தமிழ் மொழி எழுத்துக்களில் புதிய மாற்றங்கள் தேவை
முனைவர் நா. இராமசுப்பிமணியன், முனைவர் ச. ப. விச்வநாதன்
தமிழ்மொழி ஏறத்தாழ மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்
தோன்றியது என்று கணிக்கப் படுகிறது. அக்காலத்து மொழிகள் உருவாகி,
இலக்கண, இலக்கிய துறைகளில் முற்றிய நிலையடைவற்கு பல
நூற்றாண்டுகள் ஆகியிருக்க வேண்டும். கால வேறுபாட்டால் பல மாறுதல்கள்
ஏற்படுவது இயற்கை. ஒரு மொழி என்பது, வளரும் ஒரு குழந்தை போல. ஒரு
நாள் கருதியதையே அக்குழந்தை எந்நாளும் கருதிக் கொண்டிருக்க கூடாது.
பழயன கழிந்து, புதியன புகுந்து, முன்னேற்றத்திற்கு பின் முன்னேற்றமாக
மொழிகள் வளர்ந்து கொண்டே செல்ல வேண்டும். மக்களின் எண்ணங்களை
தெளிவாக வெளிப்படுத்தும் கருவியாக அமைவது தான் ஒரு மொழியின்
தலைமையான தேவை.
தமிழ் மொழி ஒரு சிறந்த மொழி. இம் மொழியின் இலக்கிய செல்வம்
வானோங்கி நிற்கிறது.ஆனல்,தமிழின் எழுத்து வரிசைகளில் (வரி
வடிவங்களில்) சில மாறுதல்கள் ஏற்படுவது தேவை. அதற்கு இரண்டு
காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, தமிழில் இருநூற்று நார்பத்தேழு
எழுத்துக்கள் உள்ளன. ஆங்கிலத்தில் இருபத்தாரே எழுத்துக்களே உள்ளன.
ஆகவே, தமிழ் மொழியிலும் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை, சொல்லோ
பொருளோ மாறாமல் குறைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால், அச்சுப்
பதிவுக்கோ, தட்டெழுத்திற்கோ, கம்பியூட்டர் போன்ற இயந்திரங்களின்
வாயிலாக எழுத உகந்ததாகும். இரண்டாவதாக, தமிழ் வாய் மொழி பேச்சில்,
ஒரே சொல் பலவித உச்சரிபப்புடன் இருந்தாலும்-இதை சொல் சூழ்நிலை விதி
முறை"- அவற்றை வரிவடிவத்தில் எழுதத் தேவையான எழுத்துக்கள் இல்லை.
உதாரணமாக, "காடு ", "காட்டு" என்ற சொற்களை பேச்சு முறையில் " காடு"
என்பதில் உள்ள "ட""மெல்லின ட "வாகவும், அதே எழுத்து "ட" என்பது வல்லின
"ட"வாக "காட்டு" என்பதில் உச்சரிக்கப் படுகிறது.(பேராசிரியர் முனைவரர்
இராமசுப்பிரமணியனாரின் "தமிழ் ஒலி இலக்கணம்" என்ற கட்டுரையில் இதை
விரிவாக காணலாம்), ஆங்கிலத்தில் "them"', “thank” என்ற சொற்களிலல்
வரும் 'th த' d' வல்லின, மெல்லினமாக உச்சரிக்கப் படுகிறது. அதுவும்
உண்மைதான். ஆனால், இங்கு தமிழில் இரண்டு உச்சரிபப்புக் களையும் எழுத,
தனித்தனி எழுத்துக்கள் இல்லை என்பதே குறையாக உணர்தத
் ப்படுகிறது.
தமிழ் எழுத்துக்களை "ஒலிப்பான்கள் -Phoneme) , அவை இடத்தைப்
பொருத்து ஒலி வடிவம் பெரும் என்று மொழியல் வல்லுனர்கள்
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சொல்லுகிறார்கள். உதாரணமாக,"மகன்" என்பதை ஒலிப்பிரிவுகளா
“ம்அக்அன் - magan)"என்னும்போது, "க்"அ விற்குப் பின்னும்,அதை
தொடர்ந்து இன்னொரு 'அ'வருவதால்,'க்'' ' போ் உச்சரிக்கப்படும் என்று ஒலி
இலக்கண விதியை சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள்.என்னும்போது, "க்"அ விற்குப்
