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ABSTRACT IN ENGLISH 

This monograph on "Semantics and Pragmtics" is based on Cruse (2000) and Cruse (1966) 

with an aim to introduce semantics and pragmatics to Tamil students and scholars focusing on 

Tamil. This is written in Tamil.  

This monograph is devided into four parts which includes eighteen chapters.  

The first part introduces fundamental notions. A few things like logical matters, dimensions of 

meaning and copositionality are discussed in this part.  

The second part is on words and their meaning. Here in this part lexical semantics, word 

meaning, paradigmatic and syntactic relations of meaing are discussed. 

The thid chapter is on semantics and grammar. Here in this part semantics in relation to 

grammar is discussed. 

The fourth part is on pragmatics. Here is part reference and dexis, speech acts and 

implicaters are discussed. This is followed by a conclusion.  
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ஆசிொியர் உமர 

 

 ப ொருண்மையியல்  ற்ைிய எைது ஆய்வுகள் 1974 பூைொவிலுள்ள  Deccan College 

Postgraduate and Resarch Institute-இல் பதொடங்கப் ட்டு மூன்று  தின்ை ஆண்டுகமள எய்த 

உள்ளது. "Syntax and Semattics of Tamil verbs" எைது முமைவர்  ட்ட ஆய்வவடு. "Semantic 

Structure of Tamil Vocabulary" எைது முதுமுமைவர் ஆய்வு. இவற்மைத் பதொடர்ந்து "தற்கொலத் 

தைிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம்", "கணித் தைிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம்", "Generative Lexicon for Tamil", "Word 

Net for Tamil", "தைிழ்ச் பசொற்பைொமகயின் மூலப்ப ொருண்மையியல் ஆய்வு", "தைிழ்ப் 

ப ொருண்மையியல் அமைப்பு", "Onto-thesaurus for Tamil" எை தைிழ்ப் ப ொருண்மையியல் 

பதொடர் ொை  ல ஆய்வுகள் பசய்து பவளியிட்டும் உள்வளை. "An Introductory Course in Semantics" 

என்ை தமலப் ில் Language in India-வில் நொன் ைின்வடிவில் நொன் பவளியிட்ட நூல் ப ரும் 

வரவவற்ம ப் ப ற்ைது.  ல பவளிநொட்டிைொின்  ொரொடுதமலப் ப ற்ைது. தைிழுக்கு இத்தமகய ஒரு 

நூல் தரவவண்டும் என்று எண்ணியிருந்வதன். என் உடல்நைின்மை அமத வநொக்கிய என்  யணத்மதத் 

தமடபசய்தது. தைிழ்ப்  ல்கமலகழகத்தில்  ணியொற்ைிய வ ொது எைது பைொழியியல் முதுகமலப் ட்ட 

ைொணவர்களுக்கொக "ப ொருண்மையில்"  என்ை தமலப் ில் ஒரு நூல் எழுதி இருந்வதன்.  த்து இயல்கள் 

ைட்டும் உள்ள அமதப்  ின்ைர் academia.edu, Researchgate  என்ை இமணய தளங்களில் 

 திவவற்ைம் பசய்திருந்வதன். அமதப் ப ரும் ைொற்ைங்கள் பசய்து  திபைட்டு இயல்களொக 

"ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும்" என்ை தமலப் ில் இவ ொது Language in India  என்ை ைின் 

இதழ் மூலம் பவளியிடுகிவைன்.   

 குரூசின் "Lexical Semantics", "Semantics and Pragmatics" என்ை நூல்கமளப் தழுவித்தொன் 

இது எழுதப் ட்டுள்ளது. ஜொன்மலயொன், மநடொ,  ொைர் வ ொன்வைொொின் ப ொருண்மையியல் 

நூல்களின்  ொதிப்ம யும் இதில் கொணலொம். 

 பைொழியியல்  ற்ைிய ஆர்வம் தைிழ் நொட்டில் ைங்கிவரும்  இக்கொலகட்டத்தில் இது வதமவயற்ை 

ஒன்ைொகத் வதொன்ைலொம். இருப் ினும் ப ொருண்மையியல் வகொட் ொடுகள் என்மை எப்வ ொதும் 

ைகிழ்விக்கும். நொன் ப ற்ை அைிவு தைிழ் ைொணவர்களுக்குப் வ ொய்ச் வசரவவண்டும் என்ை 

எண்ணத்துடன் இமத பவளியிடுகிவைன். 

        அன்புடன் 

      இரொவசந்திரன் சங்கரவவலொயுதம் 
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       இயல் 1  

     அைிமுகம்  

1.1. கருத்துப் ொிைொற்ைம்  

 கருத்துப் ொிைொற்ைம் (communication) தவிர்த்த  ிை சூழல்களில் ப ொருண்மை என் தற்கு எந்த 

அர்த்தமுைில்மல. எைவவ ப ொருண்மை ஆய்மவத் பதடங்குவதற்கொை இடம் கருத்துப் ொிைொற்ைக் 

கருத்துச்சொயலொகும். பசய்திகமளப்  ொிைொைிக்பகொள்வதற்கொை எந்தச் பசயல் ொட்மடயும் 

கருத்துப் ொிைொற்ைம் எைலொம். ைர ணுக் குைியம் (genetic code) வழி பசய்திகள் உயிர்ச் சந்திகளுக்கு 

இமடயில்  ொிைொைப் டுவதிலிருந்து வண்டிக்கும் வண்டிவயொட்டிக்கும் இமடவய உள்ள  ொிைொற்ைம் 

வமர எந்தத் தூண்டல்- தில் சூழலும் (stimulus-response-situation) இதில் அடங்கும். இங்கு நொம் 

ைைித இைம் பசய்திகமளப்  ொிைொைிக் பகொள்வமதத்தொன் கருத்துப் ொிைொற்ைம் என்கின்வைொம்.    

1.1.1. கருத்துப் ொிைொற்ை ைொதிொி  

  ின்வருவது கருத்துப் ொிைொற்ைத்தின் ஒரு எளிய ைொதிொியொகும் (Lyons, 1977: ) 

 

                       (குைியொக்கம்)                    ஊடகம்                         (குைியத்திைவு) 

  

            

         சத்தம்       

                                   

அனுப் ப் டும் குைி ப ைப் டும் குைி 
(பசய்தி)) 

ப று வர் 

இம்ைொதிொியின்  டி, கருத்துப் ொிைொற்ைம் எவதொ கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்ய எண்ணுகின்ை 

வ சு வரொல் பதொடங்குகின்ைது, அதொவது பசய்தி (message) ஆக. பசய்திகள் அதன் பதொடக்க 

வடிவில் வநரடியொக அனுப்  இயலொததொமகயொல், அமவ அனுப் த்தக்க வடிவில் அதொவது குைியொக 

(signal) ைொற்ைப் டவவண்டும். சொதொரணக் கருத்துப் ொிைொற்ைத்தில் இது பைொழிக்குைியொக்கச் 

பசயற் ொங்மக (process of linguistic encoding) உட் டுத்தும்; அதொவது பசய்திமய பைொழிவடிவில் 

ைொற்றுவது; பைொழிவடிமவப் வ ச்சு உறுப்புகளுக்கு ஒரு குழுைக் கட்டமளகளொக ைொற்றுவது; 

அவ்வொறு பசய்மகயில் அது ஒலியியக்க அமடயொளக் குைிகளொக (accoustic signals) விமளயும். இந்த 

அமடயொளக் குைியின் பதொடக்க வடிவம் அனுப் ப் டும் அமடயொளக்குைி (transmitted signal) ஆகும்.       

 ஒவ்பவொரு கருத்துப் ொிைொற்ை ைொதிொிக்கும் ஒரு ஊடகம் (channel) இருக்கும்; இதன் வழி 

அமடயொளக்குைி  யணம் பசய்யும். வ ச்சுக்கு ஒலியுணர்வு ஊடகமும் (auditory channel) 

சொதொரணைொக எழுதுவதற்கும் குைிபைொழிக்கும் (sign language) ஒளியுணர்வு ஊடகமும் (visual 

channel)  ிபரய்லிக்கு (Braille) பதொடுஉணர்வு ஊடகமும் (tactile channel)  ிை ஊடகங்களும் 

இருக்கின்ைை. அமடயொளக்குைி அனுப்புவொிடைிருந்து ப று வருக்குப்  யணிப் தொல் திொிபுறுதல், 

பசய்தி 

அனுப்புவர் 
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வதமவயில்லொத தூண்டலின் குைிக்கீடு, ஒலி வதய்தல் வ ொன்ை  ல வழிகளில் ைொற்ைம் அமடகின்ைது. 

இந்த ைொற்ைங்கமள ஒருவசர சப் தம் (noise) என் ர். இதன் விமளவொல் ப று வரொல் 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்ை அமடயொளக்குைி (ப ைப் டும் அமடயொளக்குைி (received signal)) 

அனுப் ப் டும் அமடயொளக்குைி வ ொல் இருப் தில்மல. அனுப் ப் டும் அமடயொளக்குைியீட்டின் 

ஒவ்பவொரு விவரமும் அனுப் ப் டும் பசய்திக்கு ைிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொய் இருந்தொல், 

கருத்துப் ொிைொற்ைம் நிச்சயைற்ை ஒன்ைொகும். இருந்தொலும் பைொழிவ ொன்ை திைமைவொய்ந்த 

கருத்துப் ொிைொற்ை ஒழுங்குமுமை அமடயொளக்குைியில் ஓரளவுக்கு ைிமகமய உட் டுத்தி இந்தச் 

பசய்தி இழப்ம த் தவிர்த்துவிடும். இதன் அர்த்தம் அமடயொளக்குைியில் பசய்தி ஒன்றுக்கும் 

வைற் ட்டதடமவத் தரப் ட்டுள்ளது அல்லது அமடயொளக்குைியின்  ிை  ொகங்களிலிருந்து பசய்தி 

இழப்ம  அனுைொைிக்க இயலும் என் தொகும். எைவவ குைிப் ிடத்தக்க இழப்பு இருந்தொலும் முழுச் 

பசய்திமயயும் ைீட்டுருவொக்கம் பசய்ய இயலும். பைொழி 50 விழுக்கொடு ைிமகயொைது எைக் கூறுவர்.   

 ப று வரொல் அமடயொளக்குைி ப ைப் ட்டதும் மூலச்பசய்திமய ைீட் தற்கொக அது 

குைியத்திைவு (decoded) பசய்யப் டவவண்டும். சீர்மையொை நிகழ்வில் ப ைப் ட்டவரொல் 

ைீட்டுருவொக்கம் பசய்ப் ட்ட பசய்தி வ சு வர் அனுப் ிய பசய்திக்குச் சைைொக இருக்கவவண்டும். இது 

ைிக அொிதொகத்தொன் நிகழும். ப ரும் ொலொை நிகழ்வுகளில் ஓரளவுக்கு பநருங்கி வரும் எைலொம். 

எைினும் ப ொருளின் மூன்று வநொக்குகமள வவறு டுத்துவது நல்லது.  

1. வ சு வர் ப ொருண்மை (speaker's meaning): வ சுவர் நிமைக்கின்ை பசய்தி  

2. வகட் வொின் ப ொருண்மை (hearer's meaning): வகட் வர் புொிந்துபகொள்கின்ை பசய்தி  

3. குைிப ொருள் (sign meaning): இது குைிகளின்  ண்புகளின் பைொத்தைொக எடுத்துக் 

பகொள்ளப் டலொம்; இது (அ) வ சு வொின் வநொக்கம் பகொண்ட பசய்திமயக் கூறுவதற்குப்  ிை 

குைிகமள விட ைிகவும் ப ொருத்தைொைது, வைலும் (ஆ) சில பசய்திகமளக் கூறுவதற்குப்  ிைவற்மை 

விட ைிகவும் ப ொருத்தைொைது.  

பைொழிமயப் வ ொன்ை நிமல நிறுத்தப் ட்ட குைி ஒழுங்குமுமையின் குைிகளின் அர்த்தங்கள் 

 யன் டுத்து வர்களின் கட்டுப் ொட்டில் இல்மல;  குைிகள் வ ச்சுச் சமுதொயத்தின் உடமையொகும்; 

அமவகளுக்கு நிமலநொட்டப் ட்ட அர்த்தங்கள் உள்ளை. நிச்சயைொக எந்தபவொரு குைிப் ிட்ட 

சந்தர்ப் த்திலும்,  யன் டுத்தப் டும் குைிகள் தற்கொலிகைொகவவொ அல்லது 

வழக்கைொைதொகவவொ/ைர ொைதொகவவொ இருக்கலொம், தற்கொலிகைொக இருந்தொல், அமவ முன்வைற் ொடு 

பசய்யப் ட்டதொகவவொ அல்லது தன்ைிச்மசயொைதொகவவொ இருக்கலொம்.   

1.1.2. குைி ஒழுங்குமுமையொக பைொழி  
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ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

 எந்த இயற்மகயொை ைைித பைொழியும் இறுதியுைொ பவளியீட்டு ஆற்ைமல உறுதிப் டுத்தும் 

கூட்டுநிமலயொை ஒழுங்குமுமையொகும் (complex sign system); அதொவது (கூற்றுக்களின் சிக்கலொை 

தன்மையில் எந்த வரம்பும் மவக்கப் டவில்மல என்ைொல்) பகொள்மக அடிப் மடயில் குைியொக்கம் 

பசய்ய இயலொத எண்ணவியலும் ஒன்றுவை இல்மல. ஒவ்பவொரு அடிப் மடக் குைியும் 

ப ொருண்மைக்கும் வடிவுக்கும் (ஒலிவடிவு-எழுத்துவடிவு) இமடவய உள்ள குைியீட்டுச் 

வசர்க்மகயொகும்; அடிப் மடக்குைிகள் கூட்டுநிமலக்குைிகமள உருவொக்க விதிக்கட்டுப் ொடு 

அடிப் மடயில் ஒன்வைொபடொன்று இமணயலொம்; அமவ அதற்கிமணயொை கூட்டுநிமல 

ப ொருண்மைகமளத் (complex meanings) தரும்.    

1.2. குைியீட்டியல் (Semiotics): சில அடிப் மடக் கருத்துச்சொயல்கள்  

1.2.1.  ிரதி லிப்பு (Iconicity) 

 குைிகமளப் ப ொதுவொகப்  ிரதி லிப்புத் தன்மையொைது (iconic) அல்லது 

இடுகுைித்தன்மையொைது (arbitrary) என்று  ொகு ொடு பசய்யலொம். ஏதொவது விதத்தில் தம் 

ப ொருண்மைமயப்  ிரதி லிக்கின்ை வடிவுகள்  ிரதி லிப்புக் குைிகள் ஆகும். தம் வடிவுகளுக்கும் 

ப ொருண்மைகளுக்கும் இமடவய எந்த இயற்மகயொை ஒப்புமைப் ப ொருத்தமும் இல்லொத குைிகள் 

இடுகுைித்தன்மையொைது என்று கூைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக “மூன்று” என்று ப ொருள் டும் 

அவர ிய எண்ணின் குைியொை ‘3’-ஐயும் III-ஐயும் எடுத்துக்பகொண்டொல், முதலொவது குைி (3) அதன் 

ப ொருண்மைமயப்  ிரதி லிப் தொக இல்மல  இரண்டொவது குைி (III) அதன் ப ொருண்மைமயப் 

 ிரதி லிப் தொக அமைகின்ைது  எைவவ அது  ிரதி லிப்புத்தன்மையொகும்.   

  ிரதி லிப்புத்தன்மை  லவழிகளில் பைொழியினுள் நுமழகின்ைது. பைொழியின் 

ப ரும் ொன்மையொை பசொற்கள் இடுகுைித்தன்மையொைது: எடுத்துக்கொட்டொக நொய் என்ை பசொல்லின் 

வடிவம் எந்தவமகயிலும் அதன் ப ொருண்மைமயப்  ிரதி லிக்கவில்மல. இருப் ினும், ஒலிக்குைிப்புச் 

பசொற்கள் (onomatopoeic words) ஓரளவுக்குப்  ிரதி லிப்புத் தன்மைமயக் கொட்டுகின்ைை. அவற்ைின் 

ஒலிகள் அவற்ைின் ப ொருண்மைகமளக் குைிப் ொகத் பதொிவிக்கின்ைை.  

எ.கொ.  

 குசுகுசுத்தல், முணுமுணுத்தல்,  ட டத்தல், கூவுதல் 

 வழவழபவன்று, ைடைடபவன்று,  கடகடபவன்று, திடீபரன்று,  டொபரன்று 

 கூமக, கொக்கொ, கொகம்   

பசொற்பைொமகயில் இடுகுைித்தன்மைக் கூடுதலொக இருப் து எவதட்மசயொைது அல்ல; அது 

இயற்மகபைொழியின் முக்கியத் திட்டப்  ண்புக்கூைொகும் (design feature). பைொழிக்குைியீட்டில் 

குைிப் ிட்ட அளவு வடிவ வவறு ொட்டின்  ொிைொணங்கள் இருக்கின்ைை. எல்லொக் குைிகளும் 

http://www.languageinindia.com/


8 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

 ிரதி லிப்புத் தன்மையொைமவ என்ைொல், எவ்வொறு உலகளொவிய பவளிப் ொட்மடப் ப ை இயலும் 

என் மத எண்ணிப் ொர்ப் து கடிைம்.  

  ிரதி லிப்புத்தன்மை ஓரளவுக்கு இலக்கணத்திலும் கொணப்ப றும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

ஒன்மைபயொன்று சொர்ந்திருக்கும் பசொற்கள் வசொந்தொற் வ ொல் வரும். ‘அந்த உயரைொை வொலி ன் அந்த 

அழகொை ப ண்மண விரும்புகிைொன்’ என்ை வொக்கியத்தில், உயரைொை என்ை ப யரமட வொலி ன் 

என்ை ப யமர அமட பசய்வதொல் ஒன்மைபயொன்று அடுத்து வருகின்ைை. சில பைொழிகளில் இந்த 

உைவு இலக்கண உடன் ொடு (grammatical agreement) மூலம் கொட்டப் டலொம், இது ஒரு வமகயொை 

ஒற்றுமை ஆகும்; இதுவும்  ிரதி லிப்புத் தன்மைதொன். எடுத்துக்கொட்டொக, தைிழ் பைொழியில் 

விமைமுற்று விகுதிகள் அவற்ைிற்கும் எழுவொய்க்கும் உள்ள பதொடர்ம  இலக்கண உடன் ொட்டொல் 

பவளிப் டுத்தும் (எ.கொ. நொன் நடந்த்-ஏன்). இலக்கணத்தில்  ிரதி லிப்பு வதொன்றும் ைற்பைொரு வழி, 

இலக்கணக் கூட்டுநிமல (grammatical complexity) ஓரளவுக்குப் ப ொருண்மைக் கூட்டுநிமலமயப் 

(semantic complexity)  ிரதி லிப் து ஆகும் (எ.கொ. ைின்விசிைி - ைின்சொரத்தொல் இயங்கும் விசிைி).  

1.2.2. ைரபுத்தன்மை (Conventionality) 

 கருத்துப் ொிைொற்ைத்தில் ைைிதர்களொல்  யன் டுத்தப் டும்  ல குைிகள் இயற்மகயொைமவ, 

அமவ ைர ணு அடிப் மடயில் ைரபுொிமை பசய்யப் ட்ட உயிொியல் அமைப் ின் ஒரு  குதியொகும், 

வைலும் அமவ கற்றுக்பகொள்ளப் ட வவண்டிய அவசியைில்மல, இருப் ினும் அமவ ஒரு ந ொில் 

வதொன்றும் முன் ஒரு முதிர்வு கொலம் வதமவப் டலொம், வைலும் அமவ குைிப் ிட்ட  ண் ொட்டுப் 

 ொணிகளுக்கு ஏற்ைவொறு  ல்வவறு வழிகளில் வடிவமைக்கப் ட வவண்டும். புன்சிொிப்பு, 

முகம்சுளித்தல்,  யம், வியப்பு வ ொன்ைவற்மைக் கொட்டும் முகபவளி ொடுகளும் அங்க பைொழிமய (body 

language) உருவொக்கும்  ல இருப்பு ைற்றும் அண்மைக்குைிகளும் சில வமகச் மசமககளும் ஆர்வம், 

சந்வதகம் வ ொன்ைவற்மைக் கொட்டும் வொய்வழிக் குைிகளும் இயற்மகக் குைிகளொகும். இயற்மகக் 

குைிகள் ப ரும் ொலும்  ண் ொடு கடந்து அர்த்தம் தரு ைவொக இருப் து சொத்தியைொகும்.   

  ிை குைிகள் ைரபு அடிப் மடயில் தரப் ட்ட ப ொருண்மைகமளக் பகொண்டிருக்கும். அவற்மைக் 

கற்க வவண்டும்; அமவ சமுதொயத்துக்குச் சமுதொயம் வவறு டும். பைொழிக்குைிகள் முன்ைொதிொியொை 

ைரபுக் குைிகள் (conventional signs) ஆகும். ஒலிக்குைிப்புச் பசொற்கள் (onomatopoeic words) கூட 

ப ரும் ொலும் குைி ிடத்தகுந்த ைரபுக் கூமைக் பகொண்டிருக்கும். அவற்ைின்  ிரதி லிப்புத் 

தன்மைமயக் குறுகிய வநொக்கில் தொன் உணர முடியும். துருக்கியச் பசொல்லொை bulbul/புல்புல் என் மத 

எடுத்துக்பகொள்வவொம். அது குழந்மதகளின் உச்சொிப்ம க் குைிப் ிடுகிைதொ? ைமல ஊற்ைின் 

ஓமசமயக் குைிப் ிடுகிைதொ? உண்மையில் அது ‘மநட்டிங்வகல்’/"nightingale" என்று ப ொருள் டும். 

 ின்வைொக்கிப்  ொர்த்தொல் பதொடர்பு டுத்தலொம். பைொழிக் குைிகள் ைட்டும்தொன் ைரபு 
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அடிப் மடயிலொைது என்று கூை இயலொது. பவறுக்கத்தக்க அல்லது அசிங்கைொை மசமககள் கூட 

சமுதொயத்திற்குச் சமுதொயம் வவறு டும். எடுத்துக்கொட்டொக, அவர ியப்  ண் ொட்டில் உள்ளங்கொமலச் 

சுட்டிக்கொட்டுவது அவைொியொமதயொகும். ஐவரொப் ொவில் கூட, ைர ொை மசமககள் வவறு டலொம்: 

கிவரக்கர்கள் “ஆைொம்” என் தற்குத் தமலமயப்  க்கவொட்டில் அமசப் ொர்கள்; “இல்மல” என் தற்குத் 

தமலமய வைலும் கீழும் அமசப் ொர்கள்.   

1.2.3. வவறு டுகின்ை தன்மை (Discreteness) 

 சில குைிகள் வடிவில்  டிப் டியொக ைொைலொம்; அவற்ைின் ப ொருண்மையுையும் ைொற்ைத்திற்கு 

இமணயொக வவறு டும்; இமவத் பதொடர்ச்சியொை குைிகள் (continuous signs) என்று அமழக்கப் டும். 

தொங்கள்  ொர்த்த ைிகப் ப ொிய விலங்கின் வடிமவக் கொட்ட குழந்மதகள் மககமளப் 

 யன் டுத்திக்கொட்டும் குைி இத்தமகய குைியொகும். வவறு குைிகளுக்கு குைிப் ிட்ட வடிவங்கள் 

இருக்கும்; இமடப் ட்ட வடிவங்கள் அனுைதிக்கப் டுவதில்மல; அவற்ைின் வவறு டு எல்மல 

துண்டு டுத்தப் ட்டிருக்கும். அம்ைொதிொியொை குைிகள் வவறு டுகின்ைமவ (discrete) எை 

விளக்கப் டும். பைொழிக் குைிகள் எல்லொம் வவறு டும் வமகயில் டு மவ. வைலும் இது 

எவதட்மசயொை  ண்புக்கூறு அல்ல; ஆைொல்  ிரதி லிப்புத் தன்மையுடனும் இடுகுைித் 

தன்மையுடனும் பநருங்கிய பதொடர்புமடயமவ. பதொடர்ச்சியொை குைியீடுகள் கட்டொயைொகப் 

 ிரதி லிப்புத் தன்மையொைமவ. இடுகுைிகள் கட்டொயைொக வவறு டுகின்ை தன்மையொைமவ.  

1.3. பைொழியும்  ிை கருத்துப் ொிைொற்ை ஊடகங்களும்  

 பைொழிக் கருத்துப் ொிைொற்ை முன்ைொதிொியில் இருவர் முகம்  ொர்த்து உமரயொடலில் 

ஈடு ட்டிருப் ொர்கள். இம்ைொதிொியொை வநொிடலின் வ ொது பைொழிக்குைிகள்  ொிைொைப் டும்; 

சொதொரணைொகக் குைிகளின்  ிைவமகளும் இவ்வொறுதொன்  ொிைொைப் டும்; இமவ பைொழிவழி 

குைியொக்கப் ட்ட பசய்திமய ைொற்றும் ைற்றும்/அல்லது அதற்குத் துமணபுொியும்.   

 பைொழியுடன் வசர்ந்துவரும் குைிகமள இரண்டு முக்கியைொை வமககளொகப்  குக்கலொம்; அமவ 

பைொழிசொர் குைிகளும் (paralinguistic signs) பைொழிசொரொக் குைிகளும் (non-linguistic) ஆகும்; பைொழிசொர் 

குைிகளின் விளக்கப் ண்பு அமவ வசர்ந்து வருகின்ை பைொழிமயக் கூடுதலொகச் சொர்ந்திருப் தொகும். 

அவற்மைப் வ சும் சையத்தில் ைட்டும்தொன் உருவொக்க இயலும்; அல்லது வசர்ந்து வரும் பைொழியுடன் 

இமணத்துத்தொன் ப ொருள்பகொள்ள இயலும். அளவுக்கு ைீைிய ைிமகயொை ஒலிப் ளவு, விமரவு, 

இமசமை (pitch) ைற்றும் குரல்  ண்பு என் ை முதல் வமகக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்;  குைிகளொகச் 

பசயல் ட அடிப் மடயிலிருந்து அல்லது நியைத்திலிருந்து வவறு டவவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக 

அளவுக்கு ைீைிய ைிமகயொை ஒலியளவு, அதி விமரவு அல்லது ைிமகயொை இமசமை என் ை 

ைிமகயொை உணர்ச்சி நிமலமயக் குைிக்கும். விட்டிமச (pause), வதற்ைச் மசமககள் (emphatic 
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gestures), உருவகைொக விளங்குகிை மசமககள் (எடுத்துக்கொட்டொக சலைத்தின் திமசமயக் கொட்டும் 

மசமககள்) என் ை இரண்டொம் வமகக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 பைொழிசொர் குைிகளின் பசயல் ொடுகமள மூன்று தமலப்புகளின் கீழ் வமகப் ொடு பசய்யலொம்.  

1. நிறுத்தற்குைி (punctuation): பசயல் ொட்டிற்கு  யன் டத்தக்க விதத்தில் பதொடர்ச்சியொை வ ச்மச 

 ிொிக்க எழுத்து பைொழியில் உள்ள நிறுத்தற்குைிகளுக்கு இமணயொை குைிகள் உள்ளை.  

2. சீரொக்கம் (modulation): பைொழிவழி குைியொக்கம் பசய்யப் ட்ட பசய்திகளுக்கு உணர்ச்சிபூர்வைொை 

அல்லது ைைப் ொன்மை அடிப் மடயிலொை சொயலின் வசர்க்மகமய இது உட் டுத்தும்.   

3. எடுத்துக்கொட்டு (illustration): சில குைிகள் சலைத்தின் திமச அல்லது ஒரு வடிவம் வ ொன்ை ஒரு 

பசய்தியிலுள்ள முக்கியக் கூமைப்  டம் ிடித்துக்கொட்டும்; இந்தப்  டம் ிடித்துக் கொட்டுதல் ஒப் ிடும் 

வ ொது வநொிமடயொைதொகவவொ (literal) (எடுத்துக்கொட்டொக சுழல் ைொடிப் டியில் ஏறுதமல 

விளக்குமகயில்; ஒருவர் மககமளச் சலைித்துக் கொட்டுதல்) அல்லது உருவகத் தன்மையொைதொகவவொ 

(metaphorical) (எடுத்துக்கொட்டொக எவதொ ஒன்ைின் எல்மலகளின் அமைப்ம ச் பசங்குத்தொை ைற்றும் 

இமணயொை மககள் பதொடர்தல்) இருக்கும்.  

 பைொழியின் கூடவவ வருகின்ை எல்லொக் குைிகளும் பைொழிசொர்ந்த குைிகள் அல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக வ சும்வ ொது ஒருவர் புன்ைமகக்கவவொ முகம் சுளிக்கவவொ பசய்யலொம்; இது 

பசய்திமயச் சீரொக்கம் பசய்யலொம். ஆைொல் புன்ைமககமளயும் முகம் சுளிப்புகமளயும் (ைற்றும்  ிை 

 ல குைிகமளயும்) சொியொகப் ப ொருள்பகொள்ள இயலும் ைற்றும் பதொடர்ந்து வரும் பைொழி 

இல்லொவிட்டொலும் உருவொக்க இயலும். எைவவ அமவகள் பைொழிசொரொக் குைிகளொகக் கருதப் டும்.   

1.4. பைொழிக்குைிகளின்  ண்புகள்  

 பைொழிசொர் குைிகள் (Paralinguistic) இயற்மகயொைமவ, பதொடர்ச்சியொைமவ ைற்றும் 

 ிரதி லிப்புத் தன்மையொைமவ. ஆைொல் பைொழிக் குைிகள் (linguistic signs) 

இடுகுைித்தன்மையொைமவ, வவறு ட்டமவ ைற்றும் ைரபுத்தன்மையொைமவ.  

1.4.1. தைிநிமல ைற்றும் கூட்டுநிமலக் குைிகள் (Simple and complex signs) 

  பைொழிக்குைிகள் தைிநிமலயொகவவொ கூட்டுநிமலயொகவவொ இருக்கலொம். இது அமவ 

தைியொகவவொ வவறு ட்ட உருவகங்களின் குழுக்களிவலொ வர இயலும் என்று அர்த்தம் தரவில்மல: 

இரண்வடொ அதற்குவைவலொ குைிகள் வசர்ந்து வருவது கூட்டுநிமலக் குைியில் விமளயொது. ஒரு 

வகள்விக்கு ஒருவர் இயல் ொை இமசமைமயவிட கூடுதலொகவும் அவதசையம் புன்சிொிப்புடன் “ஆைொம்” 

என்ை பசொல்லொல் விமடதரும் நிகழ்மவ எடுத்துக்பகொள்வவொம். இந்த ந ர் ஒரு கூட்டுநிமல குைிமய 

மூன்று உறுப்புகளுடன் உருவொக்கவில்மல; மூன்று தைிநிமலக் குைிகமள ஒவர வநரத்தில் 

உருவொக்குகிைொர். இந்த மூன்று குைிகளின் ப ொருண்மைகள் சொதொரணைொக ஒன்று 
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வசர்க்கப் ட்டுள்ளை; இந்தக் குைிகளுக்கு இமடவய வசர்க்மக என் மதத் தவிர எந்தத் பதொடர்பும் 

இல்மல. இமதப்  ச்மசக் கொய்கைிகள் என்ை குமைவொை கூட்டுநிமலக் குைியுடன் ஒப் ிடுவவொம்; 

இந்தக் குைியின் ப ொருண்மைமய அமடய நொம்  ச்மச என் தன் ப ொருண்மைமயக் கொய்கைிகள் 

என் தன் ப ொருண்மையுடன் வசர்க்கவில்மல (அவ்வொறு பசய்தொல் “கொய்கைிகள் +  ச்மச” என் து 

விமளயும்). இங்வக நடப் து என்ைபவன்ைொல்  ச்மச என் தன் ப ொருண்மை கொய்கைிகள் என் தன் 

ப ொருண்மையுடன் ஒன்றுக்பகொன்று பதொடர்புபகொண்டு ப ொருண்மைமயக் கட்டுப் டுத்துகின்ைை.  

 பைொழிக்குைிகளின் கூட்டுநிமலக்கு வகொட் ொடு அடிப் மடயில் எந்தக் கூடுதலொை எல்மலயும் 

இல்மல. இது பதொடொியலின் ைறுதரவுப்  ண் ொல் சொத்தியைொகின்ைது; அதொவது விதிகமளப் 

எல்மலயற்ை அளவில்  ல தடமவ  யன் டுத்தலொம்  என்ை விதிகளின் இருப்பு (எ.கொ. வநற்று  ொர்த்த 

ம யமை அடித்த ப ண்மணப்  ொர்த ஆமள விரும் ிய ...). இம்ைொதிொியொை விதிகள் பைொழியின் 

'உலகளொவிய பவளிப் டத்தலுக்கு' (universal expressivity) முன்வதமவயொைது - சிந்திக்கக்கூடிய 

எதுவும் பவளிப் டுத்தக்கூடியது அல்லது குமைந்த ட்சம் பகொடுக்கப் ட்ட துல்லியத்தின் எந்த 

அளபுக்கும் வதொரொயப் டுத்த இயலும் என்ை உண்மை.   

1.4.2. வவறு ட்ட பைொழிநிமலயில் குைிகள்        

 ஒரு பைொழிக் குைி ஒன்று (அல்லது இரண்டு) ஒலியன்கமள விடக் கூடுதலொைதல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக, slimy, slovenly, slug, slag, slum, slink, slattern, slut, slob வ ொன்ை ஆங்கிலச் 

பசொற்களில் வரும் sl- என் து ’விரும் த்தகொத ஒன்று’ என்று ப ொருள் டும்; இதுவ ொன்று glare, 

glimmer, glitter, glisten, glow, gleam வ ொன்ை ஆங்கிலச் பசொற்களில் வரும் gl-  ‘ஒளி’ என் துடன் 

பதொடர்புபகொண்டிருப் தொகத் வதொன்றுகின்ைது. இவற்ைிற்கு இலக்கண ைதிப் ில்மல ைற்றும் 

வவறு ொட்டு ைதிப் ில்மல; ஆைொல் பைொழிவ சு வொின் உள்ளுணர்வு அமவ எதொவது ஒரு தகுதிமயப் 

ப ைவவண்டும் என்று பதொிவிக்கின்ைது.  ிை குைிகள் பைொழிக் கட்டமைப் ின் உயர்நிமலயில் 

வரு மவ; அதொவது உரு ன் நிமலயிலிருந்து (எ.கொ. ைரங்கள் என் திலுள்ள கள்), பசொல் நிமல 

(எ.கொ. அநீதி), ப ருந்பதொடர்நிமல (clause level) (எ.கொ. முதலொவது ஒரு பைொழிபு இரண்டொவது ஒரு 

வகள்வி என்று John is here ைற்றும் Is John here? என் ைவற்ைிற்கு இமடவய உள்ள 

வவற்றுமைமயக் கொட்டுகின்ை வடிவ வவற்றுமை), வொக்கிய நிமல (எ.கொ. We will do it as soon as you 

arrive here என் தற்கும் As soon as you arrive here, we will do it என் தற்கும் இமடவய உள்ள 

வவறு ொடு)  னுவல் நிமல வமர (எ.கொ.  னுவலின் ஒரு பதொடர்ச்சி ஒரு கவிமதமயக் 

பகொண்டிருக்கின்ைது என்ை உண்மை  னுவலின் முழுவடிவத்தொலும் கொட்டுப் டுகின்ைது: அது ஒரு 

உயர்நிமல குைியொகும்).   
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 ஒரு குைி, குைிப் ிட்ட நிமலயில்தொன் பவளிப் டுகின்ைது என்ை உண்மை அது அந்த நிமலயில் 

தொன் ப ொருள்வகொள் பசய்யப் டவவண்டும் என்று அர்த்தப் டுத்தொது. சில எடுத்துக்கொட்டுகள் இமத 

பவளிப் டுத்தும். the என்ை பசொல் the little old lady who lives in the cottage on the hill என்ை 

ப யர்த்பதொடர் முழுவதிலும் ப ொருண்மைசொர் தொக்கத்மதச் பசலுத்துகின்ைது. ரொஜொ ரொணிமயப் 

 ொர்த்தொன் என் திலுள்ள -த்த்- என்ை இைந்த கொலப்  ின்பைொட்டு கொலத்மதப் ப ொருண்மை 

அடிப் மடயில் ரொஜொ ரொணிமயப்  ொர் என்ை முழு நிகழ்ச்சியின் கொலத்வதொடு 

பதொடர்பு டுத்துகின்ைது. விளம் ரம் என் து பைொத்த கருத்தொடமலயும் அமடயொளப் டுத்தலொம்.   

1.5. ப ொருண்மைமய ஆய்வதற்கொை அணுகுமுமைகள்  

  ப ொருண்மை என் மத  ல கல்விசொர் இயல்களின்  குதியொக ஆயலொம். இந்த 

இயல்களுக்குள் கூைத்தக்க வைலுைல் இருக்கின்ைது. இருப் ினும் எல்லொவற்றுக்கும் தற்வ ொக்கொை 

ைற்றும் தைித்தன்மையொை அணுகுமுமை இருக்கின்ைது.  

1.5.1. தத்துவயியல் (Philosophy) 

 பைொழியியலொர் ப ொருண்மை உள்ளதொக எந்தவிதத் தயக்கமுைின்ைி ஏற்றுக்பகொள்வொர்கள். 

அவர்கள் ‘எவ்வொறு ஏவதொ ஒன்று ஏவதொ ப ொருண்மைமயத் தருவது சொத்தியம்?’ X-ஆைது Y-எை 

ப ொருள் டுவதற்கு X--க்கும் Y -க்கும் இமடவய என்ை உைவு இருக்கவவண்டும்? என்ை வகள்விகமளக் 

வகட்க ைொட்டொர்கள். இம்ைொதிொியொை வகள்விகள் தத்துவ இயலொொின், குைிப் ொக பைொழித்தத்துவ 

இயலொொின் களைொகும்.   

1.5.2. உளவியல் (Psychology) 

 ப ொருண்மை, பைொழி உளவியலுக்கும் உளபைொழியியலுக்கும் முக்கியைொை விஷயைொகும். 

எவ்வொறு ப ொருண்மைகள் ைைதில் உருப் டுத்தம் பசய்யப் டுகின்ைை என்ை வசொதமைபூர்வைொை 

ஆய்வும் பசய்திகமளக் குைியொக்கம் பசய்வதிலும் குைியத்திைவு பசய்வதிலும் என்ை நுட் ம் 

உள்ளடங்கி இருக்கின்ைது என் தும் சிைப்புப்  ண்புக்கூைொகும். அருவப் ப ொருண்மைகமள (abstract 

meanings) உணர்த்துகின்ை பசொற்கமளக் கொட்டிலும்  ருமைப் ப ொருண்மைகமள உணொத்துகின்ை 

பசொற்கமளத் பதொிந்துபகொள்ளுதல் விமரவொக நமடப றுகின்ைது என் து  ொிவசொதமை மூலம் 

பதொியவந்துள்ளது. இந்தக் கண்டைிதல் பசொல்மலத் பதொிந்து பகொள்வதில் ப ொருண்மையின்  ங்கிற்கு 

ஒரு தமடயம் பகொடுக்கின்ைது.   

1.5.3. நரம் ியல் (Neurology) 

 உளவியலொர் ைைத்தின் நிமலகள் ைற்றும் பசயல் ொடுகளின் விொிந்த கண்வணொட்டத்மத 

எடுக்கின்ைைர். ைொைொக நரம் ியலொர், நரம் ணு நிமலயில் ைைத்தின் நிமலகளும் பசயல் ொடுகளும் 

எவ்வொறு நமடமுமைப்  டுத்தப் ட்டிருக்கின்ைது என் மத அைிய விரும்புகின்ைைர். உளவிலொமர 

விொிந்த வநொக்கில் கணிைி நிலருக்கும் (computer programmer) நரம் ியலொமர கணிைி சிப்ஸ் 

வடிவமைப் ொளருக்கும் (designer of computer chips) ஒப் ிடலொம். ைை வொழ்வில் உள்ள 
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எல்லொவற்மையும் வ ொல் ப ொருண்மையும் இறுதியொக நரம் ணுக்களுக்கு இமடவய உள்ள 

பதொடர்புகளொகக் கருதப் டவவண்டும்.    

1.5.4. குைியீட்டியல் (Semiotics) 

 குைியீட்டியலொர் (Semioticians) பைொழிமயப்  ல குைி ஒழுங்குமுமைகளுக்குள் ஒன்ைொகப் 

 ொர்க்கின்ைைர் ைற்றும் அமத பவற்ைிகரைொகச் பசய்யும்  ண்புக்கூறுகமளத் வதடுகின்ைைர். 

அவர்களும் பைொழிக் குைிப்பீட்டின் (linguistic signification) விளிம் ில் வரும் விஷயங்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் தர இருக்கிைொர்கள். தற்வ ொமதய பைொழியில் உள்ள  ிரதி லிப்புத்தன்மை ைீதொை 

கூடுதலொை ஈடு ொடு ப ொருண்மை குைித்த பைொழியியல் ைற்றும் குைியீட்டியல் அணுகுமுமைகளுக்கு 

இமடவய உள்ள வைலுைமலக் கொட்டுகின்ைது.   

1.5.5. பைொழியியல் (Linguistics) 

 பைொழியில் உள்ள ப ொருண்மையின் பைொழியியல் அணுகுமுமைமயச் சுருக்கைொகக் கூை 

இயலொது. மூன்று முக்கிய விஷயங்கள் இருக்கின்ைை. முதலொவதொக, பசொந்த பைொழி வ சு வர்களின் 

ப ொருண்மைசொர் உள்ளுணர்வுகள் அவற்ைின் அமைத்து நுட் நுணுக்கம் ைற்றும் 

நுட் வவறு ொடுகளிலும் மைய-நிமலயில் உள்ளை: அமவ முதன்மைத் தரவுகளின் முக்கிய ஆதொரைொக 

அமைகின்ைை. இரண்டொவது, பைொழியின்  ன்ைடங்கு புை வடிவங்களுடன் ப ொருண்மைமயத் 

பதொடர்பு டுத்துவதன் முக்கியத்துவம். மூன்ைொவதொக, பைொழிக்கு ைட்டுைல்ல, பைொழிகளுக்கும் 

பசலுத்தப் டும் ைொியொமத.   

1.6. பைொழியில் ப ொருண்மையின் பைொழியியல் ஆய்வு    

1.6.1. பைொழியியல் ப ொருண்மை என்ைொல் என்ை?    

 இங்கு நொம் பைொழியில் எமதப் ப ொருண்மையொகக் பகொள்ள வவண்டும் என் மதச் பசொல்ல 

முயலவவண்டும். கருத்துப் ொிைொற்ை விருப் த்மத நிமைவவற்றுவதில் ப ொருண்மை 

பவளிப் டுகின்ைது. சூழல் இயல்பு அடிப் மடயில் அமதப் ப ைலொம். இரு பவளிப் ொடுகளுக்கு 

இமடவய உள்ள ப ொருண்மையின் ஒவ்பவொரு வவறு ொடும் ஏதொவது சூழலில் இயல் ின் 

வவறு ொடொக பவளிப் டும். சுகவீைம் என் தும் வநொய் என் தும் ஒன்மை அர்த்தம் பசய்யொது என்று 

நைக்குத் பதொியும்; ஏபைன்ைொல் அவன் கொச வநொயொல் அவதிப் டுகிைொன் என்று கூறுவது இயல்பு 

ஆைொல் அவன் கொச சுகவீைத்தொல் அவதிப் டுகிைொன் என்று கூறுவது இயல்பு அல்ல. கூர்ந்து ைற்றும் 

கவைைொக என் ை ைிகச்சொியொக ஒவர அர்த்தத்மதத் தரவில்மல; ஏபைன்ைொல் ைிகக் கவைைொகப் 

 ொர்த்தொன் என்று கூறுவது இயல்பு; ஆைொல் ைிகக் கூர்ந்து  ொர்த்தொன் என் து கூறுவது சொியல்ல. 

இைந்துவ ொ, ைண்மடமயப்வ ொடு என் ை வவறு ட்ட அர்த்தத்மத உணர்த்தும்; இன்று கொமலயில் 

கல்வி அமைச்சர் இைந்துவ ொைொர் என்று கூறுவது இயல்பு; ஆைொல் இன்று கொமலயில் கல்வி 

அமைச்சர் ைண்மடமயப் வ ொட்டொர் என்று கூறுவது இயல்பு அல்ல. நொம் இயல்பு/இயல் ின்மை 

(normalityloddness) ைற்றும் ஒத்தைி இயல் ின்மை/இயல்பு (relative oddness/normality) 

என் ைவற்மை மூலமுன் உள்ளுணர்வொக (primitive intuitions) எடுக்கின்வைொம்.  
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 வைற்பசொன்ை  ண் ொக்கத்தின் வ ொக்கு ப ொருண்மையிலிருந்து சூழல் இயல் ின்மைக்குச் 

(contextual abnormality) பசல்கின்ைது. துரதிர்ஷ்டவசைொக இயல் ின்மையிலிருந்து ப ொருண்மைக்குச் 

பசல்வமத ஆரவொரைின்ைி பசய்ய இயலொது; ஏபைன்ைொல் ப ொருண்மை தவிர  ிை கொரணிகளும் 

இயல்ம ப்  ொதிக்கும்.   

 நொம் வ ச்சு பைொழிமயக் மகயொளுவதொகவும் கூற்று சொியொக உச்சொிக்கப்  டுவதொகவும் 

எடுத்துக்பகொள்வவொம். நொம் நீக்க விமழயும் இயல் ின்மையின் இரண்டு மூலங்கள் இலக்கண 

விலகலும் (grammatical deviance) பைொழி மூலைில்லொத ப ொருண்மை ஆகும். சுட்டிக்கொட்டப் ட்ட 

விலகல் இலக்கணத் தன்மையொைது என்ைொல், அமதச் சூழமலப்  யன் டுத்திக் குமைக்க இயலொது 

என்ை எளிய முற்வகொமளச் பசய்வவொம்; எடுத்துக்கொட்டொக அமத உருவகைொகவவொ அைிவியல் 

கமதயொகவவொ வதவமதக் கமதயொகவவொ கருதச் சொத்தியைில்மல. அவன் வந்தொள் என் து எந்த 

சூழலொலும் ைீட்க இயலொத அளவுக்கு விலகியதொகும். ஆைொல் நொன் வநற்று அங்வக வ ொவவன் 

என் மதக் கொலம் நகர்வதொகக் பகொள்ளும் வ ொவதொ பதொடர்ச்சியொை கொல ைொற்ைத்தொவலொ சொி எை 

எடுத்துக்பகொள்ள இயலும். அது பைொழியல்லொத ப ொருண்மைமய அவ்வொவை விட்டுவிடுகின்ைது. 

தவைொை உச்சொிப் ில் அடங்கொத ஒரு குைிப் ிட்ட வமகப் ட்ட வ ச்சு வ சு வர் ஏவதொ ைருந்துச் 

சரக்கின் தூண்டலில் இருக்கிைொர் என்ை குைியொக இருக்கும் சொத்தியத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம். 

வைலும் வ சு வர் யொவரொ இந்தச் பசய்திமய வவண்டுபைன்வை  ொிைொை முயலுகின்ைொர் என்ை 

கூடுதலொை முற்வகொமள எடுத்துக்பகொள்வவொம்; எடுத்துக்கொட்டொக இது பநைியுமர பசய்யும் சூழலில் 

இயல் ற்ைதொகும். இது பைொழியியல் ப ொருண்மையொ? (இங்கு விளக்கப் ட்ட வநர்வில் இது 

குைிப் ிட்ட ஒரு வமகயொை ப ொருண்மையொகும்; இமதப்  ொிைொை பைொழி  யன் டுத்தப்  ட்டுள்ளது.) 

நிமைக்கிை டி இது பைொழிப் ப ொருண்மை அல்ல; ஆைொல் இமத எவ்வொறு தள்ளிமவப் து? ஒரு வழி 

என்ைபவன்ைொல் பைொழிப் ப ொருண்மை ைரபுப் டி பைொழி வடிவுகளுடன் இமணக்கப் ட வவண்டும் 

அல்லது பைொழி வடிவுகளிடைிருந்து சூழல் அைிவுடன் இமணத்து அனுைொைிக்கப் டவவண்டும்.  

1.6.2. நொம் என்ை அமடய முயலுகின்வைொம்?  

1.6.2.1. ப ொருண்மைகமளக் குைிப் ிடுதல்/விவரமணபசய்தல்  

 தைிச் பசொற்களொகவவொ வொக்கியங்களொகவவொ இருந்தொலும் சொி ஒரு சூழலின் கூற்றுகளொக 

இருந்தொலும் சொி அவற்ைின் ப ொருண்மைகமளக் குைிப் ிடும் அல்லது விவரமண பசய்யும் வழிமயக் 

கண்டைிவது முக்கியைொை வவமலயொகும். ப ொருண்மைமய இறுதியுை விவரமண பசய்ய இயலொது; 

எைவவ ப ொருண்மைகமள ஏைக்குமைய சொியொக விளக்கச் சிைந்த வழிமயக் கொணவவண்டும். 

(அகரொதியியலொர்கள் நீண்ட கொலைொகவவ இந்தச் பசொற்களின் சிக்கமல எதிர்பகொண்டு 

வருகின்ைொர்கள்.)  

1.6.2.2. எவ்வொறு சூழல் அடிப் மடயில் ப ொருண்மை வவறு டுகின்ைது?  

 எல்லொ பைொழி பவளிப் ொடுகளும் அமவ வரும் சூழல் அடிப் மடயில் வவறு டும். 

எடுத்துக்கொட்டொக சிவந்த முகம், சிவந்த கண்கள், சிவந்த ைிளகொய் என் ைவற்ைிலுள்ள சிவந்த என்ை 
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பசொல் குைிப் ிடும் வர்ணத்தின் சொமய வவறு டும்.  ின்வரும் வொக்கியங்களில் ைொதம் என்ை 

பசொல்லொல் கொட்டப் டும் கொல அளவு வவறு டும்:  

(1) அவன் ஒரு ைொதம் இங்கு இருப் ொன். (4 வொரங்களொக இருக்கலொம்; கூற்று வநரத்மதச் சொர்ந்து 

வரவில்மல)  

(2) அவன் ஒரு ைொதம் இங்கு இருப் ொன். (கூற்று வநரத்மதச் சொர்ந்துவரும்; ஆைொல் 31 நொட்களொக 

இருக்கலொம்)   

 ின் வரும் வொக்கியங்களில் உள்ள  ொல் வவறு ொட்மட ப ொது விதிகளொல் அனுைொைிக்கலொம்.  

(3) எங்கள் டொக்டர் ஒரு ைல்யுத்த வீரமை ைணக்கலொம்.  

(4) எங்கள் டொக்டர் ஒரு நடிமகமய ைணக்கலொம்.  

 ிை வவறு ொடுகள் குமைவு அல்லது அனுைொைிக்கக் கூடியமவ அல்ல. ப ொருண்மையியலொர் சூழல் 

வவறு ொட்டின் திைந்த விளக்கத்மதத் வதடுகின்ைைர்.  

1.6.2.3. ப ொருண்மையின் வமககள்  

 வவறு ட்ட  ண்புகள் உள்ள வவறு ட்ட ப ொருண்மையின் வமககள் இருக்கின்ைை. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் வொக்கியங்களுக்கு இமடவய உள்ள ப ொருண்மை வவறு ொடு எப் டி 

இருந்தொலும், அது பைொழி ின் உண்மைமயவயொ பைய்மைமயவயொ  ொதிக்கொது.  

(5) ரொைசொைி வ ொைவொரம் இைந்துவ ொைொர்.  

(6) ரொைசொைி வ ொைவொரம் உயிர்நீத்தொர்.  

(7) ரொைசொைி வ ொைவொரம் ைண்மடமயப் வ ொட்டொர்.  

1.6.2.4. ப ொருண்மைகள் வசர்ந்தொல் என்ை நடக்கும்?   

 ப ொருண்மையியலின் வவறு முக்கிய வநொக்கு என்பவன்ைொல் எவ்வொறு தைிநிமலப் 

ப ொருண்மைகள் (simple(r) meanings) வசர்ந்து கூட்டுநிமலப் ப ொருண்மைகமள (complex 

meanings) உருவொக்குகின்ைை என் தொகும். ஓரளவுக்கு இது இலக்கண அமைப் ின் பசயல் ொடொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக  ொடும் ைற்றும்  ைமவ என் ை  ொடும்  ைமவ எை இமணவதும்  ைமவ  ொடும் 

எை இமணவதும் ஒவர ைொதிொியொைதல்ல. ஆைொல் ஒவர இலக்கணக் கட்டமைப்புக்கு இமடயிலும் 

வவறு ொடு வநரலொம். நல்ல ொம்பு என் தில் நல்ல ைற்றும்  ொம்பு என் ை எை இமணவது நீண்டமுடி 

என் தில் நீண்ட ைற்றும் முடி எை இமணவதிலிருந்து வவறு டும் (நீண்ட முடி ைற்றும் ஒரு நீண்ட 

ஆறு என் ைவற்மை ஒப் ிடுக)..   

1.6.2.5. ஒழுங்குமுமையும் அமைப்பும்: முமை டுத்துமகயின் சொத்தியம்  

 ைிகச் சிக்கைைொை விளக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என் தற்கொக எல்லொப் 

ப ொருண்மையியலொரும் ப ொருண்மைகள் பசயலொற்றும் வழியில் சீர்மைமயயும் ஒழுங்குமுமைமயயும் 

எதிர்வநொக்குகின்ைொர்கள். ப ொருண்மையின் இந்த வநொக்கில் ைிகத் தீவிரைொக ஈடு ட்டவர்கள் ஒரு 

கண்டிப் ொை தர்க்க (strict logical) அல்லது குமை கணித (quasi-mathematical) வடிவவொதத்தொல் 

இயற்மக பைொழி பவளிப் ொடுகளின் ப ொருண்மைச் பசயலொற்ைத்மத ைொதிொிப் டுத்த 

முயன்ைவர்கள்தொன்.  
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1.6.2.6.  மழய ப ொருண்மைகளிலிருந்து புதிய ப ொருண்மை  

 பைொழி பவளிப் ொடுகளின் முக்கியப்  ண்புக்கூறு அவற்ைின் ப ொருண்மை பநகிழ்வொகும். 

இயல் ொை சூழல் ைொறு ொட்டிற்கு அப் ொல் அவற்மை அவற்ைின் ைரபு ைதிப்பீடுக்கு பவகு 

பதொமலவில் வமளக்க இயலும்.  

 (8) அவள் அவமைக் கூண்வடொடு மகலொசம் அனுப் ிைொள்.  

 அவமள அந்த முகவொி ஏட்டில்  ொர்க்கலொம்.  

இம்ைொதிொியொை ப ொருண்மையின் நீட்சிகளின் அளவு ப ொருண்மையிலின் முக்கியப்  ணியொகும்.  

1.6.2.7. சூழலின்  ங்குகள்  

 பைொழி பவளிப் ொடுகளுக்கு ஒருவிதைொை சூழல் சுதந்திரைொை ப ொருண்மை ைதிப்பீடு தர 

இயலும் என்று ப ொதுவொக நம் ப் டுகின்ைது; இருப் ினும் இது என்ை என் தில் கூடுதலொை 

உடன் ொடின்மை இருக்கின்ைது. ஒரு கூற்ைின் ப ொருண்மைமய அமடய சூழல் ைிக முக்கியைொைது 

என் திலும் ப ொதுவொை உடன் ொடு இருக்கின்ைது. ப ொருண்மை ையக்கம் தருகின்ை நொங்கள் 

சொியொை வநரத்தில் வங்கிக்கு வந்வதொம் வ ொன்ை பவளிப் ொடுகளின் ப ொருண்மை ையக்கத்மத 

குைிப்புப்ப ொருள்கமள கண்டு ிடிப் தன் வழி (அவர் சொியொை வநரத்தில் அங்கு வரவில்மல என் தில் 

அவர் என் து யொர், அங்வக என் து எங்வக, சையத்தில் எதற்கு) நீக்குவது முதல்  ின்வரும் 

வொிகளுக்கிமடயிலொை ப ொருள்பகொள்வது வமரயிலொை பசயல் ொடுகளில் சூழல்  ங்பகடுக்கின்ைது.  

(9) அ: கத்தி எங்வக?  

 ஆ: கத்தி சமையலமை வைமஜ அமையிலிருக்கலொம் அல்லது குப்ம யில் கிடக்கலொம்.  

1.7. பைொழிப்ப ொருண்மையியல் ஆய்வின் கிமளகள்  

 கீழ்வருவை ப ொருண்மை ஆய்வின் முக்கியைொை ஆர்வத்மதத் தூண்டும் விொிவொக 

வவறு டுத்தப் ட்ட  குதிகளொகும்.  

1.7.1. பசொற்ப ொருண்மையியல்  

 பசொற்ப ொருண்மையியல் பசொற்களின் ப ொருண்மைகமள ஆய்கின்ைது; அந்த, கொட்டிலும், 

உமடய வ ொன்ை இலக்கணச் பசொற்கமள ('grammatical' words) விட புலி, புலமை, பகொடு வ ொன்ை 

ப ொருளடக்கச் பசொற்களில் (‘content' words) கவைக்குவிப்பு பசய்கின்ைது. வல்லுைர் அல்லொதவர்  ிை 

பைொழி அலகுகமளக்கொட்டிலும் பசொல்லுக்குத் தொன் கூடுதல் ப ொருண்மையுடன் வலுவொை பதொடர்பு 

இருப் தொகக் கருதுகின்ைைர்: பசொற்கள் தொன் அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை; அகரொதியின் 

முக்கியச் பசயல் ொடு  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள பசொற்களுக்குப் ப ொருண்மை தருவதுதொன். எைவவதொன் 

பசொற்ப ொருண்மையியல் ப ொதுவொகப் ப ொருண்மையியலின் இரகசியத்மதத் பதொிந்துபகொள்ள எளிய 

வழிமயத் தருகின்ைது. இந்தப் புத்தகத்தில் இதற்கு முக்கிய இடம் பகொடுக்கப் ட்டதற்கும், அது ஏன் 

பதொடக்கத்தில் தரப் டுகிைது என் தற்கும் இதுவும் ஒரு கொரணம் ஆகும்.  

1.7.2. இலக்கணப் ப ொருண்மையியல்  

 இலக்கணப் ப ொருண்மையியல் பதொடொியலுடன் வநரடித் பதொடர்புமடய ப ொருண்மையின் 

வநொக்குகமள ஆய்கின்ைது. அதற்குப்  ல பவளிப் ொடுத்தல்கள் இருக்கின்ைை; இங்கு அவற்மை 
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சுருக்கைொக விளக்க இயலும். ஒரு சிக்கல் பதொடொியல் வமகப் ொடுகளின் (syntactic categories) 

ப ொருண்மை ஆகும். (ஏபைன்ைொல் பதொடொியல் வமகப் ொடுகளுக்கு ப ொருண்மைகள் தர இயலும் 

என்று எல்வலொரும் நம் வில்மல.) எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் குளிர் என் து 

வவறு ட்ட ப ொருண்மைகளில்  யன் டுத்தப் டுவமதக் கருத்தில் பகொள்ளவும்.   

(10) அவள் குளிர்-இல் நடுங்கிைொள். (ப யர்)  

(11) அவன் குளிர்  ொைம் அருந்துகிைொன். (ப யரமட)  

(12) ைமழ ப ய்து பூைி குளிர்-ந்தது. (விமை)  

இலக்கணப் ப ொருண்மையியலின் ைற்பைொரு வநொக்கு நடந்தொன் என்ை பசொல்லில் வரும் -ந்த்-, -ஆன் 

என்ை இலக்கண உரு ன்கள், நடந்தொல் என் திலுள்ை -ஆல் என்ை இலக்கண உரு ன், நடத்தல் 

என் திலுள்ள -த்தல் என்ை இலக்கண உரு ன்,  ல்மல என் திலுள்ள ஐ என்ை இலக்கண உரு ன் 

வ ொன்ைவற்ைின் ப ொருண்மைகள் ஆகும்.  

 இலக்கணப் ப ொருண்மையில் பசொற்ப ொருண்மையியலின் வைலுைலொய் வரும்; ஏபைன்ைொல் 

சில இலக்கண அலகுகள் பசொற்களொய் இருக்கின்ைை (எ.கொ. அந்த, இந்த, முன்,  ின்). ைட்டுைற்ைி 

ப ொருளடக்கச்பசொற்களின் சில வநொக்குகள் அவற்ைின் இலக்கண நடத்மதமயத் தீர்ைொைிப் தொக 

அமைகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, எைக்கு அவமளத் பதொியும் என் து இலக்கணத் தன்மையொைது; 

நொன் அவமளத் பதொியும் என் து இலக்கணத் தன்மையில்லொதது.   

1.7.3. தர்க்கப்ப ொருண்மையியல் (Logical semantics) 

 தர்க்கப்ப ொருண்மையியல் இயற்மக பைொழிக்கும் முமையொை தர்க்க ஒழுங்குமுமைகளொை 

கருத்துமர (proposition) ைற்றும்  யைிமல நுண்கணிதம் (predicate calculus) இவற்ைிற்கு 

இமடயிலொை உைவுகமள ஆய்கின்ைது. இம்ைொதிொியொை ஆய்வு ப ொதுவொக ைிகக் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட ைற்றும் ைிகக்கட்டுப் ொடொை தர்க்க வடிவவொதத்மதப்  யன் டுத்தி இயற்மக 

பைொழிமய அவற்ைிற்குச் சைீ ைொக ைொதிொிப் டுத்த முமைகின்ைது. சில சையம் இம்ைொதிொியொை 

ஆய்வுகள் ைொதிொிப் டுத்தப் ட்ட பைொழிமயவிட கூடுதல் பவளிச்சத்மத வடிவவொதத்திற்குத் 

தருகின்ைது என்று வதிட இயலும். ைதிக்கத்தக்க உள்ளைிவுகள் இந்த அணுகுமுமையொல் 

கிமடத்துள்ளை. இந்நொள் வமர ப ரும் ொலொை இம்ைொதிொியொை ஆய்வுகள் ப ொருண்மையின் 

கருத்துமர/வொக்கிய நிமலயில் தொன் கவைம் பசலுத்தியது; ைிக அொிதொகவவ பசொற்களின் 

ப ொருண்மைகமள ஆய முயன்றுள்ளை.  

1.7.4. பைொழிப்  யன்வழியியல் (Linguistic pragmatics) 

 தற்வ ொமதய வநொக்கங்களுக்கொக,  யன்வழியியமல பைொழியின் மூலம் பதொிவிக்கப் டும் 

தகவல்களின் அம்சங்களுடன் ( ரந்த ப ொருளில்) அக்கமை பகொள்ள முடியும், அமவ (அ) ப ொதுவொக 

ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட பைொழியியல் வடிவங்களில் குைியொக்கம் பசய்யப் டவில்மல, ஆைொல் அமவ 

(ஆ) வடிவங்கள்  யன் டுத்தப் டும் சூழலுடன் இமணந்து எடுக்கப் ட்ட,  யன் டுத்தப் டும் 

பைொழியியல் வடிவங்களில் ைர ொகக் குைியொக்கம் பசய்யப் டப் ட்ட அர்த்தங்களிலிருந்து ைற்றும் 

அர்த்தங்கமளச் சொர்ந்து இயற்மகயொகவவ எழுகிைது. . இந்தக் குழப் ைொை முமையொக்கம்  ின்வரும் 
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விஷயங்கமளப்  யன்வழியியலில் அனுைதிக்க விமழகின்ைது: நொன் ரொைசொைிமயப்  ொர்த்வதன் என்ை 

வொக்கியத்தில் ரொைசொைிமய ஒரு தைிந ரொகக் கண்டுபகொள்ளுதல்; ரொைசொைி அமைக்குள் நுமழந்தொன்; 

எல்லொ விளக்குகளும் எொிந்துபகொண்டிருந்தை என்ை வொக்கியத்திலிருந்து குைிப் ிட்ட அமையில்  ல 

விளக்குகள் இருந்தை எை அனுைொைித்தல்; அவதசையம் நொன் ரொைசொைிமயப்  ொர்த்வதன் என்று 

கூறு வர் அவர் ரொைசொைி என்று கூறும் வ ொபதல்லொம் வகட் வர் அமத வகொவிந்தசொைி என்று 

எடுத்துக்பகொள்ளவவண்டும் என்று ஒரு தைிப் ட்ட ஒரு ஒப் ந்தம் பசய்துபகொள்ளும் சொத்தியத்மதத் 

தள்ளிமவத்தல்; வைலும் வ சு வொின் குழைலொை வ ச்சிலிருந்து அவர் குடித்திருக்கிைொர் என்று 

புொிந்துபகொள்ளும் சொத்தியத்மதயும் தள்ளிமவத்தல் (ஏபைன்ைொல் இது கூைப் ட்ட பசொற்களின் 

ைரபுசொர்ந்த ப ொருண்மைகமளச் சொர்ந்திருக்கவில்மல). ப ரும் ொலும்  யன்வழியியல் 

ப ொருண்மையியலுடன் வவறு டுத்தி ஒப் ிடப் டும்; ப ொருண்மையியல் ைர ொக்கம் பசய்யப் ட்ட 

ப ொருண்மைமய ஆயும்; வைவல விளக்கப் ட்ட மூன்று  ொகங்களும் ப ொருண்மையியமலச் சொரும்.   

  வைலும்  டிக்கப்  ொிந்துமரகள் 

வ ச்சு பைொழியின் குைியிட்டியல் சூழலின் முழுமையொை விளக்கங்கமள ஆர்மகல் (Argyle 1972), 

பீட்டி (1983), எல்லிஸ் ைற்றும் பீட்டி (Beattie 1986) ைற்றும் கிளொர்க் (Clark 1996) ஆகியவற்ைில் 

கொணலொம். 

=========================================================================== 
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           இயல் 2 

தர்க்க விஷயங்கள் 

2.1. அைிமுகம்  

 இந்த இயல் ப ரும் ொலும் தர்க்கத் துமையில் இருந்து ப ைப் ட்ட அடிப் மட கருத்துருசொர் 

கருவிகளின் பதொகுப்ம  அைிமுகப் டுத்துகிைது, அமவ ப ொருண்மை விஷயங்கமளப்  ற்ைிய 

விவொதங்களில் அவற்ைின்  ரந்த நமடமுமைப்வ ொக்கு கொரணைொக, பைொழியில் ப ொருண்மை  ற்ைிய 

ஆய்வுக்கு இன்ைியமையொத  ின்ைணி அைிமவ உருவொக்குகின்ைை. இங்கு மகயொளப் டும் நிமல 

ைிகவும் ஆரம் ைொைது; அைிமுகப் டுத்தப் ட்ட சில கருத்துக்கள் அடுத்தடுத்த இயல்களில் வைலும் 

பசம்மைப் டுத்தப் டும்  

2.2.  ங்பகடுப் ொளர்களும்  யைிமலகளும்  (Arguments and predicates) 

 தர்க்கத்திற்கும் ப ொருண்மையியலுக்கும் ைிக அடிப் மடயொை கருத்துருகளின் ைிக 

பநருக்கைொகப்  ிமணக்கப் ட்ட இமணகள்  ங்பகடுப் ொளரும் (argument)  யைிமலயுைொகும் 

(predicate). எளிமையொகச் பசொன்ைொல், ஒரு  ங்பகடுப் ொளர் எதொவது இருப்புப்ப ொருமள (some 

entity) அல்லது இருப்புப்ப ொருள்களின் குழுமவக் (group of entities) குைிப் ிடுகிைது; அவதசையம் ஒரு 

 யைிமல  ங்பகடுப் ொளரொல் குைிக்கப் ட்ட இருப்புப்ப ொருளுக்குச் சில  ண்புகமள 

அமடபசய்கிைது அல்லது ஒன்றுக்கு வைற் ட்டமவ இருந்தொல்,  ங்பகடுப் ொளர்களொல் குைிக்கப் டும் 

இருப்புப்ப ொருள்களுக்கு இமடயிலொை உைமவக் குைிக்கிைது.   எடுத்துக்கொட்டொக, ரொணி அழகொய் 

இருக்கிைொள் என் தில் நொம் ரொணி என் மத  ங்பகடுப் ொளரொகவும் அழகொய் இருக்கிைொள் என் மத 

 யைிமலயொகவும் அமடயொளம் கொணலொம். ரொஜொ ரொணிமய விரும்புகிைொன் என் தில் ரொஜொ, ரொணி 

என் ை  ங்பகடுப் ொளர்கள்; விரும்புகிைொன் என் து  ங்பகடுப் ொளர்களொல் குைிப் ிடப் டும் 

இருப்புப்ப ொருளுக்கு இமடவய உள்ள உைமவக் கற் ிக்கும்  யைிமல. ரொஜொ ரொணிக்கு ஒரு 

வரொஜொப்பூமவக் பகொடுத்தொன் என் தில் ரொஜொ, ரொணி, வரொஜொப்பூ என் ை  ங்பகடுப் ொளர்கள்; 

பகொடுத்தொன் என் து  யைிமல. ஒரு  ங்பகடுப் ொளரும்  யைிமலயும் இமணந்து ஒரு 

கருத்துமரமய (proposition) உருவொக்கும்: ஒரு கருத்துமரயில் ஒரு  யைிமலதொன் இருக்கும் ஆைொல் 

ஒன்றுக்கும் வைற் ட்ட  ங்பகடுப் ொளர்கள் இருக்கலொம் என் மதக் கவைிக்கவும். ஒரு  யைிமல 

ஏற்கிை  ங்பகடுப் ொளர்கள்களுக்கு வகொட் ொடு அடிப் மடயில் உச்ச எல்மல உண்டொ என் தில் 

பதளிவில்மல; ஆைொல் பைொழிப் ப ொருண்மையியல் விவொதங்களில்  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு வ ொல் 

நொம் கூடுதலொக நொன்மக வநொிட இயலும்:  

 ரொஜொ ரொணியிடைிருந்து ஒரு லட்சம் ரூ ொய்க்கு கொர் வொங்கிைொன்.   

  ங்பகடுப் ொளர்கள்:  ரொஜொ, ரொணி, ஒரு லட்சம் ரூ ொய், கொர்  

  யைிமல: வொங்கிைொன்  

  ங்பகடுப் ொளர்களுக்கு கூடுதலொகவவொ குமைவொகவவொ கலமவ நிமல அக அமைப்பு 

(complex internal structure) இருக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் வொக்கியத்தில் உள்ளது 
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வ ொன்று  ங்பகடுப் ொளர்(கள்) ைற்றும்  யைிமல உள்ள முழு கருத்துமரவய  ங்பகடுப் ொளரொக 

வரலொம்.  

 ரொஜொ ரொணி எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள் என்று ஆச்சொியப் ட்டொன்.   

  ங்பகடுப் ொளர்:  (1) ரொஜொ,  (2)  ரொணி எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள் என்று   

  யைிமல:   ஆச்சொியப் ட்டொன்  

  ங்பகடுப் ொளர் 2:   ங்பகடுப் ொளர்: ரொணி   

     யைிமல: எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள்       

 கலமவநிமல  ங்பகடுப் ொளர்களின் உறுப்புகளொகக் கருத்துமரகமள உட் டுத்த  ல வழிகள் 

இருக்கின்ைை; ைற்றும் கலமவநிமலயின் விமளவு அள ில் எல்மல இல்மல.  யைிமலகள் 

ப ொதுவொக அமவ ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்கள் எண்ணிக்மக அடிப் மடயில் ஓொிடப்  யைிமல (one 

place predicate) , ஈொிடப் யைிமல (two place predicate), மூவிடப் யைிமல (three place predicate) 

எை விவொிக்கப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக, ரொணி அழகொய் இருக்கிைொள் என் தில் அழகொய் இருக்கிைொள் 

என் து ஓொிடப் யைிமல; ரொஜொ ரொணிமய விரும் ிைொன் என் தில் விரும் ிைொன் என் து 

ஈொிடப் யைிமல; ரொஜொ எைக்கு ஆங்கிலம் கற் ித்தொன் என் தில் கற் ித்தொன் என் து மூவிடப் 

 யைிமல. இருப் ினும் கற் ி என் து மூவிடப் யைிமல என் தன் அர்த்தம் என்ை? நொம் எவ்வொறு 

ஒரு  யைிமல எத்தமை இடங்கமளக் பகொண்டிருக்கிைது என் மதத் தீர்ைொைிக்கலொம்?   

 இமவ சிக்கலொை வகள்விகள் தொன்  ஆைொல் ஒரு சில விமைகமள ஆய்ந்து இவற்ைிற்கு 

விமட கொணலொம். நொம் கற் ி என்ை விமைமய எடுத்துக்பகொள்வவொம். நொம்  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டுகமளப்  ொர்க்கும் வ ொது சிக்கலின் ஒரு வநொக்கு உடைியொகத் பதொியவரும்:  

 (1) ரொஜொ ரொணிக்கு ஆங்கிலம் கற் ித்தொை.  

 (2) ரொஜொ இரண்டு ஆண்டுகளொக ஆங்கிலம் கற் ித்தொன்.  

 (3) அ: ரொஜொ என்ை பசய்கின்ைொன்?  

    ஆ: நொன் அவன் கல்லூொியில் கற் ிக்கிைொன் என்று எண்ணுகிவைன். 

  (4) சிறு குழந்மதகளுக்கு கற் ிக்கிைவர்களுக்கு இரண்டு ைடங்கு சம் ளம் தரவவண்டும்.  

நைக்கு கற் ி என் து வொக்கியம் 1-இல் மூவிடைொ, 2-இலும் 4-இலும் ஈொிடைொ, 3-இல் ஓொிடைொ என்ை 

வகள்விகள் எழலொம். இந்தக் வகள்வியில் நியொயம் இருந்தொலும் 1-இல் உள்ள  ங்பகடுப் ொளர் 

அமைப்பு அடிப் மடயொைது என்று உள்ளுணர்வொகப் புலைொகின்ைது; அதொவது யொரொவது ஒருவர் 

கற் ிக்கவவண்டும், யொரொவது ஒருவர் கற் ிக்கப் டவவண்டும் (அவர் உண்மையில் ஏதொவது கற்ைொலும் 

கற்கொவிட்டொலும் சொி) ைற்றும் அைிவின் அல்லது திைைின் ஏதொவது பகொஞ்சம் கற் ிக்கப் டு வர் 

ப றுவதொக எடுத்துக்பகொள்ளப் டவவண்டும். இந்தப்  ங்பகடுப் ொளர்களின் வதமவ பூர்த்தி 

பசய்யப் டொைல், கற் ித்தலின் கருத்துச்சொயல் தர்க்க அடிப் மடயில் இமசவுப் ப ொருத்தைொக இரொது. 

கூைப் டொத  ங்பகடுப் ொளர்கமளக் பகொள்மக அடிப் மடயில் நொம் தரலொம்; ஆைொல் வ சு வர் 

அமவ தற்வ ொது வதமவ இல்மல அல்லது சிலவற்ைில் அமவ ைிக பவளிப் மட என்ை கொரணத்தொல் 

தரவில்மல என்று நொம் எடுத்துக்பகொள்வதொகத் வதொன்றுகின்ைது. வொக்கியம் 2-இல் ரொஜொ 
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ஆங்கிலத்தில் வ சிக்பகொண்டிருக்கிைொன் என்று நொம் ைைதில் பகொள்வதில்மல; வொக்கியம் 3-இல் நொம் 

ரொஜொ வகட் வரும் தமலப்பும் இல்லொைல் ஏவதொ தும்முவதுவ ொல் பசய்துபகொண்டிருக்கிைொன் என்று 

கற் மை பசய்வதில்மல; இவத கொரணத்தின் அடிப் மடயில் ரொஜொ  டிக்கிைொன் ைற்றும் ரொஜொ 

 டிக்கக் கற்றுக்பகொள்கிைொன் என்ை வொக்கியங்கள் இருந்தொலும்  டி என் து ஈொிட விமை என்று 

எடுத்துக்பகொள்ளவவண்டும். யொரொவது  டித்தமலச் பசய்யவும் ைற்றும் குைியத்திைவு பசய்ய ஏவதொ 

குைியொக்கம் பசய்யப் ட்ட குைி இருக்கவும் பசய்யைலிருந்தொல் நொம்  டி என் மத அர்த்தம் 

பசய்துபகொள்ள இயலொது. வில் என் மத எடுத்துக்பகொள்வவொம். ரொஜொ ரொணிக்கு தன் கொமர இரண்டு 

லட்சம் ரூ ொய்க்கு விற்ைொன் என்ை வொக்கியத்தில் உள்ளதுவ ொல் வில் என் தற்கு நொன்கு 

 ங்பகடுப் ொளர்கள் வதமவ. ரொஜொ  ணம் வொங்கவில்மல என்ைொல் ‘அவன் ரொணிக்குக் கொமரக் 

பகொடுத்தொன்’ என்றுதொன் ப ொருள் டும்; கொர் இல்மலபயன்ைொல் ‘ரொணி ரொஜொவுக்கு  ணம் 

பகொடுத்தொள்’ என்றுதொன் ப ொருள் டும்; யொரும்  ணத்மதப் ப ற்று கொொின் உொிமைமய 

விட்டுக்பகொடுக்கவில்மல என்ைொல் ‘ரொணி  ணத்மத எைிந்துவிட்டு கொொின் உொிமைமயப்’ ப ற்ைொள் 

எைப் ப ொருள் டும். இவ்வொறு தர்க்க அடிப் மடயில் ஒரு  யைிமலயின்  ங்பகடுப் ொளொகளின் 

குமைந்த எண்ணிக்மகமயக் கணிக்க இயலும்.    

 நம்முமடய சிக்கல் இன்னும் தீரவில்மல.  டித்தல், கற் ித்தல், விற்ைல் (ைற்றும் தும்முதல் 

என்ை பசயல்கள் குைிப் ிட்ட கொலங்களில் குைிப் ிட்ட இடங்களில் நடக்கும். இடம், கொலம் இமவ 

சொரொத  டித்தல் வ ொன்ை பசயல்கள் சொத்தியைொைதல்ல. ஆம் ியன் சூட்டிற்கு இவ்வளவு ைதிப்பு 

இருக்கின்ைது என்ை வநர்வும் வதமவ. ஒரு  யைிமலக்குக் குமைந்தது எத்தமை  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

வதமவ என் மத நிர்ணயிப் து எளிது என்ைொலும், எவ்வொறு கூடுதல் எத்தமை  ங்பகடுப் ொளர் 

வதமவ என் மத நிர்ணயிப் து என் து வகள்விக்குொியதொகும். ரொஜொ தும்ைிைொன் என்று அைியும் 

வ ொது நொம் அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்தில் குைிப் ிட்ட கொலத்தில் நடந்தது என்று 

அனுைொைிக்க இயலும்; ரொஜொ தும்ைியதில் தும்ைிய இடத்திற்கும் கொலத்திற்கும் இமடயிலும் ரொஜொ 

கற் ிப் தில் ரொஜொவுக்கும் கற் ிக்கப் ட்ட விஷயத்திற்கும் இமடயிலும் என்ை அந்தஸ்து வவறு ொடு 

என் து வகள்வி. ஒரு அணுகுமுமை என்ைபவன்ைொல், தும்மு வ ொன்ை ஒரு விமையொைது ஒரு 

குைிப் ிட்ட வழியில் பசயல் டும் ஒரு ந ொின் சிக்கலொை உருவத்மத உருவொக்கிைொலும், அது அந்தக் 

கொட்சியின் சில அம்சங்கமள ைட்டுவை எடுத்துக்கொட்டுகிைது, ஆைொல் ைீதமுள்ளவற்மை அழிக்கவவொ 

அல்லது ைறுக்கவவொ இல்மல. இந்த முன்ைிமலப் டுத்தப் ட்ட அம்சங்கள்  ிை சொத்தியைொை 

பசயல்களிலிருந்து குைிக்கப் ட்ட பசயமல வவறு டுத்துகின்ைை. இதன் அர்த்தம் என்ைபவன்ைொல், 

ரொஜொ-தும்முதல் நிகழ்வு நடந்ததொ என் மத நொம் உறுதிப் டுத்த விரும் ிைொல், ரொஜொ பதொடர் ொை 

நிகழ்வுகமள ைட்டுவை நொம் கவைிக்க வவண்டும்; வநரம், இடம் அல்லது பவப் நிமலமய நொம் 

சொி ொர்க்க வவண்டியதில்மல. இந்த வழியில், நொம் முன்பு நிறுவிய  யைிமல எடுக்கும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களின் குமைந்த ட்ச எண்ணிக்மக ப ொதுவொக அதிக ட்ச எண்ணிக்மக என் மதச் 

சொி ொர்க்கலொம்.        

 2.3. அர்த்தம், குைிப ொருள், குைிப்பு (sense, reference, denotation)    
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 பைொழியொைது ப ொருள்கள், நிகழ்ச்சிகள் ைற்றும் இந்த உலகில் உள்ள விஷயங்கள் ஆகியை 

 ற்ைி கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்வதற்குப்  யன் டுகின்ைது. ப ொருண்மைமய ஆய்வதற்கொை ஒரு வழி 

பைொழியிலுள்ள பவளிப் ொடுகமள உலகிலுள்ள விஷயங்களுடன் பதொடர்பு டுத்திப்  ொர்ப் தொகும். 

இதற்குப் ப ொருண்மையின் பவளிவநொக்கு அணுகுமுமை (extnesional approach) என்று ப யர்.   

 உலகிலுள்ள ப ொருமள அல்லது ப ொருள்கமள (thing or things) ஒரு குைிப் ிட்ட 

பவளிப் டுத்தலொல் குைிப் து அதன் குைிப்புப் ப ொருளொகும் (referent). அந்தப் பூமை  சியொக 

இருக்கின்ைது என்று கூறும்வ ொது நொம் ஒரு குைிப் ிட்ட பூமைமயக் குைிப் ிடுகின்வைொம். ‘அந்தப் 

பூமை’ என் து அந்தப் பூமை என்ை பவளிப் ொட்டின் குைிப்புப் ப ொருளொகும். முழுக் கூற்றும் அந்தப் 

பூமைக்கு ஒரு குைிப் ிட்ட நிமலமைமயக் கற் ித்துக் கூறுகின்ைது. நொம் பூமை என்ை பசொல்லின் 

சொத்தியைொை குைிப்புப்ப ொருளொக ஒரு முழு வகுப்ம  அதொவது பூமைகளின் வகுப்ம க் கருத 

இயலும்; இதுவும் பூமை என்ை பசொல்லின் குைிப்பு (reference) என்று அமழக்கப் டும். ஆைொல் இது 

அந்தப் பூமை  சியொக இருக்கிைது என்ை குைிப் ிட்ட ஒன்ைின் சுட்டுப்ப யொிலிருந்து (designation) 

பதளிவொக வவறு ட்டது. இந்தக் குழப் த்மத நீக்குவதற்கொக மலயொன்ஸ் கூைிய டி பூமைகளின் 

வகுப்பு பூமை என்ை பசொல்லின் குைிப ொருமள (denotation) உண்டொக்குகின்ைது. எைவவ அந்தப் 

பூமை  சியொக இருக்கின்ைது என் தில் பூமை என்ை பசொல் பூமைகளின் வகுப்ம க் 

குைிப் ிடுகின்ைது (denote); ஆைொல் அந்தப் பூமை ஒரு குைிப் ிட்ட பூமைமயக் குைிகின்ைது (refer).  

 ப ொருண்மையின் பவளிவநொக்கு அணுகுமுமைக்குப்  திலொக இருப் து உள்வநொக்கு 

அணுகுமுமையொகும் (intensional approach). பூமை என்ை பசொல்மல எடுத்துக்பகொள்வவொம். நொம் 

அச்பசொல்மல புலிமயவயொ நொமயவயொ குைிப் ிட  யன்டுத்தொைல் ஏன் பூமைமயக் குைிப் ிட 

 யன் டுத்துகின்வைொம் என் து நைது வகள்வியொகும். அந்தச் பசொல் அமதப்  யன் டுத்திக் குைிப் ிட 

இயலும் ப ொருளின் வமகயின் ைை உருப் டுத்தத்தின் ஏவதொ ஒரு வமகயுடன் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளது என் து ஒரு விமடயொகும்; ைட்டுைன்ைி நொய், புலி என் ை பூமை என்ை 

பசொல்லுடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ள விவரமணயுடன் ப ொருந்தொது. இந்த உருப் டுத்தம் அந்தச் 

பசொல்லின் அர்த்தம் என் மத உருவொக்கும். பைொழி பவளிப் டுத்தங்களின் முக்கியச் பசயல் ொடு 

கருத்துருக்கமள நகரச்பசய்வதொகும்; கருத்துருக்கள் அர்த்தத்தின் முக்கிய உறுப்புகளொகும்; அர்த்தம் 

(அதொவது கருத்துருக்கள்) குைிப்ம  (reference) கட்டுப் டுத்துகின்ைது (அது முழுமையொகத் 

தீர்ைொைிக்கவில்மல என்ைொலும்). ஜொண் மலயொன்ஸ் வவறுவழியில் அர்த்தத்மதப் 

புொிந்துபகொள்கின்ைைர். அவமரப் வ ொன்வைொர்களுக்கு அர்த்தம் என் து ஒரு பைொழியில் ஒரு 

பசொல்லுக்கும்  ிை பசொல்லுக்கும் இமடவய உள்ள உைவுகளின் விஷயைொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

பூமை என் தன் அர்த்தம் நொய் (பூமை என் து நொயிடைிருந்து வவறு ட்டது), விலங்கு (பூமை ஒரு 

விலங்கு), ைியொவ் (பூமை ைியொவ் என்று சத்தைிடும் ஆைொல் நொய் ைியொவ் என்று சப்தைிடொது) என்ை 

 ிை பசொற்களுடன் உள்ள உைவுகளொல் உருவொக்கப் டும்.   

2.4. வொக்கியம், பைொழிபு, கூற்று ைற்றும் கருத்துமர (Sentence, statement, utterance, and proposition)   

2.4.1. வொக்கியப்ப ொருண்மை; உண்மைக்கட்டுப் ொடு, கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் 

http://www.languageinindia.com/


23 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

 ஒரு வொக்கியம் என் து ஒரு இலக்கண அலகு ஆகும்; அதொவது, இது ஒரு குைிப் ிட்ட 

வமகயின் பசொற்களின் வகொர்மவ ஆகும்; அதன் நல்லுருவொக்கக் கட்டுப் ொடுகள் பைொழியின் 

இலக்கணத்தில் குைிப் ிடப் ட்டுள்ளை. பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது, ரொஜன் தன் 

பதொப் ிமய வைமஜ வைல் மவத்தொன் என் ை தைிழ் வொக்கியங்கள் ஆகும். உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது 

 ொயில் பூமை, வைல் வைமஜ ரொஜன் மவத்தொன் பதொப் ிமய தன் என் ை வொக்கியங்கள் அல்ல. 

வொக்கியம்  ிை இலக்கண அலகுகளொை பதொடர், பசொல் என் ைவற்ைிலிருந்து எவ்வொறு 

வவறு டுகின்ைை என் மதப்  ற்ைி நொம் இங்கு விவொதிக்கப் வ ொவதில்மல. வொக்கியத்தில் ஒரு 

சுவயட்மசயொை ப ருந்பதொடர் (அதொவது இலக்கணத் தன்மை ப ை வவறு ப ருந்பதொடர் 

வதமவப் டொத ப ருந்பதொடர் (clause)) இருக்கவவண்டும். ஒரு ப ருந்பதொடொில் குமைந்தது ஒரு 

 யைிமல அமைப்பு (predication) (அதொவது  ங்பகடுப்வ ொர்- யைிமல அமைப்பு) இருக்கவவண்டும். 

வொக்கியம் என் து கூறும் பசயலில் (act of 'telling)   யன் டுத்தப் டும் குமைந்த பைொழி அலகொகும். 

 ின்வரும் கூற்றுகமள ஒப் ிடுட்டு அவற்ைின் வநரொை தன்மையும் அ ொிதைொை தன்மையும் கொணவும்:   

(5) அ. நல்லதொய் ஒன்று கூறு.  

 ஆ. சொக்வலட்.  

 அ. என்ை கூறுகிைொய்?  

 ஆ. சொி, சொக்வலட் நல்லதுதொவை.  

(6) அ. நல்லதொய் ஒன்று கூறு.  

 ஆ. அன்புதொன் உலகைகொ சக்தி.  

 அ. ஆகொ! எவ்வளவு உண்மை.  

முதல் வொக்கியத்தில் உள்ள ஆ-வின்  திலில் இருந்த அ த்தம் அது பவளிப் மடயொக வொக்கியத்மத 

உருவொக்கவவொ சூழலிலிருந்து ப ொருத்தைொை வொக்கியத்மத ைீட்டுருவொக்க அனுைதிக்கவவொ 

பசய்யவில்மல என்ை உண்மையில் அடங்குகிைது.  ின்வரும் கூற்றுக்கமளக் கவைிக்கவும்:  

(7) .அ. அவன் எைக்கு என்ை வவண்டும் என்று வகட்டொன்.  

 ஆ. அதற்கு நீ என்ை பசொன்ைொய்?  

 அ. ஐஸ்கிொீம்.  

இங்கு கூறுவதின் முழுச் பசயமலயும் எைக்கு ஐஸ்கிொீம் வவண்டும் என் தொல் ைீட்டுருவொக்கலொம்; 

இது ஒரு வொக்கியத்மத உள்ளடக்கியது. நொம் வொக்கியம் எதொல் ஆக்கப் ட்டது என் மத அைிய 

உள்ளுணர்மவப்  யன் டுத்தலொம்.  

 நொம் வொக்கியம் கூற்றுச்பசயலில்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது என்று  ொர்த்வதொம்: உண்மையில் 

வொக்கியம் அதொகவவ எமதயும் கூைொது. பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என்ை வொக்கியம் நைக்கு 

என்ை கூறுகின்ைது? அமத அைிவதற்கு வவறு வழியில்மல; இந்தக் வகள்விவய அர்த்தைற்ைது. 

தைொகவவ வொக்கியங்களுக்கு உண்மை ைதிப்புகள் இருக்கத் வதமவயில்மல. இருப் ினும் யொரும் 

பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் தற்குப் ப ொருண்மை இல்மல என்று கூறுவதில்மல. 

சூழல் ைற்றும்  யன் ொட்டிற்குப் புைம் ொக நல்லுருவொக்கம் பசய்யப் ட்ட வொக்கியத் தன்மையொல் ஒரு 
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வொக்கியம் பகொண்டிருக்கின்ை ப ொருண்மைப்  ண்புகள் வொக்கியப் ப ொருண்மை (sentence meaning) 

என்று கூைப் டுகின்ைது. ஒரு வொக்கியம் இந்தப் ப ொருண்மைமய அது பகொண்டிருக்கின்ை 

பசொற்களின் தன்மையொலும் அவற்ைின் இலக்கண வொிமச அமைப் ொலும் பகொண்டிருக்கின்ைது. 

(பசொற்களுக்குக் பகொஞ்சைொவது சூழல் சுதந்திரைொை ைரபு அடிப் மடயில் தரப் ட்ட ப ொருண்மைப் 

 ண்புகள் இருக்கின்ைை என்று கருத இடமுண்டு.) பைொழியின் இலக்கணம் இமணப் ொக்கத்தின்  

பகொள்மகயுடன் (principles of composition) பதொடர்புமடயது; அதொவது கட்டமைப் ின் முழுப் 

ப ொருண்மைமயயும் ப ை கட்டமைப் ின் உறுப்புகளின் ப ொருண்மைகமள எவ்வொறு வசர்ப் து 

என்று கூறுகின்ை விதிகளுடன் பதொடர்புமடயது. ப ொிய பூமை சின்ை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது 

என்ை வொக்கியத்தில், சின்ைத்தன்மை  ொய்க்கு அமடயொக வருகின்ைது, ப ொியதன்மை பூமைக்கு 

அமடயொக வருகின்ைது என் ை நைக்குத் பதொியும். வைலும் எம்ைொதிொிப் ட்ட விலங்கு இதில் 

 ங்பகடுக்கின்ைது, ைற்றும் வொக்கியத்தின் உண்மையொை  யன் ொட்டில் ஒவர ஒரு 

குைிப்புப்ப ொருள்தொன் (referent) கருதப் டுகின்ைது என் ை நைக்குத் பதொியும். ைிகவும் 

பவளிப் மடயொை அர்த்தத்தில், ஒரு வொக்கியத்தின் ப ொருண்மை, குமைந்த ட்சம் கூடுதல் தற்கொலிக 

ைரபுகமள அமைக்கொைல், அமதப்  யன் டுத்தக்கூடிய  யன் ொடுகமளக் கட்டுப் டுத்தும். 

(எடுத்துக்கொட்டொக, விஷயங்கள் எப் டி இருக்கின்ைை? என்று நொன் பசொன்ைொல், என் கணவர் 

பதொமலவ சியில் இருப் மத நீங்கள் அைிவீர்கள்: ப ொது ைரபுப் டி அதுவல்ல விஷயங்கள் எப் டி 

இருக்கின்ைை? என் தன் அர்த்தம்.)  

 வொக்கியத்திற்கு அதன் குைிப் ிட்ட  யன் ொட்டிற்கு பவளிவய உண்மை ைதிப்பீடு (truth value) 

இல்மல என்ைொலும் அதற்கு உண்மைக்கட்டுப் ொடுகள் (truth conditions) இருக்கின்ைை; அதொவது ஒரு 

உண்மையொை பைொழிம  பசய்வதற்குப்  யன் டுத்த வொக்கியத்திற்குக் கட்டுப் ொடுகள் இருக்கின்ைை. 

எைவவ நொம் சில வவமளயில் பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என்று கூறுவதொல் பூமை என்று 

ஒன்று இருக்கவவண்டும் அது தமரயில் விொித்திருக்கின்ை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கவவண்டும். ஒரு 

குைிப் ிட்ட சூழலில் ஒரு வொக்கியத்மதப்  யன் டுத்தி பவளிப் டுத்தும் கூற்று உண்மையொ ப ொய்யொ 

என் மதத் தீர்ைொைிக்கும் வொக்கியத்தின் ப ொருண்மையின் வநொக்கங்கள் ஒரு வசர வொக்கியத்தின் 

கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் (propositional content) எைப் டும். நிகரொை கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் 

உள்ள இருவொக்கியங்கள்  யன் ொட்டின் எல்லொ வநர்வுகளிலும் ஒவர உண்மை ைதிப்பீட்மடக் 

பகொண்ட பைொழிபுகமள விமளவிக்கும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகமளக் கவைிக்கவும். 

 ரொஜொ ஒரு  ொம்ம க் பகொன்ைொன்.  

 ஒரு  ொம்பு ரொஜொல் பகொல்லப் ட்டது.  

இவதவ ொல், இரண்டு வொக்கியங்கள் பவவ்வவறு கருத்துமர உள்ளடக்கத்மதக் பகொண்டிருந்தொல், 

அமவ எதிரொை உண்மை ைதிப்புகமளக் பகொண்ட பைொழிபுகமள வழங்கும் சில கருதத்தக்க சூழ்நிமல 

அவசியம் இருக்கும்.    

 கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் வொக்கியத்தின் முழுப்ப ொருண்மைமயயும் பகொண்டிருப் தில்மல. 

எடுத்துக்கொட்டொக வகள்வியின் விைவும் ப ொருண்மை உட் டுத்தப் டுவதில்மல; கட்டமளயின் ஏவல் 
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ப ொருண்மை உட் டுத்தப் டுவதில்மல. (ப ொதுவொகக் கூைிைொல் பசயற்கூற்றுப் ப ொருண்மை 

(illucutionary meaning) கருத்துமரப் ப ொருளடக்கத்திற்கு பவளியில் வரும்.) இருப் ினும், ஏற்கைவவ 

வ ொன்ை பசொற்களின் வலு (சிலவவமளகளில் ைரபு உட்குைிப்பு (conventional implicature) என்று 

கூைப் டுவது) விலக்கி மவக்கப் டும். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வரும் இரு வொக்கியங்களின் 

உண்மைக்கட்டுப் ொடுகள் நிகரொைமவயொதலொல் அமவகளுக்கு ஒவர கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் 

இருக்கும்.  

(8)  ரொணி வரவில்மல.  

(9) ரொணி இன்னும் வரவில்மல.  

கருத்துமரப் ப ொருளடக்கத்தில் உட் டொத ப ொருண்மையின்  ிை வநொக்குகள் பவளிப் ொட்டுப் 

ப ொருண்மையும் (expressive meaning) (10, 11) முமையொை/வ ச்சுவழக்கு (formal/colloquial) 

வவறு ொடுகளொை அமடயொளப் டுத்தப் ட்ட வழக்கின் (register)  ண்புக்கூறுகளும் (12, 13) ஆகும்.  

(10) இங்கு ைிகக் குளிரொய் இருக்கிைது.  

(11) இங்கு  யங்கர குளிரொய் இருக்கிது.  

(12) அந்தக் கிழவன் ைண்மடமயப் வ ொட்டுவிட்டொன்.  

(13) அந்த வயதொைவர் இைந்துவிட்டொர்.  

 வொக்கியப் ப ொருண்மையின்  குதியொக தகுதிப ை, ஒரு ப ொருண்மைப்  ண்பு ஏதொவது பைொழி 

பவளிப் ொட்டின் ஒரு நிரந்தர ைரபுப் ண் ொக இருக்கவவண்டும். அது வகள்விக்குொிய ஒவ்பவொரு 

பவளிப் ொட்டின்  யன் ொட்டின் சந்தர்ப் த்திலும் பவளிப் டவவண்டும் என்று 

எதிர் ொர்கப் டுவதில்மல. அது சொத்தியைொக இருக்கின்ைது என் து வ ொதுைொைது; சூழலுக்குக் 

கற் ித்துக் கூைப் ட இயலொது. பநருங்கிய நிகரொை கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் பகொண்ட 

பவளிப் ொடுகள் வகள்விக்குொியப்  ண்ம க் பகொண்டிருக்கொது என்ை சொட்சியொல் நொம் குைிப் ொக 

உணர்த்தப் டுகின்வைொம். ைழமல என் துடன் ஒப் ிடப் டும் குழந்மத என்ை பசொல்லின் திைைொை 

பவளிப் ொட்டு இயல்பு இதற்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். (கருத்துமர அல்லொத ப ொருண்மை  ற்ைிய 

விொிவொை விவொதத்திற்கு இயல் 3 ஐப்  ொர்க்கவும்) .       

2.4.2. பைொழிபுப் ப ொருண்மை (Statement meaning)   

 ஒருவர் கூற்று வடிவில் (declarative form) ைட்டும் ஒரு வொக்கியத்மத உருவொக்கி ஒரு 

பைொழிம ச் பசய்வதில்மல. எடுத்துக்கொட்டொக, வகுப் மையில் தைிழ்க் கொல இடநிமலகளில் 

 யிற்சிப றுவவொர்  ின்வரும் வொக்கியங்கமளக் கூறுவது பதொடர்ச்சியொை பைொழிபுகமளச் 

பசய்வதொகொது.  

 அந்தப் பூமை  ொயில் அைர்ந்திருந்தது.  

 அந்தப் பூமை  ொயில் அைர்ந்திருக்கிைது.  

 அந்தப் பூமை  ொயில் அைரும்.  
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ஒரு பைொழிபு பசய்யப் டுவதற்கு முதல் வதமவ ஒரு கருத்துமர பவளிப் ட்டிருக்க வவண்டும் 

என் துதொன்; கருத்துமரயின் உண்மைக்குப் ப ொருத்தைொை ஒப் மடப்பு பசய்யப் டவவண்டும் 

என் து இரண்டொவது வதமவ. நொம் பதொடக்கத்தில் கருத்துமர என்ை கருத்துச்சொயமலப்  ொர்ப்வ ொம்.   

2.4.2.1. கருத்துமர (proposition) 

 ஒரு தைிநிமலத் கருத்துமர (simple proposition) ஒரு இருப்புப்ப ொருளுக்கு (entity) ஒரு 

 ண்ம க் (property) கற் ிக்கின்ைது அல்லது இருண்டு அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட 

இருப்புப்ப ொருள்களுக்கு இமடயில் ஒரு உைமவக் கற் ிக்கின்ைது. அது (யதொர்த்தைொகவவொ 

இயல் ொகவவொ எது என்று தீர்ைொைிக்க இயலொத நிமலயில் கூட) உண்மையொகவவொ ப ொய்யொகவவொ 

இருக்கலொம்: உண்மை அல்லது ப ொய் என் து ஒரு கருத்துமர பவளிப் டுத்தப் ட்டது என் தன் 

குைியொகும். கருத்துமர என் து குைிப் ொக பைொழிசொர் இருப்புப்ப ொருளல்ல (இருப் ினும், அது எந்த 

வமகயொை இருப்புப்ப ொருள், ைற்றும் எந்த  ிளொட்வடொைிக் அல்லது  ிை ைண்டலத்தில் அது 

இருக்கிைது என்ை  ிரச்சமையில் நொம் நீண்ட கொலம் ஈடு டைொட்வடொம்). ஒவர கருத்துமர எல்மலயற்ை 

எண்ணிக்மகயுள்ள வொக்கியங்களொல் பவளிப் டுத்தலொம்:  

 ரொஜொ ரொணிமயப்  ொர்த்தொன்.  

 ரொஜொ தன் ைமைவிமயப்  ொர்த்தொன்.  

 ரவைஷ் ைகன் தன் ைமைவிமயப்  ொர்த்தொன்.  

 ரவைஷ் ைகன் சுவரஷின் ைகமளப்  ொர்த்தொன்.  

(ரவைஷின் ைகன் ரொஜொவொகவும் சுவரஷின் ைகள் ரொணியொகவும் ரொஜொவின் ைமைவி ரொணியொகவும் 

இருந்தொல்) இவ்வொக்கியங்கள் எல்லொம் ஒவர கருத்துமரமய பவளிப் டுத்த இயலும்.   

 அப் டிபயன்ைொல் ஏன் அந்தப் பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கிைது என் து கருத்துமரயல்ல? 

அதன் நிமலமயப் ப ொறுத்த வமரயில் அது உண்மையொகவவொ ப ொய்வயொ அல்ல. அது ஒரு 

குைிப் ிட்ட பூமைமய ைற்றும்  ொமய வலியுறுத்தும் வ ொதுதொன் அது உண்மையொகவவொ 

ப ொய்யொகவவொ ைொைலொம். ஒரு வொக்கியத்தில் நிச்சயைொை குைிப் ிடும் பவளிப் ொடுகளுக்கு 

குைிப் ிடுப ொருள்கள் ஒதுக்கப் டுவது வமர அது ஒரு குைிப் ிட்ட கருத்துமரமய பவளிப் டுத்தொது. 

அந்தப் பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது வ ொன்ை வொக்கியத்மத எல்மலயற்ை எண்ணிக்மகயுள்ள 

கருத்துமரகமள (அதொவது வவறு ட்ட பூமைகமளயும் வவறு ட்ட  ொய்கமளயும் குைிப் ிட்டு) 

பவளிப் டுத்தப்  யன் டுத்தலொம்.  

 2.4.2.2. அைிவொரொதக் கடப் ொடு (Epistemic commitment) 

  ஒரு கருத்துமர அதன் உண்மைவயொ ப ொய்வயொ குைித்த எந்த தீர்ைொைமும் இல்லொைல் 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டலொம். எடுத்துக்கொட்டொகக் கருத்துமரகள் எடுத்துக் பகொள்ளப் டுகின்ை ஒரு 

தர்க்க வகுப் ில் அவற்ைிற்கு இமடவய உள்ள உைவுகள் ஆயப் டுகின்ைது.  

 (14) எல்லொ  ைமவகளும் முட்மடயிடும்.  

 புைொ ஒரு  ைமவ.  

 எைவவ புைொ முட்மடயிடும்.   
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எைினும் கருத்துமர அதொகவவ எமதயும் கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்வதில்மல. அது அைிவின் ஒரு 

சொதைம் அல்ல. கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்ய அதற்குச் பசயற்கூற்று உந்தலொல் (illocutionary force) 

சக்தி தரப் டவவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, பூைி  ல  க்க வடிவமுள்ளது என்ை வொக்கியத்தொல் 

பவளிப் டுத்தப் டும் கருத்துமரக்கு ஒருவர் அது உண்மை அல்லது அது ப ொய் என்று 

ஏற்றுக்பகொள்வது வமர எந்தவித கவர்ச்சியும் இல்மல: உண்மையொை அல்லது ப ொய்யொை 

கருத்துமர அைிவின் சொதைம். அம்ைொதிொியொை வநர்வில் பசயற்கூற்று உந்தல் 

உறுதிப் டுத்துமகயொகும். எைவவ ஒரு (குமைந்த) பைொழிபு அைிவொதொரக் கடப் ொட்டுடன் (epistemic 

commitment) கூைப் டுகின்ை கருத்துமர ஆகும்.  

2.4.2.3. முழுமைப ைொத கருத்துமர (Incomplete propositions) 

  ின்வரும்  ொிைொற்ைத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம்:  

(15) அ: வநரம் என்ை?  

 ஆ: நொலமர.  

ஆ எதொவது கூறுகின்ைொரொ? நிச்சயைொக. அப் டிபயன்ைொல் எந்தத் கருத்துமரமய அவர் 

பவளிப் டுத்திைொர்? விமட ”வநரம் நொலமர ைணி” என் து பவளிப்மட. ஆைொல் இது அவர் 

உண்மையொகவவ கூைியதல்ல. இம்ைொதிொியொை இடங்களில் சூழ்நிமல தரும் தமடயங்கள் 

கருத்துமரயின் முழுவடிமவயும் ைீட்டுருவொக்குவது வகட் வமரப் ப ொறுத்து இருக்கின்ைது; ஆைொல் 

இதுதொன் வ சு வர் பசொல்ல விரும்புகிை கருத்துமரயின் முழுவடிவம் என் தில் ஐயம் இல்மல; இது 

பைொழிபுப் ப ொருண்மையின்  ொகைொக அமையும்.  

 இப்வ ொது நம்ைொல் பைொழிபுப் ப ொருண்மை (statement meaning) எமதக் பகொண்டிருக்கும் 

என் மதக் கூை இயலும். முதலொவதொக பைொழிபுப் ப ொருண்மை அந்த பைொழிம  உருவொக்கப் 

 யன் டும் வொக்கியத்திற்குொிய வொக்கியப்ப ொருளின் எல்லொ வநொக்குகமளயும் உள்ளடக்கும். 

இரண்டொவதொக பைொழிபுப் ப ொருண்மை ஒரு குைிப் ிட்ட கருத்துமரமயவயொ கருத்துமரகமளவயொ 

உள்ளடக்கும். இமத அமடயொளம் கண்டுபகொள்ள (அ) குைிப்புப்ப ொருள்களுக்கு வொக்கியத்தில் உள்ள 

ஏதொவது அறுதியொை குைிப் ிடும் பவளிப் டுத்தங்கமள ஒதுக்கவவண்டும்; (ஆ) முற்றுப்ப ைொத 

கருத்துமரகள் முழுமைப்  டுத்தப் டவவண்டும். கருத்துமரகள் ப ொருத்தைொை அைிவொதொரக் 

கடப் ொட்டுடன் (epistemic commitment) பவளிப் டுத்தப் டவவண்டும் என்று கருதப் டுகின்ைது.  

2.4.3.கூற்றுப்ப ொருண்மை (Utterance meaning) 

 ஒரு முழுமையொை விொிவொை பைொழி ின் ப ொருண்மை கூட, அது ப ொருந்தும் வொக்கியத்மதக் 

கூறுவதன் மூலம் வ சு வர் பதொிவிக்க விரும்பும் அமைத்மதயும் வ ொதுைொை அளவில் உருப் டுத்தம் 

பசய்யொது. எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் சூழமல எடுத்துக்பகொள்வவொம்:  

(16) அ: நீங்கள் வைமஜமயத் துமடத்துப்  ொத்திரங்கமளயும் கழுவி விட்டீர்களொ?  

 ஆ: வைமஜமயத் துமடத்து விட்வடன்.  

சொதொரண சூழலில் அவவைொ அவவளொ  ொத்திரங்கமளக் கழுவவில்மல என் து ஆ ைைதில் கருதிய 

பசய்தியின்  ொகம் என் து பதளிவொகும். இருப் ினும் இமத பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரமய 

http://www.languageinindia.com/


28 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

விொித்வதொ பூர்த்திபசய்வதொ ப ை இயலொது.  ின்வரும் வநர்வில் வ சு வொின் விருப் ம் அ 

சொப் ொட்டிற்கு கொலம் தொழ்த்தி வந்திருக்கின்ைொர் என்ை கருத்மதச் பசொல்வதுதொன் என் து பதளிவொகத் 

பதொிகின்ைது.  

(17) அ: சொப் ொட்டு வநரத்திற்கு வந்துவிட்வடைொ?    

 ஆ: வைமஜமயத் துமடத்துச் சுத்தம் பசய்துவிட்வடன்.  

இந்தக் கூடுதலொை (அல்லது உட் மடயொை) கருத்துமரகள் சூழ்நிமல தரும் பசய்தியின் 

அடிப் மடயில் வகட் வரொல் அனுைொைிக்கப் டும்; ஆைொல் இமவ எது உண்மையொகக் 

கூைப் ட்டவதொ அதில் தவைவிட்ட துண்டுகமள நிரப் ி அைிவதிலிருந்து எல்மல கடந்து பசல்வதொகும். 

ஒரு குைிப் ிட்ட எல்மலக்குள் ஒரு கூற்மைச் பசய்து வ சு வர் பசொல்ல விரும்புகின்ைவற்ைின் 

பைொத்தத்மதயும் நொம் கூற்றுப்ப ொருண்மை (utterance meaning) எைலொம்.     

 எடுத்துக்கொட்டொக உைக்கு எப் டிப் ட்ட நொள்? என்ைொல் ”உைக்கு எப் டிப் ட்ட நொள்?” 

எைவும் ஆைொல் இன்று எப் டிப் ட்ட நொள்? என்ைொல் “நொன் சுதந்திரைொக இருக்கின்வைன். நொம் 

சிைிைொ  ொர்க்கப் வ ொகலொம்” என்றும் ப ொருள்பகொள்ளும் டி இரண்டுவ ர் தங்களுக்குள் உடன் ொடு 

மவத்திருந்தொர்கள் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். இம்ைொதிொியொை ப ொருண்மைமய நொம் கூற்றுப் 

ப ொருண்மையிலிருந்து விலக்கி மவக்கவவண்டும். முக்கிய விஷயம் என்ைபவன்ைொல், அத்தமகய 

 யன் ொட்டிற்குப் வ சு வர் ைற்றும் வகட் வொின் தரப் ில் ஒரு சிைப்புத் தற்கொலிக நி ந்தமை 

வதமவப் டுகிைது: தமடயங்களிலிருந்து வகட் வொின் பதொிந்துபகொள்மக வகள்விக்குொிய வடிவுகமளப் 

 யன் டுத்துவமதக் கட்டுப் டுத்தும் விதிகள் ைற்றும் ைரபுகளின் ப ொது அைிவிலிருந்து ைட்டும் 

கிமடக்கவில்மல.   

 ைீண்டும் கூற்றுப் ப ொருண்மை பைொழிபுப் ப ொருண்மைமய உள்ளடக்குகின்ைது; ஆைொல் 

கூற்றுப் ப ொருண்மைமயப் ப றுவதற்கொக பைொழிபுப் ப ொருண்மை கடந்து பசல்லப் டவவண்டும்; 

அதொவது அது ஆக்கத்தில் ஒரு வதமவயொை முன்வைற்ை அடியொகும்: கூற்றுப் ப ொருண்மை அதன் 

ப ொருத்தைொை  ொகைொக பைொழிபுப் ப ொருண்மைமய உள்ளடக்கத் வதமவயில்மல (இருப் ினும் அது 

அவ்வொறு பசய்யலொம்).     

2.4.4. அைிவிப்பு அல்லொதமவகள் (Non-declaratives) 

 இதுவமர அைிவிப்பு வொக்கியங்கமளப் (declarative sentences)  ற்ைித்தொன்  ொர்த்வதொம். 

இருப் ினும் வைவல விவொித்த கருத்துச்சொயல்கள் அைிவிப்பு அல்லொத வொக்கியங்களுக்கும் ப ொருந்தும். 

வொக்கியப் ப ொருண்மையின் ப ொதுக் கருத்துச்சொயல் இங்கு சிக்கலொைதல்ல. பைொழிபுப் 

ப ொருண்மைக்குச் (statement meanin) சைைொைது வகள்விப்ப ொருண்மை (question meanin). ஒரு 

பைொழி ின் கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் தரப் ட்டுள்ள சூழலில் அது உண்மையொ ப ொய்யொ என் மதத் 

தீர்ைொைிக்கின்ைது என் மத நிமைவுகூரவும். இப்வ ொது வகள்விகளுக்கு உண்மை ைதிப்பு இல்மல; 

ஆைொல் அமவகளுக்குத் கருத்துமரப் ப ொருளடக்கம் இருக்கின்ைது. வகள்விகளுக்கு உண்மை ைதிப்பு 

இல்மல என்ைொலும் தரப் ட்ட வகள்வி-பைொழிபு இமணக்கு விமட ைதிப்பு (answer value) இருக்கும்; 

அதொவது பைொழிபு வகள்விக்கு விமடயொகவவொ விமடயல்லொைவலொ இருக்கும்; அப் டியொைொல் அது 
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உண்மையொகவவொ ப ொய்யொகவவொ இருக்கும். இந்த விமட ைதிப்பு வகள்வியின் ைற்றும் பைொழி ின் 

கருத்துமரப் ப ொருளடக்கத்தொல் சைைொகத் தீர்ைொைிக்கப் டும்.  

(18) அ: இன்று என்ை கிழமை (பசவ்வொய் அன்று கூைப் ட்டது)  

 ஆ: இன்று திங்கட்கிழமை (ப ொய்யொை விமட)  

 அ: இன்று என்ை கிழமை (திங்கள் அன்று கூைப் ட்டது)  

 ஆ: இன்று திங்கட்கிழமை (உண்மையொை விமட)  

 அ: நீ யொமரக் கூடுதலொக விரும்புகிைொய்?  

 ஆ: இன்று திங்கட்கிழமை (விமட அல்ல)   

அைிவிப்பு வொக்கியத்திற்கு உண்மைக் கட்டுப் ொடு இருப் துவ ொல், வொக்கியங்களொகக் 

கருதப் டுகின்ை வகள்வி- தில் இமணக்கும் விமடக் கட்டுப் ொடுகள் இருக்கும். அதொவது வகள்விக்கு 

உண்மையொை விமடமய உருவொக்க பைொழிபுக்குக் கட்டுப் ொடுகள் இருக்கும்.   

 இவத நுட் த்மதக் கட்டமளக்கும்  யன் டுத்தலொம். இதில் ஆட்வச ம் என்ைபவன்ைொல் 

கட்டமள ப ை விரும்புவது எப்ப ொழுதும் அல்லது ப ொதுவொக பைொழிப்  தில் அல்ல. ப ொதுவொகத் 

வதமவப் டுவது ஒரு பசயல் ( ரந்த அர்த்தத்தில், இது நகரொவத! வ ொன்ை நிகழ்வுகமள 

உள்ளடக்கியது). முழுக் கட்டமளப் ப ொருண்மை (command meaning) பசயல் டுகின்ை முழுவதும் 

சூழ்நிமலக்குட் டுத்தப் ட்ட கட்டமளயில், தரப் ட்ட பசயல்  ணிதலொகக் கணக்கிடப் டும் அல்லது 

கணக்கிடப் டொது; அதொவது ஒரு பைொழி ின் உண்மை ைதிப்புக்குச் சைைொக அதற்குப்  ணிதல் ைதிப்பு 

(compliance value) இருக்கும். அதன்  ணிதல் ைதிப்பு என்ை என் து கட்டமளயின் கருத்துமர 

ப ொருளடக்கத்தொல் தீர்ைொைிக்கப் டும். ஒரு கட்டமள வொக்கியத்திற்கு ஒரு குழுைப்  ணிதல் 

கட்டு ொடுகள் (compliance conditions) இருக்கும்; ஆைொல்  ணிதல் ைதிப்பு (compliance value) 

இருக்கொது. (எடுத்துக்கொட்டொக அமத அங்வக மவ என்ை கட்டமய அது என் து என்ை? அங்வக 

என் து எங்வக இருக்கின்ைது என்று பதொியொைல் நிமைவவற்ை இயலொது.)   

 இப்வ ொது வைற்பசொன்ைமதச் சுருக்கிப் ப ொதுமைப்  டுத்துவவொம்: அைிவிப்பு வொக்கியங்கள் 

ப ொதுவொக அமவகளொகவவ பைொழிபுகமளச் பசய்யொது; வகள்வி வொக்கியங்கள் வகள்வி வகட்கொது 

ைற்றும் கட்டமள வொக்கியங்கள் கட்டமள தரொது; வொக்கியங்கள் எல்லொம் முழுவதும் சூழ்நிமலயொக்கம் 

பசய்யப் டும் வ ொதுதொன் இமவ விமளயும். இருப் ினும் இமவ ஒவ்பவொன்றும் சூழ்நிமலயொக்கம் 

பசய்யப் டும்வ ொது அமவ எந்தச் பசயற்கூற்றுகமளச் (illocutions) பசயலொற்ைப்  யன் டுத்தலொம் 

என் மதக் கட்டுப் டுத்தும் கருத்துமர ப ொருளடக்கத்மதக் பகொண்டிருக்கும்; அதொவது எந்த 

பைொழிபுகமளச் பசய்யலொம், எந்தக் வகள்விகள் வகட்கலொம், எந்தக் கட்டமளகள் வழங்கலொம் என் ை.  

2.5. வொக்கியங்களின் தர்க்கப்  ண்புகள்  

2.5.1. வொக்கியங்களுக்கு இமடயில் உள்ள தர்க்கப் ண்புகள்  

 ப ொருண்மையியல் விவொதங்களில் குைிப் ொகச் பசொற்ப ொருண்மையியலில்,  

வொக்கியங்களுக்கு இமடயிலொை  ல தர்க்க உைவுகள் பவளிப் டும். அமவகள் தர்க்கவியலொர் 

கருத்துமரகளுக்கிமடவய அமடயொளம் கொணும் உைவுகளுடன் பதொடர்புமடயமவ; ஆைொல் 
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அமவகளுக்குச் சைைொைமவயல்ல. இருப் ினும் குழப் த்மதத் தவிர்க்க வவண்டுபைன்ைொல் அவற்ைின் 

தர்க்க அடிப் மடமய ைைதில் பகொள்ள வவண்டியது அவசியைொகும். ஐந்து உைவுகள் இங்கு 

அமடயொளம் கொணப் டும். அமவயொவை:  

 1. உட்குைிப்பு (implication)/உட் டுத்தல் (entailment)   

 2. நிகர் (equivalence)  

 3. முரண் (contrariety)  

 4. ஒவ்வொமை (contradiction)   

 5. சுதந்திரம் (independence)   

2.5.1.1. உட் டுத்தல் (Entailment) 

 சொியொகச் பசொன்ைொல் இதுவும் இமதத் பதொடரும் உைவுகளும் கருத்துமரகளுக்கு இமடவய 

உள்ள உைவுகளொகும். அவற்ைின் வொக்கியத்துடைொை பதொடர்பு  ின்ைொல் விவொிக்கப் டும்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டுகளில் அ-வுக்கும் அதற்கு இமணயொை ஆ-வுக்கும் இமடவய உள்ள உைவு 

உட் டுத்தல் ஆகும்.  

 அ         ஆ  

 அது நொய்.       அது விலங்கு. 

 ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைொன்.    ொம்பு இைந்துவிட்டது.  

 எல்லொ நொய்களும் கறுப்பு.     என்னுமடய நொய் கறுப்பு.  

நொம் இந்த வொக்கியங்கள் கருத்துமரகமள பவளிப் டுத்துவதொக அனுைொைிக்கின்வைொம்; அதொவது 

இவ்வொக்கியங்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட சூழலில் தைிப் ட்ட குைிப்புடன்  யன் டுத்தப் டுவதொக 

அனுைொைிக்கின்வைொம். நொம் வைலும் முதல் இமணயில் அது என் து ஒவர இருப்புப்ப ொருமளக் 

குைிப் ிடுவதொகவும் இரண்டொவது இமணயில் ஒவர  ொம்பும் ஒவர நிகழ்ச்சியும் குைிப் ிடப் டுவதொக 

அனுைொைிக்கிவைொம். அ என் து ஆ என்ை கருத்துமரமய உட் டுத்துகின்ைது என்று கூறுவது ஆ-வின் 

உண்மை தர்க்க அடிப் மடயிலும் தவைொைலும் அ-விடைிருந்துதொன் கிமடக்கின்ைது என்று 

ப ொருள் டும்; வைலும் அ-வின் ப ொய்மை ஆ-வின் ப ொய்மையிலிருந்து வருகின்ைது. எைவவ, முதல் 

வொக்கிய இமணயில், ஏவதொ ஒரு இருப்புப்ப ொருள் நொய் என் து உண்மையொைொல், எந்த 

ஐயைில்லொைல் அது ஒரு விலங்கு என் து பதளிவு; அது விலங்கு இல்மலபயன்ைொல் அது நொயொக 

இருக்கச் சொத்தியைல்மல. இவதவ ொல் ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைொல்  ொம்பு இைந்துவிட்டது என்ை 

முடிமவ விட்டுவிட இயலொது;  ொம்பு இைக்கவில்மல என்ைொல் ரொஜொ அமதக் பகொன்ைொன் என்ை 

சொத்தியம் இல்மல.  

 பைொழியியல் ப ொருண்மையியலொர்  யன் டுத்துகின்ை உட் டுத்தல் (entailment) 

தர்க்கவியலொர் கூறுகின்ை மூலப்ப ொருள் உட்குைிப் ிலிருந்து (material implication) 

வவறு டுத்தப் டவவண்டும். அ என்ை கருத்துமர உண்மையொகவும் ஆ என்ை கருத்துமர 

ப ொய்யொகவும் எப்வ ொதும் இல்லொதிருந்தொல் அ என்ை கருத்துமர ஆ என்ை ைற்பைொரு கருத்துமரமய 

உட்குைிப்பு பசய்கின்ைது எைலொம். இது முதல்  ொர்மவயில் உட் டுத்தல் வ ொல இருந்தொலும் ஒரு 
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முக்கியைொை வவறு ொடு இருக்கின்ைது: மூலப்ப ொருள் உட்குைிப் ின் விவரமண கருத்துமரகளின் 

ப ொருண்மைகமளக் குைிப் ிடுவதில்மல; ைொைொக உட் டுத்தல் (கண்டிப் ொை உட்குைிப்பு (strict 

implication) என்று சில வவமளகளில் அமழக்கப் டுவது)) ப ொருண்மைகளுக்கு இமடவய உள்ள 

உைவொகும். எடுத்துக்கொட்டொக அது ஒரு நொய், எல்லொ  ிரம்ைச்சொொிகளும் ைணைொகொதவர்கள் என்ை 

கருத்துமரகமள எடுத்துக்பகொள்வவொம் முதலொவது கருத்துமர உண்மையொைது, இரண்டொவது 

ப ொய்யொைது என்ை நிமல எப்வ ொதும் கூடொது. இங்வக மூலப்ப ொருள் உட்குைிப்பு (material 

implication) இருக்கின்ைது. ஆைொல் இது உட் டுத்தல் அல்ல; ஏபைன்ைொல் இது அந்த இரு 

கருத்துமரகளுக்கு இமடயில் உள்ள ப ொருண்மை உைகளின்  ின்விமளவல்ல; இரண்டொவது 

கருத்துமர எந்தச் சூழலிலும் ப ொய்யொகொது என்ை உண்மையில் விமளந்தது. ைொைொக அது ஒரு நொய் 

என் து மூலப்ப ொருள் அடிப் மடயில் அது ஒரு விலங்கு என் மத உணர்த்தும் என் து 

உண்மையொைொலும், இரண்டொவது ப ொய்யொகும் வ ொது முதலொவது உண்மை ஆவதில்மல; 

ைட்டுைன்ைி முதலொவது இரண்டொவமத உள்ளடக்கும்; ஏபைன்ைொல் நொய் என் தற்கும் விலங்கு 

என் தற்கும் இமடவய உள்ள ப ொருண்மையின் உைவின் அடிப் மடயில் உண்மை ைதிப்பு உைவு 

இருக்கின்ைது. மூலப்ப ொருள் உட்குைிப்பு பைொழிப் ப ொருண்மையியலுக்கு எந்தவித ஆர்வம் இல்மல; 

இருப் ினும் எல்லொப்  ிரம்ைச்சொொிகளும் ைணைொகொதவர்கள் என் து எப்வ ொதும் உண்மை என்ை 

கொரணத்தொல் ஆர்வம் உண்டு. (கீவழ  ொர்க்க 2.5.2.1:  குப் ொய்வு பவளிப் ொடுகள்). 

 உண்மைமயக் கூைிைொல் உட் டுத்தல் வொக்கியங்களுக்கு இமடவய வருவதில்மல; 

ஏபைன்ைொல் வொக்கியங்களுக்கிமடவய உண்மை ைதிப்புகள் இல்மல. இருப் ினும் ஒரு வொக்கியம் 

ஏவதொ ஒரு வொக்கியத்மத உள் டுத்துவதொக நொம் ப ொருண்மையியல் புத்தகங்களில் கூைப் டுவமதக் 

கொண்கின்வைொம். இமதக் கூடுதல் கலமவநிமலயிலொை (சிக்கலொை) ஒன்றுக்கொை சுருக்கைொை தீர்வு 

என்று எடுத்துக்பகொள்ளலொம். வொ-1 என்ை வொக்கியம் வொ-2 என்ை வொக்கியத்மத உட் டுத்துகின்ைது 

என்று கூறுவது இந்த இரு வொக்கியங்களில் உள்ள அறுதியொை குைிப்பீட்டு பவளிப் ொடுகள் (referring 

expressions) ஒன்மைபயொன்று குைிப் ிடுவதொக இருந்தொல் எந்தச் சூழலிலும் வொ1 ஒரு உண்மையொை 

கருத்துமரமய பவளிப் டுத்திைொல் வொ2-உம் ஒரு உண்மையொை கருத்துமரமய பவளிப் டுத்தும் 

என் தொகும். பவளிப் மடயொக அது ஒரு நொய், அது ஒரு விலங்கு என் மவகளுக்குள் தர்க்க உைவுகள் 

நிமலநிறுத்தப் ட அது என் தன் இருமுமை வருமக ஒவர இருப்புப்ப ொருமளக் குைிப் ிடவவண்டும். 

ரொஜொ  ொம்மைக் பகொன்ைொன்,  ொம்பு இைந்துவிட்டது என் ைவற்ைில், நொம் ஒவர  ொம்ம ப் 

 ற்ைித்தொன் வ சுவவொம்; வைலும் வநரக் குைிப்புகள் ஒன்ைொக இருக்கவவண்டும்.  

 உட் டுத்தலின் வவறு இரு  ண்புகள் இங்கு அழுத்தைொய் கூைப் டவவண்டும். முதலொவது 

இந்த உைவு சூழலொல் நிர்ணயிக்கப் டுவதில்மல. இது சூழல் சுதந்திரைொைது; ஏபைன்ைொல் இது 

முழுவதுைொக வொக்கியங்களின் உறுப்புகளின் ப ொருண்மைகமளச் சொர்ந்திருக்கின்ைது.  ின்வரும் 

சூழமல எடுத்துக்பகொள்வவொம்: ரொஜொ முன் ஒரு ப ட்டியில் வண்ணத் தட்டுகள் இருக்கின்ைை; அதில் 

எல்லொச் சிவப்புத் தட்டுகளும் வட்டைொைமவ; எல்லொப்  ச்மசத் தட்டுகளும் பசவ்வக வடிவிலொைமவ. 

இந்தச் சூழலில் ரொஜொ ப ட்டியிலிருந்து ஒரு பசவ்வகத் தட்மட எடுத்தொன் என்ை உண்மை ரொஜொ ஒரு 
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 ச்மசத் தட்மட எடுத்தொன் என்ை உண்மையிலிருந்து வரும். ஆைொல் பதளிவொக இந்த உண்மை 

ைதிப்புகளின் உைவுகள்  ச்மசக்கும் பசவ்வகத்திற்கும் உள்ள உைவுகளொல் கிமடக்வில்மல; சூழலொல் 

கிமடக்கின்ைது. பகொள்மகயளவில் எல்லொச் சிவப்புத் தட்டுகளும் பசவ்வகைொக இருப் து எளிது. 

ைொைொக அது ஒரு நொய், அது ஒரு விலங்கு என் ைவற்ைிகு இமடவய உள்ள உைவுகள் எந்த ஒரு 

குைிப் ிட்ட சூழலிருந்தும் சுதந்திரைொைது.  

 இரண்டொவது உட் டுத்தப் ட்ட வொக்கியத்தின் ப ொருண்மை உட் டுத்துகின்ை வொக்கியத்தின் 

உண்மையிலிருந்து வரவவண்டும். அது ப ொதுவொக உண்மையொகவவொ ப ரும் ொலும் எப்வ ொதும் 

உண்மையொகவவொ இருந்தொல் வ ொதுைொைதல்ல. அது ப ொய்யொக இருக்கவவண்டும் என்று 

எண்ணப் டவவ கூடொது. எடுத்துக்கொட்டொக, 1) அது ஒரு நொய், 2) அது ஒரு பசல்லப் ிரொணி, 3) அது 

குமரக்கும் என் மவகளுக்கு இமடவய உள்ள உைவுகமள எடுத்துக்பகொள்வவொம்.  லர் வநொிடுகின்ை 

 ல நொய்கள் பசல்லப் ிரொணிகள் ஆக இருப் ினும் வவட்மடநொய்களும் இருக்கின்ைை எைவவ இந்த 

உைவு எதிர் ொர்ப் ின் கண்தொன் தரப் டும். இது உட் டுத்தல் அல்ல. இது வ ொல் 2-ஐ 

எடுத்துக்பகொண்டொல் ப ரும் ொன்மையொை நொய்கள் குமரக்கும்; ஆைொல் குமையுள்ள 

பதொண்மடயுள்ள நொய் குமரக்கொது; அதன் கொரணைொய் அது நொய் இல்மல என் கூை இயலொது; 

எைவவ இந்த உைவு தர்க்க அடிப் மடயில் வதமவயல்ல. தர்க்க அடிப் மடயில் வதமவயொை சூழல் 

சுதந்திரைொை உைவுகள்தொன் உட் டுத்தலொகக் கருதப் டும். (இந்த நிமலமய இயல் 3-இல் 

ைொற்ைியமைப்வ ொம், ஆைொல் தற்வ ொது அது அப் டித்தொன்.) 

2.5.1.2. நிகர் (Equivalence) 

 இரு வொக்கியங்களுக்கு இமடவய உள்ள கருத்துமரசொர் நிகர்  (propositional equivalence) 

ஒன்மைபயொன்று உட் டுத்தல் என்று வநரடியொகக்க கூைலொம். இது இவ்வொக்கியங்கள் எப்வ ொதும் 

ஒவர கருத்துமரமய பவளியிடும் என்று கூறுவதற்குச் சைைொகும்.  ின்வருவை நிகர்களின் 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 ரொஜொ  ொம்மைக் பகொன்ைொன். -   ொம்பு ரொஜொவொல் பகொல்லப் ட்டது.  

  ொம்பு இைந்துவிட்டது.   -  ொம்பு உயிவரொடு இல்மல.  

 அந்த நிகழ்ச்சி 10 ைணிக்குத் பதொடங்கியது. -  அந்த நிகழ்ச்சி 10 ைணிக்கு ஆரம் ித்தது  

ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைது உண்மையொைொல்  ொம்பு ரொஜொவொல் பகொல்லப் ட்டது உண்மை; ைற்றும் 

 ொம்பு ரொஜொவொல் பகொல்லப் ட்டது உண்மையொைொல் ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைது உண்மை; ஒரு 

இமணயொை இருவழி உட் டுத்தல்  ிை இரண்டு இமணகளின் அங்கத்திைர்களுக்கு இமடவய 

இருக்கும்.  

2.5.1.3. ஒவ்வொமை (Contrariety) 

 ஒவ்வொத கருத்துமரகள் (contrary postpositions) ஒவர வநரத்தில் ப ொய்யொக இருந்தொலும் ஒவர 

வநரத்தில் உண்மையொக இருப் தில்மல.  ின்வருவை எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்:  

 ரொஜொ  ொம்மைக் பகொன்ைொன்.  -  ொம்பு உயிவரொடு இருக்கின்ைது.  

 ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைொன். - ரொணி  ொம்ம க் பகொன்ைொள்.  
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 இந்த வர்ணம் சிவப்பு. - இந்த வர்ணம்  ச்மச.  

ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைொன் என் தும்  ொம்பு உயிவரொடு இருக்கின்ைது என் தும் ஒவர வநரத்தில் 

பைய்யொக இருக்கொது; ைொைொக  ொம்பு உண்மையிவலவய இைந்திருந்தொல் ஆைொல் அமத ரொமு 

பகொன்ைிருந்தொல் ரொஜொ  ொம்ம க் பகொன்ைொன் என் தும்  ொம்பு உயிவரொடு இருக்கின்ைது என் தும் 

ப ொய். இந்த உைமவ உட்டுத்துதல் அடிப் மடயில் விளக்கலொம்: வொ1 என் து வொ2-இல்மல என் மத 

உட் டுத்திைொல், ஆைொல் வொ2-இல்மல என் து வொ1-ஐ உட் டுத்தவில்மல என்ைொல் (ைற்றும் 

ைறுதமலயொக வந்தொல்) வொ1-உம் வொ2-உம் ஒவ்வொதை எைலொம். (இந்த வண்ணப்பூச்சு சிவப்பு, 

ஏபைைில் எடுத்துக்கொட்டொக இது ைஞ்சள் நிைைொக இருக்கலொம்.) 

2.5.1.4. முரண் (Contradiction) 

  முரண் கருத்துமரகளுக்கு (Contradictory propositions) எல்லொச் சூழலிலும் எதிொிமடயொை 

ைதிப்பு இருக்கவவண்டும். அமவகள் இரண்டும் உண்மையொகவவொ இரண்டும் ப ொய்யொகவவொ 

இருக்கலொகொது. ஒரு குைிப் ிட்ட சூழலில் முரண் இமணகளின் ஒரு அங்கத்திைர் உண்மையொக 

இருக்கவவண்டும் ைற்ைது ப ொய்யொக இருக்கவவண்டும்.  ின்வரும் வொக்கியங்கள் முரண்நிமல 

இமணகமள எடுத்துக்கொட்டும்: 

  ொம்பு இைந்தது. -  ொம்பு உயிவரொடு இருக்கிைது.  

 ரொஜொ இன்னும்  ொடிக்பகொண்டிருக்கிைொன். - ரொஜொ இப்வ ொது  ொடவில்மல.  

 எந்த நொயும் கறுப் ல்ல. - குமைந்தது சில நொய்கள் கறுப்பு.  

ரொஜொ இன்னும்  ொடிக்பகொண்டிருக்கின்ைொன் என்ைொல் அவன் இப்வ ொது  ொடவில்மல என் து ப ொய். 

இந்த அளவில் இது ஒவ்வொமை வ ொல் இருக்கின்ைது. இருப் ினும் ஒரு முக்கிய வவறு ொடு 

இருக்கின்ைது: ரொஜொ இன்னும்  ொடிக்பகொண்டிருக்கிைொன் என் து ப ொய்யொைொல் அவன் இப்வ ொது 

 ொடவில்மல என்று அர்த்தம்; ரொஜொ இப்வ ொது  ொடவில்மல என் து ப ொய்யொைொல் அவன் இன்னும் 

 ொடிக்பகொண்டிருக்கிைொன் என்று அர்த்தம். நொம் முரமண உட் டுத்தல் அடிப் மடயில் விளக்கலொம்: 

வொ1 வொ2-இல்மல-ஐ உட் டுத்திைொல் ைற்றும் வொ2-இல்மல வொ1-ஐ உட் டுத்திைொல் (ைற்றும் 

ைறுதமலயொகவும் வந்தொல்) வொ1-உம் வொ-2-உம் முரண்களொகும். 

 2.5.1.5. சுதந்திரம் (Independence) 

 சில கருத்துமரகளின் இமணகளுக்கு உண்மை ைதிப்பு ஒன்றுக்பகொன்று சுதந்திரைொக ைொறும். 

அமவகள் இரண்டும் உண்மையொக இருக்கலொம்; இரண்டும் ப ொய்யொக இருக்கலொம்; அல்லது ஒன்று 

உண்மையொகவும் ைற்ைது ப ொய்யொகவும் இருக்கலொம்.  

 ரொஜொ ஓய்வுப ற்றுவிட்டொன். - ரொணி திருைணம் பசய்தொள்.  

 இன்று திங்கட்கிழமை. -  தீ ொவளி சைிக்கிழமை வருகின்ைது.  

இப் குதியில் விளக்கப் ட்ட உைவுகளுக்குச் பசொற்களுக்கு இமடவய உள்ள உைவுகளின் 

ப ொருண்மையின் ஆய்வில் முக்கியைொை  ங்கு இருக்கின்ைது.  

2.5.2.  குநிமல, முரண், ைற்றும் கூட்டிமணப்பு வொக்கியங்கள்  

2.5.2.2.  குநிமல (Analyticity) 
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  குநிமல வொக்கியங்கள் (analytic sentences) அவற்ைின் உறுப்பு பசொற்களின் ப ொருண்மை 

ைற்றும் அவற்ைின் வொிமசமுமை இவற்ைின் கொரணைொக எந்தச் சூழலிலும் உண்மையொை 

கருத்துமரகமளத் தொைொக பவளியிடும். எைவவ  ின்வரும் வொக்கியங்கள்  குநிமல வொக்கியங்கள் 

ஆகும்:  

  ிரம்ைச்சொொிகள் ைணைொகொதவர்கள்.  

 ரொஜொவின் ைொைொர் ஒரு ைைிதர்.  

இந்தத் கருத்துமர உண்மையொகவவொ ப ொய்யொகவவொ இருக்கலொம்.  

2.5.2.2. முரண் (Paradox) 

 முரண் வொக்கியங்கள் (paradoxical sentences) தொைொகவவ ப ொய்யொை கருத்துமரகமள 

பவளியிடும்:  

  ிரம்ைச்சொொிகள் ைணைொைவர்கள்.  

 ரொஜொவின் தங்மக ஒரு ஆண்.  

 இந்தச் சிவப்பு வர்ணம்  ச்மச ஆகும்.  

2.5.2.3.கூட்டிமணப்பு (Syntheticity) 

 சில சூழல்களில் உண்மையொை கருத்துமரகமளயும்  (நைக்குத் பதொிந்த டி அமவ உலகின் 

ப ொய்யொக இருந்தொலும்)  ிைவற்ைில் ப ொய்யொை கருத்துமரகமளயும் பவளியிடும் வொக்கியங்கள் 

(இது கருத்துப் ொிைொற்ைத்தில்  யன் டுத்தப் டும் வழக்கைொை வொக்கியம்) கூட்டிமணப்பு 

வொக்கியங்கள் (synthetic sentences) எைப் டும்.   

 ரொஜொவின் சவகொதொி திருைணைொகொதவள்.  

 இந்த வர்ணம் சிவப்பு.  

 எல்லொ நொய்களும் கறுப்பு.  

(கமடசி வொக்கியம் உண்மையிவலவய ப ொய், இருப் ினும் அது தர்க்க அடிப் மடயில் ப ொய்  அல்ல; 

அது உண்மையொக இருக்கும் சூழல்கமள நொம் கற் மை பசய்ய இயலும்.)  

2.6. தர்க்க வகுப்புகள் (Logical classes) 

2.6.1. வகுப்பு உைவுகள் (Class relations)  

2.6.1.1. ஒத்தல் (Identity) 

 வ1 ைற்றும்  வ2 என்ை  இரண்டு வகுப்புகளில், வ1-க்கு உொிய எல்லொம் வ2-க்கு 

உொியமவகளொகவும் ைறுதமலயொகவும் இருந்தொல் வ1-உம் வ2-உம் ஒத்திருக்கின்ைை எைலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு வகுப்பு தந்மதகளும் ஒரு வகுப்பு ஆண் ப ற்வைொர்களும் ஒத்திருக்கின்ைை;  

இதுவ ொல் ஒரு வகுப்பு நூல்களும் ஒரு வகுப்பு புத்தங்களும் ஒத்திருக்கின்ைை.  

2.6.1.2.உள்ளடங்கல் (Inclusion)  

 வகுப்பு வ2-இன் எல்லொ அங்கத்திைர்களும் வகுப்பு வ1-இன் அங்கத்திைர்களொக இருந்து 

ைறுதமலயொக வரொைலிருந்தொல் வகுப்பு வ1 வகுப்பு வ2-ஐ அடக்கும் எைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக 

விலங்குகளின் வகுப்பு நொய்களின் வகுப்ம ,  சுக்களின் வகுப்ம , ஆடுகளின் வகுப்ம  
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உள்ளடக்கும். நொய்களின் குழுைம் விலங்குகளின் குழுைத்தின் துமணவகுப்பு (subclass) என்றும் 

விலங்குகளின் குழுைம் நொய்களின் குழுைத்தின் உயர்வகுப்பு (superclass) என்றும் விளக்கலொம். 

(ஒத்தமல விலக்கிமவக்கும் டி உள்ளடங்கல் விளக்கப் ட்டுள்ளது; ஒத்தமல உள்ளடக்கும் டியும் 

உள்ளடக்கமல விளக்கலொம்.) 

 2.6.1.3.வவறு டல் (Disjunction) 

 வகுப்பு வ1-இன் எந்த அங்கத்திைரும் வகுப்பு வ2-இன் அங்கத்திைரொக வரொவிடில் வ1-உம் வ2-

உம் வவறு டுகின்ைை எைலொம். ஒரு வகுப்பு பூமைகளும் ஒரு வகுப்பு நொய்களும் வவறு டுகின்ைை 

எைலொம். அது வ ொல் ஒரு வகுப்பு சிவப்புப் ப ொருள்களும் ஒரு வகுப்பு  ச்மரப் ப ொருட்களும் 

வவறு டுகின்ைை.  

2.6.1.4. வைலுைல் (Intersection) 

 வ1 ைற்றும் வ2 என்ை வகுப்புகளில் சில அங்கத்திைர்கள் ப ொதுவொகவும் ஆைொல் 

ஒவ்பவொன்ைிலும் ைற்பைொன்ைில் இல்லொத அங்கத்திைர்கள் இருந்தொல் அமவ வைலுறுகின்ைை என்று 

கூைலொம் (அதொவது இங்கு முழுவதுைொை வைலுைவலொ ஒத்தவலொ விலக்கப் ட்டுள்ளை). சிவப்புப் 

ப ொருட்களின் வகுப்பும் வட்டைொை ப ொருட்களின் வகுப்பும் இம்ைொதிொி வைலுறுகின்ைை; அது வ ொல் 

கட்டிடக்கமலஞொின் வகுப்பும் அபைச்சூர் இமசக் கமலஞர்களின் வகுப்பும் வைலுறுகின்ைை. இரண்டு 

(அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட)  வைலுைல் வகுப்புகளின் ப ொதுவொை அங்கத்திைர்களின் குழுைம் 

இரண்டு (அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட) வகுப்புகளின் வைலுைல் என்று குைிப் ிடப் டுகின்ைது.   

2.6.1.5. இமணதல் (Union) 

 இரண்டு (அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட) வகுப்புகமளச்  சொர்ந்த அங்கத்திைர்களின் (வைலுைல் 

வகுப்புகளொக இருந்தொலும் சொி) இமணக்கப் ட்ட குழுைம் இரண்டு (அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட) 

வகுப்புகளின் இமணப்பு என்று கூைப் டுகின்ைது. நொய்களின் வகுப்பும் பூமைகளின் வகுப்பும் 

இமணந்து எல்லொ நொய்களும் பூமைகளும் உள்ள குழுைம் கிமடக்கும்.   

2.6.2. வகுப்பு உைவுகளும் கருத்துமர உைவுகளும் (Class relations and propositional relations) 

 வைற்கண்ட வகுப்பு உைவுகளுக்கும் முன்ைர் விளக்கிய கருத்துமர உைவுகளுக்கும் 

பவளிப் மடயொை பதொடர்பு இருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக அது ஒரு நொய் என் து அது ஒரு 

விலங்கு என் மத உள்ளடக்குகின்ைது என் து நொய்களின் வகுப்பு விலங்குகளின் வகுப் ின் துமண 

வகுப்பு என்ை உண்மையுடன் பதொடர் ின்ைி இருக்கவில்மல (நொய்களின் வகுப்ம  "அமைத்து 

சொத்தியைொை நொய்களின் வகுப்பு” என்று வமரயறுக்கும் வமர இமணப்பு அவசியைில்மல 

என்ைொலும்). சில உைவுகள் ஒரு அணுகுமுமைமயவிட ைற்பைொரு அணுகுமுமையில் இயற்மகயொகவவ 

பவளிப் டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக வைலுைல் என்ை வகுப் ிற்கு கருத்துமர இமண தர இயலொது. 

இமத நொம் கருத்துமரசொர் சுதந்திரம் (propositional independence) என்று கூைலொம்; ஏபைன்ைொல் 

இம்ைொதிொியொை இமணகளிலுள்ள எந்த கருத்துமரயும் ைற்ைதன் உண்மை ைதிப்புக்கு எந்தக் 

கட்டுப் ொட்மடயும் திணிக்கவில்மல.  ின்வருவது எடுத்துக்கொட்டொய் அமையும். 

 ரொஜொ ஒரு கட்டிடக்கமலஞன்.  
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 ரொஜொ ஒரு ஆபைச்சூர் இமசக்கமலஞன்.  

ைொைொக முரண் உைவுகள் கருத்துமரசொர் அணுகுமுமைக்குள் கூடுதல் இயற்மகயொகவவ 

பவளிப் டுகின்ைது. வகுப்பு அணுகுமுமைக்குள் (class approach) இைந்தமவ என் தற்கும் 

உயிருள்ளமவ என் தற்கும் இமடவய உள்ள உைவின் நிகரொை ஒன்மைக் கொண நொம் இைந்த 

ப ொருள்களின் வகுப்பும் உயிருள்ள ப ொருள்களின் வகுப்பும் வவறு ட்டமவ ைற்றும் விலங்கிைப் 

ப ொருள்களின் உயர்வகுப் ின் முழுமை என்று கூைவவண்டும்.  

2.6.3. ப ொருத்தம்  (Mapping) 

 சில சையங்களில் ஒரு வகுப் ின் அங்கத்திைர்கள் ஒரு இமணயொை வகுப் ின் ஒன்வைொ அதற்கு 

வைற் ட்ட அங்கத்திைர்களுடன் ஒரு வமகயொை பதொடர் ின் (correspondence) உைவு 

பகொண்டிருக்கும். இந்த வமகயொை பதொடர் ின் வமக ப ொருத்தம் (mapping) என்று அைியப் டும். ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு இமதத் பதளிவொக்கும். ஒரு ந ொின் விரல் அமடயொளங்கள் குைிப் ிடும் டியொக 

வவறு ட்டிருக்கும் என் து பதொிந்த உண்மை. ந ர்களின் வகுப்ம யும் விரல் அமடயொளங்களின் 

வகுப்ம யும் எடுத்துக்பகொண்டொல் இரு வகுப்புகளுக்கிமடவய வநரடியொை ப ொருத்த உைவு இருக்கும்: 

ஒரு வகுப் ின் ஒவ்பவொரு அங்கத்திைரும் ைற்ை குழுைத்தின் குைிப் ிட்ட அங்கத்திைருடன் 

பதொடர்புபகொள்ளும். இது ஒன்றுக்பகொன்று ப ொருத்தம் (one-to-one mapping) எைப் டும். இமத 

தந்மதகள் வகுப்பு ைற்றும் குழந்மதகள் வகுப்பு என்ை இரு வகுப்புகளுடன் ஒப் ிடவும். தந்மதகள் 

வகுப் ின் ஒவ்பவொரு அங்கத்திைரும் குழந்மதகள் வகுப் ின் ஒன்வைொ அதற்கு வைற் ட்ட 

அங்கத்திைர்களுடன் பதொடர்புறும். ஆைொல் குழந்மதகள் வகுப் ின் ஒவ்பவொரு உறுப் ிைரும் 

தந்மதயர் வகுப் ின் ஒரு குைிப் ிட்ட உறுப் ிைருடன் ஒத்துப்வ ொகிைொர்கள். இங்வக நொம் 

தந்மதகளுக்கும் குழந்மதகளுக்கும் இமடயில் ஒன்றுக்குப் ல (one-to-many) என்ை ப ொருத்தத்மதக் 

பகொண்டுள்வளொம், ஆைொல் குழந்மதகளுக்கும் தந்மதகளுக்கு இமடவய  லவற்ைிற்கு ஒன்று (many-

to-one) என்ை ப ொருத்தம் உள்ளது. பசொல் வடிவங்களின் வகுப் ிற்கும் அர்த்தங்களின் வகுப் ிற்கும் 

இமடவய ைற்பைொரு அடிப் மட ப ொருத்த உைவு (elementary mapping relation) உள்ளது. 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்தின் (synonymy) சொத்தியத்மத நொம் அனுைதித்தொல், சில பசொல் வடிவங்கள் 

(எ.கொ. ஒருவவமள பதொடங்கு ைற்றும் ஆரம் ி) ஒவர அர்த்தத்மத ப ொருத்தும்; அவத சையம்  ிை பசொல் 

வடிவங்கள் (எ.கொ. விலங்கு) ஒன்றுக்கு வைற் ட்ட அர்த்தங்கமளப் ப ொருத்தும்.  இது  லவற்ைிற்கு  ல 

ப ொருத்தம் (many-to-many mapping) எை அைியப் டுகிைது (பசொற்கள் ைற்றும் அர்த்தங்களுக்கு 

இமடயில் ப ொருத்தம்  ற்ைிய விொிவொை  ொிசீலமைக்கு  ிொிவு 7.1.2 ஐப்  ொர்க்கவும்). 

2.7 தருக்க உைவுகள் 

 தர்க்கத்திலிருந்து கடன் வொங்கப் ட்ட ைற்பைொரு  யனுள்ள கருத்துக்கள் தைிப் ட்ட 

இருப்புப்ப ொருள்களுக்கு (individual entities) இமடயிலொை உைவுகளுடன் பதொடர்புமடயமவ. 

இருப்புப ொருள்கள்  ின்வரும் அமைத்துைொக இருக்கலொம்: ப ொருள்கள், ைைிதர்கள், இடங்கள், 

வயொசமைகள். எைவவ உைவுகள் எதுவும் ஆக இருக்க இயலும்: "சவகொதரைின்”, "கொட்டிலும் சிைிய", 

"உடன் கிொிக்கட் விமளயொடியுள்ளொர்", "தர்க்கொீதியொக சொர்ந்துள்ள". அத்தமகய உைவுகளின் தருக்க 
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 ண்புகள் நொன்கு தமலப்புகளின் கீழ் பதொகுக்கப் டலொம்:  ொிைொற்ைம், சைச்சீர்,  ிரதி லிப்பு ைற்றும் 

உமரயொடல். 

2.7.1 கடப்புத்தன்மை (Transitivity)  

 ஒரு குைிப் ிட்ட வழியில் A என் து B உடனும் B என் து C உடனும் பதொடர்புமடயதொக 

இருந்தொல், தவிர்க்க முடியொைல் A என் து C உடன் பதொடர்புமடயது எை அமைவது கடப்பு 

(transitive) உைவு எைப் டும்.  A, B ைற்றும் C என் து ைக்கள் ைற்றும் "கொட்டிலும் உயரைொக உள்ளது"  

என் து உைவு என்று மவத்துக் பகொள்வவொம். A என் து Bஐ விட உயரைொகவும், B என் து Cஐ விட 

உயரைொகவும் இருந்தொல், A என் து Cஐ விட உயரைொக இருக்க வவண்டும். A என் து B உடனும் B 

என் து C உடனும் உைவு பகொண்டிருந்து, A என் து C உடன் தர்க்கொீதியொக உைவுபகொண்டிருப் து 

சொத்தியைற்ைது எை அமைந்தொல் அது கடப் ல்லொ (intransitive) உைவு எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக 

"தொயின்" என்ை வநர்வு அமையும்: A என் து Bயின் தொயொகவும் B என் து Cயின் தொயொகவும் 

இருந்தொல், A என் து Cயின் தொயொக இருக்க இயலொது. ஒரு உைவு கடப் ொகவவொ 

கடப் ல்லொததொகவவொ இல்லொது இருந்தொல். அத்தமகய உைமவ நொம் கடப்புைொதது (non-transitive) 

என்று அமழப்வ ொம். ரொஜொ என் வர் கண்ணன் உடன் வயலின் வொசித்திருந்தொல் ைற்றும் கண்ணன் 

ரொணியுடன் வயலின் வொசித்திருந்தொல், ரொணியுடைொை ரொஜொவின் இமச உைவுகள் குைித்து நொம் 

எமதயும் தீர்ைொைிக்க இயலொது. 

2.7.2 சைச்சீர் (Symmetry) 

 A என் து B உடன் ஒரு குைிப் ிட்ட உைவில் நிற்க, B அவசியம் A உடன் அவத உைவில் 

நின்ைொல் அத்தமகய உைவு ஒரு சைச்சீர் உைவு (symmetric relation) எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக, A 

என் து Bக்கு அருகில் இருந்தொல், B என் தும் A க்கு அருகில் இருக்கும். A என் து B உடன் உைவு 

உள்ளதொக இருந்து, B என் து A உடன் அவத உைவில் இருக்க இயலொது இருந்தொல் அந்த உைவு 

சைச்சீரற்ைதொக (asymmetric) இருக்கும். சைச்சீரற்ை உைவின் எடுத்துக்கொட்டொக "விட உயரைொைது" 

என் மதக் கூைலொம். ைீண்டும், சைச்சீர் அல்லொத, சைச்சீரற்று இல்லொத உைவுகளுக்கு ஒரு ப யமர 

மவத்திருப் து  யனுள்ளது; " ொலியலொல் ஈர்க்கப் ட்டது" என் து இவ்வொறு அமையும்; நொம் 

இவற்மை சைச்சீரல்லொதது (non-symmetric) எைக் குைிப் ிடுவவொம்.  

2.7.3  ிரதி லிப்பு (Reflexivity) 

 ப ொருண்மைப்  குப் ொய்வில் (semantic analysis)  ிரதி லிப்புத் தன்மையின்  ண்பு ைிகவும் 

 யனுள்ளதொக இல்மல: இது முழுமைக்கொகச் வசர்க்கப் ட்டுள்ளது. ஒரு உைவு, தன்னுடன் அவத 

உைவில் அவசியம் இருந்தொல் அது  ிரதி லிப் ொகும். இதில் "அவத ப யர் பகொண்டுள்ளது", "அவத 

வயது" வ ொன்ை  ல வமகயொை அமடயொள உைவுகளும் (identity relation) அடங்கும். ைீண்டும், "விட 

உயரைொைது" வ ொன்ை  ிரதி லிப் ல்லொ (irreflexive) உைவுகமளயும், "எமட பதொியும்" வ ொன்ை 

 ிரதி லிப்பு இல்லொத (non-reflexive) உைவுகமளயும் நொம் அமடயொளம் கொணலொம். 

2.7.4 ைறுதமல (Converseness)    
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 ைறுதமல என் து உைவுகளுக்கு இமடயிலொை உைவு ஆகும். இரண்டு உைவுகமளக் கருத்தில் 

பகொண்டொல்,  ங்பகடுப் ொளர்கள் தமலகீழொக ைொறும்வ ொது ஒன்று ைற்பைொன்று வ ொல் அவத 

கருத்துமரமய விமளவித்தொல் இரண்டு உைவுகளும் ைறுதமலகளொகும். இந்த அளவுவகொலின் டி, 

"வைவல" ைற்றும் "கீவழ" என் து ைறுதமலகள் (ஒருவவமள இன்னும் கண்டிப் ொக "வைவல உள்ளது" 

ைற்றும் "கீவழ உள்ளது"), ஏபைைில் A ைற்றும் Bஇன் நிமலத்தன்மைமய எடுத்துக் பகொண்டொல், A 

Bக்கு கீவழ உள்ளது என் து B Aக்கு வைவல உள்ளது என்ை அவத கருத்மத பவளிப் டுத்துகிைது. 

(வொக்கியங்கள் பவளிப் டுத்தும்) ைறுதமல உைவுகளின்  ிை எடுத்துக்கொட்டுகள்: A B-இன் குழந்மத/B 

A-இன் ப ற்வைொர், A Bஐப்  ொர்த்தது/B Aஆல்  ொர்க்கப் ட்டது, A Bஐ Cக்கு விற்ைது/C A-யிடைிருந்து 

Bஐ வொங்கியது (வொங்கு ைற்றும் வில் வ ொன்ைவற்ைின் வதர்வொல் ஏற் டும் வவற்றுமை உருபுகளின் 

ைொற்ைம் இலக்கண உணர்தலில் ’தொைியங்கி' சொிபசய்தல் எைப் டும்; இமதப் புைக்கணிப் து 

வழக்கம்). நொம் ைறுதமல என் மத இரண்டு வொக்கியங்களுக்கிமடயில் உள்ள இருவழிச் உட் டுத்தல் 

(two-way entailment) அடிப் மடயில் வமரயறுத்துள்வளொம் (எ.கொ. A என் து B-ஐ விட உயரைொைது 

ைற்றும் B என் து A-ஐ விட சிைியது). ஒரு வழி உட் டுத்தல் (one-way entailment) அடிப் மடயில் 

ஒரு உைமவ வமரயறுப் து  யனுள்ளதொக அமையும். எடுத்துக்கொட்டொக, A B-இன் ைருத்துவர் 

என் து B A-இன் வநொயொளி என் மத உட் டுத்தும், ஆைொல்  ல் ைருத்துவர்கள் ைற்றும் வ ச்சு 

சிகிச்மசயொளர்கள் வ ொன்ை ைருத்துவ ைற்றும் துமண ைருத்துவத் துமையில் உள்ள  ிை ைருத்துவச் 

சிகிச்மசயொளர்களும் வநொயொளிகமளக் பகொண்டிருப் தொல், தமலகீழொகப் ப ொருந்தொது. நொம் 

ைருத்துவர் (doctor) என் மத வநொயொளி (patient) என் தன் அமர ைறுதமல (semi-converse) என்று 

கூை இயலும். 

2.8 அளவீடு (Quantification) 

2.8.1 அளமவயமடகள் (Quantifiers) 

 நிமலயொை முதல்-வொிமச  யைிமல கொல்குலஸில், கருத்துமர பசயல் ொடுகள் 

அளமவயமடகளொல் கட்டுப் டுத்தப் டுகின்ைை: இமவ  ங்பகடுப் ொளர்(கள்)-உடன் (argument(s)) 

 யைிமலயின் ப ொருந்தக்கூடிய தன்மைமயக் கட்டுப் டுத்துகின்ைை. ைரபுத் தருக்கம் (classical logic) 

இரண்டு அளவுவகொல்கமள ைட்டுவை பகொண்டுள்ளது, இருப் ியல் அளமவயமட (existential 

quantifier) ைற்றும் உலகளொவிய அளமவயமட (universal quantifier). இருப் ியல் அளமவயமட 

 ின்வருவமதப் வ ொன்ை ஒன்மைக் கூறுகிைது:   

குமைந்தது ஒரு 'x' உள்ளது, எப் டிபயன்ைொல் 'x தும்ைியது'.  

இது ப ொதுவொகக் தருக்கக் குைியீடொக பவளிப் டுத்தப் டுகிைது:  

x (தும்ைியது (x)).  

இமத யொவரொ ஒருவர் தும்ைிைொர் என்று வதொரொயைொக பைொழிப யர்க்கலொம். ஒரு ைைிதன் தும்ைிைொன் 

என் து  ின்வருைொறு இந்த சிைப்புத் தருக்க பைொழியில் பவளிப் டுத்தப் டும்: 

குமைந்தது ஒரு தைிப் ட்ட x உள்ளது எப் டி என்ைொல்  x ஒரு ைைிதன் ைற்றும் x தும்ைிைொன். 

x (தும்ைிைொன் (x) & ைைிதன் (x)).   
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உலகளொவிய அளவுவகொல் வதொரொயைொக அமைத்து பைொழிகளுக்கும் ஒத்திருக்கிைது. எைவவ நொய்கள் 

விலங்குகள் ஆகும் என் து என் து  ின்வருைொறு பைொழிப யர்க்கப் டலொம்: 

அமைத்து x க்கும், x என் து ஒரு நொய், x என் து ஒரு விலங்கு. 

x (நொய் (x) —> விலங்கு (x) ).  

2.8.2 வநொக்பகல்மல (Scope) 

  ின்வரும் வொக்கியத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம்: வைொி ஜொைின் தமலமுடிமயக் குமலத்துவிட்டு 

ைீண்டும் முத்தைிட்டொள். இந்த வொக்கியத்தில், ைீண்டும் நிகழ்ந்தது வைொி ஜொமை முத்தைிட்ட பசயலொ 

அல்லது முடிமயக் குமலத்து முத்தைிட்ட இரட்மட பசயலொ என் து கூடுதல் சூழ்நிமல ஆதொரம் 

இல்லொைல் நைக்குத் பதொியொது. இது வநொக்பகல்மலயின் ப ொருண்மைையக்கம் (ambiguity of scope) 

ஆகும்: முந்மதய வொக்கியத்தின் எந்த அளவு ைீண்டும் என் தன்  யன் ொட்டு வரம் ில் 

வசர்க்கப் ட்டுள்ளது என் து நைக்குத் பதொியொது. வநொக்பகல்மல என்ை பசொல் வழக்கைொக 

அளமவயமடகளுடன் பதொடர்புமடயதொகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது: ைீண்டும் என் து நிகழ்வுகளின் 

ைீதொை ஒரு வமகயொை அளமவயமட ஆகும்.  ின்வருவது ஒரு ைர ொை அளமவயமடமய 

உள்ளடக்கிய ஒரு எடுத்துக்கொட்டொகும்: சில ப ண்கள் ைற்றும் பவளிநொட்டவர்கள் கொவல்துமையில் 

 திவு பசய்ய வவண்டும். சில பவளிநொட்டவர்கள் ைட்டுவை  திவு பசய்ய வவண்டுைொ அல்லது 

அவர்கள் அமைவரும்  திவு பசய்ய வவண்டுைொ (இது பவளிநொட்டவர்கள்  திவு பசய்ய வவண்டும் 

என் தற்கு ைிகவும் இயல் ொை விளக்கம்) இங்கு நொம் நிச்சயைற்ைவர்களொக இருக்கிவைொம். 

உறுப்புகளின் வொிமசமய ைொற்றுவது ப ொருண்மை ையக்கத்மத நீக்கும்: பவளிநொட்டிைர் ைற்றும் சில 

ப ண்கள்  திவு பசய்ய வவண்டும். இந்த வமகயொை வநொக்கபவல்மலயின் ைொறு ொடுகளுக்கொை 

சொத்தியக்கூறுகள் பதொடொியல் கட்டமைப் ொல் இறுக்கைொகக் கட்டுப் டுத்தப் டுகின்ைை. (அளவீடு 

 ற்ைிய விொிவொை விவொதத்திற்கு, இயல் 14,  ிொிவு 14.6 ஐப்  ொர்க்கவும்.)   

 2.9  யன் டுத்தல் குைிப் ிடல் (Use and mention)   

 வொக்கியங்கள் (19) ைற்றும் (20) இமடவய உள்ள வவறு ொட்மடக் கவைியுங்கள்: 

(19)   ைி என் தற்கு இரண்டு எழுத்துக்கள் உள்ளை. 

  ைி என் து ஒரு ப யர்ச்பசொல். 

  ைி என் து ஒரு இயற்மகச் பசொல்.   

  ைி என் து தைிழ்ச் பசொல். 

  ைி என் து உச்சொிக்க எளிதொைது. 

(20)   ைி பவண்மை நிைம். 

  ைி  யிர்கமளச் வசதப் டுத்துகிைது. 

  ைி என் து உமைந்த நீர்.  

இந்த இரண்டு பதொகுப்புகளுக்கும் இமடயிலொை வவறு ொடு ப ொதுவொக (20) என்ை எடுத்துக்கொட்டில் 

குைிப் ிடப் ட்டுள்ள  யன் ொடு (இங்வக,  ைி என்ை பசொல்லின்  யன் ொடு) ைற்றும் (19) என்ை 

எடுத்துக்கொட்டில் தரப் ட்டுள்ள குைிப் ிடுதல் (mention) ( ைி என்ை பசொல்மலக் குைிப் ிடுதல்) 
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ஆகியவற்றுக்கு இமடவயயொை வவறு ொட்மடக் குைிப் ிடப் டுகிைது. (19)-இல் உள்ள 

வொக்கியங்களில், பைொழியின் ஒரு பசொல்மல அமடயொளம் கொண  ைி என்ை பசொல்மலப் 

 யன் டுத்துகிவைொம்,  ின்ைர் அந்த பசொல்மலப்  ற்ைி ஏதொவது கூறுகிவைொம்; (20)-இல் உள்ள 

வொக்கியங்களில், உலகில் உள்ள ஒரு ப ொருமளக் அமடயொளம் கொண பசொல் வடிவத்மதப் 

 யன் டுத்துகிவைொம். இரண்மடயும் வவறு டுத்துவதற்கொை ஒரு எளிய வழி, வகள்விக்குொிய பைொழி 

அலமக அவ ொஸ்ட்ரொஃம ஸ் (அல்லது சொய்வு) பசய்வதொகும். இது அர்த்தத்தில் ஒரு சிைிய விமளமவ 

ஏற் டுத்திைொல், அது குைிப் ிதல்  ற்ைிய ஒரு வநர்வொகும்:          

  ைி என் தற்கு இரண்டு எழுத்துக்கள் உள்ளை.   

  ைி என் து தைிழ்ச் பசொல். 

 *  ைி பவள்மள.  

 * ைி  யிர்கமளச் வசதப் டுத்தும்.   

குைிப் ிடுதல் என் து பைொழியின் எந்த விொிவொக்கத்மதயும் உள்ளடக்கும்: 

 வீடு வ ொ என் து இலக்கணைற்ைது. 

 *வீடு வ ொ என் து இலக்கணைற்ைது.   

 இது  யனுள்ள தருக்கக் கருத்துக்கள்  ற்ைிய நம் சுருக்கைொை ஆய்வின் முடிவுக்கு நம்மைக் 

பகொண்டுவருகிைது, வைலும் இது ஒரு அடிப் மட கருவித்பதொகுப்ம  வழங்குகிைது, இது 

சந்தர்ப் த்தின் வதமவக்வகற்  வமரயப் ட்டு சில வநரங்களில் வைலும் சொிபசய்யப் டும். 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ங்பகடுப் ொளர்கள் ைற்றும்  யைிமலகள் 

 ின்வரும்  யைிமலகமள ஒன்று-, இரண்டு-, மூன்று- அல்லது நொன்கு- இடப்  யைிமலகளொகக் 

குைிக்கவும் (1, 2, 3, 4) (பதொடொியமலக் கொட்டிலும் ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் சிந்திக்கவும்): 

பகொட்டொவிடு, திருடு, நன்ைிகூறு,  பசலுத்து, உயரைொயிரு, விட உயரைொயிரு, கற் மை பசய், 

 கல்கைவுகொண்,  விமலப று, புொி,  விளக்கு 

2. வொக்கியம், அைிக்மக, கூற்று ைற்றும் கருத்துமர 

வைற்கூைியவற்ைில்  ின்வருவைவற்மைக் கூைலொம்? 

X பசவிக்குப் புலப் டொைல் இருந்தது.   

X தகவல் தரப் டொைல் இருந்தது.  

X தவைொைது. 

X ஒரு அன்ைிய உச்சொிப் ில் இருந்தது.  

X இலக்கணைற்ைதொக இருந்தது. 

X வநர்மையற்ைதொக இருந்தது.  

3.  ின்வரும் ஒவ்பவொரு வஜொடி வொக்கியங்களுக்கும், உறுப் ிைர்களின் கருத்துமரசொர் உள்ளடக்கம் 

ஒன்ைொ அல்லது வவறு ட்டதொ என் மதக் கூைவும்: 

(i) (அ) என்ைிடைிருந்து உன் மககமள எடு! (ஒரு ஆணிடம் ஒரு ப ண் பசொன்ைது) 
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(ஆ) உைது இழிந்த  ொதங்கமள என்ைிடைிருந்து அகற்று! (அப் டிவய) 

(ii)  (அ) நொன் எப்வ ொதும் கிபரக்கிடம் இருந்து பரொட்டிமயப் ப றுகிவைன், ஏபைைில் அது 

 ைலிவொைது. 

 (ஆ) நொன் எப்வ ொதும் எைது பரொட்டிமய கிபரக்கிடம் இருந்து வொங்குகிவைன், ஏபைைில் அது 

 ைலிவொைது. 

(iii)  (அ) நீங்கள் அவமர எலும்பும் வதொலுைொகக் கொணவில்மலயொ? 

 (ஆ) நீங்கள் அவமர ஒல்லியொகக் கொணவில்மலயொ? 

(iv)  (அ) படலி தி  ற்ைி அவர் எழுதிய விஷயங்கமளப்  டித்தீர்களொ? 

 (ஆ) படலி தி  ற்ைி அவர் எழுதிய குப்ம கமளப்  டித்திருக்கிைீர்களொ? 

 (v)  (அ)  ந்தயத்தின் துவக்கத்தில் அவள் அங்வக இருந்தொள். 

 (ஆ)  ந்தயத்தின் ஆரம் த்தில் அவள் அங்வக இருந்தொள். 

(vi)  (அ) ஜொன் வரவில்மல. 

 (ஆ) ஜொன் இன்னும் வரவில்மல. 

(vii)  (அ)  மழய வஜொசுவொ வ ொப்பலத்மவட் கடந்த வொரம் இைந்தொர். 

 (ஆ)  மழய வஜொசுவொ வ ொப்பலத்மவட் கடந்த வொரம் கொலைொைொர். 

4.  ின்வருவைவற்ைில் (a)-வொக்கியம் (b)-வொக்கியத்மத உள்ளடக்கியது? ஏவதனும்  ிரச்சமைகள் 

உள்ளதொ? 

(i)  (அ) X என் து பூமை. 

 (ஆ) X க்கு நொன்கு கொல்கள் உள்ளை. 

(ii)  (அ) X என் து ஒரு பூமை. 

 (ஆ) X என் து ஒரு விலங்கு. 

(iii)  (அ) X என் து ஒரு பூமை.  

 (ஆ) X என் து நொற்கொல் விலங்கு. 

(iv)  (அ) X என் து நொற்கொல் விலங்கு. 

 (ஆ) X க்கு நொன்கு கொல்கள் உள்ளை. 

(v)  (a) X என் து நொற்கொல் விலங்கு. 

 (ஆ) X என் து ஒரு விலங்கு. 

(vi)  (அ) X ஒரு பசல்லப்  ிரொணி.  

 (ஆ) X என் து ஒரு விலங்கு. 

(vii)  (அ) X ஒரு பசல்லப்  ிரொணி.  

 (ஆ) X உயிருடன் உள்ளது. 

(viii)  (அ) X இைக்கவில்மல.  

 (ஆ) X உயிருடன் உள்ளது. 

(ix)  (அ) X புமக ிடிப் மத நிறுத்திவிட்டொர்.  
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 (ஆ) X இைி புமகப் தில்மல.  

(x)  (அ) X Yக்கு Zஐக் கற் ித்தொர். 

 (ஆ) Y Z-ஐக் கற்ைொர.   

(xi)  (அ) X Yமயக் பகொன்ைொர்.   

 (ஆ) Y உயிவரொடு இல்மல. 

(xii)  (அ) X Yமயப்  ொர்த்தொர். 

 (ஆ) Y ஏவதொ பசய்து பகொண்டிருந்தொர்.  

5.  ின்வரும் வஜொடி வொக்கியங்களின் உறுப் ிைர்களுக்கிமடவய உள்ள கருத்துமரசொர் உைமவ சைன், 

ஒவ்வொமை, முரண், அல்லது ைறுதமல எைக் குைிக்கவும்: 

(i)  (அ) கருத்துமர P உண்மை. 

 (ஆ) கருத்துமர P தவைொைது. 

(ii)  (அ) ஜொன் வைொிமய விரும்புகிைொர். 

 (ஆ) ஜொன் வைொிமய விரும் வில்மல. 

(iii)  (அ) வைொி அைிக்மகயுடன் உடன் டுகிைொர். 

 (ஆ) வைொி அைிக்மகயுடன் உடன் டவில்மல. 

(iv)  (அ) வைொி ஜொைிடைிருந்து புத்தகத்மத கடன் வொங்கிைொள். 

 (ஆ) ஜொன் வைொிக்கு புத்தகத்மத பகொடுத்தொர். 

(v)  (அ) ஜொன் குளவிமயக் பகொன்ைொர். 

 (ஆ) குளவி இன்னும் உயிருடன் இருக்கிைது. 

(vi)  (அ) ஜொனுக்கு திருைணம் ஆகவில்மல.  

 (ஆ) ஜொன் ஒரு  ிரைச்சொொி.   

6.  ின்வரும் உைவுகமள அவற்ைின் கடப்புத்திைம் (TRANSITIVITY) (அதொவது, டிரொன்சிட்டிவ், 

இன்ட்ரொன்சிட்டிவ், அல்லது டிரொன்சிட்டிவ் அல்லொதது) ைற்றும் அவற்ைின் சைச்சீர் (SYMMETRY) 

(அதொவது, சைச்சீர், சைச்சீரற்ை அல்லது சைச்சீர் அல்லொதமவ) பதொடர் ொக வமகப் டுத்தவும்: 

 ப ற்வைொர், மூதொமதயர், சவகொதரர், உைவு, குழந்மத, நண் ர்,  க்கத்தில்,  வலதுபுைத்தில், 

 பவகு பதொமலவில்,  ஒத்திரு.     

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

இங்வக நடத்துமுமை ைிகவும் முமைசொரொது. இவதவ ொன்ை ஆரம்  நடத்துமுமை, ஆைொல் அதிக 

நமடமுமை  யிற்சிகளுடன்,  ர்ஃவ ொர்ட் ைற்றும்  ீஸ்லி (Hurford and Heasley 1983) இல் 

கொணலொம். லிவயொன்ஸ் (Lyons 1995) தத்துவப்  ின்ைணிமய இன்னும் முழுமையொக 

உருவொக்குகிைொர், ஆைொல் இன்னும் ஆரம்  நிமலயில் இருக்கிைொர். தர்க்கொீதியொை 

முமைப் டுத்தலுக்குத் பதொடங்க வவண்டியவர்கள் ஆல்வுட், ஆண்டர்சன் ைற்றும் டொல், (1977) இல் 

அணுகக்கூடிய அைிமுகத்மதக் கொண் ொர்கள். லிவயொன்ஸ் (Lyons 1977) இங்வக பதொட்ட  ல 

தமலப்புகளுக்கு இன்னும் விொிவொை சிகிச்மச அளிக்கிைது. கொன் (Cann 1993), பைக்கொலி (McCawley 
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1981), ைற்றும் லொர்சன் ைற்றும் சீகல் (Larson and Segal 1995) ஆகியமவ பைொழிக்கு தர்க்கத்மதப் 

 யன் டுத்துவதில் தீவிரைொக இருப் வர்களுக்கு ைட்டுவை.         

 

வகள்விகளுக்கொை விமடகள் 

1.  ங்வகற் ொளர்கள் ைற்றும்  யைிமலகள் 

பகொட்டொவிவிடு     - ஒரு இடம் 

திருடு       - மூன்று இடம் (X Y-ஐ  Z-இலிருந்து திருடு) 

நன்ைிகூறு     - மூன்று இடம் (X Yக்கு Z-க்கொக நன்ைிகூறு) 

பசலுத்து     - நொன்கு இடங்கள் (A B-ஐ C-க்கு D-ஆக பசலுத்து) 

உயரைொக இரு     - ஒரு இடம் 

விட உயரைொக இரு    - இரண்டு இடம் 

சந்தி      - இரண்டு இடம் 

மவ      - மூன்று இடம் (X Y-ஐ  எங்வகொமவ) 

கற் மைபசய்     - இரண்டு இடம் (ஒரு இடம் ஒரு கருத்துமரயொல்  

         ஆக்கிரைிக்கப் டலொம்: X Y-ஐ Z-இடைிருந்து  

         திருடுவதொகக்  கற் மை பசய்தொன்) 

 கல் கைவுகொண்    - ஒரு இடம் 

விமலவ ொ     - பதொடொியல் அடிப் மடயில் மூன்று இடம், ஆைொல் 

         விவொதம் அடிப் மடயில் நொன்கு இடம்   

         ப ொருண்மையில் அடிப் மடயில் வொங்கு, வில்,  

         பசலுத்து முதலியை வ ொன்ைது     

புொி      - இரண்டு இடம் 

விளக்கு     - மூன்று இடம் (ஜொன் சிக்கமல விளக்கிைொர்,  

        ஜொைின் விளக்கத்திற்கு  ொர்மவயொளர்கள்   

        ைமைமுகைொக உள்ளைர்) 

2. வொக்கியம், அைிக்மக, கூற்று ைற்றும் கருத்துமர 

X பசவிக்குப் புலப் டொைல் இருந்தது. - கூற்று 

X தகவல் தரப் டொைல் இருந்தது. -  அைிக்மக, கூற்று (ஒரு கருத்துமர அது உண்மையொ என் மத 

         நொம் அைிந்தொல் ைட்டுவை (சொத்தியைொை) தகவலொக  

         ைொறும் அல்லது அது ப ொய்: தொைொக அது நைக்கு   

         எதுவும் பசொல்லவில்மல; ஒரு அைிக்மக வ சு வொின்  

        'அைிவொற்ைல் அர்ப் ணிப்புடன்' வருகிைது) 

X தவைொைது.    - அைிக்மக, கூற்று, கருத்துமர 

X ஒரு அன்ைிய உச்சொிப் ில் இருந்தது- கூற்று 
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X இலக்கணைற்ைதொக இருந்தது   -  வொக்கியம், அைிக்மக, கூற்று 

X வநர்மையற்ைதொக இருந்தது.  -  அைிக்மக, கூற்று 

3. கருத்துமர ைற்றும் கருத்துமர அல்லொத ப ொருண்மை 

(i) கருத்துமர அல்லொதது. விரும் ிய பசயல் இரண்டுக்கும் ஒன்றுதொன், ஆைொல் பவளிப் டுத்தும் 

அர்த்தத்தில் வவறு ொடு உள்ளது.  

(ii) ஒரு  தில் என்ைபவன்ைொல், இமவ கருத்துமர அடிப் மடயில் ஒவர ைொதிொியொைமவ, ஏபைைில் 

ைலிவொைது ப று என் து "வொங்கு" என்று ப ொருள் பகொள்ளப் ட வவண்டும் என் மதக் குைிக்கிைது. 

இருப் ினும், ப று என் து "திருடு" என்று ப ொருள் டும் என் து முற்ைிலும் வகள்விக்கு 

அப் ொற் ட்டது, வைலும் ைலிவொைது என் து கிபரக்ஸிடைிருந்து ப றுவதற்கொை பசலமவக் 

குைிக்கிைது, இந்த விஷயத்தில் வித்தியொசம் கருத்துமர. 

(iii) உள்ளுணர்வுகள் இங்கு வவறு டுகின்ைை. சிலருக்கு பவளிப் டுத்தப் ட்ட ைைப் ொன்மையில் 

ைட்டுவை வித்தியொசம் உள்ளது, இது கருத்துமர அல்லொதது. ைற்ைவர்களுக்கு, ஜொன் பைலிதொைவர் 

ஆைொல் எல்லும் வதொலுைொக இல்மல என்று பசொல்வதில் எந்த முரண் ொடும் இல்மல, இது ஒரு 

ைவைொ ொவத்மத பவளிப் டுத்துவது ைட்டுைல்லொைல், அதிக அளவு பைல்லிய தன்மைமயயும் 

குைிக்கிைது, இதில் கருத்துமர ைற்றும் கருதுமர அல்லொத வவறு ொடுகள் உள்ளை. 

(iv) கருத்துமர. வொக்கியம் (அ) ஒருவவமள எழுத்துக்களுக்கு அவைொியொமதமய பவளிப் டுத்துகிைது, 

ஆைொல் தீர்ப்பு வழங்கொது; வொக்கியம் (ஆ) எதிர்ைமையொை தீர்ப்ம  வழங்குகிைது, வைலும் அது 

குப்ம  அல்ல என் தற்கு முரண் டலொம். 

(v) கருத்துமர, இரண்டும் வநரத்மதக் குைிக்கும் வமகயில் விளக்கப் ட்டொலும். ஒரு  ந்தயத்தின் 

துவக்கம் பதொடக்கத்மத விட ைிகவும் துல்லியைொக வமரயறுக்கப் ட்ட வநரைொகும், எைவவ (ஆ) 

உண்மையொகவும் (அ) ப ொய்யொகவும் இருக்கலொம். 

(vi) கருத்துமர அல்லொதது. ஒன்று உண்மையொகவும் ைற்பைொன்று ப ொய்யொகவும் கருதக்கூடிய 

சூழ்நிமலகள் எதுவும் இல்மல. இன்னும் ஒருவித எதிர் ொர்ப்ம  பவளிப் டுத்துகிைது, ஆைொல் 

கருத்துமர அல்லொைல். 

(vii) கருத்துமர அல்லொதது. வித்தியொசம் ஒருவித அமடயொள வழக்கு. 

4. உட் டுத்தல்கள் 

(i) உட் டுத்தல் இல்மல. ஒரு பூமை பூமையொக இருப் மத நிறுத்தொைல் ஒரு கொமல இழக்கலொம். 

(ii) (a) (b)-ஐ.உட் டுத்தும்  

(iii) (a) (b)ஐஉட் டுத்தும். 

(iv) உட் டுத்தல் இல்மல. நொன்கு கொல்கமள அதன் நன்கு வடிவமைத்த நிமலயில் நொன்கு 

கொல்கமளக் பகொண்ட ஒரு விலங்மகக் குைிக்கும் அனுைொைத்தின் அடிப் மடயில், ஒரு கொமல இழந்த 

பூமை, அதன் மூலம் அதன் நொற்கொல் விலங்கு அந்தஸ்மத இழக்கொது. 
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(v) (a) (b)-ஐ உட் டுத்தும், ஆைொல் நொம் விலங்கு என்ைொல் "விலங்கு வ ொிைத்திற்குச் பசொந்தைொைது" 

என்று ப ொருள் பகொள்ள வவண்டும். ைீன்,  ைமவ, பூச்சி வ ொன்ைவற்றுடன் முரண் டும் விலங்கு 

என் தன் அன்ைொட அர்த்ததில் எந்த உட் டுத்தலும் இல்மல. 

(vi) (a) (b)-ஐ உட் டுத்தும் ((v)-இல் உள்ள அவத நி ந்தமையுடன்). 

(vii) இங்வக நொம் இரண்டு  ிரச்சமைகமள சந்திக்கிவைொம். முதலொவது 'மச ர்ப ட்'களின் நிமலமயப் 

 ற்ைியது: அமவ பசல்லப் ிரொணிகளொ?  தில் 'ஆம்' எைில், ைமைமுகைொக எந்த உட் டுத்தலும் 

இல்மல. ஆைொல், 'இல்மல' என்று  தில் பசொன்ைொலும், இைந்த பசல்லப் ிரொணிகளின்  ிரச்சமை 

இன்னும் இருக்கிைது. வொழ்வது என் து "கொிைப் ப ொருட்களின் ைண்டலத்திற்கு பசொந்தைொைது" 

என்ைொல் (அல்லது சில - உண்மையில் உருவொக்குவது ைிகவும் கடிைம்), ைற்றும் மச ர்ப ட்கமள 

(ைின்பசல்லப் ிரொணி) நொம் விலக்கிைொல், (a) (b)-ஐ உட் டுத்தும் என்று நொம் கூைலொம். 

(viii) (a) (b)-ஐ உட் டுத்தும், ஆைொல் X ஆைது "இைந்த" ைற்றும் "உயிருடனுள்ள" என் ை சொியொக 

ைறு ொிசீலமை பசய்யக்கூடிய இருப் ொன்களின் ைண்டலத்திற்கு பசொந்தைொைதொக இருந்தொல் 

ைட்டுவை. வைமச இைக்கவில்மல என் து  வைமச உயிருடன் உள்ளது என் மத உட் டுத்தொது..  

(ix) முதலில் (அ) X  ழக்கத்மத விட்டுவிட்டதொ அல்லது சிகபரட்மட அமணத்ததொ என் மத முதலில் 

தீர்ைொைிக்க வவண்டும். முதல் வநர்வில் ைட்டுவை உட் டுத்தலுக்கொை   வொய்ப்பு உள்ளது. ஆைொல் அது 

கூட விவொதத்திற்குொியது, ஏபைன்ைொல் தங்கள் வொழ்நொளில்  ல முமை புமக ிடிப் மத 

விட்டுவிடு வர்கள் உள்ளைர். கண்டிப் ொகச் பசொன்ைொல், X புமக ிடிக்கொத ஒரு கொலைொவது 

இருந்தது.  

(x) Z என் து ஃ ிபரஞ்சு அல்லது கணிதம் வ ொன்ைது என்ைொல், எந்த உட் டுத்தலும் இல்மல. ஆைொல் 

ஆர்வைொக, ஜொன்  ில் நீந்தக் கற்றுக் பகொடுத்தொர் என் து வ ொல, Z ஒரு முடிவிலியொக 

பவளிப் டுத்தப் ட்டொல், நம் உள்ளுணர்வுகளின் டி, ஒரு உட் டுத்தல் உள்ளது. 

(xi) முதல்  ொர்மவயில், (அ) என் து (ஆ)-ஐ உட் டுத்தும் என்று வதொன்றுகிைது, ஆைொல் இது 

உயிர்த்பதழுதலின் சொத்தியத்மத புைக்கணிக்கிைது. கண்டிப் ொக, Y உயிருடன் இல்லொத ஒரு கொலம் 

இருந்தது, 

(xii) சொதொரண  யன் ொட்டில்,  ொர் ஒரு ைொறும் தூண்டுதமல முன்ைிறுத்துகிைது, எைவவ நொம் ஒரு 

விமளயொட்மடப்  ொர்க்கிவைொம், ஆைொல் ஒரு ஓவியத்மதப்  ொர்க்கிவைொம். எவ்வொைொயினும்,  ொர் 

என் மதப்  யன் டுத்துவதற்கு உொிைம் வழங்குவதற்கு ைொற்ைத்திற்கொை எதிர் ொர்ப்பு வ ொதுைொைது, 

எைவவ எந்த உட் டுத்தலும் இல்மல. 

5. கருத்துமரகளுக்கு இமடயிலொை உைவுகள் 

(i) முரண் ொடு. 

(ii) வவறு ொடு (ஜொன் அலட்சியைொக இருக்கலொம்). 

(iii) முரண் ொடு, சொதொரண முன்கணிப்புகள் திருப்திகரைொக இருப் தொகக் கருதி, எ.கொ. வைொி 

அைிக்மகமயப் புொிந்துபகொண்டு, அமதப்  ற்ைி ஒரு கருத்மதக் பகொண்டிருக்கிைொர்; இல்மலபயைில், 

வவறு ொடு. 
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(iv) இமவ ைறுதமலகள் (ைற்றும் சைைொைமவ), 

(v) முரண் ொடு (குளவிகளுக்கு உயிர்த்பதழுதமலத் தவிர்த்தல்), 

(vi)  ிரைச்சொொி என் மத "திருைணைொத்தகுதியொை திருைணைொம் ஆகொதவர்" என்று ப ொருள் 

பகொண்டொல் (அதன்மூலம் மூன்று வயது சிறுவர்கள் ைற்றும் வ ொப்ம த் தவிர்த்து), தர்க்கொீதியொை 

பதொடர்பு இல்மல. ைறுபுைம்,  ிரைச்சொொி என் து "திருைணைொகொத ஆண்" என்று ப ொருள் 

பகொண்டொல், (அ) ைற்றும் (ஆ) சைைொைமவ.  

6. தருக்க உைவுகள் 

ப ற்வைொர் - கடப்பு; சைச்சீரற்ை. 

மூதொமதயர் - கடப்பு; சைச்சீரற்ை. 

சவகொதரன் - கடப்பு; சைச்சீரற்ைது (A B-இன் சவகொதரைொக இருந்தொல், B A-இன் சவகொதொியொக 

இருக்கலொம்). 

பதொடர்புமடயது - கடப்பு (இரத்த உைவுகளுக்கு; திருைணத்தின் மூலம் உைவுகளுக்கு விஷயங்கள் 

அவ்வளவு பதளிவொக இல்மல—ஒருவொின் மைத்துைொின் உைவிைர் உைவிைரொ?). 

உடன் ிைப்பு - கடப்பு; சைச்சீர். 

நண் ன் - கடப் ற்ை; சைச்சீர். 

அருகில் - கடப் ற்ை (A ஆைது Bக்கு அருகில் எை விவொிக்கப் டக்கூடிய வரம் ில் இருந்தொல், ைற்றும் 

C ஆைது Bஐப் ப ொறுத்தவமர அகற்ைப் ட்டொல், ஆைொல் A இலிருந்து ைற்ை திமசயில், A ஆைது 

Cக்கு அருகில் இருப் தொக கருதுவதற்கு வ ொதுைொைதொக இருக்கொது.); சைச்சீர். 

வலதுபுைம் - இமடநிமல (ஒரு நிமலயொை குைிப்பு புள்ளிமய அனுைொைித்து); சைச்சீரற்ை. 

தூரத்திலிருந்து - கடப் ற்ை; சைச்சீர். 

ஒத்திருக்கிைது - கடப் ற்ை; கண்டிப் ொை தர்க்கொீதியொை  ொர்மவயில் இருந்து ஏவதொ ஒரு வமகயில் 

சைச்சீரொைது, ஆைொல் எைது சவகொதரர் ஜூலியஸ் சீசமர ஒத்தவர் என்று கூறுவது 

ஏற்றுக்பகொள்ளத்தக்கதொக இருந்தொலும், ஜூலியஸ் சீசர் எைது சவகொதரமரப் வ ொல் இருக்கிைொர் 

என்று கூறுவது முற்ைிலும் வித்தியொசைொைது 

=========================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


47 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

     இயல் 3  

  ப ொருண்மையின் வமககளும்  ொிைொணங்களும்    

3.1. அைிமுகம்   

 பைொழியின் ப ொருண்மையின் சொத்தியைொை வமககளின்  ரப்ப ல்மலமயப்  ற்ைி 

ஆய்வதுதொன் இந்த  குதியின் குைிக்வகொளொகும். இமதச் பசய்வதற்கு முன், ப ொருண்மை எமதக் 

கணிக்க வவண்டும் என் மதப்  ற்ைி நைக்குச் சில கருத்து வதமவ. இக்வகள்விகளுக்குப்  ல 

வவறு ட்ட கருத்துக்கள் இருக்கின்ைை; ஆைொல் இந்த விஷயம் இங்வக விொிவொக வொதிடப் டொது, 

ஏபைைில்  ல ைொறு ட்ட கருத்துக்கள் பவறுைவை கமலச்பசொல் பதொடர் ொைமவ. இந்த நூலில் 

ப ொருண்மையின்  ரந்த தன்மை ஏற்றுக்பகொள்ளப் டும்: இலக்கண பவளிப் ொடுகளின் ஒத்தைி 

இயல் ொை தன்மைமயப்  ொதிக்கும் எதுவும் ப ொருண்மையொகும். இது ப ொருண்மையின் சூழல் 

அணுகுமுமையின் (contextual approach) எடுத்துக்கொட்டொகும். ஏபைன்ைொல் ஒத்தைி இயல் ொை 

தன்மை அலகுகளின் கூட்டிமணப் ில் ைட்டுவை  யன் டுத்தப் டும் கருத்துருவொகும். அதொவது 

ப ொருண்மைமய வொக்கியம் வ ொன்ை ப ொிய அலகுகளுக்கும்  ிை அலகுகளுக்கும் இமடவய உள்ள 

ஊடொடத்மதப்  ொர்த்தும் ஆயலொம் என் மத உள்ளடக்கும். இப் ண் ொக்கத்திலிருந்து பதொியவருவது 

என்ைபவன்ைொல், இரண்டு பவளிப் ொடுகள் ப ொருண்மையில் வவறு டுகின்ைது என்ைொல் அமவ 

இயல் ொை தன்மையில் வவறு டும் சூழமலக் கொண இயலும் என்ை உண்மை அடிப் மடயில் 

அமைந்தது. ைறுதமலயொக ஒவர ப ொருண்மை உமடய பவளிப் ொடுகள் எல்லொச் சூழல்களிலும் ஒவர 

தன்மைமயக் பகொண்டிருக்கும். எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக நொய் என் தும் பூமை என் தும் 

ப ொருண்மையில் வவறு டும், ஏபைன்ைொல் நொய் குமரக்கும் என் து பூமை குமரக்கும் என் மதக் 

கொட்டிலும் கூடுதல் இயல் ொைதொகும். இது வ ொலவவ ரவிக்மக என் தும் ஜம் ர் என் தும் 

ப ொருண்மையில் ைிக அருகொண்மையில் வரும் என் து நைக்குத் பதொியும். ஏபைன்ைொல் அமவ 

இயல் ொை சூழலில் வவறு டும் சூழல்கமளக் கொண் து கடிைம். இப் ண் ொக்கத்திலிருந்து வைலும் 

பதொியவருவது என்ைபவன்ைொல் ஒரு பைொழியலகின் இயல் ொை தன்மையின் வதொற்ைம் அதொவது 

சொத்தியைொை சூழல்களின் முழுப் ரப்ப ல்மலயின் ஊவட அதன் இயல் ொை தன்மை ைற்றும் 

அசொதொரணதன்மை இவற்ைின் அமைப்ப ொழுங்கு அதன் ப ொருண்மைமய ஒரு விதத்தில் 

கொட்டுகின்ைது. அது எவ்வொறு உண்மையிவலவய ப ொருண்மை இருக்கின்ைது என் மதக் கூைொது. 

இது ஆழைொை சர்ச்மசக்குொிய வகள்வியொகும். ப ொருண்மை அடிப் மடயில் கருத்துரு வயைொைது, 

ஆைொல் பைொழி மூலைொக ைிக எளிதில் ஆயலொம்.  

3.1.1. ப ொருண்மைசொர் ஒழுங்கின்மையும் இலக்கணம்சொர் ஒழுங்கின்மையும் 

 ப ொருண்மைமயப்  ண் ொக்கம் பசய்ய நொம் ப ொருண்மை ஒழுங்கின்மைமயயும் இலக்கண 

ஒழுங்கின்மைமயயும்  ிொிக்கவவண்டும். இந்த ஒழுங்கின்மைகளின் இரு வமககமளயும்  ிொிக்கப் 

ப ொதுவொகக் மகயொளுகின்ை அளவீடு தவமைத் திருத்தவியலும் தன்மையொகும் (corrigibility): 
இலக்கண முரண் ொடுகள், திருத்த இயலு மவ; அதொவது 'சொியொை' வடிவம் என்ைவொக இருக்க 

வவண்டும் என் து பதளிவொகத் பதொியும், அவதசையம் ப ொருண்மை  ிைழ்வுகள் ப ொதுவொகச் சொி 
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பசய்ய முடியொதமவ என்று கூறுகின்ைைர்.  எடுத்துக்கொட்டொகப் * ொர்த்வதன் எலிகமள இரண்டு 

நொன் என்ை தவைொை பதொடமர   நொன் இரண்டு எலிகமளப்  ொர்த்வதன் என்று எளிதில் 

திருத்தலொம். ஆைொல்  ின்வரும் வொக்கியத்மதத் திருத்த பவளிப் மடயொை வழியில்மல:  

 வர்ணைில்லொ  ச்மச வர்ணகருத்துகள் ஆழ்ந்து தூங்குகின்ைை.  

இது ப ொதுவொக உண்மையொக இருந்தொலும், நைது உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் ப ொருண்மைத் 

தன்மை பகொண்ட ஆைொல் திருத்தக்கூடிய ஒழுங்கின்மைமயக் கொண் து அவ்வளவு சிரைைில்மல: 

*இது ரொஜொ தவழ்ந்து உள்வள நுமழவதற்கு ைிகப் ப ொிய துமள.  

 என்ை பதொடக்கத்தில் கருதப் ட்டது என் து ஒருவருக்குத் பதொியும் என்று முற்வகொள் 

பசய்யப் டுகின்ைது என்ை அளவில் திருத்த இயலும் தன்மை என்ை கருத்துச் சொயலில் குமை 

இருக்கின்ைது. எந்தக் குமைந்த ைொற்ைம் வொக்கியத்திலுள்ள தவமை நீக்கும் என்று வகட் து நல்ல 

அணுகுமுமை. (ஒழுங்கின்மைக்கு ஒரு மூலம் இருக்கின்ைது என்ை அனுைொைத்தில்) மூன்று 

சொத்தியங்கள் இருக்கின்ைை.  

1. ஒழுங்கின்மைமய ஒன்வைொ அல்லது அதற்க வைற் ட்ட முழுச் பசொல் அலகுகளொல் ைட்டுவை 

(அதொவது ஒரு ப யர், விமை, ப யரமட அல்லது விமையமட) இடம் ப யர்த்துச் சொி பசய்ய 

இயலும். இவ்விஷயத்தில் நொம் அைிவுபூர்வைொகப் ப ொருண்மை ஒழுங்கின்மைமயக் 

மகயொளுகின்வைொம் என்று அறுதியொகக் பகொள்ளலொம்.  

(1). இந்தத் துமள வழியொக பசல்ல ரொஜொ ைிகவும் *பைலிந்தவர் .  

       இந்தத் துமள வழியொக பசல்ல ரொஜொ ைிகவும்  ருைைொைவர்  

2. ஒழுங்கின்மைமய ஒன்வைொ அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட இலக்கண அலகுகளொல் (ஒட்டுகள், 

உருபுகள், வமரயறுப் ொன்கள், வ ொன்ைமவ) ைொற்ைி வநர் பசய்யலொம்; ஆைொல் ஒரு முழு பசொல் 

அலமக ைொற்றுவதன் மூலம் அல்ல. இந்த வநர்வில், ஒழுங்கின்மை இலக்கணைொைது என் மத 

நொம் உறுதியொக நம் லொம்.  

(2)  ரொணி வீட்டுக்குச் பசண்டொள். 

      ரொணி வீட்டுக்குச் பசன்ைொள் 

3. ஒழுங்கின்மைமய இலக்கண அல்லது பசொல் ஒழுங்குப் டுத்தலொல் வநர் பசய்யலொம். இதில் பசொல் 

சொத்தியங்கள் ஒரு இயற்மக வகுப் ிலிருந்தொ அல்லவொ என் து நைக்குத் பதொியவவண்டும். அமவ 

அப் டி பசய்தொல், ஒழுங்கின்மை ப ொருண்மையியல் சொர்ந்த்தது என்று எடுத்துக்பகொள்ளலொம். 

(3)ஐயும் (4)ஐயும் ஒப் ிடுக:  

(3)  *ரொணி நொமள வீட்டுக்குப் வ ொைொள்.  

 ரொணி நொமள வீட்டுக்குப் வ ொவொள் (இலக்கண ஒழுங்கு டுத்தம்)  

ரொணி வநற்று/முந்திைநொள்/… வீட்டுக்குப் வ ொைொள் (பசொல் ஒழுங்கு டுத்தம்)  

இங்வக ஒழுங்கின்மைமய நீக்கும் அலகுகள் இைந்த கொலத்மதக் கொட்டும் ப ொருண்மையின் 

 ண்புக்கூமைப்  ங்கிட்டுக் பகொள்கின்ைை.  
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 வவறு ஒரு சொத்தியைொை வவறு டுத்தும் கொரணி இருக்கின்ைது. ப ொருண்மை 

ஒழுங்கின்மைமயச் சூழமலப்  யன் டுத்தி அ ிவிருத்தி பசய்யலொம். ஆைொல் பதொடொியல் 

ஒழுங்கின்மைகளில் (syntactic anomalies) இது எப்ப ொழும் சொத்தியைொைது அல்ல.  

(4)  நொற்கொலி ரொணிமயப்  ொர்த்து.  

(வைொிக்கு ஒரு துன்புறுத்தல் பவைி உள்ளது. அவளுமடய வி த்துக்கள் அமைத்தும் தீய சக்திகளொல் 

நடந்தமவ என்று அவள் நம்புகிைொள். சந்வதகத்திற்கு இடைின்ைி நொற்கொலி அவமளப்  ொர்த்தது, அமை 

முழுவதும் அவளது  ொமதமயக் கணக்கிட்டு, அவள் அமதத் தொண்டிச் பசல்லும் இடத்தில் தன்மை 

மவத்துக்பகொண்டது.)  

ஆைொல் எந்த சூழல் விளக்கமும்  ின்வரும் ஒழுங்கின்மைமய வநர் பசய்யொது.  

The mans possess three car 

3.1.2. ஒழுங்கின்மையின் வமககள்  

 நொம் ஒழுங்கின்மைமய வவறு ட்ட வமககளொக வவறு டுத்திக் கொட்டொைல் ஒருங்கிமணந்த 

விஷயைொக நடத்திவைொம்.  ல வ சு வர்களுக்கு இயல்ம ப்  ற்ைியும் இயல் ின்மை  ற்ைியும் ைை 

உணர்வு இருக்கிை  டியொல் இது கூடுதலொகக் குமை நீக்கப் டொவிட்டொலும் நல்ல  யன் ொடுள்ள 

 குநிமலக் கருவியொகும். சில வவமளகளில் வவறு ட்ட வமகயிலொை ஒழுங்கின்மைமயப்  ிொித்துக் 

கொண் து  யனுள்ளதொகும்.  ின்வருவை முக்கியைொை வமககளொகும்.: (அமவ இங்வக எடுத்துக்கொட்ட 

ைட்டுவை பசய்யப் ட்டுள்ளை: வைலும் விொிவொை விவொதம் இயல் 12 இல் கொணப் டும்).   

3.1.2.1. கூைியது கூைல் (Pleonasm)   

 ரொஜொ அமதப்  ல்லொல் பைன்ைொன்.  

 அவன் அமதச் சட்டத்திற்குப் புைம் ொகத் திருடிைொன்.  

 ரொணி வவண்டுபைன்வை வைமடயில்  ிரசங்கம் பசய்தொள்.  

 அந்தப்  ிரம்ைச்சொொி திருைணம் ஆகொதவர்.  

இவ்பவடுத்துக்கொட்டுகள் ைிமகமையின் உணர்மவத் தருகின்ைை: நொம் எவ்வொறு  ல்லொல் அன்ைி 

உணமவ பைல்ல இயலும்? எவ்வொறு சட்டத்திற்குப் புைம் ொக அல்லொைல் திருட இயலும்? எவ்வொறு 

எதிர் ொரொைல் வைமடயில்  ிரசங்கிக்க இயலும்?.  

3.1.2.2. ப ொருத்தக்வகடு (Dissonance)   

 அந்தப்  லூன் கீழ்வநொக்கி உயர்ந்தது.  

 அந்தப்  ிணம் சிைிது இைந்துவிட்டது.  

 அவன் லட்டு குடித்தொன்.  

 அவள்  ொல் தின்ைொள்.  

இங்வக ப ொருந்தொமை (paradox), முரண் ொடு (contradiction)  உருவக அர்த்தங்கமளத் வதடுவதன் 

வதமவ இவற்மை உருவொக்கும் ப ொருந்தொத அர்த்தங்களின் வைொதல் உள்ளை (விளக்கம் ைொறு டும்).      

3.1.2.3. சிவலமட (Zeugma)   
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 இரு ப ொருள்வகொண்மை சிவலமடயின் அைிகுைியொகும். சிவலமடயின் சொரம் ஒரு தைி 

பவளிப் ொட்டொல் இரு ப ொருண்மைச் பசயல் ொட்மட ஒவர வநரத்தில் பசய்யும் முயற்சியொகும்.  

 ஆடிக்குடத்தமடயும் ஆடும்வ ொவத இமரயும்  

 மூடித் திைக்கின் முகங்கொட்டும்  

 ொம் ிற்கும் எண்பணய்க்கும் உள்ள விளக்கம் ஒவர வநரத்தில் பவளிப் டுத்தப் டும்.  

3.1.2.4. நம்  இயலொதது (improbability)  

 அந்த நொய்குட்டி ஒரு குப் ி சொரொயம் சொப் ிட்டது.  

 அந்த சிங்கொசைத்தில் துப் ொக்கிமய மவத்துக்பகொண்டு ஒரு குரங்கு 

 உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது.  

 அந்த யொமை  த்துகிவலொ இமைச்சி சொப் ிட்டது.  

நம்ை இயலொததற்கும் ப ொருத்தக்வகட்டுக்கும் பதொடர்ச்சி இருக்க இயலும். நம்  இயலொதது என் மத 

நொம் என்ைொல் நம்  இயலொது, என்ை ஆச்சொியம் வ ொன்ை ப ொருத்தைொை  தில்களொல் 

வவறு டுத்தலொம்.  

3.2. வருணமை ைற்றும் வருணமை அல்லொத ப ொருண்மை    

  ல அைிஞர்கள் அர்த்தத்மத வமககளொக வமகப் டுத்துவதற்கொை வழிகமள 

முன்பைொழிந்துள்ளைர், வைலும்  ல்வவறு முன்பைொழிவுகள் அவற்ைின் விவரங்களில் எந்த வமகயிலும் 

உடன் டவில்மல. ஒரு ப ொருண்மை வமகமயப் ப ொறுத்தவமரயில் எல்வலொருக்கும் ஒருைித்த 

கருத்து இருக்கின்ைது. நொம் இமதப்  ிைவற்ைிடம் இருந்து  ிொித்துத் பதொடங்குவவொம். இப் ொகு ொடு 

முதலில் பதொிவதுவ ொல் அவ்வளவு பதளிவொைதல்ல. இவ்வமகயிலொை ப ொருண்மைமயக் கருத்து 

(ideational) என்று  ொலிவடயும் (Halliday), வருணமை (descriptive) என்று மலயொன்சும் (Lynons), 

குைிப்பீடு (referential), தர்க்கம் (logical) அல்லது கருத்துமர (prepositional) என்று  லரும் 

குைிப் ிடுவர்.  

 கருத்துப்ப ொருண்மை  

 வருணமைப் ப ொருண்மை  

 குைிப்பீட்டுப் ப ொருண்மை  

 தர்க்கம் அல்லது கருத்துமரப் ப ொருண்மை  

நொம் இங்கு மலயொன்சின் வர்ணமை என் மத எடுத்துக்பகொள்கின்வைொம். இப்ப ொருண்மை 

வமகயின் மூல முன்ைொதிொி  ண்புகள் கீழ் வருவைவொகும்:  

1.ஒரு வொக்கியத்தின் ப ொருண்மையின் இந்வநொக்குத் தொன் எந்த ஒரு கருத்துமர உண்மையொ 

ப ொய்யொ என் மதத் தீர்ைொைிக்கின்ைது (இயல் 2இல் உள்ள விவொதங்கமளப்  ொர்க்கவும்). எைவவ 

இவ்வமகயிலொை ப ொருண்மைமயத் தர்க்கவயைொைது, கருத்துமர வயைொைது என்று குைிப் ிடுவது 

நியொயைொைது.    

2.இவ்பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்மையின் இந்வநொக்குத்தொன் எந்த பவளிப் ொட்மடக் குைிப் ிட 

 யன் டுத்தவவண்டும் என் மதக் கட்டுப் டுத்துகின்ைது. இப்ப ொருண்மை வமகதொன் இலக்குக் 
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குைி ிட்டுப் ப ொருமள/ப ொருள்கமள (referents(s)) வகட் வர் அமடயொளம் கொண 

வழிகொட்டுகின்ைது. எைவவ இமதக் குைிப்பீட்டுப் ப ொருண்மை (referential) என்று குைிப் ிடுவது 

ப ொருத்தைொைது.      

3.இது வ சு வருக்கும் அவர் என்ை பசொல்கிைொர் என் தற்கும் ஒருவித தூரத்மதக் குறுக்கிடச் 

பசய்கின்ைது என்ை அர்த்தத்தில் புைவயைொைது (objective). தற்வ ொமதய வ ச்சுச்சூழலுடன் இங்கு-

இப்வ ொது என்று கட்டுண்டு கிடக்கொைல்  ொக்பகட் கூைிய டி இது இடம்ப யர்ந்தது (displace).  

4.இது முழுவதும் கருத்துருவொக்கப் ட்டது (conceptualized). அதொவது அனு வத்தின் வநொக்கங்கமள 

வமகப் டுத்த இயலும் கருத்துரு வமகப் ொடுகளின் (conceptual categories) ஒரு குழுைத்மதத் 

தருகின்ைது. இம்ைொதிொியொை வமகப் ொடு அனு வங்கமள விவொிப் துடன் அவற்ைின்  ண்புகமளப் 

 ற்ைிக் கூடுதல் பசய்திகளுக்கு அனுைதி பகொடுக்கின்ைது.  

5.வொக்கியங்களின் ப ொருண்மைகளின் வருணமை வநொக்குகள் அவற்மை இல்மல எைக்கூைவவொ 

வகள்விவகட்கவவொ இயலும் என்ை நிமலயில் பவளிப் டுத்தப் டும். அது ப ொய் அல்லது அது 

உண்மையல்ல என்ை  தில்கள் ஒரு பைொழிபுக்குள் விளக்கப்ப ொருண்மைமய இலக்கு பசய்யும். 

 இவ்வளவுவகொல்கள் (criteria) விளக்கைொை (descriptive) ைற்றும் விளக்கைில்லொ (non-descriptive) 

ப ொருண்மைகள் உள்ள வொக்கியத்தில் எவ்வொறு பசயன்மை பசய்கின்ைது என்று  ொர்ப்வ ொம்.  

(6) அ: என்ைொச்சு  

 ஆ: யொவரொ நொசைொய்ப்வ ொகிை விளக்மக அமணத்துவிட்டொன்   

முதல் கருத்துப் டி நொசைொய்ப்வ ொகிை என்ை ஆ-வின் கூற்று அம்பைொழியில் எந்த உண்மைக்வகொ 

ப ொய்மைக்வகொ எந்த  ங்களிப்பும் பசய்யவில்மல. அதொவது யொவரொ விளக்மக அமணத்துவிட்டொன் 

என் தும் யொவரொ நொசைொய் வ ொகிை விளக்மக அமணத்துவிட்டொன் என் தும் ஒவர சூழ்நிமலப் 

 ரப்ப ல்மலயில் உண்மையும் ப ொய்யுைொகும். ஆைொல் ஒவர சூழலில் யொவரொ விளக்மக 

அமணத்துவிட்டொன் என் து உண்மையொைொல் யொரும் விளக்மக அமணக்கவில்மல என் து ப ொய். 

எைவவ அமண என் து கூற்ைின் வருணமைப் ப ொருண்மையின்  ொகத்மதக் குைிப் ிடும்.  

 இரண்டொவது ைற்றும் நொன்கொவது கருத்துப் டி யொவரொ விளக்மக அமணத்துவிட்டொன் 

என் து அ-விடம் என்ை நடந்தது என் மதச் பசொல்லச் பசயல் டுகின்ைது. இது ஒரு நிகழ்ச்சிமய 

விளக்மக, அமண என்ை  ங்கிட்டுக்பகொண்ட கருத்து வமகப் ொடுகளின் மூலம் விளக்குகின்ைது. 

ஆைொல் நொசைொய்ப் வ ொகிை என் தற்கு வர்ணமைச் பசயல் ொடு இல்மல. அது விளக்குகளின் துமண 

வமகப் ொட்மடக் குைிப் ிடவில்மல. வகட் வருக்கு விளக்குகமள அமடயொளம் கண்டுபகொள்ள 

உதவவில்மல. அதற்கு முழுவதும் வர்ணமை அல்லொத பசயல் ொடுதொன் இருக்கின்ைது. மூன்ைொவது 

கருத்துப் டி வ ச்சுச் பசயல் ொட்டிலிருந்து வநரத்தொலும் இடத்தொலும் தூரத்தில் உள்ள நிகழ்ச்சிமயக் 

குைிப் ிடவும்  யன் டுத்தலொம் என்ை அளவில் வொக்கியத்தின் வர்ணமைப் ப ொருண்மை 

இடம்ப யர்க்கப் டலொம்.  

(7) யொவரொ அங்கு வ ொய் விளக்மக அமணப் ொர்கள்  
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இருப் ினும், நொசைொய் வ ொகிை என் து பவளிப் டுத்திய எொிச்சமல நொம் இடம்ப யர்க்க இயலொது 

என் மதக் கவைிக்கவும். உண்மையில், (6)இல் ஆ-வின் கூற்ைில் வர்ணமைப் ப ொருண்மை முன்ைர் 

நடந்த நிகழ்ச்சிமயக் குைிப் ிட்டொலும், நொசைொய்வ ொகிை என் து ஆ-வின் எொிச்சமல அக்கூற்ைின் 

குைியகொலத்தில் பவளிப் டுத்தும்.  

 இறுதியொக நொசைொய்ப்வ ொகிை என் தன் ப ொருண்மை வநரடியொை முரண் ொட்டில் 

இணங்கக்கூடியது அல்ல. யொரொவது ஒருவர் அம்பைொழிபுக்கு அது ப ொய் என்று  தில் அளித்தொல், ஆ 

எொிச்சல்  டவில்மல என்று ப ொருள் டொது. விளக்கு அமணக்கப் டவில்மல என்று ப ொருள் டும். 

அதொவது வர்ணமைப் ப ொருண்மைமயத்தொன் ைறுக்க இயலும். அது நொசைொய் வ ொகிை விளக்கு 

இல்மல என் து நீ என்மை எொிச்சமல பவளிப் டுத்தித் தவைொக வழிப் டுத்துகிைொய் என்று 

ப ொருள் டொது. அம்ைொதிொியொை  திலில் நீ நொசைொய் வ ொகிை என்ை பசொல்மலப் 

 யன் டுத்தியிருக்கக்கூடொது என்ை கருவிபைொழிப்ப ொருள் வரலொம்.  

 முதலொவது உண்மை ைதிப்பு/கட்டுப் ொடு இவற்மைத் தீர்ைொைிக்க நைக்கு வர்ணமைப் 

ப ொருண்மை வதமவயில்மல. ஆைொல் அது உண்மைக்கு வநரடியொகப் ப ொருத்தமுமடயதொய் 

இருக்கவவண்டும். இரண்டொவது நைக்கு வர்ணமைப் ப ொருண்மை எதிர்ைமை, வகள்வி வ ொன்வற்ைின் 

வநொக்குக்குள் இருக்கவவண்டும் என்ை வதமவயில்மல.  

 நொம் வர்ணமைப் ப ொருண்மையின் நைது கருத்தொக்கதிற்கு வவண்டி வைற்கண்ட 

அளவீடுவகொல்கமள இரு ைொற்ைங்கள் அல்லது நி ந்தமை விதிகளுடன் ஏற்றுக்பகொள்வவொம். 

முதலொவதொக, உண்மை ைதிப்புகளுக்கு/கட்டுப் ொடுகளுக்கு விளக்கைொை அர்த்தத்மதத் 

திட்டவட்டைொக தீர்ைொைிக்க வவண்டிய அவசியைில்மல, ஆைொல் ஒரு கருத்துமரயின் உண்மைமய 

அதிகைொகவவொ அல்லது குமைவொகவவொ வழங்குவதன் அர்த்தத்தில் அது உண்மைக்கு வநரடியொக 

பதொடர்புமடயதொக இருக்க வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, "ஃ ிவடொ ஒரு விலங்கு" என்ை உண்மை 

"ஃ ிவடொ ஒரு நொய்" என்ை உண்மைக்கு முக்கியைொைது என்று கூைலொம், அதில் ஃ ிவடொ ஒரு விலங்கு 

இல்மல என்ைொல், அவர்/அது ஒரு நொயொக இருக்க முடியொது. இருப் ினும், "ஃ ிவடொ குமரக்க முடியும்" 

என் து இந்த வழியில் முக்கியைொைது அல்ல: ஒரு குைிப் ிட்ட நொயொல் குமரக்க முடியொது என் து 

ைிகவும் கருத்தக்கது. ஆைொல் "ஃ ிவடொ குமரக்க முடியும்" என் து தவைொைது என்ைொல், அது ஃ ிவடொ 

ஒரு நொயொக இருப் தற்கொை வொய்ப்ம க் குமைக்கிைது. நிச்சயைொக, "ஃ ிவடொ குமரக்க முடியும்" 

என் து ஒரு சொதொரண நொயின் இயல் ொை விளக்கத்தின் ஒரு  குதியொகும், எைவவ விளக்கைொை 

ப ொருண்மை என்ை தமலப் ின் கீழ் இதுவ ொன்ை விஷயங்கமளச் வசர்ப் து அவ்வளவு வி ொீதைொைது 

அல்ல. 

 இரண்டொவது  ொதுகப்பு வழி என்ைபவன்ைொல், அது சொதொரணைொக ைறுக்கப் டக்கூடிய 

வமகயொக இருந்தொல், அல்லது எதுவொக இருந்தொலும், ைறுப்பு, வகள்வி வகட்டல் வ ொன்ைவற்ைின் 

இயல் ொை எல்மலக்குள் இருக்க வவண்டும் என்று விளக்கைொை அர்த்தம் வதமவப் டொது. வவறு 

பசொற்களில் கூறுவதொைொல், முரண் ொட்டிற்கு எதிரொகப்  ொதுகொக்க ட்ட விளக்கப் 

ப ொருண்மைமயயும் (descriptive meaning) தவைொை வமக என் தொல் முரண் ட முடியொத 
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ப ொருண்மைமயயும் வவறு டுத்துவவொம் (ப ொதுவொக இது ஒரு கருத்துருமவ முன்மவக்கொததொல்). 

எடுத்துக்கொட்டொக, அது ஒரு நொய் என் து அது ஒரு விலங்கு (என் தன் குைிப ொருள்) என் மதக் 

குைிக்க ப ொதுவொக எடுத்துக்பகொள்ளப் டும், அதொவது, அது ஒரு விலங்கொக இருப் து அது ஒரு நொய் 

என் தன் ப ொருண்மையின் ஒரு  குதியொகும் (சில அர்த்தத்தில்). ஆைொல் யொரொவது ஒரு உயிொிைத்மத 

சுட்டிக்கொட்டி அது நொயொ? என்று பசொன்ைொல், அது என் தன் குைிப்புப்ப ொருள் (referent) ஒரு 

விலங்கொ இல்மலயொ என்று அவர்கள் வகட்க வொய்ப் ில்மல.   

 இந்த நியைை விதிகளுடன், விளக்கைொை ப ொருண்மை ைொறு டக்கூடிய  ல  ொிைொணங்களின் 

ஆய்வுக்கு பசல்லலொம். 

3.3. வர்ணமைப் ப ொருண்மையின்  ொிைொணங்கள்  

3.3.1. உள்ளொர்ந்த  ொிைொணங்கள்  

 ஒரு அலகு  ிை அலகுகமளக் குைிப் டொைல் தைக்குள்வளவய பகொண்டிருக்கின்ை 

ப ொருண்மைப்  ண்புகள்.  

3.3.1.1. குணம் (Quality)    

 இது வர்ணமைப் ப ொருண்மைக்குள் ைிக பவளிப் மடயொை ைற்றும் முக்கியைொை 

வவறு ொட்டின்  ொிைொணைொகும். இதுதொன் சிவப்பு என் தற்கும்  ச்மச என் தற்கும் நொய் என் ற்கும் 

பூமை என் தற்கும் ஆப் ிள் என் தற்கும் ஆரஞ்சு என் தற்கும் நட என்  தற்கும் ஓடு என் தற்கும் 

பவறு என் தற்கும்  யப் டு என் தற்கும் இங்வக என் தற்கும் அங்வக என் தற்கும் இமடவய உள்ள 

வவறு ொடுகமளக் பகொண்டிருக்கின்ைது. தூய்மையொை குணத்தின் வவறு ொடுகமள உரப்பு (intensity) 

ைற்றும் தைிக்குைிப்பீடு (specificity) இவற்ைின் அளவில் சைைொக இருக்கின்ை ப ொருள்களுக்கு 

இமடவய தொன் கொண இயலும். குணத்தின் வவறு ொட்மடப் தீர்ைொைிக்க உதவும் எளிய 

தயொர்நிமலயொை  ொிவசொதமை கீழ்வருவதுவ ொல் ஒருவர் அ இல்மல ஆ ைற்றும் ஆ இல்மல அ 

என் ைவற்மை ஒழுங்கின்மை இல்லொைல் கூை இயலுைொ என் தொகும்.  

(8) அது இங்வக இல்மல அங்வக இருக்கின்ைது.  

 அது அங்வக இல்மல இங்வக இருக்கின்ைது.  

(9) நொன் ஓடவில்மல நடந்வதன்.  

 நொன் நடக்கவில்மல ஓடிவைன்.  

(10)அவள் வசமல சிவப் ல்ல  ச்மச.  

 அவள் வசமல  ச்மச அல்ல சிவப்பு.   

 இவற்மைப்  ின் வருவைவற்றுடன் ஒப் ிடப் டலொம். இவற்ைில் ப ொருண்மை வவறு ொடு 

இருக்கின்ைது, ஆைொல் வர்ணமை இயல்பு இல்மல.  

(11) ?அது என் தந்மத இல்மல, என் அப் ொ.  

 ?அவள் இைக்கவில்மல, ைண்மடமயப் வ ொட்டுவிட்டொர்.  

தைித்தன்மையில் வவறு டும் பசொற்கள் இந்த வசொதமையில்  ொதியில் ைட்டுவை வதர்ச்சி ப றும் 

என் மதக் கவைியுங்கள்:  
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(12)  இது ஒரு விலங்கு, ஆைொல் அது ஒரு நொய் அல்ல, 

 *இது ஒரு நொய், ஆைொல் அது ஒரு விலங்கு அல்ல. 

 குணத்தின் வவறு ொடுகமள தைிக்குைிப்பீட்டின் எல்லொ நிமலகளிலும்  ொர்க்க இயலும். நொம் 

 ல வநொக்கங்கள் உள்ள ப ொருண்மைக் களங்களின்  டிநிமல அமைப்ம  அல்லது ைொைொக 

வவறு ட்ட மூலப் ப ொருண்மையியல்சொர் வமககமள (ontological types) எண்ண இயலும். கீவழ 

வருவது ப ொதுமையின் ைிக உயர்ந்த நிமலயில் உள்ள மூலப்  ப ொருண்மையியல்சொர் வமககளின்  

(ontological types) குழுைத்தின் ஒரு ைொதிொி ஆகும்:  

 ப ொருள்/THING,  ண்பு/QUALITY, அளவு/QUANTITY, இடம்/PLACE, வநரம்TIME, 

 நிமல/STATE, பசயற் ொங்கு/PROCESS, நிகழ்ச்சி/EVENT, பசயல்/ACTION, 

 உைவு/RELATION, MANNER/ முமை 

இமவ ைைித மூமள இயற்மகயொகவவ முன்ைதொகவவ வகுக்கப் ட்டு எற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட 

அடிப் மடயொை கருத்துருவொக்கத்தின்  ொங்குகமள உருப் டுத்தம் பசய்கின்ைை. ப ொதுமையின் 

கீழ்நிமலகளில்  டிநிமலயில் ( ிை வமககளுக்குள்) ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட கருத்துரு வமகப் ொடுகளின் 

குழுைங்கமள நொம் கொணலொம்:  

 உயிருள்ள ப ொருள்கள்: விலங்குகள், ைீன்கள், பூச்சிகள், ஊர்வை  

 விலங்குகள்: நொய்கள், பூமைகள், சிங்கங்கள், யொமைகள், …  

 நொய்கள்: அல்வசஷன், கொகர் ஸ்வ ைியல், டொசண்ட், டொ ர்ைொன்,  ின்ப ொ, புல்டொக், 

 கிவரட்வடன், வகொல்டன் பரட்ொீவர், ப ொைவரைியன்.  

3.3.1.2. தீவிரம் / உரப்பு (intensity)    

 வர்ணமைப் ப ொருண்மை குணத்தில் வவறு டொைல் தீவிரத்தொல் வவறு டலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக அழகொக என் தும் லட்சணைொக என் தும் குணத்தொல் வவறு டுகின்ைது என்று நொம் 

பசொல்ல விரும் ைொட்வடொம்: அமவ இரண்டும் ப ொருண்மை குண இடத்தின் (semantic quality space) 

ஒவர  ரப்ம த்தொன் குைிப் ிடுகின்ைது. அமவகள் விமளவிக்கும் தீவிர வவறு ொடுகளின்  ண்புதொன் 

 ின்வரும் வசொதமைச் சட்டகத்தில்/சட்டகங்களில் இயல் ொை விமளமவத் தருகின்ைது. 

(13) அது X ைட்டும் அல்ல, அது Y  ஆகும் 

 நொன் அது Y என்று கூைப் வ ொக ைொட்வடன், ஆைொல் X என்று கூைவவன்.  

இமவ இயல் ொைது என்ைொல், Y என் து X -ஐ விட உரப் ொைது ஆகும்.   

(14) அவள் லட்சணைொக ைட்டும் அல்ல அழகொக இருக்கிைொள்.  

 நொன் அவள் அழகொய் இருக்கிைொள் என்று கூை இயலொது, லட்சணைொய் இருக்கிைொள் என்று 

 கூைலொம்.  

(15) நொன் அவமைக் கண்டு  யப் டவில்மல, ஆைொல் அவமளக் கண்டு ைிரண்வடன்.   

 நொன் அவமைக் கண்டு ைிரண்வடன் என்று கூை இயலொது; ஆைொல் அவமளக் கண்டு 

  யப் ட்வடன்.  
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 (14) ைற்றும் (15) வொக்கியங்களிலிருந்து அழகொை என் து லட்சணைொை என் மதவிட 

உரப் ொைது என்றும் ைிரள் என் து  யப் டு என் மத விட உரப் ொைது என்றும் முடிவு பசய்யலொம்.  

 ஆைொல் இது தரப் டுத்தக்கூடிய ப யரமடகளொல் குைிக்கப் ட்ட  குதிகளுக்கு ைட்டும் அல்ல 

(அதொவது, குணங்கள் (QUALITIES).என் தன் ப ொருண்மைக்களத்துடன் ைட்டுப் டுத்தப் டவில்மல). 

 ிை  குதிகளிலிருந்தும் எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை: 

(16)  அது பவறும்  ைி அல்ல, அது ஒரு மூடு ைி. 

 அது ஒரு மூடு ைி என்று பசொல்லும் அளவுக்கு நொன் பசல்லைொட்வடன், ஆைொல் அது ஒரு 

  ைி. 

(17)  அவன் அவமள அடிக்கவில்மல, அவமளத் தொக்கிைொன். 

 அவன் அவமளத் தொக்கிைொன் என்று பசொல்லும் அளவுக்கு நொன் பசல்லைொட்வடன், ஆைொல் 

 அவன் அவமள அடித்தொன்.  

3.3.1.3. தைிக்குைிப்பீடு (specificity)    

 வர்ணமைத் தைிக்குைிப்பீட்டின் வவறு ொடுகள்  ல தர்க்கப்  ண்புகளில் பதொிகின்ைை. இமவ 

 ங்பகடுக்கிை தைிக்குைிப்பீட்டின் சொியொை வமக அடிப் மடயில் வவறு டுகின்ைை. 

தைிக்குைிப்பீட்டின் முக்கிய வமகக்கு இப் ண்புகள் ஒருதமலப்  ட்சைொை உட் டுத்தமல (unilateral 

entailment) உட் டுத்துகின்ைது.  

(18)  அது ஒரு நொய் என் து ஒருதமலப் ட்சைொக அது ஒரு விலங்கு என் மத உட் டுத்தும்.  

 அது விலங்கல்ல என் து ஒரு தமலப் ட்சைொக அது ஒரு நொயல்ல என் மத உட் டுத்தும்.  

நொயும்  ிை விலங்குகளும் என் து இயல் ொைது. ஆைொல் விலங்குகளும்  ிை நொய்களும் என் து 

இயல் ில்லொதது.   

 இவற்ைிலிருந்து நொம் நொய் என் து விலங்கு என் மதவிடத் தைித்தன்மையொைது 

(ைறுதமலயொக விலங்கு என் து நொய் என் மத விட ப ொதுத் தன்மையொைது). இது வ ொல் அமை 

என் து அடி என் மத விடத் தைித்தன்மையொைது; கருஞ்சிவப்பு என் து சிவப்பு என் மதவிட 

தைித்தன்மையொைது; ப ண் என் து ந ர் என் மதவிட தைித்தன்மையொைது. இந்த எல்லொ 

விஷயங்களிலும் ஒரு பசொல் (ப ொதுவொைது) ைற்ை பசொல்மல விட குண இடத்தின் கூடுதலொை 

 ரப்ம  குைிப் ிடுகின்ைது. லொங்வககர் (Langacker) பைொழித் தைிக்குைிப்பீட்டின் வவறு ொடுகமள 

வவறு ட்ட தூரத்திலிருந்து  ொர்ப் துடன் ஒப் ிடுகின்ைொர். குமைவொை தைிக்குைிப்பீடு கூடுதலொை 

தூரம். எடுத்துக்கொட்டொகத் தூரத்தில் நொய் என் து ஒரு ஏவதொ ஒரு ப ொருள் வ ொலத் வதொன்றும். சிைிது 

அடுத்து வரும் வ ொது ஒரு விலங்கு வ ொலத் வதொன்றும். வைலும் அடுத்து வரும் வ ொது ஒரு நொய் 

என் து பதளிவொகும், ஆைொல் என்ை வமக நொய் என் து பதளிவுைொது இருக்கலொம். ைிக 

அடுக்கும்வ ொது என்ை வமக நொய் என் து பதளிவுறும்.   

 தைிக்குைிப்பீட்டின்  ல வமககமள நொம் வவறு டுத்திக் கொண இயலும். வைவல 

எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட எல்லொ வநர்வுகளும் வமக-தைிக்குைிபீட்மட (type-specificity) 

உள்ளடக்கின்ைை. அதொவது கூடுதல் தைித்தன்மையொை பசொல் கூடுதல் ப ொதுவமகக்குள் ஒரு 
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துமணவமகமயக் குைிப் ிடுகின்ைது. ஆைொல்  குதி-தைிக்குைிப்பீடும் (part-specificity) இருக்கின்ைது. 

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள்  குதி தைிக்குைிப்பீட்டுற்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 மக - விரல் (இங்கு விரல் என் து கூடுதல் தைிக்குைிப்பீடு உள்ளது) 

 ைிதிவண்டி – சக்கரம்  

  ல்கமலக்கழகம் - புலம்    

ரொஜொ தன் விரமலக் கொயப்டுத்திக்பகொண்டொன் என் து ரொஜொ தன் மகமயக் 

கொயப் டுத்திக்பகொண்டொன் என் திலிருந்து தைித்தன்மையொைது. தைிக்குைிப்பீட்டின் இவ்வமகயொை 

தர்க்க விமளவுகள் வமக-தைிக்குைிப்பீட்டிலிருந்து வவறு ட்டது. ஒருதமலப் ட்சைொை உட் டுத்தல்  

(Unilateral  entailment) (ப ொதுவொக) இட பவளிப் ொடுகளில் ைட்டும் வதொன்றும்.  

(19)    புண் ரொஜொவின் முழங்மகயில் உள்ளது என் து புண் ரொஜொவின் மகயில் உள்ளது  என் மத 

 ஒருதமலப் ட்சைொக உட் டுத்தும் 

 ரொஜொ கமலப் புலத்தில் விொிவுமரயொற்ைிைொன் என் து ரொஜொ  ல்கமலக்கழகத்தில் 

 விொிவுமரயொற்ைிைொன் என் மத ஒருதமலப் ட்சைொக உட் டுத்தும். 

மூன்ைொவது வமகயொை தைிக்குைிப்பீடு தீவிர-தைிக்குைிப்பீடு (intensity-specificity). இதில் ஏவதொ 

தன்மையின் அள ின்  ரப்ப ல்மல வவறு ஒரு  ரப்ப ல்மலயில் உட் டுத்தப் ட்டிருக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ப ொிய என் து தன் ஒரு அர்த்தத்தில் ‘சரொசொி உருவத்மத விடப் ப ொிய’ என் தன் 

தீவிரத்தின் எல்லொப்  ரப்ப ல்மலகமளயும் உள்ளடக்கும். இங்வக தர்க்கப் ண்புகள் வமக-

தைிக்குைிப்பீட்மடப் (type-specificity) வ ொலவவ இருக்கும்.   

3.3.1.4. பதளிவின்மை (Vagueness)  

 பதளிவின்மை (vague) என்ை பசொல்லின் ப ொருண்மைமய அதன்  யன் ொட்மடக் 

கட்டுப் டுத்தும் அளவீடுகள் நிமலயொக இருப் தில்மல என்ை அளவில் குைிப் ிடுகின்வைொம். 

இக்கருத்துச் சொயமல விொிவொகப்  ொிவசொதிக்கும் முன் இதற்கும் இவதொடு பதொடர்புமடய  ிை 

கருத்துச்சொயல்களுக்கும் இமடவய உள்ள வவறு ொட்மடத் பதளிவு டுத்த வவண்டும். முதலொவது 

ப ொதுத் தன்மை (generality). ஒருவர் நொன் ஒரு ஊருயிமரப்  ொர்த்வதன் என்று கூறும் வ ொது நொன் 

ஒரு  ொம்மைப்  ொர்த்வதன் என்று கூறும் ஒருவமரப் வ ொல்தொன் பசய்தி தருகின்ைொர். இதில் 

பதளிவின்மையில்மல. அதொவது “ஊருயிர்” என்ை கருத்துச் சொயமலப் “ ொம்பு“ என்ை 

கருத்துச்சொயமலப் வ ொல் பதளிவொக எல்மலப் டுத்த இயலும். அது கூடுதல் உட் டுத்தும் வகுப்ம  

குைிப் ிடுகின்ைது என் துதொன். பதளிவின்மையிலிருந்து வவறு டுத்தப் ட வவண்டிய ைற்பைொரு 

கருத்துச்சொயல் அருவத்தன்மையொகும். (abstractness). எடுத்துக்கொட்டொக, “உட் டுத்தல்” 

(”entailment") என் து அருவத்தன்மையொைது. ஆைொல் அது ஒத்தைிநிமலயில் சொியொக விவரமண 

பசய்யப் ட்டள்ளது. அதைொல் பதளிவின்மை அற்ைது.      

 பதளிவின்மையின் கீழ் நொம் இரண்டு வவறு ட்ட  ொிைொணங்கமள வவறு டுத்திக் கொணலொம். 

முதலொவது விளக்க இயலொமை (ill-definedness) இரண்டொவது பநகிழ்வு (laxness). இமவ சுதந்திரைொக 

வவறு டும். நடுத்தர வயதொை (middle-aged) வ ொன்ை  டித்தரப்  டுத்த இயலும் (gradable) 
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அளவுவகொலில் உள்ள இடத்மதக் குைிப் ிடும் பசொல்மல விளக்க இயலொமைக்கு எடுத்துக்கொட்டொய்க் 

கூைலொம். வயது பதொடர்ந்து வவறு டும். நடுத்தர வயதொை என் து அளவுவகொலின் ஒரு இடத்மதப் 

 ிடித்து மவத்திருக்கின்ைது. ஆைொல் எந்த வயதில் ஒருவர் நடுத்தர வயமத அமடகிைொர் என் து 

பதொியொது. நடுத்தர வயது என் து ஐம் து வயது என் மத வைலுைல் பசய்யும். ஆைொல் ஐம் து வயது 

என் து நடுத்தர வயது என் மதவிட நன்ைொக விளக்கப் ட்டதொகும். பகொள்மக அடிப் மடயில் 

ஒருவர் ஐம் துவயதில் இருக்கிைொரொ இல்மலயொ என்று தீர்ைொைிக்க நொம் அைிவவொம். ப ொதுச் 

பசொற்கள் துமண வகுப்புகமளவிட நன்ைொக விளக்கப் ட்டமவ. எடுத்துக்கொட்டொக 

முதுபகலும்புள்ளமவ,  ொலுட்டி என் ை ஒத்தைி நிமலயில் நன்ைொக விளக்கப் ட்டமவ. ஆைொல் நொய், 

பூமை ைற்றும்  ிை எல்லொம் எளிதில் விளக்கக்கூடியை அல்ல.   

 இரண்டொவது வமகத் பதளிவின்மை  யன் ொட்டில் பநகிழ்வு (கண்டிப் ொை என் து பநகிழ்வு 

என் தற்கு எதிரொைது) ஆகும். சில பசொற்களில் அவற்ைின் முக்கிய  குதி நன்ைொக 

விளக்கப் ட்டிருக்கும். ஆைொல் அமவ வழக்கைொக பநகிழ்வொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை. இது தைிச் 

பசொற்களின்  ண் ொகத் பதொிகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, வட்டம் என்ை கருத்துச் சொயல் சொியை 

விளக்கத்மத ஏற்கும். எல்வலொருக்கும் வட்டம் என் தன் கணித அடிப் மடயிலொை 

தைிக்குைிப்பீட்மடத் தர இயலொவிட்டொலும் அதன் சொியொை கருத்துச் சொயமலப் புொிந்து பகொள்ள 

இயலும். ஆைொல் வட்டம் என் து ைிக பநகிழ்வொை அர்த்தத்திவலவய  யன் டுத்தப் ட்டு வருகின்ைது.   

 அவர்கள் மைதொைத்மத வட்டைொகச் சுற்ைி வந்தொர்கள்.  

 ப ண்கள் இமச நொற்கொலி விமளயொட்டின் வ ொது வட்டைொகச் சற்ைி வந்தொர்கள். 

யொரும் இவர்கள் சொியொை வட்டத்தில் வருவமத எதிர் ொர்க்க ைொட்டொர்கள். இமத ஒற்மைப் மட எண் 

(odd number) என் துடன் ஒப் ிடவும். இது பதளிவொக விளக்கப் டுவதுடன் கண்டிப் ொகவும் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 2, 4 என் மவ 3-உக்கு அருகில் இருக்கிைது என்ை கொரணத்தொல் 

ஒற்மைப் மடயொகக் கருதப் டவில்மல. நொய் வ ொன்ை பசொற்கள் ஒத்தைி நிமலயில் சொியொக 

விளக்கப் டவில்மல. ஆைொல் அது சொியொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. இமத நொய் என்று 

கருதப் டொத ஒன்ைிற்குப்  யன் டுத்துவது (அது நொய் வ ொல இருந்தொல் கூட) உருவகைொகக் 

கருதப் டும்.  

3.3.1.5. அடிப் மட (Basicness)   

 வர்ணமைப் ப ொருண்மை ைொை இயலும் ைற்பைொரு  ொிைொணம் அடிப் மடயொகும் (basicness). 

சில ப ொருண்மைகள்  ிைவற்மைவிட ைிக அடிப் மடயொகக் கருதப் டும். இது சிக்கலொை 

தமலப் ொகும். இக்கருத்துச்சொயமலப்  ற்ைி  ல ப ொருள்வகொள்கள் இருக்கின்ைை.  

 நொம் அடிப் மடயின் எண்ணத்தின் மூன்று விொிந்த வழிகமளப்  ொர்ப்வ ொம். பைொழியின் 

ைற்றும் ப ொருண்மையின்  ல ைிகவும் வவறு ட்ட அணுகுமுமைகளில் உறுதியொை அன்ைொட 

அனு வத்திற்கு அருகில் வரும் பசொற்களுக்கும் அல்லது  ண்புக்கூறுகளுக்கும் ைற்றும் உடல் 

அடிப் மடயிலொை அனு வத்திலிருந்து  ல அளபுகளில் தள்ளி இருக்கின்ை ஆைொல் இறுதியில் 

இவற்ைிலிருந்து ஆக்கப் டுகின்ைமவகளுக்கும் இமடயில் ஒரு வவறு ொடு பசய்யப் டுகின்ைது. 
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எடுத்துக்கொட்டொக, குளிர்ச்சி என் தன் ப ொருண்மைமயப் புலன்களொல் வநரடியொக அனு விக்கலொம். 

ஆைொல் குளிர்ச்சி குைித்த உடல் அனு த்திற்கும்  டித்தரப் டுத்தத் தக்கது என்ை அருவக்கருத்துச் 

சொயல்களுக்கும் ஐயத்திற்கு இடைின்ைி பதொடர்பு இருந்தொலும் ப யரமடகளுக்குப்  யன் டுத்தப் டும் 

 டித்தரப் டுத்தத்தக்கதின் ப ொருண்மைமயப் புலன்களொல் அனு விக்க இயலொது.  

 எ.கொ.குளிர்: சிைிது குளிர், ைிதைொை குளிர், ைிகக்குளிர்,  யங்கரக் குளிர்   

நொம் இங்கு (இட-கொல இருப் ிடம் உள்ள)  ருமைப் (concrete) ப ொருண்மைக்கும் (இட-கொல 

இருப் ிடம் அற்ை) அருவப் (abstract) ப ொருண்மைக்கும் வவறு ொடு  ொரொட்டுகிவைொம். பைொழித் 

தத்துவத்திற்குள் ப ொருண்மையின் நிமலப று விவரமண கொணவியலும் பசொற்பைொமக 

(observational vocabulary) என்ை பசொற்களின் குழுைத்மத அமடயொளம் கொண்கின்ைது. இவற்ைின் 

ப ொருண்மைகள் சூழலின் கொணவியலும் குணங்களுடன் அவற்ைின் உைவொல் நிறுவப் டுகின்ைது. 

இக்குழுைத்மதச் வசரொத  ிை பசொற்களின் ப ொருண்மை  ொர்த்தைியும் பசொற்பைொமகச் சொர்ந்த 

பசொற்கமளயும் உள்ளடக்கிய  ிை பசொற்களின் ப ொருண்மைக்கு அனுைொைிக்க இயலும் அல்லது  ிை 

உைவுகளின் வமலவ ொன்ை அமைப் ொல் நிறுவப் டுகின்ைது. நொம்  ொர்த்தைியும் பசொற்பைொமகமயக் 

கூடுதலொை அடிப் மடயிலொைது என்று எடுத்துக்பகொள்ளலொம். ப ொதுவொை ஊகம் என்ைபவன்ைொல் 

 ருமைத்தன்மையொை/ ொர்த்தைியும்/அடிப் மடயொை பசொற்கள் (concrete/observable/basic terms) 

முதலில் கற்கப் டும்; ைைித பைொழியின்  டிப் டியொை வளர்ச்சியில் இமவதொன் முதலில் 

வந்திருக்கக்கூடும்; உளபைொழியியல் அடிப் மடயில் ைிக எளிதில் எட்டக்கூடியது ைிக வவறு ட்ட 

பைொழிகளுக்கிமடவய குவியும் இடங்களொகும். புலைைிவு பைொழியியலொர் (cognitive linguist) 

புலைைிவொைது  ருமையிலிருந்து (concrete) அருவத்திற்கு (abstract) உருவொக்கப் ட்டது என்று 

நம்புகின்ைைர்; அவருக்களங்கமள உருவொக்குவதில்  ங்பகடுக்கும் உருவகச் பசொற் ொங்குகளுக்கு 

(metaphorical processes) மூலக்களைொகப் (source domain)  ருமைக்களங்கள் பசயல் டுகின்ைது. 

 கூடக்குமைய அடிப் மடப் ப ொருண்மைகமளப்  ொர்க்கும் ைற்பைொரு வழி சுதந்திரம் 

(independence) ைற்றும் சொர்பு (dependence) என் ைவொகும். ஒரு ப ொருண்மை ைற்பைொரு 

ப ொருண்மைமய முற்வகொள் பசய்வவொ சொர்ந்திருக்கவவொ பசய்யும். சொர்ந்திருத்தலின் எடுத்துக்கொட்டொக 

விமரவு டுமக (acceleration) என் மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும். விமரவு டுமக (acceleration) 

என் து வவகம் என்ை கருத்துச்சொயமல முற்வகொள் பசய்யும் அல்லது சொர்ந்திருக்கும்; அது முமைப் டி 

சலைம்/இயக்கம் (movement)  என்று எல்லொவற்ைிலும் ைிக அடிப் மடயொை கருத்துச்சொயல் வமர 

முற்வகொள்பசய்யும்:  ருப்ப ொருள், இடம், கொலம். நொய் என் து விலங்கு என் மதவிட தைிக்குைிப்பு 

உமடயது வ ொன்று விரல் என் து மக என் மதவிட தைிக்குைிப்பு உமடயது வ ொன்று 

விமரவு டுத்தம் என் து வவகம் என் மத விட தைிக்குைிப்பீடு உமடயது; ஆைொல் இது ைிகவும் 

அடிப் மட அர்த்தங்களின் ைீது உருவொக்குகிைது என்ை அடிப் மடயில் ைிகவும் சிக்கலொைது.   

