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எழுத்துக்கள் பிறக்கும் வகககைச் ச ால்லும். சதால்காப்பிைம், எழுத்துககை 

சவறும் வாி வடிவமாகப் பார்க்காமல், நாத அல்லது ஒலி வடிவமாகபவ 

பார்த்து,  த்தம் பிறக்கும் வககககையும், இடங்ககையும் கவத்து 

விைக்குவது சமாழிைிைல் இன்று வகர கண்டிராத புதுகம. இதன்படி 

பிறக்கும் நாத வடிவான எழுத்துகள் தமிழுக்கு மட்டுமல்ல உலகம் 

முழுவதற்குபம சபாருந்தக்கூடிைகவ. எழுத்துக்கைின் வாி வடிவங்கள் 

அப்படிைன்று.  

இதனால்தான் வள்ளுவாின் குறள் 

“அகர முதல எழுத்சதல்லாம் ஆதி  

 பகவன் முதற்பற உலகு” 

என்று சதாடங்குகின்றது. இங்கு அகரம் தமிழின் வாிவடிவான அகரம் 

அன்று. உலக சமாழிகளுக்சகல்லாம் சபாதுவான, சமாழிக்கும் அதீதமான 

அப்பாற்பட்ட வாக்குக்கும், ஒலிக்கும் சபாதுவான, என்றும் மாற்றமகடைாத, 

நாத வடிவான அகரபம ஆகும்.  

  

 

 

உந்தி முதலா முந்து வைி பதான்றித்  



 

 

தகலைினும் மிடற்றினும் சநஞ் ினும் நிகலஇ 

பல்லும் இதழும் நாவும் மூக்கும் 

அண்ணமும் உைப்பட எண்முகற நிகலைான் 

உறுப்புற்று அகமை சநறிப்பட நாடி  

எல்லா எழுத்தும் ச ால்லும் காகலப்  

பிறப்பின் ஆக்கம் பவறு பவறு இைல 

திறப்படத் சதாியும் காட் ி ைான 

                                               -சதால்காப்பிைம் 83ம் சூத்திரம்- 

இது எழுத்துக்கள் பிறக்கும் இடங்கைாக உடலின் எட்டு அங்கங்ககைக் 

கூறுகின்றது. இது நாம் பபசும் பபச் ின் பிறப்கபயும், இைகலயும் பற்றிை 

இன்கறை மருத்துவ விஞ்ஞானத்தின் படிைான உண்கமயுமாகும். இதன்படி 

எழுத்தின் பிறப்பிைகலப் பின்வருமாறு விைக்கலாம்.  

1. உற்பத்தி (Originator):- இது தகலைில் உள்ை மூகைைில் 

நகடசபறுகின்றது. மூகைைிபல பக்கவாதம் (Stroke) வந்தால் பபச்சு 

பாதிக்கப்படுகின்றது. மூகைைிபல ஒரு பகுதி பாதிப்பட்டால் மற்றவர்கள் 

பபசுவது புாியும் ஆனால் தனக்கு வார்த்கதகள் வராது. இகத மருத்துவத்தில் 

பபச் ாடல் முடக்கம் (Expressive Dysphasia) என்பார்கள். இன்சனாரு பகுதி 

பாதிக்கப்பட்டால் வார்த்கதகள் வரும் ஆனால் மற்றவர்கைின் 

வார்த்கதைாடல் புாிைாது. இகத பபச்சுவாங்கல் முடக்கம் (Receptive 

Dysphasia) என்று கூறுவர். இகதவிட சதற்று வாய் (Stammering), எழுத்துப் 

பிறழ்வு (Dyslexia)பபான்ற நூற்றுக்கணக்கான நுண்ணிை குகறபாடுகளும் 

பாதிப்புகளும் உள்ைன. 



 

 

2. உருவாக்கம் (Generator):-  மூகைைில் உருவான பபச்க  நாதவடிவில் 

உந்தி என்னும் வைிற்றுத்தக கள் முதல் சநஞ் ில் உள்ை 

பழுவிகடத்தக கள் ஈறாக உள்ை சுவா த்தக கபை உருவாக்குகின்றன. 

தக ச்ப ார்வு (Myasthenia Gravis) பபான்ற பநாய்கைினால் சுவா த்தக கள் 

பாதிக்கப்பட்டால் பபச்சும் பாதிக்கப்படுகின்றது. இப்பபாதுள்ை 

உலகப்புகழ்சபற்ற விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ப ாக்கிங்ஸ்  Motor Neuron Disease 

என்னும் இவ்விதமான ஒரு பநாைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைவபர. உடல் 

முழுவதும் முடங்கி  க்கர நாற்காலிைில் நடமாடும் அவருக்கு 

வார்த்கதைாடல் முடிைாது. கணணி வடிவகமக்கப்பட்ட கருவிைினால் 

எழுதுகிறார்; கருத்துககை பாிமாறுகிறார்; விஞ்ஞான வகுப்புகளும், 

கருத்தரங்குகளும்கூட நடத்துகிறார்.  