பின்னும், அதை தொடர்ந்து இன்னொரு 'அ'வருவதால்,'க்'' ' g' 'aka' → 'aga'
போல் உச்சரிக்கப்படும் என்று ஒலி இலக்கண விதியை சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள்.
இது தமிழ் மொழி மட்டுமே பேசும் தமிழகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
முனைவர் இராமசுப்பிர- மணியனாரின் "தமிழ் கற்பதில் வட நாட்டாரின்
பிரச்சினைகள் பிரச்சினைகள்" என்ற ஆராய்ச்சி கட்டுறையில் (மாத்யம்
சஞ்சிகை, அலகாபாத்,யூபி) சுடட்டி காட்டுகிறார்.(அதைப் போலவே ஹிந்தி
கற்பதில் தமிழர்களின் பிரச்சினைகள் என்றும் இன்னொரு கட்டுறையும்
வெளியிட்டுள்ளார்). இதைப்போலவே வல்லின எழுத்துக்கள் ' க் ச் ட் த்
ப்'பூராவுமே மெல்லினமாக உச்சரிக்கும் ஒலி இலக்கண விதிகள் இருந்தாலுமே,
எழுத்து வடிவ இலக்கணத்தில் வரி வடிவடிங்களே இல்லை!
சங்க காலத்தில், அறிஞர்கள் வடமொழி, தமிழ் இரண்டுமே
அறிந்திருந்தால், பிரச்சினைகள் எழ வாய்ப்பில்லை. சாமானியனும் தமிழ்
பேசியே வந்ததால், இன்றய குறைபாடுகள் பெரிதாக கருதப் பட வில்லை.
தொல்காப்பியரும் ஒரு வேளை அதனாலேயே இது பற்றி எதுவும் கூவில்லை
போலும். மேலும், ஷ், ஸ், ப்ஃ (f ), ஹ(H) போன்ற ஒலிகளும் இல்லை. சில
சமயங்களின் "அவன்தான் ஸ்கூலில் பஃர்ஷ்ட்" (Avanthan skulile burst) என்று
சிலர் பேசுவதை கேட்டிருக்கலாம். இந்த ஒலிகள் தமிழில் ஏன் தேவை என்றால்,
விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க, மேட் நாட்டு கண்டு பிடிப்புக்களை கற்க,
அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள இது அவசியம். தமிழ் மொழியை வளர்க்க,
ஒலி வேறுபாடுகளின் வரி வடிவும் முதல்படி. இக்குறையை தீர்தத
் ாலே,
வருங்கால யந்திர உலகத்தில் தமிழ் மொழி விஞ்ஞான உலகத்திற்கு ஏற்ற
மொழி என்று கொண்டாடப்படும்.
சரி, தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கும், முன்னேற்றத்திற்கு என்ன
மாறுபாடுகளை செய்ய முடியும்? கீழ்கண்ட மாறு பாடுகளை பட்டியலிடலாம்.
அட்டவணை -1 ல் காணலாம்.
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எழுத்துக்கள்
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இனி இந்த புதிய எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதப்படும் என்று பார்ப்போம். இதையும்
அட்டவணை முறையில் கீழ்க் கண்டவாறு குறிப்பிடுவோம்.
உயிர் எழுத்துக்கள்
உயிர்-மெய் எழுத்துக்கள்
நடை முறையில் புதிய முறை நடை முறையில் புதிய முறை
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அட்டவணை 1 : மாற்றங்கள் புதிய நெடில் ஒலிகள்
{பின் குறிப்பு-தற்போதய கணினி யூனிகோட்(Unicode) முறையிலோ, மென்
பொருளிலோ கால் ╓ எழுத்தை பயன்படுத்த முடியவில்லை. ╓ (பேஸிக்
லாட்டின்) தற்காலிமாக பயன்படுத்தி உள்ளோம். (இது ஆல்ட்+ 214
யூனிகோடாகும்). ஆகவே சம உயரத்தில் இரண்டு எழுத்துக்களையும்,