  இச்சொர்ம  இயல் ொக எண்ணும் வழி உறுப்புக்கட்டு (constituency) அடிப் மடயில் ஆகும்: 

சொர்புப் ப ொருண்மை (dependency meaning) கூடுதல் சிக்லொைது/கலமவயொைது, எைவவ கூடுதல் 

அடிப் மட ப ொருண்மையிலிருந்து உருவொக்கப் டுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக விமரவு டுமக 
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(acceleration) என் மத நொம் கொலம் அடிப் மடயில் வவக ைொறுதல் (rate of change of speed with 

time) என்று விவரமண பசய்தொல் நொம் தைிநிமலக் கருத்துச்சொயலொை ”வவகம்” என் மத 

விவரமணயில் உட் டுத்துகின்வைொம். வவகம் என் தன் இவதவ ொன்ை வமரயமையொைது 

"விமரவு டுமக" (எ.கொ. "வநரத்துடன் இருப் ிடத்மத ைொற்றும் விகிதம்") என்ை கருத்துச் சொயலுக்கு 

எந்தக் குைிப்பும் பசய்யத் வதமவயில்மல. இது வ ொல்  சு என் து கூடுதல் அடிப் மட 

ப ொருண்மைகளொை ப ண் ைற்றும் ைொடு என் ைவற்ைொல் உருவொக்கப் டுகின்ைது. இப் ர்மவயின் 

 டி கூடுதல் அடிப் மடப்ப ொருண்மைகள் ப ொருண்மை முதன்மைகள் (semantic primes) ஆகும்; 

இமவ  ிை எல்லொப் ப ொருண்மைகளும் உருவொக்கப் டும் பதொடக்கக் கருத்துச்சொயல்கள் ஆகும். 

ப ொருண்மை முதன்மைகளின் குழுைத்மதப்  ற்ைி எந்த வித உடன் ொடும் இல்மல.    

 ைற்றுபைொரு அடிப் மடத்தன்மைக் கருத்துச்சொயலின் ப ொருள்வகொண்மை, புலைைி 

உளவியலொொின் அடிப் மட நிமல வமகப் ொட்டின் (basic level category) கருத்துரு ஆகும். இது 

இயல் 7-இல் விொிவொக விளக்கப் ட்டுள்ளது. அடிப் மட நிமல வமகப் ொடுகள்,  ிை 

வமகப் ொடுகமள விட  யன் டுத்துவதற்கு எளியைவொகும்.  ின்வருவை எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும்: 

 ஆப் ிள் –  ழம்  

 வரொஜொ – பூ  

  சு – விலங்கு  

 கொர் - ஊர்தி  

  ட்டுப்பூச்சி - பூச்சி  

3.3.1.6. கொட்சிக்வகொணம் (Viewpoint) 

  ல பைொழி பவளிப் ொடுகள் அவற்ைின் ப ொருண்மையின்  குதியொக ஒரு குைிப் ிட்ட 

நிகழ்வுகள் அல்லது நடப்புகள் (state of affairs) வைல் குைிப் ிட்ட கொட்சிக்வகொணத்மதக் குைியொக்கம் 

பசய்கின்ைது. இதன் பவளிப் மடயொை எடுத்துக்கொட்டு  ின்வரும் சுட்டு பவளிப் ொடுகளொல் (diectic 

expression) தரப் டுகின்ைது.  

 இது, அது, இங்வக, அங்வக, இப்வ ொது, அப்வ ொது  

இமவ கூற்ைின் வ ொது வ சு ொின் கொட்சிக்வகொணைொக குைியொக்கம் பசய்யப் டுகின்ைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, வைமஜ வைல் புத்தகம் இருக்கின்ைது என் து ஒரு குைிப் ிட்ட சுழலில் ஒரு 

வ சு வருக்குச் சொியொக இருந்தொல், அங்வக இருக்கிை எல்வலொரும் அது சொியொக இருக்கும். 

இருப் ினும், இங்வக இந்த புத்தகம் என் தன் பசல்லு டியொகும் தன்மை அவத புத்தகத்தின் 

விளக்கைொக, வகள்விக்குொிய புத்தகத்துடன் பதொடர்புமடய வ சு வொின் நிமலமயப் ப ொறுத்தது.  

 கொட்சிக்வகொணத்தின் குமைந்த பவளிப் மடயொை குைியொக்கம் இருக்கின்ைது.  

 ின்வருவைவற்ைில் (20), (21), (22), ைற்றும் (23) என் ைவற்ைிற்கு இமடயி  உள்ள வவறு ொட்மட 

எடுத்துக்பகொள்ளவும்.  

(20) அந்த ஊர் ைமலயின் வடக்குப் க்கம் இருக்கின்ைது.  

(21) அந்த ஊர் ைமலயின் ைறு க்கம் இருக்கின்ைது.  
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(22) அந்த ஊர் ைமலமயத் தொண்டி இருக்கின்ைது.  

(23) அந்த ஊர் ைமலமயச் சுற்ைி ைறு க்கம் இருக்கின்ைது.   

இந்த நொன்கு வொக்கியங்களும் ஒவர ப ொருமளத் தரக்கூடிய சூழமல நம் ைைக்கண்ணொல்  ொர்க்க 

இயலும். ஆைொல் அமவ உட் மடயொை கொட்சிக் வகொணத்தில் வவறு டுகின்ைை. வொக்கியம் (20) 

ஊொின் இருப் ிடத்தின் கொட்சிக்வகொணச் சுதந்திரைொை விவரணமணமயத் தருகின்ைது. வொக்கியம் (21) 

அனுைொைிக்கக்கூடிய குைி ிட்ட இடத்தின் (reference point) அைிமவ வவண்டுகின்ைது (எங்வக 

இருந்து ைறு க்கம்). (22)-உம், (23)-உம் வவறு ட்ட கொட்சிக்வகொணத்மத ஏற்கின்ைது (ைற்றும் 

குைியொக்கம் பசய்கின்ைது). ஆைொல் வ சு வொின் இடத்திலிருந்து ஊருக்குப்  யணம் பசய்யும் 

ஒருவொின் கொட்சிக்வகொணத்மத எடுப் தில் ஒற்றுமைமயக் கொட்டுகின்ைது. 23-ஆவது வொக்கியத்தின் 

 யணம் ைமலமயத் தொண்டி நடப் மதயும் (23)-ஆவது வொக்கியத்தில்  யணம் ைமலச் சுற்ைி 

நடப் மதயும் கொட்டுகின்ைது.    

3.3.2. ஒத்தைி  ொிைொணங்கள் (Relative dimensions)     

  ின்வரும் தமலப்புகளில் முழுப்ப ொருண்மையுடனும் அவ்வளவு பதொடர்புைொத ஆைொல் முழுச் 

பசொற் ப ொருண்மையின் (complete lexical sense)  ொகைொக வரும் ப ொருண்மைப் 

 ண்புக்கூறுகளுடன் (semantic features) பதொடர்புமடய அளமககமளப் (parameters)  ொர்க்க 

இருக்கின்வைொம். (ப ொருண்மைகமளப்  ண்புக்கூறுகளொக அல்லது ப ொருண்மைகூறுகளொக கூைிடும் 

கருத்துச்சொயல் இயல் 13-இல் விளக்கப் டும்.)  

3.3.2.1. கட்டொயத்வதமவயும் எதிர் ொர்ப்பும்  (Necessity and expectedness) 

 முதல் அளமக கட்டொயத்வதமவயொகும். கட்டொயத்வதமவயொை ஆைொல் சந்தர்ப்  வசைொை 

(contingent) தர்க உைவுகளுக்கு இமடவய உள்ள சொியொை சை கூறு வவறு ொட்மட (dichotomy) 

பசய்வதும் ஒரு  ண்புக்கூறு வதமவயொ இல்மலயொ என் மதத் தீர்ைொைிக்க உட் டுத்தமல 

(entailment)  யன் டுத்துவதும் இந்த அளமகயின் எளிமையொை  ொர்மவயொகும். இதன் 

அடிப் மடயில் “விலங்கொக இருத்தல்” நொய் என் தன் வதமவயொை  ண்புக்கூைொகும். ஆைொல் 

“குமரக்க இயலுவது” வதமவயொைது அல்ல.   

(24) x ஒரு நொய் என் து x ஒரு விலங்கு என் மத உட் டுத்தும்.   

 x ஒரு நொய் என் து x-ஆல் குமரக்க இயலும் என் மத உட் டுத்தொது.    

எளிமையொை சை கூறு வவறு ொட்டிலிருந்து சிைிது விலகிச்பசல்லும் முதல் நடவடிக்மகயொக 

உட் டுத்தல் என்ை கருத்துச் சொயிலில்  டிப் வொின் உறுதிமய வலிமையற்ைதொக்க (undermine) 

முயலுவவொம். அ என்ை வொக்கியம் ஆ என்ை வொக்கியத்மத உட் டுத்துகின்ைது என்று அறுதியொகக் 

கூை இயலும் நம் திைமையில் எந்த அளவுக்கு நம் ிக்மக இருக்கின்ைது என் து வகள்வியொகும். 

 ின்வரும் உத்வதசைொை உட் டுத்தமலக் (putative entailments) கவைித்தில் பகொள்வவொம்.  

(25). x  ொடுவமத நிறுத்தி விட்டொன் என் து x  ொடிக்பகொண்டிருப் மதத் பதொடரவில்மல என் மத 

உட் டுத்தும்.   

(26) X ஒரு பூமை  என் து ? X ஒரு விலங்கு என் மத உட் டுத்தும்?.    
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(27)  X கர் ந்தொித்திருக்கிைொர் என் து என் து X ஒரு ப ண் என் மத ?உட் டுத்தும்?.  

(28)   X ஒரு ப ௌதிகப் ப ொருள் என் து X-க்கு எமட உண்டு என் மத ?உட் டுத்தும்?. 

(29) X ஒரு நொலுகொல் உயிொி என் து X -உக்கு நொன்கு கொல்கள் உண்டு என் மத ?உட் டுத்தும்?.   

(30)  X Y-யின் ைமைவி என் து அ Y-யின் ைகள் அல்ல என் மத ?உட் டுத்தும்?.    

(25)-இல் வரும் உட் டுத்தலில் வ சு வர்களுக்கு கூடுதல் ைை உறுதி இருக்கும். இது நொம் அைிகின்ை 

உலகின் அமைப்ம ச் சொரொைல் நிறுத்து ைற்றும் பதொடர் என்ை பசொற்களின் ப ொருண்மைகமளச் 

சொர்ந்திருப் தொகத் பதொிகின்ைது. இச்பசொற்கள் தற்கொலத் தைிழில் எமத அர்த்தப் டுத்துகின்ைவதொ 

அமதத்தொன் அர்த்தப் டுத்துகின்ைது ைற்றும் இந்த உட் டுத்தல் சொியொைதல்ல என்று 

ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய உலகம் இல்மல. (26)-இல் இருந்து (30)-வமர உள்ள வொக்கியங்களில் 

உப் டுத்தலின் தீர்ைொைம் குமைவொை உறுதியுள்ளது.  

 வொக்கியம் (26)ஐ எடுத்துக்பகொள்வவொம். ’பரொவ ொட் பூமை’ என்ை நன்கு அைிந்த விவொதம்  

இங்கு ப ொருந்தும். இது இவ்வொறு வரும். ’பரொவ ொட் பூமை’ என் து ஒரு விலங்கு என் மத 

உள்ளடக்கொது. ஒருவவமள ஒரு  நொள் எல்வலொரும் எண்ணுகிை டி பூமை என் து விலங்கல்ல 

அதிநவீை சுயம்  ிரதி லிக்கும் வரொ ட்கள் என்று கண்டு ிடிக்கப் ட்டதொகக் மவத்துக்பகொள்வவொம். 

 ிை விலங்குகள் அவற்ைின் உயிொியலுக்குொிய நிமலமயத் தக்கமவக்கின்ைை எைக் பகொள்வவொம். 

அம்ைொதிொியொை சூழலில் நொம் (31)இல் உள்ள தகவலுக்கொ  அல்லது (32)இல் உள்ளத் தகவலுக்கு 

 திலளிக்கத் தயொரொய் இருப்வ ொைொ?  

(31) ஆ ொ! எைவவ பூமைகள் வ ொன்ை விஷயங்கள் எதுவும் இல்மல! 

(32) ஆ ொ! எைவவ பூமைகள் நொம் நிமைத்த ைொதிொி இல்மல!  

சொதொரண வ சு வர்களில் ப ரும் ொலொவைொர் தயக்கைின்ைி (32)ஐத் வதர்வு பசய்வர், இது 

குமைந்த ட்சம் விலங்குதன்மை பூமைத்தன்மைக்குத் வதமவயொை அளவுவகொல் அல்ல என்று 

எடுத்துமரக்கும்; ஏபைன்ைொல் வ சு வர்கள் பூமை என்ை பசொல்மலத் தக்கமவத்துக்பகொண்டு, அதன் 

குைிப்பீடுப ொருள்கள்  ற்ைிய தங்கள் கருத்மத ைொற்ைிக்பகொள்வர். 

 வ சு வர்கள் அவ்வளவொக இடைளிக்கொத நிகழ்வுகளுக்கு ைொைொக இந்த விளக்கம் 

 லப் டுத்தப் டுகிைது. ஆண் குதிமரகள் இல்மல என்று கண்டு ிடிக்கப் ட்டது என்று மவத்துக் 

பகொள்வவொம்; நொம் ஸ்டொலியன்கள் (stallions) என்று நிமைத்துப்  ழகியமவ, உண்மையில் வவறு 

இைத்மதச் வசர்ந்தமவ, வைலும் குதிமரக்குட்டிகள் (foals) கருத்தொிப்பு அல்லொத (parthenogenetically) 

முமையில் உற் த்தி பசய்யப் ட்டமவ. இந்தச் சூழ்நிமலயில், (33) அல்லது (34) என்று கூை நொம் 

தயொரொக இருப்வ ொைொ? 

(33) ஆ ொ! எைவவ ஸ்டொலியன்கள் வ ொன்ை விஷயங்கள் எதுவும் இல்மல! 

(34) ஆ ொ! எைவவ ஸ்டொலியன்கள் நொம் நிமைத்தது வ ொல் இல்மல!    

இம்முமை, முந்மதய வநர்மவ விட ைிகக் குமைவொக இருந்தொலும் ப ரும் ொன்மையொை வ சு வர்கள் 

(33)ஐ ைகிழ்ச்சியுடன் ஏற்கின்ைைர்; ஆண்மையும் சைத்துவமும் ஸ்டொலியன்தன்மைக்கு (அல்லது, 

கண்டிப் ொக, அமவகளில் ஒன்ைொவது) முக்கியைொைதொகத் பதொிகிைது. இரண்டு பவவ்வவறு 
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வமகயொை பசொற்கள் இருப் தொகத் பதொிகிைது; ஒன்று கருத்துரு வமக ொட்டின் இயல் ில் தீவிர 

ைொற்ைங்கமள எதிர்பகொள்வதில் குைிப்புசொர் நிமலத்தன்மையுடன் (referential stability) ைற்பைொன்று 

அத்தமகய நிமலத்தன்மை இல்லொைல் உள்ளது. முதல் வமக இயற்மக வமகயொை பசொற்கள் (natural 

kind terms) என்றும்,  ிந்மதயது, ப யர் வமகச் பசொற்கள் (nominal kind terms) என்றும் 

அைியப் டுகிைது.   

 வைவல உள்ள (27)ஆம் வொக்கியத்தின் வநர்வில், உட் டுத்தலுக்கு எதிரொை வொதம் சற்று 

வித்தியொசைொைது. சில வல்லுைர்களின் கூற்றுப் டி, ஒரு கருவுற்ை கருமவ அது வளர்ச்சியமடய 

அனுைதிக்கும் ைற்றும் இறுதியில்  ிைக்கும்  டி ஒரு ைைிதைின் உடலில் ப ொருத்துவதற்கு உயிொி 

பதொழில்நுட் ம் உள்ளது என்று லிவயொன்ஸ் சுட்டிக்கொட்டுகிைொர். அப் டிப் ட்ட ஒருவருக்கு கர்ப் ம் 

(pregnant) என்ை வொர்த்மதமயப்  யன் டுத்த நொம் தயொரொ? (ப ரும் ொலொை ைக்கள் தயக்கத்துடன் 

கூட தயொரொக இருக்கிைொர்கள்.) அப் டியொைொல், (27) இல் உள்ள உைவு ப ொதுவொக நம் உலகம் 

இருக்கும் வழியில் பதொடர்ந்து இருக்கும் - இது ஒரு தர்க்கொீதியொை உைவு அல்ல. 

 சில அடிப் மடகளின் அைிவியல் உண்மைகமள உள்ளடக்கிய (28) வ ொன்ை 

எடுத்துக்கொட்டுகமளப்  ற்ைி ைக்கள் குமைவொகவவ நம்புகிைொர்கள். இயற் ியலின் அடிப் மட விதிகள் 

வவறுவிதைொக இருந்திருக்கலொம் என்று கருத முடியுைொ? அத்தமகய கருத்மத எதிர்பகொள்ளும் வ ொது, 

ப ரும் ொலொை ைக்கள் தங்களொல் முடியும் என்று ஒப்புக்பகொள்கிைொர்கள்; இதைொல் உைவின் 

தர்க்கொீதியொை வதமவ அழிக்கப் டுகிைது.  

 எடுத்துக்கொட்டு (29) வவறு ஒரு விஷயத்மத உள்ளடக்கியது. ஒரு பூமை வி த்தில் ஒரு கொமல 

இழந்தொல், அது நொன்குகொலி (quadruped) என்ைநிமலமய  இழந்துவிடுைொ? ப ரும் ொன்மையொை 

 ொர்மவ அது இல்மல; இது "நொன்கு கொல்கமளக் பகொண்டிருத்தல்" என் து நொன்குகொலி என் தன் 

வமரயமையின் ஒரு  குதியொகும் என் தில் சிைிது கவமலயளிக்கிைது. எவ்வொைொயினும், இந்த 

விஷயம் ைிகவும் எளிதொக தீர்க்கப் டுகிைது (ஆைொல் அது (29) உள்ள உட் டுத்தமல/entailment 

இழு ைிக்கு உள்ளொக்குகின்ைது): வமரயமை வமரயறுப் து எந்த நொன்குகொலிமயயும் அல்ல, ஆைொல் 

நன்கு வடிவமைக்கப் ட்ட நொன்குகொலி.  

 எடுத்துக்கொட்டு (30) சற்று சந்வதகத்திற்குொியது. ஒரு வமகயில், இது ஒரு தர்க்கொீதியொை உைவு 

அல்ல, ஆைொல் பவவ்வவறு சமூகங்களில் வவறு ட்டதொக இருக்கக்கூடிய குைிப் ிட்ட சமூக விதிகளின் 

ஒரு பதொடர்ச்சி. ைறுபுைம், உைவு ஒரு சட்ட வமரயமையிலிருந்து எழுகிைது (ஒரு சமூகத்தில்). 

(தர்க்கொீதியொை உைமவப் வ ணுவதற்கு ஒருவர் இவ்வொறு கூை வவண்டும் என்று ஒருவர் கூைலொம்: 

(35)  ஆங்கிலச் சட்டத்தின் டி X என் து Yயின் சட்டப்பூர்வ ைமைவி. X என் து Yயின் ைகள் 

 அல்ல என் மத உட் டுத்தும். 

அப் டியிருந்தும் அந்த உைவு தர்க்கொீதியொக ைிக இறுக்கைொை ஒன்று என் து உறுதியொகத் 

பதொியவில்மல. X அல்லது Yக்கு X என் து Yயின் ைகள் என்று பதொியொது, அவர்கள் நல்ல 

நம் ிக்மகயுடன் திருைணம் பசய்து பகொண்டைர் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். X, Yயின் ைகள் என்று 

நிரூ ிக்கப் டொத வமர, Yயின் சட்டப்பூர்வ ைமைவியொக இருப் ொர் அல்லவொ?) 
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 (26)-(30) இல் விளக்கப் ட்டுள்ள சில உைவுகள்  ிைவற்ைமவகமள விட வலிமையொைமவ 

என் து பதளிவொகத் பதொிகிைது, வைலும் வதமவயொை அளபுகளின் அளவுவகொமல அங்கீகொிப் து 

ைிகவும்  யனுள்ளதொக இருக்கும். உண்மையில் நொம் முழு நிமைவுக்குச் பசன்று எதிர்ைமையொை 

வதமவமய ைமைக்க அளவுவகொமல நீட்டிக்க முடியும், வவறுவிதைொகக் கூைிைொல், சொத்தியைற்ைது. 

வதமவயின் அளமவ அளவிடுவதற்கொை வசதியொை ைற்றும் கடிைைொை வழி ஆைொல்- ொிவசொதமை 

ஆகும். இது  ின்வருைொறு பசயல் டுகிைது:      

 (36)  இது ஒரு நொய் ஆைொல் ஒரு விலங்கு. (கூைியது கூைல் = tautology)  

    இது ஒரு நொய் ஆைொல் ஒரு விலங்கு அல்ல. (முரண் = contradiction)  

  (”விலங்கு”  என் து நொய் என் தன் வதமவயொை  ண்புக்கூைொகும்)  

 (37).  இது ஒரு நொய் ஆைொல் இது குமரக்கும். (இயல் ல்லொதது – கூைியது கூைல்)   

  இது ஒரு நொய் ஆைொல் இது குமரக்கொது. (இயல் ொைது)  

  (”குமரக்கும்” என் து  நொய் என் திடைிருந்து எதிர் ொர்க்கிை  ண்புக்கூைொகும்.)  

 (38).  இது ஒரு நொய் ஆைொல் இது கறுப்பு. (இயல் ல்லொதது)  

  இது ஒரு நொய் ஆைொல் இது கறுப் ல்ல. (இயல் ல்லொது)  

  (”கறுப்பு” என் து நொயின் சொத்தியைொை  ண்புக்கூைொகும்.)  

 (39).  இது நொயல்ல, ஆைொல் இது  ொடும். (இயற்மகக்கு ைொைொை நொய் என் தன் இயல் ொை 

  வர்ணமை)  

  இது நொய் ஆைொல் இது  ொடொது. (இயல் ல்லொதது – கூைியது கூைல்)  

  (” ொடும்” நொய் என் தன் எதிர் ொரொத  ண்புக்கூைொகும்)  

 (40).  இது ஒரு நொய், ஆைொல் இது ஒரு ைீன் (முரண்)  

  இது ஒரு நொய், ஆைொல் இது ஒரு ைீன் அல்ல (கூைியது கூைல்)  

  (”ைீன்” என் து நொய் என் தன் சொத்தியைல்லொத  ண்புக்கூைொகும்.          

வதமவயின் அளவுவகொலின் எதிர் ொர்ப்புப்  ரப் ின் உயர் எல்மலயில் வநர்த்தியொை வவறு ொடுகள் 

(finer distionctions) சொத்தியைொைதொகும். மலயொன்ஸ் (1981) ப ளதிக உலகத்தின் (physical universe) 

இயல் ின் அடிப் மடயிலொை எதிர் ொர்புகளுக்கு (expectations) இயல் ொை வதமவ (natural 

necessity) என் மதயும் ைைித விதிகள் (human laws) ைற்றும் சமூக ைர ின் அடிப் மடயிலொை 

எதிர் ொர்புகளுக்கு சமூகத் வதமவ (social necessity) என் மதயும்  ொிந்துமரக்கின்ைொர். குரூஸ் (1986) 

(29) வ ொன்ை வநர்வுகளுக்கு விதிமுமைசொர் வதமவமயக் (canonical necessity) குைிப் ிடுகின்ைொர். 

இது (27) வ ொன்ை நிகழ்வுகமள உள்ளடக்கியதொக நீட்டிக்கப் டலொம், ஏபைைில் ஒரு ஆண் கர்ப் ம், 

தர்க்கொீதியொை முரண் ொடொக இல்லொவிட்டொலும், ஒருவித  ிைழ்ச்சியொக இருக்கும், அதொவது, அது 

நியதியற்ைதொக இருக்கும். பவளிப் மடயொக, பசயல்முமை ைிகவும் ப ொதுவொைதொக இருந்தொல், 

"ப ண்" என் து கர்ப் த்தின் எதிர் ொர்க்கப் டும் அம்சைொக இருக்க வவண்டிய அவசிய அளமவக் 

குமைக்கும்.  

3.3.2.2. வ ொதுைொை நிமல (sufficiency)     
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 வ ொதுைொை நிமல வதமவ என் தன் ைறுதமலயொகும் (converse). நொம் ஒரு குழுைப் 

 ண்புக்கூறுகளின் இமணந்த வ ொதுைொை நிமலமயப் (joint sufficiency)  ற்ைி சொதொரணைொகப் 

வ சுகிவைொம். எடுத்துக்கொட்டொக [ஆண்] ைற்றும் [ைொடு] என்ை  ண்புக் கூறுகள் அவற்மைக் 

பகொண்டிருக்கின்ை எதுவும் கொமள ஆகும் என் மத உத்திரவொதம் பசய்ய (guarantee) 

வ ொதுைொைதொகும். நொம் இக்கருத்துச்சொயமலப்  டித்தரப் டுத்த இயலும் ைற்றும் வவறு டுத்த உதவும் 

தன்மையின் (diagnosticity) அடிப் மடயில் ஒரு தைிநிமலப்  ண்புக்கூறுக்குக்குப் 

 யன் டுத்தத்தக்கதொகப் ப ொருள்வகொண்மை பசய்யலொம். எடுத்துக்கொட்டொக [மூச்சுவிடும்] என் து 

 ைமவ என் தன் வவறு டுத்த உதவும் கூைல்ல. ஏபைன்ைொல்  ல உயிர்கள் மூச்சுவிடும். [இருகொல்கள் 

உள்ளது] என்ை  ண்புக்கூறு சிைிது நல்லது, ஆைொல் இது ைைிதனுக்கும் ப ொருந்தும்.  ைமவயின் 

கூடுதலொை வவறு டுத்தும் கூறு [இைகுகள் உள்ளது] என் தொகும். ஏபைன்ைொல்  ிை உயிர்களுக்கு 

இைகுகள் கிமடயொது. இமவகள் எல்லொவற்ைிற்கும் வதமவயின் ஒவர அளபு இருக்கின்ைது (அதொவது 

விதிமுமை சொர்ந்தது). ஆைொல்- ொிவசொதமைமயத் வதமவயுடன் ஒப் ிடும் டிக்கு வவறு டுத்த உதவும் 

தன்மைக்கும் (diagnosticity) விமளவுகள் தரச்பசய்யலொம். இப் டியொக [விதிமுமைப் டி நொன்கு 

கொல்கள் உள்ளது] என் து நொன்குகொலிகமளத் தர்க்க அடிப் மடயில் வவறு டுத்த உதவுவது (logically 

dignostic) என்று கூைலொம். எபைன்ைொல்,  X-உக்கு விதி முமைப் டி நொன்குகொல்கள் இருக்கின்ைை, 

ஆைொல் அது நொன்குகொலி என் து கூைியது கூைல் (tautology) ைற்றும் X-உக்கு நொன்குகொல்கள் 

இருக்கின்ைை, ஆைொல் அது நொன்குகொலி அல்ல என் து முரண் ஆகும்.    

 [விதிமுமைப் டி இைகுகள் உள்ளது] என் து இயல் ொை வவறு டுத்த உதவும் தன்மையொகும் 

(naturally diagnostic) ஏபைன்ைொல்  ைமவகமளத் தவிர இைகுகள் உள்ள எந்த அைியப் டும்  ிை 

உயிர்கள் இல்மல (இது நொம் அைிந்த உலகின்  ண்புக்கூைொகும்); இைகுகள் உள்ள  ொலூட்டி என் து 

தர்க்க அடிப் மடயிலொை முரண் அல்ல. எைவவ, X -உக்கு இைகுகள் இருக்கின்ைை, ஆைொல் அது 

 ைமவ அல்ல என் து இயல் ொைதொகும்.   

3.3.2.3. முக்கியத்துவம் (salience)     

 முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ப ொருட்கள் (things) அவற்ைின்  ின்ைணியிலிருந்து (background) 

ஏவதொ விதத்தில் வவறு ட்டு நிற்கும். அவற்ைிற்கு முமைப் ொை கவைக்குவிப் ின் (commanding 

attention) வைலொை வலு இருக்கும். இக்குணம் ப ொிய பவளிப் டுத்தத்தில் ஒரு பைொழி அலகொல், 

எதிர்முகைொகப்  ிை அலகுகளொல் கொட்டப் டலொம்; அல்லது ஒரு பசொல்லின் ஒரு  ண்புக்கூைொல், 

எதிர்முகைொக வவறு ண்புக்கூறுகளொல் கொட்டப் டலொம். இரு வமகப் ட்ட முக்கியத்துவங்கமள 

வவறு டுத்தலொம்.   

 முக்கியத்துவத்தின் கருத்துச்சொயமல ப ொருள்வகொண்மை பசய்வதன் ஒரு வழி தகவமல 

அமடவதன் எளிமையின் அடிப் மடயொகும். பவளிப் மடயொக எளிதில் கிமடக்கும்  ண்புக்கூறுகள் 

கிமடப் தற்குக் கடிைைொை  ண்புக்கூறுகமள விட நிகழும் உண்மையொை வநரத்தில் ப ொருண்மைச் 

பசயற் ொங்கில் ப ரும்  ங்கு வகிக்கின்ைது. நிச்சயைொக, ப ொருள்களுக்கு (items) இமடவயயும் 

வமகப் ொடுகளுக்கு இமடவயயும்  ொர்க்க இயலும் முன்ைொதிொி விமளவுகளில்  ல அமடவதில் 
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எளிமைமயச் சொர்ந்திருப் தொகத் பதொிகின்ைது. இமதப்  ண்புக்கூறுகளின் உண்மைக்கும் 

எதிர் ொர்ப் து ஏற்றுக்பகொள்ளக் கூடியதொகும். எதொவது இருப்புப்ப ொருளின்  ண்புகமள ைக்களிடம் 

 ட்டியலிடச் பசொன்ைொல், வநரத்தின் அழுத்தத்தொல், ஒவ்பவொருவருமடய  ட்டியலிலும் சில 

குைிப் ிட்ட  ண்புக்கூறுகள் பதொடக்கத்தில் குைிப் ிடப் டுகின்ை வ ொக்மக கொணலொம். அமவ 

அமடவதற்கு ைிக எளிமையொை  ண்புக்கூறுகள் என்ை கொரணத்தொல் இது நிகழ்கின்ைது என்று 

ஊகிக்கலொம்.   

 இந்தத் தைி அமடவதற்கு எளிது என் திலிருந்து  குதி அளவுக்கு வவறு ட்ட ஒரு வமக 

முக்கியத்துவம் முன்ைணி (fore grounding) அல்லது  ின்ைணி (back groundoing) என் தன் 

அள ொகும். இமத அமடவதற்கு எளிதிலிருந்து வவறு ட்டது என்று எண்ணுவதற்குக் கொரணம் இமதப் 

வ சு வர்களொல் சொதகைொகப்  யன் டுத்தலொம் என் தொகும். இது  டப் ின்ைணி விமளவொக (figure 

gound effect) இரு கூைொக்கச் பசொற்களின் (dichotomous terms) அடிப் மடயில் ப ொதுவொக 

விவொதிக்கப் டுகின்ைது.  ல வநொக்கங்களுக்கு இது வ ொதுைொைதொகும். இருப் ினும் குருஸ் 

பதொடர்ந்து ைொறும் முன்ைணிக்கு எதிரொை  ின்ைணி என் தன் அடிப் மடயில் எண்ணைிடுகிைொர். 

இதன் விமளமவ விமைப் வநொக்கின்  யன் ொட்டொல் எடுத்துக்கொட்டலொம்: பதொடர் 

விமையொற்றுவமக (continuous aspect) ஒரு தைிநிமல கொல விமையொல் வைம் டுத்திக் 

குைிப் ிடப் டுகின்ை பசய்தியின்  ின்ைணிமயக் குைிப் ிட ஒழுங்கொகப்  யன் டுத்தப்  டுகின்ைது. 

(41)-இல் "ரொஜொ பதொமலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிமயப்  ொர்த்தொன்" என் து பசய்தியின் 

முன்ைிமலப் டுத்தப் ட்ட  குதியொகும்; இது  ரொஜொவின் ைற்பைொரு பசயலின்  ின்ைணிக்கு எதிரொகத் 

தரப் டுகின்ைது; ஆைொல் (42)இல் முக்கியத்துவம்  தமலகிழொய் ைொற்ைித்தரப் ட்டுள்ளது.   

எ.கொ.  

(41) ரொஜொ சொப் ிட்டுக்பகொண்டிருக்மகயில் பதொமலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிமயப்  ொர்த்தொன்.  

(42) ரொஜொ பதொமலக் கொட்சி நிகழ்ச்சிமயப்  ொர்த்துக்பகொண்டிருக்மகயில் சொப் ிட்டொன்.  

தகவமல முன்ைிமலப் டுத்தும் (highlighting) அல்லது  ின்ணணிப் டுத்தும்  

(backgrounding) பசயல் ொடு இருக்கும்  ல பதொடொியல் உ ொயங்கள் இருக்கின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக 

விமையின் விமையொற்றுவமகமய ைொற்ைொைல் (41)-இல்  ின்ைணிப் டுத்தப் ட்டது (43)-இல் 

கவைத்மத ஈர்க்கச் பசய்யப் ட்டுள்ளது.  

 (43)  ரொஜொ சொப் ிட்டுக்பகொண்டிருக்கும் வ ொதுதொன் பதொமலக்கொட்சி நிகழ்ச்சிமயப்  ொர்த்தொன். 

  ின்ைணிப் டுத்துமகயின் அமடயொளங்களின் ஒன்று,  ின்ைணிப் டுத்தப் ட்ட பசய்திக்கு 

எதிர்ைமை அல்லது விைவுதல் வ ொன்ை  ரப்ப ல்மல இல்மல. எடுத்துக்கொட்டொக 

 ின்வருவைவற்ைில் ரொஜொ பதொமலக்கொட்சிமயப்  ொர்த்தொன் என்ை உண்மை வகள்வி வகட்கப் டவவொ 

எதிர்ைமை பசய்யப் டவவொ பசய்யப் டவில்மல.   

(44) ரொஜொ சொப் ிட்டுக் பகொண்டிருக்கும் வ ொதொ பதொமலக் கொட்சி நிகழ்ச்சிமயப்  ொர்த்தொன்? 

(45)  ரொஜொ சொப் ிட்டுக் பகொண்டிருக்கும் வ ொது அல்ல பதொமலக் கொட்சி நிகழ்ச்சிமயப்  ொர்த்தது. 

 ஒத்தைி வைம் ொட்டின் (relative prominence) வவறு ொட்மட ஒரு தைிநிமல வொக்கியத்திற்குள் கூட 
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கொணலொம்.  ின்வரும் இமண வொக்கியங்களுக்கு இமடவய உள்ள வவறு ொட்மடக் கருத்தில் 

பகொள்ளவும். 

 ரொஜொ ரொமுமவப் வ ொல் இருக்கிைொன். ைற்றும் 

 ரொமு ரொஜொமவப் வ ொல் இருக்கிைொன்.  

 ரொஜொ ரொமுமவ விட உயரைொக இருக்கிைொன்.  ைற்றும் 

 ரொமு ரொஜொமவப் விட குள்ளைொக இருக்கிைொன்.   

ஒவ்பவொரு இமணகளிலும் உள்ள வொக்கியங்கள் ஒன்மை ைற்பைொன்று உட் டுத்தும் டி இருக்கலொம் 

(mutual entailing); ஆைொல் அமவ ஒவர அர்த்தத்மதத் தரவில்மல. ஒவ்பவொன்ைிலும் குமைந்த 

வைம் ொடு உமடய வநரடிச் பசயப் டுப ொருள் கூடுதல் வைம் ொடு உமடய எழுவொமயக் கணிக்கப் 

 யன் டும் ஒரு வமக நிமலப ற்ை வமகயொக முன்மவக்கப் டுகின்ைது.  

 குமைந்த அளவுக்கு பவளிப் மடயொக, ஒரு தைிநிமலச் பசொல்லின் ப ொருண்மையின் 

 ண்புக்கூறுகளில் முக்கியத்துவ வவறு ொடுகள் இருக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, கொர்குழலி, ப ண், 

நடிகர் என் ை எல்லொம் ைைித இைத்மதக் குைிப் ிடுகின்ைது; ைற்றும் இது இவற்ைின் 

ப ொருண்மையின்  குதியொகும். ஆைொல் இது  ின்ைணிப்  டுத்தப் டுகின்ைது. அமவ 

வைம் டுத்துவது முமைவய முடியின் வர்ணம்,  ொல், ைற்ைம் வவமல என் மவகளொகும். யொரொவது 

ஒருவர் “நொன்  ொர்த்தது கொர்குழலி அல்ல” என் மதப் ப ொருள்வகொள் பசய்தொல் [ைைிதவிைம்] ைற்றும் 

[ப ண்] என் ை எதிர்ைமையின் வநொக்கப் ரப் ின் பவளியில் இருக்கின்ைை; [கொிய கூந்தல்] 

என் துதொன் எதிர்ைமை பசய்யப் டுகின்ைது.   

3.4. வர்ணமை அல்லொத  ொிைொணங்கள்   

3.4.1. பவளிப் ொட்டுப் ப ொருண்மை (expressive meaning)  

 (46), (47) என் மவகளுக்கு இமடவய உள்ள வவறு ொடுகமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும்:   

 (46)ஆகொ!  

 (47). நொன் ஆச்சொியப் டுகிவைன்.  

வொக்கியம் (46) அகவயைொைது; வைலும் வகட் வருக்கு கருத்துரு வமகப் ொட்மடத் தரவில்மல. ஒரு 

பூமை உறுமுவது அல்லது குழந்மத அழுவது வ ொன்ை அவத வழியில் உணர்ச்சி நிமலமய 

பவளிப் டுத்துகின்ைது. அதன் ைதிப்பு வ சு வொின் தற்வ ொமதய நிமலக்குக் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது; அமத இைந்தகொலத்தில் தர இயலொது; கருத்துமர எதுவும் பவளிப் டுத்தப் 

 டவில்மல; வகட் வர் (அப் டியொ, அது ப ொய்) என்று  தில் கூை இயலொது. முதல் வொக்கியம் 

ைீக்கூறு அடிப் மடயில் (prosodically)  டித்தரப் டுத்தக் கூடியது (gradable). கூடுதலொை 

ஆச்சொியத்மதக் கூடுதல் சப்தத்துடனும் கூடுதல் இமசமை  ரப்ப ல்மலயுடனும் (pitch range) 

பவளிப் டுத்தலொம். ைொைொக (47) ஒரு கருத்துமர பவளிப் டுத்துகின்ைது; அமதக் வகள்வி வகட்கவவொ 

ைறுக்கவவொ பசய்யலொம்; யொரொவலவயொ சொி சைைொக பவளிப் டுத்தப் டலொம் அல்லது வவறு ட்ட 

இடங்களிவலொ வநரங்களிவலொ பவளிப் டுத்தலொம்.  

 நீ ஆச்சொியப் டுகின்ைொய் (வகட் வரொல் கூைப் ட்டது)  
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 அவன் ஆச்சொியப் ட்டொன் (அப்புைைொகக் கூைப் ட்டது)    

இது தரப் ட்ட விவகொரங்கமள உள்ளடக்கும் கருத்துரு வமகப் ொடுகமளத் தருகின்ைது (தற்வ ொமதய 

வ சு வர், ஆச்சொியப் ட்வடன்.) ஒரு விதத்தில், (46)-உம் (47)-உம் ஒன்மைவய 

அர்த்தப் டுத்துகின்ைது. இது வர்ணமைப் ப ொருண்மைக்கும்  (descriptive meaing) பவளிப் ொட்டுப் 

ப ொருண்மைக்கும் (expressive meaing) உள்ள வவறு ொடு ப ொருண்மைப்  ண் ின் விஷயைல்ல, 

குைிப்பீட்டின்  ொங்கு (mode of signification) ஆகும் என்று  ொிந்துமரக்கின்ைது.   

 சில பசொற்கள் பவளிப் ொட்டுப் ப ொருண்மை ைட்டும் பகொண்டிருக்கும். வர்ணமைப் 

ப ொருண்மை பகொண்டிருக்கொது. இமத நொம் அமச நிமலகள் (explitives) என்று கூைலொம்.     

(48) பரம்  குளிருகின்ைது.- அந்த நொசைொய் வ ொகிை ஜன்ைமல அமட.   

(49) எம்ைொ! எப் ொ! சூ! 

 பவளிப் ொட்டுப் ப ொருண்மை கருத்துமரப் ப ொருண்மைக்குப்  ங்களிப்பு தரொது. எைவவ (48)-இல் 

 ணிக்கப் ட்ட பசயல் நொசைொய் வ ொகிை என் மத விட்டு விடுவதொல் ைொைொது. நொசைொய் வ ொகிை 

என் து ஜன்ைலின் சிைப்பு வமக அல்ல. சில பசொற்கள் வர்ணமைப் ப ொருண்மைமயயும் 

பவளிப் ொட்டுப் ப ொருண்மைமயயும் பகொண்டிருக்கும்.  

(50) என்ை குளிரொய் இருக்கின்ைது. (இதற்கு இமணயொை ைிக என் தற்கு வர்ணமைப் 

 ப ொருண்மை இருக்கின்ைது.  

(51) கதறுவமத நிறுத்து. (இதற்கு இமணயொை அழு என் து வர்ணமைப் ப ொருண்மை 

 பகொண்டது)    

வகள்விகளும் எதிர்ைமைகளும் வர்ணமைப் ப ொருண்மையில் ைட்டும் தொன் பசயல் டும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, (50)-க்குப்  தில் இப்வ ொது குளிரொய் இல்மலவய என்று அமைந்தொல் அது குளிொின் 

அளம  ைறுக்குவையன்ைி, வ சு வொின் பவளிப் ொட்டு உணர்சிமய ைறுக்கொது. ைதிப்பீட்டுப் 

ப ொருண்மைக்கு (evaluative meaing) ைொைிநிமலமை (variable status) உண்டு; சில வவமளகளில் அது 

கருத்துமரயொகத் பதொியலொம்.   

(52) அ: அமதப்  டிக்கொவத. அது குப்ம .  

 ஆ: அப் டி இல்மல. அது  டிப் தற்கு உற்சொகம் தருகின்ை இதழ்.    

வகள்விக்குொிய பசய்தித்தொளின் அவைதிப்ம  குப்ம  பவளிப் டுத்துகிைது என் தில் சந்வதகைில்மல. 

ஆைொல் ஆ-வின்  தில் ஒன்றும் வழக்கைற்ைதொக இல்மல; இது     புைநிமல கருத்துருவொக்கத்தின்  ஒரு 

கூறும் உள்ளது என்று கூறுகிைது. horse, nag, steed என்ை குழுைத்தில், horse   என் தற்கும் steed 

என் தற்கும் உள்ள வவறு ொடு முற்ைிலும் பவளிப் மடயொைது (you can't say: ?It's not a steed, it's just a 

horse), ஆைொல் horse என் தற்கும் nag என் தற்கும் உள்ள வித்தியொசம் கருத்துமரசொர்ந்தது/ 

வர்ணமைசொர்ந்தது என்று நம் உள்ளுணர்வுகள் கூறுகிைது. 

 இது வமரப்  ொர்த்த பவளிப் ொட்டுச் பசொற்கமளப் (expressive words) பவளிப் ொடின்ைி 

 யன் டுத்த இயலொது. சில பசொற்கள் பவளிப் ொட்டிற்குப்  யன் டுத்தப் டும் சக்தி உள்ளமவ. 
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இவ்வமகயிலொை பசொற்களின் ஒரு வமகயில், ப ொருத்தைொை இமசவயொட்டமும் (intonation) 

அழுத்தமும் (stress) வசர்ந்தொல்தொன் பவளிப் ொடு வதொன்றும்.  

(53) இன்னும், இதுவமர, ஏற்கைவவ  

 அவள் இன்னும் தஞ்சொவூொில் தொன் வசிக்கிைொளொ?  

 த ொல்கொரன் இதுவமர வரவில்மலயொ?  

 நீ  டிப் தற்கு முன் ஏற்கைவவ இமத ஒரு முமை  டித்து விட்வடன்  

இந்த வொக்கியங்கள் பவளிப் ொடு அடிப் மடயில் நடுநிமலயொைது. அைொல் உணர்ச்சிமய 

ைீக்கூற்ைொல் பவளிப் டுத்தலொம்.  

(54) நீ இன்னும் இங்கு இருக்கிைொயொ?.  

 அவள் ஏற்கைவவ பசன்றுவிட்டொளொ? 

 நீ இதுவமர அமதச் பசய்யவில்மல என்கிைொயொ?   

இயல் 9 இல் உள்ள உட்குைிப்பு உயர்நிமலகள் (implicit superlatives) (ப ொிய, சிைிய, அழகொை, 

 ிரகொசைொை வ ொன்ைமவ) அழுத்தம் தரப் டொவிட்டொல் பவளிப் மடயொக நடுநிமலயொைமவ, 

ஆைொல் அழுத்தம் தரொப் ட்டொல் பவளிப் ொட்டுக் கூமைப் ப ை முடியும்  என்று வதொன்றுகிைது. இந்த 

விஷயத்தில் அமவகள் ைிமகப் டுத்தொத எதிொிமணகளுடன் குைிப் ிடத்தக்க வமகயில் 

வவறு டுகின்ைை: 

(55)  It was absolutely huge.  

 அது முற்ைிலும்  ிரைொண்டைொைதொக இருந்தது. 

 ?It was absolutely large.  

 ?அது முற்ைிலும் ப ொியதொக இருந்தது. 

(56)  It was absolutely tiny.  

 அது முற்ைிலும் பைல்லியதொக இருந்தது. 

 ?It was absolutely small.  

 ?இது முற்ைிலும் சிைியதொக இருந்தது.  

அண்மைப் ட்ட ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளின் பதொகுப் ில், சில சையங்களில் சில பவளிப் மடயொக 

அழுத்தம் தரப் டலொம்; ஆைொல்  ிை பவளிப் மடயொக அழுத்தம் தரப் டொது வரலொம் 

(57)  குழந்மத, வசய், சிசு 

 தொயும் வசயும் நலைொக உள்ளைர். 

 ஓ,  ொர்! இது ஒரு குழந்மத! அது எவ்வளவு அழகொக இருக்கிைது? 

 ?ஓ,  ொர்! இது ஒரு வசய்/சிசு! அது எவ்வளவு அழகொக இருக்கிைது?  

 baby vs. infant, child, neonate 

 Mother and baby are doing well. 

 Oh, look! It's a baby! Isn't he lovely? 

 ?Oh, look! It's a childlinfantlneonate! Isn't he lovely? 
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சில பசொற்கள் நடுநிமல பவளிப் ொட்டுடன்  யன் டுத்தப் டலொம் (குரூஸ் 1986-இல் பவளிப் ொட்டு 

ப ருக்கிகள் (expressive amplifiers) எை அமழக்கப் டுகின்ைை); ஆைொல் அவற்ைின் சூழலில் எந்த 

யொப் ியல்சொர் உதவியும் (prosodic assistance) வதமவயில்லொைல் எந்தபவொரு பவளிப் ொட்மடயும் 

எடுத்துப் ப ருக்கலொம்; இந்த வமகயில் அமவ ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளுடன் முரண் டும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, (58) ைற்றும் (59) இமடவய சிைிய வவறு ொடு கூட இல்மல; அவதசையம் (60) 

ைற்றும் (61) ஆகியவற்றுக்கு இமடவய அதிக உணரக்கூடிய வவறு ொடு உள்ளது:  

(58) நீங்கள் இன்னும் சில வொரங்களுக்கு சிகிச்மசமயத் பதொடர வவண்டும் என்று நொன் 

விரும்புகிவைன்.  

(59) நீங்கள் இன்னும் சில வொரங்களுக்கு சிகிச்மசமயத் பதொடர விரும்புகிவைன். 

(60) அவர்கள் கொலங்கொலைொகச் சுவொில் வைொதிக் பகொண்வட பசன்ைைர். 

(61) அவர்கள் கொலங்கொலைொக சுவொில் வைொதிக்பகொண்வட இருந்தொர்கள். 

3.4.2. கிமள பைொழி ைற்றும் சூழல் வழக்கு கடப் ொடு (dialect and register allegiance):  

பவளிக்பகொணர் ப ொருண்மை (evoked meaing)           

 சுருக்கைொகக் (ைற்றும் எளிமையொக) கூைிைொல் கிமள பைொழி வவறு ொடு வ சு வர் 

அடிப் மடயில் பைொழிப்  யன் ொட்டின் வவறு ொடு ஆகும்; சூழல் வழக்கு (register) வவறு ொடு சூழல் 

அடிப் மடயில் ஒரு தைிநிமலப் வ ச்சுச் சமூகத்திற்குள் (single speech community) உள்ள வவறு ொடு 

ஆகும். ஒரு குைிப் ிட்ட கிமளபைொழி அல்லது சூழல் வழக்கு இவற்ைின்  ண் டங்கிய வழக்குகள் 

(usages) அவற்ைின் வீட்டுச் சூழமலத் தூண்டும் (home contexts) வலிமை வொய்ந்தமவ. சூழல் வழக்கு 

வவறு ொடுகமளப் ப ொறுத்த வமரயில் சூழமல உருவொக்க வலிமை வொய்ந்தமவ. கருத்துமர 

ப ொருளடக்கம் (propositional content) இல்லொத இந்தத் பதொடர்பு (associaton) பவளிக்பகொணர் 

ப ொருண்மை (evoked meaning). என்று கூைப் டும் (Cruse, 1986). பவளிக்பகொணர் ப ொருண்மை 

ைிகவும் சக்திவொய்ந்ததொக இருக்கலொம். ஆறுகள்  ள்ளத்தொக்குகளொக ஓடும் புவியியல் அம்சங்கமளக் 

குைிப் ிடொைல் ஸ்கொட்லொந்தில் சுற்றுலொவுக்கொை விளம் ரப் ப ொருட்கள் கிட்டத்தட்ட நிமைத்துப் 

 ொர்க்க முடியொததொக இருக்கும், இருப் ினும் அமவ துல்லியைொக உள்ளை: ஸ்கொட்டிஷ் வ ச்சுவழக்கு 

பசொல்லொை glen is de rigeur, ஏபைைில் அதன் பவளிக்பகொணர் அர்த்தத்தொல்.   

 மூன்று கிமள பைொழிகமள வவறு டுத்தலொம்:  

 1. நிலம் அடிப் மடயில் (geographical)   

 2. கொலம் அடிப் மடயில் (temporal)  

 3. சமூகம் அடிப் மடயில் (social)     

முதல் வமகக் கிமளபைொழி சுயவிளக்கைளிக்கும். இரண்டொம் வமகக் கிமள பைொழிகள் வ சு வர் 

வயது அடிப் மடயில் வவறு டும். மூன்ைொம் வமக வ சு வொின் சமூக வகுப்பு அடிப் மடயில் 

வவறு டும்.  

 சூழல் வழக்கின் ைிக அைியப் ட்ட வமகப் ொடு களம் (field),  ொங்கு (mode), நமட (sytle) 

என் ைவொகும். களம் உமரயொடலின்  ரப்ம க் குைிப் ிடுகின்ைது. ஒரு குைிப் ிட்ட இயமலச் சொர்ந்த 
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வல்லுைர்கள் அன்ைொடப் ப யர்கள் உள்ள ப ொருள்களுக்குச் கமலச் பசொற்கமளக் மகயொளுவர். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ைருத்துவர்கள் நொம் சொதொரண பைொழியில் கொய்ச்சல் என்று குைிப் ிடுவமதப் 

ம ரக்சியொ என்று குைிப் ிடுவர். வல்லுைொின் பசொல்லுக்கும் சொதொரண பசொல்லுக்கும் இமடவய 

உள்ள ஒற்றுமை ப ொய்யொைது (வைம்வ ொக்கொைது) ஏபைன்ைொல் கமலச்பசொல்லுக்குக் கண்டிப் ொை 

விவரமண (strict defintion) இருக்கும். அது அன்ைொடச் பசொல்லிலிருந்து வர்ணமை அடிப் மடயில் 

வவறு டும். எடுத்துக்கொட்டொக, கூற்று என்று நொம் முந்திய இயலில்  யன் டுத்தும் பசொல்லுக்கும் இது 

ப ொருந்தும்; ஆடம் ரைொக இல்லொைல் அன்ைொட பைொழியில் இது அொிதொகவவ நிகழும்; இதற்குச் 

சொதொரண பைொழியில் ைிக அருகில் வரும் இமணயொை பசொல் “X பசொன்ைது” என் தொகும். இது 

பநகிழ்வொக விவரமண பசய்யப் ட்டுள்ளது.   

  ொங்கு (mode) என் து வவறு ட்ட ஊடகத்தின் பைொழிக் குணங்களுக்கு இமடவய உள்ள 

வவறு ொடு ஆகும்: வ ச்சு வழக்கு, எழுத்து வழக்கு, தந்தி வழக்கு, ைின் அஞ்சல் வழக்கு. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  யல் என் து வ ச்சுவழக்கில் ைட்டும்  யன் டுத்தப் டுவது; எழுத்து வழக்கில் 

 யன் டுத்தப் டுவதில்மல. ைகளிர் என் து எழுத்து வழக்கில் ைட்டும்  யன் டுத்தப்  டுவது; வ ச்சு 

வழக்கில்  யன் டுத்தப் டுவதில்மல.  

 நமட (style) என் து ஒரு கூற்ைின் முமைசொர்ந்த (formal) அல்லது முமைசொரொ (informal) 

விஷயம் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக ைமை என் து உயர்ந்த சூழல் வழக்மகயும் ைண்மடமயப்வ ொடு 

என் து தொழ்ந்த சூழல் வழக்மகயும் சொரும். ஆைொல் விஷயம் இமத விட சிக்கல் வொய்ந்ததொகும். கொைம் 

என்ை ப ொருண்மைக் களத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம். வர்ணமை அடிப் மடயில் ஒன்ைொை 

பவளிப் ொடுகமளப்  ொர்த்தொல் புணர் ஒத்தைி அடிப் மடயில் கட்டுப் ொடொைது. கூடப் டு, 

கூடத்தூங்கு என்ை ை ஓரளவுக்கு நடுநிமலயொைது. ஆைொல் பசய், அடி, ஓ என் ை அசிங்கைொைமவ.  

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1. ஒழுங்கின்மையின் வமககள் (Types of anomaly) 

ஏவதனும் சிரைங்கமளக் குைிப் ிட்டு,  ின்வருவைவற்ைில் உள்ள ஒழுங்கின்மை வமககமள 

அமடயொளம் கொண முயற்சிக்கவும்: 

(i) உங்கள் துரதிர்ஷ்டம் என்னுமடயமத விட சிைந்தது. 

(ii)  நொமள நடந்தது ஒரு வைொசைொை வ ரழிவு. 

(iii) யொவரொ வருகிைொர்கள்! சீக்கிரம், அலைொொிக்குள் ைமை! 

(iv) அவன் கடமல இரசித்துக்பகொண்டு கடமலக் பகொைித்துக்பகொண்டிருந்தொன்.. 

(v) முன் வொிமசயில் உள்ள இரண்டு எலிகள் இமசவொக இல்மல. 

2. வதமவயின் அளபு (Degree of necessity) 

X ஒரு பூமை ஆகும் என்ை உண்மை தரப் டுமகயில்  ின்வருவைவற்ைிற்கு 'வதமவயின் அளபு' 

ஒதுக்கவும் (எ.கொ. தர்க்கொீதியொக அவசியம்-. சொொி, நியதிப் டி அவசியம், எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது, 

சொத்தியம் வ ொன்ைமவ): 

(i)  X ைரபு இமசமய விரும்புகிைது. 
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(ii)  X க்கு வொல் உள்ளது. 

(iii)  X எலிகமளப்  ிடிக்கிைது.  

(iv)  X ைீதம் இல்லொைல் 2 ஆல் வகு டுகிைது. 

(v)  X பதொிகிைது (அதொவது ஒளிமய  ிரதி லிக்கிைது). 

(vi)  X ஒரு நொய் அல்ல. 

(vii)  X என் து இஞ்சி ைற்றும் பவள்மள. 

(viii)  Xக்கு  ைீமச இருக்கிைது. 

3.  ின்வருவைவற்ைின் முன்கணிப்புகள் யொமவ? 

(i)  பலஸ்லி ஒரு பலஸ் ியன். 

(ii)  பலஸ்லி கிளொொிபைட்மட அற்புதைொக வொசிக்கிைொர். 

(iii)  பலஸ்லி அடுத்த ஆண்டு  ட்டம் ப றுவொர். 

(iv)  பலஸ்லி தொன் ஏற் டுத்திய அமைத்து  ிரச்சமைகளுக்கும் வருந்துகிைொர். 

(v)  கடிதத்மத எழுதியவர் பலஸ்லி. 

(vi) பலஸ்லி உடல்நிமல சொியில்லொைல் இருந்தவ ொது, வஜன் அவருக்கொக குழுவில் 

நியைிக்கப் ட்டொர். 

4. விளக்கைொை ப ொருளின் எந்தப்  ொிைொணத்தில்  ின்வரு மவ வவறு டுகின்ைை? 

(i)  அ. மகதி பகொல்லப் ட்டொர், 

 ஆ. மகதி பகொமலபசய்யப் ட்டொர். 

(ii)  அ. மகதி பகொமலபசய்யப் ட்டொர், 

 ஆ. மகதி தூக்கிலிடப் ட்டொர். 

(iii)  அ. சட்மட சுத்தைொக இல்மல. 

 ஆ. சட்மட அழுக்கொக இருந்தது, 

(iv)  அ. பலஸ்லி ஒரு இளம் ப ண். 

 ஆ. பலஸ்லி இரு துகளில் இருக்கிைொர், 

(v)  அ. நொங்கள் வதர்வுவமர வருகிவைொம். 

 ஆ. விமரவில் வதர்வுகள் விமரவில் இங்கிருக்கும். 

5. விளக்கைில்லொத ப ொருளின் எந்த  ொிைொணத்தில் ( ொிைொணங்களில்)  ின்வரு மவ 

வவறு டுகின்ைை? 

(i)  அ. நீ புைப் டுகிைொயொ? 

 ஆ. நீங்கள் நிச்சயைொக பவளிவயைவில்மலயொ? 

(ii)  அ. அவர்  ணிநீக்கம் பசய்யப் ட்டொர், 

 ஆ. அவர் ம மய மவத்திருக்கிைொர். 

(iii)  அ. அவருக்கு எலும்பு முைிவு உள்ளது. 

 ஆ அவருக்கு மக முைிந்துள்ளது. 
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(iv)  அ. பதொமலந்து வ ொ! 

 ஆ. தயவு பசய்து வ ொய்விடுங்கள். 

(வகள்வி 3, இயல் 2 இல் உள்ள வொக்கிய வஜொடிகமளயும் இந்தக் கண்வணொட்டத்தில் ஆரொயலொம்.) 

வைலும்  டிக்கப்  ொிந்துமரகள் 

பதொடொியல் ைற்றும் ப ொருண்மையியல்சொர் ஒழுங்கின்மைக்கு, க்ரூம ப்  ொர்க்கவும் (Cruse 1986: 

ch.I); ப ொருண்மைசொர் ஒழுங்கின்மையின் வமககள் ைற்றும் அளபுக்கு, குரூஸ்-ஐப் (Cruse 1986: ch 

4.12)  ொர்க்கவும். 

ப ொருண்மைமய வர்ணமை ைற்றும் வர்ணமையற்ை வமககளொக லிவயொன்ஸ் வமகப் டுத்துவமத 

லிவயொன்ஸில் கொணலொம் (Lyons 1977: ch. 2.4).  ொலிவட (Halliday 1970) ைற்றும் லீச் (Leech 1974) 

ஆகிவயொொின் ப ொருண்மை வமககளின் வமகப் டுத்தல்கமளயும்  ொர்க்க வவண்டும். இங்வக 

பகொடுக்கப் ட்டுள்ள விளக்கம் ப ரும் ொலும் க்ரூம ப்  ின் ற்றுகிைது (Cruse 1986: ch 12.2) (இந்தப் 

 குதி கருத்துமரசொர் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளுக்கு இமடயில் அனுைதிக்கக்கூடிய வவறு ொடுகமள 

விவொிக்கிைது).  

முன்கணிப்பு இந்த இயலில் பதொடங்கப் ட்டுள்ளது; க்ரூஸ் (Cruse 1992d)  ல்வவறு வகொட் ொட்டு 

அணுகுமுமைகளின் முழுமையொை, ஆைொல் இன்னும் அைிமுகைொை, கணக்பகடுப்ம  வழங்குகிைது; 

பலவின்சன் (Levinson 1983:ch. 4) இல் ைிகவும் விொிவொை விளக்கத்மதக் கொணலொம். 

லங்கொக்கர் (Langacker 1991b: ch. I) ப ொருண்மை ைொறு டலொம் என் துடன்  ல்வவறு 

 ொிைொணங்கமளப்  ற்ைி விவொதிக்கிைொர்; குரூம யும்  ொர்க்கவும்  

வகள்விகளின்  தில்கள் 

1. ஒழுங்கின்மையின் வமககள் 

(i) ஒத்திமசயொமை; சிைந்தது என் மத வைொசைொைது ஏன் தொல்  இடம்ப யர்ப் து ஒழுங்கின்மைமய 

நீக்கும் என் து கவைிக்கத்தக்கது (விவொதத்திற்கு, அத்தியொயம் 9,  ிொிவு 9.2.2.3 ஐப்  ொர்க்கவும்). 

(ii) இங்கு இரண்டு ஒழுங்கின்மைகள் உள்ளை. நொமள என்ை நடந்தது என் து ஒரு 

ஒத்திமசயொமைமய உள்ளடக்கியது; ஒரு வைொசைொை வ ரழிவு கூைியது கூைமல எடுத்துக்கொட்டுகிைது 

(அமைத்து வ ரழிவுகளும் வைொசைொைமவ; வைொசைொை என் மத  யங்கரைொை என் தொல் 

இடம்ப யர்ப் து கூைியது கூைமல நீக்குகிைது என் மதக் கவைியுங்கள், ஏபைைில் சில வ ரழிவுகள் 

ைற்ைமவகமள விட வைொசைொைமவ). 

(iii) இந்த ஒழுங்கின்மைமய ைமை ஏன் மத அதன் அருகில் உள்ள ஒருப ொருள்  ன்பைொழியொை ஒளி 

என் தொல் இடம்ப யர்ப் தன் மூலைொகவவொ அல்லது ஒரு மூடிய-பதொகுக்கப் ட்ட பசொல்மலச் 

வசர்ப் தன் மூலைொகவவொ நீக்க முடியும்.. 

(iv) சிவலமட;  முதலில் வரும் கடமல என் து கடல் + ஐ  எை  ிொித்து 'சமுத்திரம்' என்ை அர்த்தத்திலும் 

இரண்டொவது வரும் கடமல என் மத  ிொிக்கொைல் 'பகொைிக்கும்' கடமல என்ை அர்த்ததிலும் வந்து 

சிவலமடமய பவளிப் டுத்துகின்ைது.  

(v) சொத்தியைற்ைது 
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2. வதமவயின் அளவுகள் 

(i) சொத்தியைற்ைது. 

(ii) எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. 

(iii) எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. 

(iv) சொத்தியைற்ைது. 

(v) இயற்மக வதமவ. 

(vi) தர்க்கொீதியொக அவசியம். 

(vii) சொத்தியம். 

(viii) நியதிப் டி அவசியம் 

3. முன்கணிப்புகள் 

(i) பலஸ்லி ஒரு ப ண். 

(ii) பலஸ்லி கிளொொிபைட் வொசிக்கிைொர். 

(iii) பலஸ்லி ஒரு இளங்கமல  ட்டதொொி. 

(iv) பலஸ்லி நிமைய  ிரச்சமைகமள ஏற் டுத்தியிருக்கிைொர். 

(v) ஒருவர் கடிதம் எழுதிைொர். 

(vi) பலஸ்லி வநொய்வொய்ப் ட்டிருந்தொர்; பலஸ்லி குழுவில்  ணியொற்றுகிைொர் 

4. விளக்கைொை ப ொருளின்  ொிைொணங்கள் 

(i) தைித்தன்மை, 

(ii) தரம், 

(iii) தீவிரம், 

(iv) பதளிவின்மை, 

(v) கண்வணொட்டம். 

5. விளக்கைில்லொத ப ொருளின்  ொிைொணங்கள் 

(i) பவளிப் மடயொை ப ொருள் (ஆச்சொியம்?). 

(ii) தூண்டப் ட்ட ப ொருள்: நமட, 

(iii) தூண்டப் ட்ட ப ொருள்: புலம். 

(iv) பவளிப் டுத்தும் ப ொருள் (ஆமசயின் தீவிரம்;  ணிவு); தூண்டப் ட்ட ப ொருள் (சூழல் வழக்கு: 

நமட). 
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இயல் 4 

கூட்டிமணப்பு 

 இந்த இயலில் எவ்வொறு ப ொருண்மைகள் இமணந்து கூடுதலொை கலமவ நிமலப் 

ப ொருண்மைகமளத் தருகின்ைது என் மத ஆய இருக்கின்வைொம்.  

4.1. கூட்டிமணப்புக் பகொள்மக  

 நொம் கலமவத்தன்மையொை பைொழியியல் பவளிப் ொடுகளின் ப ொருள்விளக்கத்மத 

நிர்வகிக்கும் அடிப் மடக் வகொட் ொட்மடக் கருத்தில் பகொண்டு கூட்டிமணப்புக் பகொள்மகமயத் 

(principle of compositionality) பதொடங்குகிவைொம். இந்த பகொள்மகயின் வலுவொை  திப்பு 

 ின்வருைொறு இயங்குகிைது: 

 அடிப் மடயில் கலமவயொை வடிவுகளின் ப ொருண்மை அதன் இலக்கண உறுப்புகளின் 

 ப ொருண்மைகளின் கூட்டிமணப்புச் பசயல் ொடொகும்.  

இது மூன்று தைிப் ட்ட கருத்துக்கமள உள்ளடக்குகின்ைது:  

1.கலமவத்தன்மையொை பவளிப் ொடுகளின் (complex expression) ப ொருண்மை அதன் 

உறுப்புகளின் ப ொருண்மையொல் உறுதிபசய்யப் டுகின்ைது.  

2.கலமவத்தன்மையொை பவளிப் ொடுகளின் ப ொருண்மை அதன் உறுப்புகளின் 

ப ொருண்மைகளிலிருந்து முற்ைிலும் அனுைொைிக்க இயலும் ப ொதுவொை விதிகளொல் 

அனுைொைிக்கப் டுகின்ைது.   

3.ஒவ்பவொரு இலக்கண உறுப்புக்கும் முழுவதின் ப ொருண்மையில்  ங்குபகொள்ளும் 

ப ொருண்மை இருக்கின்ைது.  

(இரண்டொம் கருத்து முதல் கருத்மத உள்ளடக்குகின்ைது. ஆைொல் முதல் கருத்து இரண்டொம் கருத்து 

உண்மையொக இல்லொைவலவய உண்மையொக இருக்கலொம். மூன்ைொம் கருத்து  ிை இரண்டு 

கருத்துகளொல் அமவ வைவல உருவொக்கப் டதுவ ொல் முற்வகொள் பசய்யப் டுகின்ைது.)  

 இக்பகொள்மகயின் கொரணம் என்ை? இது இரண்டு ைிக ஆழைொை முற்வகொள்களிலிருந்து (deeper 

presuppositions).உருவொக்கப் டுகின்ைது. முதலொவது பைொழியில் எண்ணிக்மகயில் அடங்கொத 

இலக்கணத்தன்மையொை வொக்கியங்கள் இருக்கின்ைை. இரண்டொவது பைொழிக்கு எல்மலயில்லொத 

பவளிப் டுத்தும் சக்தி (expressive power) இருக்கின்ைது. எமதக் கருதுகின்வைொவைொ அமத 

எல்லொம் பைொழியில் பவளிப் டுத்த இயலும். ஒரு வமகப் ட்ட வொக்கிய அகரொதியில் எண்ணற்ை 

எண்ணிக்மகயிலொை வொக்கியங்களின் ப ொருண்மைமயச் வசகொிக்க எந்த வழியும் இல்மல. 

முற்றுநிமல மூமளக்கு (finite brain) இதற்குத் வதமவயொை இடவசதி இல்மல. வொக்கியங்களின் 

முற்றுப்ப ைொ விளக்கப் ட்டியல் (infinite inventory of sentences) ஆக்கமுமை விதிகளின் 

(generative rules) அடிப் மடயில் (அவற்ைில் சில சுழல்நிமலத்தன்மையொைமவ) அலகுகளின் 

முற்றுப்ப ற்ை  ட்டியலிலிருந்து கூறுகளின் விதிகளொல் கட்டுண்ட கூட்டிமணப் ொல் (rule-

governed combinations) கிமடக்கின்ைது. இம்ைொதிொியொை வொக்கியங்கமள முழுவதுைொகப் 

புொிந்துபகொள்ள அவற்ைின்  குதிகளின் ப ொருண்மைகளிலிருந்து விதியொல்கட்டுண்ட வழிகளொல் 
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(rule-governed ways) ஆவற்ைின் ப ொருண்மைகள் கூட்டிமணப்பு பசய்யப் டவவண்டும். 

 பதொடக்கத்தில் கூட்டிமணப்பு  ற்ைி எந்த சிக்கலும் இல்மல என்று நொம் 

எடுத்துக்பகொள்ளலொம். வநரடியொை விஷயங்கமள ைட்டும் எடுத்துக் பகொள்வவொம்.  ின்ைர் 

ஓரளவுக்கு இக்கருத்துச் சொயமலப்  ிொிக்கலொம்.  

4.2. கூட்டிமணப்புப்  ொங்குகள் (Modes of combinations)   

 கூட்டிமணப்புப்  ொங்கு ைிக அடிப் மடயொைது என்ைொலும் அது எவ்வொறு ப ொருண்மைகள் 

கூட்டிமணக்கப் டுகின்ைை என் மதப் புொிந்து பகொள்ள அதிக தூரம் உதவொது. இரு 

ப ொருண்மைகமள இமணத்து மூன்ைொவது ப ொருண்மைமய உருவொக்குவதற்கு ஒன்ைிற்கும் 

வைற் ட்ட வழிகள் இருக்கின்ைை. முதலொவதொக நொம் கூட்டிமணப் ின் வசர்ப்புப்  ொங்குகள் 

(aditive modes), கூட்டிமணப் ின் ஊடொட்டப் ொங்குகள் ((interative modes) என்ை முதல் 

 குப் ொய்மவ ஏற் டுத்தலொம். ஒரு கூட்டிமணப் ின் உறுப்புகளின் ப ொருண்மைகள் 

சொதொரணைொக வசர்க்கப் ட்டு கூட்டிமணப் ிைொல் பவகுவொக ைொற்ைம் ப ைொைல் தப் ித்தொல் 

அக்கூட்டிமணப்பு வசர்ப்புப் ொங்கு எைப் டும். வசர்ப்பு கூட்டிமணப்புகளின் முன்ைொதிொி சொதொரண 

பதொடொியல் சைநிமல இமணப்புகளொகும் (simple syntactic co-ordinations).  

(1) ரொஜொவும் ரொணியும் அமைக்குள் நுமழந்தொர்கள் ைற்றும் இருக்மகயில் உட்கொர்ந்தொர்கள்.  

 (2) ரொணி உயொரைொகவும் அழகொகவும் இருக்கிைொள். 

கூட்டிமணப் ின் ஊடொட்ட வமகயில் குமைந்தது ஒரு உறுப் ின் ப ொருண்மை 

ைொற்ைமுறுகின்ைது. நொம் ஊடொடைொற்ைத்தின் இரு வமககமள வவறு டுத்திக்கொணலொம். 

முதலொவது உள்வட்டவமக (endocentric type):இதைொல் விைமளகின்ை ப ொருண்மை அதன் 

உறுப்புகள் ஒன்ைின் அடிப் மட வமகமயப் வ ொன்ைது. இரண்டொவது பவளிவட்ட வமக 

(exocentric type): இதைொல் விமளகின்ை ப ொருண்மை இதன் உறுப்புகளின் அடிப் மடயிலிருந்து 

வவறு ட்டது.  முதலில் உள்வட்ட ஊடொட வசர்க்மககமளப் (endocentric interactive combinations) 

 ொர்ப்வ ொம் 

4.2.1. உள்வட்டக்கூட்டிமணப்புகள் (Endocentric combinations)  

 உள்வட்டக் கூட்டிமணப் ில் ப ொருண்மைகளுக்கிமடயிலொை ஊடொட்டங்களின் வவறு ட்ட 

 ொங்குகள் இருக்கின்ைை.  ின்வருவை எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

4.2.1.1. பூலியன் கூட்டிமணப்புகள் (Boolean combinations)  

 பூலியன் கூட்டிமணப்புகள்தொன் ைிக அடிப் மடயொைமவ. எ.கொ. சிவப் த் பதொப் ிகள். 

நீட்சியொக (extensionally), சிவப்புத் பதொப் ிகளின் பதொகுப்பு பதொப் ிகளின் வகுப்புகள் ைற்றும் 

சிவப்புப் ப ொருள்களின் வகுப்பு இவற்ைின் ஊடொடத்தொல் ஆைது. வவறு வொர்த்மதகளில் 

கூறுவதொைொல், சிவப்பு பதொப் ிகள் ஒவர வநரத்தில் பதொப் ிகள் ைற்றும் சிவப்பு நிைத்தில் இருக்கும் 

ப ொருட்கள் ஆகும். முதலொவது, சிவப்புத் பதொப் ி குைிப் ிடுவது ஒரு பதொப் ிமயச் குைிப் ிடும் 

அவத அடிப் மட மூலப ொருண்மைவமகயொகும் (ontological type) (அதொவது ஒரு ப ொருள்) 

என் மதக் கவைிக்கவும். எைவவ நொம் உள்வட்டக் கூட்டிமணப்ம  
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நமடமுமைப் டுத்துகின்வைொம்; இரண்டொவது சிவப்பு என் து பதொப் ி என் தன்  யன் ொட்மடக் 

கட்டுப் டுத்துவதொல் நொம் ஊடொட்டக் கூட்டிமணப்ம  நமடமுமைப்  டுத்துகின்வைொம்.  

4.2.1.2. ஒத்தைி விளக்கிகள் (relative descriptors)    

 ஒத்தைி விளக்கிகள் என் து ப ொருண்மைகளுக்குள்ள கூடுதலொை கலமவத்தன்மையொை 

ஊடொடத்மத எடுத்துக்கொட்டுகின்ைது. எ.கொ. ப ொிய எலி. இமதப் ‘ப ொிதொை ஒன்று ைற்றும் எலி’ 

என்று அர்த்தம் தர இயலொது. ஏபைன்ைொல் எல்லொ எலிகளும் (ப ொிய எலிகமளயும் வசர்த்து) சிைிய 

விலங்குகள்தொன். ப ொிது என் மத எலி வகுப் ின் வடிவின் நியைத்துடன் (norm) ஒத்தைிந்து 

ப ொருள்வகொள் பசய்யவவண்டும். ப ொிய எலி என் து ‘சரொசொி எலிமயவிட குைிப் ிடத்தக்க 

விதத்தில் ப ொிய’ என் து வ ொல ப ொருள் தரும். இங்வக இரு வழி ஊடொட்டம் இருக்கின்ைது. 

ஏபைன்ைொல் எலி எவ்வொறு ப ொிய என் து ப ொருள்வகொண்மை பசய்யப் டவவண்டும் என் மதத் 

தீர்ைொைிக்கின்ைது. ப ொிய என் து எலி என் தன்  யன் ொட்டு எல்மலமயக் கட்டுப் டுத்தும். 

ப ொிய எலி என் து எலி கொட்டுகிை அவத அடிப் மட மூலப்ப ொருண்மை வமகமயக் (ontological 

type) கொட்டுகிைது; எைவவ நொம் இன்னும் உள்வட்ட கூட்டிமணப் ின் அதிகொர எல்மலயில் தொன் 

இருக்கின்வைொம்.  

4.2.1.3. எதிர்ைமை விளக்கிகள் (negative descriptors)   

 எதிர்ைமை விளக்கிகளில் அமடயின் தொக்கம் தமலச் பசொல்மல எதிர்ைமை பசய்யும். 

அவதசையம் விரும் ிய குைிப்புப்ப ொருமள (referent) எங்வக  ொர்ப் து என்ை 

அமடயொளங்கமளயும் தரும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இந்த வமகயில்  டுவை:  

(3) முன்ைொள் ஜைொதி தி 

  மழய கொதலன் 

 கள்ள வநொட்டு  

 வ ொலித் தங்க நமக  

வ ொலி தங்க நமக என் து ஒவர சையத்தில் தங்க நமகமயயும் வ ொலியும் அல்ல என் மதக் 

கவைிக்கவும்; அது ஒரு வ ொலி, ஆைொல் தீர்ைொகத் தங்கநமக அல்ல. அவதசையம், 

ப ொருண்மையின் கூட்டிமணப் ின் விமளவொல் அடிப் மட மூலப்ப ொருண்மை வமகயில் (basic 

ontological type) ைிகப்ப ொிய ைொற்ைம் ஏற் டவில்மல.   

4.2.1.4. வநொிமடயற்ை வமக (Indirect type)   

 வநொிமடயற்ை கூட்டிமணப் ிற்கு கூடுதலொை கலமவ கூட்டிமணப்புச் பசயற் ொங்கு வதமவ. 

இருப் ினும் விதியொல் கட்டுண்டது என்று பகொள்ளலொம். அழகொை ஆட்டக்கொொி என் மத 

எடுத்துக் பகொள்வவொம். இத்பதொடர் ையக்கம் தருவது. ஒரு அர்த்தம் ஒவரசையம் அழமகயும் 

ஆட்டக்கொொிமயயும் குைிப் ிடும் நிமலப று பூலியன் வமகமயச் சொர்ந்தது. ைற்பைொரு அர்த்தம் 

பதொடொின் ப ொருண்மை ைீட்டுருவொக்கத்மதவவண்டும்; இதைொல் அழகொை என் து ஆடு என்ை 

விமைவவொின் விமையமடயொக ைொறும்; அத்பதொடர் ‘அழகொக ஆடுகிை ஒருத்தி’ என்று அர்த்தம் 

ப றும்.  
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4.2.2. பவளிவட்டக் கூட்டிமணப்புகள் (Exocentric Combinations)  

 ஒரு பவளிவட்டக்கூட்டிமணப் ொல் விமளயும் ப ொருண்மை அதன் எந்த உறுப்புகளின் 

ப ொருண்மைகளிலிருந்தும் முற்ைிலும் வவறு ட்ட மூலப ொருண்மை வமகயொகும் (ontological type); 

வவறுபசொற்களில் கூைிைொல் ஒருவமகயிலொை ைொற்ைம் ஏற் டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு 

உைமவக் கொட்டும் வைல் என்ை  ின் உருபுக்கும் ஒரு ப ொருமளக் குைிப் ிடும் அந்த வைமச என்ை 

ப யர்த்பதொடருக்கும் இமடயிலொை கூட்டிமணப்பு ஒரு இடத்மதக் கொட்டும் அந்த வைமச வைல் 

என்ை  ின் உருபுத்பதொடமர உருவொக்கும். ைற்பைொரு எடுத்துக்கொட்டு ரொஜொ என்ை ந மரயும் 

 ொடிைொன் என்ை பசயமலயும் கூட்டிமணத்து ஒரு கருத்துமர உருவொக்குவது.  இந்த வமககள், 

குைிப் ொக  ிந்மதயமவ, சில வழிகளில் ஆழைொை ைர்ைைொைமவ, ஆைொல் நொம் அவற்மைப்  ற்ைி 

வைலும் இங்கு வ ச ைொட்வடொம். 

4.3. கூட்டிமணப் ின் எல்மல (Limits of compositionality) 

  ப ொருண்மைகளின் கூட்டிமணப் ின் வநொக்குகள் கூட்டிமணப்புக் பகொள்மகயின் சொத்தியம் 

குைித்த வகள்விமய எழுப் லொம். இதன் கொரணைொக இக்பகொள்மககமள விட்டுவிடுவது 

கடிைைொை நடவடிக்மக ஆகும். இக்பகொள்மககமளத் திரும் க்கருதவும் ைொற்றுவடிவில் 

அமைக்கவும் முயற்சி எடுக்கவவண்டும். வகொட் ொட்டின் ைறுசீரமைப் ொல் இடைளிக்கக்கூடிய 

கலமவ அல்லொத பவளிப் ொடுகள் (non-compositional expressions) இருப் மதப்  ற்ைி நொம் இங்கு 

வ சவில்மல: இங்வக குைிப் ிடப் டுவது வழக்கைொகச் பசயல் டுவதொகக் கருதப் டும் வநர்வுகளில் 

பகொள்மகயின் பசல்லு டியொகும்தன்மைமயக் கருதுவதொகும். பகொள்மகயின் ைீதொை ஒருவொின் 

நம் ிக்மகமயக் குமைைதிப் ிற்கு உட் டுத்தக்கூடிய மூன்று வமகயொை வழக்குகமள நொம் 

 ொர்ப்வ ொம். ஆைொல் முதலில் நொம் கலமவயற்ை பவளிப் ொடுகமளப்  ொர்க்க வவண்டும். 

கூட்டிமணப்புக் பகொள்மகயில் நொம் மவத்திருக்கும் நம் ிக்மகமயக் குமைக்கும் கொொியங்களின் 

மூன்று வமககமளக் கொணலொம். ஆைொல் முதலில் நொம் கலமவ அல்லொத பவளிப் ொடுகமளப் 

(non-compositional expressions)  ொர்க்க வவண்டும்  

4.3.1.கூட்டிமணப் ில்லொ பவளிப் ொடுகள் (non-compostional expressions)   

 கூட்டிமணப்புக் பகொள்மக ஒரு அர்த்தத்தில் வழுநிமல அனுைொைம் (default assumption) 

என்ைொலும் வைற்பசொன்ை கூட்டிமணப் ின் பகொள்மக உலகளொவிய ைதிப்புள்ளது அல்ல. 

அதொவது ஒரு கூட்டிமணப்ம  முதல் முதலொய் வகட் வர் (அதொவது, ஒரு பசொற்பைொடர் அலகு எை 

அைியப் டொத ஒன்று) அமதக் கூட்டிமணப் ொகச் பசயற் ொங்கு பசய்வொர்; வ சு ர் அமத 

எதிர் ொர்ப் ொர். இக்கூட்டிமணப்புக் பகொள்மகமயப்  யன் டுத்த இயலொமைக்குக் கொரணம் 

எல்லொ இலக்கண உறுப்புகளும் ப ொருளின் கண்டு ிடிக்கத்தக்க கூறுகளொகப்  ங்குபகொள்ளொத 

பவளிப் ொடுகள் இருப் து ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, ைரைண்மட என் மத எடுத்துக்பகொண்டொல், 

ைரம் என் து என்ை ப ொருள் தருகின்ைது ைண்மட என் து என்ை ப ொருள் தருகின்ைது 

என் மதக் பதொிந்து பகொண்டு ைரைண்மட என் தன் ப ொருமளக் குைிதிைவு (decode) பசய்ய 
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இயலொது. இவ்வமகயில்  டுவைவற்மையும் உள்ளடக்கி நொம் வைற்பசொன்ை பகொள்மகமயத் 

திருத்தி வடிவமைக்கலொம்:  

ஒரு கலமவ பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்மை அதன் ப ொருண்மை உறுப்புகளின் 

ப ொருண்மைகளின் கூட்டிமணப்புச் பசயல் ொடொகும். அதொவது கலமவமய முழுவதுைொகப் 

 குக்கும் உறுப்புகளின் ப ொருண்மைகமளக் ப ொருத்தைொகக் கூட்டுச் வசர்க்கும் வ ொது 

முழுப்ப ொருண்மை கிமடக்கும்.  

"ப ொருண்மை உறுப்புகள்" ("semantic constituent") என்ை கருத்துச் சொயல் சுதந்திரைொக விவரமண 

பசய்யப் டுவதுவமர வைற்பசொன்ை பகொள்மக கூைியது கூைலொகும் என் மதக் கவைிக்கவும். 

அப் டி பசய்லொம் என்ைொல், நைக்கு இலக்கண உறுப்புகள் ப ொருண்மை உறுப்புகளொக இல்லொத 

பவளிப் ொடுகமளச் சொியொகப்  ண் ொக்கம் பசய்யும் வழி கிமடக்கும். இதைொல் மூன்ைொவது 

அனுைொைத்மத விட்டுவிடலொம்.  

4.3.1.1. ப ொருண்மை உறுப்புகள்   

 ப ொருண்மை உறுப்புகமளத் திரும் த் திரும்  நிகழும் வவறு ொட்டுப்  ொிவசொதமையொல் 

(recurrent contrast test) ப ொதுவொகத் பதொிந்து பகொள்ளலொம். மூலைொதிொி அடிப் மடயில், 

ப ொருண்மை உறுப்புகளுக்குப்  ின்வரும்  ண்புகள் இருக்கின்ைை:   

1. அவற்மை வவறு ப ொருண்மைமயத் தரும் (அவத இலக்கண வகுப்ம ச் சொர்ந்த) ஏவதொ 

ஒன்ைொல் இடம் ப யர்க்கலொம்.   

இது ப ொருண்மைத் வதர்மவ அனுைொைிக்கும் என்ை  மழய பகொள்மகமய பவளிப் டுத்தும்: 

அதொவது, சொத்தியைொை ைொறுதல்கள் (alternatives) ஒரு குழுைத்திலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப் டுவது 

வமர ஒரு பவளிப் ட்டிற்குப் ப ொருண்மை இல்மல. ஒரு அலகு கட்டொயைொைது என்ைொல், 

அதற்குப் ப ொருண்மை இருக்கின்ைது என்று கூை இயலொது என் து இதன் ைறுதமல (corollary) 

ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் தில் உள்ள பூமை இந்த 

அளவீட்மடத் திருப்தி பசய்கின்ைது; ஏபைன்ைொல் அமத நொய் என் தொல் இடம்ப யர்த்தொல் நொய் 

 ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என்ை ப ொருண்மை அடிப் மடயில் வவறு ட்ட ஒன்று கிமடக்கும். 

ைறுதமலயொக நொன் அவைிடம்  ணம் பகொடுத்வதன் என் திலுள்ள இடம் வைற்பசொன்ை 

அளவீட்மடத் திருப்தி பசய்யொது; ஏபைன்ைொல் அது இலக்கண அடிப் மடயில் கட்டொயைொைது 

ைற்றும்  ிரத்வதகைொைது. இந்த அளவீடு ைிகக் கண்டிப் ொைது ஆகும்; இமத மூலைொதிொி 

அடிப் மடயில் ைதிப்புள்ளதொவும் கருத இயலும்.   

2. குமைந்தது ஒரு சூழலில் இடப்ப யர்ச்சியொல் உருவொக்கப் ட்ட ப ொருண்மையின் 

வவறு ொடுகளில் (contrsts) சிலவற்மை வவறு ஒரு சூழலில் அவத அலகுகமளப்  யன் டுத்தி 

ைீண்டும் உருவொக்க இயலவவண்டும்.   

இது ஒழுங்கில்லொததொகவும் பதளிவற்ைதொகவும் பதொிகின்ைது. இது ஒரு ப ொருண்மைத் 

தன்மையொை பைொழியலகு (meaningful lingusitc item) ஒரு சூழலிலிருந்து ைற்பைொரு சூழலுக்கு ஒரு 
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நிமலயொை ப ொருண்மைமய எடுத்துச் பசல்ல இயலும் என்ை எளிய கருத்மதச் சொியகக் கூை 

முயலுகின்ைது. இப் ொிவசொதமைச் பசயல் ொடுகளின் சில எடுத்துக்கொட்டுகமளக் கொண்வ ொம்.   

(4) ( ொய்/ப ட்டி) பூமை --- வைல் உட்கொர்ந்தது.  

( ொய்/ப ட்டி) ---- அழுக்கொய் இருக்கின்ைது.  

இங்கு இரு வவறு ட்ட சூழல்களில் ஒவர ப ொருண்மை வவறு ொட்மட உருவொக்கும்  ொய் ைற்றும் 

ப ட்டி என்ை இரண்டு பசொற்கள் இருக்கின்ைை. இவ்விரு பசொற்களும் ப ொருண்மை 

உறுப்புத்தன்மையின் (semantic constituency) ைறு டி நிகழும் வவறு ொட்டுச் வசொதமையில் 

பவற்ைி அமடகின்ைது. அவற்மைச் சொியொை இடங்களில் மவக்கும்வ ொது வொக்கியங்களின் 

ப ொருண்மை உறுப்புகளொகக் கருத இயலும். நொம்  ொய் என் து பூமை  ொயில் 

உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் தன் ப ொருண்மை உறுப்பு என்று கொட்டிைொலும் அது சிறுை 

ப ொருண்மை உறுப்பு (minimal semantic constituent) அதொவது அது ைிகச் சிைிய உறுப்புகளொக 

 ிொிக்க இயலொத ப ொருண்மை உறுப்பு என்று கொட்டவில்மல. இதற்கு நொம்  ொய் என் தன் 

 ொகத்மதச் வசொதமை பசய்யவவண்டும். நொம் ைறு டி நிகழும் வவறு ொட்டுப்  ொிவசொதமைமயப் 

 ொய்  என் தில் உள்ள ய் என் தில் நமடமுமைப் டுத்துவவொம்.  

(5) (ய்/மத) பூமை  ொ--இல் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது. = (?)(ய்/மத) அவள் ஒரு வ --.  

 ொிவசொதமையின் முதல்  ொகம் திருப்தி ஆகிவிட்டது. ய் என் தற்கு  திலொக மத என் மத இடம் 

ப ொயர்க்கும் வ ொது பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என்ை வொக்கியத்திலிருந்து 

ப ொருண்மையியொல் வவறு ட்ட பூமை  ொமதயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என்ை வொக்கியம் 

கிமடக்கும். இருப் ினும்  ொிவசொதமை இரண்டொம்  ொகம் திருப்தி ஆகவில்மல; ஏபைன்ைொல் ய் 

என் தன் இடத்தில் மத என் மத மவத்தொல் பூமை  ொயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் தில் 

பசய்கிை அவத ப ொருண்மையின் வவறு ொட்மட உருவொக்கும் சூழல் இல்மல. பூமை  ொயில் 

உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் தற்கும் பூமை  ொமதயில் உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் தற்கும் உள்ள 

வவறு ொடு அவன் ஒரு வ ய் என் தற்கும் அவன் ஒரு வ மத என் தற்கும் உள்ள வவறு ொடு வ ொல் 

இல்மல. ைற்றும் ய் என் மத மத என் தொல் ைொற்றுவதொல் இமணயொை வவறு ொட்மட 

உருவொக்கவவ இயலொது. சிலருக்கு 'அவத வவறு ொடு' என்ைொல் என்ை என்று பதொியவில்மல. 

stallion:mare::ram:ewe வ ொன்ை ப ொருண்மை விகிதொச்சொரத்தின் அடிப் மடயில் சிந்திப் து 

உதவியொக இருக்கும். (stallion-க்கும் mare-க்கும் இமடயிலொைது ram-உக்கும்; ewe-உக்கும் 

இமடயிலொைதொகும்.) இமத mare ைற்றும் stallion என் மவகளுக்கு இமடவய உள்ள வவறு ொடு 

ewe ைற்றும் ram என் மவகளுக்கு இமடவய உள்ளமதப் வ ொன்ைது' என்று வொய்பைொழியொகக் 

கூைலொம். 

 இந்தச் வசொதமையின் சில முடிவுகமளப்  டிப் து  யனுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக, அநியொயம் 

என் திலுள்ள அ ஒரு ப ொருண்மை உறுப்பு ஆகும். (ஏபைன்ைொல் அநியொயம் என் தில் உள்ள  அ-

என் தன் இருப்பு அல்லது இல்லொமை நீதி என்ை சூழலில் வரும்  அவத ப ொருண்மை விமளமவ 

ஜீரணம் என்ை சூழலிலும் பகொண்டிருக்கும்); ஆைொல் அ ரொதம் (அ- ரொதம்) என் திலுள்ள அ ஒரு 
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ப ொருண்மைக் உறுப்பு அல்ல ஏபைன்ைொல் அ ரொதம் என் திலிருந்து அ என் மத நீக்குவது 

வவறு எந்த  குதியிலும் (stem) ைறு டி நிகழவில்மல. அதுவ ொல்  ின்பதொடர் என் திலுள்ள  ின் 

ஒரு ப ொருண்மைக் கூைொகும். ஆைொல்  ின்ைல்,  ின்ைம் என் ைவற்ைிலுள்ள  ின் 

ப ொருண்மைக்கூறு அல்ல.  ிரதி லிப் ில், இந்த முடிவுகள் உள்ளுணர்வுடன் ஒத்துப்வ ொகின்ைை 

என் மத வொசகர் கண்டைிய வவண்டும் உள்ளுணர்வுக்கு ஏற்  குமைவொக இருக்கலொம், குமைந்த 

 ட்சம், strawberry என் தன் straw அல்லது beryry, ைற்றும் blackbird  என் தன் black அல்லது -bird 

என் ை ப ொருண்மை உறுப் மைவு (semantic constituency) வதர்வில் வதர்ச்சி ப ைவில்மல. 

blackbird  என் தற்குச் சைைொை  ச்மசப் ொம்பு என்ை எடுத்துக்கொட்மட எடுத்துக்பகொள்வவொம்; 

அவன்  ச்மசப்  ொம்ம ப்  ொர்த்தொன் என் தற்கும் அவன்  ொம்ம ப்  ொர்த்தொன் என் தற்கும் 

இமடவய உள்ள வவறு ொடு அவள் ஒரு  ச்மசச் வசமல உடுத்திருக்கிைொள் என் தற்கும் அவள் ஒரு 

வசமல உடுத்திருக்கிைொள் என் தற்கும் உள்ள வவறு ொட்டுடன் ப ொருந்தொது.  ச்மச என் தன் 

ப ொருண்மையுடன்  ொம்பு என் தன் ப ொருண்மைமயச் வசர்த்து கிமடக்கும் ப ொருண்மை 

 ச்மசப் ொம்பு என் தன் ப ொருண்மைமயத் தரொது.  ச்மசப்  ொம்பு என் து எந்த அர்த்தத்மதக் 

குைிப் ிடுகின்ைது என் மதத் பதொிந்து பகொள்ள நொம்  ச்மசப் ொம்பு என்ை கலமவச் பசொல்லுக்குப் 

 ச்மச ைற்றும்  ொம்பு என் ைவற்ைிலிருந்து ஆக்கப் டொத ஒரு ப ொருண்மைமயத் தரக் 

கற்ைிருக்கவவண்டும். இருப் ினும் இது உணர்வு அடிப் மடயில் உகந்ததல்ல. யொரொவது 

இப்ப ொருண்மையின் ஏகவதசப் ப யர்புமரத் தர இயலுைொ? வைலும்  ச்மச வ ொன்ை அலகுகள் 

ப ொருண்மை உறுப்புகளொக பசயல் டுகிைது என் தற்கு எந்த சொட்சியும் இல்மல. (விொிவொை 

விவொதங்களுக்கு குரூமசப்  ொர்க்கவும் (Cruse 1986: ch. 2.4). 

 ப ொருண்மை உறுப்பு  ற்ைிய இந்தக் கருத்துச்சொயலுடன், (II) இல் பவளிப் டுத்தப் ட்டுள்ள 

கூட்டிமணப் ின் பகொள்மகமய நொம் கூைியதுகூைல்சொர் அர்த்தத்மத உருவொக்க முடியும். 

இலக்கண அடிப் மடயில் கலமவத்தன்மையொை பவளிப் ொட்டின் வமகமய நொம்  ண் ொக்கம் 

பசய்யலொம், அதன் அமைத்து இலக்கண கூறுகளும் ப ொருண்மைசொர் உறுப்புகள் அல்ல. 

இவற்மை நொம் ைரபுத்பதொடர்கள் (idioms) என்று அமழப்வ ொம். இந்த வமரயமையின் டி, 

blackbird என் து ஒரு ைரபுத்பதொடரொகும், ஆைொல் இந்த பசொல் ப ொதுவொகச் பசொற்பைொடர் 

அலகுகளுக்குப்  யன் டுத்தப் டுகிைது, வைலும் இவற்ைில் சிலவற்மை இப்வ ொது நொம் கருத்தில் 

பகொள்வவொம். 

4.3.1.2. ைரபுத்பதொடர்கள்  

  ின்வருை ைரபுத் பதொடர்களொகும்.  

 கொமல வொொி விடு  

 கொிமயப் பூசு  

 ைண்மடமயப் வ ொடு  

 வட்டம் வ ொடு  

 ஒரு மக  ொர்  
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வைற்பசொன்ை பவளிப் ொடுகளில் ஒன்று வொக்கியத்தில்  யன் டுத்தப் ட்டொல் வொக்கியம் 

முழுவதும் ைரபுத்பதொடரொகின்ைது என் து அொிது.  

 ரொஜொ ரொணியின் கொமல வொொிவிட்டொன்.  

என் மத எடுத்துக்பகொள்வவொம். ைறு டி நிகழும் வவறு டுத்தும் வசொதமையில் (recurrent contrast 

test)  ின்வரும் அலகுகள் சிறுை ப ொருண்மை உறுப்புகளொக பவளிவருகின்ைது: ரொஜொ, ரொணி, 

இன், கொல், ஐ, வொொி, விடு, ட், ஆன். கண்டிப் ொக இறுதி அலகுகள் தொன் ைரபுத் பதொடரொகும். இது 

ப ொருண்மை அடிப் மடயில் ஒரு தைி பசொல்லுக்கு இமணயொகும் என் மதக் கவைிக்கவும் 

(எ.கொ. ஏைொற்று, ஏய்). ைரபுத்பதொடொின்  ொகைொக வரொத எல்லொ அலகுகமளயும் ைரபுத்பதொடர் 

ப ொருண்மை சிமதயொைல் ைொற்ைலொம். ஆைொல் கொல், வொொிவிடு என் ைவற்மை ைொற்றும் வ ொது 

ைரபுத்பதொடர் ப ொருண்மை இல்லொது வ ொய்விடும். இது எல்லொ ைரபுத்பதொடருக்கும் உண்மையொக 

இல்லொவிட்டொலும், கொமலவொொிவிடு என் தில் உள்ள கொல் என் து என்ை, வொொிவிடு என் து 

என்ை என்று வகட் து  யைற்ைது. அமவ  ொய் என் தில் உள்ள  ொ என் து எந்தப் 

ப ொருண்மைமயயும் தரொதது வ ொல் எந்தப் ப ொருண்மைமயயும் தரொது. பதொடர் அலகின் எல்லொப் 

ப ொருளும் பதொடருடன் வசரும்; அதன் உறுப்புகளுடன் வசரொது. ைரபுத்பதொடர்களுக்குத் 

தைித்தன்மையொை இலக்கணப்  ண்புகள் இருக்கும்; இமத அவற்ைின் உறுப்புகளுக்குப் 

ப ொருண்மை இல்மல என்ை உண்மையுடவைொ அந்தப் ப ொருண்மை சுதந்திரைொக இயங்கொது 

என்ை உண்மையுடவைொ வசர்க்க இயலும்.  ின்வருை முக்கியக் கூற்றுகளொகும்:  

1. தைிைங்கமள ைரபுத்பதொடர் ப ொருண்மை ைொைொது தைித்தைியொக அமட பசய்ய இயலொது.  

(6) *தன் சவகொதொியின் கொமல அவன் வொொிவிட்டொன். 

(7)  *தன் சவகொதொியின் இடது கொமல அவன் வொொிவிட்டொன்.  

(8) *தன் சவகொதொியின் கொமல அவன் கம் ொல் வொொிவிட்டொன்.  

ைரபுத்பதொடர்கள் முழுமையொகத்தொன் அமடபசய்ய இயலும். 

(9) அவள் இரக்கைில்லொைல் தன் சவகொதொியின் கொமல வொொிவிட்டொள். 

2. தைிைங்கள் உண்மையொை ப ொருண்மை உறுப்புகளுடன் இமணயொது.  

(10) *அவன் தன் சவகொதொியின் கொமல வொொியும் முறுக்கியும் விட்டொன்.  

(11)*அவன் தன் சவகொதொியின் கொமலயும் மகமயயும் வொொிவிட்டொன்.   

(எவ்வொைொயினும், அவள் தன் சவகொதரன் ைற்றும் அவளுமடய தந்மதயின் கொமல இழுத்தொள் 

இயல் ொை தன்மைமயக் கவைியுங்கள், அங்கு பசொற்ப ொருள் கூறுகள் ைட்டுவை 

ஒருங்கிமணக்கப் டுகின்ைை.) (10) ைற்றும் 2-இல் உள்ள நட்சத்திரக் குைியீடுகள் பைொழியியல் 

அர்த்தத்திற்கு ைட்டுவை ப ொருந்தும். 

3. தைிைங்கள் வவறு டும் அழுத்தமத (contrastive stress) ஏற்கொது அல்லது தமலப் ொக்க ைொற்ைதிற்குக் 

(topicalizing transformations) கவைக்குைிப்பு பசய்ய இயலொது ைற்றும் இது வ ொன்ைமவ.   

(12) *அவன் வொொிவிட்டது தன் சவகொதொியின் கொமல.  

 (cf. அவள் இழுத்தது அவளுமடய சவகொதரைின் கொல், இது சொதொரணைொைது.) 
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(13) *அவன் சவகொதொியின் கொமலத்தொன் வொொிவிட்டொன்.  

4. தைிைங்கமள முற்சுட்டுப்ப யர்களொல்  ின்குைிப்பு பசய்ய இயலொது.  

(14) *ரொஜொ தன் சவகொதொியின் கொமல வொொிவிட்டொன். ரொணியும் அமத வொொிவிட்டொள்.  

(cf. ரொணி தன் சவகொதரைின் கொமல இழுத்தொள்; ரொஜொ கூட பசய்தொர், என் தன் இயல்பு அங்கு முழு 

ைரபுத்பதொடரும் முற்சுட்டுப்ப யரொகக் குைிப் ிடப் டுகிைது.) 

5. ைரபுத்பதொடொிலுள்ள உறுப்புகளில் ஏவதனும் ஒன்மை அவற்ைின் ஒருப ொருள் ன்பைொழி அல்லது 

 குதி ஒருப ொருள் ன்பைொழியொல் இடம்ப யர்த்தொல் அது ைரபுத்பதொடர் தன்மைமய இழக்கும்.  

(15)*அந்த வயதைொவர் தமலமயப் வ ொட்டுவிட்டொர். 

(16) *அவன் தன் சவகொதொியின் கொமல அள்ளிவிட்டொன்.  

(17) *அவள் அவைது வலது கொமல வொொிவிட்டொள்..  

இவ்விதங்களில் ைரபுத்பதொடர்களின் வைவலொட்டைொை ஒழுங்கற்ை நடத்மத அவற்ைின் உறுப்புகள்; 

அர்த்தைற்ைமவ என்ை உண்மையின் இயற்மகயொை  ின்விமளவில் இருக்கின்ைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு ப யரமடயின் ைொதிொிச் பசயல் ொடு ஒரு ப யமர எவ்விதத்திலொவது அமட 

பசய்வது. ப யருக்குப் ப ொருள் இல்மல என்ைொல் அதனுடன் ப யரமடச் வசர்ப் து ஒழுங்கற்ைதொய் 

இருக்கவவண்டும். இது குைிப் ிட்ட அலமக வைம் ொடு பசய்யும் அல்லது கவைக்குைிப்பு பசய்யும் 

சொதொரண பசயன்மைக்கும் ப ொருந்தும். இறுதியொக கொமலவொொிவிடு என் தற்கு அர்த்தம் இல்லொததன் 

கொரணைொக அமத அதன் ஒருப ொருள் ன்பைொழியொல் இடம் ப யர்த்தலின் கருத்துச்சொயலுக்கும் ஒரு 

அர்த்தமும் தர இயலொது.  

6. இலக்கணத்தின் சில விஷயங்கள் (எ.கொ. விமைப் ொடு (voice)) ைரபுத்பதொடொின்  ொகைொக 

இருக்கவவொ இல்லொைலிருக்கவவொ பசய்யலொம்.  

(18) அவளுமடய கொல்கள் அவைொல் பதொடர்ந்து வொொிவிடப் ட்டை.  

(ைரபுத்பதொடர் ப ொருண்மை இங்வக அழிக்கப் டவில்மல, எைவவ 'பசய்விமை' ('active voice') 

சொியொை ைரபுத்பதொடொின்  குதியொக இல்மல) 

(19) *கிழவைொல் ைண்மடவ ொடப் ட்டது.  

(இங்வக விமைப் ொடு ைொற்ைப் டும்வ ொது பைொழியியல் ப ொருண்மை அழிக்கப் டுகிைது, எைவவ 

இது ைரபுத்பதொடொின்  குதியொக கருதப் டலொம்.) 

4.3.1.3. உமைந்த உருவகங்கள் (frozen metaphors)   

 நொம் இதுவமரப்  ிொிக்க இயலொத அதொவது பவளிப் மடயொை உறுப்புகள் உண்மையொை 

ப ொருண்மை உறுப்புகளொக இல்லொத ைரபுத்பதொடர்கமளப்  ொர்த்வதொம் ைற்றும் ப ொருண்மை 

உறுப்புகளொக இருக்கின்ை பவளிப் ொடுகளில் அம்ைொதிொியொை உறுப்புகள் பகொண்டிருக்கும் 

ப ொருண்மைகள் பதொடர் அலகின் ப ொருண்மையில் எந்த வித இமயம யும் கொட்டொதிருக்கலொம் 

என்றும் அப் டி இல்மல என்ைொல் அமவ கலமவ பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்மைமய எந்த இயல் ொை 

கூட்டிமணப்புச் பசயன்மையொலும் அனுைொைிக்க அனுைதிக்கொது என்றும்  ொர்த்வதொம். ைறு டி நிகழும் 

வவறு டுத்ததும் வசொதமையொல்  ிொிக்க இயலொதமவயொய் வருகின்ை ைற்றும் அமடபசய்தல், ைொற்ைம் 

http://www.languageinindia.com/


83 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

வ ொன்ை முன்ைொதிொி ைரபுத்பதொடர்களுக்கொை பதொடொியல் உமைதலின் (syntactic frozenness) சில 

 ண் க்கூறுகமளக் கொட்டும் ைரபுத்பதொடர் வ ொன்ை பவளிப் ொடுகளின் ஒரு வகுப்பு இருக்கின்ைது. 

ஆைொல் இமவ ஒருப ொருள் ன்பைொழியொல் இடம்ப யர்த்தல் உருவகப்ப ொருமள (non-literal 

reading) முழுவதுைொகச் சிமதக்கொது என்ை முக்கியைொை விதத்தில் ைரபுத்பதொடொிலிருந்து வவறு டும்.   

(20)  ந்து இப்வ ொது உங்கள் வகொர்ட்டில் உள்ளது. 

  ந்து இப்வ ொது உங்கள் வமலயின்  க்கத்தில் உள்ளது. 

 நொன் அவமள ஒரு திைந்த புத்தகம் வ ொல்  டித்வதன். 

 நொன் அவமள ஒரு திைந்த நூல் வ ொல்  டித்வதன்.  

 அவள் வொழ்வில் புயல் வீசியது.   

` அவள் வொழ்வில் புயல் அடித்தது 

(21)  அவன் எதிர் ொர்ப் ில் ைண் விழுந்தது. 

 அவன் எதிர் ொர்ப் ில் ைணல் உதிர்ந்தது. 

 அவனுக்குப்  சி வயிற்மைக் கிள்ளியது. 

  அவனுக்குப்  சி உணவுப்ம மயக் கிள்ளியது 

 கொலம் அவனுக்குப்  ொடம் புகட்டியது. 

 வநரம் அவனுக்கு  ொடம் ஊட்டியது. 

(20)-இல் உள்ள எடுத்துக்கொட்டில் இடம்ப யர்த்தல் எந்த விமளமவயும் ஏற் டுத்தொது என்று கூை 

இயலொவிட்டொலும், உருவகப்ப ொருமள ைீட்கலொம் அல்லது ஓரளவுக்வகனும் ைீட்கலொம் என்று 

கூைலொம்; ப ொருண்மை ைொற்ைம் ஒருப ொருள் ன்பைொழி உைவின் பநருக்கத்மதப் ப ொறுத்து 

இருக்கின்ைது. இவ்பவளிப் ொட்டில் சொதொரண கூட்டிமணப்புச் பசயன்மையொல் விமளயும் 

ப ொருண்மைக்கும் அவற்ைின் கூட்டிமணப் ில்லொத ப ொருண்மைக்கும் (noncpmpositional meaning) 

(உருவகப்ப ொருண்மைக்கும்) உள்ள பதொடர்பு இடுகுைித்தன்மையொைது என் மத இது கொடுவதொகத் 

வதொன்றுகின்ைது. ஒருப ொருள் ன்பைொழிமயப்  திலீடு பசய்வதன் மூலம் அசல் உருவகச் 

பசயற் ொங்கு (original metaphorical process) புத்துயிர் ப றுகின்ைது. இது ைரபு அடிப் மடயிலொை 

ப ொருண்மையில் இருந்து கூடுதலொக வவறு டொத ப ொருண்மைமய விமளவிக்கின்ைது. (21) இல் 

உள்ள எடுத்துக்கொட்டுகளில், கலமவ பவளிப் ொட்டின் உலகளொவிய அர்த்தத்தின் ஒரு தைிைம் 

எப்வ ொதும் உள்ளது (சில வநரங்களில் அது அமைத்தும்) இது உறுப்புகளின் 'சுதந்திர' அர்த்தங்கமளப் 

ப ொறுத்து தன்ைிச்மசயொைது.  

 ைரபுத்பதொடர்களின் உறுப்புகளின் வநரடி அர்த்தங்கள் (literal meanings) ைரபுத்பதொடர்களின் 

ப ொருள்வகொண்மையின் வ ொது எப்வ ொதும் முற்ைிலும் பசயலற்வைொ அல்லது வதமவயற்வைொ 

இருப் தில்மல என்று முந்மத விவொதங்களில் உணர்த்தப் டுகின்ைது. ைரபுத்பதொடர்களின் வநரடி 

ைற்றும் வநரடி அல்லொப் ப ொருண்மைகளுக்கு இமடவய உள்ள உைவின் அளபு ‘ஒன்றும் இல்மல’ 

என் திலிருந்து உயர்ந்த அளபுக்கு, பவளிப் ொடு ைரபுத்பதொடர் தன்மைக்கும் முழு கூட்டிமணப்புத் 

தன்மைக்கும் இமடப் ட்ட பதளிவற்ை அகலப்  ரப் ில் விழுகின்ைது என்ை அளவில், பதொடர்ச்சியொக 
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வவறு டுகின்ைது. நொம் ப யர்க்கூட்டுகமளப்  ொர்த்தொல்  ச்மச ைிளகொய் அளவுவகொலின் ஒரு 

நுைிமய உருப் டுத்தம் பசய்யும்;  ச்மசப் ொம்பு இமடயில் வரும்; (அவமைக் கைிவவப் ிமலயொகக் 

 யன் டுத்துகின்ைொர்கள் என் திலுள்ள) கைிவவப் ிமல ஓரத்தில் வரும் .  

4.3.1.4. பசொல்லடிவமக ொடுகள் (collocation)  

 நொம் இதுவமர கூட்டிமணப்ம க் வகட் வொின்  ொர்மவயிலிருந்து விலக்கிப்வ சிவைொம்: ஒரு 

பவளிப் ொட்டிற்கு ஒன்ைிற்கு வைற் ட்ட அர்த்தங்கள் இருந்தொல் எவ்வொறு நொம் அவ்பவளிப் ொட்டின் 

ப ொதுப்ப ொருமளக் கண்டு பகொள்ள இயலும்? வ சு வொின்  ொர்மவ கூட்டிமணப் ின் ைறு க்கம் 

இருக்கின்ைது: வ சு வர் ஒரு குைிப் ிட்ட பசய்திமய உருவொக்க எண்ணுவதொகவும் அதற்குத் தைி 

அலகு இல்மல என்றும் மவத்துக்பகொள்வவொம். எப் டி அமதப்  ொிைொை கலமவ நிமல 

பவளிப் ொட்மட உருவொக்குவது? வ சு வொின்  ொர்மவக்குப் ப ொருத்தைொக குைியொக்கத்தில் 

ைரபுத்பதொடர்கள் இருக்கின்ைை. இவற்ைில் சில குைியத்திைவின் ைரபுத்பதொடர்கள்; ஆைொல் 

குைியத்திைவின் ைரபுத்பதொடர்கள் அல்லொத  ிைவும் இருக்கின்ைை. இவற்மை நொம் 

பசொல்லடிவமகப் ொடுகள் என்று அமழக்கின்வைொம். ைிகவும்  ொிச்சயைொை ைரபுத்பதொடர்கமளப் 

வ ொலவவ, அமவ தைித்தைியொகக் கற்றுக்பகொள்ளப் ட வவண்டும் 

. பசொல்லடிவமகப் ொட்டின் எடுத்துக்கொட்டொக கைத்த,  லத்த, கடும், பகொடும், ப ரும் 

கடுமையொை என்ை ைிமகப் ொன்கமள எடுத்துக்பகொள்வவொம்.  ின்வரும் அட்டவமண அவற்ைிற்கு 

குைிப் ிட்ட விருப் களும் விருப் ின்மைகளும் இருக்கின்ைை என் மதக் கொட்டும். 

 கைத்த  லத்த கடும் பகொடும் ப ரும் கடுமையொை 

ைமழ - + - - - - 

கொற்று - + - + + - 

பவயில் - - - - - + 

சூடு - - - - - + 

பவயில் - - - - - + 

குளிர் - - + - - + 

வவகம் - - - - - + 

துன் ம் - - - - + + 

வவகம் - - + - - + 

 

4.3.1.5. பவறுஞ்பசொல் வழக்குகள் (clichés)   

 பவளித்வதொற்த்தில் முழுவதும் கூட்டிமணப் ொை சில பவளிப் ொடுகள் வொதத்தின் 

அடிப் மடயில் பதொடர் அலகுகளின் (phrasal units) வகுப் ில் உட் டுத்தப் டவவண்டும். இமவ 

பவறுஞ்பசொல் வழக்குள் எைப் டும். அரசியல்வொதிகள் கூறுகின்ை நொட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு 

சீர்குமலந்து விட்டது என்ை எடுத்துக்கொட்மட எடுத்துக்பகொள்வவொம். அதன் கருத்துமரப் 

ப ொருண்மைமயப் ப ொறுத்தவமரயில், இந்த பவளிப் ொட்மட முழுவதும் கூட்டிமணப் ொைது என்று 
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வமகப் டுத்த வவண்டும். இருப் ினும் இதற்கு முழுத்பதொடர் என்ை நிமலயில்  ண்புகள் 

இருக்கின்ைை. இவ்வமகயிலொை பதொடர்கள் முழு அலகுகளொகக் வகட் வர் ைற்றும் வ சு வொின் 

மூமளயில் வசகொிக்கப் ட்டிருப் தொகத் வதொன்றுகின்ைது. இப் டிப் வ சும்வ ொது எளிதில் ைீட்பு 

பசய்வும் வகட் வருக்கு எளிதில் குைியத்திைவு பசய்யவும் இயலுகின்ைது. இமவ எந்த வித 

 ொதிப்ம யும் ஏற் டுத்தொைல் நழுவிச் பசல்வதொகத் பதொிகின்ைது. இவற்ைின் உண்மைவயொ ப ொய்வயொ 

ஆழைொகப்  ொிவசொதிக்கப் டுவதில்மல. இமவ சில ப ொருண்மைகளின் வழுநிமல குைியொக்கங்களொகச் 

(default encoding) பசயல் டுகின்ைை. அவத ப ொருண்மையில் வழுநிமல இல்லொத குைியொக்கத்தின் 

(non-default encoding)  யன் ொட்டின் விமளவு கூற்றுக்குத் கவைத்மதத் திருப்புவது ஆகும்; அது 

அமடயொளப் டுத்தப் ட்டதொக (marked) ைொறுகின்ைது. ைிகக்குமைவொை தடமவகவள 

வநொிடப் டுகின்ைதொல் இது குைியொக்கம் பசய் வமரயும் குைியத்திைவு பசய் வமரயும் 

ப ொறுத்தவமரயில் கூடுதல் பசய் ொங்கு முயற்சி எடுக்கின்ைது. ப ொருத்தக் பகொள்மக (principle of 

relevance) அடிப் மடயில் வழுநிமல வடிவொல்  ொிைொைப் டுகின்ை பசய்தியின் சில ைொற்ைத்மத 

வகட் வர் எதிர் ொர்க்கின்ைொர். நொட்டில் பகொமல பகொள்மள வன்முமை என் ை ப ருகிவிட்டது 

வ ொன்ை அவத கருத்துமரப் ப ொருளடக்கத்தின் ைொறு ட்ட வடிவமைப் ின் நிகழ்வில் பசய்திமய 

விட்டுவிடவது கடிைைொை கொொியம். வைலும் வ சு வர் அரசில்வொதி என்ை தன் ைரபு  ங்களிப் ிலிருந்து 

பவளிவந்து விட்டதொக எடுத்துக்பகொள்ளப் டும். அது சில சையம் விரும் த்தகொததொயும் இருக்கலொம். 

 ைிகக் குமைந்த ைரபுத்பதொடர்களொை உப்புசப்பு என் தற்கும் பவறுஞ்பசொல் வழக்கு 

என் தற்கும் உள்ள சொியொை பதொடர்பு பதளிவொக இல்மல.  ின்வருவது முன்ைமதப் வ ொல் அவத 

அளவுவகொலில் இருப் தொக எடுத்துக்பகொள்ளவவண்டும். அமவ ைிகக்குமைவொக ைரபுத்தன்மை 

உமடயது; ஏபைன்ைொல் கருத்துமர வவறு ொடு உட் டவில்மல.  

4.4. கூட்டிமணப் ின் எல்மலகள்: கூட்டிமணப்பு பவளிப் ொடுகளின் கூட்டிமணப் ில்லொ வநொக்குகள்  

4.4.1. கூட்டுப்ப யர்கள்  அல்லொதமவ 

   ல ப யர் கூட்டுச்பசொற்கமள நைது அளவீடு அடிப் மடயில் ைரபுத்பதொடர்களொக 

எடுத்துக்பகொள்ளலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, வைமஜவிொிப்பு என் து  ச்மசப் ொம்பு என் மதப் வ ொன்ை 

ப ொது வமக. உறுப்புகள் ப ொருண்மை உறுப்புகளின் அளவீட்மடத் திருப்தி பசய்ய உதவும் ைீண்டும் 

நிகழும் ப ொருண்மைக் குணங்கமளக் (recurrent semantic properties) கொட்டும். ஆைொல் 

 யன்வழியியல் உலக அைிவு (pragmatic world knowledge) அடிப் மட தவிர வவறு எந்த வழியிலும் 

அனுைொைிக்க இயலும் ப ொருண்மைப்  ண்புகமளக் கொட்டும் எடுத்துக்கொட்டுகள் உள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வருவைவற்ைில் முதல் அலகுக்கும் இரண்டொவது அலகுக்கும் உள்ள 

வவறு ொட்மட எடுத்துக்பகொள்ளவும்:  

தொம்பூலப்ம  (தொம்பூலம் மவக்கப் யன் டும் ம )  

( ணப்ம , புத்தகப்ம  என் ைவற்ைில் இது வ ொன்ை உைவு வதொன்றும்.) 

வதொல்ம  (வதொலொல் பசய்யப் ட்ட ம )  

(துணிப்ம ,  ிளஸ்டிக்ம  என் ைவற்ைில் இது வ ொன்ை உைவு வதொன்றும்) 
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மகப்ம  (மகயில் பகொண்டு பசல்லத்தக்க அடக்கைொை ம )  

சட்மடப்ம  (சட்மடயில் மதத்திருக்கும் ம )  

(நிக்கர்ம , கொல்சட்மடப்ம  என் ைவற்ைில் இது வ ொன்ை உைவு வதொன்றும் 

உைவுகள் பதளிவொை வமககளில் அடங்கும் (ப ொிய அளவில்); ஆைொல் அமத அனுைொைிக்கும் 

பவளிப் மடயொை வழி இல்மல. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு வைமசமய ைமைக்க ஒரு tablecloth/வைமஜ 

துணி  யன் டுத்தப் டுகிைது, ஆைொல்  ொத்திரங்கமள துமடக்க ஒரு dishcloth/ ொத்திரத்துணி 

 யன் டுத்தப் டுகிைது. 

4.4.2. இயக்கப் குதி (active zone)   

 active zone ‘இயக்கப் குதி’ என்ை பசொல்மல லொங்வகக்கர் ஒரு கூட்டிமணப் ின் இரு 

ப ொருண்மைகளுக்கு இமடயிலொை ஊடொடத்தின் துல்லியைொை இருப் ிடத்மதக் குைிப் ிட 

 யன் டுத்துகிைொர். குைிப் ொக இது ப யர் அமடக்கும் அதன் தமலப் ப யருக்கும் அல்லது 

விமைக்கும் அதன் நிரப் ிக்கும் இமடயிலொை ஊடொடத்மதக் குைிப் ிடும். சில எடுத்துக்கொட்டுகள் 

இக்கருத்துச் சொயமல பதளிவொக்கும். வர்ணப்ப யரமடயும் (colour adjective) அதன் 

தமலப்ப யமரயும் (head noun) எடுத்துக்பகொள்வவொம். ப ரும் ொலும் வர்ணம் தமலப்ப யரொல் 

குைிப் ிடப் டுகின்ை முழு ப ொருளுக்கும் (வஸ்துவிற்கும்)  யன் டுத்தப் டொது. சிறு குதிக்குத்தொன் 

 யன் டுத்தப் டும்.  

 எ.கொ.  

 சிவப்புத்பதொப் ி – பதொப் ி முழுவதும் சிவப் ொைது  

 சிவப்புப் புத்தகம் - பவளி அட்மட சிவப் ொைது  

 சிவப்பு ஆப் ிள்- பவளித்வதொலின் தைிப் ட்ட குதி சிவப் ொைது  

 சிவப்பு பகொய்யொப் ழம் - உள்வள உள்ள  குதி சிவப் ொைது  

 சிவப்புத் திரொட்மச – உள்வள உள்ள  குதி சிவப் ொைது  

 சிவப்பு விளக்கு – அமடயொளக்குைி சிவப் ொைது  

 சிவப்பு ப ன்சில் - சிவப் ொக எழுதும்  

 சிவப்பு கண்கள் - கண்ணின் பவள்மளப்  குதி சிவப் ொைது  

 நீலக் கண்கள் - கிருஷ்ணைணி நீலைொைது  

இது ைரபுத்பதொடரொ? உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் இல்மல. இவ்பவளிப் ொடுகளின் உறுப்புகமள 

ைீண்டும் நிகழும் வவற்றுமைப்  ொிவசொதமையில் பவற்ைிப றுவதொகக் கொட்ட இயலும். இமவகள் 

ப யர் கூட்டுகளிலிருந்து வவறு ட்டிருப் தொகத் பதொிகின்ைது. (நிச்சயைொக வசொதமை தவைொைதொக 

இருக்கலொம் அல்லது வ ொதுைொை உணர்திைன் இல்லொததொக இருக்கலொம்). இந்த வழக்குகள் 

ப யர்ச்பசொல்-கலமவ நிகழ்வுகளிலிருந்து வவறு ட்டதொகத் பதொிகிைது: இங்வக, பவவ்வவறு 

வழிகளில் இயக்கப் குதி (active zone) விவரக்குைிப்பு பதொடர்பு முமைமய தீவிரைொக ைொற்ைொது: 

வைவல உள்ள எல்லொ நிகழ்வுகளிலும் வண்ணப் ப யரமட சில புலனுணர்வுப்  ண்புகமளக் பகொண்ட 

ஒரு  குதிமய அதன் உமடமையின் கொரணைொக தைித்துவைொைது என் மதத் தமலமைப் 
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ப யர்ச்பசொல்லின் குைிப்புப்ப ொருள் குைிக்கிைது என் மத நொம் அைிவவொம். ஆைொல் 

இயக்கப் குதிகள் ஏவதனும் ஒரு வமகயில் கற்றுக் பகொள்ளப் ட வவண்டும், வைலும் எந்த வமகயொை 

முமையொை விதிகளொலும் கணிக்க முடியொது.  

4.4.3. கலமவயொை வமகப் ொடுகள் (complex categories)   

 தைித்தன்மையொை வமகப் ொடுகள் ஒருவசர இமணந்து கலமவத்தன்மையொை 

வமகப் ொட்மட உருவொக்கும். இது வகொட் ொடு அடிப் மடயிலொை வட்டொரங்களில் கப் ி விமளவு 

‘guppy effect’ என்று அமழக்கப் டும். இது கலமவத் தன்மையொை சில வமகப் ொட்டின்  ண்புகள் 

அவற்ைிற்கு இமணயொை உறுப்புகளின் வமகப் ொடுகளின்  ண்புகளிலிருந்து ஊகிக்க இயலொது எைக் 

கூறுகின்ைது. 'விமளவு' என் தற்கு அதன் ப யமரக் பகொடுக்கும் எடுத்துக்கொட்டு, ப யர்ச்பசொல் 

கூட்டுகளுக்கு (noun compounds) ைீண்டும் நம்மைத் திரும் க் பகொண்டுவருகிைது. PET/பசல்லப் ிரொணி 

வமகயின் சிைந்த அல்லது ைிகவும்  ிரதிநிதித்துவைொை எடுத்துக்கொட்டு(கள்) என்று தொம் கருதுவமதக் 

கூறுைொறு தகவல் தரு வர்களிடம் வகட்கப் ட்டொல், அவர்கள் பூமைகள் ைற்றும் நொய்கள் இவற்மை 

நொடுகிைொர்கள்; ைீன் வமகயின் சிைந்த எடுத்துக்கொட்டுகமளக் வகட்கும்வ ொது, அவர்கள் ட்ரவுட், 

சொல்ைன், அல்லது ஏதொவது. இருப் ினும், PET FISH/பசல்லப் ிரொணி ைீன் வமகப் ொட்டின் சிைந்த 

எடுத்துக்கொட்மடக் வகட்கும் வ ொது,  தில் guppy/கப் ி ஆகும், இது இரு உறுப்பு வமகப் ொடுகளிலும் 

மையைொகக் கருதப் டவில்மல. விமளவு ப யர்ச்பசொல் கூட்டுக்களுக்கு 

வரம்புக்குட் டுத்தப் டவில்மல: ஆரஞ்சு ஆப் ிள் வ ொன்ை ப யரமட-ப யர்ச்பசொல் 

பசொற்பைொடருடன் இமதவய கொணலொம். ஆரஞ்சு ஆப் ிள் சிைந்த எடுத்துக்கொட்டுகளொக ைக்களொல் 

வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட பசொற்கள் ஆப் ிள் வமகயின் சிைந்த எடுத்துக்கொட்டுகளொகத் 

வதர்ந்பதடுக்கப் ட்டவற்ைிலிருந்து வவறு ட்டமவ, வைலும் ஆரஞ்சு நிைத்தின் வரம் ிலிருந்து    சிைந்த 

எடுத்துக்கொட்டு எது என்று வகட்கப் டும்வ ொது அவற்ைின் நிைம் வதர்ந்பதடுக்கப் ட்டவற்றுடன் 

ப ொருந்தொது  இயல் 7இல் கப் ி விமளவு (guppy effect) ைற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்திற்கு 

திரும்புவவொம்; இப்வ ொமதக்கு நொம் அதன் இருப்பு ைற்றும் அது கூட்டிமணப் ின் வரம்ம க் 

குைிக்கிைது என்ை உண்மைமய ைட்டுவை கவைிப்வ ொம். 

 கப் ி விமளவு  ல கருத்துகளுக்கு வழிவகுத்தது. கூட்டிமணப் ின் குமை ொடு முன்ைொதிொிக் 

வகொட் ொட்டில்  லவீைத்மத பவளிப் டுத்துகிைது என்று சிலர் வொதிட்டைர்; ஒவர ைொதிொியொக, 

முன்ைொதிொி வகொட் ொட்டொளர்கள் ஒரு வழிமுமைமய உருவொக்க உமழத்துள்ளைர், இது ஒரு சிக்கலொை 

வமகப் ொட்டின் முலமுன்ைொதிொிமய கூறு வமகப் ொடுகளின் தைிப் ட்ட மூலமுன்ைொதிொிகளிலிருந்து 

(வமரயறுக்கப் ட்ட பவற்ைியுடன்) கணக்கிட உதவும். 

 நம் பசொந்த உணர்வு என்ைபவன்ைொல், ஒரு சிக்கலொை வமகயின் குணொதிசயங்கமள அதன் 

கூறு வமகப் ொடுகளில் இருந்து கணக்கிடலொம்;  ிரச்சமை என்ைபவன்ைொல், வமகப் ொடுகளின் 

தற்வ ொமதய விளக்கங்கள் ைிகவும் ஏழ்மையொைமவ. ஒரு வமகமயப்  ற்ைிய முழு கமலக்களஞ்சியத் 

தகவல்களும் அதன் குணொதிசயத்தின் சட்டபூர்வைொை  குதியொக இருக்கும் வமகப் ொடுகளின் 

முற்ைிலும் முழுமையொை  ொர்மவமய நொம் எடுத்துக்பகொள்கிவைொம் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். 
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எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, ஆரஞ்சு நிைத்தின் விளக்கம் ஆரஞ்சு நிைத்தின் கீழ் வரும் வண்ணங்களின் 

முழுமையொை வரம்ம யும், மையத்தன்மையின் குைியீட்மடயும் (அல்லது எதுவொக இருந்தொலும்) 

வழங்கும்; அவதவ ொல், ஆப் ிள்/APPLE என் தன் விளக்கத்தில்,  ிைவற்றுடன், ஆப் ிள்கள் 

பவளிப் டுத்தக்கூடிய அமைத்து வண்ணங்களின் குைிப்ம யும் உள்ளடக்கும். இந்தத் தகவலின் 

அடிப் மடயில், முன்ைொதிொியொை ஆரஞ்சு ஆப் ிள்கள் (ORANGE APPLES) ஒரு முன்ைொதிொியொை 

ஆரஞ்சுக்கு ைிக பநருக்கைொக இருக்கும் வண்ணங்கமளக் பகொண்ட ஆப் ிள்கள் ஆகும். இதன் 

விமளவொக வரும் ஆப் ிள்கள் முன்ைொதிொி ஆப் ிள்களொக இருக்க வவண்டும் அல்லது அமவ 

முன்ைொதிொி ஆரஞ்சு நிைத்மதக் பகொண்டிருக்க வவண்டும் என்று இங்வக எந்தத் வதமவயும் இல்மல. 

ைர்ைம் எங்வக? இவத வொதம் பசல்லப் ிரொணி ைீன் (PET FISH) என் தற்கும் ப ொருந்தும்: முன்ைொதிொி 

பசல்லப் ிரொணிகளின் குணொதிசயங்களில் அதிக விகிதத்மத பவளிப் டுத்தும் ைீன்கவள முன்ைொதிொி 

பசல்லப் ிரொணிகள் ஆகும்: இமதச் பசய்ய, ைீன் ைற்றும் பசல்லப் ிரொணிகளொல் கொட்டப் டும் 

குணொதிசயங்களின் வரம்ம ப்  ற்ைிய வ ொதுைொை விொிவொை அைிவு நைக்குத் வதமவ. (இங்வக 

இலக்கணத்திற்கு சில பசல்வொக்கு உள்ளது என் மதக் கவைியுங்கள்: முன்ைொதிொி பசல்லப் ிரொணிகள் 

வளர்ப்பு ைீன்கள் முன்ைொதிொி பசல்லப் ிரொணிகளுக்கு அருகிலுள்ள ைீன்கள்; இது முன்ைொதிொி 

ைீன்களுக்கு அருகில் இருக்கும் பசல்லப் ிரொணிகளின் அவத வமகயொக இருக்க வவண்டிய 

அவசியைில்மல) 

4.5. கூட்டிமணப் ின் சில  ிரதி லிப்புகள் (Some reflections on compositionality) 

 கூட்டிமணப்பு  ற்ைிய விவொதம் எந்த வமகயிலும் முடிவமடயவில்மல. கூட்டிமணப்புக் 

பகொள்மகக்கு எதிரொக மூன்று நிமலகமள வவறு டுத்தி முடிப்வ ொம்.  

1. கட்டிடத்பதொகுதி ைொதிொி  (building block model)  (அல்லது வசொதமைப் ட்டியல் வகொட் ொடுகள்/ 

chek-list theories): இது வலுவொை கூட்டிமணப்பு வொதத்துடன் பநருக்கைொகத் பதொடர்புள்ளது. ஒரு 

பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்மைமய முற்றுநிமலயில் விளக்க இயலும் ைற்றும் உறுப்புப் ொகங்களின் 

தீர்ைொைைொை ப ொருண்மையின் வைல் நிமலப று கூட்டிமணப்புச் பசயற் ொங்கொல் முழுவதுைொக 

விளக்க இயலும்.  

 2. ப ொருண்மைச் சட்டக ைொதிொி (Schaffolding model or semantic skeleton model): 

இப் ொர்மவயின் டி கூட்டிமணப் ொல் கிமடப் து ஒரு கலமவத்தன்மையொை பவளிப் ொட்டிற்குப் 

ப ொருண்மை அமைப் ின் சட்டகக் கூறுகள்தொன். அதற்குக் கமலக்களஞ்சிய அைிவொலும் சூழல் 

இவற்மைப்  யன் டுத்தி ஊகிப் தற்கு அொிதொை  யன்வழி வமகமுமையொல் உருவம் தரப் டுகின்ைது.  

3. முழுமை ைொதிொி (holistic model): இதுவும் கூட்டிமணப் ின் ைிக வலுவொை ைொதிொியொகும். இது 

ஒவ்பவொரு அலகின் ப ொருண்மையும் அம்பைொழியில் உள்ள எல்லொ  ிை அலகுகளுடன் அதன் 

உைவுகமளக் பகொண்டிருக்கும் எல்மலயற்ை ப ொிய இருப்புப்ப ொருளொக (indefinitely large entity) 

இருப் மத வவண்டுகின்ைது. ஒரு விதத்தில்  ிை அலகுகளுடைொை கூட்டிமணப் ின் எல்லொ 

விமளவும் ஏற்கைவவ ப ொருண்மையில் இருக்கும்: வதமவயொை  குதிமயப்  ிொித்பதடுப் துதொன் 

வதமவப் டும் ஒன்று. இத்தீவிரைொை  ொர்மவ அதற்கு உொித்தொை சிக்கல்கமளக்பகொண்டிக்கின்ைது.  
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கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வரும் பசொற்பைொடர்களில் பவளிப் டுத்தப் ட்ட கூட்டிமணப் ின் வமகமய அமடயொளம் 

கொணவும்: 

வ ொலி  ொஸ்வ ொர்ட் 

புத்திசொலி கொல் ந்து வீரர் 

முன்ைொள் உலக அழகி 

ஏமழ  ொடகர் 

இைந்த பூமை 

உயர் விமல 

கருப்பு பதொப் ி 

சிைிய கிரகம் 

நீண்ட கண் இமைகள் 

பசயற்மக கிொீம் 

சிைந்த  ியொவைொ கமலஞர் 

வகொடிட்ட ஆமட 

2.  ின்வரும் வொக்கியங்கள் ஒவ்பவொன்றும் ஏவதனும் ஒரு வழக்கைொை பவளிப் ொட்மடக் 

பகொண்டிருக்கும்.  ின்வரும் தமலப்புகளின் கீழ் இவற்மை வமகப் டுத்த முயற்சிக்கவும் (இந்த 

இயலில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள வமரயமைகமளப்  யன் டுத்தி): 

(அ) உண்மையொை ைரபுத்பதொடர்கள்; (ஆ) உமைந்த உருவகங்கள்; (c) பசொல்லடிவமகப் ொடுகள்; (ஈ) 

மநந்துவ ொைவழக்குகள் (clichés) (நிமலயொைமவ, ஆைொல் அதிகைொகவவொ அல்லது குமைவொகவவொ 

பவளிப் மடயொை பவளிப் ொடுகள்). 

(i) வ ொலீசொர் அவைிடைிருந்து கள்ள வநொட்டுக்கமளக் மகப் ற்ைிைர்- அவருக்கு ைை லம் 

இருக்கிைது. 

(ii)  ந்து இப்வ ொது உங்கள் வகொர்ட்டில் உள்ளது. 

(iii) அவன் துன் க்கடலில் மூழ்கித் தத்தளிக்கிைொன்.. 

(iv)  திைொறும் ப ற்று ப ருவொழ்வு வொழ வொழ்த்திைொர்.. 

(v) அவள் நொக்கில் நரம் ில்லொைல் வ சுகிைொள். 

(vi) அந்த பசய்தி கொட்டுத் தீப்வ ொல்  ரவியது.. 

(vii) அவர் ைைங்குளிர  அவமளப்  ொரொட்டிைொர். 

(viii) அவன் வசொற்றுக்கு வழியில்லொைல் கிடக்கிைொன். 

(ix) நிமலமை வைொசைொக என் தில் இருந்து ைிகவைொசைொகியது. 

(x) அவர் தொன் பசொல்லவந்தமத பைன்று விழுங்கிைொர். 

(xi) அவர் உண்மைமய பவளிச்சம் வ ொட்டுக் கொட்டிைொர். 

(xii) பநருப் ில்லொைல் புமகயொது.. 

http://www.languageinindia.com/


90 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

3. dis- என்ை முன்பைொட்மடக் பகொண்டுள்ள ஆங்கில வொர்த்மதகமள ஆய்வு பசய்யுங்கள். இவற்ைில் 

எத்தமை முன்பைொட்டு ஒரு சுதந்திரைொை ப ொருண்மைசொர் அங்கைொகும்? (Cruse 1986 ஐப் 

 ொர்க்கவும்: ch. 2.) dis- ஒரு பசொற்ப ொருள் அங்கைொகும், X: dis-X எத்தமை தைித்துவைொை அர்த்த 

உைவுகமளக் குைிக்கிைது? ஏவதனும் சிரைங்கமளப்  ற்ைி விவொதிக்கவும். 

4.  ின்வருவைவற்ைில் பசயலில் உள்ள ைண்டலங்கள் என்ை என் மதக் கவைியுங்கள்: 

(0 ஆத்திரைமடந்த தந்மத தைது ைகமை அடித்தொர். 

(ii) வைொி  டகுக்குச் பசல்வதற்கு முன் கொொில் ப ட்வரொமல நிரப் ிைொள், 

(iii) நீலக் கண்ணொடி, 

(iv) வண்ணக் கண்ணொடிகள், 

(v) சிவப்பு கத்தி, 

(vi) கூர்மையொை கத்தி, 

(vii) வவகைொை கணிைி நிரல், 

(viii) ஒரு விமரவொை வகொப்ம க் கொ ி. 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

கூட்டிமணப்புக் பகொள்மகயொைது ப ொருண்மையியலின் எந்தபவொரு முமையொை அணுகுமுமையின் 

முக்கிய அம்சம் ஆகும். வகைின் (Cann 1993) இயல் 1 ஒரு நல்ல அைிமுகத்மத வழங்குகிைது;  ொர்ட்டி 

(Partee 1984) ைற்றும்  ொர்ட்ச் (Bartsch) ஆகியவற்ைில் ைிகவும் வைம் ட்ட விளக்கத்மதக் கொணலொம். 

 இங்கு பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ைரபுச்பசொற்களின் விளக்கம் க்ரூஸ்-ஐப் (Cruse 1986: இயல் 2) 

 ின் ற்றுகிைது. ஆங்கில ைரபுத்பதொடர்கள்  ற்ைிய விொிவொை ஆய்வுக்கு, ைக்மக (Makkai1972)-ஐப் 

 ொர்க்கவும். ைரபுத்பதொடர்களின் பதொடொியல் நடத்மத ஃப்வரசர் (Fraser  1970), கொட்ஸ் (Katz 1973), 

நியூவையர் (Newmeyer1974) ஆகியவற்ைில் விவொதிக்கப் ட்டுள்ளது. (1990) என் து ஒரு உளவியல் 

 ொர்மவயில் இருந்து பசொற்ப ொழிவுகளின் சுவொரஸ்யைொை விவொதம் கிப்ஸ்-இல் (Gibbs 1990). 

உள்ளது. (ைரபுத்பதொடர்கள்  ற்ைிய கிப்ஸின் நிமலப் ொடு, அவர் நிமைப் து வ ொல், க்ரூஸ் 1986 

(Cruse 1986) உடன் ப ொருந்தவில்மல.) 

 பசொல்லடிவமகப் டுகளுக்கு (collocations) (இங்வக கூடுதலொக உள்ளடக்கியதொக 

வமரயறுக்கப் ட்டுள்ளது) ைொகின்-ஐப் (Mackin 1978)  ொர்க்கவும்.  

லங்கொக்கொின் 'பசயல்திைனுள்ள உள்ள ைண்டலங்கள்' ('active zones')  ற்ைிய கருத்து லங்கொக்கொில் 

விளக்கப் ட்டுள்ளது (Langacker1991b: 189-201).  

 ல்வவறு வமகயொை ப யரமட-ப யர்ச்பசொல் வசர்க்மகக்கு, தில்லொன்-ஐப் (Dillon 1979)  ொர்க்கவும். 

வகள்விக்கொை விமடகள் 

1.. வசர்க்மக முமைகள்   

ஒரு வ ொலி  ொஸ்வ ொர்ட் - எதிர்ைமை 

ஒரு இைந்த பூமை - பூலியன் 

நீண்ட கண் இமைகள்- ஒத்தைி 
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புத்திசொலி கொல் ந்து வீரர்- ைமைமுக/ஒத்தைி (ப ொருண்மை ையக்கம்) 

உயர்ந்த விமல - ஒத்தைி 

பசயற்மக கிொீம் - எதிர்ைமை 

முன்ைொள் உலக அழகி - எதிர்ைமை 

கருப்பு பதொப் ி - பூலியன் 

சிைந்த  ியொவைொ கமலஞர்- ைமைமுக/ஒத்தைி (ப ொருண்மை ையக்கம்) 

ஏமழ  ொடகர் -- ைமைமுக/ஒத்தைி (ப ொருண்மை ையக்கம்) 

சிைிய கிரகம் - ஒத்தைி 

வகொடிட்ட ஆமட - பூலியன் 

2. வழக்கைொை பவளிப் ொடுகள் 

(i) கள்ளவநொட்டுகமளக் மகப் ற்ைிைர்: உமைந்த உருவகம் 

அவருக்கு ைை லம் உள்ளது: வசர்க்மக: ைை லம் என் தன் இயல்புநிமல அல்லொத அர்த்தம். 

(ii) உமைந்த உருவகம் (படன்ைிஸிலிருந்து எடுத்தொளப் ட்டது). 

(iii) ைரபுத்பதொடர்.  

(iv) வசர்க்மக: சலிப்புத்பதொடர், 

(v) ைரபுத்பதொடர், 

(vi) உமைந்த உருவகம், 

(vii) ைரபுத்பதொடர். 

(viii) வசர்க்மக.   

(ix) வசர்க்மக: சலிப்புத்பதொடர், 

(x) வொர்த்மதகமள பைன்று  விழுங்கிைொர்: பசொல்லடிவமகப் ொடு - விழுங்கு என் தன் இயல்புநிமல 

அல்லொத அர்த்தம்.  

(xi) ைரபுத்பதொடர் 

(xii) சலிப்புத்பதொடர். 

3. ப ொருண்மைக் கூறுகள் 

ஒரு முழுமையொை  தில் இங்வக சொத்தியைில்மல.  ின்வரு மவ சில  ொிந்துமரகள்: 

(i) முழு அர்த்தமுள்ள: 

(அ) dislike, disapprove (like and dislike, approve and disapprove, are closest to antonyms—see 

Chapter 9) 

(ஆ) dismount, disembark (mount and dismount are reversives); 

(இ) discolour, displace (discolour means something like "cause to become wrong in respect of 

colour"; displace (on one reading) means "cause to become  wrong in respect of place")  

(ஈ) ((a case can perhaps be made for disconfirm and dispossess, but neither meaning is recurrent). 
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(ii) dis- இல் பதொடங்கும் ப ரும் ொலொை பசொற்களுக்கு முன்பைொட்டு சுதந்திர அர்த்தமுள்ளதொக 

இல்மல: 

(அ)  disgust, dismay, disgruntle, disturb, disport, discover, disconcert, etc.  . 

4. இயக்கப் குதிகள் 

(i) தந்மதயின் மக; ைகைின்  ிட்டம். 

(ii) ப ட்வரொல் வடங்க். 

(iii) ப ொருண்மைையக்கம்: சட்டங்கள் அல்லது பலன்ஸ்கள். 

(iv) ப ொருண்மைையக்கைற்ைது: பலன்ஸ்கள். 

(v) மகப் ிடி. 

(vi) கத்தி. 

(vii) பசயல் ொடுகமள வைற்பகொள்வது. 

(viii) அதன் அருந்துதல். 
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             இயல் 5  

    பசொற்ப ொருண்மையில்அைிமுகம்  

5.1.பசொற்ப ொருண்மையின் இயல்பு  

 வடிவவொத அடிப் மடயிலொை விளக்கத்தில் பசொற்களின் ப ொருண்மை ஆயப் டுவதில்மல 

அல்லது அவற்ைின் சட்டகைொகச் சுருக்கப் டும் என்ைொலும் ப ொருண்மையின் விவரமண அைிமுகத்தில் 

பசொற்களின் ப ொருண்மைகள் குைித்து கூடுதலொகப் வ சப் டுவது இயல்பு. பைொழியியல் 

கண்வணொட்டம் இல்லொதவர் ப ொருண்மைமயத் தைித்தைி பசொற்களுடன் பதொடர்பு டுத்தும் 

உள்ளுணர்வு இருக்கின்ைது. இம்ைொதிொியொை உள்ளுணர்வு ப ொருண்மையின் வநொக்மக ைிகக் 

குமைத்து ைதிப் ிடுகின்ைது. அது முழுவதும் தவைில்மல என்ைொலும் ப ொருண்மையின் வ ொதுைொை 

முகவுமர அமத ஒரு வநர்த்தியொை வடிவவொதத்தில் அடக்க இயலொது என்ை கொரணத்தொல் 

பசொற்ப ொருளின் கலமவத்தன்மைமயயும் விளக்கத் தவைக்கூடொது. எைவவ, தற்வ ொமதய ைற்றும் 

 ின்வரும் எட்டு இயல்கள் பசொற்ப ொருண்மையியலின்  ல்வவறு அம்சங்களுக்கு அர்ப் ணிக்கப் டும்.  

5.1.1. பசொல் என்ைொல் என்ை?  

 இலக்கண அலகொை பசொல்லின் தன்மைமயப்  ற்ைி ஏரொளைொை வொதங்கள் இருக்கின்ைை.  ல 

நம் கவைத்திற்குப் ப ொருத்தைொைதல்ல. நொம் எமதப் ற்ைி வ சுகின்வைொவைொ அமதப் ற்ைி சில 

கருத்துகள் இருப் து அவசியம். இக்கருத்துச்சொயல் சொியொை விவரமணமயத் தமட பசய்கின்ைது. 

நல்ல அணுகுமுமை மூலமுன்ைொதிொி (prototypic) அணுகுமுமையொகும். ஒரு மூல முன்ைொதிொி பசொல் 

எவ்வொறு இருக்கும்? ைரபு அடிப் மடயில் ஒரு குமைந்த வொிமச ைொற்ைக்கூடிய அலகு என்று 

 ண் ொக்கம் பசய்வது நைக்குப்  யனுள்ளதொக அமையும். இது மூல முன்ைொதிொி பசொல்லுக்கு 

(prototypical word) இரு  ண்புக்கூறுகமள அமட பசய்கின்ைது.  

1. இமத வொக்கித்தில் அங்கும் இங்கும் நகர்த்தலொம்; அல்லது குமைந்தது  ிை உறுப்புகளுடன் 

பதொடர்புமடய அதன் இடத்மத சில புதிய விவரங்கமள இமடயில் வசர்த்து ைொற்ைலொம்.  

2. அமத இமடயூறு பசய்யலொம் அல்லது அதன்  ொகங்கமள வொிமச ைொற்ைம் பசய்யலொம்.  

 வவறுைொதிொி கூைிைொல் வொக்கியத்தில் ைொற்ைங்கமளச் பசய்மகயில் நொம் பசொற்கமள அமைப்பு 

அடிப் மடயில் ஒரு முழுமையொக கருதப் ட வவண்டிய கட்டொயம் இருக்கின்ைது. இது எவ்வொறு 

பசயல் டுகிைது என் மத சுருக்கைொகப்  ொர்ப்வ ொம். (1) வ ொன்ை ஒரு வொக்கியத்மத எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள்: 

(1)  அரசொங்கம் வதசியைொக்கமலக் கடுமையொக எதிர்க்கிைது. 

ைறுவொிமசப் டுத்தல் (2)-(4) வ ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில் விமளயும்: 

(2) ைக்கள் வதசியைொக்கமலக் கடுமையொக எதிர்க்கிைொர்கள்.  
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(3) வதசியைொக்கமல ைக்கள் கடுமையொக எதிர்க்கிைொர்கள்.  

(4) கடுமையொக ைக்கள் வதசியைொக்கமல எதிர்க்கிைொர்கள்.  

புதிய விவரங்கமளப்  ின்வருைொறு இமடயில் பசொருகலொம்.   

(5) (நம் நொட்டு) ைக்கள் (முழுமையொை) வதசியைொக்கமல (ைிகக்) கடுமையொக எதிர்க்கிைொர்கள். 

இமடச்பசொருகல் இடங்கள் பசொற்களுக்கு இமடயில் வருவமதக் கவைிக்கவும். பசொற்கள் 

எழுதுமகயில் இடம் விட்டு எழுதப் டுகின்ைை. ஆைொல் வ சுமகயில் நிசப்தத்தொல் 

 ிொிக்கப் வதில்மல. அமவகளுக்குத் தைிப் ட்ட உள்அமைப்பு உண்டு; மூல முன்ைொதிொியில் 

(prototypically) ஒன்றுக்கும் வைற் ட்ட பசொல் வவர் (lexical root) இல்மல. (இந்தக் கருத்து கீவழ 

பதளிவொகிவிடும், ஆைொல், எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் பசொற்களின் பசொல்சொர் வவர்கள் தடித்த 

எழுத்துக்களில் கொட்டப் ட்டுள்ளை:  

 அ-நியொயம், இைி-மை, வவகம்-ஆக, அழகு-ஆை, முன்-நொள், நட-ந்த்-ஆன்,  டி-த்தல்  

சில பசொற்களுக்கு ஒன்றுக்குை வைற் ட்ட பசொல் வவர்கள் இருப் து வ ொல் வதொன்றுகின்ைது. 

 எ.கொ.  

 வண்ணத்துப்-பூச்சி, கரும்- லமக.   

இமவ முன்ைொதிொியொைமவ அல்ல; ப ரும் ொலொைவற்ைில் வவர்கள் வ ொன்று வதொற்ைளிப் மவ 

முழுவதும் ப ொருண்மை அடிப் மடயில் தைிப் ட்டமவ அல்ல. ஒன்ைிமணக்கப் ட்ட வவர் (fused 

root) ஆகும்.  ிைபசொற்களில் பசொல்வவர்கவள இல்மல; இமவ இலக்கண பசொற்கள் (grammatical 

words) என்று அமழக்கப் டும்: எ.கொ. அந்த, ைற்றும், அல்லது, உமடய.   

 இந்த இடத்தில் நொம் பசொல் என்று குைிப் ிடுவமத ஓரளவுக்கு துல்லியைொகக் கூைவவண்டும். 

ஒரு அர்த்தத்தில், நட, நடந்தொன், நடக்கிைொன், நடப் ொன் என் ை வவறு ட்ட பசொற்கள். ைற்பைொரு 

அர்த்தத்தில் அமவ ஒரு பசொல்லின் (நட என் தன்) வவறு ட்ட வடிவுகள் ஆகும். ைொைொக நட என் தும் 

நடப்பு என் தும் இரு அர்த்தத்திலும் வவறு ட்ட பசொற்கள். ஆைொல்  டி (step) என் தும்  டி (read) 

என் தும் ஒவர வடிவில் உள்ள பசொற்கள்; அமவகளுக்குத் தைித்தைியொை  திவுகள் தரப் டுவமத 

நொம் எதிர் ொர்ப்வ ொம்; எைவவ அமவ இரண்டொவது அர்த்தத்தில் வவறு ட்ட பசொற்களொகும். பசொல் 

வடிவுகளுக்கும் (word forms) பசொல்லன்களுக்கும் (lexemes) வவறு ொடு  ொரொட்ட வவண்டும். 

பசொல்வடிவுகள் அவற்ைின் (ஒலியன் வடிவொவலொ எழுத்து வடிவொவலொ) தைிப் ட்டமவ. 

பசொல்லன்கமள வவர்களொலும் ைற்றும்/அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட வடிவுகமள ஒன்ைொகக் குழுைம் 

பசய்யப் ட்டமவயொகக் கருதலொம். எைவவ ஓடு, ஓடிைொன், ஓடுகிைொன், ஓடுவொன் என் ை ஓடு என்ை 

பசொல்லமைச் சொர்ந்த வடிவுகளொகும். நட, நடந்தொன், நடக்கிைொன், நடப் ொன் என் ை நட என்ை 

பசொல்லமைச் சொர்ந்த வடிவுகளொகும். ைதித்தொன், ைதிக்கிைொன், ைதிப் ொன், என் ை ைதி என்ை 
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பசொல்லமைச் சொரும். அவைதி, அவைதித்தொன், அவைதிக்கிைொன், அவைதிப் ொன் என் ை முதல் 

குழுைத்தின் வவமரக் (ைதி) பகொண்டிருந்தொலும் வவறு ட்ட பசொல்லமைச் சொரும் (அவைதி). அவைதி 

என் து ைதி என்ை பசொல்லைிடைிருந்து அவ என்ை பசொல்லொக்க ஒட்மடக் பகொண்டிருப் தொல் 

வவறு ட்டதொகக் கருதப் டும். ஆக்க ஒட்டுகளுக்கு (derivational affixes) (உண்மையில் விஷயம் 

சிக்கலொைது ைற்றும் சர்ச்மசக்குொியது) அமவ இலக்கணப் டி ஒருவ ொதும் கட்டொயைொக இல்மல. 

எடுதுக்கொட்டொக, ரொஜொ என்மை அவைதித்தொன் என் தில், அவைதித்தொன் என் மத இலக்கணைற்ை 

வொக்கியத்மத வழங்கொைல் கவைித்தொன் என் து மூலம் ைொற்ைலொம்; வொக்கியத்தின் இலக்கண 

அமைப்புக்கு அவ- அவசியைில்மல என் மதக் கொட்டுகிைது. இது அவ- என் தன் அமைத்து 

நிகழ்வுகளுக்கும் உண்மை. ைறுபுைம், John is —- என்ை சட்டத்தில் இலக்கண ொீதியொகப் 

ப ொருந்தக்கூடிய எந்த விமைச்பசொல்லும் –ing என்ை ஒட்மடத் தொங்க வவண்டும், இது ஒரு ஆக்க 

(derivational) ஒட்டு அல்ல; ைொைொக ஒரு திொிபு (inflectional) ஒட்டொகும்: திொிபு ஒட்டுக்கமளப் ப ொறுத்து 

ைட்டுவை வவறு டும் பசொல் வடிவங்கள் அவத பசொல்லமைச் (lexeme) சொரும். இது பசொல்லொகச் 

பசொல்லன் ஆகும், இது பசொற்ப ொருண்மையிலுக்கொை குைிப் ிடத்தக்க அலகு ஆகும்.   

5.1.2. பசொற்ப ொருண்மையும்   இலக்கணப்ப ொருண்மையும் 

  பசொற்ப ொருண்மைக்கும் (lexical) இலக்கணப்ப ொருண்மைக்கும் (grammatical meanin) 

ப ரும் ொலும் வவறு ொடு  ொரொட்டப் டும். எல்லொ இரண்டொகப் ிொித்தலிலும் ஆ த்து உண்டு. 

பசொற்ைன்மை, இலக்கணத்தன்மை என் ைவற்ைில் பதொடர்ந்து வவறு டுகின்ை அளவுவகொல் உண்டு 

என் மத ைைதில் பகொண்டொல் இந்த இரண்டொகப் ிொித்தல் ஆ த்தொைதல்ல. ப ொருண்மைமயக் 

பகொண்டிருக்கும் அலகுகளின் வமக அடிப் மடயில் இந்த வவறு ொட்மட பவளிப் டுத்துவது 

வசதியொை வழியொகும். நொம் இலக்கண அலகுமள மூடிய குழுை அலகுகள் (closed set items) ைற்றும் 

திைந்த குழுை அலகுகள் (open set items) என்று  குக்கலொம். மூடிய குழுை அலகளின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வரும்  ண்புகமளக் பகொண்டிருக்கும்:  

1.அமவச் சிைிய  திலீட்டுக் குழுைங்கமளச் (small substitution sets) சொர்ந்திருக்கும். 

2.அவற்ைின் முக்கியைொை பசயல் ொடு வொக்கியங்களின் இலக்கண அமைப்ம  (grammatical 

structure) பவளிப் டுத்துவதொகும்.  

 3. அமவ ஒத்தைி அடிப் மடயில் ைிகக் குமைவொகத்தொன் ைொறும்; ஒரு தைிப் ட்ட வ சு வர் அதன் 

இழப்ம வயொ ஈட்டத்மதவயொ அவர் வொழ்நொளில் கண்டுபகொள்வது அொிது. (புதிய கொலக் 

குைிப் ொன்கள்/tense markers அல்லது தீர்ைொைிப் ொன்கள்/determiners நீண்ட கொலைொக 

ஆங்கிலத்தில், தைிழில் வதொன்ைவில்மல.)அதொவது ஒரு குைிப் ிட்ட மூடிய குழுை இலக்கண 
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வமகப் ொட்டில் அலகுகளின்  ட்டியல் நிமலயொைது (fixed) (எைவவ 'மூடிய'/closed' என்று 

ப யொிடப் ட்டுள்ளது.) 

இவற்மைப்  ின்வரும்  ண்புகமளக் பகொண்ட திைந்தகுழுை அலகுகளுடன் ஒப் ிட்டு 

வவறு டுத்தலொம்:  

1.அமவ ஒத்தைி அடிப் மடயில் ப ொிய  திலீட்டுக் குழுைங்கமளச் (large substitution sets) சொரும்.  

 2. திலீட்டு வகுப்புகளின் அங்கத்திைர்களில் ஒத்தைி விமரவொை ைொற்ைம் இருக்கின்ைது. ஒரு 

தைிப் ட்ட வ சு வர் அவர் வொழ்நொளில்  ல இழப்புகமளயும் ஈட்டங்கமளயும் சந்திப் து 

சொத்தியைொகும். (சைீ த்திய ஆண்டுகளில் விண்பவளிப்  யணம் அல்லது கணிைி பதொடர் ொை 

பசொற்களின் ப ருக்கத்மதப்  ற்ைி சிந்தியுங்கள்.) 

3. அவற்ைின் முக்கியச் பசயல் ொடு ஒரு ப ொருண்மைமயச் சுைப் தொகும்.    

மூடிய ைற்றும் திைந்த குழுை அலகுகள் இரண்டும் ப ொருண்மைமயச் சுைக்கின்ைை. அமவ 

முன்ைொதிொியொகச் சுைக்கின்ை ப ொருண்மைகளின்  ண்புகளில் வவறு ொடுகள் இருக்கின்ைை என் து 

அவற்ைின் வவறு ட்ட பசயல் ொட்மட அர்த்தப் டுத்துகின்ைை.  

 மூடியகுழுை அலகுகள் இலக்கண அலகுகளொகச் சொியொகச் பசயலொற்ை வவர்களின் அகன்ை 

வரம்பு (wide range of roots) எந்த ஒழுங்கின்மையும் இல்லொைல் இமணயும். இந்த சொத்தியத்திற்கொக 

அவற்ைிற்கு பநகிழ்வொை ப ொருண்மை இருக்கும். எளிதில் முரண் ொடுகள் உருவொகொத டி வ ொதுைொை 

அளவு வலிமை குமைக்கப் டவவண்டும். அடிக்கடி நிகழும் வவறு ொட்மடக் குைிப்பீடு 

பசய்யவவண்டும். எைவவ "இைந்தகொலம்", "நிகழ்கொலம்", "எதிர்கொலம்" வ ொன்ை எந்த விமைக் 

கருத்துச் சொயலுடனும் இமணந்து வரும் ப ொருண்மைகளும் ைற்றும் ைிகுந்த எண்ணிக்மகயிலொை 

ப யர் கருத்துச்சொயல்களுடன் வசர்ந்துவரும் "ஒரு", " ல" வ ொன்ை ப ொருண்மைகளும் மூலமுன்ைொதிொி 

அடிப் மடயில் இலக்கணப் ப ொருண்மைகளொகும்.  

 ைொைொக அடிக்கடி நிகழ்வுறுகின்ை ப ொருண்மைகவளொ (recurrent meanings) அகன்ை உடன் 

வருமக (coocurrence) சொத்தியங்கவளொ வதமவ இல்லொமையொல் ஒரு திைந்த குழுை அலகு சுைக்கும் 

ப ொருண்மையின் குைிப் ிட்டதன்மைக்வகொ வளமைக்வகொ எல்மல இல்மல. எைவவ திைந்த குழுை 

அலகுகள் கூற்றுகளின் ப ொருண்மை உள்ளடக்கத்தின் சுமைமய முன்ைொதிொியொகச் சுைக்கின்ைது. 

அவற்ைின் ப ொருண்மையின் வளமை ைற்றும் அவற்ைின் எல்மலயற்ை எண்ணிக்மகயின் கொரணைொக 

அமவ கலமவ நிமல அடுக்குைவு ைற்றும் உறுப் மைவு உைவு அமைப்புகளில் (syntagmatic 

structures)  ங்பகடுக்கின்ைை.   

 ப ொருளடக்கச் பசொற்கள் (content words) (அடிப் மடயொக ப யர்கள், விமைகள், 

ப யரமடகள், ைற்றும் விமையமடகள்) மூலமுன்ைொதிொியொக ஒரு திைந்த குழுை (ப ொதுவொக வவர் 
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உரு ன் 'root morpheme' என்று அமழக்கப் டும்) உரு மைக் பகொண்டிருக்கும் ைற்றும் அமவ 

ஒன்வைொ அல்லது அதற்கு வைவலொ மூடிய குழுை அலகுகமள ஒட்டு வடிவில் பகொண்டிருக்கும். 

ப ொருளடக்கச் பசொற்களின் ப ொருண்மைகமள ஆய்வது ஏைக்குமைய பசொற்ப ொருண்மை இயலொகும்; 

ைற்றும் திைந்த குழுை அலகுகள் பசய்கின்ை  ங்களிப்புக்கு முக்கியைொகத் பதொடர்பு  டுத்துகின்ைது. 

இலக்கணப் ப ொருண்மையில் மூடிய குழுை அலகுகளின் ப ொருண்மையில் கவைத்மதச் 

பசலுத்துகின்ைது. இருப் ினும், இலக்கண ைற்றும் பசொல்சொர் ப ொருண்மையியலுக்கு இமடவய ஒரு 

கண்டிப் ொை  ிொிப்பு சொத்தியைில்மல, ஏபைைில் இரண்டு வமகயொை அலகுகளின் அர்த்தங்கள் 

சிக்கலொை வழிகளில் பதொடர்பு பகொள்கின்ைை.  

5.1.3. பசொற்ப ொருண்மையும் வொக்கியப் ப ொருண்மையும்  

 ப ொதுவொகச் பசொற் ப ொருண்மைகள்,  ிை ப ொருண்மை உறுப்புகள்  உள்ளொர்ந்ததொக 

இருக்கும் வமர தைிப் ட்ட அடிப் மடயில் கருத்துப் ொிைொை  இயலும் ப ொருண்மை அலகுகளின் 

வமக அல்ல. ஒரு பசொல் தொைொக எமதயும் பசொல்வதில்மல. ஒரு பசொல் அதொகவவ முழு 

எண்ணத்மதயும் கூறுவதில்மல. அப் யன் ொட்டிற்குக் கூடுதல் கலமவத் தன்மையொை குமைந்தது 

கருத்துமரகளின் கலமவ நிமல உள்ள (பசொற்களொல் உருவொக்கப் ட்ட) ப ொருண்மை அலகுகள் 

வதமவ. பசொற்கள் (அடிப் மட நிமலயில் உரு ன்கள்) இக்கூடுதல் கலமவ அமைப்புகளின் 

உருவொக்கும் அலகொக ைொறுகின்ைது.   

5.1.4. ”சொத்தியைொை பசொற்ப ொருண்மைக்” கருத்துச்சொயல்  

 பசொற்களுக்குச் சொத்தியைொை ப ொருண்மைகளின் வைல் எந்தக் கட்டுப் ொடும் இருக்கின்ைதொ 

என்ை வகள்விமய எழுப்புவது நன்மை  யக்கும். இமத இரண்டு நிமலகளில் அணுகலொம். ஏதொவது 

உலகளொவிய கட்டுப் ொடுகள் இருக்கின்ைதொ என்று வகட்கலொம்.  ின்ைர் நொம் குைிப் ிட்ட பைொழிக் 

கட்டுப் ொடுகளின் இருப்ம க் வகட்கலொம்.  

 முதலொவது வகள்விமய எடுத்துக்பகொள்வவொம். பசொல்லின் ப ொருண்மையொக ஒரு வ ொதும் 

ஏற்றுக்பகொள்ள இயலொத ஏதொவது இருக்கின்ைதொ? பசொற்களின் கூட்டிமணப் ொல் பவளிப் டுத்தப் ட 

இயலும் கருத்துச்சொயல்களுடன் நொம் கட்டுப் டுத்திக் பகொண்டொல் நல்லது. இல்லொவிட்டொல் நொம் 

ஆழத்தில் மூழ்கிவிடுவவொம். ஒருவமகப் ட்ட எண்ணத்மத நொம் விமரவொகத் தீர்வுகண்டுவிடலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக ‘ஒன்மை விமரவொகச் பசய்யும் வ ொது பவயில் அடிக்கும் கொமலயில் வைற்குத் 

திமசமயப்  ொர்ப் து’ என்ை பசொற்ப ொருண்மை தருகிை பைொழி இருக்க இயலொது என்று எண்ணலொம். 

இப் டி ஒரு பசொல்மலக் கண்டொல் நொம் வ ரதிசயம் பகொள்வவொம். இது வகொட் ொடு அடிப் மடயில் 

சொத்தியைொைதல்ல என்ை கொரணத்தொல் அல்ல; அதற்குக் குமைந்த  யன் ொடு இருக்கலொம் என்ை 

கொரணத்தொல். பைொழிகளுக்குக் குமைந்தது பசொற்கள்  யன் டுத்தப் டுகின்ை  ண் ொட்டில் அமவ 
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சுைக்கும் ப ொருண்மைகள் கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்யப் டவவண்டும் என்ை கொரணத்தொல் பசொற்கள் 

இருக்கும். ( ண் ொட்டின் வளர்ச்சி பசொற்கமளப்  யன் டுத்தொது விட்டு விடலொம். இருப் ினும் 

பசொற்கள் ஏதொவது நிமலயில் சொத்தியைொை  யன் ொடு என்ை அடிப் மடயில் ஊக்கப் டுத்தப் ட 

வவண்டும்.) இதன் அர்த்தம் என்ைபவன்ைொல் ஏதொவது  ண் ொட்டில் பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துச் 

சொயலுக்குப்  யன் ொடு இருந்தொல், அமத பவளிப் டுத்த பசொற்கள் இருப் து அதிசயத்தக்கதல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக வைற்பசொன்ை வகள்விக்குொிய வநர்வில் பசொல் தண்டமைக்குொிய சூொிய கடவுமள 

அவைொொியமத பசய்வதன் ஒருவமகமயக் குைிப் ிடலொம். நொம் நைக்குப்  ொிசயைில்லொத ைத 

நம் ிக்மககளின் சொத்தியத்மத எடுத்துக்பகொண்டொல் இவ்வமகயில்  டும் சொத்தியைில்லொத 

ப ொருண்மைகளின் வநொக்கம் எல்மல இல்லொதது.  

 நொம் வவறு ஒரு வமக விஷயத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம்.  ின்வரும் வொக்கியத்மத 

எடுத்துக்பகொள்வவொம்:  

(6) அந்த ஆள் ைது ொைத்மத பைதுவொகக் குடிக்கிைொன்.   

பைதுவொகக் குடி என்ை கருத்துச் சொயமல அகரொதியொக்கம் பசய்லொம் (அதொவது ஒரு பசொல்லொல் 

பவளிப் டுத்தலொம். உைிஞ்சு என் து குடி என் துடன் முமை விமையமடக் கூமை (adverbial manner 

component) வசர்ந்து பவளிப் டுத்தும். இது வ ொல் ைது ொைத்மதக் குடி என் மதயும் அகரொதி ஆக்கம் 

பசய்ய இயலொது எைக் கூை இயலொது. ஏபைன்ைொல் குடி என் தன் ஒரு அர்த்தம் ‘ைது ொைம் குடி’ 

என் தும் ஆகும்.   

 அவன் குடிப் தில்மல. பகொக்வகொவகொலொதொன் குடிப் ொன்.     

இந்த சொத்தியைொை பசொற்ப ொருண்மைக்கு வவறு ொடொக அந்த ஆள் குடித்தொன் (blisk) அல்லது 

ைது ொைத்மத பைதுவொக (blenk) என் மத எடுத்துக்பகொள்வவொம். இந்த ஒழுங்கமைப் ில் blisk 

ைது ொைம் என் து "அந்த ஆள் ைது ொைம் குடித்தொன்" எைப் ப ொருள் டும்; அந்த ஆள் blenk 

குடித்தொன் என் து "அந்த ஆள் ைது ொைம் பைதுவொகக் குடித்தொன்" எைப் ப ொருள் டும். நொம் 

முடியவவ முடியொது என்ை எல்மலயில் இல்லொைல் சொத்தியமத இல்மல என்ை எல்மலயில் 

இருக்கின்வைொம். கூடுதல் எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் ைிக இைிப் ொை கொப் ி என் மத 

எடுத்துக்பகொள்வவொம். "இைிப் ொை கொப் ி" என் தற்வகொ "ைிக இைிப் ொை" என் தற்வகொ "ைிக 

இைிப் ொை கொப் ி" என் தற்வகொ தைிநிமலச் பசொற்ப ொருள் இருக்கவவண்டும்; "ைிக … கொப் ி" 

என் தற்குத் தைிநிமலச் பசொற்ப ொருமள உருவொக்க இயலொது. சொத்தியைொைவற்ைிற்கும் 

சொத்தியைில்லொதவற்ைிற்கும் இமடயிலொை வவற்றுமை என்ை? இதற்கொை விமடயில் 

இரண்டு ொகங்கள் இருப் தொகத் பதொிகின்ைது. முதலொவது பசொற்ப ொருள் எழுவொய்- யைிமல 

வவறு ொட்மட இரண்டும்பகட்ட நிமலயில் மவக்க அனுைதிக்கப் டவில்மல. இரண்டொவது 
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ப ொருண்மைச் சொர் ொல் (semantic dependencies) அயலொை வழியில் சொத்தியைொை 

பசொற்ப ொருண்மைகள் கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளை. முதலொவதொகப் ப ொருண்மை கூட்டிமணப் ின் 

உட்கூறுகமள சொர் ொை உட்கூறுகள் (dependent component) ைற்றும் சொர் ல்லொத சுதந்திரைொை 

உட்கூறுகள் என்று வவறு டுத்துவது வதமவயொகும். சுதந்திரைொை உட்கூறுகள் (independent 

components) பவளி அலகுகளுடன் வசர்வமதக் கட்டுப் டுத்துகின்ைது. ைிகப்ப ொிய தண்ணீர் என் தன் 

இயல் ற்ை தன்மைக்கு ப ொிய என் தற்கும் தண்ணீர் என் தற்கும் இமடவய உள்ள ப ொருண்மை 

இணக்கைின்மைமயக் கொரணைொகக் கூைலொம். ைிக என் தற்கும் தண்ணீர் என் தற்கும் இமடவய 

இயற்மகயொை ப ொருண்மை முரண் ொடு இல்மல. ைிகச்சூடொை தண்ணீர் என் து இயல் ொை 

பதொடரொகும். இவத கொரணத்தொல் ைிதச் சூடொை  ொல் என் திலும் ைிதச் சூடொை  ொமலக் குடி 

என் திலும்  ொல் சுதந்திரைொை அலகொக வருகின்ைது. இந்த அைிமவப்  ின் ற்ைி நொம் ப ொருண்மை 

சொர் ின் சங்கிலிகமள நிறுவலொம். எடுத்துக்கொட்டொக ைிக அழகொை ப ண் என் தற்கும் ைிதச்சூடொை 

 ொமலக் குடி என் தற்கும் சங்கிலிகள்  ின்வருைொறு அமையும்:  

 "ைிக" → "அழகொை" → "ப ண்"  

 "ைித” →”சூடொை" → " ொல்" → "குடி"   

ஒரு பசொல்லின் அர்த்தத்மத உருவொக்கும் அலகுகள் ஒரு பதொடர்ச்சியொை சொர்பு சங்கிலிமய உருவொக்க 

வவண்டும் என்று நொம் எதிர் ொர்க்கும் கட்டுப் ொடு கூறுகிைது. இதன் அர்த்தம் என்ைபவன்ைொல் 

அலகுகளுக்கு இமடவய சொர்புத் பதொடர்பு இருக்கவவண்டும் என் தொகும். இது “ைது ொைம் பைதுவொக” 

என் மதச் சொத்தியைொை பசொற்ப ொருளொக வருவமத அனுைதிக்கொது. ஏபைன்ைொல் ைது ொைம் 

பைதுவொக் குடி என் தில் ைது ொைம் என் தற்கும் பைதுவொக என் தற்கும் இமடவய சொர்பு இல்மல. 

இரண்டொவது, சங்கிலியில் பசொல்லுக்கு பவளிவய வரும் அலகொல் நிரப் த்தக்க இமடபவளி 

இருக்கலொகொது. இது சூடொை என்ை பவளி அலகொல் நிரப் த்தக்க ைிக… ொல் என் மத 

அனுைதிக்கொது; இதில் சொர்புச் சங்கிலி  "சூடொை" வ ொன்ை பவளி அலகுகளொல் 

முழுமைப் டுத்தப் டவவண்டும்.     

  விவொதத்திற்குொிய வகள்விமய அணுகும் ைற்பைொரு அணுகுமுமை நீட்சிப்  ொர்மவமய 

(extensional viewpoint) எடுப் து ைற்றும் "ப யொிடத்தக்க சொத்தியைொை"-வற்ைின்  ண்புகள் யொமவ 

எைக் வகட் து. இந்தக் வகள்விக்கு முழுவதுைொை விமட ப யொித்தகுந்த ப ொருட்கள் (objects), 

நிகழ்வுகள் (events), நிமலகள் (states) வ ொன்ைவற்மை வநொிடுவது ஆகும். தற்வ ொமதய விவொதம் 

புல்ைொமைப் (Pulman, 1983)  ின் ற்ைி இவற்ைில் முதலொவமதப்  ற்ைி வ சப் டும். ப ொதுவொகப் 

ப யொிடத் தகுந்தமவகள் இயற்ப யர்கள் எடுக்கும் ஆற்ைலொல் ைட்டுைல்லொைல் ஒருமை, 
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பதொமகப்ப யரல்லொ எண்ணுப்ப யர்களொல் (singular non-collective count nouns) குைிப் ிட இயலும் 

ஆற்ைலொலும் பைொழியியல் அடிப் மடயில் வவறு டுத்தப் டுகின்ைை.      

 நொம் ப ளதிகப்ப ொருள்கள் (physical objects) என்ை ப யொிடத்தகுந்த குைிப் ிட்ட வமகமயக் 

குைிப் ிட்டு எது ப யொிடத்தகுந்தது என்று கூறுவதன் வொதங்களின் வமகமய எடுத்துக்கொட்டுவவொம். 

ப ளதிகப்ப ொருள்களின் கருத்துரு  ொர்த்து உணர்தல் (perceivability), இடம் ைற்றும் கொலம் இவற்ைின் 

ஒத்தைித் பதொடர்ச்சி (relative continuity) ைற்றும் சூழலிருந்து  ிொிப் தற்கொை ஆற்ைல் (potential 

detachability from surroundings) வ ொன்ை கருத்துச் சொயல்கமள உட் டுத்துவதொகத் பதொிகின்ைது. 

இருப் ினும் இந்த அளவீட்டொல் எல்லொப் ப ளதிகப் ப ொருள்களும் இயற்மகயொகப் ப யொிடத் 

தகுந்தமவ அல்ல. சொம்ஸ்கியின் சில வைற்வகொள்கள் இங்கு ப ொருத்தைொைமவயொகும்:   

1. ’ப ளதிகப் ப ொருள்’  ('physical  object') என்ை ைிக ஆதொரைொை கருத்துச் சொயல் ைிகக் கலமவத் 

தன்மை உமடயதொய்த் பதொிகின்ைது. ஆகொய விைொைத்தின் ஒரு இைகு ஒரு ப ொருளொகும் (object), 

ஆைொல் அதன் இடப் குதி அவத அளவுக்குத் பதொடர்ச்சியொக இருந்தவ ொதும் ஒரு ப ொருள் அல்ல 

(Chomsky1976:203). 

(பவளிப் மடயொை அர்த்தத்தில், விைொைத்தின் இைக்மகயின் இடது  ொதியொைது ப ௌதிக சொதைம் 

(physical thing) என் தொல், ப யொிடல்  ற்ைி வ சுவதொக சொம்ஸ்கிமய நொம் விளக்கலொம்.)  

2. நொயின் LIMB is brown என் து நொன்கு கொல்கமளக் பகொண்டிருக்கும் ப ொருள் brown என்று 

குைி ிடும் அளவுக்கு நொயின் நொன்கு கொல்கமளக் பகொண்டிருக்கும் தைியொை ப ொருமளக் 

குைிப் ிடுகிைது என் து தவிர limb என் மத ஒக்கும் LIMB வ ொன்ை பசொற்கள் பவளிப் மடயொக 

இல்லொைல் இருப் தற்கு எந்த தர்க்க வொதமும் இல்மல. இது வ ொல் ஒரு  சு ஒரு கொமல இழந்து 

விட்டது என் து ைந்மதக் (herd) கொமல இழந்துவிட்டது என்று ப ொருள் ட ைந்மத என்ை பதொமகப் 

ப யர்  சுக்கமள அதன்  ொகங்களொகக் பகொண்டிருக்கும் ஒரு தைிப்ப ொருமள குைிப் ிடொைல் ைந்மத 

(HERD) என்ை பசொல்மல இயற்மக பைொழி பகொண்டிருக்கொததற்கு எந்த முன் கொரணம் (a priori reason) 

இல்மல.  (Chomsky 1965:201.)  

 உள்ளுணர்வொக ப யொிடத்தக்கதொகத் வதொன்ைொத இயற் ியல் சொதைங்களின்  (physical  

things) இருப்பு, ப யொிடல் பகொள்மககளின் இருப்ம க் குைிக்கிைது, இது கடிைைொைதொக இருக்கொது, 

ஆைொல் குமைந்த ட்சம் சில 'விஷயங்கமள' ைற்ைமவகமள விட எளிதொக ப யொிடும். (இயல் 7-இல் 

விவொதிக்கப் டும் 'முன்ைொதிொி' என்ை கருத்தியல் இங்வக ப ொருத்தைொைது: நொம் வதடுவது 

ப யொிடுதலின் முன்ைொதிொி அம்சங்களொகும்.) ைிகவும் அடிப் மடயொை  ொிந்துமர என்ைபவன்ைொல், 

ப யொிடத்தக்கதொக இருக்க, ஒரு ப ௌதிகப் சொதைம் (physical thing) வரம்புக்குட் ட்டதொக இருக்க 

வவண்டும். அதொவது, அது உடல் விலகல் அல்லது சிைப் ியல்பு பசயல் ொடு, வதொற்ைம் அல்லது 
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நடத்மத ஆகியவற்ைின் அடிப் மடயில் எல்மலகமள அமைக்க வவண்டும். நிச்சயைொக, இது ைிகவும் 

பதளிவற்ைது, வைலும் ஒரு முழுமையொை நமடமுமையொைது இந்த விதிமுமைகமள விைர்சை ொீதியொக 

ஆரொயும், ஆைொல் எடுத்துக்கொட்டொக, சொம்ஸ்கியின் ஒரு விைொை சிைகின் இடது  ொதிமய எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள். இது இயற் ியல், ஆைொல் முழு இைக்மகயும் தைித்துவைொை பசயல் ொடு ைற்றும் 

வதொற்ைத்தொல் கட்டுப் டுத்தப் ட்டொலும், இடது  ொதியொைது  ிை இைக்மககளிலிருந்து எந்த முக்கிய 

பசயல் ொடு அல்லது கொட்சி பதொடர்ச்சியின்மை ஆகியவற்ைொல்  ிொிக்கப் டவில்மல, அல்லது அது 

ஒரு சிைப் ியல்பு வழியில் பசயல் டொது. இந்த வழியில், ஒரு விைொை இைக்மகயின் இடது  குதி ஒரு 

கொது ைடலில் இருந்து வவறு டுகிைது; கொதுைடல் கொதின்  ைீதிப்  குதியிலிருந்து  ொர்மவயளவில் 

 ிொிக்கப் ட்டுள்ளது, ைற்றும் நொக்கின் நுைி, கொட்சி தைித்தன்மை இல்லொத, ஆைொல் அதன் பசொந்த 

 ண்பு பசயல் ொடுகமளயும் நைது உடல் அனு வத்தில் சிைப்பு இடத்மதயும் பகொண்டுள்ளது. (வைவல 

பகொடுக்கப் ட்ட வமரயமையின் டி, சில ப யொிடப் ட்டமவ முழு ப ொருட்களொகவும் ைற்ைமவ அந்த 

முழுமைகளின்  குதிகளொகவும் கணக்கிடப் டும் என் மதக் கவைியுங்கள்; அது ஒரு தைி வகள்வி.)     

 சொம்ஸ்கியின் எடுத்துக்கொட்டுகளொை LIMB ைற்றும் HERD என் ை கூடுதல் சிக்லொைமவயும் 

முரண் டுவதற்கும் உொியை. fences/வவலிகள், constellations/நட்சத்திரக்கூட்டம், 

villages/கிரொைங்கள், forests/கொடுகள் வ ொன்ை சில 'சிதைிய' தைிப் ட்டமவகள் ப யொிடத்தக்கமவகள் 

என் மத முதலில் அங்கீகொிக்க வவண்டும். நொம் புல்ைொமை ஓரளவுக்குச் சுவீகொிக்க, ப யொிடத் தகுந்த 

பதொகுதிகள் ஆைொல் தைித்தைியொகப் ப யொிடத் தகுந்த இருப்புகள் உள்ளமவ  ின்வருவைவற்ைில் 

ஒன்மைவயொ அதற்கு வைவலொ  ண்புக் கூறுகமளக் பகொண்டிருக்கும்:   

1. திரட்டு என் து இட-கொல அடிப் மடயில்  க்கத்திலிருப் மவ (எ.கொ. fence/வவலி, forest /கொடு, 

village/கிரொைம்)  

2. அது ைைிதச் பசயலின் விமளவு (fence/வவலி, village /கிரொைம், artistic  installation/கமல 

உருவொக்கம்)  

3. ஒரு திரட்டின் அங்கத்திைர்கள் அமவகள் தைித்தைியொக நிமைவவற்ைொத பசயற் ொட்மட ஒன்ைொக 

நிமைவவற்றும் (fence /வவலி, bikini /நீச்சலுமட) .  

சொம்ஸ்கியும் புல்ைொனும் (Chomsky and Pulman) ஒருமைத் தன்மையொை சிதைப் ட்ட 

ப ொருள்களுக்கும் (scattered objects) திரட்டுப் ப ொருள்களுக்கும் (collectives) இமடயில் உள்ள 

வவறு ொட்மட வற்புறுத்துகின்ைொர்கள்.   

 சொம்ஸ்கி ைற்றும் புல்வைன் (Chomsky and Pulman) இருவரும் ஒருமைத் தன்மையொை சிதைிய 

ப ொருள்கள் (scattered objects) ைற்றும் திரட்டுப் ப ொருள்களுக்கு (collectives) இமடவய 

வவறு ொட்மட வலியுறுத்துகின்ைைர் என் மதக் கவைிக்கவும். ஆைொல் அளவுவகொல்கள் பதளிவொக 
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இல்மல. புல்வைன் "ஒருமை எண்ணுப் ப யர்கள் (singular count nouns) அல்லது இயற் ப யர்கள் 

(proper names),  இருப் ினும்  ன்மையொகக் கருதப் டுகிை ப ொருள்கமளக் குைிப் ிடுகின்ைொர்: herd, 

pile and flock வ ொன்ை திரட்டுச் பசொற்கள் ைற்றும் the United States அல்லது the Commonwealth 

வ ொன்ை இயற் ப யர்கள்". (வைவல குைிப் ிட்டுள்ள அம்சங்களில் ஒன்ைின் உமடமை இந்தத் திரட்டுச் 

பசொற்களுக்கு அவசியைொைது என்று வதொன்றுகிைது என் மதக் கவைிக்கவும்.) ஆைொல் " ன்மையொகக் 

கருதப் டுகிைது" என் தன் ப ொருள் என்ை? committee 'பசயற்குழு' வ ொன்ை ஒரு பசொல் 

விமைச்பசொல்லுடன்  ன்மை இமயம  எடுக்கலொம்: The committee have decided/ பசயற்குழு முடிவு 

பசய்துள்ளது, ஆைொல் எடுத்துக்கொட்டொக, pile/குவியல் என் தில் அவ்வொறு இல்மல: *The pile of 

stones are black./ கற்களின் குவியல் கருப்பு ஆகும்.       

 சொம்ஸ்கி LIMBக்கு ைிகக் கூடுதல் பவளிப் மடயொக இல்லொவிட்டொலும் HERD-க்கொக 

இருக்கிைொர். LIMB-ஐப் ப ொறுத்தவமர, அவர் LIMB  என்ை ஒரு உண்மையொை வொர்த்மத இருந்தது 

என் மத நிரூ ிக்கும் The LIMB of the dog is brown 'நொயின் கொல்  ழுப்பு நிைைொைது' வ ொன்ை 

வொக்கியத்மத பகொடுக்கிைொர். உண்மையில், இதுவ ொன்ை நிகழ்வுகள் அொிதொைமவ அல்ல: The foliage 

of this tree is light green 'இந்த ைரத்தின் இமலத்பதொகுதி பவளிர்  ச்மச நிைத்தில் உள்ளது,' அதொவது 

ைரத்தின் இமலகள் பவளிர்  ச்மச நிைத்தில் இருக்கும். HERD-க்கொை சொம்ஸ்கியின் வதமவகள் 

இன்னும் கடுமையொைதொக இருக்கலொம். HERD ஒரு வநர்மையொை எடுத்துக்கொட்டொக இருக்க, ஒரு 

 சுவின் ஒரு  குதி HERD-இன் ஒரு  குதியொக கணக்கிடப் ட வவண்டும் (இது 'சொதொரண' 

வொர்த்மதயொை herd/ைந்மத என் தற்கு பதளிவொக இல்மல). இந்த அளவுவகொல் 

இமலத்பதொகுதி/foliage: என் மத நிரொகொிக்கும் என் மதக் கவைியுங்கள்: The foliage of this tree has 

prominent veins/இந்த ைரத்தின் இமலத்பதொகுதிகளில் முக்கிய நரம்புகள் உள்ளை என்று ஒருவர் 

கூறுவதில்மல, ஆைொல் The leaves of this tree have prominent veins/இந்த ைரத்தின் இமலகளில் 

முக்கிய நரம்புகள் உள்ளை என்று கூறுவர். (அவதவ ொல்: *ஜொைின் விமலைதிப் ற்ை முதல் 

 திப்புகளின் நூலகம்  ல  க்கங்கமள இழந்துவிட்டது.) ஆைொல் அது fence, 'வவலி' என் தற்கும் 

ப ொருந்துைொ என் து பதளிவொகத் பதொியவில்மல (ைற்றும்  ிை புல்வைைொல் வநர்மையொை ஒருமை 

அல்லொத திரட்டுகள் (bona fide singular non-collectives) எை விவொதிக்கப் ட்டது). தைிப் ட்ட (ைற்றும் 

 ிொிக்கப் ட்ட) தூண்கள் ஒவ்பவொன்ைிலும் ஒரு துமள இருந்தொல், The fence has holes in it 'வவலியில் 

துமளகள் உள்ளை' அல்லது The fence poles have holes in them? 'வவலிக் கம் ங்களில் துமளகள் 

உள்ளை' என்று ஒருவர் கூறுவொரொ?  ிந்மதயவற்ைில் நொம் ைகிழ்ச்சியொக இருப்வ ொம். ைொைொக, You 

can't wear this bikini because it has holes in it 'நீங்கள் இந்த  ிகிைிமய அணிய முடியொது ஏபைைில் 
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அதில் துமளகள் உள்ளை’ என் தில் நொம் ைகிழ்ச்சியமடவவொம். (cf. This bikini has a reinforced 

gusset 'இந்த  ிகிைியில் வலுவூட்டப் ட்ட குஸ்ப ட் உள்ளது'). 

 உண்மையில், HERD வமக எடுத்துக்கொட்டிற்கும் herd  'ைந்மத' வமகக்கும் இமடவய 

கூர்மையொை வவறு ொடு இல்மல என்று நொம் சந்வதகிக்கிவைொம். எவ்வொைொயினும், சொம்ஸ்கியுடன் நொம் 

உடன் ட முமைகிவைொம், இருப் ினும், HERD வமக ஓரளவு அொிதொைது. (அதிக பதொடர்புமடய 

கொரணிகள் கண்டைியப் ட வவண்டியதொக இருக்கலொம்.) ஒரு பசொல் அலகொல் ப யொிடக்கூடிய 

தன்மைமய எந்த கொரணிகள் தீர்ைொைிக்கின்ைை என் மதப்  ொர்க்க பவளிப் மடயொக ஒவர 

ைொதிொியொை விசொரமண நிமலகள், பசயல்கள், பசயல்முமைகள் ைற்றும் நிகழ்வுகள் ைற்றும் 

 லவற்ைின் ைீது வைற்பகொள்ளப் ட வவண்டும், (இயற்ப யர்கள் ப ரும் ொலும் (?பைொத்தைொக) 

ப யர்ச்பசொற்களுக்குள் ைட்டுவை உள்ளை என் மதக் கவைிக்கவும்.)  

 ைிகவும் சர்ச்மசக்குொிய அந்தஸ்து, உத்வதசைொை 'சொத்தியைற்ை' வொர்த்மதகள் ('impossible' 

words) benter ைற்றும் succeive (Jackendoff I990:26I). முதலில் benter என் மதக் கருத்தில் 

பகொள்வவொம். இது enter என் தன் தர்க்கொீதியொக ஒத்திமசவொை ைறுதமலயொக முன்பைொழியப் ட்டது, 

இமதச் பசொல் அடிப் மடயில் உணர முடியொது. (7) வ ொன்ை வொக்கியங்கள் முற்ைிலும் 

இயல் ொைமவ: 

(7)  Mary entered the room.  

 வைொி அமைக்குள் நுமழந்தொள். 

இதன் முன்பைொழியப் ட்ட ைறுதமல (8) ஆகும்: 

(8)  The room bentered Mary.  

 அமை வைொிமய நுமழத்தது. 

(இந்த ைொதிொியில்: Mary followed  John ’வைொி ஜொமைப்  ின்பதொடர்ந்தொள்’ ைற்றும் அதன் ைறுதமல  

ohn preceded  Mary ’ஜொன் ’வைொிக்கு முந்திைொன்’.) 

சில சையங்களில் வைற்வகொள் கொட்டப் டும்  ிை எடுத்துக்கொட்டு succeive, இது receive உண்மையொை 

உமரயொடமலக் குைிக்கும் வநொக்கம் பகொண்டது: 

(9)  John received the parcel. 

 ஜொன்  ொர்சமலப் ப ற்ைொர். 

(I0)  The parcel succeived John.  

  ொர்சல் ஜொைொல் ப ைப் ட்டது. 

இந்த கட்டுப் ொடுகளுக்கு பகொடுக்கப் ட்ட விளக்கம் விமைமுதல் (agent), தொங்கி (patient) வ ொன்ை 

ப ொருண்மைப்  ங்குமுமைகளின் அடிப் மடயில் பவளிப் டுத்தப் டுகிைது. வகொொிக்மககளில் ஒரு 
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குைிப் ிட்ட நம் கத்தன்மை உள்ளது. எவ்வொைொயினும், அத்தமகய அர்த்தங்கமளக் பகொண்ட 

பசொற்களுக்கு சில எதிர்ப்புகள் இருக்கலொம், ைற்றும் வைற்வகொள் கொட்டப் ட்ட வழக்குகளில் 

பவளிப் மடயொை அங்கத்திைர்கள் இல்மல என்ைொலும்,  ின்வரும் உற்றுவநொக்கல்கள் குைிப் ிடுவது 

வ ொல் தமட முழுமையொைது அல்ல. முதலொவதொக, benter என் தன் அர்த்தம் receive. என் தன் ஒரு 

அர்த்தத்திலிருந்து பவகு பதொமலவில் இல்மல. நம்ைிடம் envelop, incorporate வ ொன்ை பசொற்களும் 

உள்ளை, அமவ சொியொை வமகயொை ப ொருமளக் பகொண்டுள்ளை. succeive விஷயத்தில், 

reach/பசன்ைமட என்ை பசொல் வதொரொயைொக சொியொை வமகயொை அர்த்தத்மத குைியொக்குவது வ ொல் 

வதொன்றுகிைது: 

(II) I sent John a parcel; he received it yesterday. 

   நொன் ஜொனுக்கு ஒரு  ொர்சல் அனுப் ிவைன்; அவர் வநற்று அமதப் ப ற்ைொர். 

(I2) I sent John a parcel; it reached him yesterday.  

     நொன் ஜொனுக்கு ஒரு  ொர்சல் அனுப் ிவைன்; அது வநற்று அவமரச் பசன்ைமடந்தது. 

வைவல விவொதிக்கப் ட்ட வொர்த்மதயின் ப ொருளின் கட்டுப் ொடுகள் இயற்மகயில் உலகளொவியதொகத் 

வதொன்றும். இருப் ினும், கூடுதல் பைொழித் திட்டவட்டைொை வமகயின் (language-specific type) 

கட்டுப் ொடுகளும் உள்ளை. சில பைொழிகள் ஒவர வொர்த்மதயில் சில வமகயொை அர்த்தங்கமள 

ஒன்ைிமணப் மத தமட பசய்வது வ ொல் பதொிகிைது. ஒவர ஒரு எடுத்துக்கொட்டு வ ொதும். வொக்கியம் 

(I3)ஐக் கவைியுங்கள்: 

(I3) John ran up the stairs 

     ஜொன்  டிக்கட்டுகளில் ஏைி ஓடிைொர். 

இங்வக, ran/ஓடு என்ை வொர்த்மத இரண்டு கருத்துக்கமள உள்ளடக்கியது, இயக்கம் ைற்றும் முமை. 

இது ஆங்கிலத்தில் ப ொதுவொை வடிவைொகும்: 

(I4) John crawled across the road. 

      ஜொன் சொமலயின் குறுக்வக ஊர்ந்து பசன்ைொர். 

      John staggered into the room 

      ஜொன் அமைக்குள் தள்ளொடிைொர். 

     John waltzed through the  office. 

      ஜொன் அலுவலகம் வழியொகச் சுழன்ைொர். 

      முதலியை 

இருப் ினும்,  ிபரஞ்சு உட் ட  ல பைொழிகளில் இந்த முமை சொத்தியைில்மல.  ிபரஞ்சு பைொழியில், 

அத்தமகய வொக்கியங்கள் (I5) எை பைொழிப யர்க்கப் ட வவண்டும்: 
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(I5) Jean monta 1'escalier en courant. 

இங்வக, இயக்கம் ைற்றும் திமச  ற்ைிய கருத்துக்கள் கூட்டொக monta-இல் பதொகுக்கப் ட்டுள்ளை, 

ஆைொல் முமை தைித்தைியொக பவளிப் டுத்தப் ட வவண்டும். (ஆங்கிலத்தில்  ிரஞ்சு முமை தமட 

பசய்யப் டவில்மல என் மதக் கவைியுங்கள்: John mounted the stairs running ’ஜொன் ஓடிப் 

 டிக்கட்டுகளில் ஏைிைொர்,’ ஆைொல் குைிப் ிடும் டியொக குமைந்த அளவு இயற்மகயொைது.) 

5.2. பசொற்ப ொருண்மையிலின் முக்கியச் சிக்கல்கள்  

 வவறு ட்ட வகொட் ொடுகமளக் பகொண்ட பைொழியியலொர்கள் பசொற்ப ொருண்மையியலின் 

மையச் பசயல் ொடு என்ை என் து  ற்ைி வவறு ட்ட விளக்கங்கமளத் தருவர்;  ின்வருவது 

ஒப்பீட்டளவில் வகொட் ொட்டு ொீதியொக நடுநிமலயொை சுருக்கத்தின் முயற்சியொகும்.   

5.2.1. ப ொருளடக்கத்தின் வருணமை (Description of content)  

  ப ொருளடக்கத்மத வர்ணிப் து ஒரு விதத்தில் பதளிவொை வவமலயொகும்: எவ்வொறு நொம் ஒரு 

பசொல் என்ை அர்த்தத்மதக் தருகின்ைது எைக்கூறுவவொம்? துரதிஷ்ட வசைொக இந்தப் ப ொதுமை 

நிமலயில் கூட வகொட் ொட்டின்  ிடியிலிருந்து தப் ிக்க இயலொது. ஏபைன்ைொல் ‘பசொல்லின் 

ப ொருண்மை’ என்ை கருத்துச் சொயல் ஒத்திருக்கின்ை ஒன்ைல்ல என்று கருதுகின்ை பைொழியியலொர்கள் 

இருக்கின்ைைர். பசொல்லின் ப ொருண்மை என் து இருக்கின்ைது என்று நம்புகிைவர்களுக்கு அதன் 

விளக்கத்தின் இயல்பு எமவ நம் ப் டவவண்டும் என் தில் முக்கியைொக நிற்கின்ைது. சில 

விருப்புகமளச் சுருக்கைொகப்  ொர்ப்வ ொம்.  

5.2.2. சூழல் ைொறு ொடு (contextual variation)  

 நொம் எவ்வொறு பசொல்லின் ப ொருண்மையின் கருத்துச்சொயமலப்  ண் ொக்கம் பசய்தொலும் 

தைிச்பசொல்லின் ப ொருண்மை சூழலுக்குச் சூழல் வவறு டும் என்ை உண்மைமயக் கட்டொயைொகச் 

சந்தித்துத்தொன் ஆகவவண்டும். இச்சிக்கமல வநொிடுவதற்கு  ல வவறு ட்டக் வகொட் ொடு சொர்ந்த 

திட்டங்கள் இருக்கின்ைை; ஆைொல் உண்மைகள் ைமைந்துவிடொது; வவறு ொடுகள் 

விளக்கப் டவவண்டும். வவறு ொடுகள் கட்டுப் ொடற்ைதல்ல. திருப்திகரைொை விளக்கத்தின்  குதி 

ைொறு ொடுகளின் அமைப்ப ொழுங்குகமளக் கண்டைியும் ைற்றும் விளக்கும்.  

5.2.3. அகரொதியில் ப ொருண்மை உைவுகளும் அமைப்புகளும்  

 வவறு ட்ட சூழலில் ஒரு தைிச் பசொல்லின் ப ொருண்மையின் தன்மை ைற்றும் வருமக 

முமையில் (nature  and  distribution) ைட்டுைன்ைி ஒவர சூழலில் வரும் வவறு ட்ட பசொற்களுக்கு 

இமடவயயும் சீரொை அமைப்ப ொழுங்கு இருக்கின்ைது. இது பசொற்பைொகுப் ில் ைறு டி நிகழும் 

ப ொருண்மை உைவுகளின் அடிப் மடயில் பசொற்களின் அமைப் ொக்கம் பசய்யப் ட்ட குழுக்கமள 

விமளவிக்கின்ைது.   
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5.3.4. பசொற்ப ொருண்மையும் பதொடொியல்  ண்புகளும்  

 எந்த அளவுக்கு பசொற்களின் பதொடொியல்  ண்புகள் அவற்ைின் ப ொருண்மையிலிருந்து 

சுதந்திரைொைமவ அல்லது கட்டுப் ட்டமவ என் து முக்கிய வகள்வியொகும். இத்தமலப்பு  ற்ைி 

இன்னும்  ல வவறு ட்ட  ொர்மவகள் இருக்கின்ைை.   

5.3. பசொற்ப ொருண்மையியலின் அணுகுமுமைகள் (Approaches to lexical semantics)  

5.3.1. ஒரு நிமல அணுகுமுமையும் இரு நிமல அணுகுமுமையும் (One-level vs. two-level approaches)  

 ப ொருண்மை இயலுக்கும் கமலக்களஞ்சிய அைிவுக்கும் (encyclopaedic  knowledge) 

வவறு ொடு பசய்யவவண்டுைொ என்ை வகள்வி ப ொருண்மை இயலொமரப்  ிொிக்கும் முக்கியப் 

 ொகு ொட்டுக் வகொடொகும். இப் ொகு ொட்மட நம்புகின்ைவர்கள் ஒலியியல்-ஒலியைியல்  ொகு ொட்டுடன் 

ஒப்புமை கொண்கின்ைைர். ைைித இைம் வ ச்பசொலிகளின் எல்மலயில்லொத வமககமள உருவொக்கவும் 

அைிந்து பகொள்ளவும் இயலும். ஆைொல் இவற்ைில் மகயில் அடங்குகிை சிைிதளவு வ ச்பசொலிகள் தொம் 

ப ொருண்மைமய பவளிப் டுத்துவதற்கு வவறு டுத்திக்கொட்டும் பசயற் ொடு புொிகின்ைை. அல்லது 

எந்த சிக்கலின் ஒழுங்குமுமையொை உைவுகளில் ஈடு டும். பைொழியின் ஒலி வசத்தில் உண்மையொை 

பைொழி அலகுகள் இருக்கின்ைை (சசூொின் பவளிப் ொட்டு ைட்டம் (Saussure's  expression plane)). 

இவத வழியில், ’ஆயப் டொத’ ப ொருண்மைகளின் வவறு ட்ட வமககள் எல்மல இல்லொதமவ. ஆைொல் 

இவற்ைில் எல்மலக்குட் ட்ட எண்ணிக்மகயிலொைமவ தொன் உண்மையொை பைொழி அலகுகள். இமவ 

பைொழி ஒழுங்குமுமையின்  ிை வநொக்குகளுடன் ஒழுங்கொக ஊடொடும். இருநிமல அணுகுமுமையின் டி 

(two-level approaches) வ சு ர்கள் பகொண்டிருக்கின்ை உலகத்மதப்  ற்ைிய விொிவொை அைிவு பைொழி 

அலகுகளின் உடமை அல்ல பைொழிக்கு பவளியிலுள்ள கருத்துருக்களின் உடமை ஆகும். உண்மையில் 

பைொழிப் ப ொருண்மை அலகுகள் ைிகச் சுருங்கிய வமகமயச் சொரும் ைற்றும் முமைப் டுத்தலுக்கு 

(formalization) உட் டுத்தக் கூடியதொகக் கருதப் டும். சில இலக்கண அலகொல் ப ொருண்மை 

சுைக்கப் டுவதன் கொரணத்தொவலொ உடன் ொட்டு அமைப்ப ொழுங்கு  (agreement  patterns) அல்லது 

முக்கியத் பதொடொியல் வமகப் ொடுகளின் (major syntactic categories) உள்வமகப் ொடு   (sub-

categorization) வ ொன்ை கொரணிகளுடன் பதொடர்புபகொண்டுள்ளதொவலொ பைொழிப் ப ொருண்மைமயப் 

ப ொருண்மைமயப் புொிந்துபகொள்ள  ொிந்துமரக்கப் ட்ட ஒரு அளவீடு பதொடொியலுடன் 

பதொடர்புமடயது.  

 ஒருநிமல அணுகுமுமையில் (single-level) ஈடு ொடு உமடயவர்கள் ப ொருண்மை  ('semantic') 

அல்லது களஞ்சிய ('encyclopaedic') வசம் என்ை ஈொிமணயொை ப ொருண்மையின் வநொக்குகமளத் 

தருவதற்கு இடுகுைியற்ை அடிப் மட இல்மல என்ை சொதொரண  ொிவசொதமைக்கும் நிமலநிற்கும் 

கருத்மதக் பகொள்கின்ைைர். ப ரும் ொலொை புலைைி பைொழியலொர் (cognitive linguists) எல்லொப் 
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ப ொருண்மையும் கருத்துரு அடிப் மடயிலொைமவ என்ை  ொர்மவமய எடுக்கின்ைைர் ைற்றும் இரு 

நிமல முகொைொல் முன்பைொழியப் ட்ட 'கூடுதல்' நிமல கட்டமைப்பு உண்மையில் எந்த வகொட் ொட்டு 

வவமலயும் பசய்யொது. இலக்கணப் ப ொருண்மைக்கும் பசொல்சொர் அல்லது கமலக்களஞ்சியப் 

ப ொருண்மைக்கும் இமடவய உள்ள வவறு ொட்மட ைறுக்க வவண்டியதில்மல. ஆைொல் அமத 

ஈொிமணயொைது ைற்றும் முழுவதும் கருத்துருத் தன்மையொைது என் தற்குப்  திலொகத் பதொடர்ச்சியொை 

ஒன்ைொப்  ொர்ப் து ப ரும் ொலும் நிகழக்கூடியது.  

5.3.2. ஒருப ொருண்மை ைற்ைம்  ல்ப ொருண்மை அணுகுமுமைகள் (Monosemic vs. polysemic 

approaches)    

 ஒரு பசொல்லுக்கு எத்தமை அர்த்தங்கள் தரவவண்டும் என் தன் அடிப் மடயில் 

ஒருப ொருண்மை (monosemic) அணுகுமுமைக்கும்  ல்ப ொருண்மை (polysemic)  அணுகுமுமைக்கும் 

இமடயில் உள்ள வவறு ொடுதொன் விவொதத்திற்கொை முக்கியக் கருத்தொகும். விலங்கு என் து வ ொன்ை 

பதளிவொை ஒருபசொல்வ ொலிபைொழியத்தின் (homonymy) வநர்வு  ற்ைி எந்தக் கருத்து வவற்றுமையும் 

இல்மல. இதில் ஒன்ைில் இருந்து ைற்பைொன்மை உருவொக்கும் எண்ணத்தகுந்த வழியில்மல. 

 ல்ப ொருண்மையின்/ ல்ப ொருள் ஒருபைொழியத்தின் (polysemy)  ண்பு பதொடர் ொை பதொடர்புள்ள 

அர்த்தங்களின் பதொகுப் ில்தொன் கருத்து வவற்றுமை மையைிட்டுள்ளது. வைலும் விவரங்களுக்கு, 

(இயல் 6-ஐப்  ொர்க்கவும்.) ஒரு பைொழியின் அகரொதியில் (ஒரு பசொல்லுக்கு) எவ்வவு குமைவொக 

அர்த்தம் பசய்ய இயலுவைொ அந்த அளவுக்குத்தொன் வவறு ட்ட அங்கீகொரத்மதத் தரவவண்டும், 

அவற்ைிலிருந்து எவ்வளவு ஆக்க முடியுவைொ அவற்மை ஆக்க வவண்டும் என் துதொன் 

ஒருப ொருண்மைப்  ொர்மவயொகும் (monosemic view). ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்மை ஏதொவது வழியில் 

ைற்பைொன்ைின் உந்தப் ட்ட நீட்சியொக (motivated extension) இருந்தொல், ஒன்று ைட்டும்தொன்  திவு 

பசய்யப் ட வவண்டும்; ைற்பைொன்று பசொல் விதிகளின் (lexical  rules) பசயல் ொட்டில் 

விட்டுவிடப் டவவண்டும்; பசொல் விதிகள் ப ொதுவொக ஒன்றுக்கும் வைற் ட்ட நிகழ்வுகளில் 

 யன் டுத்தப் டும்;  எைவவ அகரொதியல் ஒழுங்கொக உருப் டுத்தம் பசய்யப் ட வவண்டும்.  

  ல்ப ொருண்மை அணுகுமுமை பசொற்ப ொருண்மையின் உந்தப் ட்ட நீட்சி அகரொதியில்  திவு 

பசய்யப் ட வவண்டியதில்மல என்ை ஊகத்மத ைறுக்கின்ைது. இதன் கொரணம் என்ைபவன்ைொல் 

பசொல் விதிகள் சொத்தியைொை ப ொருண்மையின் நீட்சிகமளத்தொன் (potential extensions of meaning) 

குைிப் ிடுகின்ைது; சிலமவதொன் ைரபுத்தன்மை ப ற்று அகரொதியில் உட் டுத்தப் டுகின்ைது.  ிைமவ 

சொத்தியைொைது; அமவ புதிய வடிவுகளொக/ஆக்கங்களொகத் வதொன்ைலொம்; இருப் ினும் இவற்ைிற்கும் 

நிறுவப் ட்டவற்ைிற்கும் பதளிவொை வவறு ொடு இருக்கின்ைது. (பகொள்மக அடிப் மடயில் 

உண்மையில் நிறுவுதலின் பதொடர்ச்சியொை அளவு இருக்கின்ைது.) குடி என் மத 
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எடுத்துக்பகொள்வவொம்;   ல சூழல்களில் ‘குடித்திருப் து’ என் தன் அர்த்தம் பதளிவொைது; இருப் ினும் 

பவளிப் மடயொக ஒருவர் குடி என் தற்கு குடிக்கத்தக்க எல்லொ திரவங்களுக்கும் வவறு ட்ட 

பசொற் திமவ உருவொக்க விரும்புவதில்மல. இந்த அளவில் ஒற்மைப் ப ொருண்மை இயலொர்களும் 

(monosemist)  ல்ப ொருண்மை இயலொர்களும் (polysemist) சம்ைதிப் ொர்கள். இருப் ினும் குடி 

என் தற்குக் குைிப் ிட்ட ப ொருண்மையொக குைிப் ிடத்தக்கத் திரவங்கமள உள்ளடக்குதல் 

சொத்தியைொைது. பகொள்மக அடிப் மடயில் எந்த வமகக் குடி ொை வகுப்பும் இவ்வமகயில் 

உள்ளடக்கப் டலொம். தைிழில் ைது ொைங்கள் என் மதப்  ின்வருைொறு குைியொக்கம் பசய்யலொம்: 

எ.கொ. ரொஜொ திரும் வும் குடிக்கத் பதொடங்கிவிட்டொன் என்று வருத்தைொக இருக்கின்ைது. பகொள்மக 

அடிப் மடயில் ைது ொைத்திற்குப்  தில்  ழரசங்ளுடனும் இது சம் விக்கலொம். தைிழ் அகரொதிமயப் 

ப ொறுத்தவமரயில் உண்மை என்ைபவன்ைொல் குடி என் தற்கு இச்சொத்தியங்களில் ஒன்று 

இருக்கின்ைது, ஆைொல் ைற்பைொன்ைில்மல. தற்வ ொது ப ரும் ொன்மையொை அணுகுமுமை 

ஒருப ொருண்மை அணுகுமுமையொகும். ஆைொல் இந்நூலில்  ின் ற்றும் நிமல  ல்ப ொருண்மை 

அணுகுமுமையொகும்.   

5.3.3. ப ொருண்மைக்கூைொய்வு அணுகுமுமை (componential approach)   

 பசொற்ப ொருண்மைமய அணுகுவதின் ைிகப் ழமையொை ைற்றும் இன்றும் புழக்கத்தில் உள்ள 

ைற்றும் ைிகப் ரந்த வழி, பசொற்ப ொருண்மை ப ொருண்மையின் ைிகச்சிைிய, ைிக அடிப் மடயொை 

ைொைொத அலகுகளிலிருந்து (ப ொருளின் அணுக் கட்டமைப் ின் ஒப்புமையின் அடிப் மடயில்) 

உருவொக்க டுவதொக எண்ணுவதுதொன் (இந்த வொிகளில் முதல் முன்பைொழிவுகளுக்கு உடைடி 

உத்வவகம் இயற் ியல் அல்ல, ஒலியியல்) இந்தப் ப ொருண்மை அணுக்கள்  லவமககளில் 

அமழக்கப் டுகின்ைை: ப ொருளன்கள் (sememes), ப ொருண்மைக்  ண்புக்கூறுகள் (semantic 

features), ப ொருண்மை உட்கூறுகள் (semantic components), ப ொருண்மைக் குைிகள் (semantic 

markers) ப ொருண்மை முதன்மைகள் (semantic primes).  

 தற்கொல பைொழியியலுக்குள் ப ொருண்மை இயலுக்குக் கூைொய்வுத் திட்டத்தின் (componential 

programme) முதல் பைொழிபுக்குக் கொரணைொைவர் பயல்ம்ஸ்பலவ் (Hjelmselv 1961) என் வரொவொர். 

இவர் பகொள்மக அடிப் மடயில் பைொழிக் குைியின் (inguistic signs) ப ொருண்மை வசம் ஒலி 

வசத்மதப் வ ொன்று அமைப்புக் பகொள்மககமளக் கொட்டவவண்டும் என்று நம் ிைொர். அவருக்கு 

குமைத்தல் (reduction) என்ை கருத்துச்சொயல் ைிக முக்கியைொைதொகும். ஒரு பைொழியிலுள்ள வவறு ட்ட 

குைிகளின் நூற்றுக்கணக்கொை ஆயிரங்களில் ஒலியன் அமைப்பு (phonological sturcutere) ஒரு சில 

நூற்றுக்கணக்கில் வரும்  ட்டியலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட அமசகளின் கூட்டிமணப் ொகப்  குப் ொய்வு 

பசய்யலொம். வைலும் இமவ ஐம் வதொ அதற்குவைவலொ வரும்  ட்டியமலச் சொர்ந்த ஒலியன்களலிருந்து 
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உருவொக்கப் ட்டமவயொகக் கொட்ட இயலும்; இறுதியொக ஒரு டசன் எண்ணிக்மகயுள்ள ஒலியன் 

உருவொக்க அலகுகளொை (phonological builing blocks) வவறு டுத்தும்  ண்புக்கூறுகமள 

(distinguishing features) அமடயலொம். இவத வ ொலவவ குைிகளின் ப ொருண்மை வசம் (meaing side 

of signs)  குப் ொய்வு பசய்யப் டுகின்ை குைிகமளவிட ைிகக்குமைந்த எண்ணிக்மகயிலொை 

அலகுகளின்  ட்டியலிருந்து எடுக்கப் ற்ைவற்ைின் கூட்டிமணப் ொகக் குமைக் ப் டவவண்டும். 

ப ல்ம்ஸ்வலவ் எந்த ஒரு உலகப்ப ொதுமையியலொர் (universalist)  ொசொங்குகமளயும் 

பகொண்டிருக்கவில்மல; ஒவ்பவொரு பைொழியும் தைித்துவைொைது ைற்றும் அதன் பசொந்த 

வமரயமைகளின் அடிப் மடயில்  குப் ொய்வு வதமவப் டுகிைது; அவரது ' figurae' (அடிப் மட 

கூறுகளுக்கொை அவரது பசொல்) எந்த வமகயிலும் அருவைொைதல்ல; அமவ பைொழியில் பசொற்களின் 

ப ொருண்மைகளொகும். எல்லொச் பசொற்களின் ப ொருண்மைகமளயும் உருவொக்க இயலும் அடிப் மடச் 

பசொற்களின் குழுைத்மதக் கண்டு ிடிப் துதொன் அவர் ைைத்தில் இருந்ததொகத் வதொன்றுகின்ைது. 

எல்ைஸ்பலவ்தொன் முதல் அமைப்புப் ப ொருண்மை இயலொர் (strucutual semantist). இந்த 

அணுகுமுமை ஐவரொப் ிய பைொழியலொரொல் வளர்க்கப் ட்டது; பஜர்ைன் வமகயும்  ிரஞ்சு வமகயும் 

இதன் விமளவுகளொகும். அவைொிக்கொவில் கூைொய்வு அணுகுமுமை ஐவரொப் ிய இயக்கத்திலிருந்து 

சுதந்திரைொக வளர்ந்தது. இது ைொைிடவியல் பைொழியியலொருக்கு (Anthropologial linguists) இமடயில் 

முதலில் வதொன்ைியது. உட்புக இயலொத ( குத்தொய இயலொத) உைவுமுமை ஒழுங்கு முமைகளின் 

(kinship systems) கலமவத் தன்மைமயக் குமைந்த  ண்புக்கூறுகளின் குழுைங்களின் 

கூட்டிமணப் ொகக் குமைப் தில் ப ருைளவில் பவற்ைி அமடந்தது.   

 ஒரு வமகப் ப ொருண்மைக் கூறு அணுகுமுமை (componential  approach)  

(பவளித்வதொற்ைத்தில் சுதந்திரைொக ப ரும் ொலும் ஐவரொப் ொவில் வதொன்ைிய இயக்கம்  ற்ைிய 

அைியொமையில்) அபைொிக்கொவில் உருவொக்கப் ட்டது. இது முதன்முதலில் ைொனுடவியல் 

பைொழியியலொளர்களிமடவய வதொன்ைியது, வைலும் உைவிைர் அமைப்புகளின் பவளிப் மடயொை 

ஊடுருவ முடியொத சிக்கமலக் குமைப் தில் குைிப் ிடத்தக்க பவற்ைிமயப் ப ற்ைது. கொட்ஸ் ைற்றும் 

 ொடர் (Katz and Fodor) என் ர்களொல் முன்பைொழியப் ட்ட ஒரு புதிய விருத்தொந்தம் பதொடக்க கொல 

சொம்ஸ்கியின் ஆக்கமுமை இலக்கணச் சூழலில் வதொன்ைியது. இது இதற்குமுன் வதொன்ைிய 

எல்லொவற்மையும் விட இது ைிக வ ரொமச உள்ளதொக அமைந்தது. முதலொவது பைொழியின் 

முழுக்வகொட் ொட்டின் முழுமைதரும்  குதியொக (integral part) அமைந்தது. இரண்டொவது இது 

உலகப்ப ொதுமை (universality) ைற்றும் உளவியல் உண்மைநிமல (psychological reality) 

என் ைவற்மை உொிமை பகொண்டொடியது. மூன்ைொவது,  ண்புக்கூறுகள் நடப் ில் இருக்கின்ை 

பசொற்களின் ப ொருண்மைகவளொடு (meaings of existing words) நின்றுவிடொைல் அமவ 
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அருவத்தன்மையொைதொகவும் கருதப் ட்டது. இந்த அணுகுமுமை முக்கிய ஆக்கமுமை 

பைொழியியலுடன் இமணயவில்மல ைற்றும் தற்வ ொமதய ஆக்கமுமையொளர்களுக்குகள் முழுமையொை 

ப ொருண்மைக்கூைொய்வு ஜொபகண்டொப் (Jackendoff, 1987, 1990, 1996) ஆரொய்ச்சியல் 

கொணப் டுகின்ைது.  

 ப ொருண்மைச் கூைொய்வின் தீவிரைொை ைறுவடிவம் பவர்ஸ் ிகொவின் (Wierzbicka, 1996) 

ஆரொய்ச்சியில் கொணப் டுகின்ைது. இது ைிக முதன்மையொை (தன்முயற்சியொை) அணுகுமுமையொகும்; 

இது வைற்பசொன்ை எந்த அணுகுமுமையின் கிமளயும் அல்ல இது பலப்ைிஸ் (Leibniz 1903) 

வ ொன்ைவர்களின் முந்மதய தத்துவ ஆய்வுகளிலிருந்து தூண்டுதமலப் ப றுகின்ைது. எல்லொக் 

கருத்தில் உருவொக்கக் கூடிய ப ொருண்மைகமளயும் பவளிப் டுத்த இயலும் ைிக எல்மலக்குட் ட்ட 

உலகளொவிய ப ொருண்மை அணுக்களின் குழுைம் இருக்கின்ைது என் து பவர்ஸ் ிகொவின்  ொர்மவக் 

வகொணைொகும். பவர்ஸ் ிகொவின் முதன்மைகளின்  ட்டியல் (inventory of primes) ஆச்சொியப் டத்தக்க 

அளவு சிையதொகும் (அவர்  திபைொன்ைில் பதொடங்குகிைொர், ஆைொல்  ட்டியல் ஐம் தொக நீள்கின்ைது.) 

அமவ அருவத்தன்மையொைது அல்ல எைவவ கொட்ஸ் ைற்றும்  ொர்டமரப் வ ொல் வநரடி உணர்வொல் 

 ொிவசொதமைக்கு உட் டொதது. அமவப்  ருமைத் தன்மையொைது (concrete); எந்த ஆய்வும் 

பைொழிவ சுவவொொின் உள்ளுணர்மவத் திருப்தி பசய்யவவண்டும்.   

5.3.4. முழுமை வொதத்தொர் அணுகுமுமை (Holist’s approach)  

 பசொல்லின் ப ொருண்மைமயச் சில  யனுள்ள அர்த்தத்தில் பைொழியிலுள்ள  ிை பசொற்களின் 

ப ொருண்மைகளிலிருந்து தைியொக முற்றுநிமலயில் குைிப் ிடலொம் என் து கூைொய்வு இயலொர்களின் 

(componentialists)  நம் ிக்மகயொகும். பைொழி தத்துவ இயலொருக்கு இமடயில் இது வட்டொர  ொர்மவ 

(localist approach) என்று அைியப் டும். வட்டொர வொதத்தொருக்கு சூழல் வவறு ொடு சூழலுடன் 

ஊடொட்ட விதிகளொல் (rules of interaction) விளக்கலொம். இந்தப்  ொர்மவக்கு எதிொிமடயொை நிமல 

முழுமைப்  ொர்மவயொகும் (holistic view). இதன் டி ஒரு பைொழியிலுள்ள எல்லொச் பசொற்களின் 

ப ொருண்மைகளும் கணக்கில் எடுக்கொைல் ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்மைமய அைிய இயலொது. முழுமை 

வொதத்திற்கு  ல ைறு வடிவங்கள் இருக்கின்ைை. இரண்டு இங்கு சுருக்கைொகத் தரப் டும்.  

5.3.4.1.  ொஸ் (Hass)  

  ொஸ் என் வொின் தன்ைைப்வ ொக்கொை ப ொருண்மையின்  ொர்மவ விட்பஜன்ஸ்டன் 

(Wittgenstein) என் வொின் ஆய்வின் ஒரு வநொக்கிலிருந்து ஆக்கப் ட்டதொகும். அவருமடய 

ப ொருண்மைப்  யன் ொட்டுக் வகொட் ொடு (Use theory of meaning) “ப ொருண்மைமயப்  ொர்க்கொவத, 

 யன் ொட்மடப்  ொர்” (Don’t look for the meaning -  look for the use) என்ை கருத்மத 

உள்ளடக்குகின்ைது. அதொவது ஒரு பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்மை அதன்  யன் ொடொகும். இது 
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அவ்வளவு  யனுள்ளதல்ல; குைிப் ொகத் பதொிவிப் தொகும்.  ொஸ் பஜ.ஆர்.ஃ ிர்த் (J.R.Firth) 

என் வொின் கருத்தொை “பசொற்கள் இமணந்துவரும் பசொற்களொல் அைியப் டும் (Words shall be known 

by the company they keep) என் தொல் உந்தப் ட்டு அவர் தன்னுமடய பகொள்மகக்குத் தன்வயைொை 

திருத்தம் பகொடுத்தொர்.  ொஸ் இதற்கு வைலும் பசன்ைொர். ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்மை அதன் 

ப ொருண்மைக் களைொகும் (semntic field); அதற்கு இரண்டு  ொிைொணங்கள் இருக்கின்ைை:  

1. உறுப் மைவுப்  ொிைொணம் (syntagmatic dimension): இதில் பசொல்லின் எல்லொச் சொத்தியைொை 

(இலக்கண அடிப் மடயில் நல் உருவொக்கப் ட்ட/grammatically well formed) சூழல்கள் இயல் 

நிமலயில் வொிமச முமையில் அடுக்கப் ட்டுள்ளை.  

2. அடுக்குைவு  ொிைொணம் (pragmatic dimension): இதில் பசொல்லின் சொத்தியைொை  திலீடுகள் 

(paradigmatic substitutes) இயல் நிமலயில் வொிமசமுமையில் அடுக்கப் ட்டுள்ளை.   

 ொம ப் ப ொறுத்தவமரயில் ஒத்தைி இயல்நிமல (relative normality) முதன்மையொைதொகும் 

(primitive). பகொள்மக அடிப் மடயில், சூழல் பைொழிக்கு பவளியிலுள்ள சூழமலயும் (extralinguistic 

context) உள்ளடக்கும். ஆைொல் எல்லொத் வதமவயொை பைொழிக்கு பவளியிலுள்ள சூழலின் 

வநொக்மகயும் பைொழி அடிப் மடயில் குைியொக்கம் பசய்ய இயலும் என்ை கொரணத்தொல் கவைத்மத 

பைொழிச் சூழலுக்குக் (extralinguistic context) கட்டுப் டுத்திக் பகொண்டொல் எந்தவித நஷ்டமும் 

ஏற் டொது என்று  ொல் வொதிடுகின்ைொர்.  ொஸ் பதொிந்துபகொண்ட அளவில் பசொல்லின் 

ப ொருண்மைக் களம் அதன் ப ொருண்மைமய உண்டொக்குகின்ைது. எைவவ ஒவ்பவொரு பசொல்லும் 

ைற்பைொரு பசொல்லின் ப ொருண்மையில்  ங்பகடுப் மதக் கவைிக்கவும்.  ொஸ் இங்கு பலய்ப்ைிஸின் 

(Leibniz) அறுதி அலகொல் (monad) உந்தப் ட்டுள்ளொர். எைவவ பசொற்ப ொருளுக்கும் களஞ்சிய 

அைிவுக்கும் எந்த வவறு ொடும் இல்மல.  ொஸின்  ொர்மவயில் ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்மைக்களம் 

(semantic field of a word) பசொல்லின் ப ொருண்மைமய பகொண்டிருக்கின்ைது; இங்கு எடுக்கப் ட்ட 

வநொக்கு பசொல்லின் ப ொருண்மைக் களம் அதன் ப ொருண்மைமயப்  ிரதி லிக்கின்ைது.   

5.3.4.2. மலயொன்ஸ் (Lyons)   

 முழுமை வொதத்தின் (Holism) இரண்டொவது வமக மலயொன் ொல் உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளது. இந்த அணுகுமுமையின் சொரொம்சம் ப ொருண்மைகள் தைித்திருக்கும் தன்மையொது 

(substantitive) அல்ல ஒத்தைி தன்மையொது (relative) ைற்றும் ஒவர ஒழுங்குமுமைக்குள் 

வவறு டுத்தலொல் உண்டொக்கப் ட்டது என்ை ைிகச்சிைந்த முமையிலொை சசூொியன் நம் ிக்மகயொகும் 

(Saussurean belief). ஒரு பசொல் அலகின் ப ொருண்மை (the sense of lexical items) அச்பசொல் அலகு 

ஒரு ப ொருண்மைக் களத்தில்  ங்பகடுக்கும் பசொல் அலகுகளுடன் வவறு டும் ப ொருண்மை 

உைவுகளின் (sense relation) குழுைத்தொல் ஆைது என்று மலயொைஸ் கூறுகின்ைொர். ப ொருண்மை 
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உைவுகள் சுதந்திரைொக நிறுவப் ட்ட ப ொருண்மைகளுக்கு இமடவய உள்ள உைவுகள் அல்ல என்று 

அவர் வற்புறுத்துகின்ைொர். ப ொருண்மைகள் எல்லொம் ப ொருண்மை உைவுகளொல் உண்டொக்கப் ட்டது 

என்று நொம் கூைவவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக குதிமர என் தன் ப ொருண்மை கீவழ உள்ள  டத்தில் 

கொட்டப் ட்டுள்ளது வ ொல் விளக்கப் டவவண்டும்:  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

  

 

 

இந்த ஒழுங்கமைப் ில் “ஒரு வமக ஆகும்” (எ.கொ. குதிமர:விலங்கு) “ஒரு வமக ஆகொது” (எ.கொ. 

குதிமர: சு), “ குதி ஆகும்” (எ.கொ.  ிடொிையிர்:குதிமர), “உண்டொக்கும் சப்தம் ஆகும்” (எ.கொ. 

கமை:குதிமர), “இருப் ிடம் ஆகும்” (எ.கொ. லொயம்:குதிமர) வ ொன்ைை குைிப் ிட்ட வமகயில் டும் 

பதொடர்புகள் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட பசொற்களும் குதிமர அல்லொத  ிை பசொற்களுடன் 

பதொடர்புபகொள்வதொல், குதிமர என் தன் முழுப்ப ொருண்மை முழு அகரொதிமயயும் உள்ளடக்கியதொக 

இருக்கும் உைவுகளின் கலமவத் தன்மையொை வமல வ ொன்ை அமைப்பு (complex network of 

relations) ஆகும். 

 5.3.5. கருத்துருசொர் அணுகுமுமைகள் (Conceptual  approaches) 

 கருத்துருசொர் அணுகுமுமைகள் (குமைந்த  ட்சம் இங்கு  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள பசொல்) 

ஒற்மை-ைட்ட அணுகுமுமைகள் (single-level approaches) ைற்றும் ஒரு பசொல்லின் அர்த்தத்மத 

(அல்லது குமைந்த ட்சம் அதன் ப ரும் குதி) அைிவொற்ைல் அமைப் ில் அணுகும் கருத்துரு  அல்லது 

கருத்துருக்களுடன் அமடயொளம்கொண்கிைது. புலைைிவு பைொழியியலொளர்கள் (cognitive linguists) 

இமடவய,  கருத்துரு கட்டமைப் ின் முன்ைொதிொி ைொதிொியொைது  (prototype model of concept 

structure) ஆதிக்கம் பசலுத்துகிைது.  

   முன்ைொதிொி அணுகுமுமையின் வதொற்ைங்கமள விட்பஜன்ஸ்மடன் (I972) (பைொழியியலில் 

பசல்வொக்கு பசலுத்தும் ஒன்றுக்கு வைற் ட்ட சிந்தமைகமள பதொடங்கியவர்) மூலம் கண்டைியலொம். 

வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை அளவுவகொல்களின் அடிப் மடயில் வமரயறுக்கக்கூடிய இயற்மக 

வமககளின் (natural  categories) ைர ொர்ந்த அொிஸ்டொட்டிலியன் கருத்மத சவொல் பசய்த முதல் ந ர் 

விலங்கு 

குதிமர 

லொயம் 

ஓட்டு வர் 

குளம்பு 

 ிடொிையிர் 

ஜொக்கி ஆண்குதிமர  ப ண்குதிமர 
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என்ை ப ருமைமய அவர் வழக்கைொகக் பகொண்டுள்ளொர். விமளயொட்டு (GAME) என் தன் நன்கு 

அைியப் ட்ட எடுத்துக்கொட்மட அவர் முன்மவத்தொர்; ஏதொவது ஒரு விமளயொட்டொக இருப் தற்கொை 

வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை அளவுவகொல்கமளக் பகொண்டு வருைொறு தைது வொசகர்களுக்கு 

சவொல் விடுத்தொர். பவளிப் மடயொை  ொிந்துமரகள் எதுவும் முக்கியைொைமவ அல்ல: 

உடல் பசயல் ொடுகமள உள்ளடக்கியது 

பவற்ைியொளர்களும் வதொல்வியுற்ைவர்களும் உள்ளைர் 

ப ொழுதுவ ொக்கிற்கொக விமளயொடப் டுகிைது 

விதிகள் உள்ளை, வ ொன்ைமவ  

இமவ எதுவும் விமளயொட்டுகளுக்குப்   ிரத்திவயகைொைமவ அல்ல அல்லது ஏதொவது ஒரு 

விமளயொட்டொக இருப் தற்கு அவசியைொைமவ அல்ல. விட்பஜன்ஸ்மடன் குடும்  ஒற்றுமை (family  

resemblance) என்ை கருத்மத முன்பைொழிந்தொர்: ஒரு ப ொிய குடும் த்தின் உறுப் ிைர்கள் ப ொதுவொக 

 ல்வவறு வழிகளில் ஒருவமரபயொருவர் ஒத்திருப் ொர்கள், ஆைொல் அவர்கள் அமைவொிடமும் எந்த 

அம்சங்களும் இல்மல, வைலும் எந்த அம்சங்கமளயும்  கிர்ந்து பகொள்ளொத உறுப் ிைர்களும் 

இருக்கலொம், ஆைொல் இருப் ினும் இமவகள் ஒற்றுமையின் சங்கிலியொல் ைற்ைவர்களுடன் 

இமணக்கப் ட வவண்டும். அொிஸ்டொட்டிலியக் வகொட் ொட்டின்  ிடிமய உமடப் தில் முக்கியைொைது 

என்ைொலும், இந்தக் கருத்து ப ொருண்மை  குப் ொய்வுக்கு (semantic analysis) ைிகவும் உதவியொக 

இல்மல. விட்பஜன்ஸ்மடன் குடும்  ஒற்றுமைகள் எவற்மைக் பகொண்டிருக்கின்ைை என் மதச் 

பசொல்லவில்மல, குைிப் ொக, உட்குடும்  ஒற்றுமைகள் (in-family  resemblances) பவளிக் குடும்  

ஒற்றுமைகளிலிருந்து (out-family  resemblances) எவ்வொறு வவறு டுகின்ைை என்று. வவறு 

வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், உலகில் உள்ள அமைவரும் ஒவர குடும் த்மதச் வசர்ந்தவர்களொக 

இருப் மதத் தடுக்க தன்ைிச்மசயொை நி ந்தமைமயத்  (arbitrary  stipulation) தவிர வவறு எதுவும் 

இல்மல. (இருப் ினும், இவதவ ொன்ை  ிரச்சமை விட்பஜன்ஸ்மடைின் குடும்  ஒற்றுமையின் நவீை 

சந்ததியிைமர இன்னும் அச்சுறுத்துகிைது.) 

 அொிஸ்டொட்டிலியன் அல்லொத வமககளின் (non-Aristotelian  categories) கருத்து, புலனுணர்வு 

சொர்ந்த உளவியலொளர்கள், குைிப் ொக வரொஷ் (Rosch  I973, I978) ைற்றும் அவரது சக 

 ணியொளர்களொல் எடுத்துக் பகொள்ளப் ட்டு வைலும் பசம்மைப் டுத்தப் ட்டது, அவர்கள் இப்வ ொது 

முன்ைொதிொிக் வகொட் ொடு (prototype  theory) என்று அமழக்கப் டுவமத இயற்மக வமககளின் 

விளக்கைொக நிறுவிைர். இந்த விளக்கத்தில், ஒரு வமகமகப் ொட்மடச் வசர்ந்த உறுப் ிைர்கள்   

சைைொக இல்மல — அமவகள் எவ்வளவு நல்லமவகள் அல்லது அந்த வமகப் ொட்மடப் 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகின்ைை என் தில் ைொறு டும். ைிகச் சிைந்தமவ முன்ைொதிொி உறுப் ிைர்கள் 

http://www.languageinindia.com/


114 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

(prototypical  members), ைற்றும் வமகப் ொடு, அடிப் மடயில் இவற்மைச் சுற்ைி 

கட்டமைக்கப் ட்டுள்ளது:  ிை எடுத்துக்கொட்டுகள் அமவ முன்ைொதிொிமய எவ்வளவு பநருக்கைொக 

ஒத்திருக்கின்ைை என் மதப் ப ொறுத்து வமக ொட்டுக்கு ஒருங்கிமணக்கப் டுகின்ைை அல்லது 

இல்மல. முன்ைொதிொிக் வகொட் ொட்டின் முழு விவரம் இயல் 7 இல் கொணப் டும்.   

 கருத்துருசொர் கட்டமைப் ில் (conceptual structure) பசொல்லின் ப ொருண்மையக் 

கண்டு ிடிக்கும் ைற்பைொரு பைொழியியலொளர் ஜொக்பகன்டொஃப் (Jackendoff I983, i990, I996) ஆவொர் 

(கருத்துருசொர் கட்டமைப் ின் அவரது வர்ணமை புலைைிவு பைொழியியலொளர்களுடன் வலுவொை 

ஒற்றுமைமயக் பகொண்டுள்ளது). புலைைிவு பைொழியியலொளர்கமளப் வ ொலவவ அவர் ஒரு 

இமடநிமல 'பைொழியியல் ப ொருண்மையியல்' ('linguistic semantics’) வதமவயில்மல என்று 

கொண்கிைொர். இருப் ினும்,  ல புலைைிவு பைொழியியலொளர்கமளப் வ ொலல்லொைல், அவர் வலுவொை 

கூறு ொட்டுவொதி (componentialist), வைலும் உள்ளுணர்வொக உணரப் ட்ட உைவுகள்  கிரப் ட்ட 

ப ொருண்மைசொர் கட்டுைொைத் பதொகுதிகளின் அடிப் மடயில் (shared semantic building blocks 

(கட்டொயம்) கணக்கிடப் ட வவண்டும் என்று நம்புகிைொர். துல்லியைொக முமைப் டுத்தப் ட்ட 

 ிரதிநிதித்துவங்கள் ைீது அவருக்கு வலுவொை விருப் ம் உள்ளது. புலைைிவு 

பைொழியியலொளர்களிடைிருந்து ஜொக்பகண்டொஃம ப்  ிொிக்கும் ைிக முக்கியைொை  ண்பு, வலுவொை 

உள்ளொர்ந்த தன்மையின் (innateness) வசொம்ஸ்கியன் புலன்கொட்சிகள் (Chomskyan  precepts), 

அமைத்து பைொழியியல் நடத்மதகள் ைற்றும் பதொடொியல் சுதந்திரம் இவற்மை விளக்குவதற்கொை 

ப ொதுவொை புலைைிவுத் திைன்களின் (cognitive abilities)  ற்ைொக்குமை ஆகியவற்மைத் அவர் 

பதொடர்ந்து ஏற்றுக்பகொள்வது ஆகும்.   

5.3.6. முமையொை அணுகுமுமைகள் (Formal approaches) 

 ப ொருண்மையியலுக்கொை முமையொை அணுகுமுமைகள், முன்னுொிமையொக ஒரு தரைொை 

தர்க்கவியலுடன் பநருக்கைொகத் பதொடர்புள்ள ஒரு கண்டிப் ொை வடிவவொதம் மூலம் அர்த்தத்தின் 

உண்மைகமள பவளிப் டுத்த முயற்சிக்கிைது. இந்த வமகயொை அணுகுமுமைமய ஏற்றுக்பகொள்வதன் 

மூலம் எதிர் ொர்க்கப் டும் நன்மை, அதிக பவளிப் மடயொை தன்மை, கருதுவகொள்களின் 

வசொதமைத்திைன், பதொடொியல் மூலம் எளிதொக இமணக்கப் டுதல் ைற்றும் இயந்திர பசயலொக்கம் 

ஆகியமவ அடங்கும். இந்த வமகயொை அணுகுமுமையில் குமைவொை அனுதொ ம் பகொண்டவர்கள், 

பதொடர்ந்து ைொைிக்பகொண்வட இருக்கும் ப ொருண்மையியலின் குைிப் ிடத்தக்க அம்சங்களின் 

இருப்ம  சுட்டிக்கொட்டுகின்ைைர், வைலும் இதுவமர அமடயப் ட்ட சற்வை அற் ைொை விளக்க 

முடிவுகமளயும் சுட்டிக்கொட்டுகின்ைைர். ஒரு குைிப் ிட்ட விளக்க பசழுமைமய வநொக்கைொகக் 
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பகொண்ட.  தற்வ ொமதய முயற்சியில் முமையொை அணுகுமுமைகளுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் 

வழங்கப் டொது,   

வைலும்  டிக்கப்  ொிந்துமரகள் 

இந்த இயல் ப ரும் ொலும் தமலப்புகளுக்கு ஒரு அைிமுகைொக பசயல் டுகிைது, அமவ அடுத்த 

இயல்களில் விொிவொகக் கருதப் டுகின்ைை, எைவவ பதொடர்புமடய ப ரும் ொலொை வொசிப்பு  ின்ைர் 

பகொடுக்கப் டுகிைது. அவத கொரணத்திற்கொக, எந்த விவொத வகள்விகளும் வசர்க்கப் டவில்மல. 

பசொல் (word) ைற்றும் பசொல்லன் (lexeme)  ற்ைி அைிய லிவயொன்ம ப்  ொர்க்கவும் (Lyons I977: ch. 

I3). வைலும் டிப் தில் புல்வைன் (Pulman I983) என் து ப யொிடுதலுக்கொை முக்கிய வநொக்கீடு எை 

குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது; benter and  succeive  என் மவகளுக்கு ஜொக்பகண்டொஃப்-ஐயும் (Jackendoff 

I990)  ொர்க்கவும். பசொல் உருப் டிகளில் 'ப ொதியல்' (packaging) அர்த்தத்தின் பவவ்வவறு 

வழிகளுக்கு, டொல்ைி-ஐப் (Talmy  I985)  ொர்க்கவும்.  

மலயொைின் அர்த்தம்  ற்ைிய கருத்துக்கு (notion of sense) மலயொன்ஸ்-ஐப் (Lyons I977: ch. 7.3) 

 ொர்க்கவும்;  ொஸின் சூழல் அணுகுமுமைக்கு,  ொஸ்-ஐப் (Haas I962, I964)  ொர்க்கவும்.   
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      இயல் 6 

பசொற்ப ொருண்மையின் சூழல் வவறு ொடு 

6.1 முன்வைற் ொடுகள்  

 'ஒரு பசொல்லின் அர்த்தம்' என்ை கருத்மத நொம் புொிந்து பகொள்ள முயற்சித்தவுடன், ஒரு 

தீவிரைொை  ிரச்சமைமய எதிர்பகொள்கிவைொம், அதொவது, ஒரு குைிப் ிட்ட பசொல் வடிவத்திற்கு 

நொம்பகொடுக்கும் விளக்கம், சூழலுக்கு சூழல் ைிகவும் ைொறு டும். கொணக்கூடிய ைொறு ொடுகள், 

அர்தங்களுக்கு இமடவய சிைிய அல்லது உணரக்கூடிய பதொடர்பு இல்லொைல், ைிகவும் பைொத்தைொக 

இருக்கும்.  

 அவன் மகயில் விலங்கு பூட்டப் ட்டது. 

 அவன் கொட்டில் ஒரு  யங்கர விலங்மகக் கண்டொன். 

அல்லது பதளிவொக வவறு டும்; ஆைொல் உள்ளுணருவு அடிப் மடயில் பதொடர்புமடயதொய் இருக்கும்:  

 என் தந்மதயின்  நிறுவைம் இந்தப்  ள்ளிமயக் கட்டியது (இங்வக  ள்ளி என் து 

 கட்டிடத்மதக் குைிக்கிைது)  

 ஜொன்ஸ்  ள்ளி கடந்த ஆண்டு கொல் ந்து அைக்கட்டமள வகடயத்மத பவன்ைது 

 (இந்நிமலயில்  ள்ளி என் து  ள்ளியின் ைைித ைக்கள்பதொமகமய (துமணக்குழு) 

 குைிக்கிைது),  

அல்லது ஒப்பீட்டளவில் நுட் ைொை ைொறு ொடுகளுடன் இருக்கும்: 

  நொன் வதொட்ட வொசமல அமடவதற்கு முன்வ  அவர் என்மைச் சந்திக்கும்  ொமதயில் வந்து 

 பகொண்டிருந்தொர்,  

 நொங்கள் கொடுகளின் வழியொக ஒரு வமளந்த  ொமதமயப்  ின்பதொடர்ந்வதொம்  

(இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் ஒரு  ொமதயின் பவவ்வவறு ைைப்  டம் கற் மை பசய்யப் டுகிைது), 

அல்லது ’நடப் து’ வவறு டுவதுவ ொல் வரும்: 

 ஆலிஸி ொல்  நடக்க முடியும்; அவள் வயது 11 ைொதங்கள் ைட்டுவை.  

 நொன் வழக்கைொக வவமலக்கு நடந்து பசல்கிவைன்.  

இங்கு நடக்கும் விதம் ைட்டுைல்ல, ைமைமுகைொை முரண் ொடுகளும் கூட உள்ளை (முதல் வழக்கு, 

உதவியில்லொைல் வ சுவது ைற்றும் எழுந்து நிற் து வ ொன்ைவற்றுடன் ஒப்புறும், இரண்டொவது வழக்கு, 

ஓட்டுதல் அல்லது வ ருந்தில்/ரயிலில் பசல்வது வ ொன்ைவற்றுடன் ஒப்புறும்).   

