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     ABSTRACT 

This monograph was written in Tamil to introduce linguistics to MPhil students in Tamil 

University, Thanjavur, who were not familiar with Linguistics. This was written for the 

correspondence course students and so was written in simplified style pertaining to the 

correspondence course. The content introduced is limited and not a broad one. The monograph 

contains eight lessons; they are listed below: 

 Lesson 1: The aims and application of linguistics. 

 Lesson 2: Phonetics 

 Lesson 3: Phonology 

 Lesson 4: Morphology 

 Lesson 5: Syntax 

 Lesson 6: Semantics 

 Lesson 7: Dialectology 

 Lesson 8: Historical linguistics 
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      என்னுனர 

 

 இந்நூல் த ிழ்ப்  ல்கனலகழத்தில் ஆய்வுவியல் நினைஞர் பதொனலக்கல்வி 

 ட்டப் டிப்புகொக எழுதப் ட்டது. ப ொழியியலில் அைிமுகம் இல்லொத ஆய்வியல் 

 ொணவர்களுக்கொக ப ொழியியலில் ஒரு அைிமுகம் என்ை சநொக்கில்  ிக எளின யொக இந்நூல் 

எழுதப் ட்டுள்ளது. பதொனலகல்வி  ொணவர்களுக்கொக அதற்பகன்றுள்ள உனரயொடல் 

நனடமுனையில்  ிகக் குனைந்த ப ொருளடக்கத்துடன் இது தரப் ட்டுள்ளது. நீண்டநொட்களொக 

academia.edu  ற்றும் ResearchGate-இல்  திசவற்ைப் ட்டு  யன் ொட்டில் இருந்துவந்தது.  

தற்ச ொது ச ரொேிொியர் திரு னல அவர்களின் ஆசலொேனைக்கு இணங்க இனத language-in-india 

 ின் திங்கள் இதழில் பவளியிடுகிசைன். இனதத் பதொடர்ந்து academia.eduஇல்  திசவற்ைம் 

பேய்துள்ள ஒலியியல், ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல் என்ை  ிை 

நூல்கனள விொிவு டுத்தி பவளியிட உள்சளன். ப ொழியியலுக்கும் ப ொழியியல் துனைக்கும் எைது 

அஞ்ேலி.  
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 ொடப் குதி 1 

ப ொழியியலின் குைிக்சகொள்களும்  யன் ொடுகளும் 

 டிப்புசநொக்கம்  

• ப ொழியியலின் குைிக்சகொள்கனளயும்  யன் ொடுகனளயும் விவொித்தல்  

• ப ொழியின் ேிைப்புப்  ண்புகள்  

• ப ொழியியல் குைித்த விளக்கவுனர  

• ப ொழியியலின்  ிொிவுகள்  

• ப ொழியியலின்  யன் ொடுகள் 

  ொடக்கருத்தலகுகள்  

1.0.  ொட முன்னுனர  

1.1. ப ொழியின் ேிைப் ியல்புகள்  

1.1.1. ப ொழி குைித்த தவைொை கருத்துகள்  

1.1.2. கருத்துப் ொி ொற்ைக் கருவியொக ப ொழி  

1.1.3. ப ொழியின் தன்ன கள்  

1.2. ப ொழியியலின் விளக்கமும் சநொக்கமும்  

1.3. ப ொழியியலின்  ிொிவுகள்  

1.4. அன ப்பு ப ொழியியல் சகொட் ொடு  

1.5. ப ொழியியலின்  யன் ொடுகள்  

1.6.  ொடத்பதொகுப்புனர  

1.7. கனலச்பேொற்கள்  

1.8. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூற்கள்  

1.0.  ொட முன்னுனர  

ப ொழி என் தற்கு ப ொழி அைிஞர்கள்  லவித ொை வனரயனை விளக்கம் தருவர். ப ொழி என் து 

ஒரு கருத்துப் ொி ொற்ைக் கருவியொகும். கொற்று ஊடகத்தில் ப ொழி ஒலி வடிவிலும் எழுது 

 ரப்புகளில் ப ொழி எழுத்து வடிவிலும் ப ய்ப் டுத்தம் ப றுகின்ைது. ப ொழி ஒரு 

கருத்துப் ொி ொற்ைக் குைியீடொகப்  ிை கருத்துப் ொி ொற்ைக் குைியீடுகளிலிருந்து சவறு டும். 

ப ொழிக்பகன்று தைிப்  ண்புகள் இருக்கின்ைை. ப ொழியினய அைியியல் அடிப் னடயில் 

 டிப் து அல்லது ஆய்வதுதொன் ப ொழியியல். ப ொழியியனல ஒலியைியல், உரு ைியல், 
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பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல் எைப்  ிொிக்கலொம். ச லும் வரலொற்று அடிப்னடயிலொை ப ொழி 

ஆய்னவ வரலொற்று ப ொழியியல் என்றும் ப ொழியின்  ொற்று வனககளின் அல்லது ப ொழிக் 

கினளகளின் ஆய்னவ (ப ரும் ொலும் இட அடிப் னடயிலொை சவறு ொடு குைித்த ஆய்னவ) 

கினளப ொழியியல் என்றும் கூறுவர். ப ொழியியல்  யன் ொட்டு அடிப் னடயில் 

ேமூகப ொழியியல், உளப ொழியியல், கணிைி ப ொழியியல் எை  ல்சவறு கினளகளொகப்  ிொித்து 

ஆயப் டும்.  

1.1. ப ொழியியன் ேிைப் ியல்புகள்  

ப ொழி குைித்த தவைொை கருத்துகனளயும் ப ொழி ஒரு கருத்துப் ொி ொற்ைக் கருவியொக எத்தனகய 

ேிைப் ியல்புகனளக் பகொண்டிருக்கின்ைது என்றும் இங்கு கொண்ச ொம்.  

1.1.1. ப ொழிகுைித்த தவைொை கருத்துகள்  

ப ொழிகுைித்த  ல தவைொை கருத்துக்கள் நிலவுகின்ைது.  ின்வரும்  ட்டியலில் இத்தவைொை 

கருத்துக்களும் அதற்கினணயொை ேொியொை கருத்துக்களும் தரப் ட்டுள்ளை:  

• ப ொழி என் து எழுதுவது  ட்டும் அல்ல. ப ொழியின் இரு உருப் டுத்தங்கள் அல்லது 

பவளிப் ொடுகள் தொன் ச ச்சும் எழுத்தும்.  

• ப ொழி என் து இலக்கியம்  ட்டும் அல்ல. இலக்கியம் என் து ப ொழியின் ேொத்திய ொை ஒரு 

 யன் ொடொகும்.  

• ப ொழி ச சு வொின் ேில  யன் ொடுகள் ேொியொைனவ ேில தவைொைனவ என்ை கருத்து 

ேொியொைதல்ல. எழுத்து ப ொழியுடன் ஒப் ிட்டுப் ச ச்ேில்  யன் டுத்தப் டும் வொக்கியங்கள் 

 ற்றும் பேொற்கள் தவைொைனவ என்று கூைவியலொது.  

• ேில ப ொழிகள் தர்க்க அடிப் னடயிலொைனவ ேில தர்க்க அடிப் னடயிலல்லொதனவ என்று 

கருதுவது தவைொைது. 

 • ேில ப ொழிகள் முன்சைைிய ப ொழிகள், ேில முன்சைைொத ப ொழிகள் என்ை கருத்து தவைொைது. 

 • ேில ப ொழிகள் இைின யொைனவ, ேில இைின யற்ைனவ என்ை கருத்து தவைொைது.  

• ேில ப ொழிகள் எளின யொைனவ, ேில கலனவத் தன்ன யொைனவ என்ை கருத்து தவறு.  

• எல்லொ ப ொழிகளும் ஒரு மூலப ொழியிலிருந்து உருவொைனவ என்ை கருத்து தவறு.  

• நொம் ப ொழினயப் ச சுவதொல் ந க்கு அம்ப ொழியனயப் ற்ைி நன்கு பதொியும் என்று 

கூைவியலொது. ஒரு ப ொழினயப் ச சு வர் எல்சலொருக்கும் அம்ப ொழியின் இலக்கணத்னத 

விளக்கவியலொது.  
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• அகரொதினய  ைப் ொடம் பேய்வதொசலொ இலக்கணத்னத  ைப் ொடம் பேய்வதொசலொ 

ப ொழினயக் கற்றுவிடலொம் என் து ேொியல்ல. ப ொழி கற்ைல் என் து அம்ப ொழியின் விதிகனள 

உள்வொங்கிக்பகொண்டு  யன் டுத்துவதொகும்.  

1.1.2. கருத்துப் ொி ொற்ைக் கருவியொக ப ொழி  

 ைிதப ொழி விலங்குகளின் கருத்துப் ொி ற்ைத்திலிருந்து சவறு டுகின்ைது. ப ொழி என் து ஒரு 

கருத்துப் ொி ொற்ைக்கருவி. கருத்துப் ொி ொற்ைத்திற்குப்  ல குைியீடுகனள நொம் 

 யன் டுத்துகின்சைொம்: வொய்ப ொழினய, எழுத்துப ொழினய, னேனக ப ொழினய. ேிவப்பு- ஞ்ேள்-

 ச்னே என்ை வர்ணவிளக்குகள் பகொண்ட ச ொக்குவரத்னதக் கட்டுப் டுத்தும் குைியீடுகளும் 

கருத்துப் ொி ொற்ைம் பேய்யும். விலங்குகளும்  ல குைியீடுகனளப்  யன் டுத்திக் கருத்துப் 

 ொி ொற்ைம் பேய்கின்ைை. இத்தனதய குைியீடுகனளப்  ற்ைிய ப ொத்த ஆய்னவ குைியீட்டியல் 

(semiotics) என் ர். ப ொழியியனல குைியீட்டியலின் ஒரு குதியொகசவொ குைியீட்டியனல 

ப ொழியியலின் ஒரு  குதியொகசவொ அைிஞர்கள் கருதுவர்.  ின்வருவது கருத்துப் ொி ொற்ைத்தின் 

ஒரு எளிய  ொதிொியொகும்:  

 டம் 1  

பேய்தி  (குைியொக்கம்)                      ஊடகம்                                  (குைியத்திைவு)     பேய்தி  

அனுப்பு வர்                                                                                                                       ப று வர்        

        ேத்தம்   

அனுப் ப் டும்குைி ப ைப் டும்குைி 

 

இம் ொதிொியின்  டி, கருத்துப் ொி ொற்ைம் என் து கருத்துப் ொி ொற்ைம் பேய்ய எண்ணுகின்ை 

ச சு வரொல் பதொடங்குகின்ைது. பேய்திகள் அதன் பதொடக்க வடிவில் சநரடியொக அனுப்  

இயலொததொனகயொல், அனவ அனுப் த்தக்க வடிவில் (அதொவது குைியயொக)  ொற்ைப் டசவண்டும். 

ேொதொரணக் கருத்துப் ொி ொற்ைத்தில் இது ப ொழிக் குைியொக்கச் பேயற் ொங்னக உட் டுத்தும்: 

அதொவது பேய்தினய ப ொழிவடிவில்  ொற்றுவது; ப ொழி வடினவப் ச ச்சு உறுப்புகளுக்கு சவண்டி 

ஒரு குழு க் கட்டனளகளொக  ொற்றுவது; அவ்வொறு பேய்னகயில் அது ஒலியியக்க அனடயொளக் 

குைிகளொக (accoustic signals) வினளயும். இந்த அனடயொளக் குைியின் பதொடக்க வடிவம் 

அனுப் ப் டும் அனடயொளக்குைி (transmitted signal) ஆகும். ஒவ்பவொரு கருத்துப் ொி ொற்ை 

 ொதிொிக்கும் ஒரு ஊடகம் (channel) இருக்கும்; இதன் வழி அனடயொளக்குைி  யணம் பேய்யும். 

ச ச்சுக்கு ஒலியுணர்வு ஊடகமும் (auditory channel) ஆகும். ேொதொரண ொக எழுதுவதற்கும் 

குைிப ொழிக்கும் (sign language) ஒளியுணர்வு ஊடகமும் (visual channel) ஆகும்.  ிபரய்லிக்கு 
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(Braille) பதொடுஉணர்வு ஊடகமும் (tactile channel) ஆகும்.  ற்றும்  ிை ஊடகங்களும் 

இருக்கின்ைை. அனடயொளக்குைி அனுப்புவொிட ிருந்து ப று வருக்குப்  யணிப் தொல் 

திொிபுறுதல், சதனவயில்லொத தூண்டலின் குைிக்கீடு, ஒலி சதய்தல் ச ொன்ை  ல வழிகளில் 

 ொற்ைங்கள் அனடகின்ைது. இம் ொற்ைங்கனள ஒருசேர ேப்தம் (noise) என் ர். இதன் வினளவொல் 

ப று வரொல் எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்ை அனடயொளக்குைி (ப ைப் டும் அனடயொளக்குைி 

(received signal) அனுப் ப் டும் அனடயொளக்குைி (signal sent) ச ொல் இருப் தில்னல. 

அனுப் ப் டும் அனடயொளக் குைியீட்டின் ஒவ்பவொரு விவரமும் அனுப் ப் டும் பேய்திக்கு  ிக 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொய் இருந்தொல், கருத்துப் ொி ொற்ைம் நிச்ேய ற்ை ஒன்ைொகும். இருந்தொலும் 

ப ொழி ச ொன்ை திைன வொய்ந்த கருத்துப் ொி ொற்ை ஒழுங்குமுனை அனடயொளக் குைியில் 

ஓரளவுக்கு  ினகனய உட் டுத்தி இச்பேய்தி இழப்ன த் தவிர்த்துவிடும். இதன் அர்த்தம் 

அனடயொளக் குைியில் பேய்தி ஒன்றுக்கும் ச ற் ட்ட தடனவத் தரப் ட்டுள்ளது அல்லது 

அனடயொளக்குைியின்  ிை  ொகங்களிலிருந்து பேய்தி இழப்ன  அனு ொைிக்க இயலும் 

என் தொகும்; எைசவ குைிப் ிடத்தக்க இழப்பு இருந்தொலும் முழுச்பேய்தினயயும்  ீட்டுருவொக்கம் 

பேய்ய இயலும். ப ொழி 50 விழுக்கொடு  ினகயொைது எைக் கூறுவர். ப று வரொல் 

அனடயொளக்குைி ப ைப் ட்டதும் மூலச்பேய்தினய  ீட் தற்கொக சவண்டி அது குைியத்திைவு 

(decode) பேய்யப் டசவண்டும். ேீர்ன யொை நிகழ்வில் ப ைப் ட்டவரொல்  ீட்டுருவொக்கம் 

பேய்ப் ட்ட பேய்தி ச சு வர் அனுப் ிய பேய்திக்குச் ே  ொக இருக்கசவண்டும். இது  ிக 

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

 

1.1.3. ப ொழியின் தன்ன கள்  

ப ொழி என் து வொய்ப ொழிக் குைியீடுகனளப்  யன் டுத்தி ஒரு ேமுதொயத்னதச் ேொர்ந்தவர் 

 யன் டுத்தும் கருத்துப் ொி ொற்ைக் கருவி எை விளக்குவர். இத்தனகய விளக்கங்கள் எல்லொம் 

ப ொழினய முழுன யொக விளக்கொது. மூன்று குருடர்கள் யொனைனயப்  ற்ைி அைிந்து பகொண்ட 

கனதயொகத்தொன் அன யும். ப ொழியொைது  ின்வரும் தன்ன களொல்  ிை கருத்துப் ொி ொற்ைக் 

குைியீடுகளிலிருந்து சவறு டுகின்ைது. ஹொக்பகட் இவற்னை ப ொழியின் முக்கிய தன்ன கள் (key 

properties of languge) என் ொர்: இருன  (duality), வினளவொக்கம் (productivity), இடுகுைித்தன்ன  

(arbitrariness),  ொி ொற்ைம் (interchangeability), தைித்தன்ன  (specialization), இடப்ப யர்ச்ேி 

(displacement), கலொச்ேொரக் கடத்தல் (cultural transmission), ப ொருண்ன  (semanticity), முழு 
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 ின்னூட்டம் (complete feedback), கற்கத்தகுந்தன  (learnability),  ிரதி லிப்பு (reflexivity), 

திொித்துக்கூறுதல் (prevarication) என்ை ப ொழியின் ேிைப்புப்  ண்புகள் (key properties of lanauge) 

அடிப் னடயில்  ைித ப ொழினயப்  ிை கருத்துப் ொி ொற்ைக் குைியீடுகளிலிருந்து 

சவறு டுத்தலொம்.  

இருன : ப ொழியின் பவளிப் ொடுகள் ஒலியன்களின் வொினேமுனைனய உட் டுத்தும். அசத 

சநரத்தில் அந்த ப ொழியின் எந்த பவளிப் ொடும் உரு ன்கனளக் பகொண்டிருக்கும். ஒவ்பவொரு 

உரு னும் ஒலியன்களின் வொினே முனையொல் அன ந்தது. இதுதொன் இருன  எைப் டும்; 

அதொவது ஒரு ப ொழியில் ஒலியைியல் ஒழுங்கன ப்பும் இலக்கண ஒழுங்கன ப்பும் இருக்கும். இது 

 ைித ப ொழியின் ேிைப் ொை தன்ன யொகும்.  

வினளவொக்கம்: வினளவொக்கம் என் து ப ொழி ஒழுங்கன ப் ில் ேில பேய்திகள் ( னழயைவும் 

புதியைவும்) இலக்கண அடிப் னடயில் கலனவத் தன்ன யொைனவ என் னத உட்சகொள் பேய்யும்; 

அதொவது அனவ ஒரு தைிநினல இலக்கண அலகொல் ஆைது என்ைில்லொ ல் இரண்சடொ அதற்கு 

ச ற் ட்ட இலக்கண அலகுகளின் வொினே முனையொல் ஆைது. வினளவொக்கம் தொய்ப ொழி 

ச சு வனர  ிகப்ப ரும் அளவிலொை கூற்றுக்கனள உருவொக்கவும் புொிந்துபகொள்ளவும் 

துனணபுொியும்  ண் ொகும். வினளவொக்கமும்  ைிதப ொழியின் ேிைப் ொை தன்ன யொகும்.  

இடுகுைித்தன்ன : இலக்கண அலகிற்கும் அதன் ப ொருண்ன க்கும் வடிவியல்ேொர் உைவு இல்னல 

என்ைொல் அந்தப் ப ொருண்ன  உைவு இடுகுைித்தன்ன யொைதொகும். சதைிருக்கும் 

இருப் ிடத்தனத அைிவிக்கும் சதைீக்களின் நடைத்திலும் ஜிப் ைின் கூவல்களிலும் 

இடுகுைித்தன்ன  ேிைிது இருந்தொலும்  ைித ப ொழியின் குைியீட்டில் தொன் இத்தன்ன  

அதிக ொகக் கொணப் டுகின்ைது.  

 ொி ொற்ைம்: ஒழுங்கன ப் ில் பேய்தினய பவளியிடுவதற்கு சவண்டி கருவிகள் ப ற்றுள்ள 

கருத்துப் ொி ொற்ைத்தில்  ங்களிப்புபேய்யும் உயிர், பேய்தினயப் ப றுவதற்கும் சவண்டி கருவிகள் 

ப ற்றுள்ளை;  றுதனலயொகவும் வரும். ஹொபகட் குைிப் ிடும் இத்தன்ன  ஸ்டிக்கிள்ச க்கின் 

இைக்கவர்ச்ேியிலும் பஹர்ொிங்கல்லின் குஞ்சுகளின்  ரொ ொிப் ிலும் இல்னல. ஆைொல் 

சதைீக்களின் நடைத்திலும் ஜிப் ைின் கூவல்களிலும் கொணப் டுகின்ைது. ஒசர 

ஒழுங்குமுனைனயப்  யன் டுத்தி நொம் தகல் அனுப்பு வரொயும் தகவல் ப று வரொயும் இருப் து 

ப ொழினயப்  ற்ைிய உண்ன யொகும். விலங்குளின்  ல குைியீட்டு நடத்தனதயில் இம் ொதிொியொை 

இருவழி ஒழுங்குமுனை இல்னல.  
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தைித்தன்ன : எந்தக் கருத்துப் ொி ொற்ைச் பேயல் ொடும் தூண்டனல உட் டுத்தும். எந்த 

அளவிற்குக் கருத்துப் ொி ொற்ைம் தைித்தன்ன யொைது என் னத அைிய நொம் தூண்டல் வினளனவ 

ஒப் ிடுகின்சைொம்.  ைித ப ொழி விலங்குகளின் கருத்துப் ொி ொற்ைத்னத விட கூடுதல் 

தைித்தன்ன னயக் கொட்டுகின்ைது எைலொம்.  

கலொச்ேொரக் கடத்தல்: ஒரு உயிர் கருத்துப் ொி ொற்ை ஒழுங்குமுனையில்  ங்சகற்க சவண்டி அந்த 

ஒழுங்குமுனையின்  ரபுகள் அதில் உருவொக்கப் ட சவண்டும். இது இரண்டு உயிொியல் 

நுட் த்தொல் நினைசவற்ைப் டுகின்ைது: ஒன்று  ர ணுேொர் நுட் ம்;  ற்பைொன்று கலொச்ேொரக் 

கடத்தல். கலொச்ேொரக் கடத்தல் வழி நடத்னதனயப் ப றுவது கற்ைனல உட் டுத்தும். சதைீக்களின் 

நடைத்திலும் ஸ்டிக்கிைள்ச க்கின் இைக்கவர்ச்ேியிலும் பஹர்ொிங்கல்லின் குஞ்சுகளின் 

 ரொ ொிப் ிலும் இது இல்னல. ஜிப் ைின் கூவலில் இல்னலயொ என்ை ஐயம் இருக்கின்ைது. 

 ைிதப ொழி எந்த ஐயமு ின்ைி இத்தன்ன னயக் பகொண்டிருக்கின்ைது.  ின்வரும் அட்டவனண 

ச ற்பேொன்ை இயல்புகளில்  ைித ப ொழி ேில விலங்குகளின் 

ப ொழியிலிருந்து/கருத்துப் ொி ொற்ைத்திலிருந்து எவ்வொறு சவறு டுகின்ைது எைக்கொட்டும். 

அட்டவனண 1  

 சதைீக்களி

ன் நடைம் 

ஸ்டிக்கிள்ச க்கி

ன் இைக்கவர்ச்ேி 

பஹர்ொிங்கல்லி

ன் குஞ்சுகளின் 

 ரொ ொிப்பு 

ஜிப் ைி

ன் 

கூவல்கள் 

 ைித ப ொழி 

இருன  இல்னல (?) இல்னல இல்னல இல்னல ஆம் 

வினளவொக்கம் ஆம் இல்னல இல்னல இல்னல ஆம் 

இடுகுைித்தன்ன  ேிைிது -  - ேிைிது  ிகக்கூடுதல் 

 ொி ொற்ைம் ஆம் இல்னல இல்னல ஆம் ஆம் 

தைித்தன்ன  ஆம் பகொஞ்ேம் ? ஆம் ஆம் 

இடப்ப யர்ச்ேி ஆம் இல்னல இல்னல இல்னல ஆம் 

கலொச்ேொரக் 

கடத்தல் 

இல்னல இல்னல இல்னல இல்னல 

(?) 

ஆம்  

 

ப ொருண்ன : ேில ப ொருண்ன  வனககள்  ைிதப ொழிக்கு உொிய தைித்தன்ன யொைனவ. அனவ 

 ிை குைியீட்டு அன ப்ப ொழுங்கில் கொணப் டொ.  
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முழு  ின்னூட்டம்: இத்தன்ன   ொி ொற்ைத்தன்ன யுடன் பதொடர்புனடயது. இதன் டி ச சு வர் 

தொன் ச சுவனதக் சகட்டுக்பகொண்சட தன்னுனடய பேயனலக் கட்டுப் டுத்தவியலும். விலங்குகள் 

இத்தனகய தன்ன னயப் ப ற்ைிருப் தொகத் பதொியவில்னல.  

கற்கத்தகுந்தது: இத்தன்ன  எந்த இைத்னத அல்லது எந்தப்  ரம் னரனயச் ேொர்ந்த குழந்னதயும் 

அதற்கு அைிமுகப் டுத்தப் டும் ப ொழினய எந்தவித உதவியும் ேிர மும் இன்ைி கற்கின்ைது 

என் னத உணர்த்தும். விலங்குகள் எந்த அளவிற்குத் தங்கள் இைக் குைியீட்டு ஒழுங்குமுனைனயக் 

கற்றுக்பகொள்கின்ைை என் து பதொியவில்னல. ேில  ைனவகள்  ிை இைத்தின்  ொடல்கனள 

ச ொலச்பேய்ய (imitate) இயலும்.  ைனவகளின்  ொடல்களில் ஓரளவுக்கு கற்ைல் தன்ன  

இருக்கின்ைது. 

 ிரதி லிப்பு: ப ொழினயப்  ற்ைி ப ொழியொல் ச ேவியலும். எந்தப்  ிை குைியீட்டு 

ஒழுங்குமுனைக்கும் இப் ண்பு இல்னல.  

திொித்துக்கூறுதல்: திொித்துக்கூைல் என் து குைியீட்டு ஒழுங்கன ப்ன  ஏ ொற்றுவதற்சகொ தவைொை 

தகவனலத் பதொிவிப் தற்சகொ  யன் டுத்தலொகும். ப ொதுவொக விலங்குகள் ப ொய்யொை தகவல் 

தரொ. ேில விலங்குகள்  ொேொங்குபேய்யும். சதைீக்களின் நடைத்திலும் ஸ்டிக்கிள்ச க்கின் 

இைக்கவர்ச்ேியிலும், பஹர்ொிங்கல்லின் குஞ்சுகளின்  ரொ ொிப் ிலும் திொித்துக்கூைல் இல்னல. 

 ைிதன் தன் ப ொழினயத் தவைொை தகவல் தருவதற்கும் உண்ன னயத் திொித்துக்கூறுவதற்கும் 

 யன் டுத்த இயலும்.  

1.2. ப ொழியியலின் விளக்கமும் சநொக்கமும்  

ப ொழியியல் குைித்த தவைொை கருத்துகனள நீங்கள் அைிந்துபகொள்ளசவண்டியது  ிக அவேியம். 

 லப ொழி பதொிந்தவர் ப ொழியியலொர் அல்லர். நொம் அவனரப்  லப ொழி அைிந்தவர் அல்லது 

 ன்ப ொழி அைிந்தவர் (polyglot) எைக் கூைலொம். ப ொழினயப்  ற்ைி அைி வர் தொன் 

ப ொழியியலொர். ஒரு ப ொழினயப் ச சு வர் ப ொழியியலொர் அல்லர். ப ொழியின் இலக்கிய 

வரலொறு ப ொழியியல் அல்ல. ஒரு ப ொழியின் இலக்கணம் ப ொழியியல் அல்ல. நீங்கள் ப ொழினய 

அைிவதற்கும் ப ொழி  ற்ைி அைிவதற்கும் சவறு ொட்னட உணர்ந்திருக்கசவண்டும். ப ொழினய 

அைிவது என் து ப ொழினயப் ச சுவதற்கு அைிவனதக் குைிப் ிடுவதொக எடுத்துக்பகொள்ளலொம். 

ப ொழினயப்  ற்ைி அைிவதுதொன் ப ொழியியல் அைிவு. ப ொழினய அைிவியல் அடிப் னடயில் 

ஆய்வது ப ொழியியலொகும். நடப்புகனளக் கூர்ந்து சநொக்கி அதன்  ிைகு ஓர் எடுசகொனள 

அன த்துக்பகொண்டு, அதனை முனைப் டி சேொதனைகள் மூலம் ஆரொய்ந்து முடிவில் ஒரு 
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பகொள்னகனய பவளியிடுவதுதொன் அைிவியல் முனை என்று கருதப் டுகின்ைது. ப ொழியியற் 

பகொள்னககளும் இம்முனையிசலசய பவளியிடப் டுகின்ைை. நடப்புகளிலிருந்து 

வடித்பதடுக்கப் டுவசத அைிவியற் பகொள்னக என் னத ஏற்றுக்பகொள்வதற்குச் ேிலர் தயங்குவர். 

கூர்ந்து சநொக்குவதற்கும் விளக்குவதற்கும் உொிய நடப்புகனள ஒருவர் பதொிந்பதடுக்கும் ச ொசத 

அவர் அைிந்சதொ அைியொ சலொ அவர் உள்ளத்தில் ஏசதொ ஓர் அடிப் னட நம் ிக்னக இருக்கத்தொன் 

பேய்கிைது என்றும், அந்நம் ிக்னகசய  ின்பு அவர் பவளியிடும் பகொள்னகயொய்  லர்கின்ைது 

என்றும் அவர்கள் கூறுவர். எவ்வொைொயினும் அைிவியல் ஆரொய்ச்ேியில் ச ற்குைித்த இரண்டு 

நினலகளும் உண்டு. ப ொழியியல் ஆய்வுகளிலும் உண்டு. இதைொசலசய ப ொழியியலும் ஓர் 

அைிவியசல என்கின்ைைர். ப ொழியியல் ஆய்வுகள் ப ொழித்துனையிைருக்கு  ட்டு ன்ைி 

தருக்கவியலொர் (logicians), உளவியலொர் (psychologist), ேமூகவியலொர் (sociologist), 

 ொைிடவியலொர் (anthropologist) கணிப்ப ொைியிலயொர் (computer scientist) முதலிய  லருக்கும் 

 யன் டுகின்ைது. இவ்வொறு ப ொழியியல் தைிநினல ப ொழியியல் (pure linguistics) என்றும் 

 யன் ொட்டு ப ொழியியல் (applied linguistics) என்றும் சவறு டும். இன்னைய கணிைி யுகத்தில் 

ப ொழினய  குத்தொய்வதும் ப ொழி அலகுனள உருவொக்குவதும்  ிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும். 

கணிைினயப்  யன் டுத்தி இயந்திர ப ொழிப யர்ப்பு பேய்வதற்கு ப ொழியியல் ஆய்வு  ிக 

இன்ைியன யொததொகும். ப ொழியியல் துனை ஒரு கனலத்துனையொக நின்றுவிடொ ல் ப ொழி 

பதொழிநுட் த்னத உள்ளடக்கிய பதொழிநுட் த்துனையொக வளர்ந்துள்ளது. ப ொழியியனல ஏன் 

கற்கசவண்டும் என்ை சகள்விக்கொை  தில் முந்திய  த்தியிசலசய அடங்கியிருக்கின்ைது. 

ப ொழியியனல ப ொழியியலுக்கொகசவ (அதொவது ப ொழியொய்வுக்கொகசவ) கற்கலொம். இது ஒரு 

கொரணம்.  ற்ைது அதன்  யனைப்  ற்ைியது. ச ச்ேிசலொ எழுத்திசலொ ஏற் டும் குனை ொடுகனளப் 

புொிந்துபகொள்வது, ஓர் இைத்தின்  ண் ொட்டினை அைிந்து பகொள்வது, ப ொழி அைினவக் 

கணிப்ப ொைிக்குத் தருவது (எடுத்துக்கொட்டொக ப ொழினய இயந்திரத்திற்குக் கற்றுத்தந்து இயற்னக 

ப ொழி கட்டனளகள் மூலச  இயந்திர  ைிதனை இயக்கச்பேய்வது) முதலிய  ல்சவறு 

முயற்ேிகளுக்கு ப ொழியலைிவு இன்ைியன யொததொகும்.  

1.3. ப ொழியியலின்  ிொிவுகள்  

ப ொழி ஆய்வு உள்சநொக்கு ஆய்வு (internal study), பவளிசநொக்கு ஆய்வு (external study) எை இரு 

வனகப் டும். உள்சநொக்கு ஆய்வு என்ைொல் ப ொழினய அதற்கொகசவ ஆய்வது. உள்சநொக்கு 

ஆய்னவப்  குநினலேொர் ஆய்வு (analytical study), வளர்ச்ேிேொர் ஆய்வு (development study), 
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ப ொதுன ேொர் ஆய்வு (general study) எைப்  ொகு டுத்தலொம். வளர்ச்ேிேொர் ஆய்வு 

கொலசவறு ொட்டு (temporal change) அடிப் னடயில், இடசவறு ொட்டு (reginonal chage) 

அடிப் னடயில்,  ிொிவு அடிப் னடயில் (division), குவிதல் (convergence) அடிப் னடயில் 

சவறு டும். பவளிசநொக்கு ேொர் அைிவு நடத்னத, வடிவ ஒழுங்கன ப்பு,  னுவல் இவற்றுடன் 

பதொடர்பு டுத்தப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக ப ொழி ஆய்வொைது உளவியலுடன் பதொடர்பு 

 டுத்தப் ட்டு உளப ொழியியல் (psycholinguistics) என்றும் ேமூகவியலுடன் பதொடர்பு 

 டுத்தப் ட்டுச் ேமூகப ொழியியல் (sociolinguistics) என்றும் இைவியலுடன் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்டு இைப ொழியியல் என்றும் (ethnolinguistics)  ொைிடவியலுடன் பதொடர்பு 

 டுத்தப் ட்டு  ொைிடவியல் ப ொழியியல் (anthropological linguistics) என்றும் உயிொியலுடன் 

பதொடர்பு  டுத்தப் ட்டு உயிொியல்ேொர் ப ொழியியல் (biolinguistics) என்றும்  புள்ளியியலுடன் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுப் புள்ளியியல்ேொர் ப ொழியியல் (statistical linguistics) என்றும் 

கணிப்ப ொைியியலுடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுக் கணிைிப ொழியியல் என்றும் 

விொிவு டுத்தப் டும்.  ின்வரும் கினளப் டம் ப ொழி ஆய்வின் சவறு ட்ட  ொி ொணங்கனளயும் 

ப ொழியியலின்  ிொிவுகனளயும் எடுத்துக்கொட்டும்:  

 டம் 2  

   ப ொழினய அைிவது/ஆய்வது  

 ப ொழினய அைிவது    ப ொழினயப்  ற்ைி அைிவது/ஆய்வது  

    உள்சநொக்கு ஆய்வு (ப ொழியியல்)   பவளிசநொக்கு ஆய்வு  

   குநினல ேொர்       வளர்ச்ேிேொர்                             ப ொதுன ேொர்  

ஒலியைியல் உரு ைியல் பதொடொியல் ப ொருண்ன யியல்  

        கொலஅடிப் னடயில்      இடஅடிப் னடயில்    ிொிதல்அடிப் னடயில்    குவிதல்அடிப் னடயில்    

                                                                                                                                            ப ொழிவனகப் ொட்டியல்  ப ொழிப்ப ொதுன   

 குநினலேொர் ப ொழி ஆய்வு  குநினல ப ொழியியல் (analytic linguistics) எைப் டும். ப ொழியின் 

கொலத்னதயும் இடத்னதயும் சவறு டொத ஒன்ைொக எடுத்துக்பகொண்டு ப ொழியின் ஒலி, பேொல், 

வொக்கியம் இவற்னை ஆய்வது  குநினல ப ொழியியலொகும். இதன் அடிப் னடயில் ப ொழியின் 

 குநினல ஆய்னவ ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல்  ற்றும் ப ொருண்ன யியல் என்று 
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 குக்கலொம்.  குநினல ப ொழியியல் ப ொழியின் ஒரு கொலத்னதச் ேொர்ந்த தரனவ எடுத்துக்பகொண்டு 

 குப் ொய்வுபேய்வதொல் இது ஒருகொல ப ொழியியல் (synchronic linguistics) என்றும் 

அனழக்கப் டும். இனத வருணனை ப ொழியியல் (descriptive linguistgics) என்றும் ப ொதுவொக 

அனழப் ர். ப ொழி கருத்துப் ொி ொற்ைத்திற்கும் பவளிப் ொட்டிற்கும் சவண்டி  ைிதைொல் 

 யன் டுத்தப் டும் உச்ேொிக்கப் ட்ட ஒலிகளின் இடுகுைித்தன்ன யொை ஒழுங்குமுனையொகும். 

ப ொழிக்கு ஒலிகள், பேொற்கள், வொக்கியங்கள்  ற்றும் ப ொருண்ன  என் ை இருக்கின்ைை.  ைித 

ப ொழியின் ஒலிகனளயும் பேொற்கனளயும் வொக்கியங்கனளயும் ப ொருண்ன கனளயும் விளக்க 

ப ொழினய ேில சவறு ட்ட ஆைொல் ஊடொட்டம் பேய்யும் ஆய்வு நினலகளொக நிறுவுவது 

 யனுள்ளதொக அன யும். இதன் கொரண ொக ப ொழியியலொர் ஒலியைியல், உரு ைியல், 

பேொல்லியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல் என்ை ஆய்வு நினலகனள நிறுவியுள்ளைர். 

ப ொழியியலொர் ப ொழினய இவ்வொறு சவறு ட்ட அலகுகளொக சவறு ட்ட  ட்டங்களில் 

 குப் னத ப ொழியின்  டிநினல அன ப்பு (hierarchical strucutre) என் ர். 

 • ச ச்பேொலிகனள ஒலித்தல் (articulation), கடத்தல் (transfer)  ற்றும் ப றுதல் (receiving) என்ை 

நினலகளில் ஆய்வது ஒலியியலொகும்.  

• ச ச்பேொலிகளின் அலகுகனள அனேகளொகவும்  ிை ப ொிய அலகுகளொகவும் ஒழுங்கு டுத்துவனத 

ஆய்வது ஒலியைியலொகும். ஒரு ப ொழியின் ஒலியைியல் அம்ப ொழியில் நிகழும் ஒலிகளின் 

ஒழுங்குமுனைகள்  ற்றும் அன ப்ப ொழுங்குகள் இவற்ைின் வர்ணனையொகும். எவ்வொறு ஒலிகள் 

எல்லொம் ஒருங்கினணந்து ஒலியன்களொகக் கருதப் டுகின்ைை, ஒலியன்கள் எவ்வொைொை வொினேக் 

கிர த்தில் வந்து உரு ன்களொகசவொ பேொற்களொகசவொ உருவொக்கம் ப றுகின்ைை என் னத 

ஒலியைியல் விவொிக்கின்ைது.  

• பேொற்கனள ஆய்வது உரு ைியலொகும். எவ்வனகயிலொை ஒலியைியல் பதடர்ச்ேிகள் உருபுகளொக 

உருப் டுத்தம் ப றுகின்ைை, உருபுகள் எவ்வொறு உரு ன்களொக் குழு ப்  டுகின்ைை, உரு ன்கள் 

எவ்வொினே கிர த்தில் வந்து பேொற்கனள உருவொக்குகின்ைை என் னத எல்லொம் உரு ைியல் 

விவொிக்கின்ைது.  

• எவ்வொறு பேொற்கள் எல்லொம் இனணந்து பதொடர்களொகவும் ப ருந்பதொடர்களொகவும் 

வொக்கியங்களொகவும் உருவொக்கம் ப றுகின்ைை என் னத பதொடொியல் விவொிக்கின்ைது. 

 • ப ொருண்ன யியல் எல்லொ சநொக்கிலும் ப ொருண்ன னய ஆய்வனதக் குைிக்சகொளொகக் 

பகொண்டுள்ளது. எவ்வொறு உரு ன்களின் ப ொருள்கள் இனணந்து பேொற்களின் ப ொருள்கள் 
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ப ைப் டுகின்ைை, பேொற்களின் ப ொருள் எல்லொம் இனணந்து பதொடர்களின் ப ொருள் 

கினடக்கின்ைது, பதொடர்களின் ப ொருள் எல்லொம் இனணந்து வொக்கியங்களின் ப ொருள் 

கினடக்கின்ைது என் னதப் ப ொருண்ன யியல் விவொிக்கின்ைது.  

• எழுத்தியல் ச ச்னே எழுத்தொக உருப் டுத்தம் பேய்வதில் உள்ள எல்லொ  ரபுகனளயும் 

ஆய்கின்ைது.  

• பேொல்லியல் (lexicology) பேொல் அலகுகள்  ற்றும் அவற்ைின் சேர்துவருனக உைவுகனள 

ஆய்கின்ைது.  

• இலக்கணம் என்ை பேொல் உரு ைியனலயும் பதொடொியனலயும் குைிப் ிட ேிலசவனளகளில் 

 யன் டுத்தப் டுகின்ைது. ேில ப ொழியியலொர் ப ொழியின் ப ொத்தத்னதயும் குைிப் ிட இனதப் 

 யன் டுத்துவர்.  

ப ொழியின் வளர்ச்ேிேொர் அல்லது  ொற்ைம்ேொர் ஆய்னவ கொல அடிப் னடயில், இட 

அடிப் னடயில்,  ிொிதல் அடிப் னடயில், குவிதல் அடிப் னடயில் ஆயலொம். கொல 

அடிப் னடயிலொை ஆய்னவ வரலொற்று ப ொழியில் (historical linguistics) என்றும், இட 

அடிப் னடயிலொை ஆய்னவ கினளப ொழியல் (dialectology) ஆய்வு என்றும்,  ிொிதல் 

அடிப் னடயிலொை ஆய்னவ ஒப்புன  ப ொழியல் (comprative linguistics) ஆய்வு என்றும், குவிதல் 

அடிப் னடயிலொை ஆய்னவ ப ொழிக்குவிய ஆய்வு (languge convergence) என்றும் குைிப் ிடுவர். 

ப ொழி கொலத்தொலும் இடத்தொலும்  ொறும் தன்ன யுனடயது. ஒரு கொல கட்டத்திலுள்ள 

ப ொழியன ப்பு அடுத்த கொலகட்டத்தில்  ொற்ைமுற்ைிக்கும். ஒவ்பவொரு கொலகட்ட ப ொழி 

அன ப் னயயும் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல்  குப் ொய்வு பேய்து 

ஒப் ிட்டுப்  ொர்த்தொல் ப ொழியொைது அதன் சவறு ட்ட அன ப்பு  ட்டங்களில் சவறு ட்டு 

இருப் னதக் கொணலொம். இத்தனதய ஆய்வு வரலொற்று ப ொழியியல் (historical linguistics) ஆய்வு 

என் டும். எடுத்துக்கொட்டொக  ழந்த ிழின் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல்  ற்றும் 

ப ொருண்ன யியல்  ண்புக்கூறுகள் இனடக்கொல  ற்றும் தற்கொலத் த ிழின் இத்தனகயப் 

 ண்புக்கூறுகளில் சவறு ட்டிருக்கின்ைை என்று ஆய்ந்து கூறுவது வரலொற்று ப ொழியியல் 

ஆய்வொகும். இை உைவு ப ொழிகனள ஒப் ிட்டு ஆய்வது ஒப்புன  ப ொழியியல் (comprative 

linguistics) ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக திரொவிட ப ொழிகளொை த ிழ்,  னலயொளம், கன்ைடொ, துளு, 

பதலுங்கு ச ொன்ை ப ொழிகளின் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல் 

அன ப்புகனள ஒப் ிட்டு ஆய்வது ஒப்புன  ப ொழியியல் ஆய்வின் கண்  டும். ப ொழி கொலத்தொல் 
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சவறு டுவனதப்ச ொன்று இடத்தொலும் சவறு டும். எடுத்துக்கொட்டொக, தஞ்னே  ொவட்டத் 

த ிழ்ப ொழி அதொவது தஞ்னேக் கினள ப ொழி கன்ைியொகு ொி  ொவட்டத் த ிழிலிருந்து அதொவது 

கன்ைியொகு ொிக் கினள ப ொழியிலிருந்து சவறு ட்டிருப் னத உணரலொம். இத்தனகய 

சவறு ொடுகனள ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், ப ொருண்ன யியல், பதொடொியல், 

அடிப் னடயில் ஆய்வதுதொன் கினளப ொழியல் ஆய்வொகும். இடத்தொல்  ட்டு ன்ைி 

கினளப ொழிகள் ேமூகத்தொலும் சவறு ட்டிருப் னதக் கொணலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, அொிேை 

ேமுதொயத்னதச் ேொர்ந்தவர் ச சும் த ிழ்க் கினளப ொழி  ிரொ ணர் ேமுதொயத்னதச் ேொர்ந்தவர் 

ச சுகின்ை கினளப ொழியிலிருந்து சவறு ட்டிருப் னத உணரலொம். இத்தனகய கினள ப ொழிகள் 

ேொதிக் கினளப ொழிகள் அல்லது ேமூகக் கினளப ொழிகள் (social dialects) எைப் டும். 

 நீண்டகொலத் பதொடர் ின்ன யொலும் அல்லது பதொடர் ின் குனைவொலும் கொலத்தின் உந்தலொலும் 

கினளப ொழிகள் சவறு ட்டு தைித்தைி ப ொழிகளொக  ொறும் நினலனய எய்தும். எடுத்துக்கொட்டொக 

இன்னைய கொலகட்டத்தில் த ிழ்,  னலயொளம், கன்ைடம், துளு, பதலுங்கு எைத் தைிப் ட்ட 

ப ொழிகளொக இருப் னவ ஒரு கொலகட்டத்தில் ஒரு தொய்ப ொழியின் (திரொவிடப ொழியின்) 

கினளப ொழிகளொகத்தொன் இருந்திருக்க சவண்டும். நொளொவட்டத்தில் இனவ தைி ப ொழிப் 

 ண்புக்கூறுகனளப் ப ற்று ஒன்ைிற்பகொன்று புொிதல் இல்லொ ல் தைித்தைி ப ொழிகளொக 

 ொைியுள்ளை. இனத ப ொழி சவறு டல் (language divergence) என் ர். சவற்ைிைத்னதச் ேொர்ந்த 

இரு ப ொழிகள் த து நீண்டகொல பநருங்கியத் பதொடர் ின் கொரண ொக ேில ப ொதுவொை ப ொழிப் 

 ண்புக்கூறுகனளப் ப ற்று ஒன்று டும். இனத ப ொழிக் குவிதல் (language convergence) என் ர். 

எடுத்துக்கொட்டொக. ஆொிய ப ொழிகளும் திரொவிட ப ொழிகளும் பநருங்கிய பதொடர்பு பகொண்டு 

 ழக்கத்தில் இருப் தொல் இவற்ைிற்குள் இைங்கடந்த ஒற்றுன யொை ப ொழிப்  ண்புக்கூறுகனளக் 

கொணலொம். எடுத்துக்கொட்டொக த ிழ் ச ொன்ை திரொவிட ப ொழிகளும் இந்தி ச ொன்ை ஆொிய 

ப ொழிகளும் எழுவொய்-பேயப் டுப ொருள்-வினை என்ை பதொடொியல் அன ப்ன க் 

பகொண்டிருப் து நீண்ட நொனளயத் பதொடர் ொல் ஏற் ட்ட ப ொழிக் குவிதல் பேற் ொங்கு ஆகும். 

ப ொழிகனள ஒலியைில், உரு ைியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யில் அடிப் னடயில் ஆய்ந்து 

அனவகளுக்கு இனடசய உள்ள ஒற்றுன யொை ப ொழிப்  ண்புக்கூறுகனள கண்டு ிடித்து இைம், 

இடம் இவற்ைிற்கு அப் ொற் ட்டு வனகப் டுத்துவனத ப ொழி வனகப் ொட்டியல் (language 

taxonomy) என் ர். ப ொழிகனள ஒலியைில், உரு ைியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யில் 
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அடிப் னடயில் ஆய்ந்து எல்லொ ப ொழிகளுகளுக்கும் ப ொதுவொை ப ொழிப்  ண்புக்கூறுகனளக் 

கொண் து ப ொழி உலகப்ப ொதுன கனள (language universals) சநொக்கிய ஆய்வொகும்.  

1.4. அன ப்புப ொழியியல் சகொட் ொடு  

ப ொழியியலின்  ிொிவுகனளயும் அதன் அடிப் னடயில் நனடப றும் ப ொழியலகுகளின் 

ஆய்வுகனளயும் நன்கு புொிந்துபகொள்ள நீங்கள் அன ப்பு ப ொழியியல் சகொட் ொட்னட நன்கு 

அைிந்திருக்கசவண்டும். ப ொழியியலின் பதொடக்க கொல கட்டத்தில் அதொவது 40களிலும் 

50களிலும் அன ப்புப ொழியியல் சகொட் ொடுகள்  ிகப்  ரவலொகப் ச ேப் ட்டு 

ஆய்வுக்சகொட் ொடுகளொகப்  யன் டுத்தப் ட்டை. குைிப் ொக ப ொழியியல் அைிஞர்களொை 

புளூம்பீல்டு, னநடொ, ன க், ஹொொிஸ் ச ொன்ைவர்கள் அன ப்பு ப ொழியியல் சகொட் ட்டின் 

அடிப் னடயில் தங்கள் ப ொழியியல் ஆய்னவ அன த்துக் பகொண்டைர். அன ப்பு ப ொழியியல் 

சகொட் ொடுகனளப்  ின்வரு ொறு  ட்டியலிடலொம்:  

• ப ொழி ேமுதொயப்  ழக்கவழக்கம். ப ொழியியலின் ஆதொரப்ப ொருள் (subject matter) 

வழக்கங்களின்  ற்றும் அன ப்ப ொழுங்குகளின் ப ொத்தக் குழு த்னதப்  ற்ைி  டிப் தொகும்.  

• அைிவியல் கண்டு ிடிப்புச் பேயல்முனை (discovery procedure) எதிர் ொர்க்கிை சதனவக்கு எற்  

ஆய்வும் விளக்கமும் அன யசவண்டும்.  

• ப ொழி அதன் ஒழுங்குமுனைகளொலும் (systems) துனண ஒழுங்குமுனைகளொலும் (subsystems) 

விளக்கப் டசவண்டும். உலகப்ப ொது இலக்கண ில்னல.  

• ப ொழி கருத்துப்  ொி ொற்ைத்திற்கொக ஒரு கூட்டம்  ைித இைம்  யன் டுத்துகிை 

உச்ேொிக்கப் டுகின்ை ஒலிகளின் இடுகுைி (arbitrary) ஒழுங்குமுனை ஆகும்.  

• இயற்னகயொல் உனரக்கப் ட்டது என்ை ப ொருளில் ‘இயற்னக ப ொழி’ இல்னல. அப் டி என்ைொல் 

எல்சலொரும் ஒசர ப ொழினயப் ச ேசவண்டும். ஒவ்பவொரு ப ொழியின் இயல்பும் வடிவும் அதன் 

ேமுதொயத் சதனவகளுக்கு ஏற்   ழக்கப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  ின்வருவை அன ப்பு 

ப ொழியியலொரொல் கூைப் ட்ட ேில ப ொதுவொை கூற்றுளொகும்:  

அ. ஒவ்பவொரு ப ொழியும் அனதப்  யன் டுத்து வருக்குப் ச ொது ொைதொக இருக்கின்ைது.  

ஆ. ஒவ்பவொரு ப ொழியும்  யன் டுத்துகின்ை ேமூகத்திற்கும் நல்லதொய் உள்ளது.  

இ. எந்த ப ொழியும்  ிை ப ொழினயவிட அழகொைதல்ல.  
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• ப ொழினயப்  ற்ைிய கூற்றுகளும் விளக்கங்களும் புைவொய ொை (objective) பேொற்களொல் 

கூைப் ட சவண்டும்.  ைவழிேொர் பவற்றுச் பேொற்கள் இல்லொ ொல் வடிவங்களும் வடிவம்ேொர் 

உ ொயங்களும்  ட்டும்தொன் கருத்தில் பகொள்ளப் டசவண்டும்.  

• அன ப்புகளும் ப ொருண்ன னய அனடயொளங்கொட்டும். ஆைொல் அன ப்ன க் 

கண்டு ிடிப் தற்குப் ப ொருள்  யன் டொது. ப ொருண்ன  விளக்கப் டசவண்டும்; ஆைொல் 

ப ொருண்ன  ஆய்வில் கருவியொயகப்  யன்டுத்தப் டக்கூடொது. அன ப்புகள் ஒன்ைொ 

சவறு ட்டனவயொ என்று அைியப் ப ொருண்ன னயப்  யன் டுத்தலொம்.  

• அங்கு ிங்கு ொய்த் பதொிந்பதடுக்கப் ட்ட கூற்றுகளின் பதொகுதிதொன் ப ருந்தரவு (corpus) 

ப ொதுன யொக்கம் பேய்வதற்கொக ப ருந்தரவு  ொதிொியொகப்  யன் டுத்தப் டசவண்டும். 

ப ொழினய ஆய்வதற்கொகப்  யிற்ேி ப ற்ைவர்தொன் ப ொழியியலொர். விவரனண பேய்யும் 

ப ொழினயப் ச சு வரொக அவர் இருக்கத்சதனவயில்னல. இயல் ப ொழிப் ச சும் தகவலொளியின் 

உதவியொல் அவர் பதொியொத ப ொழினய ஆய இயலும்.  

• ப ொழியின் ஆய்வு  ிகச் ேிைிய அலகொை ஒலியைில் (தகவலொளி ப ொழியியலொருக்குத் பதொியொத 

ப ொழினயப் ச சுனகயில் கூடுதல் பவளி னடயொகத் பதொிகிை அலகு) பதொடங்கி  ிகப் ப ொிய 

அலகொை வொக்கியம் வனரச் பேய்யப் டும்.  

• சவற்றுநினல  ற்றும் துனணநினலக் பகொள்னககள் புளூம்பீல்டியன் ப ொழியியலில்  ிக 

முக்கிய ொைனவ. சவற்றுநினல வருனகயின் ச ொது ப ொருண்ன யில்  ொறு ொடு இருக்கும். 

துனணநினல வருனகயின் (complementary distribution) ச ொது ஒரு அலகின் உறுப் ிைர்கள் 

எதிர் ொர்கிை டி  ொற்பைொலியன்கள் (allophones)  ொற்றுருபுகள் (allmorphs) என் ைச ொல 

விைிசயொகிக்கப் ட்டிருக்கும்.  

அன ப்பு ப ொழியியல் (structural linguistics) ப ொழியலகுகனள இரண்டுவனகயிலொை 

உைவுகளொல் பதொடர்பு டுத்தி ஆய்வு பேய்கின்ைது. முதலொவது, ப ொழியலகுகள் ஒன்னை ஒன்று 

பதொடர்ந்து வருவதொல் ப ைப் டும் உைவு. இதுசவ பதொடர் முனை உைவு அல்லது உறுப் ன வு 

உைவு (syntagmatic relation) என்று குைிப் ிடப் டும்.  ற்பைொன்று, ஓர் உறுப்புக்குப்  திலொக 

அசத இடத்தில் வரும் அலகுகளுக்கினடசய உள்ள உைவு. இது அடுக்கு முனை உைவு 

(paradigmatic relation) எைப் டும். இவ்வொறு ப ொழி அலகுகள் பதொடர்ந்து வந்தும் ஒன்னை 

ஒன்று  திலீடு பேய்தும் இரு வித ொை உைவுகனள பவளிப் டுத்தி அவற்ைின் வருனக அன ப்ன  

ஒரு அன ப்ப ொழுங்கொக அன த்துக்பகொள்கின்ைை. எந்த ப ொழியலனகயும் ச ற்பேொன்ை 
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கிடக்னக நினல உைவொலும் பேங்குத்து நினல உைவொலும் நிர்ணயிக்கலொம். இது வனர டத்தில் 

ஒரு புள்ளியின் இருப் ிடத்னத x-அச்னேயும் y-அச்னேயும் பகொண்டு நிர்ணயிப் னத ஒக்கும். 

 

 உறுப் ன வு உைவு  

 க  ட  ம் 

  க  ட  ல்  

  க  ட  ன்  

 

 உறுப் ன வு உைவு 

  ொல்  உடல்நலனுக்கு நல்லது 

 சதன் உடல்நலனுக்கு நல்லது  

  ழம் உடல்நலனுக்கு நல்லது  

 

 

அ

டு 

க்

கு

உ

ை

வு

  
ச ல் கண்ட எடுத்துக்கொட்டில் க, ட, ம் என் ைவற்ைிற்குள்ள உைவு உறுப் ன வு உைவு 

எைப் டும்; ம், ல், ன் என் ைவற்ைிற்கு உள்ள உைவு அடுக்குைவு எைப் டும். இதுச ொன்று  ொல், 

உடல்நலனுக்கு, நல்லது என் ைவற்ைிற்கு உள்ள உைவு உறுப் ன வு உைவு எைப் டும்;  ொல், 

சதன்,  ழம் என் ைவற்ைிற்குள்ள உைவு அடுக்குைவு எைப் டும்.  

ப யர்கள், வினைகள், ப யரனடகள்  ற்றும் வினையனடகள் என்ை பேொல்வகுப்புகள் 

அடுக்குகனள உருவொக்குகின்ைை. இச்பேொல்வகுப்புகள் ஒரு வொக்கியத்னத உருவொக்க சவண்டி 

ஒன்று சேர்க்கப் டும் வழி அவற்ைின் உறுப் ன வு உைவொகும். அன ப்பு ப ொழியியல் 

அடிப் னடயில் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல் நினலகளில் கூற்றுகளின் ப ொழியியல் 

ஆய்னவப்  ின்வரு ொறு வனர  டத்தில் கொட்டலொம்:  

அ

டு 

க்

கு

உ

ை

வு
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  டம் 3           

 பதொடொியல்   உட்கூறு 

 

 

 

 

 

    

     உருப ொலியைியல்   வொிவடிவொக்கம்  

 

உரு ைியல்  உட்கூறு 

 

 

   

 

 

 

 

ஒலியைியல்   வொிவடிவொக்கம் 

 

ஒலியைியல்   உட்கூறு 

 

 

 

 

 

   

முக்கியத்  தரவு 

 

 

                      வொக்கிய வனககள் 

            (பேொல் வகுப்புகளின் பதொடர்ச்ேிகள்) 

         

பேொற்கள்        திலீடு    பேொல்வகுப்புகள் 

உரு ன்   திலீடு    உரு ன் வகுப்புகள் 

 

சவற்றுன  

 

உருபு 

ஒலியைியன்கள்    திலீடு   ஒலியன் வகுப்புகள்   

 

சவற்றுநினல 

 

ஒலிகள் 
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1.4. ப ொழியியலின்  யன் ொடு  

 ல துனைகளில் ப ொழியியலின்  யன் ொடு கருதி  யன் ொட்டு ப ொழியியல் என்ை துனை 

உருவொகியுள்ளது. ேமூகப ொழியியல் (sociolinguistics), இைப ொழியியல் (ethnolinguistics), 

 ொைிடவியல் ப ொழியியல் (anthropological linguistics), உயிொியல்ேொர் ப ொழியியல் 

(biolinguistics), கணித ப ொழியில் (mathematical linguistics), புள்ளியியல் ப ொழியியல் (statisticsl 

linguistics), ப ொழிகற்ைல் கற் ித்தல் (language learning and teacing), அகரொதியியல் 

(Lexicography) என் ை  யன் ொட்டு ப ொழியியலில் (applied linguistics) அடக்கப் ட்டுள்ளை. 

ப ொழியியலும் கணப்ப ொைி அைிவியலும் ஒன்னை ஒன்று ேொர்ந்து ப ொழியொய்வில் ஈடு டுவதன் 

கொரண ொக கணிைி ப ொழியியல் அல்லது இயற்னகப ொழி ஆய்வு (natural language processing 

(NLP)) என்ை புதிய ஒட்டு வனக (hybrid) துனை உருவொகியுள்ளது. கணிப்ப ொைி அைிவியலுடன் 

பதொடர்பு கொரண ொக ப ருந்தரனவ ஆய்யும் ப ொழி ஆய்வு தரவுத்பதொகுதி ப ொழியியல் (corposus 

lingusitcs) எைவும் அளவீடுேொர் ப ொழியியல் (quantificational linguistics) எைவும் 

 ொி ளித்துள்ளது (இது  ரபு பநைிமுனையொை  ண்புேொர் ப ொழியியலுக்கு (qualitative lingusitcs) 

எதிொினடயொைது).  

இனவ தவிர அகரொதி உருவொக்கத்னதப்  ற்ைி  டிக்கும் அகரொதியியலும் ப ொழி கற்ைல் கற் ித்தல் 

பேயல் ொடுகளும் ப ொழிப யர்ப் ியலும் ப ொழியியலின்  யன் ொட்டின் அடிப் னடயிலொை 

துனைகளொகும்.  

எழுத்துச் ேீர்திருத்தம் பேய்தல், தொய்ப ொழினய அைிவியல்  ற்றும்  ிை  ொடங்கனளச் 

பேொல்லிக்பகொடுக்கும் ப ொழியொக அைிமுகப் டுத்தல், தொய்ப ொழியனய  ற்றும் இரண்டொம் 

ப ொழினய  ள்ளிகளில் அைிமுகப் டுத்தும் கொலகட்டத்னதத் தீர் ொைித்தல், தொய்ப ொழினய 

நீதி ன்ைங்களிலும் அலுவலங்களிலும்  யன் டுத்தனல தீர் ொைித்தல், முதிசயொர் 

கல்வித்திட்டத்திற்கொை  ொடங்கனள உருவொக்கிக் கற் ித்தல், கனலச்பேொற்கனள உருவொக்குதல், 

வினேப் லனகயில் எழுத்துக்களின் இருப் ிடத்னதத் தீர் ொைித்தல், சுருக்பகழுத்து ப ொழியனய 

உருவொக்குதல்,  ின்தகவல் பதொடர்புகருவிகளுக்கு குைியீடுகனளத் தீர் ொைித்தல், 

கணிப்ப ொைியில் தொய்ப ொழிக்குக் குைியீடுகனளத்/எழுதுருக்கனளத் தீர் ொைித்தல் ச ொன்ை 

ப ொழித் திட்ட ிடும் (language planning) விேங்களில் ப ொழியியல் ஆய்வுகள் முக்கிய  ங்களிபு 

பேய்கின்ைை. ச லும் ச ச்சுக்குனை ொட்னட நீக்குதல், ஊன களுக்கு ப ொழினயக் கற்றுத்தருதல், 
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குருடர்களுக்கு  டிக்கும் ேொதைங்கனள உருவொக்குதல் ச ொன்ை ப ொழி பதொடர் ொை 

ேிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகொண் தற்கு ப ொழியியல் அைிவு ப ொிதும்  யன் டுகின்ைது.  

தன் திப்பீடு  

1. ப ொழியியல் என்ைொல் என்ை? ப ொழியியலின் சநொக்கம் என்ை?  

2. ப ொழினயப்  டிப் தற்கும் ப ொழினயப்  ற்ைி  டிப் தற்கும் உள்ள சவறு ொடு என்ை?  

3.  குநினலேொர் ப ொழியியலின்  ிொிவுகள் யொனவ?  

4. அன ப்பு ப ொழியியலின் அடிப் னடக் பகொள்னக என்ை?  

5. வரலொற்று ப ொழியியல் என்ைொல் என்ை?  

