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          ABSTRACT 

This monograph in Tamil presents the ontological structure of Tamil vocabulary.  The 

monograph is organized into fourteen chapters. They are briefly described below. 

CHAPTER 1 

 The first chapter is “Introduction”. It deals about the importance of the present 

work, organization of the monograph and aims, objectives and uses of the present work. 

CHAPTER 2 

 The second chapter is on “Taxonomy and Thesaurus”. It deals about the 

taxonomical structure of a thesaurus. The taxonomy has its origin in 17
th

 century when 

scholars try to elaborate on the concept of “universal language”. Slaughter in his book on 

“Universal Language and Scientific Taxonomy in the Seventeenth Century” explains the 

creation of universal language to cater to the need of philosophers and logicians whose 

vocabulary is universal in nature and not constrained by individual language. It was 

hoped that such universal language would be free from ambiguity and it would help them 

to express their ideas without bias confusion.  

 It was Aristotle who sowed seed on scientific taxonomy. The concepts of ‘genera’ 

and ‘species’ have helped Aristotle and his followers to create a scientific taxonomy. 

Thus a scientific taxonomy for flora and fauna evolved. Attempts were made to classify 

the vocabulary needed for language discourse on the same line of thinking. A scientific 

taxonomy was evolved initially for botanical concepts. Attempts were made to create 

universal language based on universal taxonomy.  

 The classification in thesaurus and nikaNTu (pan Indian variety of thesaurus) are 

nothing but the outcome of universal classification of vocabulary by taxonomic 

principles. Nida (1975) prepared a taxonomy of vocabulary for his thesaurus which 

aimed at bible translation. His scheme of classification of vocabulary (referential 

meanings) proved to be very useful. 

CHAPTER 3 

 Chapter 3 is on “Ontolgoy”. Ontology is the philosophical study of being. More 

broadly, it studies the concepts that are directly relate to being, in particular becoming, 
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existence, reality, as well as the basic categories of being and their relations. Traditionally 

listed as a part of the major branch of philosophy known as metaphysics, ontology often 

deals with questions concerning what entities exist or may be said to exist and how such 

entities may be grouped, related within a hierarchy, and subdivided according to 

similarities and differences. 

 Ontology is used in WordNets, sematic networks and conceptual graphs. lexical 

conceptual structures, generative lexicons, scenarios and discourse movement system 

tools. Natural language processing makes use of ontology in different dimensions. The 

examples are: Generalized Upper Model, Sensus Ontology, Plinius Ontology, Owl 

ontology and WordNet. 

 Ontology has wider usage in information technology. Ontology helps in retrieval 

systems. Ontology helps in the unambiguous way of retrieving information form internet. 

Ontology helps in e-education. The content of a book given in the beginning itself is 

taxonomy which can be converted into an ontological structure, which in turn can be 

converted into knowledge representation. Knowledge can be represented by making use 

of ontology.  

CHAPTER 4  

 Chapter 4 is on “Creation of ontology”.  The ways to create ontology has been 

discussed with examples in this chapter. Sowa (199) discusses about “Ontologies for 

knowledge sharing”. He makes a distinction between ‘terminological ontology’ and 

‘axiomatized ontology’. WordNet and Cye are considered to be big ontologies. Ontology 

relies on hierarchical relations between concepts. There is a great need to create ontology, 

both for general and specific domains (domain specific and domain independent 

ontology). Ontology is useful for linking users with soft wares, retrieving information 

from knowledge in semantic fields or domains, expressing domain assumptions, 

differentiating working knowledge form field knowledge.  

 Elaborate discussion is made on the creation of ontology taking into account the 

creation of ‘wine ontology’ 

CAHPTER 5 

.  Chapter 5 is on “Ontology and WordNet”. As pointed out earlier, WordNet is 

based on ontology. A brief discussion is made in this chapter how WordNet makes use of 

ontology to link a concept (synset) to another concept (synset) and to link them together. 

CHAPTER 6 

 Chapter 6 is on “Field Semantics”. The nuances of field semantics are discussed 

with examples. A discussion is made on how field semantics complements ontology. 

Field semantics helps to understand the ontological relations between concepts. Field 

semantics is very helpful to understand the ontology of a concept and the relations 

between concepts belonging to a sematic field or domain. The lexical relations such as 

synonymy, hyponymy-hypernymy, meronymy-holonymy, incompatibility and antonymy 

are explained in the context of field semantics. 

CHPATER 7 

 Chapter 7 is on “Ontology of Plant vocabulary”. The attempt to classify plants 

making use of Aristotelian principle of genera and species is widely discussed. How 
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Aristotelian principles has culminated into a taxonomical structure of plants is explained. 

The history of such attempt is elaborately given. How a classification has been initially 

made and elaborated or modified in due course of time is explained in clear terms. The 

evolution of botanical taxonomy has been discussed. The creation of binominal 

nomenclature for pants has been discussed. Different types of classification of plants 

have been explained. 

CAHPTER 8 

 Chapter 8 is on “Ontolgy of Animal vocabulary”. Here also the creation of 

scientific classification of animals has been explained. Different types of classification 

have been detailed. The parameters made use of for the classification of animals have 

been explained.  

 Chitiraputhan collected the animal vocabulary found in Sangam Tamil and 

attempted to analyze and classify them on different dimensions. The synonymy found at 

that time in the animal vocabulary has been elaborately discussed by him. The ways to 

make use of these information in the ontology of animal vocabulary has been discussed in 

this chapter. 

CHAPTER 9 

 Chapter 9 is on “Ontolgoy of Kinship vocabulary”. Based on Chitraputhran's 

work on “Kinship terms in Sangam Tamil” an attempt is made in this chapter to bring out 

the ontology of kinship vocabulary in Tamil. 

CHAPTER 10 

 Chapter 9 is on “Ontology of Colour Vocabulary”. Another important domain of 

interest for ontological study is colour vocabulary. An attempt is made in this chapter to 

explain the ontology of colour vocabulary. 

CHAPTER 11 

 Chapter 10 is on “Ontology of space and time vocabulary”. The spatial and 

temporal concepts form an important part in the vocabulary of a language. An attempt is 

made to explain the ontology of spatial and temporal vocabulary of Tamil. 

CHAPTER 12 

 Chapter 11 is on “Ontology of cooking vocabulary”. Cooking vocabulary is 

another area or domain of interest in the vocabulary of Tamil. An attempt is made to 

bring out the ontological structure of cooking vocabulary. 

CHAPTER 13 

 Chapter 13 is on “Ontology of Tamil vocabulary”. This chapter attempts to 

explain the creation of ontological structure for Tamil vocabulary. The principles of 

lexical semantics which lay foundation for the creation of ontological structure of Tamil 

vocabulary has been explained elaborately. The semantic relations between words or 

concepts have explained with examples in the light of semantic theory propounded by 

Lyon (1963, 1975, 1977, and 1995) and Cruse (1986, 2000). The ontology of Tamil 

vocabulary is discussed at the end with description on the preparation of ‘Visual onto-

thesaurus for Tamil’. The output of the visual onto-thesaurus is given as pictures.  

 

 

http://www.languageinindia.com/


4 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

CHAPTER 14 

 Chapter 14 is “Conclusion”. A brief discussion is made on the earlier chapters. 

The findings and importance of the study form the part of this chapter by default. 

 

 An elaborate bibliography is given at the end. 
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   எைது உனர 

”தமிழ்ச் சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல்” என்  ஆய்பேடு தமிச் 

சசாற்சோருண்னமயியல் கு ித்த எைது நீண்ட நாள் ேயணத்தின் ேினளோகும். “Syntax 

and Semantics of Tamil Verbs” என்  முனைேர் ேட்ட ஆய்வுதான் இதன் சதாடக்கம். 

இது னநடாேின் சோருண்னமக்கூ ாய்வுக் பகாட்ோனடப் (Componential analysis of 

meaning) ேயன்ேடுத்தி 1974-இல் பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 1978-இல் முடிவுற் து.  இதன் 

ேின்ைர் “Semantic Structure of Tamil Vocabulary”  என்  முதுமுனைேர் ேட்ட ஆய்வு 

பமற்சகாள்ளப்ேட்டு ஒரு ஆய்பேடு 1982இல் சமர்ப்ேிக்கப்ேட்டது. 1989இல் தமிழ்ப் 

ேல்கனலகழகத்தில் “தற்காலத் தமிழ்ச் சசாற்களஞ்சியம்” என்  ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 

அது 2001இல் நூலாக சேளியிடப்ேட்டது.  அதன் ேின்ைர் “தற்காலத் தமிழ் 

மின்சசாற்களஞ்சியம்” என்  ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 2006இல் நூல் ேடிேில் 

சேளியிடப்ேட்டது.  ேின்ைர் “தமிழில் ஆக்கமுன  அகராதி உருோக்கம்”  என்   

தனலப்ேில் ேல்கனலக்கழக் மைியக்குழுேின் நிதி நல்னகயில் ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 

ஒரு ஆய்பேடு சமர்ப்ேிக்கப்ேட்டது. இந்திய அரசின் ேல்கனலக்கழக மாைியக்குழு மற்றும் 

கருத்துப்ோிமாற் மும் தகேல் சதாழில் நுட்ேமும் அனமச்சின் (Ministry of Communication 

and Information Technology) நிதி நல்னகயில் நனடசேற்  “திராேிட சமாழிகளின் 

சசால்ேனல” என்  ஆய்வுத்திட்டத்தின் கீழ் “தமிழ்ச் சசால்ேனல” (WordNet for Tamil) 

என்  ஆய்வுதிட்டம் பமற்சகாள்ளப்ேட்டு அதன் ேினளோக ’தமிழ்ச் சசால்ேனல’ 

உருோக்கப்ேட்டு இனணயதளத்தில் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டு ேருகி து. அதன் ேின்ைர் 

’தமிழ்க் காட்சி மூலப்சோருண்னமயியல்-சசாற்களஞ்சியம்’ (Visual Onto-thesaurus for 

Tamil) என்  ஒழுங்கனமப்பு/சமன்சோருள் பகாயம்புத்தூர் அமிர்தா ேிஷ்ே ேித்யபீடத்தில் 

”தமிழ் கற் லுக்கும் கற்ேித்தலுக்கும் கணிைிசார் கருேிகள்” (Computing tools for Tamil 

teaching and learning) என்  தனலப்ேில் சசன்னையிலுள்ள தமிழ் இனணயக் 

கல்ேிக்கழகத்தின் நிதிநல்னகயின் கீழ் நனடசேற்  ஆய்வுத்திட்டத்தின் ஒரு ேகுதியாக 

உருோக்கப்ேட்டு தமிழ் இனணயக் கல்ேிக்கழத்தின் இனணய தளத்தில் ஏற் ப்ேட்டு 

ேயன்ோட்டில் உள்ளது. இனத பமன்ேடுத்துேதற்காை முயற்சி  பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 

ேருகின் து. 

      

     இராபசந்திரன் சங்கரபேலாயுதன் 
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2.1.1.1.1. அாிஸ்டாட்டிலியன் ஆரம்ேங்கள் 25 

2.1.1.1.1.1. சாரங்கள், சோதுேிைம், இைம் 25 
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3.4. மூலப்சோருண்னமயியல் ஆய்வுகளின் உருோக்கமும் 
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ேயன்ோடு 
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3.9.3. மூலப்சோருண்னமயியனல அகக்காட்சியாகக் காணுதல் 93 

http://www.languageinindia.com/


9 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  
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7.1. ேனகப்ோட்டியல் 179 

7.1.1. ேரலாறு 180 
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7.3.4.2. ோிபசாதனை ேனகப்ோட்டின் ேழிமுன கள் 203 

7.4. அகில உலக தாேரேியல் சேயர் சூட்டு சட்டம் 203 

7.4.1. சேந்தம் மற்றும் ஹுக்கர் ேனகப்ேடு 203 

7.4.2. தாேர உள்ளனமப்ேியல் 204 
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8.5.2.2. ஒருசோருள்ேன்சமாழி 242 

8.5.2.3. உள்ளடக்குசமாழி-உள்ளடங்குசமாழி 246 

http://www.languageinindia.com/


14 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

8.6. ேிலங்குச் சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல் ஆய்வு 253 
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13.2. தமிழ்ச்சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல் ஆய்வு 381 
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      இயல் 1 

                                      முன்னுகர 

 

இவ்வுலகைப் புொிந்துசைொள்ள மனிதன் சமொழிகயப்  கடத்தொன். 

சமொழிகயப்  கடக்கும் ச ொசத அவன் தொன் ைொணும் ச ொருட்ைளுக்குப் ச யொிடத் 

சதொடங்ைினொன். அப்ச யொிடுகையின் ச ொதுதொன் மனிதனுக்குத் தொன் ைொணும் 

ச ொருள்ைகள வகைப் ொடு ச ய்யும் ைட்டொயம் ஏற் ட்டது. தொன் சேொிடும் 

ஒவ்சவொரு ச ொருளுக்கும் தனித்தனி ச யொிட இயலொது என்று புொிந்து சைொண்ட 

மனிதன் சவறு வழியின் ி ச ொருட்ைகள வகைப் ொடு ச ய்யத் சதொடங்ைினொன்.  

ஒன்றுச ொல் வடிவமும் ச யல் ொடுைளும் சைொண்ட ஒரு கூட்டம் விலங்குைகள 

ேொய் என் ொன், பூகன என் ொன் குரங்கு என் ொன்; தன்கனப் ச ொன் வகர 

மனிதன் என் ொன். இத்தகைய வகைப் ொடு மனிதனின் ைருத்து ொிமொற் த்கத 

எளிதொக்ைியது. தொன் கு ிப் ிட விரும்பும் ச ொருகளத் தன்முன் ேிற்கும் மனிதனுக்கு 

உணர்த்த இவ்வகைப் ொடு ச ொிதும் உதவியது.   ருப்ச ொருட்ைகள மட்டுமன் ி 

அருவப் ச ொருட்ைகளயும் மனிதன் ச யொிட்டு வகைப் டுத்தினொன். இத்தகைய 

வகைப் ொடுச் ச யல் ொடுைள்தொன் மனிதனுக்குப்  லவகைைளின் கைசைொடுத்தது. 

விலங்குைகள வகைப் டுத்தினொன், தொவரங்ைகள வகைப் டுத்தினொன் 

இலக்ைியங்ைகள வகைப் டுத்தினொன் ைகலைகள வகைப் டுத்தினொன், 

ைனிமங்ைகள வகைப் டுத்தினொன், புவிகய வகைப் டுத்தினொன், ைிரைங்ைகள 

வகைப் டுத்தினொன், இடங்ைகள வகைப் டுத்தினொன், தொன் ச ய்யும் ச யல்ைகள 

வகைப் டுத்தினொன், ேி ங்ைகள வகைப் டுத்தினொன், ைொலங்ைகள 

வகைப் டுத்தினொன். வகைப் டுத்தலின் ச ொது ச யொிடலும் ச ய்யப் டது. 

http://www.languageinindia.com/


21 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

ச ொருள்ைகள வகைப் டுத்திப் ச யொிடுகையில் அவற் ின் மூலம், இருப் ிடம், 

அவற் ின் அகமப்பு, வடிவம், ேண்புக்கூறுகள், அவற் ின் ச யல் ொடு, என் ன 

ைருத்தில் சைொள்ளப் ட்டன. இவ்வகைப் ொடுைள் தொன் வகைப் ொட்டியல் என ஒரு 

 ொடமொைப்  ொிமளித்தது. இவ்வகைப் ொட்டியல் தொன்  லவிதமொன ைருத்து 

சவளிப் ொட்டிற்கும் அ ிவியல் சவளிப் ொட்டிற்கும் துகணபுொிைின் து. 

இலக்ைணங்ைள் உரு னியல், ச ொல்லியல், சதொடொியல், ச ொருண்கமயியல் என 

வகைப் டுத்தப் ட்டது, அ ிவியலொனது இயற் ியல், சவதியல், தொவரவியல், 

விலங்ைியல், ைணினி அ ிவியல் என வகைப் டுத்தப் டுத்தப் ட்டது. தொவரங்ைள் 

ஒருவிகதயிகலத் தொவரங்ைள், இருவிகதயிகலத் தொவரங்ைள் எனவும் ஒரு ச ல் 

தொவரங்ைள்,  ல ச ல் தொவரங்ைள் எனவும் ைிகளயுள்ள தொவரங்ைள், 

ைிகளைளில்லொத் தொவரங்ைள் எனவும் பூக்கும் தொவரங்ைள், பூக்ைொத் தொவரங்ைள் 

எனவும் ைொய்க்கும் தொவரங்ைள் ைொய்க்ைொத் தொவரங்ைள் எனவும் 

வகைப் டுத்தப் ட்டன; விலங்குைள் முதுசைலும்புள்ளகவ, 

முதுசைலும் ில்லொதகவ எனவும் ஒரு ச ொல் உயிொிைள்,  ல ச ல் உயிொிைள் 

எனவும் வகைப் டுத்தப் ட்டன; சவதியலில் தனிமங்ைள் அவற் ின் இகணப்பு 

வலு அடிப் கடயில் அகமந்த அணு ொர் எண்ணின் (atomic number) 

அடிப் கடயில் வொிக ப் டுத்தப் டும் ச ொது அகவ ஒரு வகைப் ொட்டிற்கு 

உட் டுவது சதொிந்தது; இதன் அடிப் கடயில் உசலொைங்ைள், அசலொைங்ைள், 

ஹொசலொசென்ைள்,  மந்தவொய்வுைள் என தனிமங்ைள் குழுமங்ைளொை அகமவது 

சவளிப் ட்டது. ஒசர குழுமத்கதச்  ொர்ந்த இருப்புப்ச ொருள்ைள்  ல 

 ண்புக்கூறுைளில் ஒற்றுகமகயக் ைொட்டுவதன் ைொரணமொை, அ ிவு 

உருப் டுத்திற்கு வகைப் ொட்டியல் ச ொிதும்  யன் ட்டது.  அ ிவியல் 

 ொடமொைிலும்  ொி ைகலப்  ொடமொைிலும்  ொி வகைப் ொட்டியல் அடிப் கடயில் 

தொன்  ொடநூல்ைள் அகமக்ைப் ட்டன.  
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இவ்வுலைில் மனிதனொல் ேிர்ணயிக்ைப் ட்ட இருப்புப்ச ொருள்ைகள ( ருப் 

ச ொருள்ைளும் அருவப் ச ொருள்ைளும்) (entities) சமய்ப் டுத்தம் ச ய்யும் 

ைருத்துருக்ைள் (concepts) எவ்வொறு ச யொிடப் ட்டுச் ச ொற்ைளொை 

உருப் டுத்தப் ட்டுக் ைருத்துப் ொிமொற் த்திற்ைொைவும் அ ிவுப் 

 ொிமொற் த்திற்ைொைவும் வகைப் டுத்தப் டுைின் ன என் கத விளக்குவதும் 

எவ்வொறு மூலப்ச ொருண்கமயியலும் ைளப்ச ொருண்கமயியலும் 

வகைப் ொட்டியலும் ஒன்க சயொன்று  ொர்ந்து அ ிகவ உருப் டுத்தம் 

ச ய்ைின் ன எனவும் அவ்வ ிவு உருப் டுத்தத்கத எவ்வொறு தைவல் மீட்பு 

ஒழுங்குமுக யொைப்  யன் டுத்தவியலும் என் கத இந்நூல் விளக்கும். சமலும் 

ைளப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளும் வகைப் ொட்டியல் ஆய்வுைளும் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளும் ச ொற்ைளஞ் ியம், ச ொல்வகலைள் ச ொன்  

சமொழிக் ைருவிைகள உருவொக்ை உறுதுகணயொய் அகமைின் து என் கதயும் 

இந்நூல் விளக்கும். 
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இயல் 2 

     வகைப் ொட்டியலும் ச ொருட்புல அைரொதியும்  

2.0 முன்னுகர 

 அொிஸ்டொட்டில் ைொலத்திலிருந்சத அர்த்தங்ைளும் அவற்க த் தொங்கும் 

ச ொற்ைளும் வகைப் ொட்டியல் அடிப் கடயில் ஆயப் ட்டு வருைின் ன. 

வகைப் ொட்டியல் தொன் தொவர இயலில் தொவரங்ைளின் இருச யொீட்டுப் ச யொிடல் 

(binominal nomenclature) வகைப் ொட்டிற்கும் விலங்ைியலில் விலங்குைளின் 

வகைப் ொட்டிற்கும் அடிப் கடயொை அகமைின் து. இவ்வகைப் ொட்டியலின் 

அடிப் கடயில் தொன் ச ொற்ைள் ச ொருண்கமக் குழுமங்ைளொை அல்லது  

ச ொருண்கமக் ைளங்ைளொைப்  ிொிக்ைப் ட்டு ச ொற்ைளஞ் ியங்ைளொை அல்லது 

ச ொருட்புல அைரொதிைளொை சவளியிடப் ட்டன.  ச ொற்ைளஞ் ியங்ைள் அல்லது 

ச ொருட்புல அைரொதிைளுக்கு  ட்டமொை அகமவது வகைப் ொட்டியலின் 

ச யல் ொடொைத் திைழும் ச ொருட்புலப்  ொகு ொடொகும். இத்தகைய ச ொருட்புலப் 

 ொகு ொட்கட ேிைண்டுைளில் ைொணலொம். ரொெஸ்ட்டின் சத ொர ிலும் (Roget’s 

thesaurus) ஒருவகையிலொன ச ொருட்புல வகைப் ொடு ைொணப் டுைின் து. 

இத்தகைய வகைப் ொடுைளின் வளர்ச் ிகய இங்கு விவொிப் து இவ்வியலின் 

சேொக்ைமொகும். சமலும்  ச ொருட்புல அைரொதி அகமப்க ப்  ற் ி ஐயமு த் 

சதொிந்து சைொள்ள  யனுள்ளதொை அகமயும். சமலும் வகைப் ொட்டியலும் 

ச ொற்ைளஞ் ியப் ச ொருட்புல வகைப் ொடும் எவ்வொறு ஒன் ிற்சைொன்று 

சதொடர்புசைொண்டுள்ள என் துதும் இங்கு விளக்ைப் டும். ேனகப்ேட்டியல் ேற் ி 

இங்கு கூ ப்ேட்ட தகேல்களில் சில ேிக்கிபீடியாேிலிருந்தும் கனலக் 

களஞ்சியங்களிலிருந்தும் இரண்டாம் மூலமாக திரட்டப்ேட்டு இங்கு 

தரப்ேட்டுள்ளது. எைபே இதில் கு ிப்ேிடப்ேட்டுள்ள பநாக்கீட்டு நூல்களின் 

ேட்டியல் இறுதியில் தரப்ேடேில்னல. 
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2.1. வகைப் ொட்டியல் 

 ேனகப்ோடியல் (taxonomy) என்ேது ேண்னடய கிபரக்க ேடிவு taxis, 

அதாேது 'ஏற்ோடு', மற்றும் nomia, அதாேது 'முன '  என்ேதிலிருந்து உருோைது. 

உயிாியலில், ேனகப்ோட்டியல் என்ேது உயிாியல் உயிாிைங்களின் குழுக்கனளப் 

சேயாிடுதல், ேனரயன  ேிளக்கம் சசய்தல் மற்றும் ேகிரப்ேட்ட ேண்புகள் 

அடிப்ேனடயில் ேனகப்ேடுத்துதல் ஆகியேற் ின் அ ிேியலாகும். உயிாிைங்கள் 

ஒன் ாக டாக்ஸாோக ேனகப்ேடுத்தப்ேடுகின் ை (ஒருனம: டாக்ஸான்) மற்றும் 

இந்த குழுக்களுக்கு ேனகேிாித்தல் தரோினச ேழங்கப்ேடுகி து; சகாடுக்கப்ேட்ட 

தரோினசக் குழுக்கள் ஒன் ினணக்கப்ேட்டு உயர் ேடித்தரதில் உள்ள ஒரு 

மிகப்சோிய குழுனே உருோக்குகின் ை, இவ்ோறு ஒரு ேனகப்ோட்டியல் 

ேடிநினல உருோக்கப்ேடுகி து. சடானமன், கிங்டம், ஃனேலம் (சில சமயங்களில் 

னேலமுக்கு ேதிலாக தாேரேியலில் ேிாிவு ேயன்ேடுத்தப்ேடுகி து), ேர்க்கம், 

ஒழுங்கு, குடும்ேம், போிைம் மற்றும் இைங்கள் ஆகியனே நவீை ேயன்ோட்டில் 

முக்கிய அணிகளில் உள்ளை. ஸ்வீடிஷ் தாேரேியலாளர் கார்ல் லின்பையஸ் 

தற்போனதய ேனகேிாித்தல் முன யின் நிறுேைர் என்று கருதப்ேடுகி ார், 

ஏசைைில் அேர் உயிாிைங்கனள ேனகப்ேடுத்துேதற்காக லின்பையன் 

ேனகேிாித்தல் எைப்ேடும் ஒரு அனமப்னே உருோக்கிைார் மற்றும் 

உயிாிைங்களுக்குப் சேயாிடுேதற்காை ஈருறுப்பு சேயாிடல் (binominal 

comenclature) முன னய உருோக்கிைார்..  

2.1.1. உலைப் ச ொதுசமொழிைளும் 17-ஆம் நூற் ொண்டு வகைப் ொட்டியலும் 

 ஸ்லொட்டர் (Slaughter, 1982) என் ொர் தனது Universal Languages and 

Scientific Taxonomy என்  புத்தைத்தில்  திசனழொம் நூற் ொண்டில் உருவொன 

வகைப் ொட்டியல்ைள்  ற் ியும் உலைப்ச ொது சமொழிைளின் வளர்ச் ி கு ித்தும் 

விொிவொைப் ச சுைி ொர். இந்தத் தகலப் ில் ச  ப் டுைி  ச ய்தியொவும் அவர் 

தருைின்  ச ய்திைளின்  ொரொம் ம் தொன். 

  திசனழொம் நூற் ொண்டின் அ ிவியல் உலைில் உலைப்ச ொது சமொழி 

இயக்ைம் உருவொனது. இது அ ிவியல் வகைப் ொட்கடயும் இயற்கைத் 

தத்துவத்கதயும் அடிப் கடயொைக் சைொண்டது. ஆரம் ைொல உலைப்ச ொது 
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சமொழிக்ைொன  ங்ைளிப்பு  ிரொன் ில் சதொடங்ைப் ட்டது.  ின்னர் இங்ைிலொந்திற்குப் 

 ரவியது. ஆரம் ைொல உலைப்ச ொது சமொழி அகமப்பு சமொழிகயப்  ற் ி 

சதளிவொன ஆய்கவசயொ சதளிவொன சைொட் ொட்கடசயொ தரவில்கல. 

2.1.1.1 முக்ைியத்துவத்தொொின் வகைப் ொட்டியலின் சதொடக்ைம் (Rise of essentialist 

taxonomy) 

 ஸ்லொட்டர் (Slaughter, 1982) எழுதிய Universal Languages and Scientific 

Taxonomy in the Seventeenth Century என்  புத்தைத்தில்  திசனழொம் 

நூற் ொண்டில் உருவொக்ைப் ட்ட உலைப்ச ொது சமொழி கு ித்தும் அ ிவியல் 

வகைப் ொட்டியல்  ற் ியும் விளக்ைமொைக் கூ ப் ட்டுள்ளது. ஆரம்  ைொலத்தில் 

சமொழிகயத் திட்டமிட்டவர்ைள் ஒரு உலைப்ச ொதுகம வயமொன எழுத்து 

ஒழுங்ைகமப்க  உருவொக்ை முயன் னர். ச ொருட்ைகளயும் ச ொருட்ைளின் 

ைருத்துச் ொயகலயும் சேரடியொை உணர்த்துைின்  வடிவ ஒற்றுகமயுள்ள 

எழுத்துக்ைகள அகமக்ை முயன் னர். இந்த முயற் ி உலைப்ச ொது அைரொதிகய 

உருவொக்குவதற்கும் அடிசைொலியது. அொிஸ்டொட்டில் ச ொன்ச ொர் உலைப்ச ொதுப் 

 ொர்கவக்கு வித்திட்டனர். 

2.1.1.1.1 அொிஸ்டொட்டிலியன் ஆரம் ங்ைள்: (Aristotelian Origins) 

  திசனழொம் நூற் ொண்டின் அ ிவியல் வகைப் ொட்டியல் (Scientific 

Taxonomy) அொிஸ்டொட்டிலியன் மர ிலிருந்து வளர்ந்ததொகும். 

2.1.1.1.1.1  ொரங்ைள், ச ொதுவினம், இனம்  (Essences, genera and Species) 

 அ ிவியல் பூர்வமொன வகைப் ொட்டியலின் வரலொறு அொிஸ்டொட்டிலிலிருந்து 

சதொடங்குைி து. இது இருப் ின் முதல் தத்துவத்தில் (first Philosophy of existence)           

அகமந்தது. வகைப் ொட்டியல் சைொள்கைைள் அொிஸ்டொட்டிலியன் இயற்கை மற்றும் 

தர்க்ைம் அடிப் கடயிலொனது. தர்க்ைத்தில் வகைப் ொட்டியல் அல்லது 

ச ொருட்ைகள ச ொதுவினங்ைளொைவும் (genera) இனங்ைளொைவும் (Species) 

 குப் து  யனிகலைகள வகைப் ொடு ச ய்வதன் ஒரு வழியொகும். சவறு ட்ட 

வகைப் ொடுைளொைப்  குப் து எடுத்துக்ைொட்டொை, ச ொருளிகயப் (Substance) 
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 குப் து,  ல ச ொதுவினங்ைகளயும் இனங்ைகளயும் (genera and Species)               

ைிகள அகமப் ில் கு ிப் ிடும் வகையில் வடிவம் ச ற் து. அொிஸ்டொட்டிலின் 

இயற்கை வரலொற் ில் (அவரது தர்க்ைத்திற்கு எதிரொன) உயிருள்ளகவைளுக்கு 

இகடசய உள்ள சதொடர்புைகள கையொள வகைப் ொட்டியல் ைருத்துச் ொயல்ைளொன 

ச ொதுவினமும் (genus) இனங்ைளும் (Species) உருவொைப் ட்டன. 

 

 அொிஸ்டொட்டிலியன் இயற்கை அதன் அடிப் கடயொன வடிவில்  ண்பு 

சவறு ொடுைளொல் ஒன் ிலிருந்து ஒன்று  ிொிக்ைப் டும் ச ொருள்ைளின்  ொரங்ைள் 

அடங்ைியது. அொிஸ்டொட்டிலியன் நுண்ச ொருள் சைொட் ொட்டியலின் (metaphysics)        

அடிப் கட சமொழிபு எவ்வகையில் டும் இருப் ொன்ைள் (entities) இருக்ைின் ன 

மற்றும் எது அவற்க  சவறு டுத்துைின் து என்றும் ஆய்ைி து. இதன் சவொில் 

தொன் அொிஸ்டொட்டில் உருவொக்கும் ச ொருளி (Substance) என் தற்கும் 

 ொர்புப்ச ொருளி (accidents) என் தற்கும் இகடயிலொன அடிப் கட சவறு ொடு 

இருக்ைி து. முழுகமயுமொை இருக்ைி  ( ொரொத அதொவது சுதந்திரமொன) ச ொருள்ைள் 

(things) ச ொருளிைளொகும்.  ொர்புப்ச ொருளிைள்  ொர்ந்திருப் கவயொகும். அதொவது 

அவற் ின் இருப்பு முன்னதொன இருப்க  சவண்டுைின் து. எடுத்துக்ைொட்டொை, 

மனிதன் ஒரு ச ொருளியொகும். அது  ி  எந்த இருப் ொன்ைளிலிருந்தும் சுதந்திரமொை 

இருக்ைின் து. ஆனொல் சவண்கம ஒரு  ொர்புப்ச ொருளியொகும். இதற்குத் தனியொன 

மற்றும் சுதந்திரமொன இருப்பு இல்கல. ேொம் சவண்கம என்  ேி த்கத 

சவண்கமயொை இருக்ைி  ஒரு ச ொருகளக் ைருத்தில் சைொள்ளொமல் ைருத இயலொது. 

 ச ொருளி (Substance) என்  அொிஸ்டொட்டிலியன் ைருத்துடன் சேருங்ைிய 

சதொடர்புகடயது  ொரம் என்  ைருத்துச் ொயலொகும்.  ொரம் என் து 

இருப்புப்ச ொருள்ைளின் கூடுதல் ச ொதுவொன மற்றும் அருவத் தன்கமயொன 

சேொக்கு ஆகும். இதுதொன் ேிரந்தரமொைப் ச ொருட்ைள் அகவைளொைசவ இருக்ைவும் 

மற்ச ொன் ொை இல்லொதிருக்ைவும் ச ய்ைின் து.  ொரமும் ச ொருளியும் ேிரந்தரமொன 

ச ொருளின்  ண்புைகளக் கு ிப் ிடுவதொல் அகவ எளிதில் குழப் த்திற்குள்ளொைின. 
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ச ொருளி என்  வகைப் ொடு சமலும் அொிஸ்டொட்டிலொல் முதன்கமயொனது 

(primary), துகணயொனது (secondary) என்று  குக்ைப் ட்டுள்ளன. முதலொம் 

ச ொருளிைள் தனித்த இருப்புப்சோருள்ைள் (individual entity) ஆகும். இரண்டொம் 

ச ொருளிைள் ச ொதுப் கடயொனது (generic) ஆகும். அதொவது ச ொதுவொன 

இயல்க   ங்ைிட்டுக் சைொள்ளும் தனித்தகவைளின் குழுமத்தொல் உருவொக்ைப் ட்ட 

ச ொருளிைளொகும் (எ.ைொ, மனிதன், விலங்கு, ேொய்). முதலொம் ச ொருளிைள் 

எழுவொய்ைளின்  யனிகலைள் அல்ல. ஆனொல் இரண்டொம் ச ொருளிைள் 

எழுவொய்ைளின்  யனிகலைள் ஆகும். இரண்டொம் ச ொருளி என்  வகைப் ொடு 

அொிஸ்டொட்டிலியன் நுண்ச ொருள் சைொட் ொட்டியலில் முக்ைியத்துவம் 

வொய்ந்ததொகும். 

2.1.1.1.1.2 ச ொற்ைளும் அவற் ின் வர்ணகனைளும்  

 உலைப்ச ொதுகமைள் உலைத்சதொடு ச ர்ந்து இருக்ைி து என்று 

அொிஸ்டொட்டில் ைருதினொர்.  ஆனொல் அவகரப் ற் ி குக  கூறு வர்ைள் 

வடிவுைளும் ைருத்துக்ைளும் உலைப்ச ொதுகமைளும் மனதொல் உருவொக்ைப் ட்ட 

சேரடியொன ைருத்துச் ொயல்ைளொகும். அவற் ின் உண்கமயொன இருப்பு (existence)         

இல்கல. ஆனொல் அொிஸ்டொட்டில் ( ிளொட்சடொவுடன் ச ர்ந்து) 

உலைப்ச ொதுகமைளுக்கு சமய்கமயொன இருப்பு (real existence) இருக்ைி து 

என்று ைருத்தில் சைொண்டொர். இந்த சவறு ட்ட  ொர்கவ உண்கமவொதிைளுக்கும் 

(realists) ச யர் வொதிைளுக்கும் (nominalists) இகடயில் வொதங்ைளுக்குக் 

ைொரணமொை அகமந்தது. சமய்கம வொதிைள் உலைப்ச ொதுகமைளின் சமய்கமயில் 

அொிஸ்டொட்டியலுக்ைிருந்த ேம் ிக்கைகய வலியுறுத்தி உலைப்ச ொதுகமைள் 

தனிப் ட்டகவைளின் குழுகவக் கு ிப்பீடு ச ய்யும் ச ொற்ைளொைத்தொன் இருக்ைி து 

என்று உொிகம சைொண்டொடினொர்ைள். அொிஸ்டொட்டியகலப் ச ொறுத்த மட்டில் 

ச ொருட்ைளுக்கு முன்னர் உலைப்ச ொதுகமைள் இருக்ைவில்கல என்று ஒருவர் 

அ ிந்திருப் து முக்ைியமொனதொகும். 

 அொிஸ்டொட்டில் தர்க்ை மர ின் அடிப் கடயில் ச யர்ைகள 

சமய்கமயொைவும் ச யர் தன்கம உகடயதொைவும்  குக்ை இயலும். அது ச ொலசவ 

http://www.languageinindia.com/


28 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

வர்ணகனைகளயும் சமய்கமயொைவும் ச யர் தன்கம உகடயதொைவும்  குக்ை 

இயலும். ச யர்ைளின் ச ொருகள சவளிப் டுத்த அொிஸ்டொட்டில் ஒன் ிற்கும் 

சமற் ட்ட வழிைகள ஒப்புக்சைொண்டதொைத் சதொிைின் து. ேொம் அொிஸ்டொட்டிலியன் 

அ ிவியல் தத்துவத்கத மூன்று  ொைங்ைளில் இயற்கையின் விளக்ைத்திற்ைொன 

வழியகமப் ொைச் சுருக்ைிக் கூ லொம். முதல்  ொைம்  ொரங்ைளும் அவற் ின் 

 ொகு ொடும் அகத சவளிப் டுத்தும் ச ொருட்ைளுமொகும். இரண்டொவது  ொைம் 

 ொரங்ைளின் ச யர்ைளொகும். மூன் ொவது  ொைம்  ொரங்ைளின் சமொழிபுைள் அல்லது 

வர்ணகனைள். 

2.1.1.1.1.3 தர்க்ைவியலிலும் அ ிவியலிலும்  ொகு ொடு (Classification in logic and 

science) 

 அொிஸ்டொட்டிலியன் ஆய்வொனது  ொரங்ைளின் இருப்பு கு ித்த ஊைங்ைளில் 

சதொடங்ைி விவரகணைளின் உருவொக்ைத்தில் முடிவுற் ொல், இவற் ிற்கு இகடயில் 

 ொகு ொடு (classification) வரும். அொிஸ்டொட்டிலியன் தத்துவமொனது ச ொருட்ைகள 

அளவுக்கு எதிொிகடயொன  ண்புைளின் சவறு ொடுைளொைப்  ொர்க்ைின் து. 

அொிஸ்டொட்டிலியன்  ொகு ொட்டிற்கு இரு மூலங்ைள் இருக்ைின் து. முதலொவது 

அொிஸ்டொட்டில்  ொகு ொட்டின் ச ொதுவொன சைொட் ொட்கட அ ிமுைப் டுத்தும் 

தர்க்ைவியல் ஆய்வுைள். இரண்டொவது விலங்குைளின்  ொகு ொட்டின்  ிக்ைல்ைள் 

 ற் ி வொதிடும் உயிொியல்  ற் ிய எழுத்துப்  கடப்புைள். அொிஸ்டொட்டிலியன் 

சதொடக்ைக் ைொல உயிொியல் ஆய்வுைள் தொன் வகைப் ொட்டியல் 

ைருத்துச் ொயல்ைகளத் தர்க்ை ைருத்துருக்ைளொை உருவொக்ை ைொரணமொய் அகமந்தது 

என் தற்கு ஆதொரம் இருக்ைின் து. அொிஸ்டொட்டிலில்  ின்னர் எழுதிய உயிொியல் 

 ற் ிய  கடப்புைளில்  ொகு ொட்டின் தர்க்ைக் ைருத்துச் ொயல்ைகள உயிர்ப் 

ச ொருள்ைளுக்கு ேகடமுக ப் டுத்தச்  ிரமப் ட்டொர் என் தும் சதளிவொைத் 

சதொிைின் து. எனசவ சைொட் ொட்டிற்கும்  ொகு ொட்டின்  யன் ொட்டிற்கும் 

இகடயில் ஒருவித ச ொரொட்டம் இருந்தது. 

 தர்க்ை ஆய்வில்  ொகு ொடொனது ச ொதுவினம், இனம் மற்றும் கு ிப் ிட்ட 

ச ொருட்ைளின் சவறு ொடுைள் இவற்க  ேிர்ணயிப் கத உள்ளடக்கும். 
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ச ொதுவினங்ைகளயும் இனங்ைகளயும் ேிர்ணயிக்கும் அடிப் கடயொன 

சவறு ொடுைகளயும்  யனிகல வயமொக்ை இயலும். கூற்றுைளின் வகைைகள 

எழுவொய்ைளின்  யனிகல வயமொக்ை இயலும். எனசவ  ல தனித்தகவைளுக்குப் 

ச ொதுவொன கூற்றுைளொை அகமயும். ச ொதுவினங்ைளும் இனங்ைளும் ஒத்த ிச் 

ச ொற்ைளொகும். அதொவது அகவ ஒத்த ி அடிப் கடயில் ஒன்றுக்சைொன்று ச ொிய 

மற்றும்  ி ிய குழுமங்ைகள கு ிப் ிடும். மிை உயர்வொன ச ொதுவினம் உயர் 

ச ொதுவினம் ஆகும் (summum genus). மிைத் தொழ்ந்த இனங்ைள் தொழ் 

இனங்ைளொகும் (infimas species) இதற்கு இகடப் ட்டகவ துகண 

ச ொதுவினங்ைள் (subaltern genera) அல்லது இனங்ைளொகும் (species). இந்தச் 

ச ொற்ைகள அொிஸ்டொட்டிலியன் தத்துவத்தில்  யன் டுத்துவதில் மிை வலுவொன 

குழப் ம் இருக்ைி து. 

 ச ொதுவினங்ைகள இனங்ைளொை சவறு டுத்தும் ச யற் ொங்கு தர்க்ைப் 

 ிொிவு (logical division) என்று கூ ப் டும். இகத ேகடமுக ப் டுத்தும் ச ொது  ல 

ைட்டுப் ொடுைள் ேிக சவற் ப் ட சவண்டும். முதலொவதொை  ிொிவு 

சவறு டுத்திைளின் (differentia) சவறு ொட்டொல் இருக்ை சவண்டும். ேொம் 

விலங்குைகள அவற் ின் ைொல்ைள் இருக்ைி தொ இல்கலயொ என் தன் 

அடிப் கடயில்  ிொித்தொல், அடுத்த  ிொிவு இந்தப்  ண்க  சவறு டுத்துவதொை 

அகமய சவண்டும். இரண்டொவதொைப்  ிொிவு முழுகமயொை அகமயசவண்டும். 

அதொவது சவறு ொடுைள் இல்லொத இனங்ைகள அகடவது வகர ச யற் ொங்கு 

சதொடரசவண்டும். இறுதியொை ைகட ி விகளவு  ொரத்தின் விவரகணயொகும். 

அொிஸ்டொட்டிலியன் மர ில்  ிொிவு விவரகணகய உருவொக்கும் வழியொகும். இது 

ச ொருட்ைளின் இயல்க ப்  ற் ியும் அவற் ின் ச ொதுவினங்ைள் மற்றும் 

இனங்ைள்  ற் ியும் ச ய்திைகளத் தருவதில் முக்ைியப்  ங்கு வைிக்ைின் து. முன் 

அ ிவியல் உலைிற்கும் முன் முழுகமயற்  அ ிவியல் உலைிற்கும் இது 

வகைப் ொட்டியலொகும்.  ின்வரும் ைிகளப் டம் ச ொருளிைளின் வகைப் ொட்டின் 

தர்க்ைப்  ொகு ொட்கடத் தருைின் து (Slaughter, 1982:29). 
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Genus            Substantia 

   

   Corporea     Incorporea 

Genus subalternum         Corpus    

 

   Animatum     Inanimatum 

 Genus subalternum     Vivens 

 

   Sensible     Insensible  

Genus subalternum    Animals   

 

   Rationale     Irrationale 

Species     Homo   

 

Individuum  Socretes     Plato   
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போிைம்               சோருள்கள் 

   உடலுள்ளனே      உடலிலாதனே 

போிைத் துனணேனக           உடலி 

  உயிருள்ளனே         உயிரற் னே 

போிைத் துனணேனக            உயிாி 

  உணர்வுள்ளனே      உணர்ேில்லாதனே 

போிைத் துனணேனக       ேிலங்குகள் 

            ேகுத்த ிவுள்ளனே      ேகுத்த ிேில்லானத 

இைம்                மைிதன்    

தைிநேர்   சக்கரடீஸ்        ேிளாட்படா 

 

 தினொ ொம் நூற் ொண்டிலிருந்து  திசனழொம் நூற் ொண்டு வகர 

அொிஸ்டொட்டிலியன் தர்க்ைப் புத்தைத்தில் ஒவ்சவொரு வகைப் ொட்டிலும் ேொம் சமலும் 

கூடுதலொன  ிொிவுைகளக் ைொண்ைிச ொம் மற்றும் இந்தப்  ிொிவுைளிலும் 

அட்டவகணைளிலும் அக்ைொலத்தின் தத்துவம் மற்றும் அ ிவியல் மரபு அ ிவு 

உட் டுத்தப் ட்டுள்ளன. ப்ளண்டவில்லி (Blundeville) ( டம் 2) மற்றும் டு 

சமௌலின் (Du Moulin) ( டம் 3) ஆைிசயொொின் வகைப் ொடு இந்தத் தர்க்ைங்ைளின் 

ைகலக்ைளஞ் ிய இயல் ின் மொதிொிைளொகும் (Slaughter, 1982: 30, 31). 
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     Substance 

 

 Without body   With body 

 An Angel 

 A sprit or soul 

separate from  

 the body 

    

Simple   Compound of body & soul 

    

Celestial as                         Elemental 

the eleven heavens &   Fire, Air, 

all the stars & planets        Water         

                          Earth                

        

                Living   Unliving  

           

 
 

Sensible                        Unsensible      Perfect        Unperfect 

   as a plant 

Reasonable  Unreasonable    A tree, as 

as a man     A bird     A shrub, or 

A foot beast    a herb   

A fish 

A creeping beast   

as a worm 

A snake, a viper      Metal,                 Liquor     Fiery         Watery   

                                 as                 wine       impression  

                                                         Gold or silver,etc.  honey     Thunder 

                                                          as  stone Natural,        Lightening  

                                                          as a precious                      

                                                          stone or flint  

                                                          Artificial, as a 

                                                           tile or brick  
 

ேடம் 2 
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ச ொருள் 

விண்சவளி ொர்ந்த  திசனொன்று 

ச ொர்க்ைங்ைள், எல்லொ 

ேட் த்திரங்ைளும் ைிரைங்ைளும்  

 குத்த ிவில்லொ

தகவ:   கவ, 

ேொலுைொல் 

விலங்கு, 

புழு,  ொம்பு, 

 ொியன் ொம்பு 

ஊரும் விலங்கு 

மனிதகனப் 

ச ொல் 

 குத்த ி 

உள்ளகவ 

உயிருள்ளகவ 

உடலிலொத சதவகத, 

உடலிலிருந்து  ிொிொிந்த ஆவி 

அல்லது ஆன்மொ  

 

   எளியது 

உணர்வில்லொதகவ: 

தொவரம், மரம், குற்றுச் 

ச டி, குறுஞ் ச டி 

உணர்வுள்ளகவ 

       

திரவம்: திரொட்க  

ர ம், சதன் 
தீமயமொன 

இடி, 

மின்னல் 

உடலுள்ளது 

உடல் மற்றும் ஆன்மொவின் கூட்டு 

ேீர்கமயொனது 
உசலொைம்: தங்ைம் 

சவள்ளி 

ைல்லொை: 

இயற்கையொனது: 

அருமணி 

ச யற்கையனது:  

 டு அல்லது 

ச ங்ைல் 

ேிக வற் து 

மூலங்ைள்: தீ, ைொற்று, 

ேீர், பூமி 

உயிொில்லொதகவ 

ேிக வொனது 
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Substance 

 

Uncreadted-God   Created 

 

  Immatetial    Material 

 

Angels  Separated 

             soul     

  

 

Simple    Complex 

   

  Heaven  Elements   Perfectly Imperfectly 

     Earth 

     Air    

     Fire 

     Water 

 

      Living                           Not-living 

 

    Plants   Animals   

    Trees   

    Herbs  Man    Beast 

    Shrubs  

     

Perfect         Imperfect 

                   

      Air Earth Water    Oyster    Zoophyta 

                                         

   

     

      

 

  

       

Birds, Insects,  Creeping 

things, 4footed Amphybia 
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ச ொருள் 

உருவொக்ைப் டொத ைடவுள் உருவொக்ைப் ட்டகவ 

 ிொிக்ைப் ட்ட ஆன்மொ சதவகதைள் ைல்கவத்தன்கமயொனகவ 

பூமி 

ேிக வொனகவ 

எளிகமயொனகவ 

அருவப்ச ொருள் 

உயிொில்லொதகவ 

ச ொர்க்ைம் 

ைொற்று 

 ருப்ச ொருள் 

மூலங்ைள் 

பூமி,  

ைொற்று, 

தீ,  

ேீர் 

ேிக வற் கவ 

உயிருள்ளகவ 

மனிதன் 

விலங்குைள் 

ேிக வொனகவ ேிக வற் கவ 

விலங்கு 

தொவரங்ைள் 

மரங்ைள் 

குறுஞ்ச டிைள் 

குற்றுச்ச டிைள் 

 

ேீர் ைிளிஞ் ல் 

  கவைள், பூச் ிைள், ஊர்வன, 

4 ைொல் ேீர்ேிலம் வொழ்வன 

  க ட்டொ 
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  ொகு ொட்டுக் சைொட் ொட்டில்  ொகு ொடு ச ய்ய இயலும் அள டுைள் 

உள்ளன. அதொவது எந்தக் குணங்ைள்/ேண்புகள்  ிொிவின் அடிப் கடயொை 

ஏற்றுக்சைொள்ளப் ட சவண்டும் மற்றும் எகவ முக்ைியத்துவம் வொய்ந்தகவ என்  

ைொொியங்ைள் ைருத்தில் சைொள்ளப் ட சவண்டும். அொிஸ்டொட்டிலியன்  ொரவொதத்தொர் 

 ட்டைத்தில் (Aristotelian Essentialist Framework) இது முக்ைியத்துவம் 

வொய்ந்ததொகும். ஏசனன் ொல் சவறு ொடுைள்  ொரமொன/முக்ைியமொன 

சவறு ொடுைளொை இருக்ை சவண்டும். குணங்ைள் கையிலுள்ள ச ொருளின் 

கு ிப் ிட்ட  ொரத்கத விவரகண ச ய்யும் சமய்கமயொனகவைளொை இருக்ை 

சவண்டும். இனங்ைளின் ேிர்ணயத்கத ேிக சவற்றும் குணங்ைளின் 

எண்ணிக்கைகயப்  ற் ிய சைள்வி முக்ைியமொனதொகும். ஒரு இயற்கை 

வகைப் ொட்டியல் ஒரு தனிப் ட்ட குணத்தின் அல்லது ைலகவத் தன்கமயொன 

குணங்ைளின்  குப் ொல் அகடயப் டுைின் தொ என் து சைள்வியொை அகமந்தது. 

இந்தச்  ிக்ைல் அ ிவியல் அடிப் கடயிலொன வகைப் ொட்டியலின் ஆரம் க் 

ைொலத்தில் மிை முக்ைியமொனதொைக் ைருதப் ட்டது. 

             விலங்ைியலின்  ொகு ொட்டில் அொிஸ்டொட்டில் முக்ைியமொை வடிவ 

அகமப் ியல் அள டுைகளப் (Morphological criteria)  யன் டுத்தினொர். 

அொிஸ்டொட்டிலியன் எண்ணத்தில் உயிருள்ள ச ொருட்ைளின்  ொைங்ைளும் 

அகமப்பும் ஆத்மொ, வடிவு அல்லது உயிர் சைொள்கை இவற் ின் 

சவளிப் டுத்தலொகும். ச ொருட்ைளின் முக்ைியமொன இயல் ொல் அகமப்புக் 

ைட்டகள இடப் டுைின் து மற்றும் அகமப்பு ச ொருட்ைளின் ேடத்கதகய 

உருவொக்கும் ைருவியொகும். ைவனித்தல்  ொர்கவயின் டி (from an observational 

point of view) ேடத்கத வடிவ அகமப் ியலுடன் (morphology) சதொடர்புகடயது. 

வடிவ அகமப் ியல் ச ொதுவினத்திற்கும் இனத்திற்கும் இறுதியில்  ொரத்திற்கும் 

சைொண்டு ச ல்ைின் து. உயிர்ப் ச ொருட்ைளின் வகைப் ொட்டில் அொிஸ்டொட்டில் 

மூன்று வகுப்புைகள சவறு டுத்துைின் ொர். தொவரங்ைள், விலங்குைள், மனிதர்ைள். 

தொவரங்ைள்  த்துப்ச ொருள்  க்திகயக் சைொண்டிருக்கும் ஒன் ொை விவரகண 

ச ய்யப் டும். அதொவது அகவைள் ைொட்டுைின்  எல்லொ உயிர்ப் ச ொருட்ைளுக்கும் 

ச ொதுவொன ச யல் ொடுைள் வளர்ச் ி, தன்மயமொதல், இனவிருத்தி ச ய்தல் 

என் னவொகும். விலங்குைளும்  த்துப்ச ொருள்  க்திகயக் சைொண்டிருக்கும். 
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ஆனொல் அகவ உணர்வு  க்தியொல் சவறு டும். மனிதர்ைள்  த்துப்ச ொருள்  க்தி, 

உணர்வு  க்தி என் னவற்றுடன்  குத்த ிகவயும் சைொண்டிருப் ர். 

2.1.1.1.2. வகைப் ொட்டியல்:  (Taxonomy) 

             அொிஸ்டொட்டில் விலங்கு மற்றும் விலங்ைல்லொ இயல்புைகள 

அடிப் கடயில் சவறு ட்ட ச ொருட்ைளொை கவக்ைி ொர். விொிவொைக் கூ ினொல் 

 ொகு டுத்தல் எண்ணங்ைளின்  குதியொகும் மற்றும்  ொகு டுத்தல் இயற்கை 

சமொழியில் உள்ளொர்ந்ததொகும். எனசவ ேொம்  ொகு டுத்தகலயும்  ொகு டுத்தல் 

இல்லொகமயும்  ற் ி ச   இயலொது. ஆனொல்  ொகு டுத்தலின் சவறு ட்ட 

வகைைகளப்  ற் ித்தொன் ச   இயலும். தர்க்ைம் மற்றும் தர்க்ைப்  ொகு ொடு மற்றும் 

அவற் ிலிருந்து சதொடரும் அ ிவியல் என் னவற்க க் ைற்  ிந்த  ண் ொடு 

அல்லது எழுத்து சமொழியின் இருப்பு மற்றும் அவற்றுடன் இகணந்து வரும் 

விகளவுப் ச ொருட்ைள் மற்றும் ேிறுவனங்ைள் இவற்றுடன் சதொடர்பு டுத்தலொம். 

எழுத்துத் தர்க்ைத்தொல் முன்சனற் ப் ட்ட ஆய்வு வகைகய ஊக்குவிக்ைின் து 

மற்றும் தர்க்ைவயமொன  ொகு ொட்கட உருவொக்ை இயலும் வழிைகளத் தருைின் து. 

ேொம் தற்ச ொது அகழக்ைின்  அ ிவியலில் ஏற் ட்ட முன்சனற் ங்ைளின் 

முக்ைியமொன ேிகலைள் ைருத்துப் ொிமொற்  ஊடைத்தில் அ ிமுைப் டுத்தப் ட்ட 

முக்ைிய மொற் ங்ைகளத் சதொடர்ந்து ேிைழ்ந்தது என் து எசதட்க யொனதல்ல. 

எழுத்து சமொழிகயக் ைொலச் சூழலிலிருந்து  ிொிக்ைின் து. ச ச்க க் ைொட் ி வடிவில் 

மொற்றுவகத பு சேொக்ைொக்ைமும் (objectification) ைருத்துசேொக்ைமும் (abstraction)             

அனுமதித்தது. ச ச்சு எழுத்துவடிவில் மொற் ப் ட்டச ொது சமொழி அல்லது 

ச ொற்ைள் ேிைழ்வுக்ைொை இருப் து முடிவுற்று அதற்கு மொ ொை ச ொருட்ைளொை 

மொ ின. 

          சூழல் இல்லொத இயல்பு ச ௌதீைப் ச ொருள்ைளின் சதொகுதியொை 

ைருதப் ட்டது. இகத இயற்கை தத்துவப்  ொடங்ைகள தனியொன  ருகமத் 

தன்கமயொன ச ொருட்ைளொை எடுக்கும் ச ொக்ைிலிருந்து அ ியலொம். அலகுைளின் 

தனியொக்ைம் மற்றும் பு சேொக்ைொக்ைம் இயற்கை இருப்புப்ச ொருள்ைகள 

மட்டுமின் ி சமொழி இருப்புப்ச ொருள்ைகளயும்  ொதித்தது. எழுத்தும் அச்சும் ேொம் 
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வொய், சதொடு உணர்ச் ி ச ொன் வற் ொல் அல்லொமல் ைருத்துப் ொிமொற்  உதவும் 

ஊடைங்ைளொகும். 

2.1.1.1.2.1 அ ிவியல் வகைப் ொட்டியலின் வளர்ச் ி: (Development of scientific 

(botanical) taxonomy) 

           ேொம் அ ிவியல்  ொகு ொட்கடயும் வகைப் ொட்டியகலயும்  ற் ிப் 

ச சுகையில் முக்ைியமொைத் தொவரங்ைள் மற்றும் விலங்குைளின்  ொகு ொட்கடப் 

 ற் ித்தொன் ச சுைின்ச ொம். கு ிப் ொை எளிய உயிொினங்ைள் (simple organism)         

(அவற் ின் உறுப்புைள் கூடுதல் சவளித்சதொற் ம் உள்ளன) ஆய்வுக்குத் தயொரொை 

உள்ளது என்  ைொரணத்தொல் தொவரங்ைளின்  ொகு ொட்கட  ற் ித்தொன் 

ச சுைின்ச ொம். ச ொதுவொை அ ிவியல் வகைப் ொட்டியலின் வரலொறுக் 

கு ிப் ொைத் தொவர வகைப் ொட்டியல் சூழல் இல்லொகம, பு சேொக்ைம், ைருத்து 

சேொக்ைம், ஆய்வு, வொிக  அகமப்பு இவற்க ப்  ின் ற் ியகவயொகும். 

 ேொம் அொிஸ்டொட்டிலியன்  ொகு ொட்டின் எச் த்கத மிைப்ச ொிய 

இகடக்ைொலத் சதொகுப் ில் ைொணலொம்.  ொர்த்தசலொமொஸ் ஆங்ைிலிைஸின் De 

proprietatibus rerum என் தில்  ின்வரும்  ொகு ொட்கடக் ைொணலொம். (Slaughter, 

1982: 49): (I) God (2) angels (3) the soul (4) the elements and humors of the 

body (5) the part of the body (6) the general properties of man: age, sex, etc. (7) 

infirmities and remedies (8) the world and the heavenly bodies (9) time (10) the 

elements (11) the air and weather (12) birds (13) water and fish (14) the earth 

and its physical features (15) provinces (16) stones and metals (17) herbs and 

plants (18) animals (19) accidents: color, taste, odor, etc. 

(1) கடவுள், (2) பதேனதகள், (3) ஆன்மா, உடலின் மூலப்சோருள்கள் மற்றும் 

ஹுமர்ஸ் (கிபரக்க மருத்துேப்ேடி ேளர்சினத மாற் த்தின் நான்கு காரணிகளும் 

மூலப்சோருளகளும் ேின்ேருேைோகும்:  இரத்தம் – காற்று, கேம்-நீர், மஞ்சள் 

ேித்தம் – நீர், கருப்புப் ேித்தம் – பூமி) (5) உடலின் ோகங்கள், (6) மைிதைின் 

சோதுப் ேண்புகள்: ேயது, ோல் பேறுோடு போன் னே, நலிவுநினலகளும் 
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ோிகாரங்களும், (8) உலகமும் ேிண்சேளிப் சோருட்களும், (9) காலம், (10) 

மூலப்சோருள்கள், (11) காற்றும்  ோைினலயும், (12) ே னேகள், (13) நீரும் மீனும், 

(14) பூமியும் அதன் சேௌதிகப் ேண்புக்கூறுகளும், (15) ேிரபதசங்கள் (மாநிலங்கள்), 

(16) கற்களும் உபலாகங்களும், (17) குறுஞ்சசடிகளும் தாேரங்களும், (18) 

ேிலங்குகள், (19) குணங்கள்: நி ம், ருசி, மணம் போன் ை. 

2.1.1.1.2.2. 16 மற்றும் 17-ஆம் நூற் ொண்டுைளில் தொவர வகைப் ொட்டியல் 

         மறுமலர்ச் ி ைொலத்தில் தொவர மரபு முழுவதும் வளர்ச் ியுற்  ேொட்டுப்பு  

வகைப் ொட்டியலொகும். எனசவ ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்  ின் ற் ிய 

உலைப்ச ொது விதிைளுக்குக் ைட்டுப் ட்டகவயொகும். இந்த ஆய்வுைள்  ின்வரும் 

வகைப் ொடுைளின் ேிகலைள் ைொணப் டுைின் து என்று வலியுறுத்துைி து. 

   Unique Beginner: e.g. plant, animal 

1. Life form: e.g. tree, bush, flower, weed, fern 

2. Intermediate: this is an unstable category that manifests itself during a 

period of adjustment in the taxonomic system and then disappears when a 

settled, adjusted system is re-established 

3. Genus: pine, oak, masterwort 

4. Species: ponderosa pine, black oak 

5. Variety: northern ponderosa pine, swamp white oak 

தைித்தன்னமயாை சதாடங்கிகள்: தாேரம், ேிலங்குகள் 

1. உயிர் ேடிேம்: எ.கா. மரம், குத்துச்சசடி, பூ, கனள, சேரணி 

2. இனடப்ேட்டனே: இது ஒரு நினலயற்  ேனகயாகும், இது ேனகப்ோட்டியல் 

ஒழுங்கனமப்ேில் சாிசசய்யும் காலத்தில் தன்னை சேளிப்ேடுத்துகி து, ேின்ைர் 

ஒரு சீராை சாிசசய்யப்ேட்ட அனமப்பு மீண்டும் நிறுேப்ேடும்போது 

மன ந்துேிடும். 

4. போிைம்: பதேதாரு, கருோலி, மாஸ்டர்போர்ட் (ஒருேனகப் பூேிைம்) 
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5. இைம்:  ோண்சடசராசா கருோலி, கருங்கருோலி 

6. ேனக: ேடக்கு :  ோண்சடசராசா கருோலி, சதுப்புநில சேண்கருோலி 

ச ர்லினின் ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியகல (Berlin’s folk taxonomy)  ி ப் ொன 

 ொகு ொட்டின் முழுவதும் வளர்ச் ியுற்   டிேிகல அகமப்புடன் ஒப் ிட்டொல் 

 ின்கனயது  ி ப் ொனது என்று சதொியவரும். 

Folk taxonomy Scientific taxonomy  

Unique Beginner Kingdom  

Life Form Phylum  

 Class  

Specialized taxa  Order 

 Family 

(Intermediate)   

Genus Genus  

Species Species  

Sub-species  

Variety Variety  

 

நாட்டுப்பு  

ேனகேனகப்ோட்டியல் 

அ ிேியல் 

ேனகப்ோட்டியல் 

 

தைித்துேமாை சதாடக்கி சேருந்சதாகுதி  

உயிர் ேடிேம் சதாகுதி  

 ேகுப்பு சி ப்ோை 

ேனகப்ோடு  துனணேகுப்பு/ோினச 

 குடும்ேம் 

(இனடநினல)   
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போிைம் போிைம்  

இைங்கள் இைங்கள்  

துனண இைங்கள்  

ேனக ேனக  

தொவரங்ைகள வகைப் ொட்டியலில் அகமப் ொை மொற்றுவது யசதட்க யொனது 

அல்ல. இரண்டும் இகணவது அருவமொக்ைலிலும் சூழல் அைற்றுவதிலும் உள்ள 

ச யன்கமயின் இறுதி ேிகலகய அகடயொளப் டுத்துவதொை அகமைி து. 

அகமப்புக் ைருத்துச் ொயல் தனித்தன்கமயொனகவைகள எவ்வொறு ஆய இயலும் 

என்  சைொள்கைகய ேிகலேிறுத்துைின் து. 

2.1.1.2 உலைப்ச ொது சமொழிைளின் வளர்ச் ி (Development of universal language) 

           அ ிவியல் வகைப் ொடு தனித்தன்கமயொனதொய் அகமய இயற்கையின் 

சூழலற்   ொர்கவ வளரசவண்டும். இந்த  ொர்கவயின் டி தொவர வகைப் ொட்டியல் 

ச ொல் உலைப்ச ொதுகமயொன வகைப் ொட்டியல் உருவொை சவண்டும். ஆரம்  ைொல 

ஆய்வுைளும் உலைப்ச ொது சேொக்கும் இதற்கு வித்திட்டன.  ொக்ைன் (Bacon 1968) 

இயற்கையின் ச ொருள்ைளுக்கும் மனிதன்  யன் டுத்தும் ச ொற்ைளுக்கும் 

இகடயிலொன முரண் ொடுைளின்  ல்சவறு வகைைளின் ஆய்கவத் தந்தொர்.  ொைன் 

சமொழியும் அ ிவியலும் ச ரசவண்டும் என்   ொர்கவ உகடயவரொய் இருந்தொர். 

ைமனியஸின்  ொர்கவ உலைப்ச ொது சமொழிகய சேொக்ைி அகமந்தது. 

உலைப்ச ொது சமொழி இயக்ைத்தின் ச ரும் குதி 17-ஆம் நூற் ொண்டின் அ ிவியல் 

உலைில் அகமயும். உலைப்ச ொது சமொழிக்ைொன ஆரம் ைொல ேடவடிக்கைைள் 

முதன் முதலில்  ிரொன் ில் தொன் எடுக்ைப் ட்டது.  ின்னர் உலைப்ச ொது சமொழி 

இயக்ைம் இங்ைிலொந்திற்குப்  ரவியது. 

            ஆரம் ைொல உலைசமொழிக்ைொன திட்டங்ைள் சமொழிகயப் ற் ிய 

சவளிப் கடயொன ஆய்கவசயொ சமொழிகயத் சதொடர்பு டுத்தும் இயற்கையின் 

சவளிப் கடயொன சைொட் ொட்கடசயொ தரவில்கல. ஒரு தத்துவ சமொழி 

சவளிப் கடயொன சைொட் ொடு மற்றும் இயற்கையின் ஆய்வு அடிப் கடயில் 

அகமய சவண்டும். சடஸ்ைொர்டஸ் (Descartes 1931, 1970)  ழஞ்ச ொற்ைள் என்  

http://www.languageinindia.com/


42 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

ைருத்கத விட்டுவிட்டொல் ஒரு உலைப்ச ொது சமொழிகய உருவொக்ை இயலும் என்று 

வொதிட்டொர். இருக்ைி  சமொழியிலிருந்து எடுக்ைப் ட்ட ச ொற்ைளின் அடிப் கடயில் 

அல்லொமல் எளிகமயொன ைருத்துச் ொயல்ைளொல் உலைப்ச ொது சமொழிகய அகமக்ை 

வற்புறுத்தினொர். சடஸ்ைொர்ட ின் இயற்கை ஆய்வு வகைப் ொட்டியல் அல்ல, 

ைணக்ைியல் அணுக்ைளொகும். 

2.1.2. வகைப் ொட்டியல் சைொட் ொடு 

           வகைப் ொட்டியல் என் து வகைப் ொட்டின் (classification)  யிற் ியும் 

 ொகு ொடும் ஆகும். இச்ச ொல்லின் சவர்ைள் taxis (ச ொருள் ‘order’ அல்லது 

‘arragement’)  nomos (ச ொருள் ‘law’ அல்லது ‘science’) என்  ைிசரக்ைச் 

ச ொற்ைளொகும். மட்டுமன் ி இச்ச ொல் ஒரு எண்ணுப்ச யொைவும் (count noun) 

 யன் டுத்தப் டுைின் து.  ஒரு  யன் ொட்டியல்   (a taxonomy) அல்லது 

வகைப் ொடியல் திட்டம் (taxonomic scheme).  என் து  டிேிகல அகமப் ில் 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட ஒரு கு ிப் ிட்ட வகைப் ொடொகும் (classification).  

மொதிொியொை இது ‘ச ொதுகமயொை- ி ப் ொக்ை உ வுைள்’ (‘generalization-

specialization relationships’) அல்லது குக ந்த முக யொன தன்கமயில் 

‘ச ற்ச ொர்-குழந்கத உ வுைள்’ (‘parent-child relationships’) என்று 

அகழக்ைப் டுைின்  உயர்வகை-துகணவகை உ வுைளில் 

ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளது.  இம்மொதிொியொன மரபுொிகம உ வில் (inheritance 

relationship) வகரயக  விளக்ை அடிப் கடயில் துகணவகையொனது 

உயர்வகையின் அசத  ி ப் ியல்புைள், ேடத்கதைள், ைட்டுப் ொடுைள் என் கதக் 

சைொண்டிருப் துடன் ஒன்ச ொ இரண்சடொ கூடுதலொன  ி ப் ியல்புைள், ேடகதைள், 

ைட்டுப் ொடுைகளக்  சைொண்டிருக்கும்.  எடுத்துைொட்டொை,  ிற்றூர்தி என் து ஊர்தி 

என் தன் துகணவகை;  ிற்றூர்தி என் தும் ஒரு ஊர்திதொன், அனொல் எல்லொ 

ஊர்திைளும்  ிற்றூர்திைள் அல்ல.  எனசவ ஒரு வகையொனது  ிற்றூர்தி என் கதத் 

திருப்தி ச ய்ய ஊர்தி என் கத விடக் கூடுதலொன ைட்டு ொடுைகளக் 
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சைொண்டிருக்கும்.  மற்ச ொரு எடுத்துக்ைொட்டு:  ட்கட என் து ஒரு துணி, ஆனொல் 

எல்லொத் துணிைளும்  ட்கடயல்ல.  இதனொல் ஒரு வகையொனது ஒரு துணி 

என் கத விட கூடுதல் ைொரணிைகளத் திருப்தி ச ய்யசவண்டும். 

2.1.3 வகை ொட்டியியலின்  யன் ொடு  

          மூலவியல் ொை வகைப் ொட்டியல் என் து உயிர்ச ொருளின் வகைப் ொகட 

( ில  ிகமயங்ைளில் alpha taxonomy  என அ ியப் டும்) அல்லது 

உயிர்ச ொருள்ைளின் ஒரு கு ிப் ிட்ட வகைப் ொட்கடக் கு ிப் ிடும்.  இருப் ினும்  

 ிலர் இகத விொிந்த, கூடுதல் ச ொதுவொன ைருத்துருகவக் கு ிப் ிட 

 யன் டுத்துவது புதுப் ொணியொைி விட்டது; இப் ொணியில் வகைப் ொட்டியல் 

என் து  ச ொருள்ைகளசயொ ைருத்துருக்ைகளசயொ வகைப் டுத்துவகதக் 

கு ிப் ிடுவதுடன் இவ்வகைப் டுத்தலின்  ின்னணியிலுள்ள சைொள்கைைகளயும் 

கு ிப் ிடும்.  

          உயிர்ச ொருள்ைள், உயிொில்லொப் ச ொருள்ைள், இடங்ைள், ைருத்துருக்ைள், 

ேிைழ்வுைள்,  ி ப் ியல்புைள், உ வுைள் ச ொன்  எகதயும் வகைப் ொட்டியல் 

திட்டத்தின் அடிப் கடயில் வகைப் டுதலொம்.  விக்ைிபீடியொ (Wikipedia) 

வகைப் ொடுைள் ஒரு வகைப் ொட்டியியல் திட்டத்கத எடுத்துக்ைொட்டும்; மட்டுமின் ி 

விக்ைிபீடியொ வகைப் ொடுைளின் (Wikipedia catagories) முழு 

வகைப் ொட்டியகலயும் தொனியக்ைமொைப்  ிொித்சதடுக்ைலொம்.  அண்கமக் ைொலத்தில் 

மனித முயற் ியொல் உருவொக்ைப் ட்ட வகைப் ொட்டியலொன ச ொல்வகல 

(wordNet)ச ொன்  ைணினி ொர் அைரொதிைள்  (computational lexicons)  

விக்ைிபீடியொ வகைப் ொட்டு வகைப் ொட்டியகல (Wikipedia category taxonomy)  

சமம் டுத்தவும் மொற் ியகமக்ைவும்  யன் டுத்தவியலும் என்று 

ைொட்டப் ட்டுள்ளது.  

          ிலசேரங்ைளில் வகைப் ொட்டியல் என் து  ி  உ வு வகைைகளக் சைொண்ட 

வகலப் ின்னல் அகமப்புைள் (network schemes) ச ொன்  ச ற்ச ொர்-குழந்கத 

 டிேிகலைளிலிருந்து மொறு ட்ட உ வுத் திட்டங்ைளிலும்  யன் டுத்தப் டும். 
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எடுத்துக்ைொட்டொை “ ிற்றூர்தி”  என் து “ஊர்தி”, “இரும்பு இயந்திரநுட் ம்”  என்  

இரண்டு ச ற்ச ொர்ைளுடனும் வரும்.  நுட் மொன ேிகலயில் இதன் அர்த்தம் 

‘ ிற்றூர்தி’ என் து  ல சவறு ட்ட வகைப் ொட்டியல்ைளின்  ொைம் ஆகும். ஒரு 

வகைப் ொட்டியல் என் து ச ொருள் வகைைகளக் குழுக்ைளொை அல்லது குக ந்தது 

அைரவொிக ப்  ட்டியலொை எளிகமயொை ஒழுங்கு டுத்துவதொகும். இருப் ினும் 

ச ொற்ச ொகை (vocabulary) என்  ச ொல் அம்மொதிொியொன  ட்டியலுக்குப் 

ச ொருத்தமொனதொகும். அ ிவு ேிர்வொைதிற்குள் (Knowledge Management) அதன் 

தற்ச ொகதய  யன் ொட்டில் வகைப் ொடியல்ைள் மூலச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைகளக் ைொட்டிலும் குறுைியதொைக் ைருதப் டுைின் து; ஏசனன் ொல் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் மிைப் ச ொிய உ வு இனங்ைளின் வகைைளில் 

 யன் டுத்தப் டுைின் து.   

           ைணிதவியல் அடிப் கடயில்  டிேிகல வகைப் ொட்டியல் (hierarchical 

taxonomy) தரப் ட்டுள்ள ஒரு குழுமப் ச ொருள்ைளின் (set of objects) 

வகை ொடுைளின் ஒரு ைிள அகமப் ொகும் (tree structure). இது உள்ளடக்ைப் 

 டிேிகல (containment hierarchy) என்றும் அகழக்ைப் டும்.  இவ்வகமப் ின் 

உச் ியில் எல்லொப் ச ொருள்ைளுக்கும்  யன் டுத்தப் டும் சவர்க்ைணு (root node) 

என்  ஒரு தனிேிகல வகைப் ொடு (single classification) இருக்ைி து. இவ்சவொின்  

ைீழ் உள்ள ைணுக்ைள் சமொத்த வகைப் டுத்தப் ட்ட ச ொருள்ைளின் குழுமத்தின் 

துகணக் குழுமத்திற்குப்  யன் டுத்தப் டும் கூடுதல்  ி ப் ொன வகைப் ொடுைள் 

ஆகும்.  குத்த ிவின் முன்சனற் ம் கூடுதல்  ி ப்புத்தன்கமயிலிருந்து 

ச ொதுத்தன்கமக்கு ச ல்லுவதொகும். அ ிவியல்  ொர் வகைப் ொட்டியல்ைளில் ஒரு 

முரண் ொட்டுச் ச ொல்  ல்ச ொருண்கம (polyseme) ஆகும்.   

           முரண் ொடொைச்  ட்டக் ைகலச்ச ொற்ைளின் சூழலில் ஒரு கு ிப் ிட்ட 

சூழலுடன் சதொடர்பு சைொண்டிருக்ைி  வகைப் ொட்டியலொன தி ந்த-முடிவுள்ள 

(open-ended) சூழல் ொர் வகைப் ொட்டியல் (contextual taxonomy) உள்ளது.  ட்டப் 

ச ொருண்கமக் ைளத்திலிருந்து எடுக்ைப் ட்ட ைொட் ிக் கு ிப் ில் (‘scenarios’) 
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 ட்டச் ச ொற்ைளின் தி ந்த ைகலசவகலப் ொட்டின் முக யொன விளக்ைம் (open-

texture of legal terms) மொதிொிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது; இது ைருத்துருவின் 

ச ொருண்கமைளின் “கமயம்” மற்றும் “ ரம்” என் னவற் ின் மொறு டுைி  ைருத்துச் 

 ொயல்ைகளக் கு ிப் ொய்த் சதொிவிக்ைின் து.  

 2.1.4 வகைப் ொட்டியலும் உள வகைப் ொடும் (Taxonomy and Mental 

Classification) 

          வயதுக்குவந்த மனித உள்ளம் அதன் உலை அ ிகவ இயற்கையொைசவ 

அம்மொதிொியொன ஒழுங்குமுக யொை ஒழுங்கு டுத்தும். இக்ைருத்து 

ச ரும் ொன்கமயும் இம்மொனுவல் ைந்த் (Immanuel Kant) என் வொின் மனித 

அ ிவியல் (epistemology) அடிப் கடயிலொனது. மொனிடவியலொர்ைளின் 

(Anthropologist) வகைப் ொட்டியல்ைள் ச ொதுவொை வட்டொரப்  ண் ொட்டிலும்  மூை 

ஒழுங்ைகமப் ிலும் உள்ளுக ந்துள்ளது மற்றும் அகவ சவறு ட்ட  மூைச் 

ச யற் ொடுைகளச் ச ய்யும். ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்ைளின் மிை அ ிமுைமொன 

மற்றும் ச ல்வொக்ைொன ஆய்வு எமிலி டர்கைம் (Emile Durkheim) (Jones 1986) 

என் வொின் The Elementary Forms of Religious Life ‘மத வொழ்க்கையின் சதொடக்ை 

வடிவம்’ என் தொகும். ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்ைளின் ( ல ஆண்டு 

அனு வவொத ஆய்வின் விகளவுைகள உள்ளடக்ைிய) மிை அண்கமக்ைொல 

ேடத்துமுக கயயும் அ ிவியல் வகைப் ொட்டியலுடன் அவற் ின் உ வின் 

விவொதத்கதயும் ஸ்ைொட் அட்ரொனின் (Atran 1990) Cognitive Foundations of 

Natural History  என் தில் ைொணவியலும். 

2.1.5  ல்சவறு ட்ட உயிொியல் வகைப் ொட்டியல்ைள் 

          கபராலஸ் லின்பையஸ் (1754, 1960) ேனகப்ோடியலின் தந்னத ஆோர், 

இது உயிாிைங்கனள ேனகப்ேடுத்தி சேயாிடும் முன யாகும். அேரது 

ேங்களிப்புகளில் ஒன்று இயற்னகனய ேனகப்ேடுத்துேதற்காை ஒரு ேடிநினல 

அனமப்ேின் ேளர்ச்சி ஆகும். இன்று, இந்த அனமப்ேில் எட்டு ோிேிதிப்புகள் 

http://www.languageinindia.com/


46 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

உள்ளை: களம், சேருந்த்சதாகுதி, சதாக்தி, ேர்க்கம், ஒழுங்கு, குடும்ேம், போிைம் 

மற்றும் இைங்கள். ‘லிசனயன் வகைப் ொட்டியல்’ (Linnaean taxonomy) என்று 

அ ியப் டுைின்  உயிொியல் வகைப் ொடு (biological classification) இன்றும் 

ச ொதுவொை ேன் ொை அ ியப் டுைின்  வகைப் ொட்டியல் ஆகும். இது 

ச யற் ொங்ைின் இறுதிப்  டிகய மட்டும் வகைப் டுத்தும் மற்றும் இறுதி 

விகளவுைகளக் ைருத்துப் ொிமொற் ம் ச ய்யும் வழிகய மட்டும் வகைப் டுத்தும் 

அனு வவொத அ ிவியல் என்  ேிகலயில் முன்னர் கூ ப் ட்டதிலிருந்து 

சவறு டுைின் து.  இது  னிகலயொக்ைம் (predication), ைண்டு ிடிப்பு (discovery), 

வருணகன (description) மற்றும் வகைப் ொட்டியகல (taxa)  

(மறு)வகரயக விளக்ைம் ச ய்தல் என் னவற்க  உள்ளடக்கும். இது 

ச ருந்சதொகுதி (kingdom), சதொகுதி (phylum), வகுப்பு (class), 

துகணவகுப்பு/வொிக  (order), குடும் ம் (family), ச ொினம் (genus), இனம் 

(species) என் னவற்க  உள்ளடக்ைிய தரவொிக கயப்/ஸ்தொனங்ைகளப் 

 யன் டுத்தும். “லிசனயன்” தரவொிக ைளின்/ஸ்தொனங்ைளின்  ட்டியகல மக்ைள் 

ேிகனவுகூ  உதவ சவண்டி  ல்சவறு ட்ட  ச யொிடும் உ ொயங்ைள் (mnemonic 

devices)  யன் டுத்தப் ட்டன.  

           விலங்ைியலில் தரவொிக க்கு அனுமதிக்ைப் ட்ட எண்ணிக்கைகய 

உள்ளடக்ைிய கூடுதல் முக்ைியமொன தரவொிக யின் (துகணக்குடும் ம் அல்லது 

துகண இனம் (subfamily or sub species)) ச யர்ைள் சர்ேபதச ேிலங்கியல் 

சேயாிடல் கு ியம் (The International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) 

என்  கு ியத்தொல் ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டுள்ளது; (சர்ேபதச ேிலங்கியல் சேயாிடல் 

கு ியீடு என்ேது ேிலங்கியல் துன யில் ேரேலாக ஏற்றுக்சகாள்ளப்ேட்ட ஒரு மரபு 

ஆகும், இது ேிலங்குகளாக கருதப்ேடும் உயிாிைங்களின் முன யாை அ ிேியல் 

சேயனர நிர்ேகிக்கி து.) இதில் உயர் தரவொிக யில் கூடுதல் தொரொளமொன 

ச யர்ைள் இருக்ைின் ன. வகைப் ொட்டியல் எப்ச ொதும் 

ஒழுங்கு டுத்தப் டுவதில்கல; ஆனொல் அ ிவியல்  மூைத்தில் அது ஆய்வின் முடிவு 
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ஆகும். எவ்வொறு ஆய்வொளர்ைள் தமது  யன் ொட்டியகலப் அகடைின் னர் என் து 

சவறு டும்; ைிகடக்ைக்கூடிய தரவு மூலவளங்ைள் அடிப் கடயில் சே ிமுக ைள் 

எளிகமயொன அளவு ொர் அல்லது  ண்பு ொர்  (quantitative or qualitative)  ி ப் ொன 

 ண்புக்கூறுைளின் ஒப்பீடுைளிலிருந்து (comparisions)  மிைக் கூடுதல் 

அளவுைளிலொன DNA வொிக த் தரவின் விொிவொன ைணினி ஆய்வுைள் வகர 

சவறு டும்.   

           சர்ேபதச தாேரேியல் சேயாிடல் கு ியீடு (International Code of Botanical 

Nomenclature (ICBN ஐசிேிஎன்) என்ேது தாேரங்களுக்கு ேழங்கப்ேடும் 

முன யாை தாேரேியல் சேயர்கனளக் னகயாளும் ேிதிகள் மற்றும் 

ோிந்துனரகளின் சதாகுப்ோகும். அதன் பநாக்கம் என்ைசேன் ால், தாேரங்களின் 

ஒவ்சோரு ேனகேிாித்தல் குழுேிற்கும் ("டாக்ஸன்", ேன்னம "டாக்ஸா") 

உலகளேில் ஏற்றுக்சகாள்ளப்ேட்ட ஒபர சாியாை சேயர் மட்டுபம உள்ளது. 

2.1.5.1 உயிொிைளின் இனவளர்ச் ி (phylogenetics) 

             னேபலாசெசைடிக்ஸ் என்ேது உயிாியல் நிறுேைங்களினடபய ோிணாம 

உ வுகனளப் ேற் ிய ஆய்வு ஆகும் - சேரும்ோலும் இைங்கள், தைிநேர்கள் 

அல்லது மரேணுக்கள் (அனே டாக்ஸா எை கு ிப்ேிடப்ேடலாம்). இன்று தரவொிக  

அடிப் கடயிலொன மரபு உயிொி வகைப் ொட்டிற்குப்  திலொன ஒன்று இனவளர்ச் ி 

ஒழுங்கு முக  (phylogenetics systematic) ஆகும்; இது எந்த வகைப் ொட்டியகல 

எல்கலப் டுத்துவது என் தில் ைவனக்குவிப்பு ச ய்யொது இனவளர்ச் ிக் 

ைிகளயகமப்புைகள (phylogenetic trees) (மரபுவழிவந்த ைிகளயகமப்புைள் (trees 

of descent)) அதிைொிக்ைின் து. இதன் ேன் ொை  அ ியப் ட்ட வடிவம் 

ைிளடிச்டிஸ்டிக்ஸ் (cladistics) என் தொகும். கிளாடிஸ்டிக்ஸ் என்ேது 

உயிாிைங்களுக்கினடபயயாை உ வுகனள அனுமாைிக்கும் ஒரு முன யாகும் - 

பேறுேிதமாகக் கூ ிைால், ோிணாம கினள அனமப்புகனளப் புைரனமக்கும் ஒரு 

முன . ஒரு கிளாடிஸ்டிக் ேகுப்ோய்ேின் அடிப்ேனடயாைது, நாம் ஆர்ேமுள்ள 
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உயிாிைங்களின் ேண்புகள் அல்லது ேண்புகள் ேற் ிய தரவு. வகைப் ொட்டியல்ைள் 

எப்ச ொதும் ைிளொடிஸ்டிக் ஆய்வொல் ைண்டு ிடிக்ைப் ட்ட அச ொமொர்பீ ொல் 

(apomorphies) இகணக்ைப் ட்ட ைிளொட்சுடன் (clades) ச ொருந்த சவண்டும் என 

ைிளொடிஸ்டிஸ்ட்ஸ் (caladists) ைருதுைின் னர். அபோமர்ேி (apomorphy) 

(சே ப்ேட்ட ேண்பு) ஒரு கு ிப்ேிட்ட இைத்திற்கும் அதன் அனைத்து 

சந்ததியிைருக்கும் தைித்துேமாை ஒரு புதிய ோிணாம ேண்பு மற்றும் 

னேபலாசெைடிக் சசாற்களில் ஒரு இைம் அல்லது குழுேிற்கு ேனரயறுக்கும் 

ேண்புகளாக ேயன்ேடுத்தப்ேடலாம். எைபே, இ குகனள னேத்திருப்ேது 

ே னேகளுக்கு தைித்துேமாைது மற்றும் ே னேகள் ேகுப்ேின் அனைத்து 

உறுப்ேிைர்கனளயும் ேனரயறுக்கி து.  ில ைிளொடிஸ்டிஸ்ட்ஸ் ைிளொட்ஸ் 

தரவொிக  அடிப் கடயிலொன  டிேிகலைளில் தரக்குக வொை 

சவளிப் டுத்தப் ட்டுள்ளது என்று ைருதுைின் னர்; சமலும் அவர்ைள் தரவொிக  

அடிப் கடயிலொன ச யொிடும் முக யில் (nomenclature) ICZN, ICBN 

ச ொன் வற் ின் மொதிொி அடிப் கடயிலொன ைிளொட்ஸ்ைளின் முக யொன 

ச யொிடலுக்கு எடுத்துகரக்ைப் ட்ட விதிைள்சவகலப் ொடொன (ruleswork) 

PhyloCode என் தற்கு உதவியளிக்ைின் து.  