 எந்தபவொரு இயற்மக பைொழியின் பசொற்பைொமகயிலும் உள்ள இந்த வமக ைொறு ொடு, 

 ின்வருவை வ ொன்ை வகள்விகளுக்கொை  தில்கமளத் வதட வவண்டும் என் தொகும்: பசொற்களுக்கு 

ப ொதுவொக  ல அர்த்தங்கள் உள்ளதொ? 'ஒரு அர்த்தம்' என்ைொல் என்ை என் மத எவ்வொறு 
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தீர்ைொைிப் து? அத்தமகய அர்த்தங்களுக்கு வமரயறுக்கப் ட்ட எண்ணிக்மக உள்ளதொ? அர்த்தங்கள் 

ஒன்றுக்பகொன்று எவ்வொறு பதொடர்புமடயமவ? தற்வ ொமதய இயல் இதுவ ொன்ை வகள்விகளுக்கு 

 திலளிக்க முயற்சிக்கிைது.  

 ஒரு பசொல்லின் அர்தங்களின் ைொறு ொடு அளவீடுகளின் இரண்டு  ண்புகமள அமடயொளம் 

கொண் தன் மூலம் பதொடங்குவவொம், அமவ தைித்தைியொக ைற்றும் அவற்மை எண்ணும்  ிரச்சமைக்கு 

ப ொருத்தைொைமவ. இரண்டு சூழல்களில் ஒரு பசொல்லின் அர்த்தங்களில் நொம் உணரக்கூடிய 

வவறு ொட்மடக் கொண்கிவைொம் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். இரண்டு அர்த்தங்களுக்கு இமடவய ஒரு 

கூர்மையொை ப ொருண்மைசொர் எல்மல உள்ளதொ (அல்லது எந்த அளவிற்கு) என் மத நொம் முதலில் 

வகட்கலொம் (நம் விதிமுமைகளில், அமவ எவ்வளவு தைித்தன்மை (discrete) வொய்ந்தமவ?); 

இரண்டொவது வகள்வி என்ைபவன்ைொல், அமவ ஒன்றுக்பகொன்று  ிரத்திவயகைொைமவயொ (நம் 

விதிமுமைகளில், அமவ விவரொதைொைமவயொ (antagonistic)?). இமவ இரண்டும் இரண்டு 

அர்த்தங்களின் தைித்தன்மையின் (distinctness) அம்சங்களொக எடுத்துக் பகொள்ளப் டும். 

 எவ்வொறு ப ொருண்மைகள் ஒன்றுக்பகொன்று பதொடர்புமடயதொய் இருக்கின்ைது? இதுதொன் 

நொம் எதிொிடும் சிக்கல். இரு சூழல்களில் வரும் பசொல்மலக் குைித்து இரு வகள்விகள் வகட்கலொம்: 1. 

இந்த இரு ப ொருண்மைகளுக்கு இமடயில் சொியொை எல்மலக்வகொடு இருக்கின்ைதொ? 2. இமவ 

ஒன்மை ஒன்று ஒதுக்குகின்ைதொ? இவ்விரண்டும் இரு ப ொருண்மையின் தைித்தன்மையின் 

வநொக்குகளொக எடுத்துக்பகொள்ளப் டும்.  

6.2 தைித்துவத்தின் அம்சங்கள் (Aspects of distinctness) 

6.2.1 தைித்தன்மை (Discreteness) 

 பதொடங்குவதற்கு, தைித்தன்மையின் கருத்துச்சொயமல நிறுவ வ ொதுைொை அளவுவகொல்கள் 

ைட்டுவை வழங்கப் டும்; குைிப் ிட்ட சூழல்களில் பசல்லு டியொகும் ைிகவும் நுட் ைொை சொன்றுகள் 

 ின்ைர் விவொதத்திற்கு பகொண்டு வரப் டும். நொன்கு அளவுவகொல்கள் இங்வக  ொிசீலிக்கப் டும்; 

அவற்ைில் மூன்று ப ரும் ொலும் ப ொருண்மைையக்கச் வசொதமைகளொகக் (ambiguity tests) 

கருதப் டுகின்ைை ( ின்ைர் அவ்வொவை நிரொகொிக்கப் ட்டை). எவ்வொைொயினும், அமவ 

ப ொருண்மைையக்கத்திற்கொை வசொதமைகள் அல்ல ( ின்ைர்  ொர்க்கவும்), ஆைொல் 

தைித்தன்மைக்கொை வசொதமைகள் என்று கூறுவதற்கு நல்ல கொரணங்கள் உள்ளை.  

6.2.1.1 ஒற்றுமைச் வசொதமை (Idenity test) 

 முதல் அளவுவகொல் ஒற்றுமைச் வசொதமை என்ை ப யொில் பசல்கிைது.  ின்வரும் 

வொக்கியத்மதக் கருத்தில் பகொள்ளுங்கள் 
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 (1)  ரொணி இவலசொை வர்ணச் வசமல அணிந்திருக்கிைொள்; அவதவ ொல் ரொமதயும் 

 அணிந்திருக்கிைொள்.  

உள்ளுணர்வொக, வலசொை என் து இரண்டு பவவ்வவறு விஷயங்கமளக் குைிக்கிைது: "நிைத்தில் 

வலசொை" அல்லது "எமடயில் வலசொை". இந்த இரண்டு விளக்கங்கமளயும் ைைதில் பகொண்டு, ரொணி 

ைற்றும் ரொமதயின் வசமலகளின்  ண்புகள் குைித்து நொன்கு பவவ்வவறு சூழ்நிமலகள் உள்ளை:  

 (i) அமவ இரண்டும் எமடயில் இவலசொைது.  

 (ii) அமவ இரண்டும் வர்ணத்தில் இவலசொைது.  

 (iii) ரொணியின் வசமல எமடயில் இவலசொைது ைற்றும் ரொமதயின் வசமல வர்ணத்தில் 

 வலசொைது.  

 (iv) ரொணியின் வசமல வர்ணத்தில் இவலசொைது ைற்றும் ரொமதயின் வசமல எமடயில் 

 வலசொைது   

எவ்வொைொயினும், வொக்கியம் (1) இந்த சூழ்நிமலகளில் இரண்மட ைட்டுவை குைிக்கும் திைன் 

பகொண்டது, அதொவது (i) ைற்றும் (ii). வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், ஒருவர் வலசொை 

என் தற்கு ஒரு அர்த்தத்மத முடிவு பசய்தவுடன், குமைந்த ட்சம் அடுத்தடுத்த முற்சுட்டு  ின்-

குைிப்புகள் (anaphoric back-references) மூலம் அமதப்  ின் ற்ை வவண்டும்.. இது ஒற்றுமையின் 

கட்டுப் ொடு (identity constraint) என்று அைியப் டுகின்ைது. இக்கட்டுப் ொடு வ சு வருக்கும் 

வகட் வருக்கும் சைைொக நமடமுமைப் டுத்தப் டும். ப ொருளின் ஒத்திருத்தலின் வதமவ வலசொைது 

என் மத இரு முமை  யன் டுத்துமகயில் குமையும். இது ஒற்றுமைக் கட்டுப் ொடு என்று 

அமழக்கப் டுகிைது. இந்தக் கட்டுப் ொடு வ ச்சொளருக்கும் வகட் வருக்கும் சைைொகப் ப ொருந்தும். 

ஒளியின் இரண்டு பவவ்வவறு அர்த்தங்கமள அவர்கள் வநொக்கைொகக் பகொண்டிருந்தொல், வைவல உள்ள 

கட்டுைொைத்தின்  யன் ொட்டிற்கு ஒரு வ ச்சொளர் கணக்கு மவக்கலொம்; வகட் வொின் விஷயத்தில், ஒரு 

பசயலொக்கத் தமட உள்ளது, இது வொர்த்மதயின் ஒரு நிகழ்வில் இரண்டு அர்த்தங்கமளயும் ஒவர 

வநரத்தில் இமணப் மத கடிைைொக்குகிைது. வலசொை என் து இரண்டு முமை குைிப் ிடப் ட்டொல், 

அர்த்தத்தின் ஒற்றுமைக்கொை அழுத்தம் ைிகவும் குமைகிைது (ஒருவவமள முற்ைிலும் இல்லொைல் 

இருக்கலொம்). (2) அசொதொரணைொைது அல்ல: 

(2) ரொணி இவலசொை வசமல உடுத்திருக்கிைொள்; ரொமதயும் இவலசொை வசமலதொன்  உடுத்திருக்கிைொள். 

இருப் ினும் ரொணியின் வசமல இவலசொை வர்ணைொைது, ஆைொல்  கைைொைது; ரொமதயின் வசமல 

பகட்டியொை வர்ணைொைது, அைொல் எமடயில் இவலசொைது.  

(1) இல் கொணப் ட்ட ஒற்றுமைக் கட்டுப் ொடு (3)-இல் இல்லொத நிமலயில் இருந்து வவறு டுத்தப் ட 

வவண்டும்: 
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 (3) ரொணி ஒரு குழந்மதமயத் தத்பதடுத்தொள்; அதுவ ொல் ரொமதயும் தத்பதடுத்தொள்.  

குழந்மத ம யைொகவவொ/ஆணொகவவொ சிறுைியொகவவொ/ப ண்ணொகவவொ இருக்கவவண்டும்; ஆைொல் 

சொத்தியைொை அர்த்தங்களில் எந்தக் கட்டுப் ொடும் இல்மல. ரொமதயொல் தத்பதடுக்கப் ட்ட குழமதயின் 

 ொல் ரொணி தத்பதடுத்த குழந்மதயின்  ொலுக்குச் சைைொக இருக்கத் வதமவயில்மல. எைவவ "ம யன்" 

ைற்றும் "சிறுைி" என் து குழந்மத என் தன் வவறு ட்ட அர்த்தங்களுக்கு ப ொருந்தும் என்ை எந்த 

ஆவலொசமைக்கும் இங்கு ஆதரவு இல்மல. எைவவ ஆண்குழந்மத, ப ண்குழந்மத என் ை குழந்மத 

என் தன் வவறு ட்ட அர்தங்கள் அல்ல.   

6.2.1.2. சுதந்திரைொை உண்மைக் கட்டுப் ொடு (Idependent Truth Conditions)  

 இரு ப ொருண்மைகளின் தைித்தன்மையொை இரண்டொவது அளவீடு அமவகளுக்குச் 

சுதந்திரைொை உண்மைக் கட்டுப் ொடு  ண்புகள் (truth-conditional properties) இருக்கின்ைது 

என் தொகும். இதற்கு ஒரு நல்ல வசொதமை என்ைபவன்ைொல், ஆம்/இல்மல என்ை வகள்விக்கு, ஆம் 

ைற்றும் இல்மல எை இரண்டிலும் உண்மையொகப்  திலளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழமலக் கற் மை பசய்ய 

முடியுைொ என் துதொன். ரொணி இவலசொை வர்ண கைைொை வசமல அணிந்திருக்கிைொள் என்று 

மவத்துக்பகொள்வவொம். யொரொவது நீ இவலசொை வசமல உடுத்திருக்கிைொயொ? என்று வகட்டொல் ரொணி 

வநர்ைமையொகவவொ எதிர்ைமையொகவவொ உண்மையொக விமட அளிக்கலொம்.  

 ஆைொம், நொன் இவலசொை  ச்மசச் வசமல உடுத்திருக்கின்வைன்.  

 இல்மல, நொன் பகட்டியொை வசமல உடுத்திருக்கின்வைன்.  

ைொைொக (3) என் தில் யொரொவது ரொணியிடம்  நீ ஒரு குழந்மதமயத் தத்பதடுத்திருக்கிைொய் என் து 

உண்மையொ? என்று வகட்டொல், அவள் ஆைொம் ைற்றும் இல்மல என்று உண்மையொக விமடயளிக்க 

எண்ணத்தக்க சூழல் இல்மல.  

6.2.1.3. சுதந்திரைொை ப ொருண்மை உைவுகள்  

 தைித்தன்மையின் மூன்ைொவது குைிகொட்டி, உண்மையொை சுதந்திரைொை அர்த்த உைவுகளின் 

குழுைங்களின் இரண்டு அர்த்தங்களின் உமடமை ஆகும் (இமவ இயல் 8 ைற்றும் 9-இல் விொிவொகக் 

கூைப் ட்டுள்ளை). சுதந்திரம் என்ை வமரயமையில் சில கவைிப்பு எடுக்கப் ட வவண்டும்; 

எவ்வொைொயினும், இங்வக நொம் பதளிவொை வநர்வுகளில் நம்மை கட்டுப் டுத்திக்பகொள்வவொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, வலசொை என் தற்கு பகட்டியொை ைற்றும் கைைொை என்ை வவறு ட்ட 

எதிர்பசொற்கள் இருக்கின்ைை. இமவ இரண்டும் முழுவதும் பதொடர் ற்ைது என்ை உண்மை 

தைித்தன்மைக்கு வலுதரும் விஷயைொகும். 
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   ப ொருள்1 - எதிர்பசொல் - பகட்டியொை  

 இவலசொை   

    ப ொருள்2 - எதிர்பசொல் - கைைொை  

 

கொல் என் தன் பவளிப் மடயொை இரு அர்த்தங்களுக்குச் சுதந்திரைொை அர்த்த உைவுகள் 

இருக்கின்ைை. கொல்-1 என் து உடம்பு என் தன் சிமைபைொழியொகும். கொல்-2 என் து ‘முழு என் தன் 

நொன்கில் ஒரு  குதியொகும்’.  

6.2.1.4. தன்னுொிமை (Autonomy)    

 தைித்தன்மையின் நொன்கொவது சுட்டிக்கொட்டி தன்னுொிமை (autonomy) ஆகும். ஒரு பசொல்லின் 

ப ொருண்மைகளில் ஒன்ைின்  யன் ொட்டுச் சொத்தியம் அதன்  ிை ப ொருண்மைகள் பவளிப் மடயொக 

ைறுக்கப் டும் வ ொவதொ ஒழுங்கின்மை அல்லது சில கொரணைொய் நிரொகொிக்கப் டும் வ ொவதொ 

பவளிப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக வகொழி என் தன் அர்த்தங்களொை ஒரு ‘ ைமவ இைம்’ ைற்றும் 

‘ஒருவமக இமைச்சி’ என் ைவற்மை எடுத்துக்பகொள்வவொம். 

  நொன் வகொழி வளர்ப் மத விட வகொழி சொப் ிடுவமத விரும்புகிவைன்.  

என்ை வொக்கியத்தில் ப ொருண்மை ஒழுங்கின்மை கொரணத்தொல் வகொழி என் தன் ப ொதுப் 

ப ொருண்மை ைறுக்கப் டும். ஆைொல் வொக்கியம் இயல் ொைதொகும். இமதக் குழந்மத என் தன்  ொல் 

குைிப் ிடும் ப ொருண்வகொண்மையுடன் ஒப் ிடவும்.  

 எைக்கு ஆண்குழந்மதமயவிட ப ண்குழந்மதகமளப்  ிடிக்கும்  

என் து இயல் ொைது என்ைொலும்  

 எைக்கு குழந்மதகமளவிட ப ண்குழந்மதகமளப்  ிடிக்கும்  

என் து இயல் ல்லொதது. குழந்மத என் தன்  ொலிைம் குைிப் ிட்ட ப ொருள்வகொளுக்கு தன்னுொிமை 

இல்மல, எைவவ,  ிை அைிகுைிகள் இல்லொத நிமலயில் தைித்துவைொைது அல்ல. 

6.2.2. எதிர்ப்பு (Antagonism)  

 அட்மட என் து வ ொன்ை ப ொருள்ையக்கம் தரும் பசொற்கள் தைித்தன்மை தவிர 

வவறு ண்புகமளயும் பவளிப் டுத்தும். இமத நொம் ையக்கத்திற்கொை அளவீடொய் பகொள்ளலொம். இது 

எதிர்ப்பு (antagonism) எைப் டும். இரு அர்த்தங்கமளத் தரும் ஒரு வொக்கியத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம். 

  அவன் அட்மடமய ைிதித்தொன்.   

ஒவர சையத்தில் இரு அர்த்தங்களிலும் ஒருவரொல் கவைக்குைிப்பு பசய்ய இயலொது. இயல் ொை 

 யன் ொட்டில் வ சு வருக்கு ஒரு அர்த்தம்தொன் ைைதில் இருக்கும். வகட் வர் அமதச் சூழல் துப்புகள் 
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அடிப் மடயில் ைீட் து எதிர் ொர்க்கப் டும். வகட் வரொல் இரண்டு அர்த்தங்களுள் ஒன்மைத் 

வதர்ந்பதடுக்க இயலவில்மல என்ைொல் கூற்று திருப்தியற்ைதொகத் தீர்ைொைிக்கப் ட்டு கூடுதலொை 

பதளிவு வகட்கப் டும்.  

 இரு தைித்தன்மையொை ைற்றும் எதிர்ப் ொை அர்த்தங்கள் ஒரு வொக்கியத்தில் ஒவர சையத்தில் 

உந்தப் டுவது zeugma,அல்லது சிவலமட என்ை நிகழ்மவத் தரும் .   

 எ.கொ. ரொஜொவும் அவன் ஓட்டுநர் அட்மடயும் விமரவில் முடிமவ எய்தலொம். 

ரொஜொ என் து முடிவு என் தற்கு 'இைப்பு' என்ை அர்த்தத்மத உந்தும்; ஓட்டுநர் அட்மட, என் து முடிவு 

என் தற்கு 'பசல்லும் டியொகும் கொலம் இறுதியுறும்' என்ை அர்த்தத்மத உந்தும்.  ைற்பைொரு 

எடுத்துக்கொட்டு  ின்வரும் சிவலமடச் பசய்யுள் ' ொம்பு' ைற்றும் 'எண்பணய்' என்ை இரு அர்த்தங்கமள 

உந்துவமத உணரல்லொம்.  

  ஆடிக்குடத்தமடயும்  

 ஆடும்வ ொவத இமரயும்  

 மூடித்திைக்கின் முகம் கொட்டும்  

'ஆடிக்குமடத்தமடயும்' என் து ' ொம்பு' என்ை அர்த்தத்தில் ' ொம்புவ ொல் அங்கும் இங்கும் அமசந்து 

கூமடயில் வந்தமடயும்' என்றும் 'எண்பணய்' என்ை அர்த்தத்தில் 'எண்மணயொக ஆட்டப் ட்டு 

குடத்தில் வசகொிக்கப் டும்'  என்றும் 'ஆடும்வ ொவத இமரயும்' என் து ஒரு அர்த்ததில் ' ொம்புவ ொல் 

அமசந்துபகொண்வட ஒலி எழுப்பும்' என்றும் ைற்பைொரு அர்த்தத்தில் 'பசக்கிலிட்டு எண்மணயொக 

ஆட்டப் டும் வ ொது ஒலி எழுப்பும்' என்றும் 'மூடித்திைக்கின் முகம் கொட்டும்' என் து 'ஒரு அர்த்தத்தில் 

கூமடமயத் திைக்கும் வ ொது  ொம்பு  டம் எடுத்து தமலமயத் தூக்கும்' என்றும் ைற்பைொரு அர்த்தத்தில் 

'எண்மணக்குடத்தின் மூடிமய ஒருவர் திைக்கும் வ ொது மூடிமய திைப் வொின் முகத்மதப் 

 ிம் ைொகக்கொட்டும்' என்றும் ஒவரசையத்தில் ' ொம்பு' என் மதயும் 'எண்பணய்' என் மத உணர்த்தி 

நிற்கும். இத்தமகய ஒவரசையத்தில் இரு ப ொருள் உணர்த்தும் பசய்யுமள சிவலமடச் பசய்யுள் என் ர். 

 முரண் ொடொை அர்த்தங்கள் முற்ைிலும் தைித்தன்மை வொய்ந்தமவ என்றும், எைவவ அந்த 

எதிர்ப்பு (antagonism) ைிக உயர்ந்த தைித்துவத்மத  ிரதி லிக்கிைது என்றும் ஊகிக்கப் டலொம். 

6.3. அர்த்தங்கள் (Senses)  

 பைொழியியல் பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்மை ையக்கத்மத வமரயறுக்கும் அளவுவகொலொக 

அர்த்தங்களுக்கு இமடவய உள்ள எதிர்ப்ம  நொம் எடுத்துக்பகொள்வவொம். ப ொருள்ையக்கைொை 

பவளிப் ொடு அட்மட அல்லது இவலசொை வ ொன்று ஒரு பசொல்லொக இருந்தொல், அது ஒன்றுக்கு 

வைற் ட்ட அர்த்தங்கமளக் பகொண்டுள்ளது என்று கூறுவவொம். ( ின்ைர், முழு அர்த்ததிற்குக்குக் 

குமைவொை தைித்தன்மையின் அளவுகள் அைிமுகப் டுத்தப் டும்.) 
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6.3.1. நிமல நிறுத்தல் (Establishment) 

 எல்லொச் பசொற்கமளயும் அதன் வநரடி அர்த்தம் (default readings) தவிர  ிை அர்த்தங்கொலும் 

சொத்தியைொகப்  யன் டுத்த இயலும் என் து ப ரும் ொலும் முடிவொை ஒன்ைொகும் (அதொவது சூழல் 

பசய்தி இல்லொதவ ொது ைைதில்  டும்).  ின்வரு மவ வ ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகமள கொலவமரயின்ைி 

ப ருக்கலொம்:  

 (4).அ. அவன் அந்த ஊொில் இருக்கிைொள்.  

 ஆ. அவமைப்  ொர்த்து ஊவர சிொித்தது.  

 (5).அ. அவன் அவொிடம் சொப் ொடு வகட்டொன்.  

 ஆ. அவர் இந்தொ சொப் ொடு என்று நூறு ரூ ொய் பகொடுத்தொர்  

 (6).அ. ைகளிர் முன்வைற்ை விழொவிற்குச் சிலர் சிவப்புச் வசமலகளும் சிலர்  ச்மசச் 

 வசமலகளும் அணிந்து வந்தைர்.  

 ஆ.  ச்மசச் வசமலகள் எல்லொம் இடது க்கமும் சிவப்புச் வசமலகள் எல்லொம் வலது 

  க்கமும் உட்கொர்ந்திருந்தைர்.  

எவ்வொைொயினும், (ஆ) எமதக் குைிக்கிைது என் மதச் பசயல் டுத்துவதில் ஒருவருக்குச் சிக்கல் 

இல்மல என்ைொலும், வைவல உள்ள (ஆ) அர்த்தங்கமள அகரொதியில்  திவு பசய்ய யொரும் கைவு கொண 

ைொட்டொர்கள், அல்லது அமவ ைை அகரொதியில் நிரந்தரைொக வசைிக்கப் டும் என்று கருதுவதற்கு எந்த 

கொரணமும் இல்மல. எவ்வொைொயினும்,  ின்வரும் சந்தர்ப் ங்களில், இரண்டு அர்த்தங்களும் 

நிரந்தரைொக ஏவதனும் உள் வசைிப் ில் மவக்கப் ட்டுள்ளை என்று கருதுவது ைிகவும்  ொதுகொப் ொைது. 

 (7).அ. ரொணி ஐந்து வரொஜொக்கள் நட்டொள்  

 ஆ. ரொணி ஐந்து வரொஜொக்கள்  ைித்தொள்  

 (8).அ. அது தூங்குவதற்கு சொதகைொை நிமல அல்ல  

 ஆ. ைரண தண்டமை  ற்ைி உங்கள் நிமல என்ை? 

முன்ைர் கூைியவற்ைில் (4,5,6) வரும் அர்த்தங்கமள நிமலநிறுத்தப் டொதது (non-established) என்றும் 

 ின்ைர் கூைியவற்ைில்  (7,8) வரும் அர்த்தங்கமள நிமலநிறுத்தப் ட்டது (established) என்றும் 

கூைலொம்.  

6.3.2. தூண்டுதல்: ஒருபசொல்வ ொலி ைற்றும்  ல்ப ொருண்மை (Motivation: Homonymy and poly semy)  

 ஒரு பசொல் ையக்கம் உமடயதொய் இருந்தொல் ஒன்ைில் அம்ையக்கம் தரும் ப ொருண்மைகளுக்கு 

இமடவய அைிவுபூர்வைொை பதொடர்பு இருக்கும். அல்லது இடுகுைித்தன்மையொை பதொடர்பு இருக்கும். 

அட்மட (புழு வமக) என் தற்கும் அட்மட (புத்தகத்தின் அட்மட) என் தற்கும் ப ொருண்மைத் 

பதொடர்ம  நொம் அைிவுபூர்வைொக ஏற் டுத்த இயலொது. இந்நிமலயில் அட்மட  

ஒருபசொல்வ ொன்மைமயக் (homonymy) கொட்டுகிைது, அல்லது அது ஒருபசொல்வ ொலியம் 
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(homonymous) என்று நொம் கூறுகிவைொம், வைலும் இரண்டு அர்த்தங்களும் ஒருபசொல்வ ொலிகள் 

(ஒருபசொல்வ ொலிகள்) (homonyms) ஆகும். இத்தமகய சூழ்நிமலகளில் ஒவர ைொதிொியொை வடிவப் 

 ண்புகமளக் பகொண்ட இரண்டு பவவ்வவறு பசொற்கள் உள்ளை என்று பசொல்வது இயல் ொைது 

(ஒலிப்பு ைற்றும் எழுத்து). அகரொதியொளர்கள் இவற்ைிற்கு இரு  திவுகள் தருவொர்கள்: அட்மட1, 

அட்மட2.  (8அ) ைற்றும் (8ஆ) இல் உள்ள நிமல  உள்ளமதப் வ ொல அர்த்தங்ளுக்கு இமடவய ஒரு 

பதொடர்பு இருக்கும் இடத்தில், இந்த பசொல்  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியம் (polysemous) அல்லது 

 ல்ப ொருள் ஒருபைொழிமய (polysemy) பவளிப் டுத்துகிைது என்று கூறுகிவைொம். இந்நூலில் 

 ல்ப ொருள் ஒருபைொழியின்  (polysemous word)  பதொடர்புமடய அர்த்தங்கமள  ல்ப ொருண்மைகள் 

(polysemes.) என்று குைிப் ிடும் குமைவொை ப ொதுவொை நமடமுமை ஏற்றுக்பகொள்ளப் டும்.  

6.3.3. ப ொருண்மை ையக்கத்திற்கொை பசொல் அல்லொத மூலங்கள் (Non-lexical source for ambiguity)  

 ப ொருண்மைையக்கம் இங்வக ஒரு பசொல்சொர் நிகழ்வொக முன்மவக்கப் ட்டுள்ளது; 

இருப் ினும், ப ொருண்மை ையக்கத்திற்கொை  ிை மூலங்கள் உள்ளை என் மத வலியுறுத்துவது 

முக்கியம். இவற்ைில் ஒன்று, நிச்சயைொகத் பதொடொியல் ஆகும்,  

(9) Rani saw the man with the telescope.  

 ல பதொடொியல் ப ொருண்மை ையக்கங்கள் இங்வக உள்ளது வ ொல் ைொற்றுத் பதொடர் உறுப்புக் 

கட்டமைப்புகளின் (alternative constituent structures) சொத்தியத்திலிருந்து எழுகின்ைை: வைொி 

படலஸ்வகொப் ொல் ஒரு ைைிதமைப்  ொர்த்தொள், வைொி படலஸ்வகொப் மவத்திருக்கும் ைைிதமைப் 

 ொர்த்தொள். with the telescope ஒரு அர்த்தத்தில் saw என் மத அமடபசய்யும் ஒரு விமையமடயொகவும் 

ைற்பைொரு அர்த்ததில் the man என் மத அமடபசய்யும் முன்பைொட்டுத்பதொடரொகவும் (prepositional 

phrase)  பசயல் டுகின்ைை. இரண்டு சந்தர்ப் ங்களிலும் வவறு எந்த பதொடொியல் வவறு ொடும் 

இல்மல. ஒரு ஒற்றுமைக் கட்டுப் ொடு இங்வகயும் பசயல் டுகிைது,  அதில் ஒருங்கிமணந்த 

உருப் டிகள் (co-ordinated items) உறுப்பு கட்டமைப் ில் ஒவர ைொதிொியொை நிமலகமளக் 

பகொண்டிருக்க வவண்டும். எைவவ, (9) ஒவர ஒரு அர்த்தத்மதக் பகொண்டுள்ளது: 

(9)  Mary saw the man with the telescope and the bowler hat. 

 வைொி பதொமலவநொக்கி ைற்றும்  ந்து வீச்சொளர் பதொப் ியுடன் ைைிதமைப்  ொர்த்தொள்.. 

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளும்பதொடொியல்சொர் ப ொருண்மை ையகத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டுக்களொகும்..  

 பவள்மள ைருந்துக் குப் ி  

 வயதொை ரொணுவ வீரர் ைமைவி  

முதல் எடுத்துக்கொட்டில் பவள்மள என் து ைருந்து என் மத அமடபசய்கிைதொ அல்லது குப் ி 

என் மத அமடபசய்கின்ைதொ என் மதப் ப ொறுத்து இரண்டு அர்த்தங்கமளத் தரும். இது வ ொன்று 

இரண்டொம் எடுத்துக்கொட்டில் வயதொை என் து  என் து ரொணுவவீரர் என் மத ைட்டும் 
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அமடபசய்கின்ைதொ அல்லது ைமைவி என் மத அமடபசய்கின்ைதொ என் மதப் ப ொறுத்து இரண்டு 

அர்த்தங்கமளத் தரும். 

  ொக்பகட்டின் கிளொசிக் படலிகிரொம் Ship sails today என் தில் ship ைற்றும் sails என்ை 

இரண்டும் அவற்ைின் பதொடொியல் வகுப்புகமள ைொற்ைி இரண்டு அர்த்தங்கமள பவளி டுத்தும்.. 

 ஒரு ைைிதன் அமைக்குள் நுமழந்தொன் வ ொன்ை வழக்குகமளப்  ற்ைி ஒரு வொர்த்மத பசொல்ல 

வவண்டும். எந்தபவொரு குைிப் ிட்ட  யன் ொட்டுச் சூழலிலும், ைைிதன் என் தும் அமை என் தும் ஒரு 

குைிப் ிட்ட ைைிதமையும் ஒரு குைிப் ிட்ட அமைமயயும் வவறு சூழலில், வவறு ைைிதமையும் வவறு 

அமைமயயும் குைிக்கும். இது ப ொருண்மை ையக்கைொ? ைை அகரொதியிவலொ அல்லது எந்த ஒரு சிைந்த 

பைொழி விளக்கத்திவலொ  ல உள்ளீடுகள் வதமவப் டும் என் தற்கு எந்த ஆதொரமும் இல்லொததொல், இது 

ப ொதுவொக அங்கீகொிக்கப் டுவதில்மல. இருப் ினும், ப ொிதொக எதுவும் பதொியவில்மல. இந்த 

நிகழ்மவ  யன் ொட்டியல் ப ொருண்மைையக்கம் (pragmatic ambiguity) அல்லது திைந்த 

ப ொருண்மைையக்கம் (open ambiguity) என்று அமழப் து தீங்கு விமளவிக்கும் (ஏபைைில் 

வொசிப்புகளின் எண்ணிக்மக எல்மலயற்ைதொக இருக்கும்). 

6.4.  ல்ப ொருண்மையின் வமககள்  

 வமரயமை விளக்கத்தின் டி  ல்ப ொருண்மை அர்த்தங்களுக்கு இமடவய தூண்டப் ட்ட 

உைவு (motivated relationship) இருக்கும் என்ை விளக்கம் பவளிப் மட.  ல்ப ொருண்மை 

அர்த்தங்களுக்கு இமடவய உள்ள உைவுகமள வமகப் டுத்த  ல வழிகள் இருக்கின்ைை. வொிமசயொை 

உைவுகள் (linear relations) ைற்றும் வொிமசயில்லொ உைவுகள் (non-linear relations) என்ை இரு வமக 

உைவுகமள வவறு டுத்தலொம்.   

6.4.1.  ல்ப ொருண்மைகளுக்கு     இமடயிலொை வொிமச உைவுகள் (linear relation between polysemy)  

 ப ொருண்மையில் ஒன்று ைற்பைொன்ைின் குைிப் ிடப்; ட்ட ஒன்ைொய் இருந்தொல் அந்த உைமவ 

வொிமச உைவு என் ர். நொம் சிைப் ொக்கத்மத (specialization) ப ொதுமையொக்கத்திலிருந்து 

(generalization)  வவறு டுத்தலொம். ஒரு அர்த்தத்மத ைற்ைமதவிட அடிப் மடயொக எடுத்துக்பகொள்ளும் 

விதத்திற்குக் சிைப் ொக்கம் என்று ப யர். அ என் து ஆ-ஐக் கொட்டிலும் சிைப் ொைது என்ைொல் அ 

என் து ஆ-வின் சிைப் ொக்கம் எைலொம்.   

6.4.1.1.தொைியக்க உள்ளடங்குபைொழியம் (Autohyponymy)  

 ஒரு பசொல்லுக்கு இயல்புநிமலப் ப ொது அர்த்தமும், ப ொது அர்த்தத்தின் துமணவமகமயக் 

குைிப் ிடுகிை சூழல் அடிப் மடயில் கட்டுண்ட அர்த்தமும் இருக்கும் வ ொது தொைியக்க 

உள்ளடங்குபைொழியம் ஏற் டுகிைது. இதற்கு ஒரு எடுத்துகொட்டு dog ஆகும்; இது இரண்டு அர்த்தங்கள் 

பகொண்டுள்ளை: ஒன்று Dog and cat owners must register their pets 'நொய் ைற்றும் பூமை 

http://www.languageinindia.com/


125 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

உொிமையொளர்கள் தங்கள் பசல்லப் ிரொணிகமள  திவு பசய்ய வவண்டும்' என்ை எடுத்துக்கொட்டில் 

உள்ளதுவ ொன்ை "வகொமர இைத்தின் உறுப் ிைர்"  ("member  of  canine race") என்ை ப ொதுவொை 

அர்த்தம்;  இரண்டொவது That's not a dog, it's a bitch  "அது நொய் அல்ல, அது ஒரு ப ண்நொய்' என்ை 

எடுத்துக்கொட்டில் உள்ளதுவ ொன்ை   சிைப்பு அர்த்தம். சிைப்பு அர்த்தம் தொைியக்கத்மத (autonomy) 

நிரூ ிக்கிைது என் மதக் கவைியுங்கள், ஏபைைில் இரண்டொவது எச்சத்பதொடர் dog என் தப் 

ப ொதுவொை அர்த்தத்திற்கு முரணொைது: if the animal is a bitch, then it IS a dog 'விலங்கு ஒரு 

ப ண்நொய் என்ைொல் அது ஒரு நொய்'.  ைற்பைொரு எடுத்துக்கொட்டு drink; You must not drink anything on 

the day of the operation 'அறுமவ சிகிச்மசயின் நொளில் நீங்கள் எமதயும் குடிக்கக்கூடொது' என் தில் 

ப ொதுவொை அர்த்தம் ஏற் டுகிைது; ைற்றும் John doesn't drink—he'll have an orange juice 'ஜொன் 

குடிக்கவில்மல அவர் ஒரு ஆரஞ்சு சொறு சொப் ிடுவொர்' என் தில் சிைப்பு அர்த்தம் 

எடுத்துக்கொட்டப் டுகின்ைது; இது தொைியக்கத்மதயும் பவளிப் டுத்துகிைது, ஏபைைில் ைமைமுகைொக 

ஜொன் ஆரஞ்சு சொறு (ப ொது அர்த்தம்) குடிக்கப் வ ொகிைொர்.  ின்வரும் தைிழ் எடுத்துக்கொட்டுகளும் 

வைற்பசொன்ை நிமலமய எடுத்துக்கொட்டுகின்ைை.  

 விரதம் எடுப் வர் எமதயும் குடிக்கைொட்டொர்கள்  

 அவர் குடிக்கவில்மல,  ழரசம்தொன் குடித்தொர்  

 குடி – ப ொருள்1 – ப ொதுவொகக் குடித்தல்  

 குடி – ப ொருள்2 – (சிைப் ொக) ைது ொைம் குடித்தல் 

6.4.1.2. தொைியக்க சிமைபைொழியம் (Automeronynmy)  

 தொைியக்க சிமைபைொழியம் என் து தொைியக்க உள்ளடங்கு பைொழியத்திற்கு (autohyponymy) 

இமணயொை வழியில் நிகழ்கிைது, வைலும் குைிப் ிட்ட அர்த்தம் ஒரு துமண வமகமயக் கொட்டிலும் 

துமணப்  குதிமயக் குைிக்கிைது, இருப் ினும் நொம் தன்ைியக்கச்சிமைபைொழி அல்லது 

தன்ைியக்கமுழுபைொழி  ற்ைி வ ச வவண்டுைொ என் மதத் தீர்ைொைிப் து எப்வ ொதும் எளிதொைது 

அல்ல, அதொவது, ைிகவும் அடிப் மடயொை  யன் ொடு எது என் மதக் கொண் து எளிதல்ல. இதற்கு 

ஒரு எடுத்துக்கொட்டு கதவு ஆகும்; இது கதவின்  க்கநிமல, விட்டம், சட்டம்,  லமக, விசிைி 

இவற்றுடன் கூடிய முழு அமைப்ம யும் குைிக்கலொம், அந்த கதவு வழியொக பவளிவய பசல் அல்லது 

கதமவ அதன் கீல்களிலிருந்து எடு  அல்லது அவன் கதமவ மூடொைல் தூங்கிைொன். என்ை 

எடுத்துக்கொட்டுகளில் குைிப் ிடுவதுவ ொல்  லமகமய ைட்டும் குைிக்கலொம்..  ின்வருவைவற்ைில் 

உள்ள சிவலமடமய கவைியுங்கள், இது குைிப் ிட்ட அர்த்தத்தின் தைித்தன்மைமய 

உறுதிப் டுத்துகிைது: ?நொங்கள் கதமவ அதன் கீல்களிலிருந்து அகற்ைிவிட்டு அதன் வழியொக 

பவளிவயவந்வதொம். 
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6.4.1.3. தொைியக்க உள்ளடக்குபைொழியம் (Autosuperordination)  

 ைைித இைத்மதக் குைிக்க ைைிதன் என் மதப்  யன் டுத்துவது (அல்லது உண்மையில் 

ப ண் ொல்  தழுவி ஆண் ொல் பசொற்கமளப்  யன் டுத்துவது) தொைியக்க உள்ளடக்குபைொழியத்தின் 

எடுத்துக்கொட்டு ஆகும்.. 

 குரங்கிலிருந்து  ிைந்தவன் ைைிதன் 

இமவ சூழலுக்கு ஏற்  கட்டுப் டுத்தப் ட்டமவ என் தில் ஐயைில்மல. (இது வ ொன்ை  யன் ொடுகள் 

அடக்கப் ட வவண்டும் என்ை ப ண்ணிய வொதத்திற்கு இந்த உண்மை சில  லத்மத அளிக்கலொம்; 

"ஆண்" அர்த்தம் இயல்புநிமலயொக இருந்தொல், அந்த வொக்கியம் முக்கியைொக ஆண்களுக்குப் 

ப ொருந்தும் என்ை கருத்து ஒருவித ைந்தநிமலயொல் எழலொம்.). ஓய்வுப ற்ை ஆசிொியர் கழகம்,  மழய 

ைொணவர் ைொநொடு என்ை பதொடர்களில் வரும் ஆசிொியர், ைொணவர் என் ை இதன் கண்  டும்.  

ைற்பைொரு எடுத்துக்கொட்டு, ஒரு ப ண் ொல் பசொல்லின் ப ொதுமைப் டுத்தமல உள்ளடக்கியது என் து 

இரு  ொலிைத்திைதும் ைொடுகமளக் குைிக்க cow என் மதப்  யன் டுத்துவதொகும், குைிப் ொக ஒரு 

கலப்பு குழு இருக்கும் வ ொது (ஒரு கொமளயின் சொத்தியத்மத விலக்கொத a field full of cows ' சுக்கள் 

நிமைந்த வயல்' என் தில் உள்ளது வ ொல); இந்தச் பசொல்லின் சொதொரண குைிப்பு ப ண் விலங்கு 

ஆகும்.  

6.4.1.4. தொைியக்க முழுபைொழியம் (Autoholonymy) 

 வைவல குைிப் ிட்டுள்ள டி, தன்ைியக்க சிமைபைொழியத்திலிருந்து (automeronymy) 

தன்ைியக்க முழுபைொழியத்மத (autoholonymy) வவறு டுத்துவது எளிதொைது அல்ல, ஏபைன்ைொல் 

பவவ்வவறு சூழல்களில் பவவ்வவறு இயல்புநிமல அர்த்தங்கள் இருப் தொகத் பதொிகிைது; அதொவது, 

பவவ்வவறு சூழல்கள், குைிப் ிட்ட வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட அழுத்தத்மத பசலுத்துவதொகத் 

வதொன்றுகின்ைை; அமவ வவறு ட்டமவ அல்ல. ரொமத தைது உடமலக் கொட்ட விரும்புகிைொள் 

என் தில் உள்ள உடல் என் தன் அர்த்தத்மதக் கவைியுங்கள். இது நிச்சயைொக முழு உடமலயும் 

குைிக்கிைது, உடற் குதிமய ைட்டுைல்ல (ரொமத ைமைமுகைொக ரசிக்கக்கூடியது உண்மையில் 

உடற் குதியின் ஒரு  குதியொக இருந்தொலும் கூட!). ஆைொல் அவளுக்கு உடலில் சில கடுமையொை 

கொயங்கள் ஏற் ட்டது என் மதக்  கருதுங்கள். இங்வக, உடற் குதி ைட்டுவை குைிக்கப் டுகிைது. 

இவதவ ொன்ை ைற்பைொரு எடுத்துக்கொட்டு மக: மகயில் ஒரு கீைல் ஏற் ட்டது;  நிச்சயைொக கீைல் 

மகயின் ஒரு  குதியில் இருக்கும், ஆைொல் வி த்தில் அவர் ஒரு மகமய இழந்தொர், அல்லது அவள் 

மககமள அமசத்துக்பகொண்டிருந்தொள் என் ைவற்ைில் மக என் து முழுக் மகயும் குைிக்கப்   

 யன் டுத்தப் டுகிைது.  ிந்மதய நிகழ்வுகளில் மகமயச் வசர்ப் து அந்தச் சூழல்களில் நமடமுமைச் 

சொர்ந்தது என்ை அடிப் மடயில், முந்மதய வழக்கில் மகமய விலக்குவது முற்ைிலும் உந்துதல் 

http://www.languageinindia.com/


127 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

இல்லொதது என்ை அடிப் மடயில், இவற்மைத் தொைியக்கமுழுபைொழிய வநர்வுகள் என்று நொம் 

தற்கொலிகைொகக் கருதுவவொம்.  ிை பைொழிகளில் பதளிவொை வநர்வுகுகள் உள்ளை; எடுத்துக்கொட்டொக, 

நன்கு அைியப் ட்ட Have you eaten rice? எடுத்துக்கொட்டொக, ைலொய் பைொழியில் யொரொவது உணவு 

உண்டிருக்கிைொர்களொ என்று விசொொிப் தற்கொை ஒரு வழியொக இது அமையும் (இது முன்ைொதிொியொக 

அொிசிமய ஒரு  குதியொக உள்ளடக்கும்). தைிழ் அொிசி  என் தற்குப்  திலொக வசொறு என் மத 

 யன் டுத்தும்: நீங்கள் வசொறு சொப் ிட்டீர்களொ? வதொமச, இட்டலி, கொப் ி இவற்மை உட் டுத்திய 

கொமலச் சிற்றுண்டிமயக் குைிப் ிட்டு  கொப் ி சொப் ிட்டீர்களொ? என்று வகட்கும்  ழக்கமும் தைிழ் 

வழக்கில் உண்டு,  

6.4.2. வொிமசயில்லொப்  ல்ப ொருண்மை (Non-linear polysemy)  

6.4.2.1. உருவகம் (Metaphor)   

  ல  ல்ப ொருண்மை அர்த்தங்கள் உருவக அடிப் மடயில் பதளிவொகத் பதொடர்புமடயமவ. 

உருவகம்  ற்ைிய விொிவொை  ொிசீலமை இயல் 11 வமர ஒத்திமவக்கப் டும்: இங்வக நொம் 

உருவகத்மத ஒற்றுமையின் அடிப் மடயில் உருவகப்  யன் ொடொக வமகப் டுத்துவவொம். 

உருவகத்துடன் பதொடர்புமடய எடுத்துக்கொட்டுகளின் பதொகுப் ின் சிைந்த எடுத்துக்கொட்டு நிமல 

என் தன் மூலம் வழங்கப் டுகிைது:  

 அது உைங்குவதற்கொை வசதியொை நிமல  

 அது விமளயொட்மடப்  ொர் தற்கொை சொியைொை நிமல  

 அவனுக்கு வங்கியில் ஒரு நல்ல நிமல இருக்கின்ைது  

 அந்த ைந்திொிசம யில் உன் நிமல என்ை?  

 அவன் என்மை நொணத்தக்க நிமலக்குத் தள்ளிவிட்டொன்.  

 நீ சொியொை நிமலயில் இருந்தொல் அவன் உன்மைப்  ொர்க்க இயலும்.  

 வைட்டூொில் நீர்ைட்ட நிமல 90 ைீட்டர்.  

உருவக நீட்சி  ல்ப ொருண்மையில் முக்கியப்  ங்கு வகிக்கின்ைது.  

6.4.2.2. ஆகுப யர் (Metonomy)  

  ல்ப ொருண்மை ைொறு ொட்டின் ைற்பைொரு வளைொை ஆதொரம் ஆகுப யர் ஆகும், இது  ின்ைர் 

விொிவொகக் மகயொளப் டுகிைது, ஆைொல் பதொடர்பு அடிப் மடயில் உருவகப்  யன் ொடொகத் தற்வ ொது 

வமகப் டுத்தப் டலொம்: .   

 அவனுக்குப்  ல மககள் இருக்கின்ைை.  

 (அவன் மகயொல் கல்மல எடுத்தொன்) 

 அவன் பவற்ைிமல நட்டொன்.     
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 (அவன் பவற்ைிமலயில் சுண்ணொம்பு தடவிைொன்) 

 அவமைப்  ொர்த்து ஊர் சிொிக்கின்ைது.  

 (அவன் அந்த  ஊொில் வசிக்கீைொன்) 

 அவன் ஒரு வகொடிமய ைணந்தொன்.  

 (அவன் அக்கவுண்டில் ஒருவகொடி  ணம் இருக்கிைது) 

 அவள் ஏமழகளின் குரல் ஆவொள்.  

 (அவன் உரத்த குரலில் வ சிைொன்) 

6.4.2.3.  ிை  

 சில  ல்ப ொருண்மை அர்த்தங்களுக்கு, அமவ பவளிப் மடயொகத் பதொடர்புமடயதொக 

இருந்தொலும், அவற்ைின் உைமவ உருவகம் அல்லது உருவகத்தின் அடிப் மடயில் விவொிப் து 

ைிகவும்  ிரகொசைொகத் பதொியவில்மல. வொரம், ைொதம், வருடம் வ ொன்ை கொலங்கமளக் குைிக்கும் 

பசொற்களின் நொள்கொட்டி (calendric) ைற்றும் நொட்கொட்டி அல்லொத (non-calendric) அர்த்தங்கள் ஒரு 

எடுத்துக்கொட்டு.ஆகும். பதளிவொை எடுத்துக்கொட்டு அவநகைொக ைொதம் என் தொக இருக்கலொம், 

ஏபைன்ைொல் இரண்டு அர்த்தங்களும் ஒவர வநரத்மதக் குைிக்கவில்மல. ஒரு நொட்கொட்டி ைொதம் 

கூைப் ட்ட ைொதத்தின் முதல் நொளில் பதொடங்கி, அடுத்த ைொதத்தின் முதல் நொளுக்கு முந்மதய நொளில் 

முடிவமடகிைது; நொட்கொட்டி அல்லொத ைொதம் எந்த நொளிலும் பதொடங்கி நொன்கு வொரங்கள் கழித்து 

முடிவமடயும். 

6.4.3. முமையொை  ல்ப ொருண்மை (Systematic Polysemy)  

  ல்ப ொருண்மையின் சில வமககள் முமையொைதொகும்; அவற்ைின் அர்த்தங்களுக்கு இமடவய 

உள்ள உைவுகள் ஒரு எல்மலக்குட் ட்ட பசொற்களில் திரும் வும் நிகழ்வை; அவற்மை ஓரளவுக்கு 

வருவதுமரக்க இயலும். உருவகத்தில் முமையொை தன்மை கொண் து அொிது. எடுத்துக்கொட்டொக ைைித 

உடலிலிருந்து உருவொக்கப் ட்ட உருவகங்களில் கீழ்ப்  குதியொகப்  யன் டுத்தப் ட்டொல், தமல 

வைற் குதியில்  யன் டுத்தப் ப றும் என்று ஊகிக்க இயலொது.  

foot of mountain   *head/top of mountain 

foot of tree  *head/crown of tree 

head of a pin    *foot/point of a pin 

 ைமல அடி - *ைமலயின் தமல/ ைமலயின் உச்சி 

 ைரத்தின் அடி – *ைரத்தின் தமல /ைரத்தின் உச்சி 

 ஊசியின் பகொண்மட – *ஊசியின் அடி /ஊசியின் முமை 
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நொம் ஆங்கிலத்தில் head and the foot of a bed  'ஒரு  டுக்மகயின் தமல ைற்றும்  ொதம்' என் மதப் 

 ற்ைி வ சுகிவைொம், ஆைொல் இது ஆகுப யர் என் தன் நிகழ்வு, அதொவது, உடலின் எந்தப்  குதி 

ப ொதுவொக அந்த நிமலயில் உள்ளது என் மதக் குைிக்கிைது. 

 ைிகவும் முமையொை உருவகங்கள் அவநகைொக ைிக அடிப் மடயொைமவயொக இருக்கலொம், 

அவற்ைில்  ல ைிகவும் இயல் ொைமவ, அமவ இைி உருவகங்களொக (metaphors) 

உணரப் டுவதில்மல. UP IS MORE/DOWN IS LESS./உயவர என் து அதிகம்/கீவழ என் து 

குமைவு உள்ளது வ ொன்ை நிகழ்வுகமள நொம் குைிப் ிடுகிவைொம். அதொவது, உயரும்/ rising (விமலகள், 

புகழ், நம் ிக்மககள், முதலியை) எை ஒன்மை ஒருவர் குைிப் ிட முடிந்தொல், அமவ வீழும்/falling.திைன் 

பகொண்டமவயொக இருப் தற்கொை வொய்ப்புகள் உள்ளது.  

 ஆகுப யர்கள் ைிகவும் முமையொைதொக இருக்கும்.  ின்வருவை எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும்: 

 ைரம்/ைரத்தடி : ைொ,  லொ, வதக்கு, ஈட்டி  

  ழம்/ைரவமக : ஆப் ிள், ஆரஞ்சு  

 பூ/பசடி : வரொஜொ, முல்மல  

 விலங்கு/ைொைிசம் : ஆடு, வகொழி  

 புத்தகம்/புத்தகம் எழுதியவர் : சொம்ஸ்கி, வசக்ஷ் ியர்  

 "tree species'/'type of wood": beech, walnut, oak  

"fruit"/"tree species" - apple, pear, cherry 

"flower"/"plant" - rose, daffodil, azalea 

"animal"/"meat" - rabbit, chicken, armadillo 

"composer"/"music by same"- Beethoven was deaf. Do you like Beethoven? 

"food"/"person ordering same"-The omelette is overcooked, The omelette complained. 

வொிமச  ல்ப ொருண்மையிலும் சில முமைமை உள்ளது. dog என் தன் விஷயத்மத எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள். ஒரு வமக இருமை உட் ிொிமவக் பகொண்ட (binary subdivision) ஒரு சூழ்நிமலயில், 

உட் ிொிவுகளில் ஒன்ைிற்கு ைட்டுவை ப யர் இருக்கும் சூழ்நிமலயில், உயர் உள்ளடச்குபைொழி 

(superordinate term) பசொல் இமடபவளிமய நிரப்  ஒரு குைிப் ிட்ட அர்த்தத்மத உருவொக்கும். 

எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, dog  விஷயத்தில், ஆண் ைற்றும் ப ண் விலங்குகளின் 

துமணப் ிொிவுகளில், ப ண்ணுக்கு ைட்டுவை ஒரு தைித்துவைொை ப யர் அதொவது bitch உள்ளது; 

எைவவ இந்த இமடபவளிமய நிரப்புவதற்கு உயர் உள்ளடக்குபைொழி (superordinate term) கீவழ 

நகர்கிைது. duck-ஐப் ப ொறுத்த வமரயில், அது ப யொிடப் டொத ப ண் துமணப் ிொிவொகும்; எைவவ 

duck, drake-இன் இமணயொகவும் அவத வ ொல்  ைமவயின் வமகமயயும் குைிக்கிைது.  ிை 

சந்தர்ப் ங்களில், உருவொக்கம் வவறு திமசயில் பசன்ைது என்று வொதிடலொம்; அதில் துமண 
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வமககளில் ஒன்ைின் ப யர் (ப ொதுவொக ைிகவும் குைிப் ிடத்தக்க ைற்றும்  ழக்கைொை ஒன்று, 

வவறு ொடு இருந்தொல்), ஒரு உயர்பைொழியொகச் பசயல் டும். இதுவவ cow-இன் விஷயத்திலும், 

முன்ைவர பசொன்ை rice 'அொிசி' விஷயத்திலும் நடந்திருக்கலொம். 

 

       ப ொது இைம்   

 dog    

        ஆண் இைம்  

 bitch         ப ண் இைம்  

        ப ொது இைம்  

 duck  

        ப ண் இைம்  

 drake       ஆண் இைம்  

6.5.  ல்ப ொருண்மைக்கும் ஒருப ொருண்மைக்கும் இமடயில்  

 ஒரு பசொல்லின் சூழல் வவறு ொடு ற்ைிய  ல விளக்கங்களில் ‘ஒரு அர்த்தத்திற்கும்’, ‘ ல 

அர்த்தத்திற்கும்’, ஒருப ொருண்மைக்கும்’ (monosemy),  ல்ப ொருண்மைக்கும் (polysemy) இமடவய 

துல்லியைொை வவறு ொடு வமரயறுக்கப் டுகின்ைது. இது சொியொைதல்ல; வவறு ொடுகளின்  ல 

அளபுகள் இருக்கின்ைை; அமவ முழு அர்த்தத்தன்மைமயக் பகொண்டிருப் தில்மல;  அமவ சூழல் 

வவறு ொட்டிலிருந்து ப ைப் டுவதில்மல.  

6.5.1.  ன்முகஅர்த்தங்கள் (Facets)   

 நொம் எதிர்ப்ம  (antogonims) ப ொருண்மை ையக்கத்திற்கு அளவீடொக எடுத்துக்பகொண்வடொம்; 

இருப் ினும் ஒரு பசொல்லின் எல்லொ வவறு ட்ட அர்த்தங்களும் ஒன்றுக்பகொன்று எதிர்ப்பு உமடயை 

அல்ல. எடுத்துக்கொட்டொக புத்தகம் என் து  ின்வரும் வொக்கியங்களில் இரு அர்த்தங்கமளத் 

தருகின்ைை.  

(10) தயவுபசய்து புத்தகத்மத வைமச வைல் மவக்கவும்  

(11) இந்தப் புத்தகம் ஆர்வம் ஊட்டக்கூடியதல்ல.  

முதல் வொக்கியத்தில் புத்தகம் ஒரு ப ளதிகப்ப ொருளொகவும் இரண்டொவது வொக்கியத்தில் புத்தகம் ஒரு 

தகவல் உள்ள  னுவலொகவும் குைிப் ிடப் டுகின்ைது. இது சொதொரொண ப ொருண்மை ையக்கம் அல்ல. 

இவ்விரு அர்த்தங்களும் எந்த சிவலமடப் ப ொருமளயும் தரொது இமணந்து இருக்கும்.   

(12) புத்தகத்மத வைமச வைல் மவ. அது அவ்வளவு ஆர்வம் ஊட்டக்கூடியதல்ல. 

இவ்விதைொை அர்த்தங்கள்  ன்முகங்கள் (facets) எைப் டும்; நொம் வசதிக்கொக, [உமர] முகத்மதயும் 

[வடொம்]/[TOME] முகத்மதயும் குைிப் ிடலொம் (வல ிள்கள் சுய விளக்கைொக இருக்கும் என்று 

நம்புகிவைொம்).  ன்முகங்களின் தைித்தன்மைக்கு கணிசைொை சொன்றுகள் உள்ளை. 
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6.5.1.1. ஒற்றுமையின் கட்டுப் ொடு (Identity constraint) 

  ின்வரும் வொக்கியத்மதக் கவைியுங்கள்:  

 ரொஜொ இமத இந்த நூற்ைொண்டின் புகழப ற்ை நூலொகக் கருதுகின்ைொன். ரொணியும் அவ்வொவை 

 கருதுகிைொள். 

.ரொஜொ உமரமயப்  ற்ைி வ சுகிைொர் என்று பதொிந்தொல், ரொணியும் அமதத்தொன் வ ொற்றுகிைொர் என்று 

ஒரு வலுவொை அனுைொைம் உள்ளது; இதுவ ொன்று ரொஜொ உடல் வதொற்ைத்தொல் ஈர்க்கப் ட்டொல் 

ரொணியும் அவ்வொவை ஈர்க்கப் டுவொள். 

6.5.1.2. சுதந்திரைொை உண்மைக்கட்டுப் ொடு (Independent truth conditions)  

  ின்வரும்  ொிைொற்ைத்மதக் கவைியுங்கள்:  

 அ: நீ இந்தப் புத்தகத்மத விரும்புகின்ைொயொ?  

 ஆ: 1. இல்மல, இது நன்ைொக எழுதப் டவில்மல.  

         2.ஆைொம், இது  ொர்ப் தற்கு நன்ைொக இருக்கின்ைது.  

ஆ-வின்  தில்கள் ஒவரகொலத்தில் உண்மையொக இருக்கும் சூழ்நிமலமய எண்ண இயலும்.  தில் ஆ.1-

இல் புத்தகம் [உமர] முகைொகவும் ஆ.2-இல் அது [வடொம்] முகைொகவும் ப ொருள்பகொள்ளப் டுகின்ைது. 

 ன்முக அர்த்தங்களிலிருந்தொை இந்த சுதந்திரம் அவற்ைின் தைித்தன்மையின் அமடயொளைொகும்.  

6.5.1.3. சுதந்திரைொை ப ொருண்மை உைவுகள் (Independent sense relations) 

 புத்தகம் [உமர] என் தன் துமணவமககள் புதிைம்.,  சுயசொிமத, அகரொதி, கமலக்களஞ்சியம் 

வ ொன்ைவமகயொகும். இமவ புத்தகம் [வடொம்] என் தன் துமண வமககளுடன் ப ொருந்துவதில்மல; 

பகட்டியட்மடப்புத்தகம், பைல்லட்மடப் புத்தகம், தடித்தபுத்தகம், சின்ைபுத்தகம்  வ ொன்ை 

புத்தகங்களின் ப ௌதிக வடிவம்; அதொவது, புதிைங்கள் ப ொதுவொக பகட்டியட்மடப்புத்தகம் ைற்றும் 

சுயசொிமத ப ொதுவொக பைல்லட்மடப் புத்தகம் ைற்றும் இவதவ ொன்ைமவ அல்ல. இது வ ொன்று, 

இயல்,  த்தி, வொக்கியம் ைற்றும் இது வ ொன்ைமவ ஒரு உமரயின்  குதிகள் அட்மட,  க்கம் அல்லது 

புத்தக அட்மடயின்  ின்புைம் (spine) என்ை புத்தகத்தின் ப ௌதிகப்  குதிகளுடன் பதொடர்ந்து 

ப ொருந்துவதில்மல.  

6.5.1.4 பகொண்டிருக்கும் கட்டுைொைங்களில்ப ொருண்மை ையக்கம் (Ambiguity in containing 

constructions) 

 ஒரு புதிய புத்தகம் இரண்டு அர்த்தங்கமளக் பகொண்டுள்ளது: "ஒரு புதிய உமர" ைற்றும் "ஒரு 

புதிய வடொம்". இது உண்மையொை ப ொருண்மை ையக்கம்: இரண்டு விளக்கங்களும் முற்ைிலும் 

எதிரொைமவ. ஆைொல் பசொல்சொர் அல்லது பதொடொியல்சொர் ப ொருண்மைையக்கம் எதுவும் இல்மல. 

என்ை நடக்கிைது என்ைொல், அமடபசய்யும் ப யரமட புதிய என் து ஒரு முகம் அல்லது ைற்பைொரு 
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முகத்துடன் தன்மை இமணத்துக் பகொள்ள வவண்டும் (இதுதொன் எதிர்நிமலயின் வதொற்ைம்). 

இருப் ினும், இரண்டு பவவ்வவறு ப யரமடகள், சுவொரஸ்யைொை ைற்றும் கைைொை,  டம், 6.1 இல் 

உள்ளமதப் வ ொல, சிக்கலும் இல்லொைல் இரண்டு பவவ்வவறு முகங்களுடன் தங்கமள இமணத்துக் 

பகொள்ளலொம். 

 டம் 6.1 

 

   

 புதிய 

 

   புத்தகம்     புத்தகம் 

உமர 

வடொம் 

உமர 

வடொம் 

சுவொரஸ்யைொை 

கைைொை 

 

6.5.1.5 சுதந்திரைொை உருவக நீட்சி (Independent metaphorical  extension) 

 a book  of  matches/தீக்குச்சிகளின் புத்தகம் என்ை பசொற்பைொடொில், உருவகம் [வடொம்] 

முகத்துடன் ைட்டுவை பதொடர்புமடயது; [உமர] முகம் முற்ைிலும் ப ொருத்தைற்ைது, 

6.5.1.6. சுதந்திரைொை இயற் ப யர்ச்பசொல் (Independent proper  noun) 

 வடவிட் கொப் ர்ஃபீல்ட் ஒரு புத்தகத்தின் ப யரொக தளர்வொக விவொிக்கப் டலொம்; ஆைொல் 

கண்டிப் ொகச் பசொன்ைொல் இது ஒரு [உமர] இன் ப யர், [வடொம்] அல்ல.  

  ன்முகஅர்த்தங்கள் (facets) தைித்தன்மை வொய்ந்தமவ ைட்டுைல்ல, அமவ 

தொைியக்கைொைமவ.  ின்வருமதக் கருத்தில் பகொள்ளுங்கள்: 

(14) அட்மட வடிவமைப்பு, தளவமைப்பு, அச்சிடுதல் ைற்றும்  லவற்ைில் எைக்கு ஆர்வம் இல்மல, 

புத்தகத்தில் தொன் எைக்கு ஆர்வம் உள்ளது. 

(15) கமதக்களம், கதொ ொத்திரங்கள் அல்லது எழுத்தின் தரம் ஆகியவற்ைில் எைக்கு ஆர்வம் இல்மல, 

புத்தகத்தில் தொன் ஆர்வைொக உள்வளன்.  

(14)இல் புத்தகத்மத [உமர] என்றும், (15)இல் [வடொம்] என்றும் விளக்குவதில் எந்தச் சிக்கலும் 

இல்மல. Xஇல் தொன் என் தன்  யன் ொடு குைிப் ொக தொைியக்கத்திற்கொை கடுமையொை 

வசொதமையொகும். தொைியக்கத்தில் ைற்பைொரு அைிகுைி என்ைபவன்ைொல், புத்தகம் ஒரு உமரமய 

ைட்டுவை குைிக்கும், அல்லது ஒரு வடொமை  ைட்டுவை குைிக்கும், அதொவது உமர இயற்ைப் ட்டது, 

ஆைொல் இதுவமர ப ொதிந்திருக்கொதது, அல்லது இதுவமர எந்த உமரயும் இல்லொத புத்தகம் (நொன் 

கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சிக்குைிப்புகமள எழுத புத்தகம் வொங்கிவைன்). 
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 ஒரு பசொல்லின் முழுமையொை தைித்தன்மையொை ஆைொல் எதிர்நிமல அல்லொத 

அர்த்தங்கமளப்  ன்முகங்க அர்த்தங்கள் எை விவொிக்கலொம். ைற்பைொரு முக்கியைொை  ண்பு 

என்ைபவன்ைொல், அமவ தைித்துவைொை மூலப்ப ொருண்மையியல்சொர் (ontological) வமககமளக் 

பகொண்டுள்ளை. இருப் ினும், அவற்ைின் தைித்தன்மை ைற்றும் மூலப்ப ொருண்மையியல்சொர் 

(ontological) வவறு ொடு இருந்தவ ொதிலும், அமவ தைித்துவைொை கருத்துகமள 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகின்ைை என்று பசொல்வது சொியொக இருக்கொது: அமவ எப் டிவயொ ஒரு 

கருத்துரு அலகுக்குள் (conceptual unit) இமணக்கப் டுகின்ைை. இந்த கூற்றுக்கொை ஆதொரங்களில் 

 ின்வருவைவற்மை வைற்வகொள் கொட்டலொம்: 

(i) சொதொரண வ சு வர்கள் புத்தகம் என் தன் இரட்மட தன்மைமயப்  ற்ைி ப ொதுவொக அைிந்திருக்க 

ைொட்டொர்கள்: அது அவர்களுக்குச் சுட்டிக்கொட்டப் ட வவண்டும் (எைினும், ஒருமுமை 

சுட்டிக்கொட்டிைொல், அது பதளிவொகிைது).  ன்முகஅர்த்தங்கள் ஒரு ஒற்மை, ஒருங்கிமணந்த (unified) 

'முழுமை’-ஐ ('gestalt.') உருவொக்குகின்ைை. புத்தகம் என் தன் இயல்புநிமல அர்த்தம் என் து 

ஒருங்கிமணந்த (combined)  ஒன்ைொகும். 

(ii) நொம்  ொர்த்தது வ ொல், பவவ்வவறு  ன்முக  அர்த்தங்கமளப் (facets)  யைிமலகமளத் 

வதர்ந்பதடுப் தன் மூலம் சிவலமட இல்லொைல் ஒருங்கிமணக்க (co-ordinate) முடியும், ைற்றும் 

உண்மையொை ப ொருண்மைையக்க நிகழ்மவப் வ ொலவவ ஒரு  ன்முக அர்த்தத்மத ைட்டுவை 

வ சு வர்கள் எண்ண அல்லது வகட் வர்கள் அமடயொளம் கொண சொதொரண வதமவ இல்மல.  

(iii) ஒருங்கிமணந்த அர்த்தம் ஒரு அடிப் மட நிமலப் ப ொருளொகச் (basic level item) பசயல் டுகிைது. 

(iv) சில  யைிமலகளுக்கு இரண்டு  ன்முக அர்த்தங்களும் இருக்க வவண்டும்: ஒரு புத்தகத்மத 

பவளியிடுங்கள், ஜொன் ஒரு புத்தகத்மதப்  டிக்கிைொர். 

(v) ஒருங்கிமணந்த அர்த்தத்மத உருவகைொக நீட்டிக்க முடியும்: ஜொைின் ைைம் எைக்கு ஒரு மூடிய 

புத்தகம். இரண்டு  ன்முக அர்த்தங்கமளயும் ஒருவர் கணக்கில் எடுத்துக் பகொள்ளொதவமர இமதப் 

புொிந்து பகொள்ள முடியொது. 

(vi) கலமவ இயற் ப யமரக் பகொண்டிருக்கலொம் (எ.கொ.  ிொிட்டன் (கீவழ கொண்க)). 

இந்த விஷயங்கள், ஒருவவமள அமவ எதுவும் பசொந்தைொக முடிபவடுக்கவில்மல என்ைொலும், புத்தகம் 

என் தன் ப ொருண்மையின் கருத்துருசொர் ஒற்றுமைக்கு ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய விஷயத்மத வசர்க்கிைது. 

பசொற்பைொமகயில் முக நிகழ்வு எவ்வளவு (facet phenomenon)  ரவலொக உள்ளது என் து தற்வ ொது 

பதளிவொக இல்மல. இது நிச்சயைொக புத்தகம் என் தற்குத் தைித்துவைொைது அல்ல; உண்மையில் 

உறுதியொை வடிவம் ைற்றும் ப ொருண்மை ( ரந்த ப ொருளில்) உள்ளடக்கம் ஆகிய இரண்மடயும் 

பகொண்டதொகக் கருதப் டும் எதுவும்  ன்முக அர்த்தங்கமளக் கொட்டுவதொகத் பதொிகிைது. எைவவ, 
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எடுத்துக்கொட்டொக, ஜொைின் வ ச்சு பசவிக்குக் வகட்கொைல் இருந்தது ைற்றும் ஜொைின் வ ச்சு ைிகவும் 

சுவொரஸ்யைொக இருந்தது என் ை வ ச்சு என் தன் வவறு ட்ட  ன்முக அர்த்தங்கமள 

பவளிப் டுத்தும். அவதவ ொல், ஒரு அழகொை குறுவட்டு ைற்றும் ஒரு பநகிழ்வொை குறுவட்டு (ைற்றும் 

ஒரு புதிய குறுவட்டு என் தன் ப ொருண்மை ையக்கம்), குறுவட்டின் அர்த்தத்தின் இரட்மட 

தன்மைமய சுட்டிக்கொட்டுகிைது. 

 ன்முக அர்த்தங்கள் பகொண்ட வொர்த்மதகளின் ைற்பைொரு ப ொிய குழுவின் எடுத்துக்கொட்டு வங்கி: 

(16) வைட்டுத்பதருவில் உள்ள வங்கி வநற்ைிரவு பவடித்துச் சிதைியது. 

(17) நகரத்தின் நட்பு வங்கியொக அது இருந்தது. 

(18) இந்த வங்கி 1975 இல் நிறுவப் ட்டது. 

இந்த வொக்கியங்கள் முமைவய [PREMISES], [PERSONNEL] ைற்றும் [INSTITUTION] எை 

குைிப் ிடக்கூடிய  ன்முக அர்த்தங்கமள உள்ளடக்கியது. இமவ சிவலமட இல்லொைல் ஒன்ைொக 

ஒருங்கிமணய முடியும்: 

(19) 1975-இல் நிறுவப் ட்ட உயர் பதருவில் உள்ள நட்பு வங்கி வநற்று இரவு  யங்கரவொதிகளொல் 

தகர்க்கப் ட்டது. 

 ள்ளி,  ல்கமலக்கழகம் என் ைவற்ைிலும் இமணயொை  ன்முக அர்த்தங்களின் பதொகுப்பு 

கொணப் டும். மூன்ைொவது குழுமவ  ிொிட்டன்  ின்வருவைவற்ைில்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகிைது: 

(20)  ிொிட்டன் ஒரு ைீட்டர்  ைியின் கீழ் உள்ளது. 

(21) ரொணி அன்மையின் வகொர்கியின் ைரணத்திற்கு  ிொிட்டன் இரங்கல் பதொிவிக்கிைது. 

(22) சொன் ைொிவைொ ைீது  ிொிட்டன் வ ொமர அைிவித்தது. 

(20)இல்  ிொிட்டன் ஒரு உறுதியொை புவியியல் இருப்புப்ப ொருமளயும் (21)இல் ைக்கள் 

பதொமகமயயொகிய ஒரு ைைித இருப்புப்ப ொருமளயும், ைற்றும் (22) இல் ஒரு அருவைொை அரசியல் 

இருப்புப்ப ொருமளயும் குைிப் ிடுகிைது. நைது உள்ளுணர்வின்  டி, அமவ தைித்தன்மை வொய்ந்தமவ 

என்ைொலும், அமவ அமைத்தும் (23)-இல் உள்ளமதப் வ ொல, சிவலமட இல்லொைல் ைிகவும் 

ைகிழ்ச்சியுடன் ஒன்ைிமணகின்ைை. 

(23)  ிொிட்டன், ஒரு ைீட்டர்  ைிப்ப ொழிவுக்குக் கீவழ கிடந்தொலும், ரொணி அன்மையின் வகொர்கியின் 

ைரணத்திற்கு இரங்கல் பதொிவித்தொலும், சொன் ைொிவைொ ைீது வ ொமர அைிவித்தது. 

6.5.2 கண்வணொட்டங்கள் (Perspectives) 

 அர்த்தங்களுக்கு இமடவய ைற்பைொரு வமக வவறு ொடு உள்ளது; இது ஒரு குைிப் ிட்ட 

அளவிலொை தைித்துவத்மத எதிர்ப்பு இல்லொைல் கொட்டுகிைது; ஆைொல்  ன்முக அர்த்தங்கள் பசய்யும் 

அளவுக்கு இல்மல, ைற்றும் தொைியக்கம் இல்லொைல். இமவ கண்வணொட்டங்கள் (perspectives) என்று 
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குைிப் ிடப் டும். இவற்மை விளக்குவதற்கொை எளிய வழி, அன்ைொடப் ப ொருமள முன்ைொல் இருந்து, 

 க்கங்களில் இருந்து,  ின்ைொல் இருந்து, வைவல இருந்து, வைலும் இதுவ ொன்று  ொர்ப் து வ ொன்ைது. 

இந்த பவவ்வவறு  ொர்மவகள் அமைத்தும் புலனுணர்வு ொீதியொக வவறு ட்டமவ; ஆைொல் ைைம் 

அவற்மை ஒரு கருத்துருவில் ஒருங்கிமணக்கிைது. அர்த்தத்தில் இவத வ ொன்ை ஒன்று நடக்கிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, வீடு என் தன் விஷயத்மதக் கவைியுங்கள். ஒரு வீட்மட ஒரு குைிப் ிட்ட 

கட்டிடக்கமல  ொணியின் எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு குடியிருப் ொக, ஒரு பசொத்தின் ஒரு  குதியொக 

அல்லது கட்டுைொைப்  ணியின் ஒரு  குதியொகக் கருதலொம். இந்தக் கண்வணொட்டங்கள் ஒவ்பவொன்றும் 

வீடு என்ை பசொல்லுடன் பதொடர்புமடய அைிவின் அணுகல் சுயவிவரத்தில் ைொற்ைத்மத 

ஏற் டுத்துகிைது. ப ொருண்மை ையக்கைொை பசொல் இல்லொத ப ொருண்மைையக்கைொை 

பசொற்பைொடர்கள் வ ொன்ை இமடநிறுத்த நிகழ்வுகமள உருவொக்க இந்த சுயவிவரங்களில் சில 

வ ொதுைொை அளவு வவறு டலொம். ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 'ஒரு ைகிழ்ச்சிகரைொை வீடு', அதன் 

கட்டடக்கமல குணங்களின்  ொர்மவயில் ைகிழ்ச்சியொக இருக்கலொம் அல்லது வசிக்கும் இடைொக அதன் 

குணங்கள் கொரணைொக இருக்கலொம். (நிச்சயைொக, இது இரண்டும் இருக்கலொம், ஆைொல் நைது 

உள்ளுணர்வு ஒன்று ஒன்று அல்லது ைற்பைொன்மைக் குைிக்கும்.) ஜொன் புத்தகத்மத பதொடங்கிைொர் 

என் மதப்  ற்ைியும் சிந்தியுங்கள். இது ப ொருண்மைையக்கம் உள்ளது, ைற்றும் அதன் சொத்தியைொை 

இரண்டு அர்த்தங்கள்: ’ஜொன் புத்தகத்மதப்  டிக்கத் பதொடங்கிைொர்’ ைற்றும் ’ஜொன் புத்தகம் எழுதத் 

பதொடங்கிைொர்’. இரண்டு சந்தர்ப் ங்களிலும் [உமர] முகம் சம் ந்தப் ட்டிருப் மதக் கவைியுங்கள்; 

எைவவ இங்குள்ள ப ொருண்மை ையக்கத்மத முகங்களுக்கு வைல்முமையீடு பசய்வதன் மூலம் விளக்க 

முடியொது. 

 எத்தமை பவவ்வவறு கண்வணொட்டங்கள் உள்ளை? கொலவமரயின்ைி ப ொிய எண் இருக்கும் 

என்று ஒருவர் நிமைக்கலொம்; ஆைொல் பவவ்வவறு வழிகளில் ப ொருண்மை ையக்கமுள்ள 

பசொற்பைொடர்களின் சொத்தியம் வ ொன்ை தைித்தன்மைக்கு சில சொன்றுகள் வழங்கப் ட வவண்டும் 

என்ை கட்டுப் ொட்மட நொம்  யன் டுத்திைொல்,  ல இல்மல என்று வதொன்றுகிைது. ஒரு கணக்கில், 

நொன்கு ைட்டுவை உள்ளை, அமத நொம் குதிமர என்ை பசொல்லுடன் விளக்குவவொம். ( ின்வருவது 

புஸ்படவஜொவ்ஸ்கி (Pustejovsky 1995)-இல் விவொிக்கப் ட்டுள்ள புஸ்படவஜொவ்ஸ்கியின் குண 

 ங்குகளின் (qualia roles) ைறுவிளக்கம் ஆகும்.)) 

6.5.2.1.  குதிகமளக் பகொண்ட முழுமையொக ஒன்மைப்  ொர்ப் து  

 பதொழில்முமைத் திைைில் பசயல் டும் ஒரு கொல்நமட ைருத்துவொின் கண்வணொட்டத்மதக் 

கவைியுங்கள். அத்தமகய ந ர் முதன்மையொக குதிமரயின் உடல் ைற்றும் அதன்  ொகங்களின் சொியொை 

பசயல் ொட்டில் அக்கமை பகொண்டவர். அவர்களின் அணுகுமுமை ஒரு வகவரஜ் பைக்கொைிக்குக்கு ஒரு 
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கொர் ைீது இருப் தற்கு இமணயொக உள்ளது. (இது புஸ்பதவஜொவ்ஸ்கியின் உறுப் மைவு  ங்மக 

(constitutive role) ஒக்கும்.)) 

 6.5.2.2.  ிை வமககளுக்கு முரணொக ஒன்மை ஒரு வமகயொகப்  ொர்ப் து  

 இந்தக் கண்வணொட்டத்திற்கு, ஒரு வமகப் ொட்டியல் விலங்கியல் நிபுணர் (taxonomic  

zoologist) குதிமரமய எப் டிப்  ொர்ப் ொர் என்று வயொசித்துப்  ொருங்கள். ைொன் ைற்றும் 

வொிக்குதிமரகள் வ ொன்ை  ிை இைங்களிலிருந்து குதிமரகள் வவறு டும் விதம் ைற்றும் குதிமரயின் 

 ல்வவறு கிமளயிைங்கள் ைற்றும் வமககள் எவ்வொறு வவறு டுகின்ைை என் தும் இதில் அடங்கும். 

சொதொரணப் வ சு வர்களும், வமகப் டுத்தும் 'ைைநிமல' உமடயவர்கள்; ப ரும் ொலொை 'நொட்டுப்புை 

வமக ிொித்தல்கள்' அளவு, வடிவம், நிைம் ைற்றும்  ிை  ல புலனுணர்வுப்  ண்புக்கூறுகமளப் ப ொிதும் 

சொர்ந்துள்ளது; எைவவ இமவ ப ரும் ொலும் இந்தக் கண்வணொட்டத்தில் இருக்கும். (சில 

வமகப் டுத்தல்  ண்புக்கூறுகள் தவிர்க்க முடியொைல்  குதிகமள உள்ளடக்கும், ஆைொல்  ொர்மவ 

வவறு ட்டது.) (இது புஸ்பதவஜொவ்ஸ்கியின் முமையொை  ங்கிற்கு (formal role) ஒத்திருக்கிைது.) 

6.5.2.3. ஒன்மை அது ஒரு குைிப் ிட்ட பசயல் ொட்மடக் பகொண்டிருப் தொகப்  ொர்ப் து  

 ப ொருட்கமளப் (things)  ொர்ப் தற்கொை ஒரு சிைப் ியல்பு வழி அவற்ைின் பசயல் ொட்டின் 

அடிப் மடயில் உள்ளது: ஒரு ஜொக்கி அல்லது கசொக்  ழங்குடியிைர் தைது குதிமரமயப்  ொர்க்கும் 

விதத்மதப்  ற்ைி சிந்தியுங்கள். சில ப ொருட்கள் (things), நிச்சயைொக,  லவிதைொை  யன் ொடுகமளக் 

பகொண்டுள்ளை, ைற்றும் ஒவ்பவொரு  யன் ொடும் கருத்துரு மூலப்ப ொருளின் (conceptual  material) 

பவவ்வவறு சிைப் ம்சங்கள் ைற்றும்  ின்ைணிமய ஏற் டுத்தும். ஆைொல், நொம் இங்கு 

ஏற்றுக்பகொண்டுள்ள நொன்கு ைடங்குப்  ிொிவின் ைமைமுகைொை கருத்து என்ைபவன்ைொல், 

கொட்சிகுள்ளொை வவறு ொடுகள் (within-perspective  differences),  கொட்சிக்கு இமடவய உள்ள 

வவறு ொடுகமளக் (between-perspective  differences) கொட்டிலும்  ( ல்வவறு அளவீடுகளொல்) 

குைிப் ிடும் டியொக குமைந்த தைித்துவைொைது. இது ஒரு அனு வபூர்வைொை விஷயம்; இது சொியொக 

ஆரொயப் டவில்மல. கொட்சிக்கு இமடயிலொை வவறு ொடுகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு, இந்த குதிமர 

சிைந்த நிமலயில் உள்ளது  என் தன் கொல்நமட ைருத்துவர் ைற்றும் ஜொக்கியின்/ ந்தய குதிமர 

 யிற்சியொளொின் ைொறு ட்ட விளக்கங்கள்: ஆவரொக்கியம் ைற்றும்  ந்தய உடற்தகுதி ஒவர விஷயம் 

அல்ல. (இது புஸ்பதவஜொவ்ஸ்கியின் பசயல்  ங்கிற்கு (telic role) ஒத்திருக்கிைது.))  

6.5.2.4. ஒன்மை அதன் வதொற்ைத்தின் கண்வணொட்டதிலிருந்து  ொர்ப் து   

  இந்தக் கண்வணொட்டத்மத ஏற்றுக்பகொள்வது என் து, அது எப் டி உருவொைது என் தன் 

அடிப் மடயில் எமதயொவது சிந்திப் தொகும். குதிமரமயப் வ ொன்ை ஒரு உயிொிைத்திற்கு, இது 

வொழ்க்மகச் சுழற்சி, கருத்தொித்தல் ைற்றும்  ிைப்பு ைற்றும்  லவற்மை உள்ளடக்கியது. கவிஞொின் அவர் 
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கவிமதயின்  ொர்மவ, ஒரு வீட்மடக் கட்டு வர்  ொர்மவ,  ண்மண விமளப ொருட்கமளப்  ற்ைிய 

விவசொயியின்  ொர்மவ ைற்றும்  லவற்மையும் உள்ளடக்கியிருக்கும். ஜொன் புத்தகத்மதத் 

பதொடங்கிைொர் என் தன் ப ொருண்மைையக்கம் ஏற்கைவவ குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது, புத்தகம் என் து 

[உமர] என்று  ிரத்திவயகைொக விளக்கப் ட்டொலும் ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ளது: "ஜொன் 

புத்தகத்மதப்  டிக்கத் பதொடங்கிைொர்", ஒரு பசயல் ொட்டுக் கண்வணொட்டம் என்று விளக்குவதன் 

மூலம் ப ொருண்மை ையக்கத்மத விளக்கலொம். ஒரு புத்தகத்தின் வநொக்கம்  டிக்கப் ட வவண்டும் 

என் தொல், "ஜொன் ஒரு புத்தகத்மத எழுதத் பதொடங்கிைொர்" என்ை விளக்கத்தில் ஒரு 'வொழ்க்மக சுழற்சி'  

('life cycle') கண்வணொட்டம் ( ரந்த அர்த்தத்தில்) எடுக்கப் டுகிைது. (மூன்ைொவது சொத்தியைொை 

விளக்கம் உள்ளது, அதொவது, ஜொன் ஒரு புத்தகத்மத  ிமணக்க அல்லது ஒன்ைொக இமணக்கத் 

பதொடங்கிைொர். இதுவும் ஒரு 'வொழ்க்மகச் சுழற்சி' கண்பணொட்டத்மத எடுத்துக் பகொள்ள வவண்டும். 

(இது புஸ்பதவஜொவ்ஸ்கியின் பசயலி/விமைமுதல்  ங்கிற்கு (agentive role) ஒத்திருக்கிைது.))  

6.5.3 துமண அர்த்தங்கள் (Subsenses) 

 முன்ைர் தரப் ட்ட உண்மையில் ப ொருண்மைையக்கம் உள்ள  விஷயங்கள் (items)  (அதொவது 

முழுக்க முழுக்க சுதந்திரைொை அர்த்தங்கள்) உயர் அளபுக்குக் கொட்டும் எதிர்ப்பு (antagonism) என் து 

ஒரு அளவிடக்கூடிய  ண் ொகக் கருதப் ட வவண்டும். எவ்வொைொயினும், முழு அர்த்தங்மளக் 

கொட்டிலும் குமைந்த அளவிலொை தைித்தன்மை ைற்றும் எதிர்ப்பு ஆகிய இரண்டும் பகொண்ட 

அர்த்தங்களும் உள்ளை; ைற்றும் இவற்மை நொம் துமண அர்த்தங்கள் (subsenses) என்று 

அமழப்வ ொம். இதற்கு நல்ல எடுத்துக்கொட்டு கத்தி என்ை பசொல். கத்தி என் தற்கு வ ைொக்கத்தி, 

வைமசகத்தி, ைற்றும் கத்தொிக்கும்கத்தி அமைத்தும் கத்திகள் எைவரும் உயர்உள்ளடக்கு அர்த்தம் 

(superordinate  sense) இருந்தொலும், சில சூழல்களில், கத்தியின் இயல்புநிமல அர்த்தம் என் து 

சூழலுக்குப் ப ொருத்தைொை 

குைிப் ிட்ட ஒன்று. உணவு வநர சூழமலக் கவைியுங்கள். ஜொைி தைது விரல்களொல் இமைச்சி 

துண்டுகமள கிழித்துக் பகொண்டிருக்கிைொன். அவர்  ொக்பகட்டில் ஒரு வ ைொக் கத்தி உள்ளது, ஆைொல் 

ப ொருத்தைொை வமகயொை கத்தி இல்மல: 

அம்ைொ: ஜொைி, உன் கத்திமயப்  யன் டுத்து. 

ஜொைி: என்ைிடம் ஒன்று இல்மல. 

ஜொைியின்  தில் முற்ைிலும் ப ொருத்தைொைது: அவர் இன்னும் குைிப் ிட்டதொக இருக்க வவண்டிய 

அவசியைில்மல. இந்த சூழலில், கத்தி என்ைொல் "வைமசயில்  யன் டுத்தப் டும் வமகயொை கத்தி". 

இந்த அர்த்தத்தின் சுதந்திரம்,  இது பவட்ருக்கருவிகள்/கட்லொி (cutlery) என் மத உள்ளடக்கிய 

பசொல்லொகவும்  முட்கரண்டி (fork) ைற்றும் கரண்டி (spoon) என் ைவற்மை சவகொதொி கட்லொி 
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பசொற்களொகவும் (sister  cutlery  items)  பகொண்டுள்ள பசொல்சொர்  டிநிமலயின் ஒரு  குதியொகும் 

(lexical hierarchy) என் தன் மூலம் வைலும் உறுதிப் டுத்தப் டுகிைது. உள்ளடக்கிய அர்த்தம் வைவல 

உள்ள எடுத்துக்கொட்டில்  ின்ைணியில் உள்ளது; ைற்றும் இது எப்வ ொதும் சூழ்நிமல அழுத்தத்தின் கீழ் 

ைட்டுவை வதொன்றும்; இது ஒப்பீட்டளவில் பதளிவற்ைதொக உள்ளது; அவதசையம் குைிப் ிட்ட 

அர்த்தங்கள் ஒப்பீட்டளவில் வளைொைமவ ைற்றும் பதளிவொக வமரயறுக்கப் ட்டுள்ளை. கத்தி 

என் தன்  ிை அர்த்தங்கள் பவவ்வவறு அர்த்த உைவுகமளக் பகொண்டுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு 

கத்தொிக்கும் கத்தி ஒரு கருவி (tool), ஒரு கைொண்வடொவின் கத்தி ஒரு ஆயுதம் (weapon), ைற்றும் ஒரு 

அறுமவ சிகிச்மச நிபுணொின் கத்தி ஒரு அறுமவ சிகிச்மசக் கருவி (surgical instrument). கத்தி 

வ ொன்ை ஒரு பசொல்லின் ைைப்  ிரதிநிதித்துவம் என் து குைிப் ிட்ட சூழல்களில்  ல்வவறு வழிகளில் 

பசைிவூட்டப் ட்ட ஒரு திட்டவட்டைொை விவரக்குைிப் ொக இல்லொைல், வைவலொட்டைொை உயர் 

உள்ளடக்கு குமடயின் (sketchy superordinate  umbrella) கீழ் தளர்வொகச் ஒன்றுவசர்க்கப் ட்ட 

குைிப் ிட்ட அர்த்தங்களின் பதொகுப் ொகும் என்று நம்புவதற்கு கொரணம் உள்ளது.  அதொவது, கத்தியின் 

குைிப் ிட்ட அர்த்தங்கள் ஒரு நிறுவப் ட்ட பதொகுப் ிலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப் டுகின்ைை; ைற்றும் 

அமவ உள்ளடக்கிய அர்த்தத்தின் சூழல் பசைிவூட்டலின் விமளவொக இல்மல (அதொவது அமவ 

சூழ்நிமல  ண்வ ற்ைத்தின் விமளவொக இல்மல (கீவழ கொண்க)). 

6.5.4 அர்த்த நிைைொமல (Sense spectra) 

 துமண அர்த்தங்கள் தங்கள் வீட்டுக் களத்தில்  (home  domain) உள்ள அர்த்தங்கமளப் 

வ ொலவவ பசயல் டுகின்ைை, ஆைொல் அமவ  ிை களங்களிலிருந்து குமைவொக அணுகக்கூடியமவ. 

இவதவ ொன்ை ைற்பைொரு நிகழ்வு வட்டொர அர்த்தம் (local sense) ஆகும். இமவயும் களம் சொர்ந்தமவ; 

அமவ துமண அர்த்தங்களிலிருந்து வவறு டுகின்ைை, இருப் ினும், (i) அமவ ப ொருண்மை 

பதொடர்ச்சியில் (semantic continuum) உள்ள புள்ளிகள் (குரூஸ்/Cruse  1986 இல் அர்த்த நிைைொமல 

(sense spectrum) எை அமழக்கப் ட்டது); (ii) அர்த்தங்களுக்கு இமடவய உள்ள முரண் ொட்டின் 

அளவு, அமவ நிைைொமலயில் எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளை என் மதப் ப ொறுத்தது (வவறுவிதைொகக்  

கூைிைொல், உயர் உள்ளடக்கமும் (superordination) வட்டொரம் ஆகும்); (iii) வநரடியொை ைற்றும் உருவக 

அர்த்தங்கமள உள்ளுணர்வொகக் பகொள்ளலொம்; ைற்றும் (iv) உள்ளடக்கிய அர்த்தம் இல்மல. க்ரூஸில் 

(Cruse  1986) பகொடுக்கப் ட்ட உணர்வு நிைைொமலயின் எடுத்துக்கொட்டு வொய் (mouth). வொய் 

என் தன் முக்கிய (பசொல்) ப ொருண்மை ஒரு விலங்கு அல்லது ைைிதைின் வொய் என்றும்,  ிை 

அர்த்தங்கள் இதன் உருவக நீட்சிகள் என்றும் நொம் ஊகிக்கலொம். ைிகவும் 'பதொமலதூர' நீட்டிப்புகளில் 

ஒன்று (அதொவது வநரடி அர்த்தத்திலிருந்து பவகு பதொமலவில் உள்ளது என்ை ப ொருளில்) நதியின் 

வொய்  (mouth  of  river). இமத வநரடி அர்த்துடன் ஒருங்கிமணக்க முயன்ைொல், சிவலமட விமளயும்: 
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கொண்வடசொவின்  டகு நதியின் வொயில் நுமழந்ததும் நச்சு கலந்த சொக்வலட் அவளுமடய வொயில் 

நழுவியது, எவ்வொைொயினும் நிைைொமலயில் உள்ள பநருக்கைொக அர்த்தங்கமள ஒருங்கிமணத்தல் எந்த 

சிவலமடமயயும் உருவொக்கொது: குமகயின் வொய் ஒரு  ொட்டிலின் வொமய ஒத்திருக்கிைது.  

 நிைைொமலயில் உள்ள புள்ளிகள், அமவ சிவலமட இல்லொைல் ஒருங்கிமணக்கும் வமகயில் 

பநருக்கைொக இருக்கும், அமவ ப ொதுவொக பவவ்வவறு களங்கமளச் வசர்ந்தமவ என் தொல் 

உண்மையொை  யன் ொட்டில் ஒன்றுக்பகொன்று குமைவொகவவ தைிமைப் டுத்தப் ட்டமவ அல்ல. 

அமவகளின் வீட்டுக் களங்களுக்குள்  (home domains) அமவகளின் பசொந்த அர்த்த உைவுகள் ைற்றும் 

 லவற்றுடன் அமவகள் சொதொரண அர்த்தங்கமளப் வ ொலவவ இருக்கின்ைை. இவ்வொறு ஆற்ைின் 

களத்தில் உள்ள வொய் என் து ஆற்ைின் ஒரு சிமைபைொழி (ஒரு  குதிமயக் குைிக்கிைது); மூலம், கமர 

ைற்றும்  டுக்மக ஆகியமவ சவகொதொிப்  குதிகளொக உள்ளை;  ொட்டில் களத்தில் உள்ள வொய் ஒரு 

 குதிமயயும் குைிக்கிைது; ைற்றும் அதன் சவகொதொி  ொகங்களில் கழுத்து ைற்றும் அடிப் குதி உள்ளை. 

அமைத்து உருவக நீட்டிப்புகமளயும் உள்ளடக்கிய வொய்களின் ஒட்டுபைொத்த வமக எதுவும் இல்மல 

என் மதக் கவைியுங்கள். ப ொருண்மை நிைைொமல (semantic  spectra) என் து ஒரு மைய 

அர்த்தைொைது ஒப்பீட்டளவில் சிைிய உருவக நீட்டிப்புகமளக் பகொண்டிருக்கும் சூழ்நிமலகளின் 

சிைப் ியல்பு வ ொல் பதொிகிைது ைற்றும் உருவகத்தின் அடிப் மடயொைது உடல் வடிவைொக (physical  

shape) (நொக்கு, கொல், தமல, மக, குண்டூசி வ ொன்ைவற்றுடன்) இருக்கும் வ ொது குைிப் ொகப் 

 ரவலொகத் பதொிகிைது. 

6.6 அர்த்தப்  ண்வ ற்ைம் (Sense modulation) 

 ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்மைைீதொை சூழலின் விமளவுகமளத் வதர்வு (selection), வற்புறுத்தல் 

(coercion) ைற்றும்  ண்வ ற்ைம் (modulation) ஆகிய மூன்று தமலப்புகளின் கீழ் சுருக்கைொகக் 

கூைலொம். நொம் இதுவமர ஆய்வு பசய்த பசொல் அர்த்தத்தில் உள்ள சூழ்நிமல ைொறு ொட்டின் அமைத்து 

எடுத்துக்கொட்டுகளும் அது வ ொலவவ, சூழல்களொல் வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட முமையில் துண்டப் ட்ட  

ஆயத்தைொை ப ொருண்மை மூட்மடகமள உள்ளடக்கியமவ. இந்த வதர்வு ப ரும் ொலும் 

அர்த்தங்கமள ஒடுக்குவதன் (suppression) மூலம் பசயல் டுகிைது, இது சூழலுடன் ஒருவித 

ப ொருண்மை வைொதமல உருவொக்குகிைது (semantic clash) (இது  ற்ைிய விொிவொை விவொதத்திற்கு 

இயல் 12-ஐப்  ொர்க்கவும்). ஒன்மைத் தவிர அமைத்து அர்த்தங்களும் ஒடுக்கப் ட்டொல் (suppressed), 

இது 'வதர்ந்பதடுக்கப் டும்'; ைற்றும் ப ொதுவொக இதுவ ொன்ை சூழ்நிமலயில் ைொற்றுகள் வ சு வர் 

அல்லது வகட் வொின் நிைவில் கூட நுமழவதில்மல. ஒரு பசொல்லின் நிறுவப் ட்ட அர்த்தங்கள் 

எதுவும் சூழலுடன் ஒத்துப்வ ொவதில்மல என் து சில வநரங்களில் நடக்கும். வ சு வர்கள் ப ொதுவொக 

ஒரு புொிந்துபகொள்ளக்கூடிய பசய்திமய பவளிப் டுத்த முயற்சிக்கிைொர்கள் என்ை ைமைமுகைொை 
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அனுைொைத்தின் கொரணைொக, இது ப ொதுவொகச் சூழலுக்கு இணங்கக்கூடிய அர்த்ததிற்கொக உருவகம் 

அல்லது உருவகம் வ ொன்ை சொத்தியைொை அர்த்த நீட்டிப்புகள் மூலம் வதடமலத் தூண்டுகிைது. ஒன்று 

கண்டு ிடிக்கப் ட்டொல், இது உத்வதசிக்கப் ட்ட அர்த்தைொக எடுத்துக் பகொள்ளப் டும்; ைற்றும் சூழல் 

ஒரு புதிய அர்த்தத்மதக் கட்டொயப் டுத்தியுள்ளது (coerced)  என்று நொம் கூைலொம். இருப் ினும், 

வதர்வு ைற்றும் வற்புறுத்தல் ஆகியமவ சூழ்நிமல ைொறு ொட்டின் சொத்தியக்கூறுகமள தீர்ந்துவிடொது: 

ஒரு தைி அர்த்தத்தின் எல்மலக்கு அப் ொல் பசல்லொத சூழல் விமளவுகளின் விமளவொக நிமைய 

ைொறு ொடுகள் எழுகின்ைை. இது இங்வக சூழல்  ண்வ ற்ைம் (contextual modulation) என்று 

அமழக்கப் டுகிைது. விமளவு ப ொண்மைமயச் வசர்க்க அல்லது நீக்க என் தன் அடிப் மடயில் 

இரண்டு முக்கிய வமககள் உள்ளை: பசைிவூட்டல் (enrichment) ைற்றும் பசைிவிழத்தல் 

(impoverishment),  

6.6.1 பசைிவூட்டல் (Enrichment) 

 சூழலின் ைிகத் பதளிவொை விமளவு ப ொருண்மை உள்ளடக்கத்மதச் வசர்ப் து, அதொவது ஒரு 

ப ொருண்மைமயச் பசழுமைப் டுத்துவது (enrich a meaning) அல்லது அமத வைலும் குைிப் ிட்டதொக 

(more specific) ைொற்றுவது. பசைிவூட்டல், ஊகித்தல் பசயல்முமைகளின் விமளவொக எழுகிைது; அமவ 

பகொள்மகயளவில் பைொழிப் புொிதலில் ப ொதுவொக பசயல் டும் பசயல்களிலிருந்து வவறு ட்டமவ 

அல்ல (எடுத்துக்கொட்டொக, உமரயொடல் உட்குைிப்புகமள (conversational  implicatures) 

உருவொக்கு மவ (இயல் 17ஐப்  ொர்க்கவும்)). வைலும் குைிப் ிட்டதொக இருப் தற்கு இரண்டு முக்கிய 

வழிகள் உள்ளை: ஒரு துமணப் ிொிவிற்கு (subclass) (அதொவது உள்ளடங்குபைொழிய சிைப் ொக்கதிற்கு 

(hyponymic specialization)) குறுகுவது ைற்றும் ஒரு துமணப்  குதிக்கு (subpart) (அதொவது 

சிமைபைொழிய சிைப் ொக்கத்திற்கு (meronymic  specialization)) குறுகுவது. இரண்டும், நிச்சயைொக, 

ஒவர வநரத்தில் பசயல் டலொம். 

6.6.1.1 உள்ளடங்குபைொழியச் பசைிவூட்டல் (Hyponymic enrichment) 

 பசொல் அலகொல் பவளிப் மடயொைதொக இல்லொத ஒரு பசொல்லுக்கு சூழல் பவறுைவை 

அர்த்தத்தின்  ண்புக்கூறுகமள வசர்க்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக,  ொலிைம் தீர்ைொைிக்கப் டலொம்:  

(24) எங்கள் கணித ஆசிொியர் ைகப்வ று விடுப் ில் உள்ளொர். 

அல்லது உயரம்: 

(25) என் சவகொதரர் கதவு வழியொகச் பசல்லும்வ ொது எப்வ ொதும் தமலயில் இடித்துக்பகொள்வொர். 

அல்லது பவப் நிமல: 

(26) கொ ி என் நொக்மகச் சுட்டது. 

அல்லது சட்டப் டி: 
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(27) நொங்கள் இல்லொத வநரத்தில் எங்கள் வீடு திருடப் ட்டது. ஆைொல், அவர்கள் வீடிவயொ ைட்டுவை 

எடுத்துள்ளைர். 

ஒரு  ண்புக்கூமைச் வசர்ப் தற்குப்  திலொக, வழக்கைொகப்  யன் டுத்தப் டும் பசொல் அலகொல் 

குைிக்கப் டும் ஒரு குைிப் ிட்ட வமக வகுப் ிற்குச் சூழல் சொர்ந்த தீர்ைொைம் இருக்கலொம்: 

(28) அந்த விலங்கு குமரப் மத/ைியொவ் என்று கத்துவமத நிறுத்த வவண்டும் என்று நொன் 

விரும்புகிவைன். 

(29) ஜொன் 1500 ைீட்டர் ஃப்ொீஸ்மடலில் நன்ைொகப் வ ொகிைொர். 

சில சந்தர்ப் ங்களில், சிைப் ொக்கம் (specification) என் து ஒரு முன்ைொதிொி (prototypical) 

எடுத்துக்கொட்டொகும் (prototypical example): 

(30) நொன் ஒரு  ைமவமயப் வ ொல  ைக்க விரும்புகிவைன். 

முன்ைொதிொி (prototypical) ைற்றும் முன்ைொதிொி அல்லொத விளக்கங்கள் சிவலமட இல்லொைல் 

ஒருங்கிமணக்கின்ைை என் மதக் கவைியுங்கள்: 

(31) தீக்வகொழி ஒரு  ைமவ, ஆைொல் அது  ைமவ வ ொல  ைக்க முடியொது. 

 ைமவயின் முதல் நிகழ்வு முழு வகுப்ம யும் குைிக்கிைது, ஆைொல் இரண்டொவது (முற்சுட்டு வழியொக) 

ஒரு முன்ைொதிொி விளக்கத்மதப் ப ை வவண்டும். (31)-இன் இயல் ொை தன்மை, நொம் தைி 

அர்த்தங்கமளக் மகயொளவில்மல என் மதக் கொட்டுகிைது. 

6.6.1.2 சிமைபைொழியச் பசைிவூட்டல் (Meronymic enrichment) 

 ப ொதுவொகப்  யன் டுத்தப் டும் பசொல் அலகின் ஒரு  குதியொக சிைப் ொக்கம் இருக்கலொம். 

இது ஒரு உறுதியொை அமடயொளம் கொணக்கூடிய  குதியொக இருக்கலொம்: 

(32) கொொில்  ஞ்சர் ஆகி உள்ளது. 

இது ஒரு கொொின் ஒவர ஒரு  குதிமயக் குைிக்கும் டயர்களில் ஒன்ைொகும். ைறுபுைம், சிைப் ொக்கம் 

குமைவொகத் திட்டவட்டைொக இருக்கலொம்: 

(33) ஜொன் ைரத்தில் வைொதியதில் கொர் வசதைமடந்தது. 

இங்வக வசதைொைது கொொின்  ின்புைத்மத விட முன் முமையில் அமைந்திருக்கலொம், ஆைொல் இன்னும் 

 ல சொத்தியக்கூறுகள் உள்ளை; வைலும் வசதைமடந்த  குதி ஒரு திட்டவட்டைொை  குதியொக 

இருக்கொது. ஒரு  குதிக்கு இந்த வமகயொை சுருக்கம் பைொழி  யன் ொட்டில்  ரவலொக உள்ளது ைற்றும் 

ப ொதுவொக கவைிக்கப் டுவதில்மல. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு சிவப்பு புத்தகம் என் தில் சிவப்பு 

அட்மடகள் உள்ளை, சிவப்பு எழுத்துக்கள் அல்ல; அவதசையம் சிவப்பு எச்சொிக்மகப்  லமக என் தில் 

ப ரும் ொலும் சிவப்பு எழுத்துக்கள் இருக்கும்; ஒரு சிவப்பு ஆப் ிள் பவளியில் சிவப்பு, ஆைொல் ைஞ்சள் 

பீச் ைற்றும் இளஞ்சிவப்பு திரொட்மசப் ழம் என் ைவற்ைில் உள்ள வண்ணச் பசொற்கள் சமதமயக் 
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குைிக்கின்ைை; வைொியின் கண்கள் சிவப்பு ைற்றும் வைொியின் கண்கள் நீலைொைது முரண் ொடொைமவ 

அல்ல, ஏபைன்ைொல் சிவப்பு ைற்றும் நீலம் கண் என் தன் பவவ்வவறு  குதிகமளத் 

வதர்ந்பதடுக்கின்ைை.. இத்தமகய நிகழ்வுகமள எல்மலயற்றுப் ப ருக்கலொம். 

6.6.2 வறுமை (Impoverishment) 

 சூழலின் விமளவு எப்ப ொழுதும் பசைிவூட்டுவது அல்ல: ஒரு பசொல் அலகு பதளிவற்ை 

அர்த்தத்தில்  யன் டுத்தப் டுகிைது என் மதத் பதளிவு டுத்திைொல் அது வறுமையொகவும் 

இருக்கலொம்.  ின்வருவைவற்மை ஒப் ிடுக: 

(34) வமரவொளர் கவைைொக ஒரு வட்டத்மத வமரந்தொர். 

(35) குழந்மதகள் ஆசிொியமரச் சுற்ைி ஒரு வட்டத்மத உருவொக்கிைர். 

(34)இல் வட்டம் என் மதப்  யன் டுத்துவது ஒரு  அர்த்தத்தில் மையைொைது என் து பதளிவொகிைது: 

(35)இல் நிகழ்வொைது மைய, முன்ைொதிொியொை அர்த்தத்தின் ஒரு வமகயொை தளர்மவக் குைிக்கிைது, 

இதில் குழந்மதகள் வடிவியல் ொீதியொக சொியொை வட்டம் உருவொக்க வவண்டும் என்று யொரும் 

எதிர் ொர்க்க ைொட்டொர்கள், ைற்றும் விளக்கம் பதளிவற்ைதொக உள்ளது என் து (அ) இது குழந்மதகளின் 

சொத்தியைொை ைைப் ொன்மைகளின் வரம்ம  உள்ளடக்கியது, ைற்றும் (ஆ) என்ை ஏற் ொடுகள் 

விலக்கப் ட்டுள்ளை என் து பதளிவொகத் பதொியவில்மல. பசொற்களின் பதளிவற்ை  யன் ொடு 

 ரவலொகவும் சொதொரணைொகவும் இருக்கிைது. 

(35) வ ொன்ை வநர்வுகமள வவறு டுத்துவது  யனுள்ளதொக இருக்கும்; அங்கு சூழல் பதளிவற்ை 

 யன் ொட்மடக் வகொருகிைது, ஆைொல் (36) வ ொன்ை வநர்வுகளில் பதளிவின்மைக்கொை 

பவளிப் மடயொை சைிக்மஞ எதுவும் இல்மல, அங்கு தமலப் ொமக என்ை பசொல் பதளிவற்ைதொகப் 

 யன் டுத்தப் டவில்மல என் து விவொதத்திற்குொியது: 

(36) அவர் ஒரு வமகயொை தமலப் ொமக அணிந்திருந்தொர். 

இங்வக, நிச்சயைொக, ஒரு வமகயொை தமலப் ொமக என்ை பசொற்பைொடர் பதளிவற்ைது. 

பகொள்மகயளவில் அமைத்து பசொற்களும் ஓரளவு பதளிவற்ை  யன் ொட்டிற்கு ஆளொகக்கூடியதொக 

இருந்தொலும், சில பசொற்கள்  ிைவற்மை விட எளிதில்  ொதிக்கப் டக்கூடியமவ என் தும் 

சுட்டிக்கொட்டத்தக்கது. ஒரு எடுத்துக்கொட்டு பகொடுக்க வவண்டும் என்ைொல், கண்டிப் ொகச் பசொன்ைொல் 

 ன்ைிபரண்டு ைற்றும் ஒரு டஜன்  என் ை ஒத்ததொக இருந்தொலும்,  ிந்மதயது வதொரொயைொை 

 யன் ொட்டிற்கு ைிகவும் எளிதொகக் மக பகொடுக்கிைது. 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வருவைவற்ைில் அடிக்வகொடிடப் ட்ட  பசொற்களின் (அ), (ஆ) ைற்றும் (இ) அளவீடுகளுக்கு 

இமடயிலொை வவறு ொடுகமள எவ்வொறு வமகப் டுத்துவீர்கள்? 
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(i) (அ) புத்தகத்தின் ஒரு பதொகுதி. 

(ஆ) அவர் வ ொட்டியிடும் பதொகுதி..  

(ii) (அ) வைொி ஆம்பலட்மட ஆர்டர் பசய்தொள். 

(ஆ) ஆம்பலட்டுக்கு இப்வ ொது கொ ி வவண்டும். 

(iii) (அ) ஜொன் ஒரு முழுமையொை சிப் ொய்.  

(ஆ) உங்களுக்கு முழுமையொை சிப் ொய் கிமடத்தொரொ? (இல்மல, வலது கொல் இல்மல.) 

(iv) (அ) ஜொர்ஜ் பதருவில் உள்ள  ள்ளி மூடப் ட உள்ளது. 

(ஆ) முழுப்  ள்ளியும் எதிர்ப்பு அணிவகுப் ில் இமணந்தது. 

(இ) அந்தப்  ள்ளி எப்வ ொதும் அழிக்கப் ட்டு வருகிைது. 

(v) (அ) டிரொயொில்  ல்வவறு வமகயொை கத்திகளின் பதொகுப்பு இருந்தது. 

(ஆ) நீங்கள் வைமசமய அமைக்கும் வ ொது, கத்திகள் சுத்தைொக இருப் மத உறுதி பசய்யவும். 

(vi) (அ) அவர்கள் மகதிமய வழிநடத்திைர்.  

(ஆ) அவர் விடுவிக்கப் டுவொர் என்று நம்புவதற்கு அவர்கள் அவமர வழிநடத்திைர். 

(vii) (அ) கொமல 8 ைணிக்குப்  ிைகு சொப் ிடவவொ குடிக்கவவொ கூடொது என்று அவளுக்குச் 

பசொல்லப் ட்டது. 

(ஆ) அவள் கணவன் அவமள விட்டு பசன்ை  ிைகு தொன் அவள் குடிக்க ஆரம் ித்தொள். 

(viii) (அ) என் உைவிைர் ஒரு நடிமகமய ைணந்தொர். 

(ஆ) என் உைவிைர் ஒரு வ ொலீஸ்கொரமர ைணந்தொர். 

(ix) (அ) என்மசக்வளொபீடியொமவ கீவழ வ ொடுங்கள்! 

(ஆ) இந்த என்மசக்வளொபீடியொமவ என்ைொல் புொிந்து பகொள்ள முடியவில்மல. 

(x) (அ) இந்த பசைஸ்டொில் அவருக்கு இவலசொை  ணிச்சுமை உள்ளது. 

(ஆ) ைொமலயில் இவலசொை ைமழ ப ய்யும். 

2.  ின்வருவைவற்ைில் வசகொி என் தன் எத்தமை தைித்துவைொை அர்த்தங்கள் குைிப் ிடப் டுகின்ைை 

என் மதக் கவைியுங்கள். அகரொதி உள்ளீட்டில் அவற்மை எவ்வொறு ஒழுங்கமைப்பீர்கள்? ஒன்று 

அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட நிமலயொை அகரொதிகளில் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள நமடமுமையுடன் உங்கள் 

முடிவுகமள ஒப் ிடவும். தவைொை/ப ொருந்தொத வொக்கியங்கமள விட்டுவிடவும். 

(1) புத்தகங்கள் தூசி வசகொித்தை.  

(2) அவர் த ொல் முத்திமரகமளச்  வசகொிக்கிைொர்.  

(3) த ொல்கொரர் ஒவ்பவொரு நொளும் அஞ்சமல வசகொிக்கிைொர். 

(4) அவள் ப ொருட்கமள வசகொித்து விட்டு பவளிவயைிைொள். 
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(5) அவள் எண்ணங்கமள வசகொிக்க அைர்ந்தொள். 

(6) அவர் குழந்மதகமள  ள்ளியிலிருந்து 4 ைணிக்கு வசகொித்துச் பசல்கிைொர். 

(7) புத்தகங்களில் தூசி வசகொிக்கிைது. 

(8) அைிவிப்பு  லமகயின் முன் ைொணவர்கள் வசகொித்தைர். 

(9) அவர்கள் ஆக்ஸ்ஃ ொைிற்கொக வசகொிக்கின்ைைர். 

(10) அவர் தைது ஓய்வூதியத்மத வியொழக்கிழமைகளில் வசகொிக்கின்கிைொர்.  

(11) புதன் கிழமைகளில் தூசிப்  ணியொளர்கள் குப்ம கமள வசகொிக்கின்ைைர். 

(12) அவர் வடொக்கிவயொவில் இரண்டு தங்கப்  தக்கங்கமளச் வசகொித்தொர்.  

 (13) அவர்கள் ைமழநீமர ஒரு வொளியில் வசகொித்தைர். 

(14) அவர்கள்  திமைந்து நொட்களுக்கு ஒரு முமை வொடமக வசகொிக்கிைொர்கள். 

(15) அவர் தைது வி த்துக் கொப்பீட்டில் நிமைய வசகொிப் ொர்.  

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

 ல்ப ொருண்மைக்கொை (polysemy) அணுகுமுமைகளின் ஒரு  யனுள்ள விவொதத்திற்கு கிவரர்ட்ஸ்- 
ஐப் (Geeraerts 1993)  ொர்க்கவும். க்ரூஸின் (Cruse 1986) இயல் 3 சூழல் ைொறு ொடுகமளக் 

மகயொள்கிைது, ஆைொல் தற்வ ொமதய விளக்கம் சில முக்கியைொை விஷயங்களில் இதிலிருந்து 

வவறு ட்டது ைற்றும் க்ரூ ுக்கு (Cruse 1995) பநருக்கைொக உள்ளது.   

ப ரும் ொலொை பைொழியியலொளர்கள் இங்கு தரப் ட்டுள்ளமத விட அதிக ஒருப ொருண்மை 

(monosemic )  ொர்மவமய எடுக்கின்ைைர். ஒரு தீவிர ஒருப ொருண்மை (monosemic) நிமலக்கு, 

ரூமலப் (Ruhl 1989)  ொர்க்கவும் (Cruse (1992b) என் து இதன் விைர்சை ைதிப் ொய்வு ஆகும்). 

 ல்ப ொருண்மைமய (polysemy)  ஏற்றுக்பகொள் வர்களில் லங்கொக்கர்-எடுத்துக்கொட்டொக, லங்கொக்கர் 

(Langacker  1991b) இயல் 10ஐப்  ொர்க்கவும்; டக்கியில் (Tuggy 1993) லங்கொக்கொின் விளக்க 

விொிவு டுத்துவது குைிப் ொக ஆர்வைொக உள்ளது. பைொழியில் பதளிவின்மை  ற்ைிய விவொதத்திற்கு, 

வசைல்மலப் (Channell 1994)  ொர்க்கவும்.   

வகள்விக்கொை  தில்கள் 

1. அர்த்தங்களின் தைித்தன்மை 

(i) ஒருபசொல்வ ொலி அர்த்தங்கள் (இமவ பசொற் ிைப் ியல் அடிப் மடயில் பதொடர்புமடயமவ, 

ஆைொல் தற்வ ொமதய தைிழ் வ சு வர்கள் சிலவர உைமவ உள்ளுணர்வொகக் பகொள்ள முடியும் என்று 

கற் மை பசய்யலொம்), 

(ii)  ல்ப ொருள் ஒருபைொழிய அர்த்தங்கள், 

(iii) பவவ்வவறு கண்வணொட்டங்கள், 
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(iv) பவவ்வவறு முகங்கள், 

(v) துமண அர்த்தங்கள். 

(vi)  ல்ப ொருள் ஒருபைொழிய அர்த்தங்கள்.  

(vii)  ல்ப ொருள் ஒருபைொழிய அர்த்தங்கள்; (தொைியியங்கு உள்ளடங்குபைொழி: (ஆ) என் து (அ) க்கு 

உள்ளடங்குபைொழி), 

(viii) சூழல்  ண்வ ற்ைம், 

(ix) பவவ்வவறு முகங்கள், 

(x) ஒரு கடிைைொை வநர்வு: இமவ அர்த்த நிைைொமலயில் வட்டொர அர்த்தங்களொக இருக்கலொம். 

2. எத்தமை அர்த்தங்கள்? 

இது ைிகவும் கடிைைொை  யிற்சியொகும், வைலும் 'நிஜ வொழ்க்மக' அகரொதியின் சிக்கல்கமள 

எடுத்துக்கொட்டுகிைது. ஒரு  குப் ொய்வு  ின்வருைொறு இருக்கும், ஆைொல் கருத்து வவறு ொடுகளுக்கு 

இடமுண்டு. 

வசகொிப்பு என் தற்கு இரண்டு அடிப் மட அர்த்தங்கள் இருப் தொகத் பதொிகிைது: 

(A) "சிதைிய அல்லது விநிவயொகிக்கப் ட்ட ப ொருட்கமள ஒவர இடத்தில் பகொண்டு வொ"; 

(B) "ப ொறுக்கி எடுத்து எடுத்துச் பசல்". 

(A) இன் வநரடியொை எடுத்துக்கொட்டு: (d); (e) ஒரு வநரடியொை உருவக நீட்சி; (b) ைற்றும் (i) என் து 

தைித்துவைொை சிைப் ொக்கங்கள் ((i) இல், வநரடி ப ொருள் (ைமைமுகைொக  ணம்) விமைச்பசொல்லின் 

ப ொருளில் இமணக்கப் ட்டுள்ளது). 

(B) இன் எடுத்துக்கொட்டுகள்: (c), (f), (j). (k), ைற்றும் (n). (l) ைற்றும் (o) இல் உள்ள நிகழ்வுகள் 

ைமைமுகைொக இந்த அர்த்தத்தின் உருவக நீட்சிகளொகும் (எந்த விஷயத்திலும் ப றுநர்கள் 

உண்மையில் எமதயும் 'எடுப் து' இல்மல). 

அர்த்தங்கள் (a) ைற்றும் (g) பவளிப் மடயொக பதொடர்புமடயமவ (நம் அளவுவகொல்களொல் 

வவறு ட்டொலும்), வைலும் (A) ைற்றும் (B) ஆகியவற்ைிலிருந்து வவறு டுகின்ைை, அந்த புத்தகத்தில் 

இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் ஒரு இருப் ிடத்மதக் குைிப் ிடுகிைது. இமவ ைற்றும் (h) இமடவய 

உள்ளுணர்வு பதொடர்பு உள்ளது, ஆைொல் இது தைித்தைியொகக் கருதப் ட வவண்டும், ஏபைைில் எந்த 

இமடநிமல  திப்பும் இல்மல (*அைிவிப்பு  லமக ைொணவர்கமள வசகொிக்கிைது). 

நொம் இன்னும் (m)-க்கு கணக்கு கொட்டவில்மல. (A) உடன் சொத்தியைொை பதொடர்பு உள்ளது 

(வயல்களில் இருந்து கொளொன்கள் ைற்றும் ைமழநீமர ஒரு வொளியில் வசகொித்து அவர்கள் உயிர் 

 ிமழத்தைர்); ஆைொல் (a)/(g) (ைமழநீர் வொளியில் வசகொிக்கிைது) ஆகியவற்றுடன் சொத்தியைொை 

பதொடர்பும் உள்ளது. நம் வொக்கு முந்மதய தீர்வுக்கு பசல்லும், ஆைொல் விஷயம் பதளிவொக இல்மல. 
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இயல் 7  

பசொற்ப ொருண்மைகளும் கருத்துருக்களும் 

7.1. அைிமுகம்  

 ஏற்கைவவ கூைியது வ ொல், அர்த்தத்மதக் கருத்துருசொர் இயல் ொைது என்று கருதும் 

அணுகுமுமை  ைிகவும்  யனுள்ளதொக இருக்கும் என்று உறுதியளிக்கும்  என் து இந்த புத்தகத்தில் 

எடுக்கப் ட்ட  ொர்மவ ஆகும். இவ்வொறு கூறுவதொல் பைொழி வடிவங்களுக்கும் பைொழிக்குப் புைம் ொை 

உண்மைக்கும் இமடயில் உள்ள உைவுகள் ைறுக்கப் டவில்மல. இங்கு கூைப் டும் அணுகுமுமை 

பைொழிவடிவங்களின் கூடுதல் வநரடியொை பதொடர்புகள் கருத்துரு அமைப்புகளுடன் இருக்கின்ைது 

என்ை அனுைொைத்தின் அடிப் மடயிலொைது. இது தீர்ைொைிக்கப் டொதது வமர பவளியுலகுடன் 

கூடுதல் ைமைமுகைொை பதொடர்புகளுடன் முன்வைறுவது என் தில் நம் ிக்மக இல்மல. 

பசொற்ப ொருண்மையியலுக்கு இந்தப்  ொர்மவயின் விமளவுகள் இவ்வியலில் கூடுதல் விளக்கைொகத் 

தரப் ட்டுள்ளது.  

7.1.1. கருத்துருக்களின் முக்கியத்துவம்  

 ைைிதவிைம் வ ொன்ை கலமவத்தன்மையொை இைங்களின் திைமையொை பசயல் ொட்டிற்கு 

கருத்துருக்கள் ைிக முக்கியைொைதொகும். அமவ நைது அனு வத்தில் நிகழ்வுகள், இருப்புப்ப ொருள்கள், 

சூழ்நிமலகள் ைற்றும்  ிைவற்ைின் பவளிப் டுத்தமல உருப் டுத்தம் பசய்யும் வசகொிக்கப் ட்ட 

அைிவின் ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட கட்டுகளொகும். நிமலயொை வமகப் ொட்டிற்கு நைது அனு வத்தின் 

வநொக்குகமள தர நம்ைொல் இயலவில்மல என்ைொல் அது ஒழுங்கற்ை குழப் ைொக நிமலக்கும். ஒவ்பவொரு 

அனு வமும் தைித்தன்மை வொய்ந்ததொய் இருப் தொலும் அமவ நைக்கு ைீண்டும் நடக்கொது என் தொலும் 

நொம் அவற்ைிலிருந்து கற்றுக்பகொள்ள இயலொது. நொம் அனு வங்களின் தைிைங்கமள 

வமகப் ொடுகளொகச் பசய்ய இயலும் என்ை கொரணத்தொல் நொம் அவற்மை முன்பு நடந்தமவகளொகப் 

புொிந்துபகொள்ள இயலும் ைற்றும் நொம் அவற்ைின் வநர்வுக்கு நைது முந்மதய  தில்விமளவுகமள 

ைற்றும் அமவ பவற்ைிப ற்ைதொ இல்மலயொ என் மத  நிமைவு டுத்த இயலும். வைலும்,  கிரப் ட்ட 

வமகப் ொடுகள் தகவல்பதொடர்புக்கு ஒரு முன்நி ந்தமையொகும்.  

7.1.2. பசொல் கருத்துரு ப ொருத்தம் (Word-concept mapping) 

 நொம் கருத்துரு அமைப் ின் ைற்றும் பைொழி வடிவங்களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும் இமடயில் 

உள்ள உைவுகளின் ஒரு எளிய ைொதிொிமய அனுைொைிப்வ ொம். இந்த ைொதிொியில், கருத்துருக்கள் 

தைக்குள் ஒரு கலமவத்தன்மையொை  ல்  ொிைொண வமலப் ின்ைலொல் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளை.  
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  ொகம் ஒருவமக 

   

 

 

                      

                   வசித்தல்        அல்ல    யன் ொடு  தைித்தன்மையொை  ஒலி 

                                             

 

 

 

           

            

      

     
 

இமணப்புகள் குைிப் ிட்ட வமககளொக உள்ளை (எ.கொ. ஒரு வமக, ஒரு  குதி,  யன் டுத்தப் டு, 

முதலியை) ைற்றும் ைொறும் வலிமை பகொண்டமவ. இந்த இமணப்புகள், அமவ இமணக்க உதவும் 

கருத்துருக்கமள விட ைிகவும் திட்டவட்டைொை வமகயொை கருத்துருக்களுடன் ஒத்திருக்கின்ைை, 

அமவ ப ொதுவொக வளைொைமவ ைற்றும் ைிகவும் சிக்கலொைமவ. 

 பைொழி வடிவங்கள் ஒப் ிடத்தக்க கலமவத் தன்மையொை கருத்துரு அமைப்புகளுடன் 

ப ொருந்துகின்ைை. இங்கு, நொம் தைிச்பசொற்களின் ைீது ைட்டும் கவைம் பசலுத்துவவொம். ஒவ்பவொரு 

முழு பசொல் அலகும் வநரடியொக ஒரு கருத்துருமவ தூண்டுகின்ைது ைற்றும் ைமைமுகைொக இமணப் ின் 

வலுவின் அடிப் மடயில் இமணக்கப் ட்ட கருத்தருக்கமளத் தூண்டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக 

குதிமர என்ை பசொல்லுக்கும் ‘விலங்கு’ என்ை கருத்துருவுக்கும் வநரடியொை பதொடர்பு இல்மல: குதிமர 

என்ை பசொல் ‘குதிமர’ என்ை கருத்துருவுடன் ைட்டும்தொன் வநரடியொை பதொடர்பு பகொண்டுள்ளது.  

 பசொற்களுக்கும் கருத்துருக்களுக்கும் இமடயிலொை ப ொருத்தம்  ின்வருவைவற்ைில் ஒன்ைொக 

இருக்கும்:  

 1. ஒன்றுடன் ஒன்று இந்த ஒழுங்கமைப் ில் ஒருபசொல் ஒரு கருத்துருவுடன் ைட்டுவை 

 பதொடர்ம த் தரும்.  

எ.கொ.  

 வ ைொ              ’வ ைொ”  

 2. ஒன்றுடன்  ல:  

   புத்தகம் 

 நூல்  

   நூலிமழ 

 3.  லவற்றுடன் ஒன்று  
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   இை  

 இை  ைண்மடமயப் வ ொடு  

   சொகு 

   ைரணம் அமட  

(இங்கு வொக்கியங்களின் உண்மைக் கட்டுப் ொட்டிற்கு ஒவர  ங்களிப்ம ச் பசய்யும் பசொற்கள் ஒவர 

கருத்துருவுடன் ப ொருத்தப் டும் என்று அனுைொைிக்கப் டுகின்ைது.)   

4.  லவற்றுடன்  ல ப ொருத்தம் சொத்திைொகும்: ஆைொல் இது வைவல கூைப் ட்ட 2 ைற்றும் 3 என் தன் 

ஒன்று வசர்ப் ொகும்.  

‘இை’ என் தன் கருத்துருவுடன் ப ொருந்தும் மூன்று பசொற்கள்/பவளிப் ொடுகள் (3) ப ொருண்மை 

அடிப் மடயில் ஒன்ைல்ல, எைவவ அமவ அமைத்தும் ஒவர கருத்துருவுடன் ப ொருந்துவதொல், 

அவற்றுக்கிமடவயயொை வவறு ொடுகள் பசொற்களின்  ண் ொகவவ இருக்க வவண்டும், கருத்துக்களின் 

அல்ல; அமவ பசொல்-குைிப் ிட்ட  ண்புகள் (word-specific properties) எை அமழக்கப் டலொம். 

ஒற்மைக் கருத்துருவுடன் ப ொருத்தம் பசய்யும் பசொற்களுக்கிமடயில், தம்முடன் பதொடர்புமடய 

கருத்துருக்கமள (’இை’, ’குதிமர’ ைற்றும் ’அழு’) நடுநிமலயொை முமையில் தூண்டும் இை, குதிமர 

ைற்றும் அழு வ ொன்ை பசொற்கமள, உணர்ச்சி அல்லது  ிை  ண்புக்கூறுகமளச் வசர்ப் தன் மூலம் 

கருத்துருமவ ைொற்ைியமைக்கும் ைண்மடமயப் வ ொடுதல், உயிர்விடுதல், 

ைண்ணுலமகவிட்டுப்வ ொதல் வ ொன்ைவற்ைிலிருந்து வவறு டுத்தலொம். இதிலிருந்து ஒரு பசொல்லின் 

ப ொருண்மை பசொல்-குைிப் ிட்ட  ண்புகமளயும் (word-specific properties) பதொடர்புமடய கருத்தின் 

 ண்புகமளயும் பகொண்டுள்ளது எைத் பதொிகிைது. 

7.2.3. கருத்துரு அமைப்பு   

 நொம் கருத்துருக்களின் இயல்ம ப்  ற்ைி விளக்கைொகப்  ொர்ப் தற்கு முன்  ரந்த  ொர்மவயில் 

கருத்துரு அமைப்ம ப்  ொர்ப் து  யனுள்ளதொக அமையும். இங்வக சுருக்கைொகக் குைிப் ிடப் டும் 

 ொர்மவ ஜொக்பகன்டொப் (Jackendoff) சில கொலைொக உருவொக்கியுள்ளதுடன் ைிக பநருங்கியதொகும்.  

 பைொழியின் பவளியீட்டுச் சொத்தியங்கள் எல்மலயற்ைதொகும் என்று 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்ைது: ஒரு பைொழியில் சொத்தியைொை இலக்கணக் கட்டுைொைங்களின் 

எல்மலயற்ை எண்ணிக்மக இருப் துடன் பைொழியியல் அடிப் மடயில் குைிப்பீடு பசய்ய இயலொத 

ப ொருண்மை பவளியின்  ரப்பும் இல்மல எைலொம் ைற்றும் ப ொருண்மை பவளி பகொள்மக 

அடிப் மடயில் எல்மலயற்ைதொகும். மூமள ஒரு முற்றுப்ப ற்ை ப ளதீகப்ப ொருள் (physical  object) 

ஆமகயொல், அது கருத்துருக்களின் எல்மலயற்ை எண்ணிக்மகயுடன் ப ொருத்தப் டும் பைொழி 

வடிவங்களின் எல்மலயற்ை எண்ணிக்மகமயச் வசகொிக்க இயலொது. எைவவ, பைொழியின் வடிவம்சொர் 
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 க்கைொைது (formal side of language) இமணவுக்கொை சுழல்நிமல விதிகள் (recursive rule) பகொண்ட 

அலகுகளின் பதொகுப்ம  வழங்குவதன் மூலம் முடிவிலியின் சிக்கமலத் (problem of infinity) தீர்ப் து 

வ ொல,  அவத வழியில் அமவ நன்கு வடிவமைக்கப் ட்ட சிக்கலொை கருத்துருசொர் கட்டமைப்புகமளக் 

குைிப் ிடுகின்ை. பதொன்மைகளும் (primitives) உருவொக்க விதிகள் (formation rules) இருக்க வவண்டும்,  

 மூன்று சுதந்திரைொை ைட்டங்கள் ஜொகன்டொப் ொல் முன்பைொழியப் ட்டுள்ளை: ஒலியைியல்சொர், 

பதொடொியல்சொர் ைற்றும் கருத்துருசொர்; கருத்துரு சொர்ந்தது ப ொருண்மையின் ைட்டத்மத 

உருவொக்குகின்ைது. ஒரு பைொழியின் முழுமையொை வர்ணமை இந்த மூன்று ைட்டங்களின் ைீதொை 

அமைப்புகளுக்கு இமடவய உள்ள உைவுகமளக் குைிப் ிடும் ப ொருத்த விதிகளுடன் (correspondence  

rules) ஒவ்பவொரு ைட்டத்திற்கும் பதொன்மைகள் ைற்றும் ஆக்க விதிகள் என் ை 

குைிப் ிடப் டுவமதயும் உட் டுத்த வவண்டும்.  

 பைொழியில் பவளிப் டுத்தப் டும் ஒவ்பவொரு இறுதிப் புதுமைகமளயும் விளக்குவதற்குப் 

வ ொதுைொை அளவு விொிவொக கருத்துரு அமைப் ின் எந்த விளக்கமும் இருக்க வவண்டும் என் து 

வ ொதுைொை வதமவயொகும். பவளிப் டுத்த இயலும் பைொழிப் ப ொருண்மைமயவிட கருத்தரு அமைப்பு 

விொிவொகக் பகொள்மக அடிப் மடயில் இருக்க வவண்டும்; குமைந்த அளவொக இருக்க இயலொது. 

ஜொகன்டொப் இமத பவளிப் டுத்தும் கட்டுப் ொடு (expressive constraint) என்று அமழக்கின்ைொர். 

(அவருக்கு இலக்கணக் கட்டுப் ொடும் (grammatical constraint) உள்ளது, இது புைத் பதொடொியல் 

கட்டமைப்புகளுடன் (surface  syntactic structures) பவளிப் மடயொை ப ொருத்தத்தில் மவக்கக்கூடிய 

கருத்துரு கட்டமைப்புகளுக்கு ஆதரவொக ஒரு சொர் ொகவும் ைற்றும் பதொடர்புமடய புை வடிவங்களுக்கு 

முற்ைிலும் ைொறு ட்ட வடிவத்தின் 'அகக் கட்டமைப்புகளுக்கு ('deep  structures') எதிரொகவும் 

உள்ளது.) 

  ல பைொழியியல் வகொட் ொடுகளில் கருத்துரு அமைப்புடன் கூடவவ ப ொருண்மை அமைப் ின் 

ஒரு ைட்டமும் கூைப் டுகின்ைது. ப ொருண்மை அமைப்பு உண்மையில் பைொழியியல் சொர்ந்தது: 

கருத்துரு அமைப்பு ப ொதுவொை புலைைிவின்  குதியொகும். இந்த தமலப்பு  ற்ைிய விவொதங்கள் 

சிக்கலொைதொகவும் முரண் ொடு உமடயதொகவும் உள்ளது.  இருப் ினும் இங்கு ஒவர ஒரு ைட்டம் 

இருப் தொகத் தொன் எடுத்துக் பகொள்ளப் டுகின்ைது; அதொவது பதொடொியல் அமைப்புகள் கருத்துரு 

அமைப்புகளுடன் வநரடியொகப் ப ொருத்தப் டுகின்ைது. இந்த கண்வணொட்டத்தின் அடிப் மட 

என்ைபவன்ைொல் ஒரு தைிப் ட்ட ப ொருண்மையியல் ைட்டத்திற்கு பசய்வதற்கு வவமலயில்மல 

என் தொகும்: இலக்கண அமைப்ம  வழிப் டுத்தத் வதமவயொை எல்லொம் கருத்துரு அமைப் ில் 

இருக்கின்ைது.  ைிகவும் சிக்கலொை அமைப்பு ைட்டுவை உண்மைகமளக் மகயொள முடியும் 
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என் தற்கொை ைிகப்ப ொிய சொன்றுகள் கிமடக்கும் வமர எளிமையொை ஏற் ொட்மடக் கமடப் ிடிக்க 

வவண்டும்: அத்தமகய சொன்றுகள், நம்  ொர்மவயில் தற்வ ொது குமைவு.  

7.2. கருத்துருக்களின் இயல்பு (The nature of  concepts) 

 கருத்துருக்களுக்கு வமகப் ொடுகளின் அந்தஸ்து இருக்கின்ைது: அமவ அனு வத்மத 

 குக்கின்ைை ைற்றும் அவற்ைில் உட் டும் இருப் ொன்கமளக் (entities) குைித்த அைிமவ 

அணுகுவதற்குத் தருகின்ைது. இங்கு நொம் எவ்வொறு கருத்துரு வமக ொடுகமளப்  ண் ொக்கம் பசய்ய 

இயலும் எைப்  ொர்ப்வ ொம்.  

7.2.1. ைரபு அனுகுமுமை (The classical approach) 

 அொிஸ்டொட்டிலுக்குப்  ின்வைொக்கிச் பசல்லும் வமகப் டுத்தலின் ைரபு அணுகுமுமை 

அங்கத்திைர் நிமலக்குத் வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை அளவீட்டின் (அல்லது கட்டுப் ொடுகள் 

அல்லது  ண்புக்கூறுகள்) ஒரு குழுைத்தின் அடிப் மடயில் ஒரு வமகப் ொட்மட விவரமண பசய்யும் 

என்று இன்றும் ப ரும் ொலும் எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, சிறுைி என்ை 

வமகப் ொட்டில் உட் டுத்த வவண்டிய தகுதமயப்ப றும் x என் தன் அளவீடு  ின்வருவைவொகும்:  

 x ஒரு ைைிதவிைம்  

 x ஒரு ப ண்  

 x இளமையொை  

இந்த அளவீட்டில் ஏதொவது ஒன்று திருப்திப் டுத்தப் டொவிட்டொல், x என் து சிறுைி அல்ல (அதொவது 

அளவீடுகள் தைித்தைியொைத் வதமவகளொகும்.); எல்லொ அளவீடுகளும் திருப்திப் டுத்தப் ட்டொல் x 

என் து சிறுைி ஆகும் (அதொவது அளவீடுகள் ஒன்ைொகப் வ ொதுைொைமவகளொகும்). (வைற்பசொன்ை 

அளவீடுகளின் குழுைத்மதச் சிறுைி என்ை பசொல்லின் ப ொருண்மையின் விவரமணயொக 

எடுத்துக்பகொள்ள இயலும்.)   

7.2.2. ைரபு அணுகுமுமையின் சிக்கல்கள்  

 வமகப் ொடுகமள விவரமண பசய்வதன் வழிமயப் ற்ைி குைிப் ிட்ட ைறுக்கவியலொத 

பவளிப் மடயொை தன்மை இருக்கின்ைது. இருப் ினும்  ல குமை ொடுக்ள இருக்கின்ைை.  

7.2.2.1. நம் த்தகுந்த  குப் ொய்வுகளின்  ற்ைொக்குமை 

 சிறுைி என் தன் அொிஸ்டொட்டிலியன் ஆய்வின் வைம்வ ொக்கொை நம் கத்தன்மை தவைொக 

வழிப் டுத்தும். வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை  ண்புக்கூறுகளின் ஒரு குழுைத்தொல் திருப்திகரைொக 

விவரமண பசய்ய இயலும் சிறுைி வ ொன்ை பசொற்கள் ஒத்தைி அடிப் மடயில் ப ரும் 

பசொற்பைொமகயின் சிைிய விகிதத்மதத்தொன் உள்ளடக்கும்; உைவு முமைச்பசொற்கள், வயமதயும் 

 ொமலயும் குைிப் ிடும் விலங்குகளின் சிைப்புச்பசொற்கள் வ ொன்ைவற்ைிற்குள் எல்மலப் டுத்தப் டும். 
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வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை ஒரு குழுைப்  ண்புக்கூறுகளொல் விவரமண பசய்யப் ட இயலொத 

ப ொருண்மைகமளக் பகொண்ட பசொற்கள்  ல இருக்கின்ைை. விட்பஜன்ஸ்மடைின் (Wittgenstein) 

புகழ்ப ற்ை எடுத்துக்கொட்டு game/விமளயொட்டு என் தொகும். அவர் ஒரு விமளயொட்மட ைற்பைொரு 

விமளயொட்டிலிருந்து வவறு டும்தும் ைற்றும் எல்லொ விமளயொட்டுகளொலும் உொிமை பகொள்ளப் டும் 

 ண்புக்கூறுகளின்  ட்டியமலக் கண்டு ிடிப் து இயலொததொகும் என்று வொதிடுகின்ைொர். நொம் 

 ின்வரும் சொத்தியைொை அளவீடுகமளக் கூைலொம்:  

 1. பவற்ைியும் வதொல்வியும் உட்டுத்தும்:  ல விமளயொட்டுக்கள் பவற்ைிமயயும் 

 வதொல்விமயயும் உட் டுத்தொது: வகளிக்மக விமளயொட்டுகளும் குழந்மதகள் 

 விமளயொட்டுக்களும்  இதற்கு  எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 2. ஒன்ைிற்கும் வைற் ட்ட ந மர உட் டுத்தும்: ஒருவர் ைட்டும்  ங்பகடுக்கும் 

 விமளயொட்டுகளும் உள்ளை.  

 3. இடுகுைித்தன்மையொை விதிகள் இருக்கின்ைை:  ல குழந்மதகளின் 

 விமளயொட்டுகளில் கூைத்தக்க விதிகள் இல்மல.  

 4. வவடிக்மகக்கொக வவண்டிச் பசய்யப் டுவது:  ல் விமளயொட்டுகள் 

 பதொழில்சொர்ந்ததொக இருக்கின்ைை.  

இந்த அளவுவகொல்களுக்கு இணங்கவில்மல என்ை வ ொதிலும், நொம் விமளயொட்டு என்ை பசொல்மலப் 

 யன் டுத்தி பவற்ைிகரைொகவும், பைொழியியல் குமை ொடு உணர்வு இல்லொைல் பதொடர்பு 

பகொள்கிவைொம். அத்தமகய எடுத்துக்கொட்டுகள் கிட்டத்தட்ட முடிவில்லொைல் ப ருக்கப் டலொம்: 

ஆப் ிள், நொய், வைமஜ, தண்ணீர், வீடு, பூ, நடைம், வயலின் வ ொன்ைமவ. 

7.2.2.2. பதளிவற்ை புைஎல்மலகள்  

 ஒரு வமகப் ொட்டின் அொிஸ்டொட்டிலியன் வர்ணமை ஒரு துல்லியைொை நிர்ணயிக்கப் ட்ட 

எல்மலமய தற்வகொள் பசய்கின்ைது. இருப் ினும் வமகப் ொட்டு அமைப் ின் ைீதொை அனு வவொத 

ஆய்வுகளின் ப ரும் ொன்மை இயற்மக வமகப் ொடுகளின் எல்மலகள் பதளிவற்ைது என்றும் சூழல் 

அடிப் மடயில் பநகிழ்வொைது என்றும் கொட்டியுள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக வர்ணங்களின் 

வமகப் ொடுகமள ஆய்ந்த ப ர்லின் ைற்றும் வக (Berlin and Kay, 1969) என்வ ொர் வர்ணங்களின் 

மைய எடுத்துக்கொட்டுகளின் தீர்ைொைங்கள் ஒத்தைி அடிப் மடயில் ைக்கமளக் கடந்து நிமலயொைமவ 

ைற்றும் வவறு ட்ட சூழல்களில் ைக்களுக்குள் நம் கத்தன்மையொைமவ என்ைொலும் எல்மலயில் வரும் 

வநர்வுகளின் தீர்ைொைங்கள் (எடுத்துக்கொட்டொக சிவப்பு ைற்றும் ஆரஞ்சு அல்லது நீலம் ைற்றும் ஊதொ 

இவற்ைிற்கு இமடயிலொை தீர்ைொைங்கள்) ைக்களுக்குள் உடன் ொட்மடவயொ நம் கத்தன்மைமயவயொ 

கொட்டவில்மல என்று கண்டுபகொண்டுள்ளைர். லவ ொவ் (Labov, 1973) ைக்களின் cups, mugs, vases, 
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bowls ைற்றும் இதுவ ொன்ைவற்ைின் வகொட்டுப் டங்களின் ப யொிடமல ஆய்ந்தொர்; இது உயரத்திற்கும் 

அகலத்திற்கும், வமளந்த  க்கத்திற்கும் வநரொை  க்கத்திற்கும், மக ிடி உள்ளமைக்கும் 

இல்லொமைக்கும் உள்ள விகிதங்களின் கொரணிகளின் அடிப் மடயில் முமையொக வவறு ட்டது. சில 

ப ொருட்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட வமகப் ொட்டிற்கு நம் த்தகுந்த குைிப்ம ப் ப றுகின்ைது;  ிை 

நிச்சயைற்ைமவ என் தும் கண்டு ிடிக்கப் ட்டுள்ளது. வைலும் அவர் சூழல் கட்டுப் ொடுகள் ைக்களின் 

 திமல ைொற்ைலொம் என்று கண்டு ிடித்துள்ளொர்; எடுத்துக்கொட்டொக எல்லொப்ப ொருள்களும் அொிசிமயக் 

பகொண்டிருக்கின்ைை என்று கற் மை பசய்யும் கட்டமள BOWL என்ை வமகப் ொட்டின் எல்மலமய 

நீட்சியமடயச் பசய்யும், அவத சையம் எல்லொம் கொப் ி என் மதக் பகொண்டிருக்கின்ைை என்று 

கற் மை பசய்யும் கட்டமள CUP என்ை வமகப் ொட்டின் எல்மலமய நீட்சியமடயச் பசய்யும். 

அம்ைொதிொியொை முடிவுகள் ைரபு (அொிஸ்டொடிலியன்) அணுகுமுமைக்குள் இயற்மகயொை விளக்கத்மதப் 

ப ைவில்மல.  

7.2.2.3. வமகப் ொடுகளின் உள்ளமைப்பு  

 வமகப் ொட்டின் ைரபு கருத்துருவொக்கத்மதப் ப ொறுத்தவமர அளவீட்மடத் திருப்தி பசய்யும் 

எல்லொவற்ைிற்கும் ஒவர அந்தஸ்து இருக்கின்ைது; அதொவது ஏதொவது ஒன்று ஒரு வமகப் ொட்டில் 

இருக்கலொம் அல்லது இல்லொதிருக்கலொம்; இதுதொன் அமதக் குைித்து பசொல்லவவண்டிய விஷயைொகும். 

இருப் ினும் பைொழி  யன் ொட்டொளர்களுக்கு ஒரு வமகப் ொட்டிற்குள் பசொற்களின்/ப ொருள்களின் 

அந்தஸ்தின் வவறு ொடுகள்  ற்ைிய பதளிவொை உள்ளுணர்வுகள் இருக்கும்; சில அங்கத்திைர்கள்  ிை 

அங்கத்திைர்கமளவிட ஒரு வமகப் ொட்டின் நல்ல எடுத்துக்கொட்டுகளொக உணரப் டலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக வ ொிச்சம் ழத்மத விட ஆப் ிமளப்  ழத்மத நல்ல எடுத்துக்கொட்டொகச் சில 

உணர்வர். அதொவது வமகப் ொட்டுகளுக்கிமடயில் உள்ளமைப்பு இருக்கின்ைது: மைய 

உறுப் ிைர்கள், குமைந்த மைய உறுப் ிைர்கள் ைற்றும் எல்மலப்புைத்தில் வரும் வநர்வுகள். இந்த 

உண்மைகளின் எந்த விளக்கத்மையும் ைரபு அணுகுமுமைமயப் (classical  approach)  யன் டுத்தித் 

தரவியலொது.  

7.2.3. நிமலப று மூலமுன்ைதிொி அணுகுமுமை  (The standard prototype approach) 

 நொம் முதலில் எலிவைொர் வரொஷ் (1973, 1978) ைற்றும் அவரது சக  ணியொளர்கள் (Rosch  and  

Mervis/வரொஷ் ைற்றும் பைர்விஸ் 1975) ஆகிவயொொின்  ணியிலிருந்து ப ைப் ட்ட முன்ைொதிொிக் 

வகொட் ொட்டிற்கொை 'நிமலயொை' ('standard') அணுகுமுமைமய முதலில் விவொிப்வ ொம். வரொச்சின் 

ஆய்வின் முக்கியைொை வலியுறுத்தல் இயற்மகயொை கருத்துருக்களின் வமகப் ொடுகள் ‘நல்ல’ 

எடுத்துக்கொட்டுகள் அல்லது வமகப் ொடுகளின் மூலமுன்ைொதிொிகமளச் சுற்ைி அமைப் ொக்கம் 
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பசய்யப் டவவண்டும்; ைற்றும் கருத்துருக்கள் அமவ வ ொதுைொை அளவு மூலமுன்ைொதிொிமயப் 

வ ொன்று இருக்கின்ைதொ என் தன் அடிப் மடயில ஒரு வமகப் ொட்டுடன் வசர்த்துக்பகொள்ளப் டும்.  

7.2.3.1. நல்ல எடுத்துக்கொட்டும் குடும்  ஒற்றுமையும்   

 வரொச்கின் (Rosch's) ைிக அடிப் மடயொை ஆய்வு பநைிமுமை ைக்களின் நல்ல எடுத்துக்கொட்டு 

தரநிர்ணயங்கள் (Goodness-of-Exemplar (GOE) ratings)) என் தொகும். ைக்கள் பகொடுக்கப் ட்ட ஒரு 

வமகப் ொட்டின் எடுத்துக்கொட்டு எவ்வளவு சொியொைது என்ை அவர்களின் கணிப் ின் ைதிப்பீட்டிற்கு 

ஒரு எண்ணிக்மக ைதிப்ம த் தர வவண்டப் டுவர். தரநிர்ணய அளவு  ின்வருைொறு வரும்:  

 1: ைிக நல்ல எடுத்துக்கொட்டு  

 2: நல்ல எடுத்துக்கொட்டு  

 3: ஓரளவுக்கு நல்ல எடுத்துக்கொட்டு  

 4: நடுத்தர எடுத்துக்கொட்டு  

 5: ஓரளவுக்கு வைொசைொை எடுத்துக்கொட்டு  

 6: வைொசைொை எடுத்துக்கொட்டு  

 7: ைிக வைொசைொை எடுத்துக்கொட்டு/எடுத்துக்கொட்வட இல்மல 

எடுத்துக்கொட்டொக VEGETABLE/’கொய்கைி’ என்ை வமகப் ொட்டிற்கு  ல்வவறு ப ொருள்களுக்கு 

தரநிர்ணயங்கள்  ின்வருைொறு வரும் (ஊசரளந, 2000:132):  

 POTATO, CARROT/உருமளக்கிழங்கு, வகரட்    1  

 TURNIP, CABAGE/டர்ைிப், வகவ ஜ்    2 

 ABERGINE, COYRGETTE/ அப ர்ஜின், வகொயர்பகட் 4 

 PARSKETM, BASIL/  ொர்ஸ்பகட்ம், துளசி    5  

 RHUBARB/ரு ொர்ப்       6  

 LEMON எலுைிச்மச       7  

சிைப் ொக, ைக்கள் இமத அர்த்தைற்ை வவமலயொகக் கருதவில்மல. ைக்களுக்குள் ைிகப்ப ொிய அளவில் 

வவறு ொடு இருந்தொலும்,  ண் ொட்டு அடிப் மையிலும் பைொழி அடிப் மடயிலும் ஒரு டித்தொை 

ைக்கள்பதொமகயின் கணிப்பு புள்ளியல் டி குைிப் ிட்ட ைதிப்பீட்டுகமளவய சொர்ந்துள்ளை. 

வமகப் ொடுகளின் மூலமுன்வமககள் குமைந்த ைதிப்ப ண்ப ற்ை ப ொருமளத் வதர்ந்பதடுப் தொல் 

நிர்ணயிக்கப் டுகின்ைது. நல்ல எடுத்துக்கொட்டின் தரநிர்ணயங்கள் வலுவொகப்  ண் ொடு சொர்ந்தது. 

கூடுதலொை  ழக்கம் நல்ல எடுத்துக்கொட்டின் ைதிப்ப ண்மண  ொதிக்கும் கொரணியொகும் என் தில் 

ஐயைில்மல; இருப் ினும் ைதிப்ப ண்கமளப்  ழக்கத்திற்கு என்று தரவியலொது. எடுத்துக்கொட்டொக 

 ிொிட்டிஷ் சூழலில் ( ட்டதொொிகளின் ைொதிொி வகுப்பு) ‘வ ொீச்சம் ழம்’ என் து ‘ ழம்’ என்ை 
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வமகப் ொட்டிற்கு ஒத்தைி அடிப் மடயில் 3-5 ைதிப்ப ண் ப ற்ைது; ஆைொல் வஜொர்டொைியன்கள் 1 

என்ை ைதிப்ப ண்மண ஒருவசரத் தந்தைர் (Cruse, 2000: 133).   

 விட்பஜன்ஸ்டன் GAME என்ை வமக ொட்டின் எடுத்துக்கொட்டுகள் ஒரு குடும்  ஒத்திருத்தல் 

(family resemblance) உைமவ பவளிப் டுத்துவதொக விளக்குகின்ைொர்: ஒரு ைைித குடும் த்தின் 

உறுப் ிைர்களில் ஒருவர் ைற்பைொருவமரப் வ ொன்ைிருப் ொர்; ஆைொல் எல்வலொருக்கும் இருப் தொகப் 

 ண்புக்கூறுகளின் எந்தக் குழுைத்மதயும் கூைவியலொது; எந்தப்  ண்புக்கூறுகளும் ப ொதுவொக 

இல்லொத இரண்டு உறுப் ிைர்கமளக் கொண் து சொத்தியைொகும். இருப் ினும் அவர்கள் 

 ண்புக்கூறுகமளப்  ங்கிட்டுக்பகொள்ளும் இமடப் ட்ட உறுப் ிைர்களின் சங்கிலியொல் 

இமணக்கப் டுவர். எடுத்துக்கொட்டொக அ என் வர் இ-யுடன் எந்தப் ப ொதுப்  ண்புக்கூறுகமளக் 

பகொண்டிரொவிட்டொலும் அ என் து ஆ-வுடன் ஒவர மூக்மகயும் ஆ இ-யுடன் ஒவர கண்கமளயும் 

பகொண்டிருப் ர். மூலமுன்ைொதிொிக் வகொட் ொடு, குடும்  ஒற்றுமை ஒரு வமக ொட்டின் உறுப் ிைர்கமள 

ஒன்றுவசர்க்கின்ைது என்ை விட்பஜன்ஸ்டைின் கருத்துச்சொயமலத் தழுவுகின்ைது; இருப் ினும் 

அதனுடன் மைய ைற்றும் பவளிப்புை உறுப் ிைர்கள் என்ை வலுவொை கருத்மதச் வசொ;க்கின்ைது. 

7.2.3.2. மூலமுன்ைொதிொி விமளவுகள்   

 தைியொக எடுத்தொல் நிமலயொை நல்ல எடுத்துக்கொட்டு ைதிப்ப ண்களின் இருப்பு, குமைந்த 

புலைைிவு முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொக எண்ணவியலும். இருப் ினும் நல்ல எடுத்துக்கொட்டு 

ைதிப்ப ண்களொல் அளக்கப் ட்ட மூலமுன்ைொதிொித்தன்மை புலைைிவு நடத்மதயின் வநொக்கங்களுடன் 

வலுவொகப் ப ொருந்துகின்ைது என் தற்குக் கூடுதலொை சொன்று இருக்கின்ைது. இந்த ைொதிொியொை 

ப ொருத்தங்கள் மூலமுன்ைொதிொி விமளவுகள் (prototype effects) என்று குைிப் ிடப் டுகின்ைது. 

முதன்மையொை மூலமுன்ைொதிொி விமளவுகள்  ின்வருவைவொகும்:  

குைிப் ிடுவதன் நிரல் (Order  of mention) 

 ைக்கள் ஒரு வமகப் ொட்டின் உறுப் ிைர்கமளப்  ட்டியலிடக் கூைப் ட்டொல், குைிப் ொக 

அவர்கள் கொலவமரயமைக் கட்டொயத்திற்கு உட் டுத்தப் ட்டொல்,  ட்டியலின் நிரல் நல்ல 

எடுத்துக்கொட்டு தரநிர்ணயங்களுடன் ப ொருந்தும்; மூலமுன்ைொதிொி உறுப் ிைர்  ட்டியலின் முதலில் 

வதொன்றும் வலுவொை வ ொக்மகக் கொட்டும்.  

ஒட்டுபைொத்தைொைநிகழ்பவண் (Overall  frequency) 

  இம்ைொதிொியொை  ட்டியல்களில் கூறுவதன் ஒட்டுபைொத்தைொை நிகழ்பவண் நல்ல 

எடுத்துக்கொட்டு ைதிப்ப ண்ணுடன்  (GOE score) ப ொருந்தும்.  

பைொழிப்வ ைின் நிரல்  (Order of  acquisition) 
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 வமகப் ொடுகளின் மூலமுன்ைொதிொி உறுப் ிைர்கள் பைொழியீட்டத்தில் முதலொவதொகப் 

ப ைப் டுகின்ைை ைற்றும் பைொழிப்வ ைின் நிரல் நல்ல எடுத்துக்கொட்டு தரநிர்ணயத்துடன் 

ப ொருந்துகின்ைது.  

பசொற்பைொமகமயக் கற்ைல்  (Vocabulary  learning) 

 குழந்மதகள் பைொழிப்வ ைின்  ிந்மதய நிமலகளில், அதொவது பவளிப் மடயொை 

கற் ித்தலொல் பசொற்பைொமக அதிகொிப்ம  ஊக்கப் டுத்துமகயில், அவர்களுக்குச் 

பசொற்ப ொருண்மையின் முழு எல்மலப் ரப்ம யும் துல்லியைொகப்  ிரதி லிக்கும் அருவத்தன்மையொை 

விவரமணகமளத் தருவமதக்கொட்டிலும் மூலமுன்ைொதிொி வநர்வுகளின் ைீது கவைக்குவிப்பு பசய்யும் 

விவரமணகமளத் தந்தொல் அவர்கள் புதிய பசொற்கமள விமரவில் கற்றுக்பகொள்வொர்கள். 

 சொி ொர் தன் வவகம் (Speed  of verification)    

 உளவியல் வசொதமைகளில் எவ்வளவு வவகைொகப்  தில்கூை இயலுவைொ அவ்வளவு வவகைொகப் 

 தில் கூை ைக்கள் வவண்டப் டுமகயில் பசயல் ொடு ஒரு மூலமுன்ைொதிொி உறுப் ிைமர 

உட் டுத்திைொல் ைக்கள் விமரவொை  தில்கமளத் தருவர். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு  ொிவசொமையின் 

வ ொது ைக்கள் (சரொசொி  ிொிட்டிஷ் ைக்கள்) FRUIT:BANANA வ ொன்ை இமணகமளப் ற்ைிய 

தீர்ைொைத்மத ‘ஆம்;’, ‘இல்மல’ என்ை ப ொத்தொன்கமள அழுத்திக் கூைச் பசொன்ைவ ொது FRUIT:DATE 

என்ை இமணமயவிட FRUIT:APPLE என்ை இமணக்கு விமரவொக ‘ஆம்’ என் மத அழுத்திப்  தில் 

தந்தைர் (Cruse 2000: 134).  

முதன்மை  (Priming)  

 ைற்பைொரு உளவியல் பதொழில் நுட் ம் முதன்மை என்ை நடப்ம  உள்ளடக்கியது. ஒரு ைொதிொி 

அமைப் ில் ைக்கள் திமரயில் ஒளிவிடும் எழுத்துக்களின் வகொர்மவமயப்  ொர்க்கும் டி 

பசய்யப் ட்டொர்கள்; அவர்களின் பசயல் ொடு அவர்கள் எழுத்துக்களின் வகொர்மவயிைல் ஒரு 

பசொல்மலப்  ொர்த்தொல் “ஆம்” என்றும் இல்லொவிடில் “இல்மல” என்றும்  திலளிக்கவவண்டும். 

 தில்கள் ைின்ைணு அடிப் மடயில் கொலம் கணிக்கப் ட்டது. ஒரு பசொல் ஒரு ப ருண்மை உைவுள்ள 

பசொல்லொல் முன்பதொடரப் டும் வ ொது,  தில் விமரபு டுத்தப் டும் என் து நன்ைொக நிறுவப் ட்ட 

உண்மையொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, NURSE என் தொல் முன்பதொடரப் டும் வ ொது DOCTOR 

என் தன் “ஆம்” என்ை  தில் விமரவொக இருக்கும். வமகப் ொட்டுப் ப யொின் முன்மவப்பு 

வமகப் ொட்டின் முன்ைொதிொிவைல் கூடுதல் விமரவு  டுத்தும் விமளமவக் பகொண்டிருந்தது; இந்த 

விமளவு வமகப் ொட்டின் மையத்திலிருந்து புை எல்மலக்குச் பசல்மகயில் (நல்ல எடுத்துக்கொட்டு 

ைதிப்ப ண்களொல் அளவிடப் ட்டது வ ொன்று) விகித அடிப் மடயில் குமைந்தது.  

7.2.3.3. உள்ளுணர்வு ஒற்றுமை, விவரமண  ன்மைசக்தி (Intuitive unity, definitional  polyvalence) 
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 மூலமுன்ைொதிொி ைீதொை ஆய்வுகள் உளவியலொரொல் நிகழ்த்தப் ட்டுள்ளன்  ொிவசொதமைகளின் 

இந்த இயல்பு இமதப்  ிரதி லிக்கின்ைது. மூலமுன்ைொதிொி ஒழுங்கமைப்புடன் (எல்லொ 

வமகப் ொடுகளும் இம்ைொதிொியொை அமைப்ம க் பகொண்டிருக்கின்ைது எை அனுைொைிக்கத் 

வதமவயில்மல) வமகப் ொடுகளின் முழுமையொை பைொழியியல்  ண் ொக்கம் என்ைபவன்ைொல் 

அமவகள் உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் ஒற்றுமைமயக் கொட்டுகின்ைை, ஆைொல் வமரயமைவிளக்கம் 

(definition) அடிப் மடயில்  ல்சக்தி (polyvalent) வொய்ந்தமவ. அதொவது, அவற்மை ஒற்மை 

வமரயமைவிளக்கத்தொல் (single definition) ப ைவியலொது; அமவ ஒரு குழுை 

வமரயமைவிளக்கங்கமள வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக விமளயொட்டு என்ை பசொல்லொல் 

உட் டுத்தப் டும் ப ொருண்மைக்களம் ஒரு எல்மலக்கு உட் டுத்தப் ட்ட குழுை 

வமரயமைவிளக்கத்தொல் விளக்கப் டும்; ஆைொல் திருப்திதரும் ஒன்று ட்ட வமரயமைவிளக்கம் 

இல்மல.  

7.2.3.4. பதளிவற்ை எல்மலகள் (Fuzzy boundaries) 

 ப ொதுவொை நிமல என்ைபவன்ைொல் மூலமுன்ைொதிொிக்குத்தொன் ஒரு வமகப் ொட்டின் 100 

விழுக்கொடு உறுப் ிைர் நிமல இருக்கின்ைது; இது நல்ல எடுத்துக்கொட்டு ைதிப்ப ண்ணொல் (GOE  

score)  ிரதி லிக்கப் டுகின்ைது. (ைக்கள் GOE ைதிப்பீடுகமள வழங்கும்வ ொது, அவர்கள் 

உண்மையில் உறுப் ிைர்களின் அளமவ தீர்ைொைிக்கின்ைைர் என்று சில வநரங்களில் கூைப் ட்டது.) 

இதிலிருந்து இயற்மக வமகப் ொட்டிற்கு உண்மையொை புை எல்மல இல்மல என்ை முடிவுக்கு 

வரலொம்; இது லொங்வகக்கரொல் பவளிப் மடயொகக் கூைப் டுகின்ைது: எந்த அளவுக்கு ஒன்று 

மூலமுன்ைொதிொியிலிருந்து வவறு ட இயலும் என் தற்கு நிர்ணயிக்கப் ட்ட எல்மல இல்மல; 

வமகப் டுத்து வர் முன்ைொதிொி வநர்வுகளுடன் ஒத்திருத்தமல கண்டு ிடிப் தில் புலைைிவவொ 

நுண்ணைிவவொ பகொண்டிருந்தொல் அமத அந்த வகுப் ில் அடக்க இயலும். (Langacker 1991b:  266.) 

புலனுணர்வு சொர்ந்த பைொழியியல் சவகொதரத்துவத்மதச் வசர்ந்த அமைத்து அைிஞர்களும் GOE ைற்றும் 

DOM (உறுப் ிைர் அளபு) சைைொக இருக்க வவண்டும் என் மத ஒப்புக்பகொள்ளவில்மல. இருப் ினும், 

வமக எல்மலகள் ப ொதுவொக பதளிவற்ைமவ என்று ப ொதுவொை உடன் ொடு உள்ளது. (GOE=DOM 

உொிமைவகொரலுக்கு எதிரொை வொதங்கள் கீவழ விவொிக்கப் டும்.) 

7.2.3.5. வமகப் ொடுகளின் உள உருப் டுத்தம்   

 வமகப் ொடுகளின் உள உருப் டுத்தத்மதப்  ற்ைிய ஆரம் கொல கருதுவகொள்கள், முன்ைொதிொி 

உறுப் ிைொின் ஒருவித உருவப் டம் இருப் தொக  ொிந்துமரத்தது, அதற்கு எதிரொக  ிை ப ொருட்களின் 

ஒற்றுமைமய கணக்கிடலொம் ைற்றும் வமக ொடுகளில் அவற்ைின் நிமலமய தீர்ைொைிக்கலொம்.  ல 

 டங்கள் முப் ொிைொணமுமடயதொய் இருக்கவவண்டும் ைற்றும் தைிப் ட்ட குணம் சொர்ந்த நடத்மதமய 
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உட் டுத்தவவண்டும் என் து புொிந்துபகொள்ளப் ட்ட ின் இந்தக் கருத்து விடப் ட்டது. (ஜொகன்டொப் 

அவரது கருத்துரு வமகப் ொடுகளின் முப் ொிைொண உருப் டுத்தத்திற்கு இந்தச் சொத்தியங்கமளச் 

சிந்திக்கின்ைொர்.)  ல மூலமுன்ைொதிொி வகொட் ொட்டியலொர் (எ.கொ. Lakoff) முன்ைொதிொி விமளவுகமளப் 

 ற்ைிய விஷயத்தின் ைீது அக்கமைபகொள்ளொைல் இருக்கின்ைைர்.  

 ைிக அண்மை கொலத்தில் மூலமுன்ைொதிொி அமைப் ின்  ண்புக்கூறு அடிப் மடயிலொை 

ஆய்வுகள் வதொன்ைியுள்ளை. இதன் டி மூலமுன்ைொதிொி அமைப்புடன் கூடிய வமகப் ொடுகள் ஒரு 

குழுை  ண்புக்கூறுகளொல் உருப் டுத்தம் பசய்யப் டுகின்ைை. இருப் ினும் ைரபுப்  ண்புக்கூறுகமளப் 

வ ொலல்லொைல், இமவ மூலமுன்ைொதிொி தவிர  ிைவற்ைிற்கு வ ொதுைொை அளவீடுகமளக் 

பகொண்டிருக்கொது. ைொைொக ஏதொவது குைிப் ிட்ட வநர்வில் கூடுதலொை  ண்புக்கூறுகள் 

பவளிப் டுத்தப் டுமகயில் வகள்விக்குொிய ஒன்று உயர்ந்த நல்ல எடுத்துக்கொட்டின் ைதிப்ப ண் 

ப றும் டி  ண்புக்கூறுகள் இருக்கும் (நல்ல எடுத்துக்கொட்டின் 1 என்ை ைதிப்ப ண் உயர்ந்தது 7 

தொழ்ந்தது என் மதக் கவைத்தில் பகொள்ளவும்). இம்ைொதிொியொை அமைப்ப ொழுங்கில்  ண்புக்கூறுகள் 

வவறு ட்டு அளக்கப் டலொம்; அதொவது சிலவற்ைிற்குப்  ிைவற்மைக்கொட்டிலும் வமகப் ொட்டின் 

மையத்தன்மைமயத் தீர்ைொைிப் தில் கூடுதல் விமளவு இருக்கும். (பகொள்மகயளவில் சில 

 ண் க்கூறுகள் வதமவயொைமவயொக இருப் மதத் தமடபசய்யும் எதுவுைில்மல.) வொகைம் 

(VEHICLE) என்ை வமகப் ொட்மடப்  யன் டுத்தி ப ொதுவொை கருத்மத எடுத்துக்கொட்டலொம். 

 ின்வரும்  ட்டியலில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளமவ சொத்தியைொைமவ ஆகும். (இமவ அனு வவொதப் 

 ொிவசொதமைக்கு உட் டுத்தப் டவில்மல; இமவ உள்ளுணர்வு அடிப் மடயிலொைமவ என் தமதக் 

கவைத்தில் பகொள்ளவும்:  ட்டியல் எடுத்துக்கொட்டும் தன்மையொைது; முழுமையொைது அல்ல):  

(1) 1. சொமலகளில் வ ொவதற்குத் திட்டைிட்டு அமைக்கப் ட்டுள்ளது.  

2. அதற்குொியதொை உந்தும் சக்திமயக் பகொண்டிருக்கின்ைது.  

3. உதவிதரப் டொத ைைிதமைவிட விமரவொகச் பசல்லவியலும்.  

4. ஓட்டியுடன் ஆட்கமளயும்/சொைொன்கமளயும் சுைக்கவியலும்.  

5. நொன்கு சக்கரங்கமளக் பகொண்டிருக்கின்ைது.  

6. உவலொகக் கட்டுைொைம் உமடயது.  

7. ஆட்கள்/சொைொைங்கள் மூடப் டும்.  

8. திைமையுடன் மகயொளவியலும்.  

பதளிவொக CAR/கொர் வ ொன்ை வொகைம் என் தன் மைய எடுத்துக்கொட்டு இந்தப்  ண்புக்கூறுகமளக் 

பகொண்டிருக்கும். இமவ சொிபயன்ைொல் மையைொகத் தீர்ைொைிக்கப் டொதமவகளுக்கு அமவ 

பகொண்டிருக்கொத  ண்புக்கூறுகமளச் சுட்டிக்கொட்ட இயலவவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு 
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முன்ைொதிொி வகுப்பு ைொணவர்கள் VEHICLE/‘வொகை’ வகுப் ின் முன்ைொதிொியல்லொத 

 ண்புக்கூறுகளொகப்  ின்வருவைவற்மைக் குைிப் ிடுவர். ஒவ்பவொன்ைிற்கும் வைவலயுள்ள  ட்டியலில் 

இல்லொத  ண்புக்கூறுகள் இருக்கின்ைை.  

பதொடர்வண்டி: சொமலகளில் வ ொவதற்குத் திட்டைிட்டு அமைக்கப் ட்டதல்ல. திைமையொகக் 

மகயொளவியலொது.  

டிரொக்டர்: சொமலகளில் வ ொவத்கு என்று திட்டைிட்டு அமைக்கப் ட்டதல்ல. ஓட்டு வர் எப்வ ொதும் 

மூடப் ட்டிருக்கைொட்டொர்.  

உந்துவண்டி: தைக்பகன்று உந்தும் சக்தியில்மல. ஓட்டு வருடன் ஆட்கமளயும்/சொைொன்கமளயும் 

சுைக்கொது.  

(VEHICLE/‘வொகைம்’ என்ை வமகப் ொடு ‘விமளயொட்டு’/GAME என் மதப்வ ொன்று வதமவயொை 

ைற்றும் வ ொதுைொை  ண்புக்கூறுகளின் குழுைத்மத எடுக்கவியலொது; இருப் ினும் [CONCRETE/ 

 ருைைொைது] வ ொன்ை  ண்புக்கூறுகள் வதமவயொைது என் மதக் கவைத்தில் பகொள்ளவும்.)  

7.2.3.6. அடிப் மட ைட்ட வமகப் ொடுகள்   

 வமகப் ொடுகள்  ின்வருைொறு உட் டுத்தலின் வவறு ட்ட நிமலகளில் வரும்:  

(2) 1. வொகைம் - கொர் -  டகுக்கொர்  

 2.  ழம் - ஆப் ிள் - கொஷ்ைீர் ஆப் ிள்  

 3. உயிொிைம் - விலங்கு – பூமை – கொட்டுப்பூமை 

 5. ப ொருள் -  ொத்திரம் - சமையல்  ொத்திரம் -  ொமை  

ஒவ்பவொரு குழுைத்தின் சிைப்பீட்டின் ஒரு ைட்டம் ஒரு சிைப் ொை அந்தஸ்மதக் பகொண்டிருக்கின்ைது; 

இது சிைப்பீட்டின் அடிப் மட அல்லது ப ொது ைட்டைொகும். தைித்தன்மைகள்  ின்வருவைவொகும்:  

1. நடத்மதசொர் ஊடொடத்தின் தைித்தன்மையொை அமைப்ப ொழுங்குகள் இருக்கும் கூடுதல் 

உட் டுத்தும் ைட்டம்: ஒருவர் எவ்வொறு விலங்குகளுடன்  ழகுவொர் என் மதப் வ ொலச் பசய்யச் 

பசொல்வதொகக் கற் மை பசய்யவும். இது வகள்விக்குொிய விலங்கு முதமலயொ அல்லது குரங்கொ 

என் மத அைியொைல் பசய்வது சிரைைொகும். இவதவ ொல், ைரச்சொைொன்கமள எடுத்துபகொள்ளுங்கள். 

இருப் ினும், பூமை, குதிமர, எலி அல்லது நொற்கொலி இவற்மை உள்ளடக்கிய ஒதுக்கீட்டுப்  ணி 

ஒப்பீட்டளவில் எளிதொைது  

2. பதளிவொை கொட்சிப்  டத்மத உருவொக்கக்கூடிய ைிகவும் உள்ளடக்கிய நிமல: இது முந்மதய 

குணொதிசயத்துடன் பகொள்மகயளவில் ஒத்திருக்கிைது: கட்லொி அல்லது வொகைத்தின் ப ொருமளக் 

கொட்சிப் டுத்த முயற்சிக்கவும், அது எந்த வமகயிலும் இல்லொைல். இருப் ினும், ஒரு முட்கரண்டி 

அல்லது ஒரு லொொி, கொட்சிப் டுத்த எளிதொைது. 
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3. நடுநிமலயொை அன்ைொடக் குைிப்புமரக்குப்  யன் டுகின்ைது. ப ரும் ொலும் குைிப் ிடுப ொருளின் 

உண்மையொை ப யரொகப் வ சுவரொல் உணரப் டுகின்ைது அ ைற்றும் ஆ என் வர்கள் வீட்டில் 

இருப் தொகக் பகொள்வும்; அ பவளியில் ஒரு சப்தத்தமதக் வகட்டு “அது என்ை?” என்று வகட்கின்ைொர். 

எவ்வொறு ஆ  திலளிப் ொர்?  ின்வரும் பதொிவுசொத்தியங்களில் 2 என் து வதர்ந்பதடுக்கப் டும்.  

(3) 1. அது ஒரு விலங்கு.  

 2. அது ஒரு நொய்.  

 3. அது ஒரு அல்சசன்.  

 ிை இரண்டு  தில்களும் சிைப் ொை சூழல்கட்டுப் ொடுகமள வவண்டும்.  

4. நல்ல வமகப் ொடுகமள உருவொக்க இயலும் ைட்டங்கள் அடிப் மடயொை ைட்டங்கள் ஆகும். 

 ின்வரும் தைித்தன்மைகமளப் ப ருக்கும் வமகப் ொடுகள் நல்ல வமகப் ொடுகளொகும்.  

 அ. அண்மைப் டும் வமகப் ொடுகளிலிருந்து வவறு டும் தன்மை  

 ஆ. உள்ளொர்ந்த சீரொை தன்மை  

 இ. ைொறு ட்ட தகவல் திைன்  

ப ொதுவொகக் கூைிைொல் அடிப் மட நிமலயிலிருந்து (எ.கொ. ‘விலங்கு’) கூடுதல் உள்ளடங்கலொக 

இருக்கும் வமகப் ொடுகளில் குமைந்த உள்ளொர்ந்த சீர்மை இருக்கும்; அவதசையம் சுருக்கிய 

வமகப் ொடுகள் (எ.கொ. ‘அல்சசன்’) அண்மைப் டும் வமகப் ொடுகளிலிருந்து குமைந்த வவறு ொட்மடக் 

கொட்டும். வைற்பசொன்ை தைித்தன்மைகள் கமலக்களஞ்சியைொகப் புொிந்துபகொள்ளப் ட வவண்டும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, விலங்குகமள ஆண் ைற்றும் ப ண் என்று  குப் து சில சூழல்களில் 

 யன் ொட்மடக் பகொண்டிருக்கும் இரண்டு பதளிவொை வமகப் ொட்மடத் தரும். ஆைொல் அமவ 

வைற்பசொன்ை அளவீட்டின் அடிப் மடயில் நல்ல வமகப் ொடுகள் அல்ல் ஏபைன்ைொல் (அ) 

அண்மைப் டுகின்ை வமகப் ொடுகளிலிருந்து வவறு டுத்தப் டுவது ஒரு  ண்புக்கூறுக்குக் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டதொகும், (ஆ) இம்ைொதிொி அகச்சீர்மையும் (internal homogeneity) 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டதொகும்: இதன் விமளவொக வவறு ட்ட வமகப் ொட்டில் வந்தொலும் ஒரு ப ண் எலி 

ஒரு ப ண் யொமைமய ஒத்திருப் மதவிட ஒரு ஆண் எலிமய ஒத்திருக்கும் (இது எல்லொ 

விலங்குகளுக்கும் ப ொருந்தும்.)  

5. அடிப் மட ைட்ட வமகப் ொடுகளின் ப யர்கள் உரு ைியல் அடிப் மடயில் எளியதொகவும் 

உண்மையொைதொகவும் இருக்கின்ைது; அதொவது  ிை வமகப் ொட்டின் உருவக நீட்சிகளொக அல்லொைல் 

இருக்கின்ைது: அமை என்ை அடிைட்டச் பசொல்மல எடுத்துக்பகொள்வவொம்; எல்லொக் கூடுதல் சிைப்பு 

வமகப் ொடுகளும் கலமவத் தன்மையொை ப யர்கமளக் பகொண்டிருக்கும்: சையலமை,  டுக்மகயமை, 

வரவவற் மை வ ொன்ைை.  
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7.2.4. மூலமுன்ைொதிொியின் சிக்கலொை விஷயங்கள்  

 நிமலப று மூலமுன்ைொதிொி-வகொட் ொட்டு அணுகுமுமை எந்த ஐயமுைின்ைி இயற்மக கருத்துரு 

வமகப் ொடுகளின் இயல்ம ப்  ற்ைிய அைிமவத் தந்தொலும், இதுவும் சிக்கலிலிருந்து விடு டவில்மல.  

7.2.4.1. நல்ல ைதிப்பீட்டின் அடிப் மடகள்  

 முதல் கருத்து என்ைபவன்ைொல், ைக்கள் நல்ல எடுத்துக்கொட்டின் (Goodness-of-Exemplar 

(GOE)) தீர்ைொைங்கமள இரண்டு பசொற்கள் அடிப் மடயில் (வமகப் ொடுப் ப யர் ைற்றும் 

ப ொருள்/item ப யர்) உடைடியொகச் பசய்தொலும் அது பசயற்மகயொைதொகும்: உண்மையொை 

ப ொருள்கள் (actual  objects) அல்லது நிகழ்வுகள் (events) வ ொன்ைமவகளுக்கு நல்ல எடுத்துக்கொட்டு 

ைதிப்பீடுகமளத் தருவது ப ரும் ொலும் அதிக பவளிப் டுத்தலொகும். வைலும், நல்ல எடுத்துக்கொட்டு 

(GOE) அளவுவகொல் இன்னும்  ல அடிப் மட அளவுவகொல்களின் கலமவயொகும் என்ை உண்மைமய 

இது முன்ைிமலப் டுத்த வொய்ப்புள்ளது. நல்ல எடுத்துக்கொட்டு ைதிப்பீடுகமளப்  ழக்க/ ொிச்சய 

ைதிப்பீடுகளொகக் (familiarity  ratings) குமைக்க முடியொது என்று கொட்டவியலும் என்ைொலும், இவற்ைில் 

ஒன்று ஐயைின்ைி  ழக்கைொகும்/ ொிச்சயைொகும். ைற்பைொன்று நன்குவடிவமைக்கப் ட்டமை (well-

formedness): பசொற்கள் தரப் ட்டொல் தொன் ‘ ழம்’ என்ை வமகப் ொட்டில் ‘ஆப் ிள்’ உயர்ந்த 

ைதிப்பீட்மடப் ப றுகின்ைது; ஆைொல் உண்மையொை ஆப் ிள் மவக்கப் ட்டொல் அது 

அழுகியிருந்தொல்? நன்குவடிவமைக்கப் ட்டமை  ழக்கத்துடன்/ ொிசயத்துடன் ப ொருந்தத் 

வதமவயில்மல. ப ரும் ொலொை கொளொன்கள் எல்லொம் ஒரு வழியிவலொ  ிை வழியிவலொ குமைந்தது 

சிைிதளவு வடிவைொற்ைமுற்ைமவ. இருப் ினும் சொியொை வடிவமுள்ள ைொதிொி ைிக உயர்ந்த நல்ல 

எடுத்துக்கொட்டு ைதிப்பீடு ப றும் ( ிை விஷயங்கள் சைைொக இருக்கும் வ ொது) என் தில் எந்த 

ஐயமுைில்மல. ைற்பைொரு கொரணி முக்கியைொைதொகும்; குரூஸ் (Cruse, 1990) இமத ’குணம்’/’quality’ 

எை அமழக்கின்ைொர். ைரகதம் (emerald) என் மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும். ப ரும் ொலொை 

ைரகதங்கள் இவலசொை வர்ணத்மதயும் சிறு பவடிப்புகளின் வடிவத்தில் குமை ொடுகமளயும் 

பகொண்டிருக்கும். நல்ல ைரகதம் பகட்டியொை வர்ணத்மதக் பகொண்டிருக்கும்; ஆைொல் ைிக அொிதொைது 

ைட்டுைன்ைி கூடுதல் குமை ொடுகளுக்கு உட் டுத்தவியலும். பகட்டியொை  ிரகொசிக்கிை  ச்மச 

வர்ணமுமடய ைரகதம் நிகழ்பவண் ைற்றும் நல்வடிவத்தன்மை இவற்ைிலிருந்து வவறு ட்ட அதன் 

’குணம்’/'quality' என் தன் அடிப் மடயில் மூலமுன்ைொதிொியொக ஏற்கப் டும். இங்கு மூன்று 

சுதந்திரைொை புொிகள் (independent strands) நல்ல எடுத்துக்கொட்டு ைதிப்ப ண்மண 

உருவொக்குகின்ைது; இதற்குக் கூடுதலொகவும் வரலொம்.    

7.2.4.2. வமகப் ொட்டுப் புைபவல்மலகளும் புைபவல்மல விமளவுகளும் 

http://www.languageinindia.com/


161 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

  நிமலப று மூலமுன்ைொதிொிக் கண்வணொட்டத்தின் ைிகக்கூடுதலொை குமை ொடுகளில் ஒன்று 

வமகப் ொட்டுப் புைபவல்மல (category  boundary) பதொிந்துபகொள்ளப் டவில்மல என் தொகும் ( ிொிவு 

7.2.3.4 இல் லங்கொக்கொின் வைற்வகொமளப்  ொர்க்கவும்). புைபவல்மல இருக்கின்ைது என்று 

ஏற்றுக்பகொள்ளும் சில ஆய்வொளர்கள் அதில் குமைந்த ஆர்வம்தொன் கொட்டுகின்ைைர் (எ.கொ. Lakoff). 

இருப் ினும் புைபவல்மலயற்ை வமகப் ொடு  யைில்லொததொகும்: வமகப் ொடுகளின் 

ைரபுக்கண்வணொட்டம் வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை  ண்புக்கூறுகளுடன் புைபவல்மலமய 

உருவொக்குகின்ைது(இயற்மகக்கு ைொைொை கூர்மையொை ஒன்று என்ைொலும்), ஆைொல் உள்ளமைப்ம  

அனுைதிக்கவில்மல. இமத விட்டுவிடுவற்கொக மூலமுன்ைொதிொிக் வகொட் ொடு இரண்டில் ஒன்மை 

விட்டுவிட்டது. இங்கு எடுக்கப் ட்ட கண்வணொட்டம் ஒரு வமகப் ொட்டின் முழுவதும் திருப்தியொை 

வர்ணமை உள்ளமைப்ம யும் புைபவல்மலப்  ரப் ின் இடத்மதயும் குைிப் ிடவவண்டும் 

என் தொகும். வமகப் ொட்டுப் புைபவல்மலகள் கூடுதல் அல்லது குமைந்த அளவு பதளிவற்ைதொகும் 

என் து ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட ஒன்று (எைவவ ைரபு வமரயமை விளக்கங்கள் வ ொதுைொைமவ அல்ல): 

ஆைொல் பதளிவற்ை புைபவல்மலகளுக்கும் பகொள்மக அடிப் மடயில் குைிப் ிடத்தகுந்த இடங்கள் 

இருக்கின்ைை. வமகப் ொட்டு மையங்களுக்கும் வமகப் ொட்டுப் புைபவல்மலகளுக்கும் பைொழிசொர் 

ைற்றும் நடத்மதசொர் ப ொருத்தங்கள் இருக்கின்ைை; அமவ வமகப் ொட்டு அமைப் ின் விளக்கத்தில் 

நிகரொை அந்தஸ்து தரப் டவவண்டும்.   

7.2.4.3. உறுப் ிைர் நிமலயின்  அளபுகள் (Degrees of membership) 

  நொம்  ொர்த்த டி நிமலப று மூலமுன்ைொதிொி கண்வணொட்டம் (standard prototype  view) ஒரு 

வமகப் ொட்டின் மூலமுன்ைொதிொிதொன் அந்த வமகப் ொட்டில் 100 விழுக்கொடு உறுப் ிைர்நிமலமயக் 

பகொண்டிருக்கின்ைது;  ிை மூலமுன்ைொதிொியுடன் பகொண்டிருக்கும் ஒப்புமைமயப் ப ொறுத்து 

உறுப் ிைர்நிமலயின் அளம க் பகொண்டிருக்கின்ைை. இம்ைொதிொியொை கண்வணொட்டம் 

வமகப் ொடுகளுக்கு புைபவல்மலகள் தரப் டொவிட்டொல்தொன் சொத்தியைொகும். புைபவல்மலகள் 

ஒதுக்கப் ட்டுவிட்டொல் ஒரு ஐட்டம் அந்த வமகப் ொட்டின் முழு உறுப் ிைரொக இருக்கவவண்டும், ஒரு 

உறுப் ிைரொகவவ இல்லொைல் இருக்கவவண்டும், அல்லது புைபவல்மலயில் வரும் எடுத்துக்கொட்டொக 

இருக்கவவண்டும். ‘தீக்வகொழி’ வ ொன்ை ஒரு வமகப் ொட்டின் மையைல்லொத உறுப் ிைர் கூட ‘ ைமவ’ 

என்ை வமகப் ொட்டின் முழு உறுப் ிைரொகும். இந்தக் கண்வணொட்டத்தில் ஒரு வமகப் ொட்டின் 

உறுப் ிைர் நிமலயின் அள ின் கருத்துச்சொயல் புைபவல்மல வநர்வுகளுக்கு ைட்டும் 

 யன் டுத்தப் டகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ப ரும் ொலொை ைக்கள் ‘உந்துவண்டி’ என் மதயும் 

‘சறுக்குப் லமக’ என் மதயும் ‘வொகைம்’ என்ை வமகப் ொட்டின் புைபவல்மல வநர்வுகளொகவவ 

தீர்ைொைிப் து சொத்தியைொகும். இங்கு உறுப் ிைர்நிமலயின் அள ின் கருத்துச்சொயல் பசயன்மை 
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பசய்வதொக ைொறும். நொம் ‘சறுக்குப் லமக’ என் மதவிட ‘உந்துவண்டி’ என் தற்கு கூடுதல் 

உறுப் ிைர்நிமல அளபு இருப் தொகத் தீர்ைொைிப்வ ொம்.  

7.2.4.4. கூட்டு வமகப் ொடுகள் (compound categories)   

 இரண்வடொ அதற்கு வைற் ட்ட அடிப் மட வமகப் ொடுகளின் வசொ;க்மகயில் விமளயும் 

வமகப் ொடுகள் மூலமுன்ைொதிொி வகொட் ொட்டிற்கு குைிப் ிட்ட சிக்கமலத் தருவதொகப் ப ரும் ொலும் 

கருதப் டுகின்ைது. ைிகப்புகழ்வொய்ந்த எடுத்துக்கொட்டு PET FISH  என் தொகும். இந்த வமகப் ொட்டின் 

ஆய்வில் மூலமுன்ைொதிொி வமகயொக பவளிவரும் ஒன்று GUPPY என் தொகும். guppy என் மதத் 

தைித்தைியொை வசொதமைகளில் மூலமுன்ைொதிொி ைீைொகவவொ (எ.கொ. TROUT என் து உயர்வொகத் 

தரநிர்ணயம் பசய்யப் ட்டுள்ளது) மூலமுன்ைொதிொி பசல்லப் ிரொணியொகவவொ (எ.கொ. CAT ைற்றும் DOG 

உயர்வொகத் தரநிர்ணயம் பசய்யப் ட்டுள்ளை) தீர்ைொைிக்கப் டொததொல் இது சிக்கலொகக் 

கருதப் டுகின்ைது. நொம் முன்ைர் வொதிட்ட டி XxY என்ை கூட்டு வமகப் ொடு X-உடனும் Y-உடனும் 

தைித்தைியொக மூலமுன்ைொதிொியொக இருக்கவவண்டும் என்று எதிர் ொர்ப் து அைிவுக்கு 

ஏற்புமடயதல்ல. இருப் ினும், ஒரு மூலமுன்ைொதிொி அணுகுமுமைமய ஒரு கூட்டின் வமகப் ொடு 

உறுப்புகளின் வமகப் ொடுகளின் உருப் டுத்தங்களிலிருந்து ஊகிக்க இயலவவண்டும் என்று வகட் து 

அைிவுக்கு ஏற்புமடயதொகும். இமதச் பசய்வதற்குச் சில முயற்சிகள் எடுக்கப் ட்டை, ஆைொல் அமவ 

முடிவுதரொதை.  

7.2.4.5. சூழல் கட்டுப் ொடு (Context sensitivity) 

  நைது கண்வணொட்டத்தின் அடிப் மடயில் guppy சிக்கல் மையத்தன்மையின் 

சூழல்கட்டுப் ொடு என்ை மூலமுன்ைொதிொி வகொட் ொட்டின் விொிந்த சிக்கலொகும். ைொதிொியொக, 

நல்பலடுக்துக்கொட்டு தரநிர்ணயம் சூழலுக்கு அப் ொற் ட்ட ப யொிடப் ட்ட வமகப் ொட்டுகளின் 

உத்வதசைொை உறுப் ிைர்களுக்குத் தரப் ட்டுள்ளை. ஆைொல் [கொர்] என்ை வமகப் ொட்டின் ைிக நல்ல 

எடுத்துக்கொட்டுகளின் தீர்ைொைங்கள் ஒருவர் தன் ைைதில்  ந்தயச் சூழல் அல்லது நகரத்தில் 

 யன் டுத்தும் சூழல் அல்லது நீண்ட தூரப் யணச் சூழல் வ ொன்ை சூழல்களில் ஒன்மைக் 

பகொண்டிருப் மதப் ப ொறுத்து அமையும் என் து உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் பவளிப் மடயொகும். 

இவற்ைில் ஏதும் பவளிப் மடயொகச் பசய்யப் டொவிட்டொல், கொர் என்ை பசொல் ஒரு வழுநிமலச் 

சூழமல ஏற்கும் உண்மையொை பூஜயச் சூழலில் நைது தீர்ைொைங்கமளச் பசய்வது 

சொத்தியைில்லொததொகும். சூழல் விமளவுகமள யூகிக்கவியலுவதற்கு வவண்டி எவ்வொறு 

வமகப் ொடுகமளக் குைிப் ிடும் வழிமயப் ப றுவது என் து கடிைைொை சிக்கலொகும்; இது நீண்டகொல 

வநொக்கைொகக் கருதப் டவவண்டும்; ஏபைன்ைொல் இயற்மகக் கருத்துரு வமகப் ொடுகளின் (natural 
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conceptual categories) ைைிதப்  யன் ொட்டொளர்களுக்கு சூழலுக்குத் தக்கவொறு ைொற்ைிக்பகொள்வதில் 

எந்தக் கடிைமும் இல்மல. 

7.2.5 கருத்துருசொர் வமகயின் வமக ொடுகள் (Types of conceptual category) 

 இயற்மக கருத்துருசொர் வமகப் ொடு (NATURAL  CONCEPTUAL  CATEGORY) என்ை 

வமகப் ொட்டின்  ண்புகமளச் சுருக்கைொகக் கருத்தில் பகொள்வது  யனுள்ளது. குைிப் ொக, அத்தமகய 

வமகப் ொட்டின் (category)  நல்ல எடுத்துக்கொட்டின்  ண்புக்கூறுகள்/அம்சங்கள் என்ைவொக இருக்கும் 

என் மத நொம் ஊகிக்கலொம். முதலொவதொக, ஒரு நல்ல வமகப் ொடு அதில் உள்ளவற்மையும் அதில் 

இல்லொதவற்மையும் பதளிவொக வவறு டுத்தும் என் து பதளிவொகத் பதொிகிைது; வவறுவிதைொகக் 

கூைிைொல், அது ஒப்பீட்டளவில் நன்கு வமரயறுக்கப் ட்ட எல்மலமயக் பகொண்டிருக்கும். 

இரண்டொவதொக, தகவல்/அைிமவ (information/knowledge) ப ொருளொதொர ொீதியொக வசைிக்கக்கூடிய 

தமலப்புகமள வழங்குவவத கருத்துருசொர் வமக ொடுகளின் முக்கியச் பசயல் ொடு என் மத ைைதில் 

பகொண்டு, ஒரு நல்ல வமகப் ொடொைது வளைொை தகவலொக இருக்கும் என்று எதிர் ொர்ப் து 

நியொயைொைது. சில உருப்ப ொருள் ஒரு குைிப் ிட்ட வமகமயச் வசர்ந்தது என் மத அைிவது, அந்த 

உருப ொருள்  ற்ைிய கணிசைொை அைிமவப் ப றுவதற்கொை அணுகமல வழங்குகிைது. 

இமதபயொட்டி, இது நன்கு வளர்ந்த ைற்றும் பசழுமையொக பவளிப் டுத்தப் ட்ட உள் அமைப்புடன் 

பதொடர்பு டுத்துவது வ ொல் வதொன்றும். 

 எல்லொ வமககளும் ஒவர ைொதிொியொகக் கட்டமைக்கப் ட்டுள்ளை என்று கற் மை பசய்வது 

நிச்சயைொக ஒரு தவறு. எடுத்துக்கொட்டொக, உள் கட்டமைப்பு ைற்றும் எல்மலயின் ஒப்பீட்டு 

முக்கியத்துவத்தில் ைொறு ொடு உள்ளது. ஒரு தீவிர வநர்வு என் து எல்மலகமளக் பகொண்ட ஒரு 

வமகப் ொடொக இருக்கும், ஆைொல் உள் அமைப்பு எதுவும் இல்மல. உறுப் ிைர்களின்  ட்டியலின் 

மூலம் முற்ைிலும் வமரயறுக்கப் ட்ட ஒரு வமகக்கு இது ப ொருந்தும் (எந்தபவொரு இயற்மக 

வமகப் ொடுகளும் அவ்வொறு அமைக்கப் ட்டுள்ளை என் து பதளிவொக இல்மல, அல்லது 

குமைந்த ட்சம் பசொற்களுடன் பதொடர்புமடய நிரந்தர வமககளில் எதுவுவை இல்மல; புதிய 

வமகப் ொடுகள் இப் டி இருக்கலொம், எ.கொ. ைக்கமள அவர்களின் ப யர்களின் அகரவொிமசயின் 

அடிப் மடயில் குழுக்களொகப்  ிொித்தல்). எல்மலக்கும் உள் கட்டமைப்புக்கும் இமடவய உள்ள 

சைநிமலயின் முக்கியத்துவம் ைொறு டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, GAME/விமளயொட்டு ைிகவும் 

பதளிவற்ை எல்மலகமளக் பகொண்டுள்ளது, ஆைொல் ODD NUMBER/ஒற்ைப் மட எண் பதளிவொை 

எல்மலகமளக் பகொண்டுள்ளது, ஆைொல் ஒப்பீட்டளவில்  லவீைைொை உள் அமைப்புக் 

பகொண்டுள்ளது (ைக்கள் ஒற்மைப் மட எண்களில் வவறு ட்ட GOE தீர்ப்புகமள பசய்கிைொர்கள்: 3, 5 

ைற்றும் 7 என் ை 'சிைந்தது'ைதிப் ிடப் டுகிைது, ைற்றும் 319,947 வ ொன்ை எண்கள்  ட்டியலில் கீவழ 
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வருகின்ைை, ஆைொல் அத்தமகய தீர்ப்புகளுக்கொை அடிப் மட ஒப்பீட்டளவில் 'பைல்லியது' என்று 

பதொிகிைது).  

7.3 களங்கள் 

 கருத்துருக் கட்டமைப் ின் (conceptual  structure) ஒரு முக்கிய அம்சம் லங்கொக்கர் ைற்றும் 

அவமரப்  ின் ற்று வர்களொல் வலியுறுத்தப் டுகிைது; அதொவது சில களங்களின்  ின்ைணியில் 

 ொர்க்கும்வ ொது ைட்டுவை கருத்துருக்கள் அர்த்தமுள்ளதொக இருக்கும்; களங்கள் ப ொதுவொக ைிகவும் 

ப ொதுவொை அல்லது உள்ளடக்கிய இயல்புமடய கருத்துருக்களொகும். ஒரு பதளிவொை 

எடுத்துக்கொட்மட எடுக்க, ’விரல்’/FINGER என்ை கருத்துருவின் ஒரு தன்ைிச்மசயொை, சுதந்திரைொை 

விவரக்குைிப்பு என் து நிமைத்துப்  ொர்க்க முடியொதது; இது ஒரு மகயின் கவைத்மத ஈர்க்கும்  குதி 

என் து இந்தக் கருத்துருவின் இன்ைியமையொத  ண்புக்கூைொகும். ஒரு மகயிலிருந்து  ிொிக்கப் ட்ட 

விரல் என் து எலும்பு ைற்றும் சமதயின் பதொத்திமைச்சி வடிவப்  குதி. மகயும் விரலும் 

ஒன்மைபயொன்று சொர்ந்திருப் மதக் கவைியுங்கள்: விரமலக் குைிப் ிடொைல் மகமய சொியொக 

வமகப் டுத்த முடியொது. ைற்பைொரு எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு ைிதிவண்டியின் சக்கரத்மதக் 

கவைியுங்கள். ஒரு ைிதிவண்டியில் (அல்லது  ிை சக்கர சொதைம்) இருந்து தைிமைப் டுத்தப் ட்டொல், 

ஒரு சக்கரம் ஒரு வட்ட அமைப் ொகும்; ஆைொல் WHEEL/சக்கரம் என்ை கருத்துரு இமத விட அதிகைொக 

உள்ளது, வைலும் BICYCLE/ைிதிவண்டி, அல்லது WHEELBARROW/தள்ளுவண்டி வ ொன்ை சில 

வமகயொை உள்ளடக்கிய களத்மதக் குைிப் தன் மூலம் ைட்டுவை  ண் க்கம் பசய்ய முடியும். 

லொங்வகக்கர் (Langacker) ஒரு கருத்துருவின் மூலம் முன்ைிமலப் டுத்தப் ட்ட ஒரு களத்தின்  குதி 

(region) அல்லது அம்சத்மத (aspect) சுயவிவரம் (profile) என்று குைிப் ிடுகிைொர்; ைற்றும் இந்த 

வழியில் முக்கியப் டுத்தப் ட்ட களப்  குதி (domain part), அடிப் மட (base) என்று 

அமழக்கப் டுகிைது; இதைொல், WHEEL/சக்கரம் அடிப் மட மசக்கிளின் ஒரு  குதிமய 

சுயவிவரப் டுத்துகிைது. லங்கொக்கொின் கூற்றுப் டி, சுயவிவரத்மத பசொந்தைொகப்  ிடிக்க முடியொது. 

 சுயவிவரம் ைற்றும் அடிப் மட ஆகியமவ பதொடர்புமடய பசொற்கள், முழுமையொைமவ அல்ல 

என் மத கவைத்தில் பகொள்ள வவண்டும். WHEEL/சக்கரம் என் தன் விஷயத்மத எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள். இது அதன் அடிப் மட BICYCLE/மசக்கிள் என் தன் ஒரு  குதிமய 

சுயவிவரப் டுத்துகிைது. ஆைொல் இது HUB/சக்கரத்தின் குடம் ைற்றும் RIM/சக்கரச்சட்டகம் ைற்றும் 

SPOKE/சக்கரத்தின் ஆமரக்கொல் வ ொன்ை இன்னும் குைிப் ிட்ட விவரக்குைிப்புகளுக்கொை அடிப் மட 

களைொகச் பசயல் டுகிைது. வைலும் FINGER/விரல் ஆைது (FINGER)NAIL/(விரல்)நகம்  ைற்றும் 

KNUCKLE/மகமூட்டி வ ொன்ை வைலும் குைிப் ிட்ட விவரக்குைிப்புகளுக்கு ஒரு அடிப் மடயொகச் 

பசயல் டுகிைது. வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், அடிப் மட-சுயவிவர உைவு (base-profile 
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relation) உறுப்புகளின் சங்கிலிகமள உருவொக்குகிைது (ப ொதுவொக களம் என்ை பசொல் குமைந்த ட்சம் 

ஒரு சுயவிவரத்திற்கொை அடிப் மடயொகச் பசயல் டும் கருத்துருக்களுக்கொக ஒதுக்கப் டுகிைது). 

இருப் ினும், சங்கிலிகள் முடிவற்ைமவ அல்ல: குைிப் ிட்டதன் திமசயில், எடுத்துக்கொட்டொக 

NAIL/நகம், நம்ைில் ப ரும் ொவலொருக்கு மகமய உள்ளடக்கிய சங்கிலியின் முடிவொக இருக்கலொம். 

உள்ளடக்கும் அளவிற்கும் ஒரு வரம்பு உள்ளது, அதில் சில களங்கள் உள்ளை, அமவ எமதயும் 

உள்ளடக்கிய சுயவிவரங்கள் அல்ல; இமவ அடிப் மட களங்கள் ைற்றும் SPACE/இடம், TIME/வநரம், 

MATTER/ப ொருள், QUANTITY/அளவு, QUANTITY/ைொற்ைம் வ ொன்ை  ல அடிப் மடக் கருத்துகமள 

உள்ளடக்கியது (இமவ ஜொக்பகண்டொஃப் ின் அடிப் மட ஆன்டொலஜிக்கல்/ 

மூலப்ப ொருண்மையியல்சொர் வமககளுடன் சில ஒற்றுமைகமளக் பகொண்டுள்ளை, ஆைொல் அமவ 

ஒவர ைொதிொியொைமவ அல்ல).  

 கருத்துருக்கள் ைற்றும் களங்களுக்கு இமடயிலொை உைவின் இந்த அடிப் மட ஓவியத்மத 

முடிக்க, வைலும் ஒரு விொிவொக்கம் அவசியம். ஒரு கருத்துரு ப ொதுவொக ஒரு அடிப் மடக் களத்திற்கு 

எதிரொக அல்ல, ஆைொல்  லவற்ைிற்கு எதிரொக, முழுக் கலமவயும் (complex)   கள அணி  (domain  

matrix) என்ை ப யொில் பசல்கிைது. ஒப்பீட்டளவில் எளிமையொை எடுத்துக்கொட்டொக, TENNIS  

BALL/படன்ைிஸ்  ந்து என்ை கருத்துருமவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். CRICKET BALL/கிொிக்பகட் 

 ந்து, FOOTBALL/கொல் ந்து வ ொன்ை சவகொதொி வமககளுடன், BALL/ ந்து என் தற்கு எதிரொக இது 

பவளிப் மடயொக விவொிக்கப் ட்டுள்ளது. BALL/ ந்து என் து SPHERE/உருண்மட ( ின்ைர் 

SHAPE/வடிவம் ைற்றும் இறுதியில் SPACE/விண்பவளி, அத்துடன் (குமைந்த ட்சம்) THING/ப ொருள், 

SIZE/அளவு, WEIGHT/எமட ைற்றும் ELASTICITY/பநகிழ்ச்சித்தன்மை). சில கட்டத்தில், TENNIS 

BALL/படன்ைிஸ்  ந்து என் து TENNIS/படன்ைிஸ் என் மத முன்னூகிக்கும், ஆைொல் அந்த உைவு 

உடைடியொக இருக்கொது: ஒருவவமள நொம் TENNIS  EQUIPMENT/படன்ைிஸ் உ கரணங்கள் 

என் மத ஒரு இமடநிமலக் களைொகக் பகொள்ளலொம், இது RACKET/ைட்மட, COURT/மைதொைம் 

ைற்றும் NET/வமல ைற்றும் SERVICE/சர்வீஸ், RETURN/திரும்புதல், LOB/ ந்துவீச்சு வ ொன்ை 

TENNIS ACTIONS/படன்ைிஸ் பசயல்கள் (சிைந்த ப யர் வதமவக்கொக) ஆகியமவ BALL/ ந்து 

என் தற்கொை உடைடி அடிப் மட களங்களொக (immediate  base domains) இருக்கும்; ைற்றும் 

IN/உள்வள, OUT/பவளிவய, FAULT/தவறு, LET/தமட ைற்றும் SCORING/ஸ்வகொொிங் வ ொன்ை 

TENNIS JUDGEMENTS/படன்ைிஸ் தீர்ப்புகள் இமவ அமைத்தும் முக்கியைொக BALL/ ந்து என் மத 

உள்ளடக்கியது ைற்றும் கூடுதல் அடிப் மடக் களங்களொகக் கருதப் ட வவண்டும். இதில்  ல 

ஊகங்கள் ைற்றும் விவொதத்திற்குொியமவ, புலைைிவு பைொழியியல் கண்வணொட்டத்தில், tennis ball/ 
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படன்ைிஸ்  ந்து என் தன் ப ொருமள முழுமையொகப் புொிந்துபகொள்வது இமவ அமைத்மதயும் 

உள்ளடக்கும் என் து பதளிவொகிைது. 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வருவைவற்ைில் எது 'பவற்று' வொர்த்மதகள் (அதொவது ஒரு கருத்துருமவ 'ைொடுவலட்' 

பசய்யொைல் அதனுடன் ப ொருத்தும் வொர்த்மதகள்)? 

ப ருஞ்சிொிப்பு,  ணம், குடித்திருந்த, கூச்சம், பைலிந்த, வவடிக்மகயொை, உல்லொசைொை, 

அவைதிப் மடந்த, ஆச்சொியம், உலொ, கல்வியொளர், ைருத்துவர், அழிவுக்கொரர், குழந்மத,  ிடில்  

அ.  ின்வரும் கருத்துருசொர் வமக ொடுகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்டவற்ைிற்கொை 

முன்ைொதிொி  ண்புக்கூறுகளின் பதொகுப்ம ப்  ொிந்துமரக்கவும் (அல்லது உங்கள் பசொந்த 

எடுத்துகொட்மடத் (எடுத்துக்கொட்டுகமள) வதர்ந்பதடுக்கவும்): 

ஆமடகள்,  ழங்கள், இமசக்கருவிகள், ப ொழுதுவ ொக்கு, கட்டிடம், வீட்டு உ வயொகப் ப ொருட்கள் 

ஒவ்பவொரு வமகப் ொட்டிலும், சொத்தியைொை உறுப் ிைர்களின்  ட்டியமல உருவொக்கவும், இதில் சில 

விளிம்புநிமல வழக்குகள் அடங்கும், வைலும் GOE ைதிப்பீடுகமள ஒதுக்க ைற்பைொரு ந மரக் 

வகட்கவும். நீங்கள்  ொிந்துமரத்த  ண்புக்கூறுகளின் அடிப் மடயில் ைதிப்பீடுகள் எந்த அளவிற்கு 

கணக்கிடப் டலொம் என் மதக் கவைியுங்கள். 

3.  ின்வருவைவற்ைில் எமத அடிப் மட-நிமல வமககளொகக் கருதுவீர்கள்? 

பீவரொ, டீஸ்பூன், பசருப்பு, உள்ளொமட, கடல் ைமவ, படய்சி, புல், புல்வடொசர்,  ஸ், ைவுண்டன் ம க், 

கலப்பு ைொவு, வொல்நட், சர்க்கமர நொற்கொலி, நற்சுமவ உணவு,  ல்ப ொருள் அங்கொடி, ப ட்வரொல் 

நிமலயம், நகர ைொளிமக, பூங்கொ, வைொட்டொர் வழி, சொமல, கொல்வொய், கொவல் நிமலயம், கட்டிடம், 

ைளிமக ப ொருட்கள், ஒயின், ஷொம்ப யின்,  ொைம்,  ொல். 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

ப ொருண்மை என் து அடிப் மடயில் கருத்துரு சொர்ந்தது என் து புலைைிவு பைொழியியலின் மையக் 

வகொட் ொடுகளில் ஒன்ைொகும். புலைைிவு பைொழியியலுக்கு (cognitive linguistics) தற்வ ொது 

கிமடத்துள்ள சிைந்த அைிமுகம் அங்பகரர் ைற்றும் ஸ்கிைிட் (Ungerer and Schmid 1996). இறுதியில், 

இந்த அணுகுமுமையில் ஆர்வமுள்ள ஒரு வொசகர் இறுதியில் அடித்தள உமரமயச் (foundational text) 

சைொளிக்க விரும்புவொர். புலைைிவு அணுகுமுமையின் 'ம  ிள்' என் து லங்கொக்கொின் புலைைிவு 

இலக்கணத்தின் இரண்டு-பதொகுதி அடித்தளங்கள் (Langacker's wo-volume Foundations of Cognitive 

Grammar 1987 ைற்றும் 1991a). இருப் ினும், இது எளிதொை வொசிப்பு அல்ல; அதிர்ஷ்டவசைொக,  ல 

அடிப் மட தமலப்புகள் லங்கொக்கர் (Langacker 1991b)-இல் ைிகவும் அணுகக்கூடிய வடிவத்தில் 

விவொிக்கப் ட்டுள்ளை. ஆர்வமுள்ள வொசகர், புலைைிவு பைொழியியல் இதழில்  ரந்த அளவிலொை 

புலைைிவு பைொழியியல் தமலப்புகளில் கட்டுமரகமளக் கொணலொம். 

http://www.languageinindia.com/


167 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

ப ொருண்மைக்கொை ைொற்று 'கருத்துருசொர்' அணுகுமுமைமய ஜொக்பகண்டொஃப் ின்  மடப்புகளில் 

கொணலொம்; ஜொக்பகண்டொஃப் (Jackendoff (1983) ஒரு நல்ல அைிமுகத்மத வழங்குகிைது. 

ஜொக்பகண்டொஃப் ின் அணுகுமுமை ைற்றும் புலைைிவு பைொழியியல் அணுகுமுமை ஆகியவற்றுக்கு 

இமடவயயொை ஒரு சுவொரஸ்யைொை ஒப்பீடு (ஜொக்பகண்டொஃப் ின்  ங்களிப்பு உட் ட) புலைைிவு 

பைொழியியலின் பதொகுதி 7 (1) இல் (Volume 7 (1) of Cognitive Linguistics) கொணலொம், இது 

ஜொக்பகன்டொஃப் ின்  மடப்புகளின் முழுமையொை புத்தகப்  ட்டியமலயும் வழங்குகிைது. 

க்ரூஸ் (Cruse 1990) முன்ைொதிொிக் வகொட் ொட்டிற்குப்  யன் டுத்தப் ட்ட பசொற் ப ொருண்மையியலின் (lexical 

semantics) அைிமுகத்மத வழங்குகிைது. (இந்த கட்டுமரமய உள்ளடக்கிய பதொகுதியில்  ல 

கட்டுமரகள் இந்த தமலப் ில் உள்ளை.) படய்லொில் (Taylor 1989) ஒரு முழுமையொை விளக்கத்த்மதக் 

கொணலொம்; க்ரூஸ் (Cruse 1992c) என் து இதன் விைர்சை ைதிப் ொய்வொகும். அங்பகரர் ைற்றும் 

ஸ்கிைிட் (Ungerer and Schmid 1996)இல் வமகப் டுத்தலில் ஒரு சுவொரஸ்யைொை இயல் உள்ளது. 

ப ொருண்மைக்கொை முன்ைொதிொி அணுகுமுமையின் உளவியல்  ொர்மவக்கு, Schwanenflugel (1991) 

கட்டுமரகமளப்  ொர்க்கவும், குைிப் ொக  ொம்ப்டன் ைற்றும் ைர் ி (Hampton and Murphy) எழுதியமவ. 

க்ரூஸ் (Cruse 1995) பசொல் உைவுகளுக்கு முன்ைொதிொிக் வகொட் ொட்மடப் (prototype theory) 

 யன் டுத்த முயற்சிக்கிைொர். 

வகள்விக்கொை  தில்கள் 

1. பவற்று வொர்த்மதகள் 

 ணம், கூச்சம், வவடிக்மக, ஆச்சொியம், ைருத்துவர், அழிவுக்கொரர். 

3. அடிப் மட நிமல வமகப் ொடுகள் 

 ின்வரும் அடிப் மட நிமல இருக்கும்: 

பசருப்பு  கடற் ைமவ படய்சி கிரொஸ் புல்வடொசர்  ஸ் சர்க்கமர 

படலி (வகட்பசன்) சூப் ர்ைொர்க்பகட் ப ட்வரொல் நிமலயம் டவுன்  ொல் வைொட்டொர்வவ 

சொமல பூங்கொ கொல்வொய் கொவல் நிமலயம் ைது  ொல் 

(சொமலயின் உணர்வுகளில் ஒரு வைொட்டொர்  ொமத என் து ஒரு வமகயொை சொமல என் து 

உண்மைதொன், ஆைொல் சொமலயின் இயல்புநிமல அர்த்தம் என் து வைொட்டொர்  ொமதகமள விலக்கும் 

ஒன்ைொகும்.) 
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      இயல் 8  

  உள்ளடங்குதல் ைற்றும் ஒத்தல் இவற்ைின் அடுக்குைவு அர்த்த உைவுகள்  

8.1. அர்த்த உைவுகளின் இயல்பு   

 இந்தப்  குதி ஒரு குைிப் ிட்ட வமகயொை அர்த்த உைமவ (sense relation), அதொவது 

ப ொருண்மைகளின் அலகுகளுக்கு இமடவய உள்ள உைமவ, விளக்குகின்ைது. இமத குைித்து 

விளக்கைொக வொதிப் தற்கு முன் நொம் ஒரு விொிவொை  ொர்மவயில் ஒரு அர்த்த உைவு கருத்மத 

வநொக்கவவண்டும்.  

8.1.1. எது ஒரு குைிப் ிடத்தகுந்த அர்த்த உைமவ உருவொக்குகின்ைது? 

 ப ொதுவொை  ொர்மவமய எடுத்துக்பகொண்டொல், அங்பகொன்றும் இங்பகொன்றுைொக 

வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இரு பசொற்களுக்கு இமடவய ஒருவித தைித்தன்மையொை அர்த்த உைவு 

இருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக நொய் என் தற்கும் வொமழப் ழம் என் தற்கும் இமடவய உள்ள 

உைவு இருப் தொகக் பகொள்ளலொம். இதற்கு நொய்-வொமழப் ழ உைவு என்றுகூட ப யொிடலொம். ஆைொல் 

இது ஆர்வமூட்டுகிை அல்லது தைிச்சிைப் ொை உைவு அல்ல. எைவவ எது தைிச்சிைப் ொை உைமவ 

உருவொக்கும் என் மதக் கருத்தில் பகொள்ளவவண்டும்.  

8.1.1.1. ைீள் நிகழ்வு  (Recurrence) 

 ஒரு பைொழியின் பசொற்பைொமகமய அமைப் ொக்கம் பசய்வதில் ப ொருண்மை உைவு 

தைிச்சிைப் ொைது என் து முதலில் தரவவண்டிய தகவலொகும். இயற்மகயொை பசொற்பைொமககள் 

(natural vocabularies) ப ொருண்மை பவளியில் (semantic space) அங்பகொன்றும் இங்பகொன்றுைொை 

புள்ளிகளின் ஒன்றுவசர்க்மக அல்ல: ைிக வலுவொை முமைப் டுத்துமக ைற்றும் அமைப் ொக்கம் 

பசய்கின்ை வ ொக்குகள் இருக்கின்ைை ைற்றும் இவற்ைில் ஒருவமக அர்த்த உைவுகள் வழியொக தன்மை 

பவளிப் டுத்துகின்ைது. இரு பசொற்களுக்கு இமடவய இருக்கின்ை ப ொருண்மை உைவு 

பசொற்பைொமகமய அமைப் ொக்கம் பசய்வதில் ப ரும்  ங்கு வகிப் தில்மல. எைவவ 

பசொற்பைொமகயின் ைீண்டும் ைீண்டும் நிகழும் ப ொருண்மை உைவுகள் முக்கியைொைதொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக இந்த கண்வணொட்டத்தில் வொமழப் ழம் என் தற்கும்  ழம் என் தற்கும் உள்ள 

உைவு நொய் என் தற்கும்  ழம் என் தற்கும் உள்ள உைமவவிட கூடுதல் விரும் த்தக்கது.  

8.1.1.2. வவறு ொடு கொணுதல் (Discrimination) 

 ைறுதமலயொக ஒரு பைொழியில் எல்லொ இமணச்பசொற்களுக்கும் அல்லது ப ரும் ொலொை 

இமணச்பசொற்களுக்கும் இமடயில் வரும் உைவுகள் இதன்கொரணைொக குமைந்த ஆர்வமூட்டுவதொகும். 

வவறுவிதைொகச் பசொன்ைொல் ஆர்வமூட்டவவண்டி ஒரு அர்த்த உைவு பசொல்லிமணகளின் கூடுதலொை 

எண்ணிக்மகமய உள்ளடக்கத் வதமவயில்மல; ைட்டுைல்ல ஒரு குைிப் ிடத்தகுந்த எண்ணிக்மகமய 
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விலக்கி மவக்கவவண்டும். வவற்றுமை ொரொட்டொத உைவுக்கு எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வருவது 

அமையும்: “...-ஆக அவத தைிழ் வொக்கியத்தில் வர இயலும்”. அவத அர்த்தத்தில் நொய் என் தற்கும் 

விலங்கு என் தற்கும் இமடவய உள்ள உைவு வவற்றுமை  ொரொட்டக்கூடியது; ஏபைன்ைொல் இது நொய் 

என் தற்கும் வொமழப் ழம் என் தற்கும் அல்லது நொய் என் தற்கும்  ழம் என் தற்கும் இமடயில் 

இல்மல.   

8.1.1.3. பசொல்வயைொக்க சொத்தியம் (Lexicalizability) 

 ஒரு உைவு எளிதில் உணரத்தக்க கருத்துருவுடன் ப ொருந்தியிருந்தொவலொ, குைிப் ொக அந்தக் 

கருத்துரு பசொல்வயைொக்கம் பசய்யப் ட்டிருந்தொவலொ (lexicalized) அல்லது விமைவடிவில் எளிதில் 

பவளிப் டுத்த இயலும் என்ைிருந்தொவலொ அதன் முக்கியத்துவம் ப ருகும். சொதொரண வ சு வர் 

புொிந்துபகொள்ளக் கடிைைொை ஒரு உைவு பதொிந்துபகொள்ளத் தகுந்தது அல்ல. அந்த அடிப் மடயில் 

நொய் என் தற்கும் விலங்கு என் தற்கும் இமடவய உள்ள உைவு முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்; 

ஏபைன்ைொல் இமத  ின்வருைொறு வொய்பைொழியொக்கம் பசய்ய இயலும்: நொய் ஒருவமகயொை விலங்கு.  

8.1.1.4. அருவத்தன்மையொை ைற்றும்  ருமைத்தன்மையொை உைவுகள் 

  சில அர்த்த உைவுகள் ஒத்தைி அடிப் மடயில் அருவத்தன்மையொைமவ (abstract) அல்லது 

ஒத்தைி அடிப் மடயில்  ருமைத்தன்மையொைமவ (concrete). இந்த வவறு ொட்மட எடுத்துக்கொட்டொல் 

நன்கு விளக்கலொம். X ைற்றும் Y என்ை பசொல் அலகுகள் நொய்:விலங்கு, ஆப் ிள்: ழம் என்ை ஒவர 

உைமவ பவளிப் டுத்துகின்ைை என்று நம்ைிடம் கூைப் டுவதொய் மவத்துக்பகொள்வவொம். நொம் 

அவற்மை முக்கியைொைதொய் பகொள்வவொம். நொம் X ைற்றும் Y சொர்ந்திருக்கும் ப ொருண்மைப்  ரப்ம ப் 

 ற்ைிவயொ X-ஐ Y-இலிருந்து வவறு டுத்தும் ப ொருண்மை  ரப் ம ப்  ற்ைிவயொ அல்லது X-ஐ Y-

இலிருந்து வவறு டுத்தும் ப ொருண்மையின் இயல்பு  ற்ைிவயொ என்ை கூைலொம்? விமட: ஒன்றும் 

இல்மல என் தொம். நொம் அைிவது என்ைபவன்ைொல் X என் து Y-ஐவிட கூடுதல் தைிச்சிைப் ொைது 

என்றும் ைற்றும் மூலமுன்ைொதிொி அடிப் மடயில் Y-இன் எல்லொப்  ண்புக்கூறுகளும் X-இன் 

ப ொருண்மையில் அடங்கும் என் தொகும். இப்வ ொது பசொல் அலகுகளொை A-யும் B-யும் mare-உம் 

stallion-உம் ைற்றும் ewe-உம் ram-உம் பதொடர்புபகொண்டுள்ளதுவ ொல் பதொடர்புபகொண்டுள்ளை 

என்று நம்ைிடம் கூைப் ட்டதொய் எடுத்துக்பகொள்வவொம். இந்த வநர்வில் நொம் A ைற்றும் B என் தன் 

ப ொருண்மைகமளப்  ற்ைி கூடுதலொகவும் எது அவற்மை வவறு டுத்துகின்ைது என்றும் கூை இயலும். 

எடுத்துக்கொட்டொக A-உம் B-உம் விலங்கின் ஒரு இைத்தின் அங்கத்திைர்கமளக் குைிப் ிடும் என்றும் 

A-ஐ B-இலிருந்து வவறு டுத்துவது என்ைபவன்ைொல், A விலங்கிைத்தின் ப ண்மணயும் B 

விலங்கிைத்தின் ஆமணயும் குைிப் ிடும். என்றும் நைக்குத் பதொியும். நைது கமலச்பசொல் 

அடிப் மடயில், X-க்கும் Y-க்கும் இமடவய உள்ள (வதமவயொை) உைவு அருவத்தன்மையொை ஒன்று 
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ஆைொல் A-க்கும்  B-க்கும் உள்ள உைவு (ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில்)  ருமைத்தன்மையொைது.  

இருப் ினும், அதிக  ருமைத்தன்மையொை உைவுகள் ஆர்வைற்ைமவ என்று இது 

அர்த்தப் டுத்துவதில்மல; எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்ைர் விவொதங்களில் வளரும் 

8.1.1.6. ஒவர வநரத்தில்  ல உைவுகள்  

 ஒரு இமணயொை பசொல் அலகுகளுக்கு இமடவய  ல் ப ொருண்மைமய 

எடுத்துக்பகொள்ளொைவலவய அவற்ைிற்கிமடவய ஒவர வநரத்தில்  ல எண்ணிக்மகயிலொை உைவுகள் 

இருப் து சொத்தியைொைது ஆகும். இது எப் டி என்ைொல் உைவுகள் பசொற்ப ொருண்மைகமளப் வ ொல் 

தைிச்சிைப் ின் வவறு ட்ட அள ில் வரும். எடுத்துக்கொட்டொக உண்மை, ப ொய் என் ைவற்மை 

எடுத்துக்பகொண்டொல்  ின்வரும் உைவுகள் அவற்ைிற்கிமடயில் இருக்கின்ைை.  

1. உண்மை என் தற்கு ப ொய் என் திலிருந்து வவறு ட்ட ப ொருண்மை இருக்கின்ைது.  

2. உண்மை, ப ொய் என் ைவற்மை ஒரு கருத்துமரயில் (proposition)  யன் டுத்தும்வ ொது 

இரண்டும் உண்மையொக இருக்கலொகொது.  

3. உண்மை என் தும் ப ொய் என் தும் எதிொிமடயொைமவ.  

4. உண்மை, ப ொய் என் ைவற்மை ஒவர கருத்துமரயில்  யன் டுத்தும் வ ொது இரண்டும் 

ப ொய்யொக இருக்கொது.  

இந்த உைவுகள் பதொடர்ச்சியொக கூடுதல் தைிச்சிைப் ொைமவ.  ின்வரும் உைவுகள் முன்ைர் வந்த 

உைவுகமள முற்வகொள் பசய்யும். இப் டியொக உைவு 1 தந்மத:கட்டிடக்கமலஞன், சிவப்பு:நீலம், 

நீளம்:குட்மட, உண்மை:ப ொய் என் ற்ைிற்கு இமடவய இருக்கும்; உைவு 2 உைவு 1-ஐ முற்வகொள் 

பசய்யும், ஆைொல் சிவப்பு:நீலம், நீளம்:குட்மட ைற்றும் உண்மை:ப ொய் (தந்மத:கட்டிடக்கமலஞன் 

தவிர்த்து) என் ைவற்ைிற்கு இமடயில் இருப் துவ ொல் கூடுதல் தைிப் ட்டதொய் இருக்கும்; உைவு 3 

உைவு 2-ஐ முற்வகொள் பசய்யும் ைற்றும் நீளம்:குட்மட, உண்மை:ப ொய் (சிவப்பு:நீலம் தவிர்த்து) 

இவற்ைிற்கு இமடயில் இருக்கின்ைது. உைவு 4 உைவு 3-ஐ முற்வகொள் பசய்யும் ைற்றும் உண்மை:ப ொய் 

(நீளம்:குட்மட தவிர்த்து) என் ைவற்ைிற்கு இமடயில் இருக்கின்ைது. இந்த உைவுகள் எல்லொம் அருவ 

உைவுகள்; ஒவ்பவொன்ைிற்கும் பசொற்ப ொருண்மையியலில் தைிச்சிைப் ொை ப ொருண்மை 

இருக்கின்ைது.   

8.1.2. எவ்விதைொை இருப்புப்ப ொருள்கமள அர்த்த உைவுகள் பதொடர்பு டுத்தும்?    

 அர்த்த உைவுகள் எந்த ைறுப்பும் இல்லொைல் அர்த்தத்தின் உைவுகளொகும்; ஆைொல் அமவகள் 

எவற்ைிற்கு இமடவய உள்ள உைவுகள் என் து வகள்வி. அமவகள் அர்த்த அலகுகளுக்கு இமடவய 

உள்ள உைவுகளொகும் என் து பவளிப் மடயொை விமட. ஒருவிதத்தில் இதுவும் ைறுப் தற்கு 

வழியில்லொததொகும். நொம்  ொர்த்த டி ஒரு பசொல்வ ொலியத்திலிருந்து (homonymy)  ல்ப ொருண்மை 
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வழி கருத்துக்கூறுகள் (facets)  ொர்மவயின் வழிகள் (ways of seeing) ைற்றும் துமண அர்த்தங்கள் 

(subsenses) வமர  குத்தைி தன்மைகளின்  ல நிமலயில் ப ொருண்மையின் அலகுகள் இருக்கின்ைை. 

இதன் ப ொருள் என்ைபவன்ைொல் அர்த்தத்தின் அலகுகள் சூழல் அடிப் மடயில் கட்டுண்டது வ ொல் 

அர்த்த உைவுகளும் கட்டுண்டமவயொகும். ப ொருத்தைொை சூழல்களில் நொய் என் தற்கு விலங்கு 

என் துடன் பதொடர்பு இருப் துவ ொல் நொற்கொலிகள் என் தற்கும்  ர்ைிச்சர் என் தற்கும் அவதவ ொல் 

பநருக்கைொை ஒவரவ ொன்ை உைவு இருக்கின்ைது. இருப் ினும் அர்த்த உைவுகளின் சூழல்சொர்வு 

ஜொண்மலயொன்ஸின் (Lyons, 1968) கருத்துச்சொயலிலிருந்து வவறு ட்டது. ஜொண்மலயொன்ஸ் horse 

என் தும் mare என் தும் This — has just given birth to a foal என்ை சூழலில் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் ஆகும், ஆைொல் have just bought a — என்ை சூழலில் அல்ல. அவருமடய 

கொரணம் என்ைபவன்ைொல் mare என் தற்குப்  திலொக horse என் மத முதல் வொக்கியச் சட்டகத்தில் 

இடம்ப யர்ப் து அதைொல் விமளயும் வொக்கியத்தின் உண்மைக்கட்டுப் ொடுகளில் எந்த 

வவறு ொட்மடயும் உருவொக்கொது, ஆைொல் இரண்டொவது வொக்கியத்தில் உருவொக்கும். குருஸ் (Cruse, 

2000:147)  ொர்மவயின் டி இரு சட்டகத்திலும் mare என் தற்கும் horse என் தற்கும் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிய உைவில்மல: முதல் சட்டகம் horse என் தன் ஒரு குைிப் ிட்ட  குத்தைியும் 

அர்த்தத்மத வதர்ந்பதடுக்கவில்மல. ஆைொல் ப ொது ஆர்த்தத்துடன் [+ப ண்] என்ை  ண்புக்கூமைச் 

வசர்க்கும்.      

8.1.3. அர்த்த உைவின் வமககள்   

 அர்த்த உைவுகள்  ின்வரும் மூன்று முக்கிய அச்சுகளில் ஒன்ைின் ைீது 

இருப் ிடம்பகொண்டுள்ளது: அடுக்குைவு (paradigmatic relation), உறுப் மைவு உைவு (syntagmatic) 

அல்லது ஆக்க உைவு (derivational relation). உைவின் மூன்று வமககளின் ஒவ்பவொன்ைின் 

முக்கியத்துவமும் வவறு ட்டமவயொகும்.  

8.1.3.1. அடுக்குைவு  

 அடுக்குைவுகள் ஒரு வொக்கியத்தில் ஒரு குைிப் ிட்ட அமைப் ிடத்தில் இருக்கிை ப ொருண்மைத் 

வதர்வுகமளப்  ிரதி லிக்கும்.  

 எ.கொ. நொன் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர்/ ழரசம்/பீர்/ஒயின் குடித்வதன்.  

அடுக்குைவுகள் ஒவர பதொடொியல் வமகப் ொட்மடச் சொர்ந்த பசொற்கமள உட் டுத்தும்; இருப் ினும் 

சிைிய வவறு ொடுகள் இருக்கும்.  

 எ.கொ.  

 நொன் சில வைமஜகள்/நொற்கொலிகள்/ப ஞ்சுகள்/ ர்ைிச்சர் வொங்கிவைன்.  
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 ர்ைிச்சர் என் து ஒரு திரள்ப யர்;  ிை பசொற்கள் எல்லொம் எண்ணுப்ப யர்கள். பகொள்மக 

அடிப் மடயில் அடுக்குைவுகள் முக்கியைொை பதொடொியல் வமககளின் ஏதொவது அங்கத்திைர்களுக்கு 

இமடயில் இருக்கின்ைது. கீழ்வருவை விமைகள் ைற்றும் ப யரமடகள் இவற்மை உட் டுத்திய 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 எ.கொ. ரொஜொ வீதிகளின் வழியொக நடந்தொன்/ஓடிைொன்/ஊர்ந்தொன். 

  ரொஜொ இைிப் ொை/கசப் ொை/கொரைொை/புளிப் ை உணமவச் சொப் ிட்டொன். 

 நொற்கொலிகள்/வைமஜகள், நொற்கொலிகள்/ ர்ைிச்சர், ைற்றும் இைிப் ொை/கசப் ொை என்ை இமணகள் 

வவறு ட்ட அடுக்கு அர்த்த உைவுகமள எடுத்துக்கொட்டுகின்ைை.  

8.1.3.2. உறுப் மைவு உைவுகள்  

 உறுப் மைவு உைவுகள் ஒவர வொக்கியத்தில் வரும் பசொற்களுக்கு இமடயில் வருகின்ைது; 

குைிப் ொகத் பதொடொியல் உைவில் நிற்கும் பசொற்களுக்கு இமடயில் இருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

தமலமைப் ப யருக்கும் ப யரமடக்கும் இமடவய உள்ள உைவு உறுப் மைவு உைவொகும். நொன் 

இைிப் ொை  ழரசத்மதக் குடித்வதன் என் து இயல் ொைது, நொன் கொய்ந்த  ழரசத்மதக் குடித்வதன் 

என் து வழக்கத்திற்குப் புைம் ொைது. இவத கொரணத்தொல்  

(1) ரொஜொ சொமல வழியொக ஓடிைொன் என் து இயல் ொைது;  

ஆைொல்  

(2) ரொஜொ சொமல வழியொக இருந்தொன்.  

என் தும்  

(3) ைணம் சொமல வழியொக ஓடியது  

என் தும் வழக்கத்திற்குப் புைம் ொைது. வொக்கியம் (2)-இல் விமை ைற்றும்  ின்னுருபு என் தன் 

இமணப்பு வழக்கத்திற்குப் புைம் ொைமத உருவொக்குகின்ைது; வொக்கியம் (3)-இல் எழுவொய்க்கும் 

விமைக்கும் உள்ள இமணப்பு வழக்கத்திற்குப் புைம் ொைமத உருவொக்குகின்ைது.  

 ஒரு இயற்மக பைொழியின் நல்வடிவொக்க வொக்கியங்கமள பைொழியொல் தரப் ட்ட 

சொத்தியங்களின் ஒரு குழுைத்திலிருந்து வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட தைிைங்களின் வகொர்மவகளொக 

(குமைந்தது பதொடொியலொல் தைிதன்மையொகத் தீர்ைொைிக்கப் டொத ஒன்ைொக) எண்ண இயலும். 

ஒவ்பவொரு வநர்விலும் பதொிவுபசய்யப் டுகின்ை சொத்தியங்களின் குழுைம் முழுவதும் சுதந்திரைொைது 

அல்ல; ஆைொல் வொக்கியத்தில் உள்ள  ிை தைிைங்களொல் கட்டுப் டுத்தப் ட்டது; அதொவது ஒரு 

குைிப் ிட்ட எல்மலப் ரப்புக்கு அப் ொற் ட்ட பதொிவு, ப ொருண்மை ஒத்திமசவின்மைமய (semantic 

incoherence) விமளவிக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக ரொஜொ ஒரு டம்ளர் --- குடித்தொன் என்ை வொக்கியத்மத 

முழுமையொக்க நொம் திரவங்களிலிருந்து ஏதொவது ஒன்மைத் பதொிந்பதடுக்கொவிட்டொல், விமளவு 
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ஒத்திமசவு இல்லொைல் இருக்கும். எைவவ உறுப் மைவு அர்த்த உைவுகள் ஒத்திமசவு 

கட்டுப் ொடுகளின் ஒரு பவளிப் ொடொகும். ைொைொக அடுக்கு அர்த்த உைவுகள் பதொிவுகளின் 

குழுைத்திற்குள் பசயல டுகின்ைது. அம்ைொதிொியொை ஒவ்பவொரு குழுைமும் பைொழி எதொவது கருத்துரு 

 ரப்ம  பவளிப் டுத்துவதன் அல்லது  ிொிப் தன் வழிமய உருப் டுத்தம் பசய்கின்ைது; 

ஒவ்பவொன்றும் ஒழுங்குமுமையொை அமைப் ொக்கத்தின் கூடுதலொை அல்லது குமைந்த அளம  

பவளிப் டுத்துகின்ைது. அடுக்குைவுகள் இம்ைொதிொியொை அமைப் ொக்கத்தின் பவளிப் ொடொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, குடிக்கக்கூடிய ப ொருட்கள் என்ை கருத்துப் ரப் ில் திரவம் என்ை ப ொதுச் 

பசொல்மலயும்  ொல், பீர், ைது ொைம், கள்,  ழரசம், அைிலம் வ ொன்ை கூடுதல் சிைப்புச் பசொற்கமளயும் 

தைிழ் பகொண்டிருக்கின்ைது; கூடுதல் சிைப்புச்பசொற்கள் ப ொதுச் பசொல்லுடன் ஒரு குைிப் ிட்ட 

ப ொருண்மை உைவிலும் ஒவ்பவொன்றும் தங்களுக்குள் வவறு ட்ட உைவிலும் இருக்கின்ைை. 

எடுத்துக்கொட்டொக ைது ைம் என்ை பசொல் கள், சொரொயம் வ ொன்ை கூடுதல் சிைப்புச்பசொற்களின் 

ப ொதுவொை பசொல்லொகச் பசயல் டுகின்ைது. எைவவ அடுக்குைவும் உறுப் மைவு உைவும் 

ஒன்மைபயொன்று சொர்ந்து பசயல் டுகின்ைை; அடுக்குைவுகள் பசயல் டும் இடத்மத உறுப் மைவு 

உைவுகள் எல்மலப் டுத்துகின்ைை.  

8.1.3.3. ஆக்க அர்த்த உைவுகள்  

 ஆக்க அர்த்த உைவுகள் (Derivational sense relations) அடுக்குைவுத் பதொிவுகளின் ஒரு 

குழுைத்தின்  குதியக அமையும் பசொற்களுக்கு இமடயில் யவதட்மசயொக கொணப் டும்; 

ஒட்டுத்தன்மைக்கு (cohesion.) யவதட்மசயொகத்தொன்  ங்களிக்கின்ைது. அமவ பசொற்குடும் ங்களில் 

(word families) (ஒரு தைிவவொிலிருந்து ஆக்கப் ட்ட பசொற்கள்) உள்ள பசொல் அலகுகளுக்கு இமடயில் 

தங்கமள பவளிக்கொட்டுவதொல் ஒரு பைொழியின் பசொற்பைொமகயின் அமைப் ொக்கத்தின் ஒரு வமகக்கு 

 ங்களிப்பு பசய்கின்ைது.  ின்வரும் பசொற்களின் குழுைத்மத எடுத்துக்பகொள்வவொம்:  

1. அள - அவன் நிலத்மத அளந்தொன். 

2. அளவு - சட்மடயின் அளவு சொியொக இல்மல  

3. அளமவ - கிவலொ ஒரு எடுத்தல் அளமவ  

4. அளவி - கொற்று அளவியொல் கொற்று அழுத்தத்மத அளக்கலொம்.  

5. அளபு - அவற்ைிற்கு இமடவய உள்ள வவற்றுமையின் அளபு சிைிதுதொன்.  

(i) cook(v.tr.) - Mary is cooking supper tonight. 

(ii) cook (v.intr.) - Can John cook? 

(iii) cook (v.intr.) - The chicken is cooking 

(iv) cook(n.) - Lesley is a good cook 
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(v)  - Lesley is a cook. 

(vi) cooker - We've bought a new cooker. 

(vii) cooking (n.)- John's in love with Mary's cooking. 

(viii)cookery - John is taking cookery lessons  

இந்தச் பசொற்களுக்கு இமடவய உள்ள ப ொருண்மை உைவுகள்  குதி ஒழுங்கமைப்பு உமடயமவ, 

 குதி தற்வ ொக்கொைமவ. இந்தச் பசொற்களுக்கு இமடயிலொை ப ொருண்மை உைவுகள் ஓரளவு 

முமையொைமவ, ஓரளவு தைித்தன்மை வொய்ந்தமவ. cook சமையல்கொரர் (iii) ைற்றும் cooker. குக்கர் 

என் மவகளுக்கு இமடவய உள்ள பதொடர்ம  எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். cooker என் தன் -er என் து 

ஒரு கருவி ப ொருள் பகொண்ட ஒரு பவளிப் மடயொை அர்த்தம் உள்ளது: cooker என் து 

சமையலுக்குப்  யன் டுத்தப் டும் ஒன்று. ஆைொல் ஜொன் வகொழிமய பநருப் ில் சமைத்தொல், பநருப்பு 

cooker-ஆக ைொைொது. எைவவ cooker என் மத (iii) cook (உண்மையில் அதுவவ உண்மையொை 

மூலைொக இருந்தொல்) என் திலிருந்து ஆக்குவதில் அர்த்தத்தின் சில சிைப்புத்வதர்ச்சி உள்ளது. 

இருப் ினும், உரு ன் COOK-இன் ப ொருளில் எந்த சிைப்பும் இருப் தொகத் பதொியவில்மல, 

உண்மையில், கருவி ஒட்டு -er என் தன் அர்த்தத்திலும் இல்மல. சிைப்பு என் து cooker என்ை முழு 

வொர்த்மதயின் ைட்டத்தில் பசயல் டுவதொகத் பதொிகிைது. ஒரு cooker என் து சமையலுக்குப் 

 யன் டுத்த வடிவமைக்கப் ட்ட ஒரு கருவியொக இருக்க வவண்டும் என்று கூறுவது வ ொதொது 

(ப ொதுவொக இது பநருப்ம ப்  ற்ைியது அல்ல), ஏபைைில் barbecue/ ொர் ிக்யூ என் து cooker 

அல்ல, microwave oven/மைக்வரொவவவ் ஓவன் cooker அல்ல. இப்வ ொது, cook 'சமை' (iii) ைற்றும் 

cook 'சமை' (i) ைற்றும் (ii) (இமவ பநருங்கிய பதொடர்புமடயமவ) ஆகியவற்றுக்கு இமடவயயொை 

உைமவக் கவைியுங்கள். Cook  (iii) என் து வகொழிமய உணவொக ஏற்றுக்பகொள்ளும் வமகயில் பவப்  

பசயல் ொட்டிற்கு உட் டுத்தப் டுவமத ைட்டுவை குைிக்கிைது. வொக்கியம் (ii), இருப் ினும், ஜொன் 

உணவுப்ப ொருட்கமள பவப்  பசயற் ொட்டிற்கு உட் டுத்த முடியுைொ என்று பவறுைவை 

வகட்கவில்மல (யொரும் ஒரு வகொழிமய பநருப் ில் விடலொம்): இது ஜொனுக்கு சில சிக்கலொை ைற்றும் 

ைதிப்புைிக்க திைன்கள் உள்ளதொ என்று விசொொிக்கிைது. இந்த வநர்வில், cook 'சமை' (ii) என் து cook 

'சமை' (iii) என் மத விட அதிக ப ொருண்மைச் சுமைமயச் சுைந்து பசல்வதொகத் பதொிகிைது. 

8.2. ஒத்தல், உள்ளடங்கல் இவற்ைின் அடுக்கு உைவுகள்  

 விொிவொை விளக்கத்திற்கொக நொம் அடுக்கு அர்த்த உைவுகமள இரண்டு விொிைவொை 

வகுப்புகளொகப்  குக்கலொம்; முதலொவது பசொற் ப ொருண்மைகளுக்கு இமடயில் ஒத்தமலயும் (identity) 

உள்ளடங்கமலயும் (inclusion) பவளிப் டுத்துவது; இரண்டொவது எதிர்த்தமலயும் (opposition) 

விலக்கிமவத்தமலயும் (opposition) பவளிப் டுத்துவது.  

http://www.languageinindia.com/


175 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

8.2.1. உள்ளடங்குபைொழியம் (Hyponymy)     

 ஒரு பைொழியின் பசொற்பைொமகமய அமைப் ொக்கம் பசய்வதற்கு  யன் டும் ைிக முக்கியைொை 

உைவு உள்ளடங்குபைொழியம் ஆகும். ஆப் ிள் என் தற்கும்  ழம் என் தற்கும் வண்டி என் தற்கும் 

வொகைம் என் தற்கும் உள்ள உைவு உள்ளடங்குபைொழியம் (hyponymy) ஆகும். நொம் ஆப் ிள் என் து 

 ழம் என் தன் உள்ளடங்குபைொழியம் (hyponym) என்று கூைலொம்; ைறுதமலயொக  ழம் என் து 

ஆப் ிள் என் தன் உள்ளடக்குபைொழியம் ஆகும் (superordinate) (occasionally hyperonym). இந்த 

உைவு ப ரும் ொலும் உள்ளடங்கலொகத்தொன் விளக்கப் டுகின்ைது. இருப் ினும் எது எமத 

உள்ளடக்குகின்ைது என் து நொம் ப ொருண்மைகமள விொிவொக (extensionally)  ொர்க்கிவைொைொ 

அல்லது ஆழைொகப் ொர்க்கிவைொைொ (intensionally). என் மதப் ப ொறுத்து அமையும். விொிவு 

அடிப் மடயில் உள்ளடக்குச் பசொல்லொல் குைிப் ிடப் டும் வகுப்பு உள்ளடக்குச்பசொல்லொல் 

குைிப் ிடப் டும் வகுப்ம  அதன் துமணவகுப் ொக உட் டுத்தும்; இவ்வொறு  ழங்களின் வகுப்பு 

ஆப் ிள்களின் வகுப்ம  அதன் ஒரு துமணவகுப் ொக உட் டுத்தும். நொம் விமைகமளக் 

மகயொளும்வ ொது எடுத்துகொட்டொக அடிக்கும் பசயலின் வகுப்பு அமையும் பசயலின் வகுப்ம த் 

துமணவகுப் ொக உட் டுத்தும் எைலொம். ப ொருண்மைகமள ஆழைொகப்  ொர்க்கும் வ ொது நொம் 

ஆப் ிள் என் தன் ப ொருண்மை (அர்த்தம்)  ழம் என் தன் ப ொருண்மைமயக்கொட்டிலும் 

கூடுதலொைது ைற்றும் அது அதற்குள்  ழம் என் தன் ப ொருண்மைமய உட் டுத்துகின்ைது அல்லது 

அடக்குகின்ைது எைலொம். இமத பவளிப் மடயொை வமரயமைகள் உள்ள பசொற்களின் வநர்வுகளில் 

கொண இயலும். எடுத்துக்கொட்டொக stallion என் தன் வமரயமை “ஆண் குதிமர” என் திலிருந்து 

stallion  என் தன் ப ொருண்மை ‘horse + வவறு ஏவதொ ஒன்று’ என் மத உள்ளடக்கும் எைக் 

கொணலொம்.  இதுவ ொல் நொம் murder பகொமலபசய் என் மத “வவண்டுபைன்று சட்டத்திற்குப் 

புைம் ொகக் பகொல்” எை வமரயமைவிளக்கம் பசய்தொல், நொம் murder 'பகொமலபசய்' என் தன் 

ப ொருண்மை kill 'பகொல்' என் தன் ப ொருண்மைமயக் கொட்டிலும் கூடுதல் ப ொருண்மைமயக் 

பகொண்டிருக்கின்ைது என்றும் murder 'பகொலமலபசய்' என் து 'kill' பகொல் என் தன் ப ொருண்மைமய 

உள்ளடக்குகின்ைது என்றும் கொணலொம்.  

