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உலகின் பல நா க ம் த ழர் பரந் பட்  வாழ்கின்றனர். அங்ெகல்லாம் த ழ்ெமா  
வழக்கில் உள்ள . தமழ்ெமா  இரட்ைடவழக்குச்சூழல் (Diglossic situation)  

ெகாண் .ேபச்சுத்த ழ், எ த் த்த ழ் என இரண் ம் த ழர்க ன் 
ெமா ச்ெசயல்பா க க்குப் பயன்ப கிறன. சிங்கப் ர்வாழ் த ழ் மாணவர்கள் 
இப்ேபா  அன்றாட உைரயாடல்க க்கு ஆங்கிலத்ைத ம் எ த் த் த ைழ ம் 
கு யாகப் பயன்ப த் ம் வழக்கம் அ க த் வ கிற . அவர்கைளத் த ல் – 

ேபச்சுத்த ல் -  ேபசைவக்கும் யற்சி ல் பள்  ஆசி யர்கள் க ம் ஈ பட்  
வ கின்றனர்.  
 
த ழகத் ல் த ழ்க்குழந்ைதகள் ேபச்சுத்த ைழக் குழந்ைதப்ப வத் ல் கற் க்ெகாண்ட 
(அல்ல  'ெபற் க்ெகாண்ட') றேக பள் க்குச் ெசல்கின்றனர். பள் ல் எ த் த்த ழ் 
அவர்க க்குக் கற் க்ெகா க்கப்ப கிற .  
 
ஆனால் சிங்கப் ல் இதற்கு எ ர்மாறான சூழல் ல கிற . சுமார் 58 க்காட் க் 
கு ம்பங்க ல் த ழ்ெமா  ட் ல் ேபசப்படாததால் த ழ்க்குழந்ைதகள் ேபச்சுத்த ைழ 
அ யாமல் பள் க்கு வ கின்றனர். சிங்கப் ர்ப் பள் க ல் சுமார் ன்  ஆண் க க்கு 
ன் வைர எ த் த்த ேழ கு யாகக் கற் க்கப்பட்ட . பாடங்கள் எ த் த்த ைழ 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட இன் வைர அைமந் ள்ளன. எ த் த்த ைழக் 
கற் க்ெகாள்கின்ற குழந்ைதகள், ேபச்சுத்த ைழப் பயன்ப த்த சில யற்சிகைள 
ேமற்ெகாள்கின்றனர். அப்ெபா  அவர்க க்கு எ த் த்த ன் ெசல்வாக்கு 
ேபச்சுத்த ல் ஏற்ப கிற  .இைத எவ்வா  த ர்ப்ப ? இ ல் உள்ள சிக்கல்கைளத் 
ர்ப்ப ல் க ன் பயன்பா  என்ன என்ப  பற் ேய இக் கட் ைர வ க்கிற . 

(இக்கட் ைர ல் கூறப்பட் க்கும் ெசய் கைளக் க ன் ைணேயா  
ப க்கும்ேபாேத இக்கட் ைர ல் கூறப்பட் க்கும் ெசய் கள் நன்கு ளங்கும்) 
 



எ த் த்த க்கும் ேபச்சுத்த க்கும் இைடேய உள்ள ேவ பா கள் சில கு ப் ட்ட 
க க்கு உட்பட்ேட அைமகின்றன. இ பற் ய ஆய் ைன ேமற்ெகாண்டவர்கள் 

ஏறத்தாழ 29 கைள எ த் க்காட் ள்ளனர். ெபா வாக இவ் க க்கு உட்பட்  
இயங்கும் ேவ பா கைள மாணவர்கள் அ ந்  ெகாள்வார்களானால் ேபச்சுத்த ைழ 
அவர்கள் எ தாகக் கற் க்ெகாள்ள இய ம். இவ் க க்கு உட்பட்ட 
எ த் க்காட் கைள மாணவர்கள் (ேகட்டல்-ேபசுதல் ைற ல் -  Audio-lingual method) 

பல ைற ப ற்சி ெசய்வதன்வ  எ த் த்த க்கும் ெசாற்கள் ேபச்சுத்த க்கு 
எவ்வா  மா கின்றன என்பைத அ வர். 
  
