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ABSTRACT
The monograph "Nuances of making Spell and Grammar Checker for Tamil" written in
Tamil aims at describing the nuances of making a spell and grammar checker for
Tamil. The book has 5 chapters.
Chapter 1: The first chapter is introduction. It introduces the topic of the research work.
It explains the aims and objectives of the book. It also discusses briefly about the earlier
works on this topic and also about the use of such research work.
Chapter 2: The second chapter is on “Spell Checking and Grammar Checking”.
discusses about the nuances of spell and grammar checking. The possibility of
occurrence of spelling errors, finding out the spelling errors and correcting them, finding
out the non-words in language and correcting them and the methods of correcting
spelling mistakes using Bayesian method and short distance method are discusse
under the subheading 'spell checking'. Under the subheading 'grammar checking'
syntax based checking, statistical based checking and rule based checking have been
discussed. Under the subheading “Style and Grammar checker” the background
principles, part of speech tagging, phrase chunking, grammar errors, controlled
language correction and style correction have been discussed. Under the subheading
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”Grammar Mistakes” subject-verb concordance, non-specific modifier and the word
follows, tag question, other mistakes and finding out the boundary of sentences have
been discussed. The final subheading is on ‘style correction’..
Chapter 3: The third chapter is on “Preliminary steps for developing spell and grammar
checker for Tamil”. This chapter discusses about steps or initiatives to be taken for
developing spelling checker and grammar checker for Tamil. A description is made
about the phonological structure of Tamil including vowel and consonant phonemes and
their phonotactic structure and consonant clusters and syllabic structure. This is
followed by morphological structure of Tamil. Under morphological structure of nouns,
the inflection in nouns, noun stems, inflected stems which includes inflected stem
ending in ttu, aRRu, stems formed by doubling of consonants, stems of pronouns,
number marking, augmentation by in and an, case suffixes and sandhi rules have been
discussed. Verb inflection, verb stems, verb roots, causative and non-causative verb
stems, derived verb stems, soft verb stems, middle verb stems and hard verb stems,
finite verb stems, imperative verb stems, interrogative verb stems, tense suffixes,
person-number-gender suffixes, inflectional paradigms, irregular verbs, optative verb
forms, non-finite verb forms, infinitive verb forms, adverbial and conditional verb forms,
adjectival verb forms, nominalized verbs, verbal nouns and appellative verbs are
discussed under the morphological structure of verbs. This is followed by a section on
computational morphology. Under this heading theory and implementation, formalism
and construction, frame work for hybrid model, allomorphic state, nouns, pronouns,
verbs, adjectives, implementation of hybrid model are elaborated on. Next is on sandhi
rules. This is followed by spell correction in Tamil. Under this headings mistakes due to
pronunciations, mistakes due to not knowing phonological structure, mistakes due to
interference of spoken Tamil, mistakes due to mother tongue influence and
morphological mistakes are discussed.
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Chapter 4: The fourth chapter is on making spell and checker for Tamil. Under this
heading the spell checker made for Tamil have been discussed first. The spell checkers
prepared by Danabalam, Vijay Sankar Ram and Deivasundram have been discussed to
illustrate the steps involved in developing spell checker for Tamil. Finally a model for
developing spell and grammar checker has been briefly discussed.
Chapter 5: Conclusion.
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இத்திட்டத்தில்

இலைந்துமகோண்டோர். கடந்த

சில ஆண்டுகளோக எைது

மடி(க்கைி) ில் உறங்கிக்மகோண்டிருந்த இவ்ேோய்யேட்லட Language in India என்ற
தமது மின் திங்கள் இதழில் நூலோக மேளி ிட யேரோசிோி ர் திருமலல அேர்கள்
உதேிக்கரம்

நீட்டி தோல்

ேல

மோற்றங்கலள

யமற்மகோண்டு

மேளி ிடப்ேடுகின்றது.

அன்புடன்
ச.இரோயசந்திரன்
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இயல் 1
அறிமுகம்
தமிழுக்கு ஒரு எழுத்து மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்தி உருவாக்குவதற்கான
சாத்தியங்கழை ஆய்வதும் அதற்கான முன்கனற்பாடுகழைச் பசய்வதும் தான் இந்நூலின்
கநாக்கம் ஆகும். கமலும் எழுத்து மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்தி
தகவல்கழை

எல்லாம்

திைட்டித்

தமிைில்

தருவது

இதன்

துழண

மதோடர்ேோை
கநாக்கமாகும்.

தமிழுக்கோை ஒரு எழுதுப் பிழை மற்றும் இலக்கைப் ேிலழ திருத்தும் ஒரு முழமயான
பமன்பபாருள்

உருவாக

இங்கு

முயற்சிக்கப்படவில்ழல.

இதற்கான

முன்கனற்பாடுகழையும் ககாட்பாடுகழையும் மாதிாிழயயும் முன்ழவப்பது தாண் இதன்
கநாக்கம்.
தமிழ் கபான்ற ஒட்டுநிழல பமாைிகைின் உருபனியல் அழமப்பு கலழவத்தன்ழம
உழடயதாகும்.
சிக்கலான

இத்தழகய

பமாைிகைில்

பசயல்பாடாகும்.

அழமப்பபாழுங்கும்
உள்ைன.

எழுத்துப்

தமிழுக்பகன்று

(Phonotactics)

உருபன்

பிழைதிருத்தி

உருவாக்குவது

தனித்தன்ழமயான

அழமப்பபாழுங்கும்

ஒலியன்

(Morphotactics)

எழுத்துப்பிழை திருத்தியும் இலக்கணப்பிழை திருத்தியும் இவ்வழமப்பு

ஒழுங்குகழை உள்வாங்கிச் பசயலாற்ற கவண்டும். தமிழ் வாக்கியங்கைில் பயனிழலயில்
வரும் விழனகள் அதன் விகுதி (இடம்-ேோல்-எண் ேிகுதி) ேழி வாக்கியத்தில் உள்ை
எழுவாயுடன் உடன்பட்டு வரும்.

கமலும் விழனயின் பங்பகடுப்பாைர்கைாக வரும்

பபயர்ச்பசாற்கள் அவற்றின் பங்கைிப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு கவறுபட்ட கவற்றுழம
உருபுகழை

ஏற்றுவரும்.

இத்தழகய

இலக்கணக்கூறுகழை

உள்ைடக்கிய

இலக்கணப்பிழை ஆய்விழய உருவாக்குவது ஒரு அழறகூவலான பசயல்பாடாகும். தமிழ்
ஒரு விழன இறுதி பமாைியாகும்; அதாவது SOV வாிழச அழமப்புள்ை பமாைியாகும்.
எழுவாயும் பசயப்படுபபாருளும் முன்பின்னாக மாறிவை இயலும் (SOV,
இருப்பினும்

எழுவாயாகவும்

பசயப்படுபபாருைாகவும்

பசயல்படும்

OSV).
பபயர்த்

பதாடர்களுக்குள் வரும் அழடபகாைி அழட, பபயைழட, எண்ணழட, அைழவயழட
கபான்ற

இலக்கணக்கூறுகள்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

வாிழசமுழறயிகலகய

வரும்.

இத்பதாடாியல் அழமப்ழபயும் இலக்கணத்திருத்தி உள்வாங்கிச் பசயலாற்ற கவண்டும்.
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எழுத்துப்பிழை திருத்தியும் இலக்கணப்பிழை திருத்தியும் உருவாக்குவதற்கான
நழடமுழறகழைப் பயன்படுத்தி பாிகசாதழன நிழலயில் தமிழுக்கு ஒரு எழுத்துப்பிழை
திருத்திழயயும்

இலக்கணத்

எடுக்கப்பட்டுள்ைது.

திருத்திழயயும்
புள்ைியியல்

மாதிாியாக

உருவாக்க

பநறிமுழறகளும்

முயற்சி

இவ்வாய்கவட்டில்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. தவறான பசால் சாியான பசால்லிருந்து எவ்வைவு விலகி
இருக்கின்றது, திருத்து தூைம் எவ்வைவு என்ற தகவல்கள் புள்ைியியல் பநறிமுழற
அடிப்பழடயில்
கசகாிக்கப்பட்டு

பபறப்பட்டுள்ைன.
ஆயப்பட்டு

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை.

தமிைில்

பிழை

பிழைகைின்

இத்தைவுகள்

ஆய்வுகளுக்கான

வழககளும்

மாணவர்கைின்

கதர்வு

தைவுகள்

நிகழ்பவண்களும்
ஆவணங்கைிலிருந்து

கட்டுழைகைிலிருந்தும் பிற மூலங்கைிலிருந்தும் கசகாிக்கப்பட்டுள்ைது.
முன்கனாடிகள்
தனபாலன், ைஞ்சனி பார்த்தசாைதி, கீதா என்கபார் தமிழ் எழுத்துப்பிழை திருத்தி
ஒன்ழற உருவாக்கியுள்ைனர். இதுகுறித்து நான்காவது இயலில் கூறப்பட்டுள்ைது. இது
கபான்று விஜய் சுந்தர் ைாம் அவர்களும் தமிழுக்கு என்று ஒரு எழுத்துப்பிழை திருத்தி
உருவாக்கியுள்ைார்கள்.

இதன்

விாிவான

விைக்கமும்

நான்காவது

இயலில்

விைக்கப்பட்டுள்ைது. தமிழ் பசால்லாய்விகழை உருவாக்கியுள்ைவர்களும் தங்கைது பமன்
பபாருள்கைில் எழுத்துப் பிழை திருத்தத்திற்கான வசதி பசய்துள்ைனர். இதில் பதய்வ
சுந்தைம் அவர்கள் உருவாக்கி தமிழ்ப் கபைாயம் பவைியிட்டுள்ை “பமன்தமிழ் தமிழ்ச்
பசால்லாைர்” மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது பசாற்பிழை திருத்தி, சந்திப்பிழை
திருத்தி என்ற

வசதிகழைக் பகாண்டுள்ைது.

இது குறித்தும் ஐந்தாவது இயலில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.
பயன்பாடு
தமிழுக்கு எழுத்துப்பிழை திருத்தியும் இலக்கணப் பிழை திருத்தியும் மாதிாியாக
வடிவழமக்கப்பட்டுள்ைது. இழத விாிவாக்கி தமிழுக்கு ஒரு முழுழமயான எழுத்து மற்றும்
இலக்கணப்பிழை திருத்தி உருவாக்க இயலும்.
இவ்கவடு

தமிைில் ஒரு நல்ல எழுத்துப்பிழை திருத்தியும் இலக்கணப்பிழை

திருத்தியும் உருவாக்குவதற்கு முன்கனாடியாக அழமயும்.

தமிைில் எழுத்துப்பிழை

திருத்தம் பற்றியும் இலக்கணப்பிழை பற்றி கபசும் நூல்களும் கட்டுழைகளும் பல
இருந்தாலும்

இவற்ழறப்

பயன்படுத்தி

எவ்வாறு

ஒரு

எழுத்துப்

பிழை

திருத்தி

உருவாக்குவது மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்தி உருவாக்குவது என்பது குறித்த
கட்டுழைகளும் நூல்களும் மிகக் குழறவு; ஏன் இல்ழல என்கற பசால்லலாம். இநூல் இந்த
இழடபவைிழய நிைப்பும்.
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இயல் 2
எழுத்துப்பிழை திருத்தமும் இலக்கணப்பிழை திருத்தமும்
2.0 முன்னுழை
பசால்லாய்வியின் வைி ஆவணங்கள் (Documents) உருவாக்கப் படுகின்றன.
ஆவணம்

ஒரு

கடிதமாககவா

சிறுகுறிப்பாககவா

கட்டுழையாககவா

நூலாககவா

இருக்கலாம். பசால்லாய்வியில் ஆவணத்ழத உருவாக்கப் பபாதுவாகப் பின்வரும் மூன்று
முழறகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
1. கணிப்பபாறியின் விழசப்பலழக (Keyboard) வைி உள்ைீடு பசய்தல்
2. கபச்சுணாி ஒழுங்கு முழறழயப் (Voice Recognition System (VRS)) பயன்படுத்தி
உழைழய உள்ைீடு பசய்தல்: இவ்வாறு பசய்யும் பபாழுது ஒலிவடிவில் கபசப்படும்
பசய்திகள் உழைவடிவிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. இதற்குப் கபச்சிலிருந்து உழை
(Speech to Text (STT)) என்ற பதாைில் நுட்பம் உதவுகிறது.
3. தட்டச்சு பசய்தல் அல்லது அச்சடிக்கப்பட்ட உழைழய ஒைிவைி எழுத்துணர்தல்
(Optical

Character

Recognition

(OCR))

என்ற

பதாைில்நுட்பத்தின்

மூலம்

கைிப்பபாறிக்கு உள்ைீடு பசய்து பசால்லாய்விற்கு ஆவணமாக மாற்றுவது.
உழைழய உள்ைீடு பசய்ய கமற்கண்ட மூன்று முழறகளுள் ஏகதனும் ஒன்ழறப்
பின்பற்றலாம்.

பின்னர்

பசால்லாய்வியின்

மூலம்

அழவகழைக்

ழகயாைலாம்.

உழைக்குள் எழுத்துப் பிழைகளும் இலக்கணப் பிழைகளும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள்
உள்ைன. ஆங்கில உழைகைில் உள்ை எழுத்துப் பிழைகழைக் கணிப்பபாறிதானாககவ
புாிந்துக்பகாண்டு மாற்றுவதற்குச் பசால்லாய்வியில் வசதிகள் உள்ைன. இதற்கு எழுத்துப்
பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்துதல் என்று பபயர். இத்தழகய பிழைதிருத்தி தமிழ்
பசால்லாய்விகைில் உருவாக்க முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எழுத்துப் பிழைகள்
நிகழ்வதற்கான வாய்ப்புகள், எழுத்துப் பிழைகைின் வழககள், பிழைகழைக் கண்டறிந்து
திருத்துவதற்கான

பசயல்பாட்டு

வைிமுழறகள்

கபான்றழவபயல்லாம்

விாிவாக

ஆைாய்ந்து பசயல்படகவண்டி உள்ைது.
பிழைகழை

எழுத்துப்பிழைகள்,

இலக்கணப்பிழைகள்

என்று

வழையறுப்பது

கவனக்குவிப்பு பசய்வதற்கு எைிழமயாக அழமந்தாலும் இைண்ழடயும் பவகவறான
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பசயல்பாடுகள் என்று கூறுவது கடினம். எழுத்துப்பிழைகள் இலக்கணப்பிழைகளுக்கு
வைிவகுக்கலாம் அல்லது இலக்கணப்பிழைகள் எழுத்துப்பிழைகைாகத் கதான்றலாம்.
குறிப்பாகத்

தமிழ்

கபான்ற

திாிபு

ஒட்டுகள்

மிகுந்த

பமாைியில்

எழுத்துப்பிழை

இலக்கணப்பிழைக்கும் இலக்கணப்பிழை எழுத்துப்பிழைக்கும் வைிவகுக்கும்.
பிழைகழை

அல்லது

புணர்ச்சிப்

பிழைகழை

சந்திப்

எழுத்துப்பிழைகைாகவும்

இலக்கணப்பிழைகைாகவும் கருதலாம்.
2.1. எழுத்துப்பிழை திருத்தம்
எழுத்துப்பிழை

திருத்தம்

எழுத்துப்பிழை

கண்டறிதல்,

எழுத்துப்பிழைகைக்

கண்டறிதல்,

பிழை

நீக்குவதில்

கண்டறிதல்,
உள்ை

நிகழ்வதற்கான
பிழை

சிக்கல்கழை

வாய்ப்புகழைக்

நீக்கும்
அறிதல்

வைிமுழறகழைக்
என்பன

கபான்ற

ஒருங்குமுழறகைில்

உள்ைீடு

பசயல்பாடுகழை உட்படுத்தும்.
2.1.1 எழுத்துபிழைகள் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்புகள்
உழைச்

பசய்திகழைக்

கீழ்கண்ட

ஏகதனும்

பசய்யப்படும்கபாது எழுத்துப்பிழைகள் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ைன.


விழசப்பலழக வைி உள்ைீடு பசய்யும்பபாழுது தட்டச்சுப் பிழைகள் (Typographical
Errors) ஏற்படுகின்றன.



கபச்சுணாி

ஒழுங்குமுழற

மூலம்

உள்ைீடு

பசய்கின்றபபாழுது

பசால்லின்

உச்சாிப்பு மாற்றங்கைினால் பிழைகள் ஏற்படுகின்றன. இத்தழகய பிழைகளுக்கு
உச்சாிப்பு கவறுபாடு (Pronunciation Variation) என்று பபயர்.


ஒைி

எழுத்துணாி

(OCR)

வைி

உள்ைீடு

பசய்கின்றபபாழுது

கருவிகைின்

குழறபாடுகைினாகலா அல்லது எழுத்துக்கழைச் சாியாகக் கருவிகள் படித்தறிய
இயலாததாகலா பிழைகள் கதான்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக ஆங்கிலத்தில் I
என்ற எழுத்திற்கும் 1 என்ற எழுத்திற்கும் கவறுபாடு பதாியாததால் பிழை
ஏற்படுகின்றன.

பின்வரும்

அவற்றிற்கிழணயான

அட்டவழணயில்

தவறாகப்

சில

சாியான

புாிந்துபகாள்ைப்படும்

எழுத்துக்களும்
எழுத்துக்களும்

பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன:
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சாியான எழுத்து

தவறாகப் புாிந்துபகாள்ைப்பட்ட எழுத்து

I

1

D

0

ri

n

0



கமற்கண்டவாறு
கருவிகழைப்

மூன்றுவழகயான

பயன்படுத்தும்

பபாழுது

உள்ைீட்டு
பிழைகள்

17

முழறகைிலும்

அதற்கான

கதான்றுகின்றன.

கபச்சறிதல்

ஒழுங்குமுழற மூலம் உள்ைீடு பசய்கின்றபபாழுது ஒகை வார்த்ழதழய அதன் இலக்கணக்
கூறு மற்றும் தன்ழமகளுக்கு ஏற்ப பவவ்கவறு விதமாக உச்சாிக்க கவண்டியுள்ைது.
எடுத்துக்காட்டாக ஆங்கிலத்தில் Object என்ற பசால் பபயர்ச் பசால்லாகவும் விழனச்
பசால்லாகவும்

பயன்படுகின்றது.

பபயர்ச்பசால்லாக

பயன்படும்கபாது

‘ஆப்ஜிக்ட்’

என்றும் விழனச் பசால்லாகப் பயன்படுத்தும்கபாது ‘அப்பஜக்ட்’ என்றும் உச்சாிப்பு
பசய்யகவண்டியுள்ைது. அழதப்கபால் The என்ற பசால்ழலச் சூைலுக்கு ஏற்ப [ðә]
என்றும்

என்றும்

[ði]

மாறுப்பட்ட

இருவழககைில்

உச்சாிக்க

கவண்டியுள்ைது.

இவ்வாறாக, ஒகை பசால்லிற்கான உச்சாிப்பு மாற்றங்களுக்குத் திட்டவட்டமாக நன்கு
வழையறுக்கப்பட்ட விதிமுழறகள் உள்ைன. அவ்விதி முழறகழைக் கணிப்பபாறிக்கு
ஏற்ற

வண்ணம்

வடிவழமப்புகைாக

வடிவழமத்து

இத்தழகய

பிழைகள்

நீக்கப்படுகின்றன.
2.1.2 எழுத்துப் பிழைகழைக் கண்டறிதல்- சாிபசய்தல் சிக்கல்கைின் வழககள்
குகிச்

(Kukich,

1992)

தமது

மதிப்பீட்டாய்வு

கட்டுழையில்

எழுத்துப்பிி்ழை

திருத்தத்ழத பைந்த அைவில் மூன்றாகப் பிாிகின்றார். இதன் படி எழுத்துப்பிழைகழைக்
கண்டறிதல்-சாிபசய்தல்

பதாடர்பான

சிக்கல்கள்

பின்வரும்

பசயல்பாடுகழை

உள்ைடக்கும்:


பமாைியில் இல்லாத பசாற்கழைக் கண்டறிதல் (Non-Word Error Detection)



எழுத்துப்பிழை உள்ை பசய்திகழை மட்டும் தனிழமப்படுத்தி ஆைாய்தல் (Isolatedword error correction)

Prof. Rajendran S. and Dr. R. Amutha, Nuances of Making Spell and Grammar Checker for Tamil
(Monograph in Tamil)

Language in India www.languageinindia.com Vol. 20 Issue 2, Feb 2020



18

எழுத்துப்பிழை உள்ை பசால்லின் முன்பின் உள்ை அல்லது அச்பசால் இடம்பபற்ற
பதாடாின்

பபாருழையமாகக்

பகாண்டு

பிழைநீக்கி

சாிபசய்தல்

(context-

dependent error detection and correction)
குகிச் (Kukich 1992) மனிதர்கைின் தட்டச்சுப் பிழைகழை இரு பிாிவுகைாகப் பிாிக்கிறார்:
1. தட்டச்சுப் பிழைகள் (typographic errors)
2. புாிதல் பிழைகள் (cognitive errors) பசால்லின் எழுத்து வடிவம் உழையாைருக்குத்
பதாியாததால் ஏற்படும் பிழைகள்
டமரு (Dameraru, 1964) தவறாக எழுதப்பட்ட பசாற்கைில் 80% தனிநிழலத் தவறால்
ஏற்பட்ட பிழைககைாகக் காண்கிறார். இதன் படி தட்டச்சுப் பிழைகழைப் பின்வரும்
நான்கு வழககைாகப் பிாிக்கலாம்:
1. விடுபடு பிழை (Deletion Error): இப்பிழையில் ஒரு எழுத்து விடுபட்டிருக்கும்.
எடுத்துக்காட்டாக, சட்டம் என்ற பசால்லில் ‘ட்’ என்ற எழுத்தில்லாமல் ‘சடம்’ என
இருப்பது விடுபடு பிழையாகும்.
2. பசருகல் பிழை (Insertion Error): இப்பிழையில் ஒரு எழுத்து கூடுதலாக இருக்கும்.
எடுத்துக்காட்டாக, சட்டடம் என்ற பிழையான பசால்லில் ‘ட’ என்ற எழுத்துக்
கூடுதலாக இருப்பது பசருகல் பிழையாகும்.
3. பதிலீட்டுப் பிழை (Substitution Error): இப்பிழையில் ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலாக
கவபறாரு எழுத்ழத மாறி அழமத்து விடும். எடுத்துக்காட்டாக, சட்டம் என்ற
பசால்லில் முதல் எழுத்து ‘ச’ தவறாக அடிக்கப்படும்கபாது அத்தவறான எழுத்து ‘ச’
ஆககவா ‘க’ ஆககவா ‘ப’ ஆககவா வைலாம். இம்மாதிாியான பிழைகழைப்
பதிலீட்டுப் பிழைகள் எனலாம்.
4. இடமாற்றுப் பிழை (Transposition Error): இப்பிழையில் அடுத்தடுத்த இைண்டு
எழுத்துக்கள் இடம் மாற்றி இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, சட்டம் என்ற பசால்லில்
பிழையாக ‘ட’ என்ற எழுத்தும் ‘ட்’ என்ற எழுத்தும் இடம் மாறி சடட்ம் என்று
மாற்றி அடிக்கப்படுவது இடமாற்றுப் பிழையாகும்.
2.1.3 பமாைியில் இல்லாத பசாற்கழைக் கண்டறிந்து மாற்றுதலுக்கான பசயல் திட்டம்
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ஒரு பமாைியில் உள்ை பசால்லிழனக் கண்டறிந்து சாிபசய்வதற்கு அகைாதி
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அச்பசால்ழல

பகாடுக்கப்பட்ட

பமாைியில்

இல்லாத

பசால்

பசால்

எனக்

அகைாதியில்

இல்ழல

எனில்

கருதலாம்.

இதற்குத்

தகுந்த

கணிப்பபாறிக்கான அகைாதி சிறியதாக இருத்தல் நலம். மிகப் பபாிய அகைாதியாக
இருந்தால் அதிகமாகப் புைக்கத்தில் உள்ை எழுத்துப்பிழைச் பசாற்கள் கூட அாிதாகப்
பயன்படுத்தும் சாியான பசால்லாக இருக்கும்.
2.1.4 பிழை நீக்கும் வைிமுழறகள்
உழைச் பசய்திகைில் உள்ை எழுத்துப் பிழைகழைக் கண்டறிந்து மாற்றுவதற்கு
இருவைி முழறகள் பயன்படுத்தபடுகின்றன:
1. பபய்சியன் விதிகள் (Bayesian Rules)
2. ஓழச ஊடக மாதிாி (Noisy Channel Model)
பபய்சியன்

விதிமுழறகழைப்

பின்பற்றும்

பபாழுது

எழுத்துப் பிழைகழைக்

கண்டறிவதற்கான வாய்ப்புகழை ஆைாய்வதற்குக் கணித முழறயில் அழமந்த நிகழ்தகவுக்
ககாட்பாடு (Probability Theory) பயன்படுத்தப்படுகிறது. பபறும்பாலும் இம்முழறகள்
தட்டச்சு

பசய்த

உழைகளுக்குப்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இம்முழறழய ஒைிவைி

எழுத்துணாி (OCR) முழறயிலும் கபச்சுப் புாிந்துபகாள்ைல் ஒழுங்குமுழறகைிலும் (Voice
Recognition System) உள்ைீடு பசய்யப்படும் உழைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.
இைண்டாவது ஓழச ஊடக மாதிாி (Noisy Channel Model) முழறயில் உள்ைீடு
பசய்யப்படுகின்ற

உழைகள்

எவ்வாறு

மாற்றமழடகின்றன,

மாற்றமழடவதற்கான

காைணங்கள் யாழவ கபான்றழவகள் ஆைாயப்பட்டு ஒரு மாதிாி வடிவம் (Model)
தயாாிக்கப்படுகின்றது. பின்னர் இம்மாதிாி வடிவத்திற்கான எதிர்மழறச் பசயல்பாடுகள்
(Reverse

Process)

நீக்கப்படுகின்றன.
ஒலிவாங்கி

வைி

ஒருமாதிாிப்

படிவமாக

எடுத்துக்காட்டாக,
கபசுகின்ற

பபாழுதும்

உருவாக்கப்பட்டுப்

பதாழலகபசியில்
ஒருவர்

கபசும்

பிழைகள்

கபசுகின்றபபாழுதும்
குைல்

அழமப்புகள்

மாறுபடுகின்றன. இத்தழகய கருவிகள் மூலம் கிழடக்கப்பபறுகின்ற முடிவுகள் ஒலி
அழமப்ழபப்

பபாறுத்துள்ைது;

உள்ைபடியாககவ

அழமயாது.

இந்நிழலயில்

அம்மாறுபாடுகள் நிகழ்வதற்கான காைணங்கழை ஆைாய்ந்து அதற்கு எதிர்மழறயான
திட்டங்கழை வடிவழமக்கின்ற பபாழுது இழவகள் மூலம் நிகழும் பிழைகழை நீக்கலாம்.
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2.1.4.1 பபசியன் முழற (Bayesian Medhod)
ஒரு உழையிலுள்ை எழுத்துப்பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்துவதற்குப் பல பசயல்
திட்ட முழறகள் வடிவழமக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் பபசியன் முழற நிகழ்தகவு
அடிப்பழடயில் (Probability Thories) அழமந்ததாகும்.

இம்முழறயின் அடிப்பழடத்

தத்துவம் பின்வரும் படத்தில் விைக்கப்பட்டுள்ைது:

மூலம்

சாியானபசால்

குழறபாடுள்ை கடத்தி

சிழதந்தபசால் மறுவுருவாக்கம் வாய்ப்புள்ை பசாற்கள்

உழைக்கான பசாற்கள் தகுந்த உள்ைீட்டுக் கருவிகள் மூலம் உள்ைீடு பசய்யப்படுகின்றன.
உள்ைீட்டுக்

கருவி

ஒழுங்குமுழறயின்

கணிப்பபாறியின்

ஒலிவாங்கியாககவா

விழசப்பலழகயாககவா
இருக்கலாம்.

தட்டச்சு

ஒலியுணாி

பசய்யும்பபாழுது

எழுத்துக்கைின் சிழதகவா ஒலியுணாி ஒழுங்குமுழறயில் ஒலிச் பசய்தியின் சிழதகவா
ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ைன. மூலக்கருவிகள் மூலம் உருவாக்கப்படும் பசால் உாிய
கடத்திகள் (Channels) மூலம் கடத்தப்படுகிறது. கடத்திகைில் உள்ை குழறபாடுகள்
காைணமாகவும் கடத்தும் பசய்திகைில் சிழதவு ஏற்படலாம். இவ்வாறாகச் சிழதந்த பசால்
மறு

உருவாக்கம்

(Decode)

பசய்யப்படுகிறது.

இச்பசால்

மூலக்கருவி

மூலம்

உருவாக்கப்பட்ட பசால்லுக்கு வாய்ப்புள்ை பசால்லாககவ அழமயும். இவ்வாறு சிழதந்த
பசால்லுக்கு வாய்ப்புள்ை பசாற்கைின் பட்டியல் உருவாக்கப்படும். இப்பட்டியலிலிருந்து
சிழதந்த

பசாற்கூறு

திருத்தம்

பசய்யப்பபற்றுப்

பிழை

நீக்கிய

சாியான

பசால்

அழடயாைம் காணப்படுகிறது.
கபசியன்

முழறயில்

எழுத்துத்

திருத்திக்கான

வைிமுழறகள்

இருபபரும்

கட்டங்கைாகச் பசய்யப்படுகின்றன:
1. பிழை நீங்கிச் சாியான பசால்லுக்கு வாய்ப்புள்ை பசாற்பட்டியல் தயாாித்தல்
2. இச்பசாற்பட்டியலில் உள்ை ஒவ்பவாரு பசால்லுக்கும் மதிப்பபண் அைித்து அதிக
மதிப்பபண் பபறும் பசால்ழலப் பிழைத் திருத்தம் பசய்யப்பட்ட பசால்லாகக் கருத
வைிவழக பசய்தல்.
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இம்முழறயில் பிழைத்திருத்தம் என்பது பசால்லில் ஏகதனும் ஒரு எழுத்து மட்டும்
பிழையாக

இருக்கலாம்

என்ற

வாதத்தின்

அடிப்பழடயில்

பசயல்முழறகள்

கமற்பகாள்ைப்படுகின்றன. எனகவ பின்வரும் வழகயிலான எழுத்துப் பிழைகள் மட்டும்
இம்முழறயில் எடுத்துக் பகாள்ைப்படுகின்றன:


பசால்லின் ஒரு எழுத்து விடுபட்டு இருத்தல்



பசால்லில் ஒரு எழுத்து அதிகமாக இருத்தல்



பசால்லில் ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலாக மற்பறாரு எழுத்து தவறாக இருத்தல்



பசால்லில் அடுத்தடுத்த இரு எழுத்துக்கள் இடம் மாறி இருத்தல்

கபசியன் முழறயில் எழுத்துத் திருத்தி உருவாக்குவதற்கு முதலில் பபருந்தைவு (Corpus)
ஒன்றிழனக் கணிப்பபாறியில் உருவாக்கிக்பகாள்ை கவண்டும். இந்தப் பபருந்தைவில்
பமாத்தம்

‘N’

பசாற்கள்

இருப்பதாகக்

பகாள்கவாம்.

பிழையானச்

பசால்லுக்கு

வாய்ப்புள்ை பசாற்பட்டியல் ஒன்ழற உருவாக்க கவண்டும். இப்பட்டியழல உருவாக்கும்
ஒரு பசால்லில் ஒரு எழுத்தினால் மட்டும் பிழை நிகழ்வதாக எடுத்துக்பகாள்ைப்படுகிறது.
எனகவ பசால்லில் (அ) ஒரு எழுத்து விடுபட்டு இருத்தல், (ஆ) ஒரு எழுத்து கூடுதலாக
இருத்தல், (இ) ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலாக மற்பறாரு எழுத்து இருத்தல், (ஈ) அடுத்தடுத்த
இரு எழுத்துக்கள் தவறாக இடம் மாறியிருத்தல் ஆகிய நான்கு மட்டும் கருத்தில்
பகாள்ைப்படுகின்றன. கமற்கண்ட முழறகைின்படி பிழையான பசால்லிற்கு வாய்ப்புள்ை
பசாற்பட்டியலில் ‘V’ பசாற்கள் இருப்பதாகக் பகாள்கவாம். இப்பட்டியலில் ‘c’ என்ற
பசால்லாக இருப்பதற்கான முன்நிகழ்வு எண்ணிக்ழக பின்வரும் சூத்திைத்தின் மூலம்
கணக்கிடப்படுகிறது:
C(c)+0.5
P (c) =
N+0.5V
(V = வாய்ப்புள்ை பசால், C = விாிதைவு ‘Corpus’)
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கமற்கண்ட சூத்திைம் ஒரு பசால் மட்டும் பபருந்தைவில் இடம்பபற்றுள்ை முன்நிகழ்வு
(prior) மதிப்ழபத் தருகிறது. இைண்டாவது கட்டநிழலயில் தவறான பசால்லுக்கு
வாய்ப்புள்ை பசாற்களுக்கு மதிப்புகள் கண்டறியப்படுகின்றன. இதற்கு மாதிாி உழைகள்
ஒரு தட்டச்சர் அல்லது பல தட்டச்சர்கழைக் பகாண்டு உள்ைீடு பசய்யப்படுகின்றன.
பகர்னிகன் மற்றும் பிறர் (Kernighan et al) ஒவ்பவாரு வழகத் தனிநிழலப் பிழைக்கும்
நான்கு குைப்ப அணிகழைப் (confusion matrices) பயன்படுத்தினர்.
1.

Del (x, y) என்பது xy என்ற இரு எழுத்துகளுக்குப் பதிலாக x மட்டும் எத்தழன
முழற தவாற அச்சடிக்கப்பட்டுள்ைது என்பழதக் குறிக்கிறது.

2.

Ins (x, y) என்பது x என்ற எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாக xy என்று தட்டச்சு
பசய்துள்ை எண்ணிக்ழகழயக் குறிக்கிறது.

3.

Sub (x, y) என்பது x என்ற எழுத்திற்குப் பதிலாக எத்தழன முழற y என்ற
எழுத்து தட்டச்சு பசய்யப்பட்டுள்ைது என்பழதக் குறிக்கிறது.

4.

Trans (x, y) என்பது xy என்ற எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாக yx என இடமாறி
அச்சடிக்கப்பட்டுள்ைது என்பழதக் குறிக்கிறது.

தவறான பசால்லுக்கு வாய்ப்புள்ை பசாற்பட்டியலில் இருந்து ஏதாவது ஒரு பசால் ‘c’
என்பழத எடுத்துக்பகாள்கவாம். ‘cp’ என்பது ‘c’ என்ற பசால்லில் P- இடத்தில் உள்ை
எழுத்ழதக் குறிப்பதாகக் பகாள்கவாம். இந்நிழலயி ‘c’ என்ற பசால் வாய்ப்பான
பசால்லாக இருப்பதற்கான மதிப்பு பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:
1.

ஒரு எழுத்து விடப்பட்டிருக்கும் நிழலயில்
del[cp -1,cp]
P(t/c) =
count [cp – 1cp]
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ஒரு எழுத்து கூடுதலாக இருக்கும் நிழலயில்
ins [cp-1,tp]
P(t/c) =
count [cp- 1]

3.

ஒரு எழுத்திற்குப் பதிலாக மற்பறாரு எழுத்து இருக்கும் நிழலயில்
trans [tp,cp]
P(t/c) =
count [cp]

4.

இரு எழுத்துக்கள் இடம் மாறி இருக்கும் நிழலயில்
trans[cp,cp+1]
P(t/c) =
count [cp,cp+1]

தவறான

பசால்

வாய்ப்புள்ை

பசாற்பட்டியலில்

உள்ை

‘c’

என்ற

பசால்லாக

இருப்பதற்கான மதிப்பு பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:
W= P (t/c)*P(c)
இந்த சூத்திைத்தில் P(c) என்பது c என்ற பசால் பபருந்தைவில் உள்ை முன் நிகழ்வு
மதிப்ழபத் தருகிறது. P(t/c) என்பது தவறாகத் தட்டச்சு பசய்யப்பட்ட பசால் ‘c’ என்ற
பசால்லாக இருப்பதற்கு எவ்வைவு வாய்ப்புகள் உள்ைன என்ற மதிப்ழபத் தருகின்றது.
இவ்விரு

எண்கைின்

பபருக்கல்

பதாழக,

அதாவது

P

(t/c)*P(c)

என்பது

இச்பசால்லிற்கான மதிப்பபண்ழணத் தருகிறது.
கமற்கண்டவாறு தவறான பசால்லுக்கு வாய்ப்புள்ை பசாற்பட்டியலில் உள்ை
ஒவ்பவாரு பசால்லிற்கும் கமற்கண்ட மதிப்பிழனக் கண்டறிய கவண்டும். எந்தச் பசால்
அதிக மதிப்பபண் பபற்றிருக்கிறகதா அந்தச் பசால் மிகச் சாியான பசால் என
கருதப்படுகிறது. அதிக மதிப்பபண் பபற்றிருக்கும் பசால் பின்வரும் சூத்திைத்தின் மூலம்
கூறப்பட்டுள்ைது.

Prof. Rajendran S. and Dr. R. Amutha, Nuances of Making Spell and Grammar Checker for Tamil
(Monograph in Tamil)

Language in India www.languageinindia.com Vol. 20 Issue 2, Feb 2020

24

P(t/c)P(c)
W= argmax
cЄV

P(t)

கமற்கண்டவாறு

அதிக

மதிப்பபண்

பபற்ற

பசால்

இடம்

பபற்ற

வாக்கியத்தின்

பபாருளுடன் ஒப்பிடுப் பார்க்கப்படும். அது வார்த்ழதயின் பபாருளுக்ககற்ற பசால்
இல்ழலபயனில்

அடுத்த

மதிப்பபண்

பபற்ற

பசால்

பபாருத்திப்பார்க்கப்படும்.

இவ்வாறாகத் தவறாகத் தட்டச்சு பசய்யப்பட்டுள்ை பசாற்கழைச் சாியான பசாற்கைாக
மாற்றச் பசயல் திட்டங்கள் உள்ைன.
இவ்வாறாக உழைகள் எழுதும்கபாது பிழைகழைக் கண்டறிந்து திருத்துவதற்குக்
கணிப்பபாறியில்

பல

பசயல்திட்டங்கள்

உருவாக்கப்படுகின்றன.

அதில்

மிகவும்

பிைபலமானது கமற்கண்ட கபசியன் முழறயாகும். இதுகபால் குழறந்த திருத்த தூைம்
(minimum edit distance) என்ற மற்பறாரு முழறயும் பயன்படுகிறது.
2.1.4.2. குழறந்த திருத்து தூைம்
முந்ழதய பகுதியில் கபசியன் வைிமுழறவழைவு எவ்வாறு திருத்தங்கழைச் பசய்ய
முடிந்தது என்று பார்த்கதாம். இருப்பினும்

பகர்னிகன் மற்றும் பிறர் (Kernighan et al

1990) ஒரு பசால் ஒரு எழுத்துப்பிழை மட்டும் பகாண்டிருக்கும் என்ற எைிய ஊகத்ழதச்
சார்ந்திருந்தனர். நாம் பன்முகப் பிழைகழைக் ழகயாளுவதற்குக் கூடுதல் ஆற்றலுள்ை
வைிமுழற வழைழவ விருப்பலாம். அம்மாதிாியான வைிமுழறவழைழவக் ககார்ழவ
தூைத்தின் சிக்கலுக்குாிய பபாதுவான தீர்வாகக் கருதலாம். ‘ககார்ழவ தூைம்’

என்பது

எந்த அைவுக்கு இைண்டு ககார்ழவகள் ஒன்றுகபால் இருக்கின்றன என்பதன் ஒரு
அணியாகும்.

கபசியன்

முழறழயப்

பிழைதிருத்தச்

சிக்கலுக்கு

அம்மாதிாியான

வைிமுழறவழைழவப் பயன்படுத்தும் வைியாகப் பார்க்க இயலும்; நாம் தைப்பட்ட
பிழைக்கு மிக உயர்ந்த நிகழ்தகவு பகாண்டது என்ற அர்த்தத்தில் தவறுக்கு மிக
அண்ழமயில் உள்ை பசால்ழலத் கதர்வுச் பசால்லாக எடுக்கின்கறாம்.
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வைிமுழறவழைவுகைின்

(algorithms)பிைபலமான வகுப்புகைில் ஒன்று வாக்னர் மற்றும் ஃபிஷர் (Wagner and
Fischer 1974) என்பவர்கைால் குழறந்த திருத்து தூைம் (minimum edit distance) என்று
பபயாிடப்பட்ட (ஆனால் தனித்தனியாகப் பலைால் கண்டுபிடிக்கப்பட) ஒரு பதிப்பாகும்.
இரு

ககார்ழவகளுக்கு

ககார்ழவழய

இழடகய

மற்பறாரு

உள்ை

ககார்ழவயாக

குழறந்த

திருத்து

மாற்றத்

தூைம்

என்பது

கதழவப்படும்

ஒரு

திருத்து

நடவடிக்ழககைின்/பசயன்ழமகைின் (பசருகல், நீக்குதல், பதிலீடுபசய்தல்) குழறந்த
எண்ணிக்ழகயாகும். எடுத்துக்காட்டாக intension மற்றும் extension என்ற பசாற்களுக்கு
இழடகய உள்ை இழடபவைி ஐந்து பசயன்ழமகைாகும்/நடழவக்ழககைாகும்; இழத
மூன்று

வைிகைில்

சுவடு/தடம்

உருப்படுத்தம்

(trace),

பசய்யவியலும் ;

வாிழசயாக்கம்

(alignment)

கீகை

காட்டியுள்ைது

கபான்ற

அல்லது

பசயன்ழமப்

பட்டியல்

(operation list) என்ற மூன்று வைிகள் உள்ைன.
சுவடு
I n t

e n

t

i

o

n

e x e c u t

i

o

n

 t

i

o

n

u t

i

o

n

வாிழசயாக்கம்
I n t

e n

 e x e c

நடவடிக்ழகப் பட்டியல்
I n t e n t i o n
I-ஐ நீக்கவும்
n t

e n t i o n

n-ஐ e-ஆல் பதிலீடு பசய்யவும்.
e t e n t i o n
t-ஐ x-ஆல் பதிலீடு பசய்யவும்.
e x e n t i o n
u-ஐ பசருகவும்
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e x e n u t i o n
n-ஐ c-ஆல் பதிலீடு பசய்யவும்
e x e c u t i o n
நாம் ஒவ்பவாரு நடவடிக்ழகக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்ழபகயா (cost) சுழமழயகயா
(weight) ஒதுக்கலாம். இரு வாிழசகளுக்கு இழடயிலான பலபவன்ஷ்ழடன் தூைம்
(Levenshtein distance) தான் மிக எைிய அைவிடும் காைணி; இதில் ஒவ்பவாரு
நடவடிக்ழகக்கும் விழல 1 (Levenshtein 1966) ஆகும். இதன்படி intension என்பதற்கும்
execution என்பதற்கும் இழடயில் உள்ை தூைம்

5 ஆகும்.

பலபவன்ஷ்ழடன்

தன்னுழடய அைவுமுழறக்கு மற்பறாரு மாற்று பதிப்ழப முன்பமாைிகின்றார்; இதில்
ஒவ்பவாரு பசருக்கலுக்கும் அல்லது நீக்கலுக்கும் மதிப்பு ஒன்று ஆகும்; பதிலீடு
அனுமதிக்கப்படமாட்டாது
உருப்படுத்தம்

பசய்ய

(பதிலீட்ழட

ஒரு

இயலும் ஆழகயால்

பசருகலாலும்

ஒவ்பவாரு

ஒரு

நீக்கலாலும்

பதிலீட்டுக்கும் மதிப்பு 2

தைப்படுகின்றது). இந்தப் பதிப்பின் பயன்பாட்டின் படி intension என்பதற்கும் execution
என்பதற்கும் இழடயிலுள்ை தூைம் 8 ஆகும். நாம் கூடுதல் கலழவத்தன்ழமயான
பசயல்பாடுகைால் சுழமகயற்றலாம்; எடுத்துக்காட்டாக

ஒவ்பவாரு

நடவடிக்ழகக்கும்

முன்னர் கூறிய குைப்ப அணிகழைப் பயன்படுத்தி ஒரு நிகழ்தகழவ தருவது. இந்கநர்வில்
இைண்டு

ககார்ழவகளுக்கு

இழடயிலுள்ை

குழறந்த

கபசுவதற்குப் பதிலாக நாம் ஒரு ககார்ழவக்கும்
நிகழ்தகவு

வாிழசயாக்கம்

பற்றி

கபசுகவாம்.

திருத்து

தூைத்ழதப்

பற்றி

மற்பறாரு ககார்ழவக்கும் அதிக
இழத

நாம்

பசய்தால்

ஒவ்பவாரு

மாற்றத்தின் நிகழ்தகவுகழைப் பபருக்கும் பபாிதாக்கப்பட்ட குழறந்த திருத்து தூை
வைிமுழறவழைழவ ஒரு கதர்வுப் பிழை தைப்படுழகயில் பல் தவறு தட்டச்சின் கபசியன்
சாத்தியத்தியத்ழத மதிப்பிட பயன்படுத்த இயலும்.
ஆற்றலுள்ை நிைலாக்கத்தால் (dynamic programming) குழறந்த திருத்து தூைம்
கணக்கிடப்படுகின்றது. ஆற்றலுள்ை நிைலாக்கம்
வகுப்பின்

பபயைாகும்; இது

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது;
சிக்கல்கழைத்

தீர்க்க

இது

முதலில்
துழணச்

வழிமுலறகைின் (algorithms) ஒரு

பபல்மான்

(Bellman 1957) என்பவைால்

சிக்கல்கைின்

அட்டவழண-இயக்க

திர்வுகழை

முழறழயப்

ஒன்றிழணத்து

(table-driven

method)
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பயன்படுத்துகின்றது. இந்த வைிமுழறகைின் வகுப்பு கபச்சு மற்றும் பமாைி ஆய்வுகைில்
கூடுதல் பபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வைிமுழறகழை உட்படுத்தும்; எழுத்துப்
பிழை திருத்ததிற்கான குழறந்த திருத்து தூை நிைல், கபச்சு புாிந்துபகாள்வதிலும் இயந்திை
பமாைிபபயர்ப்பிலும் பயன்படுத்தப்படும் பவட்டர்பி வைிமுழற (Veterbi algorithm)
மற்றும் பகுத்தாயப் (parsing) பயன்பத்தப்படும் CYK மற்றும் Early வைியழமப்பு வழைவு
என்பன இழவயாகும்.
2.2 இலக்கணப்பிழை திருத்தம்
இலக்கணத் திருத்தி ஒரு வாக்கியத்தின் பதாடாியல் பசம்ழமழய நிர்ணயிக்கும்
அல்லது தீர்மானிக்கு இலக்கணத் திருத்தம் பசால் ஆய்விகைிலும் (word processor)
பதாகுப்பிகைிலும்
கபான்ற

(compilers)

பயன்பாடுகைில்

பபரும்பாலும்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இலக்கணத் திருத்தம்

எைிழமயானதாகும்.

பதாகுப்பி

எபனன்றால்

பசாற்பறாழக அவற்றில் எல்ழலக்குப்பட்டதாகும்; ஆனால் இயற்ழக பமாைிகைில் இது
சவாலுக்குாியதாகும்; ஏபனன்றால் அதன் பசாற்பறாழக எல்ழலக்கு உட்பட்டதல்ல.
பமாைிகைில்

இலக்கணத்

திருத்தத்திற்கு

மூன்று

பநறிமுழறகள்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன; அழவயாவன:
(1) பதாடாியல் அடிப்பழடயிலான இலக்கணத்திருத்தம் (syntax-based checking)
(2) புள்ைியியல்

அடிப்பழடயிலான

இலக்கணத்திருத்தம்

(Statistics-based

checking)
(3) விதி அடிப்பழடயிலான இலக்கணத்திருத்தம் (Rule-based checking)
2.2.1 பதாடாியல் அடிப்பழடயிலான திருத்தம் (Syntax based checking)
பதாடாியல் அடிப்பழடயிலான இலக்கணத் திருத்தத்தில் ஒவ்பவாரு வாக்கியமும்
அவற்றின்

இலக்கணச்

பசம்ழமக்காக

முழுழமயாகப்

பகுத்தாயப்படும்

(parsed).

பதாடாியல் பகுத்தாய்தல் பிழையானால் பனுவல்/உழை தவறானதாகக் கருத்தப்படும்.
பஜன்சன் (Jensan 1993) என்பவைால் உருவாக்கப்பட்ட அணுகுமுழறயயில் ஒரு உழை
முழுவதும்

பகுத்தாயப்படும்.

அதாவது

வாக்கியங்கள்

ஆயப்பட்டு

ஒவ்பவாரு
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பகுத்தாய்தல்

பவற்றிகைமாக

நழடபபறாவிட்டால் உழையானது தவறானதாகக் கருதப்படும்.
பதாடாியியல் அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழறயின் சிறப்பு என்னபவன்றால்
இலக்கணம் முழுழமயாக இருந்தால் இலக்கணத் திருத்தலும் முழுழமயாக அழமயும்.
அதாவது இலக்கணத் திருத்தி தவறு எவ்வைவு பதைிவற்று இருந்தாலும் எந்தத் தவறான
வாக்கியத்ழதயும் கண்டுபிடிக்கும். துைதிஷ்ட வசமாக இலக்கணத் திருத்தி தவறான
வாக்கியங்கழை மட்டும் பதாிந்துபகாள்ளும்; அது பயன்படுத்துகவாருக்குச் சாியாக
என்ன சிக்கல் என்பழதக் கூற இயலாது. இதற்காகக் கூடுதல் விதிகள் கதழவப்படும்;
அதுவும்

தவறான

அம்மாதிாியான

வாக்கியங்கழைப்

கூடுதல்

விதியால்

பகுத்துக்குறிக்கும்.
மட்டும்

ஒரு

வாக்கியத்ழத

பகுத்துக்குறிக்க

இயலுபமன்றால்

அவ்வாக்கியம் தவறானதாகும். இந்த நுட்பம் கட்டுப்பாடு பநகிழ்வு (constraint relaxation)
எனப்படும்.
எனினும், பதாடாியல் சார்ந்த அணுகுமுழறயில் ஒரு முக்கிய பிைச்சழன உள்ைது:
அதற்கு

ஒருவர்

சாிபார்க்க

விரும்பும்

அழனத்து

வழகயான

பனுவல்கழையும்

உள்ைடக்கிய ஒரு முழுழமயான இலக்கணம் கதழவ. பல இலக்கண ககாட்பாடுகள்
இருந்தாலும் இன்னும் வலுவான பைந்த உள்ைடக்கப்பைப்புப் பாகுப்பாய்வி (robust broadcoverage

parser)

பலைறிய

எதுவும்

கிழடக்கவில்ழல.

கமலும்

பாகுப்பாய்விகள்

இயற்ழகயான பபாருண்ழம மயக்கத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றன; இதன் காைணமாகச்
சாியன

வாக்கியங்களுக்கும்

வைக்கமாக

ஒன்றுக்கும்

கமற்பட்ட

விழைவுகள்

திரும்பக்கிழடக்கின்றன.
2.2.2. புள்ைியியல் அடிப்பழடயிலான திருத்தம் (Statistical based checking)
புள்ைியியல்
அழடயாை

அடிப்பழடயிலான

(POS

tag)

இலக்கணத்திருத்தத்தில்

வாிழசகள்

ஒரு

பசால்வழகப்பாடு

அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட

தைவுத்பதாகுதியிலிருந்து உருவாக்கப்படும்; இவ்வாிழசகைின் நிகழ்பவண் அதாவது
நிகழ்தகவு/சாத்தியக்கூறு

(probability)

குறித்துக்பகாள்ைப்படும்.

பசால்வழக

அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட உழை/பனுவல் சில நிகழ்பவண்ழணக் காட்டிலும் குழறவான
நிகழ்பவண்ணில்

பசால்வழகப்பாடு

பிழையானதாகக் கருத்தப்படும்.

வாிழசகழைக்

பகாண்டிருந்தால்

அப்பனுவல்

புள்ைியியல் அடிப்பழட அணுகுமுழற முக்கியமாக
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அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சி தைவுத்பதாகுதியிலிருந்து (tagged training corpus)
விதிகழைக் கற்றுக்பகாள்ளும்.

விதி அடிப்பழட அணுகுமுழறயில் விதிகள் ழகயால்

எழுத்தப்படகவண்டும் என்பது தவிை அணுகுமுழற புள்ைியியல் அணுகுமுழறயுடன்
ஒற்றுழம உழடயதாகும்.
இருப்பினும்

ஆங்கிலத்திற்கு

மிகவும்

பயன்படுத்தப்படுகின்ற

இலக்கணத்திருத்திகைில் ஒன்றான ழமகிகைாசாஃப்ட் ஆபீஸ் சூட் (Microsoft Office Suit)
இலக்கணத் திருத்தியும் எதிர்கருத்திற்கு (controversy) அப்பாற்பட்டதல்ல. தற்கபாது
இலக்கணத் திருத்தி உருவாக்கம் மிகவும் எைிழமயான பசயல் அல்ல என்பழத
நிரூபிக்கின்றது.
இது அட்வல் (Attwell1987) என்பவைால் உருவாக்கப்பட்ட அணுகுமுழறயில்
பசால்வழகப்பாட்டுக்கு அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட தைவுத் பதாகுதி பசால்வழகப்பாடு
அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட ககார்ழவகைின் பட்டியழல உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.
சில ககார்ழவகள் பபாதுவானதாகும்.
எ.கா.
அழடபகாைி அழட + பபயைழட+ பபயர் = The old man.
பிற எல்லாவற்றிலும் கநர்வதில்ழல.
எ.கா.
அழடபகாைி அழட + பபயைழட
தைவுத் பதாகுதியில் அடிக்கடி கநரும் ககார்ழவகழைப் பிற உழைகைில் சாியானதாகக்
கருத இயலும்; அாிதாக கநரும் ககார்ழவகள் தவறானதாகக் கருதப்படும்.
புள்ைியியல்

அணுகுமுழறயில்

என்கிைாம்

பகுப்பாய்ழவ

(n-gram

analysis)

பயன்படுத்தி ஒரு வாக்கியத்தின் சாத்தியக்கூழற அைக்கவியலும். எடுத்துக்காட்டாக, He
is playing என்ற வாக்கியத்தின் ழபகிைாம் சத்தியக்கூறு பின்வருமாறு அழமயும்.
P(“He is playing.”) = P(He|<start>)*P(is|he)*P(playing|is)*P(.|playing)
இம்மூன்று பசாற்கைில் ஏகதனும் ஒன்று பயிற்சித் தைவுத்பதாகுதியில் இல்லாவிடில்,
வாக்கியத்தின் சாத்தியக்கூறு, பபருக்குத்பதாழகயின் காைணமாகப் பூஜியமாக மாறும்.
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நாம் இப்புள்ைியியல் பநறிமுழறயில் பசாற்கழைக் கருத்திற்பகாண்டால் பமாைியின்
எல்லாச் பசாற்கழையும் பகாண்டுள்ை பபாிய தைவுத்பதாகுதி நமக்குத் கதழவப்படும்.
இச்சிக்கழலத்

தீர்ப்பதற்காக

நாம்

தனிச்பசாற்களுக்குப்

பதிலாகச்

பசால்வழகப்பாட்டு அழடயாைங்கழைப் (POS tags) பயன்படுத்த இயலும். கவறுபாடு
என்னபவன்றால், முன்னர் நாம் எச்பசாற்கள் ஒரு பசால்லுக்குப்பின் வரும் கூடுதல்
சாத்தியக்கூழறக்

பகாண்டிருக்கின்றன

என்பழதப்

பாிகசாதித்கதாம்;

தற்கபாது

எச்பசால்வழக அழடயாைங்கள் ஒரு பசால்வழகப்பாட்டு அழடயாைத்திற்குப்பின் வரும்
கூடுதல்

சாத்தியக்கூழறக்

பகாண்டிருக்கின்றன

என்று

பாிகசாதிப்கபாம்.