 உள்ளடங்குபைொழியம் என் து ப ரும் ொலும்  ொிவசொதமைக்கு உள்ளொகும் பசொல் அலகொல் 

ைட்டும் வவறு டுகின்ை வொக்கியங்களுக்கிமடவய உள்ள உட் டுத்துதல் (entailment) என் தொல் 

வமரயமை விளக்கம் பசய்யப் டும்: அது ஒரு ஆப் ிள் என் து அது ஒரு  ழம் என் மத உட் டுத்தும்; 

ஆைொல் முந்மதயதொல் உட் டுத்தப் டொது. ரொணி ரொஜொமவ அமைந்தொள் என் து ரொணி ரொஜொமவ 

அடித்தொள் என் மத உட் டுத்தும், ஆைொல் முந்மதயதொல் உட் டுத்தப் டொது. இம்ைொதிொி 

உள்ளடங்குபைொழியத்மத வமரயமை விளக்கம் பசய்வதில் இரு வமகயிலொை சிக்கல்கள் 
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இருக்கின்ைை. முதலொவது ஒரு உள்ளடங்குபைொழியத்மதக் பகொண்டிருக்கும் வொக்கியம் 

உள்ளடக்குபைொழியத்மதக் பகொண்ட இமணயொை வொக்கியத்மத எப்வ ொதும் உட் டுத்தொது. 

எடுத்துக்கொட்டொக அது ஒரு வரொஜொ என் து அது ஒரு பூ என் மத உள்ளடக்கும்; ஆைொல் அது ஒரு 

வரொஜொ அல்ல என் து அது ஒரு பூ அல்ல என் மை உட் டுத்தொது. அது வ ொல் அது ஒரு வரொஜொ 

என்ை உண்மை ரொணிமய வியப் மடயச்பசய்தது. என் து அது ஒரு பூ என்ை உண்மை ரொணிமய 

வியப் மடயச்பசய்தது என் மத உட் டுத்தொது.  பவறுைவை, எந்த வமகயொை வொக்கியங்கமள 

உள்ளடக்கியது என் மதக் குைிப் ிடுவது சொத்தியைொக இருக்க வவண்டும்; இருப் ினும், இது எளிதொை 

கொொியம் அல்ல (சில விவொதத்திற்கு Cruse/குரூஸ் 1986: இயல் 4.4 ஐப்  ொர்க்கவும்).   

 இரண்டொவது சிக்கல் அம்ைொதிொியொை வமரயமைவிளக்கங்ள் கூடுதல் கட்டுப் ொடொைமவ 

(வைலும் அமவ தொய்பைொழிவ சு ொின் உள்ளுணர்மவ  ிை வழிகளில் ப ொருத்துவதில் 

வதொல்வியுறுகின்ைை). எடுத்துக்கொட்டொகத் தகவலொளிகள் dog:pet, knife:cutlery என்ை இமணகமள 

stallion:horse என் து வ ொன்று உள்ளடங்குபைொழியத்தின் நல்ல எடுத்துக்கொட்டுகளொகத் 

தீர்ைொைிப் ர்; ஆைொல் முதல் இரண்டு வநர்வுகளிலும் உட் டுத்தல் (entailment) இல்மல (குமைந்த 

 ட்சம் cutlery,  ற்ைிய ந்ைது விளக்கத்தில், உண்ணும் கருவிகள் ைட்டுவை தகுதி ப றுகின்ைை) இங்கு 

சிக்கல் என்ைபவன்ைொல் உட் டுத்துதல் (entailment) சூழல் சுதந்திரைொைமவ; ஆைொல் 

உள்ளடங்குபைொழியத்தின் (hyponymy) தீர்ைொைங்கள் சூழல் கட்டுண்டமவ.  லருக்கும் அன்ைொட நகர 

வொழ்க்மகயின் வழுநிமலச் சூழலில் dogs/நொய்கள் pets,/பசல்லப் ிரொணிகள்-ஆக இருக்கும்; ைற்றும் 

ஒருவவமள knife/கத்தி என்ை பசொல் அலகொல் ஊக்குவிக்கப் டும் வழுநிமலச் சூழலுக்குப் புைம் ொை 

சூழல் சொப் ொட்டுச் சூழலொகும்.   

 உள்ளடங்குபைொழியம் ஒரு அடுக்குைவொக இருந்தவ ொதிலும் அதற்கு உறுப் மைவு 

விமளவுகள் உண்டு. மூலமுன்ைொதிொி அடிப் மடயில் உள்ளடங்குபைொழியம் அடிப் மடயில் 

உைவுபகொண்டிருக்கும் பசொற்கமள வவண்டுகிை பவளிப் ொடுகளும் இருக்கின்ைை:  

 ஆப் ிள்களும்  ிை  ழங்களும்  

 ? ழங்களும்  ிை ஆப் ிள்களும்  

 ?ஆப் ிள்களும்  ிை ஆரஞ்சுகளும்  

 ஆப் ிள்கள் எைக்கு விருப் ைொை  ழங்களொகும்.  

 ?ஆப் ிள்கள் எைக்கு விருப் ைொை ஆரஞ்சுகள் ஆகும்.  

 ? ழங்கள் எைக்கு விருப் ைொை ஆப் ிள்கள் ஆகும்.  

வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை அளவீடு அடிப் மடயில் வமரயமைவிளக்கம் பசய்வமதவிட 

உள்ளகுபைொழியத்மத அணுகுவதன் சொியொை வழி அது ஒரு மூலமுன்ைொதிொி அமைப்புடன் கூடிய 
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உைவுசொர் கருத்துரு என்று கூறுவதொகும் (ைற்றும்  ிை அர்த்த உைவுகளுக்கு ஒரு இமணயொை 

மகயொளுமக சொத்தியம் ஆகும்). அதொவது, நல்ல ைற்றும் குமைவொை நல்ல எடுத்துக்கொட்டுகமளக் 

பகொண்ட ஒன்று, ஆைொல் பதளிவொை வமரயமைவிளக்கம் அல்லது எல்மலகள் இல்மல (முன்ைொதிொிக் 

வகொட் ொட்டின் விொிவொை விளக்கத்திற்கு இயல் 7-ஐப்  ொர்க்கவும்). உள்ளடங்குபைொழியம் என்ை 

கருத்துருமவ சொதொரண பைொழியில் X is a type/kind/sort of Y/“X என் து ஒரு வமக Y.” எை 

பவளிப் டுத்த இயலும். சில பசொல்லிமணகள்  ிை சட்டகத்மதவிட இந்தச் சட்டகத்தில் 

உள்ளடங்குபைொழியத்தின் தர்க்க வமரயமை விளக்கத்மதக் கூடுதல் ஏற்றுக்பகொள்ளத்தக்க விதத்தில் 

திருப்தி பசய்கின்ைை என் து ஆர்வத்திற்குொியதொகும். 

 A horse is a type of animal.   

 குதிமர ஒரு வமக விலங்கு.  

  ? A kitten is a sort of cat. (A kitten is a young cat.)  

 பூமைக்குட்டி ஒருவமகப் பூமை (பூமைக்குட்டி ஒரு இளம் பூமை) 

 A stallion is a type of house. (A stallion is a male horse) 

 ஒரு ஸ்டொலின் ஒரு வமகக் குதிமர (ஸ்டொலின் ஒரு ஆண் குதிமர) 

 ?A queen is a kind of woman. (A queen is a woman.) 

 ?இரொணி ஒரு வமகப் ப ண். (இரொணி ஒரு ப ண்.)      

குரூஸ் (Cruse, 1989) வகுப்பு ஒழுங்கமைப்புகளில் (classificatory systems) அதன் வதமவ கொரணைொக 

horse:animal என்ை இமணயொல் (stallion:horse இமணயொல் அல்ல) எடுத்துக்கொட்டப் டும் உைமவ 

வமக ொட்டியல்/வமக ொட்டுபைொழியம் (taxonymy) என்கிைொர். வமக ொட்டுபைொழிகள் (taxonyms) 

ைொதிொியொக ப ொருண்மைக்கூறுகள் (components) அடிப் மடயில் ஆய்வமதக் கட்டுப் டுத்துகின்ைது 

ைற்றும் அமவகளுக்கு பவளிப் மடயொை வமரயமைவிளக்கம் இல்மல:  

 A stallion is a male horse.  

 ஸ்டொலின் ஒரு ஆண் குதிமர. 

 A horse is a --- animal.   

 குதிமர ஒரு __ விலங்கு 

A horse is equine animal 'குதிமர என் து குதிமர சொர்ந்த விலங்கு' என் து வ ொலி 

வமரயமைவிளக்கைொகும் (pseudo-definition); ஏபைன்ைொல் equine என் தன் ப ொருண்மைமய 

 ண் ொக்கம் பசய்யும் எந்த முயற்சியும் “horse-like”/குதிமரவ ொன்ை அல்லது “pertaining to 

horse”/குதிமரயுடன் பதொடர்புள்ள என்று கூைொைல் பசய்ய இயலொது. இதற்கு இரண்டு ைொற்றுவழிகள் 

இருக்கின்ைை: ஒன்று நொம் வமக ொட்டுபைொழியம் (taxonymy) என் மத ஸ்டொலியன்:குதிமர வ ொன்ை 
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வமகப் ொட்டுபைொழிகள் (taxonyms) அல்லொதமத (non-taxonyms) குமைவொை மையைொகக் பகொண்டு 

(குரூஸில் (Cruse 1994b) ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட அணுகுமுமை)) உள்ளடங்குபைொழியம் என் தன் 

முன்ைொதிொி வடிவைொகக் (prototypical form) கருதலொம்; அல்லது நொம் உள்ளடங்குபைொழியம் ைற்றும் 

வமகப் ொட்டுபைொழியம் என்ை இரண்டு தைித்தைி உைவுகமள அங்கீகொிக்கிவைொம், ஒவ்பவொன்றும் 

அதன் பசொந்த முன்ைொதிொி அமைப்புடன், நல்ல ைற்றும் குமைவொை நல்ல எடுத்துக்கொட்டுகளுடன், 

ஆைொல் வமரயமைவிளக்கைற்ை ைற்றும் பதளிவற்ை எல்மலகளுடன். 

 தர்க்கக் கருத்துச்சொயலொகப் புொிந்துபகொள்ளப் டுகின்ை உள்ளடங்குபைொழியம் கடப்பு 

உைவொகும் (transitive relation): A B-இன் உள்ளடங்குபைொழியொகவும் B C-இன் 

உள்ளடக்குபைொழியொகவும் இருந்தொல், A C-யின் உள்ளடங்குபைொழியொக வரும் (A = அல்பசசன், B = 

நொய், C = விலங்கு என்று கருதவும்). இருப் ினும்  ல வநர்வுகளில் கடப்புத்திைம் அற்றுப்வ ொகின்ைது:  

 A hang-glider is a type of glider.  

 வ ண்ட்-கிமளடர் என் து ஒரு வமக கிமளடர். 

 A glider is a type of aeroplane. 

 கிமளடர் என் து ஒரு வமக விைொைம். 

 *A hang-glider is a type of aeroplane. 

 *வ ங்-கிமளடர் என் து ஒரு வமக விைொைம். 

  A car-seat is a type of seat. 

 கொர்- இருக்மக என் து ஒரு வமக இருக்மக. 

 A seat is a type of furniture. 

 இருக்மக என் து ஒரு வமக  ர்ைிச்சர். 

 *A car-seat is a type of  ர்ைிச்சர்.  

 *கொர் இருக்மக என் து ஒரு வமக  ர்ைிச்சர். 

இம்ைொதிொியொை பவளியில் பதொிகிை ஒழுங்கின்மைக்குக் கொரணம் தகவலொளிகள் 

உள்ளடங்குபைொழியம் (hyponymy) அடிப் மடயில் அல்லொைல் தர்க்க அடிப் மடயில் 

வமரயமைவிளக்கம் பசய்யப் டொத ைற்றும் கடப் ற்ை வமகப் ொட்டுபைொழியம் (taxonymy) 

அடிப் மடயில் தங்கள் தீர்ைொைத்மதச் பசய்கின்ைைர் எைக்கூைி சொத்தியைொை முடிமவ எய்தலொம். 

தகவலொளிகள் முன்கூைிய இரு குழுை வொக்கியங்களிலும் முதல் இரு வொக்கியங்களின் வநர்வில் 

 ின்வருைொறு உடன் டுகின்ைைர்:  

 A prototypical hang-glider is a type of glider. 

 ஒரு முன்ைொதிொி வ ங்-கிமளடர் என் து ஒரு வமக கிமளடர் ஆகும். 
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 A prototypical glider is a type of aeroplane. 

 முன்ைொதிொி கிமளடர் என் து ஒரு வமக விைொைம் 

 *A prototypical hang-glider is a type of aeroplane.  

 *ஒரு முன்ைொதிொி வ ங்-கிமளடர் என் து ஒரு வமக விைொைம் 

hang-glider என் து ஒரு prototypical glider அல்ல என் தொல், கடப்புத்திைம் அற்றுப்வ ொகின்ைது. 

8.2.2. சிமைபைொழியம் (Meronymy) 

 உட் டுதலின் ைற்பைொரு உைவு சிமைபைொழியம் ஆகும்; இது சிமை-முழு உைவு (part-whole 

relation) என் தன் பசொல்சொர்  ிரதி லிப் ொகும்.  ின்வருவை சிமைபைொழியத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ஆகும்: மக:விரல், ஊர்தி:இயந்திரம், ைரம்:கிமள. மக:விரல் என் தில் விரல் என் து 

சிமைபைொழியொகும் (meronym) மக என் து முழுபைொழியொகும் (holonym). சிமைபைொழியம் 

(meronymy) உள்ளடங்குபைொழியத்துடன் (hyponymy). ஆர்வமூட்டும் இமணகமளக் பகொண்டுள்ளது. 

(அவற்மைக் 

 குழப் ிக்பகொள்ளக்கூடொது: நொய் என் து விலங்கு என் தன்  ொகம் அல்ல ைற்றும் விரல் ஒரு வமக 

மக அல்ல.) நொம் அகலப்  ொர்மவ (extensional) அல்லது ஆழப் ொர்மவக் (intensional) 

பகொண்டிருக்கின்வைொைொ என் தன் அடிப் மடயில் இரண்டு வநர்விலும் வவறு ட்ட திமசகளில் ஒரு 

வமக உட் டுதல் இருக்கின்ைது. மக ப ளதிக அடிப் மடயில் விரல்கமளயும் உள்ளடக்கும்; ஆைொல், 

விரல் என் தன் ப ொருண்மை எவ்வொவைொ மக என் தன் அர்த்தத்மதயும் உள்ளடக்கும். ("விரல்" என்ை 

கருத்துரு "மக" களத்திற்கு எதிரொக 'சுயவிவர டுத்தப் ட்டுள்ளது"' ('profiled') என்று லங்கொக்கர் 

கூறுகிைொர்.)  

 உள்ளடங்கு பைொழியத்துடன் இருப் து வ ொல் வொக்கியங்களுக்கிமடயில் உட் டுத்தல் 

(entailment) அடிப் மடயில் சிமைபைொழியத்தின் எளிய தர்க்க வமரயமை விளக்கம் இல்மல. 

ஆைொல் இந்த உைவு குைிப் ொக இடப்  யைிமலகளின் பதொடர் ில் பவளிப் டும் தர்க்கப் 

 ண்புக்கூறுகமளக் பகொண்டிருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக “X என் து Y என் தன் சிமைபைொழியம்” 

என்ைொல், A என்ை இருப்புப்ப ொருளுக்கு “A X-இல் இருக்கின்ைது” என் து “A Y-இல் இருக்கின்ைது” 

என் மத உட் டுத்தும் ஆைொல். “A Y-இல் இருக்கின்ைது” என் தொல் உட் டுத்தப் டொது. 

எடுத்துக்கொட்டொக  டுக்மகயமை வீட்டின் என் தன்  ொகம் என்ைொல் ரொஜொ  டுக்மகயமையில் 

இருக்கிைொன் என் து ரொஜொ வீட்டில் இருக்கிைொன் என் மத ஒருதிமச அடிப் மடயில் உட் டுத்தும். 

இவத கொரணத்தொல் ரொஜொவின் விரலில் புண் இருக்கின்ைது என் து ரொஜொவின் மகயில் புண் 

இருக்கின்ைது என் மத உட் டுத்தும். இருப் ினும் இதன் அடிப் மடயில் ஒரு வநரடியொை 

வமரயமைவிளக்கத்மத உருவொக்க இதற்குப்  ல விதிவிலக்குகள் இருக்கின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக 

http://www.languageinindia.com/


180 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

குளவி ஸ்டீயொிங் வீலில் ைீது உட்கொர்ந்து இருக்கிைது என் து  குளவி கொர் ைீது இருக்கின்ைது 

என் மத உட் டுத்தொது ைொைொக குளவி கொொில் உட்கொர்ந்து இருக்கின்ைது என் மத உட் டுத்தும். 

கொலின் ைீது ஈ உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் து உடம் ின் ைீது ஈ உட்கொர்ந்திருக்கின்ைது என் மத 

உட் டுத்தக்கூடும். 

 X என் து Y-யின்  ொகம், Y-க்கு X/Xகள் இருக்கின்ைை வ ொன்ை நிர்ணயிக்கும் சட்டகங்களில் 

அதன் இயல் ொை தன்மை அடிப் மடயில் சிமைபைொழிய உைமவப்  ண் ொக்கம் பசய்யலொம்: ஒரு 

 விரல் ஒரு மகயின்  ொகைொகும்.   

 ஒரு மகயில் விரல்கள் இருக்கின்ைை.  

 ?மக விரலின்  ொகைொகும்.  

 ?ஒரு விரலுக்கு உள்ளங்மக இருக்கின்ைது.  

இம்ைொதிொியொை வமரயமைவிளக்கங்கள் இமணகளுக்குத் ைிகத்பதளிவொை அங்கத்திைர்நிமலமயத் 

தீர்ைொைத்மதத் தரவில்மல என் து பவளிப் மடயொகும். சிமைபைொழியம் 

உள்ளடங்குபைொழியத்மதவிட கூடுதல் பதளிவொை மூலமுன்ைொதிொி  ண்ம க் கொட்டுகின்ைது; 

கருத்துருவின் மையத்திற்குப்  ங்களிப்பு பசய்கின்ை  ண்புக்கூறுகளுக்குள் விசொொிப் து இலொ ைொக 

அமையும்.  ின்வருவை முதன்மையொைமவயொகத் வதொன்றுகின்ைது:  

8.2.2.1. வதமவயொைது   (Necessity) 

 சில  ொகங்கள் முழுமைக்குத் வதமவயொைது; ஆைொல் சில  ொகங்கள் முழுமைக்கு விருப் ொைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, முகத்தின்  ொகைொக தொடி இருந்தொலும், முகங்களுக்குத் தொடி வதமவயில்மல. 

ைொைொக மககளுக்கு விரல்கள் வதமவயொைமவ. (நொம் இங்கு தர்க்க அடிப் மடயிலொை 

வதமவமயப் ற்ைி வ சவில்மல. குரூஸ் (Cruse, 1986) இமத ஒழுங்குமுமைசொர் வதமவ (canonical 

necessity) என்கிைொர்: அதொவது, நல்வடிவொக்கமுள்ள மக விரல்கமளக் பகொண்டிருக்கும்.) வதமவ 

திருப்பு திமசயிலும் பசயல் டுகின்ைது; அதொவது சில  ொகங்கள் முழுமைகளின் ப ொருத்தைொை 

 ொகங்களொக இல்லொததன் கொரணைொக ஒழுங்குமுமைசொரொததொகும் (எ.கொ. விரல்); அவதசையம் சில 

 ொகங்கள் தொைொகவவ திருப்தியொை முழுமைமள உருவொக்க இயலும்; அமவ விருப்பு அடிப் மடயில் 

தொன் ைற்பைொன்ைின்  ொகைொக இருக்கும்.  ிை விஷயங்கள் ஒன்ைொயிருக்மகயில் வதமவ 

மையத்தன்மைமய வநொக்கிக் கொட்டுகின்ைது.  

8.2.2.2. முழுமை (Integrality)     

 சில  ொகங்கள்  ிை  ொகங்கமள விடக் கூடுதலொக முழுமையொக்கத் வதமவயொைதொக அமையும். 

முழுமையொக்கத் வதமவமய நிர்ணயிக்கும் ஒரு வழி  குதிமய அதன் முழுமையுடன் 

இமணந்திருப் தொக விளக்குவது எந்த அளவுக்கு எளிதொைது என் மதத் தீர்ைொைிப் தொல் 
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ப ைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக விரல் மகயின்  ொகைொகும், மகப் ிடி கதவின்  ொகைொகும் ைற்றும் 

மகப் ிடி கதவில் இமணக்கப் ட்டுள்ளது என் ை இயல் ொைதொகும். ைொைொக விரல்கள் மகயுடன் 

இமணக்கப் ட்டுள்ளது, மகப் ிடி அகப்ம யுடன் இமணக்கப் ட்டுள்ளது என் ை வழக்கத்திற்கு 

ைொைொைதொகும்; வவறு ொடு முழுமைக்குள்  குதியின் முழுமையொக்க ஒன்றுவசர்க்மகயின் அள ில் 

இருக்கின்ைது. இங்கும் சிமைபைொழியத்தின் பவளிப் டுத்தங்களொக இமணயின் முழுமையொக்கத் 

வதமவக்கும் மையத்தன்மைக்கும் வநர்ைமையொை ப ொருத்தம் இருப் தொகத் பதொிகின்ைது.  

8.2.2.3. தைித்தன்மை (Discreteness) 

 சில  ொகங்கள் அதன் சவகொதர  ொகங்களிலிருந்து கூடுதல் பதளிவொக  குக்கப் ட்டிருக்கும். 

அவற்மைச் சிமதக்கொைல்  ிொிக்க இயலுபைன்ைொல்  குப்பு பதளிவொைதொகும். இதுவ ொல்  குதி 

முழுமையில் சுதந்திரைொக இயங்குகிைது என்ைொல்  குப்பு பதளிவொைதொகும் (எடுத்துக்கொட்டொக, மக 

உடலில் சுதந்தரைொக இயங்குகிைது. ஆைொல் நொக்கின் முமை, கொதின் ைடல் வ ொன்ை சில  ொகங்கள் 

குமைந்த அளவில் தொன் பதளிவொகப்  ிொிக்கப் ட்டுள்ளை.  ிை விஷயங்கள் ஒன்ைொயிருக்மகயில், எந்த 

அளவுக்கு ஒரு  குதி தைித்தன்மையுமடயதொய் இருக்கின்ைவதொ அந்த அளவுக்கு உைவு கூடுதல் 

மூலமுன்ைொதிொியொைது என்று நொம் அனுைொைிக்கலொம்.  

8.2.2.4. ஊக்குவிப்பு (Motivation) 

 ப ொதுவொகக் கூைிைொல், ‘நல்ல’  ொகங்கள் அவற்ைின் முழுமையில் குைிப் ிடத்தக்கச் 

பசயல் ொடு உமடயதொய் இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, கதவின் மகப் ிடி  ிடிப் தற்கும் திைப் தற்கும் 

மூடுவதற்கும்  யன் டுகின்ைது; வண்டியின் சக்கரம் அது தமரயில் எளிதொக நகர்வதற்கு 

உதவுகின்ைது; கத்தியின் கூர்மையொை  ொகம் கத்திமய அதன்  ண்புக்குொிய பசயலொை பவட்டுதமலச் 

பசய்ய உதவுகின்ைது. பசயல் ொட்டு ஊக்கம் ப ளதிக அடிப் மடயில் வவறு டொத  குதிமயக் 

கண்டுபகொள்ள முக்கியைொைது  அல்லது நொக்கின் முமை வ ொன்ை பதளிவற்ை  ொகங்கமள 

வவறு டுத்த முக்கியைொைது.  

8.2.2.5. முழுப்ப ொருத்தம் (Congruence) 

 முழுப்ப ொருத்தத்தின்  ண்புக்கூறுகள்  ரப்ப ல்மல (range), வதொற்ைம் (phase), வமக   (type) 

என் ைவொகும்.  

1.  ரப்ப ல்மல:  ல வநர்வுகளில் சிமைபைொழியின் (meronym) ப ொதுமையின்  ரப்ப ல்மல 

முழுபைொழியின் (holonym).  ரப்ப ல்மல வ ொல் இருக்கொது.  ின்வருவை கூடுதல் நிகழ்பவண் உள்ள 

ஒவரைொதிொித்தன்மையல்லொ வநர்வுகளொகும்: முதலொவது சிமைபைொழி அமத முழுவதும் உட் டுத்தும் 

முழுபைொழிமயவிடக் கூடுதல் ப ொதுத்தன்மை உமடயதொக இருந்தொல், நொம் உயர்ச்சிமைபைொழி 

(supermeronym)  ற்ைி வ சலொம்; இரண்டொவது இரண்டு  ரப்ப ல்மலகள் வைலுைல் பசய்தொல், 
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 குதி-சிமைபைொழி (semi-meronym) என்ை கமலச் பசொல்மலப்  யன் டுத்தலொம். எடுத்துக்கொட்டொக 

 ிடி:கத்தி/குமட, சக்கரம்:சிற்றுந்து/வண்டி/பதொடர்வண்டி, கொல்:நொற்கொலி/வைமச/ப ஞ்சு என் ை 

வவறு ட்ட முழுமைகளின்  ொகங்களொகும்.  குதி-சிமைபைொழிக்கு எடுத்துக்கொட்டொக  ிடி:கதவு 

என் மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும்:  ிடி இல்லொக் கதவுகள் உள்ளை ைற்றும் கதவில் இமணக்கப் டொத 

 ிடிகள் உள்ளை; எைவவ எந்த  ரப்ப ல்மலயும் ைற்ைமத உட் டுத்தவில்மல.  

2. வதொற்ைம்:  குதிகளும் முழுமைகளும் மூலமுன்ைொதிொிகளில் உள்ளது வ ொன்று ஒவர சையத்தில் 

இருந்தொல் அமவ வதொற்ை ஒவரைொதிொித்தன்மையொகும். எடுத்துக்கொட்டொக  தநீர்:கள், ைொவு:வதொமச 

என்ை வநர்வுகமள எடுத்துக்பகொள்வவொம்.  தநீமரக் கள்ளின் ஒரு  குதி என்வைொ ைொமவ வதொமசயின் 

ஒரு  குதி என்வைொ கூைலொம்; ஆைொல் அவ்வொறு கூறுவது சொியொகத் வதொன்ைவில்மல. இந்வநர்வுகளில் 

நொம் அடங்கியுள்ள ப ொருள்கள் (ingredients)  ற்ைி வ சலொம்; அமவ பதொடக்கத்திலிருந்தது வ ொல் 

இறுதி விமளவுப் ப ொருளில் இருப் தில்மல.    

3. வமக: மூலமுன்ைொதிொி  குதிகளும் (prototypical parts) முழுமைகளும் ஒவர மூலப்ப ொருண்மையில் 

வமகமயச் (ontological type) சொரும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு  குதி என் து திரள் ப யரொகக் 

குைிப் ிடப் ட்டொல், முழுமையும் அவ்வொவை குைிப் ிடப் டவவண்டும் (? ஒரு சிறு துணுக்கு ைணலின் 

 ொகைொகும், ?ைரம் வைமஜயின்  ொகைொகும்.) (ஒரு  க்கம் உள்ளங்மக:மக ைற்றும் குதிகொல்:கொல் 

என் தற்கும் ைறு க்கம் இரத்தநொளம்:இரத்தைண்டலம் ைற்றும் நரம்பு:நரம்புைண்டலம் என் தற்கும் 

எதிரொை) நொளம்:மக ைற்றும் நரம்பு:கொல் என் வைவற்மைக் கருத்தில் பகொள்ளவும். குரூஸ் (Cruse, 

1986) கொல், மக, விரல் என் ைவற்மை கூறுசொர்  ொகங்கள் (segmental parts) என்றும் நரம்பு, நொளம், 

எலும்பு என் ைவற்மை ஒழுங்குமுமைசொர்  ொகங்கள் (systemic parts) என்றும் குைிப் ிடுகின்ைொர்.  

 வைவல உள்ள அளவுவகொல்கமளப் ப ொறுத்து, ' ொகங்கள்' (parts') ைற்றும் 'துண்டுகள்' ('pieces')  

ஆகியவற்மை ஒப் ிடுவது சுவொரஸ்யைொைது.  

(அ) அவசியம் Necessity:: இந்த அளவுவகொமலப்  யன் டுத்துவது கடிைம், ஆைொல் ஒரு குைிப் ிட்ட 

துண்டு உருவொகும் வமகயில் ஒரு குவமள உமடக்கப் டுவதற்கு எந்த கொரணமும் இல்மல, எைவவ 

தைிப் ட்ட துண்டுகள் வதமவயில்மல என்று பதொிகிைது. 

(ஆ) ஒருங்கிமணப்பு Integrality: : உமடக்கப் டொத முழு குவமளயில், துண்டுகள் இல்மல, எைவவ 

இந்த அளவுவகொல் ப ொருந்தொது. 

(இ) தைித்துவம் Discreteness: : துண்டுகள் உருவொக்கப் ட்டவுடன் அமவ தைித்தைியொக இருக்கும், 

ஆைொல் முழுமையின் உமடக்கப் டொத நிமலயில் பதொடர்புமடய, அமவ வவறு டுவதில்மல, 

எைவவ அமவ தைித்தைியொக இல்மல என்று பசொல்வது நியொயைொைது.  
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(ஈ) உந்துதல் Motivation:: துணுக்குகள் பகொள்மகயளவில் தன்ைிச்மசயொைமவ, வைலும் அவற்ைின் 

முழுமைமயப் ப ொறுத்தைட்டில் எந்தத் தைிச் பசயல் ொடும் இல்மல. 

(இ) ஒற்றுமை: 

(i) வரம்பு: துண்டுகள் அவற்ைின் முழுமையுடன் ஒன்றுக்கு ஒன்று உைமவக் பகொண்டுள்ளை, எைவவ 

அமவ வரம்ம ப் ப ொறுத்து முழுமையொக ஒத்துப்வ ொகின்ைை: ஒருவர் தற்பசயலொக கீவழ வ ொட்ட 

ஒரு ைிங் குவமளயின் ஒரு துண்டு ஒவர வநரத்தில் ைற்பைொன்ைின் துண்டொக இருக்க முடியொது; 

(ii) கட்டம்: ஒரு வமகயில் துண்டுகள் ைற்றும் முழுமைகளுக்கிமடவய ஒரு கட்ட வவறு ொடு உள்ளது: 

நியைை முழுமை (canonical whole) இருக்கும் கொலத்தில் துண்டுகள் இல்மல, ைற்றும் துண்டுகள் 

உருவொகும் தருணத்தில் நியைை முழுமை (canonical whole) இல்மல. 

(iii) வமக: துண்டுகள் எப்ப ொழுதும் அவற்ைின் முழுமையின் அவத மூலப்ப ொருண்மையியல் 

வமகயொகும். 

ப ொதுப் ப யர்ச்பசொற்களொல் (common nouns) குைிக்கப் டும் நிமலயொை வமககளில் துண்டுகள் 

வரொது என் மத ஒருவவமள வசர்க்க வவண்டும்; துண்டுகள்  ிரத்திவயகைொக உறுதியொைமவ, 

அவதசையம்  ொகங்கள் இருக்கலொகொது: ஒரு கச்வசொியின் ஒரு  குதி-ஐ ஒருவர் பகொண்டிருக்க முடியும், 

ஆைொல் அொிதொகவவ ஒரு கச்வசொியின் துண்டு. 

 உள்ளடங்குபைொழிமயப் வ ொலவவ, சிமைபைொழியின் தர்க்கொீதியொை கருத்துருவொக்கமும் 

கடப் ொக transitive: இருக்கும் என்று நொம் எதிர் ொர்க்கிவைொம்: A முழுவதுைொக B இன் எல்மலக்குள் 

அமைந்திருந்தொல், ைற்றும் B முழுவதுைொக C-இன் எல்மலக்குள் அமைந்திருந்தொல், A என் து 

முற்ைிலும் C-இன் எல்மலக்குள் அமைந்திருக்க வவண்டும். ("உைவின்" துண்டு இந்த வழியில் கடப்பு 

என் மதக் கவைியுங்கள்.) இருப் ினும், வ சு வர்களின் சிமைபைொழியின் தீர்ப்புகள் எப்ப ொழுதும் 

இமடநிமலத்தன்மைமய சுட்டிக்கொட்டுவதில்மல: 

விரல்கள் மகயின்  ொகங்கள். 

உள்ளங்மக என் து மகயின் ஒரு  குதி. 

?விரல்கள் மகயின்  ொகங்கள். 

க்ரூஸ் (Cruse 1986) இந்த கடப்புத்தன்மையின் வதொல்வி இமணப்புகளுக்கு (attachments) (அதொவது 

அதன்  குதிகள் அவற்ைின் உடைடி முழுமையுடன் இமணக்கப் ட்டுள்ளை என்று ப ொதுவொகக் 

கூைலொம்) ைற்றும் ஒருங்கிமணந்த  குதிகளுக்கு (integral parts) (அதொவது வைற்கூைிய வழியில் 

விவொிக்க முடியொத  குதிகள்) இமடவய உள்ள வவறு ொட்டுடன் இமணக்கப் ட்டுள்ளது. 

கடப்புத்தன்மை ஒரு இமணப் ின் எல்மலமய கடந்து பசல்வது இல்மல என்று பதொிகிைது. 
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எவ்வொைொயினும், இந்தத் பதொடர்பு, சொியொைதொக இருந்தொலும், ஒரு விளக்கத்மத உருவொக்கவில்மல 

என்று பசொல்ல வவண்டும்.   

8.2.3. ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (Synonymy) 

 நொம் ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் என் மத ப ொருண்மையின் ஒப்புமை என்று அர்த்தம் 

பசய்துபகொண்டொல் அது விரும் த்தகொத உைவொகத் வதொன்றும். ைொைொக, ஒருப ொருள் ன்பைொழிகமள 

ப ொருண்மை வவற்றுமைகமள விட ப ொருண்மை ஒற்றுமைகள் கூடுதலொகக் பகொண்டிருக்கும் 

பசொற்கள் என்ை நிமலயில் ஆய்ந்தொல், அந்த உைவு விரும் த்தக்கதொக அமையும். ஒத்தல்  ற்ைிய 

நம்முமடய உணர்மவ வவறு ொடுகளின் எந்த வமககள் சிமதக்கவில்மல? ஏன் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் அடிக்கடி நிகழ்கின்ைை? (ப ொருண்மையின் முழுமையொை ஒப்புமை 

பசயற் ொடு அடிப் மடயில் வநொக்கைில்லதது.) அமவ பசொற்பைொமகயின் குைிப் ிட்ட  ரப் ில் 

 ரவுகின்ைைவொ?  

 நொம் முதலில் ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்தின் மூன்று அளபுகமள வவறு டுத்துவவொம்: முழு 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (absolute synonymy), கருத்துமர ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (prepositional 

synonymy), அண்மை ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (near-synonymy).  

8.2.3.1. முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (absolute synonymy) 

 முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (absolute synonymy) ப ொருண்மையின் முழுமையொை 

ஒற்றுமைமயக் குைிப் ிடும்; இந்தக் கருத்துச்சொயலுக்கு ஏதொவது உள்ளடக்கம் இருக்கவவண்டுைொைொல் 

நொம் எமத ப ொருண்மையொகக் கணிக்கவவண்டும் என் மதக் குைிப் ிட வவண்டும். நொம் இங்கு சூழல் 

அணுகுமுமைமய நமடமுமை டுத்துகிவைொம்; இதன் டி இலக்கண அடிப் மடயில் நல்வடிவொக்கம் 

பசய்யப் ட்ட வொக்கியச் சூழல்களில் பசொற்களின் சூழல்சொர் இயல்ம   ொதிப் து ப ொருண்மையொகும். 

இதன் அடிப் மடயில் முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழிமய எல்லொ சூழல்களிலும் ஒவர இயல்ம க் 

பகொண்டிருக்கின்ை பசொற்கள் எை வமரயமை விளக்கம் பசய்ய இயலும்; அதொவது, X ைற்றும் Y என்ை 

இரண்டு பசொற்களுக்கு, அமவ முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொக ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட 

வவண்டுபைன்ைொல் X முழுவதும் இயல் ொக இருக்கும் எந்தச் சூழலிலும் Y-வும் அப் டி 

இருக்கவவண்டும்; X சிைிது ஒவ்வொதிருக்கும் எந்தச் சூழலிலும் Y-வும் சிைிது ஒவ்வொதிருக்கும்; வைலும் X 

முழுவதும் ஒழுங்கற்ைதொய் இருக்கும் எந்தச் சூழலிலும் Y-வும் அவ்வொறு இருக்கும். இது ைிகக் 

கடுமையொை வதமவயொகும்; சில இமணகள் தொன் இதில் தகுதி ப றும்.  ின்வருவை முழு 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிய இமணகமளக் கண்டு ிடிப் தன் சிரைத்மத எடுத்துக்கொட்டும் (‘+’ ஒத்தைி 

அடிப் மடயில் கூடுதல் இயல் ொைது என் மதயும் ‘-‘ ஒத்தைி அடிப் மடயில் குமைவொை 

இயல் ொைது என் மதயும் குைிப் ிடும்:  
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1. மதொியைொக:வீரைொக  

 அவன் வொழ்மகயில் எந்த சிக்கமலயும் மதொியைொக எதிர்பகொள்வொன். (+)  

 அவன் வொழ்மகயில் எந்த சிக்கமலயும் வீரைொக எதிர்பகொள்வொன். (-)  

2. அகலைொை:விொிவொை  

 அது அகலைொை வீதி (+)  

 அது விொிவொை வீதி (-)  

3. கிட்டத்தட்ட: வதொரொயைொக  

 அவன் கிட்டத்தட்ட ஆங்கிவலயன் வ ொல் இருக்கிைொன். (+)  

 அவன் வதொரொயைொக ஆங்கிவலயன் வ ொல் இருக்கிைொன். (-)  

4. இை: ைண்மடமயப்வ ொடு  

 அந்த ஆசிொியர் இைந்து விட்டொர்.  

 அந்த ஆசிொியர் ைண்மடமயப்வ ொட்டுவிட்டொர்.  

(i) brave:courageous 

Little Billy was so brave at the dentist's this morning. (+) 

Little Billy was so courageous at the dentist's this morning. (-) 

(ii) calm:placid 

She was quite calm just a few minutes ago. (+) 

She was quite placid just a few minutes ago. (-) 

(iii) big:large 

He's a big baby, isn't he? (+) 

He's a large baby, isn't he? (-) 

(iv) almost:nearly 

She looks almost Chinese. (+) 

She looks nearly Chinese. (-) 

(v) die:kick the bucket 

Apparently he died in considerable pain. (+) 

Apparently he kicked the bucket in considerable pain. (-) 

சில சையம் முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொகக் கூைப் டும் பசொற்களுக்கிமடயில் வவறு டுத்துகின்ை 

சூழமலக் கொண் து கடிைம்; sofa:settee, and pullover: sweater இருப் ினும் 

இச்பசொற்களுக்கிமடயிலும் சிலர் வவறு டுத்தும் சூழமலக் கண்டு ிடிப் ர். இந்த விளக்தத்தின் கீழ் 
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முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் ைிக அொிதொைது என்றும் அமவ இயற்மகயொை பசொற்பைொமகயின் 

முக்கியப்  ண் ொக அமையவில்மல என்றும் இவ்பவடுத்துக்கொட்டுகளிலிருந்து பதளிவொகத் 

பதொிகின்ைது.   இந்தக் கருத்துச்சொயலின்  யன், அதன் நிமலயில் தைித்துவைொக 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்தின் உத்வதசைொை அளவுவகொல் ைீது வநொக்கீட்டுப் புள்ளியொக உள்ளது.  

 வைவல பகொடுக்கப் ட்டுள்ள வமரயமையின் டி, ஒரு வஜொடி பசொற்கமள முழுமையொை 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொகத் தகுதியற்ைதொக்க ஒவர ஒரு வவறு டுத்தும் சூழல் ைட்டுவை வதமவ 

என் மதக் கவைியுங்கள். எவ்வொைொயினும், அத்தமகய ஒரு சூழல் ைட்டுவை சந்வதகத்திற்குொிய 

சூழ்நிமலயொக இருக்கும்: அத்தமகய சூழல்களில் குமைந்த ட்சம் ஒரு வகுப் ொவது இல்லொவிட்டொல், 

அதன் விமளவு உண்மையொை ப ொருண்மை தொைொ என்று ஒருவர் சட்டப்பூர்வைொக சந்வதகிக்கலொம். 

வொதத்தில்  யன் டுத்தப் டும் அமைத்து சூழல்களிலும் ஒவர அர்த்த அலகு இருப் மத 

உறுதிபசய்வதில் ஒரு சிக்கல் உள்ளது என் மதயும் கவைியுங்கள்; இது இங்கு 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டவில்மல.   

8.2.3.1. கருத்துமரசொர் ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (propositional synonymy) 

  ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் கருத்துமர (propositional synonymy)  

ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்மத உட் டுத்தல் (entailment) அடிப் மடயில் வமரயமைவிளக்கம்  

பசய்யலொம். இரண்டு பசொல் அலகுகள் கருத்துமர ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொக இருந்தொல் அவற்மை 

உண்மைக்கட்டுப் ொடு  ண்புகள் உள்ள ஏதொவது பவளிப் ொட்டில் அவற்ைின்  ண்புகளில் எந்த 

தொக்கமுைின்ைி இடம்ப யர்க்க இயலும். வவறுவழியில் கூைிைொல் ஒன்று கருத்துமரகளின் ஒரு 

இமணயின் ஒரு உறுப் ிைமரக் பகொண்டிருக்கிைது என்றும் ைற்வைொன்று இமணயின் ைற்பைொரு 

உறுப் ிைமரக் பகொண்டிக்கிைது என்றும் வவறு ட்டிருக்கும் இரண்டு வொக்கியங்கள் ஒன்றுக்பகொன்று 

உட் டுத்துமவகளொக இருக்கும்; எடுத்துக்கொட்டொக, ரொஜொ வயலின் வொங்கிைொன் என் து ரொஜொ 

 ிடில் வொங்கிைொன் என் மத உட் டுத்தவும் என் தொல் உட் டுத்தப் டவும் பசய்யும்; நொன் அவன் 

வயலின் வொசிப் மதக் வகட்வடன் என் து நொன் அவன்  ிடில் வொசிப் மதக் வகட்வடன் என் மத 

உட் டுத்தவும் என் தொல் உட் டுத்தப் டவும் பசய்யும்; அவள் பதொமலக்கொட்சி நிகழ்சியில் வயலின் 

வொசிக்கப் வ ொகிைொள் என்மத அவள் பதொமலக்கொட்சி நிகழ்ச்சியல்  ிடில் வொசிக்கப்வ ொகிைொள் 

என் து உட் டுத்தவும் என் தொல் உட் டுத்தப் டவும் பசய்யும். இறுதி எடுத்துக்கொட்டில் உண்மைக் 

கட்டுப் ொடு அப் டிவய விடப் ட்டொலும்  ிடில் என் து குமைந்த இயல் ொைது; இது  ிடில் என் தும் 

வயலின் என் தும் முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் அல்ல என் மதக் கொட்டுகின்ைது.  

 வமரயமை விளக்கம் அடிப் மடயில் கருத்துமர ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளின் 

ப ொருண்மைகளின் வவறு ொடுகள் ஒன்வைொ அதற்குவைவலொ கருத்துமர அல்லொத ப ொருண்மையின் 

வநொக்கங்கமள உட் டுத்தும்;  ின்வருவை முக்கியைொைமவ: 1) பவளிப் ொட்டுப் ப ொருண்மையின் 

(expressive meaning) வவறு ொடுகள், 2) நமடயியல் நிமலயின் (stylistic level) வவறு ொடுகள், 3) 
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கருத்தொடலின் முற்வகொள்பசய்யப் ட்ட களத்தின் வவறு ொடுகள். ப ரும் ொலும் எந்த வநரத்திலும் 

இவற்ைில் ஒன்ைிற்கு வைற் ட்டமவ  ங்களிப்பு பசய்ய வரும். நூல்:புத்தகம் என்ை இமணமய 

எடுத்துக்பகொள்வவொம் நூல் என் து இலக்கிய வழக்கிலும் புத்தகம் என் து வ ச்சுவழக்கிலும் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைை. ஆங்கிலத்தில் violin:fiddle என்ை வநர்மவ எடுத்துக்பகொள்வவொம். இங்கு 

வவறு ொடு வ சு வொின் சில  ண்புகள் அடிப் மடயில் அமையும். வ சு வர் வயலின் 

கலொச்சொரத்திற்கு அன்ைியர் என்ைொல் fiddle கூடுதல் வ ச்சுவழக்கொகும்; வைலும் வயலின் என் துடன் 

ஒப் ிடுமகயில் வவடிக்மகக்குொியதொகும். வ சுவது ஒரு வயலின் பதொழில்வல்லுநர் ைற்பைொரு வயலின் 

பதொழில்வல்லுைருடன் என்ைொல், fiddle என் து வவடிக்மகயல்லொத, அவைொைப் டுத்தொத, அல்லது 

வ ச்சுவழக்கு அல்லொத நடுநிமலயொைது; violin ப ரும் ொலும் ைற்ைவர்களுடன்  யன் டுத்தப் டும். 

shin:fibula என் மதப் ப ொறுத்தவமர, வித்தியொசம் கருத்தொடல் களத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒன்ைொகும்: 

shin என் து அன்ைொடச் பசொல், சிைப்பு பவளிப் ொடு அல்லது நமடயியல் ஏற்றுதல் இல்மல, 

அவதசையம் அந்தப்  ொத்திரத்தில் பசயல் டும் ைருத்துவ நிபுணர்களொல் fibula  யன் டுத்தப் டுகிைது 

(ைீண்டும் நடுநிமலயொக). எடுத்துக்கொட்டுகளின் இறுதி பதொகுப் ொக கருதுங்கள்:இறுதி குழுை 

எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் வொக்கியங்கமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும்:   

 This was the first time they had had intercourse. 

 அவர்கள் உடலுைவு பகொள்வது இதுவவ முதல் முமை. 

 This was the first time they had made love. 

 அவர்கள் கொதல் பசய்வது இதுவவ முதல் முமை. 

 This was the first time they had fucked. 

 அவர்கள் புணர்ந்தது இதுவவ முதல் முமை. 

 அவன் அவமள ைொை ங்கப் டுத்தி விட்டொன்.  

 அவன் அவமளக் பகடுத்துவிட்டொன்.  

 அவன் அவமளக் கற் ழித்துவிட்டொன்.  

 ிை வொக்கியங்கமளக் கொட்டிலும் முதல் வொக்கியம் கூடுதல் நீதிைன்ைத்தில்  யன் டுத்தப் டும்; 

இரண்டொவது வொக்கியம் நடுநிமலயொைதொகும்; மூன்ைொவது வொக்கியத்மதப் புத்தகக் கமடகளில் 

கொணப் டும் ஒருவமகயில் டும் புதிைங்களில் கொணலொம்.  

 கருத்துமர ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் சிைப் ொை உணர்ச்சி முக்கியத்துவம் உள்ள புலங்களில், 

குைிப் ொக இடக்கரடக்கல்-பகட்டவொர்த்மத அளவுவகொலில் (euphemism-dysphemism scale) 

பவவ்வவறு புள்ளிகமள ஆக்கிரைித்து ஒரு வநர்த்தியொை தரப் டுத்தப் ட்ட பசொற்களின் பதொகுப்பு 

ப ரும் ொலும் கிமடக்கிை  விலக்கப் ட்டபசொல் புலத்தில் (taboo areas) ப ொதுவொகக் கொணப் டும். 
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அமவ வவறு ட்ட சூழல்களில் ப ொருந்தக்கூடிய கருத்துருக்களுடன் பதொடர்புமடயதொகவும், அந்தச் 

சூழல்களில் வவறு ட்ட முக்கியத்துவம் ைற்றும் விமளவுகளுடன்  ரவலொக இருப் தொகவும் பதொிகிைது. 

.8.2.3.3. பநருக்கிய ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் (Near synonymy) 

  கருத்துமர ஒருப ொருள்  ன்பைொழியத்திற்கும் பநருங்கிய ஒருப ொருள்  ன்பைொழியத்திற்கும் 

இமடவய உள்ள எல்மலக்வகொடு சிலவற்ைில் தீர்ைொைம் எடுப் தற்கு சிரைைொைது என்ைொலும், 

பகொள்மக அடிப் மடயில் பதளிவொைதொகும். இருப் ினும், பநருங்கிய 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்திற்கும் ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் அல்லொதவற்ைிற்கும் இமடவய உள்ள 

எல்மலக்வகொடு அவ்வளவு வநரடியொைது அல்ல; எந்தக் பகொள்மக இவற்ைின் வவறு ொட்டில் 

அடங்குகின்ைது என் து பவளிப் மடயொக இல்மல. இரண்டு கருத்துக்கள் பவளிப் டுத்தப் ட 

வவண்டும். முதலொவது கருத்து பைொழி வ சு வருக்கு எந்த இமணச்பசொற்கள் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் என்றும் எமவ ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் அல்ல என்றும் 

தீர்ைொைிப் தற்கொை உள்ளுணர்வு இருக்கின்ைது; யொரும் ஒருப ொருள் ன்பைொழி அகரொதியின் 

ப ொருளடக்கத்மதப்  ொர்வதொ நிமலப றுப ற்ை அகரொதிகளில் அகரதியியலொர்கள் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொகத் தருவைவற்மைப்  ொர்வதொ குழம்புவதில்மல; இருப் ினும் இவற்ைில் 

ப ரும் ொன்மையொைமவ முழு ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொகவவொ கருத்துரு ஒருப ொருள் 

 ன்பைொழிகளொகவவொ தகுதியுறும். இரண்டொது கருத்து ப ொருண்மை தூரத்தின் அளவுவகொல் 

இருக்கின்ைது ைற்றும் ஒருப ொருள்பைொழிகள் அவற்ைின் ப ொருண்மைகள் ஒத்தைி அடிப் மடயில் 

பநருங்கியிருக்கின்ை பசொற்கள் ஆகும் என் ை வ ொதுைொைதல்ல. (இது சற்வை நிச்சயைற்ை அண்மை-

உள்ளடங்குபைொழியத்தின் கீழ் எல்மலமய விளக்கும்: வயதொை ப ண் அல்லது உயரைொை ஆண்  

என்று எது நிறுவுகின்ைது என் து குைித்து ைக்கள் ப ொதுவொக பதளிவற்ைவர்களொக உள்ளைர்.) 

இதற்குக் கொரணம் என்ைபவன்ைொல் ப ொருண்மை அண்மைக்கும் ஒருப ொருள் ன்பைொழிய அளபுக்கும் 

இமடயில் எளிமையொை ப ொருத்தம் இல்மல. கீவழ தரப் ட்டுள்ள  ட்டியலில் பசொல்லிமணகள் நொம் 

கீழ்வநொக்கிச் வநொக்கிச் பசல்மகயில் அமவ ப ொருண்மை அடிப் மடயில் அண்மைப் டும்  ஆைொல் 

அமவ கூடுதல் ஒருப ொருள் ன்பைொழியத் தன்மை அமடவதில்மல.  

 இருப்புப்ப ொருள்  பசயல் ொங்கு  

 உயிர்ப் ப ொருள்          ப ொருள் 

 விலங்கு   தொவரம்  

 விலங்கு    ைமவ  

 நொய்    பூமை  

 டொ ர்ைொன்   சமடநொய்  
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பகொள்மக அடிப் மடயில் இந்தப்  ட்டியல் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகமள உருவொக்கொைவலவய பதொடர 

இயலும். இச்பசொற்கள் ஒவர  டிநிமல அமைப் ில் உள்ள பசொற்களுடன் வவறு ட வவண்டி 

பசயல் டும் (இயல் 10ஐப்  ொர்க்கவும்). அதொவது நொய் என் தன் முக்கியச் பசயல் ொடு அது பூமை, 

எலி, ஒட்டகம் வ ொன்ை ஏவதொ ஒன்ைல்ல என் மதக் கொட்டுவதொகும்; அதொவது ஒரு வவறு ொட்மடக் 

குைிப் தொகும். ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் முதன்மையொக ஒன்றுடன் ஒன்று முரண் ட வவண்டி 

பசயல் டவில்மல (அதொவது முன்ைர் கூைிய டி ஒருப ொருள் ன்பைொழிகமளப் ப ொறுத்தவமரயில் 

அவற்ைின் ப ொதுவொை  ண்புக்கூறுகள் வவறு ொடுகமள விட கூடுதல் முக்கியத்துவம் உள்ளமவ). 

சில சூழல்களில் அமவ வவறு டலொம்; ஆைொல் இது அண்மைப் டும் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளுக்வக 

கூடுதல் ப ொருந்தும்: அவன் பகொல்லப் ட்டொன், ஆைொல் பகொமல பசய்யப் டவில்மல. He was 

killed, but I can assure you he was NOT murdered, madam.   

 ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்மதச் சிமதக்கொத வவறு ொடுகமளப்  ண் ொக்கம் பசய்வது 

அவ்வளவு எளிதல்ல. சைைற்ை ைற்றும் தயொரொய் உள்ள ஆைொல் ைிக பவளிப் மடயல்லொத 

ப ொதுமையொக்கம் அண்மைப் டும் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளுக்கு இமடயிலொை சொத்தியைொை 

வவறு ொடுகள் ைிகச்சிைியதொகவவொ அல்லது  ின்ைணியொக்கப் ட்டதொகவவொ (backgrounded) 

இருக்கலொம். சிைிய வவறு ொடுகமள  ின்வருைொறு கணிக்கலொம்:   

 1.அள ின் அளவுவகொலின் வைல் அண்மையிடம்: fog:mist, laugh:chuckle,hot:scorching, 

 bigihuge,  disaster:catastrophe,pull:heave, weep:sob, etc.; நமக:சிொி, சப் தம்:ஓமச, 

 சூடொை:பவப் ைொை  

2. விமையின் சில விமையமடச் சிைப் ொக்கங்கள்: amble:stroll, chuckle:giggle, drink:quaff; 

ஊர்தல்:நகர்தல், ஒழுகுதல்:கமட ிடித்தல்  

3. விமைவநொக்கு வவறு ொடுகள்: calm:placid (நிமல vs. இயல்பு); ைகிழ்ச்சியமட: ைகிழ்:, 

வகொ ங்பகொள்:வகொ ி  

4. மூலமுன்ைொதிொி மையத்தின் வவறு ொடுகள்: brave (மூலமுன்ைொதிொி அடிப் மடயில் 

ப ௌதிக) courageous (மூலமுன்ைொதிொி அடிப் மடயில் அைிவுசொர் ைற்றும் ஒழுக்கக் 

கொரணிகமள உள்ளடக்கியது); துணிச்சலொை:மதொியைொை, ஆற்ைல்:திைமை, 

அைிவொளி:புத்திசொலி 

 ின்ைணியொக்கப் ட்ட முக்கிய வவறு ொட்டிற்கொை எடுத்துக்கொட்டு ஆங்கிலத்தில் pretty:handsome 

ஆகும். (pretty 'ப ண்' சொர்ந்தது, handsome 'ஆண்' சொர்ந்தது). .இவ்விணயின் கருத்துமரப் 

ப ொருண்மைமய “அழகொை” எைக் பகொள்ளலொம்.  ொல்வவறு ொடு man:woman என் தில் உள்ளது 

வ ொல் முன்ைணியொக்கப் ட்டொல் (foregrounded) விமளயும் பசொற்கள் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் 

அல்ல. குைிப் ிட்ட வநர்வுகளில் ஏன் முழுவதும் வவறு டும் பசொற்கமளப் ப ைொைல் அண்மை 
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ஒருப ொருள் ன்பைொழிகமளக்; ப றுகிவைொம் என் மதக் கூறுவது சிரைைொைதொகும். ஒரு சொத்தியம் 

என்ைபவன்ைொல் வவறு டும் பசொற்கள்  ருமைத்தன்மையொை நடத்மதசொர்  ின்விமளவுகமளக் 

பகொண்டிருக்கும். ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்தில் வைலும் ஆய்வுகள் பசய்யப் டவவண்டும். 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வரும் உள்ளடங்குபைொழி-உள்ளடக்குபைொழி வஜொடிகளில் எது வமகப் ொட்டுபைொழித்மதக் 

குைிக்கிைது? 

ப ண் ன்ைி: ன்ைி, சமடநொய்:நொய், பசம்ைைியொடுநொய்:நொய், தொய்:ப ண், குடிமச:வீடு, 

ஆலங்கட்டி:ைமழ,  ைிக்கட்டி:தண்ணீர்,  தின்ைவயதிைர்:ைைிதன், பூட்: ொதணி,  ைிச் 

சர்க்கமர:சர்க்கமர 

2.  ின்வரும் வமககமளப்  யன் டுத்தி  ின்வரும் வஜொடி பசொற்கமள வமகப் டுத்தவும்: 

(அ) சிமைபைொழியம் மைய/முன்ைொதிொி எடுத்துக்கொட்டுகள். 

(ஆ) சிமைபைொழியின் எடுத்துக்கொட்டுகள், ஆைொல் மையைற்ைமவ. 

(c) எல்மலக்வகொடு வநர்வுகள். 

(ஈ) சிமைபைொழியத்தின் எடுத்துக்கொட்டுகள் அல்ல. 

முன்ைொதிொி அம்சங்களின் பதொகுப் ின் அடிப் மடயில் நீங்கள் கொணும் மையத்தின் அளவுகமள 

விளக்க முயற்சிக்கவும்: 

ப ல்ட்: க்கிள் 

ஜொக்பகட்: வல ல் 

மக: நரம்பு 

தொடி: முடி 

சூடொை தண்ணீர்  ொட்டில்: தண்ணீர் 

வடிகட்டி:துமள 

விரல்:முமை 

வகசட் ிவளயர்:வகசட் 

உருமளக்கிழங்கு:வதொல் 

ஷூ: வலஸ் 

கட்டிடம்:முகப்பு 

 ொட்டில்: மூடி 

பரொட்டி: பநொறுக்குத் துண்டு 

ஆம்பலட்:முட்மட 
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முட்கரண்டி: முமை 

 டுக்மக: விொிப்பு 

பைழுகுவர்த்தி: திொி 

கதவு: விசிைி 

3.  ின்வரும் பசொற்களின் பதொகுப்ம க் கவைியுங்கள்: 

துணிச்சலொை, மதொியைொை, துணிச்சலொை 

(அ) என்ை வமகயொை ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் குைிப் ிடப் டுகின்ைை? 

(ஆ) ஆக்ஸ்வ ொர்டு வைம் ட்ட கற்ைல் அகரொதி அல்லது கொலின்ஸ் வகொ ில்ட் அகரொதி வ ொன்ை ஒரு 

ப ொதுவொை கற்ைவொின் அகரொதியில் உள்ள பசொற்கமளப்  ொர்த்து, அமவ எவ்வளவு வ ொதுைொை 

அளவு வவறு டுகின்ைை என் மதக் கவைியுங்கள். 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

அர்த்த உைவுகளின் முன்வைொடி  ணி லிவயொன்ஸ் (Lyons 1963) ைற்றும் (Lyons 1968). 

இந்த இயலின் தமலப்புகள் க்ரூஸில் (Cruse 1986) விொிவொக விவொதிக்கப் ட்டுள்ளை, குைிப் ொக 

இயல்கள் 4 - 8. க்ரூஸ் (Cruse 1994b) அர்த்த உைவுகளின் முன்ைொதிொி-வகொட் ொட்டு நமடமுமைமய 

முன்பைொழிகிைது; ஒரு முமையொை ப ொருண்மை அணுகுமுமைக்கொை ஆரம்  முயற்சிமய கொன்-இல் 

(Cann 1993) கொணலொம், வைலும் கொைில் (Cannஇல் வரவிருக்கும்) ைிகவும் வளர்ந்த நமடமுமைமயக் 

கொணலொம். அர்த்த உைவுகள்  ற்ைிய உளவியலொளொின்  ொர்மவக்கு, சொஃ ின்-ஐப் (Chaffin 1992) 

 ொர்க்கவும்.  

சின்மைபைொழியத்தின் குறுக்கு பைொழியியல் (ைொனுடவியல்) நமடமுமைக்கு, ஆண்டர்சன் (Anderson 

1978) ைற்றும்  ிரவுன் (Brown 1976) ைற்றும் (வரவிருக்கும்b) ஐப்  ொர்க்கவும்.) 

வகள்விப்  தில்கள் 

1. வமகப் ொட்டியல் 

 ின்வரு மவ வமகப் ொட்டுபைொழியம் மூலம் பதொடர்புமடயமவ: 

பூடில்:நொய் 

குடிமச-.வீடு 

ஆலங்கட்டி-.ைமழப்ப ொழிவு 

பூட்:கொலணி 

ஐசிங் சர்க்கமர: சர்க்கமர 

2. சிமைபைொழி 

இதற்கு  டிப் வர்கள் தொங்களொகவவ  தில் பசொல்ல வவண்டும். தீர்ப்புகள்  ின்வருைொறு இருக்கும்: 
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(அ) முன்ைொதிொி எடுத்துக்கொட்டுகள் 

ப ல்ட்: க்கிள்; ஜொக்பகட்:வல ல்; முள்கரண்டி:முள்; பைழுகுவர்த்தி: திொி; கதவு:கீல் 

(ஆ) முன்ைொதிொி அல்லொத எடுத்துக்கொட்டுகள் 

கொலணிகள்: நொடொ; மக: நரம்பு; தொடி: முடி; விரல் நுைி; 

(இ) எல்மலக்வகொட்டில் 

கட்டிடம்:முகப்பு; பரொட்டி: துண்டு; ஆம்பலட்:முட்மட; வடிகட்டி:துமள; உருமளக்கிழங்கு:வதொல் 

(ஈ) எடுத்துக்கொட்டுகள் அல்லொதமவ 

 ொட்டில்:மூடி; சூடொை தண்ணீர்  ொட்டில்: தண்ணீர்;  டுக்மக: விொிப்பு; நொடொ இயக்கி: நொடொவ மழ 

எடுத்துக்கொட்டுகள் அல்லொதமவ அமைத்தும் ஒருமைப் ொட்டின் அம்சம் இல்லொததொகத் பதொிகிைது. 

எல்மலக்வகொடு வநர்வுகள் சில விஷயங்களில் வ ொதுைொை அளவில் ஒத்துப்வ ொவதில்மல. முன்ைொதிொி 

அல்லொத எடுத்துக்கொட்டுகமளப்  ற்ைி உறுதியொகக் கூைவில்மல: கொலணிக்கு நொடொ வ ொதுைொை 

அளவு அவசியைில்மல; மக ைற்றும் நரம்பு வமகமயப் ப ொறுத்து ஒத்துப்வ ொகொதமவ; ஒரு விரலின் 

நுைி ஒருவவமள வ ொதுைொை அளவு வித்தியொசைொக இல்மல; ஒருவவமள முன்ைொதிொியொை  ொகங்கள் 

அவற்ைின் சவகொதொி  ொகங்களிலிருந்து வித்தியொசைொக இருக்க வவண்டும், அதைொல்தொன் தொடி: முடி 

முன்ைொதிொி இல்மல. 

3. ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் 

(அ) முழுமையொை ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் இல்மல; அமைத்தும் குமைந்த ட்சம் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழி. நொம் துணிச்சலொை, மதொியைொை, துணிச்சலொை ைற்றும் துணிச்சலொைவற்மை 

கருத்துமர ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளின் குழுவில் ஒன்ைொக மவப்வ ொம், ஏபைன்ைொல் ஒன்மை 

வலியுறுத்துவதும் ைற்பைொன்மை ைறுப் தும் முரண் ொடொகத் பதொிகிைது. வீரமும் வீரமும்  ட்டத்தில் 

முதல் குழுவின் உறுப் ிைர்களிடைிருந்து வவறு டுகின்ைை, எைவவ அமவகளுடன் ஒத்ததொக 

இல்மல, ஏபைைில் அவர் துணிச்சலொைவர் (முதலியை) என்று ஒருவர் கூைலொம், ஆைொல் வீரம் 

இல்மல, ஆைொல் இல்மல? அவைகைொக வீரம் ைற்றும் வீரம் ஆகியமவ  ட்டத்தில் வவறு டலொம், 

முந்மதயது உயர்ந்தமதக் குைிக்கிைது 

தரத்தின்  ட்டம். மதொியைொை ைற்றும் துணிச்சலொைமவ ைற்ைவர்களிடைிருந்து  ிொிக்கப் ட 

வவண்டும், ஏபைன்ைொல் ைற்ைவர்கள் தகுதியுள்ள பசயலின் ஒப்புதலின் அளமவ 

பவளிப் டுத்துகிைொர்கள், எைவவ ?மதொியைொை/மதொியைொை/முதலியை, பகொள்மள; வைலும், 

மதொியம் என் து மதொியத்மத விட அதிக அளவு அச்சைற்ை தன்மைமயக் குைிக்கிைது. 

கருத்துமரசொர் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் குழுவிற்குள், குமைவொை வவறு ொடுகள் எதுவும் இல்மல. 

உதொரணைொக, ஒரு முன்ைொதிொியொை துணிச்சலொை பசயல் ஒரு தொர்ைீக  ொிைொணத்மதக் 
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பகொண்டுள்ளது, வைலும்  ரந்த  ிரச்சிமைகமளப்  ற்ைிய விழிப்புணர்வு வதமவப் டுகிைது, எைவவ 

ஒரு குழந்மத அல்லது நொமய மதொியைொக விவொிப் து வித்தியொசைொைது, இருப் ினும் அவர்கள் 

மதொியைொக இருக்கலொம்; துணிச்சலொைது உடல் ஆ த்து அல்லது துன் த்மத எதிர்பகொள்வதில் 

முன்ைொதிொியொகக் கொட்டப் டுகிைது. Gallant ப ொதுவொக வ ொொில் ஈடு டும் ந ர்களுக்கு 

 யன் டுத்தப் டுகிைது (வீரம் வ ொல்); வ ொொிடொத சூழ்நிமலகளில் துணிச்சலொைது வீட்டில் அதிகைொக 

இருக்கும் (எைது உள்ளுணர்வுகளின் டி, ஒருவர் மதொியைொக இல்லொைல் மதொியைொக இருக்க முடியும், 

 ிந்மதயது  யத்மத பவல்லும் திைமைக் கொட்டிலும்  யைின்மைமயக் குைிக்கிைது); plucky 

குைிப் ிடு வர் வநொக்கி ைைநிமைமவ பவளிப் டுத்துகிைது, ஆைொல் எைது உள்ளுணர்வுகளின் டி 

முன்பைொழியப் ட்ட வமகயில் வவறு ட்டது அல்ல. (ஆ) அருகிலுள்ள ஒருப ொருள் ன்பைொழிகமள 

வவறு டுத்துவதில் ப ரும் ொலொை அகரொதிகள் வைொசைொைமவ. 
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இயல் 9 

விலக்கிமவத்தல் ைற்றும் எதிர்த்தல் இவற்ைின் அடுக்குைவுகள் 

9.1. இணக்கைின்மையும் இமண-வமகப் டுத்தலும் (Incompatibility and co-troponymy) 

9.1.1. இணக்கைின்மை (incompatibility) 

 ப ரும் ொலும் உள்ளடக்குபைொழி அடுத்து வருகின்ை உள்ளடங்கு பைொழிமயக் கொட்டிலும் 

கூடுதலொகும் (அதொவது இமடப் ட்டச் பசொற்கள் இல்மல); இவற்ைிற்கிமடயில் இணக்கைின்மை 

உைவொல் (incompatible relation) ஒவ்பவொன்றும்  ிை எல்லொவற்றுடனும் பதொடர்புமடய பசொற்களின் 

குமுைம். விலங்குகளின் வமககமளக் குைிப் ிடும் (விலங்கு என்ை உள்ளடக்குச் பசொல்லின் கீழ் வரும்) 

பசொற்களின் குழுைம் இதற்கு எடுத்துக்கொட்டொகும்.  

 உள்ளடக்குபைொழி (superordinate): விலங்கு  

 உள்ளடங்குபைொழிகள் (hyponyms): நொய், பூமை, எலி, சிங்கம், ஆடு வ ொன்ைமவ  

 உள்ளடக்குபைொழி: ந ர்  

 உள்ளடங்குபைொழி: ஆடவர், ைகளிர்    

 உள்ளடக்கு பைொழி( superordinate) horse  

 உள்ளடங்குபைொழி: stallion, mare, foal  

இந்த உள்ளடக்குச் பைொழிகளுக்கிமடவய உள்ள உைவு முக்கியைொகும் ைற்றும் சிைப் ொைதொகும். இது 

எளிய ப ொருண்மையின் வவறு ொடு அல்ல. உள்ளடக்குபைொழியத்மத உட் டுத்தும் உைவொகவும் 

இணக்கைின்மைமயத் (incompatibility) தள்ளிமவக்கும்/விலக்கும் உைவொகவும் எண்ண இயலும். இமத 

அகல உருப் டுத்தத்தில் (extensional manifestation) எளிதொகப் புொிந்துபகொள்ளலொம்: 

இணக்கைில்லொதமவகள் எந்த அங்கத்திைர்கமளயும்  ங்கிட்டுக்பகொள்ளொத வகுப்புகமளக் 

குைிப் ிடும் பசொற்களொகும். எைவவ ஒன்று எலி என்ைொல் அது நொவயொ குதிமரவயொ யொமைவயொ அல்ல: 

இவ்வுலகில் எதுவும் எலி வகுப் ிலும் நொய் வகுப் ிலும் ஒவரவநரத்தில் சொரொது. ஆழ அடிப் மடயில் 

(intensional point of view) இமதக் கூறுவது கடிைம்; ஆைொல் வமக ொட்டுபைொழிகமளவிட 

(taxonyms) பவளிப் மடயொை கலமவச் பசொற்களின் வநர்வில் இது எளிது. ந ர், ஆடவர், ைகளிர் 

என் மவகளின் வநர்மவ எடுத்துக்பகொள்வவொம்:   

 ந ர் = [ைைிதவிைம்]  

 ஆடவர் = [ைைிதவிைம்] [ஆண்] 

 ைகளிர் = [ைைிதவிைம்] [ப ண்]  

 horse = [விலங்கு] [குதிமரயிைம்] 

 stallion = [விலங்கு] [குதிமரயிைம்] [ஆண்] 
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 mare = [விலங்கு] [குதிமரயிைம்] [ப ண்] 

இம்ைொதிொியொை வநர்வுகளில் இணக்கைில்லொதமவகமள அவற்ைின் ப ொதுவொை 

உள்ளடக்குபைொழிகளிலிருந்து ஒவரவநரத்தில் இருக்கொத ப ொருண்மைப்  ண்புக்கூறுகளொல் 

வவறு டுத்தலொம் என்று நொம் கூைவவண்டும். இந்தப்  ண் ொக்கம் வவறு டுத்தும் ப ொருண்மைப் 

 ண்புக்கூறுகமளக் கண்டு ிடிக்க இயலொத இமண வமகப் ொட்டு பைொழிகளுக்குத் (co-taxonyms) 

திருப்தி குமைவொைது.  

 இமண உள்ளடங்கு பைொழிகள் வைற்பசொன்ை அர்த்தத்தில் இணக்கைற்ைமவயொக 

இருக்கத்வதமவயில்மல என் மதப் புொிந்துபகொள்வது முக்கியைொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, ரொணி 

ைற்றும் தொய் என் ை ப ண் என் தன் உள்ளடங்குபைொழிகள்; அவத சையத்தில் ரொணி ஒரு தொயொக 

இருப் மதத் தடுக்க இயலொது. (சில வநர்வுகளில், இமணப்ப யர்களின் ப ொருந்தக்கூடிய தன்மை 

ைட்டுவை பதளிவொகத் பதொிகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, முதல்  ொர்மவயில் நொவல் ைற்றும் வ ப் ர்வ க் 

ஆகியமவ புத்தகம் என் தன் இணக்கைொை இமண-உள்ளடங்குபைொழிகளொகத் வதொன்றுகின்ைை. 

இருப் ினும், ஒரு பநருக்கைொை ஆய்வு அமவ புத்தகம் என் தன் ப ொருண்மைக்குள் பவவ்வவறு 

அர்த்த அலகுகளின் உள்ளடங்குபைொழிகள் என் மத பவளிப் டுத்துகிைது. (அதொவது அமவ 

முகங்கள்- இயல் 6ஐப்  ொர்க்கவும்)) ஒவ்பவொரு துமண அலகின் இமண-உள்ளடங்குபைொழிகள் ைரபு 

வழியில் ப ொருந்தொதமவ: 

 உள்ளடக்குபைொழி    புத்தகம் (TOME) 

 உள்ளடங்குபைொழிகள்   வ ப் ர்வ க்,  ொர்ட்வ க் 

 உள்ளடக்குபைொழி   புத்தகம் (TEXT) 

 உள்ளடங்குபைொழிகள்   நொவல், சுயசொிமத,  ொடநூல் 

9.1.2. துமண வமக ொட்டுபைொழியம் (co-taxonymy)    

 உட் டுதல் (entailment) என்ை தர்க்க உைவொல் வமரயமை பசய்யப் டும் உள்ளடங்கு 

பைொழியம் “X என் து ஒருவமக Y” என் துடன் ப ொருந்தும் கருத்துரு உைவொை 

வமக ொட்டுபைொழியத்திலிருந்து (taxonymy) வவறு டும். இவதவ ொல் இணக்கைின்மைக்கும் தர்க்கப் 

ப ொருள்வகொள் தரலொம்;  ின்வருைொறு வமரயமை விளக்கம் பசய்யலொம்: F(x) ஒரு திமச வநொக்கில் 

F(y)--இல்மல என் மத உட் டுத்தும். (எடுத்துக்கொட்டொக அது ஒரு நொய் என் து அது ஒரு பூமை 

இல்மல என் மத உட் டுத்தும் ஆைொல் அது ஒரு பூமை இல்மல என் தொல் உட் டுத்தப் டொது.) 

இதனுடன் ப ொருந்துகின்ை கருத்துரு உைவு, துமண வமகப் ொட்டுபைொழியம் (co-taxonymy) எை 

அமழக்கப் டும். இது சொதொரண பைொழியில்  ின்வருைொறு குைிப் ிடப் டும்: X என் து Z-இல் இருந்து 

Y-இன் வவறு ட்டவமக. துமணவமகப் ொட்டுபைொழிகள் கட்டொயைொக இணக்கைில்லொதமவயொய் 
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இருக்கத் வதவயில்மல; மூலமுன்ைொதிொி வநர்வுகள் ஒன்மைபயொன்று விலக்கிமவக்கவவண்டும் என் து 

வ ொதுைொைது. எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வருவமதக் கருத்தில்பகொள்ளவும்: ைகளிர் சங்க உறுப் ிைர்கள் 

ைருத்துவர்களிலிருந்வதொ வழக்கைிஞர்களிலிருந்வதொ ஆசிொியர்களிலிருந்வதொ 

இல்லத்தரசிகளிடைிருந்வதொ ைொணவர்களிலிருந்வதொ இருக்கலொம். ஒரு இல்லத்தரசி அவதசையம் ஒரு 

வழக்கைிஞரொகவவொ ைொணவரொகவவொ இருக்கலொகொது என் தற்குத் தர்க்க அடிப் மடயிலொை கொரணம் 

இல்மல; ஆைொல் மூலமுன்ைொதிொி அடிப் மடயில் இது இவ்வொறு இல்மல; எைவவ வைற்பசொன்ை 

இமணக்கப் ட்ட  ட்டியலின் உள்ளுணர்வு அடிப் மடயிலொை நல்வடிவொக்கம். 

வமகப் ொட்டுபைொழியம் (Taxonymy) இமணவமகப் ொட்டுபைொழியத்துடன் (cotaxonymy) வசர்ந்து 

அனு வத்தின் வமகப் ொட்டின் அடிப் மடயொை ைற்றும் முக்கியைொை பசயற் ொங்குடன் 

ப ொருந்துகின்ைது: ஒன்மைபயொன்று விலக்கிமவக்கும் துமணவமகப் ொடுகளொகச் பசய்யும் 

பதொடர்ச்சியொை துமணப் ொகு ொடு.  

9.1.3. இமண சிமைபைொழியம் (co-meronymy) 

 இமண வமகப் ொட்டுபைொழிகளுக்கு இமடயில் இருக்கும் விலக்கிமவத்தல் உைவுக்கு 

இமணயொக இமணச் சிமைபைொழிகளுக்கு இமடவயயும் உைவு இருக்கின்ைது. X-உம் Z-உம் Y-இன் 

சவகொதொிச் சிமைபைொழிகள் (sister meronyms) என்ைொல், வைலும் இந்த உைவு கண்டிப் ொை தர்க்க 

உைவு என்ைொல் X-இன் எந்தச் சிமைபைொழியும் ஒவரவநரத்தில் Z-இன் சிமைபைொழியொக இருக்கொது. 

அகலைொகக் கூைிைொல் X' ைற்றும் Z'  என் ை Y'  என்ை தைியொை ஒன்ைின்  ொகங்களொக இருந்தொல், “A'  

என் து X'-இன்  ொகைொகும்” என் து “A'  என் து Z'-இன்  ொகைல்ல” என் மத ஒருதரப் ொக 

உட் டுத்தும். வவறுவிதைொகக் கூைிைொல் சவகொதொி  ொகங்கள் வைலுைல் பசய்யொது. இந்தக் 

கண்டிப் ொை தர்க்க உைவு சவகொதொித் துண்டுகளுக்கிமடவயயும் துண்டுகளின் 

துண்டுகளுக்கிமடவயயும் இருக்கின்ைது. இருப் ினும் நொம் சிமைபைொழிகள் என் மதக் 

கருத்துருக்கமளக் குைிப் தொகக் கருதிைொல் இந்தக் கருத்துருக்கள் இங்கு தரப் ட்டுள்ள விளக்கம் 

குைிப் ிடுவது வ ொன்று பதளிவொைதல்ல. குைிப் ொக  ொகங்களின் எல்மலகள் கண்டிப் ொை தர்க்க 

உைமவ அழிக்கும் பதளிவின்மையின் ஒரு அளம க் கொட்டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக வைற்மகமயம் 

கீழ்க்மகமயயும் கருத்தில் பகொள்ளவும். நொம் வைற்மகயின் எல்மலவமரயும் கீழ்க்மகயின் 

எல்மலவமரயும் சுட்டிக்கொட்டும் டி வகட்கப் டுவதொக எண்ணவும். இரு சுட்டிக்கொட்டலிலும் நொம் 

மூட்மடயும் உள்ளடக்கிக் கொட்டுவவொைொ? இந்த நிர்ணயிக்க இயலொமை மூட்டுகளின்  ண் ொகும்.  

 நொம் ஒருபுைம் வமகப் ொட்டுபைொழிகளுக்கும் இமண வமகப் ொட்டுபைொழிகளுக்கும் 

இமடயிலும் ைறுபுைம் சிமைபைொழிகளுக்கும் இமணச் சிமைபைொழிகளுக்கு இமடயிலும்  ல 

இமணயொை  ண்புகமளக் கொணலொம். வைலும் இதுவ ொன்ை இமணகள் இயல் 10-இல் ஆரொயப் டும். 
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9.2. எதிர்ப் ொன்கள் (Opposites)  

 எல்வலொருக்கும் ப ொிய, நீளைொை, கைைொை, வைவல, பவளிவய என் மவகளின் எதிொிமடயொை 

பசொற்கள் பதொியும். எதிர்நிமல என் துதொன் அன்ைொட பைொழியில் வநரடியொை பசொல் புொிதமலப் 

ப றுகின்ைது. எைவவ இது புலைைிவு அடிப் மடயில் முதுமையொைதொகக் கருதப் டுகின்ைது. 

இருப் ினும் எதிர்நிமலயில் எமவ உள்ளடங்கும் என் மதச் சுட்டிக்கொட்டுவது கடிைைொைதொகும். 

 ின்வரும் கருத்துக்கள் முக்கியைொைதொகத் வதொன்றுகின்ைது. (முழு விளக்கம் இங்வக தரப் டவில்மல; 

முழுமையொை விளக்கத்திற்கு க்ரூஸ் 1986 ஐப்  ொர்க்கவும் (Cruse 1986:167-168):  

1. இருமைத்தன்மை (binarity): எதிர் ொன்கள் எல்லொம் வைவல தந்துள்ள வமரயமைவிளக்கத்தின்  டி 

இணக்கைற்ைமவகள். “X என் து நீளைொைது” என் து “X என் து குட்மடயொைது அல்ல” என் மத 

உட் டுத்தும். ஆைொல் இமவ இணக்கற்ைமவகள் ைட்டுைல்ல. இணக்கைின்மையின் கருத்துச்சொயலில் 

இணக்கைின்மைகளின் ஒரு குழுை எதிர்ப் ொன்களின் எண்ணிக்மகமய எல்மலப் டுத்தும் 

எதுவுைில்மல. எைவவ இருமைத் தன்மை முன்நி ந்தமையொைது.  

2. உள்ளொர்ந்ததன்மை (inherentness) இருப் ினும் நொம் யவதட்மசயொை ைற்றும் உள்ளொர்ந்த 

இருமைத் தன்மைகளுக்கு இமடயில் வவறு ொடு  ொரொட்டவவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, 

‘ைொட்டுவண்டி’ என்ை  ொிைொணத்தில் ஒற்மைைொட்டு வண்டி, இரட்மடைொட்டுவண்டி என்ை இரு 

வகுப்புகள் இருக்கின்ைை. மும்ைொட்டு வண்டி இல்மல என் தற்கு எந்த தர்க்க அடிப் மடயிலொை 

கொரணமும் இல்மல. இவதவ ொல் சொதொரணைொகச் சமையலமையில் சுடொக்குவதற்கொை 

மூலப்ப ொருட்கள் எொிவொயும் ைின்சொரமும் ஆகும். அதுவ ொல் ப ரும் ொலும்  ொிைொைப் டும் சுடொை 

 ொைம் கொப் ியும் வதைீரும் ஆகும். ஆைொல் ஒற்மைைொட்டுவண்டி:இரட்மடைொட்டுவண்டி, 

எொிவொயு:ைின்சொரம், அல்லது வதைீர்:கொப் ி  ற்ைிய எதிர்நிமலயின் சிறு குைிப்புவ ொலும் இல்மல. 

ஏபைன்ைொல் இந்த இருமைத்தன்மை உள்ளொர்ந்தது என் மதக் கொட்டிலும் யவதட்மசயொைது ைற்றும் 

 யன்வழியியல் சொர்ந்தது ஆகும். ைொைொக  டுக்மக அச்சில் சலைத்தின் சொத்தியம் தர்க்க 

அடிப் மடயில் இரண்டிற்குள் எல்மலப் டுத்தப் ட்டுள்ளது: வைல்:கீழ் என்ை இமணயின் இருமை 

விலக்கிவிட இயலொதது ைற்றும் அமவ எதிொிமடயொைமவகளின் திருப்தியொை இமணமய 

உருவொக்குகின்ைது. உள்ளொர்ந்த இருமைத்தன்மை எதிர்மைத்தன்மையின் முன்ைொதிொி  ண்புக்கூைொகக் 

கருத இயலும்.  

3. பவளிப் மடயொைதன்மை (patency): உள்ளொர்ந்த இருமை எதிொிகளின் மூலமுன்ைொதிொிகளுக்குத் 

வதமவயொைதொகும்  ஆைொல் அது வ ொதொது. திங்கள்கிழமை: புதன்கிழமை என்ை வநர்மவ 

எடுத்துக்பகொள்ளவும். வநரப் ொிைொணம் கிமடவொிமசயொைது; திங்கள்கிழமை ைற்றும் புதன்கிழமை 

பசவ்வொய்கிழமை என் திலிருந்து எதிர்திமசகளில் இருக்கின்ைை. இருப் ினும் அமவ 
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எதிொிமடயொைமவகமளப் வ ொல் உணரப் டவில்மல. இவற்ைிற்கும் கூடுதல் குைிக்கப் ட்ட 

எதிொிமடயொை  ண்ம  பவளிப் டுத்தும் வநற்று என் தற்கும் நொமள என் தற்கும் என்ை 

வவறு ொடு?. திங்கட்கிழமை ைற்றும் புதன்கிழமை என் ைவற்ைின் வநர்வுகளில் பசவ்வொய்கிழமை 

என் துடன் ஒத்தைிவொை வநர அச்சில் அவற்ைின் இருப் ிடம் அவற்ைின் ப ொருண்மைகளில் 

(அவற்ைின் உைவின் இருமைத் தன்மை) குைியொக்கம் பசய்யப் டவில்மல; ஆைொல் ப ொருள்வகொள் 

பசய்யப் டவவண்டும். அவதசையம் இன்று என் துடன் ஒத்தைிவொை வநற்று ைற்றும் நொமள 

என் ைவற்ைின் திமசப்வ ொக்கு அவற்ைின் ப ொருண்மையின் முக்கியப்  ண்புக்கூைொகும். இந்த 

வவறு ொடு பவளிப் மடயொை இருமைத்தன்மை (patent binarity) என் தற்கு எதிொிமடயொை 

உட் மடயொை (latent binarity) என்று குரூசில் (Cruse, 1986) குைிப் ிடப் டுகின்ைது.  

 பசொல் எதிர்ப் ொன்கள் (lexical opposites)  ல பதளிவொக வவறு டுத்தக்கூடிய வமககளொக 

வருகின்ைை. அவற்ைில் முக்கியைொை நொன்கு  இங்கு விளக்கப் டுகின்ைை.   

9.2.1. துமணநிமலபைொழிகள் (complementaries)  

  ின்வரும் இமணச் பசொற்கள் முன்ைொதிொியொை துமணநிமலபைொழிகமள (typical 

complementaries) உருப் டுத்தம் பசய்கின்ைை:  

 உயிருள்ளமவ : உயிரற்ைமவ  

 உண்மை : ப ொய்  

 கீழ் டி : எதிர்  

 உள்வள : பவளிவய  

 பதொடங்கு : நிறுத்து  

 சொத்தியம் : அசொத்தியம்  

 அமசயொதது : அமசவது  

 ஆண் : ப ண்  

துமணநிமலபைொழிகள் எதிர்நிமலயின் அடிப் மட வடிமவ உருவொக்குகின்ைது ைற்றும் உள்ளொர்ந்த 

இருமைமய அதன் தூய வடிவத்தில் கொட்டுகின்ைது. சில தீர்ைொைைொை கருத்துரு ரப்பு எதிர்க்கும் 

பசொற்களொல் ஒன்மைபயொன்மை விலக்கும் இரண்டு  குதிகளொகப்  ிொிக்கப் டுகின்ைது. இவ்வொறு 

(ப ொருத்தைொை  ரப்புக்குள்) ஏதொவது ஒன்று இந்த  குதிகளின் ஒன்ைில் வந்தொல் அது ைற்ைதில் வர 

இயலொது; ஏதொவது ஒன்று  குதிகளில் ஒன்ைில் வரொவிட்டொல் அது ைற்ைதில் வரவவண்டும் (இந்த 

இறுதியொை அளவீடு துமணநிமலச் பைொழிகமள (complementaries) இணக்கைில்லொத 

பைொழிகளிலிருந்து (incompatibles) வவறு டுத்துகின்ைது)). இவ்வொறு ஒரு ப ொருத்தைொை 

கட்டமளக்குச் சொத்தியைொை  தில்பசயல்களின் கருத்துருக் களத்மதத் கருத்தில் பகொண்டொல் 
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(அதொவது கட்டமளயிடு வர் கட்டமளப று வர் ைீது அதிகொரம் இருக்மகயில், வதமவப் டும் பசயல் 

சொத்தியைொைதொகவும் ஏற்கைவவ நிமைவவற்ைப் டொததொவும் இருக்கும்; கட்டமளமயப் ப று வர் 

கட்டமளமயக் வகட்டுப் புொிந்துபகொள்ள இயலும்),  தில்பசயல்கள் கீழ்ப் டிதலின் அல்லது 

கீழ்ப் டியொமையின் வமகப் ொடில் வரும் என் து பதளிவு. இதுவ ொல் உயிருள்ள ப ொருள்களின் 

 ரப் ில் வரும் இருப்புப்ப ொருள்கள் (entity) உயிருள்ளமவயொகவவொ உயரற்ைமவயொகவவொ 

இருக்கவவண்டும்;  ருப்ப ொருள் (concrete object) நிமலயொைதொகவவொ இயங்குவதொகவவொ 

இருக்கவவண்டும்.  

 துமணநிமல உைவுக்கு கண்டிப் ொை தர்க்க வமரயமைமயத் தர இயலும்:   

 F(X)  என் து என் மத உட் டுத்தவவொ ைற்றும் F(Y)-இல்மல என் தொல் 

 உட் டுத்தப் டவவொ பசய்யும்.   

இதிலிருந்து Y அல்லது X என் து தர்க்க அடிப் மடயில் Y அல்லது Y-இல்மல என் தன் நிகரைொகும்; 

இது கூைியது கூைலொகும் (tautology);. Y-வயொ X-ஓ Y என் தற்வகொ Y-இல்மல என் தற்வகொ நிகரன் 

அல்ல; இது முரண் ஆகும். இவ்வொறு இந்தக் கருத்துமர (proposition) உண்மைவயொ ப ொய்வயொ ஆகும் 

என் து கூைியது கூைல் (tautology) ஆகும்; இந்தக் கருத்துமர (proposition) உண்மைவயொ ப ொய்வயொ 

அல்ல என் து முரண்( contradiction). ஆகும்.  

 நொம்  ிை அர்த்த உைவுகளில்  ொர்த்த டி துமணநிமலபைொழியத்தின் (complementarity) தர்க்க 

வமரயமை விளக்கம் ைிகக் கண்டிப் ொைதொகும்; சில இமணகள் வலுவொை வமரயமைவிளக்கத்மத 

திருப்திப் டுத்தலொம் (எ.கொ. பதொடர்: நிறுத்து); ஆைொல் ப ரும் ொலொை வநர்வுகளில் வநரடியற்ைது 

என்ைொலும் நொம் “இயல் ொை சூழ்நிமலகளில்” அல்லது “மூலமுன்ைொதிொியொக” என்ை ஒருவமக 

ைழுப் மலச் வசர்க்கவவண்டிவரும். எடுத்துக்கொட்டொக வளர்ச்சி அல்லது ைரபுசொர் 

இயல் ற்ைநிமலகளின்  ல சொத்தியங்கள் இருக்மகயில்  ொல்வவறு ொடு பசய்யப் ட்ட இைத்மதச் 

சொர்ந்த தைிப் ட்ட ஒன்ைிற்கும் ஆவணொ ப ண்வணொ அல்ல என் து தர்க அடிப் மடயில் சீரற்ைதல்ல. 

இது இைக்கவுைில்மல உயிவரொடும் இல்மல என் தற்கும் ப ொருந்தும். (உயிவரொடிருப் திலிருந்து 

ைரணத்திற்கு ைொறுவதற்கொை புள்ளி பதளிவற்ைது என் தும் உண்மைதொன். ஆைொல் இது வவறு 

கருத்து. இங்வக, பைொழியியல்சொர்  ிொிவு கூர்மையொைது என்று வொதிடலொம், இருப் ினும் பவளிப்புை 

யதொர்த்தத்மத வமர டைொக்குவது நிச்சயைற்ைது. நொம் எமதக் குைிப் ிடுகிவைொம் என்ைொல் ைரணவைொ 

வொழ்க்மகவயொ இல்லொத வஜொம் ிஃ ிவகஷன் (zombification) (இைக்கொதது/UNDEAD!), அல்லது 

கொட்வடொி நிமல (vampiric state) வ ொன்ை விதிவிலக்கொை நிமலகளின் சொத்தியம்,.) கிட்டத்தட்ட 

அமைத்து நிரப் ிகளும்/துமணநிமலபைொழிகளும் சில குைிப் ிட்ட களங்களுக்குள் ைட்டுவை 

அவற்ைின் சிைப் ியல்பு  ண்புகமளக் கொட்டுகின்ைை என் மதயும் வலியுறுத்த வவண்டும். 
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9.2.2. எதிர்பைொழியம்  (antonymy) 

 ைிகவும் கூடுதலொக ஆயப் ட்ட எதிர்ப் ொன்கள் சந்வதகத்திற்கு இடைில்லொைல் 

எதிர்பைொழிகளொகும் (அடிக்கடி எதிர்பைொழியம் என் து எதிர்நிமல (opposite) என் தன் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியொக  யன் டுத்தப் டுகின்ைது; இங்கு நொம் எதிர்பைொழியம் (antonymy) 

என் மத மலயொன்சொல் (Lyons 1963) அைிமுகப் டுத்தப் ட்ட குறுகிய அர்த்தத்தில் 

 யன் டுத்துகின்வைொம்.) எதிர்பைொழியம் நன்கு விளக்கப் ட்ட  ல வகுப்புகளொக இருக்கின்ைது. 

இவற்ைில் ஒன்மை மைய வமகயொகக் கூை இயலும்; இது விொிவொக விளக்கப் ட்டு  ிை சுருக்கைொகக் 

கூைப் டும்.  

9.2.2.1. துருவ எதிர்பைொழிகள் (Polar antonyms) 

  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் துருவ எதிர்பைொழிகள் (Polar antonyms) ஆகும்:  

நீளைொை: குட்மடயொை, கைைொை :  இவலசொை, திண்மையொை: பைலிதொை, வவகைொக: 

பைதுவொக,  வலுவொை: வலுவற்ை,  உயரைொை: தொழ்ந்த, அகலைொை: குறுகலொை, 

ப ொிய:சிைிய,ஆழைொை: ஆழைற்ை 

 துருவ எதிர்பைொழிகளின் நிர்ணயிக்கும்  ண்கள்  ின்வருவைவொகும்:  

1. இரு பசொற்களும் முழுவதும் நிரல் டுத்த இயலு மவகளொகும், அதொவது அமவ அளபு அமடகளின் 

 ரந்த எல்மலப் ரப்புடன் வசர்ந்து வருகின்ைை: பகொஞ்சம்/சிைிது/பரம் /ைிக நீளைொை; 

very/slightly/rather/quite/a bit/too/long (துமணநிமலபைொழிகள் அவற்ைின்  ண் ொக ஓரளவுக்கு 

நிரல் டுத்த இயலொத தன்மைமயக் கொட்டுகின்ைை:பகொஞ்சம்/சிைிது/பரம்  உயிரற்ை; ?very/slightly/a 

bit/too dead.)  

2. அமவ வழக்கைொக ஒப்பு அள ிலும் (comparative degree) ைீயள ிலும் (superlative degree) 

வருகின்ைை: long: longer: longest, light: lighter: lightest. வநர் அள ில் (positive degree) 

 யன் டுத்திைொலும் அவற்மை ஏதொவது குைிப்புமர ைதிப்புடன் பதொடர்பு டுத்தி ஒப்பீட்டு 

அடிப் மடயில் ப ொருள்வகொள் பசய்யவவண்டும். இது அடிக்கடி சூழல் அடிப் மடயில் 

நிர்ணயிக்கப் டவவண்டும்; ஆைொல் வழுநிமல வநர்வுகளில் ப ரும் ொலும் தமலமைப் ப யரொல் 

குைி ிடப் டும் இருப்புப்ப ொருளின் வகுப்புக்குச் சரொசொி ைதிப் ின் ஏவதொ வமக ஆகும். எைவவ ஒரு 

நீண்ட  ொடல் என் து சரொசொி  ொடமல விட நீண்டது என்று குைிப் ிடும். ஆகொகொ! ரொைன் உயரைொக 

இருக்கிைொன் அல்லவொ? என் து சூழலிருந்து ஒரு குைிபீட்டு இடத்மத வவண்டும்; எடுத்துக்கொட்டொக 

“அவன் வயதுக்கு உயரைொக இருக்கிைொன்”, “வ ொைதடமவ  ொர்த்ததிலிருந்து உயரைொக இருக்கிைொன்”  

3. அமவ ஏவதொ புைவயைொை ஒரு ொிைொண ப ளதிகப்  ண்ம  கொட்டுகின்ைது; மூலமுன்ைொதிொியொக 

பசன்டிைீட்டர்கள், கிவலொகிரொம்கள், ைணிக்கு இத்தமை கிவலொைீட்டர் வ ொன்ை 
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ைரபுஅடிப் மடயிலொை அலகுகளொல் அளக்கலொம். பசொற்களில் ஒன்மை ைிமகப் டுத்திைொல் அது 

ஏறுமுகைொக  ண் ின் கூடுதல் ைதிப்ம க் கொட்டும் (ைிக நீளைொை என் து நீளைொை என் மதவிட 

நீளத்தின் கூடுதல் அலகுகமளக் கொட்டும்), அவதசையம் ைற்பைொன்மை ைிமகப் டுத்திைொல்  ண் ின் 

குமைந்த ைதிப்ம க் கொட்டும் (ைிகக் குட்மடயொை என் து குமடமடயொை என் மதவிட நீளத்தில் 

குமைந்த அலகுகமளக் கொட்டும்).  

4. அமவ இணக்கைில்லொதமவகளொக (incompatibles) இருக்கின்ைை, ஆைொல் துமணநிமலபைொழிகள் 

(complementaries) அல்ல. எைவவ அது நீளைொைவதொ குட்மடயொைவதொ அல்ல என் து முரணொைது 

அல்ல (அது சரொசொி நீளம் உள்ளதொக இருக்கலொம்) அது நீளைொைவதொ குட்மடயொைவதொ ஆகும் 

என் து கூைியது கூைல் (tautology) அல்ல.    

5. ஒப்பு வடிவங்கள் தமலகீழ் உைவில் (converse relationship) இருக்கும் (இந்த உைவு  ற்ைிய கூடுதல் 

தகவலுக்கு கீவழ  ொர்க்கவும்): குைிப் ொக, X-உம் Y-உம் (துருவ) எதிர்பைொழிகள் ைற்றும் A-உம் B-உம் 

ப யர்கள் என்ைொல் A is X-er than B என் து A B is Y-er than A  என் மத உட் டுத்தவும் என் தொல் 

உட் டுத்தப் டவும் பசய்யும். (அதொவது A B-ஐ விட கைைொைது என் து B A -ஐ விட இவலசொைது 

என் மத உட் டுத்தவும் என் தொல் உட் டுத்தப் டவும் பசய்யும்.) ஆங்கிலத்தில் A is X-er than B 

என் து B is Y-er than A என் மத உட் டுத்தவும் என் தொல் உட் டுத்தப் டவும் பசய்யும். (A is 

heavier than B என் து B is lighter than A என் மத உட் டுத்தவும் என் தொல் உட் டுத்தப் டவும் 

பசய்யும்.)      

6. இரண்டு பசொற்களின் ஒப்புவடிவங்கள் சொர் ற்ைமவ, அதொவது ஒப்புமையொகப்  யன் டுத்துவது 

அந்தச் பசொல் வநர் அள ில் உள்ளது என் மத முற்வகொள் பசய்யவில்மல என் து 

 யன் டுத்தத்தக்கது. அதொவது X Y-ஐ விட நீளைொைது என் து X நீளைொைது என் மத முற்வகொள் 

பசய்யொது. இதுவ ொலவவ அதொவது Y X-ஐ விட குட்மடயொைது என் தும் Y-குட்மடயொைது என் மத 

முற்வகொள் பசய்யது. ஆங்கிலத்தில் X is longer than Y என் து X is long என் மத முற்வகொள்பசய்யொது. 

இதுவ ொலவவ shorter. என் தும் வரும்.   

7. பசொற்களில் ஒன்று அது எவ்வளவு X ஆகும்? / How X is it? என்ை சட்டகத்தில் சொர் ற்ை 

விைொமவயும் சொர் ற்ை ப யரொக்கத்தமதயும் தரும். இமத அது எவ்வளவு நீளைொைது/How long is it? 

என்ை வகள்வியுடன் ஒப் ிடவும்; இது எந்த முற்வகொள்களும் ைற்றும் அது எவ்வளவு 

குட்மடயொகும்?/How short is it? என் தும் இல்லொைல் நீளத்மதப் ற்ைி விைவுகின்ைது. இது வ ொலவவ 

அதன் உயரம் என்மைக் கவமலபகொள்ளச் பசய்கின்ைது/Its shortness worries me என் து அது 

உயரைொைதொ குள்ளைொைவளொ என் மதக் குைிப் ிடவில்மல. இந்தச் பசொல்தொன்  ின்வரும் 

விைொமவத் தரும் ப ொருத்தைொை  ண் ின் கூடுதமலக் கொட்டுகின்ைது: அது எவ்வளவு 
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நீளைொக/வலுவொக/ப ொிதொக/திண்மையொக/அகலைொக/விமரவொக இருக்கின்ைது? How 

long/strong/big/thick/wide/fast is it? 

9.2.2.2. சைதுருவ எதிர்பைொழியின் (equipollent antonyms) 

  இரு முக்கியைொை வமககமள சொர் ின்மையொவலொ அல்லது அவற்ைின் ஒப் ிடும் 

பசொற்களிைொவலொ எளிதில் கண்டுபகொள்ளலொம். துருவ எதிர்பைொழிகமளப் ப ொறுத்த வமரயில் எந்த 

பசொல்லும் சொர் ற்ைதல்ல (அதொவது இரண்டும் ப ொறுப்வ ற்கின்ைது); எைவவ எடுத்துக்கொட்டொக 

hotter என் து hot என் மதயும் colder என் து cold என் மதயும் முற்வகொள்பசய்கின்ைை. 

இதன்கொரணைொக  ின்வரும் இரண்டும் வழக்கைற்ைதொகும்:  

 ?This coffee is cold, but it’s hotter than that one. 

 ?This coffee is hot, but it’s colder than that one.   

(இந்த சூழ்நிமலகளில் முமைவய warmer ைற்றும் cooler என்று கூறுவது இயல் ொகும்.) இரண்டும் 

நடுநிமல எவ்வளவு விைொமவத் தரும். துருவ எதிர்பைொழி இமணச்பசொற்கள் ைொதிொியொக 

உணர்வுகமளயும் (சூடொை:குளிரொை, கசப் ொை:இைிப் ொை, துன் ைொை:இன் ைொை) அல்லது 

உணர்ச்சிகமளயும்; (ைகிழ்ச்சியொை:துன் ைொை, ப ருமையொக:அவைொைைொக) குைிக்கும்.  

9.2.2.3. வைலுைல் எதிர்பைொழிகள்  

 வைலுைல் எதிர்பைொழிகளில் (overlapping antonyms), எடுத்துக்கொட்டொக good:bad 

/நல்ல:வைொசைொை, ஒரு உறுப் ிைர் சொர் ற்ை ஒப்பீட்மடயும் (impartial comparative) ைற்பைொன்று 

ப ொறுப் ொை ஒப்பீட்மடயும் (committed comparative)  தரும். 

 ?John is an excellent tennis player, but he's worse than Tom. 

 ?ஜொன் ஒரு சிைந்த படன்ைிஸ் வீரர், ஆைொல் அவர் டொமை விட வைொசைொைவர் 

 John's a pretty useless tennis player, but he's better thanTom 

 ஜொன் ஒரு  யைற்ை படன்ைிஸ் வீரர், ஆைொல் அவர் டொமை விட சிைந்தவர் 

  ?ரொஜொ ஒரு நல்ல விமளயொட்டு வீரன், ஆைொல் ரொைமைவிட வைொசைொை விமளயொட்டு வீரன். 

 ?அவள் புத்திசொலியொை ப ண், ஆைொல் ரொணிமய விட முட்டொள் ஆைவள்.  

இந்த வநர்வில் நல்ல/good என் து ஒரு நடுநிமல எவ்வளவு விைொமவத்/how-question தரும் 

(எவ்வளவு நல்ல திமரப் டம்? (How good was the film?)  ஆைொல் வைொசைொை/bad என் து 

ப ொறுப் ொை விைொமவத் தரும் (எவ்வளவு வைொசைொை வதர்வு முடிவு?/ How bad were the exam 

results?). எல்லொ வைலுைல் எதிர்பைொழிகளும் அவற்ைின் ப ொருண்மையொக ைதிப்பீட்டு துருவத்மதக் 

(evaluative polarity) பகொண்டிருக்கும்:  

 good:bad, kind:crue, clever:dull, pretty:plain, polite:rude 
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 நல்ல:வைொசைொை, இரக்கமுள்ள:பகொடூரைொை, அைவுள்ள:அைிவற்ை, அழகொை: குரூரைொை, 

  ணிவொை: முரட்டுதன்மையொை  

 ொர ட்சைற்ை  யன் ொட்டுடன் பதொடர்புமடயது வநர்ைமை ைதிப்பீட்டுச் பசொல் (evaluative 

term)ஆகும். 

 வைலுைல் எதிர்பைொழிகளின் குைிப் ிடத்தகுந்த  ண்பு உள்ளொர்ந்த தன்மையொகும் 

(inherentness).. நல்ல:வைொசைொை என் மத எடுத்துக்பகொள்ளவும். இரண்டு வைொசைொை ப ொருட்கள் 

வைொசைொை தன்மையின் அள ில் வவறு ட்டொல், ஒன்று ைற்பைொன்மை விட வைொசைொைது என்று 

ஒருவர் விளக்குவொர்.  

 The weather last year was bad, but this year it was worse;  

 This year's drought is worse than last year's 

 கழிந்த வருடம் கொலநிமல வைொசைொக இருந்தது, ஆைொல் இந்த வருடம் அமதவிட வைொசைொக 

 இருக்கின்ைது.  

 வ ொை வருட வரட்சிநிமலமயவிட இந்த வருட வரட்சிநிமல வைொசைொகும்.  

இருப் ினும், இரண்டு வைொசைொை விஷயங்களில், ஒன்மை ைற்பைொன்மை விட சிைந்ததொக விவொிக்க 

எப்வ ொதும் சொத்தியைில்மல: The weather is bad this year, but it was better last year./ இந்த ஆண்டு 

வொைிமல வைொசைொக இருக்கிைது ஆைொல், கடந்த ஆண்டு நன்ைொக இருந்தது.என் து சொி, 

ஆைொல்?This year's famine was better than last year's/ கடந்த ஆண்மட விட இந்த ஆண்டு  ஞ்சம் 

நன்ைொக இருந்தது.என் து சொியல்ல. 

ப ொதுவொை பகொள்மக என்ைபவன்ைொல், உள்ளொர்ந்து வைொசைொக இல்லொத ப ொருள்கமளத் தொன் 

(இதற்கு நல்ல எடுத்துக்கொட்டுகள் சொத்தியைொகும்) better/நல்ல: என்று குைிப் ிட இயலும். உள்ளொர்ந்து 

வைொசைொை/bad ப ருள்கமளத்தொன் அமதவிட வைொசைொை/ worse, என்று குைிப் ிட இயலும்; வைலும் 

.எவ்வளவு நல்ல?/How good. . . ?(* How good is Mary's toothache? / *வைொியின்  ல்வலி எவ்வளவு 

நல்லது?) என்று விைொ எழுப்  இயலொது.  

9.2.3.தமலகீழ்கள்   

 தமலகீழ்கள் (reversies)  திமசஎதிர் ொன்களின் (directional opposites)  ரந்த வமகமயச் 

வசர்ந்தது; அமவ வைவல:கீவழ, முன்ைொல்: ின்ைொல், உள்வள:பவளிவய, வடக்கு:பதற்கு (up:down, 

forwards:backwards, into:out of,north: south) ,வ ொன்ை வநரடியொை திமசஎதிர்ப் ொன்கமளயும் சில 

அச்சில் சில வைவல:அடியில் (top:bottom) என்ை தீவிரைொைமவகமளயும் (பசங்குசத்து 

எதிர்நிமலகள்/antipodals என்று குரூசொல் (Cruse 1986) அமழக்கப் டும்)) உள்ளடக்கும். 

திமசஎதிர்ப் ொன்களின் (directional oppposites) விொிவொை வமகப் ொட்மடச் சொரும். தமலகீழ்களுக்கு 
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இரண்டு இறுதி நிமலகளுக்கு இமடவய, எதிர்திமசகளில் இயக்கத்மத (அல்லது ப ொதுவொக, 

ைொற்ைம்) குைிப் ிடும் தைித்தன்மை உண்டு. அமவகள் எல்லொம் விமைகளொகும். ப ரும் ொலொை 

பதொடக்க எடுத்துக்கொட்டுகள் உண்மையொை இயக்கத்மதவயொ (literal movement) ஒத்தைி 

இயக்கத்மதவயொ (relative movement) எதிர்திமசகளில் கொட்டும்: உயர்:விழு, முன்வைறு: ின்வொங்கு, 

நுமழ:பவளிவயறு (rise:fall, advance:retreat, enter:leave). (இந்த வநர்வுகளில் கூட மூலத்திலிருந்து 

இலக்கிற்கு இயக்கத்தின் முழுச் பசயலூக்கமுள்ள திமசதொன் கணிக்கப் டுகின்ைது; இமடயில் 

கடக்கப் டுகின்ை வழியின் விவரங்கள் அல்ல.) கூடுதல் அருவத்தன்மையொை எடுத்துக்கொட்டுகளின் 

தமலகீழ் டுத்தல் இரண்டு நிமலகளுக்கு இமடவய உள்ள எதிரொை திமசகளில் ைொற்ைத்தில் 

(பசயப் டுப ொருள் குன்ைியமை அல்லது குன்ைொமை /transitive or intransitive)) இருக்கின்ைது: 

அவிழ்:கட்டு, உடு:அவிழ், சுருட்டு:விொி, ஏறு:இைங்கு; tie:untie, dress:undress, roll:unroll, 

mount:dismoun.  

 இங்கு ஆர்வமூட்டுவது என்ைபவன்ைொல், பசயற் ொங்கு அல்லது பசயல் என் தன் முமைக்கு 

முக்கியத்துவம் இல்மல; குமைந்தது அது இரண்டு பசயற் ொங்கிற்வகொ பசயல்களுக்வகொ ஒன்ைொக 

இருக்கத் வதமவயில்மல. எடுத்துக்கொட்டொக, ொிப் ைில் ஒரு கண்ணிமய முடிவது அமத அவிழ்க்கும் 

பசயலிலிருந்து வவறு டுவது சொத்தியைொகும். இங்கு கணக்கிடப் டவவண்டியது ஒரு வநர்வில் ொிப் ன் 

முடியப் டொத நிமலயில் பதொடங்கி முடியப் ட்ட நிமலமய அமடகின்ைது; ைற்ைதன் வநர்வில் அது 

முடியப் ட்ட நிமலயில் பதொடங்கி முடியப் டொத நிமலமய அமடகின்ைது.  

9.2.4. ைறுதமலகள்  

 ைறுதமலகள் (converses) திமச எதிர்ப் ொகளின் துமணவமகயொகப் ப ரும் ொலும் 

கருதப் டுகின்ைை. முரண் டுைொறு அமவ சில வநரங்களில் ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்தின் 

வமகயொகக் கருதப் டுகின்ைது. இரண்டு  ொர்மவகளுக்கும் ைதிக்கத்தக்க கொரணங்கள் இருக்கின்ைை. 

வைவல:கீவழ என்ை இமணச்பசொற்கமள எடுக்கவும் ைற்றும் மூன்று ப ொருள்கள்  ின்வருைொறு நிமல 

பகொண்டிருப் தொகக் பகொள்ளவும்:  

  A 

  B 

  C  

நொம் A-க்கும் B-க்கும் இமடவய உள்ள உைமவ இரு வழிகளிைல் பவளிப் டுத்தலொம்: நொம் A B-க்கு 

வைவல இருக்கின்ைது என்வைொ B A-க்கு கீவழ இருக்கின்ைது என்வைொ கூை இயலும். இரண்டும் ஒவர 

சூழ்நிமலமய விளக்க இயலும் என் தொல் அவற்மை அவற்ைின்  ங்பகடுப் ொளொின் நிரலொல் 

கட்டு டுத்தப் ட்ட ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொக கருத இடமுண்டு. A-யும் C-யும் B-யுடன் எவ்வொறு 
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பதொடர்பு பகொண்டுள்ளது என்று  ொர்ப்வ ொம். A B-க்கு வைவல இருக்கின்ைது. C B-க்கு கீவழ 

இருக்கின்ைது. எைவவ வைல் என் தும் கீழ் என் தும் எதிர் திமசகளில் இருக்கின்ைை. எைவவ அமவ 

திமச எதிப் ொன்கள் ஆகும்.  

 திமசப்  ண்புபகொண்ட  ிை ைறுதமல இமணகள்  ின்வருவை: முன்வைறு: ின்பதொடர், 

 முன்ைொல்: ின்ைொல், கடன்பகொடு: கடன்வொங்கு 

(கடன்வொங்கப் ட்ட/கடன்பகொடுக்கப் ட்ட ப ொருள் விமையின் எழுவொயொல் குைிப் ிடப் ட்ட 

ந ொிலிருந்து பதொமலவில் அல்லது ந மர வநொக்கி நகர்கின்ைது), வொங்கு:வில் ( ணத்தின் நகர்வும் 

ைற்றும் ப ொருளின் நகர்வும் எை இரண்டு நகர்வுகள் இருக்கின்ைை). சில ைறுதமல இமணகளின் 

திமச இயல்ம க் புொிந்துபகொள்வது அமவ முழுவதுைொக இல்மல என்ைொலும் கடிைைொகும் 

(கணவன்:ைமைவி, ப ற்வைொர்:குழந்மத).  

 ைறுதமலகமள அமவ குைிப் ிடும் உைவுசொர்  யைிமல அடிப் மடயில் ஈொிடப்  யைிமல 

(எ.கொ. வைவல:கீவழ), மூவிடப் யைிமல (எ.கொ. கடன்பகொடு:கடன்வொங்கு: A B-ஐ இ-யிடைிருந்து 

கடன்வொங்கு/ C B-ஐ A-க்கு கடன்பகொடு) என்று வர்ணமை பசய்யலொம். வொங்கு:வில் என் ை நொலிட 

ைறுதமலகள் எை வொதிடவியலும்: ரொஜொ ரொணிக்கு இரண்டு லட்ச ரூ ொய்குத் வீட்மட விற்ைொன்/ரொணி 

ரொஜொவிடைிருந்து இரண்டு லட்ச ரூ ொய்க்கு வீட்மட வொங்கிைொள்.  

 ைறுதமலகளின் உறுப் ிைர்கள்  ரப்ப ல்மலமயப் ப ொறுத்தவமரயில் முழுவதும் 

ப ொருத்தமுமடயதொய் இருக்கொது. எடுத்துக்கொட்டொக ைருத்துவர்:வநொயொளி என் மத 

எடுத்துக்பகொண்டொல் ஒரு  ல்ைருத்துவவரொ, பகொமடயொளிவயொ ைற்றும் இதுவ ொல  ிைவரொ 

வநொயொளியொக இருக்க இயலும்; ஆைொல் இது இம்ைொதிொியொை இமணச்பசொற்கமள ைறுதமலகளொக 

இருப் தன் தகுதிமய இழக்கச் பசய்யொவிட்டொலும் கண்டிப் ொை தர்க்க உைமவ அழித்துவிடும். 

இவதவ ொன்ை ப ொருத்தக் குமைவு  ின்வருவைவற்ைிலும் கொணவியலும்: ஆசிொியர்:ைொணவர், 

பகொமலயொளி:இைந்தவர்; student and rapist:victim.  

9.2.5. குைிக்கப் ட்டமை   

 குைிக்கப் ட்டமை (markdeness) என்ை கருத்துச்சொயல் ப ரும் ொலும் எதிர் ொன்களுக்கு 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது: ஒரு பசொல் குைிக்கப் டுத்தப் ட்டதொகவும் (marked) ைற்பைொருபசொல் 

குைிக்கப் டொததொகவும் (unmarked) குைிப் ிடப் டும். இந்த கருத்துரு வவறு ட்ட பைொழியியலொரொல் 

 ல்வவறு ட்ட வழிகளில்  யன் டுத்தப் டுகிைது. எைவவ நொம் திட்டவட்டைொக இருப் து அவசியம். 

மலயொன்ஸ் (Lyons, 1977) குைிக்கப் ட்டதன் மூன்று முக்கியைொை கருத்துருக்க                          மள 

வவறு டுத்துகின்ைொர்; இமவ குைி ிட்ட வநர்வுகளுடவைொ வநர்வுகளின் வமகயுடவைொ 

ப ொருத்தமுைவவொ ப ொருத்தமுைொவதொ இருக்கலொம். முதலொவது உரு ைியல் குைிகப் ட்டமை 
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(morphological markedness) ஆகும்  இதில் எதிர்நிமலயின் ஒரு உறுப் ிைர் உரு ைியல் குைிமயக் 

பகொண்டிருக்கும்; ைற்பைொன்று இது இல்லொதிருக்கும். இந்தக் குைி ப ரும் ொலும் ஆங்கிலம் வ ொன்ை 

பைொழிகளில் எதிர்ைமை முன்பைொட்டொகும்:  

 possible: impossible, kind: unkind, happy: unhappy, true: untrue  

 நியொயம்: அநியொயம், அவசியம்: அநொவசியம், திருப்தி:அதிருப் தி.  

குைீகப் ட்டமையின் இரண்டொவது கருத்துச்சொயல்  கிர்வுசொர் குைிக்கப் ட்டமை (distribtuionnal 

markedness) ஆகும்: இந்தக் கருத்துருவொக்கத்தின் அடிப் மடயில் குைிக்கப் டொத பசொல்  ல்வவறு 

சூழல்களிலும் சூழல் வமககளிலும் வரும். இந்த அளவீட்டின் அடிப் மடயில் long 'நீளம்' என் து 

short 'குறுகிய' என் து பதொடர்பு டுத்தப் டும்வ ொது குைிக்கப் டொததொகும் எை வொதிட இயலும்; 

ஏபைன்ைொல் long  'நீளம்' என் து short 'குறுகிய விலக்கப் ட்ட/வரொத  ல பவளிப் ொடுகளில் வரும்:  

 This one is ten metres long. 

 இது  த்து ைீட்டர் நீளைொைது  

 What is its length? 

 இதன் நீளம் என்ை? 

 How long is it? (neutral question) 

 இது எவ்வளவு நீளைொைது? (நடுநிமலயொைது)   

 குைிக்கப் ட்டமையின் மூன்ைொவது கருத்துச்சொயல் ப ொருண்மையியல் குைிக்கப் ட்டமை 

semantic markednes ஆகும். இந்த கருத்துருவொக்கத்தின் அடிப் மடயில் குைிக்கப் டுத்தப் டொத 

பசொல்தொன் சூழல்களில் பசொற்களுக்கிமடவய உள்ள இயல் ொை எதிர்நிமலமய நடுநிமலமையொக்கம் 

பசய்யப் டதொகவவொ பசயன்மையின்ைிவயொ இருக்கும். இம்ைொதிொியொை சூழல்களில் இந்தச் பசொல்லின் 

ப ொருண்மை இருபசொற்களுக்கும் ப ொதுவொைதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக lion:lioness என் மத 

கருத்தில்பகொள்வும். The lion and lioness were lying together என்ை வொக்கியத்தில் இருபசொற்களுக்கும் 

இமடயில்  ொல் அடிப் மடயில் வவறு ொடு இருக்கிைைது. ஆைொல் We saw a group of lions in the 

distance என்ை வொக்கியத்தல் வவறு ொடு நடுநிமலயொக்கம் ப றுகின்ைது.   இந்த கருத்துச்சொயமல, 

எடுத்துக்கொட்டொக, எதிர்ச்பசொற்களுக்கும்  யன் டுத்தலொம். எைவவ, இது How long is it? 'எவ்வளவு 

கொலம்?' என்ை நடுநிமலக் வகள்வியில், long 'நீண்ட' ைற்றும் short 'குறுகிய' என் மவகளுக்கு 

இமடவய உள்ள இயல் ொை வவறு ொடு நடுநிமலயொைது என்று நொம் கூைலொம், வைலும் long 'நீளம்' 

என் து long 'நீண்ட' ைற்றும் short 'குறுகிய' என் ைவற்றுக்கு ப ொதுவொைமதக் குைிப் ிடுகின்ைது, 

அதொவது நீளத்தின் அளமவக் குைிக்கிைது. (சில எதிர்நிமலகளில் 'சைதுருவ' ('equipollent') எை 

அமழக்கப் டும்-இரண்டு பசொற்களும் குைிக்கப் ட்டுள்ளை என்  மதக் கவைியுங்கள்.) 
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9.2.6.துருவ எதர்நிமல (Polarity)  

 இந்தக் கருத்துச்சொயல் எதிர்நிமலயொை எதிர்ப் ொன்களில்  யன் டுத்தப் டும். ஒரு பசொல் 

வநர்ைமையொகவும் (positive) ைற்ைது எதிர்ைமையொகவும் (negative) வரும். இது 

குைிக்கப் ட்டமவகமளக் கொட்டிலும் கூடுதல்  ல்வமகப் ட்ட வமககளில்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

 ின்வருவை முக்கியைொைமவயொகும்:  

1. உரு ைியல் துருவ எதிர்நிமல (Morphological polarity): இதில் ஒரு பசொல் எதிர்ைமை ஒட்மடக் 

பகொண்டிருக்கும். ைற்ைது எதிர்ைமை ஒட்மடக் பகொண்டிருக்கொது.  

2. தர்க்க துருவ எதிர்நிமல (Logical polarity): இதில் ஒன்ைின் எதிர்ைமை ைற்ைதன் எதிர்ைமைமய 

நீக்கும்: if John is not not tall, then John is tall /ஜொன் உயரைொைவன் இல்மல இல்மல என்ைொல் ஜொன் 

உயரைொைவன் ஆகும். மூலமுன்ைொதிொி எடுத்துக்கொட்டு true:false/உண்மை:ப ொய் ஆகும். 

உண்மைtrue என் து not false/ப ொய்யல்ல என் தற்குச் சைைொைதொ அல்லது false/ப ொய்யொைது 

என் து "உண்மையல்ல" என்று விளக்கப் டுைொ? எதிர்ைமை பசொல் எது, வநர்ைமை பசொல் எது? தருக்க 

துருவமுமைப்புக்கொை அளவுவகொல்கள் உடைடி  திமல அளிக்கின்ைை: 

It's true that it's true. = It's true. 

அது உண்மை என் து உண்மைதொன். = உண்மைதொன். 

It's true that it's true. = It's true.  

அது ப ொய் என் து ப ொய். = உண்மைதொன். 

False/ ப ொய் தைக்குத்தொவை  யன் டுத்தப் டும்வ ொது தமலகீழொக ைொறுகிைது, எைவவ இது 

எதிர்ைமையொை பசொல். இவத நிகழ்வின் வைலும் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வருைொறு: 

She succeeded in succeeding 

அவள் பவற்ைிப றுவதில் பவற்ைி ப ற்ைொள். 

She failed to fail, (reversal) 

அவள் வதொற்கத் வதொல்வியுற்ைொள், (தமலகீழ்) 

A large measure of largeness. 

ப ொிய அளவீட்டு ப ொிது. 

A small measure of smallness. (reversal) 

சிைிய அளவு சிைியது. (தமலகீழ்) 

This is a good example of a good book 

ஒரு நல்ல புத்தகத்திற்கு இது ஒரு சிைந்த உதொரணம். 

This is a bad example of a bad book, (reversal) 
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இது ஒரு வைொசைொை புத்தகத்திற்கு ஒரு வைொசைொை உதொரணம், (தமலகீழ்) 

இந்த ஒவ்பவொரு வநர்லும், தமலகீழ் ைொற்ைத்மத உருவொக்கும் பசொல் வஜொடியின் எதிர்ைமை 

உறுப் ிைரொகும் 

3. தைித்துருவ எதிர்நிமல (Privative polarity): இந்த இமணகளில் ஒரு பசொல் ஒரு தைித்தன்மையொை 

 ண்புக்கூறு இருப் மதயும் ைற்ைது அது இல்லொல் இருப் மதயும் குைிப் ிடும். இந்த அளவீட்டில் 

alive/உயிருள்ள என் து வநர்ைமை dead/உயிரற்ை என் து எதிர்ைமை. ஏபைன்ைொல் உயிருள்ளது 

இயக்கம் (movement), எதிர்விமைபசய்கிைதன்மை (responsiveness), உணர்வுநிமல 

(consciousness) வ ொன்ைவற்மைக் பகொண்டிருக்கும். உயிரற்ைது இவற்மைக் பகொண்டிருக்கொது.  இந்த 

ஒவ்பவொரு சந்தர்ப் த்திலும், தமலகீழ் ைொற்ைத்மத உருவொக்கும் உருப் டியொைது, திருைணைொை 

married வநர்ைமையொைது single/திருைணைொகொத எதிர்ைமையொைது, ஏபைைில் திருைணைொை 

ந ருக்கு ஒரு ைமைவி இருக்கிைொர், வைலும் திருைணைொகொதவருக்கு ைமைவி இல்மல (நைக்கு 

unmarried இருப் மதயும் ஆைொல் *unsingle இல்மல என் மதயும் கவைிக்கவும்); dress/ஆமடயணி 

வநர்ைமையொைது ைற்றும் ஆமடயவிழ்/undress எதிர்ைமையொைது, ஏபைைில் ஆமட அணிவதன் 

இறுதி முடிவு ஆமடகளின் இருப்ம  உள்ளடக்கியது, அவதசையம் ஆமடகமள அவிழ்ப் தன் இறுதி 

முடிவு ஆமடகள் இல்லொதமத உள்ளடக்கியது. இந்தக் கருத்துச்சொயமல "ஒத்தைி ைிகுதி" ைற்றும் 

"ஒத்தைி இல்லொமை" (சில முக்கிய  ண்புகள்) ஆகியவற்மை உள்ளடக்கி ப ொதுமைப் டுத்தலொம். இந்த 

நடவடிக்மக நீண்ட, கைைொை, தடித்த, அகலைொை, வலிமையொை, வவகைொை (long, heavy, thick, 

wide, strong, fast) வ ொன்ைவற்மை இந்த அர்த்தத்தில் வநர்ைமை எை வமகப் டுத்த நம்மை 

அனுைதிக்கிைது, ஏபைைில் அமவ அவற்ைின் இமணகளொை குறுகிய, இவலசொை, குறுகிய (short, 

light, narrow) வ ொன்ைவற்றுடன் ஒப் ிடும்வ ொது ஒப்பீட்டளவில் நீளம், கைம், வவகம் வ ொன்ை 

குைிப் ிடத்தக்க  ண்புகளின் ைிகுதிமயக் குைிக்கின்ைை.  

4. ைதிப்பீட்டுத் துருவ எதிர்நிமல (Evaluative polarity): இந்த இமணகளில் ஒரு பசொல் ைதிப்பீட்டு 

அடிப் மடயில் வநர்ைமையொகவும் ைற்பைொன்று எதிர்ைமையொகவும் இருக்கும். முக்கியைொை 

எடுத்துக்கொட்டு நல்ல:பகட்ட good:bad என் தொகும்.  ிை எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

இரக்கைொை:பகொடூரைொை, அழகொை:அசிங்கைொை, சுத்தைொை:அழுக்கொை,  ொதுகொப் ொை:ஆ த்தொை 

(kind:cruel, pretty:plain, clean:dirty, safe:dangerous, brave: cowardly).  

 துருவமுமைப்பு polarity ைற்றும்  ொர ட்சம் (partiality):ஆகியவற்றுக்கு இமடவய ஒரு பதொடர்பு 

உள்ளது: ைிகவும் ப ொதுவொை பசொற்களில், ஒரு வஜொடி எதிர்ப் ொன்களின் வநர்ைமையொை 

உறுப் ிைர்கள்  ொர ட்சைற்ை  யன் ொட்டிற்கொை அதிக திைமைக் பகொண்டுள்ளை. இருப் ினும், 

 ல்வவறு வமகயொை துருவமுமைப்புகளில் ஆதிக்க உைவுகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, 
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ைதிப்பீட்டு துருவமுமைப்பு ப ொதுவொக தைி துருவமுமைப்ம  (privative polarity) ஆதிக்கம் 

பசலுத்துகிைது. சுத்தைொை: அழுக்கொை (clean:dirty) என் மத எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். 

தைித்தன்மையின் (privativeness) அடிப் மடயில் ைிகவும் இயல் ொை  குப் ொய்வு என்ைபவன்ைொல், 

சுத்தைொை/dean என் து 'இல்லொத' பசொல் (சுத்தம் என் து அழுக்கு இல்லொதது) ைற்றும் அழுக்கொை/dirty 

'இருப்பு' பசொல் (?அழுக்கு என் து தூய்மை இல்லொதது). இன்னும் அது எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு 

நடுநிமல வகள்வி: இது How clean is it?/எவ்வளவு சுத்தைொக இருக்கிைது? எவ்வொைொயினும், இது 

தூய்மையொைது ைதிப்பீட்டளவில் வநர்ைமையொைது என்ை உண்மைக்கு இணங்க உள்ளது. 

இவதவ ொல், தைி துருவமுமைப்பு தர்க்க துருவமுமைப் ில் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிைது. 

தூரொைொை:அருகில்/far:near என் மதக் கருத்தில்பகொள்ளவும், far/தூரைொை தர்க்கொீதியொக 

எதிர்ைமையொைதொகத் பதொிகின்ைது: 

A is far from everything far from B.= A is near to B. 

A என் து B-இலிருந்து பதொமலவில் உள்ள எல்லொவற்ைிலிருந்தும் பதொமலவில் உள்ளது.= A என் து 

B க்கு அருகில் உள்ளது. 

A is near to everything near to B. = A is near to B. 

A என் து B-க்கு அருகில் உள்ள எல்லொவற்ைிற்கும் அருகில் உள்ளது. = A என் து B க்கு அருகில் 

உள்ளது. 

ஆைொல் தூரைொைது/far தைிப் ட்ட முமையில் வநர்ைமையொக உள்ளது, ஏபைைில் இது ைிக 

முக்கியைொை  ண் ின் அதிக அளமவக் குைிக்கிைது, அதொவது இது எவ்வளவு தூரம்? How far is it? 

என் து நடுநிமலயொை வகள்வி இதைொல் தர்க்கொீதியொை துருவமுமைப்ம க் (logical polarity) 

கொட்டிலும் தைித்  துருவமுமைபுடன் (privative polarity). இணங்குகிைது. இந்த உைவுகளின் சொியொை 

விவரங்கள் இன்னும் பவளிவர வவண்டும். 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வரும் வஜொடிகளொல் எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட எதிர்ப்பு/விலக்கு உைவின் வமககமள அமடயொளம் 

கொணவும்: 

(i) நகரும்:நிமலத்த 

(ii) அத்மத:ைொைொ 

(iii) இயந்திரம்: வசஸ் (கொொின்) 

(iv) சொத்தியம்: சொத்தியைற்ைது 

(v) வநொய்வொய்ப் டுதல்: குணைமடதல் 

(vi) கருப்பு:பவள்மள 
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(vii) சொத்தியம்: சொத்தியைொைது 

(viii) ைரபுொிமையொகஅளி: ைரபுொிமையொகப்ப று 

(ix) கிொிக்பகட்: கொல் ந்து 

(x) ஒப்புதல்: ைறுப்பு 

2.  ின்வரும் எதிர்பைொழிய இமணகமள வமகப் டுத்தவும் (துருவ, சைமுமை, வைலுைல், தைிப் ட்ட, 

அல்லது உள்ளொர்ந்த உயர்நிமலகள்): 

தூரத்தில். அருகில்  

நன்மையொை: தீமையொை 

ைகிழ்ச்சி: வருத்தம் 

புத்திசொலி: முட்டொள் 

ஆழைொை: ஆழைற்ை 

நன்மையொை:  ொதகைொை 

தடிைைொை: பைல்லிய 

ைகிழ்ச்சியொை: ைகிழ்ச்சியற்ை 

திருப்தியொை: திருப்தியற்ை 

வசதியொை:வசதியற்ை 

கண்ணியைொை: முரட்டுத்தைைொை 

எளிதொை: கடிைைொை 

தடித்த: பைல்லிய 

கரடுமுரடொை: அமைதியொை (கடல்)  

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

இணக்கைின்மை குரூஸில் விவொதிக்கப் ட்டது (Cruse  1986: ch. 4.1); ைற்றும் ஒரு முன்ைொதிொி 

விளக்கத்திற்கும் க்ரூஸ்-ஐப் (Cruse 1994b),  ொர்க்கவும்.  

எதிர்நிமலயின் அமைத்து அம்சங்களும் க்ரூஸில் விவொதிக்கப் டுகின்ைை (Cruse  1986: இயல்கள். 9-

11); பல ரர்-ஐயும் (Lehrer 1985)  ொர்க்கவும். இந்த அணுகுமுமையின்  ிற்கொல வளர்ச்சிகளுக்கு, 

குைிப் ொக எதிர்பைொழிகளுக்கு, க்ரூஸ் (Cruse1992a) ைற்றும் க்ரூஸ் அண்ட் வடொகியொ (Cruse and 

Togia1995) இவற்மைப்  ொர்க்கவும்; தமலகீழ் ைொற்ைங்களுக்கு, க்ரூஸ்-ஐப் (Cruse)  ொர்க்கவும். 

பலஹ்ரர் ைற்றும் பலஹ்ரர் (Lehrer and Lehrer 1982) (ஒரு முமையொை விளக்கம்), ைற்றும் பைட்டிங்கர் 

(Mettinger 1994) (கட்டமைப் ியல் அணுகுமுமை) ஆகியவற்ைில் எதிர்ச்பசொல்லுக்கொை ைொற்று 

அணுகுமுமைகமளக் கொணலொம்.  
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வகள்விகளுக்கொை  தில்கள் 

1. எதிர்ப்பு வமககள் 

(i) நிரப் ிகள். 

(ii) ப ொருந்தொதமவ. 

(iii) இமண சிமைபைொழி. 

(iv) நிரப் ிகள். 

(v) தமலகீழ்கள் 

(vi) ஆன்டிவ ொடல்கள். 

(vii) எதிர்பைொழிகள், 

(viii) ைறுதமலகள், 

(ix) ப ொருந்தொதமவ. 

(x) எதிர்பைொழிகள் (அ) ஒரு நடுநிமல நிமலப் ொட்மட பகொண்டிருக்க முடியும் ைற்றும் (ஆ) அங்வக 

ஒப்புதல் ைற்றும் ைறுப்பு அளவுகள்). 

2. எதிர்ச்பசொற்கள் 

தூரம்: அருகில்    - துருவ 

நன்மை: தீங்கு விமளவிக்கும்  - சைைொை 

ைகிழ்ச்சி: வருத்தம்   - சைைொை 

புத்திசொலி: முட்டொள்   - ைமைமுகைொை உயர்நிமலகள் 

ஆழைொை: ஆழைற்ை   - துருவ 

நன்மை:  ொதகைொை   - சைைொை 

பகொழுப்பு: பைல்லிய   - (ப ரும் ொலொை ைொணவர்களுக்கு இமவ சைைொைமவ) 

ைகிழ்ச்சி: ைகிழ்ச்சியற்ை  - ஒரு உணர்ச்சி நிமலமயக் குைிப் ிடுவது, ஒன்றுடன்  

     ஒன்று"சந்வதொஷம்/ஏவதொ ைகிழ்ச்சியற்ைது", தைிப் ட்ட அர்த்தம் 

திருப்தி: திருப்தியற்ை   - தைிப் ட்ட 

வசதியொை:பசௌகொியைொை  - உள்ளுணர்வுகள் வவறு டுகின்ைை: சிலமரப் ப ொறுத்தவமர, 

        அமவ தைிப் ட்டமவ 

கண்ணியைொை: முரட்டுத்தைைொை - வைலுைல் 

எளிதொைது: சிரைம்   - துருவ 

தடித்த: பைல்லிய   - துருவ 
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கரடுமுரடொை: அமைதியொை  தைிப் ட்ட (அமைதியொைது அமலகள் இல்லொதமதக்  

     குைிக்கிைது) 
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        இயல் 10  

             பசொல் புலங்கள்  

10.1. முகவுமர  

 ஒரு பைொழியின் பசொற்பைொமக ைைபவளியில் அங்பகொன்றுைிங்பகொன்றுைொக முழுவதும் 

சிதைிக்கிடக்கும் பசொற்களின் வசைிப்பு அல்ல. இது குமைந்தது  குதி அமைப் ொக்கம் பசய்யப் ட்டது 

ைற்றும்  ல ைட்டங்களில் அமைப் ொக்கம் பசய்யப் ட்டதொகும். பசொற்பைொமகயின் அமைப் ொக்கத்தின் 

 ல  ொங்குகள் இருக்கின்ைை. பவளிப் மடயொக அமைப் ின் இரண்டு முக்கியைொை வமககமள 

வவறு டுத்துவது நன்மை யக்கும்: பைொழியியல் அமைப்பு ைற்றும் உளபைொழியியல் அமைப்பு. 

புலைைி பைொழியியல் சொர்புள்ள யொரும் இமவ சுதந்திரைொைமவ என்று கூை விரும் ைொட்டொர்கள். 

பசொற்களஞ்சியத்திலுள்ள பைொழியியல் அமைப்புகள் பைொழியில் அடிப் மடயில் விமரயமைவிளக்கம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளை; நொம் இங்கு கருத்தில் பகொள்வை ப ொருண்மை உைவுகளின் அடிப் மடயில் 

ப ொருண்மையியல் விமரயமைவிளக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளை; உளபைொழியியல் அமைப்புகள் 

வசர்க்மகத் பதொடர்புகள் (associative  links), முதன்மைப்  ண்புகள் (priming  characteristics) ைற்றும் 

வ ச்சுச் தவறுகளின் அமைப்ப ொழுங்குகள் இவற்ைின் அடிப் மடயில் விமரயமைவிளக்கம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளை. ஒரு ப ொருண்மை அமைப்பு பைொழிப்  யன் ொட்டின் அமைப்ப ொழுங்குகளில் 

ஏதொவது ஒரு வழியில்  ிரதி லிக்கப் டும் ைற்றும் இந்த அர்த்தத்தில் இது ‘உளவியல் அடிப் மடயில் 

உண்மை’ ஆகும். ஆைொல் ஆய்வின் குைிப் ிட்ட ைற்றும் தைித்தன்மையொை உளபைொழியியல் 

உத்திகள் இமத இமயந்த அமைப் ொக பவளிப் டுத்தொது. இங்கு எடுக்கப் ட்டுள்ள நிமலமை 

இவ்விரு அணுகுமுமைகளும் துமணநிமலயொைதொகும் என் தொகும்.  

 பசொற்களஞ்சியத்திலுள்ள பைொழியியல் அமைப்புகளுக்கு ஒலியைியல், இலக்கணவியல் 

அல்லது ப ொருண்மையில் அடிப் மட இருக்கும். இலக்கண அமைப் ொக்கத்தின் பவளிப் மடயொை 

எடுத்துக்கொட்டுகள் பசொல் வகுப்புகள் (பதொடொியல்  ண்புகள் அடிப் மடயில் பசொற்கமளக் குழுமுதல்) 

ைற்றும் பசொல் குடும் ங்கள் (ப ொதுவொை வவொிலிருந்து ஆக்கப் ட்ட பசொற்களின் குழுைங்கள்) ஆகும். 

நொம் இங்கு ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் வமரயமை விளக்கம் பசய்யப் ட்ட அமைப்புகள் ைீது, 

குைிப் ொக அர்த்த உைவுகள் அல்லது அர்த்த உைவுகளின் குழுைங்கள் ைீது கருத்து பசலுத்துவவொம். 

நொம் அடுக்குைவு அர்த்த உைவுகளில் அடிப் மடயில் அமைந்தவற்ைில் பதொடங்குவவொம்.  

10.2.  டிநிமல அமைப்புகள்  

 பசொற்களஞ்சியத்திலுள்ள ைிக முக்கியைொை அடுக்குைவு அமைப் ின் வமககளில் ஒன்று 

கிமளப்  டிநிமல (branching hierarchy); இதன் மூலமுன்ைொதிொி வடிவம் கீவழ தரப் ட்டுள்ளது: 
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ஒரு தரப் ட்ட  டிநிமலயின் வமகமய இரு உைவுகளொல்  ண் ொக்கம் பசய்யலொம்: ஆதிக்க உைவு 

(relation of dominence) ைற்றும் வவறு டு உைவு (relation of differentiation). அ-வுக்கும் ஆ-வுக்கும், அ-

வுக்கும் இ-க்கும், ஆ-வுக்கும் ஈ-க்கும், ஆ-வுக்கும் உ-க்கும், இ-க்கும் எ-க்கும், இ-க்கும் ஏ-க்கும் 

இமடயிலுள்ள உைவு ஆதிக்க உைவொகும்; இது  டத்தில் கணுக்கமள இமணக்கும் வகொடுகளொல் 

குைியீடு பசய்யப் ட்டுள்ளது. ஆ-வுக்கும் இ-க்கும், ஈ-க்கும் உ-வுக்கும், எ-க்கும் ஏ-க்கும் இமடவய 

உள்ள உைவு வவறு டு உைவொகும். ஒரு நல்லுருவொக்கப் ட்ட  டிநிமலயில், அமைப்பு முழுவதும் 

ஆதிக்கத்தின் ைற்றும் வவறு ொட்டின் உைவுகள் நிரந்தரைொகும்.  

 கிமளகள் அமவ கீழ்வநொக்கிச் பசல்லுமகயில் ைீண்டும் வசர்வதில்மல என் து 

நல்லுருவொக்கப் ட்ட  டிநிமலயின் கூடுதலொை தைிப் ண்பு ஆகும்; வவறு விதைொகக் கூைிைொல் 

(தைித்தன்மையொை தொய் கட்டுப் ொடு (unique mother  constraint) என்று அமழக்கப் டுகின்ை) ைிக 

உயர்ந்தமதத் (பதொடங்கி (beginner) என்று சில வவமளகளில் அமழக்கப் டுகின்ை அ)) தவிர 

 டிநிமலயிலுள்ள எந்தத் தைிைத்திற்கும் அமத உடைடியொக ஆதிக்கம் பசய்யும் ஒவர ஒரு தைிைம் 

தொன் இருக்கின்ைது. உைவுகளின் குைிப் ிட்ட வமககள் தொன் இந்த நிமலமய உத்திரவொதம் பசய்ய 

இயலும்.  

 இங்வக கருதப் ட்ட அ, ஆ...ஏ என் ை ஒரு பசொல்  டிநிமல அமைப் ில் பசொல் அலகுகளுடன் 

(அல்லது ைிகத்துல்லியைொக அர்த்தத்தின் அலகுடன்) ப ொருந்தும். பசொல்  டிநிமலயின் (lexical 

hierarchy) இரு முக்கிய வமககள் இருக்கின்ைை: (1) ஆதிக்கத்தின் உைவு (relation  of  dominance) 

(அல்லது கூடுதல் துல்லியைொக தைியொை ப யர் இல்லொத அதன் ைறுதமல) வமக ொட்டுபைொழியம் 

(taxonymy) ஆகவும்  வவறு ொட்டின் உைவு  (relation  of differentiation) இமண 

வமக ொட்டுபைொழியொகவும் (co-taxonomy) இருக்கும் வமகப் ொட்டியல்  டிநிமலகள் (taxonomic 

hierarchies) ைற்றும் (2) ஆதிக்கத்தின் உைவு சிமைபைொழியைொகவும் (அல்லது ைிகத்துல்லியைொக 
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முழுபைொழியம்/holonymy) ைற்றும் வவறு ொட்டின் உைவு துமண சிமைபைொழியைொக (co-meronymy) 

இருக்கும் சிமைபைொழியப்  (mcronomic) (சிமை-முழுமை)  டிநிமலகள். இமவ ஒவ்பவொன்மையும் 

நொம் ைொைி ைொைி  ொிசீலிப்வ ொம்.  

10.2.1. வமகப் ொட்டியல்  டிநிமலகள்  

 வமக ொட்டியல்  டிநிமலகள் (taxonomic  hierarchies) முக்கியைொக  ொகு டுத்தும் 

ஒழுங்கமைப்பு; அமவ ஒரு பைொழிமயப் வ சு வர்கள் அனு வத்தின் உலகத்மத வமகப் ொடு 

பசய்வமதப்  ிரதி லிக்கும். ஒரு நல்லுருவொக்கப் ட்ட வமக ொட்டியல் (well-formed  taxonomy) 

சிைப்பீட்டின் வவறு ட்ட நிமலகளில் முமையொை ைற்றும் திைமையொை வமகப் ொட்டுகளின் 

குழுைத்மதத் தருகின்ைை. வமக ொட்டியலின் ஒரு ( குதி) எடுத்துக்கொட்டு  டத்தில் தரப் ட்டுள்ளது.  

 

                     [இமசக்கருவி]  

 

 [வதொல்கருவி]   [துமளக்கருவி]         [நரம்புக்கருவி]            [கஞ்சக்கருவி]  

 

[ மை]              வ ொிமக]    [புல்லொங்குழல்] [நொதஸ்வரம்]  [யொழ்]  [வீமண] [ஜொல்ரொ]   

[ஜலதரங்கம்]  

 

      [வ ொியொழ்] [சவகொடயொழ் 

 

10.2.1.1. ைட்டங்கள்  

  நல்லுருவொக்கப் ட்ட ைட்டங்கள் இருப் து வமகப் ொட்டியல்  டிநிமலகளின் 

தைி ட்ட ண்புகள் ஆகும். இவற்மை வைவல தரப் ட்டுள்ள  டத்தில் பதளிவொகக் கொணலொம். 

எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது வ ொன்று இமசக்கருவி 1-ஆம் ைட்டத்தில் இருக்கின்ைது, வதொல்கருவி, 

துமளக்கருவி வ ொன்ைை 2-ஆம் ைட்டத்தில் இருக்கின்ைை; வ ொியொழ், சவகொடயொழ் வ ொன்ைமவ 3-

ஆம் ைட்டத்தில் இருக்கின்ைை. இங்கு நொன்கு ைட்டங்கள் கொட்டப் ட்டுள்ளை; ஆைொல் இமதக் 

கருவிகள் என்ை ப ொிய  டிநிமல அமைப் ின் ஒரு  குதி என்று வொதிடலொம். ைட்டங்கமள இரண்டு 

வழிகளில் நிறுவலொம்; மூலமுன்ைொதிொியொை  டிநிமல (prototypical hierarchy) ைற்றும் உண்மை 

வொழ்க்மகப்  டிநிமல (real-life hierarchy). முதல் பநைிமுமைப் டி ைட்டத்மதத் தீர்ைொைிக்க நொம் 

வகள்விக்குொிய தைிைத்மதயும் வசர்த்து  டிநிமல அமைப் ின் உயர் கணுக்கமளக் கணக்கிட்டொல் 

வ ொதுைொைது. ( டிநிமலயில்  ிை எல்லொ தைிைங்மளயும் ஆதிக்கம் பசய்யும் தைித்தன்மையொை 

தைிைம் பதொடங்கியொகும்.) இந்த பநைிமுமையின்  டி நொம் வ ொியொழ் என் மத 4–ஆம் ைட்டத்தில் 

நிர்ணயிக்கலொம். கணுக்கமளக் கணக்கிடுவதொல் நிறுவப் டும் ைட்டங்கமள குரூஸ் (Cruse, 1986) 
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உத்தி நிமலகள் (technical levels) என்கிைொர். ைட்டங்களின்  ிை அணுகுமுமைகள் வவறு ட்ட 

ைட்டங்களில் தைிைங்களின் வவறு டுத்தும்  ண்புகமளப்  ொர்ப் மத உட் டுத்தும். இந்த 

அணுகுமுமை தைித்துநிற்கும் ைடங்கமளத் (substantive levels) தரும். தைிப் ட்ட  ண்புகளின் ப ொிய 

குழுைத்மத பவளிக்கொட்டும் தைித்துநிற்கும் ைட்டம் உளவியலொரொல் அடிப் மட ைட்டம் (basic level) 

என்றும் ைைிட பைொழியலொரொல் ப ொது மடயொை ைட்டம் (generic level) என்றும் அமழக்கப் டும். 

 டிநிமலயில் அடிப் மட ைட்டம் வைற்கண்ட  டத்தில் 3-ஆம் ைட்டத்தொல் 

எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ளது.   

10.2.1.2. அடிப் மட ைட்டம்  

 அடிப் மட ைட்டம் ைற்றும் அவற்ைில் வரும் தைிைங்கள் இவற்ைின் முக்கியைொை 

தைிப் ண்புகள்  ின்வருவைவொகும்:  

1. அடிப் மட ைட்ட வமகப் ொடுகள் நல்வமகப் ொடுகளின் இரண்டு  ண்புநலன்கமள 

அதிகொிக்கின்ைது: உறுப் ிைர்களுக்கு இமடவயயுள்ள ஒற்றுமை ைற்றும் சவகொதொி வமகப் ொடுகளின் 

உறுப் ிைர்களின் வவறு ொடுகள். உயர்ைட்டத்தில் உள்ள வமகப் ொடுகளில் உள்பளொற்றுமை 

குமையும்; தொழ் ைட்டங்களில் பவளிவவறு ொடுகள் குமையும். அடிப் மட ைட்ட வமகப் ொடுகள் முழு 

 டிநிமலயிலும் திைனுமடயதொகும்.  

2. அடிப் மட ைட்ட வமகப் ொடுகள் கற் மை உருவத்மத உருவொக்கவியலும் ைிக உயர்ந்த 

ைட்டத்மத உருப்டுத்தம் பசய்யும். ஒரு யொமழ வடிவைொகக் கற் மை பசய்யவியலும், ஆைொல் 

இமசக்கருவி என் மத (ஒரு உருப் டுத்த எடுத்துக்கொட்மட பதொிந்பதடுக்கொைல்) வடிவைொகக் 

கற் மை பசய்யவியலொது. அதுவ ொல ஒரு நொய் என் மத வடிவைொகக் கற் மை பசய்யவியலும் 

ஆைொல் விலங்கு என் மதக் கற் மை பசய்யவியலொது.  

3. அடிப் மட ைட்ட வமகப் ொடுகள் நடத்மத ஊடொடட்டத்தின் தைித்தன்மையொை 

அமைப்ப ொழுங்குகமள விளக்கவியலும் உயர் ைட்டத்மத உருப் டுத்தம் பசய்கின்ைை. எவ்வொறு 

ஒருவர்  ர்ைிச்சர் ப ொருளுடன்  ழகுவொர் என்று அவமரப் வ ொலச்பசய்யச் பசொன்ைொல் அவரொல் அது 

சொத்தியைொகொது. ஆைொல் நொற்கொலி என்ை அடிப் மட ைட்ட ப ொருளுடன்  ழகுவமதப் 

வ ொலச்பசய்யச் பசொன்ைொல் எந்த சிக்கலுைின்ைி பசய்வொர். இதுவ ொலவவ கத்தி என் து பவட்டும் 

கருவி என் மதவிட ைற்றும் குதிமர என் து விலங்கு என் மதவிட எளிதொைதொகும்.  

4. அடிப் மட ைட்ட பசொற்கள் அன்ைொட நடுநிமலக் குைிப்புமரகளில்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை. 

அமவ இயல் ொை  யன் ொட்டிற்கு வழுநிமலச் பசொற்களொகும்: அடிப் மடயல்லொத ைட்டச் 

பசொற்களின்  யன் ொடு குைிப் ொக உந்தப் டவவண்டும். இவ்வொறு நீ ஒரு ஆப் ிள் சொப் ிட 

விரும்புகிைொயொ? என் து நீ ஒரு ருசியொை  ழம் சொப் ிட விரும்புகிைொயொ? என்று வகட் மதவிட 
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இயல் ொைது (சில சிைப் ொை சூழல்கமளத் தவிர்த்து). இதுவ ொல யொர் அந்த விலங்குக்கு இன்று 

உணவு தரப்வ ொகின்ைொர்கள் என்ை நடுநிமலயொை வகள்விமயக்கொட்டிலும் யொர் அந்த நொய்கு இன்று 

உணவு தரப்வ ொகின்ைொர்கள்? என் து ப ொருத்தைொைதொகும்.  

5. ைொைிடபைொழியியலொர்கள் (Anthropological  linguists) அடிப் மட ைட்டப் ப ொருள்கள் உரு ைியல் 

அடிப் மடயில் எளியதொகவும் பசொற்பைொமகயின்  ிை  ரப்புகளின் உருவக நீட்சியொகக் 

கடன்வொங்கப் டொததொகவும் இருப் மதச் சுட்டிக்கொட்டுகின்ைைர்.  

10.2.1.3.  ிைைட்டங்கள்  

 அடிப் மட ைட்டத்திலிருந்து கீவழ வருகின்ை ைட்டங்களில் உள்ள பசொற்பைொமகப் 

ப ொருள்கள் அடிப் மட ைட்டத்மதவிட கூட்டுச்பசொற்களொக இருப் து கூடுதல் சொத்தியைொகும் 

(எடுத்துகொட்டொக வ ொியொழ், சவகொடயொழ், ைகரயொழ், பசங்வகொட்டியொழ் என் ைவற்மைக் 

கவைிக்கவும்). அடிப் மட ைட்டப் ப ொருள்கள் எண்ணுப்ப யர்களொக இருக்கிை  டிநிமலகளில் 

உயர்ைட்டத்திலுள்ள ப ொருள்கள் திரள்ப யர்களொகப் ப ரும் ொலும் இருக்கும். இது குைிப் ொக 

உருவொக்க ட்ட கமலப்ப ொருள்கமளப் (அல்லது கொணப் டுகின்ை  ண்புக்கூறுகமள விட 

பசயல் ொட்டுப் ப ொருண்மைமயக் பகொண்ட பசொற்கமளப்) ப ொறுத்தவமரயில் ப ரும் ொலொை 

வநர்வொகும் (எ.கொ. சமையல்ப ொருட்கள், தட்டுமுட்டுசொைொன்கள், எழுதுப ொருள்கள், உள்ளொமடகள்); 

உயிொிைங்களுக்கு இது ப ொருந்தொது.  

10.2.1.4. ைட்டங்களின் எண்ணிக்மக  

 ைொைிடபைொழியியலொர்களொல் பசய்யப் ட்ட ஆய்வு அன்ைொட பைொழியல் கொணப் டும் 

வமகப் ொட்டியல்  டிநிமலகள் ஐந்து அல்லது ஆறு ைட்டங்கமளக் பகொண்டிருக்கின்ைை எைக் 

கொட்டுகின்ைது (இந்த எண்ணிக்மகயும் அசொதொரணைொைது): அமவ ப ரும் ொலும் சிைிய  குதிகளொக 

வநர்கின்ைை. நொம் முன்ைர்  ொர்த்த  டிநிமல எடுத்துக்கொட்டு நொன்கு ைட்டங்கமளக் பகொண்டது; நொம் 

கருவி என் மத உட்டுத்திைொல் ஐந்து ைட்டங்கமளக் பகொண்டிருக்கும். எண்ணிக்மக எல்மல 

கமலச்பசொல் பசொற்பைொமககளுக்குப் (technical  vocabularies) ப ொருந்தொது.  

10.2.1.5. இமடபவளிகளும் தொைியங்கு வமக ொட்டியலும்  

 பசொல் இமடபவளிகள் வமக ொட்டியல்  டிநிமலகளில் அடிக்கடி வநர்வதொகும்; குைிப் ொக 

அடிப் மட ைட்டங்களுக்கு வைல் வநர்வதொகும். பசொல் இமடபவளி வநரும் அமைப் ின் இடத்துடன் 

ப ொருந்தும் நல்லுருவொக்கப் ட்ட கருத்துரு இருப் தன் உள்ளுணர்வு அல்லது  ிை சொன்று இருந்தொல் 

நொம் பசொல் இமடபவளிமயப் ற்ைி வ சுவவொம். எடுத்துக்கொட்டொக இமழ, தவழ், நட, ஓடு, துள்ளு 

வ ொன்ை தமரயில் நடக்கும் சலைங்கமளக் குைிப் ிடும் ஒரு குழுை விமைகமள 

உள்ளடங்குபைொழிகளொகக் (hyponyms) பகொண்ட உள்ளடக்குபைொழி (superordinate) தைிழில் 
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இல்மல. அதுவ ொல் வைற்கண்ட பசொற்களுடன் நீந்து,  ை என் ைவற்மை உள்ளடக்கும் 

உள்ளடக்குபைொழி இல்மல. கொலத்மதக் குைிப் ிடும் கருவிமயக் குைிப் ிடும் அன்ைொடச் பசொல் 

இல்மல (மடம்பீஸ்/timepiece என் து கடிகொரம் ைற்றும் வொச் என் ைவற்ைிலிருந்து வவறு ட்ட. 

அமடயொள வழக்மகச்/register சொரும்.) ைற்றும் விலங்குப் இந்த அர்த்ததில் (விலங்குப் 

ப ரும் ிொிமவப்/animal kingdom வ ொன்று) கமலச்பசொல் வழக்கில் வரும்; அன்ைொடச் பசொல் இல்மல.  

 சில சையங்களில் ஒரு  டிநிமலயில் இடபவளி அதற்கு வைவலொ கீவழொ இருக்கும் ப ொருளின் 

அர்த்த நீட்சியொல் நிரப் ப் டும்; இவ்வொறு ஒரு தொைியங்கு வமக ொட்டியல் (autotaxonymy) 

உருவொக்கப் டும்: பசொல் அலகின் ஒரு அர்த்தம் ைற்பைொன்ைின் வமகப் ொட்டுபைொழியொகவவொ 

(taxonym) /உள்ளடக்குபைொழியொகவவொ (superordinate) பசயல் டும். (எது மூல அர்த்தம் என்வைொ எது 

நீட்சியுற்ை அர்த்தம் என்வைொ கூைிவது எப்ப ொழுதும் எளிதல்ல.)  ின்வருவை எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்: 

(Ia)  அ: நீங்கள் அணிய கொல்சட்மட1 எதுவும் கிமடக்கவில்மலயொ? 

  ஆ: ஆம், எைது புதிய ஜீன்ஸ் கிமடத்துள்ளது. 

(Ib)  அ: நீங்கள் உங்கள் ஜீன்ஸ் அணியப் வ ொகிைீர்களொ? 

 ஆ: இல்மல, நொன் என் கொல்சட்மட2 அணிவவன் என்று நிமைக்கிவைன். 

(2a) உருமளக்கிழங்கு1 அமைத்து கொய்கைிகளிலும் ைிகவும் சத்தொைது. 

(2b) உங்களுக்கு ஏவதனும் கொய்கைிகள் வவண்டுைொ அல்லது உருமளக்கிழங்கு2 வவண்டுைொ? 

(3a) அ: அவர்கள் ஒரு வீட்மட1 வொங்கியதொக நொன் வகள்விப் டுகிவைன்? 

     ஆ:: ஆம், கடல்கமரக்கு அருகிலுள்ள ஒரு அழகொை ைொளிமக. 

(3b) அ: அவர்கள் ைொளிமகயில் வசிக்கிைொர்களொ? 

      ஆ: இல்மல, ஒரு வீட்டில்2. 

வைவல உள்ள எல்லொவற்ைிலும், சூப் ர்ஸ்கிொிப்ட் 1 மூலம் குைிக்கப் ட்ட அர்த்தங்கள் 2 

குைிக்கப் ட்டவற்ைிற்கு உள்ளடக்குபைொழிகள் ஆகும்..  

வைற்கண்ட எல்லொ வற்ைிலும் வைல் எண் 1 ஆல் குைிக்கப் ட்டுள்ள அர்த்தம் வைல் எண் 2 ஆல் 

குைிக்கப் ட்டுள்ள அர்த்ததிற்கு உள்ளடக்குபைொழி ஆகும்.  

10.2.1.6. உண்மை-வொழ்மக வமக ொட்டியல்கள்  

 நொம் இதுவமர எவ்வொறு நிமைவொை வமக ொட்டியல்கள் (ideal taxonomies) இருக்கின்ைை 

எைப்  ொர்த்வதொம். இருப் ினும் உண்மை-வொழ்க்மக வமக ொட்டியல்கள் வநரடியொைது அல்ல: 

கிமளகள் இமணவதொகவும்  டிநிமலயில் ப ொதுச் பசொல் அலகுகளின் இருப் ிடம் பதளிவற்ைதொயும் 

இருப் தொகத் வதொன்றுகின்ைது. கிக்கலொை கொரணிகளில் ஒன்று முற்ைிலும் அல்லது 

ப ரும் ொன்மையொகச் சிைப்பீடு பசய்யும் (வமக-உருவொக்கும் அதொவது வமகப் ொட்டியல்) 
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பசொற்களுடன் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட உளப் ொர்மவயுடன் பசொற்களின் இருப் ொகும். ஆமட என்ை 

புலத்மத இந்த விஷயங்கமள எடுத்துக்கொட்ட  யன் டுத்தலொம். நொம் ஆமட என் மத ஆமட 

வமக ொட்டியலின் பதொடங்கியொக எடுக்கலொம். நொம்  டிநிமல அமைப் ில் கீழ் வநொக்கிச் பசன்ைொல் 

 ின்வருவைவற்மை அடிப் மட ைட்டத்தில் வநொிடலொம்: வைல்சட்மட, நிக்கர்,  வொமட, கொல்சட்மட, 

வசமல. வதொற்கருவி, துமளக்கருவி என் ைவற்ைிற்கு இமணயொை இமடைட்ட நிமலமயக் கொண 

இயலொது. இருப் ினும் இந்த நிமல எல்மலக்குட் ட்ட  ல்வவறுவமகப் ட்ட உளப் ொர்மவசொர்ந்த 

பசொற்களின் இருப் ொல் சிக்கலொக்கப் ட்டுள்ளது.  

இடுப் ில் அணி மவ: வசமல, வவட்டி, லுங்கி,  ொவொமட, ம ஜொைொ, நிக்கர், கொற்சட்மட,  

இடுப்புக்கு வைல் அணி மவ: சட்மட, பசொக்கொய், ஜம் ர் 

உள்ளொமடகள்:  ொவொமட, வட்டுமட,  ைியன், ஜட்டி 

குைிப் ிட்ட வநொக்கத்திற்கு: சீருமட, வைலங்கி, விமளயொட்டுமட  

உடலுடன் ஒப் ிடும்வ ொது அணியும் இடம்: உள்ளொமட,  ொதணி 

அணிவது எப்வ ொது: ைொமல உமடகள், இரவு உமடகள் 

அமத அணி வர்கள் + பநருங்கியவர்களுக்கு ைட்டுவை பதொியும்: உள்ளொமட 

என்ை பசய்யும் வ ொது அணியப் டுகிைது: விமளயொட்டு உமடகள், தூக்க உமடகள்  

பவளிப் மடயொகப்  ொர்க்கவியலும் குைிப் ிட்ட வநொக்கத்திற்கு என்ைல்லொத ஆமட குைித்த அன்ைொடச் 

பசொல் இல்மல; இந்த வமக ஒரு ப யரற்ை வழுநிமல வமகப் ொட்டின் ஒருவமகயொகச் பசயல் டும்; 

அவற்ைிலிருந்து விலகிச்பசல் மவ ைட்டும் பசொன்மை அடிப் மடயில் (lexically distinguished) 

வவறு டுத்தப் டும்.  ின்வரும் தகவல்கமளக் கவைிக்கவும். 'உள்ளொமட'யின் ைற்றும் ’வைலொமட’யின் 

ைதிப்புகள் ைொறும். சிறுைிகள் அணியும்  ொவொமட இடுப் ில் அணியும் ஒரு வைலொமட, ஆைொல் 

வயதுவந்த ப ண்கள் அணியும்  ொவொவொமட ஒரு இடுப் ில் அணியும் உள்ளொமட (இது  ண் ொடு 

ைற்ைிம் வதர்வு அடிப் மடயில் வவறு டும்). படன்ைிஸ் ஷூ என் து விமளயொட்டு உமடகளின் ஒரு 

உள்ளடங்குபைொழியொகும், ஆைொல் ஷூ என் து கொலணிகளுக்கு உள்ளடங்குபைொழி ஆகும். 

இத்தகவல்கள் அமைத்தும் ஆமடச் பசொற்களிலிருந்து நன்கு வடிவமைக்கப் ட்ட  டிநிமலமய 

உருவொக்குவமதக் கிட்டத்தட்ட சொத்தியைற்ைது ஆக்குகின்ைது.  ின்வரும் தகவல்கமள நொம் ைைதில் 

பகொண்டொல் குழப் த்தின் வதொற்ைத்மதத் தடுக்கலொம்.  

1.உளப் ொர்மவ நிரந்தரைொக மவக்கப் ட்டொல்தொன் சீரொை  டிநிமலகள் வதொன்றும்; இது 

இல்மலபயன்ைொல் குறுக்குப் ொகு ொடு வநரவியலும்.  

2. ஒவ்பவொரு உளப் ொர்மவயும் ஒரு தைி  டிநிமலமயத் தரவியலும்.  

3. வவறு ட்ட  டிநிமலகள்  ல வழிகளில் குைிக்கிடவியலும்.  
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4. குைிப் ிடப் டொத உளப் ொர்மவயுடன்  டிநிமலகளின் சொத்தியைொை விதிவிலக்குகளுடன் 

வமகப் ொட்டியல்  டிநிமலகளில் உள்ள அலகுகள் முழுச் பசொல் அர்த்தங்கள் அல்ல; ஆைொல் சூழல் 

அடிப் மடயில் சுற்ைிவமளக்கப் ட்ட துமண அர்த்தங்கள்.  

நொம் குைிப் ிட்ட உளப் ொர்மவகளில் நல்லுருவொக்கப் ட்ட ஆைொல்  குதி  டிநிமலகமள நிறுவுவமத 

எதிர் ொர்க்கவியலும். எடுத்துக்கொட்டொக எங்வக அணியப் டுகின்ைது என்ை  ொர்மவயில்  ின்வரும் 

உள்ளடங்குபைொழிகமள பகொண்டிருக்கவியலும்:  

 உள்ளொமட, கொலணி, தமலயணி, இடுப் ணி  

இமவ ப ொதுவொை  ின்ைிைங்கள்/இமணயும் கிமளகள் இல்லொைல் ஒன்றுக்பகொன்று 

விலக்குமவயொகும். ைற்பைொரு உளப் ொர்மவ சந்தர்ப் ம்/பசயல் ொடொக இருக்கலொம், ைீண்டும் 

பசொல்நிமலயொக்கம் பசய்யப் டொத பதொடங்கியுடன் (non-lexicalized beginner), அதன் 

உள்ளடங்குபைொழிகளில்  ின்வருவை அடங்கும்: 

 ைொமல உமடகள், விமளயொட்டு உமடகள், ஓய்வு உமடகள், உைங்கும் ஆமடகள், பவளிப்புை 

 உமடகள் 

இமவ குமைவொக பவளிப் மடயொகவவ வவறு டுகின்ைை, இதில் சில உருப் டிகள் ஒன்றுக்கு 

வைற் ட்ட தமலப்புகளின் கீழ் (எ.கொ. அவைொரக்/anorak) வரக்கூடும். ஆைொல்  டிநிமலயின் கணுகள் 

துமண அர்த்தங்களொல் ஆக்கிரைிக்கப் ட்டுள்ளை என்று நொம் கூைிைொல் (எடுத்துக்கொட்டொக, 

ஓய்வுவநர அணியும் அவைொரொக், விமளயொட்டு ஆமட அவைொரக்கிலிருந்து வவறு ட்டது),  ின்ைர் 

 டிநிமலயின் நல்லுருவொக்கத்தன்மைமய  ொதுகொக்க முடியும். 

10.2.I.7 முரண் ொடொை அம்சங்கள் 

பவவ்வவறு பைொழிகளின் வமகப் ொட்டியல்களின் வமக ொடுகளின் ப யர்களில் ைட்டும் அன்ைி, எந்த 

வமக ொடுகளில் அங்கீகொிக்கப் டுகின்ைை என் திலும் வவறு டலொம். இதற்கு ஒரு சில 

எடுத்துக்கொட்டுகள் வ ொதும். ஆங்கிலத்தில் animal என்ை பசொல்மல முதலில் எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள், 

அதன் அன்ைொட அர்த்தத்தில்  ைமவ, ைீன் ைற்றும்  லவற்றுடன் முரண் டுகிைது. ஆங்கிலம் 

வ சு வர்களுக்கு விசித்திரைொகத் வதொன்ைிைொலும்,  ிபரஞ்சு பைொழியில் அத்தமகய வமகப் ொடு 

எதுவும் இல்மல, வைலும் அந்த வமகப் ொடு எமத உள்ளடக்கி இருக்கின்ைது என் மதப்  ிபரஞ்சு 

பைொழி வ சு வர்களுக்கு விளக்குவது கடிைம்.  ிரஞ்சு வொர்த்மதயொை animal என் து  ைமவகள், 

ைீன்கள், பூச்சிகள் ைற்றும்  லவற்மை உள்ளடக்கிய 'விலங்கு ப ரும் ிொிவு'-இன் அமைத்து 

உறுப் ிைர்கமளயும் குைிக்கிைது. ஆங்கிலத்தில் இதற்குச் அண்மைப் டும் சைைொை பசொல்,  ிபரஞ்சு 

வொர்த்மதயின் அவத அமடயொளவழக்கில் (register) இது இல்மல என்ைொலும், creature ’உயிொிைம்’ 

ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, The  Observer's  Book  of  British  Wild Animals என் தில்  animal என்ை 
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ஒற்மை வொர்த்மத பைொழிப யர்ப்பு இல்மல; இது Les  Mammiferes, Reptiles  et Amphibiens  

Sauvages  de  la  Grande  Bretagn என் து வ ொன்று பைொழிப யர்க்கப் ட வவண்டும். இவதவ ொன்ை 

ைற்பைொரு வநர்வு ஆங்கிலத்தில் nut ஆகும், ைீண்டும் இதற்குச் சைைொைபசொல்  ிபரஞ்சு பைொழியில் 

(ைற்றும் பஜர்ைன்பைொழியில் இல்மல) இல்மல. ஆங்கிலம் வ சு வர்களுக்கு, walnuts,  hazelnuts, 

and  almonds ஆகியமவ ஒவர வமகமயச் வசர்ந்தமவ, அதொவது nuts-ஐச் சொர்ந்தமவ;  ிபரஞ்சு 

பைொழி வ சு வருக்கு (அல்லது அதமகமய சிந்தமையொளர்களுக்கு) அத்தமகய வமகப் ொடு எதுவும் 

இல்மல. ('dry fruit' என்ை தொவரவியல் வமகப் ொடு உள்ளது, ஆைொல் ப ரும் ொலொை  ிபரஞ்சு பைொழி 

வ சு வர்களுக்கு இது பதொியொது.)  ிை எடுத்துக்கொட்டுகள்:  ிபரஞ்சு பைொழியில், une tarte 

auxpommes என் து ஒரு வமகயொை gateau, ஆைொல் apple  tart என் து ஒரு வமகயொை வகக் அல்ல; 

 ிரஞ்சு பைொழியில், la marmelade உறுதியொக confiture வமகமயச் வசர்ந்தது, ஆைொல் marmalade 

ஒரு வமகயொை jam அல்ல என்று ஆங்கிலம் வ சு வர்களொல் உணரப் டுகிைது; பஜர்ைன் பைொழியில், 

Obstgarten என் து ஒரு வமகயொை Garten, ஆைொல் orchard என் து ஆங்கிலம் வ சு வருக்கு ஒரு 

வமகயொை வதொட்டம் அல்ல. இந்த வமகயொை எடுத்துக்கொட்டுகள் எல்மலயின்ைி ப ருக்கப் டலொம்.    

10.2.2. சிமைபைொழியப்  டிநிமலகள் (Meronymic hierarchies) 

 பசொல்  டிநிமலயின் இரண்டொவது முக்கிய வமக சிமைபைொழியைொகும் (சிமை-ழுழு 

உைவொகும்); இதில் ஆதிக்கத்தின் (dominance) உைவு சிமைபைொழியைொகும்; வவறு டுத்தலின் 

(differentiation) உைவு துமண பைொழியைொகும். விொிவொை சிமைபைொழியங்களில் ைிக அைிமுகைொைது 

 ின்வரும்  டத்தில் கொட்டப் ட்டுள்ள பவளிப் மடயொகத் பதொியும் ைைித உடலின் உறுப்புகளொகும்.  

                                             [உடல்]  

 

 [மக]      [கொல்]           [வயிறு]           [ைொர்பு]            [தமல]  

 

  [பதொமட] [மூட்டு] [முழங்கல்] [கணுக்கொல்]    [ ொதம்]  

 

       [விரல்] [குதிகொல்]  

 

       [கணு]  [நகம்]  

 

இந்த  டிநிமலகளின் சில விளக்கங்கள் விவொதத்திற்குொியதொகும்; எடுத்துக்கொட்டொக, வதொள்கள் 

மககளின்  ொகங்களொ அல்லது உடலின் நடுப் குதியின்  (trunk)  ொகங்களொ என் து. சொதொரணைொக 

நொம் வநொிடுகிை இயந்திரங்களுக்கு நல்லுருவொக்கப் ட்ட சிமைபைொழியங்கள் உள்ளை; ஆைொல் 

வல்லுைரல்லொத ைக்களில் சிலருக்குத்தொன் வ ருந்து, சலமவ இயந்திரம் அல்லது கணிப்ப ொைி 
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என் ைவற்ைின்  ொகங்களின் முழு விவரத்மதத் தரவியலும். நைது அைிவின் ப ரும் ொன்மையும் 

சிமைபைொழியத்தின் துண்டுகள் தொன்.  

10.2.2.1.ைட்டங்கள் (Levels) 

 வமகப் ொட்டியலுக்கும் சிமைபைொழியத்திற்கும் உள்ள முக்கியைொை வவறு ொடு 

சிமைபைொழியத்தில் பதளிவொை ப ொதுவொை ைட்டங்கள் இல்லொதிருப் தொகும். மக என் தற்கும் கொல் 

என் தற்கும் இமடயிலுள்ள அமைப்ப ொப்புமை கொரணைொக ஒரு அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட 

உடல் சிமைபைொழியம் தைிப் ண் ற்ைதொகும்: ஆங்கில்த்தில் knee என் து elbow என் துடனும் sole 

of foot  என் து  palm  of  hand என் துடனும் toes என் து fingers என் துடனும் ப ொருந்தும். (தைிழ் 

அடிப் ொதம்-உள்ளங்மக இமணதவிர கொல் ைற்றும் மககளின்  ொகங்கமளக் குைிப் ிட ப ொதுவொை 

பசொற்கமளவய பகொண்டள்ளது: மகமூட்டு-கொல்மூட்டு, மகவிரல்-கொல்விரல், அடிப் ொதம்-உள்ளங்மக, 

மகநகம்-கொல்நகம்.) ஆைொல் இது உடலின்  ிை  ொகங்களுக்கு நீட்சியமடயவில்மல. இதன் 

கொரணைொக ஒரு வமக ொட்டியலின் அடிப் மட ைட்டத்திற்கு நிகரன் இல்மல; சூழல் சுதந்திரைொை 

குைிப் ிடப் டொத சிைப் ிைத்தின் ைட்டம் இல்மல; ஆைொல் இமவ கிொீசியன் பகொள்மககள் (Gricean  

principles) வ ொன்ைவற்ைொல் ஆளப் டுவதொகத் வதொன்றுகிைது (இயல் 17ஐப்  ொர்க்கவும்). 

எடுத்துக்கொட்டொக, வைொி யொவரொ ஒருவர் தைது மகமயத் பதொடுவமத வைொி உணர்ந்தமத விட, வைொி 

ஒருவர் தைது வைல் மகமயத் பதொடுவமத உணர்ந்ததொக ஒருவர் கூைலொம்:  ிந்மதயது சிைப்பு 

சூழ்நிமல கட்டுப் ொடுகமள வவண்டும். (மக உடலின் ஒரு  குதியொக இருந்தொலும், யொவரொ ஒருவர் 

தைது உடமலத் பதொட்டொர் என்று வைொி உணர்ந்தொள் என் து வவறுவிதைொக 

ப ொருள்பகொள்ளப் டும்.) ைறுபுைம், அஹ்ைத் அவரது ைணிக்கட்டில் சங்கிலியொல் கட்டப் ட்ட 

 ருந்துடன்  ொர்மவக்கு வந்தர் என் து அஹ்ைத் அவரது மகயில் கட்டப் ட்ட  ருந்துடன்  ொர்மவக்கு 

வந்தர் என் மத விட அதிக சொத்தியைொைொக இருக்கும் (இது ஏன் என்று உடைடியொகத் 

பதொியவில்மல).  

10.2.2.2. பசொல் இமடபவளிகள் (Lexical gaps) 

 வமக ொட்டியல்  டிநிமலயில், பதொடங்கி (beginner) ப ரும் ொலும் பசொல்நிமலயொக்கம் 

அமடயவில்மல. சிமைபைொழியத்தில் இவ்வொைில்மல. இருப் ினும் இமடபவளிகள் ப ரும் ொலும் 

சிைப் ியல் ொை இடத்தில் வநொின்ைை: சிலவவமளகளில் முக்கியைொை பசயற் ொட்டுப்  ொகம் 

ப யொின்ைி இருக்கும்; தரும் டி வகட்டொல், வ ச்சொளர்கள் பவட்கப் டுவொர்கள். எடுத்துக்கொட்டொக 

மூக்கு,  ிடி ைற்றும் மூடி இமணக்கப் டும் வதைீர்ப்  ொத்திரத்தின்  ொகத்மத நொன் எப் டி 

அமழப்வ ொம்? சிலர்  தில் தரலொம்  ொத்திரம் என்வைொ உடல் என்வைொ  தில் தரலொம். ைற்பைொரு 

எடுத்துக்கொட்டு கரண்டியொகும்: ஒரு கரண்டிக்கு இரண்டு  ொகங்கள் இருக்கின்ைை: ஒன்று  ிடி 
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ைற்பைொன்று பதொியவில்மல. ைீண்டும்  தில் ப ொதுவொக தயக்கம் ைற்றும் சங்கடம், சிலர் ைீண்டும் 

கிண்ணத்மதயும் உடமலயும்  ொிந்துமரக்கின்ைைர். ைற்பைொரு எடுத்துகொட்டு, மககள் 

இமணக்கப் ட்டுள்ள ஒரு வஜொடி கண்ணொடியின் (spectacles)  குதிமயப்  ற்ைியது. 

சில யவதட்மசயொை இமடபவளிகள் ('accidental'  gaps) கொணப் டுகின்ைை: எடுத்துக்கொட்டொக 

முமைகள் இமணக்கப் ட்டுள்ள ஒரு முட்கரண்டியின்  குதி (அல்லது, விரல்கள் இமணக்கப் ட்டுள்ள 

மகயின்  குதி, ைற்றும் அதில் உள்ளங்மக ைற்றும்  ின்புைம் என் ை  குதிகள்). இருப் ினும் இமவ 

ஒத்தைி அடிப் மடயில் அொிதொைமவ. சில வநர்வுகளில் தொைியக்க சிமைபைொழியத்மதக் 

(automeronym) கொணலொம்; அதொவது சிமையும் உடைடியொை முழுமைக்கும் ஒவர ப யர் வரும் 

(ஆைொல் வவறு டும் அர்த்தங்கள், தொைியக்க உள்ளடங்குபைொழியம்). நல்ல எடுத்துக்கொட்டு 

உடலுறுப்பு சிமைபைொழியத்தில் கொணப் டுகின்ைது: உடம்பு என் து முழு உடமலயும் மககொல் தமல 

தவிர்த்த  ிை உறுப்புப்  குதிமயயும் குைிப் ிடும்; மக என் து முழுக்மகமயம் விரல்கள் உள்ள 

ைணிக்கட்டிற்குக் கீவழயுள்ள  குதிமயயும் குைிப் ிடும்; சக்கரம் என் தற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் 

உள்ளை: ஒன்று டயர் உட் ட்ட ஒன்று, ைற்பைொன்று டயர் தவித்த ஒன்று.  

10.2.2.3. முரண் டும் வநொக்கு  (Contrastive aspects)  

 உள்ளுமையும் பகொள்மககள் ஏைக்குமைய உலகவயைொைது எைக் கருதவியலும் என்ைொலும் 

முழுமைகள் (wholes) எவ்வொறு பசொல்நிமலயொக்கம் அடிப் மடயில் வவறு டும்  ொகங்களொகப் 

 ிொிக்கப் ட்டுள்ளை என் தில் பைொழிகள் வவறு ொடு கொட்டுகின்ைை. இதன் அர்த்தம் என்ைபவன்ைொல் 

வவறு ொடுகள்  ின்வருவைவற்ைிற்கு உட் ட்டமவயொகும்: (1) ஒவர சிறு அலகுகளின் வவறு ட்ட 

குழுைல்கள், ைற்றும் (2) எவ்வொறு துமணப் ொகு ொடுகள் பசய்யப் டுகின்ைை என் தில் உள்ள 

வவறு ொடு. முழுவதும் ப ொருத்தைற்ை  ொகு ொடுகள் ைிக அொிதொைது. (1)-இன் எடுத்துக்கொட்டு 

ஆங்கிலத்தொலும் கிவரக்கபைொழியொலும் தரப் டுகின்ைது. ஆங்கிலத்தில் hand என் து 

ைணிக்கட்மடவமர குைிப் ிடும் அதற்கு வைலொை  ொகத்மத உட் டுத்தொது; தற்கொல 

கிவரக்கபைொழியில் xeri என் து elbow/மகமூட்டுவமர குைிப் ிடும். foot என் தற்கும் podi என் தற்கும் 

இமண உைவு இருக்கின்ைது:  ிந்மதயது கொல்மூட்டுவமர குைிப் ிடும். இவ்விரு ஒழுங்குமுமையும் 

மூட்டுகமள உறுப்புக்களின் எல்மலகளொகப்  யன் டுத்துவமதக் கவைத்தில்பகொள்ளவும். ஒரு 

குைிப் ிட்ட வநர்வில் xeri-இன் எந்தப்  குதி குைிப் ிடப் டுகிைது என்மதத் தீர்ைொைிப் து சூழலுக்கு 

விடப் ட்டுள்ளது (ையக்கம் வருவது ைிக அொிது). hand என் துடன் ப ொருந்துகின்ை xeri என் தன் 

 குதி ைிக முக்கியைொை  குதியொக இருப் தொலும் ைிக அதிகைொக அடிக்கடி பசயல் ொடுகளில் 

 ங்பகடுக்கின்ை  குதியொகவும் இருப் தொலும் ப ரும் ொலொை சூழல்களில் hand என் மத xeri 

என் துடன் பதொடர்பு டுத்தி பைொழிப யர்ப்பு பசய்வதொல் எதுவும் இழக்கப் டுவதில்மல.         
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ஒரு பைொழி ைற்பைொன்மை விட நுண்ணிய  ிொிவுகமள வழங்கும் வ ொது  ிை வமக வவறு ொடு 

வதொன்றும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ிபரஞ்சு பைொழியில் pommette என் து ஆங்கிலத்தில் cheek 

என் தொல் (ைற்றும்  ிரஞ்சு joue) குைிக்கப் ட்ட  குதியின் துமணப் ிொிவு என்று ஒருவர் கூைலொம். 

pommette என் து கன்ை எலும் ின் வைல் கன்ைத்தின் வட்டைொை  குதியொகும்; கன்ை எலும்பு 

நிகரைொக இருக்கொது, ஏபைன்ைொல் She  has  red cheekbones ’அவளுக்கு சிவப்பு கன்ைத்து 

எலும்புகள் உள்ளை’ என்று பசொல்ல முடியொது, அவதசையம்  ிபரஞ்சு பைொழியில் Elle  a  les 

pommettes  rouges என்று பசொல்லலொம் (இது ஆங்கிலத்தில் red  cheeks  என்று வ ொகும்). ைற்பைொரு 

எடுத்துக்கொட்டு துருக்கிய வொர்த்மதயொை ense; இது "back of  the  neck" "கழுத்தின்  ின்புைம்". என்று 

ப ொருள் டும். pommette அல்லது ense-க்கு இமணயொை நிகரன்கள் ஆங்கிலத்தில் இல்லொதது 

பசொல்சொர் இமடபவளிமய (lexical  gap) குைிக்கிைதொ அல்லது கருத்துருசொர் இமடபவளிமயக் 

(conceptual gap) குைிக்கிைதொ என்று வகட்க வவண்டியது அவசியம். பதளிவொை வநர்வுகள் 

இருந்தொலும், இந்த வவறு ொட்மட உருவொக்குவது எப்ப ொழுதும் எளிதொைது அல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  ிபரஞ்சு பைொழி வ சு வர்களுக்கு, வவர்க்கடமல,  ொதொம் ைற்றும் வொல்நட்ஸ் 

(ஆங்கில "nuts") ஆகியமவ உள்ளடக்கிய இயற்மக வமகப் ொடு அல்லது முயல்கள் ைற்றும் 

தவமளகள் ைற்றும் முதமலகமள உள்ளடக்கிய இயற்மக வமகப் ொடு எதுவுைில்மல, ஆைொல் 

 ைமவகள் ைற்றும் ைீன்கள் இவற்மை (ஆங்கில " animals") விலக்குகிைொர்கள். இங்வக நைக்கு ஒரு 

கருத்துருசொர் இமடபவளி உள்ளது. ைறுபுைம், ஆங்கிலம் வ சு வர்கள் "animal  locomotion"/"விலங்கு 

இயக்கம்" என்ை  யனுள்ள கருத்து இருப் மத ஒப்புக்பகொள்வொர்கள், ஆைொல் அமதக் குைிக்கும் 

விமைச்பசொல் எதுவும் இல்மல என் தொல், நொம் ஒரு பசொல்சொர் இமடபவளிமயப்  ற்ைி வ சலொம். 

Pommette என் மதப் ப ொறுத்தவமர, கருத்துருசொர் இமடபவளி இருக்கலொம்: ஆங்கிலம் 

வ சு வர்கள் கன்ைத்தின் இந்த  குதிமய தைிமைப் டுத்த வவண்டிய அவசியைில்மல. ense என்ை 

வநர்வு (cf.  ிரஞ்சு nuque) குமைவொைத் பதளிவொக உள்ளது. ஆங்கிலம் வ சு வர்களுக்கு இந்த 

கருத்துரு எளிதில் புொியும், ஆைொல் "தமலயின் வலது  க்கம்" ைற்றும் "நொக்கின் அடிப் குதி" வ ொன்ை 

கருத்துருக்கள் ஆங்கிலம் வ சு வர்கள் வதமவப் டும்வ ொது புொிந்து பகொள்ள முடியும், ஆைொல் இது 

பசொல் அங்கீகொரம் ப றுவதற்கு வ ொதுைொை முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது எை உணரப் டொது. back  of  

the neck/கழுத்தின்  ின் க்கம் (பதொடக்க) என் மத பசொல்நிமலயொக்கம் (பதொடக்க) பசய்வதன் 

அைிகுைிகள் உள்ளதொ என்று வகட் து ப ொருத்தைொைதொக இருக்கலொம்: ப ொருண்மையின் கலமவ 

அல்லொத தைித்தன்மை (blackbird வ ொல) அல்லது fingertip இருப் து ஆைொல் tip of  the finger ைற்றும்  

tip of  the  nose  இவற்ைின்  க்கத்தின் *nosetip  இல்லொமை வ ொன்ை உரு ைியல் சொன்றுகள்; இமவ 

ஒரு பசொல்நிமலயொக்க (lexifiable) கருத்துரு பவளிப் டுவமத சுட்டிக்கொட்டும். அமைத்து 
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விஷயங்கமளக் கருத்தில் பகொண்டொல், நம் உள்ளுணர்வு என்ைபவன்ைொல், pommette வ ொல, ense  

ஆங்கிலம் வ சு வருக்கு ஒரு சொத்தியைொை கருத்மத குைிப் ிடவில்மல.   

 ஒரு பைொழி ைற்பைொரு பைொழிமயக் கொட்டிலும் நுண்ணிய வவறு ொடு தரும்வ ொது 

வவறுவமகயொை வவறு ொடு வதொன்றும். எடுத்துக்கொட்டொகக் கொதிற்குக் கீழ் வரும்  ொகைொை பசவிடு 

என்ை தைிழ்ச் பசொல்லுக்கு இமணயொை பசொல் ஆங்கிலத்தில் இல்மல. cheek என் து பசவிடு 

என் தற்கு இமணயொகொது. இமத பசொன்மை இமடபவளி எைக் குைி ிடவவண்டுைொ என்ை வகள்வி 

எழலொம்.  

 பவவ்வவறு பைொழிகளின் சிமைபைொழிய அமைப்ப ொழுங்குகள் (Meronomic  systems) 

பவவ்வவறு முழுமைகளின் ஒத்த  குதிகள் ப யொிடும் வநொக்கங்களுக்கொக பதொகுக்கப் டும் விதத்திலும் 

வவறு டுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக,  ிபரஞ்சில், கதவின் மகப் ிடி, சூட்வகஸின் மகப் ிடி ைற்றும் 

 ம் ின் மகப் ிடி ஆகியவற்ைிற்கு பவவ்வவறு ப யர்கள் தரப் டும் (கதவுக்கு bouton 

(இல்மலபயைில் வட்டைொக இருந்தொல் poignee); சூட்வக ுக்கு poignee;  ம்புக்கு manivelle). 

ப யொிடும் வநொக்கங்களுக்கொக ஒவர ைொதிொியொை  குதிகள் பதொகுக்கப் டும் விதத்திலும் அமவ 

வவறு டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்தில், மகயின் விரல்களில் ஒன்மை  ிை 

எல்லொவற்ைிலிருந்தும் thumb ’கட்மடவிரல்’ என்ை பசொல்லின் மூலம் வவறு டுத்துகிவைொம்; 

கட்மடவிரமலத் தவிர்த்து finger என் தற்கு அர்த்தம் உள்ளது: The hand has four  fingers  and a 

thum ’மகயில் நொன்கு விரல்கள் ைற்றும் ஒரு கட்மடவிரல் உள்ளது’ (அத்துடன் கட்மடவிரமல 

உள்ளடக்கிய ஒன்று உள்ளது: five-finger exercises ’ஐந்து விரல்  யிற்சிகள்’). துருக்கிய பைொழியில், 

மகயின் விரல்களுக்கிமடயில் அத்தமகய வவறு ொடுகள் எதுவும் இல்மல, இருப் ினும்  ிை 

விரல்கமளப் வ ொலவவ கட்மடவிரமலயும் buyuk parmagi ("ப ொிய விரல்"-cf. ஆங்கில ப ருவிரல்) 

என்ை பவளிப் ொட்டின் மூலம் வவறு டுத்தி அைியலொம்  

 வைலும் ஒரு முக்கியத்தகவல் குைிப் ிடத் தக்கது.  ல பைொழிகள் மக ைற்றும் கொலின் 

விரல்கமள பதொடர் ில்லொத பசொற்களொல் ((finger, toe) குைிப் ிடுகின்ைை;  ிை  லபைொழிகள் கொல்-

விரல்கள்/fooot-fingers  என் தற்குச் சைைொை ப யரொல்  ொதத்தின் விரல்கமள அமழக்கின்ைைர் 

(எ.கொ.  ிரஞ்சு பைொழியில் doigts  de pied). தமலகீழ் பசயல்முமை, விரல்களுக்கு hand-toes ‘மக-

கொல்விரல்’ என்று ப யொிடுவது ஒருவ ொதும் நிகழொது ைற்றும் இது கொலுக்கு ைொைொக மகயின் 

புலைைிவு முக்கியத்தொல் தூண்டப் டுகிைது என்று கூைப் டுகிைது. இது சொியொக இருக்கலொம், ஆைொல் 

இக்கூற்மை ைிகவும் வலுவொகச் பசய்யக்கூடொது. heel of  the hand ’மகயின் குதிகொல்’ குைிப் ிடுவது 

இயற்மகக்கு ைொைொைதொகத் வதொன்ைவில்மல (Crues 2000: 188).   
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 தைிழில் மகயிலுள்ள விரல்கள் மகவிரல்கள் என்றும் கொலில் உள்ள விரல்கள் கொல் விரல்கள் 

என்றும் ப யொிடப் ட்டுள்ளது. thumb என் து துருக்கிய பைொழிவ ொல் ப ருவிரல் எைப் 

ப யொிடப் ட்டுள்ளது; ஒவ்பவொரு விரலுக்கும் தைித்தைி அமட தரப் ட்டு ப யொிடப் ட்டுள்ளை: 

ப ருவிரல், வைொதிரவிரல், ஆள்கொட்டிவிரல். சுண்டுவிரல். 

10.3. கிமடவொிமச அமைப்புகள் (Linear Structures)  

10.3.1. இருதுருவங்கள் (Bipoles)  

 கிமடவொிமச அமைப் ின் எளியவமக எதிர்ப் ொன்களின் இமணயொகும். இவற்மை 

அமைப்புகளொகக் கூறுவதற்கு இயல் 9-இல் எதிர்ப் ொன்கள் என்ை தமலப் ில் முன்ைர் கூைப் ட்ட 

விவரங்கமளத் தவிர கூடுதல் விவரம் இல்மல.  

10.3.2. இருதுருவ சங்கிலிகள் (Bipolar chanins)   

 எதிர்ப் ொன்களின் இமணகள் பசயன்மை பசய்யும் அளமவ,  ண்புகளின் வவறு ட்ட 

அளபுகமளக் கொட்டும் பசொற்களில்  லவற்மை உள்ளடக்குகின்ைது. ைிகக்கூடுதலொை 

அமைப்ப ொழுங்கு அளமவயின் ஒவ்பவொரு நுைியிலும் இருக்கும் எதிர்நிமல இருதுருவத்தின் 

உட்கீமடயொை ைீயளபுச் பசொற்களொகும்  (implicit superlative terms) (அடிப் மட எதிர்பைொழிய 

இமணகளுக்கிமடயில் துருவ ைொற்ைம் இருக்கின்ைது.):  

 minuscule tiny small large huge gigantic  

 நுண்ணிய சிைிய ப ொிய  ிரைொண்டைொை  

ஆங்கிலத்தில் உள்ள ைமைமுகைொை உயர் அளபு (superlatives)  ல அம்சங்களொல் 

அங்கீகொிக்கப் டலொம்: 

(i) சொதொரண எதிர்பைொழிகளுடன் ஒப் ிடும்வ ொது அமவ வொய்பைொழி தரப் டுத்தமல 

எதிர்க்கின்ைை: very  huge,  huger,  extremely  tiny,  very  minuscule வ ொன்ைை சில அள ில் 

(ைற்ைவற்மை விட சில அதிகம்) இமய ற்ைமவ (ஒப்பீட்டு அளபுகள் (comparatives) 

ப ொதுவொக even என் துடன் இமயந்து இருந்தொலும்: The  first  one  was huge,  the second  

one  was even huger)).    

(ii) ப யரமடச் பசொற்களொல் வைற்பகொள்ளப் டும் ஒரு வீழ் இமசவயொட்டத்தின் இமசமை (pitch) 

வரம்ம  ைொற்றுவதன் மூலம், அமவ ைீக்கூறு முமையில் தரப் டுத்தப் டலொம் - அதிக வீழ்ச்சியொல் 

அடிப் மட  ண் ின் அளபு அதிகைொகும்; சொதொரண எதிர்ச்பசொற்கள் இந்த இமசவயொட்டத்துடன் 

இமய ின்ைி ஒலிக்கின்ைை. 

(iii) அமவ குமைந்த இமசமை (low-pitch) உள்ள அமச அழுத்தம் பசய்யப் டொத absolutely மூலம் 

அமட பசய்யப் டலொம்:   
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 absolutely huge! absolutely tiny! ?absolutely large!;  

(iv) அமவ -ish இமணப் மத எதிர்க்கின்ைை: 

 largish, smallish, *hugish, *minusculish 

இம்ைொதிொியொை சங்கலிகளின் கூடுதலொை எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வருவைவொகும்:  

 spotless clean dirty filthy 

 அப் ழுக்கற்ை தூய்மையொை அழுக்கொை  

 fantastic excellent good bad awful abysmal 

 அற்புதைொை வைன்மையொை நல்ல பகட்ட 

 beautiful pretty plain ugly   

 அழகொை சொதொரணைொை அசிங்கைொை  

ஆங்கிலத்தில் உள்ள பவப் நிமல பசொற்கள் இருமுமை அளவுவகொல்களில் இரண்டு குமைவொை 

அடிக்கடி நிகழ்வுகமள விளக்குகின்ைை: கவைக்குமைவொை பசொற்கள் (attenuative  terms) ைற்றும் 

ைமைமுகைொை உயர் அளபுகள்  (implicit  superlatives)  (அதொவது warm,  cool); இது அடிப் மட 

எதிர்பைொழிகளுக்கு இமடவயயொை அளவுவகொலில் ஒரு நிமலமய ஆக்கிரைிக்கிைது, ைற்றும் ஒரு 

பசொல் நடுப் குதிமய உள்ளடக்கியது. துருவமுமைப்பு இல்லொத அடிப் மட வஜொடி எதிர் (ைந்தைொக) 

இமடவய (more  lukewarm என் து lukewarm விட அதிக அல்லது குமைந்த பவப் நிமலமயக் 

குைிக்குைொ?):   

 freezing cold cool lukewarm warm hot scorching  

 உமை ைிக்குளிரொை குளிரொை இளஞ்சூடொை பவதுபவதுப் ொை சூடொை ைிகச்சூடொை 

10.3.3. ஒருதுருவச் சங்கலி 

 ஒருதுருவச் சங்கலிகளில் (monopolar chanins) சங்கலிகளின் முமைகளில் இருக்கும் பசொற்கள் 

எதிர்திமசகளில் இருக்கின்ைை என் தில் அர்த்தம் இல்மல. ஒருதுருவ கிமடவொிமச அமைப்புகளின் 

 ல வவறு ட்ட வமககள் இருக்கின்ைை. அவற்மை விளக்குவதிலும் வமகப் டுத்துவதிலும்  ல 

வழிகள் இருக்கின்ைை.  ின்வரும் அமைப்ப ொழுங்கு குரூமச (Cruse, 1986)  ின் ற்றுகின்ைது.    

10.3.3.1. அளபுகள்   

 அளபுகள் (degrees) வடிவம் அல்லது தீவிரம் வ ொன்ை பதொடர்ந்து அளவிடப் ட்ட  ண் ின் 

வவறு ட்ட அளபுகமள அவற்ைின் ப ொருண்மையின்  ொகைொக உட் டுத்தும்; ஆைொல் உட் டுத்தல் 

உைவு (relation  of inclusion) இல்மல. அவற்ைின் புைபவல்மலகள் பதளிவற்ைமவ ைற்றும் அமவ 

உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் அவற்ைின்  டித்தர டுத்தும் தன்மைமய இழக்கவில்மல. நொம் 
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உள்ளுறும்  ண் ின் ைதிப்புகமளக் குைிக்கும் பசொற்களிலிருந்து அவ்வொைல்லொதவற்மைக் குைிக்கும் 

பசொற்களின் வநர்வுகமள வவறு டுத்தவியலும். முந்மதய வமகயின் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வருவை:  

 fail pass distinction 

 வதொல்வி பவற்ைி சிைப்புநிமல  

இரண்டொவது வமகயின் எடுத்துக்கொட்டு  ின்வருைவொகும்:  

  ொமை, குன்று, ைமல  

 mound  hillock   hill   mountain 

இமவ  ருைன்/உருவளவு  ற்ைிய சில கருத்துச்சொயல்கமள உள்ளடக்கியிருப் மதக் கவைியுங்கள், 

ஆைொல் உண்மையில்  ருைன்கமள/உருவளவுகமளக் குைிக்கவில்மல, ஆைொல் பூைியின் புமடப்பு 

வமககமளக் (types of earth protuberance) குைிக்கிைது.  ிை எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

 haze mist fog pea-souper 

chuckle laugh guffaw 

அகச்சிொிப்பு, சிொிப்பு, ப ருஞ்சிொிப்பு 

puddle pond lake sea ocean 

குட்மட, குளம், ஏொி, கடல், சமுத்திரம் 

breeze wind gale hurricane  

பதன்ைல், கொற்று, புயல், சூைொவளி 

10.3.3.2. நிமலகள்  

 நிமலகள் (stages) ஏவதொபவொன்ைின் வொழ்க்மகச் சக்கரத்தின் இடங்களொகும்; 

முன்வைற்ைத்தின் கருத்துச்சொயமல உட் டுத்தும்.  

 primary, secondary, undergraduate, postgraduate 

 பதொடக்கநிமல இரண்டொம்நிமல உயர்நிமல இளங்கமலப் ட்டநிமல முதுகமலப் ட்டநிமல  

 Infancy, childhood, adulthood, oldage 

 குழந்மதப் ருவம் இளமைப் ருவம் வொலி ப் ருவம் முதுமைப் ருவம். 

  egg, larva, pupa, buterfly 

 முட்மட புழு கூட்டுப்புழு வண்ணத்திப்பூச்சி  

10.3.3.3. அளமவகள்  

 அளமவகள் (measures)  குதி-முழுமை உைவின் அடிப் மடயில் அமைந்தது; ஒவ்பவொரு 

முழுமையும் ஒன்றுவ ொல் இருக்கிை  ொகங்களொல்  ொிக்கப் ட்டிருக்கும்; அடுத்திருக்கின்ை பசொல்லொல் 

குைிப் ிடப் டும் அளமவப்  ண்புகளின் ைதிப்புகளுக்கிமடவய வடிவியல்சொர்ந்த உைவு இருக்கின்ைது:  
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 second, minute, hour, day, week, month (etc.) 

 விைொடி நிைிடம் ைணி நொள் வொரம் ைொதம் (வ ொன்ைை)  

 Inch, foot, yard, (etc.), mile 

 அங்குலம் அடி கஜம் (வ ொன்ைை) மைல்  

 ounce, pound, stone (etc) ton 

 ஆழொக்கு உழக்கு  டி நொழி குறுணி ைரக்கொல்  

10.3.3.4. தரவொிமசகள்  

 தரவொிமசகளில் (ranks) உள்ளுமையும்  ண்பு பதொடர்ந்து வவறு டொது; ஆைொல் விட்டுவிட்டு 

வவறு டும். ஒரு பசொல் அதமை அடுத்துவருகின்ை பசொற்கமளக்கொட்டிலும் கூடுதவலொ குமைவவொ 

என்ைில்மல:  

 lecturer senior lecturer reader professor 

 விொிவுமரயொளர் உயர்விொிவுமரயொளர் இமணப்வ ரொசிொியர் வ ரொசிொியர்  

 private corporal sergeant  

 கர்ைல் பலப்டிைட் கர்ைல் வைஜர் கொப்டன்  

வைற்பசொன் வநர்வுகளில் உள்ளுமையும்  ண்ம  “மூப்புநிமல” வ ொன்று கருதவியலும் ஆைொல் அமவ 

 டிப் டியொகத் பதொடர்ச்சியொக ைொைவில்மல: ஒரு கர்ைல் ைற்பைொரு கர்ைமலவிட கூடுதல் 

ஸ்தொைத்மத அமடயவியலொது.  

 அடிப் மட எண்கமள (ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நொன்கு ...) இந்த தமலப் ில் கருதவியலும்; 

இவற்ைில் வவறு டும்  ண்பு “எண்ணிக்மகத்தன்மை” ("numerosity") ஆகும். (இமவயும் 

பதொடர்ச்சியொக வவறு டவில்மல:  ன்ைிரண்டு எண்ணிக்மக பகொண்ட எந்த குழுவும்  ன்ைிரண்டு 

எண்ணிக்மகபகொண்ட ைற்பைொரு குழுமவ எண்ணிக்மகயில் விஞ்சொது.) வமகப் ொட்டியல் 

 டிநிமலயின் ைட்டங்களும் தரவொிமசகள் ஆகும்:  

 variety species genus family 

 வமக இைம் ப ொதுவிைம் குடும் ம்  

10.3.3.5. பதொடர்ச்சிகள் Sequences 

 வைற்பசொன்ை எல்லொ வநர்வுகளிலும் வொிமசயில் வரும் ஒரு பசொல் அமத முன்பதொடரும் 

பசொல்மல விட ஏவதொ கூடுதல்  ண்ம யும் அமதத்  ின்பதொடரும் பசொல்மல விட குமைந்த 

 ண்ம யும் பகொண்டிருக்கின்ைது. இருப் ினும், இம்ைொதிொியொை வநர்வு இல்லொத நிரல் டுத்தவியலும் 

பசொற்களும் இருக்கின்ைை  அமவ பதொடர்ச்சிகள் (Sequences) எை அமழக்கப் டும். 
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பசவ்வொய்கிழமை திங்கள்கிழமைமயவிட ஏவதொ கூடுதலொை ஒன்மை மவத்திருக்கின்ைது என்று 

கூைவியலொது:   

 Monday Tuesday Wednesday Thursday 

 திங்கள் பசவ்வொய் புதன் வியொழன் …. 

 January February March April 

 சைவொி ப ப்ருவொி ைொர்ச்சு ஏப்ரல் … 

 pring Summer Autumn Winter 

 வசந்தகொலம் வகொமடகொலம் இமலயுதிர்கொலம் குளிர்கொலம் … 

 morning afternoon evening night 

 கொமல ைதியம் ைொமல இரவு … 

இந்த வமகப் ொடுகள் கூடுதல் அக்கமையுடன் கருதப் டவவண்டொம்: ஒரு தமலப் ின் கீழ்  ல 

குழுைங்கமளக் கருதவியலும் என் மதக் கவைத்தில் பகொள்ளவும். ஒரு திருப்தியொை வமகப் ொட்டியல் 

உைவு இருக்கலொம், ஆைொல் அது இதுவமர கண்டு ிடிக்கப் டவில்மல: குறுக்குப் ொகு ொடுபசய்யும் 

 ண்புக்கூறுகள் அடிப் மடயில் சிந்திக்கவியலும்.   

10.4. சட்டகங்கள் (grids) 

 சட்டங்கள் (grids) ைீண்டும்வநரும்  ருமைத்தன்மையொை அர்த்த உைவுகளொல் அல்லது 

ப ொருண்மைக் கூறுகளின் ைறுவநர்வுகளொல் (எைவவ சுதந்திரைொைமவ) உருவொக்கப் டுகின்ைை. 

சட்டகத்தின் அலகு அமை/cell ஆகும்; இது நொன்கு பசொல் அலகுகளொல் ஆைது; அவற்ைில் ஒன்மை 

ைீதி மூன்று பசொல் அலகுகளொல் ஊகம்பசய்யவியலும்.  ின்வருவை பசல்களின் 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்:  

 1. man      woman  

     ram      ewe   

 2. hand    finger  

     leg      toe  

 3. dog     puppy 

     cat      kitten 

 4. எடு திருடு  

    பகொல் பகொமலபசய்  

     take    steal  

     kill     murder  
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இவற்ைிற்குப்  ின்வருைொறு ப ொருண்மைக்கூறு ஆய்வுகள் தரவியலும்:  

1.[X] [ஆண்] [X] [ப ண்]   

   [Y [ஆண்] [Y [ப ண்]   

2. [X]   [X] [கூறு]  

   [Y]    [Y] [கூறு]  

 3. [X]  [X] [இளம்]  

     [Y]  [Y] [இளம்]  

 4.[V.(1)]  [V.(1)] [சட்டத்திற்குப்புைம் ொைது]  

        [V.(2)]  [V.(2)] [சட்டத்திற்குப்புைம் ொைது]    

  ின்வருவை நல்வடிவொக்கமுற்ை அமை/பசல்  அல்ல என் மதக் கவைிக்கவும்:  

 பூ      வரொஜொ  

 விலங்கு  பூமை  

ஒரு அர்த்தத்தில் இங்வக வமகப் ொட்டியல் உைவு ைீண்டும்வநருகிைது. ஆைொல் ஒரு பசொல்மலப்  ிை 

மூன்று பசொற்களிலிருந்து ஊகிக்கவியலும் என்ை அளவீடு நிமைவவற்ைப் டவில்மல. ஊகம் ஒரு 

திமசயில் சொத்தியைொகும்:  

 பூ  வரொஜொ  

 ?  பூமை  

ஆைொல் ைற்வைொரு திமசயில் சொத்தியைல்ல:  

 பூ   வரொஜொ  

 விலங்கு  ?   

குரூஸ் (Crues, 1986) finger ைற்றும்  toe என்ை பசொற்கமள ஒப்புவடிவங்கள் (analogues) என்கிைொர். 

(உைமவ ஒப்புமை (analogicity) என்று அமழக்கலொம்)  ின்வருவை ஒப்புமையின்  ிை 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்:  

 குழுத்தமலவர்  குழு  

 அணித்தமலவர்   அணி  

 தமலமையொசிொியர்   ள்ளி  

 துமணவவந்தர்   ல்கமலக்கழகம்  

வலது க்கமுள்ள பசொற்கள் ஒன்றுக்பகொன்று ஒப்புவடிவுகளொகும்.  

 உறுதியொை உைவுகளின் அைிமுகைொைது, அகரொதியின் கட்டமைப் ின் முழுப் புதிய 

 ொிைொணங்கமளக் பகொண்டு வந்துள்ளது என் து பதளிவொகிைது. ஒரு முக்கியைொை ைற்றும் 
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சுவொரஸ்யைொை வகள்வி என்ைபவன்ைொல், அத்தமகய கட்டமைப்புகளின் வமரயறுக்கப் ட்ட 

எண்ணிக்மக உள்ளதொ, அல்லது அந்த எண்ணிக்மக வமரயமை எல்மலயின்ைி ப ொியதொ (indefinitely  

large) என் துதொன். எண்ணிக்மக வமரயமை எல்மலயின்ைி ப ொியதொக ைொைிைொலும், தைித்துவைொை 

உைவுகளின் (distinct relations) எண்ணிக்மக வமரயறுக்கப் ட்டதொ என்ை வகள்வி இன்னும் உள்ளது 

(வமரயமையற்ை ப ொிய கட்டமைப்புகள் பகொள்மகயளவில் வமரயறுக்கப் ட்ட எண்ணிக்மகயிலொை 

உைவுகளிலிருந்து (finite number of relations) உருவொக்கப் டலொம்)). இங்வக இந்த விஷயத்தில் 

உறுதியொை நிமலப் ொடு எடுக்கப் டொது; ஆைொல் சில பைொழியியலொளர்கள் எண்ணிக்மக குமைவொக 

இருப் தொக நம்புகிைொர்கள் (ஒரு  ொிந்துமர 53!). 

 வைவல எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட அமைத்து சட்டங்களும் அடுக்குைவு அடிப் மடயில் சீரொைமவ. 

ஆைொல் ஒரு அடுக்குைவு கட்டுப் ொடுகமள சுைத்தும் சட்டம் என்ை கருத்துச்சொயல் எதுவும் இல்மல. 

 ின்வரு மவ நன்கு உருவொக்கப் ட்ட சட்டச் பசல்கள்:     

 வ ைொ         எழுதும்       ைமவ  ைக்கும்  நொய்      குமரக்கும் 

 ைண்பவட்டி பவட்டும்   ைீன்     நீந்தும்  சிங்கம்  கர்ஜிக்கும் 

இருப் ினும், ஒப்புமைகளுக்கு (analogues) இமடவய ஒரு அடுக்கு  உைவு இருக்க வவண்டும்; 

எடுத்துக்கொட்டொக, எழுதுவதற்கு வ ைொ அல்லது வதொண்டுவதற்கு ைண்பவட்டி வ ொன்று வவறு 

எதனுடனும் அவத பதொடர்ம க் பகொண்டிருக்கும் எதுவும் ப யர்ச்பசொல்லொக இருக்க வவண்டும். 

10.5. பகொத்துகள்  

 பகொத்துகள் (clusters) ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளின் (synonyms) குழுக்களொகும். இமத 

அமைப் ொக்கம் பசய்வதன் துல்லியமும் கலமவத்தன்மையும் (சிக்கலும்) புலங்களின்  ிை 

வமககமளக்கொட்டிலும் குமைவொகும் என் மத இது கொட்டுகின்ைது. இரண்டு முக்கியைொை 

பகொத்துகள் இருக்கின்ைை: மையப் டுத்தப் ட்ட பகொத்து (centred cluster) ைற்றும் 

மையப் டுத்தப் டொத பகொத்து (non-centred cluster).   

10.5.1. மையப் டுத்தப் ட்ட பகொத்துகள் (Centred  clusters) 

மையப் டுத்தப் ட்ட பகொத்து (Centred  cluster) ஒன்வைொ இரண்வடொ பசொற்களின் ஏைக்குமைய 

பதளிவொை மையத்மதக் பகொண்டிருக்கும் ைற்றும் கூடுதல் புை எல்மலச் பசொற்களின் ைங்கலொை 

மையத்மதயும் பகொண்டிருக்கும். மையச் பசொற்களின் தைிப் ண்புகளில் சில  ின்வருவைவொகும்:  

1. அமவ பவளிப் ொட்டு அடிப் மடயில் நடுநிமலயொைமவ (expressively neutral neutral),  

2. அமவ நமடயியல் அடிப் மடயில் குைிக்கப் டொதமவ (stylistically unmarked); அதொவது அமவ 

 ிை எந்தச் பசொற்கமளக் கொட்டிலும்  ரந்த எல்மல அமடயொள வழக்குகளில் (registers) வரும்.  

3. அமவ கருத்துமர அடிப் மடயில் உயர்உள்ளடக்குபைொழிகள் (propositionally  superordinate).  
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 இை, சொ, ைரணைமட, ைொள், சொ, துஞ்சு, ைண்மைமயப்வ ொடு என்ை குழுைத்தில் இை என் து 

மைய உறுப் ிைரொகும்: அது பவளிப் ொடு அடிப் மடயில் நடுநிமலயொைது ைற்றும் நமடயியல் 

அடிப் மடயில் குைிக்கப் டொதது. மூன்ைொவது  ண்புக்கூமைப்  யன் டுத்தவியலொதது; ஏபைன்ைொல் 

இந்தக் குழுைத்தின் உறுப் ிைர்கள் யொவும் கருத்துமரசொர் ஒருப ொருள் ன்பைொழிகள் (propositional 

synonyms).  

 walk, amble, stroll, stride, saunt என்ை குழுைத்தில் walk என் து மையச்பசொல்லொகும்: இந்தக் 

குழுைத்தில் குைிக்கப் ட்ட பவளிப் ொட்டு ைொற்ைம் இல்மல; ஆைொல் walk என் து நமடயியல் 

அடிப் மடயில்  குைிக்கப் டொது (unmarked) ஆகும் ைற்றும்  ிை எல்லொச் பசொற்களின் 

உயர்உள்ளடக்குபைொழி (superordinate) ஆகும். amble, strol வ ொன்ைமவ walk என் தன் 

உள்ளடங்குபைொழிகள் என்ைொலும் அமவ திருப்திகரைொை  டிநிமலமய உருவொக்கவில்மல, 

ஏபைன்ைொல் வவறு ொட்டின் உைவு ைிகவும்  லவீைைொக உள்ளது: amble, stroll ஆகியவற்றுக்கு 

இமடவய கணிசைொை வைலுைல் உள்ளது, இமத அவற்ைின் மூலமுன்ைொதிொி மையங்கமள  (prototype 

centres) ஆய்வு பசய்வதன் மூலம் ைட்டுவை வவறு டுத்த முடியும். 

 brave, courageous,  intrepid,  gallant, fearless,  valorous, heroic, plucky என்ை குழுைத்தில் 

brave, courageous என்ை மையத்திற்கொை இரண்டு வதர்வுக்குொியை உள்ளை. அளவுவகொல்கள் 

இவற்ைில் ஒன்றுக்கு சொதகைொக இல்மல; இமவ இரண்மடயும் சூழல் அடிப் மடயில் தங்கள் 

இமணகளுடன் ஒப் ிடும் வ ொது ஒப்பீட்டளவில் கட்டுைொதமவ; எைவவ நொம் இரண்டு உறுப் ிைர் 

மையத்மத அங்கீகொிக்க வவண்டும்.    

10.5.2. மையப் டுத்தப் டொத பகொத்துகள் (Non-centred  clusters) 

  மையப் டுத்தப் டொத பகொத்துகளில் (Non-centred  clusters) பசொற்கள் எல்லொம் அர்த்தக் 

கற்மையின் (spectrum  of sense) ைீது  ரப் ப் ட்டுள்ளை; உயர்உள்ளடக்குச் (superordinate) பசொல் 

இல்மல. இமவ ப ொதுவொக ைிகக்குமைந்த அளவு கருத்துமர வவறு ொட்மட பவளிக்கொட்டுகின்ைை; 

அர்த்தக்கற்மையின் ைீது அமவ ஓரளவுக்கு அண்மைப் ட்டு இருப் து வமர இது 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியத்மதக் குமைக்கொது.  ின்வருவை ைொதிொி எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்:  

 அடி, இடி, குத்து, உமத, வைொது, முட்டு, பகொட்டு, குட்டு...  

 rap, tap, knock, slap, thwack, crack, bang, thump, bump, pop, tick, click, ring, tinkle, clink, 

 clank, jingle, jangle, ping... 

 பகொத்துக்கள் வைலுைல் பசய்யலொம்: இது இயல் ற்ைதொகும் ைற்றும் வமகப் ொட்டியல் ைற்றும் 

சிமைபைொழிப்  டிநிமலகளில் விதிமுமைசொரொததொகும். எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் இரண்டு 

பகொத்துகள் வைலுைல் பசய்யும்: 
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 1.unusual, rare, uncommon, infrequent, ...  

   அசொதொரணைொை, அொிதொை, வழக்கத்திற்குைொைொை, அடிக்கடிநிகழொத 

 2. odd, queer, strange, weird, peculiar, extraordinary, alien, ... 

 வழக்கைில்லொத, விந்மதயொை, அன்ைியைொை, அசொதரண, தைிச்சிைப் ொை, அன்ைிய 

1-ஆம் குழுச் பசொற்கள் அவற்ைின் வநர்வில் குமைந்த நிகழ்பவண்மணக் குைிப் ிடுகின்ைை; ஆைொல் 2-

ஆம் குழுச் பசொற்கள்  ழக்கைின்மைமயக் குைிப் ிடுகின்ைை (நிச்சயைொக, இந்த கருத்துக்கள் 

இமணக்கப் டவில்மல). இந்த குழுக்கள் ஒரு வமகயில் பவவ்வவைொைமவ என்ைொலும் 

(குமைந்த ட்சம்) unusual, odd, strange  என் ை உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளொக உணரப் டுகின்ைை 

10.6. புைம் ொை வமககள் (Miscellaneous  types) 

 நொம் சிைப் ொை அமைப்புகளின் அடிப் மடயில் எடுத்துக்பகொள்ளவியலும் பசொற்களங்களின் 

முக்கியைொை வமககமளப் ற்ைிப்  ொர்தவதொம். பசொற்களின்  ிை முக்கியைொை குழுைங்களும் உள்ளை; 

அவற்ைிற்கு அமைப்பு என்ை கருத்துசொயல் ப ொருத்தக்குமைவொைதொகத் பதொிகிைது. முதலொவது பசொல் 

குடும் ங்கள் (word families) என்று அமழக்கப் டு மவ. இச்பசொற்கள் ப ொதுவை ஒரு வவொிலிருந்து 

ஆக்கப் ட்தொகும்: எ.கொ.நடி (வி), நடிப்பு (ப ), நடிகன் (ப ), நடிமக(ப ); cook (v.), cook (n.), 

cookery,  cooker, cooking (n.),   etc.. இங்கு  ிை வவர்களுடன் ைீண்டும் நிகழும் ப ொருண்மையியல் 

பசயன்மைகள் இருக்கின்ைை; இந்தக் குழுைச் பசொற்கமள (அல்லது  ிை ஒத்தச் பசொற்கமள) ஒரு குழுை 

பசொற்கள் என்று ைட்டும் தொன் கூைவியலும். இரண்டொவது, வ ச்சு அல்லது முமையொை சூழலில் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ை வரம்பு வழக்கு (register) அல்லது ஒரு ைதச்சொர் ொை  ிரச்சொரம், சட்ட 

ஆணவம் அல்லது ைருத்துவ  ொடநூல் இவற்ைிற்குப் ப ொருத்தைொை பசொற்பைொமக பகொண்ட 

கருத்தொடல் புலத்திற்கு (field  of  discourse) ப ொருத்தைொை பசொற்களின் குழுைங்களும் உள்ளை. 

ஆைொல் அமைப்பு என்ை நிமலயில் இவற்ைிக்குச் சிைப் ொை  ண்புகள் இல்மல.    

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1. சிரைங்கமளக் குைிப் ிட்டு,  ின்வரும் பசொற்களின் பதொகுப் ிலிருந்து உங்களொல் இயன்ை சிைந்த 

பசொல்சொர்  டிநிமலகமள (lexical  hierarchies) உருவொக்கவும். பதொகுதி A-க்கு நீங்கள்  ல 

உள்ளடக்குபைொழிகமள வழங்க வவண்டும். 

(A) வைமஜ துணி, நொப்கின், டம்ளர், வகக் டிஷ், பவண்பணய்-கத்தி, பரொட்டிப் லமக/ ிரட்வ ொர்டு, 

 ொிைொறும் கரண்டி, ஒயின் கிளொஸ். டீஸ்பூன், விைிகர், சொ ர், கொர்க்ஸ்ரூ, பவண்பணய் டிஷ். சூப் 

கிண்ணம், வைமஜ விொிப்பு, பரொட்டி கத்தி, தண்ணீர் குடம், நொப்கின் வைொதிரம், வகக்-துண்டு, சூப் 

ஸ்பூன், இைிப்பு ஸ்பூன், உப்பு, வகொஸ்டர், முட்கரண்டி, கத்தி, ைிளகு, வதக்கரண்டி, குவமள 
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(B) ஜொக்பகட், சட்மட, ஜீன்ஸ், ஸ்பவட்டர், ஓவர் வகொட்,  ொவொமட, கொலணிகள், சொக்ஸ்,  ொடிசூட், 

டிரஸ்ஸிங் கவுன்,  ிளவுசன், ப்ரொ, நிக்கர், ரவிக்மக, கொர்டிகன், சூட், இடுப்பு வகொட், அவைொரொக், 

ஸ்லிப் ர்ஸ், ஸ்டொக்கிங்ஸ், கில்ட், மநட் டிரஸ்,  ிவள ர், ஸ்வடொல், விமளயொட்டு உமடகள், 

உள்ளொமடகள், வகொட், ைொமல உமடகள், ஆமடகள், இரவு உமடகள், பசருப்புகள், மடட்ஸ், உமட, 

ஜீன்ஸ்வவர், ட்பரஞ்ச்வகொட், மகயுமைகள், டி-சர்ட், கொல்சட்மட, ம ஜொைொக்கள், வவஷ்டி, 

உள்ளொமடகள், டிரொக்சூட், பூட்ஸ், டொப்,  ின்ைலொமட, பலகிங்ஸ், ப்ொீஃப்ஸ் , ஸ்வ ொரன் 

(C) புத்தகம், மகவயடு, நிரல், முன்னுமர, துண்டுப்  ிரசுரம், அட்டவமண, இதழ், மகவயடு, 

பசய்தித்தொள், தமலவர், குைிப்பு, கொகிதம், நொவல், வ ப் ர்வ க், பதொகுதி,  ட்டியல், அடிக்குைிப்பு, 

சிற்வைடு, சுற்ைைிக்மக, கட்டுமர, அகரொதி,  த்தி, அத்தியொயம், வொக்கியம், தமலப்பு,  ொடநூல்., 

ஆய்வைிக்மக,  ொர்ட்வ க், கமலக்களஞ்சியம், விைொ ஏடு, அைிக்மக, துண்டுப் ிரசுரம், 

பசொற்களஞ்சியம்/ப ொருட்புல அகரொதி, துண்டுப்  ிரசுரம், லீடர், விளம் ரம்,  குதி, விைர்சைம், 

தமலப்பு,  ருவ இதழ், சுயசொிமத, குைிப்பு, இதழ்,  க்கம், தமலயங்கம் , கடிதம், வைொவைொகிரொஃப், 

ப ொருள்விளக்கச் பசொற்வகொமவ 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

இந்த இயலில் உள்ள தமலப்புகள் க்ரூஸ் (Cruse  1986) இயல்கள் 5-8-இல் விொிவொக 

விவொிக்கப் ட்டுள்ளை. 

ைொனுடவியல் பைொழியியலொளர்களொல் 'நொட்டுப்புை வமகப் ொட்டியல்'  ற்ைிய விவொதத்திற்கு ப ர்லின் 

ைற்றும்  லர். (Berlin et  al 1973),  ிரவுன் ைற்றும்  லர். (Brown et  al 1976), ப ர்லின் (Berlin 1978), 

 ன் (Hunn  1983),  ிரவுன் (Brown 1995) ைற்றும்  ிரவுன் (Brown …. 'Paradigmatic  relations of 

inclusion  and  identity I:Hyponymy', in D. A. Cruse et al. (eds.) (…), ch. 47) ஆகியவற்மைப்  ொர்க்க. 

வலரர் (Lehrer 1974) ஆங்கிலத்தில் சமையல் பசொற்கள்  ற்ைிய விொிவொை ஆய்வு உள்ளது.   

 ிரவுன் (1976) ைற்றும்  ிரவுன் (Brown .…’Paradigmatic relations of inclusion and identity II: 

Meronymy', in D. A. Cruse et al. (eds.) (…), ch. 47) ஆகியவற்ைில் சிமைபைொழிகள் 

விவொதிக்கப் டுகின்ைை.  ிரவுன் (Brown…'Paradigmatic  relations of inclusion  and  identity 

I:Hyponymy', in D. A. Cruse et al. (eds.) (…), ch. 4) ைற்றும்  ிரவுன் (Brown…’Paradigmatic relations 

of inclusion and identity II: Meronymy', in D. A. Cruse et al. (eds.) (…), ch. 47) என் ை ப யொிடலின் 

ப ொதுவொை பகொள்மககளில் குைிப் ொக சுவொரஸ்யைொைமவ   

வகள்விக்கொை  தில்கள் 

இங்வக 'சொியொை  தில்' இல்மல, ஆைொல் பதொகுதிகள் மூலம் வவமல பசய்வது, சுத்தைொகவும், நன்கு 

கட்டமைக்கப் ட்ட புலங்களில் விழுவதன் மூலம் பசொற்பைொமக நைக்கு உதவுகிைது என்ை 
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எண்ணத்மத அகற்றும். கட்டமைப்பு உள்ளது, ஆைொல் ப ரும் ொலும் சிைிய துண்டுகளொக உள்ளது, 

வைலும் நிமைய குழப் ம் உள்ளது. 

(A)  ின்வரும் பசொற்கள் பதொகுப் ில் வசர்க்கப் ட வவண்டும்: வைமஜப்  ொத்திரங்கள், கண்ணொடிப் 

ப ொருட்கள், வைமஜ துணி, உணவுக்கலங்கள்/கிரொக்கொி, பவட்டுப்ப ொருள்கள்/கட்லொி, 

ைசொலொ/கொண்டிபைன்ட்ஸ். ப ரும் ொலும், இந்த பதொகுப்பு சிக்கலொைது அல்ல. இருப் ினும், 

ப்பரட்வ ொர்டு, வட ிள் வைட், நொப்கின் வைொதிரம் வ ொன்ைவற்மை எப் டி மவப் து என் தில் சிக்கல் 

உள்ளது. வைலும், வகக்-ஸ்மலஸ் என் து கட்லொியின் ஒரு ப ொருளொக இருந்தொல், அது கத்தியின் கீழ் 

வருைொ? 

(B) இந்த பதொகுப் ில்  ல சிக்கல்கள் உள்ளை. ஒன்று, ஜொக்பகட், கொல்சட்மட, சட்மட, ஸ்பவட்டர், 

 ொவொமட ைற்றும்  ல வ ொன்ை அன்ைொட சந்தர்ப் ங்களில் உட்புைத்தில் முன்ைொதிொியொக அணியும் 

ஆமடகளுக்கு, உயர் உள்ளடக்குபைொழிகள் இல்லொதது ைற்றும் சொதொரணைொக பவளியில் அணியும் 

ஆமடகளொை ஓவர் வகொட், அவைொரொக் வ ொன்ைவற்ைிற்கு உயர் உள்ளடக்குபைொழிகள் இல்லொதது. 

ைற்பைொரு சிரைம் என்ைபவன்ைொல்,  டிநிமலயின் கிமளகள் குறுக்கிடும் வ ொக்கு உள்ளது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, பவஸ்ட் என் து உள்ளொமடகள் ைற்றும் விமளயொட்டு உமடகள் கீழ் வர இயலும் 

ஸ்பவட்டர்  ின்ைலொமடயின் கீழ் வர இயலும் ைற்றும் 'சொதொரண ஆமடகள்', பவளிப்புை உமடகள் 

ைற்றும் விமளயொட்டு உமடகள் ஒன்றுடன் ஒன்று வைலுைல் பசய்யும், ஆைொல் முழுமையொக இல்மல, 

உள்ளடக்குபைொழிகள் பவவ்வவறு  குப்புக் பகொள்மககமள உள்ளடக்கியதொல், அமவ  ரஸ் ரம் 

 ிரத்திவயகைொக இருக்க வவண்டிய அவசியைில்மல: (விமளயொட்டு உமடகள்: வநொக்கம்; இரவு 

ஆமட/தூக்க ஆமட: வநரம்; உள்ளொமடகள்: உடலுடன் பதொடர்புமடய நிமல, ைற்றும்  ல).ஆண்கள் 

ைற்றும் ப ண்களின் ஆமடகள் ஓரளவு ஒன்றுடன் ஒன்று வைலுைல் பசய்யும் (ஆைொல் அவற்றுக்கொை 

உயர் உள்ளடக்குபைொழிகள் எதுவும் இல்மல). (எ.கொ. சூட் ைற்றும் ஜொக்பகட்). 

(C) இந்த பதொகுப் ில், வமகப் ொட்டு உைவுகள் (அகரொதி: புத்தகம் வ ொன்ைமவ)  குதி-முழு 

உைவுகளிலிருந்து ( க்கம்: புத்தகம் வ ொன்ைமவ) கவைைொக வவறு டுத்தப் ட வவண்டும். 

இருப் ினும், கிமளகமள குறுக்கிடுவதில் சிக்கல் உள்ளது: எடுத்துக்கொட்டொக  க்கம்  ல 

தமலப்புகளின் கீழ் வரும். நொம் பவவ்வவறு துமணநிமல அர்த்தங்கள் சம் ந்தப் ட்டிருக்கின்ைை 

என்று பசொல்கிவைொைொ? முகப்புகமளயும் கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்ள வவண்டும். 
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      இயல் 11 

     ப ொருண்மையின் நீட்சி 

11.1. வநரடி ைற்றும் வநரடியல்லொத ப ொருண்மை (Literal and non-literal meaing) 

  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுக்கமள எடுத்துக்பகொள்ளவும்.  

 அந்த  ொமைமயத் தூக்குவதற்குள் ரொஜொவின் விழிகள்  ிதுங்கிை. 

 அந்த வவமலமயச் பசய்து முடிப் தற்குள் ரொணியின் மககள் ஒடிந்து வ ொயிை. 

வைற்பசொன்ை வொக்கிங்களின் அர்த்தத்தமத அப் டிவய எடுத்துக்பகொண்டொல் ரொஜொவின் விழிகள் 

 ிதுங்கிப் வ ொய்விட்டதொகவும், ரொணியின் மககள் ஒடிந்து விட்டதொகவும் ப ொருள்பகொள்ளவவண்டும் 

ஆைொல் இவற்ைின் வநரடி ப ொருண்மைகள் ரொஜொவின் விழி  ிதுங்கிவிட்டமதயும், ரொணியின் மககள் 

ஒடிந்துவிட்டமதயும் குைிப் ிடொைல் அவர்கள் எடுத்துக்பகொண்ட ப ரும் முயற்சிமய பவளிப் டுத்தும்.  

அன்ைொட நிமலயில் வநரடியொை ைற்றும் உருவகப்  யன் ொட்டிற்கு இமடவய உள்ள முரண் 

சிக்கலொைதொகக் கருத்தப் டவில்மல. ‘வநரடிப்ப ொருண்மை” என்ைொல் என்ை என் மத துல்லியைொகக் 

கூறுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. நொம் வநரடிப்ப ொருண்மையின் தன்மைமயச் சொியொக 

உணர்ந்துபகொள்ள சொத்தியைொை வழிகமளப்  ொர்ப்வ ொம்.  

11.1.1. ைிகத்பதொடக்க கொலத்தில்  திவு பசய்யப் ட்ட  யன் ொட்டுடன் பசொல்லின் ப ொருண்மை  

 அகரொதிகள் ப ரும் ொலும் அவற்ைின்  திவுகமள வரலொறு அடிப் மடயில் கொலத்தொல் 

முந்தியமத முதலொவதொகக் பகொண்டு ஒழுங்கமைக்கின்ைது.  அகரொதி எந்த ப ொருள் வநரடியொைது, 

எந்தப் ப ொருள் உருவகத்தன்மையொைது என் மதக் குைிப் ிடவவண்டியது அதன் நியொயைொை 

வதமவயொகும்: ப ரும் ொலொை  யன் ொட்டொளர்கள் வநரடிப் ப ொருள் முதலில் தரப் டிருக்கும் என்று 

ஊகிகிப் ொர்கள். இருப் ினும் இது உண்மையில் வநரடித்தன்மை என்ைொல் என் மத விளக்கும் 

திருப்தியொை விளக்கம் அல்ல. ைிகவும் பவளிப் மடயொை ஆட்வச மை என்ைபவன்ைொல், கடந்தகொல 

அர்த்தத்திலிருந்து தற்வ ொமதய அர்த்தங்களுக்கு ைொற்ைத்தின் ஒரு புத்திசொலித்தைைொை  ொமதமய 

நொம் நியொயைொை முமையில் எதிர் ொர்க்கலொம் என்ைொலும், ப ரும் ொலொை வ ச்சொளர்கள் தங்கள் 

பைொழியின் வரலொற்மை அைியொதவர்கள், எைவவ வரலொறு தற்வ ொமதய உள்ளுணர்வின் (வநரடி) 

கொரணைொக இருக்க முடியொது.  

11.1.2. ஒரு பசொல்லின் அடிக்கடி நிகழும் ப ொருண்மை 

 அகரொதிப்  திவுகமள ஒழுங்கமைப் தற்கு ப ொதுவொகப்  யன் டுத்தப் டும் ைற்பைொரு 

பகொள்மக நிகழ்பவண் ஆகும். முதல்  ொர்மவயில் இது வநரடித்தன்மையின் உள்ளுணர்வுகளுக்கொை 

ஒரு  குத்தைிவொக ைிகவும் நம் ிக்மகக்குொியதொகத் பதொிகிைது. இருப் ினும், இது அவ்வொறு இல்மல 

என்று ைொைிவிடும். ஒரு எடுத்துக்கொட்டு விமை see என் தொகும். இந்த விமையின் இரண்டு 
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அர்த்தங்கள் ’கட்புல அனு வம் பகொள்’ ைற்றும் ‘புொி’ என் ைவொகும் (Do you see what I mean). 

உள்ளுணர்வு குைிப் ிடுகிை முதல் அர்த்தம் தொன் வநரடி அர்த்தம் என் தில் எந்த ஐயமும் இல்மல. 

ஆைொலும் இரண்டொவது அர்த்தத்திற்கு தொன் உமர அடிப் மடயில் அதிக நிகழ்பவண் உள்ளது.  நொம் 

வநரடித்தன்மைமயக் கணக்கிட வவறு எமதயொவது  ொர்க்க வவண்டி வரும்.  

11.1.3. ஒரு பசொல்லின் இயல் ொை ப ொருள் 

 ஒரு பசொல்லின் இயல்புநிமல (வழுநிமல) அர்த்தம் அமதச் சுழல் இல்லொைல் வநொிடும் வ ொது 

ைைதில் வதொன்றுகின்ை அர்த்தைொகும் அல்லது இதற்கு ைொைொகச் சூழல் குைிப்புகள் இல்லொத நிமலயில் 

ஒருவர் பசயல் டுகிைது என்று கருதும் அர்த்தம். இந்த அளவுவகொல் see என் தற்குச் சொியொை விமட 

தருவதொகத் வதொன்றுகின்ைது; அது ைைதில் வதொன்றும் முதல் அர்த்தைொகும். ஒரு பவளிநொட்டவர் 

அர்த்தமதக் வகட்கும் ப ொது ஒருவர் ‘புொிதல்’ என்று அர்த்தம் கூைைொட்டொர். இருப் ினும் இருப் ினும், 

வநரடிப் ப ொருள் இயல்புநிமல அர்த்ததுடன் ஒத்துப்வ ொைொலும், அடிப் மடக் கொரணத்மதப் 

ப ொறுத்தவமர நொம் இன்னும் புத்திசொலிகள் இல்மல.          

11.1.4. ைொற்ைத்தின் ைிகவும் நம் த்தகுந்த  ொமத பதொடங்கும் அர்த்தங்கள் 

 இடம்  என்ை ப யச்பசொல்லின் அர்த்ததின் மூன்று அர்த்தங்கமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும்.  

(1) வைொி நிறுவைத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிைொள்.ரொணி என் ைைதில் ைதிப்புக்குொிய இடத்தில் 

இருக்கிைொள். 

(2) ரொஜொ வசதியொை இடத்தில் இருந்துபகொண்டு விமளயொட்மடக் கவைித்தொன். 

ஒன்ைொவது அல்லது இரண்டொவது அர்த்ததில் பதொடங்கி உருவக நீட்சியொல்  ிை இரண்டு 

அர்த்தங்கமள ஆக்குவது ப ொருத்தைற்ைதொகும். ைொைொக மூன்ைொவது ப ௌதிக இருப் ிடத்தில் 

பதொடங்கி நிர்வொகப்  டிநிமல, ைைதில் இடம் எை அர்த்த நீட்சி பசய்வது ஒப்பீட்டு அடிப் மடயில் 

இயல் ொகத் வதொன்றுகின்ைது.  இது வ ொல் see என் தன் ‘புொிதல்’ என்ை அர்த்ததத்மத ’கட்புல 

அனு வம் பகொள்’ எைை ப ொருளிலிந்து உருவக நீட்சியொக ஆக்குவது எளிது; ைறுதமலயொக ‘புொிதல்’ 

என் திலிருந்து முந்மதயமத ஆக்குவது எளிதல்ல. இந்த இரு வநர்வுகளிலும் உள்ளுணர்வு 

அடிப் மடயில் ைிகப் ப ொருந்ததைொை பதொடக்க நிமல வநரடி அர்த்தைொகும். ஆங்கிலச் பசொல் expire 

என் தற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உள்ளை: ஒன்று ‘இை’ ைற்பைொன்று ‘கொலொவதி அமட’. இந்த 

வநர்வில் ஒன்மை ைற்பைொன்ைிலிந்து ஆக்க இயலும். அப் டியொைொல் இவற்ைில் எது வநொிமடயொை 

அர்த்தம் என்ை வகள்வி எழும். குரூஸ் (Cruse: 2000:200)அவர் உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் உொிைம் 

’கொலொவதி அமடவது’ நீட்சியமடந்த அர்த்தம் என்ைொலும் அவரது ைொணவர்கள் வவறுவிதைொகச் 

சிந்திக்கின்ைைர் என்கின்ைொர்.   

11.1.5. அடிப் மட ைைித அனு வத்துடன் ைிக பநருக்கைொகத் பதொடர்புமடய அர்த்தம் 
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  ைைித அனு வத்துடன் ைிக பநருக்கைொகத் பதொடர்புமடய அர்த்தத்தின் அளவுவகொல், 

பைொழியின் ப ரும் குதி ைட்டுைல்ல,  ல கருத்துருசொர் வமககளும் இயற்மகயில் உருவகைொக 

இருக்கின்ைை, வைலும் அமவ அடிப் மட அனு வத்திலிருந்தொை நீட்சிகள் ஆகும்; குைிப் ொக, 

ஆைொல்  ிரத்திவயகைொக, இடஞ்சொர்ந்த அனு வம் அல்ல.  இதன் அடிப் மடயில் இடம் என் தன் 

’ப ௌதிக இடம்’ என்ை அர்த்தமும், see என் தன் ‘கட்புல அனு வம் பகொள்’ என்ை அர்த்தமும் expire 

என் தன் ‘இை’ என்ை அர்த்தமும் வநரடி அர்த்தங்களொகும்;  அவற்ைின்  ிை அர்த்தங்கள் உருவகம் 

அல்லது நீட்சியுற்ைமவ. இருப் ினும் குரூஸ் அவரது ைொணவர்கள் ‘ஓட்டுநர் உொிைத்தின் 

கொலொவதிமய” வநரடி அர்த்தைொகக் பகொள்கின்ைைர் என் தற்கு விளக்கம் தர இயலவில்மல 

என்கின்ைொர்.  

 அர்த்த நீட்சியின் ஒருகொல  ைொற்றும் இருகொல அடிப் மடயிலொை வவறு ொடு கருத்தில் 

பகொள்ளப் டவவண்டும் என்று வதொன்றுகின்ைது. இருகொல அடிப் மடக்கு ‘ப ொருத்தைொை வழி’ என்ை 

அளவுவகொலும் ‘அடிப் மட அனு வம்’ என்ை அளவுவகொலும் சொியொை விமடமயத் தருகின்ைை. ஒவர 

ஒரு சொத்தியைொை வழி இருக்கிைது என்று மவத்துக்பகொண்டொல்  ிந்மதய நிகழ்பவண் ைொற்ைங்கள் 

ஏற் ட்டொலும் இருகொல வநரடி/உருவக உைவுகள் நிமலநிற்கின்ைது.  இருப் ினும் ைொற்ைொை உருவக 

நீட்சிகள் இருக்கும்  வ ொது, இந்த அளவுவகொல்கள் வரலொற்று ைொற்ைத்திற்கு சொியொை விமட தந்தொலும், 

ஒருகொல அடிப் மட அடிப் மடயில் ஒருவர் ைிகக் கூடுதலொக நிகழ்கிை அல்லது  ழக்கைொை 

(ஒருவவமள தற்பசயலொக முதலில் கற்கிை) அர்த்தத்மத வநொிமடயொை அர்த்தைொகவும் குமைந்த அளவு 

 ழக்கைொை ஒன்மை நீட்சியொகவும் பகொள்ளலொம். (expire என் தன் ஆக்கங்களின் இரண்டு திமசகள் 

இரண்டு வவறு ட்ட உருவகங்கமள உருவொக்குகின்ைை.) இந்த விளக்கங்கள் சொியொக இருக்க குரூஸ் 

முதலில் expire என்ை பசொல்மல வநொிடும் வ ொது “இை” என்ை அர்த்தம் இவ ொது இருப் மதவிட அதிக 

நிகழ்பவண் பகொண்டிருந்தது என்கிைொர்.  

11.2.இயல் ொக்கப் ட்ட, நிறுவப் ட்ட ைற்றும் புதிய நீட்சிகள் (Naturalized, established and nonce 

extensions) 

11.2.1 இயல் ொக்கப் ட்ட நீட்சிகள் (Naturalized extensions) 

 வரலொற்று ொீதியொகச் சந்வதகத்திற்கு இடைின்ைி நீட்சிபசய்யப் ட்ட அர்த்தம் ஒரு பைொழியில் 

நிறுவப் ட்டதொகவும்  ழக்கைொைதொகவும் ஆக்கப் டலொம்; அதன் வ ச்சொளர்கள் அதில் ஒரு உருவகம் 

சம் ந்தப் ட்டிருப் தொக உணரைொட்டொர்கள்: ஒரு பசொல்லின் (அல்லது நீட்சியின்) அத்தமகய 

அர்த்தங்கள் இயல் ொக்கப் ட்டதொகக் கூைப் டும்.  

(4)அவன் கொதலில் விழுந்தொன். 

(5) அமத வொர்த்மதகளொகக் பகொட்டிைொன். 
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(6) பகட்டில் பகொதிக்கின்ைது. 

11.2.2. நிறுவப் ட்ட நீட்சிகள் (Established  extensions) 

 நன்ைொக நிறுவப் ட்ட அர்த்தங்களும் உள்ளை ைற்றும் அமவகளுக்கு ைை அகரொதியில் 

 திவுகள் இருக்கக்கூடும்; இருப் ினும் அமவகள் உருவகைொக உணரப் டுவதில்மல. 

 (7)ரொஜொ ஒரு ஒட்டுண்ணி/ ச்வசொந்தி/நொி. 

 (8)அவளொல் தன் வதொல்விமய ஜீரணிக்க இயலவிமல.. 

 (9) உணவளிக்க  ல வயிறுகள் உள்ளை.  