நெருக்கமாக எழுத முடியவில்லை.}
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பேசும் மெல்லின ஒலி
ஆங்கில எழுத்து
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எழுதும் மெல்லின
புதிய எழுத்துக்கள்
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அட்டவணை 3: புதிய ஒலிரும் தடுப்பொலி குறியீடு
வல்லின ஒலி கீழ் ஒரு கோடு(ஆங்கில அண்டர் லைனிங் ) மூலம் வல்லின
ஒலிகளுக்கு நிகரான மெல்லினங்களை உருவாக்கலாம். உதாரணமாக, கனம்
(பாரம்) என்பது கனம் (பாரம்)என்றாகிவிடும். வடமொழி போலவே,கல்(kal stone), கல்(gul- sound)என்று எழுத, உச்சரிக்க முடியும். (குறிப்பு இங்கே
கவனத்தை ஈர்க்கவே க என்பதை அடிகோடுடைய வல்லினத்தை
அழுத்தமாக காட்டப் பட்டுள்ளது ).
இன்னொரு புதிய குறியீடு ' (single apostorphe). ஒரு வல்லினத்தின்
வலதுபுறம் அதை எழுதினால்,, அந்த வல்லினம் தொண்டை அழுத்தத்துடன்
ஒலிப்பதை காட்டும். வடமொழி, kh : ख என்பது தெலுங்கு , கன்னடம்,
மலையாளத்தில் உள்ளன. உதாரணமாக, क ख ग घ என்ற
எழுத்துக்கள்ளுக்கு சமமான எழுத்ததுக்கள் உள்ளன. தமிழில் அதை க க 2
க 3 க 4 என்று கீழடியாக(suffix) எழுதுகிறார்கள். 3 வது நூற்றாண்டில்
கன்னடமும், 8 வது நூற்றாண்டில் மலையாளமும்,தமிழிலிருந்து பிரிந்த தென்
திராவிட மொழிகளில் வடமொழியை கலந்து எழுதவே புதிய எழுத்து
முறைகளை வகுத்துக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லலாம். ஏன் என்றால்,
தொல்காப்பியமே தென் திராவிட மொழிகளின் இலக்கணமாக ஏற்றுக்
கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதே சமயம் மேல் தட்டு மக்களே வடமொழியை தமிழில் பயன்
படுத்த கிரந்த எழுத்துகளையும் - ஸ,ஷ,ஜ,ஹை,,க்ஷ போன்றவற்றை
ஜாதகங்கள் போன்ற ஆவணங்களில் பயன் படுத்தி கொண்டதால்,
சாமானியனுக்கு அவை தேவைப் படவில்லை. "உவேசா"வின் தேடுதல் மூலம்
பெற்ற ஓலை சுவடிகளின் பதிப்புக்கள் அச்சேறும் போதும் வடமொழி
எழுத்துக்கள் தேவைப் படவில்லை. தற்போதய ஆராச்சிப்படி, தென்திராவிட
மொழி- கன்னடம் : தமிழிலிருந்து, கன்னட- படகா என்று பிரிந்து இன்றய
கன்னட பேச்சாளர்களின் தாய் மொழியாக சுமார் 4.4 கோடி பேர்கள்
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உள்ளார்கள். அதே போல, தமிழ்-குடகு, தமிழ்-மலையாளம் என்று பிரிந்து,
தற்போது 75 மில்லியன் தமிழ் தாய் மொழியர்களாகவும், 37 மில்லியன்
மலையாள தாய் மொழியாளர்களாகவும் உள்ளார்கள். ஆக மொத்தம் பழய
தமிழர்கள்156 மில்லியன் தொல்காப்பிய இலக்கணத்தார்கள், ஒரே மாதிரி
எழுத்துக்கள் இல்லாததால் பிரிந்து விட்டார்கள். தற்போது அவர்களுடன்
இணைய,தமிழிலும் எழுத்து மாற்றங்கள் தேவை.
ஆகவே, தெலுங்கு, கன்னடம்,, மலையாள தடுப்பொலிகளின் எழுத்து
வடிவத்தை கீழ்கண்ட அட்டவணை4-ல் காண்போம். தமிழில் 'சங்கீதம்'
போன்றவற்றில் உபயோகிக்கும் குறியீடுகளையும் காணலாம்.
Stops →
Sanskrit/Hindi

