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Abstract: Succeeding books after Tolkāppiyam are Vīracōḻiyam, Nēminātam, Naṉṉūl, Ilakkaṇa viḷakkam,
Toṉṉūl viḷakkam, Cuvāminātam, Aṟuvakai ilakkaṇam, Muttuvīriyam, Tamiḻnūl, Teṉṉūl, Vaḷartamiḻ
ilakkaṇam, Tamiḻkkāppu iyam. All these traditional grammar books are written in verse. The research
paper attempts to explore the similarities, differences and contemporary usage of Lengthening / Long sound
(Aḷapeṭai) among the above listed books. While making a complaint or singing a song or calling out for
someone or crying out of pain or selling the goods, the last alphabet is pronounced long. The study further
analyses that how Tamiḻnūl, Vaḷartamiḻ ilakkaṇam, Tamiḻkkāppu iyam classify and exercise ‘Aḷapeṭai’ in
the modern context.

1

Vol. 1 Iss. 4 Year 2022

Annapoornima Ayyakannu& Sundaram Lakshmanan/2022

Keywords: Varalāṟṟu nilaiyil aḷapeṭai, tamiḻilakkaṇa nūlkaḷil aḷapeṭai, putiya aḷapeṭai, nīṭṭi olittal,
cārpeḻuttum aḷapeṭaiyum

முன்னுறர
தமிழில் கிடைக்கப்பெற்ற நூல்களுள் பதொல்கொப்பியம் பதொன்டமயொனதொகவும் முதன்டமயொனதொகவும்
திகழ்கிறது. பதொல்கொப்பியத்திலும் அதற்குப் பின்னர்த் ததொன்றிய வீரத ொழியம், தேமிேொதம், ேன்னூல்,
பிரதயொக விதேகம், இலக்கண விளக்கம், இலக்கணக் பகொத்து, பதொன்னூல் விளக்கம், முத்துவீரியம், அறுேடக
இலக்கணம், சுேொமிேொதம், தமிழ் நூல், பதன்னூல், ேளர்தமிழ் இலக்கணம், தமிழ்க்கொப்பு இயம் ஆகிய 15
நூல்களும் ப ய்யுள் ேடிவிலொன மரபிலக்கண நூல்கள். பிரதயொக விதேகம், இலக்கணக் பகொத்து இடே
இரண்டும் ப ொல்லிலக்கணத்டத மட்டும் குறிப்பிடும் ேைபமொழி மரடெச் ொர்ந்த நூல்களாகும். இந்த 15
மரபிலக்கண நூல்களில் அளபெடை குறித்த செய்திகளளத் ச ாகுத்து அவற்றில் உள்ள புதுடமடய ஆரொய்ேது
இக் கட்டுடரயின் ந ாக்கமாகும்.
தற்தெொது ேொம் ெொைல்கடள இட க்கும்தெொதும், பிறடர விளிக்கும்தெொதும், முடறயீடு ப ய்யும்தெொதும்,
துன்ெத்தினொல் புலம்பும்தெொதும், ெண்ைங்கடளக் கூவி விற்ெடன ப ய்யும்தெொதும் சொல்லின் கடைசி
எழுத்துகடள நீட்டி ஒலித்துப் ெயன்ெடுத்திேருகிதறொம். இேற்டற அளபெடையொகத் தமிழ் இலக்கண நூல்கள்
எவ்ேொறு ேடரயறுத்துள்ளன, எழுத்துகள் ேடகயில் ொர்பெழுத்தொக எவ்ேொறு ேடகப்ெடுத்துகிறது
என்ெவற்ளைத் பதொகுத்துப்ெொர்க்க தேண்டியுள்ளது.

அளபெடைக்கான காரணங்கள்
“அளபெடை என்ற பதொைர் அளபு + எடை என விரியும். அளபு மொத்திடரயின் அளடேக் குறிக்கிறது. எடுத்தல்
என்ெது அதிகமொக்கப்ெடுேது என்று பெொருள்ெடும். எடுப்ெொன ெல் என்ெது இயல்ெொன அளடேவிை நீண்ை
ெல் என்தற பெொருள்ெடும். பகொடுப்ெது பகொடை என்ெது தெொல எடுப்ெது எடை ஆயிற்று. எடுத்தல் என்ெது ஓர்
அளடே முடறதய. எனதே அளபெடை என்ெது, ஓர் எழுத்டத ஒலிப்ெதற்கு உரிய தேரம், அதன் இயல்ெொன
மொத்திடர அளவிலிருந்து அதிகமொக்கப்ெடுேடதக் குறிக்கிறது. எனதே, அளடெ நீட்டுேது அளபெடை.
இவ்ேொறு, ஓர் எழுத்துத் தன் இயல்ெொன மொத்திடர அளடேவிை நீட்டி அதொேது அளபெடுத்து
ஒலிக்கப்ெடுேது. ப ய்யுளில் மட்டுமன்றி ேழக்கிலும் ெல கொரணங்களொல் நிகழ்கிறது.
1

ப ொற்கடள ஒலிப்ெேர் உணர்வு மிகுதியொல் அடத நீட்டி ஒலிக்கலொம்.
ஐதயொஓஓஓஒ! - தயொ > ய் + ஓ; ஓ அளபெடுத்தது

2

பதொடலவில் இருப்ெேடர அடழக்கதேொ ப ய்திகூறதேொ முயலும்தெொது அேருக்குக் தகட்க
தேண்டும் என்ெதற்கொகச் ப ொல்டல நீட்டி ஒலிக்கலொம்.
அண்ணொஅஅஅஅ! - ணொ > ண் + ஆ; ஆ அளபெடுத்தது

3

கூவி விற்கும் பதொழில் ப ய்ெேர் அப்பெொருளின் பெயடரக் கூவும்தெொது அடத நீட்டி ஒலிக்கலொம்.
கஞ்சீஇஇஇஇ! - இ > ச் + ஈ; ஈ அளபெடுத்தது

4

ப ய்யுளில், ஓட டய நிடறவுப ய்யதேொ இனிடமப்ெடுத்ததேொ ப ொல்டல நீட்டி ஒலிக்கலொம்.
பதய்ேந் பதொழொஅள் - ழொ > ழ் + ஆ; ஆ அளபெடுத்தது