நாம்

பசால்வழகப்பாடு அழடயாைங்கழைப் பயன்படுத்தினால், பசாற்கள் மாறிகைாகும்
(variables).
“He

is

playing.”

எடுத்துக்பகாள்ைவும்.

என்ற

முந்ழதய

பசால்வழகப்பாடு

எடுத்துக்காட்டு

வாக்கியத்ழத

அழடயாைப்படுத்தலுக்குப்

பிறகு

அவ்வாக்கியம் He/pps is/bez playing/vbg./.” என மாறும். இப்கபாது வாக்கியத்தின்
சாத்தியக்கூழற கணக்கிட நாம் பசால்வழகப்பாட்டு வாிழசழயப் பயன்படுத்த இயலும்.
P(pps bez vbg.) = P(pps|<start>)*P(bez|pps)*P(vbg|bez)*P(.|vbg)
நாம் கூறுகிற இலக்கண திருத்தி பின்வருமாறு பசயலாற்றுகின்றது.
1. வாக்கியத்தின் ஒவ்பவாரு பசால்லுக்கும் ஒரு அழடயாைம் தைவும்.
2. அழடயாை வாிழசயின் (tag sequence) சாத்தியக்கூழற தீர்மானிக்க என்கிைாம்
பகுப்பாய்ழவப் பயன்படுத்தவும் (இதில் என்=3 அதாவது டிழை கிைாம்)
3. சாத்தியக்கூறு சில நிகழ்பவண்ணிற்கு கமல் இருந்தால் வாக்கியம் இலக்கண
அடிப்பழடயில் சாியானது என்று கருதப்படும். நமது மாதிாியில் சாத்தியக்கூறு
பூஜியத்திற்கு அதிகமாக இருந்தால் வாக்கியம் சாியானது என்று கருதப்படும்.
இைண்கடா அதற்கு கமற்பட்ட அடுத்துவருகிற அழடயாைங்கள் பபாருந்த
இயலவில்ழல என்றால் (அதாவது இழயபின்றி இருந்தால்) வாிழசயின்
சாத்தியக்கூறு பூஜியமாகும்.
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முதலில் நமக்கு ஒரு பசால்வழக அழடயாைப்படுத்தி (POS tagger) கதழவ.
தானியக்கமாகச்

பசாற்கழை

அழடயாைப்படுத்தும்;

அல்லது

நாம்

அது

வாக்கியத்தின்

பசாற்கழைக் ழகயால் அழடயாைப்படுத்தகவண்டும். பின்னர் அழடயாை வாிழசயின்
சாத்தியக்கூழறத் தீர்மானிக்க (இைண்டு முந்ழதய அழடயாைங்கழைப் பார்க்கும்) டிழை
கிைாம்

மாதிாிழயப்

சாத்தியக்கூறின்

பயன்படுத்தவும்;

அடிப்பழடயில்

பசய்யவும்/எடுக்கவும்.

இறுதியாக

இலக்கணச்

அவ்வழடயாை
பசம்ழமயின்

வாிழசயின்
தீர்மானத்ழதச்

எடுத்துக்காட்டாக பிைவுண் தைவுத்பதாகுதி (Brown Corpus)

மற்றும் பிாில்லின் பசால்வழகப்பாடு அழடயாைப்படுத்திழய (Brill’s tagger), “He saw
the book on the table” என்ற வாக்கியத்தின் கணக்கீடுகள் பின்வருவனவாகும்:
He/pps saw/vbd the/at book/nn on/in the/at table/nn ./.
P(pps|None None) = 0.0635486169593
P(vbd|None pps) = 0.213047910296
P(at|pps vbd) = 0.166456494352
P(nn|vbd at) = 0.48308668061
P(in|at nn) = 0.362738953306
P(at|nn in) = 0.350967938144
P(nn| in at = 0.44004695623
P(.|at nn) = 0.0847696646819
அழடயாை வாிழசயின் சாத்தியக்கூறு = 5.16478478489e-09
இலக்கணத்திருத்தியின்

முடிவு

=

இவ்வாக்கியம்

சாத்திய

அடிபழடயில்

சாியானதாகும்.
நாம் உடன்பாட்டு இழயபு இல்லாத “He have the book I want” என்ற வாக்கியத்ழத
ட்ழைகிைாம் அடிப்பழடயில் ஆய்ந்தால் இலக்கணத் திருத்தி பின்வரும் கணக்கீடுகழைத்
தரும்.
He/pps have/hv the/at book/nn I/ppss want/vb./.
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P(pps|none none) = 0.0635486169593
P(hv|none pps) = 0.0
P(at|pps hv) = 0.0
P(nn|hv at) = 0.0491712707182
P(ppss|at nn) = 0.00493575681605
P(vb|nn ppss) = 0.293785310734
P(.|ppss vb) = 0.0361445783133
அழடயாை வாிழசயின் சாத்தியக்கூறு =0.0
இலக்கணத்திருத்தியின் முடிவு = தவறானது அல்லது கண்டுபிடிப்பது
சாத்தியமில்ழல
புள்ைியியல் சார்ந்த பாகுபடுத்திகள் அவற்றின் முடிவுகழை விைக்குவது கடினம் என்ற
இடழைக்

பகாண்டிருக்கின்றது:

ஒரு

தவறான

எச்சாிக்ழகப்

பிழை

இருந்தால்

பயன்பாட்டாைர் குறிப்பிட்ட பிழைச் பசய்தி இல்லாத காைணத்தால் ஏன் அவைது உள்ைீடு
தவறாகக்

கருதப்படுகிறது

என்று

ஆச்சாியப்படுவர்.

உருவாக்குபவர்

கூட

ஒழுங்குமுழறயின் தீர்ப்ழபப் புாிந்துபகாள்ை ஒழுங்குமுழறக்குப் பயிற்சி அைிக்கப்பட்ட
தைவுத்பதாகுதிழய அணுக
பபாதுவல்லாத

மற்றும்

கவண்டிவரும்.

தவறான

மற்பறாரு சிக்கல்

கட்டுகழைப்

பபாதுவல்லாத

கட்டுகைிலிி்ருந்து பிாிக்கும் பதாடக்க நிழலழய நிறுவகவண்டும்.
வுக்கும்

100-க்கும்

தைப்படகவண்டும்.

இழடயில்

ஏதாவது

மதிப்ழப

நிறுவும்

யாைாவது
ஆனால்

ஒருவர்
சாியான

இந்தச் பசயல் 0-

பயன்பாட்டாைருக்குத்

பதாடக்க நிழலயின் கருத்து (நழட மற்றும் கட்டப்பட்ட இறுதி

கநர்வுகள் தவிை) வாக்கியங்கள் வைக்கமாகச் சாி அல்லது தவறு என்ற புலனுணர்வுடன்
உண்ழமயில் இணங்ககவண்டும் என்பதில்ழல.
2.2.3. விதி அடிப்பழடயிலான திருத்தம் (Rule based checking)
இது கடனியன் ைாபர் மற்றும் பிறைால் (Denial Naber et al) பயன்படுத்தப்பட்ட
அணுகுமுழறயில் குழறந்தது பசால்வழகப்பாட்டுக்காக அழடயாைப் படுத்தப்பட்ட
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உழை ஒரு குழும விதிகைாகப் பபாருத்தம் பார்க்கப்படும். இந்த அணுகுமுழற புள்ைியியல்
அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழறக்கு ஒற்றுழமயுள்ைது; ஆனால் உழைகள் மனிதனால்
உருவாக்கப்பட்டதாகும்.
பிற அணுகுமுழறகைில் கூறப்பட்ட சிக்கல்கள் காைணமாகக் கண்டிப்பான விதி
அடிப்பழடயிலான

ஒழுங்குமுழற

இங்கு

உருவாக்கப்படும்.

பதாடாியல்

அடிப்பழடயிலான பிழை திருத்திகழைப் கபால அல்லாமல் விதி அடிப்பழடயிலான
பிழை திருத்தி ஒரு கபாதும் முழுழமயாக இருப்பதில்ழல; அதாவது அதில் கண்டுபிடிக்க
இயலாத

பிழைகள்

இருந்துபகாண்கட

இருக்கும்.

இருப்பினும்

அதற்கு

பல

அனுகூலங்கள் உண்டு:


ஒரு வாக்கியம் சாிபார்க்க முழுழமயாக இருக்கத் கதழவயில்ழல; மாறாக
பமன்பபாருள்

பனுவழல

அது

தட்டச்சு

பசய்யப்படும்

கபாகத

சாிபார்த்து

உடனடியான பதில் கருத்ழதத் தைவியலும்.


ஒவ்பவாரு

விதியும்

பவைிப்பாட்டு

விைக்கம்

பகாண்டிருப்பதால்

அதற்கு

உருவங்பகாடுப்பது எைிது மற்றும் தனித்தனியாக முடுக்ககவா அழணக்ககவா
இயலும்.


அது பயனுள்ை கருத்துழைகளுடன் இலக்கண விதிகழை விைக்கிகய விைக்கமான
பிழைச் பசய்திகழைத் தை இயலும்.



விதி ஒழுங்கழமப்பு குழறந்தது பல எைிய ஆனால் பபாதுவான பிழை கநர்வுகழை
எைிதில் புாிந்துபகாள்ை இயலுமாழகயால் அழத அதன் பயன்பாட்டாைர்களுக்கு
எைிதாக நீட்சி பசய்யவியலும்



அழதப் படிப்படியாக ஒரு விதியில் பதாடங்கி பின்னர் விதிக்கு விதி நீட்சி பசய்து
உருவாக்கவியலும்.

2.3 நழட மற்றும் இலக்கணத்திருத்தி
நழட

மற்றும்

இலக்கண

திருத்தி

(style

and

grammar

checker)

ஒரு

பனுவழல/உழைழய ஏற்கும் பின்னர் சாத்தியமான தவறுகழைத் திருப்பி அனுப்பும்.
தவறுகழை/பிழைகழைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக பனுவலின் ஒவ்பவாரு பசால்லுக்கும்
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அதன்

பசால்வழகப்பாடு

மதிப்பிடப்படும்/தைப்படும்;

ஒவ்பவாரு

34

வாக்கியமும்

பதாடர்கூறுகைாக (chunkers) பிாிக்கப்படும். எடுத்துகாட்டாகப் பபயர்த்பதாடர்கள்
பின்னர் பனுவல் பிழை திருத்தியின் முன்வழையழற பசய்யப்பட்ட பிழை விதிகளுடன்
ஒப்பிட்டுப்பார்க்கப்படும். ஒரு விதி பபாருந்தினால் பபாருந்தும் இடத்தில் உழையில்
பிழை

இருப்பதாகக்

ஊகிக்கப்படும்/கருதப்படும்.

விதிகள்

பிழைகழைச்

பசாற்கள்,

பசால்வழகப்பாட்டு அழடயாைங்கள், பதாடர்கூறுகள் இவற்றின் அழமப்பபாழுங்ழக
(pattern) விைக்கும்.

ஒவ்பவாரு விதியும் பிழைக்கு விைக்கத்ழத உட்படுத்தும்; அது

பயன்படுத்துபவர்க்குக் காட்டப்படும்.
அழமப்பபாழுங்கின் விதி அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழற பயன்படுத்துபவர்கள்
தங்கைது

விதிகழை

எைிழமயானதாகும்;

பல

உருவாக்கிக்பகாள்ை
எடுத்துக்காட்டான

கபாதுமான அைவு திறன் வாய்ந்ததாகும்.

இயலச்பசய்கின்ற
பிழைகழைக்

அைவுக்கு

கண்டுபகாள்வதற்குப்

விதிகள் எைிய XML வடிவழமப்பில்

பவைிப்படுத்தப்படுகின்றது; இது பிழைகழை விைக்குவதுடன் பயன்படக்கூடிய பிழைச்
பசய்திகழையும் எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கழையும் பகாண்டிருக்கின்றது.
2.3.1. ககாட்பாட்டுப்பின்னணி
எழுத்துப்பிழை திருத்தம் பயனுள்ைதாகக் கருதப்பட்ட அகத காைணத்திற்காக நழட
மற்றும் இலக்கணப்பிழை திருத்தமும் பயனுள்ைதாகும்.
ஆவணங்கழை எழுதுவதற்குப் பயன்படுகின்றது.

இது மக்கள் பிழையில்லாமல்

நழட மற்றும் இலக்கணப்பிழை

திருத்தி பயனுள்ைதாக அழமயச் சில கதழவகழைப் பூர்த்திபசய்யகவண்டும்.


அது விழைவாக இருக்ககவண்டும்; அதாவது இழடயீடுப் பயன்பாட்டிற்குப்
கபாதுமான அைவு விழைவாக இருக்ககவண்டும்.



அது இருக்கின்ற பசால்லாய்வியுடன் நன்றாக இழணக்கப் பட்டிருக்ககவண்டும்.



சாியான வாக்கியங்கழைப் பபரும்பான்ழமயும் தவறாகக் காட்டக்கூடாது.



பசாந்தத் கதழவகளுக்காக அழத மாற்றிக்பகாள்வது சாத்தியப்படகவண்டும்.



இறுதியாக அது முழுழமயாக இருக்ககவண்டும்; அதாவது அது பனுவலில் உள்ை
பபரும்பான்ழமயான பிழைகழைக் கண்டுபிடிக்ககவணடும்.
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எழுத்துப்பனுவலில் கதான்றும் பிழைகழைப் பல்கவறு பட்ட வைிகைில் வழகப்படுத்த
இயலும்.
எழுத்துப் பிழைகள்: இது எழுத்துப்பிி்ழை திருத்தியால் கண்டுபிடிக்க இயலும் பிழையாகும்
என

வழையழற

விைக்கம்

பசய்யப்படுகின்றது.

இலக்கணப்

பிழைதிருத்திகள்

அறியப்பட்ட பசாற்கைின் பபாிய பட்டியலுடன் பசாற்கழை ஒப்பிட்டுப்பார்க்கும். பசால்
அந்தப்

பட்டியலில்

இல்லாவிட்டால்

அது

பிழையானது

என்று

கருதப்படும்.

ஒற்றுழமயுள்ை (சாியான) பசாற்கள் பதில் பசாற்கைாகத் தைப்படும். எடுத்துக்காட்டாக
*Gemran என்பது German எனத் திருத்தப்படும்.
இலக்கணப் பிழைகள்: ஒரு பமாைியின் இலக்கண விதிகளுடன் ஒத்துப்கபாகாத ஒரு
வாக்கியத்ழத விழைவிக்கும் பிழை இலக்கணப் பிழையாகும். எழுத்துப்பிழை திருத்தம்
கபால

அல்லாமல்

இலக்கணப்பிழை

திருத்தம்

சூைல்

ததகவழலப்

பயன்படுத்த

கவண்டியது அவசியமாகும்.
*Harry Potter bigger then than Titanic?
இப்பிழை தட்டச்சால் ஏற்பட்டதா, எழுதுபவாின் மனதில் then என்பதற்கும் than
என்பதற்கும் இழடயில் ஏற்பட்ட தவறான புாிந்துபகாள்ழகயால் ஏற்பட்டதா என்பழதத்
தீர்மானிக்க இயலாது. then என்பழதப் பயன்படுத்துவது தவறு என்று பதைிவாகத்
பதாிவதால் இது இலக்கணப் பிழையாகும்.
இலக்கணப் பிழைகழை அழமப்புசார் பிழை மற்றும் அழமப்புசாைா பிழை என்று
பகுக்கலாம். அழமப்பு சார்ந்த பிழைகழைச் பசாற்கழைச் பசருகிகயா நீக்கிகயா ஒன்கறா
இைண்கடா பசாற்கழை நகர்த்திகயா மட்டுகம திருத்த இயலும்.

அழமப்புசாைாத

பிழைகழை இருக்கிற பசால்ழல கவற்று பசால்லால் இடம்பபயர்த்துத் திருத்தம் பசய்ய
இயலும்.
நழடப்பிழைகள்:

இயல்பற்ற/அசாதாைாண

பசாற்களும்

சிக்கலான

வாக்கிய

அழமப்புகளும் உழைழய/பனுவழலப் புாிந்துபகாள்வழதக் கடினமாக்குகின்றது; இது
யாைாலும் விரும்பப்படுவதில்ழல. இந்கநர்வுகள் நழடப் பிழைகள் என்று கருதப்படும்.
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இலக்கணப்பிழைகழைப் கபால் அல்லாமல் நழடப் பிழைகள் அதிகமாகச் சூைழலச்
சார்ந்தும் பனுவல்/உழை வழகழயச் சார்ந்தும் அழமயும். எடுத்துக்காட்டாக, பசாந்த
நண்பர்களுக்கிழடயிலான மின்னஞ்சல் கருதுப்பாிமாற்றம் பமாைியின் பழடப்பாக்கப்
பயன்பாட்ழட அனுமதிக்கின்றது; அனால் பதாைில் நுட்ப ஆணவப்படுத்தல் பபாருண்ழம
மயக்கத்தால் பாதிக்கலாகாது. அழமப்பு உறுதிப்பாடு (configurability) இலக்கணப் பிழை
திருத்தங்கழை விட நழட பிழை திருத்தத்திற்குக் கூடுதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.
எடுத்துக்காட்டாக, பினவரும் வாக்கியத்ழத எடுத்துக்பகாள்ைவும்.
But it [a human reason] quickly discover that, in this way, its labours must remain
ever incomplete, because new questions never cease to present themselves,
and thus it finds itself compelled to have recourse to principles which transcend
the region of experiences, while they are regarded by common sense without
distrust.
இவ்வாக்கியம் உண்ழமயான காைணத்தால் காந்தின் விமர்சனத் திறனாய்விலிருந்து
(Kant’s Critique) விழைந்ததாகும். இது 48 பசால் நீைமுள்ைதாகும்; பலரும் இது
புாிந்துபகாள்வதற்குக் கடினமானது என்று ஒத்துக்பகாள்வர். இதற்குக் காைணம் அதன்
நீைம், (transcend கபான்ற) கடினமான பசாற்பறாழக, இைட்ழட எதிர்மழறயின் (double
negation)

பயன்பாடு.

இக்காலகட்டத்தில்

புாிந்துபகாள்வதற்கு

எைிழமயான

ஆணவத்தின் கதழவயுள்ை சூைலில், இவ்வாக்கியத்தில் நழடச் சிக்கல் உள்ைதாகக்
கருதலாம்.
பபாருண்ழமப் பிழைகள்: நழடப் பிழைகயா இலக்கணப்பிழைகயா எழுத்துப் பிழைகயா
இல்லாத தவறான தகவல் உள்ை ஒரு வாக்கியத்தில் பபாருண்ழமப் பிழை உள்ைதாகக்
கருதலாம்.

பபாருண்ழமப் பிழைகழைக் கண்டுபிடிக்க மிகப் பைந்த உலகறிவு (world

knowledge) கதழவயாதலால், இப்பிழைகழை வைக்கமாகக் கண்டுபிடிக்க இயலாது.
எடுத்துக்காட்டாக, “MySQL is a great editor for programming!” என்ற வாக்கியம்
உண்ழமகயா பபாய்கயா அல்ல; MySQL என்பது ஒரு எடிட்டர் அல்ல ஒரு கடட்டா கபஸ்
ஆகும் என்பதால் இது பபாருழைத் தைவில்ழல. பைந்த உலகறிவு இல்லாமல் இழதத்
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பதாிந்துபகாள்ை இயலாது. உலகறிவு சூைலின் ஒரு வடிவாகும்; ஆனால் இன்ழறய
காலகட்டத்தில் இது பமன்பபாருைின் புாிந்துபகாள்ைலுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும்.
பிழைகளுக்கும்

(errors)

பாைாட்டகவண்டியதில்ழல.

தவறுகளுக்கும்

தவறாகப்

(mistakes)

கவறுபாடு

கருதப்படுபழவகளும்

கமாசமாக

எழுதப்படுபழவகளும் பிழைகைாகும். இலக்கணம் (அல்லது பதாடாியல்) சாியான
வாக்கியங்கள்

எவ்வாறு

இருக்ககவண்டும்

என்பழத

விைக்கும்

விதிகைின்

ஒழுங்கழமப்பாகும் (system of rules). எவ்வாகறா விதிகள் மக்கள் மனதில் இருக்கின்றது;
இதன் காைணமாகப் பபரும்பாலான மக்கள் ஒரு வாக்கியம் தவறானதா இல்ழலயா
என்பழத எைிதில் தீர்மானிக்க இயலும். உள்ளுணர்வு / மன உணர்வு (intuition)
அடிப்பழடயில் சாியானது/தவறானது என்ற தீர்மானத்ழதக் கடினமாக்கும் எல்ழலழய
ஒட்டிவரும் கநர்வுகழைக் காண்பது சாத்தியமாகும். பிழையான பசய்திக்குப் பதிலாக
விைக்க

எச்சாிக்ழகச்

பமன்பபாருள்

பசய்திழயக்

இந்கநர்வுகழைக்

வாக்கியங்களுக்கும்

பபாருந்துவது

(descriptive

warning

message)

ழகயாளும்.

இலக்கண

பதாிந்தால்,

எச்சாிக்ழகச்

விதி

காட்டி

சில

ஒரு

சாியான

பசய்திகளும்

நழடப்

பிழைகளுக்கும் இலக்கணப் பிழைகளுக்கும் பயனுள்ைழவயாக அழமயும்.
2.3.2 பசால்வழக அழடயாைப்படுத்தல் (Parts-of-speech tagging)
பசால்வழக

அழடயாைப்படுத்தல்

(parts-of-speech

tagging)

ஒவ்பவாரு

பசால்லுக்கும் அதன் பசால்வழகழய அழடயாைப் படுத்துவதாகும். எந்தச் பசால்வழக
அழடயாைங்கள் உள்ைனன என்று அறுதியிட்டு விைக்கப்படவில்ழல; அனால் மிகப்
பபாதுவானழவகள் பபயர், விழன, வழையழற அழட (அழடபகாைிஅழட), பபயைழட,
விழனயழட என்பனவாகும். பபயர்கழை ஒருழம, பன்ழம என்றும் விழனகழை
இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்றும் இது கபான்று கமலும் பகுக்கலாம்.
அதிகமாகச் பசால்வழக அழடயாைங்கள் இருந்தால் அது கூடுதல் சிக்கலுக்கு
வைிவகுக்கும்; ஏபனன்றால் பல பசாற்களுக்கு சூைல் அடிப்பழடயில்

கவறுபட்ட

பசால்வழகபாடுகள் இருக்கக்கூடும். ஆங்கிலத்தில் பல பசாற்கழைப் பபயைாகவும்
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விழனயாகவும் பயன்படுத்த இயலும்; எடுத்துக்காட்டாக house என்பது ‘கட்டிடம்’
என்றும் ‘பாதுகாப்பு அைி’ என்றும் பபாருள்படும். அழனத்துச் பசாற்கைிலும் 11.5% தான்
பசால்வழகப்பாட்ழடப் பபாறுத்தவழையில் மயக்கம் உழடயன; இழவ அடிக்கடி கநரும்
பசாற்கள்

ஆழகயால்

ஒரு

பனுவலில்

40%

பசாற்கள்

மயக்கம்

உழடயன.

பசால்வழகப்பாடு அழடயாைப்படுத்துதல் ஒரு மாதிாி பசால்மயக்க நீக்கச் சிக்கலாகும்.
சூைழலக் கருத்தில் பகாள்ைாமல் தைப்பட்ட ஒரு பசால்லுக்கு அடிக்கடி கநரும்
பசால்வழகப்பாட்டு

அழடயாைத்ழதத்

கதர்ந்பதடுத்து

அவற்றின் சாியான அழடயாைத்ழதத் தைவியலும்.

ஒருவர்

91%

பசாற்களுக்கு

பபாிய தைவுத் பதாகுதியின்

புள்ைியியல் ஆய்வின் அடிப்பழடயிலான பபரும்பான்ழமயான அழடயாைப்படுத்திகள்
95-97%

துல்லியத்ழதக்

காட்டுகின்றன

(Brill,

1992).

கட்டுப்பாட்டு

இலக்கணம்

(constraint grammar) 99% துல்லியத்திற்குக் கூடுதல் உாிழமககாருகின்றன (Karlsson,
1995).

இவ்விழுக்காடுகழைப்

இருக்ககவண்டும்.
விட்டுவிட்டு

ஒரு

புாிந்துபகாள்ளுவதில்

நாம்

விைிப்புணர்வுடன்

சில அழடயாைப்படுத்திகள் சில மயக்கம் தரும் கநர்வுகழை
தைப்பட்ட

சூைலில்

ஒரு

பசால்லுக்கு

பசால்வழகப்பாட்டு அழடயாைத்ழத திருப்பி அனுப்பும்.

ஒன்றிற்கும்

கமற்பட்ட

திருப்பி அனுப்பப்பட்ட

பசால்வழக அழடயாைங்கைில் குழறந்தது ஒன்று சாியானது என்ற சாத்தியங்கள் ஒரு
பசால்வழக

அழடயாைம்

திருப்பி

அனுப்பப்படுவழத

விடக்

கூடுதலாகும்.

கவறுவிதமாகக் கூறினால் ஒருவர் மீட்டழைப்புக்கும் (recall) துல்லியத்திற்கும் (precision)
இழடயில் கவறுபாடு கருதகவண்டும்.
2.3.3 பதாடர் பகுத்தாய்தல் (Phrase chunking)
பதாடர் பகுத்தாய்தல் பசால்வழகப்பாடு அழடயாைப்படுத்தலுக்கும் ஒரு முழு
இலக்கணப்

பகுப்பாய்வுவுக்கும்

இழடகய

அழமந்துள்ைது:

பசால்வழகப்படு

அழடயாைப்படுத்தல் பசால்நிழலயில் மட்டுகம பசயல்பாடு பசய்யும் கபாது மற்றும்
இலக்கணப் பகுப்பாய்வு (பகுத்தாய்தல்) வாக்கியத்திற்கு கிழையழமப்பு கட்டழமக்கும்
கபாது, பதாடர் பகுத்தாய்தல் ஒரு வாக்கியத்திலுள்ை பசால் வாிழசகளுக்கு ஒரு
அழடயாைத்ழத ஒதுக்குகிறது.
(விபதா)

என்பன

பபயர்த்பதாடர் (பபபதா) மற்றும் விழனத்பதாடர்

எடுத்துகாட்டான

பகுப்புகைாகும்.

பபயர்த்பதாடர்

வழையழற
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மாற்றுப்பபயர்கள்

ஆகியனவற்ழறக்

பகாண்டிருக்கும். விழனத்பதாடர் ஒரு தனிநிழல விழன அல்லது துழண விழன மற்றும்
விழனபயச்சம் ஆகியவற்ழறக் பகாண்டிருக்க இயலும். எடுத்துக்காட்டாக the dog, the
big dog, the big brown dog என்பன பபயர்த்பதாடர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.
பபயர்த்பதாடர்கைின் பட்டியல் எல்ழலயற்று நீளுமாழகயால் ககாட்பாடு அடிப்பழடயில்
பபயர்த்பதாடர்

எல்ழலயற்று

நீளும்.

இருப்பினும்

இங்கு

பபயர்த்பதாடர்

என்று

அழைக்கப்படுவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான்; பசால்வழக அழடயாைப்படுத்தல் கபால
ஒவ்பவான்றும் அதனுழடய பகுப்புப் பபயர்கழையும் அவற்றின் பபாருண்ழமகழையும்
உருவாக்க

இயலும்.

பபயர்த்பதாடழையும்

ஒரு

பகுப்பாய்வியால்

விழனத்பதாடழையும்

கண்டுபகாள்ைப்படும்

மட்டும்

பகுப்புகள்

ழவத்துக்பகாண்டு

முழுப்

பனுவழலயும் உட்படுத்தத் கதழவயில்ழல; இது சாத்தியமும் இல்ழல.
பசால்வழகப்பாடு
பதாடர்

அழடயாைப்படுத்தல்

பகுத்தாய்தல்

பசயல்படும்:

எந்தச்

பசால்வழகப்பாடு
பசால்வழகப்பாடு

பசால்லில்

பசயல்படுவது

அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட
அழடயாை

வாிழச

கபான்று
பனுவலில்

எந்தத்

பதாடர்

பகுப்பாய்வுகழைக் கட்டழமக்கும் என்ற ழகயால் எழுதிய விதிகள் உள்ைன அல்லது
நிகழ்வு

சாத்தியத்

பதாடர்க்கூறு

பகுப்பாய்வி

பசால்வழகப்பாடு

அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பதாடர்கூறு பகுத்தாயப்பட்ட பனுவல்கைில் பயிற்சி
அைிக்கப்படும்.

பதாடர்கூறு

பகுத்தாய்தல்

ஒரு

பசால்வழகப்பாடு

அழடயாைப்படுத்தப்பட பனுவழல கவண்டுவதால், அதன் துல்லியம் பயன்படுத்தப்பட்ட
பசால்வழக

அழடயாைப்படுத்திழய

விடச்

சிறப்பாக

இைாது.

பதாடர்கூறு

பகுத்தாய்தலுக்குப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ை சிறப்பான பதாடர்கூறு பகுப்பாய்வி ஒரு
துல்லியத்ழத அழடகின்றது மற்றும் 94% திருப்பி அழைத்தழல அழடகின்றது; இது ஒரு
சைாசாி பசால்வழக அழடயாைப்படுத்தி எய்துவழதவிடக் குழறவாகும்.
2.3.4 இலக்கணப் பிழைகள்
எைிய பமாைியான ஆங்கிலத்திற்குக் கூட இலக்கண விதிகள் விாிவானழவ. இங்கு
விைக்கப்பட்டுள்ை இலக்கண விதிகள் இவ்விதிகழை மீறும் தைவுத்பதாகுதியிலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் அடிப்பழடயிலானது.
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2.3.4.1 எழுவாய்-விழன உடன்பாடு
ஆங்கிலத்தில்

எழுவாயும்

விழனயும்

எண்

மற்றும்

இடம்

அடிப்பழடயில்

உடன்பாடு காட்டும். எடுத்துகாட்டாக *They is my favourite Candian authors என்ற
வாக்கியத்தில் எழுவாயும் விழனயும் எண்ணில் கவறுபடுகின்றன (they = பலர்பால், is =
ஒருழம.

* He am running for president, என்பதில் எழுவாயும் விழனயும் இடம்

அடிப்பழடயில் உடன்படவில்ழல (he = படர்க்ழக இடம், am =

to be என்பதன்

தன்ழமயிடம்)
இது எைிய கநர்வாகும்.

பசால்வழகப்பாட்டு அழடயாைங்கழைக் பகாண்ட

கடாக்கன்கைின் வாிழசகைாக பனுவழல எடுத்துக்பகாள்ளும் விதி அடிப்பழடயிலான
திருத்தியின் பார்ழவழய எடுத்துக்பகாண்டால் பல சிறப்பான கநர்வுகள் உள்ைன:
1. எழுவாயும்

விழனயும்

பிாிக்கப்பட்டுள்ைன,

அதாவது

விழன

எழுவாய்க்கு

கநைடியாகப் பின்னர் வருவதில்ழல: *The characters in Shakespear’s Twelth
Night lives in a world that has been turned upside-down.
2. எழுவாய் ஒரு கூட்டுநிழல எழுவாயாக இருக்கவியலும்: *Chrisie and Prin is
characters form Laurence’s The diviners.
3. நூலின் தழலப்புகள் எல்லாம் ஒருழம: *Salman Rushdie’s Midnight’s children are
my favourite novel.
2.3.4.2 குறிப்பில்லா அழட மற்றும் பதாடர்ந்துவரும் பசால்
குறிப்பில்லா அழடழயத் பதாடர்ந்துவரும் பசால்லின் உச்சாிப்பு உயிர் ஒலிப்பு
முதலில்

வரும்

படி

இருந்தால்

a

அழடக்குப்

பதிலாக

an

என்ற

பயன்படுத்தப்படகவண்டும்.
எ.கா.
A test, a car, a long talk
An idea, an uninteresting speech, an earth quake
2.3.4.3 பதாடுவினா
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கூற்றுவாக்கியத்திற்கு

உறுதிழயப் பபறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். இது ஆங்கிலத்தில் துழணவிழனயின்
எதிர்மழற

வடிழவயும்

வாக்கியத்தின்

இறுதியுடன்

வாக்கியத்தின்

எழுவாழயச்

கசர்ப்பதாலும் கட்டழமக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, It’s warm today என்பது it is
warm

today,

isn’t

it?

என

வரும்.

பதாடுவினாக்கள்

மின்

அஞ்சலில்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பஜர்மானிய தாய்பமாைி கபசுபவர்களுக்கு ஆங்கித்திலுள்ை
பதாடுவினா அழமப்ழபப் புாிந்து பகாள்வது கடினம். எனகவ அவர்கள் ஆங்கிலத்
பதாடுவினா

வடிழவ

பஜர்மானிய

பமாைிக்

கட்டழமப்பின்

படி

தவறாகப்

பயன்படுத்துவர்.
2.3.4.4 பிற பிழைகள்
பபரும்பாலான பிற பிழைகள் பதாைிநுட்ப அடிப்பழடயில் இலக்கணப் பிழைகள்;
அழவகள் தட்டச்சால் உருவாக்கப்படுகின்றது. பபரும்பாலும் பிழைகள் அது பனுவழலத்
திருத்தும்கபாது சில பசாற்கழை விட்டுவிடுவதால் ஏற்படுகின்றது.
எ.கா.
*Someone suggested said that it worked for him after he updated to Kernel
2.4.20.
இவ்வாக்கியத்திற்கு உாியவர் said என்பழத suggested என்பதால் இடம்பபயர்க்க
விரும்புகிறார்; ஆனால் said என்பழத நீக்குவதற்கு மறந்துவிடுகிறார்.
பபரும்பாலும் ஒன்றுகபால் இருக்கின்ற பசாற்கள் கலக்கப்படுகின்றன; மற்றும்
எழுத்தாைர் தட்டச்சர் பிழை பசய்தாைா அல்லது அவருக்கு கவறுபாடு பதாியவில்ழலயா
என்று கூற இயலாது.
2.3.4.5 வாக்கிய எல்ழல கண்டுபிடிப்பு
இலக்கணத்தன்ழம

வாக்கியங்கழைக்

குறிப்பிடும்.

பின்வரும்

இைண்டு

வாக்கியங்கைின் இலக்கணத்தில் பிழை உள்ைது; Peter என்ற பபயருக்கும் she என்ற
பதிலீட்டுப்பபயருக்கும் உடன்பாடு இல்லாததால் அழவகளுக்கிழடயில் இலக்கணப்
பிழை உள்ைது.
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Peter leaves his house. She feels good.
இம்மாதிாியான பிழைகழைக் ழகயாண்டு திருத்துவது கடினம். இது பபாருண்ழம
நிழலயில் வரும் பிழையாகும்.

மனிதர்களுக்கு இருக்கும் இம்மாதிாியான உலக

அறிழவக் கணிப்பபாறிக்குப் பகிர்ந்து தருவது கடினம்.
சுருக்கச்
கடினமானது.

பசாற்கள்,
வாக்கர்

எண்கள்,

மற்றும்

அயற்கூற்று

பிறர்

(Walker

என்பன

et

al,

கணிப்பபாறிகளுக்குக்

2001)

வாக்கிய

கண்டுபிடிப்புக்கு மூன்று அணுகுமுழறகழை மதிப்பீடு பசய்கின்றார்.
கவனக்குவிப்பு

தங்கள்

கதழவப்படுகின்ற

ஒழுங்கழமப்பில்

வாக்கிய

எல்ழல

அவர்கைின்

எல்ழலக்

கண்டுபிடிப்பு

தானியங்கு பமாைிபபயர்ப்பு ஒழுங்குமுழறகைாகும்.

இம்மூன்று

அணுகுமுழறகள் பின்வருவனவாகும்:


பசாற்கழையும்

நிறுத்தற்குறிகழையும்

தவிை

உயர்நிழல

விைக்கங்கழைப்

பயன்படுத்தாமல்

பமாைிபபயர்ப்பு ஒழுங்குமுழறயில் கநைடியாக நழடமுழறப்

படுத்தல்:

ஒழுங்குமுழற

இந்த

சுருக்க

அகைாதிழயப்

(abrivation

lexicon)

பயன்படுத்துகின்றது. இழத நழடமுழறப்படுத்துவது சீைான பவைிப்பாடுகைால்
(regular expressions) ஊக்கப்படுத்தப்பட்டுள்ைது; ஆனால் எல்லாம் தைப்பட்டுள்ை
ஒரு வைியழமப்பு பமாைியில் கநைடியாக நழடமுழறப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.


சீைான

பவைிப்பாடுகைாக

உருப்படுத்தம்.
குறியாக்கம்

வாக்கியங்கைின்

விதி

அடிப்பழடயிலான

சீைான பவைிப்பாடுகள் கூற்றுவைியில் கதழவயான அறிழவ
பசய்ய

கூறப்படாவிட்டாலும்

அனுமதிக்கின்றன.
இந்பநறி

ஒரு

இது
சுருக்கச்பசால்

பவைிப்பழடயாகக்
அகைாதிழயயும்

பயன்படுத்துவதாகத் பதாிகின்றது.


அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட தைவுத்பதாகுதியில் பயிற்சியைிக்கப்பட்ட இயந்திைம்
கற்கும்

வைிமுழற

வழைவின்

பயன்பாடு.

இவ்வைிமுழற

வழைவு

தழலப்பபழுத்தாக்கம் மற்றும் சுருக்கச்பசால் அகைதி கபான்ற சாத்தியமான
வாக்கிய எல்ழலயின் பல பண்புக்கூறுகழை அைவிடுகின்றது.
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வாக்கர் மற்றும் பிறாின் மதிப்பீடு இயந்திைம் கற்றல் வைிமுழறவழைவு சுமார் 98%
துல்லியத்ழதயும் திரும்பப் பபறுதழலயம் தருகின்றது என்று காட்டுகின்றது.
எனகவ மிக நல்ல எல்ழல கண்டுபிடித்தலுடன் கூடிய ஒரு நழட மற்றும் இலக்கண
பிழைதிருத்தி

வாக்கிய

எல்ழலகைில்

கிட்டத்தட்ட

2%

பிழை

விகிதத்துடன்

பசயல்படும். இது தவறாகப் பதாடர்கூறு பகுக்கப்பட்ட வாக்கியங்கைின் கமல் பசயல்
புாியும்படி எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பகுத்துக்குறிப்பானின் கமாசமான சிக்கலாகும்;
ஏபனன்றால் தவறாகச் கசர்க்கப்பட்ட வாக்கிய எல்ழலயும் தவறப்பட்ட வாக்கிய
எல்ழலயும் பகுத்துக்குறிக்க இயலாத உள்ைீட்டிற்குக் பகாண்டு பசல்லும்.

விதி

அடிப்பழடயிலான ஒழுங்குமுழறக்கு இது குழறந்த சிக்கல் உள்ைது: வாக்கிய
எல்ழலகழை பவைிப்பழடயாகக் குறிப்பிடும் விதிககை பாதிக்கப்படும். இவ்விதிகள்
வாக்கிய எல்ழலகள் தவறாகச் கசர்க்கப்படும் கபாது தூண்டப்படும் மற்றும் வாக்கியக்
கண்டுபிடிப்பால் வாக்கிய எல்ழல

தவறப்படும் கபாது அழவ தூண்டப்படாது

இருக்கும்.
2.3.5 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பமாைித் திருத்தம்
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
புாிவதற்கு

எைிதாகவும்

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட

பமாைி என்பது பமாைிழய எைிழமயானதாகவும்

ஆக்குவழத

இயற்ழக

கநாக்கமாகக்

பமாைியாகும்.

பகாண்ட

மற்பறாரு

விதிகைினால்

வைியில்

கூறினால்

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பமாைி இயற்ழகபமாைியின் ஒரு துழணநிழல பமாைியாகும்.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பமாைிழய உருவாக்குவதன் முக்கியமான நிழலப்பாடு எல்லா
பமாைியியல்

நிழலகைிலும்

பமாைிகளுக்கு

பபாதுவான

மயக்கத்ழத

விலக்குவதாகும்.

இயற்ழகபமாைிககைாடு

மயக்கமில்லாத

ஒப்பிடுழகயில்

இைண்டு

முக்கியமான அனுகூலங்கள் உள்ைன.


குறிப்பாக

இயற்ழகபமாைியின்

இல்லதிருக்ழகயில்,

அது

கபசுபவர்களுக்கும்

தவறாகப்

புாிவதற்கு
புாிதல்

இயல்பான
எைிதாகும்.
மிகவும்

கபசுபவர்கைாக
இயல்பான

குழறக்கப்படும்.

பமாைி
இது

ஆவணங்கழைப் படிப்பழத எைிதாக்குவதுடன் சில வழக ஆவணங்கைில் மிக
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வானவூர்தி

இயந்திைங்கழைப்

பாதுகாப்பது பற்றி விைக்கும் ஆவணங்கள்.


இது

கணிப்பபாறியால்

தானியக்கமாக

பகுத்துக்குறிப்பதற்கு

பமாைிபபயர்ப்பதற்கு

பசயன்முழறயில்

மிகச்

எைிதாகும்.

சிக்கனமானதாகும்;

எைிதாகும்;
இது

இது

எனகவ

பமாைிபபயர்ப்புச்

மனித

முயற்சியால்

பசய்யப்படும் கபாது அதிக பசலவீனமுள்ைதாகும்.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட

பமாைியின்

எடுத்துக்காட்டான

பயன்பாடுகள்

பின்வருமாறு

அழமயும்:


பசால் கட்டுப்பாடுகள்: எடுத்துக்காட்டாக try என்ற பசால்ழல விழனயாக மட்டும்
பயன்படுத்தவும்;
கட்டுப்பாட்ழட

பபயைாகப் பயன்படுத்தகவண்டாம்.
குறிப்பாக

உணர்த்தும்;

இது பபாருண்ழமயியல்

ஏபனன்றால்

அது

பதாடாியல்

கட்டுப்பாடாக பவைிப்படுத்தப்பட்டால் அது try என்ற பபயழை கநாிடும் கபாது
ஒரு பிழைச் பசய்திழய தூண்டுி்ம் ஒரு விதியுடன் காணப்படும்.


இலக்கணக் கட்டுப்பாடுகள்: எடுத்துக்காட்டாக

விழனழய ஏவல் வடிவில்

எழுதவும்.
Remove oil and grease with a degreasing agent.
Oil and grease are to be removed with a degreasing agent.


பபாருண்ழம கட்டுப்பாடுகள்: எடுத்துக்காட்டாக noise என்ற பசால்ழல “
unwanted sound” என்ற பபாருைில் மட்டும் பயன்படுத்தவும்.



நழட

கட்டுப்பாடுகள்:

ஒரு

விதி

வாக்கியங்கழை

20

பசாற்களுக்குள்

ழவத்துக்பகாள்ைவும் ஒரு வாக்கியத்திற்கு ஒரு தழலப்பு எனக் பகாள்ைவும்
ககாைலாம்.
2.3.6 நழட திருத்தம்
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இலக்கணம்

சாியான
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வாக்கியங்களுக்கும்

தவறான

வாக்கியங்களுக்கும் இழடயிலான கவறுபாட்ழடத் பதைிவாகத் தருகின்றது. இது பமாைி
நழடக்குப்

பபாருந்தாது.

ஒவ்பவா

எழுத்தாைரும்
என்று

எந்த

தமது

நழட

பசாந்தத்

எந்த

இடத்தில்

விருப்பத்கதர்வு

பசய்யப்படகவண்டும்

தீர்மானங்கழை

எடுக்கின்றனர்.

பலைால் ஒரு ஆவணம் இழணந்து உருவாக்கப்படும் கபாது இது

இணக்கம்/இழயபு இல்லாத நழடக்குக் பகாண்டுபசல்லும். இம்மாதிாியான சூைல்கைில்
நழட திருத்தம் மிகப் பயனுள்ைதாகும். நழடழயப் பற்றிய கட்டுப்பாடுகளும் விதிகளும்
விாிந்த எல்ழலயிற் படும் விசயங்கழை உட்படுி்த்தும்.


பசாற்கைின் விருப்பத்கதர்வு: எல்கலாரும் புாிந்துபகாள்வதற்குக் கடினமாழகயால்
கவற்றுபமாைியின் பசாற்கள் நிைாகாிக்கப்படலாம். நழட திருத்தி அச்பசால்ழல
அகத பபாருள்பகாண்ட இயல் பமாைிச் பசால்லால் இடம்பபயர்க்கும் படி
பாிந்துழைக்கலாம்.



எைிழம: புாிந்துபகாள்ளும் எைிய வாக்கிய அழமப்புகளுக்குக் பகாண்டு பசல்லும்
படி வாக்கியங்கைின் நீைம் குழறக்கப்படலாம்.



நிறுத்தற்குறிகள்: நிறுத்தற்குறிகளுக்குப் பின்னர் இடம் விடப்படலாம்; ஆனால்
நிறுத்தற்குறிகளுக்கு முன்னர் இடம் விடப்படுவதில்ழல.



நாட்களும்

கநைங்களும்

எழுத்தப்படகவண்டும்.

எண்களும்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

நழட

வடிவிகலகய

எடுத்துக்காட்டாக 5/7/1999 என்று எழுதுவது மயக்கம்

தரும்; மாறாக அது 1999-07-05 என எழுதப்படகவண்டும்.


Don’t

கபான்ற

சுருக்கவடிவங்கள்

நிைாகாிகாிக்கப்பட்டு

do

not

என்பதால்

இடம்பபயர்க்கப்படலாம்.


ஒரு குறிப்பிட்ட பபயழை அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பனுவல் வைக்கமற்றதாகத்
கதான்றலாம்.
அந்தப்

பதிலாக பதிலீடு பபயர்கள் அல்லது ஒருபபாருள் பன்பமாைிகள்

பபயழை

குறிப்பிட

பயன்படுத்தப்படகவண்டும்.

பதாைில்நுட்ப
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பதைிவுக்கும்

46

மயக்கமின்ழமகளுக்கும்

முக்கியத்துவம்

தைப்படகவண்டும்.
2.4. முடிவுழை
எழுத்து
வைிமுழறகழையும்

மற்றும்

இலக்கணத்

ககாட்பாடுகழையும்

திருத்தத்திற்கான
பகாள்ழககழையும்

சாத்தியங்கழையும்
பற்றி

இவ்வியலில்

விைக்கப்பட்டுள்ைது. இதன் அடிப்பழடயில் தமிழுக்கான எழுத்து மற்றும் இலக்கணத்
திருத்தி உருவாக்குவதற்கான சாத்தியங்கள் ஆயப்படும்.
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இயல் 3
தமிைில் எழுத்துப்பிழைதிருத்தியும் இலக்கணப் பிழைத்திருத்தியும்
உருவாக்குவதற்கான முன்கனற்பாடுகள்
3.0 முன்னுழை
தமிழ் எழுத்துப்பிழை திருத்தி உருவாக்கத்திற்கும் இலக்கணப்பிழை திருத்தி
உருவாக்கத்திற்கும் கவண்டி முன்கனற்பாடுகைாகத் தமிழ் எழுத்தியியல் ஒலியனியல்
அழமப்பழமயும் இலக்கண அழமப்ழபயும் எழுத்து வருழகமுழற விதிகழையும்
(similar

to

phonotactic

rules)

மற்றும்

உருபன்

வருழகமுழற

விதிகழையும்

(morphotactic rules) கணிப்பபாறி அறியச்பசய்தல் முக்கியமானதாகும்; கமலும் தமிழ்த்
பதாடைழமப்பு

விதிகளும்

கணிப்பபாறிக்குத்

தைப்படகவண்டும்.

இவற்ழறக்

கருத்திற்பகாண்டு இவ்வியல் எழுத்தப்பட்டுள்ைது.
3.1 தமிழ் எழுத்தியல்
தமிழ் எழுத்தியல் தமிழ் ஒலியனியல் அடிப்பழடயில் அழமந்துள்ைது
என்றாலும் ஒலியனியலில் கண்டுி்பிடிக்கப்பட்டுள்ை எல்லாத் தமிழ் ஒலியன்களுக்கும்
தமிைில் எழுத்து இருகின்றது என்கறா எல்லா ஒற்பறழுத்துகளும் ஒலியகள் என்கறா
கூற இயலாதது. தமிழ் எழுத்தியல் ஆங்கிலத்ழதப் கபான்று பநடுங்கணக்கு சார்ந்து
(alphabetical) அல்ல. தமிழ் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அடிப்பழடயில் அழச எழுத்துக்கள்
(syllabic)

அதாவது

எழுத்துக்கைாகும்.

உயிபைழுத்தும்

பமய்பயழுத்தும்

கசர்ந்த

உயிர்பமய்

பபரும்பாலான கநர்வுகைில் அழச எழுத்ழத உருவாக்க ஒரு

துழணநிழல குறியீடு பமய்பயழுத்துக்கு முன்னகைா பின்னகைா கசர்க்கப்படுகின்றது;
சில கநர்வுகைில் பமய்பயழுத்து

புதிய வடிழவ அழடயும் படி மாற்றப்பட்டுள்ைது.

இவ்வாறு அழச எழுத்துக்கள் 12 உயிர் எழுத்துக்கள் மற்றும் 18 பமய்பயழுத்துக்கள்
இவற்றின்

ஒன்றிழணப்பால்

ஆக்கப்பட்டுள்ைன;

இதன்

படி

216

உயிர்பமய்

எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. மைபிலக்கணப் படி உயிபைழுத்துக்கள் 12-உம்
பமய் எழுத்துக்கள் 18-உம் உயிர் பமய்பயழுத்துக்கள் 216-உம் ஆயுத எழுத்து 1-உம்
கசர்ந்தது ஆக பமாத்தம் 247 எழுத்துக்கள் உள்ைன. இது தவிை 6 கிைந்த எழுத்துக்களும்
பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. தமிைில் ஆங்கிலம் கபான்று பபாிய எழுத்து (capital
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letter) சின்ன எழுத்து (small letter) என்ற கவறுபாடு கிழடயாது. கீகை தமிழ்
எழுத்துக்கைின் (உயிபைழுத்துக்கள், பமய்பயழுத்துக்கள், உயிர்பமய் எழுத்துக்கள்)
அட்டவழண தைப்பட்டுள்ைது.
தமிழ் உயிர் எழுத்து, பமய்பயழுத்து மற்றும் உயிர்பமய் எழுத்துக்கைின் அட்டவழண
a

aa

i

ii

u

uu

e

ee

ai

o

oo

au

அ

ஆ

இ

ஈ

உ

ஊ

எ

ஏ

ஐ

ஒ

ஓ

ஔ

k

க்

க

கா

கி

கீ

கு

கூ

பக

கக

ழக

பகா

ககா

பகௌ

c

ச்

ச

சா

சி

சீ

சு

சூ

பச

கச

ழச

பசா

கசா

பசௌ

T

ட்

ட

டா

டி

டீ

டு

டூ

பட

கட

ழட

படா

கடா

படௌ

t

த்

த

தா

தி

தீ

து

தூ

பத

கத

ழத

பதா

கதா

பதௌ

p

ப்

ப

பா

பி

பீ

பு

பூ

பப

கப

ழப

பபா

கபா

பபௌ

R

ற்

ற

றா

றி

றீ

று

றூ

பற

கற

ழற

பறா

கறா

பறௌ

ng

ங்

ங

ஙா

ஙி

ஙீ

ஙு

ஙூ

பங

கங

ழங

பஙா

கஙா

பஙௌ

Nj

ஞ்

ஞ

ஞா

ஞி

ஞீ

ஞு

ஞூ

பஞ

கஞ

ழஞ

பஞா

கஞா

பஞௌ

N

ண்

ண

ணா

ணி

ணீ ணு

ணூ

பண

கண

ழண

பணா

கணா

பணௌ

nd

ந்

ந

நா

நி

நீ

நு

நூ

பந

கந

ழந

பநா

கநா

பநௌ

M

ம்

ம

மா

மி

மீ

மு

மூ

பம

கம

ழம

பமா

கமா

பமௌ

N

ன்

ன

னா

னி

னீ

னு

னூ

பன

கன

ழன

பனா

கனா

பனௌ

Y

ய்

ய

யா

யி

யீ

யு

யூ

பய

கய

ழய

பயா

கயா

பயௌ

R

ர்

ை

ைா

ாி

ாீ

ரு

ரூ

பை

கை

ழை

பைா

கைா

பைௌ

L

ல்

ல

லா

லி

லீ

லு

லூ

பல

கல

ழல

பலா

கலா

பலௌ

V

வ்

வ

வா

வி

வீ

வு

வூ

பவ

கவ

ழவ

பவா

கவா

பவௌ

zh

ழ்

ை

ைா

ைி

ைீ

ழு

ழூ

பை

கை

ழை

பைா

கைா

பைௌ

L

ள்

ை

ைா

ைி

ைீ

ளு

ளூ

பை

கை

ழை

பைா

கைா

பைௌ

J

ஜ்

ஜ

ஜா

ஜி

ஜீ

ஜு

ஜூ

பஜ

கஜ

ழஜ

பஜா

கஜா

பஜௌ

S

ஸ்

ஸ

ஸா

ஸி

ஸீ

ஸு

ஸூ

பஸ

கஸ

ழஸ

பஸா

கஸா

பஸௌ

sh

ஷ்

ஷ

ஷா

ஷி

ஷீ

ஷு

ஷூ

பஷ

கஷ

ழஷ

பஷா

கஷா

பஷௌ

H

ஹ்

ஹ

ஹா

ஹி

ஹீ ஹு

ஹூ

பஹ

கஹ

ழஹ

பஹா

கஹா

பஹௌ
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3.2 தமிழ் ஒலியனியல் அழமப்பு

தமிழ் ஒலியனியல் வழைநா பமய்பயாலிகள் மற்றும் பன்னிழல உச்சாிப்புகள்
இவற்றால் பண்பாக்கம் பசய்யப்பட்டுள்ைது. ஒலியனியல் அடிப்பழடயில் தமிழ் குைல்
பமய்

ஒலியன்களுக்கும்

பாைாட்டுவதில்ழல;

குைலிலா

பமய்

ஒலியியல்

ஒலியன்களுக்கும்

அடிப்பழடயில்

இழடயில்

பசால்லில்

கவறுபாடு

பமய்பயாலியின்

இருப்பிடத்ழதப் பபாறுத்து குைல் பண்புக்கூறு தைப்படும். தமிழ் ஒலியனியல் சில
பமய்மயக்கங்கழை (consonant clusters) அனுமதிக்கின்றது, ஆனால் பமய் மயக்கங்கள்
பசால்லின் பதாடக்கத்தில் அனுமதிக்கப்படுவதில்ழல. தமிழ் மைபிலக்கணத்தார் தமிழ்
ஒலியன்கழை உயிர்கள், பமய்கள் மற்றும் ஆயுதம் என்று வழகபடுத்துகின்றார்கள்.
3.2.1 உயிபைாலியன்கள்
உயிபைாலியன்கள்
அழைக்கப்படுகின்றன.