k
क

Malayalam
Telugu

ക

kh
ख
ഖ

g
ग
ഗ

gh
घ
ഘ

Kannada
Tamil
க1
க2
க3
க4
அட்டவணை 4 இதர மொழி தடுப்பொலிகள்.
புதிய இரு குறியீடு _, ' ((அடி கோடு), மற்றும் இணைப்புக்குறி
இணைத்து, மூன்று வித தடுப்பொலி 'க' க்களை தமிழில் எழுதலாம்:
தற்போது எண்களை கீழ்நிலையில் இணைத்து இவ்வாறு எழுதுகிறோம்:
க (க 1) ; க' (க 2 ), க (க 3 ) . ஆனால், நாலாவது ' க 4 ' வை எப்படி எழுதுவது?
வெகு சுலபம் - அடிகோடு இட்டு,' சேர்தத
் ால் போதுமே க' (க 4). ஆக,,
தமிழிலும், பிற இந்திய மொழிகள் போல் அதே உச்சரிப்பை தரும் எழுத்து
வடிவமும் கிடைத்து விடும். ஆனால் கீழடி எண் மூலம் தமிழில் எங்கே
எழுதுகிறார்கள்? கர்னாட சமிஸ்கிருதம், கன்னடம்,தெலுங்கு போன்ற சங்கீத
பாடல்களை, வால்மீகி ராமாயணம், மத நூல்களை இப்படி தமிழில்
பதிப்பிக்கிறார்கள். சாமான்யர்களுக்கு அவை தேவை இல்லை. தேவை
படவில்லை. கற்பிக்கவும் படவில்லை. அவை தமிழ் எழுத்துக்கள் மூலம் மாற்றி
எழுதப்பட்டன."நஷ்டம் என்பதை "நட்டம்" என்று எழுதினார்கள்.
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அருணகிரியாரின் 'பத்தை தறு, முத்தை தறு...' என்பது "பக்தி தரு, முக்தி
தரு....." என்பது வட மொழி எழுத்து மாற்றங்களே. இருந்தாலும்
கீழ் அடி எழுத்துக்களை பிற மொழி தெரிந்தவர்களே சரியாக உச்சரிக்க
முடியும். அவர்களே ஹிந்தியும் சுலபமாக கற்கிறார்கள். ஆக இந்திய
மொழிகளை புதிய தமிழ் எழுத்துக்கள் மூலம சுலபமாக சாமானியனும் கற்க
முடியும். ஹிந்தி பேசுபவர்களும் இப்படி எழுதப்படும் புதிய பதிப்புக்களை
நேராகவோ, கம்பியூட்டர் உதவியுடன் தேவநாகரி எழுத்தில் மாற்றி அமைத்து
தமிழ் சுலபமாக கற்பார்கள்.
உதாரணமாக,ஹிந்தி : ராம் நே கானா காயா ( -राम ने गाना गाया ராமன் பாட்டு
பாடினான்), ராம் நே கா'னா கா'யா( राम ने खाना खाया ராமன் சாப்பாடு
சாப்பிட்டான்). இதை எல்லாம் தற்போது அப்படி எழுத முடியவில்லையே! க (க 1
क ) ; க' (க 2 ख ) என்பதை ஒரே மாதிரியாக எழுதுவதால், இந்த
வாக்கியங்களின் கருத்து ஒரரே மாதிரியாக இருக்கிறதே! இப்பபோது,,
தெலுங்கில்: ஏமண்டி பாகுன்னாரா(ஏங்க, நலமா) என்பதை ஏமண்டி
பாகுன்னாரா . அது சரி, உச்சரிப்பை எப்படி கற்பது, கற்பிப்பது? அதை
இன்னொரு கட்டுறறையில் விளக்கவுள்ளோம். போ'சன ஆயிந்தா' (போஜன
ஆயிந்தா bhojanam ayindha ?) என்பதில் போ PO , தா TA , வல்லினமாக
தற்போது பேசப்படுகிறதே, அது போ', தா' என்று புதிய முறையில் சரியாக
தெலுங்கில் பேசுவதாகிவிடும்!.
இது போலவே, ச, ட,த, ப விலும் நான்குவித தடுப்பொலிகள் பல மொழிகளில்
உள்ளன[ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ- c,ch,j, jh,t th,d dh, ...].இங்கே
நாம் கொடுத்துள்ள புதிய எழுத்து முறையில்-- அடிகோடு _, ஒற்றை ' வலது
விரல் குறியை வைத்து எழுதுவதால்,16 புதிய தனிट ठ ड ढट ठ ड ढ
எழுத்துக்கள் தேவை இல்லை. அதாவது [च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भச ச' ச ச', …. ] என்று எழுதப்படும்.
இவற்றை அட்டவணை 5 பட்டியலில் காட்டப் பட்டுள்ளது.
வடமொழி
தமிழ் எழுத்துக்கள்: (7) : க ச ட த ப _ '
எழுத்துக்கள் 20
க
कखगघ
க
க'
க'
ச
ச
चछजझ
ச'
ச'
ட
ட
टठडढ
ட'
ட'
த
த
तथदध
த'
த'
ப
ப
पफबभ
ப'
ப'
அட்டவணை 5: ஏழு எழுத்துக்கள்: 20 பேச்சொலிகள்
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உதாரணமாக,"தோடுடைய செவியன் விடை ஏறி.." என்பதை,
"தோடுடைய செவியன் விடை ஏறி.." என்றும் தேவநாகரியில் " तोडु डैय चेवियन