1.6.  ொடத் பதொகுப்புனர  

ப ொழியியல் ஆய்வின் சநொக்கமும் குைிக்சகொளும்  ற்ைி அைிந்துபகொண்சடொம். ப ொழி என்ைொல் 

என்ை, ப ொழியல் என்ைொல் என்ை என் து குைித்த விொிவொை விளக்கத்னத அைிந்துபகொண்சடொம். 

ப ொழியியலின்  ிொிவுகள் என்ை என் னதத் பதொிந்து பகொண்சடொம். ச லும் ப ொழியியலின் 

 யன் ொடுகள்  ற்ைியும் அைிந்து பகொண்சடொம்.  

1.7. கனலச்பேொற்கள்  

1. இலக்கணம் (grammar), 1. ஒலியைியல் (phonology) 2. உரு ைியல் (morpholog) 3. எழுத்தியல் 

(grapholog) 4. பேொல்லியல் (lexicology) 5. பதொடொியல் (syntax) 6.  டிநினலயன ப்பு (hierarchical 

structure) 7. ப ொருண்ன யியல் (semantics)  

1.8. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி.  ற்றும் வ. பஜயொ. 1997. ப ொழியியல். கு ரன்  திப் கம் பேன்னை 

சகொதண்டரொ ன், ப ொன். ப ொது ப ொழியியல். பூம்ப ொழில் பேன்னை.  

 ர ேிவன்.கு. 1984. இக்கொல ப ொழியியல் அைிமுகம். னேவ ேித்தொந்த நூற் திப்புக் கழகம். 

பேன்னை.  

முத்துச்ேண்முகம். 1989. இக்கொல ப ொழியியல்.  துனர  ப்ளிஷிங் உைவுஸ்  துனர. மூன்ைொம் 

 திப்பு.  

தன் திப்பீடு வினடகள்  

1. ப ொழினய அைிவியல் அடிப் னடயில் ஆய்வது ப ொழியியலொகும். ப ொழினயப் ச சுவதற்கு 

என்ைில்லொ ல் ப ொழியின் அன ப்ன ப்  ற்ைி ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், 

ப ொருண்ன யியல் என்ை  ட்டங்களில் ஒருகொல அடிப் னடயிலும் வரலொற்று அடிப் னடயிலும் 
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உலகப்ப ொதுன  அடிப் னடயிலும் ஆய்வது ப ொழியலொகும். ப ொழியியல் என் தன் சநொக்கம் 

ப ொழியின் அன ப்ன  ஆய்வது  ட்டும்தொன் என்ை நினலயில் நின்றுவிடொ ல் தத்துவம், தர்க்கம், 

இலக்கியம், உளவியல், ேமூகவியல்,  ொைிடவியல், கணிதவியல், கணிைிவியல் என்ை  ிை 

துனையுடன் பதொடர்பு டுத்தி ஆய்வதும் ப ொழியியலின்  யன் ொட்டு அடிப் னடயிலொை 

சநொக்க ொகும்.  

2. ப ொழினய ச சுவதற்குப் சவண்டி  டிப் தற்கும் ப ொழினய ஆய்வதற்கு சவண்டி  டிப் தற்கும் 

சவறு ொடு இருக்கின்ைது.  ிந்தயதுதொன் ப ொழியியல் எைப் டும்.  

3.  குநினல அடிப் னடயில் ப ொழியியனல ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், 

ப ொருண்ன யியல் எைப்  ிொிக்கலொம்.  

4. அன ப்பு ப ொழியியல் (structural linguistics) ப ொழியலகுகனள இரண்டுவனகயிலொை 

உைவுகளொல் பதொடர்பு டுத்தி ஆய்வு பேய்கின்ைது. முதலொவது, ப ொழியலகுகள் ஒன்னை ஒன்று 

பதொடர்ந்து பதொடர்ந்து வருவதொல் ப ைப் டும் உைவு. இதுசவ பதொடர் முனை உைவு அல்லது 

உறுப் ன வு உைவு (syntagmatic relation) என்று குைிப் ிடப் டும்.  ற்பைொன்று, ஓர் 

உறுப்புக்குப்  திலொக அசத இடத்தில் வரும் அலகுகளுக்கினடசய உள்ள உைவு. இது அடுக்கு 

முனை உைவு (paradigmatic relation) எைப் டும். இவ்வொறு ப ொழி அலகுகள் பதொடர்ந்து வந்தும் 

ஒன்னை ஒன்று  திலீடு பேய்தும் இரு வித ொை உைவுகனள பவளிப் டுத்தி அவற்ைின் வருனக 

அன ப்ன  ஒரு அன ப்ப ொழுங்கொக அன த்துக்பகொள்கின்ைை. எந்த ப ொழியலனகயும் 

ச ற்பேொன்ை கிடக்னக நினல உைவொலும் பேங்குத்து நினல உைவொலும் நிர்ணயிக்கலொம். 

 5. ப ொழி கொலத்தொலும் இடத்தொலும்  ொறும் தன்ன யுனடயது. ஒரு கொல கட்டத்திலுள்ள 

ப ொழியன ப்பு அடுத்த கொலகட்டத்தில்  ொற்ைமுற்ைிக்கும். ஒவ்பவொரு கொலகட்ட 

ப ொழியன ப் னயயும் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல்  குப் ொய்வு 

பேய்து ஒப் ிட்டுப்  ொர்த்தொல் ப ொழியொைது அதன் சவறு ட்ட அன ப்பு  ட்டங்களில் 

சவறு ட்டிருப் னதக் கொணலொம். இத்தனதய ஆய்வு வரலொற்று ப ொழியியல் (historical linguistics) 

ஆய்வு என் டும். எடுத்துக்கொட்;டொக  ழந்த ிழின் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல்  ற்றும் 

ப ொருண்ன யியல்  ண்புக்கூறுகள் இனடக்கொல  ற்றும் தற்கொலத் த ிழின் இத்தனகயப் 

 ண்புக்கூறுகளில் சவறு ட்டிருக்கின்ைது என்று ஆய்ந்து கூறுவது வரலொற்று ப ொழியியல் 

ஆய்வொகும். 
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 ொடப் குதி 2  

 ஒலியியல் 

இதற்கு முன் ப ொழியியல் ஆய்வின் சநொக்கமும் குைிக்சகொளும்  ற்ைிப்  டித்தீர்கள். ப ொழி 

என்ைொல் என்ை, ப ொழியல் என்ைொல் என்ை என் து குைித்த விொிவொை விளக்கத்னத அைிந்தீர்கள். 

ப ொழியியலின்  ிொிவுகள் என்ை என் னதத் பதொிந்து பகொண்டீர்கள் ப ொழியியலின் 

 யன் ொடுகள்  ற்ைி அைிந்து பகொண்டீர்கள். இப் ிொிவில் ஒலியியல் குைித்து விொிவொகத் 

பதொிந்துபகொள்சவொம்.  

 டிப்புசநொக்கம்  

• ஒலியியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

• ஒலியிப் ியயல்  

• ப ொழியொய்வில் ஒலியியலின்  யன் ொடு  ொடக்கருத்தலகுகள்  

2.0.  ொட முன்னுனர  

2.1. ஒலியியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

2.2. மூவனக ஒலியியல்  

2.3. ஒலிப் ியல்  

2.3.1. ச ச்சுறுப்புகள்  

2.3.2. ப ய்பயொலிகள்  

2.3.3. உயிபரொலிகள்  

2.4. ஒலியியலொய்வின்  யன் ொடுகள்  

2.5.  ொடத்பதொகுப்புனர  

2.6. கனலச்பேொற்கள்  

2.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள் 

2.0.  ொட முன்னுனர  

இப் குதியில் ப ொழி ஆய்வில் ஒலியியலின்  ங்னகயும் ஒலியியல் என் தன் விளக்கத்னதயும் 

ஒலிப் ியல் (அல்லது ஒலி ிைப் ியல் (articulatory phonetics))  ற்ைிய விொிவொை விளக்கத்னதயும் 

 ைிதன் ப ொழினய ப ய் டுத்தம் பேய்யப்  யன் டுத்தும் ஒலிகளின் வனக ொடுகள்  ற்றும் 

வனகப் ொட்டிற்கொை ஒலிப்  ண்புகூறுகள்  ற்ைியும்  டிப்ச ொம்.  
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2.1. ஒலியியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

ஒலி ப ொழினய ப ய் டுத்தம் பேய்யும் பேவிப்புல அடிப் னடயிலொை குைியீடொகும். ஒலியியல் 

என்ைொல் ஒலிகனளப்  ற்ைி  டிப் து என்று ப ொதுவொகக் கூைலொம். ப ொழியியலில் ச ச்பேொலிகள் 

 ட்டும் ஆயப் டுகின்ைை என் தொல் ஒலியியல் என் னதப் ச ச்பேொலிகனளப்  ற்ைி ஆய்தல் 

அல்லது  டித்தல் எை விளக்கம் தரலொம். கருத்துப் ொி ொற்ை  ொதிொியில் தகவனல அனுப்புவர் 

மூனளயில் எண்ணும் தகவலொைது நரம் ணுக்களின் உதவியொல் இயக்கப் டும் ஒலியுறுப்புகளொல் 

ஒலிகளொகக் குைியொக்கம் பேய்யப் ட்டு, கொற்று ஊடகத்தின் வழியொகச் பேன்று ப று வர் 

கொதுகனள அனடந்து அவரது மூனளயொல் குைியத் திைவு பேய்யயப் ட்டு தகவல் 

புொிந்துபகொள்ளப் டுகின்ைது என்று முன்ைர்  ொர்த்சதொம். இதன் அடிப் னடயில் ஒலியியனல 

மூன்று வனககளொகப்  ிொிக்கலொம்.  

2.2. மூவனக ஒலியியல்  

ஒலிகனள அதன்  ிைப்பு, கொற்ைில்  ரவுதல், கொதொல் உணர்தல் அடிப் னடயில் மூன்ைொகப் 

 குக்கலொம்:  

• ஒலிப் ியல் (Articulatory phonetics)  

• ஒலியியக்கவியல் (Acoustic phonetics)  

•ஒலியுணர்வியல் (Auditory phonetics)  

ஒலிப் ியல் (articulatory phonetics)  

 Articulatory phonetics என்ை ஆங்கிலச் பேொல்லுக்கு இனணயொை பேொல் ஒலிப் ியல் 

ஆகும். ஒலிப்பு + இயல் = ஒலிப் ியல்; ச ச்பேொலிகள் ஒலிப் னதப்  ற்ைி  டிக்கும்  டிப்பு. இனதப் 

ச ச்பேொலியல் என்றும் கூறுவர். ஒலிப் ியல் ஒலிகள் எவ்வொறு உச்ேொிக்கப் டுகின்ைை என் னத 

ஆரொய்கிைது. இதைொல் இதனை உச்ேொிப்ப ொலியியல் என்ைொலும் ப ொருந்தும். ஒலிகளின்  ிைப்பு 

குைித்து விளக்குவதொல் இது ஒலி ிைப் ியல் என்றும் அைியப் டும். இவ்வொய்வுமுனை 

ச ச்சுறுப்புக்களின் அன ப்ன யும் பதொழினலயும் ஆதொர ொகக் பகொண்டு உடற்கூற்ைியல் 

சநொக்கில் ஒலிகளின்  ிைப்ன  ஆரொயும்.  

ஒலிப் ியசல கொலத்தொல் முந்திய ஒலியொய்வு முனை என் ர். அசைக ொக எல்லொ ப ொழிகளிலுள்ள 

 ர ிலக்கணங்களிலும் ஒலிகள் இவ்வொய்வு முனையில்தொன் ஆரொயப் டுகின்ைை. இந்திய 

ப ொழிகளில்  ிகப்  னழய ப ொழிகளொகக் கருதப் டுகின்ை ே ஸ்கிருதத்திலும் த ிழிலும் 

ஒலிப் ியல் முனையில் ஒலிகள் ஆரொயப் டுகின்ைை. இன்னைய ஒலிப் ியல் வளர்ச்ேிக்கு 
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ஆதொர ொகவும் அடிப் னடயொகவும் அன ந்தது  ொணிைியின் ஒலிப் ியல் விளக்கச  என் ர். 

 ர ிலக்கணங்களில் எழுத்துகளுக்கும் ஒலிகளுக்கும் இனடசயயும் எழுத்துக்களின் 

எண்ணிக்னகக்கும் ஒலிகளின் எண்ணிக்னகக்கும் இனடசயயும் நிலவி வந்த  யக்கநினல 

இவ்வொய்வு முனையொல் பதளிந்தது.  

 ைிதனுனடய வொயனையில் உள்ள  ல், நொக்கு, அண்ணம் ச ொன்ை  ல்சவறு இடங்களில் இருந்து 

 ல்சவறு ச ச்பேொலிகள்  ிைக்கின்ைை. ஒரு ஒலி  ிைக்கும் இடங்கனளயும் வனககனளயும் விளக்கி 

ஆரொயும் ஒலியியல்  ிொிவு ஒலிப் ியல் எைப் டும். ஒரு ப ொழியின் ஒலிப் ிடம், ஒலிப்பு முனை 

ஆகியவற்னைப்  ற்ைி விளக்குவது ஒலிப் ியல் அல்லது ச ச்பேொலியியல் எைப் டும். 

ச ச்பேொலிகனள உயிபரொலிகள் (vowels), ப ய்பயொலிகள் (consonants) எைப் ிொிப் ர். த ிழ் 

 ர ிலக்கணம் த ிழுக்கு அ, ஆ, இ, ஈ ச ொன்ை 12 உயிபரழுத்துக்கள் இருப் தொயும் 18 

ப ய்பயழுத்துக்கள் இருப் தொயும் கூறும். ஒலிகனள முதலொவதொக அவற்ைின் ஒலிப்பு முனை 

அடிப் னடயில் உயிபரொலிகள்  ற்றும் ப ய்பயொலிகள் எைப்  குக்கலொம்.  

ஒலியியக்கவியல் (acoustic phonetics)  

 Acoustic phonetics என் தற்கு இனணயொை த ிழ்ச் பேொல் ஒலியியக்கவியல் ஆகும். 

ஒலி+இயக்கம்+ இயல் = ஒலியியக்கவியல்; ஒலிகளின் இயக்கத்னதப்  ற்ைி  டிக்கும்  டிப்பு. 

ஒலிகளின் ஒலியியக்க அன ப்ன  ஆரொய்கிைது. இனதத் தவிர ஒலிகனளக் சகட்கும் இயல்ன க் 

பகொண்டும் விளக்கலொம். நொம் அன்ைொடம்  ல ஒலிகனளக் சகட்கிசைொம். இவற்றுள் ஒர் ஒலினய 

 ற்பைொரு ஒலியிலிருந்து சவைொக நொம் சகட்டுணர்வதற்கு முக்கிய கொரண ொக அன வது அதன் 

ஒலியியக்க அன ப் ொகும். ஒலிகளின்  ல்சவறு ஒலியியக்க அன ப்ன  ஆரொய ஸ்ப க்சரொகிரொப் 

என்ை கருவினய ஒலியியல் அைிஞர்கள் னகயொளுவர். ச ச்பேொலிகளின்  ண்பு நலன்கனள 

ஒலியொரொய்ச்ேி கருவிகளின் மூலம் கண்டைிவசத ஒலியியக்கவியலின் பேயலொகும்.  

ஒலியுணர்வியல் (auditory phonetics)  

 Auditory phonetics என் தற்கு இனணயொை த ிழ்ச் பேொல் ஒலியுணர்வியல் என் தொகும். 

ஒலி+உணவு+இயல் + ஒலியுணர்வியல்; ஒலிகனள உணர்வனதப்  டிக்கும்  டிப்பு. இனதக் 

சகட்ப ொலியல் என்றும் கூறுவர். ஒலியுணர்வியல் என் து ஒரு ஒலி பேவியொல் உணரப் டும் 

தன்ன னய விவொித்தல் ஆகும். ஒலியொரொய்ச்ேியில் மூன்ைொவது ஆய்வு முனையொக 

எண்ணப் டுவது ஒலியுணர்வியலொகும். இவ்வொய்வு முனையில் ஒலிகள் அவற்னை 

ஒலியொரொய்ச்ேியொளன் சகட்கும் நினலனயயும் அைிந்துணரும் வனகனயயும் ஆதொர ொகக் பகொண்டு 
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ஆரொயப் டுகின்ைை. ஒலியொரொய்ச்ேியில் ஒலிப் ியல் வரசவற்கப் ட்ட அளவிற்கு ஒலியுணர்வியல் 

வரசவற்கப் டவில்னல. ப ரும் ொலொை ப ொழி ஆரொய்ச்ேிகளில் ஒலிப் ியனலசயொ 

ஒலியியக்கவியனலசயொ அடிப் னடயொகக் பகொண்ட ஒலியொரொய்ச்ேினயசய  ொர்க்க முடிகிைது. 

2.3. ஒலிப் ியல் ஆய்வு 

 முன்ைர் கூைிய டி ச ச்பேொலிகளின்  ிைப்பு  ற்ைி ஆய்வது ஒலிப் ியல் ஆய்வொகும். இதில் 

ஒலியுறுப்புகள்  ற்ைியும் அனவ எவ்வொறு சவறு ட்ட ஒலிகனள உருவொக்குகின்ைை என் து 

 ற்ைியும் அவற்னை ஒலிப் ிடம் அடிப் னடயிலும் ஒலிப்புமுனை அடிப் னடயிலும் எவ்வொறு 

சவறு டுத்தலொம் என் து  ற்ைியும் இங்கு விளக்கப் டும். குைிப் ொகத் த ிழ் ஒலிகளின்  ிைப் ியல் 

 ற்ைி இங்கு விொிவொகப் ச ேப் டும். ஒலிப் ியல் ஆய்வு ஒலியியக்கவியல் ஆய்வுக்கும் 

உனரயிலிருந்து ச ச்ேொய்வுக்கும் ச ச்ேிலிருந்து உனரயொய்விற்கும் அடிப் னடயொய் அன யும்.  

2.3.1. ஒலியுறுப்புகள்  

நுனரயீரல் முதல் உதடுகள் வனர உள்ள உறுப்புகளின் இயக்கங்கசள ச ச்பேொலிகனளப் 

 ிைப் ிக்கின்ைை. ஒலியுறுப்புகள் என் து நுனரயீரல் முதல் உதடுகள் வனரயுள்ள 

உறுப்புகனளயும் அவற்னை இயக்கும் தனேகனளயும் குைிக்கின்ைது. இவ்வுடற்  குதினயப் 

ச ச்சுப் ொனத (speech tract) என்று அனழப் ர். ஒலியுறுப்புகனள எல்லொம் கீழ்வரும் 

ச ச்சுப் ொனதயின்  டம் கொட்டும்:  
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 டம் 4 ச ச்சு உறுப்பு 

 

 

 

ச ச்சு உறுப்புகள்  ின்வருவைவற்னை உள்ளடக்கும்: 1. இதழ் (உதடு) (lips), 2.  ல் (teetch), 3. 

நுைியண்ணம் (alveolar ridge/alveolum), 4. இனடயண்ணம் (dome), 5. கனடயண்ணம் (velum), 

6. உள்நொக்கு (uvula), 7. நுைிநொ (tip of the tongue), 8. இனடநொ (blade of the tongue), 9. கனடநொ 

(dorsum), 10. அடிநொ (root of the tongue), 11. மூக்கனை (nasal cavity), 12. மூக்கனை வொயில் 

(pharnx), 13. முன்பதொண்னட (epiglottis), 14.கொற்றுக்குழல் மூடி (epiglottis), 15. குரல்வனள 

 டல்கள் (vocal chords), 16. கொற்றுக் குழல் (velic), 17. குரல் வனள (larynx/adams apple).  

மூக்கனை: வொயிலிருந்து ச ல்சநொக்கிச் பேன்று கீசழ இைங்கி மூக்கில் முடியும் உடற் குதினய 

மூக்கனை எைலொம். நுனரயீரலிலிருந்து வரும் மூச்சு ச ற்பதொண்னடயின் ச ற் குதியிலிருந்து 

மூக்கனைக்குச் பேல்ல ஒரு வொயில் உண்டு. இதனை மூக்கனை வொயில் எைலொம். இம்மூக்கனை 

மூக்கனை 

மூக்குத்துனள 

உதடுகள் 

நொக்கு 

 ல் 

வொயனை 

தொனட 

நுனரயீரல் 

உதரவிதொைம் 

வன்ைண்ணம் 

                 ப ல்லண்ணம் 

 

முந்பதொண்னடயனை 

                 குரல்வனள 

            உணவுக்குழல் 

             கொற்றுக்குழல் 
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வொயில் அனடந்திருக்கும் ச ொது நுனரயீரலிலிருந்து வரும் மூச்சு வொய் வழியொக பவளிசயறுகிைது. 

இது திைந்திருக்கும் ச ொது மூச்சு மூக்கனையுனுள்சள பேன்று நொேித்துவொரங்கள் வழியொக 

பவளிசயறுகிைது.  

நொ: ப ொழியில் கொணப் டுகின்ை  ல ஒலிகனள உச்ேொிப் தற்கு  யன் டும் ஓர் உறுப்பு நொ. 

ச ச்சுறுப்புகளில் அண்ணத்னத சநொக்கி வனளயவும், குறுகவும் பேய்வது நொ வனள எைப் டும். 

குரல்வனள  டல்களின் அதிர்சவொடு ஆைொல் ஒலி ொனதயில் எவ்விதத் தடுப்பும் உரேலும் இன்ைித் 

சதொன்றுவது உயிர்கள் எைப் டும். நொவொைது நுைிநொ, இனடநொ, கனடநொ, அடிநொ எை 

நொன்கொகப்  குக்கப் டும்.  

இதழ்: ச சுவதற்குப்  யன் டுகின்ை உறுப்புகளில் இதழ் முக்கிய ொை உறுப் ொகக் 

கருதப் டுகிைது. ப ொழியில் உள்ள ஒலிகளொை உயிபரொலிகனளயும் ப ய்பயொலிகனளயும் 

உச்ேொிக்கும் ச ொது இதழின்  ங்கு முக்கிய ொைதொக உள்ளது. ச ச்சுறுப்புகளில் இதழ் அனேயும் 

உறுப் ொகும். இதனை ச லிதழ், கீழிதழ் என்று இரண்டொக வனகப் டுத்தலொம். ேில ஒலிகனள 

உச்ேொிப் தில் கீழிதழும், ேில ஒலிகனள உச்ேொிப் தில் ச ழிதழும் பேயல் டுவதொல் ஒலி 

வனககளின் அடிப் னடயில் இவ் சவற்றுன  முக்கிய ொைது எைலொம். கீழிதழ் ச ொல் ச லிதழ் 

எந்த ஒலினயயும் ஒலிப் தில் தைியொகச் பேயற் டுவதில்னல. ஒயிபரொலிகனளப் 

ப ொறுத்தவனரயில் இதழ்களின்  ங்கு  ிகவும் முக்கிய ொைது. ேில உயிபரொலிகள் 

உச்ேொிக்கப் டும் ச ொது இதழ்கள் குவிந்தும் சவறு ேில உயிபரொலிகள் உச்ேொிக்கப் டும் ச ொது 

விொிந்தும் பேயற் டுகின்ைை.  

 ல்:  ல் ஒரு நினலபயொலிப் ியொகும்.  ல்பலொலிகளின்  ிைப் ிடம்  ல்லொகும்.  

அண்ணம்: அண்ண ொைது நுைியண்ணம், இனடயண்ணம், கனடயண்ணம் எை  குக்கப் டும். 

இனவ ஒலிப் ின் ச ொது இயங்கொ ல் நினலயொக இருப் தொல் இது நினலபயொலிப் ி (passive 

articulator) எைப் டும்.  

உள்நொ: உள்நொ வொயனைனயயும் மூக்கனைனயயும்  ிொிக்க உதவும். வொபயொலிகளின் உச்ேொிப் ின் 

ச ொது இது மூக்கனை வொயினல அனடத்து கொற்று மூக்கனைக்குச் பேல்வனதத் தனடபேய்யும். 

மூக்பகொலிகளின் உச்ேொிப் ின் ச ொது இது மூக்கனை வொயினலத் திைந்து கொற்று மூக்கனை 

வழியொகச் பேல்வனத அனு திக்கும்.  

குரல்வனள  டல்கள்: பதொண்னட குருத்பதலும்புகளொல் ஆை ப ட்டியொகும். இப்ப ட்டியில் 

ஒட்டிக்பகொண்டிருக்கும் இரண்டு ப ல்லிய ேவ்வுகளொலொை ச ச்சுறுப்ன  குரல்வனள  டல்கள் 
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என் ர். குரல்வனள  டல்கள் அனடப்பு நினலயில் இருக்கும்ச ொது  ிைக்கும் ஒலினய குரல்வனள 

அனடப்ப ொலி என் ர். குரல்வனள  டல்கள் அகன்று விொிந்திருக்னகயில் பவளிசயறும் மூச்சு 

அதிர்வின்ைி பவளிசயறும். இவ்பவொலி ஓனே குன்ைி இருக்கும். இவ்வொறு உச்ேொிக்கப் டும் 

ஒலிகள் குரலிலொ ஒலிகள் (voiceless sound) எைப் டும். குரல்வனள  டல்கள் அண்ன ப் ட்டு 

இருக்னகயில் பவளிசயறும் கொற்று அதிர்னவப்ப றுவதொல் அப்ச ொது உச்ேொிக்கப் டும் ஒலி 

ஓனேயுடைிருக்கும். அது குரபலொலி (voiced sound) எைப் டும்.  

மூச்சேொட்ட இயக்கம்  

மூச்சு என் தற்கு வொய்க்கும் நுனரயீரலுக்கும் இனட ட்ட கொற்று எைப் ப ொருள் டும். மூச்சுக் 

கொற்ைொைது மூக்கு  ற்றும் வொய் வழியொக வினரந்து நுனரயீரலுக்குச் பேன்று வருதனல 

மூச்சேொட்டம் எைலொம். நுனரயீரல் முதல் குரல்வனளயுள்ள உறுப்புகளின் இயக்கத்னத 

மூச்சேொட்ட இயக்கம் (air-stram process), குரல்வனளயில் நிகழ்வனத ஒலிப்புடன த் இயக்கம் 

(phonation process), குரல்வனள முதல் உதடுவனர நிகழ்வனத ஒலிப்பு இயக்கம் (articulatry 

process) என்றும் மூக்கனையில் நிகழ்வனத வொய்மூக்கு இயக்கம் (oral-nasla proeess) என்றும் 

அனழக்கப் டுகின்ைது. ஒலிப்புகள் மூச்சேொட்ட இயக்கத்னத  ொற்ைி  லவித ஒலிகனள 

எழுப்புகின்ைது எைலொம்.  

2.3.2. உயிபரொலி  

 உயிபரொலி என்ைொல் என்ை என்று நீங்கள் ேொியொக விளக்க அைியொவிட்டொலும் 

உயிபரழுத்து  ற்ைி ஆரம்  வகுப்புகளில்  டித்திருப்பீர்கள். மூச்சுக்கொற்ைொைது வொயனையில் 

எவ்விதத் தங்கு தனடயு ின்ைி அதொவது, இயங்கு ஒலிப் ொன்களுக்கும் இயங்கொ 

ஒலிப் ொன்களுக்கும் இனடசய தனடயின்ைிச் பேல்லும்ச ொது உயிபரொலிகள்  ிைக்கின்ைை. 

ப ய்பயொலிகள்  ிைக்கும் ச ொது முழுத்தனடசயொ ேிைிதளவு தனடசயொ நிச்ேயம் இருக்கும். 

உயிபரொலிகள் மூன்று முதன்ன யொை  ொி ொணங்கள் அடிப் னடயில் 

வனகப் டுத்தப் டுகின்ைை:  

• வொய் திைந்திருக்கும் அளபு (ச ல், ச லினட, கீழினட, கீழ் அல்லது திைந்த,  குதிதிைந்த, 

 குதி மூடிய, மூடிய)  

• நொவின் உயர்ந்த  குதியின் இருப் ிடம் (முன், நடு,  ின்)  

• இதழ்களின் இருப்பு (குவி, விொி)  
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ச ற்கண்ட  ொி ொணங்களின் அடிப் னடயில் த ிழ் உயிர்கனளப்  ின்வரு ொறு 

வனகப் டுத்தலொம்: 

இ [i] - ச ல் முன் இதழ் விொி குற்றுயிபரொலி  

ஈ [i:] - ச ல் முன் இதழ் விொி பநட்டுயிபரொலி  

எ [e] - ச லினட முன் இதழ் விொி குற்றுயிபரொலி  

ஏ [e:] - ச லினட முன் இதழ் விொி பநட்டுயிபரொலி  

அ [a] - கீழ் நடு இதழ் விொி குற்றுயிபரொலி  

ஆ [a:] - கீழ் நடு இதழ் விொி பநட்டுயிபரொலி  

ஒ [o] - ச லினட  ின் இதழ் குவி குற்றுயிபரொலி  

ஓ [o:] - ச லினட  ின் இதழ் குவி பநட்டுயிபரொலி  

உ [u] - ச ல்  ின் இதழ் குவி குற்றுயிபரொலி  

ஊ [u:] - ச ல்  ின் இதழ் குவி பநட்டுயிபரொலி  

த ிழில்  த்து உயிபரொலிகளும் இரண்டு ஈருயிர்களும் உள்ளை.  

ஈருயிர் (diphthong): ஓர் உயிர் ஒலியின் உச்ேொிப்ச ொடு பதொடங்கி  ற்பைொரு உயிபரொலியின் 

உச்ேொிப்ச ொடு முடிவனடயும் உயிபரொலியின் ஒலிப்ச  ஈருயிர் (dipthongs) எைப் டுகிைது. இது 

ஒரு பநட்டுயிரொக ஒலிக்கப் டுகிைது. இரண்டு உயிபரொலிகளின் ேொயலும் இந்த பநட்படொலியில் 

கொணப் டும். த ிழ் ஐ, ஔ ஆகிய இரண்டும் இவ்வொறு ஒலிக்கப் டும் ஈருயிர்களொகும். எ.கொ. 

அ + இ = ஐ [ai]  

அ + உ = ஔ [au]  

அனரயுயிர் (semi vowels): இது உயிபரொலி ச ொன்று உச்ேொிக்கப் ட்டொலும் ப ய்பயொலி ச ொன்று 

ஒலிப் ிடம் உனடயதொக அன யும். எைசவ ப ய்பயொலியின் தன்ன சய அதிகம் 

ப ற்ைிருப் தொகக் கருதப் டும். ச லும் உயிபரொலி ச ொன்று இது அனேயொக (syllable) 

அன யொது. அதைொல் ய், வ் இரண்டும் த ிழில் அனர உயிர்களொகக் கருதப் டுகின்ைை. அனவ 

முனைசய இ, உ என்ை உயிர்களின் தன்ன னயயப் ப ற்று விளங்குகின்ைை.  

குரபலொலி (voiced sound): குரபலொலி என் து குரல்வனள  டல்களைின் அதிர்வுடன் 

எழுப் ப் டும் ஒலி எைப் ப ொருள் டும். 

பநட்டுயிர்கள், குற்றுயிர்கள்: ஒவ்பவொரு ஒலியும் அவ்பவொலிக்சக உொிய கொல அளசவொடு 

உச்ேொிக்கப் டுகிைது. இக்கொல அளவு  ொத்தினர எைப் டும். ேில ஒலிகனள உச்ேொிக்கும் கொல 
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அளவு குறுகியும், ேில ஒலிகனள உச்ேொிக்கும் கொல அளவு நீண்டு இருக்கும். ஒரு  ொத்தினரக் கொல 

அளவில்  ிைக்கும் ஒலிகனளக் குைில் (short vowel) என்றும், இரண்டு  ொத்தினரக் கொல அளவில் 

 ிைக்கும் ஒலிகனள பநடில் (long vowel) என்றும் வனகப் டுத்தலொம்.  

வினைப்புயிர்கள் (tense vowels): ச ச்சுறுப்புகளின் தனேயில் அதிக ொை வினைப்ன  ஏற்ைி 

எழுப் ப் டும் உயிர்கள் வினைப்புயிர்கள் எைப் டும். உயிபரொலிகளில் குைடில், பநடில் 

 ொகு ொடில்லொத ப ொழிகளில் இனவ வினைப்புயிர்களொக உச்ேொிக்கப் டும் இயல்ன க் கொணலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக இந்தி ப ொழியில் [e, o, a] ஆகிய ஒலிகள் வினைப்புயிர்களொகும். த ிழ் 

ப ொழியில் பநட்டுயிர்கனள வினைப் ொக உச்ேொிக்கும் இயல்பு உண்டு.  ிபரஞ்சு ப ொழியில் 

இவ்வனக உயிர்கள்  ிகச் ேொதொரண ொகக் கொணப் டுகிைை.  

நொவனள உயிர்கள் (Retroflex vowels): உயிபரொலிகளின்  ிைப் ொக்கத்தில் இனடநொ 

இனடயண்ணத்னத சநொக்கி எழும் ச ொது முன்னுயிர்களும், இனடநொவிற்கும் கனடநொவிற்கும் 

இனடசய உள்ள அண்ணப் குதினய சநொக்கி எழும் ச ொது நடுவுயிர்களும்  ிைக்கின்ைை. நொ 

இவ்வொறு பேயற் டும் ச ொது நுைி நொ ச ற் ல் வொினேனய சநொக்கிசயொ அல்லது அண் ல்னல 

சநொக்கி வனளந்சதொ அல்லது இனடயண்ணத்னத அடுத்து வனளந்சதொ இருக்கும். இவ்வுயிர்கள் 

நொவனள உயிர்கள் எைப் டும்.  

2.3.3. ப ய்பயொலிகள்  

மூச்சுக்கொற்று ஒலியுறுப் ொல் தடுத்து நிறுத்தப் டுவதொசலொ சவறுவனகயில்  ொற்ைப் டுவதசலொ 

ப ய்பயொலிகள்  ிைக்கின்ைை. அதொவது நுனரயீரலிலிருந்து பவளிசயறும் மூச்சு வொயனையில் 

அனட டசவொ அல்லது ேிைிய இடுக்கின் வழியொகச் பேல்லசவொ அல்லது நொவின் இரு ருங்கு 

வழியொகச் பேல்லசவொ அல்லது கனடயண்ணம் மூக்கனை வொயினலத் திைக்க மூக்கனையில் 

ஒலியூக்கம் ப ற்று நொேி துவொரங்கள் வழியொக பவளிசயைசவொ பேய்னகயில் ப ய்பயொலிகள் 

 ிைக்கின்ைை. ஒலிப் ிடத்னதயும் (இயங்கும் ஒலிப் ொனும் இயங்கொ ஒலிப் ொனும் பதொடர்பு 

பகொள்ளு ிடம்) ஒலிப்பு முனைனயயும் அடிப் னடயொகக் பகொண்டு ப ய்பயொலிகனளத் பதளிவொக 

விளக்கலொம். இருப் ிடத்னத அடிப் னடயொகக் பகொண்டு ப ய்பயொலிகனளப்  ின்வரு ொறு 

 குக்கலொம்.  

இதழ் ஒலிகள் (Labial Sounds) - ப், ம் [p, m]  

 ல்பலொலிகள் (Dental Sounds) - த், ந் [t, n]  

அண் ல்பலொலிகள் (Alveolar sounds) – ற், ர், ன் [r, r, n]  
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இனடயண்ண ஒலிகள் (Palatal Sounds) – ச், ஞ், ய் [c, ɲ, y]  

கனடயண்ண ஒலிகள் (Velar Sounds) - க், ங் [k, ŋ]  

நொ டி ஒலி (Refroflex Sounds) - ட், ண், ள், ழ் [t, ɳ, l, l]  

ஒலிப்பு முனை அடிப் னடயில் ஒலிகனள பவடிப்ப ொலி, உரபேொலி,  ருங்பகொலி, ஆபடொலி, 

மூக்பகொலி, வருபடொலி எைப்  குக்கலொம். இவ்பவொலிகளின் சவறு ட்ட ஒலிப் ிடங்கனளயும் 

ஒலிப்பு முனைகனளயும் அைிந்துபகொள்சவொம்.  

அனடப்ப ொலி: இவற்னை பவடிப்ப ொலி என்றும் கூறுவர். வொயனையின் ஒொிடத்தில் மூச்சுக்கொற்று 

முழுவதும் தனட பேய்யப் ட்டு திடீபரன்று பவடிப்ச ொடு பவளிசயைிைொல் அதற்கு அனடப்ப ொலி 

என்று ப யர். இவ்பவொலிப் ின் ச ொது கனடயண்ணம் மூக்கனையினுள் மூச்சு பேல்லொதவொறு 

அனடக்கின்ைது. குரல்வனள  டல்கள் அதிரசவொ அதிரொ சலொ இருக்கலொம். த ிழில் வல்லிை 

ப ய்கள் அனடப்ப ொலிகளொகும். எ.கொ. க், ச், ட், த், ப் [k, c, t, t, p].  

மூக்பகொலி: அனடப்ப ொலி ச ொலசவ அன ந்து அண்ணக்கனட திைந்து மூக்கனை வழிசய 

மூச்சுக்கொற்று பவளிசய பேல்லும் ச ொது மூக்பகொலி சதொன்றும். ப ரும் ொலும் மூக்பகொலி 

உண்டொகும்ச ொது குரல்வனள  டல்கள் அதிர்கின்ைை. த ிழில் ப ல்லிை ப ய்கள் 

மூக்பகொலிகளொகும்: ங், ஞ், ண், ந், ம், ன் [ŋ, ɲ, ɳ , n,  m, n].  

உரபேொலி: வொயனையில் மூச்சுக்கொற்று வரும்ச ொது முழுவதும் தடுக்கொ ொல் மூச்சு பவளிசயறும் 

 ொனதனய ஒலிப் ொைொல் குறுக்கி அந்த இடுக்கின் வழிசய பேலுத்திைொல் உரொய்வுத்தன்ன  

(friction) ஏற் டும். இப் டி உரொய்வுத் தன்ன சயொடு  ிைக்கும் ஒலிகசள உரபேொலிகள் 

எைப் டுகின்ைை. த ிழில் ேகரம் [c]  ொண்டி நொட்டுத் த ினழத்தவிர  ிை  ொவட்டங்களில் [s] 

என்று உரபேொலியொகசவ உச்ேொிக்கப் டுகிைது. உரபேொலி உண்டொகும் ச ொது குரல்வனள 

 டல்கள் அதிர்ந்தும் அதிரொ லும் இருக்கலொம். அப்ச ொது அண்ணக்கனட அனடப்பும் ஏற் டும் 

(β, f, s, y, h)  

 ருங்பகொலி: மூச்சுக்கொற்று வொயனையில் ஓர் இடத்னத அனடத்து நொக்கின் இரு  ருங்கிலும் 

பவளிசயறும் ச ொது  ிைக்கும் ஒலி  ருங்பகொலி எைப் டுகிைது. ல், ள், ழ் (l, l, l) மூன்றும் 

 ருங்பகொலிகளொகும்.  

வருபடொலி: நொக்கின் நுைி ச சல எழுந்து உள்சநொக்கி வனளந்து  ின் சவக ொகக் கீசழ 

வரும்ச ொது அண்ணத்தில் ச ொதுவதொல் எழுகிை ஒலிசய வருபடொலி. ஆபடொலி: மூச்சுக்கொற்று 

பவளிசயறும் ச ொது இதழ்கசளொ நுைி நொக்சகொ உள்நொக்சகொ சவக ொக அதிர்ந்து ஆடும் டி 
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அன கிை ஒலிசய ஆபடொலி எைப் டுகின்ைது. இன்று கு ொி  ொவட்ட  க்களொல்  ட்டுச  த ிழ் 

வழக்கில் ற் [r] என்ை ஆபடொலி உச்ேொிக்கப் ட்டு வருகிைது.  ின்வரும் அட்டவனண சவறு ட்ட 

ப ய்பயொலிகளின் வனககனளக் கொட்டும்:  

அட்டவனண 2 

 ஈொிதழ் 

 

 

குஇ கு 

 ல்லிதழ் 

 

 

குஇ   கு  

 ல் 

 

 

குஇ  கு 

நுைியண்ணம்/ 

அண் ல் 

 

குஇ  கு 

நுைியண்

ணம் 

 ின்புைம் 

குஇ   கு 

நொவனள 

 

 

குஇ  கு  

இனட 

அண்ணம் 

 

குஇ    கு 

கனட 

அண்ணம் 

 

குஇ  கு 

முன் 

பதொண்னட 

 

குஇ   கு 

குரல் வனள 

 

 

குஇ  கு 

மூக்பகொலி    ம் 

   m 

 

 

        ந் 

        n 

        ன் 

         n 

        ண் 

        ɳ 

         ஞ் 

      ɲ 

         ங் 

        ŋ 

  

அனடப்ப ொ

லி 

ப் 

p      b 

 

 

த் 

t         d 

 ற்  ட் 

 

ச்      ஜ் 

c      j 

க் 

k         g 

  

உரபேொலி             வ் 

f         v 

ɵ         ஸ் 

s          z 

 ஷ்    ஹ் 

h 

 ருங்பகொலி                    ல் 

            l 

 

 

ள் ழ்    

ஆபடொலி                ற்       

அடிபயொலி               ர் 

           r 

      

வருபடொலி           

ச ற்கண்ட அட்டவனணயில் உலக ஒலியியல் கழகத்தொொின் குைியீடுகளும் (International 

Phonetic Association Alphabets) ேொத்திய ொை இடங்களில் த ிழ்ப ொழிக் குைியீடுகளும் 

தரப் ட்டுள்ளை. கு = குரபலொலி, குஇ= குரலிலொ ஒலி  

2.4. ஒலியியலொய்வின்  யன் ொடுகள்  

ஒலியியல்  டிப்ன ப் ப ொறுத்தவனரயில் உடலியக்கவியலின் ஆதிக்கத்னதயும் அவேியத்னதயும் 

ஒலிப் ியலில்  ொர்த்சதொம். ப ொழி கற் ித்தலிலும் கற்ைலிலும் ேமுதொயவியலிலும் அைிவியலிலும் 

ஒலியியல் ப ரும்  ங்களிப்பு பேய்கின்ைது. புதிய ப ொழிகனள ஆயவிருக்கும் 

ப ொழியியலொர்களும் புதிய ப ொழினயக் கற் ிக்கின்ை ஆேிொியர்களும் புதிய ப ொழினயக் கற்கும் 

 ொணவர்களும் அைிந்த ப ொழினய நன்ைொக உச்ேொிக்க விரும்புகின்ை ப ொழி ச சு வர்களும் 

ஒலியியல் அைிவுனடயவரொய் இருத்தல் சவண்டும். புதிய ப ொழினய ஆயவிருக்கும் 

ப ொழியியலொர் ஒலியியலில் நன்கு  யிற்ேியுனடயவரொய் இருந்தொல்தொன் சநொிடும் புதிய 

ப ொழியின் ஒலியன ப்ன  விளங்கிக்பகொள்ளவியலும். ஒலிக்கும் ஒலியனுக்கும் எழுத்திற்கும் 
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இனடயிலொை ப ொருத்தங்கனள அவர்கள் நன்கு உணர்ந்தவரொய் இருத்தல் சவண்டும். ஒரு 

ப ொழியொேிொியருக்கு ஒரு ப ொழியின் உச்ேொிப்ன ச் ேொியொக  ொணவர்களுக்குக் கற்றுக் பகொடுக்கப் 

 ின்வரும்  குதிகளில் ச ொதிய அைிவும்  யிற்ேியும் சவண்டும்:  

• ச ச்சுறுப்புகளின் அன ப்ன ப்  ற்ைியும் அனவ பேயற் டும் விதத்னதப்  ற்ைியும் பதொிந்திருக்க 

சவண்டும்.  

• எவ்வொறு ச ச்சுப ொழிக்கூறுகனள அவற்னைக் கற் ிக்கும் சநொக்கத்சதொடு ஆரொய்ந்து 

விளக்கசவண்டும் என் தில் ேொியொை சதர்ச்ேி ப ற்ைிருக்க சவண்டும்.  

• ப ொதுவொக, கற் ிக்கின்ை ப ொழியின் ஒலியன ப்ன ப்  ற்ைித் பதொிந்திருக்கசவண்டும். அசதொடு 

ப ொழினயக் கற் வொின் தொய்ப ொழியின் ஒலியன ப்ன ப்  ற்ைிய அைிவும் முக்கிய ொைது.  

• ப ொழி உச்ேொிக்கும் ச ொது  ொணவர் பேய்யும் தவறுகனள உடைடியொகக் சகட்டுணர்ந்து 

பகொள்ளும் முனையில் கொதுகனளப்  ழக்கியிருத்தல் சவண்டும். 

 • கற் ிக்கின்ை ப ொழியிலுள்ள ஒவ்பவொரு ஒலினயயும் தைியொக உச்ேொிக்கும் வனகயில் 

ச ச்சுறுப்புகனளத் தன் கட்டுப் ொடுக்குள் னவத்திருக்கசவண்டும்.  

•  ொணவர்கள் தவைொக உச்ேொிப் ைவற்னைத் தொனும்  ொவனை பேய்யும் திைன் ப ற்ைிருக்க 

சவண்டும்.  

• ஒலிகனளக் கற் ிக்கும் ச ொசதொ அல்லது  ொணவர்கள் பேய்யும்  ினழகனளத் திருத்தும் ச ொசதொ 

ேில குறுக்கு வழிகனளக் னகயொளும் திைன் ப ற்ைிருக்கசவண்டும். கணிைியின் வரவிற்குப் 

 ின்ைர் ஒலியியல் ஆய்வு சவறு  ொி ொணத்னத சநொக்கிச் பேன்றுபகொண்டிருக்கின்ைது. ச ச்னே 

உனரயொக (எழுத்து வடிவில்)  ொற்றுதல், உனரனய ச ச்ேொக  ொற்றுதல் என்ை பேயல் ொடுகளுக்கு 

ஒலியியக்கவியலில் ஆழ்ந்த அைிவு சதனவ. ச ச்சுக் குனை ொடுகனள நீக்க முயலும் 

 ருத்துவர்களுக்கும் வல்லுைர்களுக்கும் ஒலியியல்  ற்ைிய ஆழ்ந்த அைிவு  ிகவும் அவேியம். 

தன் திப்பீடு 2  

1. ஒலிப் ியல் என்ைொல் என்ை?  

2. ஒலியியக்கவியல் என்ைொல் என்ை?  

3. ஒலியுணர்வியல் என்ைொல் என்ை?  

4. உயிபரொலிக்கும் ப ய்பயொலிக்கும் உள்ள சவறு ொடு என்ை?  

5. உயிபரொலிகனள எவ்வொறு வனக டுத்துவீர்கள்?  

6. ப ய்பயொலிகனள எவ்வொறு வனகப் டுத்துவீர்கள்?  
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7. ஈருயிர் என்ைொல் என்ை?  

8. பவடிப்ப ொலி என்ைொல் என்ை?  

9. உரபேொலி என்ைொல் என்ை?  

10. மூக்பகொலி என்ைொல் என்ை?  

11. ஆபடொலி என்ைொல் என்ை?  

12.  ருங்பகொலி என்ைொல் என்ை?  

2.5.  ொடத்பதொகுப்புனர  

இப் குதியில் ப ொழி ஆய்வில் ஒலியியலின் முக்கியத்துவம்  ற்ைி இவ்வலகில் பதொிந்து 

பகொண்சடொம். மூவனக ஒலியியல் ஆய்வுகளொை ஒலிப் ியல், ஒலியியக்கவியல்  ற்றும் 

ஒலியுணர்வியல் குைித்து அைிந்து பகொண்சடொம். ச ச்பேொலியியல்  ற்ைிய விொிவொை விளக்க ொக 

உயிபரொலிகளின் வனககனளயும் ஒலிப்பு முiனைகனளயும் ப ய்பயொலிகளின் வனககனளயும் 

ஒலிப்பு முனைகனளயும் அைிந்து பகொண்சடொம். ஒலியியல் ஆய்வின்  யன் ொடுகள்  ற்ைி பதொிந்து 

பகொண்சடொம்.  

2.6. கனலச்பேொற்கள் , 1. அனடப்ப ொலி (stop) , 2. அனரயுயிர் (semi-vowel) , 3. ஆபடொலி (trill),  

4. ஈருயிர் (dipthongs), 5. உயிபரொலி (volwel), 6. உரபேொலி (fricative), 7. ஒலிப் ியல் (articulatory 

phonetics), 8. ஒலியியக்கவியல் (acoustic phonetics), 9. ஒலியுணர்வியல் (auditory phonetics), 

10.  ருங்பகொலி (lateral)  

11. மூக்பகொலி (nasal)  

12. ப ய்பயொலி (consonant)  

13. வருபடொலி (flap)  

2.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

இரொேொரொம், சு. 1980. ஒலியியல். அனைத்திந்திய ப ொழியியற் கழகம், அண்ணொ னல நகர். 

தன் திப்பீடு வினடகள்  

1. ஒலிப் ியல் ஒலிகள் எவ்வொறு உச்ேொிக்கப் டுகின்ைை என் னத ஆய்கிைது. இவ்வொய்வுமுனை 

ச ச்சுறுப்புக்களின் அன ப்ன யும் பேயல் ொட்னடயும் அடிப் னடயொகக் பகொண்டு 

உடற்கூற்ைியல் சநொக்கில் ஒலிகளின்  ிைப்ன  ஆயும். ஒரு ஒலி  ிைக்கும் இடங்கனளயும் 

வனககனளயும் விளக்கி ஆரொயும் ஒலியியல்  ிொிவு ஒலிப் ியல் எைப் டும்.  
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2. ஒலியியக்கவியல் ஒலிகளின் ஒலியியக்க அன ப்ன  ஆரொய்கிைது. ஒர் ஒலினய  ற்பைொரு 

ஒலியிலிருந்து சவைொக நொம் சகட்டுணர்வதற்கு முக்கிய கொரண ொக அன வது அதன் ஒலியியக்க 

அன ப் ொகும். ச ச்பேொலிகளின்  ண்பு நலன்கனள ஒலியொரொய்ச்ேிக் கருவிகளின் மூலம் 

கண்டைிவசத ஒலியியக்கவியலின் பேயல் ொடொகும்.  

3. ஒலியுணர்வியல் என் து ஒரு ஒலி பேவியொல் உணரப் டும் தன்ன னய விவொித்தல் ஆகும். 

இவ்வொய்வு முனையில் ஒலிகள் அவற்னை ஒலியொரொய்ச்ேியொளன் சகட்கும் நினலனயயும் 

அைிந்துணரும் வனகனயயும் அடிப் னடயொகக் பகொண்டு ஆயப் டுகின்ைை.  

4. மூச்சுக்கொற்ைொைது வொயனையில் எவ்விதத் தங்கு தனடயு ின்ைி அதொவது, இயங்கு 

ஒலிப் ொன்களுக்கும் இயங்கொ ஒலிப் ொன்களுக்கும் இனடசய தனடயின்ைிச் பேல்லும்ச ொது 

உயிபரொலிகள்  ிைக்கின்ைை. ப ய்பயொலிகள்  ிைக்கும் ச ொது முழுத்தனடசயொ ேிைிதளவு 

தனடசயொ நிச்ேயம் இருக்கும்.  

5. உயிபரொலிகள் மூன்று முதன்ன யொை  ொி ொணங்கள் அடிப் னடயில் 

வனகப் டுத்தப் டுகின்ைை: வொய் திைந்திருக்கும் அளபு (ச ல், ச லினட, கீழினட, கீழ் அல்லது 

திைந்த,  குதிதிைந்த,  குதி மூடிய, மூடிய), நொவின் உயர்ந்த  குதியின் இருப் ிடம் (முன், நடு, 

 ின்), இதழ்களின் இருப்பு (குவி, விொி)  

6. ஒலிப் ிடத்னதயும் (இயங்கும் ஒலிப் ொனும் இயங்கொ ஒலிப் ொனும் பதொடர்பு பகொள்ளு ிடம்) 

ஒலிப்பு முனைனயயும் அடிப் னடயொகக் பகொண்டு ப ய்பயொலிகனள வனகப் டுத்தலொம்.  

7. ஓர் உயிர் ஒலியின் உச்ேொிப்ச ொடு பதொடங்கி  ற்பைொரு உயிபரொலியின் உச்ேொிப்ச ொடு 

முடிவனடயும் உயிபரொலியின் ஒலிப்ச  ஈருயிர் (ைiphவொடிஇ ) எைப் டுகிைது. இதுபவொரு 

பநட்டுயிரொக ஒலிக்கப் டுகிைது. இரண்டு உயிபரொலிகளின் ேொயலும் இந்பநட்படொலியில் 

கொணப் டும். த ிழ் ஐ, ஔ ஆகிய இரண்டும் இவ்வொறு ஒலிக்கப் டும் ஈருயிர்களொகும். எ.கொ. அ + 

இ = ஐ [ai], அ + உ – ஔ [au]  

8. வொயனையின் ஒொிடத்தில் மூச்சுக்கொற்று முழுவதும் தனட பேய்யப் ட்டு திடீபரன்று 

பவடிப்ச ொடு பவளிசயைிைொல் அனவகள் பவடிப்ப ொலிகள் என்று அனழக்கப் டும். அப்ச ொது 

அண்ணக்கனட அனடப்பு ஏற் டும். இவ்பவொலிகள் அனடப்ப ொலிகள் என்றும் அனழக்கப் டும். 

த ிழில் வல்லிை ஒலிகள் பவடிப்ப ொலிகளொகும். எ.கொ. க், ச், ட், த், ப் [k, c, t, t, p].  

9. வொயனையில் மூச்சுக்கொற்று வரும்ச ொது முழுவதும் தடுக்கொ ொல் மூச்சு பவளிசயறும்  ொனதனய 

ஒலிப் ொைொல் குறுக்கி அந்த இடுக்கின் வழிசய பேலுத்திைொல் உரொய்வுத்தன்ன  (friction) 
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ஏற் டும். இப் டி உரொய்வுத் தன்ன சயொடு  ிைக்கும் ஒலிகசள உரபேொலிகள் எைப் டுகின்ைை. 

த ிழில் ேகரம் [c]  ொண்டி நொட்டுத் த ினழத்தவிர  ிை  ொவட்டங்களில் [s] என்று 

உரபேொலியொகசவ உச்ேொிக்கப் டுகிைது. உரபேொலி உண்டொகும் ச ொது குரல்வனள  டல்கள் 

அதிர்ந்தும் அதிரொ லும் இருக்கலொம். அப்ச ொது அண்ணக்கனட அனடப்பும் ஏற் டும் (β, f,  s, y, 

h)  

10. அனடப்ப ொலி ச ொலசவ அன ந்து அண்ணக்கனட திைந்து மூக்கனை வழிசய மூச்சுக்கொற்று 

பவளிசய பேல்லும் ச ொது மூக்பகொலி சதொன்றும். ப ரும் ொலும் மூக்பகொலி உண்டொகும்ச ொது 

குரல்வனள  டல்கள் அதிர்கின்ைை. த ிழில் ப ல்லிை ஒலிகள் மூக்பகொலிகளொகும். எ.கொ. ங், ஞ், 

ண், ந், ம் , ன் [ŋ, ɲ, ɳ , n,  m, n].  

11. மூச்சுக்கொற்று பவளிசயறும் ச ொது இதழ்கசளொ நுைி நொக்சகொ உள்நொக்சகொ சவக ொக 

அதிர்ந்து ஆடும் டி அன கிை ஒலிசய ஆபடொலி எைப் டுகின்ைது. இன்று கு ொி  ொவட்ட 

 க்களொல்  ட்டுச  த ிழ் வழக்கில் ற் [r] என்ை ஆபடொலி உச்ேொிக்கப் ட்டு வருகிைது.  

12. மூச்சுக்கொற்று வொயனையில் ஓர் இடத்னத அனடத்து நொக்கின் இரு  ருங்கிலும் பவளிசயறும் 

ச ொது  ிைக்கும் ஒலி  ருங்பகொலி எைப் டுகிைது. ல, ள, ழ (l, l, l) மூன்றும்  ருங்பகொலிகளொகும்.  
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 ொடப் குதி 3 

            ஒலியைியல்  

 ொட சநொக்கம்  

• ஒலியைியலியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

• ஒலி, ஒலியன்,  ொற்பைொலி இவற்ைிற்கினடயிலொை சவறு ொடுகள்  ற்ைிய விளக்கம்  

• ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடிக்கும் முனைகள் குைித்த விளக்கம்  

• ஒலியன்களின் வரன் முனைகள்  ற்ைிய விளக்கம்  

• ஒலியன் சகொட் ொட்டு விளக்கம்  

 ொடக்கருத்தலகுகள்  

3.0.  ொட முன்னுனர  

3.1. ஒலியைியல் சநொக்கமும் விளக்கம்  

3.2. ஒலி, ஒலியன்,  ொற்பைொலியன்  

3.3. ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடிக்கும் முனை  

3.3.1. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள் 1 

3.3.2. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள் 2  

3.3.3. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள் 3 

3.4. ஒலியன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு  

3.5.  ொடத்பதொப்புனர  

3.6. கனலச்பேொற்கள்  

3.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

3.0.  ொட முன்னுனர  

ஒரு ப ொழியின் ஒலியன்கனள நிறுவி அவற்ைின்  ொற்பைொலிகனளக் கண்டு ிடித்து வருணனை 

விளக்கம் தருவதும் ஒலியன்களின் வரன்முனைனய விளக்குவதும் ஒலியைியலியலின் முக்கிய 

சநொக்கங்களொகும். ஒலி, ஒலியன்,  ொற்பைொலி இவற்ைிற்கினடயில் சவறு  ொடுகள் உள்ளை. 

ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடிப் தற்பகன்று வழிமுனைகள் இருக்கின்ைை. ஒரு ப ொழியின் 

ஒலியன்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட வரன் முனை அன ப்ன க் பகொண்டிருக்கும். ஒலியன்கனள விளக்க 

 ல சகொட் ொட்டுகள் உள்ளை.  
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3.1. ஒலியைியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

ஒரு ப ொழியின் ஒலி ஒழுங்குமுனைனய ஆயும் ப ொழியியலின் ஒரு கினளப் ொடம் 

ஒலியைியலொகும். அதொவது ஒரு ப ொழியின் ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடித்து அவற்ைின் 

வரன்முனை, அன ப்ப ொழுங்கு, பேயற் ொடு ச ொன்ை பேய்திகனள விளக்குவது ஒலியைியலொகும் 

(phonology). ஒரு ப ொழியின் கூற்றுகனள சவறு டுத்தும் குனைந்த பேயற் ொட்டு அலகு 

ஒலியைொகும் (phoneme).  ைித ச ச்சு உறுப்புகள் உற் த்தி பேய்ய இயலும் ஒலிகளின் விொிந்த 

 ரப்ப ல்னலயில் ஒத்தைி அடிப் னடயில் குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை ஒலிகள் தொன் எந்த ஒரு 

ப ொழியிலும்  யன் டுதப் டும். ஒலிகள் முரண் டும் ஒழுங்கு முனைகளொக அன க்கப் டுனகயில் 

அனவ ஒலியன்கள் எைப் டும்.  

3.2. ஒலி, ஒலியன்,  ொற்பைொலி  

எந்த ஒலியும் (அது ப ொழிேொர்ந்ததொய் இருந்தொலும் இல்லொவிட்டொலும்) ஒலிதொன். அனத ஒலியன் 

என்று குைிப் ிட இயலொது. ஒலியன் என் து ஒரு ப ொழி ேொர்ந்த ஒலி. இந்த ஒலி கூற்றுக்கனள 

சவறு டுத்தும் பேயல் ொட்னட ப ொழியில் பேய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக  ல் என் து கல் 

என் திலிருந்து ப்-க் என்ை ஒலி சவறு ொட்டொல் சவறு டும் பேொற்களொகும். எைசவ ப் என் தும் க் 

என் தும் ஒலியன்கள் ஆகும். ஒரு ப ொழிக்கு எழுத்து வடிவமும் ஒலியன்களொல் தொன் 

தீர் ொைிக்கப் டும். ஒலியன்கனளப்  ற்ைி  டிப் து தொன் ஒலியைியல் என்று ஓரளவுக்கு நீங்கள் 

ஊகித்திருப்பீர்கள். ச ச்பேொலிகனள அனவ கூற்றுக்கனள சவறு டுத்தும் பேயல் ொட்டின் 

அடிப் னடயில் ஒலியன்களொக இைங்கண்டு அவற்ைின் வருனகயிடங்கள், சேர்க்னககள், 

அதைொல் அன யும் அனேகளின் ஒழுங்குமுனைகள் இவற்னை ஆய்ந்து விளக்குவசத ஒலியைியல் 

எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் பேொற்கனள அவற்ைின் உச்ேொிப் ின் அடிப் னடயில் 

எழுதுங்கள்:  

1.  ல் [pal] - [p]  

2. கல் [kal] - [k]  

3.  த்து [pattu] - [p]   

4. தம் ி [tambi] - [b]  

முதல் இரண்டு எடுத்துக்கொட்டுகளில் [p], [k] என் ை முரண் ட்டு கூற்றுகனள அதொவது இரண்டு 

ப ொருள்பகொண்ட பேொற்கனள சவறு டுத்துகின்ைை. எைசவ இனவ இரண்டும் ஒலியன்களொகும். 
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3-ஆவது  ற்றும் 4-ஆவது எடுத்துக்கொட்டுகளில் [p], [b] என் ை முரண் ட்டு வருவதில்னல. [p] 

என் து பேொல்லின் முதலிலும் [b] என் து [m] என்ை ஒலினய அடுத்தும் வருகின்ைை. [m] என்ை 

மூக்பகொலி குரபலொலியொகும். இவ்பவொலியொைது தன்னை அடுத்து வரும் [p] என்ை குரலிலொ 

ஒலினய குரபலொலியொக அதொவது [b] ஆக  ொற்ைியது எை நீங்கள் விளங்கிக் பகொள்ளலொம். 

அதொவது [b] என் து [p] என் தன்  ொற்பைொலிகள் எைலொம். [b], [p] என் ை இரு சவறு ட்ட 

(முரண் டொத) இடங்களில் வருகின்ைை என் னத நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். இவ்வொறு இரு 

ஒலிகள் சவறு ட்ட இடங்களில் வருவனத துனணநினல வருனக முனை (complementary 

distribution) எை உணர்ந்து பகொள்ளுங்கள். [p], [b] என் ை ஒன்னைபயொன்று 

இடம்ப யர்ப் துச ொல் ஒசர இடத்தில் வருவனத சவற்றுநினல வருனக முனை (contrastive 

distribution) எை அைிந்து பகொள்ளுங்கள். துனண நினல வருனகயில் வரும் ஒசர வனக ேொர்ந்த 

ஒலிகள் ஒரு ஒலியைின்  ொற்பைொலிகளொக் கருதப் டும். சவற்றுநினல வருனக நினலயில் வந்து 

கூற்னை சவறு டுத்ததும் ஒலிகள் தைித்தைியொை ஒலியன்கள் எை அைிந்து பகொள்ளவும். [tambi] 

என் தற்குப்  திலொக [tampi] எை உச்ேொித்தொலும் கூற்று சவறு டொது (அதொவது ப ொருள் 

சவறு டொது) என் னத நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள்.  