11.2.3.புதிய அர்த்தங்கள் (nonce readings) 

 ைை அகரொதியில்  திவுகள் இல்லொத அர்த்தங்கள் புதிய அர்த்தங்கள் எைப் டும். எைவவ 

அவற்மை அகரொதியில்  ொர்க்க இயலொது; ஆைொல் அவற்மை உருவகம், ஆகுப யர் என்ை 

ப ொருண்மை நீட்சி திட்டத்மதப்  யன் டுத்தி உருவொக்கவும் ப ொருள்வகொள் பசய்யவும் இயலும்.    

 (10)ரொணி ரொஜொவுக்குத் தண்ணி கொட்டிைொள். 

 (11)அவள் அவமை அறுத்துக்கிழித்தொள். 

 (12) வைொி அவள் கொதலமைத் தன் பநஞ்சுக்குள் மவத்துப் பூட்டிைொள். 

 (13) அவள் அவன்ைீது பநருப்ம  உைிழ்ந்தொள். 

11.3.உருவகம் (metaphor)  

 உருவகம் என் தற்கு எடுத்துக்கொட்டொை அகரொதி வமரயமை  ின்வருவது ஆகும்: வநரடி 

அர்த்தத்திலிருந்து வவறு ட்ட அர்த்ததில் ஒரு பசொல்மலவயொ பதொடமரவயொ  யன் டுத்துவதொகும். 

இது அவ்வளவு பதளிவொைதல்ல; ஏபைன்ைொல் இம்ைொதிொியொை விவைொதைொை வழக்கத்திற்கு எந்த 

 குத்தைிவுசொர் அடிப் மடயும் இந்த வமரயமை குைிப் ிடவில்மல; இது உருவகத்மதக் 

கவைக்குமைவொைதொகவும்  ிைவழ்வுற்ைதொகவும் (முமைவகடொகவும்) ஆக்குவதொகத் வதொன்றுகின்ைது.  

இருப் ினும் லொக்வகொஃப் (ைற்றும்  ிைர்) வலிறுத்தி வொதிப் துவ ொல் உருவகம் பைொழியில் ைிகவும் 

 ரவலொகப்  யன் டுத்தப் டுவது; ப ரும் ொலும் எந்த  ிரயத்தைமும் இல்லொைல் ப ொருள்வகொள் 

பசய்யப் டுகின்ைது; எைவவ இது ஆக்கப்பூர்வைொைக் கருத்தலுக்குத் தகுதியொைது.    

11.3.1. உருவகத்திற்கு அணுகுமுமைகள் 

 உருவகத்மதப்  ற்ைி கூடுதலொகவவொ குமைவொகவவொ சிந்தமைத் தூண்டுகிை கருத்துக்களொகப் 

 ல அமைந்தை; இருப் ினும் ப ரும் ொலைமவ சொியொை விளக்கம் தரவில்மல.  கிவரக்க 

பைொழியிலிருந்து வந்த metaphor என்ை பசொல் ’இடைொறு’ (transfer) என்ை வநரடிப் ப ொருளில் 

அமைந்தது. அொிஸ்டொட்டிமலப் ப ொறுத்தவமரயில் ைொற்ைப் டுவது ஒரு பவளிப் ொட்டின் அர்த்தத்மத 

ைற்பைொரு பவளிப் ொடொகத் தருவதொகும்: அவமரப் ப ொறுத்தவமரயில்   உருவக அர்த்தம் ைற்பைொரு 
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பவளிப் ொட்டின் வநரடிப்ப ொருளொகும். (இது உருவகத்மதப்  ற்ைிய இடம்ப யர்க்கும்  ொர்மவ என்று 

அைியப் டுகின்ைது.) அொிஸ்டொட்டில்  ொரம் ொிய ைர ில் உருவகத்தில் ஒற்றுமையின் முக்கியைொை 

 ங்மக அங்கீகொித்தொலும் உருவகம் ஒரு அலங்கொர உ ொயைொக கருத்தப் ட்டது.  

 உருவகத்தின் ைற்பைொரு அம்சத்மத, அதொவது ஒரு வநரடி ப ொருள்வகொளின் பவளிப் ொட்டின் 

ப ொதுவொகப் ப ொருந்தொத தன்மைமய டொக்டர் ஜொன்சன் சுட்டிக்கொட்டிைொர்; அவர் அமத 

"வன்முமையொல் ஒன்ைொக இமணக்கப் ட்ட  ன்முகத்தன்மை வொய்ந்த கருத்துக்கள்" (heterogeneous 

ideas yoked by violence together) என்று வமரயறுத்தொர். உருவகத்தில் ‘விலகல்’ ‘(deviance”) அல்லது 

‘ப ொருண்மை வைொதல்’ (‘sematnic clash’) என் தன் சொியொை  ங்கு குைித்து இன்னும் ஒருவித கருத்து 

வவறு ொடு (ைற்றும் குழப் ம்?) உள்ளது; நொம் கீவழ இந்த தமலப்புக்கு திரும்புவவொம். 

 நவீை கொலங்களில், ஐ.ஏ. ொிச்சர்ட் (Richard 1965) வழக்கைொக உருவக ஆய்வுகளுக்கு ஒரு 

உத்வவகம் அளித்த ப ருமைக்குொியவர்.  அவர் உருவகத்தின் மூன்று அம்சங்கங்களுக்கு இமடயில் 

வவறு ொட்மடச் பசய்தொர்:  வொகைம் (vehicle), உருவைொகப்  யன் டுத்த டும் ப ொருள்கள், படைர் 

(tenor), வொகைத்தின் உருவகப் ப ொருள், ைற்றும் அடித்தளம் (ground), உருவக நீட்டிப்புக்கொை 

அடிப் மட, உருவகத்திற்கு உொிைம் அளிக்கின்ை அடிப் மடயில் அர்த்தத்தின் ப ொதுவொை கூறுகள்;.  

எடுத்துக்கொட்டொக foot of the mountain என் தில் foot என் து வொகைம்; ”அடிப் ொகம்” என் து படைர் 

அதொவது வொகைம் என் தன் விரும் ப் ட்ட அர்த்தம்;  அடித்தளம் (ொிச்சர்டொல் சொியொக 

விளக்கப் டொதது) என் து (ைமைமுகைொக) (ைைித) உடலின்  ிை  குதிகளுடன் ஒப் ிடும்வ ொது 

 ொதத்தின் நியைை நிமலக்கும், ைமலயின்  ிை  குதிகளுடன் ஒப் ிடும்வ ொது ஒரு ைமலயின் கீழ் 

 குதிகளுக்கும் இமடயிலொை இடஞ்சொர்ந்த இமணயொக அமையும் தன்மை. படைருக்கும் 

வொகைத்துக்கும் இமடயில் ஏவதனும் அத்தியொவசியைொை பதொடர்பு இருக்க வவண்டும் என் தில் இந்த 

கணிப்பு குமைந்த ட்சம் கவைக்குவிப்பு பசலுத்தியது; ஒரு பசொல்மல எமதயும் குைிக்க  யன் டுத்த 

இயலொது ஆைொல் இமணப் ின் தன்மை, எவ்வொறு உருவகத்துடன் இமயகின்ைது என் து 

உண்மையில் பதளிவு டுத்தப் டவில்மல. உருவகங்கமள ப ொதுவொக வநரடி பைொழியில் 

பைொழிப யர்க்க இயலும் என்ை கருத்மதயும் ொிச்சர்ட்ஸ் நிரொகொித்தொர்; இது அர்த்தங்களுக்கு இமடயில் 

(”பசொற்களின் ஒருங்கிமணப்பு”) ஒரு வமகயொை பதொடர்பு இருப் மத சுட்டிக்கொட்டுகிைது; அமத 

வநரடி பைொழியில் ைீட்டுருவொக்கம் பசய்ய இயலொது.  

11.3.1.1.  ொஸ்: ப ொருட்புலங்களின் பதொடர்பு (the   interaction of semantic fields) 

 அதிக அளவிலொை முழுமையொை ஊடொடும் வகொட் ொடு ைற்றும் பைொழியில் ைிகவும் 

உறுதியொைது,  ொஸ் என் வொின் வகொட் ொடு ஆகும்.  ொம ப் ப ொறுத்தவமர, ஒரு பசொல்லின் 

அர்த்தம் ஒரு “ப ொருண்மைப் புலம்” ஆகும். இது இயல் ொை அடிப் மடயில் ஒழுங்கமைக்கப் ட்ட 
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பசொல்லின் சொத்தியைொை அமைத்து சூழல்கமளயும் உள்ளடக்கியது, புலத்தின் ‘மைய’  குதிமய 

உருவொக்கும் ைிகவும் இயல் ொை சூழல்கள் ைற்றும் ைிகக் குமைவொை இயல் ொை சுற்ைளவு. 

அடிப் மடயில், ஒவ்பவொரு பசொல்லின் ப ொருண்மைப் புலம் முழு பசொற்பைொமகயும் உள்ளடக்கியது, 

ஆைொல் ஒவ்பவொரு அர்த்தமும் பவவ்வவறு ‘மைய-சுற்ைளவு’ ('core-periphery')அமைப்ம  அதன் ைீது 

திணித்தை. இரண்டு பசொற்கள் ஊடொட்டத்திற்குக் பகொண்டு வரப் ட்டவ ொது, ஒரு புதிய 

ப ொருண்மைப் புலம் உருவொக்கப் ட்டது; அதன் மையைொைது இரண்டு பசொற்களுக்கும் இயல் ொை 

ைிக உயர்ந்த கூட்டு அளமவக் பகொண்ட சூழல்களொல் உருவொக்கப் ட்டது. இந்த புதிய ப ொருண்மைப் 

புலம் ஒரு புதிய அர்த்தத்மத அதொவது உருவகைொை ஒன்மை வமரயறுத்தது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

‘வைமஜயின் கொல்’ என்ை உருவகத்மதக் குைிப் ிடுமகயில்,  ொஸ்  ின்வருவமதக் கூறுகிைொர்:  

ஒரு பசொல் எ.கொ. கொல் புதிய சூழல்களுக்கு அதன் இயல் ொை சூழல்களில் (ஆண் / ப ண் / குழந்மத / 

குதிமர வ ொன்ைமவ) வைமஜயின் பகொடுக்கப் ட்ட புதிய சூழலுக்கு ைொற்ைப் டுகிைது; இடம்ப யர்ந்த 

கொல்களின் இயல் ொை சூழல்களில் இருந்து ப ொருந்தக்கூடியவற்மை நொம் வதர்வு பசய்கிவைொம். ஒரு 

வைமஜயின் கொல்கள் நகரவவொ, நீட்டவவொ, கொயப் டவவொ இயலொவிட்டொலும் ைற்றும் விமரவொகவவொ 

பைதுவொகவவொ இல்மல என்ைொலும், தமசப் ற்று அல்லது ஆற்ைல் அல்லது வசொர்வு இல்மல 

என்ைொலும், அமவ இன்னும் நீண்ட அல்லது குறுகிய, வலுவொை அல்லது  லவீைைொை, தடித்த 

அல்லது பைலிதொை, அழகொை அல்லது அசிங்கைொை என்று கண்டைியப் ட்டுள்ளை, அமவ 

நிற்கின்ைை ைற்றும் தொங்குகின்ைை, உமடக்கப் டலொம் அல்லது பவட்டப் டலொம். 

 ப ொருண்மையின்  ண்புக்கூறு வகொட் ொடுகளுடன் (feature theories of meaning)  ொ ுக்கு 

எந்தத் பதொடர்பு இல்மல என்ைொலும், ப ொருண்மைப்  ண்புக்கூறுகளின் அடிப் மடயில்  குப் ொய்வு 

பசய்வதுடன் அவரது உருவகத்தின் விளக்கம் ஆர்வத்தில் ஒத்திருக்கிைது, இதில் ப ொருண்மை 

முரண் ொடுகள் (semantic anomalies) ஒரு கலப்பு பவளிப் ொட்டிலிருந்து ப ொருந்தொத 

 ண்புக்கூறுகமள நீக்குவதன் மூலமும் ைற்றும் பவளிப் ொட்டின் விமளவுப் ப ருண்மையின் ஒரு 

 குதி ஆக அமைய இணக்கைொை  ண்புக்கூறுகமள ைட்டுவை அனுைதித்தும் தீர்க்கப் டுகின்ைை.  

11.3.1.2.  ிளொக்: ஒப்புமடய ைதிொிகள் (analogue models)              

  ொஸ் தைது உருவக விளக்கத்திற்கொகக் கூைிய ஒரு நல்பலொழுக்கங்களில் ஒன்று, அது 'தூய 

வயொசமைகள்' ('pure ideas'), 'தைிப் ட்ட எண்ணங்கள்' ('private thoughtsைற்றும்') ”ைமைக்கப் ட்ட 

வநொக்கங்கள்” ('hidden intentions') ஆகியவற்மைக் குைிப் மதத் தவிர்த்தது,  ிரத்வதகைொக ’பசொற்களின் 

ப ொது நிகழ்வு’ (public occurrences of words) என்று குைிப் ிடுகிைது -  ிை பசொற்களின் ைற்றும் 

சூழ்நிமலகளின் நிகழ்கொல அல்லது நிமைகூர்ந்த சூழழல்களில் நிகழ்வுகள். ைொைொக ப ரும் ொலொை 
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நவீை விளக்கங்கள், பவட்கைின்ைி “தூய வயொசமைகமள” ஏற்றுக்பகொள்கின்ைை (அவற்ைின் நவீை 

கருத்துக்கள், களங்கள் ைற்றும்  ல என்ை புமைவவடத்தில்).     

 உருவகத்தின் நவீை வகொட் ொடுகளின் வளர்ச்சியில் வைக்ஸ்  ிளொக் கருத்துக்கள் பசல்வொக்கு 

பசலுத்தியுள்ளை. முதலொவதொக, உருவகத்தின் ' திலீடு'  ொர்மவ (‘substitution view) (வைவல கொண்க) 

ைற்றும் அதன் சிைப்புப் ப யர்ப் ொக அவர் கருதிய 'ஒப்பீடு'  ொர்மவ (‘comparison’ view) ஆகிய 

இரண்மடயும்  ிளொக் நிரொகொித்தொர்; அதன் டி, ஒரு உருவகத்தின் 'வநரடி' நிகரன் அதனுடன் 

பதொடர்புமடய உவைொைம் (similie) ஆகும்; எடுத்துகொட்டொக, 'வைமஜயின் கொல்' என் தற்கு நிகரொன் 

'ஒரு கொல் வ ொன்று இருக்கும் வைமஜயின் ஒரு  ொகம்’ என் தொகும்.  ( ொஸ் உருவகம் ைற்றும் 

உவைொைம் என் ைவற்றுக்கு இமடயில் எந்தபவொரு வவறு ொட்மடயும் பகொள்மகயளவில் கூை 

இயலொது என்று சொதிப் ொர்).  

 உருவகத்தின் பநைிமுமை  ற்ைிய  ிளொக்கின் விளக்கம் ஒரு இருப்புப்ப ொருளிலிருந்து 

(‘இரண்டொம்நிமலப் ப ொருள்’) ைற்பைொரு இருப்ப ொருளுக்கு (‘முதன்மை ப ொருள்’) ஆக்கப் ட்ட 

”பதொடர்புமடய உட்வகொள்களின்” வருவமரமவ உட் டுத்தியுள்ளது.  ிளொக்கின் பசொந்த 

எடுத்துக்கொட்டு  

(13) Marriage is a zero-sum game. 'திருைணம் என் து பூஜ்ஜியத் பதொமக விமளயொட்டு' 

என் தில் marriage என் து முதன்மை எழுவொய் a zero-sum game என் து இரண்டொம்நிமலப் 

எழுவொய் (ப ொருத்தைொை இருப்புப்ப ொருள்கள் (“எழுவொய்கள்”/'subjects') வ சு வர்கள் ைற்றும் 

வகட் வர்களின் ைைதில் உள்ள கருத்துச்சொயல்கள் என் மத  ிளொக் பதளிவு டுத்துகிைொர்.) 

இரண்டொம்நிமல எழுவொயுடன் பதொடர்புமடய உட்வகொள்கள்  ின்வருைொறு இருக்கலொம் (Black 1979 

க்குப்  ிைகு: 29-30). 

அ.The game is a contest விமளயொட்டு ஒரு வ ொட்டி 

ஆ. between two opponents இரண்டு எதிொிகளுக்கு இமடயில் 

 இ. in which one player can win only at the expense of the other. இதில் ஒரு வீரர் ைற்ைவொின் 

இழப் ில் ைட்டுவை பவற்ைி ப ை முடியும். 

’விமளயொட்டு என் து இரண்டு எதிொிகளுக்கு இமடயிலொை வ ொட்டியொகும்; இதில் ஒரு 

விமளயொட்டுவீரர் ைற்ைவொின் வதொல்வியில் (பசலவில்) ைட்டுவை பவல்ல முடியும்.’ 

உருவகம்  ின்வருைொறு முதன்மை எழுவொயில் (primary subject) அவத உட்வகொள்கமள (அல்லது 

ஒத்தவற்மை / இமணயொைவற்மை) திணிப் தன் மூலம் பசயல் டுகிைது.     

அ.A marriage is a sustained struggle திருைணம் என் து ஒரு நீடித்த வ ொரொட்டம் 

ஆ.between two contestants இரண்டு வ ொட்டியொளர்களுக்கு இமடயில் 
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இ.in the rewards (power? money? satisfaction?) of one contestant are gained only at the 

other’s expense. அதில் ஒரு வ ொட்டியொளொின் பவகுைதி (அதிகொரம்?  ணைொ? திருப்தியொ?) 

ைற்ைவொின் பசலவில் ைட்டுவை ப ைப் டுகிைது. 

திருைணம் என் து இரு வ ொட்டியொளர்களுக்கிமடயில் உள்ள ஒரு நீடித்த வ ொரொட்டம் ஆகும்; ஒரு 

வ ொட்டியொளொின் பவகுைதிகள் (அதிகொரம்?  ணம்? திருப்தி?) ைற்பைொரு வ ொட்டியொளொின் 

வதொல்வியில் (பசலவில்) ைட்டுவை ப ைப் டுகிைது.    

உட்வகொள்கள் (implications) இரண்டு எழுவொய்களுக்கும் (subjects) ஒவர வ ொன்ைிருக்கும் என் து 

வதமவயில்மல என்ை கருத்துச்சொயல் முக்கியைொைது. முதன்மைப் எழுவொய்க்கு ஊகிக்கப் ட 

வவண்டும் என்று கருதப் டும் ’உட்வகொள் கலப்பு’ (implicative complex) என் தன் ஒரு ‘அைலொக் 

ைொதிொி’-ஆக இரண்டொம் எழுவொயின் உட்வகொள் கலப்ம ப்  ிளொக் கொண்கிைொர்.  ொசியன் சொதொரண 

சூழல்களின் வதர்வு (Haasian selection of normal contexts) இமத சொதிப் மதப்  ொர்ப் து கடிைம். 

ைொைொக, உருவகத்தின் பசயல் ொட்மடப்  ற்ைிய  ிளொக்கின்  ொர்மவயொைது, ஒரு ‘மூலக் களத்தின்’ 

கட்டமைப்ம  ஒரு ‘இலக்கு களத்திற்கு’ வருவமரவு (projection) பசய்யும் ைிகச் சைீ த்திய 

லொக்வகொஃ ியன் (Lakoffian picture) விளக்கத்துடன் ஒத்திருக்கிைது (கீவழ கொண்க).   

11.3.1.3 ப ொருத்தக் வகொட் ொடு ைற்றும் உருவகம் (Relevance theory and metaphor) 

 ஸ்ப ர் ர் ைற்றும் வில்சன் (Sperber and Wilson1986) பைொழியின் ' ிரதிநிதித்துவம்' ைற்றும் 

'விளக்கைளிக்கும்'  யன் ொடுகளுக்கு இமடவய ஒரு வவறு ொட்மடக் கொட்டுகின்ைைர், இது நைது 

தற்வ ொமதய வநொக்கங்களுக்கொக, 'வநரடி/உருவம்' ('literal/figurative') வவறு ொட்டிற்கு இமணயொக 

எடுத்துக்பகொள்ளலொம். அவர்களின் விளக்கத்திலிருந்து இரண்டு முக்கியைொை நுண்ணைிவுகமள 

எடுக்கலொம். முதலொவதொக, உருவகம் என் து சிைப்பு அல்லது ைொறு ட்டது அல்ல, வைலும் இது 

'தளர்வொை வ ச்சு' ('loose talk') என் தன் தீவிர நிகழ்வு. குழந்மதகள் ஆசிொியமரச் சுற்ைி ஒரு 

வட்டத்தில் நிற் மத எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். குழந்மதகள் வடிவியல் ொீதியொக சொியொை வட்டத்மத 

உருவொக்குவமத நொம் கற் மை பசய்கிவைொைொ? இல்மல, ஒரு வட்டத்துடன் வ ொதுைொை 

ஒற்றுமைமயக் பகொண்ட ஒரு வடிவம் ைட்டுவை. இமத உருவகைொக நொம் உணரவில்மல, ஆைொல் இது 

ஒருவவமள ஒற்றுமையின் அளவின் பசயல் ொடொக இருக்கலொம்: எடுத்துக்கொட்டொக, சிலர் ைின்ைணு 

பசல்லப் ிரொணிமய (electronic pet) சற்று உருவகைொகக் கொணலொம்; emotional blackmail 'உணர்ச்சி 

ைிரட்டல்' ைற்றும்  லவற்ைில் உருவகம் இருப் மத ஒரு ப ொிய விகிதத்திைர் உணருவர். ஆைொல் 

இமவ அமைத்திற்கும் ப ொருள்வகொளின் இயக்கமுமையொைது ஒன்றுதொன்: பதொடர்புமடய 

ஒற்றுமைகமளத் வதடுங்கள் (இது பவளிப் மடயொக உள்ளடக்கப் டவில்மல, ஆைொல்  ரந்த 

அளவிலொை கட்டமைப்பு இமணகமள பவளிப் மடயொக விலக்கவில்மல). ப ொருத்தம்-வகொட் ொட்டு 
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விளக்கத்தொல் முன்ைிமலப் டுத்தப் ட்ட இரண்டொவது அம்சம் என்ைபவன்ைொல், ப ொருள்வகொளொகப் 

 யன் டுத்தப் டும் ஒரு பவளிப் ொட்டின் ப ொருள்வகொளொைது சூழலின் பசயல் ொடு ஆகும்: 

பைொழிப யர்ப் ொளர்கள் குமைந்த ட்ச முயற்சியின் மூலம் சூழ்நிமலப் ப ொருத்தத்மத அதிகொிக்க 

விரும்புகிைொர்கள் (இந்தக் கருத்து அத்தியொயம் 17 இல் விொிவொக விளக்கப் ட்டுள்ளது.) இந்த அம்சம் 

 ிளொக் மூலம் நன்ைொக பசய்யப் டுகிைது, ஆைொல் இது புலைைிவு பைொழியியலொளர்களொல் (cognitive 

linguists) குமைந்த முக்கியத்துவம் பகொடுக்கப் டுகிைது. 

11.3.1.4. லொவகொப் (Lakoff) 

 லொவகொப் ின் கூற்றுப் டி, உருவகங்கள் சில நமடகளின் (styles) அலங்கொர  ண்புக்கூறுகள் 

ைட்டுைல்ல, அமவ ைைித புலைைிவின் (human cognition) ஒரு முக்கிய கூைொகும். அவதவ ொல் அமவ 

முற்ைிலும் பைொழியியல் சொர்ந்தமவ அல்ல, ஆைொல் கருத்துருசொர்ந்த இயல்புமடயமவ. அமவ 

' ழக்கைொை ைற்றும்  ருமை அடிப் மடயில் அனு வத்தின் இன்னும் அருவருத்தன்மையொை ைற்றும் 

பதளிவற்ை  குதிகமளக் கருத்துருவொக்கம் பசய்யக்கூடிய ஒரு வழிமுமையொகும்'.  

 உருவகங்கள் (i) ப ொதுவொகப்  ருமைத்தன்மையொை ைற்றும்  ழக்கைொை மூலக் களம் (source 

domain), (ii) ப ொதுவொக அருவத்தன்மையொை அல்லது குமைந்தது குமைவொகக் கட்டமைக்கப் ட்ட 

இலக்குக் களம் (target domain), ைற்றும் (iii) ப ொருத்த உைவுகள் (mapping relations) அல்லது 

இமயபுகள் (correspondences). எடுத்துக்கொட்டொக, ’ARGUMENT is WAR’ (விவொதம் ஒரு வ ொர்) 

என்ை உருவகம் ஒரு வொதத்தின் வ ொது என்ை நடக்கிைது என் மதச் சித்தொிக்க வ ொொின் 

களத்திலிருந்து ப ைப் ட்ட கருத்துச்சொயல்கமளப்  யன் டுத்துகிைது, அதொவது பவற்ைி ைற்றும் 

வதொல்வி, தொக்குதல் ைற்றும்  ொதுகொத்தல், அழித்தல், குமைைதிப் ிற்கு உட் டுத்துதல் ைற்றும்  ல. 

அவதவ ொல், LIFE is a JOURNEY  (வொழ்க்மக என் து ஒரு  யணம்) என்ை உருவகம் ஒரு  யணத்தின் 

களத்தில் இருந்து கட்டமைக்கும் கருத்துக்கமளக் கடன் வொங்கி அவற்மை வொழ்க்மகக்குப் 

ப ொருத்துகிைது: We've come a long way together, but we have decided to take our separate paths 

(நொங்கள் ஒன்ைொக நீண்ட தூரம் வந்துள்வளொம், ஆைொல் நொங்கள் எங்கள் தைி  ொமதகமள எடுக்க 

முடிவு பசய்துள்வளொம்), He has come to a crossroads in his life (அவர் தைது வொழ்க்மகயின் 

சொமலகள் சந்திப் ில் (தீர்ைொைம் எடுக்கும் இடத்தில்) வந்துள்ளொர்), This young man will go far (இந்த 

இமளஞன் பவகுதூரம் பசல்வொன்).     

 உருவகத்தில் பதொடர்புள்ள ப ொருத்தங்கள் (correspondences) இரண்டு வமககளொகும், (i) 

இரண்டு களங்கமளயும் உள்ளடக்கிய மூலப்ப ொருண்மையியல்சொர் (ontological) ப ொருத்தங்கள் 

ைற்றும் (ii) இருப்புப ொருள்கமளப் (entities)  ற்ைிய அைிவின் உைவுகமள உள்ளடக்கிய 

அைிவுபநைியியல்சொர் (epistemic) ப ொருத்தங்கள். லொவகொஃ ின் உருவகத்தின் எடுத்துக்கொட்மடப் 
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 யன் டுத்தி இமத விளக்கலொம்;  இமத அவர் ANGER is HEAT OF FLUID IN CONTAINER (வகொ ம் 

என் து பகொள்கலைில் உள்ள திரவத்தின் பவப் ைொகும்) என்று பவளிப் டுத்துகின்ைொர் (Lakoff (1987: 

Book II, ch. I)):  

Ontological correspondences (இருப் ியல்சொர் ப ொருத்தங்கள்)  

source: HEAT OF FLUID 

(மூலம்: திரவத்தின் பவப் ம்) 

target: ANGER  

(இலக்கு: வகொ ம்) 

container (பகொள்கலன்) body (உடல்) 

heat of fluid (திரவத்தின் பவப் ம்) anger (வகொ ம்) 

heat scale (பவப்  அளவு) anger scale (வகொ  அளவு) 

pressure in container  

(பகொள்கலைில் அழுத்தம்) 

experienced pressure  

(அனு வித்த அழுத்தம்)  

agitation of boiling fluid  

(பகொதிக்கும் திரவத்தின் கிளர்ச்சி) 

experienced agitation  

(அனு வித்த கிளர்ச்சி) 

limit of container's resistance  

(பகொள்கலைின் எதிர்ப் ொற்ைலின் வரம்பு) 

limit of person's ability to suppress anger  

(வகொ த்மத அடக்குவதற்கொை ந ொின் 

திைைின் வரம்பு) 

explosion (பவடிப்பு) loss of control (கட்டுப் ொட்டு இழப்பு) 

 

அைிவுபநைியியல்சொர் ப ொருத்தங்கள் (Epistemic correspondences) 

 

When fluid in a container is heated beyond a 

certain limit, pressure increases to point at 

which container explodes. 

ஒரு பகொள்கலைில் உள்ள திரவம் ஒரு 

குைிப் ிட்ட எல்மலக்கு அப் ொல் 

பவப் ைமடயும் வ ொது,  பகொள்கலன் 

பவடிக்கும் அளவுக்கு அழுத்தம் 

அதிகொிக்கிைது.  

When anger increases beyond a certain limit, 

'pressure' increases to point at which person 

loses control. 

ஒரு குைிப் ிட்ட வரம்ம த் தொண்டி வகொ ம் 

அதிகொிக்கும் வ ொது, வகொ ப் டும் ந ர் 

கட்டுப் ொட்மட இழக்கும் அளவுக்கு 

'அழுத்தம்' அதிகொிக்கிைது. 

An explosion is damaging to container and 

dangerous to bystanders. 

ஒரு பவடிப்பு பகொள்கலனுக்கு வசதம் 

Loss of control is damaging to person and 

dangerous to others. 

கட்டுப் ொட்மட இழப் து ந ருக்கு தீங்கு 
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விமளவிக்கும் ைற்றும்  ொர்மவயொளர்களுக்கு 

ஆ த்தொைது. 

விமளவிக்கும் ைற்றும்  ிைருக்கு ஆ த்தொைது. 

Explosion can be prevented by applying 

sufficient force and counter-pressure. 

வ ொதுைொை சக்தி ைற்றும் எதிர் அழுத்தத்மதப் 

 யன் டுத்துவதன் மூலம் பவடிப்ம த் 

தடுக்கலொம். 

Anger can be suppressed by force of will. 

விருப்  லத்தொல் வகொ த்மத அடக்க முடியும். 

Controlled release of pressure may occur, 

which reduces danger of explosion. 

அழுத்தத்தின் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட பவளியீடு 

பவடிப் ின் அ ொயத்மத குமைக்கிைது. 

Anger can be released in a controlled way, 

or vented harmlessly, thus reducing level. 

வகொ த்மத கட்டுப் டுத்தப் ட்ட வழியில் 

பவளியிடலொம், அல்லது  ொதிப் ில்லொைல் 

பவளிவயைலொம், இதைொல் வகொ  அளவு 

குமையும் 

உருவகத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சம் என்ைபவன்ைொல், மூலத்திலிருந்து இலக்கு களத்திற்கு ப ொருத்தம் 

பசய்வது  குதியளவு தொன்: எடுத்துகொட்டொக, the ARGUMENT is WAR என்ை உருவகத்தில், 

ARGUMENT என் தற்குப்  ின்வரும் ப ொருத்தங்கள் உள்ளை: 

winning and losing  ‘பவற்ைி ைற்றும் வதொல்வி’ 

taking up positions ’நிமலகமள எடுத்துக்பகொள்வது’ 

defending one's position against attack ’தொக்குதலுக்கு எதிரொக ஒருவொின் நிமலமய 

 ொதுகொத்தல்’ 

attacking and demolishing opponent's position ’எதிரொளியின் நிமலமயத் தொக்கி இடிப் து’ 

probing opponent's weaknesses ’எதிொியின்  லவீைங்கமள ஆரொய்தல்’ 

using weapons ‘ஆயுதங்கமளப்  யன் டுத்துதல்’  

shooting down opponent's aircraft, etc. எதிரொளியின் விைொைம் வ ொன்ைவற்மைச் சுடுவது. 

but no correspondences for ’ஆைொல் அதற்கொை ப ொருத்தங்கள் எதுவும் இல்மல’: 

taking hostages/prisoners ‘ ணயக்மகதிகமள / மகதிகமள அமழத்துச் பசல்வது’ 

field hospital ‘கள ைருத்துவைமை’ 

anti-personnel mines ‘ஆளுமை எதிர்ப்பு சுரங்கங்கள்’ 

parachutes, etc. ‘ ொரொசூட்டுகள் வ ொன்ைமவ.’ 
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இவதவ ொல், ANGER is HEAT OF FLUID IN CONTAINER உருவகத்தில், எடுத்துக்கொட்டொக, 

'cooking'/'சமையல்' அம்சத்தின் boiling/பகொதித்தல் ைற்றும் simmering/வவகமவத்தல் ஆகியமவ 

ANGER களத்துடன் எந்த ப ொருத்தமும் பகொண்டிருக்கவில்மல.    

 உருவகங்கள் கருத்துரு சொர்ந்தமவ; பவறும் பைொழியியல் சொர்ந்தமவ ைட்டும் அல்ல என் மத 

லொவகொஃப் வலியுறுத்துகிைொர். இதன் ஒரு விமளவு என்ைபவன்ைொல், ப ரும் ொலும் வவறு ட்ட 

பவளிப் ொடுகளின் வீச்சு ஒவர உருவகத்மதத் சுட்டலொம், வைலும் இது பநகிழ்வொகவும் 

ஆக்கமுமையொகவும் பசய்யப் டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, மூலக் களத்தின் பசொல்சொர் வளங்கமள 

இலக்கு களத்தில் எடுக்கலொம் (இதன் ப ொருள் ஒரு கருத்துருசொர் உருவகத்மத வமரயறுக்கப் ட்ட 

குழுை பவளிப் ொடுகளொகக் குமைக்க இயலொது). லொவகொஃப் 'விொிவொக்கங்கள்' ('elaborations') என்று 

அமழப் து அடிப் மட உருவகத்தின் ைிகவும் குைிப் ிட்ட  திப்புகமள உள்ளடக்கியது, அதன் மூல 

களத்தில் உள்ள  ண்புகள் இலக்கு களத்திற்கு பகொண்டு பசல்லப் டுகின்ைை. எடுத்துகொட்டொக, ஒரு 

சூடொை திரவத்மதக் குைிக்கும் வமகயில் boil (பகொதி) என் தற்கும் ைற்றும் simmer (இளங்பகொதி) 

என் தற்கும் இமடயிலொை தீவிரத்தில் உள்ள வவறு ொடு, to boil with anger (வகொ த்துடன் பகொதி) 

ைற்றும் to simmer with anger (வகொ த்துடன் இளங்பகொதி) வகொ த்தின் அளவவொடு பதொடர்புமடய 

வவறு ொடுகமளக் குைிக்கிைது.     

 உருவகத்தின் கருத்துருசொர் தன்மையின் ைற்பைொரு விமளவு என்ைபவன்ைொல், சில  குத்தைிவு 

முமைகள் மூலக் களத்திலிருந்து இலக்குக் களத்திற்கு பகொண்டு பசல்லக்கூடும். லொவகொஃப் இந்த 

'உருவக உட் டுத்தல்கள்' ('metaphorical entailments') என்று அமழக்கிைொர். எடுத்துக்கொட்டொக, if you 

demolish all your opponent's points in an argument, you win the argument ‘நீங்கள் உங்கள் 

எதிொியின் ஆயுதங்கள் அமைத்மதயும் அழித்தொல், நீங்கள் வ ொமர பவல்வீர்கள்; இவதவ ொல், உங்கள் 

எதிொியின் எல்லொ குைிப்புகமளயும் ஒரு வொதத்தில் பநொறுக்கிைொல், நீங்கள் வொதத்மத பவல்வீர்கள்.’  

       ஒரு கருத்துருசொர் உருவகத்தின் இருப்பு, ப ொருத்தத்தின் புதிய ைற்றும் கற் மை நீட்டிப்புகமள 

ஏன் உடைடியொக புொிந்து பகொள்ள முடியும் என் மத விளக்குகிைது. லொவகொஃப் (1990) ஒரு  ொடலின் 

வொிமயப்  யன் டுத்தி இமத விளக்குகிைொர்:  

 We're driving in the fast lane on the freeway of love.  

 அன் ின் தைிவழிப் ொமதயில் வவகைொை  ொமதயில் பசல்கிவைொம். 

இது லொவகொப் ின் கூற்றுப் டி LOVE is a JOURNEY என்ை உருவகம்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது  

(lovers/கொதலர்கள் = travelers/ யணிகள்; relationship/உைவு = vehicle/வொகைம்; shared 

experiences/ கிரப் ட்ட அனு வங்கள் = journey/ யணம்). நீங்கள் வவகைொை  ொமதயில் வொகைம் 

ஓட்டும்வ ொது குறுகிய கொலத்தில் நீண்ட தூரம் பசல்லலொம் (நிமைய  கிரப் ட்ட அனு வங்கள் 
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உள்ளை), அது உற்சொகைொகவும் ( ொலியல் ொீதியொகவும்) ஆ த்தொைதொகவும் இருக்கலொம் (உைவு 

நீடிக்கொது / கொதலர்கள் உணர்ச்சிவசப் டக்கூடும்).   

 உணர்ச்சிகமளப் வ ொன்ை சிக்கலொை ைற்றும் பதளிவற்ை கருத்துக்கள் ைட்டுைல்ல 

உருவகைொகப் புொிந்து பகொள்ளப் டுகின்ைை. லொவகொஃப் ின் கூற்றுப் டி, வநரம், அளவு, நிமல, 

ைொற்ைம், கொரணம் ைற்றும் வமக உறுப் ிைர் வ ொன்ை அடிப் மட ப ொருண்மைசொர் 

கருத்துச்சொயல்களும் அடிப் மட கருத்துசொர் கூறுகளின் நீட்டிப்புகள் எை உருவகைொக புொிந்து 

பகொள்ளப் டுகின்ைை, லொவகொஃப் இடம் (space), இயக்கம் (motion) ைற்றும் விமச (force) 

ஆகியவற்மை உள்ளடக்கிய  ட-திட்டங்கள் (image-schemas) என்று அமழக்கிைொர்.     

(i) வமக ொடுகள் (Categories): பகொள்கலன்கள்/இடத்தின் எல்மலக்குட் ட்ட  குதிகள் 

அடிப் மடயில் வமக ொடுகள் புொிந்து பகொள்ளப் டுகின்ைை. ஏவதொ ஒன்று ஒரு வமக ொட்டின் 

உள்வளவயொ பவளிவயவயொ இருக்கலொம்; வைலும் ஒரு பகொள்கலமைப் வ ொலவவ ஒரு வமக ொட்டின் 

உள் மவக்கலொம் அல்லது அதிலிருந்து அகற்ைலொம். வமக ொடுகளின் தர்க்கம் பகொள்கலன்களின் 

தர்க்கத்திற்கு சைைொைதொகும் (இறுதியில் கூட ஆக்கப் டலொம்). X என் து பகொள்கலன் A-க்குள் 

இருந்தொல் ைற்றும் பகொள்கலன் A பகொள்கலன் B-க்குள் இருந்தொல், X பகொள்கலன் B-க்குள் உள்ளது: 

இந்தக் கடப்புதிைம் (transitivity) வமகப் ொட்டு உறுப் ிைருக்குள் எடுத்துச் பசல்லப் டுகிைது. 

(ii) அளவு (Quantity): அளவின் கருத்தொக்கத்தில் இரண்டு உருவகங்கள் ஈடு ட்டுள்ளை: 

(அ) MORE is UP; LESS is DOWN (கூடுதல் என் து வைவல; குமைவு என் து கீவழ). இந்த உருவகம் 

 ின்வருவைவற்ைில் எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ளது: 

(14) Output rose dr amatically 

பவளியீடு வியத்தகு முமையில் உயர்ந்தது. 

(15) Fatal accidents are well down on last year  

கடந்த ஆண்டு ஆ த்தொை வி த்துக்கள் குமைந்துவிட்டை.  

(16) ) Efficiency savings have plateaued  

பசயல்திைன் வசைிப்பு ைொற்ைொ நிமலக்கு வந்துவிட்டது. 

(17) Our pass rate is much higher than theirs  

எங்கள் வதர்ச்சி விகிதம் அவர்களுமடயமத விட ைிக அதிகம்.  

(ஆ) LINEAR SCALES are PATHS வநொியல் அளவுகள்  ொமதகள் ஆகும். இந்த உருவகம் 

 ின்வருவைவற்ைில் வதொன்றுகிைது: 

(18) John is by far the best in the class.  

ஜொன் இதுவமர வகுப் ில் ைிகச் சிைந்தவர். 
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(19) Bill has been catching up fast, and he's now about level with John in ability.  

 ில் வவகைொகப் முன்வைைி வருகிைொர், இப்வ ொது அவர் திைமையில் ஜொைின் நிமலயில்  இருக்கிைொர். 

(20) John is streets ahead of Bill in academic ability.  

கல்வித் திைைில் ஜொன்  ில்மலவிட முன்ைணியில் இருக்கிைொர். 

( ொமதகளின் தர்க்கம் வநொியல் அளவீடுகளின் தர்க்கத்திற்குள் பசல்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு 

 ொமதயில் C என் து Bஐ விடவும் முன்ைொல் இருந்தொல் ைற்றும் B என் து Aஐ விடவும் முன்ைொல் 

இருந்தொல்,  ின்ைர் C யும் Aஐ விட முன்ைொல் உள்ளது; இவதவ ொல், திைைில் C என் து Bஐ விட 

முன்ைொல் இருந்தொல், ைற்றும் B என் து Aஐ விட முன்ைொல் இருந்தொல்,  ின்ைர் C என் து Aஐ விட 

முன்ைொல் உள்ளது (அதொவது A ஐ விட அதிக திைன் உள்ளது).   

(iii) வநரம்: ப ொருள்கள் (things), இருப் ிடங்கள், தூரங்கள் ைற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்ைின் 

அடிப் மடயில் வநரம் புொிந்து பகொள்ளப் டுகிைது. வநரங்கள் ப ொருள்கள் (things); கொலம் கடந்து 

பசல்வது இயக்கம்; வநர இமடபவளிகள் தூரங்கள்; எதிர்கொல வநரங்கள்  ொர்மவயொளருக்கு 

முன்ைொல், கடந்த கொலங்கள்  ின்ைொல் உள்ளை. வ சு வர் /  ொர்மவயொளர் நிமலயொைவரொ அல்லது 

நகருகிைொரொ என் மதப் ப ொறுத்து, கொலப் வ ொக்மக இரண்டு வழிகளில் கட்டமைக்க முடியும் (ஒரு 

ப ொருள் நகர்கிைது, ைற்பைொன்று நிமலயொைது என் து எப்வ ொதும் உள்ள வநர்வொகும்): 

(அ) நிகழ்வுகள் நிமலயொைமவ,  ொர்மவயொளர் நகர்கிைொர்: 

(21) நொங்கள் வதர்வு வநரம் வமர வருகிவைொம். 

(22) அடுத்த வொரம் நொன் எப் டி கழிக்கப் வ ொகிவைன் என்று எைக்குத் பதொியவில்மல. 

(23) அமதபயல்லொம் நொங்கள்  ின்ைொல் விட்டுவிட்வடொம். 

(ஆ) நிகழ்வுகள் நகரும்;  ொர்மவயொளர் நிமலயொைவர்: 

(24) வதர்வுகள் விமரவில் நம்மை பநருங்கி வரும். 

(25) நொள் விமரந்து கடந்தது. 

26) அழிவு நொள் பநருங்கி வருகிைது. 

(27) விடுமுமைகள் சைொதொைைொக கடந்துவிட்டை. 

 (iv) கொரணம்: ஒரு இடத்மத வநொக்கி இயக்கத்மத (அதொவது ைொற்ைத்மத) உருவொக்கும் சக்தியொகக் 

கொரணத்மதக் கொணலொம்; இது (28 வ ொல) ஒரு பசயலொக இருக்கலொம் அல்லது (29இல் உள்ளமதப் 

வ ொல) ஒரு நிமலயொக இருக்கலொம்: 

(28) விரக்தி ரொஜொமவ பகொமலக்குத் தள்ளியது. 

(29) ஜொைின் வொர்த்மதகள் ரொஜொமவ ஒரு பீதி நிலக்குத் தள்ளியது. 

http://www.languageinindia.com/


251 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

 நம் ைை வொழ்க்மகயில் (mental life) உருவகம் ஒரு முக்கியைொை ஆக்கபூர்வைொை  ங்மகக் 

பகொண்டுள்ளது (அல்லது குமைந்த ட்சம், உள்ளது) என்ை லொவகொப் ின் வொதங்கள் தூண்டக்கூடியை. 

ஆைொல்  ல வகள்விகள் உள்ளை. இவற்ைில் ஒன்று வயதுவந்வதொர் புலைைிவில் உருவக 

பசயல்முமைகளின் நிமலமயப்  ற்ைியது. பவளிப் மடயொக, அமவ புதிய உருவகங்களின் 

விளக்கத்தில் (nonce readings) பசயல் டுகின்ைை; ஆைொல் லொவகொஃப் விவொதிக்கும்  ல 

உருவகங்கள் பைொழியில் முழுமையொக இயல் ொக்கப் ட்டுள்ளை, ைற்ைமவ குமைந்த ட்சம் 

நிறுவப் ட்டுள்ளை; இரண்டு வமககமளயும் அமவ ைை அகரொதியில் நிரந்தரைொக 

அமைக்கப் ட்டிருக்கின்ைை என்று கருத வவண்டும். எைவவ அவற்மை விளக்குவது உருவக 

உத்திகமளப்  யன் டுத்துவமத விட, ஏற்கைவவ உள்ள அர்த்தங்கமளத் வதர்ந்பதடுப் தற்கொை ஒரு 

விஷயைொகத் வதொன்றும் (இயற்மகயொக்கப் ட்ட ைற்றும் பவறுைவை நிறுவப் ட்ட 

உருவகங்களுக்கிமடவயயொை உள்ளுணர்வு வவறு ொட்மட நொம் இன்னும் விளக்க வவண்டும் 

என்ைொலும் ஒருவவமள  ிந்மதய வழக்கில் இது உருவக பசயல்முமையின் ைிகச்சிைந்த பசயல் ொட்டின் 

கொரணைொக இருக்கலொம்). எவ்வொைொயினும், ஒரு பைொழியின் வளர்ச்சியின் முந்மதய கட்டங்களில் 

(அல்லது, உண்மையில், பைொழியின்  ொிணொை வளர்ச்சியின் முந்மதய கட்டங்களில்) அல்லது 

ஒவ்பவொரு ந ருக்கும் பைொழி மகயகப் டுத்துவதில் முந்மதய கட்டங்களில் உருவகம் ைிக 

முக்கியைொகச் பசயல் டுகிைது. 

 உருவகத்தின் ஆக்கபூர்வைொை  ங்மக லொவகொஃப் வலியுறுத்திய வ ொதிலும், உருவகத்தின் 

முந்மதய கருத்துக்கள்  ற்ைிய அவருமடய திைைொய்வு பவறும் அலங்கொரைொைது, அவர் விவொதிக்கும் 

சில உருவகங்கள் பசயல் ொட்டில் அலங்கொரைொைது. இவற்ைில் ஒன்று ஒரு இந்திய கவிமதயின் 

பைொழிப யர்ப்பு: 

Slowly slowly rivers in autumn show 

sand banks 

bashful in first love woman 

showing thighs (Lakoff 1990.) 

இமலயுதிர் கொலத்தில் பைதுவொக பைதுவொக ஆறுகள் 

ைணல் கமரகள் 

முதல் கொதல் ப ண்ணில் பவைித்தைைொை 

பதொமடகமளக் கொட்டுவது (Lakoff 1990.)  

லொவகொஃப் அத்தமகய உருவகங்கமள  ட உருவகங்கள் (image metaphors) என்று அமழக்கிைொர்: 

மூல ைற்றும் இலக்கு களங்கள் இரண்டும் அவற்ைின் பசொந்தைொக நன்கு கட்டமைக்கப் ட்டுள்ளை 
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என் தன் மூலம் அமவ வமகப் டுத்தப் டுகின்ைை. இங்வக உருவகத்தின் பசயல் ொடு என்ை? இது 

ஒரு நிலப் ரப் ின் (landscape) இயற்மகயொை அம்சங்கமள ஒரு சிற்ைின்  நிகழ்வுடன் 

ஒப் ிடுவதொகவவ வதொன்றுகிைது - நிச்சயைொக ஒரு வமக 'அலங்கொரம்'? அத்தமகய ஒரு உருவகத்தின் 

பவற்ைி இரண்டு களங்களுக்கிமடவயயொை  ட-திட்ட ப ொருத்தங்களின் (image-schematic 

correspondences) பசழுமையின் பசயல் ொடொகும் என்று லொவகொஃப் (1990: 67) வொதிடுகிைொர் 

('வழக்கைொை ைை உருவங்கள்  ட-திட்டங்களொல் கட்டமைக்கப் டுகின்ைை என்றும்  ட உருவகங்கள் 

 ட-திட்ட அமைப்ம ப் (image-schematic structure)  ொதுகொக்கின்ைை என்றும் நொம் 

 ொிந்துமரக்கிவைொம்:  குதிகமளப்  குதிகளுடன் ப ொருத்துதல், முழுமைமய முழுமையுடன், 

பகொள்கலன்கமள பகொள்கலன்களுடன்,  ொமதகமள  ொமதகளுடன் ைற்றும்  ல.'). ஆற்ைில் 

பைதுவொக வீழ்ச்சியமடந்து வரும் நீர்ைட்டம் மூலம் பவளிப் டுத்தப் ட்ட ைணல் கமரகளின் நிைம், 

வடிவம் ைற்றும் தீண்டப் டொத பைன்மையொை தன்மை ைற்றும் ஒரு கூச்ச சு ொவமுள்ள இளம் 

ப ண்ணின் பதொமடகள் தைது முதல் கொதலனுக்கொக தன்மைத் தொவை விலக்கிக்பகொள்வது 

ஆகியவற்றுக்கு இமடயில் வைற்கண்ட உருவகத்தில் நிச்சயைொக  ல ப ொருத்தங்கள் உள்ளை. 

ப ொருத்தங்களின் பசழுமை ஒரு பவற்ைிகரைொை உருவகத்திற்கு அவசியைொைதொக இருக்கும்வ ொது, 

அமவ நிச்சயைொக வ ொதுைொைதொக இல்மல - களங்களின் சொியொை வதர்மவ முதன்முதலில் 

வதர்ந்பதடுப் து முக்கியைொைது. 

11.3.2. உருவகத்தின் பநருங்கிய உைவிைர்கள் 

11.3.2.1 ஆளுருவகைொக்கங்கள் (Personifications) 

 ைரணம் ஒரு  யிற்சியொளர், கொல் ந்து வீரர், அறுவமட பசய் வர், விழுங்கு வர், அழிப் வர் 

வ ொன்ைமவயொக அடிக்கடி உருவகப் டுத்தப் டுகிைது, ஆைொல் ஒருவ ொதும்  ல்கமலக்கழக 

விொிவுமரயொளர் அல்லது  ல்ப ொருள் அங்கொடி வைலொளரொக உருவகப் டுத்தப் டுவது இல்மல. ஏன்? 

ப ரும் ொலொை ஆளுருவகைொக்கங்களில் நிகழ்வுகள் (ைரணம் அல்லது இயற்மக வ ரழிவுகள் 

வ ொன்ைமவ) சில விமைமுதல்களின் (agents) பசயல்களின் அடிப் மடயில் புொிந்து 

பகொள்ளப் டுகின்ைை (அறுவமட பசய்தல், எடுத்துச் பசல்லுதல் அல்லது அழித்தல் வ ொன்ைமவ), 

வைலும் இது வ ொன்ை பசயல்களின் விமைமுதல் ஆளுருவப் டுத்தப் டுகிைது. ஒரு 

அளுருவகைொக்கத்தின் பவற்ைி, நிகழ்விற்கும் ஆள்ருவகைொக்கத்தொல் சுட்டிக்கொட்டப் ட்ட 

விமைமுதலின் ைமைமுகைொை பசயல்களுக்கும் இமடயிலொை குைிப் ிடத்தக்கப் ப ொருத்தங்கமளப் 

ப ொறுத்தது (குமைந்தது ஒரு  குதிமயயொவது). 

11.3.2.2  ழ பைொழிகள் (Proverbs) 
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 ஒரு  ழபைொழி ஒரு குைிப் ிட்ட நிகழ்வு அல்லது விவகொரங்களின் நிமலமய விவொிக்கிைது; 

அமவ பவவ்வவறு நிகழ்வுகள் அல்லது விவகொரங்களின் நிமலகளுக்கு உருவகைொக ப ொருந்தும்; 

அமவ ஒவர ைொதிொியொை அல்லது வ ொதுைொை ஒத்த  ட-திட்ட அமைப்ம க் பகொண்டுள்ளை. 

11.3.3 உருவகம் ைற்றும் விலகல் (Metaphor and deviance) 

 உருவகத்திற்கும் விலகலுக்கும் (deviance) இமடயிலொை உைவு  ற்ைி நிமைய விவொதங்கள் 

ைற்றும் கருத்து வவறு ொடுகள் உள்ளை. உருவகத்தின் எங்கும் நிமைந்த ைற்றும் முழுமையொை 

இயல் ொை தன்மைமய 'விலகல்' என்று தகுதிப் டுத்துவது வி ொீதைொைது என்று கருது வர்கள் 

உள்ளைர் ைற்றும் ஒரு பவளிப் ொடு உருவகைொைது என் தற்கு விலகல் ஒரு முக்கிய துப்பு என்று 

கூறு வர்களும் உள்ளைர். இந்த இரண்டு எதிபரதிர் கருத்துக்கள் உண்மையில் ஒவர  ிரச்சிமைமய 

தீர்க்கவில்மல என்ை உண்மைமய வொசகர் ஏற்கைவவ கண்டு ிடித்திருப் ொர். நொம் முதலில் இந்த 

குழப் த்தின் ஆதொரத்மதத் பதளிவு டுத்த வவண்டும். (இது தற்வ ொமதய விவொதங்களில் வியக்கத்தக்க 

வமகயில் உள்ளது). 

 உருவகம் என் து ைைித புலன்ைிவு-பைொழியியல் ஆஸ்தியின் இயல் ொை ைற்றும் முக்கிய 

பவளிப் ொடு என்ை கூற்மைப்  ற்ைி நிச்சயைொக கருத்து வவறு ொடு இருக்க முடியொது. இருப் ினும், ஒரு 

பவளிப் ொடு உண்மையில் வநரடியொகப் (literally)  யன் டுத்தப் டவில்மல என் மத நொம் எவ்வொறு 

அங்கீகொிக்கிவைொம் என்ை வகள்வி உள்ளது. விலகல், அல்லது குமைந்த ட்சம் ஒழுங்கின்மை என்ை 

கருத்து சட்டபூர்வைொக  ொர்மவக்கு வருகிைது. உருவக பவளிப் ொடுகள் ஒரு வநரடி அர்த்தத்தில் 

முரண் ொடொக இருப் தன் மூலம் அங்கீகொிக்கப் டுகின்ைை என்றும், இது வநரடி அர்த்தத்திலிருந்து 

ப ைக்கூடிய ப ொருத்தைொை பசொற்களற்ை விளக்கத்திற்கொை வதடமலத் தூண்டுகிைது என்றும் 

கூறுவது உருவகத்தின் இயல் ொை வயொசமையுடன் முற்ைிலும் ஒத்துப்வ ொகிைது.  ொஸ் கூறுகிைொர்:  

இந்த கட்டத்தில் ஒரு எச்சொிக்மகயொை கூற்று அவசியம் ஆகிைது. முதலில் வநரடி அர்த்தங்கமளக் 

கணக்கிடப் டுவதன் மூலம் உருவக அர்த்தங்கள் கணக்கிடப் டுகின்ைை என் தற்கு எந்த ஆதொரமும் 

இல்மல என்று தற்வ ொமதய கூற்றுகள் உள்ளை. இருப் ினும், இமத நிரூ ிப் தொகக் கூறும் 

வசொதமைகள் புதிய உருவகங்களிலிருந்து வழக்கைொை உருவகங்கமளத் பதளிவொகப்  ிொிக்கவில்மல: 

பவளிப் மடயொக, ஒரு உருவகம் வழக்கைொைதொக இருந்தொல், அதன் பசயல் டுத்தல் என் து ஒரு 

ப ொருத்தைொை ப ொருண்மைமயத் வதர்ந்பதடுப் தற்கொை ஒரு விஷயம்;  She works in a bank 

என் தில் உள்ள bank என் தன் அர்த்தத்தின் வதர்வில் இருந்து வவறு ட்டதல்ல. வைவல 

 ொிந்துமரக்கப் ட்ட வழிமுமை புதிதொக உருவொக்கப் ட்ட உருவகங்களுக்கு ைட்டுவை ப ொருந்தும். 
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 எவ்வொைொயினும், இந்த விதிமுமையுடன் கூட, ஒழுங்கின்மை (anomaly) என் து வநரடி 

அல்லொத தன்மைக்கு (non-literalness) இன்ைியமையொத துப்பு என்ை பதொடுவகொள் (thesis) உலகளவில் 

ஏற்றுக்பகொள்ளப் டவில்மல.  ிளொக் (Black 1979)  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்மட அளிக்கிைொர்:      

'As we know, man is a wolf 'நைக்குத் பதொியும், ைைிதன் ஒரு ஓநொய். . .' 'Oh, no, man is not a wolf but an 

ostrich 'ஓ, இல்மல, ைைிதன் ஓநொய் அல்ல, தீக்வகொழி' என்று பசொல்லி உமரயொடல் கருத்மத நொன் 

எதிர்பகொள்கிவைன் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். சூழலில், 'ைைிதன் ஒரு ஓநொய் அல்ல', உருவகைொக 

அதற்கு வநர்ைொைொக இருக்கிைது, ஆைொல் அது சர்ச்மச [= ிைழ்வு] வசொதமையில் பதளிவொகத் 

வதொல்வியமடகிைது.   

இருப் ினும், Man is not a wolf 'ைைிதன் ஒரு ஓநொய் அல்ல' என்ை வநரடியொை அர்த்தம் அவர் வழங்கும் 

சூழலில் ைிகவும் வித்தியொசைொக இருக்கும் என்ை கவைிப் ொல்  ிளொக்கின் கருத்து கணிசைொக 

 லவீைைமடகிைது! உண்மையில் அவர் அவத கட்டுமரயில்  ின்ைர் ஒப்புக்பகொள்கிைொர்: 

ப ொருள்வகொமளத் வதர்ந்பதடுப் தற்கொை தீர்க்கைொை கொரணம், ப ரும் ொலும் இருப் மதப் 

வ ொலவவ, பவளிப் மடயொை ப ொய்மை அல்லது வநரடி அர்த்தத்தின் (literal reading) ப ொருத்தைற்ை 

தன்மையொக இருக்கலொம்; ஆைொல் அது அந்த அர்த்ததின் உண்மையின் இயல் ொை தன்மை, அதன் 

அர்த்தைற்ை தன்மை அல்லது சுற்ைியுள்ள உமர  ைற்றும் வ ச்சலொ அமைப்புடன் இணக்கைின்மை 

வ ொன்ைமவயொக இருக்கலொம்.  

வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், ஒரு வநரடி அல்லொத பவளிப் ொட்மட அதன் வநரடி 

அர்த்தத்தின் கருத்துப் ொிைொற்ை ைொறு ொட்டொல் அங்கீகொிக்கிவைொம். 

ஆகுப யர் (Metonymy) 

 பசொல் அர்த்தங்கமள விொிவொக்குவதற்கொை இரண்டொவது ப ொிய உத்தி ஆகுப யரொகும். 

வழக்கைொை  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியம் (polysemy) எை அமழக்கப் டும் வநர்வுகளின் ப ரும் 

விகிதத்திற்கு ஆகுப யர் ப ொறுப்பு ஆகும். 

ஆகுப யர் ைற்றும் உருவகம் (Metonymy vs. metaphor) 

 வமகப் டுத்த முடியொத நீட்டிப்புகள் இருக்கக்கூடும் என்ை வ ொதிலும், ஆகுப யர் ைற்றும் 

உருவகம் நீட்டிப் ின் ைிகவும் தைித்துவைொை பசயல்முமைகள் ஆகும்; ஏபைன்ைொல் இறுதி இடத்மத 

இரு வழிகளிலும் அமடய முடியும். இந்த நிகழ்வில் கூைப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள்  டுக்மகயின் தமல 

ைற்றும் நொற்கொலியின்  ின்புைம் (head of the bed and back of the chair) ஆகும்: ஒரு ந ொின் தமல 

ப ொதுவொக  டுக்மகயின் அந்தப்  குதியில் மவக்கப் டுவதொவலொ அல்லது ஒரு ந ொின்  ின்புைம் ஒரு 

நொற்கொலியின் அந்தப்  குதியில் சொய்வதொவலொ நொம் அவற்மை அவ்வொறு குைிப் ிடுவதற்குக் 

கொரணைொ? அல்லது  டுக்மகக்கும் ைல்லந்துகிடக்கும் ந ருக்கும் இமடயில் ஏவதனும் ஒற்றுமை 
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இருப் தொ, அல்லது ஒரு நொற்கொலிக்கும் நிற்கும் ந ருக்கு இமடயில் உள்ளதொ? நைக்கு ஒருவ ொதும் 

பதொியொது. இரண்டு பசொல்லணி வழக்கு (உருவக வழக்கு) (tropes) இமடயிலொை வவறு ொட்டின் 

சுருக்கைொை கூற்று ஜொவகொப்சன் ைற்றும்  ொவல (Jakobson and Halle 1956) ஆகிவயொரொல் 

 ொிந்துமரக்கப் ட்டது; அவர்கள் உருவகம் ஒற்றுமைமய அடிப் மடயொகக் பகொண்டது அவதசையம் 

ஆகுப யர் 'அண்மை' (அருகொமை) அடிப் மடயொகக் பகொண்டது, இமத "பதொடர்பு" (association) 

என்று அதிக விலகல் இல்லொைல் நொம் அர்த்தம் கூை இயலும் என்று கூைிைர்.       

 ஜொவகொப்சைின் கூற்று உருவகத்திற்கும் ஆகுப யருக்கும் இமடயிலொை சில 

வவறு ொடுகமளக் கண்டு ிடிக்கிைது; ஆைொல் ஒரு முக்கியைொை விசயத்மத பவளிச்சம் வ ொட்டுக் 

கொட்டொைல் விட்டுவிடுகிைது. உருவகம் என் து ஒரு களத்மத ைற்பைொரு களத்தின் நைது 

கருத்தொக்கத்மத கட்டமைக்க ஒரு ஒப்புமைசொர் ைொதிொியொகப் (analogical model) ( ிளொக் பசொற்களில்) 

 யன் டுத்துவமத உள்ளடக்குகிைது; வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், இந்த பசயல்முமை 

முக்கியைொக இரண்டு (எளிய நிகழ்வுகளில்) தைித்துவைொை கருத்துருசொர் களங்கமள உள்ளடக்கியது. 

ைொைொக ஆகுப யர், ஒரு களத்திற்குள் உள்ள இரண்டு கூறுகளுக்கு இமடயிலொை (உண்மையொை, 

வநரடி) பதொடர்ம  நம் ியுள்ளது (ைற்றும் ைறுசீரமைப்பு எதுவும் இல்மல).  ிர லைொை  ொம் 

சொண்ட்விச் வநர்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: 

(30)  The ham sandwich wants his coffee now.  

  ொம் சொண்ட்விச் தைது கொ ிமய இப்வ ொது விரும்புகிைொர். 

இது நிச்சயைொக, 'கஃவ  பைொழி' ('cafe language'), ஆைொல் அமைவருக்கும் முற்ைிலும் புொியும். 

பசயல் டுத்தப் ட்ட களம் ஒரு கஃவ  அல்லது இவத வ ொன்ை ஸ்தொ ைைொகும், அங்கு ஒரு 

வொடிக்மகயொளர் (ஒருவவமள சிைிது வநரத்தில்) அவர் ஒரு  ொம் சொண்ட்விச்சிற்கு உத்தரவிட்டொர் 

என் தன் மூலம் வவறு டுகிைொர். வொடிக்மகயொளருடன் பதொடர்புமடய இந்த உண்மை ஒரு வசதியொை 

அமடயொளம் கொணும் சொதைைொக பசயல் டுகிைது. குைிப் ிடப் ட்ட ந ருக்கும்  ொம் 

சொண்ட்விச்சிற்கும் இமடயில் எந்தபவொரு கட்டமைப்பு இமணமயயும் வமரவதில் எந்த வகள்வியும் 

இல்மல. எவ்வொைொயினும், வொடிக்மகயொளர் வலுவொை தொமடயுள்ள ைற்றும் வசொர்ந்த 

முகத்வதொற்ைமுள்ளவர் ைற்றும்  ணியொளர்  ிவருைொறு கூைிைொர் என்று மவத்துக் பகொள்ளுங்கள், 

(31)  The abandoned bloodhound wants his coffee now.   

 மகவிடப் ட்ட வவட்மடநொய் இப்வ ொது அவரது கொ ிமய விரும்புகிைது. 

வொடிக்மகயொளொின் முக ொவத்தில் ஒரு வவட்மடநொய் முகத்தின் சிைப் ியல்புகமளக் கொண இங்வக 

வகட் வர் அமழக்கப் டுகிைொர்; வொடிக்மகயொளருக்கும் எந்தபவொரு உண்மையொை வவட்மடநொய் 

இமடயில் எந்தவிதைொை பதொடர்பும் இல்மல. 
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11.4.2 ஆகுப யொின் அமைப்ப ொழுங்குகள்  

 ஆகுப யொின் சில ைிகவும் பதொடர்ச்சியொை வமககள் உள்ளை.  ின்வரு மவக் கூைப் டலொம்: 

(i) பகொள்ப ொருள் - பகொள்கலன் 

(32) பகட்டில் பகொதிக்கிைது. 

(33) அமை 44க்கு ஷொம்ப யின்  ொட்டில் வவண்டும். 

(34) முன்ைொல் கொர் வலதுபுைம் திரும்  முடிவு பசய்தது. 

(ii) உமடமை - உமடமையொளர் 

(35) Who's Who இல் ஜொன் ஏன் இல்மல? 

(36) A: ஜொன் ஸ்ைித். 

       B: அது நொன்தொன்! 

(37) நீங்கள் எங்வக நிறுத்தப் ட்டுள்ளீர்கள்? 

(38)  ட்பஜட்டுக்குப்  ிைகு  ங்குகள் 10 சதவீதம் சொிந்தை. 

(iii)  ிரதிநிதித்துவம் -  ிரதிநிதித்துவ நிறுவைம் 

(39) இங்கிலொந்து 1966 இல் உலகக் வகொப்ம மய பவன்ைது. 

(40) அரசொங்கம் அடுத்த வொரம் புதிய இலக்குகமள அைிவிக்கும். 

(iv)  குதி-முழு 

(41) நொன் கொமரக் கழுவப் வ ொகிவைன்/கொொில் ப ட்வரொல் நிரப் ப் வ ொகிவைன். 

(42) நீங்கள் குளியலமைமயப்  யன் டுத்த வவண்டுைொ? 

(v) முழு-  குதி 

(43) உணவளிக்க  ல வொய்கள் உள்ளை. 

(44) நொம் விரும்புவது இருக்மககளில் அதிக  ம்ப்கள். 

(45) இன்ைிரவு  ல புதிய முகங்கமளக் கவைித்வதன். 

(vi) இடம்-நிறுவைம் 

(46) பவள்மள ைொளிமக குற்ைச்சொட்டுகமள ைறுக்கிைது. 

(47) அரண்ைமை  ணிநீக்கங்கமளப்   ொதுகொக்கிைது. 

வைவல உள்ள  ட்டியல் எந்த வமகயிலும் முழுமையொைது அல்ல. ஒரு சுவொரஸ்யைொை ைற்றும் ஓரளவு 

ைட்டுவை புொிந்து பகொள்ளப் ட்ட வகள்வி என்ைபவன்ைொல், சில உைவுகள் ஆகுப யரொக 

சொத்தியைொைமவ, ஆைொல் ைற்ைமவ ஏன் இல்மல, அல்லது கணிசைொகக் குமைவொக உள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  குதி- குதி உைமவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள், இது ஒரு களத்துக்குள் பதளிவொகத் 
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பதொடர்புமடய ப ொருள்கமள உள்ளடக்கியிருப் தொல், நிமைய ஆகுப யமர எதிர் ொர்க்கலொம். 

ஆைொல் இது ஒப்பீட்டளவில் அொிது. 

( ின்வரு மவ  நைது உள்ளுணர்வுகளொல் ப ொருத்தைற்ைமவ: 

(48) நொன் எைது சக்கரங்கமள சர்வீஸ் பசய்து பகொண்டிருக்கிவைன். (சக்கரங்கள் → கொர்; கொர் → 

இயந்திரம்) 

(49) புதிய முகங்களில் ஒன்மை அடிக்க நொன் கடமைப் ட்வடன்.) 

11.4.3 எதற்கொக ஆகுப யர்?  

 குைிப்புகளின் ைமைமுக ஆகுப யர் திட்டம் ைிகவும் வநரடிக் குைிப்பு முமைக்கு 

விரும் ப் டுவதொகத் வதொன்றும்  ல வநர்வுகள் உள்ளை. (சில நிகழ்வுகளில், ஆகுப யர்  யன்முமை 

வழக்கைொைதொகக் கருதப் டலொம், ஆைொல் அது ஏன் அவ்வொறு இருக்க வவண்டும் என்ை வகள்வி 

இன்னும் எழுகிைது.)  ின்வரு மவ எடுத்துக்கொட்டுகள் (சில வசதிக்கொக ைீண்டும் கூைப் ட்டுள்ளது): 

(50) நீங்கள் எங்வக நிறுத்தப் டுகிைீர்கள்?  

(51) பகட்டலின் பகொதிநிமல. 

(52) அமை 44க்கு ஒரு  ொட்டில் ஷொம்ப யின் வவண்டும். 

(53) ’யொர் யொர்’ என் தில் வயொவொன் ஏன் இல்மல? 

(54) ஜொன் நொமயத் தட்டிைொர்.  

 ஒரு முக்கியைொை வகள்வி என்ைபவன்ைொல், இந்த நிகழ்வுகளில் ஆகுப யர் ஏன் ைிகவும் 

இயல் ொக உணர வவண்டும். இங்வக ஆகுப யொின் நன்மை என்ை? ஒரு சொத்தியைொை உந்துதல் 

என்ைபவன்ைொல், பவளிப் ொடு குறுகியதொக வழங்கப் டுகிைது, எைவவ முயற்சிப் தற்கு  ைிகவும் 

சிக்கைைொைது. வைவல உள்ளதன் முழு பவளிப் ொடுகள்  ின்வருைொறு: 

(55)  உங்கள் கொர் எங்வக நிறுத்தப் ட்டுள்ளது? 

(56)  பகட்டிலிலுள்ள நீர் பகொதிக்கிைது. 

(57)  அமை 44 இல் உள்ள ந ர் ஒரு  ொட்டில் ஷொம்ப யின் விரும்புகிைொர். 

(58)  ஜொைின் ப யர் ஏன் ‘யொர் யொர்’ என் தில் இல்மல? 

(59)  ஜொைின் மக நொமயத் தட்டியது.  

 இருப் ினும், இது முழு கமதயொக இருக்க இயலொது; ஏபைன்ைொல்  ல இமணயொை 

வநர்வுகமள கண்டு ிடிக்க முடியும்; அமவ இயற்மகயொகவவ பதொியவில்மல: 

(60) நீங்கள் எங்கு சொிபசய்யப் டுகிைீர்கள் /  ழுது ொர்க்கப் டுகிைீர்கள்? (உங்கள் கொர் எங்கு 

சொிபசய்யப் டுகிைது / உங்கள் கடிகொரம் எங்கு  ழுது ொர்க்கப் டுகிைது?) 

(61)  அடுப்பு தீய்கிைது. (அடுப் ில் ஏவதொ / வகக் தீய்கிைது.) 
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(62)  அலுவலகம் தட்டச்சு பசய்கிைது. (அலுவலகத்தில் உள்ள ந ர் / பசயலொளர் தட்டச்சு 

 பசய்கிைொர்.) 

(63)  அ: உங்கள்  ிொீஃப்வகஸ் எங்வக? 

 ஆ: நொன்  டுக்மகயமையில் இருக்கிவைன். (எைது  ிொீஃப்வகஸ்  டுக்மகயமையில் 

 உள்ளது.) 

 ைற்பைொரு சொத்தியம் என்ைபவன்ைொல், இலக்கு இருப்புப்ப ொருள் வநரடியொக என் மத விட 

ஆகுப யர் வொகைம் வழியொக எளிதில் அணுகக்கூடியது (பவளிப் மடயொக, இலக்கு இருப்புப ொருள் 

தைித்துவைொக அமடயொளம் கொணப் ட வவண்டும்-ஆைொல் இது பவற்ைிகரைொை குைிப் ிற்கொை 

ப ொதுவொை வதமவ, இது இங்வக சிக்கலில் இல்மல). இருப் ினும், இந்தக் கருத்துச்சொயமலத் 

திருப்திகரைொை வழியில் நிறுவது அவ்வளவு எளிதொைது அல்ல. 

 ப ரும் ொலும், ஒரு ைமைமுக ஆகுப யர்க் குைிப்பு விருப் ைொை அல்லது இயல்புநிமல 

மூவலொ ொயைொக இல்லொவிட்டொலும், சில ஆகுப யர்கள் ஏற்றுக்பகொள்ளத்தக்கமவ, அவத சையம்  ிை 

அவத ப ொதுக் பகொள்மகமயப்  ின் ற்றுகிைை அல்லது இல்மல.  ின்வரு மவ இதற்கு 

எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும்: 

(64)  உங்களுக்கு சில சக்கரங்கள்/*ஒரு கிளட்ச் ைிதிக்கட்மட கிமடத்திருப் மத நொன் 

 கொண்கிவைன். 

(65)  * நொங்கள் சில புதிய கொல்கமள வொங்கியுள்வளொம். (= "புதிய வைமச".) 

(66)  அமை 23  திலளிக்கவில்மல. 

(67) ? அமை 23 தூங்குகிைது / பவளிவய உள்ளது. 

(68)  அவள் பதொமலவ சி புத்தகத்தில் இருக்கிைொள். 

(69)  * அவள் என் மகயின்  ின்புைத்தில் இருக்கிைொள். (= "அவளுமடய பதொமலவ சி எண் என் 

மகயின்  ின்புைத்தில் உள்ளது".) 

(70)  முன்ைொல் இருந்த கொர் வலதுபுைம் திரும்  / * ஒரு சிகபரட் புமகக்க முடிவு பசய்தது. 

 ஆகுப யர் நன்கு புொிந்து பகொள்ளப் ட்டதொகக் கூைப் டுவதற்கு முன்ைர், அதிக 

பசயல் ொடுகள் பசய்யப் ட வவண்டும் என் து பதளிவொகிைது. இருப் ினும், ஆகுப யமரப் 

 யன் டுத்துவதற்கொை உந்துதல்  ின்வருவைவற்ைில் ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்டதொக ைொறும் 

என்று பதொிகிைது: 

(i) சிக்கைம்; 

(ii) குைிப் ிடுவதற்கொை அணுகல் எளிமை; 

(iii) துமண உைமவ முன்ைிமலப் டுத்துதல். 
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11.5 ப ொருண்மை ைொற்ைம் (Semantic change) 

 பசொற்கள் கொலத்தின் மூலம் அவற்ைின் அர்த்தத்மத ைொற்றுகின்ைை என்ை உண்மைமய 

அைியொைல் வஜன் ஆஸ்டைின் (Jane Austen) ஒரு நொவலின் ஒரு அத்தியொயத்மத ஒருவர்  டிக்க 

இயலொது (கொலத்திற்குப்  ின் பசல்ல இயலொது). வஜன் ஆஸ்டைின் விஷயத்தில், ைொற்ைங்கள் 

ஒப்பீட்டளவில் அசொதொரணைொைமவ, ஒப்பீட்டளவில் நுட் ைொைமவ. எடுத்துகொட்டொக, interfere 

(தமலயிடு) அதன் எதிர்ைமை அம்சத்மத இன்னும் உருவொக்கவில்மல: அதன் அர்த்தம் நவீை 

intervene (தமலயிடு) என் துடன் பநருக்கைொக உள்ளது; handsome ஆண்கள் ைற்றும் ப ண்கள் 

(ைற்றும் girls) இவற்றுடன் அலட்சியைொக  யன் டுத்தப் டுகிைது; amiable இப்வ ொது இருப் மத விட 

ஒரு ந ொின் தன்மைமயப்  ற்ைிய ைிகவும் வநர்ைமையொை  ொிந்துமரயொகும்; direction இைி ஒரு 

கடிதத்தின் குைிக்கப் ட்ட இலக்மகக் குைிக்கொது. ைற்றும்  ல. ப ொருண்மை ைொற்ைத்தின் வரலொற்று 

பசயல்முமைகள் நிச்சயைொக அர்த்த நீட்டிப் ின் (semantic change) ஒத்திமசவொை 

பசயல்முமைகளுடன் பநருக்கைொக இமணக்கப் ட்டுள்ளை. சொத்தியைொை ஒரு கொட்சி  ின்வருைொறு 

இயங்கக்கூடும்.      

(1) பசொல் W என் து Si  என்ை ஒரு வநரடி அர்த்தத்மத (literal sense) நிறுவியுள்ளது. 

(2) சில  மடப் ொற்ைல் ந ர் S2 (ஒருகொல நீட்டிப் ின் விதிகளின் டி) என்ை ஒரு புதிய உருவக 

அர்த்தத்தில் (figurative sense) W-ஐப்  யன் டுத்துகிைொர். 

(3) S2  '' ிர லைொகிைது', ைற்றும் நிறுவப் டுகிைது (அதொவது வ ச்சு சமூகத்தின் உறுப் ிைர்களின் 

ைைச் பசொற்கஞ்சியங்களில் ஒரு  திவொக அமைக்கப் ட்டுள்ளது), இதைொல் W என் து S1 ைற்றும் S2-

க்கு இமடயில்  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியொக ைொறுகிைது. S1 இன்னும் வநரடியொைதொகவும் (literal), S2 

உருவைொகவும் (figurative) கருதப் டுகிைது. 

(4) S1 வழக்கற்றுப் வ ொகத் பதொடங்குகிைது. S2 என் து வநரடியொகவும், S1 உருவைொகவும் கருதப் ட 

பதொடங்குகிைது.  

(5) S1 ைமைந்துவிட்டது, அந்த வநரத்தில் W-இன் அர்த்தம் S1 இலிருந்து S2 ஆக ைொைிவிட்டது.    

ஆங்கிலச் பசொல் expire என் தொல் இமத விளக்கலொம். முதலொவதொக, குமைந்த கொல பசல்லு டியொகும் 

டிக்பகட்டுகள் ைற்றும் உொிைங்கள் வ ொன்ைமவ இருப் தற்கு முன்பு, இது "இைப்பு" ("die") என்று 

ப ொருள் டும்.  ின்ைர், இது "பசல்லு டியொகும் கொலம் முடிவுக்கு வருதல்" என்று ப ொருள் டும் 

வமகயில் நீட்டிக்கப் ட்டது; இது வநரடி  யன் ொட்டுடன் ஒரு பதளிவொை உருவகப்  யன் ொடொக 

இருந்தது. இப்வ ொபதல்லொம், "இைப்பு" என்ை அர்த்தம் ைிகவும் அசொதொரணைொைது; வைலும் 

ைொணவர்களின் குழுைங்கள் ”இைப்பு” என் து "பசல்லு டியொகொது" என்ை அர்தத்தின் உருவக நீட்டிப்பு 
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என்று அைிவிக்கும். நிமல (5) இன்னும் ஏற் டவில்மல, ஆைொல் இயல்புநிமல அர்த்தம் ைொைிவிட்டது 

என் தில் சந்வதகைில்மல. 

 இந்த எடுத்துக்கொட்டு ஒருகொல அர்த்த நீடிப்பு (synchronic meaning) இருகொல ைொற்ைத்தின் 

(diachronic change) ஒரு முக்கிய  குதிமய உருவொக்கும் ஒரு வழிமய விளக்குகிைது (நிச்சயைொக,  ிை 

கொட்சிகள் உள்ளை). பகொள்மகயளவில், இயல் 3-இல் அமடயொளம் கொணப் ட்ட எந்த அர்த்தத்தின் 

 ொிைொணங்களுடனும் ஒரு பசொல்லின் அர்த்தம் ைொைக்கூடும்; இருப் ினும், பசொல் அர்த்தத்தில் 

வரலொற்று ைொற்ைம் குைித்த முழு விவரத்மதயும் பகொடுக்க இங்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கப் டொது.  

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1. வகொ ம்  ற்ைிய லொவகொப் ின் ஆய்மவ ஒரு ைொதிொியொகப்  யன் டுத்தி,  யம் ைற்றும் ைைச்வசொர்வு 

வ ொன்ை  ிை உணர்ச்சி நிமலகளின் உருவகப்  ிரதிநிதித்துவத்மத ஆரொயுங்கள். 

2.  ின்வரும் வொக்கியங்களில் வநரடி அல்லொத பைொழிப்  யன் ொட்டின் எத்தமை 

எடுத்துக்கொட்டுகமளக் கொணலொம்? ஒவ்பவொரு எடுத்துக்கொட்மடயும் உருவகம், ஆகுப யர் அல்லது 

ம ப் ர்வ ொல்/உயர்வுநவிற்சி எை வமகப் டுத்தவும். 

(i) நொன் ஆழ்கடலில் மூழ்கி எழுந்வதன். ஆர்ப் ொிக்கும் அமலகமள அலட்சியம் பசய்து நீந்தி அமலகள் 

வைொதும் கமரமய அமடந்வதன். ஆமைமயத் தின்னும்  சி வந்தது. 

(ii) நொன் ரொஜுவுடன் ஒரு விமரவொை கிண்ணத்தில் சூப் சொப் ிட்வடன்,  ின்ைர் அமர  ொமை 

கொ ிமய கீவழ இைக்கிவைன், எைது வசொம் மல விரட்டிவிட்டு ைீண்டும் உயர் கியொில் உமதக்க 

முடிந்தது.  

(iii) நொன் இருந்த வ ொட்டலின் ஏர் கண்டிஷைிங் வசொம் லமடந்து பவப் த்மத தணிக்கும்  லைற்ை 

முயற்சியில் ஈடு ட்டிருந்து. 

(iv) ைன்ைிக்கவும் ஐயொ, அமை 323  திலளிக்கவில்மல. 

(v) நொன் என்  ொல்கைியில் நிண்றுபகொண்டு பவளிவய பசன்று இரமவ பவைித்துப்  ொர்த்வதன். 

(vi) நொன் வொமயத்திைந்து நீண்ட பகொட்டொவி விட்வடன், துக்கம் கண்கமள சுழற்ைியது.. 

(vii) அவர் ைமைக்கப் ட்டொர்.உள்ளூர் ஆவணங்களிலிருந்து நீக்கப் ட்டொர். 

(viii) வொைில் நிலொ ைலர்ந்து நட்சத்திரங்கள் கண்சிைிட்டிை. 

(ix) ஜூமல ஒரு அமைதியற்ை விவகொரம்.  . 

(x) நொன்  டுக்மகமய விட்டு பவளிவயைிவைன்;  ற்கமளப்  ளிச்சிடச் பசய்துவிட்டு, தமலமய 

வநர்பசய்வதன்;  தூக்கம் கவிழ்ந்த முகத்தில் பவளிச்சம்  டர்ந்தது. 

(xi) A: "நீங்கள் எைக்கு ஒரு முகவொிமயப் ப ை முடியுைொ?" 

 ி: "அது ைிகவும் கடிைைொக இருக்கொது. அவள் புத்தகத்தில் இருக்கலொம்." 
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(xii) அவர் கழுத்துவமர கடைில் மூழ்கிைொர்; அவரது பசொத்து ஒரு ம சொ ப ைொது. 

(xiii) நொள் பவப் ைொகவும் புழுக்கைொகவும் இருந்தது; கொமத  ிளக்கும் ஒழுங்குடன் குழந்மதகள் 

குளத்தில் அலறுகிைொர்கள்.  

(xiv) "நொன் முதலில் பலப்டிைன்ட் சுந்தொிடம் இமணய விரும்புகிவைன். என்மை அவரது நீட்டிப்புக்கு 

ைொற்ை முடியுைொ? 

 (xv) பசங்குத்தொை ைமலகள்  உயர்ந்து வொைத்மதத் பதொட்டு நிற்கின்ைை, அருகில் இந்துைகொ 

சமுத்திரம் உைங்கிக்கிடக்கின்ைது.  

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள்   

உருவகம்  ற்ைி அைிய வொசிப்புகளுக்கு சிைந்த மூலம் ஓர்வடொைி (Ortony  1979) ஆகும்; தற்வ ொமதய 

விளக்கம் இந்தத் பதொகுதியில் வைக்ஸ்  ிளொக் (Max  Black) கட்டுமரயிலிருந்து ப ொிதும் 

எடுக்கப் ட்டுள்ளது, ஆைொல்  ிை  ல கட்டுமரகள்  டிக்கத் தகுந்தமவ, வைலும்  ல்வவறு 

அணுகுமுமைகள்  ற்ைிய வயொசமைமய அளிக்கும்.  ொஸின் (Haas) உருவகம்  ற்ைிய விளக்கம்  

பவளியடப் டப் டவில்மல; ஆைொல் ைொன்பசஸ்டர்  ல்கமலக்கழக பைொழியியல் துமையின் 

இமணயதளத்தில் அணுகலொம்: http://lings.ln.man.ac.uk/Html/wh. லொவகொஃ ின் (Lakoff) கருத்துக்கள் 

 ல பவளியீடுகளில் பவளிவருகின்ைை:  ிர லைொை அைிமுகம் லொவகொஃப் ைற்றும் ஜொன்சன் (Lakoff 

and Johnson 1980) ஆகும். இலக்கியத்மத கவைக்குவிப்பு பசய்யும்  ிற்கொல விளக்கம் லொவகொஃப் 

ைற்றும் டர்ைர் (Lakoff and Turner 1989) ஆகும். லொவகொஃப் (Lakoff) அணுகுமுமையின் முழுமையொை 

பவளிப் ொடு, குைிப் ொக ANGER-க்கு  யன் டுத்தப் ட்டது, லொவகொஃ ின் புத்தகம் II, இயல் 1-இல் 

(Book II, Chapter I of Lakoff 1987) இமதக் கொணலொம்; இதனுடன் லொவகொஃப் (Lakoff 1990) என் தும் 

வசர்க்கப் டலொம். லவகொஃ ியன் வழியில் LOVE  ற்ைிய  குப் ொய்வு வகொபவக்ஸ்-இல் (Kovecses  

1988) கொணப் டுகின்ைது. டிர்பவன்-ஐயும் (Dirven 1985)  ொர்க்கவும்.  

சிமைபைொழியம்  ற்ைி அைிய கிவரொஃப்ட் (Croft 1993) ைற்றும் வகொபவக்ஸ் ைற்றும் ரொடன்-ஐப் 

(Kovecses and Radden 1998)  ொர்க்கவும். 

வகள்விப் தில்கள் 

2. இலக்கியைற்ை  யன் ொட்டின் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

(i) ஆமைமயத் தின்னும்  சி     - ைிமகப் டுத்தல்  

(ii) ஒரு விமரவொை கிண்ண சூப்    - ஆகுப யர் 

உயர் கியொில் உமத      - உருவகம் 

(iii) ஏர்கண்டிஷன் வசொம் லமடந்தது   - உருவகம் 

பவப் த்மதத  தணிக்கும்     - உருவகம் 
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(iv) அமை 323  திலளிக்கவில்மல    - ஆகுப யர் 

(v) இரவில் பவைித்துப்  ொர்த்தல்    - ஆகுப யர் 

(vi) துக்கம் கணகமளச் சுழற்ைியது    - உருவகம் 

(vii) அவர்  ைமைக்கப் ட்டொர்     - உருவகம் 

உள்ளூர் ஆவணங்களில் இருந்து நீக்கப் ட்டொர்  - ஆகுப யர் 

(viii) நிலொ ைலர்ந்தது   .  . உருவகம் 

நட்சத்திரங்கள் கண்சிைிட்டிை    -  உருவகம் 

(ix) ஜூமல... ஒரு அமைதியற்ை விவகொரம்   - ஆகுப யர் 

(x) என் தூக்கம் கசங்கிய முகம்    - உருவகம் 

(xi) அவள் புத்தகத்தில் இருக்கலொம்    -  ஆகுப யர் 

(xii) கழுத்துவமர கடைில் மூழ்கிைொர்             - உருவகம் (கடன் என் து ஒரு திரவம்)  

அவர் பசொத்து ஒரு ம சொ ப ைொது              - ைிமகப் டுத்தல் 

(xiii) நொள் பவப் ைொகவும் புழுக்கைொகவும் இருந்தது - ஆகுப யர்     

        கொமத  ிளக்கும் ஒழுங்குமுமை:    ைிமக (ஆகுப யர்? ஒழுங்குமுமை கொமதப்  

        ிளக்கொது) 

(xiv) என்மை ைொற்ை வவண்டும்  - ஆகுப யர் 

(xv) ைமலகள் உயர்ந்து   : ஆகுப யர் 

     வொைத்மதத் பதொட்டு நிற்கின்ைை  -  உருவகம் 

இந்து ைகொ சமுத்திரம் உைங்கிக்கிடக்கிைது  : உருவகம் 
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இயல் 12 

உறுப் மைவு உைவுகள் 

12.1 இயல் ொை ைற்றும் அசொதொரண இமண நிகழ்வு 

 பசொற்களின் சில வசர்க்மககள் இயற்மகயொகவவ 'ஒன்ைொக வருகின்ைை' என் து 

பவளிப் மடயொை உண்மை; வைலும் அமவ ஒரு கடுத்தொடலின் ஒரு  குதியொக பசயல் டக்கூடிய ஒரு 

சூழ்நிமலமய கற் மை பசய்வது எளிது.  ிை பசொற்களின் குழுைங்கள் (sets) இந்த வழியில் 

ஒன்ைிமணவதில்மல: அமவ  யன் டுத்தப் டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமலமயக் கற் மை பசய்வது 

சொத்தியைற்ைது, அல்லது குமைந்தது ைிகவும் கடிைம் (இந்த விஷயத்தில் ைைித ைைதின் 

பநகிழ்வுத்தன்மைமயயும் புத்தி கூர்மைமயயும் நொம் குமைத்து ைதிப் ிடக்கூடொது என்ைொலும்). இந்த 

இயல் அவத கருத்தொடலில் (discourse) வகொர்மவ, வொக்கியம் அல்லது  ிை பசயற்மகயொை 

கட்டமைப் ில் உள்ள பசொல்சொர் அலகுகளுக்கு இமடயிலொை, அமவ நன்கு உருவொகியிருப் மத 

நிர்வகிக்கின்ை ப ொருண்மை உைவுகமளப்  ற்ைியது. (நிச்சயைொக, கருத்தொடல் ஒத்திமசவு (discourse 

cohesion) ைற்றும் இமசவுப்ப ொருத்தம் (coherence) இவற்ைிற்கு முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

எச்சத்பதொடர்கள், வொக்கியங்கள் ைற்றும் ப ொிய அலகுகள் வ ொன்ை ப ொிய கருத்தொடல் கூறுகளுக்கு 

இமடயில் முக்கியைொை உைவுகள் உள்ளை. இருப் ினும், இங்வக நொம் பசொல்சொர் ைட்டத்தில் ைட்டுவை 

அக்கமை பகொண்டுள்வளொம்.) ஒரு கருத்தொடலில் இமணந்திருக்கும் அமைத்து அர்த்தங்களும் 

ஒன்றுக்பகொன்று ஓரளவிற்கு ைற்றும் ஒரு வழியில் அல்லது வவறு வழியில்  ொதிக்கிைது. 

ஊடொட்டங்கள் சிக்கலொைமவ, இன்னும் முழுமையொக புொிந்து பகொள்ளப் டவில்மல; இங்வக ஒரு 

திட்டவட்டைொை சுருக்கம் ைட்டுவை வழங்க முடியும். எந்தபவொரு விவரங்கமளயும் ஆரொய்வதற்கு முன், 

ஒரு கருத்தொடலில் அர்த்தமுள்ள கூறுகளுக்கு இமடயில் இரண்டு வமகயொை ஊடொட்டங்களுக்கு 

இமடயில் வவறு ொடு கொண் து அவசியம். இரண்டு வமககமளயும் கருத்தொடல் ஊடொட்டம் 

(discourse interaction) ைற்றும் உறுப் மைவு ஊடொட்டம் (syntagmatic interaction) என்ை பசொற்களொல் 

வவறு டுத்துவவொம். நொம் இறுதியில்  ிந்மதய வமகயுடன் முக்கியைொக அக்கமை பகொள்வவொம்.   

 ின்வரும் வொக்கியத்மதக் கவைியுங்கள்: 

(1) John and Mary will be joined in holy matrimony next week: who's going to get the spuds? 

ஜொன் ைற்றும் வைொி அடுத்த வொரம் புைித திருைணத்தில் இமணவொர்கள்: யொர் கிழங்மகப் ப ைப் 

வ ொகிைொர்கள்? 

இங்வக இரண்டு வமகயொை ப ொருத்தைின்மைகள் உள்ளை. முதலொவது புைித திருைணத்திற்கும் holy 

matrimony கிழங்கிற்கும் spuds இமடயிலொை  திவு வைொதல் (register clash). இமத எளிதில் 

குணப் டுத்த முடியும்: 
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(2) John and Mary will be joined in holy matrimony next week: who is going to get the potatoes? 

ஜொன் ைற்றும் வைொி அடுத்த வொரம் புைித திருைணத்தில் இமணவொர்கள்: உருமளக்கிழங்மக யொர் 

ப ைப் வ ொகிைொர்கள்?   

ஆைொல் ஜொன் ைற்றும் வைொியின் திருைணத்திற்கு உருமளக்கிழங்கின் (potatoes) ப ொருத்தத்மதக் 

கண்டு ிடிப் தில் சிரைம் உள்ளது. (உருமளக்கிழங்மக கொன்ஃப ட்டி/confetti ’வண்ணத்துண்டுகள்’ 

அல்லது rice/அொிசியொல் ைொற்ைிைொல் எந்த  ிரச்சமையும் இருக்கொது.) இமவ இரண்டும் கருத்தொடல் 

ஊடொட்டங்களின் இரண்டு அம்சங்களொகும்; ஒவ்பவொரு வநர்விலும் வைொதல் ஒரு பசொல் அலகுக்கும் 

அதன் ைிக பநருக்கைொை பதொடொியல்சொர் அண்மைக்கும் இமடயில் இல்மல. பசொற்களுக்கு 

இமடயிலொை வைொதல் ஒப்பீட்டளவில் வைவலொட்டைொைது. குைிப் ிட்ட பசொல்சொர் அலகுகள், அமவ 

ஏவதனும் பதொடொியல்சொர் பசயல் ொட்மடக் பகொண்டிருந்தொலும், ைரப ொழுங்கின் அளமவக் குைிக்கும் 

குைியீடுகளொகச் (markers) பசயல் டும். பவளிப் மடயொக முரண் ொடொை குைியீடுகள் வைொதப் 

வ ொகின்ைை. திருைணம் ைற்றும் உருமளக்கிழங்கின் இமய ற்ை தன்மை ைிகவும் ஆழைொை 

வதொற்றுவொமயக் பகொண்டுள்ளது, இரண்டு கருத்துருக்கமள உள்ளடக்கிய நம் த்தகுந்த கொட்சிகமள 

நிர்ைொணிப் தற்கும், கலொச்சொர அைிமவப் ப றுவதற்கும் இங்கு நொம் இங்கு கூை இயலொது; ஆைொல் 

பவளிப் மடயொக பதொடொியல் அடிப் மடயில் நிர்வகிக்கப் டவில்மல.  

 விவொதங்கமள முன்பைடுப் தற்கு முன்ைர் ைற்பைொரு வவறு ொடு பசய்யப் ட வவண்டும் (இது 

ஏற்கைவவ வைவல குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது). உறுப் மைவுசொர் ப ொருண்மைசொர் உைவுகமள 

(syntagmatic semantic relations) ஆய்வதில் ஆர்வத்தின் இரண்டு சொத்தியைொை கவைக்குவிப்புகள் 

உள்ளை: ஒன்று, ஒரு குைிப் ிட்ட வசர்க்மக (combination) அர்த்தமுள்ளதொ, அல்லது எந்த அளவிற்கு 

ஒரு வசர்க்மக இயல் ொைது அல்லது அசொதொரணைொைது என் து. இந்த இரண்டு குணொதிசயங்களும் 

ப ரும் ொலும் ஒத்துப்வ ொகின்ைை என்ைொலும், அமவ எந்த வமகயிலும் ஒவர ைொதிொியொைமவ அல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக, My geraniums kicked the bucket in the hot weather ’என் வரொஜொச்பசடி 

பவப் ைொை கொலநிமலயில் வொளிமய உமதத்தது’ என் து முற்ைிலும் புொிந்துபகொள்ளத்தக்கது, 

ஆைொல் ப ொருத்தக்வகடொைது; ைறுதமலயொக, முமையொை ப ொருண்மையியல் என்ை ஒரு தமலப் ில் 

ஒரு கடிைைொை கட்டுமரயில் ப ொருத்தக்வகடொை வொக்கியங்கள் இல்லொைல் இருக்கலொம். இந்த 

இயலில் நொம் முக்கியைொக உறுப் மைவு வசர்க்மககள் (syntagmatic combinations) இயல் ொைமவயொ 

அல்லது அசொதொரணைொைமவயொ என் தில் கவைம் பசலுத்துவவொம்; இது கட்டுப் டுத்த எளிதொைது, 

வைலும்  ரந்த அளவிலொை உண்மைகமள பவளிப் டுத்துகிைது.   

 ஒரு குைிப் ிட்ட பசொற்களின் இயல் ொை தன்மை (பதொடொியல் அடிப் மடயில் பநருக்கைொக 

 ிமணக்கப் ட்ட ஒன்று கூட) அமவ அமைக்கப் ட்டிருக்கும்  ரந்த சூழலொல்  ொதிக்கப் டலொம் 
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என் து ைறுக்க முடியொத உண்மை. இதன் அர்த்தம் ஒரு குைிப் ிட்ட வகொர்மவ அசொதொரணைொைது 

என்று நொம் கூறும்வ ொது நொம் என்ை பசொல்கிவைொம் என் தில் கவைைொக இருக்க வவண்டும். heavy on 

air/கொற்ைில் கைைொைது வ ொன்ை ஒரு வநர்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். எந்தபவொரு சூழலும் 

வழங்கப் டொவிட்டொல், இது கொதுக்குப் ப ொருத்தக்வகடு என்று வதொன்றும். ஆைொல் உமரயொடல் 

விண்பவளி  யணம் ைற்றும் நீர் ைற்றும் கொற்று வ ொன்ை முக்கிய ப ொருட்கமள ைறுசுழற்சி 

பசய்வதற்கொை வழிகமள உருவொக்குவது  ற்ைியது என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். இந்தச் சூழலில், 

ஒரு குைிப் ிட்ட சொதைம் கொற்ைில் கைம் ஆக இருக்கிைது என்ை ஒரு கூற்மைப் புொிந்துபகொள்வது 

கடிைம் அல்ல. அசல் எடுத்துமரப் ின் ப ொருத்தக்வகடு என் தற்கொை கொரணம், உறுப்புக் கூறுகளின் 

இயல்புநிமல அளவீடுகள் ஒன்ைொகப் வ ொவதில்மல என் தொகும்; சூழலின் விமளவு, ப ொருத்தைொை 

விளக்கங்கமளத் வதர்ந்பதடுப் மதச் பசயல் டுத்துவதொகும். இவதவ ொல், சுற்றுச்சூழல்  ிரச்சிமைகள் 

குைித்த சலிப் ொை விொிவுமரமய விவொிக்க  யன் டுத்திைொல், சொம்ஸ்கியின் Chomsky's colourless 

green ideas ைிகவும் முரண் ொடொக இருக்கொது. இதன் நீதி என்ைபவன்ைொல், நொம் பசொற்களின் 

வகொர்மவகளில் அக்கமை பகொள்ளவில்மல, ஆைொல் அர்த்தங்களின் வகொர்மவகளுடன் அக்கமை 

பகொள்கிவைொம் என் தொகும். ைிகப் ப ரும் ொலும், ஒரு சொத்தியைொை ஒழுங்கின்மை என் து 

வகொர்மவயின் சில கூறுகளின் வவறு ட்ட அர்த்தத்மதத் வதர்ந்பதடுக்க வவண்டும், அல்லது ஒரு புதிய 

அர்த்தம் உருவொக்கப் ட வவண்டும் என் தற்கொை ஒரு தடயம் ஆகும்.       

 சில சையங்களில், அர்த்தத்தில் எந்த ைொற்ைமும் இல்லொவிட்டொலும், சூழல் மகயொளுதலொல் 

இயல் ின்மைமயக் குமைக்க இயலும். சிவலமடக்கு இது குைிப் ொக உண்மை: ஒரு கருத்தொடல் 

பதொடக்கத்மதக் பகொண்ட ஒரு சிவலமட வ ொன்ை விமளமவ உருவொக்க முடியும். இருப் ினும், 

சூழ்நிமல விொிவொக்கத்துடன் இது ைமைந்து வ ொகலொம். ைறுபுைம், கருத்தொடல் மகயொளுதல் 

சிவலமடமய அகற்ை உதவொத வநர்வுகள் ஒரு பசொல்சொர் விமளவு என்று கொட்டப் டுகிைது. இங்வக 

நொம் ஆர்வைொக இருப் து இந்தப்  ொணியில் நீக்க இயலொத இயல் ின்மையொகும்.  

 ல்வவறு வமகயொை உள்ளொர்ந்த கூட்டு அசொதொரணங்கமள இப்வ ொது  ொர்ப்வ ொம். 

12.2 இயல் ின்மையின் வமககள் (Types of abnormality) 

 இரண்டு அர்த்தங்களின் கலமவயின் விமளவொக ஏற் டும் இரண்டு வமகயொை 

இயல் ின்மைகமள வவறு டுத்தி அைியலொம். முதலொவது அர்த்தங்கள் பவறுைவை 'ஒன்ைொகப் 

வ ொவதில்மல'; இரண்டொவதொக, ஒரு அர்த்தம் ைற்பைொரு அர்த்ததிற்கு புதிதொக ஒன்மையும் வசர்க்கொத 

வ ொது அது வதமவயற்ைதொகவவொ அல்லது ைிமகயொகவவொ வதொன்றுகிைது. இவற்மை நொம் முமைவய 

வைொதல் (clash) ைற்றும் கூைியதுகூைல் (pleonasm) என்று அமழப்வ ொம்.  

12.2.1 பசொற்ப ொருள் வைொதல் 
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 இங்கு நொம் ஆர்வைொக இருக்கும் வைொதலின் வமககள் சூழல் மகயொளுதமல 

எதிர்ப் மவகளொகவும் ைற்றும் நியொயைொகச் பசொல்சொர் இயல்புமடயதொகவும் கருதப் டலொம். 

அர்த்தத்தின் அலகுகளின்  ண்புக்கூறு என்ைபவன்ைொல், அமவகள் தங்கள் உறுப் மைவு 

கூட்டொளிகளுக்கு (syntagmatic partners) ஒருவித ப ொருண்மையியல்சொர் நி ந்தமைகமள 

விதிக்கின்ைை: இந்த நி ந்தமைகள் திருப்தி அமடந்தொல், விமளவு ப ொருண்மையியல் ொீதியொக நன்கு 

உருவொக்கப் ட்டதும் ைற்றும் கூட்டமைப்பு (combination) உடைடியொக விளக்கப் டக்கூடியது ஆகும்; 

நி ந்தமைகள் திருப்தி அமடயவில்மல என்ைொல், ஒருவிதைொை ப ொருண்மைசொர் ைொற்ைத்மதத் 

தூண்டும் ஏவதொ வமகயொை நி ந்தமைகமளத் திருப்திப் டுத்தொத அர்த்தத்மத உருவொக்கும் வைொதல் 

விமளயும். (இந்த கொரணத்திற்கொக, பசொற்களின் கூட்டமைப்பு ஒழுங்கற்ைது (anomalous) என்று 

நிரொகொிக்க இயலொது.) நொம் நி ந்தமைகமள (நொம் உண்மையில் கண்டு ிடிப் மத விட கூடுதல் 

ஆம்/இல்மல சட்டம் வ ொன்ை நிமலமயத் பதொிவிக்கும் இமண நிகழ்வு கட்டுப் ொடுகள் (co-

occurrence restrictions) எை அடிக்கடி குைிப் ிடப் டுவதற்கு ைொைொக) இமண நிகழ்வு 

விருப் த்வதர்வுகள் (co-occurrence preferences) என்று அமழப்வ ொம்; அமவகமள நி ந்தமைகமள 

விதிக்கும் அலகின் முற்வகொளொகவும் கருத இயலும். வைொதல்கள் தீவிரத்தன்மையின் வவறு டும் 

அள ில் வருகின்ைை. ைமைமுகைொக இந்தத் தன்மை பதொடர்ந்து ைொறு டும்; ஆைொல் முதல் 

வதொரொயைொக, சில வவறு ொடுகமளச் பசய்ய இயலும்.  

 முதல் வவறு ொடு இமணவமைதிசொர் விருப் த்வதர்வுகளின் (collocational preferences) 

திருப்தியின்மையொல் விமளயும் ைற்றும் வதர்வுசொர் விருப் த்வதர்வுகளின் (selectional preferences) 

திருப்தியின்மையொல் விமளயும் வைொதல்களுக்கு இமடயில் உள்ளது. இமணவமைதிசொர் ைற்றும் 

வதர்வுசொர் விருப் த்வதர்வுகளுக்கு இமடவய உள்ள இந்த  ிந்மதய வவறு ொடு வகள்விக்குொிய 

விருப் த்வதர்வுகள் முற்வகொள் உள்ளடக்கத்தின் உள்ளொர்ந்த விமளவொ இல்மலயொ என் மதப் 

ப ொறுத்தது. இங்வக என் பசடிகள் ைண்மடமயப் வ ொட்டை என்ை வநர்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். 

பசடிகள் ைற்றும் ைண்மடமயப் வ ொடு என் ைவற்ைிற்கு இமடயில் ப ொருண்மைசொர் வைொதல் 

உள்ளது: முழு இயல்பு நிமலக்கு, ைண்மடமயப் வ ொடு என் தற்கு ஒரு ைைித எழுவொய் வதமவ. 

ஆைொல் ைண்மடமயப் வ ொடு என் தன் கருத்துமரசொர் உள்ளடக்கம் (propositional content) இை 

என் மதப் வ ொன்ைது: நொன் பதொமலவில் இருக்மகயில் என் பசடிகள் ைண்மடமயப் வ ொட்டைவொ? 

என்ை வகள்விக்கு எதிர்ைமையொக  திலளிப் து வநர்மையொக இருக்கொது? சம் ந்தப் ட்ட பசடிகள் 

இைந்திருந்தொல் ைைிதர்களொல் ைட்டுவை ைண்மடமய வ ொட இயலும் என்ை அடிப் மடயில் இவ்வொறு 

வரும். முக்கிய விஷயம் என்ைபவன்ைொல், ைண்மடமயப் வ ொடுவது ைைிதர்கமள ைட்டுவை 

 ொதிக்கப் டக்கூடிய இைப் ின் ஒரு சிைப்பு வழி அல்ல; சில சூழ்நிமல நிமலமைகள் திருப்தி 
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அமடந்தொல் இைப்ம க் குைிக்க இயல் ின்மை இல்லொைல் ைண்மடமயப் வ ொடு என்ை 

பவளிப் ொட்மட ைட்டுவை  யன் டுத்த இயலும் என்று பசொல்வது ைிகவும் சொியொைது; அவற்ைில் 

ஒன்று ' ொதிக்கப் டு வர்' ('patient') ைைிதரொக இருக்க வவண்டும், ைற்பைொன்று நிமலமை 

முமைசொரொததொக (informal) இருக்க வவண்டும். முற்வகொள்பசய்யப் ட்ட அர்த்தத்திலிருந்து 

நி ந்தமைகள் (விருப் த்வதர்வுகள்) தவிர்க்க முடியொைல் எழவில்மல, ஆைொல் அமவ 

சுயொதீைைொகவும் ஓரளவு தன்ைிச்மசயொகவும் குைிக்கப் ட்டுள்ளை. ரொணிக்கு என்னுமடய கடிதம் 

ைண்மடமயப் வ ொட்டது என் தன் இயல் ின்மையுடன் இந்த வநர்மவ வவறு டுத்துங்கள். இங்வக 

வைொதல் என் து பவறுைவை இல்மல, அல்லது முக்கியைொக, கடிதம் என் தற்கும் ைண்மடமயப் 

வ ொடு என் துடன் இமணக்கப் ட்டுள்ள அர்த்தத்திற்கும் இமடவய உள்ள இயல் ின்மை அல்ல; 

ஏபைன்ைொல் ைண்மடமயப் வ ொடு என் தன் இடத்தில் இை என் மத இடுவதொல் இயல் ின்மை 

கூைத்தக்க அளவு வைம் டுவதில்மல. ைண்மடமயப் வ ொடு ைற்றும் என்  கடிதம் என் தற்கிமடயில் 

கூடுதல் அடிப் மடயொை வைொதல் உள்ளது; அதில் இைக்கும் கருத்து சில கொலத்தில் உயிருடன் இருந்த 

ப ொருள்கள்/இருப்புப்ப ொருள்களுக்கு ைட்டுவை ப ொருந்தும். "வொழும் எழுவொய்" என் து இை என் தன் 

இயல்பு அர்த்தத்தின் தர்க்கொீதியொை முற்வகொளொகக் கருதப் டலொம்; "ைைித எழுவொய்" என் து 

ைண்மடமய வ ொடு என் தன் பவறும் ஒரு நமடயியல் முற்வகொளொகும். இமணவமைதி 

விருப் த்வதர்வு ைீைப் ட்டொல், ப ொருத்தைற்ைதன்மை விமளயும் என்று நொம் கூைலொம்: 

ப ொருத்தைற்ைதன்மை வைொதலின் ைிகக் குமைந்த அளபு ஆகும்.  

 இங்வக வதர்வு விருப் ம் (selectional preference) என்று அமழக்கப் டுவது ைீைப் ட்டொல், 

வைொதல் ைிகவும் தீவிரைொைது. இரண்டு அளபு வைொதல்கள் இங்வக வவறு டுகின்ைை. பூமை 

குமரத்தது அல்லது ஒரு சிைிய ரொட்சதன் என் ைவற்மைக் கருதுங்கள். குமர என்ைொல் "சத்தம் 

வ ொடுவது" ைற்றும் இது நொய்களின் சிைப் ியல்பு. ஆைொல் இந்த வநர்வுக்கும் ைண்மடமயப் வ ொடு 

ைற்றும் ைைிதர்கள்  என் ைவற்ைிற்கு இமடயிலொை வித்தியொசத்மத கவைியுங்கள். அவதசையம் 

ைைிதர்களுக்கு இைப் தற்கு ஒரு சிைப்பு வழி இல்மல (குமைந்த  ட்சம், இது ைண்மடமய உமட 

என் து குைிப் ிடுவது அல்ல), நொய்களுக்கு சத்தம் வ ொடுவதற்கு ஒரு சிைப்பு வழி இருக்கிைது. எைவவ 

குமர என் மத "சத்தம் வ ொடு" (நொய்களுக்குப்  யன் டுத்தப் டுவது) எை அர்த்தம் கூறுவது 

வ ொதுைொைதொக  இல்மல; அது "குணொதிசயமுள்ள நொய் சத்தத்மத ஏற் டுத்து" எை வரவவண்டும். 

பூமை குமரப் மத நொன் வகட்வடைொ? என்ை வகள்விக்கு எதிர்ைமையொக  திலளிப் து தவைொக 

இருக்கொது; பூமை உண்மையில் ’ைியொவ்’ என்ை சப்தம் பசய்திருந்தொல் (அல்லது, உண்மையில், அது 

நொய் சத்தம் வ ொட்டதொக இருந்தொல் கூட) இது தவைொைதல்ல. ைறுபுைம், குமர என் தும் ைியொவ் 

என் தும் ஒரு வமகயில் ஒவர ைொதிொியொைமவ; இரண்டு விலங்குகளின் சத்தங்கள்; எைவவ வைொதல் 
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ஒரு வமகயொை இமடநிமல ைட்டத்தில் உள்ளது. குரூஸில் (1986) இது முரண் ொடு/ப ொருத்தைின்மை 

(paradox) என்று அமழக்கப் ட்டது. ஒரு  ொிைொணத்தில் 'தவைொை' ைதிப்பு சுட்டிக்கொட்டப் டும்வ ொது 

முரண் ொடு சம் ந்தப் ட்டுள்ளது: இந்த ப ட்டியில் ப ொருத்த இது ைிகச் சிைியது, ைமழ வழக்கைொக 

வைல் வநொக்கி விழும், நீங்கள் இன்னும் வவகைொக நடந்தொல், நீங்கள் அமசயொைல் நிற்பீர்கள். 

முரண் ொடுகள் ப ொதுவொக 'சொிபசய்யக்கூடியமவ'. 

 வைொதலின் ைிகக் கடுமையொை அளவு ப ொருத்தைற்ைது (incongruity) என் தொகும். 

மூலப்ப ொருண்மையியல் முரண் ொடு (ontologicall discrepancy) ைிகப் ப ொியதொக இருக்கும்வ ொது, 

தீவிரைொை ைறு விளக்கம் இல்லொைல், எந்த அர்த்தத்மதயும்  ிொித்பதடுக்க இயலொது. அர்த்தத்தின் 

அைிகுைி கூட இல்லொததொல், வைொசைொை சந்தர்ப் ங்களில், பவளிப் ொட்மடச் சொிபசய்ய முடியும் என்ை 

உணர்வு இல்மல. எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

எலி  ொலின் ஊதொ மசமககள் 

வொைத்தின் முமலக்கொம்பு ஒரு அகரொதி 

 ொதுகொப்பு-ஊசிகளின்  டிக ைியொஸ்ைொக்கள் 

ஒலிப்பு கொல்-வொளிகளில்  

இது ைிக வைொசைொை அவொண்ட்-கொர்ட் (avant-garde) கவிமதமய நிமைவூட்டுகிைது. இந்த 

வவறு ொடுகமள உறுதிப் டுத்தும் ஒரு வழி கீவழ வழங்கப் டும், ஆைொல் வைொதலின் அளவு 

பதொடர்ந்து ைொறு டும், ைற்றும்  ிொிவுகள் முதல் வதொரொயங்கள் ைட்டுவை என் மத ைீண்டும் வலியுறுத்த 

வவண்டும்.  

12.2.2 கூைியதுகூைல் (Pleonasm)  

 இரண்டு உறுப்புகளுக்கிமடவயயொை ஒரு கூைியதுகூைல் உைவு வருமகயில், அவற்ைில் ஒன்று 

வதமவயற்ைதொகத் வதொன்றும் ைற்றும்  ிை உறுப்பு ஏற்கைவவ பகொடுக்கொத எந்தப் ப ொருண்மைசொர் 

தகவமலயும் வசர்க்க வவண்டொம் என்று வதொன்றும். எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக: 

(3) ஜொன்  ந்மதக் கொலொல் உமதத்தொர். 

இங்கு உமத ’kick’ என் திலிருந்து உமதக்கும் கருவி என்ைபவன்று நைக்கு பதொியும் என் தொல், 

கொலொல் என் தொல் இங்வக எதுவும் வசர்க்கப் டவில்மல. கொலொல் என் மதத் தவிர்ப் தன் மூலம் 

கூைியதுகூைல் தவிர்க்கப் டலொம்: 

(4) ஜொன்  ந்மத உமதத்தொர். 

அல்லது அடி என் தொல் உமத என் மத இடம்ப யர்த்தொல்: 

(5) ஜொன்  ந்மதக் கொலொல் அடித்தொர். 

எவ்வொைொயினும், (6) கூைியது கூைல் அல்ல என் மத கவைிக்கவும்:  
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(6) ஜொன் தைது இடது கொலொல்  ந்மத உமதத்தொர். 

ஏபைன்ைொல், இடது கொலொல் என் தன் கூடிய பசொற்பைொடர் இப்வ ொது புதிய தகவமலக் 

பகொண்டுள்ளது: இல்மலபயைில் இடது என் மத இமணக்க இயலொது என் தொல் கொல் என் தொல் 

பசய்யப் டும் ைிமக தகவல் தவிர்க்க இயலொது. இவதவ ொல் (7) கூைியதுகூைல், ஏபைன்ைொல் 

ைொைொவொல் ஏற்கைவவ பதொிவிக்கப் டொத தகவமல ஆண் பகொடுக்கவில்மல: 

(7) என் ஆண் ைொைொ ஒருவர் என்ைிடம் கூைிைொர். 

ைொைொக, ஓொிை வசர்க்மகயொளர் ைொைன் இல்லொத புதிய தகவமலக் பகொண்டு வருவதொல், ஓொிை 

வசர்க்மகயொளர் (இப்வ ொபதல்லொம்) "ஆண்" என்ை கருத்மத உள்ளடக்கியிருந்தொலும், ஓொிை 

வசர்க்மகயொளர் என் து ைொைைொர் என் தொல் பவளிப் டுத்தப் டொத புதிய தகவமலக் 

பகொண்டுவருகின்ைது.  

 ைீண்டும் பசொல்வது தொைொகவவ கூைியது கூைமல ஏற் டுத்தொது என் மத உணர வவண்டும். 

சில சந்தர்ப் ங்களில் இது இலக்கணத்தொல் வதமவப் டுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, இரண்டு 

புத்தகங்கள் என்ை பசொற்பைொடொில்,  ன்மைத்தன்மை இரண்டு முமை குைிப்பீடு பசய்யப் டுவதொக 

வொதிடலொம்; ஒரு முமை எண் இரண்டு என் தொல்;  ின்ைர் புத்தகங்கள் என் தில் உள்ள –கள் 

என் தொல். சில பைொழிகளில், எடுத்துக்கொட்டொக, துருக்கி பைொழியில்,  ன்மை ஒட்டு இருந்தொலும், 

இத்தமகய சூழ்நிமலகளில் ப யர்ச்பசொல்லுக்குப்  ன்மை குைி இல்மல: kitaplar ("புத்தகங்கள்", -lar 

என் து  ன்மை ஒட்டு); iki kitap ("இரண்டு புத்தகங்கள்"). சில வநர்வுளில், ைீண்டும் நிகழும் ஒன்று 

இரண்டு முமை  யன் டுத்தப் டும், சில வநரங்களில் வியத்தகு விமளவுகளுடன்: 

8) நொன் அமத விரும் வில்மல இல்மல. 

இங்வக எதிர்ைமை தன்மைத்தொவை ரத்துபசய்து பசயல் டுகிைது. ( ல பைொழிகளில் வைற்கண்ட 

ப ொருண்மைசொர் விமளவு இல்லொைல், எதிர்ைமை குைியிடலின் கட்டொய இரட்டித்தல் உள்ளது.) சில 

வநர்வுகளில், திரும் ச் பசய்வது ஒரு கூைியதுகூைமல விட தீவிர விமளமவக் பகொண்டிருக்கும்: 

(9) அது ைிக ைிக நல்லது. 

(10) வைொி வவகைொக ஜன்ைலுக்கு விமரந்தொள். 

"வவகைொக" என்ை கருத்து விமர என் தன் அர்த்தத்தின் ஒரு  குதி என் மதக் கவைிக்கவும், 

அதைொல்தொன் நொம் எதிர் பசொலுடன் விமரந்து பசல்லும் பசயமல அமடபசய்தொல் நைக்கு ஒரு 

முரண் ொடு கிமடக்கும்:  

(11)? வைொி பைதுவொக ஜன்ைலுக்கு விமரந்தொள். 

சில வநரங்களில் விளக்கம் பதளிவொக இருப் தில்மல; தயவுபசய்து நீங்கள் அமத ைீண்டும் 

கூறுவீர்களொ; சில வ சு வர்கள் அமத ஒரு தீவிரம் என்று ப ொருள்பகொள்வொர்கள்; ைற்ைவர்களுக்கு 
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நல் உருவொக்கத் தன்மைக்கு முந்மதய திரும் க்கூறுதல் வதமவப் டுகிைது. அடிப் மட விதிகள் 

பதளிவொக இல்மல; ஆைொல் ஒரு தரப் டுத்தப் ட்ட  ண்பு சம் ந்தப் டும் வ ொது திரும் க்கூறுதல் 

தீவிரம் ஏற் டுத்துவதொக பதொிகிைது. 

12.3 பதொடொியல் உணர்வு உைவுகள் (Syntagmatic sense relations) 

 அடுக்குநிமல உைவுகளின் (paradigmatic relations) ஒழுங்கமைப் ில் உறுப் மைவு அர்த்த 

உைவுகமள (syntagmatic sense relations) அமைக்க முயற்சித்தொல், சில வவறு ொடுகள் இருப் மத 

ஆரம் த்திவலவய நொம் கொண்கிவைொம். முக்கியைொை ஒன்று, உள்ளடங்குபைொழியம் (hyponymy) ைற்றும் 

சிமைபைொழியம் (meronymy) வ ொன்ை அடுக்குநிமல உைவுகளின் ப ொதுவொை தன்மை ைற்றும் சூழல் 

சுதந்திரம் பகொண்ட ஒரு உறுப் மைவு இயல் ின் உைவுகள் இல்மல. அமைத்து உைவுகளும் 

குைிப் ிட்ட இலக்கண கட்டுைொைங்களுடன் அல்லது குமைந்த ட்சம் கட்டுைொை குடும் ங்களுடன் 

 ிமணக்கப் ட்டுள்ளை. ஒரு எளிய எடுத்துக்கொட்மட எடுத்துக் பகொள்ள, நொற்கொலி ைற்றும்  ொர் 

என் ைமவகளுக்கு இமடயிலொை வைொதமல  ின்வரு மவ எடுத்துக்கொட்டுகின்ைை: 

(12) நொற்கொலி ஜொமைப்  ொர்த்தது. 

ஆைொல் இந்த இரண்டு பசொற்களும் வைொதல் ஆக இருக்கவவண்டிய அவசியைில்மல: 

(13) ஜொன் நொற்கொலிமயப்  ொர்த்தொர். 

பசொற்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட இலக்கண உைவில் இருக்கும்வ ொது ைட்டுவை வைொதல் ஏற் டுகிைது. இந்த 

உண்மைமய ைைதில் பகொண்டு, வகள்விக்குொிய பசொற்கள் இயல் ொக ஒன்ைிமணகிைதொ, வைொதுகிைதொ 

அல்லது கூைியதுகூைமல விமளவிக்கிைதொ என் மதப் ப ொறுத்து, நொம் மூன்று அடிப் மட 

உைவுகமள அமைக்கலொம்: 

இயல்பு பைொழிகள்/ஃப்வலொைிம்ஸ் (philonyms): இயல் ொகச் வசர்ந்துவரும் 

 நொற்கொலிமயப்  ொர்த்வதன் 

வைொதல் பைொழிகள்/ ப வைொைிம்ஸ் (xenonyms): வைொதல் 

 இதயப்பூர்வைொை தூக்கைின்மை 

கூைியதுகூைல் பைொழிகள்/டொட்வடொைிைிஸ் (tautonyms): கூைியதுகூைமல உருவொக்குகிைது 

            ஒரு கல்விசொர்  ல்கமலக்கழகம் 

ஒவ்பவொரு வநர்விலும் விதிமுமைகளுக்கு இமடவயயொை இலக்கண உைவு குைிப் ிடப் ட வவண்டும் 

என் மத நிமைவில் பகொள்ளுங்கள், வைலும் வசர்க்மககள் முழுமையொக இலக்கணைொக இருக்கும் 

என்று நொம் கருதுகிவைொம். இலக்கண உைவுகமளப் ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் 

நடுநிமலயொை வழியில் குைிப் ிடலொம்: எடுத்துக்கொட்டொக, நொற்கொலி ைற்றும்  ொர் எழுவொய்-

விமைச்பசொல் வைொதல்பைொழிகள், ைற்றும் இதயப்பூர்வைொை ைற்றும் நன்ைி ஆகியமவ அமட-தமல 
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இயல்புபைொழிகள்; அல்லது அவற்மை ப ொருண்மையில் அடிப் மடயில் ைிகவும் உறுதியொை 

முமையில் குைிப் ிடப் டலொம்: எடுத்துக்கொட்டொக, ைைிதன் ைற்றும்  ொர் என் ை அனு விப் வர்-

விமைச்பசொல் இயல்புபைொழிகள் துண்டி ைற்றும் இன் ம் என் ை விமைச்பசொல்- ொதிப் வர் 

வைொதல்பைொழிகள்.  

  [கொதல்பைொழி [philonym n (gr. philia, love + gr. onuma, name; cf. ஒருப ொருள் ன்பைொழி 

(synonym), புமைபைொழி (pseudonym)] கொதலர்கள் ைற்றும் வொழ்க்மகத் துமணவர்கள் 

ஒருவருக்பகொருவர் உமரயொடுவதற்குப்  யன் டுத்தும் பைன்மையொை ப யர். எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

வதன், இைிப்பு, குழந்மத, என் பசல்லம், என் அன்பு, என் வதவமத. அமைத்து கொதல்பைொழிகளும் 

ைிகவும் அற் ைொைமவ. "வதன், இைியவள்" என் ை அன்ம  எப் டி வழக்கைொை முமையில் 

பவளிப் டுத்த முடியும்? நொன் உன்மை "என் ைகிழ்ச்சி" என்று அமழப்வ ன். 

அயல்பைொழி [xenonym ( ன்மை xenonyms)]:  ிைப்புொிமைபகொண்ட ைக்களொல் 

 யன் டுத்தப் டுத்தப் டொத ைக்கள் அல்லது பைொழி அல்லது நகரம் முதலியவற்ைின் ப யர் 

அயல்பைொழியொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, Germans என் து Deutsche என்று தங்கமள 

அமழத்துக்பகொள்ளும் ைக்களின் அயல்பைொழியொகும் Cologne என் து Köln என் தன் 

அயல்பைொழியொகும் Austria  என் து Österreich என் தன் அயல்பைொழியொகும். 

ஈொிடப்ப யர் (Tautonymy) என் து ஒரு இைத்தின் (species) அைிவியல் ப யர்; இதில் ப யொின் 

இரண்டு  குதிகளும் ஒவர எழுத்துக்கமளக் பகொண்டமவ, எடுத்துக்கொட்டொக, Rattus rattus. ப யொின் 

முதல்  குதி இைத்தின் ப யர் ைற்றும் இரண்டொவது  குதி ஆல்கொ, பூஞ்மச ைற்றும் தொவரங்களுக்கொை 

சர்வவதச ப யொிடல் குைியீட்டில் குைிப் ிட்ட ப யரொக குைிப் ிடப் டுகிைது ைற்றும் சர்வவதச 

விலங்கியல் ப யொிடல் குைியீட்டில் குைிப் ிட்ட ப யர் ஆகும்.] 

12.4 பதொடொியல் கட்டுப் ொடுகளின் திமச (The directionality of syntagmatic constraints) 

 பசொற்களுக்கு இமடயிலொை உடன்வருமக (co-occurrence) கட்டுப் ொடுகள் ப ொதுவொக திமச 

 ண்புகமளக் பகொண்டுள்ளை. இதில் இரண்டு அம்சங்கள் குைிப் ொக ஆர்வைொக உள்ளை. முதலில் 

எந்த பசொல் வதர்ந்பதடுக்கிைது (வதர்வுபசய்வது/selector),), எது வதர்ந்பதடுக்கப் ட்டது 

(வதர்வுபசய்ப் டுவது/selectee). வதர்வுக்கொை இரண்டு கருத்துக்கமள இங்வக  ிொிப் து அவசியம். 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிய (polysemous) அல்லது ஒப்புருபைொழிய (homonymous) அர்தங்களின் 

பதொகுப் ிலிருந்து நொம் வதர்வு பசய்ய நிமைத்தொல், ஒரு வமகயில் இந்தச் பசயல்முமை 

குமைந்த ட்சம் இருதரப்பு சொத்தியம் ைற்றும் வதர்வொளருக்கும் வதர்ந்பதடுக்க டு வருக்கும் இமடவய 

பதளிவொை வவறு ொடு இல்மல. எடுத்துக்கொட்டொக, a hard match என் மத எடுத்துக்பகொள்ளவும்; 

hard என் து "தீப் ிழம்ம  உற் த்தி பசய்வதற்கொை சொதைம்" என்ை அர்த்தத்மதப் புைக்கணிக்கிைது; 
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வைலும் match என் து hard என் தன் "பைன்மையொக இல்மல" என்ை அர்த்த்மத நிரொகொிக்கிைது, 

வைலும் "கடிைைொை வ ொட்டி" என்ை விளக்கம் நைக்குக் கிமடக்கிைது. இங்வக நொம் இரண்டு 

பசொற்களின் கூட்டமைப்ம க் பகொண்டுள்வளொம்; ஒவ்பவொன்றும் ஒன்றுக்கு வைற் ட்ட 

அர்த்தங்கமளக் பகொண்டிருக்கின்ைை; ஆைொல் ஒவர ஒரு இயல ொை கூட்டமைப் ொகும்; இது 

விருப் ைொை விளக்கைொக பவளிப் டுகிைது. எவ்வொைொயினும், ஒரு இலக்கண கட்டுைொைத்தில் உள்ள 

பசொற்களின் அர்த்தங்களுக்கிமடவயயொை உைவுகமள நொம் கூர்ந்து கவைித்தொல், நொம் வழக்கைொக 

ைற்பைொரு வமக திமசமயக் கொண்கிவைொம், அதில் ஒன்று ைற்பைொன்மை விட விதிக்கப் ட்ட 

கட்டுப் ொடுகமள குைிப் ிடுவது ைிகவும் எளிது. match ("வ ொட்டி") வ ொன்ை ப யர்ச்பசொல்லுடன் 

இயல்புபைொழிய அமட-தமல இமணகமள உருவொக்கும் ப யரமடகளின் ப ொருண்மைசொர் 

தன்மைமயக் குைிப் ிடும்  ணிமய நொவை அமைத்துக்பகொள்வவொம். சொத்தியக்கூறுகளின் வரம்ம ப் 

 ற்ைி சிந்தியுங்கள்: 

(14) home, ill-tempered, exciting, hard-fought, postponed, three-day, allticket, important, decisive, 

qualifying 

ஏைக்குமைய கூட, இமவ அமைத்மதயும் உள்ளடக்கிய எந்த ப ொதுபசொல் அல்லது உள்ளடக்கக் 

கருத்துசொயல் இல்மல. அமவகளுக்கு ப ொதுவொை ஒவர விஷயம் என்ைபவன்ைொல், அமவகள் 

ப ொதுவொக match என் துடன் இயல் ொக வரும். ஆைொல் இப்வ ொது hard ("கடிைம்") என் துடன் 

அவத  யிற்சிமய பசய்யவும்: 

(15) game, exercise, problem, journey, climb, job, crossword, exam  

இந்த விஷயத்தில் நொம் தகுதிவொய்ந்த தமலப்ப யர்கமள "முயற்சி வதமவப் டும் ைைித பசயல் ொடு" 

என்ை ப ொதுத் தமலப் ின் கீழ் வருவதொகக் கூைலொம். hard ைற்றும் match இரண்டின் ைற்ை 

அர்த்தங்களிலும் இமதச் பசய்யலொம்: ஒவ்பவொரு வநர்விலும், hard அர்த்தங்களின் இயல்புபைொழி 

 ங்கொளிகளுக்கு ஒரு ப ொதுவொை விவரக்குைிப்பு பகொடுக்கப் டலொம், ஆைொல் match அர்த்தங்களொல் 

முடியொது. உண்மையில், match அர்த்தங்களுக்கொை வதர்வின் வழிமுமை  ின்வருைொறு என் து 

பதளிவொகிைது: match அர்த்தங்கள் அவர்கள் உடன்வருமக விருப் ங்கமளத் திருப்திப் டுத்தும் 

ப யரமடகமளத் வதர்ந்பதடுக்கின்ைை. வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், பவளிப் மடயொை 

இருதரப்பு வதர்வு ஒரு திமச அடிப் மடயிலொைது. 

 வதர்வு பசயல் டும் திமச, இலக்கணத்துடன் பதொடர்புமடயது. ப யர்அமடகள் அவற்ைின் 

தமலப்ப யர்கமளத் வதர்ந்பதடுக்கின்ைை விமைச்பசொற்கள் அவற்ைின் நிரப் ிகமளத் 

வதர்ந்பதடுக்கின்ைை; ப யர்ச்பசொற்கள், ப ொதுவொக, எப்வ ொதும் வதர்ந்பதடுக்கப் டு மவ 

(selectees). தர்க்கொீதியொை அடிப் மடயில் இமத ைிகவும் திருப்திகரைொை ப ொதுமைப் டுத்தலொக 
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ைொற்ைலொம்:  யைிமலகள் (predicates) வதர்ந்பதடுக்கின்ைை ைற்றும்  ங்பகடுப் ொளர்கள் (arguments) 

வதர்ந்பதடுக்கப் டுகின்ைை. இது ஏன் இப் டி இருக்க வவண்டும் என் து ஒரு சுவொரஸ்யைொை 

வகள்வி. ஒருவவமள இது,  ங்பகடுப் ொளர்கள் பவளிப்புை, பைொழி அல்லொத உலகில் உள்ள 

விஷயங்கமளக் குைிப் தன் மூலம் ைிகவும் பநருக்கைொக இமணக்கப் ட்டுள்ளைர்; அதன் 

இயல் ொைது வமரயறுக்கப் ட்ட  ண்புகளுக்கு ைட்டுப் டுத்தப் டவில்மல. ஒரு குைிப் ிடப் டும் 

ப ொருள் (referent) இந்த அல்லது அந்த வகுப்ம ச் வசர்ந்தது என்று அமடயொளம் கொண் தற்கு ஒரு 

பதொகுப்பு  ண்புக்கள் உதவக்கூடும், ஆைொல் குைிப் ிடப் டும் ப ொருள் அந்த  ண்புகளுக்கு அப் ொல் 

பசல்லும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஆசிொியர் என் து  ண்புகளின் பதொகுப்ம க் குைிக்கிைது; இதன் அைிவு 

உலகில் ஆசிொியர்கள் அல்லொதவர்களிடைிருந்து ஆசிொியர்கமள வவறு டுத்தி அைிய உதவுகிைது. 

ஆைொல் ஒரு புைபைொழிசொர் ஆசிொியமர (extralinguistic teacher) நொம் அமடயொளம் கண்டவுடன், 

அமடயொளம் கொணும்  ண்புகளுடன் எந்த சம் ந்தமும் இல்லொத விஷயங்கமள நொம் 

 யைிமலயொக்கம் பசய்ய இயலும்: வசொகைொை, வகொ ைொை, உயரைொை,  ணக்கொர முதலியை. ைொைொக 

 யைிமலகள் வவறு ட்ட, கருத்து உலகில் வொழ, வொழ் வர்கள் (denizens)  ரஸ் ரம் 

கட்டுப் டுத்துகின்ைைர். 

 திமசயின் இரண்டொவது அம்சம் கூைியதுகூைல் நிகழ்மவப்  ற்ைியது. ப ொதுவொகச் 

பசொல்வதொைொல், பசொற்களின் வசர்க்மக இயல் ொக இருக்க வவண்டும் என்ைொல் (அதொவது 

கூைியதுகூைல் அல்லொதது), கூட்டமைப்பு அதன் பசொந்த ஒருங்கிமணந்த பசொற்கமள விட அதிக 

தகவல்கமள ( ரந்த ப ொருளில்) அளிக்க வவண்டும். இது ைிகவும் பவளிப் மடயொக இருக்க 

வவண்டும். சற்று குமைவொை பவளிப் மடயொைது என்ைபவன்ைொல், கூடுதல் தகவல்கமள 

வழங்குவதற்கொை சுமை ஒருங்கிமணந்த பசொற்களின் ைீது சைச்சீரற்ை முமையில் விழுகிைது. வைவல 

 யன் டுத்தப் டும்  யைிமல ைற்றும்  ங்பகடுப் ொளர் இவற்ைின் வமக ொடுகள் இங்வக ஒரு 

ஒழுங்குமுமைமய உருவொக்க எந்த உதவியும் இல்மல. அதற்குப்  திலொக நைக்குத் வதமவ 

(ப ொருண்மைசொர்) தமல ைற்றும் (ப ொருண்மைசொர்) சொர்ந்திருப் மவகளின் வமகப் ொடுகள். 

 வதொரொயைொகச் பசொன்ைொல் ஒரு வசர்க்மகயின் ப ொருண்மைசொர் தமல (கட்டுைொைம்) என் து 

 ிை உறுப்புகள் அல்லது வசர்க்மககளுடன் ஒரு அலகு என்று  ொர்க்கப் டும் வசர்க்மகயின் 

ப ொருண்மைசொர் உைவுகமள நிர்வகிக்கும் உறுப்பு ஆகும். ப யரமட-ப யர்ச்பசொல் வசர்க்மகமய 

எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: இந்தச் வசர்க்மகயொைது விமைச்பசொல்லுடன் இமணக்கப் டலொம் ஆைொல் 

இந்த வசர்க்மகச் சொதொரணைொைதொ அல்லது இயல் ொைதொ என் மதத் தீர்ைொைிப் து 

ப யர்ச்பசொல்லின் ப ொருண்மைசொர்  ண்புகள் ைட்டுவை. சிைிய வைமச தும்ைியது என்ை வசர்க்மகமய 

எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்; இமத நொம் அமைவரும் இயல் ற்ைது என்று பகொள்வவொம். தும்ைியது 
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என் மத நிமலயொைதொக மவத்துக்பகொண்டு இயல் ொை நிமலமய ைீட்படடுக்கும் குமைந்த ட்ச 

ைொற்ைம் என்ை என்று நம்மை நொவை வகட்டுக்பகொள்வவொம்.  தில் நொம் வைமச என் மத ைொற்ை 

வவண்டும் (சிறு ம யன் தும்ைிைொன்); ப யரமடயுடன் ஈடு டுவது எந்த விமளமவயும் ஏற் டுத்தொது. 

நிச்சயைொக சிைிய என் து ப ொருண்மை அடிப் மடயில் வைமச என் துடன் பதொடர்பு பகொள்கிைது 

(*சிைிய ஒலியன்/அர்த்தம்); ஆைொல் வசர்க்மகமயச் பசயல் டுத்தியவுடன் சிைிய என் தற்கு கூடுதல் 

ஒருங்கிமணந்த  ங்கு கிமடக்கொது. ஒரு விமைத்பதொடொின் ஒருங்கிமணந்த  ண்புகமள 

விமைச்பசொல் நிர்வகிக்கும் என் மத இது வ ொன்ை வொதங்கள் கொட்டுகின்ைை.  

இப்வ ொது நொம் ப ொருண்மைசொர் தமல ைற்றும் அதன் சொர்புமடயமவகள் (dependants) என்ை 

கருத்மதக் பகொண்டுள்வளொம் என் தொல் கூைியது கூைல் பதொடர் ொை ஒரு ப ொதுமைப் டுத்தமல நொம் 

பசொல்ல வவண்டிய நிமலயில் இருக்கிவைொம்: தமலயில் கிமடக்கொத தகவல்கமளக் பகொண்டுவருவது 

ஒரு தமலயல்லொததன் கடமை; தமல அத்தமகய கட்டொயத்தின் கீழ் இல்மல. இது கூைியதுகூைல் 

உற்றுவநொக்கலுக்கு இணங்குகிைது: 

(16)  ஒரு ப ண் அத்மத 

 ஒரு புதிய கண்டு ிடிப்பு 

 தயவுபசய்து எைக்கொக அமத ைீண்டும் திரும் ச்பசய்யவும். 

 அவன் அமத கொலொல் உமதத்தொன். 

 அவள் அமத வொயில் பைன்ைொள். 

 நொன் அமதக் கொதொல் வகட்வடன்,  

 வ ொன்ைை 

12.5 உறுப் மைவு ைற்றும் அடுக்குநிமல உைவுகள் (Syntagmatic and paradigmatic relations) 

சைிக்மஞ ைதிப்புள்ள உறுப் மைவு ைற்றும் அடுக்குநிமல அர்த்த உைவுகளுக்கு இமடவய சில 

முமையொை பதொடர்புகள் உள்ளை. 

12.5.1 கூைிதுகூைல் (Pleonasm) 

 கூைியதுகூைல் நிகழ்வுகளில், இயல் ின்மை திரும் க்கூறும் பைொழிகளில் ஒன்மை 

உள்ளடங்குபைொழி அல்லது உள்ளடங்குபைொழிய பவளிப் ொடு என் தொல் அல்லது ைற்பைொன்மை ஒரு 

உள்ளடக்குபைொழியொல்  திலீடுபசய்வதன் மூலம் இயல் ின்மைமயப் ப ொதுவொக ’வநர்பசய்ய' 

இயலும். இது தமல ைற்றும் சொர்புக் கூறுகமள அமடயொளம் கொண நைக்கு ஒரு வழிமய அளிக்கிைது: 

தமல என் து ஒரு உள்ளடக்குபைொழியொல் ைொற்ைப் டுவது கூைியதுகூைமல வநர்பசய்கின்ைது. 

பவற்ைிகரைொை  திலீடுகள், நிச்சயைொக, சொர்ந்துள்ள பசொற்கள் புதிய தகவமல வழங்கும் சூழமல 

நிமலநிறுத்துவதொகும். சில எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வருைொறு: 
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(17)  ஆண் ைொைொ (கூைியதுகூைல்) 

 ஓொிை வசர்க்மகயொளர் ைொைொ (இயல் ொைது: ஓொிை வசர்க்மகயொளர் என் து ஆண் என் தன் 

 உள்ளடங்கு பைொழி) 

 ஆண் உைவு (இயல் ொைது: உைவு என் து ைொைொ என் தன் உள்ளடக்குபைொழி) 

(18)  அவன் அமதக் கொலொல் உமதத்தொன். (கூைியதுகூைல்) 

 அவர் அமத இடது கொலொல் உமதத்தொர். (இயல் ொைது: இடது கொல் என் து கொல்  என் தன் 

 உள்ளடங்குபைொழி) 

 அவன் அமத கொலொல் அடித்தொன். (இயல் ொைது: அடி என் து உமத என் தன் 

 உள்ளடக்குபைொழி) 

12.5.2 வைொதல் (Clash) 

 ஒரு வைொதலின் தீவிரத்மத வநர்பசய்ய வதமவயொை குமைந்த ட்ச ைொற்ைத்மத ஆரொய்வதன் 

மூலம் வதொரொயைொக ைதிப் ிட இயலும். இது ப ொருத்தைின்மை (inappropriateness), முரண் ொடு 

(paradox), ைற்றும் இமசவின்ைின்மை (incongruity)  ற்ைிய கருத்துக்களில் இன்னும் பகொஞ்சம் வசர்க்க 

உதவுகிைது. ப ொருத்தைின்மை (Inappropriateness) என் து ஒரு வமக வைொதலொகும்; இமத ஒரு 

கருத்துமரசொர் ஒருப ொருள் ன்பைொழியொல் (propositional synonym) வைொதல்பைொழிகளில் ஒன்மை 

 திலீடுபசய்வதன் மூலம் வநர்பசய்ய இயலும்: 

(19)  நொய் ைமைந்தது. (ப ொருத்தைற்ைது) 

 நொய் இைந்தது. (இயல் ொைது: இைந்தது என் து ைமை என் தன் ஒரு கருத்துமரசொர் 

 ஒருப ொருள் ன்பைொழியொகும்) 

முரண் ொடு என் து ைிகவும் தீவிரைொை வைொதலொகும்; இது ப ொருந்தொத அல்லது உடைடி 

உள்ளடக்குபைொழியொல் வைொதல்பைொழிகளில் ஒன்மை ைொற்றுவதன் மூலம் வநர்பசய்ய இயலும்: 

(20) பூமை குமரத்தது. (முரண் ொடு) 

 நொய் குமரத்தது. (இயல் ொைது: நொய் என் து பூமை என் துடன் இணங்கொது) 

 விலங்கு குமரத்தது. (இயல் ொைது: விலங்கு என் து பூமை என் தன் உள்ளடக்குபைொழி) 

 பூமை சத்தம் வ ொட்டது. (இயல் ொைது: சத்தம்வ ொடு என் து குமர என் தன் 

 உள்ளடக்குபைொழி)  

இமசவின்ைின்மை ஒரு தீர்க்க இயலொத வைொதல் ஆகும்: 

(21) தூளொக்கப் ட்ட சிலிர்ப்புகள் (?நன்ைொகக் கூைொக்கப் ட்ட அனு வங்கள்) 

12.5.3 இயல் ொை தன்மை/இமயபுபைொழிகள் (Normality/philonyms) 
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 X என் து Y யின் இமயபுபைொழி என்ைொல், X இன் எந்த உள்ளடக்குபைொழியும் ஒரு 

இமயபுபைொழி என் து ப ொதுவொக இல்மல. (விமளவு இயல் ொக இருக்கும் வநர்வுகமள ஒருவர் 

எளிதில் சிந்திக்கலொம்: நொய்/விலங்கு குமரத்தது, வைலும்  ொர்க்க வவண்டொம்.) இதன் கொரணம் விமள 

கூைியதுகூைலொக இருக்கலொம்: அவர் அமத தைது இடது கொலொல்/? கொலொல் உமதத்தொர். அல்லது X 

என் து Y-யின் இமயபுபைொழி என்ைொல், X-இன் எந்தப் உள்ளடங்குபைொழியும் (hyponym) ஒரு 

இமயபுபைொழி ஆகும் என் தல்ல. வைவல உள்ள எடுத்துக்கொட்டுகமள ைீண்டும் எடுத்துக்பகொண்டொல், 

நொய் குமரத்தது/வவட்மடநொய் குமரத்தது சொியொக இருக்கிைது, ஆைொல் விலங்கு குமரத்தது/? பூமை 

குமரத்தது சொியொக இல்மல. எவ்வொைொயினும், X என் து Y யின் இமயபுபைொழியொக இருந்தொல், X-

இன் எந்த உள்ளடக்குபைொழியும் Y-இன் இமயபுபைொழியொக இருக்க இயலொது என்று 

அனுைொைிக்கப் டலொம். ஒரு உள்ளடங்குபைொழிமய அதன் உள்ளடக்குபைொழிமயக் கொட்டிலும் 'அதிக 

அர்த்தம்' பகொண்டதொக நிமைத்து, எந்த வைொதலும் X இன் ஏதொவது கூறு அர்த்தத்திக்குக் கொரணைொக 

இருக்க வவண்டும் என்று கருதிைொல், ஒரு கூறு அர்த்தத்மத எடுத்துக்பகொள்வது எப் டி ஒரு வைொதமல 

உருவொக்கும்? ஒரு வ ொைிவயொ தி ைருத்துவர்/ ஒரு வ ொைிவயொ தி ைைிதன் என் து சொியொ? 

இதற்கொை விளக்கம்  ின்வருைொறு இயங்குகிைது. X இன் அர்த்தத்மத [A] + [B] எை குைிப் ிடலொம் 

என்ைொல், X ஐ அமடபசய்யும் ஒரு ப யரமட தன்மை [B] உடன் இமணக்கலொம். இப்வ ொது, Y 

என் து கூறு [A] ஐ ைட்டுவை பகொண்டுள்ளது என்று மவத்துக்பகொள்வவொம்; ப யரமட  ின்ைர் 

தன்மை [A] உடன் இமணக்க கட்டொயப் டுத்தப் டுகிைது, அதனுடன் அது வைொதலொம். 

வ ொைிவயொ தி ைருத்துவர் என் தில் என்ை நடக்கிைது என் தற்கு இது ஒரு நம் த்தகுந்த 

விளக்கைொகும்:  "ைருத்துவர்" என் மத [ைைிதன்] + [ைருத்துவம் பசய்கிைொர்] என்று  குப் ொய்வு 

பசய்தொல், வ ொைிவயொ தி இரண்டொவது கூமை ைட்டுவை அமடபசய்யும்; அது அகற்ைப் டும்வ ொது, 

அது [ைைிதன்] என் மத அமடபசய்ய வவண்டிய கட்டொயத்தில் இருக்கும்; அதனுடன் அது வைொதும். 

இது இயற்மக வமககளிலும் நடக்குைொ என் து ஒரு சுவொரஸ்யைொை வகள்வி. 

12.6 சில புதிர்கள் (puzzles) 

 பசொற்கமள ஒன்ைிமணப் தன் விமளவு எப்வ ொதும் ப ொதுவொை அடிப் மடயில் 

கணிக்கப் டொது. சில சூழ்நிமலகளில் கூைியதுகூைல் வதொன்ைொதது இதற்கு ஒரு குைிப் ிட்ட 

எடுத்துக்கொட்டு ஆகும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகமளக் கவைியுங்கள்: 

(22) ரொணி வவகைொக வொசலுக்கு விமரந்தொள். 

(23) ரொஜொ ரொணியின் கொதில் பைதுவொக முணுமுணுத்தொன். 

(24) சில குழந்மதகள் பதருவில் சத்தைொக கத்துகிைொர்கள். 

(25) கடந்த வகொமடயில் சுட்படொிக்கும் பவப்  அமலயின் வ ொது ... 
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(26) ஜொக் மூச்சிமரத்தது - ஒரு ப ொிய இரொட்சசன் வொசலில் நின்ைொன். 

எப் டியொவது, இமவ இருக்க வவண்டிய அளவுக்கு வைொசைொக இல்மல: எல்லொவற்ைிற்கும் வைலொக, 

வவகைொக என் து விமர என் தன் சொரைொகும்; அதுவ ொல் பைதுவொக என் தன் முணுமுணு என் தன் 

சொரைொகுை;  சத்தைொக என் து கத்து  என் தன் சொரைொகும்; இவ்வொறு  ிைவும் வரும். வைலும், இந்த 

அமடபைொழிகளுக்கு எதிர்பைொழிமள ைொற்றுவது முரண் ொட்டில் (paradox) விமளகிைது: 

(27)? ரொணி பைதுவொக வொசலுக்கு விமரந்தொள். 

(28)? ரொஜொ ரொணியின் கொதில் சத்தைொக முணுமுணுத்தொன். 

(29)? சில குழந்மதகள் பதருவில் பைதுவொக கத்துகிைொர்கள். 

(30)? ஜொக் மூச்சிமரத்தது - ஒரு சிைிய இரொட்சசன் வொசலில் நின்ைொன். 

 (22)-(26) வ ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில், கூைியதுகூைலுக்குப்  திலொக, நொம் வலுவூட்டல் 

அல்லது ப ொருண்மை உடன் ொடு வ ொன்ை ஒன்மைப் ப றுவது வ ொல் பதொிகிைது. எந்த 

சூழ்நிமலயில் கூறுவதுகூைல் வதொன்ைொது என்று பசொல்வது கடிைம். இங்வக குைிப் ிடப் ட்டுள்ள 

அமைத்து எடுத்துக்கொட்டுகளும் சில நிரல் டுத்த இயலும் (விமையமட)  ண்ம  உள்ளடக்கியது, 

இது ஒரு விமைச்பசொல்லின் அர்த்தத்தில் இமணக்கப் ட்டுள்ளது: அவத கருத்மத தைி 

விமையமடயுடன் பவளிப் டுத்துவது கருத்மத வலுப் டுத்தும் விமளமவக் பகொண்டுள்ளது. அவத 

விமளவு ரொஜொ ைிக ைிக ைிகக் குறும்புக்கொரன் என் திலும் வதொன்றுகிைது; இங்கு ஒவ்பவொரு கூடுதல் 

ைிக என் தும் தீவிரத்தின் விமளமவச் வசர்க்கிைது; ைொைொக ரொஜொ அதிக அதிக அதிகக் குறும்புக்கொரன் 

என் தில் கூடுதல் அதிக என் து பவறுைவை வதமவயற்ைது.  

உடல் இயக்கத்தின் சில விமைச்பசொற்களுடன் கூைியதுகூைல் வதொன்ைொத ைற்பைொரு வமக சூழ்நிமல 

ஏற் டுகிைது.  ின்வருவமதக் கவைியுங்கள்: 

(31) ரொணி வதொள்கமளக் குலுக்கிைொள். 

(32) ரொணி எொிச்சலில் தன் கொல்கமள உமதத்தொள். 

(33) ரொணி தன் உதடுகமளக் குவித்தொள். 

இமவ ஏன் கூைியதுகூைல் இல்மல? ஒருவர் வதொள்கமளத் தவிர வவறு எதொல் குலுக்க இயலும், 

அல்லது உதட்மடத் தவிர வவறு எதைொல் குவிக்க இயலும்? வைலும், ரொணி குவித்தது அவளது 

உதடுகமள ைற்றும் ரொணி குலுக்கியது அவளது வதொள்கமள என் ை கூைியதுகூைல் ஆகும்; ைற்றும், 

நிச்சயைொக, ரொணி அவள் பதொமடகமளத் குலுக்கிைொள் ைற்றும் ரொணி அவள் கொதுகமளக் குவித்தொள் 

என் ை முரண் ொடொைமவ. இந்த விமைச்பசொற்கள் சைிக்மஞகளொகச் பசயல் டக்கூடிய 

பசயல்கமளக் குைிக்கிைது என் து இதன்  ப ொதுமைப் டுத்தல் ஆகும். உடல்  குதி பவளிப் மடயொக 

குைிப் ிடப் டவில்மல என்ைொல், பசயலின் சைிக்மஞச் பசயல் ொடு முன்ைிமலப் டுத்தப் டுகிைது 
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(ரொணி குலுக்கிைொள், ரொணி குவித்தொள்); உடல்  ொகம் குைிப் ிடப் ட்டிருந்தொல், பசயல்தொன் 

முன்ைிமலப் டுத்தப் டும்; வைலும் இது வழக்கைொை பசய்திமய எடுத்துச் பசல்லும் வநொக்கைொக 

இருக்கலொம் (ஒப் ிடுக: ரொஜொ கிளிமய இைக்கத் வதொள்கமளக் குலுக்கிைொன் ைற்றும் ரொஜொ கிளிமய 

இைக்கக் குலுக்கிைொன்).  ரொணி அவளது உதடுகமளப் புன்ைமகத்தொள் அல்லது ரொணி தன் முகத்மத 

முமைத்தொள் என் து சொத்தியைற்ைது; இமவ அடிப் மடயில் பசயப் டுப ொருள் குன்ைிய 

விமைச்பசொற்கள்; ஆைொல் இது ஏன் இப் டி இருக்க வவண்டும் என்ை வகள்வி உள்ளது.    

12.7 வசந்துவருமகக் கட்டுப் ொடுகமளக் குைிப் ிடுதல் 

 இந்தப்  குதியில், பசொற்களின் வசந்துவருமக விதிமுமைகமளக் குைிப் ிடுவதில் சில 

சிக்கல்கள் விவொதிக்கப் டும், ஒருவவமள, அமவ அமைத்தும் தீர்க்கப் டொைல். 

  ொரம் ொியைொக, பசொல்சொர்  ங்கொளிகள் இருக்க வவண்டிய ப ொருண்மைசொர் 

வமகப் ொடுகளின் வடிவத்தில் வதர்வு கட்டுப் ொடுகள் கூைப் ட்டை (ப ரும் ொலொை வதர்வொளர்கள் 

ப யர்ச்பசொற்கள் என் மத நிமைவில் பகொள்க). வைலும், இந்தப்  ிொிவுகள்  ொரம் ொிய வமகமயச் 

வசர்ந்தமவ, கூர்மையொை எல்மலகள் ைற்றும் உறுப் ிைர்களுக்கு வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை 

அளவுவகொல்கள். எடுத்துக்கொட்டொக, X Y-ஐ குடி ைற்றும் X Y-ஐ Z-இல் ஊற்று  என்ை வநர்வுகளில் குடி, 

ஊற்று என் தன் வதர்வுக்கட்டுப் ொடு  குடி ைற்றும் ஊற்று இரண்டின் வதர்வு கட்டுப் ொடுகள் Y  ஒரு 

திரவத்மதக் குைிக்க வவண்டும். கட்டுப் ொட்மட ைீறுவது ஒழுங்கின்மைக்கு வழிவகுக்கிைது. எைவவ, 

 ின்வரு மவ இயல் ொைமவ:   

(34) ரொஜொ  ொல் குடித்தொன். 

(35) ரொஜொ வகொப்ம யில்  ொமல ஊற்ைிைொன். 

(36) ரொணி பீர் குடித்தொள். 

(37) ரொணி வகைில் ப ட்வரொமல ஊற்ைிைொள். 

 ின்வரு மவ சொத்தியம் இல்மல: 

(38)? ரொஜொ பரொட்டிமய குடித்தொன். 

(39)? ரொஜொ முட்மடக்வகொம  வொணலியில் ஊற்ைிைொன். 

(40)? ரொணி தைது திருைண வைொதிரத்மத குடித்தொள். 

(41)? ரொணி வகொப்ம மயப்  ொலில் ஊற்ைிைொள். 

 சில வநர்வுகளில் (ஆைொல் வைற்கூைியவற்ைில் எதுவுைில்மல), வொக்கியத்மத ஒரு உருவகைொக 

ைறு ொிசீலமை பசய்வதன் மூலம் ஒழுங்கின்மைமய தீர்க்க இயலும்: 

(42) ரொணி ரொஜொவின் பசொற்கமளக் குடித்தொள். 
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இந்த விமைச்பசொற்களில் ஏவதனும் ஒன்ைின்  ொதிப் ொளர் (patient) (அதொவது  ொதிக்கப் ட்ட 

ப ொருள்) குைிப் ிடப் டவில்மல எைில்,  ண்புக்கூறு [திரவம்] அவற்ைிற்கு ைொற்ைப் டும்; எைவவ, 

 ின்வரும் ஒவ்பவொன்ைிலும்,  ொதிப் ொளர் திரவ வடிவத்தில் இருக்கிது என் து ஒரு சொதொரண 

விளக்கம்:  

(43) ரொணி ைருந்து குடித்தொள். 

(44) ரொஜொ இமைச்சி ைீது பவண்பணய் ஊற்ைிைொன். 

(45) வவற்றுகிரகவொசிகள் ஒரு ஊதொ நிைப் ப ொருமளக் குடித்துக்பகொண்டிருந்தைர். 

இது வ ொகும் வமர, எல்லொம் நன்ைொக இருக்கிைது. எைினும், முதலில்,  ின்வருவமதக் கவைியுங்கள்: 

(46) ரொணி சர்க்கமரமயக் கிண்ணத்தில் ஊற்ைிைொள். 

(47) லொொி சொமலயில் பசங்கற்கமள ஊற்ைியது. 

கற் மையின் எந்த அளவிலும் சர்க்கமர ைற்றும் பசங்கற்கள் திரவ வமகமயச் வசர்ந்தமவ என்று 

கருத இயலொது, இருப் ினும் இந்த வொக்கியங்கள் ஒழுங்கற்ைமவ அல்ல (அமவ இல்மலயொ?) அமவ 

இருக்க வவண்டும் என்ைொலும். ஒரு சொத்தியக்கூறு என்ைபவன்ைொல், வதர்வு கட்டுப் ொட்மட நொம் 

தவைொக அமடயொளம் கண்டுள்வளொம்: ஒருவவமள ஊற்றுவதற்கொை கட்டுப் ொடு, குமைந்த ட்சம், 

பசயலுக்குள்ளொ வர் ஒழுகும் திைன் பகொண்டதொக இருக்க வவண்டும். இது சர்க்கமரக்கு 

நியொயைொைதொகத் வதொன்ைலொம், ஆைொல் இது பசங்கற்களுக்கு நம் த்தகுந்ததொ? அவர்கள் 

ஓடுகிைொர்களொ? இங்வக நொம் ஓட்டம் என்ை அர்த்தத்மத ஓரளவு நீட்டிக்பகொண்டிருப் தொகத் 

வதொன்றுகிைது. 

 இரண்டொவதொக,  ின்வருவமதக் கவைியுங்கள்: 

(48) ரொணி ப ட்வரொல் குடித்தொள். 

(49) ரொஜொ கந்தக அைிலத்மதக் குடித்தொன். 

இமவ இயல் ொைமவயொ? பசயலுக்குள்ளொ வர்கள் நிச்சயைொக திரவங்கள். இல்மலபயன்ைொல், 

குைிப் ிடப் ட்ட வதர்வு கட்டுப் ொடுகள் வ ொதுைொைதொக இல்மல என் தற்கொை அைிகுைியொ இது? 

குடிப் மத அதொவது திரவங்கமள உட்பகொள்வமத முற்ைிலும் உடல் பசயல் ொடு என்று நொம் 

நிமைத்தொல், இமவ இயல் ற்ைமவ அல்ல. ைக்கள் ப ொதுவொக நீமர எடுக்கும் விதத்தில் ரொணி சிைிது 

ப ட்வரொமல எடுத்துக் பகொண்டொல், அவளுமடய பசயமல நொம் குடிப் தொக விளக்க வவண்டும். 

இருப் ினும், குடிப் தற்கு  ிை அம்சங்களும் உள்ளை: ைக்கள் ப ொதுவொக தொகத்மத திருப்தி 

பசய்வதற்கொக, ஊட்டச்சத்துக்கொக அல்லது இன் த்திற்கொக குடிக்கிைொர்கள். தீங்கு விமளவிக்கும் 

திரவங்கமள குடிப் து நிச்சயைொக விசித்திரைொைது. 
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 இந்த இரண்டு வமகயொை வநர்வுகளுக்கும் இடைளிக்கும் ஒரு வழி, வமக ொடுகளின் 

(முன்ைொதிொி (prototype)  ொர்மவமயப் வ ொன்ை ஒரு  ொர்மவமய எடுத்துக்பகொள்வதொகும். பசொற்கமள 

இமணப் தற்கு உறுதியொை விதிகள் இல்மல, வசர்க்மககள் இயல் ொைமவ அல்லது இயல் ற்ைமவ 

அல்ல; அமவ அதிகைொகவவொ அல்லது குமைவொகவவொ இயல் ொைமவ. எடுத்துக்கொட்டொக, ஊற்று 

என் தற்கு திரவச் பசயலுக்குள்ளொ வருக்கு (liquid patients) முன்னுொிமை உண்டு என்று நொம் 

கூைலொம்; அதொவது, பசயலுக்குள்ளொகும் ஒன்று எவ்வளவு திரவைொக நடந்துபகொள்கிைவதொ, அவ்வளவு 

இயல் ொை முடிவு இருக்கும் (அல்லது, ஊற்று என் மதப்  யன் டுத்துவதற்கொை சிைந்த 

எடுத்துக்கொட்டு நம்ைிடம் இருக்கும்). ஒரு அர்த்தத்தில், ஒரு லொொியில் இருந்து விழும் அளவுக்கு ப ொிய 

எண்ணிக்மகயிலொை பசங்கற்கள், ைற்றும் தூரத்திலிருந்து, " ொயும்" சில குணொதிசயங்கமளக் 

பகொண்டுள்ளை; அந்த அளவுக்கு ஒரு திரவத்மத ஒத்திருக்கிைது. குடிப் தில், குடிப் தன் முன்ைொதிொி 

ைற்றும் குமைவொை முன்ைொதிொி நிகழ்வுகள் உள்ளை. முன்ைொதிொியொை வநர்வுகமள வமகப் டுத்த, 

குடிப் தில் இருக்கும் உடல் இயல்ம  விட அதிகைொக நொம் பகொண்டு வர வவண்டும். இந்த 

கொரணங்களுக்கொக, வதர்வு விருப் ங்கமளப்  ற்ைி வ சுவது நல்லது. இன்னும் இங்வக ஒரு  ிரச்சமை 

இருக்கிைது. சில அர்த்தத்தில்,  ொதிப் ில்லொதமத விட குடிப் தற்கு திரவத்தன்மை ைிகவும் அவசியம். 

குடிப் து (அல்லது ஊற்றுவது) வநர்வதற்கு வதமவயொைது, பசயலுக்குள்ளொகும்  ங்பகடுப் ொளர் 

வ ொதுைொை அளவு திரவைொக இருக்க வவண்டும்; திரவைொைது ஊட்டைளிக்கும், சிகிச்மசயொக 

அமையும் அல்லது தொகத்மதத் தணிக்கும் என்று அவசியைில்மல. எைவவ நொம் வதமவயிலிருந்து 

முழுமையொக விடு டவில்மல. 

 சில வநர்வுகளில் வசந்துவருமகக் கட்டுப் ொடுகள் என்ை என் மத சொியொகக் கண்டைிவது 

கடிைம். ஆங்கிலத்தில் avid என்ை ப யரமடயின் வழக்மக எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். அகரொதிகளில் 

ப ொதுவொக interest ‘ஆர்வம்’, enthusiasm ‘உற்சொகம்’ ஆகியமவ குைிப் ிடப் டுகின்ைை:  

Someone who is avid has an extreme interest in something so that they do it with enthusiasm. 

(Collins Cobuild Dictionary.) 

strongly interested, enthusiastic. (Longman Dictionary of the English Language.) 

இந்த வமரயமைகள் avid என் தன் அர்த்தத்மதப் கண்டு ிடிக்கின்ைை, எடுத்துக்கொட்டொக: avid 

reader’, 'ஆர்வமுள்ள வொசகர்’, avid television viewer ‘தீவிர பதொமலக்கொட்சி  ொர்மவயொளர்’, avid 

stamp-collector ‘தீவிர த ொல்தமல வசகொிப் ொளர்’. ஆைொல் இந்த அர்த்தம் வமரயறுக்கப் ட்ட 

வமரயமைகளின் கீழ் வருவதொகத் வதொன்றுகின்ை  ின்வரும் குமைவொை சொதொரண 

வசர்துவரு மவகமள நிரொகொிக்கொது: ?an avid footballer ‘ஒரு ஆர்வமுள்ள கொல் ந்து வீரர்’, an avid 

gambler ‘ஒரு ஆர்வமுள்ள சூதொட்டக்கொரர்’ , an avid musician ’ஒரு தீவிர இமசக்கமலஞர்’ (an avid 
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concert-goer ’ஒரு ஆர்வமுள்ள கச்வசொிக்குப் பசல் வர்’ சொி என்ைொலும்), an avid botanist ’ஒரு தீவிர 

தொவரவியலொளர்’. நுகர்வு அல்லது வ று வ ொன்ை சில அர்த்தம் அவசியம் என்று வதொன்றுகிைது: 

ஒப் ிடுக?an avid computer hacker ’ஒரு தீவிர கணிைி வ க்கர்’; இது வரவவற்ம  வநொக்கிய 

வநொக்குநிமல இல்மல, ஆைொல் an avid net-surfer ’ஒரு தீவிர வமல-சர்ஃ ர்’ பகொண்டுள்ளது. இது 

கூட சொியொைதல்ல, ஏபைன்ைொல் an avid womanizer ’ஆர்வமுள்ள ப ொம் மள ப ொறுக்கி’ an avid 

drinker ’ஆர்வமுள்ள குடிகொர்’ நன்ைொக ப ொருந்தவில்மல ( ிந்மதய வழக்கு "ஆர்வம்" என் தன் 

அவசியத்தொல் விளக்கப் டலொம்): அடிப் மட ஆர்வத்தின் திருப்தி விளக்கப் டவில்மல என்று 

பதொிகிைது. இதுவ ொன்ை சந்தர்ப் ங்களில் வதர்வு விருப் த்வதர்வுகள் என்ை வமகயொை விளக்கம் 

என்று அமழக்கப் டுகிைது என் து பதளிவொக இல்மல. மூலவமக ஆர்வமுள்ள ந ொின்  டத்மத நொம் 

உருவொக்கலொம், இதன் அடிப் மடயில் விருப் த்வதர்வின் விளக்கத்மத உருவொக்க முடியும். ( டம் 

சற்வை வித்தியொசைொகச் சிக்கலொக உள்ளது, ஆைொல் அதனுடன் பதொடர்புமடய குமைவொை வதமவகள் 

எதுவும் இல்மல: இது  ின்வரும் வசர்க்மகயுடன் திருப்திகரைொக உள்ளது: praise, affection, 

knowledge, recognition; ஆைொல்  ின்வருவைடன் குமைவொைது: sex(?), food,  exercise, music, 

money.) 

12.8 பசொற்களுக்கு இமடயில் வசர்த்துவருமக அமைப்ப ொழுங்குகள் 

 பசொற்கள் சில அமைப்ப ொழுங்குகமளப்  ிை அமைப்ப ொழுங்குகமள விட விரும்புகின்ைை 

என் து ஒரு ப ொதுவொை அவதொைிப்பு. வைலும் சில அகரொதிகளில் வொசகர்களுக்கு 'கூட்டு தகவல்' 

என்று பசொல்வமதத் தொவை எடுத்துக்பகொள்கின்ைை. இந்த  ிொிவில் இரண்டு (அல்லது அதற்கு 

வைற் ட்ட) பசொற்களின் பதொடர்பு அதிர்பவண்மண நிர்வகிக்கும்  ல்வவறு கொரணிகமள (வைவல 

விவொதிக்கப் ட்ட ப ொருண்மைசொர் கொரணிகமள தவிர்த்து)  ொர்ப்வ ொம், வைலும் இந்த 

பசயல் ொட்டில் ஒரு  யனுள்ள பசொற்களஞ்சிய நமடமுமைக்கு (lexicographic practice) ஒரு கொரணத்மத 

வழங்குவவொம் என்று நம்புகிவைொம்.  

 நொம் விமடயளிக்க முயற்சிக்கும் வகள்வி ஒப்பீட்டளவில் வடிவமைக்கப் டும்: A-க்கு X-இடம் 

Y-மய விட ஏன் அதிக பதொடர்பு உள்ளது? இது  ல்வவறு கொரணிகமள தைிமைப் டுத்த உதவும். 

(இமணவமைதிசொர்) பதொடர்பு என்ை கருத்துச்சொயல் இரண்டு பசொற்களின் உண்மையொை 

வசர்ந்துவருமகக்கும், பைொழியில் அவற்ைின் தைிப் ட்ட அதிர்பவண்களின் அடிப் மடயில் 

கணிக்கப் ட்ட வசர்ந்துவருமகக்கும் இமடயிலொை விகிதத்மதக் குைிக்கிைது. முதலில் வவறு ொடு 

பசய்யவவண்டியது, அந்த வநர்வுகளுக்கிமடவய, Y-ஐ விட X-க்கு முன்னுொிமை அளிப் தற்கொை 

கொரணம் A ைற்றும் Y க்கு இமடயில் ஒரு ப ொருண்மைசொர் வைொதல் ைற்றும் A ைற்றும் X க்கு இமடயில் 

அத்தமகய வைொதல் இல்லொதது ைற்றும் A ைற்றும் Y-க்கு இமடவயயொை வைொதல் இல்லொத 
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சந்தர்ப் ங்களில், இன்னும் A-க்கு Xஇடம் அதிக பதொடர்பு உள்ளது. நொம்  ிந்மதய வமக 

வநர்விலிருந்து பதொடங்குவவொம். 

12.8.1 புைபைொழி சொர்ந்த கொரணிகள் (Extralinguistic factors) 

 Y ஐ விட A க்கு X க்கு அதிக பதொடர்பு இருப் தற்கொை சில கொரணங்கள் பைொழியில் இல்மல, 

ஆைொல் புை பைொழி உலகில் உள்ளை. எடுத்துகொட்டொக, ரொணி கீமர வறுத்தொள் என் மத விட ரொணி 

முட்மடமய வறுத்தொன் என் து அடிக்கடி வர ஒரு கொரணம் என்ைபவன்ைொல், உலகில் உள்ள ைக்கள் 

கீமரமய விட முட்மடகமள வறுக்க அதிக வொய்ப்புள்ளது. கீமர வறுக்கப் டுவமதத் தடுக்கும் எதுவும் 

இல்மல: ைொைொக, வறுத்த கீமர சுமவயொக இருக்கும். இவதவ ொல்,  மழய என் து பசய்தித்தொள் 

என் மத விட ஆமடகள் ைீது அதிக ஈடு ொட்மடக் பகொண்டிருக்கும் ஏபைன்ைொல் ைக்கள் தங்கள் நொள் 

முடிந்தவுடன் பசய்தித்தொள்கமள தூக்கி எைிந்துவிடுவொர்கள், ஆைொல் ஆமடகமள அதிக நொள் 

மவத்திருப் ொர்கள், அதைொல்  மழய என் துடன் ஆமடகள் இமணந்துவரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

அதிக அளவில் உள்ளை. எவ்வொைொயினும், புை பைொழிசொர்ந்த உலகில் அதிர்பவண் ைட்டும் கருத்தில் 

பகொள்ளப் டுவதில்மல; ஏபைைில் ஏதொவது ஒன்று அடிக்கடி நிகழலொம்; ஆைொல் அடிக்கடி 

கவைிக்கப் டவவொ உணரப் டவவொ பசய்யப் டுவதில்மல; அதைொல் அடிக்கடி வ சப் டுவதில்மல. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  மழய ைைிதர்கள் என் மத விட,  மழய கூழொங்கற்கள் உலகில் அதிகைொக 

இருக்கலொம்; ஆைொல் முதலில்  மழய கூழொங்கற்கள் நம் நிமைவில் அடிக்கடி நுமழயொது; அதொவது, 

அமவ குமைந்த பசைிவு பகொண்டமவ, இரண்டொவதொக, ஒரு கூழொங்கல்லின் வயமத விட ஒரு 

ைைிதைின் வயமத விட அளவிடுவது எளிதொைது; அதொவது, இது நைக்கு குமைவொக இருக்கும் அைிவு. 

கூடுதல் ஆளும் கொரணி (governing factor) முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது: ஏதொவது  மழயதொ இல்மலயொ 

என் து எந்த அளவுக்கு முக்கியம் வொய்ந்தது? எதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கிைவதொ, 

அவ்வளவு அதிகைொக அது வ சப் டும் என்று கருதப் டுகிைது. ைீண்டும்,  மழய ைைிதர்கமளப் 

வ ொலவவ  ல  மழய ைரங்கள் உள்ளை; ஆைொல் ஒரு ைரம்  மழயதொ அல்லது இளமையொக 

இருக்கிைதொ என் து கருதப் டுவதில்மல; ஆைொல் (ப ொதுவொக) ஒரு ைைிதன் வயதொைவைொக 

இருந்தொலும் இளமையொக இருந்தொலும் அது ப ொிய வித்தியொசத்மத ஏற் டுத்துகிைது. பைொழியில் 

 மழய என் து ைைிதன் என் துதன் அடிக்கடி இமணவது ஏன் என் தற்கொை சொத்தியைொை விளக்கம் 

இது. 

12.8.2 ஒவரைொதிொியொை வசர்க்மககள் (Stereotypic combinations) 

 பைொழிசொர் ைற்றும் பைொழிசொரொத எல்மலக்கு இமடவய உள்ள இமணவமைதிசொர் 

பதொடர்புக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு கொரணி, ைலர்(கள்) என் துடன் வசர்ந்துவரும் அழகொை அல்லது 

நண் ர் என் துடன் இமணயும் அன் ொை வ ொன்ை ஒவரைொதிொியொை வசர்க்மககள் இருப் து ஆகும். 
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கீவழ உள்ள கிளிச்ஸ் (clichés) என்று அமழக்கப் டுவதிலிருந்து இது வவறு டுத்தப் ட வவண்டும்: 

அங்கு, ஏதொவது பசொல்ல ஒரு தரப் டுத்தப் ட்ட வழி இருப் து ஒரு விஷயம் (ைொற்று வழிகள் 

இருந்தொலும்); இங்வக, பசொல்ல ஒரு தரப் டுத்தப் ட்ட விஷயம் அல்லது ஒருவவமள 

பவளிப் மடயொக, சிந்திக்க ஒரு தரப் டுத்தப் ட்ட விஷயம் இருப் து ஆகும். இது பைொழிமயக் 

கொட்டிலும் கலொச்சொரத்தின் விஷயைொகத் பதொிகிைது. 

12.8.3 இயல்புநிமல வடிவங்கள் (clichés/கிளிச்) 

 இமணவமைதிசொர் பதொடர்புக்கு (collocational affinity) வழிவகுக்கும்  ல கொரணிகள், 

நிச்சயைொக பைொழியின் ஒரு  குதியொகும். நொம் வசர்ந்துவருமகயின் அமைப்ப ொழுங்குகள், ஒருவித 

ஒழுங்கின்மைக்கு வழிவகுக்கும் வவறு ட்ட வடிவம் ைற்றும் எந்தவிதைொை ஒழுங்கின்மையும் இல்லொத, 

பவறுைவை குைிக்கப் ட்டமையின் அளபு (degree of markedness) அல்லது உயர்ந்த சிைப் ம்சங்கள் 

இவற்ைிற்கு இமடவய வவறு ொடு கொண்வ ொம்.  ிந்மதய வமகயின் ஒரு எடுத்துகொட்டு 

பவறுக்கப் டொத ப ொய்; இதில் பவட்கைில்லொத, பவட்கக்வகடொை, பவட்கப் டொத, பகொடூரைொை 

அல்லது அப் ட்டைொை என் ை ப ொருண்மை அடிப் மடயில் ப ொருந்தக்கூடியதொக இருக்கும், 

ஆைொல் இவற்ைில் ஒன்மைத் வதர்ந்பதடுப் து குமைவொை 'தொைியங்கி' ஆகும். ைற்பைொரு 

எடுத்துக்கொட்டு:  

(50) X ரொஜிைொைொ பசய்ய வநற்ைிரவு தீவிரைொை அழுத்தத்தில் இருந்தொர். 

இங்வக, தீவிரம் என் தன் ப ொருள் வலுவொை அல்லது கடுமையொை என் ைவற்ைொல் சைைொக 

பவளிப் டுத்தப் டும், ஆைொல் கணிசைொக அதிகைொக உள்ளது. இவதவ ொல், புதிய குற்ைச்சொட்டுகள் 

(cf. புதிய குற்ைச்சொட்டுகள்), பைொத்த அலட்சியம் (cf. ப ரும் அலட்சியம்), முதலியை. 

12.8.4 'தன்ைிச்மசயொை' இமணவமைதிசொர் கட்டுப் ொடுகள் ('Arbitrary' collocational restrictions) 

 பசொற்களின் அர்த்தங்கள் அவற்ைின் இமணவமைதிசொர் (collocational) உைவில் தொக்கத்மத 

ஏற் டுத்துகின்ைை என் து பதளிவொகத் பதொிகிைது. பசொற்களின் அர்த்தங்கமள அைிந்த ஒரு 

பவளிநொட்டவர் விவசொயி முயமலக் பகொன்ைொர் என் து விவசொயி வொயிமலக் பகொன்ைொர் என் மத 

விட இது நிகழ வொய்ப்புள்ளது என்று பசொல்லத் வதமவயில்மல. பைொழி வ சும் நொடுகளில் (ஆைொல் 

வவறு இடங்களில் வதசிய ப ொழுது வ ொக்கு) வொயில் பகொமல நிகழ்வுகள் அொிது என் து அல்ல; 

ைொைொக அமவ எங்கும் நிமைத்துப்  ொர்க்க முடியொதமவ. ஏபைன்ைொல், அமவ பகொல்லப் டுவதற்கு 

முன்பு விஷயங்கள் உயிருடன் இருக்க வவண்டும், வைலும் வொயில்கள் உயிொிைங்கள் அல்ல. இங்வக 

அது திருப்தி அல்லது வவறுவிதைொக, உள்ளொர்ந்த வதர்வு விருப் ங்களின் விஷயம். இந்த வமகயொை 

விஷயங்கமள பதொடர்ந்து தவைொகப் புொிந்துபகொண்ட ஒரு ந ர், வொர்த்மதகளின் அர்த்தங்கள்  ற்ைிய 

அைிவு குமை ொடு அல்லது ம த்தியக்கொரத்தைைொக சந்வதகிக்கப் டுவொர். இருப் ினும், நொம் வைவல 
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 ொர்த்த டி, ப ொது அைிவிலிருந்து கணிக்க முடியொத வமகயில் தன்ைிச்மசயொை வதர்வு 

விருப் ங்களும் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக, பகொடுங் கொற்று ஆைொல் கை ைமழ என்று 

பசொல்கிவைொம். ஒவ்பவொரு வழக்கிலும் ப யரமடச்பசொல் பதொடர்புமடய நிகழ்வு எந்த அளவிற்கு 

பவளிப் டுகிைது என் மதக் குைிக்கிைது, வைலும் இரண்டு வநர்வுகளிலும் அளபு ஒன்வை. ஆைொல் கை 

கொற்று அல்லது பகொடும் ைமழ என்று நொம் பசொல்ல முடியொது. "உயர் அளபு" ைற்றும் "கொற்று" 

இவற்ைிற்கு இமடவய உள்ளொர்ந்த ப ொருண்மைசொர் ப ொருந்தொத தன்மை இல்மல: ப ொருந்தொத 

தன்மை கைைொை என்ை பசொல்லுக்கும் கொற்று என்ை பசொல்லுக்கு இமடயில் உள்ளது. இது ஒரு 

புத்திசொலித்தைைொை பவளிநொட்டு கற்ைவர் கூட எதிர் ொர்க்க முடியொத தகவல் ஆகும், வைலும் 

விொிவொக்கத்மத வநொக்கைொகக் பகொண்ட எந்த அகரொதியிலும் வழங்கப் ட வவண்டும். (பகொல் 

என் தற்கும் முயல் என் தற்கும் பகொடும் ைற்றும் கொற்று என் தற்கும் இமடயிலொை கூட்டு 

இமணப்புகள் வைம் ட்ட இணவமைதிசொர் அதிர்பவண்ணொக கொட்டப் டும் என் து முற்ைிலும் 

பதளிவொக இல்மல என் மத கவைிக்கவும். முயல்கமளக் பகொல்லுதல் அல்லது இதுவ ொன்ை 

நிகழ்வுகளின் பசய்திக் குமை ொடு எமத எண்ண வவண்டும். கொற்று அடிக்கடி நிகழ்கிைது. அல்லது 

ஒருவவமள நொம் இன்னும் குைிப் ிட்டவர்களொக இருக்க வவண்டும், வைலும் நம்மை நொவை 

வகட்டுக்பகொள்வவொம், "பகொடுங் கொற்று" என்ை கருத்மத பவளிப் டுத்த விரும்புகிவைொம், வைலும் 

கொற்று என்ை வொர்த்மதமய நொம்  யன் டுத்த விரும் ிைொல், அதன்  ங்குதொரர் ப ரும் ொலும் 

என்ைவொக இருக்கும்?) 

12.8.5 கூட்டமைவு அல்லொத பதொடர்புகள் (Non-compositional affinities) 

 பசொல் அலகுகளுக்கு இமடயில் ஒரு சிைப்பு வமக பதொடர்பு உள்ளது, இது ஒருவொின் கொமல 

வொொிவிடு என் து வ ொன்ை ஒரு கூட்டமைவு அல்லொத (எ.கொ. ைரபுத்பதொடர்) வசர்க்மகயில் நிகழ்கிைது. 

இந்த வமகயொை பவளிப் ொடுகள் இயல் 4 இல் விவொதிக்கப் ட்டை. 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வரும் வொக்கியங்கள் எதுவும் ப ொருண்மை ையக்கம் உள்ளமவ அல்ல, இருப் ினும் 

ஒவ்பவொன்ைிலும் குமைந்தது ஒரு ையக்கைொை பசொல் உள்ளது. ப ொருத்தைொை புலன்களின் வதர்வு 

எவ்வொறு பசயல் டுகிைது என் மத கவைைொக விளக்குங்கள்: 

(i) A: நீங்கள் இப்ப ொழுது கொலடிக்குச் பசல்கிைீர்களொ? 

     B: நொன் முதலில் என் குழந்மதயின்  ள்ளிக்குச் பசல்ல வவண்டும். 

(ii) அவள் ைொமலயில் வீடு திரும் ிைொள். 

(iii) நொன் அவமளப்  ொர்க்மகயில் அவள் நூல் நூற்றுக்பகொண்டிருந்தொள். 
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2.  ின்வருவைவற்ைில் வைொதலின் அளமவக் கண்டைியவும் (அதொவது ப ொருத்தைற்ை தன்மை, 

முரண் ொடு, ப ொருத்தைின்மை): 

(i) அவள் அழகொை முகத்மதக் பகொண்ட ஒரு அழகொை ப ண்.  

(ii) ரொஜொ ரொணியின் கொதில் பைதுவொக முணுமுணுத்தொன். 

(iii) அம்ைொ, ைீண்டும் நொன் என் தொய் வொழும் இடத்திற்கு வந்ததில் ைகிழ்ச்சி! 

(iv) முழு விஷயமும் ஒரு யுகத்தில் முடிந்துவிட்டது. 

(v) அவர் விரக்தியில் வவகைொகச் பசயல் ட்டொர்.. 

3.  ின்வரு ைவற்ைில் உள்ள X-நிமலமய நிர்வகிக்கும் வதர்வுக் கட்டுப் ொடுகமளக் கவைியுங்கள் 

(ப ொருத்தைொை இடத்தில் ஒரு முன்ைொதிொி விளக்கத்மதக் பகொடுங்கள்): 

ஒரு  திவு X, X வருத்தைொக இருக்கிைது, ஒரு நிதொைைொை X, நீங்கள் எைக்கு ஒரு X ஐக் பகொடுக்க 

முடியுைொ? (இந்த நிமலயில் கிமளயமைப்பு ஏன் சீரற்று இருக்கிைது என் மதக் கவைியுங்கள்) 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள்   

இந்த இயல் ப ரும் ொலும் க்ரூஸில் (Cruse 1986), முதலில்  வதொன்ைிய கருத்துக்களின் வளர்ச்சியொகும். 

குைிப் ொக இயல் 4.12 ைற்றும் 12.2. க்ரூஸ் (Cruse 'Descriptive models for sense relations II: 

Cognitive semantics', in D. A. Cruse et al. (eds.), ch. 74.) பதொடொியல் அர்த்த உைவுகளுக்கு ஒரு 

முன்ைொதிொி வகொட் ொட்டு அணுகுமுமைமய எடுக்கிைது. இங்கு தரப் ட்ட 'ப ொருண்மைத் தமல' 

(semantic head') என்ை கருத்துச்சொயல் லங்கொக்கொின் 'சுயவிவரத்மத தீர்ைொைிப் வர்' ('profile 

determinant') (Langacker 1991b-ஐப்  ொர்க்கவும்) என் துடன் ைிகவும் பநருக்கைொக இமணகிைது. 

வதர்வுக் கட்டுப் ொடுகள்  ற்ைிய அமைப் ியலொர் விளக்கத்திற்கு, கொஸ்வடொவ்ஸ்கி-ஐப் (Kastovsky 

1980)  ொர்க்கவும். Katz ைற்றும் Fodor (1963) முதல் ஆக்கமுமைப்  திப்ம  வழங்குகின்ைைர். 

ஜொக்பகண்டொஃப் ின் 'விருப்  விதிகள்' (எடுத்துக்கொட்டொக, ஜொக்பகண்டொஃப்/Jackendoff 1983-ஐப் 

 ொர்க்கவும்) இமண நிகழ்வு கட்டுப் ொடுகள்/விருப் ங்களின் மூலமுன்ைொதிொி வ ொன்ை விளக்கத்மத 

வழங்குகிைது. 

வகள்விக்கொை  தில்கள் 

1. சூழல் வதர்வு 

(i) பசல் என் து "இருப் ிடம்" என் மத வதர்வு விருப் ைொக பகொண்டுள்ளது. கொலடி என் து ையக்கம் 

உள்ளது ("உடலுறுப்பு"/"ஒரு ஊர்"), ஆைொல் ஒவர ஒரு அர்த்தம். ஒரு அர்த்தம் பசல் என் தன் 

ம வலொைிம்;  ள்ளி என் தும் ையக்கமுற்ைதொக உள்ளது, ஆைொல் இரண்டு அர்த்தங்களும் பசல் 

என் தற்கொை ம வலொைிம். எைவவ வதர்வு என் து கருத்தொடல் ஒத்திமசவு மூலம் ஆகும். 

(ii) ைொமல என் தற்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உள்ளை": பூைொமல, ைொமல வநரம். வீடு திரும்பு 

இரண்டொவது அர்த்தத்தின் விருப் ங்கமள திருப்திப் டுத்துகிைது;. 

(iii) நூல் இரு வழிகளில் ையக்கம் உள்ளது ("புத்தகம்/மதக்கும் நூல்). 

2. வைொதலின் அளபு 
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(i) ப ொருத்தைற்ை தன்மை. 

(ii) ப ொருத்தைின்மை. 

(iii) ப ொருத்தைற்ை தன்மை. 

(iv) முரண் ொடு (வவறு கொலகட்டத்மத ைொற்றுவதன் மூலம் இயல் ொக்கலொம்). 

(v) ப ொருத்தைின்மை. 

3. வதர்வு கட்டுப் ொடுகள் 

ஒரு  திவு X   ைதிப்ப ண், விமல, தூரம், பவப் நிமல, வவகம்: ஒரு எண் அளவில் அளவீடு 

   பசய்யக்கூடிய சில ைொைக்கூடிய  ண்புகள் வதமவ ( திவு    

   இரக்கம்/ ண்பு/கடிைத்தன்மை சற்று வித்தியொசைொக இருப் மதக்   

   கவைியுங்கள்). 

ப யர்ச்பசொல் 

ைிமகப் டுத்தல் (வைவைொைிைியொ?-ஒழுங்குமுமை கொதுகமள  ிளக்கவில்மல) 

ப யர்ச்பசொல் 

உருவகம் 

ப யர்ச்பசொல் 

உருவகம் 

ஒரு வசொகைொை X ?X வசொகைொக உள்ளது: ப ண், ஆசிொியர், வகுப்பு: ஒரு ைைிதர் வதமவ, அல்லது  

           ைைிதர்களின் குழு (?குதிமர வசொகைொக உள்ளது), ஒரு  

           சூழ்நிமலமய  புொிந்துபகொள்ளும் அளவுக்கு முதிர்ச்சி  

           ப ற்ைவர்(?குழந்மத வசொகைொக உள்ளது). திமரப் டம்,  

           புத்தகம், கவிமத,  ொடல், நிகழ்வு: ஒரு விஷயத்மத  

           பவளிப் டுத்தும், விவொிக்கும் அல்லது குைிக்கும் ஒன்று  

           வதமவப் டுகிைது. 

நிதொைைொை X           உணவு, சுற்றுப் யணம், பூங்கொமவச் சுற்ைி நடப் து,  

           மசக்கிள் சவொொி, ஷொப் ிங்  யணம்: ைைித பசயல் ொடு,  

           ப ொதுவொக நகர்வமத உள்ளடக்கியது; தன்ைொர்வம்; 

                                                                 இன் த்திற்கொக நிகழ்த்தலொம்; வநொக்கம் குறுக்கிடொைல் வவக 

         ைொைி. 

எைக்கு X கடன் தர முடியுைொ?               உங்கள் கொர், ஒரு ஃம வர், ஒரு வ ைொ, ஒரு மட, பகொஞ்சம் 

         சர்க்கமர: உயிரற்ை;  யனுள்ள; தற்கொலிகைொக ைொற்ைக்கூடிய  

         கட்டுப் ொடு; 

        ைொைொைல் ைீட்படடுக்கலொம் அல்லது அமதவய ைொற்ைலொம். 
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இயல் 13 

பசொற்சிமதவு 

13.1 அைிமுகம் 

 ப ொருண்மைசொர் அணுக்களுக்கொை வதடல் அல்லது 'சிந்தமையின் எழுத்துக்கள்' ('the 

alphabet of thought') –  ிை அமைத்து ப ொருண்மைகளும் கட்டப் ட்டிருக்கும் ப ொருண்மையின் 

ைிகச்சிைிய அலகுகள் - நீண்ட வரலொற்மைக் பகொண்டுள்ளை, இன்றும் ைிகவும் உயிருடன் உள்ளை. 

இது கடுமையொை எதிர்ப் ிலிருந்து, வகலிக்கு கூட தப் ித்தது. உண்மையில், ஒரு பசைிவொை 

பசொல்லின் ப ொருண்மைமய விளக்கும் ஒவ்பவொரு முயற்சியும் எளிமையொை ப ொருண்மைக் 

கூறுகளொக ஒருவித முைிமவக் பகொடுப் தன் மூலம் முடிவமடகிைது என்று கூறுவது உண்மையொக 

இருக்கலொம். அமத பசய்ய வவறு வழி பதொியவில்மல, அல்லது குமைந்த ட்சம் பவறுைவை 'குைியீட்டு 

ைொறு ொடு' அல்ல. சில முன்ைொதிொி வகொட் ொட்டொளர்கள் (prototype theorists) (இயல் 7ஐப்  ொர்க்கவும்) 

ப ொதுப் வ ொக்கிற்கு எதிரொகத் மதொியைொக தைித்து நிற்கிைொர்கள்; அவர்கள் [ப ொருண்மைக்கூறு 

வகொட் ொட்டின் (componential theory).'டிஜிட்டல்' இயல்புக்கு ைொைொக] கூடுதல் ஒப்பீட்டு ('analogical') 

வழியில் ப ொருண்மைமய அணுகும் வழிமய உருவொக்க வவண்டும் என்று நம்புகிைொர்கள். ஆைொல் 

முன்ைொதிொி வகொட் ொட்டொளர்கள் (prototype theorists) கூட  ண்புக்கூறு உருப் டுத்தங்கமளப் 

(feature representations)  யன் டுத்தி எவ்வளவு எளிதில் நழுவ முடியும் என் து 

குைிப் ிடத்தக்கதல்ல. எவ்வொைொயினும்,  ண்புக்கூறு அணுகுமுமையின் பசல்லு டிமய ஒரு  ரந்த 

அளவில் ஏற்றுக்பகொண்டொலும் கூட, ப ொருண்மைக் கூறுகளின் இயல்பு, அமவ எவ்வொறு 

கண்டு ிடிக்கப் ட்டு சொி ொர்க்கப் ட வவண்டும், அமவ எவ்வொறு இமணகின்ைை, பசொல் 

ப ொருண்மையின் அமைத்து அம்சங்களும்  ண்புகூறு  குப் ொய்வுக்கு ஆளொகக்கூடியதொ வ ொன்ை 

தமலப்புகளில் ைிகவும் தீவிரைொை கருத்து வவறு ொடுகளுக்கு வொய்ப்பு உள்ளது. 

13.2 பசொல் சிமதவுக்கொை முதல் ொர்மவ உந்துதல் 

 இயற்மக பைொழியின் ப ொருண்மை அணுக்கள் (semantic atoms) அதன் பசொற்களின் 

ப ொருண்மைகள் என்று சில வநரங்களில் முன்பைொழியப் டுகிைது. இந்த  ொர்மவயில், சிக்கலொை 

ப ொருண்மைகள் நிச்சயைொக எளிமையொைவற்ைின் வசர்க்மகயிலிருந்து கட்டமைக்கப் ட்டுள்ளை; 

ஆைொல் தைிப் ட்ட பசொற்களின் (அல்லது குமைந்த ட்சம், உரு ன்களின்) ப ொருண்மைகமள 

உமடக்க வவண்டிய அவசியைில்மல: அமவ  ிொிக்க முடியொத ஒருமைநிமலகளொகக் (monads) 

கொணப் டுகின்ைை. எைவவ, பசொல் சிமதவுக்கொக முன்மவக்கப் ட்ட கொரணங்கமள முதலில் 

 ொர்ப் து  யனுள்ளதொக இருக்கும், இது கூறுசொர் அணுகுமுமைக்கு முதல் ொர்மவ அடிப் மடயிலொை 

நம் கத்தன்மைமய அளிக்கிைது. 
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13.2.1  குதி ஒற்றுமைகள் (Partial similarities) 

 அத்தமகய ஒரு கொரணம், ஒரு வஜொடி பசொற்கள் ஓரளவு ப ொருண்மையில் ஒத்ததொகவும் ஓரளவு 

வவறு ட்டதொகவும் இருக்கலொம் என்ை உள்ளுணர்வு. இந்தச் சூழ்நிமலமய ப ொருண்மையின் 

கூறுகளின் அடிப் மடயில் கட்டமைப் தில் ஒரு குைிப் ிட்ட நம் கத்தன்மை உள்ளது, அவற்ைில் சில 

வகள்விக்குொிய இரண்டு பசொற்களுக்கு ப ொதுவொைமவ, அவற்ைில் சில  கிரப் டவில்மல. அத்தமகய 

வநர்வின் ஒரு பதளிவொை எடுத்துக்கொட்டொக mare ைற்றும் stallion என் ைவற்மை எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள். இவற்றுக்கு இமடவயயொை ஒற்றுமைமய அமவகள் இரண்டும் குதிமரகள் என்று 

கூறுவதன் மூலம் பவளிப் டுத்தலொம், அதொவது அமவ [HORSE/குதிமர] என்ை  ொகத்மதப்  கிர்ந்து 

பகொள்கின்ைை; வைலும் அமவ mare  என் தில் உள்ள [FEMALE/ப ண்] என்ை கூறு stallion 

என் தொல்  கிரப் டவில்மல, ைற்றும் stallion  என் தில் உள்ள [MALE/ஆண்] என்ை கூறு mare  

என் தன் ப ொருண்மையில் இல்மல என் தொல் வவறு டலொம். அல்லது கைைொை ைற்றும் இவலசொை 

என் ைவற்ைின் வநர்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: இமவ [எமட] என்ை கூமைப்  கிர்ந்து 

பகொள்கின்ைை, வைலும் கைைொை என் து [சரொசொிமய விட அதிகைொக], என்ை கூைொல் 

வவறு டுகின்ைது; ஆைொல் இவலசொை என் து  [சரொசொிமய விடக் குமைவு] என்ை கூமைக் 

பகொண்டிருக்கின்ைது. இதற்கொை திடைொை ஒப்புமை ஒருபுைம் ைணல் ைற்றும் உப்பு கலமவயொகவும், 

ைறுபுைம் ைணல் ைற்றும் சர்க்கமரயின் கலமவயொகவும் இருக்கலொம். இரண்டு தயொொிப்புகளும் ைணல் 

தன்மைமயப்  கிர்ந்து பகொள்கின்ைை, அமவ ஒவ்பவொன்ைிலும் ைணல் இருப் து இதற்கு கொரணைொக 

இருக்கலொம்; ஆைொல் அமவ சுமவயில் வவறு டுகின்ைை, இது ஒன்ைில் சர்க்கமர ைற்றும் 

ைற்பைொன்று உப்பு உள்ளது என் து கொரணைொக இருக்கலொம். ஒரு கலமவயின் திடைொை ஒப்புமை 

வவண்டுபைன்வை வதர்ந்பதடுக்கப் ட்டது, ஏபைன்ைொல் ஒரு கலமவயில், தைிப் ட்ட கூறுகளின் 

 ண்புகள் கலமவயில் இன்னும் சொன்ைொக உள்ளை. பசொல்சொர் சிமதவின்  ல அமைப்புகள் இந்த 

வமகயொை ஒன்மை வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளை. எவ்வொைொயினும், இரசொயை வசர்க்மக ைிகவும் 

ப ொருத்தைொை ஒப்புமை என்று கருதப் ட்டொல், ப ொருண்மை வசர்க்மகயின் (semantic composition) 

தன்மை தீவிரைொக ைொறும், வைலும் நொம்  ல்வவறு வமகயொை கூறுகமளத் வதடுவவொம். வசொடியம் 

ைற்றும் குவளொொின் என் தன் வசர்க்மகயொை உப்பு என் தன் வநர்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: உப்பு 

என் தில் வசொடியம் அல்லது குவளொொின் என் தன்  ண்புகளில் ஏவதனும் ஒன்றுகூட 

கொணப் டுவதில்மல. 

13.2.2 பதொடர்புகள் (Correlations) 
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 பசொல் சிமதவுக்கு ைிகவும் உறுதியொை ஆதொரங்கமள வழங்கும்  குதி ஒற்றுமையின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் பதொடர்புகள் ஆகும், அங்கு முன்பைொழியப் ட்ட கூறுகள் ஒன்றுக்பகொன்று 

சுதந்திரைொக விநிவயொகிக்கப் டுவமதக் கொணலொம்.  ின்வரு மவ எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

(1) 

 [MALE] [FEMALE] 

[SHEEP] ram ewe 

[HORSE] stallion mare 

கூறுகள் [MALE] ைற்றும் [FEMALE] பைொழியில்  ரவலொக விநிவயொகிக்கப் டுகின்ைை; 

எடுத்துக்கொட்டொக, mother ’தொய்’, daughter ‘ைகள்’, wife ‘ைமைவி, girl ’சிறுைி’, woman ’ப ண்’, aunt 

’அத்மத’, sow ’ப ண் ன்ைி’, cow ’ சு’, doe ‘ப ண்ைொன்’, filly ‘ப ண்குதிமரக்குட்டி’, vixen ’ப ண்நொி’, 

hen ’ப ண்வகொழி’ ைற்றும்  ல: [HORSE] என் து horse ’குதிமர’, mustang ’கொட்டுக்குதிமர’, foal 

’குதிமரக்குட்டி’, gelding ’விமரநீக்கப் ட்ட குதிமர’ ஆகியவற்ைில் நிகழ்கிைது, வைலும் stable 

’குதிமரலொயம்’, jockey ’ ந்தயக் குதிமர ஓட்டு வர்’, neigh ’குதிமரயின் கமைப்பு’, fetlock 

’குதிமரயின் கொலடி’ வ ொன்ைவற்ைின் வமரயமையின்  குதியொகவும் இருக்கலொம். 

வைலும் விளக்க எடுத்துக்கொட்டுகள் (2) ைற்றும் (3) இல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளை: 

 [ADULT] [YOUNG] 

[HUMAN] adult child 

[SHEEP] sheep ewe 

  ஒரு  ல்ப ொருபளொருபைொழிய பசொல் (polysemous word) ஒரு பதொடர் ில் வதொன்றும்வ ொது, அதன் 

அர்த்தங்களில் ஒன்று ைட்டுவை (இயல் 6 ஐப்  ொர்க்கவும்) பசயல் டும் வநொக்கம் பகொண்டது 

என் மதக் கவைியுங்கள். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு lamb ’ஆட்டுக்குட்டி’ என் தற்கு sheep ’ஆடு’ என்று 

ஒரு அர்த்தம் இருக்கிைது; ஆைொல் Make sure that the lambs do not get separated from the sheep’ 

ஆட்டுக்குட்டிகள் ஆடுகளிதிலிருந்து  ிொிக்கப் டொைல்  ொர்த்துக் பகொள்ளுங்கள்’ என் து 

இயல் ற்ைதல்ல. இது (2) இல் கருத்தப் ட்ட  ிந்மதய அர்த்தைொகும். (adult ’வயது வந்தவர்’ என் தும் 

அவத வ ொல்  ல்ப ொருள் ஒருபைொழியொகும்.) 

 [ADULT] [YOUNG] 

[MALE] man boy 

[FEMALE] woman girl 

ஒரு இரு  ொிைொண பதொடர்பு (two-dimensional correlation) என் து ஒரு பசொல்லின் அர்த்தத்மத 

முழுமையொகப்  குப் ொய்வு பசய்ய வவண்டிய அவசியைில்மல. (2)இல், [YOUNG] [SHEEP] என் ை 
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lamb ’ஆட்டுக்குட்டி’ என் தன் திருப்திகரைொை  குப் ொய்வொகத் வதொன்றுகிைது, ஆைொல் [YOUNG] 

[FEMALE] என் ை girl ’சிறுைி’ திருப்திகரைொை  குப் ொய்வு அல்ல: [HUMAN] கொரணி இல்மல.  

13.2.3 பதொடர்ச்சியின்மைகள் (Discontinuities) 

 சில வநர்வுகளில், ஒரு அர்த்தத்தின் ப ொருண்மையியல்சொர் கட்டமைப் ில் ஒருவித 

பதொடர்ச்சியின்மையின் வடிவத்தில் ப ொருண்மையின் ஒரு  குதியின் பசயல் ொட்டு வவறு ொட்டின் 

வநரடி ஆதொரங்கள் உள்ளை. சில எடுத்துக்கொட்டுகள் இந்த விஷயத்மத பதளிவொக்கும். 

(i) நொன் கிட்டத்தட்ட அவமளக் பகொன்வைன் ("நொன் ஒரு பசயமலச் பசய்யும் கட்டத்தில் இருந்வதன் 

(எ.கொ. துப் ொக்கியின் விமசமய இழுப் து); அது அவள் இைப் தற்கு கொரணைொக இருக்கும்"/"அவள் 

கிட்டத்தட்ட இைக்கும் வமகயில் நொன் பசயல் ட்வடன் "(எ.கொ. அவளது மூச்சுக்குழொமய 

அழுத்துவதன் மூலம்)) என் திலுள்ள ப ொருண்மை ையக்கம் பகொல் என் தன் ப ொருண்மைக்குள் 

[இைக்க] ைற்றும் [பசய்] என்ை கூறுகளின் பசயல் ொட்டுத் தொைியக்கத்மதப்  ொிந்துமரக்கிைது. 

ஆங்கிலத்தில் kill என் து [CAUSE] ைற்றும் [DIE] என்ை கூறுகமளக் பகொண்டிருக்கும் (kill = cause to 

die). 

(ii) The astronaut re-entered the atmosphere ’விண்பவளி வீரர் வளிைண்டலத்தில் ைீளநுமழந்தொர்’ 

என் து விண்பவளி வீரொின் முதல் விண்பவளி  யணத்தில் கூட ப ொருத்தைொைது, என் து "re-enter" 

("ைீள நுமழ") என் மத நொம் குமைந்த ட்சம் MOVE ைற்றும் IN எைப்  குப் ொய்வு பசய்ய வவண்டும் 

என் மதக் குைிக்கிைது; re என் தொல் சைிக்மஞ பசய்யப் டும் ைறு டியும் சம் வித்தல் என் து IN-க்கு 

ைட்டுவை ப ொருந்தும்; அதொவது, விண்பவளி வீரர் சில முந்மதய நிகழ்வுகளில் பூைியின் 

வளிைண்டலத்தில் இருந்திருக்க வவண்டும். (உள்ளுணர்வுகளின் டி - ஆைொல் இது வொதத்திற்குொிய 

விஷயம் - வொக்கியம் ப ொருண்மை ையக்கமுள்ளது அல்ல: விண்பவளி வீரருக்கு வளிைண்டலத்தில் 

நுமழவதற்கு முந்மதய அனு வம் இருந்ததொ இல்மலயொ என் து முக்கியைல்ல.) 

(iii) That's not a stallion ’அது ஆண்குதிமர அல்ல’ என் தன் இயல்புநிமல அர்த்தம் குைிப் ிடப் ட்ட 

விலங்கு ஒரு mare ‘ப ண்குதிமர என் தொகும்; அதொவது எதிர்ைமை என் து [MALE] கூறுக்கு ைட்டுவை 

ப ொருந்தும், இது HORSE கூமைத் பதொடொது விட்டுவிடும் (ப ொருத்தைொை சூழல்களிலும் 

முழுமையொை எதிர்ைமை நிச்சயைொகச் சொத்தியைொக இருந்தொலும்); இது [MALE] என் தன்  ிொித்தலுக்கு 

சொன்ைொகும். (overworked stallion ’அதிக வவமல பசய்யும் ஆண்குதிமர’ என் தன் சொத்தியைொை 

ப ொருண்மை ையக்கத்மதக் கவைியுங்கள்) ("அதிக கைைொை வண்டிகமள இழுப் து"/"அதிக 

எண்ணிக்மகயிலொை ப ண்குதிமரகளுடன் ப ொலிக்குதிமர கடமைகமளச் பசய்ய வவண்டும்"), இது 

[MALE] என் தன் `பசயல் ொட்டுச் சுதந்திரத்திற்கு வைலும் சொட்சியைளிக்கிைது.) 

13.2.4 எளிய: சிக்கலொை இமணகள் 

  ல சந்தர்ப் ங்களில், இலக்கண ொீதியொக எளிமையொை வடிவங்கள் சிக்கலொை வடிவங்களுக்கு 

ைிகவும் ஒத்த அல்லது பநருக்கைொக இமணயொை ப ொருு்ண்மைசொர்  ண்புகமளக் பகொண்டுள்ளை. 

false/ப ொய்யொை’ ைற்றும் untrue/உண்மையற்ை என்ை வநர்வுகமளக் கருத்தில் பகொள்ளவும். 

untrue/உண்மையற்ை என் தில் [NOT/இல்மல] ைற்றும் [VERACIOUS/உண்மையொை] (என்று 
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கூறுவவொம்) என்ை கருத்துருக்கள் பவவ்வவறு உரு ன்களொல் பவளிப் டுத்தப் டுகின்ைை, எைவவ 

untrue/உண்மையற்ை என் தன் ப ொருண்மை சிக்கலொைது எைப்  குப் ொய்வு பசய்யப் ட வவண்டும். 

ஆைொல் false/ப ொய்யொை  ற்ைி என்ை? சிக்கலுக்கு உரு ைியல் சொன்றுகள் இல்மல, ஆைொல் 

untrue/உண்மையற்ை என் தனுடன் அதன் பநருங்கிய உைவின் அடிப் மடயில், அவத 

ப ொருண்மைசொர்  குப் ொய்மவ false/ப ொய்யொை என் தற்குக் பகொடுக்கொதது கிட்டத்தட்ட 

வி ொீதைொகத் பதொிகிைது. இவத வ ொன்ை எண்ணற்ை வநர்வுகள் உள்ளை. ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் 

வதமவயில்மல. rise-fall/உயர்-விழு  என் ைவற்மை lengthen-shorten/நீள்-குறுகு என் துடன் 

ஒப் ிடுக (அவற்ைின் பசயப் டுப ொருள் குன்ைிய விமை அர்த்தங்களில்). Lengthen/நீள் ைற்றும் 

shorten/குறுகு என் து உரு ைியல் அடிப் மடயில் long/நீண்ட ைற்றும் குறுகிய/ short 

என் ைவற்றுடன் பதளிவொக பதொடர்புமடயது, வைலும் [BECOME/ஆகு] [MORE/அதிகம்] 

[LONG/நீளம்] ைற்றும் [BECOME/ஆகு] [MORE/அதிகம்] [SHORT/குறுக்கம்] எைப் ப ொருண்மையியல் 

அடிப் மடயில்  குப் ொய்வு பசய்யலொம். இப்வ ொது,  lengthen/நீள் என் தற்கும் shorten/குறுகு 

என் தற்கும் இமடயிலொை வவறு ொடு rise/உயர் ைற்றும் fall/வீழு என் ைவற்ைிற்கு இமடயிலொை 

வவறு ொட்டிற்கு  சைம்; வைலும் lengthen/நீள் ைற்றும் long/நீளம் ஆகியவற்றுக்கு இமடவயயொை 

ப ொருண்மைசொர் உைவு rise/உயர் என் தற்கும் high/உயர்ந்த என் ற்கும் (ைற்றும் fall/வீழ் ைற்றும் 

low/தொழ்ந்த) என் தற்கும் இமடயில் உள்ள ப ொருண்மை உைவுக்குச் சைைொைதொக இருப் தொல், இது 

rise உயர் ைற்றும் fall/விழு  என் ைவற்ைின்  குப் ொய்மவ முமைவய [BECOME/ஆகு] 

[MORE/அதிகம்] [HIGH/உயரம்] ைற்றும் [BECOME/ஆகு] [MORE/அதிகம்] [LOW/தொழ்]? 

13.3 பசொல் சிமதவின் வநொக்கங்கள் 

 இந்தப்  குதியில்,  ல்வவறு ப ொருண்மையியலொொில் ப ொது பசொற்பைொமகயின் (general 

vocabulary) ஒரு ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்மவத் (componential analysis) பதொடங்க விரும் ிய 

சிைந்த இறுதி விமளவுகமளப்  ற்ைி விொிவொகப்  ொர்க்கிவைொம். ஒட்டுபைொத்த அகரொதியின் 

 ிரதிநிதியொக இருந்த பசொற்களின் சிைிய குழுக்களில் ஆய்வு பசய்வதில் ப ரும் ொலொைவர்கள் திருப்தி 

அமடந்துள்ளைர் என் து குைிப் ிடத்தக்கதொகும்.  

13.3.1 குமைப்பு (ஒப் ிடுக அகரொதிகள்) 

  ல ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்வொளர்களின் (componentialists) ஒரு முக்கிய வநொக்கம் 

(அவசியைில்மல என்ைொலும்) ப ொருண்மையின் ஆதிக்கத்தின் உண்மையொை குமைப்பு  குப் ொய்மவ 

(reductive analysis) அமடவதொகும். இந்த 'ைைநிமலயின்' விளக்கைொக, வடைிஷ் பைொழியியலொளர் 

லூயிஸ் ப ல்ம்ஸ்வலவின் (Louis Hjelmslev) எடுத்துக்கொட்மட நொம் எடுத்துக் பகொள்ளலொம். 

 பைொழியியலில் ஆரம் கொல ஐவரொப் ிய கட்டமைப்புவொதத்தின்  ிரதிநிதியொக ப ல்ம்ஸ்வலவ் 

இருந்தொர்; சொசூொின்  ொிந்துமரமயப்  ின் ற்ைி, ஒரு கூைொய்வுப் ப ொருண்மையியலின் (componential 

semantics) முதல் திட்டவட்டைொை முன்பைொழிவு அவருமடயது. அவர்  டம் 13.1 இல் 

விளக்கப் ட்டுள்ள பைொழிக் குைியின் (linguistic sign) சொ ூொின் நன்கு அைியப் ட்ட 

கருத்தொக்கத்திலிருந்து பதொடங்கிைொர். 
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 சொ ூர் அமைத்து சொத்தியைொை ப ொருண்மைகளின் ஒரு ஆட்சிப் குதிமய கற் மை 

பசய்தொர்; அமத அவர் பைொழியின் 'உள்ளடக்க ைட்டம்' (content plane) (முதலில், 'le plan du contenu' 

'பல  ிளொன் டு கொன்படனு') என்று அமழத்தொர் ைற்றும் சொத்தியைொை அமைத்து ைைித பைொழி 

ஒலிகளின் (human linguistic sounds) ஆட்சிப் குதிமய அவர் 'பவளிப் ொடு ைட்டம்' (expression 

plane) (’le plan dc l'expression') என்று அமழத்தொர்.  ின்ைர் அவர் பைொழியியல்சொர் குைியீட்மட 

(linguistic sign) இரண்டு ைட்டங்கள்  வழி ஒரு நறுக்கு எைப்  ண் ொக்கம் பசய்தொர்; இது ஒரு 

குைிப் ிட்ட ஒலி ைற்றும் ஒரு குைிப் ிட்ட ப ொருண்மைக்கு இமடவய ஒரு இடுகுைித்தன்மையொை 

(குைியீட்டியல் அர்த்தத்தில்/semiotic sense) பதொடர்ம  உருவொக்கியது.  

 இப்வ ொது, எந்த இயற்மக பைொழியிலும் உள்ள குைிகளின் ஒலி அம்சத்மதப்  ற்ைிய ஆய்வு, 

அமவ உண்மையொை குமைப்பு  குப் ொய்விற்கு (reductive analysis) தங்கமளக் பகொடுக்கின்ைை 

என் மதக் கொட்டுகிைது; அதொவது, அமவ சிைிய ைற்றும் சிைிய பதொிவமடவுகளுக்குச் (inventories) 

பசொந்தைொை எளிமையொை அலகுகளின் வசர்க்மககளொகப்  டிப் டியொகப்  குப் ொய்வு 

பசய்யப் டலொம். ஆங்கிலத்தின் விஷயத்மத எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். ஆங்கில பசொற்பைொமக  ல 

நூைொயிரக்கணக்கொை பசொற்கமள உள்ளடக்கியது என்று நொம் எடுத்துக் பகொள்ளலொம். இருப் ினும், 

இந்த பசொற்களின் ஒலி கட்டமைப்புகள் கடற்கமரயில் உள்ள கூழொங்கற்கமளப் வ ொல் இல்மல, 

ஒவ்பவொன்றும் தைித்துவைொைமவ ைற்றும் முமையொக ைற்ைவற்றுடன் பதொடர்புமடயமவ அல்ல: 

ஆங்கில பசொற்கள் எல்லொம் (அவற்ைின் ஒலி அம்சத்தில்) 200 300 அமசகளின் (syllables) ைிகவும் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட  ட்டியலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட சிைிய அலகுகளின் வசர்க்மககளிலிருந்து 

கட்டமைக்கப் டுவமதக் கொட்டலொம்; வைலும் அமவ (அமசகள்) இன்னும் சிைிய  ட்டியலிலிருந்து 
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(20-80) எடுக்கப் ட்ட ஒலியன்களொல் ஆைமவ எைக்கொட்டலொம்; அமவ (ஒலியன்கள்) ஒரு டஜன் 

அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட எண்ணிக்மகயிலொை சிைப்புப்  ண்புக்கூறுகளின் (distinctive features) 

வசர்க்மககளொகப்  குப் ொய்வு பசய்யக்கூடியமவ. பஜல்ம்ஸ்பலவ் பைொழியின் இரண்டு ைட்டங்களின் 

சைச்சீர்மைமய நம் ிைொர்; வைலும் குைிகளின் உள்ளடக்க ைட்டத்தின் இமணயொை  குப் ொய்வு 

பசய்ய முடியும் என்று முடிவு பசய்தொர்; இது அமைப்பு ைற்றும் ஒழுங்குக்குத் திமகப்பூட்டும் வமகயில் 

இவதவ ொன்ை குமைப்ம  அமடயும். 

 பஜல்ம்ஸ்வலமவப் ப ொறுத்தவமர, வகள்விக்குொிய எளிய ப ொருண்மை அலகுகள், 

அடிப் மடயில்  ிை பசொற்களின் ப ொருண்மைகளொக இருந்தை.  ிை அமைத்து 

ப ொருண்மைகமளயும் பவளிப் டுத்தக்கூடிய வமகயில் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட அடிப் மட 

பசொற்பைொமகமய அமடவமத ப ல்ம்ஸ்வலவ் நம் ிைொர். இந்த ஆமச அகரொதி உலகில் இன்னும் 

உயிருடன் உள்ளது என் து குைிப் ிடத்தக்கது:  ல நவீை அகரொதிகள், குைிப் ொக பவளிநொட்டு 

கற் வர்கமள இலக்கொகக் பகொண்ட, வகொபுல்ட் அகரொதி (COBUILD dictionary) ைற்றும் ஓஏஎல்டி 

(OALD) வ ொன்ைமவ கட்டுப் டுத்தப் ட்ட வமரயறுக்கப் ட்ட பசொற்பைொமகயப்  யன் டுத்தி 

அமைத்து பசொற்கமளயும் வமரயறுப் மத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளை.  

  குப் ொய்வு முமை முதலில் ஒலியைியல்  குப் ொய்மவ நியொயப் டுத்த  யன் டுகிை 

இைைொற்ைத்மத (commutation) அடிப் மடயொகக் பகொண்டது. பவளிப் ொடு ைட்டத்தின் இரண்டு 

தைித்துவைொை கூறுகளுக்கு இமடயில் ஒரு ஒலியன்சொர் வவறு ொடு இருப் தொகக் கூைப் டும் வ ொது 

ஒன்றுக்குப் திலொக ைற்பைொன்மை ைொற்றுவது உள்ளடக்க ைட்டத்தில் ைொற்ைத்மத ஏற் டுத்தும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்தில் [p] என் து [b] என் திலிருந்து வவறு ட்ட ஒலியைொகக் 

கொட்டப் டலொம், ஏபைைில் [pin] என் து [bin] இலிருந்து வவறு அர்த்தத்துடன் பதொடர்புமடயது. 

இருப் ினும், உயிர்ப் ிக்கப் ட்ட ஈொிதழ் அமடப்ப ொலி (aspirated bilabial stop) [ph] 

உயிர்ப் ிக்கப் டொத வடிவைொை [p]-யிலிருந்து வவறு ட்ட ஒலியன் அல்ல; ஏபைன்ைொல் 

ப ொருண்மையின் ைொற்ைம் ஒன்ைிற்குப்  திலொக ைற்பைொன்மை வதர்வு பசய்வதுடன் 

பதொடர்புமடயதொக இருக்கொது.   

 சைச்சீர் பகொள்மகயின் (principle of symmetry)  டி, அவத பசயல்முமை தமலகீழ் திமசயில் 

பசல்லு டியொகும், அதொவது, ப ொருண்மையின் ஒரு கூமை (a bit of meaning) ைொற்றும் வ ொது நொம் 

ஒரு ப ொருண்மைசொர் உறுப்ம த் (semantic element) தைிமைப் டுத்தி பவளிப் ொடு ைட்டத்தில் 

இமணயொை ைொற்ைத்மத ஏற் டுத்துகிவைொம். எடுத்துக்கொட்டொக, mare என் தன் ப ொருண்மைமய 

[HORSE] [FEMALE] எைப்  குப் ொய்வு பசய்வது, [FEMALE] என் மத [MALE] க்கு ைொற்றுவது (ஒரு 

வமகயொை சிந்தமை  ொிவசொதமை மூலம்) குைியின் (sign) பவளிப் ொட்டு ைட்டத்மத stallion எை 

ைொற்ைியமைப் மத  உட் டுத்தும் என்ை உண்மையொல்  நியொயப் டுத்தப் டுகிைது ைற்றும் [HORSE] 

என் மத [SHEEP]-ஆக ைொற்றுவது பவளிப் ொட்மட ram என்று ைொற்றும் என் மத உட் டுத்தும். 

எவ்வொைொயினும் horse என் தன் ப ொருண்மைக் கூறு [BLACK] ஐ உள்ளடக்கியது என்று நொம் 
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எடுவகொள்பசய்தொல் (postulate), இது ஆதொிக்கப் டொது; ஏபைன்ைொல் அமத [BROWN] எை 

ைொற்றுவது பதொடர்புமடய ஒலிப்பு வடிவத்தில் எந்த ைொற்ைத்மதயும் உட் டுத்தொது. 

 கட்டுப் டுத்தப் ட்ட பதொிவமடவுகள் ைற்றும் (restricted inventories) கட்டுப் ொடற்ை 

பதொிவமடவுகள் (unrestricted inventories) என் ைவற்ைிற்குச் பசொந்தைொை கூறுகளுக்கு இமடவய 

ஒரு வவறு ொடு பசய்யப் ட்டது. [HORSE] [MALE] எைப்  குப் ொய்வு பசய்யப் ட்ட stallion என்ை 

வநர்மவ எடுத்துக்பகொள்ளவும்; ைீண்டும் ஒருமுமை [MALE] என் தன் ைொற்று சொத்தியங்கள் 

உண்மையில் ைிகவும் கட்டுப் டுத்தப் ட்டமவ; ஒவர சொத்தியம் [FEMALE]; எவ்வொைொயினும், 

[HORSE]-க்கொை சொத்தியங்கள் ைிகவும் விொிவொைமவ. கட்டுப் டுத்தப் ட்ட பதொிவமடகமளச் வசர்ந்த 

கூறுகள் குமைப்பு வநொக்கங்களுக்கொக (reductive purposes) ைிகவும் குைிப் ிடத்தக்கமவ; ஏபைைில் 

அமவ  ரந்த  ிை  ல்வவறு கூறுகளுடன் நிகழும் வமகயில் விநிவயொகத்மதக் பகொண்டுள்ளை. 

 ப பஜல்ம்ஸ்பலவின் குமைக்கும்  குப் ொய்வின் (reductive analysis) முக்கியத்துவத்மதப் 

 ற்ைி வைவல குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது. இது நமடமுமையில் எவ்வொறு பசயல் டுகிைது என்று 

 ொர்ப்வ ொம்.  ின்வரும் பசொற்களின் பதொகுப்ம  எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: 

உயர்           உயர்த்து  உயரம் 

விழு         தொழ்  தொழ்வு    

 rise            raise  high 

fall              lower   low     

நீள்        நீட்டு             நீளம் 

குறுகு        குறுக்கு               குள்ளம் 

lengthen (I)  lengthen (2)       long 

shorten (I])   shorten (2)        short 

(Lengthen (I) ைற்றும் shorten (I) என் ை rise ைற்றும் fall வ ொன்று பசயப் டுப ொருள் குன்ைிய 

(intransitive) விமைகள்; lengthen (2) ைற்றும் shorten (2) என் ை raise ைற்றும் lower என் ை வ ொல 

பசயப் டுப ொருள் குன்ைொ/கொரண (transitive/causative) விமைகள். 

 இது  ல பதொடர்பு பதொடர்புமடய முரண் ொடுகளுடன் (correlated contrasts) ைிகவும் 

கட்டமைக்கப் ட்ட பதொகுப் ொகும். நொம் பசொல் அலகுகமளக் குமைந்த ட்ச ப ொருண்மைசொர் 

அணுக்களொக (minimal semantic atoms) எடுத்துக் பகொண்டொல், இந்தத் பதொகுப்புக்கு அதன் 

விளக்கத்திற்கு  ன்ைிரண்டு ப ொருண்மைசொர் அலகுகள் வதமவ. அத்தமகய விளக்கம் 

இமணகளுக்கொை கணக்மக அளிக்கொது: இமவ தைித்தைியொக குைிப் ிடப் ட வவண்டும். இப்வ ொது 

நொம்  ின்வரும்  குப் ொய்மவச் பசய்கிவைொம் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம்: 

உயர் = [கூடுதல்] [உயரம்] [ைொறு]  

விழு = [கூடுதல்]  [தொழ்வு] [ைொறு] 

rise = [BECOME] [MORE] [HIGH] 

fall = [BECOME] [MORE] [LOW] 
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உயர்த்து = [கூடுதல்] [உயரம்] [ைொறு] [பசய்] 

தொழ்த்து = [[கூடுதல்]  [தொழ்வு] [ைொறு] [பசய்] 

raise = [CAUSE] [BECOME] [MORE] 

lower = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [LOW] 

நீள் = [கூடுதல்] [நீளம்] [ஆகு] 

குறுகு (I) = [கூடுதல்] [குள்ளம்] [ஆகு] 

lengthen (I) = [BECOME] [MORE] [LONG] 

shorten (I) = [BECOME] [MORE] [SHORT] 

நீட்டு (2) = [கூடுதல்] [நீளம்] [ஆகு] [பசய்] 

குறுக்கு (I) = [கூடுதல்] [குள்ளம்] [ஆகு] [பசய்] 

lengthen (2) = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [LONG] 

shorten (2) = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [SHORT] 

இந்த புதிய  குப் ொய்வு, எடுத்துக்கொட்டொக, உயர்/rise ைற்றும் விழு/fall ஆகியவற்றுக்கு 

இமடவயயொை வவறு ொடு உயர்த்து/raise ைற்றும் lower/தொழ்த்து என் மவகளுக்கு இமடயில் 

உள்ளமதப் வ ொன்ைது என் மதக் கொட்டுகிைது, ஏபைைில் இரண்மடயும் [உயரம்]/[HIGH] ைற்றும் 

[தொழ்வு]/[LOW] ஆகியவற்றுக்கு இமடவயயொை வவறு ொட்டிற்கு கொரணைொகக் கூைலொம். வைலும், 

high/உயரம் ைற்றும் உயர்த்து/ raise என் மவகளுக்கு இமடயிலொை வவறு ொடு long/நீளம் ைற்றும் 

lengthen(2)/நீட்டு என் மவகளுக்கு இமடயிலொை வவறு ொட்டிற்கு சைம்; இவ்வொறு  ிைவும் வரும். 

பசொல்சொர் சிமதவு இல்லொைல்  ன்ைிரண்டுக்கு ைொைொக, ஏழு கூறுகமள ைட்டுவை  யன் டுத்துவதன் 

மூலம் இது அமடயப் டுகிைது என் மத கவைிக்கவும். ைற்ை உருப் டிகள் பதொகுப் ில் 

வசர்க்கப் ட்டொல் சிக்கைம் ைிகவும் குைிப் ிடத்தக்கதொக ைொறும்: 

wide   widen (I)  widen (2) 

அகலம்  அகலைொகு   அகலப் டுத்து 

குறுக்கம் குறுகு  குறுக்கு 

wide   widen (I)  widen (2)  

narrow  narrow (I)  narrow (2) 

தடி   தடி   தடிக்கச்பசய் 

பைல்லிவு        பைலி            பைலியச்பசய் 

thick   thicken (I)  thicken (2) 

thin   thin (2)  

வலு  வலு      வலுவொக்கு 

நலிவு         நலி          நலியச்பசய் 

strong   strengthen (I)      strengthen (2) 

weak                weaken (I)          weaken (2) 
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பசொல்சொர் சிமதவு இல்லொைல், ஆங்கில எடுத்துக்கொட்டுகள் வைலும்  திபைட்டு ப ொருண்மை 

அணுக்கமளச் வசர்த்து, பைொத்தம் முப் து பகொடுக்கும்; வைவல கூைியது வ ொன்ை சிமதவு 

அடிப் மடயில், ஆறு புதிய ப ொருண்மைசொர் தைிைங்கள் ைட்டுவை வதமவ; இது பதொகுப் ிற்கு 

பைொத்தம்  தின்மூன்று பகொடுக்கிைது.  

 எவ்வொைொயினும், நம் பசொற்களின் பதொகுப் ில் பதொடர்புகள் உள்ளை, அவற்மை நம் 

 குப் ொய்வு மூலம் பவளிப் டுத்த இயலொது, எடுத்துக்கொட்டொக: 

உயர்: விழு: நீள் (I): குறுகு (I) 

rise:fall: lengthen (I):shorten (I)  

 இமத விளக்குவது பதொிவமடகளில் இன்னும் ப ொிய சிக்கைத்திற்கு வழிவகுக்க வவண்டும். 

 ின்வருவமதக் கவைியுங்கள்: 

உயர்த்து = [கூடுதல்] [உயரம்] [ைொறு] [பசய்] 

தொழ்த்து = [கூடுதல்]  [தொழ்வு] [ைொறு] [பசய்] 

raise = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [HIGH] 

lower = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [LOW]   

நீட்டு = [கூடுதல்] [நீளம்] [ஆகு] [பசய்] 

குறுக்கு = [கூடுதல்] [குள்ளம்] [ஆகு] [பசய்] 

lengthen (2) = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [LONG] 

shorten (2) = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [SHORT]  

நொம்  ின்வருைொறு  குப் ொய்வு பசய்தொல், இங்வக இமணமயக் கண்டு ிடிக்க இயலும்: 

உயர்த்து = [கூடுதல்] [உயரம்] [ைொறு] [பசய்] 

தொழ்த்து = [குமைவொை]  [உயரம்] [ைொறு] [பசய்] 

raise = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [LONG]  

lower = [CAUSE] [BECOME] [LESS] [LONG]  

நீட்டு = [கூடுதல்] [நீளம்] [ஆகு] [பசய்] 

குறுக்கு = [குமைவொை] [நீளம்] [ஆகு] [பசய்]  

lengthen (2) = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [LONG] 

shorten (2) = [CAUSE] [BECOME] [LESS] [LONG]  

அது இருக்கும் நிமலயில் இது சொியொை வழியொகத் பதொிகிைது; ஆைொல், அது இமணமய இழக்கிைது: 

raise:lower:high:low; உயர்த்து/தொழ்த்து:உயரம்/தொழ்வு.  இன்னும் தீவிரைொை  குப் ொய்வு வதமவ 

என்று வதொன்றுகிைது: 

உயர்த்து = [கூடுதல்] [உயரம்] [ைொறு] [பசய்] [வநொக்கீட்டு: X] 

தொழ்த்து = [குமைவொை]  [உயரம்] [ைொறு] [பசய்] [வநொக்கீட்டு: X] 

raise = [CAUSE] [BECOME] [MORE] [HEIGHT] [REF: X] 

lower = [CAUSE] [BECOME] [LESS] [HEIGHT] [REF: X] 
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இங்வக ஒரு வநொக்கீட்டு இடம் (reference point) என்ை கருத்மத அைிமுகப் டுத்துகிவைொம்: 

எமதயொவது உயர்த்துவது என் து ஒரு வநொக்கீட்டு இடத்மத விட அதிக உயரத்தில் இருப் மத 

ஏற் டுத்துவதொகும், ப ொதுவொக உயர்த்தும் பசயல் நமடப றுவதற்கு முன்பு இருந்த உயரத்மதவிட. 

வநொக்கீட்டு இடத்தின் இந்தக் கருத்து high/உயர் ைற்றும் low/தொழ்  குப் ொய்விலும் 

 யன் டுத்தப் டலொம் (ைற்றும் mutatis mutandis, long/நீளைொை ைற்றும் short/குறுகிய); ஏபைன்ைல் 

உயரைொக இருக்கும் ஒன்று வநொக்கீட்டு இடத்மதவிட கூடுதல் உயரத்தில் இருக்கும் (ைற்றும் தொழ்ந்த 

ஒன்று குமைந்த உயரத்தில் இருக்கும்), ப ரும் ொலும் சில வமகயொை சரொசொி விட (இயல் 9இல் 

எதிர்பைொழிகளின் (antonyms) விவொதத்மதப்  ொர்க்கவும்)): 

உயர்ந்த = [கூடுதல்] [உயரம்] [வநொக்கீட்டு: சரொசொி] 

தொழ்ந்த = [குமைவொை] [உயரம்] [வநொக்கீட்டு: சரொசொி] 

high = [MORE] [HEIGHT] [REF: Average] 

low = [LESS] [HEIGHT] [REF: Average] 

நீண்ட = [கூடுதல்] [நீளம்] [வநொக்கீட்டு: சரொசொி] 

குறுகிய = [குமைவொை] [நீளம்] [வநொக்கீட்டு: சரொசொி] 

long = [MORE] [LENGTH] [REF: Average] 

short = [LESS] [LENGTH] [REF: Average] 

முதல்  ொர்மவயில் இது கூறுகளின் எண்ணிக்மகமயக் குமைப் தொகத் பதொியவில்மல. 

எவ்வொைொயினும், நொம்  குப் ொய்மவ ப ொிய பதொகுப்புகளுக்கு விொிவொக்கும்வ ொது நன்மை 

ஏற் டுகிைது, ஏபைைில் ஒரு புதிய  ொிைொணத்மத வசர்த்தல், எடுத்துக்கொட்டொக, [வவகம்]/ [SPEED], 

[எமட]/[WEIGHT], [கடிைம்]/[HARDNESS] அல்லது எதுவொக இருந்தொலும், ஆறு புதிய பசொற்களின் 

ப ொருண்மைகள் ைற்றும் உைவுகமளக் கணக்கிட அனுைதிக்கிைது. 

 இதுவமர பசய்த விவொதம், பதொடர்புகளின் (correlations) இருப்பு ைற்றும் குமைப்பு (reductive) 

என் தன் வதமவயொல் உந்துதல் ப ைக்கூடிய  குப் ொய்மவ அனுைதிப் தன் விமளவுகமள 

விளக்குகிைது. இருப் ினும், அத்தமகய  குப் ொய்வின் வரம்புகமள ைைதில் பகொள்ள வவண்டும். 

இந்த இடத்தில் இரண்டு விவரங்கள் வலியுறுத்தத்தக்கை. முதலொவது, இந்த வமகயொை 

 குப் ொய்விற்குத் தன்மைக் பகொடுக்கும் பசொற்பைொமகயின் விகிதம் ஒப்பீட்டளவில் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது: ப ரும் ொலொை பசொற்கள்  குப் ொய்வு பசய்யப் டொைல் உள்ளை. 

ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்விற்கு (componential analysis) ஏற்ைதொக நிரூ ிக்கப் ட்ட  குதிகள், 

எடுத்துக்கொட்டொக, உைவிைர் பசொற்கள், ஆண்/ப ண்/இளம்/வயது வந்த விலங்குகள் ைற்றும் 

ைைிதர்கமளக் குைிக்கும் பசொற்கள் ைற்றும் வைவல விவொதிக்கப் ட்டமதப் வ ொன்ை ஈொிமண 

எதிர்ப்புகள் (binary oppositions) என் ைவொகும். இரண்டொவது விவரம் என்ைபவன்ைொல், stallion 

வ ொன்ை ஒரு பசொல்மலப்  குப் ொய்வு பசய்ய முடிந்தொலும், இப் குப் ொய்வு  ல ப ொருண்மைசொர் 

அைிமவக் (semantic knowledge) கணக்கிடொைல் விட்டுவிடுகிைது. 
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 பசொற்களின் ப ொருண்மைமயக் குமைக்கும்  குப் ொய்விற்கொை ஒரு தீவிரைொை, 

ஒப்பீட்டளவில் சைீ த்திய முன்பைொழிவு அன்ைொ மவர்ஸ் ிக்கொ (Anna Wierzbicka 1996) என் வரொல் 

பசய்யப் ட்டுள்ளது; அவர் சைகொல கூறு ொடுட்டியலொளர்களில் (componentialists) ைிகவும் 

மூலமுதலொைவர், நிச்சயைொக ைிகவும் முழுமையொைவர். அவர் தைது உத்வவகத்மத 

கட்டமைப் ொளர்களிடைிருந்து (structuralists) அல்லொைல் ைிகப் ிந்திய கடந்த கொலத்திலிருந்து 

எடுத்துக்பகொண்டொர்: அவளுமடய ஆதொரம் லீப்ைிஸ் (Leibniz) ஆவொர்; அவர் சிக்கலொை 

ப ொருண்மைகமள எளிமையொைவற்ைின் வசொிக்மககளொகக் குமைப் தன் மூலம் முதலில் 'சிந்தமை 

எழுத்துக்கமள' ('alphabet of thought') கண்டு ிடிக்க முயன்ைொர். லீப்ைிஸ் ஒரு ஹ்பஜல்ம்ஸ்பலவ் 

வ ொன்ை நமடமுமைமயப் (Hjelmslev-like procedure)  ின் ற்ைிைொர்; இது சிக்கலொை 

ப ொருண்மைகளில் ("stallion" வ ொன்ைமவ) பதொடங்கி ைற்றும்  ிை பசொற்களின் ப ொருண்மைகளொல் 

வழிநடத்தப் ட்டு அவற்மை எளிமையொைமவயொகக் குமைத்தல் ஆகும். குமைப்பு வைலும் பசய்ய 

முடியொதவ ொது, ஒருவர் சிந்தமையின் அடிப் மட அலகுகளில் வந்திருப் ொர் என்று லீப்ைிஸ் 

நிமைத்தொர். மவர்ஸ் ிக்கொ (Wierzbicka) இதற்கு வநர்ைொைொை வழியில் விஷயங்கமளச் பசய்தொர்: 

தவிர்க்க முடியொத கருத்துச்சொயல்கள் எைத் வதொன்ைியவற்ைின் ஒரு சிைிய  ட்டியலுடன் 

பதொடங்கிைொர் (அவருமடய அசல்  ட்டியலில் சொியொகப்  திபைொரு உறுப் ிைர்கள் இருந்தைர்); 

இவற்ைின் மூலம் முடிந்தவமர  ல ப ொருண்மைகமள பவளிப் டுத்த முயற்சித்தொர்; பதொடக்கக் 

கருத்துச்சொயல்  ட்டியலில் கட்டொயம் ஏற் ட்டொல் ைட்டுவை கூடுதல் கருத்துச்சயல்கமளப்  ட்டியலில் 

வசர்த்தொர். அவளுமடய தற்வ ொமதய  ட்டியல் (உறுதியொைதொக இல்மல)  ின்வருைொறு 

இயங்குகிைது: 

"substantives" [I], [YOU], [SOMEONE], [SOMETHING], [PEOPLE] 

"ப யர்கள்" [நொன்], [நீ], [யொவரொ ஒருவர்], [ஏவதொ ஒன்று], [ைக்கள்] 

"determiners" [THIS], [THE SAME], [OTHER], [SOME] 

"அமடபகொளிஅமடகள்" [இது], [அவத], [ ிை], [சில] 

"augmentor" [MORE]  

"ைிகுதிப் டுத்தி" [கூடுதல்] 

"quantifiers" [ONE], [TWO], [MANY/MUCH], [ALL]  

"அளவீடுகள்" [ஒன்று], [இரண்டு], [ ல/அதிக], [எல்லொ] 

"mental predicates" [THINK], [KNOW], [WANT], [FEEL], [SEE], [HEAR] 

"உளம்சொர்  யைிமலகள்" [சிந்தி], [பதொி], [வவண்டு], [உணர்], [ ொர்], [வகள்] 

"non-mental predicates" [MOVE], [THERE Is], [(BE) ALIVE] 

"உளம்சொரொ  யைிமலகள்" [நகர்], [அங்வக உள்ளது], [உயிருடன் (இரு)] 

"speech" [SAY] 

"வ ச்சு" [பசொல்] 

"actions and events" [DO], [HAPPEN]  
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"பசயல்கள் ைற்றும் நிகழ்வுகள்" [பசய்], [நட] 

"evaluators" [GOOD], [BAD]  

"ைதிப்பீடிகள்" [நல்ல], [பகட்ட] 

"descriptors" [BIG], [SMALL] 

"விளக்கிகள்" [ப ொிய], [சிைிய] 

"time" [WHEN], [BEFORE], [AFTER], [A LONG TIME], [A SHORT TIME], [NOW] 

"வநரம்" [எப்வ ொது], [முன்ைர்], [ ின்ைர்], [நீண்ட வநரம்], [குறுகிய வநரம்], [இப்வ ொது] 

"space" [WHERE], [UNDER], [ABOVE], [FAR], [NEAR], [SIDE], [INSIDE], [HERE] 

"இடம்" [எங்வக], [கீவழ], [வைவல], [தூரத்தில்], [அருகில்], [ க்கத்தில்], [உள்வள], [இங்வக] 

"partonomy" [PART (OF)]  

" ொகபைொழியம்" [ குதி]  

"taxonomy" [KIND]  

"வமகபைொழியம்" [வமக] 

"metapredicates" [NO], [CAN], [VERY]  

"ைிமகப் யைிமலகள்" [இல்மல], [இயல்], [ைிகவும்] 

"interclausal linkers" [IF], [BECAUSE], [LIKE]   

"எச்சத்பதொடர்களுக்கிமடவய இமணப் ிகள்" [IF], [BECAUSE], [LIKE] 

"imagination and possibility" [IF ... WOULD], [MAYBE] 

"கற் மை ைற்றும் சொத்தியம்" [என்ைொல்], [இருக்கலொம்] 

"words" [WORD] 

"பசொற்கள்" [பசொல்] 

இந்த  ட்டியலில் உறுப் ிைரொகத் தகுதிப ைப்  ொிந்துமரக்கப் ட்ட பதொடக்கக் கருத்துச்சொயல் 

(primitive) உலகளொவியதொக இருக்க வவண்டும் (இமத சொி ொர்க்க கடிைைொக உள்ளது, ஆைொல் இது 

அமைத்து அைியப் ட்ட பைொழிகளிலும் பவளிப் டுத்த இயல வவண்டும்). அமைத்து ைைிதர்களும் 

ஒவர உள்ளொர்ந்த திைன்களுடன்  ிைந்திருப் தொல், பதொடக்கக் கருத்துச்சொயல்கள் (primitives) 

உள்ளொர்ந்த ப ொருண்மைசொர் திைன்களின்  ிரதி லிப் ொக இருந்தொல், சில பைொழிகளில் வதொன்றும் 

ஒரு வதொற்ைத் பதொடக்கக் கருத்துச்சொயல் (apparent primitive) ஆைொல் எல்லொ பைொழிகளிலும் 

வதொன்றும் பதொடக்கநிமலக் கருத்துச்சொயல்கள் அடிப் மடயில் பவளிப் டுத்தக்கூடியதொகப்  ிை 

இருக்கொது என்று விர்ஸ் ிகொ வொதிடுகிைொர். பதொடக்கக் கருத்துச்சொயல்கள் சுருக்கைொக 

இருக்கக்கூடொது, அமவகள் வநரடி உள்ளுணர்மவ அணுக வவண்டும், வைலும் எந்தபவொரு 

முன்பைொழியப் ட்ட  குப் ொய்வும் நம் கத்தன்மையின் பசொந்த வ சு வொின் தீர்ப்புகளின் வதர்வில் 

வதர்ச்சி ப ை வவண்டும். கட்ஸ் ைற்றும் ஃவ ொடர் (Katz and Fodor) வமகயின்  குப் ொய்வுகமள அவர் 

ஒரு பசயற்மக பைொழியில் பைொழிப யர்த்தது வ ொன்ைது, ப ொருண்மையின் உண்மையொை 

 குப் ொய்வு அல்ல (சில சையங்களில் இழிவொை முமையில் "ைொர்க்பகொிஸ்/ markerese" என்று 
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குைிப் ிடப் டுகிைது), அதற்கு யொருக்கும் எந்த உள்ளுணர்வும் இல்மல எை நிரொகொிக்கிைொர். 

 ின்வரு மவ வழக்கைொை மவர்ஸ் ிக்கொ (Wierzbickan)  குப் ொய்வின் சுமவமயக் பகொடுக்கும்:   

X ஆைது Z க்கு Y ஐத் தண்டித்தது: 

(அ)  X என் து Z-ஐச் பசய்தது. 

(ஆ) X இது வ ொன்ை ஒன்மை நிமைத்தது: 

(இ) Y வைொசைொக ஏவதொ பசய்தது (Z).  

(ஈ) இதன் கொரணைொக Y வைொசைொக உணர வவண்டும் என்று நொன் விரும்புகிவைன். 

(உ) இதன் கொரணைொக Y ஏதொவது வைொசைொக உணர்ந்தொல் நன்ைொக இருக்கும். 

(ஊ) இதன் கொரணைொக நொன் Y க்கு ஏதொவது பசய்தொல் நல்லது. 

(எ) இதன் கொரணைொக X என் து Y க்கு ஏதொவது பசய்தது. 

இந்த  குப் ொய்வு ஒரு குற்ைத்திற்கொக துன் ப் டுவதற்கு புைநிமல ொீதியொக நியொயைொை கொரணம்தொன் 

என்ை உண்மைமய அதிக ட்ச எளிமையொை பசொற்களில் ப றுவமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. 