உயிபைழுத்து
உயிபைாலின்கள்

என்று
குறில்,

தமிழ்
பநடில்

மைபிலக்கணங்கைால்
மற்று

ஈருயிர்

என்று

வழகப்படுத்தப்படுகின்றன. இலக்கணப் பனுவல்கள் குறில்கழை பநடில்களுடன் ழவத்து
விைக்கினாலும் பநட்டுயிர்கள் குற்றுயிர்கழைவிட இருமடங்கு நீைமானழவ.
ஓருயிர்கள்
இதழ்விாி
முன்

இதழ்குவி
நடு

பின்

மூடிய/கமல்

ஈ

இ

உ

ஊ

இழட

ஏ

எ

ஓ

ஒ

திறந்த/கீழ்

ஆ

அ

ஈருயிர்கள்: ஐ, ஔ
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3..2. 2. பமய்பயாலியன்கள்
பமய்பயாலியன்கள்
அழைக்கப்படும்.

பமய்பயழுத்து

என்று

பமய்பயாலிகள் ஒன்றில்

மைபிலக்கணக்கணங்கைால்

ஆறுவீதம் மூன்று வழகபாடுகைாக

வழகபடுத்தப்பட்டுள்ைது:

வல்லினம்,

கட்டுப்பாட்டிற்கு

பமய்மயக்கங்கள்

உட்பட்ட

தமிழ்

பமல்லினம்,

இழடயினம்.

உள்ைன.

தமிழ்

தமிைில்

பமய்பயாலிகைின்

அட்டவழண கீகை தைப்பட்டுள்ைது.
ஈாிதழ்

பல்லிதழ்

பல்

அண்பல்

வழைநா

அண்ணம்

அழடப்பபாலி

ப்

த்

ற்

ட்

ச் ஜ்

மூக்பகாலி

ம்

ந்

ன்

ண்

ஞ்

உைபசாலி

ஸ்

ஷ்

மருங்பகாலி

ல்

ள்

வருபடாலி

ர்

உயிர்ப்கபாலி

வ்

கவறுபாடு

குைல்வழை

க்
ங்

ஹ்

ழ்

ய்

தமிழ் பமாைிக்கு உயிர்ப்பபாலி இல்ழல. தமிழ் எழுத்தில்
ஒலிக்கும்

பின்னண்ணம்

இல்ழல

என்றாலும்,

குைபலாலிக்கும் குைலிலா

அழவகள்

கபச்சு

பமாைியில்

மாற்பறாலிகைாக துழணநிழல வருழக தந்து கவறுபாடு காட்டும்.
தமிழ் பமாைியில் 12 உயிர் ஒலிகள் உள்ை. இவற்றில் ஐந்து குறில்
ஒலிகைாகவும்,

அவற்றுடன்

பதாடர்புழடய

ஐந்து

பநடில்கைாகவும்

இைண்டு

கூட்படாலிகைாகவும் உள்ைன. அ, இ, உ, எ, ஒ ஆகிய ஐந்தும் குறில்; இவற்றின்
பநடில்கைாக ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஓ ஆகிய ஐந்து உள்ைன. (அ+இ > ) ஐ, (அ+உ >) ஔ
ஆகிய இைண்டும் கூட்படாலிகள். இ கமல் இதழ் விாி முன்னுயிர் குறில் எனவும் ஈ
கமல் இதழ் விாி முன்னுயிர் பநடில் எனவும் எ இழட இதழ் விாி முன்னுயிர் குறில்
எனவும் ஏ

இழட இதழ் விாி முன்னுயிர் பநடில் எனவும் அ கீழ் இதழ் விாி நடு உயிர்

குறில் எனவும் ஆ கீழ் இதழ் விாி நடு உயிர் பநடில் எனவும் உ கமல் இதழ் குவி
பின்னுயிர் குறில் எனவும் ஊ கமல் இதழ் குவி பின்னுயிர் பநடில் எனவும் ஒ இழட
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இதழ் குவி பின்னுயிர் குறில் எனவும் ஓ இழட இதழ் குவி பின்னுயிர் பநடில் எனவும்
பபயர்பபறும்.

18

பமய்பயாலிகைில்

6

பவடிப்பபாலிகள்

(Plosives)

அல்லது

அழடப்பபாலிகள் (Stops) (க், ச், ட், த், ப், ற்), 6 மூக்பகாலிகள் (ங், ஞ், ண், ந், ம், ன்), 3
மருங்பகாலிகள் (ல், ள், ழ்), 1 வருபடாலி (ர்), 2 அழை உயிர்கள் (ய்,வ்) எனப்படும்.
நுனி நா வழைந்து அண்ணத்தில் படும்கபாதும் உண்டாகும் 4 ஒலிகள் நாவழை
ஒலிகள் (ட், ண், ள், ழ்) (retroflexes) எனப்படும். நுனி நாக்கு அண்ணத்திழன ஒட்டி
ஆடலும் உண்டு. ஆட விடும் கபாது பிறக்கும் ஒலி ஆபடாலி (ற்) எனப்படும் (trill). நுனி
நா முன் அண்ணத்தில் ஒரு தடழவ சிறிது கநைம் தட்டி வருடுமாறு பசய்யும் கபாது
பிறக்கும் ஒலி வருபடாலி (flap) (ர்) எனப்படும். வருடுவதற்குப் பதில் பதாடர்ந்து சிறிது
கநைம் இருப்பதால் உருவாவது பதாடபைாலி (ழ்) ஆகும்.
பிழை ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தபபடும் யூனிக்ககாடு எழுத்துரு அடிப்பழடயிலான
தமிழ் ஒலியன்கைின் அல்லது எழுத்துக்கைின் அட்டவழண கீகை தைப்பட்டுள்ைது.

Bilabial Labio- Dental Alveolar Retroflex Palatal Velar
dental
Plosive

ப் p

த் t

ற் R

ட் T

ச் c

க் k

Nasal

ம் m

w

ன் n

ண் N

ஞ் nj

ங் ng

ல் l

ள் L

ழ் z

Lateral
Continuant
Flap
Semivowel

ர் r
வ் v

ய் y

3.2.3 உயிர்ஒலிகைின் வருழக முழற

அ
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அ முதல், இழட, கழட ஆகிய மூன்று இடங்கைிலும் வரும்;

பமாைி முதலில்

தனித்த பமய்களுக்கு முன் அ வரும்.
எ.கா.
அக்கைம், அங்ழக, அசல்,

அஞ்ச, அடக்கி, அண்டம், அதன், அந்த, அப்படி, அம்பு,

அயல், அைசு, அழலந்து, அவள், அழுதல், அைவு, அறம், அன்பு

அ பமாைி இழடயில் தனித்த பமய்களுக்குப் பின் ங், ஞ், ஆகிய பமய்கழைத் தவிை பிற
பமய்களுடன் வரும்.
எ.கா.
அகம், அசல், கூடம், தணல், கவதன், நகர், பைாபைம், அகலாமல், நாயகன், பைம்,
பலம், பாவம், விைக்கு, இறந்தவர், வானம்

அ பமாைி இழடயில் எல்லா தனித்த பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
அடக்கி, அடங்க, அைசு, கஞ்சா, கடல், கண்ணு, கதவு, அனந்தன், கப்பல்,
கம்பம், கயறு, சர்க்கழை, சலனம், சவம், பைக்கம், வள்ைல்,

அகற்றிவிடு,

அகன்று

அ பமாைி இறுதியில் எல்லாத் தனித்த பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
அடங்க, பகாஞ்ச, அறிந்திட, உண்ண, எட்டாத, எழுப்ப, ஓட்டிய, உணை,
பல, சிவ, வாை, பமல்ல, பவன்ற, என்ன
ஆ

ஆ முதல், இழட, கழட ஆகிய மூன்று இடங்கைிலும் வரும்; ஆ பமாைி முதலில்
எல்லா பமய்பயாலிகளுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
ஆகமம், ஆங்காைம்,

ஆசான்,

ஆஞ்சகனயர், ஆடி, ஆண்டி, ஆத்தாள், ஆந்ழத,

ஆபைணம், ஆமிசம், ஆய்ந்து, ஆாியன், ஆலம், ஆவி, ஆை, ஆை, ஆறு, ஆனால்

ஆ பமாைி இழடயில் ங் தவிை எல்லா பமய்பயாலிகளுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
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காண், சாகாத, ஞானம், கதடாது, வீணாய், வீழ்ந்தார், நாகம், பாட, மாங்காய்,
முடியாது, ைாசா, வல்லார், வாக்கு, வாழ்க்ழக, ஆைாகத, மாறாது, முன்னால்

ஆ பமாைி இழடயில் எல்லா பமய்பயாலிகளுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
சாகாமல், அட்டாங்ககயாகம், உல்லாசம்,காஞ்சனம், காடு, காண், காத்திருந்கதன்,
காந்தம், சாபம், சூடாமல்,

தாய், அஞ்சார், காலம், காவல், தாழும், தாள், சாற்று,

தீண்டினாய்

ஆ இறுதியில் ங், ஞ், ந் தவிை எல்லா பமய்பயாலிகளுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
ஆக, கஞ்சா, எட்டா, காணா, பிதா, அப்பா, சும்மா, மாயா, வாைா, எல்லா, துறவா, வாைா,
மாறா, நடவா
இ

இ பமாைி முதல், இழட, கழட ஆகிய மூன்று இடங்கைிலும் வரும்.

இ பமாைி

முதலில் எல்லா பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
இக்கணம், இங்கக, இழசந்து, இஞ்சி, இடம், இழண, இதழ், இந்த, இப்படிகய,
இம்பமன்று, இயற்ழக, இைண்டு, இலவு, இவள், இைந்து, இைப்பம், இறந்தார்,
இன்னம்

இ பமாைி இழடயில் ங், ஞ் தவிை எல்லா பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
ஆக்கிய, எச்சில், ஓட்டிகனன், கண்ணியர், கதிர், நிறம், சாப்பிட, அமிழ், கயிறு,
எாித்தாள், சலியாமல், கசவித்து, பதாைில், அைித்தவர், அறிந்கதாம், சூனியம்

இ பமாைி இழடயில் எல்லா பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
அம்பிழக, இங்கக, எண்திழச, வஞ்சியர், பிடித்து, பிணி, விதி, பிாிந்தவர், துதிப்பாய்,
பத்திமார்கள், பத்தியம், மந்திைம், மயில், வடிவு, விைி, விைக்கம், மின்னல்

இ பமாைி இறுதியில் ங், ஞ், ந், ய் தவிை எல்லா பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
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அடக்கி, அாிசி, இப்படி, ஆழண, முச்சந்தி, விரும்பு, உமி, வலம்புாி, காதலி, குலாவி,
ககாைி, தள்ைி, அறி, தனி
ஈ
ஈ பமாைி முதல், கழட ஆகிய மூன்று இடங்கைிலும் வரும். ஈ முதலில் க், ச், ட், த்,

ந், ர், ற்,ன் என்ற பமய்களுக்கு முன்னர் வரும்.
எ.கா.
ஈக்கள், ஈசர், ஈட்டி, ஈது, ஈந்து, ஈைாறு, ஈற்று, ஈன்று

ஈ பமாைி இழடயில் ங், ஞ், ல், ழ், ள், ற் என்ற எல்லா பமய்கள் தவிை பிற எல்லா
பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
கீழ், சீர், காண்டீபன், தண்ணீர், தீங்கான, நீர்க்குமிைி, பீற்றல், மீன், கனிபமாைிச்சியீர்,
நீாீைிவு, வீடு, பன்னீர்

ஈ பமாைி இழடயில் ஞ், ந், ய், ம் தவிை எல்லா பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
தீக்கனல், தீங்கான, மாாீசன், மீட்டல்,

வீணாழச, கீதம், தீபம், தின்பீைாகில்,

நீலமடி, சீவன், நீாீைிவு, நீள், பிற்றல், மீன்

ஈ பமாைி இறுதியில் த், ந் என்ற பமய்களுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
தீ, நீ
உ
உ பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் கழடயிலும் வரும். உ பமாைி முதலில்

ஞ் தவிை எல்லா பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
உகாைம், உங்கள், உச்சி, உடல், உண்டது, உதவி, உந்தி, உப்பு, உமி, உயிர், உாிய,
உலகம், உவழம, உைக்கு, உள்ைம், உறவு, உண்ணதம்

உ பமாைி இழடயில் என்பது ங், ஞ் என்ற பமய்கள் தவிை பிற எல்லா பமய்களுக்குப்
பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
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குட்ழட, சுடுகாடு, கடுபவைி, ககாணும், எய்தும், அந்நுதல், புலி, முகம், யுத்தகாலம்,
அருள், பசால்லும், அவாவும், அழும், ககளுங்கள், இறுக்கி, அனுகூலம்

உ பமாைி இழடயில் எல்லா பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
அறுக்க,

முங்கு,

ஆயுசு,

காத்திருத்கதன், கிருழப,

துஞ்சு,

இருட்டழை,

கருழண,

கருதிய,

கும்பி, குயில், குைங்கு, புல், அரும்பு,

முழு,

முள்ளு, முறியும், முன்னாள்

உ பமாைி இறுதியில் ங், ஞ், ந் தவிை பிற எல்லா பமய்களுக்குப் பின்னரும்

வரும்.

எ.கா.
அடங்கு, அைசு, ஆடு, கண்ணு, கைட்டு, கருப்பு, உறுமு, தீயு, நற்குரு, நாலு, நாவு,
புழு, பகாள்ளு, பகான்று, பபான்னு
ஊ

ஊ பமாைி முதல், இழட, கழட என்ற மூன்று இடங்கைிலும் வரும். ஊ பமாைி
முதலில் ங், ந், ண், ப், ய், ல், வ், ள் தவிை எல்லா பமய்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
ஊகாை, ஊசி, ஊஞ்சல், ஊட்டாகத, ஊது, ஊழம, ஊர், ஊைி, ஊறு, ஊனம்

ஊ பமாைி இழடயில் ங், ஞ், ன் தவிை பிற எல்லா பமய்கைின் பின்னரும் வரும்.
கூழக, சூைர், நிட்டூைன்,பதாண்ணூறு, தூங்காமல், நூல், பூழச, மூன்று, பமய்யுயிர்,
காயலூர், பாலூர், கண்ணூர், பகாள்ளுவிர்,

ஊ என்ற உயிர் பமாைி இழடயில் எல்லா பமய்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
கூழக , தூங்கி, தூசு, பபான்னூஞ்சல், கூட்டம், தூண், கூத்து, பூந்தி, கூப்பிட்டு,
பூமி, தூய, தூை, நூல், பூழவ,மூழ்கி, தூள், கூனி

எ
எ பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும். எ பமாைி முதலில் எல்லா பமய்கைின்
முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
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எக்காலமும், எங்கள், எச்சம், எஞ்சு, எட்டு, எண்ணம், எதிர், எந்த,
எப்கபாதும், எம், எய்த, எாி, எல்ழல, எவர், எைில், எள், எறிகுகவாம், என்ன எ

பமாைி

இழடயில் ங், ஞ், ன் தவிை பிற எல்லா பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.

எ.கா.

பகடல், பசப்பு, பநட்படழுத்து, என்ழன, பதய்வம், பநஞ்சம், பபண், பமழுகு,
பவய்யில்

எ பமாைி இழடயில் எல்லா பமய்களுக்கும் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
பசகம், பசங்கதிர், பமச்சு, பநஞ்சு,பநடு, பபண்டிர், பமத்ழத, பசந்தணல், பதப்பம்,
பதம்பு, பதய்வம், பசருப்பு,பசல்லாகத, பசவி, அஞ்சழுத்து, பதள்ளு, பபற்றவள்,
பமன்
ஏ

ஏ பமாைி முதலில் ஞ் தவிை எல்லா பமய்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
ஏகாந்தம், ஏங்கு, ஏசு, ஏடாழன,

ஏணி,

ஏதுக்கடி,

ஏந்து,

ஏப்பம்,

ஏமன்,

ஏய்க்கும், ஏவல், ஏழு, ஏற்றது

ஏ பமாைி இழடயில் எல்லா பமய்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
கதக்கு,

கதங்கு,

கதசம்,

கதடு,

கவண்டு,

கவதம்,

கவந்தன்,

கவப்பமைம்,

கவம்பு, கவய், கவர், கவல், கவவு, கவள்வி, கவைம், கவறு, கவனல்

ஏ பமாைி இழடயில் ஞ், ன் தவிை எல்லா பமய்கைின் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
ககைாய்,
பசய்கயன்,

அஞ்கசல், கண்கடன், காகணன், கதடல், கநர்ழம, கபசும், கமல்,
சகைல், பவல்கலன், கவகம், வாகைன், உள்கைன்,

பவன்கறன்,

ஏ பமாைி இறுதியில் ங், ஞ், ழ், தவிை பிற பமய்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
ஆவதற்கக, ஆச்கச, இட்கட, பபண்கண, அடியாகத, பாம்கப, ஆகுகம,
அடக்கிகய,

அறியாதவாகை,

அத்தியிகல,

அடங்கினகவ,

அடற்குள்கை, அழுந்திடுவாகற, அவகன
ஐ
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ஐ பமாைி முதலிலிலும் இழடயிலும் கழடயிலும் வரும்; பமாைி முதலில் க், ங், ந், ம், ய், வ்
இவற்றின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
ஐக்கியம், ஐங்கைன், ஐந்து, ஐம்பபாறி, ஐயர், ஐவர்
ஐ பமாைி இழடயில் ங், ஞ் தவிை பிற பமய்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
ஓழகயுடன்,
ழமப்படும்,

ழசவம்,
மாழயயடி,

உழடத்த,

துழணயதி,

விழைந்து,

ழதலம்,

அழலந்து,

ழநட்டிகர்,

ழவப்பாள்,

ழபயூர்,

விழையாடு,

நழனயாகத

ஐ பமாைி இழடயில் ங், ஞ் தவிை பிற பமய்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
வழைக்க, ழககசதம், ழநட்டிகர், நிழனத்த, நிழனந்து, நிழனப்பார், ழபம்பபான்,
பபாய்ழமகய, ழதலம், நிழனவு

ஐ பமாைி இறுதியில் ங், ஞ், தவிை எல்லா பமய்கைின் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
அங்ழக, ஆழச, நிட்ழட, கழண, கழத, கிருழப, பசந்துைழம, மாழய, முத்திழை,
ககாழவ, ஏழை, காழை, குழற, கசழன
ஒ

ஒ பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும்; பமாைி முதலில் ங், ச், ஞ், ந், ம் தவிை பிற
பமய்கைிி்ன் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
ஒக்கம், ஒட்டி, ஒண்ணாது, ஒட்டு, ஒப்பழன, ஒயில், ஒரு, ஒலி, ஒவ்வா,
ஒைிந்து, ஒைி, ஒறுத்து, ஒன்பது

ஒ பமாைி இழடயில் ங், ஞ் தவிை பிற பமய்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
பகாடிமைம், பசால், பதாங்கும், பநாடி, கண்பணாடு, பபாய், பமாைி, ழகபயாடு,
கபபைாைி, பதருபவாடு, இதபைாடு, கள்பைாடு, அற்பறாரு, அவபனாடு

ஒ பமாைி இழடயில் வ், ர் தவிை பிற பமய்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
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பபாக்கிசம், பபாங்கி, பகாச்ழச, பகாஞ்சு, பகாடி, பதாண்டு, பபாதி, பசாந்தம்,
பசாப்பனம், பகாம்பு, பபாய், பபாருள், பபால்லா, பதாழும், பகாள்ளும், பகான்று
ஓ
ஓ பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் இறுதியிலும் வரும். பமாைி முதலில் க், ங், ச், ட்,

த், ம், ர் என்ற பமய்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
ஓழக, ஓங்காைம், ஓழச, ஓதில், ஓடு, ஓம், ஓர்
ஓ பமாைி இழடயில் ங், ஞ், ண், ர், ள் தவிை பிற பமய்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
ககாைி, கசாறு, இட்கடாம், கதாண்டி, கநாக்கம், கபாகம், கமாசம், கயாகம்,
நல்கலார்,

பநய்கவாம், உள்கைார், அற்கறாம், தள்ைிகனாம்

ஓ பமாைியிழடயில் எல்லா பமய்களுக்குப் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
எமகலாகம், கபாங்காலம், கமாசம், உண்கடாடி, ககாணும், ககாதி,
கபாந்கதன், கபாம், ககாயில், பபாிகயார், கபால, கபாவான்,ககாைி, கசாறு,

ககான்

ஓ பமாைி இறுதியில் ங், ச், ஞ், ந், ப், ழ் தவிை பிற எல்லா பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
எங்ககா, உண்கடா, பாகைகணா, பபாிகதா, கபாகமா,

காணாகயா, பசல்வாகைா,

மறந்தல்கலா, பபாய்யல்லகவா, கபாகாகைா, என்கறா, என்கனா?
3.2.4 பமய்பயழுத்துக்கைின் வருழக முழற
க்

க் பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும். பமாைிமுதலில் எல்லா உயிர்கைின்
முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
கங்ழக, காடு, கிைி, கீழ், குழட, கூழக, பகண்ழட, ககணி, ழகவிைக்கு, பகாம்பு,
ககாழத, பகௌாி

க் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
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அகம், ஆகாயம், இனிக்குது, சீக்கீைம், உகைம், ஊகாைம், எக்காலமும், ஏகம்,
ஐக்கியம், ஒக்காைம், ஓழக , ஔகாைம்
க் பமாைி இழடயிி்ல் ச், ஞ், த், ந், ப், ம், வ் தவிை எல்லா பமய்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
இங்கக, ககட்குமடி, பவண்ங்கலம், பசய்ழக, கார்ககாடன்,

பல்கால், மூழ்கி,

பகாள்ழக, பற்கள், நான்கு
க் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
தாகம், தாங்காமல், திாிகிறாய், கீழை, சற்குரு, புழுக்கூடு,
மாைிழக,

ழபபகாள்,

பகடு,

ககடு,

மணக்ககாலம்

க்க்

க்க் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
தக்கன், தாக்கி, திக்கு, நீக்கல், படுக்ழக, மூக்கு, நிக்கு, கதக்கு, பதாழலக்க, ஒக்கம்,
கநாக்கம்

க்க் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
பக்கம்,

பஞ்சாயாக்காைர்,

பாக்கியம்,

தாக்கீது,

பகாதிக்குது,

புழுக்கூடு,

கதக்பகடுத்து, வாழ்க்ழக, சிவக்பகாழுந்து, முக்ககாணம்
ங்

ங் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும்
பின்னர் வரும்.
எ.கா.
மங்ழக, மாங்காய், இங்கக, தீங்கான, துங்க, தூங்காமல், பவங்கதிர், கதங்காய்,
ஐங்கைன், பதாங்கும், கபாங்காலம்

ங் பமாைி இழடயில் க் முன்னர் மட்டும் வரும்.
எ.கா.
மங்ழகயர்

ங்ங் பமாைி இழடயில் வரும்; பமாைி இழடயில் இ, எ-க்குப் பின்னர் வரும்.
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எ.கா.
இங்ஙனம், எங்ஙனம்

ங் பமாைி இழடயில் அ முன்னர் வரும்.
எ.கா.
எங்ஙனம்

ச் பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும்; பமாைி முதலில் எல்லா உயிர்களுக்கு முன்னரும்
வரும்.
சடங்கு, சாதி, சிங்கம், சீவன், சுடுகாடு, சூாியன், பசவி, கசல்விைி, ழசவம், பசல்,
கசாறு
ச் பமாைி இழடயில் ஒ தவிை எல்லா உயிர்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
அசல், ஆசான், இழசந்து, ஈசன், உச்சி, ஊசி, எச்சில், கதசம், ழகச்கசதம், ஓழச

ச் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிி்ர்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
காஞ்சழன, கஞ்சா, கற்சிழல, திழைச்சீழல, துஞ்சுவதாம், திாிசூலி, அஞ்பசழுத்து,
ஆதிகசடன், இச்ழச, சிற்பசாருபம், பைஞ்கசாதி, அபசௌகாியம்

ச்ச் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; ஐ, ஔ தவிை பிற எல்லா உயிர்கைின் பின்னரும்
வரும்.
கச்ழச, தணாலாச்சு, நிச்சயம், பீச்சு, முச்சந்தி, பூச்சி, பமச்சு, கபச்சு,
பமாச்ழச, கபாச்சுகத

ச்ச் பமாைி இழடயில் உயிர்கள் ஊ, ஔ தவிை எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
நிச்சயம், கபச்சா, பாய்ச்சி, திழைச்சீழல, கபச்சு, கபச்கச, கபச்பசல்லாம்,
பிச்ழச

, கபச்பசாடு, கபச்கசாடு

ஞ்
ஞ் பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் மட்டும் வரும்; பமாைி முதலில் ஆ முன்னர்
வரும்.
ஞானம்

ஞ் பமாைி இழடயில் ஏ தவிை எல்லா உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
தஞ்சம், காஞ்சி, பிஞ்சு, ஈஞ்ழச, துஞ்சு, ஊஞ்சல், பநஞ்சம், பகாஞ்சு, கநாஞ்சான்
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ஞ் பமாைி இழடயில் ஆ முன்னர் மட்டும் வரும்.
பமஞ்ஞானம்

ஞ் பமாைி இழடயில் ச் முன்னர் மட்டும் வரும்.
அஞ்ச

ஞ்ஞ்
ஞ்ஞ் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; உயிர்கள் அ, இ இவற்றின் பின்னர் வரும்.
அஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம்

ஞ்ஞ் பமாைி இழடயில் ஆ முன்னர் வரும்.
விஞ்ஞானம், பமய்ஞ்ஞானம்

ய்ஞ்ஞ், ஞ்ச் பமய் மயக்கத்திலும் வரும்.
பமய்ஞ்ஞானம், அஞ்சு
ட்

ட் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; எல்லா உயிர்கள் பின்னரும் வரும்.
அடி, ஆடு, இடம், ஈட்டி, உடல், ஊகட, எடுத்து, ஏடாய், ஒடி, ஓடு

ட் பமாைி இழடயில் ண் பின்னர் வரும்.
கண்டு

ட் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கள் முன்னரும் வரும்.
கடல் , சடாதாி, சூடிகய, காண்டீபன், கூடு, பகாடூைன், எட்படழுத்தாம், கண்கடன்,
கிழடயாகத, வண்படாடு, விட்கடார்

ட் பமாைி இழடயில் க், ச், ண், ப் என்ற பமய்கள் முன்னர் வரும்.
முட்கள், கமாட்சம், விட்ணு, நட்பு

ட்ட்
ட்ட் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
பட்டனம், பபண்டாட்டி, இட்டால் , மீட்டல், முட்டு, மூட்டு, பவட்டு, கவட்ழட,
ழநட்டிகர், பபாட்டு, ககாட்ழட

ட்ட் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
அட்டக்கத்தி, அட்டால், விட்டில்,

விட்டீர், ஆட்டு, நிட்டூைன்,

பநட்படழுத்து,

விட்கடன், பநட்ழட, கட்படாடு, இட்கடாம்
ண்
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பமாைி இழடயில் ஐ தவிை பிற

உயிர்கள் பின்னர் வரும்.
அண்ணாக்ழக, ஆண், இழண, வீணாழச, உண்ழம, பூண்டு, எண்ணு, ஏணி,
ஒண்ணாது, ஓணான்,

ண் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
மணல், காணார், திருபணிகள், தண்ணீர், காணும், பதாண்ணூறு, எண்பணய்,
காகணன், பண்பணாடு, கண்கணாடு, கழண

ண் பமாைி இழடயில் க், ட், ப், ம் முன்னர் வரும்.
பவண்கலம், கண்டான், எண்பது, உண்ழம

ண் பமாைி இறுதியிி்ல் ஏ, ஐ, ஓ தவிர்த்து பிற உயிர்கைின் பிி்ன்னர் வரும்.
நடுவண், காண், விண், வீண், நுண், தூண், பபண்

ண்ண்
ண்ண் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; பமாைி இழடயில் அ, இ, உ, எ, ஒ என்ற
உயிர்கைின் பின்னர் வரும்.
கண்ணாடி, திண்ணம், உண்ண, எண்ணம், பதாண்ணூறு

ண்ண் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கள் முன்னர் வரும்.
வண்ணம், பபண்ணால், புண்ணியம், தண்ணீர், கண்ணு, பதாண்ணூறு, எண்பணய்,
எண்கணன், கண்ழண, கண்பணாடு, கண்கணாய்
த்

த் பமாைி முதலிலும் இழடயில் வரும்; பமாைி முதலில் எல்லா உயிர்களுக்கும்
முன்னரும் வரும்.
தமிழ், தாய், திருமால், தீ, துறவி, தூசு, பதரு, கதர், ழதலம், பதால், கதால்

த் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் பின்னரும் வரும்.
அத்தி, ஆத்தாள், இதழ், நன்னீதி, பழுது, ஊது, எத்தழன, ஏதுக்கடி, ழகத்தாைம்,
பபாதி, கபாதகர்

த் பமாைி இழடயில் க், ண், ந், ப், ய், ர், ழ், ன் பமய்கைின் பின்னர் வரும்.
முக்தி, எண்திழச, ஏகாந்தம், எய்தும், உதிர்த்து, வாழ்த்தி, உந்தன்

த் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்
கதவு, கூத்தாடி, பகாதிக்குது, தடுமாறாதீர், பதாழுது,பவகுதூைம்,
ஆயிைத்பதட்டு, இருந்கதன், ஊத்ழத, எண்பத்பதான்று, பபாிகதா
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த்த்

த்த் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். பமாைி இழடயில் ஓ தவிை பிற உயிர்கைின்
பின்னர் வரும்.
உற்பத்தி,

காத்து,

குடித்து,

ழகத்தாைம்,பசாத்துக்கள்

நிறுத்தி,

நீத்தார்,

கூத்து,

பசத்தார்,

ஏத்தி,

.

த்த் பமாைி இழடயில் ந், ய், ர், ழ் என்ற பமய்கள் பின்னர் வரும்.
புகுந்தாள், பபாய்த்தாைம், தீர்த்தமும், வாழ்த்தி

த்த் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கள் முன்னர் வரும்.
உய்த்தறி, எடுத்தாளும், கத்தி, காத்தீர், கருத்து, ஆத்தூர், ஆயிைத்பதட்டு, பத்கதடி,
ஊத்ழத, எண்பத்பதான்று, ஐம்பத்கதார்
ந்

ந் பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும். ந் பமாைி முதலில் எல்லா உயிர்கைின்
முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
நஞ்சு, நாகம், நிைல், நீர்க்குமிைி, நுண், நூல், பநற்றி, கநர்ழம, ழநட்டிகர், பநாடி,
கநாக்கம்

ந் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
அந்த, ஆந்ழத, இந்த, நீந்து, பகாழுந்தி, கூந்தல், பசந்தணல், கவந்தன், ஈழைந்து,
பசாந்தம், கபாந்கதன்

ந் பமாைி இழடயில் ய், ர், ழ் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
கமய்ந்து, அமர்ந்து, மகிழ்ந்து

ந் பமாைி இழடயில் ஐ தவிர்த்த பிற உயிர்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
நன்கு, பதிநான்கு, தவநிழல, முந்நீர், அந்நுதல், அந்நூல், அந்பநஞ்சு, அந்பநாடி,
அந்கநாக்கம்,

ந் பமாைி இழடயில் த் முன்னர் மட்டும் வரும்.
எ.கா.
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படர்ந்து

ந்ந் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். பமாைி இழடயில் உ, எ உயிர்கள் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
முந்நீர், பசந்நீர்

ந்ந் பமாைி இழடயில் ஆ, ஈ உயிர்கள் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
எந்நாளும், பசந்நீர்
ப்

ப் பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும்; பமாைி முதலில் எல்லா உயிர்களுக்கும்
முன்னர் வரும்.
எ.கா.
பகல், பாடல், பிணி, பீற்றல், புலி, பூட்டு, பபரு, கபய், ழப, பபாய், கபாதகர்,
பபௌர்ணமி

ப் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பமய்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அப்பு, சாபம், பறிப்பான், தீப்பபாறி, அறுபத்துநாலு, கூப்பிடு, பசப்பு, ஏப்பம்,
கழைப்பு, ஒப்பம், ககாபுைம்

ப் பமாைி இழடயில் ட், ண், ம், ய், ர், ல், ழ், ள், ன் என்ற பமய்களுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
கட்புலன், பண்புடகன, பாம்பு, பபாய்ழம, மார்பு, பதால்பபாருள்,

வாழ்பவர்,

நீள்பதம், அன்பு

ப் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
அன்பன்,

பகாடுப்பான்,

பசபித்து,

திண்பீைாகில்,

பிறப்பு,

பபரும்பூதம்,

கபழதப்பபண்ணாம், அகப்கபய், ழப, ஐப்பபாறி, படிப்கபார்

ப்ப் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பின்னர்
வரும்.
எ.கா.
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இடப்பாகன், காஞ்சப்புழக, கைிப்பார், தீப்பபாறி, முப்பால், கூப்பிடு, பசப்பு, ஏப்பம்,
நிழனப்பார், ஒப்பழன, கதாப்பிகல

ப்ப் பமாைி இழடயில் ர், ய், ழ் என்பழவகளுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
கசர்ப்கபாம், பமய்ப்பபாருள், காழ்ப்பு

ப்ப் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
எழுப்ப, இருப்பார், பைப்பி, ழவப்பீகை, அப்பு, அப்பூ, கபழத, அகப்கபய்
தீப்பபாறி, அழடப்கபாம், பதாப்ழப
ம்

ம் பமாைி முதலிலிலும் இழடயிலும் கழடயிலும் வரும். பமாைி முதலில் எல்லா
உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
மக்கள், மான், மின்னர், மீன், முல்ழல, மூன்று, பமய்ஞானம், கமல், ழம,
பமாைி, கமானம்

ம் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அம்பு, ஆம்பல், நிமிர், வீம்பு, அரும்பு, ஊழம, எமன், ஏமன், நிழலழம, பகாம்பு,
ககாம்ழப

ம் பமாைி இழடயில் ண், ய், ர், ன் பமய்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
உண்ழம, வாய்ழம, கநர்ழம, நன்ழம

ம் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
அமர், அம்மா, அம்மி, தம்மீது, அமுதம், அம்மூவர், நம்பமதிகை, தாகம, நம்ழம,
அம்பமாைி, தம்கமாடு

ம் பமாைி இழடயில் ப் பமய்யின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
கவம்பு
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ம் பமாைி இறுதியில் இ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ தவிை பிற எல்லா உயிர்கைின் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
குற்றம், தாம், அமரும், எம், எாிப்கபாம்

ம்ம் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். ம்ம் பமாைி இழடயில் ஈ, ஊ, ஏ, ஓ உயிர்கள் தவிை
பிற உயிர்களுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
தம்ழம, தாபமன்று, இம்பமன்று, உம்பமன்று, பசம்மறி, பபாம்ழம,

ம்ம் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
மும்மலம், சும்மா, கும்மி, தம்மீது, தம்முழடய, அம்மூன்று, இம்பமன்று, தம்கமனி,
தம்பமாடு, தம்கமாடு, தம்ழம
ய்
ய் பமாைி முதலிலும் இழடயிி்லும் கழடயிலும் வரும்; ய் பமாைி முதலில் அ, ஆ, உ,

ஊ, ஓ என்ற உயிர்களுக்கு முன்னர் வரும்.
எ.கா.
யமபுைம், யாழன, யுத்தகாலம், யூகம், கயாகம்

ய் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
வயல், பவண்காயம், கவதியர், ஈயம், குயில், தூய, பதய்வம், கநயம், ழதயல், ஒயில்,
ககாயில்

ய் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
ஆகாயம், எய்யாமல், ஒயில், பசய்யீர், பசய்யும், ழபயூர், பமய்பயன்று,
அறிகயன், கிாிழய, பமய்பயாழுக்கம், பபாிகயார்
ய் பமாைி இழடயில் க், ச், த், ந், ப், ம், வ் என்ற பமய்களுக்கு முன்னர்.
எ.கா.
பசய்ழக, பாய்ச்சி, எய்தல், கமய்ந்து, பபாய்ப்பபாருள், பாய்மைம், பசய்வான்

ய் பமாைி இறுதியில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
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கய், வாய், பிய், தீய், புயல், துய், பமய், கபய், ழபயன், பபாய், ஓய்

ய்ய் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். ய்ய் பமாைி இழடயில் எ, உ, ஒ என்ற
உயிர்களுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
எய்யாமல், துய்ய, பபாய்யான

ய்ய் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
பமய்யடி, பமய்யாக, பநய்யில், பசய்யீர், பசய்யும், பமய்யூர், பமய்பயன, பமய்கய,
பமய்ழய, பமய்பயாடு, பநய்கயாடு.
ர்

ர் பமாைி இழடயிலும் இறுதியிலும் மட்டும் வரும். பமாைி இழடயில் எல்லா
உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அாிசி, ஆைாய்ந்து, இைவு, இைாறு, உருவம், ஊர், எாி, ஏாி, ஒருழம, ஓர், ஐைாதம்

ர் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கு முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
கைம், சாைாமல், சூாியன், வாாீர், புருவம், கரூர், யாபைன, யாகைனும், விழைந்து,
கபபைாைி, பாகைார்

ர் பமாைி இழடயில் க் ச், த், ந், ப், ம், வ் என்ற பமய்களுக்கு முன்னர் வரும்.

குதர்க்கம், மூர்ச்ழச, கசர்த்து, கூர்ந்து, கசர்ப்கபாம், கசர்மின், கசர்கவார்

ர் பமாைி இறுதியில் ஐ தவிை பிற எல்லா உயிர்களுக்குப் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
கதசிகர், நகார், உயிர், எண்ணுவீர், உரு,

ஊர், பநருப்பு,

கதர், அவபனாரு,

அண்டிகனார்
ல்
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ல் பமாைி இழடயிலும் இறுதியிலும் மட்டும் வரும்; பமாைி இழடயில்

எல்லா

உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
சலனம், காலம், சிழல, நீலம், துலாவி, நூல், பநல், கவழல, ழதலம், பதால்ழல,
கபால

ல் பமாைி இழடயில் தவிை எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
அம்பலம், அல்லால், அம்புலி, கல்லீைல், பாலு, காயலூர், பமல்பலன, கல்கலட்டில்,
அழலந்து, கல்பலாடு, எல்கலாரும்

ல் பமாைி இறுதியில் அ, ஆ, இ, ஏ என்ற உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
வாசல், மால், எைில், கமல்

ல்ல் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; பமாைி இழடயில் அ, இ, உ, ஒ என்ற
உயிர்களுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அல்லல், இல்ழல, முல்ழல, எல்ழல, பகால்லன்

ல்ல் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
அல்லல், அல்லால், பமல்லி, பசால்லீர், பகால்லு, கல்லூர், கல்பலன, கல்கலன்,
முல்ழல, கல்பலாடு, எல்கலாரும்

வ்
வ் பமாைி முதலிலும் இழடயிலும் வரும்; பமாைி முதலில் உ, ஊ, ஒ, ஓ தவிை பிற
எல்லா உயிர்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
வயசு, வாசம், விதி, வீடு, பவயில், கவம்பு, ழவயம்

வ் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
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அவள், ஆவி, இவன், சிவன், சீவல், உவழம, தூவி, எவர், ஏவல்

வ் பமாைி இழடயில் ய், ர், ல், ழ், ள், ஸ் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
பதய்வம், சார்வார், பசல்வார், தாழ்ழவ, ககள்வி, சைஸ்வதி

வ் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
சிவம், சாவார், அவித்த, கதய்வீகம், சாவு, பாவூர்,

பவட்டபவைி, பவவ்கவறு,

கவண்டாகவ, கவண்டாகவா
வ்வ்

வ்வ் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். வ்வ் பமாைி இழடயில் அ, எ, இ, ஒ என்ற
உயிர்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அவ்ழவ, பவவ்விழன, இவ்வண்ணம், ஒவ்வாழம

வ்வ் பமாைி இழடயில் அ, ஆ, இ, உ, ஒ என்ற உயிர்களுக்கு முன்னர் வரும்.
எ.கா.
எவ்வழகயாக, ஒவ்வாழம, பவவ்விழன, எவ்வுலகும், ஒவ்பவாரு
ழ்

ழ் பமாைி

இழடயிலும் இறுதியிலும் மட்டும் வரும்; ஐ தவிை பிற எல்லா

உயிர்கைின் பின்னரும் வரும்.
எ.கா.
அைித்து, ஆழ்ந்து, இைந்து, கீைாக, புழு, ஊழ்விழன, பதாழுது, ககாைி
பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கள் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
சூை, சூைா, கவல்விைி, வாைீர், தாழும், பாழூர், இதபைன, வாகைகனா,

ஏழை

ழ் பமாைி இழடயில் க், த், ந், ப், வ் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
வாழ்க , வாழ்த்தி, வாழ்ந்த, வாழ்பவர், வாழ்வு

ழ் பமாைி இறுடதயில் உ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ தவிை பிற எல்லா உயிர்கள் பின்னர் வரும்.
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எ.கா.
இதழ், பாழ், முத்தமிழ், கீழ், சூழ்
ள்

ள்

பமாைி இழடயிலும் இறுதியிலும் வரும்; பமாைி இழடயில் ஐ தவிை பிற

உயிர்களுக்குப் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அைவு, ஆைலாம், இைப்பம், நீள்படம், குைவி, தூைால், பதைிந்து, ககள்வி,
பகாள்ழக, ககாள்கள்

ள் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்களுக்கும் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
மிைகு,

மீைாகத,

ஒைி,

பவள்ைீயம்,

பகாள்ளும்,

உள்ளூர்,

உள்கை,

கழைப்பு, உள்கைார்

ள் பமாைி இழடயில் க், ப், வ் என்ற பமய்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
பகாள்ழக, நீள்படம், ககள்வி

ள் என்ற பமய் பமாைி இறுதியில் இ, ஈ, ஐ தவிை பிற உயிர்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
எங்கள், எாித்தாள், கடவுள், தூள், எள், கதள், பகாள்,

ககாள்

ள்ள் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும்; ள்ள் பமாைி இழடயில் அ, இ, உ, எ, ஒ என்ற
உயிர்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
கள்ை, பிள்ழை, உள்ை, பவள்ைி, பகாள்ை

ள்ள் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
கள்ைம்,

தள்ைாகத,

பவள்ைி,

உள்ைீர்,

பகாள்ளு,

உள்ளூர்,

கள்பைன,

உள்கை, பவள்ழை, கள்பைாடு, உள்கைார்
ற்
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பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். ற் பமாைி இழடயில் ஐ தவிை பிற உயிர்கைின்
பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அற்புதம், ஆறு, இறப்பு, கீறி, குற்றம், கூறு, பநறி , கவறு, ஐம்பபாறி, பபாறு,
கசாறு,

ற் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
அற்றவர், ஆறாறும், ஊறிடும், ஈறாறு, கற்றூண் நூற்கறட்டும்,

இன்கற,

மழறத்து, என்பறாரு, பபற்கறார்,

ற் பமாைி இழடயில் ன் என்ற பமய்யின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
குன்று
ற் என்ற பமய் பமாைி இழடயில் க், ச், ப் என்ற பமய்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
இயற்ழக, நாற்சதுைம், பபாற்பதம்
ற்ற்

ற்ற் பமாைி இழடயில் மட்டும் வரும். பமாைி இழடயில் ஐ தவிை பிற உயிர்கைின்
பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அகற்றி, ஆற்றும், சிற்றடி, பீற்றல், முற்றும்,ஊற்றி, பநற்றி, கநற்றி, பகாற்றவன்,
கதாற்றம்

ற்ற் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
நாற்றம், பற்றாது, பற்றி, கபாற்றீகை, அற்று, கவற்றூர், நூற்பறட்டும், குற்கறவல்,
ஊற்ழற, மற்பறாரு, பற்றற்கறான்
ன்

ன் பமாைி இழடயிலும் இறுதியிலும் வரும். பமாைி இழடயில் ஐ

தவிை பிற

உயிர்கைின் பின்னர் வரும்.
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எ.கா.
அன்ழன,

ஆனால், இனி,

ஈன்று, உனக்கு, ஊனம், என்ன,

ஏபனன்று,

பகான்ழற, ககானார்

ன் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
சயனம்,

அன்னார்,

சூனியம்,

நன்னீதி,

பபான்னு,

கன்னனூர்,

நன்பனறி,

மாகன, யாழன, என்பனாடு, என்கனாடு

ன் பமாைி இழடயில் க், த், ப், ம், ய், ற் என்ற பமய்கைின் முன்னர் வரும்.
எ.கா.
நான்கு, அவன்தான், அன்பு, ஆன்மா, தன்யம், அகன்று

ன் பமாைி இறுதியில் எல்லா உயிர்கைின் பின்னர் வரும்.
எ.கா.
ஏகம், கடந்தான், நின், மீன், உன், காற்றூண், என், பசால்கிகறன்,

பசம்பபான்,

வந்கதான்

ன்ன் பமாைி இழடயில் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ என்ற உயிர்கள் தவிை பிற உயிர்கைின்
பின்னர் வரும்.
எ.கா.
அன்னம், இன்னம், உன்னதம், என்கனா, பசான்ன

ன்ன் பமாைி இழடயில் எல்லா உயிர்கைின் முன்னரும் வரும்.
எ.கா.
அன்னம், பசான்னார், பன்னிைண்டு, நன்னீதி, பபான்னு, பபான்னூர்,

நன்பனறி,

பசான்கனன், அன்ழன, என்பனாடு, என்கனாடு
3.2.5 பமய்மயக்கம் (Consonant Cluster)
பசாற்கைில் இரு பமய்கள் தம்முள் இழணந்து வரும்கபாது அதழன பமய்மயக்கம்
என்கின்கறாம். உடனிழல மயக்கம் (ஒத்த பமய்கள் இழணந்து வருவது), கவற்றுநிழல
மயக்கம் (தம்முள் கவறு கவறு பமய்கள் இழணவது) என பமய்மயக்கம் இைண்டு
வழகப்படும். பமாைியியல், இவ்வாறு பமாைிகளுக்கிழடயில் வரும் பமய் ஒலிகள்
இழணந்து வரும் நிழலழய நான்காக வழகப்படுத்தும். தமிைில் இரு பமய்கைின்
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மயக்கமும் மூன்று பமய்கைின் மயக்கமும் உள்ைன. பமய் மயக்கங்கள் பமாைி இழடயில்
மட்டும் வரும்.
(I)

இரு பமய்கைின் மயக்கம்

1. ஒத்த இரு பமய்கள்

உடனிழல மயக்கம் C1 C1 (Identical cluster)

2. கவறுபட்ட இரு பமய்கள் கவற்றுநிழல மயக்கம் C1 C2 (Non Identical Cluster)
(II)

மூன்று பமய்கைின் மயக்கம்
3. கவறுபட்ட ஒரு பமய்யும் ஒத்த இரு பமய்யும் C1 C2 C2
4. மூன்று கவறுபட்ட பமய்கள் C1 C2 C3

பமய்ம்மயக்கம்

பவடிப்பபாலிகள்

மூக்மகோலிகள்

மருங்பகாலிகள்

ஒத்த இரு பமய்கள் இழணந்து வரும் பமய்மயகங்கழை

மூன்றாகப் பகுக்கலாம்

பவடிப்பபாலிகைின் மயக்கம், மூக்பகாலிகைின், மருங்பகாலிகைின் மயக்கம் ஆகியழவ
ஆகும். அவற்ழறப் பின் வருமாறு பட்டிய்லிடலாம்.
பவடிப்பபாலிகள் (Plosives sounds )
க்க்
ச்ச்
ட்ட்
த்த்

அக்காள்
அச்சு
ஈட்டி

ப்ப்
ற்ற்

இடப்பாகன்
பற்றாது

அத்தி (யாழன)
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மூக்பகாலிகள் Nasal sounds
ங்ங்

இங்ஙன்

ஞ்ஞ்

அஞ்ஞானம்

ண்ண் எண்ணம்
ந்ந்

பசந்நீர்

ம்ம்

சும்மா

ன்ன்

அன்ழன

மருங்பகாலிகள் ( Lateral Sounds )
ல்ல்

இல்லறம்

ள்ள்

கள்ைர்

ய்ய்

பபாய்யாது

வ்வ்

அவ்ழவ

உடனிழல பமய்கைின் வருழக அட்டவழண C1C1
க்
க்
ங்
ச்
ஞ்
ட்
ண்
த்
ந்
ப்
ம்
ய்

ங் ச்

ஞ் ட் ண் த் ந் ப் ம் ய் ர்

ல் வ் ழ் ள் ற் ன்

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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--

ர்

X

ல்

X

வ்

--

ழ்

X

ள்

X

ற்

X

ன்
கவற்றுநிழல பமய்ம்மயக்கம் (இரு கவறுபட்ட பமய்கைின் வருழக) C1C2

இவ்வழமப்பில்
மூக்கினபவாலி,

இரு

கவறுபட்ட

மருங்பகாலி,

பமய்கைின்

அழையுயிர்,

வருழககள்

வருபடாலி

பவடிப்பபாலி,
ஆகியவற்றுடன்

இடம்பபற்றுள்ைன. அழவ கீகை வழகப்படுத்தித் தைப்பட்டுள்ைன.

க்த்

பக்தி

ட்க்

ககட்கும்

ட்ச்

கமாட்சம்

ட்ப்

நட்பு

ற்க்

இயற்ழக

ற்ப்

நிற்கபாம்

ட்ண்

விட்ணு

ங்க்

அங்ழக

ஞ்ச்

அஞ்சி

ண்க்

பவண்கலம்

ண்ட் ஆண்டவன்
ண்ப்

உண்கபாம்

ண்ம்

அைண்மழன

ந்த்

ஆந்ழத
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ம்ப்

இரும்பு

ன்க்

நான்கு

ன்ப்

அன்பர்

ன்ம்

சன்மார்க்கம்

ன்ற்

பவன்றான்

ல்ப்

இயல்பு

ல்வ்

பசல்வி

ள்க்

பகாள்ழக

ள்ப்

நீள்பதம்

ள்வ்

ககள்வி

ழ்க்

வாழ்க

ழ்ப்

வாழ்பவர்

ழ்வ்

வாழ்கவாம்

ழ்ந்

அமிழ்ந்து

ய்க்

ஏய்க்கும்

ய்த்

பசய்கதன்

ய்ம்

பபாய்ழம

ய்வ்

பசய்வான்

ர்க்

கார்ககாடகன்

ர்த்

கதனாமிர்தம்

ர்ப்

மார்பு

ர்ம்

கநர்ழம

ர்வ்

பார்வதி

பமய்+க்

76

ங்க் , ட்க், ண்க், ய்க், ர்க், ழ்க்,
ள்க், ற்க், ன்க்

பமய்+ச்

ஞ்ச், ட்ச்

பமய்+ட்

ண்ட்

பமய்+ண்

ட்ண்

பமய்+த்

க்த், ந்த்,ய்த்,ர்த்,
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பமய்+ந்

ழ்ந்

பமய்+ப்

ட்ப், ண்ப், ம்ப், ர்ப், ல்ப், ழ்ப்,

77

ள்ப், ற்ப், ன்ப்.
பமய்+ற்

ன்ற்

பமய்+ம்

ண்ம், ய்ம், ர்ம், ன்ம்

பமய்+வ்

ய்வ், ர்வ், ல்வ், ழ்வ், ள்வ்

கவற்றுநிழல இருழம பமய்மயக்கங்கள்
இைண்டாவது உறுப்பினர்
க் ச்

ட் த் ப் ற் ங் ஞ் ண் ந் ம் ன் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ஸ்
X

க்
ச்
X X

X

ற்

X

X

ங்

X

ட்

X

த்

முதலாவது உறுப்பினர்

ப்

X

ஞ்
ண் X

X

X

X

X

ந்

X

ம்
ன்

X

X X

X

ய்

X

X

X

X

ர்

X

X X

X

X
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X

ல்

78

X

வ்
ழ்

X

X

ள்

X

X

X

X
X

மூன்று பமய்பயழுத்து மயக்கம் (Three Consonant Clusters C1 C2 C2)
கவறுபட்ட பமய்யுடன் ஒத்த இரு பமய்கள் இழணயும் வடிவங்கள் C1 C2 C2

வாழ்க்ழக
வாழ்த்தி
சர்க்கழை
கசர்த்து
பார்ப்கபாம்
உணர்ச்சி
ஏய்க்கும்
வாய்த்து
பாய்ச்சி

மூன்று கவறுபட்ட பமய்கைின் இழணவு வடிவம் C1 C2 C3
இவ்வடிவம் வருபடாலி, அழையுயிர், மருங்பகாலி ஆகியவற்றில் இழணந்து வருகின்றன.

ஆய்ந்து
ஓர்ந்து
சூழ்ந்திடும்

3.2:6 அழச அழமப்பு (Syllabic Structure)
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அழச அழமப்பு ஒலியனியல் அழமப்பின் மற்பறாரு பகுதியாகும். அழச அழமப்பு
உயிர்கள் அடிப்பழடயிலானது. அழசயில் முன்னலகு, இழடயலகு, கழடயலகு என்ற
மூன்று பகுதிகள் உள்ைன. அழசயின் இழடயலகுதான் கருப்பகுதி. ஒரு பசால்லில்
ஒன்பறா அதற்கு கமற்பட்ட அலகுகள் வைலாம்.