5

இட யுைன் ெொடும்தெொது, பமட்டின் கொரணமொக ஒரு ப ொல்டல நீட்டி ஒலிக்கலொம்.
கண்ணொ கருடமநிறக் கண்ணொஅஅஅஅ - ணொ > ண் + ஆ; ஆ அளபெடுத்தது

6

இடே தெொன்ற ததடேயொன பிற கொரணங்களொலும் ப ொற்கடள நீட்டி ஒலிக்கும் ேொய்ப்புண்டு.
தெொஓஓஓஒைொ பதரியும்! - தெொ> ப் + ஓ; ஓ ஏளனமொகக் கூறும் பெொருட்டு அளபெடுத்தது
2
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எல்லொ எழுத்துகளும் அளபெடுக்காது. நீட்டி ஒலிப்ெதற்கு ஏற்ற எழுத்துகடளத்தொன் அளபெடுத்து நீட்டி ஒலிக்க
முடியும். தமிழில் க், ச், ட், த், ப், ற் ஆகிய ேல்லின பமய்களுக்கும் ர், ழ் ஆகிய இடையின ஒலிகளுக்கும்
அளபெடுக்கும் தன்டம இல்டல. இேற்டறத் பதொைர்ந்து ஒலித்துப்ெொர்த்தொல் இத்தன்டம புரியும்.

தமிழ் இலக்கண நூல்களில் அளதபறட குறித்த விளக்கம்
1. பதொல்கொப்பியம் - பதொல்கொப்பியர் (கி.மு.3)
ப ய்யுளில் ஓட குடறயும்ந ாது அந் இைங்களில் ஓட டய நிடறவு ப ய்ேதற்கொக எழுத்துகள் நீண்டு
ஒலிக்கும். இவ்ேொறு நீண்டு ஒலிப்ெடத, அளபெடுத்தல் என்று கூறுேர்.
எழுத்துகளில் மாத்திளையின் அளவு நீண்டு ஒலித் ளையும் மூன்று மாத்திளை அளவு நீண்டு ஒலிக்கக்கூடிய
எழுத்துகள் இல்ளைசயன்றும் அப் டி நீண்டு ஒலிக்கக்கூடிய எழுத்துகள் நவண்டுசமனில் நெர்த்து
எழுதிக்சகாள்ளைாம் என்றும் ச ால்காப்பியர் வளையறுத்துள்ளார். உயிர் எழுத்துகளில் ச ட்செழுத்துகளுக்கு
இனமான குற்சைழுத்துகள் நீண்டு ஒலிப் ள
உயிைளச ளெ என்று வளையறுக்கிைார். இவர்
எழுத் திகாைத்தில் உயிர் எழுத்துகள் அளச டுத் ல் ற்றி விவரிக்கிைார்.
ச ால்காப்பியர் உயிைளச ளெக்கு வரிவடிவம் (Line format), ஒலி வடிவம் (Sound format) என்னும் இைண்ளெயும்
குறிப்பிடுகிைார். அளச ளெக்கு எழு ப் டும் எழுத் ானது ச ட்செழுத்திற்கு இனமான குற்சைழுத்திளன
அளமக்கிைார். (உயிளச ளெ) இ ற்கு,
நீட்ெம் நவண்டின் அவ்வள புளெய
கூட்டி சயழூஉ ல் என்மனார் புைவர். (ச ால். 6)
என்னும் நூற் ா சிைந் ொன்ைாகும். இதில் மாத்திளையின் அளவு நீண்டு ஒலிக்க நவண்டுமானால் எவ்வளவு
நவண்டுநமா அவ்வளவு கூட்டி எழுதிசகாள்ளைாம் என் துென் ‘எழூஉ ல்’ என்ை சொல்லில் உள்ள ‘ழூஉ’
ச ட்செழுத்திற்கு இனமான குற்சைழுத்து வந்துள்ளள யும் வரிவடிவத்ள யும் உயிைளச ளெயில்
யன் டுத்தியுள்ளளமளயயும் அறியமுடிகிைது.

உயிரளபெடை
சொல்லில் ச ட்செழுத்தின் ஒளெ குளையும்ந ாது பேட்பைழுத்துக்குப் பின்னர் அதற்கு இனமொன
குற்பறழுத்து ேந்து அவ்நவாளெளய நிடறவு ப ய்யும் அளச ளெ உயிைளபெடை எனப் டும். எ.கா ஆஅ, ஈஇ,
ஊஉ, ஏஎ, ஓஒ என ேரும்.
உயிைளச ளெயில்
னக்சகன குற்சைழுத்து இனமில்லொத ஐகொரம் ஔகொரம் ஆகிய இரண்டும்
குறியீட்செழுத் ாக இகரமாகவும் உகரமாகவும் வந்து இட டய நிடறவு ப ய்யும். எ.கா. ஐஇ (வளளஇய),
ஔஉ (ஔஉவியம்)

“பதொல்கொப்பியர் கொலத்தில் உயிரளபெடை என்ெது பேடிலும் குறிலும் த ர்ந்த கூட்டு உயிர்களொகதே (Vowel
clusters) இருந்தது என்று கருதப்ெடுகிறது. ( ண்முகம் 1967:24,33).”