ெபா வாகப் ேபச்சுத்த க்கும் எ த் த்த க்கும் இைடேய ஏற்ப ம் ேவ பா கள் 
ஒ ய ய ம் (Phonology) உ ப ய ேம (Morphology) ெப ம்பா ம் 
அைமகின்றன. 
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இடம் என்ற எ த் த்த ழ் எட(ம்) என்  ேபச்சுத்த ல் மா கிற . இச்ெசால் ல் இ 
என்ற ஒ  எ என்  மா வைதக் கீழ்க்கண்ட  ளக்குகிற . 
 
இகரத் ல் ெதாடங்கும் ஒ  ெசால் ல் இகரத்ைத அ த்  அகரம் அல்ல  ஐகாரம் ஏ ய 
ெமய்ெயா கள் வந்தால் இகரம் எகரமாக மா கிற . இகரத்ைத அ த்  இரண்  
ெமய்ெயா கள் வந்தாேலா அல்ல  ேவ  உ ர் எ த் கள் ஏ ய ெமய்ெயா கள் 
வந்தாேலா இகரம் எகரமாக ஆகா .  இல்ைல என்ப  எல்ைல என்றாகா . இ ம்  
என்ப  எ ம்  என்  ஆகா . (இங்கு இ -ைய அ த் வ ம் ெமய்ெயா ம்  உகர உ ர் 
ஏ  வ கிற ). எ த் க்காட் க்கு இதழ்-எதழ்; இலவம்பஞ்சு-எலவம்பஞ்சு; இைம-எைம; 

இைமயமைல- எைமயமைல; இைல- எைல; இைட - எைட ; இைடெவ -
எைடெவ ;  இைண-எைண; இதழ்- எதழ்; இறப் -எறப் ; இரந் -எரந் ; இரக்கம்-
எரக்கம்; இறங்கு- எறங்கு; இலவசம்-எலவசம்; இழப் -எழப் ; இைழ-எைழ; இைளஞன்-
எைளஞன். இச்ெசாற்கைள எ த் த்த ம் ேபச்சுத்த ம் உச்ச த் க் க ல் 
ப ெசய்  மாணவர்க டம் வழங்கேவண் ம். அவ்வா  வழங்கப்பட்ட ெசாற்கைள 
மாணவர்கள் ண் ம் ண் ம் ேகட்கச் ெசய்கின்றெபா  மாணவர்கள் மனத் ல் 
எ த் த்த க்கு கரான ேபச்சுத்த ழ் ப ம்;  
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உகரத் ல் ெதாடங்கும் ெசால் க்கு அ த்  அகரம் அல்ல  ஐகாரம் ஏ ய உ ர்ெமய் 
எ த் கள் வந்தால் உகரம் ஒகரமாக மா ம். ேமற்கு ப் ட்ட  ஒன்  ேபாலேவ 
இவ் ம் அைம ம். உடல்-ஒடல்; உடம் -ஒடம் ; உடன்-ஒடன்; உைட-ஒைட; 

உைடயார்-ஒைடயார்; உனக்கு-ஒனக்கு; உணர்ந் -ஒணர்ந் ; உண -ஒண ; உத -ஒத ; 

உதயம்-ஒதயம்; உத -ஒத ; உைத-ஒைத; உபகரணம்-ஒபகரணம்; உபயம்-ஒபயம்; உபச -
ஒபச ; உரசு-ஒரசு; உைரப் -ஒைரப் ; உைர-ஒைர; உலகம்-ஒலகம்; உழ -ஒழ ; உைழ-
ஒைழ; இவ்வா  இவ் க க்கு உட்பட்ட ெசாற்கைளத் ெதாகுக்க ேவண் ம். ன்னர் 
அவற்ைற உகர ஒ ள்ள ெசாற்கள் எவ்வா  ஒகர ஒ ெபற்  ஒ க்கின்றன என்பைதக் 
க  வா லாகக்  ேகட்கச்ெசய்ய ேவண் ம். இவ்வா  ம்பத் ம்பக் 
ேகட்கச்ெசய் ம்ேபா  மாணவர்க க்கு எ த் த் த க்கும் ேபச்சுத்த க்கும் உள்ள 
ேவ பா   ம். அதனால் தயங்கம் க்கிப் ேபச யல்வர். அவற் ன் 