3.3. ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடிக்கும் முனை  

ஒலியன்கனளப்  ற்ைிய ஆய்வுக்கு வொிவடிவொக்கம் அல்லது எழுத்துப் ப யர்ப்பு பேய்ய ட்ட 

ப ொழித்தரவு சதனவ. எழுதப் டொத  ழங்குடி  க்களின் ப ொழிகனள அல்லது கினள ப ொழிகனள 

ஆயும் ப ொழியியலொர் தொங்கள் ப ற்ை ஒலியியல்  யிற்ேியின்  யைொய்த் தகவலொளி தரும் 

கூற்றுகனள எழுத்துப் ப யர்பு பேய்வர். எழுத்துப்ப யர்ப்பு பேய் வொின் குனை ொடு கொரண ொக 

தரவின்  திவில்  ினழகள் ஏற் டலொம். இத்தனகய  ினழகள் ஒலியியல்  யிற்ேியின் குனை ொடு 

கொரண ொகசவொ பேைிவு எழுத்துப்ப யர்ப்பு (narrow transcription) கொரண ொகசவொ பேைிவல்லொத 

எழுத்துப்ப யர்ப்பு (broad transcription) கொரண ொகசவொ ஒலிகனளத் தவைொகப்  ிொிப் தைொசலொ 

ஏற் டலொம். ஒலியைியல் ஆய்வுக்கு முன்ைர் இக்குனை ொடுகள் ப ொழித்தரவிலிருந்து 

நீக்கப் டசவண்டும். அதன்  ின்ைர் ஒலியைியல் ஆய்வு அதொவது ஒலியன்கனளக் 

கண்டு ிடிக்கும் பேயல்முனைகள் கனட ிடிக்கப் டும்.  
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3.3.1. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள்  

1 முதலொவது ப ொழித் தரவின்  திவில் கொணப்ப றும் ஒலிகனள அவற்ைின் ஒலியியல் 

 ண்புக்கூறுகளின் அடிப் னடயில் அட்டவனணப்  டுத்தசவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் 

 னடக்கப் ட்ட கலொ ப ொழியின் பேொற்கனள எடுத்துக்பகொள்சவொம்:  

[mafasa] ‘தி ிங்கிலம்’  

[tasa] ‘வொல்ரஸ்’  

[mavma] ‘வீடு’  

[katavs] ‘சதொட்டம்’  

இம்ப ொழித்தரவுப்  திவிலுள்ள ஒலிகனளப்  ின்வரு ொறு அட்டவனணப் டுத்தலொம்:  

    t   k 

 f v   s 

 m 

இரண்டொவதொக, ஐயத்திற்கு இட ொை ஒலி இனணகனளத் தைிசய எடுத்து எழுதசவண்டும். ஓர் 

ஒலியின்  ொற்பைொலிகளொக வரவியலும் எல்லொ ஒலிகளும் ஐய்ய இனணகசள. ச சல கொட்டிய 

எடுத்துக்கொட்டில் f , v  என் ை ஐய இனணகளொகும். ஒசர இடத்தில்  ிைக்கும் ப ய்பயொலிகளும் 

(குைிப் ொக குரபலொலிகளும் குரலிலொ ஒலிகளும்) ஒசர ஒலிப்பு முனையில்  ிைக்கும் 

ப ய்பயொலிகளும் அடுத்துவரும் உயிர்களும் ஐய இனணகளொக வரலொம். மூன்ைொவதொக 

ஐயத்திற்கு இட ில்லொத ஒலிகனளபயல்லொம்  ட்டியலிட சவண்டும். ச ற்கொட்டிய 

எடுத்துக்கொட்டில்  ின்வரும் ஒலிகள் ஐயத்திட ில்லொத ஒலிகளொகும்:  [t], [k], [s], [m], [a]. 

 

    t   k 

 f   v   s 

 m      

    a 

இரண்டொவதொக, ஐயத்திற்கு இட ொை ஒலி இனணகனளத தைிசய எடுத்து எழுதசவண்டும். ஓர் 

ஒலியின்  ொற்பைொலிகளொக வரவியலும் எல்லொ ஒலிகளும் ஐய இனணகசள. ச சல கொட்டிய 

எடுத்துக்கொட்டில் க , எ என் ை ஐய இனணகளொகும். ஒசர இடத்தில்  ிைக்கும் ப ய்பயொலிகளும் 

(குைிப் ொக குரபலொலிகளும் குரலிலொ ஒலிகளும்) ஒசர ஒலிப்பு முனையில்  ிைக்கும் 

ப ய்பயொலிகளும் அடுத்துவரும் உயிர்களும் ஐய இனணகளொக வரலொம். 
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 ிொித்தைியும் முனைகள்  

அடுத்தகட்ட ொக ஐய இனணயிலுள்ள ஒலிகனளப்  ிொித்தைியசவண்டும். முதலொவது ஒத்த 

சூழ்நினலகளில் வரும் ஒலிகள் ப ொருள்சவறு ொட்டிற்குக் கரொண ொக அன கின்ைைவொ (contrast 

in analogous envirounment) என்று கொண் தொகும்.  ின்வரும் ப ொழித்தரவு  தினவப்  ொருங்கள்:  

 

  [sama] ‘ ைிதன்’              [esa] ‘இனல’  

 [ɛka] ‘கொம்பு‘         [zama] ‘வினத’  

 [tamza] ‘ கரந்தம்’        [tadza] ‘கினள’  

 [tatsa] ‘பூ‘        [ksama] ‘இதழ்’  

 [eke] ‘ேொறு’ 

பேயல்முனைகள் 1.  

ஒலிகளிகளின் அட்டவனண  

 t, d                                           k 

    s, z                                              

  m    

 

    e   ɛ 

             a 

8. ஐய இனணகள்:  

  [t, d]                                          

  [s, z]                                              

  [e,   ɛ] 

9. ஐயத்திற்கு இட ில்லொத ஒலிகள்:  

  [k, m, a]  

 ிொித்தைியும் முனைகள்  

• ஓர் ஐயவினணயிலுள்ள ஒலிகளின் இயல்புகனளக் குைிப் ிட சவண்டும். ச சலயுள்ளத் தரவுப் 

 திவிலுள்ள ஐயவினண [t, d] என் தில் [t] குரலில்லொதது [d] குரலுனடயது.  
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• ஓர் ஐயவினணயிலுள்ள ஒலிகள் வரும் ஒத்த சூழ்நினலகனள எடுத்துக்கொட்டசவண்டும். [t, d] 

என் ை வரும் ஒத்த சூழ்நினல  ின்வருவதொகும்: [tadza] ‘கினள’, [tatsa] ‘பூ‘. இவ்விரு பேொற்களும் 

[t, d] என்ை ஐயத்திற்கிட ொை ஒலிகளொல்  ட்டு ன்ைி [s, z] என்னும் ஒலிகளொலும் 

சவறு டுவனதக் கொண்டுபகொள்வும். 

• அடுத்ததொக ஒத்த சூழ்நினலகளிலுள்ள சவறு ொடுகனளக் குைிப் ிடசவண்டும். [t] என் து [s] 

என் தற்கு முன்ைரும் [d] என் து [z] என் தற்கு முன்ைரும் வருவனதக் கண்டுபகொள்ளவும். 

இலக்கண சவறு ொடு இல்னல என் னதயும் அைிந்துபகொள்ளவும்.  

• ஓொினணயிலுள்ள ஒலிகள் சவறு டுவதற்குச் சூழல்தொன் கொரணம் என்று கூறுவதற்குச் 

ேொன்றுகள் இருக்கின்ைதொ என்று  ொர்க்கவும். ப ொழித் தரவிலிருந்து குரபலொலியொை [d] 

குரபலொலிக்கு முன்ைரும் வரும் என்றும் குரலிலொ ஒலியொை [t] அச்சூழலில் வருவதில்னல 

(அதொவது குரலிலொ ஒலிக்கு முன்ைரும்) என்றும் கருதுசகொள் பேய்யலொம். இந்த கருதுசகொனள 

 றுப் தற்கொை ேொன்று ச ற்கண்ட ப ொழித்தரவில் இல்னல. (கூடுதலொை ப ொழித்தரனவ 

உற்றுசநொக்கி ச ற்பேொன்ை கருதுசகொனள நிறுவசவொ  ொற்ைசவொ  றுக்கசவொ பேய்யலொம்.)  

• முடினவ கூறுவசதொடு அம்முடிவிற்கொை கொரணத்னதயும் பேொல்ல சவண்டும். கருதுசகொனள 

 றுப் தற்கொை ேொன்றுகள் இல்னல என்ைொல் இரண்டு ஒலிகளும் ஒத்த சூழலில் வரவில்னல என்று 

ப ொருள். ஒத்த சூழலில் வரொத இரண்டு ஒலிகனள ஒலியன்களொகக் பகொள்ளவியலொது. எைசவ [t], 

[d] என் ை பவவ்சவறு ஒலியைின்கள் அல்ல (அதொவது ஒரு ஒலியைின்  ொற்பைொலியன்கள்) 

என்ை முடினவ எய்தலொம்.  

[s, z] என்ை இனண ஒத்த சூழ்நினலயில் வந்து ப ொருள்சவறு ொட்டிற்குக் கொரண ொய் அன வதொல் 

([sama] ‘ ைிதன்’, [zama] ‘வினத’) அனவ பவவ்சவைொை ஒலியன்களொகும்: /s/, /z/ . இதுச ொலசவ 

[e, ɛ] என்ை இனணயும் ஒத்த சூழ்நினலயில் வந்து ப ொருள்சவறு ொட்டிற்குக் கொரண ொய் 

இருப் தொல் ([ɛka] ‘கொம்பு‘, [eke] ‘ேொறு’) அனவ பவவ்சவறு ஒலியன்களொகும்: /e/,  /ɛ/ 

3.3.2. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள் 2 

முந்திய தனலப் ில் இரண்டு ஒலிகள் ஒத்த சூழ்நினலயில் வந்து ப ொருள் சவறு ொட்டிற்குக் 

கொரண ொய் அன வனதக் பகொண்டு அனவ பவவ்சவறு ஒலியன்கள் என்று  ிொித்தைியும் 

முனைகனளப்  ொர்த்சதொம். அடுத்து ஒசர சூழ்நினலயில் ப ொருள் சவறு டுதனலக் (contrast in 

identical environment) பகொண்டு ஒலியன்கனளப்  ிொித்தைியும் முனைகனளப்  ொர்ப்ச ொம். 
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ஒத்த சூழ்நினலயின் ஒரு வனகசய ஒசர சூழ்நினல என் து ஒசர சூழ்நினலயில் இரண்டு ஒலிகள் 

ப ொருனள சவறு டுத்துவதொல் அனவ பவவ்சவறு ஒலியன்கள் என் து பதளிவொகின்து. ஒசர 

சூழ்நினலயில் இரண்டு ஒலிகள் சவறு டுவனதக் கொட்டும் பேொற்கள் ேிறு க் குனையினண 

(minimal pair) எைப் டும். ேிறு க் குனையினணகனளக் பகொண்டு ஒலியன்கனளப்  ிொித்தைியும் 

முனைகனள  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு மூலம் விளக்குசவொம்.  

[tap] ‘ஒவ்பவொரு’   [tab ‘நரம்பு‘  

[nat] ‘சவனலபேய்’   [gana] ‘குரங்கு’  

[kana] ‘ப ல்ட்’   [tan] ‘ ழம்’ 

[gan] ‘நீந்து’    [kaka] ‘சுண்ணொம்பு‘  

[sona] ‘மூழ்கு’   [tazna] ‘எலு ிச்னே’  

[dan] ‘கம்பு‘    [dat] ‘கடிைம்’  

[nata] ‘ ர்ஸ்’   [gaka] ‘விற்றுவிடு’  

[kos] ‘வொங்கு’  

பேயல்முனைகள்:  

1. ஒலிகளின் அட்டவனண:  

 

  p b t d      k g 

   s z  

    n 

    o 

   a 

2.ஐயவினணகள்: [p, b], [t, d], [k,g], [s, z]  

3.ஐயத்திற்கு இட ில்லொ ஒலிகள்: [n, o, a]  

 ிொித்தைியும் முனைகள்:  

ஐயவினண [p, b]  

சூழ்நினலகள்: ஒன்சை  

ேொன்று : [tap] [tab]  
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முடிவு : [p], [ b] ஆகிய ஒலிகள் ஒசர சூழ்நினலயில் வந்து ப ொருனள சவறு டுத்துவதொல் அனவ 

பவவ்சவறு ஒலியன்களொகும்: /p/, / b/.  

இதுச ொலசவ [t, d], [k, g] என்ை இனணகளிலுள்ள [t] , [d], [k] , [g] என் ைவும் பவவ்சவறு 

ஒலியன்களொகும்: /t/ , /d/   /k/ , /g/. [s, z] என்ை இனண ஒசர சூழலில் வரொததன் கொரண ொக 

அவற்னை பவவ்சவறு ஒலியன்கள் என்று கூை இயலவில்னல.  

3.3.3. ஒலியைியல் பேல்முனைகள் 3  

முந்திய  குதியில் ஒசர சூழ்நினலயில் ப ொருள்சவறு டுவனத னவத்து, ஒலியன்கனளப் 

 ிொித்தைியும் முனைனயக் கண்சடொம். அம்முனைக்கு அடிப் னட சவற்றுநினலக் பகொள்னக 

(principle of contrast) ஆகும். இரண்டு ஒலிகள் ஒசர சுழ்நினலயில் ப ொருனள சவறு டுத்தி 

வருவனத சவற்றுநினல வருனகமுனை (contrastive distribution) எைப் டும். இவ்வொைின்ைி 

ஒலிபயொற்றுன யுனடய இரண்டு ஒலிகள் ஒன்று வரு ிடத்தில்  ற்ைது வருவதில்னல என்றும் 

நினல இருக்கு ொைொல் அனதத் துனணநினல வருனகமுனை எைலொம். இரண்டு ஒலிகள் 

பவவ்சவறு சூழ்நினலகொரண ொக  ொைி இருக்கு ொைொல் அவற்னை சூழ்நினலயின் 

திொிப ொலிகளொக அல்லது  ொற்பைொலிகளொகக் கருத இடமுண்டு. ேில ே யங்களில் இரண்டுச  

சவசைொர் ஒலியின் திொிபுகளொகவும் வரலொம்.  ின்வரும் ப ொழித்தரவுப்  தினவ 

எடுத்துக்பகொள்சவொம்:  

[tofo] ‘ரொேி’              [xexe] ‘சதொல்வியனட’ 

[ose] ‘கிரகணம்’           [toɸo] ‘கொல்விரல்’  

[ɸexɔ] ‘சூொியன்’            [seso] ‘ திப்பீடு’  

[efes] ‘சநற்று’               [feɸe] ‘கூர்ன ’  

[toxos] ‘இருக்கலொம்’     [tokox] ‘ ொடு’  

[foxɔ] ‘கட்னட’               [xoɸe] ‘நீலப் ைனவ’ 

 [texɔ] ‘ ைி’  

பேயல்முனை:  
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1. ஒலிகளின் அட்டவனண  

  t      k  

 ɸ f s       x 

   e    

   o  ɔ  

2. ஐயவினணகள்:  

[ɸ, f] [k, x] [o, ɔ]  

3.ஐயத்திற்கு இட ில்லொ ஒலிகள்: [t, s, e]  

 ிொித்தைியும் முனை:  

ஐயவினண [ɸ, f]  

சூழ்நினல: ஒன்சை  

ேொன்று: [tofo] ‘ரொேி’, [toɸo] 'கொல்விரல்' 

முடிவு: [ɸ] , [f] என்ை இரண்டும் ஒசர சூழ்நினலயில் வந்து ப ொருனள சவறு டுத்துவதொல் அனவ 

பவவ்சவறு ஒலியன்களொகும்: /ɸ/ / f /  

ஐயவினண: [k, x]  

சூழ்நினல: ஒத்த சூழ்நினல  

ேொன்று: [texɔ] ‘ ைி’, [xexe] ‘சதொல்வியனட’  

முடிவு: [k], [x] என்ை இரண்டும் ஒத்த சூழ்நினலயில் வந்து ப ொருனள சவறு டுத்துவதொல் அனவ 

தைித்தைி ஒலியன்களொகும்: / k /, / x /  

ஐயவினண: [o, ɔ] எடுசகொள்: [ɔ] என் து கனடயண்ண ஒலினய அடுத்து பேொல்லின் இறுதியல் 

வருகின்ைது. [o] அச்சூழலில் வருவதில்னல.  

முடிவு: [ɔ] என் தும் [o] என் தும் ஒலிபயொற்றுன  உனடயனவ ஆதலொலும் துனணநினல 

வருனகமுனையில் வருவதொலும் ஒசர ஒலியின்  ொற்பைொலிகளொகும். இயல் ொை ஒலியன்: / o /  

3.4. ஒலியன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு   

ஒரு ப ொழியில் ஒலியைியல் அலகுகளின் பதொடர்ச்ேியொை வொினேமுனைனயப்  ற்ைிக் கூறுவது 

ஒலியன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு (phonotactics) எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் /fs/ 

 ற்றும் /spm/ என்ை ப ய்பயழுத்துகளின் வொினேகள் பேொல் முதலில் வரொது. ேொத்திய ொை 

ப ய்பயொலி + உயிபரொலி இனணப்புகளில்  ல கட்டுப் ொடுகள் இருக்கின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக 
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/ŋ/ என் து /ɪ æ ʌ ɒ/ என்ை குற்றுயிர்களுக்குப்  ின்ைர்தொன் வரும். இந்த வொினேமுனை 

கட்டுப் ொடுகள் அன ப்ப ொழுங்கு விதிகள் (phonotactics rules) என் தன் கீழ் ச ேப் டும். 

ஒலியன்களின் அன ப்ப ொழுங்கில் உயிபரொலிகள், ப ய்பயொலிகள் என் ை வரு ிடங்களும் 

வரொவிடங்களும், உயிர்களின்  ற்றும் ப ய்களின் பதொடர்ச்ேிகள், ேொத்திய ொை ேொத்திய ில்லொ 

ப ய் யக்கங்கள், அனே அன ப்புகள் என் ை குைித்து ச ேப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக 

நினலப று த ிழில் க், ச், த், ப், ஞ், ந், ம், ய், வ் என்ை ப ய்பயழுத்துகள் ப ொழி முதலில் வரும் 

ஆைொல் ட், ற், ங், ண், ன், ர், ல், ழ், ள் என்ை ப ய்பயழுத்துகள் பேொல் முதலில் வரொது, 

ப ய் யக்கங்கள் பேொல் முதலிலும் பேொல் இறுதியிலும் வரொது, இரண்டு உயிபரழுத்துகள் 

பதொடர்ந்து வரொது ச ொன்ை கூற்றுகள் ஒலியன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு குைித்த 

உண்ன களொகும்.  

தன் திப்பீடு  

1. ஒலியைியல் என்ைொல் என்ை?  

2. ஒலி, ஒலியன்,  ொற்பைொலி – சவறு டுத்துக.  

3. துனண நினல வருவனக முனை சவற்றுநினல வருனக முனை என்ைொல் என்ை? 4. ஒலியன்களின் 

அன ப்ப ொழுங்கு என்ைொல் என்ை?  

3.5.  ொடத் பதொகுப்புனர  

இப் டப் குதியில் ஒலியைியலியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  ற்ைி முதலில்  ொர்த்சதொம்.  ின்ைர் 

ஒலி, ஒலியன்,  ொற்பைொலி இவற்ைிற்கினடயிலொை சவறு ொடுகள்  ற்ைி அைிந்து பகொண்சடொம். 

இப் குதியின் முக்கிய சநொக்க ொை ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடிக்கும் முனைகள்  ற்ைி அைிந்து 

பகொண்சடொம். ஒலியன்களின் அன ப் ப ொழுங்கு குைித்து பதொpந்து பகொண்சடொம்.  

3.6. கனலச்பேொற்கள்  

1. ஒலியன் (phoneme)  

2. ஒலியைின் அன ப்ப ொழுங்கு (phonotactics)  

3. துனணநினல வருனகமுனை (complementary distribution)  

4.  ொற்பைொலி (allophone)  

5. சவற்றுநினல வருனக முனை (contrastive distribution)  
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3.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி.  ற்றும் வ. பஜயொ. 1997. ப ொழியியல். கு ரன்  திப் கம் பேன்னை. 

சகொதண்டரொ ன், ப ொன். ப ொது ப ொழியியல். பூம்ப ொழில் பேன்னை.  

 ர ேிவன்.கு. 1984. இக்கொல ப ொழியியல் அைிமுகம். னேவ ேித்தொந்த நூற் திப்புக் கழகம். 

பேன்னை.  

முத்துச்ேண்முகம். 1989. இக்கொல ப ொழியியல்  துனர  ப்ளிஷிங் ஹவுஸ்  துனர. மூன்ைொம் 

 திப்பு.  

தன் திபீட்டு வினடகள்  

1. ஒரு ப ொழியின் ஒலி ஒழுங்குமுனைனய ஆயும் ப ொழியியலின் ஒரு கினளப் ொடம் 

ஒலியைியலொகும். அதொவது ஒரு ப ொழியின் ஒலியன்கனளக் கண்டு ிடித்து அவற்ைின் 

வரன்முனை, அன ப்ப ொழுங்கு, பேயற் ொடு ச ொன்ை பேய்திகனள விளக்குவது ஒலியைியலொகும். 

2. ச ச்சு உறுப்புக்களொல் ஒலிக்கப் டும் இயற் ியல் இருப் ொன் ஒலியொகும். ஒரு ப ொழியில் 

கூற்றுக்கனள சவறு டுத்தப்  யன் டும் ஒலிகள் ஒலியன்களொகும். ஒலியன்கள் ஒரு குழு  

ஒலிகனள உள்ளடக்கும். இவ்பவொலிகள்  ொற்பைொலிகள் எைப் டும்.  

3. ஒரு ஒலியனைக் குைிப் ிடும் ஒலிகள் ஒன்று வரும் இடத்தில்  ற்பைொன்று வரொ ல் அன யும் 

நினல துனண நினல வருனக முனை எைப் டும். ஒன்னைபயொன்று இடம்ப யர்ப் துச ொன்று 

வரும் ஒலிகளின் வருனக முனை எைப் டும்.  

4 ஒரு ப ொழியில் ஒலியைியல் அலகுகளின் பதொடர்ச்ேியொை வொினேமுனைனயப்  ற்ைிக் கூறுவது 

ஒலியன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு (phonotactics) எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் /fs/ 

 ற்றும் /spm/ என்ை ப ய்பயழுத்துகளின் வொினேகள் பேொல் முதலில் வரொது. ேொத்திய ொை 

ப ய்பயொலி + உயிபரொலி இனணப்புகளில்  ல கட்டுப் ொடுகள் இருக்கின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக 

/ŋ/ என் து /ɪ æ ʌ ɒ/ என்ை குற்றுயிர்களுக்குப்  ின்ைர்தொன் வரும். இந்த வொினேமுனை 

கட்டுப் ொடுகள் அன ப்ப ொழுங்கு விதிகள் (phonotactics rules) என் தன் கீழ் ச ேப் டும்.  
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 ொடப் குதி 4 

உரு ைியல் 

 ொட சநொக்கம்  

• உரு ைியலின் விளக்கமும் சநொக்கமும்  

• உருபுகள், உரு ன்கள்,  ொற்றுருபுகள்  ற்ைிய விளக்கம்  

• உரு ன் னளக் கண்டைிதல்  

• உரு ன்களின் வனகப் ொடு  

• உரு ன்களின் வரன்முனை  

• திொிபும் ஆக்கமும்  

 ொடக் கருத்தலகுகள்  

4.0.  ொட முன்னுனர  

4.1. உரு ைியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

4.2. உருபுகள், உரு ன்கள்,  ொற்றுருபுகள்  

4.3. உரு ன்கனளக் கண்டைிதல்  

4.3.1. னநடொவின் ஒன்ைொம் விதி  

4.3.2. னநடொவின் இரண்டொம் விதி  

4.3.3. னநடொவின் மூன்ைொம் விதி  

4.3.4. னநடொவின் நொன்கொம் விதி  

4.3.6. னநடொவின் ஐந்தொம் விதி  

4.3.7. னநடொவின் ஆைொம் விதி  

4.4. திொிபும் ஆக்கமும்  

4.5. உரு ன்களின் வனககள்  

4.6. உரு ன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு  

4.7.  ொடத்பதொகுப்புனர  

4.8. கனலச்பேொற்கள்  

4.9. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூற்கள்  
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4.0.  ொட முன்னுனர  

இப் ொடப் குதியில் உரு ைியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும் அைிமுக ொகத் தரப் டும். ஒரு 

பேொல்லிலுள்ள உரு ன்கனளப்  ிொித்து அவற்ைின் ப ொருண்ன கனளத் தருவதும் இவ்வொய் ின் 

கண் அடங்கும். உருபுகள், உரு ன்கள்,  ொற்றுருபுகள் என் ை ஒன்ைிற்பகொன்று 

பதொடர்புனடயைவும் சவறு ட்டனவயும் ஆகும். உரு ன்கனளக் கண்டு ிடிக்க வழிமுனைகள் 

இருக்கின்ைை.  ல வனகயிலொை உரு ன்கள் இருக்கின்ைை. ஓர் ப ொழியின் உரு ன்கள் ஒரு 

குைிப் ிட்ட அன ப்ப ொழுங்னகக் பகொண்டிருக்கின்ைை. ப ொழிகள் அவற்ைின் உரு ைியல் 

அன ப் ொல் ஒன்று டசவொ இருக்கசவொ சவறு டசவொ பேய்யலொம். உரு ன்கனள 

திொிபுகளொகவும் ஆக்கங்களொகவும் வனகப் டுத்த இயலும். பேொல்லொக்கம் குைித்த ஆய்வுகள் 

தற்கொலத்தில் முக்கியத்துவம் ப ற்றுள்ளை.  

4.1. உரு ைியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும் 

 ஒரு ப ொழியின் உரு ன்கனளக் கண்டு  ிடித்து அவற்ைின்  ட்டியனல உருவொக்குவதும் 

உருபுகனள உரு ன்களின் கீழ்  ொற்றுருபுகளொக அனடயொளங் கண்டு  ட்டியலிடுவதும் 

உரு ைியலின் சநொக்க ொகும். ப ொழி அன ப் ின் இரண்டொவது  ட்ட ொக வருவது உரு ைியல் 

ஆகும். பேொற்களின் அக அன ப்ன ப்  ற்ைிக் கூறுவது உரு ைியலொகும். உரு ைியல் ஆய்ஞர் 

பேொல் வடிவுகனள அவற்ைின் ஆக்கக்கூறுகளொகப் (உரு ன்களொகப்)  ிொித்து அனவ 

ஒவ்பவொன்ைின் அன ப்ப ொழுங்னகக் கூை முயல்வர். பேொல்வனகப் ொட்டிற்கு ஏற்  

உரு ன்களின் இனணப்பு முனைகளும் வருனக முனைகளும் சவறு டும். ஒருவரது ச ச்சு 

ஒலியன்களின் அடுக்கொக  ட்டுச  அன யு ொைொல் அவர் ச சுவதும் அப்ச ச்ேினை  ற்ைவர்கள் 

சகட் தும் வீண்சவனலயொகும். ச சுவதொலும் சகட் தொலும் கருத்துப் ொி ொற்ைம் 

நிகழ்வதைொசலசய ச ச்ேினை ஆரொய்வது சதனவயொகின்ைது. கருத்துக்கனளப்  ொி ொை முடிகிைது 

என்ைொல், அதற்குக் கொரணம் உரு ன் அன ப்பு ஆகும். சவறுவனகயில் பேொன்ைொல உரு ன்கசள 

ப ொருனள பவளிப் டுத்துகின்ைை. ப ொருளுக்கும் ஒலியனுக்கும் சநரடித் பதொடர் ில்னல. ஓர் 

ஒலியன் தைித்சதொ சவறு ஒலியன்கசளொடு சேர்ந்சதொ ஓர் ஒலியக்கூறு ஆகின்ைது. இந்த 

ஒலியக்கூற்னைசய உரு ன் என்கின்சைொம். இது ப ொருளுனடயது. ேொன்ைொகத் த ிழில் ஆ 

என்னும் ஒலியனுக்குப் ப ொருள் இல்னல. அதுசவ தைித்து ஒரு உரு ைொய் (ஓபரழுத்து ஒரு 

ப ொழியொய்) வரும்ச ொது இலக்கியத்தில் ‘ சு’ என் னதக் குைிக்கின்ைது. இவ்வொசை ஆ என் தும் 

ண் என் தும் சேர்ந்து ஆண் என்னும் உரு ைொக வரும்ச ொதுதொன் ‘ஆண் தன்ன யுனடயவன்’ 
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என்னும் ப ொருள் சதொன்றுகின்ைது. இவ்வொறு ப ொருள் தருகின்ை  ிகச்ேிைிய ஒலியக்கூசை 

உரு ன் எைப் டுகின்ைது. இங்கு ‘ ிகச்ேிைிய’ என் து ‘ச லும்  ிொிக்கவியலொத’ என்னும் கருத்தில் 

வழங்கப் டுகின்ைது. நொய்கள் என்னும் பேொல்னல நொய் + கள் என்று  ிொித்து ப ொருள் 

பகொள்ளலொம். ஆைொல் நொய் என் னதசயொ கள் என் னதசயொ ச லும்  ொித்து ப ொருள் 

பகொள்ளவியலொது. எைசவ நொய், கள் ஆகிய இரண்டும் உரு ன்களொகும். ச சல கூைிய 

எடுத்துக்கொட்சட உரு ைியலின்  ற்பைொரு  யன் ொட்னடயும் விளக்குகின்ைது. நொய் என் து ஒரு 

விலங்கினையக் குைிக்கின்ைது. கள் என் து  ன்ன னயக் குைிக்கின்ைது. அதொவது கள் என்ை 

பேொல்லுக்குச் பேொற்ப ொருள் (lexical meaning) இல்னல, இலக்கணப் ப ொருள்தொன் (grammatical 

meaning) இருக்கின்ைது. சவறுவனகயில் பேொன்ைொல் உரு ன்கள் தொன் இலக்கண 

உைவுகனளயும் பவளிப் டுத்துகின்ைை.  

இவ்வொறு ஒரு புைம் ஒலியைியலுக்கும் ப ொருண்ன யியலுக்கும்  ொல ொகவும்  றுபுைம் 

ஒலியைியலுக்கும் இலக்கணத்திற்கும்  ொல ொகவும் உரு ைியல் அன கின்ைது.  

4.2. உருபுகள், உரு ன்கள்,  ொற்றுரு ன்கள்  

உரு ைியலின் அடிப் னடக்கூறு உரு ன் ஆகும். ஒரு கூற்னை அல்லது பேொல்னல ப ொருள் தரும் 

அலகுகளொகப்  ிொிப் து உரு ைியல் ஆய்வொகும். இவ்வலனக ச லும்  ிொிக்க இயலொது. 

இத்தனகய ச லும்  ிொிக்க இயலொத ப ொருண்ன  தரும் அலகுகனள உருபுகள் என்று 

அனழக்கலொம். எவ்வொறு ஒலியன்களுக்கு  ொற்பைொலிகள் உள்ளைசவொ அது ச ொலசவ 

உரு னுக்கும்  ொற்றுருபுகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் பேொற்கனளக் கவைியுங்கள்: 

 ரம்,  ரங்-கள்.  ரம் என் தும்  ரங் என் தும்  ரம் என்ை உரு ைின்  ொற்றுருபுகள் எைலொம். 

ஒரு பேொல்னல ப ொருண்ன  தரும் கூறுகளொகப்  ிொிக்னகயில் அவற்னை உருபுகள் என்றுதொன் 

அனழக்க சவண்டும். இவ்வுருபுகள் அவற்ைின் பேயல் ொடு  ற்றும் வருனகமுனை அடிப் னடயில் 

உரு ன்களொகக் குழு ப் டும்.  

4.3. உரு ன்கனளக் கண்டைிதல்  

உங்களுக்குத் பதொியும் நீங்கள் ச சும் ச ொது உருன்கனளப்  ிொித்துப் ச சுவதில்னல. இன்னும் 

பேொல்லப்புகுந்தொல் நீங்கள் பேொற்கனளக் கூடப்  ிொித்துப் ச சுவதில்னல. எடுத்துக்கொட்டொக 

நீங்கள் என் கூட வருகிைீர்களொ? என்ை வொக்கியத்னதப் ச ச்சுவழக்கில் எப் டி 

பவளிப் டுத்துவீர்கள் என்று எண்ணிப் ொருங்கள். நீங்கஎங்கூடவர்ொீங்களொ? என்று 

சேர்த்துத்தொசை ச சுவீர்கள். இக்கூற்னைப் உரு ன்களொகசவொ பேொற்களொகசவொ  ிொித்துத் 
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 ொருங்கள். நீங்க-எங்-கூட-வர்-ர்-ஈங்கள்-ஆ என்றுதொசை  ிொிப்பீர்கள். உங்களுக்குத் த ிழ்த் 

பதொிவதொல் இனதச் பேய்யமுடிகின்ைது. ேில வட்டொர வழக்குக் கூற்றுகனள நீங்கள் 

உரு ன்களொகப்  குக்கப் புகுந்தொல் அந்த முயற்ேி  ிகக் கடிை ொக இருக்கும். அது ட்டு ல்லொ ல் 

ப ொழியிலொரொக ஆகப்ச ொகின்ை நீங்கள் இலக்கணம் எழுதப் டொத கினள ப ொழிகனள 

 ட்டு ன்ைி  ழங்குடி  க்களின் ப ொழிகனளயும் ஆய சவண்டிவரும். இதற்கொக நீங்கள் 

தரவுகனளச் சேகொித்துப்  ின்ைர் அனத ஆயசவண்டும். எைசவ எந்த ப ொழிக்கும் உரு ன்கனளக் 

கண்டு ிடிக்கும் பகொள்னககனளப்  ற்ைி அைியசவண்டும். பேொற்கனள அல்லது கூற்றுக்கனள 

முதலில் உருபுகளொகப்  ிொிக்சவண்டும்.  ின்ைர் ேில பகொள்னககள் அல்லது சகொட் ொடுகள் 

அடிப் னடயில் இந்த உருபுகனள உரு ன்களின்  ொற்றுருபுகளொகக் குழ  சவண்டும்.  ட்டு ன்ைி 

இம் ொற்றுருபுகள் வரும் இடங்கனளசயொ அல்லது அவ்வடினவ ஆக்கும் விதிகனளசயொ 

தரசவண்டும். யூஜீன் னநடொ என் வர் தொன் எழுதிய ’உரு ைியல்’ (Morphology) என்ை 

புத்தகத்தில் உரு ன்கனளக் கண்டைிய ஆறு விதிகனளக் கூறுகின்ைொர்.  

4.3.1. னநடொவின் முதல் விதி  

எல்லொ இடங்களிலும் த க்பகை தைிப்ப ொருளும் ஒசர ஒலியவடிவமும் ப ற்று வருகின்ை 

உருபுகள் ஓர் உரு ைொய் அன யும். இனதப்  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டொல் நீங்கள் 

விளங்கிக்பகொள்ளலொம். ஓட்டு-நர், இயக்கு-நர், அனுப்பு-நர் என்ை பேொற்களில் -நர் என்று வரும் 

உருபுகள் யொவும் ஓர் உரு ைொகும் என் து ச ற்பேொன்ை விதியொல் நீங்கள் அைிந்துபகொள்ளலொம் 

4.3.2. னநடொவின் இரண்டொம் விதி  

த க்பகை ஒரு தைிப்ப ொருனளப் ப ற்ை உருபுகள் ஒலியன் வடிவத்தொல் சவறு ட்டிருந்தொலும், 

அதொவது ஒலியன்களிசலொ ஒலியன்களின் வொினேமுனையிசலொ சவை ட்டிருந்தொலும், 

அவ்சவறு ொடுகள் ஒலியச் சூழலொல் ஏற் டுகின்ைை என்று கொட்ட முடியு ொைொல், அவ்வுருபுகள் 

எல்லொம் ஒசர உரு ைொக அன த்துக்பகொள்ளப் டலொம்.  

இவ்விதினயப் நீங்கள்  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டொல் விளங்கிக்பகொள்ளலொம். intolerable, indecent, 

impossible, impatient என்ை ஆங்கிலச் பேொற்கனள எடுத்துக்பகொள்ளுங்கள். இவற்னை முனைசய 

in-tolerable, in-decent, im-possible, im-patient என்று  ிொிப்பீர்கள். in- என்ை உருபும் im- என்ை 

உருபும் எதிர் னைப் ப ொருனளக் குைிப் னத நீங்கள் உணர்வீர்கள். இனவ வரும் இடங்கனள 

நீங்கள் அனு ொைித்து விளக்க இயலும். im- என் து ஈொிதழ் அனடப்ப ொலிக்கு முன்ைரும், in- 

என் து இது அல்லொத  ிை இடங்களிலும் வரும் என் னத நீங்கள் கண்டு ிடித்துக் கூை இயலும். 
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இவ்சவறு ொடு சூழல் பதொடர் ொை சவறு ொடு எைசவ இவ்வுரு உருபுகளும் னநடொவின் 

இரண்டொவது விதியின்  டி ஒசர உரு ைின் இரு  ொற்றுரு ன்களொகக் கருதப் டசவண்டும். இசத 

விதியின் அடிப் னடயில்  ரம் என் னதயும்  ரங்-கள் என் தில் வரும்  ரங் என் னதயும் ஒசர 

உரு ைின்  ற்றுருபுகளொக நீங்கள் எடுத்துக்பகொள்ள இயலும்.  

4.3.3. னநடொவின் மூன்ைொம் விதி  

த க்பகை ஒரு தைிப்ப ொருனளப் ப ற்ை உருபுகள் ஒலியவடிவத்தொல் சவறு டும்ச ொது, 

அவ்சவறு ொடுகள் ஒலியச் சூழலொல் ஏற் டுகின்ைை என்று கொட்ட இயலொவிட்டொலும், 

அவ்வுருபுகள் கீழ்வரும் கட்டுப் ொடுகளுக்கு உட் ட்டுத் துனணநினல வருனக முனையில் 

வருப ொன்ைொல், அனவ ஒசர உரு ைொகக் பகொள்ளப் டலொம்:  

1. சவறு ட்ட வனக அன ப்பு வொினேயில் வருவனதவிட ஒசர வனக அன ப்பு வொினேயில் வருசத 

உரு ைொகும் தகுதினய வனரயறுப் தில் முக்கிய ொைது.  

எடுத்துக்கொட்டொக rose-s, boy-s, lip-s, ox-en, sheep என்ை பேொற்கனள எடுத்துக்பகொண்டொல் 

இவற்ைின்  ன்ன   டிவங்கள் ப யர்பேொல்லின் ஒருன  வடிவம் +  ன்ன  உருபு என்ை வொினே 

முனையில் அன கின்ைது. ஆைொல் உடன ப் ப ொருள்சவற்றுன னய உரு ினைக் பகொண்ட 

பேொற்களொகிய man’s, men’s ச ொன்ை பேொற்கள் சவசைொர் அன ப்பு வொினேயொகும். 

உனடன யுருபு ப யர்பேொல்லின் ஒருன  வடிவத்சதொடும்  ன்ன  வடிவத்சதொடும் 

இனணகின்ைது. இவ்வொறு ஆங்கிலத்தில்  ன்ன  உருபுகளும் உனடன  உருபுகளும் ஒசர 

வடிவம் உனடயனவ என்ைொலும், அனவ அன ப்பு வொினேயொல் சவறு டுகின்ைை. இதுச ொலசவ 

த ிழில் கருவிசவற்றுன ப் ப ொருளில் வரும் ஆல் (எ.கொ. கத்தியொல், கம் ொல்) என் தும் 

நி ந்தனைப் ப ொருளில் வரும் ஆல் (எ.கொ. வந்தொல்,  டித்தொல்) என் தும் அன ப்பு வொினேயில் 

சவறு டுகின்ைை. எைசவ அனவ இரண்டும் இரு உரு ன்களொகும்.  

2. சவறுவனக அன ப்பு வொினேயில் துனணநினல வருனகமுனையில் வரும் உருபுகனளக்கூட ஒசர 

உரு ன் என்று பகொள்ளலொம்.  

ஆைொல் அவ்சவறுவனக அன ப்பு வொினேயில் வரும் ஓர் உரு ைொவது ச ற்குைித்த உருபுகள் 

வரும் இடங்களில் எல்லொம் வருவதொகவும், தைக்கு ஒசரபயொரு  ொற்றுருன சயொ, ஒலியன்களொல் 

கட்டுண்ட  ொற்றுருபுகனளசயொ ப ற்ைதொக இருக்கசவண்டும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, த ிழ்வினைமுற்றுகளில் தினண,  ொல், எண், இடம் உணர்த்தும் உருபுகளொய் 

(விகுதிகளொய்) வருவைவற்னை மூவிடப்ப யர்கசளொடு பதொடர்பு டுத்தலொம்.  
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மூவிடப்ப யர் வினைமுற்றுவிகுதி  

 மூவிடப்ப யர் வினைமுற்றுவிகுதி 

தன்ன  ஒருன  நொன் ஏன் 

முன்ைினல ஒருன  நீ ஆய் 

ஆண் ொல் ஒருன  அவன் ஆன் 

ப ண் ொல் ஒருன  அவள் ஆள் 

 லர் ொல் ஒருன  அவர் ஆர் 

ஒன்ைன் ொல் ஒருன  அது அது 

ஒன்ைன் ொல் ஒருன  பவவ்சவறுவனக அன ப்பு வொினேகளில் அது எை ஒசர உருபுவடிவில் 

வருவொதொல் நொன், ஏன் என் ைவற்னை ஒசர உரு ைொயும் நீ, ஆய் என் ைவற்னை ஒசர 

உரு ைொகவும் கருதவியலும்.  

3. அடுத்து வரொத பதொடரன ப்புச் சூழனல விட அடுத்து வரும் பதொடரன ப்புச் சூழசல 

உரு ைொகும் தகுதினய வனரயறுப் தில் முக்கிய ொைது. எடுத்துக்கொட்டொக ஆண்கள் என் தில் 

ஆண் என்னும் உரு னும் கள் என்னும் உரு னும் அடுத்து வந்து ஒரு பதொடரன ப் ொக உள்ளை. 

எைசவ ஆண் என்னும் உரு னைப் ப ொறுத்தவனரயில் கள் என் து அடுத்துவரும் 

பதொடரன ப்புச் சூழலொகும். அைிவுள்ள ஆண்கள் என் தில் ஆண் என் தற்கு அடுத்துவரும் 

பதொடரன ப்புச் சூழல் கள் என் சதயன்ைி அைிவுள்ள என் தொகொது.  

4. ஒத்த சூழ்நினலகளில் இரண்டு உருபுகள் சவற்றுநினல வழக்கில் வந்தொலும், அவற்ைின் 

ப ொருள் சவறு ொட்டினை வருனக முனைகசளொடு பதொடர்பு டுத்த முடியுப ன்ைொல், அப்ப ொருள் 

சவறு ொடு உரு நினல ப ைொது என்சை கருதப் டும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக hang என்ை ஆங்கிலச் பேொல்லுக்கு hanged, hung என்ை இரண்டு இைந்தகொல 

வடிவங்கள் உண்டு. அவ்விரண்டும் ப ொருளில் சவறு டுகின்ைை. ஒன்று இயங்குவினையொகவும் 

 ற்ைது இயக்கு வினையொகவும் ப ொருள் டுகின்ைை. நொன்கொம் கட்டுப் ொட்டின் டி இப்ப ொருள் 

சவறு ொடு  ட்டும் அனவயிரண்டும் பவவ்சவறு உரு ன்கள் என்று கூறுவதற்குச் ேொன்ைொகொது. 

ஏபைன்ைொல் அனவ துனணநினல வருனகமுனையில் வருகின்ைை. அதைொல் அவ்விரண்டு 

உரு ன்கனளயும் பவவ்சவறு உரு ன்களொக் கருதசவண்டியதில்னல.  
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4.3.4. னநடொவின் நொன்கொம் விதி  

ப ொருளொலும் வடிவொலும் சவறு ட்டு ஒசர அன ப்பு வொினேயில் வரும் இரண்டு 

உருபுகளுக்கினடசய சவறு ொட்டடிற்குக் கொரண ொய் பவளிப் னடயொை வடிவசவறு ொடும் 

உருவிலொ அன ப்பு சவறு ொடும்  ட்டுச  கொணப் டு ொைொல் அந்த பவளிப் னடயொை வடிவ 

சவறு ொட்டினையும் ஓர் உரு ைொகக் பகொள்ளலொம். எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் 

 ன்ன னயக் கொட்டுவதற்கு பவளிப் னடயொை உருபு சேர்ப் து  ரபு (boy-boys). ஆைொல் sheep 

என்ை பேொல்லில்  ன்ன னயக் கொட்ட உருபு இல்லொததொல் அதில் பவற்றுருபு (zero morph) 

 ன்ன னயக்கொட்டுகின்ைது எைக் பகொள்ளசவண்டும். foot [fut] - feet [fi:t]] 

என் னவகளுக்கினடயில் உள்ள வடிவ சவறு ொட்னட (u  i:) உரு ைொகக் பகொள்ளசவண்டும். 

இத்தனகய உரு னை  திலி உரு ன் (replacive morpheme) என் ர்.  

4.3.5. னநடொவின் ஐந்தொம் விதி  

ஒசர ஒலி வடிவமுனடய பேொற்கள் ஒசர உரு ைொ, பவவ்சவறு உரு ன்களொ என் னதக் கீழ்வரும் 

கட்டுப் ொடுகனளப் ப ொறுத்து முடிவுபேய்யசவண்டும்:  

1. ஒசர ஒலி வடிவமுனடயனவ என்ைொலும் பதொடர் ில்லொத பவவ்சவறு ப ொருள்கனளக் 

குைிக்கின்ை பேொற்கள் பவவ்சவறு உரு ன்களொகும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, நீங்கள்  டி என்ை வடிவத்னத எடுத்துக்பகொள்ளுங்கள்.  டி என் து 

 டித்தலொகிய பேயனலயும்  டி என்ை ஏறுவதற்கொை தளங்கனளயும் குைிக்கும். எைசவ ப ொருள் 

அடிப் னடயில்  டி என்ை வடிவத்னத இரு உரு ன்களொகக் பகொள்ளசவண்டும்.  

2. ஒசர ஒலிவடிவம் ப ற்றுத் பதொடர்புனடய பவவ்சவறு ப ொருனளக் குைிக்கின்ை பேொற்கனளப் 

ப ொறுத்தவனர, ப ொருள் சவறு ொட்டினை அச்பேொற்கள் வரும் சூழ்நினல சவறு ொட்டினை 

னவத்து விளக்க முடியுப ன்ைொல் அனவ உரு ைொகும். இல்னலபயைில் தைித்தைி உரு ைொகும்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, அடி என்ை பேொல் நொன் அவனை அடித்சதன் என்ை சூழலிலும் நொன் அவனுக்கு 

ஒரு அடி பகொடுத்சதன் என்ை சூழலிலும் ேிைிது சவறு ட்ட ப ொருள்கனளக் குைித்தொலும் 

இவ்சவறு ொட்னட அனவ வரும் சூழல் அடிப் னடயில் விளக்க இயலும். எைசவ இந்த இரு 

சநர்வுகளிலும் வரும் அடி என் னத ஒசர உரு ைொகத்தொன் பகொள்ளசவண்டும்.  

4.3.6. னநடொவின் ஆைொவது விதி  

கீழ்வரும் மூன்று சூழல்களில் வரு ொைொல் ஒரு பேொல் வடிவத்னத உரு பைன்று பகொள்ளலொம்:  

1. தைித்து வருதல்  
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2.  ல்சவறு உருபுகஏளொடு இனணந்து வரதல். அவ்வொறு வரும்ச ொது அச்பேொல் வடிவம் 

எவ்வுருபுகசளொடு இனணந்து வருகின்ைசதொ அவ்வுருபுகளில் ஒன்ைொவது தைித்சதொ சவறு 

உருபுகசளொடு இனணந்சதொ வரசவண்டும்.  

3. ஒசரபயொரு உருச ொடு இனணந்து வருதல். இவ்வொறு வரும்ச ொது, அச்பேொல் வடிவம் எந்த 

உருச ொடு இனணந்து வருகிைசதொ அந்த உவுருபு தைித்சதொ சவறு உருபுகசளொடு இனணந்சதொ 

வரசவண்டும். அவ்வினணப்பும் தைிபயொன்ைொய் இருக்கலொகொது.  

எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்தில் cran என்ை அலனக எடுத்துக்பகொள்வும். இது berry என்ை 

பேொல்சலொடு இனணந்து cranberry என்று வரும். berry என் து தைித்தும் சவறு உருபுகசளொடு 

இனணந்தும் வரலொம் (எ.கொ. strawberry, gooseberry). எைசவ berry என் துடன்  ட்டும் 

இனணகிை cran என் னதயும் ஒரு உரு ைொகக் பகொள்சவண்டும்.  

4.4. திொிபும் ஆக்கமும்  

உரு ைியனலச் பேொல் திொிபு உரு ைியல், பேொல்லொக்கம் (பேொல் வழி உரு ைியல்) என்று இரு 

கினளயியல்களொகப்  குக்கலொம். பேொல் திொிபு உரு ைியல் பேொல்லன்களின்  ல வடிவுகனளப் 

 ற்ைிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ.  டி,  டித்தொன்,  டிக்கிைொன்,  டிப் ொன்). ஆைொல் பேொல்லொக்கம் 

தந்துள்ள அடியிலிருந்து புதிய பேொற்கனள ஆக்குனதப்  ற்ைிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ.  டி+ப்பு> 

 டிப்பு,  டு +க்னக>  டுக்னக). பேொல்லொக்கத்னத ஆக்கப் ொடு என்றும் கூட்டொக்கம் என்றும் 

ச லும் வனகப் டுத்தலொம். ஆக்கப் ொடு ஒட்டொக்கத்தொல் புதிய பேொல்லன்கனள 

உருவொக்குவனதப்  ற்ைிக் கூறுகின்ைது (துனண+இ> துனணவி). கூட்டொக்கம் இரண்டு அல்லது 

இரண்டுக்கு ச ற் ட்ட தகுதி வொய்ந்த  குதிகள் சேர்ந்து புதிய பேொல்லன்கனள உருவொக்குவது 

 ற்ைி கூறுகின்ைது (கரும்+  லனக> கரும் லனக). ஆக்கப் ொட்னடயும் வனகப் டுத்தலொ ொ என்ை 

ஐயம் உங்களுக்கு எழலொம்.  

ஆ ொம். ஆக்கப் ொட்னட வகுப்பு ொைொ ஆக்கப் ொடு, வகுப்பு ொறும் ஆக்கப் ொடு எை இரு 

வகுப்புகளொகப்  ிொிக்கலொம். பேொல்லடியிலிருந்து அசத வகுப்ன ச் ேொர்ந்த பேொல்லன்கனள 

ஆக்குவது வகுப்பு ொைொ ஆக்கப் ொடொகும் (எ.கொ. சவனல + ஆள் > சவனலயொள்). 

பேொல்லடியிலிருந்து சவறு ட்ட பேொல் வகுப்பு ேொர்ந்த பேொல்லன்கனள ஆக்குவது வகுப்பு 

 ொற்றும் ஆக்கப் ொடொகும் (அன்பு+ஆக> அன் ொக, வொழ்+னக>வொழ்க்னக). கூட்டொக்கத்னதயும் 

ஆக்கப் ட்ட கூட்டுகளின் வடிவ அடிப் னடயில் கூட்டுப்ப யர், கூட்டுவினை எைப்  ிொிக்கலொம். 

ஆக்கப் ொடுகனளப் ப ொருண்ன யியல் அடிப் னடயில் உள்வட்டக்கூட்டு (எ.கொ.  ொம் ழம், 
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 ொ ரம்), பவளிவட்டக்கூட்டு (எ.கொ. கொல்நனட), சநொினயபு கூட்டு, உம்ன த்பதொனகக் கூட்டு 

(எ.கொ. பேடிபகொடிகள்) என்று  ிொிக்கலொம். கீசழ தந்துள்ள கினளப் டம் உரு ைியலின் 

அடிப் னடயொை  ொகு ொடுகனளக் கொட்டும்:  

 டம் 5  

              உரு ைியல்  

  திொிபு              ஆக்கம்  

 

 

 

    

  ஆக்கப் ொடு                                                  கூட்டொக்கம்  

 வகுப்பு ொைொஆக்கப் ொடு வகுப்பு ொறும்ஆக்கப் ொடு கூட்டுப் ப யர் கூட்டு வினை கூட்டுப் ப யரனட கூட்டுவினையனட  

(தைிச்பேொல்லன்களிலிருந்து  ல 

வடிவுகள் ப ைப்  டுனதக் 

கூறுகின்ைது) 

(புதிய பேொல்லன்களின் 

உருவொக்கத்னதப்  ற்ைிக் 

கூறுகின்ைது) 

 

4.5. உரு ன்களின் வனககள்  

 ரபு உரு ைியில் உரு ன்கனள அவற்ைின் இனணயும் முனையின் அடிப் னடயில் சேர்க்னக 

உரு ன்கள் (additive morphme), குனைப்பு உரு ன்கள் (substrative morpheme),  திலி 

உரு ன்கள் (replacive morpheme) எை மூன்று வனககளொகப்  ிொிக்கும். இனவ முனைசய கூடுதல், 

குனைதல்,  திலொய் வருதல் என்ை மூன்று இனணப்புச் பேயல் ொடுகனளக் குைிப் ிடும். 

ஒன்சைொபடொன்று கூடும் நினலனய உனடய உரு ன் கள், சவர் உரு ன்கள் (roots), 

முன்பைொட்டுகள் (prefixes),  ின்பைொட்டுகள் (suffixes), உள்பளொட்டுகள் (infixexs), அடுக்குகள் 

(reduplicatives) முதலியனவ கூடுநினல உரு ன்களொகும். இவற்ைில் நொல்வனக ஒட்டுகளும் 

கட்டுண்ட உரு ன்கள் (bound morphmes) ஆகும். கட்டுண்ட உரு ன்கள் தைிச்பேொல்லொக 

வரவியலொத உரு ன்களொகும். தைிச்பேொல்லொக வரவியலும் உரு ன்கள் (எ.கொ. த ிழில் னக, கொல் 

என் ை) தைி உரு ன்களொகும் (free morphemes)  

முன்பைொட்டுகள் எ.கொ. அ-நீதி என் திள்ள அ, un-happy என் திலுள்ள un  

 ின்பைொட்டுகள் எ.கொ.: கொல்-கள் என் திலுள்ள கள், வொள்-ஐ என் திலுள்ள ஐ.  

உள்பளொட்டுகள் எ.கொ. கீசழ தரப் ட்டுள்ளது.  
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குனைநினல உரு ன் என் து ஓர் உரு ைிலிருந்து ஒலியன்கள் ஒன்சைொ  லசவொ 

குனைக்கப் டுவதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக  ிரஞ்சு ப ொழியில் ப யரனட ஒவ்பவொன்ைிற்கும் 

ஆண் ொல் ப ண் ொல் எை இரு  டிவங்கள் உண்டு. ‘பகட்ட’ என்னும் ப ொருளில் வரும் 

ஆண் ொலில் /movez/ என் தும் ப ண் ொலில் /movε/ என் தும் வருகிைைை. இவ்வொசை 

கீழ்வருவைவும் உள்ளை:  

   ஆண் ொல்   ப ண் ொல்  

   /šod/   /šo/ ‘சூடொை’  

   /gras/    /gra/ ‘பகொழுத்த’  

   /frεš/   /frε/ ‘புதிய’  

 திலி உரு ன் என் து அடிச்பேொல்லின் ஒரு  குதிக்குப்  திலொய் வரும் உரு ைொகும் (எ.கொ. 

ஆங்கிலத்தில் ஒருன - ன்ன  வடிவுககளொை foot [fut]-feet [fi:t] என் திலுள்ள u -> i:  திலி 

உரு ைொகும்) . அடிச்பேொல் (stem) என் து சவர்ச்பேொல்லொகவும் (எ.கொ. த ிழில் விையடிகளொை 

 டி, வொ என் ை) இருக்கலொம். சவச்பேொல்லும் சவறு உரு னும் சேர்ந்த ஒன்ைொகவும் இருக்கலொம் 

(த ிழிைல் வினையடிகளொை எ.கொ.  டிப் ி, வருவி என் ை).  

ஒன்றுக்கு ச ற் ட்ட ப ொருளுணர்த்தும் ஒரு கலனவத்தன்ன யொை உரு னை ச ொர்ட்ப ன்படொ 

உரு ன் (portmanteau morpheme) என்று கூைவர். எடுத்துக்கொட்டொக இலத்தீன் ப ொழியில் 

ஒருன ,  ன்ன  ப ருண்ன களும் சவற்றுன  ப ொருண்ன களும் கலந்த ஒரு 

கலனவத்தன்ன யொை உரு ன்கள்  யன் டுத்தப் டுகின்ைை. இவற்னை ச ொர்ட்ப ைசடொ 

உரு ன் என் ர். எடுத்துக்கொட்டொக இலத்தீன் ப ொழியிலுள்ள ANNUS ‘year’ என் தன் திொிபு 

 ின்வரு ொறு அன யும்:  

 ஒருன   ன்ன  

எழுவொய் சவற்றுன  (Nominative) ann-us   ann-i: 

விளிசவற்றுன  (Vocative) ann-e                      

 

ann-i: 

பேயப் டுப ொருள் சவற்றுன  (Accusative) ann-um                

 

ann-o:s 

உனடன  சவற்றுன  (Genitive) ann-i:                          ann-o:rum 

கு-சவற்றுன  (Dative) ann-o:                         ann-i:s 

நீங்கல் சவற்றுன  ann-o:                         ann-i:s 
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முன்பைொட்டும்  ின்பைொட்டும் இனணந்து ஒரு அடியுரு னை சூழ்ந்து ஒரு உரு ைொகச் 

பேயல் டும். இவ்பவொட்டுகள் ஓரஒட்டுகள் (circumfixes) எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக பஜர் ன் 

ப ொழியில் உள்ள  ின்வரும் ஓர ஒட்டுகனளக் கூைலொம்:  

film-en ‘to film’                    ge-film-t ‘filmed 

frag-en ‘ to ask                   ge-frag-t  ‘asked’ 

lob-en ‘to praise’                ge-lob-t ‘parised’ 

zeig-en ‘to snow’                ge-zeig-t ‘shown’ 

உள்பளொட்டுகள் (Infixes) ஒரு பதொடரொ அடினய (பதொடரொ உரு னை= discontinous morpheme) 

உருவொக்கும். வியட்நொ ில் ச ேப் டும் ேரவ் என்ை ப ொழியில் உள்பளொட்டுகள் 

கொணப் டுகின்ைை. எ.கொ.  

(Charau, a language of Vietnam) 

sulat ‘write’ 

s-um--ulat ‘wrote 

s-in-ulat ‘was written’ 

பதொடரொ ஒட்டுகனளயும் பதொடரொ அடிகனளயும் உள்ளடக்கிய ஒரு தைித்தன்ன யொை 

உள்பளொட்டுகள் பேருகு ஒட்டுகள் (interfixes) எைப் டும். இஜிப்ேியன்-அசர ிய ப ொழியில் 

இவ்வனகயிலொை ஒட்டுகள் கொணப் டும். இதில் அடிகள் ப ய்பயழுத்துகளின் ேட்டகங்கள் ச ொல 

இருக்கும். இதில் உயிபரழுத்துகள் ஒட்டுகளொகச் பேருகப் டும். எ.கொ.  

 Egyptian Arabic 

 ktb ‘write’ 

 ‘katab ‘he wrote’ 

 ‘jiktib ‘he will write’ 

 mak’taba ‘bookshop 

 ma’kaatib ‘book shops’ 

 kaatib ‘clerk’   

அடியின் ஒரு  குதி இரட்டுவதொல் வினளயும் உரு ன் இரட்னடயுரு ன் (reduplicative morpheme) 

எைப் டும். முழு அடியும் இரட்டித்தொல் அது கூட்டொக்கத்னத ஒக்கும். எ.கொ.  
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Afrikaans 

sumulat ‘to write          su-sulat ‘will write’ 

bumasa ‘to read’          ba-basa ‘will read’ 

?umaral ‘ to teach        ?a-?aral ‘will teach’ 

4.6. உரு ன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு  

ஒரு பேொல்லில் வரும் உரு ன்களின் வொினே அன ப்பு உரு ன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு 

எைப் டும். த ிழில் ப யர்ச்பேொற்களில் உரு ன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு  ின்வரு ொறு 

அன யும்: ப யர் (+ எண்) (+சவற்றுன  எ.கொ. னக-கள்-ஐ,  ரங்-கள்-ஐ வினைமுற்றுக்களில் 

உரு ன்களின் அன ப்ப ொழுங்கு  ின்வரு ொறு அன யும்: வினை + கொலஒட்டு + வினைமுற்று 

விகுதி எ.கொ.  டி-த்த்-ஆன், பேய்-த்-ஆன் ஒவ்பவொரு ப ொழியும் தைித்தன்ன யொை உரு ைியல் 

அன ப்ப ொங்னகக் பகொண்டிருக்கும்.  

தன் திப்பீடு  

1. உரு ைியல் என்ைொல் என்ை?  

2. உருபு, உரு ன்,  ொற்றுரு ன் - சவறு டுத்துக. 

 3. உரு ன்கனளக் கொணும் முனை  ற்ைி ஒரு குைிப்பு எதுக.  

4. திொிபு, ஆக்கம் - சவறு டுத்துக.  

4.7.  ொடத்பதொகுப்புனர  

உரு ைியல் அைிமுகத்னத உரு ைியல்  ற்ைிய விளக்க ொகத் பதொிந்து பகொண்டீர்கள். உருபுகள், 

உரு ன்கள்,  ொற்றுருபுகள்  ற்ைிய விளக்கங்கனளயும் இனவகளுக்கு இனடசய உள்ள 

சவறு ொடுகனளயும் அைிந்து பகொண்டீர்கள். உரு ன் னளக் கண்டு ிடிக்கும் வழிமுனைகனள 

விளங்கிக்பகொண்டீர்கள். உரு ன்களின் வனகப் ொடு  ற்ைியும் உரு ன்களின் வருனகமுனை 

 ற்ைிய விளக்கத்னதயும் பதொிந்து பகொண்டீர்கள். திொிபும் ஆக்கமும் குைித்து 

விளங்கிக்பகொண்டீக்கள். த ிழில் கனலச்பேொல்லொக்கம் குைித்து விொிவொக அைிந்துபகொண்டீர்கள். 