विडै एरि.."என்றும் உச்சரிப்பார்கள்.ஆங்கில டிரான்ஸ் லிட்டரேஷனில்-English
Transliteration இது { tOdudaya ceviyan viday Eri.. } என்றும் எழுதி படிக்க
சுலபமாகும்.
அடுத்து, ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல ப்ஃ -f என்ற எழுத்து. தமிழில்
அஃது (அது),எஃது (எது) போன்ற சில சொற்களில் உபயோகப்படுகிறது. ஃ வை
"ஹ" போல(h) போல உச்சரிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, ஐஐடி-கான்பூர் தமிழ்
ராமாயண எழுத்தில் இதை காணலாம். சில இராமாயண சுலோகங்களில் :
என்று முடியும் சொற்களில், ஃ உபயோகித்த பதிப்புக்கள் இவை:
{ ஸஃ ஸாகரம் அநாதரிஷ்யம் அதிக்ரம்ய மஹா பலஃ | என்பது { ஸ: ஸாகரம்
அநாதரிஷ்யம் அதிக்ரம்ய மஹா பல: | என்பது [ स: सागरम् अनादृष्यम् अतिक्रम्य
महा बलः। - என்று சமிஸ்கிருதத்தில் எழுதப்படுகிறது
(https://www.valmiki.iitk.ac.in/sloka? ) .
ஆகவே,,இந்த ஃ வை வல்லின க,ச,ட, த, ப ராவின் அடுத்து எழுதினால் கஃ, சஃ, டஃ, தஃ, பஃ என்று அவற்றை முறையே வடமொழியில் உள்ளख, छ ,ठ,
थ, फ கொள்ளலாமே! அதுவும் ஏற்கத்தக்கதே. ஆனால் " f” என்பது கீழ்
உதடு மேற்பல் வரிசையின் பின் இணைந்து உண்டாக்கும் உராய்வு ஒலியை
(labio-dental fricative ) எப்படி குறியீடு செய்வது? ப' என்பது ஈருதடு
அழுத்திய தடுப்பொலி(Bilabial aspirated stop) யை குறிக்கிறதே!ஆகவே, பஃ,
ப' என்பவை ஒரே ஒலியை குறிக்க முடியாதே! எனவே, ஃ குறியீடை தடுப்பொலி
அழுத்த கனமாக்க வழி இல்லை.
ஷ், ஸ், ஹ கிரந்த எழுத்துக்களை மாற்ற தேவை இல்லை. இவை மூன்றுமே
உராய்வொலிகளே(middle palate retroflex fricative, frontal palatal fricative
and glotal: vocal chord near fricative). இவையும் வட இந்திய மற்றம்
யூரோப்பிய மொழிகளை (பலமொழிகள்) கற்பதில் உதவும். இவற்றை வடமொழி/
கிரந்த எழுத்துக்கள் என்று விலக்க தேவை இல்லை. மலையாளம்,
கன்னடம்,தெலுங்கு, மராத்தி,வங்காளி என்று மொழி கற்க விரும்புபோர்க்கு
இவை பயன் படும். தமிழ் இலக்யங்களை அந்த மொழிகளில் மொழி பெயர்தது
்
தமிழை பரப்ப இது மிக அவசியமே.
சரி, இப்படி எழுதினால், பழய முறையில். எழுதவோ, படிக்கவோ முடியாதே?
கம்பியூட்டர்மென் பொருளை உபயோகித்து பழய எழுத்து வழியிலும் தொடு
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திறை காட்டல்,காகித தட்டெழுத்து படி அச்சடிக்க முடியும். அதை பின்னால்
பாரர்ப்போம்.
இப்போது, கீழ் கண்ட அட்டவணை 6 ல் பழய எழுத்து முறை , தற்பொது
சொல்லப்பட்ட புதிய முறையில் சில உதாரணங்களை காணலாம்.
தற்போதய எழுத்து முறை புதிய மாற்ற முறை
பி (pi )
ப்இ
பி (bi )
ப்இ
டி (ti )
ட்இ
டூம் (doom)
ட் உ╓ ம்
கோல்ட் (colt)
க்' ஒ╓ ல்ட்
கோல்ட் (gold)
க் ஒ╓ ல்ட்
ஷேவ் (shave)
ஷ்எ╓ வ்
பேஃமிலி (family)
பஃஎ╓ ம்இல்இ
சூஸ் (chose)
ச்உ╓ ஸ்
ஜாஸ் (jazz)
ஜ்அ╓ ஸ்
ஹௌவ்ஸ்(house)
ஹ்அவ்உஸ்
டெக்ஸாஸ் (texas)
ட்எக்ஸ்அ╓ ஸ்
அட்டவனை 6 ஆங்கில-புதிய எழுத்து உதாரணங்கள்.
இந்த புதியமுறை தட்டெழுத்தில் அடிக்கோடு தவிர மற்றவை பொதுவாக
எந்த மாற்றமும்,மேல்-கிழ் குறியீடுகளும் இன்றி விரைவாக வரிசையாக
அடிக்க முடியும். பழய தமிழ், டிரான்ஸ்லிட்டரேட் என்ற இரு பொத்தான்களை
இணைத்து, பயழ முறை தமிழிலும். ரோமன் எழுத்துக்களிலும் அதை
பதிப்பிக்க, இணைத்த மென்பொருள் செய்யும். அதே போல,
வடமொழி,,ஹிந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளத்திலும் மென் பொருள்
மூலம் தட்டெழுத முடியும்.
சில வாக்கிய உதாரணங்கள்;
தற்போதய முறை