ஒவ்பவாரு பமாைியும் அழச

அழமப்பில் கவறுபடும். தமிழுக்பகன்று தனிப்பட்ட அழச அழமப்பு உள்ைது. ஒன்பது
வழகயான அழச அழமப்புகள் உள்ன: Ѷ, ѶC, CVC, CѶ, CѶC, V, VC, CV, CVCC, C
ѶCC
பமாைிக்கு அடிப்பழடயாக அழமவனவற்றுள் அழசயும் ஒன்று. பசாற்கைில்
காணப்படும் உயிர் ஒலிகழை ழமயமாகக் பகாண்டு அதற்கு முன்னும் பின்னும்
பமய்பயழுத்துக்கள் வந்தும் அல்லது வைமாலும் இருக்கும் நிழலயில் அழச உருவாக்கம்
பபறுகிறது.
அழச (Syllable)
ஒவ்பவாரு உயிரும் ஓர் அழசயாகும். ஒரு பசால்லில் ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட
எண்ணிக்ழகயில் அழசகள் அழமயலாம். ஒலியழசக்குத் கதாற்றம் உச்சம் ஒடுக்கம் என்ற
மூன்று உறுப்புக்கள் உண்டு.
C1 C2 C3
உச்சம் (peak)

கதாற்றம் (onset)

ஒடுக்கம் (coda)

உச்சம் கட்டாய உருப்பாகும். ஏழனய இைண்டும் விருப்ப உறுப்புகைாகும். உயிர் ஒலியன்
உச்ச உறுப்பாகும், பமய் ஒலியன் (consonant phoneme) கதாற்றம், ஒடுக்க உறுப்பாக
வரும். ஆய்வுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஓைழச

முதலாக

ஒன்பதழச

வழையிலான

பசாற்கள் பிாித்து வழகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.
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அழச

வ.எ
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பசால்

அழமப்பு
1

CVC

நல்

2

CѶ

பூ

3

CѶC

காண்

4

VC

எண்

5

ѶC

ஊர்

6

Ѷ

ஈ

ஈைழசச் பசாற்கள் 35 அழமப்பு வழக

வ.எ
S:N
1.

அழச

பசால்

அழமப்பு

பசால் word

CVC,CV

கல்வி

2.

CVC,CVC

பதய்வம்

3.

CѶCC,CV

வாழ்த்தி

4.

CѶ,CVC

காதல்

5.

CѶ,CѶ

ககாழத

6.

VC,CVC

அன்பர்

7.

V,CVC

அகம்

8.

CѶC,CѶC

வாழ்கவன்

9.

CVC,CѶ

தும்பீ

10. CVC,CѶC

சுக்கான்

11. CV,CV

புலி
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12. CV,CVC

தமிழ்

13. CV,CѶ

திழச

14. VC,CV

உண்டு

15. V,CѶ

இழற

16. Ѷ,CVC

ஈசன்

17. ѶC,CV

ஐந்து

18. V,CV

அணி

19. Ѷ,CѶ

ஆழச

20. Ѷ,CѶC

ஆசான்

21. CѶC,CѶ

கநர்ழம

22. CѶCC,CѶC

கசர்ப்கபாம்

23. CѶCC,CVC

மார்க்கம்

24. ѶC,CѶ

ஆந்ழத

25. ѶC,CVC

ஆட்டம்

26. ѶCC,CV

ஆய்ந்து

27. ѶC,CѶC

ஆத்தாள்

28. CѶCC,CѶ

வாழ்க்ழக

29. CѶC,CV

பாம்பு

30. CѶ,CV

கசாதி

31. VC,CѶ

உண்ழம

32. VC,CѶC

உண்பாய்

33. Ѷ,CV

ஈது

34. CѶC,CVC

கூந்தல்

35. CѶ,CѶC

ழபயூர்
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அழச அழமப்பு

பசால்

1.

CѶC,CѶ,CVC

தாங்காமல்

2.

CVC,CV,CV

பசம்மறி

3.

CѶ,CV,CVC

பூைணம்

4.

CVC,CV,CVC

சின்மயம்

5.

CѶ,CѶ,CV

ழவயாைி

6.

CѶ,CѶ,CVC

பூகலாகம்

7.

CѶC,CV,CVC

சீக்கிைம்

8.

CVC,CѶ,CV

சிக்காது

9.

CVC,CѶ,CVC

பவங்காயம்

வ.எ

10. CV,CVC,CV

மருந்து

11. CV,CV,CV

துறவி

12. CV,CVC,CѶC

குதம்பாய்

13. CV,CV,CVC

கடவுள்

14. CV,CVC,CVC

விைங்கும்

15. CѶC,CV,CV

பார்வதி

16. CVC,CV,CѶC

சித்தனார்

17. CV,CV,CѶ

மகிழம

18. V,CVC,CV

அறிந்து

19. CV,CV,CѶC

பபாிகயார்

20. CV,CѶC,CV

விழைந்து

21. CV,CѶ,CV

நிழனவு

22. CV,CѶ,CVC

தழலவன்

23. V,CV,CV

அாிசி
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24. CѶ,CV,CѶ

தாமழை

25. CѶ,CV,CѶC

ஞானியார்

26. CѶ,CѶ,CѶ

காணாகத

27. VC,CV,CVC

அங்குசம்

28. VC,CѶ,CV

அஞ்சாத

29. VC,CѶ,CVC

உண்ணாமல்

30. V,CVC,CѶC

அகப்கபய்

31. V,CV,CVC

உலகம்

32. V,CV,CѶC

அறிவாய்

33. Ѷ,CV,CVC

ஆணவம்

34. Ѷ,CѶ,CVC

ஆகாயம்

35. V,CѶC,CѶC

உழைப்பார்

36. V,CVC,CVC

அமிழ்தம்

37. VC,CѶ,CѶ

ஒத்தாழச

38. VC,CV CV

உத்தமி

39. CѶ,CVC,CVC

மாணிக்கம்

40. CVC,CV,CѶ

வல்லழம

41. CVC,CѶC,CV

பல்லாக்கு

42. CVC,CѶ,CѶ

விள்ைாகத

43. Ѷ,CV,CV

ஓதிய

44. Ѷ,CV,CѶC

ஓடுவார்

45. V,CѶC,CV

இழசந்து

46. CѶC,CV,CѶC

பூட்டுகவாம்

47. CѶC,CѶ,CV

நீங்காது

48. CѶC,CѶ,CѶ

காட்டாகத

49. CѶ,CVC,CV

பூசித்து
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50. CѶCC,CV,CV

பார்ப்பது

51. CѶCC,CV,CVC

சூழ்ந்திடும்

52. ѶC,CV,CV

ஐம்பபாறி

53. CVC,CVC,CV

கண்டித்த

54. CVC,CVC,CѶC

கண்கண்கடன்

55. V,CѶ,CV

உபாதி

56. V,CѶ,CVC

இழறவன்

57. V,CVCC,CV

உணர்ந்து

58. V,CV,CѶ

அருழம

59. VC,CV,CѶ

அம்பிழக

60. VC,CѶC,CV

அண்ணாக்கு

61. Ѷ,CѶ,CV

ஈைாறு

62. V,CѶ,CѶC

உழறவார்

63. V,CVC,CѶ

இயற்ழக

64. VC,CѶ,CѶC

இல்ழலகயல்

65. CѶ,CѶC,CV

வீறாப்பு

66. CV,CѶC,CѶC

நிழனப்பார்

67. CV,CVCC,CV

புகழ்ந்து

68. CVC,CVC,CVC

தித்திக்கும்

69. CVC,CѶC,CVC

சித்தாந்தம்

70. ѶC,CV,CѶC

ஆக்குகவாம்

71. Ѷ,CѶ,CѶ

ஓடாகத

72. ѶC,CV,CVC

ஐங்கைன்

73. ѶCC,CV,CV

ஏய்க்குது

74. CѶCC,CVC,CѶC

தீர்ந்தக்கால்

75. CѶC,CV,CѶ

நான்மழற
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76. CѶ,CѶC,CVC

பாைாட்டும்

77. CV,CVC,CѶ

படுக்ழக

78. CVC,CVC,CѶ

கண்ணம்மா

79. CVC,CѶCC,CVC

சன்மார்க்கம்

80. CVC,CѶC,CѶC

பசய்யாக்கால்

81. CV,CVCC,CѶC

கவிழ்ந்கதன்

82. CѶC,CVC,CV

நாற்பத்து

83. VC,CVC,CV

உற்பத்தி

84. VC,CVC,CѶC

உட்பகாண்கடன்

85. VC,CV,CѶC

எண்ணுவீர்

86. ѶC,CѶ,CV

ஆத்தாடி

87. ѶC,CѶ,CVC

ஓங்காைம்

88. Ѷ,CVC,CVC

ஆனந்தம்

89. Ѷ,CѶC,CV

ஈழைந்து

90. Ѷ,CѶC,CVC

எகாந்தம்

91. ѶC,CѶ,CѶ

ஊட்டாகத

92. CѶ,CѶ,CѶC

சாைாதார்

93. CѶ, CV, CV

காதலி
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ஐந்தழச பசாற்கள்

வ.எ

அழச அழமப்பு

பசால்

CV,CVC,CV,CVC,CV

தவிக்கிறண்டி

CV,CVC,CV,CѶ,CVC

கடக்கலாகும்

CV,CVC,CV,CV,CѶC

தடுத்திடலாம்
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V,CVC,CV,CV,CV

அகற்றிவிடு

V,CVC,CV,CVC,CV

அடுத்தடுத்து
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CV,CVC,CV,CVC,CѶC மறந்திருப்கபாம்
CV,CV,CV,CV,CV

கடுகைவு

CV,CV,CѶC,CV,CVC

பிைமாந்திைம்

VC,CV,CV,CѶ,CVC

இந்திைசாலம்

V,CVC,CV,CV,CѶC

அறிந்திடவாம்

V,CVC,CVC,CV,CV

அகப்பட்டது

ஆறழசச் பசாற்கள்

வ.எ

அழச அழமப்பு structure

S:N

of syllabic

பசால்
word

CV,CVC,CV,CV,CѶ,CVC பகுத்தறியாமல்

ஒன்பதழசச் பசாற்கள்
வ.எ அழச அழமப்பு
S:N

structure of syllabic
1.CѶ,CVC,CV,CV,CѶ

பசால்
word
வீைப்பபருமாள் குருசாமி

C, CV,CV,CѶ,CV

3.3. தமிழ் உருபனியல் அழமப்பு
தமிழ்

ஒரு திைாவிட பமாைி. இம்பமாைி விழனச்பசால்ழல இறுதியாகக்

பகாண்ட வாக்கியங்கழை உழடயதாகும். இம்பமாைி இலக்கணச் பசயற்பாங்குகழை
(அதாவது இலக்கணப் பபாருண்ழமகழை) உருபனியல் நிழலயில் பவைிப்படுத்தும்
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ஒட்டுக்கள் நிழறந்த பமாைியாக விைங்குகிறது. இம்பமாைி உள்ை ஒவ்பவாரு கவர்
உருபனும் ஆயிைக்கணக்கான பசாற்கைின் உருவாக்கத்திற்கு (அதாவது திாிபு மற்றும்
ஆக்க

வடிவுகைின்

வாக்கியங்கள்
எழுவாய்த்

உருவாக்கத்திற்கு)

எழுவாய்பதாடழையும்

பதாடழையும்

அடிப்பழடயாக

விழனழயயும்

பசயப்படுபபாருள்

அழமகிறது.

பகாண்ட

பதாடழையும்

தமிழ்

அழமப்பாககவா

விழனயும்

பகாண்ட

அழமப்பாககவா அழமயும்.
3.3.1 பபயர்ச் பசாற்கைின் உருபனியல் அழமப்பு
தமிழ்ச்

பசாற்கழை

உருபனியல்

அடிப்பழடயிலும்

பதாடாியல்

அடிப்பழடயிலும் பபயர்ச்பசால், விழனச்பசால், பபயைழட, விழனயழட என்ற
முக்கியமான பசால் வகுப்புகைாகப் பகுப்பர். இவற்றில் பபயர்ச்பசாற்கள் கவற்றுழம
உருபுகளும் பன்ழமழய உணர்த்தும் ஒட்டும் ஏற்று வரும். கமலும் பபயர்கள் ஆக, ஆய்,

ஆன என்ற ஒட்டுக்கழையும் ஏற்று வரும்.
3.3.1.1 பபயாின் திாிபு
பபயர்கள்

கவற்றுழமக்கும்

எண்ணிற்கும்

திாிபுறும்

எனப்

பார்த்கதாம்.

திாிபுற்ற ஒரு பபயர்ச்பசால் பபயர்ப்பகுதி, எண் மற்றும் கவற்றுழம என்ற
மூன்று உருபன்கைின் ஒலியனியல் உட்படுத்தம் ஆகும். இழதப் பிவருமாறு
பவைிப்படுத்தலாம்:
பபயர் (+ எண்) (+ கவற்றுழம)
ஒலியனியல்

நிழலயில்

திாிபுற்ற

பபயர்

வடிவம்

கமற்பசான்ன

மூன்று

உருபன்கழையும் பமய்ப்படுத்தும் பசய்யும் மூன்று உருபுகழை மட்டும் எப்பபாழுதும்
பகாண்டிருப்பதில்ழல. ஏபனன்றால் பபயர்த் திாிபுன் கபாது இலக்கண உருபன்கழை
பமய்ப்படுத்தம் பசய்யும் எண் மற்றும் கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் தவிை பசால்
அல்லது இலக்கணச் பசயல்பாடில்லாத சில ஒலியனியல் ஒட்டுக்களும் வைலாம்.
இவ்பவாலியனியல்

பின்பனாட்டுகள்

பவற்றுருபன்கள்

(Empty

morpheme)

எனப்படும். அதாவது அழவ ஒரு உருபழன உருப்படுத்தம் பசய்யாது. இலக்கண
நூல்கைில் இவ்வுருபனியல் பின்பனாட்டுகள் சாாிழயகள் (inflectional increments)
எனப்படும். கட்டாய மற்றும் விருப்பு ஒலியனியல் பின்பனாட்டுகள்/சாாிழயகள்
இவற்றுக்கிழடயில் கவறுபாட்ழடக் கருதலாம். நாம் கட்டாயத் திாிபு சாாிழயக்ழைத்
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திாிபு (oblique) சாாிழயகள் அல்லது திாிபு ஒட்டுகள் என்றும் கூறலாம். விருப்பு திாிபு
சாாிழயகழை ஒலி நிைவல் (euphonic) சாாிழய அல்லது ஒலி நிைவல் பின்பனாட்டுகள்
என்றும் குறிப்பிடலாம்.
உள்ளுழற அழமப்பில் இரு இலக்கண உருபன்கள் (ஒன்று எண் ஆகவும்
மற்பறான்று கவற்றுழமயாகவும் வரும்) பபயர் உருபனுடன் வரும். ஒலியனியல்
நிழலயில் நான்கு வழகயான உருபுகள் (பின்பனாட்டுகள்) பபயர்ப் பகுதியுடன்
கசர்ந்து வரும். அழவ பின்வருவனவாகும்.
1.

பன்ழமப் பின்பனாட்டு

2.

திாிபு பின்பனாட்டு (சாாிழய)

3.

ஒலிநிைவல் பின்பனாட்டு (சாாிழய)

4.

கவற்றுழமப் பின்பனாட்டு

இந்நான்கு பின்பனாட்டுகளும் பபயர்ப்பகுதியுடன் பின்வருமாறு வரும்:
1.

பபயர் எண்ணுக்காகத் திாிபுறும்கபாது பன்ழமப் பின்பனாட்டு பபயர்ப் பகுதியில்
கசர்க்கப்படும்.
பபயர்ப் பகுதி + பன்ழமப் பின்பனாட்டு
எ.கா.
வீடு- கள், எலி- கள்

2.

பபயர் கவற்றுழமக்காகத் திாிபுறும்கபாது கவற்றுழமப் பின்பனாட்டு பபயர்ப்

பகுதியுடன் கநாிழடயககவா திாிபுப் பகுதியுடகனா கசர்க்கப்படும்.
பபயாின் திாிபுப் பகுதி பபயருடன் திாிபு ஒட்ழடச் கசர்ப்பதனாகலா நிழல
பமாைியின் இறுதி பமய்பயாலிழய இைட்டுவதாகலா உருவாக்கப்படும். ஒலி நிைவல்
சாாிழய இன் (சில கநர்வுகைில் –அன்) பபயர் அல்லது திாிபுப் பகுதிக்கும் கவற்றுழமப்
பின்பனாட்டுக்கும் இழடயில் விருப்பாக வரும். இவ்வுருபன் அழமப்பபாழுங்ழகப்
(morphotactics) பின்வருமாறு தைலாம்:
பபயர்ப்பகுதி / திாிபுப்பகுதி + (ஒலிநிைவல் சாாிழய) + கவற்றுழமப் பின்பனாட்டு
வீடு- கள்(-இன்)- ஐ > வீடுகழை/வீடுகைிழன
ழக-கள்(-இன்)- ஐ > ழககழை/ழககைிழன
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பபயர் அல்லது திாிபுப் பகுதியுடன் பன்ழம, கவற்றுழம மற்றும் ஒலியன்
ஒட்டுகழைச்

கசர்க்கும்கபாது

பல

உருபபாலியனியல்

விதிகள்

பசயல்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக இழடபவைிழயத் (hiatus) தவிர்க்க வ் அல்லது ய் என்ற ஒலியன் வடிவு
உடன்படுத்தியாகச்

(glide)

பசாருகப்படும்.

இழதப்பற்றி

பின்னால்

விாிவாகக்

கூறப்பட்டுள்ைது.
3.3.1.2 பபயர்ப் பகுதி
பபயர்ப்பகுதி

என்பது

திாிபுப்

பின்பனாட்டுகள்

கசர்க்கப்படாத

பபயர்

வடிவமாகும். இவ்வடிவில்தான் பபயர்கள் அகைாதியில் பட்டியலிடப் பட்டுள்ைன. இழவ
எழுவாய்

வடிவிலும்

வரும்.

பபயர்ப்பகுதி

தனியாககவா

கலப்பாககவா

பபயர்ப்பகுதி ஒரு பபயர் கவழைக் பகாண்டிருக்கும் (எ.கா.

வைலாம்.

கல்); ஒரு கலழவப்

பபயர்ப்பகுதி ஒரு கவழையும் (எ.கா. ஒரு விழனப் பகுதியும்) ஒரு ஆக்க ஒட்ழடயும் (எ.கா.
பபயைாக்கப் பின்பனாட்டு ப்பு) பகாண்டிருக்கலாம்.
[பப[வி படி] -ப்பு]
அல்லது அது ஒரு கவழையும் பால் பின்பனாட்ழடயும் பகாண்டிருக்கலாம்.
மாண-வ்-அன்>மாணவன்
மாண-வ்+இ > மாணவி
மாண-வ்-அர்> மாணவர்
தழல-வ்-அன்> தழலவன்
தழல-வ்-இ> தழலவி
தழல-வ்-அர் > தழலவர்
இதில்

-அன்

என்பது

ஆண்பால்

பின்பனாட்டாகும்.

-இ

என்பது

பபண்பால்

பின்பனாட்டாகும். -அர் என்பது பலர்பால் (உயர்வுப் பன்ழம) பின்பனாட்டாகும். பல
பபயர்ப்பகுதிகள் அ என்பதில் முடியும் கவழையும் பகுதிழய உருவாக்கும் (stem
forming) பின்பனாட்டான ம் என்பழதயும் பகாண்டிருக்கும்.
மை-ம் > மைம்
பை-ம் > பைம்
நில-ம்> நிலம்
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திட்ட-ம்> திட்டம்
3.3.1.3 திாிபுப் பகுதி
சில

பபயர்கள்

பபயர்ப்பகுதியுடன்

திாிபுப்பகுதி

(oblique

stem)

என்று

அழைக்கப்படும் திாிபுப் பபயர் வடிவத்ழதயும் பகாண்டிருக்கும். சில திாிபுப் பகுதிழயக்
பகாண்டிருக்காது. திாிபுப்பகுதிக்கு நான்கு மடங்கு பசயல்பாடும் சூைல் வருழகயும்
இருக்கும். கமற்பசான்ன எடுத்துக்காட்டில் காட்டியுள்ைது கபால் முதலாவது, இப்பபயர்
வடிவத்துடன் தான் கவற்றுழமப்பிபனாட்டுகள் கசர்க்கப்படுகின்றன; இைண்டாவது
பபயாின் வடிவம்தான் பபயர் ஒரு அழடயாகக் கிைழமச் பசயல்பாட்டுடன் தழலழமப்
பபயருக்கு

முன்னால்

வரும்

வடிவமாகும்;

மூன்றாவது

இப்பபயர்

வடிவம்தான்

சூட்டுப்பபயர் கட்டுமானத்தில் முதல் பபயர்த் தனிமமாக வரும் வடிவமாகும். நான்காவது
இப்பபயர் வடிவம்தான் பல பின்னுருபுகளுக்கு முன்வரும் வடிவமாகும். திாிபுப்பகுதியாக
வரும். பபயர்கள் திாிபுப் பகுதியாக வருமா வைாதா என்பதன் அடிப்பழடயிலும் திாிபு
அடியாக வந்தால் அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவம் அடிப்படியிலும் பபயர்கழை நான்கு
வகுப்புகைாக கவறுபடுத்திக் காட்டலாம்.
3.3.1.3.1. த்து என்ற திாிபு ஒட்டு உழடய திாிபுப் பகுதி
இவ்வகுப்பில் வரும் பபயர்கள் அம் என்ற இறுதி அழசழயக் பகாண்டிருக்கும்
(எ.கா. மைம், நிலம், பைம்). இப்பபயர்கள் அவற்றின் இறுதி ஒலியனான ம் என்பழத த்து
என்ற திாிபு ஒட்டால் இடம்பபயர்த்துத் திாிபுப் பகுதிழய உருவாக்கும்.
மை-த்து > மைத்து, பை-த்து>பைத்து, நில-த்து>நிலத்து, கதாட்ட- த்து>கதாட்டத்து
இத்திாிபுப்பகுதியின் வருழகயின் நான்கு சூைல்கள் கீகை எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ைன.
1.

திாிபுப் பகுதி + கவற்றுழம ஒட்டு
கதாட்ட-த்த்-இல் > கதாட்டத்தில்

2.

திாிபுப்பகுதி + தழலழமப் பபயர்
கதாட்ட-த்து-க் கதவு > கதாட்டத்துக் கதவு

3.

திாிபுப் பகுதி + பபயர் (பபயர்-பபயர் கூட்டில்)
கதாட்ட- த்து- ப் பூ > கதாட்டத்துப் பூ

4.

திாிபுப் பகுதி- பின்னுருபு
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கதாட்ட-த்து-ப் பக்கம் > கதாட்டத்துப் பக்கம்
திாிபு வடிவுகழைத் பதாடர்ந்து வரும் பபயர்கைின் அல்லது பின்னுருபுகைின் பதாடக்க
அழடப்பு ஒலிகைாக க், ச், த், ப் என்பனவற்றின் அடிப்பழடயில் முன்னர் வரும் திாிபுப்
பகுதி

சம்பந்தப்பட்ட

அழடப்பபாலிக்கு

இைட்டித்த

ஒலிழயக்

பகாண்டிருப்பழத

உணைாலாம்.
3.3.1.3. 2. அற்று என்ற திாிபு ஒட்டுழடய திாிபுப் பகுதி
இவ்வகுப்பு ஐந்து பபயர்கழைக் (மாற்றுப் பபயர்கழை) பகாண்டிருக்கும். இழவ
ஒகை

திாிபு

ஒட்ழட

பகாண்டிருக்கின்றன.

ஏற்கும்
இழவ

என்பதன்
பல,

அடிப்பழடயில்

சில,அழவ

மற்றும்

பபாதுவான
எல்லாம்

பண்ழபக்

என்பனவாகும்.

இப்பபயர்கள் அவற்றின் திாிபுப் பகுதிழய அற்று என்ற திாிபு ஒட்டு கசர்க்கப்படும்கபாது
உருவாக்கும். எல்லாம் என்பதில் ம் என்பது நீக்கப்படும். இழவ, அழவ என்பனவற்றில் ஐ
என்பது அ என சுருக்கப்படும்.
பல-வ்-அற்று > பலவற்று
அ-வ்-அற்று > அவற்று
எல்லா-வ்-அற்று > எல்லாவற்று
இந்த வழகயில் படும் திாிபுப் பகுதி வரும் சூைல்கள் கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன.
1.

திாிபுப் பகுதி + கவற்றுழம ஒட்டு
பல-வ்-அற்-ஓடு > பலவற்கறாடு

2.

திாிபுப் பகுதி + தழலழமப் பபயர்
பல- வ்- அற்-இன் விழல > பலவற்றின் விழல

3.

திாிபுப் பகுதி + முன்னுருபுத் பதாடர்
பல-வ்- ற்-இன் பக்கம் > பலவற்றின் பக்கம்

இவ்வழகயிற்படும் பபயர்களுடன் (மாற்றுப்பபயர்களுடன்) இன் என்ற ஒலிநிைவல்
சாாிழய

கட்டாயமாக அற்று என்ற

திாிபு ஒட்டுக்குப்

பின்னால்

அழவ பபயர்

விகசடணமாக வரும்கபாபதா அல்லது பின்னுருபால் பதாடைப்படும்கபாகதா வரும்.
3.3.1.3.3 பமய்பயாலிகள் இைட்டிப்பால் உருவாக்கப்படும் திாிபுப் பகுதி
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டு அல்லது று என்ற அழசகைால் இறுதியுறும் எல்லாப் பபயர்களும் இவ்வகுப்பில்
அடங்கும் (எ.கா. வீடு, நாடு, ஆறு, கிணறு). இவ்வகுப்ழபச் சார்ந்த பபயர்கள் இறூதி
அழசயின் பமய்பயழுத்துக்கள் இைட்ட திாிபு அடிழய உருவாக்கும்.
வீடு

> வீட்டு

நாடு > நாட்டு
ஆறு > ஆற்று
கிணறு > கிணற்று
இவ்வழகயிற்படும் திாிபு அடியின் வருழகச் சூைல் கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன.
1.

திாிபுப் பகுதி + கவற்றுழம ஒட்டு
வீட்- ட்-இல்> வீட்டில்
கிணற்- ற்- இல்>கிணற்றில்

2.

திாிபுப் பகுதி + தழலழமப் பபயர்
வீட்-டு-க் கதவு>வீட்டுக் கதவு
கிணற்- று-ச் சுவர்>

3.

திாிபுப் பகுதி + பபயர்
வீட்-டு கவழல > வீட்டுகவழல
கிணற்-று-த் தண்ணீர் > கிணற்றுத் தண்ணிர்

4.

திாிபுப் பகுதி + முன்னுருபுத் பதாடர்
வீட்-டு-ப் பக்கம் >வீட்டுப் பக்கம்
கிணற்-று-ப் பக்கம் >கிணற்றுப் பக்கம்

கமற்பசான்ன மூன்று வகுப்பில் படாத பபயர்ச் பசாற்கள் யாவும் பபயாின் நான்காவது
வகுப்படிச் சாரும். இழவகள்தாம் பபயர்கைில் பபரும்பான்ழமயாகும் பிற வகுப்ழபச்
சார்ந்த பபயர்கள் அவற்றின் திாிபுப் பகுதியாக வருமிடங்கைில் இழவ அவற்றின் பபயர்ப்
பகுதியாக வரும்.
1.

திாிபுப் பகுதி + கவற்றுழம ஒட்டு
தழல-ய்-இல் > தழலயில்
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திாிபுப் பகுதி + தழலழமப் பபயர்
தழல மயிர்

3.

திாிபுப் பகுதி + பபயர்
தழல வலி

4.

திாிபுப் பகுதி + பின்னுருபு
தழல கமல்

3.3.1.3 4 மாற்றுப் பபயர்கைின் திாிபுப் பகுதி
மாற்றுப் பபயர்கள் பபயர்ச்பசால்லின் வழகப்பாட்டின் ஒரு அழடப்பட்ட துழணக்
குழுமமாகும். மாற்றுப் பபயர்கள் பபயர்கைின் துழணக்குழுமமாகக் குழுமப்படுவதின்
காைணம்

பபரும்பாலும்

பதாடாியல்

சார்ந்ததாகும்.

எனகவ

மாற்றுப்

பபயர்கள்

பதாடாியல் வழகப்பாட்ழடச் சார்ந்ததாகக் கருதப்படிகின்றன. ஐந்து வழகப்படும்
மாற்றுப் பபயர்கைின்

ஒரு

வழகக்கு

அதாவது மூவிட

மாற்றுப்

பபயர்களுக்குத்

திாிபுப்பகுதி இருக்கின்றது. முதலாவது, இைண்டாவது மற்றும் நான்காவது இடமாற்றுப்
பபயர்களும், மூன்றாவது இடப்பன்ழம அஃறிழண மாற்றுப் பபயர்களுக்கும் திாிபுப்பகுதி
இருக்கின்றது. முதலாவது, இைண்டாவது மற்றும் நான்காவது மாற்றுப் பபயர்கள்
அவற்றின் திாிபுப் பகுதிழய அவற்றின் மாற்றுப்பபயர்கள் வடிவின் ஒலியனியல்
மாற்றத்தால்

உருவாக்கின்றது.

படர்க்ழக

இடப்

பன்ழம

அஃறிழண

மாற்றுப்பபயர்களுக்கு அற்று திாிபு ஒட்டுபபற்ற திாிபுப்பகுதி இருக்கின்றது. பின்வரும்
அட்டவழண மாற்றுப் பபயர்கழையும் அவற்றின் திாிபு வடிவங்கழையும் காட்டும்.
இடம்

மாற்றுப்பபயர்

திாிபு வடிவம்

தன்ழம ஒருழம

நான்

என் (ன்), என

முன்னிழல ஒருழம

நீ

உன் (ன்), உன்

படர்க்ழக ஒருழம ஆண்பால்

இவன்/அவன்

இவன்/அவன்

படர்க்ழக ஒருழம பபண்பால் இவள்/அவள்

இவள்/அவள்

படர்க்ழக

இது/அது

ஒருழம இது/அது

அஃறிழண
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இவர்/அவர்

/ பபண்பால்
தற்சுட்டு ஒருழம

தான்

தன்/தன

தன்ழமப் பன்ழம

நாங்கள்/நாம்

எங்கள்/ நம்(ம்), நம

முன்னிழலப் பன்ழம

நீங்கள்

உங்கள்

படர்க்ழகப்

பன்ழம இவர்கள்/அவர்கள்

இவர்கள்/அவர்கள்

ஆண்பால்/ பபண்பால்
படர்க்ழக

பன்ழம/ இழவ/அழவ

இவற்று/அவற்று

அஃறிழண

இழவகள்/அழவகள்

இழவகள்/அழவகள்

தற்சுட்டுப் பன்ழம

தாங்கள்

தங்கள்

கமற்பசான்ன அட்டவழணப்படி நான் என்ற தன்ழமப் பபயருக்கு மூன்று திாிபுப் பகுதி
வடிவங்கள்

இருக்கின்றன:

என், என்ன், என.

என நான்காவது கவற்றூழமப்

பின்பனாட்டுக்கு முன்னும், என்ன் என்பது இடம் என்ற பின்னுருபுக்கு முன்னும், என்
தழலழமப் பபயருக்கு முன்னும் பிற பின்னுருபுகளுக்கு முன்னும் வரும்.
1.

திாிபுப் பகுதி + கவற்றுழம ஒட்டு
என-க்கு > எனக்கு, என்ன்-இடம் > என்னிடம்

2.

திாிபுப் பகுதி + தழலழமப் பபயர்
என் வீடு

3.

திாிபுப் பகுதி + பின்னுருபு
என் பக்கம்

3.3.1.3 .5 எண் குறிப்பு
தமிைில் ஒருழம, பன்ழம என்ற இைண்டு எண்கள் இருக்கின்றன. பன்ழம ஒட்டு
-கள்/-க்கள் என்பதால் உருப-ஒலியனியல் அடிப்பழடயில் குறிப்பீடு பசய்யப்பட்டுள்ைது.
முன்னர் கூறியபடி பன்ழம ஒட்டு பபயர்ப்பகுதியுடன் கசர்க்கப்படுகிறது; பபயாின் திாிபு
அடியுடன் கசர்க்கப்படுவதில்ழல. பன்ழம ஒட்டிற்கு கள், க்கள் என்ற இருமாற்ருருபுகள்
இருக்கின்றன. அவற்றின் வருழக பின்வருமாறு அழமயும்: க்கள் பநட்டுயிர் இறுதியில்
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வரும் எல்லாப் பபயர்களுடனும் இைண்டு குற்றுயிர் உள்ை அழசகழைக் பகாண்ட உ
என்ற குற்றுயிைால் இறுதியுறும் பபயர்களுடனும் கசர்ந்து வரும்; பிற இடங்கைில் கள்
வரும்.
ஒருழமப் பபயர் - பன்ழமப் பபயர்

ஒருழமப்பபயர் - பன்ழமப் பபயர்

பூ

-

பூ- க்கள்

கண்

-

கண்- கள்

ஈ

-

ஈ- க்கள்

மைம்

-

மைங்- கள்

பசு

-

பசு- க்கள்

வீடு

-

வீடு-கள்

பதரு- க்கள்

கல்

-

கற்- கள்

பதரு -

3.3.1.3.6 ஒலி நிைவல் சாாிழயகள் இன், அன்
முன்னர் த்து, அற்று என்ற திாிபுச் சாாிழயகழைப் பற்றிப் பார்த்கதாம். இழவ தவிை

இன், அன் என்ற ஒலியனியல் பின்பனாட்டுக்கள் வடிவத்திலிருக்கும் விருப்புத் திாிபுச்
சாாிழயகளும்

இருக்கின்றன.

இழவ

ஒலி

நிைவல்

முன்பனாட்டுக்கள்

என்று

அழைக்கப்பபறும். இன் என்பது எல்லாப் பபயர்களுடன் மட்டும் வரும். அன் என்பது இது
மற்றும்

அது

என்ற

மாற்றுப்பபயர்களுடன்

மட்டும்

வரும்.

இவ்பவாலி

நிைவல்

ஒட்டுக்கைான இன் என்பதும் அன் என்பதும் வரும் சூைல்கள் கீகை தைப்பட்டுள்ைன:
1.

கவற்றுழமக்காகத்

திாிபுற்ற

பபயர்கைில்

ஒலிநிைவல்

பின்பனாட்டு

பபயர்ப்பகுதிக்கும் அல்லது திாிபுப் பகுதிக்கும் அல்லது பன்ழம ஒட்டுக்கும் கவற்றுழமப்
பின்பனாட்டுக்கும் இழடயில் வரும்.
ழக(-இன்)-ஆல் > ழகயால்/ழகயினால்
அத்(-அன்)-ஆல் > அதால்/அதனால்
யுத்த-த்த்(-இன்)-ஆல் > யுத்தத்தால்/யுத்தத்தினால்
கற்-கள்(-இன்)-ஆல் >கற்கைால்/கற்கைினால்
2.

அழடயாக வரும் பபயர்களுடன் உழடழம கவற்றுழமச் பசயல்பாட்டில் தன்ழமப்

பபயருக்கு முன் வரும்.
ழக(-ய்-இன்) புத்தகம் > ழகயின் புத்தகம்
மை(-த்த்-இன்) கிழை > மைத்தின் கிழை
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ழபயன்-கள்(-இன்) சட்ழட > ழபயன்கைின் சட்ழட
3.

ஒரு கிைழமப் பின்பனாட்டுக்கு முன் விருப்பாக, சில பபயர்களுடன் கட்டாயமாகப்

பபயர்ப்பகுதிக்கு அல்லது திாிபுப்பகுதிக்கு அல்லது பன்ழம ஒட்டுக்குப் பின் வரும்.
சாவி(ய்-இன்) மூலம் > சாவியின் மூலம்
அத்(-அன்) மூலம் > அதன் மூலம்
மை(-த்த்(-இன்) மூலம் > மைத்தின் மூலம்
ஆணி-கள்(-இன்) மூலம் >ஆணிகைின் மூலம்

3.3.1.3.7 கவற்றுழமக் குறியீடு

பபயர்

அல்லது

பபயர்த்பதாடருக்கும்

விழனக்கும்

அல்லது

இைண்டு

பபயருகளுக்கும் அல்லது பபயர்த்பதாடர்களுக்கும் இழடயில் வரும் பதாடாியல் மற்றும்
பபாருண்ழமயியல் உறவுகழை கவற்றுழம பவைிப்படுத்தும். விழனப் பயனிழலகள் ஒரு
வாக்கியத்தில் கட்டாய
எழுவாய்ப்

பபயர்த்

மற்றும்

விருப்புப்

பதாடர்கள்,

பங்பகடுப்பாைர்கழை
பசயப்படுபபாருள்,

எடுக்கும் (எ.கா.
பபயர்த்பதாடர்கள்,

விழனயழடகள்). இவ்வாறு கவற்றுழமக் குறியீடுகள் பபயர்த்பதாடருக்கும் விழனப்
பயனிழலக்கும்

இழடயிலுள்ை

பவைிப்படுத்துகிறது.

அதாவது

பதாடாியல்

மற்றும்

அழவ

பங்பகடுப்பாைர்

ஒரு

பபாருண்ழமயியல்
பபயர்த்

உறழவ
பதாடாின்

இலக்கணச் பசயன்ழமழயக் காட்டும் (எ.கா. எழுவாய் பசயல்படு பபாருள்). கமலும்
அழவ பயனிழலயாக்கத்தில் பங்பகடுப்பாைர் பபயர்த்பதாடாின் பபாருண்ழமயியல்
பங்கைிப்ழப பவைிப்படுத்தும் (எ.கா. ஒரு பசயலின் அல்லது நிகழ்வின் காைணம், நிகழ்வு
அல்லது நிழலயின் இடம், இயக்கத்தின் மூலம் அல்லது இலக்கு). உழடழம கவற்றுழம
இைண்டு பபயர்த்பதாடருக்கு இழடயில் உள்ை உறழவ பவைிப்படுத்தும்.
உருபனியல், பதாடாியல் அடிப்பழடயில் கவற்றுழமக் குறியீடு இரு வைிகைில்
உருப்படுத்தம் பசய்யப்படுகிறது.
1.

கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகைால்

2.

பின்னுருபுகைால் (இவற்றில் சில கட்டுண்ட வடிவுகள்)
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பின்பனாட்டுக்கழைப்

பபாறுத்தழவழையில்

பின்பனாட்டு

பின்னுருபு

மற்றும்

கவற்றுழமக்

இவற்றின்

97

குறிப்பு

ஒன்றுகசர்க்ழகயால்

கவற்றுழம
உருப்படுத்தம்

பசய்யப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாகக் கருவியின் பபாருணழமப் பங்கைிப்பு ஆல் என்ற
பின்பனாட்டாலும் (எ.கா. சாவியால்) மூலம் என்ற பின்னுருபாலும் (எ.கா. சாவி மூலம்)
பவைிப்படுத்தலாம்

இறுதியாகக்

கருவியின்

பபாருண்ழமயியல்

பங்கைிப்ழப

ஒரு

கவற்றுழமப் பின்பனாட்ழட ஆளும் பின்னுருபால் பவைிப்படுத்தலாம். பகாண்டு என்ற
பின்னுருபு இைண்டாம் கவற்றுழம உருவான ஐ-ழய ஆளுழக பசய்யும் (எ.கா. சாவிழயக்

பகாண்டு). தற்காலத் தமிைில் ஆறு கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் இருக்கின்றன.
கவற்றுழம

பின்பனாட்டுகள்

பசயப்படுபபாருள்

ஐ

பகாழடகவற்றுழம

(உ)க்கு

கருவி கவற்றுழம

ஆல்

உடன்நிகழ்ச்சி கவற்றுழம

ஓடு

இட கவற்றுழம

இல்

கவற்றுழம

அது

ஐந்து கட்டுண்ட பின்னுருபுகள் இருக்கின்றன.

கட்டுண்ட கவற்றுழம

கட்டுண்ட பின்னுருபுகள்

இடகவற்றுழம

இடம்

உடன்நிகழ்ச்சி கவற்றுழம

உடன்

மூல கவற்றுழம

இருந்து

பயனழட கவற்றுழம

ஆக

மைபு இலக்கணவியலார் கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகழையும் ஆக தவிை பிற
கட்டுண்ட பின்னுருபுகழையும் பல இடப் பின்னுருபுகழையும் கவற்றுழம குறிகைாக
எடுத்தாண்டனர்.

இக்குறிகைின்

அடிப்பழடயில்

அவர்கள்

எட்டு

கவற்றுழமகழை

கவறுபடுத்தினர். இழவகள் அவற்றின் ஒலியனியல் வடிவத்தாகலா வாிழச எண்ணாகலா
அழடயாைப்படுத்தப்பட்டன.

கவற்றுழமக்

குறியீட்டால்

குறிப்பிடப்படாத
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கவற்றுழமயும் அவர்கள் கசர்த்துக்பகாண்டனர். பின்னர் கமனாட்டு இலக்கணத்தார்கள்
இலத்தின் அல்லது சமஸ்கிருத இலக்கணக் கழலச்பசாற்கழைப் பயன்படுத்தி கவற்றுழம
குறியின் பசயல்பாடு அடிப்பழடயில் எட்டு கவற்றுழமகழை புலக்குறிப்பு பசய்தனர்
1.

எழுவாய் கவற்றுழம

2.

பசயல்பாடு பபாருள் கவற்றுழம

3.

பகாழட கவற்றுழம

4.

கருவி கவற்றுழம

5.

உடன்நிகழ்ச்சி கவற்றுழம

6.

இட கவற்றுழம

7.

நீங்கல் கவற்றுழம

8.

உழடழம கவற்றுழம

9.

விைி கவற்றுழம

கவற்றுழமக் குறிகைின் கமற்பசான்ன புலக்குறிப்புகள் ஒரு கவற்றுழமக் குறியின்
பபாருண்ழமழய முழுவதுமாக உருப்படுத்தம் பசய்யவில்ழல; ஏபனன்றால் அழவ
அவற்றின் பசயல்பாடுகைில் ஒன்ழறத்தான் பவைிப்படுத்துகின்றது. எடுத்துக்காட்டாகக்
கருவி கவற்றுழமப் பின்பனாட்டு என்று புலக்குறிப்பு பசய்யப்பட்ட ஆல் என்ற
கவற்றுழமப்

பின்பனாட்டு

கருவிச்

பசயல்பாட்ழட

பவைிப்படுத்துவதுடன்

பிற

கருத்துக்கழையும் பவைிப்படுத்துகின்றன.
கவற்றுழம அழடயாைக் குறியீட்ழடப் பபாருத்தவழையில் பின்வரும் பாகுபாட்டு
அடிப்பழடயில் விைக்கலாம்:
1.

கவற்றுழமப் பின்பனாட்டு

2.

கட்டுண்ட பின்னுருபுகள்

3.

பின்னுருபுகள் (சுதந்திைமான வடிவுகள்)

பின்வரும் அட்டவழண கவற்றுழம உருபுகழையும் அவற்றின் வருழக முழறகழையும்
அவற்றின் பவறுபட்ட பசயல்பாடுகழையும் தரும்:

கவற்றுழம

பின்பனாட்டு/

வருழக முழற

பபாருள்/ பசயல்பாடு

Prof. Rajendran S. and Dr. R. Amutha, Nuances of Making Spell and Grammar Checker for Tamil
(Monograph in Tamil)

Language in India www.languageinindia.com Vol. 20 Issue 2, Feb 2020

99

பின்னுருபு
1. எழுவாய்

-Ø

1. எழுவாய்

கவற்றுழம

எ.கா. ைாமன் வந்தான்
2. பயனிழல
எ.கா. குமைன் மாணவன்
3. எழுவாய் நிைப்பி
எ.கா. குமைன் மாணவன்
ஆவான்
4. பசயப்படுபபாருள்
நிைப்பி

எ.கா.

ைாமழனத்

குமைன்

தழலவன்

ஆக்கினான்
5. பசயப்படுபபாருள்
எ.கா.

தண்ணீர்

குமார்

ககட்டான்
2. பசயப்படு

1. பசயப்படு பபாருள்

-ஐ

பபாருள்

எ.கா.

கவற்றுழம

பார்த்தான்

3. பகாழட
கவற்றுழம

-க்கு~ -உக்கு~கு

1. பபயர்கைின்

ைாமன்

ழபயழன

1. அயற்பசயப்படு பபாருள்

மற்றும்

மாற்றுப் எ.கா. குமார் அப்பாவுக்கு ஒரு
பபயர்கைின்
படத்ழதக் காட்டினான்
திாிபுப்

பகுதியுடன்

-க்கு

வரும்.
எ.கா.

2. இயக்கத்தின் இலக்கு
எ.கா. குமார் அப்பாவுக்கு ஒரு
கடிதம் பகாடுத்தான்

மைத்து-க்கு

3. கார்ணம்

பலவற்று-க்கு, ஆற்று- எ.கா.

பணத்துக்குத்தான்

க்கு, என-க்கு
2. இ/ஈ/ஐ/அய்
என்று

முடியும்

பபயைடிகளுடன்

குமார்
கவழல

பசய்கிறான்
4. அனுபவிப்பவர்
எ.கா. குமாருக்கு ஒரு புத்தகம்
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க்கு வரும்
எ.கா.

தம்பிக்கு,

100

இருக்கிறது.
5. காலத்தின் கூறு

ஈக்கு,

சட்ழடக்கு எ.கா. குமார் ஐந்து மணிக்கு
நாய்க்கு, படிப்புக்கு
வருவான்
3. பிற
எல்லாப்
6. விகிதம்
பபயைடிகளுக்குப்
எ.கா. மருந்து ஒரு நாழைக்கு
பின் உக்கு வரும்.
மூன்று கவழை சாப்பிடு
எ.கா. அம்மா-உக்கு,
7. பகிர்ந்தைிப்புச்
பால்- உக்கு, பதரு-வ்பசயல்பாடு
உக்கு,
ழபயன்- எ.கா. ஆளுக்கு ஒரு டீ கபாடு
உக்கு,

பபண்ண்-

உக்கு

8. ஒப்புழம மாதிாி
எ.கா.

குமாருக்கு

இவன்

4. கு

ஒலிநிைவல் நல்லவன்
சாாிழய
இன்,
9. குறிப்பிடும் இடம்

அன்
என்பனவற்ழறத்
பதாடர்ந்து வரும்

எ.கா. மதைாசுக்கு நூறு ழமல்
பின்னால்

எ.கா.
பசு+இன்+கு>
பசுவிற்கு,
அது+அன்+கு
அதற்கு
4. பயனழட
கவற்றுழம

-க்கு-ஆக

~

-

1. க்கு-ஆக

1. பயனழடவு

உக்கு-ஆக ~

எ.கா. நாய்-க்கு-ஆக

எ.கா.

-கு-ஆக

2. உக்கு-ஆக

ழபயனுக்காகப்

எ.கா.அவன்-உக்குஆக
3. கு- ஆக
எ.கா.பசுவிற்-கு-ஆக

ைாஜா

தன்
பணம்

கசர்த்தான்
2. காைணம்
எ.கா.

ைாஜா

அப்பாவுக்காகச்
வீட்டுக்கு வாந்தான்
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1. கருவி
எ.கா.

குமார்

கத்தியால்

பைத்ழத பவட்டினான்
2. வைி
எ.கா.

குமார்

தன்

அனுபவத்தால்

கண்ட
இழதக்

துழைக்கக்
கற்றுக்பகாண்டான்.
3. மூலம்/ உருபபாருள்
எ.கா.

குமார்

மண்ணால்

இந்தப் பந்ழதச் பசய்தான்.
4. காைணம்-1

பவயிலால்

எ.கா.

குமார்

வைவில்ழல.
5. காைணம் -2

மழையால்

எ.கா.

பயிர்

நன்றாக வைர்ந்தது
6. உடனிகழ்ச்
சி
கவற்றுழம

-ஓடு/ -உடன்

1. உடனிகழ்ச்சி
எ.கா. குமார் தன் மழனவி-ய் -

ஓடு/-உடன் வந்தான்
2. முழற எ.கா. குமார் அன்

ப்-ஓடு/-உடன் சிாித்தான்.
3. வைி
எ.கா

குமார்

அப்பாவின்

உதவி-ய்-ஓடு/-உடன் இழதப்
படித்தான்.
4. அதிகப்படி
எ.கா.

ைாஜா
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இட்லிகயாடு

இைண்டு

கதாழசயும் சாப்பிட்டான்.
5. இடம்
எ.கா.

வீட்கடாடு

குமார்

இருக்கிறான்.
6. திழச
எ.கா.

பதருகவாடு

குமார்

நடந்தான்
7. உட்படுதல்
எ.கா. சித்திழை மாசத்கதாடு
தமிழ் வருஷம் ஆைம்பிக்கிறது.
8. வழையழற
எ.கா.

இந்த

ஊாில்

ஒரு

ககாயிகலாடு சாி
7. இட
கவற்றுழம

-இல்

1. இடத்தில் இடம்

குருவி

எ.கா.

மைத்தில்

உட்காந்திருக்கிறது.
2. காலத்தின்

புள்ைியிடம்

(எதிர்காலத்துடன்)
எ.கா. ைாஜா ஒரு வாைத்தில்
வருவான்.
3. கால

அைவு

(இறந்த

காலத்துடன்)
எ.கா.

ைாஜ

ஒருவாைத்தில்

இந்த புத்தகத்ழதப் படித்தான்.
4. பாங்கு
எ.கா.

குமார்

கபசினான்
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5. இழடபடு உறவு
எ.கா. அந்த மாம்பைங்கைில்
சில்

மல்ககாவா.

அந்த

மாணவர்கைில் சிலர் நன்றாக
படிப்பவர்கள்.
1. இயக்கத்தின் இலக்கு

-இடம்

எ.கா.

ைாஜா

அப்பாவிடம்

வந்தான்.
2. ழகமாற்றத்தின் மூலம்
எ.கா. ைாஜா மந்திாியிடம் ஒரு
பாிசு வாங்கினான்.
3. உணர்ச்சியின் இலக்கு
எ.கா.

ைாஜா

அப்பாவிடம்

ககாபப்பட்டான்.
8. நீக்கல்
கவற்றுழம

-இல்/-இடம்–
இருந்து,
இருந்து

இயக்கத்தின் மூலம்

1. இட
கவற்றுழமக்குத்

எ.கா. ைாஜா ககாவிலிலிருந்து

திாிபுற்ற

வந்தான்.

பபயழைத்
பதாடர்ந்து வரும் .

உருமேோருளிலிருந்து ேிோிதல்

எ.கா. மைத்தில் –
எ.கா. ைாஜா தன் அப்பாழவ

இருந்து

– பநருப்பிலிருந்து/ ஒரு

ழபயனிடம்

புலியிடமிருந்து

இருந்து
2. கநைடியாக

காப்பாற்றினான்.

இடப்பகுதியுடன்
வரும்.

கதர்வின் மூலம்

எ.கா. அங்க்- இருந்து எ.கா. ைாஜா

மாணவர்கைிலிருந்து ஒரு

கமல்- இருந்து
-இல்

என்ற

நல்லவழனத்
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கதர்ந்பதடுத்தான்.

பின்பனாட்டிற்குத்
திாிபுற்ற விலங்கினப் பதாடர்ச்சியின் பதாடக்கம்
பபயர்களுடன்
வருழகயிலும் -இடம்
என்ற

இட

கவற்றுழமப்

எ.கா. மந்திாியிலிருந்து
எல்கலாரும் லஞ்சம்
வாங்குகிறார்.

பின்பனாட்டிற்குத்
திாிபு

விலங்கினப்

பபயர்களுடன்
வருழகயிலும்

-

இருந்து

அதன்

பசயல்பாடுகைில்
(பபாருள்கைில்)
கவறுபடும்

(பார்க்க

அடுத்தப்பக்கத்தில்)
9. உழடழம
கவறுழம

-இன், -உழடய, திாிபு வடிவில் பபயர்
எ.கா. மைத்துக்கிழை
-அது,
பபயர் + ஒலிநிைவல் –
பபயர்திாிபு
அடி

இன்

எ.கா. அைசனின் முடி

பபயைழடயாகச்
பசயல்படுகிறது
எ.கா.

பள்ைிக்கூடம்

குமாருழடயது.

பபயர் + உழடழம
கவற்றுழம அது
எ.கா.அைசனது முடி
பபயர் + இழடநிழல
சாாிழய + உழடழமப்
பின்பனாட்டு
எ.கா. நாயினது வால்
பபயைழடப்
பின்பனாட்டு உழடய
எ.கா.

நாயினுழடய

வால்
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3.3.1.3.8 கவற்றுழம உருபுகளும் சந்தி விதிகளும்
இைாகசந்திைன் (Rajendran, 2000) தமது தமிழ் உருபனியல் ஆய்வி உருவாக்கதிற்கு
(Tamil Morphological Analyzer) கவண்டி தமிழ்ப் பபயர்ச்பசாற்கழைச் சந்திவிதிகழைக்
கருத்திற்பகாண்டு

பாகுபாடு

பசய்ழகயில்

பின்வரும்

சந்திவிதிகழைப்

பட்டியலிடுகின்றார். (இைாகசந்திைன்,1994:47-56):
1.

ஆ, ஓ, ஊ என முடியும் பபயர்கழைத் பதாடர்ந்து உயிர்த் பதாடக்க கவற்றுழமப்

பின்பனாட்டுகள் (உ.கவ.பி.) வரும்கபாது வ் என்ற உடன்படுத்தி இழடயில் வரும்.
-ஆ/ஓ/ஊ + உ.கவ.பி-ஆ/ஓ/ஊ- வ்- உ.கவ.பி.
எ.கா.
கடா + ஐ

> கடாழவ

கடா + ஆல் > கடாவால்
கடா + ஓடு

>கடாகவாடு

கடா + உடன் > கடாவுடன்
கடா + உக்கு >கடாவுக்கு
கடா + இன் > கடாவின்
கடா + இல்

2.

> கடாவில்

இ, ஈ, ஐ என்று முடியும் பபயர்கள் -உக்கு தவிர்த்த பிற கவற்றுழமப்

பின்பனாட்டுகழை ஏற்கும்கபாது ய் என்ற உடன்படுத்தி ஒலி இழடயில் வரும்.
-இ/ஈ/ஐ + உக்கு தவிர்த்த உ.கவ.பி. (இ/ஈ/ஐ–ய்-உ.கவ.பி)
எ.கா.
எலி + ஐ

> எலிழய

எலி + ஆல்

> எலியால்

எலி + ஓடு

> எலிகயாடு

எலி + உடன் > எலியுடன்
எலி + இன்

> எலியின்
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> எலியில்

இ, ஈ, ஐ, ய் என்று முடியும் பபயர்கள் முவரும் கவற்றுழமப் பின்பனாட்டு -உக்கு

என்பதன் உ பகடும்
-இ/ஈ/ஐ/ய் + உக்குஇ/ஈ/ஐ/ய்-க்கு
எ.கா.