4.8. கனலச்பேொற்கள்  

1. ஆக்கம் (derivation), 2. உரு ன் (morpheme), 3. உருபு (morph), 4. ஒட்டு (affix), 5. 

கனலச்பேொல் (technical term), 6. கூட்டு (compound), 7. பேொல்லொக்கம் (wordformation), 8. திொிபு 

(suffix), 9.  ின்பைொட்டு (suffix), 10. முன்பைொட்டு (prefix)  

4.9. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  
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கருணொகரன், கி.  ற்றும் வ. பஜயொ. 1997. ப ொழியியல். கு ரன்  திப் கம் பேன்னை 

 ர ேிவன்.கு. 1984. இக்கொல ப ொழியியல் அைிமுகம். னேவ ேித்தொந்த நூற் திப்புக் கழகம். 

பேன்னை.  

தன் திப்பீடு வினடகள்  

1. ஒரு பேொல்லிலுள்ள உரு ன்கனளப்  ிொித்து அவற்ைின் ப ொருண்ன கனளத் தருவதும் 

அவற்ைின் அன ப்ப ொழுங்னகத் தருவதும் உரு ைியலொகும். 

 2. உரு ைியலின் அடிப் னடக்கூறு உரு ன் ஆகும். ஒரு கூற்னை அல்லது பேொல்னல ப ொருள் 

தரும் அலகுகளொகப்  ிொிப் து உரு ைியல் ஆய்வொகும். இவ்வலனக ச லும்  ிொிக்க இயலொது. 

இத்தனகய ச லும்  ிொிக்க இயலொத ப ொருண்ன  தரும் அலகுகனள உருபுகள் என்று 

அனழக்கலொம். எவ்வொறு ஒலியன்களுக்கு  ொற்பைொலிகள் உள்ளைசவொ அது ச ொலசவ 

உரு னுக்கும்  ொற்றுருபுகள் உள்ளை. எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் பேொற்கனளக் கவைியுங்கள்: 

 ரம்,  ரங்-கள்.  ரம் என் தும்  ரங் என் தும்  ரம் என்ை உரு ைின்  ொற்றுருபுகள் எைலொம். 

ஒரு பேொல்னல ப ொருண்ன  தரும் கூறுகளொகப்  ிொிக்னகயில் அவற்னை உருபுகள் என்றுதொன் 

அனழக்க சவண்டும். இவ்வுருபுகள் அவற்ைின் பேயல் ொடு  ற்றும் வருனகமுனை அடிப் னடயில் 

உரு ன்களொகக் குழு ப் டும்.  

3. னநடொ  ட்டியலிட்டுள்ள ஆறுவிதிகனளப்  யன் டுத்தி உரு ன்கனளக் கண்டு ிடிக்கலொம். ஒரு 

பேொல்லில் உரு ன் கனளக் கண்டு ிடிக்னகயில் அதில் வரும் எல்லொ ஒலியன்களும் ஏதொவது 

உரு னுடன் சேர்க்கப் டசவண்டும் என்ை பகொள்னகனய  ைதில் பகொள்ளசவண்டும். எந்த 

ஒலியனும் உரு னுடன் சேர்க்கப் டொது விட்டுவிடலொகொது. உரு ன்களுக்கு ப ொருசளொ 

இலக்கணச் பேயல் ொசடொ இருக்கும். ஒசர ப ொருனளசயொ இலக்கணச் பேயல் ொட்னடசயொ 

பகொண்ட உருபுகள் உரு ன் விதிகள் அடிப் னடயில் ஒரு உரு ைின்  ொற்றுருபுகளொகக் 

பகொள்ளப் டசவண்டும்.  

4. உரு ைியனலச் பேொல் திொிபு உரு ைியல், பேொல்லொக்கம் (பேொல் வழி உரு ைியல்) என்று இரு 

கினளயியல்களொகப்  குக்கலொம். பேொல் திொிபு உரு ைியல் பேொல்லன்களின்  ல வடிவுகனளப் 

 ற்ைிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ.  டி,  டித்தொன்,  டிக்கிைொன்,  டிப் ொன்). ஆைொல் பேொல்லொக்கம் 

தந்துள்ள அடியிலிருந்து புதிய பேொற்கனள ஆக்குனதப்  ற்ைிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ.  டி+ப்பு> 

 டிப்பு,  டு +க்னக>  டுக்னக).  ொடப் குதி  
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 ொடப் குதி 5 

பதொடொியல் 

 ொட சநொக்கம்  

• பதொடொியலின் சநொக்கத்னதயும் விளக்கத்னதயும் தருவது  

• அண்ன  உறுப்புப்  குப் ொய்னவயும் அதன் குனை ொடுகளும் விளக்குவது  

• பதொடரன ப்பு ஆயனவயும் அதன் குனை ொடுகனளயும் விளக்குவது  

•  ொற்ைிலக்கணத் பதொடொியனல ேொம்கியின் 1965 முன் ொதிொியின் அடிப் னடயில் தருவது 

 ொடக்கருத்தலகுகள்  

5.0. பதொடொியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

5.1. அண்ன யுறுப் ொய்வு  

5.1.1. அண்ன  உறுப்புகளொகப்  ிொிப் தன் அளவீடு  

5.1.2. அண்ன யுறுப்புகளின் வனககள்  

5.1.3. அண்ன யுறுப் ொய்வின்  ொதிொிகள்  

5.1.4. அண்ன யுறுப் ொய்வின் வரம்ப ல்னல அல்லது ேிக்கல்கள்  

5.2. பதொடரன ப்பு இலக்கணம்  

5.2.1. விொித்பதழுது விதிகள்  

5.2.2. பதொடொியல் வனகப் ொடுகள்  

5.2.3. பேொற்பேருகல் விதிகள்  

5.2.4. பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தின் வரம்ப ல்னல  

5.3. ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணம்: ேொம்ஸ்கியின் 1965  ொதிொி  

5.3.1. அக அன ப்பும் புை அன ப்பும்  

5.3.2. Syntactic Structure -இல்  ொற்றுவிதிகள்  

5.3.3. Aspects  ொதிொி  

5.0. பதொடொியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

பேொற்கள் இனணந்து வொக்கியங்கனள உருவொக்கும் விதிகனள உள்ளடக்கிய ஆய்வுதொன்  ர ொகத் 

பதொடொியல் என்று கூைப் ட்டது. இவ்விதம் பதொடொியல் பேொற்களின் அன ப்ன  ஆயும் 

உரு ைியலிலிருந்து சவறு டும். வொக்கிய அன ப் ின் தைி ங்களுக்கு இனடசய உள்ள 

உைவுகனளப்  ற்ைிய ஆய்வு பதொடொியல் எைப் டும். திொிபுகளொலும் ஆக்கத்தொலும் 
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உருவொக்கப் ட்ட பேொற்களொல் ஆை கட்டு ொைங்கனள வொினேப் டுத்திப் ப ொிய 

கட்டு ொைங்களொக ஆக்கும் பகொள்னககனளத் பதொடொியல் எைலொம். உரு ைியலுக்கும் 

பதொடொியலுக்கும் இனடயில் உள்ள சவறு ொடு எப்ச ொதும் பதளிவொக இருப் தில்னல. ேில 

ப ொழிகளில் இவ்சவறு ொடு பதளிவொகவும் ேிலவற்ைில் பதளிவற்றும் இருக்கும்.  

5.1. அண்ன யுறுப் ொய்வு  

பதொடொியல் ஆய்வுக்கு அடிப் னடயொக அன வது அண்ன  உறுப்பு ஆய்வொகும். இவ்வொய்வு 

ஒருவொக்கியத்தில் பநருங்கிய உைவில் வரும் பேொற்கள் அண்ன ப் ட்டுவரும் என்ை எதிர் ொர் ின் 

அடிப் னடயில் அன ந்தது எைலொம். அண்ன  உறுப் ொய்வின் சநொக்கம் ஒவ்பவொரு கூற்னையும் 

 ற்றும் ஒவ்பவொரு உறுப்ன யும் கூடுதலொை சுதந்திர ொை பதொடர்ச்ேிகளொக ஆய்வதுதொன். ஒரு 

கட்டு உரு ைியல் நினலயில் உரு ன்களொகவும் பதொடொியல் நினலயில் பேொற்களொகவும் ப ொருள் 

தரும் ேிறு அலகுகளொகப்  ிொிக்கப் ட்டு வினளயும் உறுப்புகள் இறுதி உறுப்புகள் எைப் டும். 

அண்ன  உறுப்பு ஆய்வின் பேயல் ொடு எவ்வித ொை கூற்றுகள் வருகின்ைை என் னத 

விளக்குவதல்ல. இக்கூற்றுகள் தரப் ட்ட  ின் அவற்ைின் உறுப்புகள் யொனவ எை 

விவொிப் துதொன். வொக்கியங்களில்  டிநினல அன ப்பு இருக்கின்ைது. அண்ன  உறுப்பு ஆய்வு 

வொக்கியங்களில் எவ்வொறு அலகுகள்  டிநினலயில் அன கின்ைை, அதொவது எவ்வொறு ஒவ்பவொரு 

கீழ்நினல உறுப்புகளும் உயர்நினல உறுப்புகளின்  ொக ொக அன கின்ைது என் னதக் கண்டைிய 

உதவுகின்ைது. இந்தச் பேயல்முனைகள் புளூம் ஃபீல்டொல் பதொடங்கப் ட்டு ன க்கொல் 

முன்சைற்ைப் ட்டு பவல்ஸ்ேொல் முனையொக அன க்கப் ட்டது. இது வொக்கியத்தில் வரும் 

பேொற்களுக்கினடசய பேொல்லத்தக்க உைவு உண்டு என் னதயும் அண்ன ப் ட்ட பேொற்கள் 

அண்ன ப் டொத பேொற்கனளக் கொட்டிலும் கூடுதல் உைனவ பவளிப் டுத்தும் என்ை எதிர் ொர் ின் 

ச ல் அன ந்ததொகும்.  ின்வரும் வொக்கியத்னத எடுத்துக்பகொள்சவொம்:  

 அங்சக வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் தன்  கன் வீட்டிற்குச் பேன்ைிருக்கிைொர்.  

பேொற்கனளக் குைிப் ிடத் தக்க விதத்தில் குழு ம் பேய்தல் கட்டு ொைம் அல்லது கட்டு எைப் டும். 

நொம்  ொர்த்த எடுத்துக்கொட்டில் முழுக்கூறும் கட்டு ொை ொகும். ப ொிய கட்டு ொைத்தில் அடங்கும் 

பேொல்சலொ கட்டு ொைச ொ அதன் உறுப் ொகும். அங்சக வேிக்கும், வயதொை  ைிதர் என் ை 

அங்சக வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் என்ை கட்டு ொைத்தின் உறுப்புகளொகும். வயதொை,  ைிதர் 

என் ை வயதொை  ைிதர் என்ை கட்டு ொைத்தின் உறுப்புகளொகும். ஒருகட்டு ொைத்னத 

உருவொக்கும் இரு உறுப்புகளில் ஒன்று அண்ன  உறுப் ொகும்.  
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 திலீடு முனை (substitutability)  

அண்ன  உறுப்பு ஆய்வில்  யன் டுத்தப் டும்  ொிசேொதனை  திலீடு முனையொகும்.  திலீட்டு 

முனைதொன் ஒரு வொக்கியத்னதசயொ பதொடனரசயொ அண்ன  உறுப்புகளொகப்  குத்தொயத் 

துனணபுொிகின்ைது.  ின்வரும் பதொடர்கனள எடுத்துக்பகொள்ளவும். 

 1.ரொஜொவின்  கனுனடய வீடு  

 2.பதைொலிரொ னுனடய வீடு  

 2.அவனுனடய வீடு  

ச ற்கண்ட முதல் இரண்டு பதொடர்களில் ரொஜொவின்  கனுனடய, பதைொலிரொ னுனடய என் ை 

ப ொத்தத் பதொடர்களின் அதொவது கட்டு ொைங்களின் உறுப்புகளொகும் என்ை உண்ன  ரொஜொவின் 

 கனுனடய, பதைொலிரொ னுனடய என் வற்னை அவனுனடய என்ை ஒரு பேொல்லொல்  திலீடு 

பேய்யலொம் என்ை ேொத்தியத்தொல் உறுதிப் டும். பதைொலிரொ ைனுனடய வீடு என் து உறுப்பு. 

பதைொலிரொ னுனடய என் தன் அண்ன  உறுப்புகள் பதைொலி, ரொ னுனடய என் ைவல்ல, 

பதொைொலிரொ ன், உனடய என் ை அகும். எைசவ ரொ னுனடய என் து இந்த வொக்கியத்தின் 

உறுப் ல்ல. கட்டு ொை அன ப்ப ொழுங்கு  ற்றும் உறுப்பு வகுப்பு (constituent class) கருத்துரு 

அடிப் னடயில் தொன் அண்ன  உறுப்பு வனரயறுக்கப் டும்.  

உறுப்பு வகுப்பு  

கூடுதல் அளவு ஒன்னைபயொன்று  திலீடு பேய்கிை முனைனயக் கொட்டுகின்ை ஒசர கட்டு ொை 

அன ப்ப ொழுங்கில் வருகிை உறுப்புகளின் ஏதொவது வகுப்பு உறுப்பு வகுப்பு எைப் டும். 

 ின்வரும் வொக்கியங்கனள எடுத்துக்பகொள்சவொம்.  

எ.கொ.  

அங்சக வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் என் தந்னத  

அவர் என் தந்னத நொன்  

அங்சக வேிக்கும் வயதொை  ைிதனரப்  ொர்த்சதன்  

அங்சக வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் என் தும் அவர் என் தும் ஒசர உறுப்பு வகுப் ில் 

அடங்கு னவ.  ின்வரும் வொக்கியங்கனள ஆய்சவொம். உறுப்பு வகுப்பும் கட்டு ொை 

அன ப்ப ொழுங்கும் உள்ளுணர்வு அடிப் னடயிலொை அண்ன  உறுப்பு ஆய்வுக்கு  ிக உகந்தது. 

உறுப்பு வகுப் ின் அங்கங்கள்  ல்சவறு ட்ட நீளங்களில்  ல் சவறு ட்ட அக அன ப் ில் வரும். 

இதுதொன் உறுப்பு வகுப்ன   யனுள்ளதொக்குகின்ைது. இது நீண்ட வொக்கியங்கனள கட்டு ொை 
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அன ப்ப ொழுங்கொல் விளக்க அனு திக்கின்ைது. ேிைிய வொக்கியங்கனள விளக்கப்  யைள்ளதொய் 

அன கின்ைது.  

ஒரு ப ொழி உறுப்பு வகுப்புகளின் எளிய அன ப்ன ப்ப ொழுங்னகக் பகொண்டிரொ ல் 

துனணவகுப்புகள், துனண துனண வகுப்புகள் எை அன ப்ப ொழுங்னகக் பகொண்டிருக்கும். 

அடுத்தடுத்து வருகின்ை ஒவ்பவொரு துனண  குப்பும் (subdivision) இறுதிவனர பேயல் டும். 

இவ்வொறு ந க்கு வகுப்புகளின்  டிநினலயும் துனணவகுப்புகளின்  ல நினலகளும் கினடக்கும். 

 ின்வரும் வொக்கியங்கனள எடுத்துக்பகொள்சவொம்:  

நொன் அவனரப்  ொர்த்சதன்  

*நொன் அந்த  ைிதனரப் ச ொசைன்  

*நொன் அந்த  ைிதனர வந்சதன்  

நொம் இங்கு இருவனகப் ட்ட வினைவகுப்புகனளப்  ொர்க்கிசைொம்: பேயப் டு ப ொருள் குன்ைிய 

வினை, பேயப் டுப ொருள் குன்ைொ வினை. ஒரு ப ொழியுறுப்பு வகுப்பு ஒழுங்குமுiனயக் 

பகொண்டிருக்கிைது என்று கூறுவதனதவிட வகுப்புகள், உள்வகுப்புகள் எை ஒழுங்குமுனைனயக் 

பகொண்டுள்ளது எைக் கூைலொம். இவ்வொைொக ந க்கு வகுப்புகளின்  டிநினலயும் உள்வகுப்புகளின் 

 டிநினலயும் இருக்கின்ைை.  

5.1.1. அண்ன  உறுப்புகளொகப்  ிொிப் தன் அளவீடு  

அண்ன  உறுப்புகளொகப்  ிொிப் தன் அளவீடுகளொக அகப் ற்ைொசு, அக ொறு ொடு, 

சுதந்திரத்தன்ன  என் ைவற்னைக் குைிப் ிடலொம்.  

அகப் ற்ைொசு (internal cohesion) 

ஒரு பதொடர்ச்ேி எந்த அளவுக்கு ஒரு அலகொகச் பேயல் டுகின்ைது என் னத அகப் ற்ைொசு (internal 

cohesion) எைலொம். ஒவ்பவொரு பதொடர்ச்ேியும் அதன் விொிவுகளின்  குதிகளொக ஆயப் ட 

சவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வரும் வொக்கியங்கனள எடுத்துக்பகொள்சவொம்.  

 வட்ட ஆட்ேியர் அந்தக் கட்டிடத்னதத் திைந்து னவத்தொர்  

 தொச ொதரன் அனதச் பேய்தொர்  

இந்த இரு வொக்கியங்களிலும் வருனக ேலுனக (privilege of occurrence) ஒன்ைொகும். ஒரு கட்டின் 

உறுப் களில் ஒன்று வரும் இடத்திசலசய வரும் வடினவ அக்கட்டு தந்தொல் அந்தக் கட்டு 

உள்வட்டக் கட்டு எைப் டும். எ.கொ.  

  ொவட்ட ஆட்ேியர்  
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ஒரு கட்டின் எந்த உறுப்புக்கும் முழுத்பதொடர் வரும் இடத்தில் வருனக ேலுனக இல்லொவிட்டொல் 

அது பவளிவட்டக் கட்டு எைப் டும்.  ல உறுப்புகள் சேர்ந்த ஒரு கட்டு வரும் இடங்களில் அதன் 

உறுப்புகளும் வரக்கூடு ொைொல் அது கூட்டுநினல உள்வட்டக்கட்டு (endocentric construction) 

எைப் டும்.  

  ஒரு ப ொிய அழகொை  லர்  பூத்தது 

   ஒரு ப ொிய  லர்  பூத்தது  

            லர்  பூத்தது  

இதிலிருந்து  ொறு ட்டு வருவது பவளிவட்டுக்கட்டு எைப் டும்.  

 அவன் சவக ொக ஓடிைொன்  

 *அவன் சவக ொக  

அக ொறு ொடு (internal diversity) 

 இதன்  டி ஒவ்பவொரு அண்ன  உறுப்பும் கூடுதல் அக  ொறு ொடு அன ப்புள்ள  திலீடு 

அலகுகளொல்  திலீடு பேய்யப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக அந்த அனையில் என் னத அந்த அனை, 

இல் எைப்  குக்கலொம். ஏபைன்ைொல் அந்த அனை  ிக கூடுதல் அக ொறு ொடு உள்ள 

 திலீடுபேய்ய இயலும் பதொடர்ச்ேிகளின் வகுப்ன ச் (அதொவது ப யர்த்பதொடனரச்) ேொர்ந்தது.  

சுதந்திரத் தன்ன   

அண்ன  உறுப்புகள் அவற்ைின் வருனக முனையில் ஒன்றுக்பகொன்று சுதந்திரத்தன்ன  

உனடயதொய் இருக்கசவண்டும். அதொவது அண்ன  உறுப்புகள்  ல சூழல்களில்  ற்றும் 

கட்டுகளில்  ல அன ப்புகளில் வரும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் அந்த அனை என் தன் 

சுதந்திரத்தன்ன யொை வருனகனய பவளிப் டுத்தும்.  

 அந்த அனையில் பவளிச்ேம் இல்னல  

 அவள் அந்த அனைனயச் சுத்தம் பேய்தொள்  

 அந்த அனை அவன் உனடயது  

5.1.2. அண்ன யுறுப்புகளின் வனககள்  

 ல் அண்ன  உறுப்புகள்  

ப ொழியியல் அன ப்புகள் ப ொதுவொக ஈொினணயொைனவ (binary). அதொவது இரு கூறுகளொகப் 

 ொிக்கத்தகனவ. ஆைொல் ஒரு உறுப் ில் மூன்று பதொடர்ச்ேிகள் இருந்தொல் (அஇஉ) அவற்னை 

அஇ/உ அல்லது அ/இஉ என்று ஆய்வதற்குத் தகுந்த கொரணங்கள் இல்லொதிருந்தொல் அனவ 
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மூன்ைொகப்  ிொிக்கப் டசவண்டும். அது ச ொலசவ நொன்கு உறுப்புகள் உள்ள கட்னட இரண்டொக 

அல்லது மூன்ைொக ஆய இயலவில்னல என்ைொல் நொன்கொக ஆயப் டசவண்டும். ஒரு கட்னட 

உருவொக்கும் இரண்டிற்குச ற் ட்ட அண்ன  உறுப்புகள்  ல் அண்ன  உறுப்புகள் (multiple ICs) 

எைப் டும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் ரொ னும் கிருஷ்ணனும் ரொனதயும் என்ை பதொடர் ஒசர 

சநரத்தில் மூன்ைொகப்  ிொிக்கப் ட்டு ஆயப் டசவண்டும். எ.கொ.  

 ரொ னும் |கிருஷ்ணனும் |ரொனதயும்  

இதுச ொலசவ சேரசேொழ  ொண்டியர் வந்தைர் என்ை வொக்கியத்னதயும்  ின்வரு ொறுதொன் 

 ிொித்தொய இயலும்.  

 சேர சேொழ  ொண்டியர் வந்தைர்  

 

சேர, சேொழ,  ொண்டியர் என்ை மூன்றுச  ஒரு நினலயில் வந்து எழுவொயொகச் பேயல் டுகின்ைை. 

இருன ப்  குப் ொய்வு பேய்ய இயலொது. இதுச ொல் னக கொல் முகம் கழுவிைொன் என் திலும் னக, 

கொல், முகம் என் ைனவ ஒசரநினலயில் வந்து பேயப் டுப ொருளொகச் பேயல் டுவதொல் 

அவற்னையும் மூன்ைொகப்  குக்க சவண்டுச யன்ைி இரண்டொகப்  குக்கலொகொது.  

பதொடரொ அண்ன  உறுப்புகள்  

உறுப்புகள் ஒன்னைபயொன்று பதொடர்ந்து வருவதொல்தொன் அண்ன  உறுப்புகள் எைப் ப யர் 

ப ற்ைை. ஆைொல் ேில சூழல்களில் அண்ன ப் ட இயலும் உறுப்புகள் அண்ன ப் டொது வரும். 

அதொவது எப்ப ொழுதும் ஒரு ப ொழிக்கூனை இரண்டு அலகுகளொகப்  குக்க இயலொது. ஏபைற்ைொல் 

 ிணணப்புள்ள கூறுகள் பதொடர்ச்ேியொல்  ிொிக்க ட்டிருக்கும். இத்பதொடனர பதொடரொ அண்ன  

உறுப்புகள் என் ர். எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வரும் வொக்கியங்கனள எடுத்துக்பகொள்சவொம்:  

 அவருக்கு அவனையும் அவனளயும்  ற்ைித் பதொியொது  

 அவருக்கு அனைப் ற்ைியும் அவனளப் ற்ைியும் பதொியொது  

முதல் வொக்கியத்தில் பதொியொது என் து அவனைப்  ற்ைி, அவனளப்  ற்ைி என்ை இரண்டிற்கும் 

ப ொதுவொைதொக (அண்ன ப் ட்டதொக) அன யும். இந்த உண்ன னய அண்ன  உறுப்பு ஆய்வில் 

கொட்ட இயலொது. ஆங்கிலத்தில் வரும்  ின்வருவை ச ொன்ை விைொவொக்கியங்கள் பதொடரொ 

அண்ன  உறுப்புக்களுக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொக அன யும். ஆங்கிலத்தில் ஒரு வனக விைொ 

வொக்கியங்கள் துனண வினைனய எழுவொய்க்கு முன்ைர் நகர்த்துவதொல் ப ைப் டும்.  

 He is a boy 
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 Is he a boy? 

is என்ை துனண வினைனயத் பதொடர்ந்து தொன் a boy என்ை நிரப் ி வரசவண்டும். ஆைொல் 

விைொவொக்கயத்தில் இந்த அண்ன த் தன்ன  இல்லொது ச ொய் விடுகின்ைது.  

கட்டு ொை ஒருச ொன்ன   

ஒசர தைி ங்களொல் ஆை ஆைொல் சவறு ட்ட கட்டு ொை அன ப்ப ொழுங்குள்ள  ற்றும் 

சவறு ட்ட அண்ன  உறுப்பு அன ப்புகள் உள்ள இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற் ட்ட 

கட்டு ொைங்களின் உைவு/பதொடர்பு கட்டு ொை ஒருச ொன்ன  (constructional homonymy) எை 

அனழக்கப் டும். கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டு கட்டு ொை ஒருச ொன்ன னய விளக்கும்.   

  னழய வீட்டுச் ேொ ொன்  

 

  னழய வீட்டுச் ேொ ொன்  

 

 னழய என் து வீட்டிற்சகொ வீட்டு ேொ ொனுக்சகொ அனடயொக வந்து ப ொருள்  யக்கம் 

தருகின்ைது. இது ச ொலசவ அழகொை ேிறு ியின் ப ொம்ன   ின்வரும்  குப் ொய்வில் தந்துள்ளது 

ச ொல் ப ொருள்  யக்கம் கொட்டும்.  

 அழகொை ேிறு ியின் ப ொம்ன கள் 

 

 அழகொை ேிறு ியின் ப ொம்ன கள்  

 

கட்டு ஒருச ொன்ன  அல்லது  யக்கம் வனகப் ொடுகளின் பேயற் ொடு சவறு ொட்டொசலொ 

 டிநினல அன ப்பு சவறு ொட்டொசலொ (அதொவது அனடப்புக் குைியிடல் சவறு ொட்டொசலொ) 

அல்லது இரண்டிைொலுச ொ ஏற் டலொம். கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இனதத் பதளிவு டுத்தும்.  

   அவன் ன யன்  

 அவன் ஒரு ன யன்  அவனுனடய ன யன்  

5.1.3. அண்ன  உறுப் ொய்வின்  ொதிொிகள்  

அண்ன  உறுப் ொய்வு பதொடொியல், உரு ைியல், ஒலியைியல் என்ை எல்லொ நினலகளிலும் 

பேய்யப் டுகின்ைது. அண்ன  உறுப் ொய்வில்  ல  ொதிொிகள் உள்ளை.  
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அனடயொளப் டுத்தொதப் ப ட்டிப் டம்  

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் தரப் ட்ட வொக்கியத்தின் அண்ன  உறுப்புகள்  குக்கப் ட்டு 

ப ட்டிப் ட ொகத் தரப் ட்டுள்ளது:  

 டம் 6  

என் வீட்டிற் குப்  க்கத் இல்  வேிக்கும் வயதொை  ைிதர்;  ப ொிய கவிஞர் 

என் வீட்டிற் வயதொை  ைிதர் ப ொிய கவிஞர் 

 என் வீட்டிற்குப் 

என் வீட்டிற்குப்  க்கத் 

என் வீட்டிற்குப்  க்கத்தில் 

என் வீட்டிற்குப்  க்கத்தில் வேிக்கும் 

என் வீட்டிற்குப்  க்கத்தில் வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் 

என்வீட்டிற்குப்  க்கத்தில் வேிக்கும் வயதொை  ைிதர் ப ொிய கவிஞர் 

அனடப்புக்குைிப்  டம்  

கீசழ ச ற்கண்ட வொக்கியம் அனடப்குைிகனளப்  யன் டுத்தி அண்ன  உறுப்புகளொக 

ஆயப் ட்டுள்ளது: 

 [[[[என்] [வீட்டிற்குப்]] [ க்கத்]] [இல்]] [வேிக்கும்]] [[வயதொை] [ ைிதர்]]] [[ப ொிய] [கவிஞர்]] 

கினளப் டம் வொக்கியப்  குத்தொய்னவப்  ின்வரு ொறு  டிநினல அன ப் ில் அண்ன  உறுப்புகள் 

கட்டுக்கனள ஒன்றுக்குள் ஒன்ைொக அன வனதப்  ின்வரு ொறு கினளப் டத்தில் கொட்டலொம்:  
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 டம் 7  

          வொக்கியம்  

 [என் வீட்டிற்குப்  க்கத்தில் வேிக்கும் வயதொை  ைிதர்] [ப ொிய கவிஞர்] 

 [என் வீட்டுக்குப்  க்கத்தில் வேிக்கும்] [வயதொை  ைிதர்] [ப ொிய]  [கவிஞர்] 

 [என் வீட்டுக்குப்  க்கத்தில்] [வேிக்கும்] [வயதொை] [ ைிதர்] 

 [என் வீட்டுக்குப்]        [ க்கத்தில்] 

 [என் வீட்டுக்    குப்]  

 [என் வீட்டுக்]  [குப்]  

 [என் வீட்டு] 

 

 டம் 8  

           வொக்கியம்  

       ப யர்த் பதொடர்          ப யர்த்பதடர்  

           ப யபரச்ேத் பதொடர்             ப யர்த் பதொடர்     ப யரனட   ப யர்  

 ின்னுருபுத்பதொடர்                   ப யபரச்ேம்  ப யரனட ப யர்  ப ொிய                   கவிஞர்  

சவற்றுன த்பதொடர்       ின்னுருபு  வேிக்கும்        வயதொை  ைிதர்  

ப யர்த்பதொடர்  சவற்றுன உருபு  க்கத்தில்                          

அனட   ப யர்  உக்கு  

என்        வீடு  

5.1.4. அண்ன  உறுப் ொய்வின் வனரயனை  

எல்னல அல்லது ேிக்கல்கள்  ின்வரும் பேய்திகள் அண்ன  உைப் ொய்வின் வனரயனை 

எல்னலனய பவளிப் டுத்துவை.  

1. முதலில் ஒரு வொக்கியத்னத/பதொடனர அண்ன  உறுப்புகளொக  குப் து அவ்வொக்கிய 

அலகுகனள பதொிந்துபகொள்ளுதல்/வனகப் டுத்தல் என்ை முயற்ேிக்கு முன்ைசர அதொவது அண்ன  

உறுப்புகனள எழுவொய், பேயப் டுப ொருள், ப யர்த்பதொடர் எை அனடயொளப் டுத்துவதற்கு 
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முன்ைசர பேய்யப் ட சவண்டும். இது அன ப்புப ொழியியல் ஆய்வின் முக்கிய அைிவியல் 

 ொர்னவயொகும். ஆைொல் உண்ன ச் பேயல் ொட்டில் அண்ன  உறுப்பு  குப் ொய்வு அலகுகளின் 

இலக்கண நினலனயத் தழுவிசய பேய்யப் டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, எல்லொக் குழந்னதகளும் 

 னலயில் ஏைிை என்ை வொக்கியத்தின் அன ப்பு ரொ ன் சவனல பேய்கிைொன் என்ை  ொதிொினயத் 

தழுவித்தொன் ஆயப் டுகின்ைது என்று சதொன்ைிைொலும், இரண்டும்  ரபு வனகப் ொடுகளொை 

எழுவயொய்,  யைினல என்ை வனகப் ொட்னடக் பகொண்டுதொன் ஆயப் டுகின்ைது. 

 2. உறுப்புகள் பதொடரொ அண்ன  உறுப்புகளொக வரலொம் என்று  ொர்த்சதொம். ( ொர்க்க பதொடரொ 

அண்ன  உறுப்புகள்  ற்ைிய விளக்கம்.) அண்ன  உறுப் ொய்வு பதொடரொ அண்ன  உறுப்புகளின் 

உைனவ விளக்க இயலொது.  

3.அண்ன  உறுப் ொய்வில் வொக்கியத்தில் இல்லொத ஆைொல் சூழலொல் ப ைக்கூடிய அலகுகனளக் 

கொட்ட இயலொது.  

 (நீ) நொன் வரும் வனரக் கொத்திரு  

நீ என் னதப் புொிந்து பகொள்ள இயலும் ஆைொல் அண்ன  உறுப்பு ஆய்வில் கொட்ட இயலொது.  

4.பேய்வினை வொக்கியம்-பேயப் ொட்டு வினைவொக்கியம், உறுதிவொக்கியம்-எதிர் னை வொக்கியம், 

பேய்திவொக்கியம்-விைொவொக்கியம் இவற்ைிற்கு இனடசய உள்ள உைவுகனள அண்ன  உறுப்பு 

ஆய்வு கொட்டொது. எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் வொக்கிய இனணகளுக்கினடசய உள்ள 

உைவுகனள அண்ன  உறுப் ொய்வு கொட்டொது.  

 ரொ ன்  ொம்ன க் பகொன்ைொன் :  ொம்பு ரொ ைொல் பகொல்லப் ட்டது  

 அவன் இனத பேய்வொன் : அவன் இனதச் பேய்ய ொட்டொன்  

 அவன்  டிக்கிைொன் : அவன் என்ை பேய்கிைொன்?  

5.வொக்கியங்கனள அண்ன  உறுப்புகளொகப்  குப் து  ட்டும் வொக்கியன ப்ன ப்  ற்ைி ேொியொை 

விளக்கத்னதத் தருவதில்னல. ஆைொல்  ரபு அடிப் னடயிலொை அணுகுமுனையில் இவ்வொறு 

அண்ன  உறுப்புகளொகப்  ிொிப் து  ிகவும் அடிப் னடயொைது. அண்ன  உறுப் ொய்வு எழுவொய், 

 யைினல, பேயப் டுப ொருள் என்ை வொக்கியத்தில் வரும் பேொற்களின் பேயல் ொட்டினை 

விளக்கொது.  

6. வொக்கியங்களில் பேொற்கள் நனடயியல், கவைக்குவிப்பு என்ை நினலகளில் இட ொற்ைம் ப றும். 

இத்தனகய சவறு ொடுகனள அண்ன  உறுப் ொய்வொல் விளக்க இயலொது.  

 அவள்  ொங்கொய் தின்ைொள்.  
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  ொங்கொய் அவள் தின்ைொள்.  

ச லும் வொக்கியத்தில் வினையனடகள் வினைக்கு அண்ன ப் ட்டும் வொக்கிய முதலிலும் வரலொம். 

 சநற்று கொனலயில் அவன்  துனரக்குச் பேன்ைொன்.  

 அவன்  துனரக்கு சநற்று கொனலயில் பேன்ைொன்  

 அவள் வீட்னட சநொக்கி ப துவொக நடந்தொன்.  

 ப துவொக அவள் வீட்னட சநொக்கி நடந்தொள்  

7. ப ொதுவொக அண்ன  உறுப் ொய்வு பேொற்களின் ஆய்விற்குப் ின் தொன் உரு ன்களின் 

 குப் ொய்னவச் பேய்ய சவண்டும் எை எதிர் ொர்ப்ச ொம். ஆைொல் பேொற்களின்  குப் ொய்விற்கு 

முன்ைசர ஒட்டுகனள  குப் ொய்வு பேய்ய சவண்டிய சூழல்கள்  ல வரும். எடுத்துகொட்டொக அந்த 

வயதொை  ைிதனர என்ை கட்னட  குப்னகயில், அந்த வயதொை  ைிதர், ஐ என்று முதலில்  குத்த 

 ின்ைர் தொன் அந்த வயதொை,  ைிதர் என்று  குப் டசவண்டும்.  

9. எவ்வித இலக்கண அைிவும் இன்ைி நொம் அண்ன  உறுப் ொய்வு பேய்தொல் அது நம்ன  அதிக 

துரம் பகொண்டு பேல்லொது. எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வரும் ஆங்கிலத்பதொடரக்குப் குனைந்தது 

மூன்று ப ொருள்சகொண்ன கள் வரும்.  

   சநரம்  ைக்கிைது  

 Time files  சநரப் பூச்ேிகள்  

   பூச்ேிகளின் சநரத்னதக் கணக்கிடு  

ஆைொல் அண்ன  உறுப் ொய்வு ஒசர  குப் ொய்னவத்தொன் அனு திக்கும்: Time | flies.  

5.2. பதொடரன ப்பு இலக்கணம்  

அண்ன யுறுப்பு  குப் ொய்வு  குநினல அடிப் னடயிலொைது. அடிப் னட ப ொழியலகுகனளக் 

கொண் தற்கொக அைிவியல் கண்டுப் ிடிப்புச் பேயல்முனை (discovery procedure) பேயல் ொட்டொல் 

உருவொைது. வொக்கியங்கனள இரண்டு அண்ன  உறுப்புகளொகவும் ஒவ்பவொரு அண்ன  

உறுப்ன யும் ச லும் ேிறு உறுப்புகளொகவும்  குப் து இந்தக் சகொட் ொட்டின் பகொள்னகயொகும். 

ேில ப ொழியியலொர் வொக்கியத்னதப் ப ொிய அலகொகக் பகொண்டு ச லிருந்து கீழ்சநொக்கி 

ஆய்வொர்கள். ேிலர் கீழிருந்து ச ல்சநொக்கி ஆய்வொர்கள். அண்ன  உறுப்பு 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டொல்  ர ிலக்கணப்  குத்துக் குைித்தல் ச ொலசவ அன யும். அதொவது 

வொக்கியத்னத இலக்கண வனகப் ொடுகளொகப்   குத்தல் நிகழும்.  ரபு அடிப் னடயிலொை 
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வொக்கியப்  குப் ொய்வும்  குத்துக்குைித்தலும் பதொடர் அன ப்பு இலக்கணம் எைப் டலொம். 

இவ்விலக்கணம்  ின்வரும் சகள்விகளுக்கு  ின்வரும் சகள்விகளுக்கு வினட தருகின்ைது:  

• ஒரு வொக்கியத்தின் உறுப்புகள் யொனவ?  

• அனவ எவ்வொறு ஒழுங்கு  டுத்தப் ட்டுள்ளை?  

 ர ிலக்கணங்கள் வொக்கியங்கனளயும் பதொடர்கனளயும் பேொற்கனளயும் விளக்க  ின்வரும் 

கூற்றுகனள தருகின்ைை:  

• ஒரு வொக்கியத்தில் ப யர்த்பதொடரும் (noun phrase) வினைத் பதொடரும் (verb phrase) அடங்கும். 

 • ஒரு ப யர்த்பதொடொில் ஒரு ப யர்  ட்டுச ொ அனடபகொளி அனட (determiner) + ப யர் 

என் சதொ வரும்  

• ஒரு வினைத் பதடொில் ப யர்  ட்டுச ொ வினை  ட்டுச ொ ப யர் + துனண வினை என் சதொ 

சவற்றுன த் பதொடர் + வினை என் சதொ வரும்.  

•  ின்னுருபுத் பதொடொில் சவற்றுன த் பதொடரும்  ின்னுருபும் வரும்.  

• சவற்றுன த் பதொடொில் ப யர்த் பதொடரும் சவற்றுன  உருபும் வரும்.  

5.2.1. விொித்பதழுதுவிதிகள்  

திட்டவட்ட ற்ை ேிக்கை ல்லொத ச ற்பேொன்ை விளக்கக் கூறுகள் தருவதற்குப்  திலொகச் ேில  ரபு 

 ற்றும் குைியீடு அடிப் னடயில் ஒரு குழு ஆக்க விதிகள் (generation rules) அல்லது 

விொித்பதழுவிதிகள் (rewriting rules) தரலொம். இம் ொதிொியொை விதிகனளத் பதொடரன ப்பு விதிகள் 

(phrase structure rules) எைலொம். பதொடரன ப்பு விதிகள்  ின்வருவதுச ொல் ப ொது விதித் 

திட்டத்னதக் (rule schema) பகொண்டிருக்கும்.  

 அ  ஆ  

அதொவது ‘அ’ என்ை குைியீட்னட (symbol) ‘ஆ’ என்ை குைியீடொக விொித்பதழுதலொம். விொித்பதழுதும் 

பேயல் ொட்னடத் பதொடங்கி னவப் தற்குப்  யன் டுத்தும் குைியீட்னடத் பதொடக்கக் குைியீடு 

(initial symbol) எைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக  

 வொ  ப பதொ+ விபதொ  

என்ை விொித்பதழுது விதியில் வொ (வொக்கியம்) என் து பதொடக்கக் குைியீடு. ச ற்பேொன் விதி ஒரு 

வொக்கியத்தில் ப யர்த்பதொடரும் வினைத் பதொடரும் வரும் என்று பதொிவிக்கின்ைது. ‘+’ என்ை 

குைியீடு  ினணப்ன க் (concatenation) குைிப் ிடப்  யன் டுகின்ைது. ப பதொ, விபதொ என்ை 
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புலக்குைிப்புகனள (labels) விொித்துனரக்கசவொ விொித்பதழுதசவொ பேய்யலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, 

 ப பதொ  அஅ + ப   

என்ை விதி ப பதொ கணுனவ விொித்பதழுதுகின்ைது. (அனடபகொளி அனடயில் (அஅ) அந்த, இந்த, 

என், உன், அவைது, அவளது, அதன், அவற்ைின் என் ை அடங்கும்.) கணு என் து ஒரு 

கினளப் டத்தில் ஒன்சைொ அதற்கு ச ற் ட்ட கினளகசளொ பவளிவரும் இட ொகும். த ிழில் விபதொ 

என் னதப்  ின்வரு ொறு விொித்து எழுதலொம்.  

 விபதொ   ிஉபதொ + ப பதொ + வி + துவி  

 ின்னுருபுத் பதொடனரப்  ின்வரு ொறு விொித்து எழுதலொம்.  

  ிஉபதொ  சவபதொ +  ிஉ  

சவற்றுன த் பதொடர்  ின்வரு ொறு விொியும்.  

 சவபதொ   ப பதொ + சவஉ  

இது வனரத் தந்த விதிகனளப்  ின்வரு ொறு கினளப்  ட ொகத் தரலொம்:  

             வொ  

ப பதொ                                 விபதொ  

அஅ    ப                     ிஉபதொ         சவபதொ       வி         துவி  

           சவபதொ      ிஉ         ப பதொ சவஉ            

  ப பதொ  சவஉ       ப அ     ப   

        அஅ       ப                                      

              

நொம் முன்ைர் கூைிய டி எவ்வொறு உரு ன்கள் எல்லொம் சேர்ந்து பேொற்களொகவும் 

பேொற்கபளல்லொம் சேர்ந்து பதொடர்களொகவும் பதொடர்கள் எல்லொம் சேர்ந்து வொக்கியங்களொகவும் 

உருவொக்கம் ப றுகின்ைை என்றும் எவ்வொறு வொக்கியங்கள் பதொடர்களொகவும் பதொடர்கள் 

பேொற்களொகவும் பேொற்கள் உரு ன்களொகவும் ஆயப் டுகின்ைை என்றும் கொட்ட  ல வழிகள் 

இருக்கின்ைை என்று  ொர்த்சதொம்.  ட்டு ன்ைி அனவ எவ்வொறு ப ட்டி வனகப்  டத்தொலும் 

(புலக்குைிப்புகளுடன் அல்லது புலக்குைிப்பு இல்லொ ல்) அனடப்புக்குைிப்புகளொலும் 

(புலக்குைிப்புடன் அல்லது புலக்குைிப்பு இல்லொ ல்) கினளப் டத்தொலும் எவ்வொறு பவளிப் டுத்தப் 
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 ட்டிருக்கின்ைது என்று  ொர்த்சதொம். விொித்பதொழுது விதிகள் ச ற்பேொன்ை பேய்திகனள 

சவறுவழியில் பவளிப் டுத்துகின்ைது. விொித்பதழுது விதிகளுக்குப்  ிை பவளிப் ொட்டு 

வடிவங்கனளக் கொட்டிலும் கூடுதல் அனுகூலம் உண்டு. முதலொவதொகப் புலக்குைிப்புகள் 

விொித்பதழுது விதிகளுக்குள்சளசய அன ந்துள்ளை. இரண்டொவதொக ஒவ்பவொரு விதிகனளயும் 

(பதொடக்க விதி தவிர்த்து) ஏற்கைசவ கூைப் ட்ட விதினய/விதிகனள இடம்ப யர்க்கசவொ 

நீட்டசவொ விொித்பதழுதசவொ பேய்யத்தக்க வண்ணம் வொினே முனைப் டி அடுக்கப் ட்டுள்ளை. 

எடுத்துக்கொட்டொக  ின்வரும் விதிகனள எடுத்துக்பகொள்சவொம்:  

 1.வொ  ப பதொ + விபதொ  

 2.விபதொ   ிஉபதொ + சவபதொ + வி  

 3. ிஉபதொ  சவபதொ +  ிஉ  

 4.சவபதொ  ப பதொ + சவஉ  

 5.ப பதொ  அஅ + ப   

முதல் விதியில் இரண்டொவது, மூன்ைொவது, நொன்கொவது ஐந்தொவது எை ஒன்ைன்  ின் ஒன்ைொக 

விதிகனளப்  யன் டுத்திைொல் முனைசய  ின்வரு ொறு விொித்பதழுது விதிகள் கினடக்கும்.  

 வொ  ப பதொ+ விபதொ  

 வொ  ப பதொ +  ிஉபதொ + சவபதொ + வி  

 வொ  ப பதொ+ சவபதொ +  ிஉ + சவபதொ + வி  

 வொ  ப பதொ+ ப பதொ + சவஉ +  ிஉ + ப .பதொ + சவஉ + வி  

 வொ  அஅ + ப  + அஅ + ப  + சவஉ+  ிஉ + அஅ + ப  + சவஉ + வி  

எைசவ விொித்பதழுது விதிகள்  ிை வடிவ பவளிப் ொட்னடவிட ேக்தி வொய்ந்தனவ. விொித்பதழுது 

விதிகனளக் ஒரு கினளப் ட ொக உருப் டுத்தம் பேய்யலொம். ஒரு கினளப் டத்தில் ஒன்சைொ 

அதற்குச சலொ கினளகள் வரலொம் அல்லது கினளகளின்ைி வரலொம். கினளயில் கினளவிடும் 

இடத்தில் வரும் ஒவ்பவொரு புள்ளியும் கினளவிடும் கணு எைப் டும். கினளவிடும் கணு 

ஒவ்பவொருன்றுக்கும் புலக்குைிப்பு தரப் ட்டிருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக, கினளவிடும் கணுவொை 

ப பதொ என் னத  ின்வரு ொறு பவளிப் டுத்தலொம்:  

           ப பதொ  

  அஅ   ப   

  அந்த                ைிதர்  
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கினளவிடொத கணுக்களும் உண்டு.  

  ப பதொ  

  ப   

  ரொ ன்  

ஒரு பதொடருக்கு ச ல் வரும் அல்லது அத்பதொடனர அதிகொரம் பேய்யும் புலக்குைிப்பு பேய்யப் ட்ட 

கணு இறுதியுைொ கணு (non-terminal node) எைப் டும். அக்கணுனவ ச லும் விொித்பதழுதலொம். 

ப பதொ, விபதொ, சவபதொ,  ிஉபதொ என் ை இறுதியுைொக்கணுக்கள் ஆகும்.  (படல்டொ) குைியீடு 

தவிர ஒன்று ில்லொத கணு இறுதிக்கணு எைப் டும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இந்தக் கனலச் 

பேொல்னலத் பதளிவுபேய்யும்:  

    

 டம் 10  

    வொ (பதொடக்கக் குைியீடு) 

 ப பதொ (இறுதியுைொ கணு)    விபதொ (இறுதியுைொ கணு)  

 அஅ ப அ ப                      ிஉபதொ     சவபதொ        வி     துவி  

    சவபதொ           ிஉ  ப பதொ        சவஉ  

    ப பதொ  சவஉ   அஅ   ப       

             ப அ  ப   

                                                                                                       

 

ப பதொ, விபதொ,  ிஉபதொ, சவபதொ, என் ை இறுதியுைொக்கணுக்களொகும். படல்டொ அடியில் வரும் 

அஅ, ப அ,  ிஉ, சவஉ, வி, துவி என் ை இறுதிக் கணுக்களொகும். இந்த படல்டொக்கள் 

அகரொதிச்பேொற்களொல் இடம் ப யர்க்கப் டும்.  

 அஅ ப அ   ப     அஅ  ப அ           ப     சவஉ  வி  

 அந்த நல்ல  ைிதர் ஒரு  உயர ொை ன யன்  ஐப்   ொர்த்தொர்  

பதொடர்ச்ேியொை இறுதிக் சகொனவகள் ஒரு வொக்கியத்தின் இறுதி உறுப்புகளொக அன யும். 

வனகப்புலக்குைிப்பு இருவனகப் டும்:  
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1. கட்டொயப் புலக்குைிப்பு  

2. விருப்புப் புலக்குைிப்பு  

எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கில ப ொழியில் ப யர்த்பதொடொில் அஅ எண்ணக்கூடிய ஒருன ப்  

ப யர்முன் கட்டயொ ொய் வரும். ஆைொல் ப யரனட விருப் ொகத்தொன் வரும். விருப்புப் 

புலக்குைிப்புகனள அனடப்புக் குைிக்குள் தந்து இந்த சவை ொட்னடக் கொட்டலொம்.  

 1. அஅ (ப அ) ப   

     the     old      man 

 2. அஅ    (எண்அ) (ப அ)  ப   

     அந்த   இரண்டு   நல்ல   ன யன்கள்  

வனகப் ொடுகனளத் பதொிவு பேய்வதில்  ீனே அனடப்புக்குைிகள் விருப்புகனளயும் பதொிவுனளயும் 

கொட்டப்  யன் டும்.  

        இயற்ப யர்  

 ப பதொ   ொற்றுப்ப யர்  

        அஅ + ப   

        ப பதொ  

         ிஉபதொ + வி  

 விபதொ    ப பதொ + வி  

         வி  

  ஒரு கவிஞன்  

 ரொ ன் ஒரு விடுதியின் முன் நிற்கிைொன்  

  கிருஷ்ணனைப்  ொர்த்தொன்  

   ொடுகிைொன்  

ச ற்கண்ட கருத்துச்ேொயல்கனளப்  யன் டுத்தி த ிழ் இலக்கணத்தின் ஒரு  குதிக்கு 

பதொடரன ப்பு விதிகள் உருவொக்கலொம்.  

 வொ  ப பதொ + விபதொ  

 விபதொ  ப பதொ + ( ிஉபதொ) + வி + துவி 

   ிஉபதொ  சவபதொ +  ிஉ  

 சவபதொ  ப பதொ + சவஉ  
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 ப பதொ  அஅ + (ப அ) + ப   

 ப   ன யன்,  ொம்பு,  ைிதர்,  ரம், ச னஜ  

 துவி  விடு, முடி, இரு, சவண்டு, ச ொ  

 வி  பகொல், பவட்டு,  ொர், னவ, வொ, ச ொ  

 ப அ  வயதொை, இளன யொை, இைின யொை  

  ிஉ   க்கத்தில், ச ல், கீழ், அடியில்  

 சவஉ  ஐ, ஆல், கு, இல் 

 ச ற்பேொன்ை பதொடரன ப்பு இலக்கணம் (phrase structure grammar)  ின்வரும் த ிழ் 

வொக்கியங்கனள உருவொக்கும்.  

 அஅ      ப        அஅ ப     சவஉ வி          துவி  

 அந்தப் ன யன் ஒரு  ொம்பு ஐக்   பகொன்று விட்டொன்  

 அஅ    ப அ     ப        ப   சவஉ  வி            துவி  

 அந்த வயதொை  ைிதர்  ரம்  ஐ      பவட்டப்  ச ொைொர்  

 அஅ   ப அ      ப     அஅ ப   சவஉ  ிஉ    வி  

 அந்த அழகொை ப ண் தன் வீடு ஐ   சநொக்கி நடந்தொள்  

ஆைொல் ச ற்பேொன்ை விதிகள்  ின்வரும் ப ொருளற்ை வொக்கியங்கனளயும் உருவொக்கும்:  

 *ச னஜ அந்தப் ப ண்னண  ரத்திற்கு அருகில் ச ொைது  

 * ரம் அந்தப் ப ண்ணிற்கடியில் பகொன்ைது . 

 *ச னஜ அந்த வயதொை  ைிதனர வந்தது . 

 *அந்த இைின யொை  ொம்ன  னவத்தொன்.  

ச ற்பேொன்ை பதொடரன ப்பு விதிகனளச் சூழல் கட்டுண்ட (constext senstive) 

விதிகளொக ொற்ைிைொல் முன்ைர்  ொர்த்த வொக்கியங்களின் உருவொக்கத்னதத் தனடபேய்து 

ேிக்கனலத் தீர்க்கலொம்.  

5.2.2. பதொடொியல் வனகப் ொடு 

 ஒரு ப ொழியில் அதன் இலக்கணம்  ொதிக்கொ ல் ஒன்னைபயொன்று இடம் ப யர்க்கும் ஒரு கூட்டம் 

பேொற்கசளொ பேொற்பதொடர்ச்ேிகசளொ ஒரு பதொடொியல் வனகப் ொட்னடச் ேொரும். அது 

ஏற்புடன னயப் (acceptability)  ொதிக்கலொம். 
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  அந்தச் ேிறு ி  ரத்னதப்  ொர்த்தொள் 

  * ரம் அந்தச் ேிறு ினயப்  ொர்த்தது  

எடுத்துக்கொட்டொக, தனலப் ொக வரும் பேொல், ப யர்ச்பேொல் உள்ள ஒரு பேொற்களின் 

பதொடர்ச்ேினய (ப பதொ) எந்த வொக்கியத்திலும் ஒன்னைபயொன்று இடம்ப யர்க்கலொம்.  

 ஒரு இளன யொை ப ண் ஒரு வயதொை  ைிதனரச் ேந்தித்தொள்  

 ஒரு வயதொை  ைிதர் ஒரு இளன யொை ப ண்னணச் ேந்தித்தொர்  

 அந்த உயர ொை வொலி ன் அந்தக் குள்ள ொை ப ண்னண விரும்புகிைொன்  

 அந்தக் குள்ள ொை ப ண் அந்த உயர ொை வொலி னை விரும்புகிைொள்  

ஒரு வனகப் ொடு தைிச்பேொற்கனளக் பகொண்டிருந்தொல் (ப யர், வினை, துனணவினை, ப யரனட, 

வினையனட,  ின்னுருபு), அது ஒரு பேொல் வனகப் ொடு எைப் டும். ஒரு வனகப் ொடு பேொற்களின் 

பதொடர்ச்ேிகனயக் பகொண்டிருந்தொல் (ஒரு கூட்டம் பேொற்கனளக் பகொணடிருந்தொல்) அது ஒரு 

பதொடர் வனகப் ொடு எைப் டும். எ.கொ.  

 ப யர்த்பதொடர் (ப பதொ) – வயதொை  ைிதர்  

 வினைத்பதொடர் (விபதொ) –  ரத்னத பவட்டப் ச ொைொர்  

  ின்னுருபுத்பதொடர் ( ிஉபதொ) – சதொட்டத்திற்கு அருகில்  

 ப யரனடத்பதொடர் (ப அபதொ) –  ிக நல்ல, பரம்  நீள ொை  

உள்வனகப் ொடு  

ஒரு பேொல் வனகப் ொட்னட உள்வனகப் ொடு பேய்யலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, ப யர்ச் பேொற்கனள 

எண்ணக்கூடியனவ (countable). எண்ணலொகொதனவ (uncountable), இயற்ப யர் (proper nouns), 

 தலீட்டுப்ப யர் (pronouns), ப ொதுப்ப யர் (common noun) என்று உள்வனகப் ொடு 

பேய்யலொம். உள்வனகப் ொடு  ர ில் ‘+’ குைி  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

ன யன் என்ை பேொல் '+எண்ணக்கூடியது', '+ப ொது' என்று அனடயொளப் டுத்தப் ட்டு 

உள்வனகப் ொடு பேய்யப் டுகின்ைது. சதர்ந்பதடு என்ை வினை '+பேயப் டுப ொருள் குன்ைொன ' 

என்று அனடயொளப் டுத்தப் ட்டு உள்வனகப் ொடு பேய்யப் டுகின்ைது.  

 பேொல்           வனகப் ொடு  உள்வனகப் ொடு  

 ன யனை  ப                [ +எண்ணக்கூடியது] 

 சதர்ந்பதடு  வி                [+ப ொது] 

 நட   வி                [+பேயப் டுப ொருள் குன்ைொன ] 
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ஈொினணயொை வனகயில்  டும் உள்வனகப் ொட்டு ப யர்ச்பேொற்களின் எல்லொ உள்ளொர்ந்த 

 ண்புக்கூறுகனளக் (inherent) கொட்டப் ச ொது ொைதல்ல. எண்ணக்கூடியதும் எண்ணமுடியொததும் 

என்ை சவறு ொடு அருவமும்  ருன யும்  ற்றும் விலங்கிைமும் விலங்கல்லொ இைமும் என்ை 

சவறு ொடுகனளக் கடந்து பேல்கின்ைது. எைசவ நொம் சவறு ொடுகனளக் கடந்த வனகப் ொடு 

பேய்யசவண்டும்.  ட்டு ன்ைி  ல ொி ொண உள்வனகப் ொட்னடப்  யன் டுத்த சவண்டும்.  

 டம் 11  

         ப   

  +ப ொது                   +ப ொது  

 -விலங்கிைம் +விலங்கிைம்  -எண்ணக்கூடியது   + எண்ணக்கூடியது  

     -அருவம்    + அருவம்            -விலங்கிைம்   +விலங்கிைம்  

                    - ைிதவிைம் + ைிதவிைம்  

 ண்புக்கூறுகனளப்  ின்வரு ொை பவளிப் டுத்தலொம்.  

 +ப   [+/-ப ொது] 

 [+ப ொது]    [+/-எண்ணக்கூடியது] 

 [-ப ொது]   [+/-விலங்கிைம்] 

 [+விலங்கிைம்]  [+/- ைிதவிைம்]  

 [+ ைிதவிைம்]  [+/-எண்ணக்கூடியது] 

 [-எண்ணக்கூடியது]  [+/-அருவம்] 

 எடுத்துக்கொட்டொக, ரொ ன் என் னத [-ப ொது, +விலங்கிைம், + ைிதவிைம்] என்ை 

 ண்புக்கூறுகளொல் அனடயொளப் டுத்தலொம். ச னஜ என் னத [+ப ொது, -விலங்கிைம்] என்ை 

 ண்புக்கூறுகளொல் அனடயொளப் டுத்தலொம். இந்தப்  ண்புக்கூறுகள் வினைகளின் 

உள்வகுப்புகள் எவ்வொறு ப யர்ச்பேொற்களின் சதர்வுகனளக் கட்டுப் டுத்துகின்ைை என் னதக் 

கொட்டத் சதனவப் டும்.  

 அந்த  ைிதர் அந்த ச னேனயப்   ொர்த்தொர். 

  *அந்த ச னே அந்த  ைிதனரப்  ொர்த்தது.  
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 ொர் என்ை வினை [+ ைிதவிைம்] என்று அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட ப யர்ச்பேொல்னல சவண்டும். 

5.2.3. பேொற்பேொருகல் விதிகள்  

ப யர்ச்பேொற்கனள அவற்ைின்  ரபுப்  ண்புக்கூறுகளுக்கொகச் ேிைப் ித்தொல் பதொடொியல் சூழனலக் 

குைிப் ிட முடியும். இதன் ப ொருள் என்ைபவன்ைொல் வனகப் ொடுகள் உள்வனகப் ொடு 

பேய்யப் டுவசதொடு அனவ எந்த பதொடொியல் சூழலில்  யன் டுத்தப் டலொம் என் தும் 

கூைப் டசவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக, னவ என்ை வினை  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் 

தந்துள்ளது ச ொல் எழுவொய் தவிர்த்து ஒரு  ின்னுருபுத்பதொடனரயும் ஒரு ப யர்த்பதொடனரயும் 

சவண்டும் என் னதக் கொட்டசவண்டும்.  

 அவன் ப ட்டிக்குள்  ணத்னத னவத்தொன்  

பகொல் என்ை வினை  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் தந்துள்ளது ச ொல் எழுவொய் தவிர்த்து ஒரு 

சவற்றுன த்பதொடனர  ட்டும் சவண்டும்.  

 அவன் அந்தப்  ொம்ன க் பகொன்ைொன். 

 இனவச் பேொற்பேொருகல் விதிகள் எைப் டும். அதொவது கீசழ தந்துள்ளது ச ொல் 

உள்வனகப் ொட்டுச் ேட்டகம் தரசவண்டும்.  

 னவ வி +  புஉபதொ ----  

      +இடம்  

அதொவது, னவ என்ை வினைனய விபதொ-இல் (=[ ] )  ிஉபதொ-ஐயும் ப பதொ-ஐயும் உடைடியொகத் 

பதொடர்ந்து வரும் ‘---‘ என்ை இடத்தில் பேருக சவண்டும் (=+). 

  தொ தி வி, - [ப பதொ ---] என்ைொல் தொ தி என்ை வினைனய விபதொ-இல் (=[ ] ) ப பதொ-ஐத் 

 உடைடியொகத் பதொடர்ந்து வரும் ‘---‘ என்ை இடத்தில் பேருக இயலொது (= -)  

பதொடரன ப்பு இலக்கணத்னத வனகப் ொடு, உள்வனகப் ொடு, உள்வனகப் ொட்டுச் ேட்டகம் 

இவற்னைக் குைிப் ிடுவதன் வொயிலொக ச ம் டுத்தலொம். ஒரு பேொல் எங்கு வரலொம் அல்லது 

எவ்விடத்தில் பேருகப் டலொம் என்ை சூழனலக் கொட்டித் பதொடரன ப்பு விதிகனளச் சூழல் 

கட்டுண்டனவகளொக (context sensitive)  ொற்ைலொம். பதொடரன ப்பு விதிகனள  ின்வரும் விதியொல் 

 றுதரவொக (recursive)  ொற்ைலொம்:  

 ப பதொ  அஅ + (ப ொஅ) + ப  + (வொ)   

ச ற்பேொன்ை விதியொல்  ல ப யபரச்ேத் பதொடர்கனளப் ப பதொ-இல் சேர்க்கலொம் அல்லது 

இனணக்கலொம்.  

http://www.languageinindia.com/


84 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:1 January 2021 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

 இவர் தொன் ---- வனடனயச் ேொப் ிட்ட எலினயத் துரத்திய பூனைனயத் துரத்திய நொனய --- 

 அடித்தவர்.  

விொித்பதழுது விதிகனளப்  யன் டுத்த உருவொை பதொடரன ப்பு விதிகள் எவ்வளவு நுணுக்க ொக 

வனகப் டுத்தப்  ட்டொலும் அனவகள்  ட்டும் உள்ள இலக்கணம் பதொடரன ப்பு இலக்கணம் 

என்றுதொன் கூைப் டும்.  

