்டாரத்ைதச் ேசர்ந்தவைன இன்ெனா  வட்டாரத்ைதச் ேசர்ந்தவ டம் இ ந்  ேவ  
ப த் க் காட் கிற . ஒ  ம த ன் ச க அந்தஸ்ைதக் கூட அவ ன் ஒ ய த்தம் ெத ந்  
ெகாள் ம் வாய்ப்ைபத் த கிற .  
ஒ யக்க யல்: ெமா ன் ஒ கைள உச்ச க்கும் ேபா  அைவ காற் ல் ஏற்ப த் ம் த 

தமான ஒ  அைலகைள எந் ரம் லமாக ப  ெசய்  அவற் ல் உள்ள ேவ பா கைள 
ப ேசாதைன ெசய் ம் இயல் ஒ யக்க யலாகும் 

இயங்ெகா ப் : ஒ கைள உச்ச க்கும் ேபா  அைசவற்ற ஒ ப் கைள ெதா ம் அல்ல  

ெந ங்கும் உ ப்ேப இயங்ெகா ப் . 

அைடப் ரெசா கள்: அைடப் ரெசா களான ca, cha, ja, jha ேபான்றவற்ைற உச்ச க்கும் 

ேபா  அைடக்கப்பட்ட காற்  ெரன்  இல்லாமல் ெம வாக ெவ டப்ப கிற . 
ஆைகயால் இைவ அைடப் ரெசா கள் என்  அைழக்கப்ப கின்றன. 
ஒட்  ைல ெமா கள்: ஒட் க்கைளச் ெசாற்க ல் ேசர்த்தா ம் அந்தச் ேசர்க்ைக ல் ஒட்  

காணக் கூ யதாக இ ந்  சுலபமாக க்கக் கூ ய தமாக இ க்கும். ஆைகயால் இைவ 
ஒட்  ைல ெமா கள் என்  அைழக்கப்ப ம். உதா. த ழ், ெத ங்கு. 
இைய : ற்  ைன எ வா ட ம் ஆண்பா ட ம் எண் ட ம் இைய டன் 

இ க்கேவண் ம். உதா. நான் எ க் ெகாண் க்கிேறன். குரங்கு ெவ ேய வ கிற . 
அவர்கள் ைளயா கிறார்கள். சில அஃ ைணப் ெபயர்கள் கூட்டமாக வ ம்ேபா  
பன்ைமக்குப் ப ல் ஒ ைம வரலாம். உதா அவ க்கு  ஏக்கர் இ க்கிற .   
ஒ ணர் யல்: உச்ச க்கப்பட்ட ஒ க ன் காற்  அைலகளான  கா க்குள் குந்  

ெச ப்பைற மற் ம் அதற்குச் சம்பந்தமான எ ம் க ல் எத்தைகய மா தல்கைள 
ஏற்ப த் கின்றன என்பைத வ க்கும் இயல் ஒ ணர் யலாகும் 

மாற் பன்: ஒ  உ ப க்கு ய மாற் ைவ மாற் பன் என்  ெசால்லலாம். 

மாற்ெறா : மாற்ெறா  ெபா ள் ேவ பா  காட்டக் கூ ய ஒ ய ல் ஒ  பாகம். ெபா ள் 

ேவ பா  காட்ட யாத அண்ைம ஒ கைள ஒ  ஒ யைனச் ேசர்ந்த மாற்ெறா யன் 



என்  ெசால்லலாம். இ  ேபசும் ேபா  ைண ைல வ ைக ைற ேலா அல்ல  த  
ேவ பாடாகேவா வ ம். ஒ  ஒ  மாற்ெறா யாக இ க்க ேவண் மானால் அ  ஒேர 
தமான ஒ  ஒற் ைம ெபற்  இ க்கேவண் ம். ைண ைல வ ைக ைற ல் வ வதாக 

இ க்கேவண் ம். மற்ற ஒ க டன் ஒற் ைம காட்டக் கூ யதாக இ க்கேவண் ம்.   
ஒ  றப் யல்: ெமா ல் உள்ள ஒ கைள உச்ச க்கும் ேபா  ஒ  எந் ரத் ல் உள்ள 

உ ப் கள் என்ெனன்ன யற்சிகளால் ஒ  றப்பதற்குத் ைண கின்றன என்  
வ க்கும் இயல் ஒ  றப் யலாகும்.  