4.

எலி

+ உக்கு

> எலிக்கு

ஈ

+ உக்கு

> ஈக்கு

யாழன + உக்கு

> யாழனக்கு

பநய்

> பநய்க்கு

+ உக்கு

உ-வில் முடியும் பபயர்கழை அவற்றின் சந்திச் பசயல்பாடு அடிப்பழடயில் நான்கு

வழககைாகப் பிாிக்கலாம்
4.1. (C)VV-ட்-உ என்ற அழச அழமப்பக் பகாண்ட பசாற்கழைத் பதாடர்ந்து உயிர்த்
பதாடக்க கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுக்கள் வரும்கபாது உ பகட, ட் இைட்டிக்கும்.
(C)VV ட் – உ + உ.கவ.பி (C)VVட்ட் – உ.கவ.பி
எ.கா.
காடு+ஐ > காட்ழட
காடு+ஆல் > காட்டால்
காடு+ஓடு > காகடாடு
காடு+உடன்

> காட்டுடன்

காடு+உக்கு > காட்டுக்கு
காடு+இன் > காட்டின்
காடு+இல் > காட்டில்

4.2.

று-வில்

முடியும்

பபயர்கழைத்

பதாடர்ந்து

உயிர்த்பதாடக்க

கவற்றுழமப்

பின்பனாட்டுக்கள் வரும்கபாது உ பகட ற் இைட்டும்.
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-று + உ.கவ.பி  ற்ற் – உ.கவ.பி.
4.3.

(C)VCC-உ அல்லது (C)VVC-உ என்ற அழச அழமப்புழடய பபயர்கழைத்

பதாடர்ந்து உயிர்த்பதாடக்க கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் வருழகயில் உ பகடும்
(C)VCC-உ + உ.கவ.பி.  CVCC-உ.கவ.பி
எ.கா.
வண்டு+ஐ > வண்ழட
வண்டு+ஆல் > வண்டால்
வண்டு+ஓடு > வண்கடாடு
வண்டு+உடன் > வண்டுடன்
வண்டு+உக்கு > வண்டுக்கு
வண்டு+இன் > வண்டின்
வண்டு+இல் >வண்டில்

காது+ ஐ > காழத
காது+ ஆல் > காதால்
காது+ ஓடு > காகதாகடாடு
காது+ உடன் > காதுடன்
காது+ உக்கு > காதுக்கு
காது+ இன் > காதின்
காது+ இல் > காதில்

4.4 (C)VCV என்ற அழசயழமப்ழபக் பகாண்டு உ-வில் முடியும்
பதாடர்ந்து உயிர்த் பதாடக்க கவற்றுழம ஒட்டுகள்

பபயர்கழைத்

வரும்கபாது வ்

உடன்படுத்தி இழடயில் வரும்.
(C)VC-உ + உ.கவ.பி. (C)VC-உ-வ்-உ.கவ.பி.
பசு+ ஐ > பசுழவ
பசு+ஆல் > பசுவால்
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பசு+உக்கு > பசுவுக்கு
பசு+

ஓடு > பசுகவாடு

பசு+உடன் > பசுவுடன்
பசு+இன் > பசுவின்
பசு +இல் > பசுவில்
5.

(C)VC என்ற அழச அழமப்புழடய ண், ல், ள், ன் என முடியும் பபயர்கழைத்

(ஓைழசச் பபயர்கழை) பதாடர்ந்து உயிர் பதாடக்க கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் வை
முழறகய ண், ய், ல், ள், ன் என்பன இைட்டும். (விதிவிலக்கு ய் + உக்கு > ய்க்கு. எ.கா.

பநய் + உக்கு > பநய்க்கு)
(C)Vண்/ய்/ல்/ள்/ன் + உ.கவ.பி (C)Vண்ண்/ய்ய்/ல்ல்/ள்ள்/ன்ன். உ.கவ.பி.
கண்+ ஐ > கண்ழண
கண்+ஆல் >கண்ணால்
கண்+உக்கு > கண்ணுக்கு
கண்+ஓடு > கண்கணாடு
கண்+உடன் > கண்ணுடன்
கண்+இன் > கண்ணின்
கண்+உழடய > கண்ணுழடய
கண்+அது > கண்ணது
கண்+இல் > கண்ணில்

பநய்+ ஐ > பநய்ழய
பநய்+ஆல் > பநய்யால்
பநய்+உக்கு > பநய்க்கு
பநய்+ஓடு > பநய்கயாடு
பநய்+உடன் > பநய்யுடன்
பநய்+இன் > பநய்யின்
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பநய் +உழடய > பநய்யுழடய
பநய்+அது > பநய்யது
பநய்+இல் > பநய்யில்

கல்+ ஐ > கல்ழல
கல்+ஆல் > கல்லால்
கல்+உக்கு > கல்லுக்கு
கல்+ஓடு > கல்கலாடு
கல்+உடன் > கல்லுடன்
கல்+இன் > கல்லின்
கல்+உழடய > கல்லுழடய
கல்+அது > கல்லது
கல்+இல் > கல்லில்
முள்+ ஐ > முள்ழை
முள்+ஆல் >முள்ைால்
முள்+உக்கு >முள்ளுக்கு
முள்+ஓடு >முள்கைாடு
முள்+உடன் > முள்ளுடன்
முள்+இன் > முள்ைின்
முள் + உழடய > முள்ளுழடய
முள்+அது > முள்ைது
முள்+இல் >முள்ைில்

பபான்+ ஐ > பபான்ழன
பபான்+ ஆல் > பபான்னால்
பபான்+உக்கு > பபான்னுக்கு
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பபான்+ஓடு > பபான்கனாடு
பபான்+உடன் > பபான்னுடன்
பபான்+இன் > பபான்னின்
பபான்+உழடய > பபான்னுழடய
பபான்+அது > பபான்னது
பபான்+இல் > பபான்னில்

6.

அம்

ஈற்றுப்

பபயர்கழைத்

பதாடர்ந்து

உயிர்த்பதாடக்க

கவற்றுழமப்

பின்பனாட்டுக்கள் வரும்கபாது ம் பகட த்த் என்ற சாாிழய இழடயில் வரும்.
-அம் + உ.கவ.பி.-அ-த்த்-உ.கவ.பி.
மைம்+ஐ > மைத்ழத
மைம்+ஆல் > மைத்தால்
மைம்+உக்கு > மைத்துக்கு
மைம்+ஓடு > பபான்கனாடு
மைம்+உடன் > மைத்துடன்
மைம்+இன் > மைத்தின்
மைம்+உழடய > மைத்துழடய
மைம்+அது > மைத்தினது
மைம்+இல் > மைத்தில்

1. அ ஈற்றுப் பபயர்கைான பல, சில என்பனவற்ழறத் பதாடர்ந்து உயிர்த்பதாடக்க
கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் வரும்கபாது அற்ற் என்ற சாாிழய இழடயில் வரும்.
பல + உ.கவ.பி.(பல-வ்-அற்ற்-உ.கவ.பி.
பல+ ஐ > பலவற்ழற
பல+ஆல் > பலவற்றால்
பல+உக்கு > பலவற்றுக்கு
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பல+ஓடு>பலவற்கறாடு
பல+உடன் > பலவற்றுடன்
பல+இன் > பலவற்றின்
பல + உழடய > பலவற்றுழடய
பல + அது > பலவற்றினது
பல + இல் >பலவற்றில்

8.

எல்லாம்

என்ற

பபயழைத்

பதாடர்ந்து

உயிர்த்பதாடக்க

கவற்றுழமப்

பின்பனாட்டுக்கள் வரும்கபாது ம் பகட அற்ற் என்ற சாாிழய இழடயில் வரும்.
எல்லாம் + உ.கவ.பி.எல்லா-வ்-அற்ற் – உ.கவ.பி.
எல்லாம் + ஐ > எல்லாவற்ழற
எல்லாம் +ஆல் > எல்லாவற்றால்
எல்லாம் +உக்கு > எல்லாவற்றுக்கு
எல்லாம் +ஓடு>எல்லாவற்கறாடு
எல்லாம் +உடன் > எல்லாவற்றுடன்
எல்லாம் +இன் > எல்லாவற்றின்
எல்லாம் +உழடய > எல்லாவற்றுழடய
எல்லாம் +அது > எல்லாவற்றினது

9.

5.ஆம் 6- ஆம் விதிகளுக்கு உட்படாத ண், ல், ள், ன் மற்றும் ர், ழ்

என முடியும்

பபயர்கழைத் பதாடர்ந்து உயிர்த்பதாடக்க கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுக்கள் வரும்கபாது
அழவ எந்தவித மாற்றமுமின்றி இழணயும் (விதிவிலக்கு: ய் + உக்கு > ய்க்கு).
(5-ஆம், 6-ஆம் விதிக்கு உட்படாத) -ண்/ ல்/ ள்/ ன்/ர்/ ழ் + உ.கவ.பி. ( ண்/ ல்/ ள்/ ன்/ர்/ ழ் +
உ.கவ.பி.

எ.கா
தூண்+ ஐ > தூழண
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தூண்+ஆல் >துணால்
தூண்+உக்கு > தூணுக்கு
தூண் +ஓடு >தூகணாடு
தூண் + உடன் > தூணுடன்
தூண்+இன் > தூணின்
தூண்+உழடய >தூணுழடய
தூண்+அது > தூணது
தூண்+இல் > தூணில்

நாய்+ ஐ > நாழய
நாய்+ஆல்>நாயால்
நாய்+உக்கு>நாய்க்கு
நாய்+ஓடு>நாகயாடு
நாய்+உடன் > நாயுடன்
நாய்+இன் > நாயின்
நாய் + உழடய > நாயுழடய
நாய் + அது > நாயது
நாய் + இல் > நாயில்.
கால் + ஐ > காழல
கால் + ஆல் > காலால்
கால் + உக்கு > காலுக்கு
கால் + ஓடு > காகலாடு
கால் + உடன் > காலுடன்
கால் + இன் > காலின்
கால்+உழடய > காலுழடய
கால்+அது > காலது
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கால்+இல் > காலில்.

வாள்+ ஐ > வாழை
வாள்+ஆல்>வாைால்
வாள்+ உக்கு > வாளுக்கு
வாள்+ ஓடு >வாகைாடு
வாள்+ உடன் > வாளுடன்
வாள்+ இன் >வாைின்
வாள்+ உழடய > வாளுழடய
வாள்+ அது>வாைது
வாள்+ இல்>வாைில்.

மான்+ ஐ > மாழன
மான்+ ஆல்>மானால்
மான்+ உக்கு >மானுக்கு
மான்+ ஓடு>மாகனாடு
மான்+ உடன் >மானுடன்
மான்+ இன்>மானின்
மான்+ உழடய >மானுழடய
மான்+ அது>மானது
மான்+ இல் > மானில்.

சுவர்+ ஐ > சுவழை
சுவர்+ ஆல் > சுவைால்
சுவர்+உக்கு > சுவருக்கு
சுவர்+ஓடு > சுவகைாடு
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சுவர்+ உடன் > சுவருடன்
சுவர்+ இன் > சுவாின்
சுவர்+ உழடய > சுவருழடய
சுவர்+ அது > சுவைது
சுவர்+இல்>சுவாில்.

இதழ்+ ஐ > இதழை
இதழ்+ ஆல்>இதைால்
இதழ்+ உக்கு >இதழுக்கு
இதழ்+ ஓடு >இதகைாடு
இதழ்+ உடன் >இதழுடன்
இதழ்+ இன் >இதைின்
இதழ்+ உழடய >இதழுழடய
இதழ்+ அது>இதைது
இதழ்+ இல்>இதைில்.

10.

இன்

என்ற

சாாிழய

ஒருழமப்பன்ழமப்

பபயர்ப்பகுதிகழைத்

பதாடர்ந்து

கவற்றுழம உருபுகளுக்கு முன்னர் விருப்பாக வரும்.
எ.கா.
பசு

+

ஐ

>பசுவிழன

பசு

+

ஆல்

>பசுவினால்

பசு

+

உக்கு >பசுவினுக்கு

பசு

+

ஓடு

பசு

+

உடன் >பசுவினுடன்

பசு

+

உழடய >பசுவினுழடய

பசு

+

அது

>பசுவிகனாடு

>பசுவினது
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>பசுவினில்.

கணினி மூலம் பபயர்கழை ஆய்வதற்காகக் கடா-வகுப்பு, எலி-வகுப்பு, ஈ-வகுப்பு,
ஆறு-வகுப்பு,

கண்-வகுப்பு,

பபான்-வகுப்பு

எனப்

பபயர்கள்

அவற்றின்

உருபபாலியனியல் நடத்ழத அடிப்பழடயில் சில வகுப்புகைாகப் பிாிக்கப்பட கவண்டும்
(பார்க்க இைாகஜந்திைனின் உருபனியல் ஆய்வி உருவாக்கம் பற்றிய கட்டுழை).
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தமிழ்ப் பபயர் வடிவத்திற்கான ஒழுக்கு வழைபடம்
உடன், வழைக்கும், வழையில் இல்லாமல்,
அல்லாமல், ஆட்டம், முதல், வடி, வைியாக
இடம், மூலம், பக்கம், அண்ழட, அருகக,
~ஐ

த்த்

~த்ழத
~ழய

பபயர்ப்
பகுதி

இன்

~ழவ

உக்கு
~க்கு
~த்துக்கு
~வுக்கு
இல்

ஆ
ன

பற்றி, குறித்து, பார்த்து, கநாக்கி, சுற்றி, தாண்டி,
தவிர்த்து, தவிை, ஒைிய, ஒட்டி, பகாண்டு, ழவத்து
விட்டு, கபால, மாதிாி, விட

பதிலாக, ஆக

கள்

ஆக

அருகில், கிட்ட, கமல், கமகல, கீழ், கீகை

~த்தில்
~யில்

பிறகு, அப்புறம், அப்பால், வடக்கு, கிைக்கு,
பதற்கு, கமற்கு, கமல், கீழ், உள்கை, பவைிகய,
அடியில், அருகில், முன், முன்னால், பின்னால்,
பின்பு, பிந்தி, குறுக்பக, உள், உள்கை, எதிகை,
எதிர்க்கு, எதிாில், எதிர்த்தார்கபால், இழடயில்,
நடுவில், அடுத்தாற்கபால்
இருந்து

~வில்
ஆல்
~த்தால்
~யால்
~வால்
உடன்
~ஓடு
~த்கதாடு
~கயாடு
~கவாடு
அது
உழடய

Prof. Rajendran S. and Dr. R. Amutha, Nuances of Making Spell and Grammar Checker for Tamil
(Monograph in Tamil)

Language in India www.languageinindia.com Vol. 20 Issue 2, Feb 2020

117

3.3.2 விழனச்பசாற்கைின் உருபனியல் அழமப்பு
தமிழ்

விழனகள்

எல்லாம்

கால

இழடநிழலகழை

ஏற்கும்.

அழவகள்

விழனமுற்றுகைாககவா விழனபயச்சங்கைாககவா வரும். விழனமுற்றுகள் பின் வரும்
அழமப்ழபப் பபற்று வரும்:
விழனயடி + கால ஒட்டு+ இடம்-எண்-பால் ஒட்டு
எ.கா.
நட-ந்த்-ஆன் > நடந்தான்
இதில் நட என்பது விழனயடி, ந்த் என்பது இறந்தகாலம். இழதத் பதாடர்ந்து வரும் ஆன்
விழனமுற்று விகுதியாகும். கால ஒட்டுக்கழை இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என
மூன்றாகப் பகுக்கலாம். எல்லாக் கால ஒட்டுக்களும் விழனயடிழய ஒட்டி அதழனத்
பதாடர்ந்து வரும்.
தமிழ் விழனகழைக் கால ஒட்டுகள், இட-எண்-பால் மற்றும் விழனயின் எச்ச
வடிழவ அழடயாைப்படுத்தும் கவறு சிழல ஒட்டுக்கழை ஏற்று வரும் பசாற்கைாக
வர்ணிக்கலாம். பபயர்கழைப் கபால் விழனகளும் குழறயுள்ை உருபனியழலக் பகாண்ட
(எல்லா விழன ஒட்டுக்கழையும் ஏற்காத) பல விழனகழைக் பகாண்டிருக்கும்: அழவ
குழறவிழனகள் (defective Verbs) எனப்படும்.
3.3.2.1 விழனத்திாிபு
தமிழ் விழனவடிவங்கழை முற்று வடிங்கள் (finite form), எச்ச வடிவங்கள் (Nonfinite

forms),

பபயைாக்கம்

கவறுபடுத்தலாம்.

முற்று

அடிப்பழடயிலானது

பசய்யப்பட்ட
மற்றும்

என்று

எச்ச

கூறலாம்.

வடிவங்கள்
வடிவங்கைின்
பநகிழ்வாகச்

(nominalized
வர்ணழன
பசான்னால்

forms)

என

உருபனியல்
முற்றுவிழன

வடிவங்கள் முதன்ழம எச்சத் பதாடாின் (Main clause) பயனிழலயாக வரும். அதாவது
வாக்கியத்ழத முற்றுப்பபறச் பசய்யும். மாறாக எச்சவிழன வடிவங்கள் உட்படு எச்சத்
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பதாடைாககவா துழணநிழல எச்சத்பதாடைாககவா கூட்டுவிழனக் கட்டழமப்புகைிகலா
வரும்.
முற்றுவிழன வடிவங்கள் விழனப்பாங்கு (mood) வழகப்பாடுகளுக்கு (அதாவது
கட்டழை, வியங்ககாள், உள்ைது கிைத்தல்) கவண்டி திாிபுறும். உள்ைது கிைத்தல்
விழனகள் காலம், இடம், எண், பால் இவற்றின் வழகப்பாடுகளுக்காகத் திாிபுறும்.
எச்சவடிவங்கள் மற்றும் பபயைாக்க வடிவங்கள் சில கநைங்கைில் காலத்திற்கு கவண்டி
திாிபுறும்; கமலும் விழனயின் துழணநிழலழய அல்லது பபயர்நிழலழயக் குறிப்பிடும்
சார்பு வழகப்பாட்டிற்கும் (relational cotregory) திாிபுறும். கமலும் முற்று மற்றும்
எச்சவிழன வடிவங்கள் (எல்லா கநர்வுகைிலும் இல்லாவிட்டாலும்) கநர்வடிவங்கழையும்
(positive forms) எதிர்மழற வடிவங்கழையும் (Negative forms) பகாண்டிருக்கும்.
இவ்வாறு தமிைின் திாிபுற்ற விழன வடிவு (Inflected) பல உருபன்கைின்
ஒலியனியல் பமய்ப்படுத்தம் ஆகும் (எ.கா. விழன, கட்டழை, ஏவல், இடம், எண், பால்
உருபன்கள்,

துழணநிழல

ஆக்கம்

பசய்யும்

உருபன்கள்,

எதிர்மழற

இயக்கி).

உருபன்கைின் ஒலியனியல் பமய்படுத்தில் ஒரு உருபு (morph) ஒரு உருபழனகயா
(morpheme) பல உருபன்கழைகயா உருப்படுத்தம் பசய்யும். எல்லா உருபுகளும்
பகுதிவடிவில் கதான்றூம் விழனயுடன் கசர்க்கப்படும் திாிபுப் பின்பனாட்டுகைாக வரும்.
அழதப் பின்வருமாறு உருப்படுத்தம் பசய்யலாம்:

திாிபுற்ற விழன

விழனப்பகுதி

திாிபு ஒட்டுகள்

3.3.2.2. விழனப்பகுதி
விழனப்பகுதி என்பது திாிபு ஒட்டுக்கள் கசைக்கூடிய விழனயின் வடிவமாகும்.
விழனப்பகுதி கமலும் முன்னிழல இடத்திற்கு ஏவல் ஒருழமயாகப் பயன்படுத்தப்படும்
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விழனவடிவமும் ஆகும். இவ்வடிவம் தான் அகைாதியில் பதிவாகத் தைப்படும் வடிவமாகும்.
ஒரு

விழனயடி

தனிநிழலயானதாககவா

ஆக்கப்பட்டதாககவா

இருக்கலாம்.

ஒரு

தனிநிழல அல்லது ஆக்கப்பட்ட விழனயடி உருபனியல் அடிப்பழடயில் கலழவத்
தன்ழம

உழடயதாக

இருக்கலாம்.

பின்னால்

காட்டியுள்ைபடி

ஒரு

தனிநிழல

விழனப்பகுதி விழனப்பாட்டு உருபன் (voice morpheme) கசர்க்கப்பட்டதாகவும் பசால்
கவர் உருபனாகவும் (lexical root morpheme) இருக்கும்.

தனிநிழல விழனயடி

விழன கவர்

விழனப்பாட்டு உருபன்

விழனப்பாட்டு உருபன் ஒன்றுபகான்று எதிைாக நிற்கும் இரு உருபன்கைில் ஒன்ழறக்
பகாண்டிருக்கும்.

இந்த

விழனப்பாட்ழடயும்

எதிர்நிழல

(affective

voice)

உறுப்பினர்கைில்
மற்பறான்று

ஒரு

இயங்கு

உறுப்பினர்

இயக்கு

விழனப்பாட்ழடயும்

(effective voice) பவைிப்படுத்தும் (Paramasivam, 1979). ஆக்கப்பட்ட விழனப்பகுதி
தன்னிழல விழனப்பகுதிழயயும் காணவாக்கத்ழதக் குறிக்கும் ஆக்கப் பின்பனாட்ழடயும்
பகாண்டிருக்கும்.

ஆக்கப்பட்ட விழனயடி

தனிநிழல விழனயடி

காைணவாக்க உருபன்

3.3.2.3 விழனகவர்
விழனப்பகுதியின்

முதலாவது

மற்றும்

கட்டாயமான

அலகு

விழனகவர்

உருபனாகும். இது விழனப்பகுதியின் பசாற்பபாருண்ழமழயத் தருகிறது. விழனகவர்
விழனயின் குழறக்க இயலாச் பசால் உருபன் ஆகும்.
3.3.2.4 இயங்கு விழனப்பாட்டு மற்றும் இயக்கு விழனப்பாட்டு உருபன்
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விழனகவர் ஒரு இைண்டாவது அலகால் பதாடைப்படலாம். இது விழனப்பாட்டு
உருபன் ஆகும். தமிழ் விழனகைில் ஏறக்குழறய 60 விழுக்காடு அவற்றின் பகுதியில்
விழனப்பாட்டு

உருபழனக்

பகாண்டிருக்கும்

(Lehmann,1933:50).

இம்மாதிாியான

விழனப்பாட்டு உருபன் ஒரு விழனகவர் உருபழனத் பதாடர்ந்து வந்தால், அழவ
விருப்பாக வைாமல் எப்பபாழுதும் கட்டாயமாக வரும். முன்னர் கூறியபடி விழனப்பாட்டு
உருபன் ஒன்றுக்பகான்று எதிாிழடயாக நிற்கும் இைண்டு உருபன்கைில் ஒன்ழறக்
பகாண்டிருக்கும். எதிர் இழணகைின் ஒரு உறுப்பினர் இயக்கு விழனப்பாட்ழடயும்
மற்பறாரு உறுப்பினர் இயங்கு விழனப்பாட்ழடயும் பவைிப்படுத்தும் (Paramasivam
1979). ஒரு விழனகவர் இந்த எதிாிழணயின் ஒரு உறுப்பினருடன் கசர்ந்து வந்தால் அது
மற்ற உறுப்பினருடனும் கசர்ந்து வரும். இருப்பினும் இைண்டு உருபன்களும் இழணந்து
வைாது. இவ்வாறு விழனப்பாடு உருபன்களுடன் வரும் விழன கவர்கள் இரு விழனப்
பகுதிகழைக் பகாண்டிருக்கும்; இவற்றில் ஒரு விழனப்பகுதி இயக்கு விழனப்பாட்டின்
உருபழனயும்

மற்ற

விழனப்பகுதி

இயங்கு

விழனப்பாட்டின்

உருபழனயும்

பகாண்டிருக்கும்.
எ.கா.
அவனுழடய தழல திரும்பியது – இயங்கு விழனப்பாடு
அவன் தழலழயத் திருப்பினான் – இயக்கு விழனப்பாடு

திரும்பு என்ற இயங்கு விழனப்பகுதி, திருப்பு என்ற இயக்கு விழனப்பகுதிக்கும் திரு
என்ற

கவர்

உருபன்

அடிப்பழடயாகக்

பகாள்ைலாம்.

ம்பு

என்பழத

இயங்கு

விழனப்பாட்டு மாற்றுருபாகவும், ப்பு என்பழத இயக்கு விழனப்பாட்டு மாற்றுருபாகவும்
ஆயலாம். இழவ தவிை விழனப்பாட்டு உருபன்கைின் இழணகழை பமய்ப்படுத்தும் பிற
மாற்றுருபுகைின் இழணகளும் இருக்கின்றன. சாதாைணமாக இயங்கு மாற்றுருபு தனி
அழடப்பபாலிழயயும்

இயக்கு

மாற்றுரு

இைட்டித்த

அழடப்பபாலிழயயும்

பகாண்டிருக்கும்.
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இயங்கு மாற்றுருபு

இயக்கு மாற்றுருபு

எடுத்துக்காட்டு

கு

க்கு

பபருகு, பபருக்கு

ந்து

த்து

ம்பு

ப்பு

டு

ட்டு

121

திருந்து, திருத்து
நிைம்பு, நிைப்பு
ஓடு, ஓட்டு

ஸ்டீவர் (Stever, 1983:80) என்பவர் இதற்கு மாறுபட்ட ஆய்ழவத் தருகிறார். அவைால்

திரும்பு அல்லது திருப்பு கபான்ற வடிவம் இரு உருபன்கைாக பமய்ப்படுத்தம் பபறும் ஒரு
உருபாக எடுக்கப்படுகிறது: அதாவது கவர் உருபனாகவும் விழனப்பாட்டு உருபனாகவும்
எடுக்கப்படுகிறது.
3.3.2.5 ஆக்கப்பட்ட விழனப்பகுதி
ஆக்கப்பட்ட விழனப்பகுதி தனி விழனயடிகைில் இருந்து இயக்கு ஒட்டுகைான வி,

பி, ப்பி என்பழவகைின் கசர்க்ழகயால் உருவாக்கப்படலாம். தற்காலத் தமிைில் இந்த
ஆக்கச் பசயற்பாங்கு மிகக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
எ.கா.
பதாி + வி = பதாிவி
அறி + வி = அறிவி
இயக்கு விழனயாக்கப் பின்பனாட்டு வி தான் பல விழனயடிகளுடன் கசர்த்து வருகிறது.
தனிவிழனப்

பகுதியிலிருந்து

இயக்கு

விழனப்பகுதிழய

ஆக்கமுடியுமா

என்பழத

வருவதுழைக்க இயலாது. எனகவ இயக்கு விழனப்பகுதி அகைாதியில் பட்டியலிடப்பட
கவண்டும்.
3.3.2.6 பமல் விழனப்பகுதி, வல்விழனப்பகுதி, இழடவிழனப்பகுதி
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விழனப்பகுதி என்பது திாிபு ஒட்டுக்கள் கசர்க்க இயலும் முன்னிழல ஒருழம
ஏவலாக

வரும்

மற்றும்

அகைாதியில்

பட்டியலிடப்படும்

வடிவமாக

எடுத்துக்

பகாள்ைப்பட்டுகிறது. இதன்படி தூங்கு, ககள், நட என்பன விழனப்பகுதிகைாகும். இழவ
ஏவல் வடிவில் வரும் இவற்றில் திாிபு பின்பனாட்டுக்கள் கசர்க்கப்படும். இருப்பினும் பல
விழனயடிகள் (எ. கா. ககள், நட) என்பன ஒரு ஒலியனாகலா ஒலியன் மயக்கத்தாகலா
பபாிதாக்கப்படும். இக்கூடுதலான ஒலியகனா ஒலியன் மயக்ககமா விழனயடியுடன்
கசர்க்கப்படும்.

திாிபு

பமய்பயாலியில்

ஒட்டு

உயிர்

பதாடங்கினால்

ஒலியில்

பதாடங்கினால்

கதான்றாது.

இது

சில

தான்

கதான்றும்;

விழனகைில்

தனி

அழடப்பபாலியான க் ஆக வரும் (எ.கா. ககள் + அ > ககட்க); சிலவற்றுடன் இைட்டித்த
அழடப்பபாலியான க்க் ஆக வரும். (எ.கா. நட + அ > நடக்க). இந்த ஒலியனுக்ககா
ஒலியன் மயக்கத்திற்ககா பபாருண்ழமச் பசயல்பாடு இல்ழல; ஒலியனில் பசயல்பாடு
இருக்கிறது. இழத ஒலியனியல் பின்பனாட்டாககவா பவற்று உருபனாககவா (Empty
Morph) ஆயலாம். உயிபைாலியால் பதாடங்கும் திாிபு பின்பனாட்ழடச் கசர்க்கும்கபாது
இைட்டித்த அழடப்பபாலி க்க்–ஆல் பபாிதாக்கப்படுகிற விழனப்பகுதி வல்விழனப்பகுதி
எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக நட என்ற விழனப்பகுதி வல்விழனப்பகுதியாகும். இதில்
உயிபைாலியில்

பதாடங்கும்

கசர்க்கப்படும்

கபாது

அ

பின்பனாட்டான

அது

இைட்டித்த

என்ற

எச்சப்

அழடப்பபாலியான

பின்பனாட்டு

க்க்

என்பதால்

பபாிதாக்கப்படும் (எ.கா. நட + அ > நடக்க). மாறாக இறந்தகாலப் பின்பனாட்டான ந்த்
கசர்க்கப்பட்டால் விழனப்பகுதி க்க் ஆல் பபாிதாக்கப்படுவதில்ழல (எ.கா. நட + ந்த் + அ
> நடந்த).
தனி இழடப்பபாலியான க் என்பதால் பபாிதாக்கப்படக்கூடிய விழனப்பகுதி நடு /
இழட விழனப்பகுதியாகும். எடுத்துக்காட்டாக ககள் என்ற விழனப்பகுதி இழட
விழனப்பகுதியாகும்.
இவ்விழனயுடன்

உயிர்

கசர்த்தால்

பதாடக்கத்

திாிபு

விழனப்பகுதி

பின்பனாட்டான

தனி

அ

என்பழத

அழடப்பபாலியான

க்

ஆல

பபாிதாக்கப்படும் (எ.கா.ககள் + அ > ககட்க). மாறாக பமய்பயாலி பதாடக்கத் திாிபு
ஒட்டு கசர்க்கப்பட்டால் விழனப்பகுதி பபாிதாக்கப்படாது (எ.கா. ககள் + த் + ஏன் >

ககட்கடன்).

உயிர்

பதாடக்கப்

பின்பனாட்டு

கசர்க்கப்படும்கபாது

பபாிதாகாத
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விழனப்பகுதிகள் பமல்விழனப்பகுதி எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக தூங்கு என்பது
பமல்விழனப்பகுதி ஆகும். இதில் அ என்ற உயிர் பதாடக்க எச்சப் பின்பனாட்டு
கசர்க்கப்பட்டால் விழனப்பகுதி பபாிதாகாது (எ.கா. தூங்கு + அ > தூங்க).
தமிழ் விழனகழை எல்லாம் வல், இழட, பமல் விழனப்பகுதிக்கள் என்று
பாகுபாடு பசய்யலாம். பல்கவற்றுப்பட்ட திாிபுப் பின்பனாட்டுக்கழை விைக்குவதற்காகத்
தமிழ் விழன வடிவங்கழை முற்று வடிவங்கள் (finite forms). எச்ச வடிவங்கள் (non-finits
forms) மற்றும் பபையாக்கப்பட்ட விழன வடிவங்கள் என கவறுபடுத்தலாம்.
3.3.2.7 முற்று விழன வடிவங்கள்
முற்றுவிழன

வடிவங்கழை

விழனகநாக்கு

அடிப்பழடயில்

பின்வருமாறு

பிாிக்கலாம்.
1.

ஏவல் விழன வடிவங்கள்

2.

சுட்டு விழன வடிவங்கள்

3.

வியங்ககாள் விழன வடிவங்கள்

பிறவிழன கநாக்குகள் விழனத் திாிபுகைால் பமய்ப்படுத்தம் பபற்றுவதில்ழல; துழண
விழனகைால் பமய்ப்படுத்தம் பபறுகின்றன.
3.3.2.7.1. ஏவல் விழனவடிவங்கள்
தற்காலத் தமிழ் ஒருழம, பன்ழம ஏவல் வடிவங்கழை கவறுபடுத்துகிறது. ஒருழம,
பன்ழம வடிவங்கள் இைண்டு கநர்மழற, எதிர்மழற வடிவங்கைாக வடிவழமக்கப்படும்.
ஏவல் வடிவங்கைில் ஒரு வடிவம் இடத்தின் வழகப்பாட்டிற்காக பவைிப்பழடயாக
அழடயாைப்படுத்தப்படும். கவறுபட்ட ஏவல் வடிவங்கழைப் பின்வருமாறு உள்ளுழற
அழமப்பின் உருபன்கைின் ஒலியனில் பமய்ப்படுத்தமாக ஆயலாம்:
விழன + ஏவல் + இடம் (+ எதிர்மழற), (+ பன்ழம).
ஒருழம ஏவல் (கநர்மழற)
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கநர்மழற ஒருழம ஏவல் வடிவம் விழனப்பகுதிழய ஒத்திருக்கும். இதில் ஒட்டு
இருக்காது.
எ.கா.
நட, ககள், தூங்கு
இது ஏவல் மற்றும் தன்ழமயிட உருபன் பவைிப்பழடயாக பவைிப்படுத்தப்படுவதில்ழல
என்றும் பூஜிய உருபனால் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படும் என்றும் காட்டுகிறது.
ஒருழம ஏவல் (எதிர்மழற)
எதிர்மழற

ஒருழம

ஏவல்

வடிவ

ஆத்

என்ற

எதிர்மழற

மாற்றுருபால்

பின்பனாட்டப்பட்ட விழனப்பகுதிழயக் பகாண்டிருக்கும். இது ஏ என்ற ஒலியிழசவுப்
பின்பனாட்டால் பதாடைப்படும்.
விழனப்பகுதி + ஆத் + ஏ
எ.கா.
தூங்க + ஆத் + ஏ > தூங்காகத
ககட்க + ஆத் + ஏ > ககட்காகத
நடக் + ஆத் + ஏ > நடக்காகத
இந்த

வடிவுகைின்

ஏவல்

மற்றும்

முன்னிழல

உருபன்கள்

பூஜிய

உருபனால்

பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படும். எதிர்மழற உருபன் மட்டும் தான் ஆத் என்ற எதிர்மழற
மாற்றுருபால் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படும்.
பன்ழம ஏவல் (கநர்மழற)
கநர்மழறப் பன்ழம ஏவல் வடிவம் விழனப்பகுதி (உ)ங்கள்

என்ற பன்ழம

ஒட்ழடயும் பகாண்டிருக்கும்.
விழனப்பகுதி + (உ)ங்கள்
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உங்கள் என்ற பன்ழம ஒட்ழட ஒருழம எண்ணுக்கும் உயர் நிழலக்கும், பன்ழம
எண்ணுக்கும் பபாருள்ககாள் பசய்யலாம். இந்த ஏவல் வடிழவ உயர்நிழலயில் உள்ை
தனிநபழைக் குறிப்பிடகவா ஒரு குழும தனிநபர்கழைக் குறிப்பிடகவா பயன்படுத்தலாம்.
தூங்க்-உங்கள் > தூங்குங்கள்
நட-ங்கள் > நடங்கள்
ககள்-உங்கள் > ககளுங்கள்
ஏவல்

மற்றும்

பன்ழம

உருபன்

(உ)ங்கள்

என்ற

உருபால்

பசய்ப்படுத்தம்

பசய்யப்படுவதாகவும் இந்த வடிவத்தில் உள்ை முன்னிழல இட உருபன் பூஜிய
உருபனாக பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படுவதாகவும் ஆயலாம்.
பன்ழம ஏவல் (எதிர்மழற)
எதிர்மழறப் பன்ழம ஏவல் வடிவத்தில் விழனப்பகுதி ஆத் என்றஎதிர்மழற
மாற்றுருபால்

பதாடைப்படும்:

பின்னர்

ஈர்கள்

என்ற

முன்னிழலப்

பன்ழமப்

பின்பனாட்டால் பதாடைப்படும்.
விழனப்பகுதி +ஆத் + ஈர்கள்
எ.கா.
தூங்க் + ஆத் + ஈர்கள் > தூங்காதீர்கள்
ககட்க் + ஆத் + ஈர்கள் > ககட்காதீர்கள்

ஆத்

என்ற

மாற்றுருபால்

எதிர்மழற

ஏதிர்மழற

உருபன்

பமய்ப்படுத்தம்

பசய்யப்படும்கபாது முன்னிழல உருபனும் பன்ழம உருபனும் ஈர்கள் என்ற ஒகை
உருபால் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படும். ஏவல் உருபன் பூஜிய உருபால் பமய்ப்படுத்தம்
பசய்யப்படும்.

கநர்மழறப்

பன்ழம

ஏவல்

வடிவு

கபால்

மின்னிழலப்

பன்ழம

வ்பின்பனாட்டான ஈர்கள் என்பழத, ஒருழம, உயர்நிழல என்பனவற்றிற்காககவா
முன்னிழல மற்றும் பன்ழமக்காககவா பபாருள்ககாள் பசய்யலாம்.
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ஏவல் + பின்பனாட்டுக்கள்
இரு வழகயான பின்பனாட்டுகள் ஏவல் வடிவங்களுடன் கசர்க்கப்படலாம்:
இந்கநர்வில்

ஒட்டுநிழலழய

பின்பனாட்டுகைாக

வந்து

அழடந்துள்ை
விைிக்

ஏன்

குறிகைாகச்

என்ற

ககள்விச்பசால்

(address

markers)

மற்றும்

பசயல்படும்

பலழவஅகிப்பட்ட பபயர்கள், குறிப்பாக உறவுமுழறச் பசாற்கள். ஏன் என்ற வினாச்
பசால் ஏவல் வடிவுடன் பின்பனாட்டப்படும்கபாது ஏவலால் பவைிப்படும் கட்டழை
அல்லது கவண்டல் ஒரு கருத்தாக மாற்றப்படும்.
எ.கா.
வாய் – ய் – ஏன் > வாகயன்
ககள் – உங்கள் – ஏன் > ககளுங்ககைன்

அடா, அடி, ஐயா, அப்பா, அம்மா, அண்ணன், அக்கா கபான்ற பபயர்கள் பலவழகக்
கட்டழை

வடிவுகைில்

கசரும்கபாது

பதாடக்க

உயிைான

அ

என்பழத

இைந்து

பின்பனாட்டு நிழலழய அழடகின்றன.
எ.கா.
ஒருழம கட்டழை வடிவத்துடன்

பன்ழம கட்டழை வடிவத்துடன்

வா – டா > வாடா

வார் – உங்க(ள்) – டா > வாருங்கடா

வா – டி > வாடி

வார் – உங்க(ள்) – டீ > வாருங்கடீ

வாய் – ய்யா > வாய்யா

வார் – உங்க(ள்) – ம்மா > வாருங்கம்மா

வா – ம்மா > வாம்மா
வா – ப்பா > வாப்பா
வா – ண்ணா > வாண்ணா
வா – க்கா > வாக்கா

3.3.2.7.2. சுட்டுவிழன வடிவுகள்
தமிைில்

கநைடியான

மற்றும்

எதிர்மழறயான

சுட்டுவிழன

வடிவங்கள்

இருக்கின்றன. கநாிழடச் சுட்டுவிழன வடிவங்கள் காலம், இடம், எண், பால் மற்றும்
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நிழல

இவற்றிற்காக

வடிவங்கள்

அழடயாைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

கநாிழடச்

படுத்தப்படுவதில்ழல.

சுட்டுவிழன

கநாிழடச்

சுட்டு
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எதிர்மழறச்

சுட்டுவிழன

கபால்

அழடயாைப்

வடிவங்கழைப்
வடிவங்களுக்கும்

சுட்டு

வடிவங்களுக்கும்

ஒன்றுக்பகான்றான பபாருத்தம் இல்ழல.
கநாிழடச் சுட்டுவிழன வடிவங்கள்
கநாிழடச் சுட்டுவிழன வடிவங்கள் காலம், இடம், எண், பால், நிழல என்ற
வழகப்பாடுகளுக்காக அழடயாைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். இவ்வடிவங்கள் விழனப்பகுதி.
கால உருபன் மற்றும் இடம், எண் மற்றும் பால் + நிழல இவற்றின் மூன்று உருபன்கள்
என்பனவற்ழறக் பகாண்டு பின்வருமாறு உருப்படுத்தப்படும்:
விழனப்பகுதி + காலம் + இடம் + எண் + பால்
இந்த

உருபன்கைின்

ஒலியனியல்சார்

பமய்ப்படுத்தத்தில்

கால

உருபன்

பல

மாற்றுருபுகைால் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படும். இதன் விழைவாகப் பபரும்பாலான
கநாிழடச்

சுட்டுவிழன

வடிவங்கழை

விழனப்பகுதியாகவும்

இரு

திாிபுப்

பின்பனாட்டுக்கைாகவும் பகுக்கலாம்.
விழனப்பகுதி + கால பின்பனாட்டு + எண் – இடம் – பால் பின்பனாட்டு
3.3.2.7.3 விழனப்பகுதி
விழனப்பகுதி குறித்து முன்னர் கூறப்பட்டுள்ைது.
3.3.2.7.4. காலப் பின்பனாட்டுக்கள்
தமிழ்

இறந்தகாலம்,

நிகழ்காலம்,

எதிர்காலம்

என்ற

மூன்று

காலங்கழை

கவறுப்படுத்துகிறது. ஒவ்பவாரு கால உருபனும் பல காலப் பின்பனாட்டுக்கைால்
அல்லது மாற்றுருபுகைால் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படுகின்றன. நிகழ்காலத்துக்கு கிற்,

க்கிற் என்ற மாற்றுருபுகள் இருக்கின்றன; கின்று, க்கின்று என்பன நழடயியல்
கவறுபாடுகைாகும். இறந்த காலத்துக்கு த், ந்த், இன், இ, த்த் என்ற ஐந்து மாற்றுருபுகள்
இருக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட விழன ஒவ்பவாரு குழுமத்தின் ஒரு மாற்றுருபுடன்
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மட்டுகம வரும். இதற்கு விதிவிலக்காக வருபழவ ந் மற்றும் இ என்ற இறந்த காலத்தின்
மாற்றுருபுகள் அடிப்படியில் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விழனப்பகுதியுடன் வரும் கால
மாற்றுருபு குழுமம் அடிப்பழடயில் தமிழ் விழனகழைப் பல வகுப்புகைாகப் பிாிக்கலாம்.
பல பாகுபாடுகள் இது பதாடர்பான நூல்கைில் தைப்பட்டுள்ைன. ஆர்டனில் (1942:144)
தைப்பட்டுள்ை கிைாலின் (Graul) பாகுபாடு மிகக் கூடுதலாக ஏற்றுக்பகாள்ைப்பட்ட
பாகுபாடாகும் (classification). இப்பாகுபாட்டின் படி தமிழ் விழனகள் எல்லாம் ஏழு
வகுப்புகைாகப்

பகுக்கப்பட்டுள்ைன.

இவற்றில்

இைண்டு

வகுப்புகளுக்குத்

துழண

வகுப்புகள் இருக்கின்றன. பின்வரும் அட்டவழண ஏழு வகுப்புகழையும் அவற்றின் கால
ஒட்டுக்கழையும் தருகின்றது.
வகுப்பு

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

1.

- கிற் -

- த் -

- வ் -

2.

- கிற் -

- ந்த் -

- வ் -

3.

- கிற் -

இன்

- வ் -

4.

- கிற் -

5.

- கிற் -

6.

- க்கிற் -

7.

- க்கிற் -

இைட்டிப்பு

- வ் -

- த் –

- ப் -

- த்த் -

- ப்ப் -

- ந்த் -

- ப்ப் -

ஒன்றிலிருந்து நான்கு வகுப்புகழைச் சார்ந்த விழனகள் பமல் விழனகள் என்று
ஐந்தாவது வகுப்ழபச் சார்ந்த விழனகள் இழட விழனகள் என்றும் ஆறு, ஏழு
வகுப்புகழைச் சார்ந்த விழனகள் வல் விழனகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
நான்காவது வகுப்ழபச் சார்ந்த விழனகள் டு, று அல்லது கு என்ற அழசயால்
இறுதியுறும்;

இவ்விழனகைில்

இறந்தகால

உருபன்

காலப்

பின்பனாட்டால்

பமய்ப்படுத்தம் பபறுவதில்ழல. மாறாக ட், ற், க் என்பன இைட்டுவதால் பமய்ப்படுத்தம்
பபறும்.
எ.கா.
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கபாடு > கபாட் - ட்
பபறு > பபற் - ற்
புகு > புக் – க்
இவ்விழன வகுப்புகைின் ஒலியனியல் பசயல்பாடுகளும் திாிபு அடுக்குகளும் பின்னால்
விைக்கப்பட்டுள்ைன.
3.3.2.7.5 இட-எண்-பால் பின்பனாட்டுக்கள்
கால ஒட்டுக்கழைத் பதாடரும் இைண்டாவது திாிபு ஒட்டு. இட–எண்– பால்
பின்பனாட்டாகும்.

இழத

கபார்ட்மாண்கடா

உருபாக

எழுவாய்ப்

பபயர்த்பதாடர்

மூன்று

உருபன்கழை

(Portmanteaumorph)
முற்று

விழனயுடன்

பமய்ப்படுத்தம்

ஆயலாம்.
உடன்பாடு

பசய்யும்

இப்பின்பனாட்டால்
காட்டும்.

பின்வரும்

அட்டவழணயில் இந்த உடன்பாடு தைப்பட்டுள்ைது:
மாற்றுப்பபயர்கள்

இட – எண் – பால் பின்பனாட்டுக்கள்

நான்

ஏன்

நீ

ஆய்

அவன்

ஆன்

அவள்

ஆள்

அது

அது, து, உம்

அவர்

ஆர்

நாங்கள், நாம்

ஓம்

நீங்கள்

ஈர்கள்

அவர்கள்

ஆர்கள்

அழவ

அ

3.3.2.7.6 திாிபு அடுக்குகள்
கால் ஒட்டுக்கள் மற்றும் இட-எண்-பால் ஒட்டுக்கள் பகாண்ட இனம் சுட்டு
விழனயின் (indicative verb) திாிபு கநைடியானது. ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்ழபச் சார்ந்த
விழனயடி அந்த வகுப்பிற்பகன்று அனுமதிக்கப்பட்ட கால மாற்றுருபுகைின் குழுமத்ழத
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அழடத்

பதாடர்ந்து

இடம்-எண்-பால்

ஒட்டு
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கசர்க்கப்படும்.

காலப்

பின்பனாட்டுக்கள் மற்றும் இடம்-எண்-பால் பின்பனாட்டுக்கைின் வருழக முழறயில்
திாிபு அடுக்கில் சீைற்ற விழன வடிவங்களும் இருக்கின்றன. கீழ்வரும் அட்டவழணகைில்
ஒவ்பவாரு

விழன

வகுப்புகழையும்

சார்ந்த

விழனகைின்

திாிபு

அடுக்குகள்

தைப்பட்டுள்ைன.
வகுப்பு 1
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

அழு-கிற்-ஏன்

அழு-த்-ஏன்

அழு-வ்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

அழு-கிற்-ஆய்

அழு-த்-ஆய்

அழு-வ்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

ஒருழம

அழு-கிற்-ஆன்

அழு-த்-ஆன்

அழு-வ்-ஆன்

படர்க்ழக
பபண்பால்

ஒருழம

அழு-கிற்-ஆள்

அழு-த்-ஆள்

அழு-வ்-ஆள்

படர்க்ழக
அஃறிழன

ஒருழம

அழு-கிற்-அது

அழு-த்-அது

அழு-ம்

படர்க்ழக

ஒருழம

அழு-கிற்-ஆர்

அழு-த்-ஆர்

அழு-வ்-ஆர்

அழு-கிற்-ஓம்

அழு-த்- ஓம்

அழு-வ்- ஓம்

அழு-கிற்-ஈர்கள்

அழு-த்- ஈர்கள்

அழு-கிற்-ஆர்கள்

அழு-த்-ஆர்கள்

அழு-கின்ற்-அன்

அழு-த்-அன் -அ

ஆண்பால் - பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம
முன்னிழலப்பன்ழம

படர்க்ழக

பன்ழம

ஆண்பால் – பபண்பால்
படர்க்ழக
அஃறிழண

பன்ழம

அழு-வ்ஈர்கள்
அழு-வ்ஆர்கள்
அழு-ம்
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வகுப்பு2
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

விழு-கிற்-ஏன்

விழு-ந்த்-ஏன்

விழு-வ்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

விழு-கிற்-ஆய்

விழு-ந்த்-ஆய்

விழு-வ்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

விழு-கிற்-ஆன்

விழு-ந்த்-ஆன்

விழு-வ்-ஆன்

படர்க்ழக ஒருழம
விழு-கிற்-ஆள்
பபண்பால்

விழு-ந்த்-ஆள்

விழு-வ்-ஆள்

படர்க்ழக
அஃறிழன

ஒருழம

விழு-கிற்-அது

விழு-ந்த்-அது

விழு-ம்

படர்க்ழக

ஒருழம
- விழு-கிற்-ஆர்

விழு-ந்த்-ஆர்

விழு-வ்-ஆர்

விழு-கிற்-ஓம்

விழு-ந்த்- ஓம்

விழு-வ்- ஓம்

விழு-ந்த்- ஈர்கள்

விழு-வ்- ஈர்கள்

விழு-ந்த்-ஆர்கள்

விழு-வ்-ஆர்கள்

விழு-ந்த்-அன் -அ

விழு-ம்

ஒருழம

ஆண்பால்
பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம

முன்னிழலப்பன்ழம விழு-கிற்-ஈர்கள்
படர்க்ழக
ஆண்பால்

பன்ழம
- விழு-கிற்-ஆர்கள்

பபண்பால்
படர்க்ழக பன்ழம
விழு-கின்ற்-அ
அஃறிழண
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வகுப்பு3
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

தூங்கு-கிற்-ஏன்

தூங்கு-இன்-ஏன்

தூங்கு-வ்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

தூங்கு-கிற்-ஆய்

தூங்கு-இன்-ஆய்

தூங்கு-வ்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

தூங்கு-கிற்-ஆன்

தூங்கு-இன்-ஆன்

தூங்கு-வ்-ஆன்

படர்க்ழக ஒருழம
தூங்கு-கிற்-ஆள்
பபண்பால்

தூங்கு-இன்-ஆள்

தூங்கு-வ்-ஆள்

படர்க்ழக
அஃறிழன

ஒருழம

தூங்கு-கிற்-அது

தூங்கு-இன்-அது

தூங்கு-ம்

படர்க்ழக

ஒருழம
- தூங்கு-கிற்-ஆர்

தூங்கு-இன்-ஆர்

தூங்கு-வ்-ஆர்

தூங்கு-கிற்-ஓம்

தூங்கு-இன்- ஓம்

தூங்கு-வ்- ஓம்

தூங்கு-இன்- ஈர்கள்

தூங்கு-வ்- ஈர்கள்

தூங்கு-இன்-ஆர்கள்

தூங்கு-வ்-ஆர்கள்

தூங்கு-இன்-அ

தூங்கு-ம்

ஒருழம

ஆண்பால்
பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம

முன்னிழலப்பன்ழம தூங்கு-கிற்-ஈர்கள்
படர்க்ழக
ஆண்பால்

பன்ழம
- தூங்கு-கிற்-ஆர்கள்

பபண்பால்
படர்க்ழக பன்ழம
தூங்கு-கிற்-அன்-அ
அஃறிழண
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வகுப்பு4
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

கபாடு-கிற்-ஏன்

கபாட்-ட்-ஏன்

கபாடு- -வ்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

கபாடு-கிற்-ஆய்

கபாட்-ட்-ஆய்

கபாடு-வ்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

கபாடு-கிற்-ஆன்

கபாட்-ட்-ஆன்

கபாடு-வ்-ஆன்

படர்க்ழக ஒருழம
கபாடு-கிற்-ஆள்
பபண்பால்

கபாட்-ட்-ஆள்

கபாடு-வ்-ஆள்

படர்க்ழக
அஃறிழன

ஒருழம

கபாடு-கிற்-அது

கபாட்-ட்-அது

கபாட்-உம்

படர்க்ழக

ஒருழம
கபாடு-கிற்-ஆர்

கபாட்-ட்-ஆர்

கபாடு-வ்-ஆர்

கபாடு-கிற்-ஓம்

கபாட்-ட்- ஓம்

கபாடு-வ்- ஓம்

கபாட்-ட்- ஈர்கள்

கபாடு-வ்- ஈர்கள்

- கபாடு-கிற்-ஆர்கள்

கபாட்-ட்-ஆர்கள்

கபாடு-வ்-ஆர்கள்

படர்க்ழக பன்ழம கபாடு-கின்ற-அன்அஃறிழண
அ

கபாட்-ட்-அன்-அ

கபாட்-உம்

ஒருழம

ஆண்பால்பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம

முன்னிழலப்பன்ழம கபாடு-கிற்-ஈர்கள்
படர்க்ழக
ஆண்பால்

பன்ழம

பபண்பால்
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வகுப்பு5
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

ககட்-கிற்-ஏன்

ககட்-ட்-ஏன்

ககட்-ப்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

ககட்-கிற்-ஆய்

ககட்-ட்-ஆய்

ககட்-ப்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

ககட்-கிற்-ஆன்

ககட்-ட்-ஆன்

ககட்-ப்-ஆன்

ககட்-ட்-ஆள்

ககட்-ப்-ஆள்

ககட்-ட்-அது

ககட்-க்-உம்

ஒருழம

படர்க்ழக ஒருழம
ககட்-கிற்-ஆள்
பபண்பால்
படர்க்ழக ஒருழம
ககட்-கிற்-அது
அஃறிழன
படர்க்ழக ஒருழம
ஆண்பால்-

ககட்-கிற்-ஆர்

ககட்-ட்-ஆர்

ககட்-ப்-ஆர்

பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம

ககட்-கிற்-ஓம்

ககட்-ட்- ஓம்

ககட்-ப்- ஓம்

ககட்-ட்- ஈர்கள்

ககட்-ப்- ஈர்கள்

- ககட்-கிற்-ஆர்கள்

ககட்-ட்-ஆர்கள்

ககட்-ப்-ஆர்கள்

படர்க்ழக பன்ழம
ககட்-கிற்-அன்-அ
அஃறிழண

ககட்-ட்-அன்-அ

ககட்-க்-உம்

முன்னிழலப்பன்ழம ககட்-கிற்-ஈர்கள்
படர்க்ழக

பன்ழம

ஆண்பால்
பபண்பால்

வகுப்பு6
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

படி-க்கிற்-ஏன்

படி-த்த்-ஏன்

படி-ப்ப்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

படி-க்கிற்-ஆய்

படி-த்த்-ஆய்

படி-ப்ப்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

படி-க்கிற்-ஆன்

படி-த்த்-ஆன்

படி-ப்ப்-ஆன்

ஒருழம
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படர்க்ழக ஒருழம
படி-க்கிற்-ஆள்
பபண்பால்

படி-த்த்-ஆள்

படி-ப்ப்-ஆள்

படர்க்ழக
அஃறிழன

ஒருழம

படி-க்கிற்-அது

படி-த்த்-அது

படி-க்க்-உம்

படர்க்ழக

ஒருழம
- படி-க்கிற்-ஆர்

படி-த்த்-ஆர்

படி-ப்ப்-ஆர்கள்

படி-க்கிற்-ஓம்

படி-த்த்- ஓம்

படி-ப்ப்- ஓம்

படி-த்த்- ஈர்கள்

படி-ப்ப்- ஈர்கள்

படி-த்த்-ஆர்கள்

படி-ப்ப்-ஆர்கள்

படி-த்த்-அன்-அ

ககட்-க்க்-உம்

ஆண்பால்
பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம

முன்னிழலப்பன்ழம படி-க்கிற்-ஈர்கள்
படர்க்ழக

பன்ழம

ஆண்பால்

- படி-க்கிற்-ஆர்கள்

பபண்பால்
படர்க்ழக பன்ழம
படி-க்கின்ற-அன்-அ
அஃறிழண

வகுப்பு7
இடம்

நிகழ்காலம்

இறந்தகாலம்

எதிர்காலம்

தன்ழம ஒருழம

நட-க்கிற்-ஏன்

நட-ந்த்-ஏன்

நட-ப்ப்-ஏன்

முன்னிழல ஒருழம

நட-க்கிற்-ஆய்

நட-ந்த்-ஆய்

நட-ப்ப்-ஆய்

படர்க்ழக
ஆண்பால்

நட-க்கிற்-ஆன்

நட-ந்த்-ஆன்

நட-ப்ப்-ஆன்

படர்க்ழக ஒருழம
நட-க்கிற்-ஆள்
பபண்பால்

நட-ந்த்-ஆள்

நட-ப்ப்-ஆள்

படர்க்ழக
அஃறிழன

ஒருழம

நட-க்கிற்-அது

நட-ந்த்-அது

நட-க்க்-உம்

படர்க்ழக

ஒருழம நட-க்கிற்-ஆர்

நட-ந்த்-ஆர்

நட-ப்ப்-ஆர்கள்

ஒருழம
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-

பபண்பால்
தன்ழமப்பன்ழம

நட-க்கிற்-ஓம்

முன்னிழலப்பன்ழம நட-க்கிற்-ஈர்கள்
படர்க்ழக

நட-ந்த்- ஓம்

நட-ப்ப்- ஓம்

நட-ந்த்- ஈர்கள்

நட-ப்ப்- ஈர்கள்

நட-ந்த்-ஆர்கள்

நட-ப்ப்-ஆர்கள்

நட-ந்த்-அன்-அ

நட-க்க்-உம்

பன்ழம

ஆண்பால்

- நட-க்கிற்-ஆர்கள்

பபண்பால்
படர்க்ழக பன்ழம
நட-க்கின்ற-அன்-அ
அஃறிழண

3.3.2.7.7. விழனகைின் சீைற்றவடிவங்கள்
கமற்பசான்ன ஏழு வகுப்புகைில் அடக்க இயலாத ஒரு சிறு குழும விழனகள்
இருக்கின்றன.