சீதாபதி வீட்டிற்குப் போனான்.

டிரான்ஸ்லிட்டரேஷன்:

sIthApathi vIddukku pOnAn

English:

seethaupathi veetirrkkku pooanaan.
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புதிய முறை
தேவநாகரி:

ஸ்இ╓ த்அ╓ ப்அத்இ வஇ╓ ட்ட்இற்க்க்உப்
ப்ஒ╓ன்அ╓ ன்.
सीतापति वीट्टिर्क्कु पोनान् |

ஆனால், புதிய முறையில் ஒரு சொல்லில் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை
கூடுகிறதே? ஆங்கிலத்தில் தட்டெழுத்தில் அது நிகழுவதை பழக்கம்
காரணமாக அதை பொருட்படுத்துவதில்லயே!அதுபோல வேகமாக தொடர்ந்து
எழுதவோ,தட்டச்சு செய்வதோ பழகியதும், இது ஒரு குறையாக தெரியாது.
னை,ணை,லை என்பது பழகிவிட்டதால் அவை இரண்டு எழுத்துக்கள் என்று
தற்போது யாரும் குறை கூறுவதில்லையே! சுழிப்புக்கள் மறையும்.
ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்வது போலவை இவ்வாறு தமிழிலும்
முடியயும்.பழகி விட்டால்,இவ்வாறு எழுதுவது கடினமில்லை என்பது உறுதி.
இனி வேறு சில உதாரணங்களை பார்ப்போம்.
ஆங்கில வழி வேறு பாடு காட்டும் புதிய முறை
தமிழ் சொல்
குகன்
Kuhan
க் உ ஹ் அன்
குகன்
க் உ க் அன்
Kukan
குகன்
க் உ க் அன்
Kugan
குகன்
க் உ ஹ் அன்
Guyhan
குகன்
க் உ க் அன்
Gukan
குகன்
க் உ க் அன்
Gugan
அட்டவணை 7 வல்லின தடுப்பொலி உறாய்வொலி எழுதல்
தமிழ் சொல்

இது போலவே, ரசாயன, பௌதீக விஞ்ஞான சொற்களையும் எழுத
முடியும்.அட்டவணை 8 ல் காண்பவை.
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ஆங்கில சொற்கள்
பழய தமிழில்
Carbon-di-oxide
கார்பன்-டைHydrogen sulphate ஆக்ஸைடு
ஹைட்டிரோசன்Sulfuric Acid
சல்பேட்
automatic clutch
ஸல்ப்ஃயூரிக் ஆசிட்
Gravity
ஆட்டோமேடிக் கிளச்

புதிய முறை
க்அ╓ ப்அன்-ட்ஐ-அ╓ க் ஸ்
ஐட்உ
ஹஅஐட் ர்ஒசன்-ஸ்அல்ப்எ╓ட் உ
ஸ்ல்ப்ஃஇயஉர்இக் அ╓ ஸ்இட்
அ╓ ட்ட்ஒ╓ ம்எ╓ ட்இக்
க்இள்அச்