2.1.5.2 எண் ொர் வகைப் ொட்டியல் (numerical taxonomy)  

 உயிாியலில், டாக்ஸிசமட்ாிக்ஸ் என்றும் அனழக்கப்ேடும் ேிசைடிக்ஸ் 

(Phenetics) ஒட்டுசமாத்த ஒற்றுனமயின் அடிப்ேனடயில், சோதுோக உருேேியல் 

(morphology) அல்லது ேி  கேைிக்கத்தக்க ேண்புகளின் அடிப்ேனடயில் 

அேற் ின் னேபலாசெைீ அல்லது ோிணாம உ னேப் சோருட்ேடுத்தாமல் 

உயிாிைங்கனள ேனகப்ேடுத்துேதற்காை ஒரு முயற்சியாகும். எண் ொர் 

 ிசனடிக்ஸ் (numerical phenetics) அல்லது டொக் ிசமட்ொிக்ஸ் (taximetrics) என்  

எண் ொர்ந்த வகைப் ொட்டியலில் (numerical taxonomy)  ல எண்ணிக்கையிலொன 

உயிொிைளின் அளக்ைவியலும் தனிக்கூறுைகளப்  ண் ொக்ைம் ச ய்யும் எண் ொர் 

 மன் ொடுைகள (numerical equvation) ேற்ச ொருத்தம் ச ய்ய சவண்டி சைொத்து 

ஆய்வு (cluster analysis) மற்றும் அண்கடவொ ி இகணப்பு (neighbor joining) 
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அடிப் கடயிலொனது. இது இனங்ைளுக்கு இகடயில் சதொற்றுவொய் (evolutionary) 

 ொர்ந்த தூரத்தின் அள ட்டில் விகளயும். இந்சே ிமுக  இன்று ைிளொடிஸ்டிக் 

 குப் ொய்வுைளொல் முந்தப் ட்டுள்ளது; இது  ிளி ிசயொமொர் ிக் தனிக்கூறுைளொல் 

(plesiomorphic traits) தவறுவதற்கு வொய்ப் ிருக்ைின் து. 

2.1.6 அ ிவியல் ொரொ வகைப் ொட்டியல் (Non-scientific taxonomy) 

               ிலசேரங்ைளில் ேொட்டுப்பு வியல் வகைப் ொட்டியல்ைள் என்று 

அகழக்ைப் டும் டர்கைம் மற்றும் சலவிஸ்ட்ரொஸ் (Durkheim and Lévi-Straus; 

இரண்டாேது மூலமாகப் சே ப்ேட்டது)) என் வர்ைளொல்  குத்தொயப் ட்டகவ 

ச ொன்   ி  வகைப் ொட்டியல்ைள் வொழுமிடத்திலும்  ழக்ைவழக்ைங்ைளிலும் 

(habitus and habits) உள்ள ஒற்றுகமயில் ைவனக்குவிப்பு ச ய்வதற்குப்  திலொைத் 

சதொற்றுவொய் உ வுைளில் ைவனக்குவிப்பு ச ய்யும் அ ிவியல் ொர்ந்த 

வகைப் ொட்டியல்ைளிலிருந்து சவறு டும்.  ிசனட்டிக்ஸ் (phenetics) வொத 

அடிப் கடயில் ஒட்டுசமொத்தமொன ஒற்றுகமயில் கூடுதல் அழுத்தம் தந்தொலும்  

இது வடிவப் வகைப் ொட்டியல் (form taxa)  ஒற்றுகமைளுக்கு ம ொைத் சதொற் வொய் 

வம் வழி உ வுைகள (evolutionary relationships of lineages) புதுப் ிக்ை முயலும் 

ஒரு அளவு ொர்  குப் ொய்வொகும்.  

            புதிய ைகலச்ச ொல்லொன ச ொய் வகைப் ொட்டியல் (Fauxonomy) 

“ேொட்டிப்பு  வகைப் ொட்டியல் (folk taxonomy)” என் துடன் குழப் ிக்சைொள்ளப் 

 டக்கூடொது;  இது இரு ச ொற்ைளிலிருந்து உருவொக்ைப் ட்ட ஈரு ச் ச ொல்லொகும் 

(portmenteau): “ச ொய் வகை ொட்டியல்” (“Fauxonomy” from French faux ‘false”  

and taxonomy) என் து அ ிவியல் ைண்டு ிடிப்புைளுடன் ச ொருந்தொத ேொட்டுப்பு  

வகைப் ொட்டியல்ைகள இழிவு டுத்தும் புதிய ச ொல் ஆகும்.   ொரமினொலெி 

(Baraminology) என் து  கடப் ொக்ை அ ிவியலில் (creation science) 

 யன் டுத்த டும் வகைப் ொட்டியலொகும்; இது வடிவ வகைப் ொட்டியகல 

வகைப் டுத்துகையில் ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்ைகள ஒக்கும்.  
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           சதொழில் முயற் ி வகைப் ொட்டியல் (enterprise taxonomy) என்  சதொடர் 

ஒரு ேிறுவனதிற்குள் மட்டும்  யன் டுத்தப் டும் வகைப் ொட்டியலின் கூடுதல் 

வரம் ிற்குட் ட்ட வடிவத்கத விளக்ை வியொ ொரத்தில்  யன் த்தப் டும். ஒரு 

எடுத்துக்ைொட்டு, மர விற் கன ேிறுவனம் ைப் லில் ஏற் ி அனுப் சவண்டி  

மரங்ைகள “வகை A“, “வகை B“, வகை C“ எனப்  ொகு டுத்துவதன் ஒரு 

சே ிமுக யொகும்.  

 2.1.7 இரொணுவ வகைப் ொட்டியல் (Military taxonomy) 

           இரொணுவக் சைொட் ொட்டொளர் ைொல் வொன் ைிளொஸ்விஸ் (Carl von 

Clausewitz) என் வர் “ைண் இகமப் ில் (blink of an eye)” எந்த சூழலின் 

அடிப் கடைகளயும் புொிந்துசைொள்வதன் முக்ைியத்துவத்கத வலியுறுத்தினொர்.  ஒரு 

இரொணுவச் சூழலில் கூர்மதியுகடய வல்லுேர் மக முைப் ச ொருளின் ஒரு 

 ரப்ச ல்கலகய உடனடியொைப் புொிந்துசைொள்ளவும்  ொத்தியமொன மற்றும் 

ச ொருத்தமொன ச யல்ைகள எதிர் ொர்க்ைத் சதொடங்ைவும் இயலும். 

ைிளொஸ்விஸ் ின் ைருத்துருவொன “ைண்ணிகமப்பு” ஒரு ச ொருண்கமக் ைளத்திற்குள் 

ஒரு குழுமக் ைருத்துருக்ைகள ஒழுங்கு டுத்தும் ஒரு தற்ைொலிை மூலப்ச ொருண்கமயி 

ஆய்கவ உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

            “இரொணுவ வகைப் ொட்டியல் (military taxonomy) ஆயுதங்ைள், ைருவிைள், 

அகமப்புமுக ைள், ச ொர்த்தி ன்ைள், ச ொர்த்திட்டங்ைள் என்  ச ொருண்கமக் 

ைளங்ைகள உட் டுத்தும். இரொணுவத்தில் வகைப் ொட்டியல்ைகளப் 

 யன் டுத்துவது அைரவொிக  அட்டவகணக் ைருவியொை அல்லது ஆவணப் 

 ொதுைொப்பு  ட்டைமொை அதன் மதிப்க  ேீட்டிப் தொகும்.  எடுத்துைொட்டொை 

வகைப் ொட்டியல் மொதிொி  குப் ொய்வு ஒரு அர ியல் சூழலில் இரொணுவப் 

 கடயின்  யன் ொட்டுக் ைற்க யின்  யனுள்ள விளக்ைமொகும்.    

            இரொணுவ ேடவடிக்கைைளின்  ல்சவறு வகைைகள விளக்கும் ைகலச் 

ச ொற்ைளின் ஒரு வகைப் ொட்டியல்  ட்டைமொக்ைம் (framing) ச ொல அல்லொமல் 

எல்லொத் தனிமங்ைளும் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் டும் மற்றும் அகழக்ை டும் 

வழியொல் அடிப் கடயில்  ொதிக்ைப் டும். எடுத்துக்ைொட்டொை ஒரு கு ிப் ிட்ட 
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இரொணுவ ேடவடிக்கை அடிப் கடயில்,  ங்ைளிப்பு ச ய்யும் இருப்புப் 

ச ொருள்ைளின் சவறு டுத்தம் மற்றும் வகைப் டுத்தம் அடிப் கடயிலொன ஒரு 

வகைப் ொட்டியியல் அணுகுமுக யொனது ஒரு ேடவடிக்கையின் ச யல் ொட்டு 

சேொக்கு (functional objective) அடிப் கடயிலொன அணுகுமுக யிலிருந்து 

முற் ிலும் சவறு ட்ட  யகன விகளவிக்கும். 

2.1.8 ச ொருளொதொர வகைப் ொட்டியல் (Economic taxonomy) 

           வகைப் ொட்டியல்ைள் விகளவுப் ச ொருள்ைள், ேிறுவங்ைள், 

சதொழிற் ொகலைள் என் னவற்க  உள்ளடக்ைிய ச ொருளொதொரச் ச யல் ொடுைகள 

 ொகு டுத்த அடிக்ைடி  யன் டுத்தப் டுைின் து. விொிவொைப்  யன் டுத்தப் டும் 

சதொழில் துக  வகைப் ொட்டியல்ைள் International Standard Industrial 

Classification (ISIX) என் கத உள்ளடக்கும்; United States Standard Industrial 

Classification (SIC),  North American Industry Classification System (NAICS), 

Statistical classification of economic activites in European Community (NACE), 

United Kingdom Standard Industrial Classification of Economic Activities, 

Russian Economic Activities Classification System (OKVED); மற்றும் Industry 

Classifiction Benchmark and Global Industry Classification Standard ச ொன்  

ச ொத்துொிகம வகைப் ொட்டியல்ைள் (propriety taxonomies). ஒற்றுகமயுள்ள 

முதலீட்டு ஊடைத்கதக் (financial vehicles) குழுமுவதற்கும் துக  ொர்ந்த  ங்கு 

 ந்கத அைரவொிக  அட்டவகணைகள (sectorial stock market indices) 

உருவொக்ைவும் சவண்டி ேிதி ச கவைள் சதொழில் துக யில் (financial services 

industry) ச ொத்துொிகம வகைப் ொட்டியல்ைள் (propriety taxonomies) 

 யன் டுத்தப் டுைின் து.  Pivitt’s Taxonomy சதொழில்ேிறுவனங்ைகள அவற் ின் 

புதுகமக் ைருத்தின் முதன்கம மூலவளங்ைளொல் வகைப் டுத்துைின் து. 

2.1.9  ொதுைொப்பு வகைப் ொட்டியல்ைள் (Safety taxonomies) 
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             ோதுகாப்பு ேனகேிாித்தல் என்ேது ோதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரப் 

ோதுகாப்புத் துன களில் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் தரப்ேடுத்தப்ேட்ட 

சசாற்களஞ்சியமாகும். சதளிோை தகேல்சதாடர்புகனள ேளர்ப்ேபத கு ிக்பகாள், 

ஏசைைில் இந்த துன களுக்குள் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் சசாற்கள் நிபுணர்களுக்கு 

கூட மிகவும் குழப்ேமாைதாக இருக்கும். ேயனுள்ள ேனகேிாிப்புகனள 

உருோக்குேது மிகவும் முக்கியத்துேம் ோய்ந்தது.  ொதுைொப்பு அ ிவியல் (safety 

science) வகைப் ொட்டியல்ைகள உருவொக்குவது மிை முக்ைியமொகும்.  

எடுத்துக்ைொட்டொை மனிதத் தவறுைகளயும் (human errors) வி த்துக் 

ைொரணங்ைகளயும் (accident causes)  ொகு டுத்தவும்  குப் ொய்வு ச ய்யவும்  ல 

வகைப் ொட்டியல்ைள் உள்ளன.  இவற் ின் எடுத்துைொட்டுைள் Reason’s Swiss 

Cheese Model அடிப் கடயிலொன Human Factors Analysis and Classification 

System, CREAM (Cognitive Reliability Error Analysis Method),   யுசை 

சதொடர்வண்டி சதொழிற் துக  மற்றும்  ி வற் ில் CIRAS (Confidential Incident 

Railway Analysis System) என் தொல்  யன் டுத்தப் டும் வகைப் ொட்டியல்.  

2.2. ச ொருள்புல அைரொதி அல்லது ச ொற்ைளஞ் ியம்  

2.2.1 ரொசெஸ்ட் சத ொரஸ் அடிப் கடயிலொன ச ொருட்புல அைரொதி (ROGETS 

THESAURUS) 

ரொசெஸ்ட் என் வர் தனது சத ொரஸ்க  (ச ொருள்புல அைரொதிகய) 1852–

இல் சவளியிட்டொர். இன்க ய ஆங்ைில சமொழிக்ைொன சத ொரஸில் 

ச ரும் ொலனகவ ரொசெஸ்ட் சத ொரஸ்க  அடிப் கடயொை  சைொண்டு 

உருவொக்ைப் ட்டகவ.  ின்வரும் வகைப் ொட்டுத் திட்டம் அவருகடய 

வகைப் ொட்டின் அடிப் கடயொகும். 

னேனகப்ேட்டுத் திட்டம் (Plan of Classification) 

  

Class Section Sub section 
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ABSTRACT RELATIONS I. Existence  

 II. Relation  

 III. Quantity  

 IV. Order  

 V. Number  

 VI. Time  

 VII. Change  

 VIII. Causation  

SPACE I. In General  

 II. Dimension  

  III. Form  

 IV. Motion  

MATTER I. In General  

 II. Inorganic 1. Solids 

  2. Fluids 

 III. Organic 1. Vitality 

  2. Sensation 

INTELLECT I. Formation of Ideas  

 II. Communication of 

ideas 

 

VOLITION I. Individual  

 II. Intersocial 1. In General 

  2. Possessive 

relations 
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AFFECTIONS I. In General  

 II. Personal  

 III. Sympathetic  

 IV. Moral  

 V. Religious  

 

ேகுப்பு ேிாிவு துனணப்ேிாிவு 

அருே உ வுகள் I. இருப்பு  

 II. உ வு  

 III. அளவு  

 IV. ோினச  

 V. எண்  

 VI. காலம்  

 VII. மாற் ம்  

 VIII. காரணம்  

இடம் I. சோதுேில்  

 II. ோிமாணம்  

  III. ேடிேம்  

 IV. சலைம்  

ேருப்சோருள் I. சோதுேில்  

 II. கைிமம்சார் 1. திடப்சோருள்கள் 

  2. திரேப்சோருள்கள் 

 III. காிமம்சார் 1. ேலு 

  2. உணர்வு 
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அ ிவு I. கருத்துக்களின் உருோக்கம்  

 II. கருத்துக்கனளக் 

கருத்துப்ோிமாற் ம் சசய்தல் 

 

தன்ைிச்னசயாகச் 

சசயலாற் ல் 

I. தைிநேர்  

 II. சமூகங்களுக்கினடயில் 1. சோதுேில் 

  2. சசாந்த உ வுகள் 

AFFECTIONS I. சோதுேில்  

 II. தைிப்ேட்ட  

 III. ோிோை  

 IV. சந ிமுன சார்  

 V. மதம்சார்  

2.2.2 ேிைண்டுைளில் ச ொருட்புல வகைப் ொடு 

ேிைண்டுைளுக்கு முன்சனொடியொை விளங்கும் திவொைரம் ச ொற்ச ொகைகயப் 

 ன்னிரண்டு சதொகுதிைளொை வகைப் டுத்தித் தருைின் து. இப் ன்னிரண்டு 

சதொகுதிைளும் அவற் ில் அடங்கும் ச ொற்ச யர்ைளும்  ின்வருமொறு 

அகமைின் ன. 

திவொைரத்தின் ச ொருட்புல வகைப் ொடு: 

1. சதய்வப்ச யர்த் சதொகுதி   

 ிவன், திருமொல் முதலிய சதய்வப் ச யர்ைள், ேொள் சைொள்ைளின் ச யர், 

ைொலப்ச யர்,  ருவச யர், மகழ, சமைம் முதலியவற் ின் ச யர்ைள். 

2. மக்ைட் ச யர்த் சதொகுதி  

அருந்தவர், அ ிஞர்,  ொிவொரங்ைள், சதொழிலொளர்ைள், ைீழ்மக்ைள், ச ண்ைள், 

ேொனிலமக்ைள், உ வினர்,  கடைள், உடலுறுப்புைள் முதலியவற் ின் 

ச யர்ைள். 
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3. விலங்ைினப் ச யர்த் சதொகுதி  

விலங்கு,   கவ, ஊர்வன, ேீர்வொழ்வன முதலியவற் ின் ச யர்ைள், 

அவற் ின் உறுப்புப் ச யர்ைள். 

4. மரப்ச யர்த் சதொகுதி  

மரம், ச டி, சைொடி, பூ, ைொய், ைனி, தொனியவகை முதலியவற் ின் ச யர்ைள். 

5. இடப்ச யர்த் சதொகுதி  

உலைம், ேொடு, ஊர், மகன, மகல, ஆறு, ேீர்ேிகல, முதலியவற் ின் 

ச யர்ைள். 

6.  ல்ச ொருட் ச யர்த் சதொகுதி  

ச ொன், மணி, விகரப்ச ொருள், உணவுவகை முதலியவற் ின் ச யர்ைள். 

7. ச யற்கை வடிவப் ச யர்த் சதொகுதி 

 ச ொர்க்ைருவிைள், அணிைலன் வகை, உகடவகை, ஊர்திவகை, 

விகளயொட்டுக் ைருவிைள் முதலியவற் ின் ச யர்ைள். 

8.  ண்பு  ற் ிய ச யர்த் சதொகுதி 

 ைொட் ிப் ச ொருள், உணவிற்குப் புலப் டும் உண்கமப் ச ொருள் இவற் ின்  

குணத்சதொடர்பு  ற் ிய ச யர்ைள். 

9. ச யல்  ற் ிய ச யர்த் சதொகுதி விகனப்ச யர்ைள். 

10. ஒலிப்  ற் ிய ச யர்த் சதொகுதி  

ச ொல்வகை,  ொவகை, யொழ்வகை, இக வகை, முதலியன கு ித்த 

ச யர்ைள்.  

11. ஒருச ொல்  ல்ச ொருட் ச யர்த்சதொகுதி  

ஒரு ச ொல்லுக்குொிய  ல்சவறு ச ொருள்ைள். 

12.   ல்ச ொருட் கூட்டத்து ஒருச யர்த் சதொகுதி  

இருசுடர் எண்குணம், என் ொற் ச ொன்  சதொகைப் ச ொருட்ைள். 

ேிைண்டுைள் ச ொதுவொைத் திவொைரத்தின் 12 வகைச் ச ொற்ச ொகைப் 

 ொகு ொட்கடத் தழுவிசய அகமைின் ன. இப் ன்னிரண்டு சதொகுதிைளில் முதல் 
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 த்துத் சதொகுதிைகளயும் ஒன் ொைத் சதொகுத்தொல், ேிைண்டுைள் ச ொதுவொை மூன்று 

ச ருந்சதொகுதிைளொை அகமவது சதொியவரும்: 1. ஒருச ொருள்  ல்ச யர்த்சதொகுதி  

2. ஒருச ொல்  ல்ச ொருட் ச யர்த்சதொகுதி  3.  ல்ச ொருட் கூட்டத்து ஒருச யர்த் 

சதொகுதி . ேிைண்டுைள் திவொைரம் ச ொன்று மூன்று சதொகுதிைகளசயொ இம்மூன் ில் 

ஒரு சதொகுதிகய மட்டுசமொ முதல் இரு சதொகுதிைகளசயொ, இறுதி இரு 

சதொகுதிைகளசயொ சைொண்டிருக்கும். ேிைண்டுைள் எழுதுவதற்கு நூற் ொ, சவண் ொ, 

ைலித்துக , ஆ ிொியவிருத்தம் முதலிய யொப்புைள்  யன் டுத்தப் ட்டன. 

இச்ச ொற்ச ொகைப்  ொகு ொட்கட  ின்வருமொறு ைிகளப் டமொைத் தரலொம். 

   

    ச ொற்ச ொகை 

 

 

 

 ஒருச ொருள்  ஒருச ொருள்    ல்ச ொருள் 

  ல்ச யர்த்சதொகுதி  ல்ச ொருட் சதொகுதி கூட்டத்து ஒருச யர்த் 

        சதொகுதி 

ச ொருள்   குணம் 

 

 

உயர்திகணப்    அ  ிகணப்    ண்பு             ச யல்                ஒலி   

ச ொருள்               ச ொருள் 

 

 

 

சதவர்        மக்ைள்   உயிருள்ளகவ      உயிரற் கவ 

 

   

  விலங்கு             மரம் இடம்         ல்ச ொருள்      ச யற்கை  
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ேிைண்டு ச ொற்ச ொகை வகைப் ொடுைளில் ேொமதீ  ேிைண்டில் ைொணப் டும் 

ச ொற்ச ொகை வகைப் ொடு கு ிப் ிடத்தக்ை விதத்தில் அகமந்துள்ளது, ேொமதீ  

ேிைண்டின் ச ொற்ச ொகைப்  குப்பு  ின்வருமொறு அகமந்துள்ளது.  

ேொமதீ  ேிைண்டின் ச ொருட்புல வகைப் ொடு. 

1. உயர்திகணப் டலம் 

1.1. சதய்வ வர்க்ைம் 

1.2. மொனிட வர்க்ைம் 

2.      அ  ிகணயுயிர்  டலம் 

2.1. ேொலுைொலுயிர்ப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

2.2.   கவயுயிர்ப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

2.3. ஊருயிர்ப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

2.4. ேீர்வொழுயிர்ப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

2.5. தொவரவுயிர்ப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

3.      அ  ிகணயுயிொில் ச ொருட் டலம். 

3.1. இயற்கைப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

3.2. ச யற்கைப் ச ொருள் வர்க்ைம் 

3.3. இடவர்க்ைம் 

3.4. ைொலவர்க்ைம் 

3.5.  ிகனவர்க்ைம் 

4.      குணேொமப் டலம் 

4.1. உயிர்ப் ச ொருள் மனக்குணவர்க்ைம் 

4.2. உயிர்ப்ச ொருள் வொக்குக் குணவர்க்ைம் 

4.3. உயிப்ச ொருள் ச யற்குணவர்க்ைம் 

4.4. உயிொில் ச ொருள் வர்க்ைம் 

ேொமதீ  ச ொருட்புல வகைப் ொட்கடப்  ின்வரும் ைிகளப் டமொை உருப் டுத்தம் 

ச ய்யலொம். 
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    ச ொருள் 

 

          குணி       குணம் 

 

     உயர்திகண                 அ  ிகண   உயிர்ப்ச ொருள்      உயிொில்ச ொருள் 

குணம்                   குணம் 

 

      மனம் வொக்கு ச யல்  இடம் ைொலம்  ிகன 

சதய்வம்    மொனிடம் உயிர்ப்                         உயிொில்   

               ச ொருள்                        ச ொருள்              

 

           ேொற்ைொல்   கவ ஊர்வன ேீர்         தொவரம்  இயற்கை ச யற்கை 

            உயிர்                             வொழ்வன உயிர்  

 

2.2.4  கேடொவின் ச ொருட்புல வகைப் ொடு 

கேடொ (1975a) கு ிப்புப்ச ொருளின் (Referential meaning) ச ொருளணுப் 

 குப் ொய்விகன ஒரு சமொழியின் ச ொற்ச ொகையின் ச ொருண்கம அகமப்க க் 

ைொண் தற்குப்  யன் டுத்துைி ொர். ச ொல்லுக்கும் அதன் கு ிப்புக்கும் (referent) 

உள்ள சதொடர்புதொன் கு ிப்புப் ச ொருளொகும். கு ிப்பு ச ொருள் இரண்டு 

ைொரணிைகள அடிப் கடயொைக் சைொண்டது. அகவ (உணர்ச் ி ச ொருளுக்கு 

எதிரொன) புலன ிவுப் ச ொருளும் (இலக்ைணப் ச ொருளுக்கு எதிரொன) கு ிப்பு 

ச ொருளும் ஆகும். கு ிப்புப் ச ொருள் ஒரு ச ொல்லின் ைட்டகமந்த ஒரு கூட்டம் 

புலன்கூறுைள் (cognitive features) அடங்ைியதொகும். இப்புலன் கூறுைள் ஒரு ச ொல் 

மற்ச ொரு ச ொல்லிலிருந்து சவறு டப்  யன் டுைின் ன. ஒரு  ரப் ில் (semantic 

domain) அடங்கும் ச ொற்ைள் தங்ைளுக்குள் சவறு ட உதவும் இம்முக்ைியமொன 

ச ொருண்கமக் கூறுைகள ேொம் ைண்டு ிடிக்ை சவண்டும். ஒத்த ச ொருண்கமக் 
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கூறுைகளக் சைொண்டிருக்கும் கு ிப்புப் ச ொருகள ஒன் ொை ஒரு ச ொருள்  ரப் ில் 

அடக்ைலொம். இப்ச ொருள்  ரப் ின் சதகவ (Relevancy),  ருப் ம் (largeness), 

 டிேிகல அகமப் ில் அதன் ச யற் ொட்டு ேிகல மட்டம் (level of function) 

ஆைியன சமொழியின் சமொத்த ச ொருண்கமக் ைட்டகமப்க ப் 

ச ொறுத்திருக்ைின் ன. 

ஒன்றுக்சைொன்று சதொடர்புகடய ச ொருள் சதொகைைளின் ச ொருண்கமத் 

சதொடர்புைளின் விளக்ைம் இரண்டு சவறு ட்ட வகையொன உ வுைகள எடுத்துக் 

சைொள்ள சவண்டும். அகவயொவன சவவ்சவறு ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள 

சதொடர்புகடய ச ொருண்கமைள் மற்றும் ஒரு ச ொல்லின் சதொடர்புகடய 

ச ொருண்கமைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு. ஒரு ச ொருள்  ரப் ில் அடங்கும் 

சவறு ட்ட ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமைகள ேொன்கு வழிைளில் உ வு டுத்தலொம். 

அகவ உள்ளடங்ைல் (inclusion), சமலு ல் (overlapping), துகணேிகலப் டுதல் 

(complementation), அண்கமப் டல் (contiguity) ஆைியன. உள்ளடங்ைல் 

 டிேிகலத் சதொடொில் தங்ைளுக்குள் சதொடர்புள்ள மற்றும் அகவ அடங்ைியுள்ள 

ச ொருண்கமயிலிருந்து குக ந்தது ஒரு சவறு டுத்தும் ச ொருளணு கூடுதலொை 

உள்ள ச ொருண்கம அடங்ைிய சதொகுதிகய உருவொக்கும் (எ.ைொ. விலங்கு: 

 ொலூட்டி). சமலு ல் ஒரு  டிேிகல மட்டத்தில், மரபுப் டி ஒரு ச ொருள் 

 ன்சமொழிைள் என்று அ ியப் டும் மற்றும் அவற் ின் சமலு ல் சதொகுதிகய 

உருவொக்கும் (எ.ைொ சைொடு: அளி, ைொய்ச் ல்: சுைக்சைடு). துகணேிகலப் 

ச ொருண்கமைளின் சதொகுதிைள் மூன்று முக்ைிய வழிைளில் சதொடர்புகடயன. 

அகவ எதிர்ேிகலச் ச ொற்ைள் (opposites) (எ.ைொ. ச ொிது:  ி ிது) திருப்புப் ச ொருள் 

ேிகலச் ச ொற்ைள் (reversies) (எ.ைொ. ைட்டு: அவிழ்) மறுதகலச் ச ொற்ைள் 

(conversies) (எ.ைொ. வொங்குதல்: விற் ல்) ஆைியன. ஒரு  டிமட்டத்தில் கூடுதல் 

ச ொருண்கம ஒப்புகம உள்ள அசத  மயம் குக ந்தது ஒரு முக்ைிய 

ச ொருளணுவொல் கு ிப் ிடத்தக்ை விதத்தில் சவறு டும் ச ொருண்கமைள் ஒரு 

அண்கமப் ட்ட சதொகுதிகய உருவொக்கும் (எ.ைொ ேொற்ைொலி: ச ஞ்சு: ஸ்டூல்: 

ச ொ ொ). 

http://www.languageinindia.com/


61 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

ஒரு ச ொல்லின் சவறு ட்ட ச ொருண்கமைகள ேொன்கு வழிைளில் 

சதொடர்பு டுத்தலொம்: ஆக்ைம் (derivation) மொற் ீடு (replacement) உருவைேீட் ி 

(figurative extension) மற்றும் பு  எல்கலக் சைொகவ (peripheral clustering) 

அடிப் கடப் ச ொருளணுக்ைகள அதனின்றும் ச  ப் ட்ட சவறு ச ொருண்கமப் 

 ரப்க ச்  ொர்ந்த ச ொருண்கமயில் அடங்குவது ஆக்ைமொகும். (எ.ைொ ைொதல்: 

ைொதலன்). அடிப் கடப் ச ொருண்கமயின் குக ந்தது ஒரு ச ொருளணுவொல் 

ச ொருண்கமப்  ரப் ில் ச ொிய மொற் ம் விகளவிக்ைொமல் இடமொற் ம் ச ய்வது 

மொற் ீடொகும் (எ.ைொ. ரொெொ: ரொணி). ச ொிதும் சவறு ட்ட ச ொருண்கமப் 

 ரப்புைளில் அடங்கும். அடிப் கடப் ச ொருண்கமக்கும் 

உருவைப்ச ொருண்கமக்கும் உள்ள சதொடர்க ச்  ில துகணப் ச ொருளணுக்ைள் 

(supplementaty components) அல்லது திரும் ி ச ொருண்கம சைொள்ளப் ட்ட 

ச ொருளணுக்ைள் (reinterpreted diagnostic components) வொயிலொை ேிறுவது 

ச ொருண்கமயின் உருவை ேீட் ியொகும் (எ.ைொ. ேொி: தந்திர ொலி) மத்தியப் 

ச ொருண்கமயுடன் (central meaning) சதொடர்புகடய அல்லது அத்துடன்  ிலப் 

ச ொதுப் ச ொருளணுக்ைகளக் சைொண்டு தங்ைளுக்குள் சதொடர்புகடய பு  எல்கலப் 

ச ொருண்கமைகளக் சைொகவப் டுத்துதல் பு  எல்கலக் சைொகவயொகும். (எ.ைொ 

சைட்டியொன சதொல், சைட்டியொன  ொல் இவற் ில் வரும் சைட்டி). 

கேடொ (1975b:152)  ின்வருமொறு கூறுைி ொர்: ச ொருண்கம உணர்த்தும் 

 லவகை ச ொற்ச ர்க்கையின் ஆய்வு ேம்கம ேொன்கு அடிப் கட ச ொருண்கமக் 

கு ியீடுைளின் வகுப்புைகள இனங்ைண்டுசைொள்ளத் தூண்டும். இவ்வகுப்புைளில் 

அடங்கு கவ: 1. குதிகர, மரம், இகல, சூொியன், மகல, ச ொன்  

‘ ருப்ச ொருள்ைள்’ (objects), 2. ஆடுதல், ேடத்தல், சவட்டுதல், தள்ளுதல், ச ொதல், 

இருத்தல், புரள்தல், ச ொன்  ‘ேிைழ்வுைள்’ (events), 3. அ)  ிவப்பு, ேீலம்,  ின்னது, 

 ல, ஒன்று, இரண்டு, ( ருப்ச ொருள்ைளின் அருவங்ைள்), ஆ) விகரவு, சமல்ல, 

ஒருதடகவ, இரண்டு தடகவ, அடிக்ைடி, (ேிைழ்வுைளின் அருவங்ைள்), இ) ைடினம் 

(எ.ைொ ைடினமொன  ொக , ைடினமொன சவகல) மிருது (எ.ைொ மிருதுவொன சைொட்டு, 
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மிருதுவொன சவகல) ( ருப்ச ொருள்ைள் அல்லது ேிைழ்வுைள் என் தன் அருவங்ைள்) 

அல்லது ஈ) மிை (எ.ைொ மிைப் ல) சரொம்  (எ.ைொ சரொம்   ின்ன) சவகு (எ.ைொ சவகு 

விகரவு) (அருவங்ைளின் அருவங்ைள்) இவற்க த் சதொடர்பு டுத்த உதவும் 

‘சதொடர் ொன்ைள்’ (rationals), எ.ைொ அ)  ருப்ச ொருளுடன்  ருப்ச ொருள்: ெொனும் 

 ில்லும் ,  ட்டுள்ள மனிதர்ைள், சமகெ சமலுள்ள புத்தைம்: ஆ)  ருப்ச ொருளுடன் 

ேிைழ்வுைள்:   க்கும் மனிதர்ைள், சவட்கட ேொய்ைளின் குகரப்பு ; இ) ேிைழ்வுடன் 

ேிைழ்வு:  ட்டமும் குதிகரயும், ேீச் லில் சவற் ி; ஈ)  ருப்ச ொருளுடன் அருவம்; 

ச ொருளின் அழகு, சரொெொவின் ேி ம்; உ) அருவத்துடன் அருவம்: சமொ மும் 

ச ொம் லும்,  ொிசுத்த அழகு. இந்த ேொன்கு அடிப் கடப் ச ொருண்கம வகுப்புைளும் 

எல்லொ சமொழிைளிலும் ைொணப் டுவதுடன் எல்லொ வகையொன ச ொல்லுருக்ைளுக்கு 

இகடசய உள்ள ச ொருள் சதொடர்க  ஆய்வதற்கும் அடிப் கடயொை அகமயும் 

என்றும் சதொன்றுைின் து. 

கேடொ ைிசரக்ைப் புதிய சவதொைமத்திற்கு ஒரு புதிய அைரொதி உருவொக்ை 

முகனந்து அகத ேிக சவற் ியுள்ளொர். இது ச ொருண்கமைகளச் ச ொல் 

அலகுைளின் அைர வொிக  ேிரலில் அல்லொமல் ச ொருண்கமப்  ரப் ின் 

அடிப் கடயில் முக ப் டுத்தும். சவவ்சவறு ச ொருண்கம அலகுைளின் 

சதொடர் ொன அர்த்தங்ைளின் அடிப் கடயில் ச ொருண்கமப்  ரப்புைள் 

 குக்ைப் ட்டுள்ளன. சதகவயொன ச ொருணுக்ைகளக் ைொணுவதில் ஒரு 

ச ொருண்கமப்  ரப்புைள்  குக்ைப் ட்டுள்ளன. சதகவயொன ச ொருண்கமைகளக் 

ைொணுவதில் ஒரு ச ொருண்கமப்  ரப் ின் கு ிப்பு நுட் ம் ச ொதுவொை எந்த ஒரு 

ச ொருண்கமத் சதொகுதியும் தம்முள் அடங்ைியுள்ள ச ொதுவொன 

ச ொருளணுக்ைளின் எண்ணிக்கைசயொடு தைவுப்ச ொருத்தம் சைொண்டிருக்கும். இந்த 

அைரொதி முக்ைியமொை சமொழிைளுக்கு இகடசய உள்ள ச ொருளணு 

அடிப் கடயிலொன சவறு ொடுைகள அ ிந்த க  ிள் 

சமொழிச யர்ப் ொளர்ைளுக்ைொைத் திட்டமிடப் ட்டதொகும். ேொம் முன்னர் ைண்ட 

ச ொல் உ வுைளின் அடிப் கடயில் ச ொருளணு ஆய்கவப்  யன் டுத்தி அவர் 
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ைிசரக்ை சமொழியின் ச ொற் ைட்டகமப்க த் தர முயன்றுள்ளொர். ைீசழ 

தரப் ட்டுள்ளது கேடொ (1975a:176-186) தந்துள்ள வகைப் ொட்டின் சுருக்ைமொகும். 

1.  ருப்ச ொருள் 

எ. விலங்குைளல்லொதகவ 

   1.   இயற்கையொனகவ 

 எ. பூசைொளம்  ம் ந்தப் ட்டகவ 

 ி. இயற்கை  ொதனங்ைள் 

 ி. தொவரங்ைள் மற்றும் தொவரப்ச ொருட்ைள் 

2. உருவொக்ைிய அல்லது ைட்டப் ட்ட  ருப்ச ொருள்ைள் 

எ. ைகலப்ச ொருள்  

             ி.  தம் ச ய்யப் ட்ட ச ொருள்ைள்: உணவுைள் மற்றும் வொ கன 

 ச ொருள்ைள் 

 ி. ைட்டிடங்ைள் 

 ி. விலங்குப்ச ொருள்ைள் 

1. விலங்குைள்,   கவைள், பூச் ிைள் 

2. மனிதர்ைள் 

3. இயற்கைக்கு அப் ொற் ட்ட  க்திைள் அல்லது உயிர்ைள் 

ேிைழ்வுைள் 

ச ௌதீைம் சதொடர் ொனகவ, உடற்கூறு சதொடர் ொனகவ, உணர்வு 

சதொடர் ொனகவ, உணர்ச் ி சதொடர் ொனகவ, அ ிவு சதொடர் ொனகவ, 

ைருத்துப் ொிமொற் ம், ச ர்க்கை, ைட்டுப் ொடு,  லனம், தொக்ைம், கைமொற் ம், 

சதொடர்ச் ியொன  லனங்ைள் அல்லது ச யல்ைள் உள்ளடங்ைிய  ல்கூட்டச் 

ச யல்ைள். 

அருவங்ைள் 
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ைொலம், தூரம்,  ருகம, விகரவு, சூடு, ேி ம், எண், ேிகல, மதப் ண்பு, 

ைவர்ச் ி, வயது, உண்கம-ச ொய், ேல்லது-சைட்டது,  லம், ஆசரொக்ைியம் ேிகல. 

சதொடர் ொன்ைள் 

இடம் சதொடர் ொனகவ, ைொலம் சதொடர் ொனகவ, ைட்டல், தர்க்ைம், 

சதொடர் ொனகவ. 

 

சமற்ச ொன்ன வகைப் ொடு கு ிப்புப் ச ொருண்கமைகள அடிப் கடயொைக் 

சைொண்டது. ச ொற் ரப்பு வகுப்புைளுக்கும் இலக்ைண வகுப்புைளுக்கும் 

ஒன்றுக்சைொன்று ேிைரொன ச ொருத்தம் இல்கல. இருப் ினும் அகவ தம்மில்  ில 

இக வுைள் இருக்ைத்தொன் ச ய்ைின் ன. ஏசனன் ொல் ஏசதொ ஆழ்ேிகல அகமப்பு 

மட்டத்தில்  ருப்ச ொருட்ைள் ச யர்ைளொலும் ேிைழ்வுைள் விகனைளொலும் 

அருவங்ைள் அகடைளொலும் சதொடர் ொன்ைள்  ல சவறு ட்ட கூறுைளொலும் 

(இகடச் ச ொற்ைள், சவற்றுகம ஒட்டுைள், ச ொல் ேிரல் ச ொன் கவ) 

கு ிக்ைப் டுைின் ன. சமற்ைண்ட வகைப் ொடு ேிச் யமொை ஒரு சதளிவொன தர்க்ை 

சேொக்ைொல் அகமந்ததொகும். இருப் ினும் இசத  ிந்கதகய அடிப் கடயொைக் 

சைொண்டு  ி ிது சவறு ட்ட ஒரு வகைப் ொட்கடச் ச ய்ய இயலும். 

கேடொ உலைப்ச ொருண்கம வகைப் ொட்கட அதிைமொன மொற் ங்ைள் 

ச ய்யொமல் தமிழுக்கு ஏற்றுக் சைொள்ளலொம் என் ொலும் இவ்வொறு ச ய்வதிலும்  ல 

 ிக்ைல்ைள் வரத்தொன் ச ய்ைின் ன. கேடொசவ தன் வகைப் ொட்டின் 

குக ப் ொடுைள்  ற் ிக் கு ிப் ிடுைி ொர் (Nida, 1975:187): “இந்தச் 

ச ொற் ரப்புைளின்  ட்டியல் தற்ைொலிைமொனதொகும். அைரொதிச் ச ொற்ைளஞ் ியத்கத 

(Dictionary-thesarus) உருவொக்கும் குழுக்ைள்  திப்புசவகலகயத் சதொடர்ந்து 

சைொண்டிருப் தொல் இந்த வகைப் ொடு மொற் த்திற்கு உொியதொகும். சமலும், இதில் 

சைொடுக்ைப் ட்டுள்ள  ட்டியல் முழுகமயொனதல்ல. ஏசனன் ொல் இது ஒரு  ில 

ச ொற் ரப்புைகளத்தொன்  ட்டியல்  டுத்தியுள்ளது. ச ரும் ொலும் ஒரு  ில 

மொதிொிக்ைொன ச ொருள்ைள் தொம் சைொடுக்ைப் ட்டுள்ளன.” (கேடொவின் ைிசரக்ை 
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அைரொதிச் ச ொற்ைளஞ் ியம் சவளிவந்துவிட்டது.) கேடொவின் ச ொருண்கமச் 

 ட்டைத்தில் ச ொருந்தும்  டி தமிழ்ச் ச ொற்ைகள வகைப் ொடு ச ய்வது  ில 

இடங்ைளில் ைடினமொை அகமைி து. ஒரு கு ிப் ிட்ட ச ொல் எந்தப் ச ொருண்கமப் 

 ரப்க ச்  ொர்ந்தது என் கத முடிவு ச ய்வதில் அடிக்ைடி சதளிவின்கம 

ஏற் டுைி து. கேடொசவ  ின்வருவனவற்க  முக்ைியமொன  ிக்ைல்ைளொை 

ைொட்டுைி ொர். 1. ச ொல்லொக்ைப் ச ொருண்கமளுக்கும் அதன் அடிப் கடக்கும் 

உள்ள உ வு, 2. ச ொற்திொிபு சவற்றுகமைகளக் கையொளுதல், 3. ஒரு ச ொல்லின் 

சவறு ட்ட ச ொருண்கமைள் சவறு ட்ட மட்டங்ைளில் வருதல், 4. 

ச ொற் ரப்புைளுக்குப் ச ொதுப்ச ொருள் வருதல் அல்லது வரொகம, 5.  டிேிகல 

வகைப் ொட்டின் ைட்டகமப்பு, 6. ச ொற் ரப்புைளுக்கு இகடசய உள்ள எல்கலைள் 

இச் ிக்ைல்ைகள மனதில் சைொண்டு ச ொற்ைளஞ் ியப் ச ொருட்புல வகைப் ொடு 

ச ய்யப் டசவண்டும்.  

2.3 ேிக வுகர 

மூலப்ச ொருண்கமயியல், வகைப் ொட்டியல், ச ொற்ைளஞ் ியப் ச ொருட்புல 

வகைப் ொடு என் ன ஒன்றுக்சைொன்று சதொடர்புகடயதொய் இருக்ைி து என் து 

சமற்ைண்ட விளக்ைங்ைளில் இருந்தும் சவளிப் டுைின் து. எவ்வொறு 

ச ொற்ைளஞ் ியம் ச ொருட்புல வகைப் ொட்டுடன் சதொடர்புகடயதொய் உள்ளது 

என் து சமொற்ச ொன்ன விளக்ைங்ைளிலிருந்து சதளிவொகும்.  இரொச ந்திரன் 

அவர்ைளின் தற்ைொலத் தமிழ்ச ொற்ைளஞ் ியம் கேடொவின் வகைப் ொட்கடப் 

 ின் ற் ி அகமக்ைப் ட்டிருந்தொலும்  ி  வகைப் ொட்டின்  ொரொம் ங்ைகளக் 

ைருத்தில் சைொண்டு ச ொற்ைள் வகைப் ொடு ச ய்யப் ட்டுள்ளன. கு ிப் ொை 

அொிஸ்டொட்டிலியன் ைருத்துச் ொயலொன ச ொதுவினங்ைளுக்கும் (genus) 

இனங்ைளுக்கும் (species) இகடசய உள்ள சவறு ொடு ைருத்தில் 

சைொள்ளப் ட்டுள்ளது. வகைப் ொட்டியல் அடிப் கடயில் அகமந்த இப்ச ொருட்புல 

வகைப் ொடு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கு முன்சனொடியொை அகமயும். 
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இயல் 3 

   மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

3.0 முன்னுகர 

 மூலப்சோருண்னமயியல் (ontology) என்ேது இருப்ேது ேற் ிய தத்துே 

ஆய்வு ஆகும். அாிஸ்டாட்டில் தைது சமட்டாேிசிக்ஸ் புத்தக IV-இல் இனத "முதல் 

தத்துேம்" என்று அனழத்தார். லத்தீன் சசால் ஒன்படாபலாெியா (“இருப்ேது 

அ ிேியல்”) செர்மன் தத்துேஞாைி பெக்கப் பலாஹார்ட் (பலார்ஹார்டஸ்) 

என்ேேரால் கண்டுேிடிக்கப்ேட்டது மற்றும் முதன்முதலில் 1606ஆம் ஆண்டில் 

அேரது ேனடப்ோை ஓக்படாஸ் ஸ்சகாலஸ்டிகா (1 ேது ேதிப்பு)-இல் 

பதான் ியது. இது செர்மன் ேகுத்த ிோளரால் ேிரேலப்ேடுத்தப்ேட்ட ேின்ைர் 

சோதுப் புழக்கத்தில் நுனழந்தது. தத்துேஞாைி கி ிஸ்டியன் போல்ஃப் தைது 

லத்தீன் எழுத்துக்களில், கு ிப்ோக தத்துேஞாை ப்ாிமா சிவ் ஒன்படாபலாெியா 

(1730; “முதல் தத்துேம் அல்லது ஒன்டாலெி”   இது கு ிப்ேிடப்ேடுகி து. 

 இன்னும் ேிாிோக, இது இருப்ேது, கு ிப்ோக மாறுேது, இருப்பு, சமய்னம, 

அத்துடன் இருப்ேது மற்றும் அேற் ின் உ வுகள் ஆகியேற் ின் அடிப்ேனட 

ேனககனள பநரடியாகத் சதாடர்புேடுத்தும் கருத்துக்கனள ஆய்வு சசய்கி து. 

சமட்டாேிசிக்ஸ் எைப்ேடும் தத்துேத்தின் முக்கிய கினளயின் ஒரு ேகுதியாக 

ோரம்ோியமாக ேட்டியலிடப்ேட்டுள்ள, மூலப்சோருண்னமயியல் சேரும்ோலும் 

என்சைன்ை இருப்புப்சோருள்கள் உள்ளை அல்லது இருப்ேதாகக் கூ ப்ேடலாம் 

மற்றும் அத்தனகய இருப்புப்சோருள்கள் எவ்ோறு சதாகுக்கப்ேடலாம், ஒரு 

ேடிநினலயில் சதாடர்புேடுத்தப்ேடலாம், மற்றும் ஒற்றுனமகள் மற்றும் 

பேறுோடுகளுக்கு ஏற்ே ேிாிக்கப்ேடலாம் என்  பகள்ேிகனளக் னகயாளுகின் து. 

 அடிப் கடயில், ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு கு ிப் ிட்ட 

ச ொருட்புலத்திற்கு அடிப் கடக் கூறுைள், சவறு ட்ட ைருத்துருக்ைள் மற்றும் 
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அவற் ின் சதொடர்புள்ள சமொழியியல் சமய் உருவொக்ைங்ைள் இவற் ொல் 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும் சேொக்ைம் உள்ள ஒரு முக யொன ஒழுங்குமுக யொகும். 

சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வின் மிைப் ரந்த  ொர்கவ அக்ைளத்கதப்  ற் ிய  ட்ட ிவு, 

அணி மற்றும் உருவை அ ிவு ச ொன்  ைளஞ் ிய அ ிவின் வடிவுைகள 

உள்ளடக்ைலொம். 

 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் வகரயக  விளக்ைங்ைள்  ல 

சூழல்ைளிலும்  யன் ொடுைளிலும்  யன் டுத்தப் டுைின் ன. 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் அ ிவு இயற்கை சமொழியியலில் அ ிவுள்ள 

 யன் ொட்டொளர் இகடமுைம் மற்றும் ஆவணங்ைளின் தொனியங்கு மீட்பு ச ொன்  

 யன் ொடுைளுக்கு மிை முக்ைியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.  மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு  ல ச யல் முக  மற்றும் சைொட் ொடு  ொர்ந்த அணுகு முக ைளிலும் 

உட் கடயொைப்  யன் டுத்தப் டுைின் து.  

  ச ொல்வகலைள் மற்றும் ைருத்துரு வகர டங்ைள் (semantic networks 

and conceptual graphs) 

 ச ொல் ைருத்துரு அகமப்பு (lexical conceptual structures) 

 ஆக்ைமுக  அைரொதிைள் (generative lexicons) 

 ைொட் ிைள் (scenarios) 

 ைருத்தொடல் சமலொண்கம ஒழுங்குமுக  (discouse management 

system) 

இடம், ைொலம் ச ொன்   ில ச ொதுவொன ைளங்ைள்/ச ொருட்புலங்ைள் மிை விொிவொன 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒழுங்கு முக ைகள உருவொக்ைின.  

 சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ விளக்ைவகரயக  ச ய்வது ைடினமொன 

ஒன் ொகும். ச ொருட்புலத்துடன் சதொடர்புகடய உண்கமயொன அ ிவின் மூல 

அல்லது அடிப் கடக் கூறுைள் தொன் முக்ைியமொன விஷயம். இவ்விளக்ை 

வகரயக   ல ைொரணிைகள அடிப் கடயொைக் சைொண்டது, அவற் ில்  ில ைீசழ 

தரப் ட்டுள்ளன. 
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 ஒழுங்குமுக யில் எந்த அளவுக்கு நுண்கமகய ஒருவர் விரும்புைி ொர் 

என் தன் தரம். 

 ஏற்ைனசவ இருக்ைி  இட மற்றும் ைொல சமய்ச ொருள் மூலொய்கவ 

ஒழுங்குமுக யில்  ீரொை உட் டுத்துவகதக் கு ிப் ிடுதல். 

 ச ொல் ைருத்துரு அகமப்பு (Lexical Conceptual Structure (LCS)) 

(Jakendoff, 1990) அல்லது ைருத்துரு வகர டச்  ட்டம் (Conceputal 

Graph Framework) ச ொன்  சமொழியியல் அ ிகவ உருப் டுத்தம் 

ச ய்தல்; சைொட் ொடுைகளக் கு ிப் ிடுதல். 

 ஒரு முக யொன சமொழி (formal language) அடிப் கடயிலொன 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ின்வரு கவைகள உள்ளடக்கும்: 

 ச ரும் ொலும் அகமப் ொக்ைம் ச ய்யப் ட்ட மற்றும்     

வகைப் டுத்தப் ட்ட இருப்புப் ச ொருள்ைளின் குழுமம். 

 உ வுைள் மற்றும் ச யல் ொடுைள் மற்றும் அவற் ின் சதொடர்புள்ள 

 ண்புைள். 

 ைளத்தின் மூல ேிகலைகளயும் ச யல்ைகளயும் விவரகண ச ய்யும் 

அடிப் கடயொன  யனிகலைளின் முற்றுக் குழுமம், அவற் ின் 

முக யொன ச ொருண்கமயியல் அவற் ின்  யன் ொட்டுக்குட் ட்ட 

ச ொருள்சைொளின் ைளங்ைளொல் முக சய விவரகணச ய்யப் டுைின் து/ 

வகரயக விளக்ைம் ச ய்யப் டுைின் து. 

 இருப்புப்ச ொருள்ைளின் சமல் ச ய்யப் டும் ச யல் ொடுைளின் குழுமம். 

இச்ச யல் ொடுைள் எல்லொம் ச ருந்தரவு ஆய்வொல் (corpus analysis) 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் டுைின் ன.  

 சமய்ச ொருள் மூலொய்வின் மரபு வகரயக விளக்ைம்  ின்வருதொகும்: 

இருப் ின் இயல்க  விளக்கும் மசனொதத்துவ இயலின் (metaphysics) 

ைிகளப் ொடமொகும். இது அொிஸ்டொட்டில் உலைப்ச ொருட்ைகளப்  ொகு ொடு 

ச ய்ததிலிருந்து சதொடங்ைப் ட்டது. “மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (ontology) 
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என்  ைகலச் ச ொல் 1990ைளில் தைவல் அ ிவியலிலும் (information science) 

ஆய்வுக் ைளங்ைளிலும் (research fields) ச யற்கை அ ிவுத்தி ன் (Artificial 

Intelligence (AI)) ஆய்வுச்  மூைத்தொல் அ ிமுைப் டுத்தப் ட்டது. ச யற்கை 

அ ிவுத்தி ன் ஆய்வொளர்ைள் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு என் கத (ைணிப்பு 

சேொக்ைத்தின் அடிப் கடயில்) வழியகமப்பு கு ியத்தில் (program code)  ொியொன 

உருப் டுத்தம் என எண்ணியகத விளக்ை “மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு“ என்  

ச ொல்கல சு ைொித்தனர்.  இது அ ிவு ொர் தைவல் ஒருங்ைிகணப்பு (information 

ingegration), இகணயதில் தைவல் மீட்பு (information retrieval) மற்றும் அ ிவு 

ேிருவொைம் (knowledge management) ச ொன்   ல தைவல் சதொழில் நுட் க் 

ைளங்ைளில்  மீ  ைொலத்தில்  யன் டுத்தப் டுைின் து.  

             ல ைளங்ைளில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் அடிப் கட ஆர்வமொய் 

இருக்ைின் து; இதற்கு முக்ைிய ைொரணம் அகவ தரும் வொக்குறுதியொகும்: 

மக்ைளுக்கும் ைணிப்ச ொ ிைளுக்கும் இகடயிலுள்ள இகடசவளிைகளக் ைடந்து 

ைருத்துப் ொிமொற் த்திற்ைொன அடித்தளத்திற்கு அடிப் கடயொை இருக்கும்  ில 

ச ொருட்புலத்தின் (domain)  ங்ைிடப் ட்ட மற்றும் ச ொதுவொன 

புொிந்துசைொள்ளலுக்கு. அகவைள் (மூலப்ச ொருண்கமயியல் அணுகுமுக ைள்) 

ைணிப்பு வடிவில் (computational form) அ ிவுத் சதொகுதிைளின்  ங்ைிடலுக்கும் 

மீள் யன் ொட்டிற்கும் அனுமதிக்ைின் து. உலை அளவிலொன வகலயொல் (World-

Wide-Web) சைொண்டுவரப் ட்ட தைவல்ைளின் இருப் ொல் இன்க ய உலைில்  ல 

மரபுச் ச யல் ொடுைள் தமது வழிமுக கய மற்றுவதனொல், அ ிவொனது இயந்திரம் 

 டிக்ைவியலும் வழியில் அகமப் ொக்ைம் ச ய்யப் டும் ச ொதும், அது 

சைொண்டிகுக்கும் அருவக் ைருத்துருக்ைள்  ங்ைிடப் டும் ச ொதும், 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் கூடுதல் மொற் திற்குள்ளொை சேொிடலொம். 

இவ்வியல் வல்லுனர்ைள் எவ்வொறு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ வகரயக  

விளக்ைம் ச ய்ைின் னர்,  ல  ச ொருட் ரப்புைளுக்குப்  யன் ொட்டிலுள்ள 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் சவறு ட்ட வகைைள் மற்றும் அகவ எவ்வொறு 
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சவறு ட்ட ச ொருட்ைளங்ைளுக்கு  யன் டுத்தவியலும் என் து கு ித்த சுருக்ைமொன 

ைண்சணொட்டத்கதத் தர முயற் ி எடுக்ைப் ட்டுள்ளது. தைவல் மீட்பு வி யத்திலும்  

எவ்வொறு தைவல் மீட்பு சே ிமுக ைள்  தற்ச ொது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

ைருத்துருைளுடன் ஊடொட்டம் ச ய்யும் என் திலும் ைவனக்கு ிப்பு 

ச ய்யப் ட்டுள்ளது.  

3.1. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் வகரயக  விளக்ைம்  

            மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு  ைிர்ந்துசைொள்ளப் ட்ட 

ைருத்துருவொக்ைத்தின் முக யொன, சவளிப் கடயொன  ி ப்பீடொகும். 

ைருத்துவொக்ைம் என் து ஒரு ேடத்கதயின் சதகவயொன ைருத்துருக்ைளின் 

ைண்டு ிடிப் ொல் உருவொைைப் ட்ட ஒரு அருவ மொதிொியொகும்.  ைருத்துருக்ைளும் 

அவற் ிற்ைிகடசயயுள்ள உ வுைளும் அவற் ின்  யன் ொட்டின் ைட்டுப் ொடுைளும் 

சவளிப் கடயொை வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் ட்டுள்ளது. ‘”முக யொனது” 

(formal) என் து மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இயந்திரத்தொல்  டிக்ை 

இயலுவது மற்றும் இயற்கை சமொழியின்  யன் ொட்கட விலக்ைி கவக்ைின் து. 

எடுத்துைொட்டொை, மருத்துவ ச ொருட்புலத்தில், ைருத்துருக்ைள் யொவும் சேய்ைளும் 

அ ிகு ிைளும் ஆகும்; அகவைளுக்ைிகடசயயுள்ள உ வு இயல் ொனது மற்றும் 

சேொய் தொசன ைொரணமொைொது என் து ைட்டுப் ொடொகும். மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு ஒரு “ ைிர்ந்துசைொள்ள ட்ட ைருத்துருவொக்ைம்” என் து  ஒரு குழுவின் 

 யன் ொட்டிற்குொிய ஒருமித்த அ ிகவ உருப் டுத்தம் ச ய்வகத சேொக்ைமொைக் 

சைொண்டது என்று கூறும்.  இலட் ிய அளவில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

அதன்  யன் ொட்டிலிருந்து சுதந்திரமொைவும் உலைளவில்  ைிர்ந்துசைொள்ள இயலும் 

வழியிலும் அ ிகவக் கைசைொள்ளும்; ஆனொல் ேகடமுக யில் சவறு ட்ட 

 ணிைளும்  யன் ொடுைளும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அ ிவின் சவறு ட்ட 

உருப் டுத்தத்கத சவண்டும்.  

              மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ில சவகளைளில் வகைப் ொட்டியலுடன் 

குழப் ிக்சைொள்ளப் டும். வகைப் ொட்டியல் என் து ஒரு ச ொருட்புலத்திலுள்ள 

தரவின் வகைப் டுத்தலொகும். இரு முக்ைியமொன சூழல்ைளில் அகவைள் சவறு டும்: 
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1.   ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ைருத்துருக்ைளுக்ைிகடசய 

உ வுைகளயும் ைட்டுப் ொடுைகளயும் உட் டுத்தியுள்ளதொல் வளமொன 

அைவயமொன அகமப்க க் சைொண்டிருக்கும். 

2.  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச ொருட்புலத்தின் அ ிகவப்  ற் ிய  ில 

ஒருமித்த ைருத்கத உருப் டுத்தம் ச ய்வகத வலியுறுத்தும். இந்த ஒருமித்த 

ைருத்து அ ிவின் திட்டமிடப் ட்ட (இலக்கு) 

 யன் ொட்டொளர்ைளுக்ைிகடயில் ஆகும். எ.ைொ.    ில சேொய்ைளுக்கு சவண்டி 

ஒரு மருத்துவ மகனயின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ மருத்துவர்ைள் 

 யன் டுத்துவது; வரலொற்றுக் ைகலயுடன் சதொடர்புகடய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ ைகலஞர்ைள்  யன் டுத்துவது. 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் அகவ உருப் டுத்தம் ச ய்யும் அ ிகவப் 

 ற் ிய ச ொதுவொன உடன் ொட்டின் ஒரு வடிவத்கத உருப் டுத்தம் ச ய்யவகத 

சேொக்ைமொைக் சைொண்டுள்ளதொல், அகவைள் ச ருப் ொலும் சவறு ட்ட மக்ைகள 

உட் டுத்தி கூட்டு வு ச யல்முக யில் உருவொக்ைப் டுைின் ன.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் அகவ சைொண்டிருக்கும் சைொள்கைைளின் 

ச ொதுகமத்தன்கமயின் தரம் (degree) அடிப் கடயில்  ிொிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

3.2 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின்  ங்ைளிப்புைள் 

           முன்னர் கூ ிய டி மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் வளர்ைி  

எண்ணிக்கையில் சவறு ட்ட ைளங்ைளில் ஒரு அதிைொரமொன  ங்ைளிப்பு 

ச ய்ைின் து.  ில ச ொதுவொன எடுத்துக்ைொட்டுைள் இங்கு தரப் ட்டுள்ளன: 

           இயற்கை சமொழி ஆய்வுப்  யன் ொடுைளில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

 ின்வருமொறு  யன் டுத்தப் டுைின் து. 

 இயற்கை சமொழி ஆய்வு (Generalised Upper Model, SENSUS   

Ontology)   

 அ ிவியல்  னுவல்ைளிலிருந்து தொனியக்ைமொை அ ிகவப் 

 ிொித்சதடுத்தல் (Plinius Ontology-இல் முயற் ிக்ைப் ட்டுள்ளது.) 
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 ச ொல்வகல (Wordnet) என் து மிைப்ச ொிய ச ொல் ொர் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளில் ஒன் ொகும். 

           தரவுகமயம் மற்றும் தைவல் மீட்புக் ைளங்ைளில், மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு  ின்வருமொறு  யன் டுத்தப் டுைின் து: 

 மீட்புச் ச யல் ொட்கட முன்சனற்றுைின் து. இகதப் ற் ிக் கூடுதல் 

தைவல்ைள் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு மற்றும் ச ொருண்கமயியல் 

தைவல் மீட் ில் ைொணப் டுைின் து. 

 சவறு ட்ட உருப் டுத்தங்ைகளப்  யன் டுத்தும் ஒவ்வொத (சவறு ட்ட) 

தைவல் மூலங்ைளின்  ிக்ைல்ைகளத் தீர்த்தல். ஒவ்சவொரு மூலங்ைளின் 

தரவுத் திட்டவரகவ மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுடன் ச ொருத்துவது, 

 யன் டுத்து வருக்கு உண்கமயொன மூலத்கதப்  ற் ி 

அக்ைக சைொள்ளொமல் தைவலின் ஒருங்ைிகணக்ைப் ட்ட  ொர்கவகய 

அனுமதிக்ைி து. HIDE hydrological tool இம்மொதிொியொன ைருவிக்கு 

எடுத்துக்ைொட்டொகும்; மற்றும் InfoMaster ஒழுங்குமுக  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் ைட்டுண்ட வடிவொைக் 

ைருதப் டுைின் து. SEMEDA என் து மூலக்கூறு உயிொியல் (molecular 

biology) தரவுக்குப்  யன் ொடொகும் (application); இது கையிலுள்ள 

அ ிகவ ேன் ொை உருப் டுத்தம் ச ய்யும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவத் சதொிந்சதடுப் தற்குப்  ின்னொலுள்ள ைருதலுக்கு ேல்ல 

எடுத்துக்ைொட்டொகும்.   

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின்  ொதியமொன  யன் ொடு (application) 

ேிறுவனத்திற்குள்சள ைருத்துப்  ொிமொற் ம் (intra-organization communication) 

மற்றும் அ ிவு ேிர்வொைம் (knowledge management) என் னவொகும். 

ச ொற்ைகளயும் உ வுைகளயும் ைட்டுப் ொடுைகளயும் தருவதொல், 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ேிருவொை உறுப் ினர்ைளுக்ைிகடசய ைருத்துப் 

 ொிமொற் த்தின் துல்லியமொன மற்றும் ச ொதுவொன வழிகய அனுமதிக்ைத் 

சதகவயொனவற்க க் சைொண்டிருக்ைின் து. இம்மொதிொியொன  ின்னணி 
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அகமப் ில் ைம்ச னிைளும் ேிறுவனங்ைளும்  கவத்திருக்கும் மற்றும்  ொியொன  

தீர்மொனங்ைகள அகடய ேம்பும் மிை முக்ைியமொன அ ிவுத் சதொகுப் ொன 

(knowledge body) கூட்டுேிறுவன ேிகனவைம் (coporate memory) ஒரு சவைமொை 

முன்சனறும் ைளமொகும். அ ிகவ அணுகுவதற்கும் வினிசயொைம் ச ய்வதற்கும் 

ைடினமொகும் அளவுக்கு இந்ேிகனவைங்ைள்  ல்சவறு ட்ட அ ிவு 

அகமப்ச ொழுங்குைளின் மிைப்ச ொிய ச ைொிப்புைகள உருவொக்கும். 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் அ ிகவ ைட்டகமப்பு ச ய்வதற்கும் 

சதகவயொனவற்க ப்  ிொித்சதடுப் தற்குத் துகணச ய்யவும் மிை உதவும். 

மருதுவமகனைளுக்கு சவண்டி வடிகமக்ைப் ட்ட மருத்துவத் தரவு ேிர்வொை 

ஒழுங்குமுக கய சவளி டுத்தும் Tool for Clinical Data  ஒரு ேல்ல 

எடுத்துக்ைொட்டொகும்.  ி  வணிை அடிப் கடயிலொன சவற் ிைரமொன 

ேிக சவற் ல்ைள் அ ிவு ேிர்வொைக் ைளத்தின் சவறு ட்ட இடங்ைளில் 

ைொணப் டுைின் து.  அ ிவுத் சதொழில்நுட் க் (Knowledge engineering) ைளம் 

குக ந்தது இரண்டு அடிப் கடக் கூறுைள் (ச ொருட்புல அ ிவு மற்றும்  ிக்ைல் 

தீர்க்கும் அ ிவு) உள்ள மிைப் ச ொிய அளவிலொன அ ிவு அடிப் கட 

ஒழுங்குமுக ைளின் (Knowledge Based System) சே ியொன உருவொக்ைத்துடன் 

சதொடர்புள்ளது. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் முக்ைியமொை ச ொருட்புல 

அ ிகவ ஆயவும் மொதிொிப் டுத்தவும் ேகடமுக  டுத்தவும்  யன் டுத்தப் டும்; 

மட்டுமன் ி  ிக்ைல் தீர்க்கும் அ ிகவப்  ொதிக்கும். எவ்வொறு சவறு ட்ட 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் ச ொருட்புல மொதிொி உருவொக்ைத்தில் 

 ங்சைடுக்ைின் து என் து ைீசழ Types of Ontologies என் தில் 

விளக்ைப் ட்டுள்ளது. 

3.3. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் வகைைள் 

              மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் முதன்கமயொன இரு வகுப்புைள் 

உள்ளன: முதலொவது ஒரு ச ொருட்புலத்கதப்  ற் ிய “ேிகலயொன அ ிகவ (static 

knowledge) சவளிப் கடயொை அ ிந்துசைொள்ளப்  யன் டுத்தப் டுவது; 

இரண்டவது முந்கதய மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளுடன் முரண் டும்  
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ச ொருட்புல அ ிகவப்  ற் ிய  குத்த ிவொன ைருத்கதத் தருவது ( ிக்ைல் தீர்க்கும் 

அ ிவு problem solveing knowledge). முதல் வகுப் ில்  ின்வரும் அட்டவகணயில் 

சுருக்ைப் டுதியுள்ளவொறு வகைைளுக்குள்ள சவறு ொடு ச ொதுகமத்தன்கம 

மட்டத்தின் அடிப் கடயில் ச ய்யப் ட்டுள்ளது.  

1.ச ொருட்புல 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைள்  

கு ிப் ிட்ட  ில ச ொருட்புல வகைக்குப் 

ச ொருத்தமொன அ ிகவ உருப் டுத்தம் ச ய்ய 

வடிவகமக்ைப் ட்டது. எ.ைொ. மருத்துவம்,  

இயந்திரவியல் ச ொன் கவ 

2.ச ொதுவின 

மூலச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு  

 ல ச ொருட்புலங்ைளுக்குப்  யன் டுத்தவியலும். 

 ிகன-முழு சமொழிய ( ிகன-முழுக் சைொட் ொடு 

(Part-Whole theory)  மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு  ல சதொழிநுட்  ச ொருட்புலங்ைளுக்கு 

 யன் டுத்தப் டுைின் து. சமலும் “சமன்கமக் 

சைொட் ொடு (super theory)” மற்றும் “கமயத் 

சதொழில்நுட் ம் (core technology)” 

என் வற் ிலும்  யன் டுத்தப் டுைின் து. Core 

technology article. 

3. உருப் டுத்தம்  ொர் 

மூலச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைள் 

இகவ எது உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டசவண்டும் 

என் கத வகரயக விளக்ைம் ச ய்யொமல் ச ொது 

உருப் டுத்த இருப்புப்ச ொருள்ைகள வொய்ப் ொடு 

வடிவமொக்கும்.  ட்டை மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு (Frame Ontology) மிை அ ியப் ட்ட 

எடுத்துக்ைொட்டொகும்.   

 ிக்ைல் தீர்க்கும் அ ிவு வகுப் ிற்கு,  இரண்டு வகைைகளக் ைொணலொம்: 

1.ச யல் ொட்டு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைள் 

கு ிப் ிட்ட ச யல் ொடுைளுக்குச்  ி ப் ொன 

ச ொற்ைகளத் தருவது. 
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2.சே ிமுக  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைள் 

கு ிப் ிட்ட  ிக்ைல் தீர்க்கும் 

சே ிமுக ைளுக்குச்   ி ப் ொன ச ொற்ைகளத் 

தருவது. 

 சே ிமுக ைளும் ச யல்ைளும் அ ிவுப் ச ொ ியியலில் இரண்டு சவறு ட்ட 

ச ொற்ைளொகும்.  ஒரு ச யல்  ிக்ைலின் ஒரு வகையொகும்; அசத மயம் சே ிமுக  

 ிக்ைல்ைகளத் தீர்க்கும் வழியொகும். இவ்வொறு ஒரு ச யல் சவறு ட்ட 

சே ிமுக ைளுடன் சதொடர்பு டுத்தப் டலொம்; அகவ மறு டியும் துகணச் 

ச யல்ைகளக் சைொண்டிருக்கும்.   

 மற்ச ொரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் வகை,  யன் ொட்டு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வொகும் (Application Ontology).  ஒரு கு ிப் ிட்ட 

ச ொருட்புலத்தின் மொதிொிப் டுத்தலுக்குத் சதகவயொன எல்லொ அ ிவு-ேிகல மற்றும் 

 ிக்ைல் தீர்கவ உட் டுத்தும்  யன் ொட்டு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

ச ொருட்புல மற்றும் சே ிமுக  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் 

ஒன்றுச ர்ப் ொகும். 

3.4 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் உருவொைமும் வடிவொக்ைமும் 

           மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ உருவொக்ை அடிப் கடயில் இரு வழிைள் 

உள்ளன. முதலொவது மற்றும் மிை சவளிப் கடயொன ஒன்று மிை 

அடிப் கடைளிலிருந்து சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ உருவொக்குவது; அதொவது 

வகுப்புைள், உ வுைள், சேர்வுைள் மற்றும்  ி வற்க  வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்வது.  எடுத்துக்ைொட்டுைகள Tools for Clinical Data, Cultural Knowledge 

Database  மற்றும் Creating a Protein Ontology என் னவற் ில் ைொணலொம். 

            குதி-தொனியக்ை மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்ைத்தின் 

ஆர்வமுள்ள முயற் ி Extracting Ontologies என் தில் விளக்ைப் ட்டுள்ளது.  

அ ிமுைப் டுத்தப் ட்ட அணுகுமுக  இகணயதள ச கவைள் உள்ளுக  

சமன்ச ொருள் (underlying software) ச ொல் ஒப் ொன ைட்டகமப்புைகளயும் 

ச யல் ொடுைகளயும்  ைிர்ந்துசைொள்ளும் என்  உண்கமயின் 

அடிப் கடயிலொகும். அகவ உ வுள்ள ச யலொை ஒப் ொன சவளிப் ொடு உள்ளதொை 
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 ந்சதைிக்ைி  சமன்ச ொருள் ஆணவப் டுத்தலில் விகன-ச யர் இகணைகளத் 

சதொிந்துசைொள்ள இலக்ைண-உணர்வு ைருவிகயப்  யன் டுத்தும்; மற்றும் 

இறுப் ொன்ைகள  யன் டுத்திய  ின்னர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

ைருத்துருக்ைள் மிைச்  ி ப் ொன இகணைளுக்குக் ைற் ித்துக்கூ ப் டும். இவ்வொறு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுப் ச ொ ியிலொர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ 

உருவொக்குவதில்  ங்சைடுக்ைின் னர்.  ில ச ொதுவொன ச ொற்ைள் மீட்பு சவற் ி 

மற்றும் மூலப்ச ொருண்கம சமலூ ல் என் னவற்றுடன் சதொடர் ொன  குதிைளில் 

விளக்ைப் ட்டுள்ளது.   

            இரண்டொவது வழி  ல வடிவுைளில் இருக்ைின்  மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைகள ஒன்றுச ர்ப் தொகும். மிைக் கூடுதலொை  யன் டுத்தப் டும் வடிவங்ைள்  

ைீசழ தரப் ட்டுள்ளன: 

ஒரு சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ மற்ச ொன் ில் உட் டுத்தல்: வகுப்புைள், உ வுைள் 

மற்றும் இரு சமய்ச ொருள் மூலொய்வுைளின் சவளிப் கட உண்கமைள் 

ஒருங்ைிகணக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் ைொணப் டுைின் து 

என் து இதன் விகளவொகும். ச யர் சமொதல்ைள் சவளிவரலொம்; அகவ மனித 

முயற் ியொசலொ மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக் ைருவிகயப் 

 யன் டுத்துவதொசலொ தீர்மொனிக்ைப் டும். 

ைட்டுப் ொடு: ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உண்கமயில் இதற்குக் 

ைொரணமொன ஒரு ைட்டுண்ட துகணக் குழுமத்தில்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது. ஒரு 

எளிய எடுத்துக்ைொட்டு, முழு எண் ைணிதத்தின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுடன் 

உண்கம எண்ைகள கையொள விதிைளின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் 

ஒன் ிகணப்பு ஆகும். முதல் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் வகரயக  

விளக்ைம் ச ய்திருக்ைவியலும் + என்  விதி முழு எண்ைளின் துகணக் குழுமத்தின் 

(subset) சமல்  யன் டுத்தப் டும்.  

சேர்த்தியொக்ைல் (Refinement):  ச ொது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் 

கு ிப் ிட்ட சதகவைளுக்கு  யன் டுத்தசவண்டி  ிலசவகளைளில் 

சேர்த்தியொக்ைகல சவண்டும். KATUS திட்டம்  
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(http://hcs.science.uva.nl/projects/NewKARUS/home.htmal) ச ொதுவொன 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளத் சதொழில்நுட்  மூலொய்வுைளொை 

அதிைொிக்ைின்  சேர்த்தியொக்ைம் மூலம் சதொழிநுட் க் ைருவிைளுக்குப் ச ொிய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள உருவொகுவதுடன் சதொடர்புகடயது.  

          எவ்வழியில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்ைப் ட்டொலும் அதன் 

 யன் ொட்கட சமம் டுத்த சவண்டி  ில வடிவொக்ைக் சைொள்கைைள் சதொடர்புள்ள 

 னுவல்ைளில் கூ ப் ட்டுள்ளன.  

தனிப் குதிைள் (Modularity):  ி ிய அலகுைள் ைட்டகமப்க ப் 

புொிந்துசைொள்வகதயும் மீளப் யன் டுத்துவகதயும் எளிதொக்குைின் து. 

அைவயமொன இக வு (Inernal Coherence): ைட்டகமப் ொன ைருத்துரு 

ஒழுங்ைகமப் ின் தன்வய ேிகலமொ ொகம. 

விொிவொக்ைம் (Extensibility): சதகவயொன வளர்ச் ியொை மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைள் தனிேிகலக் ைருத்துைகளசயொ வகுப்புைகளசயொ ச ர்த்து 

சமம் டுத்தப் டுைின் து. இச்ச யல் ொட்கட எளிதொக்குவது வடிவொக்ைத்தின் 

(design) சேக்ைமொை இருக்ைசவண்டும். 

இயற்கை வகைப் டுைளின் (natural categories) மீது கமய வகரயக  

விளக்ைங்ைள்: இகத எளிதொக்ைவும்  யன் டுத்து வர்ைளுக்குச்  ொதைமொக்ைவும் 

ச ய்யும். 

குக ந்த மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உறுதியளிப்பு (Minimal Ontological 

commitment). 

           குக ந்த உறுதியளிப்புக் சைொள்கை ச ொதுத்தன்கம வி யத்கத                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

மீண்டும் சைொண்டுவரும்.  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உறுதியளிப்பு 

குக வொய் இருந்தொல் அது கூடுதல் ச ொது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வொை 

இருக்கும்; எனசவ மீளப் யன் டுத்துவது எளிதொகும். இருப் ினும் 

 யன் டுத்துவது மீளப் யன் டுத்துவது என்  சைொடுக்ைல் வொங்ைல் இருக்ைி து; 

ஒரு எல்கலக்கு சமல் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ ச ொதுகமப் டுத்துவது 

அது உருப் டுத்தம் ச ய்ய விரும்புைி  அ ிகவ மீள் உருப் டுத்துவம் ச ய்வதன் 
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ச லூக்ைத்கத குக க்கும். இவ்வொறு எல்லொ குழுவினரும் 

ச ொதுகமப் டுத்துவதன் முக்ைியத்துவகத உணர்ந்துசைொண்டொல்  ொியொன ச ொல் 

“உைந்த மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒப் கடப்பு (Optiamal Ontological 

Commitment”). 

            மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் வடிவகமப்பு/திட்டவகமப் ின் 

அடிப் கடகயப்  ற் ிய ஒரு விளக்ைமொன வழிைொட்டி  ின்வருவனவற் ில் 

ைொணலொம்:http:protégé.stanford.edu/publication/Ontology_development/Ontology 

101-noy-mcguiness.html. 

3.5 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வும் தைவல் மீட்பும் 

            டிெிடல் ச யவதன் உந்தப் ட்ட ச யன்கம மற்றும்  மீ ைொலத்தில் 

ேிைழ்ைி  உலைளவில் இகணக்ைப் ட்ட தைவல்கமயத்தின் உயர்ந்த வளர்ச் ி 

தைவல்  ிக்ைல்ைளின் ைவனக்குவிப்க  மொற் ியுள்ளது. இச ொது தைவகலக் 

ைண்டுசைொள்வதும்  ில தகலப்புைகளப்  ற் ிய அ ிகவப் ச றுவதும் 

ைடினமொனதல்ல; மிைப் ச ொிய தைவல் குவியலிலிருந்து சதகவயொனவற்க த் 

சதொிந்சதடுப் துதொன் ைடினமொனது. சதடல் ச ொ ி (search engine) மர ொை 

முக்ைியச் ச ொற்ைகளத் சதடுதல் மற்றும் தைவல் கூறுைகள வொிக ப் டுத்த/ 

தரப் டுத்த சவண்டி அவற் ின் மிகுதியின் மீது ேடவடிக்கைைகள எடுப் து 

ச ொன் வற் ில் ஒரு சதொடொியல் அணுகுமுக கயப்  யன் டுத்தியது. 

இந்சே ிமுக ைள் ச ொற்சதொகுதி  ீொின்கம ச ன்   ிக்ைல்ைளொல் 

 ொதிக்ைப் ட்டது;  ில தைவல் ச ொருள் ச ொருத்தமொன/சதகவயொன தைவகலக் 

சைொண்டிருக்கும், ஆனொல் சவறு ட்ட ச ொற்ைகளப்  யன் டுத்துவதொல் அது 

மீட் ிக்கு உட் டொது; அசத மயம் ச ற்ைளின் ஒற்றுகம ைொரணமொைப் 

ச ருத்தமற்  தைவல் மீட் ிக்குள்ளொகும்.  இருப் ினும் ைொலதொமதமொைப் 

ச ொருண்கமயியல் அணுகுமுக  என்  ஒரு புதிய அணுகுமுக  உருவொைின் து. 

இவ்வணுகுமுக  தரவு மீட்புக்கும் இகணயத்தில் வலம் வரவும் (Data Retrieval 

and navigation) ஒரு கூடுதல் திருத்திைரமொன வழியில்  யன் டுத்து வொின் 
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சதகவகயக் ைருதி விகடயளிக்ை சவண்டி ைருவித் தரகவப் (தரகவப்  ற் ிய 

தரவு)  யன் டுத்துவகத சேொக்ைமொைக் சைொண்டுள்ளது.  

            மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இருவழிைளில் இச்ச யன்கமகய 

சமன்கமப் டுத்த  யன் டவியலும்: 

1. இது ைருத்துருக்ைகளயும் உ வுைகளயும் ேன்குப்புலப் டுத்தி அவற்க  

விளக்ைப்  யன் டுத்தப் டும் ச ொற்ைகளப் புலப் டுத்தொது தைவகலச் 

சுருக்ைம் ச ய்யவும் அகத சவளிப் கடயொை உருப் டுத்தம் ச ய்யவும் 

அனுமதிக்ைின் து. 

2. கூடுதல் அ ிவுபூர்வமொன மீட்க  அனுமதித்து மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு அனுமொனச் ச யல் ொடுைகளக் (inference functions) 

சைொண்டிருக்ைலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை “கூகடப் ந்து விகளயொட்டு வர் 

(basketball player)” என் து “சதொழில் உடற் யிற் ியொளர் (professional 

athlete)” என் துமொகும்; இக்ைருத்துருக்ைளுக்கு இகடசயயுள்ள உ வுைகள 

வகரயக விளக்ைம் ச ய்யும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒன்க க் 

சைட்கும் ச ொது மற்ச ொன்க  மீட்ைலொம். 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு தைவல் மீட் ின் (information retrieval (IR)) 

சதகவைகளத் திருப்திப் டுத்தசவண்டுமொனொல்,  ல எண்ணிக்கையிலொன 

விளக்ைமொன மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் உருவொக்ைப் டசவண்டும்;  

மற்றும்  குதி-தொனியக்ைமொன மற்றும் தொனியக்ைமொன மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு உருவொக்ைத்தின் (semi-automatic and automatic ontology cretation) 

சே ிமுக ைள் ஆழமொை ஆயப் டசவண்டும்.  

          தைவல் மீட்பும் ச யற்கை அ ிவும் (IR & AI) எவ்வொறு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

அடிப் கடயிலொன சே ிமுக ைளும் மரபுத் தைவல் மீட்பு சே ிமுக ைளுடன் 

ஊடொட இயலும் என்  சுருக்ைத்கதத் தருைின் து. கு ிப் ொை, கமயச்ச ொல் 

அடிப் கடயிலொன சதடல்ைளில் (keyword-based searches) 
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 யன் டுத்தப் ட்டுள்ள ச ர்ந்துவருகைக் சைொட் ொடு (Co-occurrence Theory) 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின்  குதி-தொனியக்ை உருவொக்ைத்திற்குப் 

 யன் டுத்தப் டலொம். இக்சைொட் ொட்டின்  ின்னணியிலுள்ள அடிப் கடக் 

ைருத்து  என்னசவன் ொல் அடிக்ைடி ச ர்ந்துவரும் ச ொற்ைள் அவற் ிற்ைிகடசய 

வலுவொன உ கவக் சைொண்டிருக்கும் மற்றும் இச்ச ொற்ைளில் உள்ளுக யும் இரு 

ைருத்துருக்ைள் அவற் ின் ச ர்ந்துவருகைப் புள்ளியியலொல் அளவிடப் டலொம். 

Salton Index என்  கு ிப் ிட்ட எடுத்துக்ைொட்டில்  ில கமயச்ச ொற்ைளின் 

இயல் ொன ச ர்ந்துவருகையொல் ஒரு க்ைமொைச்  ொயொத ச ர்ந்துவருகையின் 

முக்ைியமொன அள டு ைருத்துருக்ைளின் உ வுைளின் அள டொைப் 

 யன் டுத்தப் டுைின் து.  