ப்ெபா ைள ம் அ வர்.  
 
உகரத் ல் ெதாடங்கும் ெசாற்கைள அ த்  இரண்  ெமய்ெய த் கேளா அல்ல  உகரம் 
ஏ ய ெமய்ெய த் கேளா வ ேமயானால் உகரம் ஒகரமாக மா வ ல்ைல. உண்ைம, 

உ ண்ைட, உ ைளக்கிழங்கு, உல்லாசம். 
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ஒ  ெசால் ன் இ யாக வ ம் ஐகாரம் ேபச்சுவழக்கில் சிைதந்  அகரத் ற்கும் 
எகரத் ற்கும் இைடப்பட்  ஒ க்கின்ற . கைத-கத; சைத-சத; பாைத-பாத; சிைற-சிற; 

இைல- இல; ள்ைள- ள்ள; இங்குச் ெசாற்க ன் இ ல் வ ம் “த” என் ம் எ த்  
அகரத் ல் ந்தா ம் இச்ெசால் ஒ க்கின்றெபா  எகரத் ற்கும் அகரத் ற்கும் 
இைடப்பட்ட ைல ல் ஒ க்கும்.  
 
ெசால் ன் இைட ல் வ ம் ஐகாரம் தன் உச்ச ப் ந்  மா  அகரமாகப் 
ேபச்சுத்த ல் ஒ க்கின்ற . எ.கா. மைடயன்-மடயன் இைடயன்-இடயன்  
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இறந்தகால இைட ைலயாகிய  “த்த்” என் ம் இைட ைல இகரத்ைத அ த்  
வ ம்ெபா  ச்ச் என் ம், ந்த் என்ப  ஞ்ச் என் ம்  மா ப கின்றன.  ப த்தான் – 

ப ச்சான் அ த்தான்- அ ச்சான் க த்தான்-க ச்சான் த்தான்- ச்சான்; ம த்தான்-
ம ச்சான்; ெவ த்தான்-ெவ ச்சான்; கு த்தான்-கு ச்சான்; இ த்தான்-இ ச்சான்; 



ஒ த்தான்-ஒ ச்சான்; கி த்தான்-கி ச்சான்; ஒ த்தான் – ஒ ச்சான்; க த்தான் – 

க ச்சான்;  ஒ ந்தான்- ஒ ஞ்சான் 
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த க்கு ைல அ த் வ ம் ணகர, னகர, ளகர, லகர  ெமய்கேளா  வைட ம் 
ெசாற்க ல் ெமய்ெய த்  இரட் த்  உகரம் ேசர்ந்  வைடகின்ற . இந்த உகரத்ைத 
ஒ த் ைண உகரம் (enunciative U )என்  ெமா யலார் கூ வர். மண்-மண் ; கண்-
கண் ; பண்-பண் ; உண்-உண் ; கல்-கல் ; ெசல்-ெசல் ; பல்-பல் ; ள்- ள் ;  

ெபான்-ெபான்   
 
ெந ைலத்ெதாடர்ந்  வ ம் லகர ளகர ெமய்ேயா  வைட ம் ெசாற்க ல் லகரம் 
உகரத்ேதா  ேசர்ந்  ஒ க்கப்ப கிற . கால்-கா , பால்-பா , ேமல்-ேம , சால்-சா , 