கிரேவிட்டி
க்ர்எ╓வ்இட்இ
அட்டவணை 8 விஞ்ஞான சொற்கள் எழுத்து முறை
குறிப்பு: கடந்த சில ஆண்டுகளில் தமிழ் மொழி எழுத்துக்களில் சில
மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதை அனைவரும் அறிவோம்.
கம்பியூட்டரை உலகிலேயே முதன் முதலாக பேசவைத்தது:
1967 ம் ஆண்டு முனைவர் இராமசுப்பிரமணியன், மொழியியலில் பட்டம்
பெற்று,பேராசிரியர் முனைவர் ராகவவாச்சாரரி நரசிம்மன் என்பவரால் டாட்டா
அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலயத்தில்(Tata Institute of Fundamental Research,
Colaba, Mumbai-5 ) உயர்தர விஞ்ஞானியாக வரும்படி அழைக்கப்பட்டார்.
முனைவர் இராமசுப்பிரமணியன் ஏற்கனவே இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக
"கின்னர மொழி ஒலி இலக்கணம்" என்ற ஆராய்ச்சி கட்டுறையை
வெளியிட்டிருந்தார். அதே சமயம், ரவீந்திர தோசர் என்ற மின்சாரகம்யூனிகேஷன் ஐஐடி மும்பையில் எம்.டெக் படித்தவர் அதே டிஐஎபாஃரில்
இரண்டு ஆண்டுகளாக, சிடிசி 3600 என்ற உலகளவு முதன் முதலான
கம்பியூட்டரை செற்கையாக பேசவைக்கும் முயற்ச்சியில் வெற்றி காணாமல்
தவித்து வந்தார். அடிப்படியாக ஒரே ஒலி அலித் தொகை கூட்டையே அவர்
பேச்சொலி என்று கருதினார். உதாரணமாக, 250 அலைவுகளை ஒரு
பேச்சொலி என்று எண்ணினார். அதாவது ஒரு ஒலி எழுப்பியின்(Tuning Fork )
250 அலைவுகளை ஒரு பேச்சொலி என்று எண்ணினார். ஆனால் முனைவர்
இராமசுப்பிரமணியன் ஒரு பேச்சொலியில் மூன்று வித ஒலி கலப்புக்கள்,
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தொண்டை ஒலிப்பெட்டியின்(Vocal Chords) இயக்க நிலை, ஒலி இலக்கண
விதி முறைகளின் தொடர் தாக்கம், கலப்பு உள்ளது என்று காட்டினார்.
உதாரணமாக, "அ" என்ற உயிர் ஒலியில் உதாரணமாக, "அ" என்ற உயிர்
ஒலியில்,மூன்று ஒலி அலைகள் உள்ளன.. அவை நொடிக்கு750 அலைகள்,,
1100 அலைகள்,1900 அலைகள் உள்ளன. இவற்றை மின் வரை படமான
ஸ்பெக்டிரோகிராமில் (Sound Spectrogram) காணலாம். ஆனால், ஏன்
அவ்வாறே மூன்று ஒலி அலை எழுப்பிகள் மூலம் உற்பத்தி செய்ய முடியாது?
அப்படி செய்தால் நீண்ட சங்கீதம் போல கேட்குமே தவிர பேச்சு போல்
தெரியாதே! தொடர் பேச்சில் "அம்மா" என்பதில் சுமார் 20 மில்லி நொடியே "அ"
ஒலி கேட்கும். ஆகவே "அ" ஒலி கேட்கும் நேரத்தை குறைக்க விதி முறைகள்
வேண்டும்.. அதை ஒலி இலக்கணமே தர முடியும். "அம்மா"வில் வரும் கடைசி
"அ" ஒலி நேரத்தை கூட்டி உணர்ச்சிகளை காட்ட முடியும்- வலி, பயம், கோபம் இவற்றில் தொண்டை அதிர்வு மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
நடைமுறைச் சிக்கல்கள், தீர்வுகள்:
மேலே சொல்லப் பட்ட எல்லா மாற்றங்களையும் நடை முறையில் உடனே
செய்வதில் பல துன்பங்கள் ஏற்படும். உதாரணமாக ஒரே சமயத்தில் எப்படி
எல்லா மாற்றங்களையும் செய்வது, திறன் உள்ள ஆசிரியர்கல், பழய
பதிப்புக்களை படித்தல், மென்பொருள்.. என்று இன்னும் பல பிரச்சினைகள்
வரும்.
ஆக,, முதலாவதாக,ஆ,ஈ,ஊ,ஏ ஓ எழுத்துக்களை நநவீனப் படுத்தி
எழுத, படிக்க கற்பித்தல். இதன் படி, ஆடு என்பதை "அ π டு ", "ஆட்டம்"
என்பதை ' அ π ட்டம் ' என்று மாற்றலாம். பழய "அணில், ஆடு, இலை, ஈ,
உரல்,ஊதல்..என்ற பாடங்கள் "அணில், அ π டு, இலை, இ π, ...." என்று
மாற்றப்படும். இதை கீழ்கண்ட அட்டவணையில் 9 ல் காணலாம்.