3.6. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் உருவொக்ைம் (Extacting Ontologies) 

            முன்னர் கூ ியதுச ொல் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் 

உருவொக்ைம் ச ொருண்கமக்ைள மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள (domain 

ontologies) தொனியிக்ைமொை உருவொக்ை சவண்டி சமன்ச ொருள் வழியகமப்பு 

இகடமுை (API) கு ியங்ைளில் (codes) ஏற்ைனசவ இருக்ைி   னுவல்/உகர 

ஆவணப் டுத்தகலப்  யன் டுத்த முயற் ிப் கத விளக்கும். இங்கு 

உருவொக்ைியவர்ைள் ைருதுசைொள் அடிப் கடயில் ஒரு சமன்ச ொருளொல் 

ச யல் டுத்தப் ட்ட ஒரு ச யகல ஒக்கும் ஆவணத்திலுள்ள விகன-ச யர் 

இகணைகள இடங்ைொணவியலும் ஒரு இலக்ைண உணர்வுள்ள ஒழுங்ைகமப்க ப் 

 யன் டுத்துைின் னர். எடுத்துக்ைொட்டொை “தரவு ச ர் (Add-Data) மற்றும் 

“ யன் டுத்து வர் ச யகரப் ச று (Get-Username)” என் ன இம்மொதிொியொன 

இரு விகன-ச யர் இகணைள்.   ி ப் ொன இகணைளின் இறுப்புக்  ின் ஒரு 

ச ொருண்கமக்ைள மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இச் ி ப் ொன இகணைகளக் 

ைருத்துருக்ைளொைசைொண்டு அதன் அடிப் கடயில் ைட்டப் டுைின் து. 

இம்மொதிொியொன மீட்புச் ச யன்கமயின் சவற் ிகய மதிப் ிடுவதற்குச்  ில 

அடிப் கட அைரவொிக  அட்டவகணைள் (basic indices) மற்றும் மிை ச ொதுவொன 

எந்த மீட்புச் ச யன்கம என் ன சுருக்ைவுகர ச ய்யப் ட்டுள்ளது.    
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           ேொணயத்தின் மற்ச ொரு க்ைம் தரவு, தைவல் மற்றும் அ ிவு இவற்க  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப்  யன் டுத்தி மீட் து. இம்மொதிொியொன 

திட்டங்ைளின் இரண்டு எடுத்துக்ைொட்டுைள் SHOE மற்றும் Ontoborker திட்டங்ைள்.  

SHOE சே ிமுக  ஏற்ைனசவ இருக்ைி  வகலப்  க்ைங்ைளுக்கு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அகடயொளப் டுத்தகலச் ச ர்க்ைின் து; 

 யன் டுத்து வர் ஒரு சைள்விகய ேிரப்பும் ச ொது  சதடகலக் கூடுதல்  ி ப்பீடு 

ச ய்ய அவருக்கு இருக்ைி  சூழல்ைள் தரப் டும். Onbroker  என் தும்  ல 

சமொழிச யர்ப்பு  டிைளுக்குப்  ின்னர் முக யொன ச ொருண்கமயிலின் சமல் 

 யன் ொடுள்ள ச யன்கமைகளச் ச ய்ய ஒரு ஊை இயந்திரத்தொல் (inference 

engine) அ ிமுைப் டுத்தப் ட்டிருக்கும். இம்மொதிொியொன ஊைம் சைட்ைப் ட்ட 

ைருத்துருக்ைளின் துகண வகுப்புைகள மீட் கத அனுமதிக்ைி து; சமலும் 

உட் கடயொன தைவகல கூடுதல் சவளிப் கடயொைவும் ச  வும்/அணுைவும் 

ச ய்ைின் து.     

           ொியொன தைவகல மீட்ை ஒவ்சவொரு மூலத்திலும் இருக்ைி  தைவலின் 

சதகவகய ேிரல் டுத்த ஒரு கு ிப் ிட்ட வழி சதகவப் டும். சமய்ப்ச ொருள் 

அடிப் கடயிலொன தைவல் மீட்பு மொதிொி (Ontologpy-Based Information Retrieval 

Model) இச் ிக்ைகலக் குக யுள்ள அ ிவு அடிப் கடைளுடன் (Knowledge Bases 

(KBs)) ச ர்த்துக் கையொளுைின் து. இவ்வணுகுமுக  எந்தப் ச ொருண்கமயியல் 

மீட்பு வழிமுக யும் (semantic retrieval algorithm)  அ ிவு அடிப் கடைளின் 

மற்றும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் ேிக வு ொகமகயக் 

கையொளுவதற்குத் தி ன் இருக்ைசவண்டும் என்று ேம்புைின் து; மற்றும் அகவ 

முழு ஒழுங்குமுக யில் ஒரு முக்ைியச்ச ொல் அடிப் கடயிலொன “Plan B” மீட்பு 

சே ிமுக கய உள்ளடக்குவகத ஆசலொ கனகூறுைின் து. இம்மொதிொியொன 

சே ிமுக ைளுக்கு இங்கு எடுத்துைொட்டுைளொைக் ைொட்டப் டும் அவற் ின் 

ச ொருண்கமயியல் தரப் டுத்தல்  ச ொதுவொை இரண்டு  டிேிகலைளின் 

அடிப் கடயிலொகும்: 
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1.ஆவணங்ைகள அளவிடப் ட்ட அகடயொளப் டுத்தலொல் 

அகடயொளப் டுத்துவது  னுவலுக்கு அகடயொளப் டுத்தப் ட்ட சேர்வுைளின் 

முக்ைியத்துவத்தின் வருணகனயொகும். எனசவ ஒவ்சவொரு சேர்வும்  ின்வருமொறு 

அளவிடப் டும்: 

   Freq d,i   N 

 di  =    x log  

    max k {freq d, k}   ni 

 

2. ஆவணங்ைளின் சதகவ/ச ொருத்தத்கத மதிப் ிடுகையில், ஒரு ஒப்புகம 

அைரவொிக  அட்டவகண அகடயொளப் டுத்தங்ைளின் அடிப் கடயில் 

ைணிக்ைப் டுைின் து.  

3.7 ேகடமுக  டுத்தும் சமொழிைள் 

            மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் முதலில் ச யற்கை அ ிவு 

ஆய்வொளர்ைளொல் அ ிமுைப் டுத்தப் ட்டது என் கத ேிகனவு டுத்துவது 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள வகரயக விளக்ைம் ச ய்யப் 

 யன் டுத்தப் டும் சமொழிைள் ச யற்கை அ ிவின் துகணக் ைளமொன அ ிவு 

உருப் டுத்தத்திலிருந்து ச ரும் ொன்கமயும் ஆக்ைப் ட்டது என் து 

ஆச் ொியப் டத்தக்ைதல்ல.  அ ிவு உருப் டுத்த சமொழிைள் முன்னர் கூ ப் ட்ட 

வகை ொட்டியல்ைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யும் முந்கதய முயற் ிைளின் 

 குதியொகும்; மற்றும் மர ொை/ ரம் கரயொை வகுப்புைளின் வகரயக விளக்ைங்ைள், 

மரபுொிகம ச ொன்  உ வுைள் (“is-a” e.g. enzyme is-a protein…),  ண்புைள் 

மற்றும் சேர்வுைள் என் னவற் ிற்கு ஆதரவளிக்ைின் து. மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு உருப் டுத்தத்திற்குப் ச ொருத்தமொன அ ிவு உருப் டுத்த சமொழிைளின் 

குழுமம் வருணகன தர்க்ைங்ைள் (description logics).  மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்விற்கு அர்ப் ணிக்ைப் டுத்தப் ட்டுள்ள முதல் சமொழிைளில் ஒன்று Stanford’s 

Ontolingua. 

          தற்ச ொது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளுக்கு அர் ணிக்ைப் ட்டுள்ள 

சமொழிைள் மிைச் ச யலொற்றும் தி னுள்ளகவ.  சமற்புகடப் ொன 
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எடுத்துக்ைொட்டுைள் ச ொருண்கமயியல் மற்றும் விசவை ச கவைள் சைொண்ட 

சமொழி முக யொன முன்னிருப்புள்ள WWW  ட்ட சமொழி RDF ஆன OIL (Ontology 

Interface Layer), சமம் டுத்தப் ட்ட முன்னிருப்புள்ள XML   ஆன XOL.  

           மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்ை சமொழிைளின் ேிகலச  ொக்ைம், 

அனுகூலமொக்ைம் என் னவற் ில் ைவனம் ச லுத்தப் ட்ட அசத சேரத்தில்  ி  

ஆய்வொளர்ைள் தற்ச ொது  யன் டுத்தப் டுைின்  சைள்விசமொழிைள் ைருவி-தரவு 

சைள்விசைட்டலின் ச யல் ொட்டிற்கு உைந்தகவயல்ல என்று ேம்புைின் னர் 

மற்றும் அந்த சேொக்ைத்திற்கு சவண்டி  ில கு ிப் ிட்ட ைருவிைள் 

வடிவகமத்தொர்ைள்.  ஒரு எடுத்துக்ைொட்டு Xcerpt சமொழியொகும்; இது Xchange 

என் தன் சேருக்ைமொன ஒன் ொகும்.  

          இம்சமொழிைளிலும்  ி வற் ிலும் மிைப்ச ொிய உள்ளடக்ைத்கத/ 

ச ொருளடக்ைகதக் ைொணவியலும்; எனசவ ஆர்வமும் முன்சனற் மும் விகரவொை 

வளர்ைின் து.  இருக்ைி  தளங்ைகளப்  யன் டுத்தி அல்லது சவறு ட்டகவைகள 

உருவொக்ைி புதிய தீர்வுைள்  ீக்ைிரத்தில் சவளிவரலொம்; இது முன்னர் விளக்ைப் ட்ட 

ைொட் ிகய மொற்றும். 

3.8 மூலப்ச ொருண்கமயியல் அடிப் கடயிலொன மின்–ைல்வி (ontology based E-

Education) 

          மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு எதொர்த்தமொை இருப் கவைகளயும் (beings) 

இருப்புைகளயும் (existings)  ற் ி ஆவகதக் கு ிப் ிடும் தத்துவக் ைருத்துவொகும்.  

“என்ன இருக்ைி து?” என்  அடிப் கடயொன சைள்வியிலிருந்து எழும் ஒரு குழுமக் 

சைள்விைளுக்கு விகட ைொண முயல்ைின் து.  

          மீ த்தில் இது தத்துவதிற்கு சவளிசய ஒரு ஆய்வுக்ைளத்கத 

அ ிமுைப் டுத்தியது. ஒரு அ ிவு அடிப் கடக்குச் சுருக்ைமொன அடித்தளமொை 

 யன் டுத்தவியலும் ஒரு ச ொருண்கமக்ைளத்கத விளக்ைப்  யன் டுத்தப் டும் 

 டிேிகல அடிப் கடயில் அகமப் ொக்ைம் ச ய்யப் ட்ட ஒரு குழுமக் 

ைகலச்ச ொற்ைளொைக் கு ிப் ிடப் டுைின் து. இப்ச ொருண்கமப்  ரப்புைளில் 
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மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அ ிவு உரு டுத்தத்கதப்  ற் ியதொகும்; சமலும் 

இது அ ிகவ அகமப் ொக்ைம் ச ய்யவும் ஒரு ச ொருண்கமக் ைளத்தின் சதளிவொன 

சுருக்ைத்கத சவளிப் டுத்தவும்  யன் டுத்தப் டுைின் து.  ைணிப்ச ொ ி இயலில் 

ஆய்கவ சமம் டுத்த எவ்வொறு மூலப்ச ொருணகமயியல் ஆய்வு 

 யன் டுத்தப் டுைின் து என்று ைொட்டும் விொிவொன விளக்ைங்ைளும் மொதிொிைளும் 

(samples) Wikipedia, Whatis ச ொன் வற் ில் கூ ப் ட்டுள்ளன. 

3.8.1 ைல்விக்கு மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வு 

            மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வொனது ைருத்துருக்ைள் (concepts), உ வுைள் 

(relations), வகைப் ொடுைள்/ ொகு ொடுைள் (classifications) மற்றும்  குத்த ிவு 

(reasoning) என் கவைகள உள்ளடக்ைிய அ ிவின்  ி ப் ொக்ைகதச்  ொத்தியப் 

 டுத்துவதொல் ைல்வி  மூைத்தில் கு ிப் ிடத்தக்ை ைவனத்கதப் ச ற்றுள்ளது. 

மிச ொகுச் ி (MIzoguchi)  என் ர் ைல்விக்கு மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவப் 

 யன் டுத்துவது மூன்று முக்ைியமொன ேன்கமைகள/அனுகூலங்ைகளத் 

தருைின் து என்று ேம்புைி ொர். 

1. ைல்வி ஒழுங்குமுக கய தி கமமிக்ைதொைவும்  ிந்தகன 

ேிக ந்ததொைவும் ச ய்ைின் து. 

2. சவளிப் கடயொன அ ிகவத் தருைின் து. 

3. ச ொற்ச ொகைகய ேிகலச  ொக்ைம் ச ய்ைின் து. 

4. ைருத்துப் ொிமொற் த்கத எளிதொக்ைின் து. 

5. அ ிகவ மீளப் யன் டுத்தச் ச ய்ைின் து. 

ப்சரவ்ைர் (Breuker) அ ிவுப் ச ொருண்கமைளத்திற்குள்  ல்சவறு ட்ட 

உ வுைகளயும் அகமப்புைகளயும் அைரவொிக   டுத்தவும்  ி ப்பீடு ச ய்யவும் 

ைல்வியில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப்  யன் டுத்த ஆசலொ கன  

கூறுைின் ொர். 

              ின்வரும் அட்டவகண ேொன்கு சவறு ட்ட அ ிவு உருப் டுத்த 

வழிைகளச் சுருக்ைமொை ஒப் ிடுைின் து. 
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Textbook  Google Search  Wikipedia 

Ontology 

System  

Outline Yes No Yes Yes 

Tutorial No No No Can have 

Accurate Infomation  Yes Maybe Maybe Yes 

Environment Hard copy Internet Internet Computer 

Organized 

information 

(information 

organization)  

Yes Partial Yes Yes 

Graphical ontology 

(representation)  
Yes Yes Yes Yes 

Query / navigation 
keyword search, 

indexing  
Yes Yes Yes 

Question generation specified  

only the specific 

question can be 

generated, can 

generate 

question for 

nearmiss, 

syntax not 

semantic 

No 
several kinds of 

question 

 ொடநூல்தொன் (Textbook) அ ிவு  ைிர்வுக்கும் உருப் டுத்ததிற்கும் மர ொன 

வழியொகும். இருப் ினும் இது  யன் டுத்து வொின் ஊடொட்டம் (interaction),  

ஊக்ைமிக்ை தனிப் ட்டமுக யில் மொற் ியகமத்தல் என்  சதகவைகளப் 

பூர்த்திச ய்யொது. Google மிைப் ச ொிய அ ிவு வளங்ைகளக் சைொண்டிருக்ைின் து. 

இருப் ினும் அது ைல்விப்  யன் ொட்டிற்கு சவண்டி எனக் கு ிப் ிடப் டொததன் 

ைொரணமொை அ ிவு மிைச் ீரொை ஒழுங்கு டுத்தப் டவில்கல. Wikipedia அ ிவு 

உருப் டுத்ததிற்குச்  ி ந்தது. அது வகர ட அடிப் கடயில் ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட 
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(graphically organized) அ ிவுச் சுருக்ைத்கத ஆதொிக்ைொவிட்டொலும் சதொடர்புள்ள 

ைருத்துரு வகரயக விளக்ைங்ைளுக்கு ஒரு  ட்டியல் சதொடர்புைகள 

வழங்குைின் து.  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கு அவற்க க் ைொட்டிலும் 

கூடுதல் அனுகூலங்ைள் இருக்ைின் ன:  

1. அது வகர ட அடிப் கடயில் ஒழுங்கு டுத்தப் ட்ட அ ிவுச் சுருக்ைத்கத 

ஆதொிக்ைின் து. இது மொணவர்ைள் “இத்தகலப்பு எகதப் ற் ியது?”, 

“இத்தகலப் ில் எந்தத் துகணத்தகலப்புைள் உட் டுத்தப் ட்டுள்ளன? 

“அதன் கமயப்ச ொருள் என்ன?” என்  எல்லொவற்க யும் உள்ளடக்ைிய 

ைருத்கதப் ச   உதவுைின் து.  

2. இது ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டு  ைிர்ந்துசைொள்ளத் தயொர்ேிகலயில் இருைின் து. 

3. ச ொருண்கமக்ைள வல்லுனர்ைளொல் உருவொக்ைப் ட்டுள்ளதொல்  இது 

உருவொக்ைப் ட்டுள்ளதொல் இது கூடுதல் திருத்தமொனதொகும் 

(ச ம்கமயொனதொகும்). 

4. தனிப் ட்டமுக யில் மொற் ியகமக்ைத்தக்ைது 

5. தரவு ஆய்வும் அ ிக்கை உருவொக்ைம்  

3.8.2. ைல்வியில் ேடப் ிலுள்ள மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின்  யன் ொடு 

ைல்வியில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ச யல் டுத்தும் ச யன்கம: 

   டிச வொ (Dicheva) என் வரொல் ேிைழ்த்தப் ட்ட ைல்வியில்   

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின்  யன் ொட்டின் தி னொய்வு 

இவ்வூக்ைமொன ஆய்வுக் ைளத்தில் உள்ள ஆர்வம், முன்சனற் ம்  ற் ிய 

விொிவொன வர்ணகனகயத் தருைின் து.   

   மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவத் தனிமுக ப்  யிற் ிைளுக்கும் 

(tutorials) அகமப்புமுக க்கும் (organization)  யன் டுத்தல். 

   இது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ அ ிவு அடிப் கடக்குப்  யன் 

 டுத்துவதிலிருந்து சவறு டுைின் து.  மற்ச ொருவிதமொைக் கூ ினொல், 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் முக்ைியமொன  யன் ொடு ஒரு 
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அகமப்புமுக யொன அகமப்க த் தருவதொகும். உண்கமயொன அ ிவு 

சவறு ட்ட வடிவகமப் ில்  ச ைொிக்ைப் ட்டிருக்கும். 

1. ைல்வி மூலப்ச ொருள்ைகள அைரவொிக  அட்டவகணப் டுத்த 

மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவப்  யன் டுத்தல் (Using Ontology to Index Education 

Materials) : முர்சர (Murray) ஒரு இகணயவகல அடிப் கடயிலொன தனிமுக ப் 

 யிற் ி மற்ச ொரு தனிமுக ப்  யிற் ிக்ைொன  ி ப்பீட்கட உட் டுத்த சவண்டி 

வினிசயொைிக்ைப் ட்ட  ொடத்திட்டத்திற்ைொன மொதிொி (Model for Distributed 

Curriculum) என் கழக்ைப் டுைின்   ட்டைத்கத முன்சமொழிந்தொர்.  தகலப்பு 

சவண்டப் டும் ச ொது மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவ  யன் டுத்தி தனிமுக ப் 

 யிற் ிைகள ஒழுங்கு டுத்த ச ொருத்தமொன தனிமுக ப்  யிற் ி மட்டுமன் ி 

சதொடர்புள்ளகவைளும் வரவகழக்ைப் டும். ஷொ ொெி மற்றும் 

உடன் ணிபுொிசவொரும் (Shabajee and the colleagues)   ிங்ைப்பூொில் ைல்விகய 

சமம் டுத்த ைற்கும் தகலப்புைகள வகைப் டுத்துவதற்கு மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவப்  யன் டுத்த ஆசலொ கன கூ ினர். ச ௌச க்வுப் (Bouzeghoub) 

மற்றும் உடன் ணிபுொிசவொர் மொற் ியகமக்ைத்தைப்  டிப்புைகள (adaptive 

courses) உருவொக்ை டிெிட்டல் மூலவலங்ைளுக்கு சவண்டி ச ொர்டல்ைகள (portals) 

உருவொக்ை மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப்  யன் டுத்தினர்.  ைக  மற்றும் 

உடன் ணிபுொிசவொர் (Kasai and the colleagues) தைவல் சதொழில் நுட் த்திற்கு 

சவண்டி (Information Technology (IT)) ைல்வி இலக்கை ஒழுங்கு டுத்த 

மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவப்  யன் டுத்தினர். சவறு ட்ட தனிமுக ப் 

 யிற் ியளர்ைளிடமிருந்து ைற் ல் ச ொருட்ைகள (learning objects) அகமப் ொக்ைம் 

ச ய்ய மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வு  யன் டுத்தப் ட்டது. மூலப்ச ொருண்கம 

ஆய்வுைகள  ைற் ல் ச ொருள்ைகள  ைண்டு ிடித்தலுக்கும் இகணத்தலுக்கும் 

வ திச ய்ய மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  யன் டுத்தப் ட்டது. எழுத்த ிகவக் 

ைற் ிக்ை அ ிவுள்ள தனிமுக ப்  யிற் ி ஒழுங்குமுக ைளின் (intelligent tutoring 

system) உருவொக்ைகல ஆதொிக்ை ஆதொிங் ைருவியில் (authoring tool) ைலொவல்சைொ, 
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ச யின் மற்றும் ைொக்ஸ்  (Clavalho, Pain and Cox) என்ச ொர்  கடப் ொளிக் 

ைருவியில் ைற் ித்தல் ேடவடிக்கை விதிைகள வகைப் டுத்த மூலப்ச ொருண்கம 

ஆய்கவப்  யன் டுத்தினர். 

2.  யன் டுத்து வர் விவரக்கு ிப்புைகளக் கு ிப் ிடுதல் (specifying user profile):  

தைவல்ைகள மற்ச ொரு மூலத்துடன்  ொிமொ ிக்சைொள்ள இயலச் ச ய்ய சவண்டி 

 யன் டுத்து ர் விவரக்கு ிப்புைகளக் கு ிப் ிட RDF, OWL  ச ொன்  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் சமொழிைள் அல்லது ைருவிைகளப்  யன் டுத்துவது 

மற்ச ொரு  யன் ொடொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை  ொல்மி ொசனொ மற்றும் 

உடன் ணிபுொிசவொர்ைளொல் (Palmisano and the colleagues) எடுத்துகரக்ைப் ட்ட 

 யன் டுத்து வர் விவரக்கு ிப்பு ேிர்வொைத்திற்ைொன  ட்டைம்  யன் டுத்து வர் 

விவரக்கு ிப்புைகளக் கு ிப் ிட RDF-ஐப்  யன் டுத்துைின் து.  ொங்க் மற்றும் 

உடன் ணிபுொி வர்ைளொல் (Song and the colleagues) எடுத்துகரக்ைப் ட்ட 

இகணயவகல அடிப் கடயிலொன ைற் ல் மூலவளக் ைளஞ் ியத்திற்கு (web-based 

learning resource repository) மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப்  யன் டுத்தல் 

மற்ச ொரு எடுத்துக்ைொட்டொகும். 

3.  யன் ொடுைகளயும் அவற் ின் இகடமுைங்ைகளயும் விளக்குதல் (Describing 

applications and their interfaces): சவளிப் கட உண்கமைள் (axioms), 

 குத்த ியும் இயக்ைநுட் ம் (reasoning mechanism) மற்றும் ஊட்டொட்டம் 

(interaction) இவற்க  உள்ளடக்ைிய  யன் ொடுைள் மற்றும் இகடமுைங்ைகளக் 

கு ிப் ிட மூலப்ச ொருண்கமய் ஆய்வு  யன் டுத்தப் டுைின் து. இதில் XML 

 யன் டுத்தப் டுைின் து. ஹயொஷி மற்றும் உடன் ணிபுொிசவொர்ைளொல் 

சவளியிடப் ட்ட வடிவகமப்புச் சூழல் (design environment) ஒரு 

எடுத்துக்ைொட்டொகும்.  

3.8.3 அ ிவு உருப் டுத்தமும் மதிப்பீட்டு உருவொக்ைமும் (Knowledge 

representation and assessment generation) 
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           இங்கு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒழுங்ைகமப்பு அ ிகவ ச மிக்ை 

 யன் டுத்தப் டுைின் து (இது அைரவொிக  அட்டவகண அல்ல); சமலும் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உள்ளகமப்பு ைற் லுக்கு உதவப் 

 யன் டுத்தப் டுைின் து.   

1.அ ிவு உருப் டுத்தம் (Knowledge representation): சமொட்டொ மற்றும் 

உடன் ணிபுொிசவொர் (Motta and the colleagues) மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவ மூன்று வகைைளொை  ொகு டுத்துைின் னர்: தகலப்பு,  முதொயம்  ொர்ந்த 

அ ிவு அகமப்பு, ைற் ல்  முதொயங்ைள்.  முதொயம்  ொர்ந்த அகமப் ில் மிை 

முக்ைியமொன அல்லது எதிர்வொதத்திற்குொிய ச யற் ொங்குைளின் அ ிவு 

உருப் டுத்தம் ச ய்யப் ட்டுள்ளது.  ைற்கும்  முதொயங்ைள் விவரக்கு ிப்பு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுடன் (profile ontology) கூடுதல் ஒற்றுகமயுள்ள 

விருப் சவகலச ய் வொின் ஆர்வத்துடன் கூடிய  முதொயங்ைள் ஆகும்.   

2. சைள்வி உருவொக்ைம்: சஹொசலொஹன் மற்றும்  ி ர் (Holohan and others)  குதி-

தொனியக்ைமொன சைள்வி உருவொக்ைகதத் தரும் OntAware  ஒழுங்குமுக கய 

எடுத்துகரத்தனர். உ வு ொர் தரவு அடிப் கட ேிர்வொை ஒழுங்குமுக  (relational 

database management system) அடிப் கடயிலொன இந்த ஒழுங்குமுக  OWL-

இல் கு ிப் ிடப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒழுங்குமுக கய 

ஏற்ைின் து; மற்றும் வகுப்பு-துகணவகுப்பு (class-subclass), வகுப்பு-சேர்வு உ வு 

(class-instance relationship) என் னவற்றுடன் சதொடர்புகடய சைள்விைகள 

உருவொக்குைின் து. எடுத்துகரக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஒழுங்குமுக  

ைருத்துக்ைள், ச யற் ொங்குைள் என் னவற் ில் உள்ளவற்க யும் உள்ளடக்ைிய 

எல்லொ உ வுைளின் அடிப் கடயில் சைள்விைகள உருவொக்ை இயலும்.  

 யன் டுத்து வர் அடிப் கடச்  ிக்ைகல மொற் ிப் புதிய  ிக்ைகலச் ச ய்கையில் 

அவற் ிற்ைிகடயிலொன சவறு ொடுைள்  ின்சதொடரப் ட சவண்டும் என 

ஹிரொஷிமொ (Hirashima) கூடுதலொை எடுத்துகரக்ைி ொர். 
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3. ஒரு சூழலில் ஒத்துப்ச ொகும் ைற் ல் (Adaptive learning in a context): 

ஒத்துப்ச ொைத்தக்ை விதத்தில் ைற் கல ஆதொிக்ை  ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு ஒழுங்குமுக   யன் டுத்தப் டுைின் து. ச ர்ைலங்ைொவும் ைொர் ியொவும் 

(Berlanga and Garcia) ைற்கும் ேகடைளும் (learning styles) ச ொதகனயும் (test) 

வகைப் டுத்தப் ட்ட ஒரு  ட்டைத்கத (framework) எடுத்துகரத்தனர்.  

ஒத்துப்ச ொகும் விதிைளுடன் (adaptive rules) ைற்கும் ேகட ச ொருத்தமு  

(ஒத்திக வொை) மொறும்.  ஹுஆங்கும் அவரது உடன் ணிபுொிசவொரும் (Huang and 

his colleagues)  ச ொருண்கம வகல (semantic web) உத்திைள் 

ச ர்க்ைப் டுகையில் மின்-ைற் ல் சமம் டும் என்று ேம் ினொர்ைள்.  இது ஒரு 

ச ொருண்கமயியல் சூழல் மொதிொி, அ ிவுத்தி னுள்ள/ நுண்ண ிவுள்ள தனிப் ட்ட 

ச யலி, ைருத்து ொர் ைற் ல் சைொட் ொடுைள் என் னவற் ில் 

 யன் டுத்தப் டுைின் து. புதிய மின்-ைற் ல்  ட்டைத்தில் ைற் ல் ச கவைள் 

தரப் டுகையில் தனிப் ட்டவொின்  ி ப் ியல்பும் ஆர்வங்ைளும் ைருத்தில் 

சைொள்ளப் டும்.   

ைல்விக்கு மூலப்ச ொருணகம ஆய்வுைள் (Ontologies for Education (O4E)): 

வின்ஸ்டன்– ொசலம் மொனிலப்  ல்ைகலைழைம்,  ிட்ஸ் ர்க்  ல்ைகலக்ைழைம், 

ச யிண்ட்-பீட்டஸ் ர்க் மனில  ல்சதொழில்நுட் ப்  ல்ைகலக்ைழைம் 

என் னவற் ொல் இணந்து உருவொக்ைப் ட்ட O4E  ைல்வியில் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல்  யன் ொடுைளுக்கு சவண்டி ஈடு டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

வகலதளம் ஆய்வுக்ைட்டுகரைள், ைருவிைளுக்கு இணப்புைள், 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் சதொடர்புள்ள தைவல்ைள் என் னவற்க த் தருைின் ன.  

 ல  ணிப் ட்டக க் ைட்டுகரைள் கு ிப் ிட்ட சதொழில்நுட் ங்ைகளயும் ைல்வியில் 

அவற் ின் சதகவகயயும் விளக்குைின் ன.  

ேடப் ிலுள்ள  யன் ொடுைள்:  
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Topic Maps 4 E-learning (TM4L): டிச்ச வொ, டிச்ச வ் என்ச ொரொல் 

உருவொக்ைப் ட்ட TM4L என் து ISO XTM Standard-ஐப்  யன் டுத்தி ைல்வி ொர் 

ச ொருள்ைகள  ைிர்ந்துசைொள்ள அனுமதிக்ைின் து. 

மொதிொி மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒழுங்குமுக  

வகர டம் 1: ச ல் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (cell ontology) 

வகர டம் 2: ச ல் சைொட் ொடு (cell theory) 

3.9 தி கமவொய்ந்த உயர் ச யல்தி னுள்ள ைணிப்ச ொ ி அடிப் கடயிலொன 

தைவல் அகமப் ொை மூலப் ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

3.9.1 அடிப் கடக் ைருத்துரு 

        மூலச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ைலகவத் தன்கமயொனது. ேொம் 

இவ்சவளிப் ொட்கட இருமுக  வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யசவண்டி வரும்:  

முதலில் அடிப் கடக் ைருத்துருவொை வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் டும்;  ின்னர் 

இது முழுவதுமொை வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் டும். 

         செம்ஸ் சஹண்ட்லர் (James Hendler)  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப் 

 ின்வருமொறு வகரயக  விளக்ைம் ச ய்ைி ொர்: “ஒரு அ ிவுத் சதொகுதியின் 

முக யொன வகரயக  விளக்ைம்” (“a formal definition of a body of knowledge”). 

இது கூடுதலொை ைலகவத்தன்கமயு ொமல் எல்லொவற்க யும் சதளிவொைக் 

ைொட்டுவதொல்/கூறுவதொல் இது மிை ேல்ல வகரயக விளக்ைம் ஆகும்.  இருப் ினும் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு கு ிப் ிட்ட அ ிவுக்ைளத்துடன் (particular 

field of knowledge) அல்லது ச ொருட்ைளின் சதொகுப்புடன் சதொடர்பு டுத்தும் ஒரு 

ச ொருள்விளக்ைச் ச ொற்சைொகவ (glossary)  அல்லது  ி  ைருத்துருக்ைளின் குழும 

வடிகவ அகடயவியலும் ஒரு சுருக்ைமொகும்.   

         இது வகைப் ொட்டியலின் ேிகனவு எச் மொ? என்  சைள்வி எழலொம்.  ஆம் 

இரண்டும் ஒற்றுகமயுள்ளகவ எனப்  திலளிக்ைலொம். முதலில் ஒரு  ொடப்ச ொருள் 

வகைப் ொட்டியகல உருவொக்ைிய ின்னர் அதில் கூடுதல் விளக்ைங்ைகளச் ச ர்த்து 

ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ உருவொக்ைவியலும். இதுதொன் 
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விரும் த்தக்ைது என் து  ொியல்ல. ஒருவர் ஒரு வகைப் ொட்டியகலப் 

 ொர்க்ைவியல்லொது என் து ச ொன்று ஒருவர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவயும் 

 ொர்க்ைவியலொது எனும் ச ொது, அவர் ஒரு உருப் டுத்தகத அல்லது மொதிொிகயப் 

 ொர்த்து அகதக் ைற் கன ச ய்யவியலும்.     

3.9.2  ின்னணி: கூடுதல் ச யல்தி னின் சதகவ 

          ைடந்த  ல ஆண்டுைளொை XML தரவின் தி கமயொன  ொிமொற் த்திற்கு 

தன்முகனப்பு வொய்ந்த சதொழில் நுட் மொை  உருவொைியுள்ளது. XML மற்றும் அதன் 

திட்டங்ைளின் ஆதரவொளர்ைள் வணிைம், அரசு, இரொணுவ ேிறுவங்ைள், உலைளவில் 

விொிந்த வகல (World Wide Web (WWW) என் னவற்க  உள்ளடக்கும்.  

              இன்று மூலப்ச ொருண்கமயிலின் தர்க்ைம், மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

சமொழிைள் வழி ேொம் அ ிகவப்  குப் ொயவும்  ைிர்ந்துசைொள்ளவியலும்; மற்றும் 

 குத்த ிவுச் ச யலிைள் (intelligent agents) மூலப்ச ொருண்கமயியல்-

உள்ளுக யும் ச ொருண்கமயில் கு ிபீட்டின் (semantic markup) ச ொருண்கம 

துல்லியகதப்  யன் டுத்த ச ய்லூக்ைம் ச ய்யப் டுள்ளது.  

             மூலப்ச ொருண்கமயியல் அதன் உண்கமயொன வடிவத்தில் 

அொிஸ்டொட்டில் ைொலத்திலிருந்சத உள்ளது.  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அதன் 

புரொதனத்தன்கமயில் “உள்ளது” அல்லது “இருக்ைி து” என்  ஆய்கவக் 

கு ிப் ிட்டு ேின் து. இன்று மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு தரவு வகைப் ொட்டுத் 

திட்டங்ைள், ச ொருட்புல அைரொதிைள் (ச ொற்ைளஞ் ியங்ைள்) (thesauruses) , 

ச ொற்ச ொகைைள் (vocabularies), முக்ைியச் ச ொல்  ட்டியல்ைள் (key-word lists), 

வகை ொட்டியல்ைள் (taxonomies) என் ன்வக  உள்ளடக்கும். 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் தரவின் ச ொருண்கமயியல் மற்றும் 

சதொடொியல் புொிந்துசைொள்ளகல ஊக்குவிகும். மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் 

மர ொன வகரயக விளக்ைம் குரூ ரொல் (Gruber’s) தரப் ட்டுள்ளது: “… 

ைருத்துருவொக்ைத்தின்  ி ப்பீடு (…specification of conceptualization)”.  
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சேைிழ்ச் ியொைக் கூ ினொல் அது “ஒரு ச ொருண்கமக் ைளத்திற்குள் இருக்கும் 

ச ொருட்ைகளயும் விதிைகளயும் (the things and rules that exist within a respective 

domain)” வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும்.   ின்வருவன மூலப்ச ொருண்கமயியலின் 

முக்ைியமொன தனிமங்ைகளக் சைொண்டிருக்ைின் து:  

(1) இது ஒரு சுருக்ைம், ஒரு தர்க்ைவியல் ைருத்துரு. 

(2) இதன் சேொக்ைம் அ ிவு, ைருத்துருக்ைள் அல்லது ச ொருட்ைள் என் தன்     

கு ிப் ிட்ட  ரப் ிற்குள் உள்ளது 

(3) மூலப்ச ொருண்கமயியலில் ச ொருட்ைள் அல்லது ைருத்துருக்ைள் 

அவற் ிற்ைிகடசய உ வுைள் சைொண்டிருக்கும்; இந்த உ வுைள் 

ச ரும் ொலும்  டிேிகலயொை இருக்கும்; ஆனொல் எப்ச ொதும்  டிேிகலயொை 

இருக்கும் என் ில்கல. 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள்: 

 (1) தரப் ட்ட ஒழுங்குமுக ,  ரப்பு அல்லது ைளத்தின் கூறுைகள விளக்ைப்  

 யன் டுத்தல்லொம். 

 (2) எவ்வொறு ஒரு அ ிவு ஒழுங்குமுக யின் கூறுைள் ஒன் ிற்சைொன்று 

உ வுசைொண்டுள்ளன (அதொவது அகவ எவ்வொறு ஊட்டொட்டம் 

ச ய்ைின் ன) என் கத விளக்ைப்  யன் டுத்தலொம்.  

(3) ஒன் ொைத் சதொடர்பு டுத்தப் டுதல் அல்லது  ங்ைிலியொல் இகணத்தல். 

 ல உறுப்பு மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வுைகளக் உள்ளடக்ைிய ஒரு 

முதன்கமயொன மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இருப் து  ொத்தியமொகும். 

(4) அவற்க  விளக்கும் வழியொை ஒரு மொதிொியில் மொதிொிப் டுத்தல் அல்லது 

உருப் டுத்தம் ச ய்தல். 

(5) ச யற்கைப்  ட்ட ிவின் சவறு ட்ட அளபுைகள அகடய அவற் ின் 

தர்க்ைத்கத சமன்ச ொருளில் உள்ளுக யச் ச ய்யலொம்.  

3.9.3 மூலப்ச ொருண்கமயியகல அைக்ைொட் ியொய்க் ைொணுதல் 
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              மூலப்ச ொருண்கமயிகல அைக்ைொட் ியொய்ைொண் தன் ேல்ல வழி மிை 

எளிதொன ஒன்க  மொதிொிப் டுத்துவதொகும். சமொஸ்ச ல்லொவின் (Moschella’s) 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் வகரயக விளக்ைம்: “…ச ொருண்கமக் ைளத்திற்குள் 

உள்ள ச ொருள்ைளும் விதிைளும்” .  “ச ொருள்ைள்” என் தில் ைருத்துருக்ைள் அல்லது 

உண்கம வொழ்க்கை ச ொருள்ைள் ச ொன்  அருவ அல்லது  ருகமப் ச ொருள்ைகள 

உட் டுத்தவியலும். “விதிைள்” என் து ச ொருள்ைளுக்கு அல்லது ச ொருள்ைகளப் 

 ற் ியகவைளுக்கு இகடசய  உள்ள உ வுைகள ஆளும் விதிைள் என் கதக் 

கு ிக்கும். எ.ைொ. “தொனியக்ை வொைனங்ைளுக்குச்  க்ைரங்ைள் உண்டு” – “ க்ைரங்ைள் 

இரண்டிற்குக் கூடுதல் ஐந்திற்குக் குக ந்த எண்ணிக்கையில்லனகவ”. “ச ொட்டிச் 

 ிற்றூர்தி தொனியக்ை ஊர்திைளின் ஒரு வகை”. “ச ொருண்கமக் ைளம்” என் து ஒரு 

கு ிப் ிட்ட மண்டலம் அல்லது எல்லொப் ச ொருள்ைளின்  ிர ஞ் த்திலிருந்து 

 ிொித்சதடுக்ைப் ட்ட ஒரு கு ிப் ிட்ட “உலைம்”.   

              மூலப்ச ொருண்கமயியல் உண்கமயொை இருக்ைி வற்க  விளக்ைப் 

ச ொதுவொைப்  யன் டுத்தப் டும். விலங்குப்  ரொமொிப்பு  ற் ிய அ ிவின் 

உண்கமயொன சதொகுதி அல்லது ஒரு கு ிப் ிட்ட இரொணுவ ஆயுதப் கடயொல் 

 யன் டுத்தப் ட்ட உண்கமயொன  கடக்ைலச் ொகல.  

           ைீசழ மொதிொியொக்ைப் ட்ட எளிதொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

தொனியக்ை ஊர்திைகள உருவொக்கும் சதொழிற் ொகலயின்  குதியொை அகமயும் 

இருப்ச ொருள்ைகளயும் (entities) அவற் ிற்ைிகடசயயுள்ள உ வுைகளயும் 

ைொட்டும்.  
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 எளிகமயொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

  

        

     

துகணவகை              துகண வகை 

                  

         

 

எடுத்துக்ைொட்டு                            எடுத்துக்ைொட்டு 

          உற் த்தியொளர்        

     

           உற் த்திச ய் 

 

      சமொட்டொர் வண்டி 

வணிட 

தொனியக்ை ஊர்தி 

மொருதி 700 

ைொர் சரஷன் 

தொனியியக்ை ஊர்தி 

உற் த்தி ேிறுவனம் 

மொருதி சமொட்டொர் 

ைம் னி 

 

அம்புக்கு ிைள் ைருத்துருக்ைளுக்கு அல்லது ச ொருள்ைளுக்கு இகடசயயுள்ள 

உ வுைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யும். அம்புக்கு ி “உொிகமயொளர்” என்  

உ விலிருந்து சவளிசய சுட்டிைொட்டுைி து; அவற்க   அகவ சவளிப் டும் 

 டங்ைளுடன் இகணக்ை ட்டுள்ள  ி ப்புப் ண்புைளொைக் ைொணவியலும்.  ச ொர்டு 

சமொட்டொர் ைம்ச னி “தொனியக்ை ஊர்தி உற் த்தியொளர்” வகுப் ின் 

துகணவகுப் ின் சேர்வொகும்;  “தொனியக்ை ஊர்தி” என் து “சமொட்டொர் ஊர்தி” 

என் தன் துகணவகுப் ொகும். “டொரஸ் உற் த்தியொளர்/Taurus’s manufacturer” 

என் து ச ொர்டு சமொட்டொர் ைம்ச னி/Ford Motoar Co.  ச ொர்டு சமொட்டொர் 

ைம்ச னி/Ford Motoar Co  என் து ச ொர்டு டொரஸ்/Ford Taurus என் கத 

உற் த்தி ச ய்ைின் து.   

         “சமொட்டொர் ஊர்தி/motor vehicle” என் தும் “ைொர் சரஷன்/ corporation” 

என் தும் அசமொிக்ை தொனியங்கு ஊர்தி உற் த்தி வகுப்புைளின் (American 

automobile manufacturing classes) ச ொருண்கமக் ைளத்தில் வகுப்புைளொகும்.  
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வகுப்புைள் என் ன தனிப் ட்ட குணங்ைகளக் சைொண்டு குழுக்ைள் அல்லது 

வகைப் ொடுைள் ஆகும்.  “தொனியங்கு ஊர்தி/automobile” என் து “சமொட்டொர் 

ஊர்தி/motor vehicle” வகுப் ின் துகண வகுப் ொகும். “motor vehicle/சமொட்டொர் 

ஊர்தி”  என் தன்  ி  துகண வகுப்புைள்  டத்தில் ைொட்டப் டவில்கல என் ொலும் 

“டிரக்/truck” டிரொக்டர்/tractor”  ச ொர்க்லிப்ட்/forklift” என் வகைகளயும் 

உட் டுத்தவியலும்.  “தொனியக்ை ஊர்தி உற் த்தியொளர்/ automoblile” என் து 

“உற் த்தியொளர்/nanufacture” வகுப் ின் துகணவகுப் ொகும். இப்ச ொருண்கமக் 

ைளத்தில் “உற் த்தியொளர்” வகுப் ின்  ி  துகணவகுப்புைள்   “கடயர் 

உற் த்தியொளர்/tire manufacturer” அல்லது “ைண்ணொடி உற் த்தியொளர்/ glass 

manufacturer” என் கத உள்ளடக்குவதொைக் ைருதலொம்.   

         மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் “ச ொருள்/thing” அருவமொைசவொ 

(abstract)  ருப்ச ொருளொைசவொ (concrete) இருக்ைலொம் என் கத ேிகனவில் 

சைொள்ளவும். வகுப்புைளும் துகணவகுப்புைளும் அருவங்ைளொகும்; அகவ 

உண்கமயில் ேமது உள்ளத்கதத் தவிர சவச ங்கும் சவளிசய இருப் தொைத் 

சதரயவில்கல. அகவைள் ேமது உள்ளங்ைளில் ஏசதொ  ிலவற் ின் 

உருப் டுத்தங்ைளொை மட்டும் இருக்ைின் ன அல்லது உண்கமயில் இருக்கும் 

ச ொருள்ைளொை இருக்ைின் ன.   

        Ford Taurus LX என் து உண்கம இருப்புப்ச ொருள்.  அகத  ஒருவர் 

 ொர்க்ைவும் சதொடவும் இயலும். அது தொனியக்ை துகணவகுப் ின் ஒரு 

எடுத்துக்ைொட்டொைக்/சேர்வொைக் ைொட்டப் டுைின் து. OOP ைகலச் ச ொல் 

அடிப் கடயில் ஒரு எடுத்துக்ைொட்டு/சேர்வு என் து உண்கமப் ச ொருளொகும். 

ச ொதுவொை அது உண்கமயொய் உள்ள ஒன் ொகும்; அகதப்  ி  ‘இயல்பு எதிர் 

ைருத்துரு’ வழியில் சதொடசவொ ைொணசவொ இயலும். OOP ைகலச்ச ொல்லில் ஒரு 

ச ொருள் என் து ஒரு வகுப்பு அல்லது ஒரு துகணவகுப்பு என் திலிருந்து 

சதொடங்ைப் ட்டது அல்லது என் தன் எடுத்துக்ைொட்டொகும். 
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         இவ்வகரயக  விளக்ைத்திற்கும் “… ஒரு ைிளொ ொியின் வடிவத்கத எடுக்கும் 

ஒரு சுருக்ைமொக்ைம்/அருவமொக்ைம் அல்லது ஒரு கு ிப் ிட்ட அ ிவுக் ைளத்தில் 

சதொடர்புள்ள ைருத்துருக்ைளின் அல்லது ச ொருள்ைளின்  ி  குழுமம்”  என்  

வகரயக  விளக்ைத்திற்கும் உள்ள முரண் ொடின்கமகயக் ைவனிக்ைவும். 

           வகுப்புைள், எடுத்துக்ைொட்டுைள், ச ொருள்ைள் என் ன  ின்வரும் 

அடிப் கடக் ைருத்துருக்ைகளப் புொிந்துசைொள்ள உதவும்: மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைள் உண்கம உலைின் ஒரு கு ிப் ிட்ட  குதிக்குள் வரும் உண்கமப் 

ச ொருள் மற்றும் ைருத்துருப் ச ொருள் என்  இரு ச ொருள்ைகளயும் (things) 

அவற் ிற்ைிகடயிலொன உ வுைகளயும் சைொண்டிருக்கும்.   

3.9.4 மூலப்ச ொருண்கமயியல் சமன்ச ொருளின் சேொக்ைமும்  யன் ொடும் 

            ல்சவறு ட்ட இலக்குைகள அகடய உருவொக்ைப் ட்ட சமன்ச ொருளில் 

(software) மூலப்ச ொருண்கமயியலின்  ி ப் ியல்புைள் (properties), 

 ண் ியல்புைள் (characteristics), தர்க்ைம்  (logic) என் னவற்க  அடக்ைவியலும். 

இன்று மூலச ொருண்கமயியல் ஆய்வொல் இயக்ைப் டும் சமன்ச ொருளின் 

 யன் ொடுைளில் மிைப் புைழ்வொய்ந்தகவ அ ிவு உருப் டுத்தம் (knowledge 

representation), ச யற்கை அ ிவு (artificial intelligence), தைவல் சதொழில்நுட் ம் 

(information technology) என்  ைளங்ைளில் உள்ளன. அ ிகவ இடமொற் ம் 

ச ய்யவியலும் ேமது தி னில் கூ த்தக்ை சமம் ொடுைகள விகளவிக்ை  

இப் ொடங்ைள் (disciplines) வகலதளத்தின் மீது ைவனக்குவிப்புடன் 

இணந்துள்ளது.  

          ின்வரும் விவொதங்ைள் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளயும் 

 குத்த ிவுவுள்ள ச யலொண்கமைகளயும் (intelligent agents)  யன் டுத்துவதில் 

வகலதளமும் வகலதளத்துடன் உ வுள்ள சதொழில்நுட்மும் ச ய்யும் மிைப்ச ொிய 

 ங்ைளிப்க  அங்ைீைொிக்ைின் து/ஒப்புக்சைொள்ைின் து. இருப் ினும் சதொழில் 

நுட் த்தின்  யன் ொடு வகலதளத்துடன்  எல்கல டுத்தப் ட்டுள்ளது என் து 

இதன் மக ச ொருள் அல்ல.  சதொழில் நுட் த்கத வகலதளத்திற்கு சவளியிலும் 
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mainframe, networked environments என் னவற்க  உள்ளடக்ைிய எந்தச் 

சூழலிலும்  யன் டுத்தவியலும்.  சதர்ந்சதடுக்ைப் ட்டச் சூழல் jawa மற்றும் 

marked-up   உகரக் சைொப்புைளுடன் இகயபு சைொண்டிருந்தொல், இது 

சதொழிநுட் த்துடன் இகயபுடன் இருக்கும். இப் யன் ொடுைளுக்கு என்று 

சதொிந்சதடுக்ைப் ட்ட சமொழியொை இருந்தொல் ெொவொ  ி ப் ொைத் சதகவப் டொது.  

          World Wide Web Consortium, DARPA மற்றும் ஐசரொப் ிய 

ஐக்ைியேொடுைளின் அ ிவு உருப் டுத்தம்/ ச யற்கை அ ிவு  முதொயங்ைளின்  

 ல்சவறு ட்ட உறுப் ினர்ைள் ைொரணமொை ச ொருண்கமயியல் வகல / Semantic 

Web சதொன்றுைின் து.  Semnatic Web  என் து டிம் ச ர்னர்ஸ்-லீ (Tim Berners-

Lee) என் வொின்  கடப் ொகும்; இவர்தொன் அ ல்/ஆதொர வகலதளத்கதயும்  

(original Web) உருவொைியவரொவொர்.  ஆதொர வகலதளம் HTML markup (அல்லது 

அகடயொளப் டுத்தல்/annotation)  க்ைங்ைளுடன் ஆவணத்கத கமயமொய்க் 

(document-centric) சைொண்டது ச ொன்று ச ொருண்கம வகலயும் ச ொருண்கம 

அகடயொளப்  க்ைங்ைளுடன் ஆவண-கமயம் சைொண்டதொய் இருக்கும்.  

           மர ொன HTML அகடயொளப் டுத்தல் என் தற்கும் புதிய 

ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தல்  என் தற்கும் இகடயில் உள்ள 

சவறு ொடு முதல் ேிகலயில் அகடயொளத்கத உருவொக்ைப்  யன் டுத்தப் டும் 

சமொழியில் உள்ளது. ஆரம் த்தில்  யன் டுத்த ட்ட சமொழி Hypertext Markup 

Language (HTML)  என் தொகும். இது ஒரு எல்கலக்குட் ட்ட சமொழியொகும்; இது 

ஆவணங்ைள் ஒரு  ிசரௌ ரொல் (browser)  ொர்கவயிட டுகையில் ஆவணங்ைள்  

எவ்வொறு சதொன் சவணும் என்று மட்டும் கூறுைின் து.  இதில் தரவு 

 ம் ந்தப் டொது. 

          முரணொை ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தல் ஆவணங்ைளி 

தரவுைகளக் சைொண்டிருப் தற்கு அதிைொரம் தருவதுடன் முன்னொல்  ொத்தியமல்லொத 

மிைக் கூடுதலொை சேர்த்தியொக்ைப் ட்ட/சமருைிடப் ட்ட, அனுமொனிக்ைவியலும் 

மற்றும் புொிந்துசைொள்ளவியலும் தரவுைகளக் சைொண்டிருக்ைவும் அதிைொரம் 
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தருைின் து.  ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தல் (semantic markup), 

உள்ளர்ந்த ச ொருண்கம சைொண்டிரொத எளிகமயொன எழுத்துக் சைொர்கவகயப் 

 யன் டுத்துவதற்குப்  திலொைச் ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமைள் அல்லது 

ச ொருண்கமயியல் அடிப் கடயில் (வகலதளத்திற்கு சவளிசய உள்ள 

உள்ளடைத்கதயும் உள்ளடக்ைிய) உள்ளடக்ைத்தில்/ச ொருளடக்ைத்தில் 

சதடுவதற்கும்  ி  ச யற் ொங்குைகளச் ச ய்யவதற்கும் சவண்டிய தி கன 

அளிக்ைின் து.  எடுத்துக்ைொட்டொை “ேட் த்திரங்ைள்”என் கதத் சதடி ேட் த்திரக் 

கூட்டங்ைளிலிருந்து ஹொலிவுட் ேட் த்திரங்ைள் வகரப் ச றுவதற்குப்  திலொை ேொம் 

இப்ச ொது ஒரு எடுத்துக்ைொட்டொன/ ி ப் ொன இயந்திரத்கதப்  யன் டுத்தி 

சதகவயொன ேட் த்திரக் கூட்டங்ைளின் ேட் த்திரங்ைளுக்கு ேமது சதடகலக் 

ைட்டுப் டுத்திக்சைொள்ளலொம்.  

            இம்மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுதொன் அம்மொதிொியொன சமம் ட்ட 

துல்லியத்திற்குப்  ின்னொல் உள்ள தர்க்ைத்திற்குப் ச ொறுப் ொனதொகும்; சமலும் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடிப் கடயிலொன அகடயொளப் டுத்தப் ட்ட 

சமொழிைள் தொன் சேரடியொைவும் தனித்தன்கமயொைவும் அம்மொதிொியொன தர்க்ைத்கத 

ேிக சவற்றுவதற்குப் ச ொறுப் ொனதொகும். 

3.9.5. மூலப்ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தலின் துல்லியம் 

          எவ்வொறு தைவல் அல்லது அ ிவின்  ொிமொற் த்தில்  துல்லியகத சமம் டுத்த 

ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தலில் உள்ள மூலச ொருண்கமயியலின் 

தர்க்ைத்கத உள்ளுக  ச ய்வது என் து விளக்ைப் டசவண்டியதொகும்.  தைவகல 

நுைர்சவொர் வினிசயொைிப் வர் எகதத் தருைின் னர் என் கதத் துல்லியமொைப் 

புொிந்துசைொள்ைின் னர் என் கத உறுதி ச ய்ய மூலப்ச ொருண்கமயியல்-இயக்ைத் 

தர்க்ைத்கத (ontology-driven logic) ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தலுக்குள் 

உள்ளுக  ச ய்யும் விஷயம் முக்ைியமொனதொகும்.   மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு அதன் உள்ளடக்ைத்கத துல்லியமொை வகரயக  விளக்ைம் ச ய்துள்ளதொல் 

உள்ளொர்ந்த/ஆற் ல்மிக்ை ச ொருண்கம மயக்ைம் குக க்ைப் டுைின் து.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இச்ச யல் ொட்டிற்குத் துகணபுொிைின் து; 

ஏசனன் ொல் அதன்  யன் ொட்டிற்ைொன உடன் ொடுைள் மற்றும் அதன் 
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துல்லியமொன ச ொருண்கமைளின் விொிவொன புொிதல் என் ன தைவலின் 

 ொிமொற் த்திற்கு முன்னசர ச  ப் டுைின் து.  அதொவது ஒவ்சவொருவரும் ஒரு 

 ொிமொ த்திற்கு – வழங்ைலின்  மூலமொை உதவி ச ய்யும் ச ொருண்கமயியல் 

அகடயொளப் டுத்தல், விதி அடிப் கடயிலொன அனுமொனிகும்  குத்த ிகவ 

ேகடமு ப் டுத்தும் நுைர்சவொரொைப்  குத்த ிவுள்ள ச யலி –   மற் வர் 

எகதப் ற் ி ச சுைி ொர் என்று துல்லியமொை அ ிவர்; எசனன் ொல் ஒசர 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப்  யன் டுத்த அவர்ைள் முன்கூட்டிசய 

ச ொறுப்க  ஏற்றுள்ளனர்.   

             அந்த சேொக்ைத்திற்ைொை விச  மொை எழுதப் ட்ட 

மூலச ொருண்கமயியல் ொர் தர்க்ைமும் ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தலில் 

உள்ளுக யும் அ ிவும் ஒரு  குத்த ிவுள்ள ச யலியொலும்  ிசரௌ ரொலும் 

இயந்திரம்- டிக்ைவியலுவதொகும். “ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

இயந்திரம்- டிக்ைவியலுவதொைச் ச ய்யலொம் என் ொல், அது ைணிப்ச ொ ிகய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள ைகலச்ச ொற்ைகள 

தி கமயொய்கையொள அனுமதிக்ைின் து; இக்ைகலச் ச ொற்ைள் இத்தைவகலப் 

புொிந்துசைொள்ளும்  யன் டுத்து வர்ைளுக்கு அர்த்தத்கதத் தரும். ைணிப்ச ொ ி 

இச்ச ொல்லின் எந்த ஆழமொன அர்த்தத்திலும் இத்தைவகலப் புொிந்துசைொள்ளொது; 

ஆனொல்  யன் டுத்து வர் புொிந்துசைொள்ளும் ைகலச் ச ொற்ைகள அது 

தி கமயொைக் கையொளுைின் து.  இது  யன் டுத்து வருக்கும் ைணிப்ச ொ ிக்கும் 

இகடயில் ஒரு ைருத்துப் ொிமொற்  முக கய அனுமதிக்ைின் து; இது மறு டியும் 

 யன் டுத்து வர் சதகவைள், விருப் ங்ைள், ைட்டுப் ொடுைள் என் னவற்க  

உருப் டுத்தம் ச ய்யும் சமன்ச ொருள் விகளச ொருளைளின் உற் த்திகய 

 ொத்தியமொக்குைின் து. “  

             அ ிவின்  ொிமொற் த்கத இரண்டு ச யற் ொங்குைளொைப்  ொர்க்ைவியலும்.  

முதல் சேர்வில் அ ிவு  ொிமொ ப்  டுைின் து; அதொவது மூலச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுக்கும் ச ொருண்கமயியல் அகடயொளப் டுத்தலுக்கும் உட் கடயொனது.  

இது கு ிப் ிடப் ட்ட அ ிகவ அதொவது ச ொருண்கமயியல் 
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அகடயொளப் டுத்தலில் ஏற்ைனசவ உள்ளுக ந்துள்ள ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவ 

 ம் ந்தப் டுத்தும்/உட் டுத்தும்.  இரண்டொவது சேர்வு ஒரு  குத்த ிவுள்ள 

ச யலியொல்  யன் டுத்தப் டும் அனுமொன இயந்திரத்கத (inference engine) 

 ம் ந்தப் டுத்தும்/உட் டுத்தும். (ஏற்ைனசவ) இருக்ைின்  ச ொருட்புல அ ிவு 

ச யலியொல் அணுைப் டும் ச ொழுது புதிய அ ிவு அனுமொனிக்ைப் டும் அல்லது 

விதிைகளப்  யன் டுத்திய  ின்னர் அல்லது இயந்திரத்தில் தங்ைியிருக்கும் 

ைட்கடவிரல் விதிைகளப்  யன் டுத்திய  ின்னர் உய்த்துணரப் டும்.  

3.9.6 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ உருவொக்குவதில் உள்ள சைொள்கைைள் 

அல்லது  டிைள் 

          மூலப்ச ொருண்கமயியகல உருவொக்கும் ச யல் ொடு தற்ச ொழுது 

“மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுப் ச ொ ியியல்/ ontology engineering” என்று 

அகழக்ைப் டுைின் து. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் ச ொருத்தமொன 

 யிற் ிகயக் சைொண்ட மற்றும்  ொடப்ச ொருள்-வல்லுனர்ைளுடன் இகணந்து தமது 

ச யகலச் ச ய்யும் ஆட்ைளொல் உருவொக்ைப் டும்.   

             ரவலொைக் கூ ினொல், மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அதன் 

சேொக்ைத்கதயும்  யகனயும் விளக்குவதொலும் அதன் முக்ைியமொன கூறுைகளயும் 

(ச ொருள்ைள், ைருத்துருக்ைள், வகுப்புைள்) உ வுைகளயும் 

அகடயொளங்ைொண் தொலும் மற்றும் ச ொருள் மயக்ைமில்லொத 

வகரயக விளக்ைங்ைகள உருவொக்குவதொலும் ச  ப் டும்.   

           சேொய் மற்றும் மக்ைினஸ் (Noy and McGuiness)  ின்வரும்  டிைகளப் 

 ொிதுகரைின் னர்: 

1.சேொக்ைம், ச ொருட்புலம், மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின்  யன் ொடு 

என் னவற்க  அகடயொளம் ைொணவும். 

2.இருந்தொல் முன்னசர உள்ள மூலப்ச ொருண்கமயில் ஆய்கவ 

 யன் டுத்தவும். 
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3.மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் முக்ைியமொன ைகலச்ச ொற்ைகள 

அகடயொளம் ைொணவும். 

4. வகுப்புைள், துகணவகுப்புைள் மற்றும் அகவைளின்  டிேிகலைள் 

என் னவற்க  அகடயொளம் ைொணவும். 

5. வகுப்புைள், ச ொருள்ைள் அல்லது ைருத்துருக்ைள் என் னவற் ின் 

தனித்தன்கமைகள அகடயொளம் ைொணவும்.  

6.ஒவ்சவொரு தனித்தன்கமைளின் அனுமதிக்ை ட்ட மதிப்புைள், மதிப்பு வகை 

ச ொன் வற்க  அகடயொளம் ைொணவும். 

7. ச ொருள்ைளின் அனுமதிக்ைப் ட்ட தனித்தன்கமைளுடன் ச ொருந்தும் 

மதிப்புைகளக் சைொண்ட உண்கமயொன ச ொருள்ைகள வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்து ஒவ்சவொரு வகுப் ின் அல்லது துகணவகுப் ின் எடுத்துைொட்டுைகள 

உருவொக்ைவும். 

3.10 ேிக வுகர  

            முன்னர் ைொட்டிய டி மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வுைள்  ல 

நூற் ொண்டுைளுக்கு முன்னர் அ ிமுைப் டுத்தப் ட்டன;  அகவ இப்ச ொழுது 

ஆர்வத்திற்கும் ஆரொய்ச் ிக்கும் ைவனக்குவிப்பு இடமொகும். 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளிலிலிருந்து மிைக் கூடுதலொன எதிர் ொர்ப்புைள் 

அகவ ச ொருண்கம வகல (Semantic Web) என் தில் ச ய்யும்  ங்ைளிப் ிலிருந்து 

வருைின் து; இது மிை அ ியப் ட்டுள்ள உலைளொவிய ச ொல்வகல (World Wide 

Web (WWW) என் தன் அடுத்த தகலமுக யொகும்.  தற்ச ொதுள்ள ச ொல்வகல 

 ில்லியன் ைணக்ைொன மக்ைளின் வொழ்கைத் தரத்கத மொற் ியது ச ொன்று Semantic 

Web என் தும் இகத மீண்டும் ச ய்யும்; மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

இம்மொற் தில் முக்ைியப்  ங்கு வைிக்ைவிருக்ைின் து.  தட்கடயொன  னுவல்ைளொல் 

(உகரைள்) அல்லது முக்ைியச் ச ொற்ைளொல் உதவப் டுதல் என் கதக் ைொட்டிலும் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு வழியொை அருவக் ைருத்துருக்ைகளக் 

கையொளவியலும் தி ன் சூழல் சதொடர் ொன சதடலுக்கு ஊைத்திற்ைொன (inference) 
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தி ன்ைகளயும் இறுதியில் இயந்திரத்தொல் ச யல்முக ப்  டுத்தவியலும் அ ிவின் 

மீளப் யன் டுத்தலுக்கும்  ங்ைீட்டிற்கும் அனுமதிக்ைின் து.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் மற்றும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் உருவொக்ைம்  

( குதி-தொனியக்ை மற்றும் முழு தொனியக்ை சே ிமுக ைள்) இவற்றுடன் கூடிய 

ச ொருண்கமயி ொர் தைவல் மீட் ின்  ொத்தியங்ைள் முன்னர் கூ ப் ட்டுள்ளது.  

             இருப் ினும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் உலைவமொன 

வகலப் ின்னல் அ ிவு உருப் டுத்ததிற்கு மட்டும் எல்கலப் டுத்தப் டவில்கல; 

அகவ  ங்ைீட்டுப்  யன் ொட்கடக் ைருத்திற்சைொண்ட எந்த அ ிவு  

அடிப் கடக்கும்  யன் டும். ஒரு எடுத்துக்ைொட்டு மருத்துவ விடுதியின் 

முக்ைியமொன/சேருக்ைடியொன தரவு அடிப் கடகய  ொியொை உருப் டுத்தம் 

ச ய்யவதற்கு மூலச ொருண்கமயியலின்  யன் ொடு ஆகும்; “கூட்டு ேிறுவன 

ேிகனவைதின் (Corporate Memory)” முக்ைியத்துவகதப் புொிந்துசைொண்டதன் 

வளர்ச் ி  ல ேிறுவனங்ைள் அ ிவு ேிர்வொைத்திற்கு ஒசர ஒழுங்குமுக ைளில் 

விருப் ம் ைொட்டும் என்று உறுதியளிக்ைின் து.  

              இறுதியொை, ச ொிய சவறு ட்ட ைருவிைளும் சே ிமுக ைளும்  

சமம் டுத்தப் ட்ட அ ிவு ேிர்வொைத்திற்கு அல்லது மீட்புக்கு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளப்  யன் டுத்தும் அல்லது 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளக் கூடுதல் எளிதொை மற்றும் ச ொதுவொை 

உருவொக்ை உதவும் என எதிர் ொர்க்ைப் டுைின் து. இயந்திரங்ைள் அடிப் கடப் 

 குத்த ிவுடன் ச யலொற்  இயலும் என் தன் ைொரணமொை இகவ அ ிவின் 

டிெிட்டலொைத்தின் திக யில் மற்ச ொரு அடிகய சேொக்ைி உலைத்கத எடுத்துச் 

ச ல்லும். இப்புலத்தில் ஏற் டும் முன்சனற் ங்ைள் தற்ைொல வொழ்க்கையில் கூடுதல் 

தொக்ைத்கத ஏற் டுத்தும். 
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      இயல் 4 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்ைம் 

 

4.0 முன்னுகர 

 ச ௌவொ (J.F. Sowa, 1996, 14) ) “Ontologies for knowledge sharing” என்  

தமது உகரயில் மூலச ருண்கமயியல் ஆய்வு, ைகலச்ச ொல் ொர் 

மூலச ருண்கமயியல் ஆய்வு (terminological ontology), சவளிப் கட 

உண்கமயொக்ைப் ட்ட  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (axiomatized ontology) 

என் கவைளுக்கு முக யல்லொ விளக்ைங்ைள் தருைி ொர்: 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (ontology): எதொவது ச ொருண்கமக்ைளத்திசலொ 

(domain) ச ொருள்  ரப் ிசலொ (subject area) இருக்ைி  அல்லது இருக்ைவியலும் 

இருப்புப்ச ொருள்ைளின் வகைைளின்  ி ப் ொக்ைம். முன்னர் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு வகை-துகணவகை உ வொல்  குதி ேிரலில் 

ஒழுங்ைகமக்ைப் ட்ட ைருத்துருக்ைளுக்கும் உ வு வகைைளுக்கும் ச யர்ைளின் 

சதொகுப் ொல்  ி ப்பீடு ச ய்யப் ட்டுள்ளது. முக யொன சவளிப் கட உண்கமயும் 

(formal axioms) வகரயக  விளக்ைங்ைளும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில்  ில 

அல்லது எல்லொக் ைருத்துருக்ைளுடனும் உ வுைளுடனும் சதொடர்பு 

 டுத்தப் ட்டிருக்ைலொம் 

ைகலச்ச ொல் ொர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (terminological ontology): தமது 

 யன் ொட்டில் சதகவயொன மற்றும் ச ொதுமொன ைட்டுப் ொடுைகள ேிர்ணயிக்கும் 

சவளிப் கட உண்கம மற்றும் வகரயக  விளக்ைங்ைளொல் முழுவதும்  ி ப்பீடு 

ச ய்யப் டொத ைருத்துருக்ைகளயும் உ வுைகளயும் சைொண்ட 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு. 
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சவளிப் கட உண்கமயொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

(Axiomatized ontology):  தொமொைசவ தர்க்ைமொை சமொழிச யர்க்ைவியலும் 

தர்க்ைத்தொசலொ எதொவது ைணினி  ொர்ந்த சமொழியொசலொ கூ வியலும் சதொடர்புள்ள 

சவளிப் கட உண்கமயுைகளயும் வகரயக  விளக்ைங்ைகளயும் சைொண்ட 

ைருத்துருக்ைகளயுகடய மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு.  

 ச ௌவொ WordNet, Cyc என் னவற்க  ச ொிய மூலப்ச ொருண்கமைளொைக் 

கூறுைின் ொர்.  ேொம் WordNet-ஐ ைகலச்ச ொல் மூலப்ச ொருண்கமயியலொைவும் 

Cyc-ஐ சவளிப் கட  உண்கமயொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியலொைவும் 

வகைப் டுத்தல்லொம்.  ச ௌவொ சமலும்  ின்வருமொறு கூறுைி ொர் (Sowa 1996, 14): 

ைகலச்ச ொல் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு தர்க்ைவியலில் 

சவளிப் டுத்தவியலும் என் ொலும், சதகவப் டுைின்  தர்க்ைவியல் மொதிொிைள் 

ச ரும் ொன்கமயும் எளிகமயொனதும், குக ந்த அளவு சவளிப் டுத்தும் தன்கம 

சைொண்டதும், முழு முதல் ேிரல்  யனிகல ைணிப்புமுக கய விட கூடுதல் ைணிப்பு 

ச ய்யவியலுவதுமொகும். ைகலச்ச ொல் ொர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கும் 

சவளிப் கட உண்கமயொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கும் 

இகடயில் உள்ள சவறு ொடு அளபு  ொர்ந்தசதயன் ி வகை ொர்ந்ததல்ல. 

சவளிப் கட உண்கமயொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

ைகலச்ச ொல் ொர் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ விடச்  ி ிதொகும்; ஆனொல் அவற் ின் 

சவளிப் கட உண்கமைளும் வகரயக  விளக்ைங்ைளும் கூடுதல் 

ைலகவத்தன்கமயொன ஊைத்கதயும் ைணிப்புைகளயும் ஆதொிக்ைலொம்.  

 ச ொற்ைள் முக யொன உள்ளடக்ைத்தொசலொ  குதி இகய ொசலொ 

ஒழுங்குமுக ைளின் சதொடர்புற் தன்கமயின் ைருத்கத மட்டுமன் ி சேொக்ைம் 

மற்றும்  யன் ொட்டின்  ரப்பு அடிப் கடயில் முக்ைியமொன சவறு ொடுைகளயும் 

மனதிற்குக் சைொண்டுவருைின் து. ச ொற்ைளஞ் ியங்ைள் ச ரும் ொன்கமயும் 

ஆவணங்ைகளப்  ற் ியும் ஒருவகை சைொள்கைைளில் எளிய சமய்யொன 

கூற்றுக்ைளில்  யன் டுத்துைி  சமொழித் சதொிவகடவுைள் ஆகும்: d என்  ஆவணம் 

(ஒரு ைளத்தின் தனிே ர்) c என்  தகலப்க க் (சதொிவகடவின் சமொழித் 
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தனிமமொன ஒரு ைருத்துருகவக்) கையொளும். ச ொற்ைளஞ் ிய ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழி மற்றும்  டிேிகல அகமப்பு ஆவணத்கத அணுகும் அகமப் ொைச் 

ச யலொற்றும் மற்றும் ஒருவகை அனுமொனமொைக் ைருதப் டும்  ஒரு சைள்விகய 

விொிவு  டுத்தசவொ சுருக்ைசவொ ச ய்யும். மொ ொை சவளிப் கட உண்கமயொன 

சமய்ப்ச ொருள் மூல ஆய்வுைள்  ல்சவறு வகைப் ட்ட ச ொருண்கமக் ைளங்ைளில் 

 ல்சவறு ட்ட உண்கமைளின் சவளிப் ொட்கட அனுமதிக்கும் மற்றும் 

தொனியக்ைமொை அவற் ின் மொ ொத்தன்கமகயயும் உட்ச ொருள்ைளின் ஊைத்கதயும் 

அனுமதிக்கும் சமொழித் சதொிவகடவுைளொைத் திட்டவகரவு ச ய்யப் ட்டுள்ளது. 

இதன் டி இருப்புப்ச ொருள் அல்லது ைருத்துரு ைளத்தொல் வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்யப் ட்ட விகன ைருத்துருக்ைள் அல்லது உ வுைள் ச ொற்ைளஞ் ியங்ைளுக்கு 

முரணொை சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில் கமயப் ங்ைளிப்பு ச ய்ைின் து.    

 டிேிகல உ வு 

 ேிகலச றுச ற்   ி ப்பீடுைளிலும்  ம் ந்தப் ட்ட நூல்ைளிலும் “ டிேிகல” 

என்  வகையிலொன உ வு “இனப்ச ொதுவியல் (generic)”, “ ிொித்தல் (partitive)”, 

“ ந்தர்ப் ம் (instance)” எனப் ிொிக்ைப் டுைின் து.  இருப் ினும் ேிகலச றுைள் 

கூடுதலொைசவொ குக வொைசவொ இந்த சவறு ட்ட  டிேிகல வகை உ வுைகள 

உண்கமயொன ச ொற்ைளஞ் ியத்தில் ஒரு  டிேிகல உ வொை இகணக்ை 

உட் கடயொை அனுமதிக்ைின் து.  

உள்ளடக்ைலின் ஆணவ-மீட்பு வகரயக விளக்ைம் 

 இந்த இக வளித்தலின் விசவைம் (ைொரணம்) ச ொசயர்சைலல்லொல் 

(Soergel, 1974, 78)  தரப் ட்ட ஆணவ மீட்பு வகரயக  விளக்ைதில் இருக்ைி து: 

 அ என்  ைருத்துரு ஆ என்  ைருத்துருகவவிட விொிவொனது என் து 

எப்ச ொசதல்லொம்  ின்வருது  ொியொை இருக்ைின் து என் கதப் ச ொறுத்து 

அகமைின் து:  அ என் தன் எந்த உட் டுேிகல சதடலிலும் ஆ என் கதக் 

கையொளும் எல்லொ உருப் டிைளும் ைண்டு ிடிக்ைப் டசவண்டும். மறுதகலயொை ஆ  

என் து அ என் கதவிட குறுைியது.  

உள்ளடக்ைலின் அைல வகரயக விளக்ைம் 
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  “விொிவொனது-குறுைியது” என் தன் “ச ொதுவினம்- ி ப் ினம்” அல்லது “ஒரு 

வகை” ச ொன்   ி  விவரக்கு ிப்புைள் இனப்ச ொதுகமயொன  டிேிகல உ கவப் 

(generic hierarchy relation)  ண் ொக்ைம் ச ய்யப்  யன் டுத்தப் டுகையில்  

ச ொசயர்சைலல்லொல் கூ ப் ட்ட “தர்க்ைவியல் ைருதல்ைள்” என் து  ங்ைளிப்பு 

ச ய்யும். முக  ொரொமல் கூ ினொல் ைருத்துருக்ைள் உறுப் ினர்ைள் சைொண்ட 

வகுப்புைளொகும் மற்றும் உண்கமயொன குறுைிய ைருத்துவின் எல்லொ 

உறுப் ினர்ைளும் விொிவொன ைருத்துருவின் உறுப் ினர்ைளொை இருக்ைசவண்டும்; 

அசத  மயம் விொிவொன ைருத்துருவின்  ில உறுப் ினர்ைள்தொன் குறுைிய 

ைருத்துருவின் உறுப் ினர்ைளொை இருக்ைசவண்டும். இதன் டி ‘ைிளிைள்’ என் து 

‘  கவைள்’ என் தன் துகணக் ைருத்துருவொகும்,  ஆனொல் ‘ச ல்லப் ிரொணிைள்’ 

என் தன் துகணக் ைருத்துரு அல்ல. 

 உள்ளடக்ைலின் ஆழ வகரயக விளக்ைம் 

 இனப்ச ொதுகம உள்ளடக்ைலின் மற்ச ொரு வொய்ப் ொட்டு விளக்ைம் 

ைருத்துருகவச்  ி ப் ியல்புைளின் குழுமமொை அல்லது அகட மதிப்புைளொை 

உருப் டுத்தம் ச ய்வதன் அடிப் கடயில் அகமயும்.  குறுைிய ைருதுரு விொிவொன 

ைருத்துருவின் எல்லொ அகட மதிப்புைகளயும் அவற்றுடன் குக ந்தது ஒன்க  

கூடுதல்லொைக் சைொண்டிருக்கும்.  

 இந்த வொய்ப் ொட்டு விளக்ைத்தில் ேொம் உள்ளடக்ைலின் ஆழ வகரயக  

விளக்ைத்தின் ஒரு வடிவத்கதத் சதொிந்து சைொள்ைின்ச ொம். சவளிப் ொடுைளின் 

சதொடொியல் ஊை சே ிமுக கய உள்ளடக்கும் ஒரு முக யொன சமொழியில் 

கூடுதல் ைலகவத்தன்கமயொன சவளிப் ொடுைளுக்கு அகட மதிப்புக் 

குழுமத்திலிருந்து ைருத்துரு விளக்ை சமொழிகயப் ச ொதுகமயொக்ைம் ச ய்யலொம்.  

இதன் டி உள்ளடங்ைல் உ கவ விதிவரு ேிகலயில் வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்யலொம்; வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் டொத அல்லது  குதி வகரயக  

விளக்ைம் ச ய்யப் ட்ட ைருத்துருக்ைளுக்கு சவளிப் கட உண்கம ொர்ந்த 

உள்ளடக்ைக் கூற்றுக்ைளிலிருந்து விதிவருகை சதொடங்கும்; மற்றும் 

சவளிப் ொடுைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும் ைருத்துருக்ைள் மீது சதொடொியல் 

அல்லது அகமப் ியல் ஊைத்தொல் சதொடரும். ைகலச்ச ொல் தர்க்ைவியலில் 
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உள்ளடக்ைலின் அைல மற்றும் ஆழ வகரயக  விளக்ைங்ைள் சதொடொியல் 

வடிவவொதமும் அதன் சதொகு ைணித  மொதிொியின் ச ொருள்சைொளும் ச ொன்று 

துகணேிகல வருகை சைொண்டதொகும்.  

இகடக்ைொல சுருக்ைமும் வொதமும் 

 சவளிப் கட உண்கமயொக்ைப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் 

உள்ளடங்ைலின் அைல மற்றும்/ அல்லது ஆழ வகரயக  விளக்ைத்தின் 

அடிப் கடயில் அகமந்துள்ளது. ச ொற்ைளஞ் ியம் உருவொக்குவர்ைள் தர்க்ைவியல் 

உள்ளடக்ைகல  யன் டுத்தொமல் உள்ளடக்ைலின் ஆவண மீட்பு வகரயக  

விளக்ைதின் “மிதக்கும்”  யன்வழியியலின் தொக்ைத்தொல் அதிலிருந்து விலைிச் 

ச ன் னர் என்  அளவில்  ச ொற்ைளஞ் ியத்தின் ச ொதுவினப்  டிேிகலயொனது 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுடன் இகய ில்லொது இருக்ைின் து என் து இதன் 

 ின்விகளவொகும்.  

சேொய் மற்றும் சமக்ைிசனஸ் (Noy  and McGuinness) என்ச ொர் எழுதிய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்ைம் என்  ைட்டுகரயின் அடிப் கடயில் 

இவ்வியலில் வரும் ச ய்திைள் எழுதப் ட்டுள்ளன. 

4.1  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஏன் உருவொைப்ேட சவண்டும்?  

 இன்க ய ைொலைட்டத்தில் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வின் (அதொவது 

ச ொருண்கமக்ைளங்ைளில் ச ொற்ைளின் சவளிப் கடயொன  ி ப்பீடுைள் மற்றும் 

அவற் ிற்கு இகடசய உள்ள உ வுைள்) உருவொக்ைம் ச யற்கை அ ிவுச் 

ச ொதகனக்கூடங்ைளிலிருந்து ச ொருண்கமக்ைள ேிபுணர்ைளின் சமக க் 

ைணினிக்கு ேைர்ந்துள்ளது. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உலை அைல வகலயில் 

(World-Wide Web (WWW)) மிைச்  ொதொரொணமொன ஒன் ொை மொ ியுள்ளது. 

வகலயில் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு வகல தளங்ைகள (யொகு ச ொன்  

தளங்ைகள) வகைப் ொடு ச ய்யும் ச ொிய வகைப் ட்டியல்ைள் முதல் 

விற் கனக்ைொன உற் த்திப் ச ொருள்ைள் மற்றும் அவற் ின்  ண்புக்கூறுைளின் 

வகைப் ொடு வகர வியொ ித்துள்ளது.  உலை அைல வகலக் குழு (WWW 

consortium) மூலவள வருணகன  ட்டைம் (Resource Description Framework) 

என்  தைவகலத் சதடும் மின் ச யலிைளுக்கு புொியச்ச ய்ய வகலப்  க்ைங்ைளில் 
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அ ிகவ கு ியொக்ைம் ச ய்யும் ஒரு சமொழிகய உருவொக்குைின் னர். Defecence 

Advanced Research Projects Agency (DARPA)  என் து W3C என் துடன் 

இகணந்து இகணயத்தில் ச யலி ஊட்டொட்டதிற்கு வ திச ய்வகத 

இலக்ைொைக்சைொண்டு கூடுதல் சவளிப் ொட்டுக் ைட்டகமப்புைளுடன் RDF-ஐ ேீட் ி 

ச ய்து DARPA Agent Markup Language (DAML) உருவொக்குைி து (Hendler and 

McGuinness 2000). ேிபுணர்ைள் அவர்ைளின் ச ொருண்கமக் ைளத்தில் 

தைவல்ைகளப்  ங்ைிட்டுக்சைொள்ளவும் விளக்ைவும்  ல துக ைள் ேிகலச  ொக்ைம் 

ச ய்யப் ட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள உருவொக்குைின் ன. 

எடுத்துக்ைொட்டொை, மருத்துவம் SOMED  (Price and Spakman 2000)  ச ொன்  

மிைப்ச ொிய ேிகலச  ொக்ைம் ச ய்யப் ட்ட ைட்டகமக்ை ட்ட ச ொற்ச ொகுதிைகள 

உருவொக்ைியுள்ளது. விொிவொன ச ொது சேொக்ை மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைளும் சவளிவருைின் ன. எடுத்துக்ைொட்டொை, United Nations Development 

Program and Dun & Bradstreet என் ன உற் த்திப் ச ொருள்ைளுக்கும் 

ச கவைளுக்கும் ைகலச் ச ொற்ைகளத் தரும் UNSPSC சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ 

உருவொக்ை தங்ைள் முயற் ிைகள ஒருங்ைிகணத்துள்ளன (www.unspsc.org).  

 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு ச ொருண்கமக்ைளத்தில் தைவல்ைகளப் 

 ங்ைிட்டுக்சைொள்ளத் சதகவப் டும்/விரும்பும் ஆய்வொளர்ைளுக்கு ஒரு ச ொதுவொன 

ச ொற்ச ொகைகய வகரயக  விளக்ைம் ச ய்ைி து. ஏன் ஒருவர் சமய்ப்ச ொருள் 

உண்கம ஆய்கவ உருவொக்ை சவண்டும் என்  சைள்வி எழலொம்.   ின்வருவன  ில 

ைொரணங்ைளொகும்: 

 மக்ைளுக்கும் அல்லது சமன்ச ொருள் ச யலிைளுக்கும் இகடயில் தைவலின் 

அகமப் ின் ச ொதுவொன புொிதகல  ங்ைிட்டுக்சைொள்ள 

 ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவ மீளப் யன் டுத்த இயலச்ச ய்ய 

 ச ொருண்கமக்ைள ஊைங்ைகள சவளிப் கடப் டுத்த 

 ச யற் டுத்தும் அ ிவிலிருந்து ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவப்  ிொிக்ை 
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 ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவ ஆய 

மக்ைளுக்கும் அல்லது சமன்ச ொருள் ச யலிைளுக்கும் இகடயில் தைவலின் 

அகமப் ின் ச ொதுவொன புொிதகல  ங்ைிட்டுக்சைொள்ளவது 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்குவதன் ச ொதுவொன சேொக்ைங்ைளில் 

ஒன் ொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை சவறு ட்ட  ல வகலத் தளங்ைள் மருத்துவத் 

தைவகலக் சைொண்டிருப் து அல்லது மின் வணிைச் ச கவகயத் தருவது. வகலத் 

தளங்ைள் அகவப்  யன் டுத்தும் ச ொற்ைளின் ஒசர அைவயமொன சமய்ப்ச ொருள் 

மூலொய்கவப்  ங்ைிட்டுக்சைொண்டொலும் சவளியிட்டொலும் ைணினி ச யலிைள் இந்த 

சவறு ட்ட தளங்ைளிலிருந்து தைவகல  ிொித்சதடுக்ைசவொ ஒன் ிகணக்ைசவொ 

இயலும். ச யலிைள் இந்த ஒன் ிகணக்ைப் ட்ட தைவகல  யன் ொட்டொளர் 

சைள்விைளுக்கு விகடயளிக்ைவும்  ி   யன் ொடுைளுக்கு உள்ளீட்டுத் தரவுைளொை 

 யன் டுத்தவும் இயலும். 

ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவ மீளப் யன் டுத்த இயலச்ச ய்தல் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஆரொய்ச் ியில் தற்ச ொகதய ஆர்வத்திற்குப் 

 ின்னொல் இருக்கும் இயக்ை உந்தலொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை  ல் சவறு ட்ட 

ச ொருண்கமக்ைளங்ைளின் மொதிொிைள் ைொலக்ைருத்துச் ொயகல உருப் டுத்தம் 

ச ய்ய சவண்டியது அவ ியமொகும். இந்த உருப் டுத்தம் ைொல இகடசவகளைள், 

ைொலத் தருணங்ைள், ைொல ஒத்த ி அளவுைள் ச ொன் வற்க  உட் டுத்தும். ஒரு குழு 

ஆய்வொளர்ைள் அம்மொதிொியொன ஒரு சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ உருவொக்ைினொல் 

 ி ர் அகத அவர்ைளின் ச ொருண்கமக்ைளங்ைளுக்கு மீளப் யன் டுத்த இயலும்.  

சமலும் ேொம் ஒரு ச ொிய சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ உருவொக்ை விரும் ினொல் ேொம் 

ச ொிய ச ொருண்கமக்ைளத்தின்  குதிைகள விளக்கும்  ல ேிலவிலுள்ள 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள இகணக்ைவியலும். ேொம் UNSPSC 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச ொன்  ச ொது சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ 

மீளப் யன் டுத்த இயலும்.  

ஒரு ேகடமுக ப் டுத்தகல உள்ளுக  ச ய்யும் ச ொருண்கமக்ைள ஊைங்ைகள 

சவளிப் கடப்  டுத்துதல்  ைொரணமொை ச ொருண்கமக்ைள மொற் ங்ைகளப்  ற் ிய 

ேமது அ ிவு மொ ினொல் ேொம் இந்த ஊைங்ைகள மொற் வியலும். வழியகமப்பு 

வகரவு சமொழி கு ியத்தில் உலகைப்  ற் ிய ைடினக்கு ியொக்ைம் ச ய்யும் 
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ஊைங்ைள் இந்த ஊைங்ைகளக் ைண்டு ிடிக்ைவும் புொிந்துசைொள்ளவும் 

ைடினப் டுத்துவசதொடு வழியகமப்பு வகரவு ேிபுணத்துவம் இல்லொத ஒருவருக்கு 

அகத மொற்றுவது ைடினப் டுத்துைின் து.  சமலும் ச ொருண்கமக்ைள அ ிவின் 

சவளிப் கடயொன  ி ப்பீடுைள் ச ொருண்கமக்ைளத்தில் எந்தச் ச ொல் எகதக் 

கு ிப் ிடுைி து என்று அ ியசவண்டிய புதிய  யன் ொட்டொளர்ைளுக்கு உதவியொை 

இருக்கும். 

ச யற் டுத்தும் அ ிவிலிருந்து ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவப்  ிொித்தல் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் மற்ச ொரு ச ொதுப்  யன் ொடொகும். ேொம் 

சதகவப் டுைி   ி ப்பீட்டின் அடிப் கடயில் ஒரு உற் த்திப் ச ொருகள அதன் 

உட்கூறுைளிலிருந்து வடிவகமப் கதயும் உற் த்திப்ச ொருள்ைள் மற்றும் அதன் 

உட்கூறுைளிலிருந்து சுதந்திரமொை இந்த வடிவகமப்க ச் ச ய்யும் வழியகமப்பு 

சமொழியிலிருந்து ேகடமுக ப் டுத்துவகதயும் விளக்ைவியலும். ேொம் தனிே ர் 

ைணினியின்  உட்கூறுைளின் மற்றும்  ி ப் ியல்புைளின்  சமய்ப்ச ொருள் 

மூலொய்கவ உருவொக்ைவும் வொடிக்கையொளர் வ திக்குத் தகுந்த தனிே ர் 

ைணினிைகள வடிவகமக்ை வழியகமப்புமுக ைகள (algorithm)  யன் டுத்தவும்  

இயலும். ேொம் மின்தூக்ைி உட்கூறு சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ அதில் 

அ ிமுைப் டுத்தினொல் அசத வழியகமப்பு முக ைகள மின்தூக்ைிைகள 

வடிவகமக்ைவும்  யன் டுத்த இயலும்.  

ச ொற்ைளின் கூற்றுச்  ி ப் ொக்ைம் இருந்தொல் ச ொருண்கமக்ைள அ ிகவ 

ஆயவியலும்.  இருப் ிலுள்ள ( யன் ொட்டிலுள்ள) மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைகள மீளப் யன் டுத்தும் ச ொதும்  அவற்க  விொிவு டுத்தும் ச ொதும் 

ச ொற்ைளின் முந்கதய  குப் ொய்வு மிைப்  யன்மதிப்புள்ளதொகும்.  

 ச ரும் ொலும் ச ொருண்கமக்ைளத்தின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

அதன் கு ிக்சைொளொை இருப் தில்கல.  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ 

உருவொக்குதல்  ி  ச யல் திட்டங்ைளின்  யன் ொட்டிற்ைொை ஒரு குழும 

தரவுைகளயும் அவற் ின் அகமப்க யும் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வகத ஒக்கும்.  

 ிக்ைகலத் தீர்க்கும் சே ிமுக ைள், ச ொருண்கமக்ைளச் சுதந்திரமொன 

(ைட்டுப் ொடற் )  யன் ொடுைள் மற்றும் சமன்ச ொருள்  ிரதிேிதிைள் என் ன 
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மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளயும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்விலிருந்து 

உருவொக்ைப் ட்ட அ ிவு அடித்தளங்ைகளயும் தரவொைப்  யன் டுத்துைின் ன. 

எடுத்துக்ைொட்டொை ேொம் திரொட்க ர ம் மற்றும் உணவுைளின் மற்றும் உணவுடன் 

திரொட்க ரத்தின் ச ொருத்தமொன கூட்டுச் ச ர்க்கைைளின் சமய்ப்ச ொருள் 

மூலொய்கவ உருவொக்ைலொம். இந்த சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவக் ைருவிைகள 

ேிர்வைிக்கும் தங்குமிடங்ைளின் சதொகுதிக்குச்  ில  யன் ொட்டிற்கு 

அடிப் கடயொைப்  யன் டுத்தவியலும். ஒரு ேொளில்  ொிமொறுவதற்ைொன 

திரொட்க ர ங்ைளின் வகைப்  ட்டியலுக்கு ஆசலொ கனைகளசயொ 

 ொிமொறு ர்ைளின் மற்றும் வொடிக்கையொளர்ைளின் சைள்வி-விகடைகளசயொ 

உருவொக்ை இயலுவது மற்ச ொரு  யன் ொடொகும்.  திரொட்க ர க் ைிடங்குைளின் 

சதொிவகடவுப்  ட்டிகல ஆய்ந்து எந்தத் திரொட்க ர ம் வகைைள் 

விொிவு டுத்தப் ட்சவண்டும் எந்தக் கு ிப் ிட்ட திரொட்க ர ங்ைள் 

வொங்ைப் டசவண்டும் என் தற்ைொன ஆசலொ கனகயக் கூ வதும் மற்ச ொரு 

 யன் ொடொகும்.  

4.2 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு என் ொல் என்ன? 

 ச யற்கை அ ிவு நூல்ைள் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வின்  ல வகரயக  

விளக்ைங்ைகளக் சைொண்டிருக்ைி து; இவற் ில்  ல ஒன்க சயொன்று 

முரண் டுைின் து.  இங்கு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ைருத்தொடல் 

ச ொருண்கமக் ைளத்தில் முக யொன சவளிப் கடயிலொன வகரயக  விளக்ைம், 

 ல் சவறு ட்ட  ண்புக்கூறுைகளயும் ைருத்துருவின் அகடைகளயும் வருணகன 

ச ய்யும் ஒவ்சவொரு ைருத்துருவின்  ண் ியல்புைள்  ( ட்டம் ( ில மயங்ைளில் 

 ங்ைளிப்புைள் அல்லது  ி ப் ியல்புைள்))  மற்றும்  ட்டத்தின் மீது ைட்டுப் ொடுைள் 

(முைப்புைள் ( ில மயங்ைளில்  ங்ைளிப்புக் ைட்டுப் ொடுைள்). ஒரு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  வகுப்புைளின் தனிப் ட்ட ேிைழ்வுைளின் ஒரு 

குழுமத்துடன் ஒரு அ ிவு அடிப் கடகய உருவொக்குைி து. உண்கமயில், எங்கு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு முடிைின் து அ ிவு அடிப் கட சதொடங்குைின் து 

என் தற்கு துல்லியமொன சைொடு உள்ளது.   
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 வகுப்புைள்  ல மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் ைவனக்குவிப் ொகும். 

வகுப்புைள் ச ொருண்கமைளில் ைருத்துருக்ைகள விளக்ைம். எடுத்துக்ைொட்டொை ஒரு 

வகுப்பு திரொட்க ர ம்ைள் எல்லொ திரொட்க ர ம்ைகளயும் உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

கு ிப் ிட்ட திரொட்க ர ங்ைள் இவ்வகுப் ின் எடுத்துக்ைொட்டுைளொகும். ஒரு 

வகுப்புக்கு உயர்வகுப்புைகளக் ைொட்டிலும் கூடுதல்  ி ப் ொன ைருத்துக்ைகள 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும்  துகண வகுப்புைள் இருக்ைவியலும். எடுத்துக்ைொட்டொை 

ேொம் எல்லொ திரொட்க ர ங்ைளின் வகுப்க   ிவப்பு, சவண்கம, சரொஸ் 

திரொட்க ர ம்ைள் என  குக்ைவியலும். 

 ச யன்முக   ொர்ந்த ைருத்துப் டி ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ 

உருவொக்குவது  ின்வருவனத்கத உட் டுத்தும் (Noy  and McGuinness): 

 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும் 

வகுப்புைள் 

 வகைப் ொட்டியியல்  டிேிகலயில் (துகண வகுப்பு – உயர்வகுப்பு) 

வகுப்புைகள ஒழுங்கு டுத்துவது  

  ட்டங்ைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வது மற்றும் இந்த  ட்டங்ைளுக்கு 

அனுமதிக்ைப் ட்ட மதிப்புைகள விளக்குவது 

 எடுத்துக்ைொட்டுைளுக்கு  ட்டங்ைளுக்கு மதிப்புைகள ேிரப்புவது 

4.3 ஒரு எளிய அ ிவுத் சதொழில் நுட்  வழிமுக  

 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள உருவொக்ை ஒரு  ொியொன வழிதொன் 

இருக்ைி து என்று கூ வியலொது.  இங்கு ேொம் ைருத்தில் சைொள்ளசவண்டிய 

ச ொதுவொன ைொொியங்ைளும் ஒரு சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ உருவொக்ை ஒரு 

 ொத்தியமொன ச யன்முக கயயும் தரப் டுைின் து.   

 முதலொவதொை மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் திட்டவகரவில்  ில 

அடிப் கட விதிைள் வலியுறுத்தப் டும். அகவ  ல சேர்வுைளில் திட்டவகரவு 

 ொர்ந்த தீர்மனங்ைகள எடுக்ைப்  யன் டும்.  
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1) ஒரு ச ொருண்கமக்ைளத்கத மொதிொியொக்ைம் ச ய்ய ஒரு  ொியொன வழி 

என் தில்கல. 

2) மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு மீள்ேிைழ் ச யன்முக யொகும் 

(iterative process).  ேகடமுக   ொத்தியமொன மொறு ட்ட 

ச யன்முக ைள் இருக்ைின் ன.  ொியொன தீர்வு ேம் மனதிலுள்ள 

 யன் ொட்கடப் ச ொறுத்து அகமயும்.  

3) மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்விலுள்ள ைருத்துருக்ைள் 

ச ொருள்ைளுடனும் (ச ௌதிை அல்லது தர்க்ை) ச ொருண்கமக்ைள 

விருப் த்துடனும்  சேருங்ைி இருக்ைசவண்டும். இகவ 

ச ருன் ொன்கமயும் ச ொருண்கமக்ைளத்கத விளக்கும் ச யர்ைள் 

(ச ொருட்ைள்) அல்லது விகனைள் (உ வுைள்)  ஆை இருக்ைலொம்.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ உருவொக்குவது  ின்வரும் 

 டிேிகலைகள உட் டுத்தும்: 

 டி1: மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் ச ொருண்கமக்ைளத்கதயும் 

சேொக்ைத்கதயும் ேிர்ணயித்தல்:  

  ின்வரும் அடிப் கடக் சைள்விைளுக்கு இதில் விகட ைொணப் டும்: 

 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உட் டுத்தும் ச ொருண்கமக்ைளம் என்ன? 

  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ எதற்குப்  யன் டுத்தப் ச ொைிச ொம்? 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்விலுள்ள தைவல் எந்த வகைக் 

சைள்விைளுக்குப்  தில் தரசவண்டும்?  

எடுத்துக்ைொட்டொை திரொட்க ர ம் மற்றும் உணவுப் ச ொருண்கமக்ைளத்தில் 

 ின்வரும் சைள்விைளுக்ை  ொத்தியமொனதொகும்: 

திரொட்க ரத்தின் எந்தச்  ி ப் ியல்புைள் திரொட்க ர த்கதத் சதொிந்து 

எடுக்கும்ச ொது ைருதப் டும்? 

புசரொடொக்ஸ் என் து ஒரு  ிவப்பு திரொட்க ர மொ சவள்கள 

திரொட்க ர மொ? 

 ச ொொித்த இ ச் ிக்கு எந்த திரொட்க ர ம்  ொியொன திரொட்க ர ம்? 
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திரொட்க ரத்தின் எந்த  ி ப் ியல்புைள் உணவுவகையின் ச ொருத்தத்கத 

தொக்கும்? 

 டி 2: இருப் ிலிருக்கும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள மீளப் 

 யன் டுத்துகவகதக் ைருதுதல் 

 யொரொவது ச ய்த சவகலகய ேொம் விொிவொக்ைி ேமக்கு உைந்த 

ச ொருண்கமக்ைளத்தில்  யன் டுத்த இயலுமொ என்று  ொர்ப் து 

வரசவற்ைத்தக்ைதொகும். கு ிப் ிட்ட மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளுடன் 

அல்லது ைட்டுப் டுத்தப் ட்ட ச ொற்ச ொகைைளுடன் சதொடர்புகடய ேமது 

ஒழுங்ைகமப்பு முக   ி   யன் ொடுைளுடன் இகடயீட்டுச் ச யல் ொடு ச ய்ய 

இருப் ிலிருக்கும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள திரும் ப்  யன் த்துவது 

சதகவப் டும்.   ல மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் மின்வடிவில் 

இருக்ைின் ன; அவற்க  ேொம்  யன் டுத்தும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

உருவொக்ைச் சூழலுக்கு  ஏற்றுமதி ச ய்யவியலும். மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

சவளிப் டுத்தப் டுைி  வடிவொதம் ச ரும் ொன்கமயும் ைருதத்தக்ைதல்ல; 

ஏசனன் ொல்  ல அ ிவு உருப் டுத்த ஒழுங்குமுக ைள் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைகள இ க்குமதி ச ய்யசவொ ஏற்றுமதி ச ய்யசவொ இயலும். ஒரு அ ிவு 

உருப் டுத்த ஒழுங்குமுக  ஒரு கு ிப் ிட்ட வடிவொதத்துடன் சேரடியொை 

ச யல் ட்டொ ச ய்யொவிட்டொலும், ஒரு வடிவவொதத்கத மற்ச ொரு வடிவவொதமொை 

மொற்றும் ச யல் ொடு ைடினமொனதல்ல.  

 டிேிகல 3: மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் முக்ைியமொன ச ொற்ைகளப் 

ைணக்ைிடுதல்   

 சமொழிபுைகளச் ச ய்வதற்கும்  யன் ொட்டொளர்ைளுக்கு விளக்ைவும் எல்லொ 

ச ொற்ைகளயும்  ட்டியலிடுவது  யனுள்ளதொகும். இந்தச் ச ொற்ைளுக்கு என்ன 

 ண் ியல்புைள் இருக்ைின் ன? இச்ச ொற்ைகளக் கு ித்து ேொம் என்ன ச ொல்ல 

விரும்புைிச ொம்? எடுத்துக்ைொட்டொை, முக்ைியமொன திரொட்க ர ம் சதொடர் ொன 

ச ொற்ைள் திரொட்க ர ம், திரட்க , திரொட்க ர ம் சதொழிற் ொகல, இருப் ிடம், 

திரொட்க ரத்தின் ேி ம், மணம்,  ர்ைகர என் னவற்க  உட் டுத்தும். மீன், 
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இக ச் ி ச ொன்  சவறு ட்ட உணவுைள்; சவள்கள திரொட்க ர ம்,  ிவப்பு 

திரொட்க ர ம் ச ொன்  திரொட்க ர ம் துகண வகை.  சதொடக்ைத்தில் ச ொற்ைகள 

அவகவ உருப் டுத்தம் ச ய்யும் ைருத்துருக்ைளுக்கு இகடசய உள்ள சமலூ கல 

 ற் ிசயொ அவற் ிற்ைிகடசய உள்ள உ கவப் ற் ிசயொ ைருத்துருக்ைள் 

சைொண்டிருக்கும்  ண் ியல்புைகளப்  ற் ிசயொ ைருத்துருக்ைள் வகுப்புைளொ 

 ட்டங்ைளொ என்ச ொ ைவகல சைொள்ளொமல் ச ொற்ைளின் விொிவொன  ட்டியகலப் 

ச  சவண்டும்.    

 அடுத்த இரண்டு  டிைளொன வகுப்புப்  டிேிகலகய உருவொக்குவதும் 

ைருத்துருக்ைகள ( ட்டங்ைகள) வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வதும் ஒன்றுக்சைொன்று 

சேருக்ைமொைப்  ின்னிக்ைிடப் கவ. மொதிொியொை, ேொம்  டிேிகலயில் இந்தக் 

ைருத்துருக்ைளின் ஒரு  ில வகரயக  விளக்ைங்ைகள உருவொக்குைிச ொம்;  ின்னர் 

இக்ைருத்துருக்ைளின்  ண் ியல்புைகள வருணகன ச ய்வகதத் சதொடர்ைிச ொம். 

இவ்விரு  டிைளும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுத் திட்டவகரவு ச யன்கமயில் 

மிைவும் முக்ைியமொனகவ.  

 டி 4: வகுப்புைகளயும் வகுப்பு  டிேிகலகயயும் வகரய ி விளக்ைம் ச ய்தல் 

 வகுப்பு  டிேிகலகய உருவொக்குவதற்கு  ல  ொத்தியமொன அணுகுமுக ைள் 

இருக்ைின் ன.  

 சமலிருந்து ைீசழ உருவொக்கும் ச யன்கம (top-down development process) 

ச ொருண்கமக்ைளத்தின் மிைப் ச ொதுவொன ைருத்துக்ைளின் 

வகரயக விளக்ைத்துடனும் ைருத்துக்ைளின் சதொடர்ந்த  ி ப் ொக்ைதினொலும் 

சதொடங்குைி து. எடுத்துக்ைொட்டொை திரொட்க ரத்தின் மற்றும் உணவின் ச ொதுக் 

ைருத்துருக்ைளுக்கு வகுப்புைகள உருவொக்குவதுடன் சதொடங்ைலொம்.  ின்னர் ேொம் 

திரொட்க ர ம் வகுப்க  அதன்  ில துகண வகுப்புைகள உருவொக்ைி  ி ப் ொக்ைம் 

ச ய்யலொம்:  ிவப்புத் திரொட்க ர ம், சவள்களத் திரொட்க ர ம், சரொஸ் 

திரொட்க ர ம்.  ிவப்புத் திரொட்க ர ம் வகுப்க யும் ேொம் சமலும் வகைப் ொடு 

ச ய்யலொம்.  
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 ைீழிருந்து சமசல ச ல்லும் ச யற் ொங்கு (bottom-up development process) 

மிைச் ி ப் ொன வகுப் ின் வகரயக  விளக்ைத்தில் சதொடங்ைி, இந்த வகுப்புைகள 

கூடுதல் ச ொதுவொன வகுப்புைளொைக் குழுமி  டிேிகலயில் சமல் சேொக்ைிச் 

ச ல்ைி து.  எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் திரொட்க ரத்தின் மிைச்  ி ப் ொன 

வகுப்புைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்து சதொடங்ைலொம்.  ின்னர் இவற் ிற்கு 

ச ொதுவொன உயர்வகுப்புைகள உருவொக்ைலொம்.  

 ஒன் ிகணந்த உருவொக்ைச் ச யற் ொங்கு (combination development 

process) சமலிருந்து ைீழ் அணுகுமுக கயயும் ைீழிருந்து சமல் 

அணுகுமுக கயயும் ஒன் ிகணத்ததொகும். ேொம் மிை முக்ைியமொன  

ைருத்துருக்ைகள முதலில் வகரயக   விளக்ைம் ச ய்யலொம்;  ின்னர் ச ொருத்த்மொை 

ச ொதுகமயொக்ைம் ச ய்யசவொ  ி ப் ொக்ைம் ச ய்யசவொ ச ய்யலொம். ேொம் 

திரொட்க ர ம் ச ொன்   ில உயர்மட்டக் ைருத்துருக்ைளிலும்  ில  ி ப் ொன 

ைருத்துக்ைளிலும் சதொடங்ைலொம்.  ின்னர் இடம் அடிப் கடயிலொன  ில 

வகுப்புைகள இகடமட்ட அளவில் உருவொக்ைலொம். (Noy  and McGuinness). 
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 இந்த மூன்று முக ைளிலும் எதுவும் மர ொை மற்ச ொன்க க்ைொட்டிலும் 

 ி ந்தது என்று கூ வியலொது.  அணுகுமுக கயப்  ின் ற்றுவது ஒரு கு ிப் ிட்ட  

ைளத்கதப்  ற் ிய தனிே ொின்  ொர்கவகயச்  ொர்ந்தது.  உருவொக்கு வருக்கு 

அந்தக்ைளத்கதப்  ற் ிய  ீரொன சமலிருந்து ைீழ்  ொர்கவ இருந்தொல் சமலிருந்து 

ைீழ் அணுகுமுக கயப்  யன் டுத்துவது எளிதொை அகமயும்.  ல 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்கு வர்ைளுக்கு ஒன் ிகணப்பு 

அணுகுமுக தொன் எளிதொை இருக்கும்; எசனன் ொல் ஒரு கு ிப் ிட்ட 

ச ொருண்கமக்ைளத்தின் ேடுவில் வரும் ைருத்துருக்ைள்  கூடுதல் வருணகன 

ச ய்யும் ைருத்துருக்ைளொை அகமயும்.  ஒருவர் திரொட்க ரத்தின் ச ொதுவொன 

வகை ொட்கட சவறு டுத்துவகதப்  ற் ிச்  ிந்தித்தொல் அவருக்கு சமலிருந்து ைீழ் 

அணுகுமுக  ச ொருத்தமொை அகமயும்.  மொ ொை ஒருவர்  ி ப் ொன 

எடுத்துக்ைொட்டுைளில் சதொடங்ைினொல் ைீழிருந்து சமசல ச ல்லும் அணுகுமுக  

ச ொருத்தமொனதொை இருக்கும்.   எந்த அணுகுமுக கய ேொன்  ின்  ற் ினொலும் 

ேொம் வகுப்புைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வதிலிருந்து சதொடங்ைசவண்டும்.  

ேொம் உருவொக்ைிய  ட்டியலில் இருந்து ேொம் ச ொற்ைகள விளக்கும் ச ொற்ைகள 

அல்லொமல் சுதந்திரமொன இருப்பு உள்ள ச ொருட்ைகள விளக்கும் ச ொற்ைகளத் 

சதர்ந்சதடுக்ைசவண்டும். இச்ச ொற்ைள் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில் 

வகுப்புைளொகும்; அகவ வகுப்பு  டிேிகலயில் ேங்கூரங்ைளொை மொறும். ேொம் 

கு ிப் ிட்டச ொருள் ஒருவகுப் ின் எடுத்துக்ைொட்டொை இருந்து சவறு வகுப் ின் 

எடுத்துக்ைொட்டொை வருைி தொ என்  சைள்விகய எழுப் ி வகுப்புைகளப்  டிேிகல 

வகைப் ொட்டியிலொை ஒழுங்ைகமப்ச ொம்.  

 அ என்  வகுப்பு ஆ என்  வகுப் ின் உயர்வகுப்பு என் ொல் ஆ-வின் 

ஒவ்சவொரு எடுத்துக்ைொட்டும் அ-வின் எடுத்துக்ைொட்டொகும்.  அதொவது வகுப்பு ஆ 

ஒரு வகையொன ஆ-கவ அ உருப் டுத்தம் ச ய்ைின் து. (Noy  and McGuinness) 
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 டி 5: வகுப்புைளின் -  ட்டங்ைளின்  ண் ியல்புைகள வகர விளக்ைம் ச ய் 

 வகுப்புைள் மட்டும்  டி 1-இலிருந்து தகுதிக்ைொன சைள்விைளுக்கு 

விகடயளிக்ைத் சதகவயொன தைவல்ைகளத் தருவதில்கல. ேொம்  ில வகுப்புைகள 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்துவிட்டொல்,  ேொம் ைருத்துருக்ைளின் அைவயமொன 

அகமப்க  விளக்ைசவண்டும். ேொம்  டி 3-இல் உருவொக்ைிய ச ொற்ைளின் 

 ட்டியலிலிருந்து வகுப்புைகளத் சதொிந்சதடுத்துள்சளொம். இச்ச ொற்ைள் 

எடுத்துக்ைொட்டொை திரொட்க ரத்தின் ேி ம், உடல், மணம்,  ர்க்ைகர மற்றும் 

திரொட்க ர ம் சதொழிற் ொகலயின் இருப் ிடம்.  ட்டியலிலுள்ள ஒவ்சவொரு 

தனித்தன்கமைளுக்கும் ேொம் அகவ எந்த வகுப்க  விளக்குைின் ன எனத் 

தீர்மொனிக்ை சவண்டும். தனித்தன்கமைள் வகுப்புைளுடன் இகணக்ைப் ட்ட 

 ட்டங்ைளகும். இவ்வொறு திரொட்க ர ம் வகுப்புப்  ின்வரும்  ட்டங்ைகளக் 

சைொண்டிருக்கும்: ேி ம், உடல், மணம்,  ர்க்ைகர. திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகல 

என்   ட்டம் இடம் என்   ட்டத்கதக் சைொண்டிருக்கும்.  

 ச ொதுவொை மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில்  ட்டங்ைளொை மொ வியலும் 

 ல வகையொன ச ொருட் தனித்தன்கமைள் உள்ளன: 

 திரொட்க ரத்தின்  ேி ம் ச ொன்  உள்ளொர்ந்த தனித்தன்கமைள் 

 திரொட்க ரத்தின் ச யர் ச ொன்  சவளிவயமொன தனித்தன்கமைள் 

 ச ொருள் அகமப் ொக்ைம் ச ய்யப் ட்டிருந்தொல் அதன்  ொைங்ைள்; அகவ 

இயற்பு (ச ௌதிை) மற்றும் அருவத் தனித்தன்கமைளொை இருக்ைலொம்.  
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  ி  தனிப் ட்டகவைளுடன்/தனிே ர்ைளுடன் (individuals) உ வுைள்; 

இகவைள் வகுப் ின் தனி அங்ைத்தினர்ைளுக்கும்  ி வற் ிற்கும் உள்ள 

உ வுைளொகும் (எ.ைொ. ஒயினுக்கும் திரொட்க ர ம் சதொழிற் ொகலக்கும் 

உள்ள உ கவ உருப் டுத்தம் ச ய்யும் திரொட்க ரத்தின் வணிைக் கு ியீடு 

மற்றும் திரொட்க ர ம் உருவொக்ைப் டும் திரொட்க .  

முன்னொல் ேொம் ஒயினுக்கு ைண்டு ிடித்த தனித்தன்கமைளுடன் திரொட்க ர ம் 

வகுப்புக்குப்  ின்வரும்  ட்டங்ைகளயும் ச ர்க்ைசவண்டும்: ச யர், இருப் ிடம், 

திரொட்க .  

 ஒரு வகுப் ின் எல்லொத் துகண வகுப்புைளும் அவ்வகுப் ின்  ட்டத்கத 

மரபுொிகமயொைப் ச றும்.  எடுத்துக்ைொட்டொை திரொட்க ரத்தின் எல்லச்  ட்டங்ைளும் 

 ிவப்பு திரொட்க ர ம், சவள்கள திரொட்க ர ம் என்  திரொட்க ரத்தின் துகண 

வகுப்புைகள உள்ளடக்ைிய எல்லொ திரொட்க ரத்தின் எல்லொத் துகண 

வகுப்புைளுக்கும் மரபுொிகமயொைக் ைிகடக்ைப்ச றும். ேொம்  தனிடும் ச ொருள்  

மட்டம் (குக வொன, மிதமொன, அதிைமொன) என்  ஒரு கூடுதலொன   ட்டத்கதச் 

ச ர்ப்ச ொம்.  தனிடும் ச ொருள்  மட்டம்  ிவப்பு திரொட்க ர த்கத உருப் டுத்தம் 

ச ய்யும் எல்லொ வகுப்புைளொலும் மரபுொிகமயொைப் ச  ப் டும். ஒரு  ட்டம் அதன் 

தனித்தன்கமகயக் சைொண்ட மிைப் ச ொதுவொன வகுப் ில் 

இகணக்ைப் டசவண்டும்.  எடுத்துக்ைொட்டொை திரொட்க ரத்தின் உடல், ேி ம் 

என் ன திரொட்க ர ம் வகுப் ில் இகணக்ைப் டசவண்டும்; ஏசனன் ொல் அது 

உடல், ேி ம் என்  எடுத்துக்ைொட்டுைகளக் சைொண்ட மிைப் ச ொதுவொன 

வகுப் ொகும்.  

 டி 6:  ட்டங்ைளின் முைப்புைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்தல்  

 ட்டங்ைள் மதிப்பு வகைகய விளக்கும் சவறு ட்ட முைப்புைள், 

அனுமதிக்ைப் ட்ட மதிப்புைள், மதிப்புைளின் எண்ைள் மற்றும்  ட்டம் ஏற்கும் 

மதிப்புைளின்  ி   ண்புக்கூறுைள் என் னவற்க க் சைொண்டிடருக்ைலொம். 

எடுத்துக்ைொட்டொைப் ச யர்  ட்டம் ஒரு சைொர்கவயொகும். அதொவது ச யர் என் து 

http://www.languageinindia.com/


121 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

மதிப்பு வகை சைொண்ட சைொர்கவயொகும். உற் த்திச ய் என்   ட்டம் 

(சதொழிற் ொகல திரொட்க ர த்கத உற் த்திச ய்ைின் து)  ன்மதிப்பு உகடயதொய் 

இருக்ைலொம்; மதிப்புைள் திரொட்க ர ம் வகுப் ின் எடுத்துக்ைொட்டுைளொகும். 

அதொவது உற் த்திச ய் என்   ட்டம் திரொட்க ர ம் என் கத அனுமதிக்ைப் ட்ட 

வகுப் ொைக் சைொண்ட எடுத்துக்ைொட்டு என் கத மதிப்பு வகையொைக் சைொண்ட 

 ட்டம் ஆகும்.   

 ட்டம் அடிப் கட 

  ட்டம் அடிப் கட ஒரு  ட்டம் எத்தகன மதிப்புைகளக் சைொண்டிருக்ைலொம் 

என் கத வகரயக  விளக்ைம் ச ய்ைின் து.  ில ஒழுங்ைகமப்புைள் ஒற்க  

அடிப் கடக்கும் (ஒரு மதிப்க  அனுமதிப் து)  ல்லடிப் கடக்கும் (எந்த 

எண்ணிக்கையிலும் மதிப்புைகள அனுமதிப் டது) இகடயில் சவறு ொடு 

ச ய்ைின் து. திரொட்க ரத்தின் உடல் ஒற்க  அடிப் கடச்  ட்டத்கதக் 

சைொண்டிருக்கும். ஒரு கு ிப் ிட்ட உற் த்திச்  ொகலயில் உற் த்தி ச ய்யப் டும் 

திரொட்க ர ங்ைள் திரொட்க ர ம் என்  வகுப் ின் உற் த்திச ய் என்  

 ல்லடி கடச்  ட்டத்தில் ேிரப் ப் டும்.  

  ில ஒழுங்ைகமப்புைள் மிைத் துல்லியமொை  ட்ட மதிப்புைளின் 

எண்ணிக்கைகய விளக்ை குக வொன மற்றும் மிை அதிைமொன அடிப் கடயின் 

 ி ப் ொக்ைத்கத அனுமதிக்கும். N  என்  குக வொன அடிப் கட ஒரு  ட்டம் 

குக ந்தது N மதிப்புைகளக் சைொண்டிருக்கும் என்று ச ொருள் டும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை திரொட்க ர த்தின் திரொட்க   என்   ட்டம் 1 என்  குக ந்த 

அடிப் கடகயக் சைொண்டிருக்கும்: ஒவ்சவொரு திரொட்க ர மும் குக ந்தது 

ஒருவகை திரொட்க யொல் உருவொக்ைப் ட்டுள்ளது.  ில  மயங்ைளில் கூடுதலொன 

அடிப் கடகய 0 எனக் சைொள்வது  யனுள்ளதொை அகமயும். இந்த அகமப்பு ஒரு 

துகணவகுப் ின் எந்த மதிப்க யும் சைொண்டிருக்ைலொம் என் கதக் ைொட்டும்.  

 ட்ட மதிப்பு வகை 

http://www.languageinindia.com/


122 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

 ஒரு  ட்டத்தில் மதிப்புைளின் எவ்வகைைகள ேிரப் வியலும் என் கத 

மதிப்பு வகை முைப்பு விளக்குைின் து.  ின்வருவது கூடுதல் ச ொதுவொன மதிப்பு 

வகைைளின்  ட்டியல்.  

சைொர்கவ என் து ச யர் ச ொன்   ட்டங்ைளுக்குப்  யன் டுத்தப் டும் எளிய 

மதிப்பு வகையொகும்: மதிப்பு ஒரு எளிய சைொர்கவயொகும்.  

எண் ( ில  மயங்ைளில் மித மற்றும் முழுசவண் இவற் ின் கு ிப் ிட்ட மதிப்பு 

வகைைள்  யன் டுத்தப் டும்) எண் ொர் மதிப்புைளுடன்  ட்டங்ைகள விளக்கும்.  

எடுத்துக்ைொட்டொைத் திரொட்க ர த்தின் விகல  என் தற்கு மதிப்பு வகை மித 

இருக்ைலொம். 

பூலியன்  ட்டங்ைள் எளிய ஆம்-இல்கல அகடயொளமொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை ேொம் 

திளங்குைி  திரொட்க ர த்கத தனியொன வகுப் ொை உருப் டுத்தம் ச ய்ய 

விரும் ொவிட்டொல், திரொட்க ர ம் திளங்குைி தொ இல்கலயொ என் கத ஒரு 

பூலியன்  ட்டத்தின் மதிப் ொை உருப் டுத்தம் ச ய்யலொம்: மதிப்பு “உண்கம” 

(“ஆம்”) என் ொல் திரொட்க ர ம் திளங்குைி து; மதிப்பு “ச ொய்” (“இல்கல”) 

என் ொல் திரொட்க ர ம் திளங்ைவில்கல.  

 ட்டியலிடப் ட்ட  ட்டங்ைள்  ட்டங்ைளுக்குக் கு ிப் ிட்ட அனுமதிக்ைப் ட்ட 

மதிப்புைளின்  ட்டியகலக் கு ிப் ிடுைின் து. எடுத்துக்ைொட்டொை மணம் என்  

 ட்டம்  ின்வரும் மூன்று மதிப் ில் ஒன்க  எடுக்ைவியலும்: ைடுகமயொனது, 

மிதமொனது, சமன்கமயொனது.  

எடுத்துக்ைொட்டு வகைச்  ட்டங்ைள் தனிப் ட்டகவைளுக்கு இகடயில் உ வுைளின் 

வகரயக  விளக்ைங்ைகள அனுமதிக்கும்.   மதிப்பு வகை எடுத்துக்ைொட்டு 

சைொண்ட  ட்டங்ைள் எடுத்துக்ைொட்டு வரவியலும் அனுமதிக்ைப் ட்ட வகுப்புைளின் 

 ட்டியகல வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யசவண்டும்.  எடுத்துக்ைட்டொை வகுப்பு 

திரொட்க ர  உற் த்தி ொகல என் தற்கு  ட்டம் உற் த்திச ய் அதன் மதிப்புைளொை 

வகுப்பு திரொட்க ர ம் என்  எடுத்துைொட்டுைகளக் சைொண்டிடுக்ைலொம். (Noy  and 

McGuinness) 
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ச ொருண்கமக்ைளமும்  ட்டத்தின்  ரப்ச ல்கலயும் 

 வகை எடுத்துக்ைொட்டின்  ட்டங்ைளுக்கு அனுமதிக்ைப் டுைி  வகுப்புைள் 

ச ரும் ொன்கமயும்  ரப்ச ல்கல (range) என்று அகழக்ைப் டுைின் து.  

எடுத்துக்ைட்டொை வகுப்பு திரொட்க ர ம் உற் த்திச ய்  ட்டத்தின் 

 ரப்ச ல்கலயொகும்.  ில ஒழுங்குமுக ைள் ஒரு கு ிப் ிட்ட வகுப்புக்கு ஒரு  ட்டம் 

இகணக்ைப் டுகையில்  அச் ட்டத்தின்  ரப்ச ல்கலகயக் ைட்டுப் டுத்துவகத 

அனுமதிக்ைின் து.  ஒரு  ட்டம் இகணக்ைப் ட்டுள்ள வகுப்புைள் அல்லது ஒரு 

 ட்டம் விளக்குைி  தனித்தன்கமைளின் வகுப்புைள் அச் ட்டத்தின் 

ச ொருண்கமக்ைளம் (domain) . 

  ஒரு  ட்டத்தின் ச ொருண்கமக்ைளத்கதயும்  ரப்ச ல்கலயும் தீர்மொனிக்கும் 

அடிப் கட விதிைள் ஒத்தகவ: 

ஒரு  ட்டத்திற்கு ஒரு ச ொருண்கமக்ைளகதசயொ ஒரு  ரப்ச ல்கலகயசயொ 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்கையில் அச் ட்டங்ைளுக்கு முக சய 

அப்ச ொருண்கமக் ைளத்திற்சைொ  ரப்ச ல்கலக்சைொ இருக்ைவியலும் மிைப் 

ச ொதுவொன வகுப்புைகளசயொ வகுப்க சயொ ைண்டு ிடிக்ைவும். மொ ொை 

சவளிப் கடயொைப் ச ொதுவொை இருக்ைி  ஒரு ச ொருண்கமக்ைளத்கதயும் 

 ரப்ச ல்கலகயயும் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யசவண்டொம்: ஒரு 

 ட்டத்தின் ச ொருண்கமக்ைளத்தில் உள்ள எல்லொ வகுப்புைளும் 

அச் ட்டத்தொல் விளக்ைப் டசவண்டும்; மற்றும் ஒரு  ட்டத்தின் 
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 ரப்ச ல்கலயில் உள்ள எல்லொ வகுப்புைளின் எடுத்துக்ைொட்டுைளும் 

அச் ட்டத்திற்கு ஆற் ல்மிக்ை இறுப் ொன்ைளொை இருக்ைசவண்டும். ஒரு 

 ரப்ச ல்கலக்கு ஒரு சவளிப் கடயொன ச ொதுவொன வகுப்பு, ஆனொல் 

ஒருவர் எல்லொ இறுப் ொன்ைகளயும் உட் டுத்தும் ஒரு வகுப்க த் தொன் 

சதொிந்சதடுக்ை விரும்புவொர் (அதொவது ஒருவர்  ரப்ச ல்கல ச ொருள்  

(THING) என் கத சதொிவு ச ய்ய விரும் மொட்டொர்.). 

உற் த்திச ய்  ட்டத்தின்  ரப்ச ல்கலைளுக்கு திரொட்க ர  வகுப் ின் எல்லொச் 

 ொத்தியமொன துகண வகுப்புைகளயும்  ட்டியலிடுவதற்குப்  திலொை, திரொக ர ம் 

என் து ச ொதுமொனது. அசத  மயம் ேொம் அச் ட்டத்தின்  ரச ல்கலகய ச ொருள் 

(ஒரு சமய்ச ொருள் மூலொய்வின் மிைப் ச ொதுவொன வகுப்பு) என்று கு ிப் ிட 

விரும் வில்கல.   ி ப்புச் ச ொற்ைளில் கூ ினொல்: 

ஒரு  ட்டத்தின் ஒரு  ரச ல்கலகயசயொ ச ொருண்கமக்ைளத்கதசயொ 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும் வகுப்புைளின்  ட்டியல், ஒரு வகுப்க யும் 

அதன் துகண வகுப்க யும் உள்ளடக்ைினொல் துகணவகுப்க  

ேீக்ைிவிடவும். 

 ட்டத்தின்  ரச ல்கல திரொட்க ர  (WINE) வகுப்க யும்  ிவப்புத் திரொக ர  

(red wine) வகுப்க யும் சைொண்டிருந்தொல் ேொம்  ிவப்பு திரொட்க ர  வகுப்க  

ேீக்ைிவிடலொம்.  ிவப்புத் திரொட்க ர ம்  (red wine) என் து திரொட்க ர  (wine) 

வகுப் ின் துகண வகுப் ொகும்; எனசவ  ட்ட  ரப்ச ல்கல அகதயும் திரொட்க ர  

வகுப் ின்  ி  துகண வகுப்புகளயும் உட் கடயொை உட் டுத்தும்.   

ஒரு  ட்டத்தின் ஒரு  ரப்ச ல்கலகயசயொ ஒரு ச ொருண்கமக்ைளத்கதசயொ 

வகரயக விளக்ைம் ச ய்யும் வகுப்புைளின் ஒரு  ட்டியல், வகுப்பு A-யின் 

எல்லொ துகண வகுப்புைகளயும் சைொண்டிருந்து, வகுப்பு A-ஐக் 

சைொண்டிருக்ைொவிட்டொல்  ரப்ச ல்கல வகுப்பு A-ஐ மட்டும் சைொண்டிருக்ை 

சவண்டும்; துகண வகுப்க க் சைொண்டிருக்ைொது.  
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 ிவப்பு திரொட்க ர ம் (RED WINE), சவள்களத் திரொட்க ர ம் (WHITE WINE) , 

சரொஸ் திரொட்க ர ம் (ROSE WINE) என் னவற்க  உட் டுத்த  ட்டத்தின் 

 ரப்ச ல்கலகய வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வதற்குப்  திலொை (திரொட்க ர த்தின் 

எல்லொ சேரடித் துகண வகுப்புைகளக் ைணக்சைடுத்தல்), ேொம்  ரப்ச ல்கலகய 

வகுப்பு திரொட்க ர ம் என் தற்குள் எல்கல டுத்திக்சைொள்ளலொம்.  

ஒரு  ட்டத்தின் ஒரு  ரப்ச ல்கலகயசயொ ச ொருண்கமக் ைளத்கதசயொ 

வகரயக   விளக்ைம் ச ய்யும் ஒரு  ட்டியல் வகுப்பு A-யின் எல்லொ ஆனொல் 

ஒரு  ில துகணவகுப்புைகள மட்டும் சைொண்டிருந்தொல், A  மிைப் 

ச ொருத்தமொன  ரப்ச ல்கல வகரயக  விளக்ைத்கதச் ச ய்யுமொ என்று 

ைருதவும். 

ஒழுங்ைகமப்புைளில் ஒரு  ட்டத்கத வகுப்புடன் இகணப் து ஒரு  ட்டத்தின் 

ச ொருண்கமக்ைளத்துடன் ஒரு வகுப்க  ச ர்ப் தற்குச்  மமொனது; ஒசர விதிைள் 

 ட்ட இகணப்புக்குப்  யன் டும்: மொ ொை, ேொம் அகத இயன் மட்டும் 

ச ொதுகமயொனதொைச் ச ய்ய முயலசவண்டும். மொ ொை, ேொம்  ட்டத்கத 

இகணக்கும் ஒவ்சவொரு வகுப்பும்  ட்டம் உருப் டுத்தம் ச ய்யும் தனித்தன்கமக் 

சைொண்டிருக்ை இயலும் என் கத உறுதி ச ய்யசவண்டும். ேொம்  தனிடும்ச ொருள் 

மட்டச்  ட்டத்கதச்  ிவப்புத் திரொட்க ர ங்ைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யும் 

ஒவ்சவொரு வகுப்புைளுடனும் இகணக்ைலொம்.   இருப் ினும் எல்லொச்  ிவப்பு 

திரொட்க ர ங்ைளும்  தனிடும் ச ொருள் மட்டத் தனித்தன்கமகயக் 

சைொண்டிருப் தொல், ேொம் மொ ொை,  ட்டத்கத  ிவப்புத் திரொட்க ர ங்ைள் (RED 

WINES) என் தன் மிைப் ச ொதுவொன வகுப்புடன் இகணக்ைசவண்டும்.  தனிடும் 

ச ொருள் மட்ட  ட்டத்தின் ச ொருண்கமக்ைளத்கத சமலும் ச ொதுகமப் டுத்துவது 

(அகத மொ ொை திரொட்க ர  வகுப்புடன் இகணப் தொல்)  ொியொனதல்ல; 

ஏசனன் ொல் ேொம்  தனிடும் ச ொருள் மட்டத்கத சவள்களத் திரொட்க ர ங்ைகள 

விளக்ைப்  யன் டுத்துவதில்கல.  

 டி 7: எடுத்துக்ைொட்டுைகள உருவொக்கு 
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 இறுதிப்  டி  டிேிகல, வகுப்புைளின் தனிப் ட்ட எடுத்துக்ைொட்டுைகள 

உருவொக்குவதொகும். ஒரு வகுப் ின் தனிப் ட்ட எடுத்துக்ைொட்டுைகள வகரயக  

விளக்ைம் ச ய்தல் (1) ஒரு வகுப்க  சதொிந்சதடுத்தல், (2) அவ்வகுப் ின் 

தனிப் ட்ட எடுத்துக்ைொட்டுைகள உருவொக்குதல், (3)  ட்ட மதிப்புைகள ேிரப்புதல் 

என் னவற்க  சவண்டும். இந்த எடுத்துக்ைொட்டு  ின்வரும் வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்யப் ட்ட  ட்ட மதிப்புைகளக் சைொண்டிருக்கும்: 

 உடல்: இசலசு 

 ேி ம்:  ிவப்பு 

 மணம்: சமன்கம 

  தனிடும் ச ொருள் மட்டம்: குக வொனது 

 திரொட்க : ைொமி (திரொட்க ர  திரொட்க  வகுப் ின் எடுத்துக்ைொட்டு) 

கு ியீடு:  ொதவ்-சமொர்ைன் (திரொக ர  உற் த்திச் ொகல வகுப் ின் 

எடுத்துக்ைொட்டு) 

 இடம்:  ியூசெொலஸ் (திரொட்க ர -இட வகுப் ின் எடுத்துக்ைொட்டு) 

  ர்க்ைகர: உலர்ந்தது 

4.4  வகுப்புைகளயும் வகுப்பு  டிேிகலகயயும் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்தல் 

 வகுப்புைகளயும் வகுப்புப்  டிேிகலகயயும் வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்கையில் எளிதில் ைண்டு ிடிக்ை இயலும் தவறுைகளத் சதடுவது  ற் ி 

இப் குதி விளக்குைி து.  ேொம் முன்னர்  ொர்த்த டி ஒரு தரப் ட்ட 

ச ொருண்கமக்ைளத்திற்கு தனிேிகலயொன  ொியொன வகுப்பு  டிேிகல இல்கல.  

 டிேிகல மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின்  ொத்தியமொன  யன் ொடுைகளப் 

ச ொறுத்து அகமயும்:  யன் ொட்டிற்கு சதகவயொன விளக்ைத்தின் ேிகல, தனிே ர் 

விருப் ங்ைள்,  ிலசவகளைளில்  ி  மொதிொிைளுடன் இகயயத் 

சதகவயொனகவைள். இருப் ினும் ேொம் ஒரு வகுப்புப்  டிேிகலகய 

உருவொக்குகையில்  ல வழிைொட்டல்ைகளப்  ற் ி விவொதிக்ைின்ச ொம்.  

ச ொதுமொன எண்ணிக்கையிலொன புதிய வகுப்புைகள வகரயக  விளக்ைம் 
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ச ய்த ின், திருப் ிப் ொர்த்து சவளிவருைின்   டிேிகல வழிைொட்டல்ைளுடன் 

ச ொருந்துைின் தொ என்று  ொி ொர்க்ைசவண்டும்.  

4.4.1 வகுப்புப்  டிந்கல  ொியொனது என்று உறுதிப் டுத்துவது ஒரு “ஒரு-ஆகு” 

உ வு 

 வகுப்புப்  டிேிகல ‘ஒரு-ஆகு’ உ வொகும்: B என் தன் ஒவ்சவொரு 

எடுத்துக்ைொட்டும் A என் தன் எடுத்துக்ைொட்டொய் இருந்தொல், A என்  ஒரு வகுப்பு 

B-இன் துகண வகுப் ொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை  ொர்சடொனொய் சவள்களத் 

திரொட்க ர த்தின் வகையொகும்.  வகைப் ொட்டியல்  ொர் உ வின் மற்ச ொரு வழி 

“ஒரு வகை” உ வொகும்:  ொர்சடொனொய் ஒருவகை சவள்களத் திரொட்க ர மொகும்.  

ஒரு செட்கலனர் ஒருவகை விமொனமொகும். இக ச் ி ஒருவகை உணவொகும்.  

ஒரு வகுப் ின் துகண வகுப்பு ஒரு ைருத்துருகவ உருப் டுத்தம் ச ய்ைி து 

அதொவது உயர் வகுப்பு உருப் டுத்தம் ச ய்யும்ைருத்துரு “ஒரு வகை” ஆகும்.   

ஒரு தனி ட்ட திரொட்க ர ம் எல்லொத் திரொட்க ர ங்ைளின் துகணவகுப் ல்ல  

ஒரு ச ொதுவொன மொதிொித் தவறு,  டிேிகலயில் ஒசர ைருத்துருவின் ஒருகம, 

 ன்கம மொற்றுக்ைகள உட் டுத்துவதொகும் ஆகும்; இது முந்கதயகதப் 

 ிந்கதயதின் துகணவகுப் ொைச் ச ய்யும். எடுத்துைொட்டொை ஒரு வகுப்பு 

திரொட்க ர ங்ைகள-யும் ஒரு வகுப்பு திரொட்க ர த்கதயும் திரொட்க ர ங்ைளின் 

துகணவகுப்புக்ைளொை வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வது தவ ொகும். ேொம் 

 டிேிகலகய “ஒரு வகை” உ கவ உருப் டுத்தம் ச ய்வதொை எண்ணும் ச ொது, 

மொதிொித் தவறு சதளிவொகும்: ஒரு தனிப் ட்ட திரொட்க ர ம் திரொட்க ர ங்ைள்-இன் 

ஒரு வகை அல்ல.  இம்மொதிொியொன தவக  விலக்குவதற்கு ேல்ல வழி 

வகுப்புைகளப் ச யொிடுவதில் ஒருகமகயசயொ  ன்கமகயசயொ 

 யன் டுத்துவதொகும்.  

 டிேிகல உ வுைளின் ைடவு 

 துகண வகுப்பு உ வு ைடவு உ வொகும்.  
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B என் து A –இன் துகணவகுப்பும் C என் து B-இன் துகண வகுப்பும்  

என் ொல்  C என் து A-இன் துகணவகுப் ொகும்.   

எடுத்துக்ைொட்டொை ேொம் ஒரு வகுப்பு திரொட்க ர த்கத வகரயக  விளக்ைம் 

ச ய்யலொம்;  ின்னர் ஒரு சவள்களத் திரொட்க ர ம் என் கத திரொட்க ர ம் 

என் தன் துகணவகுப் ொை வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யலொம்.   ின்னர் வகுப்பு 

 ொர்சடொனொனி என் கதயும் திரொட்க ர ம் என் தன் துகணவகுப் ொைக் 

சைொள்ளலொம்.  ிலசவகளைளில் ேொம் சேரடி துகண வகுப்பு என் தற்கும் 

சேரடியல்லொ துகணவகுப்பு என் தற்கும் சவறு ொடு ைொணலொம். ஒரு சேரடி 

துகணவகுப்பு என் து வகுப் ின் மிை அண்கமப் ட்ட துகண வகுப் ொகும்; 

 டிேிகலயில் ஒரு வகுப்புக்கும் அதன் சேரடி துகணவகுப்புக்ைின் இகடயில் எந்த 

வகுப்பும் வரொது. அதொவது,  டிேிகலயில் ஒரு வகுப்புக்கும் அதன் சேரடி 

துகணவகுப்புக்கும் இகடயில் வகுப்புைள் வரொது.  ேமது எடுத்துக்ைொட்டில் 

 ர்சடொனொய் சவள்களத் திரொட்க ர ம் என் தன் என் தன் சேரடி 

துகணவகுப் ொகும்; திரொட்க ர ம் என் தன் சேரடி துகணவகுப் ல்ல.  

வகுப்புப்  டிேிகலயின் உருவொக்கும் 

ஒரு ேிகலயொன வகுப்புப்  டிேிகலகயப்  ரொமொிப் து 

ச ொருண்கமக்ைளங்ைள் உருவொகும் ச ொது ைடினமொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை 

 ின் ொண்டல் (Zinfandel)  திரொட்க ர ங்ைள்  ிவப் ொனகவ. இருப் ினும் 

 ிலசவகளைளில் திரொட்க ர  உற் த்தியொளர்ைள் திரொட்க கயப்  ிழிந்து 

திரொட்க ைளின் ேி ம் தரும்  குதிகய உடனடியொை ேீக்ைிவிடுவொர்; இதனொல் 

விகளயும் திரொட்க ர த்தின் ேி த்கத மொற் ிவிடுவர்.  இவ்வொறு ேமக்கு சரொஸ் 

ேி முள்ள “சவள்கள  ின் ொண்டல்” ைிகடக்கும். ேொம் இப்ச ொது  ின் ொண்டல் 

வகுப்க  இரண்டு வகுப்புைளொைப்  ிொிக்ைசவண்டி வரும்: சவள்கள  ின் ொண்டல், 

 ிவப்பு  ின் ொண்டல்; சமலும் அவற்க  முக சய சரொஸ் திரொட்க ர ம் மற்றும் 

 ிவப்புத் திரொட்க ர ம் என் தன் துகணவகுப்புைளொைப்  ிொிக்ைலொம்.  

வகுப்புைளும் அவற் ின் ச யர்ைளும் 

 

http://www.languageinindia.com/


129 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

 ஒரு வகுப்க யும் அதன் ச யகரயும் சவறு டுத்துவது முக்ைியமொனதொகும். 

வகுப்புைள் ச ொருண்கமக்ைளத்தில் ைருத்துருக்ைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யும்; 

இக்ைருத்துருக்ைகளக் கு ிப் ிடும் ச ொற்ைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யொது. ஒரு 

சவறு ட்ட ச ொல்கலத் சதொிந்சதடுத்தொல் ஒரு வகுப் ின் ச யர் மொறும்; ஆனொல் 

ச ொல்சல உலைில் ச ொருள் உண்கமகய உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை ஒரு வகுப்புப் புலிைகள உருவொக்ைலொம்;  ின்னர் அதற்கு 

சவங்கைைள் என மொற்றுப் ச யர் தரலொம்; இருப் ினும் அவ்வகுப்பு அசத 

ைருத்துருகவத்தொன் உருப் டுத்தம் ச ய்யும். புலி ொர்ந்த கூட்டுச் ச ொற்ைள் 

சவங்கை ொர்ந்த கூட்டுச் ச ொற்ைகளக் கு ிப் ிடும்.  கூடுதல் ேகடமுக ச் 

ச ொற்ைள் அடிப் கடயில்,  ின் வரும் விதி  ின் ற் ப் டசவண்டும்: 

ஒசர ைருத்துருவின் ஒருச ொருள் ன்சமொழிைள் சவற் ட்ட வகுப்புைகள 

உருப் டுத்தம் ச ய்யது.  

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் ஒரு ைருத்துருவின் அல்லது ச ொல்லின் 

சவறு ட்ட ச யர்ைளொகும்.  என்சவ ேொம் புலிைள் என்  வகுப்பும்  சவங்கைைள் 

என்  வகுப்பும் கவத்திருக்ைலொைொது. ஒரு வகுப்புப் ச ொதுமொனது; அகத புலி 

என்ச ொ சவங்கை என்ச ொ கு ிப் ிடவும்.    ல ஒழுங்குமுக ைள் ஒரு வகுப்புடன் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள், சமொழிச யர்ப்புைள், அல்லது அ ிமுைப்ச யர்ைள் 

இவற் ின்  ட்டியகல அனுமதிக்கும். ஒரு ஒழுங்குமுக  இச்ச ர்கைைகள 

அனுமதிக்ைொவிடில், ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைகள வகுப்பு ஆவணத்தில் 

 ட்டியலிடலொம்.  

வகுப்புச் சுற்றுக்ைகள விலக்குதல் 

 ேொம் வகுப்பு  டிேிகலயில் சுற்றுக்ைகள விலக்ைசவண்டும்.  வகுப்பு அ 

என் து ஆ என்  துகண வகுப்க க் சைொண்டுள்ளது, அசத சவகளயில் ஆ 

என் து அ என் தன் உயர் வகுப் ொகும் என்  ேிகலயில் ஒரு சுற்று இருக்ைி து. 

அம்மொதிொியொன சுற்றுக்ைகள  டிேிகலயில் உருவொக்குவது வகுப்புைள் அ-கவயும் 
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ஆ-கவயும் ஒன்று எனக் கு ிப் ிடுவதற்குச்  மமொனது:  அ என் தன் எல்லொ 

எடுத்துக்ைொட்டுைளும் ஆ என் தன் எடுத்துக்ைொட்டுைளொகும் மற்றும் ஆ என் தன் 

எல்லொ எடுத்துக்ைொட்டுைளும் அ என் தன் எடுத்துக்ைொட்டுைளொகும்.   ஆ என் து அ 

என் தன் துகணவகுப்பு என் தொல் அ என் தன் எல்லொ எடுத்துக்ைொட்டுைளும் ஆ 

என் தன் எடுத்துக்ைொடுைளொகும். 

4.4.2 வகுப்புப்  டிேிகலயில் குழந்கதைகள ஆய்தல் 

 டிேிகலயில் குழந்கதைள் ஒசர வகுப் ின் சேரடித் துகணவகுப்புைளொகும்.   

 டிேிகலயில் எல்லொக் குழந்கதைளும் (சவொிலுள்ளகவ தவிர) 

ச ொதுகமயின் ஒசர ேிகலயில் இருக்ைசவண்டும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை சவள்களத் திரொட்க ர ம் என் தும்  ொர்சடொனொய் என் தும் 

ஒசர வகுப் ின் துகண வகுப்புைளொய் இருக்ைலொைொது.  சவள்களத் திரொட்க ர ம் 

 ொர்சடொனொய் என்க கத விட கூடுதல் ச ொதுவொனதொகும். குழந்கதைள் ஒரு 

புத்தைத்தின்  குதிைள் ச ொதுகமயின் ஒசர மட்டத்தில் இருப் து ச ொன்று ஒசர 

சைொட்டில் இருக்ைசவண்டும். இவ்வர்த்ததில் ஒரு வகுப்புப்  டிேிகலயின் 

சதகவைள் ஒரு புத்தைத்தின் சுருக்ைவுகரயின் சதகவக்குச்  மமொனது. இருப் ினும் 

 டிேிகலயின் சவொிலுள்ள ைருத்துருக்ைள் (ச ரும் ொன்கமயும் ச ொருள் ச ொன்  

ச ொது வகுப்பு ின் சேரடித் துகணவகுப் ொை உருப் டுத்தம் 

ச ய்யப் ட்டுள்ளகவ) ச ொருண்கமக்ைளத்தின் முதன்கமயொன  ிொிவுைகள 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும், மற்றும் அகவ ஒத்தக் ைருத்துருக்ைகளக் 

சைொண்டிரு தில்கல.  

எவ்வளவு என் து மிைக் கூடுதல், எவ்வளவு குக வு என் து மிைக்குக வு 

 ஒரு வகுப்பு சைொண்டிருக்கும் சேரடித் துகணவகுப்புைளின் 

எண்ணிக்கைக்குக் ைடும் விதி இல்கல. இருப் ினும் ேன் ொை வடிவகமக்ைப் ட்ட 

 ல மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் இரண்டு முதல்  ன்னிரண்டு வகரயிலொன 

சேரடித் துகணவகுப்புைகளக் சைொண்டிருக்கும்.  ின்வருவது வழிைொட்டும் 

சே ிமுக ைளொகும் (Noy  and McGuinness): 
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ஒரு வகுப்பு ஒசரசயொரு சேரடி துகணவகுப்க க் சைொண்டிருந்தொல் 

மொதிொியொக்ைச்  ிக்ைல் வரலொம் அல்லது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

முழுகமயகடயொமல் வரும்.    

தரப் ட்டுள்ள ஒரு வகுப்புக்கு  ன்னிரண்டு துகணவகுப்புைளுக்கு 

சமலிருந்தொல், அதிைமொை இகடப் ட்ட வகைப் ொடுைள் சதகவப் டூம். 

 

இருப் ினும் குழந்கதைளின் ேீண்ட   ட்டியலில் உள்ள ைருத்துருக்ைகளக் குழுமு 

இயற்கையொன வகுப்பு இல்கலசயன் ொல் ச யற்கையொன வகுப்புைகள 

உருவொக்ைத் சதகவயில்கல; வகுப்புைகள அவ்வொச  விட்டுவிடலொம். 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உண்கம உலைின்  ிரதி லிப் ொகும்; என்சவ 

சமய்ச ொருள் மூலொய்வு அகதப்  ிரதி லிப் துதொன் ேல்லது. (Noy  and 

McGuinness) 
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4.4.3.  ல்மரபுொிகம  

ச ரும் ொன்கமயொன அ ிவு உருப் டுத்த ஒழுங்குமுக ைள் வகுப்புப் 

 டிேிகலயில்  ல்மரபுொிகமகய அனுமதிக்ைசவண்டும். ேொம்  சட ர்ட் ஒயின் 

வகுப்பு என்  சட ர்ட் ஒயின்ைளின் தனி வகுப்க  உருவொக்ை விரும் லொம்.  

ச ொர்ட் ஒயின் என் து சரட் ஒயினும் சட ர்ட் ஒயினுமொகும். எனசவ ச ொர்ட் 

வகுப் ின் எல்லொ எடுத்துக்ைொட்டுைளும்  சரட் ஒயின் வகுப்பு மற்றும் சரட் ஒயின் 

வகுப்பு இகவைளின் எடுத்துக்ைொட்டுைகளக் சைொண்டிருக்கும். ச ொர்ட் வகுப்பு 
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அதன் ச ற்ச ொர்ைளிடமிருந்து  அதன்  ட்டங்ைகளயும் முைப்புைகளயும் 

மரபுொிகமயொைப் ச றும்.  இவ்வொறு இது சட ர்ட் ஒயின் வகுப் ிலிருந்து  ட்டம் 

 ர்க்ைகர என் தற்கு  இனிப்பு என்  மதிப்க ப் ச றும்; மற்றும் சரட் ஒயின் 

வகுப் ிலிருந்து  தனிடும் ச ொருள் மட்டகதயும் அதன் ேி   ட்டத்திற்கு 

மதிப்க யும் ச றும்.  

4.4.4  எப்ச ொது ஒரு புதிய வகுப்க  அ ிமுைப் டுசவண்டும் (அல்லது சவண்டொம்)  

 மொதிொியொக்ைத்தின் ச ொது ச ய்யசவண்டிய மிைக் ைடினமொன தீர்மொனம் 

எப்ச ொதுஒரு வகுப்க  அ ிமுைப் டுத்தசவண்டும் அல்லது எப்ச ொது சவறு ட்ட 

தனித்தன்கம மதிப்புைள் வழி ஒரு சவறு ொட்கட உருப் டுத்தம் ச ய்யசவண்டும் 

என் தொகும்.  ல அதிைப் டியொன வகுப்புைள் சைொண்ட சதொகுக்ைப் ட 

 டிேிகலகயயும் (nested hierarchy) மிைக் குக வொன வகுப்புைள் சைொண்ட 

ஆனொல்  ட்டங்ைளில் அதிைப் டியொன தைவல்ைள் கு ியொக்ைம் ச ய்யப் ட்டுள்ள 

தட்கடயொன  டிேிகலகயயும் (flat hierarchy) ைடந்து ச ல்லுதல் ைடினமொகும்.  

ச ொருத்தமொன  மேிகலகயக் ைண்டு ிடிப் து எளிதல்ல.  டிேிகலயில் எப்ச ொது 

புதிய வகுப்புைகள அ ிமுைப் டுத்த சவண்டும் என் கதத் தீர்மொனிப் தற்கு 

உதவும்  ல விரல் நுனி விதிைள் உள்ளன.  

ஒரு வகுப் ின் துகணவகுப்பு  ொதொரணமொை (1) உயர் வகுப்பு சைொண்டிரொத 

கூடுதலொன தனித்தன்கமைகளக் சைொண்டிருக்கும் அல்லது (2) உயர் 

வகுப்புைளிலிருந்து சவறு ட்ட ைட்டுப் ொடுைகளக் சைொண்டிருக்கும் 

அல்லது (3) உயர் வகுப்புைகள விட சவறு ட்ட உ வுைளில்  ங்சைடுக்கும். 

சரட் ஒயின்ைள்  தனிடும் ச ொருளின் சவறு ட்ட மட்டங்ைகளக் 

சைொண்டிருக்ைலொம்; இருப் ினும் இந்தத் தனித்தன்கம ச ொதுவொைத் 

திரொட்க ர ங்ைகள வருணகன ச ய்யப்  யன் டுத்தப் டுவதில்கல. சட ர்ட் 

ஒயினின்  ர்க்ைகரச்  ட்டதின் மதிப்பு இனிப்பு ஆகும்;  மொ ொை சட ர்ட் ஒயினின் 

வகுப் ின் உயர் வகுப்புக்கு இது உண்கமயல்ல, க சனொட் சேொயிர் ஒயின்ைள் 

(Pinot Noir  Wines) ஒயின் ைடல் உணவுடன் ச ரும்; மொ ொை சரட் ஒயின்ைள் 

ச ரொது. சவறுவிதமொைக் கூ ினொல், ேொம்  ொதொரணமொை உயர் வகுப்க ப்  ற் ிக் 
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எதுவும் கூ  இயலொமல் புதிய வகுப்க ப்  ற் ி எசதொ கூ  இயலும் ச ொது ஒரு 

 டிேிகலயில் அப்புதிய வகுப்க  அ ிமுைம் ச ய்ைிச ொம். ேகடமுக  

அடிப் கடயில் கூ ினொல் ஒவ்சவொரு துகண வகுப்பும் அதனுடன் புதிய 

 ட்டங்ைள் ச ர்க்ைப் ட்டிருக்ைசவண்டும்; அல்லது புதிய  ட்ட மதிப்புைள் 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யப் ட்டிருக்ைசவண்டும்; அல்லது மரபுொிகமயொைப் 

ச ற்   ட்டங்ைளுக்கு  ில முைப்புைகள ஒதுக்ைிகவக்ைசவண்டும்.  ில 

சவகளைளில் எந்த புதிய தனித்தன்கமயும் அ ிமுைப் டுத்ப் டொவிடினும் புதிய 

வகுப்புைகள உருவொக்குவது ேன்கம  யக்கும்.  

ைகலச்ச ொல்  டிேிகலைளிலுள்ள வகுப்புைள் புதிய தனித்தன்கமைகள 

அ ிமுைப் டுத்த சதகவயில்கல. 

எடுத்துக்ைொட்டொை,  ில மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் ச ொருண்கமக் 

ைளத்தில்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ள ச ொதுச் ச ொற்ைளின் ச ொிய கு ிப் ிடு 

 டிேிகலைகள உட் டுத்தும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ஒரு மின் மருத்துவ  திசவட்டு 

(electronic medical-record system) ஒழுங்குமுக கய உள்ளுக  ச ய்யும் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ல்சவறு சேொய்ைளின்  குப்க  

உட் டுத்தல்லொம்.  இப் குப்பு தனித்தன்கமைள் இல்லொத (அல்லது ஒசர 

தனித்தன்கமைளின் குழுமத்கதக் சைொண்ட) ச ொற்ைளின்  டிேிகலயொகும். 

இந்சேர்வில் ச ொற்ைகளத் தட்கடப்  ட்டியலொைத் தருவகதவிடப்  டிேிகலயில் 

ஒழுங்கு டுத்துவது  யனுள்ளதொகும்; ஏசனன் ொல், இது (1) ஆய்வகதயும் 

/சதடுவகதயும் (investigation) உலொவுவகதயும்/ யணிப் கதயும் (navigation)   

அனுமதிக்ைி து (2) சூழலுக்குத் தகுந்த ச ொல்லின் ச ொதுகமயின் மட்டத்கதத் 

சதர்ந்சதடுக்ை மருத்துவகர இயலகவக்ைின் து.   

 மொதிொி ைருத்துருக்ைளுக்கு எந்த புதிய தனித்தன்கமைளுமின் ி புதிய 

வகுப்புைகள அ ிமுைம்ச ய்யக் மற்ச ொரு ைொரணம் ைருத்துருக்ைகள 

மொதிொிப் டுத்த சவண்டியொகும். ேொம் சமய்ச ொருள் மூலொய்வுைகள 

ச ொருண்கமக்ைள வல்லுேர்ைளுக்குள்ளும் ச ொருண்கமக்ைள 

வல்லுேர்ைளுக்ைிகடசயயும் ைருத்துப் ொிமொற் த்திற்கு வ தி ச ய்யப் 
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 யன் டுதுைின்ச ொம்; மற்றும் அ ிவு அடிப் கடயிலொன ஒழுங்குமுக ைள் 

ச ொருண்கமக் ைளத்கதப் ற் ிய வல்லுேர்ைளின் ைருத்கத  சமய்ப்ச ொருள் 

மூலொய்வில்  ிரதி லிக்ை ேொம் விரும்புசவொம்.  

 இறுதியொை ஒவ்சவொரு கூடுதல் ைட்டுப் ொட்டிற்கும் ஒரு வகுப் ின் துகண 

வகுப்புைகள உருவொக்ைக் கூடொது.  எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் சரட் ஒயின், வயிட் 

ஒயின், சரொஸ் ஒயின் என் னவற்க  அ ிமுைம் ச ய்ைின்ச ொம்; ஏசனன் ொல் 

இந்த சவறு ொடு திரொட்க ர  உலைில் இயற்கையொன ஒன் ொகும். ேொம் 

சமன்கமயொன திரொட்க ர ம், மிதமொன திரொட்க ர ம் ச ொன் கவைளுக்கு 

வகுப்புைகள அ ிமுைம் ச ய்யவில்கல.  ஒரு வகுப்புப்  டிேிகலகய வகரயக  

விளக்ைம் ச ய்கையில், ஒரு வகுப்புப்  டிேிகலகய வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும் 

ச ொது ேமது இலக்கு வகுப்பு ஒழுங்கு டுத்துவதற்குப் புதிய வகுப்புைகள 

உருவொக்குவதற்கும்  ல எண்ணிக்கையிலொன வகுப்புைகள உருவொக்குவதற்கும் 

ஒரு  மேிகலகயக் ைகட ிடிப் தொகும். 

4.4.5  புதிய வகுப் ொ தனித்தன்கம மதிப் ொ? 

 ஒரு ச ொருண்கமக்ைளத்கத மொதிொிப் டுத்தும் முன், ேொம் ஒரு கு ிப் ிட்ட 

சவறு ொட்கட ( ிவப்பு அல்லது சவள்கள அல்லது சரொஸ் திரொட்க ர ம்) 

தனித்தன்கமயின் மதிப் ொை அல்லது வகுப்புைளின் குழுமமொை 

மொதிொிப் டுத்தசவண்டுமொ என் து ச ொருண்கமைளத்தின் சேொக்ைம், 

கையிலிருக்கும் ச யற் ொடு இவற்க ப் ச ொறுத்து அகமயும்.  ேொம் ஒயிட் 

ஒயின்ைளின் ஒரு வகுப்க  உருவொக்குைிச ொமொ அல்லது ஒரு வகுப்பு ஒயிகன 

உருவொக்ைி ேி ம் என்   ட்டத்திற்கு சவறு ட்ட மதிப்புைகள ேிரப்புைிச ொமொ 

என் து சைள்வி. ேமது ச ொருண்கமக்ைளத்திற்கு ஒயிட் ஒயினின் ைருத்துரு 

எவ்வளவு முக்ைியமொனது என் து மற்ச ொரு சைள்வி? ச ொருண்கமக் ைளத்தில் 

ஒயின்ைள் குக ந்த முக்ைியத்துவம் சைொண்டிருந்தொல் மற்றும் ஒயிட் ஒயின் என் து 

 ி  ச ொருட்ைளுடன் அதன் உ வில் கு ிப் ிட்ட எந்த உள்ளர்த்தகதயும்  

சைொண்டிரொவிட்டொல், ேொம் ஒயிட் ஒயின் என் தற்குத் தனியொன வகுப்க  

அ ிமுைம்ச ய்யக் கூடொது. ஒயின் புலக்கு ிப்புைகள உற் த்திச ய்யும் 

http://www.languageinindia.com/


136 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

சதொழிற் ொகலயில்  யன் டுத்தும் ஒரு ச ொருண்கமக்ைள மொதிொிக்கு எந்த ேி  

ஒயின் புலக்கு ிப்புைளின் விதிைளும் ஒன் ொகும் மற்றும் சவறு ொடு மிை 

முக்ைியமொனதல்ல. மொ ொை ஒயின், உணவு மற்றும் அவற் ின் ச ொருத்தமொன 

ச ர்க்கைைள் இவற் ின் உருப் டுத்ததிற்கு ஒரு சரட் ஒயினொனது ஒரு ஒயிட் 

ஒயினிலிருந்து மிைவும் சவறு ட்டதொகும்: அது சவறு ட்ட உணவுைளுடன் இகண 

ச ர்க்ைப் ட்டுள்ளது; அது சவறு ட்ட தனித்தன்கமைகளக் சைொண்டிருக்கும். 

இதுச ொன்று ஒயின் ரு ி ேிரகல உறுதி ச ய்ய ேொம்  யன் டுத்தும் ஒயினின் 

அ ிவு அடிப் கடக்கு ஒயினின் ேி ம் முக்ைியமொனதொகும். இவ்வொறு ேொம் ஒயிட் 

ஒயினுக்கு ஒரு தனிவகுப்க  உருவொக்குைின்ச ொம்.  

.    சவறு ட்ட  ட்ட மதிப்புைகளக் சைொண்ட ைருத்துருக்ைள்  ி  வகுப்புைளில் 

சவறு ட்ட  ட்டங்ைளுக்குக் ைட்டுப் டுைளொை மொ ினொல், ேொம் சவறுகமக்கு 

சவண்டி புதிய வகுப்க  உருவொக்ைசவண்டும். இல்கலசயனில் ேொம் 

சவற்றுகமகய ஒரு  ட்ட மதிப் ில் உருப் டுத்தம் ச ய்யசவண்டும்.  

இதுப்ச ொன்று ேமது ஒயின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு எல்லொ சமர்லொட்ஸ் 

ஒயின்ைளின் (Merlots) ஒரு தனிேிகல வகுப்க க் சைொண்டிரொமொல் சரட் ஒயின், 

ஒயிட் ஒயின் ச ொன்  வகுப்புைகளக் சைொண்டிருக்கும். சமர்லொட்ஸ் உண்கமயில் 

சவறு ட்ட ஒயின்ைள் (ஒசர திரொட்க யிலிருந்து ச ய்யப் ட்ட)  ஆகும்.  ேொம் 

ஒயின்ைளின் விொிவொன சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவ உருவொக்ைினொல் 

இவ்சவற்றுகம முக்ைியமொகும்.  

ச ொருண்கமக் ைளத்தில் ஒரு சவற்றுகம முக்ைியசமன் ொல் மற்றும் ேொம் 

சவறு ட்ட மதிப்புைள் சைொண்ட ச ொருட்ைகள (objects) ச ொருட்ைளின் 

சவறு ட்ட வகைைளொை சவற்றுகமப்  டுத்த எண்ணினொல், ேொம் 

அவ்சவற்றுகமக்குப் புதிய வகுப்க  உருவொக்ை சவண்டும்.   

ஒருவகுப் ின் வலுவுள்ள தனியொன எடுத்துக்ைொட்டுைகளக் ைருத்தில் சைொள்வது 

ஒரு புது வகுப்க  அ ிமுைம் ச ய்ய சவண்டுமொ சவண்டொமொ என் கதத் 

தீர்மொனிக்ை உதவலொம்.   
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 ஒரு தனியொன எடுத்துக்ைொட்டு ச ரும் ஒருவகுப்பு அடிக்ைடி மொ க்கூடொது.  

ச ரும் ொலும் வகுப்புைளுக்குள் சவற்றுகம  ொரொட்ட ைருத்துருக்ைளின் அைவய 

தனித்தன்கமைகளப்  யன் டுத்தொது பு வயத் தனித்தன்கமைகளப் 

 யன் டுத்தும் ச ொது அவ்வகுப்புைளின் எடுத்துக்ைொட்டுைள் ஒருவகுப் ிலிருந்து 

மற்ச ொரு வகுப்புக்குச் ச ல்லசவண்டிவரும். எடுத்துக்ைொட்டொை உணவைத்திலுள்ள 

திரொட்க ர க் குப் ிைகள வருணகன ச ய்யும் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில்  ில்டு 

ஒயின் (குளிரகவக்ைப் ட்ட திரொட்க ர ம்) ஒரு வகுப் ொை இருக்ைக்கூடொது.  

ச ரும் ொலும் எண்ணிக்கைைள், ேி ங்ைள், இருப் ிடங்ைள் என் ன  ட்ட 

மதிப்புைள் ஆகும்; அகவ புதிய வகுப்புைளின் உருவொக்ைத்கதச் ச ய்வதில்கல.  

எடுத்துக்ைொட்டொை, மனித உடற்கூக க் ைருத்தில் சைொள்ளவும்.  ேொம் விலொ 

எலும்புைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யும் ச ொது, ேொம் முதல் இடப் க்ை விலொ எலும்பு, 

இரண்டொம் இடப் க்ை விலொ எலும்பு என ஒவ்சவொன்றுக்கும் ஒரு வகுப்க  

உருவொக்குசவொமொ? அல்லது வொிக க்கும்  க்ைவொட்டிற்கும்  ட்டங்ைள் சைொண்ட 

விலொ எலும்பு என்  வகுப்க க் சைொள்சவொமொ? சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில் ேொம் 

உருப் டுத்தம் ச ய்யும் ஒவ்சவொரு விலொசவலும்க ப்  ற் ிய தைவல்ைள் 

ச ொதுமொன அளவு சவற்றுகமகயக் ைொட்டுைி து என் ொல் ேொம் ஒவ்சவொரு விலொ 

எலும்புக்கும் ஒவ்சவொரு வகுப்க  உருவொக்ைசவண்டும்.  அதொவது, ேொம் விொிவொன 

அண்கம மற்றும் இருப் ிடத் தைவகலயும் (இகவ ஒவ்சவொரு விலொ எலும் ிற்கும் 

சவறுப் ொடொனது) மற்றும் ஒவ்சவொரு விலொ எலும்பும்  ங்சைடுக்கும் கு ிப் ிட்ட 

ச யல் ொகடயும் அது  ொதுைொக்கும் உள்ளுறுப்புைகளயும் உருப் டுத்தம் ச ய்ய 

விரும் ினொல், ேொம் அவற்க  வகுப்புைளொைப்  ிொிக்ைசவண்டும். ேமது வலுவொன 

 யன் ொடுைகளப் ச ொறுத்தவகரயில் எல்லொ விலொ எலும்புைளும் 

ஒற்றுகமயுள்ளகவ எனக்ைருதி ேொம் உடற்கூக  ச ொதுகமயின்  ி ிது குக ந்த 

மட்டத்தில் மொதிொிப் டுத்தினொல், ேொம் ேமது  டிேிகலகய எளிகமப் டுத்த இரு 

 ட்டங்ைகளக் சைொண்ட ( க்ைவொடு, வொிக ) விலொ எலும்பு என்  வகுப்க க் 

ஏற்றுக்சைொள்ளல்லொம்.  
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4.4.6 எடுத்துக்ைொட்டொ வகுப் ொ? 

 ஒரு சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில், ஒரு கு ிப் ிட்ட ைருத்துரு ஒரு வகுப் ொ 

அல்லது ஒரு தனி எடுத்துக்ைொட்டொ என் கதத் தீர்மொனிப் து, எகவ 

சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வின் வலுவொன  யன் ொடுைள் என் கதப் ச ொறுத்து 

அகமயும். எங்கு ஒரு வகுப்பு முற்றுப்ச றும் மற்றும் எங்கு தனி எடுத்துக்ைொட்டுைள் 

சதொடங்கும் என் கதத் தீர்மொனிப் து உருப் டுத்தத்தில் நுண்கமயின் மிைக் 

குக ந்த மட்டம் என்ன என் கத தீர்மொனிப் தில் சதொடங்கும். நுண்கமயின் 

மட்டம் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வின் வலுவொன  யன் ொட்டொல் தீர்மொனிக்ைப் டும்.  

சவறுவிதமொைக் கூ ினொல், எந்த ேன்கு வகரயறுக்ைப் ட்ட ச ொருட்ைள் 

அ ிவொதொரத்தில் (அ ிவு அடித்தளத்தில்) உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டப் ச ொைின் ன 

என் தொல் தீர்மொனிக்ைப் டும்.  ேொம்  டி 1-இலும் 3-இலும் ைண்ட ிந்த தகுதியொன 

சைள்விைகளத் திருப் ிப்  ொர்த்தொல், அக்சைள்விைளுக்கு விகடைளொை வரும் 

கு ிப் ிட்ட ைருத்துருக்ைள் அ ிவொதொரத்தில் தனிப் ட்டகவைளுக்கு ேல்ல 

எடுத்துக்ைொட்டுைளொகும்.  

தனி எடுத்துக்ைொட்டுைள் அ ிவொதொரத்தில் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் ட்டுள்ள 

ேன்கு வகரயறுக்ைப் ட்ட ைருத்துருக்ைளொகும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை ேொம் திரொட்க ர த்கத உணவுடன் இகணச ர்ப் கதப்  ற் ி 

மட்டும் ச  ப் ச ொைிச ொம் என் ொல் ேொம் திரொட்க ர த்தின் வகரயறுக்ைப் ட்ட  

ச ௌதிை குப் ிைகளப்  ற் ி ஆர்வம் இல்லமல் இருப்ச ொம். எனசவ ஸ்சடர்லிங் 

வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்லொட் (Sterling Vineyards Merlot) ச ொன்  ச ொற்ைள் ேொம் 

 யன் டுத்தும் ேன்கு வகரயறுக்ைப் ட்ட ச ொற்ைளொை இருக்ைப்ச ொைின் ன. 

எனசவ ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்லொட்  என் து அ ிவொதொரத்தில் ஒரு 

எடுத்துக்ைொட்டொகும். 

 மொ ொை, ேொம் உணவைத்தில் ேல்ல திரொட்க ர ம்-உணவு இகணைளின் 

அ ிவொதொரத்துடன் கூடசவ திரொட்க ர த்தின் சதொிவகடகவயும் ச ண 

விரும் ினொல்,  ஒவ்சவொரு திரொட்க ர த்தின் தனிக் குப் ிைளும் ேமது  

அ ிவொதொரதில் தனி எடுத்துக்ைொடுைளொை மொறும். 
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  இதுச ொன்று, ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்லொட் என் தன் 

வகரயறுக்ைப் ட்ட ஒவ்சவொரு அறுவகடக்ைொலத் திரொட்க ர த்தின் (vintage) 

சவறு ட்ட தனித்தன்கமைகளப்  திவு ச ய்ய விரும் ினொல், திரொட்க ர த்தின் 

வகரயறுக்ைப் ட்ட அறுவகடக்ைொல திரொட்க ர மும் அ ிவொதொரத்தில் 

எடுத்துக்ைொட்டுைளொகும். மற்றும் ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்லொட் என் து 

அதன் எல்லொ அறுவகடக்ைொலத் திரொட்க ர ங்ைளின் ஒரு வகுப் ொகும். 

 இதுச ொன்று, ேொம் ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்லொட் என் தன் 

ஒவ்சவொரு வகரயறுக்ைப் ட்ட அறுவகடக்ைொலத் திரொட்க ர த்தின் சவறு ட்ட 

தனித்தன்கமைகள  திவு ச ய்ய விரும் ினொல், திரொட்க ர த்தின் 

வகரயறுக்ைப் ட்ட அறுவகடக்ைொல திரொட்க ர ம் அ ிவொதொரத்தில் ஒர் 

எடுத்துக்ைொட்டொகும் மற்றும் ஸ்சடர்லிங் வயின்யொர்ட்ஸ் சமர்லொட் என் து அதன் 

எல்லொ அறுவகடைொல திரொட்க ர ங்ைளின் எடுத்துக்ைொட்டுைகளக் சைொண்ட ஒரு 

வகுப் ொகும்.    

   மற்ச ொரு விதி  ில தனி எடுத்துக்ைொட்டுைகள ஒரு குழும வகுப்புைளுக்கு 

எடுத்துச்ச ல்லும்.  

ஒரு இயற்கை  டிேிகலயிலிருந்து ைருத்துருக்ைள் ச ன் ொல் ேொம் அவற்க  

வகுப்புைளொை உருப் டுத்தம் ச ய்யசவண்டும். 