5.2.4. பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தின் வனரயனை எல்னல  

 ின்வரும் பேய்திகள் பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தின் எல்னலனய அல்லது குனை ொடுகனள 

விளக்கும்.  

‘அடங்கி இரு’ என்ை விதிகளின் குனை ொடு  

பதொடரன ப்பு விதிகள் ( ிகவிொிவொைது கூட) ஒரு ப ொழியின் எல்லொ வனகய வொக்கியங்கனளயும் 

கணிக்கொது. ஒரு ப ொழியின் எல்லொ அன ப்புகனளயும் ‘அடங்கி இரு’ என்ை கூற்ைொல்  ட்டும் 

பதளிவொக பவளிப் டுத்த இயலொது. ஏபைற்ைொல் ‘அடங்கி இரு’ ஒருவனக உைனவ  ட்டும்தொன் 

பவளிப் டுத்தும்.  ைித ப ொழியில் உள்ள வொக்கியங்களில் சவறு வனகயொை உைவுகள் உண்டு. 

பதொடரன ப்பு இலக்கணத்னத விொிவு டுத்தவும் நீட்டவும் முயன்ை முயற்ேிகள் ப ொழியின் 

அன ப்ன ப் ற்ைி புதிய பேய்திகனள அல்லது விளக்கங்கனளத் தரவில்னல என்ை ேொம்ஸ்கி 

கூறுவொர்.  

வொக்கியங்களுக்கினடசய உள்ள உைவு பதொடர் ொை ேிக்கல்  

பதொடரன ப்பு இலக்கணம் வொக்கிய வனககளுக்கு இனடயில் உள்ள உைவுகனளயும் 

வொக்கியங்களின் அல்லது எச்ேத்பதொடர்களின்  ொகங்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவுகனளயும் 

பவளிப் டுத்தத் தவைிவிட்டது. இவ்வனக இலக்கணம் எவ்வொறு வொக்கியங்கள் பதொடர்களொல் 

ஆைது, பதொடர்கள் பேொற்களொல் ஆைது, பேொற்கள் உரு ன்களொல் ஆைது என்று 

கொட்டியசதயன்ைி கூற்று வொக்கியத்திற்கும் (எ.கொ. அவன் சநற்று வந்தொன்) 

விைொவொக்கியத்திற்கும் (எ.கொ. அவன் எப்ப ொழுது வந்தொன்?), பேய்வினை வொக்கியத்திற்கும் 

(ரொ ன்  ொனைனய உனடத்தொன்) பேயப் ொட்டுவினை வொக்கியத்திற்கும் ( ொனை ரொ ைொல் 

உனடக்கப் ட்டது), பதொிநினல வொக்கியத்திற்கும் (ரொனத உணவு ேன த்தொள்) எதிர் னை 

வொக்கியத்திற்கும் (ரொனத உணவு ேன க்கவில்னல), ஏவல் வொக்கியத்திற்கும் (கட்டுனர எழுது) 

ஏவலிலொ வொக்கியத்திற்கும் (நீ கட்டுனர எழுதிைொய்) உள்ள உைவுகனளக் கொட்டவில்னல. 

பதொடரன ப்பு இலக்கணம். பதொடரன ப்பு இலக்கணம் கீசழ தந்துள்ள தைி, கலனவ  ற்றும் 
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கூட்டு வொக்கியங்கள் எவ்வொறு ஒன்ைிற்பகொன்று உைவு பகொண்டுள்ளை என் னதக் 

கொட்டவில்னல.  

 ரொனத ேொப் ிட்டொள்.  ின்ைர் தூங்கிைொள். 

  ரொனத ேொப் ிட்டுவிட்டுத் தூங்கிைொள். 

  ரொனத  ொடிைொள். ரொனத ஆடிைொள். 

  ரொனத  ொடி ஆடிைொள் ரொணி இனலயில் ேொப் ிட்டொள். அனதக் குப்ன த்பதொட்டடியில் 

 ச ொட்டொள்.  

 ரொணி தொன் ேொப் ிட்ட இனலனய குப்ன த்பதொட்டியில் ச ொட்டொள். 

 த ிழ் ப ொழினயப்  யன் டுத்து வருக்கு ரொ ன்  ொனைனய உனடத்தொன் என் தும்  னை 

ரொ ைொல் உனடக்கப் ட்டது என் தும் எவ்வொசைொ பதொடர்புள்ளனவ என் து பதொியும். ஆைொல் 

பதொடரன ப்பு இலக்கணம் இவ்விரண்னடயும் உைவற்ை (பதொடர் ில்லொத) வொக்கியங்களொகக் 

கருதுகின்ைது (எடுத்துக்பகொள்கின்ைது). பதொடரொ அண்ன  உறுப்பு குைித்த ேிக்கல் பதொடரன ப்பு 

இலக்கணம் ஒரு பதொடொின் உறுப்புகனள பதொடர்ச்ேியொை அலகுகளொகத்தொன் கருத இயலும். 

ஆைொல் ஆங்கிலம் ச ொன்ை ப ொழிகளில் விைொவொக்கியங்ளில் துனண வினை எழுவொய்க்கு 

முன்ைர் னவக்கப் ப றுகின்ைது. ஆைொல் துனணவினை வினைசயொடு தொன் பநருங்கிய 

பதொடர்புள்ளது என் து பவளிப் னட.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இனதத் பதளிவு  டுத்தும். 

 The old man lives near the river. 

 Does the old man live near the river? 

 He is coming. 

 Is he coming?  

ஆங்கிலத்தில் ‘be’ வினையும் ‘ing’ என் தும் பநருங்கிய பதொடர்பு உள்ளனவ. ஆைொல் அண்ன  

உறுப்பு அடிப் னடயிலொை பதொடொியல் இலக்கணத்தில் இனவ  ிொிக்கப் ட்டுவிடும். எ.கொ.  

The old man is still working. (is---ing) 

 They are eating.  (are---ing) 

நொம் is/are என் னத எடுத்துவிட்டொல் -ing என் து ச ொய்விடும்.  

 The old man still works.  
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இந்தத் பதொடரொ அண்ன  உறுப்புகளின் உைனவத் பதொடரன ப்பு இலக்கணம் கடந்து பேல்லும் 

கினளகனள அனு திக்கொ ல் கொட்ட இயலொது. கினளகள் கடந்து பேல்லசவொ கடந்து 

பேல்லொ சலொ இருக்கலொம் என்று கூைிைொல் அனதத் பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தில் கொட்ட 

இயலொது. எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் பவளிப் ொட்னடயும் விதிகனளயும் எடுத்துக்பகொள்சவொம்.  

 வொ  துவி + ப பதொ + விபதொ  

 டம் 12  

            வொ  

     ப பதொ    விபதொ  

 அஅ       ப    துவி      வி    ப பதொ  

       அஅ           ப     

 The     hunter  has        kill-ed    the              bird  

விதி  ின்வரு ொறு வரலொம்:  

 வொ  ப பதொ + துவி--நை + வி + ப பதொ  

ஆங்கிலம்  யன் டுத்துசவொருக்கு took என் தும் off என் தும் பதொடர்புள்ளனவ எைத் பதொியும். 

இந்த உைனவ நொம் கொட்டுவதொய் இருந்தொல் நொம் கினளகனளக் கடந்து பேல்வதொகக் 

கொட்டசவண்டும்.  

 டம் 13  

   வொ  

 ப பதொ   விபதொ  

 ப                     வி  ப பதொ     இபேொ  

      அஅ   ப   

 Raja   took       his       hat       off 

    

இவ்வொக்கியத்னத  ின்வரு ொறும் கூைலொம்: Raja took off his hat. 

நொம்  ின்வரும் வொக்கியங்கள் பதொடர்புள்ளனவ என்று கொட்டசவண்டும்:  
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 Raja took off his hat. 

 Raja took his hat off. 

வள்ளி முருகனை நீ ஒரு முட்டொள் என்று திட்டிைொள் எனும் ச ொது முருகனை, திட்டிைொள் 

என் ைவற்னை பதொடரொத அண்ன  உறுப்புகளொகக் கருதசவண்டும். முருகனை என் தற்கும் 

திட்டிைொள் என் தற்கும் உள்ள பதொடர்ன க் கொட்டுவதொய் இருந்தொல் நொம் அவற்ைின் உைவு 

கினளகனளத் தொண்டிச் பேல்வதொகக் கொட்டசவண்டும். 

 டம் 14  

             வொ  

   ப பதொ            விபதொ  

   ப     சவபதொ             நிகிபதொ        வி  

     ப பதொ    சவஉ          வொ                 நிகி  

                ப                   ப பதொ  ப பதொ  

       ப   அஅ        ப   

         ரொஜொ            முருகன்            ஐ    நீ    ஒரு       முட்டொள் என்று    திட்டிைொள்  

 

ப ொருள்  யக்கம் குைித்த ேிக்கல் அன ப்புத் பதொடொியல் இலக்கணம் எல்லொ இயற்னக 

ப ொழிகளில் கொணப் டும் ப ொருள்  யக்கத்னத விளக்கொது. முன்பு கூைிய டி இருவனகப் 

ப ொருள்  யக்கம் உண்டு: பேொற்ப ொருள்  யக்கம் (lexical ambiguity)  ற்றும் அன ப்புப் ப ொருள் 

 யக்கம் (structural ambiguity). எடுத்துக்கொட்டொக நீ கல் என்ைொன் என்ை வொக்கியத்தில் கல் 

என் து ‘கற்றுக்பகொள்’ என்ை வினைப் ப ொருளும் ‘ ருப்ப ொருளொை  ொனையின் ேிறு துண்டு 

வடிவ ொை  ொகம்’ என்ை ப யர்ப் ப ொருனளயும் தரும். நொம் முன்ைர்  ொர்த்த டி ஒரு அன ப்பு 

ஒன்றுக்கு ச ற் ட்ட ப ொருனளத் தரு ொைொல் அது அன ப்பு அடிப் னடயில் ப ொருள் யக்கம் 

தருவது எைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக  ிக வயதொை ஆண்களும் ப ண்களும் என்ை பதொடர் ‘ ிக 

வயதொை ஆண்களும் (இளன யொை) ப ண்களும் என்றும் ‘ ிக வயதொை ஆண்களும்  ிக 
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வயதொை ப ண்களும்’ என்றும் ப ொருள் டலொம். இந்த அன ப்புப் ப ொருள்  யக்கத்னத இரண்டு 

கினளப் டத்தொல் கொட்டலொம்.  

 டம் 15  

     ப பதொ  

  ப பதொ               ப பதொ     

 ப அபதொ   ப     இனண    ப                                இனண 

  ினக ப அ  

  ிக வயதொை           ஆண்கள்   உம்     ப ண்கள்                          உம்  

 டம் 16 

                  ப பதொ    

  ப அபதொ   ப பதொ  இனண     ப பதொ   இனண 

   ினக   ப அ   ப            ப  

    

   ிக    வயதொை           ஆண்கள் உம்         ப ண்கள்    உம்  

 

புதிய உண்ன கனள விளக்க நொம் ஒவ்பவொரு தடனவயும் சவறு ட்ட வனகயிலொை உறுப்புகள் 

அல்லது வனகப் ொடுகள் அன த்துத் தரசவண்டி இருக்கிைது. அன ப்புப் ப ொருள்  யக்கத்னதக் 

னகயொள ேிக்கை ொை வழி பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தில் இல்னல.  

ஈொினண ஆய்வின் ேிக்கல்  

எல்லொ அன ப்புகளும் ஈொினணயொைதல்ல. நொம் ஈொினணக் பகொள்னகனயத் தொண்டிச் பேன்று 

 குப் ொய்வு பேய்ய சவண்டி உள்ளது.  

 ரொ ன் உம் சகொ ொலன் உம் கிருஷ்ணன் உம்  

அது ச ொல் பவளிப் னடயொக வரும் துனண வினைகள் வரும் வொக்கியங்களில் துனண வினைனய 

வினைத் பதொடொின் உறுப் ொகக் பகொள்ளொ ல்  ின்வரு ொறு  குப் ொய்வு பேய்ய சவண்டி 

வருகிைது:  
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 ப பதொ + துவி + விபதொ  

ஆங்கிலத்தில் துனணவினைனய ஆம்-இல்னல விைொக்களில் முன்ைிடத்திற்குக் பகொண்டு பேல்ல 

சவண்டி வருவதொல், துனணவினைனயத் தைியொை உறுப் ொக் கருதுவது  யனுள்ளதொய் 

அன யும்.  

 Raja can solve the problem  Can raja solve the proble 

 றுதரவு பேயல் ொட்டுச் ேிக்கல்  

பதொடரன ப்பு இலக்கணம் எல்லொ ப ொழிகளிலும்  றுதரவு பேயல் ொட்னட (recursive process) 

விளக்கத் தவைிவிட்டது. நொம் எல்னலசய இல்லொ ல் இனணப் ொன்கனளக் பகொண்டு 

வொக்கியங்கனள இனணத்துக்பகொண்சட ச ொகலொம்.  

 தஞ்ேொவூர்  ொவட்டத்தின் தனலநகரொய் இருக்கிை தஞ்ேொவூொில் சேொழ நகொில் கட்டியருக்கிை 

 த ிழ்ப் ல்கனலக் கழகத்தில் சவனல  ொர்கிை முனைவர்  ட்டம் வொங்கிய குள்ள ொய் 

 இருக்கிை ேிற்றூர்தியில் திைமும் வருகிை -----  

நனடயியல் சவறு ொடு குைித்த ேிக்கல் பதொடரன ப்பு இலக்கணம் நனடயியல் சவறு ொடுகனள 

விளக்க இயலொது. த ிழ் ச ொன்ை ப ொழிகளில் ப யர்த்பதொடொின் பேயற் ொடுகள் அனவ 

வொக்கியத்தில் வரும் இடத்னதச் ேொர்ந்திருக்கொ ல் சவற்றுன  உருபுகனளச் ேொர்ந்திருப் தொல் 

வினைக்கு முன்வரும் எல்லொத் பதொடர்கனளயும் இடம் ொற்ைி அன க்க இயலும்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டு இனதத் பதளிவு  டுத்தும்.  

 ரொஜொ அடிக்கடி ஊருக்குப் ச ொகிைொன்.  

 அடிக்கடி ரொஜொ ஊருக்குப் ச ொகிைொன்.  

 ரொஜொ ஊருக்கு அடிக்கடி ச ொகிைொன்.  

 ஊருக்கு ரொஜொ அடிக்கடி ச ொகிைொன்.  

ஒவ்பவொரு வொக்கியமும் ஒசர வொக்கியத்தின் நனடயியல் சவறு ொடு என் னதக் கொட்டொ சலசய 

பதொடரன ப்பு விதிகள் எழுதசவண்டி வருகின்ைது.  

உடன் ொட்னட பவளிப் டுத்துவதில் ேிக்கல்  

எண் உடன் ொடு, கொல உடன் ொடு, எழுவொய்க்கும் வினையில் வரும் முற்று விகுதிக்கும் உள்ள 

உடன் ொடு ச ொன்ை ேொர்புகனள (dependencies) கொட்டுவதற்கு பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தில் 

வேதி இல்னல.  
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 நொன் அங்சக திைமுன் ச ொகிசைன். (எழுவொய்க்கும் வினையில் வரும் வினைமுற்று 

 விகுதிக்கும் உள்ள உடன் ொடு)  

ஒரு வனகப் ொட்டியல் சகொட் ொடு (taxonomic theory) வகுப்புகனள (வனகப் ொடுகனள) 

அன க்கலொம். அவற்னை அன ப்ப ொழுங்கு அடிப் னடயில் விளக்கலொம். வகுப்புகளுக்கு 

ப யொிடலொம். உட் டுத்தும்  டிநினல அன ப்ன க் (hierarcy of inclusion) கொட்டலொம். 

பதொடரன ப்பு இலக்கணம் ஒரு வனகப் ொட்டியல் இலக்கணம் (taxonomic grammar). ஆைொல் 

இது ப ொழியலகுகனள வகுப்பு-உறுப் ிைர் தவிர  ிைவற்ைொல் பதொடர்புடுத்த இயலொது.   

5.3. ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணம்: ேொம்ஸ்கியின் 1965  ொதிொி  

தரனவ வனகப் டுத்தொ ல் வொக்கியங்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவுகனளயும் வொக்கிய 

அலகுகளுக்கினடசய உள்ள உைவுகனளயும் ஆய்ந்து விதிகளின் முற்றுக் குழு த்னத எய்தலொம். 

ஒரு ப ொழியின் இலக்கணம் வொக்கியங்களின்  ட்டியல் அல்ல. ஒரு ப ொழினயக் கற்ைல் ஒரு 

ப ொழியில் உள்ள வொக்கியங்களின்  ட்டியனல  ைைம் பேய்வதல்ல. விதிகனளக் 

கண்டு ிடிப் தன் பேயல் ொட்னட உள்ளடக்கியதொகும். பேயல் திைனுக்குத்தொன் எல்னல உண்டு; 

அைிதிைனுக்கு இல்னல; அதொவது நொம் உருவொக்குகின்ை வொக்கியங்களின் எண்ணிக்னகயிலும் 

வொக்கியங்களின் வனககளிலும் தொன் எல்னல உண்டு; அைிதிைனுக்கு அல்ல. நம் நினைவு எல்னல, 

கவை ொற்ைம், வொழ்வுகொல எல்னல ச ொன்ைவற்ைின் கொரண ொக நொம்  ிக நீள ற்ை அதிகம் 

ேிக்கலற்ை அல்லது எல்னலக்குட் ட்ட வொக்கியங்கனளப்  யன் டுத்துகின்சைொம்.  

ஒரு இயற்னக ப ொழினயப் ச சுகின்ை எவரும் முற்ைிலும் புதிய கூற்றுகனள உருவொக்கசவொ 

புொிந்துபகொள்ளசவொ இயலும். பதொிந்த விதிகளொல் அனவ உருவொக்கப் ட்டனவ என்ை 

கொரணத்தொல் அனவ முற்ைிலும் புதியைவல்ல. அதொவது கூற்றுகள்  ைப் ொடம் பேய்யப் ட்டுத் 

திரும் ிக் கூைப் டுவை அல்ல. அனவ உருவொக்கப் டுகின்ைை. ஒரு இலக்கணம் எல்னலயற்ை 

எண்ணிக்னகயிலொை எல்லொ நிகழவியலும் வொக்கியங்கனளயும் உருவொக்கி விளக்கவியலும் 

விதிகளின் முற்றுப்ப ற்ை ஒழுங்குமுனை (ேிைப் ொை ஒழுங்கு முனைகள்). இவ்விகளின் 

முற்றுப ற்ை ஒழுங்குமுனை  ற்ைிய அைிவதொல்தொன் புதிதொை எல்னலயற்ை எண்ணிக்னகயிலொை 

வொக்கியங்கனள உருவொக்கிப் புொிந்துபகொள்ள முடிகின்ைது. ந க்கு ஒரு ப ொழியில் உள்ள 

ப ொழியியல் ஒழுங்குமுனை பதொியும். ஆைொல் எல்லொ வொக்கியங்கனளயும் பதொியொது.  

இலக்கணம் ஆக்கமுனையொைது (generative). பவளியீடு (output) உள்ளீட்னடப் ச ொன்ைதல்ல. 

உள்ளீடும் பவளியீடும் ஒன்ைல்ல. அனவ வடிவ ொக்கப் ட்டது (formalized). அதொவது ஓரளவுக்கு 
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எல்னலக்குட் ட்ட எண்ணிக்னகயிலொை  ொர்த்த  ற்றும் சகட்ட கூற்றுகளிலிருந்து கற் வர் 

(அவருனடய வளர்ச்ேி  ற்றும் முதிர்ச்ேி அடிப் னடயில்) ேிலவற்னை சதர்ந்பதடுத்து ேில 

பேய்திகனளப்  ிொித்பதடுத்து அனத அகநினலயொக்கம் பேய்கின்ைைர். அகநினலயொக்கம் 

பேய்யப் ட்ட விதிகளின் ஒழுங்குமுனை கூற்றுகனள உருவொக்கப்  யன் டுத்தப் டுகின்ைது. 

இனதப்  ின்வரு ொறு கொட்டலொம்:  

           டம் 17 

 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

 

 ொர்த்த சகட்ட எல்னலக்குட் ட்ட எண்ணினகயிலொை 

கூற்றுகள் 

 

       உட்பகொளல் 

மூனளயின்/ ைத்தின் வளர்ச்ேி  ற்றும் முதிர்ச்ேி 

அடிப் னடயில் சதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

( ொர்த்த சகட்ட) கூற்றுகள் 

ப ொழினயக் கற்றுக்பகொள்ளும் உள்ளுனை ஆற்ைல் 

இலக்கணம், அகநினலயொக்கம் 

பேய்யப் ட்ட விதிகளின்  ஒழுங்குமுனை 

     பவளியீடு 
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இந்த அர்த்தத்தில் இலக்கணம் ஆக்கமுனையிலொைது.  ொற்றுவிதிகள் வொக்கிய வனககனளயும் 

வொக்கியங்களின்  ொகங்கனளயும் பதொடர்பு டுத்துகின்ைது. எைசவ தொன் இந்த இலக்கண ொதிொி 

ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணம் எை அனழக்கப் டுகின்;ைது. ஒரு ப ொழினயக் கற்ைல் ஒரு குழு த் 

பதொடொியல், ப ொருண்ன யில்  ற்றும் ஒலியைியல் விதிகனளக் கற் தொகும். ஒரு ப ொழியின் 

எல்லொ வொக்கியங்கனளயும் நினைக்குக் பகொண்டுவருவதொசலொ ச ொலச்பேய்வதொசலொ கற்ைலில் 

சநரொது. வொக்கிய உருவொக்கம், வொக்கியப் ப ொருள்சகொண்ன   ற்றும் உச்ேொிப்பு ஆகியவற்ைின் 

விதிகளின் குழு த்னத ஈட்டம் பேய்வது ப ொழி கற்ைலொகும். இப்ப ொருளில் ப ொழி விதி 

ஆட்ேின க்கு உட் ட்டது (rule governed).  

5.3.1. அக அன ப்பும் புை அன ப்பும்  

ப ொழியியல் விளக்கத்தில் அக அன ப்புக்கும் (deep structure) புை அன ப்புக்கும் (surface 

structure) உள்ளசவறு ொடு  ிக முக்கிய ொைதொகும். அக அன ப்பு ப ொழியின் அடிப் னட 

ஒழுங்னகப்  ிரதி லிக்கும். ஒரு வனகயில் அக அன ப்பு  ைத்தின்/மூனளயின் உள்ளுனை 

ப ொழியியல் ஆற்ைனல  ிரதி லிக்கும். அக ப ொழி அன ப்ன த்தொன் எல்னலக்குட் ட்ட 

எண்ணிக்னகயிலொை ப ொதுன யொக்கங்களின் வொயிலொகக் கூைலொம். புை அன ப் ில்  ல 

எண்ணிக்னகயிலொை ஒழுங்கீைங்கள் இருக்கும். இந்த ஒழுங்கீைங்கனள அக அன ப்பு 

அடிப் னடயில்தொன் ஒழுங்கொைனவகளொக  ொற்ை இயலும். புைத்தில் தொன்  ல விஷயங்கள் 

நடக்கும்; இதுதொன் பதொிவுக்கும்  ொற்ைத்திற்கும் உட் டுகிை இடம்; பேொற்ப ொருள்  யக்கமும் 

அன ப்புப் ப ொருள் யக்கமும் ஏற் டுகிை இடம். இங்குதொன் ப ொழி வொழ்கின்ைது. அகத்தில் தொன் 

விஷயங்கள் இருக்கின்ைை. இது நிரந்தரமும் ஒழுங்கும் உள்ள இடம். உலகப்ப ொதுக் கூற்றுகளின் 

இடம். ப ொழியின் உலகப்ப ொதுன க் கூறுகனளக் கண்டு ிடித்தல்  ைித மூனளயின் இயல்ன ப் 

புொிந்துபகொள்ள உதவும். இப் ண்புக்கூறுகள் ஒருவனகயில் ப ொழியின் உலகப்ப ொதுப் 

 ண்புக்கூறுகள். அவற்ைிலிருந்து ப ொழிகள் சதனவயொைவற்னைத் பதொிவுபேய்து, இனணத்து  ல 

வழிகளில் கலந்து னவத்துள்ளது. இனதப்  ின்வரு ொறு உருப் டுத்தம் பேய்யலொம்.  
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 டம் 17  

 

 

 

 

 

     

     

 
 

 

ஒரு குைிப் ிட்ட ப ொழியின் இலக்கணம் 

ற் 

                             உலகப்ப ொது  ண்புக்கூறுகள் 

ப ொருண்ன யியல்-பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகள் ஒலியைியல்  ண்புக்கூறுகள்    

   

 

ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணத்தில் (transformational generative grammar) மூன்று உட் குதிகள் 

இருக்கின்ைை: பதொடொியல் உட் குதி (syntactic  component), ப ொருண்ன யியல் உட் குதி 

(semantic component), ஒலியைியல் உட் குதி (phonological component). அனவகள் அடிப் னட 

ப ொழியியல் ஆற்ைனலப்  ிரதி லிக்கின்ைை. நடுவில் வரும்  ொகம் பதொடொியல் உட் குதி. இதில் 

அடிநினல துனண உட் குதி (Base subcomponent),  ொற்ைல் துனண உட் குதி (transfomational 

subcomponent) என் ை அடங்கும். அடிநினல துனண உட் குதியல் பதொடரன ப்பு விதிகளும், 

அகரொதியும் அடங்கும். அடிநினல உட் குதி எல்னலயற்ை அக அன ப்புகளின் குழு த்னத 

உருவொக்கின்ைது. இந்த அன ப்புகள் (நீக்கல் ப யர்ச்ேி ொற்ைம்  ற்றும் சேர்க்னக  ொற்ைம்) 

ச ொன்ை ஒரு ேில  ொற்ைங்களுக்கு உட் டுகின்ைது.  ொற்ைங்கள் குைிப் ிட்டுக் கூைப் ட்டிருக்கும் 

(specified)  ற்றும் நிரல்  டுத்தப் ட்டிருக்கும் (ordered).  ொற்ைச்பேயல் ொட்டொல் புை அன ப்புகள் 

வினளயும். புை அன ப்புகள் ஒலியைியல் உட்கூைொல் (phonological component) ஒலி உருப் டுத்தம் 

(phonetic representation) ப றும்  ற்றும் ப ொருண்ன யியல் உட்கூைொல் (semantic component) 

ப ொருண்ன  உருப் டுத்தம் (semantic representation) ப றும்.  

இவ்வொறு வொக்கியங்களொக  ொறும். புை உருப் டுத்தம் (surface representation) உண்ன யொை 

கூற்ைல்ல.  ைிதன் உண்ன யொை கூற்றுகனள உருவொக்குகின்ைொன். அதொவது கூற்று திட ொை 

உண்ன . வொக்கியம் அருவ உண்ன  (abstract reality). ேீர்ன யொக, ப ொழியின் அக உருவொக்க 

இலக்கணத்னதக் (inbuilt grammar) பகொண்டிருக்கும் ஒரு ப ொழினயத் தொய்ப ொழியொகப் ச சு வர் 

தொம்; தம்முனடய உள்ளுணர்னவ (intution) பவளிப் டுத்தித் தம் ப ொழினய விவரனண பேய்ய 

இயலும். பவளி டுத்தப் டுகின்ை இலக்கணம் அக உருவொக்க இலக்கணத்திற்கு  ொதிொியொக 

அன யும்.   
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 ொற்ைிலக்கணத்தில் தொய்ப ொழி ச சு வர் (native speaker) என் து நுண்ன யொக்கம் 

(அருவ ொக்கம்) ஆகும். ஒரு ேீரொை ேமுதொயத்தில் (homogenous community) அைிதிைன் நினலயில் 

தொய்ப ொழி ச சு வர்-சகட் வர் (native speaker-hearer) உைவு விளக்கப் டசவண்டும். ேீொிய 

தொய்ப ொழி ச சு வர் (ideal native speaker) ஒரு  ண் ொட்டு வொதி. ஆைொல் இவர் சதனவயொை 

 ிரச்ேனைக்குொியவர். நொம் ேீர்ன யொக்கம் பேய்யொவிட்டொல் ஒவ்பவொரு ந ரும் த து அைிதிைனை 

பவளிப் டுத்த சவண்டிவரும். ப ரும் அளவில்  ொைிகனள (large number of variables) 

நீக்குவதற்கொக ேீொிய தொய்ப ொழி ச ே வர் என்ை கருத்துச்ேொயல் சதனவ. இது கூட்டொை 

உணர்வொகும். எந்த  ைித நடப்புகனளப்  ற்ைி  டிப் தற்கும் இது தவிர்க்க இயலொது.  

5.3.2. Syntactic Structure-இல்  ொற்றுவிதிகள்  

ேொம்ஸ்கியின் Syntactic Structure -இல் (1957) இரு குழு   ொற்றுவிதிகள் முன்ப ொழியப் ட்டை:  

1. அ.  யன் டுத்த இயலும் விருப்பு  ற்று விதிகள் (Optional T-rules)  

   ஆ.  யன் டுத்தப் ட சவண்டிய கட்டொய  ொற்றுவிதிகள் (Obligatory T-rules)  

2.அ. ஒரு இறுதி சகொர்னவயில் பேயன்ன  பேய்யும் தைிநினல  ொற்ைங்கள் (தைி-அடி) (singualrly 

 transformations)  

ஆ. இரண்டு அல்லது அதற்குக் கூடுதலொை இறுதி சகொர்னவகளில்  யன் டுத்தப் டும் ப ொது 

  ொற்ைங்கள் (இரு-அடிகள்).  

எல்லொ ப ொது  ொற்ைங்களும் விருப் ொகும். ேில தைிநினல  ொற்ைங்கள் விருப் ொைனவயொகவும் 

ேில கட்டொய ொைனவயொகவும் இருக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் have+en+be+ing+V 

என் னத ‘have+be+en+V+ing’ எைத் திரும்  ொற்றுவது கட்டொய ொகும். பேயப் ொட்டுவினை 

வொக்கிய  ொற்ைம் அல்லது விைொ வொக்கிய  ொற்ைம் விருப் ொகும். ப ொது  ொற்ைங்கள் இரு 

வனககளொகக்  ொகு டுத்தப் ட்டுள்ளை: உட் டுத்தல் (embedding)  ற்றும் இனணப்பு (conjoining) 

 ற்ைங்கள்.  

இந்த இரண்டும் ப ொழியின் வினளவொக்கச் பேயற் ொங்னகக் கணிக்கின்ைது. ஒரு வொக்கியம் 

 ற்பைொரு வொக்கியத்திற்குள் உள்ளடக்கப் டசவொ அதன் உறுப் ொக  ொைசவொ பேய்யும் 

பேயற் ொங்கு உட் டு  ொற்ைம் ஆகும்.  

 ேட்டகம்  உட் டுதல்  

 I know   (that)   Raja will arrive tomorrow 

த ிழில் உட் டும் வொக்கியம் ேட்டக வொக்கியத்திற்கு (matrix sentence) முன்ைர் வரும்.  
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 உட் டுதல்     ேட்டகம்  

 ரொஜொ வருவொன் என்று எைக்குத் பதொியும்  

இனணப்பு (conjoining) என் து  ின்வரும் ஆங்கில எடுத்துக்கொட்டில் உள்ளது ச ொன்று ஒசர 

வனகனயச்ேொர்ந்த இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற் ட்ட உறுப்புகள் and, but அல்லது or என் தொல் 

இனணக்கப் டுவனதக் குைிப் ிடும்.    

 எச்ேத்பதொடர் இகி எச்ேத்பதொடர்  

 He advanced    and   his enemy rereated.  

த ிழில்  ற்றும், ஆைொல் என்ை இனணப்புச் பேொற்களும் உம், ஓ என்ை குனைச்பேொற்களும் 

இனணக்கப்  யன் டுத்தப்  டுகின்ைை. எ.கொ.  

 எச்ேத்பதொடர் இகி எச்ேத்பதொடர்  

 அவன் முன்சைை-வும் அவன் எதிொிகள்  ின்வொங்கவும் பேய்தைர்  

 (இகி=இனணப்புக்கிளவி)  

எந்த  ொற்ை விதியும் இரண்டு  ொகங்கனளக் பகொண்டிருக்கும்: அன ப்பு விளக்கம் (structural 

description=SD)  ற்றும் அன ப்பு  ொற்ைம் (strucral change).  

முன்ைர்  ிரசயொகிக்கப் ட்ட விதியின் பவளியீட்டில்  ிரசயொகிக்கப்டும் பதொடரன ப்பு 

விதிகனளப்ச ொல் அல்லொ ல்  ொற்ை விதிகள் அன ப்பு விளக்கத்தொல் (அ.வி.) குைிப் ிடப் ட்ட 

சகொர்னவகளின் ச ல்தொன்  ிரசயொகிக்கப் டும்  ற்றும் அன ப்பு  ொற்ைம் (அ. ொ.)  ொற்ை விதிகள் 

 ிரசயொகிக்கப் ட்ட  ின் அன ப்பு எவ்வொறு இருக்கும் என் னதக் குைிப் ிடுகிது.  ின்வரும் 

ஆங்கில எடுத்துக்கொட்டு இனத பவளிப் டுத்தும்.  

 அ.வி. [அஅ+ப +0] + [கொ+விசநொ+ have+en] + V + [அஅ+ப +0]  

              The     man         may have    have+en     take    the     ball 

என்ை அன ப்பு விளக்கத்தில் எடுத்துக்கொட்டொக பேயப் ொட்டு  ொற்ை விதினயப்  ிரசயொகிக்க 

இயலும். (கொ = கொலம், விசநொ =  வினைசநொக்கு) 

 அ. ொ. ப பதொ2 துவி+be+en V by ப பதொ1  

 The ball கொ +may+have+en+been+take  fh+may+have+be+en+take+en   

கட்டொய  ொற்று விதிகள் துவி-இன் உறுப்புகனள வொினே ொற்றும். 

 fh+may+have+en+been+take  fh+may+have+be+en+take+en 

இது உருப ொலியைியல் விதிகள் சகொர்னவகனள ேொியொை ஒலியன் வடிவில்  ொற்றும்.  
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 man+0  /mæn/ , கொ+may  /mei/, be+en /bi:n/, take+en /teikn/ 

 (கவைிக்க: எந்த விருப்பு  ொற்ைங்களும்  யன் டுத்தப் டொ ல் ஒரு தைி வித்துக் 

சகொர்னவயிலிருந்த உருவொக்கப் டும் எந்த வொக்கியமும் வித்து வொக்கியம் (kernal sentence) 

Syntactic Structure -இல் தரப் ட்டுள்ள  ின்வரும்  ொற்ைச் பேயற் ொங்குகனளக் சநொக்கவும்:  

 அ.வி. ப பதொ1 வி குனைச்பேொல் ப பதொ2  

  1    2     3                  4             

            you       put    down      the book 

கட்டனள  ொற்ைம்  

 அ. ொ. 0  வி     குனைச்பேொல் ப பதொ2  

     put   down  the book 

 (வினளவது ஒரு கட்டனள வொக்கிய ொகும்)  

 குனைச்பேொல் நகர்வு  ொற்ைம்  

 அ.வி. ப பதொ1 வி குனைச்பேொல் ப பதொ 2            

  1           2     3                 4                 

  0 put    down      the book 

 அ. ொ.: ப பதொ1 வி   ப பதொ2    குனைச்பேொல்  

  1             2       4            3  

       put    the book   down     

 த ிழிலும் கட்டனள  ொற்ைத்னதப்  ின்வரு ொறு கொட்டலொம்:  

 அ.வி.: ப பதொ1 சவபதொ     விஅ    வி  

    1      2                 3        4  

   நீ         புத்தகத்னத   கீசழ னவ 

 அ.வி.: ப பதொ1   சவபதொ        விஅ   வி  

    1         2               3         4  

                   புத்தகத்னத கீசழ   னவ  

குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை  ொற்ைங்கனளத் தந்து  ல முக்கிய ொை சகள்விகளுக்கு வினட 

தரொது விட்டொலும் அது ப ொழியின் உண்ன கனள நொற் துகளிலும் ஐம் துகளிலும் புகழ் 

ப ற்ைிருந்த ப ொழியியல் சகொட் ொடுகளின் ேட்டகத்திற்குள் குைிப் ிடத்தகுந்த விதத்தில் விளக்க 
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இயலொது என் னதக் நிரூ ித்த டியொல் அது சகொட் ொட்டு ப ொழியியலின் வரலொற்ைில் ஒரு 

முக்கிய வழிகொட்டும் அனடயொள ொக உருப் டுத்தம் பேய்யப் ட்டுள்ளது.  

5.3.3. Aspects  ொதிொி  

 ேொம்ஸ்கியின் Aspects  ொதிொினயப்  ின்வரு ொறு சுருக்க ொகத் தரலொம்:  

 டம் 19  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

     பதொடொியல் உட்கூறு 

 

 

  

            ொற்ைங்கள் 

அக அன ப்பு 

புை அன ப்பு 

ப ொருண்ன  உட்கூறு 

ப ொருண்ன  எடுத்துனரப்பு 

 

 

 

ஒலியைியல் உட்கூறு 

ஒலி எடுத்துனரப்பு 

பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல், ஒலியைியல் உட்கூறுகள்  டத்தில் சவறு டுத்திக் 

கொட்டப் டொவிட்டொலும் அனவ ஒன்றுக்பகொன்று பதொடர்புனடயனவ.  ின்வரும்  டம் இனத 

விளக்க ொகக் கொட்டும்:  
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 டம் 20 

     பதொடரன ப்பு விதிகள் 

 

              உள்வனகப் ொட்டு விதிகள் 

     

     பேொற்பேருகல்                           வருவனரவு 

     விதிகள்          விதிகள்   

        ொற்று விதிகள் 

     

        

             ஒலியைியல் விதிகள் 

            

      

 

பேொற்களஞ்ேியம்: 

பேொற் திவுகளும் 

 ினகன  விதிகளும் 

அக அன ப்பு 

ப ொருண்ன  

எடுத்துனரப்பு  
புை அன ப்பு 

ஒலியைியல் எடுத்துனரப்பு 

பதொடரன ப்பு விதிகள் உள்வனகப் ொட்டு விதிகள் பேொற்பேருகல் வருவனரவு விதிகள் விதிகள் 

 ொற்று விதிகள் ஒலியைியல் விதிகள்  

ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணத்தில் மூன்று உட்கூறுகள் உண்டு:  

1. பதொடொியல் உட்கூறு  

2. ப ொருண்ன யியல் உட்கூறு  

3. ஒலியைியல் உட்கூறு  

பதொடொியல் உட்கூைில் இரண்டு  ொகங்கள் உண்டு. ஒன்று வொக்கிங்களின் அக அன ப்புகனள 

உருவொக்குகின்ை அடிக்கூறு (base component). அக அன ப்பு பதொடரன ப்பு விதிகளொல் (phrase 

structure rules) உருவொக்கப் டும். அக அன ப்புத்தொன் வொக்கியங்களின் அடிப் னட. பதொடொியல் 

உட்கூைின் இரண்டொவது  ொகம்  ொற்றுத் துனண உட்கூறு (transformational subcomponent). இது 

அடிக்கூைொல் உருவொக்கப் டுகின்ை அக அன ப்புகனள  ொற்று விதிகளொல் அவற்ைின் புை 

அன ப் ொய்  ொற்ைகின்ைை. எைசவ பதொடொியல் உட்கூறு பதொடொியல் விதிகளின் ஒழுங்குமுனை. 

 ொற்று துனண உட்கூறு  ொற்று விதிகளின் குழு ம். ப ொருண்ன யியல் உட்கூறு 

வொக்கியங்களின் ப ொருனள அவற்ைின் அக அன ப்பு அடிப் னடயில் எடுத்துனரக்கும். 

ஒலியைியல் உட்கூறு வொக்கியங்களின் ஒலிவடினவ அவற்ைின் புை அன ப்பு அடிப் னடயில் 

எடுத்துனரக்கும். இவ்வொறு பதொடொியல் ப ொருண்ன யினல ஒலியைியலுடன் 

பதொடர்பு டுத்துகிைது. ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணத்தின் மூன்று உட் குதிகளில், பதொடொியல் 
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வினளவொக்கம் உள்ளது.  ிை இரு உட் குதிகளும் எடுத்துனரக்கும் உட்கூறுகள். பதொடொியலொல் 

உருவொக்கப் டும் அன ப்புகளின் அடிப் னடயில் ஒன்று வொக்கியங்களின் ப ொருனள 

எடுத்துனரக்கும்.  ற்பைொன்று வொக்கியங்களின் ஒலிவடினவ எடுத்துனரக்கும்.  

   

            ப ொருண்ன யியல்  

 அக அன ப்பு   பதொடரன ப்பு விதிகள்  

     ொற்று விதிகள்  

 புை அன ப்பு  

    ஒலியைியல் விதிகள்  

 ஒலிவடிவு  
 

ஆக்கமுனை இலக்கணத்தின் மூன்று உட் குதிகளில், பதொடொியல் வினளவொக்கம் உள்ளது.  ிை 

இரு உட் குதிகளும் எடுத்துனரக்கும் உட் குதிகள் (interpretative components). பதொடொியலொல் 

உருவொக்கப் டும் அன ப்புகளின் அடிப் னடயில் ஒன்று வொக்கியங்களின் ப ொருனள 

எடுத்துனரக்கும்.  ற்பைொன்று வொக்கியங்களின் ஒலிவடினவ எடுத்துனரக்கும்.  

பதொடரன ப்பு விதிகள் 

பதொடரன ப்பு விதிகள் கினளயன ப்ன  உட் டுத்தும் விொித்பதழுது விதிகளொகும்  ற்றும் 

வனகப் ொட்டு (கலனவயல்லொத (non-complex)) குைியீடுகனளப்  யன் டுத்தும். இனவ 

 ின்வரு ொறு ேொதொரண பதொடர ன ப்பு விதிகளொகும்  

 வொ  ப பதொ⌢துவி⌢விபதொ  

 விபதொ  வி⌢ப பதொ  

 ப பதொ  ப   

 அஅ  வொந  

 துவி T⌢(modal)⌢(have en)⌢(be ing) 

 (⌢ என் து + என்ை குைியீடுகனளப் ச ொல் இனணப்புக் குைியீடொகும் (எ.கொ. 

வொப பதொ+துவி+விபதொ)); ேிலர் ' -' என்ை குைியீட்னடப்  யன் டுத்துவர் (எ.கொ. வொ ப பதொ-

துவி-விபதொ)). ஒரு முன்ைிறுதி சகொர்னவ வனகப் ொட்டு உட்கூைின் கினளவிடும் விதிகளொல் 

உருவொக்கப் டும்.  
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 டம் 21  

     வொ  

  ப பதொ   துவி        விபதொ  

 அஅ     ப     வொ’          விசநொ              வி      ப பதொ            ிஉபதொ  

          அஅ   ப    வொ’    ிஉ      ப பதொ  

                                                                                                                        அஅ    ப       வொ  

 Δ             Δ        Δ                Δ               Δ      Δ      Δ      Δ     Δ       Δ       Δ        Δ   

         

இது முன்ைிறுதிக் சகொர்னவகளொகும். முன்னுருபு  ின்வரும் பேொல் விதிகள் (lexical ruels) 

அடிப் னடயில் பேொல் வடிவொக்கிகனளசயொ அலகுகனளசயொ பேருகுவதொல் உருவொக்கப் டும். 

துனணவனகப் ொட்டு விதிகள்  

துனணவனகப் ொட்டு விதிகள், சூழல் குைித்த கூற்று தவிர்த்து, பேொல் வனகப் ொடுகனள  ட்டும் 

உட் டுத்தும்  ற்றும் அனவ அவற்ைின் பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகளில் ப  அல்லது வி ச ொன்ை 

வனகப் ொடுகனளச் ேிைப் ிக்கும் கலனவக் குைியீட்னடப் (ககு)  யன் டுத்தும். இரண்டு 

வனகயொை துனணவனகப் ொட்டு விதிகள் இருக்கின்ைை.  

1. கண்டிப் ொை துனணவனகப் ொட்டு விதிகள்  

 ப பதொ  

 # 

  ப யபரச்ேம்  

 வி  ககு/  யைினலப் ப யர் like  யைினலப் ப யர் 

  that வொ’ ப பதொ (of அஅ ப ) வொ’  ிை வனகப் ொடுகள்  

2. கலனவக் குைியீட்னட அது சதொன்றும் ேட்டகங்களின் பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகளின்  டி 

ஆயும் சதர்வு விதிகள்  

 [+அருவம்] துவி--  

 [-அருவம்] துவி--  

 [+வி]  ககு/ -அஅ [+விலங்கிைம்] 

           -அஅ [-விலங்கிைம்]  
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பேொற்களஞ்ேியம் இது எல்லொ பேொல் வடிவொக்கிகனளயும் பகொண்டிருக்கும். அதொவது, அது பேொல் 

 திவுகளின் ஒரு குழு  ொகும். ஒவ்பவொரு பேொல்  திவும் ஒலியைியல் சவறு டுத்தும் 

 ண்புக்கூறுகளின் ஒரு குழு த்னதயும் ேிைப் ிக்கப் ட்ட பதொடொியல்  ற்றும் ப ொருண்ன யியல் 

 ண்புக்கூறுகளின் சேகொிப்ன யும் பகொண்டிருக்கும். இது பேொல் ப ொருண்ன யியல்  ட்டுச  

ஆகும். பேொல் அலகுகளின்  ண்புக்கூறுகள் ஒருங்கினணக்கப் ட சவண்டும்  ற்றும் முழு 

வொக்கியத்தின் ப ொருண்ன னயயும் உருப் டுத்தம் பேய்ய சவண்டி வொக்கியத்திற்குள் அவற்ைின் 

உைவுகள் கூைப் டசவண்டும். பதொ-வடிவுகளின் உருவொக்கம் வொக்கியங்களின் ப ொருண்ன  அக 

அன ப்பு அடிப் னடயில் எடுத்துனரப்பு பேய்யப் டும். அக அன ப்பு  ொற்ைங்களொல் புை 

அன ப் ொக பவளிப் டுத்தப் டும். அக அன ப்ன  உருப் டுத்தம் பேய்கின்ை பதொடர்வடிவம் 

அதன் பதொ-வடிவம் (p-marker) அல்லது உள்ளுனை பதொடர்வடிவம் (underlying p-marker) என்று 

அனழக்கப் டும். ஒரு தைி வொக்கியத்திற்கு அதன் அக அன ப்ன  உருப் டுத்தம் பேய்ய ஒரு 

அடிநினல பதொ-வடிவம் இருக்கும். கூட்டு  ற்றும் கலனவ வொக்கியங்கள் ஒரு குழு  அடிநினல 

வடிவுகனளக் பகொண்டிருக்கும். பதொடொியல் உட்கூைின் அடிக்கூைின் பேயல் ொடு அக அன ப்ன  

உருப் டுத்தம் பேய்கின்ை, வொக்கியங்கனள உள்ளுனை பேய்கின்ை பதொ-வடிவுகனள 

உருவொக்குவதுதொன்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டொல் இனத விளக்குசவொம்:  

 ரொஜொ அந்த உணனவச் ேொப் ிடுவொன்.  

இம் ொதிொியொை தைி வொக்கியங்களில் அக அன ப்பும் புை அன ப்பும் அதிகம் சவறு டொது. ச ற் 

பேொன்ை வொக்கியத்தின் பதொ-வடிவத்னத புலக்குைிப்பு பேய்யப் ட்ட அனடப்புக்குைிகளொசலொ 

கினள வனர  டத்தொசலொ உருப் டுத்தம் பேய்யலொம். இந்த பதொ-வடிவம்  ின்வரும் 

பதொடரன ப்பு விதிகளொல் உருவொக்கம் பேய்யப் டும்.  

 1. வொ  ப பதொ + விபதொ + துவி  

   விபதொ  சவபதொ + வி  

  சவபதொ  ப பதொ + சவஉ  

 ப பதொ  அஅ + ப   

 ப பதொ  ப   

 துவி  எகொலம் + உடன் ொடு  

 2. எகொலம்  வ்  

 உடன் ொடு  ஆன்  
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 அஅ  அந்த  

 ப   ரொஜொ  

 ப   உணவு  

 சவஉ  ஐ  

 வி  ேொப் ிடு  

 டம் 21  

     வொ  

  ப பதொ           விபதொ                                 துவி  

  ப               சவபதொ               வி            கொலம்     உ ொடு 

      ப பதொ          சவஉ                         எகொலம்  

      அஅ             ப   

   ரொஜொ    அந்த             உணவு    ஐ         ேொப் ிடு         வ்              ஆன்  

பதொ-வடிவங்கள் வொக்கியத்னத உருவொக்கும் வடிவொக்கிகளின் சகொர்னவகனள அதன் 

உறுப்புகளொக வரும் பதொடர்ச்ேியொை துனணக் சகொர்னவகளொக ச லும் ச லும்  குக்கும். 

ஒவ்பவொரு உறுப்புக்கும் ஒரு வனகப் ொடு தரப் டும். விதிகளில்  யன் டுத்தப் ட்டிருக்கும் 

குைியீடுகள் வடிவொக்கிகனளயும் (formatives) (உணவு, ரொஜொ, ேொப் ிடு ச ொன்ைை) வனகப் ொட்டுக் 

குைியீடுகனளயும் (வொ, ப பதொ, வி ச ொன்ைை) உள்ளடக்கியதொகும். வடிவொக்கிகள் பதொடொியல் 

உைவில் ஈடு டுகிை  ிகச்ேிைிய அலகுகளொகும். அனவகள் அன ப்பு ப ொழியியல் 

உரு ன்களுக்குச் ே  ொைனவ. வடிவொக்கிகள் இரு வனகப் டும்: ரொஜொ, உணவு, ேொப் ிடு 

ச ொன்ை பேொல் வடிவொக்கிகள்  ற்றும்  ன்ன , உனடன , சவற்றுன  உருபுகள், கொலம், 

உடன் ொடுகள் ச ொன்ை இலக்கண வடிவொக்கிகள்.  

பேயல் ொட்டுக் கருத்துச் ேொயல்கள்  

வனகப் ொட்டுக் குைியீட்னட அைிமுகப் டுத்தும் விதிகளுக்கும் வடிவொக்கிகனள அைிமுகப் டுத்தும் 

விதிகளுக்கும் இயற்னகயொை சவறு ொடு இருக்கின்ைது. முதலில் குைிப் ிட்டனத வனகப் ொட்டு 

விதிகள் (categorical ruels) என்றும் இரண்டொவது குைிப் ிட்டனதச் பேொல் விதிகள் (lexical rules) 

என்றும் கூைலொம். இனவ பதொடொியல் அடிக்கூைின் சவறு ட்ட இரு துனணப்  குதிகளொகும். 
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வொக்கியங்கனள உறுப்புகளொக அவற்ைின் புலப் டுத்தப் ட்ட வனகப் ொடுகளுடன்  குப் துடன் 

எழுவொய்,  யைினல ச ொன்ை கருத்துச்ேொயல்களும் அக அன ப் ில் உருப் டுத்தம் பேய்யப் ட 

சவண்டும். எழுவொய் என்ை கருத்துச்ேொயல் இலக்கணச் பேயல் ொட்னடக் குைிப் ிடும். ப பதொ 

என்ை கருத்துச்ேொயல் இலக்கண வனகப் ொட்னடக் குைிப் ிடும். இந்தச் பேயல் ொட்னடக் 

கருத்துச்ேொயல்கள் ப ொருண்ன  எடுத்துனரப்புக்குத் சதனவயொைதொகும்.  

எழுவொய் ஒரு குைிப் ிட்ட வொக்கியத்துடன் பதொடர்பு டுத்தி விளக்கப் டுகின்ைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, முன்பு  ொர்த்த வொக்கியத்தில் ரொஜொ என் து அதன் எழுவொய். அது வரும் 

வொக்கியங்கள் ஒவ்பவொன்ைிலும் அது எழுவொயொக இருக்கத் சதனவயில்னல. ஆதலொல் நொம் ரொஜொ 

என் னத ஒரு ப பதொ என்று குைிப் ிட சவண்டும். அது எந்த வொக்கியத்தில் வந்தொலும் அது 

ப பதொ தொன். இவ்வொறு பேயல் ொட்டுக் கருத்துச்ேொயல் வனகப் ொட்டுக் கருத்துச்ேொயலிலிருந்து 

சவறு ட்ட நினலயில் இருக்கின்ைது. எைசவ அனவ சவைொக உருப் டுத்தம் 

பேய்யப் டசவண்டும். இலக்கணச் பேயல் ொடுகள் பதொ-வடிவுகளொல் உருப் டுத்தம் 

பேய்யப் ட்டொல், வனகப் ொட்டு நினலன  (categorical status) பேயல் ொட்டுக் 

கருத்துச்ேொயல்களுக்குத் தரப் ட்டு ேிக்கனல உருவொக்கும். இதைொல் அனவகளுக்குள்ள பதொடர் 

 ண்பு பவளிப் டுத்தொ ல் விடப் டும்.  

தைி வொக்கியங்களுக்கு  ின்வரும் வனர டத்தில் தந்துள்ளது ச ொல வனகப் ொட்டிற்கும் 

பேயல் ொட்டிற்கும் உள்ள பதொடர்ன  ஊகம் பேய்ய இயலும்.  
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 டம் 23  

      வொ  

  எழுவொய்        யைினல    துவி  

  ப பதொ                      விபதொ       எகொ         உ ொ  

  ப                 பேயப் டுப ொருள்      முவி   

                                                   சவபதொ  

    ப பதொ  சவஉ  

   அஅ      ப   

  ரொஜொ     அந்த   உணவு     ஐ        ேொப் ிடு    வ்           ஆன்  

ஆைொல் ேில கலனவ வொக்கியங்களில் ஒசர பதொடருக்குப்  ல பேயல் ொடுகள் இருக்கலொம்

அப் டிபயன்ைொல் அந்த உண்ன கனள ச ற் பேொன்ைவொறு வனர டத்தில் கொட்ட இயலொது. 

எடுத்துக்கொட்டொக  

 ரொஜொ ரொமுனவ வண்டி ஓட்டச் பேொன்ைொன்  

என்ை வொக்கியத்தில் ரொமு என் து பேொல் என்ை விையின் பேயப் டுப ொருளொகவும் ஓட்டு என்ை 

வினையின் எழுவொயொகவும் பேயல் டுகின்ைது. இவ்வனகயிலொை வொக்கியங்களில் பதொடர்களின் 

ேிைப் ொை பேயல் ொடுகள் அல்லது பதொடர்புகள் அக அன ப் ில் உருப் டுத்தம் பேய்யப் டுவது 

புை அன ப் ில் உருப் டுத்தம் பேய்யப் டுவதிலிருந்து சவறு டும்.  

எழுவொய், பேயப் டுப ொருள் என் ை உைவு அடிப் னடயிலொைனவ. இவற்னைத் பதொ-

வடிவத்தொல் உருப் டுத்தம் பேய்ய இயலும். அவற்ைின் உைவுப் ண்ன  பவளிப் டுத்தும் டி 

இச்பேயல் ொடுகள் கருத்துச்ேொயல்கனள விளக்குவது அவேியம். எடுத்துக்கொட்டொக எழுவொய் 

என் னத ப பதொ + விபதொ + துவி என்ை அன ப் ில் வரும் ப பதொ-உக்கும் 

முழுவொக்கியத்திற்கும் உள்ள பதொடர்பு எை விளக்கலொம். பேயப் டுப ொருள் என் னத சவபதொ + 

+ வி என்ை அன ப் ில் வரும் சவபதொ-உக்கும் முழு விபதொ-உக்கும் உள்ள உைவு எைலொம். 

இவ்விளக்கங்கனளப்  ின்வரு ொறு வொய் ொட்டில் உருப் டுத்தம் பேய்யலொம்.  

 எழுவொய் : [ப பதொ, வொ]  
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  யைினல: [விபதொ, வொ]  

 சநர்ச்பேயப் டுப ொருள்: [சவபதொ, விபதொ]  

 முதன்ன  வினை: [வி, விபதொ]  

இவ்விளக்கங்களிைொல் விதிகளொல் உருவொக்கப் ட்ட பதொ-வடிவு அடிப் னடயில் ரொஜொ என் து 

ரொஜொ இந்தப் உணனவச் ேொப் ிடுவொன் என்ை வொக்கியத்தின் எழுவொய் என்றும் இந்த உணனவச் 

ேொப் ிடுவொன் என் து அதன்  யைினல என்றும் இந்த உணவு என் து சநர்ச்பேயப் டுப ொருள் 

என்றும் விளக்கலொம். பதொ-வடினவ உருவொக்கும் பதொடரன ப்பு விதிகள் வடிவொக்கக் 

சகொர்னவகனள (string formatives)  ல இலக்கண வனகப் ொட்டிற்குள் அடங்கும் 

துனணக்சகொனவகளொக வனகப் ொடு பேய்வதொல் அனவ வனகப் ொட்டு விதிகள் என்று 

அனழக்கப் டும்.  

இலக்கண வனகப் ொடு இரண்டு வனகப் டும்: பேொல்வனகப் ொடு  ற்றும் முக்கிய வனகப் ொடு. 

ஒரு பேொல்னலசயொ அல்லது வடிவொக்கினயசயொ (formative) அதிகொரம் பேய்கின்ை வனகப் ொடு 

பேொல்வனகப் ொடு என்று அனழக்கப் டும்.  

ஒரு குைியீடு ஒரு விதியின் இடப் க்கமும்  ற்பைொரு குைியீடு வலப் க்கமும் வருனகயில், முதல் 

குைியீடு இரண்டொவது குைியீட்னட ஆதிக்கம் பேய்வதொகக் கூைலொம். கினள உருப் டுத்தத்தில் ஒரு 

கணு அதன் கீழ் வரும் கணுக்கனள ஆதிக்கம் பேய்கின்ைது.  ட்டு ன்ைி அதன் சநரடி கீழ்வரும் 

கணுனவ உடைடியொக ஆதிக்கம் பேய்கின்ைது.  

ஒரு சகொனவனய ---- X------ (X- ஒரு பேொல் வனகப் ொடொய் இருந்தொல்) ஆதிக்கம் பேய்யும் 

வனகப் ொடு முக்கிய வனகப் ொடு எைப் டும். ச ல் பேொன்ை விதிகளில் ப , வி, துவி, அஅ 

என் ை பேொல் வனகப் ொடுகளொகும். பேயல் ொட்டுக் கருத்துச்ேொயல்கள் எல்லொம் முக்கிய 

வனகப் ொட்சடொடு நிறுத்திக் பகொள்ளப் டுகின்ைது.  

இலக்கண உைவுகளொை எழுவொய்-வினை, பேயப் டுப ொருள்-வினை அல்லது எழுவொய்-

பேயப் டுப ொருள் என் ைவற்னைச் பேயல் ொட்டுக் கருத்துச்ேொயல் அடிப் னடயில் விளக்கலொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக எழுவொய்-வினை என் னத வொக்கியத்தின் எழுவொய்க்கும் வொக்கியத்தின் 

 யைினலயின் முக்கிய வினைக்கும் இனடயிலொை உைவு எை விளக்கலொம்.  

ச ற்பேொன்ை விளக்கங்களும் விளக்கங்களுக்கு அடிப் னடயொய் அன கின்ை வனகப் ொடுகளொை 

வொ, ப பதொ, விபதொ என் ைவும் ஒரு குைிப் ிட்ட இலக்கணத்னதச் ேொரொ ல் உலகப்ப ொது 

இலக்கணத்னதச் ேொரும்.  
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பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகள்  

ப ொருண்ன  எடுத்துனரக்குத் சதனவயொை கூடுதலொை ஒரு பேய்தி அக அன ப்பு 

உருப் டுத்தத்தில் தரப் டசவண்டும். இது பேொல் வனகப் ொடுகளொை ப யர், வினை என் னத 

உள்வனகப் ொடு பேய்வனதக் குைித்ததொகும். ச ற் பேொன்ை விதிகள்  ின்வரும் வொக்கியத்னத 

உருவொக்குவதுடன்  

 ரொஜொ அந்த உணனவச் ேொப் ிடுவொன்  

 ின்வரும் பதொடர்கனளயும் உருவொக்கும்:  

 அந்த உணவு ரொஜொனவச் ேொப் ிடும்  

வொக்கியத்தில் ரொஜொ, உணவு, ேொப் ிடு என்ை வடிவொக்கிகள் இருக்கின்ைை. இவற்ைில் முதல் 

இரண்டும் ப யர் என்ை வனகப் ொட்னடச் ேொர்ந்தனவ. மூன்ைொவது உறுப்பு வினை என்ை 

வனகப் ொட்னடச் ேொர்ந்தது. ப யர் என்ை வனகப் ொட்னட +/- ப ொது, +/- எண்ணக்கூடியது, +/- 

விலங்கிைம், +/-  ைிதவிைம், +/- அருவம் என்று உள்வனகப் ொடு பேய்யலொம். இந்த 

உள்வனகப் ொடு  ிகக் கட்டுப் ொடொை  டிநினல அன ப் ல்ல. இது எல்னல கடந்த 

வனகப் டுத்தனலக் பகொண்டது. எடுத்துக்கொட்டொக, ப ொதுப்ப யர்களும் இயற்ப யர்களும் 

 ைிதவிைப் ப யர்களொகவும்  ைிதவிை லொப் ப யர்களொகவும் வரலொம். இதைொல் 

பேொல்வனகப் ொடுகளின் உள்வனகப் ொட்னடத் பதொடரன ப்பு விதிகளொல் உருப் டுத்தம் பேய்ய 

இயலொது.  ொைொக பேொல்வனகப் ொடு ஒரு  ண்புக்கூறுகளின் குழு  ொகக் பகொள்ளப் ட்டு 

கலப்புக்குைியீடொக ஆயப் டும். ப யர் என் னதப்  ின்வரும் விதிகளொல் உள்வனகப் ொடு 

பேய்யலொம்.  

 ப   [ப , +/- ப ொது] 

  [+ப ொது]  [+/- எண்ணக்கூடியது]  

 [+ எண்ணக்கூடியது]  [+/- விலங்கைம்]  

 [+விலங்கிைம்]  [+/-  ைிதவிைம்]  

 [- எண்ணக்கூடியது]  [+/- அருவம்]  

இவ்விதிகள்  ின்வரு ொறு ப யர்களின் உள்வனகப் ொடுகனள உருவொக்கலொம்.  

 [+ப , + ப ொது, -எண்ணக்கூடியது] 

  [+ப , -ப ொது, +விலங்கிைம், + ைிதவிைம்]  

 [+ப , -ப ொது, +எண்ணக்கூடியது, +விலங்கிைம், - ைிதவிைம்]  
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ஒவ்பவொரு வொக்கியமும் ஒவ்பவொரு பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகளின் குழு த்துடன் பதொடர்பு 

 டுத்தப் டும். உணவு என் தற்கு [+ப , +ப ொது, -எண்ணக்கூடியது, -விலங்கிைம்] என்ை 

பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகள் இருக்கும். இனவ உள்வனகப் ொட்டு விதிகளொல் உருவொக்கப் டும். 