'அது நன்ைொக இருக்கும்' என் து புைநிமல ைதிப்பீட்மடக் குைிப் தொகக் பகொள்ளவவண்டும் என் மத 

கவைத்தில் பகொள்ள வவண்டும்;  (உ), (ஊ) இல் உள்ள நொன் நல்லதொக உணருவவன் என்ை அகநிமல 

ைதிப்பீட்மட இடம்ைொற்றுவது,  ழிவொங்கு என் தற்கொை வமரயமைமய அளிக்கும். 

  குப் ொய்வுகள் வொக்கியங்களின் வடிவத்தில் உள்ளை. இதன் ப ொருள் ப ொருண்மை 

அடிப் மடயில் ப ொருள்வகொள் பசய்யக்கூடிய பதொடொியல் பதொடக்கக்கருத்துச்சொயல்களின் (syntactic 

primitives) ஒரு பதொகுப்பு இருக்க வவண்டும். ஒழுங்குமுமையின் இந்த அம்சம் புலைொய்வில் உள்ளது; 

ஆைொல் தற்வ ொது குமைவொக வளர்ந்திருக்கிைது. 

13.3.2 பசொல்சொர் முரண் ொடுகள் ைற்றும் ஒற்றுமைகள்  

 ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்விற்கு சற்வை ைொறு ட்ட அணுகுமுமை ஒரு பைொழியின் 

பசொற்களஞ்சியத்தில் உள்ள பசொல்சொர் முரண் ொடுகள் ைற்றும் ஒற்றுமைகமள விளக்குவமத அதன் 

முதன்மை வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. இந்தப்  ொர்மவயில், குமைந்த ட்சக் ப ொருண்மைக் கூறு 

என் து இரண்டு பசொற்களின் ப ொருண்மைகளுக்கு இமடயில் ஆை ைிகச்சிைிய வவறு ொடு ஆகும்; 

அமைத்து கூறுகளும் உண்மையொை பசொல்சொர் முரண் ொடுகளொல் நியொயப் டுத்தப் ட வவண்டும்; 

வைலும், இரண்டு பசொற்களுக்கு பநருக்கைொை ப ொருண்மைகள் உள்ளை என்ைொல் அமவ கூடுதல் 

ப ொதுவொை கூறுகமளக் பகொண்டிருக்க வவண்டும். நமடமுமையில் இது எவ்வொறு பசயல் டுகிைது 

என் மதப்  ொர்ப்வ ொம், முதலில் ஒரு  ழக்கைொை எடுத்துக்கொட்மடப்  யன் டுத்தி (இலக்கியத்தில்). 

நொற்கொலி/chair. என்ை பசொல்லின் ஒரு  குப் ொய்மவ நொம் முயற்சிப்வ ொம். ஒரு பைொழியில் உள்ள  ிை 

எல்லொ பசொற்களிலிருந்தும் நொற்கொலி/chair என் மத வவறு டுத்துவவதொடு,  ிை ப ொருட்களிலிருந்து 

அதன் ப ொருண்மை தூரத்மதயும் குைிப் ிடுவவத குைிக்வகொள் என் மத ைைதில் பகொள்ளவும். நொம் 

ைிக பதொமலதூர பசொற்களுடன் பதொடங்கி, சீரொக பநருங்கிச் பசல்வவொம்; இது வகொட் ொட்டளவில் 

அவசியைில்மல, ஆைொல் இது வசதியொைது ைற்றும் முமையொக இருப் மத எளிதொக்குகிைது. 
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 ின்வரும் ஒவ்பவொரு முரண் ொடுகளிலிருந்தும், நொம் ஒரு அம்சத்மதப்  ிொித்பதடுக்க முடியும், வைலும் 

முழு பதொகுப்பு நொற்கொலி/chair என் தன் ப ொருண்மையின் விவரக்குைிப்ம ச் வசர்க்கிைது:   

நொற்கொலி எதிரொக சிந்தமை [பகட்டியொை] 

    எதிரொக பூமை [உயிரற்ைது] 

    எதிரொக எக்கொளம் [ஃ ர்ைிச்சர்] 

    எதிரொக வைமச [அைர்வதற்கு] 

               எதிரொக வசொ ொ [ஒருவருக்கு]  

               எதிரொக ஸ்டூல் [சொய்வுப்  குதியுடன்] 

chair vs. thought [CONCRETE]  

         vs. cat [INANIMATE] 

         vs. trumpet [FURNITURE] 

         vs. table [FOR SITTING] 

         vs. sofa [FOR ONE] 

         vs. stool [WITH BACK] 

சீர்மை அடிப் மடயில் ப ொருண்மைக்கூறுகள் அவசியைொக இருக்க வவண்டும்; எைவவ 

உட் டுத்தப் டுதல் (entailment) மூலம் நியொயப் டுத்தப் ட வவண்டும் (எடுத்துக்கொட்டொக, இது ஒரு 

நொற்கொலி என் து இது உயிரற்ைது, இது ஒரு ஃப்ர்ைிச்சர் வ ொன்ைவற்மை உட் டுத்தும்). வைற்கூைிய 

 குப் ொய்வின் டி, நொற்கொலி என் தும் சிந்தமை என் தும் ைிக பதொமலதூர வஜொடிமயக் குைிக்கிைது, 

அவதசையம் நொற்கொலி என் தன் அருகிலுள்ள அண்மட ஸ்டூல் ைற்றும் வசொ ொ ஆகும்; 

ஒவ்பவொன்றுடனும் இது ஆறு கூறுகளில் ஐந்மதப்  கிர்ந்து பகொள்கிைது. வைற்கூைிய  குப் ொய்வு 

சொியொைது ைற்றும் முழுமையொைது என்ைொல், சம் ந்தப் ட்ட பைொழியில் ஒரு நொற்கொலி என் தொல் 

குைிப் ிடப் டொத ைற்றும் ஆறு  ண்புக்கூறுகமளயும்  கிர்ந்து பகொள்ளும் எதுவும் இல்மல. (நொற்கொலி 

என் மத வைலும்  ிொிக்க முடியொது என்று இது அர்த்தப் டுத்துவதில்மல: எடுத்துகொட்டொக,  

மகநொற்கொலி/armchair நொற்கொலியின் அமைத்து  ண்புக்கூறுகமளயும், வைலும் [மககளுடன்] 

என் மதயும் பகொண்டிருக்கும். ஆைொல் இது ஒரு உண்மையொை வவறு ொடு அல்ல, ஏபைைில் 

மகநொற்கொலி/ armchair ஒரு வமகயொை நொற்கொலி ஆகும்.)  

 இந்த வமகயின்  குப் ொய்வு முழு பசொற்பைொமகயும் பதளிவொக உள்ளடக்கியது, வைலும் 

முந்மதய வமகமய விட அதிக தகவல்கமள வழங்குகிைது. நொற்கொலிகமளப்  ற்ைி உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் டொத நைக்குத் பதொிந்த விஷயங்கள் உள்ளை; எடுத்துக்கொட்டொக, 3 அங்குல அகலமுள்ள ஒரு 

நொற்கொலி அல்லது 'தட்மடயொை'  குதி 60 டிகிொி வகொணத்தில் சொய்ந்திருக்கும் நொற்கொலி, அல்லது 

அட்மடப் ப ட்டியொல் ஆை நொற்கொலி என் தொல் எந்தப்  யனும் இருக்கொது,. (இந்த வமக தகவல் 

ப ொதுவொக ஒரு முன்ைொதிொி உருப் டுத்தத்தில் கொணப் டும்; இமதப்  ற்ைிய கூடுதல் விவரங்களுக்கு, 

இயல் 7-ஐப்  ொர்க்கவும்.) 
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 இரண்டொவது எடுத்துக்கொட்டொக, விமைச்பசொல் நமட என் மதப்  குப் ொய்வு பசய்ய 

முடியுைொ என்று  ொர்ப்வ ொம்: 

நட   எதிரொக      தூங்கு     [பசயல்] 

 எதிரொக    கடி          [இடம்ப யர்தல்] 

எதிரொக     ஓட்டு      [உடமல ைட்டும்  யன் டுத்துதல்] 

எதிரொக     ை           [தமர வைல்] 

எதிரொக    ஊர்         [இருகொல்] 

எதிரொக    துள்ளு (தவமள வ ொன்று) [மககமள ைொைி ைொைி  யன் டுத்துதல்] 

எதிரொக   ஓடு          [ஒரு  ொதம் எப்வ ொதும் தமரயில்] 

walk  vs. sleep [ACTION] 

          vs. bite [LOCOMOTION] 

 vs. drive [USING BODY ONLY] 

 vs. fly [ON GROUND] 

 vs. crawl [BIPEDAL] 

 vs. hop (like frog) [USING LIMBS ALTERNATELY] 

vs. run [ONE FOOT ALWAYS ON GROUND] 

இந்த வநர்வில்,  குப் ொய்வில் என்ை இருக்க வவண்டும் என் து அவ்வளவு பதளிவொக இல்மல. 

எடுத்துக்கொட்டொக, சிந்தி வ ொன்ை ைைச் பசயல்களுக்கும் நமட வ ொன்ை உடல் அடிப் மடயிலொை 

பசயல்களுக்கும் இமடயில் நொம் வவறு ொடு கொட்ட வவண்டுைொ? கொமர ஓட்டுவது வ ொன்ை பவளிப்புை 

மூலத்திலிருந்து இயந்திர ஆற்ைமலப்  யன் டுத்தும் இடப்ப யர்ச்சிமய நொம் வவறு டுத்த 

வவண்டுைொ? ஒருவொின் பசொந்த ஆற்ைல் ைட்டுவை  யன் டுத்தப் டும் எடுத்துக்கொட்டொக  ைிச்சறுக்கு 

வ ொன்ை இடப்ப யர்ச்சிமய வவறு டுத்தவவண்டுைொ? ஆடு என் திலிருந்து நொம் நமட என் மத 

வ ொதுைொை அளவு வவறு டுத்திவிட்வடொைொ? இருப் ினும்,  குப் ொய்வின்  ரந்த வழிகள் வ ொதுைொை 

அளவு பதளிவொக உள்ளை. 

 இந்த அணுகுமுமை ஒரு குமைப்பு  குப் ொய்விற்கு (reductive analysis) உத்தரவொதம் 

அளிக்கொது என் மதக் கவைிக்கவும்: தவிர்க்க முடியொைல் நொம்  குப் ொய்வு பசய்யும் பசொற்களின் 

எண்ணிக்மகக்குச் சைைொை  ல கூறுகளுடன் முடிவமடயும். ஏபைன்ைொல், ஒரு பசொல்லின் 

 குப் ொய்வில்  ல  ண்புக்கூறுகள் வதொன்றுகின்ைை: அமவ சுதந்திரைொக விநிவயொகிக்கப் டவில்மல. 

விலங்குகளின் ப யர்கள் இதற்கு ஒரு பதளிவொை எடுத்துக்கொட்மட அளிக்கின்ைை. நொய்கள், 

பூமைகள், ஆடுகள்,  சுக்கள், ஓநொய்கள், கடல்நொய்கள், யொமைகள் ைற்றும்  லவற்மை 

வவறு டுவதற்கு, ஒவ்பவொன்றுக்கும் [நொயிைம்], [பூமையிைம்], [ஆட்டிைம்], [எருதிைம்], [நொியிைம்], 

[கடல்நொயிைம்], [யொமையிைம்]வ ொன்ை வவறு டுத்தும்  ண்புக்கூறுகமள (distinguishing features) 

ஒதுக்க வவண்டும்.. எைவவ, விலங்கு பசொற்களின் பதொகுப்புக்கு விலங்குகள் இருப் மத விட அதிக 

 ண்புக்கூறுகள் வதமவப் டுகின்ைை, ஏபைைில் ஒவ்பவொன்றும் தைித்துவைொை வவறு டுத்தும் 

 ண்புக்கூறுகளுடன் கூடுதலொக [கடிைம்], [விலங்குத்தன்மை], [ ொலூட்டி] ைற்றும்  லவற்மைக் 

பகொண்டிருக்கும். 
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13.3.3 பசொல்சொர் உைவுகள் ைற்றும் உட் டுத்தங்கள் (Lexical relations and entailments) 

 ஒரு பதொகுதி  குப் ொய்வு, பசொல் அலகுகளுக்கு இமடவய ஓரளவுக்குச் சில ைீள்நிகழும் 

ப ொருண்மை உைவுகமள முமைப் டுத்தலொம். அர்த்த உைவுகள் இயல்கள் 8-10-இல் ைிக விொிவொகக் 

மகயொளப் ட்டுள்ளை; இங்வக நொம் இரண்டின் ைீது ைட்டுவை கவைம் பசலுத்துகிவைொம், அதொவது, 

நொய் ைற்றும் விலங்கு, துலிப் ைற்றும் ைலர் ஆகியவற்றுக்கு இமடயிலொை உள்ளடங்கு உைவு (relation 

of inclusion) (உள்ளடங்குபைொழியம்/hyponymy), எை அமழக்கப் டுகிைது) ைற்றும் நொய் என் தற்கும் 

பூமை ஏன் தற்கும் ைற்றும் துலிப் என் தற்கும் வரொஜொ என் தற்கும் இமடயில் இருக்கும் 

விலக்கிமவத்ததல் உைவு (relation of exclusion), (ப ொருந்தொத தன்மை (incompatibility)) ஆகும். முதல் 

உைவு எளிதொைது: W (2) இன் அமைத்துப் ப ொருண்மைக்கூறுகளும் W(I)-இன் ப ொருண்மைக்கூறு 

விவரக்குைிப் ில் உள்ளடக்கப் ட்டிருந்தொல் W(I) என்ை பசொல் W(2) என்ை பசொல்லின் 

உள்ளடங்குபைொழி என்று நொம் கூைலொம். இந்த வமரயமையின்  டி (இது ைிகவும் எளிமையொைது, 

ஆைொல் இங்குள்ள சிக்கல்கமள நொங்கள் புைக்கணிப்வ ொம்)  ின்வரும் ப யொிடப் ட்ட உைவுகமள 

விளக்கலொம்:  

stallion [விலங்கு] [குதிமரயிைம்] [ஆணிைம்] என் து   

horse [விலங்கு] [குதிமரயிைம்] என் தன் உள்ளடங்குபைொழி 

kitten  [விலங்கு] [பூமையிைம்] [இளம்] என் து 

cat [விலங்கு] [பூமையிைம்] என் தன் உள்ளடங்குபைொழி  

chair [திடம்] [உயிரற்ைது] [அைர்வதற்கு] [ ின் சொய்வுடன்]  என் து 

furniture [திடம்] [உயிரற்ை] [ைரச்சொைொன்கள்] என் தன் உள்ளடங்குபைொழி 

ைற்றும்  ல. 

இதுவமர கருதப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டுகள் ைிகவும் வநரடியொைமவ, ஆைொல் சில சிக்கல்கள் உள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, பகொல் ([உயிவரொடிரு] [இல்மல] [ஆக] [பசய்]) ைற்றும் இை ([உயிர்வரொடிரு] 

[இல்மல] [ஆகு]) வ ொன்ை வநர்வுகமள வடிகட்ட நைக்குச் சில வழிகள் வதமவ; ஏபைைில் பகொல் 

என் தன் விவரக்குைிப்பு இை என் மத அடக்கும்; பகொல் என் து என் து இை என் தன் 

உள்ளடங்குபைொழி அல்ல, ைற்றும் ஜொன் பகொன்ைொன் என் து ஜொன் இைந்தொன் என் மத 

உட் டுத்தொது. (இை [உயிவரொடு] [இல்மல] என் து உயிவரொடிரு ([உயிபரொடிரு]) என் தன் 

உள்ளடக்கு பைொழி அல்ல) பசொற்ப ொருள் கூறுகள் ஒன்ைொக இமணகின்ைை (4.5 கீவழ  குதிமயப் 

 ொர்க்கவும்).   

 ப ொருந்தொமைமய (incompatibility) விளக்குவது இன்னும் பகொஞ்சம் சிக்கலொைது. 

ஏபைன்ைொல், குதிமர ([உயிொிைம்] [குதிமரயிைம்]) ைற்றும் பூமை ([உயிொிைம்] [பூமையிைம்]) 

ஆகியவற்ைின் விவரக்குைிப் ில் எதுவும் இல்மல; இது ஒன்று ஒவர வநரத்தில் இருப் து 

சொத்தியைில்மல என்று நம்மை முடிவு பசய்ய உதவுகிைது. இமத நொம் முடிவுக்கு பகொண்டுவர முடியும் 

என் தொல், நம் விளக்கக் கருவி அமத உருப் டுத்தம் பசய்ய அனுைதிக்கவில்மல என்ைொல், அது அந்த 

அளவிற்கு குமை ொடு உள்ளது என்று கூைலொம். வழக்கைொை வழி, உறுப் ிைர்கள்  ரஸ் ரம் 
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தைித்துவைொக இருக்கிை  ண்புக்கூறுகளின் பதொகுப் ின் (சில சையங்களில் எதிர்பைொழிய n-tuples 

எை அமழக்கப் டுகிைது) விவரக்குைிப்ம  முன்பைொழியப் ட்ட  ண்புக்கூறுகள் பசயல் டும் 

ப ொருண்மையியல் வகொட் ொட்டின் ஒரு  குதியொக உட் டுத்துவதொகும்.  ின்வரு மவ 

எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும்: 

[ஆண்]/ [ப ண்] 

[சிவப்பு]/[ ச்மச]/[நீலம்] வ ொன்ைமவ. 

[நொயிைம்]/[பூமையிைம்]/[ஆட்டிைம்]/[எருதிைம்] வ ொன்ைமவ. 

[வட்டம்]/[சதுரம்]/[முக்வகொணம்] வ ொன்ைமவ. 

இந்த வமகயில்  ண்புக்கூறுகமள குழுமுவது என் து ஒவ்பவொரு வஜொடி பசொல் அலகுகளுக்கு நொம் 

சிைப்புக் கூற்றுகள் பசய்ய வவண்டியதில்மல என் மதக் குைிக்கிைது என் மதக் கவைிக்கவும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, நொய் ைற்றும் பூமை ப ொருந்தொதமவ என்  து ைட்டுைல்ல வைலும் ஒரு வஜொடி 

பசொற்களில் ஒன்று ஒரு எதிர்பைொழிய n-உறுப்புகள் உள்ள ஒரு வொிமசப் டுத்தப் ட்ட பதொகுப்புக்குச் 

(n-tuple) பசொந்தைொைது ைற்றும் ைற்பைொன்று அவத எதிர்பைொழிய n-டியூ ிளின் ைற்பைொரு 

 ண்புக்கூமைக் பகொண்டுள்ளது. இவ்வொறு [CANINE]/[நொயிைம்] என்ை  ண்புக்கூமைக் பகொண்டுள்ள 

puppy/நொய்க்குட்டி, bitch/ப ண்ணொய், spaniel/ஸ் ொைியல், alsatian/அல்வசஷியன்  வ ொன்ைை 

ஒவ்பவொன்றும் ([பூமையிைம்] என்ை  ண்புக்கூமைக் பகொண்டுள்ள) kitten/பூமைக்குட்டி, tom/டொம், 

ைொகி moggy என் ைவற்றுடனும் ([BOVINE]/எருதிைம் என்ை  ண்புக்கூமைக் பகொண்டுள்ள) cow/ சு, 

calf/கன்று, bull/எருது, heifer/கன்று ஈைொ இளம் சு வ ொன்ை பசொற்களுடன் (குதிமரயிைம்/[EQUINE] 

என்ை  ண்புக்கூமைக் பகொண்டுள்ள) குதிமர/horse, colt/வகொல்ட், filly/ஃ ில்லி, mare/வைர், 

mustang/முஸ்டொங் ைற்றும்  ிைவற்றுடன்  ப ொருந்தொது. 

 இந்த அணுகுமுமைமய (சில நி ந்தமைகளுடன்) சில உட் டுத்தல்கமளயும் (entailments) 

ைற்றும்  குப் ொய்வு ைற்றும் பதொடொியல்சொர் கருத்துமரகளுக்கு இமடயிலொை வவறு ொட்மட 

உள்ளடக்குைொறும் விொிவொக்க இயலும். எடுத்துக்கொட்டொக, இரண்டு கருத்துமரகளில் இமணயொை 

நிமலகளில் உள்ள இரண்டு பசொல் அலகுகளுக்கு இமடவயயொை உள்ளடங்குபைொழியம் என் து 

உள்ளடங்குபைொழியத்மத பகொண்டிருக்கிை கருத்துமரயிலிருந்து உள்ளடக்குபைொழியத்மதக் 

பகொண்டிருக்கிை கருத்துமரக்கு உட் டுத்தல் உைவில் (relation of entailment)  ிரதி லிக்கக்கூடும் 

என்று சுட்டிக்கொட்டப் ட்டது: இது ஒரு நொய் ைற்றும் இது ஒரு விலங்கு, ைற்றும் ஒரு நொய் கடந்து 

பசன்ைது ைற்றும் ஒரு விலங்கு கடந்து பசன்ைது. இது உள்ளடங்குபைொழிகளுக்கு பசல்லு டியொகும் 

அளவிற்கு, அமத எளிதொக ப ொருண்மைக்கூறு அடிப் மடயில் பவளிப் டுத்தலொம். ஆைொல் சைைொக, 

அவத நி ந்தமைகள் ப ொருந்தும் அதொவது, குைிப் ிட்ட நிமலயில் உள்ள பசொல் அலகுகளின் 

தைித்தன்மையில் ைட்டுவை வவறு டும் முன்பைொழிவுகள் எப்வ ொதும் உட் டுத்தமலக் கொட்டொது. சில 

சையங்களில் உட் டுத்தல் தவைொை திமசயில் இருக்கும்: எல்லொ விலங்குகளுக்கும் உணவு வதமவ, 

எல்லொ நொய்களுக்கும் உணவு வதமவ, அல்லது அது ஒரு ைிருகம் அல்ல ைற்றும் அது ஒரு நொய் அல்ல. 

சில வநரங்களில் உட் டுத்தல் (entailment) இல்லொைல் இருக்கும்: ஜொன் விமரயத் பதொடங்கிைொன் 
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ைற்றும் ஜொன் ஓடத் பதொடங்கிைொன் (ஜொன் சொமலயின் குறுக்கொக விமரந்தொன் என் து ஜொன் 

சொமலயின் குறுக்கொக ஓடிைொன் என் மத உட் டுத்திைொலும்). சில சையங்களில் உள்ளடங்குபைொழி 

இல்லொைல் உட் டுத்தல் இருக்கும்: வைொியின்  ிைப்புக்குைி அவளது பதொமடயில் இருக்கிைது ைற்றும் 

வைொியின்  ிைப்பு குைி அவளது கொலில் இருக்கிைது. பசொந்த பைொழி வ சு வர்கள் உட் டுத்தல் 

இருப் மத அல்லது இல்லொதிருப் மத எளிதில் ைதிப் ிட முடியும் என் து ைமைமுகைொக 

உள்ளடக்குபைொழியத்திற்கும் உட் டுத்தலுக்கும் இமடவய ஏவதொ முமையொை உைவு உள்ளது என்று 

பதொிவிக்கிைது; இமதப் ப ொருண்மைகூறு அலகுகளொல் (componential terms) பைொழிப யர்க்க 

இயலும்; ஆைொல்  வவறு ட்ட உட் டுத்தல் பதொடர்புமடய விமளவுகள் முழுமையொக புொிந்து 

பகொள்ளப் ட்டொல் தொன் இது சொத்தியைொகும். இது  தற்வ ொது அப் டி இல்மல. 

13.3.4 ஒழுங்கின்மை (Anomaly) 

 பசொற்களின் வசர்க்மகயொைது அசொதொரணைொைதொ அல்லது இயல் ொைதொ என் மதக் 

கணிக்கும்  ணி, வதர்வுக் கட்டுப் ொடுகமளக் குைிப் ிடுவதன் மூலம் ப ொருண்மைக்கூறு 

ஒழுங்கமைப்புகளுக்குள் (componential systems) மகயொளப் டுகிைது, அதொவது, ஒரு இயல் ொை 

வொக்கியம் விமளவதற்கு அதனுடன் பதொடர்புமடய பசொற்களுக்கு இருக்க வவண்டிய  ண்புக்கூறுகள். 

இமவ சூழல்சொர் ப ொருண்மை ையக்கநீக்கத்மத கணக்கிட உதவுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, ஜொன் 

ஏன் கொலொவதியொைொர்; கொலொவதியொகு "இை" என் மத நொம் விளக்கலொம், அவத வநரத்தில் எைது 

ஓட்டுநர் உொிைம் கொலொவதியொகிவிட்டது, "பசல்லொததொகிவிட்டது" என்று அர்த்தம். ப ொருத்தைொை 

வதர்வு கட்டுப் ொடுகமளக் (இவற்மை வகொண அமடப்புக்குைிக்குள் தருவது ைரபு) குைிப் ிடுவவத 

தீர்வு:  

கொலொவதியொகு =  [வொழ்தல்] [இல்லொைல்] [ஆகு] <[ைைிதன்]> 

       = [பசல்லு டியொதல்] [இல்லொைல்] [ஆகு] <[ஆவணம்]> 

நிச்சயைொக, விமைச்பசொல்லின் எழுவொய்க்கு கட்டுப் ொடுகள் ப ொருந்தும் என் மதக் கொட்ட 

சில வழி வதமவ; எடுத்துக்கொட்டொக, கட்டுப் ொடுகமள ஆரம்  நிமலயில் மவக்கலொம்: 

கொலொவதியொகு = <[ைைிதன்]> [வொழ்தல்] [இல்லொைல்] [ஆகு] 

     = ([ஆவணம்]> [பசல்லு டியொதல்] [இல்லொைல்] [ஆகு] 

கொலொவதியொகும் ப ொருள் ைைிதைொக இருந்தொல், "பசல்லு டியொகொது" என்ை அர்த்தம் ஒழுங்கற்ைதொக 

இருக்கும் என்று இந்தச் சூத்திரம் கணித்துள்ளது, ஏபைைில் ைைிதைின் அர்த்தத்தின் விவரக்குைிப்பு 

 ண்புக்கூறு [ஆவணம்] என் தில் இருக்கொது, ஆைொல் "இை" என்ை அர்த்தம் இருப் து இயல் ொைது, 

ஏபைைில் ைைிதைின் விவரக்குைிப்பு  ண்புக்கூறு [ைைிதன்] என் மதக் பகொண்டிருக்கும்; எைவவ 

ைைிதன் கொலொவதியொைொன் என்ை வொக்கியம் இயல் ொைது; ஏபைன்ைொல் ஒவர ஒரு அர்த்தம் 

இய ொைது; அது ப ொருண்மை ையக்கைற்று  இருக்கும்; இவதவ ொல், ஓட்டுநர் உொிைம் 

கொலொவதியொைது என் தும் வரும். கொலொவதியொகும் எழுவொய் [ைைிதன்] அல்லது [ஆவணம்] என் மத 

அதன் விவரக்குைிப் ில் பகொண்டிருக்கவில்மல என்ைொல் வொக்கியம் ஒழுங்கற்ைதொக இருக்கும்: 

வகொப்ம  கொலொவதியொைது.  
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 இரண்டொவது எடுத்துக்கொட்டொக கர்ப் ைொயிரு என்ை வொர்த்மதமயக் கருதுங்கள். முதல் 

 ொர்மவயில், இது வநரடியொைதொகத் வதொன்றுகிைது: 

கர் ைொயிரு = [கர்ப் ப்ம யில் குழந்மதயுடன்]  [விலங்கு] [ப ண்]  

இது என் சவகொதொி கர் ைொயிருக்கிைொள் என் து இயல் ொைது என்றும் நொற்கொலி கர் ைொயிருக்கிைது 

என் து இயல் ற்ைது என்றும் சொியொகக் கணிக்கும். இருப் ினும், இது என் அண்மட வீட்டொர் 

கர் ைொயிருக்கிைொர் என் து ஒழுங்கின்மையொக இருப் மதயும் கணிக்கும்; ஏபைைில் அண்மட 

வீட்டொர் என் தன் அர்த்தத்தின் முழு விவரக்குைிப்பு [விலங்கு] ைற்றும் [ைைிதன்] என்ை 

 ண்புக்கூறுகமள உள்ளடக்கியிருந்தொலும், அதில் [ப ண்] என்ை  ண்புக்கூறு இருக்கொது. 

அப் டியொைொல், நொற்கொலி கர் ைொயிருக்கிைது என் தற்கும், என் அண்மட வீட்டொர் 

கர்ப் ைொயிருக்கிைொர் என் தற்கும் உள்ள வித்தியொசத்மத நொம் எவ்வொறு கணக்கிடுவது?  ிந்மதய 

வொக்கியத்தில், கர்ப் ைொயிரு என் து அண்மட வீட்டொர் என் தற்கு [ப ண்] என்ை  ண்புக்கூமை 

முன்ைிறுத்துகிைது/வருவமரவுபசய்கிைது என் மதக் கவைிக்கவும்; எைவவ, நைக்குத் வதமவயொைது 

அண்மட வீட்டொர் என் தன் விவரக்குைிப் ில் இந்த முன்ைிறுத்தத்திற்கு/வருவமரவுக்கு உொிைம் 

அளிக்கும் ஏவதொ ஒன்ைொகும்; ஆைொல் நொற்கொலி விஷயத்தில் அமதத் தடுக்கிைது. அடிப் மடயில், 

அண்மடவீட்டொர் என் து  ொலிைத்திற்கொக குைிப் ிடப் டவில்மல என்ைொலும், அது குமைவொகக் 

குைிப் ிடப் டவில்மல என் மத நொம் குைிப் ிட வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டு,  ின்வருவது வ ொன்ை 

ஏதொவது வவமலமயச் பசய்யும்:    

அண்மடவீட்டொர் [விலங்கிைம்] [ைைிதன்] [ஆண்/ப ண்] [அருகிலுள்ள குடியிருப் ில் 

வொழ்வது] 

கர்ப் ைொகு என்ை வநர்வு ைற்பைொரு சிக்கலொை கருத்மத விளக்குகிைது; அதொவது இங்வக 

ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட வடிவத்தில் வசர்ந்துவருமகக் கட்டுப் ொட்மட பவளிப் டுத்துவது பசொல்லின் 

ப ொருண்மைக்கு ஒப்பீட்டளவில் கட்டுப் ொடுகமள பவளிப் டுத்துவதொகத் வதொன்றுகிைது; சில 

வநர்வுகளில் அமவ உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் ைிகவும் இன்ைியமையொததொக உணரப் டலொம். 

கர்ப் ைொகு விஷயத்தில், [ப ண் ொல்] அர்த்தத்தில் மையைொக இருப் து வழக்கு அல்லவொ? ைற்பைொரு 

எடுத்துக்கொட்மட எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: விமை குடி. பவளிப் மடயொக குடி என் தன் வநரடிச் 

பசயப் டுப ொருள் [திரவம்] என்ை  ண்புக்கூமை வவண்டும்; ஆைொல்  குப் ொய்வு (அ)-ஆக அல்லது 

(ஆ)-ஆக இருக்க வவண்டுைொ? என் து வகள்வி. 

(அ) குடி [உள்ளடக்கும்] [வொயொல்], <[திரவம்]>   

(ஆ) குடி [உள்ளடக்கும்] [வொயொல்] 

ஒப்பீட்டளவில் ைமை ைற்றும் கொலொவதியொகு என் மவகளுக்கொை [ைைிதவிைம்] வ ொன்ை 

பவளிப்புைச் வசர்ந்துவருமகக் கட்டுப் ொடுகமள (extrinsic co-occurrence restrictions) குடி ைற்றும் 

கர் ைொகு வ ொன்ைவற்ைிற்கொை கூடுதல் உள்ளொர்ந்த கட்டுப் ொடுகளிருந்து (inherent restrictions) 

வவறு டுத்துவதற்கு நல்ல கொரணங்கள் உள்ளை (இயல் 12,  ிொிவு 8இல் விவொதத்மதப்  ொர்க்கவும்). 

13.3.5 பதொடர்ச்சியின்மைகள் (Discontinuities)  
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 ஒரு ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்வு again/ைீண்டும், almost/கிட்டத்தட்ட, not/இல்மல என்ை 

இயக்கிகளின் (operators) ைொறு ட்ட வநொக்கத்தின் பவளிப் மடயொை தைித்துவைொை தன்மைக்கு 

இயற்மகயொை விளக்கத்மத வழங்கியது என்று வைவல உள்ள  ிொிவு 2-இல்  ொிந்துமரக்கப் ட்டிருந்து: 

ஜொன் கதமவத் திைந்தொன் ைற்றும் உடைடியொக அமத ைீண்டும் மூடிைொன் என் தற்கு எதிரொை ஜொன் 

கதமவத் திைந்தொன் ைற்றும் உடைடியொக அமத  ைீண்டும் மூடிைொன்; அது யொர் என்று நொன் 

 ொர்த்தவ ொது நொன் கிட்டத்தட்ட கதமவ மூடிவைன் என் தில் வரும் ப ொருண்மை ையக்கம் 

(ambiguity). இதன் பதொடர் ொக இரண்டு விஷயங்கமள முடிவு பசய்வது நல்லதொகும். முதலொவது, 

இந்த வநர்வின் சில எடுத்துக்கொட்டுகள்  ிை எடுத்துக்கொட்டுகமள விட ைிகவும் உறுதியொைமவ. 

சொத்தியக்கூறுகள் கண்டிப் ொக ைட்டுப் டுத்தப் ட்டிருப் தொல் again/ைீண்டும் என் தன் வநர்வு 

உறுதியொைது. எடுத்துக்கொட்டொக, உண் ைற்றும் குடி (ைமைமுகைொக) [உள்ளடக்கு] வ ொன்ை சில 

 ண்புக்கூறுகமள உட் டுத்தியிருந்தொலும், நொன் குடித்வதன்,  ின்ைர் ைீண்டும் உண்வடன் என் தில் 

இந்தப்  ண்புக்கூமை ைீண்டும் கூறுவது உண்வடன் என் தற்கு ‘முதல்தடமவ’ என்ை 

ப ொருள்வகொளுக்கு உொிமை அளிக்கொது. எவ்வொைொயினும், இந்த வநர்வு எதிர்ைமையுடன் ைிகவும் 

குமைவொை நம் ிக்மகக்குொியது. That's not a stallion என் து இயல் ொக குைிப் ிடப் ட்டது ஒரு 

குதிமர ைற்றும் எைவவ குைிப் ிடப் ட்ட ப ொருள் ஒரு mare  என்ை ஒருவமக அனுைொைத்மதக் 

பகொண்டிருக்கும் என் து உண்மைதொன். இருப் ினும், இதன் கொரணம் [ஆண் ொல்] ைட்டுவை 

எதிர்ைமையின் எல்மலக்குட் ட்டது என்ை இந்த வொதத்தின் அடுத்த கட்டம் உறுதியற்ைது. 

எதிர்ைமைகள் ப ொதுவொக சில முந்மதய அல்லது கற் மை பசய்யப் ட்ட தவைொை கூற்மைத் 

திருத்தும் நமடமுமைச் பசயல் ொட்மடக் பகொண்டுள்ளை; எைவவ, That's a stallion என்று யொரொவது 

 ொிந்துமரத்தவ ொது அல்லது நிமைக்கத் வதொன்றும்வ ொது ஒருவர் That's not a stallion என்று 

கூறுகிைொர். ஆைொல் இதன் அர்த்தம் என்ைபவன்ைொல், எந்தப்  ண்புக்கூறுகள் ைறுக்கப் டுகின்ைை 

ைற்றும் எந்த  ண்புக்கூறுகள் அப் டிவய மவக்கப் டுகின்ைை என் து ஒருவொின் நம் த்தகுந்த 

குழப் ங்கள் அல்லது  ிமழகமளப் ப ொறுத்தது என் தொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, (அ) ைற்றும் (ஆ) 

இரண்டும் நம் த்தகுந்தமவ, ஆைொல் (இ) அப் டி இல்மல:  

(அ) அது குதிமர அல்ல, அது ஒரு ைொன். 

(ஆ) அது ஒரு எலி அல்ல, அது ஒரு மூஞ்சுறு. 

(இ)? அது குதிமர அல்ல, அது ஒரு எலி. 

இமத விளக்க, குதிமர ைற்றும் ைொன் இரண்டிலும் [ப ொிய] என்ை ஒரு  ண்புக்கூறு உள்ளது, இது எலி 

ைற்றும் மூஞ்சுறு இவற்றுடன் கொணப் டவில்மல, ைொைொக இமவ [சிைிய] என்ை  ண்புக்கூமைக் 

பகொண்டுள்ளை வைலும் இந்தப்  ண்புக்கூறுகள் முமைவய (அ) ைற்றும் (ஆ)-இல் எதிர்ைமையின் 

எல்மலக்கு பவளிவய உள்ளை எை நொம் கூைவவண்டி வரும். இங்குள்ள  ிரச்சமை என்ைபவன்ைொல், 

இது சொத்தியைொை ஒற்றுமை அல்லது குழப் த்தின் அளமககள் அடிப் மடயில் வரம் ற்ை 

 ண்புக்கூறுகளுக்கொை கதமவத் திைப் தொகத் பதொிகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, (இ)-இன் ைிக 

http://www.languageinindia.com/


308 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

இயல் ொை விளக்கம் என்ைபவன்ைொல், ஒலிமய அமடயொளம் கொண் தில் குழப் ம் இருந்தது 

என் தொகும்: 

(7) அது ஒரு குதிமர அல்ல, அது ஒரு கொர். 

ைமைமுகைொக வ சு வர் ைறுக்கொத ஒலியின் சில  ண்புகள் உள்ளை; வைலும் இது தவைொை 

அமடயொளம் கொணலுக்கு வழிவகுத்தது. இது ைற்பைொரு  ண்புக்கூமை நியொயப் டுத்துகிைதொ? 

என் து  வகள்வியொகும். 

 புத்தகம் என் தன் ப ொருண்மைக்குள் [உமர] ைற்றும் [பதொகுதி] என்ை  ண்புக்கூறுகள் 

தைித்துவைொை இருப்புப்ப ொருள்கமள (entities) உருவொக்கியது என்று இயல் 6-இலிருந்து நிமைவு 

கூரப் டும். புத்தகம் என் தன் அர்த்தத்திற்குள் [உமர] ைற்றும் [பதொகுதி] ஆகியவற்றுக்கு 

இமடயிலொை வவறு ொட்மட நொம் உருவொக்க வவண்டுைொ என்ை வகள்வி எழுகிைது; ைற்றும் 

அப் டியொைொல், வித்தியொசம் என்ை? உள்ளுணர்வொக, ஒரு வித்தியொசம் பதொிகிைது. இரண்டு 

வமககளும் வதமவ என்று வதொன்றுகிைது; உண்மையில், [உமர] ைற்றும் [பதொகுதி] இரண்டும்  ிை 

வமக கூறுகளின் அடிப் மடயில் ஒரு  குப் ொய்மவப் ப றும் என்று நொம் எதிர் ொர்க்கிவைொம். இது 

ஒரு கடிைைொை வகள்வி, ஆைொல் தன்ைியக்கம்  ற்ைிய கருத்து ப ொருத்தைொைதொக இருக்கலொம்: 

[உமர] ைற்றும் [பதொகுதி] இரண்டும் புத்தகம் என் தன் அர்த்தங்களொக பசயல் டலொம்; ைறுபுைம், 

[ஆண் ொல்] அல்லது [குதிமரயிைம்] என் ை stallion என் தன் தொைியங்கு அர்த்தங்களொக பசயல் ட 

இயலொது. வவறு ொடுகமளப்  ொர்க்கும் ைற்பைொரு வழி, [உமர] ைற்றும் [பதொகுதி] ஆகியமவ புத்தகம் 

என் தன் அர்த்தத்திற்குள் தங்கள் தைிப் ட்ட  ண்புகமளத் தக்கமவத்துக்பகொள்வதொகும், 

ைற்பைொன்று இருப் தன் மூலம் ஒப்பீட்டளவில்  ொதிக்கப் டொது, ஓரளவு இரசொயைக் கலமவயின் 

கூறுகமளப் வ ொன்ைது; ைொைொக [ஆண் ொல்] ைற்றும் [குதிமரயிைம்] என் ை வலுவொக 

ஊடொடுகின்ைை; இந்த வழியில் ஆண்மை என் து [குதிமரயிைம்] என் தன் சூழலில் புலனுணர்வுடன் 

தன்மை பவளிப் டுத்துவது [நொயிைம்] (எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு குதிமரயின் ஆண்குைி ஒரு நொயின் 

ஆண்குைிக்கு ஒத்ததொக இல்மல) என்ை சூழலில் அது தன்மை பவளிப் டுத்தும் விதத்திலிருந்து 

வவறு ட்டது. 

13.4 பசொல் சிமதவின் சிக்கல் அம்சங்கள் 

13.4.1 ைிக விமரவொை  குப் ொய்வு:  ண்புக்கூறுகளின் சுருக்கம் 

 சில வைவலொட்டைொை நம் த்தகுந்த  குப் ொய்வு  குப் ொய்வுகள் ைிகவும் கச்சொ ைற்றும் 

அர்த்தத்தின் நுணுக்கங்கமளப் புைக்கணிக்கின்ைை என்ை அடிப் மடயில் தொக்கப் ட்டை. 

எடுத்துக்கொட்டொக, லிவயொன்ஸ்  ின்வருவைவற்ைின் நியொயத்தன்மைமயக் வகள்விக்குள்ளொக்குகிைொர்: 

ம யன் = [ைைிதவிைம்] [ஆண் ொல்] [இளம்] 

சிறுைி = [ைைிதவிைம்] [ப ண் ொல்] [இளம்] 

ஆடவர்: ம யன் :: ப ண்டிர்: சிறுைி என்ை இமணயின் அடிப் மடயில்,  குப் ொய்விைொல் 

ஊகிக்கப் டும் இது வதொரொயைொை ஒன்று ைட்டுவை. சொதொரண திைசொி குைிப் ில் சிறுவன்  ருவத்தில் 

இருந்து ஆடவர்  ருவதிற்கு ைொறுவது அதற்கு இமணயொை சிறுைி  ருவத்திலிருந்து ப ண்டிர் 
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 ருவத்திற்கு ைொறுவமத விட முன்ைதொக நிகழ்கிைது (விஷயங்கள் ைொைிக்பகொண்வட இருக்கலொம், 

ஆைொல் the girls in the Lower Sixth  என் து the boys in the Lower Sixth என் மதவிட இன்னும் 

எளிதொக கீவழ இைங்கும்; lads ஆட்வச ிக்க முடியொததொகத் வதொன்ைிைொலும்). 

 ைற்பைொரு நன்கு அைியப் ட்ட எடுத்துக்கொட்டு பகொல் என் மத [இைக்க] [பசய்] எைப் 

 குப் ொய்வு பசய்வது ஆகும்; இது இைக்கச் பசய் என் து பகொல் என் தன் ஒருப ொருள்  ன்பைொழி 

அல்ல என்ை கொரணத்தொல் விைர்சிக்கப் டுகிைது.  இைப் தற்கு கொரணைொை ஆைொல் பகொல் என் தொல் 

நிகழொத  ல நிகழ்வுகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டு: 

 (8) ஜொன் பவள்ளிக்கிழமை சொப் ொட்டில் விஷம் மவத்து  ில்மல சைிக்கிழமை இைக்கச் பசய்தொர். 

(9)? ஜொன்  ில்மல பவள்ளிக்கிழமை சொப் ொட்டில் விஷம் பகொடுத்து சைிக்கிழமையன்று பகொன்ைொர்.  

(10) ைின்ைல் உயிர்-ஆதரவு இயந்திரத்திற்கு ைின் வழங்கும் வக ிமளத் தொக்கி ஜொமை இைக்கச் 

பசய்தது. 

(11)? ைின்ைல் உயிர்கொக்கும் இயந்திரத்மத வழங்கும் ைின் வக ிமளத் தொக்கியவ ொது ஜொமைக் 

பகொன்ைது. 

இந்த வமகயொை விைர்சைத்திற்கு ஒரு  தில், ப ொருண்மைக் கூறுகள் ஒரு ப ொருண்மையியல் 

வகொட் ொட்டின் அருவக் கூறுகள் (abstract elements) எைக் கூறுவது ஆகும்; அமவ சில 

ப ொருண்மைசொர் நிகழ்வுகமள ைொதிொியொக்குவதில் குைிப் ிட்ட  ங்குகள் வகிக்கும். எைவவ அமவ 

குைிப் ிட்ட பசொற்களின் அர்த்தங்களுடன் அல்லது உண்மையில் எந்த 'புை' அர்த்தங்களுடனும் 

('surface' meanings) பதொடர்பு டுத்தப் டக் கூடொது. இதன் விமளவு என்ைபவன்ைொல், அமவகளின் 

இருப்பு அல்லது இல்லொமை வநரடியொக உள்ளுணரப் டுவதில்மல: ஒரு  குப் ொய்வின் சொியொை 

தன்மைமயப் ப ொருத்தைொை நிகழ்வுகமள ைொதிொியொக்குவதில் அதன் பவற்ைியொல் ைட்டுவை சொி ொர்க்க 

இயலும். மவர்ஸ் ிக்கொ (Wierzbicka) இந்த அணுகுமுமைமயக் கடுமையொக விைர்சிக்கிைொர் ைற்றும் 

ப ொருண்மைசொர் மூலமுதன்மைகள் (semantic primitives) அருவைொக (abstract) இருக்கக்கூடொது; 

அமவ வநரடி உள்ளுணர்வொல் அணுக இயலவவண்டும்; ைற்றும் எந்தபவொரு முன்பைொழியப் ட்ட 

 குப் ொய்வும் நம் கத்தன்மையின் பசொந்தப் வ ச்சொளர் தீர்ப்புகளில் வதர்ச்சி ப ை வவண்டும் என்று 

வலியுறுத்துகிைொர். அவர் அருவ வமகயின்  குப் ொய்வுகமளப் ப ொருண்மையின் உண்மையொை 

 குப் ொய்வுகள் இல்மல எை, யொருக்கும் எந்த உள்ளுணர்வும் இல்லொத ஒரு பசயற்மக பைொழியில் 

பைொழிப யர்ப்புகள் (சில சையங்களில் இழிவொை முமையில் "ைொர்க்பகொிஸ்"/"markerese" என்று 

குைிப் ிடப் டுகிைது) எை நிரொகொிக்கிைொர். 

13.4.2 வ ொலியொை  குப் ொய்வுகள் (Bogus analyses) 

 stallion:horse வ ொன்ை சில வஜொடி பசொற்களில் ஒன்மை ைற்பைொன்ைின் அடிப் மடயில் 

உடைடியொை வமரயமைவிளக்கம் தர இயலுவதொல் அமவ பவளிப் மடயொக  உள்ளடங்குபைொழிய 

உைமவக் (hyponymous relationship) கொட்டுகின்ைை என்று ஏற்கைவவ குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது (A 

stallion is a male horse/ஒரு ஸ்டொலியன் ஒரு ஆண் குதிமர); ைொைொக  horse:animal/குதிமர:விலங்கு 

வ ொன்ை  ிை உள்ளடங்குபைொழிய வஜொடிகளுக்கு (உண்மையொை வமகப் ொட்டுபைொழிகள்/true 
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taxonyms), அத்தமகய வமரயமைவிளக்கம் இல்மல. இந்த உண்மை இது வ ொன்ை  குப் ொய்வுகளில் 

சில சந்வதகங்கமள ஏற் டுத்துகிைது ைற்றும் ஒரு பநருக்கைொை  ொர்மவக்கு தகுதியொகுகின்ைது: 

குதிமர = [விலங்கு] [குதிமரயிைம்] 

 இந்த வமகயொை  குப் ொய்விற்கு ஒரு ஆட்வச மை  ின்வருைொறு இயங்குகிைது. முதலில், 

stallion என் தன் விவரக்குைிப்ம   [குதிமர]/[HORSE]  [ஆணிைம்]/[MALE]  என்று கருதுங்கள் 

(குதிமர/horse என் மத இப்வ ொமதக்கு  குப் ொய்வு பசய்யொைல் விட்டுவிடுங்கள்). நொம் 

[ஆணிைம்]/[MALE] என்ை  ண்புக்கூமை அகற்றுவவொம் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம்; இவ ொது 

நைக்கு என்ை ைீதம் இருக்கிைது? சொி, இது புொிந்துபகொள்ளக்கூடிய வகள்வி, பவளிப் மடயொக நைக்கு 

[குதிமர] /[HORSE]   என்ை  ண்புக்கூறு ைீதம் உள்ளது. அவதவ ொல், நொம் [குதிமர]/[HORSE]   என்ை 

 ண்புக்கூமை அகற்ைிைொல், நைக்கு [ஆணிைம்]/[MALE] என்ை  ண்புக்கூறு ைிச்சைொகும். ஒவ்பவொரு 

வநர்விலும் எஞ்சியிருப் து அர்த்தத்தின் புொிந்துபகொள்ளக்கூடிய  குதி. ஆைொல் இப்வ ொது 

குதிமர/horse = [விலங்கு]/[ANIMAL] [குதிமரயிைம்]/[EQUINE] என்ை  குப் ொய்மவப்  ொருங்கள். 

[குதிமரயிைம்]/[EQUINE] என்ை  ண்புக்கூமை அகற்றுவதில் எந்த  ிரச்சமையும் இல்மல: நைக்கு 

[விலங்கு]/[ANIMAL] என் து ைீதம் வரும். ஆைொல் [விலங்கு]/[ANIMAL] என் மத அகற்ைிைொல் என்ை 

ஆகும்? என்ை ைிச்சும்? [விலங்கு]/[ANIMAL] இல்லொத நிமலயில்  எந்த அர்த்தத்தில் 

[குதிமரயிைம்]/EQUINE] அர்த்தத்தின் புொிந்துபகொள்ளக்கூடிய  குதிமய உருப் டுத்தம்பசய்கிைது? 

உண்மையில், [குதிமரயிைம்]/ [EQUINE] என்ைொல் என்ை என் மத விளக்கும் ஒவர வழி அமதக் 

குதிமரயுடன் பதொடர்பு டுத்துவதுதொன்: [குதிமரயிைம்]/[EQUINE] = "குதிமரகள் பதொடர் ொைது". 

எைவவ, குதிமர = [விலங்கு]/[ANIMAL] [EQUINE]/[குதிமரயிைம்] என்று பசொல்வது "குதிமர என் து 

குதிமரைொதிொி விலங்கு" என்று பசொல்வதற்கு சைம். இது ஒரு  குப் ொய்வொக இருந்தொல், "ஸ்டொலியன் 

ஒரு ஆண் குதிமர/a stallion is a male horse" என் திலிருந்து வவறு ட்ட வமகயொகும்.  

13.4.3 உலகளொவிய ைற்றும் பைொழி சொர்ந்த கூறுகள் (Universal vs language-specific components) 

  ல  குப் ொய்வு அமைப்புகள் உலகளொவிய (Universal)  தன்மைமய வநொக்கைொகக் 

பகொண்டுள்ளை (எடுத்துக்கொட்டொக, மவர்ஸ் ிக்கொவின்/Wierzbicka's); அதொவது ப ொருண்மைகள் 

பவளிப் டுத்தப் ட வவண்டிய ப ொருண்மைசொர் கூறுகளின் பதொகுப்பு நைது உள்ளொர்ந்த 

அைிவொற்ைல்/பைொழியியல் திைைின் (cognitive/linguistic capacity) ஒரு  குதியொகும்; எைவவ எந்த 

இயற்மகயொை ைைித பைொழியின் விளக்கத்திற்கும் வ ொதுைொைதொக இருக்க வவண்டும். 

எவ்வொைொயினும், ப ல்ம்ஸ்வலவ் ைற்றும்  ொட்டியர் (Hjelmslev and Pottier) வ ொன்வைொொின் 

 குப் ொய்வு முமைகள் உலகளொவிய உத்தரவொதத்மத அளிக்கொது; ஏபைைில் அமவ ஒவர பைொழிக்குள் 

குமைப்பு (reduction) ைற்றும்/அல்லது முரண் ொடுகமள (contrasts) அடிப் மடயொகக் பகொண்டமவ. 

உலகளொவியம் தைித்தைியொக சொி ொர்க்கப் ட வவண்டும்; அது எளிமையொை விஷயம் அல்ல. 

(மவர்ஸ் ிக்கொ/Wierzbicka எப்வ ொதும் முடிந்தவமர  ல பைொழிகளுக்கு எதிரொக தைது கூறுகமளச் 

சொி ொர்க்கிைொர்; ஆைொல் அமவ எப்வ ொதும் பகொள்மகயளவில் தற்கொலிகைொைமவ.) 

13.4.4 முற்றுமை ைற்றும் முழுமை (Finiteness and exhaustiveness) 
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 ஒரு ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்வில் முற்றுமை (finiteness) ைற்றும் முழுமையின் 

(exhaustiveness) வநொக்கங்களுக்கு இமடவய ஒரு அடிப் மட ப ொருந்தொத தன்மை உள்ளது; வைலும் 

பவவ்வவறு வகொட் ொட்டொளர்கள் வைொதமல பவவ்வவறு வழிகளில் தீர்க்க முயற்சிக்கின்ைைர். 

 ஒரு விரும் த்தக்க உத்தி, ைட்டுப் டுத்தப் ட்ட வநொக்கங்கமளக் பகொண்டிருப் து ஆகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ப ொருண்மைக் கூறுகளின் பசயல் ொடு அதன் அமைத்து பசழுமையிலும் 

பசொல்சொர் ப ொருமளக் கணக்கிடுவது அல்ல; ஆைொல் பசொற்களின் பதொடொியல்  ண்புகமள 

விளக்குவது ைட்டுவை என்று ஒருவர் கூைலொம்.  

 வகட்ஸ் ைற்றும் ஃவ ொடர் (Katz and Fodor 1963) உருவொக்கிய ஒழுங்கமைப்பு இந்த 

வமகயொை அணுகுமுமைமய விளக்குகிைது. முதலில் அவர்கள் கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்வது 

ப ொருண்மைையக்கம் (ambiguity), ஒழுங்கின்மை (anomaly) ைற்றும் உட் டுத்தல் (entailment) ைற்றும் 

 குப் ொய்வுத்தன்மை (analyticity) வ ொன்ை தர்க்கொீதியொை  ண்புகளுக்கு (logical properties) 

எல்மலப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. இரண்டொவதொக,  ிை பசொற்களுடன் முமையொை உைவுகளில் 

 ங்குப ற்ை ஒரு பசொற் ப ொருண்மையின் அம்சங்களுக்கும்  குப் ொய்வின் எல்மலக்கு பவளிவய 

விழுந்த தைித்துவைொை,  குப் ொய்வுபசய்ய இயலொத, முமையற்ை எச்சதிற்கும் இமடயில் ஒரு 

வவறு ொடு முன்பைொழியப் ட்டது. (சில வல்லுைர்கள் இமதச் பசொற்ப ொருண்மையின் 

‘ யன்வழியியல்’ கூறுக்கு ஒப் மடப் ர்). ஒழுங்குமுமையொை அம்சங்கள் ஒரு வமரயறுக்கப் ட்ட 

வசர்ைத்திலிருந்து எடுக்கப் ட்ட வமரயறுக்கப் ட்ட ப ொருண்மைசொர் குைிப் ொன்களொல் (semantic 

markers) முழுமையொகக் கணக்கிடப் ட வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ிரைச்சொொி என்ை பசொல்லின் 

அர்த்தங்களில் ஒன்று  ின்வரும்  குப் ொய்மவக் பகொண்டிருக்கும்:  

 ிரைச்சொொி = (விலங்கு) (ஆண்) [இைப்ப ருக்கத்தின் வ ொது துமண இல்லொத இளம் சீல்] 

 bachelor = (ANIMAL) (MALE) [young seal without a mate during the breeding season] 

(கட்ஸ் ைற்றும் ஃவ ொடொின் ஒழுங்மைப் ில், ப ொருண்மைசொர் குைிகள் (semantic markers)  ிமை 

அமடப்புக்குைிகளொலும், ப ொருண்மைசொர் வவறு டுத்திகள் (semantic distinguishers) சதுர 

அமடப்புக்குைிகளொலும் குைிக்கப் டுகின்ைை.) பதளிவற்ை அளவுவகொல்கள் கொரணைொக குைிகள் 

ைற்றும் வவறு டுத்திகளுக்கும் இமடயிலொை வவறு ொடு கடுமையொக விைர்சிக்கப் ட்டது. 

இருப் ினும், வமரயறுக்கப் ட்ட குைிக்வகொள் குைிப் ிட்ட வரம்புகளுடன் கூட சைரசம் 

பசய்யப் டுகிைது. வண்ண விதிமுமைகமள எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். கொட்ஸ் ைற்றும் ஃவ ொடொின் 

கூற்றுப் டி, இமவ அமைத்தும் (நிைம்) என்ை குைிமயக் பகொண்டிருந்தை ைற்றும் வவறு டுத்திகளொல் 

ஒன்றுக்பகொன்று வவறு டுத்தப் ட்டை: 

சிவப்பு = (நிைம்) [சிவப்பு] 

 ச்மச = (நிைம்) [ ச்மச] 

ைற்றும்  ல. 
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எவ்வொைொயினும், இந்தச் சிவப்பு வண்ணப்பூச்சு  ச்மச/This red paint is green வ ொன்ை 

முரண் ொடுகமளக் கணிக்க முடியவில்மல என்று சுட்டிக்கொட்டப் ட்டது. பவவ்வவறு 

வண்ணங்கமள வவறு டுத்தும்  ண்புக்கூறுகமளக் குைி நிமலக்கு உயர்த்துவதன் மூலம் 

இமதத் தவிர்க்கலொம்: 

சிவப்பு = (நிைம்) (சிவப்பு) 

 ச்மச = (நிைம்) ( ச்மச) 

ைற்றும்  ல. 

இருப் ினும், இது புலனுணர்வு அடிப் மடயில்  ொகு டுத்த இயலும் ஒவ்பவொரு நிை திண்மைக்கும் 

ஒரு குைிமய ஒதுக்கப் ட வவண்டும் என்ை துரதிருஷ்டவசைொை விமளமவ ஏற் டுத்தும்; ஏபைைில் 

அமவ அமைத்தும் ஒன்றுக்பகொன்று இணக்கைில்லொதமவ; ைற்றும் அமவ அமைத்தும் பசொல் 

அலகுகளொல் நிர்ணயிக்கப் ட்டமவ. பசொற்பைொமகயின் அமைத்துப்  குதிகளுக்கும் இமத 

விொிவொக்குவது நிச்சயைொக ஏற்றுக்பகொள்ள இயலொத குைிகளின் எண்ணிக்மகமயப் ப ருக்கும். 

  ொட்டியர் (Pottier) அல்லது நிடொவின் (Nida) ஒழுங்கமைப்புகமளப் வ ொலவவ, பசொல்சொர் 

முரண் ொடுகமள முமைப் டுத்துவதற்குப் ப ொருண்மைக் கூறுகளின்  ங்மகக் கட்டுப் டுத்துவது ஒரு 

வமரயறுக்கப் ட்ட பதொிவமடவுக்கு (finite inventory) உத்தரவொதம் அளிக்கும். எவ்வொைொயினும், ஒரு 

குைிப் ிட்ட தருணத்தில் ஒரு பைொழியின் பசொல்லன்கள் (lexemes) சொத்தியைொை பசொற்களின் 

ைிகப்ப ொிய பதொகுப் ிலிருந்து (இது வமரயறுக்கப் ட்டதொ?) ஒரு வதர்வு என்று நொம் நிமைத்தொல், 

அவற்ைில் ஏவதனும் ஒன்று ஒரு கட்டத்தில் பைொழியில் நுமழயலொம்;  ின்ைர் 

வமரயறுக்கப் ட்டதன்மை  ற்ைிய கருத்து பநகிழ்வுறும். 

 பசொல்லமை அமடயொளம் கொண வ ொதுைொை  ண்புக்கூறுகளின் பதொகுப் ிற்கும் (அதொவது 

 ிை அமைத்திலிருந்தும் வவறு டுத்திப்  ொர்க்க) ைற்றும் பசொல்லைின் ப ொருண்மையின் விொிவொை 

விளக்கத்மத வழங்கும்  ண்புக்கூறுகளின் பதொகுப்புக்கும் இமடவய ஒரு முக்கியைொை வவறு ொட்மட 

ைைதில் பகொள்ள வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொை ஒப்புமை, கொட்டு பூக்களுக்கொை அமடயொளக் 

கூறுகளில் உள்ளது. ப ொதுவொக ஒருவொிடம் பதொடர்ச்சியொை வகள்விகள் வகட்கப் டுகின்ைை, அமவ 

ஒவ்பவொன்றும் ஒவர ஒரு சொத்தியம் இருக்கும் வமர வதர்மவ சுருக்கிக் பகொள்கின்ைை. வகட்கப் ட்ட 

வகள்விகள், பசடிக்கு தமரயில் கிடக்கும்  ழக்கம் இருப் மதயும், இமலகள் தண்டு ைீது மூன்று 

குழுக்களொகவும், பூக்கள் சிவப்பு நிைைொகவும், இதழ்கள் முடிவில் மூன்று முமை பகொண்டதொகவும் 

நிறுவப் ட்டதொக மவத்துக்பகொள்வவொம். வைலும் ஒரு இைம் ைட்டுவை இந்த குைிப் ிட்ட 

குணொதிசயங்கமளக் கொட்டுகிைது என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். இந்த  ண்புக்கூைிகளின் பதொகுப்பு, 

நைது தொவரத்மத அமடயொளம் கொண வ ொதுைொைதொக இருந்தொலும், தொவரத்தின் முழு விளக்கத்திற்கு 

எந்த வமகயிலும் இல்மல என் து பதளிவொகிைது. அர்த்தத்தின்  ண்புக்கூறுகளிலும் இதுவவ 

ப ொருந்தும்:  ிை எல்லொ அர்த்தங்களிலிருந்தும் வவறு டுவதற்கு வ ொதுைொைது அர்த்தத்தின் 

விவரக்குைிப்ம  வழங்கொது. 'முழு விளக்கம்' என்ை கருத்து எழுப் ப் ட்டவுடன், 

வமரயமைக்குட் ட்டது  ற்ைிய கருத்து ைீண்டும் அமசயத் பதொடங்குகிைது. 
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 வமரயறுக்கப் ட்ட கூறுகளின் பதொகுப் ின் மூலம் அர்த்தங்களின் சில அம்சங்கள் 

இயல் ொகவவ விவரக்குைிப்புகளுக்கு ஏற்ைதொக இல்மல என் து சொத்தியைொகும். இந்த நிமலக்கொை 

நம் கைொை அங்கத்திைர்கள் பதொடர்ந்து தரப் டுத்தப் ட்ட  ண்புக்கள் ஆகும். ஒழுங்கின்மையின் 

 ண்ம  எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். இது ைிகக் குமைவு, எடுத்துக்கொட்டொக குழந்மத வசொகைொக 

இருக்கிைது என் திலிந்து (குழந்மத வசொகைொகத் பதொிகிைது என் து இயல் ொைது) ைிக அதிக 

நிமலக்கு பதொடர்ந்து வவறு ட்டும் (எடுத்துக்கொட்டொக Zebra-green gravity evaporates against 

tunnels of truth); இது பதொடர்ச்சியற்ை தொவல்களில் வவறு டுவதில்மல. கட்ஸ் அண்ட் ஃவ ொடொின் 

ஒழுங்குமுமை, வொக்கியங்களில் ஒழுங்கற்ை தன்மை இருத்தல் அல்லது இல்லொதிருத்தல் வ ொன்ை எளிய 

இரண்டொகப்  ிொியும்  ண் ொக்கத்மத நைக்கு அளிக்கிைது, ஆைொல் நிஜத்தில் விஷயங்கள் இப் டி 

இல்மல. ஒரு வமரயறுக்கப் ட்ட ப ொருண்மைக்கூறுகளின் குழுைம், பதொடர்ச்சியொக வவறு டும் 

 ண்ம  ைொதிொிப் டுத்த வழி இல்மல. இவதவ ொல், கட்ஸ் ைற்றும் ஃவ ொடர் என்வ ொொின் 

ஒழுங்கமைப்பு ஒரு வொக்கியம் ைற்பைொரு வொக்கியத்மத உட் டுத்துகிைதொ என்ை வகள்விக்கு, 

வதமவயொை அள ின் பதொடர்ச்சியொை அளவகொலில் ஓொிடம் என் தற்கு ைொைொக ஆம்/இல்மல என்ை 

 திமல அளிக்கிைது, (இயல் 3 ஐப்  ொர்க்கவும்). ைற்பைொரு முக்கியைொை தரப் டுத்தப் ட்ட  ண்பு 

முன்ைொதிொி அல்லது ஒரு வமகப் ொட்டில் மையம் (இயல் 7 ஐப்  ொர்க்கவும்). 

13.4.5 ஈொிமணத்தன்மை (Binarism)   

 ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்வின் சில ஒழுங்கமைப்புகள் ப ொருண்மைக் கூறுகளின் 

ஈொிமணத் தன்மைமய வலியுறுத்துகின்ைை, அதொவது கூறுகள் '+' அல்லது '-' ஆகிய இரண்டு 

ைதிப்புகளில் ஒன்மைக் பகொண்டுள்ளை. இந்த ஒழுங்கமைப் ில், ப ொருண்மைக் கூறுகள் வஜொடிகளொக 

ஒன்ைொக இமணக்கப் ட்டுள்ளை. நொம் முன்பு  குப் ொய்வு பசய்த "stallion" ைற்றும் "mare" 

வ ொன்ைவற்மை எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்; அவற்மை முமைவய [குதிமர/HORSE] [ஆண்/MALE], 

ைற்றும் [குதிமர/HORSE] [ப ண்/FEMALE] என்று   குத்தொய்ந்வதொம். [ஆண்/MALE] ைற்றும் 

[ப ண்/FEMALE] என்ை  ண்புக்கூறுகள் ஒரு பவளிப் மடயொை ஈொிமண வஜொடிமய 

உருவொக்குகின்ைை, வைலும் ஈொிமண அமைப் ில் நைக்கு இரண்டு ைதிப்புகளில் ஒன்மைக் 

பகொண்டிருக்கும் ஒரு கூறு ைட்டுவை வதமவப் டும். இருப் ினும், அது [+/-ஆண்/MALE]-ஆக அல்லது 

[+/- ப ண்/FEMALE]-ஆக இருக்க வவண்டுைொ என் மத நொம் தீர்ைொைிக்க வவண்டும். இத்தமகய 

சூழ்நிமலகளில் ஒருவர் ப ொதுவொகப் [+/- ஆண்/MALE] என் மதத் தீர்ைொைிக்கிைொர். எவ்வொைொயினும், 

ஒலியியைியலில் ைரபு அடிப் மடயில் ஈொிமண ைொறு ொட்டில், குைிக்கப் ட்ட அலகுக்கு (marked term) 

வநர்ைமை அமடயொளமும் குைிக்கப் டொத அலகுக்கு (unmarked term) எதிர்ைமை அமடயொளமும் 

தரப்ப் டுகிைது. "female/ப ண்" என் து "male/ஆண்"-"ப ண்/ female " எதிர்ப் ின் குைிக்கப் ட்ட 

பசொல் என்று கூறுவதற்கு  ல்வவறு கொரணங்கள் உள்ளை. ஒன்று,  ல வநர்வுகளில், பதொடர்புமடய 

வஜொடியிலிருந்து வரும் ஒரு ப ண்மணக் குைிக்கும் பசொல், ஒட்டு வடிவத்தில் ஒரு உரு ணியல் 

குைிமயச் வசர்ப் தன் மூலம் பதொடர்புமடய ஆமணக் குைிக்கும் பசொல்லிலிருந்து உருவொகிைது 

என் து உண்மை: prince/இளவரசர்-princess/இளவரசி, lion/சிங்கம்-ப ண்சிங்கம்/lioness, 
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poet/கவிஞர்-poetess/ப ண்கவிஞர், waiter/ ணியொளர்-waitress/ ணிப்ப ண், conductor/நடத்துைர்-

conductress/ப ண்நடத்துைர் முதலியை. ஒரு ப ண்மணக் குைிக்கும் பசொல்லிலிருந்து ஒரு ஆமணக் 

குைிக்கும் பசொல் ப ைப் ட்ட வநர்வுகள் ஆங்கிலத்தில் ைிகவும் அொிதொைமவ: widow/விதமவ-

widower/ைைிவிஇழந்தவர். [ப ண்/FEMALE] குைிக்கப் ட்ட இயல் ின் வைலும் அைிகுைி 

என்ைபவன்ைொல், ப ொதுவொக ஆண்கமளக் குைிக்கும் பசொல் ைட்டுவை ப ொதுவொை  யன் ொட்மடக் 

பகொண்டிருக்க முடியும். எடுத்துகொட்டொக, actors/நடிகர்கள் என் து ஆண் ைற்றும் ப ண்களின் 

குழுமவக் குைிப் ிடலொம். actresses/நடிமககள் என் தற்கு அப் டி எந்த  யன் ொடும் இல்மல. 

பசொற்களுக்கு இமடயில் உரு ைியல் பதொடர் ில்லொத இடங்களுக்கும் இது ப ொருந்தும்: 

dogs/நொய்கள் கலப்பு பதொகுப் ொக இருக்கலொம், ஆைொல் bitches/ப ண்நொய்கள் அப் டி அல்ல; 

mankind/ைைிதவிைம் என் திலுள்ள man/ைைிதன் என் து ஆண்-ப ண்கமளத் தழுவுகின்ைது. 

(ducks/வொத்துகள் cows/ சுகள் இந்தப் வ ொக்கிற்கு எதிரொகச் பசல்கின்ைை, ஆைொல் இதுவ ொன்ை 

வழக்குகள் சிறு ொன்மையொக உள்ளை.) எைவவ, நொம் ஒலியைியல் ைரம ப்  ின் ற்ைிைொல், stallion 

என் மத [குதிமர] [-ப ண்] எை  குப் ொய்வு பசய்ய வவண்டும். 

 ஈொிமணயொளர் பகொள்மககமளக் கண்டிப் ொகக் கமட ிடிப் து  ல சிக்கல்களுக்கு 

வழிவகுக்கிைது. இரண்டு இங்வக குைிப் ிடப் டும். முதலொவதொக, எடுத்துக்கொட்டொக, ஆண் அல்லது 

ப ண் அல்லொத குதிமர (வவறு ொடு நடுநிமலப் டுத்தப் ட்டது (neutralized), என்று ப ொதுவொகச் 

பசொல்லப் டுகிைது) என் மத எவ்வொறு வவறு டுத்துவது  ைற்றும் எடுத்துக்கொட்டொக வைமஜ /table 

என் து ஆண் அல்லது ப ண் அல்ல, ஆைொல் வவற்றுநிமலயில் குதிமரயிலிருந்து வவறு டுகிைது 

என் து கூட ப ொருந்தொது என்று?  ண்புக்கூைின் 'பூஜ்ஜிய' ைதிப்பு (zero value) ( )வ ொன்ை ஒன்மை 

அனுைதிப் து ஒரு தீர்வு, இது வவற்றுநிமலயின் நடுநிமலமயக் (neutralization) குைிக்கிைது. இந்த 

சொத்தியத்மத ஏற்றுக்பகொள்வதன் மூலம், table/வைமச என் தற்கொை   ண்புக்கூமை நொம் பவறுைவை 

குைிப் ிட ைொட்வடொம் -  ண்புக்கூறு இல்மல -அவதசையம் குதிமரக்கு நொம்  ண்புக்கூமை நம் 

 குப் ொய்வில் வசர்ப்வ ொம், ஆைொல் [HORSE/குதிமர] [ப ண்/FEMALE] என் தில்  உள்ளது வ ொல் 

பூஜ்ய ைதிப்ம  () பகொடுக்கிவைொம். எவ்வொைொயினும் தூய்மையொை ஈொிமணயொளர் கூற்று 

அடிப் மடயில் இது ஏைொற்றுகிைது என் மத கவைியுங்கள், ஏபைைில் இது ப ொருண்மைக் 

கூறுகளின் மூன்ைொவது ைதிப்ம  உள்ளடக்கியது.   

  ண்புக்கூறுகள் பவளிப் மடயொக இரண்டுக்கும் வைற் ட்ட பதொகுப்புகமள உருவொக்கும் 

வ ொது இரண்டொவது சிக்கல் எழுகிைது. நொற்கொலி/chair என் தன் எடுத்துக்கொட்மட எடுத்துக் 

பகொள்ளவும், அங்கு  ண்புக்கூறுகளில் ஒன்று [உட்கொருவதற்கு FOR SITTING]. இங்வக ைமைமுக 

முரண் ொடுகள் என்ை? சொி, நைக்கு குமைந்த ட்சம் [தூங்குவதற்கு/FOR SLEEPING] 

( டுக்மககள்/beds என் ைவற்மை விளக்க), [FOR STORING/வசைிப் ிற்கொக] (அலைொொி cupboard 

என் மத விளக்க), ைற்றும் [சொப் ிடுவதற்கு/FOR EATING AT] (வைமச/table என் மத விளக்க) 

(உண்மையில் திருப்திகரைொக இல்மல, ஆைொல் கடந்து பசல்லட்டும்) என்ை  ண்புக்கூறுகள் வதமவ. 

ஒரு ஈொிமணயொளர் தீர்வு இமவ ஒவ்பவொன்மையும் இரண்டு குழுக்களொகப்  ிொித்து,  ின்ைர் 
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இரண்டொகப்  ிொிப் து. ஆைொல் இமதச் பசய்ய ஒரு தன்ைிச்மசயொை வழி இருப் தொகத் 

பதொியவில்மல. ஒரு  ொிந்துமர (ைிகவும் நம் த்தகுந்ததல்ல) ைரச்சொைொன்கமள (furniture)  ிொிப் து: 

"ைைித ஆதரவொளர்கள்" (நொற்கொலிகள் ைற்றும்  டுக்மககள்) ைற்றும் "ப ொருள்-ஆதரவொளர்கள்" 

(அலைொொிகள் ைற்றும் வைமசகள்). வண்ணச் பசொற்களின் ஈொிமணப்  குப் ொய்மவக் பகொடுப் து 

இன்னும் கடிைைொை பசயல். எல்லொவற்மையும் ஒவர அமைப்புக்குள் தள்ள முயற்சிக்கொைல், ஈொிமணப் 

 ண்புக்கூறுகள் ைற்றும் ஈொிமண அல்லொத  ண்புக்கூறுகள் உள்ளை என் மத அங்கீகொிப் து 

முற்ைிலும் நம் த்தகுந்ததொகத் பதொிகிைது. 

 ஈொிமணயொளர் ஒழுங்கமைப்ம  கமட ிடிக்கப் டொலும், [ஆண்/MALE]-[ப ண்FEMALE] என்ை 

இரண்டு உறுப் ிைர்கமள ைட்டுவை பகொண்ட எதிர்பைொழி n-வொிமசகள் (n-tuples), இந்தப் 

 ண்புக்கூறுகளொல் ைட்டுவை வவறு டுத்தப் டும் பசொற்களுக்குச் சிைப்பு  ண்புகள் இருப் தொல், 

சிைப் ொகக் குைிமக பசய்யப் ட வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, அமவகள் இணக்கைற்ைமவகள் 

(incompatibles) ைட்டுைல்ல, man/ஆண் ைற்றும் woman/ப ண் வ ொன்ை நிரப் ிகளொகவும் 

(complementaries) இருக்கலொம். (பசொல்சொர் நிரப் ிகமள இரண்டு உறுப் ிைர்கமளக் பகொண்ட 

தைித்தைி n-வொிமசகள் (n-tuples) பதொகுப் ிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட  ண்புக்கூறுகளின் அடிப் மடயில் 

வமரயமைவிளக்கம் பசய்வது இயல் 9-இல் வமரயமைவிளக்கம் பசய்யப் ட்டமத விட நிரப் ிகளின் 

ைிகப் ப ொிய வகுப்ம  விமளவிக்கிைது என் மதச் சுட்டிக்கொட்டுவது  யனுள்ளதொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக brother/சவகொதரன் and sister/சவகொதொி என் ை  ண்புக்கூறு  

வமரயமைவிளக்கத்தொல் மூலம் நிரப் ிகளொக (complementaries) இருக்கும்; ஆைொல் அது என் 

சவகொதொி அல்ல/That's not my sister என் து  அது என் சவகொதரன் அல்ல/That's my brother என் மத 

உட் டுத்தொது, எைவவ முந்மதய வமரயமைவிளக்கத்தின் அடிப் மடயில் அமவகள் நிரப் ிகளொகத் 

தகுதி ப ைொது. ப ொதுவொகக் கூைிைொல்,  ல்வவறு வமகயொை எதிர்நிமலகளின் விொிவொை  ண்புகள் 

 ண்புகூறுகளின் அடிப் மடயில் வ ொதுைொை அளவு ைொதிொிப் டுத்துவது ைிகவும் கடிைம்.) 

13.4.6 ப ொருண்மைக் கூறுகள் எவ்வொறு இமணகின்ைை? 

 பசொல்சொர் சிமதவின் ப ரும் ொலொை ஒழுங்கமைப்புகள், ப ொருண்மைக் கூறுகள் எவ்வொறு 

ப ொிய அலகுகமள உருவொக்குகின்ைை என் மதப்  ற்ைி ைிகவும் உள்ளொர்ந்தமவயொக உள்ளை. 

பவய்ன்ொிச்சின் (Weinreich) வைம் ொட்டை சிந்தமை,  ண்புக்கூறுகளுக்கொை கூட்டமைவு முமைகள் 

வொக்கியங்களில் உள்ள பசொற்களுக்கு ஒத்ததொக இருப் மத  ொிந்துமரப் தொக அமைந்தது; வைலும் 

அவர் ஒரு கூட்டில் உள்ள  ண்புக்கூறுகள் (compound) பகொத்துக்கமள (cluster) அல்லது 

உள்ளமைவுகமள (configurations) உருவொக்கிைவொ என் மதப் ப ொறுத்து, இரண்டு அடிப் மட 

அமைப்பு முமைகமள அைிமுகப் டுத்திைொர். பகொத்துக்களில்  ண்புக்கூறுகள் பூலியன்  ொணியில் 

இமணக்கப் ட்டுள்ளை. அதொவது, எட்டுத்துகொட்டொக இது "stallion" (”ஆண்குதிமர") என் தில் 

[குதிமர/HORSE]] ைற்றும் [ஆண்/MALE] இமணந்திருக்கும் வழி ஆண் ைற்றும் குதிமர இரண்டுவை 

stallion ஆகும். இருப் ினும், சில  ண்புக்கூறுகள் ஒரு விமைச்பசொல்லும் அதன் வநரடிப் 

பசயப் டுப ொருளும் இமணயும் விதத்தில் அதிகைொக இமணக்கின்ைை: எடுத்துக்கொட்டொக drink 
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wine/ைது அருந்து என் தன் அர்த்தம் இந்த வழியில் உருவொகவில்மல. [தட்டுமுட்டு 

சொைொன்கள்/FURNITURE] ைற்றும் [உட்கொருவதற்கொக/ FOR SITTING] ஆகிய  ண்புக்கூறுகள் 

chair/நொற்கொலி என் தன் அர்த்தத்தில் இந்த வழியில் இமணகின்ைை என்று பவய்ன்ொிச் 

 ொிந்துமரத்தொர். மவர்ஸ் ிக்கொ (Wierzbicka) இந்த  ிரச்சமைமய அங்கீகொித்து,  ரந்த அளவில் ஒத்த 

அணுகுமுமைமய  ின் ற்ைி, கூட்டமைவு பசயல்முமைகமள நிர்வகிக்கும் ஒரு அடிப் மட 

உலகளொவிய ப ொருண்மையியல்சொர் இலக்கணத்மத விொிவொக்கத் பதொடங்கிைொர். இருப் ினும், 

ப ொருண்மைக் கூறுகளின் கூட்டமைமவ வொக்கியங்களில் பசொற்களின் கூறுகளின் கூட்டமைவுடன் 

சைன் டுத்துவது ஒரு  டி வைவல பசல்லக்கூடும் என்ைொலும்,  ிந்மதயது ைிகவும் ைர்ைைொகவவ 

உள்ளது, இன்னும் ப ரும் ொலும் அமவ சொதொரணைொகவவ எடுக்கப் டுகின்ைை. 

 (இதிலுள்ள சிரைங்கமளக் குமைக்க நொம் விரும் வில்மல, ஆைொல் பகொள்மகயளவில் இது 

சொத்தியைொக இருக்க வவண்டும்.) இந்த அணுகுமுமையின் ஒரு நன்மை என்ைபவன்ைொல், பசொல்லின் 

அர்த்தத்தின் வமரயமைவிளக்கத்மத முழு தர்க்கொீதியொை வதமவமயவிட குமைந்த அளவு 

வதமவயுடன் உைவுகமள உட் டுத்த அணுக இயலும். (ப ொருண்மைகூறு  குப் ொய்வுகளுக்கு 

ப ொதுவொக முழு தருக்கம் வதமவப் டுகிைது). இதன் விமளவு, பசொல்லின் அர்த்தத்தின் ஒரு வமக 

முன்ைொதிொி உருப் டுத்தத்திலிருந்து (prototype representation) சிைிது வித்தியொசைொக இருக்கும் (இயல் 

7ஐப்  ொர்க்கவும்). இது முக்கியைொக அர்த்த எடுவகொள்கள் (meaning postulates) ஆகும். அர்த்த 

எடுவகொள்கள், அணுத்தன்மை (atomicity) அல்லது அத்தத்தின் துண்டுகளின் தைித்தன்மை 

(distinctness) அல்லது, உண்மையில், முற்றுத்தன்மை (finiteness)  ற்ைி எமதயும் முற்வகொள் 

பசய்யொது என் மதக் கவைிக்கவும். ப ொருண்மைக் கூறுகளின் அடிப் மடயில் பசொlலின் அர்த்தம் 

 ற்ைி பசொல்ல இயலும் ப ரும் ொலொை விஷயங்கமள (கூடுதலொக உட் டுத்தலுடன்) அர்த்த 

எடுவகொள்கமளப்  யன் டுத்திச் பசொல்லலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, drink/குடி என் து அதன் வநரடிச் 

பசயப் டுப ொருள், [LIQUID/திரவம்] என்ை ப ொருண்மைக்கூமைக் பகொண்டிருக்க வவண்டும் என்று 

பசொல்வதற்குப்  திலொக, அது (ப ொருத்தைொை சூழல்களில்) திரவம்/liquid என் மத உட் டுத்த (entail) 

வவண்டும் என்று நொம் கூறுகிவைொம். எதிர்பைொழிய n-வொிமசகள் (n-tuples) ஒரு ’சிைப் ொை’ கூற்மை 

வவண்டுவதற்குப்  திலொகப் ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்வில் உள்ளது வ ொல் தொைொகவவ 

உட் டுத்தங்களின் (entailments) கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கப் டும் (e.g. அது சிவப்பு/It's red என் து 

அது  ச்மச அல்ல/It's not green என் மத உட் டுத்தும்).   

 இது ப ொருண்மைக்கூறு  குப் ொய்வு முற்ைிலும் மகவிடக்கூடியது என்று அர்த்தம் தருைொ? 

துல்லியைொக அப் டி இல்மல. இந்த இயலின் பதொடக்கத்தில் தரப் ட்ட ப ொருண்மைக் கூறுகமள 

நம்புவதற்கொை முதன்மையொை கொரணங்கள் இன்னும் உள்ளை; வைலும் ஒரு அர்த்த எடுவகொள்கள் 

 குப் ொய்வு (meaning postulate analysis) அவற்மைப்  ற்ைி விளக்கத்மதத் தரவில்மல. ஒரு அர்த்த 

எடுவகொள்கள்  குப் ொய்வு குதிமர/horse என் தன் ஒரு ப ொருண்மைக் கூைொக 

[குதிமரயிைம்/EQUINE] என் மதத் தரவது வ ொல் stallion என் தன்  ப ொருண்மைக் கூைொக 

[ஆண்/MALE] என் தன் அவத விளக்கத்மத அளிக்கிைது; முந்மதயது உள்ளுணர்வொகத் திருப்தி 
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அளிக்கிைது ைற்றும் நன்கு ஆதொிக்கப் டுகிைது; ஆைொல்  ிந்மதயது 'வ ொலி'/'bogus' என் து 

அங்கீகொரத்மதப் ப ைவில்மல. இந்த வொதத்தின் ஒரு சொத்தியைொை முடிவு என்ைபவன்ைொல், 

'கூறு ொடு' (’componentiality') என் து பசொற்கள் சிலவற்ைின் (ஆைொல் அமைத்தின் அல்ல) சில 

அர்த்தத்தின் அம்சங்களின் (ஆைொல் அமைத்தின் அல்ல)  ண்பு ஆகும் ைற்றும் ப ொருண்மையியல் 

விளக்கங்களில் அங்கீகொிக்கப் ட வவண்டும். நிச்சயைொக, இது ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டுவிட்டொல், 

'ப ொருண்மையின் ப ொருண்மைக்கூறு வகொட் ொட்டிற்கு’ ('componential theory of meaning') இடம் 

இருக்கொது. 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

 chair/நொற்கொலி  ற்ைிய  ொட்டியர்  குப் ொய்வின் (Pottier's analysis) வழிகளில்  ின்வரும் 

பசொற்களின் ஒரு ப ொருண்மைக் கூறு  குப் ொய்மவப்  ொிந்துமரக்கவும் (ஒவ்பவொரு  ண்புக்கூறும் 

புலத்தில் சொத்தியைொை முரண் ொட்டொல் தூண்டப் ட வவண்டும் என் மத நிமைவில் பகொள்க): 

 ொவொமட , புத்தகம், குடிமச, வதக்கரண்டி, வயலின், கைவுகொண் (வி.), முத்தைிடு (வி.) 

வைலும் வொசிப் தற்கொை  ொிந்துமரகள் 

 ப ொருண்மைக்கூறு  அணுகுமுமையின் ஆரம் கொல திட்டங்கமள ப ல்ம்ஸ்வலவ்-இல் 

(Hjelmslev1961) கொணலொம். ஐவரொப் ிய அமைப் ியல்வொதம் (structuralism)  ின்ைர் ஒரு  ிபரஞ்சு 

 திப்ம யும் (French version) ஒரு பஜர்ைன் வமகமயயும் (German variety) உருவொக்கியது. முக்கிய 

 ிபரஞ்சு பவளிப் ொடு ப ொட்டியர் ஆகும் (Pottier 1974, ைற்றும் Tutescu 1975-ஐப்  ொர்க்கவும்; 

Baldinger 1980-இல் ஆங்கிலத்தின் சுருக்கம் உள்ளது). பஜர்ைன் வமகயின் 

அமைப் ியல்வொதத்திற்கொை விளக்கத்திற்கு, வகொபசொியு (Coseriu 1975) ைற்றும் பகக்கலர்--ஐப் 

(Geckeler 1971)  ொர்க்கவும். நிடொ (Nida 1975) ஆக்கமுமை இலக்கணத்திற்கு ஒரு  ங்களிப்பு என்று 

கூைப் ட்டொலும், அதில் ஐவரொப் ிய அமைப் ியல்வொதத்தின் சொரொம்சம் உள்ளது.   

 ஆக்கமுமை ஸ்கூலுக்குள் ப ொருண்மைக்கூறு ப ொருண்மையியலுக்கு ஆரம்  

முன்பைொழிவுகள் கொட்ஸ் ைற்றும் ஃவ ொடர் (Katz and Fodor 1963) ஆகும்; இமவ பவய்ன்மரச் 

(Weinreich 1966) ைற்றும் கட்ஸ் (Katz 1972) ஆகியவற்ைில் வைம் டுத்தப் ட்டது. தற்வ ொமதய 

அடுக்குமுமைகள் ஜொபகண்டொஃப் (Jackendoff எ.கொ. 1983) ைற்றும் புஸ்படவஜொவ்ஸ்கி (Pustejovsky 

1995) (இமவ இரண்டும் ைிகவும் பதொழில்நுட் ைொைமவ, குைிப் ொக  ிந்மதயமவ).  

 ப ொருண்மைசொர் முதன்மைகள் (semantic primes)  ற்ைிய வயர்ஸ் ிக்கொவின் கருத்துகளின் 

ைிக சைீ த்திய விளக்கம் வயர்ஸ் ிக்கொ-இல் (Wierzbicka 1996) உள்ளது.  

 ப ொருண்மைக்கூறுஅணுகுமுமையின் எதிர்ைமையொை  ொர்மவகளுக்கு, வ ொலிங்கர் (Bolinger 

1965) ைற்றும் சொம்ப்சன்-ஐப் (Sampson 1979)  ொர்க்கவும்; படய்லர் (Taylor 1996) ைற்றும் டீன் 

(Deane 1996) ஆகியவற்மையும்  ொர்க்கவும் (அவருமடய இலக்கு ஜொக்பகண்டொஃப் 

அமைப்ப ொழுங்கு (Jackendoff's system) ஆகும்)). 

வகள்விகளுக்கொை  தில்கள்  
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 ின்வரும்  ொிந்துமரக்கப் ட்ட  குப் ொய்வுகள் எதுவும் முழுமையொக திருப்திகரைொக இல்மல, வைலும் 

ஒவ்பவொன்ைிற்கும் (குமைந்தது) சைைொை நல்ல ைொற்றுகள் உள்ளை: 

 ொவொமட -  ப ொருள் 

   ஆமட 

   ப ண்கள் அணிவது 

   உடலின் கீழ்  குதியில் 

   இடுப் ில் இமணக்கப் ட்டுள்ளது 

   கொல்கள் தைித்தைியொக மூடப் டவில்மல 

   ப ொதுவொகத் பதொியும் 

புத்தகம்  - ப ொருள் 

   உமரயின் இருப் ிடைொக பசயல் டுகிைது 

    ல  க்கங்கள் ஒன்ைொக இமணக்கப் ட்டுள்ளை 

   கவர் உள்ளது 

   சீரொை இமடபவளியில் வதொன்றும் கொலவமரயற்ை பதொடொின்  

    குதியொக இல்மல 

குடிமச   - ப ொருள் 

   குடியிருப்பு 

   சிைிய 

   நிரந்தர 

   கல் அல்லது பசங்கல் 

வதக்கரண்டி  - ப ொருள் 

   -கருவி 

   கட்லொி 

   ஒரு முமையில் வகொப்ம  வடிவக் குழிவுடன் 

   வகொப்ம யில் சர்க்கமர வசர்ப் தற்கும் வதநீமரக் கிளறுவதற்கும் 

வயலின்   -ப ொருள் 

   இமசக்கருவி 

   கம் ி கட்டப் ட்து 

   வில்லுடன் இமசப் து 

   குமைந்த குைிப்பு: நடுத்தர Cக்கு கீவழ G 

கைவு    -பசயல்முமை 

   ைை 

   தூக்கத்தின் வ ொது 

   உண்மையற்ை நிகழ்வுகமள அனு விக்கவும் 
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முத்தைிடு (v.)   -பசயல் 

   உடல்சொர்ந்த 

   வவண்டுபைன்வை 

   ஏதொவது உதடுகமளப்  யன் டுத்துவது 

   வழக்கைொை சைிக்மஞயொகச் பசயல் டுகிைது 
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இயல் 14 

இலக்கணப் ப ொருண்மையியல்   

14.1 இலக்கண ப ொருன்மை (Grammatical meaning) 

 இந்த இயலில்  ல்வவறு வமகயொை இலக்கண கூறுகள் தொங்கும் அர்த்தங்களின் வமகமயப் 

 ொர்க்கிவைொம். அவற்ைின் சிைப் ியல்பு பசயல் ொடுகமளச் பசய்வதற்கு, ஒரு இலக்கண உறுப் ொல் 

பகொண்டு பசல்லப் டும் எந்த அர்த்தமும் ஒரு வைிய, 'பைல்லிய' அல்லது ைிகவும் ப ொதுவொை 

இயல்புமடயதொக இருக்க வவண்டும், அதைொல்  ரந்த வசர்ந்துவருமகமய அனுைதிக்கலொம்: 

வழக்கைொை 'பசைிந்த' பசொல்சொர் அர்த்தங்கள் அவற்ைின் கூட்டொளிகள் ைீது  ல நி ந்தமைகமள 

விதிக்கின்ைை. 

 இலக்கண அர்த்தத்தின் வமககமள நொம் ஆய்வு பசய்வவொம், ஆைொல் முழுமையொைதொக எந்த 

முயற்சியும் எடுக்கப் டொது (குைிப் ொக வமகப் ொட்டியல் அடிப் மடயில் - ப ரும் ொலொை 

எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆங்கிலத்திலிருந்து எடுக்கப் டும்). இது இப்வ ொது ஒரு சிக்கலொை ைற்றும் நன்கு 

ஆரொய்ச்சி பசய்யப் ட்ட  குதியொகும்: சில நமடமுமைகள் ைிகவும்  ொரம் ொியைொக இருக்கும், 

ஏபைைில்  ல நவீை நமடமுமைகளின் பவளிப் ொட்டிற்கு விொிவொை  ின்ைணி அைிவு 

வதமவப் டுகிைது, அதற்கு இங்கு வ ொதுைொை இடம் இல்மல.  

14.2 முக்கிய இலக்கண வமக ொடுகளின் அர்த்தம்  

  ொரம் ொியைொக, பதொடொியல் வமக ொடுகள் (syntactic categories), ப ொருண்மை 

அடிப் மடயில் வமரயமைவிளக்கம் பசய்யப் டுகின்ைை: ப யர்ச்பசொற்கள் "ந ர்கள், இடங்கள் 

அல்லது ப ொருள்கள்/things" இவற்மைக் குைிக்கும் பசொற்களொக வமரயமைவிளக்கம் 

பசய்யப் டுகின்ைை;  விமைச்பசொற்கள் "பசயல் பசொற்கள்/doing words", அதொவது அமவ 

பசயல்கமளக் குைிக்கின்ைை; அவதசையம் ப யரமடச்பசொற்கள் "விவொிக்கும் பசொற்கள்/describing 

words" ஆகும். ஆரம்  அமைப் ியலொர் பைொழியியலில் (structuralist linguistics) இத்தமகய 

வமரயமைவிளக்கங்கள் தீவிரைொகக் குமை ொடுமடயதொகக் கொட்டப் ட்டது: (அ) punch என் து ஒரு 

பசயமலக் குைிக்கிைது, ஆைொல் அது ஒரு ப யர்ச்பசொல்; seem ஒரு விமைச்பசொல் வ ொல் 

வதொன்றுகிைது, ஆைொல் ஒரு பசயமலக் குைிக்கவில்மல; John shouted / ஜொன் கத்திைொர், 

shouted/கத்திைொர் என் து what John did/ஜொன் என்ை பசய்தொர் என் மத விவொிக்கிைது, ஆைொல் 

அது ஒரு ப யரமட அல்ல, ைற்றும்  ல. பதொடொியல் வமகப் ொடுகள் பதொடொியல் அளவுவகொல்களில் 

(syntactic criteria) வமரயறுக்கப் ட வவண்டும் என்று  ொிந்துமரக்கப் ட்டது: எடுத்துக்கொட்டொக, 

ப யர்ச்பசொற்கள் எண்,  ொலிைம் ைற்றும் வவற்றுமை ஆகியவற்றுக்கு திொிபுறும் ைற்றும் 

ப யர்ச்பசொற்குைிகமள (articles) அமடகளொக எடுத்துக் பகொள்ளும்; விமைச்பசொற்கள் கொலம் ைற்றும் 

விமையொறுவமக என் ைவற்ைிற்குத் திொிபுறும். ைிக சைீ த்தில், இலக்கண வமக ொடுகளின் 

ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயிலொை வகள்வி ைீண்டும் எழுப் ப் ட்டுள்ளது.   

 முன்ைொதிொி வகொட் ொட்டின் (prototype theory) நுண்ணைிவுகமளப்  யன் டுத்துவது ஒரு 

அணுகுமுமையொகும்: ஒருவவமள இலக்கண வமகப் ொடுகள்  ைமவ/BIRD ைற்றும்  ழம்/FRUIT 
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வ ொன்ை இயற்மக வமகப் ொடுகமளப் வ ொன்ைது, வதமவயொை ைற்றும் வ ொதுைொை 

அளவுவகொல்களின் பதொகுப் ொல் வமரயறுக்கப் டவில்மல, ஆைொல் பதளிவற்ை எல்மலகள் ைற்றும் 

தரப் டுத்தப் ட்ட வழக்கைொை தன்மையுடன். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு முன்ைொதிொி ப யர்ச்பசொல் 

(prototypical noun) ஒரு ந ர் அல்லது ப ொருமளக் குைிக்கிைது, ஒரு முன்ைொதிொி விமை (prototypical 

verb) ஒரு பசயமலக் குைிக்கிைது, ைற்றும்  ல; ஆைொல் இந்த வமக ொடுகளின் அதிக விளிம்பு 

எடுத்துக்கொட்டுகள் இந்த விளக்கங்களுடன் ஒத்துப்வ ொகொது. இந்தப்  ொர்மவயில் சில நியொயங்கள் 

இருப் தொகத் பதொிகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, seem என் து ஒரு ப ொதுைொதிொி விமைச்பசொல் வ ொல 

பதொடொியல் அடிப் மடயில் நடந்துபகொள்ளொத  ல விஷயங்கள் உள்ளை: இது பசயப் ொட்டு 

விமைப் ொட்டொக (*happy was seemed by John), அல்லது பதொடர் விமையொற்றுவமகயொக வரொது 

(*John is seeming happy). விமைச்பசொல்லின் ப ொருண்மையியல்சொர் விளிம்ம  அதன் பதொடொியல் 

விளிம்புடன் பதொடர்பு டுத்துவதில் ஒரு குைிப் ிட்ட நம் கத்தன்மை உள்ளது. அவதவ ொல, jogging 

வ ொன்ை ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் ப ொதுைொதிொி அல்லொத ப யர்ச்பசொல்லும் (Jogging is 

good for you) பதொடொியல் அடிப் மடயில் ப ொதுைொதிொி அல்லொததொகும்: இது ஒரு 

விமையமடச்பசொல் மூலம் ைொற்ைப் டலொம் (Jogging gently is good for you), இது சில அமடபகொளி 

அமடகளுடன் இணக்கற்ைது (this/that jogging) ைற்றும்  ல. 

 அதிக விளக்கைொை ைற்றும் ஒருங்கிமணந்த அணுகுமுமை ப யர்ச்பசொற்கள், ப யரமடகள் 

ைற்றும் விமைச்பசொற்களுக்கு இமடயிலொை வவறு ொட்மட கொலம்சொர் நிமலத்தன்மையின் 

அடிப் மடயில் சித்தொிக்கிைது: எல்லொ பைொழிகளும் கொலப்வ ொக்கில் ஒப்பீட்டளவில்  ண்புகள் 

குமைவொக ைொறும் நிமலயொை இருப்ப ொருள்களுக்கும் (persistent entities) அதிக வநர-உணர்திைன் 

அனு வங்களுக்கும் (time-sensitive experiences) இமடவய வவறு ொட்மடச் பசய்யும் வழிமயக் 

பகொண்டுள்ளை, அதொவது இருப்ப ொருள்களுக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு இமடயில்; ப யர்ச்பசொற்கள் 

இருப்ப ொருள்கமளக் குைியொக்கம் பசய்யும் ைற்றும் விமைச்பசொற்கள் நிகழ்வுகமளக் குைியொக்கம் 

பசய்யும். ப யரமடகள், அமவ நிகழ்ந்தொல், இந்த இரண்டு துருவங்களுக்கும் இமடயில் விழும் 

அனு வங்கமளக் குைிக்கின்ைை (ஆைொல் எல்லொ பைொழிகளுக்கும் ப யர் அமடகள் இல்மல; 

ஆங்கிலத்தில் அமவகள் ப ொதுவொகக் பகொண்டிருக்கும் பசயல் ொடுகள் ப யர்ச்பசொற்கள் அல்லது 

விமைச்பசொற்களொல் பசய்யப் டுகின்ைை).    

 இந்த அணுகுமுமையும்  ொரம் ொிய அணுகுமுமை வ ொல் எதிர் எடுத்துக்கொட்டுகளின் 

(counterexample) அவத வமககளில் தவைொக விழுகிைது: எந்த அர்த்தத்தில் punch கொல 

அடிப் மடயில் நிமலயொை இருப்புப்ப ொருள்? ைீண்டும், முன்ைொதிொி தப் ிக்கும் விதியில் ஒருவர் 

 ின்வொங்கலொம், ஆைொல் இது முற்ைிலும் திருப்திகரைொகத் பதொியவில்மல.  ொதுகொப் ின் ைற்பைொரு 

வகொடு என்ைபவன்ைொல், குணொதிசயங்கள் குைிப் ிடும் ப ொருள்களுக்கு (referents) வநரடியொகப் 

ப ொருந்தொது, ஆைொல் கருத்துருவொக்கங்களுக்குப் (conceptualizations) ப ொருந்தும்: John punched Bill 

என்று நொம் கூறும்வ ொது,  punch  என் மத நொம் ஒரு கொல எல்மலக்குள் நடப் து வ ொல் 

கருதுகிவைொம்; ஆைொல் The punch John threw… என்று நொம் கூறும்வ ொது நொம் அமத ஒரு குைிப் ிட்ட 
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நிரந்தரத்தன்மையுடன் ஏவதொபவொன்ைொக ைீள்கருத்துருவொக்கம் பசய்கிவைொம், அதுவ ொல, அமத 

நடுவொைில் உமையமவத்து, நம்மை ஆரொய அனுைதித்து அமதப்  ற்ைிய விஷயங்கமளச் பசொல்ல 

அனுைதிக்கிவைொம். 

 ைற்பைொரு அணுகுமுமை ஒரு புலைைிவு  ொர்மவமய (cognitive view) எடுத்து, ப யர்கமள ஒரு 

'புலைைிவு இடத்தின்  குதி' ('region of cognitive space') (Langacker 1991b) என் மதக் 

குைிப் ிடுவதொகப்  ொர்க்கிைது; அவதசையம் ப யரமடகள் ைற்றும் விமைகள் 'உைவுகள்' என் மதக் 

குைிப் ிடுகின்ைை; ப யரமடகள் கொலம்சொரொதமவகளொக அமவகள் குைிப் ிடும் விவவகொர 

நிமலகமள சித்தொிக்கும் ைற்றும் விமைகள் கொலம்சொர்ந்தமவகளொக அவற்ைின் 

குைிப் ிடுப ொருள்கமளக் கொட்டுகின்ைை. இங்குள்ள புலைைிவு கண்வணொட்டம் சொியொைதொகத் 

பதொிகிைது. இருப் ினும், 'புலைைிவு இடத்தின்  குதி' ('region of cognitive space') என்ை கருத்து 

ைிகவும் பதளிவொைது அல்ல. 

14.3 ப யர்கள் ைற்றும் ப யர்ச் பசொற்பைொடர்களுடன் பதொடர்புமடய இலக்கண அர்த்தங்கள் 

 ப யர்கள் அல்லது ப யர்ச் பசொற்பைொடர்களுடன் பதொடர்புமடய திொிபுகள், குமைச்பசொற்கள் 

(clitics) அல்லது குைியீடுகள் (markers) வ ொன்ை இலக்கண கூறுகளொல் சில வமகயொை அர்த்தங்கள் 

ப ொதுவொகக் பகொண்டு பசல்லப் டுகின்ைை. இவற்ைில் ைிக முக்கியைொைமவ: உறுதிப் ொடு 

(definiteness), எண் (number), உயிொிைம் (animacy),  ொலிைம் (gender), ைற்றும் பசயல் ொட்டு 

 ங்குகள் (functional roles). உறுதிப் ொடு (definiteness) இயல் 15இல் விளக்கப் ட்டுள்ளது ைற்றும் 

இங்கு விவொதிக்கப் டொது; பசயல் ொட்டு  ங்குகள் ப யர்ச்பசொற்கமளப் வ ொலவவ 

விமைச்பசொற்களிலும் அக்கமை பகொண்டமவ ைற்றும் அடுத்த  குதியில் விவொதிக்கப் டும். இங்வக 

நொம் எண் (number), உயிொிைம் ைற்றும்  ொலிைம் ஆகியவற்மைப்  ொர்ப்வ ொம். 

14.3.1 எண் (Number) 

 எண் என் து ப யர்ச்பசொற்கள் அல்லது ப யர்ச் பசொற்பைொடர்களின் திொிபு வமகப் ொடு 

(inflectional category) ஆகும்; இது எல்லொ பைொழிகளிலும் இல்மல. ப ொருண்மையியல் 

அடிப் மடயில், எண் ஒழுங்கமைப்புகள் (number systems) அமைத்தும் ஒரு வழியில் அல்லது வவறு 

வழியில் ஏதொவது ப ொருளின் (some item) எத்தமை உள்ளை என் தில் அக்கமை பகொண்டுள்ளை. 

எண் ஒழுங்கமைப்புகள் (number systems), எண்ணுவதற்கொை பைொழியியல் சொதைங்கள் (ஒன்று, 

இரண்டு, நொற் த்து மூன்று, நூற்று பதொண்ணூறு முதலிய) எண்ணியல் ஒழுங்கமைப்புகளுடன் 

(numeral systems) குழப் ப் டக்கூடொது; பவளிப் மடயொக இரண்டிற்கும் இமடவய இமணப்புகள் 

உள்ளை; ஆைொல் எண்கள் (numerals) எண் குைியீட்டிலிருந்து (number markers) பதொடொியல் ைற்றும் 

ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் வவறு டுகின்ைை. 

 ஆங்கிலத்திலும் தைிழிலும் எண் அமைப்பு இரண்டு  தங்கமள ைட்டுவை பகொண்டுள்ளது: 

ஒருமை ைற்றும்  ன்மை (singular and plural). இவற்ைின் ப ொருண்மையியமல இவ ொது 

ஆரொய்வவொம். சிறு ொன்மை பைொழிகள் இரண்டு ப ொருள்களுக்குப்  யன் டுத்தும் இரட்மட (dual) 

உட் ட மூன்று  த எண் ஒழுங்மைப்ம க் பகொண்டுள்ளை. ைிகக் குமைந்த சிறு ொன்மை பைொழிகள் 
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நொன்கு  த ஒழுங்கமைப்புகமளக் பகொண்டுள்ளை; இதில் நொன்கொவது  தம் மும்மை (மூன்று 

ப ொருள்களுக்கு) அல்லது ஒரு  ொக்கல் (paucal) ('சில' ப ொருள்களுக்கு). ஒருமை, இரட்மட ைற்றும் 

 ன்மை இல்லொைல் எந்த பைொழிக்கும் ஒரு மும்மை அல்லது  ொக்கல் இல்மல; இரட்மட பகொண்ட எந்த 

பைொழிக்கும் ஒருமை ைற்றும்  ன்மை (நிச்சயைொக,  ன்மையின் ப ொருள் மூன்று அல்லது நொன்கு  த 

அமைப் ில் உள்ளமதப் வ ொல துல்லியைொக இரண்டு  த அமைப் ில் இல்மல: தைிழ் ைற்றும் 

ஆங்கிலத்தில்  ன்மை என்ைொல் "ஒன்றுக்கும் வைல்";  நொன்கு  த ஒழுங்மைப் ில்  இது ”மூன்றுக்கும் 

வைல்" அல்லது " ல" (அதொவது "சிலவற்றுக்கு வைல்" எை ப ொருள் டும்). 

14.3.1.1 எண்ணுப்ப யர்கள் ைற்றும் திரள் ப யர்கள் 

 ஆங்கில ப யர்ச்பசொற்கள்  ொரம் ொியைொக இரண்டு வகுப்புகளொகப்  ிொிக்கப் டுகின்ைை, 

எண்ணுப் ப யர்கள் (count nouns) ைற்றும் திரள் ப யர்கள் (mass nouns). தைிழ்ப்  

ப யர்ச்பசொற்களும் இவ்வொறு இரண்டொகப்  ிொிக்கப் டலொம்.  ின்வரும் அளவுவகொல்களொல் அமவ 

அங்கீகொிக்கப் டலொம்: 

(i) எண்ணுப் ப யர்கள்: 

(அ) ஒரு அமடபகொளி அமட இல்லொைல் ஒருமையில் நிகழ இயலொது; தைிழுக்கு இந்த கட்டுப் ொடு 

இல்மல: 

 This cup l *Cup is clean;  

 இந்தக் வகொப்ம  | வகொப்ம  சுத்தைொைது; 

(ஆ) ப ொதுவொக  ன்மையில் நிகழ்கிைது; 

(இ) a few, many (சில,  ல) ைற்றும் எண்களொல் அளவிடப் டுகிைது: 

 a few/many cups; (*much cup), thirty cups 

 ஒரு சில/ ல வகொப்ம கள்; (அதிக வகொப்ம ), முப் து வகொப்ம கள். 

(ii) திரள்ப யர்கள்: 

(அ) அமடபகொளி அமட இல்லொைல் ஒருமையில் நிகழலொம்: 

 Butter is good for you; 

பவண்பணய் உங்களுக்கு நல்லது; 

(ஆ)  ன்மையில் வழக்கைற்ைது (அல்லது ைறு விளக்கம் வதமவ): 

 *butters, *milks'; 

 *பவண்பணய்கள், * ொல்கள் '; 

(c) by a little, much  (பகொஞ்சம், அதிகம்) என் ைவற்ைொல் அளவிடலொம்: 

 a little/much milk; (*many milk).  

 பகொஞ்சம்/அதிகப்  ொல்; (* ல  ொல்). 

எண்ணுப் ப யர்கள் தைித்துவைொை, வமரயறுக்கப் ட்ட அலகுகளில் பவளிப் டுத்தப் டுவமத 

முன்மவக்கின்ைை; அமவ பகொள்மகயளவில் கணக்கிடப் டலொம்; திரள் ப யர்கள் தங்கள் 

குைிப்புப்ப ொருமள (referent) வரம் ற்ை திரளொக வழங்குகின்ைை. இது கருத்துருவொக்கம் 
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(conceptualization) சொர்ந்த விஷயம் என் மத கவைியுங்கள்; புைவயைொை யதொர்த்தம் அல்ல: 

குைிப் ிடப் ட்ட There was blood on the floor / இரத்தம் தமரயில் கிடந்தது என் தில் 

குைிப் ிடப் டும் இரத்தம் தைித்த பசொட்டுகள் ைற்றும் திட்டுகளில் ஏற் ட்டிருக்கலொம், ஆைொல் இது 

வவறு டுத்தப் டொத ப ொருளொக கருதப் டுகிைது. 

 ஏதொவது ஒன்மைத் திரள் ப யரொ அல்லது எண்ணுப் ப யரொ என் மத எது தீர்ைொைிக்கிைது? 

பவளிப் மடயொக, திரவங்கள் ைற்றும் வொயுக்கள் ைற்றும்  ல அருவ கருத்துருக்கள் வ ொன்ைவற்மை 

எண்ணுவதற்கு எதுவுைில்மல என்ைொல் அமவ ப யர் திரள் ப யரொக இருக்கும். ஆைொல் திரள் 

ப யர்களின் விஷயத்தில், சில வமகயொை கவைிக்கத்தக்க துகள்கள் உள்ளை: அொிசி தைித்தைி 

தொைியங்களொகக் கிமடக்கிைது, ைற்றும் சர்க்கமர தொைியங்கள் அல்லது  டிகங்களில் கிமடக்கிைது; 

ைொவு கூட துகள்கமளக் பகொண்டிருப் மதக் கொணலொம். இதுவ ொன்ை சந்தர்ப் ங்களில், முக்கிய 

கொரணி துகள்களின் அளவு வ ொல் பதொிகிைது.  கடந்துபசல்லு இடம் ஒரு சரொசொி  ட்டொணி/pea 

அளவிற்கும், ஒரு சொதொரண அொிசி தொைியத்திற்கும் (குமைந்த ட்சம் ஆங்கிலத்திற்கு) இமடயில் 

எங்வகொ இருப் தொகத் பதொிகிைது. எைவவ, நம்ைிடம் beans/பீன்ஸ், peas/பீஸ், noodles/நூடுல்ஸ் 

ைற்றும் lentils/பலண்டில்ஸ் எண்ணுப் ப யர்களொக உள்ளை; ஆைொல்  ொர்லி, அொிசி, சர்க்கமர ைற்றும் 

ைொவு ஆகியமவ திரள் ப யர்களொக உள்ளை. இந்த எல்மல உறுதியொைது இல்மல: திரள் 

ப யர்களின் ப ொிய  க்கத்தில் sweet corn/இைிப்புச் வசொளம் ைற்றும் ஸ் ொபகட்டி/spaghetti 

இருப் தொகத் பதொிகிைது; ைற்றும் peas என் து திரள்ப யரொக இருந்த pease என் தன் 

ைறுசீரமைக்கப் ட்ட வடிவைொகும் என் மத நிமைவு டுத்துவது நல்லது. சில ப ொருள்கள் திரள் 

ப யர்கள் அல்லது எண்ணுப் ப யர்கள் எை அலட்சியைொக குைிப் ிடப் டுகின்ைை. இதுவ ொன்ை சில 

வநர்வுகள் இயற்மகயில் 'திரள்' ஆகும்: mashed potatoes/potato ( ிமசந்த 

உருமளக்கிழங்குகள்/உருமளக்கிழங்கு), scrambled eggs/egg (உதிொியொக்கப் ட்ட 

முட்மடகள்/முட்மட). கருத்துருவொக்கம் மூலப்ப ொருட்களின் அசல் நிமல (அதொவது தைித்துவைொை 

அலகுகள்) அல்லது இறுதி உற் த்தியின் நிமல ஆகியவற்ைில் கவைம் பசலுத்துகிைதொ என்ை 

அடிப் மடயில் இந்த இரட்மடப்  யன் ொடு விளக்கப் டலொம். இறுதி தயொொிப்பு தைித்துவைொை 

அலகுகளின் வடிவத்தில் இருப் மத விளக்குவது கடிைம்: poached eggs/egg (வவகமவத்த 

முட்மட/முட்மட).    

14.3.1.2 எண்ணுப்ப யர் ைற்றும் திரள் ப யர்களின் இரண்டொம் நிமல  யன் ொடுகள் 

 வைற்கண்ட வொதங்களில் பகொடுக்கப் ட்ட ப யர்ச்பசொல் 'அடிப் மடயில்' திரள் ப யர் 

அல்லது எண்ணுப்ப யர் என்று கருதப் டுகிைது. ஆங்கிலத்தில் ப ரும் ொன்மையொை 

ப யர்ச்பசொற்கள் எண்ணுப்ப யர் ைற்றும் திரள் ப யர்  யன் ொடுகளுடன் கொணப் டுகின்ைை என்ை 

அடிப் மடயில் இது சர்ச்மசக்குொியது. இது உண்மையொக இருந்தொலும், ப ரும் ொலொை 

ப யர்ச்பசொற்களுக்கு, ஒரு  யன் ொடு ைற்பைொன்மை விட உள்ளுணர்வொக ைிகவும் அடிப் மடயொைது 

என் தும் உண்மை; வைலும் இது இரண்டு குைிப் ிடத்தக்க நிகழ்வுகமள அமடயொளம் கொணவும் 

ைற்றும் அவற்ைின் ப ொருண்மையியல்சொர் பதொடர்புகள்  ற்ைி விசொொிக்கவும் உதவுகிைது: அடிப் மடப் 
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எண்ணுப் ப யர்கள் திரள் ப யர்களொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை, ைற்றும் அடிப் மட திரள் 

ப யர்கள் எண்ணுப் ப யர்களொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை.   

திரள் ப யர்களொகப்  யன் டுத்தப் டும் அடிப் மட எண்ணுப் ப யர்கள் 

எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

(1) With a Lada you get a lot of car for your money. 

     ஒரு லொடொ மூலம் உங்கள்  ணத்திற்கு நிமைய கொர் கிமடக்கும். 

(2) Could you move along a bit? I haven't got much table. 

      உங்களொல் பகொஞ்சம் நகர முடியுைொ? என்ைிடம் அதிக வைமஜ இல்மல. 

(3) I can hear too much piano and not enough violin.  

என்ைொல் அதிக  ியொவைொ வகட்க முடியும், வ ொதுைொை வயலின் இல்மல. 

இங்வக, எண்ணுப் ப யர்கள் ஒரு திரள் கருத்மத வழங்குவதற்கு ஆகுப யர் அடிப் மடயில் 

ைறுப ொருள்வகொள் பசய்யப் டுகிைது: 

ஒலி, இல் (3), வவமல பசய்யும் இடம் (2), ஒருவவமள அளவு (I). 

எண்ணுப் ப யர்களொகப்  யன் டுத்தப் டும் அடிப் மட திரள் ப யர்கள் 

எடுத்துக்கொட்டுகள்: 

(4) Three beers/cheeses/cakes/chocolates 

      மூன்று பீர்கள்/ ொலொமடக்கட்டிகள்/வகக்குகள்/சொக்வலட்டுகள் 

(5) Three wines 

     மூன்று ஒயின்கள் 

எண்ணுப் ப யர்களொகப்  யன் டுத்தப் டும் திரள் ப யர்கள் வழக்கைொகத் பதொடர்ச்சியொை திரள் 

அலகு அளவுகள் அல்லது பவவ்வவறு வமககள் (different types) அல்லது  ல்வமககள் (varieties) 

என்ை இரண்டு வழிகளில் ஒன்ைொல் ப ொருள்பகொள்ளப் டுகின்ைை. முதல் வமக (4)-இல் 

விளக்கப் ட்டுள்ளது. அலகின் வமக ஓரளவு ைர ொகத் தீர்ைொைிக்கப் டுகிைது, ஓரளவு சூழல் ொீதியொகத் 

தீர்ைொைிக்கப் டுகிைது. இவ்வொறு three beers ‘மூன்று பீர்கள்’ என் து அவநகைொக மூன்று  ொட்டில்கள் 

பீர் அல்லது மூன்று தரைொை கண்ணொடிக்குவமளகள் பீர் (standard glasses of beer) என் மதயும் 

three cheeses ‘மூன்று  ொலொமடக்கட்டிகள்’ என் து சீஸ் உற் த்தியொளர் அவற்மை உற் த்தி 

பசய்கிைது வ ொன்ை மூன்று வகொளப்ப ொருட்கமளக் (three spherical entities) குைிக்கும். இந்த 

ைொறு ொடு உண்ணத்தகுந்த ப ொருட்களுக்கு ைட்டுைன்ைி  ிைவற்றுக்கும் ப ொருந்தும்; இமதப் 

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளில் கொணலொம்: not much time ’அதிக வநரம்’ / they come at different 

times ’அவர்கள் பவவ்வவறு வநரங்களில் வருகின்ைைர்’; not much space ’பசொற்களுக்கு இமடயில் 

அதிக இமடபவளி’ / spaces between words ’பசொற்களுக்கு இமடயில் இமடபவளி’. 

 `இரண்டொவது வமக சில வநரங்களில் விநிவயொகப்  ன்மையொக (distributive plural) 

அைியப் டுகிைது. (சில பைொழிகள் விநிவயொகப்  ன்மைக்கு ஒரு சிைப்பு வடிவத்மதக் பகொண்டுள்ளை; 

ைற்ைவற்ைில்  ன்மை ைட்டுவை விநிவயொகிக்கைொகப்  யன் டுத்தப் டுகிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, அரபு 
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ashjaar என் து "ைரம்" என்று ப ொருள் டும் shajar என் தன்  ன்மையொகும், ஆைொல் ைரங்களின் 

எண்ணிக்மகயில் ைட்டும் அலட்சியைொக உள்ளது, குைிப் ிடப் டும் ைர வமககளின் எண்ணிக்மகக்கு 

ைட்டுவை. ப ொதுவொகப்  ன்மை ஒட்டு எடுக்கொத trout ‘ஒருவமக ைீன்’, deer ’ைொன்’ வ ொன்ை 

பசொற்களுடன் ஆங்கிலத்தில் விநிவயொகிக்கும்  ன்மை வ ொன்ை ஒன்மைக் கவைிக்கலொம். அமவகள் 

சில வநரங்களில்  ன்மை ஒட்டு –s ஏற்கும்; அப்வ ொது ப ரும் ொலும் ப ொருள்பகொள்ளப் டுவது 

விநிவயொகைொகப்  ன்மையொகும்: the trouts of N. America, the deers of N. Europe வ ொன்ைமவ.  

எண்ணுப் ப யர்களின் அமர திரள்  யன் ொடு 

 முந்மதய  த்தியில்,  ன்மை குைிகளின் ஒழுங்கற்ை (anomalous) இருப் ின் சில நிகழ்வுகமள 

நொம் ஆரொய்ந்வதொம். இந்த  ிொிவில் இதன்  ன்முகத்தன்மைமய, அதொவது  ன்மைக் குைியீட்டின் 

ஒழுங்கின்மை நொம்  ொர்க்கிவைொம்.  ின்வரு மவ எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும்: 

(6) We shot three lion last week. 

   கடந்த வொரம் மூன்று சிங்கங்கமளச் சுட்வடொம். 

(*We shot three fox last week ’கடந்த வொரம் நொங்கள் மூன்று நொிமயச் சுட்வடொம்’). 

(7) He has three hectares of oak. 

     ‘அவருக்கு மூன்று ப க்வடர் ஓக் உள்ளது.’ 

(8) There is a field of beetroot/turnip. 

     பீட்ரூட்/டர்ைிப் புலம் உள்ளது.  

(9) Two rows of lettuce/*leek/*pea/*bean.  

     இரண்டு வொிமச கீமர/*லீக்/* ட்டொணி/*பீன். 

இது சொதொரண திரள்  யன் ொடு அல்ல, ஏபைன்ைொல் வகள்விக்குொிய பசொற்கள்  ன்மைகள் ஆகும்: 

(10) Those lion we saw last week have moved on.  

      ’கடந்த வொரம் நொம்  ொர்த்த அந்த சிங்கங்கள் நகர்ந்துவிட்டை.’ 

(II) The oak on the other side of the hill are showing signs of disease.  

     ைமலயின் ைறுபுைத்தில் உள்ள ஓக்ைரங்கள் வநொய் அைிகுைிகமளக் கொட்டுகின்ைை. 

ைொைொக, இந்த  யன் ொட்மடப்  ற்ைி 'திரள் வ ொன்ை' ('mass-like') ஒன்று உள்ளது. இது experts 

’நிபுணர்கள்’, hunters ’வவட்மடக்கொரர்கள்’, foresters ’வைத்துமையிைர்’, horticulturists 

’வதொட்டக்கமல வல்லுநர்கள்’ வ ொன்ைவற்ைில் (உண்மையில் ஒழுங்கற்ை  ன்மை –s என் தன் 

 யன் ொடு) ைட்டுவை கொணப் டுகின்ைது. எப் டிவயொ, குைிப் ிடப் டு வர்களின் தைித்தன்மை 

முக்கியைல்ல, அவற்ைின் இைங்கள் ைட்டுவை. 

14.3.1.3 (விருப் )  ன்மை உடன் ொட்டுடன் ஒருமைப் ப யர்கள் 

 வைலும் இரண்டு எண் முரண் ொடுகள் சுட்டிக்கொட்டத்தக்கமவ. முதல் கருதல் குழு வொர்த்மதகள் 

(group words) ஆகும். இமவ ஒருமை வடிவத்தில் விமைச்பசொல்லுடன் ஒருமை அல்லது  ன்மை 

உடன் ொட்மட கொட்டக்கூடிய தைித்தன்மைமயக் பகொண்ட எண்ணுப் ப யர்ச்பசொற்கள்:  

(12) The committee is/are considering the matter right now. 
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       பசயற்குழு இப்வ ொது இந்த விஷயத்மத  ொிசீலித்து வருகிைது. 

இந்தச் பசொற்கள் ைைிதர்களின் குழுக்கமள முன்ைொதிொியொகக் குைிப் ிடுகின்ைை (சிலர் 

தகவலைிந்தவர்கள் The flock have gone over the hill  ’ைந்மத ைமலமயக் கடந்து பசன்ைது’ என் மத 

வழக்கைற்ைதொகக் கொண்கின்ைைர்; ஆைொல் Gray's Elegy-இல் The lowing herd wind slowly o'er the 

lea என் தில் நிச்சயைொக உயிரற்ை 'வசகொிப்புகள்' (inanimate 'collections') இம்ைொதிொி 

நடந்துபகொள்ளொது: 

(13) *His library are all leather bound. 

     *அவரது நூலகம் அமைத்தும் வதொலொல் கட்டப் ட்டமவ. 

(14) *The forest are leafless at this time of the year.). 

          வருடத்தின் இந்த வநரத்தில் கொடுகள் இமலகளற்ைமவ.  

  யன் ொடுகளுக்கு இமடவய ஒரு நுட் ைொை அர்த்த வவறு ொடு உள்ளது. ஒருமை 

உடன் ொட்டுடன் ஒரு குழு ஒன்ைொகக் கருதப் டுகிைது;  ன்மை உடன் ொட்டுடன் இது தைித்தைியொை 

அங்கங்களிலிருந்து உருவொக்கப் ட்டது எை கருத்துருவொக்கம் பசய்யப் டுகிைது. ஒவ்பவொரு 

அங்கங்களுக்கும் தைித்தைியொக ைட்டுவை ப ொருந்தக்கூடிய  யைிமலகள் ஒருமை உடன் ொட்டுடன் 

முரணொைமவ:   

(15) The committee are wearing their hats. 

       பசயற்குழு தங்கள் பதொப் ிகமள அணிந்துள்ளைர்.  

(16) *The committee is wearing its hat/their hats. 

 *பசயற்குழு அதன் பதொப் ிமய/அவர்களின் பதொப் ிகமள அணிந்துள்ளது. 

ஒட்டுபைொத்த குழுவில் ைட்டுவை உண்மையொக இருக்கக்கூடிய  யைிமலகள்  ன்மை 

உடன் ொட்டுடன் முரண் ொடொைமவ:  

(17) The committee was/*were formed six months ago. 

      பசயற்குழு ஆறு ைொதங்களுக்கு முன்பு அமைக்கப் ட்டது. 

விமைசொர் உடன் ொடு ைட்டுவை ைொறு டும்: ப யர் பசொற்பைொடருக்குள் உள்ள ப யர்கள் ஒருமையில் 

இருக்க வவண்டும்: 

(18) Those committee are considering the matter now.  

       அந்த பசயற்குழு இப்வ ொது இந்த விஷயத்மத  ொிசீலித்து வருகிைது. 

14.3.1.4 (விருப் ) ஒருமை உடன் ொடுடன்  ன்மைப் ப யர்கள் 

 இரண்டொவது முரண் ொடு என் து முதலொவது, அதொவது, ஒருமை உடன் ொட்டுடன் கூடிய 

 ன்மை ப யர்ச்பசொற்கள்: 

(19) Five wives is more than enough for anyone. 

        ஐந்து ைமைவிகள் யொருக்கும் வ ொதுைொைது. 

இந்த  யன் ொடு எண்கமளக் பகொண்ட ப யர்த்பதொடர்களுக்கு ைட்டுப் டுத்தப் ட்டதொகத் பதொிகிைது: 

(20) *Those wives is more than enough for any man.  
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      அந்த ைமைவிகள் எந்த ஆணுக்கும் வ ொதுைொைது. 

(21)?Several wives is too much for an old man. 

       ஒரு வயதொை ைைிதனுக்கு  ல ைமைவிகள் அதிகம். 

இந்த  யன் ொட்டில், அளவிடப் ட்ட ப யர்த்பதொடர் ஒற்மை அளவொக ப ொருள்பகொள்ளப் டுகிைது. 

14.3.2  ொலிைம் ைற்றும் விலங்கிைம் 

  ொலிைம் என் து ப யர்ச்பசொற்களுக்கொை வமகப் ொட்டு ஒழுங்கமைப் ொகும்; இது 

உடன் ொடு ைற்றும் ைொற்றுப்ப யர் குைிப்பு வ ொன்ை இலக்கண விஷயங்கமள  ொதிக்கிைது. உலக 

பைொழிகளில்  ல வமகயொை  ொலிை அமைப்புகமளக் கொணலொம்; அவற்ைில் சில ைிகவும் 

கவர்ச்சியொைமவ (லொவகொஃப்-ஆல் புகழ்ப ற்ைச் பசய்த 'women, fire and dangerous things' 

('ப ண்கள், பநருப்பு ைற்றும் ஆ த்தொை விஷயங்கள்') என் ைவற்மைக் குைிப் ிடும் பசொற்கமள 

உள்ளடக்கிய ஒரு  ொலிை வகுப்பு வநர்வு  வ ொன்ைது); ஆைொல் ைிகவும்  ரவலொக இருப் து 

குைிப் ிடப் ட்டவொின்  ொலிைத்துடன் அதிக அல்லது குமைந்த அளவிற்கு பதொடர்பு பகொண்டமவ, 

வைலும் தற்வ ொமதய விளக்கம் இவற்றுடன் ைட்டுப் டுத்தப் டும்.  

 இயற்மகப்  ொலிைம் (இயல்புப்  ொல்/natural gender) ைற்றும் இலக்கணப்  ொலிைம் 

(grammatical gender) என் ைமவகளுக்கு இமடவய வவறு ொடு கொண் து வழக்கம். ஆங்கிலம் 

ப ொதுவொக இயற்மகப்  ொலிைத்மத (natural gender) பவளிப் டுத்துவதொகக் கூைப் டுகிைது (அது 

 ொலிைத்மதக் பகொண்டிருக்கும் வமர - அது  ிரதிப்ப யர் குைிப்ம  ைட்டுவை  ொதிக்கிைது), ஏபைைில் 

ப ொருத்தைொை  ிரதிப யமர (he, she, or it) குைிப் வொின்  ொலிைத்தின் (ஆண், ப ண் அல்லது 

அஃைிமண) அடிப் மடயில் ைட்டுவை முற்ைிலும் உயர்ந்த அளபு பவற்ைியுடன் கணிக்க இயலும். 

அவர், அவள், அது என்ை  ிரதிப்ப யர்கமளக் பகொண்ட தைிழுக்கும் இது ப ொருந்தும். இலக்கணப் 

 ொலிைத்மதக் பகொண்ட பைொழிகளில்,  ொலிை ஒதுக்கீட்டின் வநர்வுகுகளில் கணிசைொை விகிதம் 

பவளிப் மடயொக ப ொருண்மை அடிப் மடயில் தன்ைிச்மசயொைது; இருப் ினும் சில 

சந்தர்ப் ங்களில் தன்ைிச்மசயொைது முதல்  ொர்மவயில் வதொன்றுவமத விட குமைவொக உள்ளது. 

 ொலிைத்தின் ப ொருண்மைசொர் தன்ைிச்மசமய எடுத்துக்கொட்டும் வமகயில் அடிக்கடி வைற்வகொள் 

கொட்டப் டுவது பஜர்ைன் பசொற்கள் ஆகும் Loffel ("ஸ்பூன்"; ஆண் ொல்); Gabel ("fork"; ப ண் ொல்) 

ைற்றும் Messer ("கத்தி": அஃைிமண). இருப் ினும்,  ிபரஞ்சு பைொழிவ ொன்று பஜர்ைன் பைொழியிலும் 

ஆண்கமளக் குைிப் ிடும் பசொற்களுக்கு (குைிப் ொக ைைிதர்களுக்கு) இலக்கண ொீதியொக ஆண் ொல் 

இருப் தற்கொை வலுவொை வ ொக்கு உள்ளது, வைலும் ப ண்கமளக் குைிப் ிடும் பசொற்களுக்கு 

இலக்கண ொீதியொகப் ப ண் ொலொக இருப் தற்கும் வ ொக்கு உண்டு (இரண்டு பைொழிகளிலும் 

விதிவிலக்குகள் உள்ளை). (முற்ைிலும் தன்ைிச்மசயொை  ொலிை ஒதுக்கீடு பகொண்ட பைொழிகள் 

இல்மல என் தொல், நொம் ஒரு தன்ைிச்மசயொை/இயற்மகயொை என்ை இருவவறு ொடுகமளக் 

கொட்டிலும் இயல் ொை/தன்ைிச்மசயொை அளவின் அடிப் மடயில் சிந்திக்க வவண்டும்.)   

  ொலிைம் நிச்சயைொக உயிொிைத்தன்மையுடன் (animacy) பநருக்கைொக  ிமணக்கப் ட்டுள்ளது; 

ஏபைைில் முன்ைொதிொியொக, உயிொிைங்கள் ைட்டுவை ஆணொகவவொ அல்லது ப ண்ணொகவவொ இருக்க 
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முடியும்.  ல பைொழிகள் உயிொிைத்தன்மைக்கு அல்லது ஒப்பீட்டளவில் உயிொிைத்தன்மைக்கு 

உணர்திைன் பகொண்ட இலக்கணச் பசயல்முமைகமளக் பகொண்டுள்ளை.  ரந்த அளவிலொை 

பைொழிகளின் வதர்வின் அடிப் மடயில்  ின்வரும் அளவு முன்மவக்கப் ட்டுள்ளது (Frawley, 1992-

க்குப்  ிைகு: உயிொிைத்தன்மை வலைிருந்து இடைொக குமைகிைது):  

தன்மைப்ப யர்> முன்ைிமலப் ப யர்>  டர்க்மகப்ப யர்> ைைிதர்> விலங்கு> உயிரற்ைமவ 

ஆங்கிலம் ைற்றும் தைிழ்ப்  ிரதிப யர் முமைமய ஆரொய்ந்தொல் அதுவும் உயிொிைத்தன்மை 

அளவீட்டுடன் பதொடர்புள்ளது என் மதக் கொட்டுகிைது 

அைிவைசி ஸ்வகலுடன் ஓரளவிற்கு: 

ஆங்கிலம்: 

He/she only      he/she/it it only 

குழந்மத அல்லொத குழந்மத ைைிதவிைம்     ப ொருள்கள்  

ைைிதவிைம்    விலங்குகள்  

கடவுள்கள், வதவமதகள் (கொர்கள், கப் ல்கள்)   

தைிழில் பவளிப் மடயொகவவொ உட் மடயொகவவொ  ொலிைம் அமடயொளப் ட்ட ப யர்கள் 

(பதய்வத்தின் அல்லது வதவமதயின் ப யரொய் இருந்தொலும்)  ொலிைம் கருதி அவன், அவள் என்ை 

ைொற்றுப்ப யர்களொல் குைிப் ிடப் டும். குழந்மத வ ொன்ை பசொற்கள்  ொலிைம் கருதொது 

 யன் டுத்தப் டும் வ ொது அது என்றும்  ொலிைம் கருதி  யன் டுத்தப் டும் வ ொது அவன், அவள் 

என்று குைிப் ிடப் டும்.  பதய்வம் என்ை ப யர்பசொல் அது என்ை ைொற்றுப்ப யரொலும் கடவுள் என்ை 

ப யர் அவர் என்ை ைொற்றுப்ப யரொலும் குைிப் ிடப் டும்.                   

 உயிொிைத்தன்மையின் அடிப் மடயொய் அமையும் அளவுவகொல், உணரப் டும் ஆற்ைல் 

அல்லது  ிை விஷயங்கமளப்  ொதிக்கும் (ைைித ைைம், எைவவ, முக்கியத்துவமும் ப ொருத்தமும் 

உட் ட) ைற்றும் ைொற்ைங்கமளக் பகொண்டுவரும் திைன் ஆகும் என்று வதொன்றுகிைது. ஒரு கலொச்சொரம் 

சக்திவொய்ந்து எைக் கருதுவது நம் கருத்துக்களுடன் ஒத்துப்வ ொகொது: எடுத்துக்கொட்டொக, அவைசொைிய 

பைொழியொை (Amazonian language) யொகுவொ (Yagua), ைைிதர்கள், விலங்குகள், சந்திரன் ைற்றும் 

நட்சத்திரங்கள்,  ொமைகள், விளக்குைொறுகள் ைற்றும் விசைிகள் இவற்ைிற்கு ஒவர வமகப் டுத்திமயப் 

(classifier)  யன் டுத்துகிைது. சூொியன், கரண்டி ைற்றும்  ிை உயிரற்ை உயிொிைங்கள் வவறு ட்ட 

வமகப் டுத்திமயக் பகொண்டுள்ளை. யொகுவொ சந்திரமை வழி டு வர்கள் என் மத உணரும்வ ொது 

இந்த அமைப்பு அதிக அர்த்தமுள்ளதொக இருக்கிைது, அவத வநரத்தில்  ொமைகள், விளக்குைொறுகள் 

ைற்றும் விசிைிகள் என் ைமவகளுக்கு அமவ விமளவிக்கும் விமளவுகளுக்கு 

ைதிப் ளிக்கப் டுகின்ைை ( ொமைகளின் விஷயத்தில், உணமவ நசுக்குவதற்கு). 

14.4 விமைச்பசொல்லுடன் பதொடர்புமடய இலக்கண அர்த்தங்கள் 

14.4.1 கொலம் 

 ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில், கொலத்தின் இலக்கணப்  ண்புக்கூறு, வொக்கியத்தில் 

குைிப் ிடப் ட்ட நிகழ்மவ கூற்று உற் த்திபசய்யப் ட்ட கொலக் குைிப்பு அடிப் மடயில் 
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இடங்கண்டைிவதற்கு முக்கியைொக உதவுகிைது (இது  ிை இரண்டொம் பசயல் ொடுகமளக் 

பகொண்டிருக்கலொம் என்ைொலும்). இலக்கண கூறுகள் மூலம் வநர வவறு ொடுகமள குைியொக்கம் பசய்யும் 

பைொழிகள் ைட்டுவை (ப ொதுவொக திொிபு உரு ன்கள் அல்லது துமண விமைச்பசொற்கள் வ ொன்ை 

இலக்கணக் குைிப் ொன்கள்) கொலத்தின் இலக்கணப்  ண்புக்கூமை பவளிப் டுத்தும் வமகயில் 

சொியொகக் கூை இயலும்;  ல பைொழிகள் வநற்று, கடந்த ஆண்டு, அடுத்த வொரம் (yesterday, last year, 

next week) வ ொன்ைவற்றுக்கு சைைொை பவளிப் ொடுகள் மூலம், நியைிக்கப் ட்ட நிகழ்வின் வநரத்மத 

பசொல் அடிப் மடயில் குைியொக்கம் பசய்கின்ைை. 

 வ சும் வநரத்துடன் வநரடியொக பதொடர்புமடய நிகழ்வின் வநரத்மதக் குைியொக்கம் பசய்யும் 

முதன்மை (primary) (அல்லது முழுமையொை) கொலங்களுக்கும் இரண்டொம் நிமல குைிப்பு வநரத்துடன் 

சொர்புமடய நிகழ்வு வநரத்மத குைியொக்கம் பசய்யும் இரண்டொம் நிமல (அல்லது சொர்பு) 

கொலங்களுக்கும் வவறு ொடு பசய்யவவண்டும்; இது ைறு டியும் வ சும் வநரத்திற்கு சொர் ொக 

இடம்கொணப் டுகிைது; இதைொல் நிகழ்வு வநரத்திற்கும் வ சும் வநரத்திற்கும் இமடவயயொை 

பதொடர்ம  ைமைமுகைொை ஒன்ைொக ஆக்குகிைது. 

 ப ரும் ொலொை பைொழிகளின் கொல அமைப்புகள் திமசயன் (vectorial) என்று கூைப் டுகின்ைை, 

அதொவது, அமவ வ ச்சு கொலம் முதல் நிகழ்வு கொலம் வமர கொலவொிமசயில் உள்ள திமசமயக் 

குைிக்கின்ைை. சில பைொழிகள்,  ின்வரு மவ வ ொன்ை ைொறு ொடுகளுக்குச் சைைொை 

பதொமலநிமலயின் அளபுகமள இலக்கணப் டி குைியொக்கம் பசய்கின்ைை: 

(22) I used to go for a run every morning, once. (distant past) 

        நொன் திைமும் கொமலயில் ஒரு முமை ஓடச் பசல்வவன். (பதொமலதூர கடந்த கொலம்) 

(23) I went for a run. (இைந்த) 

        நொன் ஒரு ஓட்டத்திற்குச் பசன்வைன். (இைந்த) 

(24) I've just been for a run. (தற்வ ொது இைந்த)  

        நொன் ஒரு ஓட்டத்திற்கொக இருந்வதன். (தற்வ ொது இைந்த) 

 ஒரு திமசயன் அமைப் ிற்கு ைொற்று என் து வநரத்தின் குைிப் ிட்ட இமடபவளிகமள 

அடிப் மடயொகக் பகொண்ட கொலத்தின் ஒரு பைட்ொிகல்/சீருக்குொிய அமைப்பு ஆகும். ைிகவும் 

ப ொதுவொைது ”இன்று" ைற்றும் "இன்று இல்மல" என் மத வவறு டுத்தும் 

வ ொடிபயர்ைல்/இன்மைய ஒழுங்கமைப்பு ஆகும். ஏழு இமடபவளிகளில் ஆறு வமர வவறு டுத்த 

இயலும்; ப ரும் ொலொை கொல அமைப்புகமளப் வ ொலவவ, கடந்த கொலைொைது எதிர்கொலத்மத விட 

ைிகவும் வவறு ட்டதொக இருக்கும். பகொம்ொியின் (Comrie 1985: 99)  டி, யொகுவொ அதன் இலக்கணக் 

கொல ஒழுங்மைப் ில்  ின்வரும் வவறு ொடுகமளச் பசய்கிைது:  

(i) கடந்த (இன்று); 

(ii) வநற்று; 

(iii) சில வொரங்களுக்கு முன்பு; 

(iv) சில ைொதங்களுக்கு முன்பு; 
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(v) பதொமலதூர கடந்த கொலம். 

 மூன்று அடிப் மட முதன்மை கொலங்கள் உள்ளை: இைந்த கொலம் (நிகழ்வு கொலத்திற்கு முன் 

நிகழ்கிைது), நிகழ்கொலம் (நிகழ்வு வ சும் கொலத்திற்கு இமணயொக நிகழ்கிைது, அல்லது அமத 

உள்ளடக்கியது); ைற்றும் எதிர்கொலம் (நிகழ்வு வ சும் கொலத்திற்குப்  ிைகு நிகழும் எை 

எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது):  

(25) John saw Bill  

       ஜொன்  ிமலப்  ொர்த்தொர்.  

(26) John sees Bill.  

       ஜொன்  ில்மலப்  ொர்க்கிைொர்.  

(27) John will see Bill.  

      ஜொன்  ில்மலப்  ொர்ப் ொர்.  

 இரண்டொம் நிமல கொலங்களில், ஒன் து சொத்தியங்கள் உள்ளை ( ின்வருவைவற்ைில், குைிப்பு 

வநரம் ஜொைின் வருமக, ைற்றும்  ிலின் நடவடிக்மக வநரம் அதனுடன் பதொடர்புமடயது): 

(28) At the time John arrived, Bill had switched on the lights. 

      ஜொன் வந்த வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள இயக்கியிருந்தொர். 

     (குைிப்பு கொலத்திற்கு முந்மதய நிகழ்வு; கடந்த கொலத்தில் குைிப்பு வநரம்) 

(29) At the time John arrived, Bill switched on the lights. 

    ஜொன் வந்த வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள இயக்கிைொர். 

   (நிகழ்வு குைிப்புக் கொலத்துடன் ப ொருத்தைொைது; கடந்த கொலத்தில் குைிப்பு வநரம்) 

(30) At the time John arrived, Bill was about to/was going to switch on lights. 

      ஜொன் வந்த வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள இயக்கவிருந்தொர் 

       (குைிப்பு கொலத்திற்கு அடுத்த நிகழ்வு; கடந்த கொலத்தில் குைிப்பு வநரம்)  

(31) At the time John arrives, Bill has switched off the lights. 

       ஜொன் வரும் வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள அமணத்திருந்தொர். 

        (நிகழ்வு குைிப்பு கொத்திற்கு முந்மதயது; தற்வ ொமதய குைிப்பு கொலம் வழமைப்    

 ப ொருள்வகொமளப் ைட்டும் ப ை இயலும்) 

(32) At the time John arrives, Bill switches off the lights.  

         ஜொன் வரும் வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள அமணக்கிைொர். 

 (நிகழ்வு குைிப்பு கொலத்துடன் ப ொருந்தும்; தற்வ ொமதய குைிப்பு கொலம் வழமைப்    

 ப ொருள்வகொமளப் ைட்டும் ப ை இயலும் ) 

(33) ஜொன் வரும் வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள அமணக்கப் வ ொகிைொர். 

 (குைிப்பு வநரத்திற்குப்  ிைகு நிகழ்வு, தற்வ ொது குைிப்பு கொலம்) 

(34) ஜொன் வரும் வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள அமணத்திருப் ொர். 

 (நிகழ்வு குைிப்பு கொலத்திற்கு முந்மதயது; எதிர்கொலத்தில் குைிப்பு கொலம்) 
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(35) ஜொன் வரும் வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள அமணப் ொர். 

 (நிகழ்வு குைிப்பு கொலத்துடன் ப ொருந்தும்; எதிர்கொலத்தில் குைிப்பு கொலம்) 

(36) ஜொன் வரும் வநரத்தில்,  ில் விளக்குகமள அமணக்கப் வ ொவொர். 

 (குைிப்பு கொலத்திற்குப்  ிைகு நிகழ்வு, எதிர்கொலத்தில் குைிப்பு வநரம்) 

ைமைமுகைொக அமைத்து பைொழிகளும் ஒரு வழியிவலொ வவறு வழியிவலொ ஒன் து இரண்டொம் நிமல 

கொல உைவுகமள பவளிப் டுத்த இயலும்; இருப் ினும், திொிபு அடிப் மடயிலொை கொல ஒழுங்கமைப்பு 

உள்ள எந்த பைொழியும் ஒன் துக்கும் தைித்தைி திொிபுகமளக் பகொண்டுடிருக்கொது.   

14.4.2 விமையொற்றுவமக (Aspect) 

 கொலத்திலிருந்து விமையொற்றுவமகமய பதளிவொக வவறு டுத்துவது முக்கியம். ஒரு 

நிகழ்மவச் சொியொை வநரத்தில் கண்டு ிடிக்க கொலம் உதவுகிைது; விமையொற்றுவமக ஒரு நிகழ்வு 

எப்வ ொது நிகழ்ந்தது என் து  ற்ைி எதுவும் கூைவில்மல (உட்வகொள் தவிர), ஆைொல் ஒரு நிகழ்மவக் 

கருத்துருவொக்கம் பசய்வதற்கொை ஒரு குைிப் ிட்ட வழிமய குைியொக்கம் பசய்கிைது, அல்லது நிகழ்வு 

கொலப்வ ொக்கில் பவளிப் டும் விதம்  ற்ைிய தகவமலத் பதொிவிக்கிைது. ஒரு ப ொருண்மையியல் 

நிகழ்வொக விமையொற்றுவமகக்கும்  ல்வவறு ப ொருண்மையியல்சொர் பசயல் ொடுகமளக் (semantic 

functions) பகொண்டிருக்கவியலும் ஒரு குைிப் ிட்ட பைொழியின் விமையொற்றுவமகக் 

குைிப்பீடுகளுக்கும் (aspect markers) இமடயிலொை வவறு ொட்மட பசய்வது முக்கியம். விஷயங்கமள 

இன்னும் சிக்கலொக்க, ஒரு பசொல்சொர் விமைச்பசொல், பசொல்சொர் ப ொருண்மையின் ஒரு  குதியொக 

விமையொற்றுவமகத் தகவமல குைியொக்கம் பசய்யலொம்; இது விமைச்பசொல்லின் அர்த்தம் அது 

பதொடர்புபகொண்டுள்ள விமையொற்றுவமகக் குைிப் ொன்களின் அர்த்தங்களுடன் ஊட்டொடும் 

விதத்மதப்  ொதிக்கலொம் 

14.4.2.1 முற்று விமையொற்றுவமக /முற்ைொ விமையொற்றுவமக  

 ைிகவும்  ரவலொை விமையொற்றுவமக வவறு ொடுகளில் ஒன்று முற்ைொ 

விமையொற்றுவமகக்கும் (imperfective aspect) முற்று விமையொற்றுவமகக்கும் (Perfective aspect) 

இமடயில் உள்ளது.  ல பைொழிகளில் சில வமகயொை முமையொை வவறு ொடு உள்ளது, அதன் 

முன்ைொதிொியொை ப ொருண்மையியல்சொர் பசயல் ொடு முற்று / முற்ைொ முரண் ொட்மடக் குைிக்கிைது 

(எ.கொ. பசக் ைற்றும் அரபு). ஆங்கிலத்தில், வவறு ொட்மடக் குைிக்க வழக்கைொை வழி இல்மல, ஆைொல் 

இது ப ரும் ொலும் பதொடரும்/இறுதியுறும் ைொைிகளுடன் (progressive/simple alternation) 

பதொடர்புமடயது.    

(37)  I saw the chicken cross the road.  

         நொன் வகொழி சொமலமயக் கடந்தமதப்  ொர்த்வதன்.  

 (முற்று விமையொற்றுவமக: இந்த நிகழ்வு முழுவதுைொகப்  ொர்க்கப் ட்டது ைற்றும் அது 

  குக்க இயலொததொகக் மகயொளப் டுகிைது) 

(38)   I saw the chicken crossing the road.  

 வகொழி சொமலமயக் கடந்துபகொண்டிருப் மதக் கண்வடன்.  
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 (முற்ைொ விமையொற்றுவமக: நிகழ்வு வநரம் எடுப் து வ ொல்  ொர்க்கப் டுகிைது,  ிை 

 நிகழ்வுகள் தற்கொலிகைொக அதன் எல்மலக்குள் அமைந்திருக்க அனுைதிக்கப் டுகிைது)  

 முற்று விமையொற்றுவமக ஒரு நிகழ்மவ நிமைவு பசய்ததொகவும், ைற்றும் உள் அமைப்பு 

இல்லொத ஒரு  குப் ொய்வு பசய்ய இயலொத கருத்துருசொர் அலகு எைவும் பகொள்ளப் டுகிைது; இது சில 

சையங்களில் ஒரு நிகழ்மவத் பதொகுதிகளொகக் கருதுவதில் எந்தக் கவைமும் பசலுத்தப் டொைல் 

முழுமையொகப்  ொர்ப் தொக விவொிக்கப் டுகிைது. இது நிகழ்மவப்  ற்ைி எதுவும் பசொல்லவில்மல 

என் மதக் கவைியுங்கள், எடுத்துக்கொட்டொக அது உடைடியொைது அல்லது நடப் தற்கு வநரம் 

எடுக்கும் என் து (நிச்சயைொக, முடிப் தற்கு வவண்டிய ஒரு குைிப் ிடத்தக்க வநரம் எடுக்கும் 

நிகழ்வுகள், ஒரு பநொடியில் நடக்கும்  நிகழ்வுகமள விட முற்ைொ விமையொற்றுவமகக்கு எளிதொக 

இணங்குகின்ைை): முற்று விமையொற்றுவமக நிகழ்மவ அதன் கொலப் வ ொக்மக ப ொருத்தைற்ைது 

வ ொல் நடத்துகிைது. ைொைொக, முற்ைொ விமையொற்றுவமக, நிகழ்வின் உள் தற்கொலிகக் கட்டமைப்ம த் 

திைக்கிைது, பவளிப்புைக் கண்வணொட்டத்மத விட உள்வநொக்கிமய எடுத்துக்பகொள்கிைது, வைலும் 

பதொடக்கத்திற்கும் முடிவுக்கும் இமடயில் இமடநிமல நிமலகமள ப ொருத்தைொைதொக 

அனுைதிக்கிைது.   

 கொலமும் விமையொற்றுவமகயும் கடுமையொக வவறு டுத்தப் ட வவண்டும் என்ைொலும், சில 

வநரங்களில் ஒரு பைொழியில் கொல ஒழுங்கமைப்பு மூலம் பதொிவிக்கப் டும் தகவல், ைற்பைொரு 

பைொழியில் விமையொற்றுவமக ஒழுங்கமைப்பு மூலம் பதொிவிக்கப் டுகிைது. இது குைிப் ொக முற்று 

விமையொற்றுவமக-முற்ைொ விமையொற்றுவமக ைொறு ொட்வடொடு நிகழ்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக, அரபு 

பைொழியில் கொல ஒழுங்கமைப்பு இல்மல என் து விவொதத்திற்குொியது. John killed/ஜொன் 

பகொல்லப் ட்டொன் என்ை ஒரு வொக்கியம் அரபு பைொழியில் qatala Hanna எை 

பைொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது, அவதசையம் John is killing /ஜொன் பகொன்றுபகொண்டிருக்கிைொன் என் து 

yaqtala Hanna எை பைொழிப யர்க்கப் டும். qatala என்ை விமை இைந்த கொலத்தில் இல்மல, ஆைொல் 

முற்று விமையொற்றுவமகயொக உள்ளது; அவதவ ொல, yaqtala கண்டிப் ொக நிகழ்கொலத்தில் இல்மல, 

ஆைொல் முற்று விமையொற்றுவமகயொக உள்ளது. இைந்த கொலத்திற்கும் முற்று 

விமையொற்றுவமகக்கும் இமடயிலொை பதொடர்பு என்ைபவன்ைொல், முன்ைொதிொியொக, 

நிமைவுபசய்யப் ட்ட நிகழ்வுகள் (complete) இைந்த கொலத்தில் நடந்தமவ; இவதவ ொல், ஒரு நிமைவு 

பசய்யப் டொத நிகழ்வு தற்வ ொது நடந்து பகொண்டிருக்கிைது என்று ஒரு இயல்புநிமல அனுைொைம் 

உள்ளது, எைவவ முற்ைொ விமையொற்றுவமகக்கும் நிகழ்கொலத்திற்கும் இமடயில் பதொடர்பு 

கொணப் டும்.    

14.4.2.2 முற்று (Perfect) / எதிர்வநொக்கு (prospective)  

 முற்று (perfect) என் தற்கு ஆங்கிலம் ஒரு ைொதிொியொை எடுத்துக்கொட்டு ஆகும். 

 ின்வருவைவற்றுக்கு இமடயிலொை வவறு ொட்மடக் கவைியுங்கள்: 

(39)  John read the book.  

 ஜொன் புத்தகத்மதப்  டித்தொர். 
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(40)  John has read the book. 

 ஜொன் புத்தகத்மதப்  டித்திருந்தொர். 

ஜொன் புத்தகத்மதப்  டித்தது கடந்த கொலத்தில் நிகழ்ந்ததொக இரண்டும் குைிப் ிடுகின்ைை. ஆைொல் 

முதல் வொக்கியம் நம் கவைத்மத கடந்த கொலத்திற்குள், நிகழ்வு நிகழ்ந்த குைிப் ிட்ட வநரத்திற்குள் 

பசலுத்துகிைது; ைொைொக, இரண்டொவது வொக்கியம், ஜொைின் தற்வ ொமதய நிமலமய வநொக்கி, அல்லது 

குமைந்த  ட்சம் அவர் கடந்த கொலத்தில் சில (நிச்சயைற்ை) வநரத்தில் புத்தகத்மதப்  டித்ததற்குக் 

கற் ித்துக்கூைத்தக்க அம்சங்களொவது நம் கவைத்மத பசலுத்துகிைது. இதுவவ சொியொைவற்ைின் 

சொரொம்சம்: கடந்த கொல நிகழ்வுகளின் தற்வ ொமதய ப ொருத்தம். ஒரு முற்று ைற்றும் திட்டவட்டைொை 

கடந்த கொல விமையமடகளுக்கு இமடவய உள்ள ப ொருந்தொத தன்மைமயக் கவைியுங்கள்:  

(41)  ?I have done it yesterday. 

 ?நொன் அமத வநற்று பசய்திருந்வதன்.  

ைற்றும் ( ிொிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில், குமைந்த  ட்சம்) இைந்த கொலத்திற்கும் இப்வ ொது என் தற்கும் 

இமடயில்: 

(42)  ?I just did it now. 

 நொன் இப்வ ொதுதொன் பசய்வதன். 

 சில பைொழியியலொளர்கள் முற்று என் தற்கு இமணயொை ஆைொல் எதிர்கொலத்மத 

உள்ளடக்கிய எதிர்வநொக்கு (prospective) என்று அமழக்கப் டுகிைமத வவறு டுத்துகிைொர்கள். இதன் 

ஒரு விளக்கம்: எதிர்கொல நிகழ்வின் தற்வ ொமதய ப ொருத்தம்.  ின்வருவைவற்றுக்கு இமடயிலொை 

வவறு ொட்மடக் கவைியுங்கள்:  

(43)   John will leave tomorrow. 

 ஜொன் நொமள புைப் டுவொர். 

(44)  John is leaving/is going to leave tomorrow. 

 ஜொன் நொமள புைப் டுகிைொர்/ புைப் டப் வ ொகிைொர். 

ஒரு விளக்கம் என்ைபவன்ைொல், முதல் வொக்கியம் ஒரு தூய  யைிமலயொக இருக்கலொம், வைலும் ஜொன் 

அல்லது வ சு வொின் கட்டுப் ொட்டில் இல்லொத ஒரு நிகழ்வுக்கு இது ப ொருந்தும். ைொைொக, 

இரண்டொவது வொக்கியம், நிகழ்வு ஒருவர் அல்லது ைற்ைவொின் கட்டுப் ொட்டில் இருப் மதக் 

குைிக்கிைது, வைலும் முடிவுகள் ைற்றும் ஏற் ொடுகள் தற்வ ொது நிமைவமடந்துள்ளை; வவறு 

வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், எல்லொம் திட்டைிட்ட டி நடந்தொல், ஜொன் நொமள புைப் டுவொர் என்ை 

நிமலயில் தற்வ ொது விஷயங்கள் உள்ளை. உதொரணைொக,  ின்வரு மவ சற்வை இயல் ற்ைது 

என் மத விளக்குவதற்கு இது சில வழிகளில் பசல்லும்: 

(45)  The sun is going to rise at 7.00 a.m. tomorrow. 

 நொமள கொமல 7.00 ைணிக்கு சூொியன் உதிக்கப் வ ொகிைது. 

14.4.2.3 இதர விமையொற்றுவமக வவறு ொடுகள் 
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 லவிதைொை விமையொற்றுவமக வவறு ொடுகமள ஆங்கிலத்தில் இருந்து விளக்கலொம்; இருப் ினும் 

அவற்மை இலக்கண அடிப் மடயில் பவளிப் டுத்துவதற்கொை வழக்கைொை வழி இல்மல. 

கொலந்தவைொமை/நீடிப்பு (Punctual/durative) 

(46)  John sat (down) on the chair.  (punctual)  

 ஜொன் நொற்கொலியில் (கீவழ) அைர்ந்தொர். (கொலந்தவைொமை) 

(47)  John sat there for two hours without speaking. (durative) 

 ஜொன் வ சொைல் இரண்டு ைணி வநரம் அங்வகவய அைர்ந்திருந்தொர். (நீடிப்பு) 

இது ைிகவும் சுய விளக்கைொகும்.  ின்வரும் இரண்டு அர்த்தங்களுக்கு இமடயில் ையக்கமுள்ளது:   

(48)  John sat on the pin.   

 ஜொன் முள் ைீது அைர்ந்தொர்.   

கொலந்தவைொமை/ைீள்பசய்மக (Punctual/iterative)  

(49) ஜொன் தும்ைிைொர்.  

(50) ஜொன் தும்ைிக்பகொண்டிருந்தொர்.  

முதல் வொக்கியம் ஒற்மை தும்ைமலக் குைிக்கிைது, இரண்டொவது தும்ைல் பதொடர்ச்சியொக 

அவற்றுக்கிமடவய ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய வநர இமடபவளியுடன் நிகழ்வமதக் குைிப் ிடும். 

 ைீள்பசய்மக விமையொற்றுவமக என் து வழமையிலிருந்து (habitual) வவறு டுத்தப் ட 

வவண்டும், அதில் திரும் ச் பசய்யப் டுவதும் உள்ளது, ஆைொல் நீண்ட கொலத்திற்கு ைற்றும் 

நிகழ்வுகளுக்கு இமடவய (சொத்தியைொை) நீண்ட இமடபவளிகளுடன்  ின்வருைொறு அமையும்: 

(51) John switches on the lights at 5.00 p.m.   

ஜொன் ைொமல 5.00 ைணிக்கு விளக்குகமள இயக்குகிைொர். 

துவக்கம்/இமடநிமல/முடிவு Inchoative/medial/terminative 

 துவக்கம் (Inchoative), இமடநிமல (medial) ைற்றும் முடிவு (terminative) ஆகியமவ 

ஆங்கிலத்தில் நிமலயொை உரு ைியல் அல்லது பதொடொியல்  ிரதி லிப்புகமளக் 

பகொண்டிருக்கவில்மல. துவக்கம் என் து ஒரு நிகழ்வு அல்லது நிமலயின் துவக்கத்மதக் குைிக்கிைது:  

(52)    As soon as I saw him I knew he was guilty. 

 நொன் அவமரப்  ொர்த்தவுடவை அவர் குற்ைவொளி என் மத அைிந்வதன். 

இமடநிமல என் து நிகழ்வு அல்லது நிமலயின் 'உடமல' குைிப் ிடுகிைது: 

(53)  I knew the answers to all the questions.  

 எல்லொ வகள்விகளுக்கும் எைக்குப்  தில் பதொியும். 

முடிவு என் து ஒரு நிமல, பசயல்முமை அல்லது பசயலின் முடிவில் கவைம் பசலுத்துகிைது: 

(54)  We soon exhausted our stocks of food. 

 விமரவில் நொங்கள் எங்கள் உணவின் இருப்ம த் தீர்த்துவிட்வடொம். 

14.4.2.4 விமைச்பசொற்களின் விமையொற்றுவமகத் தன்மை 
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 வைவல குைிப் ிட்டுள்ள டி, விமைச்பசொற்கள் ப ரும் ொலும் அவற்ைின் அர்த்தத்தின் ஒரு 

 குதியொக விமையொற்றுவமகசொர் தகவமலக் குைியொக்கம் பசய்கின்ை. எடுத்துக்கொட்டொக, be 

born/ ிை என் து ஒரு நிமலயின் பதொடக்கத்மதக் குைிக்கிைது (துவக்கம்/inchoative), live/வொழ் என் து 

நடுப்  குதிமயக் (இமடநிமல) குைிக்கிைது ைற்றும் die/இை ஒரு நிமலயின் முடிமவ (முடிவு) 

குைிக்கிைது. இந்த விமைச்பசொற்கள் சில வநரங்களில் ஒரு குைிப் ிட்ட விமையொற்றுவமகச்சொர் 

தன்மைமயக் (aspectual character) பகொண்டிருப் தொகக் கூைப் டுகிைது. 

 விமைச்பசொல்லின் ஆங்கில முன்வைற்ை (progressive) ைற்றும் எளிய வடிவங்களின் 

பவவ்வவறு ' யன் ொடுகமள' ஆரொய்வது அைிவுறுத்தலொகும். விமையின் ப ொருண்மையியலுக்கு 

ஏற்  வடிவங்கள் வவறு ட்ட விமளமவக் பகொண்டிருப் மதக் கொணலொம். இது விமைச்பசொற்களில் 

உள்ள  ல்வவறு விமையொற்றுவமகத் தன்மைகளொகவும் கருதப் டலொம். 

 முதலொவதொக, பதொடர்பசயல் வடிவத்தின் முன்ைொதிொியொை அர்த்தம், ஒரு பசயல்முமை, 

பசயல் ொடு அல்லது பசயல், கொலத்தில் எதொவது குைிப் ிட்ட (ஒருவவமள ைமைமுகைொை) குைிப்புப் 

புள்ளியில் நடந்துபகொண்டிருக்கிைது அல்லது நடந்துபகொண்டிருந்தது, அல்லது நடந்துபகொண்டிருக்கும் 

என் மதக் குைிப் ிடுவதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, It is raining/ ைமழ ப ய்கிைது என் து வ சும் 

வநரத்தில் இயற்மகயொை ைமழப்ப ொழிவு பசயல்முமை நடந்து பகொண்டிருப் மதக் குைிக்கிைது, 

அதொவது வ சும் வநரத்திற்கு முன்வ  பதொடங்கி, வ சும் வநரத்திற்குப்  ிைகு பதொடரும் என்று 

எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது. ைொைொக, It was raining/ைமழ ப ய்து பகொண்டிருந்தது என் து கடந்த 

கொலத்தில் ைமைமுகைொை குைிப்புப் புள்ளிமய உள்ளடக்கியது (எ.கொ. It was raining when we left the 

house நொங்கள் வீட்மட விட்டு பவளிவயறும் வ ொது ைமழ ப ய்தது), ஆைொல் குைிப்புப் புள்ளியின் 

பதொடர்பு முந்மதய எடுத்துக்கொட்டில் உள்ளமதப் வ ொலவவ உள்ளது.   

 பதொடர்பசயல் வடிவத்மத (progressive form) ஆங்கிலத்தில் ஒரு விமைச்பசொல்லுடன் 

இமணப் தன் விமளவு விமைச்பசொல்லின் ப ொருண்மையியமலப் ப ொறுத்தது. ஏற்கைவவ 

குைிப் ிட்டுள்ள டி, பசயல்முமைகமளக் (processes) குைிக்கும் விமைச்பசொற்களுடன் 

(உள்வநொக்கைில்லொத நீடித்த 'நிகழ்வுகள்') பதொடர்பசயலொைது அதன் முன்ைொதிொி ைதிப்ம க் 

பகொண்டுள்ளது. பசயல் ொடுகமளக் (activities) குைிக்கும் விமைச்பசொற்களுக்கும் (அல்லது 

பவளிப் ொடுகளுக்கும்) (swim நீந்து, walk ‘நமட’, dance ‘ஆடு’, breathe ’சுவொசி’ வ ொன்ை 

இயற்மகயொை முற்றுப்புள்ளி இல்லொத பசயல்களுக்கு stop V-ing-க்கும் finish V-ing இமடவய 

அர்த்தத்தில் ப ொிய வவறு ொடு இல்மல: I've stopped swimming ’நொன் நீந்துவமத நிறுத்திவிட்வடன்’ 

and I've finished swimming ’நொன் நீந்துவமத முடித்துவிட்வடன்’.) ைற்றும் சொதமைகமளக் 

(accomplishments) குைிக்கும் விமைகளுக்கும் (இயற்மகயொை முடிமவக் பகொண்ட பசயல்கள், wash 

up ‘கழுவு’, eat an apple ‘ஆப் ிள் சொப் ிடு’ வ ொன்ைவைிற்கு stop V-ing-க்கும் finish V-ing-க்கும் 

இமடயில் குைிப் ிடத்தக்க வவறு ொடு உள்ளது:  ஒப் ிடுக I've stopped washing the dishes ’நொன் 

 ொத்திரங்கமளக் கழுவுவமத நிறுத்திவிட்வடன்’ ைற்றும் I've finished washing the dishes ‘நொன் 
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 ொத்திரங்கமளக் கழுவுவமத முடித்துவிட்வடன்’) இமடவய ஒரு நுட் ைொை வவறு ொட்மடக் 

கண்டைியலொம். பதொடர்பசயலுடைொை வவறு ொட்மடப்  ின்வருவைவற்ைொல் உணரலொம்:  

(55)  She's washing the dishes 

 அவள்  ொத்திரங்கமளக் கழுவுகிைொள்.  

(56)  She's crying.  

 அவள் அழுகிைொள். 

முதலொவதில் எதிர் ொரொத குறுக்கீடுகள் அல்லது இமடயூறுகள் இல்லொவிட்டொல் பசயல் பதொடர்ந்து 

முடிவமடயும் என்று ஒரு உட்குைிப்பு உள்ளது: இரண்டொவதில் அத்தமகய ைமைமுகைொை எல்மல 

இல்மல.  

 இப்வ ொது விவொதிக்கப் ட்டமதத் தவிர வவறு ப ொருண்மையியல்  ண்புகமளக் பகொண்ட 

விமைசொர் பவளிப் ொடுகளுடன் பதொடர்பசயல் வவறு ட்ட சொயமலப் ப றுகிைது. நிமலயொை 

விமைச்பசொற்களுடன் (stative verbs) பதொடங்குவவொம், அதொவது, குைிப் ிடத்தக்க கொல அளவில் 

நிமலயொைதொக இருக்கும் பசய்மககளின் நிமலமயக் குைிக்கும். சில நிமலயொை விமைச்பசொற்கள் 

பதொடர்பசயல் என் மத ஏற்கொது; இந்த வமக  ல உயிரற்ை வமககமள உள்ளடக்கியது. 

(57)    This box contains/*is containing 25 matches 

 இந்தப் ப ட்டியில் 25 தீக்குச்சிகள் இருக்கின்ைை/* இருந்துபகொண்டிருக்கின்ைை. 

(58)  The flat overlooks/*is overlooking the park.  

 அடுக்குவீடு/* பூங்கொமவப்  புைக்கணிக்கின்ைது/*புைக்கணித்துக்பகொண்டிருக்கிைது. 

(59)  John resembles/*is resembling Bill.  

 ஜொன்  ில்மல ஒத்திருக்கிைொர்/*ஒதுக்பகொண்டிருக்கிைொர். 

வைலும் சில ைை விமைச்பசொற்கள் (mental verbs): 

(60)  I know/*am knowing him. 

 நொன் அவமர அைிவவன்/* அைிந்துபகொண்டிருக்கிவைன். 

(61)  I believe/*am believing that to be so. 

 நொன் அது அப் டி இருக்கும் என்று நம்புகிவைன்/*நம் ிக்பகொண்டிருக்கிவைன். 

 ல நிமலயொை விமைச்பசொற்களுடன் (stative verbs) 'தற்கொலிகம்' ('provisionality’) என்ை 

 ண்புக்கூறு பசய்தியில் வசர்க்கப் ட்டுள்ளது. இது பவவ்வவறு வடிவங்கமள எடுக்கலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, (62) ைற்றும் (63) ஆகியவற்ைிற்கு இமடயில் நிரந்தரம்/தற்கொலிகத்தன்மை 

(permanence/temporariness) என்ை முரண் ொடு இருப் தொகத் பதொிகிைது:  

(62)  John lives in London. 

 ஜொன் லண்டைில் வசிக்கிைொர். 

(63)  John is living in London 

 ஜொன் லண்டைில் வசித்துக்பகொண்டிருக்கிைொர். 
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(64) ைற்றும் (65)-இல்  ண்புக்கூறு  தற்கொலிகத்தன்மை (tentativeness), திருத்தத்திற்கொை திைந்த 

தன்மை (openness to correction) எைத் வதொன்றுகிைது: 

(64)  I assume you will do it.  

 நீங்கள் அமத பசய்வீர்கள் என்று கருதுகிவைன். 

(65)  I  am assuming you will do it.  

 நீங்கள் அமதச் பசய்வீர்கள் என்று கருதிக்பகொண்டிருக்கின்வைன். 

(66) ைற்றும் (67), ைற்றும் (68) ைற்றும் (69) ஆகியவற்ைில் இந்தப்  ண்புக்கூறு ஒருவொின் புலன் 

உணர்வுகளின் ஆதொரத்தின் சந்வதகம், ைொயத்வதொற்ைத்தின் சொத்தியத்மத ஒப்புக்பகொள்வது வ ொல் 

வதொன்றுகிைது: 

(66)  I hear a noise. 

 நொன் ஒரு சத்தம் வகட்கிவைன். 

(67)  I'm hearing a noise.  

 நொன் ஒரு சத்தம் வகட்டுக்பகொண்டிருக்கிவைன். 

(68)  I think I see something. 

 நொன் ஏவதொ ஒன்மைப்  ொர்க்கிவைன் என்று நிமைக்கிவைன். 

(69)  I think I am seeing something.   

 நொன் எமதவயொ  ொர்த்துக்பகொண்டிருக்கிவைன் என்று நிமைக்கிவைன். 

சொியொை வநரத்தில் பசயல் டும் விமைச்பசொற்களில், அதொவது, உடைடி பசயமலக் குைிக்கும் 

விமைச்பசொற்கள் அல்லது பவளிப் ொடுகள், இரண்டு முக்கிய விமளவுகள் உள்ளை, ஒவ்பவொரு 

சந்தர்ப் த்திலும் முன்ைொதிொிக்கு இணங்க விமைச்பசொல்லின் அர்த்தத்மத ைொற்ைியமைத்தல் அல்லது 

நீட்டித்தல். முதலொவது (70) இல் கொணலொம்: 

(70) John is coughing 

       ஜொன் இருமுக்பகொண்டிருகிைொன். 

இங்வக ஒரு பதொடர்ச்சியொை வநர நிகழ்வுகள் ஒரு ஒருங்கிமணந்த நீடித்த பசயல்முமையொகக் 

கருதப் டுகின்ைை. (71) க்கும் இவத விளக்கம் சொத்தியைொகும்: 

(71) ஜொன் விளக்குகமள இயக்கிக்பகொண்டிருக்கிைொர். 

இருப் ினும், வநரடிப் ப ொருள் ஒருமையில் இருந்தொல் இந்த விளக்கம் கிமடக்கொது: 

(72) ஜொன் விளக்மக இயக்குகிைொர். 

இந்தச் சந்தர்ப் த்தில், ஸ்விட்மச வநொக்கிச் பசல்வது வ ொன்ை ஆயத்தச் பசயல்கமளச் வசர்க்கும் 

வமகயில், சொியொை வநர நிகழ்வு நீட்டிக்கப் டுகிைது, வைலும் அந்த வமகயில் நீடித்த அர்த்தத்மதப் 

ப றுகிைது. 

14.4.3 விமைப் ொடு (Voice) 

 இந்த  குதியில் நொம் மூன்று ைர ொை விமைப் ொடுகமள ைட்டும்  ொர்ப்வ ொம்: 

 (i) பசய்விமைப் ொடு (Active Voice):  
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 John opened the door. 

 ஜொன் கதமவத் திைந்தொர். 

 (ii) பசயப் ொட்டு விமைப் ொடு (Passive Voice):  

 கதவு ஜொைொல் திைக்கப் ட்டது.  

 கதவு திைக்கப் ட்டது. 

 (iii) நடு விமைப் ொடு (Middle Voice):  

 The door opened.  

 கதவு திைந்தது.    

பசயப் ொட்டு விமைப் ொட்மடப் புொிந்து பகொள்ள, நொம் முதலில் ஒரு முன்ைொதிொி பசயப் டுப ொருள் 

குன்ைொ எச்சத்பதொடொின் தன்மைமயக் கருத்தில் பகொள்ள வவண்டும். இதில் அதிகம் பசயல்திைனுள்ள 

 ங்வகற் ொளர் (active participant,), குமைந்த பசயல்திைனுள்ள இரண்டொவது  ங்வகற் ொளர் ைீது 

எவதொ வமகயொை சக்திமயச் பசலுத்துகிைொர்; இதன் விமளவொக விமைச்பசொல்லொல் குைிக்கப் டும் 

சில ைொற்ைம் ஏற் டுகிைது. பசய்விமைப் ொட்டில், அதிகம் ’பசயல்திைனுள்ள’  ங்வகற் ொளர் 

எழுவொயின் (subject), பதொடொியல்  ங்மக வகிக்கிைொர்; ைற்றும் குமைவொை பசயல்திைனுள்ள 

 ங்வகற் ொளர் வநரடி பசயப் டுப ொருளின் (direct object) பதொடொியல்  ங்மக வகிக்கிைொர். இரு 

 ங்வகற் ொளர்களுக்கும் இமடவய, அவர்களது ஒப்பீட்டு அளவிலொை பசயல் ொடு தவிர, ைற்பைொரு 

வித்தியொசம் உள்ளது: ைிகவும் பசயல்திைனுள்ள எழுவொய் ைற்பைொன்மை விட உயர்ந்த நிமலயில் 

தள்ளப் டுகிைது ைற்றும் எச்சத்பதொடொின் அடிப் மட வடிவத்தில் 'தமலப்பு' உள்ளது, 

இருப்புப்ப ொருள் ' ற்ைி' எச்சத்பதொடர். பசயப் ொட்டு விமைப் ொட்டொக்கத்தின் (passivization) 

விமளவு, குமைவொை பசயல்திைனுள்ள  ங்வகற் ொளமர (தர்க்கொீதியொை பசயப் டுப ொருமள) 

பதொடொியல் எழுவொயொக ைொற்றுவதன் முன்ைிமலக்கு வைம் டுத்துவது ஆகும் ைற்றும் தருக்க 

எழுவொமயப் (அது ஒரு விருப்  அமடயொக ைொறும் அளவிற்கு)  ின்ைிமலக்குக் பகொண்டு 

வருவதொகும். நடு விமைப் ொட்டின் விமளவு தர்க்கொீதியொை எழுவொமய முற்ைிலுைொக ஒழித்து 

நிகழ்மவக் கொரணைற்ைதொகக் கருதுவதொகும். (குறுகிய பசயப் ொட்டு விமைப் ொடு (short passive) 

நிமலமையில் கூட, தர்க்கொீதியொை எழுவொய் பவளிப் மடயொகக் குைிப் ிடப் டவில்மல என்ைொலும், 

இந்த நிகழ்வு ஒரு 'நிமலமைக்கு பவளிவய' விமைமுதலொல் பசய்யப் ட்ட பசயலின் விமளவொகக் 

கருதப் டுகிைது.)   

 முன்ைொதிொியில் இருந்து ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் தீவிரைொக விலகும் 

எச்சத்பதொடர்கள் பசயப் ொட்டு விமைப் ொட்மட எதிர்க்கலொம்: 

 (73)  The box contains Mary's jewellery. 

 ப ட்டி வைொியின் நமககமளக் பகொண்டுள்ளை. 

(74)  *Mary's jewellery is contained by the box. 

 *வைொியின் நமககள் ப ட்டியொல் பகொள்ளப் ட்டுள்ளை.  

(75) John resembles his brother 
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  ஜொன் தைது சவகொதரமை ஒத்திருக்கிைொர். 

(76) * John's brother is resembled by him.  

  * ஜொைின் சவகொதரர் அவரொல் ஒத்திருக்கப் டுகிைொர். 

(John resembles Bill/ஜொன்  ில்மல ஒத்திருக்கிைொர் என் து  பசயப் ொட்டுவிமைப் ொட்டொக்கம் 

பசய்வதற்கொை முன்ைொதிொியிலிருந்து ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் பதொமலவில் இருந்தொலும்  

அது முன்ைொதிொியுடைொை அமைத்து பதொடர்ம யும் இழக்கவில்மல என் மதக் கவைியுங்கள்: 

இன்னும் இரண்டு  ங்வகற் ொளர்கள் உள்ளைர், ஒன்று ஒப்பீட்டளவில் முன்ைிமலப் டுத்தப் ட்டது, 

ைற்பைொன்று ஒப்பீட்டளவில் குமைவொை முக்கியத்துவம் வொய்ந்தது ைற்றும் குைிப்பு புள்ளியொகச் 

பசயல் டுகிைது.) 

14.4.4 பசயல் ொட்டு  ங்குகள் (Functional roles)   

 John opened the door. ’ஜொன் கதமவத் திைந்தொன்’ என்ை வொக்கியத்மதக் கவைியுங்கள். 

நிகழ்வில் இரண்டு முக்கிய  ங்வகற் ொளர்கள் உள்ளைர், ஜொன் ைற்றும் கதவு. இருப் ினும், இமவ 

திைக்கும் பசயலுடன் பவவ்வவறு பதொடர்புகமளக் பகொண்டுள்ளை: ஜொன் பசய் வர், விமைமுதல் 

ைற்றும் கதமவத் திைக்கத் வதமவயொை சக்திமய வழங்குகிைொர்; கதவு பசயலற்ைது, பசயலொல் 

 ொதிக்கப் ட்டு, நியைிக்கப் ட்ட நிமல ைொற்ைத்திற்கு உட் டுகிைது. இப்வ ொது John saw the 

door/ஜொன் கதமவப்  ொர்த்தொன் என்ை வொக்கியத்மத  கவைியுங்கள். ைீண்டும் இரண்டு 

 ங்வகற் ொளர்கள் உள்ளைர், ஆைொல் இவர்களில் குமைந்த ட்சம் ஒருவருக்கு விமைச்பசொல்லுடன் 

மூன்ைொவது சொத்தியைொை பதொடர்பு உள்ளது. ஜொன் இைி கதவின் நிமலமய ைொற்றும் சக்திமய 

வழங்கு வர் அல்ல; உண்மையில், அவர் ஒரு புலனுணர்வு அனு வத்மதக் பகொண்டிருப் தொல், அவர் 

இப்வ ொது  ொதிக்கப் ட்டவர். இருப் ினும், கதவு திைக்கப் ட்டது ஜொைொல் ஏற் ட்டது என்ை அவத 

அர்த்தத்தில் ஜொைின் அனு வம் கதவொல் ஏற் ட்டது என்று பசொல்வது தவைொைது. எைவவ, 

குமைந்த ட்ச பசயப் டுப ொருள் குன்ைொ எச்சத்பதொடொில் உள்ள ப யர்த்பதொடர் விமைச்பசொல்லுடன் 

சுருங்கக்கூடிய மூன்று (சொத்தியைொை நொன்கு) பவவ்வவறு சொத்தியைொை உைவுகமள நொம் 

அமடயொளம் கண்டுள்வளொம். இறுதி எடுத்துக்கொட்டொக, This key will open the door/ இந்த சொவி 

கதமவத் திைக்கும் என் மதக் கருத்தில் பகொள்ளவும். John opened the door/ஜொன் கதமவத் திைந்தொன் 

என் து வ ொலவவ இங்வக கதவும் விமைச்பசொல்லுடன் (அவத பசயல் ொட்டுப்  ங்மக வகிக்கிைது) 

அவத உைவில் இருப் தொகத் பதொிகிைது. இருப் ினும், சொவியின்  ங்கு புதியது: சொவி கதமவப் 

 ொதிக்கிைது என்ைொலும், வதமவயொை சக்திமய வழங்கொது, ைொைொக அது ைற்பைொரு 

இருப்ப ொருளிலிருந்து (குைிப் ிடப் டொதது) கடத்துகிைது. எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட உைவுகள் 

பசயல் ொட்டு  ங்குகள் (functional role), வவற்றுமைப்  ங்குகள் (case roles), ஆழைொை 

வவற்றுமைகள் (deep cases),  ங்வகற் ொளர்  ங்குகள் (participant roles), கருப்ப ொருள்  ங்குகள் 

(thematic roles) என்று  லவிதைொக அமழக்கப் டுகின்ைை.  

  ரந்த அளவிலொை பைொழிகமள ஆய்வு பசய்யும் வ ொது, அவத  ங்குகள் ைீண்டும் ைீண்டும் 

வரும் என்று வதொன்றுகிைது, வைலும் ஏவதொ ஒரு வமகயில் குமைந்த எண்ணிக்மகயிலொை 
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சொத்தியக்கூறுகள் இருப் தொகத் பதொிகிைது. பசயல் ொட்டு  ங்குகளின்  ல விளக்கங்கள் உள்ளை, 

அமவ எந்தப்  ங்குகள் அங்கீகொிக்கப் டுகின்ைை என் தில் ைட்டுைல்ல, அங்கீகொிக்கப் ட்ட 

எண்ணிக்மகயிலும் வவறு டுகின்ைை. இதுவமர எந்த ஒரு  ொிந்துமரயும் ப ொது அங்கீகொரத்மதப் 

ப ைவில்மல. இந்தத் தமலப்ம ப்  ற்ைிய முழு விவொதம் இங்வக சொத்தியைில்மல;  ின்வரு மவ 

பவறும் விளக்கைொகும்.  

(77)-இல் உள்ள ’in the garage/வகவரஜில்' என்ை பசொற்பைொடர் (78)-இல் உள்ள அவத பசொற்பைொடமர 

விட விமைச்பசொல்லுடன் ைிகவும் பநருக்கைொை பதொடர்ம க் பகொண்டுள்ளது: இது எச்சத்பதொடொின் 

'உள்' கட்டமைப் ின் ஒரு  குதியொகும். ைொைொக (78) இல் இது எச்சத்பதொடர் உட்கருவிற்கு 

பவளிப்புைைொைது. ைரபு அடிப் மடயில், (77) இல் உள்ள in the garage/வகவரஜில் என் து 

விமைச்பசொல்லின் ஒரு நிரப் ி  ஆகும் (=  ங்வகற் ொளர்  ங்மக நிமைவவற்றுகிைது), அவத சையம் 

(78) இது ஒரு எச்சத்பதொடர்சொர் பதொடரமட (clausal adjunct) ஆகும் (= ஒரு சூழ்நிமல  ங்மக 

நிமைவவற்றுகிைது). வித்தியொசத்மத நொம் எப் டி பசொல்வது? பதொடக்கைொக, அமைத்து 

பதொடரமடகளும் விருப் ைொைமவ (பதொடொியல் அடிப் மடயில் - அதொவது அவற்மைத் தவிர்ப் து 

விதிமய இலக்கணைற்ைதொக ைொற்ைொது), அவதசையம் அமைத்து கட்டொய கூறுகளும் நிரப் ிகளொகும். 

இந்த அடிப் மடயில் (77)-இல் in the garage/வகவரஜில் என் து ஒரு நிரப் ி ஆகும். இந்த 

 ண் ொக்கத்தின் முக்கிய சிக்கல் விருப்  நிரப் ிகமளப்  ற்ைியது. இந்த விஷயத்மத நொம் ஆழைொக 

ஆரொய ைொட்வடொம்.  ின்வருவைவற்மை நிரப் ி நிமலயின் அைிகுைிகளொக எடுத்துக் பகொள்ளலொம்: 

நொம் இப்வ ொது நிரப் ிகளில் (complements) கவைம் பசலுத்துவவொம். 

 வைவல குைிப் ிட்டுள்ள டி,  ங்வகற் ொளர்  ங்குகமள (participant roles) விவொிப் தற்கொை 

சிைந்த வழி குைித்து எந்த உடன் ொடும் இல்மல, இருப் ினும் கணிசைொை எண்ணிக்மகயிலொை 

பைொழியியலொளர்கள் வமரயறுக்கப் ட்ட எண் இருப் தொக உணர்கிைொர்கள்.  ல்வவறு 

 ொிந்துமரகமளப்  ற்ைிய முழுமையொை விவொதத்மத வழங்குவதற்கு, குமைந்த இடத்தில் அது 

சொத்தியைற்ைது: நொம் இங்கு பசய்ய வவண்டியது என்ைபவன்ைொல், ஃ ில்வைொொின் (1968) முந்மதய 

முன்பைொழிவுகளுக்குச் பசன்று சில சிரைங்கமளச் சுட்டிக்கொட்டுவதுதொன். ஃ ில்வைொொின் 

முன்பைொழிவுகள் வநர்த்தியொை எளிமைமயக் பகொண்டிருந்தை, ஆைொல் வரலொறு வநர்த்தியொை 

எளிமைமய பைொழியியலில்  லவீைைொை விஷயைொகக் கொட்டுகிைது. ஃ ில்வைொொின் அசல்  ட்டியல் 

(1968:24-5)  ின்வருைொறு: 

[i] விமைமுதல் (AGENTIVE (A)): விமைச்பசொல்லொல் அமடயொளம் கொணப் டும் பசயலின் 

ப ொதுவொக உணரப் டும் உயிருள்ள துவக்கியின் வவற்றுமை.  

[Mary kicked the cat.]  

[வைொி பூமைமய உமதத்தொள்.] 

[ii] கருவி (INSTRUMENTAL (I)); விமைச்பசொல்லொல் அமடயொளம் கொணப் டும் நிமல அல்லது 

பசயலில் கொரணைொக ஈடு டும் உயிரற்ை சக்தி அல்லது ப ொருளின் வவற்றுமை. 

[John used the hammer to break the window. 
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The hammer broke the window.]  

[ஜொன் ஜன்ைமல உமடக்க சுத்தியமலப்  யன் டுத்திைொர். 

சுத்தியல் ஜன்ைமல உமடத்தது.] 

[iii] அனு விப் வர் (DATIVE (D)), விமைச்பசொல்லொல் அமடயொளம் கொணப் டும் நிமல அல்லது 

பசயலொல்  ொதிக்கப் டும் உயிருள்ளமவயின் வவற்றுமை. 

[வைொி மநட்டிங்வகமலக் வகட்டொள். 

மநட்டிங்வகல் வைொிமய ையக்கியது.] 

[iv] விமளவு (FACTITIVE (F): விமையொல் அமடயொளம் கொணப் டும் பசயல் அல்லது நிமலயின் 

விமளவொக வரும் அல்லது விமையின் அர்த்தத்தின் ஒரு  குதியொக புொிந்து பகொள்ளப் டும் ப ொருளின் 

அல்லது உயிருள்ளமவயின் வவற்றுமை.  

[John cooked a delicious meal.]  

[ஜொன் ஒரு சுமவயொை உணமவச் சமைத்தொர்.]  

[v] இடம் (LOCATIVE (L)), விமை மூலம் அமடயொளம் கொணப் டும் நிமல அல்லது பசயலின் 

இருப் ிடம் அல்லது இடஞ்சொர்ந்த இருப்புவசத்மத அமடயொளம் கொட்டும் வவற்றுமை. 

[Mary vaulted the wall. 

John put his finger on the button.]  

[வைொி சுவமரத் தொண்டிைொள். 

ஜொன் ப ொத்தொைில் விரமல மவத்தொன்.] 

[vi] பசயப் டுப ொருள் OBJECTIVE (o): விமைச்பசொல்லொல் அமடயொளம் கொணப் டும் பசயல் 

அல்லது நிமலயொல்  ொதிக்கப் டும் ப ொருள்களுக்கு ைட்டுவை எல்மலப் டுத்தப் ட வவண்டிய 

கருத்துருவொகக் கருதப் டும், ப ொருண்மை அடிப் மடயில் ைிகவும் நடுநிமலயொை வவற்றுமை. 

[வைொி கதமவத் திைந்தொள். 

கதவு திைந்தது.] 

(i) விமைமுதல் (Agentive): ப ரும் ொலொை நவீை நமடமுமைகள் விமைமுதல்  ங்மக (AGENTIVE 

role) உட் ிொிவு பசய்கின்ைை.  ல்வவறு  ிரச்சமைகள் உள்ளை. ஒரு முன்ைொதிொி விமைமுதல் 

உயிருள்ளமவ, பசயலுக்கொை ஆற்ைமல வழங்குகிைது ைற்றும் வவண்டுபைன்வை பசயல் டுகிைது. 

முதலொவதொக, ஒரு விமைமுதல் வ ொன்ை கொரணம் உயிருள்ளமவயொக இருக்கொது: The wind rattled 

the window/கொற்று ஜன்ைல்கமள  ட டக்கச்பசய்தது. ஃ ில்வைொொின் வமரயமை விளக்கத்தின்  டி, 

கொற்று கருவியொக இருக்க வவண்டும், ஆைொல் இது திருப்திகரைொகத் பதொியவில்மல; சில 

பைொழியியலொளர்கள் சக்தி/FORCE என்ை புதிய வவற்றுமைமயப்  ொிந்துமரத்தைர், இது 

விமைமுதலியில் இருந்து வவறு ட்டது. (இது The computer is working out the solution/ கணிைி 

தீர்வுக்கொகச் பசயல் டுகிைது என் தில் உள்ள computer/கணிைி என் தற்குப் ப ொருந்துைொ?) 

இரண்டொவதொக, பசயலுக்கொை ஆற்ைமல உண்மையில் வழங்கொத விமைமுதல் வ ொன்ை 

இருப்புப ொருள்கள் உள்ளை, இருப் ினும் அமவ விருப் த்மத வழங்குகின்ைை, The sergeant-major 
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marched the recruits round the parade ground//சொர்பஜன்ட்-வைஜர் புதுப் மடவீரர்கமள 

மைதொைத்மத சுற்ைி அணிவகுத்துச்பசல்லச் பசய்தொர். இது பதொடக்கி (INSTIGATOR ) என்று 

அமழக்கப் டுகிைது, இருப் ினும் the recruits/புதுப் மடவீரர்கள் எை தற்கு எந்த  ங்மக ஒதுக்குவது 

என் து பதளிவொகத் பதொியவில்மல. இறுதியொக, விமைமுதல் வ ொன்ை இருப்புப்ப ொருள் ஆற்ைமல 

வழங்கும், ஆைொல் விருப் த்திைொல் அல்ல. எ.கொ. John accidentally knocked the vase on to the 

floor/ஜொன் தற்பசயலொக குவமளமயத் தமரயில் விழச்பசய்தொன். இதற்கொை  ொிந்துமர விமளவி 

(EFFECTOR) ஆகும்.   

(ii) கருவி (Instrumental): கருவிகள் உயிரற்ைதொக இருக்க வவண்டும்; அப் டியொைொல், The police 

used sniffer dogs to locate the drugs/ வ ொமதப்ப ொருமளக் கண்டு ிடிக்க வ ொலீஸ் வைொப்  

நொய்கமளப்  யன் டுத்தியது என் தில் உள்ள வைொப்  நொய்கள்/sniffer dogs என் மத என்ை 

பசய்வது? (இந்த பதொடொியல் சட்டைொைது ப ரும் ொலும் கருவி வவற்றுமை கண்டைிதலுக்கொக 

முன்மவக்கப் டுகிைது.)  

(iii) பகொமட (சில சையங்களில் அனு விப் வர் (Experiencer) என்று அமழக்கப் டுகிைது): இந்த 

 ங்கிற்கொை வமரயமையொைது Mary threw John out of the window வைொி ஜொமை ஜன்ைலுக்கு 

பவளிவய தூக்கிஎைிந்தொள் என் திலுள்ள John/ஜொன் என் மத அனு விப் ரொகக் பகொள்ளும் 

சொத்தியக்கூறுகமள பவளிப் டுத்துகிைது, ஆைொல் இது Mary threw John's trousers out of the 

window/ வைொி ஜொைின் கொல்சட்மடமய ஜன்ைலுக்கு பவளிவய எைிந்தொள் என் தில் இருந்து 

குைிப் ிடத்தக்க வித்தியொசைொகத் பதொியவில்மல (ைற்றும் அமவ சிவலமட (zeugma) இல்லொைல் 

ஒருங்கிமணக்கின்ைை; சில சையங்களில் ஒவர  ங்கிற்கொை வசொதமையொகத் தரப் ட்டுள்ளது: Mary 

threw John and his trousers out of the window/வைொி ஜொன் ைற்றும் அவைது கொல்சட்மடமய 

ஜன்ைலுக்கு பவளிவய எைிந்தொள்). அைிவைசி/animacy முக்கியைொக சம் ந்தப் ட்ட ஒரு பசயல்முமை 

(process) அல்லது பசயலுடன் (action) ைட்டுவை அனு விப் வர் (EXPERIENCER) நிகழ முடியும் 

என்று நி ந்தமை விதிப் து இதற்கு ஒரு வழியொகும். வைவல உள்ள எடுத்துக்கொட்டில் இது பதளிவொக 

இல்மல, ஆைொல் Mary terrified John/வைொி ஜொமை  யமுறுத்திைொள் ைற்றும் John heard the 

noise/ஜொன் சப்தத்மதக் வகட்டொன் என் தில் உள்ளது. அனு விப் வர் (EXPERIENCER) 

என் தற்கும்  யைர் (BENEFACTIVE) என் தற்கும் இமடவய ஒரு வவறு ொடு அடிக்கடி 

பசய்யப் டுகிைது,  ிந்மதயது  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் பவளிப் டும்: John made Mary a cake 

ஜொன் வைொிக்கு ஒரு வகக் பசய்தொள். 

(iv) விமளவு: இது இப்வ ொது ப ொதுவொக  ொதிப் டு வர் (PATIENT) என் தில் இருந்து 

 ிொிக்கப் டுவதில்மல (கீவழ கொண்க). 

(v) இடம்: இந்தப்  ங்கின்  ல்வவறு உட் ிொிவுகமள உருவொக்கலொம். ஒன்று  ின்வருவது வ ொன்ை ஒரு 

எளிய நிமலயொை இடம்: The Ighzui inhabit a remote island in the Pacific/ இக்சுய்  சி ிக்  குதியில் 

உள்ள பதொமலதூர தீவில் வொழ்கிைது. மூன்று ஆற்ைலுள்ள உட் ிொிவுகள் சொத்தியம் ஆகும் (அதொவது 

இயக்கம் குமைந்த  ட்சம் ைமைமுகைொக இருக்கும் சந்தர்ப் ங்களில். முதலில் நம்ைிடம்  ின்வரும் 
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எடுத்துக்கொட்டில் உள்ளது வ ொன்ை மூலம் (SOURCE) உள்ளது:  The lamp emits heat/ விளக்கு 

பவப் த்மத பவளியிடுகிைது, இரண்டொவது  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் உள்ளது வ ொன்ை  ொமத 

(PATH): Mary crossed the street/வைொி பதருமவக் கடந்தொள்; இறுதியொக  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் 

உள்ளது வ ொன்ை இலக்கு (GOAL): We finally reached the igloo/ நொங்கள் இறுதியொக இக்லூமவ 

அமடந்வதொம்.  

(vi) பசயப் டுப ொருள் (Objective): இந்தத் தமலப் ின் கீழ் அடிக்கடி நிகழும்  குப்பு,  ொதிக்கப் ட்ட 

இருப்புப்ப ொருள் பசயல்முமை (process) அல்லது பசயலொல் (action) ைொற்ைப் ட்டதொ இல்மலயொ 

என் தில் கவைம் பசலுத்துகிைது.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் உள்ளது வ ொன்ை ைொைொத 

 ொதிக்கப் டும் உயிரற்ைது ஒரு கருப்ப ொருள் (THEME) ஆகும்; John put on his hat  ஜொன் தைது 

பதொப் ிமய அணிந்தொன்;  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் வருவது வ ொன்ை ைொற்ைப் டும் ப ொருள் 

 ொதிக்கப் டு வர் (PATIENT) ஆகும்: Mary minced the meat /வைொி இமைச்சிமயத் துண்டு துண்டொக 

பவட்டிைொள். 

 பசயல் ொட்டுப்  ங்குகமளப் (functional roles)  ற்ைி இரண்டு விசயங்கள் பசய்யப் ட 

வவண்டும். முதலொவதொக, பவளிப் மடயொக  ல வரம்புநிமல ைற்றும் இமடநிமல வநர்வுகள் உள்ளை 

– நீண்ட வநரம் ஒருவர் உட் ிொிவு பசய்யதுபகொண்பட பசல்லலொம். பதளிவொகச் சில அளவுவகொல்கள் 

வதமவ. நொம் இலக்கணப் ப ொருண்மையியமலக் மகயொள்வதொல் ஒரு முன்பைொழியப் ட்ட உட் ிொிவு 

இலக்கண விமளவுகமளக் பகொண்டிருக்க வவண்டும் என் து ஒரு அளவுவகொலொகும். ைீண்டும், 

இரண்டு சொத்தியக்கூறுகள் உள்ளை: எந்த பைொழியும் இலக்கணப் டி வவறு ொட்மடச் பசய்தொல் 

வவற்றுமை  ங்கு வவறு ொட்மட (case role distinction) அங்கீகொிக்க இயலும்; அல்லது ஒரு 

குைிப் ிட்ட பைொழிக்குள் அந்த பைொழி இலக்கணப் டி வவறு ொட்மடச் பசய்தொல் ைட்டுவை அந்த 

வவறு ொட்மட நியொயப் டுத்த முடியும்.  ங்வகற் ொளர்  ங்குகளுக்குத் வதமவயொை ைற்றும் 

வ ொதுைொை வமரயமைகள் வருவது கடிைைொக இருக்கலொம் என் மதயும், முன்ைொதிொி நிகழ்வுகமள 

வமகப் டுத்துவவத சிைந்த அணுகுமுமையொக இருக்கலொம் என் மதயும் ைைதில் பகொள்ள வவண்டும். 

 பசயல் ொட்டுப்  ங்குகள் (functional roles) எழுவொய் (subject) ைற்றும் பசயப் டுப ொருள் 

(object) வ ொன்ை பதொடொியல் பசயல் ொடுகளின்  ண் ொக்கத்திற்கொை அணுகுமுமைமய 

வழங்குகின்ைை. ைர ொக, எழுவொய் 'பசய் வர்' (’doer') ஆகும் ைற்றும் பசயப் டுப ொருள் 

'பசய்யப் ட்ட ப ொருள்' ('done to') (பசய்விமைப் ொட்டில்/in the active voice) ஆகும்; ஆைொல் இதற்கு 

விதிவிலக்குகமள நிமைப் து எளிது. ைிகவும் நம் ிக்மகக்குொிய அணுகுமுமை 'பசயல் ொடு' அளமவ 

(scale of 'activity') நிறுவுதலும் ைற்றும் ைிகவும் பசயல்திைனுள்ள  ங்வகற் ொளரொக (active participant) 

எழுவொமய வமரயமை விளக்கம் பசய்தலும் ஆகும். ஃ ில்வைொொின் பசயல் ொட்டு  டிநிமல 

 ின்வருைொறு பசல்கிைது:  

 விமைமுதல் > கருவி > அனு வம் > இடம் > பசயப் டுப ொருள் 

ஆங்கிலத்தில், எழுவொய் கட்டொயைொகும்; எைவவ ஒரு வொக்கியத்தில் ஒவர ஒரு ப யர்த்பதொடர் 

இருந்தொல், அது தொைொகவவ எழுவொயொக ைொறும்.  டிநிமலயொைது  ின்வரும் நிகழ்வுகமள 

http://www.languageinindia.com/


345 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

விளக்குகிைது; இதில் எழுவொய பவவ்வவறு  ங்குகமளக் பகொண்டுள்ளது; ஆைொல் வொக்கியத்தில் 

எப்வ ொதும் ைிகவும் பசயல்திைன் உள்ளது: 

 John cut the wood with a saw. 

 ஜொன் ஒரு அரத்தொல் ைரத்மத பவட்டிைொன். 

 This saw won't cut the wood  

 இந்த அரம் ைரத்மத பவட்டொது 

 Mary opened the door 

 வைொி கதமவத் திைந்தொள். 

 The door opened. 

 கதவு திைந்தது. 

 Mary saw the incident. 

 வைொி சம் வத்மத  ொர்த்தொள். 

 John frightened Mary.  

 ஜொன் வைொிமய  யமுறுத்திைொன். 

 ல விதிவிலக்குகள் உள்ளை: எடுத்துக்கொட்டொக, பசய்விமைப் ொட்டில் இருந்து பசயப் ொட்டு 

விமைப் ொட்டு நிமலக்கு விமைப் ொடு ைொற்றுவது, எழுவொய்க்கொை விதிகமள பவளிப் மடயொக 

ைொற்றும். விவரங்களுக்குச் பசல்ல இடம் இல்மல. 

14.4.5 ப ொருண்மையியல் ைற்றும் பதொடொியல்: ஒரு எடுத்துக்கொட்டு ஆய்வு 

 ப ொருண்மையியல் ைற்றும் பதொடொியல் ஆகியவற்றுக்கு இமடயிலொை பதொடர்ம ப்  ற்ைிய 

முக்கியைொை வகள்வி என்ைபவன்ைொல், பசொற்களின் பதொடொியல்  ண்புகள் எந்த அளவிற்கு 

அவற்ைின் அர்த்தங்களொல் தீர்ைொைிக்கப் டுகின்ைை அல்லது கணிக்கப் டுகின்ைை என் தொகும். 

இலக்கணத்தில் குைிப் ிடத்தகுந்த அளவு தன்ைிச்மசயொை தன்மை இருப் தொகக் கூறும் கணிசைொை 

கருத்து உள்ளது. இது அப் டித்தொன் என் து  ின்வருவைவற்மைப் வ ொலவவ, அண்மையொை 

ஒருப ொருள் ன்பைொழிகளுக்கு இமடயிலொை பவளிப் மடயொை பதொடொியல் வவறு ொடுகள் வ ொன்ை 

அடிப் மடக் கருதல்களொல்  ொிந்துமரக்கப் டுகிைது:   

(79)  Let's hide it.  

 அமத ைமைப்வ ொம். 

 Let's conceal it.  

 அமத ைமைப்வ ொம். 

(80)  Let's hide.  

 ைமைப்வ ொம். 

 *Let's conceal.  

 *ைமைப்வ ொம். 

(81)  We've finished the job. 
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 நொங்கள் வவமலமய முடித்துவிட்வடொம். 

 We've completed the job.  

 நொங்கள் வவமலமய முடித்துவிட்வடொம்.  

(82)  We've finished.  

 * நொங்கள் முடித்துவிட்வடொம்.  

இலக்கணத்மத அதன் ப ொருண்மையியல்சொர் பசயல் ொட்டின் அடிப் மடயில் ைட்டுவை சொியொகப் 

புொிந்து பகொள்ள முடியும் (அதொவது ஒவ்பவொரு ைட்டத்திலும் உள்ள ஒவ்பவொரு கட்டுைொைமும் 

கருத்துருசொர் உள்ளடக்கத்தின் சில கூறுகமளக் குைிப் தொகக் கருதப் ட வவண்டும்) என்று நம்பும் 

லங்கொக்கர் (Langacker) கூட இலக்கணத்மத அர்த்தத்திலிருந்து வருவதுமரக்க முடியும் என் மத 

ைறுக்கிைொர். ஒரு வமகயில் இது பவளிப் மடயொைது, இல்மலபயைில் அமைத்து பைொழிகளும் ஒவர 

இலக்கணத்மதக் பகொண்டிருக்கும், ஒலிப்பு பைய்யுருவொக்கத்தில் ைட்டுவை வவறு டும் (ஒருவர் 

வலுவொை வவொர்ஃ ியன் நிமலப் ொட்மட ஏற்கொத வமர). இருப் ினும், ஒரு குைிப் ிட்ட 

இலக்கணத்திற்குள், முமையொை வதர்வுகள் அர்த்தத்தொல் கட்டமளயிடப் டும் சொத்தியத்மத இது 

திைந்து விடுகிைது. இந்த நிமலப் ொட்மட எடுக்கும் ைற்றும் ஒரு குழுை விமைச்பசொற்களின் 

அர்த்தங்களுக்கும் அவற்ைின் நிரப் ியம் அமைப்ப ொழுங்குகளுக்கும் (complementation patterns) 

இமடவய ஒரு இறுக்கைொை உைமவக் கொட்டுவதன் மூலம் அமத ஆதொிக்க முயற்சிக்கும் ஒரு ஆய்மவக் 

குைிப் ிடுவதன் மூலம் (பலவின் ைற்றும் வ ொவொவ் ரொப் வ ொர்ட்/ Levin and Hovav Rappaport 1992 

இல் பதொிவிக்கப் ட்டது) இந்த விஷயத்மத எடுத்துமரப்வ ொம். 

 பலவின் ைற்றும் வ ொவொவ் ரொப் வ ொர்ட்டின் ஆய்வு (Levin and Hovav Rappaport's study) 

அவர்கள் ஆரம் த்தில் 'நீக்கல் விமைகள்' ('verbs of removal') (remove/நீக்கு என் து இந்த வகுப்ம ச் 

வசர்ந்தது இல்மல என்ைொலும்) என்று அமழத்த   ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளில் வரும் விமைகமள 

உள்ளடக்கும்:  

(83)  John cleared the leaves from the lawn. 

 ஜொன் புல்பவளியில் இருந்து இமலகமள அகற்ைிைொர். 

(84)  Mary wiped the offending words from the blackboard. 

 கரும் லமகயில் இருந்து புண் டுத்தும் வொர்த்மதகமள வைொி துமடத்தொள். 

இமவ இரண்டும் இடம் (ப ொருள்கள் அகற்ைப் டும் இடம்) விமைச்பசொல்லின் வநரடிப் ப ொருளொக 

வரும் ஒரு அமைப்ப ொழுங்கில் நிகழ்கின்ைை:  

(85)  John cleared the lawn.  

 ஜொன் புல்பவளிமயச் சுத்தம் பசய்தொர்.   

(86)  Mary wiped the blackboard.   

 வைொி கரும் லமகத் துமடத்தொள்.  
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இருப் ினும், ஆங்கிலத்தில் இரண்டு விமைச்பசொற்களும் ஒரு அமைப்ப ொழுங்கில் நிகழும் திைைில் 

வவறு டுகின்ைை; அங்கு வலொக்டம் (locatum) (அகற்ைப் ட்ட ப ொருள்) ஒரு of-பசொற்பைொடர் மூலம் 

பவளிப் டுத்தப் டுகிைது: 

(87) John cleared the lawn of leaves.  

  ஜொன் இமலகமளப் புல்பவளியிலிருந்து அகற்ைிைொர்.  

(88)  *Mary wiped the blackboard of offending words.  

 *வைொி புண் டுத்தும் வொர்த்மதகளின் கரும் லமகமயத் துமடத்தொள். 

இறுதி நிமல குைிப் ிடப் ட்டொல் ைட்டுவை இந்த அமைப்ப ொழுங்கில் wipe/துமட என் து வர 

முடியும்: 

(89)  Mary wiped the blackboard clean of offending words.  

 வைொி கரும் லமகயில் புண் டுத்தும் வொர்த்மதகமள துமடத்தொள். 

அமவ நிகழும் அமைப்ப ொழுங்குகள் இந்த நீக்கல் விமைகமள இரண்டு தைித்தைி வகுப்புகளொகப் 

 ிொிக்கின்ைை: 

I.நீக்கல்-விமைகள் (Clear-verbs): clear’நீக்கு’, clean ‘சுத்தைொக்கு’, empty ‘கொலியொக்கு’ 

II துமடத்தல்-விமைகள் (Wipe-verbs): buff ‘ப ொலிவூட்டு’, brush ‘துமடத்து அல்லது வதய்த்து நீக்கு’, 

file ‘அரொவி ைழைழப் ொக்கு’, mop ’துமட’, pluck ’ ைி’, rake ‘வொரு’, rinse ’அலசு’, rub ‘வதய்’, scour 

‘வதய்த்து சுத்தைொக்கு’, scrape ‘உரசித்வதய்’, scratch ’ ிைொண்டு’, shear ‘கத்தொி’, shovel ’வொரு’ , 

sponge ’ஸ் ொஞ்பகொண்டு துமட’, trim ‘பவட்டிவநர்த்தியொக்கு’, vacuum ‘உைிஞ்சி சுத்தைொக்கு’, wipe 

‘துமட’ 

remove ’அகற்று’ மூன்ைொம் வகுப்ம ச் வசர்ந்தது; இது அவற்ைின்  ங்பகடுப் ொளர்களின் (arguments): 

ைொற்று பவளிப் ொட்மட அனுைதிக்கொது: 

III அகற்று-விமைச்பசொற்கள்: dislodge ‘இடம்ப யரச்பசய்’, draw ‘உருவு’, evict ‘அப்புைப் டுத்து’, pry 

‘துருவு’, remove ‘நீக்கு’, steal  ’அனுைதியின்ைி எடு’, uproot ‘ ிடுங்கு’, withdraw ’ ின்வொங்கு’, wrench 

’வன்மையொகப்  ைி’ 

 பலவின் ைற்றும் வ ொவொவ் ரொப் வ ொர்ட்டின் (Levin and Hovav Rappaport)  ணியொைது, 

வைவல உள்ள I, II அல்லது III க்கு உொியதொ என் மதத் தீர்ைொைிக்கும் ப ொருண்மையியல்சொர் 

 ண்புக்கூறுகமளக் கண்டைிவதொகும்.  ின்வரும் ப ொதுமைப் டுத்தல்கள் பவளிப் டுகின்ைை: 

(i) நீக்கல் விமைகள் (Clear-verbs): இந்த விமைகள் அமைத்தும் பசயலுக்குள்ளொகும் ப ொருளின் 

இறுதி நிமலமயக் குைியொக்கம் பசய்கின்ைை, ஆைொல் இறுதி நிமலமய அமடயும் விதத்மதவயொ 

அல்லது  யன் டுத்தப் டும் கருவிமயவயொ குைியொக்கம் பசய்யொது. இதற்கு இணங்க, அமவ 

ப ொதுவொக இறுதி நிமலமயக் குைிக்கும் ப யரமடகளிலிருந்து ஆக்கப் டுகின்ைை: இது 

ப யரமடகளிலிருந்து ஆக்கப் டுகின்ைை; இது பூஜிய உரு ைொல் உருவொக்கப் ட்ட clear 

‘பதளிவொக்கு’, clean ‘சுத்தைொக்கு’, and empty ’கொலியொக்கு’ என்ை விமைச்பசொற்களுக்கும் 

உண்மையொகும்.  
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(ii) துமடத்தல்-விமைச்பசொற்கள் (Wipe-verbs): இந்த விமைச்பசொற்கள் அமைத்தும் ஒரு முமை 

(எ.கொ. துமடத்தல்) அல்லது ஒரு கருவி (எ.கொ. தூொிமக) ஆகியவற்மைக் குைியொக்குகின்ைை, ஆைொல் 

ஒரு குைிப் ிட்ட நிமல விமளயும் என் மத உட் டுத்துவதில்மல (ஆசிொியர்கள் சுட்டிக்கொட்டுவது 

வ ொல, ஒரு கரும் லமக உள்ளது என்ை உண்மை அமதத் துமடத்தொல் அது சுத்தைொகும் என் தற்கு 

உத்தரவொதம் இல்மல). இந்த விமைச்பசொற்கள் எதுவும் ப யரமடைொற்ைம் அல்ல; கருவிமயக் 

குைியொக்கம் பசய்யும் தூொிமக வ ொன்ைமவப் ப ொதுவொகக் கருவிமயக் குைிக்கும் ப யர்ச்பசொல்லில் 

இருந்து ப ைப் டுகின்ைை.  

(iii) நீக்கு-விமைச்பசொற்கள் (Remove-verbs): இந்த விமைச்பசொற்கள் அமவ இறுதி நிமலமய 

அல்லது பசயமலச் பசய்வதற்கொை வழிமயக் குைியொக்கம் பசய்யவில்மல என் தன் மூலம் 

 ண் ொக்கம் பசய்யப் டுகின்ைை. 

இந்த ஆய்வின் முடிவுகளிலிருந்து, குமைந்த ட்சம், ப ொருண்மைக்கும் இலக்கண  ண்புகளுக்கும் 

இமடவய பநருங்கிய பதொடர்பு உள்ளது என் து பதளிவொகின்ைது.  

14.4.6 விமைவநொக்கு (Modality)  

 விமைவநொக்கு பவளிப் ொடுகள் (modal expressions) என் து வ சு வொின் ஒரு குைிப் ிட்ட 

அணுகுமுமைமய பவளிப் டுத்திய கருத்துமரக்கு (proposition) அல்லது விவொிக்கப் ட்ட 

சூழ்நிமலக்கு (ப ொதுவொக ஒரு கூற்ைில்) குைிப்பு பசய்வதொகும். எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, It's 

probably the case that imported versions are cheaper  ’இைக்குைதி பசய்யப் ட்ட  திப்புகள் 

ைலிவொைதொக இருக்கலொம்’, என் தில் It's probably the case (that) என்ை பசொற்கள், imported versions 

are cheaper ’இைக்குைதி பசய்யப் ட்ட  திப்புகள் ைலிவொைமவ’ என்ை கருத்துமரயின் 

சொத்தியக்கூைின் வ சு வொின் ைதிப்பீட்மடக் குைிக்கிைது.  ிை விமைவநொக்குகள் ஒரு கருத்துமர 

உண்மையொைதொக ைொறுவதற்கொை விருப் த்தின் அளமவக் (அல்லது வவறுவிதைொக) 

குைிப் ிடுகின்ைை: I think you should ask John about it first  ‘நீங்கள் இமதப்  ற்ைி முதலில் ஜொைிடம் 

வகட்க வவண்டும் என்று நிமைக்கிவைன்.’ you ask John about it first ’நீங்கள் முதலில் இமதப் ற்ைி 

ஜொைிடம் வகளுங்கள்’ என்ை கருத்துமரயின் உண்மைமயக் பகொண்டு வருவதற்கொை தகுதிமயப் 

 ற்ைிய தைது ைதிப்பீட்மட இங்வக வ சு வர் குைிப் ிடுகிைொர்.   

 விமைவநொக்மக ஒரு ப ொருண்மையியல்சொர் நிகழ்வு என்று எடுத்துக் பகொண்டொல், அது 

 ிரத்திவயகைொக இலக்கண இயல்புமடயது அல்ல என் து பதளிவொகிைது. உண்மையில், முந்மதய 

 த்தியில் வைற்வகொள் கொட்டப் ட்ட முதல் வொக்கியத்தில், இது பசொல்சொர் வழிமுமைகளொல் 

பவளிப் டுத்தப் டுகிைது. எவ்வொைொயினும், இந்த இயலில், இலக்கண அர்த்தத்தில் நொம் அக்கமை 

பகொண்டுள்வளொம். ஆங்கிலத்மதப் ப ொறுத்த வமரயில், இது விமைவநொக்கு விமைச்பசொற்கள் 

(modal verbs) என்று அமழக்கப் டும் may, might, should, ought, can ைற்றும்  லவற்மை 

உட் டுத்தும். 

14.4.6.1 அைிவுசொர்ந்த ைற்றும் வலியுறுத்தும் விமைவநொக்கு (Epistemic and deontic modality) 

 வொக்கியம் (90)-ஐக் கவைியுங்கள்: 
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(90)  John should be there by now. 

 ஜொன் இப்வ ொது அங்கு இருக்க வவண்டும். 

இதற்கு இரண்டு வவறு ட்ட விளக்கங்கள் உள்ளை: 

(i)  John is under an obligation to be there by now. 

  ஜொன் இப்வ ொது அங்கு இருக்க வவண்டிய கட்டொயத்தில் உள்ளொர். 

(ii)  It is likely that John is there by now 

 இப்வ ொது ஜொன் அங்கு இருக்கக் கூடும்.  

விளக்கம் (i) என் து விமைவநொக்கின் வலியுறுத்தும் அர்த்தம் (deontic reading) என்றும் விளக்கம் (ii) 

ஒரு அைிவுசொர் அர்த்தம் (epistemic reading) என்றும் கூைப் டுகிைது.  ொலிவட (Halliday 1985) 

கூறும் வ ொது, அைிவுசொர் விமைவநொக்கு Yes  ‘ஆம்’ ைற்றும் No ’இல்மல’ என் ைவற்ைிற்கு இமடவய 

உள்ள அர்த்தத்தின்  குதிமய அளவீடு பசய்கிைது; அவதசையம் வலியுறுத்தும் விமைவநொக்கு, Do it!  

‘அமதச் பசய்’ and Don't do it ’அமதச் பசய்யொவத’ என் ைவற்ைிற்கு இமடவய உள்ள அர்த்தத்தின் 

 குதிமய அளவீடு பசய்கிைது.  

 இலக்கண விமைவநொக்கு பவளிப் ொடுகள் அைிவுசொர் ைற்றும் வலியுறுத்தும்  யன் ொடுகமள 

வழக்கைொகக் பகொண்டிருக்கின்ைை என் து குைிப் ிடத்தக்க உண்மையொகும், வைலும் இது 

ஆங்கிலத்தில் ைட்டும் அல்ல ஒரு உலகளொவிய நிகழ்வொகத் வதொன்றுகிைது.  ல்வவறு 

 ொிந்துமரக்கப் ட்ட விளக்கங்கள் இதற்கு முன்மவக்கப் ட்டுள்ளை: இமவ இரண்டும் இன்னும் சில 

ப ொதுவொை அர்த்தங்களின் சிைப்பு நிகழ்வுகள் என் மதக் கொட்டுவதன் மூலம் அல்லது ஒன்ைிலிருந்து 

ைற்பைொன்ைின் ஆக்கம் (உருவகம் அல்லது வவறு எதுவொக இருந்தொலும்) தவிர்க்க முடியொததொக 

ைிகவும் 'இயற்மகயொைது' என்று கொட்டுவதன் மூலம்; இருப் ினும், இதுவமர முன்பைொழியப் ட்ட 

தீர்வுகள் எதுவும் முழுமையொக நம் த்தகுந்ததொக இல்மல.   

14.4.6.2 விமைவநொக்குகளின் ைதிப்புகள் (Values of modals) 

  ொலிவட மூன்று வலுக்கள் அல்லது விமைவநொக்கின் நிமலகமள அங்கீகொிக்கிைொர்: 

உயர்ந்த/high, இமடநிமலயொை/median ைற்றும் தொழ்ந்த/low. அைிவுசொர்ந்த விமைவநொக்கில் 

(epistemic modality), உயர்ந்த என் து கருத்துமரயின் உண்மையின் உயர் நிகழ்தகமவக் குைிக்கிைது; 

வலியுறுத்தும் விமைவநொக்கு வநர்வில், உயர்வொைது அதிக அளபு கடப் ொட்மடக் (obligation) 

குைிக்கிைது. உயர்ந்த ைற்றும் தொழ்ந்த ைதிப்புகள் இமடநிமல ைதிப்புகளிலிருந்து எதிர்ைமைகளுடன் 

அவற்ைின் நடத்மத மூலம் வவறு டுத்தப் டலொம். விமைவநொக்கின் ைறுப்பு ைற்றும் கருத்துமரயின் 

ைறுப்பு ஆகியவற்மை வவறு டுத்துவது முதலில் அவசியம். (91)இன் வநர்மவ எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள்: 

(91)  John must leave tomorrow  

 ஜொன் நொமள புைப் ட வவண்டும். 

விமைவநொக்கு ைறுக்கப் ட்டொல், John is not obligated to leave tomorrow/ஜொன் நொமள பவளிவயை 

வவண்டிய கட்டொயம் இல்மல என்று அர்த்தம்; இந்த கருத்துமர ைறுக்கப் ட்டொல், John is obligated to 
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not leave tomorrow/ஜொன் நொமள பவளிவயைொைல் இருக்கக் கடமைப் ட்டிருக்கிைொர் என்று அர்த்தம். 

ஆங்கிலத்தில் ஒரு வநரடியொை பதொடொியல் ைறுப்பு, கருத்துமர ப ொருண்மையியல் அடிப் மடயில் 

ைறுக்கப் டுவதில் விமளகிைது: 

(92)  John must not leave tomorrow  

 ஜொன் நொமள புைப் டக்கூடொது.  

விமைவநொக்கின் எதிர்ைமைமய பவளிப் டுத்த, வவறு விமைச்பசொல் வதமவ: 

(93)  John need not (i.e. "not-must") leave tomorrow. 

 ஜொன் நொமள புைப் ட வவண்டிய அவசியைில்மல (அதொவது "கட்டொயம் இல்மல"). 

சில சையங்களில் விமைவநொக்கு அல்லது கருத்துமர ஒரு பதொடொியல் எதிர்ைமையொல் 

ைறுக்கப் டுகிைதொ என் து, அந்த விமைவநொக்கொைது அைிவொற்ைல் அடிப் மடயில் பசயல் டுகிைதொ 

அல்லது வலியுறுத்தல் அடிப் மடயில் பசயல் டுகிைதொ என் மதப் ப ொறுத்தது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

may  என் தற்கும் இது இவ்வொறு வரும்:  

(94)  The papers may not be ready. (epistemic: "it is possible that the papers are not  ready” 

 ஆவணங்கள் தயொரொக இல்லொைல் இருக்கலொம். (அைிவுசொர்: "ஆவணங்கள் தயொரொக 

 இல்மல என் து சொத்தியம்"; கருத்துமர ைறுக்கப் ட்டது) 

(95)  You may not leave before you have finished your work. (deontic: "you are not  allowed to 

 leave before you have finished your work"; modal negated) 

 உங்கள் வவமலமய முடிப் தற்குள் நீங்கள் பவளிவயைக்கூடொது. (வலியுறுத்தல்:  "உங்கள் 

 வவமலமய முடிப் தற்குள் நீங்கள் பவளிவயை அனுைதிக்கப் டவில்மல"; விமைவநொக்கு 

 ைறுக்கப் ட்டது) 

விமைவநொக்கு ைறுக்கப் டுகிைதொ அல்லது கருத்துமர ைறுக்கப் டுகிைதொ என் மதப் ப ொறுத்து 

அர்த்தத்தில் குைிப் ிடத்தக்க வவறு ொடு இருப் தொல், உயர்ந்த ைற்றும் தொழ்ந்த விமைவநொக்கு 

ைதிப்புகள் வவறு டுகின்ைை; இமடநிமலயொை ைதிப்பு விமைவநொக்குக்கு, ஒப்பீட்டளவில் சிைிய 

அர்த்த வவறு ொடு உள்ளது. உயர்ந்த ைற்றும் தொழ்ந்த ைதிப்பு விமைவநொக்குகளின் விஷயத்தில், 

ைறுப்பு ைதிப்ம த் தமலகீழொக ைொற்றுகிைது, இதைொல் உயர்ந்த ைதிப்பு விமைவநொக்கொைது தொழ்ந்த 

ைதிப்ம ப் ப றுகிைது, வைலும் வநர்ைொைொகவும் ப றுகிைது:   

(96)  You must do it. (high-value modal) 

 நீங்கள் அமத பசய்ய வவண்டும். (உயர்ந்த ைதிப்பு விமைவநொக்கு) 

(97)  You mustn't do it. (high-value; proposition negated) 

 நீங்கள் அமத பசய்யக்கூடொது. (உயர்ந்த ைதிப்பு; கருத்துமர ைறுக்கப் ட்டது) 

(98)  You needn't do it. (low-value; modal negated) 

 நீங்கள் அமத பசய்ய வவண்டியதில்மல. (தொழ்ந்த ைதிப்பு; விமைவநொக்கு  ைறுக்கப் ட்டது) 

(99)  You may do it. (low-value modal) 

 நீங்கள் அமதச் பசய்யலொம். (தொழ்ந்த ைதிப்பு விமைவநொக்கு) 
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(100)  You may not do it. (deontic: high value; modal negated)  

 நீங்கள் அமதச் பசய்யொைல் இருக்கலொம். (வலியுறுத்தல்சொர்: உயர் ைதிப்பு; ைொதிொி 

 ைறுக்கப் ட்டது) 

(101)  It shouldn't be too difficult. (epistemic; modal negated; median value) 

 இது ைிகவும் கடிைைொக இருக்கக்கூடொது. (அைிவுசொர்; விமைவநொக்கு ைறுக்கப் ட்டது; 

 இமடநிமல ைதிப்பு)   

(102)  It should be not-too-difficult. (epistemic; proposition negated; median value) 

 இது ைிகவும் கடிைைொக இருக்கக்கூடொது. (அைிவுசொர்; கருத்துமர  ைறுக்கப் ட்டது; 

 இமடநிமல ைதிப்பு)  

 ொலிவட விமைவநொக்கு விமைச்பசொற்கமள  ின்வருைொறு வமகப் டுத்துகிைது: 

 உயர்/high: must, ought to, need, have to, is to 

 வவண்டும், வதமவயொகும், அவசியைொகும் 

 இமடநிமல/ median: will, would, shall, should 

 தொழ்ந்த/ low: may, might, can, could  

 கூடும், இயலும், முடியும் 

14.4.6.3 சுட்டொக விமைவநொக்கு (Modality as deixis)  

 சைீ கொலைொக, விமைவநொக்கு என் து ஒரு இடஞ்சொர்ந்த அடிப் மடயுடன் கூடிய சுட்டின் 

(deixis) ஒரு வடிவைொக நுண்ணைிவுடன் கருதப் டலொம் என்று  ொிந்துமரக்கப் டுகிைது, வ சு வர் 

எந்த அளவிற்கு கருத்துமரயுடன் பதொடர்பு பகொள்கிைொர் அல்லது விலகி இருக்கிைொர் என் மத 

விமைவநொக்குகள் குைிப் ிடுகின்ைை. இது ஒரு வைவலொட்டைொை நம் கத்தன்மைமயக் 

பகொண்டிருக்கக்கூடும், ஆைொல் வொதங்கள் வலுக்கட்டொயைொக இல்மல. பதளிவொக, விமைவநொக்கு 

என் து இடத்தின் உருவக நீட்சியொகக் கொணப் ட வவண்டும் (John and I are very close/ ஜொன் 

ைற்றும் நொனும் ைிகவும் பநருக்கைொக இருக்கிவைொம் என்ை நிமலயில்). இருப் ினும், உருவகைொக 

நீட்டிக்கப் ட்ட இடஞ்சொர்ந்த பசொற்கமளக் பகொண்ட விமைவநொக்கு பவளிப் ொடுகள் உடைடியொக 

நிமைவுக்கு வரொது (விமைவநொக்கு விமைச்பசொற்களுக்கு இடம்சொர் பசொற்களுடன் 

பவளிப் மடயொை பதொடர்பு இல்மல). வைலும், நீளம், பவப் நிமல, அல்லது எதிர்ச்பசொல் 

இமணகளுக்கு அடிப் மடயொய் அமையும் அளவுகளின் ைொதிொியில், உறுதியொை அளவுவகொலில் 

பசயல் டும் விமைவநொக்குகமளப்  ற்ைி ஒருவர் எளிதொக சிந்திக்க இயலும். இது, ஒருவவமள 

இறுதியில் இடஞ்சொர்ந்த கருத்துருக்களுடன் சில பதொடர்ம க் பகொண்டிருந்தொலும், 

விமைவநொக்குக்கும் ைற்றும் சுட்டுக்கும் இமடவய ைிகக் குமைவொை வநரடித் பதொடர்ம க் குைிக்கும். 

(ஒரு இடஞ்சொர்ந்த  குப் ொய்மவ ஏற்றுக்பகொண்டொலும் கூட) விமைவநொக்கின் சுட்டுப் 

 குப் ொய்விற்கு எதிரொை ைற்பைொரு வொதம் என்ைபவன்ைொல், விமைவநொக்குகளின் புைநிமல 

விளக்கங்கள் வ சு வமர வநொக்கியதொக இல்மல.) 

14.5 ப யரமடகள் ைற்றும்  ண்புகள்  
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 எல்லொ பைொழிகளிலும் ப யரமடகள் இல்மல (ப யர்ச்பசொற்கள், விமைச்பசொற்கள் அல்லது 

இவற்ைின் சில வசர்க்மககளொல் ப யரமடகள் ஆங்கிலத்தில் பசயல் டும் பசயல் ொடுகள்), ஆைொல் 

அவற்மைக் பகொண்ட பைொழிகளில் ப யரமடகள் முன்ைொதிொியொகக் கொலைற்ை  ண்புகமள, அதொவது 

கொல அடிப் மடயில் ஒப்பீட்டளவில் நிமலயொக இருக்கும் அல்லது கொலப்வ ொக்கின் அடிப் மடயில் 

எந்தக் கணிப்பும் பசய்யப் ட வதமவ இல்லொத  ண்புகமளக் குைிக்கின்ைை. ப யரமடப்  ண்புகளும் 

முன்ைொதிொியொக ஒவர  ொிைொணைொக உள்ளை; இது வளைொை ைிகவும் ஒன்வைொபடொன்று 

இமணக்கப் ட்ட  ண்புகளின் கூட்டமைவுகமளக் குைிக்கும் முன்ைொதிொியொை ப யர்ச்பசொற்களுக்கு 

ைொைொக எளிதில் தைிமைப் டுத்தக்கூடிய கருத்துருமவக் குைிக்கிைது.  

14.5.1 ைொற்ைியமைத்தல் (Modification) 

 ப யரமடகளின் முக்கிய பசயல் ொடு ைொற்ைியமைத்தல் ஆகும்: ப யரமட + ப யர்ச்பசொல் 

என் தன் வசர்க்மக ப யர்ச்பசொல்லொல் ைட்டும் குைிக்கப் ட்ட களத்மத முன்ைொதிொியொக ஒரு துமணப் 

 குதிக்குக் கட்டுப் டுத்துகிைது, வைலும் ப யர்ச்பசொல்லொல் ைட்டுவை குைிக்கப் டும் 

இருப்புப்ப ொருள்களின் துமணக்குழுமவக் குைிப் ிடுகிைது. 

 ஆங்கிலத்தில் ப யரமடகளுக்கு இரண்டு முக்கிய நிமலகள் உள்ளை:  

 a long book ’ஒரு நீண்ட புத்தகம்’  - அமட நிமல (attributive position) 

 the book is long ’புத்தகம் நீளைொைது’ -  யைிமல நிமல (predicative position) 

ப ரும் ொலொை ப யரமடகள் இரண்டு நிமலகளிலும் ஏற் டலொம் (விதிவிலக்குகள் உள்ளை: The 

man is afraid/*the afraid man; the main problem/*The problem is main). இந்த நிமல வவறு ொட்டின் 

ப ொருண்மையியல்சொர் பதொடர்புகளுக்கொை ஒரு  ொிந்துமர என்ைபவன்ைொல்,  யைிமல நிமல, 

நியைிக்கப் ட்ட விவகொரங்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் அதிக வநர உணர்திைமைக் குைிக்கிைது. எைவவ, 

எடுத்துக்கொட்டொக, (103) (104)-ஐ விட சற்று சொதொரணைொைது, ஏபைைில் நீொின் பவப் நிமல 

இயல் ொகவவ ைொைக்கூடியது:  

(103)  Be careful, that water is hot. 

 ’கவைைொக இருங்கள், தண்ணீர் சூடொக இருக்கிைது.’ 

(104)  Be careful, that is hot water.  

 ’கவைைொக இருங்கள், அது பவந்நீர்.’ 

இயல் ொை தன்மைகள் (105) ைற்றும் (106) ஆகியவற்ைில் தமலகீழொக ைொற்ைப் டுகின்ைை, ஏபைைில் 

பைன்மை என் து ஒப்பீட்டளவில் நிரந்தரப்  ண்பு: 

(105)  Don't add too much detergent—our water is soft.  

 ’அதிக சவுக்கொரம் வசர்க்க வவண்டொம் - நம் தண்ணீர் பைன்மையொைது.’ 

(106)  Don't add too much detergent—we have soft water.  

 சவர்க்கொரத்மத அதிகம் வசர்க்க வவண்டொம் - எங்களிடம் பைன்மையொை தண்ணீர்  உள்ளது. 

இந்த முன்பைொழிவு an afraid man என் தன் இயல் ற்ைதன்மையின் விளக்கத்மதயும் அளிக்கும். 
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 ப ொதுவொகச் பசொன்ைொல், அமட நிமலயில் தன்மை ப ொருத்தைொைதொகவும்,  யைிமல 

நிமலயில் நிமலயற்ை நிமலகள் ப ொருத்தைொைதொகவும் இருக்கும் என்று நொம் எதிர் ொர்க்கிவைொம்: 

(107)  He is calm now. 

 அவர் இப்வ ொது அமைதியொக இருக்கிைொர். 

(108)  ?He is a calm man now.  

 ?அவர் இப்வ ொது அமைதியொை ைைிதர். 

(109)  ?He is placid now.  

 ?அவர் இப்வ ொது அமைதியொக இருக்கிைொர். 

(110) He is a placid man now.  

  அவர் இப்வ ொது ஒரு அமைதியொை ைைிதர். 

இது சம் ந்தைொக, நொம் afraid என் மத ஒரு நிமலயற்ை நிமல ைற்றும் மதொியைற்ை நிமல எை 

வவறு டுத்தலொம்; இதற்கு அமட நிமலக்கு விருப் ம் உள்ளது: 

(III)  John is timid < John is a timid person.  

 ஜொன் மதொியைற்ைவன் < ஜொன் ஒரு மதொியைற்ை ந ர்.  

14.5.2 தரப் டுத்த இயலும் ைற்றும் தரப் டுத்த இயலொத ப யரமடகள் 

 ப யரமடகளின் வமகப் ொட்டில் இரண்டு முக்கிய வமககள் உள்ளை. முதலொவதொக 

தரப் டுத்த இயலும் ப யரமடகமளத் தரப் டுத்த இயலொத ப யரமடகளிலிருந்து  ிொிக்கிைது. இது 

இலக்கண விமளவுகமளக் பகொண்டுள்ளது, ஏபைைில் முன்ைொதிொியொக, அளபு திொிபுகள் (degree 

inflections) தரப் டுத்த இயலும் ப யரமடகள் பதொடர் ொக ைட்டுவை நிகழ்கின்ைை; ஒரு ப யரமட 

அடிப் மடயில் தரப் டுத்த இயலொததொக இருந்தொல், Kate was very married and Mary is very alive 

’வகட் ைிகவும் திருைணைொைவர் ைற்றும் வைொி ைிகவும் உயிருடன் இருக்கிைொள்’ என் தில் உள்ளது 

வ ொல் அளபுக்கு திொிபுறும் வ ொது அது ைறுவிளக்கம் பசய்யப் ட வவண்டும். இந்த தமலப்புகள் 

அத்தியொயம் 9 இல் விொிவொகக் கருதப் டுகின்ைை. 

14.5.3 முழுமையொை ைற்றும் ஒத்திமசவொை ப யரமடகள் (Absolute and syncategorematic 

adjectives) 

 ப யரமடகளில் இரண்டொவது ப ொிய  ிொிவு முழுமை ைற்றும் சொர்பு (அல்லது ஒத்திமசவு) 

வமககளுக்கு இமடயில் உள்ளது. இந்த வவறு ொட்டிற்கொை ஒரு எளிய வசொதமை  ின்வருைொறு: 

(எப்வ ொதும்) ப யரமட  + X  என் து ப யரமட + Y என் மத உட் டுத்திைொல் (entails) ைற்றும் X 

என் து Y-இன் உள்ளடங்குபைொழி (hyponym) என்ைொல் ப யரமட முழுமையொைது; உட் டுத்தல் 

வதொல்வியமடயும் பதளிவொை வநர்வுகள் இருந்தொல், ப யரமட சொர்பு ஆகும். ஒரு சொர்புப் 

ப யரமடயின் சொரொம்சம் என்ைபவன்ைொல், தமலப் ப யர்ச்பசொல்லுடன் பதொடர்பு  டுத்தொைல் அமத 

விளக்க முடியொது. எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, a black dog is a black animal ’ஒரு கருப்பு நொய் ஒரு 

கருப்பு விலங்கு’ எைவவ black ’கருப்பு’ என் து ஒரு முழுமையொை ப யரமட, ஆைொல் a small 
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tyrannosaurus ’ஒரு சிைிய மடரவைொபசொரஸ்’ என் து a small animal ’ஒரு சிைிய விலங்கு’ அல்ல, 

எைவவ small  ‘சிைியது’ என் து சொர்புப் ப யரமட ஆகும். 

14.5.4 ைொற்ைிகளின் வொிமச (Order of modifiers) 

 ஒரு ப யர்ச்பசொல்லுடன் ப யரமடகள்  ல இமணக்கப் ட்டிருக்கும் வ ொது ப யரமடகள் 

ஒரு குைிப் ிட்ட வொிமசயில் நிகழும் வ ொக்மகக் பகொண்டுள்ளை:  

(112)  Three excellent thick sturdy old black front doors 

 மூன்று சிைந்த தடித்த உறுதியொை  மழய கருப்பு முன் கதவுகள் 

(113) *Sturdy thick old front black three excellent doors  

  *உறுதியொை தடித்த  மழய முன் கருப்பு மூன்று சிைந்த கதவுகள் 

இந்த வொிமசப் டுத்தமலக் கணக்கிட  ல முயற்சிகள் நடந்துள்ளை (ப ொதுவொக ஒற்றுமைகள் 

இருந்தொலும் இது எல்லொ பைொழிகளிலும் ஒவர ைொதிொியொக இருக்கொது). ஒரு அணுகுமுமை ப ொதுவொை 

கருத்துரு வமககளின் அடிப் மடயில் வொிமசமய விவொிக்கிைது: 

 அளவு > ைதிப்பு > ப ௌதிகப்  ண்பு > வயது > நிைம் 

 Quantity > Value > Physical Property > Age > Colour 

இது ஆங்கிலத்மத நன்ைொக உள்ளடக்கியது (குைிப் ிடக்கூடிய சில விதிவிலக்குகமளப் 

புைக்கணிக்கிைது), ஆைொல் இது ைிகவும் விவொிக்கப் டொைல் உள்ளது. பகொள்மகயளவில் ஒத்த, 

ஆைொல் ைிகவும் ஒருங்கிமணந்த அணுகுமுமை, தைிப் ட்ட தீர்ப் ின் ைொறு ொடுகளுக்குக் குமைவொகப் 

 ொதிக்கப் டக்கூடிய அதிக புைநிமலப்  ண்புகமளக் குைிக்கும் ப யரமடகள் ப யர்ச்பசொல்லுக்கு 

அருகில் வருகின்ைை; அவதசையம் தைிப் ட்ட கருத்துக்கு அதிகைொை விஷயம் ப யர்ச்பசொல்லில் 

இருந்து பதொமலவில் வருகின்ைை. இது நிைத்மத விட ைதிப்பு/VALUE ஏன் அதிகைொக உள்ளது 

என் மத விளக்குகிைது (இது  ல பைொழிகளில் உண்மையொகத் பதொிகிைது), ஆைொல் இது 

எடுத்துக்கொட்டொக ஏன் அளவு/QUANTITY ைிகத் பதொமலவொைது அல்லது ஏன் long ‘நீண்ட’ என் து 

old ‘ மழய’ என்தற்கு முன் வருகிைது என்று விளக்கம் தரவில்மல. ஏன் வொிமச தமலகீழொக 

இல்லொைல் அவ்வொவை உள்ளது என்றும் விளக்கவில்மல.  ல்வவறு  குதி விளக்கங்கள் 

முன்மவக்கப் ட்டது, ஆைொல் எதுவும் முழுமையொக நம் த்தகுந்ததொக இல்மல. 

14.6 அளவீடு (Quantification) 

 அளவீடு என் து  ின்வருவை வ ொன்ை பவளிப் ொடுகளுடன் பதொடர்புமடயது 

 No Albanians came to the party.  

 அல்வ ைியர்கள் யொரும் விருந்துக்கு வரவில்மல. 

 Some of my best friends are troglodytes.  

 எைது சிைந்த நண் ர்கள் சிலர் ட்வரொக்வளொமடட்டுகள். 

 All aardvarks can sing the 'Marseillaise'.  

 அமைத்து ஆர்ட்வர்க்களும் 'ைொர்பசய்மலஸ்'  ொட முடியும். 
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வைவல உள்ள எழுவொய்ப் ப யர்த்பதொடர்கள் அளவீடு பசய்யப் ட்ட ப யர்த்பதொடர்கள் (quantified 

noun phrases) ஆகும்; வொக்கியங்கள் ஒரு அளவீட்மட (quantification) பவளிப் டுத்துகின்ைை 

 ஒரு அளவீட்டுக்கு ஒரு அளமவயமட (quantifier) (எ.கொ. no, some, many, all இல்மல, சில, 

 ல, அமைத்தும், முதலியை), ஒரு கட்டுப் ொடு (restriction) (எந்த வமகயொை விஷயங்கள் 

அளவிடப் டுகின்ைை என் மதக் குைிக்கிைது எ.கொ. அல்வ ைியர்கள்) ைற்றும் அளவிடப் ட்ட 

ப யர்த்பதொடரொல் குைிப் ிட்ட உருப் டிகளின் உண்மை என்ை என் மத பவளிப் டுத்தும் ஒரு 

பசயற் ரப்பு (scope) என் ை வதமவ.   

14.6.1 ைரபு  யைிமலத் தர்க்கத்தில் அளவமடகள் 

 ைரபு  யைிமலத் தர்க்கம் (classical predicate logic) இரண்டு அளவொக்கிகமள ைட்டுவை 

அங்கீகொிக்கிைது: (i) இருத்தலியல் அளமவயமட (existential quantifier) (ப ொதுவொக  எை 

குைிக்கப் டுகிைது) அதன் அளவீடுசொர்  ண்புகள் somebody, a cat, some book வ ொன்ை ஆங்கில 

பவளிப் ொடுகளுக்கு ஒத்திருக்கிைது, (ii) உலகளொவிய அளமவயமட (universal quantifier) ( எை 

குைிக்கப் டுகிைது) இது all men, every aardvark, everybody வ ொன்ை பவளிப் ொடுகளுக்கு 

ஒத்திருக்கிைது. அளமவயமடகளின் தன்மை  ற்ைிய சில வயொசமைகமள  ின்வருவைவற்மைக் 

கூர்ந்து ஆரொய்ந்தொல் ப ைலொம்.  

 கீவழ உள்ள ஆங்கில வொக்கியங்கமளக் கவைியுங்கள்: 

(114)  Everybody saw Mary. 

 ஒவ்பவொருவரும் வைொிமயப்  ொர்த்தொர்கள். 

(115)  Somebody saw Mary 

 யொவரொ வைொிமயப்  ொர்த்தொர். 

(116)  Mary saw somebody.  

 வைொி யொமரவயொ  ொர்த்தொள். 

(117)  Mary saw everybody.  

 வைொி ஒவ்பவொருவமரயும்  ொர்த்தொள். 

இமவ வதொரொயைொக  ின்வருவைவற்ைின் கட்டமைப்ம க் பகொண்ட சூத்திரங்கள் மூலம்  யைிமலக் 

கொல்குல ொக பைொழிப யர்க்கப் டும்: 

(i)  For all (x), (x) saw Mary.  

 எல்லொ (x)க்கும், (x) வைொிமயப்  ொர்த்தொர். 

(ii)  For some (x), (x) saw Mary.  

 சில (x)க்கு, (x) வைொிமயப்  ொர்த்தொர். 

(iii)  For some (x), Mary saw (x)  

 சில (x)க்கு, வைொி (x)ஐப்  ொர்த்தொள்  

(iv)  For all (x), Mary saw (x).  