திரொட்க ர  ேிலப் ரப்புைகளக் ைருத்தில் சைொள்ளவும். சதொடக்ைதில் ேொம் 

 ிரொன்ஸ், அசமொிக்ை ஐக்ைிய ேொடுைள், செர்மனி ச ொன்  முக்ைிய திரொட்க ர  

ேிலப் ரப்புைகள வகுப்புைளொைவும் இப் ரந்த ேிலப் ரப்புைளுக்குள் வரும் 

வக யறுக்ைப் ட்ட திரொக ர  ேிலப் ரப்புைகள எடுத்துக்ைொட்டுைளொைவும் 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, ச ொர்சைொைன் (Bourgogne) 

ேிலப் ரப்பு  ிரொன்ஸ் ேிலப் ரப்பு வகு ின் ஒரு எடுத்துக்ைொட்டொகும். இருப் ினும் 

ேொம் சைொட்ச்ஸ் சடொர் (Cotes d’Or) ேிலப் ரப்பு ச ொர்சைொைன் ேிலப் ரப் ின் 

எடுத்துக்ைொட்டு எனக் கூ  விகழயலொம். எனசவ ச ொர்சைொைன் ேிலப் ரப்பு ஒரு 

வகுப் ொை (துகணவகுப்புைகளயும் எடுத்துைொடுைகளயும் சைொண்டிருக்ை) 
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இருக்ைசவண்டும். இருப் ினும், ச ொர்சைொைன் ேிலப் ரப்க  ஒரு வகுப் ொைவும் 

சைொட்ச்ஸ் சடொர் ேிலப் ரப்க   ச ொர்சைொைன் ேிலப் ரப் ின் எடுத்துக்ைொட்டைவும் 

சைொள்வது இடுகு ியொைவும் சதொன்றுைின் து: எந்த ேிலப் ரப்புைள் வகுப்புைள் 

எகவ எடுத்துக்ைொட்டுைள் என்று சதளிவொை சவறு டுத்துவது மிைக் ைடினமொகும். 

எனசவ, ேொம் எல்லொத் திரொட்க ர  ேிலப் ரப்புைகளயும் வகுப்புைளொை வகரயக  

விளக்ைம் ச ய்ைின்ச ொம். Protégé-2000  ில வகுப்புைகள அருவம் என்று 

 ி ப்பீடு ச ய்ய அனுமதிக்ைின் து. (Noy  and McGuinness). 

 

 டம் 8: திரொட்க ர  ேிலப் ரப்புைளின்  டிேிகல. வகுப்புப் ச யர்ைளுக்கு 

அடுத்துள்ள “A” என்  கு ியீடு வகுப்புைள் அருவங்ைளொகும் மற்றும் அகவைள் எந்த 

சேரடி எடுத்துக்ைொட்டுைகளயும் சைொண்டிருக்ை இயலொது என்று ைொட்டுைின் து.  

 ேொம் வகுப்புப் ச யர்ைளிலிருந்து “region (ேிலப் ரப்பு)” என்  ச ொல்கல 

விட்டுவிட்டொல் இசத வகுப்புப்  டிேிகல தவ ொனதொகும்.  அல் ொக்  (Alsace) 

என் து ஒருவகை  ிரொன்ஸ் அல்ல. இருப் ினும் அல் ொக் ேிலப் ரப்பு ஒருவகை 

 ிரஞ்சு ேிலப் ரப் ொகும்.  

 வகுப்க  மட்டும்தொன்  டிேிகலயில் ஒழுங்கு டுத்தவியலும்; அ ிவு 

உருப் டுத்த ஒழுங்குமுக ைள் துகண எடுத்துக்ைொட்டு என்  ைருத்துச் ொயகலக் 

சைொண்டிருக்ைவில்கல. எனசவ, ச ொற்ைளுக்ைிகடசய ( குதி 4.2-லிருந்து 
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ைகலச ொல்  டிேிகலைகளப் ச ொன்று) இயற்கைப்  டிேிகல இருந்தொல், 

இச்ச ொற்ைள் அவற் ிற்குொிய எடுத்துக்ைொட்டுைகளக் சைொண்டிரொவிட்டொலும் ேொம் 

இச்ச ொற்ைகள வகுப்புைள் என்று வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யசவண்டும். 

4.4.7 சேொக்ைத்தின் எல்கல 

 ஒரு வகுப்புப்  டிேிகலகய வக யக  விளக்ைம் ச ய்வதன் இறுதிச் 

 ிறுகு ிப் ொைப்  ின்வரும் விதிைளின் குழுமம் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் 

வகரயக  விளக்ைம் எப்ச ொது முற்றுப்ச றும் என் கதத் தீர்மொனிப் தில் 

எப்ச ொதும் உதவும்:  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச ொருண்கமக்ைளத்கதப்  ற் ி எல்லொச் 

 ொத்தியமொன தைவல்ைளியும் சைொண்டிருக்ைக் கூடொது; உங்ைள் 

 யன் ொட்டிற்குக் கூடுதலொைச் தனித்தன்கமப் டுத்தத் (அல்லது 

ச ொதுகமப் டுத்த) சதகவயில்கல (ஒவ்சவொரு வழியிலும் குக ந்தது ஒரு 

அதிைப் டியொன மட்டம்)  

ேமது திரொட்க ர ம்-உணவு எடுத்துக்ைொட்டில் விவரக்கு ிப்புைளுக்கு எந்தக் 

ைொைிதம்  யன் டுத்தப் டுைின் து அல்லது இரொல் ை ிைள் எவ்வொறு  கமப் து 

என அ ியத் சதகவயில்கல.  அதுச ொன்று மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு, 

 டிேிகலயில் வகுப்புைளுக்குள் எல்லொச்  ொத்தியமொன தனித்தன்கமைகளயும் 

சவற்றுகமைகளயும் சைொண்டிருக்ை சவண்டொம்.     

ேமது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் ேொம் ஒரு திரொட்க ர சமொ அல்லது 

உணசவொ சைொண்டிருக்ைவியலும் எல்லொத் தனிதன்கமைகளயும் 

உட் டுத்தவில்கல. ேொம் ேமது சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில் ச ொற்ைளின் 

வகுப்புைளின் மிைத் தனிச் ி ப்புவொய்ந்த தனித்தன்கமைகள உருப் டுத்தம் 

ச ய்துள்சளொம். திரொட்க ர  புத்தைங்ைள் திரொட்க ைளின் உருவ அளகவச் 

ச ொன்னொலும் ேொம் இந்த அ ிகவ உட் டுத்தவில்கல. இதுச ொன்று, ேமது 

ஒழுங்குமுக யில் எல்லொச் ச ொற்ைளுக்கும் இகடயில் ஊைிக்ைவியலும் எல்லொ 

உ வுைகளயும் ேொம் ச ர்க்ைவில்கல. எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் 

வகரயக விளக்ைம்ச ய்துள்ள ச ொற்ைளுக்கு இகடயிலுள்ள எல்லொ இகடயீட்டு 

இகணப்புைளின் அதி முழுகமயொன உருப் டுத்கத அனுமதிக்கும் விருப் த் 
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திரொட்க ர ம் (favourite wine) , விருப்  உணவு (favourite food) ச ொன் வற்க  

உட் டுத்தவில்கல.  

 இறுதி விதிைள் ேொம் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் ஏற்ைனசவ 

உட் டுத்தியுள்ள ைருத்துருக்ைளுக்குள் உ வுைகள ேிறுவப்  யன் டும்.  உயிொியல் 

 ொிச ொதகனைகள விளக்கும் ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவக் ைருத்தில் 

சைொள்ளவும். இந்த மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உயிொியல்  உயிர்ப்ச ொருள்ைள் 

(biological organisms) என்  ைருத்துருகவக் சைொண்டிருக்கும். அது 

 ொிச ொதகனகய ேடத்தும்  ொிச ொதகனயொளர் (Experimenter) (அவர் ச யர், 

 ொர்ந்திருக்கும் ேிறுவனம் ச ொன்  தைவல்ைளுடன்) என்  ைருத்துகவயும் 

சைொண்டிருக்கும்.  இருப் ினும் ேொம் இந்த சவற்றுகமகய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் உட் டுத்த சவண்டியதில்கல; 

இவ்வுருப் டுத்தத்தின் சேொக்ைங்ைளுக்கு  ொிச ொதகனயொளர் ஒரு 

உயிர்ப்ச ொருளல்ல மற்றும் ேொம்  ொிச ொதகனயொளர்ைளின் சமல்  ொிச ொதகனைள் 

ச ய்யப் ச ொவதில்கல. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்விலுள்ள வகுப்புைகளப் 

 ற் ி ேொம் கூ வியலும் எல்லொவற்க யும் உருப் டுத்தம் ச ய்வதொனொல், 

 ொிச ொதகனயொளர் என் து உயிர்ப்ச ொருள் என் தன் துகண வகுப் ொை மொறும்.  

இருப் ினும் எதிர் ொர்க்கும்  யன் ொட்டிற்கு சவண்டி இவ்வ ிகவ உட் டுத்தத் 

சதகவயில்கல.  உண்கமயில், இம்மொதிொியொன இருப் ிலுள்ள வகுப்புைளின் 

அதிைப்  ொகு ொடு ச தத்கத விகளவிக்கும்: இப்ச ொது  ொிச ொதகனயொளர் 

என் தன் எடுத்துக்ைொட்டு எகட, வயது, இனம் மற்றும் உயிர்ப்ச ொருளுடன் 

சதொடர்புகடய  ி  தரவுைளின்  ட்டங்ைகளக் சைொண்டிருக்ைசவண்டும்; இகவ 

ஒரு  ொிச ொதகனகய விளக்கும் சூழலில்  ி ிதும் சதகவயில்லொததொகும். 

இருப் ினும், ேொம் இந்த சமய்ச ொருள் மூலொய்கவ எதிர் ொர்க்கும் மற்றும் ேம் 

மனதிலுள்ள  யன் ொடுைகளப் ற் ி அ ியொதிருக்கும்  யன் ொட்டொளர்ைளின் 

ேன்கமக்ைொை ஆவணத்தில் இமொதிொியொன தீர்மொனங்ைகள ேொம்  திவு 

ச ய்யசவண்டும்.  
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4.4.8  ிொிந்திருக்ைி  துகண வகுப்புைள் (Disjoint subclasses) 

 ல ஒழுங்குமுக ைள்  ல வகுப்புைள்  ிொிந்திருப் ன (disjoint) என 

சவளிப் கடயொை வகரயறுத்துக் கூ  ேம்கம அனுமதிக்ைின் ன. வகுப்புைள் 

ச ொதுவொன எடுத்துக்ைொடுைகளக் சைொண்டிரொவிட்டொல் அகவ 

 ிொிந்திருப் னவொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ேம் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் 

சட ர்ட் ஒயின் வகுப்பும் ஒயிட் ஒயின் வகுப்பும்  ிொிந்திருப் னவல்ல: 

இவ்விரண்டின் எடுத்துக்ைொடுைளொை வரும் திரொட்க ர ங்ைள்  ல உள்ளன. 

Rothermel Trochenbierenauslese Riesling என் து  Sweet Riesling  வகுப்பு 

என் தன் எடுத்துக்ைொட்டொை வருவது அம்மொதிொியொன ஒரு எடுத்துக்ைொட்டொகும்.  

அசத மயம் சரட் ஒயின், ஒயிட் ஒயின் என்  வகுப்புைள்   ிொிந்திருப் னவொகும்: 

எந்த திரொட்க ர மும் ஒசர சவகளயில்  ிவப் ொைவும் சவண்கமயொைவும் 

இருக்ைொது.  வகுப்புைள்  ிொிந்திருப் ன என்று வகரயறுப் து ஒழுங்குமுக  

சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவச்  ொியொை உறுதிப் டுத்த இயலச்ச ய்யும். ேொம் சரட் 

ஒயின், ஒயிட் ஒயின் வகுப்புைள்  ிொிந்திருப் ன எனக் கூ ிப்  ின்னொல் Riesling 

(ஒய்ட் ஒயினின் துகண வகுப்பு), Port  (சரட் ஒயினின் துகண வகுப்பு) என்  

இரண்டின் துகணவகுப் ொை ஒருவகுப்க  உருவொக்ைினொல், ஒழுங்குமுக  ஒரு 

மொதிொித் தவறு ஏற் ட்டுள்ளது என்று ைொட்டவியலும்.  

4.5  வகரயக விளக்ைம் தரும் தனித்தன்கமைள் – அதிைமொன விவரங்ைள் 

 இப் குதியில் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்வில் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும் 

 ட்டங்ைகள மனதிலிருத்தி  ல அதிை விவரங்ைகள விவொதிக்ை இருக்ைிச ொம். 

முக்ைியமொை, ேொம் ஒரு  ட்டத்திற்குத் தகலைீழ்  ட்டங்ைகளயும் (inverse slots) 

வழுேிகல  மதிப்புைகளயும் (default values) விவொதிக்ை இருக்ைிச ொம்.  

4.5.1 தகலைீழ்  ட்டங்ைள் 
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 ஒரு  ட்டத்தின் மதிப்பு மற்ச ொரு  ட்டத்தின் மதிப்க ச்  ொர்ந்து அகமயும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, ஒரு திரொட்க ர ம் ஒரு திரொக ர த் சதொழிற் ொகலயில் 

உற் த்தி ச ய்யப் ட்டொல், இதன் டி அத்திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகல அந்த 

திரொட்க ர த்கத உற் த்திச ய்ைின் து.  இந்த உருவொக்கு வர் (maker), 

உற் த்திச ய் (produces) என்  இரு உ வுைகளயும் ேொம் தகலைீழ் உ வுைள் 

என்று அகழக்ைின்ச ொம். “இரு திக ைளிலும்” தைவல்ைகள வகைப் டுத்துதல் 

மிகையொகும். ேொம் திரொட்க ர ம் திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலயில் 

உற் த்திச ய்யப் டுைின் து என்று அ ியும் ச ொது அ ிவொதொரத்கதப் 

 யன் டுத்தி திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகல திரொட்க ர த்கத உற் த்திச ய்யும் 

என்  மறுதகல உ வின் மதிப்க  எப்ச ொதும் ஊைம் ச ய்ய இயலும். 

இருப் ினும், அ ிவுப் ச று சேொக்கு அடிப் கடயில் இவ்விரு தைவல்ைகளயும் 

சவளி கடயொை ைிகடக்கும் டி ச ய்தல் வ தியொனதொகும். இந்த அணுகுமுக  

 யன் ொட்டொளர்ைகள ஒரு சேர்வில் திரொட்க ர த்கதயும் மற்ச ொரு சேர்வில் 

திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலகயயும் ேிரப்  அனுமதிக்கும்.  அ ிவுப் ச று 

ஒழுங்குமுக  அ ிவொதொரத்தின் ேிரந்திரத்கதக் ைொப்புறுதி ச ய்து தகலைீழ் 

உ வின் மதிப்க த் தொனியக்ைமொை ேிரப்பும்.  

ேமது எடுத்துக்ைொட்டில் தகலைீழ்  ட்டங்ைளின் இரு இகணைள் உள்ளன: 

திரொட்க ர  வகுப் ின் கு ியீடு  ட்டம் (marker slot) மற்றும் திரொட்க ர த் 

சதொழிற் ொகல வகுப் ின் உற் த்திச ய்  ட்டம்.  யன் டுத்து வர் திரொட்க ர  

வகுப் ின் எடுத்துக்ைொட்டுைகள உருவொக்ைவும் கு ியீடு  ட்டத்தில் மதிப்க  

ேிரப் வும் ச ய்யும் ச ொது ஒழுங்குமுக  தொனியக்ைமொை சதொழிற் ொகல 

எடுத்துக்ைொட்டுடன் ச ொருத்தமுள்ள உற் த்திச ய்  ட்டத்திற்குப் புதிதொை 

உருவொக்ைப் ட்ட எடுத்துக்ைொட்கடச் ச ர்க்ைின் து. எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் 

Sterling Melot ‘ஸ்சடர்லிங் சமர்லொட்‘ என் து Sterling Vinyard winery-ஆல் 

உற் த்திச ய்யப் டுைி து என்று கூறும் ச ொது, ஒழுங்குமுக  தொனியக்ைமொை  

http://www.languageinindia.com/


145 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

Sterling Melot என் கத Sterling Vinyard winery-ஆல் உற் த்திச ய்யப் ட்ட 

திரொட்க ர ங்ைளின்  ட்டியலில் ச ர்க்கும். ( டம் 9). (Noy  and McGuinness) 

 

4.5.2 வழுேிகல மதிப்புைள் 

  ல  ட்டை-அடிப் கடயிலொன ஒழுங்குமுக ைள்  ட்டங்ைளுக்கு வழுேிகல 

மதிப்புைளின்  வகரயக கய அனுமதிக்ைின் து. ஒரு கு ிப் ிட்ட  ட்ட மதிப்பு 

வகுப் ின் ச ரும் ொலொன எடுத்துக்ைொட்டுைளுக்கு ஒன் ொை இருந்தொல், ேொம் இந்த 

மதிப்க   ட்டத்தின் வழுேிகல மதிப்பு என வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யலொம். 

இதனொல், இச் ட்டத்கதக் சைொண்ட ஒரு வகுப் ின் ஒவ்சவொரு புது 

எடுத்துக்ைொட்டும் உருவொக்ைப் டும் ச ொது ஒழுங்குமுக  வழுேிகல மதிப்க த் 

தொனியக்ைமொை ேிரப்புைின் து. இதனொல், இம்மதிப்க  முைப்புைள் அனுமதிக்ைி  

மற்ச ொரு மதிப் ொை மொற் லொம். அதொவது வழுேிகல மதிப்புைள் வ திக்ைொை 

உள்ளது: அகவ மொதிொியின் சமல் எந்த புதிய ைட்டுப் ொட்கடயும் திணிக்ைொது 

அல்லது எந்த விதத்திலும் மொதிொிகய மொற் ொது.  
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 எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் விளக்ைப்ச ொகும் ச ரும் ொன்கமயொன 

திரொட்க ர ங்ைளும் முழு உருவுள்ள திரொட்க ர ங்ைளொகும் (full-bodied wines) 

என் ொல், ேொம் திரொட்க ர த்தின் உருவுக்கு  “முழு” என் கத வழுேிகல 

மதிப் ொைக் சைொள்ளலொம். இதனொல், ேொம் மொறு ட்டுக் கூ ினொல் ஒழிய ேொம் 

வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யும் திரொட்க ர ங்ைள் யொவும் முழு உரு 

உள்ளகவயொகும். இது  ட்ட மதிப் ிலிருந்து சவறு ட்டது என் கதக் ைவனத்தில் 

சைொள்ளவும்.  ட்ட மதிப்புைகள மொற் வியலொது.  எடுத்துக்ைொட்டொை, சட ர்ட் 

ஒயினுக்குச்  ட்டம்  ர்க்ைகர என் து இனிப்பு என்  மதிப்க க் சைொண்டிருக்கும் 

எனக் கூ லொம். இதனொல், சட ர்ட் ஒயினின் வகுப் ின் எல்லொத் 

துகணவகுப்புைளும் எடுத்துக்ைொட்டுைளும்  ட்டச்  ர்க்ைகர என் தற்கு இனிப்பு 

மதிப்க க் சைொண்டிருக்கும்.  இந்த மதிப்க  வகுப் ின் எந்த துகணவகுப் ிசலொ 

எடுத்துக்ைட்டிசலொ மொற் வியலொது.  

 4.6  ச யர் என் ொல் என்ன? 

 ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வில் ைருத்துருக்ைளுக்குப் ச யொிடும் 

மரபுமுக ைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்வதும் இம்மரபுமுக ைகளத் 

ைட்டொயமொைப்  ின் ற்றுவதும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவப் 

புொிந்துசைொள்வகத எளிதொக்குவதுடன் ச ொதுவொன மொதிொித் தவறுைகளத் 

தவிர்க்ைவும் உதவும். ைருத்துருக்ைகளப் ச யொிடுவதில்  ல மொற்றுவழிைள் 

உள்ளன. ச ரும் ொலும் ஒன் ிற்குப்  திலொை மற் கதத் சதொிந்சதடுப் தில் எந்தக் 

கு ிப் ிட்ட ைொரணமும் இல்கல. இருப் ினும், ேொம் வகுப்புைளுக்கும் 

 ட்டங்ைளுக்கும் ச யொிடும் மரபுமுக கய வகரயக  விளக்ைம் ச ய்து அகதக் 

ைட்டொயமொைப்  ின் ற்  சவண்டும்.   

 அ ிவு உருப் டுத்த ஒழுங்குமுக யின்  ின்வரும்  ண்புக்கூறுைள் 

ச யொிடும் மரபு முக யின் சதர்கவப்  ொதிக்கும்: 

 ஒழுங்குமுக  வகுப்புைள்,  ட்டங்ைள், எடுத்துக்ைொட்டுைள் என் னவற் ிற்கு 

ஒசர ச யொிடும் இடத்கதக் சைொண்டுள்ளதொ? அதொவது ஒரு வகுப்பும் ஒரு 

 ட்டமும் ஒசர ச யகரக் சைொண்டிருக்ை (வகுப்பு திரொட்க ர த் 
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சதொழிற் ொகல,  ட்ட திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகல என) ஒழுங்குமுக  

அனுமதிக்ைி தொ? 

 ஒழுங்கு முக  எழுத்துருவுக்கு உணர்வுள்ளதொ? அதொவது, ஒழுங்குமுக  

ச யர்ைள் எழுத்துருவில் சவறு ட்டொல்தொன் சவறு ட்ட ச யர்ைளொைக் 

கையொளுமொ? 

 ஒழுங்குமுக  ச யர்ைளில் எந்த எல்கலக் கு ியீடுைகள (delimiters) 

அனுமதிக்ைி து? அதொவது, ச யர்ைள் இகடசவளிைள், ைொற்புள்ளிைள், 

ேட் த்திரக் கு ியீடுைள் ச ொன் வற்க க் சைொண்டிருக்ைலொமொ? 

எடுத்துக்ைொட்டொை Protégé-2000 அதன் எல்லொச்  ட்டைங்ைளுக்கும் ஒரு தனிேிகல 

ச யர் இடத்கதப்  ரொமொிக்ைி து. அது எழுத்துருவுக்கு உணர்வுள்ளதல்ல. 

இதன் டி, ேொம் ஒரு வகுப்புத் திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலகயயும் (class winery) 

 ட்ட திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலகயயும் (slot winery) சைொண்டிருக்ை இயலொது. 

இருப் ினும், ஒரு வகுப்பு திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலகயயும் (Winery) (ச ொிய 

எழுத்தல்ல) ஒரு  ட்ட திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலகயயும் (winery) 

சைொண்டிருக்ைலொம். மொ ொை, CLASSIC சேர்வுக்கு ஆளொவதல்ல மற்றும் 

வகுப்புைளுக்கும்  ட்டங்ைளுக்கும் தனிப் ட்டகவைளுக்கும் சவறு ட்ட 

ச யர்ைகள  ரொமொிக்ைின் து. இதன் டி, ஒழுங்குமுக  சேொக்ைிலிருந்து ஒரு 

வகுப்பு திரொட்க ர த் சதொழிற் ொகலகயயும் ஒரு  ட்ட திரொட்க ர த் 

சதொழிற் ொகலகயயும் ச யொிடுவதில் எந்தச்  ிக்ைலுமில்கல. 

4.6.1 ச ொிய எழுத்தொைமும் எல்கலக் கு ியீடுைளும் 

   ேொம் ைருத்துப் ச யர்ைளுக்கு ேிரந்தரமொைப் ச ொிய எழுத்துக்ைகளப் 

 யன் டுத்தினொல் சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்கவப்  டிக்ை இயலும் தன்கம 

அதிைொிக்கும். எடுத்துக்ைொட்டொை, வகுப்புப் ச யர்ைளுக்கு ச ொிய எழுத்துக்ைகளயும் 

 ட்டப் ச யர்ைளுக்குச்  ி ிய எழுத்துக்ைகளயும்  யன் டுத்துவது (ஒழுங்குமுக  

எழுத்துருவுக்கு உணர்வுள்ளது என்று கவத்துக்சைொண்டொல்)  ொதொரணமொனது.  

ஒரு ைருத்துருப் ச யர் ஒன்றுக்கு சமற் ட்ட ச ொற்ைகளக் (Meal course ச ொன் ) 
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சைொண்டிருந்தொல் ேொம் ச ொற்ைகள எல்கலப்  டுத்தசவண்டும். ைீசழ  ில 

 ொத்தியமொன சதொிவுைள் தரப் ட்டுள்ளன.  

இகடசவளிகயப்  யன் டுத்தவும்: Meal course (Protégé ச ொன்   ல 

ஒழுங்ைகமப்புைள் ைருத்துருப் ச யர்ைளில் இகடசவளிகய அனுமதிக்கும்) 

ச ொற்ைகள ச ர்த்து இடவும் மற்றும் ஒவ்சவொரு புதிய ச ொற்ைகளயும் ச ொிய 

எழுத்தொை மொற் வும்: MealCourse 

ைீழ்சைொட்கடசயொ டொகஷசயொ  ி  எல்கலப்  டுத்திகயசயொ  யன் டுத்தவும்: 

Meal_coures. Meal-course, Meal–course. (எல்கலப் டுத்திைகளப் 

 யன் டுத்தினொல் ஒவ்சவொரு புதிய ச ொற்ைளும் ச ொிய எழுத்தொக்ைம் 

ச ய்யப் டசவண்டுமொ என் த்கதத் தீர்மொனிக்ைசவண்டும்.) 

அ ிவு உருப் டுத்த ஒழுங்குமுக  ச யர்ைளில் இகடசவளிகய 

அனுமதித்தொல், அவற்க ப்  யன் டுத்துவது மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

உருவொக்கும்  லருக்கு உள்ளுணர்வு அடிப் கடயிலொன தீர்வொை அகமயும். 

இருப் ினும் உங்ைளுகடய ஒழுங்குமுக யுடன் ைருத்துப் ொிமொற் ம் ச ய்யும்  ி  

ஒழுங்குமுக ைகளயும் ைருத்தில் சைொள்ளசவண்டும். அவ்சவொழுங்குமுக ைள் 

இகடசவளிைகளப்  யன் டுத்தொவிட்டொல் அல்லது உங்ைளுகடய 

இகடயீட்டுப்ச ொருள் இகடசவளிைகளச்  ொியொைக் கையொளொவிட்டொல், 

மற்ச ொரு வழிமுக கயப்  யன் டுத்துவது  யனுள்ளதொை அகமயும்.  

4.6.2 ஒருகம அல்லது  ன்கம 

 ஒரு வகுப்புப் ச யர் ஒரு கூட்டம் ச ொருட்ைகள உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

எடுத்துக்ைட்டொை, ஒரு வகுப்பு திரொட்க ர ம் (class wine) எல்லொத் 

திரொட்க ர ங்ைகளயும் உருப் டுத்தம் ச ய்யும். எனசவ  ில 

திட்டவடிவகமப் ொர்ைளுக்கு அவ்வகுப்க த் திரொட்க ர ம் (wine) என் தற்குப் 

 திலொைத் திரொட்க ர ங்ைள் என அகழப் து கூடுதல் இயற்கையொை இருக்ைி து. 

எந்த மொற்றுத் தீர்மொனமும் மற்ச ொன்க க் ைொட்டிலும் கூடுதல்  ொியொனது அல்லது 

கூடுதல் தவ ொனது என்று கூ வியலொது. (இருப் ினும் வகுப்புப் ச யர்ைளுக்கு 
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ஒருகமகயப்  யன் டுத்துவது கூடுதல் ேகடமுக யில் உள்ளது.) சதொிவு எப் டி 

இருந்தொலும் முழு சமய்ப்ச ொருள் மூலொய்விலும் அது முரண் ொடின் ி 

இருக்ைசவண்டும்.  ில ஒழுங்குமுக ைள்  யன் ொட்டொளர்ைள் முன்னசர ைருத்துருப் 

ச யர்ைளுக்கு ஒருகமகயப்  யன் டுத்தப் ச ொைி ொர்ைளொ அல்லது  ன்கமகயப் 

 யன் டுத்தப் ச ொைி ொர்ைளொ என் கதக் கூ சவண்டும் என சவண்டும்; அந்தத் 

சதொிவிலிருந்து விலை அவர்ைகள அனுமதிக்ைொது. எப்ச ொதும் ஒன்க சய 

 யன் டுத்துவது ஒரு திட்டவடிவகம ொளகர ஒரு வகுப்பு Wines என் கதயும் 

 ின்னர் அதன் துகண வகுப் ொை ஒரு வகுப்பு Wine  என் கதயும் உருவொக்கும் 

மதிொித் தவறுைகளச் ச ய்வதிலிருந்து தகடச ய்யும்.  

4.6.3 முன்சனொட்டு மற்றும்  ின்சனொட்டு மரபு 

  ில அ ிவு-அடிப் கட வழிமுக ைள் வகுப்புைகளயும்  ட்டங்ைகளயும் 

சவறு டுத்துவதற்கு சவண்டி  ின்சனொட்டுைகளயும் முன்சனொட்டுைகளயும் 

 யன் டுத்தும் மரக க் கூறுைின் து. இரு ச ொதுவொன ேகடமுக ைள்   ட்டப் 

ச யர்ைளுடன் has- என்  முன்சனொட்கடயும் –of  என்   ின்சனொட்கடயும் 

ச ர்ப் தொகும். இதன் டி ேொம் has- மரக த் சதொிவு ச ய்தொல் ேமது  ட்டங்ைள் 

has-marker, has-winery  என மொறும். ேொம்  of-  மரக த் சதொிவு ச ய்தொல் 

 ட்டங்ைள் marker-of, winery-of  என மொறும். இந்த அணுகுமுக  எவகரயும் 

 ொர்த்த உடன் ஒரு ச ொல் ஒரு வகுப் ொ அல்லது  ட்டமொ என உடனடியொைத் 

தீர்மொனிக்ை அனுமதிக்கும். இதனொல் ச ொற்ைள்  ி ிது ேீளமொை வகையுண்டு. 

4.6.4   ி  ச யொிடும் மரபுைள் 

 ச யொிடும் மரபுைகள வகரயக  விளக்ைம் ச ய்கையில் ைருத்தில் 

சைொள்ளசவண்டிய  ில வி யங்ைள் ைீசழ தரப் ட்டுள்ளது. 

 “வகுப்பு class”, “தனிப் ண்பு property”, “ ட்டம் slot” ச ொன்  

சைொகவைகள ைருத்துருப் ச யர்ைளுடன் ச ர்க்ைலொைொது. 
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சுழலிலிருந்து ைருத்துரு ஒரு வகுப் ொ அல்லது  ட்டமொ என் து சவளிப் டும்.   

இதனுடன் வகுப்புைளுக்கும்  ட்டங்ைளுக்கும் சவறு ட்ட ச யர்ைகளத் தரும் 

மரபுைகள  யன் டுத்தலொம்.  

 ஒரு வகுப் ின் சேரடி துகணவகுப்புைளின் ச யர்ைள் யொவும் 

உயர்வகுப் ின் ச யகர உட் டுத்தசவொ உட் டுதொமசலொ 

இருக்ைசவண்டும். எடுத்துக்ைட்டொை ேொம்  ிவப்பு மற்றும் சவள்கள 

திரொட்க ர ங்ைகள உருப் டுத்தம் ச ய்ய திரொட்க ர  வகுப் ின் இரு 

துகணவகுப்புகள உருவொக்குவதனொல் இவ்விரு துகணவகுப்புப் 

ச யர்ைளும் Red Wine, White Wine என் தொைசவொ அல்லது  Red, White  

என் தொைசவொ இருக்ைசவண்டும்;  Red Wine, White என இருக்ைலொைொது.   

4.7 ேிக வுகர 

 இவ்வியலில் சேொய் மற்றும் மொக்ைினஸ் என் வர்ைளின் ைட்டுகரயின் 

அடிப் கடயில் (Noy  and McGuinness) திரொட்க  இர த்கத 

ச ொருண்கமக்ைளமொைக் சைொண்டு ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ 

எவ்வொறு ச ய்வது என் து கு ித்து விொிவொைக் கூ  ட்டுள்ளது. ச ொற்ைகளப்  ல 

சைொணங்ைளில் உ வு டுத்தி வகை ொடு ச ய்யலொம். ஒரு ச ொருண்கமக் 

ைளத்திற்கு ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உ வுதொன் உண்டு என்  

ைட்டொயம் இல்கல. ச ொற்ைகளப்  ல ேிகலைளில் அல்லது  லவகைைளில் 

உ வு டுத்தி அவற் ின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ சவளிப் டுத்தலொம். 
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      இயல் 5 

    மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வும் ச ொல்வகலயும் 

5.0 முன்னுகர 

 ச ொல்வகலைள் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளப் 

 யன் டுத்துைின் ன.  ச ொல்வகலைள்  ச ொற்ைகள அவற் ிற்ைிகடசயயுள்ள 

ச ொருண்கம உ வுைள் அடிப் கடயில் இகணக்ைின் ன. ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழியம் தொன் ச ொல்வகலைளின் அடிப் கட உ வொகும்.  உள்ளடங்கு 

சமொழிய-உள்ளடக்கு சமொழிய உ வு,   ிகனசமொழிய-முழுசமொழிய, எதிர்மக  

உ வு என் ன ச ொற்ைளுக்ைிகடசய உள்ள  ி  உ வுைளொகும், 

இவ்வகைப் டுத்தலின்  ின்னணியில் ச ொல்வகல ச ொச ொகைகய சமய்ச ொருள் 

மூலொய்வு அடிப் கடயில் ஒருவித  ொகு ொடு ச ய்ைின் து.   

 சசால்ேனல என்ேது ஆங்கில சமாழிக்காை ஒரு சசாற்சோருள் 

தரவுத்தளமாகும். இது ஆங்கில சசாற்கனள ஒருசோருள்ேன்சமாழித் சதாகுப்புகள் 

(synsets) எைப்ேடும் ஒருசோருள்ேன்சமாழிகளாகத் (synonyms) சதாகுக்கி து, 

குறுகிய ேனரயன  ேிளகங்கள் மற்றும் ேயன்ோட்டு எடுத்துக்காட்டுகனள 

ேழங்குகி து, பமலும் இந்த ஒருசோருள்ேன்சமாழித் சதாகுப்புகள் அல்லது 

அேற் ின் உறுப்ேிைர்களினடபய ேல உ வுகனள ேதிவு சசய்கி து. சசால்ேனல 

அகராதி மற்றும் சசாற்களஞ்சியத்தின் (thesaurus) கலனேயாகக் காணலாம். இது 

ஒரு ேனல உலாேி (web browser) ேழியாக  மைித ேயைர்களுக்கு 

அணுகக்கூடியதாக இருந்தாலும், இதன் முதன்னமப் ேயன்ோடு தாைியங்கி 

உனரப் ேகுப்ோய்வு மற்றும் சசயற்னக நுண்ண ிவுப் ேயன்ோடு என்ேை ஆகும். 

தரவுத்தளம் மற்றும் சமன்சோருள் கருேிகள் ேி.எஸ்.டி ோணி உாிமத்தின் கீழ் 

சேளியிடப்ேட்டுள்ளை, பமலும் அனே சசால்ேனல ேனலத்தளத்திலிருந்து 
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ேதிேி க்கம் சசய்ய இலேசமாகக் கினடக்கின் ை. ேிநிபயாகிக்கப்ேட்ட 

தரவுத்தளத்னத தயாாிப்ேதற்காை அகராதியல்சார் (அக்ராதியலார் பகாப்புகள்) 

மற்றும் (grind எை அனழக்கப்ேடுகி ) சதாகுேி (compiler) என்  இரண்டும் 

உள்ளை. 

          இவ்வியலில் ச ொல்வகல  யன் டுத்தும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவப்  ற் ி விளக்குைின் து. 

5.1 உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு: (Top Ontology) 

        ஒரு குழும அடிப் கடக் ைருத்துருக்ைகளக் கையிலடக்ைவும் ச ொருள்சைொள் 

மீது ஒருகமப் ொட்கட ச  வும் உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

உருவொக்ைப் ட்டுள்ளது. முன்னுகரயில் கூ ிய டி சமொழிச்  ி ப் ொன சதொகுதிைள் 

(சமொழி அைவய உ வுைளின் தொனியங்கு ஒழுங்குமுக ைளொை) இகடசமொழிச் 

ச ொல்லகடவு வழி சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளன. இது சமொழிச் சுதந்திரமொன 

அ ிகவப் ச   உதவுைி து. இதில் அடிப் கட ச ொருண்கம சவறு ொடுைளில் 

உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடங்கும். 

             சமொழி சுதந்திரமொன தைவல்ைள் இகடசமொழிச் ச ொல்லகடவு 

 திசவடுைள் வழி  ொிமொற் ப் டலொம். சமசல விளக்ைப் ட்ட ச ொது அடிப் கட 

ைருத்துருக்ைள் இகடசமொழிச் ச ொல்லகடவு  திசவடுைள் வடிவில்  ி ப்பீடு 

ச ய்யப் ட்டுள்ளன. அகவ வட்டொரச் ச ொல்வகைைளில் அடிப் கட 

ைருத்துருக்ைளுடன் சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

          ச ொல்வகலயின் உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் சதகவகயப் 

 ின்வருமொறு விளக்ைலொம். 

அ. இது சவறு ட்ட ச ொல்வகலைளின் ஒற்றுகமகயயும் இயல்க யும் 

வலியுறுத்துைி து. உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடிப் கடயில் 

அடிப் கடக் ைருத்துருக்ைளின் வகைப் ொடுைள் உட் டுத்தப் ட்ட எல்லொ 

சமொழிைளுக்கும்  யன் டுத்தப் ட சவண்டும். ேகடமுக யில், எல்லொத் 

தளங்ைளும் இகடசமொழிச் ச ொல்லகடவு  திசவட்டுடன் 

சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ள வட்டொரச் ச ொல்வகலயில் உள்ள ஒருச ொருள் 
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 ன்சமொழியக் குழுமங்ைளுக்கு சவண்டி இகடசமொழிச் ச ொல்லகடவு 

 திசவட்டிற்கு உயர் ைருத்துருவின் ஒதுக்ைீட்கட  ொிப் ொர்த்துள்ளன என் து இதன் 

ச ொருளொகும் (அர்த்தமொகும்). எடுத்துக்ைொட்டொை, உயர் ைருத்துருவொன ச ொருள் 

(object) என் துடன் இகணச ர்க்ைப் ட்டுள்ளன  ண்புக்கூறுைள் ேிைரன்ைளொைச் 

ச ொல்லகடவுப்  திசவட்டுடன் சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளன. டச் மற்றும் 

இத்தொலியக் ைருத்துருக்ைளுடனும் ச ொருந்தும் ச ொது தொன், இகடசமொழிச் 

ச ொல்லகடவு  திசவட்டுக்கும் ச ொருந்த இயலும். சமலும் இந்த சவற்றுகம 

சமொழி அைவய உ வுைளிலிருந்து இந்த இயல்க  மரபுொிகமயொைப் ச ற்  எல்லொப் 

 ி  டச் மற்றும் இத்தொலியக் ைருத்துருக்ைளுக்கும் ச ொருந்த சவண்டும். இம்மொதிொிப் 

 ண்புக்கூறுைளின் சமொழி அைவய வினிசயொைம், தவ ொன ஊைங்ைள் 

ச ய்யப் டொதது வகர, ச ொல்வகலக்குச் ச ொல்வகல சவறு டும். 

ஆ. உயர் ைருத்துருக்ைகளப்  யன் டுத்தி ேொம் அடிப் கட ைருத்துருக்ைகள 

இயல் ொன சதொகுதிைளொைப்  ிொிக்ைலொம். இதன் அர்த்தம், ச ொல்வகலயின் 

உருவொக்ைம் ஒசர ைருத்துருக்ைள் அண்கமயொைக் கையொளப் டும் டிக்குத் 

சதொகுதியிலிருந்து சதொகுதிக்கு ேகடச றும் என் தொகும். ச ொல் 

ச ொருண்கமைளின் முரண் ொட்டு ஆய்வுக்கு இது முக்ைியத்துவம் வொய்ந்ததொகும் 

மற்றும் இது இசத ச ொன்  ச யல் ொட்கட தூண்டும். சமலும், சதொகுதிைள் 

தளங்ைகளக் ைடந்து ைட்டுப் ொடு ச ய்யவும் சதொகுதி அடிப் கடயில் 

 ிக்ைல்ைகளயும் தீர்வுைகளயும் விளக்ைவும்  யன் டுத்தப் டுைின் ன. 

இ. உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச ொல்வகலைளில் உள்ள சமொழிைகளப் 

 ற் ிய அ ிவில்லொமசலசய  யன் டுத்துசவொர் தரவுகமயத்கத அணுைவும் 

ைட்டுப் டுத்தவும் ச ய்ய அனுமதிக்ைி து. சமொழிச்  ி ப்பு அகமப்க ப் 

ச ொருட் டுத்தொமல் உயர் ைருத்துருக்ைளுக்குப்  ண்புக்கூறுைகள ஒதுக்ைீடு ச ய்து 

தரவு கமயத்கதப்  ழக்ைப் டுத்த இயலும். 

ஈ. ச ொல்வகலயில் உள்ள ச ொல்வகலைகளத் தொனியக்ை சமொழிச்  ி ப்பு 

அகமப்புைளொைப்  ொர்க்ை இயலும் என் ொலும் அவற்க ப் ச ொருத்தமொன 

இகடசமொழிச் ச ொல்லகடவு  திவுைளுடன் சதொடர்பு டுத்தி சைொள்கை 
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அடிப் கடயில் தரவுகமயத்கத CYS, Mikrokosmos, the Upper-Model ச ொன்  

சமொழிச்  ொர் ற்  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளுக்கு விொிவு டுத்த இயலும். 

இம்மொதிொியொன சதொடர்பு, ஒசர ச ொன்  ைருத்துருக்ைகள சேரடியொைப் 

ச ொருந்தவியலும் உயர்-ைருத்துரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வொல் தரப் டும். 

           இந்த சேொக்ைங்ைளிலிருந்து சதகவயொன சவற்றுகமைகள தீர்மொனிக்ை  ில 

கூடுதலொன  ி ப்புக் சைொள்கைைகள ஆக்ைவியலும். முன்னர் கூ ிய டி, 

ச ொல்வகலைள் ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள சமொழிச்  ி ப்புச்  ொர்புைகளப் 

 ிரதி லிக்கும். இதுச ொல், உ வுைளின் கு ியனொக்ைத்கத முக்ைியமொை 

சமொழியியலொல் வழிப் டுத்தப் ட்ட உ வுைளொை விகளயும் சமொழியியல் 

ச யற் ொடுைளொைப்  ொர்க்ைவியலும். எனசவ, உயர் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு (புலன ிவு அல்லது அ ிவுத் சதொழில்நுட்  ேகடமுக ைளுக்குப்  திலொை) 

சமொழியியல் அணுகுமுக ைளில்  ங்ைளிப்பு ச ய்யும் ச ொருண்கமயியல் 

தனித்தன்கமைகள உள்ளடக்கும் என் து முக்ைியமொகும். 

         சைொட் ொட்டொல் வழிப் டுத்தப் ட்ட தனித் தன்கமைளுக்குக் கூடுதலொை 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 8 சமொழிைகளக் ைடந்த ச ொதுவொன அடிப் கட 

ைருத்துருக்ைளின் சவறு ொட்கட  ிரதி லிக்ை இயலசவண்டும் என்  ேகடமுக த் 

சதகவயும் உள்ளது. இந்த அர்த்தத்தில் உயர் ைருத்துருக்ைளின் அடிப் கடயில் 

அடிப் கட ைருத்துருக்ைளின் வகைப் டுத்தல்  ின்வருவனவற் ில் 

விகளயசவண்டும். 

 ஒரு டித்தொன அடிப் கட சதொகுதிைள் (homogeneous Base Concept 

Clusters). 

 அடிப் கடத் சதொகுதிைளின்  ரொ ொி அளவு (average size of Base Concept 

Clusters). 

            ின்வருவன முக்ைிய இயல்புைளொகும்: 

 ச ொருண்கம சவறு ொடுைள் ச யர்ைள், விகனைள் மற்றும் ச யரகடைள் 

என் னவற் ிற்குப்  யன் டுத்தப் ட சவண்டும். ஏசனன் ொல் இவற்க  
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சமொழிச்  ி ப்பு ச ொல்வகலைளில் xpos_synonymy உ வு வழி 

உ வு டுத்தவியலும் மற்றும் இகடசமொழி ச ொல்லகடவுப்  திசவடுைள் 

வழி ச ொல்வகைப் ொட்டிற்கும் உ வு டுத்தவியலும். 

 உள்ளடக்கும் உ வுக்குக் (subsumption relation) கூடுதலொை, உயர்-

ைருத்துருக்ைள்  ில சவறு ொடுைள்  ிொிேிகல ஆகும் என் கதக் ைொட்ட 

எதிர்ப்பு-உ வுைகளக் சைொண்டிருக்ைவியலும். ஆனொல்  ி  சமலு ல் 

ச ய்யும். 

 இகடசமொழிச் ச ொல்லகடவு  திசவடுைளிலிருந்து உயர்-

ைருத்துருக்ைளுக்குப்  ல்லு வுைள் இருக்ைலொம். இதன் அர்த்தம் அடிப் கட 

ைருத்துருக்ைகளப்  ல் உயர்-ைருத்துருக்ைளின் அடிப் கடயில் 

(அகவைளுக்ைிகடயில் அகவ எதிர்ப்பு-உ வு சைொண்டிரொத வகரக்கும்) 

குறுக்குப்  ொகு ொடு ச ய்யவியலும் (cross-classified): அதொவது, 

ைருத்துருவிலிருந்து அடிப் கட ைருத்துருவுக்குப்  ல் மரபுொிகம 

அனுமதிக்ைப் டுவதில்கல. 

சமய்ப்ச ொருள் மூல ஆய்வு 4 சுற்றுக்ைளின் விகளவொகும். இதில் ஒவ்சவொரு 

ைருத்தும் சவறு ட்ட தளங்ைளொல்  ொி ொர்க்ைப் டுைின் ன. சமய்ப்ச ொருள் மூல 

ஆய்வு உயர் ைருத்துரு தவிர்த்து 63 உயர்-ேிகலக் ைருத்துருக்ைகளக் 

சைொண்டிருக்ைின் து. ெொன் கலயொகனப் (laYon: 1977)  ின் ற் ி 

இருச ொருள்ைளின் மூன்று வகைைள் முதல் ேிகலயில் சவறு டுத்தப் டுைின் ன. 

5.1.1. முதல் ேிரல் இருப்புப்ச ொருள் (1st order Entity) 

 ஒரு முப் ொிமொண இடத்தில் புலன்ைளொல் அ ியவியலும் மற்றும் 

எக்ைொலத்திலும் இடத்கத ேிர்ணயிக்ைவியலும் எந்தப்  ருப்ச ொருளும். எ.ைொ. 

vehicle, animal, substance, object. 

 5.1.2. இரண்டொம் ேிரல் இருப்புப்ச ொருள் (2nd order Entity) 

 கையொல்  ற் வியலொத, சைட்ைவியலொத, தனிப் ச ௌதீைப்ச ொருளொை 

சதொட்ட ிய இயலொத ேிகலச் சூழல் (இயல்பு, உ வு) அல்லது இயக்ைச் சூழல். 
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அவற்க  ைொலத்தொல் ேிர்ணயிக்ைவியலும், இருப் தற்குப்  திலொை ேிைழசவொ 

 ம் விக்ைசவொ ச ய்யலொம். எ.ைொ. happen, be, have, begin, end, cause, result, 

continue, occur. 

5.1.3. மூன் ொம் ேிரல் இருப்புப்ச ொருள் (3rd order Enitity) 

            ைொலம், இடம் இவற் ிலிருந்து சுதந்திரமொை இருக்கும் எந்தப் 

 ொர்க்ைவியலொத சதற் க்கூற்றும். அகவ உண்கமயொைசவொ ச ொய்யொைசவொ 

இருக்ைலொம், ேிெமொனதொை (real) இருக்ைலொைொது. அவற்க  உறுதிப் டுத்தசவொ 

மறுக்ைசவொ ேிகனவு கூ சவொ ம க்ைசவொ இயலும். அகவ ேியொயங்ைளொை 

(reasons) இருக்ைலொம் ைொரணங்ைளொை (causes) இருக்ைலொைொது. எ.ைொ. idea, 

thought, information, theory, plan. 

           கலயொனின் சைொள்கைப் டி முதல்ேிரல் இருப்புப்ச ொருள்ைள் 

 ொர்க்ைவியலும் தனிே ர்ைள், விலங்குைள், சவறு டுத்தவியலும் ச ௌதீைப் 

ச ொருள்ைள் மற்றும் ச ௌதீைச்  ொதனங்ைள் என் னவொகும். அவற்க  

முப் ொிமொணத்தில் ைொலத்தொலும்  இடத்தொலும் ேிர்ணயம் ச ய்யவியலும். 

இரண்டொவது ேிரல் இருப்புப்ச ொருள் ைொலத்தொல் ேிர்ணயிக்ைவியலும் 

இருப்புப்ச ொருள், ேிைழ்வுைள், ச யற் ொங்குைள், இருக்கும் ேிகல அல்லது 

சூழல்ைள் ஆகும். முதல் ேிரல் இருப்புப்ச ொருள்ைள் ைொலத்தொலும் இடத்தொலும் 

இருக்கும் ச ொது, இரண்டொவது ேிரல் இருப்புப்ச ொருள்ைள் ேிைழசவொ 

 ம் விக்ைசவொ ச ய்யும் டி இருக்ைொது. மூன் ொவது ேிரல் இருப்புப்ச ொருள்ைள் 

ைொலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப் ொற் ட்ட  ொர்க்ைவியொத, ideas, thoughts, 

theories, hypotheses என் வனவொகும். அகவ கருத்துனர (proposition) 

ேடத்கதைளின் ச ொருள்ைளொைச் ச யலொற்றுைின் ன மற்றும் அகவ இடத்திசலொ 

ைொலத்திசலொ ேிைழ்வதொைசவொ இருப் தொைசவொ கூ வியலொது. சமலும் அவற்க  

உண்கமயொைசவொ (ture) ச ொய்யொைசவொ (false)  யனிகலயொக்ைம் 

ச ய்யவியலுசமயன் ி ேிெமொனது (real) என்று கூ வியலொது. அவற்க  
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உறுதிப் டுத்தசவொ மறுக்ைசவொ ேிகனவு கூ சவொ ம க்ைசவொ இயலும். அகவைள் 

ேியொயங்ைளொை இருக்ைலொம். ஆனொல் ைொரணங்ைளொை இருக்ைலொைொது. 

5.2 முதல் ேிரல் இருச ொருள்ைளின்  ொகு ொடு  

          முதல் ேிரல்- இருப்புப்ச ொருள்ைள், ஒரு  ருகமப்ச ொருகள (concrete entity) 

ைருத்துருவொக்ைம் ச ய்வதன் அல்லது  ொகு ொடு ச ய்வதன் ேொன்கு முதன்கம 

வழிைளில் சவறு டுத்தப் டுைின் ன. 

அ) மூலம் (origin): இருப்புப்ச ொருள் வந்த வழி. 

ஆ) வடிவம் (form): ேிர்ணயிக்ைப் ட்ட வடிவம் சைொண்ட ஒரு  ொதனமொை அல்லது 

ஒரு ச ொருளொை: எனசவ  ொதனம், ச ொருள் என்  துகணப் ொகு ொடுைள். 

இ) உள்ளடக்ைம் (composition): தன்னிக வுள்ள முழுகமைளின் ஒரு குழுவொை 

அல்லது அம்மொதிொி முழுகமயின் ஒரு  குதியொை; எனசவ  குதி, குழு என்  

துகணப் ொகு ொடுைள். 

ஈ) ச யல் ொடு (function): ஒரு இருச ொருளுடன் சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ள மொதிொி 

ச யல் ொடு (activity) அல்லது ச யல் (action). 

5.3. இரண்டொம் ேிரல் இருப்புப்ச ொருள்ைளின்  ொகு ொடு  

 முன்னர் விளக்ைப் ட்டது ச ொல் இரண்டொம் ேிரல் இருச ொருள்ைகள 

birth, live, life, love, die, death ச ொன்  ேிகலயொன அல்லது இயக்ைமொன 

சூழல்ைகளக் கு ிப் ிடும் ச யர்ைள் மற்றும் விகனைள் (மற்றும் ச யரகடைள் 

அல்லது விகனயகடைள்) என் னவற்க ப்  யன் டுத்தி கு ிப் ிடவியலும். 

எல்லொ இரண்டொம் ேிரல் இருச ொருள்ைகளயும் சவறு ட்ட  ொகு ொட்டுத் 

திட்டங்ைகளப்  யன் டுத்தி  ொகு ொடு ச ய்யவியலும். 

 சூழல் வகை: ைொல அடிப் கடயில் ஒரு ைருத்துரு அலைொை இயல் ொக்ைம் 

ச ய்யவியலும் ஒரு சூழலுக்கு அடிப் கடயொை அகமயும் ேிைழ்வு-அகமப்பு. 

 சூழல் கூறு: ஒரு சூழகல இயல் ொக்ைம் ச ய்யவியலும் முக்ைியமொன 

ச ொருண்கமக் கூறுைள். 
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5.4. ேிக வுகர 

        இங்கு ச ொல்வகலயின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ற் ி விொிவொைக் 

கூ ப் ட்டுள்ளது.  
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இயல் 6 

ைளப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

6.0 முன்னுகர 

 ச ொருண்கமயியல் சமொழியின் வடிவ அகமப்க  உலைத்சதொடு 

சதொடர்பு டுத்துைின் து. சமொழியின்  ருகமப்  ண் ிற்கும் அருவப்  ண் ிற்கும்  

 ொலமொை அகமைின் து. இலக்ைண அகமப் ில் ஒலியனியல் ேிகல சமொழிகய 

ஒலிசயொடு சதொடர்பு டுத்துைின் து என் ொல் ச ொருண்கமயியல் உலைத்சதொடு 

சதொடர்பு டுத்துைின் து. சமொழியின்  ச ொருண்கமகய ஆய்வதற்குப்  ல 

சைொள்கைைளும் சைொட் ொடுைளும் வகரயறுக்ைப் ட்டுள்ளன. ச ொருண்கமயியல் 

சமொழியின் அகமப்பு மற்றும் ச யல் ொடு இகவ தவிர உளவியல், தத்துவவியல், 

தர்க்ைவியல் மற்றும் மொனிடவியல் இவற் ின்  ிக்ைல்ைகளயும் உள்ளடக்ைியது. 

ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வு என் து சமொழியின் ச ொற்ச ொகைகயப்  ல 

ச ொருண்கமக் ைளங்ைளொைப்  குத்து அதில் வரும் ச ொற்ைளுக்கு இகடசயயுள்ள 

உ வுைகள விளக்குவதொகும். ச ொருண்கமக்ைளம் என் கத ஒரு ச ொதுவொன 

ச ொல்லில் அடங்கும் சேருக்ைமொன சதொடர்புகடய ச ொருண்கமைகளக் சைொண்ட 

ச ற்ைளின் குழுமம் என்று வர்ணகன ச ய்யலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, 

ேி ப்ச யர்ைள், உ வுப்ச யர்ைள் என் ன ச ொருண்கமக் ைளங்ைளொகும். ேி ம் 

என்  ச ொருண்கம ைளத்தில் ைறுப்பு, சவள்கள,  ிவப்பு,  ச்க , ேீலம் ச ொன்  

ேி த்சதொடு சதொடர்புகடய ச ொற்ைள் அடங்கும். 

6.1 மரபு அைரொதிைளும் ச ொருண்கமக்ைளக் சைொட் ொடும்  

 ஒரு சமொழியின் ச ொற்ைளஞ் ியம் (Lexicon) அதில் வரும் ஒவ்சவொரு 

ச ொல்லும் மற்ச ொரு ச ொல்லுடன்  ல்சவறு ட்ட வழிைளில் சதொடர்பு 

சைொண்டிருப் கதக் ைொட்டும் ஒரு வகல ச ொன்  அகமப் ொகும். எந்தத் 

தனிப்ச ொருண்கம வர்ணகனயும் இந்த எல்லொ சதொடர்புைகளயும் உ வுைகளயும் 

ைொட்டுவதில்கல. சவறு ட்ட அணுகுமுக ைள் வகலப் ின்னலின் சவறு ட்ட 

சேொக்ைங்ைகள சவளிப் டுத்திக் ைொட்டும். மரபு அைரொதி அணுகுமுக  ச ொற்ைகள 

அைர வொிக யில்  ட்டியலிட்டு ஒவ்சவொரு ச ொல்லுக்கும் சவறு ட்ட 
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அர்த்தங்ைகளயும் அவற் ிற்கு இகடயிலொன உ வுைகளயும் சவளிப் டுத்தி 

அடிப் கட மற்றும் இரண்டொம் ேிகலப் ச ொருண்கமைள் என்ன என் கத 

அகடயொளப் டுத்தி எல்லொப் ச ொருண்கமைகளயும் தரும். 

 ச ொருண்கமக் ைளக்சைொட் ொடு சதொடர்புகடய எல்லொச் ச ொற்ைளும் ஒரு 

ச ொருண்கமக் ைளத்தில் அடங்குவதொை எடுத்துக் சைொள்ளும். எடுத்துக்ைொட்டொை, 

 ொத்திரம் என்  ச ொருண்கமக் ைளத்தில் மண் ட்டி, அண்டொ, குண்டொன், தட்டு, 

குவகள, தவகல, டம்ளர் ச ொன்  ச ொற்ைகள ஒரு எல்கலக்கு உட் ட்ட ைளமொை 

எடுத்துக் சைொண்டு ஆய்வது  யனுள்ளதொை அகமயும். துணியின் வர்ணங்ைகள 

எடுத்துக் சைொண்டொல் அகவ ச ொதுவொன வர்ணங்ைகளக் கு ிக்கும்  ிவப்பு, ேீலம், 

 ச்க , மஞ் ள் ச ொன்  ச ொற்ைகளயும்  ல எண்ணிக்கையிலொன  ி ப் ொன 

ச ொற்ைளொன ைிளிப் ச்க , சவளிர் மஞ் ள், இளஞ் ிவப்பு ச ொன் வற்க யும் 

அடக்கும். ஆனொல் மனித முடியின் வர்ணம் என்ன என் கதக் கு ிப் ிடுகையில் 

எல்கலக்குட் ட்ட ச ொற்ைள்தொன் (எ.ைொ. ச ம் ட்கட, ைறுப்பு, ேகர) வரும். 

ச ொருண்கமக் ைள ஆய்வு ஒரு ைளத்தில் ச ொற்ைளின் சதர்கவ சதளிவொை 

சவளிக்ைொட்டுைின் து. அைரொதி அணுகுமுக  இகதச் ச ய்யத் தவறுைி து. 

இருப் ினும், ச ொற்ைளஞ் ிய அணுகுமுக  (ச ொற்புல அைரொதி அணுகுமுக  

Thesauras approach)  ிவந்த மண் என் தற்கும்,  ிவந்த ைண்ைள் என் தற்கும் 

இகடசயயுள்ள உ கவக் ைொட்டத் தவறுைின் து. 

6.2 ஒருச ொல் ச ொலியலும்  ல்ச ொருண்கமயும்  

 அைரொதி அணுகுமுக யின் மரபு அடிப் கடயிலொன  ிக்ைல் ஒசர வடிவில் 

வரும் சவறு ட்ட ச ொற்ைளுக்கும் (ஒருச ொல் ச ொலியியல் (homonymy)) ஒரு 

ச ொல்லுக்குப்  ல ச ொருள்ைள் வருவதற்கும் ( ல்ச ொருண்கம/ ல்ச ொருள் 

ஒழுசமொழியம் (polysemy)) இகடயிலொன சவறு ொட்கடக் ைொண் தொகும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, ைற் கலக் கு ிக்கும்  டி என்  ச ொல்லுக்கும் ஏறுவதற்கு 

 யன் டும் ச ொருகளக் கு ிப் ிடும்  டி என்  ச ொல்லுக்கும் ஒசர வடிவு என்  

ேிகலயில் அல்லொமல் ச ொருண்கம அடிப் கடயில் எந்தத் சதொடர்பும் இல்கல. 
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வரலொற்று அடிப் கடயிலும் இவற்க த் சதொடர்பு டுத்த இயலொது. இகவ 

சதளிவொன இரண்டு சவறு ட்ட ச ொற்ைளொகும். இருப் ினும்,  லனத்கதக் 

கு ிக்ைின்  ேட என்  ச ொல்லுக்கும் ஒரு ேிைழ்கவக் கு ிக்ைின்  ேட என்  

ச ொல்லுக்கும் ச ொருண்கம அடிப் கடயில் சதொடர்பு இல்லொதது ச ொல் 

சதொன் ினொலும் வரலொற்று அடிப் கடயில் இந்த இரு ச ொற்ைளும் ஒசர ச ொல் 

இரு ச ொருள்ைகளத் தரும் ேிகலகயக் கு ித்து ேிற் தொகும். எப்ச ொதும் வரலொறு 

ஒரு ச ொல் ச ொலியியகலயும்  ல்ச ொருண்கமகயயும் சவறு டுத்தக் 

கைக்சைொடுக்ைொது. 

 ஒரு ச ொல் ச ொலியியகலயும்  ல்ச ொருண்கமகயயும்  ிொித்த ிவதற்கு  ல 

அள டுைள் முன்சமொழியப் ட்டன. உல்மொன் (Ulman, 1962) இரண்டு 

அள டுைகள முன்கவக்ைி ொர். இரண்டு ச ொற்ைளின் ஒலியனியல் ஒரு 

ச ொண்கம (phonolohical identity) ஒலி மொற் த்தொல் ஏற் ட்டொல் அவற்க  

ஒருச ொல் ச ொலிைள் என்று கூ லொம். இரண்டு ச ொற்ைளுக்கு சவறு ட்ட எழுத்துக் 

கூட்டல் இருக்குமொனொல் அகவ ஒருச ொல் ச ொலிைளொகும். இந்த அள டுைள் மரபு 

அைரொதியியலொளருக்கு வ தியொை இருந்தொலும் ஒரு ைொல அடிப் கடயிலொன 

ஆய்வுைளுக்கும் எழுதப் டொத சமொழிைளுக்கும் ச ொருந்தொது.  ொப் ின் 

(Chappin,1971)  ி  சமொழிச் ச ொற்ைசளொடு ஒப் ிட்டுப்  ொர்க்கையில் 

இருச ொற்ைள் சவறு ட்டனவொ அல்லது ஒன் ொ என்று உறுதி ச ய்யலொம் என்  

ைருத்கத முன்கவக்ைின் ொர். எடுத்துக்ைொட்டொை, ேட என் தற்கு ஆங்ைிலத்தில் 

‘walk’ என்  ச ொல்லும் ‘happen’ என்  ச ொல்லும் இருப் தன் ைொரணமொை ேட 

என் து இரண்டொைப்  ிொிக்ைப் ட்டு ேட1-உம், ேட2-உம் ஒருச ொல் ச ொலிைளொைக் 

ைருதப் டசவண்டும். இந்த அளவுசைொல் எப்ச ொதும் ேம் த்தகுந்ததல்ல என் து 

சதளிவொைத் சதொிைி து. ைொட்ஸ் (Katz, 1966:33) ஒருச ொல் ச ொலியியல் மற்றும் 

 ல்ச ொருண்கம இவற் ின் சவறு ொடு ஒரு அளவுசைொலில் வரும் அர்த்த 

ஒற்றுகமைகள எளிதொக்ைி விட்டது என்று வொதிடுைி ொர். இவர் ச ொருண்கமயின் 

அண்கமகய அளக்ை ச ொருண்கமப்  ண்புக்கூறுைளின் எண்ணிக்கையின் 

அடிப் கடகய முன்சமொழிைின் ொர். எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் முன்னர்  ொர்த்த  டி[-
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க்கும் ( ொடம்  டித்தல்),  டி2-க்கும் (மொடிப் டி) இகடயில் எந்தப் 

ச ொருண்கமக்கூறு ஒற்றுகமயும் இல்கல. எனசவ அகவ சவறு ட்ட ச ொற்ைள். 

ஆனொல் மனித வொய்க்கும் குப் ியின் வொய்க்கும் ஒரு  ில ச ொருண்கமக் கூறுைளில் 

ஒற்றுகம இருக்ைி து. இதன் ைொரணமொை அவற்க ப்  ல்ச ொருண்கமச் 

ச ொல்லொை இகணக்ைலொம். 

 வொய் (உடல் உறுப்பு)        >    வொய் (குப் ியின் உறுப்பு) 

 (+ச ௌதிைப் ச ொருள்)             (+ச ௌதிைப் ச ொருள்) 

 (+ ருகமப் ச ொருள்)               (+ ருகமப் ச ொருள்) 

 (+உறுப்பு)                               (+உறுப்பு) 

 (+துவொரம்)                              (+துவொரம்) 

இருப் ினும் ைொட்ஸின் அணுகுமுக  முற் ிலும் ேம் ைத்தக்ைதல்ல. 

எடுத்துக்ைொட்டொை, மஞ் ள் என்  ேி த்கதயும், மஞ் ள் என்  தொவரப் 

ச ொருகளயும் (உணவுப் ச ொருகளயும்) ச ொருண்கமக் கூறுைள் அடிப் கடயில் 

ஒரு ச ொல் ச ொலியொைக் சைொள்ள சவண்டுமொ அல்லது  ல்ச ொருள் ஒரு 

ச ொல்லொைக் சைொள்ள சவண்டுமொ என்  ஐயம் எழுைின் து. 

 ச ொருண்கமக் ைளக்சைொட் ொட்டில் ஒருச ொல் ச ொலியியலுக்கும் 

 ல்ச ொருண்கமக்கும் இகடயிலொன  ிக்ைல் விளக்ைப் ட்டுள்ளது. 

இக்சைொட் ொட்டின் டி இரண்டு ச ொருண்கமக் ைளங்ைளில் வரும் ச ொற்ைள் 

சவறு ட்டகவயொைக் ைருதப் டும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ேி ப்ச ொருண்கமக் 

ைளத்தில் வரும் மஞ் ள் என்  ச ொல்லும் உணவுப்ச ொருள் ச ொருண்கமக் 

ைளத்தில் வரும் மஞ் ள் என்  ச ொல்லும் சவறு ட்டகவைளொைக் ைருதப் டும். 

இதுச ொல மனித உடம் ின்  குதியொை வரும் வொய் என் தும் குப் ியின்  குதியொை 

வரும் வொய் என் தும் சவறு ட்டகவயொைக் ைருதப் டும். 

6.3. அடிப் கடச் ச ொற்ைளும் பு ச்ச ொற்ைளும் 

 ஒரு ச ொருண்கமக் ைளத்தில் எல்லொச் ச ொற்ைளும் ஒசர ேிகலகயச் 

 ொர்ந்ததல்ல. அடிப் கட ச ொற்ைளுக்கும் (basic words) பு ச்ச ொற்ைளுக்கும் 
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(peripheral words)  சவறு ொடு ைொட்டப் டுவது  யனுள்ளதொை அகமயும். (இகவ 

இரண்டும் தனித்தனி வகைப் ொடல்ல). அடிப் கட ச ொற்ைளிலிருந்து 

பு ச்ச ொற்ைளுக்கு ஒரு அளகவ (scale)    இருக்ைி து. ச ர்லின் மற்றும் சை (Berlin 

& Kay, 1970) ஒரு சமொழியின் அடிப் கட ேி ச் ச ொற்ைகளக் ைண்டு ிடிக்ை ஒரு 

 ட்டியல் அள டுைகளத் தருைி ொர்.  ின்வருவன அவற்றுள்  ிலவொகும். 

1. அடிப் கட ச ொற்ைள் ஒருச ொல் தன்கம வொய்ந்ததொகும். ஒருச ொல் 

தன்கமயுகடயதொ அல்லவொ என்று தீர்மொனிப் து  ிக்ைல் வொய்ந்ததொகும். 

உரு னியல் ைலகவத் தன்கம ச ொல் அடிப் கட தன்கமகய ஐயம் டச் 

ச ய்ைின் து. 

2. அடிப் கடச் ச ொற்ைள் ச ொருள்ைளின் குறுைிய வகுப்புடன் 

எல்கலப் டுத்தப் டுவதில்கல. எடுத்துக்ைொட்டொை ேகர என் து முடிக்கு 

மட்டும்  யன் டுத்தப் டுவதொை இருந்தொல் அது அடிப் கட ச ொல்லொை 

எடுத்துக் சைொள்ளப் ட மொட்டொது. 

3. அடிப் கட ச ொற்ைள் தைவலொளருக்கு உளவியல் அடிப் கடயில் 

முக்ைியமொனதொகும். 

4. ஐயத்திற்குொிய வடிவுைள் அடிப் கட ச ொற்ைகளப் ச ொல் வருகை முக த் 

தி ன் சைொண்டிருக்ை சவண்டும். 

5. புதியதொை ைடன்வொங்ைப் ட்ட அயற்ச ொற்ைள் ஐயத்திற்குொியதொகும். 

அதொவது அகவைள் அடிப் கட ச ொற்ைளொைப் ச ரும் ொலும் இருக்ைொது. 

6. அடிப் கட ச ொற்ைளின் ச ொருண்கம வகைப் ொட்டியல் (taxonomy) 

தகலகமச் ச ொற்ைளொை ச ரும் ொலும்  ி  ச ொற்ைளில் உள்ளடங்ைி 

இருக்ைொது. 

 ி  அள டுைளின் அடிப் கடயில் ஒரு ைளத்தில்  ில பு ச்ச ொற்ைள் 

பு வகையில் டும். கு ிப் ொை ஒரு வகைப் ொட்டியலில் அடிப் கட ச ொற்ைளின் 

குழுமங்ைளின் உள்ளடக்ைச் ச ொற்ைளொை (superordinate term) வரலொம். 

எடுத்துக்ைொட்டொை,  ொத்திரம் என்  ச ொல் குடுகவ, ச ொதகன குழொய், ெொர், ைப்பு 
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ச ொன்  இணக்ைமற்  உறுப் ினர்ைளின் குழுமத்தின் உள்ளடக்குச் 

ச ொல்லொை/சமொழியொை வரும். இருப் ினும் கூடுதலொன பு ச்ச ொற்ைள் 

வகைப் ொட்டியலில் அடிப் கட ச ொற்ைகளவிடக் ைீழ்ேிகலயில் வரும். 

6.4 ச ொருண்கமக் ைளங்ைள்  

  சூருக்கு (Saussure, 1959) ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச ரும் ொலும் 

வரலொற்று அடிப் கடயில் அகமந்தது. தனிப் ட்ட ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமயின் 

மொற் த்தில் ைவனம் ச லுத்தப் ட்டது. அசமொிக்ைன் அகமப்பு சமொழியியலொர்ைள் 

(புளூம்பீல்டொல்  ொதிக்ைப் ட்டவர்ைள்) ச ொற்ச ொகைகய ஒரு அகமப் ில் தர 

இயலொது அல்லது சேைிழ்வொன அகமப்புக் சைொண்டது என்று எடுத்துக் சைொண்டு 

ச ொற்ைளஞ் ிய ஆய்கவ அலட் ியம் ச ய்தொர்ைள். ஆரம் ைொல ஆக்ைமுக  

மொற் ிலக்ைணத்தொரும் ச ொற்ைளஞ் ியத்கத இலக்ைணத்தின்  குதியொை 

எடுத்துக்சைொண்டு ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமயில் ைவனம் ச லுத்தவில்கல. 

இதற்கு மொ ொை, ச ொருண்கமக் ைளங்ைளின் சைொட் ொடுைள் ஒரு சமொழியின் 

ச ொற்ச ொகை, இலக்ைணம் மற்றும் ஒலியினியல் ச ொல அகமப்பு தன்கம 

சைொண்டது என்று ைருதினர். ஒரு சமொழியின் ச ொற்ைகளச்  ில குழுமங்ைளொைப் 

 குக்ைலொம். அகவ ைளங்ைளுடன் சதொடர்புகடயது. அகவ ச ொருண்கம 

சவளிகய (Semantic Space) அல்லது ச ொருண்கமப் புலத்கதச் (Semantic 

domain)  ில கு ிப் ிட்ட வழிைளில்  குக்கும். இங்கு சைொட் ொடு என் து 

சேைிழ்வொைப்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது. ைள அணுகுமுக  என் து (Field 

approach) ஏற்ைத்தக்ைது. 

 ைளக்சைொட் ொடுைளின் வளர்ச் ி  ல ஆண்டுைளுக்கு முன்னர் செர்மன் 

சமொழியியலொளர்ைளின் மற்றும் அசமொிக்ை மொனிடவியலொளர்ைளின் ஆய்வு 

அடிப் கடயில் சதொன் ியது. இந்த இரு குழுவினரும் ஹம்ச ொல்டு (Humboldt) 

என் வரொல்  ொதிக்ைப் ட்டவர்ைள்.  சூொின் ைருத்துச்  ொயலொன ‘ஒன்று ச ர்தல்’ 

(association) என் தும்  ொதித்து இருக்ைலொம். செர்மன் சமொழியியலொளர்ைளின் 

டிரயர் (Trier) என் வர் முக்ைியமொைவும் ச ல்வொக்கு உள்ளவரொைவும் விளங்ைினொர். 
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டிரயர் ச ொற்ைளங்ைளுக்கும் (Lexical fields) ைருத்துருக் ைளங்ைளுக்கும் (conceptual 

fields) இகடயில் சவறு ொடு  ொரொட்டினொர்; ச ொற்ைளம் ைருத்துருக் ைளத்கதப் 

 குதிைளொைப்  ிொிக்ைி து. ஒருச ொல் ஒரு அகமப்ச ொருங்ைிலுள்ள அண்கமச் 

ச ொற்ைளுடன் உள்ள எதிர்கமத் தன்கமயொல் அதன் ச ொருண்கமகயப் 

ச றுைி து. டிரயர்  ொியொன அடிப் கட இல்லொமல்  ல தற்சைொள்ைள் ச ய்தொர் 

என்று குக  கூ ப் ட்டொர். ச ொருண்கமக் ைள ஆய்வின் மிைப்  யனுள்ள மொதிொி 

ச ர்வின் மற்றும் சை என் வரொல் கூ ப் ட்டது. ேி ச்ச ொற்ைள்  ற் ிய 

அவர்ைளுகடய ஆய்வில் மக்ைள் ேி ங்ைளுக்ைிகடசய  ொியொன  ிொிக்கும் சைொட்கட 

வகரவதில் ஒருமித்த ைருத்தில்லொமல் இருப் கதக் ைண்டுசைொண்டொர்ைள். 

எடுத்துக்ைொட்டொை,  ிவப்பு என் தற்கும் ஆரஞ்சு என் தற்கும் இகடயிலுள்ள 

 ிொிக்கும் சைொடு சதளிவில்லொதது. சமலும், ஒரு தனிப் ட்ட ச சு வொின் தீர்மொனம், 

 ல்சவறு  மயங்ைளில் சவறு ட்டது. இருப் ினும் அவர்ைளிடம் ேி ங்ைளின் 

ைவனக்குவிப்பு கமயங்ைகளக் கூ ச்ச ய்யும் ச ொது அவர்ைளிகடசய கூடுதல் 

ஒருமித்தக் ைருத்து இருந்தது. இம்மொதிொி ச ொற்ைளுக்ைிகடசய சதளிவில்லொத 

எல்கலைகள (fuzzy borders) அனுமதிக்ைி து. அவர்ைள் வர்ணக் ைற்க யில்  ில 

 குதிைகளக் கு ிப் ிட எந்தச் ச ொல்லும் இல்கல என் கதக் 

ைண்டுசைொண்டொர்ைள். இவ்வொறு ச ொல் இல்லொமல் இருப் து ச ொல் இகடசவளி 

(lexical gap) எனப் டும். 

 ைளக் சைொட் ொடுைள்  ில குழுமச் ச ொற்ைகள ஆரொய்வதற்குப் 

ச ொருத்தமொனது,  ில குழுமங்ைகள ஆரொய்வதற்குப் ச ொருத்தமில்லொதது என்று 

ைருதுவர். டிரயர் சமொழிக்ைளங்ைள் தனிப் ட்டதல்ல, அகவ ச ர்ந்து உயர்ந்த 

ேிரக்ைிலொன ைளங்ைகள சமொத்த ச ொற்ச ொகையும் உட் டுவது வகர உருவொக்கும் 

என ேம் ினொர். ைளங்ைளுக்குள் சதொடர் ிருக்ைி து என் தில் ஐயமில்கல. 

எடுத்துக்ைொட்டொை, சவகலக்ைளங்ைள், ைற் ல் ைளங்ைள் சைளிக்கைக் ைளங்ைள் 

என் ன ஒருச ர மனிதச் ச யல்ைகள உள்ளடக்கும். டிரயர் ச ொற்ைளங்ைளுக்கும் 

ைருத்துரு ைளங்ைளுக்கும் சவறு ொடு  ொரொட்டினொலும் அவருகடய ைட்டுகரைளில் 
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அவற்க  அவர்  ிொித்து கூறுவதில்கல.  லர் ைருத்துரு ைளங்ைகள சமொழிக்கு 

அப் ொற் ட்டு விவரகணச் ச ய்ய இயலொது என்று கு ிப் ிடுைின் னர். 

சமொழிக்கும் ைருத்துருவொக்ைத்திற்கும் இகடயில் உள்ள சதொடர்பு சதளிவொை 

இல்கல. ச சு வர்ைள் சமொழிகயச்  ொர்ந்து இருக்ைின் னர். அவர்ைள் சமொழி 

இல்லொமல் உலைத்கதப்  ொர்க்ை இயலொது என்  வலுவொன உர் ியன் 

ைருதுசைொகள (Whorfian hypothesis) ஏற்றுக்சைொள்ள இயலொது. இது சமொழி 

ைருத்துருவொக்ைத்திற்கு எந்த விகளகவயும் சைொண்டிருக்ைவில்கல என்  

அணுகுமுக க்கு எதிரொனது. சமொழிக் ைளங்ைளின் ஆய்வு மனித  

ைருத்துருவொக்ைத்கதப்  ற் ி அ ிந்துசைொள்ள மூலமொை அகமய சவண்டும். 

 ொியொன ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச சு வொின் ைருத்துரு அகமப்க  (conceptual 

sturcture) விளக்குவதொை அகமய சவண்டும். 

 டிரயருகடய ைளக்சைொட் ொடு  ற் ிய மற்ச ொரு தி னொய்வு 

என்னசவன் ொல் அது ச ொற்ைளங்ைள் மூடியகவ என்றும், ேன் ொை வர்ணகன 

ச ய்யப் ட்ட குழுமங்ைள் என்றும் ைருதுைின் து என் தொகும்.  ல ச ொருண்கமக் 

ைளங்ைளின் ஆய்வு இந்தக் குக  ொடு  ொியொனது என் கதக் ைொட்டுைி து. 

ச ொருண்கமக் ைளம்  ி ியதொைவும் கு ிப் ிட்ட ஒன் ொைவும் இருந்தொல் 

ச சு வர்ைளுக்ைிகடயில் எந்தச் ச ொற்ைள் அக்ைளத்தில் அடங்கும் என் தில் 

ஒருமித்த ைருத்து இருக்கும். ச ொருண்கமக் ைளங்ைள் ச ொியதொைவும் 

ச ொதுவொனதொைவும் இருந்தொல் ச சு வர்ைளுக்ைிகடயில் ச ொற்ைளத்தில் 

எச்ச ொற்ைகள அடக்குவது என் தில் ஒருமித்த ைருத்து இருக்ைொது (உடன் ொடு 

இருக்ைொது). ஒரு ைளத்தில் அடிப் கடச் ச ொற்ைகளப்  ற் ிய உடன் ொடு 

ைொணப் டும். ஆனொல் பு ச்ச ொற்ைகளப்  ற் ி உடன் ொடு இருக்ைொது. 

 இறுதியொை ச ொற்ைளங்ைகள சேர்த்தியொன, தீர்மொனமொன 

அகமப்ச ொழுங்குைளொை ஒழுங்கு டுத்த இயலும் என்  டிரயொின் ைருத்து குக  

கூ லுக்குள்ளொனது. ச ொருண்கம அகமப்க   ல்சவறு வழிைளில்  ொர்க்ை 

இயலும் என்   ொர்கவக்குச்  ொன்று இருக்ைி து. ச ர்ச ொசனொக் மற்றும் சவர்னர் 

(Perchonock and Werner, 1969) என்ச ொர் ச ைொித்த தைவல்ைள் ச ொற்ைளஞ் ியம் 
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என் து உ வுைளில் வகலப் ின்னல் என்  கூற் ிற்கு வலுவூட்டுைின் து. 

ச ொற்ைகள ஒருங்ைகமக்ை  லவிதமொன வழிைள் இருக்ைின் ன. 

6.5  ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்ைள் 

 மொனிட சமொழியியலொர் (Anthrophological Linguists)                                   

 ல்சவறு ட்ட  ண் ொட்டுப் புலன்ைளின் ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்ைகள 

உருவொக்ைி ைளக்சைொட் ொட்டின் முன்சனற் த்தில் உதவியுள்ளொர்ைள். மனிதப் 

 ண் ொட்டு ஆய்வொளர்ைள் (Ethnographers). ச ொதுவொைத் தைவலொளர்ைகளச் 

ச ொல் அகமப் ில்  டிேிகல அகமப்புைகள ேிறுவுவதற்ைொை ஒரு புலத்தில் உள்ள 

ச ொற்ைகள வகைப் டுத்தக் கூறுவர். இந்த கவைப் டுத்தல்  ண் ொட்டுப் 

புலன ிவு மதிப்பீடு (cultural cognitive) சைொண்டிருப் தொைக் ைருதப் டுைி து. 

அதொவது, எவ்வொறு உலைம் ஒழுங்ைகமக்ைப் ட்டுள்ளது என்  ச சு ொின் 

ைருத்துருவொக்ைத்கத உருப் டுத்தம் ச ய்ைின் து. இந்த அளவில் இக்ைருத்து 

டிரயருகடய  ொர்கவகய ஒத்திருக்ைி து. ேொட்டுப்பு ப் வகைப் ொட்டியல்ைள் 

சமொழியியலொொின் ச ொருண்கம ஆய்விலிருந்து சவறு டும். மொனிடவியலொர் 

கூட்டுச்ச ொற்ைகளயும் சதொடர்ைகளயும்  ொகு ொட்டிலிருந்து ேீக்ைவில்கல. 

ஆனொல் சமொழியியலொர் தனிச் ச ொற்ைகளசயொ மரபுத் சதொடர்ைகளசயொ 

ஆய்ைி ொர்ைள். 

                      Brown  

Blue Tan Beige Cocoa 

tan என் து ஒருவகை brown ேி ம் மற்றும் brown என் து ஒருவகை colour. இந்த 

உ வு கடவு (transtive) உ வு ஆதலொல் tan என் து ஒரு வகை colour ஆகும். 

சவறு உ வுைளும் இந்த  ொகு ொட்டில் ைலக்ைப் ட்டுள்ளன. எடுத்துக்ைொட்டொை, 

 ிகன-முதல் உ கவக் கூ லொம். இங்கு கடவு உ வு ஏற்புகடயதல்ல. விரல் ேைம் 

என் து விரலின்  குதி. ஆனொல் விரல் ேைம் என் கதக் கை என் தன்  குதி என்று 

கூறுவது  ொியல்ல. 
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ச ொற்ச ொகுதிைகள சவவ்சவறு வழிைளில்  குத்துத் சதொகுக்ைலொம் என் கத 

விலங்குைகளக் கு ிப் ிடும் ச ொற்ைளும் எடுத்துக்ைொட்டும். 

                                                            விலங்கு 

ச ல்லப் ிரொணி                       ைொட்டுவிலங்கு               ைொல்ேகட 

பூகன ேொய் குதிகர  ிங்ைம் புலி ைரடி குதிகர  சு ஆடு 

 

விலங்கு 

பூகன இன விலங்கு ேொய் இன 

விலங்கு 

சைொம்புள்ள 

விலங்கு 

பூகன,  ிங்ைம், புலி ேொய்,  ேொய், 

ேொி 

 சு, ஆடு 

 

செர்மன் சமொழியியலொர் ஆய்வுைள் மற்றும் ேொட்டுப்பு  வகைப் ொட்டியல்ைள் 

என் னவற்றுடன் ச ொற்ைளஞ் ியம் (ச ொருட்புல அைரொதிைள், Thesaurus) 

என் தும் ச ொருட்ைள் சைொட் ொட்டில் ைருதப் டுைி து. 

6.6  சமொழியியலில் ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வு 

 சமொழியியலில் ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வு மிை விொிவொைவும் சதளிவொைவும் 

ெொன் கலயொன்ஸ் (John Lyons, 1963,1968) என் வரொல் 

சமற்சைொள்ளப் ட்டுள்ளது. ெொன் கலயொன்ஸ் சூழல் என்  ைருத்துச்  ொயலுக்குப் 

ச ொதுமொன அளவு முக்ைியத்துவம் அளிக்ைி ொர். ேொம் அ ிந்த டி சூழல் என்  

ைருத்துச்  ொயல்  ரளவுக்கு சேைிழ்வொனது. ெொன் கலயொனின் சூழல் அணுகுமுக  

  ர்த் (Firth) என் வொின் எல்கலக்குட் ட்ட கு ியம் (restricted code) என்  

ைருத்துச்  ொயகல ஒக்கும். ெொன் கலயொனின் சைொட் ொட்டின் முக்ைிய கு ிப்பு 

என்னசவன் ொல் எல்லொ சமொழி மற்றும் சமொழி ொரொ சூழல்ைளில் விளக்ை ஒரு தனி 

ச ொல்கல ஆயத் சதகவயில்கல. மொ ொை குறுைிய ச ொருண்கம  ரப்புைளுக்குள் 

(narrow domains) ஒரு ச ொல்லின் (மற்றும் சதொடர்புள்ள ச ொற்ைளின்) 

ச ொருண்கம மற்றும்  யன் ொட்டிற்கு எல்கலப் டுத்திக் சைொள்ளலொம். 
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எடுத்துக்ைொட்டொை, தனி  னுவல், ஒரு  கடப் ொளியின்  கடப்புைள் ஒரு மூலம் 

அல்லது ஒரு கு ிப் ிட்ட ைொலத்தின் என எல்கலப் டுத்திக் சைொள்ளலொம்; அல்லது 

ச ொருண்கமப்  ரப்க  ஒரு கு ிப் ிட்ட  ொடப்ச ொருளுக்கு எல்கலப் டுத்திக் 

சைொள்ளலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, ைிொிக்சைட் ைகலச்ச ொல் ைளத்தில்  ட்டம்,  ிடி 

ச ொன்  ச ொற்ைளுக்குக் கு ிப் ிட்ட ச ொருள் இருக்ைி து. ச ொல்லியலொர்  ி  

சூழல்ைளில் அதன் ச ொருட்ைகளப்  ற் ி ைருதத் சதகவயில்கல. ச ொற்ைள ஆய்வு 

அடுக்கு ேிகலயில் (paradigmatically) முரண் டும் உ வுைகளயும் (எல்லொம் ஒசர  

ச ொல்வகைப் ொட்கடச்  ொரும்) மற்றும் உரு னியல் அடிப் கடயிலும் 

ச ொருண்கம அடிப் கடயிலும் சதொடர்புள்ள ச ொற்ைகளயும் உட் டுத்தும். 