இவ்விழனகள்

பின்வரும்

காைணங்கைால்

சீைற்ற

வடிவங்கைாக

இருக்கின்றன.
1.

அழவ சீைற்ற கால ஒட்ழட ஏற்கும். எடுத்துக்காட்டாகச் பசால் என்ற விழன ன்

என்ற இறந்தகால ஒட்ழட ஏற்கும் (பசா – ன் – ஏன் > பசான்கனன்).
2.

திாிபு

ஒட்டுக்கள்

மாற்றுகின்றன.

கசர்க்கப்படும்கபாது

எடுத்துக்காட்டாகச்

சா

அழவ

என்ற

தமது

விழன

ஒலியன்

வடிழவ

இறந்தகாலத்திற்காகத்

திாிபுறும்கபாது அதன் விழனப்பகுதி பச என்று மாறும் (பச-த்த்-ஏன் > பசத்கதன்).
3.3.2.7.8

வியங்ககாள் வடிவம்

வியங்ககாள் வடிவம் வியங்ககாள் பின்பனாட்டான க

விழனப்பகுதியுடன்

கசர்க்கப்படுவதால் உருவாக்கப்படுகிறது. இப்பின்பனாட்டு 6-ஆவது மற்றும் 7-ஆவது
வகுப்பு விழனகளுடன் க்க் என்ற மாற்றுருபாக உருப்படுத்தம் பபறும்.
எ.கா
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வாழ் – க > வாழ்க
வீழ் – க > வீழ்க
நட – க்க > நடக்க
பகாடு – க்க > பகாடுக்க
3.3.2.8 முற்றல்லா விழன வடிவங்கள்
நான்கு முற்றல்லா விழன வடிவங்கழை கவறுபடுத்தலாம்:
1.

பசய்ய விழனபயச்சம்

2.

பசய்து விழனபயச்சம்

3.

நிபந்தழன எச்சம்

4.

பபயபைச்சம்

3.3.2.8.1 பசய்ய விழனபயச்சம்
இது விழனபயச்சப் பின்பனாட்டான அ விழனப்பகுதியுடன் கசர்க்கப்படுவதால்
உருவாக்கப்படுகின்றது. இப்பின்பனாட்டு மூன்று மாற்றுருபுகழைக் பகாண்ட ஒரு
உருபன் ஆகும். அ

என்ற பின்பனாட்டு ஒன்றாம், இைண்டாம், மூன்றாம், நான்காம்

வகுப்பு விழனகளுடனும், க என்ற பின்பனாட்டு ஐந்தாவது வகுப்பு விழனகளுடனும் க்க
என்ற பின்பனாட்டு ஆறாவது மற்றும் ஏைாவது வகுப்பு விழனகளுடன் வரும்.
அழு (வகுப்பு 1)

: அழ் – அ

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – அ

தூங்கு (வகுப்பு 3)

:தூங்க் – அ

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – அ

ககள் (வகுப்பு 5)

: ககட் – க
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படி (வகுப்பு 6)

: படி – க்க

நட (வகுப்பு 7)

: நட – க்க
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3.3.2.8. 2 பசய்து / பசய்யாமல் விழனபயச்ச வடிவம்
பசய்து
வடிவங்கள்

விழனபயச்சத்திற்கு
இருக்கின்றன.

கநர்மழற

கநர்மழற

மற்றும்

விழனபயச்ச

எதிர்மழற
வடிவம்

என்ற

இைண்டு

விழனப்பகுதியுடன்

விழனபயச்ச ஒட்ழடச் கசர்ப்பதால் உருவாக்கப்படும். இவ்விழனபயச்ச ஒட்டுக்கள்
இறந்தகாலப் பின்பனாட்டுக்கைின் ஒலியன் வடிழவக் பகாண்டிருக்கும். இழவ தவிை பிற
பின்பனாட்டுக்கள் உ என்ற ஒலித்துழண உயிழைக் (Enunciative vowel) பகாண்டிருக்கும்.
இவ்வாறு து, ந்து, த்து, இ என்ற நான்கு ஒட்டுக்களும் கநர் விழனபயச்ச ஒட்டுக்கைாக
வரும்.
அழு (வகுப்பு 1)

: அழு – து

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – ந்து

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – இ

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – டு

ககள் (வகுப்பு 5)

: ககட் – டு

படி (வகுப்பு 6)

: படி – த்து

நட (வகுப்பு 7)

: நட – ந்து

எதிர்மழறழயப் பபாருத்தவழையில் இைண்டு எதிர்மழற விழனபயச்ச வடிவங்கள்
இருக்கின்றன. முதல் வடிவில் ஆ என்ற எதிர்மழற மாற்றுருபு விழனப்பகுதியுடன்
முதலில்

கசர்க்கப்பட்டு

அதன்

பின்

மல்

என்ற

விழனபயச்சப்

பின்பனாட்டு

கசர்க்கப்படும். இவ்வாறு முதல் எதிர்மழற பபயபைச்ச வடிவத்தின் அழமப்பு புன்வருமாறு
அழமயும்.
விழனப்பகுதி + ஆ – மல்
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இைண்டாவது

வடிவத்தில்

விழனப்பகுதிழயத்

பதாடர்ந்து
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ஆத் என்ற எதிர்மழற

மாற்றுருபு கசர்க்கப்பட்டு அழதத் பதாடர்ந்து உ என்ற ஒலித்துழண உயிபைாலி
கசர்க்கப்படும். இவ்வாறு இைண்டாவது எதிர்மழற விழனபயச்ச வடிவம் பின்வருமாறு
அழமயும்:
விழனப்பகுதி + ஆத் – உ
எ.கா.
அழு (வகுப்பு 1)

: ஆழ் – ஆ – மல்

ஆழ் – ஆது

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – ஆ – மல்

உட்கார் – ஆது

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – ஆ – மல்

தூங்க் – ஆது

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – ஆ – மல்

கபாட் – ஆது

ககட் (வகுப்பு 5)

:ககட் – க் – ஆ – மல்

ககட் - க் – ஆது

படி (வகுப்பு 6)

: படி – க்க - ஆ – மல்

படி – க்க – ஆது

நட (வகுப்பு7)

: நட –க்க – ஆ – மல்

நட – க்க – ஆது

3.3.2.8.3. நிபந்தழன வடிவங்கள்
மூன்றாவது காலம் காட்டாத முற்றல்லா வடிவம் நிபந்தழன வடிவம் ஆகும். இது
எதிர்மழற

வடிவத்திலும்

விழனப்பகுதியுடன்

கநர்மழற

பபாருத்தமுழடய

வடிவத்திலும்
இறந்தகால

வரும்.
மாற்றுருழப

கநர்மழற

வடிவம்

ஒக்கும்.

ஒலியன்

கூழறயும் அழதத் பதாடர்ந்து ஆல் என்ற நிபந்தழனப் பின்பனாட்ழடயும் பபற்றுவரும்.
நிபந்தழன விழன வடிவத்தின் அழமப்பு பின்வருமாறு அழமயும்:
விழனப்பகுதி + பபாருத்தமான இறந்தகால ஒட்ழட ஒக்கும் ஒலியன் கூறு

+ ஆல்

இறந்தகால ஒட்ழட ஒக்கும் ஒலியன் கூறு நிகழ்கால மாற்றுருபுடகனா எதிர்கால
மாற்றுருபுடகனா முைண்படாது. இதற்குப் பபாருண்ழம பசயற்பாடு இல்ழல. அதாவது
இது இறந்தகாலத்ழத உணர்த்தாது.
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அழு (வகுப்பு 1)

: ஆழ் – த் – ஆல்

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – ந்த்– ஆல்

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – இன் – ஆல்

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – ட் – ஆல்

ககட் (வகுப்பு 5)

: ககட் – ட் – ஆல்

படி (வகுப்பு 6)

: படி – த்த் – ஆல்

நட (வகுப்பு7)

: நட –ந்த் – ஆல்
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எதிர்மழற நிபந்தழன விழன வடிவம் விழனப்பகுதியுடன் ஆ என்ற எதிர்மழற
உருழபயும் அழதத் பதாடர்ந்து விட்டால்

என்ற

நிபந்தழன ஒட்ழடயும்

கசர்க்கப்படும் கபாது பபறப்படும்.
விழு (வகுப்பு 1)

: விழ் – ஆ – விட்டால்

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – ஆ – விட்டால்

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – ஆ – விட்டால்

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – ஆ – விட்டால்

ககட் (வகுப்பு 5)

:ககட் – க் – ஆ – விட்டால்

படி (வகுப்பு 6)

: படி – க்க - ஆ – விட்டால்

நட (வகுப்பு7)

: நட –க்க – ஆ – விட்டால்

3.3.2.8.4. பபயபைச்ச வடிவங்கள்
பபயபைச்ச வடிவம் காலத்ழத கவறுபடுத்தும் எச்ச வடிவமாகும். பபயபைச்ச
வடிவம் இறந்தகாலப் பபயபைச்சம், நிகழ்காலப் பபயபைச்சம், எதிர்கால பபயபைச்சம்
எனப்படும்.

இவற்றுடன்

காலங்காட்டாத

எதிர்மழறப்

பபயபைச்சமும்

கசரும்.

இறந்தகாலப் பபயபைச்ச வடிவமும் நிகழ்காலப் பபயபைச்ச வடிவமும் விழனப்பகுதியுடன்
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பமாத்தமான இறந்தகால மாற்றுருழபகயா நிகழ்கால மாற்றுருழபகயா கசர்த்தும் அழதத்
பதாடர்ந்து பபயபைச்ச பின்பனாட்டான அ என்பழத கசர்த்தும் உருவாக்கப்படும்.
அழு (வகுப்பு 1)

: அழு – த் – அ

அழு – கிற் - அ

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – ந்த்– அ

உட்கார் – கிற் - அ

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – இ – அ

தூங்கு – கிற் - அ

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – ட் – அ

கபாடு – கிற் - அ

ககட் (வகுப்பு 5)

: ககட் – ட் – அ

ககட் – கிற் - அ

படி (வகுப்பு 6)

: படி – த்த் –அ

படி – க்கிற் - அ

நட (வகுப்பு7)

: நட –ந்த் – அ

நா – க்கிற் – அ

எதிர்கால பபயபைச்ச வடிவம் உம் என்ற ஒட்ழட விழனப்பகுதியுடன் கசர்ப்பதால்
பபறப்படும். உம் என்ற என்ற ஒரு கபார்ட்மாண்கடா உருபாகும்; இது எதிர்கால
உருபழனயும் பபயபைச்ச உருபழனயும் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யும்.
அழு (வகுப்பு 1)

: அழ் – உம்

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – உம்

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – உம்

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – உம்

ககட் (வகுப்பு 5)

:ககட் – க் – உம்

படி (வகுப்பு 6)

: படி – க் - உம்

நட (வகுப்பு7)

: நட –க் – உம்

எதிர்மழறப் பபயபைச்ச வடிவம் எதிர்மழற பபயைான ஆத் என்பழதயும் அழதத்
பதாடர்ந்து

பபயபைச்ச

ஒட்டான

அ என்பழதயும் விழனப்பகுதியுடன் கசர்த்துப்

பபறப்படும்.
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அழு (வகுப்பு 1)

: அழ் – ஆத் - அ

உட்கார் (வகுப்பு 2)

: உட்கார் – ஆத் - அ

தூங்கு (வகுப்பு 3)

: தூங்க் – ஆத் - அ

கபாடு (வகுப்பு 4)

: கபாட் – ஆத் - அ

ககள் (வகுப்பு 5)

:ககட் – க் – ஆத் - அ

படி (வகுப்பு 6)

: படி – க்க் - ஆத் - அ

நட (வகுப்பு7)

: நட –க்க் – ஆத் - அ
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3.3.2.9 பபயைாக்கப்பட்ட விழன வடிவங்கள் / பதாைிற்பபயர்கள்
பதாைிற்பபயர்கழைக் காலக்குறி பபற்றழவ, காலக்குறி பபறாதழவ என இைண்டு
வழககைாக கவறுபடுத்தலாம். காலக்குறி பபறாத பதாைிற்பபயர்கள் விழனப்பகுதியும்
அழதத்

பதாடர்ந்து

பபயைாக்க

ஒட்ழடயும்

பபற்றிருக்கும்.

இவ்வழகயிற்படும்

பதாைிற்பபயர்கள் மூன்று கவறுபட்ட பபயைாக்க ஒட்டுக்கழைப் பபற்று வரும்:
1. விழனப்பகுதி + ஆல்
பசய் (வகுப்பு 1 )

: பசய் – ய் – அல்

படி (வகுப்பு 6 )

: படி – க்க் – அல்

2. விழனப்பகுதி + தல்
பசய் (வகுப்பு 1 )

: பசய் – தல்

படி (வகுப்பு 6 )

: படி - த்தல்

3. விழனப்பகுதி + ழக
பசய் (வகுப்பு 1 )

: பசய் – ழக

படி (வகுப்பு 6 )

: படி – க்ழக

காலக்குறி பபற்ற பதாைிற்பபயர்கழைப் பபாறுத்தவழையில் அழவ விழனப்பகுதியுடன்
மூன்று கால மாற்றுருபுகழையும் அழதத்பதாடர்ந்து அது என்ற பபயைாக்க ஒட்ழடயும்
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என்ற எதிர்மழற

ஒட்ழடயும் அழதத் பதாடர்ந்து அது என்ற பபயைாக்க ஒட்ழடயும் பபற்று வரும்.
விழனப்பகுதி + இறந்தகால / நிகழ்கால / எதிர்கால / ஒட்டு + பபயைாக்க ஒட்டு – அது
எ.கா.
பசய் (வகுப்பு 1 )

:

பசய் – த் – அது
பசய் – கிற் – அது
பசய் – வ் – அது
பசய் – ய் – ஆத் – அது

படி (வகுப்பு 6 )

:

படி – த்த் – அது
படி – க்கிற் – அது
படி – ப்ப் – அது
படி – க்க் – ஆத் – அது

3.3.2.9.1 விழனயாலழணயும் பபயர்கள் மற்றும் பபயைழடப் பபயர்கள்
விழனயாலழணயும் பபயர்கழைப் பின்வருமாறு ஆயலாம்:
விழனப்பகுதி + கால ஒட்டு / எதிர்மழற ஒட்டு + படர்க்ழக இடச்கசய்ழமச் சுட்டு
மாற்றுப்பபயர்கள்.
எ.கா.
பசய் – த் – அவன்

பசய் – ப் – அவன்

பசய் – த் – அவள்

பசய் – ப் – அவள்

பசய் – த் – அது

பசய் – ப் – அது

பசய் – த் – அவர்

பசய் – ப் – அவர்

பசய் – த் – அவர்கள்

பசய் – ப் – அவர்கள்

பசய் – த் – அழவ

பசய் – ப் – அழவ

பசய் – கிற் – அவன்

பசய் – ய் - ஆத் – அவன்
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பசய் – கிற் – அவள்

பசய் – ய் - ஆத் – அவள்

பசய் – கிற்– அது

பசய் – ய் - ஆத் – அது

பசய் – கிற் – அவர்

பசய் – ய் - ஆத் – அவர்

பசய் – கிற் – அவர்கள்

பசய் – ய் - ஆத் – அவர்கள்

பசய் – கிற் – அழவ

பசய் – ய் - ஆத் – அழவ
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3.3.2.10 குழறவிழனகள்
சில

விழனகள்

எல்லாக்

கால

வகுப்புகழையும்

எல்லா

இடம்-எண்-பால்

ஒட்டுக்கழையும் முற்றல்லா எச்ச வடிவங்கழையும் பபறாது வரும். இவ்வாறு குழற
திாிபுற்ற விழனகள் குழற விழனகள் எனப்படும். பின்வருவன தற்கால தமிைில் உள்ை
குழற விழனகள் ஆகும்: மாட்டு, உள், இல், கவண்டு, கபாது, தகு, முடி, பதாி, புாி, பிடி,

கிழட, வலி, பசி, கூசு, கச.
1.

மாட்டு என்ற விழன துழண விழனயாக இட-எண்- பால் ஒட்டுக்கள் பபற்று முற்று

விழனயாக மட்டும் வரும் (மாட்கடன், மாட்டாள், மாட்டான்).
3.

உள் என்ற விழன பசால் விழனயாகவும் துழண விழனயாகவும் வரும். இது

முற்று வடிவிலும் ஒரு எச்ச வடிவிலும் வரும். அதாவது உண்டு என்ற முற்று வடிவிலும்
உள்ை என்ற எச்ச வடிவிலும் வரும்.
4.

இல், அல் என்ற எதிர்மழற விழனகள் காலக் குறிப்பின்றி படர்க்ழகயிடப் பன்ழம

எண் மற்றும் அஃறிழணப்பால் என்பதற்குத் திாிபுற்று முழறகய இல்ழல, அல்ல என்ற
வடிவங்கைில் வரும். எதிர்மழறப் பபயபைச்ச வடிவங்கைில் அதாவது இல்லாமல்,

அல்லாமல் அல்லது இன்றி, அன்றி எனவும் வரும்.
5.

கவண்டு, கபாது, தரு என்பன ஒரு முற்று வடிவில் எதிர்காலப் படர்க்ழகயிட

ஒருழம என்பதற்குத் திாிபுற்று கவண்டும், கபாதும், தகும் என வரும். இவற்றிற்கு
இழணயான எதிர்மழற வடிவிலும், அதாவது கவண்டாம், கபாதாது, தகாது என்றும்
வரும். இவ்விழனகள் பின்வரும் வாக்கிய அழமப்பில் வரும்:
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நான்காம் கவற்றுழமத்பதாடர் + முதல் கவற்றுழமத்பதாடர் + விழன
எ.கா.
குமாருக்குப் பணம் கவண்டும்
ைாழதக்குத் தண்ணீர் கவண்டாம்
6.

முடி, பதாி, புாி, பிடி, கச என்ற விழனகள் முற்றுப்பபறா விழனகள் வடிவிலும்

முற்றுப்பபற்ற விழன வடிவிலும் மூன்று காலத்துக்கும் படர்க்ழக இடத்துக்கும் ஒருழம
பன்ழம எண்ணுக்கும் அஃறிழண பாலுக்கும் திாிபுற்று வரும். முடி துழணவிழனயாகவும்
பிறவிழனகள் பசால் விழனகைாகவும் வரும். அழவ பின்வரும் வாக்கிய ஒழுங்கழமப்பில்
வரும்.
நான்காம் கவற்றுழமத் பதாடர் + இைண்டாம் கவற்றுழமத்பதாடர் + விழன
எ.கா.
ைாழதக்குப் பாட்டு பிடிக்கும்
3.4 கணினி உருபனியல் ஆய்வு
உருபனியல்

ஆய்வுகள்

கசர்த்தல்

(combinatorial)

அல்லது

உறவுப்படுத்தல்

(relational) அணுகுமுழறகழை உள்ைடக்கியுள்ைன. பசால்லும் வாிழச முழறயும் (Item
and Arrangement (IA)) (Hockett 1958) ,பசால்லும் பசயற்பாங்கும் (Item and Process (IP)
(Hockett, 1958) கபான்ற மாதிாிகள் ஒரு உருபனியல் ககார்ழவழய அடி (base) மற்றும்
ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு கமற்பட்ட ஒட்டுகைாகப் பிாிப்பழத உள்ைடக்கும். மாறாகச்
பசால்லும் அடுக்கும் (Word and Paradigm (WP)) மாதிாி (Robbins, 1963) கசர்த்தல்
மற்றும் உறவுப்படுத்தல் என்ற இரு அணுகுமுழறகழையும் உருப்படுத்தம் பசய்யும். பசால்
வழலப்பின்னல்

(Word

Network,

Singh

and

Ford,

1984)

கபான்ற

மாதிாிகள்

உறவுப்படுத்தல் அணுகுமுழறழயப் பண்பாக்கம் பசய்யும். இது பசால்ழல அலகாகக்
பகாள்கிறது; உருபழன அலகாகக் பகாள்வதில்ழல; உருபனியல் என்பது பசால்
அழதப்கபான்ற பிற பசாற்களுடன் பகாண்டுள்ை கலழவத் தன்ழமயான உறவாக
விைக்கிக் பகாள்ைப்படுகிறது.
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பசால்லும் வாிழச முழறயும் மாதிாிழய அடிப்பழடயாகக் பகாண்ட உருபனியல்
ஆய்வில் எல்லா உருபன்களும் சில அலகுகள் என்று எடுத்துக்பகாள்ைப்படும். கமலும்
பமாைியின் எல்லா உருபன்கழையும் கதழவயான பண்புக்கூறு குறிப்புடன் பட்டியலிடும்.
பகுதிகளும் ஒட்டுகளும் அவற்றின் பதாடர்புபடுத்த இயலும் இழணகழைப் பற்றிய
தகவலுடன் தனியாகச் கசகாிக்கப்படும்; பசால் வடிவுகைின் ஆய்வு பலவழகப்பட்ட
கலழவத் தன்ழம பகாண்ட பசால் வடிவுகைில் உள்ை உருபனியல் வடிவழமப்புகைின்
அழடயாைத்தால் குறிப்பிடப்படும் அழமப்பபாழுங்குப் பபாருத்தம் பார்த்தல் (pattern
matching) வைி பசயல்படுத்தும்.
உருபனியல்
பயன்படுத்தினால்

ஆய்வில்
இது

பசால்லும்

பசய்யும்

பசயற்பாங்கும்

ககாட்பாடு

உருபனியல்

அடிப்பழடயிலான

மாதிாிழயப்

அனுமானங்கள்

அடிப்பழடயில் அருவத்தன்ழமயான உள்ளுழறயும் உருபன் சூைல் அடிப்பழடயில்
தீர்மானிக்கப்பட்ட உருபபாலியனியல் நிழலகைில் கவறுபட்ட உருபுகள் வைியாக அதன்
புற உருப்பத்தத்ழதக் கண்டுபகாள்கிறது. கவர்களும் ஒட்டுகளும் அவற்றின் அடிப்பழட
மாற்றுருபு வடிவுகைில் பட்டியலிடப் பட்டுள்ைன; மற்றும் கவறுபட்ட புற மாற்றுருபச்
கசர்க்ழககைின்

கட்டுப்பாடுகழைக்

குறிப்பிடும்

உருபனியல்

விதிகைின்

பசயல்பாட்டின்வைி அணுகப்படுகிறது.
பசால்

வடிவுகழை

ஆய

பசால்லடுக்கு

மாதிாிழயப்

பயன்படுத்துவது

உறவுபடுத்தல் அணுகுமுழறயாகும். ஒவ்பவாரு அடுக்கின் உருப்படுத்தங்கைின் பட்டியல்
கபாதுமானதல்ல; ஏபனன்றால் ஒவ்பவாரு அடுக்கின் பசல்லுக்குள்ளும் பசயல்படும்
ஆக்கச் பசயற்பாடுகள் தன்னிச்ழசயான நடத்ழதழய பவைிப்படுத்துகிறது. கவர்கள்
மட்டும் பசால் பதிவுகைாக எடுத்துக்பகாள்ைப்படுகிறது; கவறுபட்ட கவர்கள் மற்றும்
பகுதிகள் மீதான எல்லாச் சாத்தியமான ஒட்டாக்கங்களும் பசால்லாக்க விதிகைின்
அறிமுகம் வைி சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. பசால் வடிவுகைின் ஆய்வு இச்கசர்ப்புத்
பதாடர்புகைின் மீது பசயல்படும் விதிகைால் ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது.
பசால் மற்றும் வழலப்பின்னல் மாதிாி உருபனியல் ஆய்வுக்கு முழுப்பட்டியல்
மாதிாியாக (Full Listing Model) கருதப்படுகிறது. உறவுப்படுத்தல் அணுகுமுழறயின்
முக்கியத்துவம் பசால் வடிவுகளின் ஆக்கத்திற்கும் புாிந்து பகாள்ைலுக்கும் கூடுதல்
உகந்ததாகத் பதாிகிறது. ஒட்டுகள் பசாற்களுக்கு பவைிகய எங்கும் இல்லாதிருப்பதால்
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பசால்லாய்விக்கு இக்ககாட்பாட்ழடக் ழகயாள்வது இழத ஆக்கச் பசயன்ழமகைின்
பதாடர்ச்சிகைாகப்

பார்ப்பதற்குப்

பதிலாக

வடிவுகளுக்கு

இழடயில்

உள்ை

வழலப்பின்னலின் ஒப்புழமப் படுத்தழல முற்ககாள் பசய்கிறது. கவர் அல்லது ஒட்டு
என்ற கருத்துகளுக்குக் குறிப்பிட்ட உருபனியல் தகுதி தைப்படவில்ழல. இருப்பினும்
பதாைில்நுட்ப

கநாக்கத்திற்கு கவண்டி

இவ்கவறுபாடுகழைக்

கருத்தில் பகாள்வது

அவசியமாகும்.
ஆம்பிள் (Ample) மற்றும் கிம்கமா (Kimmo) கபான்ற உபாயங்கள் நன்றாக
நிறுவப்பட்ட கணினியியல் வடிவவாதங்கைாகும். இழவ பல பமாைிகளுக்கு உருபனியல்
ஆய்விகழையும் உருவாக்கிகழையும் திட்டமிடப் பயனுள்ைதாக அழமகின்றன. ஒரு
அர்த்தத்தில்

ஆம்பிள்

பசால்லும்

வாிழச

முழறயும்

மாதிாி

அடிப்பழடயில்

திட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும் உள்ளுழறயும் பகாள்ழகழய மாற்றுருபுப் பபாருத்தமாக
(allomorph
வகுப்புகைின்

matching)

விைக்கலாம்.

ஒவ்பவான்றிற்கும்

பகாண்டிருக்கிறது.

பகுதிகள்

பமாைித்

எல்லா

மற்றும்

தைவு

ழமயம்

பமாைியின்

பசால்

மாற்றுருபுகைின்

விாிவான

பட்டியழலக்

பின்பனாட்டுகைின்

விாிவான

பட்டியழலக்

பகாண்டிருக்கிறது. பகுதிகள் மற்றும் பின்பனாட்டுகைின் தவறான இழணப்புகழை
ஒலியனியல், உருபபாலியனியல் அல்லது உருபனியல் கட்டுப்பாடுகழை கதழவயான
இடத்தில் குறிப்பிடுவதன் மூலம் தழட பசய்யலாம்.
கிம்கமா ஆக்கமுழற ஒலியனியல் அடிப்பழடயில் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இது
இருநிழல உருபனியல் (Two level Morphology) என்று அழைக்கப்படும் உள்ளுழறயும்
அடிப்பழடழய மாற்றுருபன்கழைப் புற எழுத்து வடிவுகைாக மாற்றும் இருதிழச
பகுப்பாய்வியாக (bi-directional processor) நிழறகவற்றப்படுகிறது. ஒரு ஒலியனியல் விதி
பசால் வடிவுகள் வரும் சூைல்கைின் அடிப்பழடயில் பசால்லின் உள்ளுழற வடிவிற்கும்
அதன் புற பமய்படுத்தத்திற்கும் இழடயிலுள்ை கநைடிப் பபாருத்தத்ழத உருவாக்குகிறது.
விதிகள் பயன்பாட்டின் நிகழ்பவண்ழணக் குறிப்பிடுவதுடன் அழவ வரும் சூைலின்
அடிப்பழடயில் மாற்று விதிகைின் இயல்ழபத் பதாடர்புபடுத்துகிறது. அதன் பசயல்பாடு
முற்றுநிழலத் தானியங்கிழய (Finit State Automaton) சார்ந்திருக்கிறது. இது உள்ைீடு
பசய்யப்படும் பசால்ழலத் தைப்பட்ட ககார்ழவயின் பதாடர்ச்சியான வருடி உணர்தல்
(scanning) மூலம் பகுப்பாய்கிறது.
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ககாட்பாடு அடிப்பழடயில் நிறுவப்பபற்ற பகாள்ழககைின் குழுமத்ழதக் கணினிச்
சட்டகத்தில்

பபாருந்துமாறு

பண்புக்கூறுகழை

அல்லது

அப்படிகய

மாற்ற

பசயற்பாங்குகழை

இயலாது.
ஒரு

உருபனியல்

குறிப்பிட்ட

வடிவ

வகுப்புப்
வாதமாக

நழடமுழறப்படுத்தப்படுவது, நல்லுருவாக்கப்பட்ட நுட்பமான பசயல்பாட்டு மாதிாியாக
வைகவண்டி

ககாட்பாட்டின்

சில

பதாைில்நுட்ப

மாற்றியழமத்தழல

கவண்டும்.

உருபனியல் ஆய்வின் மாதிாிகைின் கவறுபட்ட நழடமுழறப்படுத்தங்கள் பகாள்ழகயும்
வடிவாதமும் ஒன்றுக்பகான்று பபாருத்தமாகச் பசல்கிறதா என்பழதப் புாிந்துபகாள்ை
உதவும்.
3.4.1 கலப்பு மாதிாி
பபர்லில் (PERL) இல் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் பசயல்படுத்தப்பட்ட கலப்பு
மாதிாி (Hybrid Model) உள்ளுருவாக்கப்பட்ட பசாற்கைஞ்சியத்தின் சட்டகத்ழதயும்
பமாைியின் கவறுபட்ட ஒவ்பவாரு பசால் வகுப்பிற்கும் பசால்லும் வாிழச முழறயும்
மற்றும்

பசால்லும்

பசயற்பாங்கும்

என்பனவற்றின்

ஒருகுழும

விதிகழையும்

பகாண்டிருக்கிறது. தைப்பட்ட உருபபாலியனியல் விதிகைின் அடிப்பழடயில் பசயல்படும்
இழணயான துழண நழடமுழறகழை (corresponding subroutines) கவண்டுவதன் மூலம்
இதன் ஆய்வு ஆய்வு நிரூபிக்கப்படுகிறது. இது ஒவ்பவாரு வழகப்பாட்டின் பசால்
வடிவுகழைக் ககாப்புகைால் கட்டழையிட்டபடி பசயல்படுகிறது. வைியழமப்பு பமாைியில்
பமாைித்

தகவலின்

மைபுாிழம

குறியாக்கம்

இருக்கிறது.

திறந்த

இறுதியுற்ற

உருபபாலியனியல் மற்றும் மாற்றுருப விதிகைின் (open ended morphophonemic and
allomorphy rules) வைி பமாைித் தகவலின் பகுப்பாய்வால் இது நழடபபறுகிறது
(Vaishnavi Ramaswamy, 2003: 101-110).
இம்மாதிாி உருபனியலின் பசால்லும் வாிழச முழறயும் மற்றும் பசால்லும்
பசயற்பாங்கும்

மாதிாிகைின்

கலழவயில்

அதன்

ககாட்பாடு

அடிப்பழடழய

அழமத்துக்பகாள்கிறது. பசயற்பாட்ழடச் பசாற்பகுதியின் (word stem) உருபனியல்
இயல்ழபப் பபாறுத்து ஒரு மாற்றத்ழத (transformation) விவைழண பசய்வதாக விைக்க
இயலும்.

திாிபு

நீக்கத்தின்

(Inflectional

stripping)

ஒவ்பவாரு

நிழலயிலும்
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கட்டுப்பாடுகைின் முழுத் பதாடர்ச்சிகைின் வைி கடந்த பின்னர் ஒரு
பசால் பகுப்பாய்வு பசய்யப்படுகிறது.
ஒரு

பகுப்பாய்வுத்

ககார்ழவழய
பின்பனாட்ழட

வருடி

பதாகுதி

அறிதழலச்

வருடி அறிந்து

(analysis
(scanning)

modeule)
பசய்கிறது;

பிாித்பதடுக்கிறது; மற்றும்

வலமிருந்து
ஒரு

இடமாகக்

கநைத்தில்

ஒவ்பவாரு

ஒரு

கநர்விலும்

ஒலி ைி ல் மற்றும் உருமேோலி ைி ல் உதவியுடன் மீதிச்பசால்ழல மீட்டுருவாக்கம்
பசய்கிறது. ககார்ழவ தீர்வது வழை இது நழடபபறும்; பவைியீடு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
உருபன்கைின் வடிவில் இருக்கும்; பின்னர் அழவ உறுதி பசய்யப்படும்.
3.4.1.1 ககாட்பாடும் பசயல்படுத்தமும்
இம்மாதிாி உருபனியலின் பசால்லும் வாிழசயும் அணுகுமுழறழய கநாக்கி
அழமக்கப்பட்டுள்ைது. புணர்ச்சி (sandhi) கபான்ற இழணப்பு சாைா நடப்புக்கான (Nonconcatinative phenomenon) தீர்வுகளுக்குச் பசால்லும் பசயற்பாங்கும் அணுகுமுழறழயக்
ழகயாள்கிறது.

ஒவ்பவாரு

ஒலியனியல்

அல்லது

உருபபாலியனியல்

நடப்பும்

மாற்றுவிதிகைில் (transformational rules) உட்படுத்தப்படுகிறது. உருபனியல் அடுக்கின்
ஒவ்பவாரு அலழகயும் உள்ைடக்கிய உருபபாலியனியல் மாற்றங்கள் இடப்பபயர்ச்சி
அல்லது மாற்ற விதிகைின் ஒரு குழுமத்தின் மூலம் எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது.
3.4.1.2 வடிவ வாதமும் கட்டும்
பபர்லில் (PERL) நழடமுழறப்படுத்தப்படும் கலழவ மாதிாி ஒரு கணினிசார்
மாதிாியாகும். இது சுதந்திைமாகச் பசயல்படும் ஐந்து தனிப்பகுதிகைாகச் (separate blocks)
பசயல்படும் சிறு பதாகுதிகழை கவண்டும் முதன்ழமக் கட்டுப்பாட்டு வைியழமப்புகள்
/நிைல்கள் (main control programmes) வைியாகச் பசயன்ழம புாியும் ஒருங்கிழணந்த
மாதிாியாகச் பசயல்பட இயலும். கட்டுப்படுத்தும் பதாகுதி (controlling modules)
கட்டுப்படுத்தும் தகவலின் பகுதியாகப் பின்வரும் ஆறு பகுதிகழை கவண்டும்:
1.

பபயர்த் தமிழ்

- Noun Tamil

2.

மாற்றுப்பபயர்த் தமிழ்

- Pronoun Tamil

Prof. Rajendran S. and Dr. R. Amutha, Nuances of Making Spell and Grammar Checker for Tamil
(Monograph in Tamil)

Language in India www.languageinindia.com Vol. 20 Issue 2, Feb 2020

3.

எண் தமிழ்

- Numeral Tamil

4.

விழனத் தமிழ்

- Verb Tamil

5.

பபயைழடத் தமிழ்

- Adjective Tamil

6.

பசாற்கைஞ்சியம்

- Lexicon

7.

பவைிகயறும் வைி

- Exit
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1-இலிருந்து 5 வழையுள்ை பாகங்கள் தமிைில் ஒவ்பவாரு பசால் வகுப்பிற்கும் ஆய்வு
உட்கூழற (analysis component) உட்படுத்தும். ஒவ்பவாரு பாகமும் பபாருத்தமான
பசால் வகுப்பின் ஆய்வுக்கு விதிகழை உட்படுத்தும். ஆய்வு உள்ைீட்டுக் ககாழவயின்
வலது முழனயிலிருந்து பதாடங்கி ஒவ்பவாரு மட்டத்திலும் இறுதிப் பின்பனாட்ழட
அல்லது திாிழபப் பிாித்பதடுப்பதால் பதாடர்ந்து நழடபபறும்.
கட்டழைக் ககாப்பு (control file) வைியழமப்பில்/நிைலில் (programme)

உள்ை

அகக் கட்டழைகழை கவண்டும். உள்ைீடாக எடுக்கப்பட்ட எந்தச் பசால் வடிவமும்
ஒவ்பவாரு பசால் வகுப்ழபயும் (அதாவது பபயர், மாற்றுப்பபயர், எண், விழன மற்றும்
பபயைழட) ழகயாை உருவாக்கப்பட்ட ஐந்து ஆய்வுத் பதாகுதிகைால் பதாடர்ச்சியான
பாிகசாதழனகளுக்கு

உட்படுத்தப்படும். பவற்றிபபறும் பகுப்பாய்வு பவைியீடாக

விழைவிக்கப்படும்.
பலக்சிக்கன் (LEXICON) என்ற பசாற்கைஞ்சியக் ககாப்பு (lexicon file) பசால்
வடிவுகழைத் பதாடரும் எல்லாத் திாிபுகைின் மற்றும் பின்பனாட்டுகைின் விவான
பட்டியழலக்

பகாண்டிருக்கும்

(transformational

component)

உட்கூறு

ஆகும்.

மாற்பறாலிக்

திாிபுகள்

மாற்ற

கட்டுப்பாடுகைாகக்

உட்கூறில்
(allophonic

conditionings) கருதப்படுவதால் பின்பனாட்டுக்கள் பசால் பதிவுகைாகப் பதிவுபசய்யப்பட
கவண்டும். எடுத்துகாட்டாக உழடழம கவற்றுழமழயக் குறிக்கும் உழடய என்ற
ககார்ழவ ஒரு குழும மாற்றங்கழைச் பசயல்படுத்தும் கண்ணிக்கு முக்கியச் பசால்லாகும்
(Key word). இம்மாதிாியில் பதாகுதியில் (module) உள்ை எல்லாத் தகவல்களும்
வைியழமப்புக்குள் ழகயாைப்படுகிறது.
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உருபனின் வழகப்பாடு, அதன் ஒலியனியல் மற்றும் உருபனியல் பண்புகள்
மற்றும்

அதழனப்

பிழணக்கும்

அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட

கட்டுப்பாடு

மாறிகைாகத்

பற்றிய

(tagged

தகவல்கள்

variables)

எல்லாம்

தைப்படுகிறது.

உருபபாலியனியல் மற்றும் உருபன் அழமப்பபாழுங்கு (morphotactic) கட்டுப்பாடுகள்
கண்ணிகைின்

(looping)

நிைல்

வைியாகவும்

புகுத்தப்படலாம்.

ஒலியனியல்

கட்டுப்பாடுகள்

வைியாகவும்
ஒலியன்

கண்ணிகளுக்குள்

அழமப்பபாழுங்கு

கண்ணிக்குள்

ஒரு

விதிகைின்

(phonotatics)

குறிப்பிட்ட

நிைல்
மற்றும்

உருபனுக்குச்

சிறப்பீடுகைாகப் புகுத்தப்படும்
ககார்ழவச் சூழ்நிழலக் கட்டுப்பாடுகள் (String Environment Constraints = SECs)
ஒட்டின் ஒவ்பவாரு மாற்றுருபுக்கும் பிைகயாகிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக முக்கியமான
உருபன்

எல்ழல

குறிப்புகைில்

(leading

morpheme

boundary

markers)

பிைகயாகிக்கப்படும். உருபன் சூழ்நிழலக் கட்டுப்பாடுகள் (Morpheme Enveronment
Constraints = MECs) தற்கபாழதய உருபனின் மாற்றுருபன் மீது உருபன் சூழ்நிழலக்
கட்டுப்பாடுகழைப் புகுத்தும்.
3.4.1.3 கலழவ மாதிாிக்கான சட்டகம்
தற்கபாழதய மாதிாி கபான்ற வடிவ வாதத்தில் தமிைின் உருபனியல் வகுப்புகைின்
கலழவத் தன்ழமயான ஒட்டுநிழல உருபனியழல (complex agglutinative morphology)
அறிந்து

பகாள்வது

பபாருத்தமான

கசர்க்ழகக்

கட்டுப்பாடுகளுடன்

(relevent

combinatirial consrraints) பகுதிகள் (stems) மற்றும் பின்பனாட்டுகள் என்பனவற்றின்
மாற்றுருபுகைின் விாிவானப் பட்டியழல கவண்டும். இம்மாதிாியான பசால்லும் வாிழச
முழறயும் மாதிாியிலிருந்து (IA model) அதன் அடிப்பழடக் பகாள்ழககழைப் பபறுவதற்கு
இவ்வாறு

அழமகின்றது.

கமக்ஸ்பவல்லினுழடய

(Maxwell’s)

பார்ழவயின்படி

ககாட்பாடு அடிப்பழடயில் பசால்லும் வாிழச முழறயும் மாதிாியும்

பசால்லும்

பசயற்பாங்கும் மாதிாியும் (IP model) அகன்ற கவறுபாடுகழை உருப்படுத்தத்தினாலும்
பயன்பாட்டில் அக்பகாள்ழககள் இழணகின்றன.
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3.4.1.4 மாற்றுருப நிழல
பகுதி மற்றும் பின்பனாட்டு மாற்றுருப நிழலயில் (sterm and suffix allomorphy)
சிக்கனத்ழதப் பற்றிய அக்கழறக்கு முன் சிந்தழன தைப்பட கவண்டும். மாற்றுருப
நிழலயின்

எைிழமயாக்கம்

வடிவ

வாத்தில்

சிக்கனத்ழத

எடுத்துக்காட்டுகிறதா,

அப்படிபயன்றால் பசால்லின் எப்பாகம் உருபனியல் அடிப்பழடயில் எைிழமயாக்கம்
பசய்யப்பட கவண்டும் என்பன பற்றிய தீர்மானம் எடுக்கப்பட கவண்டும். உள்ளுணர்வு
அடிப்பழடயில் மாற்றுருப நிழலயின் சுழமழயப் பகுதியிலிருந்து பின்னுருபுக்ககா அதன்
மறுதழலக்ககா மாறுதல்பசய்வது சாியானது என்று தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருந்தால்
நழடமுழறக்குப்

பபாருத்தமாகச்

பசால்

வகுப்புகைின்

அடுக்குமுழற அழமப்புகள்

(paradigmatic struture) மாற்றப்பட கவண்டும்.
மாற்றுருப நிழலயின் சிக்கனத்ழத விதிகள் மற்றும் அல்லது கட்டுப்பாடுகைின்
சிக்கனத்தின் மீது சலுழக பசய்து பகாள்ைலாம். பசால்லும் வாிழசயும் சட்டகத்தில்
உருபனியழலத் திரும்பப்பபறும்

நல்வைி பமாைியின் உருபனியல் வடிவுகைின் எல்லா

மாற்றுருப மாறிகழையும் (allomorphic variants) பட்டியலிடுவதுதான். நழடமுழற
கநாக்கத்திற்காக

அடுக்குகைின்

ககாட்பாட்டுக்

குழுமங்கழை

கநைடியாக

எடுத்துக்பகாள்ை இயலும்.
3.4.1.4.1

பபயர்கள்

பபயர்ச் பசாற்களுக்குக் குழறந்து 23 அடுக்கு வழககழை நிறுவ கவண்டும். அழவ
கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன.
வ.எண்

பகுதி/பின்பனாட்டு1

பகுதி/

பகுதி/

(அகைாதிப் பதிவு)

பின்பனாட்டு2

பின்பனாட்டு3

1.

ஆண்

ஆண்] Ø

ஆண்]கள்

2.

ஆறு

ஆற்]ற்

ஆறு]கள்

3.

எலி

எலி]ய்

எலி]கள்

4.

இழல

இழல]ய்

இழல]கள்

5.

இதழ்

இதழ்] Ø

இதழ்]கள்
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6.

ஈ

ஈ]ய்

ஈக்]கள்

7.

கண்

கண்]ண்

கண்]கள்

8.

கால்

கால்] Ø

கால்]கள்

9.

காடு

காட்]ட்

காடு]கள்

10.

மனிதன்

மனிதன்] Ø

மனிதர்]கள்

11.

மைம்

மை]த்த

மைங்]கள்

12.

முள்

முள்]ள்

முட்]கள்

13.

மான்

மான்] Ø

மான்]கள்

14.

நைம்பு

நைம்ப்] Ø

நைம்பு]கள்

15.

நாய்

நாய்] Ø

நாய்]கள்

16.

பபான்

பபான்]ன்

பபான்] Ø

17.

பபாய்

பபாய்]ய்

பபாய்]கள்

18.

புல்

புல்]ல்

புற்]கள்

19.

பபாருள்

பபாருள்] Ø

பபாருட்]கள்

20.

பூ

பூ]வ்

பூ]க்கள்

21.

வண்டு

வண்ட்] Ø

வண்டு]கள்

22.

கதர்

கதர்] Ø

கதர்]கள்

23.

கதாள்

கதாள்] Ø

கதாள்]கள்

விழைகின்ற மாற்றுருபுகைின் பமாத்த எண்ணிக்ழக பின்வருமாறு அழமயும்: 23
அடிப்பழடப் பகுதிகள் +10 பகுதி மாற்றுருக்கள் (stem variants) +9 திாிபுக் குறிகள்
(oblique markers) (x 8 கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள்) +8 அடிப்பழட கவற்றுழமப்
பின்பனாட்டுகள் +1 எண் பின்பனாட்டு மாற்றுரு = 115 பபயர்கைின் மாற்றுருபுகள்.
3.4.1.4.2

மாற்றுப்பபயர்கள்

நாம் மற்றுப்பபயருக்குக் குழறந்தது 15 அடுக்கு வழககழை நிறுவ கவண்டும்.
அழவ கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன.
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பகுதி1/ பின்பனாட்டு

பகுதி2/

154

பகுதி3/ பிபனாட்டு

பின்பனாட்டு
1.

அவள்

அவள்] Ø

அவள்] Ø

2.

அவன்

அவன்] Ø

அவன்] Ø

3.

அவர்

அவர்] Ø

அவர்

4.

அது

அத்] Ø

அத்]த்

5.

அழவ

அவற்] Ø

அவற்]ற்

6.

நான்

என்] Ø

என்]ன்

7.

நாங்கள்

எங்கள்] Ø

எங்கள்] Ø

8.

நீ

உம்] Ø

உம்]ம்

9.

நீங்கள்

உங்கள்] Ø

உங்கள்] Ø

10.

நீர்

உம்] Ø

உம்]ம்

11.

யாம்

எம்] Ø

எம்]ம்

12.

தாங்கள்

தங்கள்] Ø

தங்கள்] Ø

13.

தாம்

தம்] Ø

தம்]ம்

14.

தான்

தன்] Ø

தன்]ன்

15.

நாம்

நம்] Ø

நம்]ம்

விழைகின்ற மாற்றுருபுகைின் பமாத்த எண்ணிக்ழக பின்வருமாறு அழமயும்: 15
அடிப்பழடப் பகுதிகள் + 11 பகுதி மாற்றுருக்கள் +8 அடிப்பழட கவற்றுழமப்
பின்பனாட்டுகள் +3 திாிபுக் குறிகள் [x 8 கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் ] = 58 மாற்றுப்
பபயர்கைின் மாற்றுருபுகள்.
3.4.1.4.3.

எண்கள்

நாம் எண்களுக்குக் குழறந்தது 14 அடுக்கு வழககழை நிறுவ கவண்டும். அழவ
கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன:
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பகுதி1/

பகுதி2/

பகுதி3/

பகுதி4/

பின்பனாட்டு1

பின்பனாட்டு2

பின்பனாட்டு3

பின்பனாட்டு4

1.

ஒன்று

ஒன்ற்] Ø

ஒரு]வ்

ஒன்ற்]ஆம்

2.

இைண்டு

இைண்ட்] Ø

இரு]வ்

இைண்]ஆம்

3.

மூன்று

மூன்ற்] Ø

மூ]வ்

மூன்ற்]ஆம்

4.

நான்கு

நான்க்] Ø

நால்]வ்

நான்க்]ஆம்

5.

ஐந்து

ஐந்த்] Ø

ஐ]வ்

ஐந்த்]ஆம்

6.

ஆறு

ஆற்] Ø

ஆறு]வ்

ஆற்]ஆம்

7.

ஏழு

ஏழ்] Ø

ஏழு]வ்

ஏழ்]ஆம்

8.

எட்டு

எட்ட்] Ø

எண்]ம்

எட்ட்]ஆம்

9.

ஒன்பது

ஒன்பத்] Ø

ஒன்பது] Ø

ஒன்பத்]ஆம்

10.

பத்து

பத்த்] Ø

பத்து] Ø

பத்த்]ஆம்

11.

நூறு

நூற்]ற்

நூறு] Ø

நூற்]ஆம்

12.

ஆயிைம்

ஆயிை]த்த்

ஆயிைம்] Ø

ஆயிை]த்து

13.

லட்சம்

லட்ச]த்த்

லட்சம்] Ø

லட்ச]த்து

14.

ககாடி

ககாடி]ய்

ககாடி] Ø

ககாடி] Ø

விழைகின்ற மாற்றுருபுகைின் பமாத்த எண்ணிக்ழக பின்வருமாறு அழமயும்: 14
அடிப்பழட பகுதிகள் + 13 பகுதி மாற்றுருக்கள் +3 முழறழமக்குறி பின்பனாட்டுகள் +2
பால் – எண் – இடக்குறி மாற்றுருக்கள் (x 1 பால்- எண்- இடப் பின்பனாட்டு) + 3 பால் –
எண் – இடப் பின்பனாட்டுகள் + 8 அடிப்பழட கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள் + 3
திாிபுக்குறிகள் (x 8 கவற்றுழமப் பின்பனாட்டுகள்) = 67 எண் மாற்றுருபுகள்.
3.4.1.4.4

விழனகள்

நாம் விழனச்பசால்லுக்குக் குழறந்தது 24 அடுக்குமுழறகழை நிறுவ கவண்டும்.
அழவ கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன.
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வ.எ

அடி1/

அடி2/

அடி3/

அடி4/

அடி5/

ண்

பின்பனாட்

பின்பனாட்டு

பின்பனாட்டு

பின்பனாட்டு

பின்பனாட்டு

(நிகழ்காலம்)

(எதிர்காலம்)

(முடிவுறா

டு

எச்சம்)
1.

ஆகு

ஆ]ன்

ஆ]கிற்

ஆ]வ்

ஆக்]அ

2.

ஆள்

ஆண்]ட்

ஆள்]கிற்

ஆள்]வ்

ஆள்]அ

3.

அழு

அழு]த்

அழு]கிற்

அழு]வ்

அழ்]அ

4.

சா

பச]த்த

சாகி]ற்

சா]வ்

அசா]க

5.

பசல்

பசன்]ற்

பசல்]கிற்

பசல்]வ்

பசல்]ல

6.

பசய்

பசய்]த்

பசய்]கிற்

பசய்]வ்

பசய்]ய

7.

பசால்

பசான்]ன்

பசால்]கிற்

பசால்]வ்

பசால்]ல

8.

என்

என்]ற்

என்]கிற்

என்]ப்

என்]அ

9.

இகழ்

இகழ்]ந்த்

இகழ்]கிற்

இகழ்]வ்

இகழ்]அ

10.

இரு

இரு]ந்த்

இரு]க்கிற்

இரு]ப்ப்

இரு]க்க

11.

காண்

கண்]ட்

காண்]கிற்

காண்]ப்

காண்]அ

12.

ககள்

ககட்]ட்

ககட்]கிற்

ககட்]ப்

ககட்]க

13.

பகாள்

பகாண்]ட்

பகாள்]கிற்

பகாள்]வ்

பகாள்}]ை

14.