ஒற்றளபெடை
பதொல்கொப்பியர் ஒற்றளபெடைளய (ஒற்றிட நீைல் [ச ால்.33]) என நூன்மரபில் மடறமுகமொகவும்
ப ய்யுளியலில் வண்ணத்தின் ஒரு வளகயாக அளச ளெ வண்ணத்ள யும் (ச ால். 1475) குறிப்பிடுகிறொர்.
நமலும், ஒற்றளபெடைடய “அது ப ய்யுளில் சீர்நிடல பெற்றும் ( னிநய ஒரு அளெயாகவும்) பெறமொலும்
(அளெயாக இல்ைாமலும்) ேரும் என்று கூறுகிைது” குறிப்பிட்டுள்ளார். எ.கா. கண்ண் ைண்ண பணனக் கண்டும்,
தகட்டும். (மடல.352)
2. வீரத ொழியம் - புத்தமித்திரர் (கி.பி.11)
வெசமாழி மைள ச் ொர்ந்து மிழில் ஐந்திைக்கணத்ந ாடு எழுத் ப் ட்ெ நூல் வீைநொழியம். இதில் எழுத்துகள்
அளச டுத் ல் ற்றி அவர்காைத்தில் நிைவிய இைக்கண அடிப் ளெயில் விவரிக்கிைார். ச ால்காப்பியர்
குற்றியலிகைம், குற்றியலுகைம், ஆய் ம் இவற்ளைச் ொர்ச ழுத்துகளாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். வீைநொழிய
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ஆசிரியர் குற்றியலிகைம், குற்றியலுகைம், உயிைளச ளெ, ஐகாைக் குறுக்கம், உயிர்சமய், ஆய் ம் இவற்ளைச்
ொர்ச ழுத் ாகநவா அல்ைது நவறுவளக எழுத்துகளிநைா வளையறுக்கவில்ளை. இதில் உயிைளச ளெளய
‘ச டு நீர்ளம அளபு = உயிைளச ளெ ச டுஞ்சீர்ளமயுளெத்து’ என்று எழுத் திகாைம் ெந்திப் ெைத்தின்
இைண்ொவது நூற்ெொவில் உயிரளபெடைளய பேளிப்ெடுத்துகிறொர்.
3. தேமிேொதம் - குணவீரெண்டிதர் (கி.பி.12)
தேமி ா ம் எழுத்து, சொல் இைக்கணங்களள மட்டும் குறிப்பிடும் மு ல் நூைாகும். ‘சின்னூல்’ என்ை சிைப்பு
அளெசமாழியுென் வழங்கச ரும் இந்நூலில் எழுத்து அளச டுத் ளை 3ேது நூற்ெொவில் உயிரளபெடை,
ஒற்றளபெடை என்று எடுத்துளைக்கிைார்.
இைண்ொம் ளவப் ாகிய உயிர்சமய் எழுத்தும் அவற்றுள் குற்சைழுத்தும் ச ட்செழுத்தும் வருக்கத்
ச ாற்றுகள் ஆகும். ஒற்றுகள் ஊன்றிச் சொல்ை அளச ழுந் ால் அளவ ஒற்ைளச ளெ, ச ட்செழுத்ள நீட்டிச்
சொல்ை அளச ழுந் ால் அளவ உயிைளச ளெ. அ இ உ எ ஒ என்ென குற்றுயிர்; க கி கு பக பகொ என்ென
உயிர்பமய்க்குற்பறழுத்து. ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள என்ென பேட்டுயிர்; கொ கீ கூ தக டக தகொ பகௌ என்ென
உயிர்பமய் பேட்பைழுத்து என்று விளக்குகிைார்.
4. ேன்னூல் - ெேணந்தி முனிேர் (கி.பி.13)
ச ால்காப்பியர் குறிப்பிட்ெ அளச ளெளயப் ற்றி இவர் விவரிக்கும்ந ாது உயிைளச ளெ, ஒற்ைளச ளெ
என இைண்ொகப் பிரித்து அ ன்பின் உயிைளச ளெயில் ான்கு வளககளளத் ச ாகுத்துளைக்கிைார்.

உயிரளபெடை
உயிைளச ளெளயக் கூறும்ந ாது ப ய்யுளில் ஓட குடறந்தொல் பமொழிக்கு முதலிலும் இடையிலும்
இறுதியிலும் நின்ற பேட்பைழுத்துகள் ஏழும் அவ்தேொட டய நிடறவு ப ய்யத் தத்தம் மொத்திடரயின் அளவில்
மிகுந்து ஒலிக்கும் ( ன். 91). அவ்ேொறு அளெபெடுத்தடமடய அறிவதற்கு அேற்றின் பின் அ ற்கு இனமொன
குற்பறழுத்து ேரிேடிவில் அடையொளமொக ேரும். இவ்வுயிரளபெடைப் பின்வருமாறு வளகப் டுத்துகிைார்
அடே,
1. இயற்டக அளபெடை

- ஆடூஉ, மகடூஉ

2. ப ய்யுளிட அளபெடை

- ஓஒதல் தேண்டும்

3. இன்னிட அளபெடை

- பகடுப்ெதூஉம் பகட்ைொர்க்கு

4. ப ொல்லிட அளபெடை

- ேல்ல ெைொஅ ெடற

ஒற்றளபெடை
ப ய்யுளில் ஓட குடறந்தொல் ங, ஞ, ண, ே, ம, ன, ே, ய, ல, ள, ஆய்தம் என்னும் ெதிநனாரு எழுத்தும்
குறிலிளணயின் பின்னும் குற்பறழுத்தின் பின்னும் பமொழிக்கு இடையிலும் கடையிலும் கொல் ஓட டய
நிடறவுப ய்யத் தத்தம் மொத்திடரயில் மிகுந்து ஒலிக்கும் ( ன். 92). அவ்ேொறு அளபெடுத்தடமடய அறிதற்கு
அேற்றின் பின் அவ்பேழுத்துகதள அடையொளமொக ேரிேடிவில் ேரும். வரிவடிவில் எழுதுவள ப் ந ாைநவ
ஒலிவடிவத்திலும் இருக்கிைது.
எ.கா.

இலங்ங்கு பேண்பிடற - குறிலிடணயின்கீழ் பமொழிக்கு இடையில் அளபெடுத்தது.
எங்ங்கு இடறேன் - குறிற்கீழ் பமொழிக்கு இடையில் அளபெடுத்தது.
மைங்ங் கலந்த - குறிற்கீழ் பமொழிக்கு இறுதியில் அளபெடுத்தது.
4

Vol. 1 Iss. 4 Year 2022

Annapoornima Ayyakannu& Sundaram Lakshmanan/2022

உயிபரழுத்துகளும் பமய்பயழுத்துகளும் இரொகம், அடழத்தல், ெண்ைமொற்று முதலிய இைங்களில் தமக்கு
உரிய மொத்திடரயொகிய அளடேக் கைந்து ஒலிக்கும்.(ே.101)