ரால்-ரா , வால்-வா , தாள்-தா , வாள்-வா . ெபா வாக இவ் கரம் 
குற் ய கரமாேவ ஒ க்கின்ற . இதனால் ேபச்சுத்த ல் இடம்ெப ம் குற் ய கரம் 
வல் னம் மட் ம் அல்லாமல் எல்லா ெமய்ெய த் க்க ன் ேம ம் ஏ  ஒ க்கின்ற  
என்  கூறலாம்.  
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த க்கு ைலத் த ர்த்  னகர ெமய்ேயா ம் மகர ெமய்ேயா ம் வைட ம் ெசாற்க ல் 
னகர, மகர ெமல் ன ஒ கள் ெகட் , அதன் க்ெகா த்தன்ைம ந்ைதய உ ெரா ல் 
ஏ கின்றன. ஆனால் அந்த க்ெகா த் தன்ைம ெபற்ற உ ர் ஒ கைள எ த்  வ ல் 
காட்ட இப்ேபா  இயலா . (அரசன்-அரச~; வந்தான்-வந்தா~; ெசய்தான் - ெசய்தா~; 

அவன்-அவ~; மரம்-மர~; த மம்- த ம~; இலக்கியம்- இலக்கிய~; படம் – பட~ 
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எ த் த் த ல் ெசாற்கள் வல் னெமய் ல் வ ல்ைல அ ேபால் இன்  ேபச்சுத் 
த ேலா எந்தச் ெசால் ம்  ெமய்ெய த் ல் வ ல்ைல. ெபா வாக 
ெந ைலத்ெதாடர்ந்  யகரெமய் ல் வைட ம் ெசாற்கள் இகரத் டன் ேசர்ந்  

வைடகின்றன. (எ.கா) வாய் – வா ; காய்-கா ; ேசய்-ேச ; ேபய்-ேப ; ேபாய்-ேபா .  
கு ைலத்ெதாடர்ந்  யகரெமய் ல் வைட ம் ெசாற்கள் இரட் த்  இகரத் டன் 
ேசர்ந்  வைடகின்றன. (எ.கா) ெபாய்-ெபாய் ; ெசய்-ெசய் ; ெமய்-ெமய் . ஐகாரம் 
ஏ ய ஓெர த்  ஒ  ெமா க ம் இகரம் ஏ ய யகரத்ேதா  வைடகின்றன. ைக-
ைக ; ைப-ைப ; ைவ-ைவ ; ைத-ைத ; ைம-ைம . 



 
இன் ம் இவ்வா  சில ஒ ங்குக க்கு உட்பட்ட கள் பல உள்ளன. அவற்ைற நாம் 
எ த் வ வத்ைத ம் ேபச்சு வ வத்ைத ம் அ க ேக காட் ம் ேகட்கச் ெசய் ம் 
கற் க்கலாம். 
 
ெபா வாகச் த த் த ச் ெசாற்களாகக் அைமத் க் காட் வைத ட ெதாடர்க ல்  
அைமத் க் கற் க்கும்ெபா  மாணவர்க க்கு அச்ெசாற்கள்  எ தாக ளங்கும்.  
எ த் க்காட் ற்கு நான் கைத ப த்ேதன் – நா(ன்) கத ப ச்ேச(ன்); அவன் படம் 
பார்த்தான்; அவ(ன்) பட(ம்) பார்த்தா(ன்) 
 
எ த் த்த ல் இடம்ெபறாமல் ேபச்சுத்த ல் மட் ம் இடம்ெப ம் சில அைமப்  
ைறக ம் இ க்கின்றன. இவற்ைற ம் மாணவர்க க்கு அ கப்ப த்த ேவண் ய 