எ.ைொ.    மற்றும்  ி கு அல்லது ைல்வி, ைற் ல் மற்றும் ைற் ித்தல். 

 ெொன் கலயொன்ஸ் ஒரு ச ொல்லின் ச ொருண்கமகயச் ச ொற்ைளத்தில் 

வருைி   ி  ச ொற்ைளுடன் அதன் உ வுைளின் ச யல் ொடு என்று விவரகண 

ச ய்ைின் ொர். இந்த உ வுைள் (ஒருச ொருள்  ன்சமொழி, எதிர்சமொழியம் மற்றும் 

வகுப்பு உள்ளடங்ைல் ச ொன் கவ) அவர் சைொட் ொட்டில் அடிப் கடயொனகவ 

ஆகும். ெொன் கலயொன்ஸ் A என் து B-யுடன் ஒருச ொருள்  ன்சமொழியொை உ வு 

சைொண்டுள்ளதன் ைொரணம் அதன் ச ொருண்கம அல்ல. அவற் ின் ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழியத் தன்கம ச ொருண்கமயின்  ொைம் என்ைி ொர். அவர் ஒருசமொழி 

அலைின் ச ொருண்கம,  ி  அலகுைளுடன் அது சைொண்டிருக்கும் ஒரு குழும 

(அடுக்குேிகல (paradigmatic)) உ வுைளொல் ேிறுவப் ட சவண்டும் என்ைி ொர். 

சவவ்சவறு  ட்ட ச ொருண்கம உ வுைள் அடிப் கடயொனகவ என் ொலும் 

அவற்க ப்  ற் ி விளக்குவது அவ ியமொைி து.  ெொன் கலயொன்ஸ்  ல்சவறு ட்ட 

அடிப் கட ச ொருண்கம உ வுைகளப்  ட்டியலிடுைி ொர் அகவயொவன: 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் (Synonymy), இணக்ைமின்கம (incompatibility), வகுப்பு 

உள்ளடக்ைம் (class inclusion), எதிர்சமொழியம் (Antonymy), துகணேிகல 

வருகைமுக  (complementarity), மறுதகல (converseness) என் னவொகும். 

சமற்கூ ியவற் ில்  ில கூடுதலொைச் ச ர்க்ைப் ட சவண்டும்.  ில சமலும் 
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 குக்ைப் ட சவண்டும். இந்த உ வுைசளல்லொம் அடிப் கடயில் அடுக்கு வு 

முரண்ைளொகும் (paradismatic contrasts). அகவைள் ச யர்ச்ச ொற்ைளொைசவொ 

விகனச்ச ொற்ைளொைசவொ ச யரகடைளொைசவொ விகனயகடைளொைசவொ 

அகமயும். இருப் ினும் ச ொருண்கம அலகுைள் இலக்ைண அலகுைளுடன் 

ச ொருந்தத் சதகவயில்லொத ைொரணத்தொல் ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கு ஒரு 

உரு னியல் ஆக்ைத்கதசயொ சதொடகரசயொ  யன் டுத்துவது வ தியொை அகமயும். 

எ.ைொ. 

ச யர்ச்ச ொல் விகனச்ச ொல் 

ச ச்சு 

விொிவுகர 

ைகத 

ச சு 

விொிவுகரயொற்று  

ைகதகூறு 

6.6.1 ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

 ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் என் கத இருவழி உ வுப் டுத்தல் (bialateral 

relation) என்று வர்ணகன ச ய்யலொம். A= B மற்றும் B= A என் ொல் A-யும் B-யும் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளொகும்(Lehrer 1974:22). இரண்டு ச ொற்ைகள 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளொை வகைப் ொடு ச ய்யும் ைொரணி ைண்டிப்பு தன்கம 

உகடயதொை இருந்தொல் அதொவது ஒன்க சயொன்று இடம்ச யர்க்ை சவண்டும் 

என் ிருந்தொல் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைகளக் ைொண் து அொிதொகும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, மணமொைொதவன் என் தும்  ிரம்ம ொொி என் தும் ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிைளொைக் ைருதத் தக்ைன என் ொலும், மணமொைொதவர் 

வருமிடங்ைளிசளல்லொம்  ிரம்மச் ொொி என் கதசயொ  ிரம்மச் ொொி 

வருமிடங்ைசளல்லொம் மணமொைொதவர் என் கதசயொ இடம்ச யர்க்ை இயலொது. 

எ.ைொ. 

 அந்த டொக்டரம்மொ மணமொைொதவர் 

 அந்த டொக்டரம்மொ  ிரம்மச் ொொி 

 நூலொ ிொியர் 

 புத்தை ஆ ிொியர் 
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 ேொம் இரண்டு ச ொற்ைள் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளொை இருப் தற்கு அகவ 

வருமிடங்ைளிசளல்லொம் ஒன்க சயொன்று இடம்ச யர்க்ை சவண்டும் என் கதக் 

(முழு ஒற்றுகமகய) ைட்டொயப் டுத்தினொல் ஒருசமொழியில் ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிகயசய ைொண இயலொது. மொ ொை,  ில இடங்ைளில் இடம்ச யர்க்கும் 

தன்கமகய ( குதி ஒற்றுகமகய) அனுமதித்தொல் ஒரு சமொழியில் ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழி இகணைகளக் ைொண இயலும். 

6.6.2 வகுப்பு உள்ளடக்ைம் 

 இது முன்னர் கூ ிய வகைப் ொடியல் ொர் (taxnomic) அல்லது ஒருவகை 

(kind of) என்  உ வொகும். அகமப்புப் ச ொருண்கமயியலில் இந்த உ வு மிை 

அடிப் கடயொன மற்றும் முக்ைியமொன ைருத்துச்  ொயல்ைளில் ஒன் ொகும் (Lehrer 

1974:23) . வகுப்பு உள்ளடக்ைம் ஒருவழி (unilateral implicatiom) சதொடர் ொகும். A 

 B என் து B வகைப் ொடியலில் A B-ஐ விட உயர்ேிகலயில் இருக்ைின் து 

என்றும் B  A என் து தவ ொகும் என்றும் ச ொருள் டும். வகைப் ொடியலில் 

உயர்ேிகலயில் இருக்கும் ச ொல்  ல ச யர்ைளொல் அகழக்ைப் டுைி து. 

அகவயொவன. தலலப்புச்ச ொல், உயர்ச ொல், உள்ளடக்கு ச ொல் என் னவொகும். 

 ில  மயங்ைளில் ஒரு வகைப் ட்டியலுகுப் ச ொருத்தமொன தகலப்புச்ச ொல் 

இருப் தில்கல. ச சு வர் இந்த இகடசவளிகய ேிரம்   ல உ ொயங்ைகளக் 

கையொளுைின் னர். எடுத்துக்ைொட்டொை, சமக , ேொற்ைொலி, முக்ைொலி, 

 ொய்ேொற்ைொலி, ச ஞ்சு ச ொன்  ச ொல் குழுமத்கதக் கு ிப் ிட  ொியொன 

தகலப்புச்ச ொல் இல்கல. தட்டுமுட்டுச்  ொமொன்ைள், இருக்கைைள் அல்லது 

உட்ைொருவதற்குப்  யன் டுத்தும் ச ொருள்ைள் ச ொன் ன இந்த இகடசவளிகய 

ேிரப்பும். 

 உண்கமயொன வகைப் ட்டியல் சமலு கல அனுமதிக்ைொது. ேி ங்ைளின் 

ச யர்ைள், ஒன்க சயொன்று சமலு ல் ச ய்யும் என் கத ேொம் அ ிசவொம்.  ில 

ச ொருண்கமக் ைளங்ைள் தவிர  ி வற் ில் ச ொற்ைள்  டிேிகல அகமப் ில் 

தரப் ட்டிருந்தொலும் அவற் ில்  ில சமலு ல் ச ய்வகதக் ைொணலொம். இதன் 
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ைொரணமொை  ிலர் ஒழங்ைற்  அல்லது முழுகமயற்   குப்பு சதொகுப்பு (quasi 

taxnomy) அகமப்பு என்  ச ொல்கலப்  யன் டுத்துவர். 

6.6.3 இணக்ைமின்கம 

 ஒரு வகைப் ட்டியலில் முரண் டும் ச ொற்ைள் இணக்ைமில்லொதகவ ஆகும். 

A-யும் B-யும் இணக்ைமில்லொதகவ என் ொல் A  B இல்னல மற்றும் B  A இல்னல 

என அகமயும் (Lehrer 1974:24). 

                        விலங்கு 

ேொய் பூகன குதிகர ஆடு 

ேொய், பூகன, குதிகர மற்றும் ஆடு என் ன இணக்ைம் இல்லொதகவ ஆகும். சமலும் 

ேொய் என் தன் ைீசழ வரும் எந்தச் ச ொல்லும் (அல்ச  ன், இரொெ ொகளயம், 

சைொம்க ,  ிற் ிப் ொக ), பூகன குதிகர மற்றும் ஆடு என்  ச ொற்ைளுடனும் 

பூகன என்  ச ொல்லிற்குக் ைீசழ வரும் ச ொற்ைளுடனும் ஆடு என் தற்கு  ைீழ்வரும் 

ச ொற்ைளுடனும் இணக்ைம் இன் ி வரும். இணக்ைமின்கம என்  ைருத்துச்  ொயல் 

குறுைிய ச ொற்ைளங்ைளுக்குப்  யனுள்ளதொை அகமயும். குறுைிய 

ச ொற்ைளங்ைளிலிருந்து ேொம் சவளிசய ச ல்லும்ச ொது இந்தக் ைருத்துச் ொயல் 

 யனுள்ளதொை இணக்ைமில்லொதகவயொ அல்லது ச ொருண்கம அடிப் கடயில் 

சவறு ட்டகவயொ என்று தீர்மொனிப் து ைடினம். வொக்ைியத் சதொடர்பு எப்ச ொதும் 

உதவொது.  ில இணக்ைமில்லொத குழுமச் ச ொற்ைள் ஒன்றுக்சைன்று  டித்தரமொை 

இருக்கும் (எ.ைொ. ைறுப்பு,  ொம் ல், சவள்கள). ஒருச ொருள் ன்சமொழியம், 

இணக்ைமின்கம மற்றும் வகுப்பு உள்ளடங்ைல் என்  ைருத்துருக்ைள்  ரளவுக்குத் 

சதளிவொனது என் ொலும்  ில இடங்ைளில் சமலு ல் ச ய்ைின் ன.  ல ச ொற்ைள் 

எல்கலசைொட்டில் வரு கவ. ேொம்  குதி ஒருச ொருள்  ன்சமொழியத்கத 

அனுமதித்தது ச ொல்  குதி வகுப்பு உள்ளடக்ைத்கதயும் இணக்ைமின்கமகயயும் 

அனுமதிக்ை சவண்டும். ச சு வர்ைளுக்ைிகடசயயும் சூழல்ைளுக்ைிகடசயயும் 

கு ிப் ிடத்தக்ை சவறு ொடு இருக்கும். எலியும் ச ருச் ொளியும்  ில 

ச சு வர்ைளுக்கு ஒரு ச ொருள் ன்சமொழியொை அகமயும்;  ி ருக்கு 
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சவறு ட்டகவயொை அகமயும். சமல்லிய  என் தும் சமன்கமயொன என் தும்  ில 

சூழல்ைளில் ஒருச ொருள்  ன்சமொழியொை அகமயும்;  ில சூழல்ைளில் ஒன்று 

மற் தன் உள்ளடக்குச் ச ொல்லொைவும் அகமயலொம். ச ொருண்கம ஆய்கவச் 

 ிக்ைலொக்கும் மற்ச ொரு ைொரணி  ில ச ொற்ைள் புது அர்த்தத்கதயும்  ில ச ொற்ைள் 

கு ிப் ிட்ட அர்த்தத்கதயும் தரும் என்  ேிகலயொகும். 

6.6.4 எதிர்சமொழியம் 

 எதிர்சமொழியம் (antonymy) என்  ைருத்துச் ொயல்  ில இகணயொன 

எதிொிகடயொன ச ொற்ைகளப்  ண் ொக்ைம் ச ய்ய ச ொதுமொனது (Lehrer 1974:26) . 

ஆனொல் எதிர்சமொழியம் என்று கூ ப் டும் இகணைளின் வகைைகள ஆய்ந்தொல் 

ேொம் சவறு ட்ட ைருத்துருக்ைளின் சதொகுப்க க் ைொணலொம். 

எ.ைொ.  

 ச ொிய   -  ி ிய 

 கவத்துக்சைொள் - சைொடுத்துவிடு 

  துரம்   - வட்டம் 

 மனிதன்  -  ிறுவன் 

 எப்ச ொழுதும்  - ஒருச ொழுதும் 

இந்த இகணைளின்  ில உறுப் ினர்ைகள இணக்ைமில்லொத குழுமங்ைளொை மீள் 

 ொகு டுத்தலொம். 

 ெொன் கலயொன்ஸ் (1963) ேிரல் டுத்த இயலும் (gradable) மற்றும் 

ேிரல் டுத்த இயலொ (non-gradable) எதிர்சமொழியம் என் வற் ிற்ைிகடசய 

சவறு ொடு  ொரொட்டுைி ொர். இணக்ைமின்கமப் ச ொல எதிர்சமொழியம் என் து 

எதிர்மக  என்  ைருத்துச் ொயலுடன் இகணக்ைப் ட்டுள்ளது. ேிரல் டுத்த இயலும் 

எதிர்சமொழிைகளப் ச ொறுத்தவகரயில் அகவ ஒப்புகம என்  ைருத்துச்  ொயலுடன் 

சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளன (Lehrer 1974:26). எடுத்துக்ைொட்டொை, என்னுகடய 

ேொய் ரொமனின் ேொகயவிட உயரமொனது என் ொல் ரொமனின் ேொய் என்னுகடய 

ேொகயவிட குள்ளமொனது  என்று ச ொருள் டும். ேிரல் டுத்த இயலொத 
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எதிர்மக ைள் ைருத்தொடல் உலகை (Universe discourse) ”சைொஞ் ம் கூடுதல்” 

என்  அளவு இல்லொமல் முழுகமயொைப்  ிொிக்கும். இதில் ஒரு உறுப் ினகர 

மறுப் து மற்ச ொரு உறுப் ினகர உறுதிச ய்வகத உட் டுத்தும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, ரொமன் மணமொைதவன் என் ொல் ரொமன்  ிரம்மச் ொொி  என்று 

ச ொருள். 

 ேிரல் டுத்தத்தக்ை எதிர்சமொழிைள் (Lehrer 1974:26) ஒரு அளவுசைொலின் 

இரு முகனைளில் வரும். ஒரு அங்ைத்தினகர மறுப் து மற்ச ொரு அங்ைத்தினகர 

உறுதிச ய்யும் என் கத உள்ளடக்ைொது. எடுத்துக்ைொட்டொை, அந்தக் ைஞ் ி 

சுடவில்கல  என் ொல் அந்தக் ைஞ் ி குளிர்ந்துவிட்டது என்று ச ொருள் டொது 

ஒப்புகமயின் ைருத்துச் ொயல் ேிரல் டுத்த இயலும் எதிர்சமொழியத்திற்கு 

முக்ைியமொனதொகும். 

6.6.5 மறுதகல 

 ச ொல் இகணைளில் ஒன் ின் ச ொருள் மற் தன் மறுதகலயொை வருமொனொல் 

அகவைளுக்கு இகடசய உற்  உ வு மறுதகல (converseness) எனப் டும் 

(Lehrer 1974:27). 

எ.ைொ. 

 விற் ல்  - வொங்ைல் 

 ைணவன் - மகனவி 

ரொமன் ரொெொவுக்கு ஒரு  ட்கட விற் ொன் என் ொல் ரொெொ ரொமனிடமிருந்து 

 ட்கட வொங்ைினொன் என்று ச ொருள் டும். ரொெொ ரொணியின் ைணவன் என் ொல் 

ரொணி ரொெொவின் மகனவி என்று ச ொருள் டும்.  ரஸ்வர  மூைப்  ொத்திரங்ைள், 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் ைொல இட உ வுச்ச ொற்ைள் என் னவும் மறுதகலயொை 

வரும். 

எ.ைொ.  

 ரஸ்வர  மூை  ொத்திரங்ைள் 
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 கவத்தியர் - சேொயொளி 

 முதலொளி - சதொழிலொளி 

 எெமொனி - சவகலக்ைொொி 

உ வுமுக ைள் 

 அப் ொ  - மைள் 

 அம்மொ - மைன் 

  சைொதரன் -  சைொதொி 

ைொல இட உ வுச்ச ொற்ைள் 

 முன்சன -  ின்சன 

 முன்னொல் -  ின்னொல் 

 சமசல  - ைீசழ 

6.6.6 அளகவைள் 

 ேிரல் டுத்தத்தக்ை எதிர்சமொழிைகள அளவுசைொலில் கவத்து ஆரொயலொம். 

ச சு வர்ைள்  லவகையொன அகடைகள (எ.ைொ. சரொம் , மிை, கூடுதல், சைொஞ் ம், 

 ி ிது, சல ொன,  ரளவுக்கு) இந்த அளவுசைொலில்  ில இடங்ைகளக் கு ிக்ைப் 

 யன் டுத்த இயலும் (Lehrer 1974:28) . 

எ.ைொ. 

 சரொம்  சூடு 

 மிதமொன சூடு 

ஒரு குழுமச் ச ொற்ைகளயும் அளவுசைொலில் கவத்து ஒப் ிட்டுப்  ொர்க்ைலொம். 

6.6.7 ேிரப் ிைள் 

 நிரப்பு உ வுகள் (Complementary relations) சோதுோக உருோகின் ை, 

ஏசைைில் இருப்சோருள்களின் எதிசரதிர் ேண்புகள் அல்லது அனுேேங்கள் 

ஒன்ன சயான்று பூர்த்திசசய்கின் ை, நிரப்புகின் ை, அல்லது சமநினலனய 

அளிக்கின் ை ேிரப் ிைள் (complementaries) அளவுசைொலில் விழொது.  ில 

எல்கலக்சைொட்டில் வரும் ச ொற்ைளில் அளகவ இருக்கும். 
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எ.ைொ. 

 இ  : வொழ் 

  ைல் :  இரவு 

6.6.8  குதி உ வு 

 முழு-ேகுதி சசால் உ வு என்ேது ஒரு ேகுதினயக் கு ிக்கும் ஒரு சசால் 

அலகுக்கும் அதனுடன் சதாடர்புனடய முழுனமனய கு ிக்கும் ஒரு சசால் 

அலகுக்கும் இனடயிலாை சதாடர்பு ஆகும். முழு-ேகுதி சசால் உ ேின் மற்ச ாரு 

சேயர் சினைசமாழியம் (meronymy).  குதி (Part of) உ கவ ச ரும் ொலும் 

மொனிடவியலொர்  யன் டுத்தினர் (Lehrer 29).  

எ.ைொ. 

 தகல : உடம்பு 

6.6.9 சமலு ல் கூறுைள் 

 சமலு ல் அலகுைள் (complementaries) என்  உ வு வினொடி, ேிமிடம், 

மணி, ேொள், வொரம், மொதம், வருடம்  ச ொன்  ஒரு குழுமச் ச ொற்ைகளக் கு ிப் ிடும் 

(Lehrer 29). இதில் ஒவ்சவொரு கூறும் அதகன அடுத்து வரும் கூ ின் ைண் 

உள்ளடக்ைப் டும் . இது ஒரு வகையொன  ிகன முதல் உ கவக் (part whole 

relation) ைொட்டும். இந்தச் ச ொற்ைசளல்லொம் இணக்ைமின்கமயொனகவ. நான் ஒரு 

மணிபநரம் காத்திருந்பதன் எைேது நான் ஒரு ேருடம் காத்திருக்கேில்னல 

என்ேனதக் கு ிப்ேிடல்லாம். ஆைால் ஒரு மணிபநரம் என்ேது ஒரு நிமிடத்னத 

உள்ளடக்கிைாலும் ஒரு துல்லியமாை ோர்னேயில் ேொன் ஒரு மணிசேரம் 

ைொத்திருந்சதன் என் து நான் ஒரு நிமிடம் காத்திருந்பதன் என்ேனத 

சேளிப்ேடுத்தாது.  

6.6.10 தரம் 

 தரோினச என்ேது எந்தசோரு இருப்புப்சோருள்களுக்கும் இனடயிலாை 

உ ோகும். இது  இரண்டு இருப்புப்சோருள்களில், முதலாேது இரண்டாேனதேிட 
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’உயர்ந்த தரோினச', 'குன ந்த தரோினச' அல்லது 'இரண்டாேதற்கு சமமாை 

தரோினச' எைப் சோருள்ேடும்.  ல மட்டங்ைகளக் கு ிக்கும் மிலிட்டொி 

 டிேிகலைள் தரத்திற்கு ேல்ல எடுத்துக்ைொட்டொகும் (Lehrer 29). இதில் 

சவறு டக்கூடிய அைேிகலப்  ண்பு தரமொகும். இப் ண்பு சதொடர்ச் ியொை 

சவறு டுவதில்கல. 

எ.ைொ. 

ைர்னல்: சலப்டினட் ைர்னல்: சமெர்: சைப்டன் - - - - - அவர் சைொஞ் ம் குக ந்த 

சமெர் என்ச ொ, சைொஞ் ம் உயர்ந்த சமெர் என்ச ொ கூ முடியொது. தரச்ச ொற்ைள் 

இணக்ைமின்கமயொனதொகும். ஏசனன் ொல் இரொமன் ஒரு செனரல் என் து 

இரொமன் ஒரு சமெர் இல்கல என் கத உள்ளடக்கும். 

6.7 ச ொற்ச ொருண்கமக் கூறு ஆய்வும் ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வும் 

 ச ொற்ச ொருண்கமக் கூறுைள் (அல்லது  ண்புக்கூறுைள்) ஒரு சமொழியின் 

ச ொற்ச ொகைகயப்  ண் ொக்ைம் ச ய்யும் சைொட் ொட்டுக் ைட்டுைளொகும் 

(Theoretical constructs). இதன் டி ஒவ்சவொரு ச ொல்லும் ச ொருண்கமக் 

கூறுைளொல் விவரகண ச ய்யப் டும். ஒரு அர்த்தத்தில் அைரொதி விவரகணைள் 

சேைிழ்வொன ச ொருண்கமக்கூறு ஆய்வொகும். இதில் தந்துள்ள ச ொற்ைளின் 

விவரகணைளின் ஒவ்சவொரு  ொைமும் ச ொருண்கமக் கூ ொகும். இருப் ினும் 

ச ொருண்கமக் கூறு ஆய்வு ஒழுங்குமுக யொனது ( ீரொனது) என் தன் 

அடிப் டடயில் மரபு அைரொதியிலிருந்து சவறு டுைின் து. 

 மொனிடவியலொர் உ வுமுக ச் ச ொற்ைகளயும் மொற்றுப் ச யர்ைகளயும் 

ஆய ச ொற்ச ொருண்கமக் கூ ொய்கவக் கையொண்டனர். தொயொர் என் தற்கும் 

 சைொதொி என் தற்கும் ச ொதுவொன ச ொருண்கமக்கூறு ‘ச ண்’ என் தொகும். 

ச ொருண்கமக் கூ ொய்வு எங்சைல்லொம் வகைப் ட்டியல் உருவொக்ை இயலொசதொ 

அங்கு மிைப் ச ொருத்தமொனதொகும். உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் இதற்கு ேல்ல 

எடுத்துக்ைொட்டொகும். 
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 ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வுக்கும் ச ொருண்கமக்கூறு ஆய்வுக்கும் மிை 

சேருங்ைிய சதொடர்பு இருக்ைின் து. ச ொற்ைகளப் ச ொருண்கமக் ைளத்தில் 

ஒழுங்கு டுத்துவது, ச ொருண்கமக் கூறுைகள உறுதிச ய்ய உதவும்.  லச ொல் 

உ வுைகளச் ச ொற்ச ொருண்கமக் கூறு ஆய்விலிருந்து ச  லொம். முதலொவதொை, 

ஒசர ச ொருண்கமக் கு ிகயப் (semantic marker)  ங்ைிட்டுக் சைொள்ளும் 

ச ொற்ைகள ஒசர ச ொருண்கமக் ைளத்தில் குழுமலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை,  கம, 

சவைகவ, சுடு வறு ச ொன் கவ ‘ கமயல் விகனைள்’ என்  

ச ொருண்கமக்ைளத்தில் அடக்ைப் டுைின் ன.  ல்சவறு ட்ட ச ொருண்கம 

உ வுைகள ேிச் யிப் தற்குப் ச ொருண்கமக் கூ ொய்வு  யனுள்ளதொய் அகமயும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம், வகுப்பு உள்ளடக்ைம், 

இணக்ைமின்கம என்  ச ொருண்கம உ வுைகள ச ொருண்கமக் கூறுைளொல் 

எளிதில் ேிறுவலொம். நூல் என் தும் புத்தைம்  என் தும் ஒசர ச ொருண்கமக் 

கூறுைகளப்  ங்ைிட்டுக் சைொள்வதொல் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் ஆகும். அண்டொ 

ஒருவகைப்  ொத்திரம், ஆடு ஒருவகை விலங்கு ச ொன்  வகுப்பு 

உள்ளடக்ைங்ைகளப் ச ொருண்கமக் கூறுைளொல் எளிதில் ேிறுவலொம். 

6.8. நின வுனர 

 களப்சோருண்னமயியல் ஆய்வுேற் ிய சுருக்கமாை ேிளக்கம் இவ்ேியலில் 

தரப்ேட்டுள்ளது. சமாழியியலில் களப்சோருண்னமயியலின் முக்கியத்துேம் 

சுருக்கமாகக் கூ ப்ேட்டுள்ளது. ஒருசோருள்ேன்சமாழியம், ேகுப்பு உள்ளடக்கம், 

இணக்கமின்னம, எதிர்சமாழியம், மறுதனல, ேகுதி உ வு, தரம் போன்  

சோருண்னம உ வுகள் களப்சோருண்னமயியல் ஆய்வுடன் சதாடர்புேடுத்தி 

ேிளக்கப்ேட்டுள்ளை. சோருண்னமக் கூ ாய்வும் களப்சோருண்னமயியல் ஆய்வும் 

ஒன்ன சயான்று சார்ந்திருப்ேது ேிளக்கப்ேட்டுள்ளது. 
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    இயல் 7 

தொவர இனச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

7.0 முன்னுகர 

இவ்வியலில் தொவர இனச் ச ொற்ச ொகைகய வகைப் ொட்டியல் 

அடிப் கடயிலும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடிப் கடயிலும் ஆய்ந்து ஒரு 

மீட்பு ஒழுங்ைகமப்க யும் ைற் ிக்கும் சதொகுதிகயயும் உருவொக்குவது  ற் ி 

விளக்ைப் ட்டுள்ளது. தொவர இனச் ச ொற்ைளின் வகைப் ொட்டிற்கு 

வகைப் ொட்டியல் அடிப் கடயொய் அகமயும்.  எனசவ இவ்வியலுக்கும் இதகனத் 

சதொடர்ந்து வரும் இயல்ைளுக்கும் அடிப் கடயொை அகமயும் வகைப் ொட்டியல் 

 ற் ி விொிவொை இங்கு விளக்ைப் ட்டுள்ளது. இதில் சில் தந்துள்ள பநாக்கீடுகள் 

பநாக்கீட்டு நூல்ேட்டியலில் பசர்க்கப்ேடேினல ஏசைன் ால் அனேயாவும் 

கனலக்களஞ்சியத்திலிருந்பதா ேிக்கிபீடியாேிலிருந்சதா எடுக்கப்ேட்ட 

இரண்டாம்நினல பநாக்கீடுகளாகும்.  

7.1 வகைப் ொட்டியல் 

 ில ஒப்புளவுைளின் அடிப் கடயில் ச ொருள்ைகள வொிக ப் டுத்தி 

வகைப் ொடு ச ய்யலொம். அகனத்து ஒப்புகம உயிொியலுக்கும் வகைப் ொட்டியல் 

என்னும் ச ொல்சல  யன் டுைி து. தொவர, விலங்குைகள அவற் ின் அகமப்பு, 

 ண்பு, ஒப் ளவுைளின் அடிப் கடயில் வகைப் டுத்தியுள்ளனர். இது அ ிவியல் 

வகைப் ொட்டியல் எனப் டும்.  ர் அ ியப் ட்ட  ண் ிற்கு முன்ச  இருந்த ேிகல 

என்றும்  ின்பு அதிலிருந்து ச  ப் ட்ட ேிகல என்றும் இரண்டு ேிகலைள் 

உள்ளன. இவ்சவறு ொடுைள் உயிொியல் வகைப் ொட்டிற்கு அடிப் கடயொை 

அகமைின் ன. 

ஒசர தன்கம ச ற் வற்க  ஒன் ொைச் ச ர்த்து இனங்ைளொைப்  குக்ைவும் 

சவறு ட்ட  ண்புைள் உகடயவற்க  சமற் டி இனங்ைளிலிருந்து  ிொித்து 

ஒதுக்ைவும் வகைப் ொட்டியல் வழி வகுக்ைி து. உயிொியல் அ ிஞர்ைள் ைொிமப் 

 டிமலர்ச் ிக் சைொள்கைகய ஏற்றுக் சைொண்டுள்ளகமயொல், வகைப் ொட்டியல் 

சதொகுப் ிகன உண்டொக்ை மிகுந்த முயற் ி சமற்சைொள்ளப் ட்டது. 
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வகைப் ொட்டியல் என்னும் அ ிவியல், வகைப் ொடு ச ய்வகதவிடப்  ல 

 ி ப் ொன சேொக்ைங்ைகளக் சைொண்டது. ஆனொல், வகைப் ொடு ச ய்வது என் து 

மரபு வழியின் தன்கம, அளவு, திக  மர ியல் மொறுதல்ைளின் வொிக  இவற்க ப் 

ச ொறுத்துச் ச ய்யப் டும். 

 ொரம் ொிய வழிைள், வழிக்கூட்டங்ைள் ஆைியவற்க  வகைப் ொடு ச ய்ய 

அ ிவியல் அ ிஞர்ைள் முயலுைின் னர். ஆனொல்,  ழங்ைொலத்தில் லின்னயள் 

ச ொன் வர்ைள் தொவரங்ைளில் ச ய்த வகைப் ொட்டியலில் மரபு வழிப்  ண்புைகள 

அடிப் கடயொைக் சைொள்ளொமல், தொவரங்ைளின் அகமப் ியல்  ண்புைளொன 

உயரம், பூவுறுப்புைளின் எண்ணிக்கை இகவ அடிப் கடயொைக் ைருதப் ட்டன. 

விலங்குைளில் அகவ உணவு உட்சைொள்ளும் முக , உண்ணக் கூடியகவயொ 

இல்கலயொ ச ொன்   ண்புைகள அடிப் கடயொைக் சைொண்டு வகைப் ொட்டியல் 

அகமக்ைப் ட்டது.  ழங்ைொல வகைப் ொட்டியலில்  டிமலர்ச் ிக் ைருத்கத 

வகைப் ொடு ச ய்வதில் எடுத்துக் சைொள்ளொமல், உயிொினங்ைள் அகவ அன்று 

ைண்டுள்ள விதத்தில் சதய்வத்தன்கம உகடய ஆவிைளொல்  கடக்ைப் ட்டன 

என்று ேம் ப் ட்டது; இது அந்ேொளில்  ி ப்புப்  கடப்புக் சைொள்கை என்று 

வழங்ைப் ட்டது. 

உயர் இருைொல் உயிொினங்ைள், வகள வொழ் கவ, சைொ ிக்கும் உயிொினம், 

சவௌவொல் ச ொன்  விலங்குைளின் வடிவகமப்புைள் அல்லது சவறு ொட்டு 

அகமப்புைள் யொவும், முன்ைொலத்தில்  ல  மயங்ைளில்  ல இடங்ைளில் உயிொியல் 

ச யல்முக ைள் ச யல் ட்டதொல் விகளந்தகவ என்று ே ன வகைப் ொட்டியல் 

அ ிஞர்ைள் ச ொதுவொை ஒப்புக் சைொள்ைின் னர். தொவர விலங்கு வகைப் ொட்டியல் 

ச ய்தி அ ிவிப்பு முக கயயும் ச யொிடும் அகமப் ிகனயும் தருைி து. சமலும் 

ஒப்புகம உயிொியல் அ ிவிற்கு உொிய அடிப் கடகயயும் வகைப் ொட்டியல் 

தருைி து. ஒரு ச ொது முன்சனொொிலிருந்து உண்டொைிய வழித் சதொன் ல்ைள் யொவும் 

ஒரு வழிப் டி மலர்ச் ியிலிருந்து உண்டொக்ைிய தொவரத்சதொகுதி எனலொம்.  குதிப் 

 டிமலர்ச் ித் தொவரத் சதொகுதியிலிருந்து உண்டொக்ைியவற்றுள் அகனத்து 

சதொகுதியிலிருந்து உண்டொக்ைியவற்றுள் அகனத்து வழித்சதொன் ல்ைளும் 

ச ர்க்ைப் டொமல், ஒரு  ில வழித் சதொன் ல்ைள் மட்டுசம ச ர்க்ைப் ட்டுள்ளன.  ல 
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 ொகதப்  டிமலர்ச் ித் தொவரத் சதொகுதியில் இரண்டு அல்லது அதற்கு சமற் ட்ட 

முன்சனொர்ைளிடமிருந்து உண்டொைிய வழித்சதொன் ல்ைள் அடங்ைியுள்ளன. 

7.1.1 வரலொறு 

 டிமலர்ச் ிக் ைீழொன தன்கமைளின் அடிப் கடயில் வகைப் ொட்டியலின் 

சதொற் ம் சதொடங்ைியது. அச் ம் விகளவிப் கவ ஊனுண்ணிைள் என்றும் அகமதி 

ைொப் கவ ச டியுண்ணிைள் என்றும் உண் தற்கு ஏற்  விலங்குைள் என்றும் 

உண் தற்கு ஒவ்வொ விலங்குைள் என்றும் ச யலின் அடிப் கடயில் வகைப் ொடு 

ச ய்யப் ட்டது. ேொளகடவில் மனிதன் தொன் வொழ்ந்த சூழகலப்  குப் ொய்வு 

ச ய்யத் சதொடங்ைி அதனொல்  லவிதமொன பூகனைகளயும், மொன்ைகளயும் 

அகடயொளம் ைண்டு சைொண்டொன். ச ொினம் என் தன்  ழங்ைொல வடிவம் பூகன, 

மொன் இவற் ின் ச ொினம் மூலமொைத் சதொன் ியது. ஒவ்சவொரு ச ொினத்திலும்  ல 

இனங்ைள் இருந்தன. ைொலப்ச ொக்ைில், ச ொிய உயரமொன ைட்கடைள் உகடயகவ 

மரங்ைள் என்றும் சமன்கமயொன  ி ிய தொவரங்ைள்  ிறு ச டிைள் என்றும்  ில 

அகமப் ியல் ச ய்யப் ட்டன.  ழங்ைொலத்தில் வொழ்ந்த மனிதன் தொன் வொழ 

உதவும் உணவு, உக விடம், மருந்து முதலியவற் ிற்சை  ி ப் ிடம் அளித்து 

வந்தொன். 

1750-ஆண்டில் லின்னயஸ் (Linnaeus 1754, இரண்டாம்நினல மூலமாகக் 

கினடத்த தகேல்) உயிொினங்ைள் அகனத்திற்கும் உொிய எளிய  ிொிவுத் 

சதொகுப் ிகன அடிப் கடயொைக் சைொண்டு, ச ொினம், இனம் என்னும் ச யர்ைகள 

அகமத்து, ஒவ்சவொரு  ிொிவுத் சதொகுப் ிற்கும் இரு ச யர் சூட்டுவதற்கு உொிய 

வழிைகள வகுத்தொர். சவறு ட்ட  ல வகையொன தொவர, விலங்குைகள இனம் 

ைொணும் முைமொை மக  தி வு வழிமுக ைள் ைண்டு ிடிக்ைப் ட்டு, அகவ தட்டச்சு 

வொிக  முக க்கு ஏற் , ைீழ்க்ைொணும் விதத்தில் மொற் ி அகமக்ைப் ட்டுள்ளன. 

1. மைரந்தத்தொள்ைள் 

2. சூலை இகலைள் 

3. பூக்ைள் சவண்கமயொனகவ 

4. பூக்ைள்  ிவப்பு ேி ம் 

5. சூலை இகலைள் 

6. ச ொிய மரங்ைள் 
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7.  ிறு ச டிைள் 

8. மைரந்தத்தொள்ைள் 

9. எதிர் அடுக்ை இகலைள் 

10. மொற்று அடுக்ை இகலைள் 

அகனத்துத் தி வுைளிலும் ஒரு வொிக த் சதந்சதடுப்புைள் உள்ளன. இதனொல் 

வகைப் ொடு ச ய்யத்தக்ை உயிொினத்தின் ச யகர அ ிய முடிைி து. 1880ஆம் 

ஆண்டு முதல் அ ிவியல் அ ிவு, அ ியும் வழிமுக , உயிொியல் சைொள்கை 

ஆைியகவ ச ரும் முன்சனற் ம் அகடந்தது. அதனொல் அ ிவியல் ைிகளைள்,  ல 

மொறு ொடொன வழிைளில் உள்ள மக்ைளின் ச யல்ைகளயும் தழுவி, ே ன 

வகைப் ொட்டியல் அகமக்ைப் ட்டது. அ ிவியலில் ஏற் ட்ட  ல  ி ப் ொன 

ைீழ்க்ைொணும் முன்சனற் ங்ைள் இத்தகைய அகமப் ிகன உண்டொக்ை உதவின. 

டொர்வினின் இயற்கைத் சதர்வுப்  டிமலர்ச் ிக் சைொள்கை, சதொல்லுயிொியல் 

அ ிஞர்ைளொல் ைண்டு  ிடிக்ைப் ட்ட ஏரொளமொன சதொல்லுயிர்ப்  டிமங்ைளின் 

கு ிப்புைள், சமண்டலின் மர ியல் சைொள்கைைள், குசரொசமொச ொம் அகமப்பு  ணி 

 ற் ிய விளக்ைங்ைகளக் சைொண்டது. ே ன உயிர் மர ியல், ைணினி அ ிவியல் 

முதலியன உலைத்தின் மூகல முடுக்குைளில் உள்ள தொவர, விலங்குைகளப்  ற் ித் 

தொவரவியல், விலங்ைியல் அ ிஞர்ைள் சைொண்டிருந்த அ ிவும் நுண்ணியிொியல் 

அ ிஞர்ைள் ஆய்ந்த ிந்த  ொக்டீொியொக்ைள், கவரஸ்ைள்  ற் ிய சதர்வு 

ஆரொய்ச் ிைளும்  ி ப்பு வொய்ந்தனவொைக் ைருதப் ட்டன. உலைில் வொழும் 

அகனத்து உயிொினங்ைகளயும் ைண்டு ிடித்து அவற் ின் உயிொியல்  ண்புைகள 

விளக்குவதற்கு ேீண்ட ைொல முயற் ிைள் சதகவப் டுைின் ன. 

7.1.2 வகைப் ொடு வகைைள் 

வகைப் ொட்டிகனப்  ல வகையொன  டங்ைகளக் சைொண்டு விளக்கும் 

முக  உள்ளது. எண்ணிக்கை அகமப்புைளினொல் விளக்குவது எண்ணிக்கை முக  

எனவும், ச யர் அகமப்புைளினொல் விளக்குவது ச யர் சூட்டும் முக  என்றும் 

விளக்ைப் டும். இப்ச ொது ச யர் சூட்டும் முக சய ச ரும் ொசலொரொல் ஏற்றுக் 

சைொள்ளப் டுைி து. ைனிம இயலில் குவொர்ட்ஸ் (Mononomial System), 

ச லிகனட் ச ொன்  ஒரு ச யர் சூட்டும் முக  அகமப்பு உள்ளது. இகதப் ச ொல 
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ஒரு ச யகர அடிப் கட வகைப் ொட்டியல்  ிொிவொன இனத்திற்குப் 

 யன் டுத்தலொம். 

உயிொியலில் இருச யர் சூட்டும் முக  உள்ளது. இது அகனவரொலும் 

ஏற்றுக் சைொள்ளப் ட்டது. இதில் ச ொினம்  என்னும் ச யர்ச்ச ொல்லும் இனம் 

என்னும்  ண்புச் ச ொல்லும்  யன் டுைின் ன. எ.ைொ.: முட்கடக்சைொ ில் 

ைொணப் டும்  ட்டுப்பூச் ி  ியொிஸ் ரொபீ எனப் டும். இத்தகைய ச யர்ைள் 

ைிசரக்ைம் அல்லது லத்தீன் சமொழியில் உள்ளனவொை இருக்கும். வகைப் ொட்டியல் 

 டிமுக யில் இனம் என் சத ேிகலத்த வகையொை உள்ளது. ஆனொல் அதற்சைன்று 

ஒரு கு ிப் ிட்ட, தகுந்த வகரவிலக்ைணம் சைொடுப் து ைடினம். உலைிலுள்ள 

தொவர, விலங்கு நுண்ணுயிொிைளில் எத்தகன இனங்ைள் உள்ளன என் கத 

அறுதியிட்டுக் கூ வியலொது. ஏசனனில் முன்ச  அ ிந்த இனங்ைள் 

நுண்ணொய்வின் மூலம் மற்  இனங்ைகள ஒத்தகவ என் து சதொிய வந்தது. சமலும் 

சவப்  மண்டங்ைள் மற்றும் உலசைங்கும் புதிய இனங்ைள் சதொடர்ந்து 

ைண்டு ிடிக்ைப் ட்டுள்ளன. உயிொினங்ைளின் ஏற்ைப் ட்ட சமொத்த எண்ணிக்கை 1 

½ மில்லியன் என்று கூ ப் டுைி து. 

ஒவ்சவொரு புதிய இனமும் மிகுதியொன  ரவல் ச ற்  அ ிவியல் 

சவளியீட்டில் துல்லியமொை விளக்ைம் ச ய்யப் ட்டு, அதன் ஒரு மொதிொி வகை 

ேிகலத்த ச ைொிப் ில் கவக்ைப் ட சவண்டும். அத்தகைய மொதிொி வகை இனத்தின் 

விவொித்துகரக்கும் அ ிகு ியொைத் சதர்ந்சதடுக்ைப் ட்டு, அது அதற்கு உொிய 

அ ிவியல் ச யருக்கு அடிப் கடயொை உள்ளது. எதிர்ைொலத்தில் ஏற் டும் 

வகைப் ொட்டியல் தீர்ப்புைளுக்கு இந்த இனம்  ருப்ச ொருளொன எடுத்துக்ைொட்டொை 

விளங்குைி து. உயிொினங்ைளின் ச ொினம், இனப்ச யர்ைளுடன் அந்த இனத்திற்கு 

உொிய அ ிவியல் அ ிஞர் ச யரும் கு ிக்ைப் டும். எ-டு: ச  ிலிசயொ டிரய்லஸ். 

இதில் உள்ள L என்னும் அங்ைில எழுத்து லின்னியிஸ் என்னும் அ ிவியல் 

அ ிஞொின் முதல் எழுத்திகனக் கு ிக்ைி து. விலங்ைியலில்  ர் இனம் மற்ச ொரு 

ச ொினத்திற்கு மொற் ப் ட்டொல், முன்பு அகதக் ைண்டு ிடித்த ஆ ிொியர் ச யர் 

அகடப்புக் கு ிக்குள் எழுதப் டும். எ-டு.  ியொிஸ் ரொ ி (L) தொவரவியலில் 

அவ்விதம்  ர் இனத்கத மற்ச ொரு ச ொினத்திற்கு மொற்றும்ச ொது, மொற் ியகமத்த 

ஆ ிொியர் ச யரும் எழுதப் டும். எ-டு:  ொட்பீைியம் லுசனொொியொ (L)SW. 
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உயிொியல் அ ிஞர்ைளிகடசய இனம்  ற் ிய வகரவிலக்ைணம் 

அகமப் தில் ச ரும் ைருத்து சவறு ொடு உள்ளது.  ொக்டீொியொவில் உள்ள இனம் 

என் தன் வகரவிலக்ைணம், விலங்குைளில் இனவகரவிலக்ைணத்தினின்றும் 

சவறு ட்டது. தொவரவியல் அ ிஞர், இனம் என் தற்குத் தரும் வகரவிலக்ைணம் 

சமசல கூ ிய  ொக்டீொியம், விலங்கு ஆைிய இரண்டு வகரவிலக்ைணங்ைளினின்றும் 

சவறு ட்டது. ச ொதுவொை, உயிொினத் சதொகுதியில் உள்ள ஒன்று மற்ச ொன்க  

முற் ிலும், அல்லது ச ரும் ொலொன ச யல் அகமப்புப்  ண்புைளில் ஒத்திருந்து, 

 ொலிலொ முக யில் உண்கமயொை இனப்ச ருக்ைம் ச ய்வன யொவும் இனம் என்று 

வகரவிலக்ைணம் ச ய்யப் டும். ஒரு கு ிப் ிட்ட இனம் ஏகனய அகனத்து 

இனங்ைகளயும் விட, கு ிப் ிடத்தக்ை  ண்பு இகடசவளிைளில் எல்லொவற் ிலும் 

மொறுதல்ைகளப் ச ற்று, அந்த இனம் ஏகனய இனங்ைளுடன் ைலக்ை முடியொததொை 

உள்ளது. இவ்விதம் இனம் என் து அதன் கு ிப் ிட்ட  ி ப்பு அகமப்புைகளத் 

தக்ைகவத்துக் சைொள்ைி து. 

உயினங்ைளின் இனம் என்னும் உயிொியல் ைருத்து அது மற்ச ொன்றுடன் 

ைலக்கும் தி கனப் ச ொறுத்து அகமைி து. இரு சவறு ட்ட உயிொினத் சதொகுதிைள் 

தம்முள் ைலக்ை இயலொதகவயொை இருப் ினும், அவ்விதம் ைலந்தொலும் இகவ 

வளமற்  ைலப் ின உயிொிைகள உண்டொக்ைினொல், அகவ சவறு ொடொன  ல 

அகமப்புைளில் மொறு ட்டிருப் ினும், அகவ உயிொியல் இனம் என்று ைருதப் டும். 

அகனத்து விதங்ைளிலும் ஒற்றுகம ச ற்  ஈர் இனங்ைள் தம்முள் ைலப்பு ேிைழ்த்த 

இயலொவிடினும் அல்லது அகவ ைலந்து, வளமில்லொக் ைலப்புயிொி இனங்ைகள 

உண்டொக்ைினொலும், அவற்றுள் எவ்வகை ஒற்றுகமைள் ைொணப் டினும் அகவ 

உயிொியல் இனங்ைளொைக் ைருதப் டும். இனம் என் தற்ைொன சமசல கூ ப் ட்ட 

எளிய வகரவிலக்ைணம்  ில தொவரத் சதொகுதிைளுக்குப் ச ொருந்துவதில்கல. 

ஏசனனில், மற் ப்  ண்புைளினொல் சவறு ட்ட தொவரக் கூட்டங்ைளுள் ைலப்புப் 

 யிொி முக யினொல் ைலப்பு ஏற் ட்டு, அகவ தனி இனங்ைளொைத் தக்ைகவத்துக் 

சைொள்ைின் ன. 

இனங்ைளுக்கு உள்ளதொைத் சதளிவொை அகமந்த புவியில் அல்லது 

சூழ்ேிகலயினொல் தனித்து கவக்ைப் ட்டகவ  ிற் ினங்ைள் அல்லது வகைைள் 

எனப் டும். மற்றும் இயல் ிற்கு மொ ொன,  ித லொை உள்ள தனி உயிொினங்ைள் 

அல்லது  ி ிய சதொகுதி, உயிொினங்ைளின் அகமப்புைள் அல்லது  ி ழ்ச் ிைள் 
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எனப் டும். இகவ இனத்திற்குக் ைீசழ உள்ள சதொகுதிைள் என்று எண்ணப் டும். 

ஆனொல்,  ிலர் இனமட்டத்திற்குக் ைீசழ உள்ள எந்தத் சதொகுதிைகளயும் 

ஏற்றுக்சைொள்வதில்கல. இருப் ினும், அகனத்து உயிொியல் அ ிஞர்ைளும் 

இனத்திற்கு சமசல உள்ள சதொகுதிைகள, அதொவது ச ொினம், குடும் ம், துக  

என்று விலங்ைியல்  குப்பு மட்டம் வகரயிலும் தொவரவியலில்  ிொிவு மட்டம் 

வகரயிலொன சதொகுதி அகமப் ிகன ஏற்றுக் சைொள்ைின் னர். ஒவ்சவொரு ைீழ் 

மட்டத் சதொகுதியும், அதற்கு அடுத்த உயர் சதொகுதிைளுள் கவக்ைப் டும். 

இருப் ினும், சதொகுதி வொிக ைகளத் தவிர, சதொகுதிைகளப்  யன் டுத்துவதில் 

உள்ள ேிகலத்த தன்கமயிகன உறுதிப் டுத்துவதற்கு உொிய அள டுைள் 

அ ியப் டவில்கல.  ர் அ ிஞர் மற்ச ொரு அ ிஞர் உருவொக்ைிய தனிக் 

குடும் த்கத ஐந்து குடும் ங்ைளொைப்  ிொிக்ைலொம். மற்ச ொரு அ ிஞர் இத்தகைய 

ஐந்து குடும் ங்ைகளயும் ஐந்து துக ைளொை உயர்த்தலொம். உயிொித் சதொகுதிைகள 

அகமப் தில் ஒசர மொதிொியொன அள டுைள் இல்லொதது குழப் சமற் டுத்தும். 

எனசவ, இன்று  யன் டுத்தப் டும் வகைப் ொட்டியலுக்கு இது ைடினத்கதத் 

தருைி து. 

பூக்கும் தொவரங்ைளின் குடும் ங்ைகளப்  ற் ிய வகைப் ொட்டியலில்  ல 

ஆண்டுைளொை ஒத்த ைருத்து ேிலவுைி து. ஆனொல்,  ரணிைளின் வகைப் ொட்டில் 

ேிகலத்தன்கம ைொணப் டவில்கல. தொவர, விலங்ைியல்ைளில் சதொகுதிைளின் டி 

ச ரும் ொலும் மரபு ஒசர மொதிொியொை உள்ளது. ஆனொல், தொவரவியலிலும், 

விலங்ைியலிலும் ச யொிடும் முக ைள் தனித்தனியொை ஏற் ட்டதொல், அவற்றுள் 

ச யர் முடிவில் மொறுதல்ைள் உள்ளன. விலங்குைளுள் உள்ள ச ரும் சதொகுதி 

 க லம் என்றும் தொவரங்ைளுள் உள்ள ச ரும் சதொகுதி  ிொிவு என்றும் 

கு ிக்ைப் டும். எ.ைொ. மொக்சனொலியொ வர்ெினியொனொ என்னும் தொவரத்தின் 

வகைப் ொட்டியல்  டிமரபு ைீழ்க்ைொணுமொறு கு ிக்ைப் டும்: 

தொவரப் ச ரும் சதொகுதி;  ிொிவு: விகதத் தொவரங்ைள்; துகணப் ிொிவு: 

பூக்கும் தொவரங்ைள், வகுப்பு: இருவித்திகலைள் உகடயகவ, துகணவகுப்பு: 

அல்லி இகணயொதகவ, வொிக : பூத்தளம் உகடயகவ, துக : சரசனல்ஸ், 

குடும் ம்: மொக்சனொலிசய ீ, ச ொினம்: மொக்சனலியொ, இனம்: 

வர்ெினியொனொ,  ிற் ினம் அல்லது வகை: 
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சமற்கூ ியவற்றுடன் துகணப் ிொிவு, துகணக் குடும் ங்ைள் இகடயிகடசய 

ச ர்க்ைப் டும். உயர் தொவரங்ைளில் உண்டொைிய ைலப்புயிொிைள் தரமொன  டிமர ில் 

அகமக்ை இயலொதது புதிரொை உள்ளது. இகவ ச ற்ச ொர் மதிப் ிகனப் 

ச ொறுத்தக் ைலப்புயிொிப் ச ொினம், ைலப்புயிொி இனம், ைலப்புயிர் வகை என்று 

கு ிக்ைப் டும். குடும் ங்ைளுக்கு இகடசய சேருங்ைிய உ வு இரொகமயொல் 

அவற்க க் ைலந்து ைலப்புயிொிைள் உண்டொக்ை இயலுவதில்கல. எனசவ, 

ைலப்புயிொிக் குடும் ங்ைள் இருப் தற்கு உொிய வொய்ப்பும் இல்கல. ைலப்புயிொித் 

சதொகுதிகய கு ிக்ை ஒரு ச ருக்ைல் கு ி முன்னொல் ச ர்க்ைப் டுைி து. எ-டு: 

ஆஸ் ிளீனியம்   ில்லிடிஸ் என்னும் இரு ச ொினங்ைளின் ைலப் ினொல் 

உண்டொக்ைிய ைலப்புயிொிப் ச ொினம் ஆ ிளிசனொ   ில்லிடிஸ் என்று 

கு ிக்ைப் டும். இசத ச ொல்  ொலிக்ஸ் ஆரடொ என்னும் இனத்கதயும்  ொலிக்ஸ் 

ைொப்ொியொ என்னும் இனத்கதயும் ைலந்து உண்டொக்ைிய புதிய ைலப்புயிொி 

இனத்கதச்  ொலிக்ஸ் ைொப்ொிசயொலொ என்று கு ிப் ிடுவர். 

தனிவிவரக் கு ிப்புைள், தொவர விலங்கு வளங்ைள் 

இவற்க ப்  ற் ிய விவரங்ைள் தருவது வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைளின் 

கு ிப் ிட்ட உயிொித் சதொகுதிைகளப்  ற் ி சதொிந்து அகனத்து விவரங்ைகளயும் 

நுணுக்ைமொைக் கூறுவது தனி விவரக் கு ிப்பு ஆகும். ஒரு தொவரத் சதொகுதி  ற் ிய 

ஒப்புகமப் புள்ளி விவரத்திற்கு உொிய புதிய மூலங்ைள், புதிய  ிொிவு அகமப்புைள், 

புதிய ச ைரங்ைள், புதிய அ ிவியல் ைருத்துைள் ஆைியவற்க ப்  ற் ிக் குவிந்த 

அ ிவியல் உண்கமைகள அடிப் கடயொைக் சைொண்டு அந்தத் சதொகுதி முற் ிலும் 

அடங்கும். எனசவ, தனிவிவரக் கு ிப்புைள், ஒரு கு ிப் ிட்ட சதொகுதிகயப்  ற் ித் 

சதளிவொை அ ிந்து சைொள்ள உதவும் ைருத்துக் ைருவூலங்ைளொை உள்ளன. 

ஆகையினொல் அகனத்து அ ிவியல் அ ிஞர்ைளும் அவற்க க் ைலந்து ஆரொய்வது 

இயற்கைசய. 

தனி விவரக் கு ிப் ில்  ர் உயிொித் சதொகுதியின் முழு விளக்ைவுகரயுடன் 

சதொடங்ைி அதற்குப்  ி கு அந்தத் சதொகுதியின் ேிலவியல், சூழ்ேிகலயியல், 

அகமப் ியல், ச ல்லியல், சவதியியல் முதலியவற்க ப்  ற் ியும் 

விளக்ைப் ட்டிருக்கும். சதொகுதியில் உள்ள உயிொினங்ைளின் ஒப்புகமக்குப் 

 யன் டுத்தப் ட்ட  ண்புைள் ஆய்வு ச ய்யப் ட்டு, அந்தத் சதொகுதி மற் த் 

சதொகுதிைளுடன் ஒப்பீடு ச ய்யப் ட்டு, வகைப் ொட்டியல் சவகலத் திட்டத்தில் 
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ஒரு  குதியொை அகமக்ைப் ட்டு அதன் மரபு வழித் சதொற் ம் ைணிக்ைப் ட்டது. 

முழுப் ச ொினத்தின் வகைப் ொட்டியல் விளக்ைவுகரயுடன் இனங்ைகளப்  ிொித்து 

அ ியும் விதத்தில் அதற்கு ஒரு மக  தி வு சைொடுக்ைப் ட்டது.  ி கு ஒவ்சவொரு 

துகணத் சதொகுதியும் அதன் இனங்ைளும் தனியொை ஆய்ந்த ியப் ட்டு 

அவற் ிற்குத் தனிப்ச யர்ைள் தரப் ட்டு அவற்க க் ைண்டு ிடித்த அ ிஞர் 

ச யர்ைளும் விவரமொைக் கு ிக்ைப் ட்டன. சதொகுதியின் துல்லியமொன 

விளக்ைவுகரயுடன், அகனத்துச் ச ைரங்ைளும் சதொகுத்தளிக்ைப் ட்டன. 

வழக்ைமொை, ஒவ்சவொர் இனமும் தத்தம் தனித்தன்கம வொய்ந்த  ண்புைளின் 

அடிப் கடயில் ைலந்து ஆய்வு ச ய்யப் ட்டு அவற் ின் உ வுமுக   ற் ிய 

 குப் ொய்வுைள் புதிர்ைள்  ற் ியும் விளக்ைிக் கூ ப் ட்டது. 

தொவர, விலங்கு வளங்ைள் அவற் ின் வொழும் இடங்ைள் அல்லது 

அகமவிடங்ைளுக்கு ஒருமுைப் டுத்தப் ட்டு கு ிப் ிட்ட தொவரத் சதொகுதியின் 

அகனத்து உறுப் ினர்ைளும் தனித்தனியொை இனம், இனமொைப்  ிொித்து 

அ ியப் டும். தொவர வளம் தொவரங்ைள்  ற் ியும், விலங்கு வளம் விலங்குைள் 

 ற் ியும் கூறும். சமற்கூ ிய இரண்டிலும் அகவ வொழும் ேிலப் ரப்பு அல்லது 

வொழ்விடத்தின் வகரவிலக்ைணத்துடன் சதொடங்கும். சதொகுதியில் உள்ள 

உயிொினங்ைள் வொழும் இடங்ைள், அவற் ின் ச ர்க்கை, மிகுதி ஆைிய 

விவரங்ைளுடன், குடும் ம், ச ொினம், இனம் ச ொன் வற் ிற்ைொன மக  

திரவுைளும் ஒவ்சவொன்க ப்  ற் ியும் விளக்ைவுகரயுடன் தரப் டும். 

7.1.2.1  ஆய்வு முக யிலொன வகைப் ொட்டியல் 

இந்த அ ிவியல் புலம், உயிொி வகைப் ொட்டியல் என்று கு ிக்ைப் டும்; 

இதில் கூட்ட உயிொியல், ச ல் மர ியல் ைருத்துக்ைகளப்  யன் டுத்தி, 

இனப்புதிர்ைளுக்கு விகட ைொண முயலுவது ே ன அணுகுமுக  ஆகும். இது 

முழுவதும் அகமப் ியல் வழிமுக ைகளப்  ின் ற் ி அகமக்ைப் டும். ஆல்  ொ 

வகைப் ொட்டியலினின்று முற் ிலும் மொறு ட்டது. இவ்வகைப் ொட்டியலினின்று 

முற் ிலும் மொறு ட்டது. இவ்வகைப் ொட்டியலில் இ ந்த தொவர மொதிொிைகளச் 

ச ைரம் ச ய்து, அவற் ிலுள்ள ஒரு  ில தகுதி வொய்ந்த சதளிவொைத் சதொிைி  

 ண்புைகளச்  ொர்ந்து, அவற்க  வகைப் ொட்டிற்குப்  யன் டுத்துைின் னர். 

இத்தகைய ஆல்  ொ அணுகுமுக  ச ரும் ொலும் சமசலழுந்தவொொியொை 

இருந்தொலும், அகனத்து வகைப் ொட்டியல்ைளுக்கும் மிைவும் சதகவப் டுவதொகும். 
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எடுத்துக்ைொட்டொை, முற் ிலும் ஆரொய்ந்து சதட இயலொத சதொகலவில் உள்ள 

தொவர, விலங்குைளின்  ிக்ைலொன உயிொி வகைப் ொட்டியல்  ண்புைகள 

ஆரொய்வதற்கு என்று இப்ச ொது எத்தகைய வழிமுக ைளும் இல்கல. ஆல்  ொ 

வகைப் ொட்டியல் ச ொிய உருவைத்கதயும், வகைப் ொட்டியலின் விொிந்த எல்கலக் 

சைொடுைகளயும் திரட்டிக் சைொடுக்ைி து. இதன் நுண்ணிய விவரங்ைள் உயிொி 

வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைளொலும், ஏகனய தனித்துக கயச்  ொர்ந்த 

வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைளொலும் ஆரொயப் டும். 

 கழய வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைளுக்குக் ைிகடக்ைொத  ல புதிய புள்ளி 

விவர மூலங்ைகள ே ன ஆய்வு முக யிலொன வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைள் 

 யன் டுத்துைின் னர். இவற்றுள் விவரமொன புவியில்  ரவல்  ற் ிய 

 குப் ொய்வுைள் வொழ்விடம்  ற் ிய அ ிவுறுத்தசலொடு கூடிய சூழ்ேிகலயில், 

இகணப்  டிமலர்ச் ிசயொடு இகணந்த ச ருக்ைத் சதொகுப்புைள், தொவரங்ைளில் 

உள்ள மைரந்தச் ச ர்க்கைச் ச யல்முக ைள், இயல் ொன, ஆய்வு முக யிலொன 

ைலப் ொய்வு முக  ஆைியன அடங்கும். அண்கமயில் நுண்ணுயிொிைளின் 

வகைப் ொட்டியலில் உயிொி சவதியில், மூலக்கூறு உயிொியல் ச ொன்  அ ிவியல் 

துக ைள் ச ரும் ொலொன  ங்ைிகனப் ச றுைின் ன. உயர் விலங்குைளில் உள்ள 

முட்கடப் புரதங்ைள்  ற் ியும், உயர் தொவரங்ைளில் உள்ள   ிசனொலிக் ச ர்மங்ைள் 

 ற் ியும் ஒப்புகம சவதியியலின் மொறு ட்ட மூலங்ைள்  ற் ியும்  ல தைவல்ைள் 

இப்ச ொது ைிகடத்துள்ளன. 

ைொிமப் ச ொருள்ைகளப்  ிொித்து அ ிய மின்  குப்புச் ச யல்முக யில் 

முன்சனற் ம் ஏற் ட்டதொல்,  லவகைப்  குப் ொய்வுைள் 

சமற்சைொள்ளப் டுைின் ன. இனங்ைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு முக ைகளத் 

தீர்மொனம் ச ய்ய ஐச ொக ம்ைள், அல்சலொக ம்ைள் ச ொன்  கு ிப்புைள், 

தனிப் ட்ட இனங்ைளின் கு ிப் ிடத்தக்ை  ண்புைளினொலும், ைலப்புயிொித் 

சதொன் ல்ைளின் துகண விகளவுைளினொலும் ச யல் விளக்ைம் ச ய்து 

ைொட்டப் ட்டன.  ழங்ைொலத்தில் வொழ்ந்தகவ, அவற் ிலிருந்து சதொன் ியகவ 

ஆைிய இனங்ைளின் ைொலங்ைகள, அவற் ில் உள்ள ஐச ொக ம், அல்சலொக ம் 

மொறுதல்ைளின் எண்ணிக்கை அடிப் கடயில் மதிப்பீடு ச ய்து அ ியலொம். 

இனங்ைளுக்கு இகடயிலொன டி.என்.ஏ ைலப்புயிொிைகள உண்டொக்ைியும், 

ேியூக்ளியஸ் ேி க்ைணிைங்ைள், கமசடொ ைொண்டிொியொக்ைள் ச ொன்  மொறு ொடொன 
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மூலங்ைளில் உள்ள டி.என்.ஏக்ைகள ஒப்புகை ச ய்தும் டி.என்.ஏ 

உ வுமுக ைகளத் தீர்மொனம் ச ய்யலொம். சமற்கூ ிய முக ைகளப்  ற் ி 

அடிக்ைடி குக  கூ ப் ட்டு வந்தொலும், வகைப் ொட்டிற்கு சேொய் எதிர்ப்புச் ச யல் 

முக ைளும் அடிப் கடயொைக் சைொள்ளப் டுைின் ன. எ-டு:  ில தொவரத் 

சதொகுதிைளில் அவற் ின் புரத ஒப்புகமைளிலிருந்து கு ிப் ிடத்தக்ை, சுகவயொன 

புள்ளி விவர மூலங்ைள் ைிகடக்ைின் ன. 

 ர் உயிொினத்தில் ைண்ட ியப் ட்ட  ண்பு, ேிகல மர ியலொல் 

ைட்டுப் டுத்தப் ட்டதொ அல்லது சூழ்ேிகலயினொல் ைட்டுப் டுத்தப் ட்டதொ அல்லது 

சூழ்ேிகலயினொல் தூண்டப் ட்டு ஏற் ட்டதொ என் து ஆய்வு முக யிலொன 

வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைளொல் ஆரொயப் ட்டு வருைி து.  ொகலவன  ரங்ைள், 

மகல முைடுைள் ச ொன்   ில சேருக்ைடியொன சூழ்ேிகலைளில் வொழும் தனி 

இனங்ைள் என்று கூ ப் ட்ட தொவரங்ைள், உண்கமயில் இகடேிகல 

வொழ்விடங்ைளில் உள்ள முன்ச  ேன் ொை அ ியப் ட்ட இனங்ைளின் சூழ்ேிகல 

மொறு ொடுைளின் மூலம் உண்டொைியகவ என்று அ ியப் டுைி து. இதற்குப் 

 லவிதமொன அணுகு முக ைள்  யனில் உள்ளன. அவற்றுள் உயிொினத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் ைொரணிைளினொல் ஏற் ட்ட மொறுதல்ைளும் உள்ளடங்ைியுள்ளன. 

எ.ைொ.:  ட்டுப்பூச் ிைளில் ைொணப் டும் இரண்டு இனங்ைள் ஒசர இனத்தின் 

 ருவ மொறு ட்டு உருவ அகமப் ொ என் கத அ ிய, அகவ வொழும் ேொள் ேீளத்கத 

மொற் ி அல்லது அவற் ின் உணவு மூலங்ைகள மொற் ியகமத்து அதனொல் ஏற் ட்ட 

விகளவுைளின் அடிப் கடயில் தீர்மொனம் ச ய்யலொம். தொவரங்ைளில் மகல 

முைட்டு இனங்ைகளப்  ள்ளத்தொக்ைிற்கும்,  ள்ளத்தொக்கு இனங்ைகள மகல 

முைட்டிற்கும் மொற் ி வளரச் ச ய்வதன் மூலம், அவற் ின் உண்கமத் 

தன்கமயிகன அ ியலொம். ஆனொல், வழக்ைமொைச் ச ய்யப் டும் ஆய்வு 

முக யிலொன வகைப் ொட்டியலில் மகல முைட்டு இனங்ைகளயும்  ள்ளத்தொக்கு 

இனங்ைகளயும் ச ொதுவொனசதொரு வொழ்விடத்திற்குக் சைொண்டு ச ன்று 

அவற் ிற்கு அசத விதமொன மண், சவப் ேிகல முதலியனவற்க க் சைொடுத்து 

ஆய்வு என்று ச ொல்லப் டும். இனங்ைள், வகைைள், ைலப்புயிொிைள் ஆைியவற் ிற்கு 

இகடசய உள்ள ச யல், எதிர்ச் ச யல்ைள்  ற் ி அ ிய முடிவதொல், ச ருக்ை 

அகமப்புைள்  ற் ியும், வகைப் ொட்டியலில் அவற் ின்  ங்கு  ற் ியும் 

கூர்கமயொை ஆய்வு ச ய்யப் டுைி து. 
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 ொலின சவளிக் ைலப்புைள்,  ொலின உட்ைலப்புைள்,  ொலிலொதகவ என்  

மூன்று ச ரும்  ிொிவுைள் உள்ளன. உயர் உயிொினங்ைளில்  ொலின 

சவளிக்ைலப்புைள் மிைவும்  ரந்து அகமந்துள்ளன. அது ச ரும் ொலொன 

 டிமலர்ச் ி அடிப் கடயொை உள்ள மர ியல் சவறு ொடுைகள அளிப் தொைக் 

கூ ப் டுைி து. இருப் ினும்,  ல உயிொினங்ைளில் உட்ைலப்புைகளத் 

தவிர்ப் தற்கு உொிய வழிமுக ைள் இருப் தில்கல.  ில முதுசைலும்புள்ள 

விலங்குைளிலும்,  ில ைொற்றுக் குழொய்த் தொவரங்ைளிலும்,  ொலினப் ச ருக்ைசம 

முற் ிலும் மொற் ியகமக்ைப் ட்டு, முழுவதும்  ொலிலொப் ச ருக்ைத்தின் மூலம் 

உயிொினக் கூட்டம் முழுவதும் உண்டொக்ைப் டுைி து. எ-டு: டரொக் ைம் என்னும் 

ச டித்தொவரங்ைளில் இனங்ைள் ஏற் டுவதற்கு மைரந்தச் ச ர்க்கைச் 

ச யல்முக ைள் ச ரும் ைொரணியொை உள்ளன. சேருங்ைிய உ வுமுக  உகடய 

தொவரங்ைளில் மொறு ொடொனகவயொல் மைரந்தச் ச ர்க்கை ேகடச றுவதொல், மலர் 

அகமப்பும், மலர்ைள் மலரும் ைொலமும் ச ொிதும் மொறு டுைின் ன. இதற்கு 

எடுத்துக்ைொட்டொை ஆர்க்ைிட் மலர்ைகளக் கூ லொம். இவற் ில் ஒசர ச ொினத்கதச் 

ச ர்ந்த தொவரங்ைளுள்  ல மொறு டொத மைரந்தச் ச ர்க்கைக் ைொரணிைளின் மலர் 

அகமப்புைளும்,  ணிைளும் சவறு ொடொை அகமந்துள்ளன. 

உயிொினங்ைளில் உள்ள ச ொினங்ைளும், இனங்ைளும் தம் ச ொதுவொன 

அடிப் கடக் குசரொசமொச ொம் அகமப்புைளினொல் மொறு ட்டு, 

குசரொசமொச ொம்ைளும் தம்மிடம் உள்ள மொறு ட்ட  ட்கட வடிவ அகமப் ினொலும் 

டி.என்.ஏ வொிக  முக ைளினொலும் மொறு டுவதொல், ச ல் மர ியல் 

வகைப் ொட்டியகல உருவொக்குவதற்கு உொிய  யனுள்ள புள்ளி விவர மூலங்ைகளத் 

தருைின் ன. குசரொசமொச ொம் அகமப்புைளில்  ல இடமொற் ங்ைள் ேிைழ்வதொல், 

மொறு ொடொன தொவரத் சதொகுதிைளிலும், மொறு ொடொன மர ியல் வடிவகமப்புைள் 

ைொணப் டுைின் ன. முழுக் குசரொசமொச ொம்ைளின் எடுத்துக்ைொடொை, n = 9,10,11 

ச ொன்  எண்ணிக்கை மொறுதல்ைள் உண்டொவது குசரொசமொச ொம் எண்ணிக்கை 

மிகை எனப் டும். 

இரண்டு மொறு ட்ட இனங்ைகளச் ச ர்ந்த குசரொசமொச ொம்ைள் குன் ல் 

 குப் ின்ச ொது இயல் ொன முக யில் இரட்டிப்பு அகடந்து, இயல் ொன 

இகணவிைகள உண்டொக்குைின் னவொ என் து அவற் ின் மர ியல் 

உ வுமுக ைகளப்  ற் ித் தீர்மொனம் ச ய்ய உதவும் கு ிப் ொைி து. இரு ச ொினக் 
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ைலப்புயிொிைளில் குசரொசமொச ொம்ைள் இரட்டிப்பு அகடயும் தன்கம, எளிய 

மர ியல் ைொரணிைள், முழுக் குசரொசமொச ொம் சதொகுதியில் உள்ள 

குசரொசமொச ொம்ைளின் ஒத்திருக்கும் தன்கம இவற் ின் அடிப் கடயில் ைட்டு ொடு 

ச ய்யப் டுைின் ன. ஆய்வு முக யிலொன தொவர வகைப் ொட்டியலில் முழுக் 

குசரொசமொச ொம் சதொகுதிைள் n = 9,18,27,36 ச ொன்  ச ருக்ைம் ச றுவது 

ைவனத்கதக் ைவர்வதொை உள்ளது; இதற்குப்  லமயம் என்று ச யர்.  லமயங்ைளில் 

இரண்டு பு விறுதி அகமப்புைள் உள்ளன. இயல் ொை உள்ள உயிொினக் கூட்டம் 

அல்லது இனங்ைளுக்கு உள்சள ஏற் டு கவ தற் லமயங்ைள் என்றும், இரண்டு 

இயல் ொை உள்ள இனங்ைள் ைலந்து உண்டொைிய ைலப்புயிொிைளில் இருந்து 

ஏற் ட்டகவ சவற்றுப்  லமயங்ைள் என்றும் கு ிக்ைப் டும். இந்த இருவகைப் 

 லமயங்ைளின் ச ர்க்கைைளும் உள்ளன. 

வளமொன ைலப் ினங்ைள் சவர்றுப்  லமயங்ைளிலிருந்து உண்டொைியகவ. 

4X குசரொசமொச ொம் உள்ள  லமயம் 2X  குசரொசமொச ொம் உள்ள இருமயத்துடன் 

ைலக்கும் ச ொது, ச ரும் ொலும் 3X அகமந்த வளமிலொதகவசய உண்டொைின் ன. 

ைலப் ின உயிொித் சதொகுதி ச ரும் ொலும் தொவரங்ைளிலும் விலங்குைளில் ஒரு  ில 

மீன் வகைைளிலும் ஈொினக் ைலப் ினொல் உண்டொகும். வகைப் ொட்டியல் 

அ ிஞர்ைள் இத்தகைய உயிொினங்ைளில் ைீழ்க்ைொணும் ைொரணங்ைகள முன்னிட்டுச் 

 ி ப் ொன ைவனம் ச லுத்துைின் னர். அகவ ச ற்ச ொர்ைளுக்கு இகடசய 

அகமந்த மர ியல் உ வு முக ைளின் சேருக்ைம்  ற் ிய கு ிப் ிகனத் 

தருைின் ன. அகவ ச ற்ச ொர்ைளின் ச ொதுவொன மரபு வழியிலிருந்து வந்ததினொல் 

உண்டொைிய உறுப்பு ஒற்றுகமைள்  ற் ித் சதொிவிக்ைின் ன. ஏசனனில், 

இத்தகைய  ண்புைள் ைலப்புயிொிைளில் இகடேிகலப்  ட்டகவயொை இருந்து, 

அகவ ச ற்ச ொர்ைளின்  ண்புைளினின்றும் மொறு ட்டுப் புதிய இனங்ைளொை 

ஏற் டுைின் ன. இவற்றுள் அொிதொை உண்டொகும் ைலப்புைள் இவ்விதமொன 

இனப் ிொிவிகனப்  ொதிக்ைவில்கல. ைலப்புயிொினத் சதொகுதி ைீழ்க்ைொணும் மூன்று 

ச ருக்ை அகமப்புைளில் உள்ளது. 1. ச ரும் ொலொனவற் ில் உள்ள வளமில்லொத, 

இனப்ச ருக்ைத்தி ன் அற்  ைலப்புயிொிைள் 2.  ொலின முக யில் 

வளமில்லொதொகவ. ஆனொல், தகரக்ைீழ் தண்டுைள், விகதப்  குதிைள் 

ஆைியவற் ி ிலிருந்து  ொலிலொ முக யில் ச ருக்ைம் அகடந்து உண்டொைியகவ, 3. 

 ொலினப் ச ருக்ை முக யில் உண்டொகும் வளமுள்ள ைலப்புயிொிைள். 
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7.1.2.2 ே ன வகைப் ொட்டியல் அகமப்புைள் 

சதொடக்ை வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைள் உயிொினங்ைள் அகமந்திருந்த விதம் 

 ற் ி அ ிந்து சைொள்வதில் ஆர்வம் சைொண்டிருந்தனர். ச ொருள்  ொர்ந்த வகையில் 

அவர்ைள் மக  தி வுைள் உண்டொக்குவதில் சேருங்ைி வந்தனர். உயிொினத் 

சதொகுதிைள் சவறு ட்ட தன்கமைளின் அடிப் கடயில்  ிொித்த ியப் ட்டு, 

அவற்க  எளிதில் இனம் ைண்டுசைொள்ள மக  தி வுைள் உதவி ச ய்தன. உயிொித் 

சதொகுதிைகள அகடயொளம் ைொண மக  தி வுைகளப்  யன் டுத்துவதொற்கு மக  

தி விற்கு உொியது எனப் டும். இது ைிகள முக யிலொன வகைப் ொட்டியலுக்கு 

முற் ிலும் மொறுப் ட்டது. ச யற்கை முக யிலொன வகைப் ொட்டியல் சதொகுப்பு 

பூக்ைளின் மைரந்தத்தொள், சூலை இகலைளின் எண்ணிக்கை ஆைியவற் ின் 

அடிப் கடயில் உருவொனது. அவர் மற் ப்  ண்புைகளப்  ற் ிக் 

ைவகலப் டவில்கல. 20 ஆம் நூற் ொண்டின் சதொடக்ைத்தில் வகைப் ொட்டியல் 

அடிப் கடக்கு சமலும்  லவகைப் ட்ட  ண்புைகளயும்  யன் டுத்தி, அத்தகைய 

சதொகுப்பு சமன்சமலும் இயற்கையொை அகமந்து, உயிொினங்ைளிலிருந்து 

ைிகடக்ைக்கூடிய அகனத்துப்  ண்புைளின் அடிப் கடயிலும் வகைப் ொட்டியல் 

அ ிஞர்ைசள தொம் சமற்சைொண்ட வகைப் ொட்டியல் முடிவுைளுக்ைொன அடிப் கடக் 

சைொள்கைைகள விவொித்தனர். 

7.1.2.3  எண்ணிக்கையிலொன வகைப் ொட்டியல் 

1950-ஆம் ஆண்டில் ஆர்.ஆர்.ச ொைல்,  ி.ஏ.ஸ்னீத் என்ச ொர் ஒரு 

வொிக யொன ச ொருத்தம் உகடய சைொள்கைைகள வகைப் ொட்டியலுக்கு 

அடிப் கடயொை கவத்து, அந்தக் சைொள்கைைகளக் ைண்ணியின் திட்டத்தில் 

ச ர்ந்து, அதன் முடிவுப் டி உயிொினங்ைளின் தகுதி ொர் வரவு முக ைகளக் 

ைணித்தனர். இது எண்ணியலொன வகைப் ொட்டியல் எனப் டும். அவர்ைளின் 

அணுகுமுக யொல்  ல வொத எதிர் வொதங்ைள் சதொன் ி, அவற் ின் விகளவொைச் 

ச ொற்ச ொர், தத்துவங்ைள், முக ைளின் மறு  குப் ொய்வுைள் ஆைியகவ 

வகைப் ொட்டியலிலும், மரபு வழி மறு  ீரகமப் ிலும் உண்டொயின. இதுவகர 

சமம்ச ொக்ைொை விடு ட்ட, பு க்ைணித்த, அ ிவியல் அ ிஞர்ைளின் ைருத்துைள் 

மீண்டும் ஆய்வு ச ய்யப் ட்டு, மறுமதிப்பீடு ச ய்யப் ட்டு, அவற் ின் விகளவொை 

1960,1970-ஆம் ஆண்டுைளில்  ல ைருத்துக் கூறுைள் ஏற் ட்டன. அகவ 
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சதொற் வியலொனகவ. ைிகள முக யிலொனகவ,  டிமலர்ச் ிக் கு ியகல 

எனப் குக்ைப் ட்டன. 

7.1.2.4  சதொற் வியல் அணுகுமுக  

வகைப் ொட்டியலின் ம  தி வு அணுகுமுக யில் உள்ளகதவிட ஸ்னீத், 

ச ொைல் கையொந்த அணுகுமுக யில் உச்  அளவிலொன தைவல்ைள், 

வகைப் ொட்கட அகமக்ை எடுத்துக் சைொள்ளப் ட்டன. உயிொினங்ைளின் அகனத்து 

வளர்ச் ி ேிகலைளில் இருந்தும், அகனத்துப்  குதிைளில் இருந்தும் ச ற்  ச ரும் 

எண்ணிக்கையிலொன  ண்புைகள ஆய்வு ச ய்து, அவற் ிலிருந்து ஒத்திருக்ைி  

சைழு எண்ைகள உண்டொக்ைிப் ச ற்  புள்ளி விவரங்ைகள ஒத்திருக்ைி  

வகர டங்ைள் அல்லது சதொற் வியல்  டம் மூலம் விளக்ைிக் ைொட்டலொம். உயிொித் 

சதொகுதிைள்  ல மொறு ொடொன ஒத்திருக்ைி  மட்டத்தில் ஒன்று ச ர்க்ைப் ட்டு, 

அவற் ிற்கு மொறு ட்ட வகைப் ொட்டியல் மதிப்புத் தரங்ைகள எந்த மட்டத்தில் 

கவப் து என்று தீர்மொனம் ச ய்யலொம். ஸ்னீத், ச ொைல் முக யின் அடிப் கட, 

சதொற் வியலொனது என்று கு ிக்ைப் டுைி து. ஏசனனில்  ி குைள் உள்ளகவ, 

இல்லொதகவ, ேொன்கு ைொல்ைள் உகடயகவ அல்லது இரண்டு ைொல்ைள் 

உகடயகவ ச ொன்  சதொற் வியலொன  ண்புைள் அல்லது ேிகலைளின் 

அடிப் கடயில் ஸ்னீத், ச ொைல் முக  அகமக்ைப் டுைி து. சதொற் வியலின் 

ஒத்திருக்ைி   ண்புைள் மட்டுசம ைருத்தில் சைொள்ளப் டுைின் ன. ஆனொல், 

 டிமலர்ச் ி உ வுமுக ைள் ைருத்தில் எடுத்துக் சைொள்ளப் டுவதில்கல. 

சதொற் ப் டம் முன்சனொர்ைள் வழிவந்தவர்ைள்,  டிமலர்ச் ிக் ைீழொனது, சமலொனது 

ச ொன்  ேிகலைகளக் ைொண் ிப் தில்கல. ஒத்திருக்ைி   ண்புைளும், மொறு ட்ட 

 ண்புைளுசம அதில் ைொட்டப் ட்டுள்ளன. 

வகைப் ொட்டியலில்  டிமலர்ச் ி உ வுமுக ைகளக் கு ிப் ொைத் சதொிவிக்ை 

சவண்டும் என் தற்குப்  லவகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைள் மறுப்புத் 

சதொிவிக்ைின் னர். ஒற்றுகமைள், சவற்றுகமைள் என் னவற் ிற்கு மொ ொன,  டி 

மலர்ச் ிக் ைீழொன, சமலொன ேிகலைள் மரபு வழி அணுகு முக  உள்ள 

வகைப் ொட்டியலில் கையொளப் டுைின் ன. மரபுவழி என் தில் வரலொற்றுப் 

 டிமலர்ச் ிகயக் கு ிக்ைி து. அதனொல்  டிமலர்ச் ிக் ைீழொன ேிகல அதொவது 

முன்மொதிொியொன, அடிப் கடயொன, முன்சனொர்ைள் இருந்த ேிகல 
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ச ொன் வற் ிலிருந்து  டிமலர்ச் ியில் உயர்ந்த வழித் சதொன் லொன மொறு ொடொன 

 ி ப்பு ேிகலைகளப்  ிொித்து உணரலொம். 

ஆரச் மச் ீர் உள்ள மக்ைள் இரு க்ைச்  மச் ீர் உள்ள பூக்ைகளவிடப் 

 டிமலர்ச் ிக் ைீழொனகவ.  ர் உயிர்த் சதொகுதியில் ைொணப் டும்  டிமலர்ச் ியில் 

சமலொன  ண்புைள் அதன் முற்ச ொக்கு மட்டம் அல்லது தரவொிக கயக் 

கு ிக்ைின் ன. முற்ச ொக்கு மட்டத்கதப்  ற் ிய ஆய்வு,  டிமலர்ச் ித் தரவொிக  

எனப் டும். மொறு ொடொன மரபு வழிப்  ொகதைள் யொவும் ஒன்று அல்லது ஒரு 

சதொகுதிப்  டிமலர்ச் ி சமலொன  ண்புைளொல் வகரவிலக்ைணம் ச ய்யப் ட்டு 

ஒன் ொைக் ைட்டப் டும்.  டிமலர்ச் ிக் ைீழொன ேிகலைளின் தள அகமப் ின் சமல், 

 டிமலர்ச் ி சமலொன ேிகலைளின் அடிப் கடயில் வகைப் ொட்டியல் மொறு ொட்டுத் 

சதொகுப்பு ைொட்டப் டுைி து. 