“ெண்ைமொற்றலிலும், அடழத்தலிலும், புலம்ெலிலும், இரொகத்திலும் உயிபரழுத்தும், பமய்பயழுத்தும்
தமக்குச் ப ொல்லிய அளடேக் கைந்து நீண்பைொலிக்கும்.”
5. பிரதயொக விதேகம் - சுப்பிரமணிய தீட்சிதர் (கி.பி.17)
மிழிைக்கணத்திளனத் மிழ்மைபு அல்ைாமல் வெசமாழி இைக்கண மைள அடிப் ளெயாகக் சகாண்டு
எழுத் ப் ட்ெது பிைநயாக விநவகம். இந்நூல் குறிலிளன (குற்சைழுத்து) ‘இைச்சுவம்’ என்றும், ச டிலிளனத்
(ச ட்செழுத்து) ‘தீர்க்கம்’ என்றும் அளபெடைளயக் கூறுமிெத்து ‘புலு ம்’ என்றும் கூறுகிைது. இவர்
அளச ளெளய இயற்ளக அளச ளெ, செயற்ளக அளச ளெ என இைண்டு வளகயாக வெசமாழியில்
கூறியுள்ளவாறு மு ைாவது காைக ெைத்தில் 5ஆவது நூற் ாவில் குறிப்பிடுகிைார்.
6. இலக்கண விளக்கம் - டேத்தியேொத ததசிகர் (கி.பி.17)

உயிரளபெடை
எழுத் திகாைத்தின் எழுத்தியலில் எழுத்துகளின் அளச ளெ ற்றி நூற் ா 19, 20இல் விளக்குகிைார்.
ச டிசைழுத்து அளச டுக்கும் என்னும் ன்னூைாரின் கருத்துக்கு இவர் மறுத்து பின்வருமாறு நூற் ா
அளமத்திருக்கிைார்.
ப ய்யுளில் ஒட குடறயும்தெொது பமொழிக்கு முதல், இடை, கடை என பேடிசைழுத்துகள் அ ற்கு இளணயான
குறில் எழுத்ததொடும் ஐ, ஔ என் ன ஈகாைத்திற்கும் ஊகாைத்திற்கும் இனமான இகை உகை என்ை
அவ்விைண்செழுத்ந ாடு அளபெடுக்கும் (இ.வி.19) என்று கூறுகிைார். இ ளன . நவல்மயில் பின்வருமாறு
கூறுகிைார்.

“இலக்கணவிளக்கம் (நூ.19) பேடில் அளபெடுக்கும் என்னும் ேன்னூற் கருத்திடன மறுத்து, பேடிலும் அதன்
இனக்குறிலும் ஒத்திட ந்து அளபெடுக்கும் என்று கூறுகிறது. நமலும் இைக்கண விளக்க உளையாசிரியர்
உயிைளச ளெ மூன்று மாத்திளையும் ான்கு மாத்திளையும் ச றும் எனக் கூறுகிைார். இது ச ால்காப்பிய
ச றிக்கு முைணானது. அளச ளெ வரிவடிவில் வருகிை ச டில், குறில்களளக் கருத்தில்சகாண்டு இவ்வாறு
கூறியிருக்கைாம்.”

ஒற்றளபெடை
ங, ஞ, ண, ே, ம, ன, ே, ய, ல, ள, ஆய்தம் ஆகிய ெதிபனொன்றும் குறில் எழுத்துக்கு இடணயொன குறில்கீழ் பமொழி,
இடை, இறுதி என அளபெடுத்து ேரும் (நூ.20). ஒற்றளபெடைளய ேன்னூல் குறிப்பிடுேது தெொலதே
இலக்கண விளக்கமும் கூறுகிறது.
உயிபரழுத்துகளும் பமய்பயழுத்துகளும் இரொகம், அடழத்தல், ெண்ைமொற்று முதலிய இைங்களில் தமக்கு
உரிய மொத்திடரயொகிய அளடேக் கைந்து ஒலிக்கும்.(ே.101),(இ.25)
7. இலக்கணக் பகொத்து - சுேொமிேொத ததசிகர் (கி.பி.17)
இலக்கணக்பகொத்தின் மூன்றொேது இயைான ஒழிபியலில் அளபெடை ேடககள் என்ற தடலப்பில் ஒதர
நூற்ெொவில் ஐந்துேடகயொகச் ப ொல்லி அேற்டற மூன்று பிரிவுகளொகப் (நூ.90) பின்வருமாறு ெகுத்துள்ளொர்.
1. இயற்டக அளபெடை 2. ப யற்டக அளபெடை 3. எழுத்துப்தெறளபெடை 4. இட நூலளபெடை 5.
ஒற்றுப்தெறளபெடை என அளபெடை ஐந்து ேடகப்ெடும். இந்த ஐந்டததய 1. குற்பறழுத்து அளபெடை, 2.
பேட்பைழுத்து அளபெடை 3. ஒற்பறழுத்து அளபெடை என மூன்றொகப்ெகுத்து பமொழிக்கு முதல், இடை, கடை
என மூன்றிலும் ேரும் என்கிைார்.
8. பதொன்னூல் விளக்கம் - வீரமொமுனிேர் (கி.பி.18)
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உயிபரழுத்துகள் பேடில் எழுத்துக்கு இனமொன குறில் எழுத்தும் அளபெடுக்கும். ஒற்றளபு ேரக்கூடிய குறில்
எழுத்துக்கு இடயந்தும் ர, ழ இடே இரண்டும் தவிர இடையினம், பமல்லினம், ஆய்தம்ேரும். (நூ.18) உயிரளபு,
ஒற்றளபு என இரண்டு ேடகப்ெடும். உயிரளபு, ஒற்றளபு என இரண்டும் ேடகப்ெடும்.
உயிரளபெடை ஒற்றளபெடை என இருேடகப்ெடும். அேற்றுள் உயிரளபெடையொேது, ஓட யுமளவும்
பெறுேதுதேண்டி பமொழியின்முததல யிடைதய கடைதயநின்ற பேட்பைழுத் பதல்லொ நீளப்பெறு மப்பெொழு
பதொவ்பேொன்றற் கினமொகிய குற்பறழுத்து ேந்த அளபிற்குக்குறியொகநிற்கும். இவ்ேொறு பேட்பைழுத்ததழு
மளபெடுக்கும். அப்தெொததற் கதற்கினமொேன. ஆ அவ்வும், ஈ இவ்வும், ஊ உவ்வும், ஏ எவ்வும், ஐ இவ்வும், ஓ
ஒவ்வும், ஒள உவ்வும், எனவினமொகும்.
9. முத்துவீரியம் - முத்துவீரய உெொத்தியொயர் (கி.பி.19)
முத்துவீரியத்தின் எழுத்தியலில் அளபெடை ெற்றி 31-33 வளையுள்ள3 நூற்ெொக்களில் குறிப்பிடுகிறொர்.
அளபெடை ேரும் இைங்கள், அதன் ேடககள், அளபெடையின் மறுபெயர்கள் ஆகியேற்டற
இந்நூற்ெொக்களின் ேழி விேரிக்கிறொர்.