வழக்க முறை

புதிய மாற்ற முறை

அ

அ

ஆ

அπ

இ

இ

ஈ

இπ

உ

உ
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ஊ

உπ

எ

எ

ஏ

எπ

ஒ

ஒ

ஓ

ஒπ

அட்டவணை 9 : உயிர் எழுத்து மாற்றம்
உயிர் எழுத்து எண்ணிக்கை: 7 ( 6+ π )
மெய் எழுத்து: மாற்றம் இல்லை (தற்போது).
புதிய குறிகள் இணைப்பு: 2 - _ ,'
புதிய இந்திய மொழிகளுக்கு நிகர் தடுப்பொலிகள்: பழய
க,ச,ட,த,ப 5 வல்லினங்கள் (பிற இந்தியமொழி கற்க +15
புதியன) அட்டவணை 5-ன் நகல் .
வடமொழி
எழுத்துக்கள் 20
क ख ग घ
च छ ज झ
ट ठ ड ढ
त थ द ध
प फ ब भ

தமிழ் எழுத்துக்கள்: (7) : க ச ட த ப _ '
க
ச
ட
த
ப

க'
ச'
ட'
த'
ப'

க
ச
ட
த
ப

க'
ச'
ட'
த'
ப'

அட்டவணை 5-ன் நகல்

உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் (க,ச,ட த,ப,,கி,சி,...) முன்போலவே இருக்கும்.
10 வருடங்களுக்கு பின் அவை மாற்றப்படும்.
மென் பொருள் மாற்றங்கள்:
தற்போது தமிழ் யூனி கோடில், π (கால்) க்கான கோடு எண் இல்லை.
ஆகவே அது நடை முறைக்கு வரும் வரை π தையே உபயோகிக்கலாம்.
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ஆனால் தமிழ் தட்டெச்சு செய்ய வழி இல்லை. இருந்தாலும் சிறப்பு எழுத்து
இறக்குமதி செய் என்ற கட்டளை மூலம் (Insert-> Special Character →
selection → Greek Extension → π ) என்று செய்யலாம். ஆனால் எழுத்து
இடைவெளி தூரத்தை
மென்பொருள் மூலம் குறைக்கலாம். பிறகு,
யூனிகோர்டில் கால் π →வம் என்ற தனி குறியீடு சேர்க்கப் பட்டபின்
குறைகள் இருக்காது.
அடுத்து பழய முறை-புது முறை கலப்பு: அடைப்புக் குறிக்குள் பயழ
வரிவடிவம் தரலாம் : " அ π டு(ஆடு) நனைகிறதே என்று ஒ π நாய் (ஓநாய் )
அழுததாம் " என்று எழுதலாம்..
பிற மொழி கற்றல்:
ஆங்கிலம், ஹிந்தி, தெலுங்கு, கன்னடா, வங்காளி, ஜெர்மன், ப்ஃரெஞ்சு
போன்ற மொழிகளைக் கற்ற விரும்புவர்களுக்கு (சைனீஸ்,ஜப்பனீஸ் கற்க
உதவாது), அட்டவனை 5 ல் உள்ள குறியீடுகளை எழுதப் படிக்க கற்று தரலாம்.
கூடவே இந்த ஒலிகளின் உச்சாரணங்களை(Phonetics) சொல்லி
கொடுக்கவேண்டும். மிக மெதுவாக, நடுரகமாக, சாதாரண பேச்சு என்று
மூன்று நிலைகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப் பட
வேண்டும். செயற்கை (Speech Synthesis, artificial speech ) பேச்சு மூலமாக
கற்பிக்கப் பட வேண்டும். உதாரணமாக "யா இது தொமோய் Я иду домой.:
Я spelled as YA "(நான் வீட்டிற்கு செல்கிறேன்),"தஸ்விதான்ய - Спасибо
(நன்றி)" என்ற ரஷ்ய மொழி வாக்கியங்களை சிரிலிக் (Cyrilic ) எழுத்து
கற்காமல் ஆரம்பத்தில் தவிர்க்கலாம்..
" நிங்ஙள் எவிடே போகுன்னு -നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു (எங்கே
போகிறீர்கள்)? வீ ஹேபன் ஸீ - Wie heißen Sie? ( ஒங்க பேரு என்னா என்று
ஜெர்மன் மொழியில்)? போன்ற உதாரணங்களில் காணலாம்.
இதெல்லாம் நடை முறையில் சாத்தியமா என்ற சந்தேகம் வரும். இதற்கு
விடை வேறு ஒரு ஆராய்சியில் கிடைத்தது. "சில பேச்சுக் குறைபாடுகளும்,
மொழியியல் வழி தீர்வுகளும்" என்ற ஆராய்ச்சி கட்டுறையில் பேராசிரியர்
ராமசுப்பிரமணியன் விவரித்துள்ளார். அதன்படி, கீழ் உதடு செயலிழந்தவர்
எவ்வாறு புதிய ஒலிகளை மாற்றாக பயன்படுத்துகிறார், கேட்பவரின் மூளையில்
அது எவ்வாறு நிழல் ஒலி இலக்கணத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றும்
விவரித்துள்ளார்.
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