நில்

நின்]ற்

நிற்]கிற்

நிற்]ப்

நிற்]க

15.

கநா

பநா]ந்த்

கநா]கிற்

கநா]வ்

கநா]க

16.

படி

படி]த்த்

படி]க்கிற்

படி]ப்ப்

படி]க்க

17.

பபறு

பபற்]ற்

பபறு]கிற்

பபறு]வ்

பபற்]அ

18.

கபா

கபா]ன்

கபா]கிற்

கபா]வ்

கபா]க

19.

கபாடு

கபாட்]ட்

கபாடு]கிற்

கபாடு]வ்

கபாட்]அ

20.

பூண்

பூ]ட்

பூணு]கிற்

பூணு]வ்

பூண்]அ

21.

உண்

உண்]ட்

உண்]கிற்

உண்]ப்

உண்]ண

22.

வா

வ]ந்த்

வரு]கிற்

வரு]வ்

வர்]அ
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23.

விழு

விழு]ந்த்

விழு]கிற்

விழு]வ்

விழ்]அ

24.

தூங்கு

தூங்க்]இன்

தூங்கு]கிற்

தூங்கு]வ்

தூங்க்]அ

விழைகின்ற மாற்றுருபுகைின் பமாத்த எண்ணிக்ழகப் பின்வருமாறு அழமயும்: 24
அடிப்பழட கவர்கள் + 33 பகுதி மாற்றுருக்கள் +12 காலக்குறிகள் + 7 எச்சக்குறிகள் + 63
முற்று விழனபயச்ச அடிப்பழடயிலான பின்பனாட்டு மாற்றுருக்கள் + 31 முற்று / கால
அடிப்பழடயிலான பின்பனாட்டு மாற்றுருக்கள் = 170 விழன மாற்றுருபுகள்.
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3.4.1.4.5 பபயைழடகள்
பபயைழடகளுக்கு நாம் குழறந்தது இைண்டு அடுக்குமுழற வழககழை நிறுவ
கவண்டும். அழவ கீகை பட்டியலிடப்பட்டுள்ைன.
வ.எண் பகுதி1/ பின்பனாட்டு1

பகுதி2/ பின்பனாட்டு2

பகுதி3/ பின்பனாட்டு3

1.

நல்ல

நல்ல] Ø

நல்ல]வ்

2.

புது

பு]இய

புதிய]வ்

விழைகின்ற

மாற்றுருபுகைின்

எண்ணிக்ழகப்

பின்வருமாறு

அழமயும்:

2

அடிப்பழடப் பகுதிகள் + 1 பகுதி மாற்றுரு +1 சாாிழயப் பின்பனாட்டு + 1 பால் – எண் –
இடம் பின்பனாட்டு +1 பால் – எண் – இடக்குறி (x 3 பால் – எண் – இடப்
பின்பனாட்டுகள், = 8 பபயைழட மாற்றுருபுகள்.
3.4.1.5 கலழவ மாதிாிழய நழடமுழறப்படுத்துதல்
ஐந்து கவறுபட்ட பசால் வகுப்புகைின் பகுப்பாடுக்குத் கதழவயான துழண
வைிகள் கலழவ மாதிாியில் இருக்கின்றன. இம்மாதிாி கூடுதலாகச் பசால்லும் வாிழச
முழறயும்

உருபனியல்

மாதிாியில்

பசயல்படுவதால்

பகுப்பாய்வின்

ஒவ்பவாரு

நிழலயினும் கநாிடும் புணர்ச்சி மாற்றத்ழத பவைிப்படுத்தும் பசால் பகுதிகைின் அல்லது
அடிகைின் முழு குழுமத்தின் ஒரு பதாிவழடழவயும் (inventory) ஒலியனியல் அல்லது
உருபபாலியனியல் மாற்றங்கழை விைக்கும் பபாருத்தமான விதிகழையும், முன்வரும்
பின்பனாட்டு

பிாித்பதடுக்கப்பட்டபின்

மீதி

இருக்கும்

பசால்

பகுதியின்

மீட்டுருவாக்கத்ழதயும் தைவுழமயம் (database) உட்படுத்தும்.
தற்கபாழதய நழடமுழறபடுத்தல் உருபனியல் பகுப்பாய்வுக்குச் பசால்லும் வாிழச
முழறயும் மாதிாிழயப் பபரும்பாலும் பின்பற்றுகிறது. தைவு ழமயம் எல்லாப் பகுதிகைின்
மாற்றுருப கவறுபாடுகளுடனும், மிழக ஆக்கத்ழதத் (overgeneration) தழடபசய்ய
கசர்க்ழக விதிகைாக (combianatorial rules) அல்லது சூைல் காட்டுப்பாடுகைாகச்
பசயல்படும் ககார்ழவச் சூைல் கட்டுப்பாடுகளுடனும் (string environment constraints)
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உருபன் சூைல் கட்டுப்பாடுகளுடனும் (morpheme environment constraints) உருபன்
கசர்ந்து

வருழகக்

கட்டுப்பாடுகளுடனும்

(morpheme

co-occurrence

Constraints)

இருக்கின்றது.
உைபமாைியியல் வைியில் இம்மாதிாியின் உருபனியலானது ககார்ழவ வருடல்
மாதிாிகைின் (String-Scan Models) எந்தச் சட்டகத்துடனும் பபாருந்தவில்ழல. இழத
வழகப்பாடு-பிைவு
குறிப்பாக

மாதிாிகளுடன்

டாஃப்ட்

மற்றும்

(Category-Split

ஃபாஸ்டர்

Models)

மாதிாியுடன்

(Taft

குழுமம்
and

பசய்யலாம்.

Foster

Model)

பபாருத்தமுறும். தைப்பட்ட ககார்ழவத் பதாடர்ச்சியின் வருடல் இடமிருந்து வலமாகத்
பதாடரும்.

பின்பனாட்டுகள்

மாற்பறாலியனியல்

அல்லது

ஒத்தறி

அடிப்பழடயில்

மாற்றுருபன்

பகுதிகழைவிடக்

மாற்றங்களுக்கு

கூடுதலாக

உள்ைாகும்.

எனகவ

இடமிருந்து வலமான பகுப்பாய்வு மிக எைிதாக மயக்கத்ழதத் தீர்க்கும்.
இதன் விழைவாக பமாைியில் உள்ை பசால் வகுப்புகைின் எண்ணிக்ழகயின்
அடிப்பழடயில் இம்மாதிாியில் உள்ை ஆறு நழடமுழற ஒழுங்குகள் பமாைிக்பகன்று
தனிப்பட்டழவ (language specific) ஆகும். பமாைித் தைவுக் குறியனாக்கத்திற்குத்
(language data encoding) தமிழ் ஐந்து ககாப்புகழைகயா நழடமுழற ஒழுங்குகழைகயா
உட்படுத்துகிறது:

பபயர்ச்

பசாற்களுக்கு,

மாற்றுப்

பபயர்களுக்கு,

எண்களுக்கு,

விழனகளுக்கு மற்றும் பபயைழடகளுக்கு என ஒவ்பவான்றுக்கும் ஒன்று. இதுதவிை
பமாைியின் எல்லாப் பின்பனாட்டுகைின் ஒரு பட்டியழல கவண்டும் பசாற்கைஞ்சியப்
பகுதி (Lexical Module) இருக்கிறது. பகுத்தாயப்பட கவண்டிய ஒவ்பவாரு தைவுக்ககாப்பும்
திாிபு நீக்கலின் (infilectional stripping) குறிப்பிட்ட நிைலுக்கு இணங்க முன்கனறும் துழண
நழடமுழற ஒழுங்காக (subroutine) வைியழமப்பு (programmed) பசய்யப்பட்டுள்ைது.
விழனயழடகள், பின்னுருபுகள், இழடச்பசாற்கள், துழண விழனகள், குழறச்
பசாற்கள் கபான்ற திாிபு நீட்சிகைின் பவைி மட்டங்கள் பபாதுவான பசாற்கைஞ்சியத்தில்
குறிப்பிடப்படுகிறது. வகுப்புச் சிறப்பீடுழடய (class-specific) எண், கவற்றுழம மற்றும்
கால வடிவுகள் கபான்ற திாிபுகள் பபாருத்தமான வழகப்பாட்டுச் சிறப்பீட்டுத் துழண
நழடமுழற ஒழுங்குகைில் குறிப்பிட்ட கண்ணியில் (specific loops) கூறப்படுகின்றன.
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பசாற்கைஞ்சியத்தில்

பார்க்கப்பட்டு

நீக்கப்படவும் அழடயாைப்படுத்தப்படவும் தற்காலிக வாிழசயில் கசகாிக்கப் படவும்
பசய்யப்படுகிறது. மீதியிருக்கும் பகுதி மீட்டுருவாக்கம் பசய்யப்பட்டுத் திாிபு நீக்கலின்
அடுத்த மட்டதிற்கு அனுப்பப்படுகிறது. உள்ைீடு பசய்யப்பட்ட ககார்ழவயின் எல்லாச்
சாத்தியமான திாிபுகளும் பின்பனாட்டுகளும் தீர்க்கப்படுவது வழை இது நழடபபறும்.
இறுதியாக மீட்டுருவக்கப்பட்ட பசால் பகுதியுடன் கண்டறியப்பட்ட எல்லாத் திாிபுகளும்
பின்பனாட்டுகளும் இறுதி விழைவாக பவைிக்காட்டப்படும்.
எல்லா உருபன்களும் அப்படிகய கூறப்படுவதால் பமாைிக்கு ஒரு ஒலியனியல்
பதாிவழடவு கதழவயில்ழல. உருபன் ககார்ழவகள் அழவ வரும் சம்பந்தப்பட்ட
கண்ணிகைில் அழடயாைப்படுத்தப்படுகின்றன.
திாிபு நீக்கலுக்கும் மீதி பகுதியின் மீட்டுருவாக்கத்திற்கும் உாிய ஒலியனியல்
மற்றும்

உருபபாலியனியல்

மாற்றங்கள்

ஒவ்பவாரு

மட்டத்திலும்

விதிகைாக

உட்படுத்தப்படுகின்றன. ககார்ழவக்கும் உருபன் வகுப்புகளுக்கும் கூடுதலான உட்கூழற
உட்படுத்தும்

ஆம்பிள்

அல்லது

கிம்கமா

கபால்

அல்லாமல்

இதில்

ஒலியன்

வைன்முழறழயகயா (phonotactics) உருபன் அழமப்பபாழுங்ழககயா (morphotactics)
ழகயாை எதிர்மழற வகுப்ழப குறியனாக்கம் பசய்யும் விாிவான வைி இல்ழல. இதற்குப்
பதிலாகச் சூழ்நிழல மற்றும் கசர்ந்து வருழக கட்டுப்பாடுகள் ஒவ்பவாரு கண்ணியிலும்
குறிப்பிட்ட

உருபன்

ககார்ழவயில்

கநைடியாக

ழவக்கப்பட்டுள்ைது.

இது

பசால்

வகுப்பின் ஒவ்பவாரு அடுக்குப் பதிவுக்கும் (pradigmatic entry) உாிய கதழவயான
மாற்றங்கழை நழடமுழறப்படுத்துகிறது.
3.5 தமிழ்ப் புணர்ச்சி விதிகள்
தமிழ்ப் பனுவல்கைின் பிழை திருத்தத்திற்குப் புணர்ச்சி விதிகழை அறிதல்
முக்கியமானதாகும். பின்வருவன முக்கியமான புணர்ச்சி விதிகைாகும்.
1. அந்த, இந்த என்ற சுட்டுப் பபயைழடகைின் பின்பும் எந்த என்ற வினாப்
பபயைழடயின் பின்பும் ஒற்று மிி்கும்.
அந்த + சாழல = அந்தச்சாழல
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இந்த+ தழல = இந்தத் தழல
எந்த + பாய் = எந்தப் பாய்
2. கபாக, வை, படிக்க, கபான்ற பசய்ய-விழனபயச்சங்கைின் பின் ஒற்று மிகும்.
கபாக + கண்கடன் = கபாகக் கண்கடன்
வை + பசான்னான் = வைச் பசான்னான்
படிக்க + துணிந்தான் = படிக்கத்துணந்தான்
3. சாிவை, கூட, மிக கபான்ற விழனயழடகைின் பின்னும் விட, கபால கபான்ற
இழடச் பசாற்கைின் பின்னும் ஒற்று மிகும்.
சாிவை + பசால் = சாிவைச் பசால்
கூட + கபானான் = கூடப் கபானான்
மிக + கவழலப்பட்டான் = மிகக் கவழலப்பட்டான்
அழதவிட + கூர்ழமயான = அழதவிடக் கூர்ழமயான
அவழனப் கபால + பாய்ந்தான் = அவழனப் கபால பாய்ந்தான்
4. ஆக என்ற விழனயழட விகுதியின் பின் ஒற்று மிகும்
அைகாக + கபசு = அைகாகப் கபசு
5. நல்ல, இன்ன, இன்ழறய கபான்ற பபயைழடகைின் பின்னும் வைாத, படிக்காத
கபான்ற பபயபைச்சங்கைின் பின்னும் ஒற்று மிகாது.
நல்ல + ழபயன் = நல்ல ழபயன்
வைாத + பணம் = வைாத பணம்
6. சின்ன என்னும் பபயைழட ஏழனய பபயைழடகள் அல்லாமல் ஒற்று மிகுந்து
வரும்.
சின்ன + கதவு = சின்னக் கதவு
7. மழறந்திருக்கும் ம் என்பது ஞ் என மாறி வரும்.
சின்ன(ம்) + சிறு = சின்னஞ்சிறு
8. பல என்பது இைட்டித்து பலப்பல, பலபல, பற்பல என வைலாம். சில என்பது
இைட்டித்து சிலசில, சிற்சில என வரும்.
9. இல்ழல உடம்படு பமய் வ் ஏற்று வரும்.
Prof. Rajendran S. and Dr. R. Amutha, Nuances of Making Spell and Grammar Checker for Tamil
(Monograph in Tamil)

Language in India www.languageinindia.com Vol. 20 Issue 2, Feb 2020

163

வை + இல்ழல = வைவில்ழல
10. தற்காலத் தமிைில் உடம்படுபமய் இல்லாமல் வரும்.
வந்த + இடத்தில் = வந்த இடத்தில்
11. கடகட, வைவை என்ற இைட்ழடக் கிைவிகள் என, என்று என்பழவகளுடன்
உடம்படுபமய் ஏற்று வரும்.
கடகடவன்று.
12. என்ன என்பது இைட்டித்து என்பனன்ன என வரும்.
13. சில பதாழகச் பசாற்கைில் ஒற்று மிகும்
பலா + பகாட்ழட = பலாக்பகாட்ழட
திருவிைா + கூட்டம் = திருவிைாக்கூட்டம்
14. ஓடி கபான்ற விழன எச்சத்திி்ன் முன் ஒற்று மிகும்.
ஓட்டி + கபா = ஓடிப்கபா
15. முதற்பசால் விழனயடியாக இருந்தால் ஒற்று மிகாது.
சுடு + கசாறு = சுடு கசாறு
குடி + தண்ணீர் = குடி தண்ணீர்
16. சில கூட்டுச் பசாற்கள் உருவாக்கத்தில் ல்

என்பது ற் என மாறும். சிலவற்றில்

மாறாது.
கல் + சிழல = கற்சிழல
பல் + பபாடி = பற்பபாடி
நாள் + காட்டி = நாட்காட்டி
17. கு, சு, டு, ணு, து, பு, று, ரு, ழு, வு ஆகிய எழுத்துக்கைில் முடியும் பபயர்ச்பசாற்கள்
கூட்டுச் பசாற்கைாக வருழகயில் ஒற்று மிகும்.
கதக்கு + கட்ழட = கதக்குக்கட்ழட
18. இைண்டாம் கவற்றுழம உருபு ஐ பின் ஒற்று மிகும்.
பைத்ழத + கடித்தான் = பைத்ழதக் கடித்தான்
19. கவற்று ழம உருபு கு பின் ஒற்று மிகும்.
அவனுக்கு + பகாடு = அவனுக்குக் பகாடு
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20. கவற்றுழம உறவில் அல்லது அழடயா வரும் ம் இறுதிப் பபயர்கள் மற்பறாரு
பபயருடன் இழணயும் கபாது ம் பகட ஒற்று மிகும்.
மைம் + பபட்டி = மைப்பபட்டி
21. கவற்றுழம உறவில் அல்லது அழடயாக வரும் பபயர்ச்பசாற்கள் இழணழகயில்
ஒற்று மிகும்.
கபய் + காற்று = கபய்க்காற்று
தயிர் + கசாறு = தயிர்ச்கசாறு
22. சில கூட்டாக்கங்கைில் ல் என்பது ற் ஆகவும் ள் என்பது ட் ஆகவும் மாறும்.
சிலவற்றில் மாறாது அல்லது விருப்பாக மாறகவா மாறாமகலா வரும்.
பல் + பபாடி = பற்பபாடி
முள் + பசடி = முட்பசடி
நாள் + காட்டி = நாட்காட்டி/ நாள் காட்டி.
3.6 தமிைில் பிழை ஆய்வு
தமிைில் தட்டச்சு பசய்யப்படும் பிழைகள் விழசப் பிழையாலும் அறியாமலும்
தவறான எழுத்துத் கதர்வாலும் ஏற்படலாம். தமிழ் பிழை ஆய்வு குறித்து நடைாச பிள்ழைவிலா எழுதிய “பிழை ஆய்வு” என்ற நூலில் கூறப்பட்ட கருத்துக்களும் தமிழ் பிழை திி்ருத்தி
உருவாகத்திற்குத் துழண புாியும்.
3.6.1 உச்சாிப்பு ஒற்றுழம காைணமான பிழைகள்
தமிழ் ல், ள், ழ் என்ற எழுத்துக்கள் உச்சாிப்பு என்ற நிழலயில் தமிழ் நன்றாக
அறியாதவர்களுக்கும் தமிழை இைண்டாம் பமாைியாகக் கற்பவர்களுக்கும் ஒன்றுகபால்
கதான்றுவதால் ஒன்றிற்குப் பதிலாக ஒன்ழற எழுத்துவது வைக்கம். எடுத்துக்காட்டாக

வாழை என்பது வாழை என எழுதப்படலாம்.
இருப்பதால் கணிணிக்கு சூைல்

இந்த இரு பசாற்களும் அகைாதியில்

அறிவு தைப்பட்டால் தான் பிழை திருத்தம் பசய்ய

இயலும்.
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எ.கா.
வ.எண்

பிழை

திருத்தம்

1

ஆைமாக

ஆைமாக

2

ஆள்கடல்

ஆழ்கடல்

3

அழைகடல்

அழலகடல்

4

பைம்

பைம்

5

தமிள்

தமிழ்

ந், ன், ண் என்ற எழுத்துக்களும் உச்சாிப்பு என்ற நிழலயில் தமிழ் நன்றாக
அறியாதவர்களுக்கும் தமிழை இைண்டாம் பமாைியாகக் கற்பவர்களுக்கும் ஒன்றுகபால்
கதான்றுவதால் ஒன்றிற்குப் பதிலாக ஒன்ழற எழுத்துவது வைக்கம். எடுத்துக்காட்டாக

நகர் என்பது னகர் என்கறா ணகர் என்கறா எழுதப்படலாம்; அண்ணன் என்பது அன்னன்
என்று எழுதப்படலாம்.

பிழையாய் எழுதப்பபற்றும் அகைதியில் உள்ை பசாற்கழைச்

சூைல் அறிவு இல்லாமல் பிழை திருத்தம் பசய்ய இயலாது.

ர், ற் என்ற எழுதத்துக்களும் உச்சாிப்பு என்ற நிழலயில் தமிழ் நன்றாக
அறியாதவர்களுக்கும் தமிழை இைண்டாம் பமாைியாகக் கற்பவர்ககும் ஒன்றுகபால்
கதான்றுவதால் ஒன்றிற்குப் பதிலாக ஒன்ழற எழுத்துவது வைக்கம். அறம் என்பது அைம்
என எழுதப்படலாம்.

இங்கும் பிழையாய் உள்ை அைம் என்ற பசால்லும் அகைாதியில்

உள்ைதால் சூைல் அறிவு கணிப்பபாறிக்குத் தைப்பட்டால் தான் பிழை திருத்தம் பசய்ய
இயலும்.
எ.கா.
வ.எண்

பிழை
வ.எண்

திருத்தம்

1

வகுப்பு அழை

வகுப்பு அழற

2

கடல் கழற

கடல் கழை

3

குழைவாக

குழறவாக
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3.6.2 ஒலியனியல் அழமப்பு அறியாததால் ஏற்படும் பிழைகள்
தமிைின் ஒலியன் வருழக முழற விதிகள் (phonotactic ruels) அறியாததன்
காைணமாகப் பிழைகள் ஏற்படும். இத்தழகய பிழைகளும் எழுத்துப் பிழை திருத்தி
உருவாக்கத்திற்கு இன்றியழமயாத தைவாகும். ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீகை
விைக்கப்பட்டுள்ைன.
ைகைத்திற்குப் பின் வல்லின எழுத்துக்கள்

இைட்டித்து வரும் (எ.கா. கவர்ச்சி,

அவர்க்கு); ஆனால் றகைத்திற்குப் பின் இவ்வாறு இைட்டுவதில்ழல. இது சந்தி விதி
அறியாழமயால் ஏற்படும் பிழையாகும்.
வ.எண் தவறு

சாி

1

முயற்ச்சி

முயற்சி

2

ஏற்ப்படுத்து

ஏற்படுத்து

3

கற்க்கிகறன்

கற்கிகறன்

இது கபான்று ட்-க்கு பின்னரும் வல்லினம் மிகா.
வ.எண் தவறு

ழ்-க்கு

பின்

சாி

1

காட்ச்சி

காட்சி

2

தட்ப்பம்

தட்பம்

3

உட்க்கார்

உட்கார்

வல்பலழுத்து

மிகாது

எழுதுவதும்

இம்மாதிாியான

விதி

அறியாப்

பிழைகைாகும்.
வ.எண் தவறு

சாி

1

வாழ்ழக

வாழ்க்ழக

2

மகிழ்சி

மகிழ்ச்சி

3

வாழ்து

வாழ்த்து

3.6.3 சந்தி விதிகள் அறியாததால் ஏற்படும் பிழைகள்
சந்தி விதிகள் அறியாததால் பலர் தவறுகள் பசய்வர். அத்தழகய பிழைகள்
பபாதுவாக

எழுத்து

ஆவணங்கைிலும்

தட்டச்சு

பசய்யப்பட்ட

ஆவணங்கைிலும்
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சந்தி விதிகள் அறிந்தவர்கள் கூடக் கவனக்குழறவு

காைணமாக இத்தழகய பிழைகள் பசய்வர். இத்தழகய பிழைகழையும் எழுத்துப் பிழை
திருத்தி கண்டுபிடித்து கநர் பசய்யகவண்டும். மாணவர்கைின் விழடத்தாள்கழைத்
திருத்தும் கபாது இத்தழகய பிழைகள் மிகுந்து கிடப்பழத நாம் காண்கின்கறாம்.
சாியாகப்

பிழை

திருத்தம்

பசய்யப்படாத

ஆவணங்கைிலும்

கட்டுழைகைிலும்

நூல்கைிலும் இத்தழகய பிழைகள் மிகுந்து கிடப்பழதக் காணலாம். இத்தழகய
பிழைகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு திருத்தப்படகவண்டும். சந்திப்பிழைகள் இருப்பது
படிப்பவர்கைின் கவனக்குவிப்ழபச் சிதறச் பசய்வகதாடு தவழறப் படிப்பதால் ஏற்படும்
மன உழைச்சழலயும் ஏற்படுத்தும். கமற் பசான்ன தவறுகழைப் பட்டியலிட்டு ஒரு
எழுத்துப்

பிழைத்

தைவுத்பதாகுப்ழப

உருவாக்க

இயலும்.

அத்தைவுத்பதாகுப்ழப

எழுத்துப்பிழை திருத்தி உருவாக்கத் தைவாகப் பயன்படுத்தலாம்.
வ.எண்

தவறு

சாி

1

மழலக்கள்

மழலகள்

2

பபாழன

பபான்ழன

3

தூண்ழண

தூழண

4

கழண

கண்ழண

5

பலில்

பல்லில்

6

இந்தியாயில்

இந்தியாவில்

7

மாமாயிடம்

மாமாவிடம்

8

ழகபதாைில்

ழகத்பதாைில்

9

என் உடன்

என்னுடன்

10

என் இடம்

என்னிடம்

11

பாட புத்தகம்

பாடப்புத்தகம்

3.6.4 கபச்சுத் தமிழ் இழடயீட்டுப் பிழைகள்
கபச்சுத் தமிைின் தாக்கம் காைணமாக எழுதும் பமாைியில் பிழை ஏற்பட
வாய்ப்புண்டு. பின்வருவன எடுத்துக்காட்டுகைாகும்.
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வ.எண்

தவறு

சாி

1

கதச்கசன்

கதய்த்கதன்

2

படிச்சான்

படித்தான்

3

பாக்கணும்

பார்க்ககவண்டும்

4

கபாற

கபாகிற

168

3.6.5 தாய்பமாைி இழடயீடுப் பிழை
பயில் பமாைியில் தாய் பமாைியின் இழடயீடு காைணமாக பயில் பமாைிப்
பயன்பாட்டின் எல்லா நிழலகைிலும் பிழைகள் ஏற்படும். குறிப்பாகச் தமிழை இைண்டாம்
பமாைியாகக் கற்பவர்கள் தமிழ் எழுத்துக்களுக்குப் பதிலாக வடபமாைி எழுத்துக்கழைப்
பிழையாகப் பயன்படுத்துவர். பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் இந்நிழலழயத் பதைிவு
படுத்தும்.
வ.எண் தவறு

சாி

1

ஸாதம்

சாதம்

2

ஸந்கதாஷம்

சந்கதாசம்

3

ஸாப்பாடு

சாப்பாடு

4

தஹைம்

தகைம்

5

மஹன்

மகன்

3.6.6 உருபனியல் பிழைகள்
பபரும்பாலும் உருபனியல் பிழைகள் ஒப்புழமயாக்கத்தின் அடிப்பழடயிகலகய
நிகழ்கின்றது.
எ.கா.
விழுந்தான் என்ற ஆக்கப்படி பதாழுந்தான் என கால ஒட்டு தவற எழுதுவது.
கதடு

-

கதட

என்ற

ஆக்கப்படி

பகாடு

என்பழத

பகாடுக்க

எழுதுவதற்குப் பதிலாகக் பகாட என எழுதுவது.
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3.7 முடிவுழை
இவ்வியலில் தமிழ் பமாைியின் எழுத்தியல் மற்றும் ஒலியனியல்

அழமப்பு

பற்றி விாிவாகப் பார்த்கதாம். தமிழ் பமாைியின் புணர்ச்சி விதிகள் பற்றி பதைிவு
படுத்தப்பட்டது.

தமிைின்

உருபனியல்

பற்றி

விாிவாகக்

கூறப்பட்டது.

தமிைில்

பசய்யப்படும் பிழைகைின் ஆய்வுபற்றிச் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டது. இழவயாவும் தமிழ்
பமாைிக்கு உருவக்க இருக்கும் எழுத்துப் பிழை மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்திக்கு
உறுதுழணயாக அழமயும்.
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இயல் 4
தமிைில் எழுத்துப்பிழை மற்றும் இலக்கணப்பிழை திருத்தி உருவாக்கம்
4.0 முன்னுழை
இங்கு தமிழுக்பகன்று உருவாக்கப்பட்ட எைத்துப் பிழை மற்றும் இலக்கணப் பிழை
திருத்திகைின் சுருக்கமான தகவல்கள் தைப்படும். கமலும் இவ்வாய்வின் விழைவாக
உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துப் பிழை மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்தியின் மாதிாிகள்
விைக்கப்படும்.
4.1 தமிழுக்பகன்று உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துப் பிழை திருத்திகைின் சுருக்கம்
தமிழுக்பகன்று

எழுத்துப்பிழை

கமற்பகாள்ைப்பட்டுள்ைன.

சில

திருத்தி

உவாக்கும்

பசால்லாய்விகைில்

முயற்சிகள்

இத்தழகய

பல

எழுத்துப்பிழை

திருத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. முழுழமயான எழுத்துப் பிழை திருத்தி உருவாக்கம்
இப்கபாதும் முயற்சிக்கப்பட்டுவருகின்றது. இதுவழை உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துப் பிழை
திருத்திகள் பற்றி இங்குச் சுருக்கமாக விைக்கப்பட்டுள்ைது.
4.1.1 தமிழ்ப் பல்கழலக்கைகப் பிழை திருத்தி
தமிழ்ப் பல்கழலக் கைக பமாைியியல் துழறயில் இைாகசந்திைன் அவர்கைால் 20002001 காலகட்டத்தில் தமிழுக்கு எழுத்துப் பிழை திருத்தியும் இலக்கணப்பிழை திருத்தியும்
உருவாக்கும்

முயற்சி

நிதிநல்ழகயால்

கமற்பகாள்ைப்பட்டது.

இது

கமற்பகாள்ைப்பட்டது.

பல்கழலக்கைக
இது

உருபனியல்

அடிப்பழடயில்

அழமந்திருந்தது.

உருபனியல்

பகுப்பாய்வி

அடிப்பழடயில்

அழமந்திருந்தது.

இது

அடுக்குமுழற

ஒரு

மானியக்

குழுவின்

பகுப்பாய்வி

அனுசாைகா

திட்டம்

அணுகுமுழறயாகும்

(paradigmatic approach). இதில் விழனகளும் பபயர்களும் அழவகைின் ஒலியனியல்உருபனியல் நடத்ழத அடிப்பழடயில் குழுக்கைாகப் பிாிக்கப்பட்டு அதன் அடிப்பழடயில்
விழனவடிவங்களும்
பகுப்பாய்வு
உருபனியல்

பபயர்வடிவங்களும்

விழைந்தால்
பகுப்பாய்வு

அச்பசால்

ஆயப்பட்டன.

தவறு

விழைந்தால்

என்று

தவறான

உருபனியல்

சுட்டிக்காட்டப்படும்.

பசாற்கள்

சாியானழவ

சாியன
என்று

சுட்டிக்காட்டப்படும். இந்த அைவில் தான் இவ்வாய்வு அழமந்தது. இதற்கு கமல்
இவ்வாய்வு கமற்பகாள்ைப்படவில்ழல. இருப்பினும் தமிைின் ஒலியனியல் அழமப்பும்
உருபனியல் அழமப்பும் ஆயப்பட்டு தகவல்கள் திைட்டப்பட்டன. ஒலியன் வருழகமுழற
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விதிகள், உருபன் வருழக முழற விதிகள், பசாற்கள் மற்றும் பதாடர்கள் வருழக முழற
விதிகள் யாவும் திைட்டப்பட்டு கணினி பமாைியியல் ஆய்வுக்காக பட்டியலிடப்பட்டன.
பசாற்கைின்

வழகப்பாடு

அழடயாைப்படுத்தப்பட்ட

ஒரு

மின்

அகைாதியும்

உருவாக்கப்பட்டது.
4.1.2. தனபாலன் மற்றும் பிறாின் தமிழ் எழுத்துப்பிழை திருத்தி
தனபாலன் மற்றும் பிறர் தமிழுக்கு என்று உருவாக்கிய எழுத்துப் பிழை திருத்தி
(Dhanabalan, Ranjani Parthasarathi and Geetha) அகைாதிகழைப் பயன்படுத்துகின்றது.
உருபனியல்

மற்றும்

பதாடாியல்

தகவல்கழைக்

பகாண்ட

அகைாதிகள்

பசால்

ஆய்விகைில் ஒருங்கிழணக்க இயலும் தமிழ் எழுத்துப்பிழை திருத்தி உருவாக்கவும் அதிக
கலழவத் தன்ழமயான இயற்ழகபமாைி ஆய்வுப் பயன்பாடுகைில் பயன்படுத்த இயலும்
உருபனியல் மற்றும் பதாடாியல் ஆய்விகைின் உருவாக்கத்திற்கும் கதழவப்படுகின்றது.
4.1.2.1. தமிழ்ப் பிழைதிருத்தத்தின் சிக்கல்கள்
இவர்கள் பிழை திருத்தத்தின் முக்கியச் சிக்கல்கைாகப் பின்வருவனவற்ழறப்
பட்டியலிடுகின்றனர்.
1. கவற்றுழம உருபுகழைக் ழகயாளுதல்: ஆங்கிலத்தில் தனிச் பசால்லாக வரும்
முன்னுருபுகள்

தமிைில்

கவற்றுழம

உருபுகைாகவும்

(பின்பனாட்டுகைாகவும்)

முன்னுருபுகைாகவும் வரும்.
எ.கா. ைாமன் கிருஷ்ணழனப் பற்றிச் பசால்கின்றான்.
2.

கவற்றுழம

உருபுகைால்

கவர்ச்பசால்ழலப்

பபயைாககவா

விழனயாககவா

வழகப்படுத்துதல்.
3. குற்றுயிர்-பநட்டுயிர் பிழைகழைக் ழகயாளுதல்.
கிணறு - ககணறு
4. இரு பசாற்களுக்கு இழடயில் வரும் புணர்ச்சி விதிகழைக் ழகயாளுதல்.
அவனுக்குப் பிறகு
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4.1.2.2 தமிழ்ப் பிழைதிருத்தியின் பதாகுதிகள்
தமிழ்

பிழை

தைப்பட்டுள்ைது.

திருத்தியின்

பபாதுவான

பதாடக்கத்தில்

பிழைதிருத்தி

அழமப்பு

ஒழுக்குப்

ஆவணத்திலிருந்து

பசாற்கழை ஒரு கவழைக்கு ஒன்று என்று படிக்கின்றது.

படத்தில்

எடுக்கப்பட்ட

அகைாதி பின்னர் கிழடத்த

பசால்ழல பாிகசாதிக்கின்றது. பசால் அகைாதியில் காணப்பட்டால் அது ஒரு சாியான
பசால்லாகக்

கருதப்படும்.

பசால்

அகைதியில்

காணப்படாவிட்டால்

அது

பிழைதிருத்தத்திற்கு அனுப்பப்படும். பிழை திருத்தி பின்வரும் பகுதிகழைக் பகாண்டது:


பனுவல் பகுத்தாய்தல்



எழுத்துக் கூட்டல் பாிகசாதழன மற்றும் திருத்தல்



பாிந்துழைப் பட்டியல் உருவாக்கம்

இப்பகுதிகளுக்கு உதவப் பிி்ழை திருத்தி பின்வருவனவற்ழறப பயன்படுத்தும்.


தைப்பட்ட பசால்ழல ஆயும் உருபனியல் ஆய்வி



பாிந்துழைகழை உருவாக்கும் உருபனியல் உருவாக்கி

பனுவல் பகுத்தாய்தல் உள்ைீடு பசய்யப்பட்ட ஆவணத்தில் பிழை திருத்துவதற்குப்
பபாருத்தமான
பிாிக்கின்றது.

ஒரு

பசால்ழல

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

எழுத்துப்பிழை

திருத்தப்

அழதச்
பசால்

பகுதிக்கும்

சுற்றியுள்ை

பிழையானது
பாிந்துழைகள்

அனுப்பப்படும். ஆவணங்கழைச் பசாற்கைின்
ஒவ்பவாரு

பசால்லும்

உருபனியல்

பனுவலிலிருந்து
என்றால்

தனியாகப்

அது

உருவாக்கப்

பின்னர்

பகுதிக்கும்

பட்டியலாகப் பகுத்தாய்ந்த பின்னர்

பகுப்பாய்விக்கு

(morphological

analyzer)

அனுப்பப்படும். உருபனியல் பகுப்பாய்வி பின்பனாட்ழடப் பிாிக்க முயலும். அது
சாியான பசாற்கழை மட்டும் பகுத்தாயும் படிக்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. எழுத்துப்பிழை
காைணமாக அது பின்பனாட்ழடப் பிாிக்க இயலவில்ழல என்றால் அது அச்பசால்ழல
எழுத்துக் கூட்டல் பாிி்கசாதழன மற்றும் திருத்தப் பகுதிக்கு அனுப்பும். பசால்ழல
கவர்கைாகவும் பின்பனாட்டுக்கைாகவும் பிாித்த பின்னர் அகைாதியுடன் ஒப்பிடப்பட்டு
அதன் பசல்லுபடி சாிபார்க்கப்படும். அச்பசால் அகைாதியில் இல்ழல என்றால் அண்ழம
அடிப்பழடயில் பபாருந்துகிற பாிந்துழைகள் பதாிந்பதடுக்கப்படும்.
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4.1.2..2.1 பபயர்கழைச் சாிபார்த்தல்
தமிைில் பபயர் ஒரு பசால்வழகயாகும். இது கவற்றுழம உருபுகழையும் பன்ழம
உருபுகழையும் பின்னுருபுகழையும் குழறபசால் (clitics) பின்பனாட்டுக்கழையும் எடுக்க
வல்லன. பபயர் பசால்பகுதிகழை ஓருபன் பசாற்கள் (எ.கா. கல், மலர்) என்றும்
பல்லுருபன் பசாற்கள் (எ.கா. கல்வி, காட்சி) என்றும்

பகுக்க இயலும். ஓருபன்

பசாற்கழை கவர்கைாகவும் ஒட்டுக்கைாகவும் பிாிக்க இயலாது; ஆனால் பல்லுருபன்
பசாற்கழை கவர்கைாகவும் ஒட்டுக்கைாகவும் பிாிக்க இயலும். கவற்றுழம உருபுகள்
பபயர்த்பதாடருக்கும் விழனப் பயனிழலக்கும் இழடகய உள்ை பதாடாியல் மற்றும்
பபாருண்ழம உறவுகழை பவைிப்படுத்தும். தமிைில் பபரும்பாலான கவற்றுழமகள்
பின்பனாட்டுக்கைாலும்

சில

கவற்றுழம

பின்பனாட்டுக்களுடன்

இழணந்த

பின்னுருபுகைாலும் பமய்ப்படுத்தம் பசய்யப்படும். இங்கு பத்து கவற்றுழமகள் கருத்தில்
பகாள்ைப்பட்டுள்ைன;

அவற்றின்

பட்டியல்

பின்பனாட்டுகளுடன்

அட்டவணயில்

தைப்பட்டுள்ைது.
வ.எண்

கவற்றுழம

பின்பனாட்டு

1

எழுவாய் கவற்றுழம

0

2

பசயப்படுபபாருள் கவற்றுழம

ஐ

3

பகாழட கவற்றுழம

கு

4

பயன் கவற்றுழம

உக்காக

5

கருவி கவற்றுழம

ஆல்

6

உடனிகழ்ச்சி கவற்றுழம

ஆல்

7

இட கவற்றுழம

இல்

8

நீங்கல் கவற்றுழம

இல்லிருந்து, இடமிருந்து

9

கிைழம கவற்றுழம

அது
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பிழைதிருத்தச் பசயல்பாடு கவற்றுழம உருபு சாிபார்த்தல், பின்னுருபு சாிபார்த்தல்,
பபயைழட சாிபார்த்தல் என்று கமலும் பகுக்கப்படும். இல், ஆல், இடம், உடன், ஆக, கல்,

உக்கு, ஓடு, இருந்து, உழடய, அது கபான்ற கவறுபட்ட கவற்றுழம உருபுகள்
உருபனியல் பகுப்பாய்வியால் பிாித்பதடுக்கப்படுகின்றன.

இக்கட்டத்திற்குப் பின்னர்

இறுதி ஒட்டின் பசல்லுபடிழயத் தீர்மானிக்க ஒரு சாிபார்ப்பு நடத்தப்பபறும். பின்வருவன
பபயர்கைில் கவற்றுழம உருபுகைில் விழையும் சில பிழைகைாகும்.
எ.கா.

மைத்தில் என்பதற்குப் பதிலாக மைத்தல் என வருதல்
அவனிடம் என்பதற்குப் பதிலாக அவகனடம் என வருதல்
அவனுக்காக என்பதற்குப் பதிலாக அவனுக்க என வருதல்
மைங்கள் என்பதற்குப் பதிலாக மைங்காள் என வருதல்
மைத்திலிருந்து என்பதற்குப் பதிலாக மைத்திலருந்து என வருதல்
மைத்துக்கு என்பதற்குப் பதிலாக மைத்தக்கு என வருதல்
மைத்திலருந்து

என்ற

பசால்ழல

எழுத்துப்பிழை

சாிபார்க்க

எடுத்துக்பகாள்ைவும்.

இச்பசால் பகுப்பாய்வுக்காக உருபனியல் பகுப்பாய்விக்கு அனுப்பப்படும். பசால்லின்
பின்பனாட்டு இலருந்து என்று இருப்பதன் காைணமாக உருபனியல் பகுப்பாய்வியால்
இச்பசால்ழலப் பிாிக்க இயலவில்ழல. எழுத்துக்கூட்டல் சாிபார்ப்பும் பிழைதிருத்தக்
கட்டமும் இறுதி பின்பனாட்ழட (இலருந்து என்பழத) இலிருந்து எனத் திருத்தி
பசால்ழலப் பிாிப்பதற்காக உருபனியல் பகுப்பாய்விக்கு அனுப்பும்.

இறுதியில் அது

கவர்ச்பசால்ழலயும் பின்பனாட்ழடயும் பாிந்துழை உருவாக்கக் கட்டத்திற்கு அனுப்பும்.
4.1.2.2.2 விழனச் பசாற்கழைச் சாிபார்த்தல்
கால ஒட்டுக்கழை ஏற்கவல்ல பசால்வழகப்பாடு விழனயாகும். விழனச் பசால்
விழனயழடயால் அல்லது விி்ழனபயச்சத் பதாடைால் அழடபசய்யப்படலாம்; விி்ழன
இடம்-எண்-பால்

ஒட்டுக்கைால்

திாிபுறலாம்

மற்றும்

பபயபைச்சமாககவா
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விழனகள் இரு குழுமங்கைாகப் பகுக்கப்படும்: ஒன்று

முற்று வடிவம்; மற்பறான்று எச்சவடிவம்.
4.1.2.2.2.1 முற்றுவடிவம்
விழனயின் முற்றுவடிவம் தனிநிழல வடிவாககவா கூட்டுநிழல வடிவாககவா
இருக்கலாம்.

தனிநிழல முற்று வடிவங்கள் அழமப்பு வகுப்புகைின் படி மூன்று

குழுமங்கைாகப் பகுக்கப்படும்.
1. பின்பனாட்டுகள் எடுக்காத விழனகள். எ.கா. சாி, தனி.
2. இடம்-எண்-பால் ஒட்டு ஏற்காத காலமில்லா விழனகள். எ.கா. இல்ழல, உண்டு
3. இடம்-எண்-பால் ஒட்டுக்கைால் திாிபுறும் மற்றும பிற ஒட்டுக்கழையும் ஏற்கும்
விழனகள். எ.கா. சாப்பிடு
விழனயடிகள் அழவகள் ஏற்கும் கால ஒட்டுகள் அடிப்பழடயயில் வழகப்படுத்தப்
படகவண்டும்.
தனிநிழல முற்றுவிழனகள்
கால ஒட்டுகழையும் இடம்-எண்-பால் ஒட்டுக்கழையும்

ஏற்கும் விழனகள்

தனிநிழல விழனகள் என அழைக்கப்பபறும். இதில் கவர்கழைத் பதாடர்ந்து கால
ஒட்டுகளும் அதழனத் பதாடர்ந்து இடம்-எண்-பால் ஒட்டுக்களும் கசர்க்கப்படும். மனித
எழுவாய்களுக்கும் மனிதைல்லாத எழுவாய்க்களுக்கும் கால ஒட்டுகள் எப்பபாழுதும்
ஒன்றாக இருப்தில்ழல. கமலும் மனிதைல்லாத ஒருழம எழுவாய்க்கும் மனிதைல்லாத
பன்ழம எழுவாய்க்கும் எப்பபாழுதும் கால ஒட்டுகள் ஒன்றாக இருப்பதில்ழல. இடம்எண்-பால் ஒட்டுக்கள் எழுவாயுடன் உடன்பாடு பகாண்டிருக்கும்.

கால ஒட்டுக்குப்

பதிலாக எதிர்மழற ஒட்டான ஆ என்பழதயும் விழனகவருடன் கநைடியாகச் கசர்த்து
எதிர்மழற விழனவடிழவப் பபறவியலும்.
எ.கா.
பசய்-கிற்-ஆன் (நிகழ்காலம்)
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பசய்-த்-ஆன் (இறந்தகாலம்)
பசய்-வ்.ஆன் (எதிர்காலம்)
பசய்ய்-ஆ-து (எதிர்மழற வடிவம்)
கூட்டுநிழல முற்று விழனகள்
கூடுநிழல விழன விழனயடி, விழனயாறுவழக, விழனப்பாடு, விழனகநாக்கு,
காலம், இடம்-எண்-பால் மற்றும் குழறச்பசால் இவற்ழறக் பகாண்டிருக்கும்.
விழனயடிழயத் பதாடரும் ஒட்டுகள் விருப்பாகும்.
அதற்கு

கமகலா

துழணவிழனகழைக்

இவற்றில்

கூட்டுநிழல விழனகள் ஒன்கறா

பகாண்டிருக்கும்.

பபாதுவாக

ஒருவழகத்

துழணவினழன அகதகபான்ற துழணவிழனழயத் பதாடைாது.
4.1.2.2.2.2 விழனயின் எச்ச வடிவங்கள்
விழன எச்ச வடிவங்கழைப் பபயபைச்ச வடிவம், விழனபயச்ச வடிவம் என்று
வழகப்படுத்தலாம். பபயபைச்ச வடிழவக் கால ஒட்டுடன் அ என்ற ஒட்ழடச் கசர்த்துப்
பபறலாம்.
எ.கா.
படி-த்த்-அ > படித்த
பதி-க்கின்ற்-அ > படிக்கின்ற
படி-உம் > படிக்கும்
விழனயுடன் அ அல்லது து அல்லது ஆல் என்ற ஒட்ழட கநைடியாகச் கசர்த்து
விழனபயச்ச வடிழவப் பபறலாம்.
எ.கா.
கபா-க > கபாக (பசய்ய விழனபயச்சம்)
படி-க்க > படிக்க (பசய்ய விழனஎச்சம்)
பார்-த்து > பார்த்து (பசய்து விழனபயச்சம்)
பசய்-த்-ஆல் > பசய்தால் (நிபந்தழன விழனபயச்சம்)
படி-த்-ஆல் > படித்தால் (நிபந்தழன விழனபயச்சம்)
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விழன சாிபார்ப்பு இடம்-எண்-பால் சாிபார்ப்பு, கால ஒட்டு சாிபார்ப்பு என கமலும்
வழகபடுத்தப்படும்.

விழனயின்

கவறுபட்ட

ஒட்டுகள்

உருபனியல்

ஆய்வியால்

கால ஒட்டுகள் கிற், கின்று, ஆனின்று, ப், வ், த், ட், ற்

பிாித்பதடுக்கப்படும்.

என்பனவற்ழற உட்படுத்தும்.

இழவ விழனகழை நிகழ்காலம் அல்லது இறந்தகாலம்

அல்லது எதிர்காலம் என்று அழடயாைப்படுத்தும்.

இடம்-எண்-பால் ஒட்டுகள் அன்,

ஆன், அள், ஆள், அர், ஆர், து, அ, ழவ, கள் என்பனவற்ழற உட்படுத்தும். விழனயின்
ஒட்டுகைில் பசால் பிழையாக எழுதப்பட்டால் பிழை திருத்தப்பட்டு சாத்தியமான
பாிந்துழைகள் உருவாக்கப்படும்.
எ.கா.

பசய்கிறார்கள் என்பதற்குப் பதிலாகச் பசய்கிறர்கள் என வருதல்
பசய்தது என்பதற்குப் பதிலாகச் பசய்தத என வருதல்
பசய்வான் என்பதற்குப் பதிலாகச் பசய்வன் என வருதல்
கதான்றுகின்றன்

என்ற

பகுத்தாயப்படுவதற்காக
எழுத்துக்கூட்டல்

பசால்ழலக்
உருபனியல்

சாிபார்ப்பு,

திருத்தம்

கருத்தில்

பகாள்ைவும்.

பகுப்பாய்வியிடம்
என்ற

கட்டங்கள்

இச்பசால்

அனுப்பப்படுகின்றது.

கதான்றுகின்றன் என்ற

பசால்லின் இறுதி ஒட்டான அன் என்பழத ஆன் என திருத்துகின்றது. பகுப்பாய்வி கவர்ச்
பசால்ழலயும்

பின்பனாட்டுக்கழையும்

பாிந்துழை

உருவாகக்கட்டத்திற்கு

அனுப்புகின்றது. உருபனியல் பகுப்பாய்வியால் அனுப்பப்பட்ட கவர்ச் பசால்ழலயும்
பின்பனாட்டுகழையும் பாிந்துழை உருவக்கக் கட்டம் பாிந்துழை உருவாக்கத்திற்காக
உருபனியல் உருவாக்கியிடம் அனுப்புகின்றது.
4.1.2.2.2.3 பின்னுருபுகழைச் சாிபார்த்தல்
கவற்றுழம

உருபின்

பசயல்பாட்ழடச்

பசய்யும்

பசால்

பின்னுருபு

என

அழைக்கப்படும். பபாதுவாக பின்னுருபு கவற்றுழம பின்பனாட்டிற்குப் பின்னர் வரும்.
சில இடங்கைில் கவற்றுழம பின்பனாட்டு விருப்பாக வரும். பின்னுருபுகள் அவற்றின்
முன்வரும்

கவற்றுழம

உருபுகைின்

அடிப்பழடயில்

ஐந்து

வகுப்புகைாக

வழகபடுத்தப்படுகின்றன.
பசயப்படுபபாருள் கவற்றுழமயின் பின்னர் வரும் பின்பனாட்டுகள்:
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விட, கபால, பகாண்டு, பற்றி, குறித்து, சுற்றி, விட்டு, தவிை, முன்னிட்டு, கவண்டி,
ஒட்டி, பபாறுத்து, பபாறுத்தவழை, …
உழடழம கவற்றுழமயின் பின்னர் வரும் பின்பனாட்டுகள்:

மீது, கமல், வைியாக, மூலமாக, வாயிலாக, கீழ், …
இட கவற்றுழமயின் பின்னர் வரும் பின்பனாட்டுகள்:

இருந்து, உள்ை
பகாழட கவற்றுழமயின் பின்னர் வரும் பின்பனாட்டுகள்:

ஆக, என்று, முன், பின், உாிய, உழடய, மத்தியில், எதிாில், அருகில், பதில், தகுந்த,
மாறாக, கநைாக, …
உள்ைீட்டுச் பசால் ஒரு பின்பனாட்டாக இருந்தால் அது சாியா தவறா என்று சாிபார்க்கும்.
பசால்

தவறு

என்றால்

கநைாக்கப்படும்

மற்றும்

பாிந்துழைகள்/ஆகலாசழனகள்

உருவாக்கப்படும்.
4.1.2.2.2.4. ஒன்றுகபால் உச்சாிக்கப்படும் எழுத்துக்கள்
ஒன்றுகபால் உச்சாிக்கப்படும் எழுத்து பசால்லின் எழுத்துமுழறயில் தவழற
விழைவிக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாகத் தாைம் என்ற பசாழல எடுத்துக்பகாள்வும். ை
என்ற எழுத்து ல எனத் தவறாக (தாலம்) எழுதப்படலாம். தமிைில் மூன்று எழுத்துக்களுக்கு
அவற்ழறப் கபாலகவ உச்சாிக்கப்படும் எழுத்துக்கள் உள்ைன. தவறான பசால்லுக்குச்
சாத்தியமான ஒன்றுகபால் உச்சாிக்கப்படும் எைத்துக்கழைப் பாிகசாதித்து அகைாதியில்
உள்ை பாிந்துழைகள்

பயன்படுத்துகவாருக்குக் காட்டப்படும்.

தமிைில் ஒன்றுகபால்

உச்சாிக்கப்படுகின்ற சாத்தியமான எழுத்துக்கள் பின்வருவனவாகும்.
ல, ை, ை
ை, ற
ண, ந, ன
4.1.2.2.2.5 அண்ழம விழசப் பிழைகள்
தட்டச்சு பசய்யும் கபாது பயன்படுத்துகவார் சாியான ஒன்றிற்குப் பதிலாகத்
தவறான ஒன்ழறத் தட்டச்சு பசய்யலாம். எனகவ தவறாகத் தட்டச்சு பசய்யப்பட்ட
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எழுத்தின் அடுத்துவரும் விழசகழைக் கருத்தில் பகாள்வது முக்கியமான பங்கைிப்பு
பசய்கின்றது. தவறாகத் தட்டச்சு பசய்யப்பட்ட எழுத்து ஏதாவது அண்ழம விழசயுடன்
பபாருந்தினால்

தவறான

எழுத்துக்குப்

பதிலாகச்

சாியானழத

இடம்பபயர்க்கவும்.

அதன்பின்னர் திருத்தப்பட்ட பசால்ழலச் சாத்தியமான பாிந்துழைகழை உருவாக்க
அகைாதியில்

அல்லது

கவற்றுழம

விதிகைால்

சாிபார்க்கவும்.

அண்ழம

விழசத்

திருத்தங்கள் தமிழ் 99 என்ற பண்பட்ட விழசப்பலழக அடிப்பழடயில் அழமயும்.
எடுத்துக்காட்டாக ’அவனுழடய’ என்ற பசால் அவனுடஎய அல்லது அவனுகடாய
என்று தவறாகத் தட்டச்சு பசய்யப்படக்கூடும். இழவகள் ழட என்ற எழுத்திற்குச்
சாத்தியமான அண்ழம விழசத் தவறுகைாகும். எல்லா சாத்தியமான அண்ழம விழசகளும்
இடம்பபயர்க்கப்பட்டு அகைாதியில் சாிபார்க்கப்பட்டு தவறு திருத்தம் பசயல்படுகின்றது.
எ.கா. அ க -

ஆ, ஏ, எ, அஒவ்

ை, ற, ப, ல ங

எ அ, ஆ, ஏ, உ, அஒவ், ஓ
ப ற, ந, க, ம, ல, ை
கவர்பசால்லில் உள்ை தவறுகைின் திருத்தம் முடிவுற்றால் பதாடர்புள்ை ஒட்டுக்களுடன்
திருத்தப்பட்டழவகள் பாிந்துழை உருவக்க நிழலக்கு அனுப்பப்படும்.
4.1.2.2.2.6 எழுத்து நிழலநிறுத்து விதிகள்
ஒரு தமிழ்ச் பசால் 12 உயிர்கைில் ஒன்றாகலா 10 உயிர்பமய்கைில் (க, ச, த, ந, ப,
ம, ய, வ, ய, ஞ) ஒன்றாகலா பதாடங்கப்படகவண்டும்.