அளபெடை வடககள்
1. இயற்டக அளபெடை - குரீஇ,
2. ப யற்டக அளபெடை - ‘துப்ெொய தூஉ மடழ’ (குறள் 12),
3. இன்னிட அளபெடை - ‘பகடுப்ெதூஉம்...’ எடுப்ெ தூஉம்... (குறள் 15)
4. ப ொல்லிட அளபெடை - எழூஉ (எழுப்பி)
5. குறில் அளபெடை - தழூஉ (தழு)
6. பேடில் அளபெடை - ஆடூஉ
7. ஒற்றளபெடை எங்ங்கு இடறேன்
8. எழுத்துப்தெறளபு - குழு - குழூஉ
அளபெடையின் மறுபெயர்கள் - அளபு, புலுதம், அளடே.
10. சுேொமிேொதம் - சுேொமிக் கவிரொயர் (கி.பி.19)
சுேொமிேொதம் அதிகொர டேப்பு முடறடய எழுத்ததிகொரம் என்று அடமேடத மொற்றி எழுத்தொக்கமரபு என்று
குறிப்பிடுகிைது. எழுத்தொக்க மரபு என்னும் இயலில் உயிரளபெடை எல்லொ பமய்பயழுத்துகளும் அகரத்பதொடு
கூடியேழி முன்டனய ேடிதே உடையன. ஏடனய உயிபரழுத்துகதளொடு கூடியேழி தமல்விலங்கு,
கீழ்விலங்கு, தீர்க்கம் முதலிய பகொண்டு ேடிேம் தேறு உடையதொக அடமயும். உயிர்பமய்யின் மொத்திடர
அதிலுள்ள உயிரின் மொத்திடரதயயொம்; பமய் எழுத்து முன்னும் உயிர் பின்னும் உடையது. இட குடறந்தொல்
பமொழிக்கு முன்னும் பின்னும் இடையும் குற்பறழுத்டத ஏற்று பேடிலும் நீண்டு ேரும். ஐகொரத்திற்கு இகரமும்
ஔகொரத்திற்கு உகரமும் ேரும்.

ஒற்றளபெடை
குறில் எழுத்துக்குக்கீழ் ேருகின்ற ஆய்தம், ே, ய, ல, ள, ங, ஞ, ண, ே, ம, ன ஆகிய ெதிபனொன்றும் பமொழிக்கு
இடையிலும் இறுதியிலும் நீண்டு ஒற்று அளபெடுக்கும்.(நூ.19)
எ.கொ

மரங்ங் (பகொட்டி) - பமொழி இறுதியில் ேந்தது.

கண்ண்ைண்ண்பணனக் கண்டும் - இடையில் ேந்தது.
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“அளபெடை, பேட்பைழுத்தின் விகொரமொகதே பகொள்ளப் ெட்ைது. அதொேது அளபெடைடய ஒலி
உறழ்ச்சியொகக் (Phonetic free variation) கருதுகிறொர் என்று பகொள்ள தேண்டும். இடததய சிேஞொன முனிேரும்
முதற்சூத்திர விருத்தியில் (ெ. 26) 'அளபெடை அந்பேட்பைழுத்ததொடு குற்பறழுத்து ஒத்து நின்று நீண்டிட ப்ெது
ஒன்றொயினும் பமொழிக்கொரணமொய் தேறுபெொருள் தரொது இட நிடறத்தன் மொத்திடரப் ெயத்ததொய் நிற்றலின்
தேறு எழுத்பதன டேத்து எண்ணப்ெைொ தொயிற்று என்ெது நுண்ணுணர்ேொன் உணர்க' என்று
ேலியுறுத்தியுள்ளொர். ஆனொல் அேதர ேன்னூலுக்கு உடரபயழுதும்தெொது ங்கர ேமச்சிேொயடர ஒட்டி
ப ொல்லிட அளபெடை என்ற ஒரு ேடகடயக் குறிப்பிட்டுள்ளொர். ேட இ' விரும்பி' என்ற ப ொல்லிட
அளபெடை 'ேட ' (விருப்ெம் அல்லது விரும்பு) என்ற பேட்பைழுத்து இறுதிச் ப ொல்தலொடு பமொழிக்கொ
ரணமொய் தேறுபெொருள் தருகின்றது. எனதே இங்கு அளபெடைடயத் தனி எழுததொகக் (Phoneme) பகொள்ள
தேண்டியுள்ளது.”
சுேொமி ேொதம் மொத்திடர அளடே கூறும் இைத்தில் விளி, ெண்ைமொற்று, உடறமீட்டுனொேலும் புலம்புமும்,
குறிப்புமும், இட யும் ேரும்.(நூ20)
11. அறுேடக இலக்கணம் - தண்ைெொணி சுேொமிகள் (1898)
அறுேடக இலக்கணம் ஆறொேது இலக்கணமொகப் புலடம என்னும் இலக்கணத்டத நெர்த்துள்ளது.
ண்ெ ாணி சுவாமிகள் பதொல்கொபியம், ன்னூல் ந ான்ை பிற நூல்களிலிருந்து எந்த ஒரு நூற்ெொளவநயா,
கருத்ள நயா நமற்நகாளாக எடுத்துகொட்ைவில்டல. அளச ளெளயத் பதொல்கொப்பிய மரடெப் பின்ெற்றி
ஆனால் அ ளன இைம் மொற்றி அடமத்துள்ளொர். எழுத்ததிகொரத்தின் 3ேது இயைான புணரியலில் அளபெடை
ெற்றி குறிப்பிட்டுள்ளொர்.