உள்வனகப் ொட்டு விதிகள் ப ொது ப ொழியியல் சகொட் ொட்டிற்குொியது. ஒரு குைிப் ிட்ட 

இலக்கணத்திற்கு  ட்டும் உொியதல்ல. ஒரு பேொல் வனகப் ொட்னடக் கலப்புக்குைியீடுகளொக 

(complex symbol) ஆயும் உள்வனகப் ொட்டு விதிகளும் (அதொவது ேிைப் ிக்கப் ட்ட பதொடொியல் 

 ண்புக்கூறுகளின் குழு மும் = specified syntactic features) உள்ளை.  

அடிக்கூைில் வடிவொக்கிகனள அைிமுகம் பேய்யும் விதிகள் கினடயொது.  திலொக அடிக்கூைில் ஒரு 

ப ொழியிலுள்ள வொினேப் டுத்தப் டொத எல்லொ வடிவொக்கிகளின்  ட்டியலொை பேொற்களஞ்ேியம் 

உள்ளது. ஒவ்பவொரு வடிவொக்கிகளும் அதன் உச்ேொிப்ன  வனரயறுக்கும் ஒலியைியல் 

 ண்புக்கூறுகளின்  ற்றும் பதொடொியல்  ண்புககூறுகளின் குழு த்தொல் ேிைப் ிக்கப் ட்டிருக்கும். 

அதொவது ஒவ்பவொரு பேொற்களஞ்ேியமும் பேொற் திவுகளின் (lecixal entries) குழு ம் ஆகும். 

ஒவ்பவொரு பேொற் திவும் ஒரு அகரொதிச் பேொல்களின் ஒலி வடினவ உள்ளடக்கும் 

 ண்புக்கூறுகளின் ேட்டகத்தொலும் (feature matrix) பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகளின் பதொகுப் ொலும் 

ேிைப் ிக்கப் ட்டிருக்கும் இது கலப்புக்குைியீடு என்று அனழக்ப் டும். எைசவ முன்ைர் பேொன்ை 

பதொடரன ப்பு விதிகளுக்குப்  திலொகப்  ின்வரும் விதிகளும் பேொற்களஞ்ேியமும் அடிக்கூைில் 

இருக்கும்.  

1. வொ  ப பதொ + விபதொ + துவி  

விபதொ  ப பதொ + வி  

ப பதொ  வி  

ப பதொ  அஅ + ப   

துவி  கொலம் + உடன் ொடு  

2. ப   [+ப , +/-ப ொது]  

[+ப ொது]  [+/-எண்ணக்கூடியது]  

[-எண்ணக்கூடியது]  [+/- விலங்கிைம்] 

[-ப ொது]  [+/- விலங்கிைம்]  

[+விலங்கிைம்]  [+/- ைிதவிைம்]  

[+ப , +/-ப ொது]  [- எண்ணக்கூடியது]  
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[- எண்ணக்கூடியது]  [+/-அருவம் ] 

[- எண்ணக்கூடியது]  [- எண்ணக்கூடியது]  

3. (ரொஜொ, [+ப , -ப ொது, + ைிதவிைம்]) (உணவு [+ப , +ப ொது, -எண்ணக்கூடியது, -அருவம்]) 

(வ், [+கொலம்]) (அந்த, [+அஅ, +குைிப்பு]) ச ற்பேொன்ை விதிகள் இலக்கண வடிவொக்கிகளொலும் 

கலப்பு குைியீடுகளொலும் ஆை சகொனவகளொக இறுதியுறும் ஆக்கங்கங்கனள உருவொக்கும். 

இக்சகொனவனயகனள முன்ைிறுதிக் சகொனவகள் எைலொம். பேொற்களஞ்ேியத்திலிருந்து கலனவக் 

குைியீட்டில் பேொல் வடிவொக்கிகள் பேருகப் ட்டொல் அக்சகொனவ இறுதிக் சகொனவயொக  ொறும். 

பேொல் வடிவொக்கிகள்  ின்வரும் விதிகளின் அடிப் னடயில் பேருகப் டும்:  

Q என் து முன்ைிறுதிக் சகொனவயின் (preterminal string) ஒரு கலப்புக் குைியீடொகும். 

 ற்றும் (D, C) என் து ஒரு பேொல் திவொகும்; C என் து Q -இல் இருந்து 

சவறு டொவிட்டொல் Q -ஐ D-ஆல் இடம் ப யர்க்கலொம்.  

விதிகள் 1-உம் 2-உம்  ின் வரும் முன்ைிறுதிக் சகொனவனய உருவொக்கும்: [+ப , -ப ொது, + ைித 

இைம்] + அஅ + [+ப , +ப ொது, -எண்ணக்கூடியனவ, -விலங்கிைம்] + Q + எகொலம் + உ ொடு; Q 

என் து ஒரு கலப்புக்குைியீடு இதில் விையொைது வினைனய உள்வனகப் ொடு பேய்யும் 

விதிகளொல் ஆய்வுச் பேய்யப் டும். முன்பு தந்த விதிப் டி ரொஜொ என் து முதல் கலப்புக் 

குைியீட்டில் பேருகப் டும். ேொப் ிடு என் து Q என் தன் அடியில் பேருகப் டும்; வ் என் து 

எதிர்கொலம் என் தன் அடியில் பேருகப் டும்; அந்த என் து அஅ அடியில் பேருகப் டும். 

இத்பதொடர்வடினவ (பதொ-வடினவ)  ின்வரு ொறு கினளப் டத்தொல் உருப் டுத்தம் பேய்யலொம்:  
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 டம் 23  

     வொ  

 

 ப பதொ             விபதொ                      துவி  

   ப        சவபதொ                                   Q     எகொலம் உ ொடு  

            +ப   

 -ப ொது   ப பதொ                             சவஉ  

 + ைிதவிைம்        அஅ       ப     

             +ப          

             +ப ொது  

             -எண்ணக்கூடியனவ 

              -விலங்கிைம்  

 ரொஜொ     அந்த             உணவு                       ஐ ேொப் ிடு வ்       ஆன்  

 

ப  என்ை வனகப் ொட்னடக் கலப்புக் குைியீடொக ஆய்தலொல் ரொஜொ என் னத எழுவொய்ப் 

ப யரொகவும் உணவு என் னதச் பேயப் டுப ொருள் ப யரொகவும் பேருக முடிந்தது. இது  ின்வரும் 

வொக்கிய உருவொக்கத்னதத் தனட பேய்யும்.  

 *இந்த உணவு ரொஜொனவச் ேொப் ிடும்.  

பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகள் அடிப் னடயில் அகரொதிச் பேொற்கனளச் பேொற்களஞ்ேியத்தில் 

குைிப் ிடும் ச து, ப ொது விதிகளின்  யன் ொட்டொல் ஆக்கப்ப றுவைற்னைக் குைிப் ிட்டுக் 

கூைத்சதனவ இல்னல. எடுத்துக்கொட்டொக, ன யன் என் தற்கு [+ப , +ப ொது, +எண்ணக்கூடியது, 

+விலங்கிைம், +  ைிதவிைம், -அருவம், +ஆணிைம், -ப ண்ணிைம்] என்ை பதொடொியல் 

 ண்புக்கூறுகள் இருக்கின்ைை. ஆைொல் [+ ைிதவிைம்] என் தற்கு [+விலங்கிைம்]  ற்றும் [-

அருவம்] என்ை ப ொது விதி இருக்கின்ைது.  ட்டு ல்ல, [+ஆணிைம்] என் து [-ப ண்ணிைம்] 

என் னத உள்ளடக்கும். எைசவ, ன யன் என் து பேொற்களஞ்ேியத்தில் [+ப , +ப ொது, 

+எண்ணக்கூடியது, + ைிதவிைம், +ஆணிைம்] என்று குைிப் ிட்டொல் ச ொது ொைது.  ிை 

 ண்புக்கூறுகள் எல்லொம் ப ொது விதிகளொல் ப ைப் டும். பேொற்களஞ்ேியத்னத இவ்வொறு 

எளின யொக்கலொம். இவ்வொறு ஒரு அகரொதிச் பேொல்லின் பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகளின் 
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முழுக்குைியீட்னடயும் ப ை உதவும் ப ொது விதிகள்  ினகன  விதிகள் (redundancy rules) 

எைப் டும்.  

இதுவனரக் கூைிய ப யொின் உள்வனகப் ொடு (subcategorization) சூழல் கட்டுப் ொடு இல்லொத 

விதிகளொல் (context free ruels) ஆைது. ஆைொல் இலக்கண வொக்கியங்கனள உருவொக்குவதில் 

 ங்பகடுக்கும் ேில சூழல் கட்டுண்ட விதிகளும் (context senstitive ruels) இருக்கின்ைை. சூழல் 

கட்டுண்ட உள்வனகப் ொட்டு விதிகள் (context sensitive subcategorization ruels)  ின்வரும் 

வடிவொைனவ:  

 அ  ஆ)இ(ஈ)  

இவ்விதி இ என்ை வனகப் ொட்னட அது வரும் ேட்டக அடிப் னடயில் ஒரு கலப்புக்குைியீடொக 

ஆய்கின்ைது. இச்ேட்டகத்னத வனகப் ொடு குைியீடு அடிப் னடயிலும் பதொடொியல்  ண்புக்கூறு 

அடிப் னடயிலும் கூைலொம். வனகப் ொட்டுச் சூழல் அடிப் னடயில் ஒரு வனகப் ொட்னட அது 

வரும் ேட்டகத்தின் பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகள் அடிப் னடயில் ஆயும் விதிகள் சதொ;வுவிதிகள் 

எைப் டும்.  

ப பதொ  (அஅ) ப  (வொ) என்ை விதி ஒரு ப யனர இலக்கணத்தில் (ஆங்கில இலக்கணத்தில்) 

அைிமுகப் டுத்துக்கின்ைது என்ைொல், ப யொின் கண்டிப் ொை உள்வனகப் ொடுகள்  ின்வருவை: 

 ப பதொ  [அஅ ---], [---வொ], [---]  

 விபதொ  (ப பதொ) வி  

என்ை விதி ஒரு வினைனய அைிமுகப் டுத்துகின்ைது என்ைொல், வினையின் கண்டிப் ொை 

உள்வனகப் ொடுகள்  ின்வருவை:  

 [ப பதொ---], [---]  

இனவ பேயப் டுப ொருள் குன்ைொ வினைகள் ஆகும். ஆங்கிலத்தில் பேயப் டுப ொருள் குன்ைொ 

வினைகனளச் பேயப் டுப ொருள் நீக்கனல அனு திக்கும் வினைகள் பேயப் டுப ொருள் நீக்கனல 

அனு திக்கொ விைகள் எை உள்வனகப் ொடு பேய்யலொம். ஒரு வனகப் ொடு வருகின்ை ஒவ்பவொரு 

ேட்டகமும் ஒரு வனகப் ொட்டின் கண்டிப் ொை உள்வனகப் ொட்டிற்கு இன்ைியன யொதது.  

சதர்வு விதிகனளப் ப ொறுத்தவனரயில், எழுவொய்  ற்றும் பேயப் டுப ொருளின் ஒவ்பவொரு 

பதொடொியல்  ண்புக்கூறும் வினையின்  ொகு ொட்னட (classification) வற்புறுத்துகின்ைது. அதொவது 

எழுவொய்ப் ப யர்  ற்றும் பேயப் டுப ொருள் ப யர் இவற்ைில் உள்ள பதொடொியல் 

 ண்புக்கூறுகள் அடிப் னடயில் வினைகள் உள்வனகப் ொடு பேய்யப் டுகின்ைை. 
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எடுத்துக்கொட்டொக, ேில வினைகள் [+ ைிதவிைம்] என்ை  ண்புக்கூறு ப ற்ை எழுவொய்ப் 

ப யர்கனளயும் [-அருவம்] என்ை  ண்புக்கூறு ப ற்ை பேயப் டுப ொருள் ப யர்கனளயும் ஏற்கும். 

சவறு ேில [+அருவம்] என்ை  ண்புக்கூறு ப ற்ை எழுவொய்ப்ப யர்கனள ஏற்கும். இவ்வொறு 

உள்வனகப் ொடுகள்  ல பேய்யலொம். சதர்வு விதிகள் சதர்வுக்கட்டுத்திட்டத்னத அல்லது உடன் 

வருனகக் கட்டுத்திட்டத்னத பவளிப் டுத்துகின்ைது.  

ச ற்பேொன்ை வொக்கிய உருவொக்கத்தில், சதர்வுவிதிகள் வினை என்ை வனகப் ொட்னட [+வி, +([-

ப ொது, + ைிதவிைம்] எழுவொய், [+ப ொது, -எண்ணக்கூடியனவ, -விலங்கிைம்] 

பேயப் டுப ொருள்)] என்ை கலப்புக்குைிடொக ஆயலொம். பேொற்களஞ்ேியத்தில் [+வி, +([-ப ொது, 

+ ைிதவிைம்] எழுவொய், [+ப ொது, -எண்ணக்கூடியனவ, -விலங்கிைம்] பேயப் டுப ொருள்)] என்று 

குைிப்பீடுபேய்யப் ட்ட (ேிைப் ிக்கப் ட்ட) ேொப் ிடு என்ை வடிவொக்கி இருக்கும். பேொற்பேருகல் 

விதிப் டி, வினை ஆயப்ப ற்ை கலப்புக்குைியீட்டில் ேொப் ிடு என் னதச் பேருக இயலும்.  

கண்டிப் ொை உள்வனகப் ொடு விதிகனள  ீறுதல் சதர்வுவிதிகனள  ீறுதலொல் ஏற் டும் வழுனவக் 

கொட்டிலும் கூடுதல் வழுவுள்ள வொக்கியங்கனள உருவொக்கும். எடுத்துக்கொட்டொக,  

 ரொஜொ துக்க ொை ேொப் ிட்டொன்  

 ரொஜொ சநர்ன னயச் ேொப் ிட்டொன்  

என் ைவற்ைில் முதல் வொக்கியம் இரண்டொவது வொக்கியத்னதவிட குனைவொை இலக்கணத்துவம் 

உள்ளது; ஏபைன்ைொல் முதல் வொக்கியம்  ின்வரும் கட்டொய ொை உள்வனகப் ொட்டு விதினய 

 ீறுகின்ைது.  

 விபதொ  சவபதொ + வி  

ேொப் ிடு என் து ஒரு பேயப் டுப ொருள் குன்ைொ வினை. எைசவ அதற்குமுன் ஒரு 

சவற்றுன த்பதொடர் வரசவண்டும். துக்க ொை என் து ப யரனட என்ை கொரணத்தொல் முதல் 

வொக்கியம் கட்டொய உள்வனகப் ொட்டு விதினய  ீறுகின்ைது எைலொம். ேொப் ிடு என் து [-அருவம்] 

என்ை  ண்புக்கூறு உள்ள சவற்றுன த் பதொடனரத் பதொடர்ந்து வரசவண்டும். ஆைொல் 

இரண்டொவது வொக்கியத்திலுள்ள சவற்றுன த் பதொடொில் அடங்கும் சநர்ன  என் து [-அருவம்] 

என்ை  ண்புக்கூறு உள்ளதொகும். எைசவ இரண்டொவது வொக்கியம் சதர்வு விதினயத்தொன் 

 ீறுகின்ைது எைலொம். [ப ொது] அல்லது [எண்ணக்கூடியது] ச ொன்ை உயர்நினலப் 

 ண்புக்கூறுகனள  ீறும் வொக்கியங்கள் [ ைிதவிைம்] ச ொன்ை தொழ்நினலப்  ண்புக்கூறுகனள 
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 ீறும் வொக்கியங்கனளவிடக் குனைந்த அளவு இலக்கணத்துவம் உள்ளனவ. இவ்வொறு 

இலக்கணத்துவ அளவு பவளிப் னடயொக வடிவ ொக்கப் ட்டுள்ளது.  

 சதர்வு விதிகனள  ீறும் வொக்கியங்கனள உருவகித்தல் அடிப் னடயில் விளக்கவொம். 

எடுத்துக்கொட்டொக விளக்கு ேிொித்தது என் தற்கு ‘விளக்கு  ிரகொே ொய் எொிந்தது’ என்ை ப ொருள் 

தரலொம். ேில ப ொழியிலொர் சதர்வு விதிகள் ப ொருண்ன  உட்கூைில் தொன் வரசவண்டும், எைசவ 

பதொடொியல் உட்கூறு ச ற்பேொன் வொக்கியங்கனள உருவொக்கலொம் என் ர்.  

இலக்கண  ொற்ைங்கள் (Grammatical transformation)  

 ர ொக ேில பேொற்கள் துனண வினைகள் என்று அனழக்ப் டும். இனவ ஆங்கில ப ொழியில் have 

என்ை முடிவுறு வினைனயயும் be என்ை பதொடர்வினைனயயும் can, could, may, might, will, would, 

shall, should, ought to, must என்ை வினைப் ொங்கு வினைகனளயும் உள்ளடக்கும்.  ின்வரும் 

ஆங்கில வினைத்திொிபுகள் கவைத்தில் பகொள்ளப் டசவண்டும்:  

1. could, mihgt, would, should என் ை முனைசய can, may, will, shall என் ைவற்ைின் இைந்த கொல 

வடிவங்களொகும்.  

2. முற்று வினைக் குழு த்தில் முதல் வினை கொலத்னதக் பகொண்டிருக்கும். 

3. have என்ை முடிவுறு துனண வினை அனதத் பதொடர்ந்து இைந்தகொல வினைபயச்ே வடிவம் 

வருவனத சவண்டும். எ.கொ.  

 Raja has forgotten to do his work.  

4. பதொடர் துனணவினையொை be (am, is, are, was, were) நிகழ்கொல வினைபயச்ே வடிவம் அனதத் 

பதொடர்வனத சவண்டும். எ.கொ.  

 Raja is singing.  

இந்த உண்ன கள் விதிகளொல் கூைப் டசவண்டும். நொம் en என் னத வினைபயச்ே வடிவத்திற்கும் 

ing என் ன  நிகழ்கொல வினைபயச்ே வடிவத்திற்கும்  யன் டுத்துசவொம். பதொடரன ப்பு விதினய 

இரண்டு வழிகளில் எழுதலொம்:  

 1. வொ  ப பதொ விபதொ  

 விபதொ  துவி + வி ...  

  வொ  

 ப பதொ      விபதொ 

      துவி                        வி  
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 2. வொ  ப பதொ துவி ப பதொ  

           வொ  

 ப பதொ  துவி  விபதொ  

அதொவது நொம் துவி-ஐ முதல் எடுத்துக்கொட்டில் கொட்டியுள்ளது ச ொல் விபதொ-இன் உறுப் ொகசவொ 

இரண்டொம் எடுத்துக்கொட்டில் கொட்டியுயள்ளதுச ொல் வொ-இன் உறுப் ொகசவொ அனு ொைிக்கலொம். 

நொம் ப ரும் ொலொை ப ொழியியலொரொல்  யன் டுத்தப் டுகின்ை இரண்டொவது எடுத்துக்கொட்னடப் 

 ின் ற்றுசவொம். கொலம் ஒரு சகொர்னவயில் முதல் தைி  ொகத் சதொன்றுகின்ைது  ற்றும் அது 

கட்டொய ொைதொகும். அது வினைசநொக்கொலும் வினைமுடிவவொலும் வினைத்பதொடர்ேியொலும் 

பதொடரப் டுகின்ைது. இந்த நிரலில் எல்லொம் விருப்புகளொகும்.  ின்வரும் வொக்கியங்கனளயும் 

துவி-இன்  குப் ொய்னவயும் உற்றுசநொக்கவும்.  

 Raja washes his car every week. 

 நிகழ்கொலம் + வி  

 Raja washed hid car yesterday 

 இைந்தகொலம் + வி  

 Raja is wasing his car. 

 நிகழ்கொலம் + be...ing + tp  

   வினைத்பதொடர்ச்ேி  

 Raja was washing his car  

 இைந்த கொலம் + be...ing + tp  

   வினைத்பதொடர்ச்ேி  

 Raja has been wasing his car 

 இைந்த கொலம் + have...en + be...ing + tp  

       வினைமுடிவு    வினைத்பதொடர்ச்ேி  

 Raja must have been wasing his car  

 நிகழ்கொலம் + வினைசநொக்கு + have...en + be...ing + tp 

   (must)              வினைமுடிவு   வினைத்பதொடர்ச்ேி  

 Raja might have been wasing his car 

 இைந்தகொலம் + வினைசநொக்கு + have...en + be...ing + tp 

   (must)                 வினைமுடிவு         வினைத்பதொடர்ச்ேி  
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எல்லொத் தகவல்கனளயும்  ின்வரு ொறு கூைலொம்:  

 துவி  கொலம் + வினைசநொக்கு + hயஎந...நஇ + பந...iஇ  + வி  

 கொலம்  இைந்த/நிகழ்  

   துவி  

 கொலம்   வினைசநொக்கு  வினைமுடிவு     வினைத்பதொடர்ச்ேி  

 இைந்த        have...en            be...ing 

 நிகழ்  

இந்த  டம் உறுப்புகனளயும்  ற்றும் பதொடர்ேியற்ை  குதிகளுக்கு இனடசய உள்ள 

உைவுகனளயும் பதளிவொகக் கொட்டுகின்ைது. இது பதொடரொ உைவுகனளக் கொட்டும் 

இயக்கபநைியொகும்.  

  should                 have be-en        work-ing 

 

 கொலம்        shall  

 இைந்த   வினைப் ொங்கு வினைமுடிவு வினைத்பதொடர்ச்ேி  

உறுப்புகளுக்குப் (கொலம், -en, -ing) ப ொதுவொை கனலச்பேொல் ஒட்டு என் தொகும். ஒட்டு என்ை 

கனலச்பேொல் பதொடொியல் வனகப் ொட்னட குைியீடு பேய்கின்ைது. நொம் ச ற்கண்ட 

இட ொற்ைத்னத ‘ஒட்டு தைிநினல வினைத் தைி த்தின் வலது க்கம் தொண்டி அதனுடன் 

சேொ;ந்துபகொள்கின்ைது. இனத  ின்வரும் விதியொல் வடிவ ொகக் கூைலொம்.  

 ஒட்டுத் தொண்டல்: ஓ ஒட்டு வினைத்தைி ம் Y  X  வினைத்தைி ம் + ஒட்டு  Y  

 என்ை குைியீடு ஒட்டொல் பதொடரப் டும் வினைத்தைி த்தின் (வித) சகொர்னவ ஒரு அலகொகக் 

கருதப் டசவண்டும்  ற்றும்  ிை எந்த விதியொலும் கூடுதலொகப்  குப் ொயப் டக்கூடொது 

என் னதக் கொட்டுகின்ைது. X  ற்றும் Y என் ை  ிை வனகப் ொடுகள் அதற்கு முன்வரசவொ அனதப் 

 ின்பதொடரசவொ பேய்யலொம்.  

 X ஒட்டு வினைத்தைி ம் Y  X   வினைத்தைி ம் + ஒட்டு  Y 

  1  2      3                    4           1     3                       +  2         4  

இனத ஒரு கினளப்  டத்தில் கொட்ட இயலும்  
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 டம் 24  

     வொ  

 ப பதொ             துவி                                        விபதொ  

 இயற்ப யர்   கொலம் வினைப் ொங்கு வினைமுடிவு வினைத்பதொடர்ச்ேி  வி               ப பதொ  

    ஒட்டு   வித       வித   ஒட்டு    வித  ஒட்டு         வித      அஅ  ப   

 Raja       nfh may      have    en          be      ing             wash       the       car  

இது ஒட்டுத்தொண்டல் விதியின்  ிரசயொகத்திற்கு அன ப்பு விளக்கத்னதசயொ அன ப்புக் 

கட்டுப் ொட்னடசயொ கொட்டும்:  

எங்பகல்லொம் X ஒட்டு + வித Y என்ை அன ப்பு விளக்கம் இருக்கின்ைசதொ அங்பகல்லொம் 

அது (ஒட்டுத்தொண்டல் விதியொல்) X வித + ஒட்டு Y என்ை அன ப் ொக  ொறும். 

அன ப்பு ொற்ைத்திற்குப்  ின்  டம்  ின்வரு ொறு வரும்:  

 டம் 26  

    வொ  

 ப பதொ   துவி       விபதொ  

 இயற்ப யர்       வி                  ப பதொ  

            ஒட்டு                 ஒட்டு                ஒட்டு   அஅ     ப   

  Raja     வினை கொலம்  have  be+en   wash+ ing      the        car 

       சநொக்கு  இைந்த 

  Raja                might                have been            washing            the car. 

 

 

 (may +இகொ = might என் து உருப ொலியன் விதியொகும்.)  

ஒட்டுத்தொண்டல் ஒரு கட்டொய விதியொகும்  

தன் திப்பீடு  

1. பதொடொியல் என்ைொல் என்ை?  

2. அண்ன  உறுப்பு ஆய்வு என்ைொல் என்ை?  
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4. பதொடரன ப்பு இலக்கணம் என்ைொல் என்ை?  

5. பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தின் குனை ொடுகள் இரண்னடக் குைிப் ிடு?  

6. அக அன ப்பு புை அன ப்பு என்ைொல் என்ை?  

7. ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணம் என்ைொல் என்ை?  

8.  ொற்றுவிதிகள் என்ைொல் என்ை?  

5.4.  ொடத்பதொகுப்புனர  

பதொடொியல் என்ைொல் என்ை என்று அைிந்து பகொண்டீர்கள். பதொடர்களின் அன ப்ன யும் 

வொக்கியத்தின் அன ப்ன யும் விளக்க அைிந்து பகொண்டீhகள். அண்ன  உறுப்புப்  குப் ொய்வு 

 ற்ைிய விளக்கமும் அதன் குனை ொடுகளும்  ற்ைி அைிந்து பகொண்டீர்கள்.  ொற்ைிலக்கண 

அைிமுகம் 1965 முன்  ொதிொினய அைிந்து பகொண்டீர்கள்.  

5.5. கனலச்பேொற்கள்  

1. அக அன ப்பு  

2. அண்ன  உறுப்பு  

3. ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணம்  

4. பேொற் பேருகல்  

5. பேொற்பேருகல் விதிகள்  

6. பதொடரன ப்பு இலக்கணம்  

7. பதொடரன ப்பு விதிகள்  

8. புை அன ப்பு  

9.  ொற்ைங்கள்  

10.  ொற்ைிலக்கணம்  

11.  ொற்றுவிதிகள்  

13. விொித்பதழுது விதிகள் 

5.6.பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள் 

 அரங்கன், கி. ஆக்கமுனை  ொற்ைிலக்கணம். த ிழ்ப் ல்கனலக்கழகம், தஞ்ேொவூர்.  

ேண்முகம், ேி. புதிய  ொற்ைிலக்கணக்சகொட் ொடு.  
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தன் திப்பீட்டு வினடகள்  

1. பேொற்கள் இனணந்து வொக்கியங்கனள உருவொக்கும் விதிகனள உள்ளடக்கிய ஆய்வுதொன் 

 ர ொகத் பதொடொியல் என்று கூைப் ட்டது. இவ்விதம் பதொடொியல் பேொற்களின் அன ப்ன  ஆயும் 

உரு ைியலிலிருந்து சவறு டும். வொக்கிய அன ப் ின் தைி ங்களுக்கு இனடசய உள்ள 

உைவுகனளப்  ற்ைிய ஆய்வு பதொடொியல் எைப் டும். திொிபுகளொலும் ஆக்கத்தொலும் 

உருவொக்கப் ட்ட பேொற்களொல் ஆை கட்டு ொைங்கனள வொினேப் டுத்திப் ப ொிய 

கட்டு ொைங்களொக ஆக்கும் பகொள்னககனளத் பதொடொியல் எைலொம்.  

2. பதொடொியல் ஆய்வுக்கு அடிப் னடயொக அன வது அண்ன  உறுப்பு ஆய்வொகும். இவ்வொய்வு 

ஒருவொக்கியத்தில் பநருங்கிய உைவில் வரும் பேொற்கள் அண்ன ப் ட்டுவரும் என்ை எதிர் ொர் ின் 

அடிப் னடயில் அன ந்தது எைலொம். அண்ன  உறுப் ொய்வின் சநொக்கம் ஒவ்பவொரு கூற்னையும் 

 ற்றும் ஒவ்பவொரு உறுப்ன யும் கூடுதலொை சுசயட்னேத் பதொடர்ச்ேிகளொக ஆய்வதுதொன்.  

3. ேில ப ொழியியலொர் வொக்கியத்னதப் ப ொிய அலகொகக் பகொண்டு ச லிருந்து கீழ்சநொக்கி 

ஆய்வொர்கள். ேிலர் கீழிருந்து ச ல்சநொக்கி ஆய்வொர்கள். அண்ன  உறுப்பு 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்டொல்  ர ிலக்கணப்  குத்துக் குைித்தல் ச ொலசவ அன யும். அதொவது 

வொக்கியத்னத இலக்கண வனகப் ொடுகளொகப்  குத்தல் நிகழும்.  ரபு அடிப் னடயிலொை 

வொக்கியப்  குப் ொய்வும்  குத்துக்குைித்தலும் பதொடர் அன ப்பு இலக்கணம் எைப் டும்.  

4. பதொடரன ப்பு இலக்கணமும் அண்ன யுறுப் ொய்வின் ப ருப் ொலொை குனை ொடுகனளக் 

பகொண்டுள்ளது. பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தொல் பதொடரொ அண்ன  உறுப்புகனளக் னகயொள 

இயலொது. ச லும் பதொடரன ப்பு இலக்கணம் வொக்கியங்களுக்கனடசய உள்ள உைவுகனள 

பவளிப் டுத்தொது. எடுத்துக்கொட்டொக கூற்றுவொக்கியத்திற்கும் விைொவொக்கியத்திற்கும் உள்ள 

ஆக்க உைனவக் கொட்டொது.  

5. பதொடரன ப்பு இலக்கணத்தொல் பதொடரொ அண்ன  உறுப்புகனளயும் பதொடர்புள்ள 

வொக்கியங்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவுகனளயும் னகயொள இயலொது.  

6. ப ொழியியல் விளக்கத்தில் அக அன ப்புக்கும் புை அன ப்புக்கும் உள்ளசவறு ொடு  ிக 

முக்கிய ொைதொகும். அக அன ப்பு ப ொழியின் அடிப் னட ஒழுங்னகப்  ிரதி லிக்கும். ஒரு 

வனகயில் அக அன ப்பு  ைத்தின்/மூனளயின் உள்ளுனை ப ொழியியல் ஆற்ைனல  ிரதி லிக்கும். 

அக ப ொழி அன ப்ன த்தொன் எல்னலக்குட் ட்ட எண்ணிக்னகயிலொை ப ொதுன யொக்கங்களின் 

வொயிலொகக் கூைலொம். புை அன ப் ில்  ல எண்ணிக்னகயிலொை ஒழுங்கீைங்கள் இருக்கும். இந்த 
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ஒழுங்கீைங்கனள அக அன ப்பு அடிப் னடயில்தொன் ஒழுங்கொைனவகளொக  ொற்ை இயலும். 

புைத்தில் தொன்  ல விஷயங்கள் நடக்கும்; இதுதொன் பதொிக்கும்  ொற்ைத்திற்கும் உட் டுகிை இடம்; 

பேொற்ப ொருள்  யக்கமும் அன ப்புப் ப ொருள் யக்கமும் ஏற் டுகிை இடம்; இங்குதொன் ப ொழி 

வொழ்கின்ைது.  

7. தரனவ வனகப் டுத்தொ ல் வொக்கியங்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவுகனளயும் வொக்கிய 

அலகுகளுக்கினடசய உள்ள உைவுகனளயும் ஆய்ந்து விதிகளின் முற்றுக் குழு த்னத எய்தலொம். 

ஒரு ப ொழியின் இலக்கணம் வொக்கியங்களின்  ட்டியல் அல்ல. ஒரு ப ொழினயக் கற்ைல் ஒரு 

ப ொழியில் உள்ள வொக்கியங்களின்  ட்டியனல  ைைம் பேய்வதல்ல. விதிகனளக் 

கண்டு ிடிப் தன் பேயல் ொட்னட உள்ளடக்கியதொகும்.  

8. அக அன ப்ன  புை அன ப் ொக  ொற்றும் விதிகள்  ொற்றுவிதிகளொகும்.  
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 ொடப் குதி 6 

ப ொருண்ன யியல் 

 டிப்பு சநொக்கம்  

• ப ொருண்ன யியலின் சநொக்கத்னதயும் விளக்கத்தனதயும் அைிதல்  

• ப ருண்ன னயப்  ற்ைிய கருத்து விளக்கம்  

• தர்க்கப் ப ொருண்ன யியல்  ற்ைி அைிதல்  

• பேொற்ப ொருண்ன யியல்  ற்ைி அைிதல்  

 ொடக்கருத்தலகுகள்  

6.1. ப ொருண்ன யியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

6.2. தர்க்கப் ப ொருண்ன யியல்  

6.2.1.  ங்பகடுப் ொளரும்  யைினலகளும்  

6.2.2. வொக்கியங்களின் தர்க்கப்  ண்புகள்  

6.2.3. தர்க்க வகுப்புகள்  

6.3. பேொற்ப ொருண்ன யியல் 

6.3.1. பேொற்ப ொருண்ன யயும் இலக்கணப் ப ொருண்ன யும்  

6.3.2. பேொற்ப ொருண்ன யும் வொக்கியப் ப ொருண்ன யும்  

6.3.3. பேொற்ப ொருண்ன யின் அணுகுமுனைகள்  

6.3.4. அடுக்கு அர்த்த உைவுகள்  

6.4.  ொடத் பதொகுப்புனர  

6.5. கனலச் பேொற்கள்  

6.6. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

6.1. ப ொருண்ன யிலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

தைிச் பேொற்களொகசவொ வொக்கியங்களொகசவொ இருந்தொலும் ேொி ஒரு சூழலின் கூற்றுகளொக 

இருந்தொலும் ேொி அவற்ைின் ப ொருண்ன கனளக் குைிப் ிடும் அல்லது வனரயனை விளக்கம் 

பேய்யும் வழினயக் கண்டைிவது முக்கிய ொை பேயல் ொடொகும். ப ொருண்ன னய இறுதியுை 

வனரயனை விளக்கம் பேய்ய இயலொது. எைசவ ப ொருண்ன கனள ஏைக்குனைய ேொியொக விளக்கச் 

ேிைந்த வழினயக் கொணசவண்டும். பேொற்ப ொருண்ன யியல், இலக்கணப்ப ொருண்ன யியல், 
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தர்க்கப்ப ொருண்ன யியல்,  யன்வழிப் ப ொருண்ன யியல் என் ை ப ொழிப்ப ொருண்ன யியல் 

ஆய்வின் முக்கியக் கினளகளொகும்.  

பேொற்ப ொருண்ன யியல்  

பேொற்ப ொருண்ன யியல் பேொற்களின் ப ொருண்ன கனள ஆய்கின்ைது. அந்த, கொட்டிலும், 

உனடய ச ொன்ை இலக்கணச் பேொற்கனளவிட புலி, புலன , பகொடு ச ொன்ை ப ொருளடக்கச் 

பேொற்களில் கவைக்குவிப்பு பேய்கின்ைது. வல்லுைர் அல்லொதவர்  ிை ப ொழி 

அலகுகனளக்கொட்டிலும் பேொல்லுக்குத்தொன் கூடுதல் ப ொருண்ன யுடன் வலுவொை பதொடர்பு 

இருப் தொகக் கருதுகின்ைைர். பேொற்கள்தொன் அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. அகரொதியின் 

முக்கியச் பேயல் ொடு  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள பேொற்களுக்குப் ப ொருண்ன  தருவதுதொன். 

எைசவதொன் பேொற்ப ொருண்ன யியல் ப ொதுவொகப் ப ொருண்ன யியலின் இரகேியத்னதத் 

பதொிந்துபகொள்ள எளிய வழினயத் தருகின்ைது.  

இலக்கணப் ப ொருண்ன யியல் 

இலக்கணப் ப ொருண்ன யியல் பதொடொியலுடன் சநரடித் பதொடர்புனடய ப ொருண்ன யின் 

சநொக்குகனள ஆய்கின்ைது. அதற்கு பவளிப் டுத்தல்கள்  ல இருக்கின்ைை. இங்கு அவற்னைச் 

சுருக்க ொக விளக்க இயலும். ஒரு ேிக்கல் பதொடொியல் வனகப் ொடுகளின் ப ொருண்ன  ஆகும். 

(ஏபைன்ைொல் பதொடொியல் வனகப் ொடுகளுக்குப் ப ொருண்ன கள் தர இயலும் என்று எல்சலொரும் 

நம் வில்னல.) எடுத்துக்கொட்டொக,  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் குளிர் என் து சவறு ட்ட 

ப ொருண்ன களில்  யன் டுத்தப் டுவனதக் கருத்தில் பகொள்ளவும்.  

 அவள் குளிர்-இல் நடுங்கிைொள். (ப யர்)  

 அவன் குளிர்  ொைம் அருந்துகிைொன். (ப யரனட)  

  னழ ப ய்து பூ ி குளிர்-ந்தது. (வினை)  

இலக்கணப் ப ொருண்ன யியலின்  ற்பைொரு சநொக்கு நடந்தொன் என்ை பேொல்லில் வரும் -ந்த்-, -

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

நடத்தல் என் திலுள்ள -த்தல் என்ை இலக்கண உரு ன்,  ல்னல என் திலுள்ள ஐ என்ை 

இலக்கண உரு ன் ச ொன்ைவற்ைின் ப ொருண்ன கள் ஆகும்.  

இலக்கணப் ப ொருண்ன யில் பேொற்ப ொருண்ன யியலின் ச லுைலொய் வரும். ஏபைன்ைொல் ேில 

இலக்கண அலகுகள் பேொற்களொய் இருக்கின்ைை (எ.கொ. அந்த, இந்த, முன்,  ின்).  ட்டு ற்ைி 

ப ொருளடக்கச்பேொற்களின் ேில சநொக்குகள் அவற்ைின் இலக்கண நடத்னதனயத் தீர் ொைிப் தொக 
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அன கின்ைை. எடுத்துக்கொட்டொக, எைக்கு அவனளத் பதொியும் என் து இலக்கணத் 

தன்ன யொைது; நொன் அவனளத் பதொியும் என் து இலக்கணத் தன்ன யில்லொதது. 

தர்க்கப்ப ொருண்ன யியல்  

தர்க்கப்ப ொருண்ன யியல் இயற்னக ப ொழிக்கும் முனையொை தர்க்க ஒழுங்குமுனைகளொை 

சதற்ைக்கூற்று (proposition)  ற்றும்  யைினல நுண்கணிதம் (predicate calculus) இவற்ைிற்கு 

இனடயிலொை உைவுகனள ஆய்கின்ைது. இம் ொதிொியொை ஆய்வு ப ொதுவொக  ிகக் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்ட  ற்றும்  ிகக்கட்டுப் ொடொை தர்க்க வடிவவொதத்னதப்  யன் டுத்தி இயற்னக 

ப ொழினய அவற்ைிற்குச் ே ீ  ொக  ொதிொிப் டுத்த முனைகின்ைது. ேில ே யம் இம் ொதிொியொை 

ஆய்வுகள்  ொதிொிப் டுத்தப் ட்ட ப ொழினயவிட கூடுதல் பவளிச்ேத்னத வடிவவொதத்திற்குத் 

தருகின்ைது.  திக்கத்தக்க உள்ளைிவுகள் இந்த அணுகுமுனையொல் கினடத்துள்ளை. இந்நொள் வனர 

ப ரும் ொலொை இம் ொதிொியொை ஆய்வுகள் ப ொருண்ன யின் சதற்ைக்கூற்று/வொக்கிய நினலயில் 

தொன் கவைம் பேலுத்தியது.  ிக அொிதொகசவ பேொற்களின் ப ொருண்ன கனள ஆய முயன்றுள்ளை. 

 யன்வழிப் ப ொருண்ன யியல்  

 யன்வழியியல் ப ொழியொல்  ொி ொைப் டுகின்ை  ின்வரும் தகவல்களின் சநொக்கங்களில் ஆர்வம் 

கொட்டுகின்ைது:  யன் டுத்தப் டும் ப ொழி வடிவங்களில் ப ொதுவொக ஏற்றுக்பகொள்ளப் டும் 

 ரபுப் டி குைியொக்கம் பேய்யப் டொத ஆைொல் வடிவுகள்  யன் டுத்தப் டும் சூழலுடன் சேர்ந்து 

எடுக்கப் டும்,  யன் டுத்தப் டும் ப ொழி வடிவுகளில்  ரபுப் டி குைியொக்கம் பேய்யப் ட்ட 

ப ொருண்ன களிலிருந்து வருகிை  ற்றும் அவற்ைின்ச ல் ேொந்திருக்கிை இயற்னகயொகசவ 

வரு னவ. இந்தக் குழப்  ொை முனையொக்கம்  ின்வரும் விஷயங்கனளப்  யன்வழியியலில் 

அனு திக்க வினழகின்ைது:  

நொன் ரொ ேொ ினயப்  ொர்த்சதன் என்ை வொக்கியத்தில் ரொ ேொ ினய ஒரு தைிந ரொகக் 

கண்டுபகொள்ளுதல், ரொ ேொ ி அனைக்குள் நுனழந்தொன்; எல்லொ விளக்குகளும் 

எொிந்துபகொண்டிருந்தை என்ை வொக்கியத்திலிருந்து குைிப் ிட்ட அனையில்  ல விளக்குகள் 

இருந்தை எை அனு ொைித்தல், அசதே யம் நொன் ரொ ேொ ினயப்  ொர்த்சதன் என்று கூறு வர் 

அவர் ரொ ேொ ி என்று கூறும் ச ொபதல்லொம் சகட் வர் அனத சகொவிந்தேொ ி என்று 

எடுத்துக்பகொள்ளசவண்டும் என்று ஒரு தைிப் ட்ட ஒரு ஒப் ந்தம் பேய்துபகொள்ளும் 

ேொத்தியத்னதத் தள்ளினவத்தல், ச லும் ச சு வொின் குழைலொை ச ச்ேிலிருந்து அவர் 

குடித்திருக்கிைொர் என்று புொிந்துபகொள்ளும் ேொத்தியத்னதயும் தள்ளினவத்தல் (ஏபைன்ைொல் இது 
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கூைப் ட்ட பேொற்களின்  ரபுேொர்ந்த ப ொருண்ன கனளச் ேொர்ந்திருக்கவில்னல). ப ரும் ொலும் 

 யன்வழியியல் ப ொருண்ன யியலுடன் சவறு டுத்தி ஒப் ிடப் டும். ப ொருண்ன யியல் 

 ர ொக்கம் பேய்யப் ட்ட ப ொருண்ன னய ஆயும். ச சல விளக்கப் ட்ட மூன்று  ொகங்களும் 

ப ொருண்ன யியனலச் ேொரும்.  

பேொற்ப ொருண்ன யியல், இலக்கணப்ப ொருண்ன யியல், தர்க்கப் ப ொருண்ன யியல்  ற்றும் 

 யன்வழிப் ப ொருண்ன யியல் இனவ குைித்த அைிமுகங்கனளத் பதொிந்து பகொண்டீர்கள். இைி 

தர்க்கப்ப ொருண்ன யில்  ற்றும் பேொற் ப ொருண்ன யில் என் ை குைித்து விொிவொகத் பதொிந்து 

பகொள்ளுசவொம்.  

6.2. தர்க்கப்ப ொருண்ன யியல்  

இப் குதி ஒரு ப ொழியின் ப ொருண்ன யின் ஆய்வுக்குத் சதனவயொை தவிர்க்கவியலொத 

அடிப் னட அைினவ உருவொக்கும் தர்க்கக் களத்திலிருந்து கூடுதலொக எடுக்கப் ட்ட அடிப் னடக் 

கருத்துருக் கருவிகளின் குழு த்னத அைிமுகப் டுத்துகின்ைது.  

6.2.1.  ங்பகடுப் ொளர்களும்  யைினலகளும்  

தர்க்கத்திற்கும் ப ொருண்ன யியலுக்கும்  ிக அடிப் னடயொை கருத்துருகளின்  ிக பநருக்க ொகப் 

 ினணக்கப் ட்ட இனணகள்  ங்பகடுப் ொளர்களும் (arguments)  யைினலயு ொகும் (predicate). 

சுருக்க ொகக் கூைிைொல்  ங்பகடுப் ொளர் எதொவது இருப்புப்ப ொருனள (entity) அல்லது 

இருப்புப்ப ொருளின் ஒரு குழுனவக் குைிப் ிடும். ஆைொல்  யைினல  ங்பகடுப் ொளர்களொல் 

குைிப் ிடப் டும் இருப்புப்ப ொருளுக்கு இனடசய உைவுகனளத் தரும். எடுத்துக்கொட்டொக, ரொணி 

அழகொய் இருக்கிைொள் என் தில் நொம் ரொணி என் னத  ங்பகடுப் ொளரொகவும் அழகொய் 

இருக்கிைொள் என் னத  யைினலயொகவும் அனடயொளம் கொணலொம். ரொஜொ ரொணினய 

விரும்புகிைொன் என் தில் ரொஜொ, ரொணி என் ை  ங்பகடுப் ொளர்கள்; விரும்புகிைொன் என் து 

 ங்பகடுப் ொளர்களொல் குைிப் ிடப் டும் இருப்புப்ப ொருள்களுக்கு இனடசய உள்ள உைனவக் 

கற் ிக்கும்  யைினல. ரொஜொ ரொணிக்கு ஒரு சரொஜொப்பூனவக் பகொடுத்தொன் என் தில் ரொஜொ, ரொணி, 

சரொஜொப்பூ என் ை  ங்பகடுப் ொளர்கள்; பகொடுத்தொன் என் து  யைினல. ஒரு  ங்பகடுப் ொளரும் 

 யைினலயும் இனணந்து ஒரு சதற்ைக்கூற்னை உருவொக்கும். ஒரு சதற்ைக்கூற்ைில் ஒரு 

 யைினலதொன் இருக்கும். ஆைொல் ஒன்றுக்கும் ச ற் ட்ட  ங்பகடுப் ொளர்கள் இருக்கலொம். ஒரு 

 யைினல ஏற்கிை  ங்பகடுப் ொளர்கள்களுக்கு சகொட் ொடு அடிப் னடயில் உச்ே எல்னல உண்டொ 
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என் தில் பதளிவில்னல ஆைொல் ப ொழிப் ப ொருண்ன யியல் விவொதங்களில் நொம் கூடுதலொக 

நொன்னக சநொிட இயலும்: எ.கொ.  

 ரொஜொ ரொணியிட ிருந்து ஒரு லட்ேம் ரூ ொய்க்கு கொர் வொங்கிைொன்.  

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

  யைினல: வொங்கிைொன்  

 ங்பகடுப் ொளர்களுக்கு கூடுதலொகசவொ குனைவொகசவொ கலனவ நினல அக அன ப்பு 

இருக்கலொம். எடுத்துக்கொட்டொக,  ங்பகடுப் ொளர்(கள்)  ற்றும்  யைினல உள்ள முழு 

சதற்ைக்கூற்சை  ங்பகடுப் ொளரொக வரலொம். எ.கொ.  

 ரொஜொ ரொணி எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள் என்று ஆச்ேொியப் ட்டொன். 

  ங்பகடுப் ொளர்1: 1. ரொஜொ, 2. ரொணி எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள் என்று  

  யைினல: ஆச்ேொியப் ட்டொன்  

  ங்பகடுப் ொளர் 2:  ங்பகடுப் ொளர்: ரொணி 

  யைினல: எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள்  

கலனவநினல  ங்பகடுப் ொளர்களின் உறுப் ொக சதற்ைக்கூற்றுகனள உட் டுத்த  ல வழிகள் 

இருக்கின்ைை. கலனவநினலயின் வினளவு அளவில் எல்னல இல்னல.  யைினலகள் ப ொதுவொக 

அனவ ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்கள் எண்ணிக்னக அடிப் னடயில் ஓொிடப்  யைினல (one place 

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

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

இருக்கிைொள் என் து ஓொிடப் யைினல. ரொஜொ ரொணினய விரும் ிைொன் என் தில் விரும் ிைொன் 

என் து ஈொிடப் யைினல. ரொஜொ எைக்கு ஆங்கிலம் கற் ித்தொன் என் தில் கற் ித்தொன் என் து 

மூவிடப்  யைினல.  

6.2.2. வொக்கியங்களின் தர்க்கப் ண்புகள்  

ப ொருண்ன யியல் ஆய்வுனரகளில் குைிப் ொகச் பேொற்ப ொருண்ன யியலில் வொக்கியங்களுக்கு 

இனடயிலொை தர்க்க உைவுகளில்  ல பவளிப் டும். அனவகள் தர்க்கவியலொர் 

சதற்ைக்கூற்றுகளுக்கினடசய அனடயொளம் கொணும் உைவுகளுடன் பதொடர்புனடயனவ. ஆைொல் 

அனவகளுக்குச் ே  ொைனவயல்ல. குழப் த்னதத் தவிர்க்க சவண்டுப ன்ைொல் அவற்ைின் தர்க்க 

அடிப் னடனய  ைதில் பகொள்ள சவண்டியது அவேிய ொகும். ஐந்து உைவுகள் இங்கு 

அனடயொளம் கொணப் டும். அனவயொவை:  
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• உட்கீனட (implication)/உட் டுத்தல் நினல (entailment)  

• நிகர்நினல (equivalence)  

• முரண் நினல (contrariety)  

• ஒவ்வொ நினல (contradiction)  

• சுதந்திரநினல (independence)  

உட் டுத்தல் நினல  

ேொியொகச் பேொன்ைொல் இதுவும் இனதத் பதொடரும் உைவுகளும் சதற்ைக்கூற்றுகளுக்கு இனடசய 

உள்ள உைவுகளொகும். அவற்ைின் வொக்கியத்துடைொை பதொடர்பு  ின்ைொல் விவொிக்கப் டும். 

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளில் அ-வுக்கும் அதற்கு இனணயொை ஆ-வுக்கும் இனடசய உள்ள 

உைவு உட் டுத்தல் ஆகும்.  

  அ      ஆ  

  அது நொய்.     அது விலங்கு.  

  ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைொன்.   ொம்பு இைந்துவிட்டது.  

  எல்லொ நொய்களும் கறுப்பு.   என்னுனடய நொய் கறுப்பு.  

நொம் இந்த வொக்கியங்கள் சதற்ைக்கூற்றுகனள (proposition) பவளிப் டுத்துவதொக 

அனு ொைிக்கின்சைொம். அதொவது இவ்வொக்கியங்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட சூழலில் தைிப் ட்ட 

குைிப்புடன்  யன் டுத்தப் டுவதொக அனு ொைிக்கின்சைொம். நொம் ச லும் முதல் இனணயில் அது 

என் து ஒசர இருப்புப்ப ொருனளக் குைிப் ிடுவதொகவும் இரண்டொவது இனணயில் ஒசர  ொம்பும் 

ஒசர நிகழ்ச்ேியும் குைிப் ிடப் டுவதொக அனு ொைிக்கிசைொம். அ என் து ஆ என்ை சதற்ைக்கூற்னை 

உள்ளடக்குகின்ைது என்று கூறுவது ஆ-வின் உண்ன  தர்க்க அடிப் னடயிலும் தவைொ லும் அ-

விட ிருந்துதொன் கினடக்கின்ைது என்று ப ொருள் டும். ச லும் அ-வின் ப ொய்ன  ஆ-வின் 

ப ொய்ன யிலிருந்து வருகின்ைது. எைசவ, முதல் வொக்கிய இனணயில், ஏசதொ ஒரு 

இருப்புப்ப ொருள் நொய் என் து உண்ன யொைொல், எந்த ஐய ில்லொ ல் 'அது ஒரு விலங்கு' என் து 

பதளிவு. அது விலங்கு இல்னலபயன்ைொல் அது நொயொக இருக்கச் ேொத்திய ல்னல. இசதச ொல் 

'ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைதொல்  ொம்பு இைந்துவிட்டது' எைை முடினவ விட்டுவிட இயலொது. 

' ொம்பு இைக்கவில்னல' என்ைொல் 'ரொஜொ அனதக் பகொன்ைொன்' என்ை ேொத்தியம் இல்னல.  
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நிகர்நினல  

இரு வொக்கியங்களுக்கு இனடசய உள்ள சதற்ைக்கூற்று நிகர்நினலனய ஒன்னைபயொன்று 

உட் டுத்தல் என்று சநரடியொகக்க கூைலொம். இது இவ்வொக்கியங்கள் எப்ச ொதும் ஒசர 

சதற்ைக்கூற்னை பவளியிடும் என்று கூறுவதற்குச் ே  ொகும்.  ின்வருவை நிகர்நினலகளின் 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைொன்.       ொம்பு ரொஜொவொல் பகொல்லப் ட்டது.  

  ொம்பு இைந்துவிட்டது.     ொம்பு உயிசரொடு இல்னல.  

 அந்த நிகழ்ச்ேி 10  ணிக்குத் பதொடங்கியது. அந்த நிகழ்ச்ேி 10  ணிக்கு ஆரம் ித்தது  

'ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைது' உண்ன யொைொல் ' ொம்பு ரொஜொவொல் பகொல்லப் ட்டது உண்ன '. 

அதுச ொல் ' ொம்பு ரஜொவொல் பகொல்லப் ட்டது' உண்ன யொைொல் 'ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைது' 

உண்ன . ஒரு இனணயொை இருவழி உட் டுத்தல்  ிை இரண்டு இனணகளின் 

அங்கத்திைர்களுக்கு இனடசய இருக்கும். ஒவ்வொநினல ஒவ்வொத் சதற்ைக்கூற்றுகள் (contrary 

proposition) ஒசர சநரத்தில் ப ொய்யொக இருந்தொலும் ஒசர சநரத்தில் உண்ன யொக 

இருப் தில்னல.  ின்வருவை எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்:  

 ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைொன்.   ொம்பு உயிசரொடு இருக்கின்ைது.  

 ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைொன்.   ரொணி  ொம்ன க் பகொன்ைொள்.  

 இந்த வர்ணம் ேிவப்பு.   இந்த வர்ணம்  ச்னே.  

'ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைொன்' என் தும் ' ொம்பு உயிசரொடு இருக்கின்ைது' என் தும் ஒசர 

சநரத்தில் ப ய்யொக இருக்கொது.  ொைொக  ொம்பு உண்ன யிசலசய இைந்திருந்தொல் ஆைொல் அனத 

ரொமு பகொன்ைிருந்தொல் ரொஜொ  ொம்ன க் பகொன்ைொன் என் தும்  ொம்பு உயிசரொடு இருக்கின்ைது 

என் தும் ப ொய். இந்த உைனவ உட்டுத்துதல் அடிப் னடயில் விளக்கலொம்: வொ1 வொ2-இல்னல 

என் னத உட் டுத்திைொல், ஆைொல் வொ2-இல்னல வொ1-ஐ உட் டுத்தவில்னல என்ைொல் ( ற்றும் 

 றுதனலயொக வந்தொல்) வொ1-உம் வொ2-உம் ஒவ்வொதை எைலொம்.  

முரண்நினல  

முரண்நினல சதற்ைக்கூற்றுகளுக்கு எல்லொச் சூழலிலும் எதிொினடயொை  திப்பு இருக்கசவண்டும். 

அனவகள் இரண்டும் உண்ன யொகசவொ இரண்டும் ப ொய்யொகசவொ இருக்கலொகொது. ஒரு 

குைிப் ிட்ட சூழலில் முரண்நினல இனணகளின் ஒரு அங்கத்திைர் உண்ன யொக இருக்கசவண்டும் 
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 ற்ைது ப ொய்யொக இருக்கசவண்டும்.  ின்வரும் வொக்கியங்கள் முரண்நினல இனணகனள 

எடுத்துக்கொட்டும்:  

  ொம்பு இைந்தது.       ொம்பு உயிசரொடு இருக்கிைது.  

 ரொஜொ இன்னும்  ொடிக்பகொண்டிருக்கிைொன்.  ரொஜொ இப்ச ொது  ொடவில்னல.  

 எந்த நொயும் கறுப் ல்ல.    குனைந்தது ேில நொய்கள் கறுப்பு. 

'ரொஜொ இன்னும்  ொடிக்பகொண்டிருக்கின்ைொன்' என்ைொல் 'அவன் இப்ச ொது  ொடவில்னல' என் து 

ப ொய். இந்த அளவில் இது ஒவ்வொன  ச ொல் இருக்கின்ைது. இருப் ினும் ஒரு முக்கிய சவறு ொடு 

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

இப்ச ொது  ொடவில்னல' என்று அர்த்தம். 'ரொஜொ இப்ச ொது  ொடவில்னல' என் து ப ொய்யொைொல் 

'அவன் இன்னும்  ொடிக்பகொண்டிருக்கிைொன்' என்று அர்த்தம். நொம் முரண்நினலனய உட் டுத்தல் 

அடிப் னடயில் விளக்கலொம்: வொ1 வொ2-இல்னல-ஐ உட் டுத்திைொல்  ற்றும் வொ2-இல்னல வொ1-

ஐ உட் டுத்திைொல் ( ற்றும்  றுதனலயொகவும் வந்தொல்) வொ1-உம் வொ-2-உம் முரண்களொகும்.  

சுதந்திரநினல  

ேில சதற்ைக்கூற்றுகளின் இனணகளுக்கு உண்ன   திப்பு ஒன்றுக்பகொன்று சுதந்திர ொக  ொறும். 

அனவகள் இரண்டும் உண்ன யொக இருக்கலொம். இரண்டும் ப ொய்யொக இருக்கலொம். அல்லது 

ஒன்று உண்ன யொகவும்  ற்ைது ப ொய்யொகவும் இருக்கலொம்.  

 ரொஜொ ஓய்வுப ற்றுவிட்டொன். ரொணி திரு ணம் பேய்தொள்.  

 இன்று திங்கட்கிழன . தீ ொவளி ேைிக்கிழன  வருகின்ைது. 

 இப் குதியில் விளக்கப் ட்ட உைவுகளுக்குச் பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவுகளின் 

ப ொருண்ன யின் ஆய்வில் முக்கிய ொை  ங்கு இருக்கின்ைது.  

 குநினல, முரண், கூட்டினணப்பு வொக்கியங்கள்  

 குநினல வொக்கியங்கள் அவற்ைில் வரும் பேொற்களின் ப ொருண்ன   ற்றும் அவற்ைின் 

வொினேமுனை இவற்ைின் கொரண ொக எந்தச் சூழலிலும் உண்ன யொை சதற்ைக்கூற்றுகனளத் 

தொைொக பவளியிடும்.  ின்வரும் வொக்கியங்கள்  குநினல வொக்கியங்கள் ஆகும்:  

  ிரம் ச்ேொொிகள்  ண ொகொதவர்கள். ரொஜொவின்  ொைொர் ஒரு  ைிதர்.  

 இந்தத் சதற்ைக்கூற்று. 

 உண்ன யொகசவொ ப ொய்யொகசவொ இருக்கலொம். முரண் வொக்கியம் முரண் வொக்கியங்கள் 

தொ ொகசவ ப ொய்யொை சதற்ைக்கூற்றுகனள பவளியிடும்:  ி 
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 ரம் ச்ேொொிகள்  ண ொைவர்கள்.  

 ரொஜொவின் தங்னக ஒரு ஆண்.  

 இந்தச் ேிவப்பு வர்ணம்  ச்னே ஆகும்.  

கூட்டினணப்பு வொக்கியம்  

ேில சூழல்களில் உண்ன யொை சதற்ைக்கூற்றுகனளயும் ேில சூழல்களில் ப ொய்யொை 

சதற்ைக்கூற்றுகனளயும் பவளியிடும் வொக்கியங்கள் கூட்டினணப்பு வொக்கியங்கள் எைப் டும்.  

 ரொஜொவின் ேசகொதொி திரு ண ொகொதவள்.  

 இந்த வர்ணம் ேிவப்பு.  

 எல்லொ நொய்களும் கறுப்பு.  

(இறுதி வொக்கியம் உண்ன யிசலசய ப ொய், இருப் ினும் அது தர்க்க அடிப் னடயில் ப ொய் 

அல்ல; அது உண்ன யொக இருக்கும் சூழல்கனள நொம் கற் னை பேய்ய இயலும்.)  

6.2.3. தர்க்க வகுப்புகள்  

 வகுப்புகளுக்கினடயிலொை உைவுகனள ஒத்தல், உள்ளடங்கல், சவறு டல், ச லுைல் எை 

நொன்கொகப்  குக்கலொம்.  

ஒத்தல்  

வகுப்பு வ1-க்கு உொிய எல்லொ அங்கத்திைர்களும் வகுப்பு வ2-க்கு உொிய அங்கத்திைர்களொக 

இருந்தொல் வ1-உம் வ2-உம் ஒத்திருக்கின்ைை எைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு வகுப்பு 

அப் ொக்களும் ஒரு வகுப்பு ஆண் ப ற்சைொர்களும் ஒத்திருக்கின்ைை. ஒரு வகுப்பு நூல்களும் ஒரு 

வகுப்பு புத்தங்களும் ஒத்திருக்கின்ைை.  

உள்ளடங்கல்  

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

 றுதனலயொக வரொ லிருந்தொல் வகுப்பு வ1 வகுப்பு வ2-ஐ அடக்கும் எைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக 

விலங்குகளின் வகுப்பு நொய்களின் வகுப்ன ,  சுக்களின் வகுப்ன , ஆடுகளின் வகுப்ன  

உள்ளடக்கும். நொய்களின் குழு ம் விலங்குகளின் குழு த்தின் துனணவகுப்பு என்றும் 

விலங்குகளின் குழு ம் நொய்களின் குழு த்தின் உயர்வகுப்பு என்றும் விளக்கலொம். (ஒத்தனல 

விலக்கினவக்கும் டி உள்ளடங்கல் விளக்கப் ட்டுள்ளது. ஒத்தனல உள்ளடக்கும் டியும் 

உள்ளடக்கனல விளக்கலொம்.)  
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சவறு டல்  

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

உம் சவறு டுகின்ைை எைலொம். ஒரு வகுப்பு பூனைகளும் ஒரு வகுப்பு நொய்களும் 

சவறு டுகின்ைை எைலொம். அது ச ொல் ஒரு வகுப்பு ேிவப்புப் ப ொருள்களும் ஒரு வகுப்பு  ச்னேப் 

ப ொருட்களும் சவறு டுகின்ைை.  