 எல்லொ (x)க்கும், வைொி (x)ஐப்  ொர்த்தொள். 
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இங்வக, (x) ஒரு ைொைி (variable) என்று அமழக்கப் டுகிைது, ஏபைைில் அதற்கு நிமலயொை குைிப்பு 

இல்மல, வைலும் அளமவயமட ைொைிமய  ிமணப் தொக கூைப் டுகிைது. Mary saw (x) ஒரு 

கருத்துமர பசயல் ொடு (propositional function) என்று அமழக்கப் டுகிைது, வைலும் (x)க்கு ஒரு குைிப்பு 

ைதிப்பு (referential value) பகொடுக்கப் ட்டொல், அது ஒரு கருத்துமரமய 

உருவொக்குகிைது/பவளிப் டுத்துகிைது. All pigs are left-pawed ’அமைத்து  ன்ைிகளும் இடது  ொதம் 

( யன் டுத்தும்  ழக்கமுள்ளமவ)’ வ ொன்ை ஒரு வொக்கியத்திற்கு ைிகவும் சிக்கலொை உருப் டுத்தம் 

வதமவ:  

For all (x), if (x) is an pig then (x) is left-pawed.  

எல்லொ (x)க்கும், (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல் (x) இடது  ொதைொக இருக்கும். 

ைற்றும் இருத்தலியல் அளவீட்டுக்கு, An pig sang என் மத எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்:  

சில (x)க்கு, (x) ஒரு  ன்ைி ைற்றும் (x)  ொடியது. 

இப்வ ொது இரண்டு அளவுவகொல்கமளக் பகொண்ட வொக்கியங்கமளப்  ொர்ப்வ ொம்: 

(118)  Every pig saw a deer.  

 ஒவ்பவொரு  ன்ைிகளும் ஒரு ைொமைக் கண்டை. 

இந்த வொக்கியம் ப ொருள்ையக்கைொைது: அமைத்து  ன்ைிகளும் ஒரு குைிப் ிட்ட ைொமைப்  ொர்த்தை, 

அல்லது ஒவ்பவொரு  ன்ைியும் ைொமைப்  ொர்க்கும் அனு வத்மதப் ப ற்ைை, ஆைொல் ஒவர ைொமைப் 

 ொர்க்க வவண்டிய அவசியைில்மல. இரண்டு பவவ்வவறு வழிகளில் ஒரு அளமவயமடமய 

ைற்பைொன்ைின்  யன் ொட்டு எல்மலக்குள் மவப் தன் மூலம் இந்த ப ொருள்ையக்கத்மதக் 

மகப் ற்ைலொம். நொம் பவளிப்புை நிமலயில் உள்ள இருத்தலியல் அளமவயமடயுடன் (existential 

quantifier), அதன்  யன் ொட்டு எல்மலயில் உலகளொவிய அளமவயமடயுடன் (universal quantifier) 

பதொடங்குகிவைொம் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். இதன் விமளவொக வரும் வொக்கியத்திற்குப் 

 ின்வருைொறு 'முமையொை' பைொழிப யர்ப்பு உள்ளது: 

There exists some (x), such that (x) is a deer and for all (y), if (y) is a pig then (y) saw (x). 

சில (x) உள்ளது, எப் டிபயன்ைொல் (x) ஒரு ைொன் ைற்றும் எல்லொ (y)க்கும், (y) ஒரு  ன்ைி என்ைொல் (y) 

saw (x). 

அளவொக்களின் வொிமசமய ைொற்ைியமைப் து  ின்வரும் விமளமவத் தரும்:  

For all (y), if (y) is a pig then there exists some (x) such that (x) is a deer and (y) saw (x). 

எல்லொ (y)க்கும், (y) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், சில (x) உள்ளது, எப் டி என்ைொல் (x) ஒரு ைொன் ைற்றும் (y) 

saw (x).  

அளமவயமடகள் எதிர்ைமைகளுடன் வழக்கைொை வழிகளில் பதொடர்பு பகொள்கின்ைை, வைலும் 

இரண்டு அளவொக்கிகமளப் வ ொலவவ ஒவர ைொதிொியொை ப ொருண்மை ையக்கம் எழலொம். All the pig 

did not see a deer ’எல்லொ  ன்ைிகளும் ஒரு ைொமைப்  ொர்க்கவில்மல’ என்ை வொக்கியத்மத எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள். இதற்கு ைிகவும் இயற்மகயொை விளக்கம்: 

It is not the case that there existed a (y) such that (y) was a deer and All saw (y).  
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ஒரு (y) இருந்தது என் து அவ்வொைல்ல எப் டி என்ைொல் (y) ஒரு ைொன் ைற்றும் எல்லொம் (y)ஐப் 

 ொர்த்தை  

இங்வக, இருத்தலியல் அளமவயமடகள் எதிர்ைமை இயக்கியின்  யன் ொட்டு எல்மலக்குள் உள்ளது 

(it is not the case that... ’அது அவ்வொறு இல்மல’ எை பைொழிப யர்க்கப் ட்டுள்ளது). ஆைொல் John 

did not see a sniper, and was shot as he crossed the road ‘ஜொன் ஒரு துப் ொக்கி சுடும் வீரமரப் 

 ொர்க்கவில்மல ைற்றும் அவன் சொமலமயக் கடக்கும்வ ொது சுடப் ட்டொன்’ என் தில் உள்ளது வ ொல, 

இந்த வமக கட்டமைப் ிற்கு ைற்பைொரு சொத்தியைொை விளக்கம் உள்ளது. இங்வக எதிர்ைமையொைது 

இருத்தலியல் இயக்கியின்  யன் ொட்டு எல்மலக்குள் உள்ளது: 

There existed an (x) such that (x) was a sniper and it is not the case that John saw (x). 

ஒரு (x) இருந்தொர், எப் டி என்ைொல் (x) ஒரு துப் ொக்கி சுடும் வீரர் ைற்றும் ஜொன் (x)ஐ  ொர்த்தொர் 

என் து அல்ல. 

எதிர்ைமை ைற்றும் உலகளொவிய அளமவயமடக்கு இமடவய இவத வ ொன்ை பதொடர்பு உள்ளது. All 

the pigs did not see Pik. ’எல்லொ  ன்ைிகளும்  ிக்மகப்  ொர்க்கவில்மல’ என்ை வொக்கியத்மதக் 

கவைியுங்கள். இதன் ைிக இயல் ொை விளக்கம் ைீண்டும்  ரந்த  யன் ொட்டு எல்மல பகொண்டு 

எதிர்ைமையொைது:  

It is not the case that for all (x), if (x) is a pig, (x) saw Pik.  

எல்லொ (x)க்கும், (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், (x)  ிக்மக  ொர்த்தொன் என் து இல்மல. 

இந்த வொக்கியத்மத  ரந்த  யன் ொட்டு எல்மலமயக்பகொண்ட அளவொக்கியுடன்  டிப் து 

இயற்மகயொைது: 

For all (x), if (x) is a pig then it is not the case that (x) saw Pik. 

எல்லொ (x)க்கும், (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், (x)  ிக்மகப்  ொர்த்தொன் என் து இல்மல. 

இந்த அர்த்தத்தின் ைிகவும் இயற்மகயொை குைியொக்கம் என் து None of the pigs saw Pik ‘ ன்ைிகளில் 

யொரும்  ிக்மகப்  ொர்க்கவில்மல’ என் தொகும். நம்ைிடம் இரண்டு அளமவயமடகளும் எதிர்ைமையும் 

இருந்தொல், All the a pigs did not see a deer ’எல்லொ  ன்ைிகளும் ஒரு ைொமைப்  ொர்க்கவில்மல’, 

வகொட் ொட்டில் ஆறு சொத்தியைொை விளக்கங்கள் உள்ளை, இருப் ினும் அவற்ைில் சில இயற்மகக்கு 

ைொைொைமவ:   

For all (x) if (x) is a pig, then it is not the case that there exists a (y) such that (y) is a deer and (x) 

saw (y).  

எல்லொ (x)க்கும் (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், (y) ஒரு ைொன் ைற்றும் (x) (y)ஐப்  ொர்த்தது என்னும்  டி ஒரு (y) 

இருக்கிைது என் து இல்மல.    

(No pig saw a deer ’எந்த  ன்ைியும் ஒரு ைொமைப்  ொர்க்கவில்மல’) 

For all (x) if (x) is an pig, then there exists a (y) such that (y) is a deer and it is not the case that (x) 

saw it.  
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எல்லொ (x)க்கும் (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், (y) இருக்கிைது, எப் டி என்ைொல் (y) ஒரு ைொன் ைற்றும் (x) 

அமதப்  ொர்த்தது என் து இல்மல.  

(For every pig there was a deer that it did not see)  

(ஒவ்பவொரு  ன்ைிக்கும் அது  ொர்க்கொத ஒரு ைொன் இருந்தது)  

It is not the case that for all (x) if (x) is a pig, then there exists a (y) such that (y) is a deer and (x) 

saw (y).    

எல்லொ (x)க்கும் (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், ஒரு (y)  இருக்கிைது எப் டி என்ைொல் (y) ஒரு ைொன் ைற்றும் (x) 

(y)ஐ  ொர்த்து என் து இல்மல 

(Not all the pigs saw any deer)  

(எல்லொ  ன்ைிகளும் எந்த ைொன்கமளயும்  ொர்க்கவில்மல)  

It is not the case that there exists a (y) such that (y) is a deer and for all (x) if (x) is a pig then (x) saw 

(y). 

 (y) இருக்கிைது எப் டி என்ைொல் (y) ஒரு ைொன் ைற்றும் எல்லொ (x)க்கும்  (x)  ன்ைி என்ைொல் ஒரு (x) 

(y)ஐப்  ொர்த்தது என் து இல்மல.  

(No deer was seen by all the pigs)    

(எல்லொ  ன்ைிகளொலும் ைொன்  ொர்க்கப் டவில்மல)   

There exists a (y) such that (y) is a deer and for all (x) if (x) is a pig, then it is not the case that (x) 

saw (y). 

 (y) ஒரு இருக்கிைது எப் டி என்ைொல் (y) ஒரு ைொன் ைற்றும் எல்லொ (x)க்கும் (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல், (x) 

(y)ஐப்  ொர்த்தது என் து இல்மல.  

(There is a deer that none of the pig saw)    

(எந்த  ன்ைியும்  ொர்க்கொத ஒரு ைொன் இருக்கிைது) 

There exists a (y) such that it is not the case that for all (x) if (x) is a pig then (x) saw (y). 

ஒரு (y) இருக்கிைது எப் டி என்ைொல் எல்லொ (x)க்கும் (x) ஒரு  ன்ைி என்ைொல் (x) (y)ஐப்  ொர்த்தது 

என் து இல்மல.  

(There is a deer that was not seen by all the pigs)   

(எல்லொ  ன்ைிகளும்  ொர்க்கொத ஒரு ைொன் இருக்கிைது) 

ஒரு அளமவயமட ைற்பைொன்ைின்  யன் ொட்டு எல்மலக்குள் இருக்கும் வ ொது,  உள்ளிட்ட 

அளமவயமட  ரந்த வநொக்கம் பகொண்டதொகக் கூைப் டுகிைது (இது இப்வ ொது கூைப் ட்ட 'ைரபு' 

அளவமடகளுக்கு ைட்டுைன்ைி most, many, a few முதலியைவற்ைிற்கும் ப ொருந்தும்).  ரந்த 

 யன் ொடு எல்மலக்கொக அவற்ைின் விருப் ங்களின் வொிமசயில் அளமவயமடகமள வொிமசப் டுத்த 

இயலும்; இது ஒன்றுக்கு வைற் ட்ட அளமவயமடகமளக் பகொண்ட கருத்துமரகளின் விருப் ைொை 

அர்த்தங்கமள குமைந்த ட்சம் ஓரளவு தீர்ைொைிக்கிைது. முன்னுொிமை வொிமசக்கொை ஒரு  ொிந்துமர 

 ின்வருைொறு: 
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each > every > all > most > many > several > some > a few  

 ரந்த  யன் ொட்டு எல்மலமயக் பகொண்டிருப் தற்கு இந்த பவவ்வவறு அளமவகளின் இயற்மகயொை 

வ ொக்கின் விமளமவ  ின்வருவைவற்ைில் கொணலொம்:  

(119)  A deer was seen by many pigs.   

 ஒரு ைொன்  ல  ன்ைிகளொல்  ொர்க்கப் ட்டது. 

(120)  A deer was seen by each pig.     

 ஒவ்பவொரு  ன்ைியும் ஒவ்பவொரு ைொைொல்  ொர்க்கப் ட்டது.    

(119)இன் விருப் ைொை ப ொருள்வகொளில், many  என் து a என் தன்  யன் ொட்டு எல்மலக்குள் 

உள்ளது, வைலும் ஒரு deer ’ைொன்’ சம் ந்தப் ட்டிருப் தொக நொம் எடுத்துக்பகொள்கிவைொம். இருப் ினும், 

(120)-இல்,  யன் ொட்டு எல்மலகள் தமலகீழொக ைொற்ைப் டுகின்ைை; வைலும் ைொன்களின்  ன்மைத் 

தன்மைமய நொம் கருதுகிவைொம். இது each  என் து  ரந்த  யன் ொட்டு எல்மலக்கொை வலுவொை 

வ ொக்மகக் பகொண்டிருப் தன் விமளவொகும்;  ரந்த  ன் ொட்டு எல்மலமய எடுக்க எழுவொயின் 

வ ொக்மக ைீறும் அளவுக்கு வலிமையொைது; ைொைொக many  எழுவொய் நிமலயில் a  என் தொல் 

கட்டுப் டுத்தப் டுகிைது.  

14.6.2 ப ொதுவொை அளவமடகள்: அளவமடகளின் 'பதொகுப்பு' விளக்கம் 

  யைிமல தர்க்கத்தின் ைரபு அளமவயமடகளில் உள்ள சிக்கல் என்ைபவன்ைொல், முதலில், 

every and some/a என் ைவற்றுடன் உள்ளுணர்வொக ஒன்ைிமணந்த அளவீட்டு பவளிப் ொடுகள் 

உள்ளை, ஆைொல் அற்மைப்  ைிமல கொல்குலசில் (predicate calculus) பவளிப் டுத்த இயலொது 

(எடுத்துக்கொட்டொக (many, few, more than half வ ொன்ைமவ.) ைற்றும் இரண்டொவதொக, விகொரைொகவும் 

எதிர்ைமையொகவும் உள்ள  ல பவளிப் ொடுகள் (Cann (1993)  ின்வருவைவற்மை பைொழிப யர்ப் ொக 

பகொடுக்கிைது At least two students laughed ’குமைந்தது இரண்டு ைொணவர்கள் சிொித்தைர்’:  

There exists an (x) and a (y) such that (x) is a student and (y) is a student and (x) is not the same as 

(y) and (x) laughed and (y) laughed  

ஒரு (x) ைற்றும் ஒரு (y) உள்ளை, எப் டி என்ைொல் (x) ஒரு ைொணவர் ைற்றும் (y) ஒரு ைொணவர் ைற்றும் 

(x) என் து (y) வ ொன்ைதல்ல ைற்றும் (x) சிொித்தொர் ைற்றும் (y) சிொித்தொர்  

இது எந்த குைிப் ிட்ட எண்ணிற்கும் ைொற்ைியமைக்கப் டலொம், ஆைொல் நம் கத்தன்மையில் சில 

பசலவில்.) 

அளமவயமடகமளப்  ொர்ப் தற்கொை ைிகவும்  யனுள்ள வழி, அமவ தைிைங்களின் பதொகுப்புகளுக்கு 

இமடவயயொை அளவு உைமவ பவளிப் டுத்துவதொகக் கூறுவதொகும். இமவ பதொடர்பு டுத்தும் 

பதொகுப்புகளில் உள்ள எந்த உறுப்புகளின் அமடயொளத்துடன் அக்கமை பகொள்ளொத உைவுகள், 

ஆைொல் அவற்ைின் எண்ணிக்மகயுடன் ைட்டுவை. Every pig sneezed  ’ஒவ்பவொரு  ன்ைியும் தும்ைியது’ 

வ ொன்ை அளவீட்டுபசய்யப் ட்ட வொக்கியத்தில் பதொடர்புமடய பதொகுப்புகள் (i) எழுவொயின் 

ப யரளவில் திருப்திப் டுத்தும் விஷயங்களின் பதொகுப்பு, அதொவது  ன்ைிகளின் பதொகுப்பு ைற்றும் (ii) 

 யைிமலமயத் திருப்திப் டுத்தும் விஷயங்களின் பதொகுப்பு, அதொவது, தும்முவர்களின் பதொகுப்பு. 
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வொக்கியத்தொல் பவளிப் டுத்தப் டும் இந்தத் பதொகுப்புகளுக்கு இமடவயயொை பதொடர்ம க் 

கணக்கிடுவதற்கொை ஒரு வழி,  ன்ைிகளின் பதொகுப்பு தும்முவர்களின் பதொகுப் ின் துமணக்குழு 

என்று கூறுவது. அளவமடகளின் ஒரு  ரந்த அளவிலொை சீரொை நமடமுமை அனுைதிக்கும் 

ப ொதுவொை வழி, எண்ணளமவயின் (cardinality) அடிப் மடயில் ஆகும், அதொவது, '=', '>', '<' 

வ ொன்ை ஆ வரட்டர்களுடன் வசர்ந்து ஒரு பதொகுப் ில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக ஆகும். 

இது  ின்வரும் விளக்கங்கமள அளிக்கிைது:     

(121) Every X is Y: "The number of elements in the set of things that are X but not in the set of 

things that are Y is zero." 

ஒவ்பவொரு X உம் Y ஆகும்: "X என்ை ப ொருள்களின் பதொகுப் ில் உள்ள ஆைொல் Y என்ை 

ப ொருள்களின் பதொகுப் ில் இல்லொத உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக பூஜ்ஜியைொகும்."   

(122) Some X are Y: "The number of elements in the set of things that are both X and Y is greater 

than zero."    

சில X, Y ஆகும்: " X ைற்றும் Y என்ை இரண்டுக்கும் ஆை ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள 

உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக பூஜ்ஜியத்மத விட அதிகம்."   

(123) ) Five X are Y: "The number of elements in the set of things that are both X and Y is five."  

ஐந்து X என் து Y: " X ைற்றும் Y ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆை  ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள 

உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக ஐந்து." 

(124) Most X are Y: "The number of elements in the set of things that are both X and Y is greater 

than the number of elements in the set of things that are X but not Y."  

ப ரும் ொலொை X என் து Y: "X ைற்றும் Y ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆை ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் 

உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக, X ஆைொல் Y அல்லொத ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள 

உறுப்புகளின் எண்ணிக்மகமய விட அதிகைொக உள்ளது." 

(125) Neither X is Y: "The number of elements in the set of things that are both X and Y is zero, and 

the number of elements in X is two."  

இரண்டுைற்ை X என் து Y: "X ைற்றும் Y ஆகிய இரண்டும் ஆை ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள 

உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக பூஜ்ஜியைொகும், ைற்றும் X இல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்மக 

இரண்டு ஆகும்." 

இந்த  குப் ொய்வுகளில் சில வநரடியொைமவ, ஆைொல் சில கூடுதல் விவொதத்திற்குத் தகுதியொைமவ. 

most என் தன்  குப் ொய்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள்: அது majority of ைற்றும் more than half 

என் மவகளுக்குச் வசமவ பசய்யும். most என் தன் முழு திருப்திகரைொை விளக்கம் இதுதொைொ? 

கொைின் (Cann 1993) கருத்துப் டி, குமைந்த ட்சம் சில வ சு வர்களுக்கு most என் து more than half 

என் மதவிட அதிக விகிதம் வதமவப் டுகிைது: அதொவது, 100  ன்ைிகளில் 51 தும்ைியது ைற்றும் 49 

தும்ைவில்மல என்ைொல், இது most என் மதப்  யன் டுத்துவமத நியொயப் டுத்தொது, ஆைொல் வைவல 

பகொடுக்கப் ட்ட சூத்திரத்மத திருப்திப் டுத்தும் (more than half என் மத நியொயப் டுத்தும்). most 
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என் தற்குத் வதமவயொை விகிதொச்சொரம் சூழமலக் குைிப் தன் மூலம்  யன்வழியியல் அடிப் மடயில் 

தீர்ைொைிக்கப் டுகிைது என்று வகைின் தீர்வு கூறுகிைது (இது X ைற்றும் Y இன் அமடயொளத்மத 

உள்ளடக்கியதொக எடுத்துக்பகொள்ளப் ட வவண்டும்); அவர் சூத்திரத்தில் ஒரு சூழ்நிமல விகிதொசொர 

கொரணிமய இமணத்துள்ளொர். most என் மதப்  ற்ைிய அவரது விளக்கத்மத வொய்பைொழியொக 

 ின்வருைொறு பவளிப் டுத்தலொம்:     

(126) Most X are Y:  "The number of elements in the set of things that are both X and Y is greater 

than the number of elements in the set of things that are X but not Y multiplied by the contextual 

factor c." 

Most X என் து Y ஆகும்: " X ைற்றும் Y ஆகிய இரண்டும் ஆை ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள 

உறுப்புகளின் எண்ணிக்மகயொைது X என்ை பதொகுப் ில் உள்ள கூறுகளின் எண்ணிக்மகமய விடக் 

கூடுதலொைது ஆைொல் சூழல் கொரணி c ஆல் ப ருக்கப் ட்ட Y அல்ல."  

many என் தற்கும் ஒரு சூழல் கொரணியும் வதமவப் டுகிைது. many என் மதப்  யன் டுத்துவமத 

நியொயப் டுத்தும் விகிதம் more than half என் மதப்  யன் டுத்த வவண்டிய அளவு வதமவ இல்மல 

என்று வகன் சுட்டிக்கொட்டுகிைொர்; எடுத்துக்கொட்டொக, Many civil servants receive knighthoods என் து 

 ிை ஒப் ிடக்கூடிய பதொழில்கமள விட வீரத்திருமகப்  ட்டம் ப ற்ை அரசுப்  ணியொளர்களின் 

விகிதம் அதிகைொக இருப் மதக் கொட்டிலும் அதிகைொக இல்மல, இன்னும் ைிகச் சிைிய சதவீதைொக 

இருக்கலொம் எைப் ப ொருள் டும். many என் மதப்  ற்ைிய வகைின்  குப் ொய்வு  ின்வருைொறு: 

(127)  ல X என் து Y: " X ைற்றும் Y ஆகிய இரண்டும் ஆை ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள 

கூறுகளின் எண்ணிக்மகயொைது, சூழ்நிமல கொரணி c ஆல் ப ருக்கப் ட்ட X ஆக இருக்கும் 

ப ொருட்களின் பதொகுப் ில் உள்ள கூறுகளின் எண்ணிக்மகமய விட அதிகம் ஆகும்." 

இருப் ினும், (126) இல் வதொன்றும் c என் து (127) இல் உள்ளமதப் வ ொன்ைது அல்ல என் மதக் 

கவைத்தில் பகொள்ள வவண்டும்; எைவவ அமவ c (most) ைற்றும் c (many) எை வவறு டுத்தப் ட 

வவண்டும்.   

14.6.3  ழமைவொதம் (Conservativity) 

  ழமைவொதம் என் து அமைத்து இயற்மக பைொழி அளமவயமடகளின் ஒரு  ண் ொகத் 

வதொன்றுகிைது (அமவ பதொடொியல் ொீதியொக தீர்ைொைிக்கும் அளமவயமடகளின் வமரயறுக்கும் 

 ண்புக்கூைொக எடுத்துக் பகொள்ளப் டுகிைது).  ின்வருவைவற்மைக் கவைியுங்கள்:  

(128)  Every pig sneezed 

 ஒவ்பவொரு  ன்ைியும் தும்ைியது.   

 Some pigs sneezed. 

 சில  ன்ைிகள் தும்ைிை.   

 No pig sneezed. 

 எந்த  ன்ைியும் தும்ைவில்மல.    
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இந்த வொக்கியங்களின் உண்மைமய ைதிப் ிடுவதில்,  ன்ைிகளின் பதொகுப்ம க் கருத்தில் பகொள்ள 

நொம் கட்டுப் டுத்தப் டுகிவைொம், வைலும்  ன்ைி அல்லொத எமதயும் நொம் கருத்தில் பகொள்ள 

வவண்டியதில்மல. அளவிடப் ட்ட ப யர்த்பதொடர் கருத்தொடலின்  ிர ஞ்சத்மத நிறுவுகிைது. 

இவற்மை (129) உடன் வவறு டுத்துங்கள், அங்கு  ன்ைிகமள ைட்டும்  ொர்த்து உண்மைமய நிறுவ 

முடியொது, ஏபைைில்  ன்ைிகள் அல்லொதமவயும் கருத்தில் பகொள்ளப் ட வவண்டும்:  

(129)  Everything except pigs sneezed.    

  ன்ைிகள் தவிர அமைத்தும் தும்ைிை.  

(128) இல் உள்ள அளமவயமடத் பதொடர்கள்  ழமைவொதம் (conservative) என்று கூைப் டுகிைது; 

(129) உள்ள அளமவயமடத் பதொடர்  ழமைவொதைொைது அல்ல.  ழமைவொதத்மத 

ப ொழிப்புமரயொக்கம் மூலம் அங்கீகொிக்க இயலும் என்று வகன் கூறுகிைொர்,  ின்வருைொறு:  

(130)   Every pig sneezed. = Every pig is a pig that sneezed.    

 ஒவ்பவொரு  ன்ைியும் தும்ைிை. = ஒவ்வவொரு  ன்ைியும் தும்ைிய ஒரு  ன்ைியொகும். 

 Some pigs sneezed. = Some pigs are pigs that sneezed.    

 சில  ன்ைிகள் தும்ைிை. = சில  ன்ைிகள் தும்ைிய  ன்ைிகள் ஆகும். 

 No pig sneezed. = No pig is a pig that sneezed.  

 எந்த  ன்ைிகளும் தும்ைவில்மல. = எந்த  ன்ைியும் தும்ைிய  ன்ைி அல்ல. 

(129) என் மத   ின்வருைொறு உமரக்க இயலொது என் மதக் கவைியுங்கள்: 

(131)  Everything except pigs sneezed. = Everything except aardvarks is an aardvark  that 

 sneezed. 

  ன்ைிகள் தவிர அமைத்தும் தும்ைிை. =  ன்ைிகமளத் தவிர அமைத்தும்  தும்ைிய 

  ன்ைிகள். 

லொர்சன் ைற்றும் பசகல் (Larson and Segal 1995) தர்க்கொீதியொக "எல்லொவற்மையும் தவிர" 

("everything except") என்ை ப ொருமளக் பகொண்டு nall என்ை அமடபகொளி அமடமய வமரயறுப் து 

சொத்தியம் என்று சுட்டிக் கொட்டுகின்ைைர், அதொவது nall pigs sneezed (129) என் தற்கு 

ஒருப ொருள் ன்பைொழியம் ஆக இருக்கும்; இருப் ினும், எந்தபவொரு இயற்மக பைொழியிலும் 

அத்தமகய அமடபகொளி அமட (determiner/தீர்ைொைிப் ொன்) கண்டைியப் டவில்மல. 

14.6.4 திமசயுணர்வு உட் டுத்தல்தன்மை (Directional entailingness) 

 (132) ஒவ்பவொரு நொயும் குமரத்தது. 

என்ை வொக்கியத்திலிருந்து, ஒவ்பவொரு ஸ் ொைியலும் குமரத்தது, ஆைொல் ஒவ்பவொரு விலங்கும் 

குமரத்தது அல்ல எை பசல்லு டியொகும்  டி ஊகிக்க இயலும்; வைலும் ஒவ்பவொரு நொயும் சத்தம் 

வ ொட்டது, ஆைொல் ஒவ்பவொரு நொயும் சத்தைொக குமரக்கவில்மல என்று நொம் ஊகிக்க முடியும். 

பசல்லு டியொகும் உட் டுத்தைொைது எழுவொய்  தத்திற்கு குமைவொை குைிப் ிலிருந்து கூடுதல் 

குைிப்புக்கு ைொறுகிைது, ஆைொல்  யைிமல  த்திற்கு கூடுதலொை குைிப் ிலிருந்து குமைவொை 

குைிப்புக்கு  ைொறுகிைது என் மதக் கவைியுங்கள். பதொழில்நுட்  ொீதியொக, (132) இல் உள்ள ப ொருள் 
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கீழ்வநொக்கி உள்ளடக்கியது, ைற்றும் முன்ைைிவிப்பு வைல்வநொக்கி உள்ளடக்கியது. 

எண்படய்ல்பைன்ட்டின் திமச வடிவைொைது ஒவ்பவொரு அளவுவகொலின் சிைப் ியல்பு ஆகும், இது 

அதன் ப ொருளுக்கு கீழ்வநொக்கிய சூழமலயும் அதன் முன்ைைிவிப்புக்கு வைல்வநொக்கிய சூழமலயும் 

உருவொக்குகிைது. முழு அளவிலொை வடிவங்கள்  ின்வருைொறு 

14.6.4.1 எழுவொய்  வைல்வநொக்கி உட் டுத்தம்;  யைிமல கீழ்வநொக்கி கீழ்வநொக்கி உட் டுத்தம் 

 (Subject upward entailing; predicate upward entailing) 

(133)  If some dogs barked, then some animals barked. 

 சில நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல் சில விலங்குகள் குமரத்தை. 

(134)  If some animals barked, then some animals made a noise.  

 (provided some is interpreted as "at least one") 

 சில விலங்குகள் குமரத்தை என்ைொல் சில விலங்குகள் சத்தம் எழுப் ிை. 

 (சில என் மத "குமைந்த ட்சம் ஒன்று" என்று விளக்கிைொல்) 

(135)  *If some dogs barked, then some spaniels barked.  

 *சில நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல், சில ஸ் ொைியல்கள் குமரத்தை. 

(136)  *If some dogs barked, then some dogs barked loudly.  

 *சில நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல் சில நொய்கள் சத்தைொக குமரத்தை. 

14.6.4.2 எழுவொய் ைற்றும்  யைிமல கீழ்வநொக்கி உட் டுத்தம் (Subject and predicate downward 

 entailing)  

(137) If no dogs barked, then no spaniels barked. 

  நொய்கள் குமரக்கவில்மல என்ைொல், ஸ் ொைியல்கள் குமரக்கவில்மல. 

(138)  If no dogs barked, then no dogs barked loudly.  

 எந்த நொய்களும் குமரக்கவில்மல என்ைொல், எந்த நொயும் சத்தைொக குமரக்கவில்மல. 

(139)  *If no dogs barked, then no animals barked. 

 *நொய் குமரக்கவில்மல என்ைொல், எந்த ைிருகமும் குமரக்கொது. 

(140 *If no dogs barked, then no dogs made a noise.  

  *நொய்கள் குமரக்கவில்மல என்ைொல், எந்த நொயும் சத்தம் வ ொடவில்மல. 

14.6.4.3 எழுவொய் கீழ்வநொக்கி உட் டுத்தம்,  யைிமல வைல்வநொக்கி உட் டுத்தம் 

 (Subject downward entailing, predicate upward entailing)  

(141)  If every dog barked, then every spaniel barked.  

 ஒவ்பவொரு நொயும் குமரத்து என்ைொல், ஒவ்பவொரு ஸ் ொைியலும் குமரத்து. 

(142)  If every dog barked, then every dog made a noise. 

 ஒவ்பவொரு நொயும் குமரத்தது என்ைொல், ஒவ்பவொரு நொயும் சத்தம் வ ொட்டது. 

(143) *If every dog barked, then every animal barked.  

  *ஒவ்பவொரு நொயும் குமரத்தொல், ஒவ்பவொரு ைிருகமும் குமரக்கும். 
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(144)  *If every dog barked, then every dog barked loudly.  

 *ஒவ்பவொரு நொயும் குமரத்து என்ைொல், ஒவ்பவொரு நொயும் சத்தைொகக் குமரத்தது. 

14.6.4.4 எழுவொய் உட் டுத்தம் இல்மல,  யைிமல வைல்வநொக்கி உட் டுத்தம் 

 Subject no entailment, predicate upward entailing  

(145)  ப ரும் ொலொை நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல், ப ரும் ொலொை நொய்கள் சத்தம்  வ ொட்டை. 

 (’most' ‘ப ரும் ொலொை' என் து ’all' 'எல்லொ' என் மத உட் டுத்தொைல் 

 ப ொருள்பகொள்ளப் டவவண்டும்) 

(146)  *If most dogs barked, then most spaniels barked. 

 *ப ரும் ொலொை நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல், ப ரும் ொலொை ஸ் ொைியல்கள்  குமரத்தை. 

(147)  *If most dogs barked, then most animals barked. 

 *ப ரும் ொலொை நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல், ப ரும் ொலொை விலங்குகள் குமரத்தை. 

(148)  *If most dogs barked, then most dogs barked loudly.  

 *ப ரும் ொலொை நொய்கள் குமரத்தை என்ைொல், ப ரும் ொலொை நொய்கள் சத்தைொக  குமரத்தை.  

14.6.5 எதிர்ைமை துருவமுமைப்பு ப ொருட்கள் (Negative polarity items) 

 திமசசொர் உட் டுத்த எதிர்ைமை  ண்புகள் ஒரு சுவொரஸ்யைொை வழியில் எதிர்ைமை 

துருவமுமைப்பு ப ொருள்கள் (negpols) என்று அமழக்கப் டு வற்றுடன் பதொடர்புபகொள்கிைது. இமவ 

சில வமகயொை சூழலில் ைட்டுவை இயல் ொை பவளிப் ொடுகள் ஆகும்; ப ொதுவொக சில வமகயொை 

எதிர்ைமை கூறுகமளக் பகொண்டிருக்கும். வழக்கைொை எடுத்துக்கொட்டுகள் anyone, anything, ever 

என் ை ஆகும்:   

(149)  He never says anything.  

 அவர் எமதயும் கூறுகிைதில்மல. 

 He rarely says anything.  

 அவர் அொிதொக எமதயும் கூறுகிைொர். 

 I haven't seen anyone.  

 நொன் யொமரயும்  ொர்த்திருக்கவில்மல.  

 No one has ever reached the top.  

 இதுவமர யொரும் உச்சத்மத எட்டியிருக்கவில்மல. 

 Few people have ever reached the top.   

 ைிகச் சிலவர உச்சத்மத எட்டியிருக்கின்ைைர். 

இவற்ைின் இயல் ொை தன்மைமய (151) உள்ளவற்றுடன் ஒப் ிடுக: 

(150)  *A man has ever reached the top.  

 *ஒரு ஆண் எப்வ ொதும் உச்சிமய எட்டியிருக்கிைொர். 

 *All men have ever reached the top.  
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 *எல்லொ ஆண்களும் எப்வ ொதும் உச்சத்மத எட்டியிருக்கிைொர்கள். 

 *Some men have ever reached the top.  

 சில ஆண்கள் எப்வ ொதும் உச்சத்மத எட்டியிருக்கிைொர்கள்.  

 *Most men have ever reached the top.  

 *ப ரும் ொலொை ஆண்கள் எப்வ ொதும் உச்சத்மத எட்டியிருக்கிைொர்கள். 

 *Many men have ever reached the top.  

 *  ல ஆண்கள் எப்வ ொதும் உச்சத்மத எட்டியிருக்கிைொர்கள்.  

 *He always says anything.   

 * அவர் எப்ப ொழுதும் எமதயும் பசொல்கிைொர்.  

 *He sometimes says anything.  

 *அவர் சில சையங்களில் எமதயும் பசொல்கிைொர். 

 *He usually says anything.  

 *அவர் ப ொதுவொக எமதயும் பசொல்கிைொர். 

எதிர்ைமை துருவமுமைப்பு ப ொருள்கள் கீழ்வநொக்கிய உட் டுத்த சூழல்களில் உொிைம் ப ற்றுள்ளை, 

ஆைொல் வைல்வநொக்கிய உட் டுத்த சூழல்களில் அல்லது உட் டுத்தம் இல்லொத சூழல்களில் அல்ல. 

இந்தக் கட்டுப் ொடு எழுவொய் ைற்றும்  யைிமல இடங்கள் இரண்டிற்கும் ப ொருந்தும் (லொர்சன் ைற்றும் 

பசகலின் எடுத்துக்கொட்டுகள்):  

(151)  No [person who has ever visited Boston] has returned to it.  

 [எப்வ ொதொவது  ொஸ்டனுக்குச் பசன்ைவர்] யொரும்அதற்குத் திரும் வில்மல.  

 No [person who has visited Boston] has ever returned to it.  

 [ ொஸ்டனுக்குச் பசன்ை ந ர்] யொரும் அதற்குத் திரும் வில்மல. 

 *Some [person who has ever visited Boston] has returned to it.    

 *[எப்வ ொதொவது வ ொஸ்டமைப்  ொர்மவயிட்ட ந ர்] சிலர் அதற்குத் 

 திரும் ியிருக்க்கிைொர்கள்.  

 *Some [person who has visited Boston] has ever returned to it.  

 *[வ ொஸ்டமைப்  ொர்மவயிட்டிருக்கிை ந ர்] சிலர் எப்வ ொதொவது அதற்குத் 

 திரும் ியிருக்கிைொர்கள். 

 Every [person who has ever visited Boston] has returned to it.  

 [எப்வ ொதொவது வ ொஸ்டமைப்  ொர்மவயிடிருக்கிை ந ர்] ஒவ்பவொருவரும் அதற்குத் 

 திரும் ியிருக்கிைொர்கள்.   

 *Every [person who has visited Boston] has ever returned to it.   

 [வ ொஸ்டமைப்  ொர்மவயிடிருக்கிை ந ர்] ஒவ்பவொருவரும் எப்வ ொதொவது அதற்குத் 

 திரும் ியிருக்கிைொர்கள்.  
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 இந்தத் பதொடர்பு சுவொரஸ்யைொைது, ஆைொல் இது உண்மையில் ஒரு விளக்கத்மத 

உருவொக்கவில்மல, வைலும் எதிர்ைமை துருவமுமைப்பு ப ொருள்கள்களின்  ிை விவொிக்கப் டொத 

 ண்புகள் உள்ளை, சில வகள்விகளுடன் ைகிழ்ச்சியுடன் நிகழும், ைற்ைமவ அவ்வொறு இல்மல என்ை 

உண்மை (ைற்றும் வகள்விகள் எவ்வொறு உட் டுத்த  ண்புக்கூைின் திமசயுடன் ப ொருந்துகின்ைை. ): 

(152)  I didn't say anything  

 நொன் எதுவும் பசொல்லவில்மல. 

 Did you say anything?  

 ஏதொவது பசொன்ைொயொ? 

 I didn't say a word.  

 நொன் ஒரு வொர்த்மதயும் பசொல்லவில்மல. 

 *Did you say a word? 

 *நீ ஒரு வொர்த்மத பசொன்ைொயொ? 

 It won't take long.  

 அது அதிக வநரம் எடுக்கொது. 

 Will it take long?  

 அது அதிக வநரம் எடுக்குைொ? 

 No one with any wit has taken long to do it.  

 எந்த புத்திசொலித்தைமும் பகொண்ட யொரும் அமத பசய்ய அதிக வநரம் எடுக்கவில்மல. 

 *No one who has taken long over it has any wit.  

 *நீண்ட கொலம் எடுத்துக்பகொண்ட யொருக்கும் புத்தி கிமடயொது. 

பதளிவொக, இந்த தமலப் ில் கூடுதல் ஆரொய்ச்சி வதமவ. 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வரும் ஆங்கில ப யர்ச்பசொற்களின் எண் பதொடர் ொை நடத்மத எந்த விதத்தில் 

அசொதொரணைொைது?: 

cattle oats scissors iron filings 

2. இந்த இயலில் (28)-(36)-க்கு இமணயொை வொக்கியங்களின் பதொகுப்ம  உருவொக்கவும், ஆைொல் 

 ின்வரும் வொக்கியதில் உள்ளது வ ொல் துமண எச்சத்பதொடொில் இரண்டொம் நிமல கொலம் ைற்றும் 

முக்கிய எச்சத்பதொடொில் குைிப்பு வநரத்மதக் பகொண்டு: 

ஜொன் சொப் ிட்டதும்,  ில் விளக்குகமள அமணத்தொன். 

வடிவங்களின் பவவ்வவறு விநிவயொகத்மதக் கவைியுங்கள். 

3. பதொடர்ச்சியொை/எளிய ைொற்றுடன் பதொடர்புமடய  ின்வரும் விமைச்பசொற்கமளக் கவைியுங்கள்: 

ஒத்திரு   இை    நிமை (NPமய NP/adj.) 

ஊகி (v.i.)   (ைகிழ்ச்சியொக)  ொர்     ைிமகப் டுத்து 

கட்டமளயிடு   ட்டபைடு   (குளிர்) உணர்  
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பவடி 

4.  ின்வருவைவற்ைில் தடிைைொை பசொற்களொல் என்ை வவற்றுமை  ொத்திரங்கள் 

குைிப் ிடப் டுகின்ைை?: 

(அ) ஜொன் அணிமலப்  ொர்த்தொன். 

(ஆ) வைொி வகொப்ம மய வைமசயில் மவத்தொள். 

(இ) நீங்கள் ைதுமவ சுமவக்கலொம். (இரண்டு சொத்தியைொை  தில்கள்) 

(ஈ) நொங்கள் நதிமய மூன்று மைல்கள்  ின்பதொடர்ந்வதொம். 

(இ) ஜொன் சுவொில் ஒரு துமள துமளத்தொர்,  ின்ைர் அமத பூச்சொல் நிரப் ிைொர். 

(f) அவர்கள் வநற்று லண்டமை விட்டு பவளிவயைிைர். 

(g) புயல் கூமரமய கிழித்துவிட்டது. 

(h) வைொி ஜொனுக்கு ஒரு சட்மட வொங்கிைொர். 

5. விமைவநொக்கு கருத்துச்சொயல் சில வநரங்களில் அது சொத்தியம் வ ொன்ை பவளிப் ொடுகளுக்கு 

சொியொை விமைவநொக்கு விமைச்பசொற்களுக்கு அப் ொல் நீட்டிக்கப் டுகிைது.  ின்வருவைவற்மை 

'உயர்-', 'நடுநிமல-' அல்லது 'குமைந்த-' ைதிப்பு விமைவநொக்குகள் எை வமகப் டுத்தவும்: 

it is probable that 

அது சொத்தியம் ஆகும்  

it is possible that 

அது சொத்தியம் ஆகும் 

it is unlikely that 

அது சொத்தியைில்மல 

it is certain that 

அது உறுதி 

6. பலவின் ைற்றும் வ ொவொவ் ரொப் வ ொர்ட்டின் மூன்று வகுப்புகளின் அடிப் மடயில்  ின்வரும் 

விமைச்பசொற்கமள எவ்வொறு வமகப் டுத்துவீர்கள்? 

அழித்தல், வடிகட்டுதல்,  ிொித்பதடுத்தல், துமடத்தல், இைக்குதல், வதய்த்தல் 

7.  ின்வருவைவற்ைில் எமவ ைமைமுகைொக எதிர்ைமையொைமவ (எதிர்துருவத்துடன் அவற்ைின் 

கூட்டுத்தன்மைமய ஆரொயவும்)? 

அொிதொக   அடிக்கடி   அபூர்வைொக   எப்வ ொதொவது 

ப ரும் ொலும்   சில    பதொமலவில் (இருந்து) அருகில் 

விட்டுவிடு   எச்சொிக்மகயொய் இரு  கவைித்துக்பகொள்  தவிர்  

Suggestions for further reading 

The most complete currently available account of grammatical semantics is Frawley (1992), which 

covers all the topics dealt with in this chapter in a fairly accessible way. 

For a fuller treatment of individual topics, the following may also be consulted: 
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Number: Allan (1986, Vol. I: 120 ff.) and Cruse (1994a). 

Tense and aspect: Dahl (1985). 

Participant roles: Fillmore (1968) and (1977). 

Modality: Palmer (1986), Halliday (1985). 

Quantifiers: Cann (1993), Larson and Segal (1995), chs. 7 and 8. 

ஃ ிரொவ்லி (Frawley 1992) என்ை இலக்கணப் ப ொருண்மையியலின் ைிகவும் முழுமையொை தற்சையம் 

கிமடக்கும் விளக்கம், இந்த இயலில் மகயொளப் ட்ட அமைத்து தமலப்புகமளயும் ைிகவும் 

அணுகக்கூடிய வமகயில் உள்ளடக்கியது. 

தைிப் ட்ட தமலப்புகளின் முழுமையொை விளக்கத்திற்கு,  ின்வருவைவற்மையும்  டிக்கலொம்: 

எண்: ஆலன் (Allan 1986, பதொகுதி I: 120 ff.) ைற்றும் க்ரூஸ் (1994a). 

கொலம் ைற்றும் விமையொற்றுவமக: டொல் (Dahl 1985). 

 ங்வகற் ொளர்  ொத்திரங்கள்: ஃ ில்வைொர் (Fillmore 1968) ைற்றும் (Fillmore1977). 

விமைவநொக்கு:  ொல்ைர் (Palmer 1986),  ொலிவட (Halliday1985). 

அளமவயமடகள்: வகன் (Cann1993), லொர்சன் ைற்றும் பசகல் (Larson and Segal1995), இயல். 7 ைற்றும் 

இயல் 8. 

வகள்விக்கொை  தில்கள் 

1. எண் 

cattle  - வடிவில் ஒருமை,  ன்மை உடன் ொடு: These cattle are...; 

  வமகப் டுத்தி தவிர, பவளிப் மடயொக எண்ணும்வ ொது இமய ற்ைது: 

  ?seven cattle, seven head of cattle; no singular use.. 

oofs   -  ன்மை உடன் ொடு: These oats are...,, ஆைொல் many ஐவிட much உடன் 

  அளவுகமள பவளிப் டுத்துவது ைிகவும்  இயல் ொைது 

  How much/?many oats does that sack contain?  

  This feed has too much/?many oats in it. 

  ஒருமை வடிவம் ஒரு விைிவயொகப் ப ொருமளக் பகொண்டுள்ளது: This is an excellent 

  oat for acid soil, 

scissors -  ன்மை வடிவம் ைற்றும் உடன் ொடு: These scissors are... ஒருமை குைிப்பு 

  (pluralla tanta /ப்ளூரல்லொ டொன்டொ என்று அமழக்கப் டும்); எண்ணுவதற்கு  

  வமகப் டுத்தி வதமவ:  one/two pair(s) of scissors, 

iron filings     - வடிவம், உடன் ொடு ைற்றும் குைிப்பு ஆகியவற்ைில்  ன்மை: these iron filings  

  are...; ஒருமையில்: ?an iron filing, , ஆைொல் பவளிப் மடயொை வமகப் டுத்தி  

  இல்மல.  

2. கொலங்கள் 

ஜொன் சொப் ிட்டதும்,  ில் விளக்குகமள அமணத்தொன். 

http://www.languageinindia.com/


369 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

ஜொன் சொப் ிடும் வ ொது,  ில் விளக்குகமள அமணத்தொன். 

ஜொன் சொப் ிடும் வ ொது.  ில் விளக்குகமள அமணத்தொர். 

ஜொன் சொப் ிட்டதும்,  ில் விளக்குகமள அமணக்கிைொர். 

ஜொன் சொப் ிடும் வ ொது,  ில் விளக்குகமள அமணக்கிைொர். 

ஜொன் சொப் ிடும் வ ொது,  ில் விளக்குகமள அமணக்கிைொர். 

ஜொன் சொப் ிட்டதும்,  ில் விளக்குகமள அமணத்து விடுவொன். 

ஜொன் சொப் ிடும் வ ொது,  ில் விளக்குகமள அமணப் ொர். 

ஜொன் சொப் ிடும் வ ொது,  ில் விளக்குகமள அமணத்து விடுவொன். 

396 வகள்விகளுக்கொை  தில்கள் 

3. விமையொற்றுவமக  

ஒத்திருக்கின்ைை  -  எளிய வடிவம்:  - நிமலயொை 

    - பதொடர்பசயல் இல்மல-  

இைக்கின்ைை  - எளிய வடிவம்  - விமைமுடிவுறுகொலம் 

   -பதொடர்பசயல் :  -பசயல்முமையின் இறுதிப் புள்ளிமய  

        பநருங்குகிைது 

எை...சிந்தி  - எளிய வடிவம் -   - உண்மை (நொங்கள் உங்கமள எங்கள்  

       தமலவரொக   நிமைக்கிவைொம்) 

      -பதொடர்பசயல்-   திைன் (நொங்கள் உங்கமள எங்கள் தமலவரொக 

       நிமைத்துக்பகொண்டிருக்கிவைொம்) 

ஊகி(v. i.)  - எளிய வடிவம்  -வழக்கம் 

   - பதொடர்பசயல்  குைிப் ிட்ட நிகழ்வில் பதொடர்ச்சி 

   (அவருக்குத் பதொியுைொ? - இல்மல, அவர் ஊகிக்கிைொர் 

       -இல்மல அவர் ஊகித்துக்பகொண்டிருக்கிைொர் 

ைகிழ்ச்சியொகப்  ொர் - எளிய வடிவம்  -(ஒப்பீட்டளவில்) நிரந்தரைொைது 

   - பதொடர்பசயல்  - ஒப்பீட்டளவில்) தற்கொலிகைொைது 

ைிமகப் டுத்து  - எளிய வடிவம் 

   - பதொடர்பசயல் 

கட்டமளயிடு  - (ஊகைொக)  - பசயல்திைன்; பசயலற்ைதொக இருந்தொல், வழக்கம் 

   - பதொடர்பசயல் -          முந்மதய பசயல்திைமை வலியுறுத்துகிைது 

 ட்டபைடு   - (இை வ ொன்ைது)   

அனு வி (குளிர்) - (ைகிழ்சியொகப்  ொர் வ ொன்ைது) 

பவடி   - எளிய வடிவம்   - சொியொை, ஒற்மை நிகழ்வு (குண்டு பவடித்தது) 

   - பதொடர்பசயல்                       -பதொடர் நிகழ்வுகள் (குண்டுகள் பவடிக்கின்ைை) 

4. வவற்றுமைப்   ொத்திரங்கள் 
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(அ) ஜொன்: விமைமுதல் 

     அணில்: பசயப் டுப ொருள் 

(ஆ) வைமஜயில்: இடம் (இலக்கு)  

(இ) நீங்கள்: விமைமுதல் (வ ொய் அந்த ைதுமவ சுமவத்துப்  ொருங்கள்) 

(ஈ) நதி:  இடம் ( ொமத) 

 (இ) ஒரு துமள: உண்மையுறு 

      அது: பசயப் டுப ொருள் 

(f) லண்டன்: இடம் (மூலம்) 

(g) புயல்: கருவி (சக்தி) 

(h) ஜொன் : பகொமட (அனு விப் வர்) 

5. விமைவநொக்கு 

அது சொத்தியம் : இமட 

அது சொத்தியம்: தொழ் 

அது சொத்தியைில்மல: தொழ் 

அது உறுதி : உயர் 

6. பலவின் ைற்றும் வ ொவொவ் ரொப் வ ொர்ட் வகுப்புகள் 

பதளிவொை வமக: வடி 

துமடக்கும்-வமக: துமட, துமட, இைக்கு 

நீக்க-வமக: அழி,  ிொித்பதடு 

7. எதிர்துருவம் 

எதிர்ைமை ப ொருட்கள்: அொிதொக, அொிதொக, பவகு பதொமலவில், இல்லொதிரு, ஜொக்கிரமதயொயிரு, 

தவிர்க்க 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


371 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

இயல் 15 

குைிப்பும் சுட்டலும் 

15.1 குைிப்பு (Reference) 

 குைிப்பு என்ை தமலப்பு புொிவதற்கும் புொிந்துபகொள்ளச்பசய்வதற்கும் கடிைைொை ஒன்று: சில 

நுட் ைொை தத்துவ ைைங்கள் அமதத் தன்வசப் டுத்தியுள்ளை; வைலும் விவொதங்கள் 

சர்ச்மசக்குொியதொகவும் முடிவில்லொததொகவும் இருக்கின்ைது. இந்த இயலில் முன்மவக்கப் டுவது 

அவசியைொக ஒரு அைிமுக இயல்புமடயது.  

 குைிப்பு என்ை தமலப் ின் கீழ், பைொழி ைற்றும் பைொழி  யன் ொட்டின் ைிக அடிப் மடயொை 

ைற்றும் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்மை நொம் சந்திக்கிவைொம், அதொவது ைைிதர்களுக்கு இமடயிலொை 

கருத்துப் ொிைொற்ை ஊடகைொை பைொழிக்கும் நொம் கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்யும் உலகிற்கும் 

இமடயிலொை உைவுகள். பைொழி மூலம் கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்யும்வ ொது நொம் பசய்யும் ைிக 

அடிப் மடயொை விஷயங்களில் ஒன்று, உலகில் உள்ள இருப்புப்ப ொருள்கமளத் (entities) 

வதர்ந்பதடுத்து அவற்ைிற்குப்  ண்புகமள வழங்குவது அல்லது அவற்றுக்கிமடவயயொை உைவுகமளக் 

குைிப் ிடுவது ஆகும். குைிப்பு என் து பைொழியியல் வழிமுமைகளொல் உலகில் உள்ள 

இருப்புப்ப ொருள்கமள நியைிப் தில் அக்கமை பகொண்டுள்ளது. 

 ஆரம் த்திவலவய ஆழைொை சர்ச்மசகமளச் சந்திக்கிவைொம். இவற்ைில் ஒன்று குைிப் ின் 

அடிப் மடத் தன்மைமயப்  ற்ைியது. குைிப்பு உைவின் ஒரு நிகழ்வில் உள்ள  தங்களில் (terms) 

ஒன்று, உலகில் உள்ள ஒன்று என் மதச் சர்ச்மசக்கு அப் ொற் ட்டதொக (அது இல்மல) 

இப்வ ொமதக்கு எடுத்துக்பகொள்வவொம்.  ிை  தம் என்ை? டொம், அல்லது ைைிதன் ைற்றும் வ சும் ந ர் 

வ ொன்ை பைொழியியல் பவளிப் ொடுகள் பவளிப் மடயொை வதர்வுகள். பைொழியியல் விஷயங்கமளப் 

 ற்ைிய விவொதங்களில், ' ில் கிளிண்டன் ( ில் கிளிண்டன் வை ைொதம் அயர்லொந்திற்கு வருமக தந்தொர்) 

என் து அபைொிக்கொவின் முந்மதய அதி மரக் குைிப் ிடுவது வ ொன்ை விஷயங்கமளச் பசொல்வது 

சகஜம்.' இங்வக நொம் ஒரு பவளிப் ொடு ைற்றும் ஒரு ந மர குைிப்பு உைவுகளின்  தங்களொக 

முன்மவக்கிவைொம். இருப் ினும்,  ில் கிளிண்டனுக்கும், அபைொிக்க அதி ரொக இருந்த  ில் 

கிளிண்டனுக்கும் இமடவய எந்த ஒரு சலுமக ப ற்ை உைவுமுமையும் இல்மல. உலகில் சந்வதகத்திற்கு 

இடைின்ைி நூற்றுக்கணக்கொை (குமைந்த ட்சம்)  ில் கிளிண்டன்கள் உள்ளைர்.  ில் கிளிண்டன் 

என் து அபைொிக்கொவின் முந்மதய ஜைொதி திமயக் குைிப் ிடும், ஏபைைில் சில வ சு வர்கள் சில 

குைிப் ிட்ட சந்தர்ப் த்தில் அந்த வநொக்கத்திற்கொக அந்த பவளிப் ொட்மடப்  யன் டுத்த எண்ணிைர். 

இங்வக நைக்கு ஒரு தைித்துவைொை ஒன்றுக்கு ஒன்று உைவு உள்ளது, அதொவது, வ சு வொின் 

வநொக்கத்திற்கும் முந்மதய அபைொிக்க ஜைொதி திக்கும் இமடவய. எைவவ நொம் சியர்லின் (Searle 

1969) நிமலப் ொட்மட ஏற்றுக்பகொள்வவொம், வைலும் குைிப்பு என் து பவளிப் ொடுகளின் உள்ளொர்ந்த 

 ண்பு அல்ல, ஆைொல் அது ஒரு வ ச்சுச் பசயல் (speech act) என்று கூறுவவொம். இது, நிச்சயைொக, 

குைிப் ின் வ ச்சு பசயல்  யன் டுத்தப் டும் பைொழியியல் பவளிப் ொடுகள் மூலம் 
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கட்டுப் டுத்தப் டவில்மல என்று பசொல்ல இயலொது; ைொைொக, சில பவளிப் ொடுகள் இந்தச் 

பசயல் ொட்டிற்கொகச் சிைப் ொகத் தழுவப் ட்டமவ. இது  ற்ைி நொம்  ொர்ப்வ ொம்.  

 குைிப்பு (reference) என்ை பசொல்லின் வைலும் இரண்டு  யன் ொடுகமளக் குைிப் ிடப் ட 

வவண்டும், அவற்ைில் ஒன்று எப்வ ொதொவது இங்வக ஏற்றுக்பகொள்ளப் டும், ைற்பைொன்று இல்மல. 

ஒரு பைொழியியல் பவளிப் ொட்டின் குைிப்ம ப்  ற்ைி வ சுவது ப ொதுவொைது, அதொவது 

குைிப் ிடுவதற்கு சில குைிப் ிட்ட சந்தர்ப் த்தில் அது  யன் டுத்தப் ட்ட விஷயங்கள். 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு பசய்தித்தொளில்  ில் கிளிண்டன் வை ைொதம் அயர்லொந்திற்கு வருமக தந்தொர் 

என்ை தமலப்புச் பசய்தியில் வரும்  ில் கிளிண்டன்  என் தன் குைிப்பு (இந்த அர்த்தத்தில்) 

அபைொிக்கொவின் முந்மதய ஜைொதி தி ஆகும். இது  ொதிப் ில்லொதது வ ொல் பதொிகிைது, குழப் த்திற்கு 

வழிவகுக்கொது. (குழப் த்திற்கு ஏவதனும் ஆ த்து இருந்தொல், நொம் குைிப் ிடு மவ(கமள) [referent(s)] 

 யன் டுத்துவவொம்.) ைற்பைொரு ப ொதுவொை  யன் ொடு என்ைபவன்ைொல், எடுத்துக்கொட்டொக, நொய் 

என் து நொய்களின் வகுப்ம க் குைிக்கிைது, வைலும் நொய் என் தன் குைிப்பு நொய்களின் வகுப் ொகும். 

இது நம்  யன் ொட்டிற்கு முரணொைது, அது ஏற்றுக்பகொள்ளப் டொது. நொம் லிவயொன்ம  (Lyons 1968) 

 ின் ற்றுவவொம்; ைற்றும் நொய் என் து நொய்களின் வகுப்ம க் குைிப் ிடுகிைது என்றும், நொய்களின் 

வகுப்பு நொய் என் தன் குைிப்பீட்மடக் (denotation) குைிக்கிைது என்றும் கூறுவவொம். (நிச்சயைொக, ஒரு 

பவளிப் ொடு எமதக் குைிக்கிைது என் தற்கும், அதன் பசயல்திைைில் அமதப்  யன் டுத்தக்கூடிய 

குைிப்புச் பசயல்களுக்கும் [acts of reference] இமடவய ஒரு பதொடர்பு உள்ளது: முந்மதயது 

 ிந்மதயமதக் கட்டுப் டுத்துகிைது.)  

 குைிப்பு உைவின்  (relation of reference) பதொமலதூரச் பசொல், உலகில் உள்ள ஒன்று என்று 

இதுவமர நொம் கருதி வந்வதொம். ஆைொல் இதுவும் சர்ச்மசகளொல் நிரம் ியுள்ளது, வைலும் இப்வ ொது 

குைிப் ிட்டுள்ள சர்ச்மசமய விட ஆழைொக பசல்கிைது. உண்மையில், 'உலகில் உள்ள ப ொருள்கள்' 

'things in the world' என்று ஏவதனும் உள்ளதொ? ப ொருள்கள் ைைக் கட்டுைொைங்கள் இல்மலயொ? இந்த 

விஷயத்தில் நொம் குைிப்பு (reference) என் து புைநிமல உலகில் அல்ல, அனு வம் வொய்ந்த உலகில் 

உள்ள ப ொருள்களுடன் பதொடர்புள்ளது என்று குைிப் ிட வவண்டும். நிச்சயைொக, இந்த இரண்டு 

உலகங்களுக்கும் இமடவய சில பதொடர்பு இருப் தொக நொம் கருதுகிவைொம், ஆைொல் 

குைிப் ிடு மவகளுக்கும் (referrers) புைநிமல உலகத்திற்கும் இமடவய உள்ள பதொடர்பு 

ைமைமுகைொைது. இந்த நிமலப் ொடு ஜொக்பகன்டொஃப் (Jackendoff 1983) ஆல் கட்டொயைொக 

வொதிடப் ட்டது ைற்றும் அது இங்வக சொியொைது என்று கருதப் டுகிைது. இருப் ினும் நொம் உலகில் 

உள்ள ப ொருள்கமளப் (things in the world)  ற்ைி ைட்டுவை பதொடர்ந்து வ சுவவொம். 

15.1.1 திட்டவட்டைொை குைிப்பு (Definite reference) 

  ல்வவறு வமககள் ைற்றும் குைிப்பு முமைகள் உள்ளை. நொம் மூன்ைில் கவைம் பசலுத்துவவொம்: 

திட்டவட்டைொை குைிப்பு (definite reference), திட்டவட்டைற்ை குைிப்பு (indefinite reference) ைற்றும் 

ப ொதுவொை குைிப்பு (generic reference). பைொழியின் பசயல் ொட்டிற்கு ைிக முக்கியைொைது இது 

திட்டவட்டைொை குைிப்பு என் தில் சந்வதகைில்மல. (தத்துவ இலக்கியத்தில் இது ப ொதுவொக ஒருமைத் 
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திட்டவட்டைொை குைிப்பு [singular definite reference] என்று அமழக்கப் டுகிைது; இருப் ினும், நம் 

வநொக்கங்களுக்கொக, ஒருமையிலிருந்து  ன்மைக்கு நகர்த்துவதில் குைிப் ிட்ட சிக்கல்கள் எதுவும் 

இல்மல.) திட்டவட்டைொை குைிப்பு  ற்ைிய விவொதத்மதத் திைக்க, கீவழ உள்ள இரண்டு 

வொக்கியங்கமளக் கவைியுங்கள்: 

(1)  The man gave it to her.  

 அந்த ஆண் அமத அவளுக்குக் பகொடுத்தொன். 

(2)  A man gave it to her.  

 ஒரு ஆண் அமத அவளுக்குக் பகொடுத்தொன். 

வொக்கியம் (1)-இன் அர்த்தம் வொக்கியம் (2)-இன் அர்த்தத்திலிருந்து எவ்வொறு வவறு டுகிைது? 

பவளிப் மடயொக இரண்டும் சில வயது வந்த ஆண் ந ர் பகொடுக்கும் பசயமலக் குைிக்கின்ைை 

(ைீதமுள்ள வொக்கியத்மத நொம் புைக்கணிப்வ ொம்). (1)-ஐ (2)-இலிருந்து வவறு டுத்தும் அம்சங்கமளப் 

 ின்வருைொறு அமைக்கலொம்: 

(அ) உத்வதசிக்கப் ட்ட குைிப்பீடுசொர் இலக்கொைது (referential target) ஒரு குைிப் ிட்ட 

இருப்புப்ப ொருளொக (entity) இருக்க வவண்டும் (வ சு வர்,  இருப்புப்ப ொருள் MAN என்ை 

வமகப் ொட்டுக்குள் அடங்குவொர் என்று நம்புகிைொர், ஆைொல் வ சு வர் இமதப்  ற்ைி தவைொகப் 

புொிந்து பகொள்ள முடியும் என் மதக் கவைியுங்கள், இன்னும் சில குைிப் ிட்ட சந்தர்ப் த்தில், 

பவற்ைிகரைொகக் குைிப் ிடலொம்). வ சு வரொல் தைித்துவைொக அமடயொளம் கொணப் ட வவண்டும். 

இதன் அர்த்தம், வ சு வர் வதமவக்வகற் , வகள்விக்குொிய ஆமணப் (man)  ிை எல்லொ 

ஆண்களிடைிருந்தும் வவறு டுத்தும் தகவமல வழங்க முடியும். வ சு வரொல் அந்த ந ொின் ப யமரக் 

குைிப் ிடவவொ அல்லது விளக்கைொை தகவமலக் பகொடுக்கவவொ முடியொைல் வ ொகலொம்: 

எடுத்துக்கொட்டொக, அந்த ஆமணத் தைித்துவைொக்குவது, ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்தில் ைற்றும் இடத்தில் 

வ ச்சு வொின் தரப் ில் ஒரு பசவிவழி அனு வத்மத அவர் அளித்தது ைட்டுவை. 

(ஆ) வ சு வர் குைிப்புசொர் இலக்கு வகட் வருக்கும் தைித்துவைொக அமடயொளம் கொணப் ட வவண்டும் 

என்று விரும்புகிைொர். 

இது, உண்மையில், குைிப்புச் பசயலின் முக்கிய அம்சைொகும். ைீண்டும் ஒருமுமை, வகட்கும் ந மர 

தைித்துவைொக அமடயொளம் கொண உதவும் தகவல் குமைவொக இருக்கலொம்.  

(அ) உத்வதசிக்கப் ட்ட குைிப்பீடுசொர் இலக்கொைது (referential target) ஒரு குைிப் ிட்ட 

இருப்புப்ப ொருளொக (entity) இருக்க வவண்டும் (வ சு வர்,  இருப்புப்ப ொருள் MAN என்ை 

வமகப் ொட்டுக்குள் அடங்குவொர் என்று நம்புகிைொர், ஆைொல் வ சு வர் இமதப்  ற்ைி தவைொகப் 

புொிந்து பகொள்ள முடியும் என் மதக் கவைியுங்கள், இன்னும் சில குைிப் ிட்ட சந்தர்ப் த்தில், 

பவற்ைிகரைொகக் குைிப் ிடலொம்). வ சு வரொல் தைித்துவைொக அமடயொளம் கொணப் ட வவண்டும். 

இதன் அர்த்தம், வ சு வர் வதமவக்வகற் , வகள்விக்குொிய ஆமணப் (man)  ிை எல்லொ 

ஆண்களிடைிருந்தும் வவறு டுத்தும் தகவமல வழங்க முடியும். வ சு வரொல் அந்த ந ொின் ப யமரக் 

குைிப் ிடவவொ அல்லது விளக்கைொை தகவமலக் பகொடுக்கவவொ முடியொைல் வ ொகலொம்: 
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எடுத்துக்கொட்டொக, அந்த ஆமணத் தைித்துவைொக்குவது, ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்தில் ைற்றும் இடத்தில் 

வ ச்சு வொின் தரப் ில் ஒரு பசவிவழி அனு வத்மத அவர் அளித்தது ைட்டுவை.  

(ஆ) வ சு வர் குைிப்புசொர் இலக்கு வகட் வருக்கும் தைித்துவைொக அமடயொளம் கொணப் ட வவண்டும் 

என்று விரும்புகிைொர். 

உண்மையில் இது குைிப்புச் பசயலின் முக்கிய அம்சைொகும். ைீண்டும் ஒருமுமை, வகட் வர் இலக்கு 

குைிப் ிடப் டவமர தைித்துவைொக அமடயொளம் கொண உதவும் தகவல் குமைவொக இருக்கலொம். 

(இ) குைிப் ிடும் பவளிப் ொட்டின் (referring expression) ப ொருண்மையியல்சொர் உள்ளடக்கத்மதயும் 

(அல்லது வதடல் இடத்மதக் கட்டுப் டுத்தும் பவளிப் ொட்டின்  ிை  ண்புகமளயும்) ைற்றும் 

சூழ்நிமலயிலிருந்து கிமடக்கும் தகவமலயும் அதொவது சூழ்நிமலசொர்ந்த (அதொவது தற்வ ொது 

உணரக்கூடியது), பைொழியியல்சொர்ந்த அல்லது ைைம்சொர்ந்த (அதொவது நிமைவகம் ைற்றும் அைிவு) 

தகவமலயும் கணக்கில் எடுத்துக்பகொள்வதன் மூலம், குைிப்ம த் தைித்துவைொக அமடயொளம் கொண 

வ ொதுைொை தகவல் இருக்கிைது என்று ஒரு ைமைமுகைொை உறுதிபைொழிமயக் குைிப்புச் பசயல் 

வகட் வருக்கு பகொண்டு வருகிைது. 

சியர்ல் (Searle) (அ) ைட்டும் மவத்திருக்க வவண்டும் ஒரு 'பவற்ைிகரைொை' குைிப்புச் பசயலுக்கும் 

(ஆ)மவயும் வவண்டும் 'முழுமையொக நிமைவுபசய்யப் ட்ட' குைிப்புச் பசயலுக்கும் இமடவய ஒரு 

புதுமையொை வவறு ொட்மடக் கொட்டுகிைொர். (குைிப்புச் பசயல் ஓர் உச்சத்மத அமடவமதப் வ ொன்ைது: 

ஒருவர் அமதத் தொைொகவவ பசய்யலொம், ஆைொல் முழுமையொக நிமைவுபசய்யப் ட நைக்கு ஒரு துமண 

வதமவ.) நொம் சியர்மலப் (Searle)  ின்பதொடர்ந்து, முழுமையொை பவற்ைிகரைொை பசயலுக்குப் 

 ின்வரும்  ண்புக்கூறுகள்/ நி ந்தமைகமளச் வசர்க்கலொம். (குைிப் ிடுவதற்கு தைித்தன்மையொக 

இருக்க அவசியைில்மல):    

(ஈ) இயல் ொை உள்ளீடு ைற்றும் பவளியீட்டு நி ந்தமைகள் ப ொருந்தும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, இதன் ப ொருள் வ சு வரும் வகட் வரும் ஒவர பைொழிமயப் வ சுகிைொர்கள், கூற்று 

வகட் வருக்கு வகட்கக்கூடியதொகவும் புொிந்துபகொள்ளக்கூடியதொகவும் இருக்கும், ைற்றும்  ல.   

(உ) குைிப்புச் பசயல் ைிகவும் உள்ளடக்கிய வ ச்சுச் பசயலில் (speech act) உட்ப ொதியப் ட்டுள்ளது. 

குைிப்புச் பசயல் ஒரு கருத்துப் ொிைொற்ைைொகத் தைித்து நிற்க இயலொது: நொன் அந்த ைைிதமைப் 

 ொர்த்வதன் வ ொன்ை ஒரு வொக்கியத்தில் உட்ப ொதியப் ட்டமதத் தவிர, அல்லது நீங்கள் என்ை  ொர்க்க 

முடியும் வ ொன்ை வகள்விக்கொை  திமலத் தவிர, ைைிதன் எமதயும் கருத்துப் ொிைொற்ைம் 

பசய்யவில்மல.  

(ஊ) வ சு வர், வகள்விக்குொிய கூற்மை உருவொக்கியதன் மூலம், வகட் வர் தைது உள்வநொக்கத்மத 

அங்கீகொிக்க வவண்டும் என்று விரும்புகிைொர். 

 (எ) முன்ைொதிொியொக, குைிப் ிடும் உள்வநொக்கத்மதக் குைிக்கும் வமகயில் உருவொக்கப் டும் கூற்ைின் 

ஒரு  குதி,  இந்தச் பசயல் ொட்மட வழக்கைொகச் பசய்யும் வடிவத்மதக் பகொண்டிருக்க வவண்டும். 

ப ொதுவொக, திட்டவட்டைொை குைிப் ிடும் பவளிப் ொடுகளின் குைிப்புப ொருள்கமள (referents) 

அமடயொளம் கொண் து அவசியம், இதைொல் வகட் வர் வ சு வரொல் பவளிப் டுத்தப் டும் 
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கருத்துமர(கமள) ைறுகட்டமைக்க முடியும், ஏபைைில் இமவ அத்தமகய கருத்துமரகளின் 

 ங்பகடுப் ொளர்கமளக் குைிப் ிடுகின்ைை. (ஒரு கருத்துமரகளின்  தங்கள் என்ை, அதொவது அமவ 

புைநிமல உலகில் உள்ளமவயொ அல்லது அனு வம் வொய்ந்த உலகில் உள்ளமவயொ அல்லது எண்கள் 

வ ொன்ை அவத வமகயொை  ிளொட்வடொைிக் ைண்டலத்தில் (platonic realm) உள்ள 

இருப்புப்ப ொருள்களொ என் து  ற்ைிய சிக்கலொை  ிரச்சமைமய நொம் இங்கு விவொதிக்க ைொட்வடொம்.) 

15.1.2 திட்டவட்டைற்ை குைிப்பு (Indefinite reference)  

 வைவல உள்ள வொக்கியம் (2) திட்டவட்டைற்ை குைிப்புக்கொை எடுத்துக்கொட்டு ஆகும். 

திட்டவட்டைற்ை குைிப் ின் சொரொம்சம் என்ைபவன்ைொல், குைிப் வொின் (referent) அமடயொளம் 

பசய்திக்கு ஒத்ததொக இல்மல: அதொவது, குைிப் வொின் தைிப் ட்ட  ண்புக்கூறுகமளப்  ற்ைி எதுவும் 

இல்மல, சுட்டிக்கொட்டப் ட்ட வகுப்பு  ண்புக்கூறுகள் ைட்டுவை ப ொருத்தைொைதொக தரப் டுகின்ைை. 

வ சு வர் அல்லது வகட் வர் உண்மையில் குைிப் ிடு வொின் தைிப் ட்ட அமடயொளத்மத ஏற் டுத்த 

முடியுைொ இல்மலயொ என் தற்கும் இதற்கும் எந்த பதொடர்பும் இல்மல என் மதக் கவைியுங்கள். 

யொவரொ ஒருவர் ைிகுந்த சலிப்ம ப்  ற்ைி புகொர் கூறுகிைொர்கள் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம், அதற்குப் 

 திலொக நொன்  ின்வருவைவற்ைில்  ஒன்மைக் கூைிக்பகொண்டு ஒரு புத்தகத்மத எடுத்து அவர்களுக்கு 

வழங்குகிவைன், ஒன்று (i) இங்வக, ஒரு புத்தகத்மதப்  டியுங்கள் அல்லது (ii) இங்வக இந்தப் 

புத்தகத்மதப்  டியுங்கள். என்ை வவறு ொடு உள்ளது? இரண்டு சந்தர்ப் ங்களிலும் புத்தகத்தின் 

அமடயொளம்  ங்வகற் ொளர்கள் இருவருக்கும் பதளிவொக உள்ளது. வித்தியொசம் என்ைபவன்ைொல், 

(i)இல், புத்தகத்தின் அமடயொளைொைது முக்கியைொைதல்ல, அது ஒரு புத்தகம் என்ை உண்மைதொன், 

அவதசையம் (ii)இல், புத்தகத்தின் அமடயொளம் (a) பசய்திக்கு முக்கியைொைது (எ.கொ. இந்தக் 

குைிப் ிட்ட ஒன்மை நீங்கள் சுவொரஸ்யைொகக் கொண்பீர்கள்), (b) வகட் வருக்கும் 

அணுகக்கூடியதொகவும் இருக்கும். (இந்தச் சூழ்நிமலயில் இங்வக புத்தகத்மதப்  டியுங்கள் என்று 

பசொல்வது ஏன் ப ொருத்தைொக இருக்கொது என்ை வகள்விமய இப்வ ொமதக்கு விட்டுவிடுவவொம்.) 

நொம் இதுவமர திட்டவட்டைற்ை சொர் மட (indefinite article) திட்டவட்டைற்ைதன்மையின் ஒரு 

சுட்டுக்குைியொக ைட்டுவை கருதிவைொம். இருப் ினும்,  ின்வரும் அமைத்து வொக்கியங்களும் 

திட்டவட்டைற்ை பவளிப் ொடுகமளக் பகொண்டுள்ளை:  

Come up and see me sometime. 

எப்வ ொதொவது வந்து என்மைப்  ொர்க்கவும். 

I expect he's hiding somewhere.  

அவர் எங்கொவது ைமைந்திருப் ொர் எை எதிர் ொர்க்கிவைன். 

You'll manage somehow  

நீங்கள் எப் டியொவது சைொளித்துவிடுவீர்கள். 

Are you looking for something/somebody?  

நீங்கள் எமதயொவது/யொமரயொவது வதடுகிைீர்களொ? 

She met this sailor.  
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அவள் இந்த ைொலுைிமய சந்தித்தொள். 

Some man gave it to him.  

ஏவதொ ைைிதன் அமத அவருக்குக் பகொடுத்தொர். 

To make the spell work, you have to say certain words.  

எழுத்துப் ிமழ பசயல் ட, நீங்கள் சில வொர்த்மதகமளச் பசொல்ல வவண்டும். 

இப்வ ொது  ின்வரும் வொக்கியத்மதக் கவைியுங்கள்: 

(3) To get the automatic door to open you have to say a word.  

தொைியங்கி கதவு திைக்க, நீங்கள் ஒரு வொர்த்மத பசொல்ல வவண்டும்.  

இமத இரண்டு வழிகளில் விளக்கலொம்: ஒன்று எந்த பசொல்லும் கதமவத் திைக்கும், அல்லது ஒரு 

குைிப் ிட்ட ஒன்று அவசியம். இது திட்டைற்ைமவகளில் (indefinites) உள்ள உன்ைதைொை 

குைிப் ிட்ட/குைிப் ிடொத (specific/nonspecific) வவறு ொடு; இது அதிக விவொதத்திற்கு வழிவகுத்தது. 

இந்த வவறு ொடு குைிப் ிட்ட ைொதிொியொை சூழல்களில் ைட்டுவை பசயல் டும் என்று ப ொதுவொகக் 

கூைப் டுகிைது, எடுத்துக்கொட்டொக, want, must, have to ைற்றும்  ல (தரைொை எடுத்துக்கொட்டு Mary 

wants to marry a Norwegian banker வைொி ஒரு நொர்வவ வங்கியொளமர திருைணம் பசய்து பகொள்ள 

விரும்புகிைொள்). வவறு ொட்மட உள்ளுணர்வதற்குக் கடிைைொக இருக்கும் சூழ்நிமலகள் உள்ளை 

என் து உண்மைதொன் (எ.கொ. Mary married a banker/வைொி ஒரு வங்கியொளமர ைணந்தொள்); 

ஏபைன்ைொல் வவறு ொடு ப ொருத்தைொைதொக இருக்கும் ஒரு சூழமல அமைப் து கடிைைொக 

இருக்கக்கூடும். வவறு ொட்மட எளிதில் உணரக்கூடிய  ின்வரும் நிகழ்வுகமள உள்ளடக்கியதொக 

விமையொற்றுவமக 'modality' வயொசமைமய விொிவு டுத்துவது கடிைைொக இருக்கும்: 

(4)  அ: How did he get the door to open?  

 அவர் எப் டி கதமவத் திைந்தொர்? 

       ஆ: அவர் ஒரு பசொல்மலக்  கூைிைொர். 

(5)   அ: Why was Mary angry? 

 வைொி ஏன் வகொ ைமடந்தொள்? 

       ஆ: Because John bought a book.  

 ஏபைன்ைொல் ஜொன் ஒரு புத்தகத்மத வொங்கிைொர்.  

(4) இல் உள்ள a word/ ‘ஒரு பசொல்’ ைற்றும் (5) இல் உள்ள a book ‘ஒரு புத்தகம்’ என் தன் குைிப் ிட்ட 

அர்த்தங்கள் முமைவய "a certain word ‘ஒரு குைிப் ிட்ட பசொல்’" ைற்றும் "a certain book ‘ஒரு 

குைிப் ிட்ட புத்தகம்’" ஆகியவற்றுக்கு ைிக பநருக்கைொக உள்ளை. இந்த அர்த்தம், பதொடர்புமடய 

திட்டவட்டைொை பவளிப் ொட்டின் (the word ‘பசொல்’ ைற்றும் the book ‘புத்தகம்’) ப ொருண்மையுடன் 

 கிர்ந்து பகொள்கிைது; குைிப் ிடப் ட்டவொின் அமடயொளம் விவொிக்கப் ட்டுள்ள சூழ்நிமலக்குப் 

ப ொருத்தைொைது; இந்த அர்த்தங்கமளத் திட்டவட்டைொைவற்ைிலிருந்து வவறு டுத்துவது 

என்ைபவன்ைொல் கூைப் ட்ட பசய்திக்கு குைிப் ிடப் ட்டவொின் அமடயொளம் அவசியம் என்று 

வ சு வர் வகட் வருக்கு குைிப் ிடவில்மல [a certain X ‘ஒரு குைிப் ிட்ட X’   என் தன் மையப் 
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 யன் ொடுகள் என்று நொம் கருதுவமத நொம் இங்கு குைிப் ிடுகிவைொம்; (ைமைமுகைொக) 

ப ொருண்மையியல்சொர்பு அல்லொத கொரணங்களுக்கொக  யன் ொடு ஒரு இயற்ப யமர (proper name) 

வவண்டுபைன்வை தவிர்ப் மத உருப் டுத்தம் பசய்யும் (ைமைமுகைொக) விளிம்பு நிகழ்வுகள் உள்ளை; 

அதொவது,  ிை விஷயங்கள் சைைொக இருந்தொல் இயற் ப யர்ப ொருத்தைொைதொக இருக்கும்]: 

(6) I spoke to a certain person about you-know-what.   

  நொன் ஒரு குைிப் ிட்ட ந ொிடம் உங்களுக்குத் பதொிந்தமதப்  ற்ைி வ சிவைன். 

this  என் து ஒரு குைிப் ிட்ட திட்டவட்டைற்ைதொகவும்  பசயல் ட இயலும் என் மதக் கவைியுங்கள்: 

(7)  We met this man in the pub.  

 இந்த ைைிதமர நொங்கள்  ப் ில் சந்தித்வதொம். 

இந்த  யன் ொடு வகள்விக்குொிய ைைிதர் ஒரு தமலப் ொக அைிமுகப் டுத்தப் ட்டிருப் மதக் 

குைிக்கிைது, அமதப்  ற்ைி வைலும் கூைப் டும்; a certain man ‘ஒரு குைிப் ிட்ட ைைிதர்’ இந்த வழியில் 

பசயல் டுவதில்மல. 

(4) வ ொன்ை வொக்கியங்கள் இரண்டு அர்த்தங்களுக்கு இமடவய உண்மையொகவவ ையக்கைொைதொ 

அல்லது குைிப் ிட்ட அர்த்தம் என் து குைிப் ிட்ட அர்த்ததின் சூழல் சொர்ந்த பசைிவூட்டலொ என் து 

குைித்து சில சர்ச்மசகள் உள்ளை. இமத முடிவு பசய்வது சற்று கடிைம். சில பைொழிகளில், 

இலக்கணப் டி வவறு டுத்தப் ட்டிருப் மத ஒருவர் சுட்டிக்கொட்டலொம்: 

(8) Marie cherche un homme qui peut lui faire 1'amour douze fois par jour. 

(9) Marie cherche un homme qui puisse lui faire 1'amour douze fois par jour. 

("வைொி ஒரு நொமளக்குப்  ன்ைிபரண்டு முமை கொதலிக்கக்கூடிய ஒரு ைைிதமைத் வதடுகிைொள்") 

(8)-இல் தொன் யொமரத் வதடுகிைொள் என் து வைொிக்கு சொியொகத் பதொியும்; (9)இல் அவள் பவறுைவை 

அதிக நம் ிக்மக பகொண்டவள். விமைச்பசொல்லில் உள்ள உள்ளதுகிளத்தில் (indicative) என் தற்கு 

எதிரொை நி ந்தமை (subjunctive) விமைவநொக்கொல் வவறு ொடு குைிக்கப் டுகிைது. 

 துருக்கிய பைொழியில், இந்த வமகயொை வவறு ொட்மட ப யர்ச்பசொல்லில் வநரடி 

பசய்ப் டுப ொருள் குைியின் (direct object marker) இருப்பு அல்லது இல்லொமை மூலம் குைிப் ிடலொம்: 

(10)  Bir kelime soyledi. ("S/he said a word ‘அவன்/ள் ஒரு வொர்த்மத கூைிைொ ன்/ள்’"; 

 குைிப் ிட்டதல்ல ‘non-specific’) 

(11)  Bir kelimeyi soyledi. ("S/he said a word ’அவன்/ள் ஒரு வொர்த்மத கூைிைொன்/ள்’"; 

 குைிப் ிட்டது ’specific’)  

ஆைொல் ப ொருண்மை ையக்கத்மதப் ப ொருத்தவமர இத்தமகய உற்றுவநொக்கல்கள் முடிவொைமவ 

அல்ல. நொய் ’dog’ என் து விலங்குகள் ’animal’ என் மத விட கூடுதல் குைிப் ிட்டதொக இருப் து 

வ ொன்ை அவத அர்த்தத்தில் குைிப் ிட்ட திட்டவட்டைற்ைது (specific indefinite) குைிப் ிடொத 

திட்டவட்டைற்ைமவ (non-specific indefinite) விட கூடுதல் குைிப் ிட்டது என்று நொம் எடுத்துக் 

பகொண்டொல், நொம் சுதந்திரைொை உண்மை-நிமல வசொதமைமயப் (independent truth-condition) 

 யன் டுத்தலொம்.  ின்வரு மவ வ ொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகமள நிமைவுகூருங்கள்:   
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(12)  அ: Does John drink?  

 ஜொன் குடிக்கிைொரொ? 

 ஆ: No, he'll just have an orange juice.  

 இல்மல, அவர் ஒரு ஆரஞ்சு சொறு சொப் ிடுகிைொர்.   

இது drink ‘குடி’ என் தன்  குைிப் ிட்ட அர்த்தம் (= "ஆல்க ொல் குடி") சுதந்திரைொக இருப் மத இது 

கொட்டுகிைது. 

 ைொைொக child ‘குழந்மத’ என் தன் குைிப் ிட்ட அர்த்தம் (= "girl" ‘சிறுைி’) இந்த வசொதமையில் 

வதர்ச்சி ப ைவில்மல:     

(13)  அ: Was it a child who answered the door?  

 கதமவத் திைந்தது குழந்மதயொ?   

 ஆ: *No, it was a boy.  

 *இல்மல, அது ஒரு ம யன். 

 நொம் இப்வ ொது அவத வசொதமைமய திட்டவட்டைற்மைகளுக்கும்  யன் டுத்தலொம். 

 ின்வருவைவற்ைின் இயல் ொை தன்மைமய முதலில் கவைிக்கவும்: 

(14)  அ: நீங்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட பசொல்மலச் பசொல்ல வவண்டுைொ? 

 ஆ: இல்மல, எந்த பசொல்லும் பசய்யும். 

a word ’ஒரு பசொல்’ என் து அதன்  அர்த்தங்களில் ஒன்ைொக a certain word ’ஒரு குைிப் ிட்ட பசொல்’ 

என் துடன் ப ொருண்மைையக்கம் பகொண்டிருந்தொல்,   ின்வரு மவ இயல் ொைதொக இருக்க 

வவண்டும்:  

(15)  அ: Do you have to say a word?   

 நீங்கள் ஒரு வொர்த்மத பசொல்ல வவண்டுைொ? 

 ஆ: No, any word will do.  

 இல்மல, எந்த வொர்த்மதயும் வ ொதும்.  

பதளிவொக, இது இயல் ொைது அல்ல, வைலும் இது குைிப் ிட்ட அர்த்ததின் தைித்தன்மையின்மைக்குச் 

சொன்ைொகும். 

15.1.3 ப ொதுவொை குைிப்பு (Generic reference) 

 இப்வ ொது  ின்வரும் வொக்கியங்கமளக் கவைியுங்கள்: 

(16)  The tiger is a friendly beast  

 புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு. 

(17)  A tiger is a friendly beast. 

 புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு.  

(18)  Tigers are friendly beasts.  

 புலிகள் நட் ொை விலங்குகள். 
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வொக்கியம் (16) ப ொருள்ையக்கம் உள்ளது, இது நைது தற்வ ொமதய கவமலகளுக்குப் ப ொருத்தைற்ை 

அர்தத்துடன் உள்ளது, ஆைொல் மூன்றுவை ப ொதுவொை குைிப்பு (generic reference) என்று 

அமழக்கப் டுவமத உள்ளடக்கிய அர்த்தங்கமளக் பகொண்டுள்ளை, அதொவது, 

குைிப் ிடப் ட்டமவகளின் (referents) வகுப்புக்கொை குைிப்பு. வைற்கூைிய அமைத்தும் புலிகளின் 

வகுப் ின் உறுப் ிைர்களின் ப ொதுவொை  ண் ொக நட்ம ப்  யைிமலப் டுத்துகிைது. அவற்ைில் 

எதுவும் சிைிய விதிவிலக்குகளுடன் முரண் டவில்மல, ஆைொல் அமவ அமைத்தும் நட் ற்ை 

புலிகளின் குைிப் ிடத்தக்க துமணப் ிொிவின் இருப்புடன் முரணொக உள்ளை: 

(19)  The tiger, with few exceptions, is a friendly beast.  

 சில விதிவிலக்குகளுடன் புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு.  

(20)  A tiger is a friendly beast, although there is the occasional exception.  

 எப்வ ொதொவது விதிவிலக்குகள் இருந்தொலும், புலி ஒரு நட் ொை ைிருகம், 

(21)  ?A tiger is a friendly beast, although many of them aren't.   

 ?அவற்ைில்  ல நட்பு இல்லொைல் இருந்தொலும் ஒரு புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு.  

(22)  ?A tiger is a friendly beast, although many of them aren't.   

 அவற்ைில்  ல நட் ில்லொைல் இருந்தொலும், புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு. 

(23)  Tigers, with few exceptions, are friendly beasts.  

 சில விதிவிலக்குகளுடன் புலிகள் நட் ொை விலங்குகள்.  

(24)  ?A tiger is a friendly beast, although many of them aren't.  

 ?அவற்ைில்  ல நட் ில்லொைல் இருந்தொலும் புலிகள் நட் ொை விலங்குகள். 

வைவல உள்ள எதுவும் All tigers are friendly beasts ’அமைத்து புலிகளும் நட் ொை விலங்குகள்’ 

அல்லது Every tiger is a friendly beast ’ஒவ்பவொரு புலியும் நட் ொை விலங்கு’ என் தற்கு ஒருப ொருள் 

 ன்பைொழியைொக இல்மல:  

(25)  * All tigers are friendly beasts, although there are a few exceptions 

 *சில விதிவிலக்குகள் இருந்தொலும் எல்லொ புலிகளும் நட்பு விலங்குகள். 

இப்வ ொது  ின்வரும் வொக்கியங்கமளக் கவைியுங்கள்: 

(16)  The tiger is a friendly beast  

 புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு. 

(17)  A tiger is a friendly beast. 

 புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு.  

(18)  Tigers are friendly beasts.  

 புலிகள் நட் ொை விலங்குகள். 

வொக்கியம் (16) ப ொருள்ையக்கம் உள்ளது, இது நைது தற்வ ொமதய கவமலகளுக்குப் ப ொருத்தைற்ை 

அர்த்துடன் உள்ளது, ஆைொல் மூன்றுவை ப ொதுவொை குைிப்பு (generic reference) என்று 

அமழக்கப் டுவமத உள்ளடக்கிய அர்த்தங்கமளக் பகொண்டுள்ளை, அதொவது, 
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குைிப் ிடப் ட்டமவகளின் (referents) வகுப்புக்கொை குைிப்பு. வைற்கூைிய அமைத்தும் புலிகளின் 

வகுப் ின் உறுப் ிைர்களின் ப ொதுவொை  ண் ொக நட்ம ப்  யைிமலப் டுத்துகிைது. அவற்ைில் 

எதுவும் சிைிய விதிவிலக்குகளுடன் முரண் டவில்மல, ஆைொல் அமவ அமைத்தும் நட் ற்ை 

புலிகளின் குைிப் ிடத்தக்க துமணப் ிொிவின் இருப்புடன் முரணொக உள்ளை:  

(19)  The tiger, with few exceptions, is a friendly beast.  

 சில விதிவிலக்குகளுடன் புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு.  

(20)  A tiger is a friendly beast, although there is the occasional exception.  

 எப்வ ொதொவது விதிவிலக்குகள் இருந்தொலும், புலி ஒரு நட் ொை ைிருகம், 

(21)  ?A tiger is a friendly beast, although many of them aren't.   

 ?அவற்ைில்  ல நட்பு இல்லொைல் இருந்தொலும் ஒரு புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு.  

(22)  ?A tiger is a friendly beast, although many of them aren't.   

 அவற்ைில்  ல நட் ில்லொைல் இருந்தொலும், புலி ஒரு நட் ொை விலங்கு. 

(23)  Tigers, with few exceptions, are friendly beasts.  

 சில விதிவிலக்குகளுடன் புலிகள் நட் ொை விலங்குகள்.  

(24)  ?A tiger is a friendly beast, although many of them aren't.  

 ?அவற்ைில்  ல நட் ில்லொைல் இருந்தொலும் புலிகள் நட் ொை விலங்குகள். 

வைவல உள்ள எதுவும் All tigers are friendly beasts ’அமைத்து புலிகளும் நட் ொை விலங்குகள்’ 

அல்லது Every tiger is a friendly beast ’ஒவ்பவொரு புலியும் நட் ொை விலங்கு’ என் தற்கு ஒருப ொருள் 

 ன்பைொழியைொக இல்மல:  

(25)  * All tigers are friendly beasts, although there are a few exceptions 

 *சில விதிவிலக்குகள் இருந்தொலும் எல்லொ புலிகளும் நட்பு விலங்குகள். 

ப ொதுவொை குைிப்ம  (generic reference)  ங்பகடுப் ொளரொக உள்ளடக்கிய இரண்டு வமகயொை 

கருத்துமரகள் உள்ளை: ஒன்று குைிப் ிடப் ட்ட முழு வகுப்பும்  யைிமலப் டுத்தப் ட்டது, அல்லது 

வகுப் ின் ஒவ்பவொரு உறுப் ிைரும்  யைிமலப் டுத்தப் ட்டது. ப ொதுவொை குைிப்பு என்ை 

தமலப் ின் கீழ் கிமடக்கும் இந்த இரண்டு அர்த்தங்கள் முமைவய கூட்டு அர்த்தம் (collective reading) 

ைற்றும் விநிவயொகிக்கப் ட்ட அர்த்தம் (distributed reading) எை அைியப் டுகின்ைை. வொக்கியங்கள் 

(16), (17), ைற்றும் (18) இந்த இரண்டு  யன் ொடுகளுக்கும் பவவ்வவறு பதொடர்புகமளக் 

பகொண்டுள்ளை. வொக்கியம் (16) கூட்டு அத்தத்மத வலுவொக விரும்புகிைது:    

(26)  *A tiger is extinct.  

 புலி அழிந்து விட்டது. 

(27)  The tiger is a widely distributed species.  

 புலி  ரவலொக விநிவயொகிக்கப் டும் இைைொகும். 

இது சில நி ந்தமைகளின் கீழ் விநிவயொக  யன் ொட்மட ஏற்கும் (அமவ தற்வ ொது பதளிவொக 

இல்மல): 

http://www.languageinindia.com/


381 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

(28)  ??I like watching the tiger.  

 ??எைக்கு புலிமயப்  ொர்ப் து  ிடிக்கும். 

வொக்கியம் (17)  கிர்ந்தளிக்கும்  யன் ொடுகமள ைட்டுவை ஏற்கும்: 

(29) *A tiger is extinct.  

  *ஒரு புலி அழிந்து விட்டது. 

(30) *A tiger is widely distributed.  

  *ஒரு புலி  ரவலொக விநிவயொகிக்கப் டுகிைது. 

(31)  A tiger has a long tail.  

 புலிக்கு நீண்ட வொல் உள்ளது. 

(32)  I like watching a tiger.  

 புலிமயப்  ொர்ப் து எைக்குப்  ிடிக்கும். 

(இந்தக் கமடசி வொக்கியம் ஒருமையில் இருப் மதக் கவைியுங்கள், அதொவது, அது ஒற்மைப் புலிமயப் 

 ொர்ப் தில் உள்ள ைகிழ்ச்சிமய பவளிப் டுத்துகிைது. அதைொல்தொன் அது  ரவலொை  ன்மை 

(distributive plural)  யன் ொடுகமள ஏற்கொது (அதொவது அடிப் மட உண்மை தைிந ர்கமள 

உள்ளடக்கியது, இைங்கமள அல்ல, ஆைொல் ஒரு தைிந ர்கள்  ன்மைத்தன்மை அவசியம்):   

(33)  The computer has revolutionized business practices.  

 கணிைி வணிக நமடமுமைகளில் புரட்சிமய ஏற் டுத்தியுள்ளது. 

(34)  Computers have revolutionized business practices.  

 கணிைிகள் வணிக நமடமுமைகளில் புரட்சிமய ஏற் டுத்தியுள்ளை.  

(35)  *A computer has revolutionized business practices.)  

 *ஒரு கணிைி வணிக நமடமுமைகளில் புரட்சிமய ஏற் டுத்தியுள்ளது.) 

(18) வடிவத்தின் வொக்கியங்கள் ஏவதனும் ஒரு  யன் ொட்மட ஏற்கும்: 

(36)  Tigers are extinct  

 புலிகள் அழிந்துவிட்டை. 

(37)  Tigers are widely distributed.  

 புலிகள்  ரவலொக விநிவயொகிக்கப் டுகின்ைை.  

(38) I like watching tigers.  

  எைக்கு புலிகமளப்  ொர்ப் து  ிடிக்கும். 

(கமடசி வொக்கியம்  ன்மையொக இல்மல என் மதக் கவைியுங்கள், அதொவது,  ன்மை என் து like 

watching வ ொன்ை  யன் ொட்டுஎல்மலக்குள் வரொது; ஒருவர் சொியொை சொியொை  ின்வருைொறு  திமல 

அளிக்கலொம்: Good, here's one for you  ‘நல்லது, இவதொ உங்களுக்கொக ஒன்று.’) 

15.1.4 குைிப் ிடும் பவளிப் ொடுகளின் குைிப்பு அல்லொத  யன் ொடுகள் 
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 a tiger ‘ஒரு புலி’ என்ை பவளிப் ொடு அதன்  ல  யன் ொடுகளில் திட்டவட்டைற்ை குைிப் ின் 

பசயலில்  யன் டுத்தப் ட்டொலும், அது எப்வ ொதும் அவ்வொறு  யன் டுத்தப் டுவதில்மல; 

எடுத்துக்கொட்டொக (39)ஐ கருதவும்:   

(39)  This animal is a tiger.  

 இந்த விலங்கு ஒரு புலி. 

ப ரும் ொலொை ஆய்வொளர்கள் இந்த வொக்கியத்தில் this animal ’இந்த விலங்கு’ என் துடன் 

ஒப்புமையுமடய a tiger ‘ஒரு புலி’ இருப் தொகக் கூைவில்மல என் மத ஒப்புக்பகொள்கிைொர்கள். 

எடுத்துக்கொட்டொக, Which tiger is it?  ‘இது எந்தப் புலி’ என்று வகட் தில் அர்த்தைில்மல. இங்கு a tiger 

’புலி’ என் து this animal  ’இந்த விலங்கு’ என் தன்  யைிமலயொக்கப் ட்ட  ண்புகளின் 

பதொகுப்ம க் குைிக்கிைது என் து பதளிவொகத் பதொிகிைது. John is a complete politician ’ஜொன் ஒரு 

முழுமையொை அரசியல்வொதி’ என் மதப்  ற்ைிய (ஒரு) திருப்திகரைொை கணிப்ம  வழங்க இது நைக்கு 

உதவுகிைது, அதொவது, ஜொன் (முன்ைொதிொி) அரசியல்வொதிகளின் அமைத்து  ண்புகமளயும் 

பகொண்டுள்ளொர் என் து. 

15.2.1 திட்டவட்டைொை குைிப் ிடும் பவளிப் ொட்டின் வமககள் 

  ின்வரும் வமகயொை பவளிப் ொடுகள் ஆங்கிலத்தில் திட்டவட்டைொை குைிப் ிடும் 

பவளிப் ொடுகள் ஆகும்: 

(i) திட்டவட்டைொை அமடபகொளிஅமடகளுடன் (definite determiners) கூடிய ப யர்த்பதொடர்: the 

book, this book, that book, my book, your book, his book, her book, our book, their book. 

இவற்ைிற்கு நிகரொகப்  ின்வரும் தைிழ்ப் ப யர்த்பதொடர்கமளக் கூைலொம் புத்தகம், இந்தப் புத்தகம், 

அந்தப் புத்தகம், என் புத்தகம், உங்கள் புத்தகம், அவருமடய புத்தகம், அவள் புத்தகம், எங்கள் புத்தகம், 

அவர்களின் புத்தகம்; 

(ii) மூவிட ைொற்றுப் ப யர்கள் (personal pronouns): I, you, he, she, it, us, they; இவற்ைிற்கு நிகரை 

தைிழ்பசொற்கள் நொன், நீ, அவன், அவள், அது, நொங்கள், அவர்கள் என் ைவொகும். 

(iii) இயற் ப யர்கள் (proper names): ஜொன், வைொி,  ொொிஸ், கொன் வித் தி விண்ட், ைிடில்ைொர்ச், 

வநொட்வர வடம்,  ொர்சி ொல், குர்ைிகொ; 

(iv) சில இருப் ிட விமையமடகள்: here, there, yonder; அவற்ைிற்கு இமையொை தைிழ்ச் பசொற்கள்: 

இங்வக, அங்வக, அங்வக; 

(v) சில கொல விமையமடகள்: now, then, yesterday, next Xmas, (certain verb tenses). இவற்ைிற்கு 

இமணயொை தைிழ்ச் பசொற்கள் இப்வ ொது,  ின்ைர், வநற்று, அடுத்த கிருஸ்துைஸ், (சில 

விமைச்பசொற்கள்). 

 சில எதிர் ொரொத இடங்களில் திட்டவட்டத்தன்மை இருப் தொகவும் வொதிடலொம்.  ின்வரும் 

இரண்டு வொக்கியங்களுக்கு இமடயிலொை வவறு ொட்மடக் கவைியுங்கள்: 

(40)  Mary's watching  

 வைொி  ொர்க்கிைொள். 

http://www.languageinindia.com/


383 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

(41) Mary's reading.  

  வைொியின் வொசிப்பு. 

இந்த இரண்டு வொக்கியங்களுக்கும் ப ொதுவொை  ல  ண்புக்கூறுகள் உள்ளை. வநரடிப் 

பசயப் டுப ொருளொகவவொ (direct object) அல்லது பசயலின்  ொதிக்கப் டு வரொகவவொ (patient of the 

action)  ங்கு வகிக்கும் ஒன்று இல்லொைல் எந்த விமைச்பசொல்லுக்கும் அர்த்தைில்மல: ஒன்மைப் 

 டிக்கொைல் அல்லது  ொர்க்கொைல் ஒருவரொல்  டிக்கவவொ  ொர்க்கவவொ இயலொது. வைலும், எந்தபவொரு 

சந்தர்ப் த்திலும்  ொதிக்கப் டு வொின் பசயல் பவளிப் மடயொகக் குைிப் ிடவில்மல. இருப் ினும், 

அவற்றுக்கிமடவய ஒரு முக்கியைொை வவறு ொடு உள்ளது, அதொவது, வகட் வர் (சூழலில் இருந்து) ஒரு 

குைிப் ிட்ட வநரடிச் பசயப் டுப ொருமளப் (specific direct object)  ொர்க்க (watch) வவண்டி, ஆைொல் 

 டிக்க (read). வவண்டி அல்ல, ைீட்படடுக்க வவண்டும். நொம் வைத்யூஸின் பசொல்மலக் கடன் 

வொங்குவவொம் ைற்றும் (40)-இல் ைமைந்திருக்கும் வநரடிச் பசயப் டுப ொருள் (latent direct object) 

உள்ளது என்று கூறுவவொம். இதற்கொை ஆதொரம்  ின்வருைொறு. 

(i) ’reading' 'வொசிப்பு' என் து ஒரு தன்ைியக்கைொை பசயல் ொடொக (autonomous activity) 

கருதப் டுகிைது. 'watching' ' ொர்ப் து' அப் டி இல்மல. யொவரொ ஒருவர் (அ) ஒரு அமையின் மூடிய 

கதவுக்கு பவளிவய நின்று, அமைக்குள் இருக்கும் (ஆ) உடன் வ சுவமதக் கற் மை பசய்து 

 ொருங்கள்:   

(42)  What are you doing?  

 அ: நீங்கள் என்ை பசய்கிைீர்கள்? 

 நொன்  டிக்கிவைன் 

 ஆ: ?I'm watching  

 ?நொன்  ொர்த்துக்பகொண்டிருக்கிவைன். 

ஆ-வின் இரண்டொவது  தில் இயல் ற்று இருப் தற்குக் கொரணம், அ என் து 'கொணொைல் வ ொை' 

வநரடிப் பசயப் டுப ொருமள ைீட்படடுக்கும் நிமலயில் இல்மல.  

(ii) watch என் து விமைத்பதொடர் முற்சுட்டில் (anaphora) ஒரு அமடயொளக் கட்டுப் ொட்மட (identity 

constraint) உருவொக்குகிைது, அவதசையம் read என் து அப் டி இல்மல: 

(43)  John is reading; so is Bill.  

 ஜொன் வொசிக்கிைொர்;  ில்லும் அவ்வொவை பசய்கிைொர். 

(44)  Mary is watching; so is Sue.  

 வைொி  ொர்க்கிைொள்; சூவும் அப் டித்தொன். 

(44) சொதொரணைொக இருக்க, வைொியும் சூவும் ஒவர விஷயத்மதப்  ொர்க்க வவண்டும் (நிச்சயைொக, 

 ரவலொகப்  ிொிக்கப் ட்ட இரண்டு பதொமலக்கொட்சிப் ப ட்டிகளில் ஒவர பதொமலக்கொட்சி 

நிகழ்ச்சியொக இருக்கலொம்); ஜொனும் ைற்றும்  ில்லும் (43) இல் ஒவர விஷயத்மதப்  டிக்க வவண்டிய 

அவசியம் இல்மல.  
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tall/உயரைொை வ ொன்ை சொர்புப் ப யரமடயின் (relative adjective)  யன் ொடு, உள்ளுமையும் ைொைிப் 

 ண்புக்கொக (underlying variable property) குைிப்ம  ஒரு குைிப்பு ைதிப்புக்கு (reference value) 

ைொற்றுவமத உள்ளடக்கும் எை வொதிடலொம். எைவவ, Mary is tall/வைொி உயரைொைவள் என் து 

"குைிப் ிடத்தக்க அளவிற்கு X ஐ விட வைொியின் உயரம் அதிகைொக உள்ளது" என்று ப ொருள் டும்; 

இங்கு X என் து உயரத்திற்கொை குைிப்பு ைதிப்பு.  

 bank/வங்கி வ ொன்ை ப ொருண்மை ையக்கைொை (ambiguous) பசொற்கமளப்  யன் டுத்துவதும் 

ஒரு வமகயொை திட்டவட்டைொை தன்மைமய உள்ளடக்கியது: எடுத்துக்கொட்டொக, We finally reached 

the bank/நொங்கள் இறுதியொக வங்கிமய அமடந்வதொம், என் தில் வ சு வர் பசயல் டுவதற்கொை 

சொத்தியக்கூறுகளில் ஒரு குைிப் ிட்ட அர்த்தத்மத உத்வதசிக்கிைொர், வைலும் வகட் வர் அவத 

அர்த்தத்மத அமடயொளம் கொண இயலும் என்று உத்வதசிக்கிைொர்; அதன் அமடயொளம் பசய்திக்கு 

முக்கியைொைது.       

 பூஜ்ஜியத்மதக் குைிப் ிடும் பவளிப் ொடுகமளத் (zero referring expressions) தவிர, 

தூய்மையொை திட்டவட்டைொை தன்மைமய பவளிப் டுத்த இயலொது, வைலும் இதுவ ொன்ை 

சந்தர்ப் ங்களில் கூட, உத்வதசித்துள்ள குைிப்புக்கொை (intended referents) வதடல் இடம் வதர்வுக் 

கட்டுப் ொடுகள் (selectional restrictions) ைற்றும்  லவற்ைொல் ப ொிதும் கட்டுப் டுத்தப் டுகிைது; 

அதொவது, உத்வதசிக்கப் ட்ட குைிப்ம (கமள) வதர்ந்பதடுப் தில் வகட் வருக்கு ஒருவித கூடுதல் 

உதவி வழங்கப் டுவது கிட்டத்தட்ட எப்வ ொதும் இருக்கும், வைலும் இது ப ொதுவொக 

பவளிப் மடயொக குைியொக்கம் பசய்யப் டுகிைது. எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, the book  ’அந்தப் 

புத்தகம்’ என் து உத்வதசித்துள்ள குைிப்பு,  book/புத்தகம் என் தன் குைிப்பீட்டிற்குள் (denotation) 

(அதொவது BOOK என்ை  கருத்துருவின் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொக) அடங்கும் என்று கொட்டுகிைது, 

he/அவன் என் து குைிப் ிடுவது (referent) ஒருமை, ைைிதன், ஆண், வைலும் தற்வ ொமதய வ ச்சில் 

வ சு வர் அல்லது வகட் வர் இல்மல என்று கொட்டுகிைது. சூழ்நிமல, John/ஜொன் என் து அந்த 

ப யமரக் பகொண்டவர்களிடம் வதடமலக் கட்டுப் டுத்துகிது, ைற்றும்  ல. வ சு வர்கள் 

வகட் வர்களுக்கு வழங்கும் 'உதவி' வமககமள வதொரொயைொக மூன்று தமலப்புகளின் கீழ் 

பதொகுக்கலொம்: விவொித்தல் (எ.கொ. "ைைிதன், ஆண்", "புத்தகம்", முதலியை), சுட்டிக்கொட்டுதல் (எ.கொ. 

that book/அந்தப் புத்தகம் வ சு வர்களிடைிருந்து ஒப்பீட்டளவில் பதொமலவில் உள்ளது) ைற்றும் 

ப யொிடுதல்.  இமவ நிச்சயைொக, ஒன்றுக்பகொன்று தைிப் ட்டமவ அல்ல; பகொடுக்கப் ட்ட 

பவளிப் ொடு இவற்ைில் ஒன்றுக்கு வைற் ட்டவற்மை உள்ளடக்கியிருக்கலொம். நொம் இப்வ ொது 

தைித்தைியொகவும் விொிவொகவும், மூன்று மைய வமக திட்டவட்டைொை பவளிப் ொடுகமள 

ஆரொய்வவொம்: திட்டவட்டைொை சொர் மடகளுடன் கூடிய ப யர்த்பதொடர்கள், இயற்ப யர்கள் (proper 

names) ைற்றும் சுட்டு பவளிப் ொடுகள் (deictic expressions).  

15.2.2 திட்டவட்டைொை விளக்கங்கள் (திட்டவட்டைொை சொர் மடகளுடன் ப யர்த்பதொடர்கள்) 

 திட்டவட்டைொை விளக்கங்கள் பசயல் டும் விதம், அமைத்து சொத்தியைொை குைிப்புப் 

ப ொருள்களிருந்தும் (referents) குைிப்புப்ப ொருமள (referent) வவறு டுத்துவதற்கு வ ொதுைொை 
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தகவமலத் தருவதற்கு, அதொவது, அமதத் தைித்தன்மைவொய்ந்ததொக (ைமைமுகைொக  ிர ஞ்சத்தில்) 

வழங்குவதற்கு என்று சில சையங்களில் கூைப் டுகிைது. இது நிச்சயைொக நிரொகொிக்கப் டவில்மல: 

யொரொவது the boil on my nose ’என் மூக்கின் ைீதுள்ள  ரு’ எை குைிப் ிட்டொல், வ சு வொின் மூக்கில் 

பதளிவொக ஒவர ஒரு  ரு உள்ளது என் தொகும்;  ின்ைர் அந்தச் சிைப்புப ற்ை ப ொருள்  ிர ஞ்சத்தில் 

உள்ள  ிை அமைத்து ப ொருள்களிலிருந்தும் வவறு டுகிைது. ஆைொல் இது திட்டவட்டைொை 

விளக்கங்கமளப்  ற்ைிய ப ொதுவொை உண்மையொக இருக்க இயலொது.  ின்வரும் மூன்று 

நிகழ்வுகமளக் கவைியுங்கள்: 

(45)  அ: Have you seen Pride and Prejudice?  

 நீங்கள்  ிமரட் அண்ட்  ிொிஜுமடஸ்  ொர்த்தீர்களொ?  

 ஆ: No, but I've read the book.  

 இல்மல, ஆைொல் நொன் புத்தகத்மதப்  டித்திருக்கிவைன். 

வலியுறுத்தப் ட்ட ப யர்த்பதொடர் பவற்ைிகரைொகக் குைிப் ிடுகிைது, ஆைொல் வழங்கப் ட்ட ஒவர 

விளக்கைொை தகவல், குைிப்புப்ப ொருள் (referent) புத்தகங்களின் வகுப்ம ச் வசர்ந்தது, வைலும் 

இவற்ைின் ைில்லியன் கணக்கொைமவ உள்ளை. 

(46)  அ: (in restaurant) I didn't want custard on my pie.  

 (உணவகத்தில்) நொன் என்  ழக்வகக்கில் கஸ்டர்ட் விரும் வில்மல. 

 ஆ: You should have told the waitress.  

  ொிைொறு வளிடம் பசொல்லியிருக்க வவண்டும். 

(47)  அ: (டர் ொைில் விடுமுமையில் வ ொட்டலில் கொமல உணவின் வ ொது) இன்று நொம் 

 என்ை பசய்வவொம்?  

 ஆ: நொம் வதவொலயத்திற்குச் பசன்று  ொர்க்க வவண்டும் என்று நிமைக்கிவைன். 

இந்த நிகழ்வுகள் எதிலும் திட்டவட்டைொை ப யர்த்பதொடருக்குள் (definite noun phrase) உத்வதசித்த 

குைிப்புப்ப ொருமள (referent)  தைித்தன்மைவொய்ந்ததொக வவறு டுத்த வ ொதுைொை தகவல்கள் 

பவளிப் மடயொகத் தரப் டவில்மல, இருப் ினும் அமவ அமைத்தும் பவற்ைிகரைொகக் 

குைிப் ிடப் டுகின்ைை. இது எப் டி சொத்தியம்? நிச்சயைொக, வைற்கூைிய ஒவ்பவொரு வநர்வுகளிலும், 

வகட் வர் (referent) குைிப்புப்ப ொருமளத் தைித்தன்மைவொய்ந்ததொகப்  ண் ொக்கம் பசய்யப் 

வ ொதுைொை தகவமல மவத்திருப் ொர். வகள்வி என்ைபவன்ைொல், வ சு வர் பவளிப் மடயொக வழங்க 

வவண்டிய தகவமல எந்தக் பகொள்மககள் கட்டுப் டுத்துகின்ைை என் தொகும். சில வநரங்களில், இது 

ைிகவும் அதிகைொக இருக்கலொம்: 

(48)  Could you send me the small blue book near the right-hand end of the second shelf 

 from the bottom of the bookshelves in my bedroom? 

 எைது  டுக்மகயமையில் உள்ள புத்தகத் தட்டுகளின் கீழிருந்து இரண்டொவது தட்டின் வலது 

  க்க முமைக்கு அருகில் உள்ள சிைிய நீல புத்தகத்மத எைக்கு அனுப்  முடியுைொ?   
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(45), (46), ைற்றும் (47) இல், தகவலின் அளவு ைிகவும் குமைவொகவவ உள்ளது (அப் டியும், சில 

சந்தர்ப் ங்களில் இது கண்டிப் ொக அவசியைொைமத விட அதிகைொக இருக்கலொம்: எ.கொ (45) இல், I've 

read it ’நொன்  டித்திருக்கிவைன்’  என் து வ ொதுைொைதொக இருக்கலொம், ஆைொல் குமைந்த ட்சம் சில 

சந்தர்ப் ங்களில் இது அவசியம். எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, the building ’அந்த கட்டிடம்’ என் து 

(47)க்குப் வ ொதுைொைதொக இருக்கொது. நொம் கூறுவது என்ைபவன்ைொல், சில எல்மலப் டுத்தப் ட்ட 

களத்திற்குள் குைிப்புப்ப ொருமள (referent) தைித்தன்மைவொய்ந்ததொகக் குைிப் ிடுவதற்குப் 

வ ொதுைொை தகவமல வழங்குவவத வ சு வொின்  ணியொகும்.  ின்ைர், வகட் வர் பதொடர்புமடய 

களத்மத அமடயொளம் கொண முடியும் எைில், பகொடுக்கப் ட்ட தகவல் வ ொதுைொைதொக இருக்கும். 

எைவவ, எடுத்துகொட்டொக, (45) இல், வகட் வர் பவறுைவை கூைப் ட்டுள்ள ஒன்ைிற்குப் ப ொருத்தைொை 

ஒரு புத்தகத்மத அமடயொளம் கொண வவண்டும்; (46) இல், உலகில் ஆயிரக்கணக்கொை 

 ணிப்ப ண்கள் உள்ளைர், ஆைொல் அ ைற்றும் ஆ தங்கமளக் கண்டு ிடிக்கும் தற்வ ொமதய உடைடி 

சூழ்நிமலக்கு ஒவர ஒருவர் ைட்டுவை ப ொருத்தைொைவர்; இவத வ ொன்ை விளக்கம், சூழல்  ரந்ததும் 

குமைந்த அளவு உடைடியொைதும் என் து தவிர, (47) க்கும் பசல்லு டியொகும். இமவ அமைத்தும் 

ைிகவும் நன்ைொக உள்ளது, ஆைொல்  ிரச்சமைமய ஒரு கட்டத்திற்குப்  ின்வைொக்கி தள்ளுகிைது: 

வகட் வர் எவ்வொறு பதொடர்புமடய களத்மத, அதற்குள் தரப் டும் விளக்கம் குைிப ொருமள 

தைித்தன்மைவொய்ந்ததொகப்  ண் ொக்கம் பசய்யும் களத்மத அமடயொளம் கொண்கிைொர்?  வகட் வர் 

சொத்தியைொை களங்கள் மூலம் வொிமசப் டுத்தப் ட்ட வதடமலத் வதொரொயைொக  ின்வரும் வொிமசப் டி 

வைற்பகொள்கிைொர்: (i) உடைடியொை முந்மதய கருத்தொடல் (இன்னும் கண்டிப் ொக, குறுகிய கொல 

நிமைவொற்ைலுக்குள்), (ii) உடைடி சூழ்நிமல (தற்வ ொது புலன்களுக்குக் கிமடப் து), (iii)  ரந்த 

சூழ்நிமல, (iv) நிமைவகம்/ப ொது அைிவு. இமவ அணுகல்தன்மை குமைந்து வரும் வொிமசயில் 

(அவற்மைச் பசயல் டுத்துவதற்குத் வதமவயொை புலைைிவு வவமலயின் அளவு அடிப் மடயில்) 

உள்ளை என்று நொம் கருத வவண்டும். எைவவ, முதல் களத்தில் ஒரு தகுதிவொய்ந்த குைிப ொருள் 

கண்டைியப் ட்டொல், அதுவவ உத்வதசிக்கப் ட்ட குைிப் ொக எடுத்துக் பகொள்ளப் டும் (முதல் களத்தில் 

ஒன்றுக்கும் வைற் ட்ட தகுதியுள்ள குைிப்புகள் இருந்தொல், வ சு வர் பவற்ைிகரைொகக் குைிப் ிடத் 

தவைிவிட்டொர்). முதல் களத்தில் தகுதிவொய்ந்த குைிப்புப்ப ொருள் இல்மல என்ைொல், வகட் வர் அடுத்த 

கூடுதல் அணுகக்கூடிய களத்மதத் வதடுவொர்; இது அவர் ப ொருத்தைொை சொத்தியைொை குைிப்ம க் 

கண்டு ிடிக்கும் வமரத் பதொடரும். (குரூமசத்  (Cruse 1980) தழுவி எடுக்கப் ட்ட) இந்த விளக்கம்  ஒரு 

பதொடர்புமடய வகொட் ொடு அடிப் மடயிலொை (relevance theoretical (RT)) விளக்கத்துடன்  ரவலொக 

இணக்கைொைது (அத்தியொயம் 17 ஐப்  ொர்க்கவும்).   

15.2.3 இயற்ப யர்கள் (Proper names) 

 இயற்ப யர்கள், குைிப் ொக பைொழியின் தத்துவத்திற்குள், ஒரு ப ொிய விவொதத்திற்கு 

வழிவகுத்துள்ளை. இயற்ப யர்கள் பதொடர் ொக இரண்டு முற்ைிலும் எதிர்க்கும் தீவிர நிமலப் ொடுகள் 

உள்ளை. இவற்ைில் ஒன்று, இயற்ப யர்களுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்மல என்று கூறுகிைது: இது 

ப ொதுவொக அமவ நீட்டிப்ம க் பகொண்டிருப் தொகக் கூறுவதன் மூலம் பவளிப் டுத்தப் டுகிைது, 
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ஆைொல் எந்த உள்வநொக்கமும் இல்மல. அதொவது, எடுத்துக்கொட்டொக, அமவ the dog/நொய் என் மதப் 

வ ொலல்லொது இருக்கின்ைை; the dog/நொய் அதன் உள்வநொக்கம், அதொவது ப ொருண்மைசொர் 

உள்ளடக்கம் ஆகியவற்ைின் மூலம், பைொழிக்கு அப் ொற் ட்ட உலகில் உள்ள நொயிைங்கமளக் 

குைிக்கப்  யன் டுகிைது. ைொைொக தைிப் ட்ட குைிப்புப்ப ொருமளக் குைிக்க ஜொன்/John வ ொன்ை 

இயற்ப யமரப்  யன் டுத்தலொம், அது அதன் ப ொருண்மை உள்ளடக்கத்தொல் அவ்வொறு பசய்யொது, 

ஆைொல் ஒரு ப யரொகக்  குைிப்புப்ப ொருள் ப றும் வவறு சில  ண்புகளொல். நம்ைிடம் ஒவர ைொதிொியொை 

ப ட்டிகள் உள்ளை என்று கற் மை பசய்து  ொருங்கள், சில வநரங்களில் நொம் தைித்தைியொக 

நியைிக்க விரும் லொம். அமவ ஒவ்பவொன்ைிலும் எண்ணிடப் ட்ட வல ிமள ஒட்டுவவத ைிகவும் 

வசதியொை வழி: ப ட்டி 235 ைற்றும்  லவற்மைப்  ற்ைி வ சலொம். எண்கள் எந்த வமகயிலும் 

ப ட்டிகளின் விளக்கங்கமளக் பகொண்டிருக்கவில்மல என் தும், அந்தந்தப் ப ட்டிகளுடன் எந்த 

முக்கியத் பதொடர்பும் இல்மல என் தும் பதளிவொகிைது. தற்வ ொது  ொிவசொதமையில் உள்ள 

இயற்ப யர்களின்  ொர்மவயில், ப ட்டிகளில் உள்ள எண்கமள விட இயற்ப யர்கள் கூடுதல் 

அர்த்தமுள்ளதொக இல்மல. அமவ ஒவர ைொதிொியொை இருப்ப ொருள்களின் ப ொிய பதொகுதிகளின் 

உறுப் ிைர்கமளத் தைித்தைியொகப்  ிொித்துச் பசயல் டும்; வ ொதுைொை விவரங்கள் பதொிந்திருந்தொல் 

விளக்கங்கள் மூலம் வவறு டுத்துவது சிக்கலொைதொகவவொ அல்லது பதொியொவிட்டொல் 

சொத்தியைில்லொததொகவவொ இருக்கும். எைவவ, குைிப் ொக ைக்கள் ைற்றும் இடங்களுக்கு இயற் 

ப யர்கள்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை. 

 வைற்கூைியவற்ைிலிருந்து இயற்ப யர்களின் வநர்ைொைொை  ொர்மவ என்ைபவன்ைொல், 

இயற்ப யர்கள் சுருக்கைொை விளக்கங்களொக (abbreviated descriptions) பசயல் டுகின்ைை, அதொவது, 

 ிை எல்லொ குைிப்புப்ப ொருள்களிலிருந்தும் (referents) ப யர் தொங்கு வமர வவறு டுத்தும் 

 ண்புகளின் கூட்டுத்பதொமகயொக அமவ நிற்கின்ைை அல்லது வவறுவிதைொகக் கூைிைொல், அமவ 

வசர்க்மகயொல்/பதொடர் ொல் அவற்ைின் ப ொருண்மைமயப் ப றுகின்ைை; ப ொதுவொை 

கருத்துக்களுடன் (generic concepts) அல்ல; நொய்/dog வ ொன்ை ப ொதுப் ப யர்கள் (common nouns) 

பசய்யும் விதத்தில், ஆைொல் தைிப் ட்ட கருத்துருக்களுடன். எைவவ, இது ஒரு நொய்/It's a dog என் து 

இது ஒரு விலங்கு/It's an animal என் மத உட் டுத்தும் (entails) என்று நொம் பசொல்வது வ ொல், இது 

இறுதியில் DOG/நொய் ைற்றும் ANIMAL/விலங்கு என்ை கருத்துருக்களின்  ண்புகளின் விமளவொகும்; 

நம் ப ொருண்மையியல் நூலொசிொியமரக் குைிப் ிடுமகயில் It's Alan/இது ஆலன் என்வ ொம்; இது It's a 

man/ இது ஒரு ைைிதன் என் மத உட் டுத்தும் என்று கூறுவவொம். இதன் கொரணம் தைிப் ட்ட 

கருத்துரு (individual concept) ALAN CRUSE/ஆலன் குரூஸ் என் தற்கும் ப ொதுவொை கருத்துரு 

(generic concept) MAN/ைைிதன் என் தற்கும் இமடவய உள்ள பதொடர்பு ஆகும். Alan/ஆலன் என்ை 

ப யமரக் பகொண்ட  ல தைிந ர்கள் உள்ளைர், எைவவ இது ப ொருந்தொது எை இங்வக எதிர்க்கலொம். 

இருப் ினும் ஒன்றுக்கும் வைற் ட்ட கருத்துரு DOG/நொய் உள்ளை (அதொவது ஒரு  ழங்கொல 

பநருப் ிடம்  ொத்திரங்கள் மவக்கப் டும்  குதி), எைவவ, இந்த வொதத்தின் மூலம், முந்மதய 

உட் டுத்தல் (entailment) இருக்கொது. ஆைொல் ப ொருண்மைையக்கத்மதச் பசயலிழக்கச் பசய்வதற்கு 

http://www.languageinindia.com/


388 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

எந்தக் கொரணமும் இல்மல. இந்தப்  ொர்மவயில், நொய்/dog வநர்வுக்கும் ஆலன்/Alan வநர்வுக்கும் 

இமடவய உள்ள ஒவர வித்தியொசம்,  ிந்மதயவற்ைின் அதிக அளபு ஒப்புருபைொழியம் (homonymy) 

ஆகும். (There were three Alans in the room  ’அமையில் மூன்று ஆலன்கள் இருந்தைர்’ வ ொன்ை ஒரு 

 யன் ொட்டில், ஆலன்/Alan என்ை பசொல் இயற்ப யரொகப்  யன் டுத்தப் டவில்மல என் மதக் 

கவைியுங்கள்; அதொவது பதொடர்புமடய தைிப் ட்ட கருத்துருக்களின் பசயலூக்கம் இல்மல;  

ஆலன்/Alan இம்ைொதிொியொை வநர்வுகளில் "ஆலன் என்ை ப யமரக் பகொண்ட ந ர்" என்று அர்த்தத்தில் 

ப ொதுப்ப யரொக பசல் டுகிைது.) 

 இங்வக நொம் இரண்டு ப ொருத்தைற்ை  ொர்மவகமளக் பகொண்டுள்வளொம். உண்மையில், 

இரண்டும் (ஓரளவு) சொியொைமவ என்று இங்கு வொதிடப் டும். முதலில் ஒவ்பவொரு  ொர்மவக்கும் 

ஆட்வச மைகமளப்  ொர்ப்வ ொம். இயற்ப யர்கள் சுருக்கைொை விளக்கங்கள் என்ை இரண்டொவது 

 ொர்மவக்கு எதிரொை ஒரு தரைொை வொதம், குைிப்புக்கொக இயற்ப யர்கமளத் பதொடர்ந்து 

 யன் டுத்துவது குைிப்புப்ப ொருளின் (referent) இயல் ின் கருத்தொக்கங்கமள ைொற்றுவதற்கு 

தமடயொய் இருக்கிைது: இயற்ப யர்கள் நிமலயொை குைிப்புசொர்  ண்புகமளக் பகொண்டுள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக்க, வடொைி/Toni என்ைமழக்கப் டும் ஜிப்சி இளவரசி/gypsy princessஎன்று நொம் 

நிமைக்கும் ஒருவர் பவல்ஷ்ைைொக/Welshman ைொைியிருப் மத நொம் கண்டைியலொம்: அத்தமகய 

கண்டு ிடிப் ின் மூலம், முரண் ொட்டின் குைிப்பு இல்லொைல், My friend Toni isn't a gypsy princess, but 

a Welsh ex-miner/என் நண் ர் வடொைி ஒரு ஜிப்சி இளவரசி அல்ல ஆைொல் பவல்ஷ் முன்ைொள் 

சுரங்கத் பதொழிலொளி என்று கூைலொம்.  (He's not Toni after all nor Toni doesn't exist any more nor 

even Toni has changed/ எல்லொவற்ைிற்கும் வைலொக அவர் வடொைி இல்மல அல்லது வடொைி 

இப்வ ொது இல்மல அல்லது வடொைி கூட ைொைவில்மல என்று நொம் கூறுவதிமல என் மதக் 

கவைிக்கவும்). இயற்ப யர்கள் ஒரு தைிப் ட்ட கருத்துருமவக் குைிக்கும் என்ைொல், இது எப் டி 

சொத்தியைொகும்? ஒரு கணத்தில் நொம் இதற்குத் திரும்புவவொம்.   

 இயற்ப யர்கள் அர்த்தைற்ைமவ என்ை முன்பைொழிவுக்கு எதிரொை வொதங்களும் உள்ளை. 

ஒன்று, சில வமகயொை  ண்புகளின் பதொடர்புமடய பதொகுப்பு இருக்க வவண்டும்; அமவ 

ஏவதொபவொரு வமகயில் வமரயறுக்கக்கூடியமவ அல்லது குமைந்த ட்சம் தைித்துவைொைமவ ஆக 

இருக்கவவண்டும்; இல்மலபயைில் ஒருவரொல் ஒருவ ொதும் No, that's not John, that's Bill ’இல்மல, 

அது ஜொன் அல்ல, அதுதொன்  ில்’ என்று பசொல்ல இயலொது. (கவைிக்கவும், முந்மதய  த்தியின் 

அதிர்ச்சிகரைொை கண்டு ிடிப்புக்குப்  ிைகும், That's not Toni/அது வடொைி அல்ல என்று பசொல்லும் 

நிமலயில் ஒருவர் இன்னும் இருக்க ைொட்டொர்: ைொைொக, ஒவ்பவொரு  ண்பும் ைொற்ைிைொல் ப யர் 

நீடிக்கும் என் து நிமைத்துப்  ொர்க்க இயலொது.) ைற்பைொரு வொதம், அல்லது குமைந்த ட்சம் 

ப ொருத்தைொை உற்றுவநொக்கு,  ல ப ொதுப் ப யர்கள் கருத்துருவில் ைொற்ைங்கமள எதிர்பகொள்வதில் 

குைிப ொருள்சொர் நிமலத்தன்மையின் (denotational stability) ஒத்த  ண்புகமளக் பகொண்டுள்ளை. 

இமவ  நீர், தங்கம், புலி/water, gold, tiger வ ொன்ை இயற்மக வமகச் பசொற்கள் (natural-kind terms) 

என்று அமழக்கப் டு மவ ஆகும். சில சையங்களில் இவற்மை நம் விளக்கத்தில் ஒருங்கிமணக்க 
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வவண்டும். வவறு ட்ட வமகயிலொை வொதம், எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு ப ண்ணுக்கு ஜொன் John,, 

அல்லது தி ஓல்ட் ைில்/The Old Mill அல்லது லிட்டில் ொம்ப்டன்/Littlehampton என்று ப யர் 

சூட்டுவது இயல் ற்ைது, அல்லது ஒரு ம யமை டொஃவ ொடில்/Daffodil, என்று அமழக்க வவண்டும் 

அல்லது ஒரு நொடு என் து வைொி/Mary. என்று அமழக்கப் ட வவண்டும் என்று நொம் எதிர் ொர்க்க 

ைொட்வடொம் என் மதச் சுட்டிக்கொட்டுவது ஆகும். He doesn 't look at all like a Cecil/ அவர் ஒரு பசசில் 

வ ொல் இல்மல வ ொன்ை விஷயங்கமளயும் நொம் கூறுகிவைொம். (அ) ப யர்களுக்கு ப ொருண்மைசொர் 

 ண்புகள் இல்மல என்ைொல் ைற்றும் (ஆ) நொம் புொிந்து பகொள்ளப் ட வவண்டும் என்று 

எதிர் ொர்க்கிவைொம் என்ைொல் ஏன் இமதச் பசய்கிவைொம்? 

 நொம் பவளிப் மடயொக முரண் ட்ட உண்மைகளின் குழப் த்மத எதிர்பகொள்வது வ ொல் 

பதொிகிைது. ஆயினும்கூட, இயற்ப யர்-நிமல (proper-name-hood)  ற்ைிய திருப்திகரைொை விளக்கம் 

அமவ அமைத்திற்கும் சிரைைின்ைி இடைளிக்க வவண்டும். இயற்ப யர்கள் எவ்வொறு 

பசயல் டுகின்ைை என் மத இன்னும் விொிவொகக் கருத்தில் பகொள்வவொம், வைலும் எல்லொ பைொழிகளும் 

ஏன் அவற்மைக் பகொண்டிருக்கின்ைை, அமவ என்ை தைித்துவைொை பசயல் ொட்மடச் பசய்கின்ைை 

என் மத விசொொிப்வ ொம். ப ொருத்தைொை குைிப்ம த் வதர்ந்பதடுப் தில் ஒரு வ சு வர் வகட் வருக்கு 

உதவும் மூன்று வழிகளின் பவளிச்சத்தில் முதலில் வகள்விமயக் கருத்தில் பகொள்ளலொம். மூன்று 

முக்கிய வழிகள் முன்மவக்கப் ட்டை என் மத நிமைவில் பகொள்ள வவண்டும்: விவொித்தல் 

(describing), ப யொிடுதல் (naming) ைற்றும் சுட்டிக்கொட்டுதல் (pointing). ப யர் மவப் து 

வகட் வருக்கு எவ்வொறு உதவுகிைது? ப யொிடும் வநர்வு விவொிக்கும் வநர்வில் இருந்து அடிப் மடயில் 

வவறு ட்டது அல்ல: ஒரு வ சு வர் குைிப் ிட்ட சில பதொடர்புமடய களத்தில் தைித்துவைொை 

குைிப்புப்ப ொருமள வழங்குவதற்குப் வ ொதுைொை விளக்கைொை தகவமல அளிக்கிைொர். 

இயற்ப யர்கமளப்  யன் டுத்துவதில் இவத வ ொன்ை ஒன்று உண்மையொக இருக்கிைது: ைிகவும் 

ப ொருத்தைொை களத்தில் உள்ள ஒரு குைிப்புப்ப ொருள் ைட்டுவை அமதத் தொங்கும் வ ொது வ சு வர் 

இயற்ப யமரப்  யன் டுத்துகிைொர்; வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், ப யர், களத்தில் உள்ள 

குைிப்ம த் தைித்துவைொக்குகிைது. ஒரு திட்டவட்டைொை விளக்கத்தில், இது வதர்வுச் பசயமலச் 

பசய்யும் விளக்கைொை தகவலொகும். சியர்வல (1969) ”bears the name John"/ ”ஜொன் என்ை ப யமரக் 

பகொண்டுள்ளது" என் து John/ஜொன் என் தன் அர்த்தத்தின் வ ொதிய ப யர்ப்புமரயொக (paraphrase) 

இல்மல என்று அைிவிப் தன் விஷயத்மதக் கூறுகிைொர். வைலும்  ல முக்கியைொை வழிகளில் இது 

உண்மை. இருப் ினும், அதன் அர்த்தத்தின் இந்த அம்சத்தின் மூலம் ஒரு இயற்ப யர் அதன் 

குைிப்ப்ப ொருமளக் குைிக்கிைது அல்லது வதர்ந்பதடுக்கிைது. ப ரும் ொலொை சூழ்நிமலகளில், 

விளக்கத்தின் மூலம் குைிப் ிடுவமத விட இயற்ப யொின் மூலம் குைிப் ிடுவது ைிகவும் சிக்கைைொைது 

என் து பதளிவொகிைது. ப ரும் ொலொை அன்ைொட களங்களில், ஒவர ஒரு ஜொன் ைட்டுவை இருக்கிைொர்: 

இருப் ினும், ஜொன்களின் குழுைத்தில் குைிப் ிடும் ைற்பைொரு வழி அவசியம். இயற்ப யர்கள் ைீண்டும் 

 யன் டுத்தக்கூடியமவ என் தும் ஒரு நன்மையொக இருக்கலொம். வ சு வர்கள் ப ொதுவொக 

சொத்தியைொை இயற்ப யர்களின் ஒரு எல்மலக்குட் ட்ட  ட்டியமலக் பகொண்டுள்ளைர் 
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(குமைந்த ட்சம் ைக்களுக்கு). ஒருவருக்குத் பதொிந்த ஒவ்பவொருவருக்கும் பவவ்வவறு ப யமர 

மவத்திருப் து சிக்கைைற்ைது. 

 சியர்ல், ஒரு இயற்ப யர் என் து நைது விதிமுமைகளில் ஏவதொ வமகயின் ஒரு தைிப் ட்ட 

கருத்துருவுடன்,  ண்புகளின் பதொகுப்புடன் பதொடர்புமடயதொக இருக்க வவண்டும் என்ை 

உண்மையின் முக்கியத்துவத்மதயும் வலியுறுத்துகிைொர். இல்மலபயைில், ஒரு இயற்ப யமரத் 

பதொடர்ந்து  யன் டுத்த இயலொது, அதொவது, ஒவ்பவொரு சந்தர்ப் த்திலும் ஒவர ந மரக் 

குைிப் ிடுவதன் மூலம்: அந்த ந மர அமடயொளம் கொணும் வழி நைக்கு இருக்க வவண்டும். 

இருப் ினும், பதொடர்புமடய தைிப் ட்ட கருத்துருவின் முக்கியத்துவம் அமதயும் தொண்டி பசல்கிைது: 

 ங்பகடுப் ொளர் இடத்தில் (argument position) இயற்ப யமரப்  யன் டுத்தி ஒரு கருத்துமரமய 

பவளிப் டுத்தும் பசயலில், தைிப் ட்ட கருத்துருதொன் ஏவதொ  யைிமலயொக்கப் ட்டதன் 

உண்மையொை  ங்பகடுப் ொளமர உருவொக்குகிைது. Even John thinks that the story must be true 

‘கமத உண்மையொக இருக்க வவண்டும் என்று ஜொன் கூட நிமைக்கிைொன் வ ொன்ை ஒரு வொக்கியம் 

John/ஜொன் என் துடைொை சில  ண்புகளின் பதொடர்ம ச் சொர்ந்துள்ளது என் மதயும் கவைியுங்கள். 

எவ்வொைொயினும், ஒரு தைிப் ட்ட கருத்துருமவ ைொற்றுவது ப யொின் ைொற்ைத்மத உட் டுத்தொது என்ை 

உண்மைமய நொம் ைைந்துவிடக் கூடொது என் தும் உண்மைதொன்: இயற்ப யர்களுடன் 

பதொடர்புமடய கருத்துருக்கள், ஒரு வமகயில், எப்வ ொதும் 'இமடக்கொலம்' (’interim') ைற்றும் எந்த 

வநரத்திலும் ைொற்ைத்திற்குப் ப ொறுப் ொகும். ைீண்டும், இது விளக்கங்கமளப் வ ொல் இல்மல. சியர்ல் 

இமத இயற்ப யர்கள் பகொண்டிருக்கும் ைற்பைொரு பசயல் ொட்டு ஒழுக்கைொக (functional virtue) 

முன்மவக்கிைொர்: அவற்ைின் பநகிழ்வுத்தன்மை. குைிப் ிட்ட நிமலயொை கருத்துருசொர்  ண்புகளுடன் 

 ிமணக்கப் டொத குைிப் ிடும் வழிகமளக் பகொண்டிருப் து  யனுள்ளது. நைக்கு ைிகக் குமைவொகத் 

பதொிந்த இருப்புப்ப ொருள்கமள பவற்ைிகரைொகக் குைிப் ிடுவதற்கு இது உதவுகிைது. இவதவ ொன்ை 

பசயல் ொட்டு ஒழுக்கம் இயற்மகயொை வமகயொை பசொற்களுடன் இமணக்கப் ட்டுள்ளது. இமவ 

குைிப் ொக ைர்ைைொை சொரங்கமளக் பகொண்ட இருப்புப்ப ொருள்களுக்குத் தழுவியதொக 

முன்பைொழியப் டலொம். (எடுத்துக்கொட்டொக, STALLION ஸ்டொலியன் ைற்றும் HORSE/குதிமர 

பவவ்வவறு வமகயொை கருத்துருவொ, அல்லது அடிப் மடயில் ஒவர ைொதிொியொை கருத்துருவொ என் து 

ஒரு முக்கிய விஷயம், ஆைொல் அமவ ஸ்டொலியன்/stallion ைற்றும் குதிமர/horse என்ை 

வொர்த்மதகளுடன் பவவ்வவறு வழிகளில் இமணக்கப் ட்டுள்ளை.) 

 முடிவில், சில சொியொை ப யர்களின் கருத்துசொர் விருப் ங்கமளப்  ற்ைி நொம் இன்னும் 

பகொஞ்சம் சிந்திக்க வவண்டும்.  ொடும் திைமை நொய்க்குக் கற் ித்துக்கூறுவற்கொை தயக்கம் அல்லது 

மூன்று வயதுப் ப ண்ணுக்கு அத்மத என்ை வொர்த்மதமயப்  யன் டுத்துவதற்கு அல்லது ஒரு 

 ொதிொியொருக்கு  ிரைச்சொொி என்ை வொர்த்மதமயப்  யன் டுத்துவதற்கொை தயக்கம் வ ொன்ைமவ ஒவர 

வொிமசயில் இமவயொ? (அமவ பதளிவொகத் தர்க்கொீதியொகத் வதமவயொை  ண்புகமள 

உள்ளடக்கவில்மல.) இமவ எதுவும் ப ொருத்தைொை ைொதிொியொகத் பதொியவில்மல, ஏபைைில் அமவ 

ஒவ்பவொன்றும் பசொல்லொல் குைிப் ிடப் ட்ட கருத்துருவுக்கு குைிப்பு தருவதன் மூலம் விளக்கப் டலொம். 
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நொம் குைிப் ிடும் இயற்ப யர்களின்  ண்புகள் பசொற்களின் அமைத்து ஒப்புருபைொழிய 

பவளிப் ொடுகளிலும் பதொடர்கின்ைை, எைவவ பதொடர்புமடய (தைிப் ட்ட) கருத்துருக்களுக்குக் 

குைிப்பு தருவதன் மூலம் விளக்க இயலொது. இன்னும் ப ொருத்தைொைதொக இருக்கும் வவறு ஏவதனும் 

ைொதிொிகள் உள்ளதொ? ஒருவவமள. இயல் 7,  ிொிவு 7.1.2 இல், குதிமர/horse ைற்றும் நொக்/nag 

ஆகியவற்றுக்கு இமடயிலொை வவறு ொடு, பவவ்வவறு கருத்துருக்கள் இரண்டு பசொற்களொல் 

குைிக்கப் டுகிைது என்ை உண்மைக்குக் கற் ித்துக்கூைவில்மல, ைொைொக பசொற்களுடன் 

இமணக்கப் ட்ட ப ொருண்மைசொர்  ண்புகளொல் குைிக்கப் டுகிைது என்று கூைப் ட்டது. இத்தமகய 

 ண்புகள் ப ொதுப் ப யர்களுக்கு சொத்தியம் என்ைொல், அமவ ஏன் இயற்ப யர்களுக்கு சொத்தியைொக 

இருக்கக்கூடொது? அத்தமகய முன்பைொழிவு இயற்ப யர்கள் அர்த்தைற்ைமவ என்ை கருத்மத வைலும் 

கீழறுக்கும், ஆைொல் இயற்ப யர்  யன் ொடு ைற்றும் வகொட் ொடொக்கதின் மைய அம்சங்களில் 

தீவிரைொக  ொதிக்கொது.  நிச்சயைொக, ப ொதுப் ப யர்களுக்கும் பசொல்-குைிப் ிட்ட  ண்புகளுக்கும் 

(word-specific properties) அவத  ிரச்சமை இங்வக எழும், அதொவது, பசொல்லுக்கும்  ண்புக்கும் 

இமடயிலொை பதொடர் ின் தன்மை; கமடசிப்  குப் ொய்விலும் வொர்த்மத-குைிப் ிட்ட  ண்புகள் 

கருத்துருசொர் அல்லது குமைந்த ட்சம் கருத்துருசொர் அமைப்ப ொழுங்கு மூலம் ைத்தியஸ்தம் 

பசய்யப் ட்டது என் மத ைைதில் பகொள்ள வவண்டும். 

15.3 சுட்டுமக (Deixis) 

 சுட்டுமக என் து பவவ்வவறு ந ர்களுக்கு பவவ்வவறு விஷயங்கமளக் குைிக்கிைது. 

புஹ்லருக்கு (Buhler 1934), இடம் அல்லது வநரத்தில் ஒரு குைிப்ம க் பகொண்டிருக்கும் எந்தபவொரு 

பவளிப் ொடும் ஒரு சுட்டுமக பவளிப் ொடு (deictic expression) ஆகும். எைவவ, அவமரப் 

ப ொறுத்தவமர, பூமை  ொய் ைீது அைர்ந்தது என் து ஒரு சுட்டுமக இருப் ிட பவளிப் ொட்மடக் 

பகொண்டிருந்தது, அதொவது,  ொயில் (வொக்கியத்தில் ஒரு கொலக் குைியும் உள்ளது, இது ப ொதுவொக 

சுட்டல் என்று கருதப் டுகிைது).  ிற்கொல அைிஞர்கள் ப ரும் ொலும் சுட்டல் என்ை பசொல்மல 

தற்வ ொமதய வ ச்சு நிகழ்மவ அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட  ங்வகற் ொளர்கமள 

குைிப்புப் புள்ளிகளொகப் (reference points)  யன் டுத்தி குைிப்புப்ப ொருள் (referent) 

இடங்கொணப் டும் நிகழ்வுகளுக்குக் கட்டுப் டுத்திைர். பூமை  ொயில் அைர்ந்தது என்ை வொக்கியத்தில், 

பூமை  ொமயப் ப ொறுத்து இடங்கொணப் டும்:  ொய் இவ்வொறு குைிப்புப் புள்ளியொக உள்ளது; வ ச்சு 

நிகழ்வு (speech event) எந்தப்  ங்மகயும் வகிக்கொது. அந்த பூமை  ொயில் அைர்ந்தது என்ை 

வொக்கியத்தில், பூமை  ொமயப் ப ொறுத்து ைட்டுைல்ல, வ சு வமரப் ப ொறுத்தும் அமைந்துள்ளது; 

அந்த என் து பூமை வ சு வொிடைிருந்து ஒப்பீட்டளவில் பதொமலவில் (அவநகைொக) இருப் மதக் 

குைிக்கிைது. கருத்து வவறு ொட்டின் ஒரு முக்கிய விசயம் திட்டவட்டைொை சொர் மடயின் (definite 

article). சுட்டும் நிமலமயப்  ற்ைியது. சில அைிஞர்கள் அமதச் சுட்டுமக (deictic) என்று 

கருதுகின்ைைர், ஏபைைில் தற்வ ொமதய சூழ்நிமலயின் சூழல், குைிப்ம  அமடயொளம்கொண் தில் 

ஈடு ட்டுள்ளது.  ிைர்  திட்டவட்டைொை சொர் மடமய விட்டுவிடுகின்ைைர், ஏபைைில் அது எந்த 

குைிப் ிட்ட அளமகயிலும் குைிப்ம  (specific parameter) இடங்கொணவில்மல. குமைந்த ட்சம் 
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முதலில், தற்வ ொமதய வ ச்சுச் சூழ்நிமலமயப் ப ொறுத்து (சில அம்சங்களின்) ஒரு குைிப்ம  

உண்மையொகக் கண்டைியும் பவளிப் ொடுகமள ைட்டுவை வசர்ப்வ ொம். எைவவ நொம் மூவிட 

ைொற்றுப யர்கமளச் (personal pronouns) உட் டுத்துகிவைொம், ஆைொல் திட்டவட்டைொை 

சொர் மடமய (definite article) விட்டுவிடுகிவைொம். சுட்டுமக பவளிப் ொடுகளுக்கொை நம் முக்கிய 

கண்டைியும் அளவுவகொல், குைிப் ிட்ட வ ச்சு-சூழ்நிமலசொர் அளமககளுக்கு, குைிப் ொக 

வ ச்சு வருடன் ஒத்தைி அடிப் மடயில் சொர்புமடய இடம் ைற்றும் வநரம், ைற்றும்  ங்வகற்பு நிமலக்கு  

பகொடுக்கப் ட்ட குைிப்ம  நியைிப் தில் அவற்ைின்  யன் ொட்டின் உணர்திைன் ஆகும். இவ்வொறு, 

ைற்பைொரு ந ர் மவத்திருக்கும் புத்தகத்மதக் குைிப் ிடும் ஒருவர் அமத அந்த புத்தகம் என் மதக் 

கூறுவொர், ஆைொல் புத்தகத்மத மவத்திருப் வர், அவத புத்தகத்மதக் குைிப் ிட்டு, இந்த புத்தகம் எைக் 

கூறுவொர்; ஜூமல 7 அன்று ஜூமல 8ஐக் குைிப் ிட்டு, ஒருவர் நொமள என்று கூறுவொர், ஆைொல் 

ஜூமல 9 அன்று அவத நொமளக் குைிப் ிடுமகயில், ஒருவர் வநற்று என்று கூறுவொர்; ஒரு வ சு வர் 

தன்மை நொன் என்று குைிப் ிடுவொர், ஆைொல் அவரது வகட் வர், அவத ந மரக் குைிப் ிட்டு, நீங்கள் 

என்று பசொல்வொர். சுட்டலின் ஐந்து முக்கிய வமககமள நொம் முதலில் அங்கீகொிப்வ ொம்: மூவிடச் 

சுட்டல் (person deixis), இடம் சுட்டுமக (spatial deixis), கொலம் சுட்டுமக (temporal deixis), சமூகச் 

சுட்டுமக (social deixis) ைற்றும் கருத்தொடல் சுட்டுமக (discourse deixis). 

15.3.1 மூவிடச் சுட்டுமக (Person deixis) 

 மூவிடச் சுட்டுமக என் து அடிப் மடயில் தன்மையிடம் (first person) எை அைியப் டும் 

வ சு வர், முன்ைிமலயிடம் (second person) என்று அமழக்கப் டும் வகட் வர் ைற்றும் வ சு வர் 

அல்லது வகட் வர் அல்லொத வ ச்சுச் சூழ்நிமலயில்  டர்க்மக இடம் (third person) என்று 

அமழக்கப் டும்  ிை குைிப் ிடத்தக்க  ங்வகற் ொளர்கள். இமவ அமைத்தும், குமைந்த ட்சம் 

ஆங்கிலத்திலும் தைிழிலும் ஒருமை ைற்றும்  ன்மை வடிவத்தில் வருகின்ைை, ைற்றும்   ல 

வவற்றுமைக்குக் குைிக்கப் ட்டுள்ளை. (அட்டவமணமயப்  ொர்க்கவும்.) 

ஆங்கிலம் 

   Singular    Plural 

1st person   I/me    we/us 

2nd person  you    you 

3rd person  he/him, she/her, it        they/them 

தைிழ் 

   ஒருமை    ன்மை 

தன்மையிடம்  நொன்    நொம்/நம், நொங்கள்/எங்கள் 

முன்ைிமலயிடம் நீ, நீர்    நீங்கள் 

 டர்க்மகயிடம் அவன், அவள், அவர்  அவர்கள், அமவ, அமவகள் 

   இவன், இவள், இவர் 

   அது, இது 
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  ல பைொழிகளில், ைொற்றுப்ப யர் (pronoun)  யன் ொடு சமூகச் சுட்டமல குைியொக்கம் 

பசய்கிைது (கீவழ கொண்க).  டர்க்மகயிட ஒருமை வடிவங்களும்  ொலிைத்மத குைியொக்கம் 

பசய்கின்ைை என் மதக் கவைியுங்கள். இந்த வடிவங்களில்  ொலிைம் ஏற் டுவது சுட்டல் அல்ல, 

அதொவது  ொலிைம் வ ச்சுச் சூழ்நிமலயின் அம்சங்களுக்கு உணர்வுமடயதல்ல என் மத உணர 

வவண்டியது அவசியம். வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், ஒரு சுட்டுமக பவளிப் ொட்டின் 

அமைத்து அர்த்தங்களும் இயற்மகயில் சுட்டுமக அல்ல. 

 மூவிட ைொற்றுப்ப யர்களின்  ன்மை வடிவங்கள் என்ை தமலப் ில் ஓொிரு கருத்துகள் பசய்வது 

நன்மை யக்கும். முதலொவதொக, பசொற்களுக்கு இமடவய ஒரு வமகயொை வைலொதிக்க உைவு உள்ளது: 

தன்மையிடம் முன்ைிமலயிடத்மதயும்  டர்க்மகயிடத்மதயும் ஆதிக்கம் பசலுத்துன்ைது; 

முன்ைிமலயிடம்  டர்க்மகயிடத்மத ஆதிக்கம் பசலுத்துகின்ைது. இது  ின்வரும் வழியில் தன்மை 

பவளிப் டுத்துகிைது. நியைிக்கப் ட்ட குழுவில் தன்மையிடம் இருந்தொல், தன்மையிடம் ஒன்றும் 

ஆயிரக்கணக்கொை முன்ைிமலயிடம் ைற்றும்/அல்லது  டர்க்மகயிடம் இருந்தொலும், தன்மையிடப் 

 ன்மை ைொற்றுப்ப யர்  யன் டுத்தப் ட வவண்டும். இவதவ ொல், நியைிக்கப் ட்ட குழுவில் 

தன்மையிடம் இல்மல, ஆைொல் குமைந்தது ஒரு முன்ைிமலயிடம் இருந்தொல், முன்ைிமலயிட 

ைொற்றுப்ப யர் வதமவ. தன்மையிடம் அல்லது முன்ைிமலயிடம் இல்மல என்ைொல் ைட்டுவை 

 டர்க்மகயிட ைொற்றுப்ப யர்கமளப்  யன் டுத்த இயலும். 

 இரண்டொவது முக்கியவிசயம்  ன்மை ைொற்றுப்ப யர்களின் உண்மையொை ைற்றும் 

 ிரதிநிதித்துவப்  யன் ொடு  ற்ைியது. நொங்கள்/we என்ை பசொல் அொிதொகவவ  ன்மைத்தன்மையொை 

ந ர்களொல் வ சப் டுகின்ைது: ப ொதுவொக வ சு வர் ஒரு தொன் இருக்கிைொர். இந்த வ சு வர் அவர் 

அல்லது அவள் குைிப் ிடும் குழுமவ  ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகிைொர். ைொைொக அவர்கள்/they ப ொதுவொக 

தற்வ ொமதய குைிப்புப் ப ொருள்களின்  ன்முகத்தன்மைமயக் குைிக்கின்ைது.  ிரதிநிதித்துவப் 

 யன் ொடு சொத்தியம், ஆைொல் ைிகவும் அசொதொரணைொைது (எ.கொ. ஒரு தைி ந மர சுட்டிக்கொட்டி 

அவர்கள் விடுமுமைக்கொக கிொீ ுக்குச் பசல்கிைொர்கள் என்று பசொல்வது). தன்மையிடத்தில், 

 ிரதிநிதித்துவம் ைற்றும் உண்மையொை  யன் ொடு ஆகிய இரண்டு சொத்தியக்கூறுகளும் 

அதிகைொகவவொ அல்லது குமைவொகவவொ சைைொக இருக்கும். 

15.3.2 இடஞ்சொர்ந்த சுட்டுமக (Spatial deixis) 

 இடஞ்சொர்ந்த சுட்டல் முக்கியைொக இங்வக/here ைற்றும் அங்வக/there வ ொன்ை இருப் ிட 

விமையமடகள் ைற்றும் இது/this ைற்றும் அது/that. வ ொன்ை சுட்டுகள்/அமடபகொளி அமடகள் 

(demonstratives/determiners) வடிவில் பவளிப் டுகிைது. ஆங்கிலம் ஒப்பீட்டளவில் ஏழ்மையொை 

இடஞ்சொர்ந்த சுட்டல் அமைப்ம க் பகொண்டுள்ளது, இரண்டு பசொற்கள் ைட்டுவை உள்ளை, 

ப ொதுவொக அண்மை (proximal) ைற்றும் வசய்மை (distal). என்று ப யொிடப் டும்.  ல பைொழிகளில் 

மூன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட பசொற்கள் உள்ளை. மூன்று பசொல் அமைப் ின் ைிகவும் 

ப ொதுவொை வமககள் பதொமலதூர வமகமய (distal category).  ிொிக்கின்ைை. இமதச் பசய்வதற்கு 

இரண்டு முக்கிய வழிகள் உள்ளை. முதலொவது பதொமலதூரம்/வசய்மை distal/remote வவறு ொட்மட 
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உள்ளடக்கியது. (ஆங்கிலத்தில் ஒரு கொலத்தில் அத்தமகய அமைப்பு இருந்தது here, there, and 

yonder  என்று மூன்று பசொற்கள்  யன் ொட்டில் இருந்தை.) ஸ் ொைிய பைொழியில் அத்தமகய 

அமைப்பு உள்ளது. ைற்ை வமக முச்பசொல் ஒழுங்குமுமை (three-term system) கண்டிப் ொக தூரத்மத 

சொர்ந்து இல்மல, ஆைொல் மூவிட ஒழுங்குமுமையுடன் பநருக்கைொக பதொடர்புமடயது, அதொவது, 

"எைக்கு அருகில்" (= இங்வக), "உங்களுக்கு அருகில்", ைற்றும் " உங்களுக்கும் எைக்கும் அருகில் 

இல்மல" (=  டர்க்மகயிடம்). துருக்கியின்  மழய  குப் ொய்வுகள் இந்த  குப் ொய்மவ 

முன்பைொழிந்தை. இருப் ினும், இன்று அது சொியொைதொகக் கருதப் டவில்மல. துருக்கிய ஸ்வ ஷியல் 

சுட்டலின் உண்மையொை தன்மைக்கொை ஒரு  ொிந்துமர என்ைபவன்ைொல், பதொமலதூர வமகக்குள் 

ஒரு மசமக/குைியீட்டு (gestural/symbolic) வவறு ொடு உள்ளது (கீவழ கொண்க). மூன்றுக்கும் வைற் ட்ட 

பசொற்கமளக் பகொண்ட சுட்டல் ஒழுங்குமுமைகள் 'பதொியும்'/'கண்ணுக்குத் பதொியொத', ' ொர்மவக் 

வகொட்டிற்குக் கீவழ'/' ொர்மவக் வகொட்டிற்கு வைல்' வ ொன்ை கருத்துகமள உள்ளடக்கியிருக்கும். 

 இடம்சொர் சுட்டல் மூவிடப் ைொற்றுப்ப யர்களுடன் ஒத்த ஆதிக்க உைமவக் கொட்டுகின்ைை. 

இமதயும் this/இந்த ைற்றும் that/அந்த பகொண்டு விளக்கலொம். this book ‘இந்த புத்தகம்’ ைற்றும் that 

book ’அந்த புத்தகம்’ என் தன் வசர்க்மகமய ஆங்கிலத்தில் these books ‘இந்த புத்தகங்கள்’ என்று 

கூட்டொக குைிப் ிட வவண்டும்; those books ‘அந்த புத்தகங்கள்’ என்று குைிப் ிடக்கூடொது. இது this 

‘இந்த’ என் மத தன்மையிடச் சுட்டல் (first person deictic) என்று சிந்திக்க நம்மை ஊக்குவிக்கிைது. 

(that என் து முன்ைிமல இடத்திற்கும்  டர்க்மக இடத்திற்கும் இமடயில் ப ொருண்மை ையக்கம் 

இருப் தற்கொை ஒரு சிைிய அளவு ஆதொரம் உள்ளது, அதில் those என் து ஒன்ைொகவவொ அல்லது 

ைற்பைொன்ைொகவவொ இருக்க விரும்புகிைது. நொம் (i) those books that you have  ‘உங்களிடம் உள்ள 

அந்த புத்தகங்கள்’ (ii) those books that John has ‘ஜொைிடம் உள்ள அந்த புத்தகங்கள்’ என்று 

குைிப் ிடலொம். நொம் Those books are very valuable ’அந்த புத்தகங்கள் ைிகவும் ைதிப்புைிக்கமவ’ 

என்று நொம் பதொடர்ந்து கூைிைொல், இமத (i) அல்லது (ii) என்று ப ொருள்பகொள்வதற்கு வலுவொை 

விருப் ம் உள்ளது; ஆைொல் you என் தும் John என் தும்  ஒரு கூட்டு முன்ைிமலயிடக்  குைிப் ில் 

ஒன்ைிமணந்தொல் தவிர, இரண்டும் வசர்ந்து அல்ல.)   

15.3.3 கொலம்சொர் சுட்டுமக (Temporal deixis) 

 கூற்ைின் தருணத்மத ஒரு குைிப்பு புள்ளியொகப் (இறுதியில்)  யன் டுத்தி வநர அச்சில் 

புள்ளிகமள அல்லது இமடபவளிகமளக் கண்டைிவதற்குக் கொலம் சுட்டல் பசயல் டும். இவ்வொறு 

கொல அச்சின் மூன்று முக்கிய  ிொிவுகள் உள்ளை: (i) கூற்ைின் தருணத்திற்கு முன், (ii) கூற்ைின் 

வநரத்தில், (iii) கூற்ைின் வநரத்திற்குப்  ிைகு. ஆங்கிலத்தில் ைிக அடிப் மடயொை கொலம்சொர் சுட்டல் 

now ‘இப்வ ொது’ ைற்றும் then ‘ ின்ைர்’ என் ைவொகும். now  ‘இப்வ ொது’ சில வழிகளில் ஒரு 

வமகயொை கொலம்சொர் here ’இங்வக’ என் தொகும். ைற்றும் திட்டவட்டைற்ை நீட்டிப்புக்கொை அவத 

திைமைக் கொட்டுகிைது. அதொவது, இது ஒரு துல்லியைொை உடைடிமயக் குைிக்கும்: Press the button—

Now! ‘இப்வ ொது ப ொத்தொமை அழுத்தவும்!’; அல்லது அது ஒரு  ரந்த கொலப் குதிக்கு இடைளிக்கும்: 

The solar system is now in a relatively stable phase ’சூொியக் குடும் ம் இப்வ ொது ஒப்பீட்டளவில் 
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நிமலயொை கட்டத்தில் உள்ளது’ (எைினும், ஆதிக்கத்தின் நிகழ்வு, தன்மையிடத் பதொடர்ம ப் வ ொல, 

கொலம்சொர் சுட்டல் இல்மல என் மதக் கவைியுங்கள்). Then ’ ின்ைர்’ நிகழ்கொலத்திலிருந்து விலகிச் 

பசல்கிைது, ஆைொல் திமசமயப்  ற்ைி அலட்சியைொக இருக்கிைது, இது ப ொதுவொக சூழ்நிமலயில் 

குைிப் ிடப் டுகிைது (We were happy then ’அப்வ ொது நொங்கள் ைகிழ்ச்சியொக இருந்வதொம்’; OK, I'll see 

you then  ’சொி, நொன் உங்கமள அப்வ ொது சந்திப்வ ன்’). 

 கொலம்சொர் சுட்டல்கள் (temporal deictics) நொள்கொட்டிசொர் கருத்துக்கமளப் (calendric notions) 

ப ொிதும் சொர்ந்துள்ளது; கடிகொரம் ைற்றும் நொட்கொட்டி இரண்மடயும் உள்ளடக்கி நொம் அவற்மைப் 

புொிந்து பகொள்ளலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, today/இன்று, yesterday/வநற்று ைற்றும் நொமள/ tomorrow 

என் ை முமைவய, "கூற்றுக் கொலத்மத உள்ளடக்கிய நள்ளிரவு 12 ைணிக்குத் பதொடங்கும் 24 ைணிவநர 

கொலப் குதி”, "கூற்று கொலத்மத உள்ளடக்கிய கொலத்திற்கு முந்மதய 24 ைணிவநர கொலப் குதி" "கூற்று 

கொலத்மத உள்ளடக்கிய கொலத்மதத் பதொடரும் 24 ைணிவநர கொலப் குதி" எைப் 

ப ொருள்பகொள்ள டும். இந்த பசொற்களின் அர்த்தங்களில் சுட்டல் தகவல் (கடந்த, நிகழ்கொலம் அல்லது 

எதிர்கொலம்) ைற்றும் சுட்டல் அல்லொத தகவல்கள் ("24 ைணிவநரம் பதொடங்கும் கொலம்...", முதலியை) 

ஆகிய இரண்டும் அடங்கும் என் மதக் கவைியுங்கள். 24-ைணிவநரத்திற்கு ைட்டுவை பசொல்லைொக்கம் 

பசய்யப் ட்ட சுட்டல் உள்ளது.  ிை கொலங்களுக்கு இமணயொை குைிப்புகளுக்கு இது/this,, 

கமடசி/last, ைற்றும் அடுத்த/next என்ை பசொற்கமளப்  யன் டுத்த வவண்டும். இவற்றுடன், 

குைிப் ிட்ட கொலப் குதி இயற்ப யரொல் குைிப் ிடப் டுகிைதொ இல்மலயொ என் மதப் ப ொறுத்து 

சிக்கல்கள் (ைற்றும் நிச்சயைற்ை தன்மைகள்) உள்ளை. முதலில், இயற்ப யர்  யன் டுத்தப் டொத 

நிகழ்வுகமளக் கவைியுங்கள். இந்த வொரம்/this week, கடந்த வொரம்/last week, அடுத்த வொரம்/next 

week, இந்த ைொதம்/this month, கடந்த ைொதம்/last month, அடுத்த ைொதம்/next month, இந்த ஆண்டு/this 

year, கடந்த ஆண்டு/last year, அடுத்த ஆண்டு/next year வ ொன்ை பவளிப் ொடுகள் அமைத்தும் 

நொள்கொட்டி முமையில் விளக்கப் டுகின்ைை, அதொவது வொரத்தின் எடுத்துக்கொட்மட எடுத்துக் 

பகொள்ள, கடந்த வொரம்/last week என் து "கூற்று கொலத்மத உள்ளடக்கிய பதொடர்புமடய கொலத்திற்கு 

முந்மதய ஞொயிற்றுக்கிழமை (அல்லது திங்கட்கிழமை) பதொடங்கும் ஏழு நொட்களின் கொலம்" (ஒரு 

நொட்கொட்டி அல்லொத விளக்கம் "கூற்று கொலத்திற்கு முந்மதய ஏழு நொட்களின் கொலம்") எைப் 

ப ொருள் டும். வைொி இங்கு ஒரு வொரம்/ைொதம்/வருடம் Mary is here for a week/month/year இல்மல 

என் து சொதொரணைொக கொலண்டர் முமையில் விளக்கப் டவில்மல என் மதக் கவைியுங்கள்; வைொி 

அடுத்த வொரம்/ைொதம்/ஆண்டுக்கு இங்வக இருக்கிைொள் Mary is here for the next week/month/year 

என் து  நம் உள்ளுணர்வுகளின் டி நொள்கொட்டி சொர்ந்வதொஅல்லது இல்லொைவலொ வரும். 

 ஒரு குைிப் ிட்ட கொலத்தின் இயற்ப யமரப்  யன் டுத்திைொல், கூடுதல் கட்டுப் ொடுகள் 

பசயல் டும். முதலில் நொட்களின் ப யர்கமள எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். இன்று/today, 

வநற்று/yesterday, நொமள/tomorrow ஆகிய பசொற்களுக்கு முன்னுொிமை உண்டு, எைவவ, 

எடுத்துக்கொட்டொக இந்த புதன்கிழமை/this Wednesday என் மத பசவ்வொய்/Tuesday, 

புதன்/Wednesday, அல்லது வியொழன்/Thursday அன்று கூை இயலொது. கமடசி புதன்கிழமைமய/Last 
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Wednesday என் மத முந்மதய நொமளக் குைிக்க வியொழன்/Thursday. அன்று கூை இயலொது, ஆைொல் 

முந்மதய வொரத்தின் புதன்கிழமைமயக் குைிக்கப்  யன் டுத்தலொம். அவத வொரத்தின் 

புதன்/Wednesday அன்று கூைப் டும் திங்கள்/Monday, என்ை குைிப்பு இந்த திங்கட்கிழமையொ/this 

Monday அல்லது கமடசி திங்கட்கிழமையொக/last Monday இருக்க வவண்டுைொ என் தில் வ சு வர்கள் 

உடன் டவில்மல; ஒரு இமணயொை கருத்து வவறு ொடு, அவத நொளில், பதொடர்ந்துவரும் சைிக்கிழமை 

(following Saturday) என்று கூைப் ட்ட குைிப்புக்கு ப ொருந்தும் - சிலர் இந்த சைிக்கிழமை/this 

Saturday என்றும், ைற்ைவர்கள் அடுத்த சைிக்கிழமை/next Saturday. என்றும் கூறுவொர்கள். 

ைொதங்கமளக் குைிப் ிடுமகயில், இந்த ஜூமல/this July means என் து "கூற்று வநரத்மத 

உள்ளடக்கிய நொள்கொட்டி ஆண்டுக்குள் வரும் ஜூமல" என்று ப ொருள் டும்; இதற்கு விதிவிலக்கு 

ஜூமலயில் ஒருவர் வ சிைொல் (ஒரு கணத்தில் குைிப் ிட வவண்டிய விதிவிலக்குகளுடன்) அவர் 

ப ொதுவொக இந்த ஜூமல/this July என்று கூைைொட்டொர். ப யொிடப் ட்ட நொட்கமளப் வ ொலவவ 

ைொதங்களுக்குள்ளும் கமடசி/last ைற்றும் அடுத்த/next என் ைவற்ைின் அர்த்தங்கள் குைித்த இவத 

வ ொன்ை நிச்சயைற்ை தன்மை உள்ளது.  

 எடுத்துக்கொட்டொக, இந்த ஜூமல ைொதம் நொன் அைிந்ததிவலவய ைிகவும் பவப் ைொைது This 

July is the hottest I have ever known என் து  இந்த ஜூமல/this July என் தொல் குைிப் ிடப் ட்ட 

கொலத்திற்குள் ஒருவர் இன்னும் இருக்கும்வ ொது நிச்சயைொக இது சொத்தியம் ைற்றும் ைிகவும் 

சொதொரணைொைது. இருப் ினும், இந்த  யன் ொட்டில் இந்த/this என் து ஒரு கொலம்சொர் இது/this அல்ல; 

அதொவது, இது கமடசி/last ைற்றும் அடுத்த/next என் ைவற்மை உள்ளடக்கிய முரண் ொட்டு 

பதொகுதிக்குச் (contrast set) பசொந்தைொைது அல்ல என் மத உணர வவண்டியது அவசியம். 

உண்மையில், இந்த/this இடம் அடிப் மடயில் நீட்டிக்கப் ட்ட  யன் ொடொகும், ைற்றும் அந்த ஜூமல 

ைொதம் நொன் அைிந்ததிவலவய ைிகவும் பவப் ைொைது/ That July was the hottest I have ever known 

என் துடன் முரண் டுகிைது. எைவவ இது ஒரு குைிப் ிட்ட கொல அடிப் மடயிலொை சுட்டல் அல்ல. 

 விமைச்பசொல் கொலம் என் து ஒரு வமகச் சுட்டமலக் குைிக்கிைது என்று ஏற்கைவவ 

குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது. இது இங்கு மகயொளப் டொது; இது இயல் 14இல் விவொதிக்கப் ட்டுள்ளது. 

15.3.4 சமூகச் சுட்டுமக  (Social deixis) 

  ல பைொழிகளில் டிவி (TV (tu/vous)) ைொற்றுப் ப யர்கள் என்று அமழக்கப் டும் சில 

 யன் ொடுகளொல் சமூகச் சுட்டுமக (Social deixis) எடுத்துக்கொட்டுகிைது. இது  ிபரஞ்சு 

எடுத்துக்கொட்டுகமளப்  யன் டுத்தி இங்வக விளக்கப் டும். டிவி ைொற்றுப்ப யர்களின் அமைத்து 

 யன் ொடுகளும் சுட்டல் என்ை தமலப் ின் கீழ் சொியொக வரொது என்ை வொதங்கள் முன்மவக்கப் டும். 

வ சு வர் ைற்றும் வகட் வொின் ஒத்தைி சமூக நிமல (relative social status) அமடயொளம் 

கொட்டப் டுவது ைறுக்க முடியொத ஒன்ைொகும். A ைற்றும் B ஆகிய இரண்டு உமரயொடு வர்கமள 

உள்ளடக்கிய மூன்று அடிப் மட சொத்தியக்கூறுகள் உள்ளை: (i) A tu என் துடன் B உடன் வ சுவது, 

(ii)) B vous என் துடன் A உடன் வ சு வது, (iii)  A ைற்றும் B ஒவர வடிவத்மதப்  யன் டுத்துவது (tu 

அல்லது vous)  யன் டுத்துவது. இங்வக அடிப் மட அளவுவகொல் சமூக அந்தஸ்து: tu வ சு வொின் 
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நிமலமயக் குைிப்புப் புள்ளியொகக் பகொண்டு சமூக அந்தஸ்து அளவுடன் கீழ்வநொக்கிக் கொட்டுகிைது, 

vous வைல்வநொக்கிக் கொட்டுகிைது, சைச்சீர்  யன் ொடு சமூகச் சைத்துவத்மதக் குைிக்கிைது. 

 டிவி  ிரதிப யர்களின் சைச்சீர்  யன் ொட்டின் நிகழ்வுகளுக்கு இப்வ ொது திரும் ிைொல், tu 

அல்லது vous  யன் டுத்தப் டுகிைதொ வைலும் அத்தமகய  யன் ொட்மடச் சுட்டல் என்று சொியொகக் 

கருத முடியுைொ என் மதத் தீர்ைொைிக்கும் கொரணிகமளப்  ற்ைிச் சுருக்கைொக விசொொிப்வ ொம். ஒரு 

கொரணி ப ொதுவொக 'சமூக தூரம்' ('social distance') வ ொன்ை சில வொர்த்மதகளொல் 

விவொிக்கப் டுகிைது: tu பநருக்கத்மதக் குைிக்கிைது, vous என் து பநருக்கம் இல்லொமை அல்லது 

தூரத்மதக் குைிக்கிைது. இடச் சுட்டலில் உள்ள அண்மை (proximal) ைற்றும் வசய்மை (distal) 

பசொற்களுடன் இங்வக ஒரு இமணமய வமரயவும், tu என் து அண்மை ைற்றும் vous வசய்மை 

என்றும் பசொல்லத் தூண்டுகிைது. அத்தமகய இமண ஏன் வமரயப் டக்கூடொது என் தற்கொை 

இரண்டு கொரணங்கமள  ொிந்துமரக்கலொம். முதலொவதொக, தமலகீழ் உருவகத்திலிருந்து ஒரு 

 ங்பகடுப் ொளொில் பசல்லு டியொகும் தன்மை இல்மல. அதொவது, [+பநருக்கைொை/-பநருக்கைொை] 

வவறு ொடு இடச்சுட்டலின் [அண்மை / வசய்மை] வவறு ொட்டிலிருந்து திருப்திகரைொை உருவக 

நீட்சிமய உருவொக்கும் என் து, அது அதுதொன் என்று  ின் ற்ைவில்மல, குைிப் ொக, 

 யன் டுத்தப் டும் வடிவங்கள் ஆக்கத்திற்கு எந்த ஆதரமவயும் அளிக்கவில்மல என்ைொல். 

தற்வ ொமதய வழக்கில், அத்தமகய ஆக்கத்மத ஆதொிக்க tu ைற்றும் vous இன் வநரடிப் 

 யன் ொடுகளில் இடஞ்சொர்ந்த உள்ளடக்கம் இல்மல. இரண்டொவது கொரணம், [+பநருக்கைொை] 

ைற்றும் [-பநருக்கைொை] என் வற்ைிற்கு இமடவய உள்ள ஆதிக்க உைவுகள் தவைொை வழி ஆகும். 

இங்வக/here என் து அங்வக/there என் மத ஆதிக்கம் பசலுத்துகிைது என் மத நிமைவில் பகொள்க: 

பநருக்கத்மதக் (அது இல்லொதமத) குைிக்கப்  யன் டுத்தப் டும் டிவி ைொற்றுப்ப யர்களின் (TV 

pronouns) அல்லது வநர்வில் V என் து Tஐ ஆதிக்கம் பசலுத்துகிைது. இமதப்  ிபரஞ்சு பைொழியில் 

நிரூ ிப் து கடிைம், ஏபைன்ைொல் அதில் எடுத்துக்கொட்டொக, பஜர்ைன் பைொழியில் உள்ளமதப் வ ொல 

தைித்துவைொை பநருக்கைொை  ன்மை வடிவம் (distinct intimate plural form) இல்மல. ஆைொல் 

இருப் தொகக் கொட்டலொம். ஒரு குழுை ைக்கள், ஏவதொ தைி ந ொிடம் வ சுவதற்கொகத் தங்கள் 

உறுப் ிைர்களில் ஒருவமரச் வ ச்சுத்பதொடர் ொளரொக (spokesperson) நியைிப் மதக் கற் மை 

பசய்து  ொருங்கள். வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட ந ர் இயல் ொகவவ உமரயொடும் ந ொிடம் tu என்று` 

பசொல்வொர் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். வைலும், அந்தக் குழுவில் வ சப் டும் ந ருக்கு 

இயற்மகயொகவவ vous பசொல்லும் ந ர்கள் உள்ளைர் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். 

வ ச்சுத்பதொடர் ொளர் எந்த வடிவத்மதத் வதர்வு பசய்கிைொர்?  ிபரஞ்மச பசொந்தபைொழியொகப் 

வ சு வர்களின் உள்ளுணர்வுகள் தயக்கைின்ைி vous என் மதத் வதர்ந்பதடுக்கின்ைை. 

 T ைற்றும் V இமடவய உள்ள வதர்மவப்  ொதிக்கும் ைற்பைொரு கொரணிக்கொை தடயைொக 

 ின்வரும் சூழ்நிமலமயக் கவைியுங்கள். ஒரு கணவனும் ைமைவியும் கூட்டொக பதொமலக்கொட்சியில் 

ஒரு பசய்தி நிகழ்ச்சிக்கு முன்ைொல் இருக்கிைொர்கள். அமவ ஒளி ரப் ப் டும்வ ொது, அவர்கள் 

ஒருவமரபயொருவர் vous என்று அமழக்கிைொர்கள்; நிச்சயைொக  ஆஃப்-வகைரொவில் அவர்கள் tu ஐப் 
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 யன் டுத்துகிைொர்கள். உைவிைர் சமூக நிமல அல்லது பநருக்கம் இமத விளக்க இயலொது. 

சூழ்நிமலயின் முமைசொர்பு (formality) அல்லது முமைசொரொமை (informality) தீர்ைொைிக்கும் 

கொரணியொகத் பதொிகிைது. சுட்டலின் வொசலில் இமத மவக்க இயலொது என் து குமைந்த ட்சம் 

விவொதத்திற்குொியது. 

15.3.5 கருத்தொடல் சுட்டுமக (Discourse deixis) 

 கருத்தொடல் சுட்டுமக (discourse deixis) என் து எதிர்கொலக் கருத்தொடல் கூறுகமளச் 

சுட்டிக்கொட்ட இது/this என் மதப்  யன் டுத்துவது வ ொன்ை விஷயங்கமளக் குைிக்கிைது, அதொவது, 

இமதக் வகளுங்கள், இது உங்கமளக் பகொல்லும்! Listen to this, it will kill you! என் தில் உள்ள எந்த 

விஷயங்கமளச் பசொல்லவவண்டும் என் து  ற்ைியது ைற்றும் அமதச் பசொல்வது ைிகவும் நல்ல 

விஷயம் அல்ல/That was not a very nice thing to say என் தில் உள்ளது வ ொன்ை அது/that 

என் மதக் கடந்தகொலக் கருத்தொடல் கூறுகமளச் சுட்டிக்கொட்டப்  யன் டுத்துவது. இவதவ ொன்ை 

உணர்வில், ஒரு பவளிப் மடயொை பசயல்திைன் வொக்கியத்தின் இதன் டி/hereby என் மதத் 

தற்வ ொமதய உமரயொடமலச் சுட்டிக்கொட்டுவதொகக் கூைலொம்:  ணம் பசலுத்துவது வைலும் 

தொைதைொைொல், தகுந்த சட்ட நடவடிக்மக எடுக்கப் டும் என்று இதன் டி 

அைிவிக்கப் ட்டுள்ளது/Notice is hereby served that if payment is further delayed, appropriate legal 

action will be taken. எைவவ/therefore ைற்றும் வைலும்/furthermore வ ொன்ை சில வொக்கிய 

விமையமடகள், அவற்ைின் அர்த்தத்தில் கருத்தொடல் சுட்டுமகயின் ஒரு கூறு அடக்கும், ஏபைைில் 

அமவ முந்மதய கருத்தொடலின் ஒரு  குதிமய ைீட்படடுக்க வவண்டும் என்று சில வநரங்களில் 

கூைப் டுகிைது. எைவவ/therefore, வைலும்/furthermore என் மதப்  ின்வருைொறு அர்த்தப் டுத்தலொம்: 

முமைவய "அதில் இருந்து  ின்வருைொறு" ”It follows from that” ைற்றும் "அதற்கு கூடுதலொக" "In addition 

to that" (இதில் that/அது ஒரு கருத்தொடல் சுடுமக ஆகும்). கருத்தொடல் சுட்டுதல் (discourse deixis) 

ைற்றும் முற்சுட்டு (anaphora) ஆகியவற்றுக்கு இமடவய ஒரு வவறு ொட்மடக் கொணலொம், இருப் ினும் 

இரண்டும் பவளிப் மடயொக பதொடர்புமடயமவ. முற்சுட்டு ஒரு பைொழிக்கு அப் ொற் ட்ட 

இருப்புப்ப ொருமளப் (extralinguistic entity)  ற்ைிய முந்மதய குைிப்ம  எடுத்து அமத ைீண்டும் 

கூறுகிைது. ஜொன் அமைக்குள் நுமழந்தொன்/John entered the room, அவன் வசொர்வொக 

கொணப் ட்டொன்/He looked tired, அவன்/he என் து ஜொன் குைிப் ிடும் அவத ந மர குைிப் ிடுகிைது; 

ஆைொல் அது ஜொன் என்ை பசொல்மல ைட்டும் கண்டிப் ொக குைிப் ிடவில்மல. கருத்தொடல் சுட்டுமக 

ைற்றும் முற்சுட்டு என் மவகளுக்கு இமடவயயொை வவறு ொடு சற்று ைங்கலொகிைது என் மத ஒப்புக் 

பகொள்ள வவண்டும். 

15.3.6 இடஞ்சொர்ந்த சுட்டுமகயின் உளவியல்  யன் ொடு 

 இடுஞ்சொர் சுட்டுமக என் து முன்ைொதிொி வமகயொகும் (prototypical variety), வைலும் இது 

ைிகவும் உருவகப் ப ொதுமைப் டுத்தலுக்கு (metaphoric generalization) நிச்சயைொக ஆதொரைொக 

உள்ளது. ஒப்பீட்டளவில் எளிமையொை நீட்டிப்பு, லங்கொக்கர் (Langacker) 'அருவ இடம்' (abstract 

space') என்று அமழப் தில் பசல்லும். இது  ின்வருவை வ ொன்ை  யன் ொடுகளொல் 
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எடுத்துக்கொட்ட்டப் டுகிைது: இங்வக வொதம் சிரைங்கமள எதிர்பகொள்கிைது/Here the argument runs 

into difficulties, என்னுமடய இந்த வயொசமை/ஜொர்ஜின் அந்த வயொசமை  ற்ைி நீங்கள் என்ை 

நிமைக்கிைீர்கள்? What do you think of this idea of mine/that idea of George's? வயொசமைகள் 

ைற்றும் வொதங்கள் உண்மையில் இடத்மத ஆக்கிரைிக்கவில்மல, ஆைொல் அமவ பசய்தமதப் 

வ ொலவவ அவற்மைப்  ற்ைி நிமைப் து எளிது. சுட்டுமகயின் இந்தப்  யன் ொடு சில சையங்களில் 

கருத்தொடல் சுட்டுமகயின் பதொடர் ொக வைவல பகொடுக்கப் ட்ட ப ொதுமைப் டுத்தமலச் 

பசல்லொததொக்குகிைது, அதொவது, இது/this கருத்தொடலில் முன்வைொக்கல்கமளச் சுட்டிக்கொட்டுகிைது: 2 

+ 2=4, இந்தக் கருத்துமரயின் உண்மை, கணிதத் தர்க்கத்தொல் உத்தரவொதம் அளிக்கப் டுகிைது/2 + 

2=4, The truth of this proposition is guaranteed by mathematical logic. இது/this என் து கருத்தொடல் 

சொர்ந்தது அல்ல என்று நொம் இங்வக பசொல்ல வவண்டும் (இல்மலபயைில் நொம் அது/that என் மதப் 

 யன் டுத்த வவண்டிய கட்டொயத்தில் இருப்வ ொம்), ஆைொல் "நம் ைைதில் முன்வைொக்கி 

மவத்திருக்கும் முன்பைொழிவு" வ ொன்ை ப ொருள். 

 இடம்சொர் சுட்டுமகயின் (spatial deixis) ைற்பைொரு நீட்டிக்கப் ட்ட  யன் ொடொைது 

உணர்ச்சிகரைொை தூரம் (emotive distancing) அல்லது பநருக்கத்மதக் குைிப் தொகும்: 

(49) அ: இவதொ வஜன் வருகிைொர். Here comes Jane. 

 ஆ: அந்தப் ப ண்மண என்ைொல் தொங்க முடியவில்மல. can't stand that woman 

(50)  எங்களின் இந்த அழகிய நகரம். This beautiful city of ours. 

15.3.7 மசமக ைற்றும் குைியீட்டு சுட்டுமக (Gestural and symbolic deixis) 

 சுட்டுமகயின் சில  யன் ொடுகள் அவற்ைின் விளக்கத்திற்குப் வ ச்சுச் சூழ்நிமலயின் 

பதொடர்புமடய அம்சங்கமளத் பதொடர்ந்து கண்கொணிக்க வவண்டும்: பதளிவொை வநர்வுகளில், 

வகட் வர் வ சு வமரயும் அவர்களின் மசமககமளயும்  ொர்க்க இயலும்:  

(51) ஒன்மை அங்வகயும் ைற்பைொன்மை இங்வகயும் மவக்கவும். Put one over there and the other one 

here 

(52) இது வலிக்கும் விரல், அது அல்ல. This is the finger that hurts, not that one.  

(53) நொன் இப்வ ொது என்ை பசொல்மலத் தரும்வ ொது ப ொத்தொமை அழுத்தவும். Press the button when 

I give the word — now!  

(54) எைக்கு மூன்று தன்ைொர்வலர்கள் வவண்டும்: நீங்கள், நீங்கள் ைற்றும் நீங்கள். I want three 

volunteers: you, you, and you  

இமவ மசமக சுட்டுமகயின் (gestural deixis)  எடுத்துக்கொட்டுகள் ஆகும். ைற்ை சந்தர்ப் ங்களில், 

வ ச்சு சூழ்நிமலயின் அத்தமகய நுணுக்கைொை கண்கொணிப்பு அவசியைில்மல, ப ொதுவொக, ஒரு 

உமரயொடல்/கருத்தொடலின் (conversation/discourse) ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட கொலத்திற்கு 

சுட்டுமகசொர் விளக்கத்திற்கொை பதொடர்புமடய அளவுவகொல்கள் நிறுவப் ட்டுள்ளை. இது குைியீட்டு 

சுட்டுமக (symbolic deixis) என்று அமழக்கப் டுகிைது: 
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(55) (கண்கொட்சியில் உள்ளவர்கள்) இது சுவொரஸ்யைொக இல்மலயொ! (people at an exhibition) Isn't it 

interesting! 

(56) இந்த வொைிமல அழகொக இருக்கிைது அல்லவொ? Isn't this weather gorgeous? 

(57) நொன் இந்த ஊொில் இரு து வருடங்களொக வொழ்ந்து வருகிவைன். I've lived in this town for twenty 

years. 

(58) அந்த பவளிநொட்டிைர் எப்வ ொதும் சிணுங்குகிைொர்கள். Those foreigners are always whinging.  

ப ொதுவொக, இவற்றுக்கு இமடவயயொை வவறு ொடு ஒரு அளமக விஷயைொகத் வதொன்றும். 

இருப் ினும், வவறு ொட்டின் குைிப் ிடத்தக்க விமளவு ஒன்று உள்ளது, ைற்றும் அதொவது மசமகப் 

 யன் ொட்டின் விஷயத்தில் ைட்டுவை இங்வக/here குைிப் ிடப் ட்டுள்ள இடத்தில் வ சு வொின் 

இருப் ிடம் வசர்க்கப் ட வவண்டியதில்மல (எ.கொ. நீங்கள் இங்வக மகபயொப் ைிடுவீர்களொ, ஐயொ?/ 

Will you please sign here, sir?). 

15.3.8 சுட்டுமகசொர் ைற்றும் சுற்றுமகசொரொ இடம்சொர் பவளிப் ொடுகளின்  யன் ொடுகள் 

 சில இடம்சொர் பவளிப் ொடுகள் சுட்டிமகசொர்ந்து (deictically) அல்லது சுட்டிமகசொரொைல் (non-

deictically)  யன் டுத்தப் டலொம் என்று சில சையங்களில் கூைப் டுகிைது. ஒரு எடுத்துக்கொட்டு 

 ின்வருைொறு: 

(59) வைொி வதவொலயத்திற்கு எதிவர உள்ள வீட்டில் வசிக்கிைொர். Mary lives in the house opposite the 

church. 

(60) வைொி எதிர் வீட்டில் வசிக்கிைொர். Mary lives in the house opposite.  

opposite/எதிர் என் து (59)இல் சுட்டுமகசொரொைல்  யன் டுத்தப் டுகிைது, ஆைொல் (60) இல் அது 

"வ சு வர் எதிவர உள்ள வீடு"/"the house opposite the speaker" என்று ப ொருள்பகொள்ளப் டுகிைது 

என்று கூைப் டுகிைது. இருப் ினும், இந்தக் கூற்று குமைந்த ட்சம் சர்ச்மசக்குொியது. ஒரு ைொற்று 

விளக்கம் என்ைபவன்ைொல் (60)இல் எதிர்/opposite ஒரு திட்டவட்டைொை பூஜ்ஜிய நிரப் ிமயக் 

பகொண்டுள்ளது (வைொி கவைிக்கிைொள்/Mary's watching என் தில் ைமைந்திருக்கும் வநரடிச் 

பசயப் டுப ொருள் வ ொல). திட்டவட்டைொை பூஜ்ஜிய நிரப் ி (definite zero complement) 

சூழ்நிமலயில் அனுைொைிக்கப் ட வவண்டும், அதொவது, அது பவளிப் மடயொக இல்மல என்ைொல், 

எதற்கு எதிரொக opposite what? என்று எப்வ ொதும் விசொொிக்க வவண்டும்? சில சூழ்நிமலகளில், (60) 

இல் உள்ளமதப் வ ொல, ைிகவும் ப ொருத்தைொை நிரப் ியொக வ சு வர் இருப் ொர், ஆைொல் இது 

வதமவயொை வநர்வு அல்ல: 

(61)  நீங்கள் ஒரு வதவொலயத்திற்கு வரும் வமர இந்தச் சொமலயில் பசல்லுங்கள். வைொி எதிர் 

 வீட்டில் வசிக்கிைொள்.  

 Go along this road until you come to a church. Mary lives in the house opposite.  

(61)இல், ைிகவும் ப ொருத்தைொை நிரப் ி வதவொலயம்/the church ஆகும். வவறு பசொற்களில் 

கூறுவதொைொல், இதுவ ொன்ை சந்தர்ப் ங்களில் சுட்டுமகமய அமழக்க வவண்டிய வதமவயில்மல; 

அமவ திட்டவட்டத்தின் ப ொதுவொை பகொள்மககளொல் விளக்கப் டுகின்ைை. சற்று சிக்கலொை 
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எடுத்துக்கொட்டு முன்ைொல்/in front வ ொன்ை பவளிப் ொடுகமள உள்ளடக்கியது.  ல ப ொருட்களுக்கு 

'நியொயைொை' 'canonical' முன்/front ைற்றும்  ின்புைம்/ back: உள்ளது: ந ர்கள், கட்டிடங்கள், 

வொகைங்கள் ைற்றும்  ல.  ிை ப ொருட்களுக்கு முன்னும்  ின்னும் நியைைம் இல்மல: ஒரு ைரம், ஒரு 

குப்ம  பதொட்டி, ஒரு விளக்குக் கம் ம். X என்ை ஒரு ப ொருளுக்கு முன்னும்  ின்னும் நியைைம் 

இல்மல என்ைொல், X க்கு முன்ைொல்/ in front of X என்ை பவளிப் ொடு ப ொதுவொக  Xக்கும் 

வ சு வருக்கும் இமடயில் ஒரு கற் மைக் வகொட்டில் எங்கொவது அமைந்துள்ளது" என்று 

ப ொருள் டும். ஒரு ப ொருளுக்கு முன்னும்  ின்னும் நியதியொக இருந்தொல், in front of X/Xக்கு முன்ைொல் 

என் து ப ொருள் ையக்கம் உள்ளதொக இருக்கும், வைலும் " X முன் அல்லது அதற்கு அருகில்"/"at or near 

the canonical front of X" அல்லது " Xக்கும் வ சு வருக்கும் இமடயில் எங்கொவது ஒரு கற் மைக் 

வகொட்டில் அமைந்துள்ளது"/"situated somewhere on an imaginary line between X and speaker". 

முந்மதய அர்த்தம் சுட்டுமகசொரொதது (non-deictic) என்றும்,  ிந்மதய அர்த்தம் சுட்டிமகசொர்ந்தது 

(deictic) என்றும் கூைப் டுகிைது. இருப் ினும், எதிர்/opposite என் தன் சுட்டுமகசொர் அர்த்தம் அவத 

வமக ஆட்வச மைமயச் பசய்யலொம். அதொவது, X க்கு முன்ைொல் in front of X என் தன் சுட்டிமகசொர் 

அர்த்தம் "Xக்கும் வ சு வருக்கும் இமடயில் ஒரு கற் மைக் வகொட்டில் எங்கொவது அமைந்துள்ளது" 

என்று ப ொருள் டொது, ஆைொல் " X க்கும் சூழலிருந்து அைியப் டும் சில திட்டவட்டைொை குைிப்பு 

புள்ளிக்கும் இமடவய கற் மைக் வகொட்டில் எங்கொவது அமைந்துள்ளது". எடுத்துக்கொட்டுகள் 

வ சு வர் குைிப்பு புள்ளியொக இல்லொத இடத்தில்  ின்வருவை அடங்கும்:  

(62)  எைது வழிமுமைகமளக் கவைைொக  ின் ற்ைவும். ைரத்மத வநொக்கி பைதுவொக நடக்கவும். 

 ைரத்தின் முன் ஒரு ைீட்டர் பதொமலவில் ப ட்டிமயக் கொணலொம்.  

 Follow my instructions carefully. Walk slowly towards the tree. You will find the box about 

 one metre in front of the tree. 

(63)  ஜொைிடம் அைிவுறுத்தல்கமள கவைைொகப்  ின் ற்ைச் பசொல்லுங்கள். அவன் பைதுவொக 

 ைரத்மத வநொக்கி நடக்க வவண்டும். ைரத்திற்கு ஒரு ைீட்டர் முன்ைொல் ப ட்டிமயக் 

 கண்டு ிடிப் ொன்.  

 Tell John to follow the instructions carefully. He must walk slowly towards the tree.  He 

 will find the box one metre in front of the tree. 

ைீண்டும், சுட்டுமக  ற்ைிய சிைப்புக் கருத்துக்கு எந்த உதவியும் இல்மல, திட்டவட்டைொை குைிப்ம க் 

கட்டுப் டுத்தும் பகொள்மககள் ைட்டுவை உள்ளை. அமைத்து சுட்டுமகயும் இந்தப்  ொணியில் 

விளக்கப் ட முடியுைொ என்று ஊகிக்கச் சுவொரஸ்யைொக உள்ளது. (எடுத்துக்கொட்டொக, நொன் என் தன் 

அர்த்தத்மத பவறுைவை "வ சு வர்" என்று விளக்கலொம்; ப ரும் ொலொை சூழ்நிமலகளில் நொன் 

என் மதக் கூறு வமர ைிகவும் ப ொருத்தைொைதொகத் வதர்ந்பதடுக்க ப ொருத்தைொை பகொள்மககமள 

விட்டுவிடுவவொம்.) 

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 
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1.  ின்வருவைவற்ைில் ைமைமுகைொை திட்டவட்டைொை குைிப்புப் புள்ளிகள், ைமைந்திருக்கும் கூறுகள் 

வ ொன்ைவற்ைின் நிகழ்வுகமள அமடயொளம் கொணவும்: 

(i) நொன் வவறு வழிமயப்  ொிந்துமரக்கிவைன். 

(ii) வைொி ஒலி எழுப் ி இன்னும் வநரம் இருக்கிைதொ என்று  ொர்ப் ொர். 

(iii) அடுத்த வ ொக்குவரத்து விளக்குகளின் இடதுபுைம் திரும் வும். 

(iv) அது நிமைய இருக்கிைது, இல்மலயொ? 

(v) கமடசி உள்ளிருப்புப் வ ொரொட்டம் சிைப் ொக இருந்தது. 

2.சுட்டுமகயின் அமைத்து நிகழ்வுகமளயும்  ின்வருவைவற்ைில் சுட்டிக்கொட்டவும், எந்த வமக 

சம் ந்தப் ட்டது என் மதக் குைிப் ிடவும்: 

(i) அந்த வொரத்தின்  ிற் குதியில் அவமளச் சந்திக்க வொய்ப்பு கிமடக்கும் என் மதயும், 

ஆவணங்கமளக் பகொண்டுவருவதற்கு நொன் ப ொறுப் ொவவன் என் மதயும் புொிந்துபகொண்வடன். 

குமைந்த ட்சம், ஜொன் பசொன்ைது இதுதொன். 

(ii) அதற்குப்  ின்ைொலிருந்து உடவை பவளிவய வொ, ஸ்ைித்! 

(iii) நொன் இந்த ந மரக் கச்வசொியில் சந்தித்வதன், நொங்கள் வ சிவைொம். இந்த கிருஸ்துைஸ் தொன் 

பசலவழித்ததில் ைிக வைொசைொைது என்று கூைிைொர். அவமர ைீண்டும் நொமள சந்திக்கிவைன். 

3.  ின்வரும் வொக்கியங்களில் எது இயல் ொை ப ொருள்வகொள்கமளக் பகொண்டுள்ளது ைற்றும் 

எவற்ைில் எதுவுைில்மல என் மதத் தீர்ைொைிக்கவும். உள்ளமவகளுக்கு, வதமவயொை 

நி ந்தமைகமளக் குைிப் ிடவும் (எ.கொ.  ங்வகற் ொளர்களின் ஒத்தைி இருப் ிடம்). இந்தத் தரவுகளின் 

அடிப் மடயில், பகொண்டுவொ, பகொண்டுபசல், எடுத்துவொ, எடுத்துச்பசல் என் தன் சுட்டுமக 

 ண்புகளின் சுருக்கைொை விவரக்குைிப்ம க் பகொடுங்கள். 

(i) அமத இங்வக எடுத்து வொருங்கள். 

(ii) அமத அங்கு பகொண்டு பசல்லுங்கள். 

(iii) நொன் அமத உங்களிடம் பகொண்டு வருவவன். 

(iv) நொன் அமத உங்களிடம் எடுத்து வருவவன். 

(v) நொன் அமத ஜொைிடம் பகொண்டு பசல்வவன். 

(vi) நொன் அமத ஜொைிடம் எடுத்து பசல்வவன்.. 

(vii) நீங்கள் அமத என்ைிடம் எடுத்து வருவீர்கள். 

(viii) நீங்கள் அமத என்ைிடம் பகொண்டு வருவீர்கள். 

(ix) நீங்கள் அமத ஜொைிடம் பகொண்டு பசல்வீர்கள். 

(x) நீங்கள் அமத ஜொைிடம் எடுத்துச் பசல்வீர்கள். 

(xi) ஜொன் அமத உங்களிடம் பகொண்டு வருவொர். 

(xii) ஜொன் அமத உங்களிடம் எடுத்து வருவொர். 

(xiii) ஜொன் அமத வைொிக்கு பகொண்டு பசல்வொர். 

(xiv) ஜொன் அமத வைொிக்கு எடுத்துச் பசல்வொர். 
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(xv) அவன் அமத உன்ைிடம் பகொண்டு வருவொன் என்று ஜொன் என்ைிடம் பசொன்ைொர். 

(xvi) அவன் அமத உன்ைிடம் எடுத்து வருவொன் என்று ஜொன் என்ைிடம் பசொன்ைொர். 

(xvii) அவன் அமத என்ைிடம் பகொண்டுவருவொன் என்று ஜொன் உன்ைிடம் பசொன்ைொரொ? 

(xviii) அவன் அமத என்ைிடம் எடுத்து வருவொன் என்று ஜொன் உன்ைிடம் பசொன்ைொரொ? 

(xix) அவன் அமத வைொிக்கு பகொண்டு பசல்வொன் என்று ஜொன் என்ைிடம் கூைிைொர். 

(xx) அவன் அமத வைொிக்கு எடுத்துச் பசல்வொன் என்று ஜொன் என்ைிடம் கூைிைொர்.  

4.  ின்வருவைவற்ைில் தடிைைொை பசொற்கமளப்  யன் டுத்துவது குைித்து கருத்து பதொிவிக்கவும்: 

(i)  ொர்மவயொளர்கள் எடின் ர்க் வவவர்லி நிமலயத்திற்கு ைதியம் 3.00 ைணிக்கு வந்து வசருவொர்கள். 

இங்வக அவர்கள் எங்கள்  ிரதிநிதிமயச் சந்திப் ொர்கள். (பசய்தி லண்டைில் வதொன்ைியதொக மவத்துக் 

பகொள்வவொம்.) 

(ii) ஜொக்சன் திருப்தியுடன் மககமளத் வதய்த்தொர்: அவர் இப்வ ொது அமைத்து உண்மைகமளயும் 

மவத்திருந்தொர். 

(iii) இன்று கொமல உங்கள் கீழ்ப் டியொமை  ற்ைி எைக்குத் பதொிவிக்கப் ட்டது. இந்த வொரத்தில் 

இதுவ ொன்ை மூன்ைொவது சம் வம் இதுவொகும். 

(iv) அடுத்த வொரம் நீங்கள் பவளிவயறுவது  ற்ைி இது என்ை? 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

குைிப்பு ைற்றும் அதன் வமககள்  ற்ைிய விளக்கைொை விவொதங்கள் ைற்றும் குைிப் ொக திட்டவட்டைொை 

குைிப்புக்கு, Searle (1969), Givon (1984), Chesterman (1991) ஐப்  ொர்க்கவும். 

சுட்டுமக  ற்ைிய கூடுதல் அைிய பலவின்சன் (Levinson 1983) இயல் 2 உடன்  யனுள்ளதொக 

இருக்கும். வைலும் ஆண்டர்சன் ைற்றும் கீைன் (Anderson and Keenan1985)  ொர்க்கவும். 

1. ைமைமுகைொை குைிப்புப் புள்ளிகள் 

(i)  ொிந்துமர - எந்த வநொக்கத்திற்கொக? 

வவறு - எமத விட? 

 ொமத - எங்கிருந்து எங்வக? (cf. சொமல, இதில் உள்ளொர்ந்த உள்ளுமை நிரப் ல்கள் இல்மல) 

(ii) ொிங் அப் - யொர் அல்லது என்ை? (cf. வைொி படலிவ ொன் பசய்கிைொள், ைமைந்திருக்கும் வநரடி 

பசப் டுப ொருள் இல்மல) 

வநரம் - எதற்கு? 

(iii) இடது - அமடயொளம் கொண ஒரு ைமைமுகைொை வநொக்குநிமல வதமவ 

அடுத்து - எதற்குப்  ிைகு? 

(iv) ைொைொக நிமைய - எதனுடன் ஒப் ிடும்வ ொது ைமைமுகைொை குைிப்பு வதமவ? 

(v) கமடசி - இந்த உள்ளிருப்புப் வ ொரொட்டம் அல்லது சிலவற்மை அமடயொளம் கொண வவண்டும் 

சிைந்தது - எமத விட?  ின் ஒருவரொ? முந்மதய ஒன்ைொ? வவறு ஏதொவது? 

எந்த வமகயில்? 
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யொருமடய  ொர்மவயில் இருந்து? (எடுத்துக்கொட்டொக,  ங்வகற் ொளர்களின்  ொர்மவயில், ஒரு சிைந்த 

உள்ளிருப்பு என் து அவநகைொக அதிகைொை ைக்கள் இமணந்திருக்கலொம், வைலும் அது அதிக 

இமடயூறு விமளவிக்கும்.) 

2. சுட்டுமக 

(i) நொன், அவளுமடய - ந ர் சுட்டுமக 

புொிந்து பகொள்ளப் ட்டது - கொலச் சுட்டுமக (கடந்த கொலம்) 

அவமள அங்வக சந்திக்கவும் - இடச் சுட்டுமக (குைியீடு) 

அந்த வொரம் - நீட்டிக்கப் ட்ட இடச் சுட்டுமக 

பகொண்டுவொ - இடச் சுட்டுமக 

அது என்ை... - கருத்தொடல் சுட்டுமக 

கூைிைொர் - தற்கொலிகச் சுட்டு (கடந்த கொலம்) 

(ii) பவளிவய வொ - இடச் சுட்டுமக 

அங்கு -இடச் சுட்டு (மசமக?-வவறு ொடு சில வநரங்களில்  யன் டுத்த கடிைைொக உள்ளது) 

உடவை - கொலச் சுட்டுமக (மசமக) 

(iii) /, நொம், அவர், முதலியை - ந ர் deixis 

இந்த கிைிஸ்துைஸ் - கொலச் சுட்டு (குைியீடு) 

சந்தித்தது, கிமடத்தது, பசொன்ைது, முதலியை - தற்கொலிகச் சுட்டு ( தட்டம்) 

நொமள - தற்கொலிகச் சுட்டுமக (குைியீடு) 

3. பகொண்டு வொ ைற்றும் எடு   

சொதொரண வொக்கியங்கள்: (iii), (v), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), ), (xvii), (xviii), (xix), 

(xx) 

வநரடிப் வ ச்சில், வ சு வர் அல்லது வகட் வமர வநொக்கி இயக்கம் வதமவ, அல்லது வ சு வர் 

அல்லது வகட் வொின் அருகில் உள்ள ஒருவர்/ஏதொவது, இல்மலபயைில் எடு/ take  யன் டுத்தப் டும் 

என் து விதி. வநரடியல்லொப் வ ச்சில், சுட்டுமக மையம் அைிக்மகயிடும் வ சு வரொகவவொ அல்லது 

அசல் வ சு வரொகவவொ இருக்கலொம் என்று வதொன்றுகிைது. (இந்தக் கருத்துக்கள் அமைத்து 

வொசகர்களின்  யன் ொட்டிற்கும் பசல்லு டியொகொது என் மத நிமைவில் பகொள்ளவும்.) 

4. சுட்டுமகயின் முன்ைொதிொி அல்லொத  யன் ொடுகள் 

(i) சுட்டுமக மையம் ' ொர்மவயொளர்களுக்கு' திட்டைிடப் ட்டுள்ளது (அவர்கள் வகட் வர்கள் இல்மல 

என் மதக் கவைியுங்கள்). 

(ii) சுட்டுமக மையம் ஜொக்சைின் ைீது திட்டைிடப் ட்டுள்ளது. 

(iii) இது கருத்தொடல் சுட்டுமக என்ைொல், ஒருவர் அமத எதிர் ொர்க்கலொம். ஒருவவமள இது இடச் 

சுட்டின் உளவியல் ொீதியொை  யன் ொடொகும், இந்த விஷயம் வ சு வமரத் தைிப் ட்ட முமையில் 

பதொடுகிைது என் மதக் குைிக்கிைது, 

(iv) (iii) வ ொன்ைது? 
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இயல் 16 

வ ச்சுச் பசயல்கள் 

16.1 கூற்றுசொர் (locutionary), விமளவுசொர் (perlocutionary), பசய்மகசொர் (illocutionary) பசயல்கள்  

 தகவல்பதொடர்பு என் து கருத்துமர பவளிப் டுத்துவது ைட்டுைல்ல. ஒரு 'நிர்வொண' கருத்துமர, 

நொம் இயல் I-இல்  ொர்த்தது வ ொல், எமதயும் பதொிவிக்க இயலொது. பதொிவிப் தற்கு நொம் ஒரு 

குைிப் ிட்ட பசய்மகசொர் கருத்துமரகமள பவளிப் டுத்த குைிப் ிட பசய்மகசொர் வலு வவண்டும், 

ைற்றும் அவ்வொறு பசய்வதன் மூலம் நொம் குைிப் ிட்ட வமகயொை பசயல்கமளச் பசய்கிவைொம், 

அதொவது கூறுதல், உறுதியளித்தல், எச்சொித்தல் ைற்றும்  ல, அமவ வ ச்சுச் பசயல்கள் என்று 

அமழக்கப் டுகின்ைை. எவ்வொைொயினும், ஒரு கூற்மை உருவொக்கும் வ ொது ஒருவர் பசய்யும் மூன்று 

வமகயொை விஷயங்கமள வவறு டுத்துவது முக்கியம். இமவ ப ொதுவொகக் கூற்றுச் பசயல்கள் 

(locutionary acts), விமளவுச் பசயல்கள் (perlocutionary acts) ைற்றும் பசய்மகச் பசயல்கள் 

(illocutionary acts) என்ை பசொற்களொல் வவறு டுகின்ைை.  

16.1.1 கூற்றுச் பசயல்கள்  (Locutionary acts) 

 ஆஸ்டின் (Austin 1962) என் வரொல் கூற்றுச் பசயல்கள்  ின்வருைொறு விளக்கப் ட்டை: 

சில சப்தங்களின் உச்சொிப்பு. . . ஒரு குைிப் ிட்ட கட்டுைொைத்தில் சில பசொற்கள், ைற்றும் ஒரு 

குைிப் ிட்ட உணர்வு ைற்றும் ஒரு குைிப் ிட்ட குைிப்புடன் அவற்மைக் கூறுதல். 

இது  ல தைித்துவைொை 'பசயல்கமள' இமணக்கிைது என் மதக் கவைியுங்கள்; மலயொன்ஸ் (Lyons) 

இமத  ின்வருைொறு அமைக்கிைொர்: 

(அ)  produce an utterance inscription/ஒரு கூற்றுக் கல்பவட்மட உருவொக்கவும்; 

(ஆ) compose a sentence/ஒரு வொக்கியத்மத உருவொக்கவும்; 

(இ) contextualize/சூழ்நிமலப் டுத்தவும்.   

இவற்ைில் முதலொவது, வ சுவதன் உடல்சொர் பசயமலக் குைிக்கிைது, அதொவது ஒரு குைிப் ிட்ட வமக 

இமரச்சமல உருவொக்குகிைது (அல்லது, எழுதப் ட்ட பைொழியின் விஷயத்தில், எழுதப் ட்ட 

குைியீடுகளின் பதொகுப்பு). பகொள்மகயளவில், ஒரு கிளி இமதச் பசய்ய முடியும். இரண்டொவது, சில 

பைொழிகளின் இலக்கணத்திற்கு (அதிகைொகவவொ அல்லது குமைவொகவவொ) இணங்கும் பசொற்களின் 

வகொர்மவமய (string of words) உருவொக்கும் பசயமலக் குைிக்கிைது. (சியர்வல (Searle 1969) ஒரு 

கூற்றுச் பசயமலச் (utterance act) பசய்வதொக இந்த இரண்மடயும் வசர்த்துச் குழுமுகிைொர்.) 

மூன்ைொவது இரண்டு கூறுகமளக் பகொண்டுள்ளது. முதலொவதொக,  ல வொக்கியங்களில் பசொல்சொர் 

அல்லது இலக்கண ையக்கங்கள் உள்ளை. ப ொதுவொக, சொத்தியைொை அர்த்தங்களில் ஒன்று ைட்டுவை 

'கருதப் ட்டது': இது சம் ந்தைொக வ சு வொின் வநொக்கம், நிகழ்த்தப் டும் கூற்றுச் பசயலின் 

விவரக்குைிப் ின் ஒரு  குதியொகும். இரண்டொவது கூறு என்ைபவன்ைொல், கூைப் ட்ட வொக்கியத்தில் 

உள்ள எந்தபவொரு திட்டவட்டைொை குைிப் ிடும் பவளிப் ொடுகளும் ப ொதுவொகப் வ சு வரொல் 

கருதப் டும் புைபைொழியியல் குைிப்புகமளக் பகொண்டிருக்கும். இவற்ைின் ஒதுக்கீடும், கூற்றுச் 

பசயலின் ஒரு  குதியொகும். எைவவ, பசொல்லப் ட்ட வொக்கியம் அைிவிப்பு (declarative) வடிவத்தில் 
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இருந்தொல், ஒரு கூற்றுச் பசயமலச் பசய்வது ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற் ட்ட கருத்துமரகளின் 

பவளிப் ொட்மட உள்ளடக்கியது என் மதக் கொணலொம். (சியர்வல கருத்துமரச் பசயல்கமளக் 

(propositional acts.) குைிப் ிடுகிைொர்.) தற்வ ொது அைியப் ட்ட வமரயில், கிளிகள் (ஆ) அல்லது 

(இ)ஐச் பசய்ய இயலொது. 

16.1.2 விமளவுச் பசயல்கள் (Perlocutionary acts) 

 விமளவுச் பசயல்கள் என் து பைொழிமய ஒரு கருவியொகப்  யன் டுத்தி பைொழியின் மூலம் 

பசய்யப் டும் பசயல்கள். பசயமல வமரயறுக்கும் கூறுகள், கூற்றுச் பசயலுக்கு பவளிப்புைைொைமவ. 

ஏதொவது பசய்ய யொமரயொவது வற்புறுத்தும் பசயமல எடுக்கவும் அல்லது ஏவதொ ஒன்று வநர்வு என்று 

நம் ச்பசய்யவும். ஒருவமர ஏதொவது பசய்யும் டி வற்புறுத்துவதற்கு, ஒருவர் சொதொரணைொக 

அவர்களிடம் வ ச வவண்டும். ஆைொல் வ சுவது, ப ொருத்தைொை வநொக்கங்கள் ைற்றும்  லவற்றுடன் 

கூட, தொவை வற்புறுத்தும் பசயலொக அமைவதில்மல. அதற்கு, வற்புறுத்தப் டு வர் வ சு வர் 

வலியுறுத்துவமதச் பசய்ய வவண்டும். ஒருவமர உற்சொகப் டுத்தும் பசயலிலும் இதுவவ உண்மை: 

இது பைொழியின் மூலம் சிைப் ொகச் பசய்யப் டலொம், அப் டியொைொல் இது ஒரு விமளவுச் பசயலொகும், 

ஆைொல் அந்தச் பசயல் சில விஷயங்கமள ஒரு குைிப் ிட்ட வழியில் பசொல்வமதக் 

பகொண்டிருக்கவில்மல, ஆைொல் ஒரு குைிப் ிட்ட விமளவு, இது பகொள்மகயளவில் வவறு வழியில் 

தயொொிக்கப் ட்டிருக்கலொம். 

16.1.3 பசய்மகச் பசயல்கள் (Illocutionary acts) 

 பசய்மகச் பசயல்கள் என் து கூற்றுச் பசயலுக்கு உள் இருக்கும் பசயல்கள், அதொவது, 

சூழ்நிமல நிமலமைகள் ப ொருத்தைொைதொக இருந்தொல் (கீவழ  ொர்க்கவும்), ஒரு முமை கூற்றுச் 

பசயமலச் பசய்தவுடன், அது பசய்மகச் பசயலொகும். உறுதியளிக்கும் பசயமல எடுங்கள்: 

அவர்களிடம் இருக்கும் வைொதிரத்மத உங்களுக்கு வொங்கித் தருவதொக உறுதியளிக்கிவைன் என்று 

யொரொவது இன்பைொருவொிடம் பசொன்ைொல், அவர் இந்தச் பசொற்கமளச் பசொல்லி அவர் உறுதியளிக்கும் 

பசயமலச் பசய்தொர் எைலொம்.  ின்வருைொறு பசொல்வது அர்த்தமுள்ளதொக இருப் மதக் கவைியுங்கள்: 

நொன் அவமள வருைொறு வற்புறுத்த முயன்வைன், ஆைொல் நொன் வதொல்வியமடந்வதன், அல்லது நொன் 

அவமை உற்சொகப் டுத்த முயன்வைன், ஆைொல் வதொல்வியமடந்வதன்; ஆைொல் நொன் வருவவன் என்று 

உறுதியளிக்க முயன்வைன், ஆைொல் நொன் வதொல்வியமடந்வதன் என்று பசொல்வதில் அர்த்தைில்மல; 

ஒருவர் வொர்த்மதகமள உச்சொிக்கத் தவைிவிட்டொர் அதொவது கூற்றுச் பசயமலச் பசய்யத் 

தவைிவிட்டொர் என்ை அர்த்தத்மதத் தவிர. 

 ஒவர பசய்மகச் பசயமல (propositional acts.) பவவ்வவறு கூற்றுச் பசயல்கள் மூலம் பசய்ய 

முடியும்: எடுத்துக்கொட்டொக நொன் இன்று வஜமைப்  ொர்த்வதன் ைற்றும் இன்று உங்கள் ைமைவிமயப் 

 ொர்த்வதன் (நிச்சயைொக, கூைப் ட்டொின் ைமைவி வஜன் என்று அமழக்கப் டுகிைொர் என்ை 

அனுைொைத்தில்). வைலும், ஒவர கூற்றுச் பசயல் பவவ்வவறு பசய்மகச் பசயல்கமள பைய்ப் டுத்தம் 

பசய்ய முடியும்: எடுத்துக்கொட்டொக, நொன் அங்கு இருப்வ ன் என் து ஒரு வொக்குறுதி, கணிப்பு அல்லது 

எச்சொிக்மக ைற்றும்  லவொக இருக்கலொம். ஒரு கூற்றுச் பசயமல அங்கு ஒரு பசய்மகச் பசயல் 
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பசய்யப் டொைல் பசய்ய முடியும் என் தும் வழக்கு (எடுத்துக்கொட்டொக, சியர்ல் இமத ைறுத்தொலும்). 

எடுத்துக்கொட்டொக, அடிப் மட தர்க்கத்தில் உள்ள வகுப்புகளில், எல்லொ ஆண்களும் 

ைரணைமடகிைொர்கள் வ ொன்ை கருத்துமரகள் ப ரும் ொலும் பவறும் கருத்துமரக்கு அப் ொல் எமதயும் 

பவளிப் டுத்தொைல் வைற்பகொள்ளப் டும். தற்வ ொமதய இயலின் கவைம் பசய்மகச் பசயல்களில் 

உள்ளது. 

16.2.1 ைமைமுகைொை ைற்றும் பவளிப் மடயொை பசய்மக விமச 

 ஒரு கூற்மை உருவொக்குவதன் மூலம் இலக்கொகக் பகொண்ட பசய்மகச் பசயல், கூற்ைின் 

பசய்மக விமச (illocutionary force) என்று அமழக்கப் டுகிைது. பசய்மக விமச இல்லொைல் 

கருத்துப் ொிைொற்ைம் இல்மல. ஒரு கூற்ைின் பசய்மக விமசமய ஒரு வ சு வர் எப் டி 

பவளிப் டுத்துகிைொர் அல்லது வகட் வர் புொிந்துபகொள்கிைொர்? நொம் முதலில் பவளிப் மடயொை 

(explicit illocutionary force) ைற்றும் ைமைமுகைொை பசய்மக விமசமய (implicit illocutionary force) 

வவறு டுத்தி அைியலொம். முந்மதய வநர்வில், ஒரு குைிப் ிட்ட பைொழியியல் குைிமக (linguistic signal) 

உள்ளது; அதன் பசயல் ொடு பசய்மக விமசமய குைியொக்குவதொகும். பசொல்சொர் ைற்றும் 

இலக்கணம்சொர் எை இரண்டு வமககமள நொம் வவறு டுத்தி அைியலொம். பசொல்சொர் வமக 

 ின்வருவைவற்ைொல் விளக்கப் டுகிைது:  

நொன் ஐந்து நிைிடங்களில் புைப் டுவவன் என்று உறுதியளிக்கிவைன். 

நொன் ஐந்து நிைிடங்களில் புைப் டுவவன் என்று எச்சொிக்கிவைன். 

அவ்வளவு சீக்கிரம் வ ொக வவண்டொம் என்று பகஞ்சுகிவைன். 

தங்கியதற்கு உங்களுக்கு நன்ைியுமரக்கிவைன். 

உறுதியளி, எச்சொி, பகஞ்சு, நன்ைியுமர (promise, warn, beg, thank) ஆகிய விமைச்பசொற்கள் 

பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொற்கள் (performative verbs) எை அமழக்கப் டுகின்ைை: அமவ பசய்மக 

விமசமயக் குைியொக்கக் குைிப் ொக பசயல் டுகின்ைை. இலக்கண வமக  ின்வருவைவற்ைொல் 

விளக்கப் டுகிைது: 

நீங்கள் கட்டுமர எழுதிைீர்கள். 

நீங்கள் கட்டுமர எழுதிைீர்களொ? 

கட்டுமர எழுது! 

இந்த வநர்வுகளில் இலக்கண வடிவவை பசய்மக விமசமய குைியொக்கம் பசய்கிைது. 

இப்வ ொது பசொல்லப் ட்டமதப் ப ொறுத்தவமர, பசய்மக விமச (illocutionary force) எப்வ ொதும் 

பவளிப் மடயொைது என்று வதொன்றும். ஒவ்பவொரு கூற்றும் பசய்மக விமசயின் சில குைிப்ம க் 

குைியொக்கம் பசய்கிைது என்ை ப ொருளில், இது அவநகைொக உண்மையொக இருக்கலொம். 

எவ்வொைொயினும், ஒரு கூற்ைின் பசய்மக விமசயொைது பைொழியியல் அடிப் மடயில் எப்வ ொதும் 

முழுமையொகக் குைிப் ிடப் டுவதில்மல: அவ்வொறு குைிப் ிடப் டொதது ைமைமுகைொைது. ஒரு கூற்ைின் 

ஆற்ைலுள்ள விமசயொைது பவளிப் மடயொக பவளிப் டுத்தப் ட்ட விமசயிலிருந்து விலகுவதற்கு 

இரண்டு முக்கிய வழிகள் உள்ளை. முதலில், அது வலிமையில் வவறு டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு 
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பைொழிவுக்கும் (statement) ஒரு அழுத்தைொை கூற்றுக்கும் (emphatic assertion) இமடவய உள்ள 

வவறு ொடு வலிமையில் ஒன்ைொகும். ஒரு அைிவிப்பு வொக்கியம் (declarative sentence) ஒரு பைொழிவின் 

சக்திமய (force of a statement) பவறுைவை குைியொக்குகிைது: அது ஒரு அழுத்தைொை கூற்ைொக 

(emphatic assertion) பசயல் டும் இடத்தில், வவறு ொடு ைமைமுகைொக இருக்கலொம், வைலும் சூழலின் 

அடிப் மடயில் ைீட்படடுக்கப் ட வவண்டும். ஒரு கூற்ைின் ஆற்ைலுள்ள விமசயொைது 

பவளிப் மடயொக பவளிப் டுத்தப் ட்ட சக்தியிலிருந்து வவறு டும் இரண்டொவது வழி, அது 

வவறு ட்ட பசய்மகச் பசயமலச் பசய்யும் வ ொது ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, நீங்கள் உடைடியொக 

பவளிவயறுவீர்கள் என் தில் அைிவிப்பு வடிவம் உள்ளது, அதொவது, இது ஒரு பைொழி ின் சக்திமய 

குைியொக்குகிைது; ஆைொல் இது ஒரு கட்டமளமய வழங்குவதற்கும்  யன் டுத்தப் டலொம்.  ிந்மதய 

வமக வநர்வில், ைமைமுக வ ச்சு பசயல்கமளப் (speech acts)  ற்ைி வ சுவது ப ொதுவொைது.  

16.2.2 பவளிப் மடயொை பசயல்திைன் (Explicit performativity) 

16.2.2.1 பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொற்கள் (Performative verbs) 

 பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொற்கள் (performative verbs), அதொவது, குைிப் ிட்ட வ ச்சுச் 

பசயல்கமளக் குைிக்கும் பசயல் ொடுகளில் ஒன்மைக் பகொண்டிருக்கும் அந்த விமைச்பசொற்கள், 

பசயல்திைைற்ை விமைச்பசொற்களிலிருந்து (non-performative verbs) விலக்கிமவக்கும் சில 

தைிப் ட்ட  ண்புகமளக் பகொண்டுள்ளை. முதலொவதொக, அமவ ப ொதுவொக hereby/இதன் மூலம் 

என் துடன் சொதொரணைொக நிகழலொம் என் தன் மூலம் ப ொதுவொக அங்கீகொிக்கப் டலொம் (நொம் இங்கு 

ப ொருண்மையியல்சொர் இயல்புநிமல  ற்ைி வ சுகிவைொம், அதொவது ஒழுங்கின்மை இல்லொமை; இதன் 

விமளவு ஓரளவு ைந்தைொக இருக்கலொம்). hereby  யன் ொட்டு  ொிவசொதமை ஆங்கிலத்திற்குப் 

ப ொருந்துவது வ ொல் தைிழில்  அதற்கு நிகரொை இதன்மூலம்   யன் ொட்டு  ொிவசொதமைப் 

ப ொருந்தவில்மல என்று பதொிகின்ைது:  

(1) I hereby undertake to carry out faithfully the duties of Royal Egg-Sexer. 

 நொன் இதன் மூலம் ரொயல் எக்-பசக் ொின் கடமைகமள உண்மையொகச் பசய்ய 

 உறுதியளிக்கிவைன்.  

(2)  I hereby declare the bridge open.  

 நொன் இதன்மூலம்  ொலம் திைக்கப் டுவதொக அைிவிக்கிவைன்.  

(3)  I hereby command you to surrender.  

 நொன் இதன்மூலம் சரணமடயுைொறு உங்களுக்குக் கட்டமளயிடுகிவைன். 

பசயல்திைைற்ை வ ச்சு விமைச்பசொற்களுடன் (non-performative verbs of speaking) 

hereby/இதன்மூலம் என் மதப்  யன் டுத்துவது சொத்தியைில்மல: 

(4)  *I hereby persuade you to accompany me. 

 *நொன் இதன் மூலம் என்னுடன் வருைொறு உங்கமள வற்புறுத்துகிவைன். 

(5) *I hereby recount the history of my family.  

  *நொன் இதன் மூலம் எைது குடும் த்தின் வரலொற்மை விவொிக்கிவைன். 
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(6) *I hereby tell the truth.  

  *நொன் இதன் மூலம் உண்மைமயச் பசொல்கிவைன். 

 பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கள் பசயல்திைைொகவவொ அல்லது விளக்கைொகவவொ 

 யன் டுத்தப் டலொம்;  ிந்மதய  யன் ொட்டில் அமவ பசயல்திைைல்லொத விமைச்பசொற்களிலிருந்து 

வவறு ட்டமவ அல்ல: 

(7)  John is always promising to do things, but he never does them.  

 ஜொன் எப்ப ொழுதும் கொொியங்கமளச் பசய்வதொக உறுதியளித்துக்பகொண்டிருகிைொர்,  ஆைொல் 

 அவர் அவற்மை ஒருவ ொதும் பசய்கிைதிமல. 

(8)  He ordered them to leave the premises.  

 அவர் அவர்கமள வளொகத்மத விட்டு பவளிவயறும் டி கட்டமளயிட்டொர். 

(9)  Who is going to christen the baby?  

 குழந்மதக்கு யொர் ப யர் சூட்டப் வ ொகிைொர்கள்?   

(10)  He went round congratulating everyone.  

 அவர் ஒவ்பவொருவமரயும் வொழ்த்திக்பகொண்டிருந்தொர்.   

பசயல்திைன்சொர் இம்ைொதிொியொை விமைச்பசொற்களின் விளக்கப்  யன் ொடுகளில், hereby/இதன் 

மூலம் விலக்கப் ட்டுள்ளமதக் கவைியுங்கள்:  

(11)  *John is always hereby promising to do things. 

 *ஜொன் இதன் மூலம் எப்வ ொதும் கொொியங்கமளச் பசய்வதொக உறுதியளிக்கிைொர். 

(12)  *He hereby ordered them to leave the premises.  

 *அவர் இதன் மூலம் அவர்கமள வளொகத்மத விட்டு பவளிவயறும் டி கட்டமளயிட்டொர்.  

பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொற்களின் பசயல்திைன்  யன் ொடு இலக்கண ொீதியொக ைிகவும் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. அமவ எளிய நிகழ்கொலத்தில் இருக்க வவண்டும். அமவ 

பசய்விமையொகவவொ அல்லது பசயப் ொட்டுவிமையொகவவொ இருக்கலொம்; பசய்விமையொக 

இருந்தொல், அமவ தன்மை இடைொக (first person) இருக்க வவண்டும். முதலில், பசய்விமை உள்ள 

 யன் ொடுகமளக் கவைியுங்கள்.  ின்வரும் முரண் ொடுகமளக் கவைியுங்கள்: 

(13)  I (hereby) promise to pay you next week. 

 I (*hereby) promised to pay him the following week. 

 நொன் (இதன் மூலம்) அடுத்த வொரம் உங்களுக்கு  ணம் தருவதொக உறுதியளிக்கிவைன். 

 நொன் (*இதன் மூலம்) அவருக்கு அடுத்த வொரம்  ணம் பகொடுப் தொக உறுதியளித்வதன். 

(14)  I hereby declare John Smith the duly elected Member for this constituency. 

 I have (*hereby) declared John Smith the duly elected Member for this constituency 

 இந்தத் பதொகுதிக்கு முமையொகத் வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உறுப் ிைரொக ஜொன் ஸ்ைித்மத 

 அைிவிக்கிவைன். 
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 இந்தத் பதொகுதிக்கு முமையொக வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட உறுப் ிைரொக ஜொன் ஸ்ைித்மத 

 நொன் (*இதன் மூலம்) அைிவித்துள்வளன். 

(15)  I hereby warn you that legal action will be taken. 

 I am (?hereby) warning you that legal action will be taken. 

 சட்டப்பூர்வ நடவடிக்மக எடுக்கப் டும் என் மத இதன் மூலம் எச்சொிக்கிவைன். 

 சட்டப் டி நடவடிக்மக எடுக்கப் டும் என்று நொன் (?இதன் மூலம்) எச்சொிக்கிவைன். 

பசயல்திைைற்ை  யன் ொடுகளில் இவத வ ொன்ை முரண் ொடுகள் சொத்தியைொகும்: 

(16)  Passengers are (hereby) requested not to smoke. 

 Passengers were (*hereby) requested not to smoke. 

 புமக ிடிக்க வவண்டொம் என்று  யணிகள் (இதன் மூலம்) வகட்டுக்  பகொள்ளப் டுகிைொர்கள். 

 புமக ிடிக்க வவண்டொம் என்று  யணிகள் (*இதன் மூலம்) வகட்டுக்பகொள்ளப் ட்டைர். 

(17)  You are (hereby) warned to leave immediately. 

 They will be (*hereby) warned to leave immediately. 

 They are at this moment being (*hereby) warned to leave. 

 நீங்கள் உடைடியொக பவளிவயறும் டி (இதன் மூலம்) எச்சொிக்கப் டுகிைீர்கள். 

 அவர்கள் உடைடியொக பவளிவயறும் டி (*இதன் மூலம்) எச்சொிக்கப் டுவொர்கள். 

 அவர்கள் இந்த வநரத்தில் (*இதன் மூலம்) பவளிவயறும் டி எச்சொிக்கப் டுகிைொர்கள் 

விளக்கப்  யன் ொட்டிற்கு இலக்கணக் கட்டுப் ொடு இல்மல என் மதக் கவைியுங்கள், அதொவது, ஒரு 

பசயல்திைன் விமைச்பசொல்மல (performative verb) நிகழ்கொல எளிய தன்மையிட (present simple first 

person) பசய்விமை வடிவில்  யன் டுத்துவது ஒரு பசயல்திைன்  யன் ொடொக (performative use) 

இருக்க வவண்டியதில்மல:  

(18)  அ: Are you clear about what you have to do?  

 நீங்கள் என்ை பசய்ய வவண்டும் என் தில் பதளிவொக இருக்கிைீர்களொ? 

 ஆ: Yes, I (*hereby) christen the baby Jonathan, then I (*hereby) congratulate the 

 parents and then I (*hereby) confess that I am the baby's father and (*hereby) promise never 

 to reveal the fact. 

 ஆம், நொன் (*இதன் மூலம்) குழந்மதக்கு பஜொைொதன் என்று ப யர் சூட்டுகிவைன்,   ிைகு நொன் 

 (*இதன் மூலம்) ப ற்வைொருக்கு வொழ்த்துக்கமளத் பதொிவித்துக்  பகொள்கிவைன்,  ின்ைர் 

 நொன் (*இதன்மூலம்) குழந்மதயின் தந்மத என்று  ஒப்புக்பகொள்கிவைன் வைலும் (*இதன் 

 மூலம்) உண்மைமய பவளிப் டுத்த ைொட்வடன்  என்று உறுதியளிக்கிவைன். 

பசயப் ொட்டுவிமை  யன் ொடுகளிலும் இதுவவ உண்மை: 

(19)  Passengers are (*hereby) regularly requested not to smoke. 

 புமக ிடிக்க வவண்டொம் என்று  யணிகள் (*இதன் மூலம்) பதொடர்ந்து 

 வகட்டுக்பகொள்ளப் டுகிைொர்கள்.  
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பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கள் அவற்ைின் சில வடிவங்களில் ையக்கம் உள்ளமவ, வைலும் அவற்மை 

பதளிவு டுத்துவதற்குச் சூழல் வதமவப் டுகிைது. (தீர்க்கப் டொத பதளிவற்ை தன்மைகள் ைமைந்து 

விடுவது அொிது.)  

 பசயல்திைன் அடிப் மடயில்  யன் டுத்தப் டும் பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கள் 

(Performative verbs) ப ரும் ொலும் உண்மை அல்லொத நி ந்தமைகளுக்கு (non-truth conditional) 

உட் ட்டமவ (ைொற்று கூற்றுகள் இருந்தொலும்). சில வழக்குகள் பதளிவொகத் பதொிகிைது. I warn you to 

stay away from her!/அவளிடைிருந்து விலகி இருக்குைொறு நொன் உன்மை எச்சொிக்கிவைன்! என்று 

யொரொவது பசொன்ைொல் அவளிடைிருந்து விலகி இருங்கள்! என் தற்கு That's not true/அது 

உண்மையல்ல என்று  திலளிப் தில் அர்த்தைில்மல. (I warned you to stay away from her, a reply of 

That's not true/அவளிடைிருந்து விலகி இருக்குைொறு நொன் உங்களுக்கு எச்சொித்தமதக் கவைியுங்கள் 

என் தற்கு That's not true/அது உண்மையல்ல என்ை  தில் முற்ைிலும் இயல் ொைதொக இருக்கும்.) I 

congratulate you on your promotion/உங்கள்  தவி உயர்வுக்கு நொன் உங்கமள வொழ்த்துகிவைன் 

என் தற்கும் அவதவ ொன்று இருக்கும்.  ிை வநர்வுகள் அவ்வளவு பதளிவொக இல்மல. 

எடுத்துக்கொட்டொக, I confess that I took the money/நொன்  ணத்மத எடுத்வதன் என்று 

ஒப்புக்பகொள்கிவைன் என் தற்கு That's not true/அது உண்மையல்ல என்று  தில்கூறுவது 

அர்த்தமுள்ளதொகத் பதொிகிைது. இருப் ினும், ஒப்புதல் அளிக்கப் டுகிைது என்ை உண்மையின் 

உண்மைத்தன்மை வகள்விக்குள்ளொக்கப் டுவதில்மல, ைொைொக ஒப்புதலின் உள்ளடக்கத்மத 

உருவொக்கும் கருத்துமரயின் உண்மை என்று இன்னும் கூைலொம்.  ின்வரும் வழக்கில் இமத இன்னும் 

பதளிவொகக் கொணலொம்: 

(20)  அ: உலகம் நொமள அழியும் என்று கணிக்கிவைன். 

 ஆ: அது உண்மையல்ல. 

இங்வக, அ ஒரு கணிப்பு பசய்கிைொர் என் மத ஆ சவொல் பசய்யவில்மல என்று கூைலொம், ஆைொல் 

அவர் கணிக்கப் ட்டதின் உண்மைமய ைறுக்கிைொர். இருப் ினும், இங்கு என்ை நடக்கிைது என் தில் 

நொம் பதளிவொக இருக்க வவண்டும். I confess…. /… நொன் ஒப்புக்பகொள்கிவைன் என்ை வநர்மவ 

எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். யொரொவது ஏதொவது பசொன்ைொல் அது உண்மைவயொ ப ொய்வயொ அவர்கள் 

ஒப்புதல் அளிக்கிைொர்கள். எைவவ I confess…/...நொன் ஒப்புக்பகொள்கிவைன் என் மத உண்மை 

ைதிப்புக்கொக ைதிப் ிட இயலொது என்று பசொல்வதில் அர்த்தைில்மல. இருப் ினும், ஒப்புதல் என் து 

சில வொர்த்மதகமளச் பசொல்வமதக் பகொண்டுள்ளது (உண்மையொை ஒப்புதல் பவளிப் மடயொக 

அதிகம் வதமவப் ட்டொலும்), எைவவ அ ஒப்புக்பகொள்கிைொர் என்ை கருத்தின் உண்மை, அ-இன் 

ப ொருத்தைொை வொர்த்மதகமள உச்சொிப் தன் அவசியைொை விமளவொகும், அவற்ைில் I confess…/… 

நொன் ஒப்புக்பகொள்கிைன் என்ை வொர்த்மதகளும் அடங்கும். வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், I 

confess…/…நொன் ஒப்புக்பகொள்கிவைன்  என்று கூறு வொிடம் That's not true/அது உண்மையல்ல 

என்று நொம் கூை முடியொத கொரணம் Bachelors are unmarried  ிரம்ைச்சொொிகள் திருைணைொகொதவர்கள் 

என் து வ ொல அவசியம் உண்மைதொன். 
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 இன்னும் சிலவற்மைச் பசொல்ல வவண்டும், இருப் ினும் I predict the world will end 

tomorrow/நொமள உலகம் அழியும் என்று நொன் கணித்வதன் என் தற்குப்  திலொக That's not true/அது 

உண்மையல்ல என்று கூறுவது ஏன் ஏற்றுக்பகொள்ளப் டுகிைது, ஆைொல் I congratulate you on your 

promotion/உங்கள்  தவி உயர்வுக்கு நொன் வொழ்த்துகிவைன் அல்லது I warn you to leave immediately / 

நொன் உடைடியொக பவளிவயறும் டி உங்கமள எச்சொிக்கிவைன் என் தற்குப்  திலொக That's not 

true/அது உண்மையல்ல என்று கூறுவது ஏற்றுக்பகொள்ளப் டொது.  உண்மையில்  இங்வக இரண்டு 

கொரணங்கள் உள்ளை. முதலொவதொக, பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரயின் உண்மைமய ைட்டுவை 

ஒருவர் ைறுக்க முடியும்; வகள்விக்குொிய கூற்று உண்மையில் ஒரு கருத்துமரமய 

பவளிப் டுத்தவில்மல என்ைொல் (அவசியம் உண்மையொை பசயல்திைன்  குதி தவிர) அதன் 

உண்மைமய ஒருவர் ைறுக்க முடியொது. I warn you to leave/ நொன் உங்கமள பவளிவயறும் டி 

எச்சொிக்கிவைன் என்ை வநர்விலும் இதுதொன். கூற்று அதன் உண்மை அவசியைொைமத விட 

தற்பசயலொக இருக்கும் ஒரு கருத்துமரமய பவளிப் டுத்திைொல், That's not true/அது உண்மையல்ல 

என்று பசொல்வதன் இயல் ொை தன்மை, அர்த்தத்தின் பசயல்திைன்  குதி ைற்றும் கருத்துமரப் 

 குதியின் ஒத்தைி சிைப்ம ப் ப ொறுத்தது. எடுத்துக்கொட்டொக, I warn you the roads are 

slippery/சொமலகள் வழுக்கும் என்று நொன் எச்சொிக்கிவைன் என்ை வநர்வில், அர்த்தத்தின் முக்கிய  குதி 

(ப ரும் ொலொை வகட் வர்களுக்கு) the roads are slippery/சொமலகள் வழுக்கும் என் துதொன்; 

வ சு வர் எச்சொிக்மகமய வழங்குகிைொர் என் தல்ல. ைொைொக, I bet you £500 that I can get Mary to go 

to bed with me/ வைொிமய என்னுடன்  டுக்மகக்கு அமழத்துச் பசல்ல முடியும் என்று நொன் உங்களிடம் 

500 டொலர்  ந்தயம் கட்டுகிவைன் என் தில் பசயல்திைன் பசயலின் தன்மை முக்கியைொைது. எைவவ 

இது ஒரு முக்கிய விஷயம், ைற்றும் தரப் டுத்தப் ட்ட இயல் ொைது. நிச்சயைொக, I warn you the roads 

are slippery சொமலகள் வழுக்கும் என்று கூறுவதற்கும், The roads are slippery/சொமலகள் வழுக்கும் 

கூறுவதற்கும் (வகட் வமர எச்சொிக்கும் வநொக்கத்துடன் பசொல்லப் ட்டொலும் கூட) வித்தியொசம் 

உள்ளது என் மதயும் ைைதில் பகொள்ள வவண்டும். முதல் வநர்வில் வ சு வர் உள்வநொக்கங்கமள 

இன்னும் பதளிவொக்குவதன் மூலம், வகட் வொின் ப ொருள்வகொமளக் கட்டுப் டுத்துகிைொர்.  

16.2.2.2 இலக்கணம்சொர் பசயல்திைன் (Grammatical performativity) 

 ப ரும் ொலொை பைொழிகளில் ஒரு கூற்ைின் பசய்மக விமசமயக் (illocutionary force) குைிக்கும் 

இலக்கண வழிகள் உள்ளை (இது ஒரு முழுமையொை  ட்டியலொக வநொக்கம் உள்ளதல்ல): 

(21)  John is brave 

 ஜொன் மதொியைொைவர். 

(22)  Is John brave?  

 ஜொன் மதொியைொைவரொ? 

(23)  Be brave, John!  

 மதொியைொக இருங்கள், ஜொன்! 

(24)  What bravery!  
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 என்ை மதொியம்! 

இந்த இலக்கண வடிவங்கள் பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கள் பசய்யும் அவத வமகயொை 

பசயல் ொட்மடச் பசய்கின்ைை. எைவவ, வைவல உள்ள முதல் மூன்று வொக்கியங்கள் 

 ின்வருவைவற்றுடன் பவளிப் மடயொை பதொடர்ம க் பகொண்டுள்ளை: 

(25)  (hereby) state that John is brave.  

 ஜொன் மதொியைொைவர் என்று நொன் (இதன் மூலம்) கூறுகிவைன். 

(26) (hereby) enquire whether John is brave.  

  ஜொன் மதொியைொக இருக்கிைொரொ என்று நொன் (இதன் மூலம்) விசொொிக்கிவைன். 

(27)  I (hereby) urge John to be brave.  

 ஜொமை மதொியைொக இருக்கும் டி நொன் (இதன் மூலம்) வகட்டுக்பகொள்கிவைன். 

(சுவொரஸ்யைொக, நொன்கொவதில் பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொலுக்கு நிகரன் இல்மல: ??1 hereby 

exclaim…/??நொன் இதன்மூலம் வியந்துமரக்கிவைன்…. இந்த முக்கிய விஷயம் வைலும் விொிவொக கீவழ 

விவொிக்கப் டும்.) 

 இருப் ினும், வடிவங்களின் வதர்வு வரம்பு பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கமளக் கொட்டிலும் 

ைிகவும் குமைவொகவவ உள்ளது, எைவவ அர்த்தங்கள் ைிகவும் குமைவொக் குைிப் ிடப் ட்டமவ. 

