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ஒரு ம ொழியைப், பியழைறப் பபசவும் எழுதவும், அம்ம ொழி  வொைிலொக, 
எண்ணங்கயை மவைிப்படுத்தப் பைன்படும் சொதன ொக இலக்கணம் விைங்குகிறது. 
 
ஒரு ம ொழிைின்  இலக்கணம், அம்ம ொழிைிலுள்ை எழுத்துக்கைின் உச்சரிப்புக் 
களுக்கொன  ரபுகயை வகுத்துக் மகொடுக்கிறது. அவற்யற முயறைொகக் கற்க 
பவண்டும். எழுத்துக்கயைச் சரிைொக உச்சரிக்கவில்யலமைன்றொல் மசொற்கைின் 
மபொருள் பவறுபடும். சில எழுத்துக்கைின் உச்சரிப்புகைில் உள்ை  நுண்ணிை 
பவறுபொடுகயையும் மதரிந்து மகொள்ை பவண்டும்.  
 
ஒரு எழுத்யத உச்சரிப்பதற்கு, நொக்கு (Tongue), பற்கள் (Teeth), உதடுகள் (Labial) , 
உள்நொக்கு / மதொண்யை (Guttural), மூக்கு (nasal), மூச்சு (aspiration), அண்ணம் (Palate)  
முதலிை அங்கங்கயை  நொம் உபபைொகிக்கின்பறொம்.. அண்ணம் என்பது, வொைில் 
அயரவட்ை ொக உள்ை ப ல் பகுதி. இந்த அண்ணத்யத மூன்று பகுதிகைொகக் 
கூறலொம். ப ல் முன் பற்களுக்கு அருகில் உள்ைது நுனி அண்ணம் (Dental); 
அண்ணத்தின் இயைப்பகுதி நடு அண்ணம் (Cerebral); நடு அண்ணத்துக்கும் உள் 
நொக்குக்கும் இயைப்பட்ை அடி அண்ணம் (Palatal). இப்படி, அங்கங்கயையும் 
தயசகயையும் மூச்யசயும் இைக்கினொல் இன்ன ஒலி வரும் என்று ம ொழி 
இலக்கணங்கள் மசொல்லியுள்ைபடி  உச்சரிப்புப் பைிற்சி மபறபவண்டும். 
 
சில ம ொழிகைில் பபச்சு ம ொழிக்கும், எழுத்து ம ொழிக்கும் சில  ொறுபொடுகயை 
கொணமுடியும். அதொவது, பபச்சு வழக்கில் உபபைொகிக்கும் மசொற்கைில் உள்ை 
எழுத்துக்கைின், ஒலி அய ப்பு,  எழுத்து வடிவில் அபத அய ப்பில் இருப்பதில்யல. 
அத்தயகை ஒலி அய ப்பின் பவறுபொடுகள், சொர்ந்திருக்கும் இைத்தொல், பவறுபட்ை 
தொய் ம ொழிகைொல், அல்லது பவபறதும் கொரணங்கைினொல் கூை இருக்கலொம். 
ஆனொல் இந்த பவறுபொடுகள், எழுத்து வடிவில், கொணப்படுவதில்யல. 
 
பபச்சு ம ொழிக்கும், எழுத்து ம ொழிக்கும் உள்ை ப ற்கூறிை பவறுபொடுகள் , 
ச ஸ்கிருத ம ொழிைில், கொணப்படுவது இல்யல என்று ம ொழி ஆரொய்ச்சிைொைர்கள்  
கூறுகின்றனர். ச ஸ்கிருத ம ொழி விஞ்ஞொன பூர்வ ொக வடிவய க்கப்பட்டுள்ைது  
என்பது அவர்கள் கருத்து. அம ரிக்கொ  ற்றும் ஐபரொப்பிை நொடுகைில், ச ஸ்கிருத 
ம ொழி பற்றிை ஆரொய்ச்சிைில் பல நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ைன. இந்த ம ொழிைின்  
எழுத்து  ற்றும் ஒலி அய ப்பொனது, கணினி ம ன்மபொருள்  வடிவய ப்பிற்க்கு  
(Computer Software Development) ஏதுவொக உள்ைதொகக் கருதுகின்றனர்.  
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குறிப்பொக இப்மபொழுது, ம ன்மபொருள் ஆரொய்ச்சிைொைர்கள் ஈடுபட்டுள்ை, 
ஒலிைிலிருந்து எழுத்து (Speech to Text) என்கின்ற ஒரு முைற்சிக்கு, ச ஸ்கிருத 
ம ொழி,  ிகவும் உகந்ததொகக் கருதப்படுகின்றது. கீழ்க்கண்ை  கொரணங்களுக்கொக, 
ஆங்கில ம ொழியை  அவர்கைொல் முழுவது ொக உபபைொகிக்க முடிைவில்யல.  
 