உயிரளபெடை
ப ய்யுள் ஒட குன்றுமிைத்திதலொ, குன்றொஇைத்தும் இன்னிட நிடறக்கதேொ, பெயர்ச்ப ொல் விடனபயச் ச்
ப ொல்லொகப் பெொருள் தரும் பெொருட்தைொ ஒரு கொரணம் ெற்றி ேண்ணம் அல்லொத இயற்றமிழ்ச் ப ய்யுளில்
பேட்பைழுத்துகள் தத்தம் மொத்திடர மிகுந்து ஒலிக்கும். எ.கொ. பகைொஅ, தழீஇ.

ஒற்றளபெடை
ஒரு பமய்பயழுத்டததய இருமுடற எழுதி, இது ஒற்றளபெடை எனக் கூறுகின்ற ஆசிரியர்கள் உள்ளனர்.
ஆனொல், ேொன் அதடன விரும்ெவில்டல என 164ேது நூற்ெொவின் மூலம் ண்ெ ாணி சுவாமிகள்
விளக்கியுள்ளொர். எ.டு கண்ண் ைண்ண்பணன் கண்டும் தகட்டும் தெொன்றடே ஒற்றளபெடைகள். இளவ
இலக்கியங்களுள் மிகமிக அரிதொகதே ெயின்று ேருகின்றன.
12. தமிழ்நூல் - த. ரேணத்தமிழன் (1972)
த. ரேணத்தமிழனின் தமிழ்நூல்(தமிணூல்) எழுத்து, ப ொல் என்னும் இரண்டு அதிகொரங்கடளக் பகொண்ைது.
தற்கொல ேழுக்குகடள அளபெடைக்குள் த ர்ந்த பெருடம இேடரதய ொரும். 5ேது இயைான ஒழிபியலில் 362,
363, 364 ஆகிய மூன்று நூற்வில் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
1. விளி 2.
இட 3. ேொட்டுப்ெொைல்கள் 4. ெழஞ்ப ய்யுள் 5. விற்ெடனக் கூேல் 6. முடறயீடு 7. தொலொட்டு 8.
ஒப்ெொரிப்ெொட்டு 9. விசித் ழுடக
ேடைமுடறயில் ெொைலும் உடரயும் டகக்பகொள்ளொமல் கழித்திருக்கும் அளபெடுப்பு, அளபெடுத்து ஒலிக்கும்
ஆய்தத்ந ாடு ஆய்தமும், பமய்பயொடு பமய்யும் பேடிலுயிர்பின் அதன் குறிலும் அளபெடைக் குறியொகும்.
அந்பேடில் உயிர்களில் இனக்குறில் இல்லொத ஐயுக்கு இய்யும், ஒளவுக்கு உகரமும் குறியொகும். (நூ.363)
ேடையில் கடைப்பிடிக்கொமல் என்றதனொன் அளபெடையின் இன்றியடமவு கூறப்ெட்ைது. எடுப்பு என்றது
(அளவு) எடை எனத் தனிக்கூறின் நிடறடயக் குறித்தல் விலக்கித் பதளித்தல்.
(அஇ) ஐ, (அஉ) ஒள இரண்டும் முன்பனொலிக்கூறு ெற்றி யொப்பில் ‘அ, ஆ’ விற்கு இனதமொடனயொகக்
கூறவிடினும் ஈண்டு அளபெடுக்கும். இறுதியில் இகர உகரமும் குறியொகும்.
ங, ஞ, ண, ே, ம, ன, ே, ய, ல, ள எனப் ெத்து பமய்கடளப் ெழநூல்கள் ேடரயடறப்ெடுத்தப்ெடும். இதன் இனம்
ேல்லினம் அன்றி பமல்லின பமய் இரடிக்கும், ே, ய, ல, ள உைன்நிடல பமய்மயக்கத்துப் தெொகொது, தனித்து
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இரண்ைொய் நிற்பினும் ப ொல்லிடை, இறுதியில் தனிக்குறிலுயிர் தன்தனொடுேரினும் ஈரொய்தம் நிடறப்பினும்
ஆண்டு அளபெடையொகும்.
குறிலும் பேடிலொக மொறி அளபெடுத்து ஒலிக்கின்ற அளபெடை நீட்ைத்டதச் ொர்பென ஓபரழுத்து ேடகயில்
குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
ேன்னூல் அளபெடைக்கொன மொத்திடர அளவு உயிபரழுத்துகளும் பமய்பயழுத்துகளும் இரொகம், அடழத்தல்,
ெண்ைமொற்று
முதலிய
இைங்களில்
தமக்கு
உரிய
மொத்திடர
அளடே
நீண்டு
ஒலிக்கும்.(ே.101),(இ.25),(த.கொ.32). இேற்றுைன் புலம்ெடலயும் த ர்த்து அளபெடைக்கொன மொத்திடர அளவு
என (மு.105) நூற்ெொவில் இைம் பெறுகிறது.