ச லுைல்  

வ1  ற்றும் வ2 என்ை வகுப்புகளில் ேில அங்கத்திைர்கள் ப ொதுவொகவும் ஒவ்பவொன்ைிலும் 

 ற்பைொன்ைில் இல்லொத அங்கத்திைர்கள் இருந்தொல் அனவ ச லுறுகின்ைை என்று கூைலொம் 

(அதொவது இங்கு முழுவது ொை ச லுைசலொ ஒத்தசலொ விலக்கப் ட்டுள்ளை). ேிவப்புப் 

ப ொருட்களின் வகுப்பும் வட்ட ொை ப ொருட்களின் வகுப்பும் இம் ொதிொி ச லுறுகின்ைை. அது 

ச ொல் கட்டிடக்கனலஙொின் வகுப்பும் அப ச்சூர் இனேக்கனலஞர்களின் வகுப்பும் ச லுறுகின்ைை. 

இரண்சடொ அதற்கு ச சலொ ச லுைல் வகுப்புகளின் ப ொதுவொை அங்கத்திைர்களின் குழு ம் 

இரண்சடொ அதற்கு ச சலொ வகுப்புகளின் ச லுைல் என்று குைிப் ிடப் டுகின்ைது.  

இனணதல்  

இரண்டு (அல்லது அதற்கு ச ற் ட்ட) வகுப்புகளின் அங்கத்திைர்கள் (ச லுைல் வகுப்புகளொக 

இருந்தொலும் ேொி) இனணக்கப் ட்ட குழு ம் இரண்டு (அல்லது அதற்கு ச ற் ட்ட) வகுப்புகளின் 

இனணப்பு என்று கூைப் டுகின்ைது. நொய்களின் வகுப்பும் பூனைகளின் வகுப்பும் இனணந்து 

எல்லொ நொய்களும் பூனைகளும் உள்ள குழு ம் கினடக்கும்.  

வகுப்பு உைவுகளும் சதற்ைக்கூற்று உைவுகளும்  

ச ற்கண்ட வகுப்பு உைவுகளுக்கும் முன்ைொல் விளக்கிய சதற்ைக்கூற்று உைவுகளுக்கும் 

பவளிப் னடயொை பதொடர்பு இருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக 'அது ஒரு நொய்' என் து 'அது ஒரு 

விலங்கு' என் னத உள்ளடக்குகின்ைது என் து நொய்களின் வகுப்பு விலங்குகளின் வகுப் ின் 

துனண வகுப்பு என்ை உண்ன யுடன் பதொடர் ின்ைி இருக்கவில்னல. ேில உைவுகள் ஒரு 

அணுகுமுனைனயவிட  ற்பைொரு அணுகுமுனையில் இயற்னகயொகசவ பவளிப் டுகின்ைது. 

எடுத்துக்கொட்டொக ச லுைல் என்ை வகுப் ிற்கு சதற்ைக்கூற்று இனண தர இயலொது. இனத நொம் 

சதற்ைக்கூற்று சுதந்திரம் என்று கூைலொம்; ஏபைன்ைொல் இம் ொதிொியொை இனணகளிலுள்ள எந்த 

சதற்ைக்கூற்றும்  ற்ைதன் உண்ன   திப்புக்கு எந்தக் கட்டுப் ொடும் திணிக்கவில்னல. எ.கொ.  

 ரொஜொ ஒரு கட்டிடக்கனலஞன்.  
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 ரொஜொ ஒரு ஆப ச்சூர் இனேக்கனலஞன்.  

 ொைொக முரண் உைவுகள் சதற்ைக்கூற்று அணுகுமுனைக்குள் கூடுதல் இயற்னகயொகசவ 

பவளிப் டுகின்ைது. வகுப்பு அணுகுமுனைக்குள் 'இைந்தனவ' என் தற்கும் 'உயிருள்ளனவ' 

என் தற்கும் இனடசய உள்ள உைவின் நிகரொை ஒன்னைக் கொண நொம் இைந்த ப ொருள்களின் 

வகுப்பும் உயிருள்ள ப ொருள்களின் வகுப்பும் சவறு ட்டனவ  ற்றும் விலங்கிைப் ப ொருள்களின் 

உயர்வகுப் ின் முழுன  என்று கூைசவண்டும்.  

ப ொருத்தம்  

ஒரு வகுப் ின் அங்கத்திைர்கள் ஒரு இனணயொை வகுப் ின் ஒன்சைொ அதற்கு ச ற் ட்ட 

அங்கத்திைர்களுடன் ஒரு வனகயொை பதொடர் ின் உைவு பகொண்டிருக்கும். இந்த வனகயொை 

பதொடர் ின் வனக ப ொருத்தம் (mapping) என்று அைியப் டும். ஒரு எடுத்துக்கொட்டு இனதத் 

பதளிவொக்கும். ஒரு ந ொின் விரல் அனடயொளங்கள் குைிப் ிடும் டியொக சவறு ட்டிருக்கும் என் து 

பதொிந்த உண்ன . ந ர்களின் வகுப்ன யும் விரல் அனடயொளங்களின் வகுப்ன யும் 

எடுத்துக்பகொண்டொல் இரு வகுப்புகளுக்கினடசய சநரடியொை ப ொருத்த உைவு இருக்கும்: ஒரு 

வகுப் ின் ஒவ்பவொரு அங்கத்திைரும்  ற்ை குழு த்தின் குைிப் ிட்ட அங்கத்திைருடன் 

பதொடர்புபகொள்ளும். இது ஒன்றுக்பகொன்று ப ொருத்தம் எைப் டும். இனத தந்னதகள் வகுப்பு 

 ற்றும் குழந்னதகள் வகுப்பு என்ை இரு வகுப்புகளுடன் ஒப் ிடவும். தந்னதகள் வகுப் ின் 

ஒவ்பவொரு அங்கத்திைரும் குழந்னதகள் வகுப் ின் ஒன்சைொ அதற்கு ச ற் ட்ட 

அங்கத்திைர்களுடன் பதொடர்புறும்.  

6.3. பேொற்ப ொருண்ன யில்  

ப ொருண்ன யின் விவரனண அைிமுகத்தில் பேொற்களின் ப ொருண்ன கள் குைித்து கூடுதலொகப் 

ச ேப் டுவது இயல்பு. ஆைொல் வடிவவொத அடிப் னடயிலொை விளக்கத்தில் பேொற்களின் 

ப ொருண்ன  ஆயப் டுவதில்னல; அல்லது அவற்ைின் ேட்டக ொகச் சுருக்கப் டும். இருப் ினும் 

ப ொழியியல் கண்சணொட்டம் இல்லொதவர் ப ொருண்ன னயத் தைித்தைி பேொற்களுடன் 

பதொடர்பு டுத்தும் உள்ளுணர்வு இருக்கின்ைது. இம் ொதிொியொை உள்ளுணர்வு ப ொருண்ன யின் 

சநொக்னக  ிகக் குனைத்து  திப் ிடுகின்ைது. அது முழுவதும் தவைில்னல என்ைொலும் 

ப ொருண்ன யின் ச ொது ொை முகவுனர அனத ஒரு சநொ;த்தியொை வடிவவொதத்தில் அடக்க 

இயலொது என்ை கொரணத்தொல் பேொற்ப ொருளின் கலனவத்தன்ன னயயும் விளக்கத் தவைக்கூடொது. 
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இலக்கண அலகொை பேொல்லின் தன்ன னயப்  ற்ைி ஏரொள ொை வொதங்கள் இருக்கின்ைை.  ல நம் 

கவைத்திற்குப் ப ொருத்த ொைதல்ல. நொம் எனதப் ற்ைி ச சுகின்சைொச ொ அனதப் ற்ைி ேில 

கருத்துகள் இருப் து அவேியம். இக்கருத்துச்ேொயல் ேொியொை விவரனணனயத் தனட பேய்கின்ைது. 

நல்ல அணுகுமுனை மூலமுன் ொதிொி (prototype) அணுகுமுனையொகும். ஒரு மூல முன் ொதிொி பேொல் 

எவ்வொறு இருக்கும்?  ரபு அடிப் னடயில் ஒரு குனைந்த வொினே  ொற்ைக்கூடிய அலகு என்று 

 ண் ொக்கம் பேய்வது ந க்குப்  யனுள்ளதொக அன யும். இது மூல முன் ொதிொி பேொல்லுக்கு 

(prototypical word) இது இரு  ண்புக்கூறுகனள அனட பேய்கின்ைது.  

1. இனத வொக்கித்தில் அங்கும் இங்கும் நகர்த்தலொம்; அல்லது குனைந்தது  ிை 

உறுப்புகளுடன் பதொடர்புனடய அதன் இடத்னத ேில புதிய விவரங்கனள இனடயில் 

சேர்த்து  ொற்ைலொம்.  

2. அனத இனடயூறு பேய்யலொம் அல்லது அதன்  ொகங்கனள வொினே  ொற்ைம் பேய்யலொம்.  

வொக்கியத்தில்  ொற்ைங்கனளச் பேய்னகயில் நொம் பேொற்கனள அன ப்பு அடிப் னடயில் ஒரு 

முழுன யொக கருதப் ட சவண்டிய கட்டொயம் இருக்கின்ைது.  

  க்கள் சதேிய ொக்கனலக் கடுன யொக எதிர்க்கிைொர்கள்.  

 சதேிய ொக்கனல  க்கள் கடுன யொக எதிர்க்கிைொர்கள்.  

 கடுன யொக  க்கள் சதேிய ொக்கனல எதிர்க்கிைொர்கள்.  

புதிய விவரங்கனளப்  ின்வரு ொறு இனடயில் பேொருகலொம்.  

 நம் நொட்டு  க்கள் முழுன யொை சதேிய ொக்கனல  ிகக் கடுன யொக எதிர்க்கிைொர்கள். 

இனடச்பேொருகல் இடங்கள் பேொற்களுக்கு இனடயில் வருவனதக் கவைிக்கவும். பேொற்கள் 

எழுதுனகயில் இடம் விட்டு எழுதப் டுகின்ைை. ஆைொல் ச சுனகயில் நிேப்தத்தொல் 

 ிொிக்கப் வதில்னல. அனவகளுக்குத் தைிப் ட்ட உள்அன ப்பு உண்டு. மூல முன் ொதிொியில் 

(prototypically) ஒன்றுக்கும் ச ற் ட்ட பேொல் சவர் இல்னல. எ.கொ.  

 அநியொயம், இைின , சவகம்-ஆக, அழகு-ஆை, முன்-நொள், நடந்தொன்,  டித்தல்  

ேில பேொற்களுக்கு ஒன்றுக்கு  ச ற் ட்ட பேொல் சவர்கள் இருப் து ச ொல் சதொன்றுகின்ைது. 

 எ.கொ.  

 வண்ணத்துப்பூச்ேி, கரும் லனக.  

இனவ முன் ொதிொியொைனவ அல்ல; ப ரும் ொலொைவற்ைில் சவொ;கள் ச ொன்று சதொற் ளிப் னவ 

முழுவதும் ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் தைிப் ட்டனவ அல்ல. ஒருங்கினணந்த சவர் (faced root) 
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ஆகும்.  ிைபேொற்களில் பேொல் சவர்கசள இல்னல; இனவ இலக்கண பேொற்கள் என்று 

அனழக்கப் டும்: எ.கொ. அந்த,  ற்றும், அல்லது, உனடய.  

இந்த இடத்தில் நொம் பேொல் என்று குைிப் ிடுவனத ஓரளவுக்கு துல்லிய ொகக் கூைசவண்டும். ஒரு 

அர்த்தத்தில், நட, நடந்தொன், நடக்கிைொன், நடப் ொன் என் ை சவறு ட்ட பேொற்கள்.  ற்பைொரு 

அர்த்தத்தில் அனவ ஒரு பேொல்லின் (நட என் தன்) சவறு ட்ட வடிவுகள் ஆகும்.  ொைொக நட 

என் தும் நடப்பு என் தும் இரு அர்த்தத்திலும் சவறு ட்ட பேொற்கள். ஆைொல்  டி (steps) 

என் தும்  டி (a measure) என் தும் ஒசர வடிவில் உள்ள பேொற்கள்; அனவகளுக்குத் 

தைித்தைியொை  திவுகள் தரப் டுவனத நொம் எதிர் ொர்ப்ச ொம்; எைசவ அனவ இரண்டொவது 

அர்த்தத்தில் சவறு ட்ட பேொற்களொகும். பேொல் வடிவுகளுக்கும் (word forms) பேொல்லன்களுக்கும் 

(lexemes) சவறு ொடு  ொரொட்ட சவண்டும். பேொல்வடிவுகள் அவற்ைின் (ஒலியன் வடிவொசலொ 

எழுத்து வடிவொசலொ) தைிப் ட்டனவ. பேொல்லன்கனள சவர்களொலும்  ற்றும்/அல்லது அதற்கு 

ச ற் ட்ட வடிவுகனள ஒன்ைொகக் குழு ம் பேய்யப் ட்டனவயொகக் கருதலொம். எைசவ ஓடு, 

ஓடிைொன், ஓடுகிைொன், ஓடுவொன் என் ை ஓடு என்ை பேொல்லனைச் ேொர்ந்த வடிவுகளொகும். நட, 

நடந்தொன், நடக்கிைொன், நடப் ொன் என் ை நட என்ை பேொல்லனைச் ேொர்ந்த வடிவுகளொகும். 

 தித்தொன்,  திக்கிைொன்,  திப் ொன் என் ை  தி என்ை பேொல்லனைச் ேொரும். அவ தி, 

அவ தித்தொன், அவ திக்கிைொன், அவ திப் ொன் என் ை முதல் குழு த்தின் சவனரக் ( தி) 

பகொண்டிருந்தொலும் சவறு ட்ட பேொல்லனைச் ேொரும் (அவ தி). அவ தி என் து  தி என்ை 

பேொல்லைிட ிருந்து அவ என்ை பேொல்லொக்க ஒட்னடக் பகொண்டிருப் தொல் சவறு ட்டதொகக் 

கருதப் டும்.  

6.3.1. பேொற்ப ொருண்ன யும் இலக்கணப்ப ொருண்ன யும்  

பேொற்ப ொருண்ன யும் இலக்கணப்ப ொருண்ன யும் எவ்வொறு சவறு டும் என்று நீங்கள் 

அைிந்திருப் து  ிக அவேியம்.  

பேொற்ப ொருண்ன க்கும் இலக்கணப்ப ொருண்ன க்கும் ப ரும் ொலும் சவறு ொடு 

 ொரொட்டப் டும். எல்லொ இரண்டொகப் ிொித்தலிலும் ஆ த்து உண்டு. பேொற்ைன்ன , 

இலக்கணத்தன்ன  என் ைவற்ைில் பதொடர்ந்து சவறு டுகின்ை அளவுசகொல் உண்டு என் னத 

 ைதில் பகொண்டொல் இந்த இரண்டொகப் ிொித்தல் ஆ த்தொைதல்ல. ப ொருண்ன னயக் 

பகொண்டிருக்கும் அலகுகளின் வனக அடிப் னடயில் இந்த சவறு ொட்னட பவளிப் டுத்துவது 

வேதியொை வழியொகும். நொம் இலக்கண அலகுனள மூடிய குழு  அலகுகள் (closed items)  ற்றும் 
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திைந்த குழு  அலகுகள் (open set items) என்று  குக்கலொம். மூடிய குழு  அலகளின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வரும்  ண்புகனளக் பகொண்டிருக்கும்:  

• இனவச் ேிைிய  திலீட்டுக் குழு ங்கனளச் (substitution sets) ேொர்ந்திருக்கும்.  

• இவற்ைின் முக்கிய ொை பேயல் ொடு வொக்கியங்களின் இலக்கண அன ப்ன  

பவளிப் டுத்துவதொகும்.  

• இனவ ஒத்தைி அடிப் னடயில்  ிகக் குனைவொகத்தொன்  ொறும்; ஒரு தைிப் ட்ட ச சு வர் 

அதன் இழப்ன சயொ ஈட்டத்னதசயொ அவர் வொழ்நொளில் கண்டுபகொள்வது அொிது. அதொவது 

ஒரு குைிப் ிட்ட மூடிய குழு  இலக்கண வனகப் ொட்டில் அலகுகளின்  ட்டியல் 

நினலயொைது (fixed).  

இனதப்  ின்வரும்  ண்புகனளக் பகொண்ட திைந்தகுழு  அலகுகளுடன் ஒப் ிட்டு 

சவறு டுத்தலொம்:  

• இனவ ஒத்தைி அடிப் னடயில் ப ொிய  திலீட்டுக் குழு ங்கனளச் ேொரும்.  

•  திலீட்டு வகுப்புகளின் அங்கத்திைர்களில் ஒத்தைி வினரவொை  ொற்ைம் இருக்கின்ைது. 

ஒரு தைிப் ட்ட ச சு வர் அவர் வொழ்நொளில்  ல இழப்புகனளயும் ஈட்டங்கனளயும் 

ேந்திப் து ேொத்திய ொகும்.  

• அவற்ைின் முக்கியச் பேயல் ொடு ஒரு ப ொருண்ன னயச் சு ப் தொகும்.  

மூடிய  ற்றும் திைந்த குழு  இலகுகள் இரண்டும் ப ொருண்ன னயச் சு க்கின்ைை. அனவ 

முன் ொதிொியொக சு க்கின்ை ப ொருண்ன களின்  ண்புகளில் சவறு ொடுகள் இருக்கின்ைை என் து 

அவற்ைின் சவறு ட்ட பேயல் ொட்னட அர்த்தப் டுத்துகின்ைை. மூடியகுழு  அலகுகள் இலக்கண 

அலகுகளொகச் ேொியொக பேயலொற்ை சவர்களின் அகன்ை எல்னலப்  ரப்புடன் (wide range of roots) 

எந்த ஒழுங்கின்ன யும் இல்லொ ல் இனணயும். இந்த ேொத்தியத்திற்கொக அவற்ைிற்கு பநகிழ்வொை 

ப ொருள் இருக்கும். எளிதில் முரண் ொடுகள் உருவொகொத டி ச ொது ொை அளவு வலின  

குனைக்கப் டசவண்டும். அடிக்கடி நிகழும் சவறு ொட்னடக் குைிப்பீடு பேய்யசவண்டும். எைசவ 

இைந்தகொலம், நிகழ்கொலம், எதிர்கொலம் ச ொன்ை எந்த வினைக் கருத்துச் ேொயலுடனும் இனணந்து 

வரும் ப ொருண்ன களும் மூலமுன் ொதிொி அடிப் னடயில் இலக்கணப் ப ொருண்ன களொகும். 

 ொைொக அடிக்கடி நிகழ்வுறுகின்ை ப ொருண்ன கசளொ அகன்ை இனணந்து வருனக 

ேொத்தியங்கசளொ (coocurrence possibilities) சதனவ இல்லொன யொல் ஒரு திைந்த குழு  அலகு 

சு க்கும் ப ொருண்ன யின் குைிப் ிட்டதன்ன க்சகொ வளன க்சகொ எல்னல இல்னல. எைசவ 
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திைந்த குழு  அலகுகள் கூற்றுகளின் ப ொருண்ன  உள்ளடக்கத்தின் சுன னய முன் ொதிொியொகச் 

சு க்கின்ைது. அவற்ைின் ப ொருண்ன யின் வளன   ற்றும் அவற்ைின் எல்னலயற்ை 

எண்ணிக்னகயின் கொரண ொக அனவ கலனவ நினல அடுக்குைவு  ற்றும் உறுப் ன வு உைவு 

அன ப்புகளில்  ங்பகடுக்கின்ைை. 

ப ொருளடக்கச் பேொற்கள் (content words) (அடிப் னடயொை ப யர்கள், வினைகள், ப யரனடகள், 

 ற்றும் வினையனடகள்) மூலமுன் ொதிொியொக ஒரு திைந்த குழு  (ப ொதுவொக சவர் உரு ன் என்று 

அனழக்கப் டும்) உரு னைக் பகொண்டிருக்கும்  ற்றும் அனவ ஒன்சைொ அல்லது அதற்கு ச சலொ 

மூடிய குழு  அலகுகனள ஒட்டு வடிவில் பகொண்டிருக்கும். ப ொருளடக்கச் பேொற்களின் 

ப ொருண்ன கனள ஆய்வது ஏைக்குனைய பேொற்ப ொருண்ன  இயலொகும்;  ற்றும் திைந்த குழு  

அலகுகள் பேய்கின்ை  ங்களிப்புக்கு முக்கிய ொகத் பதொடர்பு  டுத்துகின்ைது. இலக்கணப் 

ப ொருண்ன யில் மூடிய குழு  அலகுகளின் ப ொருண்ன யில் கவைத்னதச் பேலுத்துகின்ைது. 

6.3.2. பேொற்ப ொருண்ன யும் வொக்கியப் ப ொருண்ன யும்  

ப ொதுவொகச் பேொற்ப ொருண்ன கள் தைிநினல அடிப் னடயில் கருத்துப் ொி ொை இயலும் 

ப ொருண்ன  அலகுகளின் வனக அல்ல. ஒரு பேொல் தொைொக எனதயும் பேொல்வதில்னல.  ிை 

ப ொருண்ன  உறுப்புகள் உட் னடயொக இருப் துவனர ஒரு முழு எண்ணத்னதயும் 

கூறுவதில்னல. அப் யன் ொட்டிற்குக் கூடுதல் கலனவத் தன்ன யொை குனைந்தது 

சதற்ைக்கூற்றுகளின் கலனவ நினல உள்ள (பேொற்களொல் உருவொக்கப் ட்ட) ப ொருண்ன  

அலகுகள் சதனவ. பேொற்கள் (அடிப் னட நினலயில் உரு ன்கள்) இக்கூடுதல் கலனவ 

அன ப்புகளின் உருவொக்கும் அலகொக  ொறுகின்ைது.  

6.3.3. பேொற்ப ொருண்ன யியலின் அணுகுமுனைகள்  

பேொற்ப ொருண்ன  குைித்த  ல அணுகுமுனைகள் இருக்கின்ைை. அனவயொவை:  

• ஒரு நினல அணுகுமுனையும் இரு நினல அணுகுமுனையும்  

• ஒரு ப ொருண்ன   ற்றும்  ல்ப ொருண்ன  அணுகுமுனைகள்  

• ப ொருண்ன க்கூைொய்வு அணுகுமுனை  

• முழுன  வொதத்தொர் அணுகுமுனை  

ஒரு நினல அணுகுமுனையும் இரு நினல அணுகுமுனையும் (One-level vs. two-level approaches)  

ப ொருண்ன  இயலுக்கும் கனலக்களஞ்ேிய அைிவுக்கும் (encyclopaedic knowledge) சவறு ொடு 

பேய்யசவண்டு ொ என்ை சகள்வி ப ொருண்ன  இயலொனரப்  ிொிக்கும் முக்கியப்  ொகு ொட்டுக் 
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சகொடொகும். இப் ொகு ொட்னட நம்புகின்ைவர்கள் ஒலியியல்-ஒலியைியல்  ொகு ொட்டுடன் ஒப்புன  

கொண்கின்ைைர்.  ைித இைம் ச ச்பேொலிகளின் எல்னலயில்லொத வனககனள உருவொக்கவும் 

அைிந்து பகொள்ளவும் இயலும். ஆைொல் இவற்ைில் னகயில் அடங்குகிை ேிைிதளவு ச ச்பேொலிகள் 

தொம் ப ொருண்ன னய பவளிப் டுத்துவதற்கு சவறு டுத்திக்கொட்டும் பேயற் ொடு புொிகின்ைை. 

அல்லது அக்கலனவயின் ஒழுங்குமுனையொை உைவுகளில் ஈடு டும். ப ொழியின் ஒலி வேத்தில் 

உண்ன யொை ப ொழி அலகுகள் இருக்கின்ைை. இசத வழியில் ஆயப் டொத ப ொருண்ன களின் 

சவறு ட்ட வனககள் எல்னல இல்லொதனவ. ஆைொல் இவற்ைில் எல்னலக்குட் ட்ட 

எண்ணிக்னகயிலொைனவ தொன் உண்ன யொை ப ொழி அலகுகள். இனவ ப ொழி 

ஒழுங்குமுனையின்  ிை சநொக்குகளுடன் ஒழுங்கொக ஊடொடும்.  

இருநினல அணுகுமுனையின் டி ச சு ர்கள் பகொண்டிருக்கின்ை உலகத்னதப்  ற்ைிய விொிவொை 

அைிவு ப ொழி அலகுகளின் உடன  அல்ல ப ொழிக்கு பவளியிலுள்ள கருத்துருக்களின் உடன  

ஆகும். உண்ன யில் ப ொழிப் ப ொருண்ன  அலகுகள்  ிகச் சுருங்கிய வனகனயச் ேொரும்  ற்றும் 

முனைப் டுத்தலுக்கு உட் டுத்தக் கூடியதொகக் கருதப் டும். ேில இலக்கண அலகொல் ப ொருண்ன  

சு க்கப் டுவதன் கொரணத்தொசலொ உடன் ொட்டு அன ப்ப ொழுங்கு அல்லது முக்கியத் பதொடொியல் 

வனகப் ொடுகளின் துனண வனகப் ொடு ச ொன்ை கொரணிகளுடன் பதொடர்புபகொண்டுள்ளதொசலொ 

ப ொழிப் ப ொருண்ன னயப் ப ொருண்ன னயப் புொிந்துபகொள்ள  ொிந்துனரக்கப் ட்ட ஒரு அளவீடு 

பதொடொியலுடன் பதொடர்புனடயது.  

ஒருநினல அணுகுமுனையில் ஈடு ொடு உனடயவர்கள் ப ொருண்ன  அல்லது களஞ்ேிய வேம் என்ை 

ஈொினணயொை ப ொருண்ன யின் சநொக்குகனளத் தருவதற்கு இடுகுைியற்ை அடிப் னட இல்னல 

என்ை ேொதொரண  ொிசேொதனைக்கும் நினலநிற்கும் கருத்னதக் பகொள்கின்ைைர். ப ரும் ொலொை 

புலைைி ப ொழியலொர் (cognitive linguists) எல்லொப் ப ொருண்ன யும் கருத்துரு 

அடிப் னடயிலொைனவ என்ை  ொர்னவனய எடுக்கின்ைைர்.  

இலக்கணப் ப ொருண்ன க்கும் பேொல்/கனலக்களஞ்ேியப் ப ொருண்ன க்கும் இனடசய உள்ள 

சவறு ொட்னட  றுக்க சவண்டியதில்னல. அனத ஈொினணயொைது  ற்றும் முழுவதும் கருத்துருத் 

தன்ன யொைது என் தற்குப்  திலொகத் பதொடர்ச்ேியொை ஒன்ைொப்  ொர்க்கலொம்.  
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ஒருப ொருண்ன   ற்றும்  ல்ப ொருண்ன  அணுகுமுனைகள் (Monosemic vs. polysemic 

approaches)  

ஒரு பேொல்லுக்கு எத்தனை அர்த்தங்கள் தரசவண்டும் என் தன் அடிப் னடயில் ஒருப ொருண்ன  

அணுகுமுனைக்கும்  ல்ப ொருண்ன  அணுகுமுனைக்கும் இனடயில் உள்ள சவறு ொடுதொன் 

விவொதத்திற்கொை முக்கியக் கருத்தொகும்.  டி என் து ச ொன்ை பதளிவொைவற்ைின் 

ஒருபேொல்ச ொலித் (homonymy) தன்ன னயப்  ற்ைி எந்தக் கருத்து சவற்றுன யும் இல்னல. இதில் 

ஒன்ைில் இருந்து  ற்பைொன்னை உருவொக்கும் எண்ணத்தகுந்த வழியில்னல.  ல்ப ொருண்ன யின் 

 ண்பு பதொடர் ொை பதொடர்புள்ள அர்த்தங்களின் பதொகுப் ில்தொன் கருத்து சவற்றுன  

ன ய ிட்டுள்ளது. ஒரு ப ொழியின் அகரொதியில் (ஒரு பேொல்லுக்கு) எவ்வவு குனைவொக அர்த்தம் 

பேய்ய இயலுச ொ அந்த அளவுக்குத்தொன் சவறு ட்ட அங்கீகொரத்னதத் தரசவண்டும், 

அவற்ைிலிருந்து எவ்வளவு ஆக்க முடியுச ொ அவற்னை ஆக்க சவண்டும் என் துதொன் 

ஒருப ொருண்ன ப்  ொர்னவயொகும். ஒரு பேொல்லின் ப ொருண்ன  ஏதொவது வழியில் 

 ற்பைொன்ைின் உந்தப் ட்ட நீட்ேியொக (motivated extension) இருந்தொல், ஒன்று  ட்டும்தொன் 

 திவு பேய்யப் ட சவண்டும்;  ற்பைொன்று பேொல் விதிகளின் (lexical rulesf) பேயல் ொட்டில் 

விட்டுவிடப் டசவண்டும்; பேொல் விதிகள் ப ொதுவொக ஒன்றுக்கும் ச ற் ட்ட நிகழ்வுகளில் 

 யன் டுத்தப் டும்; எைசவ அகரொதியல் ஒழுங்கொக உருப் டுத்தம் பேய்யப் ட சவண்டும்.  

 ல்ப ொருண்ன  அணுகுமுனை பேொற்ப ொருண்ன யின் உந்தப் ட்ட நீட்ேி அகரொதியில்  திவு 

பேய்யப் ட சவண்டியதில்னல என்ை ஊகத்னத  றுக்கின்ைது. இதன் கொரணம் என்ைபவன்ைொல் 

பேொல் விதிகள் ேொத்திய ொை ப ொருண்ன யின் நீட்ேிகனளத்தொன் குைிப் ிடுகின்ைது. ேிலனவதொன் 

 ரபுத்தன்ன  ப ற்று அகரொதியில் உட் டுத்தப் டுகின்ைது.  ிைனவ ேொத்திய ொைது; அனவ புதிய 

வடிவுகளொக/ஆக்கங்களொகத் சதொன்ைலொம்; இருப் ினும் இவற்ைிற்கும் நிறுவப் ட்டவற்ைிற்கும் 

பதளிவொை சவறு ொடு இருக்கின்ைது. (பகொள்னக அடிப் னடயில் உண்ன யில் நிறுவுதலின் 

பதொடர்ச்ேியொை அளவு இருக்கின்ைது.) குடி என் னத எடுத்துக்பகொள்சவொம்.  ல சூழல்களில் 

‘குடித்திருப் து’ என் தன் அர்த்தம் பதளிவொைது; இருப் ினும் பவளிப் னடயொக ஒருவர் குடி 

என் தற்கு குடிக்கத்தக்க எல்லொ திரவங்களுக்கும் சவறு ட்ட பேொற் தினவ உருவொக்க 

விரும்புவதில்னல. இந்த அளவில் ஒற்னைப் ப ொருண்ன  இயலொர்களும் (monosemist) 

 ல்ப ொருண்ன  இயலொர்களும் (polysemist) ேம் திப் ொர்கள். இருப் ினும் குடி என் தற்குக் 

குைிப் ிட்ட ப ொருண்ன யொக குைிப் ிடத்தக்கத் திரவங்கனள உள்ளடக்குதல் ேொத்திய ொைது. 
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பகொள்னக அடிப் னடயில் எந்த வனகக் குடி ொை வகுப்பும் இவ்வனகயில் உள்ளடக்கப் டலொம். 

த ிழில்  து ொைங்கள் என் னதப்  ின்வரு ொறு குைியொக்கம் பேய்யலொம்: எ.கொ. 

  ரொஜொ திரும் வும் குடிக்கத் பதொடங்கிவிட்டொன் என்று வருத்த ொக இருக்கின்ைது.  

பகொள்னக அடிப் னடயில்  து ொைத்திற்குப்  தில்  ழரேங்ளுடனும் இது ேம் விக்கலொம். த ிழ் 

அகரொதினயப் ப ொறுத்தவனரயில் உண்ன  என்ைபவன்ைொல் குடி என் தற்கு இச்ேொத்தியங்களில் 

ஒன்று இருக்கின்ைது; ஆைொல்  ற்பைொன்ைில்னல. தற்ச ொது ப ரும் ொன்ன யொை அணுகுமுனை 

ஒருப ொருண்ன  அணுகுமுனையொகும்.  

ப ொருண்ன க்கூைொய்வு அணுகுமுனை (componential analysis of meaning)  

பேொற்ப ொருண்ன னய அணுகுவதின்  ிகப் ழன யொை  ற்றும் இன்றும் புழக்கத்தில் உள்ள 

 ற்றும்  ிகப் ரந்த வழி பேொற்ப ொருண்ன னயப் ப ொருண்ன யின்  ிகச்ேிைிய,  ிக 

அடிப் னடயொை  ொைொத அலகுகளிலிருந்து உருவொக்க டுவதொக எண்ணுவதுதொன். 

(ப ொருண்ன யின் அணு அன ப் ிற்கு ஒப் ிடலொம்.) இப்ப ொருண்ன  அணுக்கள் 

 லவனககளில் அனழக்கப் டுகின்ைை: ப ொருளன்கள் (sememes), ப ொருண்ன ப் 

 ண்புக்கூறுகள் (semantic components), ப ொருண்ன க் குைிகள் (semantic markers), 

ப ொருண்ன  முதன்ன கள் (semantic primes). தற்கொல ப ொழியியலுக்குள் ப ொருண்ன  

இயலுக்குக் கூைொய்வுத் திட்டத்தின் (componential programme) முதல் ப ொழிபுக்குக் 

கொரண ொைவர் பயல்ம்ஸ்பலவ் (1961) (Hjelmselv) என் வரொவொர். இவர் பகொள்னக 

அடிப் னடயில் ப ொழிக் குைியின் (linguistic signs) ப ொருண்ன  வேம் ஒலி வேத்னதப் ச ொன்று 

அன ப்புக் பகொள்னககனளக் கொட்டசவண்டும் என்று நம் ிைொர். அவருக்கு குனைத்தல் 

(ேநைரஉவiடிஇ) என்ை கருத்துச்ேொயல்  ிக முக்கிய ொைதொகும். ஒரு ப ொழியிலுள்ள சவறு ட்ட 

குைிகளின் நூற்றுக்கணக்கொை ஆயிரங்களில் ஒலியன் அன ப்பு (phonological builing blocks) ஒரு 

ேில நூற்றுக்கணக்கில் வரும்  ட்டியலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட அனேகளின் கூட்டினணப் ொகப் 

 குப் ொய்வு பேய்யலொம். ச லும் இனவ ஐம் சதொ அதற்குச சலொ வரும்  ட்டியனலச் ேொர்ந்த 

ஒலியன்களலிருந்து உருவொக்கப் ட்டனவயொகக் கொட்ட இயலும். இறுதியொக ஒரு டேன் 

எண்ணிக்னகயுள்ள ஒலியன் உருவொக்க அலகுகளொை (phடிஇடிடடி iஉயட பரனடiஇ  

படடிஉ ள) ேிைப்புப்  ண்புக்கூறுகளொகக் (distinguishing features) கொட்டலொம். இசத ச ொலசவ 

குைிகளின் ப ொருண்ன  வேம் (meaing side of sigens)  குப் ொய்வு பேய்யப் டுகின்ை 

குைிகனளவிட  ிகக்குனைந்த எண்ணிக்னகயிலொை அலகுகளின்  ட்டியலிருந்து 

http://www.languageinindia.com/


137 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:1 January 2021 

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

எடுக்கப் ற்ைவற்ைின் கூட்டினணப் ொகக் குனைக் ப் டசவண்டும். அவர் குைிப் ிட்ட அடிப் னட 

அலகுகளொை (கனலச்பேொல்லொை) ‘figurae’ அருவ ொைதல்ல; அனவப் ப ொழியின் 

ப ொருண்ன களொகும். எல்லொச் பேொற்களின் ப ொருண்ன கனளயும் உருவொக்க இயலும் அடிப்  

னடச் பேொற்களின் குழு த்னதக் கண்டு ிடிப் துதொன் அவர்  ைத்தில் இருந்ததொகத் 

சதொன்றுகின்ைது. எல் ஸ்பலவ்தொன் முதல் அன ப்புப் ப ொருண்ன  இயலொர் (strucutual 

semantist). இந்த அணுகுமுனை ஐசரொப் ிய ப ொழியலொரொல் வளர்க்கப் ட்டது; பஜர் ன் 

வனகயும்  ிரஞ்சு வனகயும் இதன் வினளவுகளொகும். அச ொிக்கொலில் கூைொய்வு அணுகுமுனை 

ஐசரொப் ிய இயக்கத்திலிருந்து சுதந்திர ொக வளர்ந்தது. இது  ொைிடவியல் ப ொழியியலொருக்கு 

(Anthropologial linguists) இனடயில் முதலில் சதொன்ைியது. உட்புக இயலொத ( குத்தொய இயலொத) 

உைவுமுனை ஒழுங்கு முனைகளின் (kinship systems) கலனவத் தன்ன னயக் குனைந்த 

 ண்புக்கூறுகளின் குழு ங்களின் கூட்டினணப் ொகக் குனைப் தில் ப ரு ளவில் பவற்ைி 

அனடந்தது.  

கொட்ஸ்  ற்றும்  ொடர் (Katz and Fodor) என் ர்களொல் முன்ப ொழியப் ட்ட ஒரு புதிய 

விருத்தொந்தம் பதொடக்க கொல ேொம்ஸ்கியின் ஆக்கமுனை இலக்கணச் சூழலில் சதொன்ைியது. இது 

இதற்குமுன் சதொன்ைிய எல்லொவற்னையும் விட இது  ிகப் ச ரொனே உள்ளதொக அன ந்தது. 

முதலொவது ப ொழியின் முழுக்சகொட் ொட்டின் முழுன தரும்  குதியொக (integral part) அன ந்தது. 

இரண்டொவது இது உலகப்ப ொதுன  (universality)  ற்றும் உளவியல் உண்ன நினல 

((psychological reality) என் ைவற்னை உொின  பகொண்டொடியது. மூன்ைொவது,  ண்புக்கூறுகள் 

நடப் ில் இருக்கின்ை பேொற்களின் ப ொருண்ன கசளொடு (meaings of existing words) 

நின்றுவிடொ ல் அனவ அருவத்தன்ன யொைதொகவும் கருதப் ட்டது. இந்த அணுகுமுனை முக்கிய 

ஆக்கமுனை ப ொழியியலுடன் இனணயவில்னல  ற்றும் தற்ச ொனதய 

ஆக்கமுனையொளர்களுக்குகள் முழுன யொை ப ொருண்ன க்கூைொய்வு ஜொபகண்டொப் (Jackendoff, 

1987, 1990, 1996) ஆரொய்ச்ேியல் கொணப் டுகின்ைது. ப ொருண்ன ச் கூைொய்வின் தீவிர ொை 

 றுவடிவம் பவர்ஸ் ிகொவின் (Wierzbicka, 1996) ஆரொய்ச்ேியல் கொணப் டுகின்ைது. இது  ிக 

முதன்ன யொை (தன்முயற்ேியொை) அணுகுமுனையொகும். இது ச ற்பேொன்ை எந்த 

அணுகுமுனையின் கினளயும் அல்ல. இது பலப்ைிஸ் (Leibniz 1903) ச ொன்ைவர்களின் முந்னதய 

தத்துவ ஆய்வுகளிலிருந்து தூண்டுதனலப் ப றுகின்ைது. எல்லொக் கருத்தில் உருவொக்கக் கூடிய 

ப ொருண்ன கனளயும் பவளிப் டுத்த இயலும்  ிக எல்னலக்குட் ட்ட உலகளொவிய ப ொருண்ன  
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அணுக்களின் குழு ம் இருக்கின்ைது என் து பவர்ஸ் ிகொவின்  ொர்னவக் சகொண ொகும். 

பவர்ஸ் ிகொவின் முதன்ன களின்  ட்டியல் (inventory of primes) ஆச்ேொியப் டத்தக்க அளவு 

ேிையதொகும் (அவர்  திபைொன்ைில் பதொடங்குகிைொர், ஆைொல்  ட்டியல் ஐம் தொக நீள்கின்ைது.) 

அனவ அருவத்தன்ன யொைது அல்ல; எைசவ கொட்ஸ்  ற்றும்  ொர்டனரப் ச ொல் சநரடி 

உணர்வொல்  ொிசேொதனைக்கு உட் டொதது. அனவப்  ருன த் தன்ன யொைது (concrete); எந்த 

ஆய்வும் ப ொழிச சுசவொொின் உள்ளுணர்னவத் திருப்தி பேய்யசவண்டும். மு 

ழுன  வொதத்தொர் அணுகுமுனை (Holist’s approach)  

பேொல்லின் ப ொருண்ன னயச் ேில  யனுள்ள அர்த்தத்தில் ப ொழியிலுள்ள  ிை பேொற்களின் 

ப ொருண்ன களிலிருந்து தைியொக முற்றுநினலயில் குைிப் ிடலொம் என் து கூைொய்வு இயலொொின் 

நம் ிக்னகயொகும். ப ொழி தத்துவ இயலொருக்கு இனடயில் இது வட்டொர  ொர்னவ (localist 

approach) என்று அைியப் டும். வட்டொர வொதத்தொருக்கு சூழல் சவறு ொடு சூழலுடன் ஊடொட்ட 

விதிகளொல் (rules of interaction) விளக்கலொம். இந்தப்  ொர்னவக்கு எதிொினடயொை நினல முழுன ப் 

 ொர்னவயொகும். இதன் டி ஒரு ப ொழியிலுள்ள எல்லொச் பேொற்களின் ப ொருண்ன களும் 

கணக்கில் எடுக்கொ ல் ஒரு பேொல்லின் ப ொருண்ன னய அைிய இயலொது. முழுன  வொதத்திற்கு 

 ல  று வடிவங்கள் இருக்கின்ைை. இரண்டு இங்கு சுருக்க ொகத் தரப் டும்.  

ஹொஸ் (Hass)  

ஹொஸ் என் வொின் தன் ைப்ச ொக்கொை ப ொருண்ன யின்  ொர்னவ விட்பஜன்ஸ்டன் 

(Wittgenstein) என் வொின் ஆய்வின் ஒரு சநொக்கிலிருந்து ஆக்கப் ட்டதொகும். அவருனடய 

ப ொருண்ன ப்  யன் ொட்டுக் சகொட் ொடு (Use theory of meaning) “ப ொருண்ன னயப் 

 ொர்க்கொசத,  யன் ொட்னடப்  ொர்” (Don’t look for the meaning -  look for the use) என்ை கருத்னத 

உள்ளடக்குகின்ைது. அதொவது ஒரு பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்ன  அதன்  யன் ொடொகும். இது 

அவ்வளவு  யனுள்ளதல்ல; குைிப் ொகத் பதொிவிப் தொகும். ஹொஸ் பஜ.ஆர்.ஃ ிர்த் (J.R.Firth) 

எை வொின் கருத்தொை “பேொற்கள் இனணந்துவரும் பேொற்களொல் அைியப் டும் (Words shall be 

known by the company they keep) என் தொல் உந்தப் ட்டு அவர் தன்னுனடய பகொள்னகக்குத் 

தைவய ொை திருத்தம் பகொடுத்தொர். ஹொஸ் இதற்கு ச லும் பேன்ைொர். ஒரு பேொல்லின் 

ப ொருண்ன  அதன் ப ொருண்ன க் கள ொகும் (semntic field); அதற்கு இரண்டு  ொி ொணங்கள் 

இருக்கின்ைை:  
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1. உறுப் ன வுப்  ொி ொணம் (syntagmatic dimension): இதில் பேொல்லின் எல்லொச் 

ேொத்திய ொை (இலக்கண அடிப் னடயில் நல் உருவொக்கப் ட்ட= grammatically well 

formed) சூழல்கள் இயல் நினலயில்; வொினே முனையில் அடுக்கப் ட்டுள்ளை.  

2. அடுக்குைவு  ொி ொணம் (pragmatic dimension): இதில் பேொல்லின் ேொத்திய ொை 

 திலீடுகள் (substitutes) இயல் நினலயில் வொினேமுனையில் அடுக்கப் ட்டுள்ளை.  

ஹொனைப் ப ொறுத்தவனரயில் ஒத்தைி இயல்நினல (relative normality) முதன்ன யொைதொகும் 

(primitive). பகொள்னக அடிப் னடயில், சூழல் ப ொழிக்கு பவளியிலுள்ள சூழனலயும் 

(extralinguistic context) உள்ளடக்கும். ஆைொல் எல்லொத் சதனவயொை ப ொழிக்கு பவளியிலுள்ள 

சூழலின் சநொக்னகயும் ப ொழி அடிப் னடயில் குைியொக்கம் பேய்ய இயலும் என்ை கொரணத்தொல் 

கவைத்னத ப ொழிச் சூழலுக்குக் (linguistic context) கட்டுப் டுத்திக் பகொண்டொல் எந்தவித 

நஷ்டமும் ஏற் டொது என்று ஹொல் வொதிடுகின்ைொர். ஹொஸ் பதொிந்துபகொண்ட அளவில் பேொல்லின் 

ப ொருண்ன க் களம் அதன் ப ொருண்ன னய உண்டொக்குகின்ைது. எைசவ ஒவ்பவொரு பேொல்லும் 

 ற்பைொரு பேொல்லின் ப ொருண்ன யில்  ங்பகடுப் னதக் கவைிக்கவும். ஹொஸ் இங்கு 

பலய்ப்ைிஸின் (Leibniz) அறுதி அலகொல் (monad) உந்தப் ட்டுள்ளொர். எைசவ 

பேொற்ப ொருளுக்கும் களஞ்ேிய அைிவுக்கும் எந்த சவறு ொடும் இல்னல. ஹொஸின்  ொர்னவயில் ஒரு 

பேொல்லின் ப ொருண்ன க்களம் (semantic field of a word) பேொல்லின் ப ொருண்ன னய 

பகொண்டிருக்கின்ைது. பேொல்லின் ப ொருண்ன க் களம் அதன் ப ொருண்ன னயப் 

 ிரதி லிக்கின்ைது.  

னலயொன்ஸ் (Lyons)  

முழுன  வொதத்தின் (Holism) இரண்டொவது வனக னலயொன்ைொல் உருப் டுத்தம் 

பேய்யப் ட்டுள்ளது. இந்த அணுகுமுனையின் ேொரொம்ேம் ப ொருண்ன கள் தைித்திருக்கும் 

தன்ன யொது (substantitive) அல்ல ஒத்தைி தன்ன யொது (relative) என் தொகும். ஒசர 

ஒழுங்குமுனைக்குள் சவறு டுத்தலொல் உண்டொக்கப் ட்டது என்ை ேசூொியன் நம் ிக்னகயொகும் 

(Saussurean belief). ஒரு பேொல் அலகின் ப ொருண்ன  (the sense of lexical items) அச்பேொல் 

அலகு ஒரு ப ொருண்ன க் களத்தில்  ங்பகடுக்கும் பேொல் அலகுகளுடன் சவறு டும் ப ொருண்ன  

உைவுகளின் (sense relation) குழு த்தொல் ஆைது என்று னலயொைஸ் கூறுகின்ைொர். ப ொருண்ன  

உைவுகள் சுதந்திர ொக நிறுவப் ட்ட ப ொருண்ன களுக்கு இனடசய உள்ள உைவுகள் அல்ல 

என்று அவர் வற்புறுத்துகின்ைொர். ப ொருண்ன கள் எல்லொம் ப ொருண்ன  உைவுகளொல் 
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உண்டொக்கப் ட்டது என்று நொம் கூைசவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக குதினர என் தன் 

ப ொருண்ன  கீசழ உள்ள  டத்தில் கொட்டப் ட்டுள்ளது ச ொல் விளக்கப் டசவண்டும்:  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

குளம்பு 
விலங்கு லொயம் 

குதினர 

ப ண்குதினர 

ஓட்டு வர்  ிடொி யிர் 

ஜொக்கி ஆண்குதினர 

 

இந்த ஒழுங்கன ப் ில் “ஒரு வனக ஆகும்” (எ.கொ. குதினர:விலங்கு) “ஒரு வனக ஆகொது” (எ.கொ. 

குதினர: சு), “ குதி ஆகும்” (எ.கொ.  ிடொி யிர்:குதினர), “உண்டொக்கும் ேப்தம் ஆகும்” (எ.கொ. 

கனை:குதினர), “இருப் ிடம் ஆகும்” (எ.கொ. லொயம்:குதினர) ச ொன்ைை குைிப் ிட்ட வனகயில் டும் 

பதொடர்புகள் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட பேொற்களும் குதினர அல்லொத  ிை பேொற்களுடன் 

பதொடர்புபகொள்வதொல், குதினர என் தன் முழுப்ப ொருண்ன  முழு அகரொதினய உள்ளடக்கும் 

ேொத்திய ொை உைவுகளின் கலனவத் தன்ன யொை வனல ச ொன்ை அன ப்பு (net work) ஆகும். 

6.3.4 அடுக்கு அர்த்த உைவுகள் (Paradigmatic sense relation)  

அடுக்குைவு முனையில் ஒன்னைபயொன்று  ொற்ைிக்பகொள்ள இயலும் பேொற்களுக்கினடசய உள்ள 

உைவுகனளப் ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் ஆயலொம். அவ்வுைவுகளொவை:  

• ஒருப ொருள் ன்ப ொழியம் (Synonymy)  

• உள்ளடங்குப ொழியம் ( Hyponymy)  

• இணக்கம் (Compatibility)  

• இணக்க ின்ன  (Incompatibility)  

ஒருப ொருள் ன்ப ொழியம் ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் ஒன்னைபயொன்று உள்ளடக்கும், இடம் 

ப யர்க்கும் பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவு ஒருப ொருள் ன்ப ொழியம் எைப் டும்.  

 எ.கொ. புத்தகம் : நூல், உதிர்: விழு, கொண்:  ொர், நுனழ:  ிரசவேி, விரட்டு: துரத்து.  
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ஒத்திருத்தலின் அளவுசகொல்  

ஒருப ொருள் ன்ப ொழியின் உைனவ விொிவொக சநொக்குதல் இன்ைியன யொததொகிைது.  ின்வருவை 

இரண்டு நியொய ொை ப ொருண்ன  உள்ளுணர்வுகள்:  

• ேில இனணச் பேொற்களும் ேில கூட்டம் பேொற்களும் த க்கினடயில் ஒற்றுன னயக் 

கொட்டுகின்ைை. இந்த ஒற்றுன னய நொம் ஒரு ப ொருள்  ன்ப ொழி என்கிசைொம்.  

• ேில இணச் பேொற்கள்  ற்ை இனணச் பேொற்கனள விட கூடுதல் ஒத்திருக்கிைை. எ.கொ. 

நூல்: புத்தகம், தந்திரேொலி : புத்திேொலி  

ஒருப ொருள் ன்ப ொழியின்  ண்;புகனளக் கூைச் ேொியொை வழியில்னல. கீழ்க்கண்ட இரு 

வழிகனள நொடலொம்:  

• முதலொவதொக சதனவயொை அளவு ஒற்றுன கள், அனு திக்கக்கூடிய சவற்றுன கள் மூலம். 

 • இரண்டொவதொக சூழல் அடிப் னடயில் நிர்ணயிக்கப் ட்ட வொக்கிய ேட்டத்தின் மூலம். 

 ஒருப ொருள் ன்ப ொழிகளுக்கு இனடயில் சதனவயொை அளவு ப ொருண்ன  ச லுைல் இருப் து 

கட்டொய ொகும் என் து பவளிப் னட.  

எ.கொ. தொழ்ன யுள்ள:  ணிவுள்ள x உண்ன யுள்ள: ேிவப் ொை  

ஒருப ொருள் ன்ப ொழிகள்  ிக உயர்வொை ப ொருண்ன  ச லுைனவக் கொட்டுவதுடன்  ிகக் 

குனைவொை சவற்றுன னயத்தொன் கொட்டசவண்டும். ப ொதுவொக, இனண ஒருப ொருள் 

 ன்ப ொழிகளுக்கினடயில் ஒன்னை  றுப் து  ற்பைொன்னை  றுப் னத ஒக்கும்.  

நீ அந்த புத்தகத்னதப்  டித்தொயொ ?  

?இல்னல, அந்த நூனலப்  டித்சதன்.  

அந்த புத்தகத்னதப்  டித்சதன் = அந்த நூனலப்  டித்சதன்  

ஒரு ப ொருள்  ன்ப ொழிகள் முக்கிய ொை ப ொருண்ன ப்  ண்புகளில் ஒப்புன னயக் கொட்டும். 

சவறு டுவபதன்ைொல் முக்கிய ில்லொத விளிம் ில் வரும்  ண்புகளில் சவறு டலொம். ேிலவனக 

பவளிப் ொடுகளின் ஒருப ொருள் ன்ப ொழிகள் சேர்ந்துவரலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, 

விவரனணயொக, அல்லது அர்த்த ொக ஒருப ொருள் ன்ப ொழி  யன் டுத்தப் டலொம்.  

அவன் அவனளக் பகொன்று விட்டொன், அதொவது பகொனல பேய்து விட்டொன்.  

அவன் அவனள ேிசைகிக்கிைொன், அதொவது கொதலிக்கிைொன்.  
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ேில ே யங்களில் ஒருப ொருள் ன்ப ொழிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண் டுவதுச ொல் வரலொம். 

அப்ப ொழுது. ‘அதொவது’, ‘ேொியொகச் பேொல்லப்ச ொைொல்’ என்ை பேொற்கள் இனடயில் வரலொம். 

 அவன் ஒரு முட்டொள், ேொியொகச் பேொல்லப்ச ொைொல் ஒரு  னடயன்.  

ப ொதுவொக முரண் ட்டு வரும் பேொற்கள் ச ற்பேொன்ை டி வரொ.  

 ? அவன் ஒரு முட்டொள், ேொியொகச் பேொல்லப்ச ொைொல் புத்திேொலி. 

 ஒரு ப ொருள் ன்ப ொழிகளுக்குள் ேில இனணச்பேொற்கள்  ற்ை இனணச் பேொற்கனளவிட கூடுதல் 

ஒப்புன யொக இருக்கும். இதைொல் ஒப்புன னயக் கொட்டுகிை அளவுசகொல் உள்ளது ச ொல் 

சதொன்றும்.  

ஒருப ொருள் ன்ப ொழினயயும் ஒருப ொருள் ன்ப ொழி அல்லொதவற்னையும்  ிொிக்கும் சகொடு 

பதளிவற்ைது. எ.கொ.  

 உலர்தல் : கொய்தல் : உணங்குதல்: கொிதல் : கருகுதல்.  

முற்று ஒருப ொருள்  ன்ப ொழியம்  (Absolute Synonymy)  

இரண்டு பேொற்கள் முற்று ஒரு ப ொருள் ன்ப ொழியொக அன ய சவண்டு ொைொல் அவற்ைின் ே{ழல் 

உைவுகள் ஒன்ைொக இருக்கசவண்டும். உண்ன னயச் பேொல்லப்ச ொைொல் அத்தனகய முற்று ஒரு 

ப ொருள்  ன்ப ொழிகனளக் கண்டு ிடிப் து நனடமுனைக்கு ஒவ்வொது, ஏபைன்ைொல் அனவ வரும் 

சூழல்கனளயும் சநொக்குவது முடியொத கொொியம். ஆைொல் அத்தனகய எதிர் ொர்ப்பு சநொpனடயொக 

முற்று ஒருப ொருள் ன்ப ொழினய அைிய உதவும். 

 முற்று ஒருப ொருள் ன்ப ொழிகள்  ிகக்குனைவொகசவ உள்ளை. ஒரு ப ொழியில் முற்று 

ஒருப ொருள்  ன்ப ொழியின் சதனவக்கு ேொியொை கொரண ில்னல. அப் டியிருக்கு ொைொல் 

ச ொட்டியிடும் இனணச்பேொற்களில் ஒன்று இல்லொ ல் ச ொகசவொ அல்லது அவற்ைின் 

ப ொருண்ன ச் பேயற் ொடு  ொைசவொ பேய்யும். எ.கொ.  

 நூல் : புத்தகம், பேொல்லுதல்: கூறுதல்  

எதிர்ப ொழியம் (Antonymy)  

இணக்க ற்ை ஆைொல் ஒன்னைபயொன்று எதிர்ப் துச ொல் ப ொருள் அன யும் பேொற்களுக்கு 

இனடசய உள்ள உைவு எதிர்ப ொழியம் எைப் டும். எ.கொ.  

 உயரம்:குள்ளம், நல்லது: பகட்டது.  

உள்ளடங்கு ப ொழியம் ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் உள்ளடங்கும் பேொற்களுக்கும் உள்ளடக்கும் 

பேொற்களுக்கும் இனடசய உள்ள உள்ளடங்கு ப ொழியம் (hyponymy) எைப் டும்  
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      விலங்கு (உள்ளடக்குப ொழி ‘Superordinate term’)  

  நொய்         பூனை      குதினர புலி (இனணயுள்ளடங்குப ொழிகள் 'Co-hyponyms’)  

     ைனவ (உள்ளடக்கு ப ொழி)  

  புைொ           ருந்து          கிளி          குருவி   (இனண உள்ளடங்கு ப ொழிகள்)  

 

எதிர்ன  (opposition), முரண் (contrast) ஆகியவற்னைப் ச ொல உள்ளடங்குப ொழியமும்  ிக 

முக்கிய ொை அடுக்கு உைவொகும். உள்ளடங்குப ொழி தைித்தன்ன யொை அல்லது உள்ளடங்கும் 

பேொல்லுக்கும் ப ொது அல்லது உள்ளடக்கும் பேொல்லுக்கும் உள்ள உைனவக் குைிப் தொம்.  

 எ.கொ.  நொய், பூனை, எலி: விலங்கு  

  வொங்கு: ப று சரொஜொ,  

  முல்னல,  ல்லினக: பூ  

தர்க்கவியலொர் (logicinans) வகுப் ில் அடக்கல் (class inclusion) என்ை நினலயில் 

உள்ளடங்குப ொழியத்னத விவொிக்கின்ைைர்.  

  அ = ஆ  ஆ  அ  

  சரொஜொ = பூ  பூ  சரொஜொ 

 (எல்லொ சரொஜொக்களும் பூக்கள், ஆைொல் பூக்கள் எல்லொம் சரொஜொக்கள் அல்ல.) தர்க்க இயலொொின் 

விவொத்தில் பதளிவின்ன  இருக்கிைது. உள்ளடங்குப ொழி உள்ளடக்குப ொழியில் பேொல்லில் 

அடங்குகிைதொ உள்ளடக்குப ொழி உள்ளடங்குப ொழியில் அடங்குகிைதொ என்ை ஐயம் எழுகிைது. 

பேொற்களின் அகலத்னதப் (extension)  ொர்த்தொல் உள்ளடக்குப ொழி கூடுதல் உள்ளடக்கும் 

தன்ன யுனடயது என்றும் பேொற்களின் ஆழத்னதப் (intension)  ொர்த்தொல் உள்ளடங்குப ொழி 

கூடுதல் உள்ளடக்கும் தன்ன யது என்றும் கூைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, சரொஜொ, பூவின் எல்லொ 

 ண்புகனளயும் ப ற்ைிருப் சதொடு கூடுதலொக சரொஜொவின் தைிப் ண்புகனளயும் ப ற்ைிருக்கிைது. 

உள்ளடங்ப ொழியத்னத ஒருதனல சநொக்குச் ேம் ந்தம் (unilateral relation) மூலம் விளக்கலொம். 

அவள் தனலயில்  ல்லினக னவத்திருக்கிைொள் = அவள் பூ னவத்திருக்கிைொள் அவள் தனலயில் பூ 

னவத்திருக்கிைொள் அவள்  ல்லினக னவத்திருக்கிைொள் இதன் டி ஒருப ொருள் ன்ப ொழித்னத 

இருதனல சநொக்குச் ேம் ந்தம் (bilateral relation) மூலம் அதன் ஒத்த தன்ன னய (symmetry) 

விவொிக்கலொம். உள்ளடங்கு ப ொழியத்னத ஒவ்வொத் தன்ன யொகக் (asymmetry) கருதலொம். 
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உள்டங்கு ப ொழியத்னத ஒரு கடவு (transitive) உைவொகக் பகொள்ளலொம்.‘அ’, ‘ஆ’-வின் 

உள்ளடங்குப ொழியொகவும்; ‘ஆ’, ‘இ’-யின் உள்ளடங்குப ொழியொகவும் வரு ொைொல், ‘அ’, ‘இ’-யின் 

உள்ளடங்குப ொழியொகும்.  

  சு: ொலூட்டி,  ொலூட்டி:விலங்கு,  சு:விலங்கு  

உள்ளடங்குப ொழியத்னத கீழ்வரும் சூத்திரத்தில் ஏற்ைி  ொகு டுத்தல் ேொர்ந்த (analytic) 

நியொயத்னத பவளிப் டுத்த முடியும்:  

 அ என் து ஒரு வனக ஆ (‘அ’, ‘ஆ’-வின் உள்ளடங்குப ொழி என்ைொல்)  

  சு என் து ஒரு வனக விலங்கு/ சு ஒரு விலங்கு.  

‘ஆ’ என்ை பேொல் ஒன்றுக்கும் ச ற் ட்ட உள்ளடங்குப ொழிகனள உள்ளடக்கும் என்ைொல் கீழ்வரும் 

வொக்கியங்களில் 1-உம் 2-உம் ேொியொைனவகளொகும்.  

 1.  சுக்களும், சவறு  ிருகங்களும் வந்தை.  

 2. சரொஜொவும், சவறு பூக்களும் வொங்கிைொள்.  

 3. ? சுக்களும், சவறு பூக்களும்.  

 4. ?சரொஜொவும், சவறு விலங்குகளும்.  

இம் ொதிொிப் ட்ட பவளிப் ொடுகள் (வொக்கிய பவளிப் ொடுகள்) உள்ளடக்குப ொழியத்னதயும்; 

இனண உள்ளடங்குப ொழியத்னதயும் நிறுவுவதற்கு முக்கிய ொகும். இதில் முக்கிய ொகக் கவைிக்க 

சவண்டியது என்ைபவன்ைொல் பேொற்களின் ப ொருனள அைியொ சலசய ஒரு பேொல் இன்பைொரு 

பேொல்லின் உயர் உள்ளீட்டுச் பேொல் என்றும், ஒரு பேொல்லும் இன்பைொரு பேொல்லும் இனண 

உயர்உள்ளீட்டுச் பேொற்கள் என்றும் அைியலொம்.  

 குவனள ஒருவனக  லர்/குவனள ஒரு  லர்  

 வங்கு ஒருவனக விலங்கு / வங்கு ஒரு விலங்கு  

நம் ப ொழியிலுள்ள பேொற்களின் ப ொருனளப்  ற்ைி ந து அைிவு ப ரும் ொலும் ச ற்பேொன்ை 

வித ொைதொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் “ஆல் என் து ஒரு  ரம் ஆகும்” அல்லது “ ீன்பகொத்தி 

என் து ஒரு  ைனவ” ஆகும் என்று அைிசவொச யன்ைி ஆல்  ிை  ரங்கிளிலிருந்து எவ்வொறு 

சவறு டுகிைபதன்சைொ,  ீன்பகொத்தி எவ்வொறு  ிை  ைனவகளிலிருந்து எவ்வொறு சவறு டுகிைது 

என்சைொ ேொியொகக் கூறுவதற்கு அைிசயொம்.  