3. அதிர்வாக்கம் (Vibratos) :- இது மிடற்றில் உள்ை குரல் வகைப்சபட்டிைில் 

நகடசபறுகின்றது. குரல்வகைப்சபட்டிைில் புற்றுபநாய்க்கட்டிகள் அல்லது 

பவறு பாதிப்புகள் வந்தால் குரல் பாதிக்கப்படுகின்றது.  இவ்வைவு ஏன்; 

 ாதாரணமாக தடிமன் காய்ச் லுடன் வருகின்ற குரல்வகை அழற் ிக்பக 

(Laryngitis) எமது குரல் பபாய்விடுகிறபத. 

4. இக வாக்கம் (Modulator):- குரலின் ஏற்ற, இறக்கங்ககை உணர்ச் ிகைின் 

சவைிப்பாட்டிற்பகற்ப ஆக்கித்தரும் இச்ச ைற்பாடு குரல் நாண்கைினாலும் 

அகவககை இழுத்து அக க்கும் தக கைினாலும் நகடசபறுகின்றது. குரல் 

நாண்கைின் ச ைலிழப்பு (Vocal Cord Paralysis) பபச்க ப்பாதிக்கின்றது. இது 

 ிலருக்கு கழுத்தின் ககணைச்சுரப்பி அறுகவச் ிகிச்க ைின்பபாது 

நரம்சபான்று அறுபடுவதாலும் (Vagus nerve damage) உண்டாகலாம்.    

 

5. பாிவாக்கம் (Resonator) :- இவ்வாறு இக வாக்கப்படும் எழுத்தின் பாிகவ 

ச ய்வது எமது மூக்குடன் சதாடர்புள்ை காற்றகறகைாகும் (Four pairs of Para 



 

 

nasal sinuses - Frontal, Maxillary, Sphenoid and Ethmoidal). மூக்ககடப்பு, 

பீனி ம் பபான்ற  ாதாரண வருத்தங்களும் எமது பபச்க ப்பாதிக்கின்றன. 

மூக்கு அல்லது அதனுடன் சதாடர்பான காற்றகறகைில் ஏற்படும் கட்டிகள் 

புற்று பநாய்கள் பபான்றகவயும் இவ்வாபற எமது பபச்க ப் பாதிக்கின்றன. 

6. சவைிைாக்கம் (Articulator):- இவ்வாறு மூகைைில் உற்பத்திைாகி, 

உந்திைிலும், சநஞ் ிலும் உருவாகி, மிடற்றில் அதிரவாக்கமகடந்து, 

குரல்நாண்கைினால் இக வாக்கப்பட்டு, மூக்கினுகடை 

என்புக்காற்றகறகைில் பாிவாக்கமகடந்து, ஈற்றில் சவைிைாக்கப்படுவது 

பல், உதடு, நா, அண்ணம் ஆகிைவற்றின் உதவிைினாலாகும். 

அண்ணப்பிைவு அல்லது உதட்டுப்பிைவுடன் பிறக்கும் குழந்கதகளுக்கும் 

பபச்சு பாதிக்கப்படுகின்றது. "பல்லுப்பபானால் ச ால்லுப் பபாச்சு" என்ற 

பழசமாழிகையும் இங்கு பநாக்கலாம்.  

          இவற்றில் ஏதாவது ஒரு அங்கம் பாதிக்கப்பட்டாலும் அது எமது 

பபச்க ப் பாதிக்கின்றது என்பது மருத்துவ உண்கம. எவ்வைவு அற்புதமான 

ஒருங்கிகணந்த விஞ்ஞான, மருத்துவ, சமாழிைிைல், பபச் ிைல் 

உண்கமககை ஒரு  ில வாிகைில் இவ்வாறு இரண்டாைிரத்து நானூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ச ால்லிைிருக்கின்றார்கள்.  

         இவ்வாறான உந்தி முதலாக உதடு ஈறாக எட்டு அங்கங்கைினூடாக 

வருகின்ற எமது பபச் ின் பிறப்கபபை எழுத்தின் பிறப்பிைல் என்று 

சதால்காப்பிைம் கூறுவதிலிருந்து எழுத்து என்பது ஒலி அல்லது நாத 

வடிவான பபச்க பை குறிக்கின்றது என்பது சதைிவாகின்றது. எழுத்து வாி 

வடிவங்கள் சமாழிக்கு சமாழி மாறுபடுகின்றது. ஏன் ஒபர சமாழிைிபலபை 

காலத்துக்குக் காலம் ஒலிைின் வாி வடிவம் மாற்றமகடந்து வருவது பகழை 

கல்சவட்டு எழுத்துக்ககையும், ஏட்டு எழுத்துக்ககையும் பார்த்தால் 

புாிகின்றது. ஆனால் எழுத்தின் ஒலி அல்லது நாத வடிவம் என்றுபம 

மாறாதது; அழிவில்லாதது. பபச்சுக்கு மூலமான நாத வடிவங்கைில் 



 

 

முதலானது 'அ' என்னும் அகர நாத வடிவம். இகத 'அகரத்திற்குத் தகலகம 

விகாரத்தானன்றி நாதமாத்திகரைாகிை இைல்பாற் பிறத்தலானும்' என்று 

பாிபமலழகர் தனது உகரைிபல கூறுகின்றார். 

 

                                           

 

 