எைவவ, ப ொதுவொக, இலக்கண வடிவங்கமள பவளிப் மடயொை பசயல்திைன் விமைச்பசொற்களின் 

அடிப் மடயில் துல்லியைொக ப ொழிப்புமர பசய்வது சொத்தியைில்மல. விளக்கப் ட்டுள்ள நொன்கு 

வமககமள இன்னும் விொிவொக ஆரொய்வவொம். 

அைிவிப்புகள் (Declaratives)   

 வொக்கியம் (21) அைிவிப்பு வடிவத்தில் உள்ளது. இப்வ ொது, பவளிப் மடயொக, அைிவிப்பு 

வடிவத்தில் ஒரு வொக்கியம்  ரந்த வரம் ிலொை பசய்மக சக்திமயக் (illocutionary force) 

பகொண்டிருக்கலொம். He's leaving அவன் பவளிவயறுகிைொன் வ ொன்ை ஒன்று, உண்மைமய 

ஒருவருக்குத் பதொிவிக்க (ப ொதுவொக ப ொருத்தைொை உள்ளுணர்வுடன்), வொக்குறுதியொகவவொ, 

அச்சுறுத்தலொகவவொ, கட்டமளயொகவவொ அல்லது வொழ்த்தொகவவொ அது உண்மையொ எைக் வகட்கச் 

பசயல் டலொம். இந்த  ரந்த வரம் ிைொல், அைிவிப்பு வடிவம் எல்லொ விதைொை வ ச்சுச் பசயமலயும் 

குைியீடொக்குகிைதொ என்ை சந்வதகம் பவளிப் டுகிைது (உண்மையில் சில  குதிகளில் உள்ள 

சந்வதகங்கள் விைொ ைற்றும் ஏவல் வமர நீட்டிக்கப் டுகின்ைை). ஆஸ்டிைின் அசல் 

மகயொளுமகயொைது பசயல்திைன் வொக்கியங்கள் (performative sentences) ைற்றும் 

நிமலயொைமவகள் (constatives) என்று அவர் அமழத்தவற்றுக்கு இமடவய வவறு ொட்மடக் 

கொட்டியது, வைலும் அைிவிப்புகள்  ிந்மதய வமகக்குள் அடங்கும்.  ின்ைர் அவர் அைிவிப்புகளும் 

பசயல்திைன் ைிக்கமவ என்றும், John is brave  ஜொன் துணிச்சலொைவன் என் தற்கும் I (hereby) state 

that John is brave நொன் (இதன் மூலம்) ஜொன் மதொியைொைவன் என்று கூறுகிவைன் என் தற்கும் 

பகொள்மகயில்,  ிந்மதய வழக்கில் பசயல்திைன் விமைச்பசொல் பவளிப் மடயொைது என் மதத் 

தவிர, எந்த வித்தியொசமும் இல்மல என்றும் தீர்ைொைித்தொர். அைிவிப்பு வொக்கிய வடிவம் சில 
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வமககளில் 'அடிப் மட' வொக்கிய வடிவைொக (உருைொற்ை இலக்கணத்தின்  (transformational 

grammar) ஆரம்   திப்புகமளப் வ ொல)) கருதப் ட்டது என் மதயும் நிமைவில் பகொள்ள வவண்டும்; 

வைலும் அமத ஒரு 'நடுநிமல' வடிவைொகக் (’neutral' form) பகொண்டு அதிலிருந்து  ிை அமைத்தும் 

'ஆக்கப் ட்டமவ' என்று கருதுவது எளிது. எைவவ இது  ரந்த அளவிலொை ப ொருந்தக்கூடிய 

தன்மைமயக் பகொண்டிருப் தில் ஆச்சொியைில்மல. அடிப் மட இயல் ின் (basicness) இந்தக் கருத்து 

பசொல்சொர் அர்த்தங்களுக்கு (lexical meanings) இமணயொக உள்ளது. சிவப்பு என்ை நிைத்தின் ப யமர 

ஆரஞ்சு என் துடன் ஒப் ிடவும். சிவப்பு முடி, சிவப்பு ைண், சிவப்பு ஒயின் வ ொன்ை  ல வமகயொை 

'நீட்டிக்கப் ட்ட'  யன் ொடுகளின்  ரந்த வரம்பு சிவப்பு என் தில் உள்ளை; அவற்ைில்  ல புைநிமல 

அடிப் மடயில் சிவப்பு நிைைொக இல்மல. ைறுபுைம், ஆரஞ்சு என் மத அவ்வளவு சுதந்திரைொக 

 யன் டுத்த முடியொது: ஆரஞ்சு எை விவொிக்கப் டும் ஒன்று முன்ைொதிொிக்கு (prototype) ைிக 

பநருக்கைொை நிைத்மதக் பகொண்டிருக்க வவண்டும். இருப் ினும், சிவப்பு என் தற்கும் பதளிவொை 

முன்ைொதிொி உள்ளது. இந்த நிகழ்வு ைிகவும்  ரவலொக உள்ளது. வட்டம் ைற்றும் ஐங்வகொணம்  

என் மவகமள எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். துக்கப் டு வர்கள் கல்லமைமயச் சுற்ைி ஒரு வட்டத்தில் 

நின்ைொர்கள் என்று யொரொவது பசொன்ைொல், அந்த வட்டம் ைிகவும் வதொரொயைொக இருக்கலொம். ஆைொல் 

துக்கப் டு வர்கள் கல்லமைமயச் சுற்ைி ஒரு ஐங்வகொணத்தில் நின்ைொர்கள் என்று யொரொவது 

பசொன்ைொல் துக்கப் டு வர்களின் ைைநிமல ைிகவும் கட்டுப் டுத்தப் டுகிைது. இந்த அர்த்தத்தில், 

ஒருவவமள, அைிவிப்பு வொக்கிய வடிவத்மத அடிப் மடயொகக் கருதலொம். 'அடிப் மடயொக' 

இருப் தொல்,  ிை வடிவங்களொல் பசய்ய முடியொத வழிகளில் நீட்டிக்க முடியும். ஆைொல் இது ைிகவும் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட, நீடிக்கப் டொத ப ொருள்வகொள்களின் வரம்ம க் பகொண்டுள்ளது. ைற்றும் அதன் 

முன்ைொதிொியொை பவளிப் ொடுகளில், அது பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரயின் உண்மைக்கு 

வ ச்சு வமர ஒப்புக்பகொள்ளச்பசய்கிைது, இதைொல் வலியுறுத்து, கூறு, அைிவி, உொிமைவகொரு (assert, 

state, declare, claim) வ ொன்ை பசய்மகசொர் அர்த்தங்களின் ஒவர குடும் த்மதச் வசர்ந்தது. 

குைிப் ிடப் ட்ட  ல்வவறு பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கமள வநரொை அைிவிப்பு முன்ைொதிொியின் 

அர்த்தத்தின் விவரக்குைிப்புகளொகக் கருதலொம். (பசயல்திைன் விமைச்பசொல்லின்  யன் ொடு 

வொக்கியத்தின் பசயல்திைன் அம்சத்மத முன்ைிமலப் டுத்தும் விமளமவக் பகொண்டுள்ளது: அமைத்து 

இலக்கண பசயல்திைன்களிலும், பசயல்திைன் அர்த்தம் ஒப்பீட்டளவில்  ின்ைணியில் உள்ளது, 

ஆைொல் இது குைிப் ொக அைிவிப்புகளில் உள்ளது.) இருப் ினும், ஒவ்பவொரு அைிவிப்பும், புொிந்து 

பகொள்ள வவண்டி, பவளிப் மடயொை பசயல் ொடுகளில் ஒன்மைக் பகொண்ட வொக்கியைொக 

'பைொழிப யர்க்கப் ட வவண்டும்' என்று நம்புவது தவறு. (எடுத்துக்கொட்டொக, சிவப்பு நிைத்தின் 

துல்லியைொை ப யொிடப் ட்ட சொயமல, எ.கொ. கருஞ்சிவப்பு, பைரூன், பசங்கல் சிவப்பு (scarlet, 

crimson, maroon, brick red) வ ொன்ைவற்மை ைீட்படடுக்க முடியொவிட்டொல், It's red/இது சிவப்பு 

என் மத புொிந்து பகொள்ள முடியொது என்ை கூற்மை விட இது உண்மையல்ல.) ஒரு ைொற்று கருத்து 

என்ைபவன்ைொல், அைிவிப்பு வடிவம் கருத்துமரமய (proposition) பவளிப் டுத்துவமதத் தவிர வவறு 

எமதயும் பசய்யொது, வைலும் எந்தபவொரு பசயல்திைன் சக்தியும் உட்குைிப்புகளின் (implicatures) 
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வடிவத்தில் எழுகிைது. எவ்வொைொயினும், இந்த அணுகுமுமை உறுதியொை தன்மை (assertiveness) 

என்று அமழக்கப் டும் முன்ைொதிொியொை தன்மையின் உண்மைமய புைக்கணிக்கிைது. 

விைொக்கள்  

 அமைத்து விைொக்களும், குமைந்த ட்சம் அமவகளின் முன்ைொதிொியொை  யன் ொடுகளில், சில 

இடங்களில் அைியொமைமய பவளிப் டுத்துகின்ைை, வைலும் ஒரு வகட் வொிடைிருந்து அைியொமைமய 

அகற்றும்  திமலப் ப றுவமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளை. இரண்டு வமகயொை வகள்விகள் 

உள்ளை. முதல் வமகயொைது ஒரு கருத்துமரமய (proposition) திைம் டக் குைிப் ிடுகிைது ைற்றும் 

அதன் உண்மை  ற்ைிய அைியொமைமய பவளிப் டுத்துகிைது: இமவ ஆைொம்lஇல்மல வகள்விகள் 

(YeslNo questions) என்று அமழக்கப் டுகின்ைை, ஏபைைில் அமவ அவ்வொவை  திலளிக்கப் டலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக, Is John brave?/ஜொன் மதொியைொக இருக்கிைொரொ? என்ை விைொ John is brave/ஜொன் 

மதொியைொைவர் என்ை கருத்துமரமய முன்மவக்கிைது; வைலும் அந்த கருத்துமர உண்மையொ 

இல்மலயொ என் மதக் குைிக்கும்  திமலப் ப றுவமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. ைற்ை வமக 

முழுமையற்ை கருத்துமரமய முன்மவக்கிைது, வைலும் இதன் விமளவொக வரும் கருத்துமர 

உண்மையொக இருக்கும் வமகயில் வைவலொட்டைொை கருத்துமரமய நிமைவு பசய்யும்  திமலப் 

ப றுவமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது. எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக,  What time is it?/வநரம் என்ை? 

என்ை வகள்வி The time is X/வநரம் X என்ை வைவலொட்டைொை கருத்துமரமய முன்மவக்கிைது; வைலும் 

X-க்கு ைதிப்ம  வழங்கும்  திமலப் ப றுவமத வநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது; இது முழுமையொை 

கருத்துமரமய உண்மையொக்குகிைது. விைொக்களும் (இரண்டு வமககளிலும்)  லவிதைொை முன்ைொதிொி 

அல்லொத  யன் ொடுகமளக் பகொண்டுள்ளை; ஆைொல் அவற்ைின் முன்ைொதிொிப்  யன் ொடுகளில், வகள், 

விசொொி, பதொிந்து பகொள்ளக் வகொரு (ask, enquire, demand to know) வ ொன்ை பசயல்திைன் 

விமைச்பசொற்களின் அவத வமகயொை ப ொருண்மைசொர்  ரப்புக்குள் விழுகின்ைை. ஆைொல் ைீண்டும், 

அமவ,  யன் ொட்டின் ஒவ்பவொரு நிகழ்விலும், பவளிப் மடயொை பசயல்திைன்களில் ஒன்றுடன் 

சுருக்கப் டுவதில்மல. 

 விைொக்கள் சில வநரங்களில் ஒரு வமக ஏவலொக் கருதப் டுகின்ைை. இவ்வொறு, Is John 

brave?/ஜொன் மதொியைொக இருக்கிைொரொ? என்ை வகள்வியின் அர்த்தம் "JOHN Is BRAVE/ஜொன் 

மதொியைொக இருக்கிைொர் என்ை கருத்துமர உண்மையொக இருந்தொல் ஆம் என்றும் ப ொய்யொக 

இருந்தொல் இல்மல என்றும் பசொல்லுங்கள்" என்று ப ொழிப்புமர பசய்யப் டலொம். அவதவ ொல், What 

is the time?/வநரம் என்ை? என்ை வகள்வியின் அர்த்தம் "THE TIME IS X/கொலம் X ஆகும் என்ை 

கருத்துமர உண்மையொக இருக்கும் டிக்கு X க்கு ஒரு ைதிப்ம க் பகொடுங்கள்" எைப் ப ொழிப்புமர 

பசய்யலொம். இந்த ப ொழிப்புமரகள் பவளிப் மடயொக ஏவல் தன்மையொைமவ; வைலும் சைைொக 

பதளிவொக, பதொடர்புமடய விைொக்களின் சில அர்த்தங்கமளயொவது வநரடியொகக் கண்டு ிடிக்கின்ைை. 

இந்த  குப் ொய்வு  ொீட்மச வகள்விகளுக்கு நல்ல விளக்கத்மத வழங்குகிைது. சில 

ப ொருண்மையியல்சொர் (ைற்றும் இரண்டொவதொக பதொடொியல், முதலியை) கட்டுப் ொடுகளின் கீழ் 

பைொழியியல் பவளியீட்டின் அளமவ உற் த்தி பசய்ய கருதப் ட்ட வர்களுக்கு அைிவுறுத்தும் 
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பசயல் ொட்மட இமவ பகொண்டுள்ளை. ஒரு வதர்வு சூழலில் What are the reasons for…?/அதற்கொை 

கொரணங்கள் என்ை? என் தற்கும் State the reasons for…/அதற்கொை கொரணங்கமளக் கூைவும் 

என் தற்கும் இமடவய உள்ள முழுமையொை சைநிமலமயக் கவைியுங்கள். State the reasons 

for…/அதற்கொை கொரணங்கமளக் கூைவும் வ ொன்ை ஒரு வடிவம் இன்னும் ஒரு வதர்வுக் வகள்வியொகவவ 

(examination QUESTION) கருதப் டும் என் மதயும் கவைியுங்கள். ைற்பைொரு சுவொரஸ்யைொை 

கவைிப்பு என்ைபவன்ைொல், Open the door, please/ தயவுபசய்து கதமவத் திைக்கவும் என் தற்கும் 

What is the time, please?/தயவுபசய்து வநரம் என்ை? என் தற்கும் இமடவய உள்ள இமணயொை 

தன்மை (parallelism) ஆகும்.       

 இருப் ினும், ஏவல்  குப் ொய்வொைது இப்வ ொது எைது  ணப்ம மய எங்வக விட்டுச் 

பசன்வைன்? Nowwhere did I leave my wallet?, ஒருவர் தைியொக இருக்கும்வ ொது பசொன்ைது வ ொன்ை 

நிகழ்வுகமளக் குமைவொை பவற்ைியுடவை மகயொளுகிைது. அத்தமகய வநர்வில் வ சு வர் ஒரு 

கற் மையொை வகட் வொிடம் வகள்விமய வகட்கிைொர், வைலும் அவருக்கு  திலளிக்கும் டி 

கட்டமளயிடுகிைொர் என்று வொதிடலொம். ஆைொல் இது உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் சொியொகத் 

பதொியவில்மல: இதுவ ொன்ை வகள்விகள் ப ொதுவொக இதுவ ொன்ை உருவங்களுடன் இருக்கொது. 

மலயொன்ஸ் (Lyons 1977) இது வ ொன்ை சையங்களில் ஒருவர் ஒரு வகள்விமயக் வகட்கவில்மல, 

ஆைொல் அமத பவறுைவை முன்மவக்கிைொர், வைலும் ஒரு வகள்விமய முன்மவப் து சந்வதகத்மத 

அல்லது அைியொமைமய பவளிப் டுத்துவதொகும். ஒரு ஏவலுக்குப்  திலளிக்கும் விதைொக, ஒருவர் 

No/ைொட்வடன் என்று கூைிைொல் அவர் விரும் ிய பசயமலச் பசய்ய ைறுக்கிைொர் எைலொம், ஆைொல் 

ஜொன் இங்வக இருக்கிைொரொ?/ Is John here? என் தற்குப்  திலொக இல்மல/No என்று ஒருவர் 

கூைிைொல், அவர் வகள்விக்குப்  திலளிக்க ைறுக்கவில்மல, ஆைொல் உண்மையில் வகள்விக்கு 

 திலளிக்கிைொர்.  

 வகள்விகள் ஒரு வமக ஏவல் என்று கூறுவதற்கும், வகள்விகள் அவற்ைின் அர்த்தத்தில் ஒரு 

ஏவலின் வமக கூறுகமளக் பகொண்டிருப் தொகக் கூறுவதற்கும் இமடவய ஒரு வவறு ொட்மடக் 

கொட்டுவது அவசியம். இமதக் கூறுவதற்கும் வகள்விகளுக்கு முன்ைொதிொியொக ஒரு ஏவல் வ ொன்ை கூறு 

உள்ளது என்று கூறுவதற்கும் இமடவய வவறு ொடு உள்ளது. ( ிந்மதயது இங்வக கூைப் டும்.) 

வலுவொை ஏவல்  குப் ொய்வு அைியொமையின் பவளிப் ொட்மடக் குைிப் ிடுவமதத் தவிர்க்கிைது 

என் மதக் கவைியுங்கள். இத்தமகய  குப் ொய்வுகள் இது நிகழும் சூழல்களில் அனுைொைைொக 

வழங்கப் டுவமதச் சொர்ந்துள்ளது; அவதவ ொல் அைியொமை அகற்ைப் ட வவண்டும் என்ை 

விருப் த்தின் பவளிப் ொட்டுடன்.  

 ஏவல்  குப் ொய்வின் வழிகளின் அடிப் மடயில் ஒரு ைொற்று  குப் ொய்வு, ஏவல் கூறுகமள 

அமத வவண்டும் சூழல்களில் அனுைொைைொக வழங்குவதற்கு விட்டுவிட்டு வகள்வி உண்மையில் 

அர்த்தம் பசய்வது அைியொமையின் பவளிப் ொடு என்று கூறுவது ஆகும். இந்தப்  குப் ொய்வு நொன் 

எைது  ணப்ம மய எங்வக மவத்வதன்?/Where did I put my wallet? என்ை வநர்மவக் 

மகயொளுகிைது, ஆைொல்  ொீட்மச வநர்மவக் குமைவொகக் மகயொளுகிைது.  
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 ஒரு வகள்வியின் உண்மையொை ப ொருள், அதன் முன்ைொதிொி, குமைந்த ட்சம் ஏவல் கூறு, 

அைியொமைமய அகற்றுவதற்கொை விருப் ம் ைற்றும் அைியொமையின் பவளிப் ொடு ஆகியவற்மை 

உள்ளடக்கியது என்ை ைிகப்ப ொிய வலுவொை உள்ளுணர்வுக்கு இந்த குமைப்பு  குப் ொய்வுகள் எதுவும் 

திருப்திகரைொக இல்மல என்று இங்கு வொதிடப் டுகிைது. இந்த சிக்கமல மையைொகக் பகொண்டு,  ிை 

முன்ைொதிொி அல்லொத அர்த்தங்கள் அமதச் சுற்ைிலும்,  ல்வவறு அளவிலொை ஒற்றுமைகளுடன் ஒரு 

குடும்  ஒற்றுமை அமைப்ம  உருவொக்குவமதப்  ொர்ப் து எளிது. 

ஏவல்கள் (Imperatives) 

 ஏவல்களுக்கு ஒரு முன்ைொதிொியொை  யன் ொடு உள்ளது என்ை அளவில் அது 

அைிவிப்புகமளயும் வகள்விகமளயும் ஒக்கும்; அதன் முக்கிய கூறு அந்தக் கதமவ மூடு! Shut that door! 

எை யொமரயொவது ஏதொவது பசய்ய மவப் து ைற்றும் ைற்பைொரு அடி எடு, நொன் சுடுவவன் Take 

another step, and I'll shoot வ ொன்ை முன்ைொதிொி அல்லொத  யன் ொடுகளின் பதொகுப் ொகும்; இது ஏவல் 

வடிவில் உள்ள விமைச்பசொல்லொல் உருப் டுத்த  ம் பசய்யப் டும் பசயமல பவளிப் டுத்துவமத 

வநொக்கைொகக் பகொண்டிருக்கவில்மல, ைொைொக அதற்கு வநர்ைொைொைது. ஏவலின் இந்தப்  யன் ொட்டின் 

எதிர்ைமை சக்தியொைது (ஒத்தைி)  ின்வரும்  வொக்கியத்தின் இயல்புநிமலயில் பதொிகிைது: 

(28)  Take another step and I'll shoot. And don't move your hand, either.  

 இன்பைொரு அடி எடு, நொன் சுடுவவன். வைலும் உங்கள் மகமய அமசக்கொதீர்கள். 

ைீண்டும், இலக்கண ஏவலின் முன்ைொதிொியொை அர்த்தம், கட்டமளயிடு, உத்தரவிடு, ஆமணயிடு, இர, 

ைன்ைொடு, வவண்டு (order, command, enjoin, beg, beseech, request) ைற்றும்  ல வ ொன்ை 

பவளிப் மடயொை பசயல்திைன்களின் பதொகுப் ின் அவத  ரப் ில் உள்ளது, ஆைொல் வழக்கம் வ ொல் 

அவற்ைில் ஏவதனும் ஒன்றுடனும் ஒருப ொருள் ன்பைொழியைொக இல்மல. 

 ஏவல்களின் சில  குப் ொய்வுகள் (எடுத்துக்கொட்டக, Palmer/ ொல்ைர் (1986: 29-30)) ஒரு 

இரொணுவக் கட்டமளயில் கொணக்கூடிய வலுவொை ஏவல் சக்தியொைது, அது வ ொன்ை ஏவலின்  ண்பு 

அல்ல, ஆைொல் வ சு வொின் அங்கீகொிக்கப் ட்ட அதிகொரத்திலிருந்து எழுகிைது என்று வொதிடுகின்ைை. 

ஒருவர் கதமவத் தட்டுவதற்குப்  திலொக ”Come in!''/உள்வள வொ!' எைக் கூறுவது  லைொை உத்தரவு 

அல்ல, ஆைொல் உண்மையில் அனுைதி வழங்குவதொகும் எைப்  ொல்ைர் சுட்டிக்கொட்டுகிைொர். 

குைிப் ிடப் ட்ட பசயலுக்குப் ப ொதுவொக சொதகைொை ைைப் ொன்மைமய பவளிப் டுத்துவவத ஏவலின் 

அடிப் மட அர்த்தம் என்று அவர்  ொிந்துமரக்கிைொர் (ஒரு உயர்  தவியில் உள்ள இரொணுவ ந ர் சில 

நடவடிக்மககளுக்கு சொதகைொை அணுகுமுமைமய பவளிப் டுத்திைொல், கீழ் டிநிமலயில் உள்ள 

வகட்வ ொர் அவன் அல்லது அவள் ஜொலியொக அமதச் பசய்யலொம் எை அனுைொைிப் ொர்.) இருப் ினும், 

இது முற்ைிலும் உறுதியொைது அல்ல. ’அந்த உருமளக்கிழங்மக உொிக்கவும்!’/Peel those potatoes!' 

என்று யொரொவது பசொன்ைொல் வழிகொட்டுதல் சக்தியொைது வ சு வொின் அதிகொரத்மதச் சொர்ந்தது அல்ல 

(கட்டமளயின் முமை என்ைொலும்). எவ்வொைொயினும், வழிகொட்டுதல் சக்தியொைது இந்தச் பசயலொைது 

வ சு வருக்கு அல்லது வகட் வருக்குப்  லைளிக்குைொ என் மதப் ப ொறுத்தது (அடுத்த இயலில் 

'பசலவு- யன்' அளமவப்  ற்ைிய விவொதத்மதப்  ொர்க்கவும்). வ சு வருக்கு நன்மை  யக்கும் 
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பசயல்கமள பவளிப் டுத்துவவத ஏவலின் முன்ைொதிொியொை  யன் ொடு என் து விவொதத்திற்குொியது: 

கதமவத் தட்டுவதற்குப்  திலொக 'உள்வள வொருங்கள்!', அல்லது 'நல்ல விடுமுமை கிமடக்கட்டும்!' 

வ ொன்ை வநர்வுகள் இந்தப்  ொர்மவயில் முன்ைொதிொியொை  யன் ொடுகளொக இருக்கொது.   

நொம் இதுவமர  ொர்த்த மூன்று இலக்கணச் பசயல்திைன்களுடன் மூலம்,  ின்வரும்  ண்புகள் 

கவைிக்கத்தக்கமவ: 

(i) அமவ அமைத்தும் பவளிப் மடயொை பசயல் ொட்டிற்கு அப் ொற் ட்ட  லவிதைொை 

 யன் ொடுகமளக் பகொண்டுள்ளை. 

(ii) அவற்ைின் அர்த்தங்கள் பவளிப் மடயொை பசயல்திைனுடன் ஒத்ததொக இல்மல, 

(iii) அவற்ைின் முன்ைொதிொியொை அர்த்தங்கள் அவத வநரத்தில் பதொடர்புமடய பசயல்திைன் 

விமைச்பசொற்களின் அர்த்தங்கமள விட வைலொைமவ ைற்றும் 'அடிப் மட'. 

வியப்புகள் (Exclamations) 

 சுவொரஸ்யைொக, எந்த பசயல்திைன் விமைச்பசொற்களொலும் வியப்புகமளச் பசய்ய முடியொது, 

இருப் ினும் அத்தமகய பசயல்கமள விவொிக்கும் அர்த்தங்கமளக் பகொண்ட விமைச்பசொற்கள் 

உள்ளை:   

(29)  What a lovely day it is! 

 இது என்ை ஒரு அழகொை நொள்! 

 *I hereby exclaim what a lovely day it is. 

 *எவ்வளவு அழகொை நொள் என்று இதன்மூலம் வியக்கிவைன். 

 (I exclaimed what a lovely day it was.)  

 (இது என்ை ஒரு அழகொை நொள் என்று நொன் வியந்வதன்.) 

விய/exclaim என்ை வொர்த்மதமயச் பசொல்லி ஒருவர் வியப் தில்மல என்று வதொன்றுகிைது: உரத்த 

குரலில் எமதயொவது கூப் ிட்டு ஒருவர் வியக்கிைொர்:    

(30)  ?'How boring it all is', exclaimed John in a barely perceptible whisper.  

 ?'அபதல்லொம் எவ்வளவு சலிப்பூட்டுகிைது', எை ஜொன் ஒரு குமைவொகக் வகட்கும் 

 கிசுகிசுப் ில்  வியந்தொர். 

எைவவ exclaim/விய என்ை வொர்த்மத ஒரு பசய்மகச் பசயமல குைியொக்கவில்மல. இது 

கிசுகிசு/whisper வ ொன்ை  ொங்கு அர்த்தத்துடன் (manner meaning) வசர்க்கப் ட்டுள்ளது:  

(31) ?I hereby whisper that you mustn't do that in the presence of the Queen.  

  ?ரொணியின் முன்ைிமலயில் நீங்கள் அமதச் பசய்யக்கூடொது என்று நொன் இதன்மூலம் 

 கிசுகிசுக்கிவைன்.    

அப் டியொைொல், வியப்புசொர் வடிவத்தில் (exclamative form) ஒருவர் என்ை பசய்கிைொர்? இது வ ச்சுச் 

பசயலொ? இது உண்மை நி ந்தமை (truth conditional) என் மத கவைியுங்கள்: 

(32)  அ: இது என்ை ஒரு அழகொை நொள்! 

 ஆ: இது நரகைொ!  
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ஆைொல் ஒரு வியப் ின் முதன்மை வநொக்கம் தகவல் பதொிவிப் து அல்ல: 

(33)  அ: Tell me about your day.  

 உங்கள் நொமளப்  ற்ைி பசொல்லுங்கள். 

 ஆ: *What a lovely day I've had.  

 *என்ை ஒரு அழகொை நொள் எைக்குக் கிமடத்தது. 

பதொகுக்கப் ட்ட தகவல் முற்வகொள்பசய்யப் ட்டதொகத் பதொிகிைது (கடற்கமரயில் ஒரு நொள் கழித்து 

வீட்டிற்குள் நுமழயலொம், வைலும் ஒருவர் ஒரு அழகொை நொமளக் பகொண்டொடிைொர் என் மத 

குடியிருப் ொளர்களுக்குத் பதொிவிக்கும் விதைொக நொன் What a lovely day I've had என்ை அழகொை 

நொள் என்று கூைலொம். இருப் ினும், இது ப ொதுவொக முன்கணிப்புகளுடன் பசய்யப் டலொம்). 

பவளிப் டுத்தப் ட்ட அமைத்தும் உண்மைக்கொை உளவியல் அணுகுமுமை. உள்ளுணர்வொக, இது 

பசயல் டுத்த முடியொதது, ஆைொல் ஏன் இல்மல என் து இன்னும் ைர்ைைொகவவ உள்ளது. 

16.2.3 'பசயல்திைன்சொர் கருதுவகொள்' (performative hypothesis) 

 சில வமகயொை கூற்றுகள் உள்ளை, அவற்ைின்  ண்புகள் ைமைமுகைொை பசயல்திைன்கள் கூட 

'ைமைக்கப் ட்ட' அல்லது உள்ளொர்ந்த பவளிப் மடயொை பசயல்திைன் விமைச்பசொல்மலக் 

(underlying explicit performative verb) பகொண்டிருப் தொகத் பதொிகிைது. இது பசயல்திைன் 

கருதுவகொளின் (performative hypothesis) சொரொம்சைொகும், இதன் டி ஒவ்பவொரு ைமைமுகைொை 

பசயல்திைனும் ஒரு 'ஆழைொை' அமைப்ம க் பகொண்டுள்ளது: 

 I (hereby) Vp you (that) S 

 நொன் (இதன் மூலம்) வொ (என்று) உங்களிடம் Vp   

Vp என் து ஒரு பசயல்திைன் விமைச்பசொல், வைலும் I (hereby) Vp you (that/ நொன் (இதன் மூலம்) 

உங்களிடம் Vp நீங்கள் விருப் த்தின் வ ொில் அர்த்தம் ைொைொைல் நீக்கக்கூடியது. இந்த முன்பைொழிவின் 

கூைப் டும் நன்மைகள் என்ைபவன்ைொல், சில குழப் ைொை நிகழ்வுகள் இயற்மகயொை விளக்கத்மதப் 

ப றுகின்ைை 

16.2.3.1 தற்சுட்டுகள் (Reflexives) 

(34)  The letter was addressed to John and myself.  

 அந்தக் கடிதம் ஜொனுக்கும் எைக்கும் எழுதப் ட்டது. 

(35)  People like yourself should be given every assistance.  

 உங்கமளப் வ ொன்ை ைக்களுக்கு எல்லொ உதவிகளும் வழங்கப் ட வவண்டும். 

(36)  ?The letter was addressed to herself.    

 ?கடிதம் தைக்குத்தொவை எழுதப் ட்டது. 

அதன் முகத் வதொற்ைத்தில், (34) ைற்றும் (35) இல் தற்சுட்டு ைொற்றுப்ப யருக்கு எந்த முற்சுட்டும் 

(antecedent) இல்மல ((36) இன் இலக்கணைற்ை தன்மைமயக் கவைியுங்கள்)), ஆைொல் தன்மை இட 

எழுவொய் ைற்றும் முன்ைிமலயிட வநரடியல்லொ பசயப் டுப ொருளுடன் (second person indirect 
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object) உள்ளுமையும் பசயல்திைன்சொர் விமை (underlying performative verb) இருந்தொல்,  ின்ைர் 

ைர்ைம் விளக்கப் டுகிைது. 

16.2.3.2 விமையமடகள் (Adverbs) 

(37)  Frankly, I couldn't care less. 

 பவளிப் மடயொக, என்ைொல் கவமலப் ட முடியவில்மல. 

(38)  What's the time, because I don't want to miss my train?  

 எைது ரயிமல நொன் தவைவிட விரும் ொததொல், வநரம் என்ை? 

முதல்  ொர்மவயில், (37)இல் உள்ள frankly ைற்றும் (38) இல் உள்ள because-clause எமத 

அமடபசய்கிைது (ைொற்றுகிைது) என் து பதளிவொகத் பதொியவில்மல; இருப் ினும், இவற்ைின் 

இயல் ொை ப ொருள்விளக்கம், இது ஒவ்பவொரு வநர்விலும் உள்ள பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொல் 

என்று கூறுகிைது: "I tell you frankly that I couldn't care less"/"நொன் குமைவொகக் கவமலப் ட 

இயலவில்மல என் மத நொன் பவளிப் மடயொகச் பசொல்கிவைன்"; "I ask you what the time is, 

because I don't want to miss my train"./"எைது ரயிமலத் தவைவிட விரும் வில்மல என் தொல், வநரம் 

என்ை என்று நொன் உங்களிடம் வகட்கிவைன்." 

 பசயல்திைன் கருதுவகொள் மூலம், இமவ ஒவர அர்த்தத்மதக் பகொண்டிருக்க வவண்டும், எைவவ 

ஒவர ைொதிொியொை உண்மைக் கட்டுப் ொடுகமளக் பகொண்டிருக்க வவண்டும். ஆைொல் (39) ஒரு 

உண்மைக் கட்டுப் ொட்மடக் பகொண்டுள்ளது என் மத நொம் ஒப்புக்பகொண்டொலும் (இது  லரொல் 

ைறுக்கப் டுகிைது) வ சு வர் நிர ரொதியொ இல்மலயொ என் மதப் ப ொருட் டுத்தொைல் அது 

உண்மைதொன்; இது (40) இல் இருக்க இயலொது. 

 விமையமடகளொல் அதிக சிக்கல்கள் ஏற் டுகின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, பசயல்திைன் 

கருதுவகொளின் கீழ், ைமைமுகைொை பசயல் ொடுகளுடன் ஏன் hereby/இதன்மூலம் 

அனுைதிக்கப் டவில்மல என் தற்கு எந்த கொரணமும் இல்மல: 

(41)  *Hereby what is the time?/*Hereby it is three o'clock.  

 *இதன் மூலம் வநரம் என்ை?/*இதன் மூலம் மூன்று ைணி. 

 (42)  I hereby ask you what the time is.  

 இதன்மூலம் வநரம் என்ை என்று நொன் உங்களிடம் வகட்கிவைன். 

 வைலும்  ல விமையமடகளின் விளக்கத்திற்கு பசயல்திைன் கருதுவகொளில் 

முன்பைொழியப் டொத விமைச்பசொற்களின் (உள்ளுமையும்) இருப்பு வதமவப் டுகிைது: 

(43)  Honestly, who do you think will win?  

 வநர்மையொக, யொர் பவற்ைி ப றுவொர்கள் என்று நிமைக்கிைீர்கள்? 

இது "நொன் உங்களிடம் வநர்மையொக வகட்கிவைன்…" என்று அர்த்தைொகவில்மல, ஆைொல் "எைக்கு 

வநர்மையொக பசொல்லுங்கள்…" என்று அர்த்தைொகிைது. 

16.3 வ ச்சுச் பசயல்கமள வமகப் டுத்துதல் (Classifying speech acts) 
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 பசயல்திைன்சொர் விமைச்பசொற்கள் ஒரு சிைிய எண்ணிக்மகயிலொை தமலப்புகளின் கீழ் 

இயல் ொகவவ வரும். இந்த விமைச்பசொற்கள் பசய்யும் பசயல் ொடுகளின் வரம்ம ப்  ற்ைிய 

உருவத்மதப் ப ை இது நைக்கு உதவுவதொல், அவற்மை இவ்வொறு குழுவொக்குவது  யனுள்ளதொக 

இருக்கும். நொம் கீவழ விவொிக்கும் வமகப் ொடு சியர்லின் அடிப் மடயில் ஆகும்.  ல வநர்வுகளில் 

விமைச்பசொற்கமள ஒன்றுக்கு வைற் ட்ட தமலப்புகளின் கீழ் மவப் து சொத்தியைொக இருப் தொல், 

இது ஒரு சொியொை வமகப் ொட்டியல் அல்ல, அதொவது, வமக ொடுகள் ஒன்றுக்பகொன்று தைியொைமவ 

அல்ல. ஆைொல் இது ஒரு சுருக்கைொை  ொர்மவமய எடுக்க உதவுகிைது.  

16.3.1 வலியுறுத்தல்கள் (Assertives) 

 வலியுறுத்தல்கள், பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரயின் உண்மைக்கு வ சு வமர 

ஒப்புவிக்கின்ைை: 

கூறு,  ொிந்துமர, ப ருமையடி, புகொர்பசய், வகொரு, அைிவி, எச்சொி 

state, suggest, boast, complain, claim, report, warn (that)  

ப ருமையடி/boast ைற்றும் புகொர்பசய்/ complain ஆகியமவ அதன் உண்மையின் ைீதொை 

நம் ிக்மகமயத் தவிர பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரக்கு ஒரு அணுகுமுமைமய 

பவளிப் டுத்துகின்ைை என் மதக் கவைியுங்கள். 

16.3.2 வழிகொட்டுதல்கள் (Directives) 

 கட்டமளகள் வகட் வொின் தரப் ில் சில வமகயொை பசயமல பவளிப் டுத்தும் வநொக்கத்மதக் 

பகொண்டுள்ளை: 

உத்தரவிடு, கட்டமளயிடு, வவண்டு, இர, பகஞ்சு, அைிவுமரகூறு, எச்சொி,  ொிந்துமரபசய், 

வகள் 

order, command, request, beg, beseech, advise (to), warn (to), recommend, ask, ask (to) 

16.3.3 ஈடு டல்கள் (Commissives) 

 ஈடு டல்கள் என் து ஒரு வமகயொை வ ச்சுச் பசயல்கள் ஆகும், இது வ சு வர்கள் சில 

எதிர்கொல நடவடிக்மககளில் தங்கமள ஈடு டுத்திக் பகொள்ளப்  யன் டுத்துகிைது. சில எதிர்கொல 

நடவடிக்மககளில் ஏதொவது பசய்ய வ சு வொின் கவைத்மத அவர்கள் பவளிப் டுத்துகிைொர்கள். 

ஈடு டல்கள் வ ச்சொளமர சில எதிர்கொல நடவடிக்மககளில் ஈடு டுத்துகின்ைை:  

உறுதியளி, ச தம்பசய், வழங்கு, வைற்பகொள், ஒப் ந்தம்பசய், அச்சுறுத்து 

promise, vow, offer, undertake, contract, threaten  

16.3.4 பவளிப் ொடுகள் (Expressives) 

 பவளிப் ொடுகள் ஒரு முன்கருதப் ட்ட விவகொரங்களுக்கு (presupposed state of affairs) 

வ சு ர்களின் உளவியல் அணுகுமுமைமய பவளிப் டுத்துகின்ைை: 

நன்ைிகூறு, வொழ்த்து, இரங்கல்பதொிவி,  ொரொட்டு,  ழி, ைன்ைி 

thank, congratulate, condole, praise, blame, forgive, pardon 
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ப ருமையடி ைற்றும் புகொர்கூறு ஆகியவற்ைிலிருந்து இவற்மை வவறு டுத்துவது என்ைபவன்ைொல், 

 ிந்மதயவை பவளிப் டுத்திய ைைப் ொன்மை (attitude) முதன்மையொக விவகொரங்களின் (அல்லது 

கருத்துமரகளின்) ைீதொை அணுகுமுமையொகும். சியர்லின் பவளிப் ொடுகள் விஷயத்தில், சம் ந்தப் ட்ட 

ந ர்களிடம் ைைப் ொன்மை அதிகைொக உள்ளது. இமவ உள்ளுணர்வுடன் திருப்தியளிக்கும் 

பதொகுப்ம  உருவொக்குகின்ைை, வைலும் ப ருமைப் டு/boast, புகொர்கூறு/complain என் ை 

உள்ளுணர்வு அடிப் மடயில் இங்கு சொர்வதிமல.  

16.3.5 அைிக்மககள் (Declaratives) 

 அைிக்மககள் யதொர்த்தத்தில் ஒரு ைொற்ைத்மதக் பகொண்டுவருவதொகக் கூைப் டுகிைது: அதொவது, 

அமவகள் பசொல்லப் ட்ட  ிைகு உலகம் ஏவதொ ஒரு வமகயில் அப் டிவய இருக்கொது. இப்வ ொது ஒரு 

பவளிப் மடயொை அர்த்தத்தில் இது அமைத்து பசயல்திைன் விமைச்பசொற்களுக்கும் ப ொருந்தும்: 

உதொரணைொக, யொவரொ ஒருவமர வொழ்த்திய  ிைகு அதைொல் அந்த வொழ்த்து நிகழ்ந்த ஒரு புதிய உலகம் 

உருவொகிைது. அைிவிப்புகளின் சிைப்பு என்ை? இவற்மைப்  ற்ைிய விஷயம், முதலொவதொக, அமவ 

நிமைவவற்ைப் ட்ட உண்மைக்கு வைலொக உலகில் ைொற்ைத்மத ஏற் டுத்துகின்ைை. இருப் ினும்,  ிை 

எல்லொ விமைச்பசொற்களிலும் இது ைீண்டும் உண்மையொக இருக்கிைது, ஆைொல் வொழ்த்து/ 

congratulate என் தில் அத்தமகய  லன்கள் விமளவொக இருக்கும், அவதசையம் அைிவிப்புகளின் 

விஷயத்தில் அமவ பசய்மகயொைமவ. இரண்டொவது முக்கியவிஷயம் என்ைபவன்ைொல், அமவ 

அத்தமகய ைொற்ைங்கமள நிமலயொை முமையில் குைியொக்கம் பசய்கின்ைை. எைவவ, நொன் ரொஜிைொைொ 

பசய்கிவைன்/I resign என்று யொரொவது பசொன்ைொல், அதற்குப்  ிைகு அவர்கள் முதலில் வகித்த 

 தவிமய அவர்கள் வகிக்க ைொட்டொர்கள்.  

ரொஜிைொைொபசய்,  தவி நீக்கம்பசய், விவொகரத்துபசய் (இஸ்லொத்தில்), ப யொிடு, திை (எ.கொ. 

ஒரு கண்கொட்சி), தள்ளிமவ, தண்டி (நீதிைன்ைத்தில்),  ிரதிஷ்மடபசய், ஏலம்எடு (ஏலத்தில்), 

அைிவி (கிொிக்பகட்டில்) 

resign, dismiss, divorce (in Islam), christen, name, open (e.g. an exhibition), excommunicate, 

sentence (in court), consecrate, bid (at auction), declare (at cricket) 

ஆங்கிலத்தில் ( ல நூறு) பவளிப் மடயொை பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கள் வமரயறுக்கப் ட்ட 

எண்ணிக்மகயில் உள்ளை, ஆைொல் வகொட் ொட்டளவில் வமரயறுக்கப் ட்ட வ ச்சுச் பசயல்கள் 

உள்ளை என்று நம்புவதற்கு எந்த கொரணமும் இல்மல. தைிழுக்கும் இது ப ொருந்தும். 

16.4 வ ச்சுச் பசயல்கமள பவற்ைிகரைொகச் பசயல் டுத்துவதற்கொை நி ந்தமைகள் 

 ஒரு வ ச்சுச் பசயமலச் சொியொகச் பசய்ததொகக் கூைப் டுவதற்கு முன், ப ொதுவொகச் சூழ்நிமல 

நி ந்தமைகள் பூர்த்தி பசய்யப் ட வவண்டும். இமவ ப ொதுவொக ைகிழ்ச்சி நி ந்தமைகள் (happiness 

conditions) அல்லது நயைொை நி ந்தமைகள் (felicity conditions) என்று அமழக்கப் டுகின்ைை. 

இவற்ைில் சில நிச்சயைொக எந்த வமகயொை பைொழியியல் கருத்துப் ொிைொற்ைத்திற்கொை 

நி ந்தமைகளொகும்; அதொவது வ சு வரும் வகட் வரும் ஒருவமரபயொருவர் புொிந்துபகொள்வது 

(ப ொதுவொக ஒவர பைொழிமயப் வ சுவது), ஒருவமரபயொருவர் வகட்க முடியும், ைற்றும்  ல.  ின்வரும் 
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கட்டுப் ொடுகள் தற்வ ொமதய இயலுக்கு ைிகவும் ப ொதுவொைமவ ைற்றும் கூை வவண்டியமவ 

(சியர்லுக்குப்  ிைகு).  

16.4.1 ஆயத்த நி தமைகள் (Preparatory conditions) 

 ஆயத்த நி ந்தமைகள் வ ச்சுச் பசயமல வமரயறுக்கவில்மல, ஆைொல் அமவ 

நடத்தப் டொவிட்டொல், அந்தச் பசயல் வைற்பகொள்ளப் டவில்மல (அது வதொல்வியுற்ைது என்று 

கூைப் டுகிைது) என் தொகும். அைிக்மகப் வ ச்சுச் பசயல்களின் விஷயத்தில், பசயமலச் பசய்யும் 

ந ருக்கு அமதச் பசய்ய அதிகொரம் இருக்க வவண்டும், வைலும் அமதப் ப ொருத்தைொை 

சூழ்நிமலகளிலும் ப ொருத்தைொை பசயல்களிலும் பசய்ய வவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு கப் லின் 

வில்லில் ஷொம்ப யின்  ொட்டிமல உமடத்து, நொன் இந்த கப் லுக்கு வீைஸ் என்று ப யொிடுகிவைன்/I 

name this ship Venus என்று பசொன்ைொல் ைட்டும் வ ொதொது, கப் லுக்கு அதிகொரப்பூர்வப் ப யமரப் 

ப றுவதற்கு அல்லது அதன் ப யமர ைொற்றுவதற்கு. அதிகொரப்பூர்வைொக அங்கீகொிக்கப் ட்ட 

 ங்வகற் ொளர்களுடன் ஒரு முமையொை விழொ நடத்தப் ட வவண்டும். குழந்மதக்குப் ப யர் 

சூட்டுவதும் அப் டித்தொன். வவமல அல்லது  தவிமய ரொஜிைொைொ பசய்யும் விஷயத்தில் கூட, கொமல 

உணவின் வ ொது நொன் ரொஜிைொைொபசய்கிவைன்/ I resign என்ை வொர்த்மதகமள ைட்டும் பசொல்வது, 

ரொஜிைொைொ பசய்வதொகொது: ரொஜிைொைொ பசய்வதற்கொை சொியொை வழிகள் ைற்றும் அத்தமகய 

முடிமவத் பதொிவிக்கும் வழிகள் உள்ளை. ஒரு வொக்குறுதியின் விஷயத்தில், வகட் வர் 

வொக்குறுதியளிக்கப் ட்ட பசயலின் நிமைவவற்ைத்மத அது நிமைவவற்ைப் டொதது வமர விரும்  

வவண்டும், வைலும் வழக்கைொை நிகழ்வுகளில் வொக்குறுதியளிக்கப் ட்ட நிகழ்வு நடக்கொது என்று 

வ சு வர் நம்புவதற்கு கொரணம் இருக்க வவண்டும். ஒரு கட்டமளமயப் ப ொறுத்தவமர, வ சு வர் 

வகட் வொின் ைீது அதிகொரம் ப ற்ைவரொக இருக்க வவண்டும், விரும் ிய பசயல் ஏற்கைவவ 

பசய்யப் டவில்மல என்று நம்  வவண்டும், வைலும் வகட் வர் அமதச் பசயல் டுத்துவது 

சொத்தியைொகும் ைற்றும்  ல. 

16.4.2 வநர்மை நி ந்தமைகள் 

 வநர்மையொை நி ந்தமைகமள (sincerity conditions) நிமைவவற்ை, பசயமலச் பசய்யும் ந ர் 

ப ொருத்தைொை நம் ிக்மககள் அல்லது உணர்வுகமளக் பகொண்டிருக்க வவண்டும். எடுத்துகொட்டொக, 

வலியுறுத்தும் பசயமலச் பசய்யும்வ ொது, வ சு வர் அவர் பவளிப் டுத்தும் கருத்துமரமய நம்  

வவண்டும்; ஒருவருக்கு நன்ைி பதொிவிக்கும் வ ொது, அவருக்கு நன்ைி உணர்வு இருக்க வவண்டும்; ஒரு 

வொக்குறுதிமய அளிக்கும் வ ொது, அவர் அமத உண்மையொக நிமைவவற்ை வவண்டும், ைற்றும்  ல. 

 வநர்மையொை நி ந்தமைகள் பூர்த்தி பசய்யப் டொவிட்டொல், பசயல் உண்மையில் 

பசய்யப் டுகிைது, ஆைொல் துஷ் ிரவயொகம் இருப் தொக கூைப் டுகிைது.  

16.4.3 அத்தியொவசிய நி ந்தமைகள் 

 அத்தியொவசிய நி ந்தமைகள் (essential conditions) அடிப் மடயில் பசயல் டுத்தப் டும் 

பசயமல வமரயறுக்கின்ைை. எைவவ, ஒரு வொக்குறுதிக்கு (promise), வ சு வர் தைது கூற்மை அதன் 

கருத்துமர உள்ளடக்கத்திற்கு ஒத்துப்வ ொகும் பசயமலச் பசய்வதற்கொை ஒரு கட்டொயத்தின் 
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(obligation) கீழ் அவமர மவக்க வவண்டும். ஒரு வவண்டுவகொளுக்கு (request), வ சு வர் 

வவண்டப் ட்டமதச் பசய்ய வகட் வமரப் ப றுவதற்கொை ஒரு முயற்சியொக கூற்று எண்ணிக்மகமயக் 

(utterance count) கருதவவண்டும்; ஒரு அைிக்மகக்கு (statement), வகட் வர் அந்த கூற்ைின் 

உண்மைக்கு உத்தரவொதைொகக் கூற்று எண்ணிக்மகமயக் கருதவவண்டும்; ஒரு வகள்விக்கு (question), 

வகட் வொிடைிருந்து ப ொருத்தைொை  திமலப் ப றுவதற்கொை முயற்சியொகக் கூற்று எண்ணிக்மகமயக் 

வகட் வர் கருதவவண்டும். அத்தியொவசிய நி ந்தமைகள் பூர்த்தி பசய்யப் டொவிட்டொல், அந்தச் பசயல் 

உண்மையில் வைற்பகொள்ளப் டவில்மல. 

16.4.4  ிை நி ந்தமைகள் 

 முன்ைொதிொியொக, வகள்விக்குொிய பசொற்கமளக் கூறுவதில் வகள்விக்குொிய பசய்மகச் பசயமலச் 

(illocutionary act) பசய்ய வ சு வொின் வநொக்கத்மதக் வகட் வர் அங்கீகொிக்க வவண்டும். இது 

எடுத்துக்பகொள்ளுதல் (uptake) எைப் டும். எடுத்துக்பகொள்வமத ஏற்றுக்பகொள்வதிலிருந்து 

(acceptance) வவறு டுத்தப் ட வவண்டும்: ஒருவர் ைன்ைிப்பு அல்லது ரொஜிைொைொமவ ஏற்க 

ைறுத்தொல், வ சு வொின் வநொக்கம் அங்கீகொிக்கப் டவில்மல என்று அர்த்தைல்ல. ப ொதுவொக, வ ச்சுச் 

பசயல்களுக்கு எடுத்துக்பகொள்வது (uptake) என் து அவசியைொை நி ந்தமையொகத் பதொியவில்மல, 

ஆைொல் சந்வதகத்திற்குொிய வநர்வுகள் உள்ளை. தற்ப ருமை வ சுவமத (boasting) எடுத்துக் 

பகொள்ளுங்கள். வ ச்மசக் வகட்கும் யொரும் அமதத் தற்ப ருமையொக நிமைக்கவில்மல என்ைொல் 

யொரொவது தற்ப ருமை வ சுவொரொ? அது இன்னும் ஒரு தற்ப ருமையொக இருக்கிைது என் தற்கொை 

அைிகுைிகள் உள்ளை. முதலில், இது முரண் ொடொைது: ?ஜொன் தற்ப ருமை வ ச முயன்ைொர், ஆைொல் 

அவர் உண்மைகமள ைட்டுவை கூறுகிைொர் என்று எல்வலொரும் நிமைத்தொர்கள்/?John tried to boast, 

but everyone thought he was just stating the facts. இரண்டொவதொக, ஒருவர் ஒரு பைொழிமவக் 

(statement) வகட்கலொம், அதன் ிைகு யொவரொ ஒருவர் ப ருமை வ சுவமதக் கண்டைியலொம்: அவர் 

என்ைிடம் £10,000 இழந்ததொகச் பசொன்ைொர்-அவர் ப ருமை வ சுவமத நொன் அப்வ ொது 

உணரவில்ல/He told me he had just lost £10,000—I didn't realize at the time that he was boasting.  

 இயல் ொக, வ சு வொின் பசயல்கள், வ ச்சுச் பசயலின் வநொக்கத்துடன் ஒத்துப்வ ொக 

வவண்டும். இவ்வொறு, வொக்குறுதி அளிக்கும் ஒருவர் வொக்குறுதியளிக்கப் ட்ட பசயமல நிமைவவற்ை 

வவண்டும்;  ிைமரச் பசய்யும் டி கட்டமளயிடும் ஒருவர், அமதத் பதொடர்ந்து பசய்தொல் 

வகொ ப் டக்கூடொது; ஒரு வகள்விமயக் வகட்ட  ிைகு, ஒரு  தில் பகொடுக்க வநரம் பகொடுக்க வவண்டும்; 

ஒரு கப் லுக்கு ப யொிடும் ஒருவர் அதன் ிைகு அமத வவறு ப யொில் குைிப் ிடக்கூடொது. அமவ 

அர்ப் ணிப்பு ைீைல்கள் (breaches of commitment) என்று அமழக்கப் டலொம்.   

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1.  ின்வரும் எந்த விமைச்பசொற்கள் பசயல்திைன் ைிக்கமவ? 

 ந்தயம்மவ (இரண்டு அர்த்தங்கமளயும் கவைியுங்கள்) 

 ிரொர்த்தமைபசய் (ைத அர்த்தத்தில்) 

ரசி 
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விசொொி 

இரங்கு 

வருந்து 

பகொண்டொடு 

2. கூற்றுசொர், பசய்மகசொர் ைற்றும் விமளவுசொர் பசயல்கள் (ைற்றும் அவற்ைின் கூறுகள்)  ற்ைி 

வயொசித்து, (அ) ஒரு கிளி, (ஆ) கணிைி இவற்ைல் என்ை பசய்ய முடியும் என்று நியொயைொக 

எதிர் ொர்க்கலொம். 

3.  ின்வரும் எந்த பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கமளச் சியர்லின் தமலப்புகளில் ஒன்றுக்கு 

வைற் ட்டவற்ைின் கீழ் வமகப் டுத்தலொம்? 

புகொர்பசய்,  எச்சொி, ஒப்புக்பகொள், புலம்பு 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

வ ச்சு பசயல் வகொட் ொட்டின் 'ஆஸ்டின்-சியர்ல்'  ொடவ தத்திற்கு ஆஸ்டின் (Austin 1962) ைற்றும் 

சியர்ல் (Searle 1969)  ொர்க்கவும். வ ச்சுச் பசயல்களுக்கொை  ல்வவறு அணுகுமுமைகளின் ஒரு நல்ல 

ஆய்வு (ஆைொல் லீச் அல்லது பதொடர்புமடய வகொட் ொடு /relevance theory உட் டொைல்) 

பலவின்சைின் (Levinson 1983) இயல் 5 ஆகும். இலக்கண பசயல்திைன்  ற்ைிய விவொதத்திற்கு, 

 ொல்ைர்-ஐப் (Palmer 1986: 1.4)  ொர்க்கவும். லீச்சின் (ஆஸ்டின்-சியர்ல் நிமலப் ொட்மட நிரொகொிக்கும்) 

 ொர்மவகமள லீச்சில் (Leech 1983) கொணலொம். ஒரு ப ொருத்தம்-வகொட் ொட்டு (relevance-theoretical) 

விளக்கத்தின் சுருக்கம்  ிவளக்வைொொின் (Blakemore 1992) இயல் 6 இல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளை.     

வகள்விக்கொை  தில்கள் 

1. பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கள் 

 ந்தயம்கட்டு    -  அவள் ைறுக்கிைொள் என்று 50 டொலர்  ந்தயம் கட்டுகிவைன். -ஆம் 

                          - அவர் கொர்லிங்  ிளொக் வல ிமள குடிக்கிைொர்என்று  ந்தயம் கட்டுகிவைன் -அல்ல 

 ிரொர்த்தி    - நொங்கள்  ிரொத்திப் து வதவவை எங்கமள  விடுவிப்பீர்-ஆம் 

இரங்கல் 

பகொண்டடு   - எங்கள் அணியின் அற்புதைொை பவற்ைிமயக் பகொண்டொடுகிவைொம்! - ஆம் 

    -ஆைொல் வீட்டில் கிைிஸ்துைஸ் பகொண்டொடுகிவைொம் -  அல்ல 

2. இடச் பசயல்கள், முதலியை. 

(அ) கிளி          - ஒரு உச்சொிப்பு கல்பவட்மட உருவொக்குகிைது (ஆைொல் அமத உருவொக்கவவொ  

     அல்லது அமதச் சூழ்நிமலப் டுத்தவவொ இல்மல); 

     உண்மையொை ைொயொஜொலச் பசயல் சொத்தியைில்மல (ஒரு கிளி சிைிது   

     பைொழிமய உருவொக்குவதன் மூலம் கவைத்மத ஈர்க்கும் வநொக்கத்தில் இருக்கலொம், 

         ஆைொல் அதன் அர்த்தத்தின் அடிப் மடயில் அது பசயல் டொது); 

      விமளவுசொர் விமளவுகள் இருக்கலொம். 
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   (கிளிகள் பைொழிமய அர்த்தத்துடன்  யன் டுத்துவதொக அைிக்மககள் உள்ளை  

  என் மத நிமைவில் பகொள்க;இந்த அைிக்மககள் உண்மையொக இருந்தொல், வைவல 

  உள்ளமவத் திருத்தப் ட வவண்டும்!) 

(ஆ) கணிைி    -பதளிவொக, வ ொதுைொை அதிநவீை கணிைி எல்லொவற்மையும் பசய்ய முடியும். 

   (ப ரும் ொலொை அன்ைொடக் கணிைி பசய்திகமள உருவொக்குகின்ைை ஆைொல் உங்கள் 

   நிமைவகம் தீர்ந்துவிட்டதொ ைற்றும் ப ொிய கிளிப்வ ொர்மட வசைி வ ொன்ைமவ     

    உருவொக்குவதில்மல.) 

3. பசயல்திைன் விமைச்பசொற்கமள வமகப் டுத்துதல் 

புகொர்கூறு   -உறுதியொை புகொர் (Searle  டி) 

  உத்தரவு? (சில பசயமலச் பசய்வமத வநொக்கைொகக் பகொண்டது, ஆைொல் இது  

  ப ொதுவொகக் குைிப் ிடப் டவில்மல) 

  பவளிப் மடயொைது (ஒரு விவகொரத்திற்கொை அணுகுமுமைமய பவளிப் டுத்துகிைது) 

எச்சொி   - உத்தரவு (Searle  டி) 

                        -உறுதியொை (Searte  டி) 

                        -உத்தரவு? (சில பசயமலச் பசய்வமத வநொக்கைொகக் பகொண்டது, ஆைொல் இது  

    ப ொதுவொகக் குைிப் ிடப் டவில்மல) 

ஒப்புக்பகொள்   -உறுதியொை (ஒப்புதல் உண்மைக்கு உறுதியளிக்கிைத) 

  -பவளிப் மடயொை (வருத்தத்மத பவளிப் டுத்துகிைது) 

  -அைிவித்தல்? (வ ொலீஸ் விசொரமணயின்  ின்ைணியில், ஒரு வொக்குமூலம் 

   ஓரளவிற்கு சம் ிரதொயைொைது, வைலும் 'உண்மைமய ைொற்றும்' என்று கூைலொம்) 

புலம்பு            - பவளிப் டுத்தும் 

                       -உறுதியொை? (ச ொநொயகர் விவகொரங்களின் உண்மைக்கு உறுதியளிக்கிைொர்) 
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இயல் 17 

உட்குைிப்புகள் 

17.1 உமரயொடல் உட்வகொள்கள் 

 நொம் ஏற்கைவவ இயல் 2-இல் உமரயொடல் உட்குைிப்புகமளச் (conversational implicatures) 

சந்தித்துள்வளொம், அங்கு அமவ உண்மையில் கூைப் ட்டுள்ளவற்ைில் முழுமையொக அல்லது 

முழுமையமடயொைல் குைியொக்கம் பசய்யப் டொத கருத்துமரகள் அல்லது ஊகங்கள் எைச் சுருக்கைொகப் 

 ண் ொக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்மட நிமைவுகூருங்கள்:   

(I)  அ: Am I in time for supper?  

 நொன் இரவு உணவுக்கு வநரைொகிவிட்வடைொ? 

 ஆ: I've cleared the table.  

 நொன் வைமசமயச் சுத்தம் பசய்துவிட்வடன்.  

இரவு உணவிற்கு அ ைிகவும் தொைதைொகிவிட்டொர் என்ை கருத்துமரமய பவளிப் டுத்துவது ஆ-இன் 

வநொக்கைொக உள்ளது, ஆைொல் இது வகட் வரொல் புொிந்துபகொள்ளப் ட வவண்டும். இந்த இயலில், 

உமரயொடல் உட்குைிப்புகள் ைற்றும் அமவ எவ்வொறு எழுகின்ைை என் மத விளக்குவதற்கொை 

முன்பைொழிவுகமள நொம் கூர்ந்து கவைிப்வ ொம். அமவ எவ்வொறு வமரயறுக்கப் டலொம் என் மதக் 

கருத்தில் பகொண்டு பதொடங்குகிவைொம்.     

17.1.1 உமரயொடல் உட்குைிப்பு எவ்வொறு அங்கீகொிப் து 

 உமரயொடல் உட்குைிப்புகமள அமவ குழப் ைமடயக்கூடும்  ிை ப ொருண்மையியல்சொர்/ 

 யன்வழியியல்சொர் நிகழ்வுகளிலிருந்து வவறு டுத்துவதற்கு முன்பைொழியப் ட்ட அளவுவகொல்களில் 

 ின்வருவை அடங்கும். இந்த அளவுவகொல்கள் ஒன்றுக்பகொன்று முற்ைிலும் தர்க்கொீதியொக 

சுதந்திரைொைமவ அல்ல.  

17.I.I.I சூழல் சொர்பு 

 ஒவர அர்த்தத்மதக் பகொண்ட ஒரு பவளிப் ொடு (அதொவது ஒவர கருத்துமரமய 

பவளிப் டுத்துவது) பவவ்வவறு சூழல்களில் பவவ்வவறு உமரயொடல் உட்குைிப்புகமள 

உருவொக்கலொம். 

(2)  அ: Have you cleared the table and washed the dishes? 

 நீங்கள் வைமசமயச் சுத்தம் பசய்து  ொத்திரங்கமளக் கழுவிைீர்களொ? 

 ஆ: I've cleared the table.  

 நொன் வைமசமய சுத்தம் பசய்துவிட்வடன். 

(3)  அ: Am I in time for supper?  

 நொன் இரவு உணவுக்கு வநரைொகிவிட்வடைொ? 

 ஆ: I've cleared the table.  

 நொன் வைமசமய சுத்தம் பசய்துவிட்வடன். 
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இந்த அளவுவகொலின் வநொக்கம், உமரயொடல் உட்குைிப்புகமள, ஒருபுைம், உட் டுத்தல்கள் 

(entailments) ைற்றும் ைறுபுைம், வழக்கைொை உட்குைிப்புகள் (conventional implicatures) என்று 

அமழக்கப் டு வற்ைிலிருந்து வவறு டுத்துவதொகும். முதலில் வதமவகமள எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். 

(4) (5) உட் டுத்தொத சூழல் எதுவும் இல்மல: 

(4) ஜொன் குளவிமயக் பகொன்ைொர். 

(5) குளவி இைந்தது. 

எைவவ, (சூழல் சொர் ின்) அளவுவகொலின்  டி (5) என் து (4) இன் உமரயொடல் உட்குைிப்பு அல்ல. 

வழக்கைொை உட்குைிப்புகள் என் து குைிப் ிட்ட பைொழியியல் வடிவங்களுடன் வழக்கைொக 

இமணக்கப் ட்ட அர்த்தத்தின் உண்மை அல்லொத-நி ந்தமை அம்சங்களுக்கு (truth-conditional 

aspects) சிலரொல் வழங்கப் ட்ட ப யர் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, but/ஆைொல் என் மத and/ைற்றும் 

என் திலிருந்து வவறு டுத்தும் அர்த்தம் இந்த இயல்புமடயது, அவத வ ொல் தொன் I haven't cleared the 

table / நொன் வைமசமய சுத்தம் பசய்யவில்மல ைற்றும் I haven't cleared the table yet / நொன் இன்னும் 

வைமசமயச் சுத்தம் பசய்யவில்மல என் ைவற்ைிற்கு இமடயில் ைற்றும் John killed the wasp/ஜொன் 

குளவிமயக் பகொன்ைொன் ைற்றும் It was John who killed the wasp/ஜொன் தொன் குளவிமயக் பகொன்ைது 

என் ைவற்ைிற்கும் இமடயில் உள்ள வவறு ொடு. இந்த வவறு ொடுகள் சில பைொழியியல் வடிவங்களின் 

அர்த்தத்தின் ஒரு  குதியொகும், வைலும் இந்த வடிவங்கள் அர்த்தத்மத சுைக்கும் வநொக்கைின்ைி 

 யன் டுத்தப் ட்டொல், அமவ தவைொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை.  

17.I.I.2 வதொல்வித்தன்மை/ரத்துபசய்யக்கூடிய தன்மை (Defeasibility/cancellability)  

 முரண் ொடு (contradiction) அல்லது ஒழுங்கின்மை (anomaly) இல்லொைல் கூடுதல் ப ொருள் 

(additional material) மூலம் உமரயொடல் உட்குைிப்புகள் ரத்து பசய்யப் டலொம். 

(6)  அ: அமைச்சர் கூட்டத்தில் கலந்து பகொண்டு ஒப் ந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டொரொ? 

 ஆ(I): அமைச்சர் கூட்டத்தில் கலந்து பகொண்டொர். 

 ஆ(2): அமைச்சர் கூட்டத்தில் கலந்து பகொண்டொர்; ஒப் ந்தம் பதொடர் ொக ஒரு அைிக்மக 

  ின்ைர் பவளியிடப் டும் 

அ-இன் முதல்  தில், அமைச்சர் ஒப் ந்தத்தில் மகபயழுத்திடவில்மல என்ை வலுவொை அனுைொைத்மத 

உருவொக்குகிைது. எவ்வொைொயினும், ஆ(2) இல் உள்ள கூடுதல் ப ொருள் உட்குைிப்ம  அடக்குகிைது: 

ஒப் ந்தம் மகபயொப் ைிடப் டவில்மல என்று முடிவு பசய்ய எங்களுக்கு இைி உொிமை இல்மல 

அல்லது பதொிவிக்கப் டவில்மல. ஒரு வழக்கைொை உட்குைிப் ின் விஷயத்தில், அடுத்தடுத்த 

முரண் ொடொை ப ொருள் (subsequent inconsistent material) பவறுைவை ஒழுங்கின்மைக்கு 

வழிவகுக்கிைது:   

(7)?ஜொன் இன்னும் வரவில்மல: அவர் வரவில்மல என்ை உண்மை எைக்குத் பதொியும்.  

இயலொமை அல்லது ரத்துபசய்யக்கூடியது உமரயொடல் உட்குைிப்புக்கொை நிமலயொை 

அளவுவகொல்களில் ஒன்ைொகும் என்ைொலும், இது குமைவொை வகள்விக்குொியது அல்ல. கொரணம், 

ப ொருமளச் (material) வசர்ப் து சூழமல ைொற்றுகிைது: இமதச் பசய்யொைல் உட்குைிப்ம  
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அடக்குவதற்கு வழி இல்மல. வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், இந்த அளவுவகொல் சூழல் சொர்பு 

அளவுவகொலொல் உட் டுத்தப் டொத எமதயும் வசர்க்கவில்மல.      

17.I.I.3  ிொிக்கப் டொத தன்மை (Non-detachability)  

 ஒவர சூழலில் உள்ள ஒவர கருத்துமர உள்ளடக்கம், அது எந்த வடிவத்தில் 

பவளிப் டுத்தப் ட்டொலும், ஒவர உமரயொடல் உட்குைிப்ம  எப்வ ொதும் வதொற்றுவிக்கும் (அதொவது, 

உட்குைிப்பு அர்த்தத்துடன்  ிமணக்கப் ட்டுள்ளது, வடிவத்துடன் அல்ல): 

(8)  அ: நீங்கள் வைமஜமய சுத்தம் பசய்து  ொத்திரங்கமளக் கழுவிைீர்களொ? 

 ஆ: நொன் எல்லொவற்மையும் வைமசயில் இருந்து எடுத்துவிட்வடன். 

இது ைர ொை உட்குைிப்புகளில் இல்மல.  ின்வருவைவற்ைில், (9)என் து (IO)ஐ உட்குைிப்பு 

பசய்கிைது, ஆைொல் ப ொதுவொக (9) உடன் கருத்துமர அடிப் மடயில் ஒத்ததொகக் கருதப் டுகிை (II), 

(10)-ஐ உட்குைிப்பு பசய்யொது. வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், உட்குைிப்பு (10) பசொல்சொர்  தம் 

manage/சைொளி என் துடன் இமணக்கப் ட்டுள்ளது: 

(9)  John didn't manage to walk as far as the crossroads. 

  ஜொன் குறுக்குச் சொமல வமர நடக்க சைொளிக்கவில்மல. 

(10)  John attempted to walk as far as the crossroads. 

 ஜொன் குறுக்குச் சொமல வமர நடக்க முயன்ைொர். 

(11)  John didn't walk as far as the crossroads.  

 ஜொன் குறுக்குச் சமல வமர நடக்கவில்மல. 

17.1.1.4 கணக்கீடு (Calculability) 

 ஒரு உமரயொடல் உட்குைிப் ொைது, நிமலயொை ப ொதுக் பகொள்மககமளப்  யன் டுத்தி, 

சூழ்நிமலத் தகவலுடன் ைர ொை அர்த்தத்தின் (conventional meaning) அடிப் மடயில் 

கணக்கிடக்கூடியதொக இருக்க வவண்டும்.   

 கணக்கீட்டின் தன்மை கீவழ விவொதிக்கப் டும். இந்த அளவுவகொல் சிைப்பு 

உடன் ொடுகளிலிருந்து உமரயொடல் உட்குைிப்புகமள வவறு டுத்த உதவுகிைது, எடுத்துக்கொட்டொக, 

இதைொல் இருவர் ஒப்புக்பகொள்கிைொர்கள் (தன்ைிச்மசயொக) எப் டி என்ைொல் அவர்களில் ஒருவர் X 

என்று கூறும்வ ொது, அவர்கள் உண்மையில் Y என்று அர்த்தம் பகொள்கிைொர்கள். எத்துக்கொட்டொக, ஒரு 

கணவனும் ைமைவியும் தங்களுக்குள்  ின்வருைொறு ஒரு உடன் ொடு பசய்துபகொள்ளலொம்: அவர்களில் 

ஒருவர் நீங்கள் சைீ த்தில் கிமளவ்  ற்ைி ஏதொவது  ொர்த்தீர்களொ? என்று கூைிைொல், " திமைந்து 

நிைிடங்களில் புைப் டுவவொம்" என்று அர்த்தம்பகொள்ளவவண்டும். ப ொதுக் பகொள்மககளின் டி, 

கூற்ைின் ைர ொை அர்த்தத்திலிருந்து, சூழ்நிமலத் தகவலுடன் இது கணக்கிடத்தகொதது.   

(12) அ: ஜொன் வைமசமய சுத்தம் பசய்து  ொத்திரங்கமளக் கழுவிைொரொ? 

 ஆ: அவர் வைமசமய சுத்தம் பசய்தொர். 

(1) அ ைற்றும் ஆ இருவரும் ஜொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவியமத அைிந்திருக்கிைொர்கள் என்று 

மவத்துக்பகொள்வவொம், வைலும் (2) ஆ-வுக்கு பதொியும் என் து அ ைிகவும் உறுதியொக உள்ளது 
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(அதொவது, ஜொன்  ொத்திரங்கமள கழுவிைொரொ இமலயொ என் து ஆ-க்கு உண்மையில் பதொியொது 

என்ை உட்குைிப்ம  நொம் நிரொகொிக்கலொம்). வைலும், அ ஆ-ஐ ஒருவித வசொதமைக்கு உட் டுத்துகிைொர் 

என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். இந்தச் சூழ்நிமலயில், அ-இன் தரப் ில்  ின்வரும்  தில்கள் எதுவும் 

ப ொருத்தைொைதொக இருக்கொது: 

(13)  ஆம், அவர் பசய்தொர். (அதொவது  ொத்திரங்கமள கழுவிைொர்) 

(14)  நீங்கள் ஜொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவவில்மல என்று பசொன்ைீர்கள். 

(15)  அது ப ொய் - ஜொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவிைொர். 

வொக்கியம் (13) குைிப்புப்ப ொருள், விடப் ட்ட ப ொருமள (ellipted material) ைீட்படடுப் தற்கொை 

உத்வதச ஆதொரைொக இருக்க முடியொது என் மதக் கொட்டுகிைது, ஏபைன்ைொல் அவத தகவமல 

பவளிப் மடயொக பவளிப் டுத்தலொம்: 

(16)  ஆ: அவர் வைமசமய சுத்தம் பசய்தொர், ஆைொல் அவர்  ொத்திரங்கமளக் கழுவவில்மல. 

 அ: ஆம், அவர் பசய்துள்ளொர். 

வொக்கியம் (14) ஜொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவவில்மல என்று ஆ கூைியதொகக் கூை முடியொது, ஆைொல் 

ஜொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவவில்மல என்று நீங்கள் குைிப் ொகச் சுட்டுகிைீர்கள் என் து ப ொருத்தைொக 

இருக்கும். வொக்கியம் (15),  ஆ ப ொய் பசொன்ைதொகக் கருத முடியொது என் மதக் கொட்டுகிைது. 

கூடுதலொக ஆ தவைொக வழிநடத்துவதொக குற்ைம் சொட்டப் டலொம் என்று பதொிகிைது. இருப் ினும், 

பவளிக்குைிப்புகளின் (explicatures) பவளிப் டுத்தப் டொத  குதிகள் ப ொய்யொக இருக்கலொம் 

என் மதக் கவைியுங்கள்:  

(17)  அ: லண்டனுக்கு ரயில் எத்தமை ைணிக்கு? 

 ஆ: 2.30. 

ஆ ரயில் 2.15 ைணிக்குத் பதொியும் என்றும், அ அமதத் தவைவிட வவண்டும் என்று விரும்புவதொகவும் 

மவத்துக்பகொள்வவொம்.  ின்வரு மவ அமைத்தும் சொத்தியைொை  தில்கள்: 

(18) இல்மல, அது இல்மல. 

(19)  அது 2.30 ைணிக்கு என்று நீங்கள் பசொன்ைீர்கள். 

(20)  நீங்கள் ப ொய் பசொன்ைீர்கள். 

இருப் ினும், ஒரு வமகயில், லண்டனுக்கொை ரயில் 2.30 ைணிக்கு என்று ஆ உண்மையில் 

கூைவில்மல. 

இந்த அளவுவகொமல உட்குைிப்புபசய்யப்ட்ட கட்டமளகள் ைற்றும் வகள்விகமள வவறு டுத்தி 

அைியலொம். கட்டமளகளுக்கு இது எவ்வொறு வவமல பசய்யக்கூடும் என் மதப்  ின்வருவது 

எடுத்திக்கொட்டுகிைது. ஆ 200 டொலருக்கொை கொவசொமலமயப் ப றுகிைொர், அ  ின்வரும் கட்டமளமய 

பவளியிடுகிைொர் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம்:  

(21)  அமத வங்கியில் வ ொடவும். 

சொதொரண சூழ்நிமலகளில், இது  ின்வருவமத உட்குைிப்பு பசய்வதொகக் கருத இயலும்:  

(22)  (அமத வங்கியில் வ ொட்டுங்கள்) அமத அங்வகவய விடுங்கள். 
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இப்வ ொது, அ கொவசொமலமய வங்கியில் வ ொடுகிைொர், உடைடியொக  ணத்மத வழங்கும் 

இயந்திரத்திலிருந்து  ணத்மத எடுக்கிைொர் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம்.  ின்வரு மவத் வநர்வது 

வ ொல் வதொன்ைலொம்: 

(i)  அ உண்மையில் ஆ-விடம்  ணத்மத வங்கியில் வ ொட்டுவிட்டுச் பசல்லும் டி 

 பசொல்லவில்மல. 

(ii)  ஆ கண்டிப் ொக அ கீழ்ப் டியவில்மல. 

17.1.3 பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரகளுடன் உமரயொடல் உட்குைிப்புகளின் பதொடர்பு 

 ப ொருத்தைொை வகொட் ொட்டொளர்கள் (relevance theorists) ஒரு கூற்ைின் பவளிக்குைிப் ின் 

உள்ளொர்ந்த  குதிகளுக்கும் கூற்ைின் உட்குைிப்புகளுக்கும் உள்ள வவறு ொட்மட  ின்வருைொறு 

விளக்குகிைொர்கள். நொம் அைிவிப்பு வொக்கியங்கமளப் (declarative sentences)  ற்ைி வ சுகிவைொம் 

என்று மவத்துக்பகொள்வவொம், எைவவ சில கருத்துமரகள் பவளிப் டுத்தப் டுகின்ைை என் து 

ஊகைொகும். இருப் ினும்,  லவற்ைில், உண்மையில், அவநகைொக ப ரும் ொலொை வநர்வுகளில், 

பவளிக்குைிப்புகமள (explicature) உருவொக்கும் கருத்துமர அல்லது கருத்துமரகள் பவளிப் மடயொை 

பைொழியியல் வடிவத்தில் முழுமையொகக் குைியொக்கம் பசய்யப் டவில்மல: கூற்ைின் பவளிப் மடயொை 

பைொழியியல் வடிவத்தொல் பதொிவிக்கப் டும் தகவல், நிமைவு ைற்றும்/அல்லது பசைிவூட்டல் 

பசயல்முமைகள் மூலம் கூடுதலொக வழங்கப் ட வவண்டும். (இந்தச் பசைிவூட்டல் பசயல்முமையின் 

அடிப் மடயிலொை முன்பைொழியப் ட்ட ப ொைிமுமையொைது, உட்குைிப்புகளின் தமலமுமைக்கு 

வழிவகுப் மதப் வ ொலவவ உள்ளது; இது கீவழ மகயொளப் டும்.) பசயல்முமைமயப்  ின்வருைொறு 

விளக்கலொம்:  

 (23)  அ: உங்கள் ரயில் எத்தமை ைணிக்கு?   

 ஆ: 10.30. 

ஆ-இன் பவளிக்குைிப்ம  ைீட்படடுக்க, நொம் முதலில் அவருமடய கூற்மை  ின்வருைொறு நிரப்  

வவண்டும்: 

(24) எைது ரயில் 10.30க்கு புைப் டுகிைது. 

இது ஒரு கருத்துமரசொர் வடிவத்திற்கு பநருக்கைொைது ைற்றும் அமத நிமைவுக்குக் (completion) 

பகொண்டுபசல்லும் பசய்யும் பசயல்முமைமய நொம் அமழக்கலொம். ஆைொல் இமத விட அதிகம் 

வதமவ. வொக்கியம் (24) என் ரயில் ைற்றும் 10.30 என்ை திட்டவட்டைொை குைிப் ிடும் 

பவளிப் ொடுகமளக் பகொண்டுள்ளது ைற்றும் பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துமரமய அமடயொளம் 

கொண் தற்கு முன், இந்த பவளிப் ொடுகளுக்கு புைபைொழி உலகில் உள்ள குைிப்புப்ப ொருள்கள் 

(referents) ஒதுக்கப் ட வவண்டும். எைது ரயில் என் து சில குைிப் ிட்ட ரயில் வசமவமயக் 

குைிக்கிைது, வைலும் 10.30 என் து ஒரு குைிப் ிட்ட நொளில் ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்மத (கொமல அல்லது 

ைொமல) குைிக்கிைது. இந்தக்  கூடுதல் தகவமல வழங்குவது பசைிவூட்டமல (enrichment) 

உள்ளடக்கியது.  
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 இப்வ ொது, சம் ந்தக் வகொட் ொட்டொளர்களின் (relevance theorists) கூற்றுப் டி, 

வைற்கூைியமவ எதுவும் உட்குைிப்புக்கமள உட் டுத்தவில்மல: உட்குைிப்புகள் என் து 

ஊகிக்கப் ட்ட அனுைொைங்கள் ஆகும்; அவற்மை நிமைவு அல்லது பசைிவூட்டல் மூலம் 

பவளிப் மடயொை பைொழியியல் வடிவத்திலிருந்து வநரடியொக ஆக்க முடியொது.  ிவளக்வைொொிலிருந்து 

எடுக்கப் ட்ட (Blakemore 1992)  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகமளக் கவைியுங்கள்:  

(25)  அ: Did I get invited to the conference?  

 நொன் ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் ட்வடைொ? 

 ஆ: Your paper was too long.  

 உங்கள் கட்டுமர ைிக நீளைொக இருந்தது. 

(26) Speaker A did not get invited to the conference.  

 வ சு வர் அ ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் டவில்மல. 

 ிவளக்வைொொின் கூற்றுப் டி, (26) என் து ஒரு உட்குைிப்பு, ஏபைைில் அதற்கும் (25)-இல் உள்ள ஆ-

இன்  திலின் பைொழியியல்  ண்புகளுக்கும் இமடவய எந்த பதொடர்பும் இல்மல, அதொவது, நொம் 

புொிந்து பகொண்ட டி, (25)-இல் ஆ-இன்  திலில் இருந்து நிமைவு (completion) அல்லது பசைிவூட்டல் 

(enrichment) மூலம் (26)-ஐ ஆக்க முடியொது. ைமைமுகைொக க்மரஸின் (Grice1975) எடுத்துக்கொட்டு 

இவத கருத்மத விளக்குகிைது:   

(27)  அ: (stranded motorist) I've run out of petrol.  

 (இக்கட்டிற்குள்ளொை வொகை ஓட்டி) எைக்கு ப ட்வரொல் தீர்ந்து விட்டது. 

 ஆ: (passer-by) There's a garage just round the corner.  

 (வழிப்வ ொக்கர்) ைிக அருகில் ஒரு வகவரஜ் உள்ளது. 

(28)  The garage sells petrol.  

 வகவரஜ் ப ட்வரொல் விற்கிைது.  

17.1.4 சில சிக்கல்கள்  

 நொம் மூன்று வமகயொை அளவுவகொல்கமள ஒப் ிட்டுப்  ொர்த்தொல், முதலில், முதல் பதொகுப்பு 

உண்மையொை உட்குைிப்புகள் ைற்றும் பவளிக்குைிப் ின் உள்ளொர்ந்த கூறுகளுக்கு இமடயில் 

 ொகு ொடு கொட்டொது என்று வதொன்றுகிைது, குமைந்த ட்சம் இமவ சம் ந்தக் வகொட் ொட்டில் 

வமரயறுக்கப் ட்டுள்ளை; ஏபைைில் இமவ சூழல் உணர்திைன் உள்ளமவ,  ிொிக்க இயலொதமவ, 

ைற்றும் கணக்கிடத்தக்கது ஆகும். (வதொல்வியின் வசொதமைமய எவ்வொறு  யன் டுத்துவது என் து 

பதளிவொகத் பதொியவில்மல, ஆைொல் இது சூழல் உணர்திைன் அளவுவகொலின் கீழ் வரும் என்று வைவல 

கொட்டப் ட்டதொல், ஒருவவமள நொம் அமத புைக்கணிக்கலொம்.) சம் ந்தக்-வகொட் ொட்டு 

வவறு ொடுகமளப் ப ொறுத்தவமரயில் ஒருவர் அவர்களின் பசொந்த எடுத்துக்கொட்டுகமள 

விளக்குவதற்கு, கூைப் ட்ட அளவுவகொல் வ ொதுைொைதொ என்று ஆச்சொியப் டலொம். (25) ைற்றும் (26) 

இவற்ைின் வநர்மவ எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். (25)-இல் உள்ள ஆ-இன்  தில் (29)-க்கு பசைிவூட்டப் ட 

வவண்டும்/நிமைவுபசய்யப் ட வவண்டும் என்று நொம் ஏன் கூைக்கூடொது:     
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(29) உங்கள் கட்டுமர ைிக நீளைொக இருந்ததொல் நீங்கள் ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் டவில்மல. 

இவதவ ொல், (27)-இல் உள்ள ஆ-வின் விமடமய (30)-இல் உள்ளவொறு 

பசைிவூட்டலொம்/நிமைவுபசய்யலொம்:     

(30) ைிக அருகில் ப ட்வரொல் விற்கும் வகவரஜ் உள்ளது.  

சிரைம் என்ைபவன்ைொல், பவளிக்குைிப் ின் கூறுகளுக்கு எவ்வளவு பசைிவூட்டல் 

அனுைதிக்கப் டுகிைது என் து பதளிவொகத் பதொியவில்மல; வவறு சில அளவுவகொல்கள் இல்லொத 

நிமலயில், தன்ைிச்மசயொை எல்மலக்வகொட்மடப்  யன் டுத்த வவண்டிய ஆ த்து உள்ளது. 

எவ்வொைொயினும்,  ிந்மதய இரண்டு வநர்வுகள் இரண்டொவது அளவுவகொமலப் பூர்த்தி பசய்யவில்மல 

என் மதக் கவைியுங்கள்:   

(31)  அ: நொன் ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் ட்வடைொ?   

 ஆ: உங்கள் கட்டுமர ைிக நீளைொக இருந்தது. 

 அ: அது ப ொய். (கட்டுமர ைிக நீளைொக இல்மல என்று ைட்டுவை ப ொருள் பகொள்ள 

 முடியும், ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் ட்டதொகப் வ சு வர் நம் வில்மல)  

(32)  அ: எைக்கு ப ட்வரொல் தீர்ந்து விட்டது. 

 ஆ: ைிக அருகில் ஒரு வகவரஜ் உள்ளது. 

 அ: *இல்மல, அது இல்மல, இது  ழுது ொர்ப் தற்கொக ைட்டுவை. 

இந்த அளவுவகொல் அதன் பசொந்த அடிப் மடயில் வ ொதுைொைதொ என் து தற்வ ொது பதளிவொக 

இல்மல. இருப் ினும், பவளிக்குைிப்புகள் ைற்றும் உட்குைிப்புகமளப்  ிொிப் தற்கொை 

அளவுவகொல்களின்  மடக்கலன்கள் இது ஒரு  யனுள்ள கூடுதலொக இருக்கும் என்று வதொன்றுகிைது. 

17.1.5 விளக்கத்திற்கொை அணுகுமுமைகள் 

 உட்குைிப்புகள் என்ை என் து குைித்து இப்வ ொது நைக்கு சில வயொசமைகள் இருப் தொகக் 

கருதிைொல், அவற்ைின் உருவொக்கத்மத எவ்வொறு விளக்குவது என் து இயல் ொை வகள்வி. 

கருத்துப் ொிைொற்ைத்தில் உட்குைிப்புகள் பதளிவொக ஒரு முக்கிய  ங்மக வகிக்கின்ைை, அவத வ ொல் 

பதளிவொக, குைிப் ிட்ட அமைந்துள்ள கூற்றுகளின் உட்குைிப்புகள் என்ை என் தில் ஒருைித்த கருத்து 

உள்ளது. எைவவ ஒரு பகொள்மக ொீதியொை வழிமுமை (அல்லது வழிமுமைகள்) இருக்க வவண்டும்; இது 

ஒரு கூற்றும் அதன் அமைப்பும் தரப் ட, அனுைொைங்களின் பதொகுப் ிற்கு உொிைம் அளிக்கிைது. இந்த 

இயக்கமுமையும், அதன் இயல்ம ப்  ற்ைிய  ல்வவறு முன்பைொழிவுகளும் இந்த இயலின் ைீதமுள்ள 

முக்கிய தமலப் ொகும்.  

 இந்த அர்த்தத்தின்  குதிமய முக்கிய அக்கமையொகக் பகொண்டவர்களிமடவய இரண்டு முக்கிய 

கருத்து வவறு ொடுகள் உள்ளை. முதலொவது, உட்குைிப்புகளின் ஆக்கத்தில் சம் ந்தப் ட்ட விதிகள், 

பசொல்  திவுகள் ைற்றும் இலக்கணத்தின் அடிப் மடயில் பவளிக்குைிப்புகளின் ப ொருண்மையியல்சொர் 

உருப் டுத்தங்கமளக் கணக்கிடுவதில் ஈடு ட்டுள்ளமவகளிலிருந்து (அமவ சூழலின் 

 ண்புக்கூறுகளுக்குக் குைிப்பு பசய்கிைது என் மதத் தவிர) பகொள்மகயில் வவறு ட்டமவ அல்ல 

எைப்  ொர்ப் வர்களுக்கு இமடவய உள்ளது. இந்தக் கண்வணொட்டத்தில், பசய்திகள் முழுவதுைொக 
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குைியொக்கம் பசய்யப் டுகின்ைை, வைலும் கருத்துப் ொிைொற்ைம் என் து ஒரு (ஒப்புக்பகொள்ளக்கூடிய 

ைிகவும் விொிவொை) விதிகளின் பதொகுதியின் டி குைியொக்கம் (encoding) ைற்றும் குைியத்திைவு 

(decoding) பசய்யும் விஷயைொகும். (இது குைியொக்கக் கருதுவகொள் (coding hypothesis) என்று 

அமழக்கப் டுகிைது.)) ைொற்றுக் கருத்து, குைியீட்டு இயக்கமுமைமய, அதன் கண்டிப் ொை, 

பவளிப் மடயொை வழிமுமைகளுடன், பவளிக்குைிப்புக்குக் கட்டுப் டுத்துகிைது; ைற்றும் முற்ைிலும் 

புதிய சூழ்நிமலகளுக்குப்  திலளிக்கும் திைன் பகொண்ட ப ொதுவொை பகொள்மககளொல் 

நிர்வகிக்கப் டும் ைிகவும் பநகிழ்ச்சியொை இயக்கமுமையொல் உட்குைிப்புகமள விளக்குகிைது. 

இரண்டொவது  ொர்மவயில், கமட ிடித்தல் பவற்ைிக்கு உத்தரவொதம் அளிக்கும் விதிகளின் பதொகுப்பு 

எதுவும் இல்மல: பவற்ைி பவறுைவை உத்தரவொதம் அளிக்கப் டவில்மல, ஆைொல் நமடமுமையில் 

ஒழுங்குமுமை வ ொதுைொை அளவு வவமல பசய்கிைது.   

 சர்ச்மசயின் இரண்டொவது வொி பைய்யுமர அடிப் மடயிலொை விளக்கங்கள் (maxim-based 

accounts) ைற்றும் சம் ந்தம் அடிப் மடயிலொை விளக்கங்கள் (relevance-based accounts) என்று 

அமழக்கப் டக்கூடியவற்ைிற்கு இமடயில் உள்ளது. பைய்யுமர-அடிப் மடயிலொை விளக்கங்கள் ஒரு 

ப ொதுக் பகொள்மகமயயும், ைற்றும் குைிப் ிட்ட பைய்யுமரகளின் பதொகுப்ம யும் எடுத்துமரக்கின்ைை. 

ப ொதுவொை வகொட் ொட்டின் பவளிச்சத்தில் குைிப் ிட்ட பைய்யுமரகளுக்கிமடவயயொை வைொதல்கமளத் 

தீர்ப் தன் விமளவொக உட்குைிப்புகள் விளக்கப் டுகின்ைை. ஒரு திருப்திகரைொை ப ொதுக் பகொள்மக 

அமைத்மதயும் மகயொள முடியும் என்று கூைி, சம் ந்தம் சொர்ந்த விளக்கங்கள் (relevance-based 

accounts) பைய்யுமரகமள விலக்குகின்ைை.   

 க்மரஸின் பைய்யுமர அடிப் மடயிலொை அணுகுமுமைமயப்  ொர்ப் தன் மூலம் 

பதொடங்குவவொம்,  ின்ைர் லீச் முன்பைொழிந்த வசர்த்தல்கமளப்  ொர்ப்வ ொம். இறுதியொக, ஸ்ப ர் ர் 

ைற்றும் வில்சைின் (Sperber and Wilson's) சம் ந்தம் சொர்ந்த அணுகுமுமைமயக் கருத்தில் 

பகொள்வவொம். 

17.2 க்மரஸின் உமரயொடல் பைய்யுமரகள் (Grice's conversational maxims)  

17.2.1 கூட்டுைவு பகொள்மக 

 உட்குைிப்பு  ற்ைிய ைிகவும் பசல்வொக்குைிக்க விளக்கங்களில் ஒன்று க்மரஸின் விளக்கம். 

கிமரஸ் தைது விளக்கத்மத உமரயொடல்களின் விளக்கைொக வடிவமைத்தொர்; இது  ிை 

கருத்துப் ொிைொற்ைச் சூழ்நிமலகளுக்கு பவளிப் மடயொை வழிகளில் நீட்டிக்கப் டலொம், ஆைொல் 

சிக்கைத்தின் ப ொருட்டு உமரயொடல்களுக்கு நம்மை கட்டுப் டுத்திக்பகொள்வவொம். ஒரு முன்ைொதிொி 

உமரயொடலின் அடிப் மடயில் சிந்திப்வ ொம். அத்தமகய உமரயொடல்  ங்வகற் ொளர்களொல் 

அடுத்தடுத்து உருவொக்கப் ட்ட பதொடர் ற்ை கூற்றுக்களின் சீரற்ை பதொடர்ச்சி அல்ல: ஒரு முன்ைொதிொி 

உமரயொடல் ஒரு ப ொதுவொை வநொக்கம் அல்லது திமசயின் தன்மைமயக் பகொண்டுள்ளது, ைற்றும் 

 ங்வகற் ொளர்களின்  ங்களிப்புகள் ஒன்றுக்பகொன்று ைற்றும் ஒட்டுபைொத்த வநொக்கத்துடன் 

புத்திசொலித்தைைொகத் பதொடர்புமடயமவ. ஒரு உமரயொடலில்  ங்வகற் தன் மூலம், வ சு வர் 

ைமைமுகைொக அவர்கள் கூட்டு நடவடிக்மகயில் ஒத்துமழக்க, விதிகமளக் கமட ிடிக்க 
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டுகுைிப் ிடுகிைொர்கள். ஒரு உமரயொடலொளர் ைமைமுகைொக ஒப்புதல் அளித்ததன் க்மரஸின்  திப்பு 

(உமரயொடலில்  ங்வகற் மத ஏற்றுக்பகொள்வதன் மூலம்).   

 ின்வருைொறு இயங்குகிைது: 

(i) உங்கள் உமரயொடல்  ங்களிப்ம , அது நிகழும் கட்டத்தில், நீங்கள் ஈடு ட்டுள்ள வ ச்சுப் 

 ொிைொற்ைத்தின் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட வநொக்கம் அல்லது திமசயின் மூலம் வதமவப் டுவமதச் 

பசய்யுங்கள்.  

இந்தக் பகொள்மகயொைது, ஒரு உமரயொடல் வழியில் ஒத்துமழப் து என்ைொல் என்ை என் மத கூறும் 

பைய்யுமரகளின் மூலம் விொிவு டுத்தப் டுகிைது.  

17.2.1.1 தரத்தின் பைய்யுமர (The maxim of quality) 

 தரத்தின் பைய்யுமர உண்மைமயச் பசொல்வதில் பதொடர்புமடயது ைற்றும் இரண்டு 

 குதிகமளக் பகொண்டுள்ளது: 

(i) ப ொய் என்று நீங்கள் நம்புவமதச் பசொல்லொதீர்கள். 

(ii) உங்களிடம் அதற்குப் வ ொதுைொை ஆதொரம் இல்மல என்று கூைொதீர்கள். 

இரண்டொவது துமண-பைய்யுமர முதலொவமத உட் டுத்தியது என்று ஒருவர் வொதிடலொம்: ஒரு 

தவைொை பைொழிவுக்கு வ ொதுைொை ஆதொரங்கள் இருக்கொது. ஆதொிக்கப் டொத பைொழிவுகமள பவளியிட 

வவண்டொம் எை இந்த பைய்யுமரமயப் ப ொழிப்புமர பசய்யலொம்.  

 நிஜ வொழ்க்மகயில் இந்த பைய்யுமர, கமடப் ிடிப் மத விட ைீைலில் அதிகம் ைதிக்கப் டுகிைது 

என் து சிலருக்குத் வதொன்ைலொம். எவ்வொைொயினும், ஒரு கணத்தின்  ிரதி லிப்பு, ஒருவித வழுநிமல 

உண்மைமயச் பசொல்லும் அனுைொைம் இல்லொைல் யொமரயும் நம்  மவக்க வவண்டும், அதொவது, 

குமைந்த ட்சம் கூற்றுகளுக்கு விவகொரங்களின் நிமலகளுடன் ஒத்துப்வ ொகும் வ ொக்மக 

நம் ிைொலன்ைி, பைொழி கற்றுக்பகொள்ள முடியொததொகவும் பசயல் ட முடியொததொகவும் இருக்கும். 

க்மரஸின் உருவொக்கம் உகந்தது என்று இது அர்த்தப் டுத்தத் வதமவயில்மல. சொியொை வநரத்தில் 

இந்த விஷயத்துக்குத் திரும்புவவொம்.  

17.2.1.2 அளவின் பைய்யுமர (The maxim of quantity) 

 அளவின் பைய்யுமர என் து ஒரு கூற்று கூறும் தகவலின் அளவு (அதன்  ரந்த ப ொருளில் 

எடுக்கப் ட்டது)  ற்ைியது.     

(i) நீங்கள் ஈடு ட்டுள்ள  ொிவர்த்தமையின் தற்வ ொமதய வநொக்கங்களுக்கொகத் வதமவப் டும் 

தகவலுடன் உங்கள்  ங்களிப்ம ச் பசய்யுங்கள். 

(ii) உங்கள்  ங்களிப்ம த் வதமவப் டுவமத விட அதிகத் தகவலொகக் பகொடுக்க வவண்டொம். 

தொய்க்கும் ைகளுக்கும் இமடவய ஒரு உமரயொடமல கற் மை பசய்து  ொருங்கள்: 

(33) அம்ைொ: இன்று ைதிய உணவிற்கு நீ என்ை சொப் ிட்டொய்? 

(34) ைகள்: பரொட்டிவைல் வறுக்கப் ட்ட பீன்ஸ்.  

(35) ைகள்: ?உணவு. 
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(36)ைகள்: சீரற்று சுடப் ட்ட 12.7 பசைீ-க்கு 10.3 பச.ைீ. ஒரு துண்டு பரொட்டி ைீது  ொிைொைப் ட்ட 87 

வறுக்கப் ட்ட பீன்ஸ் (அவற்ைில் எட்டு சிைிதொக பநொறுங்கியது) சொப் ிட்வடன்.   

(34) ஒரு 'சொதொரண'  தில்; (35) ைிகக் குமைந்த தகவமல அளிக்கிைது; (36) அதிகைொகக் பகொடுக்கிைது. 

17.2.1.3 உைவின் பைய்யுமர (The maxim of relation)  

 பைய்யுமர ைிகவும் எளிது:  

ப ொருத்தைொைதொக இருக்கவும். 

ஏற்றுக்பகொள்ளக்கூடிய உமரயொடல்  ங்களிப்ம  உருவொக்குவதற்கு ஒரு பைொழிவு உண்மையொக 

இருப் து வ ொதுைொைதொக இல்மல என் வத இந்த பைய்யுமரயின் கருத்து: 

(37)  அ: இன்று நீங்கள் வைொிமயப்  ொர்த்தீர்களொ? 

 ஆ: ?நொன் சுவொசிக்கிவைன். 

பலவின்சன்-இல் (Levinson 1983:106, fn.) உள்ளமதப் வ ொல எளிதொக ைறுவடிவமைக்கக்கூடிய 

அளவுவின் பைய்யுமரயில் (maxim of quantity) இந்த பைய்யுமர உட் டுத்தப் ட்டுள்ளது என் மதக் 

கவைியுங்கள்.  

[Make] the strongest statement that can be relevantly made.  

ப ொருத்தைொகச் பசய்யக்கூடிய வலுவொை பைொழிம  [பசய்].   

இங்வக, the strongest relevant claim/வலுவொை ப ொருத்தைொை வகொொிக்மக என் து வதமவப் டும் 

தகவல்/as much information as is required என் திலிருந்து மூலப்ப ொருள் அடிப் மடயில் (materially) 

வவறு ட்டதொக இல்மல. அளவு, தரம் ைற்றும் உைவு ஆகிய மூன்று பைய்யுமரகளுக்கு இமடவய 

உள்ள பநருங்கிய உைவுகள் சில அைிஞர்கள் அவற்மை ஒவர பைய்யுமரயொக இமணக்க வழிவகுத்தது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, பலவின்சைின்  திப்ம  ''[Make] the strongest statement that can be relevantly 

made that is justifiable by your evidence/உங்கள் சொன்றுகளொல் நியொயப் டுத்தப் டும், 

ப ொருத்தைொைதொகச் பசய்யக்கூடிய வலிமையொை பைொழிம  [உருவொக்கு]' எை எளிதொக நீட்டிக்க 

முடியும். இங்வக, justifiable by your evidence/உங்கள் சொன்றுகளொல் நியொயப் டுத்தப் டுவது தரத்தின் 

பைய்யுமரக்கு ஒத்திருக்கிைது. இரண்டு பைொழிபுகளின் ஒப்பீட்டு 'வலிமை' அவற்றுக்கிமடவயயொை 

பதொடர்பு உைவுகளொல் தீர்ைொைிக்கப் டலொம்: இரண்டில் வலிமையொைது  லவீைத்மத 

உட் டுத்துகிைது. எைவவ, யொவரொ ஒரு விலங்மகப்  ிடித்தொர் என் மத விட ஜொன் ஒரு கரடிமயப் 

 ிடித்தொர் என் து வலுவொைது.  

 உைவின் பைய்யுமர (The Maxim of Relation) என் மத சம் ந்தம்/ப ொருத்தம் என்ை கருத்தின் 

அன்ைொட ப ொருள்வகொளிலிருந்து புொிந்து பகொள்ள முடியும். ஆைொல் அது ைிகவும்  ிமணக்கப் ட்டது; 

அது உண்மையில் இன்னும் பவளிப் மடயொக வமரயறுக்கப் ட வவண்டும். லீச்சின் கூற்று 

தற்வ ொமதக்கு வ ொதுைொைதொக இருக்கும்: 

An utterance U is relevant to a speech situation to the extent that U can be interpreted as 

contributing to the conversational goals of S or H.'  
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S அல்லது H இன் உமரயொடல் இலக்குகளுக்கு U  ங்களிப் தொக விளங்கும் அளவிற்கு U ஒரு வ ச்சு 

சூழ்நிமலக்குப் ப ொருத்தைொைது.'   

சம் ந்தக் வகொட் ொட்டொளர்கள் தங்கள் பசொந்தக் கூற்மைக் பகொண்டுள்ளைர், அமவ கீவழ 

சுருக்கைொகத்  தரப் டும்.  

17.2.1.4 முமையின் பைய்யுமர (The maxim of manner) 

 முமையின் அதிக ட்சம் நொன்கு கூறுகமளக் பகொண்டுள்ளது: 

(i) பதளிவின்மைமயத் தவிர்க்கவும் (Avoid obscurity)  

(ii) ையக்கத்மதத் தவிர்க்கவும். (Avoid ambiguity) 

(iii) வதமவயற்ை நீட்சிமயத் தவிர்க்கவும். (Avoid unnecessary prolixity) 

(iv) ஒழுங்கொக இருக்கவும். (Be orderly.) 

இது ப ொதுவொக  ிைவற்மை விட குமைவொை முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகக் கருதப் டுகிைது. இது 

ப ரும் ொலும் சுய விளக்கைொகும்,  ின்வருவை தவிர: 

(i) ையக்கம் (ambiguity), நிச்சயைொக, "சூழலில் ையக்கம்" என்று ப ொருள் டும்: சொத்தியைொை 

ையக்கத்மதத் தவிர்ப் து கிட்டத்தட்ட சொத்தியைற்ைது;   

(ii) நீட்சி (prolixity) என்ைொல் என்ை என்று அமைவருக்கும் பதொியொது! சுருக்கைொை ஆக்ஸ்வ ொர்டு 

அகரொதியில் "நீண்ட, கடிைைொை வொர்த்மதகள்" எைக் குைிப் ிடப் ட்டுள்ளது; 

(iii) க்மரஸ் ைைதில் இருந்த ஒழுங்குமுமை (orderliness), நிகழ்வுகமள அமவ நிகழ்ந்த வொிமசயில் 

விவொிக்கிைது (கொல உைவுகள் பவளிப் மடயொக அமடயொளம் கொட்டப் டொவிட்டொல்).  ின்வருவது 

இந்த துமண பைய்யுமரயின் நன்கு அைியப் ட்ட ைீைல்: 

(38) தைிமையொை வரஞ்சர் சூொிய அஸ்தைைத்தில் சவொொி பசய்து தைது குதிமரயின் ைீது குதித்தொர். 

The lone ranger rode off into the sunset and jumped on his horse.  

(நிச்சயைொக,  ின்வருவதில் எந்தத் தவறும் இல்மல: தைிமையொை கொட்டு இலொகொ அதிகொொி தைது 

குதிமரயின் ைீது குதித்த  ிைகு சூொிய அஸ்தைைத்தில் சவொொி பசய்தொர்/The lone ranger rode off into 

the sunset after jumping on his horse - இதில் ப ொிய தவறு இல்மல.) 

17.2.2 பைய்யுமரயின் இயல்பு (The nature of the maxims) 

 பைய்யுமரகளின் இயல்பு  ற்ைி  ல முக்கிய விஷயங்கள் கூைப் ட வவண்டும். முதலொவது, 

இலக்கண விதிகளின்  ொணிக்குப்  ிைகு அமவ விதிகள் அல்ல. அமவ ைிகவும் பநகிழ்வொைமவ, 

வைலும் வழிகொட்டுதல்கள் வ ொன்ைமவ. இலக்கண விதிமய ைீறுவது தவைொை கூற்றுக்கு 

வழிவகுக்கிைது; பைய்யுமரகள் ஆக்கப்பூர்வைொக ைீைப் டலொம், அடிக்கடி ஒன்றுக்பகொன்று 

முரண் டலொம், வைலும் ஒருவொின் திைனுக்கு ஏற்ைவொறு ப ொிய அளவில்  ின் ற்ைப் ட வவண்டும். 

 பைய்யுமரகள் வைமசப்  ழக்கவழக்கங்கள் வ ொன்ை கலொச்சொரம் சொர்ந்த ைரபுகள் அல்ல: அமவ 

 குத்தைிவு அடிப் மடயிலொைமவ, எைவவ எந்த ைைித சமுதொயத்திலும்  ின் ற்ைப் டும் என்று 

எதிர் ொர்க்கப் டுகிைது என் மத வலியுறுத்துவதற்கு க்மரஸ் ைிகவும் முயற்சிக்கிைொர். உண்மையில், 

எந்த ஒரு கூட்டுைவுச் பசயமலயும் (co-operative activity) இவத வ ொன்ை பைய்யுமரகள் 
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நிர்வகிக்கின்ைை எைக் க்மரஸ் கூறுகிைொர். எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, பதொழிலொளி அ சக 

 ணியொளர் ஆ-விடம் ஒரு உளிமயக் பகொடுக்கச் பசொன்ைொல், ஆ ஒரு ரம் ம் (தரத்தின் பைய்யுமர) 

பகொடுக்கவில்மல, இரண்டு உளிகமளக் பகொடுக்கிைொர் (அளவு பைய்யுமர), எதுவும் 

வகட்கப் டொதவ ொது அல்லது அவசியைொகத் வதொன்ைொதவ ொது ஒரு ரம் மத ஒப் மடக்கிைொர் 

(உைவின் பைய்யுமர), அல்லது அவர் உளியின் இருப் ிடத்மத ஒரு புதிர் மூலம் குைிப் ிடவில்மல 

(முமையின் பைய்யுமர). இருப் ினும்,  ின் ற்ைப் ட வவண்டிய  ண் ொட்டு வவறு ொடுகள் எதுவும் 

இல்மல என்று இது உட் டுத்தொது.  ண் ொடுகள் வவறு டக்கூடிய ஒரு வழி, பைய்யுமரகளுக்கு 

ஒதுக்கப் ட்ட ஒத்தைி முக்கியத்துவம் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக, தரத்தின் பைய்யுமரமயக் 

கண்டிப் ொக கமட ிடிப் து எந்த தகவலும் பகொடுக்கப் டொைல் வ ொகலொம். சில  ண் ொடுகளில், இது 

முரட்டுத்தைைொக எதிர்பகொள்ளலொம், வைலும் ஒரு ஏற்ை  திமல ஈடுபசய்ய, கற் மையொை தகவமல 

வழங்குவது விரும் த்தக்கதொக இருக்கலொம்.  

17.2.3 உட்குைிப்புகள் எவ்வொறு எழுகின்ைை 

 உட்குைிப்புகள் எவ்வொறு எழுகின்ைை என்ை வகள்விமய இப்வ ொது சிந்திக்க வவண்டிய வநரம் 

இது. க்மரஸின் ஒழுங்குமுமையில், இரண்டு முக்கிய வழிமுமைகள் உள்ளை. சில சையங்களில் 

நிமலப று உட்குைிப்புக்கள் (standard implicatures) என்று அமழக்கப் டுவமதத் தூண்டும் 

முதலொவது, வகட் வொின்  ொர்மவயில், விமளவு சிைப் ொக இல்லொவிட்டொலும், கூட்டுைவுக் 

பகொள்மகமயப்  ின் ற்றுவதற்குப் வ சு வர் தங்களொல் இயன்ைமதச் பசய்கிைொர் என்ை அனுைொைம் 

வதமவப் டுகிைது. இரண்டொவது இயக்கமுமையொைது பைய்யுமரகமள வவண்டுபைன்வை ைீறுவமத 

உள்ளடக்கியது, இது வகட் வர்களொல் வவண்டுபைன்வை கருதப் ட வவண்டும், ஆைொல் அவத 

வநரத்தில் வநர்மையொை கருத்துப் ொிைொற்ைத்திற்கு குமைவொை வநொக்கம் இல்மல, அதொவது, கூட்டுைவு 

பகொள்மகமயக் மகவிடொைல். முதலில் முதல் வமகமயப்  ொர்ப்வ ொம்.  

17.2.3.1 நிமலப று உட்குைிப்புகள் (Standard implicatures) 

 சில வநர்வுகளில், ஒரு உட்குைிப்ம  விளக்குவதற்கு ஒவர ஒரு பைய்யுமர வ ொதுைொைதொகத் 

வதொன்றுகிைது. இதற்கொை எடுத்துக்கொட்டுகள் உைவின் பைய்யுமரயுடன் எளிதொகக் கண்டைியலொம். 

இதுவ ொன்ை ஒன்று க்மரஸின் பசொந்த எடுத்துக்கொட்டு ஆகும் (ஏற்கைவவ வைற்வகொள் 

கொட்டப் ட்டுள்ளது: வசதிக்கொக இங்வக ைீண்டும் கூைப் ட்டுள்ளது): 

(39)  அ: (stranded motorist) I've run out of petrol. 

 (முடக்கப் ட்ட வொகை ஓட்டி) எைக்கு ப ட்வரொல் தீர்ந்து விட்டது. 

 ஆ: (passer-by) There's a garage just round the corner.  

 (வழிப்வ ொக்கர்) மூமலயில் ஒரு வகவரஜ் உள்ளது.  

வ சு வர் உைவு பைய்யுமரக்குக் கீழ்ப் டிகிைொர் என்ை அனுைொைத்தில், (39) இல் உள்ள ஆ-வின் 

 தில், வ சு வொின் நல் அைிவுக்கு, வகவரஜ் ப ட்வரொல் விற்கிைது ைற்றும் திைந்த நிமலயில் உள்ளது 

என் மத உட்குைிப்பு பசய்கிைது. இமவ இரண்டும் வநர்வுகள் இல்மல என்ைொல், இந்தச் சூழலில் 

இந்தக் கூற்று ப ொருத்தைொைதொக இருக்கொது. ைற்பைொரு எடுத்துக்கொட்டு  ல்வவறு சூழல்களில் உள்ள 
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வகள்விகளின் உட்குைிப்புக்களொக இருக்கலொம். ஒரு விைொவின் ைர ொை சக்தியொைது, அதன் 

உள்ளடக்கத்தின் குைிப் ிட்ட சில அம்சங்கமளக் பகொண்ட ஒரு கூற்மை உருவொக்க வகட் வமரத் 

தூண்டுவதொகும் என்று கருதுவவொம் (இயல் 16-இல் நொம்  ொர்த்தது வ ொல, விைொக்களின் ஒவர ஒரு 

சொத்தியைொை விளக்கம் இதுவல்ல). What's the time?/வநரம் என்ை? என் தன் சொத்தியைொை 

உட்குைிப்பு, வ சு வர் பைய்யுமரமய  அனுசொிக்கிைொர் என்ை அனுைொைத்தில், வ சு வருக்கு வநரம் 

என்ைபவன்று பதொியொது என் துதொன் சொத்தியம். இருப் ினும், ஒரு வதர்வின்  ின்ைணியில், 

வரொைொைியப் வ ரரசின் வீழ்ச்சிக்கொை கொரணங்கள் என்ை?/What are the reasons for the decline of 

the Roman Empire? என்று கூறு வருக்குப்  தில் பதொியொது. வகட் வொின்  திலின் தரத்மத ைதிப் ிட 

அவர்கள் விரும்புவொர்கள். 

 ப ரும் ொலொை வநர்வுகளில் (அவநகைொக), ஒன்றுக்கு வைற் ட்ட பைய்யுமரகள் 

சம் ந்தப் ட்டிருக்கும். பலவின்சைின் ஒருங்கிமணக்கப் ட்ட பைய்யுமரக்கு (conflated maxim) 

(வசதிக்கொக விொிவு டுத்தப் ட்டு ைீண்டும் தரப் ட்டுள்ளது)  ல உட்குைிப்பு வமககமள கற் ித்துக் 

கூைலொம்: 

[Make] the strongest statement that can be relevantly made that is justifiable by your 

evidence.  

 உங்கள் சொட்சியத்தொல் நியொயப் டுத்தக்கூடிய ப ொருத்தைொை பைொழிமவ [உருவொக்கு]. 

 ின்வருவைவற்மைக் கவைியுங்கள்: 

(40) அ: Where's the corkscrew?  

 கொர்க்ஸ்ரூ எங்வக? 

 ஆ: It's either in the top drawer in the kitchen or it's fallen behind the piano.  

 இது சமையலமையில் வைல் அலைொொியில் உள்ளது அல்லது  ியொவைொவின்   ின்ைொல் 

 விழுந்ததுள்ளது.  

இங்கு பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் வகள்வி வகட் வமரத் திருப்திப் டுத்த வ ொதுைொைதொக 

இல்மல, ஆைொல் கூட்டுைவுக் பகொள்மகமயப்  ின் ற்றுவதற்கு ஆ தன்ைொல் முடிந்தமதச் பசய்கிைொர் 

என்று நொம் கருதிைொல், அவர் அதிகைொகக் பகொடுப் மத ஏவதொ தடுக்கிைது என்று நொம் முடிவு பசய்ய 

வவண்டும். ஒரு சொத்தியம் என்ைபவன்ைொல், அவர் பசொல்வமத விட அவருக்கு உண்மையில் எதுவும் 

பதொியொது, வைலும் அதிகைொகக் கூறுவது (ஒருங்கிமணக்கப் ட்ட) பைய்யுமரயின் கமடசி விதிமய 

ைீறுவதொகும். 

 பதொடர்புமடய ைற்பைொரு வமக உட்குைிப்பு அளவீடுசொர் உட்குைிப்பு (scalar implicature) 

என்ை ப ொதுவொை தமலப் ின் கீழ் பசல்கிைது. எடுத்துக்கொட்டொக: 

(41)  அ:  ொர்டியின் நொவல்கள் ஏவதனும்  டித்திருக்கிைீர்களொ? 

 ஆ: நொன் அவற்ைில் சிலவற்மைப்  டித்திருக்கிவைன். 

ஆ-வின்  தில், அவர் அமைத்மதயும்  டிக்கவில்மல என் மத உணர்த்துகிைது. அவர், உண்மையில், 

அமவ அமைத்மதயும்  டித்திருந்தொல், வகள்வியின்  ின்ைணியில் இது (அ) ப ொருத்தைொை 
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தகவலொகவும் (ஆ) பசொல்லப் ட்டமத விட வலுவொைதொகவும் இருந்திருக்கும், வைலும் இது 

பகொடுக்கப் ட்டிருக்க வவண்டும் என்று பைய்யுமர வகொருகிைது. வலுவொை பைொழிவு 

பவளியிடப் டொததொல், ஏவதொ ஒன்று அமதத் தடுக்கிைது என்ை உட்குைிப்பு உள்ளது. இந்த வநர்வில், 

அது உண்மையொக இருக்கொது என் து ப ரும் ொலும் சொத்தியைொகும்.  ின்வரும் வநர்வில், அ 

கூடுதலொக ஐந்து இரட்மட விஸ்கிகமள குடித்திருந்தொல் அவர் வ ொலீஸ் அதிகொொிமயத் தவைொக 

வழிநடத்துவொர் (ஒருவவமள உண்மையில் ப ொய் பசொல்லவில்மல என்ைொலும்):   

(42)  அ. (police officer): How much have you had to drink, sir?  

 (கொவல்துமை அதிகொொி): ஐயொ, நீங்கள் எவ்வளவு குடித்திருக்கவவண்டும்? 

 ஆ. (motorist): A half pint of lager, officer.  

 (வொகை ஓட்டுநர்): ஒரு அமர ம ண்ட் லொகர், அதிகொொி ஐயொ. 

இதன் உட்குைிப்பு என்ைபவன்ைொல், ப ொருத்தைொை, உண்மையொை, வலுவொை பைொழிமவ பவளியிட 

முடியொது, அதொவது, ஆ-வின் ஆல்க ொல் உட்பகொள்ளல் அமர ம ண்ட் லொகர் ைட்டுவை.  

 பலவின்சைின் பைய்யுமர மூலம் ( குதி) விளங்கமவக்கக்கூடிய ைற்பைொரு வமக வநர்வு 

 ின்வருைொறு:  

(43)  அ: What do you think of Mr X's candidacy for the post of Professor of Brain Surgery? 

 மூமள அறுமவ சிகிச்மசப் வ ரொசிொியர்  தவிக்கு திரு X-இன் ைனுமவப்  ற்ைி  நீங்கள் 

 என்ை நிமைக்கிைீர்கள்? 

 ஆ: Well, he's an excellent golfer, and a damn nice chap. 

 சொி, அவர் ஒரு சிைந்த வகொல்ப் வீரர், ைற்றும் ஒரு நல்ல வீரர். 

 இங்குள்ள உட்குைிப்பு என்ைபவன்ைொல், அறுமவ சிகிச்மச திைன் ைற்றும் அனு வம் திரு X-

இன் குணங்களில் இல்மல, இல்மலபயைில் அமவ குைிப் ிடப் டும். இருப் ினும், அமவகளின் 

குமை ொட்மட பவளிப் மடயொகச் சுட்டிக்கொட்டுவது அவைொைகரைொைதொக இருக்கும். கூட்டுைவுக் 

பகொள்மக இமத முழுமையொகக் கணக்கிட முடியொது என்று வொதிடலொம், வைலும் ஒரு  ணிவுத்தன்மை 

பகொள்மக (politeness principle) வதமவ. இது கீவழ எடுத்துக் பகொள்ளப் டும்.   

உைவு ைற்றும் நடத்மதயின்/முமையின் பைய்யுமர உள்ளடக்கிய ஒரு எடுத்துக்கொட்டு  ின்வருைொறு: 

(44) ஒரு டிக்பகட்மடப் ப றுவதற்கு, 50 பச.ைீ.க்கு ைிகொைல் கொல்கமள மவத்திருக்கும் நிமலமய 

எடுக்கவும். இயந்திரத்தின் அடிப் குதியில் இருந்து, இடுப் ில் இருந்து இயந்திரத்மத வநொக்கி சிைிது 

வமளந்து. கட்மடவிரலுக்கும் ஆள்கொட்டி விரலுக்கும் இமடயில் பசங்குத்தொகப்  ிடித்துக் பகொண்டு, 

10 ரூ ொய் நொணயத்மத எடுத்துக் பகொள்ளுங்கள். சுட்டிக்கொட்டப் ட்ட துவொரத்தில் நொணயத்மத 

கவைைொகச் பசருகவும்,  ொதி வழிக்கு வைல் பசருகும்வ ொது அமத விடுவிக்கவும்.  யணச்சீட்டு 

இயந்திரத்தின் கீழ் இடது புை துவொரத்தில் வதொன்றும்.   

(45) ஒரு டிக்பகட்மடப் ப ை, இயந்திரத்தில் 10 ரூ ொய் நொணயத்மதச் பசருகவும். 

சொதொரண சூழ்நிமலயில், (44) வதமவப் டுவமத விட ைிகவும் விொிவொைது ((45) வ ொதுைொைதொக 

இருக்கும்), இதைொல் பவளிப் மடயொக 'வதமவயற்ை நீட்சிமயத் தவிர்க்கவும்' (’avoid unnecessary 
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prolixity') என்ை உத்தரமவ ைீறுகிைது. இருப் ினும், வ சு வர் கூட்டுைவுக் வகொட் ொட்டிற்குக் 

கீழ்ப் டிகிைொர், ைற்றும் வொய்பைொழிக்குக் (verbosity) பகொடுக்கப் டவில்மல என்று கருதிைொல், உைவு 

பைய்யுமரக்கு எதிரொகச் பசல்வதற்கொை சொத்தியைொை ஒரு கொரணம் என்ைபவன்ைொல், முதல் 

 ொர்மவயில், உண்மையில் ைிமகயொை தகவல் ப ொருத்தைொைது, எைவவ ஒரு சொத்தியைொை 

உட்குைிப்பு என்ைபவன்ைொல், நிமலமை இயல் ொைது இல்மல, வைலும் வழிமுமைகள் நன்ைொகப் 

 ின் ற்ை வவண்டும், இல்மலபயைில் விரும் த்தகொத விமளவுகள் (அல்லது அதுவ ொன்ை சில) 

ஏற் டலொம்.     

17.2.3.2 பைய்யுமரகமள ைீறுதல்    

 உட்குைிப்புகள் எழும் ைற்பைொரு வழி,  ின்வரும் சூழல்களில் பைய்யுமரகளின் கட்டொய 

ைீைலின் வழி ஆகும்: (அ) பைய்யுமரகள் ைீைப் டுகின்ைை என் து வகட் வருக்குத் பதளிவொகத் 

பதொியும், (ஆ) பைய்யுமரகள் ைீைப் ட்டை என் து வகட் வருக்குத் பதொியவவண்டும் என்று வ சு வர் 

விரும்புகிைொர் என்று வகட் வருக்குத் பதளிவொகத் பதொியும், வைலும் (இ) வ சு வர் கூட்டுைவுக் 

பகொள்மகயிலிருந்து விலகுவதற்கொை அைிகுைிகள் எதுவும் இல்மல. இவ்வொறு கூற்றுகள் முகைதிப் ில் 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டக் கூடொது வைலும் ஒருவித கூடுதல் பசயலொக்கம் வதமவப் டுகிைது என்று 

வகட் வருக்குச் சைிக்மஞ பகொடுக்கப் டுகிைது. இந்த முன்பைொழிவுகளின்  லவீைம் என்ைபவன்ைொல், 

கூடுதல் பசயலொக்கத்தின் சொியொை தன்மை குைித்து எந்த விளக்கமும் ஊக்கமும் வழங்கப் டவில்மல. 

இந்த தீங்கற்ை வழியில் எந்த விதிமுமைகளும் ைீைப் டலொம்.    

தரத்தின் பைய்யுமர (The  maxim of quality) 

(46)  The mushroom omelette wants his coffee with.  

 கொளொன் ஆம்பலட் அதனுடன் தன் கொ ிமய விரும்புகிைது. 

(47)  I married a rat.  

 நொன் ஒரு எலிமய ைணந்வதன். 

(48)  It'll cost the earth, but what the hell! 

 அது பூைிக்கு பசலவொகும், ஆைொல் என்ை நரகம்! 

அவற்ைின் ப ரும் ொலும்  யன் டுத்தப் டும் சூழல்களில், வைவல உள்ள வொக்கியங்கள் எதுவும் 

உண்மையில் உண்மையொக இருக்க வொய்ப் ில்மல, ஆைொல் சைைொக, அமவ எதுவும் வகட் வமர 

தவைொக வழிநடத்த வொய்ப் ில்மல. ஒவ்பவொரு சந்தர்ப் த்திலும் சில கூடுதல் ப ொருள்பகொள்ளும் 

பசயல்முமைகள் பசயல் டுத்தப் டும். முதல் எடுத்துக்கொட்டில், ப ொருள்பகொள்ளும் பசயல்முமை ஒரு 

ஆகுப யர்சொர்ந்த ஒன்ைொக இருக்கும், வைலும் புொிந்து பகொள்ளப் ட்ட பசய்தி என்ைபவன்ைொல், 

கொளொன் ஆம்பலட்மட ஆர்டர் பசய்தவர், ஆம்பலட்டுடன் கொ ி  ொிைொைப் டுவமத விரும்புகிைொர், 

ஆம்பலட்டுக்குப்  ின்ைர் அல்ல. இரண்டொவது எடுத்துக்கொட்டில், ப ொருள்பகொள்ளும் பசயல்முமை 

ஒரு உருவகைொக இருக்கும். மூன்ைொவது எடுத்துக்கொட்டில், உட்குைிப்புகள் அவ்வளவு பதளிவொக 

இல்மல, ஆைொல் இந்த வமகயொை உயற்வுநவிற்சி (hyperbole) உமரயொடலில் 

 ங்குப று வர்களுடன் ஒரு நிதொைைொை, முமைசொரொ உைமவக் குைிக்கும். 
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அளவு பைய்யுமர (The maxim of quantity) 

(49)  Boys will be boys  

 சிறுவர்கள் சிறுவர்களொக இருப் ொர்கள். 

முதல்  ொர்மவயில் இது எந்த தகவமலயும் தரவில்மல. இரண்டொவது  ொர்மவயில், முதல் 

ம யன்கமள இரண்டொவது ம யன்களிடைிருந்து நுட் ைொக வித்தியொசைொை வழியில் 

ப ொருள்பகொள்கிவைொம். முதலொவதொக அமைத்து சிறுவர்களும், நொம் அடக்கிமவக்கப் ட்டவர்கள் 

என்று நிமைத்தவர்கள் கூட அடங்குவர், ைற்றும் நல்ல நடத்மதக்கொக அவர்கமள நம் லொம். 

இரண்டொவது  யைிமலத்தன்மையொைது, ைற்றும் சிறுவர்களின் சில ஒவர ைொதிொியொை  ண்புகமள 

உள்ளொர்ந்த ைற்றும் தவிர்க்க முடியொததொக முன்மவக்கிைது.      

(50) அது எங்கொவது இருக்க வவண்டும்.  

நிச்சயைொக, அது எங்கொவது இருக்க வவண்டும்! முற்ைிலும் அர்த்தைற்ைதொ? முற்ைிலும் இல்மல: ைிகவும் 

உறுதியொை வதடல் பவற்ைிக்கு வழிவகுக்கும் என் மத இது குைிக்கிைது. 

(51)  Mother: What did you do? 

 அம்ைொ: நீ என்ை பசய்தொய்?  

 Daughter: (with exaggerated patience, elaborates a long list of totally uninteresting 

 details)  

 ைகள்: (ைிமகப் டுத்தப் ட்ட ப ொறுமையுடன், முற்ைிலும் ஆர்வைற்ை விவரங்களின் 

 நீண்ட  ட்டியமல விொிவு டுத்துகிைது) 

 இது முந்மதய இரண்டு எடுத்துக்கொட்டுகளின் தமலகீழ் ைொற்ைத்மதக் குைிக்கிைது, அதில் அதிக 

தகவல்கள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளை. இதன் உட்குைிப்பு என்ைபவன்ைொல், தொய் ைிகவும் ஆர்வைொக 

இருக்கிைொர், வைலும் தைது ைகளின் பசயல்கமளப்  ற்ைி அதிகம் கவமலப் டுகிைொர். 

உைவின் பைய்யுமர (The maxim of relation) 

(52)  அ: I say, did you hear about Mary's...  

 நொன் பசொல்கிவைன், நீங்கள் வைொியின்... 

 ஆ: Yes, well, it rained nearly the whole time we were there.  

 ஆம், நொங்கள் அங்கு இருந்த வநரம் முழுவதும் ைமழ ப ய்தது. 

இது பவளிப் மடயொகப் ப ொருத்தைற்ை கருத்து. ஒரு சக ஊழியரொை வைொிமயப்  ற்ைி அ ைற்றும் ஆ 

உமரயொடுகிைொர்கள் என்று மவத்துக்பகொள்வவொம். வைொி அவர்கமள அணுகுகிைொர், ஆ ஆல் 

 ொர்க்கப் டுகிைொர், ஆைொல் அ ஆல்  ொர்க்கப் டவில்மல. உட்குைிப்பு: Watch out! Here comes 

Mary!/கவைியுங்கள்! இவதொ வருகிைொள் வைொி! 

முமையின் பைய்யுமர (The maxim of manner)   

(53) அ: I'll look after Samantha for you, don't worry. We'll have a lovely time. Won't we, Sam? 

நொன் சைந்தொமவ உைக்கொகப்  ொர்த்துக் பகொள்கிவைன், கவமலப் டொவத. நொங்கள் ஒரு அழகொை 

வநரத்மதப் ப றுவவொம். ைொட்வடொைொ, சொம்? 
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ஆ: Great, but if you don't mind, don't offer her any post-prandial concoctions involving supercooled 

oxide of hydrogen. It usually gives rise to convulsive nausea. 

அருமை, ஆைொல் நீங்கள் கவமலப் டவில்மல என்ைொல், ம ட்ரஜைின் அதிக குளிரொை ஆக்மசடு 

அடங்கிய உணவுக்குப்  ிந்மதய ைருந்துக்கலமவகமள அவருக்கு வழங்க வவண்டொம். இது 

ப ொதுவொக வலிப்பு குைட்டமல ஏற் டுத்துகிைது.  

இந்த வதமவயற்ை பநருக்கத்தில் இருந்து எழும் உட்குைிப்பு பவளிப் மடயொக, சைந்தொ என்ை 

பசொல்கிைொள் என் மத ஆ விரும் வில்மல.  

17.3. கண்ணியம்: பகொள்மககள் ைற்றும் பைய்யுமர 

17.3.1 கண்ணியக் பகொள்மக (The politeness principle)  

 கூட்டுைவுக் பகொள்மகயொைது உட்குைிப்புகளின் ஆக்கத்மத விளக்குவதற்குச் சில வழிகளில் 

பசல்ல முடியும் என் தில் சந்வதகைில்மல. ஆைொல் இந்தத் தமலப் ின் கீழ் எந்த விளக்கத்மதயும் 

ப ைொத ஒரு வமக உட்குைிப்பு, கண்ணியத்தின் உட்குைிப்புகமளப் (implicatures of politeness) 

 ற்ைியது. இதற்கொக, லீச் ஒரு சுதந்திரைொை நமடமுமைக் பகொள்மகமய முன்பைொழிந்தொர், கூட்டுைவுக் 

பகொள்மகயுடன் இமணந்து பசயல் ட, அவர் கண்ணியக் பகொள்மக (politeness principle) என்று 

அமழக்கிைொர். 

 இந்தக் பகொள்மக ைற்றும் அதன் பைய்யுமரகமளப்  ற்ைி விவொதிப் தற்கு முன், கண்ணியம் 

 ற்ைிய சில விவொதங்கள் ஒழுங்கொக உள்ளை. கண்ணியம் என் து, முதன்மையொக, என்ை 

பசொல்லப் டுகிைது என் மதப்  ற்ைியது, ஆைொல் என்ை நிமைக்கிைது அல்லது நம் ப் டுகிைது 

என் மதப்  ற்ைியது அல்ல. லீச் கண்ணியக் பகொள்மகமய இவ்வொறு பவளிப் டுத்துகிைொர்: 

(I) கண்ணியைற்ை நம் ிக்மககளின் பவளிப் ொட்மடக் குமைத்தல். 

இது ஒரு சிைந்த உருவொக்கம் அல்ல, ஏபைைில் கண்ணியம் அடிப் மடயில் நம் ிக்மககமளப் 

 ற்ைியது அல்ல. இருப் ினும், இது பவளிப் ொட்டின் (expression) ைீது  ளுமவ வீசுவதற்கொை 

தகுதிமயக் பகொண்டுள்ளது.  

பகொள்மகமய  ின்வருைொறு ைீண்டும் எழுதுவவொம்: 

(II) வகட் வொின் நிமலமயக் குமைக்கும் பவளிப் ொடுகமளத் வதர்ந்பதடுக்கவும். 

 வகட் வொின் நிமலமயக் குமைத்து ைதிப் ிடக்கூடிய விஷயங்கள் (அல்லது, ைொைொக கூைிைொல் 

"வகட் வொின் முகத்துக்குக் குமைந்த ட்ச இழப்ம  ஏற் டுத்தும்") 

• வகட் வர் முயற்சிமயச் பசலவழிக்கும் அல்லது சுதந்திரத்மதக் கட்டுப் டுத்தும் ஏதொவது ஒன்மைச் 

பசய்ய விரும் ி வகட் வமர ஒருவொின் விருப் த்திற்கு அடி ணிந்தவரொக நடத்துதல். 

• வகட் வர் அல்லது ைக்கள் அல்லது வகட் வர் பதொடர் ொை விஷயங்கமளப்  ற்ைி வைொசைொகப் 

வ சுதல். 

• வகட் வொின் துயரங்களில் ைகிழ்ச்சிமய பவளிப் டுத்துதல். 

• வகட் வருடன் கருத்து வவறு ொடு, இதைொல் வகட் வொின் எண்ணங்கமள இழிவு டுத்துதல். 
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• தன்மைப் புகழ்ந்து வ சுதல், அல்லது ஒருவொின் நல்ல அதிர்ஷ்டம் அல்லது வைன்மையின் ைீது 

கவைம் பசலுத்துதல். 

 இழிவொை பசய்திகமளத் பதொிவிப் தன் வதமவயின் வ ொது இணக்கைொை ைற்றும் சுமூகைொை 

சமூக உைவுகமளப் வ ணுவவத கண்ணியத்தின் வநொக்கைொகும். நிச்சயைொக, யதொர்த்தத்தின் தன்மை, 

சமூக, உளவியல் ைற்றும் உடல், கண்ணியத்திற்கொை வநொக்கத்மத கட்டுப் டுத்துகிைது: நம் உலகம் 

'வவமல' பசய்ய வவண்டுைொைொல், இந்த யதொர்த்தத்மத நொம் ைதிக்க வவண்டும். கூட்டுைவுக் 

பகொள்மகமயக் கருமணக் பகொள்மகயின் ைீது கட்டுப் டுத்தும் பசல்வொக்கு என்று நொம் 

நிமைக்கலொம். 

 வநர்ைமை ைற்றும் எதிர்ைமையொை கண்ணியத்மத (positive and negative politeness) 

வவறு டுத்துவது நன்மை யக்கும். எதிர்ைமையொை கண்ணியைொைது, இழிவு டுத்தும் 

பவளிப் ொடுகளின் விமளமவக் குமைக்கிைது: 

(54)  Help me to move this piano.  

 இந்த  ியொவைொமவ நகர்த்த எைக்கு உதவுங்கள். 

(55)  You couldn't possibly give me a hand with this piano, could you?  

 இந்த  ியொவைொவுடன் உங்களொல் எைக்கு மக பகொடுக்க முடியவில்மல, இல்மலயொ? 

வநர்ைமை  ணிவொைது வகட் வொின் வநர்ைமையொை நிமலமய வலியுறுத்துகிைது: 

(56) நன்ைி, அது ைிகவும் உதவியொக இருந்தது. 

ப ொதுவொகச் பசொல்வதொைொல், சமூக நல்லிணக்கத்தில் ஏற் டும் சிமதவுகள், இழிவு டுத்தும் 

எண்ணங்களின் பவளிப் ொட்டின் விமளவொக அதிகைொகக் கொணப் டுவதொல், சமூக ைைிதர்களொக நொம் 

எதிர்ைமையொை கண்ணியத்துடன் அதிக அக்கமை பகொண்டுள்வளொம். கண்ணிய நிகழ்வுகளில் 

ைற்பைொரு இருவமகயொைது வ சு வர் பதொடர் ொை ைற்றும் வகட் வர் பதொடர் ொை விமளவுகளுக்கு 

இமடயில் உள்ளது. ப ொதுவொகப் வ சு வர் சொர்ந்த கண்ணியைொைது சுய இழிவு டுத்துதமல 

உள்ளடக்கியது, ஏபைைில் சுயத்மத உயர்த்துவது வகட் வமர ஒப்பீட்டளவில் குமைத்து 

ைதிப் ிடுவமதக் குைிக்கிைது. ஒரு ப ொது விதியொக, பசவித்திைன் சொர்ந்த கண்ணியைொைது ைிகவும் 

முக்கியைொைது ைற்றும் ைிகவும் வதமவயொைது. 

தயவுபசய்/please, thank you/நன்ைி வ ொன்ை சில பைொழி பவளிப் ொடுகள் கண்ணியைொை 

  யன் ொட்டிற்கொகத் தைித்தன்மையொைமவ. ஆைொல் கண்ணியத்தின் ப ரும் குதி 

உட்குைிப்புகள் வடிவில் வருகிைது. உட்குைிப்புகள் கண்ணியக் பகொள்மகயின் மூலம் உட்குைிப்புகமள 

உருவொக்க லீச் முன்பைொழிந்த ஒட்டுபைொத்த இயக்கமுமையொைது, கூட்டுைவுக் பகொள்மகக்கொக 

க்மரஸ் முன்பைொழிந்தமதப் வ ொன்ைது. ஒவ்பவொரு பகொள்மகயும், வைலும் குைிப் ிட்ட 

பைய்யுமரகளின் பதொகுப்புடன் வசர்ந்துவருகிைது. 

17.3.1.1 திைமை பைய்யுமர (The tact maxim) 

 திைமை பைய்யுமர வகட் வமர வநொக்கியதொக உள்ளது ைற்றும் வநர்ைமை ைற்றும் எதிர்ைமை 

துமண பைய்யுமரகமளக் பகொண்டுள்ளது: 
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Minimize cost to the hearer.  

வகட் வொின் பசலமவக் குமைக்கவும். 

Maximize benefit to the hearer.  

வகட் வருக்கு நன்மைமய அதிகப் டுத்தவும். 

இந்த பைய்யுமரயின் பசயல் ொட்மட திணிப்புகளின் (impositives) சூழலில் பதளிவொகக் கொணலொம், 

அதொவது, வகட் வமர ஏதொவது பசய்ய மவக்கும் பசயல் ொட்மடக் பகொண்ட கூற்றுகள் 

(impositive/திணிப்பு என்ை பசொல்லில் கட்டமளகள், வகொொிக்மககள், வவண்டுவகொள்கள் வ ொன்ைமவ 

அடங்கும்). வகட் வொின் பசலவின் அடிப் மடயில், முதலில் ைிகப்ப ொிய பசலவின் அடிப் மடயில் 

நொம் வதொரொயைொகத் திணிப்புகமள வொிமசப் டுத்தலொம்: 

 Lend me your wife. 

உன் ைமைவிமயக் கடைொகக் பகொடு.  

Wash the dishes. 

 ொத்திரங்கமள கழுவு. 

Pass the salt. 

உப்பு அனுப் வும். 

Say Ah! 

ஆ பசொல்லு! 

Have another sandwich. 

ைற்பைொரு சொண்ட்விச் சொப் ிடுங்கள். 

Have a nice weekend. 

இைிய வொர இறுதி அமையட்டும்.  

நொம் இமத பதொடர்ச்சியொை (பசலவு- யன்/cost-benefit) அளவுவகொலொகக் கருதலொம், இருப் ினும், 

நிச்சயைொக,  ட்டியலில் நடுவில் எங்வகொ, பசலவில் இருந்து நன்மைக்கு ைொறுதல் உள்ளது. திைமை 

பைய்யுமர (tact maxim) எப் டி வவமல பசய்கிைது? நிச்சயைொக, திணிப் ின் (impositive) பைொழியியல் 

வடிவம் வகட் வருக்கு உண்மையொை பசலமவவயொ அல்லது  லமைவயொ  ொதிக்கொது என் து 

பவளிப் மடயொைது: பைய்யுமர என்ைபவைில், ஒரு பசலமவ உள்ளடக்கிய ஒரு பசயமலச் 

பசய்யும் டி வகட் வமரப் ப றுவதற்கு, ஒரு கண்ணியைொை வ சு வர் திணிப் ின் விமளமவ 

பைன்மையொக்கும் வடிவத்தில் பவளிப் டுத்துவொர். ைொைொக, வகட் வமர அவரது நன்மைக்கு ஏதொவது 

பசய்ய மவக்க, ஒரு கண்ணியைொை வ சு வர் திணிப்ம  வலுப் டுத்துவொர். ஒரு திணிப்ம  

(impositive) பைன்மையொக்குதல் அல்லது வலுவிழக்கச் பசய்தல் என் தன் அர்த்தம், அடிப் மடயில், 

வகட் வர் ைறுப் மத எளிதொக்குகிைது. விருப்ம  (optionality) அதிகொிப் தன் மூலவைொ அல்லது 

ைமைமுகத்தன்மைமய (indirectness) அதிகொிப் தன் மூலவைொ இமதச் பசய்யலொம். இந்த இரண்டு 

கொரணிகமளயும் பதளிவொகப்  ிொிக்க முடியொது. எடுத்துக்கொட்டொக, (57) என் து (58) என் திலிருந்து 

கண்ணியைொைது ைற்றும் (59) இன்னும் கண்ணியைொைது:    
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(57)  Could you wash the dishes? 

 நீங்கள்  ொத்திரங்கமள கழுவ முடியுைொ? 

(58)  Wash the dishes!  

  ொத்திரங்கமளக் கழுவு! 

(59)  I was wondering if you could possibly wash the dishes.  

 நீங்கள்  ொத்திரங்கமளக் கழுவ முடியுைொ என்று நொன் வயொசித்துக்பகொண்டிருந்வதன். 

வொக்கியம் (57) ஒரு திணிப்ம  வநரடியொக குைியொக்கம் பசய்யொது; அதன் வநரடியொை சக்தியொைது, 

வகட் வொின் வவமலமயச் பசய்யும் திைமைப்  ற்ைி விசொொிப் தொகும், வைலும் திணிக்கும் சக்திமய 

ைமைமுகைொக விட்டுவிடுகிைது. எைவவ இது (58)-ஐ விட ைமைமுகைொைது. உட்குைிப்புகள் 

இயல் ொகவவ பவளிக்குைிப்புகமளக் கொட்டிலும்  லவீைைொைமவ, எைவவ திணிக்கும் சக்தி 

 லவீைைொைது, வைலும் வகட் வொின் ைறுப்பு குமைந்த அளவு கண்ணியைற்று இருக்கும். வொக்கியம் 

(59) அது பசய்வது வ ொல் இன்னும் ைமைமுகைொைது, ஏபைைில் அது வநரடியொக ஒரு வகள்விமயக் 

கூட வகட்கொது, ஆைொல் பவறுைவை வ சு வொின் உள் வயொசமைகளுக்குக் குரல் பகொடுக்கிைது.  

 வகட் வருக்கு ஒரு நன்மையுடன் ப ொருந்தக்கூடிய திணிப்புகமளப்  ொர்க்கும்வ ொது, (60) 

நிச்சயைொக (61)-ஐ விட கண்ணியைொைதொக இல்மல என் மத நொம் முதலில் கவைிக்கலொம்: 

(60)  I was wondering if you could possibly enjoy your holiday.  

 உங்கள் விடுமுமைமய நீங்கள் அனு விக்க முடியுைொ என்று நொன் 

 வயொசித்துக்பகொண்டிருந்வதன். 

(61)  Enjoy your holiday!  

 உங்கள் விடுமுமைமய அனு விக்கவும்! 

வகட் வருக்கு நன்மையளிக்கும் திணிப்புகளுக்கு, நிமலமை தமலகீழொக ைொறுகிைது, வைலும் 

வலுவொை தூண்டுதல்கள் ைிகவும் கண்ணியைொைமவ. வொக்கியம் (60) உண்மையில் ைிகவும் 

முரட்டுத்தைைொைது: வகட் வர் வழக்கைொக ைைச்வசொர்வொை, புகொர் பசய்யும் வமக என்று இது 

அைிவுறுத்துகிைது. 

 விவொதிக்கப் ட்ட வநர்வுகளில் உள்ள கண்ணியைொைது பைொழியியல் வடிவங்களில் இல்மல 

என் மதக் கவைியுங்கள்: I was wondering if you could possibly V/ உங்களொல் விமை பசய்ய 

முடியுைொ என்று நொன் வயொசித்வதன் என் தில் இயல் ொகவவ கண்ணியைொைதொக எதுவும் இல்மல.  

கண்ணியம் என் து பவளிக்குைிப்பு, சூழல் ைற்றும் கண்ணியக் பகொள்மக ஆகியவற்றுக்கு இமடவய 

மூன்று வழி ஊடொட்டத்திலிருந்து எழும் ஒரு உட்குைிப்பு ஆகும்.    

17.3.1.2 ப ருந்தன்மை பைய்யுமர (The generosity maxim) 

 ப ருந்தன்மை பைய்யுமர திைமை பைய்யுமரக்கு ஒரு சவகொதொி, வைலும் வ சு வருக்கொை 

பசலவுகள் ைற்றும் நன்மைகமள வநொக்கைொகக் பகொண்டது: 

Minimize benefit to self.  

சுய நன்மைமயக் குமைக்கவும். 
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Maximize cost to self. 

சுய பசலமவ அதிகொிக்கவும். 

இந்த பைய்யுமர திைமை பைய்யுமரக்கு (tact maxim) இமணயொக பசயல் டுகிைது, தவிர விமளவுகள் 

தமலகீழொக ைொறும். எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, அவள் வகட் வருக்கு நன்மைமய உள்ளடக்கிய 

ஒன்மைச் பசய்ய முன்வருகிைது, ஆைொல் வ சு வருக்கொை பசலவு கண்ணியத்திற்கொக முடிந்தவமர 

வநரடியொகச் பசய்யப் ட வவண்டும். எைவவ, (63) ஐ விட (62) ைிகவும் கண்ணியைொைது: 

(62) Let me wash the dishes. 

 நொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவுகிவைன். 

(63)  I was wondering if I could possibly wash the dishes.  

 நொன்  ொத்திரங்கமளக் கழுவ முடியுைொ என்று வயொசித்துக்பகொண்டிருந்வதன். 

ைறுபுைம், வ சு வருக்கொை நன்மைக்கொை வகொொிக்மககள்  லவீைப் டுத்தப் ட வவண்டும் என்று 

 ணிவு வகொருகிைது: 

(64)  I want to borrow your car.  

 நொன் உங்கள் கொமர கடன் வொங்க விரும்புகிவைன். 

(65) Could I possibly borrow your car?  

  உங்கள் கொமர நொன் கடன் வொங்க முடியுைொ? 

17.3.1.3  ொரொட்டு பைய்யுமர (The praise maxim) 

  ொரொட்டு (praise) ைற்றும் அடக்கத்தின் (modesty) பைய்யுமரகள் ைற்பைொரு இயற்மகயொை 

இரட்மடமய உருவொக்குகின்ைை, இந்த வநர்வில், வ சு வர் அல்லது வகட் வர்  ற்ைிய 

வநர்ைமையொை அல்லது எதிர்ைமையொை கருத்துக்கமள பவளிப் டுத்துவதில் அக்கமை 

பகொள்கின்ைை. புகழ்ச்சியின் பைய்யுமர வகட் வமர வநொக்கியதொக உள்ளது, வைலும்  ின்வருைொறு 

பசல்கிைது: 

Minimize dispraise of the hearer. 

வகட் வொின் அவைதிப்ம க் குமைக்கவும். 

Maximize praise of the hearer. 

வகட் வொின்  ொரொட்டுகமள அதிகப் டுத்தவும். 

வழக்கம் வ ொல், எதிர்ைமையொை கண்ணியம் ைிகவும் முக்கியைொைது, எைவவ முதல் துமண பைய்யுமர 

பசயல் ொட்டுக்கு வருவதற்கொை வொய்ப்புகள் அதிகம். எந்தபவொரு விைர்சைத்மதயும் சொதகைற்ை 

கருத்மதயும் ைட்டுப் டுத்துவவத இதன் விமளவு: 

(66)  அ: Do you like my new dress?  

 எைது புதிய ஆமட உங்களுக்குப்  ிடிக்குைொ? 

 ஆ: *No. 

 *இல்மல. 

 Well, yes, but it's not my favourite  

http://www.languageinindia.com/


448 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

 சொி, ஆம், ஆைொல் அது எைக்குப்  ிடித்தது அல்ல. 

(67)  அ: Oh! I've been so thoughtless.  

 ஓ! நொன் ைிகவும் வயொசிக்கொைல் இருந்வதன். 

 ஆ: *Yes, haven't you?  

 *ஆைொம், இல்மலயொ? 

 Well, I thought I didn't do too badly.  

 சொி, நொன் வைொசைொகச் பசய்யவில்மல என்று நிமைத்வதன். 

இரண்டொவது துமண பைய்யுமரயின் விமளவு  ொரொட்டுகமள ைிமகப் டுத்துவதொகும்: 

(68)  Thank you so much for inviting us. We had an absolutely wonderful time!  

 எங்கமள அமழத்ததற்கு ைிக்க நன்ைி. எங்களுக்கு ஒரு அற்புதைொை வநரம் கிமடத்தது! 

17.3.1.4 அடக்க பைய்யுமர (The modesty maxim) 

 அடக்க பைய்யுமர என் து முந்மதயதின் இயல் ொை கூட்டொளியொகும், இது வ சு வமர 

வநொக்கி, பதொடர்புமடய 'ைதிப்புகள்' தமலகீழொக ைொற்ைப் ட்டுள்ளது: 

 Minimize praise of self. 

 சுயப்  ொரொட்மடக் குமைக்கவும். 

 Maximize dispraise of self.  

 சுய அவைொியொமதமய அதிகப் டுத்துங்கள். 

தன்மைத்தொவை  ொரொட்டுவது இயல் ொகவவ கண்ணியைற்ைது, எைவவ இங்கு எதிர்ைமையொை 

கண்ணியம் என் து சுய-வொழ்த்துக்கமளக் (self-congratulation) குமைக்கும் விஷயைொகும்: 

(69)  அ: You did brilliantly! 

 நீங்கள் அற்புதைொக பசய்தீர்கள்! 

 ஆ: *Yes, didn't I?  

  *ஆைொம், இல்மலயொ? 

 Well, I thought I didn't do too badly.  

 சொி, நொன் ைிகவும் வைொசைொகச் பசய்யவில்மல என்று நிமைத்வதன். 

இந்த தமலப் ின் கீழ் வநர்ைமையொை கண்ணியம், அதொவது,  யைற்ை தன்மையின் 

ைிமகப் டுத்தப் ட்ட எதிர்ப்புகள் (protestations), தமலகுைியும் திமசயில் முமைகின்ைை: 

(70)  Your Majesty, I am a mere worm, a disgusting toad, a dog's turd, and I deserve no 

 forgiveness! I throw myself at Your Majesty's feet! 

 ைொட்சிமைக்குொிய அரவச, நொன் ஒரு புழு, அருவருப் ொை வதமர, நொயின் விட்மட, நொன் 

 ைன்ைிக்கத்  தகுதியற்ைவன்! தங்களுமடய ைொட்சிமையின்  ொதத்தில் நொன் என்மைத் 

 தள்ளுகிவைன்! 

 வ சு வொின் கூற்று முற்ைிலும் வநர்மையொைது அல்ல என் மத வகட் வருக்குத் பதளிவொகத் 

பதொிந்தொல் ைட்டுவை கண்ணியத்தின் உட்குைிப்புகள் எழுகின்ைை என்ை முரண் ொடொை உண்மைமய 
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இங்வக சுட்டிக்கொட்டுவது ைதிப்புக்குொியது. யொவரனும் ஒரு கொொியத்மதச் சிைப் ொகச் பசய்து, அப் டிச் 

பசொன்ைொல், அப் டிப்  ொரொட்டுவது ஒரு வமகயில், இயல் ொகவவ கண்ணியைொக இருந்தொலும், 

பைய்யுமர மூலம் வற்புறுத்தப் ட்டதொக இருந்தொலும், கண்ணியத்தில் உட்குைிப்பு இருப் தொகக் 

கூறுவது திருப்திகரைொகத் பதொியவில்மல. உட்குைிப்பு முரண் ொடொைது, ஏபைைில் வ சு வொின் 

கருத்து வநர்மவப் ப ொறுத்து உண்மையில் குமைவொை  ொரொட்டுக்குொியது அல்லது ைிகவும் 

விைர்சைத்திற்குொியது, வைலும் இது நிச்சயைொக குமைவொை கண்ணியைொைது என் மதக் குைிக்கிைது. 

வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், பசய்தி I am being polite/நொன் கண்ணியைொக இருப் து என் து 

தொவை கண்ணியைற்ைது, ைமைமுகைொகவும்  லவீைைொகவும் இருந்தொலும். இந்த வமகயொை 

முரண் ொடு அமைத்து கண்ணிய வநர்வுகளிலும் இயங்குகிைது (வைலும் விொிவொை எடுத்துக்கொட்டு 

ைற்றும் விவொதத்திற்கு லீச்மசப்  ொர்க்கவும்). 

17.3.1.5 உடன் ொட்டு பைய்யுமர (The agreement maxim) 

 இறுதி இரண்டு பைய்யுமர ஒரு வஜொடிமய உருவொக்கொது. இது லீச் கூறுவது வ ொல் அல்ல, 

ஏபைைில் அமவ இருமுமை அளவுகமள (bipolar scales) உள்ளடக்கியிருக்கவில்மல 

(குமைந்த ட்சம் அவற்ைில் ஒன்று பசய்யும்), ஆைொல் ைற்ைமவ இல்லொத வமகயில் அமவ 

இயல் ொகவவ பதொடர்புமடயமவ. அதொவது, உடன் ொடு என் து வ சு வொின் கருத்துக்கும் 

வகட் வொின் கருத்துக்கும் இமடயிலொை உைவு. ஒருவர் தன்மை வநொக்கிய வநொக்குநிமலமய, 

 ொரொட்டு ைற்றும் நன்மை/பசலவு வ ொன்ைவற்றுடன் வகட் வமர வநொக்கிய வநொக்குநிமலயுடன் 

ஒப் ிட முடியொது: உடன் ொடு இருமுமை அளமவ உருவொக்குகிைதொ இல்மலயொ என் து 

முக்கியைல்ல (உடன் ொட்மடப்  ற்ைி ஒருவர் வொதிடலொம் (அதொவது உடன் ொடின்மை பூஜ்ஜிய 

உடன் ொடொ, அல்லது உடன் ொடு ைற்றும் உடன் ொடின்மைகளுடன் 'பதொடர்பு இல்மல' என்ை 

நடுப்புள்ளி பூஜ்ஜியம் உள்ளதொ), ஆைொல் அனுதொ ம்/எதிர்ப்பு (அடுத்த பைய்யுமரமயப்  ொர்க்கவும்) 

நிச்சயைொக இருமுமையொைது, இரண்டு உச்சநிமலகளுக்கு இமடயில் பூஜ்ஜியத்மதக் குைிக்கும் மைய 

"அலட்சியம்" என் துடன்). இந்த பைய்யுமர  ின்வருவது: 

 Minimize disagreement with the hearer.  

 வகட் வருடன் உடன் ொடில்லொமைமயக் குமைக்கவும். 

 Maximize agreement with the hearer.  

 வகட் வருடன் உடன் ொட்மட அதிகொிக்கவும்.  

துமண பைய்யுமரகள் பதளிவொக வவறு டவில்மல. உடன் ொடின்மைமய பவளிப் டுத்தும் முன்ைர், 

 குதி உடன் ொட்டுடன் பதொடங்குவது ஒரு ப ொதுவொை உத்தி: 

(71)  அ: She should not be sacked immediately.We can't tolerate unpuncuality.  

 அவள் உடைடியொக  தவி நீக்கம் பசய்யப் ட வவண்டும். கொலந்தவறுவமத  எங்களொல் 

 ப ொறுத்துக்பகொள்ள முடியொது. 

 ஆ: *I disagree. 

 *நொன் உடன் டவில்மல. 
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 நொம் ப ொதுவொை பகொள்மகயுடன் உடன் டுகிவைொம், ஆைொல் இந்த விஷயத்தில்  தணிக்கும் 

சூழ்நிமலகள் உள்ளை. 

17.3.1.6 அனுதொ  பைய்யுமர (The sympathy maxim) 

 அனுதொ ம் என் து ைீண்டும் வ சு வருக்கும் வகட் வருக்கும் இமடயிலொை உைவின் ஒரு 

விஷயைொகும், எைவவ, வவறுவிதைொக, வ சு வர் அல்லது வகட் வர் சொர்ந்ததொக இருக்க முடியொது: 

Maximize sympathy (expression of positive feelings) towards the hearer. 

வகட் வொின் ைீது அனுதொ த்மத (வநர்ைமையொை உணர்வுகளின் பவளிப் ொடு) அதிகொிக்கவும். 

Minimize antipathy (expression of negative feelings) towards the hearer.  

வகட் வருக்கு எதிரொை எதிர்ப்ம க் (எதிர்ைமை உணர்வுகளின் பவளிப் ொடு) குமைக்கவும். 

லீச் சுட்டிக்கொட்டியுள்ள டி, இந்த பைய்யுமர வொழ்த்துக்கள் ைற்றும்  ொரொட்டுக்கள் அல்லது 

இரங்கல்கமள இயல் ொகவவ கண்ணியைொை பசயல்களொக வழங்குகிைது. இருப் ினும், ைீண்டும் 

ஒருமுமை, வ சு வர் என்ை பசொல்கிைொர் என் தற்கும் அவர் அல்லது அவள் என்ை உணர்கிைொர் 

என் தற்கும் இமடவய ஒரு முரண் ொட்மடப் புொிந்துபகொள்ள முடிந்தொல் ைட்டுவை கண்ணியத்தின் 

உட்குைிப்புகமளப்  ற்ைிப் வ ச முடியும்.  

17.3.1.7 கருதல் பைய்யுமர (The consideration maxim) 

 லீச் கருதல் பைய்யுமரமய ஒரு தைிக் பகொள்மகயொக (ப ொல்லின்ைொ பகொள்மக (Pollyanna 

Principle)) முன்மவக்கிைொர்; குரூசின் (1985: 366) கருத்துப் டி, இது  ிை வகொட் ொடுகமளப் வ ொலவவ 

பசயல் டுவதொல், ைிகக் குமைந்த நியொயம் உள்ளது: 

Minimize the hearer's discomfort/displeasure. 

வகட் வொின் அபசௌகொியம்/அதிருப்திமயக் குமைக்கவும். 

Maximize the hearer's comfort/pleasure.  

வகட் வொின் வசதி/ைகிழ்ச்சிமய அதிகப் டுத்தவும்.  

இந்த பைய்யுமரயின் கீழ் எதிர்ைமையொை கண்ணியம் (negative politeness) வலியொை, துன் ைொை, 

சங்கடைொை அல்லது அதிர்ச்சியூட்டும் நிகழ்வுகள், உண்மைகள் அல்லது விஷயங்கள் வ ொன்ை 

குைிப்புகளின்  ல்வவறு உ ொயங்களின் மூலம் பைன்மையொக்குவமத உள்ளடக்குகிைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, ஒருவொின் கணவர் சைீ த்தில் இைந்துவிட்டொல், I was sorry to hear about your 

husband's death உங்கள் கணவொின் ைரணத்மதப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டு வருந்துகிவைன் என் திவிட I 

was sorry to hear about your husband/உங்கள் கணவமரப்  ற்ைி வகள்விப் ட்டு வருந்துகிவைன் 

என்று பசொல்வது ைிகவும் கண்ணியைொைது. ஏபைைில் முந்மதயது துன் கரைொை நிகழ்மவ அதிக 

அளவில் எடுத்துக்கொட்டுகிைது. இந்த துமண-பைய்யுமரயின் ைற்பைொரு ப ொதுவொை 

பவளிப் ொடொைது இடக்கரடக்கல் (euphemism) ஆகும்; இதில் புண் டுத்துவமத ஏற் டுத்தக்கூடிய 

பசொற்கமளக் குைிப் ிடுவமதத் தவிர்க்க  ல்வவறு வமகயொை ைமைமுகத்தன்மை 

 யன் டுத்தப் டுகிைது.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் குைிப் ிட்டுக்கூைொ உத்திமயப் (despecifying 

strategy)  யன் டுத்துகின்ைை:  
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(72)  She has a lovely figure.  

 அவளுக்கு அழகொை உருவம் உள்ளது. 

 *She has beautiful breasts.  

 *அவளுக்கு அழகொை ைொர் கங்கள் உள்ளை. 

(73)  He exposed his parts.  

 அவர் தைது  குதிகமள பவளிப் டுத்திைொர். 

 *He exposed his penis.  

 *அவர் தைது ஆண்குைிமய பவளிப் டுத்திைொர். 

  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு ஒரு வமகயொை உமைந்த ஆகுப யர் பைொழியத்மத (frozen 

metonymy)  யன் டுத்துகிைது (ஒரு கொலத்தில் ஒருவர் ப ொது கழிப் மையின் வொசலில் ஒரு 

ப ன்ைிமய மவக்க வவண்டியிருந்தது): 

(74)  Hang on a minute, I need to spend a penny.  

 ஒரு நிைிடம் இரு, நொன் ஒரு ப ன்ைி பசலவழிக்க வவண்டும். 

 *Hang on a minute, I need to piss.  

 *பகொஞ்சம் இருங்கள், எைக்கு சிறுநீர் கழிக்க வவண்டும். 

வநர்ைமை கண்ணியத்துடன் பதொடர்புமடய தமலகீழ் துமண பைய்யுமர, எடுத்துக்கொட்டொக, 

வகட் வருக்கு ைகிழ்ச்சிமயத் தரக்கூடிய விஷயங்கமளக் குைிப் ிடும்வ ொது ைிகவும் குைிப் ிட்டதொக 

இருக்க வவண்டும். இவ்வொறு, வகட் வொின் ைகள் பஜைி ர் ஆஸ்கொர் விருமத பவன்ைிருந்தொல், (75) 

என் து (76) ஐ விட கண்ணியைொைது: 

(75)  That was great news about Jennifer's Oscar.  

 பஜைிஃ ொின் ஆஸ்கொர் விருமதப்  ற்ைிய சிைந்த பசய்தி அது. 

(76)  That was great news about Jennifer.  

 பஜைிஃ மரப்  ற்ைிய நல்ல பசய்தி அது.  

17.3.2 இதர பகொள்மககள் (Miscellaneous principles) 

 லீச் வைலும் இரண்டு பகொள்மககமள முன்பைொழிகிைொர், இது கண்ணியக் பகொள்மக ைற்றும் 

கூட்டுைவுக் பகொள்மக இரண்டிலிருந்தும் சுதந்திரைொக உள்ளது. நொம் கூடுதல் பகொள்மககமள 

முன்பைொழிய ைொட்வடொம், ஆைொல் க்ொீசியன் எடுத்துக்கொட்மடப் (Gricean example)  ின் ற்றுவவொம் 

ைற்றும் கண்ணியக் பகொள்மகமய வவண்டுபைன்வை ைீறுவதற்குப்  திலொக வ சுவவொம். இங்வக 

இரண்டு அடிப் மட சொத்தியங்கள் உள்ளை: ஒருவர் வைவலொட்டைொகக் கண்ணியைொக இருக்கலொம், 

ஆைொல் பவளிப் மடயொக வொய்மையற்ைவரொக இருக்கலொம், இது உட்குைிப் ொல் முரட்டுத்தைத்திற்கு 

வழிவகுக்கும்; அல்லது ஒருவர் வைவலொட்டைொக முரட்டுத்தைைொக இருக்கலொம், ஆைொல் 

பவளிப் மடயொக வொய்மையற்ைவரொக இருக்கலொம், இது உட்குைிப் ொல் கண்ணியத்திற்கு 

வழிவகுக்கும். தந்திரம் வவமல பசய்ய, வொய்மையற்ைிருப் து பவளிப் மடயொக இருக்க வவண்டும்; 

வைலும் உத்தியொைது ஒருவொின் பசொல்லுக்கு ஏற்  ஒரு குைிப் ிட்ட ஆ த்மதக் பகொண்டுள்ளது. லீச் 
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 ின்வரும் வமகயொை எடுத்துக்கொட்மட அவர் முரண் ொட்டு/வஞ்சப்புகழ்ச்சிக் பகொள்மக (irony 

principle) என்று அமழக்கிைொர்: 

(77)  You're a fine friend! (with appropriate intonation)  

 நீங்கள் ஒரு நல்ல நண் ர்! (ப ொருத்தைொை இமசவயொட்டத்துடன்) 

(78)  Do help yourself! (to someone who helps himself unjustifiably, without invitation) 

 உைக்குத்தொவை உதவி பசய்! (அமழப்பு இல்லொைல், நியொயைற்ை முமையில் 

 தைக்குத்தொவை உதவி பசய்யும் ஒருவருக்கு) 

(79)  Well, thank you very much! (someone parks his car infront of your drive, so you can't get out. 

 சொி, ைிக்க நன்ைி! (யொவரொ ஒருவர் தைது கொமர உங்கள் டிமரவின் முன் நிறுத்துகிைொர், 

 அதைொல் நீங்கள் பவளிவயை முடியொது) 

 எதிர் வமகயொை வநர்வு லீச்சின் வகலிக் பகொள்மகயின் (banter principle) கீழ் வருகிைது 

(உண்மையில் இரண்டும் ஒரு வமகயொை முரண் ொட்மட/வஞ்சப்புகழ்ச்சிமய உள்ளடக்கியது): 

(80)  Look what the cat's just brought in.  

 பூமை என்ை பகொண்டு வந்தது என்று  ொருங்கள். 

(81)  You stupid bitch! (to a close friend who's just done something daft)  

 முட்டொள்  ிச்சு! (ஏவதனும் முட்டொள்தைைொகச் பசய்த பநருங்கிய நண் ருக்கு) 

இங்குள்ள உட்குைிப்பு என்ைபவன்ைொல், உைவு ைிகவும் உறுதியொைது, கண்ணியம் வதமவயில்மல, 

இது நிச்சயைொக ஒரு கண்ணியைொை உட்குைிப்பு. 

17.3.3 ப ொது விவொதம் 

 கூட்டுைவுக் பகொள்மகமயப் வ ொலவவ,  ணிவுக் பகொள்மகயும் உலகளொவியதொக இருக்க 

வவண்டும், அதொவது கலொச்சொரம் சொர்ந்தது அல்ல, அதன்  யன் ொட்டில். இருப் ினும், அவநகைொக, 

உமரயொடலின் உச்சொிப்புகமள விட, நொகொீக பைய்யுமரகளுக்கு பவவ்வவறு கலொச்சொரங்களில் 

பவவ்வவறு ஒப்பீட்டு எமடகள் வழங்கப் டுகின்ைை, இதன் விமளவொக வ ச்சில் நொகொீக நிகழ்வுகள் 

ைிகவும் ைொறு ட்ட வைவலொட்டைொை வதொற்ைத்மதக் பகொண்டிருக்கும், வைலும் அதிக ட்ச அைிவுக்கு 

உத்தரவொதம் இல்மல. தைித்துவங்கமளத் தவிர்க்க முடியும்.  ண் ொட்டின் உச்சநிமலகளுக்கு எதிரொக 

கூட்டுைவுகளின் ஒப்பீட்டு எமடயும் ைொறு டும். எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு  ிொிட்டிஷ் பதொகுப் ொளிைி 

தைது சமைப் மதப்  ற்ைி  ொரொட்டலொம்: 

(82)  Guest: Oh, Jane, that was a delicious meal.  

 விருந்திைர்: ஓ, வஜன், அது ஒரு சுமவயொை உணவு. 

 Jane: Thank you. I'm glad you enjoyed it.  

 வஜன்: நன்ைி. நீங்கள் ரசித்ததில் எைக்கு ைகிழ்ச்சி. 

எவ்வொைொயினும், இவதவ ொன்ை சூழ்நிமலயில் உள்ள ஒரு ஜப் ொைிய விருந்தளிப் வள் (அப் டிவய 

பதொிவிக்கப் ட்டுள்ளது) ைகிழ்விக்கும் தைது முயற்சியில் எந்த  ொரொட்மடயும் ைறுக்க கண்ணிய 

விதிகளொல் கடமைப் ட்டுள்ளொள். இதைொல் விருந்திைர் உணமவயும்  ொரொட்டியும் விொிந்தளிப் வள் 
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அமதக் குமலத்தும் நீண்ட 'வொதங்கள்' ஏற் டலொம். ஜப் ொைிய கலொச்சொரத்தில் அடக்கைொை 

பைய்யுமரக்குக் பகொடுக்கப் ட்ட அதிக ைதிப் ொல் இமத விளக்கலொம் (ைற்றும் தர பைய்யுமரக்கு 

ஒப்பீட்டளவில் குமைந்த ைதிப்பு, ஏபைன்ைொல் ஜப் ொைிய விருந்தளிப் வள் உண்மையில் தைது 

உணமவ ைதிப் ற்ைதொக நம்புவது சொத்தியைில்மல). [(82)இல் விருந்திைொின் கருத்து ஒரு 

அவைொைைொக எடுத்துக் பகொள்ளப் ட்ட  ிொிட்டிஷ் சமூகத்தின் சில  ிொிவுகளில் முந்மதய 

கொலகட்டத்தில் விதிகள் வித்தியொசைொக இருந்தை என் மத நொம் புொிந்துபகொள்கிவைொம். கொரணம், அது 

ஒரு பசய்தி ைதிப்புள்ள கருத்துமரயின் (newsworthy proposition) பவளிப் ொடொக புொிந்து 

பகொள்ளப் ட்டிருக்கும்; அதொவது எதிர் ொரொத ஒன்று! இது ப ொருத்தத்தின் பைய்யுமரயின் நிமலயுடன் 

பதொடர்புமடயதொக இருக்கலொம்.]    

17.4 ப ொருத்தக் வகொட் ொடு (Relevance theory) 

 ைைித பைொழிக் கருத்துப் ொிைொற்ைம் என் து அதிகைொகவவொ அல்லது குமைவொகவவொ 

சுதந்திரைொை பைய்யுமரகளின் பதொகுப் ொல் நிர்வகிக்கப் டுகிைது என்ை அனுைொைத்தின் 

தொக்கங்கமள நொம் இதுவமர விவொதித்து வருகிவைொம், வைலும் இரண்டு ஏைக்குமைய சுய-நிமலயொை 

பதொகுப்புகமளப்  ொர்த்வதொம்; ஒவ்பவொன்றும் ைிகவும் ப ொதுவொை வகொட் ொட்டின் கீழ் துமணயொக 

இருக்கும். சிைிது வநரம் க்ொீசியன் (Gricean) பைய்யுமரகளில் கவைம் பசலுத்துவவொம்: லீச்சின் 

பைய்யுமரகளுக்கு ஒரு முக்கியைொை, ஆைொல் வவறு ட்ட வவமல இருக்கிைது—அமவ ' ொங்கு/முமை' 

(’manner') என் மத விட 'உள்ளடக்கத்தில்' குமைவொகவவ உள்ளை என்று பசொல்லலொம். க்ொீசியன் 

(Gricean) பைய்யுமரகளின் விவொதத்தின்  ல இடங்களில், ஒரு குைிப் ிட்ட பைய்யுமரயின் 

ப ொருள்வகொளில் உைவின் பைய்யுமர உட்குைிப்பு பசய்யப் டவவண்டும் என்று குைிப் ிடப் ட்டது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, அளவின் பைய்யுமர (maxim of quantity) ப ொருத்தைொை தகவமலப் ப ொிதொக்கு 

(maximize relevant information) வ ொன்ைவற்றுக்குக் குமைக்கப் ட்டது, வைலும் பசொல்ைிமக தவிர் 

(avoid prolixity) என்ை  துமண பைய்யுமர ப ொருத்தைற்ை வொர்த்மதகளொக இருக்க வவண்டொம் (don't 

be irrelevantly verbose) எை விளக்கப் ட வவண்டும். உண்மையில் சில பதொடர்புமடய பசய்திகமள 

ஊகிக்க முடியும் என்ைொல் அமைத்து பைய்யுமரகளும் புைக்கணிக்கப் டலொம். ஒழுங்குமுமையின் 

சிக்கலில் சில குமைப்பு சொத்தியம் என்று இது அைிவுறுத்துகிைது: ஒருவவமள உண்மையில் 

முக்கியைொைது, உமடக்க முடியொதது உைவின் பைய்யுமர (maxim of relation) ைட்டுவை. வவறு 

வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், வநர்மையொை கருத்துப் ொிைொற்ை கூற்றுகளுக்கொை ஒவர வதமவ, 

அமவ அமைத்து முக்கிய அளமககன் ைீதும் அதிக ட்சைொகத் பதொடர்புமடயதொக இருக்க வவண்டும். 

இது ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டின் அடிப் மட ஆகும்.  

 க்ொீசியன் அணுகுமுமையின்  ின்வரும் விைர்சைங்கமளச் ப ொருத்தக் வகொட் ொடு பசய்கிைது: 

(i) விளக்கத்மதயும் சூழமலயும் இமணப் தன் மூலம் உட்குைிப்புகள் ப ைப் டுகின்ைை, ஆைொல் 

சூழல் சிக்கலற்ைது ைற்றும் 'பகொடுக்கப் ட்டதொக' கருதப் டுகிைது. ஆைொல் வகட்வ ொர் சூழலின் 

ப ொருத்தைொை  ண்புக்கூறுகமள எவ்வொறு வதர்ந்பதடுக்கிைொர்கள்? 

(ii) ப ொருத்தம்  ற்ைிய எந்த வமரயமையும் வழங்கப் டவில்மல. 
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(iii) உட்குைிப்புகமளப் ப றுவதற்கொை முமைகள் பதளிவற்ைமவ ைற்றும் தற்கொலிகைொைமவ 

(iv) ஒவ்பவொரு வநர்வுகளிலும் ப ொருத்தைொை பசய்தி பதொடரும்வ ொது, "பைய்யுமரகமள ைீறுதல்" 

என்ை கருத்து முரண் ொடொைது. ப ொருத்தம் முக்கியபைன்ைொல், ஒருவவமள ைீறுதல் என்ை கருத்மதக் 

மகவிடலொம். 

17.4.1 ப ொருத்தத்தின் பகொள்மக (The principle of relevance) 

 ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டில், கூட்டுைவுக் பகொள்மகயொைது ப ொருத்தத்தின் வகொட் ொட்டொல் 

ைொற்ைப் டுகிைது; வைலும் இது தைி பைய்யுமரகமள வதமவயற்ைதொக ஆக்குவதொகக் கூைப் டுகிைது. 

ப ொருத்தத்தின் பகொள்மக  ின்வருைொறு (அதிக சிமதவு இல்லொைல்) பவளிப் டுத்தப் டலொம்: 

(IV) Every bona fide act of linguistic communication automatically carries with it, by the mere fact of 

its being executed, the utterer's belief in its optimal relevance. 

பைொழிக் கருத்துப் ொிைொற்ைத்தின் ஒவ்பவொரு வநர்மையொை பசயலும் தொைொகவவ, அது 

பசயல் டுத்தப் டுத்தப் டுகிைது என்ை உண்மையின் மூலம், அதன் உகந்த ப ொருத்தத்தில் 

கூறு வொின் நம் ிக்மகமய அதனுடன் எடுத்துச்பசல்கிைது. 

வவறு வொர்த்மதகளில் கூறுவதொைொல், (ைைித பதொடர்புகளின் இயல் ொை வ ொக்கில்) ஒன்மைச் 

பசொல்வதன் மூலம், ஒருவர் வகட் வருக்கு/வகட் வகளுக்கு ஒருவர் பசொல்வது அமதச் 

பசயல் டுத்துவதற்கு எடுக்கும் வநரம் ைற்றும் முயற்சி ைதிப்புக்குொியது என்று ஒருவர் நிமைக்கிைொர் 

என் மத ைட்டுைல்ல ைிகவும் எளிதொகச் பசயலொக்கப் ட்ட கூற்று அவத முடிமவக் பகொடுக்கும் என்றும் 

கூறுகிைொர்.   

பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட உண்மையின் ப ொருத்தத்தின் அளவு இரண்டு கொரணிகளொல் 

நிர்வகிக்கப் டுகிைது: 

(i) சூழல் சொர்ந்த விமளவுகள் (Contextual effects): இவற்ைில் எவ்வளவு அதிகைொக உள்ளைவவொ, 

அவ்வளவு ப ொருத்தம் 

ஒரு குைிப் ிட்ட உண்மை. சூழல் விமளவுகள் வ ொன்ைமவ: 

(அ) புதிய தகவல்கமளச் வசர்த்தல்; 

(ஆ)  மழய தகவமல வலுப் டுத்துதல்; 

(இ)  மழய தகவமலப்  லவீைப் டுத்துதல்; 

(ஈ)  மழய தகவமல ரத்து பசய்தல். 

ஏற்கைவவ அைியப் ட்ட எதனுடனும் முற்ைிலும் பதொடர் ில்லொத ஒரு புதிய உண்மை, பசயலொக்கத் 

தகுந்ததொக இருக்கொது.  மழய தகவல்களுடன் வசர்ந்து,  ல புதிய அனுைொைங்கமள அனுைதிக்கும் 

ஒரு புதிய உண்மை, ஒருவவமள பசயலொக்கத் தகுந்தது. 

(ii) பசயலொக்க முயற்சி (processing effort): ஒரு உண்மைமய ைீட்படடுப் தற்கு எவ்வளவு குமைவொை 

முயற்சி எடுக்கிைவதொ, அந்த அளவுக்கு உண்மையின் ப ொருத்தம் அதிகைொகும். குைிப் ொக,  ின்வரும் 

ப ொதுவொை விஷயங்கமளக் குைிப் ிடலொம்: 
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(அ) அதிக முக்கிய உண்மைகள், குமைவொை முக்கிய உண்மைகமள விட அணுகுவதற்கு குமைவொை 

முயற்சிவய எடுக்கிைது.   

(ஆ) வநரடி அனுைொைங்கள் ைமைமுக அனுைொைங்கமள விட குமைவொை முயற்சிமய எடுக்கும். 

17.4.2 சூழலின் சிக்கல் (The problem of context) 

 ஒரு கூற்ைின் ப ொருள்வகொளுக்கொை சொியொை சூழல் முன்கூட்டிவய பகொடுக்கப் டவில்மல; 

அது வகட் வரொல் வதர்ந்பதடுக்கப் டுகிைது. சொியொை சூழல் என் து அனுைொைங்களின் 

பதொகுப் ொகும், இது கூற்ைில் உள்ள புதிய தகவல்களுடன் இமணந்து வதமவப் டும் முயற்சியுடன் 

ஒப் ிடும்வ ொது வ ொதுைொை சூழ்நிமல விமளவுகமள அளிக்கிைது. 

 வ சு வருக்கு கருத்துப் ொிைொற்ைத்தில் முக்கியப் ப ொறுப்பு உள்ளது: வ சு வர் வகட் வொின் 

அைிவு ைற்றும் அதன் அமைப்பு  ற்ைிய சில உண்மைகமள எடுத்துக்பகொள்கிைொர், குைிப் ொக, 

உண்மைகளின் ஒத்தைி அணுகல். வ சு வர் ஒரு கூற்மை உருவொக்குகிைொர், இது அைிவொற்ைல் 

முயற்சியின் குமைந்த ட்ச பசலவீைத்துடன் சொியொை அனுைொைங்கமளச் பசய்யக் வகட் வருக்கு 

உதவும். 

 வகட் வொின்  ங்கு ைிகவும் பசயலற்ைது. வகட் வர் அணுகல்தன்மையின் ப ொருட்டு 

சொத்தியைொை சூழல்கமள முயற்சிக்கிைொர், வைலும் அதுவமர பசலவழித்த முயற்சிக்கு ஏற்ைவொறு 

சொியொை அனுைொைங்கமள முதலில் வழங்குவது வ சு வொின் வநொக்கைொகும். 

17.4.3 பவளிக்குைிப்பு ைற்றும் குமைவொை விவரக்குைிப்பு (Explicature and under-specification) 

 ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டில், ஒரு கூற்ைின் பவளிக்குைிப் ொைது, அந்தக் கூற்ைின் மூலம் 

வ சு வரொல் பவளிப் மடயொகத் பதொிவிக்கப் டும் அமைத்து கருத்துமரகமளயும் பகொண்டுள்ளது. 

பவளிப் மடயொக, வ சு வொின் சில வநொக்கங்கள்  யன் டுத்தப் டும் பைொழியியல் வடிவங்களில் 

குைியொக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளை. இருப் ினும், பவளிப் மடயொகக் கருத்துப் ொிைொற்ைம் பசய்யப் டும் 

அமைத்தும் பைொழியியல்சொர் குைியொக்கம் பசய்யப் டவில்மல; அதில் சில உட்குைிப்புகமளத் 

வதொற்றுவிக்கும் ஒரு ப ொருத்தத்தொல் உந்தப் ட்ட பசயற் ொங்கொல் (relevance-driven process) 

ஊகிக்கப் ட வவண்டும். பவளிக்குைிப் ின் நொன்கு அம்சங்கமள நொம் வவறு டுத்தி அைியலொம். 

17.4.3.1 ப ொருண்மைையக்கநீக்கம் (Disambiguation)   

 இயற்மக பைொழியொைது சொத்தியைொை ப ொருண்மைையக்கங்களொல் நிரம் ியுள்ளது, ஆைொல் 

இமவ அொிதொகவவ கவைிக்கப் டுகின்ைை, ஏபைைில் அமவ சூழலொல் ப ொருண்மைையக்கநீக்கம் 

பசய்யப் ட்டமவ. இந்தப் ப ொருண்மைையக்கநீக்கச் பசயற் ொங்கு ப ொருத்தத்தொல் உந்தப் ட்டது 

(relevance driven).  ின்வரும் வொக்கியங்கள் ஒவ்பவொன்ைிலும் குமைந்த ட்சம் ஒரு 

ப ொருண்மைையக்கமுள்ள பசொல் உள்ளது, ஆைொல் அவற்ைில் எதுவுவை சூழலுக்கு பவளிவய 

உள்ளுணர்வுசொர் ப ொருண்மைையக்கம் பகொண்டதொக இல்மல. (83) ைற்றும் (84) என்ை இரு 

வநர்வுகளிலும் ப ொருத்தம்/relevance ஒரு  ங்மகக் பகொண்டிருந்தொலும், வொக்கியத்தில் 

ப ொருண்மைையக்கநீக்கும் தகவல் ஓரளவு பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. (83)-இல், வொக்கியத்தில் 

cheek/கன்ைம் என் தன் இருப்பு, mole என் தற்கொை "வதொலில் உள்ள சிைிய கரும்புள்ளி" என்ை 
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அர்த்தத்மதத் வதர்ந்பதடுப் தற்கு நம்மை முன்ைிறுத்துகிைது, ஏபைைில் அந்தக் குைிப் ிட்ட 

கருத்துமரக்கு ஒரு  ங்மக அளிக்கும் ஒரு நம் த்தகுந்த சூழ்நிமலமய உருவொக்குவதில் புலனுணர்வு 

முயற்சி (cognitive effort), ஒரு உவரொைம் பகொண்ட விலங்கு அல்லது பதொழில்துமை உளவொளி 

சம் ந்தப் ட்ட ஒரு சூழ்நிமலமய உருவொக்கத் வதமவயொைமத விட கணிசைொகக் குமைவொக உள்ளது. 

குமைந்த முயற்சி அதிக ப ொருத்தத்மத உட் டுத்துகிைது, எைவவ அது வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

அர்த்தைொகும். (84)இல், mole என் தன் "சிைிய இருண்ட புள்ளி" என்ை அர்த்தம் முரண் ொடொைதொக 

நிரொகொிக்கப் ட்டது, ஆைொல் "உவரொைம் நிமைந்த விலங்கு" என் துடன் ஒப் ிடும்வ ொது 

"பதொழில்துமை உளவொளி" என் தற்கொை சூழ்நிமல கட்டுைொைத்தின் ஒத்தைி சிரைம் முந்மதயது 

வதர்ந்பதடுக்கப் ட்டமத உறுதி பசய்கிைது. வொக்கியம் (85) ஒரு நிதி வங்கிமய வநொக்கிய சொர்புமடய 

விளக்கத்மத குைிப் ிட்டு எமதயும் பகொண்டிருக்கவில்மல, ஆைொல் ஒரு நதியின் கமர சம் ந்தப் ட்ட 

ஒரு கொட்சிமய விட, ஒரு நிதி வங்கி சம் ந்தப் ட்ட ஒரு கொட்சிமய கற் மை பசய்வது எளிதொைது. 

ஏபைன்ைொல், நம் நிமைவுகளில் அடிக்கடி சந்திக்கும் கொட்சிகளின்  திவுகள் உள்ளை; அவற்மை 

ஒத்தைி அடிப் மடயில் எளிதொக ைீட்படடுக்க இயலும்.  

(83)  She has a mole on her left cheek.   

 அவள் இடது கன்ைத்தில் ைச்சம் உள்ளது. 

(84)  They managed to place a mole in the rival organization  

 அவர்கள் வ ொட்டி அமைப் ில் ஒரு உளவொளிமய மவக்க முடிந்தது. 

(85) I can't see you now, I've got to go to the bank.  

 நொன் இப்வ ொது உன்மைப்  ொர்க்க முடியொது, நொன் வங்கிக்குச் பசல்ல வவண்டும். 

17.4.3.2 குைிப்பு ஒதுக்கீடு (Reference assignment) 

 ஒரு பவளிக்குைிப்ம  உருவொக்குவதில் அனுைொைத்திற்கொை இரண்டொவது முக்கிய  ங்கு, 

திட்டவட்டைொை குைிப் ிடும் பவளிப் ொடுகளின் குைிப்புகமள அமடயொளம் கொண் து ஆகும். 

பவளிப் மடயொக, சூழல் இங்வக முக்கியைொைது. ஒரு எடுத்துக்கொட்டொக, (86)ஐக் கருத்தில் 

பகொள்ளவும் ( ிவளக்வைொொிலிருந்து சிைிது தழுவல்): 

(86)  அ: I'll make the salad dressing  

 நொன் சொலட் சுமவயூட்டல் பசய்வவன். 

 ஆ:  The oil's on the top shelf. 

 எண்பணய் வைல் அலைொொியில் உள்ளது. 

 அ: I can't see it.   

 என்ைொல்  ொர்க்க முடியவில்மல.  

சொலட் சீரொக்கலுக்கொை குைிப்புப்ப ொருமளக் (referent) கண்டைிவதில் உள்ள சிக்கமல நொம் 

புைக்கணிப்வ ொம் ைற்றும் the oil/எண்பணய் என் தன் குைிப்புப்ப ொருள்  ற்ைிய வகள்விக்குச் 

பசல்வவொம். அந்த இடம்வமர எண்பணய்/oil என் து  ற்ைி எதுவும் குைிப் ிடப் டவில்மல, எைவவ 

நொம் எந்த எண்பணமயப்  ற்ைி வ சுகிவைொம்? ப ொருத்தம் நொம் சூழல் விமளவுகமள அதிகொிக்க 

http://www.languageinindia.com/


457 
 

================================================================== 
Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 22:12 December 2022 
Prof S. Rajendran 

ப ொருண்மையியலும்  யன்வழியியலும் (SEMANTICS AND PRAGMATICS) 

வவண்டும், வைலும் இமதச் பசய்வதற்கொை ஒரு வழி, முந்மதய கருத்தொடலுடன் ஒரு கூற்மை 

ஒருங்கிமணப் தொகும். தற்வ ொமதய நிகழ்வில், சொலட் சீரொக்கலின் ப ொருட்களில் ஒன்று எண்பணய் 

என் மத நிமைவகத்திலிருந்து அைிவின் ஒரு ப ொருமள ைீட்படடுப் தன் மூலம் இமதச் பசய்யலொம். 

இது இமணத்தல் (bridging) என்று அமழக்கப் டுகிைது ைற்றும் இது ஒரு ப ொதுவொை கருத்தொடல்-

பசயலொக்க உ ொயைொகும் discourse-processing device. இந்த வழியில், சொலட் சீரொக்கம் பசய்வதற்குத் 

வதமவயொை எண்பணயுடன் எண்பணயின் குைிப்புப்ப ொருமள அமடயொளம் கொண் தன் மூலம், 

திருப்திகரைொை அனுைொை விமளவுகளுடன் ஒரு ஒருங்கிமணப்பு நிமைவவற்ைப் டுகிைது. கூடுதல் 

சூழ்நிமல தகவல் இல்லொைல் இது சொத்தியைொகும். 

 ஆைொல், இப்வ ொது, அ ைற்றும் ஆ கூற்ைின் வநரத்தில் ஆ-இன் வகவரஜில் இருப் தொகவும், அ 

ஆைது ஆ-வின் கொொில் சில வவமலகமளச் பசய்யப் வ ொகிைொர் என்றும் மவத்துக்பகொள்வவொம். இந்தச் 

சூழல் oil/எண்பணய் என் தற்கொை ைொற்று குைிப்புப் ப ொருளுக்கொை (alternative referent) 

சொத்தியத்மத எழுப்புகிைது, அதொவது இயந்திர எண்பணய் (engine oil). ஆைொல் 

விவொிக்கப் ட்டுள்ள டி புதிய சூழலில் oil/எண்பணய் என் தன் குைிப்புப்ப ொருள் ப ரும் ொலும் 

ைொைொது என் மதக் கவைியுங்கள்: முந்மதய கருத்தொடலுடன் பதொடர்புகமள ஏற் டுத்துவது, உடைடி 

சூழலுடன் பதொடர்புகமள ஏற் டுத்துவமத விட சில முன்னுொிமைகமளக் பகொண்டிருப் தொக இது 

அைிவுறுத்துகிைது – இதன் கொரணம் இது ைிகவும் எளிதொக அணுகக்கூடியது எை ஒருவர் யூகிக்கலொம். 

ஆைொல், அ உண்மையில்  ொைட் மூடிமய உயர்த்தி, எண்பணய் இறுப்பு மூடிமய எடுத்துவிட்டு 

தமலமயச் பசொைிந்துபகொண்வட சுற்ைிப்  ொர்த்துக்பகொண்டு கொொில் வவமல பசய்து பகொண்டிருந்தொல் 

என்ை நடக்கும் என்று வயொசித்துப்  ொருங்கள். நிச்சயைொக நொம் oil/எண்பணய் என் மத engine 

oil/இயந்திர எண்பணய் என்று ப ொருள்பகொள்வவொம். எைவவ, "engine oil/இயந்திர எண்மணய்" 

என் தன் முக்கியத்துவம் (அணுகலின் எளிமை) "salad oil/ சொலட் எண்பணய்" என் மத முந்திச் 

பசல்லும், அதொவது, முந்மதய கருத்தொடமல விட உடைடிச் சூழ்நிமலச் சூழல் முன்னுொிமை ப றும் 

வ ொது. முந்மதய கருத்தொடமல அடக்குவதற்கு உடைடிச் சூழல் ைிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொக 

இருக்க வவண்டும் என்று வதொன்றுகிைது. பதளிவொக, வைலும், கூடுதல் கொலப்  ின்ைமடவொல் 

முந்மதய கருத்தொடல் குமைவொை அணுகக்கூடியதொக ைொறுவது திட்டவட்டைொை குைிப்புபசய்யும் 

பவளிப் ொட்டின் உருவொக்கத்திற்கு ஒத்தைிவு உள்ளது ைற்றும் ைமைமுகைொகச் சூழ்நிமல சூழல் நிலவ 

எளிதொக உள்ளது. 

 முந்     ருத்  டலி  அ  து உட டி சூழலி    ற ப் ப்ப  ருள்/referent இ    

(வைலும் இமணப்பு/bridging) மூலம் எமதயும் ஊகிக்க முடியொது) என்ைொல் என்  நடக்  ? 

அத்     சந் ர்ப் த்   , (87) ப  ன்ற ப  து அற   ப்   ன்  த்  முடியு : 

(87) ( ற்று  ப்   ண  ள் அ மற்று  ஆ  ண்டன் ப  ட்டலி       உணவு ச ப்     ற ர் ள்; 

ப  ட்டலி  ப      இ   , எதுவு   ற ப்  டப் ட     , அ ர் ள் அமர்ந்  ருக்   இடத்    

இருந்து எதுவு  ப         )   

அ:  What shall we do today?  

 இன்று ந   என்  பசய்ப   ? 
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ஆ:  Let's visit the Tower. (N.B. speech has no capital letters!)  

 ப    த்  ப்   ர்    ட   .  

 பமப  உள்   ரு     லிருந்து, ஒரு  ற ப் ப்ப  ரு  க் (referent)   ணக்கூடி  

    ளுக்    முன்னு   ம     ச   ந    ற ப்  ட    என்று ப  ன்று  றது, பமலு  அ   

ப டப்        ச    இருக்    :  

முந்     ருத்  ட  > உட டி சூழ்ந    > பசம க் ப் ட்ட அற வு 

Previous discourse > Immediate situation > Stored knowledge 

ப      க்  ற ப் ப்ப  ரு   அ ட       ணு  பச  மு ற ள் ச க்       மற்று  

நுட் ம    , பமலு  பமற் ண்ட        ச க் லின் பமற்  ப்  க்  ீற    ட     . 

17.4.3.3 பசைிவூட்டல் (Enrichment) 

 ஒரு கூற்ற ன் உட் ற ப்   உரு  க்   பச  மு ற  ன் ஒரு முக்        , 

ப   ப்  த் ப் ட்ட  ருத்து     ன்   ண ம  ப    கூறு   ச் பசற வூட்ட  மூ   

மீட்பட ப்     . இது எலு  க்கூட் ட முன்  ப்    உள் டக்   து, ஆ    அ ற் றத் 

 ீ   ம   ம ற்ற      (இந்   ருத்து முற்ற லு  ப       இ   ). இ ண்         

பசற வூட்ட     ப று  த்   அற     : நீள் ட்ட கூறு    மீட்பட த்   மற்று  

பச ற்ப  ருள் முழு ம ற்ற  ன் ம  த்  ீர்ப் து. இ ற்ற   மு    து ப  தும  து: 

(88)  அ: When you've finished the dishes will you post these letters?  

 நீ  ள் உணவு    முடித் து  இந் க்  டி      அஞ்ச பசய்வீர்   ? 

 ஆ: I will. 

 ந ன் பசய்ப ன். 

ப   ப்  ட   , ஆ 'உண் ம    அர்த்   பசய்வது’ I will post those letters when I've finished the 

Dishes/ந ன் உணவு    முடித் வுடன் அந் க்  டி      அஞ்ச பசய்ப ன் என்     . ஆ-இன் 

கூற்ற ன் உண் ம ம  ப்  ன் எந்  ம  ப்பீ   இ  ப்  டித்     எ த்துக்ப  ள்ளு .     ட்ட 

       இ க் ண      ள் மூ   மறு ட்ட மக்  (reconstructed) முடியு . 

 ப ொருண்மை முழு ம  ன் ம  ன்  ீர்ம      ற    பந டி   து,   றந்  ட்ச  ச   

சந் ர்ப்      , ஆ    ப  து    ப  ச   ப  தும      உள் து. ப  து   ,     ட்ட 

      இ க் ணப் டி  ற ப்  ட முடி  து.   ன் ரு    ஒப்பீட்ட     ப       

எ த்துக்  ட்  ள் ஆ  : 

(89)  That one is too big.  

 அது ம  வு  ப    து. 

இ ப  ந   எந்  அ வு ம  ப்  டப்    றது என்  ற்  எ        ந      மீட்பட க்  

ப ண்  : எ ற்  ம  வு  ப    து? இது இ   ம , பம ழ     ட்டத் ட்ட அர்த் மற்றது. 

அத்     எ த்துக்  ட்  ள் ப ரும் அளவிலொைமவ. (90)ஐ எ த்துக்ப  ண்  (91) உடன் 

ஒப் ிடு  ள்: 

(90)  The petrol tank exploded some time after the impact. 

   க்   ஏற் ட்ட ச ற து பந த்    ப ட்ப    பட க் ப டித் து.  

(91)  Her first suicide attempt occurred some time after her divorce.  
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 அ  து மு    ற்ப     மு ற்ச  அ  து       த்துக் ச் ச ற து    த்  ற் ப்   ற  

 நடந் து. 

ந   some/ச   என்    "ஒப்பீட்ட     ப    து" என்று எ த்துக் ப  ண்ட லு , அது இரண்டு 

வொக்கியங்களில் முற்ைிலும் ைொறு ட்ட பசொற்களொல் ப  ருள்ப  ள் ப் ட   ய்ப் ள் து: 

அபந ம  , (90)இ  இது ந ம ட  ள் அ  து     டி   க்  ற ப்       வு , (91)இ  

ஆண்  ள் எ வு  எ த்துக்ப  ள்    .   க்     (92) என் து ப    ர் ப    ந        

து க்    ர் என்று  ரு    , எ த்துக்  ட்ட  , அ ர்   ன்   ழ்க்    ன் ஒரு  ட்டத்    அ  ; 

ைொைொக (93)- இ    ந்       க்   ப      ன் பந க் ம   இருக்    .   

(92)  I've brushed my teeth. 

 நொன்  ல் துலக்கிவைன். 

(93) I've seen the Northern Lights.  

  நொன் வடக்கு விளக்குகமளப்  ொர்த்வதன். 

(92) இன் வ சு வர் கமடசியொக  ல் துலக்கியது முந்மதய நொள் என்ைொல், No, you haven't/ இல்மல. 

நீங்கள்  ல்வதய்க்கவில்மல என் து முற்ைிலும் நியொயைொை  திலொக இருக்க இயலும் என் மதக் 

கவைிக்கவும். இறுதியொக, இது பதொடர் ொக, (94) என் மதக் கருதவும். 

(94)  The plate was hot and he dropped it.  

 தட்டு சூடொக இருந்தது, அவர் அமதத் தவைவிட்டொர். 

 ிவளக்வைொொின் விளக்கத்தின் டி, இங்குள்ள உட்குைிப்பு தட்டின் சூடுதொன் அது 

தவைவிடப் ட்டதற்குக் கொரணம் என்ை தகவமலக் பகொண்டிருக்கும். That's not the reason—he was 

drunk/கொரணம் அதுவல்ல -அவர் குடிவ ொமதயில் இருந்தொர் என் தன் இயல் ொை தன்மை இமத 

அடுத்து வரும் கருத்தொக ஆதொிக்கிைது.   

17.4.3.4 உயர்-வொிமச பவளிக்குைிப்புகள் (Higher-order explicatures) 

 ப ொருத்தக் வகொட் ொடு வகொட் ொட்டொளர்களின் கூற்றுப் டி, தகவல்பதொடர்பு வ ச்சு 

பசயல்களின் விவரக்குைிப்பு பவளிக்குைிப் ின் ஒரு  குதியொக இருக்கும், ஆைொல் பதொடர்பு இல்லொத 

வ ச்சுச் பசயல்களின் (speech acts)  குதியொக இருக்கொது. எைவவ, எடுத்துக்கொட்டொக, (95) ஒரு 

 ந்தயத்மதப்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்திைொல், அது ைீட்படடுக்கப் ட்டு பவளிக்குைிப் ின் ஒரு  குதியொக 

இமணக்கப் ட வவண்டும்: 

(95)  Jane will leave the room before John arrives.  

 ஜொன் வருவதற்கு முன்பு வஜன் அமைமய விட்டு பவளிவயறுவொர். 

ைறுபுைம், (96) ஒரு எச்சொிக்மகயொ இல்மலயொ என் து உட்குைிப்புகளின் விஷயைொக இருக்கும்: 

(96)  The plates are hot. 

 தட்டுகள் சூடொக உள்ளை. 

17.4.4  உட்குைிப்புகள் (Implicatures) 

17.4.4.1 உட்குைிப்பும் அதற்கு எதிரொை பவளிக்குைிப்பும்  
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  ின்வருவது ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டு நிமலயின் ஒரு பவளிப் ொடொகும்; இது ஸ்ப ர் ர் 

ைற்றும் வில்சன் ைற்றும்  ிவளக்வைொருடன் பநருக்கைொக ஒட்டிக்பகொண்டது. வொக்கியம் (98) என் து 

(97) இல் அ-ஆல் வநொக்கப் ட்டதன் முழு வடிவைொகக் கருதலொம்:  

(97)  அ:நொன் ஏன் ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் டவில்மல?  

 ஆ: உங்கள் கட்டுமர ைிக நீளைொக உள்ளது. 

(98)  வகட் வர் எழுதிய கட்டுமர, ைொநொட்டிற்கொை நிமலயொை வநர அட்டவமணயில் 

 ப ொருந்தொத அளவுக்கு நீளைொக உள்ளது.  

உங்கள் கட்டுமர  என் து ப ொருண்மைையக்கம் நீக்கப் ட்டு இருப் மதயும், நீளைொக என் தற்கு 

குைிப்பு நீளம் வழங்கப் ட்டுள்ளமதயும் கவைிக்கவும். இந்தக் கூடுதல் தகவமலப் ப றுவதற்கு, 

சூழ்நிமலத் தகவலின் அடிப் மடயில் (ைொநொடுகளின் அமைப்பு  ற்ைிய ப ொது அைிவு உட் ட) 

ப ொருத்தக் பகொள்மகயுடன் (principle of relevance) அனுைொைத்மதப்  யன் டுத்த வவண்டும். 

ஆைொல் (98) என் து (97ஆ) என் தன் பைொழியியல் வடிவத்துடன் பநருங்கிய பதொடர்ம க் 

பகொண்டுள்ளது: இது (97ஆ) இன் பசைிவூட்டமலக் குைிக்கிைது. (வொக்கியம் 98) எைவவ (97ஆ) 

என் தன் உட்குைிப் ின் ஒரு  குதியொகும். இப்வ ொது, (99) ைற்றும் (100) ஆகியவற்மைக் 

கவைியுங்கள்: 

(99)  அ: நொன் ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் ட்வடைொ? 

 ஆ: உங்கள் கட்டுமர ைிக நீளைொக இருந்தது. 

(100)  அ ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் டவில்மல. 

இங்வக, அ என் து (101) வ ொன்ை வசைிக்கப் ட்ட அைிமவ அணுகிய  ிைகு (99) ஆ-இன்  திலில் 

இருந்து (100) அனுைொைிக்கும்: 

(101)  ஒருவொின் கட்டுமர ைொநொட்டிற்கு ைிக நீளைொக இருந்தொல் ஒருவர் அமழக்கப் டைொட்டொர். 

கருத்துமர (100), (99)இல் ஆ-இன் கூற்ைின் பசைிவூட்டலொகக் கருதப் ட இயலொது, ஏபைைில் கூற்று 

ஆ-இன் பைொழியியல் வடிவத்திற்கும் அனுைொைம் (100)க்கும் இமடவய எந்த பதொடர்பும் இல்மல 

என்று  ிவளக்வைொர் கூறுகிைொர். ஆ-இன் கூற்ைின் முழு பசைிவூட்டப் ட்ட வடிவம் (அதொவது (98)) 

ைீட்படடுக்கப் ட்டவுடன் ைட்டுவை (100)ஐ அனுைொைிக்க முடியும் என்று அவர் சுட்டிக்கொட்டுகிைொர். 

எைவவ (100) என் து (99ஆ) இன் பவளிக்குைிப் ின் ஒரு  குதியொக இல்மல, ஆைொல் இது ஒரு 

உட்குைிப் ொகும்.  

 அ ஏன் (102)ஐ அனுைொைிக்கவில்மல என்று யொரொவது வகட்கிைொர்கள் என்று 

மவத்துக்பகொள்வவொம்: 

(102)  மநகல் ைொநொட்டில் கலந்து பகொள்ள ைொட்டொர். 

(102) என் வதொ அல்லது (100) என் வதொ தர்க்கொீதியொக (98)  ின் ற்ைவில்மல; (100) என் து அ-

வின் நிமைவகத்தில் ைமைமுகைொகச் வசைிக்கப் டும் அைிவுப் ப ொருளொை (101) உடன் வசர்ந்து 

எடுக்கப் ட்டொல் ைட்டுவை  ின்பதொடரும். ஆைொல் அ, (103)உடன் அணுகல் பகொண்டிருக்கலொம்: 
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(103) ைொநொட்டிற்கு உங்கள் கட்டுமர ைிக நீளைொக இருந்தொல், நீங்கள் அமழக்கப் ட 

 ைொட்டீர்கள். 

 நீங்கள் ைொநொட்டிற்கு அமழக்கப் டொவிட்டொல்,  யன்வழியியல்  ற்ைிய கட்டுமரகள் 

 இருக்கொது. 

 ைொநொட்டில்  யன்வழியியல்  ற்ைிய கட்டுமரகள் இல்மல என்ைொல், மநகல் கலந்து 

 பகொள்ள ைொட்டொர். 

 (102)ஐ விட (100)  என் து ஆ-இன் வநொக்கம் பகொண்ட பசய்தி என்று அ ஏன் கருத 

வவண்டும்? கொரணம்  ின்வருவை வ ொன்ைது:   

(i) ப ொருத்தக் பகொள்மக (principle of relevance), பசயலொக்கத்தில் குமைந்த ட்ச பசலவில் 

வ ொதுைொை சூழல் விமளவுகமளப் ப ை முடியும் என்று வகட் வர் எதிர் ொர்ப் மத உட் டுத்தும். 

(ii) நிமைவகம் அல்லது தற்வ ொமதய சூழ்நிமலயில் இருந்து ைீட்படடுக்கப் ட வவண்டிய அைிவின் 

அதிகைொை ப ொருட்கள் ைற்றும் அமவ குமைவொக அணுகக்கூடியமவயொக இருந்தொல் அதிக 

பசயலொக்க முயற்சி வதமவ. 

(iii) அ, எளிதில் அணுகக்கூடிய அைிவுப் ப ொருளின் மூலம் வ ொதுைொை விமளவுகமளப் ப ை 

முடிந்தது, எைவவ வைலும் புலைைிவு வவமல எதுவும் வதமவயில்மல என்று முடிவு பசய்வதற்கும், ஆ-

இன் வநொக்கம் பகொண்ட பசய்தி முழுவமதயும் ஏற்றுக்பகொள்வதற்கும் உொிமை உள்ளது. 

 (99) இல் அ இன் வகள்விக்கு ஆ ஏன் பவறுைவை (104) என்று பசொல்லவில்மல என்று வகள்வி 

வகட்கப் ட வவண்டும்: 

(104)  இல்மல, நீங்கள் அமழக்கப் டவில்மல.  

எல்லொவற்ைிற்கும் வைலொக, (104) பசய்தமத விட (99ஆ) அதிக பசயலொக்க முயற்சிமய வவண்டுகிைது. 

ஸ்ப ர் ர் ைற்றும் வில்சன் குைிப் ிடுவது வ ொல் (Sperber and Wilson 1986: 197): 'ஒரு ைமைமுகப் 

 திலில் பகொடுக்கப் ட்ட அதிகத் தகவலொைது அதன் பசொந்த உொிமையில் சில ப ொருத்தத்மத அமடய 

வவண்டும் என் து ப ொருத்தக் பகொள்மகயிலிருந்து  ின் ற்ைப் டுகிைது.' அதொவது, (99ஆ) என் து 

(104)ஐ விட அதிகைொை சூழல் விமளவுகமள உருவொக்க வவண்டும், வைலும் வ சு வர் வகட் வொின் 

கூடுதல் முயற்சிமய நியொயப் டுத்த இது வ ொதுைொைதொக இருக்க வவண்டும். இந்தத் வநர்வில், 

கட்டுமரமய ைறுத்ததற்கு ஒரு கொரணம் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது, வைலும் இது, எடுத்துக்கொட்டொக, 

எதிர் ொர்க்கப் டும்  ின்பதொடர்தல் வகள்விமயத் (follow-up question) தடுக்கலொம்.   

17.4.4.2 உட்குைிக்கப் ட்ட முற்கூற்றுகள் ைற்றும் உட்குைிக்கப் ட்ட முடிவுகள் (Implicated premises 

and implicated conclusions) 

  ின்வரும்  ொிைொற்ைத்மத நிமைவுகூருங்கள்: 

(105)  அ: நொன் இரவு உணவுக்கு வநரைொகிவிட்வடைொ? 

 ஆ: நொன் வைமசமயச் சுத்தம் பசய்துவிட்வடன். 
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ஆ இன்  தில் அ இன் வகள்விக்கு வநரடியொகப்  திலளிக்கவில்மல, ஆைொல் உணவு வநர கொட்சிகள் 

ைற்றும் ஆ-வின் விருப் த்மதப்  ற்ைிய தகவமல ைீட்படடுக்க இது உதவுகிைது, இது குமைந்த ட்சம் 

(106)இல்  சில பசொற்கமள உள்ளடக்கியிருப் தொகக் கருதலொம்: 

(106)  வைமசமயத் துமடக்கும்வ ொது, வைமசயில் உணவு முதலியமவ இல்மல. 

 ஒருவருக்கு இரவு உணவு உண்ண, உணவு வ ொன்ைமவ வைமசயில் மவக்கப் ட வவண்டும். 

 உணமவ வைமசயில் மவப் தற்கு ஒருவொின் முயற்சி வதமவப் டும். 

 வைமஜமயத் துமடத்த ஒருவர், அமதத் திரும் ப் வ ொடுவமதக் கண்டு பவறுப் மடவொர். 

(105) ைற்றும் (106) இல் ஆ-இன்  தில் (107)ஐ விமளவிக்கும்: 

(107)  அ இரவு உணவிற்கு ைிகவும் தொைதைொைொர். 

(106)-இல் உள்ள கருத்துமரகள் (105)-இல் உள்ள ஆ-இன்  திலின் உட்குைிப்புபசய்யப் ட்ட 

முற்கூற்றுகளொகும் (implicated premises); (106) என் து உட்குைிக்கப் ட்ட முடிவு (implicated 

conclusion) ஆகும். அமைத்து உட்குைிப்புகளும் இந்த வமக ொடுகளின் ஒன்ைில் அடங்கும். 

உட்குைிக்கப் ட்ட முற்கூற்றுகள், கூற்ைின் முக்கிய அம்சைொை உட்குைிக்கப் ட்ட முடிமவ 

ைீட்படடுப் தற்கொக வகட் வர் கட்டமைக்க வவண்டிய சூழலின் ஒரு  குதியொகும். வொக்கியம் (106), 

(106) என் தன் ஆக்கத்தில் அவத  ங்கு வகிக்கிைது.  

17.4.4.3 வலுவொை உட்குைிப்புகள் ைற்றும்  லவீைைொை உட்குைிப்புகள் (Strong implicatures and 

weak implicatures) 

 எடுத்துக்கொட்டு (108) கவைியுங்கள் (இந்தப்  ிொிவில் உள்ள எடுத்துக்கொட்டுகள் ஸ்ப ர் ர் 

ைற்றும் வில்சைிடைிருந்து (Sperber and Wilson1986:194-8)) எடுக்கப் ட்டமவ: 

(108)  Peter: Would you drive a Mercedes?  

 பீட்டர்: நீங்கள் பைர்சிடிஸ் ஓட்டுவீர்களொ? 

 Mary: I wouldn't drive ANY expensive car.  

 வைொி: நொன் எந்த விமலயுயர்ந்த கொமரயும் ஓட்ட ைொட்வடன்.  

வைொியின் கூற்ைில் பவளிப் மடயொகக் கூைப் டுவது பீட்டொின் வகள்விக்கு வநரடியொகப் 

 திலளிக்கவில்மல; இருப் ினும், பீட்டர் தைது ப ொது அைிவிலிருந்து (109) தகவமல ைீட்படடுக்க 

முடியும் என்று வைொி நியொயைொக கருதலொம்: 

 (109)  Mercedes is an expensive car  

 பைர்சிடிஸ் ஒரு விமலயுயர்ந்த கொர் 

ைற்றும் இமத ஒரு சூழலொகப்  யன் டுத்தி (உட்குைிக்கப் ட்ட முற்கூற்று), உட்குைிப்பு (110) 

உருவொக்கப் டும்: 

(110)  Mary wouldn't drive a Mercedes.  

 வைொி பைர்சிடிஸ் கொமர ஓட்ட ைொட்டொர். 

 ின்வரும் கொரணங்களுக்கொக வொக்கியங்கள் (109)உம் (110)உம் வலுவொை (அதொவது முழுமையொக 

தீர்ைொைிக்கும்) உட்குைிப்புக்கள் (strong implicatures) ஆகும்: 
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(i) வைொி அவர்களின் சொியொை தர்க்கொீதியொை வடிவம் ைீட்கப் டும் என்று எதிர் ொர்க்கிைொர். 

(ii) அவர்களின் உண்மைக்கு வைொி ப ொறுப்பு. பைர்சிடிஸ் ைலிவொைது என்று பீட்டர் முன்பு 

நிமைத்திருந்தொல், அல்லது அமவ விமல உயர்ந்தமவ என்று சந்வதகப் ட்டொல், (108)இல் வைொியின் 

 தில், பவளிப் மடயொை பைொழிவொக முந்மதயதன் உறுதிப் டுத்தொமைமய அல்லது  ிந்மதயதன் 

வலுப் டுத்தமல வழங்கும். 

ப ொருத்தக் பகொள்மகயின் டி (principle of relevance), (110)இல் வைொி கருத்துப் ொிைொை விரும்பும் 

அமைத்தும் இருக்க முடியொது. இருப் ினும், கூடுதல் உட்குைிப்புகள் (extra implicatures) ஒரு 

உறுதியொை பதொகுப்ம  (determinate set) உருவொக்க வவண்டிய அவசியைில்மல. உட்குைிப்புகள் 

வலிமையில் வவறு டுகின்ைை, வைலும் அமவ வ சுவரொல் கருதப் டொத ஒரு உறுதியொை ைதிப்புக்குக் 

கீவழ அமைக்க இயலொது.  

 எடுத்துக்கொட்டொக, பீட்டர் சூழலுக்கு (111)ஐயும் (112)ஐயும் வசர்க்கலொம் ைற்றும் (113)ஐயும் 

(114)ஐயும் ஆக்கலொம்: 

(111) வரொல்ஸ் ரொய்ஸ் ஒரு விமலயுயர்ந்த கொர். 

(112) கொடிலொக் ஒரு விமலயுயர்ந்த கொர். 

(113) வைொி வரொல்ஸ் ரொய்ம  ஓட்ட ைொட்டொர். 

(114) வைொி கொடிலொக்மக ஓட்ட ைொட்டொர். 

அல்லது அவர் சூழலுடன் (115)ஐச் வசர்க்கலொம் ைற்றும் (116)ஐ ஆக்கலொம்: 

(115) விமலயுயர்ந்த கொர்கமள ஓட்ட ைறுக்கும் ைக்கள் பசல்வச்பசழிப்ம   பவளிப் டுத்துவமத 

 ஏற்கவில்மல.  

(116)  பசல்வச் பசழிப்ம  பவளிப் டுத்துவமத வைொி ஏற்கவில்மல. 

 (117)  ற்ைி என்ை? எல்வலொரும் BMWஐ விமலயுயர்ந்த கொர் என்று  குப் ொர்கள் என்று 

 உறுதியொகச் பசொல்ல முடியுைொ? 

(117)  வைொி BMW ஐ ஓட்ட ைொட்டொர். 

அல்லது, வைலும் பசன்ைொல், பீட்டர் (118)ஐ ஆக்க (119)ஐ  யன் டுத்துவது முமையொைதொ? 

(118)  விமலயுயர்ந்த கொமர ஓட்டொதவர்கள் கப் லில் பசல்ல ைொட்டொர்கள். 

(119)  வைொி கப் லில் பசல்ல ைொட்டொர். 

வொக்கியங்கள் (114), (116), (117), ைற்றும் (119)  டிப் டியொக  லவீைைொை உட்குைிப்புகளொகத் 

பதொிகின்ைை. உட்குைிப்பு  லவீைைொக இருக்மகயில், வ சு வர் அமவகளின் உண்மைக்கு 

குமைவொை ப ொறுப்ம  எடுத்துக்பகொள்கிைொர், அதொவது அமவ வகட் வொின் ப ொறுப் ொகும். 

ஸ்ப ர் ர் ைற்றும் வில்சமை வைற்வகொள் கொட்டலொம் (Sperber and Wilson 1986: 199):  

சொத்தியைொை சொத்தியைொை உட்குைிப்புகள் முழுமையொக நிர்ணயிக்கப் ட்ட முற்கூற்றுகள் (premises) 

அல்லது முடிவுகள் (conclusions) ஆகும். ப ொருள்விளக்கம் ப ொருத்தக் பகொள்மகக்கு இமசவொக 

இருக்க வவண்டும் என்ைொல், அது உண்மையில் வழங்கப் ட வவண்டும், வைலும் வ சு வர் முழுப் 

ப ொறுப்ம யும் ஏற்கிைொர். வலுவொை உட்குைிப்புகள் அந்த முற்கூற்றுகள் ைற்றும் 
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முடிவுகளொகும்...வகட் வர் வலுவொக ஊக்குவிக்கப் டுகிைொர், ஆைொல் உண்மையில் வழங்க வவண்டிய 

கட்டொயம் இல்மல. ஊக்கம்  லவீைைொகவும், ைற்றும் வகட் வர் வதர்ந்பதடுக்க முடியும் டி  ரந்த 

சொத்தியக்கூறுகள் இருக்மகயில்,  லவீைைொை உட்குைிப்புகள்  லவீைைொக இருக்கும்.  இறுதியில்... 

எந்த ஒரு குைிப் ிட்ட முற்கூமையும் முடிமவயும் வழங்குவதற்கு வகட் வர் எந்த ஊக்கத்மதயும் 

ப ைொத இடத்மத அமடகிைொர், வைலும் அவற்மை வழங்குவதற்கொை முழுப் ப ொறுப்ம யும் அவவர 

ஏற்றுக்பகொள்கிைொர்.  

 ஸ்ப ர் ர் ைற்றும் வில்சன் (Sperber and Wilson) ஆகிவயொர் 'கவிமத விமளவுகள்' 

 லவீைைொை உட்குைிப்புகளின் பசழுமையின் அடிப் மடயில் விளக்கக்கூடியமவ என்று 

 ொிந்துமரக்கின்ைைர். ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டின் வவறு  ல கிமளகள் உள்ளை; அவநகைொகப் 

 யன்வழியியலில் முழுமையொக உருவொக்கப் ட்ட வகொட் ொடு தற்வ ொது உள்ளை; அவற்மைப்  ற்ைி 

ஆரொய்வதற்கு இங்கு இடைில்மல.   

கலந்துமரயொடல் வகள்விகள் ைற்றும்  யிற்சிகள் 

1. அ-வுக்கு ப ொருத்தைொை கூற்றுகமளத் வதர்ந்பதடுப் தன் மூலம், ஆ-வின் கூற்று எவ்வொறு ஆறு 

பவவ்வவறு உட்குைிப்புகமள உருவொக்குகிைது என் மதக் கொட்டுங்கள்:  

அ: 

ஆ: அவரது கருப்பு உமடயின் விமல £500. 

2.  ின்வரும் உமரயொடல் துண்டுகள் ஒவ்பவொன்றும் ஓரளவு வழக்கைற்று உள்ளது. க்மரஸின் 

கூட்டுைவுக் பகொள்மக ைற்றும்/அல்லது லீச்சின்  ணிவுக் பகொள்மகமயக் குைிப் ிடுவதன் மூலம் எந்த 

அளவுக்கு வழக்கைின்மைமய விளக்க முடியும்? 

(அ)  அ: இன்று பீட்டமரப்  ொர்த்தீர்களொ?  

 ஆ: சொி, நொன் அவமரப்  ொர்த்தமத ைறுக்கவில்மல என்ைொல், நொன் ப ொய் பசொல்ல  ைொட்வடன். 

(ஆ)  அ: நீங்கள் அங்வக இருக்கிைீர்களொ?  

 ஆ: இல்மல, நொன் இங்வக இருக்கிவைன். 

(இ)  அ: வநற்று நீங்கள் என்ை பசய்தீர்கள்? 

 ஆ: நொன் நீந்திவைன், நீச்சல் உமடகளுக்கு ைொற்ைிக்பகொண்டு கடற்கமரக்குச் பசன்வைன். 

(ஈ)  அ: உங்கள் உதவிக்கு நன்ைி, நீங்கள் ைிகவும் அன் ொக இருந்தீர்கள். 

 ஆ: ஆம், இருந்வதன். 

(உ)  அ: திரு ஸ்ைித்தின் அலுவலகம் எங்வக இருக்கிைது என்று பசொல்ல முடியுைொ? 

 ஆ: ஆம், இங்வக இல்மல. 

(ஊ)  அ: நொங்கள் நொமள ைல்வலொர்கொவிற்கு பசல்கிவைொம். 

 ஆ:உங்கள் விடுமுமைமய நீங்கள் அனு விக்க ைொட்டீர்களொ என்று நொன் 

 வயொசித்துக்பகொண்டிருந்வதன். 

(எ)  அ: உங்களுக்கு கொ ி வவண்டுைொ? 

 ஆ: வைொி ஒரு அழகொை நடைக் கமலஞர். 
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(ஏ)  அ: நீங்கள் இன்னும் பகொஞ்சம் இைிப்பு அல்லது கொ ி விரும்புகிைீர்களொ? 

 ஆ: நொன் கழிவமைக்கு பசல்ல விரும்புகிவைன். 

(ஐ)  அ: ஒரு அற்புதைொை ைொமலக்கு நன்ைி. சொப் ொடு சுமவயொக இருந்தது. 

 ஆ: இல்மல, அது இல்மல. 

 அ: ஆம், உண்மையில், நொங்கள் அமத ைிகவும் ரசித்வதொம். 

 ஆ: அது அருவருப் ொக இருந்தது, நொன்  ொிதொ ைொக இருந்வதன். 

(ஒ)  அ: த ொல்கொரர் இருந்தொரொ? 

 ஆ: அவர் தைது மசக்கிமள வவலியில் சொய்த்து, வகட்மடத் திைந்து,  ொமதயில் 

 விறுவிறுப் ொக நடந்து, பூமைமயத் தடவ நின்று, தைது ம யில் நுமழத்து, 

 கடிதங்களின் மூட்மடமய பவளிவய இழுத்து எங்கள் கடிதப் ப ட்டி வழியொகத் தள்ளிைொர்.  

3.  ின்வருவைவற்ைில் ஒவ்பவொன்ைிலும் அமடப்புக்குைிக்குள் உள்ள கருத்துமரகமள (i) 

பவளிக்குைிப் ிலிருந்து ஒரு உள்வநொக்கம், (ii) ஒரு வழக்கைொை உட்குைிப்பு, (iii) பசைிவூட்டல் மூலம் 

விளக்கத்தின் ஒரு  குதி, (iv) ஒரு உமரயொடல் உட்குைிப்பு அல்லது (v) A ைற்றும் B இமடவய 

தற்கொலிக ஒப் ந்தம் மூலம் ைட்டும் சொத்தியம் எை வமகப் டுத்தவும்: 

(அ)  அ: எலிக்கு என்ை ஆைது? 

 ஆ: ஜொன் அமதக் பகொன்ைொர். 

 ("எலி இைந்துவிட்டது") 

(ஆ) அ: கொர்க்ஸ்ரூ எங்வக? 

 ஆ: இது சமையலமையில் வைல் அலைொொியில் உள்ளது, அல்லது அது  ியொவைொவின் 

  ின்ைொல் விழுந்தது. 

 ("கொர்க்ஸ்ரூவின் சொியொை இடம் Bக்கு பதொியொது") 

(இ)  அ:  ில்லின் புதிய வீடு எப் டி இருக்கிைது? 

 ஆ: வதொட்டம் அழகொக இருக்கிைது. 

 (" ில்லின் புதிய வீட்டில் வதொட்டம் உள்ளது") 

(ஈ)  அ: நீங்கள் புமகப் டங்கமளக் பகொண்டு வந்தீர்களொ? 

 ஆ: நொன் அமவகமளச் சமையலமை வைமசயில் விட்டுவிட்வடன். 

 ("இது புைப் ட வவண்டிய வநரம்") 

(உ)  அ: சிடி  ற்ைி ஜொைிடம் வ சிைீர்களொ? 

 ஆ: கடன் வொங்கியது ஜொன் அல்ல. 

 ("சிடிமய யொவரொ கடன் வொங்கிைர்") 

வைலும்  டிக்க  ொிந்துமரகள் 

க்மரஸ் (Grice 1975) என்ை தமலப் ில் முதன்மையொை எழுத்தொக்கங்கள் அவசியம். பலவின்சன்-இல் 

(Levinson 1983) உள்ள வர்ணமை, ப ருக்கத்மத வழங்குகிைது ைற்றும் சில தந்திரைொை 

விஷயங்கமளப்  ற்ைி விவொதிக்கிைது. க்மரஸின் அைிவுசொர் வொொிசுகள் இரண்டு முக்கிய வமககள். 
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'நிவயொ-கிொிசியன்ஸ்' என்று அமழக்கப் டு வர்கள் அவரது அமைப்ம ச் பசம்மைப் டுத்தவும், 

 லவீைைொை இடங்கமளப் வ ொக்கவும் முயல்கின்ைைர். இந்த அணுகுமுமையின் முக்கிய 

ஆதரவொளர்கள்  ொர்ன் ைற்றும் பலவின்சன் (Horn and Levinson), ைற்றும் அவர்களின் கருத்துக்கமள 

 ொர்ன் (Horn 1984) ைற்றும் பலவின்சன்-இல் (Levinson 1989) ைொதிொியொகக் பகொள்ளலொம். லீச் 

(Leech 1983) க்மரஸ் வ ொன்ை அணுகுமுமைமயப்  யன் டுத்திக் கண்ணியத்தின் உட்குைிப்புகமள 

விளக்குகிைொர், இது நிமலயொை கிொீசியன் விளக்கத்தொல் கவைிக்கப் டவில்மல என்று அவர் 

கூறுகிைொர். ைிகவும் தீவிரைொை சவொல் ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டொல் வழங்கப் டுகிைது. இதற்கொை மூல 

உமர பசர்ப ர் ைற்றும் வில்சன் (Sperber and Wilson 1986); ஒரு எளிமையொை அைிமுகம் 

 ிவளக்வைொர் (Blakemore 1992)  ஆகும், ஆைொல் ஸ்ப ர் ர் ைற்றும் வில்சனுக்கு (Sperber and Wilson) 

வநரொகச் பசல்வது கூடுதல் முயற்சியொக இருக்கலொம்.   

1. ஆறு உட்குைிப்புகள் 

இதற்கு ஒவ்பவொருவருக்கும் அவரவர்  தில்கள் இருக்கும். இங்வக சில  ொிந்துமரகள் உள்ளை  

(i) அவள் ஆமடகளுக்கு அதிகம் பசலவு பசய்வதில்மல. 

(குைிப்பு: "ஆம், அவள் ஆமடகளுக்கொக நிமைய பசலவு பசய்கிைொள்.") 

(ii) அவள்  ிங்வகொவில் பவன்ை 500  வுண்டுகளில் ஏதொவது ைீதி இருக்கிைதொ என்று எைக்குத் 

பதொியவில்மல. 

(உட்குைிப்பு: " ிங்வகொவில் அவள் பவன்ை 500  வுண்டுகளில் அவளிடம் எதுவும் இல்மல.") 

(iii) அவள் இன்னும் வ ொமதப்ப ொருமளத் தள்ளுகிைொளொ? 

(உட்குைிப்பு: "அவள் இன்னும் வ ொமதப்ப ொருட்கமளத் தள்ளுகிைொள்.") 

2. முரண் ொடுகள் 

(அ) முமையின் உச்சத்மத ைீறுகிைது: பதளிவின்மைமயத் தவிர்க்கவும். 

     வதமவயற்ை ைிமகமைமயத் தவிர்க்கவும். 

(ஆ) பைய்யுமரயின் உச்சத்மத ைீறுகிைது: ஒழுங்கொக இருங்கள். 

(இ) அடக்க பைய்யுமரமய ைீறுகிைது. 

(ஈ) அளவு பைய்யுமரமய ைீறுகிைது (ைிகக் குமைவொை தகவமல அளிக்கிைது). 

(இ)வநரடியொைது கண்ணியைொக இருக்கும் வ ொது ைமைமுகைொக இருப் தன் மூலம் திைமை 

பைய்யுமரமய ைீறுகிைது. 

(உ) உைவு பைய்யுமரமய ைீறுகிைது. 

(ஊ)  ொிசீலமை பைய்யுமரமய ைீறுகிைது. 

பைய்யுமரமய அதிக ட்சத்மத ைீறுகிைது. 

(எ)அடக்க பைய்யுமரமய (உண்மையில் பைய்யுமர மூலம் விளக்கப் டவில்மல) அதிகைொகக் 

கமட ிடித்தல். 

(ஏ) முமை பைய்யுமரமய ைீறுகிைது: வதமவயற்ை ைிமகமைமயத் தவிர்க்கவும். 

3. கருத்துமரகமள வமகப் டுத்துதல் 
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(அ) உட் டுத்தல் 

(ஆ) உமரயொடல் உட்குைிப்பு. 

(இ) பசைிவூட்டல் மூலம் பவளிக்குைிப் ின் ஒரு  குதி. 

(ஈ) தற்கொலிக ஏற் ொடு. 

(இ) ைரபுசொர் உட்குைிப்பு (பதொடொியல் கட்டுைொைத்தின் ப ொருண்மையின் ஒரு  குதி 
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      இயல் 18 

      முடிவுமர 

 பைொழிப் ப ொருண்மையின் நிலப் ரப்பு  ற்ைிய நம் ஆய்மவ நொம் இப்வ ொது முடித்துள்வளொம். 

ப ொருண்மை  குப் ொய்விற்கொை ஒரு அடிப் மட கருத்துரு கருவித்பதொகுப்ம ப் ப ற்ை  ிைகு, 

பசொற்கள், அவற்ைின் அர்த்தங்கள், அவற்ைின் பதொடர்புகள், அமவ எவ்வொறு ஒன்ைிமணகின்ைை, 

குறுகிய கொலம் ைற்றும் நீண்டகொலம் இரண்டிலும் புதிய அர்த்தங்கள் எவ்வொறு 

உருவொக்கப் டுகின்ைை, ைற்றும் இலக்கணம் எவ்வொறு சிக்கலொை ப ொருண்மைக் கட்டமைப்புகமள 

ஒன்று வசர்ப் தற்குப் (உண்மையில், இன்ைியமையொதது)  ங்களிக்கிைது  ற்ைி விொிவொகப் 

 ொர்த்வதொம்..  

 நிச்சயைொக பைொழி என் து ஒரு தன்ைிமைவொை, கொற்றுபுகொைல் அமடத்த அமைப்பு அல்ல. 

அது ஒருவழியில் அல்லது ைற்பைொரு வழியில் நொம் வொழும் உலகத்துடன் பதொடர்புபகொள்ள வவண்டும். 

அதற்வகற்  பகொள்மககள் ைற்றும் குைிப்பு வழிமுமைகமளப்  ொர்த்வதொம். ைக்கள் கூறுவது அவர்கள் 

வநொக்கம் பகொண்ட பசய்தியின் ஒரு  குதிமய ைட்டுவை குைியொக்குகிைது என்ை உண்மைமயயும் நொம் 

கவைத்தில் பகொண்டுள்வளொம், வைலும் பசழுமையொை பசய்திமய வழங்குவதற்கொக குைியிடப் ட்ட 

அர்த்தத்மத 'உருவொக்க' வகட் வர்களுக்கு உதவும் பகொள்மககமளப்  ொர்த்வதொம். 

 ஆய்வுக்   கணக்பகடுப்பு அவசியைொக  ல விவரங்கள் ைற்றும் சிக்கல்கமள ஆரொயொைல் 

விட்டுவிட்டது, ஆைொல் குமைந்த ட்சம் நொம் முழு நிலப் ரப் ிலும்  ைந்து, முக்கிய 

அமடயொளங்கமளத் வதர்ந்பதடுத்துள்வளொம். 

 பைொழியில் ப ொருண்மை  ற்ைிய கருத்துச்சொயமலப்  ரந்த கருத்துப் ொிைொற்ைத்துடன் 

பதொடர்பு டுத்துவதன் மூலம் நொம் பதொடங்கிவைொம். ப ொருண்மை நிகழ்வுகள் பதொடர் ொக நொம் 

கவைித்த அமைத்து சிக்கல்களும் பசழுமைகளும் உள்ளை/வளர்ந்துவிட்டை என் மத 

வலியுறுத்துவது முக்கியம், ஏபைைில் அமவ திைமையொை ைற்றும் பநகிழ்வொை ைற்றும் வரம் ற்ை 

பவளிப் டுத்தும் சக்தி பகொண்ட ஒரு தகவல் பதொடர்பு ஊடகத்திற்கு (communication medium) 

அவசியம்.  

 அர்த்தத்தின் அமைத்து முமையொை அம்சங்களும் வசைிப்பு ைற்றும்  யன் ொட்டில் 

பசயல்திைனுக்குப்  ங்களிக்கின்ைை: ைீண்டும் ைீண்டும் வரும் அர்த்த உைவுகள், அர்த்த நீட்டிப்பு 

ஒழுங்குமுமைகள், கூட்டமைவுக் வகொட் ொடுகள்.  ல பசய்திக் கூறுகமள பவளிப் மடயொகக் 

குைியொக்கம் பசய்யொைல் ஊகிக்க அனுைதிக்கும் நமடமுமைக் வகொட் ொடுகள், பசொற்களின் நீளத்மதக் 

குமைப் தன் மூலம்  யன் ொட்டில் உள்ள சிக்கைத்மத உறுதி பசய்கிைது 

 ஒரு குைிப் ிட்ட சூழ்நிமலயின் விமரவொை வகொொிக்மககளுக்கு  திலளிக்கும் வமகயில் புதிய 

அர்த்தங்கமள உருவொக்கலொம் அல்லது ப ௌதிக, சமூக, அல்லது கருத்துசொர் சூழலில் ப ொிய 

அளவிலொை ைொற்ைங்களுக்குப்  திலளிக்கும் வமகயில் நீண்ட கொலப்  யன் ொட்டிற்கு நிரந்தரைொக 

அமைக்கப் டலொம் என்ை உண்மையொல் பநகிழ்வுத்தன்மை உறுதி பசய்யப் டுகிைது. 
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 கூட்டமைவு பகொள்மககளுடன் ைறுநிகழ்வு பதொடொியலொைது (recursive syntax) உலகளொவிய 

பவளிப் ொட்டு சக்திமயக் பகொண்ட ஒரு தகவல்பதொடர்பு ஊடகத்திற்கு இன்ைியமையொதது. 

ஒருவவமள சில பசய்திகள், ஏவதனும் இருந்தொல், உண்மையொை உலகில், வ சு வொின் 

வநொக்கத்திற்கும் வகட் வொின் புொிந்துபகொள்ளலுக்கும் இமடயில் எந்த இழப்பும் இல்லொைல் 

பதொிவிக்கப் டுகிைது. எவ்வொைொயினும், ைைித பைொழியின் வடிவமைப்பு, ப ொருண்மை இடத்தில் 

(semantic space) எந்தப் புள்ளிக்கும் அல்லது  ரப்புக்கும் வதமவயொை அளவிற்கு அணுக 

அனுைதிக்கிைது. 

 பைொழியில் ப ொருண்மை  ற்ைிய ஆய்வொல் ஏவதனும் நமடமுமை  யன் உள்ளதொ? ஆம், 

என் து குமைந்த ட்சம் சொத்தியைொைது. எடுத்துக்கொட்டொக, பைொழிமயக் கற் ிப் தில் அக்கமையுள்ள 

ஒவ்பவொருவரும் ஒருபுைம், முன்ைர் உள்ளுணர்வுசொர் அைிமவ ைட்டுவை பகொண்டிருந்த அவர்கள் 

ப ொருண்மையின் அம்சங்கமளப்  ற்ைி அைிந்துபகொள்ளச் பசய்வதன் மூலமும், ைறுபுைம், சிந்தமைக்கு 

ஒழுக்கத்மதயும் துல்லியத்மதயும் பகொடுக்கும் விளக்கைொை கருத்துருக்கள் ைற்றும்  நுட் ங்களின் 

ஆயுதக் களஞ்சியத்மதப் ப றுவதன் மூலம்  யைமடயலொம்.  

 பசொற்ப ொருண்மையியல் சொத்தியைொை  யன் ொட்டுடன் இருக்கும் முயற்சியின் ஒரு துமை 

அகரொதிகமள உருவொக்குவதொகும். பசொற்ப ொருண்மையியலின் வகொட் ொடுசொர் அக்கமைகள்  ல 

முக்கிய விஷயங்களில் அகரொதியியலின் நமடமுமை அக்கமைகமளப்  ொதிக்கின்ைை. ஒன்று அர்த்தப் 

 ிொிவிற்கொை அளவுவகொல்கமள நிறுவுகிைது - தற்வ ொது பவவ்வவறு அகரொதிகமள ஒப் ிடுவதன் 

மூலம் அைியப் டும் ஓரளவுக்கு பவற்ைி அல்லது வதொல்வி விவகொரம். ைற்பைொன்று உைவுகமள 

முன்ைிமலப் டுத்தும் வமகயில் கட்டுமரகளில் ப ொருட்கமள வொிமசப் டுத்துவதில் உள்ளது. 

ைற்ைமவ  ின்வருவைவற்மை உட் டுத்தும்: வமரயமைவிளக்கங்களின் அமைப்பு, என்ை 

பசொல்லிமணவமைதிசொர் (collocational) தகவல்கமளச் வசர்க்க வவண்டும் என் மதத் 

தீர்ைொைிப் தற்கொை அளவுவகொல்கமள நிறுவுதல், அண்மை ஒருப ொருள் ன்பைொழிகமள 

வவறு டுத்தல் (தற்வ ொமதய அகரொதிகள் இமதச் பசய்வதில் வைொசைொைமவ) ைற்றும்  ல. 

 இறுதி எடுத்துக்கொட்டொக, உறுதிபைொழி இன்னும் நிமைவவைொத ஒரு துமைமயக் 

குைிப் ிடலொம், அதுதொன் பைொழியின் ைின்ைணு பசயலொக்கம், இயந்திர பைொழிப யர்ப் ின் 

வநொக்கத்திற்கொக, சொதொரண பைொழிக் கட்டமளகளுக்கு  திலளிக்கும் திைன் பகொண்ட 'அைிவுைிக்க' 

வரொவ ொக்கமள வடிவமைத்தல், ைற்றும் ைைிதர்கள் ப ொிய தரவுத்தளங்கமளச் சொதொரண பைொழியில் 

விசொொித்து  தில்கமளப் ப ைக்கூடிய அமைப்புகள். இறுதியில், பவற்ைிகரைொை தொைியங்கு 

அமைப்புகள் ைைித ைொதிொிகளின் நகல்களொக இல்லொவிட்டொலும், சொதொரண ைைிதத் பதொடர்புகளில் 

ப ொருண்மை எவ்வொறு பசயல் டுகிைது என் து  ற்ைிய ஆழைொை அைிவு இல்லொைல் இந்த 

முமைகளில் எதிலும் முன்வைற்ைம் சொத்தியைில்மல. 

 ப ொருண்மை நிகழ்வுகள்  ற்ைிய அைிவின் தற்வ ொமதய நிமல ைிகவும் ஒட்டுத்துண்டுகளொக 

உள்ளது: சில  குதிகள் ைற்ைவற்றுடன் ஒப் ிடும்வ ொது ஒப்பீட்டளவில் நன்கு 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. ஆைொல் எல்லொ களங்களிலும், அைியொமையின் தீவிர கருந்துத்துமளகள் 
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ஏரொளம். நிச்சயைற்ை  ல துமைகள் ைிக அடிப் மடயொை சிக்கல்கமள உள்ளடக்கியது: 

எடுத்துக்கொட்டொக: 

• ஒரு பசொற்களின் ப ொருண்மைப்  ண்புகமள எவ்வொறு சிைப் ொக உருப் டுத்தம் பசய்வது? சூழலில் 

உள்ள ைொறு ொடுகமளக் கணிக்கக்கூடிய ஒரு வமக மையப் ப ொருண்மைமய நொம் வநொக்கைொகக் 

பகொள்ள வவண்டுைொ? (இமதச் பசய்வதற்கொை திருப்திகரைொை வழிமய இதுவமர யொரும் பகொண்டு 

வரவில்மல, இருப் ினும் ஒரு திட்டைொக இது அதன் ஈர்ப்புகமளக் பகொண்டுள்ளது.) அல்லது 

அத்தமகய 'மையம்' என் து உண்மையொை  யன் ொட்டின் குழப் ைொை நிமைவகத் தடயங்களில் 

இருந்து வடிகட்டப் ட்ட முயற்சி என் மத நொம் ஏற்றுக்பகொள்ள வவண்டுைொ? இது முழு 

பவற்ைியமடயொது? 

• கருத்துசொர் மூலங்கள், ப ொருண்மை அணுக்கள் வ ொன்ை விஷயங்கள் உள்ளதொ? அப் டியொைொல், 

அமவ எப் டிப் ட்டமவ, உண்மையில் அமவ என்ை? ைைித ைர ணுத் திட்டம் வ ொன்று  ணி - 

கிட்டத்தட்ட கற் மை பசய்ய முடியொத அளவுக்கு சிக்கலொைது, ஆைொல் பகொள்மகயளவில் 

சொத்தியைொைது,  அல்லது அது அடிப் மடயில் குமை ொடுள்ளதொ? 

• உருவகம் ைற்றும் சிமைபைொழியம்  ற்ைிய புொிதலில் சந்வதகத்திற்கு இடைின்ைி முன்வைற்ைம் 

ஏற் ட்டுள்ளது, இருப் ினும் பவற்ைிகரைொை உருவகம் அல்லது ஆகுப யமர உருவொக்கும் 

உண்மையொை ரகசியம் இன்னும் ஆரொய்ச்சியொளர்களின்  ிடியில் சிக்கவில்மல. 

• பசொற்களின் சொத்தியைொை ப ொருண்மைகளின் ைீதொை கட்டுப் ொடுகள் ஓரளவு ைட்டுவை புொிந்து 

பகொள்ளப் ட்டதொகத் பதொிகிைது. 

• ப ொருத்தம் (relevance) என் து  யன்வழியியலின் முக்கிய கருத்துருக்களில் ஒன்று என் தில் நைக்கு 

எந்த சந்வதகமும் இல்மல, ஆைொல் ப ொருத்தக் வகொட் ொட்டொளர்களின் (relevance theorists) முயற்சிகள் 

இருந்தவ ொதிலும், பதொடர்புமடய  ைமவ இன்னும் புதொில் சுதந்திரைொக  ைக்கிைது. 

• இறுதியொக, இந்த (ஓரளவு வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட) அைிவு இமடபவளிகளின்  ட்டியலில், ைிக 

அடிப் மடயொை வகள்விமயப்  ற்ைி ைிகக் குமைவொகவவ நிறுவப் ட்டுள்ளது: நம்மைச் சுற்ைியுள்ள 

உலகில் உள்ள விஷயங்கள் ைற்றும் நிகழ்வுகளுடன் பைொழி எவ்வொறு பதொடர்பு பகொள்கிைது? முழு 

அமைப்பும் எவ்வொறு இயங்குகிைது? 

           கடலின் ஓரத்தில் துடுப்ப டுத்தொடிய டிவய எல்வலொரும் இருந்திருக்கிைொர்கள் என்று சில 

சையம் வதொன்றும். இருப் ினும், இது ஒருவவமள ைிகவும் அவநம் ிக்மகயொைது: முன்வைற்ைம் 

சந்வதகத்திற்கு இடைின்ைி பசய்யப் ட்டுள்ளது, வைலும் பதொடர்ந்து பசய்யப் டும் - வைலும் 

ஊக்கமுயற்சி  யனுள்ளது. 

          கணிைிபைொழியியல், இயற்மகபைொழியியல் ைற்றும் தரவுத்பதொகுதி பைொழியியல் 

வளர்ச்சிக்குப் ின், தரவுத்பதொகுதிகமளச் வசகொித்து அமத ஆய்ந்து பைொழியியல் ைற்றும் 

ப ொருண்மையியல் பதொடர் ொை முடிவுகமள எடுக்கும் முயற்சிகள் பசய்யப் ட்டு வருகின்ைை. 

தரவுத்பதொகுதி பைொழியியல் ஆய்வு வைவல  ட்டியலிட்டுள்ள  ல சிக்கல்களுக்குத் தகுந்த  தில்கமள 

அளித்து வருகின்ைது. 
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