 உதொரணத்திற்கு, ஆங்கிலத்தில், code, colour  என்ற மசொற்கைின் ஒலி 
அய ப்யப எழுத்து வடிவில்  ொற்றும் மபொழுது, “பகொட்”, “கலர்” என்பற எழுத 
பவண்டும்.  அதொவது, இந்த இரண்டு மசொற்கைில் உள்ை “CO” என்ற 
எழுத்தொனது, “பகொ”  ற்றும் “க” என்பற ஒலிக்கப்படும். இந்த 
பவறுபொட்டிற்க்கொன விதிமுயறகள் அம்ம ொழிைின் இலக்கணத்தில் 
கொணப்படுவதில்யல. 

 
 ப ற்கூறிை  உதொரணத்தில், colour என்ற மசொல்,  ஆங்கிபலைர்கைொல் (British) 

பின்பற்றப்படும் அகரொதிைில், colour என்றும், அம ரிக்கர்கைொல் (American) 
பின்பற்றப்படும் அகரொதிைில், color என்றும் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது. 
ஆங்கிபலைர்களுக்கும், அம ரிக்கர்களுக்கும், தொய் ம ொழி, ஆங்கிலம் தொன் 
என்றொலும்,  இந்த பவறுபொடு, சொர்ந்திருக்கும் இைத்தொல் உண்ைொனது. 

 
 ஒபர  எழுத்துக்கயை உயைை மசொற்கயை (உதொரணம் : Read), கைந்த 

கொலத்யத குறிப்பிடும் மபொழுது, “மரட்”  என்றும், நிகழ் கொலத்யத குறிப்பிடும் 
மபொழுது, “ரீட்”  என்றும் உச்சரிக்கப்படுறது. 

 
 மவவ்பவறு  எழுத்துக்கயை உயைை மசொற்கள் (உதொரணம் : See  ற்றும் sea),  

“சீவக சிந்தொ ணி”  என்ற மசொல்லில் உள்ை “சீ” பபொல் உச்சரிக்கப்படுகிறது. 
 

 ஒரு மசொல்லில்  உள்ை  அயனத்து எழுத்துக்களும்  உச்சரிக்கப்படு வதில்யல 
(உதொரணம் : Knock  ற்றும் Knew) . இந்தச் மசொற்கள் “நொக்“  ற்றும் “நியூ”  
என்பற உச்சரிக்கப்படுகின்றன. இந்தச் மசொற்கைில் உள்ை “k” என்ற எழுத்து 
உச்சரிக்கப்படுவதில்யல. 

 
ப ற்கூறிை  இது பபொல் குயறகள் ச ஸ்கிருத ம ொழிைில் கொணப்படுவதில்யல.   
ப லும் ச ஸ்கிருத ம ொழிைின் எழுத்துக்கயை உச்சரிக்கும் மபொழுது, நொக்கு, பற்கள், 
உதடுகள், உள்நொக்கு, அண்ணம்  முதலிை அங்கங்களுைன்  சுவொசமும் சீர்படுவதொல், 
ப யல நொடுகைில்,  சில பள்ைிகைில்,  ொணவர்கைின் உச்சரிப்புத் திறய கயை 
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வைர்த்துக்மகொள்ைவும், ப ம்படுத்தவும், ச ஸ்கிருத ம ொழிப் பைிற்சி,  கட்ைொைப் 
பொை ொக, வயரைறுக்கப்பட்டுள்ைது.  
 

 Philosophy Day School - New York  
 St James School – London 
 John Scottus School, Ireland 

 
ப லும், 60 நொடுகைில் உள்ை 400க்கும் ப ற்பட்ை பல்பவறு பல்கயலக்கழகங்கைில், 
ச ஸ்கிருத ம ொழிைில் ப ற்படிப்பு (Mphil)  ற்றும் ஆய்வுற்கொன (PhD) வொய்ப்புகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ைன.  
 

 Harvard University  
 Cambridge University  
 Oxford University  
 Edinburgh University  
 London University  
 Glasgow University  
 Zurich University  
 Trinity College, Ireland 