ஒப் ட்  இலக்கணம்:  ஒப் ட்  இலக்கணம் என்ப  ஒ  ெமா க் கு ம்பத் ல் உள்ள 

அைனத்  ெமா கைள ம் ஒப் ட்  ப ேசா த் ப் பார்த்  அைவக ன் ல ெமா ைய 
கூ மானவைர ம ப ம் ஏற்ப த்  ஒவ்ெவா  ெமா ம் ஏற்பட்ட மா தல்கைள 
வ க்கிற .   

ஒப் ட்  ெமா யல்: இந்தப் பகு  இரண்  அல்ல  இரண் ற்கு ேமற்பட்ட ெமா கைள 

ஒப் ட் ப் பார்த்  அைவக ைடேய உள்ள உறைவ ெத யப்ப த் கிற . இந்த ஒற் ைமகள் 
சாதாரணமாக றப் ற  அதாவ  ஒேர லம் உைடய ெமா க ன் இைட ல் மட் ேம 
பார்க்க ம். ெமா கள் எவ்வா  வளர்ச்சி அைடகின்றன என்ற வரங்கைளக் கூட 
ெத யப்ப த் கிற . அந்த ெமா க ைடேய உள்ள ஒற் ைம ேவற் ைமகள் ேபான்ற 
வரங்கைள ம் ெத யப்ப த் கிற . 

வரலாற்  ெமா யல்: இந்தப் பகு  ெமா ன் வரலாற்  மா பாட் ல் 

காலத் ற்ேகற்றாற் ேபால எப்ப ப்பட்ட மா தைல அைடகிற  என்  வ க்கிற . 
ெமா ல் வ ம் மா தல்கள் அந்த மா தல்க க்கு உ ய காரணங்கள் அந்த மா தலால் 
ஏற்பட்ட ைள கைள வ க்கிற . உதா. இத்தா ய ெமா , ரஞ்சு ெமா  எவ்வா  
இலத் ன் ெமா ந்  வந்தன என்  வ ப்ப . ல ரா டத் ந்  ரா ட 
ெமா கள் த ழ், கன்னடம், மைலயாளம், ெத ங்கு த யைவ எவ்வா  ஏற்பட்டன 
என்  வ ப்ப    
ெமா யல்: ெமா ைய ஞ்ஞான ைறப்ப  வ க்கும் ைற ெமா யல் ைற 

ஒ ப்  ைற: ெதாண்ைட லாவ  வா லாவ  காற்ைறத் த க்கும் ைறைய ஒ ப்  

ைற என்பார்கள். 
இணக்கம்: பண்ைட ெமா க ல் அல்ல  த ழ் ேபான்ற இரட்ைட வழக்கு ெமா க ல் 

இரண்  அல்ல  அதற்கு ேமற்பட்ட ஒ யன்கள் இப்ேபா  உள்ள வழக்கில் ஒ  ஒ யனாக 



மா வைத இணக்கம் என்  ெசால்லலாம். உதா. த ல் உள்ள ல ள ழ என்ற ன்  
ஒ யன்க ல் ள ழ ம் ஒன்றாகி ளவாக உச்ச க்கப்ப கிற . பள்ளம் பழம் எனபைவ 
பள்ளம் பளம் என்  உச்ச க்கப்ப கின்றன. 
ஒ யல்: ம த க இயந் ரம் உற்பத்  ெசய் ம் ஒ கைள வ க்கும் இயல் ஒ யல் 

ஒ ய யல்: ெமா ல் உள்ள ஒ  ஒ ங்கு ைறகைள வ க்கும் இயல் ஒ ய யல். 

உ ப யல்: உ பன்கைள ம் உ பன்க ன் ெதாடர்ச்சிைய ம் வ க்கும் இயல் 

உ ப யல். 

ேமற்கூ ய ெமா யல் கைலச் ெசாற்கைள ன்னகரா யாகத் தயா த்தால் உலகில் 
உள்ள த ழ் ெமா  ேபசும் அைனத்  மக்க க்கும் பயன்படக் கூ ய வைக ல் அைம ம் 
என்ப ல் ஐய ல்ைல. 
 
 

 