 டிமலர்ச் ி சமலொன ேிகலைளுள் தனித்தன்கம வொய்ந்த ஒன் ிலிருந்து 

ச  ப் ட்ட தன்கமைள் மட்டுமல்லொமல், ஏகனய இகணப்  டிமலர்ச் ி அல்லது 

 ழகம திரும்புப்  டிமலர்ச் ியிலிருந்து அ ிஞர்ைள் தனித்தன்கம வொய்ந்த 

ச  ப் ட்ட ேிகலைகளசய தம்  குப் ொய்வுக்குப்  யன் டுத்துைின் னர். 

டொர்வினுக்குப்  ி கு  டிமலர்ச் ிக் ைருத்து சதொன் ிய ைொலத்திலிருந்து,  டிமலர்ச் ி 

சமலொன  ண்புைளின் சதொகுதி அடிப் கடயிசலசய மரபு வழிக்ைிகள 

அகமப் ிற்ைொன  டிமலர்ச் ி அகமப்பு ஏற் ட்டது. ஸ்னீத், ச ொைல் என்ச ொரும் 

மரபு வழியில் ேொட்டம் சைொண்டிருந்தனர். ஆனொல், அவர்ைள் மரபு வழிகயவிடத் 

சதொற் வியசல வகைப் ொட்டியலுக்கு அடிப் கடயொனது என்னும்  ர்ச்க க்குொிய 

ைருத்திகன சவளிப் டுத்தினர். 

ைிகளமுக யிலொன, வகைப் ொட்டியல், ஸ்னீத், ச ொைல் 

அணுகுமுக யிகனக் குக  கூ ியவர்ைளுள், செர்மன் ேொட்டுப் பூச் ியல் 

அ ிஞரொன ட ிள்யூ சஹனிக் குழுவினர் கு ிப் ிடத்தக்ைவர்ைளொை விளங்ைினர். 

சஹனிக் முக  என் து மிைவும் எளிதொக்ைப் ட்ட மரபுவழி அணுகுமுக யொகும். 

இது உண்கமயொன, உய்த்சத ிைின்  ைிகளைள் அல்லது வழித்சதொன் ல்ைளின் 

அடிப் கடயில் உருவொக்ைப் ட்டது. இதில் வழித்சதொன் ல் ைிகளைகளப்  ற் ிச் 

ச ொல்லப் டுவதொல் இது ைிகளமுக யிலொனது அல்லது  ில  மயங்ைளில் 

மரபுவழி வகைப் ொட்டியல் என்று ச ொல்லப் டும். இது முன்சனொர் 

வழித்சதொன் ல்ைளின் வரவுமுக ைள், அவற் ின்  ொயல்ைள்,  டித்தரங்ைள் அல்லது 

அதன் வகல அகமப்புைகளப்  ற் ிக் ைருத்தில் சைொள்ளவில்கல. 
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உண்கமயொன முன்சனொர்ைகளக் கு ிப் ொை அ ிய முடியொது என்றும், மரபு 

வழிக்கு எந்த அளவு  டிமலர்ச் ி உண்டொனது என் து  ி ப் ன்று என்றும் 

சஹனிக்ைின் ைிகள முக யிலொன வகைப் ொட்டியலில் ைருதப் டுைி து. 

அகனத்து மரபுவழி முக ைகளயும் ச ொல, இதுவும்  டிமலர்ச் ி சமலொன,  ண்புத் 

சதொகுதிைளின் அடிப் கடயில் உண்டொக்ைப் ட்டது. இதில் மொறுதல்ைள் 

ைிகளைகளக் ைணிப் தற்கு உதவுைின் ன. இந்த விதத்தில் ஒரு  டிமலர்ச் ி 

சமலொன  ண்பு  ல  ண்புைளுக்குச்  மமொனது. எனசவ, ஒரு  டிமலர்ச் ி சமலொன 

 ண்ச  ஒரு ைிகளயினத்கதத் தீர்மொனம் ச ய்யலொம். சஹனிக்ைின் ைிகள 

முக யிகன வகைப் ொட்டியலில் முன்சனொர் – வழித்சதொன் ல்ைளின் உ வு 

முக ைள் தவிர்க்ைப் டுைின் ன. அ என்னும் உயிொித் சதொகுதி ஆ என்னும் உயிொித் 

சதொகுதிகய உண்டொக்கும் ச ொது அ என்னும் முதலில் உள்ள உயிொித் சதொகுதி 

மக ந்து, அந்த இடத்தில் இ என்னும் புதிய உயிொித் சதொகுதி சதொன்றுைி து. 

இவ்வடிவகமப் ில் முன்சனொர்ைளிலிருந்து வழித்சதொன் ல்ைள் உண்டொகும் 

விதத்கத விளக்கும் சேர்சைொட்டுப்  டிமலர்ச் ி முக  இல்லொதது ைவட்டுக்ைிகள 

அகமப்பு முக  உள்ளது. 

ஒரு  டிமலர்ச் ிப்  ொகத, சதொகுதிைளின் அடிப் கடயில் வகைப் ொடு 

ச ய்யப் டுைின் து. அதொவது கு ிப் ிட்ட ைிகளயிலிருந்து ச  ப் ட்ட 

வழித்சதொன் ல் சதொகுதிைள் யொவும் ஒன் ொைச் ச ர்க்ைப் டுவதொல் அக்ைிகளயில் 

ச ொதிந்துள்ளன. அதற்கு அடுத்துள்ள ச ொினம், துகணப்ச ொினம், இனம் 

 ிற் ினம் ச ொன்  ைிகளைள் ைீழ் வகையொைக் ைருதைப் டும். 

வகைப் ொட்டியலிலிருந்து ைிகள வடிவகமப்புைகள உண்டொக்ைலொம் என் து 

சஹனிைியன் வகைப் ொட்டியலில் உள்ள கூடுதல் ேன்கமயொகும். 

 டிமலர்ச் ிக் ைீழொன அல்லது சமலொன ேிகலைளின் திக ைள் ச ொன்  

துல்லியமொன  ண்புைளின் அடிப் கடயில் சஹனிைியன் முக ைள் 

அகமந்துள்ளன. இத்தகைய தன்கமைகளக் ைணிக்ை ேொன்கு முக ைள் உள்ளன. 

அகவ, 1. சதொல்லுயிொிப்  டிமப்  திவில் முதலில் உண்டொன டி மலர்ச் ிக் 

ைீழொனது என்னும் ேிலவகரயில் முன்னுொிகம. 2. உயிொினப்  ரவலின் 

திக மொறுதல் வொிக யச் சுட்டுக் ைொட்டும் ேிலவியல் சூழ்ேிகலயியல் உயிொினம் 

வகர ஏற் டும் வளர்முக  வொிக  மரபுவழி ஒழுங்ைிகனத் தழுவி உள்ள தனி 

உயிொி வளர் முக யில் முன்னுொிகம, 4. ஒரு  ண்பு மொ ி, அது மற்ச ொரு 
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 ண் ிலும் மொற் ம் ச ற்று, ஒன் ின் முகனத்தன்கமகய மற்ச ொன் ின் முகனத் 

தன்கமயுடன் ஒருமுைப் டுத்துவதொன சதொடர்புப் டுத்தும்  ண்புைள். 

7.1.2.5  டிமலர்ச் ியிலொன வகைப் ொட்டியல் 

 டிமலர்ச் ியிலொன வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைள் ைிகளைகளயும் 

முன்சனொர்–வழிவந்சதொர் உ வு முக ைகளயும் சமொத்த முன்சனற் த்தின் 

அட்டவகணைள், அதொவது அைரவொிக ைளிலும் ைருத்கதச் ச லுத்தினர். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, இனங்ைள் உண்டொகும் ஆய்வுைளில்,  டிமலர்ச் ியினர், 

முன்சனொர் இனங்ைள் அவற் ின் வழித்சதொன் ல்ைள் ஆைியகவ  ற் ித் தீர்மொனம் 

ச ய்யும் முயற் ியில் ஈடு ட்டனர். உயிொி வகைப் ொட்டியல், ஆய்வு 

வகைப் ொட்டியல் ஆைியவற் ின் மூலமொைக் ைிகடத்த அ ிவியல் ைருத்துைளினொல், 

அவர்ைள் மிைவும்  ொதிப் கடந்தனர். சவளொண்கம, சதொட்டக்ைகல ஆய்வுைளில் 

 டிமலர்ச் ியினர் இயற்கை வொழ் வகைைகளயும் அவற் ிலிருந்து உண்டொைிய 

 யிொிடு ச ொினம்,  யிொிடு வகைைகளயும் கூர்ந்து ஆரொய்ந்தனர். 

வகைப் ொட்டியலில் ைலப்புயிொிைளின்  ங்குப்  ற் ியும்  டிமலர்ச் ியினர் 

ைருத்திகனச் ச லுத்தினர். ைலப்புயிொி முக யினொல் உண்டொக்ைப் ட்ட 

வகலப் ின்னல் மரபு அகமப்பு ைிகள முக யிலொன வகைப் ொட்டியலுக்கு 

எதிரொனது.  டிமலர்ச் ிப்  ொகதைள் ஒன் ொை இகணந்து, ஒரு தி ந்த ைிகள 

முக யிலொன வடிவகமப்க  உண்டொக்குவகதவிட ஒரு வகலப் ின்னல் 

உருவத்கத உண்டொக்கும். முன்சனொர்ைளிடமிருந்து சமம் ொடொன  ண்புைளில் 

சவறு ொடு ைண்ட ியப் ட்டவர் ிலிருந்து  டிமலர்ச் ிக் ைீழொன ேிகலைளுக்குப் 

 குதி திரும்புவதிலிருந்து, ைலப்புயிொித் சதொகுதி உண்டொைி து. சஹன்குயன் 

வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைள் தம் மரபு வழிப்  குப் ொய்வுைளுக்குக் 

ைிகளமுக யிலொன வகைப் ொட்டியல் அ ிஞர்ைள் தம் மர ியல் 

 குப் ொய்வுைளுக்குத் சதொற்  வகைப் ொட்டியகலப்  யன் டுத்துைின் னர். 

 டிமலர்ச் ியினர் தம் ஆய்வுைளின் சதொடக்ைத்திசலசய ைலப்புயிொிைகள 

ேீக்ைிவிடுைின் னர். 

7.2 தொவர வகைப் ொட்டு முக ைள் 

தொவரங்ைகள வகைப் டுத்துவதற்ைொன விதிமுக ைகளக் சைொண்ட  ிொிவு 

வகைப் ொடு எனப் டும். வகைப் ொடு ‘டொக்ஸிஸ்’ மற்றும் ‘ேொமஸ்’ என்  இரு 

ைிசரக்ை ச ொற்ைகளக் சைொண்டது. ‘டொக்ஸிஸ்’ – வகைப் டுத்துதல். ‘ேொமஸ்’ – 

விதிமுக ைள் என ச ொருள் தரும். தொவர வகைப் ொட்டியல் முக ப் ொட்டு 
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தொவரவியல் என்றும் அகழக்ைப் டும். வகைப் டுத்துதல், இனங்ைண்ட ிதல், 

விவொித்தல் மற்றும் ச யொிடுதல் ச ொன் கவைகள, தொவர வகைப் ொடு 

அடிப் கடயொை சைொண்டுள்ளது. தொவரங்ைளின் உருவத்சதொற் ம் மற்றும் 

அகமப்பு, தொவர வகைப் ொட்டிற்கு அடிப் கடயொனகவைளொகும். தொவர 

வகைப் ொட்டின் மூலம் ைிகடக்ைப்ச றும் நுண்ண ிவுத்தி ன், மருத்துவம், 

சவளொண்கம, ைொடுைளின்  ரொமொிப்பு ச ொன் கவைளில்  யனுள்ளகவயொை 

இருக்கும். 

உயிொினங்ைகள இனம் ைண்ட ிதல், ச யொிதல் மற்றும் வகைப் டுத்துதல் 

ஆைியவற்றுடன் சதொடர்புகடய உயிொியலின்  ிொிவு “வகைப் ொட்டியல்” 

(Taxonomy) எனப் டும். இதற்கு முக ப் டுத்துதல், ஒன்று ச ர்த்தல் ஆைிய 

ச ொருள்ைளும் வரும். ஸிஸ்டசமடிக்ஸ் என்  இந்தச் ச ொல்கல முதன் முதலில் 

ைசரொலஸ் லின்சனயஸ் தனது “ஸிஸ்டமொசேச்சுசர” (Systema Natural) என்  

நூலில்  யன் டுத்தினொர். உயிொினங்ைளிகடசய ைொணப் டும் 

இனத்சதொடர்புைளின் அடிப் கடயில் அகவைகள குழுமங்ைளொைப்  ிொித்து முக  

வகைப் டுத்துதசல இனத்சதொடர்பு சதொகுப் ியல் (Systematics) என்று 

வகரயறுக்ைலொம். 

7.2.1 இரண்டு உலை வகைப் ொட்டு முக   (Two kingdom System of 

classification) 

ைசரொலஸ் லின்சனயஸ் (1758) அகனத்து உயிொினங்ைகளயும் இரண்டு 

உலைங்ைளொைப்  ிொித்துள்ளொர். அகவ, 1. தொவர உலைம் 2. விலங்கு உலைம். 

7.2.1.1 தொவர உலைம் 

இதில்  ொக்டீொியங்ைள் (புசரொசைொியொட்டுைள்), ஒளிச் ச ர்க்கைத் தொவரங்ைள் 

மற்றும் ஒளிச்ச ர்க்கை புொியொத பூஞ்க ைள் இகவ யொவும் அடங்கும். இத்தொவர 

உலைின் முக்ைியப்  ண்புைளொவன. 

1. தொவரங்ைள் ைிகளைகள உகடயகவ. இகலைளுடன் கூடிய  மச் ீர் அற்  

உடலும் உகடயகவ. 

2. தொவரங்ைள் ேைரொது. ஒசர இடத்தில் ேிகலயொனகவ. 
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3.  ைல் சேரங்ைளில் தொவரங்ைள் சுவொ ித்தகலக் ைொட்டிலும் ஒளிச் 

ச ர்க்கையில் அதிைமொை ஈடு டுைின் ன. எனசவ அதிைமொை கார்ேண்னட 

ஆக்னஸனட எடுத்துக் சைொண்டு ஆக்சிெனை சவளியிடுைின் ன. இரவு 

சேரங்ைளில் இதற்கு எதிர்மக யொை ேடக்ைின் து. அதொவது ஆக்சிெனை 

எடுத்துக் சைொண்டு  கார்ேண்னட ஆக்னஸனட  சவளியிடுைின் ன. 

4. தொசன தம் உணகவத் தயொர் ச ய்து சைொள்வதொல் இகவ தற் ொர்வு 

ஊட்டமுக  உகடயகவ என்ைிச ொம். 

5. தொவரங்ைள் வரம் ற்  வளர்ச் ியுடன் கூடிய வளர் நுனிைகளக் 

சைொண்டகவ. 

6. ைழிவு ேீக்ை மண்டலம் மற்றும் ேரம்பு மண்டலம் ைிகடயொது. 

7. தர ம் (Starch) ச மிப்புப் ச ொருளொை உள்ளது. 

8. தொவர ச ல்ைளில் ச ல்சுவர் உண்டு ச ல்ைளில் ச ொிய வொக்குசவொல் 

(Vacuole) உள்ளது. தொவர ச ல்ைளில் ச ன்டசரொ ச ொம்ைள் ைிகடயொது. 

அவற் ில் அனங்ைைப்  டிைங்ைள் ைொணப் டலொம். 

9. ைொற்று, ேீர் மற்றும் பூச் ிைளின் உதவியின் மூலம் இனப்ச ருக்ைம் 

ேகடச றும்.  ொலிலொ மற்றும் உடல் இனப்ச ருக்ைம் ச ொதுவொை 

ேகடச  லொம். 

7.2.1.2 விலங்கு உலைம் 

இதில் ஒரு ச ல்லொல் ஆன புசரொட்சடொ ச ொவன்ைளும்  லச ல்ைளொல் ஆன 

விலங்குைள் அல்லது சமட்டொ ச ொவொன்ைளும் அடங்கும். இவற் ின் 

 ண்புைளொவன, 

1. விலங்குைள் கு ிப் ிட்ட வடிவம் உகடயகவ. ைிகளைள் ைிகடயொது. 

2. இடம் விட்டு இடம் ேைரும் தன்கம உகடயகவ. 

3. இரவு,  ைல் ஆைிய இரு சேரங்ைளிலுசம விலங்குைள் ஆக்ஸிெகன 

எடுத்துக் சைொண்டு ைொர் ன்கட ஆக்க கட சவளிவிடுைின் ன. 
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4.  ச்க யம் இல்லொகமயொல் ஒளிச்ச ர்க்கை புொிவது ைிகடயொது.  ி  ஊட்ட 

முக கயக் சைொண்டகவ. 

5. வரம்புகடய வளர்ச் ிக் சைொண்டகவ ஒரு கு ிப் ிட்ட அளகவயும் 

வயகதயும் அகடந்தவுடன் விலங்குைளின் வளர்ச் ி ேின்றுவிடும். 

6. ைழிவு ேீக்ை மண்டலம் மற்றும் ேரம்பு மண்டலம் ேன்கு சதளிவொைக் 

ைொணப் டும். 

7. ச மிப்பு உணொைக் ைிகளக்சைொென் ைொணப் டும். 

8. ச ல்ைளுக்கு சுவர் ைிகடயொது. ச ல்ைளில்  ி ிய வொக்குசவொல்ைசள 

ைொணப் டும். ச ன்டசரொ ச ொம்ைள் உண்டு அனங்ைைப்  டிைங்ைள் 

ைொணப் டொது 

9. விலங்குைளில்  ொலினப்ச ருக்ைம் எந்த ஒரு சவளிக் ைொரணிைகளயும் 

 ொர்ந்திருப் தில்கல. உறுப்புைகளப் புதுப் ித்தல் (Regeneration of body 

parts) மற்றும்  ொலிலொ இனப்ச ருக்ைம் ஆைியகவ சமம் ொடு அகடயொத 

எளிய உயிொினங்ைளில் மட்டுசம ேகடச றும். 

7.2.1.3 இரண்டு உலை வகைப் ொட்டு முக யின் குக  ொடுைள் 

வின்சனயஸினொல் உருவொக்ைப் ட்ட இரண்டு உலை வகைப் ொட்டு 

முக சய ேீண்ட ைொலத்துக்கும்  ின் ற் ப் ட்டது. ஆனொல்  ிற்ைொலத்தில், எளிய 

சமம் ொட்டு அகடயொத உயிொினங்ைகளப்  ற் ிய தைவல்ைளும் ைண்டு ிடிப்புைளும் 

சதொன் த் சதொன்  இவ்வகைப் ொடு ச ொதுமொனதொைவும் திருப்திைரமொைவும் 

இல்கல. இவ்வகைப் ொட்டில் ைொணப் ட்ட குக  ொடுைள்  ின்வருவன ஆகும். 

1.  ில உயிொினங்ைள் தொவரப்  ண்புைள் மற்றும் விலங்குப்  ண்புைள் ஆைிய 

இரண்கடயுசம ச ற் ிருந்தன. (எ.ைொ) யூக்ளினொ, ஸ் ொஞ்ைள் (Spoges), 

யூக்ளினொவில்  ில  ிற் ினங்ைளில்  ச்க யம் உள்ளது. எனசவ இகவ 

தொவரங்ைகளப் ச ொல தற் ொர்பு ஊட்ட முக கயக் சைொண்டகவ. யூக்ளினொ 

 ிற் ினங்ைளில்  சு ைணிைங்ைள் ைிகடயொது. 
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2. பூஞ்க ைள் எனப் டும்  ிொிகவச் ச ர்ந்த உயிொினங்ைள் மிைவும் 

தனித்தன்கம வொய்ந்தகவ. இகவைளுக்கும்  ச்க யம் ைிகடயொது. 

விலங்குைகளப் ச ொல  ி  ொர்பு ஊட்ட முக கயக் சைொண்டகவ. ஆனொல் 

பூஞ்க ைள் இவ்வகைப் ொட்டு முக யில்  சுகமயொன தொவரங்ைளுடன் 

ச ர்த்து வகைப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

3.  ொக்டீொியங்ைள் ச ொன்  சமம் ொடு அகடயொத உயிொினங்ைள் தொவரப் 

 ண்புைகளயும் சைொண்டிருப் தில்கல; விலங்கு  ண்புைகளயும் 

சைொண்டிருப் தில்கல. அதுச ொல ஸ்கலம் சமொல்டுைள் என்று 

அகழக்ைப் டும் உயிொினங்ைள் அமீ ொ ச ொன்  உடலத்கதக் 

சைொண்டிருந்தொலும் பூஞ்க ைகளப் ச ொல ைனியுறுப்புைகள 

உண்டொக்குைின் ன. 

4. கவரஸ்ைள் உயிருள்ளனவொ அல்லது உயிரற் னவொ என் து இன் ளவும் 

விவொதத்திற்குொிய ஒரு ைருத்தொைசவ உள்ளது. 

சமற்கூ ிய இக்ைொரணிைளினொல் 250 ஆண்டு ைொலமொைிய இந்த லின்சனயஸின் 

வகைப் ொடு (உயிொினங்ைகளத் தொவரங்ைள் விலங்குைள் என்று இரண்டு 

 ிொிவுைளொைப்  ிொித்தல்) மிைவும் ச யற்கையொனது. 

7.2.2 ஐந்து உலை வகைப் ொட்டு முக  

R.H. விக்சடக்ைர் (R.H. vittaker) (1969) என்  அசமொிக்ை வகைப் ொட்டியல் 

ேிபுணர் அகனத்து உயிொினங்ைகளயும் அவற் ிற்ைிகடசய ைொணப் டும் 

 ொிணொமத் சதொடர் ின் அடிப் கடயில் ஐந்து உலைங்ைளொை வகைப் டுத்தினொர். 

இவ்வகைப் ொடு ைீழ்க்ைண்ட முக்ைிய  ண்புைளின் அடிப் கடயில் அகமந்துள்ளது. 

1. ச ல்லின் அகமப்பு – புசரொசைொிசயொட் அல்லது யூசைொிசயொட் 

2. உணவூட்ட முக   - தற் ொர்பு ஊட்ட முக  அல்லது  ி  ஊட்ட முக  

3. உடல் அகமப்பு – ஒரு ச ல்லொல் ஆனது அல்லது  ல ச ல்ைளொல் ஆனது 

4. குழுமப்  ொிணொமம் அல்லது  ொிணொமத் சதொடர்பு 

ஐந்து உலைங்ைளொவன: சமொனிரொ (monera), புசரொட்டிஸ்டொ (Protista), பூஞ்க ைள் 

(Fungi), தொவரங்ைள் (Plantal) மற்றும் விலங்குைள் (Animalia). 
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7.3 வகைப் ொட்டின் வகைைள் 

ஆரம் ைொல வகைப் ொட்டியியலொர்ைளின்  ல்சவறு விதமொன 

வகைப் ொடுைள் மூன்று வகைைளொை  ிொிக்ைப் ட்டுள்ளன. அகவயொவன, 

ச யற்கை முக , இயற்கை முக  மற்றும் மரபுவழி. 

7.3.1 ச யற்கை முக  

இது ஒன்று அல்லது ஒரு ில சவளிப்பு ப்  ண்புைகள அடிப் கடயொை 

சைொண்டது. 1753-ல் ஸ் டன் ேொட்கடச் ச ர்ந்த ைசரொலஸ் லின்சனயஸ், 

ஸ்பீஸிஸ்  ிளொண்டொரம் என்  நூலிகன சவளியிட்டொர். இதில் அவர் 7,300 

 ிற் ினங்ைகள விவொித்துள்ளொர். மைரந்தத்தொள்ைளின் எண்ணிக்கை, இகணவு, 

ேீளம் மற்றும் மைரந்தத்தொளின்  ல்சவறு  ண்புைளின் அடிப் கடயில் இவர் 

தொவரங்ைகள 24 வகுப்புைளொை  ிொித்துள்ளொர். எனசவ, இந்த வகைப் ொடு 

இனப்ச ருக்ை வகைப் ொடு எனவும் அகழக்ைப் டும். லின்சனயல் ைொலைட்டத்தில், 

இந்த வகைப் ொடு  ி  வகைப் ொடுைகளவிட முக்ைியமொனதொை ைருதப் ட்டது. 

லின்சனயஸ் வகைப் ொட்டில் மலொின்  ண்புைள் இடம் ச ற் ிருப் து, மிை 

முக்ைியமொன ஒன் ொகும். சேருங்ைிய சதொடர்புகடய தொவரங்ைள் தனித்தனி 

 ிொிவுைளின் ைீழும், மொறு ட்ட  ண்புைகள சைொண்ட தொவரங்ைள் ஒசர  ிொிவின் 

ைீழும் இடம் ச ற் ிருப் து இந்த வகைப் ொட்டின் ச ருங்குக யொகும். எ.ைொ, 

ஒருவித்திகலத் தொவர வகுப்க ச் ‘ ிஞ் ிச சர ி’ தொவரங்ைளும், இருவித்திகலத் 

தொவர வகுப்க ச் ச ர்ந்த ‘அனைொர்டிசய ி’ தொவரங்ைளும் ஒசர மைரந்தத்தொகள 

ச ற் ிருப் தொல், இவ்விருசவறு குடும் த்தொவரங்ைளும் இவ்வகைப் ொட்டின் 

சமொனொண்ட்ொியொ வகுப் ில் வகைப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

7.3.2 இயற்கை முக  

இவ்வகைப் ொட்டு முக யில் தொவரங்ைள்  ல  ண்புைளின் அடிப் கடயில் 

வகைப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. இங்ைிலொந்து ேொட்கடச் ச ர்ந்த இரு தொவர 

வல்லுேர்ைளொன ெியொர்ஜ் ச ந்தம் மற்றும்  ர் செொ ப் டொல்டன் ஹ க்ைர் 

என் வர்ைள், விகதத்தொவரங்ைளின் இயற்கை வகைப் ொட்டிகன சதொகுத்தனர். 

இவர்ைளின் வகைப் ொடு இயற்கை வகைப் ொடுைளுள் மிை முக்ைியமொன 

ஒன் ொகும். தொவரங்ைளுக்ைிகடசயயுள்ள சதொடர்பு மற்றும் உ விகன அ ிய 

இவ்வகைப் ொடு உதவுைி து. இருப் ினும், இவ்வகைப் ொடும் 
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தொவரங்ைளுக்ைிகடசயயுள்ள மரபுவழி சதொடர் ிகன விளக்குவதற்கு முயற் ி 

சமற்சைொள்ளவில்கல. 

7.3.3 மரபுவழி வகைப் ொடு 

இவ்வகைப் ொடு  ல்சவறு தொவரப் ிொிவுைளிலுள்ள தொவரங்ைளின் மரபுவழி 

மற்றும்  ொரம் ொியத்கத அடிப் கடயொை சைொண்டது. இகவ, தவிர 

இவ்வகைப் ொட்டில் ச ரும் ொன்கமயொன வகைப் ொட்டு  ண்புைள் 

கையொளப் ட்டுள்ளன.  ொர்லஸ் டொர்வினின்  ொிணொமக் சைொள்கையொன 

 ிற் ினங்ைளின் சதொற் ம், மரபுவழி முக  வகைப் ொடு சதொன்  ஒரு 

தூண்டுதலொை இருந்தது. செர்மனி ேொட்கடச் ச ர்ந்த அடொல் ப் எங்ளர் (1844-

1930) மற்றும் ைொர்ல்  ிரொண்டல் (1849-1893) என் வர்ைள் தங்ைளது மரபுவழி 

வகைப் ொட்டிகன ‘கட சேச் ர்க்ைன்   ிளொன் ன்   ொமிலியன்’ (Die Naturlichen 

Pflanzen Familien) என்  நூலில் சவளியிட்டனர். இவ்வகைப் ொட்டின்  டி, 

ஒரடுக்கு பூவிதழ்ைகளயுகடய அல்லது பூவிதழ்ைளற்  ைொற் ின் மூலம் 

மைரந்தத்ச ர்க்கையுலும் ஒரு ொல் மலர்ைள் எளிகமயொனகவ எனவும், ஈரடுக்கு 

பூவிதழ்ைகளயுகடய பூச் ிைளின் மூலம் மைரந்தச்ச ர்க்கையுலும் இரு  ொல் 

மலர்ைள் சமம் ொடு அகடந்தகவ எனவும் ைருதப் டுைின் ன. இவர்ைளின் 

ைருத்துப் டி, இருவித்திகல தொவர வகுப் ில் ‘ஆஸ்ட்சர ி’ தொவரங்ைளும், 

ஒருவித்திகல தொவர வகுப் ில் ‘ஆர்க்ைிசர ி’ தொவரங்ைளும் சமம் ொடு அகடந்த 

தொவரங்ைளொை ைருதப் டுைின் ன. 

7.3.4  ொிச ொதகன வகைப் ொட்டியல் 

 ொிச ொதகன வகைப் ொட்டியகல ‘உயிருள்ள தொவரத் சதொகையின் 

முக ப் ொட்டியல்’ என வகரயறுக்ைலொம். தற்ைொல தொவர வகைப் ொட்டு 

முக ைளின்  டி  ிற் ினம் வகைப் ொட்டின் அடிப் கட அலகு ஆகும். ஒரு 

 ிற் ினத்தில் ைொணப் டும் சவறு ொடுைள். மர ியல், சூழியல், ச யலியல், 

தொவரத்சதொகை மொற் ம் மற்றும்  லதரப் ட்ட ைொரணிைகள அடிப் கடயொைக் 

சைொண்டுள்ளன.  ொிச ொதகன வகைப் ொட்டினரொல் வழங்ைப் ட்ட அகனத்து 

 ொன்றுைகளயும் வழக்ைமொன வகைப் ொட்டியலொர்ைள் ஏற்றுக்சைொண்டு ஒரு 

 ிற் ினத்தின்  ொிணொம வழிகய ஆரொய்ந்த ிய முயற் ிக்ை சவண்டும். இது ஒரு 

 ிற் ினத்தின்  ொிணொம வகைப் ொட்டிற்கு வழி ைொட்டுைி து. 

7.3.4.1  ொிச ொதகன வகைப் ொட்டியலின் சேொக்ைங்ைள் 
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சைம்ப் மற்றும் ைில்லி என் வர்ைள் 1943–இல் ‘ ொிச ொதகன 

வகைப் ொட்டியல்’ என்  ச ொற்ைகள  ழக்ைத்திற்கு சைொண்டு வந்தனர். இதன் 

சேொக்ைங்ைளொவன. 

1. இயற்கை உயிர் அலகுைளின் வகரயக ைகள ேிர்ணயித்தல் 

2.  லதரப் ட்ட ச ொதகன வகைப் ொட்டுக் குழுமங்ைளொன சூழ்ேிகல வகை, 

சூழ்ேிகலச்  ிற் ினம், கூட்டுச்  ிற் ினம் மற்றும் ைம்ச ொியம் 

முதலொனகவைகள அ ிதல். 

7.3.4.2  ொிச ொதகன வகைப் ொட்டின் வழிமுக ைள் 

மூன்று முக்ைிய வழிமுக ைள் கையொளப் டுைின் ன. அகவயொவன, 

1. ஆய்விற்கு எடுத்துக்சைொள்ளப் ட்ட வகைப் ொட்டு  ிற் ினத்கத 

 லதரப் ட்ட ஆரொய்ச் ிைளுக்கு உட் டுத்துதல். அதன் இனத்சதொகை 

வளர்க்கும் முக , புவிச்சூழல், ச ல்லியல், உள்ளகமப் ியல், மைரந்தவியல், 

தொவரசவதியியல், குசரொசமொச ொம்ைளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அதன் 

ச யல் ொடுைள் அகனத்தும் ஆய்வு ச ய்யப் ட்டு சவறு ட்ட தொவரக் 

குழுமங்ைளிகடசய ைொணப் டும் மர ியல் சவறு ொடுைள் 

ைண்ட ியப் டுைின் ன. 

2. சவறு ட்ட தொவரக்குழுமங்ைள், தங்ைளுக்குள் இனப்ச ருக்ைம் ச ய்து 

 ொியமும், வளமும் சைொண்ட சவறு ட்ட  ிற் ினங்ைகள உருவொக்கும் 

தி கன சைொண்டுள்ளதொ என அ ிதல். இவ்வொறு ச ய்வதன் மூலமொை 

 லதரப் ட்ட டொக் ொன்ைளுக்கு இகடசய இனப்ச ருக்ைம் ச ய்யும் தகட 

உள்ளதொ அல்லது இல்கலயொ என் கத சதளிவொை அ ியலொம். 

3. மியஸிஸ் ச ல் ொிதலின் ச ொது ைலப்புயிொிைளின் குசரொசமொச ொம்ைளின் 

 ண்புைகள அ ிதல். 

7.4 அைில உலை தொவரவியல் ச யர்சூட்டுச்  ட்டம் 

1930-ஆம் ஆண்டு ஐந்தொவது அைில உலை தொவரவியல் கூட்டம் 

இங்ைிலொந்து ேொட்டில் சைம்ப்ொிட்ஜ் என்னுமிடத்தில், தொவரங்ைளின் ச யொிடு 

முக யின் அடிப் கட விதிமுக ைகள விவொதிக்ை கூடியது. 12-ஆவது அைில 
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உலை தொவரவியல் கூட்டம் ெ கல – 1975–இல் ச ொவியத் ரஷியொவிலுள்ள 

சலனின்ைிரொட் என்னுமிடத்தில் கூடியது. இக்ைட்டத்தில் விவொதிக்ைப் ட்ட 

தீர்மொனங்ைளின் அடிப் கடயில் தற்ச ொகதய அைில உலை தொவரவியல் ச யர் 

சூட்டுச் ட்டம் (International code of Botanical nomenclature – ICBN) 1978 முதல் 

ேகடமு க்கு வந்தது. 

7.4.1 ச ந்தம் மற்றும் ஹ க்ைர் வகைப் ொடு 

இது ஒரு இயற்கை வகைப் ொடு ஆகும். தொவரத்தின் முக்ைிய  ண்புைகள 

சைொண்டுள்ளது. தற்ச ொது இந்தியொ, இங்ைிலொந்து மற்றும்  ல ைொமன்சவல்த் 

ேொடுைளில் இம்முக   ின் ற் ப் ட்டு வருைி து. இங்ைிலொந்து ேொட்கடச் ச ர்ந்த 

ெியொர்ஜ் ச ந்தம் (1800-1884) மற்றும்  ர் செொ ப் டொல்டன் ஹ க்ைர் (1817-1911) 

ஆைிய இரு தொவரவியல் வல்லுேர்ைளொல் இவ்வகைப் ொடு உருவொக்ைப் ட்டது. 

இவர்ைளுகடய வகைப் ொடு செனிரொ  ிளொண்டொரம் என்  நூலில் மூன்று 

சதொகுதிைளொை சவளியிடப் ட்டது. இவர்ைளது துக ைளில் 97,205  ிற் ினங்ைள் 

202 துக ைளில் விொிவொை விவொிக்ைப் ட்டுள்ளன. ச ந்தம் மற்றும் ஹ க்ைர் 

வகைப் ொட்டில் தற்ைொல துக ைள், ‘சைொஹொர்ட்டுைள்’ எனவும் குடும் ங்ைள், 

‘துக ைள்’ எனவும் வகைப் டுத்தப் ட்டிருந்தன. (இந்தத் துக ைள் தற்ச ொது 

குடும் ங்ைள் என அகழக்ைப் டுைின் ன). 

ச ந்தம் மற்றும் ஹுக்ைர் இவர்ைளின் வகைப் ொட்டில் 

விகதத்தொவரங்ைகள, கடைொட்டிலிடசனொ ெிமசனொஸ்ச ர்சம மற்றும் 

மொசனொைொட்டிலிடசன என மூன்று வகுப்புைளொைப்  ிொிக்ைப் ட்டுள்ளன. 

7.4.2 தொவர உள்ளகமப் ியல் 

தொவர உள்ளகமப் ியல் (Anatomy: Ana = as under, tamnein = to cut) 

என் து தொவரப் குதிைகள சவட்டி அவற் ின் உள்ளகமப்க  நுண்சணொக்ைி 

மூலம் ஆய்வு ச ய்தகலக் கு ிக்கும். ஒருச ல் தொவரங்ைள் எளிகமயொன உடல் 

அகமப்க க் சைொண்டுள்ளன. உயிொினங்ைளில் ஒரு தனிச ல் வளர்ச் ி, உணவு 

தயொொித்தல், வளர் ிகத மொற் ம், இனப்ச ருக்ைம் முதலிய அகனத்து 

ச யல்ைகளயும் ச ய்து வொழ்க்கை சுழற் ிகய ேிக வு ச ய்ைி து. சமம் ொடு 

அகடந்த தொவரங்ைளில் சவர், தண்டு, இகலைள் மற்றும் மலர்ைள் அவற் ிற்குொிய 

 ல்சவறு  ணிைகள சமற்சைொள்ைின் ன. 
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7.5 ச ொருளொதொர முக்ைியத்துவ வகைப் ொடு  

 லவகையொன தொவரங்ைள் ச ொருளொதொர முக்ைியத்துவம் 

வொய்ந்தகவயொகும். இகவ  ல்சவறு வழிைளில் மனிதர்ைளுக்குப் 

 யனுள்ளகவயொகும்.  யன் ொட்டுத் தன்கமயின் அடிப் கடயில் 

உணவுத்தொவரங்ைள், ேொர்த்தொவரங்ைள், எண்சணய்த்தொவரங்ைள் மற்றும் 

மரசவகலப் ொட்டுக்ைொன தொவரங்ைள் என  ல  ிொிவுைளொை தொவரங்ைள் 

வகைப் டுத்தப் டுைின் ன. ஒவ்சவொரு  ிொிகவயும்  ொர்ந்த ச ொருளொதொர 

முக்ைியத்துவம் வொய்ந்த தொவரங்ைள்  ிலவற்க ப்  ற் ி கு ிப் ிடலொம். 

7.5.1 உணவுத்தொவரம் – சேல் 

இதன் தொவரப்ச யர் – ஒனர ொ  கடவொ குடும் த்கதச்  ொர்ந்தது. சவப்  

மண்டல தட் சவப்  ேிகலயில்  ொகு டி ச ய்யப் டும் முக்ைியமொன தொனியப் 

 யிரொகும். இது புல்வகைகயச்  ொர்ந்த  ரொண்டுத் தொவரமொகும். ைிகளைகளக் 

சைொண்ட  ொனிைில் மஞ் ொிகய உகடயது. ஒவ்சவொரு ைிகளயும் முகனயில் 

சேல்மணிகயக் சைொண்டது. IR- 8  ச ொன்னி, ைண்ணைி, ைொசவொி, ைங்ைொ முதலிய 

சேல் ரைங்ைள் அண்கமக் ைொலத்தில் சவளியிடப் ட்டு இந்தியொவில்  ொகு டி 

ச ய்யப் டுகவயொகும். 

அொி ிசய, ைொர்ச ொகஹட்சரட்ைளுக்கு முதன்கமயொன ஆதொரமொகும். 

தீட்டப் ட்ட அொி ி, குக வொன ஊட்டச் த்கத உகடயதொகும். கவக்சைொல், 

ைொல்ேகடத் தீவினமொைப்  யன் டுைி து. ெப் ொனில், அொி ிகயப்  யன் டுத்தி, 

மது ொனம் தயொர் ச ய்யப் டுைி து. அண்கமக் ைொலங்ைளில் தவிட்டிலிருந்து 

 கமயல் எண்சணய்  ிொித்சதடுக்ைப் டுைி து. இது அொி ித்தவிட்டு எண்சணய் 

எனப் டும். தவிட்டு எண்சணயிலிருந்து க சயொடீ ல் எண்சணய் உற் த்தி 

ச ய்யப் டுைி து. உலை மக்ைள் சதொகையில்  ொதி அளவு அொி ிசய முக்ைியமொன 

உணவொகும். கு ிப் ொை, ைீகழ ேொடுைளில் இது அடிப் கட உணவொகும். ேம் 

ேொட்டில் சேல்  ொகு டி ஒன்றுதொன் ச ரும் ொலொன மக்ைளுக்கு வருவொய்க்ைொன 

வழியொகும். அொி ியின்  யன்ைள்  லவொகும். அகவயொவன, 

 அொி ிப்ச ொ ி, உண் தற்கு சமொ  சமொ ப் ொை இருக்கும். திடமொன இது, 

உப்புச்சுகவயுடசனொ அல்லது உப் ின் ிசயொ உண்ணப் டுைி து. 
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 இடித்சதொ அல்லது அழுத்திசயொ தட்கடயொக்ைப் ட்ட புழுங்ைலொி ி ‘அவல்’ 

எனப் டும். மக்ைொச்ச ொளப் ச ொ ி ச ொன்ச , ைகல உணவுக்கு  ி ந்த 

உணவொகும்.  லவகையொன உணவுைகளத் தயொொிக்ை அவல் 

 யன் டுத்தப் டுைி து. 

 ெப் ொனில், அொி ிகய சேொதிக்ை ‘ ொசை’ எனப் டும் முக்ைியமொன மது ொனம் 

தயொொிக்ைப் டுைி து. 

 அொி ி ஆகலயின் முக்ைிய உ  உற் த்திப் ச ொருள் தவிடொகும். இது ைொல் 

ேகடத் தீவினமொைப்  யன் டுத்தப் டுைி து. 

 தவிட்டிலிருந்து, ச ரும் அழுத்தக் ைருவிைகளக் சைொண்டு தவிட்டு 

எண்சணய்  ிழிந்சதடுக்ைப் டுைி து அல்லது ைகரப் ொன்ைகளப் 

 யன் டுத்தி தவிட்டிலிருந்து எண்சணய்  ிொித்சதடுக்ைப் டுைி து.  கமயல் 

எண்சணயொைவும், வனஸ் தி, ச ொப் ஆைியகவ தயொொிக்ைவும் தவிட்டு 

எண்சணய்  யன் டுைி து. துணி மற்றும் சதொல் சதொழிற் ொகலைளிலும் 

இது  யன் டுத்தப் டுைி து. 

 தவிட்டு எண்சணகயப்  ிொித்சதடுக்கும்ச ொது ைிகடக்கும் உ ச ொருள் 

தவிட்டு சமழுைொகும்.  ொக்சலட் சதொழிற் ொகலயிலும், உதட்டுச் ொயல் 

உற் த்திலும் இது  யன் டுத்தப் டுைி து. 

 ச ங்ைற் ஆகளைளில் எொிச ொருளொை சேல் உமி  யன் டுைி து. ச ங்ைல் 

தயொொிப் ிலும் இது  யன் டுத்தப் டுைி து. 

 ைொல்ேகடைளுக்கு தீவினமொை கவக்சைொல்  யன் டுைி து. கவக்சைொகலப் 

 யன் டுத்தி அட்கடைள் தயொொிக்ைப் டுைின் ன. சதொப் ிைள், ையிறுைள், 

 ொய்ைள் முதலியவற் ின் தயொொிப் ிலும் கவக்சைொல்  யன் டுைி து. 

7.5.2 எண்சணய்த் தொவரம் – ேிலக்ைடகல 

இதன் இருச ொற்ச யர் அரொைிஸ் கஹப்ச ொெியொ இது  ச ச  ி 

குடும் த்கதச்  ொர்ந்தது.  ரொண்டுக்குக் குக வொை வொழ்வது. ேிலப் ரப்புக்கு 
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அடியில் இத்தொவரத்தின் ைனிைள் முதிர்ச் ியகடவதொல் இத்தொவரத்திற்கு 

ேிலக்ைடகல எனப் ச யொிடப் ட்டது. 

வறுத்த விகதைள் உண்ணப் டுைின் ன. விகதைளிலிருந்து எண்சணய் 

 ிழிந்சதடுக்ைப் டுைி து. இந்த எண்சணய்  கமயலுக்கு உைந்ததொகும். 

இதிலிருந்து தொவர சேய் தயொொிக்ைப் டுைி து. ைொல் ேகடமுக ைளுக்குத் 

தீவினமொை  ிண்ணொக்கு  யன் டுைி து. எண்சணயில் சைொழுப்பு அமிலங்ைளும் 

புரதங்ைளும் ேிக ந்துள்ளன. 

 ேிலக்ைடகல எண்சணய் முக்ைியமொன உணவு எண்சணயொகும். 

 கமயலுக்குப்  ல வகைைளில் இது  யன் டுைி து. வனஸ் தி தயொொிப் ில் 

இது முக்ைியமொன எண்சணயொகும். 

 ேிலக்ைடகலப்  ருப்பு அதிை அளவு புரதங்ைகள உகடயது. விகல 

மலிவொனது,  ருப் ொனது, உப்பு ைலந்து வறுத்து வறுத்சதொ 

உண்ணப் டுைி து.  லவகையொன உணவுப் ச ொருட்ைளில் இது 

ச ர்க்ைப் டுைி து. 

 வறுத்து, விகதயுக  ேீக்ைி சவண்கமயொக்ைப் ட்ட  ருப்புைகள அகரத்துத் 

தயொொிக்ைப் டும் மொவு, உணவு ஊட்டச் த்து மிகுந்ததொகும். 

 ச ொப்பு தயொொிப் ில்  ரளவிற்குப்  யன் டுத்தப் டுைி து. 

 விளக்சைற் வும், உயவு எண்சணயொைவும்  யன் டுைி து. 

 ைொல்ேகடத் தீவினமொைவும்,  யிர்ைளுக்கு ைொிம உரமொைவும் ேிலக்ைடகலப் 

 ிண்ணொக்கு  யன் டுைி து. 

 ேிலக்ைடகலயின் ைனித்சதொல் ஊக்குவிக்ைப் ட்ட ைொர் ன் தயொொிக்ைப் 

 யன் டுத்தப் டுைி து. 

 ைனிைள்   ிக்ைப் ட்ட  ின்,  சுகமயொன அல்லது உலர்த்தப் ட்ட 

ேிலக்ைடகல ைொல்ேகடைளுக்கு ேல்ல தீவினமொகும். 

7.5.3 ேொர்த்தொவரம் –  ருத்தி 

இதன் தொவரப்ச யர் ைொ ிப் ியம்  ொர் சடன்ஸ் இது மொல்சவ ி 

குடும் த்கதச்  ொர்ந்தது. மொல்சவ ி குடும் த்கதச்  ொர்ந்த  ல தொவரங்ைள், 
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ேொர்ைகளத் தருைின் ன. ைொ ிப் ியம்  ொர் சடன்ஸ் (எைிப்து  ருத்தி) மற்றும் 

ைொ ிப் ியம் ஹிர்சுட்டம் முதலியகவ இகழ தரும் தொவரங்ைளொகும். 

விகதயுக யின் சமற் ரப் ில் இகழைள் சதொன்றுைின் ன. எனசவ, இகவ 

சமற் ரப்பு இகழைள் எனப் டும். இந்த இகழைகளச்  ொர்ந்சத ஏ க்குக ய எல்லொ 

துணி ஆகலைளும் உள்ளன. தகலயகணைள் மற்றும் திண்டுைள் ஆைியவற்க த் 

தயொொிக்ை  ருத்தி  யன் டுைி து. இரப் ர், டயர்ைள், தகரவிொிப்புைள், ைம் ளங்ைள் 

மற்றும் ையிறுைள் முதலியவற் ின் தயொொிப்புக்கு  ருத்தி  யன் டுைி து. 

  ருத்தி ஒரு  ணப் யிரொகும் 

  ருத்தி இகழ, உணவுப் ச ொருள் மற்றும் மொட்டுத் தீவனம் என்று மூன்று 

முக்ைிய ச ொருட்ைள்  ருத்திலிருந்து ைிகடக்ைின் ன. 

  ருத்தி இகழைளில் ேீளமொை இருக்கும் ‘லின்ட்’ எனப் டும். இகழ துணி 

தயொொிப் தற்கு  யன் டுைி து. துணி ஆகலைளின் முக்ைிய ச ொருளொைவும் 

விளங்குைி து. 

 விகதைளிலிருந்து எண்சணய் எடுக்ைப் டுைி து. வனஸ் தி தயொொிப்புக்கு 

மிைவும்  யன் டுைி து 

  ருத்தி விகத மொவு, சரொட்டி மற்றும்  ிஸ்ைட் தயொொிப் ில் 

 யன் டுத்தப் டுைி து. 

  ருத்தி விகதப்  ிண்ணொக்கு ேல்லசதொரு ைொிம உரமொகும். 

7.6  தொவரப் ச யர்ைளில் ஒருச ொருட்  ன்சமொழிைள் 

 ஒவ்சவொரு தொவரங்ைளும்  ல வட்டொரப் ச யர்ைளொல் அகழக்ைப் 

 டுைின் ன.  மொகதயன் மற்றும்  ித்திரன் புத்திரன் அவர்ைள் சதொகுத்த மர 

இனப்ச யர்ைள் என்  அைரொதி இகத சவளிப் டுத்தும். ைீழ்வரும்  ட்டியல் 

தொவரப் ச யர்ைளின் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளுக்குச்  ொன் ொய் அகமயும். 

 ந்தனமரம்   -  ந்து ஆரம்,  ொந்து,  ொந்தம்,  ந்திரலைம்,  டீரம், மலய ம் 

புன்கனமரம் – புன்னொைம், ேொைம் 

 லொமரம் –  ன ம், வருக்கை,  ொைல்,  லவு 

மொமரம் – மொந்தி, சூதம், ஆமிரம், சைொக்கு, மொகழ, மொ, ஆமிரம் 
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ஆலமரம் – வடமரம், சதொன்மரம், பூதவம், ைொன்மரம்,  ழுமரம், ேியக்குசரொதம், 

சைொளி 

அர மரம் – சுவகல, குஞ் ரொ னம், அச்சுவத்தம், திருமரம்,  கண, ச ொதி, 

ைணவம்,  ிப் லம் 

புளியமரம் –  ிந்தைம், ஆமிலம்,  ிந்தூரம், எைின், திந்திடீைம், திந்திருணி, எைினம், 

 ஞ் ீவைரணி 

அத்திமரம் – அதவு, உதும்புரம், சைொளி, அதம் 

வொகைமரம் –  ிொீடம்,  ொண்டில் 

வில்வமரம் – வில்லம், மொலூரம், கூவிளம் 

சவங்கை – ைணி, பீத ொலம், திமிசு, திமில் 

இலவமரம் – ச ொங்ைர்,  ொன்மலி, பூரணி 

சைொன்க மரம் – இதழி, ைடுக்கை, தொமம் 

சதக்குமரம் –  ொைம்,  ொதி 

விளொமரம் – விளவு, ை ித்தம், சவள்ளில் 

சவப் மரம் – ேிம் ம்,  ிசுமர்த்தம் 

ேொவல்மரம் –  ம்பு, சேசரடு 

வொகழமரம் – ைதலி, அரம்க , ைவர், ச ைிலி, திரண தி,  க  

 கனமரம் – ச ொந்து, தொலம், ச ண்கண, புற் தி, தொளி, ைரும்பு ம், புற் ொளி 

 ொக்குமரம்-  சைொலம், துவர்க்ைொய்,  ொகு 

சேல்லிமரம் – ஆமலைம் 

அைத்திமரம் – அச் ம், முனி, ைொீரம் 

நுணொமரம் – தணக்கு 

இலந்கதமரம் – குல்லொி, குவலி, சைொற்சைொடி, சைொலி, இரத்தி, வதொி 

இலுப்க மரம் – குலிைம், இருப்க , மதூைம் 

மொதுகளமரம் – மொதுலங்ைம், மொதுளம், ைழுமுள் 

எலுமிச்க மரம் –  ம்பீரம், முருகு,  தொ லம், இலிகு ம், அருணம்,  ம் ளம் 

மூங்ைில்மடம் – ைொம்பு,  ொதிொி, முடங்ைல், ைகழ,  கண, விண்டு, சேமி, தூம்பு, 

சவய், தட்கட, முந்தூழ், துகள, ைிகள, முகள, சவணு, ஆம் ல், ைீ ைம், சவல், 

சவரல், அொி, அனம், திைிொி, சவழம், வகர, சவதிர் 
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முருங்கைமரம் – ைடுஞ் னம்,  ிக்குரு 

ஆண்மரம் – அைக்ைொழ், வன்மரம் 

ச ண்மரம் – பு க்ைொழ், புன்மரம் 

அலிமரம் – சவளிறு 

ைொய்மரம் –  லினம் 

ைொயொதமரம் – அவசை ி 

தகழமரம் - மலினம் 

7.7 தொவர வகைப் ொட்டியல் 

 மனிதன் தொவரங்ைகளத் தன் சதகவக்ைொைப்  யன் டுத்த முற் ட்ட 

ைொலந்சதொட்சட வகைப் ொட்டியல் சதொடங்ைப் ட்டு விட்டசதனக்  கூ லொம்.  

சூழ்ந்துள்ள தொவரங்ைகள ஆரொயவும், சதகவக்சைற்  அவற்க  வகைப் டுத்தவும் 

ச யொிடவும் சதொடங்ைி ேொைொிைம் ைல்வி ஆைியகவ வளர வளர தொவரவியல் 

அ ிவும் வளர்ந்தது.  வகைப் ொட்டியலில்  ல ச ரும் மொறுதல்ைள் ஏற் ட்டுச்  ி ந்த 

வகைப் ொடுைள்  ல சதொன் ியுள்ளன. 

 தொவர வகைப் ொட்டியல் (Plant taxonomy) என் து  லவகைத் 

தொவரங்ைகள ஆரொய்ந்து, ச யொிட்டு, அவற் ின் ஒற்றுகம சவற்றுகமக்சைற்  

வகைப் டுத்தி அவ்வொறு வகைப் டுத்துவதற்ைொன விதிமுக ைகளப்  ற் ிக் 

கூறும் இயல் ஆகும். 

 தொவர  வகைப் ொட்டியல் வளர்ந்தகமக்ைொன  ில  ொன்றுைள் ைிசரக்ை, 

சரொமொனிய அ ிஞர்ைளொன அொிஸ்டொட்டில்,  ிகளனி, டயொஸ்சைொொிடிஸ் 

ஆைிசயொொின் கு ிப்புைளிலிருந்து ைிகடக்ைின் ன.  தொவரவியலின் மிைப் 

 ழகமயொன நூலொன, திசயொ ப்ரஸ்டஸ் என்னும் ைிசரக்ை அ ிஞர் எழுதிய 

தொவரங்ைளின் வரலொற் ில் (Historia plantatum), ஐநூறுக்கும் சமற் ட்ட 

தொவரங்ைளின் ச யர்ைளும் வகைப் ொடும் இடம் ச ற்றுள்ளன.  ஆைசவ 

திசயொ ப்ரஸ்டஸ், தொவரவியலின் தந்கத எனச்  ி ப் ிக்ைப் டுைி ொர். 

7.7.1 வட்டொரப் ச யர்ைள் 

 தொவரங்ைகள வகைப் டுத்த அவற் ின் ச யர்ைள் இன் ியொதகவ.  

தொவரங்ைளின்  ண்புைள்,  யன்ைள் ச ொன் வற்க க் ைருத்தில் சைொண்டு, தத்தம் 

சமொழியில் தொரங்ைளுக்குப் ச யர்ைளிட்டனர்.  சதொியொமசலசய  ல ச யர்ைள் 
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வழக்ைில் இருந்து வந்தன.  மக்ைளிகடசய வழங்கும் தொவரங்ைளின் ச யர்ைகள 

ஆரொய்ந்தொல், ஒசர சமொழியுகடய ஒரு ேொட்டிசலசய ைொணப் டும் கு ிப் ிட்ட 

தொவரத்திற்குப்  ல்சவறு  குதிைளில்  ல்சவறு ச யர்ைள் உள்ளகம சதொிய வரும்.  

சவப்  மரத்திற்குத் திரொவிட சமொழிைள் ஒவ்சவொன் ிலும்  ல ச யர்ைளுண்டு. 

 ஒரு ச யசர  ல தொவரங்ைளுக்கு வழங்ைப் டுவதுண்டு.  இலங்கையில் 

சரொசடொசடண்ட்ரொன் இனத்கத அச ொைம் என்று கு ிப் ிடுைின் னர்.  

தமிழ்ேொட்டில்  ொலியொல்த்தியொகவயும், சதன்னிந்தியொவின் சமற்குப்  குதியில் 

 ிண்டி எனப் டும்  ரொக்ைொ இண்டிைொகவயும் அச ொைம் என்னும் ச யரொசலசய 

கு ிப் ர்.  மைொைனி என்னும்  ொதொரண ச யர் 300 சவவ்சவறு இன மரங்ைளுக்கு 

வங்க்ைி வருதகலத் தொவரவியலொர்  கு ிப் ிடுைின் னர். 

7.7.2 அ ிவியல் ச யர்ைள் 

 ஒசர தொவரத்திற்கு ேொட்டிற்கும், சமொழிக்கும், இடத்திற்கும் தக்ைவொறு 

 ல்சவறு ச யர்ைள் ைொணப் டுவதொல், அ ிவியல் ஆரொய்ச் ி மற்றும் ைல்விக்கு 

இவற்க ப்  யன் டுத்துவது குழப் த்கதயும், இடர்ப் ொட்டிகனயும் தரும்.  

இவற்க  ேீக்கும்ச ொருட்டு, அ ிவியலொர் தொவரங்ைளுக்கு அ ிவியல் 

அடிப் கடயில் ச யொிட்டுள்ளனர்.  அகவ அகனத்திலைிற்கும்  யன் டும் 

குழப் மற்  ச யர்ைளொகும். 

 உலை முழுதும் தொவரவியல் ைற்கும் அகனத்து இடங்ைளிலும் கு ிப் ிட்ட 

தொவரத்தின் ச யர் ஒன் ொைசவ உள்ளது.  இப்ச யர்ைள் இரு ச யொீட்டு 

முக யில் (binomial system of nomenclature) அகமந்துள்ளன.  ஒவ்சவொரு 

தொவரத்திற்கும் இனப்ச யர் அல்லது  ிற் ின அகடசமொழி (species epithet) 

கு ிப் ிடப் டும்.  ஒரு  ிற் ினத்கதப் ச ொலசவ,  ல ஒத்த  ண்புைள் சைொண்  

தொவரங்ைளடங்ைிய கூட்டத்திற்குப் ச ொினம் என்று ச யர்.  ஒவ்சவொரு 

ச ொினத்திற்கும் ஒரு ச யருண்டு.  அது ச ொினப் ச யர் (generic name) ஆகும்.  

ச யொிடும்ச ொது எந்தப் ச ொினத்கதச் ச ர்ந்த  ிற் ினம் என்று சதொியும் அளவிற்கு 

ஒவ்சவொரு தொவரத்திற்கும் ச ொினப்ச யகரயும்  ிற் ினப் ச யகரயும் ச ர்த்துச் 

ச ொல்வது தொவரவியல் முக யொகும். 

 எடுத்துக்ைொட்டொைச் ச ம் ருத்தி கஹ ிஸ்ைஸ் சரொ ொக சனன் ிஸ் 

எனவும், சவண்கட கஹ ிஸ்ைஸ்  ப்சடொி  ொ எனவும்  ீனொப் டுத்தி 

கஹ ிஸ்ைஸ் முட்டொ ிலிஸ்  முட்டொ ிலிஸ் எனவும் கு ிக்ைப் டுைின் ன.  இகவ 
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அகனத்தும் கஹ ிஸ்ைஸ் என்  ஒசர ச ொினத்கதச் ச ர்ந்த சவவ்சவறு 

 ிற் ினங்ைளொகும்.  ஒவ்சவொரு தொவரத்தின் ச யொிலும்  ின்னொல் வருவது 

 ிற் ினப்ச யர்.  முன்னொல் அகமவது ச ொினப்ச யர்.  இகதப்ச ொலசவ, 

தொவரங்ைளுக்கு உலை முழுவதும் மொ ொத ச யர்ைசள தொவரவியலில் 

இடம்ச றுைின் ன.  ஆைசவ அகனத்துத் தொவரங்ைளும், குழப் மின் ி 

வகைப் டுத்தப் டுைின் ன. 

 ச ொினப்ச யர் கு ிப் ிட்ட  ிற் ீனங்ைகளச் ச ர்ந்த கூட்டத்திற்கு 

இடப் ட்ட ச யரொகும்.  சவறு ட்ட இரு தொவரங்ைளுக்கு ஒசர ச ொினப்ச யர் 

இரொது. ஆனொல்  ிற் ின அகடசமொழி சவறு ட்ட  ல ச டிைளுக்குக் சைொடுக்ைப் 

 டலொம்.  சமலும்  ிற் ின அகடசமொழிகய மட்டும் சைொண்டு ஒரு ச டிகய இனம் 

சைொண்டு சைொள்ள முடியொது. 

7.7.3 தொவர வகைப் ொடுைள் 

               16 ஆம் நூற் ொண்டில் அ ிவியல் முக ப் டி, தொவர வகைப் ொடு 

சதொடங்ைப் ட்டது.  ொஹின்  சைொதரர்ைள் எனப் ட்ட ெீன்  ொஹின்,ைஸ் ொர்ட் 

 ொஹின் ஆைிசயொர் 10,000 தொவரங்ைளின்  டங்ைளுடன் கூடிய விவரங்ைளடங்ைிய 

நூகல சவளியிட்டனர். இப்ச ொதுள்ள  வகைப் ொட்கடத் சதொடங்ைிய ச ருகம 

16,17 ஆம் நூற் ொண்டில்  வொழ்ந்த மூலிகை வல்லுேர்ைளொன ஆல் ர்ஸ் சமக்னஸ், 

ஆட்சடொ  ிரன் ப்லஸ், செசரொம் ொக், ெீன் ொஹின், ெொன்சர, டொர்னிஸ்ச ொட் 

ஆைிசயொகரச்  ொரும். இவர்ைளின் வகை ொடுைள் அகனத்தும் ச யற்கை 

வகைப் ொடுைள் ஆகும். இகவ ஒன்று அல்லது சமற் ட்ட  ண்புைளின் 

அடிப் கடயில் ச ய்யப் ட்டகவ. 

             ொெின்  சைொதரர்ைள் தங்ைள் நூலில் முதன் முக யொை இரு ச யொீட்டு 

முக யில் தொவரங்ைளுக்குப் ச யொிட முயன் ிருந்தனர் ஆனொல் ,இரு ச யொீட்டு 

முக கய முதன்முதல் முழுகமயொைக் கையொண்டு வழக்ைத்திற்குக் சைொண்டு 

வந்தனர். 

        18-ஆம் நுற் ொண்டில் வொழ்ந்த ஸ் டன் ேொட்டு அ ிவியல ிஞர் ைொசரொலஸ் 

என் ொர்  ி ந்த ச யற்கை  வகைப் ொட்கடயுச் ச ய்திருந்தொர். தொவரவியலுக்கும், 

தொவர வகைப் ட்ட்டியலுக்கும்  யன் ொடு  ல விவரங்ைகள ஹொர்ட்ஸ் 

அப்சலண்டிைஸ்  ிஸ்டமொ சேச்சுசர, ெீசனரொ  ிளொண்டொரம் ஸ்பீ ிஸ் 

 ிளொண்டொரம் ஆைிய நூல்ைள் வொயிலொை சவளியிட்டொர். தற்ைொலத்தில்,  ி ந்த  ல 
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வகைப் ொடுைள் சதொன்  முன்சனொடியொை லின்சனய ின் நூல்ைளும் வகை ொடும் 

அகமந்தகமயொல் லில்சலனியஸ், தொவர வகைப் ொட்டியலின்  தந்கத எனச் 

 ி ப்புப் ச ற் ொர். 

      லின்சனயஸ், தம் வகைப் ொட்டில் பூக்ைளில் உள்ள மைரந்தத்தொள்ைளின் 

எண்ணிக்கை, அகமப்பு, இகணவு,  ைிர்தன்கம, சூலைங்ைளின்  எண்ணிக்கை, 

அகமப்பு ஆைிய  ண்புைளின் அடிப் கடயில் மொனொண் ட்ொியொ, கடயொண்ட்ொியொ, 

கைனொட்ொியொ ச ொன்  24 வகுப்புைகள வகைப் டுத்தினொர். இது ஒரு ச யற்கை 

வகைப் ொட்டொயினும் முதன் முதல் மலர் உறுப்புைளுக்கு வகைப் ொட்டில் 

முக்ைியத்துவம் சைொடுத்த அம்முக சய இப்ச ொதும் ச ொிதும்  ின் ற் ப் டுைி து.  

அவருகடய ச யற்கை வகைப் ொட்டுக்குப்  ொலின வகைப் ொடு என்று ச யர். 

 18, 19ஆம் நூற் ொண்டுைளின் சதொடக்ைத்தில் சதொன் ிய வகைப் ொடுைள், 

இயற்கை வகைப் ொடுைளுக்கு வழிசைொலியனவொகும்.  இயற்கை வகைப் ொடு 

தொவரங்ைளின்  ல  ண்புைளின் அடிப் கடயிலும் அவற் ிகடசய ைொணப் டும் 

ஒற்றுகம, சவற்றுகம உ வு முக ைகள விளக்கும் வண்ணமும் 

அகமக்ைப் ட்டகவயொகும். இவ்வகைப் ொடுைகளச் ச ய்தவர்ைளில் ச ர்னொர்டு 

ெஸ்ஸீ, எ.எல்.டி.ெஸ்ஸி எ. ி.டிசைண்சடொல், ரொ ர்ட்  ிசரளன், ெொன் லிண்ட்லி, 

ஸ்டீ  ன் எண்ட்லிக்ைர் ஆைிசயொர் கு ிப் ிடத்தக்ைவர்ைளொவர்.  இதுவகர 

ச ய்யப் ட்டுள்ள இயற்கை வகைப் ொடுைளில்  ி ந்த, அகனவரும்  ின் ற்  

எளிதொன  ர் இயற்கை வகைப் ொட்கடச் ச ய்தவர்ைள் 19-ஆம் நூற் ொண்டின் 

இகடப் ட்ட ைொலத்கதச் ச ர்ந்த ச ந்தம், ஹீக்ைர் ஆவர். 

 ச யற்கை, இயற்கை வகைப் ொடுைகளப் ச ொலசவ இக்ைொலத்தில் மரபு 

வழி வகைப் ொடுைளும்  சதொன் ின.  இவ்வகைப் ொடுைள், தொவரங்ைளின் 

 லவகைப்  ண்புைள்,  டிமலர்ச் ிச்  ொன்றுைள் ஆைியவற் ின் அடிப் கடயில் 

ச ய்யப் ட்டுள்ளன.  ஆைசவ இப்ச ொதுள்ள தொவரக்குடும் ங்ைளின்  டிமலர்ச் ி 

அகமப்க  விளக்ைவல்ல வகைப் ொடுைளொை அகவ ச ய்யப் டுைின் ன. 

 எங்ைளர்,  ிரொண்ட்டில், ச ஸ்ஸி, சவட்ஸ்டீன், சஹொலியர், ஹட் ின் ன், 

ைிரொன்க்விஸ்டு, தக்தெொன் ஆைிசயொொின் வகைப் ொடுைள் மரபு வழி 

வகைப் ொடுைளொைக் ைருதப் டுைின் ன.  ஆயினும் இன்றுவகர ஒரு முழுகமயொன 

மரபு வழி வகைப் ொடு ச ய்யப் டவில்கல. 
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தொவர உலைம்   : தொவரங்ைள் (plantae) 

(plant kingdom)   அகனத்தும் 

 ிொிவு (phylum or division)  : தொசலொ க ட்டொ (110,000 இனங்ைள்) 

உட் ிொிவு    : 1.ஆல்சை ( ொ ிைள்) (20,000 இனங்ைள்) 

       2. பூஞ்க , ைொளொன்,  ொக்டீொியொ, ஈஸ்ட்  

     (90,000 இனங்ைள்) 

 ிொிவு     :  ிகரசயொ க ட்டொ (23,000 இனங்ைள்) 

வகுப்புைள்  : ஹொப் ொட்டிைொப் ிடொ, ஆந்சதொச ரடொப் ிடொ,   

                                                         ிகரயொப் ிடொ 

 ிொிவு     : சடொிசடொ க ட்டொ (10,000 இனங்ைள்) 

வகுப்புைள்    :   ிலி ின், இக்வி ிட்டின்,கலக்சைொப்ச ொடின் 

 ிொிவு     : ஸ்ச ர்மட்சடொ க ட்டொ (விகதத்தொவரங்ைள்) 

உட் ிொிவு    : ெிம்சனொஸ்ச ர்மி 

       (விகதமூடொத் தொவரங்ைள்) 

       (640 இனங்ைள்) 

      ஆஞ் ிசயொஸ்ச ர்மி 

      (விகதமூடிய தொவரங்ைள்) 

 (1,95,000 இனங்ைள்) 

வகுப்பு    : 1. இருவித்திகலத் தொவரங்ைள் (1,55,000) இனங்ைள்) 

                   2. ஒரு வித்திகலத் தொவரங்ைள் (40,000 இனங்ைள்) 

 தொவர வகைப் ொட்டில்  ிற் ினம், ச ொினம் ச ொன்   ல  டிைள் உள்ளன.  

சதஸ் ீ ியொ  ொப்புல்னியொ என்னும் தொவரவியல் ச யர் சைொண்ட பூவரசு 

மரத்கதத் தொவரவியல் வகைப் ொட்டில் ச ொருத்திப்  ொர்த்தொல் அதன்  ல  டிைள் 

ைீழ்வருமொறு அகமயும். 

 ிொிவு (division)   : டிரக்ைிசயொ க ட்டொ 

உட் ிொிவு (sub division)  :ஆஞ் ிசயொஸ்ச ர்மி 

வகுப்பு (class)   : இருவித்திகலத் தொவரம் 

சதொகுப்பு அல்லது வொிக  (series): தலொமி ப்சளொரொ 

துக      :மொல்சவ ிஸ் 

குடும் ம் (family)   : மொல்சவ ி 
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ச ொினம் (genus)   : சதஸ்பீயொ 

 ிற் ினம் (species)   :  ொப்புல்னியொ 

 வகைப் ொட்டின் இப் டிைள் சடக் ொ எனப் டுைின் ன. தொவர 

வகைப் ொட்டில் ஒரு  ிற் ினசம இறுதி அலைொகும்.  வளர்ப் ின் ைொரணமொைவும், 

சூழ்ேிகல மொற் ம், மரபு மொற் ம் ைொரணமொைவும், ஒரு  ிற் ினத்திற்குள்ளொைசவ 

 ல சவறு ொடுைள் சதொன்றுவதுண்டு.  அப்ச ொது,  ிற் ினம் சமற்சைொண்டு  ிறு 

அலகுைளொைப் ச யொிடப் டும்.  எடுத்துக்ைொட்டொை, மொஞ் ி ச ரொ இண்டிைொ 

எனப் டும் மொ  ிற் ினம், ேீலம், மல்சைொவொ ச ொன்   ல வகைைகளக் 

சைொண்டிருக்கும்.  இகதப்ச ொலசவ ஒகர ொ  ட்கடவொ எனப் டும் சேல் 

 ிற் ினத்தில் ஐ.ஆர். 20, 27 ச ொன்   ல புதிய வகைைள் உள்ளன. 

 அண்கமக்ைொல ஆரொய்ச் ிைளின்  யனொைப்  ல்சவறு முக ைளில் 

வகைப் ொடுைள் ச ய்யப் டுைின் ன.  தொவர உள்ளகமப்பு, குசரொசமொச ொம்ைளின் 

எண்ணிக்கை அகமப்பு, தொவரங்ைளிலுள்ள சவதிப்ச ொள்ைள் ஆைிய  ண்புைளின் 

அடிப் கடயில் தொவரங்ைள் வகைப் டுைின் ன. 

7.8. மர இனப் ச யர் அைரொதியில் தொவர வகைப் ொடு 

 மொகதயன் மற்றும்  ித்திரபுத்திரன் ஆைிசயொர் சதொகுத்த மரவினப்ச யர்ைள் 

அைரொதியில் அவர்ைள் தமிழ் இலக்ைியங்ைளிலும்  ி  தமிழ் நூல்ைளிலும் 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ள தொவரங்ைளின் ச யர்ைகளத் சதொகுத்து வழங்ைியுள்ளனர். 

அவர்ைள் தொவரங்ைகள ச டிைள், ச ருமரங்ைள்,  ிறுமரங்ைள் என வகைப் ொடு 

ச ய்து தொவரங்ைளின் ச யர்ைகளத் தருைின் னர்.  இத்சதொகுதி தொவரப் ச யர்ைள் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழியத்தன்கமகய சவளிப் டுத்தி ேிற் து சதொியவருைின் து. 

ஒசர ச யசர  ில ைொரணங்ைளொல்  ல தொவரங்ைளுக்கு  யன் டுத்தப் டுவது 

சதொியவருைின் து.   

7.9. தொவரப் ச யர்ைளின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

 முந்திய  த்திைளில் தொவரங்ைகள எவ்வொறு வகைப் ொட்டியல் 

அடிப் கடயில் வகைப் த்தலொம் என்றும்  தொவரங்ைள் அ ிவியல் அடிப் கடயில் 

எவ்வொறு ச யொிடப் ட்டன என்றும் விளக்ைப் ட்டது. எண்ணி ந்த வட்டொரப் 

ச யர்ைள்ைள் தொவரங்ைளுக்கு இருப் தன் ைொரணமொை உலைப்ச ொது அளவில் 
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தொவரங்ைள் ச யொிடப் டசவண்டும் என்  சேொக்ைில் தொவரங்ைள் 

வகைப் டுத்தப் ட்டுப் ச யொிடப் ட்டன.  இவகைப் டுத்தலும் ச யொிடலும் 

உலைமயமொனக் ைருத்துப்  ொிமொற் த்திற்கு உதவும். இன்க ய இகணயதளப் 

 யன் ொட்டின் ைொரணமொை இத்தகைய வகைப் ொட்டியல்ைள் ைண்ச ொ ியில் 

கையொளத் தக்ைவிதத்திலும் ைணிச ொ ியின் உதவியொல் 

இவ்வகைப் ொட்டியல்ைளில் கூ ப் ட்டுள்ள தைவல்ைள்ைகள மீளப்ச  வும் 

உதவசவண்டி வடிவகமக்ைப் டசவண்டும். இத்தகையச் ச யல் ொட்டின் 

விகளவுதொன் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள்.   யன் ொட்டொளர்ைள் தமது 

சதகவக்கு ஏற் வும் தொம் விரும்பும் ச ொருட்புலத்திற்கு ஏற் வும் இத்தகைய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள வடிவகமக்ைின் னர். 

7.9.1 தொவர மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (Plant Ontology (PO)) 

 உலை அரங்ைில் சதகவைருதித் தவரப் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

வடிவகமக்ைப் ட்டது.  இதற்சைன்று ஒரு கூட்டகமப்பு ஏற் டுத்தப் ட்டது.  தரவு 

அடித்தளங்ைகளத் (databases) தொண்டி ச ொருண்கம ொர்ந்த குறுக்கு-

இனங்ைகளப்  ற் ிய சைள்விைளுக்கு சவண்டி ஒரு ச ொருண்கமயியல் 

 ட்டைத்கதத் தந்து தொவர அகமப்புைகளயும் வளர்ச் ிகயயும் வளர்ச் ி 

ேிகலைகளயும் விளக்கும் ைட்டுப் டுத்தப் ட்ட ச ொற்ச ொகைைகள 

(மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகள) உருவொக்குவதும்  ொதுைொப் தும் 

 ங்ைிட்டுக்சைொள்வதும் Plant Ontology Consortium (PCO)   என்  அகமப் ின் 

முக்ைியமொன சேொக்ைம் ஆகும்.  தொவரத் தரவு அடித்தளங்ைளில்  ச யல் ொடு ொர் 

அகடயளப் டுத்தல் முயற் ிைளுக்குத் துகணபுொிகதயும் ஒத்துப்ச ொவகதயும் 

முக்ைிய இலக்ைொைக் சைொண்டு தொவர மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (Plant 

Ontolgoy(PO)) உருவொக்ைப் ட்டது.  தொவர மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

என் து தொவரக் ைகலச்ச ொற்ைளின் விொிவொன திரட்டு அல்ல; மொ ொை இது தொவரக் 

ைருத்துருக்ைள் அவற் ின் அர்த்தங்ைளொலும் அவற் ிற்ைிகடசய உள்ள 

உ வுைளொலும் விளக்ைப் ட்டும் ைலகவத்தன்கமயொன  டிேிகல அகமப் ொகும். 

தரவு அடித்தளங்ைகளக் ைடந்து சைள்வி சைட் தற்குத் துகணபுொிவதும் தக கய 
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அகடயொளப் டுத்த இச்ச ொற்ச ொகையின் முரண் ொடில்லொத  யன் ொட்கட 

ஊக்குவிப் தும்  இச்ச ொற்ச ொகையின் முக்ைியமொன சேொக்ைம் ஆகும்.  

7.9.2 தொவர மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின்  ொிமொணங்ைள் 

 தொவரங்ைள் அவற் ின் விகதைளின் அகமப்பு ைொரணமொை ஒரு விகத 

இகலத் தொவரங்ைள் இரு இகலத் தொவரங்ைள் என வகைப் டுத்தப் டும்.  

தொவரங்ைள் ேீொில் வொழ்ைின் னவொ தகரயில் வொழ்ைின் னவொ என் தன் 

அடிப் கடயில் ேீர் வொழ் தொவரங்ைள் ேிலம்  வொழ் தொவரங்ைள் என வகைப் 

 டுத்தப் டும். தொரங்ைள் பூக்குமொ பூக்ைொதொ என் தன் அடிப் கடயில் பூக்கும் 

தொவரங்ைள், பூவொத் தொவரங்ைள் என வகைப்  டுத்தப் டும்.  ச ல் அகமப்பு 

அடிப் கடயில் ஒரு ச ல் தொவரங்ைள்  ல ச ல் தொவரங்ைல் என 

அகழக்ைப்ச றும். சவர்ைள் அவற் ின் அகமப்பு அடிப் கடயிலும் ச யல் ொடும் 

அடிப் கடயிலும்  ல்சவறுவிதமொை வகைப் டுத்தப் டும், இகலைள்  அவற் ின் 

அகமப்பு ைொரணமொை  ல்சவறு ச யர்ைகளப்  ச றும்.  இகலைள் அவற் ின் 

ேரம்பு அகமப்பு ைொரணமொை  லவிதமொன ச யர்ைளொல் அகழக்ைப் டும்.   

தொவரங்ைளிலும் மொமி ப்  ட் ணிைள்.   ில தொவரங்ைள் சவர்ைளில் உணகவச் 

ச ைொித்து கவக்கும்,  ில தண்டுைளில் ச ைொித்து கவக்கும்  ில இகலைளில் 

ச ைொித்து கவக்கும்.   ில தொவரங்ைள் ைொய்க்கும்  ில ைொய்க்ைொது.   ில 

தொவரங்ைளின் தண்டுைள் சைொடியகமப்க  ச ற் ிருக்கும்,  ில ைகளைள் 

உள்ளதொயும்  ில ைிகளைள் இல்லொதும் இருக்கும்.   ில தொவரங்ைளின் 

உடலகமப்பு சவர், தண்டு, ைிகள என்று  ிொிக்ைத்தக்ைவொறு இருக்கும்; இவகமப்பு 

இல்லொத தொவரங்ைளும் உண்டு; சவொில்லொத தொவரங்ைளும் உண்டு சவர் உள்ள 

தொவரங்ைளும் உண்டு; இகலைளுள்ள தொவரங்ைளும் உண்டு, இகலைளில்லொத 

தொரங்ைளும் உண்டு;  ில தொவரங்ைளின் இகலைள் முட்ைளொை மொ ி இருக்கும்.   

 தொவரங்ைள் அவற் ின்  யன ொடு அடிப் கடயிலும் 

ச யொிடப் டுவதுண்டு.  கு ிப் ொை தமிழில் தொவரங்ைள் அவற் ின் மருந்து 

 யன் ொடு ைருதி ச யர்ைள் ச றுவதுண்டு.   
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 முன்னர் கூ ியது ச ொல் தவரங்ைள் ச டிைள், குத்துச் ச டிைள்,  ிறு 

மரங்ைள், ச ரும் மரங்ைள், புற்ைள், பூண்டுைள் எனவும் 

வகைப் டுத்தப் டுவதுண்டு. 

 இகலைள் ஒருவித மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவ சவளிப் டுத்தும். பூக்ைள் 

ஒரு வித மூலப் ச ொருண்கம ஆய்கவ சவளிப் த்த்தும். தண்டுைள், சவர்ைள் 

என் னவும் தனித்தனி மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவப் ச  லொம்.  இகவைள் யொவும் 

ஒன் ிகணக்ைப் ட்ட ஒரு ச ொிய தொவர மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வும் 

 ொத்தியமொகும். தொவரங்ைளின்  லவித  யன் ொடுைள் தழுவிய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ உருவொக்ை இயலும்.  

 மொகதயன் மற்றும்  ித்திரபுத்திரன் ஆைிசயொர் சதொகுத்த மரவினப்ச யர்ைள் 

அைரொதியில் தொவரங்ைள் ச டிைள்,  ிறு ச டிைள், குத்துச் ச டிைள், மரங்ைள், 

 ிறுமரங்ைள், ச ருமரங்ைள்,  என வகைப் ொடு ச ய்துள்ளது  ற் ி முன்னர் 

கூ ப் ட்டது. அவர்ைள் தமிழ் இலக்ைியங்ைளிலிருந்தும் ேிைண்டுைளிலிருந்தும் 

மருத்துவ நூலைளிலிருந்தும்  தொவரப் ச யர்ைகள திரட்டித் சதொகுத்துத்  

தருைின் னர்.  இத்தொவரப் ச யர்ைகள அ ிவியல் ச யர்ைளுடன் ச ொருத்தி ஒரு 

மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவ சமற்சைொள்ளப் டசவண்டியதன் சதகவ உள்ளது. 

   ேொம்  திமூன் ொம் இயலில் விளக்ைமொைத் தந்துள்ள  தமிழ்ச ொற்ச ொகையின் 

மூலப்ச ொருண்கமகயயல் ஒழுங்ைகமப்பு அல்லது ைொட் ி 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ச ொற்ைளஞ் ிய ஒழுங்ைகமப்பு என்  சமன்ச ொருளின் 

தரவுத் தளத்தில் இவ்வியலில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள/விளக்ைப் ட்டுள்ள தொவரச் 

ச ொற்ச ொகை  ொர்ந்த ச ொற்ைள்ைள் யொவும் தரவுதளத்தில் ச ர்க்ைப் ட்டுள்ளன. 

சமற் ச ொன்ன ஒழுங்ைகமப் ின் இகடமுைம் மூலம் தொவரம் கு ித்த ச ொல்கலத் 

தந்து அதுகு ித்த தைவல்ைகள ைொட் ிவடிவில் ச   இயலும். 

7.10  ேிக வுகர 

இவ்வியலில் தொவர வகைப் ொட்டியலும் தமிழ் இலக்ைிங்ைியங்ைளிலும்  ி  

நூல்ைளிலும்  யன் டுத்தப் டும்  தொவரப் ச யர்ைளும் அவற் ின் சவறு ட்ட 
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ஆய்வுைளும் விளக்ைப் ட்டுள்ளன. சமலும் தொவரம் சதொடர் ொன 

மூலப்ச ொருண்கமயில் ஆய்வுைளின்  ொிமொணங்ைளும்  ொத்தியமொன 

ச யல் ொடுைளும் விொிவொைக் கூ ப் ட்டுள்ளது.   

 

 

 

 

 

இயல் 8 

விலங்ைினச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

8.0 முன்னுகர 

இவ்வியலில் விலங்ைினச் ச ொற்ச ொகைகய வகைப் ொட்டியல் 

அடிப் கடயிலும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடிப் கடயிலும் ஆய்ந்து ஒரு 

மீட்பு ஒழுங்ைகமப்க யும் ைற் ிக்கும் சதொகுதிகயயும் உருவொக்குவது  ற் ி 

விளக்ைப் ட்டுள்ளது.  

 விலங்கு என் து மனிதன் இனமும் தொவரமும் அல்லொத  ஏகனய உயிொினம்; 

(கு ிப் ொை) ேொன்கு ைொல்ைளுகடய, குட்டி ச ொட்டுத்  ொல் தரும் இனம். விலங்கு 

என் து உலைில் வொழும் உயிொின வகைைளின் ஒரு  ிொிவொகும். அொிஸ்டொட்டில் 

எல்லொ உயிொினங்ைகளயும், தொவரங்ைள், விலங்குைள் என இரு  ிொிவுைளொைப் 

 ிொித்தொர். லின்சனய ியன் முக ப் டி (Linnaeus System), சவெிட்ட ிலியொ 

(Vegetabilla), அனிமலியொ (Animalia) என்னும் இரண்டு திகணைள் ஆைியன. 

விலங்குைளொல் தொனொைசவ உணவு தயொொிக்ை இயலொ. தொவங்ைகளசயொ 

மற்  விலங்குைகளசயொ தின்று உயிர் வொழ்ைின் ன. ச ரும் ொலொன விலங்குைள் 

இடம்ச யரும் ஆற் ல் ச ற்று விளங்குைின் ன. வகைப் ொட்டியல் எனும் 

வகைப் ொடு முக கய மட்டுசம கு ிப் ிடும் இது  ர் அ ிவியல் துக யன்று.  

விலங்குைகளப்  ல  ிொிவுைளொை அகமத்தசல வகைப் டுத்துதல் என ெி.ெி. ிம் ன் 

சதொிவித்துள்ளொர் 
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சதொன்கம ேொைொிை ேொடுைகளப் ச ொலசவ இந்தியொவிலும் ைி ிஸ்துவ 

 ி ப் ிற்கு முன்னசர அ ிவியல் அ ிவு  டிப் டியொை வளரத் சதொடங்ைியுள்ளது. 