“ெண்ைமொற்...உறுதம(4.ேரி) என்றது ஒற்றுமுயிருமொகிய எழுத்துக்கபளல்லொம் ெண்ைமொற்றின் கண்ணும்
விளியின் கண்ணுங் குறிப்பின் கண்ணும் இட த்த தமிழன் கண்ணுந்தம் அளவினில்லொது மிக்பகொலித்தலும்
பெொருளொம் என்றேொறு அவ்ேேற்றிற்குக் கூறிய அளவு இறேொது நிற்றதலயன்றி இவ்விைங்களின் மிகுதலும்
உண்பைனப் பெொருட்ெடுதலொன் மிகலும் என்னும் உம்டம இறந்தது தழிஇ நின்றது.
இட யும் என்னும் உம்டம எதிரது தழிஇய எச் வும்டமயொக்கி முடறயிடுதல், புலம்ெல், ேொேற்ெொட்டு
எல்பலம் ததொணி ேலித்தல், புள்தளொச் ல் முதலியன பேல்லொங் பகொள்க. இேற்றுட் ெண்ை மொற்று,
உப்தெொஒஓ என்ெது முதலொயின விளியின் மிக்கு ேருதல் ப ொல்லதிகொரத்தின் விளியுருபினிலக்கணத்தொன்
அறிக.
கஃஃபறன்னூங் கல்லத ரத்தம்
சுஃஃபறன்னூங் தண்தைொட்டுப் பெண்டண(பதொல்.ப ய்.11.தெரொ)
என்ென குறிப்பு இட யின் மிக்கு ேருேன இட த்தமிழர் ஒரு ப ொல்டலப் ெற்றிதய தேண்டு மட்டும் நீட்டுேர்.
அஃதிட ெொடுதேொர் ேொய்க் தகட்டுணர்க. முடறயீடுதல் கூஉஉ, கூ பேன்ெது முதலியன. புலம்ெல் ஐதயொஒஓ,
அப்ெொஅஅ என்ெது முதலியன ேொேல்.”
சுேொமிேொதம் ெண்ைமொற்றம், விளி, இட , முடறயீடு, புலம்ெல், ேொேற்ெொட்டு என்ென அளபெடை என்கிறது.
இதடன பதொைர்ந்து ரேணத்தமிழன் அளபெடை ஒன்ெது என விரித்து கூறியுள்ளொர்.
13. பதன்னூல் - . ெொலசுந்தரம் (1991)
உயிரளபெடை ப ய்யுளுள் ப ப்ெல் முதலொய ஒட கதளொ, சீதரொ பிடழெடுமொயின் பேடில் ஒரு ப ொல்லின்
மூவிைத்தும் தமக்கு இனமொகிய குற்பறழுத்து அளபெடையொக நீண்டு இட க்கும். (நூ.21) எ.கொ. ேற்றொள்
பதொழொஅர் எனின்
இன்னிட அளபெடை ஒட யும் சீரும் பிடழயொத ேழியும் குற்பறழுத்து பேடிலொக நீண்டுப் பின் அளபெடுத்து
தமற்கூறியொங்கு நிற்றடல இன்னிட அளபெடை. (நூ.22) எ.கொ.
பகடுப்ெதூஉம்
பகட்ைொர்க்குச்
ொர்ேொய்மற் றொங்தக எடுப்ெதூஉம் எல்லொம் மடழ.
ப ொல்லிட அளபெடை ப ொற்பெொருடள தேறுெடுத்திகொட்ைவும் அளபெடை நிகழும். அவ்விைத்தில் அந்
அளபெடை எச் விடன விகுதியொக அடமத்து தனி இட யொகவும் தமல் ேரும் எழுத்பதொடு இடணந்து நிடர
அட யொகவும் ேரும். (நூ.23)
எ.டு

தண்ெடண தழீஇெ தளரொ இருக்டக (சிறு.78),

குறில் இனம் இல்லொத ஐகொர ஔகொர அளபெடைக்கு முடறதய இகரமும் உகரமும் இனமொக இட க்கும்.
(நூ.24) எ.கொ. டதஇத்திங்கள் பேௌஉ இனிது.
இயற்டக அளபெடை பெயருள் சில விகொரேடகயொன் நீண்டு இட க்கும். அடே ஒரு ப ொற்புணர்ச்சியொகிய
இயற்டகயொதலன்றி ஒட யும் பிற பெொருளும் கருதிய அளபெடை. எ.டு. குரீஇ (குருவி), ததஎம் (ததயம்) என
ேரும். ஆடூஉ, மகடூஉ தெொல்ேன ப ய்யுள் ேழக்கொகும்.
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“ப ய்யுளில் யொப்புக்கொக அளபெடுத்தடலச் ப யற்டக அளபெடை எனவும், விளி, இட , புலம்ெல்
தெொன்றேற்றில் ேருேனேற்டற இயற்டக அளபெடை எனவும் பிரித்துக் கொட்டுகிறது.”

ஒற்றளபெடை
ங் முதல் ன் ேடரயுள்ள ெத்து பமய்களும் அதனததனொடு அளபெடுத்து ஒரு தேரட யில் இயல்ெொக நிற்றல்
ப ய்யுள் ேழக்கொகும். எ.டு கண்ண் தண்ண் பணனக் கண்டுங் தகட்டும்.
14. ேளர்தமிழ் இலக்கணம் - . ெொலசுந்தரம் (2003)
ெொேலதரறு . ெொலசுந்தரம் எழுத்து, ப ொல் இலக்கணங்கடள ேளர்தமிழ் இலக்கணம் என்னும் நூைாகச்
ப ய்யுள் ேடிவில் உடரயுைன் எழுதி பேளியிட்டுள்ளொர்.

உயிரளபெடை
ப ய்யுளுள் சீரும் தடளயும் ஒட யும் கருதி இட டய நீட்ை தேண்டிய இைத்தில் பேட்பைழுத்துகள் ஏழும்
தமக்கு இனமொகிய குற்பறழுத்பதொடு கூடி மூன்று மொத்திடரயொகவும் ேொன்கு மொத்திடரயொகவும் அளபெடுத்து
இட க்கும்.

“அளபெடை முன்னர் கூட்டுயிர்கள் எனக் பகொண்ைதொகத் பத.பெொ.மீ குறிப்பிடுேொர் (1977:150). எனதே
பேட்பைழுத்து ஏழுதம புறநிடலயில் அளபெடுத்து ேருேதொல் உயிரளபெடைகடள ஏழு எனக் பகொள்ளுதத
பெொருத்தமொகும்.”
நீட்ை தேண்டிய அளவிற்கு ஏற்ெக் குற்பறழுத்திட டய எடுத்துக்பகொள்ேதனொல் அளபெடை எனப்ெட்ைது.
(அளவு + எடை = எடுத்துக்பகொள்ளல்) ஐகொரத்திற்கு இகரமும் ஔகொரத்திற்கு உகரமும் இனக் குற்பறழுத்தொக
ேரும். எடுத்துக்பகொள்ளும் ஒவ்பேொரு மொத்திடரக்கும் ேரிேடிவில் குற்பறழுத்து அடையொளமொக ேரும்.
எ.டு அஆ, இஈ, உஊ, எஏ, ஐஇ, ஒஓ, கொஅ, தீஇ, பூஉ,த ஒ, டதஇ, தகொஎ, பேௌ உயிர் அளபெடை ஏற்ற பெற்றி
முதல் இடை கடை மூன்றிைத்தும் ேரும்.