இதுகபால் தமிழ்ச் பசால் 12

உயிர்கைில் ஒன்றாகலா 9 பமய்கைில் (ண், ம், ன், ய், ர், ல், ழ், ள், ன்) ஒன்றாகலா
இறுதியுறகவண்டும். பசால் இந்த குழுமத்திலிருந்து பதாடங்காவிட்டால், பிழைதிருத்தி
சாத்தியமான

திருத்தங்கழைச்

பசய்யும்;

அகைாதியிலிருந்து

அண்ழமயிலுள்ை

பபாருத்தமான கவர்பசாற்கழைப் பபறும். இது கபால் ஒரு பசால் முன்னர் கூறிய
எழுத்துகைால் இறுதியுறாவிட்டால் கவற்றுழம விதிகழைப் பயன்படுத்தி பிழைதிருத்தி
அழதத் திருத்தும்.
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4.1.2.2.2.7அகைாதிழயப் பார்த்தல்
மற்பறாரு முக்கியமான விசயம் அகைாதியின் வடிவம், திாிபு மற்றும் ஆக்கத்தின்
சிக்கல்,

அகைாதி

ககாப்பு

ஒழுங்கழமப்பு,

அகைாதி

பிாிப்பு,

பசால்

பபறும்

உபாயம்/பதாைில்நுட்பம் மற்றும் பிறவற்றுடன் பதாடர்புழடய கணினி அகைாதி. இங்குப்
பயன்படுத்தப்படும்

தமிழ்

அகைாதி

பபயர்,

விழன,

பபயைழட,

விழனயழட,

குழறச்பசாற்கள் என்ற எல்லா கவர்ச்பசாற்கழையும் பகாண்டிருக்கும். கவர்ச்பசால்லில்
ஏதாவது பிழை இருந்தால் பசால்லின் திருத்தம் பசய்யப்படும் மற்றும் அண்ழமப்படும்
பபாருத்தமான அகைாதி பசாற்கள் கசகாிக்கப்படும்.

இந்த உருவாக்கம் பாிந்துழை

உருவாக்க நிழலக்கு (suggestion generation phase) அனுப்பப்படும்.
4.1.2.2.2.8 பாிந்துழை உருவாக்கம்
பிழைதிருத்தி எல்லாச் சாத்தியமான பாிந்துழைகழையும் உருவாக்க உருபனியல்
உருவாக்கிழயப் பயன்படுத்தும்.

தமிழுக்குத் திட்டவழைவு பசய்யப்பட்ட

உருபனியல்

உருவாக்கி பபயர்கள், விழனகள், பின்னுருபுகள், பபயைழடகள், விழனயழடகள் மற்றும்
பிற பதாடாியல் வழகப்பாடுகழைத் தனித்தனியாகக் ழகயாள்வது அவசியாமாகும்;
ஏபனன்றால் இந்த ஒவ்பவாரு பதாடாியல் வழகப்பாட்டிற்கும் உருபனியல் கூறுகைின்
கசர்க்ழக கவறுபட்ட தகவல் வழக அடிப்பழடயிலானது.
கவர்கைிலிருந்து பபயர்த் திி்ாிபு ஆக்கங்கழை உருவாக்கும் கபாது பன்ழம ஒட்டின்
வடிழவத்

தீர்மானிக்கும்

பமாைியியல்

பபயர்களுக்கு

கவற்றுழம

முக்கியமான

கவழலயாகும்.

விதிகள்

உருபுகழை
கமலும்

கருத்தில்

இணப்பது
பபயர்கள்

பகாள்ைப்படகவண்டும்.

உருபனியல்
கவற்றுழம

உருவாக்கியின்
உருபுகழைத்

திாிபடியாகத்தான் ஏற்க இயலும் என்பழதயும் கருத்தில் பகாள்ைகவண்டும். ஒலிநிைவல்
ஒட்டுகள் சில கநர்வுகைில் திாிபடிசார் ஒட்டுகளுடகனா (oblique suffix)

பன்ழம

ஒட்டுகளுடகனா இழணந்து வரும். பபயர் கவர்களுடன் முன்னர் பசான்ன ஒட்டுகைின்
கசர்க்ழகயின் கபாது புணர்ச்சி விதிகள் கருத்தில் பகாள்ைப்படகவண்டும்.
தமிழ் விழனயின் உருபனியல் அழமப்பு இடம், பால், எண் கபான்றவற்ழற
உருப்பபடுத்தம்

பசய்யும்

ஒட்டுகழைக்

விழனகநாக்கு,

காைணவாக்கம்,

ழகயாளுவதாலும்

விழனப்பாங்கு

விழனயாற்றுவழக,

கபான்றவற்ழறக்

காட்டும்

துழணவிழனகளுடன் இழணவதாலும் அதிக அைவில் கலழவநிழல அழடந்துள்ைது.
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விழனழய உருபனியல் அடிப்பழடயில் உருவாக்கும் கபாது பதாிந்பதடுக்கப்பட்ட
எழுவாயின் பால், எண், இடம் என்பனவற்றிகு ஏற்ப பபாருத்தமான உடன்பாட்டு
விகுதிழயத் (விழனமுற்று விகுதிழய) பதாிந்பதடுக்க கவண்டியது கதழவயாகும்.
பிழை திருத்தியின் பசயல்திறன் வழுநிழல பாிந்துழையாகத் தைப்படும் சாியான
பாிந்துழை அடிப்பழடயில் அழமயும். இந்கநர்வுகைில் பயன்படுத்துபவர் வழுநிழல
பாிந்துழைழய உறுதி பசய்வது அவசியம்; பின்னர் அடுத்த தவறுக்கு முன்கனறலாம்.
இல்ழலபயனில் பயன்படுத்துபவர் பாிந்துழைகைின் பட்டியழலப் பார்த்து ஒன்ழற
கதர்ந்பதடுக்ககவண்டும்.

எல்லா

பாிந்துழைகளும்

ஒப்பிடப்படகவண்டும்.

அகைாதியிலுள்ை

அகைாதியிலுள்ை

பாிந்துழைகள்

பசாற்களுடன்

பயன்படுத்துபவருக்குக்

காட்டப்படும்.
4.1.2.3 முடிவுழை
தமிழுக்கான பிழைதிருத்தி தட்டச்சு பசய்யும் கபாது ஏற்படும் பபருப்பாலான
தவறுகழை அழடயாைம் காணப் பயனாைிக்கு உதவுகின்றது. இந்தப் பிழை திருத்தியில்
நழடமுழற பசய்யப்பட்ட பசயல்பாடுகள் பபயர்கைின் கவற்றுழம உருபுகழையும்
பின்பனாட்டுகழையும் பிழை திருத்துதல், பபயர்களுக்குப் பபயைழடகழைத் திருத்துதல்,
விழனகைின் விழனமுற்று விகுதிகழைப் பிழைதிருத்துதல், விழனயழட திருத்தம் மற்றும்
அண்ழம விழச பிழை திருத்தம் என்பனவாகும். தமிழ் பிழைதிருத்தியின் பயன்பாடு பசால்
ஆய்விகள், கதடல் இயந்திைங்கள், தகவல் இறுப்பு மற்றும் தகவல் பிாித்பதடுப்பு
ஒழுங்குமுழறகள், இயந்திை பமாைிபபயர்ப்பு ஒழுங்குமுழறகள் என்பனவாகும்.
4.1.3 விஜய் சங்கர் ைாமின் தமிழ் பிழைதிருத்தி உருவாக்குதல்
தமிழ் பிழை திருத்தி உருவக்குதல் குறித்து விஜய் சுந்தர் ைாம் (Vija Sundar Ram
2012) தமது ஆய்வுக்கட்டுழையில் விைக்குகின்றார். பிழை திருத்தி பனுவல்கைில் உள்ை
தவறான பசாற்கழைக் கண்டுபிடிக்க உதவும் மற்றும் தவறான பசாற்களுக்குச் சாியான
மாற்றுச் பசாற்கழைத் தரும். முதல் பசயல்பாடு “பிழை கண்டுபிடித்தல் (error detection)”
எனப்படும்; இைண்டாவது பசயல்பாடு “பிழைதிருத்தல் அல்லது பாிந்துழை உருவாக்குதல்”
(error correction or suggestion generation) எனப்படும்.
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4.1.3.1 எழுத்துப்பிழைதிருத்தலின் பலகவறு அணுகுமுழறகள்
விஜய்

பின்வருவனவற்ழற

எழுத்துப்பிழை

திருத்தலின்

பல்கவறு

அணுகுமுழறகைாகப் பட்டியலிடுகின்றார்.


ஒலியல் அடிப்பழடயில் ஒன்றுகபால் இருக்கும் எழுத்துகைின் பிழைதிருத்தம்



பிழைழயக் கண்டுபிடித்தல் மற்றும் இருப்பிடம் கண்டுபிடித்தல்



ஓழச ஊடக மாதிாி (noise channel model)



ஒட்டுநிழல பமாைிகைின் எழுத்துப்பிழை திருத்தம் (ஒஃபல்ஸர், கக 1994)



எழுத்துப்பிழை

திருத்த

அணுகுமுழறக்குச்

சாைை

அடிப்பழட

அணுகுமுழற

(Window based approach)


எழுத்துப்பிழை திருத்தத்தில் நிகழ்தகழ்வு மதிப்பபண்

4.1.3.2 இந்திய பமாைிகளுக்கு இருக்கின்ற எழுத்துப் பிழை திருத்திகள்
பின்வரும் அட்டவழணயில் இந்திய பமாைிகளுக்கு இருக்கின்ற எழுத்துப் பிழை
திருத்திகழை விஜய் பட்டியலிடுகின்றார்.
பமாைிகள்

உருவாக்கப்பட்ட இடம்

பயன்படுத்தப்பட்ட
அணுகுமுழற

அசாம் பமாைி

RICILTS, பகௌகாத்தி

அகைாதி

அடிப்பழட

அணுகுமுழற
வங்காை பமாைி

இந்தியப்
நிறுவனம்,

புள்ைியியல்
பகால்பகாத்தா

(பி.பி. பசௌத்ாி)
பதலுங்கு
கன்னட
பமாைிகள்
மழலயாைம்

ஆய்வி
பதலுங்கு மூலவை ழமயம், உருபனியல்
ழஹதைாபாத்
பல்கழலக் அடிப்பழட அணுகுமுழற
கைகம்
RICILTS, திருவனந்தபுைம்

விதி

மற்றும்

அகைாதி

அடிப்பழட அணுகுமுழற
மைாத்தி

RICILTS, ஐஐடி பாம்கப

அகைாதி

மற்றும்

ழபகிைாம்
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மற்றும்

டிழைகிைாம்

அணுகுமுழற
தமிழ்

தனபாலன்,
பல்கழலக்
எயுககபிசி,
பல்கழலக் கைகம்

அண்ணா உருபனியல் பகுப்பாய்விழயப்
பயன்படுத்தி
கைகம்,
தைவுத்பதாகுதிஅடிப்பழட
+
பசன்ழனப்
உருபனியல்
பகுப்பாய்வி
விதிகள்

4.1.3.3 பிழை கண்டுபிடித்தல்
இழத இருவைிகைில் பசய்ய இயலும்
1. பசால்ழல அகைாதியில் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல் (அகைாதி அணுகுமுழற)
2. பசால்ழல

உருபனியல்

ஆய்வியால்

ஆய்ந்து

பிழை

கண்டுபிடித்தல்

(பமாைியியல் அணுகுமுழற)
இைண்டு அணுகுமுழறகள் உள்ைன :
1. தைவுத்பதாகுதி

அடிப்பழடயிலான

அணுகுமுழற

(முற்றுநிழலத்

தானியங்கிழயப் பயன்படுத்தி)
2. பமாைியியல் அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழற (உருபனியல் ஆய்விழயப்
பயன்படுத்தி)
4.1.3.3.1 தைவுத்பதாகுதி அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழற
தைவுத்பதாகுதி

முற்றுநிழலத்

தானியங்கியால்

(Finite

State

Automata)

உருப்படுத்தம் பசய்யப்படும். இது விழைவக மதிப்பீடு பசய்யும். ஒரு கச்சிதமான
உருப்படுத்தத்ழதச்

பசய்யும்.

பசால்லின்

ஒவ்பவாரு

எழுத்தும்

முற்றுநிழலத்

தானியியங்கியில் நிழலமாற்றக் குறியீடாக (transition symbol) இருக்கும்.
முற்றுநிழலத் தானியங்கி
முற்றுநிழலத்
அழமப்புகழை

தானியங்கி

அல்லது

பனுவல்

ஒழுங்கு

ககார்ழவயில்

அழமப்புகழைப்

எைிதான

பதாடாியல்

புாிந்துபகாள்வதற்காகப்

பயன்படுத்தப்படும் அருவ உபாயம் ஆகும். ஒரு தனியிங்கி நிழல படம் (state diagram)
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என்று அழைக்கப்படுகின்ற வைிகாட்டப்பட்ட வழைபடத்தால் (directed graph) வைக்கமாக
விவாிக்கப்படும்.

முற்றுநிழலத் தானியங்கி ஒரு ககார்ழவ ஆய்வு உபாயம் (string

processing device) ஆகும்; அது ஒரு பனுவல் ககார்ழவழய உள்ைீடாக ஏற்கும் மற்றும்
ககார்ழவழய ஏற்ககவா மறுக்ககவா பசய்யும். கணித அடிப்பழடயில் இழத ஒரு
குழுமத்திற்கு {ஏல், மறு} ஒரு குழுமக் ககார்ழவகழைப் பபாருத்தும் ஒரு பசயல்பாடாகக்
கருதலாம்.
நிழலகள் வட்டங்கைால் உருப்படுத்தம் பசய்யப்படும். உள்ைீடாக ஒரு குறியீடு
உபாயத்தால் பபறப்பட்டால் கநர்கின்ற நிழலமாற்றங்கழை (transitions) அம்புக்குறிகள்
உருப்படுத்தம்

பசய்யும்.

பதாடக்கத்தில்

தீர்மானிக்கப்படாத

(non-diterministic)

முற்றுநிழலத் தானியங்கி உருவாக்கப்பட்டது; இது பின்னர் முற்றுநிழலத் தானியங்கி
கருவித்பதாகுதிழயப் (tool kit) பயன்படுத்தித் தீர்மானிக்கப்பட்ட (diterministic) மற்றும்
குறுக்கப்பட்ட (minimized) முற்றுநிழலத் தானியங்கியாக ஆக்கப்பட்டது.
தீர்மானிக்கப்படாத முற்றுநிழலத்தானியங்கி

ஒகை குறியீடுகள் பல நிழலகளுக்குத் தூண்ட இயலும்.

பல வைிகள் சாத்தியமாகும்.

கணினிச் பசயல்பாடுகளுக்குப் பபாருந்தாது.
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தீர்மானிக்கப்பட்ட முற்றுநிழலத் தானியங்கி

ஒரு குறியீடு ஒரு நிழலயிலிருந்து மற்பறாரு நிழலக்கு மட்டுகம தூண்ட இயலும். பல
வைிகள்

இல்ழல.

இதன்

அனுகூலம்

முழனப்பான

உருப்படுத்தமும்

விழைவான

பசயற்பாங்கும் ஆகும்.
நிழல அட்டவழண உருப்படுத்தம்
I
ஆைம்பநிழல

அடுத்த நிழல

நிழலமாற்றக் குறியீடு

0

1

ப

1

2

டி

2

3

த்

3

4

தா

3

7

த

7

இறுதிநிழல

4

5

ன்

4

6

ள்

5

இறுதிநிழல

6

இறுதிநிழல
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4.1.3.3.2 பமாைியியல் அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழற
உருபனியல் பகுப்பாய்வி
உருபனியல் பகுப்பாய்வு என்பது பசால்ழல அதில் உள்ைடங்கும் உருபன்கைாகப்
பிாிதல்

ஆகும்.

பசால்லுக்கு

இச்பசயலில்

ஏற்கத்தக்க

உருபன்கைின்

பகுப்பாய்வு

இருந்தால்

அழடயாைங்கள்
அது

கதழவயில்ழல.

ஏற்கத்தக்கச்

பசால்லாகக்

கருதப்படும்.
படித்தான் = படி + த்த் + ஆன்
பின்பனாட்டு நீக்கி (suffix stripper) இச்பசயன்ழமக்குப் கபாதுமானதா?
4.1.3.4 பிழை திருத்தியின் கட்டழமப்பு
ேிலழதிருத்தி ின் கட்டலமப்பு கீயழ ேலரக்கப்ேட்டு ேிளக்கப்ேட்டுள்ளது.
மதிப்பீட்டு வட்டாைம்
தைவுத்பதாகுதி

உள்ைீடுச் பசால்

பசால் சாியானது

அடிப்பழடயிலன மதிப்பீடு

உருபனியல் பகுப்பாய்வி
அடிப்பழடயிலான மதிப்பீடு

பசால் தவறானது என்றால்
பாிந்துழைகைின் பட்டியல்

தவறான பசால்
பாிந்துழை

உடனடியான பசால்
உருவாக்க வட்டாைம்

பிழை திருத்தம்
அடிப்பழடயிலான

உருவாக்கும்
வட்டாைம்

பலவன்ஸ்ழடன் தூைம்
பிழை
வட்டாைமாக்கம்

என்-கிைாம் பதாைில்
நுட்பம்

நிகழ்பவண்
அடிப்பழடயிலான
தைப்படுத்தல்
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4.1.3.4.1 பிழை திருத்தல்
பிழை திருத்துவதற்குப் சவுண்படக்ஸ் பகாள்ழக (soundex principle) கபான்ற பல
அணுகுமுழறகள் பின்பற்றப் படுகின்றன. பசால் தவறு என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டால்
பின்வருவனவற்ழறப் பயன்படுத்தி பாித்துழைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.


பிழைழய வட்டாை எல்ழலக்கு உட்படுத்தல்



திருத்த தூைத்ழதயும் என்கிைாழமயும் பயன்படுத்தி இழடப்பட்ட பசாற்கழை
உருவாக்குதல்



அழத மதிப்பிடுதல்



தைப்படுத்துதல்

பிழை திருத்தம்
இது பின்வரும் பதாைில் நுட்பங்கழை உள்ைடக்கும்
1. பலவன்ஸ்ழடன் தூைம்
2. பிழைழய எல்ழலக்குட்படுத்தல்
3. என்-கிைாம் பதாைில் நுட்பம்
4. நிகழ்பவண் அடிப்பழடயிலான தைப்படுத்தும் படிமுழற
4.1.3.4.1.1 பலவன்ஸ்ழடன் தூைம்
பலவன்ஸ்ழடன்

தூைம்

(Levenstein

distance)

என்பது

வலாடிமிர்

பலவன்ஸ்ழடன் என்ற ைஷ்ய அறிவியல் அறிஞாின் நிழனவாகப் பபயாிடப்பட்டுள்ைது.
பதின்ம அைவுமுழறயும் சிலகவழைகைில்
அழைக்கப்படும்.

பலவன்ஸ்ழடன்

தூைம்

திருத்து தூைம் (edit distance) என்று
(LD)

என்பது

இரு

ககார்ழவகளுக்கு

இழடயிலுள்ை ஒற்றுழம ஆகும்; இதில் நாம் மூலக் ககார்ழவழய s என்றும் இலக்குக்
ககார்ழவழய t என்றும் குறிப்பிடுகின்கறாம்.
t ஆக மாற்றத் கதழவப்படும் நீக்கல் (deletion), பசருகல் (insertion) அல்லது
பதிலீடுபசய்தல் (substitution)

என்ற நடவடிக்ழகயின் எண்ணிக்ழகயின் வடிவில்

தூைம் பவைிப்படுத்தப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, s என்பது “test” மற்றும் t என்பது
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“test” என்றால் LD (s,t) = 0, ஏபனன்றால் எந்த மாற்றமும் கதழவயில்ழல. இைண்டு
ககார்ழவகளும் ஒன்றாக இருக்கின்றன. s என்பது “test”

மற்றும் t என்பது “tent”

என்றால் LD (s,t) = 1, ஏபனன்றால் s-ஐ t-ஆக மாற்ற ஒரு பதிலீடு முழற (“s”-ஐ “n”–ஆக
மாற்ற) கபாதுமானது.
மூலச் பசால்: படித்த
இலக்குச்பசால்: படித்தான்
பலவன்ஸ்ழடன் தூைம் 2
மூலச் பசால்: படித்தான்
இலக்குச் பசால்: படித்தாள்
பலவன்ஸ்ழடன் தூைம் 1
4.1.3.4.1 2 பிழை எல்ழலப்படுத்தல்
பிழை பசய்யப்பட்ட பசால்லின்

பிழை பைப்ழபக் (error zone) கண்டுபிி்டிக்கும்

நுட்பம் பிழை எல்ழலப்படுத்தல் எனப்படும். கட்டுப்பாட்டிற்குட்பட்ட பசயற்பாங்ழக
நிழறகவற்றவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மாற்றுப் பாிந்துழைகழை உருவாக்கவும் பிழை
எல்ழலப்படுத்தம் கதழவயாகும்.
நாம் நமது பசயல்பாட்டில் பின்வரும் ஊகங்கழைச் பசய்கின்கறாம்:
1. பசால்லில் பசருகல், நீக்கல், பதிலீடு பசய்தல், இடம் மாறுதல் என்பனவற்றுள்
ஒரு தவறு தான் இருக்கக்கூடும்.
2. சாியான பசால் இரு அகைாதிகைிலும் (மைபு மற்றும் திருப்பப்பட்ட பசால்)
ககாப்புகைிலும் இருக்கும்.
Dc என்ற மைபு அகைாதியும் Rc என்ற மாற்றப்பட்ட அகைாதியும் பயன்படுத்தப்படுி்கின்றன.
W = x1x2..xk என்ற பசால்லின் மாற்றப்பட்ட பசால் Wr = xkxk-1…x2x1 ஆகும், இதில் x1
என்பது ஏற்கத்தக்க தமிழ் எழுத்தாகும். Rc என்ற மாற்றப்பட்ட அகைாதியில் மைபு அகைாதி
Dc-யின் எல்லாச் பசாற்கைின் திருப்பப்பட்ட பதிப்புருவும் ழவத்திருக்கப்படும்.
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மைபு மற்றும் மாற்ற அகைாதி அடிப்பழடயில் பிழை எல்ழலப்படுதல்
இது மூன்று விதமாகச் பசய்யப்படுகின்றது.
(அ) மைபு அகைாதி மூலம் பிழை எல்ழலப்படுத்தல்
(ஆ) திருப்பு அகைாதி மூலம் பிழை எல்ழலப்படுத்தம்
(இ) இரு அகைாதியும் பயன்படுத்தப்படுழகயில் பிழை எல்ழலப்படுத்தம்
சாியான பசால்: குதிழைகள்
தவறான உள்ைீட்டுச் பசால்: குதைகள்
திருப்புப் பகுப்பு
கு த

ழை

க

ள்

ழை

க

ள்

ழை

க

ள்

முன்கனாக்கிய பகுப்பு
கு

த

பிழை பைப்பு
கு

த
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4.1.3.4.1.3 தவறு பைப்பில் திருத்தம்
இது என்-கிைாம் நுட்பத்ழதப் பயன்படுத்திச் பசய்யப்படுகின்றது. என்-கிைாம்
இலக்கணம் என்-ஆவது நிைல் மார்க்பகாவ் பமாைி மாதிாியின் உருப்படுத்தம் ஆகும்;
இதில் ஒரு குறியீட்டின் கநர்வு சாத்தியம் பிற குறியீட்டின் N -1-ஆவதன் முந்ழதய
கநர்வால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. ஒரு W என்ற தைப்பட்ட பசால் வாிழசயின்
காைணகாாிய
மாதிாிகள்

சாத்தியத்துடன்

பபாிய

P(W)

பசாற்பறாழக

புாிந்துபகாள்வாழனத்
கபச்சு

தருவதற்கு

புாிந்துபகாள்ைல்

என்-கிைாம்

ஒழுங்கழமப்புகைில்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. என்–கிைாம் பமாைி மாதிாிகள் எதிர்பார்க்கப்பட்ட உள்ைீடாக
பமாைியின்

ஒகை

பண்புகழைப்

பங்கிட்டுக்பகாள்ளும்

பபாிய

பயிற்சிப்

பனுவல்கைிலிருந்து வைக்கமாக ஆக்கப்படுகின்றது. இந்தத் தகவல் கபசுபவர்கைின் கபசு
உருவாக்கிகைின் பண்புக்கூறுகழை மாதிாிபசய்யும் ஒலியியக்கவியல் மாதிாி P(W|O)
என்பழத குழறநிறவாக்கம் பசய்யும். இக்கூறுகள் இைண்டும் இழணந்து W’ = armaxw
P(W|O) என்ற பபரும்பான்ழம சாத்தியமான உள்ைீட்டு வாிழசழய கணிக்க ஒரு
ஒழுங்குமுழறழய அனுமதிக்கும்; இதில்

W’ = armaxw P(W|O) P (W) ஆக O என்பது

உள்ைீட்டு

என்-கிைாழம

சமிக்ழகயாகும்.

எழுத்துநிழலயில்

நாம்

பயன்படுத்துகின்கறாம்;

நாம்

பசால்நிழலயில்
N=

அல்லாமல்

1,2,3

என்று

எடுத்துக்பகாள்கின்கறாம். ழபகிைாம் நுட்பத்தில் முதலில் வரும் எழுத்துக்கு எல்லாச்
சாத்தியமான அடுத்த எழுத்ழதக் கண்டுபிடிக்க முயலுகின்கறாம். டிழைகிைாம் நுட்பத்தில்
ஒரு குறிப்பிட்ட முதல் மற்றும் மூன்றாவது எழுத்துக்குச் சாத்தியமான எல்லா ழமய
எழுத்ழதக் கண்டுபிடிக்க முயலுகின்கறாம்.
4.1.3.4.1 4 ஆக்கப்பட்ட பசாற்களுக்கைின் மதிப்பீடு
பிழை

எல்ழலப்படுத்தல்

நுட்பங்கழைப்

பயன்படுத்தி

பிழை

பைப்புகள்

அழடயாைம் காணப்படும். என் கிைாம் நுட்பத்ழதப் பயன்படுத்தி இழடநிழலச் பசாற்கள்
உருவாக்கப்படும். இந்த இழடநிழலச் பசாற்கள் பின்வருவனவற்ழறப் பயன்படுத்தி
மதிப்பீடு பசய்யப்படும்:
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முற்றுநிழலத் தானியங்கி அடிப்பழடயிலான தைவுத்பதாகுதி அணுகுமுழற



உருபனியல் பகுப்பாய்வி

4.1.3.4.1.5 உருவாக்கப்பட்ட பசாற்கைின் முன்னிழலப்படுத்தல்
உருவாக்கப்பட்ட பசாற்கள் தைப்படுத்தப்படகவண்டும். தைப்படுத்தம் பின்வரும்
மூன்று அடிப்பழடயில் அழமயும்:


நிகழ்பவண் அடிப்பழடயில்



பயன்பாட்டாைர் அடிப்பழடயில்



பபாருண்ழமக்கைம் அடிப்பழடயில்

4.1.3.4.1 .6 பிழை திருத்தியின் பயன்பாடு
பனுவல்

பசம்ழமயாக்கிகைில்

பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

கதடல்

இயந்திைங்கைிலும் கபார்டல்கைிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
4.1.4 பதய்வசுந்தைத்தின் பமன் தமிழ் பசால்லாைர்
பதய்வசுந்தைம்

தமது

பமாைியியல்

அறிழவயும்

கணிப்பபாறி

பமாைியியல்

அறிழவயும் பயன்படுத்தி பல்லாண்டு முயற்சிகளுக்குப் பின் மிகச் சிறப்பான ஒரு தமிழ்
பசால்லாய்விழய உருவாக்கியுள்ைார்.

இது பசாற்பிழை திருத்தி, சந்திப்பிழை திருத்தி,

பமாைிமாற்றி என்ற பகுதிகழைக் பகாண்டது. இது இயல்பமாைி ஆய்வு, கணினி
பமாைியியல்

ஆய்வு,

பமாைித்பதாைில்

நுட்பம்

ஆகியவற்றின்

அடிப்பழடயில்

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பமன்மம் ஆகும். இதில் தமிழை உள்ைீடு பசய்ய பலவழகயான
விழசப்பலழககள் உள்ைன. ஒருங்குறி (Unicode) எழுத்துருக்கழைப் பயன்படுத்தும் வசதி
உள்ைது. எந்த வழகக் குறியத்ழதயும் வடிவழமப்பு மாறாமல் எந்தக் குறித்துக்கும்
மாற்றலாம். அகைாதிச் பசாற்கள் மட்டுமல்லாமல் விகுதிகள் ஏற்ற பசாற்கழையும்
ஆங்கிலச் பசாற்கழையும் திருத்தித்தரும். ஒற்று (சந்தி) இடாத இடங்கைில் இடும்.
கதழவயில்லாத

இடங்கைில்

ஒற்றிழன

நீக்கியும்

தரும்.

ஆங்கிலச்

பசாற்கழை

ஒலிபபயர்த்து எழுதினாலும் அவற்றுக்கு நிகைான தமிழ்ச் பசாற்கைாக மாறித்தரும்.
ஆறுவழகயான அகைதிகள் உள்ைன: 45 ஆயிைம் தற்காலத் தமிழ்ச் பசாற்கழைக் பகாண்ட
தமிழ்-ஆங்கிலம், ஆங்கிலம்-தமிைகைாதி, இழணச் பசால் அகைாதி (இது ஒரு பசால்லுக்கு
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இழணயான பல பசாற்கழை வைங்கும்), எதிர்பசால் அகைாதி (இது ஒரு பசால்லுக்குாிய
எதிர்ச்பசாற்கழை வைங்கும்), மயங்பகாலிச்பசால் அகைாதி (தமிைில் ஏற்படும் ல, ை, ை
மயக்கங்கள், ந, ண, ன மயக்கங்கள், ை, ற மயக்கங்கள் ஆகியவற்ழறத் தவிர்க்கப்
பயன்படும்

பபாருள்

கவறுபாட்டுக்

குறிப்புகள்

அடங்கியது),

தமிழ்நாட்டு

அைசு

ஆட்சிச்பசால் அகைாதி. கமலும் அகைவாிழசப்படுத்தி, பசால்லழடவு, எண்-எழுத்து மாற்றி
(பயன்பாட்டில்

இருக்கும்

எத்தழகய

எண்கழையும்

தமிப்

புணர்ச்சி

விதிப்படி

தமிழ்பசாற்கைாக மாற்றித்தரும், ககாப்புமாற்றி கபான்ற பலவித வசதிகழைக் பகாண்டு
இயங்குவது.
4.2. ஒரு மாதிாிப் பிழை திி்ருத்தி
இங்கு

ஒரு மோதிோி எழுத்து மற்றும் இலக்கணத் திருத்தி உருவாக்குவது குறித்த

பதாைில் நுட்பம் கூறப்பட்டுள்ைது. இது தைவுத்பதாகுதி அடிப்பழடயிலான பிழைதிருத்தி.
இங்கு தைப்பட்டுள்ை தைவுத்பதாகுதி அடிப்பழடயில் இது இயங்கும்.
4.2.1 பிழைதிருத்தியின் வைிமுழற அழமப்பு
பசால்

தைப்படுழகயில்

நாம்

அச்பசால்லின்

சாத்தியமான

எழுத்துப்

பிழை

திருத்தத்ழதத் கதர்ந்பதடுக்க முயலுகவாம். (அந்தச் சாியான பசால் மூலச்பசால்லாககவ
இருக்கலாம்.) இழத உறுதியாக அறிவதற்கு வைியில்ழல; எனகவ நாம் சாத்தியங்கழைப்
பாிந்துழைக்கின்கறாம். எடுத்துக்காட்டாக சாத்தியமான எல்லா திருத்தங்கைிலிருந்தும்
சாியான c

என்ற திருத்தத்ழதக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முயலுகவாம்; இது மூலச்பசால்

தைப்படுழகயில் c-யின் சாத்தியங்கழை கமம்படுத்தும்:
argmaxc P(c|w)
By Bayes' Theorem this is equivalent to:
argmaxc P(w|c) P(c) / P(w)
Since P(w) is the same for every possible c, we can ignore it, giving:
argmaxc P(w|c) P(c)
இந்த பவைிப்படுத்தத்தின் மூன்று பகுதிகள் உள்ைன. வலமிருந்து இடமாக நமக்குப்
பின்வருவது இருக்கின்றது:
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1.P (c), பாிந்துழைக்கப்பட்ட திருத்தம் c தானாககவ நிழலத்துநிற்கும் என்ற சாத்தியம்.
இது பமாைி மாதிாி என்று அழைக்கப்படும்: “தமிழ்ப் பனுவலில் c கதான்றுவது எந்த
அைவுக்குச் சாத்தியம்?” என்ற ககள்விக்கு விழட அைிப்பதாக எண்ணிக்பகாள்ைவும்;
P("zxzxzxzyyy") என்பது பூஜியத்திற்கு அண்ழமப்படும்.
2. P(w|c), ஒருவர் c-ஐ குறிப்பிட எண்ணும் கபாது w என்பது தட்டச்சு பசய்யப்படும்
சாத்தியம். இது பிழை மாதிாியாகும்: ”ஒருவர் c-ஐ குறிப்பிட விரும்புழகயில் தவறாக wஐத்

தட்டச்சு

பசய்யவது

எந்த

அைவுக்குச்

சாத்தியமானது?”

என்ற

ககள்விக்கு

விழடயைிப்பதாக எண்ணிக்பகாள்ைவும்.
3. கட்டுப்பாடு உபாயம், argmaxc,
3.argmaxc, c-யின் எல்லாச் சாத்தியமான மதிப்புகழைப் பட்டியலிடவும் மற்றும் மிகச்
சாியான

ஒருங்கிழணந்த

சாத்திய

மதிப்பபண்ழண

பதாிந்பதடுக்கவும்

கூறும்

கட்டுப்பாட்டு உபாயம்.
பவைிப்பழடயான

ககள்வி

பின்வருவதாகும்:

நாம்

P(c/w)

என்ற

எைிய

பவைிப்படுத்தத்ழத எடுத்துக்பகாண்டு ஒரு மாதிாிக்குப் பதிலாக இரு மாதிாிகழை
உட்படுத்தும் கூடுதல் கலழவத் தன்ழமயான பவைிப்பாட்டால் இடம்பபயர்க்கின்கறாம்?
இதன் விழட (P(c/w)

ஏற்கனகவ இரு காைணிகழை ஒருங்கிழணக்கின்றது மற்றும்

இைண்ழடயும் பிாிப்பதும் அவற்ழற பவைிப்பழடயாகக் ழகயாளுவதும் எைிது.

w= “

பட்தம்” என்ற தவறான பசால்ழலக் கருத்தில் பகாள்ைவும்; இதற்கு குழறந்தது இைண்டு
திருத்தங்கள் இருக்கலாம்: c = படம், c = பட்டம். இவற்றில் எதற்குக் கூடுதல் P(c/w)
மதிப்பு இருக்கின்றது? ”த” என்பழத “ட” என மாற்றினால் கபாதுமானது என்ற சிறிய
மாற்றம் என்ற அைவில் “பட்டம்” சாியானதாகத் கதான்றுகின்றது. மாறாக,

“படம்”

என்பது மிகப் பபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பசால் என்ற நிழலயிலும் விழசப்
அண்ழம என்ற நிழலயிலும் படம் என்பழதத் தவறாக தட்டச்சு பசய்ய வாய்ப்பு
இருக்கின்றது. முக்கியமாத விசயம் நாம் c என்பதன் சாத்தியத்ழதயும் c என்பது w என
மாறுவதன்

சாத்தியத்ழதயும்

கருத்தில்

பகாள்ைகவண்டும்;

எனகவ

இவ்விரு

காைணிகழைப் முழறயாகப் பிாிப்பது பதைிவானது. இகபாது நாம் எவ்வாறு வைிமுழற
வழைவு கவழல பசய்கின்றது என்பழதக் காட்டுவதற்குத் தயாைாய் உள்கைாம்.
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நாம் ஒரு பபாிய பனுவல் ககாப்ழபப் (big.txt) படிப்கபாம்; இது ஒரு மில்லியன்
பசாற்கழைக் பகாண்டிருக்கும். இது பல வித தைவுகள் கசர்ந்த பதாகுதியாகும்.
பின்னர் நாம் ககாப்பிலிருந்து தனிச் பசாற்கழைப் பிாித்பதடுப்கபாம் (இதன் படி ‘படம்’,
‘பட்டம்’ என்ற பசாற்கள் ஒன்றாகும் மற்றும் பசாற்கள் எழுத்துக்கைின் ககார்ழவயாகும்.)
அடுத்தபடியாக

சாத்திய

மாதிாிழயப்

பயிற்சிபசய்யவும்;

இது

பசயல்பாட்டுப்

பயிற்ழசழயப் பயன்படுத்தி எவ்வைவு தடழவ ஒவ்பவாரு பசால்லும் வருகின்றது
என்பழதக் கூறுவதாகும். பின்வருழதப் பார்க்கவும்:
def words(text): return re.findall('[a-z]+', text.lower())
def train(features):
model = collections.defaultdict(lambda: 1)
for f in features:
model[f] += 1
return model
NWORDS = train(words(file('big.txt').read()))
இந்த இடத்தில் NWORDS[w] என்பது w எத்தழன தடழவ காணப்படுகின்றது என்ற
கணக்ழகக் பகாண்டிருக்கின்றது. ஒரு பதாகுப்பு இருக்கின்றது: புதிய பசாற்கள். தமிைில்
நல்ல பசால் பயிற்சித் தைவில் இல்லாவிடில்

என்ன நடக்கும் என்பது ககள்வி.

இச்சிக்கலுக்குப் பல தைமான அணுகுமுழறகள் உள்ைன; நாம் எைிதான ஒன்ழற
எடுக்கின்கறாம்; இது புதிய பசாற்கழை நாம் அவற்ழற ஒருதடழவப் பார்த்திருப்தாகக்
ழகயாளும்.

இந்த

பபாதுவான

பசயல்முழற

சீைாக்கம்

(smoothing)

எனப்படும்;

ஏபனன்றால் நாம் பூஜியமாக இருக்க இயலும் சாத்திய வினிகயாகத்தின் பகுதிகழை மிகக்
குழறவான சாத்திய எண்ணிக்ழகக்கு மாறும் படிக்கு சீர்ழம பசய்கவாம். இது வகுப்புச்
கசகாிப்புகள், defaultdict வைியாக எய்தப்படுத்துகின்றது; இது ழபத்தான் dict (பிற
பமாைிகள் இழத hash table என்று அழைக்கும்) கபான்று சீைானது; நாம் எந்த விழசயின்
வழுநிழல மதிப்ழபயும் குறிப்பிட இயலும் என்பது விதிவிலக்காகும்; இங்கு நாம் 1-ஐப்
பயன்படுத்துகின்கறாம்.
இப்கபாது நாம் w என்ற பசால்லின் சாத்தியமான திருத்தங்கள் c-ஐப் பட்டியலிடும்
சிக்கழலப் பார்ப்கபாம். இரு பசாற்களுக்கு இழடயிலுள்ை திருத்து தூைத்ழத (edit
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distance) பற்றி கபசுவது பபாதுவானதாகும்: ஒன்ழற மற்பறான்றாக மாற்றுவதற்கு அது
எடுக்கும்

திருத்தங்கைின்

எண்ணிக்ழக.

நிக்குவது

(ஒரு

எழுத்ழத

நீக்குவது),

இடம்மாற்றுவது (அண்ழமயில் வரும் எழுத்துக்கழை இடம் மாற்றுவது), மாற்றுவது (ஒரு
எழுத்ழத மற்பறாரு எழுத்தாக மாற்றுவது) என திருத்தம் அழமயலாம். கீகை வருவது w
என்பதிலிருந்து ஒரு திருத்த தூைத்தில் உள்ை எல்லா c பசாற்கைின் குழுமத்ழத திருப்பி
அனுப்பும் பசயல்பாடாகும்.
def edits1(word):
splits = [(word[:i], word[i:]) for i in range(len(word) + 1)]
deletes = [a + b[1:] for a, b in splits if b]
transposes = [a + b[1] + b[0] + b[2:] for a, b in splits if len(b)>1]
replaces = [a + c + b[1:] for a, b in splits for c in alphabet if b]
inserts = [a + c + b for a, b in splits for c in alphabet]
return set(deletes + transposes + replaces + inserts)
இது ஒரு பபாிய குழுமம் ஆகும். n நீைம் உள்ை ஒரு பசால்லுக்கு n நீக்கங்கள், n-1
இடமாற்றங்கள், 26n மாற்றங்கள், 26(n+1) பசருகல்கள் இருக்கும்; பமாத்தம் 54n+25
ஆகும் (இவற்றில் சில இைட்டிப்புகைாகும். எடுத்துக்காட்டாக, len(edits1 ('something'))--,
அதாவது edits1('something') என்பதன் தனிமங்கைின் எண்ணிக்ழக 494 ஆகும்.
பிழை திருத்தம் பற்றிய இலக்கியங்கள் எழுத்துப் பிழைகைின் 80%-இலிருந்து 90%
வழை இலக்கிலிருந்து 1 திருத்து தூைத்தில் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றன. நாம் 2
திருத்து தூைத்ழதக் கருத்தில் பகாள்ைவது கதழவயாகும். அது எைிதாகும்: எல்லா edits1இன் விழைவுகளுக்கும் edits1-ஐப் பிைகயாகிக்கவும்.
def edits2(word):
return set(e2 for e1 in edits1(word) for e2 in edits1(e1))
இது

எழுதுவதற்கு

எைிதாகும்,

ஆனால்

நாம்

சில

ஆபத்தான

சிக்கல்கைில்

சிக்கிக்பகாள்வதற்குத் பதாடங்குகின்கறாம்: len(edits2('something')) is 114,324. இருப்பினும்
நமக்கு நல்ல பசயபலல்ழல கிழடக்கின்றது; 270 பாிகசாதழன கநர்வுகைில் 3 தான் 2ஐவிட கூடுதல் திருத்து தூைத்ழதக் பகாண்டுள்ைன. அதாவது edits2 கநர்வுகைின் 98%-ஐ
உட்படுத்துகின்றது; அதாவது அது கபாதுமானதாகும். நாம் திருத்து தூைம் 2-ஐத் தாண்டி
பசல்லமாட்கடாம் என்பதால் நாம் சிறிய உகப்பாக்கத்ழதச் பசய்ய இயலும்: பசாற்கள்
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என்று

உண்ழமயில்

கூறப்படும்

கருதத்தக்கழவகழை

197

(candidates)

மட்டும்

ழவத்திருக்கவும்; நாம் இன்னும் எல்லாச் சாத்தியங்கழையும் கருத்தில் பகாள்ைகவண்டும்;
ஆனால் நாம் அவற்றின் பபாிய குழுமத்ழதக் கட்டத் கதழவ இல்ழல. known_edits2
என்ற பசயல்பாடு பின்வருவழதச் பசய்யும்:
def known_edits2(word):
return set(e2 for e1 in edits1(word) for e2 in edits1(e1) if e2 in NWORDS)
எடுத்துக்காட்டாக இப்கபாது known_edits2(‘something’) 4 பசாற்கைின் குழுமமாகும்:
edits2-ஆல் உருவாக்கப்பட்ட 114,324 பசாற்கைின் குழுமத்திற்குப் பதிலாக {'smoothing',
'seething', 'something', 'soothing'}ஆகும்.

இது காாியங்கழை கிட்டத்தட்ட 10% வழை

விழைவுபடுத்தும்.
இப்பபாழுது விடுபட்ட ஒகை ஒரு பகுதி பிழை மாதிாி P(w/c) ஆகும். இங்கு நாம்
சிக்கலில் அகப்படுகவாம். திருத்து தூைம் 1-இன் எல்லா பதாிந்த பசாற்களும் திருத்து
தூைம் 2-இன் பதாிந்த பசாற்கழை விட முடிவற்ற கூடுதல் சாத்தியமாகும். மற்றும் திருத்து
தூைம் 0-இன் பதாிந்த பசாற்கழை விட குழறத்த சாத்தியமாகும். ‘பதாிந்த பசால்’ என்பது
பமாைி மாதிாி பயிற்சி தைவில் நாம் கண்டிருப்பழவ -- அகைாதியில் உள்ை ஒரு பசால்.
நாம் இந்த நடவடிக்ழகழயப் பின்வருமாரு பசயல்படுத்தலாம்:
def known(words): return set(w for w in words if w in NWORDS)
def correct(word):
candidates = known([word]) or known(edits1(word)) or known_edits2(word) or [word]
return max(candidates, key=NWORDS.get)
திருத்து என்ற பசயல்பாடு (function correct) மூலச் பசால்லுக்கு குழறந்த திருத்து தூைம்
இருக்கிற கருதத்தக்கச் பசாற்கைின் (candidate words) குழுமத்ழத பதாிந்பதடுக்கின்றது;
அந்த

குழுமத்தில்

சில

பதாிந்த

பசாற்கள்

(known

words)

இருப்பதுவழை

இது

நழடபபறும். இது கருத்தில் பகாள்ைத்தக்க குழுமத்ழத அழடயாைம் அழடயாைம்
கண்டுபகாண்டால் அது NWORDS மாதிாியால் மதிப்பிடப்பட்ட மிகக்கூடுதல் P(c)
மதிப்புள்ை தனிமத்ழதத் பதர்ந்பதடுக்கும்.
கமற்கூறியவாறு தமிழ் எழுத்துப்பிழை மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்தி
உருவாக்கப்பட்டு தட்டச்சு பசய்யபட்ட பனுவல்கழை திருத்தப் பயன்படுத்தப்படும்.
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இத்தழகய முயற்சி இங்கு ஒரு மாதிாிக்காக கமற்பகாள்ைப்பட்டுள்ைது. முன்னர் கூறியது
கபான்று இவ்வாய்வு ஒரு பாிகசாதழன என்ற நிழலயிகலபய அழமகின்றது.
4.3. முடிவுழை
தமிைில் பவைிவந்த எழுத்துப் பிழை மற்றும் இலக்கணப் பிழை திருத்திகைின்
பல்கவறுபட்ட பாிமாணங்கள் குறித்து இங்கு விைக்கப்பட்டது.

பசால்லாய்விகளும்

பசால்லாைர்களும் பிழை திருத்திகழை உள்ைடக்கி பவைிவைத் பதாடங்கின.

பதாைில்

நுட்பவியலார்களும் பமாைியியலாைர்களும் இதற்பகன்று முக்கியத்துவம் பகாடுத்து பல
நிழலகைில்

எழுத்து

மற்றும்

இலக்கணத்

திருத்திகழை

உருவாக்க

முயன்றனர்.

பமாைியியல் விதிகழை உள்ைடக்கி திருத்திகழை உருவாக்கச் சிலர் முயன்றனர். இதில்
குறிப்பிடத் தகுந்தவர் பதய்வசுந்தைம் அவர்கள். இந்த விதிகழை அறியாத அல்லது
விதிகழைப் பற்றி கவனம் பசலுத்தாது உடனடியான எழுத்துப் பிழை திருத்தியும்
இலக்கணப் பிழை திருத்தியும் உருவாக்க முயன்றவர்கைில் பலர் தைவுத்பதாகுதிழயப்
பயன்படுத்தி இத்தழகய பிழை திருத்திகழை உருவாக்க முயன்றனர். எல்லா முயற்சிகளும்
முன்கனற்றத்திற்கும்

இத்பதாைில்

நுட்பத்ழதப்

பற்றி

நன்கு

புாிந்துபகாள்ைவும்

வைிவகுத்தன.
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இயல் 5
இறுதியுலர
தமிைில்

எழுத்துப்

பிழை

திருத்தியும்

இலக்கணப்

பிழைத்

திருத்தியும்

உருவாக்குவதற்கான வைிமுழறகழை ஆய்வதற்காக பசய்யப்பட்ட ஆய்வு இது ஆகும்.
இத்தழகய திருத்திகைின் கதழவ எப்கபாகதா உணைப்பட்டு இதற்காண முயற்சிகள் பல
கமற்பகாள்ைப்பட்டன.

இத்தழகய முயற்சிகள் பல சாியான திழசயில் பசல்லாததன்

காைணமாக ழகவிடப்பட்டன அல்லது சாியான விழைவுகழை ஏற்படுத்தவில்ழல.
பமாைியியல்

அடிப்பழடயில்

முக்கியகாைணமாகும்.

இத்தழகய

ஆய்வுகள்

அழமயாதது

இதற்கு

எந்த ஆய்வும் அடிப்பழடயான தகவலகழை நன்கு பதாிந்த

பின்னர்தான் கமற்பகாள்ைப்படகவண்டும். எழுத்துப் பிழை மற்றும் இலக்கணப் பிழை
திருத்தி

உருவாக்க

ஆய்வும்

இதற்கு

விதிவிலக்கல்ல.

எவ்வாறு

கநாழய

நன்கு

புாிந்துபகாண்டு சிகிச்ழச ஆைம்பிக்கப் படுகின்றகதா அதுகபால் தான் பமாைியில்
நுட்பங்கழை நன்கு புாிந்தபின் தான் இத்தழகய ஆய்வுகள் கமற்பகாள்ைப்படகவண்டும்.
கணினியின் திறழன மட்டும் நம்பிக்பகாண்டு பசய்யப்படும் இத்தழகய ஆய்வுகள் குழற
உழடயதாகவும் பயனின்றியும் தான் அழமயும். பமாைியியல் பமாைியின் இலக்கணத்ழத
நன்கு ஆய்ந்து கதழவயான தகவலகழைத் தருகின்றது. அத்தழகய தகவல்கள் பிழை
திருத்த

ஆய்வுக்கு

முக்கியமானதாகும்.

இத்தழகய

ஆய்வு

அடிப்பழடகள்

தான்

திறழமமிக்க திருத்திகழை உருவாக்கத் துழண புாிய இயலும்.
தமிைில் பிழை திருத்திகள் பல உருவாக்கப்பட்டுள்ைன என்பதில் ஐயம் இல்ழல.
இழவகள் யாவும் எழுத்துப் பிழை திருத்திகள் என்ற நிழலயில் தான் அழமகின்றன.
இலக்கணப் பிழை திருத்தி என்று கூறத்தக்க கருவிகள் இல்ழல என்று கூறலாம்.
எழுத்துப்

பிழை

ககாைப்படுகின்றன.

திருத்திககை
இலக்கணத்

இலக்கணப்
திருத்தி

பிழை

திருத்திகைாகவும்

உருவாக்கம்

மிகப்பபாிய

உாிழம
பசலாகும்.

கணிப்பபாறிக்கு தமிழ் இலக்கணத்தின் பநைிவு சுைிவுகழைக் கற்றுத் தந்தால்தான்
இலக்கணத் திருத்தியாகக் கணினி பசயலாற்ற இயலும். தைவுத்பதாகுதிகழைக் பகாண்டு
கணிப்பபாறி கற்றல் அணுகுமுழற அடிப்பழடயில் (machine learning approach)
இத்தழகய பசயல்பாட்ழட எைிதாக இயலும். இழத தைவுத்பதாகுதி இயக்க அணுகுமுழற
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(corpus driven approach) என்றும் புள்ைியியல் அணுகு முழற (statistical approach)
என்றும் கூறலாம்.
இைண்டுவிதமான
தைவுத்பதாகுதி

அணுகுமுழறகள்

அடிப்பழடயிலான

உள்ைதாக

அணுகுமுழற

முன்னர்

(முற்றுநிழலத்

பார்த்கதாம்:

(1)

தானியங்கிழயப்

பயன்படுத்தி) மற்றும் (2) பமாைியியல் அடிப்பழடயிலான அணுகுமுழற (உருபனியல்
ஆய்விழயப் பயன்படுத்தி). முதல் அணுகுமுழறயில் தவறான பசால் தைவுத்பதாகுதியின்
மூலம்

சாிபார்க்கப்பட்டு

சாியான

பசால்

பாிந்துழைக்கப்படும்.

இைண்டாவது

அணுகுமுழறயில் தவைான உருபனியல் பகுப்பாய்வு பசால்லின் தவழற பவைிப்படுத்தி
சாியான பசால்ழலப் பாிந்துழை பசய்யும். பாிந்துழையில் முக்கியமாக திருத்து தூைம்
கணக்கில் பகாள்ைப்படும். முன்னர் கூறியது கபான்று பிழையானது.
பிழைகழை விடுபடு பிழை, பசருகல் பிழை, பதிலீட்டுப் பிழை, இடமாற்றுப் பிழை
என்று நான்காகப் பகுத்தாயலாம் என்று கண்கடாம்.

இந்நான்கில் ஒரு பிழை மட்டும்

கடுத்தில் பகாள்ைப் பட்ட பசால்லில் இருந்தால் இதற்கான பாிந்துழை எைிதாக அழமயும்.
அனால் ஒன்றிற்கும் கமற்பட்ட வழக பிழைகள் இருந்தால் பாிந்துழைகள் சிக்கலாக
அழமயும்.
பிழை ஆய்ழவ பின்பலமாக ழவத்துக்பகாண்டு பிழை திருத்தி உருவாக்குவது
மிகுந்த பலழன அைிக்கும்.

இலக்கண விதிகழை ழவத்துக்பகாண்டு இவ்விதிகள்

எவ்வாறு மீறப்படுகின்றன என்ற அடிப்பழடயில் இலக்கணத்திருத்திகள் உருவாக்குவது
சாியான அணுகு முழறயாகும். எழுத்துப் பிழை திருத்திகழைப் பபாறுத்தவாியில் தமிழ்
பமாைியின் ஒலியனியல் அழமப்ழப நன்றாக விைங்கிக்பகாண்டு அதன் அடிப்பழடயில்
எழுத்துப் பிழை திருத்திழய உருவாக்குவது நன்ழம பயக்கும். இதில் சிக்கலான தகவல்
என்னபவன்றால் எல்லா விதிகளுக்கும் விதி விலக்குகள் காணப்படும். பமாைி பிற
பமாைிகைிலிருந்து கடன் வாங்குவதன் காைணமாக அதன் தனித்தன்ழமயான ஒலியனியல்
அழமப்பு சிழதவுற வாய்ப்புண்டு. தமிைில் சில எைத்துக்கள் பமாைி முதலில் வரும், சில
எழுத்துக்கள் பமாைி இழடயில் வரும், சில எழுத்துக்கள் பமாைி இறுதியில் வரும் என்பன
கபான்ற ஒலியழனயல் கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. கமலும் பமய்மயக்கங்கைின் வருழக
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இத்தழகய பமாைி பதாடர்பான தகவல்கள்

திருத்திகள் உருவாக்கத்திற்குக் ழகபகாடுக்கும்.
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துழணநூல் பட்டியல்
இந்திய பமாைிகைின் நடுவண் நிறுவனம். 2004. தமிழ் நழடக் ழககயடு. அழடயாைம்,
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