ப ரும் ொலும் உள்ளடங்குப ொழி ஒரு ப யரனடனய உள்ளடக்கி இருப் தொல் அவ்வனடயும் 

உள்ளடக்குப ொழியும் சேர்ந்து உள்ளடங்குப ொழிக்கு இனணயொய் வருவதுண்டு.  எ.கொ.  
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 ஒரு யொனைனயப்  ொர்த்சதன்.  

 ஒரு ப ொிய விலங்னகப்  ொர்த்சதன்.  

இதைொல் ஒரு உள்ளடங்குப ொழியும் அதசைொடு பதொடர்புனடய ப யர் அனடயும் 

உள்ளடக்குப ொழியும் சேொ;ந்த கூட்டுச் பேொல்லும் ஒருப ொருள்  ன்ப ொழி என்று அர்த்த ல்ல. 

எடுத்துக்கொட்டொக,  சு என் தும் பகொம்புள்ள  ிருகம் ஒருப ொருள் ன்ப ொழிகள் அல்ல. 

உள்ளடங்குப ொழியும் உள்ளடக்குப ொழியும் சேர்ந்து வருவதுண்டு. எ.கொ.  

 முல்னலப்பூ, ஆல்  ரம்  

இதுச ொல் (ச ற்பேொன்ைது ச ொல்) வரும் சுட்டுச் பேொற்கள் ேில ே யம் த க்கு தவைொை 

எண்ணத்னத உருவொக்கலொம். எடுதுக்கொட்டொக, கழுனதப்புலி என் து ஒருவனகப் புலியல்ல. 

அதுச ொல் வொிக்குதினர என் து ஒரு வனகக் குதினரயு ல்ல. வினைகனளசயொ, 

ப யரனடகனளசயொ, வினையனடகனளசயொ,  ிை பேொல் வனககனளசயொ “அ என் து ஒரு வனக 

ஆ” என்ை சூத்திரத்தில் அடக்கிவிட இயலொது. எல்லொச் பேொல் வனககளுக்கும் 

உள்ளடக்குப ொழியத்னத நிரூ ிப் து கடிை ொை கொொியம். உள்ளடங்கு உைவு பேொற்பைொகுதினய 

அன ப் ொகக் கொண உதவுகிைது. பேொற்பைொகுதிசயொடல்லொ ல் பேொற்களங்கனளயும் (lexical 

fields) அது  டிநினல அன ப் ொக உணரச் பேய்கிைது. இப் டிநினல உைவு அன ப்ன க் 

கினளப் டங்கள் மூலம் கொட்டலொம்.  

இணக்கம்  

ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் ஒன்னைபயொன்று ச லுைவொக வரும் பேொற்களுக்கு இனடசய 

உள்ள உைவு இணக்கம் எைப் டும். இணங்கிவரும் பேொற்கள் ேில ப ொருண்ன ப்  ண்புகளில் 

ஒன்று ட்டும் ேில ப ொருண்ன ப்  ண்புகளில் சவறு ட்டும் இருக்கும்.  

  ொம்பு : விஷஜந்து (ேொியொை இணக்கம்) 

  நொய் : பேல்லப்  ிரொணி (யசதட்னேயொை இணக்கம்)  

இணக்க ின்ன   

ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் உள்ளடங்கசவொ உள்ளடக்கசவொ பேய்யொ ல் இணக்க ின்ைி 

சவறு ட்டு வரும் பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவு இணக்க ின்ன  எைப் டும்.  

  னல :  ொடு ஆடுதல் : தின்னுதல்  
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 குதி உைவுகள் (Partial Relations)  

பதொடொியல் வருனக முனையில்  குதி ச லுைவொக வரும் பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள உைவு 

 குதி உைவு எைப் டும். எ.கொ. ஒளி :  னை.  

 அவன் தன்  ணத்னத ஒளித்து னவத்தொன்.  

 அவன் தன்  ணத்னத  னைத்து னவத்தொன்.  

 அவன் அவள் கண்கனள  னைத்தொன்.  

 அவன் அவள் கண்கனள ஒளித்தொன் சூொியன்  னைந்தது  

 *சூொியன் ஒளித்தது 

முழுன யற்ை உைவுகள் (Quasi –Relations)  

ேில ே யங்களில் ேொியொை இனண இல்லொததொல் பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள அடுக்கு உைவு 

முழுன யுைொது நிற்கும். சவண்டிய ப ொருனளக் பகொண்ட ஆைொல் சவறு பதொடொியல் வனகனயச் 

ேொர்ந்த பேொல் அந்த இனடபவளினயப் பூர்த்தி பேய்யு ொறு அன யும். இத்தனகய நினலயில் 

உள்ள உைனவ முழுன யற்ை உைவு எைலொம்.  

 நிைம் ( ப யர் ) (முழுன யற்ை உள்ளடக்குப ொழி)  

ேிவப்பு  ஞ்ேள்  ச்னே (ப யரனடகள்) (முழுன யற்ை உள்ளடங்குப ொழிகள்)  

ச ொலி உைவுகள்  

பேொற்களுக்கு இனடசய குைிப் ிடத்தக்க உைவு இல்லொ ல் ஆைொல் சூழ்நினல மூலம் உைவு 

சதொன்ைிைொல் அச்பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள உைனவ ச ொலி உைவு எைலொம். எ.கொ. 

 முக்சகொணத்திற்கு மூன்று சகொணங்கள் உண்டு  

 முக்சகொணத்திற்கு மூன்று  க்கங்கள் உண்டு  

சகொணம்: க்கம் (ச ொலி ஒருப ொருள்  ன்ப ொழிகள்)  

ேினை-முழுன  உைவு  

பேொற்களுக்கினடயிலொை உைவுகளில்  ிக முக்கிய ொை உைவு ேினை முழுன  உைவொகும். இது 

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு உைவு ச ொன்று பேொற்பைொனக ஒரு  டிநினல அன ப் ில் தர ப ொிதும் 

உதவுகின்ைது. தனல என் தற்கும் உடல் என் தற்கும் முள் என் தற்கும் கடிகொரம் என் தற்கும் 

உள்ள உைவு ேினை-முழுன  உைவுகளொகும்.  ின்வரும் கினளப் டம்  ைித உடலின் 

உறுப்புகனளக் குைிக்கும் பேொற்களுக்கினடசய உள்ள ேினை-முழுன  உைனவக் கொட்டும்.  
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                   [உடல்]  

 

  [னக]   [கொல்]   [வயிறு]      [ ொர்பு]   [தனல]  

 

   [பதொனட]  [மூட்டு]    [முழங்கல்]   [கணுக்கொல்]     [ ொதம்]  

 

           [விரல்]       [குதிகொல்] 

 

         [கணு]    [நகம்]  

 

தன் திப்பீடு  

1. பேொற்ப ொருண்ன யியல் என்ைொல் என்ை?  

2. தற்கப்ப ொருண்ன யில் என்ைொல் என்ை?  

3. ஒருப ொருள் ன்ப ொழியம் என்ைொல் என்ை?  

4. எதிர்ப ொழியம் என்ைொல் என்ை?  

5. உள்ளடக்கு ப ொழியம் என்ைொல் என்ை?  

6. ேினை முழு உைவு என்ைொல் என்ை?  

6.5.  ொடத்பதொகுப்புனர  

ப ொருண்ன யியலின் சநொக்கத்னதயும் விளக்கத்னதயும் அைிந்து பகொண்டீர்கள். தர்க்கப் 

ப ொருண்ன யியலில்  ங்பகடுப் ொளரும்  யைினலகளும், வொக்கியங்களின் தர்க்கப்  ண்புகள், 

தர்க்க வகுப்புகள் என் ை குைித்து பதொிந்து பகொண்டீர்கள். பேொற்ப ொருண்ன யியலில் 

பேொற்ப ொருண்ன யயும் இலக்கணப் ப ொருண்ன யும், பேொற்ப ொருண்ன யும் வொக்கியப் 

ப ொருண்ன யும், பேொற்ப ொருண்ன யின் அணுகுமுனைகள், அடுக்கு அர்த்த உைவுகள் என் ை 

குைித்த விளக்கங்கனள அைிந்து பகொண்டீர்கள்.  
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6.6. கனலச்பேொற்கள்  

1. அடுக்குைவு, 2. இணக்கம், 3. இணக்க ின்ன , 4. உள்ளடக்குப ொழியம், 5. 

உள்ளடங்குப ொழியம் 6. ஒருப ொருள் ன்ப ொழியம் 7. ேினை-முழுன  உைவு 8. 

பேொற்ப ொருண்ன யியல் 9. தர்க்கப்ப ொருண்ன யியல், 10.  யன்வழிப்ப ொருண்ன யியல், 11. 

ப ொருண்ன யியல்  

6.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

ேண்முகம், பே. ப ொருண்ன யியல்  

தன் திப்பீட்டு வினடகள்  

1. பேொற்களுக்கு இனடசய உள்ள அடுக்குைவுகனளயும் உறுப் ன வு உைவுகளனளயும் ஆய்வது 

பேொற்ப ொருண்ன யியலொகும்.  

2. தர்க்கப்ப ொருண்ன யியல் இயற்னக ப ொழிக்கும் முனையொை தர்க்க ஒழுங்குமுனைகளொை 

சதற்ைக்கூற்று (proposition)  ற்றும்  யைினல நுண்கணிதம் (predicate calculus) இவற்ைிற்கு 

இனடயிலொை உைவுகனள ஆய்கின்ைது.  

3. ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் ஒன்னைபயொன்று உள்ளடக்கும், இடம் ப யர்க்கும் பேொற்களுக்கு 

இனடசய உள்ள உைவு ஒருப ொருள் ன்ப ொழியம் எைப் டும். எ.கொ. புத்தகம் : நூல், உதிர்: விழு, 

கொண்:  ொர், நுனழ:  ிரசவேி, விரட்டு: துரத்து.  

4. இணக்க ற்ை ஆைொல் ஒன்னைபயொன்று எதிர்ப் துச ொல் ப ொருள் அன யும் பேொற்களுக்கு 

இனடசய உள்ள உைவு எதிர்ப ொழியம் எைப் டும். எ.கொ. உயரம் : குள்ளம், நல்லது : பகட்டது.  

5. ப ொருண்ன  அடிப் னடயில் உள்ளடங்கும் பேொற்களுக்கும் உள்ளடக்கும் பேொற்களுக்கும் 

இனடசய உள்ள உள்ளடங்கு ப ொழியம் எைப் டும். எ.கொ.  சு: விலங்கு, சரொஜொ: பூ.  

6. பேொற்களுக்கினடயிலொை உைவுகளில்  ிக முக்கிய ொை உைவு ேினை முழுன  உைவொகும். இது 

உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு உைவு ச ொன்று பேொற்பைொனக ஒரு  டிநினல அன ப் ில் தர ப ொிதும் 

உதவுகின்ைது. தனல என் தற்கும் உடல் என் தற்கும் முள் என் தற்கும் கடிகொரம் என் தற்கும் 

உள்ள உைவு ேினை-முழுன  உைவுகளொகும்.  
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 ொடப் குதி 7 

கினளப ொழியியல்  

 டிப்பு சநொக்கம் 

• கினளப ொழியியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

• கினளப ொழிகளின் வனகப் ொடு  

• வட்டொர  ற்றும் ேமூகக் கினளப ொழிகள்  ற்ைிய விளக்கம்  

• த ிழின் இரட்னட வழக்குப்  ற்ைிய விளக்கம்  ொடக்கருத்தலகுகள்  

7.0.  ொட முன்னுனர  

7.1. கினளப ொழியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

7.2. வட்டொரக் கினளப ொழிகள்  

7.3. ேமூகக் கினளப ொழிகள் 

7.4. இரட்னட வழக்கு  

7.5.  ொடத்பதொகுப்புனர  

7.6. கனலச்பேொற்கள்  

7.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

7.0.  ொடமுன்னுனர  

ப ொழி ஒரு ஒரு டித்தொை இருப்புப்ப ொருள் அல்ல என் னத நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். 

தஞ்னேயில் ச ேப் டும் த ிழும் கன்ைியொகு ொியல் ச ேப் டும் த ிழும் சவறு ொடு உள்ளனவ 

என் து உங்களுக்குத் பதொியும். நொம் எழுதுவது ச ொல் ச சுவதில்னல, ச சுவதுச ொல் 

எழுதுவதில்னல. ச ச்சு வழக்கு சவறு, எழுத்து வழக்கு சவறு. இவ்வொறு ப ொழினய ஒரு 

ஒருப் டித்தொை இருப்புப்ப ொருளொக நொம் கருதிைொலும் அது  ல சவறு ட்ட வழக்குகளின் ஒரு 

கதம் ம் என் து ந க்குத் பதொியும். ஒரு ப ொழியொைது இடம் அடிப் னடயிலும் ேமுதொயம் 

அடிப் னடனயpலும் சவறு டும் என் னத நீங்கள் அைிவீர்கள். இத்தனகய கினளப ொழிகனளப் 

 ற்ைிப்  டிக்கும் ஆய்னவ கினளப ொழியியலின் என் ர். நொம் கினளப ொழியியலின் சநொக்கமும் 

விளக்கமும்  ற்ைியும், கினளப ொழிகளின் வனகப் ொடு  ற்ைியும் கினளப ொழிகளுக்கு 

இனடயிலொை சவறு ொடுகள்  ற்ைியும் இப் ொடப் குதியல்  டிக்கவிருக்கிசைொம்.  

7.1. கினளப ொழியியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  
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ப ொழி என் னத நொம்  ொைொத இயல்புனடய ஒரு ேீரொை ஒழுங்குமுனையொக உருவகிக்கின்சைொம். 

ஆைொல் ப ொழி என் து உண்ன யில்  ொறும் இயல்புனடய ேீரற்ை ஒரு ஒழுங்கன ப் ொகும். 

அதொவது ப ொழி  ல சவறு ொடுகனளக் பகொண்ட துனணநினல வழக்குகள் பகொண்ட ஒன்ைொகும். 

ப ொழி என் து ஒரு ஒரு டித்தொை ஒழுங்குமுனையொக அன யொ ல்  ல சவறு ட்ட துனணநினல 

ஒழுங்குமுனைகனள உள்ளடக்கிய ஒன்ைொகும். அதொவது ப ொழி என் து  ல கினள வழக்குகள்/ 

கினளப ொழிகனள உள்ளடக்கிய ஒரு ஒழுங்கன ப் ொகும்.  

கினளப ொழி  என் து dialect என்ை ஆங்கிலச் பேொல்லுக்கு நிகரொை த ிழ் பேொல்லொகும். இனத 

ஒரு ப ொழியிலிருந்து  ிொிந்த அல்லது கினளத்த ப ொழி எைக் கருதலொகொது. கினளப ொழி என்ை 

கனலச்பேொல் ஒரு குைிப் ிட்ட ச ச்சுப ொழியின் வனகனயக் குைிக்கும்.  

ஒரு தைி ைிதன் ஒரு குைிப் ிட்ட வயதில், குைிப் ிட்ட சநரத்தில் ஒருவனுடன் ச ச்சும் ச ச்சு 

‘தைி ைிதப்ச ச்சு வழக்கு (idiolect)’ என்று அனழக்கப்ப றும். அவனர ஒத்த  லர் ச சும் 

ச ச்சுகள் ஒன்று சேர்ந்த ஒட்டுப ொத்த ொை ஒரு ச ச்சுவழக்னகக் கினள ப ொழி எைலொம். தைி 

 ைிதர்களுக்கினடயில் இருக்கும் ச ச்சு சவறு ொட்னட விட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு இனடசய 

கொணப் டும் ப ொதுவொை ப ொழிக்கூறுகனளக் கருத்தில் பகொண்டு அவ்வனக வழக்னக ஒரு 

கினளப ொழி என் ர்.  

ஒரு குைிப் ிட்ட வட்டொரத்னதச் ேொர்ந்சதொர் ப ொழி ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவதற்கொை வொய்ப்புகள் 

அதிகம் இருப் தொல் அவ்வட்டொரத்னதச் ேொர்ந்சதொர் ேில ப ொழிக்கூறுகனளக் 

ப ொதுவொகக்பகொண்டிருப் ர். இது அவ்வட்டொரத்திலிருந்து விலகி இருப் வர்கள் அதொவது 

முதலில் பேொன்ை வட்டொரத்திலிருப் வர்களுடன் ப ொழிப் ொி ொற்ைத்தில் ஈடு ட ேொத்தியங்கள் 

குனைவொய் இருப் ர்கள் ச சும் ப ொழி வனகயிலிருந்து சவறு டும். இவ்வொறு வட்டொரத்திற்கு 

வட்டொரம் சவறு டும் கினளப ொழிகள் வட்டொரக் கினளப ொழிகள் (regional dialects) எைப் டும். 

இம்ப ொழி சவறு ொடு ேமூகங்களுக்கும் ப ொருந்தும். ஒரு ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்கள் 

ப ொழிப் ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவதற்கொை ேொத்தியங்கள்  ற்பைொரு ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்ளுடன் 

ப ொழி ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவதற்கொை ேொத்தியங்கனளக் கொட்டிலும் அதிக ொக இருப் தொல் ஒரு 

ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்களின் ச ச்சுவழக்கு  ற்பைொரு ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்களின் 

ச ச்சுவழக்கிலிருந்து சவறு டும். இவ்வொறு ேமுதொயம் அடிப் னடயில் சவறு டும் ச ச்சு 

வழக்குகனளக் ேமூகக் கினளப ொழிகள் (social dialects/sociolects) என் ர். கொலமுன் ப ொழி 

சவறு ொட்டிற்குக் கொரண ொக அன ந்து கொலக் கினளப ொழிகனள உருவொக்கும். ப ொழி என் னத 
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ஒரு குழு க் கினள ப ொழிகனள உள்ளடக்கிய ஒரு ஒழுங்கன ப்பு என்று பேொல்லலொம்.  ின்வரும் 

வனர  டம் ப ொழிக்கும் கினள ப ொழிகளுக்கும் உள்ள பதொடர்ன  விளக்கும்.  

 

      

 

தைிந ொின் ச ச்சுக்கள் 

(ச ச்சு நனட + ச ச்சு முனை 

ப ொழி 

கினளப ொழிகள்: 

வட்டொரக் கினளப ொழிகள் 

ேமூகக் கினளப ொழிகள் 

கொலக் கினளப ொழிகள் 

ப ொழியின் கினளப ொழிகனளப்  ற்ைி  டிக்கும் இயல் கினளப ொழியியல் எைப் டும்.  

7.2. வட்டொரக் கினளப ொழிகள்  

இடவடிப் டிப் னடயில் ப ொழி சவறு டும் என்று  ொர்த்தீர்கள். ஒரு குைிப் ிட்ட இடத்னத 

அல்லது வட்டொரத்னதச் ேொர்ந்த ப ொழிச சு வர்கள் ேில ப ொழிக்கூறுகனளத் தங்களுனடய 

வட்டொரத்தின் ேிைப்புக்கூறுகளொகக்பகொண்டு ப ொழி  ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவர். 

இச்ேிைப் க்கூறுகள்  ற்பைொரு வட்டொரத்னதச் ேிைப்புக்கூறுகளிட ிருந்து சவறு டும். இத்தனகய 

ஒரு வட்டொரத்திற்பகன்று உள்ள ப ொழிக் கூறுகனளக் பகொண்ட ப ொழினய வட்டொரக் 

கினளப ொழி என் ர். ஒருவட்டொரத்னதச் ேொர்ந்தவொின் ச ச்னேக் சகட்கும் ச ொசத அவர் இன்ை 

வட்டொரத்னதச் ேொர்ந்தவர் எைக்கூைவியலும். கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இரு வட்டொரக் 

கினளப ொழிகளுக்கு இனடயில் உள்ள சவறு ொடுகனளக் கொட்டும்:  

 வட்டொரக் கினளப ொழி 1  வட்டொரக் கினளப ொழி 2  

 அனர     அனை  

 கொி     கைி  

 எரு                                      எறு  

 ச ரு     ச று  

ப ொழியின் எல்லொ  ட்டங்களிலும், அதொவது ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், 

பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல் என்ை எல்லொ  ட்டங்களிலும் 

வட்டொரக்கினளப ொழிகளுக்கினடசய சவறு ொடுகனளக் கொணலொம்.  

7.3. ேமூகக் கினளப ொழிகள்  

ேமூக அடிப் னடயில் ப ொழி சவறு டும் என்று நீங்கள்  ொர்த்தீர்கள். ஒரு குைிப் ிட்ட ேமூகத்னதச் 

ேொர்ந்தவர்கள் ேில ப ொழிக்கூறுகனளத் தங்களுக்பகன்றுள்ள தைிப் ட்ட ப ொழிக்கூறுகளொகக் 
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பகொண்டு ப ொழிப் ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவர். அவர்களின் ச ச்னேக் சகட்கும் ச ொது அவர் இன்ை 

ேமுதொயத்னதச் ேொர்ந்தவர் எைக் கூைவியலும். ஒரு குைி ிட்ட ேமுதொயத்னதச் ேொர்ந்தவர் தங்கனள 

அச்ேமுதொயத்துடன் அனடயொளம் கொண் தற்கொகவும் இனதப்  யன் டுத்துவர்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டு ேமூகக் கினளப ொழிகளின் சவறு ொட்னட பவளிப் டுத்தும்:  

   ீைவர் ச ச்சு    அொிேைர் ச ச்சு  

  சதழு     சதளு  

  ரொேொழி                                   ேொளி  

   ஞ்பே                           ன்பே  

  பூதொ(ன்)    பீரொ(ன்)  

7.4. இரட்னட வழக்கு  

ஒரு ப ொழியில்  ல்சவறு வழக்குகள் இருப் னத நீங்கள் அைிவீர்கள்.  டித்தவர்களிடம் நீங்கள் 

ச சும்ச ொது ஒரு வழக்கிலும்  ொ ரர்களிடம் ச சும்ச ொது ஒரு வழக்கிலும் ச சுவீர்கள். இலக்கிய 

கட்டுனரகள் எழுதப்  யன் டும் வழக்கும் நொவல்கனளயும் அவற்ைில் வரும் உனரயொடல்கனளயும் 

எழுதப் யன் டும் வழக்கும் ஒன்ைல்ல என் னத நீங்கள் அைிவீர்கள். எைசவ ப ொழி வழக்குகள், 

 யன் டும் சூழல்களுக்கு ஏற்   ொறு டுகின்ைை. இலக்கியக் கட்டுனரகள் எழுதவும் ப ொது 

ச னடகளில் ச ேவும் எழுத்து வழக்குப்  யன் டுகின்ைது. இதனை உயர்வழக்கு என்று 

குைிப் ிடுவர். இயல் ொை அலுவல் சூழல்களில் நண் ர்களுடன் உனரயொடவும், வீட்டுச் சூழலில் 

 னைவி  க்களிடம் ச ேவும், திைேொி நடவடிக்னககனள ச ற்பகொள்ளவும் ப ொதுவொை ஒரு 

வழக்குப்  யன் டுகின்ைது. இதனைப் ச ச்சு வழக்கு என்று கூறுவர். இவ்விரு வழக்குகளும் ஒரு 

குைிப் ிட்ட ேமூகத்திற்கு அல்லது வட்டொரத்திற்கு உொியைவொக இல்லொது ப ொழி ச சுசவொர் 

அனைவருக்கும் உொிய ப ொது வழக்குகளொகப் ப ரும் ொலும் அன ந்துள்ளை. இவ்வொறு ஒரு 

ப ொழி இருப ரும் வழக்குகனளப் ப ற்றும், அவ்விரு வழக்குகளும் தத்த க்குொிய சூழல்களில் 

 ட்டுச   யன் டுத்தப் ட்டும் இருப் தனை, குைிப் ொக நீங்கள் அைியும் த ிழ்ப ொழியில் 

கொண்பீர்கள். இவ்விரு வழக்குகனளயும் அவற்ைிற்குப் ப ொருந்தொதச் சூழல்களில்  யன் டுத்த 

இயலொத வண்ணம் ேமூகக்கட்டுப் ொடு இயல் ொக அன ந்து விடுகின்ைது. இத்தனகய 

கட்டுப் ொடுடன் கூடிய இரு வழக்குகள் ஒரு ப ொழியில் இருப் னத இரட்னட வழக்கு (diglossia) 

என்று குைிப் ிடலொம். இந்த இரட்னட வழக்கு நினல எல்லொ ப ொழிகளிலும் கொணப் டுவதில்னல. 

எைசவ இரட்னட வழக்கு உனடய ப ொழிகனள நீங்கள் இரட்னட வழக்கு ப ொழிகள் என்ை 
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ேிைப் ித்துக் கூைலொம்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் உயர்வழக்கிற்கும் தொழ் வழக்கிற்கும் உள்ள 

சவறு ொட்னட விளக்கும்.  

  உயர்வழக்கு   தொழ்வழக்கு  

  இன்று    இண்னணக்கி  

  உயர்வு                        ஒேத்தி  

  எண் து                      எம் ளது  

   ிைகு                          ப ொைகு 

 தன் திப்பீடு  

1. கினளப ொழி என்ைொல் என்ை?  

2. வட்டொரக் கினளப ொழி என்ைொல் என்ை?  

3. ேமூகக் கினளப ொழி என்ைொல் என்ை?  

4. இரட்னட வழக்கு என்ைொல் என்ை?  

7.5.  ொடத்பதொகுப்புனர  

இப் ொடத்பதொகுதியில் கினளப ொழியியல்  ற்ைிய விளக்கத்னதயும் சநொக்கத்னதயும் 

அைிந்துபகொண்டீர்கள். கினளப ொழிகளின் வனகப் ொடுகள் குைித்தும் வட்டொர  ற்றும் ேமூகக் 

கினளப ொழிகள்  ற்ைிய விளக்கம் குைித்தும் த ிழின் இரட்னட வழக்குப்  ற்ைிய விளக்கம் 

குைித்தும் அைிந்து பகொண்டீர்கள்.  

7.6.கனலச்பேொற்கள்  

1. இரட்னடவழக்கு (diglossia) 2. கினளப ொழி (dialect) 3. ேமூகக்கினளப ொழி (social dialect) 4. 

வட்டொரக்கினளப ொழி (regional dialect)  

7.7. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

கருணொகரன்.கி.1975. ேமுதொய ப ொழியியல். ேிவகொ ி அச்ேகம். அண்ணொ னல நகர். 

ேீைிவொேவர் ொ, சகொ. 1986. கினளப ொழியியல். அனைத்திந்திய த ிழ்ப ொழியியல் கழகம், 

அண்ணொ னல நகர்.  

ஆசரொக்கிய நொதன். எஸ்.1985. ப ொழியியல்: இரட்னட வழக்கு.  ணிவொேகர்  திப் கம், 

ேிதம் ரம்.  
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தன் திப்பீடு வினடகள்  

1. கினளப ொழி என் து dialect என்ை ஆங்கிலச் பேொல்லுக்கு நிகரொை த ிழ்ச் பேொல்லொகும். இனத 

ஒரு ப ொழியிலிருந்து  ிொிந்த அல்லது கினளத்த ப ொழி எைக் கருதலொகொது. கினளப ொழி என்ை 

கனலச்பேொல் ஒரு குைிப் ிட்ட ச ச்சுப ொழியின் வனகனயக் குைிக்கும்.  

2. ஒரு குைிப் ிட்ட வட்டொரத்னதச் ேொர்ந்சதொர் ப ொழி ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவதற்கொை வொய்ப்புகள் 

அதிகம் இருப் தொல் அவ்வட்டொரத்னதச் ேொர்ந்சதொர் ேில ப ொழிக்கூறுகனளக் 

ப ொதுவொகக்பகொண்டிருப் ர். இது அவ்வட்டொரத்திலிருந்து விலகி இருப் வர்கள் அதொவது 

முதலில் பேொன்ை வட்டொரத்திலிருப் வர்களுடன் ப ொழிப் ொி ொற்ைத்தில் ஈடு ட ேொத்தியங்கள் 

குனைவொய் இருப் ர்கள் ச சும் ப ொழி வனகயிலிருந்து சவறு டும். இவ்வொறு வட்டொரத்திற்கு 

வட்டொரம் சவறு டும் கினளப ொழிகள் வட்டொரக் கினளப ொழிகள் எைப் டும்.  

3. ஒரு ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்கள் ப ொழிப் ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவதற்கொை ேொத்தியங்கள் 

 ற்பைொரு ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்ளுடன் ப ொழி ொி ொற்ைத்தில் ஈடு டுவதற்கொை ேொத்தியங்கனளக் 

கொட்டிலும் அதிக ொக இருப் தொல் ஒரு ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்களின் ச ச்சுவழக்கு  ற்பைொரு 

ேமூகத்னதச் ேொர்ந்தவர்களின் ச ச்சுவழக்கிலிருந்து சவறு டும். இவ்வொறு ேமுதொயம் 

அடிப் னடயில் சவறு டும் ச ச்சு வழக்குகனளக் ேமூகக் கினளப ொழிகள் என் ர்.  

4. ஒரு ப ொழியின் ஒரு வனக வழக்கு ஒரு குைிப் ிட்ட ப ொழிப் யன் ொட்டுச் சூழலிலும்  ற்பைொரு 

வழக்கு  ற்பைொரு ப ொழிப் யன் ொட்டுச் சூழலிலும்  யன் டுத்தப் டு ொைொல் அத்தனகய 

வழக்குகனள இரட்னட வழக்கு எைப் டும். த ிழ் ஒரு இரட்னடவழக்கு ப ொழியொகும்.  
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 ொடப் குதி 8 

வரலொற்று ப ொழியியல் 

 டிப்புசநொக்கம்  

• வரலொற்று ப ொழியியலின் விளக்கமும் சநொக்கமும்  

• ப ொழிகனள வரலொற்று முனையில் விளக்குதல்  

• ப ொழி ொற்ைத்தின் வனககனள விளக்குதல்  

• ப ொழி  ொற்ைத்திற்கொை இயங்குமுனைகளனள விளக்குதல்  

• ப ொழி  ீட்டுருவொக்கம்  ற்ைி விளக்குதல்  

 ொடக்கருத்தலகுகள்  

8.0. முன்னுனர  

8.1. வரலொற்று ப ொழியியலின் விளக்கமும் சநொக்கமும்  

8.2. அகவரலொறும் புை வரலொறும்  

8.2. ப ொழி  ொற்ைத்தின் வனககள்  

8.3. ப ொழி  ொற்ைத்தின் இயங்குமுனைகள்  

8.4. ப ொழி  ீட்டுருவொக்கம்  

8.5. ஒப்புன  ப ொழியியல்  

8.0. முன்னுனர  

நீங்கள் எந்தப் இருப்புப்ப ொருளும் கொலப்ச ொக்கில்  ொைக்கூடியது என்று அைிவீர்கள். ப ொழியும் 

இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. ப ொழியும் கொலப்ச ொக்கில்  ொைக்கூடியது. ஆைொல் உங்களது 

வொழ்க்னகயின் கொலகட்டத்தில் இம் ொற்ைம் உங்களுக்குத் பதொpவதில்னல. ஏபைன்ைொல் 

ப ொழியில்  ொற்ைம்  ிக ப துவொகத்தொன் நனடப றும். இருப் ினும் நீங்கள்  ழங்கொலப் 

 னுவல்கனள இக்கொலப்  னுவல்களுடன் ஒப் ிட்டுப்  ொர்த்தீர்கள் என்ைொல் ப ொழி அனடந்துள்ள 

 ொற்ைம் பவளிப் னடயொக உங்களுக்குத் பதொியும். இந்தனகய  ொற்ைம் குைித்து 

இப் ொடப் குதியில் உங்களுக்கு அைிமுகப் டுத்தப் டும். இப் குதியில் வரலொற்று ப ொழியியலின் 

சநொக்கமும் விளக்கமும் முதலில் தரப் டும்.  ின்ைர்  ொற்ைங்களின் வனககனளயும் 

 ொற்ைத்திற்கொை இயங்குமுனைகளும் விளக்கப் டும். இவற்னைத் பதொடர்ந்து  ீட்டுருவொக்கம் 

 ற்ைியும் அைிமுகப் டுத்தப் டும்.  
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8.1. வரலொற்று ப ொழியியலின் சநொக்கமும் விளக்கமும்  

வரலொற்று ப ொழியியில் என்ைொல் என்ை? என்று நீங்கள் முன்ைர்  ொர்த்தீர்கள். வரலொற்று 

ப ொழியியலுக்கும் வருணனை ப ொழியலுக்கும் உள்ள சவறு ொட்னட நீங்கள் 

உணர்ந்தருப்பீர்கள். வரலொற்று ப ொழியியல் என் து ஒரு ப ொழியின் ஒவ்பவொரு 

கொலகட்டத்திலும் இருக்கும் ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், பதொடொியல்  ற்றும் 

பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகனள ஒப் ிட்டு ஆய்ந்து அப் ண்புக்கூறுகளில் ஏற் டும்  ொற்ைங்கனள 

ஆய்வதொகும். ஆைொல் வருணனை ப ொழியியல் ஒரு கொலகட்டத்தில் உள்ள ப ொழியன ப்ன  

 ொைொத ஒன்ைொக எடுத்துக் பகொண்டு அதன் ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், பதொடொியல், 

ப ொருண்ன யியல்  ண்புக்கூறுகனள ஆயும். ஒரு கொலகட்டத்தில் ச ேப் டும் ப ொழியின், 

எடுத்துக்கொட்டொகத் தற்கொலத் த ிழ் ப ொழியின் ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல், 

ப ொருண்ன யியல் அன ப்புகனள ஆய்வது வருணனை ப ொழியியலொகும். ஒரு கொலகட்டத்தில் 

ப ொழியின் அன ப்ன   ொைொத ஒன்ைொகக் பகொண்டு ஆய்வதொல் வருணனை ப ொழியினல 

ஒருகொல ப ொழியியல் அல்லது ே கொல ப ொழியியல் என் ர். ஆைொல் ஒன்ைிற்கும் ச ற் ட்ட 

கொலகட்ட ப ொழியன ப்புகனள ஒப் ிட்டு ஆய்வதொல் வரலொற்று ப ொழியியனல இருகொல 

ப ொழியல் என் ர்.  

8.2. அக வரலொறும் புை வரலொறும்  

ஹொக்பகட் வரலொற்று ப ொழியியனல அக வரலொறு (internal history) என்றும் புை வரலொறு 

(external history) என்றும்  ிொிப் ொர். ப ொழிச சு ொின் இடம்  ற்றும் இடப்ப யர்ச்ேி,  ிை ப ொழி 

ச சு ருடன் அவர்களுக்கு ஏற் ட்ட பதொடர்புகள், ப ொழி ச சு ர்களின் புதிய குழுனவப் ப றுதல் 

(அதொவது ேமுதொயத்தில்  ிைந்த குழந்னத இயல் ொக ப றுவனதத் தவிர்த்து)  ற்றும் ப ொழியின் 

வரலொற்றுடன் பதொடர்புனடய எதுவும் புை வரலொற்ைில் அடங்கும். ப ொழியின் அன ப் ில் 

ஏற் டும் கொல அடிப் னடயிலொை  ொற்ைங்கள் அக வரலொறு எைப் டும்.  

8.2. ப ொழி  ொற்ைத்தின் வனககள்  

கொலம்  ொற்ைத்னத உருவொக்கும்.  யன் டுத்தப் டும் எதுவும்  ொற்ைத்திற்குள்ளொகும். அது 

ப ொழிக்கும் ப ொருந்தும். எைசவ நீண்டகொலப்  யன் ொடு ப ொழியில்  ல  ொற்ைங்கனளச் 

பேய்திருப் து வியக்கத்தக்கதல்ல. ப ொழியின்  ொற்ைம் குைித்து நீங்கள் அைிந்திருப்பீhகள். கினள 

ப ொழிகளின் சவறு ொடுகனளப்  ற்ைி முந்திய அலகில்  டித்தீர்கள். கினளப ொழியில் கொணும் 

 ொற்ைங்கனளயும் இடம் அடிப் னடயிலொை வரலொற்று  ொற்ைம் என்றும் குைிப் ிடவியலும். இடம் 
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அடிப் னடயிலொை கொல  ொற்ைம் ஒரு ப ொழி கினள ப ொழிகளொக  ிொிவதற்கு வழி வகுக்கும். 

இக்கினள ப ொழிகள் கொலப்ச ொக்கில் அவற்ைிற்கு இனடசய உள்ள புொிதல் தன்ன  குனைய 

குனைய அனவ புதிய ப ொழிகளொகக் கருதப் டும் அளவுக்கு  ொறும். எடுத்துக்கொட்டொக த ிழ், 

 னலயொளம், கன்ைடம், துளு ச ொன்ை திரொவிட ப ொழிகள் ஒரு கொலகட்டத்தில் கினள 

ப ொழிகளொக இருந்தனவதொன். கொலப்ச ொக்கில் அவற்ைிற்கினடசய உள்ள சவறு ொடு கூடக்கூட 

 ல கொரணிகளின் தொக்கத்தொல் அனவ தைித்தைி ப ொழிகளொகக் கருதப் ட்டை. இவ்வொறு ஒரு 

தொயின்  க்களொய் தைித்தைியொகப்  ொிந்துள்ள ப ொழிகளுக்கினடசய ப ொழியன ப் ின் எல்லொ 

 ட்டங்களிலும், அதொவது ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல்,  ற்றும் ப ொருண்ன யியல் 

என்ை எல்லொ  ட்டங்களிலும் சவறு ொடுகனளக் கொணலொம். இனவ தவிர பேொற்களின் முழு இழப்பு 

பேொல்  ொற்ைத்னத ஏற் டுத்தும். ஹொக்பகட் ப ொழியின் கொல அடிப் னடயிலொை  ொற்ைங்கனள 

 ின்வரு ொறு  ொகு ொடு பேய்வொர்:  

1. ன ய ொற்ைம்:  

 அ. ஒலியைியல்  ொற்ைம்: ஒலியைின்  ட்டியலில்  ற்றும் வொினே முனைகளில் ஏற் டும் 

 எந்த  ொற்ைமும் ஒலியைிலயைியல்  ொற்ை ொகும்.  

 ஆ. இலக்கண ஒழுங்கன ப்பு  ொற்ைம்:  

 1) இலக்கண ன யத்திற்குள்  ொற்ைம்: இதற்கு நொம் இலக்கண  ொற்ைம் என்ை பேொல்னலப் 

  யன் டுத்தலொம்.  

 2) இலக்கண ன யத்திற்கு பவளிசய ஏற் டும் பேொல்  ொற்ைம்  

 இ. உருப ொலியிைியலில் ஏற் டும்  ொற்ைம்:  

 1) உரு ன்களின் அல்லது ப ொிய வடிவுகளின் ஒலியைியல் உருப் டுத்தத்தில் ஏற் டும் 

  ொற்ைம்: வடிவ  ொற்ைம்  

 2. உைழ்ேிகளின்  ழக்கங்களில்  ொற்ைம்: உைழ்ச்ேி  ொற்ைம்  

2. புை ொற்ைம்  

 அ. ப ொருண்ன   ொற்ைம்: இலக்கண வடிவுகளில் ஏற் டும் ப ொருண்ன   ொற்ைம்  

 ஆ. ஒலி  ொற்ைம்: ஒலித்தல்  ற்ைம் சகட்டல்  ழக்கங்களில் ஏற் டும்  ொற்ைம்  

8.2.1. ஒலியைியல்  ொற்ைம்  

ப ொழியின் ஒலியைியல்  ட்டத்தில் ஏற் டும்  ொற்ைங்கள் ஒலியைியல்  ொற்ைங்கள் எைலொம். ஒரு 

கொலகட்டத்தில் ஒலியன்களொகச் பேயல் ொடு புொிந்த ஒலியன்கள் ப ொழியின்  ற்பைொரு கொல 
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கட்டத்தில் ஒலியன்களொக பேயல்புொிவனத இழத்தனல ஒலியைியல்  ொற்ைம் எைலொம். இது 

இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற் ட்ட ஒலியன்கள் இனணந்து ஒரு ஒலியைொக  ொறுவதொல் 

நிகழலொம்.  ொைொக ஒரு ஒலியைின்  ொற்பைொலிகள்  ிொிந்து இரண்டு அல்லது அதற்கு ச ற் ட்ட 

ஒலியன்களொக  ொறுவதொலும் நிகழலொம்.  

எடுத்துக்கொட்டொகப்  ழந்த ிழில்; /p/ என்ை ஒலியனுக்கு [p]  ற்ைம் [b] என்ை இரு 

 ொற்பைொலியன்கள் இருந்தை.  ின்ைர் தற்கொலத் த ிழில் கடன்ச று, ஒப்புன யொக்கம், இனணவு 

ஆகியவற்ைொல் அனவ இரண்டும்  ிொிந்து தைி ஒலியன்களொக  ொைியுள்ளை. தற்கொலப் ச ச்சுத் 

த ிழில் /ழ்/  ற்றும் /ள்/ என் ை இனணந்து /ள்/ என்ை ஒசர ஒலியைொக  ொைியுள்ளன யும் /ற்/ 

 ற்றும் /ர்/ என் ை இனணந்து /ர்/ என்ை ஒசர ஒலியைொக  ொைியுள்ளன யும் ஒலியைியல் 

 ொற்ைத்தின்கண்  டும்.  

8.2.2. உரு ைியல்  ொற்ைம்  

உரு ைியல் நினலயிலும் ப ொழி  ொற்ைத்னத நீங்கள் கொணலொம். தற்கொலத் த ிழ் உரு ைியனல 

இனடக்கொல அல்லது  ழங்கொலத் த ிழ் ப ொழியுடன் ஒப் ிடுனகயில்  ல  ொற்ைங்கனளக் நீங்கள் 

கொணலொம்.  

   ழந்த ிழ்   தற்கொலத்த ிழ்  

  ச ொயிைன்   ச ொைொன்  

  கண்டைன்   கண்டொன்  

   னலயிைின்று   னலயிலிருந்து  

 ழந்த ிழில் இைந்த கொலம்  ற்றும் இைப்பு உணர்த்தொ கொலம் என்ை இரு கொல வடிவங்கள் தொம் 

இருந்தை. தற்கொலத் த ிழில் இைந்தகொலம், நிகழ்கொலம், எதிர்கொலம் என்ை மூன்று கொல 

வடிவங்கள் இருக்கின்ைை.  

8.2.3. பேொல்  ொற்ைம்  

ஒரு ப ொழியின் ஒரு கொலகட்டத்தில் புழக்கத்தலிருந்த பேொற்கள்  ல  ிந்னதய கொலகட்டத்தில் 

வழக்கிழந்து ச ொவது பேொல்  ொற்ை ொகும். எடுத்துக்கொட்டொக யொனைனயக் குைிக்கும் கொி ச ொன்ை 

பேொற்களும் கூறுதனலக் குைிக்கும் நவில் ச ொன்ை பேொற்களும் தற்கொலத் த ிழ் வழக்கில் இல்னல. 

இத்தனகய  ொற்ைம் பேொல்  ொற்ைம் எைப் டும்.  
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8.2.4. பதொடொியல்  ொற்ைம்  

பதொடொியல் நினலயிலும்  ழந்த ிழுக்கும் இனடக்கொல  ற்ைம் தற்கொலத் த ிழுக்கும் இனடயில் 

சவறு ொடுகனள நீங்கள் கொணலொம்.  

  ழந்த ிழ்     தற்கொலத்த ிழ்  

 கண்சடன் கற் ினுக்கிைியொனள  கற் ினுக்கு இைியனளக் கண்சடன்.  

 கற்க கேடை                                        கேடை கற்க  

8.2.5. ப ொருண்ன யியல்  ொற்ைம்  

ப ொழியொைது ப ொருண்ன யியல் அடிப் னடயில்  ல  ொற்ைங்கள் அனடவனத நொம் சவறு ட்ட 

கொல அடிப் னடயில் ப ொழி அன ப்புகனள ஒப் ிடுனகயில் உணரலொம். எடுத்துக்கொட்டொக, 

கடன் என்ை பேொல் தற்கொலத் த ிழில் புதிய ப ொருண்ன  அனடந்துள்ளது.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் த ிழ் ப ொழியில் நிகழ்ந்துள்ள ப ொருண்ன   ொற்ைங்கனளத் பதளிவு  டுத்தும்:  

பேொல்  ழம்ப ொருள் புதுப்ப ொருள்  

இதழ் பூவிதழ்  த்திொிக்னக 

பநய் எண்பணய் பநய் 

 ள்ளி  டம்  ள்ளிக்கூடம் 

விேிைி கொற்ைொடி பதொண்டன் 

 

8.3. ப ொழி  ொற்ைத்தின் இயங்குமுனைகள்  

ப ொழி  ொற்ைத்திற்கொை இயங்குமுனைகளொக ஹொக்பகட் மூன்று முக்கிய ொை 

இயங்குமுனைகனளப்  ட்டியலிடுவொர். அனவ ஒலி ொற்ைம், கடன்ச று, ஒப்புன யொக்கம் 

என் ைவொகும். ச லும் ேில ஒலி பதொடர் ொை ப ொழி  ொற்ைங்கனள ஒலி  ொற்ைங்கள் என் ர். 

8.3.1. ஒலி ொற்ைம்  

இவ்வித ொை ஒலி  ொற்ைங்கனள ஓொிை ொதல் (assimilation), சவற்ைிை ொதல் (dissimilation), 

இடம்ப யதர்தல் (metathesis) எை  ொற்ைத்தின் அடிப் னடயில்; வனகப் டுத்தலொம். ஓொிை ொதல் 

இம் ொற்ைம்  ிகப் ரவலொை  ொற்ை ொகும். ஒலியன் அதற்கு முந்திய அல்லது  ிந்திய ஒலியைின் 

உச்ேொிப்புக்கு ஏற்   ொறுவது ஓொிை ொதல் எைப் டும்.  
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 தன் ின் > தம் ி  

 ப ொிம் > ப ரும்  

முன்வழி ஓொிை ொதல் முன்வழி ஓொிை ொதல் (progressive assimilation) ஒரு ஒலி அதற்கு முன்வரும் 

ஒலியின்  ண் ொல் அது அனதப் ச ொன்ை  ண்ன சநொக்கி  ொற்ைம் அனடயும் பேயற் ொங்னக 

முன்வழி ஓொிை ொதல் என் ர். கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் முன்வரும் இகரத்தொல்  ின்வரும் உகரம் 

இகர ொக  ொறுவதொல் இது முன்வழி ஓொிை ொதல் எைப் டும். எழுந்திரு > எழுந்திொி  ின்வழி 

ஓொிை ொதல்  ின்வழி ஓொிை ொதல் (regreessive assimilation) ஒரு ஒலி அதற்குப்  ின்வரும் 

ஒலியின்  ண் ொல் அது அனதப் ச ொன்ை  ண்ன சநொக்கி  ொற்ைம் அனடயும் பேயற் ொங்னக 

 ின்வழி ஓொிை ொதல் என் ர்.  

 வன்ேிைம் > வஞ்ேிைம்  

 நன்பேய் > நஞ்பேய்  

 புன்பேய் > புஞ்பேய்  

இருவழி ஓொிை ொதல் முன்வரும் ப ொழி  ின்வரும் ஒலினயயும்  ிைவரும் ஒலி முன்வரும் 

ஒலினயயும் அவற்ைின் ஒலியியல்  ண்ன  சநொக்கி ஒன்னைபயொன்று  ொற்ைம் அனடயச் பேய்யும் 

பேயற் ொங்கு இருவழி ஓொிை ொதல் எைப் டும். கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகளில் முன்வரும் 

ஒலியின் அண் ல் ஒலிப் ிடம்  ின்வரும் ஒலியின்  ல் ஒலிப்பு இடத்னத அண் ல் ஒலிப் ிட ொக 

 ொற்றுகின்ைது. அசத சநரத்தில்  ின்வரும் ஒலியின் அனடப்பு ஒலிப்புமுனை முன்வரும்  ருங்கு 

ஒலிப்புமுனைனய அனடப்பு ஒலிப்புமுனையொக  ொற்றுகின்ைது.  

 கல்+தொனழ > கற்ைொனழ  

 கல்+தூண் > கற்றூண்  

அண்ண ொக்கம் கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டில்  ின்வரும் முன்னுயிர் இ  ின்வரும் கனடயண்ண 

அனடப்ப ொலினய இனடயண்ண அனடப்ப ொலியொக  ொற்றுகின்ைது. இவ்பவொலி  ொற்ைம் 

அண்ண ொக்கம் எைப் டும். திரொவிடத் தொயிலிருந்து வந்த த ிழில் இவ்வித  ொற்ைங்கனளக் 

கொணலொம்.  

 பகவி > பேவி (த ிழ்)  

 பகய் > பேய் (த ிழ்)  
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சவற்ைிை ொக்கம்  

ஒசர ஒலிப்புள்ள இரு ஒலிகள் ஒன்னைபயொன்று சேொ;ந்து வருனகயில் ஒரு ஒலி தன்ஒலிப் ிைத்னத 

 ொற்ைிக்பகொள்ளும். இத்தனகய  ொற்ைம் சவற்ைிைொக்கம் எைப் டும். கீழ்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் 

ஆழப்புழொ எைவரும் மூலச்பேொல்  னலயொள ப ொழியில் ஆலப்புழொ எை  ொறுவது 

சவற்ைிை ொக்க ொகும். இதில் மூலச் பேொல்லில் முதலில் வரும் இனடயண்ண உயிர்ப்ச ொலி 

(palatal approximant) அண் ல்  ருங்பகொலியொக  ொறுகின்ைது.  

 ஆழப்புழொ > ஆலப்புழொ  

இடம் ப யரல் ஒலிகள் முன் ின் எை இடம்  ொறுவனத இடம்ப யரல் (metathesis) என் ர். 

திரொவிட ப ொழியொை பதலுங்கில் இடப்ப யரலுற்ை பேொற்கனளக் கொணலொம்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டில் ேனத என் து தனே எை  ொறுவது இடம்ப யரல் ஒலி ொற்ை ொகும்.  

 ேனத > தனே  

 அவன் > வொடு (பதலுங்கு)  

8.3.2. கடன்ச று  

ஒரு ப ொழி அது பதொடர்புபகொள்ளும் ப ொழியிலிருந்து பேொற்கனளக் கடன்வொங்கி  யன் டுத்தும் 

பேயல் ொடு கடன்ச று எைப் டும். எந்த ப ொழியும் இப்ச ொக்கிலிருந்து தப் வியலொது. 

த ிழ்ப ொழிக்கு அதன் புைவரலொற்ைில் ே ஸ்கிருதம், ஆங்கிலம், ச ொர்த்துகீசு ப ொழி, ப ர்ேியன் 

ப ொழி, உருது ப ொழி என் ைவற்றுடன் பதொடர்பு ஏற் ட்டது. இம்ப ொழி ச சு வர்களின் 

 ண் ொடு த ிழ்  ண் ொட்டில் ஊடுருவியது. இனதப்  ண் ொட்டு ஊடுருவல் என் ர். 

இதன்கொரண ொக த ிழ் ப ொழி  ல பேொற்கனள  ிைப ொழிகளிலிருந்து ப ற்றுக்பகொண்டது. 

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இனத பவளிப் டுத்தும்:  

கடன் தரும் ப ொழி கடன் பேொற்கள்  

ே ஸ்கிருதம்;  ொவம், புண்ணியம், ச ொட்ேம் 

உருது ே ொஷ், த ொஷ், ேர் த், ேவொல் 

ஆங்கிலம் சேொப்பு, ேிைி ொ, ஜங்ேன், கொசலஜ் 

கடன் ச று பகளரவ சநொக்கத்தொலும் (prestige motive) சதனவ பூர்த்திபேய்யும் சநொக்கத்தொலும் 

(need filling motive) நிகழலொம். சேொறு என் தற்குப்  திலொக ேொதம் என்று கூறுவதும் சதைீர் 

என் தற்குப்  திலொக டீ என்று கூறுவதும் பகளரவ சநொக்க ொக இருக்கலொம். டிரொன்ேிஸ்டர், 
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சடப்ொிக்கொர்டர் என்ை புதிய கருத்துருக்கனளப் ப யொிடத் த ிழ்ச் பேொல் இல்லொததன் கொரண ொக 

 ற்பைொரு ப ொழிச்பேொல்னலப்  யன் டுத்துவது சதனவ கருதி என்று கூைலொம்.  

8.3.3. ஒப்புன யொக்கம்  

ஒருவர் தொம் ஏற்கைசவ கற்ை ப ொழியன ப்ன க் பகொண்டு  ிைவற்ைிற்கும் அசத அன ப்ன  

னகயொளும் பேயல் ொட்னட ஒப்புன யொக்கம் என் ர். எடுத்துக்கொட்டொக எடு என் தன் இைந்த 

கொல வடிவொை எடுத்தொர் என் னதக் கற்ை ஒருவர்  டு என் தற்கு  டுத்தொர் என்றும் தடு 

என் தற்கும் தடுத்தொர் என்றும் இைந்தகொல வடிவங்கனள உருவொக்குகின்ைர் என்ைொல் இக்கற்ைல் 

பேயல் ொடு ஒப்புன யொக்கத்தின்கண்  டும். இசத அன ப்ன  அடிப் னடயொகக் பகொண்டு 

ஒருவர் இடு என் தற்கு இடுத்தொர் என்ை தவைொை வடினவ உருவொக்குவதும் 

ஒப்புன யொக்கத்தின்கண்  டும். ஆங்கிலத்தில் eye என் தன்  னழய  ன்ன  வடிவம் eyen 

என் தொகும். இதற்குப்  திலொக வரும் தற்கொல வடிவொை eyes என் து ஒப்புன யொக்கத்தொல் 

ஆகும். 

 book – books 

 boy – boys 

 eye – eyes ( னழய வடிவு eyen)  

8.4. ப ொழி  ீட்டுருவொக்கம்  

 ொற்ைத்திற்கு உட் ட்ட ப ொழிகளின்  னழய நினலனய  ீட்டுருவொக்கம் மூலம் 

 ீண்படடுக்கலொம்.  ீட்டுருவொக்கத்னத அக  ீட்டுருவக்கம் என்றும் புை  ீட்டுருவொக்கம் என்றும் 

இரண்டொகப்  குப் ர். ஒரு ப ொழிக்குள்சளசய இருக்கும் ப ொழிக்கூறுகனளக் பகொண்டு அதன் 

முந்னதய நினலனய  ீட்டுருவொக்கம் பேய்வது அக  ீட்டுருவொக்கம் எைப் டும்.  ீட்டுருவொக்க 

வடிவு ஒரு ப ொழியின் ஒரு கொலகட்டத்திற்கு முந்னதய வடினவசயொ  னழய ப ொழியின் 

வடினவசயொ கொட்டும். எடுத்துக்கொட்டொக தற்கொலத்த ிழில் ச ொைொன் என்று வருகின்ை 

இைந்தகொல முற்றுவடிவத்;;னத ச ொயிைொன் எை இலக்கியங்களில் ப ய்ய டுத்தம் 

பேய்யப் ட்டுள்ள வடிவங்களிலிருந்து  ீட்டுருவொக்கம் பேய்வது அக  ீட்டுருவொக்கம் எைப் டும். 

 ிை எடுத்துக்கொட்டுகள் (*என்ை குைியீடு  ீட்டுருவொக்கம் பேய்யப் ட்ட வடினவக் குைிக்கும்): 

  எண்னண< *எள்பநய் 

 பவண்னண < *பவள்பநய் 

 நஞ்பேய்< *நன்பேய்  
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ஓன்ைிற்கும் ச ற் ட்ட  ரபு அடிப் னடயில் பதொடர்புனடய ப ொழிகளிலிருந்து அவற்ைின் மூல 

ப ொழினய  ீட்படடுப் து புை  ீட்டுருவொக்கம் ஆகும். புை  ீட்டுருவொக்கத்தின் சநொக்கங்களொகப் 

 ின்வருவைவற்னைப்  ட்டியலிடலொம்: 

 • இைப ொழிகனள ஒருங்கினணப் து. 

 • அம்ப ொழிகளினடசய உள்ள ப ொதுன க் கூறுகனளக் கண்டைிவது  

• ப ொழிகளின் தைித்தன்ன கனள விளக்குவது  

• பதொல் வடிவத்னதக் கண்டு ிடிப் து  

• பதொல்வடிவத்துடன் இைப ொழிகளின்  ண்புக்கூறுகனள ஒப் ிடுவது  

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் புை  ீட்டுருவொக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும்.  

 பேவி (த ிழ்) > * பகவி  

 ேீர ( னலயொளம்) > கீனர  

 உப்பு (த ிழ்) > சுப்பு  

8.5. ஒப்புன  ப ொழியியல்  

ப ொழிகனள வரலொற்று அடிப் னடயில் ஒப் ிடுனகயில் ேில ப ொழிகள்  ரபு அடிப் னடயில் 

பதொடர்புபகொண்டு  ல ப ொழியன ப்பு ஒற்றுன கனளக் கொட்டும். அத்தனகய ப ொழிகனள ஒசர 

குடும் த்னதச் ேொர்ந்து ப ொழிகளொக் கருதவியலும். அவற்ைின் ப ொதுப் ண்புக்கூறுகனள ஒப் ிட்டு 

மூல ப ொழியின் அல்லது அவற்ைின் தொயொகக் கருதவியலும் ப ொழியின் ப ொழிக்கூறுகனள 

 ீட்டுருவொக்கம் பேய்யவியலும். இத்தனகய சநொக்கங்கனளக் பகொண்ட ப ொழியியல் ஒப்புன  

ப ொழியியல் எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக த ிழ்,  னலயொளம், கன்ைடம், துளு, சதொடொ, சகொதொ 

ச ொன்ை ப ொழிகனள ஒசர இைத்னத அல்லது ஒசர குடும் த்னதச் ேொர்ந்த ப ொழிகள் (அதொவது 

திரொவிட ப ொழிகள்) எைக்பகொண்டு ஆயவியலும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு பேொல் 

அடிப் னடயில் திரொவிட ப ொழிகள் ஒற்றுன கனளக் கொட்டுவனதயும் ேில ப ொழிக்கூறுகளொல் 

அனவ சவறு டுவனதயும் விளக்கும்:  

த ிழ்  னலயொளம் சதொடொ சகொத்தொ கன்ைடம்; 

panRi ‘pig’ panni pody  paj  pandi 

niir ‘water’ niir Niir - Niirt 

eli ‘rat’ eli Od eyi eli/ ili 

veer ‘root’ veer Poor veer Ber 
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தன் திப்பீடு  

1. வரலொற்று ப ொழியியலுக்கும் வருணனை ப ொழியியலுக்கும் உள்ள சவறு ொடு என்ை?  

2. ப ொழியின் புை வரலொறுக்கும் அக வரலொறுக்கும் உள்ள சவறு ொடு என்ை?  

2. ப ொழி ொற்ைங்களின் வனககள் யொனவ?  

3. ப ொழி  ொற்ைத்தின் இயங்குமுனைகள் யொனவ?  

8.3.  ொடத்பதொகுப்புனர  

வரலொற்று ப ொழியியல் என்ை என்றும் வரலொற்று ப ொழியியலும் வருணனை ப ொழியியலும் 

எவ்வொறு சவறு டுகின்ைை என்றும் அைிந்து பகொண்டீர்கள். ப ொழிகனள வரலொற்று முனையில் 

விளக்குதல் குைித்து அைிந்து பகொண்டீர்கள். ப ொழியில் ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், 

பதொடொியல் ஆகிய நினலயில் ஏற் டும்  ொற்ைங்கனளயும் அைிந்து பகொண்டீர்கள்.  

8.4. பதொடர்ந்து  டித்தற்குொிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி. ஷ வ. பஜயொ. 1997. ப ொழியியல். கு ரன்  திப் கம் பேன்னை 

சகொதண்டரொ ன், ப ொன். ப ொது ப ொழியியல். பூம்ப ொழில் பேன்னை.  

 ர ேிவன்.கு. 1984. இக்கொல ப ொழியியல் அைிமுகம். னேவ ேித்தொந்த நூற் திப்புக் கழகம். 

பேன்னை.  

முத்துச்ேண்முகம். 1989 (மூன்ைொம்  திப்பு). இக்கொல ப ொழியியல்  துனர  ப்ளிஷிங் உைவுஸ் 

 துனர.  

அரங்கன்.கி.1985. பதொடொியல்:  ொற்ைிலக்கண அணுகுமுனை. த ிழ்ப்  ல்கனலக் கழகம். 

தஞ்ேொவூர்.  

தன் திப்பீடு வினடகள்  

1. வரலொற்று ப ொழியியல் என் து ஒரு ப ொழியின் ஒவ்பவொரு கொலகட்டத்திலும் இருக்கும் 

ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், பதொடொியல்  ற்றும் பதொடொியல்  ண்புக்கூறுகனள 

ஒப் ிட்டு ஆய்ந்து அப் ண்புக்கூறுகளில் ஏற் டும்  ொற்ைங்கனள ஆய்வதொகும். ஆைொல் 

வருணனை ப ொழியியல் ஒரு கொலகட்டத்தில் உள்ள ப ொழியன ப்ன   ொைொத ஒன்ைொக எடுத்துக் 

பகொண்டு அதன் ஒலியைியல், உரு ைியல், பேொல்லியல், பதொடொியல், ப ொருண்ன யியல் 

 ண்புக்கூறுகனள ஆயும்.  

2. ப ொழிச சு ொின் இடம்  ற்றும் இடப்ப யர்ச்ேி,  ிை ப ொழி ச சு ருடன் அவர்களுக்கு 

ஏற் ட்ட பதொடர்புகள், ப ொழி ச சு ர்களின் புதிய குழுனவப் ப றுதல் (அதொவது ேமுதொயத்தில் 
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 ிைந்த குழந்னத இயல் ொக ப றுவனதத் தவிர்த்து)  ற்றும் ப ொழியின் வரலொற்றுடன் 

பதொடர்புனடய எதுவும் புை வரலொற்ைில் அடங்கும். ப ொழியின் அன ப் ில் ஏற் டும் கொல 

அடிப் னடயிலொை  ொற்ைங்கள் அக வரலொறு எைப் டும். 

 3. ப ொழி  ொற்ைங்கனள ஒலியைியல்  ொற்ைம், உரு ைியல்  ொற்ைம், பதொடொியல்  ொற்ைம், 

ப ொருண்ன யியல்  ொற்ைம் எை வனகப் டுத்தலொம்.  

4. ஒலி ொற்ைம், கடன்ச று, ஒப்புன யொக்கம் என் ை ப ொழி ொற்ைத்தின் இயக்குமுனைகளொகும். 
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