ேதைவ உள்ள . எ த் க்காட் க்கு உனக்கு ைள இ க்கிறதா? உனக்கு ைள கீைள 
இ க்கா? ஏதாவ  தண் ர் கு த் ட் ப் ேபாேவாமா? ஏதாவ  தண்  கிண்  
கு ச்சிட்  ேபாேவாமா? இத்தகு ெதாடர்கைளக்  ெகாண்ட உைரயாடைலப் ேபச்சுத் 
த ம் எ த் த்த ம் அ த்த த் க் காண் க்கின்ற ெபா  மாணவர்கள் 
இரண் ற்கும் உள்ள ேவ பா கைளப் ந் ெகாள்ள வாய்ப்  இ க்கின்ற . இதன் வ  
எ த் த் த ல் உள்ள ெசாற்கள் ேபச்சுத்த ல் எவ்வா  மா கின்றன என்பைத ம் 
அைவ எவ்வா  உச்ச க்கப்ப கின்றன என்பைத ம் மாணவர்கள் நன்கு அ வர்.  
 
ைரப்படம் அல்ல  நாடகத் ல் வ ம் காட்சிக ல் ஒ சில கு ப் ட்ட பகு கள் மட் ம் 

ேபச்சுத்த ழ், எ த் த்த ழ் இரண் ம் அைமவ  ேபால் காட் வதன் வ  
மாணவர்க ன் ஆர்வத்ைதத் தக்க ைவத் க்ெகாள்வேதா  ைர ல் அவர்க க்கு 
த ள்ள இ  வழக்குகைள ம் கற் க்கலாம். ேம ம் ேபச்சுத்த ல் 
ேபசுகின்றெபா  ஒ வ ைடய கபாவம் எவ்வா  மா கின்ற  என்பைத ம் ஒ ங்ேக 
காட்டலாம்.  
 
இவ்வா  அைனத்  க க்கும் எ த் க்காட் கைளக் காட்  அவற்ைறக் க வ ப் 
பல் டகத் ன் (Multi media) உத யால்  பல தங்க ல் ெவ ப்ப த் க் 
காட் கின்றெபா  மாணவர்க க்குப் ேபச்சுத்த ைழ ம் எ த் த்த ைழ ம் ஒ ங்ேக 
ேகட்க ம் பார்க்க ம் வாய்ப் கள் கிைடக்கின்றன. ேம ம் ேபச்சுத்த ல் க த்தாடல் 
க ம் இயற்ைகயான சூழைல ம் மாணவர் கண் ன் ெகாண் வந்  த்த ம். 

ேபசுபவ ன் கபாவம், உடல் அைச   த ய ெமா சாராக் கூ கேளா  



ேபச்சுத்த ழ்த் ெதாடர்கைள எவ்வா  இைணத் ப் பயன்ப த்தலாம் என்ற அ ம் 
மாணவர்க க்குக் கிைடக்கும். ேம ம் மாணவர்கள் ெசாந்தமாகப் பல ைற இப்பாடத்ைத 
ண் ம் ண் ம் இயக்கிக் ேகட்பதன்வ  மாணவர்கள் மனத் ல் அைவ நன்கு ப ம். 

ஆர்வ ம் ெப கும். ேம ம் மாணவர்கள் ெபா ள் உணர்ந்  ப க்க ம் ேகட்க ம் 
வாய்ப் கள் அ க க்கும்; இந்த யற்சி ல் க  வல் நர்க ம் ெமன்ெபா ள் 
தயா ப்பாளர்க ம் ஈ பட்  உத கின்ற ெபா  பல்ேவ  ப மாணங்க ல் க த் 
ைர ல் ஆர்வ ட் ம் ேபச்சுத்த ைனக் ேகட்க இய ம். இைவ தாய்த் 

த ழகத் ந்  ெவ ேய ப் ேபச்சுத்த ழ் சூழல் அைமயப்ெபறாமல் வாழ்கின்ற 
ெவ நாட் த் த ழ்க் குழந்ைதக க்குப் ேபச்சுத் த ைழக் கற் க்ெகாள்ளப் ெப ம் 
உத ம். 
கட் ைர ஆக்கத் ற்கு உத ய ல் : ந. ெதய்வசுந்தரம் (Diglossic Situation in Tamil - A 
Sociolinguistic approach , Ph.D. Thesis submitted to the University of Madras, 1980 , 
Chennai ) 
 