ஒற்றளபெடை
ங, ஞ, ண, ே, ம, ன, ே, ய, ல, ள, ஃ ஆகிய ெதிபனொன்றும் ப ய்யுளுள் சீரும் தடளயும் கருதி அளபெடுத்து ேரும்.
அளபெடுக்கும் எழுத்தத அடையொளமொகவும் அடமயும். ஒற்று அளபெடுத்தேழி முன்னும் பின்னும் உள்ள
எழுத்துகதளொடு இடணயொமல் தனித்து ஒரு தேரட யொக நிற்கும். (நூ.14)
ஒற்றளபெடை பமொழி இடையிலும் ஈற்றிலும் குறிலின் பின்னும் குறிலிடணயின் பின்னும் ேரும். ஆய்தம்
இடையில் மட்டும் அளபெடையொக ேரும்.(நூ.31).
குறில் எழுத்துகள் ஐந்தும் ப ய்யுள் ேழக்கில் அளபெடை இறுதியில் ேரும். எ.டு விளொஅ, குரீஇ, மகடூஉ, ததஎ,
தகொஒ.
15. தமிழ்க்கொப்பு இயம் - மீ. கொசுமொன் (2005)

உயிரளபெடை
ப ய்யுளில் ஒட குடறயும்தெொது ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ என்னும் பேட்பைழுத்துகளும் ஒற்பறழுத்துகளும்
அளபெடுக்கும். அவ்ேொறு அளபெடுக்கும் இைத்தில் உயிர்க்குறிலும் ஒற்றும் குறியீைொக எழுதப்ெடும். (நூ.28),
(நூ.29) பதொல்கொப்பிய நூற்ெொடேக் டகயொண்டுள்ளொர். பெயர்ச்ப ொல் விடனபயச் மொய்த் திரிந்து நிற்கும்
இைத்திலும் குற்பறழுத்து ப ய்யுளில் நீண்டு ஒலிக்கும் இைத்திலும் உயிர்க் குறிடலக் குறிபயழுத்தொக
எழுதப்ெடும். ஒற்றளபெடை ேன்னூடலப் பின்ெற்றி அடமந்துள்ளது.

முடிவுடர
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மிழிைக்கணத்தில் அளச ளெ என் து ச ால்காப்பியர் ச ாெங்கி 2005இல் மி. காசுமான் எழுதிய
மிழ்க்காப்பு இயம் வளை ச ான்றுச ாட்டு வழங்கிவரும் ஒர் இைக்கணக் கூைாகும். இவ்விைக்கணக் கூறு
ண்ச டுங்காைமாகத் மிழிைக்கண நூல்களில் வழங்கிவந்திருப்பினும் சிை ை மாறு ல்கள் ச ற்று
ற்காைத்தில் ை வளககளில் அளமந்திருப் திளன அறிமுடிகின்ைது.
பதொல்கொப்பியர் உயிரளபெடை என்ெடத தேரடியொகவும் ஒற்றளபெடை என்ெடத மடறமுகொவும்
குறிப்பிட்டுள்ளொர். வீரத ொழியமும் தேமிேொதமும் ‘ேர்க்கம்’ என்று ேைபமொழி மைள த் தழுவிக் கூறியுள்ளன.
ஆனொல், ேன்னூல் உயிரளபெடை ஒற்ைளச ளெ என இைண்டிளனக் குறிப்பிடுகிைது. ப ொல்லிலக்கணத்டத
மட்டுதம குறிப்பிடும் பிரதயொக விதேகம் உயிரளபெடைளய ேைபமொழி மரடெச் ொர்ந்து கூறுகிைது.
இலக்கண விளக்கம் பதொல்கொப்பியத்டதயும் ேன்னூடலயும் பின்ெற்றி அடமந்துள்ளது. இலக்கணக்பகொத்து
ஐந்து ேடகயொகக் கூறிப் பின்னர் மூன்று ேடகயொகப் பிரித்துக்கொட்டியுள்ளது. மூத்துவீரியம் எட்டு ேடகயொகப்
பிரித்துக்கொட்டியுள்ளது. பதன்னூல் உயிரளபெடை ஐந்து ேடகயொக ேன்னூடலப் பின்ெற்றி அடமந்துள்ளது.
இலக்கண விளக்கம், தமிழ்க்கொப்பு இயம் பதொல்கொப்பியத்டதயும் ேன்னூடலயும் பின்ெற்றி அடமந்துள்ளது.
பதன்னூல் ேன்னூடலப் பின்ெற்றி அடமந்துள்ளது.
தண்ைெொணி சுேொமிகள் உயிரளபெடை, ஒற்றளபெடை என இரண்டு அளபெடைகள் ெற்றி புணர்ச்சியியலில்
குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
சுேொமிேொதம், அளபெடைடய விளி, ெண்ைமொற்று, முடறயீடு, புலம்ெல், குறிப்பு, இட என ஆறுேடகயொகப்
பிரித்துக்கொட்டியுள்ளது. இதடனத் பதொைர்ந்து ரேணத்தமிழனின் தமிழ்நூல் குறிப்பிடும் அளபெடை
புதுடமயானது. இந்நூல் ஒழிபியலில் அளபெடைடய ஒன்ெது ேடகயொகப் பிரித்துக்கொட்டியுள்ளது. தூரத்தில்
இருப்ெேர்கடளக் கூப்பிடுதல், ேடைமுடறயில் ெொைப்ெடும் ெொட்டு, கிரொமத்தில் ெொைப்ெடும்
ேொட்டுப்புறப்ெொைல், இலக்கண நூல்களில் கொணப்ெடும் ெொேடககள், பதொழில் ப ய்யும்தெொது ெண்ைங்கடளக்
கூவி விற்ெடன ப ய்தல், குழந்டதகளுக்கொன தொலொட்டு ெொடுதல், இறந்த வீடுகளில் ெொைப்ெடும் ஒப்ெொரி என
அளபெடைடய
ற்காைப்
யன் ாடு ொர்ந்து ேடகப்ெடுத்தியுள்ளார். கொலத்திற்குத் தகுந்தேொறு
ப ய்யுள்களிலும் மொற்றங்கள் ஏற்ெடுகின்றன. காைத்திற்கு ஏற் மாற்ைங்கள் இருப்பினும், இைக்கணக்
கூறுகளில் இன்றிளமயா ாக உள்ள அளச ளெ வருங்காைங்களில் இன்னும் கூடு ைான மாறு ல் ச றும்
என் து ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய கருத் ாக அளமகிைது.
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