 ண்கடக்ைொல இந்தியப் ச ரர ரொன அச ொைர் ைி.மு. 242-ல்  ில  ட்டங்ைகளப் 

 ி ப் ித்தொர். அவற் ில் மீன்  ிடித்தல், சவட்கடயொடுதல் விலங்குைளின் 

வொழ்விடமொன ைொடுைகள அழித்தல் ச ொன் கவ மிை அ ிவொர்ந்த வகையில் 

முக ப் டுத்தியுள்ளொர். 

 ழம் ைிசரக்ை அ ிஞர் அொிஸ்டொட்டில் விலங்ைியலின் தந்கத என 

அகழக்ைப் டுைி ொர். இவர் வொழ்ந்த ைொலம் ைி.மு 322 முதல் ைி.மு 384 வகர ஆகும். 

இவர் விலங்குைள் கு ித்து மக்ைளிகடசய திரண்டிருந்த தைவல்ைகள முதல் 

முக யொைத் சதொகுக்ை முயற் ி ச ய்தொர். ைிசரக்ை சமொழியில் (ஸ்டுசவொன்) 

என் ொல் விலங்கு ‘சலொசைொர்ஸ்’ என் ொல் ச ல் என்று ச ொருள். 

இந்தியொவில் 15,000 விலங்ைினங்ைள் உள்ளன். அவற் ில் 340  ொலூட்டி, 

1200   கவ, 420 ஊர்வன, 140 ேிலேீர் வொழ்வன, 200 மீன்ைள், 500 பூச் ிைள், 

4000 சமல்லுடலிைள் மற்றும் முதுசைலும் ற்  விலங்கு வகைைள் அடங்குைின் ன. 

8.1 சதொகுப்பு அல்லது வகைப் ொட்டு அலகு (taxon) 

 கு ிப் ிட்ட  ண்புைளின் அடிப் கடயில் விலங்குைள்  குக்ைப் டுைின் ன.  

இவ்வகையில் ஏற் டுத்தப் டும்  ிொிவுைள் சதொகுப்புைள் அல்லது வகைப் ொட்டு 

அலகுைள் ஆகும். எனசவ  ர் சதொகுப்பு என் து தனிப் ிொிவொை ஏற் டுத்தும் 

வகையில்  மொறு ட்ட  ண்புைகளக் சைொண்ட அகமப் ொகும். 

 விலங்ைியல் வகைப் ொட்டில் சதொகுதி, வகுப்பு, வொிக , உண்டு.  சதொகுதி 

முதல்  ி ப் ினம் வகர அகமக்ைப் ட்டுள்ள முக  ைீழி ங்கு  டிேிகல முக  

எனப் டும். இதில் ஒவ்சவொரு  ிொிவும் கு ிப் ிட்ட  ண்புைளின் 

அடிப் கடயிலொனது.  இத்தகைய அகமப்பு முக  மனிதரொல் ஏற் டுத்த்ப் ட்டது.  

எனினும் இயற்கையில் இதற்கு இகணயொன சதொகுப்புைள்  உள்ளகதக் 

ைொணுதலிலும் சவவ்சவறு சதொகுப்புைளில் ச ொறுத்தலிலும் தவறுைள் சேொிடலொம். 

 ‘சதொகுதி’ என் து  ர் ச ொிய சதொகுப் ொகும். விலங்குைள்  ல 

சதொகுதிைகளக் சைொண்டுள்ளது.  ஒவ்சவொரு சதொகுதிகயச்  ொர்ந்த விலங்கும் 

கு ிப் ிட்ட  ில  ண்புைளொல் முதல் ேிகலயில் அகடயொளம் ைொணப் டுைி து. 
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 ண்புைள்    சதொகுதி 

ஒரு ச ொல் விலங்குைள்  புசரொட்சடொசைொவொ   

துகள உடலிைள்   ச ொொி ச ரொ (துகளயுடலிைள்)  

ச ொதுவொன உடற்- ீரணகுழி  ீசலண்டிசரட்டொ (குழியுடலிைள்) 

தட்கடப்புழுக்ைள்                           ிளொட்டிசஹல்மிந்திஸ் (தட்கடபுழு இனம்) 

நூல் ச ொன்  புழுக்ைள்  ேிமட்சடொடொ(உருகளப்ப்புழுஇனம்) 

ைணுக்ைொல்ைள்    ஆர்த்சரொச ொடொ (ைணுக்ைொலிைள்) 

சமன்கமயொன உடல்  ரப்பு சமொலஸ்ைொ (சமல்லுடலிைள்) 

உடற்சதொலில் முட்ைள்  எக்கைசனொசடர்சமட்ட (முட்சதொலிைள்) 

முதுகு ேொண் சைொண்டகவ  ைொர்சடட்டொ  

 ர் சதொகுதியின் விலங்குைள் சவறு ல ச ொதுப்  ண்புைகளயும் 

ச ற் ிருக்ைலொம்: சதொகுதி சமலும்  ல சதொகுப்புைளொைப்  ிொிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

சதொகுதி துகணத்சதொகுதிைள்  வகுப்புைள் (அல்லது) 

சதொகுதி ( வகுப்புைள் (அல்லது) 

சதொகுதி ( ச ரும் வகுப்புைள் ( வகுப்புைள் 

  டிேிகல அகமப் ில் சதொகுதியின் ைீழ் வகுப்புைள் உள்ளன.   ர் வகுப் ில் 

உள்ள உறுப் ினர்ைள்  ில கு ிப் ிட்ட  ண்புைளொல் அகடயொளம் 

ைொணப் டுைிண் னர்.  இம்முக யில் சதொகுதி புசரொட்சடொச ொவொவில் 4 

வகுப்புைள் உண்டு. 

வகுப்பு      ண்பு 

கரச ொச ொடொ    சவர் ச ொன்  ச ொலிக்ைொல்ைள் 

 ிலிசயட்டொ      ிலியங்ைகளப் ச ற் ிருத்தல் 

 ப்ளொசெல்சலட்டொ    ைக யிகழ சைொண்டகவ 

ஸ்ச ொசரொச ொவொ    ஸ்ச ொர்ைள் உகடயகவ 

  ர் வகுப்பு, மீண்டும் ச ரும் வொிக ைளொைசவொ அல்லது வொிக ைளொைசவொ 

 குக்ைப் டும். 

வகுப்பு துகண வகுப்பு  ச ரும் வொிக   வொிக  (அல்லது) வகுப்பு  வொிக  

வொிக ைள்  ர் கு ிப் ிட்ட  ண் ொல் மொறு ட்டிருக்கும்.  உதொரணமொை வகுப்பு, 

பூச் ியினம் 29 வொிக ைளொைப்  குக்ைப் ட்டுள்ளது. இவ்வொிக ைள் ஒவ்சவொன்றும் 

 ர் கு ிப் ிட்ட  ண்புைளொல் அகடயொளம் ைொணப் டுைின் ன. 

வொிக     ண்பு    உதொரணம் 

http://www.languageinindia.com/


222 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

ஏடீசரொ  இ க்கைைளில்கல   சல ிஸ்மொ (புத்தைப்பூச் ி)  

சைொலியொட்டிரொ ச தில்ைளுகடய இ க்கைைள் வண்ணத்துப்பூச் ி 

டிப்டிரொ  இரண்டு இ க்கைைள்  சைொசுக்ைள் 

கஹமினொப்டிரொ சமல்லிய இ க்கைைள்  குளவிைள் 

 ர் வொிக  மீண்டும்  ல குடும் ங்ைளொைப்  குக்ைப் டும். 

வொிக  -> ச ருங்குடும் ம் -> குடும் ம் அல்லது வொிக  -> குடும் ம் 

ஒவ்சவொரு குடும் மும்  ல இனங்ைகள உள்ளடக்ைியது. இனம், மீண்டும்  ல 

 ி ப் ினங்ைளொைப்  குக்ைப் ட்டுள்ளது. 

8.2 வகைப் ொட்டு முக ைள் 

8.2.1 எண்ணிக்கை வகைப் ொடு:  ச னடிக்ஸ் முக  

 உயிாியலில், ேிசைடிக்ஸ் (phenetics /fɪˈnɛtɪks/ /ஃசேன்டாக்ஸ்/) (Greek: 

phainein - to appear கிபரக்கம்: னேனைன் - பதான்றுேது) டாக்ஸிசமட்ாிக்ஸ் 

என்றும் அனழக்கப்ேடுகி து. இது அேற் ின் னேபலாசெைீ அல்லது ோிணாம 

உ னேப் சோருட்ேடுத்தாமல், ஒட்டுசமாத்த ஒற்றுனமயின் அடிப்ேனடயில் 

சோதுோக உருேேியல் அல்லது ேி  கேைிக்கத்தக்க ேண்புகளின், 

அடிப்ேனடயில் உயிாிைங்கனள ேனகப்ேடுத்துேதற்காை ஒரு முயற்சியாகும்.  

ஃசேசைடிக் ேனகேிாித்தல் என்ேது ஒட்டுசமாத்த ஒற்றுனமயின் அடிப்ேனடயில் 

ேனகப்ேடுத்தலின் ஒரு அனமப்ோகும். ேனகப்ேடுத்தப்ேட்ட உயிாிைங்களின். 

ஃபீசைடிக் உ வுகள் காயீன் & ஹாாிசைால் (Cain. & Harrison 1958, 1960) 

ேனரயறுக்கப்ேடுகின் ை. இது எந்த எனட அளவும் இல்லாமல் கினடக்கக்கூடிய 

அனைத்துப் ேண்புகனளயும் அடிப்ேனடயாகக் சகாண்ட ஒட்டுசமாத்த 

ஒற்றுனமயின் ோினச ஒழுங்கு. இம்முக யில்  ர் சதொகுப்பு அல்லது வகைப் டு 

அலகு என் து ‘ ர் கூட்டம்’ எனக்ைருத்தில் சைொள்ளப் டுைி து.  ஒட்டுசமொத்த 

ஒற்றுகமைளின் அடிப் கடயில் இனங்ைள் அகடயொளம் ைொணப் டுைின் ன. 

இதற்ைொன ைணக்ைிசலடுக்கும் கூட்டத்தின் அளவு சசயல்ோட்டு ேனகப்ோட்டியல் 

அலகுகள் (operational taxonomic units out)) எனப் டுைி து. 

விலங்குைகள முதுசைலும் ற் கவ, முதுசைலும் ிைள் எனப்  ிொிக்ைலொம். 

இம்முக யிகன அொிஸ்டொட்டில் துவக்ைினொர். இப் ிொிவிகனயில் 
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புசரொைொர்சடட்டொ எனும் சதொகுப் ிற்கு இடமில்கல. ஒருச ல் விலங்கு,  லச ல் 

விலங்கு என விலங்குைகளப்  ிொிக்ைலொம். புசரொட்சடொச ொவொக்ைள் ஒருச ல் 

விலங்ைளொகும்.  லச ல் விலங்குைள் சமட்டொச ொவொக்ைள் எனப் டுைின் ன. 

இம்முக யில் திசுக்ைள் இல்லொத ைடற் ஞ்சு உயிொிைளுக்ைொன இடம் 

ைிகடப் தில்கல. மற்ச ொரு முக யில் விலங்குைள் ைீழ்க்ைண்ட 

சதொகுப்புைளொைின் ன. 

1. புசரொட்சடொச ொவொ – ஒருச ல் விலங்குைள் 

2.  ொரச ொவொ – திசுக்ைளில்லொத  லச ல் விலங்குைள் (ைடற் ஞ்சுைள்) 

3. யூசமட்டொச ொவொ – திசுக்ைளுள்ள விலங்குைள் 

மிைப்ச ொிய சதொகுப் ொைிய யூசமட்டொச ொவொ மீண்டும் இரு  ிொிவுைளொைி து. 

1. ஈரடுக்கு விலங்குைள் – உடல் சுவற் ில் பு ப் கட, அைப் கட எனும் 

இரண்டு அடுக்குைளுகடயகவ. உதொரணம், உடற்குழியுகடயகவ. 

2. மூவடுக்கு விலங்குைள் – உடல் சுவற் ில் பு ப் கட, இகடப் கட, 

அைப் கட என மூன்று அடுக்குைள் சைொண்டகவ. 

மூவடுக்கு உயிொிைள் உடற்குழி அடிப் கடயில் மீண்டும் மூன்று  ிொிவுைளொைப் 

 ிொிக்ைப் டலொம். 

1. உடற்குழியற் கவ – உதொரணம்: தட்கடப்புழுக்ைள் 

2. ச ொய்யொன உடற்குழியுடகவகய – உதொரணம்: உருகளப்புழுக்ைள் 

3. உடற்குழியுகடயகவ 

முதுசைலும் ிைள் (vertebrata or craniata) 

முதுசைலும் ிைள் மிைப்ச ொியகவ.  ில திமிங்ைலங்ைள் 35 மீ ேீளமும் 120 

டன்ைள் எகடயும் உகடயகவ ேீலத்திமிங்ைலங்ைள் (Blue whale) எனும் 

திமிங்ைங்ைசள உலைின் ச ொிய விலங்குைள் ஆகும். 100 மீ ேீளமுகடய  ிலிப்க ன் 

சைொ ி மீன்ைள் (Philipine goby) உலைின் மிைச் ி ிய முதுசைலும் ிைள் ஆகும். 

முதுசைலும் ிைகள மீன்ைள், ேொன்குைொலிைள் என இரு  ிொிவுைளொைப்  ிொிக்ைலொம். 

மீன்ைள் (pisces) 
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இகவ ேீர்வொழ் மற்றும் உடல் சவப் ம் சைொண்ட முதுசைலும் ிைள். இகவ 

முன்,  ின் பு ங்ைளில் குவிந்த அகமப்புகடயகவ. உடலொன தகல, உடல், வொல் 

என மூன்று  குதிைகளக் சைொண்டது. 

ேீர்ேிலம் வொழ்வன 

தவகளைள், சதகரைள், ேியூட்டுைள்,  லமொன்டர்ைள், ைொல்ைளற்  

 ி ிலியன்ைள் இவ்வகுப் ிலுள்ளன. இகவைள் ேீொிலும் ேிலத்திலுமொை 

வொழ்ைின் ன. 

ஊர்வன (Reptiles) 

 ல்லிைள்,  ொம்புைள், ஆகமைள், முதகலைள் ச ொன் கவ ஊர்வன  ிொிவிகனச் 

ச ர்ந்தகவ. 

  கவ (Aves) 

பு ொ, ைிளி, ைொைம், குருவி, மயில், தீக்சைொழி, ச ங்குவின் ஆகும். உலைில் 8000 

வகைப்   கவைள் உண்டு. 

 ொலூட்டிைள் (mammalian) 

குட்டி ஈன்று  ொலூட்டும் விலங்குைளுக்கு லின்னயஸ் (1758) ‘மம்மொலியொ’ 

எனும் ச யொிட்டொர். இதற்கு ‘முகலயூட்டிைள்’ என் து ச ொருள். 

இவ்வகை அகடயொளம் ைொணுதலில் சதொகுப்புைளுக்கு இகடயில் உள்ள 

ஒற்றுகமைளும் சவற்றுகமைளும் முக்ைியத்துவம் ச றுைின் ன. இதற்ைொன 

அளவுசைொல் 0 முதல் 1 வகரயிலொன கு ியீடுைகளக் சைொண்டுள்ளது. ‘1’ என் து 

முழு அளவிலொன ஒற்றுகமகயயும் – ‘1’ என் து சவற்றுகமைகளயும் கு ிப் ிடும். 

இம்முக யில் மிை அதிை அளவில் ‘தரவுைள்’ சதகவப் டும். சதொடர்புகடய 

இனங்ைளின் தரவுைள் புள்ளியல் முக ைளொல் ஆய்வு ச ய்யப் டுைின் ன. இதில் 

ைணினி மிைவும் உதவுைின் ன. 

8.2.2 ச ல்லியல் முக  வகைப் ொடு 

 ர் ச ல்லின் அகனத்து குசரொசமொச ொம்ைகளயும் அகடயொளம் ைண்டு 

அகமப்க  விவொிக்கும் முக க்கு ைொொிசயொகடப் ிங் (Karyotyping) என்று ச யர். 

இம்முக  வகைப் ொட்டியலில் உதவுைி து. 

தங்ைளுக்குள் இனப்ச ருக்ை ைலப்புைள் சைொண்ட உயிொினங்ைளில் ஒசர 

மொதிொியொன குசரொசமொச ொம்ைளின் அகமப்பு உண்டு.  ி  இனங்ைளுடன் 
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ஒப் ிடுகையில் அகமப்பும் எண்ணிக்கையும் மொறு டலொம். தகலைீழொதல், 

இடமொற் ம் ச ொன்  குசரொசமொச ொம்ைளின்  ி ழ்ச் ிைகளக் ைொணும் சவகளயில் 

அதன் முந்திய அகமப்க  ஊைித்து அ ியலொம். 

8.2.3 சவதிய முக  வகைப் ொடு 

இம்முக யில் என்க ம்ைளொல் சதொற் விக்ைப் டும்  ில மூலக்கூறுைள் 

உதவுைின் ன. இவ்வகைப் ொட்டில் புசரொட்டீன்ைகள அகடயொளம் ைொண 

மின்ைவர்ச் ிப்  ரவல் (Electrophoresis), அமிசனொ அமிலங்ைகள அகடயொளம் 

ைொண் தற்கு  ன்னி  வகர டமுக  (chomatography), திசுக்ைளின் 

ஐச ொஎன்க ம்ைகள ஒப் ிடுதல் ச ொன்  முக ைள் உண்டு. உயிொிைளில் 

கு ிப் ிட்ட பு  ஹொர்சமொன்ைள் (pheromones) ேி மிைள், ேச்சுக்ைள் (Toxins) 

உண்டு. இகவைளும்  ர் இனத்கத அகடயொளம் ைொண உதவுைின் ன. 

8.2.4 சதொல்லுயிொியல் வகைப் ொட்டு முக  

இம்முக யில்  டிவங்ைள் அகடயொளம் ைொணப் ட்டு அவற் ின் வயது 

தீர்மொனிக்ைப் டுைி து.  ி ந்த முழு அளவிலொன  டிவங்ைள் ைிகடப் ின் 

அகடயொளம் ைொணுதல் எளிதொகும்.  ல  டிவங்ைளின் சவட்டுத்சதொற் ங்ைள் 

ச ொதகனச்  ொகலயில் ஏற் த்தி  யன் டுத்துைிச ொம். 

 டிவங்ைள், அகவ ைிகடத்த இடம், உடன் வொழ்ந்த  ி  உயிொிைள் ச ொன்  

 ல ைொரணிைகளக் சைொண்டு ஆய்வு ச ய்யப் டுைின் ன. இம்முக ைளொல்  ர் 

 டிவ உயிொியின்  ி ப் ினத்தின் ச யகர தீர்மொனம் ச ய்வது இயலொது. சதொகுதி, 

வகுப்பு, வொிக  ச ொன்  ேிகலைகள வகரயக  ச ய்யலொம். 

8.3 ச யொிடும் முக ைள் 

அ ிவியல் முக யில் ச யொிடுவதொல் உயிொிைகள அ ிவியலொர் எளிதில் 

அகடயொளம் ைொண இயலும். தற்ைொலத்தில் வகைப் ொட்டு முக ைள் 1753-ல் 

சவளியொன லின்னயஸின் (Linnaeus)  ிஸ்டமொ (Systema) முதல்  குதியின் 

மூலமொைசவ சதொன் ின. லின்னயஸின் முக யில்  ர் உயிொி அதன் இனம், 

 ி ப் ினம் ஆைியவற் ின் ச யர்ைளொல் கு ிப் ிடப் டும். இவ்விதம் இரண்டு 

ச யர்ைகளயும்  யன் டுத்தும் முக க்கு இருச யொிடும் முக  என்று ச யர். 

இம்முக  இன்றுவகர உயிொியியலில் ேகடமுக யில் உள்ளது. 

இவ்விதம் ச யொிடுதலிற்ைொன ச ொறுப் ிகன  ன்னொட்டு 

ச ொறுப் ொண்கமக் குழுக்ைள் ஏற்றுக் சைொண்டுள்ளன. இவ்விதம் உயிொியலில் 
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அ ிவியல் முக யில் ச யொிடுவகதக் ைண்ைொணிக்ை  ல ச ொறு ொண்கமக் 

குழுக்ைள் உண்டு.  ன்னொட்டு விலங்ைியல் ச யொிடல் முக ச்  ட்டங்ைளுக்கு 

உட் ட்சட ச யொிடுமுடியும் (International code of zoological Nomenclature, 

ICZN). 

ச யொிடும் முக ைள் ‘ ட்டங்ைளொை’ சதொகுக்ைப் ட்டுள்ளன. 

இச் ட்டங்ைகள மற்றும் உொிகம அ ிவியல் ச ரொண்கமக் ைழைங்ைளுக்சை 

உண்டு. 

  ழங்ைொலம் முதல் தற்ைொலம் வகர விலங்குைள் மனித வொழ்சவொடு ஒன் ிக் 

ைொணப் டுைின் ன. இந்தியத் சதொல்ேொைொிைத்தின் சவளிப் ொடொைக் ைருதப் டும் 

 ிந்து  மசவளி அைழ்வொய்வில் விலங்கு உருவங்ைள்  ில ைொணப் டுைின் ன. 

விலங்குைளின்  ொிணொம வளர்ச் ிகய வகரயறுக்ை விலங்ைியலொர்  ல்சவறு 

ேிகலைளில் முயன்று வருைின் னர். 

 ழந்தமிழ் ேொட்டில் வொழ்ந்த விலங்குைகளயும் அவற் ின் உருவ அகமப்பு, 

ச யல் ொடு மற்றும் வகைைகளயும் சதொிந்து சைொள்வதற்குத் தமிழ் இலக்ைியங்ைள் 

ச ொிதும் துகண ேிற்ைின் ன. விலங்குைளின் ஆண், ச ண், இளகமப் ச யர்ைள் 

மரபு வழியொை எவ்வொறு வழுவின் ிப் ச ொற் ப் ட்டுள்ளன என் கதத் 

சதொல்ைொப் ிய மர ியல் சுட்டுைின் து. ஆண், ச ண் விலங்குைகள சவறு டுத்திக் 

ைொட்டுவதற்கு தனித்தனி ச ொற்ைள்  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளன. 

8.4 வகைப் டுத்தும் முக ைள்  

 விலங்குநூலொர் விலங்குைகளப் ச ொதுேிகலயிலும் அ ிவியல் ேிகலயிலும் 

வகைப் டுத்தியுள்ளனர்.  

8.4.1 உள் உடல் அகமப்பு 

உள் உடல் அகமப்பு ேிகலயில் விலங்குைள் மூன்று ச ரும்  ிொிவுைளொைப் 

 ிொிக்ைப் டுைின் ன. அகவ. 

1. முன் முதுகுேொணிைள் (chordata) 

2.  முதுசைலும்பு உள்ளகவ (vertebrate) 

3. முதுசைலும்பு அற் கவ (Invertebrate) 
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என் னவொகும். இகவ  ல உள்  குப்புைகளப் (sub-phyum) ச ற்றுள்ளன. 

முன்முதுகு ேொணிைள் எனும்  குப் ில், 

1. தகல ேொணிைள் (Eephalo chordata) 

2. அகர ேொணிைள் (Semi chordata) 

3. வொல் ேொணிைள் (vrochordata) 

என் ன அடங்கும். இவ்வகைப் ொடு முதுகு ேொணிைளின் அடிப் கடயில் 

அகமந்ததொகும். 

முதுசைலும்பு உள்ளகவ (Spinal column) எனும்  குப் ில், 

1. மீனினம் (pisces) 

2. ேீர் ேிலேிகல உயிர்ைள் (amphibia) 

3. ஊர்வன (reptiles) 

4.   ப் ன (aves) 

5.  ொலூட்டிைள் (mammals) 

என் ன அடங்கும். 

முதுசைலும்பு அற் கவ, 

1. முன்னுயிொிைள் (ஒருச ொல் உயிொி) (protozoa) 

2. புகழயுடலிைள் ( ல்துகளயின) (poritera) 

3. குழியுடலிைள் (ceolenterata) 

4. தட்கடப் புழுவினம் (platy nelminthes) 

5. உருகளப் புழுவினம் (nematbe clminthes or asehelminthes) 

6. வகளதக  உடலிைள் (annelida) 

7. ைணுக்ைொலிைள் (arthropoda) 

8. சமல்லுடலிைள் (mullusca) 

9. முட்சதொலிைள் (ecinodermata) 
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சமற்ைண்ட உடல் அகமப்பு ேிகலயிலொன வகைப் ொடுைகளப்  ின்வருமொறு 

வகர டம் மூலம் சுட்டலொம். 

விலங்கு 

 

 

 

முன்முதுகுேொணிைள்            முதுசைலும்பு உள்ளகவ          முதுசைலும்பு அற் கவ 

(3 உட் ிொிவுைள்)                 (5 உட் ிொிவுைள்)                         (9 உட் ிொிவுைள்)                          

 

 

 

 

ேீர்வொழ்வன    ேீர்ேிலேிகல        ஊர்வன                   ப் ன               ொலூட்டிைள் 

 உயிர்ைள் 

(மீனினம்)       (தவகள)         ( ொம்பு,  ணொன்)      (பு ொ, மயில்)           ( சு, ஆடு) 
 

8.4.2. விலங்கும்   கவயும் 

விலங்கு எனும் ச ொல் ச ொதுவொை மனிதன் அல்லொத உயிொினங்ைகளக் 

கு ிக்ை விலங்குைளும்,   கவைளும்  ழங்ைொலத்தில் சவறு டுத்திக் 

ைொட்டப் ட்டுள்ளன. அவற்றுள் ‘மொ’ என் து விலங்கையும் ‘புள்’ என் து 

  கவயும் கு ிப் ிடுைின் ன. 

8.4.3.  ொலூட்டிைள் 

குட்டிைளுக்குப்  ொலூட்டி வளர்க்கும் விலங்குைள்  ொலூட்டிைள் என 

அகழக்ைப் டுைின் ன.  ொலூட்டிைளில் குதிகர,  சு, ேொய், பூகன, எலி, ஆடு, 

முயல், யொகன, எருகம என் ன ச ொன் கவ அடங்ைியுள்ளன. 

8.4.3.1  ொலூட்டியும் ஊர்வனவும் 

 ொலூட்டிைளின்  ொல் மிைவும்  த்துள்ளது. குட்டிைள்  ொல் குடித்து வளர 

சவண்டியிருப் தொல் தொயின்  ரொமொிப் ில் கு ிப் ிட்ட ைொலம் வகர குட்டிைள் 
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வொழ்ைின் ன. குட்டிைள் வளர்ச் ியகடந்த  ின்ச  தொய் விலங்கு குட்டிகய விட்டு 

விலைிச் ச ல்ைின் ன. 

ஊர்வனவற் ில் விலங்கு முட்கடயிடுைின் ன. முட்கட ச ொொிப் தில் 

அகவ எந்தப்  ங்கும் வைிப் தில்கல. குட்டிைகளப் ச ணுவதிலும் ைவனம் 

ச லுத்துவதில்லல. இதிலிருந்து இரண்டிற்கும் சவறு ொட்கடக் ைொண முடியும். 

8.4.3.2  ொலூட்டிைளின் வொழ்விடம் 

 ொலூட்டிைள்  ல்சவறு சூழல்ைளில் வொழ்ைின் ன. 

1. ச ரும் ொலொன விலங்குைள் ேிலத்தில் வொழ்ைின் ன.  ொலூட்டிைளில் 

திமிங்ைலம் ேீொில் வொழ்ைின் து. 

2. மண்ணில் வகள சதொண்டிச்  ில  ொலூட்டிைள் வொழ்ைின் ன. முயல் மற்றும் 

சைொ ிக்கும் விலங்குைளொன எலி, ச ருச் ொளி, ேொி, அணில். 

3.  ல  ொலூட்டிைள் ைொட்கடயும் மகலகயயும் வொழ்விடமொைக் 

சைொண்டுள்ளன.  ொன் ொை, மொன், யொகன, புலி,  ிங்ைம், ைொட்டொ. 

4. குரங்கு, அணில் ச ொன் ன மரங்ைளில் வொழ்ைின் ன. 

8.4.3.3   ொலூட்டி வகைப் ொடு 

 ொலூட்டிைள்  ல வகைைளொைப்  ிொிக்ைப் டுைின் ன. அவற்றுள் குட்டிைகள 

ஈன்று வளர்க்கும் முக , உணவுப்  ழக்ைம் என் ன இன் ியகமயொதன. 

8.4.3.3.1 குட்டி ஈனுதல் 

 ொலூட்டிைளில் குட்டிைகள ஈனும் முக  மற்றும்  ொதுைொக்கும் முக  

இரண்டொைப்  ிொிப் ர். 

குட்டி ஈனுதல் 

 

 

ேச்சுக்சைொடி             வயிற்றுப்க  

 ொலூட்டி      ொலூட்டி 
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ைருப்க யில் ைருகவச் சுமந்து அது முழு வளர்ச் ியகடந்த  ின் உொிய 

ைொலத்தில் குட்டிகய ஈனும்  ொலூட்டிைள் ேச்சுக்சைொடி  ொலூட்டி வகைகயச் 

 ொர்ந்தனவொகும். ஆடு, மொடு, யொகன ச ொன்  விலங்கு வகைகயச்  ொர்ந்தன. 

ைருப்க யில் கு ிப் ிட்ட  ில ேொட்ைள் மட்டும் ைருகவச் சுமந்து ைருவளர்ச் ி 

ச  ொத ேிகலயில் குட்டிகய ஈன்று, அது முழு வளர்ச் ிச றும் வகர தனது 

வயிற் ிலுள்ள கமயில் சுமந்து திொியும்  ொலூட்டி க யுகட  ொலூட்டியொகும். 

க யிலுள்ள  ொல்மடியிலிருந்து  ொகலக் குடித்துக் குட்டி வளர்ைின் து. இதற்கு 

‘ைங்ைொரு’  ொன்று. 

8.4.3.3. 2 உணவு வகைப் ொடு 

 ொலூட்டிைகள அகவ உண்ணும் உணவு மூன்று வகைப் டும். 

 ொலூட்டி 

 

 

 

தொவர உண்ணி  ஊன் உண்ணி  இரண்டும் உண் கவ 

(Herbivorous)  (Counivorous)      (omnivorus) 

 
 

தொவர உண்ணி 

தொவரங்ைகள மட்டும் உணவொை உண் கவ தொவர உண்ணிைளொகும். 

குதிகர, யொனன, குரங்கு, ஆடு, மொன்,  சு, எருகம ச ொன் கவ இகரகயக் 

சைொ ித்து உண்ணும் விலங்குைளில்  ல தொவர உண்ணிைளொகும். 

ஊன் உண்ணி 

மொமி  உணகவ மட்டும் உண் கவ ஊன் உண்ணிைளொகும். ைொட்டு 

விலங்குைளில்  ிங்ைம்,  ேொய், ேொி,  ிறுத்கத, புலி, ைழுகதப்புலி. 

தொவரம், ஊன் இரண்டு உண் கவ 

பூகன, ேொய், ைரடி, ச ருச் ொளி ச ொன்   ொலூட்டிைள் தொவரம், ஊன் 

இரண்கடயும் உண்ணுைின் ன. 
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பூச் ி உண்ணிைள் 

 ல  ொலூட்டிைள் ஊன் உண்ணிைளொை இருந்தொலும் ச ரும் ொலும் 

பூச் ிைகளத் தின்று வொழ்ைின் ன. மூஞ்சுறு, முள்சளலிைள், ச ருச் ொளி, சவௌவொல் 

ச ொன்  பூச் ி உண்ணிைளொகும். 

8.4.3.3.3  அக ப்ச ொடும் விலங்கு – சைொ ிக்கும் விலங்கு 

 சு, ஆடு, மொன், ஒட்டைம் ஆைியன உண்ட ின் அக ப்ச ொடும் விலங்குைள் 

ஆகும். அணில், எலி, முயல், ைங்ைொரு, முள்ளம் ன் ி, ச ருச் ொளி ஆைியன 

சைொ ிக்கும்  ொலூட்டிைளொகும். 

8.4.3.3.4  உடல் அகமப்பு 

 உடல் அகமப்பு அல்லது உடல் உறுப்புைள்  ற் ி  ின்வருைின் ன. 

1. ஒற்க க் குளம்புகடயது – குதிகர 

2. இரட்கடக் குளம்புகடயது – மொன்,  சு 

3. துதிக்கையுகடயது – யொகன 

4. க யுகடயது – ைங்ைொரு 

5. கைச் ி கு உகடயது – சவௌவொல் 

6. உச்  உயர்வு விலங்கு – குரங்கு 

7. ேீர்வொழ்  ொலூட்டி – திமிங்ைலம் 

8.4.3.3.5  விலங்குக் குடும் ங்ைள் 

விலங்குைகள அவற் ின் வடிவம், குணம், இயக்ைம் ச ொன் வற் ின் 

அடிப் கடயில் விலங்ைியலொர்  ல குடும் ங்ைளொைப்  குத்துள்ளனர். குடும் ம் 

ஆங்ைிலத்தில் family என்று சுட்டப்ச றுைி து. ஒவ்சவொரு குடும் த்திலும்  ல 

இனங்ைள் (species) அகமந்துள்ளன. 
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எலி 

         எலிக்குடும் ம்  மூஞ்சுறு                         இனம் 

ச ருச் ொளி 

 

  ிங்ைம் 

    புலி  

    பூகனக்குடும் ம் இனம் 

    ிறுத்கத 

 பூகன 

 

 ேொய் 

குழிேொி 

ேொய்க்குடும் ம்                   இனம் 

    குள்ளேொி 

    ேொய் 

 

     சு 

 சுக்குடும் ம்   ஆடு இனம் 

    எருகம 

 

ைழுகதப்புலிக் குடும் ம் - தனிக்குடும் ம் 

புனுகுப்பூகனக் குடும் ம் - ைீொிப் ிள்கள 

(Civet family) 

 
 

8.4.3.3.6   ட்டு விலங்கு – ைொட்டு விலங்கு: (domestic – wild animals) 

 ட்டு விலங்கு – ைொட்டுவிலங்கு மனிதனுக்கும் விலங்குைளுக்கும் இகடசய 

உள்ள சதொடர்பு அடிப் கடயில் எழுந்த ஒன் ொகும். 

 ழங்ைொலத்தில் மனிதன் ேொய்ைகள தனக்கு உதவியொைப்  யன் டுத்தி 

வந்தொன்.  ி கு ேொய்ைகளப்  ொதுைொப் ொளனொைவும் உற்  ேண் னொைவும் 

சவட்கடக்ைொரனொைவும் ச ொர் ஏற் டும் ைொலத்தில்  ரனொைவும்  யன் டுத்தி 

வந்துள்ளொன். மனிதனின் முதல் ச ல்லப் ிரொணியொைவும்  ட்டுவிலங்ைொைவும் 
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ேன் ியுள்ள ேொய் அகமந்துள்ளது. பூகன, குதிகர, ஆடு,  சு, எருகம  ட்டு 

விலங்கு. 

மனிதசனொடு சதொடர்பு இல்லொதனவும் மனிதன் ைண்டு அஞ் த் 

தக்ைனவொைவும் உள்ளகவ ைொட்டு விலங்ைொகும்.  ிங்ைம், புலி,  ிறுத்கத ைொட்டு 

விலங்கு. யொகன, ைரடி, குரங்கு ச ொன் கவ ைொட்டு விலங்குைகள மனிதன் தன் 

 ணிக்குப்  யன் டுத்திக் சைொள்ைி ொன். 

8.5 தமிழ் விலங்குச் ச ொற்ைளின் சமொழியியல் ஆய்வு 

தமிழ் இலக்ைியங்ைளில்  யன் டுத்தப் டும் விலங்ைினப் ச யர்ைகள ஆய்வு 

ச ய்த  ித்திரபுத்திரன் அவர்ைள்  ல ேிகலைளில் இப்ச யர்ைகள சமொழியியல் 

அடிப் கடயில் கு ிப் ொைச் ச ொற்ச ொருண்கமயியல் அடிப் கடயில் 

ஆய்ைின் ொர். அவர் தந்துள்ள ச ய்திைள் இத்தகலப் ின் ைீழ் விொிவொைத் 

தரப் ட்டுட்டுள்ளன. 

8.5.1 ச ொல்லொக்ைம் 

ஒரு சமொழியில் ச ொற்ைள் ஆக்ைப் டும் தன்கம ச ொல்லொக்ைம் என்று 

அகழக்ைப்ச றும். சமொழியில் ச ொல்லொக்ைம்  ல்சவறு உத்திைளின் மூலம் 

ேகடச றுைின் து. இவ்வுத்திைள் சமொழிக்கு சமொழி மொறு டுைின் ன. 

தமிழ் இலக்ைிய விலங்ைினச் ச ொற்ைளின் ஆக்ைத்தில்  ின்வருவன 

 யன் ட்டுள்ளன. 

1. திொிபு (Inflection) 

2. ஆக்ைம் (Derivation) 

3. கூட்டொக்ைம் (compounding) 

4. எழுத்துப்ச யர்ப்பு (Transliteration) 

          1. சேரடி எழுத்துப்ச யர்ப்பு (Direct Transliteration) 

          2. மொற்றுேிகல எழுத்துப்ச யர்ப்பு (Alterhate Transliteration) 

5. சமொழிச யர்ப்பு (Translation) 

6. ைலப் ொக்ைம்  (Hybrid) 
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திொிபு: (ச ொல் விொிவு) 

விகன மற்றும் ச யர்ைளுடன்  ல்சவறு இலக்ைணக் கூறுைகள 

இகணத்துப் ச  ப் டும் ஆக்ைம் திொி ொக்ைம் ஆகும். திொி ொக்ைத்தில் ச ொல்லின் 

அடிப் கட ச ொருசளொ இலக்ைணப் ச ொருசளொ மொற் ம் அகடவது இல்கல. ஒரு 

மூலச் ச ொல்கல அடிப் கடயொைக் சைொண்டு  ல ஆயிரக்ைணக்ைொன ச ொற்ைகள 

இவ்வுத்தியொல்  கடப் ொக்ைம் ச ய்ய இயலும். ச ொல் திொிபுைள் இரண்டு 

வகைப் டும். 1. ச யர்த் திொிபு 2. விகனத்திொிபு என் னவொகும். விலங்ைினப் 

ச யர்ைளில் இத்தகைய ச ொல்லொக்ைங்ைளும் இடம்ச ற்றுள்ளன. 

அக்ைன்  - (-அன்) = ேொய் 

அலவன்  - (-அன்) = பூகன 

இைலன்  - (-அன்) = ேொி 

இரும் ன்  - (-அன்) = எலி 

ஒண்டன்  - (-அன்) = ேொி 

ைடுவன்  - (-அன்) = ஆண்விலங்கு/குரங்கு 

குக்ைன்  - (-அன்) = ேொய் 

குகரமுைன்  - (-அன்) = ேொய் 

 ிறுைொலன்  - (-அன்) = ேொி 

சுணங்ைன்  - (-அன்) = ேொய் 

திரங்ைல் முைவன் - (-அன்) = குரங்கு 

ேளன்   - (-அன்) = குரங்கு 

 ொக்ைன்  - (-அன்) = ைொட்டுப்பூகன 

மர்க்ைடவன்  - (-அன்) = குரங்கு 

கமம்முைன்  - (-அன்) = ைருங்குரங்கு 

உள்ளொன்  - (-ஆன்) = ேொி 

ைொரொன்  - (-ஆன்) = எருகம 
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தைர்   - (-அர்)   = ஆடு 

அப் ர்   - (-அர்)  = ஆடு 

அத்தினி  - (-இ)  =  ிடி 

ஆக்ைம் 

அொிதொொி  - (-இ)  = ைஸ்தூொிமொன் 

ஊர்தி   - (-இ)  = ைொகள 

ைொொி   - (-இ)  = எருகம/ைொகள 

சுர ி   - (-இ)  =  சு 

பூணி    - (-இ)  = எருது 

அத்தினி  - (-இ)  = ச ண் யொகன 

ைர்டணி   - (-இ)  = ச ண் யொகன  

ைர்ணி   - (-ண்+இ) = ச ண் யொகன 

சைொம் ிலி  - (-ண்+இ) = சைொம் ிலொ மிருைத்தின் 

ச யர் 

விசுவொ ி  - (-இ)  = ேொய் 

உளியம்  - (-அம்)  = ைரடி 

ஏழைம்   - (-அம்)  = ஆடு 

ஒருத்தல்  - (-அல்)  = ஆண் விலங்கு ச யர் 

தூங்ைள்  - (-அல்)  = யொகன 

 ொர்ப்பு  - (-ப்பு)  = விலங்ைின் இளகமப் 

ச யர் 

மைவு   - (-வு)  = விலங்ைின் இளகமப்ச யர் 

 ிணவு   - (-வு)  = விலங்ைின் இளகமப்ச யர் 

புருகவ  - (-கவ)  = ஆடு 

சைொச்க   - (-க )  = ஆடு 
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ச ச்க   - (-க )  = ஆடு 

அஞ் ொிகை  - (-கை)  = சவௌவொல் 

கூட்டொக்ைம் 

இரண்சடொ இரண்டிற்கு சமற் ட்ட ச ொற்ைசளொ இகணந்து ஒரு புதிய 

ச ொல் சதொற் ம் ச றுமொயின் அது கூட்டொக்ைம் (compound word) ஆகும். 

அொி + மொ  > அொிமொ  ‘ ிங்ைம்’ 

ைரு + மொ  > ைருமொ   ‘ ன் ி’ 

ைன + ைதம்  > ைனைதம்  ‘ஒட்டைம்’ 

குயம் + வொி  > குயவொி  ‘புலி’ 

சைொடு + வொி  > சைொடுவொி  ‘புலி’ 

சைொய் + உகள > சைொய்யுகள  ‘குதிகர’ 

 ித்திர + ைொயம்  >  ித்திரைொயம்  ‘புலி’ 

 ிறு + ைொலன்  >  ிறுைொலன்  ‘ேொி’ 

மூன்று ச ொற்ைள் ச ர்ந்து கூட்டுச்ச ொற்ைள். 

 ஆள்வொொில்லொ  1.  ட்டி மொடு 

     2. சைொயில் மொடு 

 ஆள்வொொிலிமொடு  ‘ைொப் ின் ிச் சுற் ித் திொியும் மொடு’ 

 ஈ ிற்று ஆ   ‘இரண்டு முக  ஈன்   சு’ 

 உயல்வல் விலங்கு  ‘யொகன’ 

  ஞ் ேைொயுதம்  ‘ ிங்ைம்’ 

 ஐவொய் மொன்   ‘ ிங்ைம்’ 

 ஐவொய் மிருைம்  ‘ைரடி’ 

 சைொசவறு ைழுகத  ‘ைழுகத வகை’ 

எழுத்துப்ச யர்ப்பு 

 ி சமொழிச் ச ொற்ைகளக் ைடன்வொங்கும் ச ொழுதும் அவற் ிற்கு 

இகணயொன ச ொற்ைள் ஏற்பு சமொழியில் (Toget Language) இல்லொத ச ொழுதும் 
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சமொழிச யர்ப்பு ச ய்யும் ேிகலயில்  ொியொன ச ொற்ைள் ைிகடக்ைொத இடத்தும் 

சமொழிச யர்க்ை இயலொதவிடத்தும் ைடன்வொங்ைப் ட்ட தருசமொழிச் ச ொற்ைள் 

(source language) ஏற்புசமொழி எழுத்துக்ைளொல் அவ்வொச  எழுதப் டுதல் உண்டு. 

சமொழிைளில் எழுத்துப்ச யர்ப்பு இரண்டு வகைப் டும். 

1. சேரடி எழுத்துப்ச யர்ப்பு 

2. மொற்றுேிகல எழுத்துப்ச யர்ப்பு என் னவொகும். 

சேரடி எழுத்துப்ச யர்ப்பு என் து ைடன்ச றும் ச ொற்ைள் ஒலிேிகலயில் 

எவ்வித மொற் மும் இன் ி ஏற்  எழுத்துக்ைளில் அவ்வொச  எழுதப்ச றுவதொகும். 

 அருண(ம்) < aruna  ‘ஆடு’   

 இரதி  < radi  ‘ச ண் யொகன’ 

 ைத்தூொி < kasuturi ‘ைஸ்தூொி மொன்’ 

 ைொிணி  < karini  ‘ச ண் யொகன’ 

 ைிொி  < kiri  ‘ ன் ி’ 

 சைொ  < gō  ‘ சு’ 

  சு  < pasu  ‘ சு’ 

  ிரமம்  < prahman ‘ஆடு’ 

 புசரொைதி < purō-gati ‘ேொய்’ 

 ி சமொழிச் ச ொற்ைகள எழுத்துப்ச யர்ப்பு ச ய்யும் ச ொழுது தமிழ் ஒலி 

அகமப் ிற்கு ஏற் வொறு தருசமொழி ஒலிைகள/எழுத்துக்ைகள மொற் ியகமப் து 

மொற்றுேிகல எழுத்துப்ச யர்ப் ொகும். –அம் எனும் விகுகதகய இகணத்தல். 

 a-ja  > அ ம்  ‘ஆடு’ 

 harina  > அொிணம் ‘மொன்’ 

 ibha  > இ ம்  ‘யொகன’ 

 ēna  > ஏனம்  ‘மொன்’ 

 ēlaka  > ஏழைம்  ‘துருவொட்டின் ஆண்’ 

 turagata > துரைதம் ‘குதிகர’ 

http://www.languageinindia.com/


238 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

-இ எனும் விகுதி  

hastin  > அத்தினி ‘ச ண் யொகன’ 

 Karin  > ைொிணி  ‘ச ண் யொகன’ 

 Dantin  > தந்தி  ‘யொகன’ 

 Pōtrin  > ச ொத்திொி ‘ஆண் விலங்ைின் ச யர்’ 

 Vuāla  > யொளி  ‘ைற் கன விலங்கு’ 

சமொழிச யர்ப்பு 

சமொழிச யர்ப்பு இரண்டு வகைப் டும். 

1. சேரடி ேிகல சமொழிச யர்ப்பு 

2. ைருத்துேிகல சமொழிச யர்ப்பு 

சேரடி ேிகல சமொழிச யர்ப்பு 

 அரசுவொ  >  ட்டதுயொகன 

 அரொனவொி  >  ொம்புப் கை (ைீொி) 

 ஐரொவதம்  > ைளிற் சு 

 ைொரூைம்  > ைருங்குரங்கு 

 ைொனயூைம்  > ைொட்டுக் குரங்கு 

 ைிருட்டிணமிருைம் > ைருேி மொன் 

  ித்திரைொயம்  > குயவொி, சைொடுவொி (புலி) 

 ைச தொ  >  ிவப்பு  சு 

 ேிருமதம்  > மதசமொழிந்த (யொகன) 

  ஞ் முைம்  > ஐவொய் மொன் 

 புங்ைவிருைம்  > ைஸ்தூொி மொன் 

 மசைொற்ைடம்  > மதயொகன 

 மத்தவொரணம் > மதயொகன 

 மதையம்  > ஆண்யொகன 

 மிருைேொ ி  > ைஸ்தூொி மொன் 
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 மிருை தி  > விலங்ைரசு ( ிங்ைம்) 

 மிருை மொதிருகை > ச ண்மொன் 

 மிருசைந்தின்  > விலங்ைரசு –  ிங்ைம் 

 வனைொ ம்  > ைொட்டொடு 

ைருத்துேிகல சமொழிச யர்ப்பு 

 மருண்மொ > வல்விலங்கு  ‘யொகன’ 

 திமிங்ைலம் > ஆகனமீன்  ‘ச ருமீன்’ 

 திமிதிமி > ஆகனமீன்  ‘ச ருமீன்’ 

 சை ொி  > முடங்குகள  ‘ ிங்ைம்’ 

 குரங்கு > வலிமுைம்  ‘குரங்கு’ 

 குரங்கு > ேரமொ   ‘குரங்கு’ 

 ைரடி  > தகலவிொி  ‘ைரடி’ 

 குதிகர > உண்ணி 

 குரங்கு >  ைணவன், வொனரம் 

 ேொய்  > விசுவொ ி 

ைலப் ொக்ைம் 

கூட்டுச்ச ொற்ைளில் முன்ச ொல் ஒருசமொழிச் ச ொல்லொைவும்,  ின்ச ொல் 

மற்ச ொரு சமொழிச்ச ொல்லொைவும் வருவது ைலகவயொக்ைமொகும். 

 வடசமொழி + தமிழ் 

 அொி  + மொ   ிங்ைம் 

 அொி   + மொன்   ிங்ைம் 

  ீய  + மொ   ிங்ைம் 

 ச து  + ஆ   சு 

 ைொளம்  + வொய்  ைழுகத 

 புைர்  + முைம்  யொகன 
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 ச து  + ஆ  ச தொ( சு) 

  ஞ்   + முைம்  ஐ வொய் மொன் 

 தமிழ்  + வடசமொழி 

 அரசு  + வொ   ட்டத்து யொகன  

 ைொர்  + வொ  ைருங்குரங்கு 

 சைொ  +  தி  சைொ தி (ைொகள) 

  ொைொ  + மிருைம் குரங்கு 

 ேைம்  + ஆயுதம் ேைொயுதம் ( ிங்ைம்)  

 யொகன + யொளி  யொகனயொளி 

8.5.2 ச ொற்ச ொருள் உ வும் ச ொருள் உ வுச் ச ொற்ைளும் 

ச யர், விகன, இகட, உொிச் ச ொற்ைளின் ச ொன்கம, ச ொருண்கம 

வகைப் ொட்கட  ித்திரபுத்திரன்  ின்வருமொறு விளக்ைியுள்ளொர்.    

                                           ச ொல் 

 

         ச ொருண்கம 

 

 

 

ச யர்                    விகன                            இகட                             உொி 

 

 

 

 (ச ொன்கம) 
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                                                 உொி 

 

 

 

 ச யர்/விகன        இகட 

 + ச ொருண்கம     - ச ொருண்கம 

 + ச ொன்கம      - ச ொன்கம 

 + Auto Semantic     + Synsemantic 

 + Free form      - Free form 

    Lexical      - Towards grammatical 

 

 

 

   ச ொல்லுக்கும் ச ொருளுக்கும் இகடசய ைொணப் டும் உ வின் அடிப் கடயில் 

ச ொல் சதொகுதிகய சமொழியியலொர் ேொன்கு ச ரும்  ிொிவுைளொைப்  ிொிப் ர். 

1. ஒருச ொல்  லச ொருள் (polysemy) 

2. ஒருச ொருட்  ன்சமொழி (synonymy) 

3. எதிர்ச்ச ொல்  (antonymy) 

4. மீச்ச ொல் – ைீழ்ச்ச ொல் (hyperonymy/hyponym) 

ஒரு ச ொல் ஒரு ச ொருகளப் ச ற் ிருத்தல் என் து அொிது. ஒரு ச ொல்  ல 

ச ொருகளப் ச றுதல் என் து அொிது.  ல ச ொருள் என்று கு ிப் ிடுைின்  

ேிகலயில் ஒரு ச ொல் சைொண்டிருக்கும்  ல ச ொருள்ைள் இரண்டொைப்  ிொிப் ொர்ைள். 

1. சதொடர்புகடய ச ொருள் 

2. சதொடர் ற்  சவறு ட்ட ச ொருள்ைள் 

என் னவொகும். 

 ஆ  - 1. எருது  உதள் – 1. சவள்ளொடு 

    2.  சு  2. ச ம்ம ியொடு 
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    3. எருகம 

 ஆண்  - 1. எருகம                  சைொட்டுமொ – 1.  ன் ி  

    2.  சு 

 இரகல - 1. ஆண்மைன் 

    2. மொன் 

    3. மொன் வகை 

8.5.2.1 ஒப்புருச்ச ொல் 

ஒரு ச ொல்லுக்குொிய  லச ொருள் தம்மிகடசய எவ்வித உ வும் இன் ிக் 

ைொணப் டுமொயின் அச்ச ொல் ஒப்புருச்ச ொல் ச ரும் வடிவம் மற்றும் ஒலிைளொல் 

ஒத்துக் ைொணப் டுைின்  ச ொற்ைள் ச ொருள் உ வு ேிகலக்கு உட் டொத ச ொழுது 

அகவ சவவ்சவறு ச ொற்ைளொைக் ைருதத் தக்ைன.  

ச ொல் அர்த்தம் ஆங்ைிலச் ச ொல் 

அயம் 1 குதிகர  Haya 

அயம் 2 ஆடு Aja 

அருணம் 1 மொன் Harin 

அருணம் 2 ஆடு  Andna 

எைினம் 1 ைவொிமொ Ekin 

எைினம் 2 ேொய்/ேீர்ேொய் Ekinam 

கூலம் 1  சு Kūla 

கூலம் 1 முசு  Lāngula 

சைொக்கு 1 குதிகர சைொங்கு 

சைொலம் 1 குரங்கு Kōla 

சைொலம் 2 மருட்டுப் ன் ி Āngula 

8.5.2.2. ஒருச ொருட்  ன்சமொழி 

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு சமற் ட்ட ச ொற்ைளின் ஒத்த ச ொருளியல்ச  

ஒருச ொருட்  ன்சமொழியொகும். கு ிப் ிட்ட சதொடொில் கு ிப் ிட்ட ச ொல் 

 யன் டும்  ர் இடத்தில்  ி ிசதொரு ச ொல்கலப்  திலீடு ச ய்கையில் அத்சதொடர் 
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உனர்த்தும் ச ொருளில் எவ்வித மொற் ம் சவறு ொடும் இல்கலசயனில் அவ்விரு 

ச ொற்ைளும் ஒரு ச ொருட்  லச ொற்ைள் ஆகும். ஒருசோருள் ேன்சமாழிகள் 

“ஒக்கும்” என்  சோருண்னம உ வு சகாண்டிருக்கும். எடுத்துக்காடாக குரங்கு 

ஊகம் என்ேனத ஒக்கும். 

 

   ஊைம் 

   ைடுவன் 

குரங்கு 

   மந்தி 

   முசு 

 

   அத்தி 

   தந்தி 

   சதொல் 

யொகன  ேொைம் 

    ிடி 

   வொரனம் 

   சவழம்  

 

எண்  விலங்கு  ஒருச ொருட்  ன்சமொழிைள் 

1 அணில் அணில், சவளில் 

2 அத்தொி               

(சைொசவறு ைழுகத) 

அத்தொி,  சவ ொி 

3 அொி ( ிங்ைம்)  அொி, அொிமொ, அொிமொன், அறுகு, ஆளி, 

உகளமொன், ஏற்று, ஏறு, குருகள, சைொ(ண்)ள்மொ, 

 ீயம், மடங்ைல், மொன், வய்மொன், விகட 

4 ஆடு ஆடு, இனேிகர, ஏழைம், ைிடொ, சைொட்டுமொ, 

ச ச்க , தைர், துரு, துருகவ, ேிகர,   ழ், 

புருகவ, புல்லினம், ம ி, சவழைம், கம, கமயொடு, 

யொடு, வருகட, சவள்யொடு, சவள்ளொடு, சவள்கள 
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5 ஆளி  ஆளி, ஒருத்தல், குருகள 

6 எண்கு (ைரடி)   உளியம், எண்கு, ஏற்க , குருகள,  ிணவு 

7 எருகம இடி, இனேிகர, எருகம, ஏஎறு, ஏற் ினம், ஏறு, 

ஒருத்தல், ைடொ, ைன்று, ைொரொன், குழவி, 

சைொட்டினம், ேொகு,  ைடு, ச கட, ச ொத்து, சமதி, 

கம, கமஆன் 

8 எலி   எலி, ஏற்க , ைருப்க , சவள்சளலி 

9 ஒட்டைம் ஒட்டைம் 

10 ைழுகத ைணேிகர, ைழுது, ைழுகத, ேிகர 

11 ைொகள ஆன்ஏறு, இட ம், எருத்து, எருது, ஏஎறு, ஏர், 

ஏற் ினம், ஏற்று, ஏற்க , ஏறு, ஒருத்தல், 

ைருேகர, ைன்று, ைொொி, ைொகள, குண்கட, ச , 

ேொகு, ேிகர,  ைடு,  சு,  ொண்டி,  ொண்டில், புைர், 

புைல்வி, புங்ைம், புல்லம், மொடு, மூொி, விகட, 

சவள்கள 

12 குதிகர இவுளி, ைடுமொ, ைடுமொன், ைலிமொ, ைலிமொன், 

ைனவட்டம், குதிகர, சைொட்டுமொ, துரைம், 

ேல்(ன்)மொன்,  ொி,  ொிமொ,  ொடலம்,  ொய்மொ, 

 ொய்மொன், புரவி, மொ, மொன், வயமொ, வயமொன், 

வன்மொன், வொ(ம்)மொன் 

13 குரங்கு ஊைம், ஏற்க , ைடுவன், ைருமுைம், ைகல, குட்டி, 

குரக்கு, குரங்கு, குருகள,   ழ்,  ொர்ப்பு,  ிணவு, 

மந்தி, மை, மைவு, முசு, யூைம், 

14 சைொேொய் ( ேொய்) சைொேொய் 

15 ச ந்ேொய்  ஏற்க , ச ந்ேொய்,  ிணவு 
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16 தீேொய் 

(ைழுகதப்புலி) 

தீேொய் 

17 ேகுலம் 

(ைீொிப் ிள்கள) 

தீர்கவ, ேகுலம்,  ிள்கள 

 

18 ேொி  இைலன், ஏற்க ,  ொி, குறுேொி, ேொி 

19 ேொய் எைினம், ஏற்க , ைனேொய், குருகள, சைொணொய், 

சைொள்ேொய், ஞமலி, ஞொளி, ேொய்,  ிணவு, 

மூடுவல்  

20 ேொவி 

(புனுகுப்பூகன) 

ேொவி,  ிள்கள 

 

21 ேீர்ேொய் ேீர்ேொய்,   ழ், ச ொத்து, மொ 

22  சு  ஆ, ஆடு (சவள்விப் சு), ஆமொ, ஆமொன், ஆயம், 

ஆன், இனேிகர, ஏற் ினம், ைடமொ, ை ிகல, 

ைவயமொ, ை வொர், ை கவ, ைன்று, ைொசலயம், 

குரொல், குழவி, சைொ, ச தொ, ேல்லினம், ேொகு, 

ேிகர,  சு, ச ற் ம், மகரயொ, மகரயொன், மைவு, 

விகட 

23  ன் ி  ஏற்க , ஏனம், ஒருத்தல், ைளிறு, குட்டி, சைழ், 

சைழல், சைொட்டுமொ, ேிகர,   ழ்,  ன் ி,  ிணவல், 

 ிணவு 

24 புலி  உழகவ, ஏற்க , ஒருத்தல், குருகள, குயவொி, 

சைழ், சைொடுவொி, சைொண்(ங்)மொ,  ல்வொி,   ழ், 

 ிண,  ிணவு, புலி, ச ொத்து, மொ, வயமொ, 

வயமொன், வொி, வொிவயம், வல்லியம், வொள்வொி, 

சவங்கை 

25 பூக  (பூகன) ஏற்க , குட்டி, ேொவி,  ிணவு,  ிள்கள, பூ , 
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பூக , விகட, சவருக்கு, சவருகு 

26 மொன்  இரகல, இனேிகர, உகழ, எைினம், ஏற்று, 

ஏற்க , ஏறு, ஒருத்தல், ைடமொ, ைடமொன்,ைகல,. 

ைவொி, ைவொிமொ, ைன்று, குழவி, ேல்(ன்) மொன், 

ேவ்வி, ேொகு, ேிகர, சேௌவி,  ொர்கவ,  ிகண, 

புைர், புைர்க்ைகல, புைொி,. புல்வொய், புள்ளி,. 

மடப் ிகண, மடமொன், மகர, மகரயொ, 

மகரயொன், ம ி, மொ, மொன், வருகட, விலங்கு 

27 முயல்   குறுமுயல்,.   ழ், முயல் 

28 முளவுமொ 

(முள்ளம் ன் ி) 

எய், எய்ம்மொன், ஏற்க , முளவுமொ, முளவுமொன் 

 

29 யொகன அடுமொன், ஆகன, இனேிகர, உம் ல், உவொ, 

ஒருத்தல், ைடமகல, ைடுமொ, ையந்தகல, ையமொ, 

ையமுனி, ைொி, ைொிமொ, ைள ம், ைளிறு, ைன்று, 

ைொலசவைம், குஞ் ரம், குழவி, சைழ், கைம்மொ, 

கமம்மொன், கமம்மொன், சைொட்டுமொ, சைொண்(ள்) 

மொ, தந்தி,. தும் ி, சதொல், ேல்(ன்) மொன், ேொைம், 

ேிகர,  ைடு,  ிடி,  ிணவு,  ிணிமுைம், புைர்முைம், 

ச ொங்ைடி, மதமொ, மொ, முனி, யொகன, வயமொன், 

வன்மொன், வொரணம், சவழம் 

30 வொவல் (சவௌவொல்)    கவ, வொவல் 

8.5.2.3 உள்ளடக்குசமாழி-உள்ளடங்குசமாழி 

ச ொருட்புலங்ைளில் அடங்கும் ச ொற்ைளின் உ கவ விளக்கும் ேிகலயில் 

உள்ளடக்குசமாழி (மீச்ச ொல்) (hypernyn/hyperonym), உள்ளடங்குசமாழி 

(உட்ச ொல்) (hyponym) எனும் வகைப் ொடு உள்ளது. ஒரு புலத்தின்ைீழ் அடங்கும் 
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ச ொற்ைகள புலச்ச ொற்ைள் என் கழப் ர். இப்புலச் ச ொற்ைள் தம்முள் 

உ வுகடயனவொைவும்  ிறுசவறு ொடு உகடயனவொைவும் ைொணப் டுைின் ன. 

 

 

 

 

 

 

 

குரங்கு மொன் ஆடு 

 

மொன் உள்ளடக்கு சமொழியொைவும் (மீச்ச ொல்லொைவும்) புள்ளிமொன் உள்ளடங்கு 

சமொழியொைவும் அகமைின் து. உள்ளடக்குசமாழியும் உள்ளடங்கு சமாழியும் ’ஒரு 

ேனக’ என்  சோருண்னம உ னே சேளிப்ேடுத்தும்.  எடுத்துக்காட்டாக 

புள்ளிமான் ஒருேனக மான் எைலாம். 

ச ொதுச் ச ொல்லிகன உள்ளடக்குசமாழி (hyperonym) என்றும், அதனுள் 

அடங்கும் உள்ளக்குச்  ி ப்புச் ச ொற்ைகள உள்ளடங்குசமாழிகள் (hyponyms) 

என்றும் குஸ்தொ (1971:94) கூறுவொர். இக்ைருத்கதப்  ின்வரும் வகர டம் மூலம் 

விளக்ைலொம்.   
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                                            விலங்கு 

    (உள்ளடக்குசமாழி)  

 

குரங்கு   ஆடு     மொன்              ேொய்   

            

                          

ஊைம்   ைகல     முசு          

 

 

வருகடயொடு            சவள்ளொடு         ச ம்ம ியொடு 

 

` 

         உகழ         இரொல்         ைவொிமொ        ேவ்வி 

 

 

                                                                                         ேீர்ேொய்           ச ந்ேொய்    

சமற்ைொட்டப்ச ற்  ‘விலங்கு’ எனும் உள்ளடக்குசமாழியின் ைீழ் அடங்கும் 

உள்ளடங்குசமொழிைள்  ல சூழல்ைளில் உள்ளடக்குசமொழியொைவும் ச யல் ட 

வல்லனவொை உள்ளன. இவ்வகைப் ொட்டில் உயர்ேிகல (vertical) உ வும், 

ைிகடேிகல (horizontal) உ வும் இடம் ச ற்றுள்ளன. 

உள்ளடக்குசமொழி ச ொதுச்ச ொல்லொைவும் (இனம் கு ித்த ச ொல்லொைவும்) 

உள்ளடங்குசமொழி  ி ப்புச் ச ொல்லொைவும் அகமந்து ஒரு ேனகப்ோடியனல 

உருோக்கும். இத்தகு உ கவப்  ின்வருமொறு வகர டம் மூலம் ைொட்டலொம். 

 ஆ  எருகம  யொகன 

  

  சு  எருகம   ிடி 

 

 ைொகள ைிடொ   ைளிறு  

விலங்ைினப் ச யர்ைள் ஒருச ொருட்  ன்சமொழிைளின் அட்டவகண. 

ஒருச ொருட்  ன்சமொழிைளில் கூட்டுச்ச ொற்ைள் 
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இரண்சடொ இரண்டிற்கு சமற் ட்ட ச ொற்ைசளொ இகணத்து கூட்டுச் 

ச ொற்ைள் சதொற் ம் ச றுைின் ன. கூட்டுச்ச ொற்ைளில்  ல வகை உள்ளன. 

விலங்குைளின்  ண்பு, குணம் மற்றும் உடல் உறுப்க க் கு ிப் தற்ைொிய ச ொற்ைள், 

ச ொதுச்ச ொற்ைளுடன் ச ர்க்ைப் ட்டுக் கூட்டுச்ச ொற்ைள் உருவொக்ைப் 

ச ற்றுள்ளன. கூட்டுச்சசாற்கள் சேரும்ோல்லும் அேற் ின் தைித் தனலப்புச் 

சசால்லுடன் உள்ளடங்குசமாழி-உள்ளடக்குசமாழி உ வுசகாண்டிருக்கும். 

எடுத்துக்காட்டாக எழில்ம ி ஒருேனக ம ி என்றும் சேள்சளலி ஒருேனக எலி 

என்றும் கூ  இயலும். 

ேஎ தைிச்சசால் கூட்டுச்சசால் 

 ஆடு (ம ி) எழில்ம ி 

 எருகம (ைடொ, ச ொத்து) ேொள்ைடொ முதுச ொத்து 

 எலி இல்சலலி சைொட்சடலி சவள்சளலி 

 ைொகள (ஏறு, ைொொி,  ைடு, 

விகட) 

சைொல்ஏறு ச ரும் ைடு 

ேல்சலறு  ல் ைடு 

சேடுஏறு வொன் ைடு 

சவள்சளறு விகனப் ைடு 

இளங்ைொொி  ங்குவிகட 

ச ங்ைொொி மழவிகட 

சேொன் ைடு 

 குதிகர ( ொி, மொ, மொன்) 

 

ைடும் ொி       சதர்மொ           ைடுமொன் 

 ைதழ் ொி      ேன்மொ             ைலிமொன் 

ைவர் ொி       ேின்மொ            ேொன்மொன் 

 துகண ொி    ன்மொ  ேின்மொன் 

 ொய் ொி  ொய்மொ சேடுமொன் 

வண் ொி மடன்மொ  ொய்மொன் 

விகர ொி மடமொ  பூட்டுமொன் 

அடன்மொ மதமொ  மடல்மொன் 

ைடுமொ  வயமொ  வயமொன் 

ைலிமொ  சவதமொ வனமொன் 
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கமம்மொ அடுமொன் 

 குரங்கு (முசு, ைகல) இன்முசு ைணைகல முதுைகல 

  ிங்ைம்  (மொ, மொன்) 

 

வயமொ  உகளமொன் வயமொன் 

விலங்குமொன் 

 ேொி  (ஒரு, குறு, முது) 

 

ஒருேொி  குறுேொி    முதுேொி 

 ேொய் (ைத, சைொள், 

புயங்கு, மர, வய, 

விருந்து) 

 

ைதேொய் 

சைொள்ேொய் 

புயங்குேொய் 

மரேொய் 

வயேொய் 

விருந்துேொய் 

  சு (ஆ, ஆன், ச , மொ) 

 

ஈற் ொ  குரலொன்   

 ரொ  சதொரொன் 

ச தொ  ேல்லொன் 

ேொளொ   ல்லொன் 

 ைட்டொ புனிற் ொன் 

 ல்லொ  மகரயொன் 

மகரயொ முகனயொன் 

மூதொ  வகளயொன் 

வகரயொ ைதச்ச  

 ரொன்  ைடமொ 

ஊரொன் 

 

  ன் ி   சைொட்டுமொ 

 புலி (மொ, மொன், வொி, 

ஏறு) 

 

இரும்புலி விடர்புலி 

உறுபுலி இரும்ச ொத்து 

எழுபுலி சைொள்மொ 

ைடுபுலி வயமொ 

சைொட்புலி வயமொன் 
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புலவுபுலி சைொடுவொி 

ம ப்புலி வொள்வொி 

வயப்புலி ேல்சலறு 

வி ற்புலி 

 மொன் (உகழ, ஏறு, 

ைகல,  ிகண, மக ) 

 

புைருகழ புைர்க்ைகல  ேன்மொன் 

புைசலறு ச ருங்ைகல  முதுமொன் 

மடப் ிகண ச ொ ிக்ைகல  முளவுமொன் 

மொப் ிகண வொிக்ைகல  வயமொன் 

மூத்சதறு வன்ைகல  வகலமொன் 

இருங்ைகல  ழ் ிகண  விடுமொன் 

எழில்ைகல மடமகழ  சவண்மொன் 

ைனக்ைகல ைடமொன்                தனிக்ைகல  

சைடுமொன் 

 முயல்  குறுமுயல் 

 யொகன (ைொி, ைளிறு, 

 ிடி, மொ, மொன்) 

 

வயக்ைொி          கழைளிறு  வயவு ிடி 

அடுைளிறு  ைடுங்ைளிறு   ழ் ிடி 

அழிைளிறு  சைொல்ைளிறு  இகண ிடி 

இருங்ைளிறு  துரவுக்ைளிறு  இரும் ிடி 

இனக்ைளிறு  துஞ்சுைளிறு  இளம் ிடி 

எழுைளிறு   ல்ைளிறு  உயங்கு ிடி 

ச ருங்ைளிறு  வயக்ைளிறு  ஒரு ிடி 

ச ொருங்ைளிறு  ல் ிடி   ிறு ிடி 

மழக்ைளிறு     ிப் ிடி  துஞ்சு ிடி 

மொக்ைளிறு   மடப் ிடி  கைம்மொ 

 ழ்ைளிறு  முயப் ிடி  சைொட்டுமொ 

மதமொ                 மகலயமொ  அடுமொன் 

கைம்மொன்         ேன்மொன்  வயமொன் 

 

சமற்ைண்ட  ொன்றுைளுள் ைொகள, குதிகர,  சு, புலி, மொன், யொகன என் ன 

அதிைமொன ச ொற்ைகளப் ச ற்றுள்ளன. இளம், குறு, ைதழ், ச ம், ேல், சவள், சேடு, 

ச ரும், வயம், வன் எனும் ச யரகடைள்  ரவலொைப்  யன் டுத்தப் ச ற்றுள்ளன. 
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ச ொல்வடிவ மொற் ம் 

 ங்ை நூற்ைளில் ‘ய’ ைர உயிர்சமய்கய முதலொைக் சைொண்ட ச ொற்ைளில் ‘ய்’ 

சமய் சைட்டுப் புதுச் ச ொற்ைள் சதொற் ம் ச ற்றுள்ளன. 

யொகன > ஆகன 

 ய்>Ø = யொகன > ஆகன எனும் மொற் மொகும். தற்ைொலத்தில் யொகன என்  

ச ொல் மட்டும் வழங்ைப்ச ற்று வருைின் ன. 

 யொகன  > 1. ஆகன 

    2. யொகன > யொகன 

          ( ழங்ைொலம்) > (தற்ைொலம்) 

தற்ைொலத்தில் ‘ஆகன’ என்  ச ொல்  ில ஊர்ப் ச யர்ைளில் வழங்ைப் ச றுைின் து. 

மகலயொள சமொழியில் ‘ஆகன’ எனும் ச ொல் வழங்ைப்ச ற்று வருைின் ன. 

யொடு > ஆடு 

 ங்ை நூற்ைளில்  ழம் சவளியீடுைளில் ‘யொடு’ அதிைமொைவும் ‘ஆடு’ 

குக வொைவும் வழங்ைப்ச ற்றுள்ளன.  ிற்ைொலப்  திப்புைளில் ‘ஆடு’ அதிைமொைவும் 

‘யொடு’ குக வொைவும்  திவு ச ய்யப் ச ற்றுள்ளன. 

 யொடு > ஆடு  > ஆடு 

 ( ழம் இலக்ைியம்)           (தற்ைொலம்) 

யூைம் > ஊைம் 

குரங்ைின் வகைைளில் ஒன்று யூைம். இச்ச ொல் ‘ஊைம்’ என்று இலக்ைியத்தில் 

மொற் ம் ச ற்றுள்ளது. யூைம் என்  ச ொல் வடசமொழிச் ச ொல்லொைவும் ஊைம் என்  

ச ொல் மொற்றுேிகல எழுத்துப்ச யர்ப்புச் ச ொல்லொைவும் உள்ளன. 

 யூைம்           >       ஊைம்  > Ø 

 ( ழம் இலக்ைியம்)           (தற்ைொலம்) 

யொளி >ஆளி 
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யொளி எனும் விலங்கு ஒரு ைற் கன விலங்கு. இது  ிற்ைொலத்தில் ‘ஆளி’ 

என்று அகழக்ைப் ச ற்றுள்ளது. 

 யொண்டு > ஆண்டு 

 யொகம   > ஆகம 

 யொர்        > ஆர் 

8.6. விலங்குச்  சசாற்ச ானகயின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

8.6.1 விலங்கு  ண்புக்கூறு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (Animal Trait 

Ontology (AT0) 

 மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் விருப் முள்ள கு ிப் ிட்ட 

ச ொருட்புலங்ைளில் உள்ள இருப்புப்ச ொருளைகளயும் உ வுைகளயும் 

ைண்டுசைொள்ளசவௌம் முக யொை விளக்ைவும் உதவுைின் து.  கு ிப் ொை உயிொியல் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் (bio-ontologies) உயிொியல் தரவின் 

அகடயொளப் டுத்தல், ஒருங்ைிகணத்தல்,  குப் ொய்வு, ச ொருள்விளக்ைம் 

என் னவற் ில் கமயப்  ங்ைளிப்பு ச ய்ைின் து. உயிொியல் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளில்  லவற் ில் இல்லொதகவ ைொல்ேகட 

இனங்ைளில் ைொணப் டும்   ிசனொகடப் ிக்  ண்புக்கூறுைளின்  (phenotypic trait) 

தைவல்ைகளயும் உட் டுத்தும்.  இதன் விகளவொை Animal Trait Ontology (AT0) 

என்  ஆய்வுத்திட்டம் USDA-National Genome Researc Program என் தன் ைீழ் 

 ண்கண விலங்குைளுக்குத் தரமொன  ண்புக்கூறு மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவயும் (standardized trait ontology), இம்மொதிொியொன 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்கவ ஒருங்ைிகணந்து  உருவொகுதல், 

திருத்தியகமத்தல்,  ரொமொித்தல்,  யன் டுத்தல்  என் னவற் ிற்கு ஆய்வுக் 

குழுவுக்கு உதவ சவண்டி சமன்ச ொருள் ைருவிைகளயும்  உருவொக்குவகத 

சேொக்ைமொைக் சைொண்டு சதொடங்ைப் ட்டது.  ATO தற்ச ொழுது ைொல்ேகட,  ன் ி, 

சைொழி இனங்ைகள உட் டுத்தியுள்ளது; எதிர்ைொலத்தில்  ி   ண்கண விலங்கு 

இனங்ைகள உட் டுத்தும்.   இறுதியொை ATO இனங்ைளுக்ைிகடசய ஒப்பீட்டு 
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ஆய்கவ தி கமயொைச் ச ய்யலொம் என் தன் அடிப் கடயில்   ி  இனங்ளுடன் 

(மனிதன், எலி,  ச சரலி) சதொடர்பு டுத்தப் டும்.  

8.6.2. விலங்கு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின்  ொிமொணங்ைள்  

 விலங்கு வகை ொட்டியல் அடிப் கடயில் மட்டும் அகமந்த  ொடநூல் 

சேொக்குகடய விலங்கு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு கு ிப் ிட்ட 

எல்கலக்கும்  யன் ொட்டிற்கும் உட் டுத்தப் ட்டது. ச ொதுவொை விலங்கு  ொர்ந்த 

தைவல்ைள்  ின்வருவன்வற்க  உட் டுத்தும்:  

1. விலங்ைின் சவளிவடிவப்  ண்புைள் 

2. வொழும் இடம் 

3.  ழக்ைவழக்ைங்ைள் 

4. உடலுறுப்புைள் 

5. விலங்கு வகை ொட்டியலில் அதன் இடம் 

இது ஒருவகையொன மூலச ொருணகம ஆய்வொை அகமயும்.  இருப் ினும் 

ேகடமுக யில்  ல கூடுதலொன தைவல்ைள் சதகவப் டும்.  எடுத்துைொட்டொை 

குதிகர என்  விலங்கை எடுத்துசைொண்டொல், குதிகர  ொல் அடிப் கடயில் ஆண் 

குதிகர ச ண் குதிகர எனப்  ிொியும், குதிகர குட்டிச ொட்டுப்  ொல் தரும்.  

குதிகரக்கு குட்டி இருக்கும், குதிகரக்கு  குளம்புைள் உள்ள ைொல்ைள் உண்டு, 

குதிகரக்கு  ிட ிமயிர் உண்டு, குதிகர லொயத்தில் அகடக்ைப் டும், குதிகர 

விகரவொை  டும், குதிகரயில்  வொொி ச ய்யலொம், குதியில்  ந்தயக் குதிகர உண்டு, 

 ந்தயக் குதிகரகய ெொக்ைி  ட்டுவர் என குதிகரக்கு ஒரு ைளஞ் ிய விளக்ைம் 

தரலொம். ஒரு ேகடமுக த் தைவல்ைகள மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

சைொண்டிருக்ை சவண்டுமொனொல் சமற்கூ ிய தைவல்ைள் அடிப் கடயில் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு உருவொக்ைசவண்டும்.   

 ஒரு குதிகரப்  ந்தயப் ச ொருண்கமைளம் சமற்ச ொன்ன தைவல்ைகளக் 

ைொட்டிலும் கூடுதலொன தைவல்ைகள சவண்டும்: குதிகரயின் இனம், வயது, வடிவப் 

 ண்புகூறுைள், ேி ம்,  எதகன தடகவ  ந்தயத்தில் செயித்துள்ளது, 
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எத்தகனதடகவ சவற் ிகய தவ விட்டுள்ளது,  ரொ ொி சவைம் ச ொன்   ல 

தைவல்ைள் தரப் டசவண்டும்.  

 குதிகர  ற் ிய விொிவொன விளக்ைம் (encyclopaedic knowledge)  ின்வரும் 

ச ய்திைகள சவண்டும். இகத மூலச ொருண்கமயியியல் ஆய்வொை அகமக்ைலொம். 

 

     

 

  

 

     

 

    

   

 

   குதிகர 

குதிகரக் குட்டி 

  ஆண்குதிகர 

  ச ண்குதிகர 

  லொயம் 

   ிடொிமயிர் சைொம்புைளில்கல 

  டும் 

 ந்தயக் குதிகர 
  ொலூட்டி 

குளம்புைள் 

    ெொக்ைி 

சமசல தரப் ட்டுள்ள குதிகரைளின்  ி ப் ியல்புைள் ஒவ்சவொன்றும் ஒவ்சவொரு 

உ வில் குதிகரயுடன் சதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளன.  இவ்வொறு ைருத்துருக்ைள் 

ஒன்ச ொடு ஒன்று  ல உ வுைளில் சதொடர்பு டுத்தி ஒரு ச ொருட்புலத்கத 

உருப் டுத்தம் ச ய்வது தொன் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வ்வு.  

 யன் டுத்துவொின் சதகவக்கு ஏற்  ைருத்துருக்ைள்  லவிதமொன உ வுைளில் 

சதொடர்பு டுத்தி ஒரு மீட்பு ஒழுங்குமுக யொை சமய்ப் டுத்தம் ச ய்யப் டும்.  

 விலங்குைகளப்  ரொமொித்து  யன்ச றும்  ண்கணைள்  லவிதமொன 

தரவுைகளக் சைொண்டிருக்கும் எடுத்துக்ைொட்டொை, மொட்டுப்  ண்கணைள் 

மொடுைளின் வகைைள், அவற் ின்  ழக்ைவழக்ைங்ைள், அவற் ின் உணவுப் 

 ழக்ைங்ைள்,  மொடுைளின்  

 தமிழ் இலக்ைியங்ைளில்  யன் டுத்தப் டும் விலங்ைினப் ச யர்ைகள ஆய்வு 

ச ய்த  ித்திரபுத்திரன் அவர்ைள்  ல ேிகலைளில் இப்ச யர்ைகள வகைப் ொடு 
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ச ய்துள்ளொர். அவர் தமிழ் விலங்குப் ச யர்ைளின் ஆக்ைத்கத திொி ொக்ைம், 

கூட்டொக்ைம், ைலப் ொக்ைம், சமொழிச யர்ப்பு, எழுத்துப்ச யர்ப்பு என வகைப் 

 டுத்தி ஆய்ந்து தைவல்ைள் தருைி ொர். சமலும் ச ொற்ச ொருண்கமயியல் 

அடிப் கடயில் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள்,  உள்ளடங்கு-உள்ளடக்குச் ச ொற்ைள், 

எதிர்ச ொற்ைள், ஒப்புருச்ச ொற்ைள் எனப்  குத்து தைவல்ைகளத் தருைின் ொர். 

இத்தகைய தைவைகளயும் ேொம் ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வொை 

உருப் டுத்தம் ச ய்யவியலும். 

 இதற்கு முந்திய  குதிைளில் விலங்ைியல் வகை ொடியல்  ற் ி விளக்ைமொை 

ஆயப் ட்டது. விலங்ைியல் வகைப் ொட்டியல்  டிேிகலயில் அகமந்த 

வகைப் ொட்டியல் ஆகும். இதில் விலங்ைியல் ச ொற்ைள்  டிேிகலயில் ச ற்ச ொர்-

குழந்கத உ வில் அல்லது உள்ளடக்கு சமொழியம்-உள்ளடங்கு சமொழிய உ வில் 

வரும்.  இவ்வகைப் ொட்டியகல மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வொை மொற்றுவது 

எளிது. தமிழ்ச் சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல் ஆய்வு என்  

ேதிமூன் ாம் இயலில் தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகைகய மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

அகமப்பு ஆை மொற்றுவது கு ித்தும் ைொட் ி மூலப்ச ொருண்கமயியல் ொர் 

ச ொற்ைளஞ் ியம் ஒழுங்ைகமப் ொை உருவொக்குவது கு ித்தும் விளக்ைப் ட்டுள்ளது. 

இதற்சகன்று உருோக்கப்ேட்ட தரவுத் தளத்தில் ேிலங்குகளின் 

சசாற்ச ானகனயயும் பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது. சித்திரபுத்திரைின் நூலில் 

கு ிப்ேிடப்ேட்ட  ேிலங்குகள் மட்டுமன் ி உலகசமங்கும் உள்ள ேிலங்குகளின் 

சேயர்கள் ேிக்கிபீடியாேிலிருந்தும் கனலக்களஞ்சியங்களிலுருந்தும் திரட்டப்ேட்டு 

இயன்  அளவுக்குத் தமிழாக்கம் சசய்து தரவுத் தளத்தில் உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. 

தமிழ்சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்யியல் அனமப்சோழுங்கு அல்லது  ைொட் ி 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ொர் ச ொற்ைளஞ் ிய ஒழுங்ைகமங்கனமப்ேின் 

ேயன்ோட்டாளர் இனடமுகம் மூலம் ேிலங்குேற் ிய தகேல்கனளப் சே லாம். 

எடுத்துகாட்டாக ோம்பு என்  சசால்னலக் சகாடுத்து அதன் ஒருசோருள் 
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ேன்சமாழிகளாை அரேம் போன் ேற்ன யும் அதன் உள்ளடங்கு சமாழிகளாை 

நல்லோம்பு, மனலப்ோம்பு போன் ேற்ன யும் அதன் உள்ளடக்குச் சசாலாை 

ஊர்ேை என்ேனதயும் காட்சி ேடிேத்தில் சே லாம்.  

   தற்போனதயத் தரவுத்தளம் மூலம் ேிலங்குச் சசாற்களின் ஒருசோருள் 

ேன்சமாழிகள், உள்ளடங்கு சமாழிகள், உள்ளடக்குசமாழிகள், சினைமுழு 

சமாழிகள் என்ேைேற்ன த்தான் சே  இயலும். தரப்ேட்ட ேிலங்கு எந்த 

இடத்னதச் சார்ந்தது போன்  தகேல்கனளப் சே  இலாது. எதிர்காலத்தில் 

மூலப்சோருண்னமயியல் ஆய்வுத்தரவுத்தளம் அ ிவுதளமாக பமம்ேடுத்தப்ேடும் 

போது இது சாத்தியமாகும். பமலும் இம்சமன்சோருள் ேிக்கிபீடியாேின் தகேல் 

தளத்துடன் இனணக்கப்ேடும் போது இது சாத்தியம் ஆகும்.  

8.7.  ேிக வுகர 

 ேிலங்குகள் ேல்பேறு குணாதிசயங்களால் ேனகப்ேடுத்தப்ேடுகின் ை. 

ேிலங்கு ேனகப்ோடு பதனேகள் ேயன்ோடு மற்றும் ேயன்ோடு ஆகியேற் ால் 

மாறுேடும். லின்பையன் ேனகேிாித்தல் ஒரு முக்கியமாை ேிலங்கு ேனகப்ோடுத் 

திட்டம். ஆைால் ோலியல், ேயதுக் குழு, உடலியல் நினல, ோழ்க்னகச் சூழல் 

மற்றும் ேண்னணகள் போன்  உற்ேத்தி அனமப்புகளில் ேங்கு போன்  தகேல்கள் 

அடிப்ேனடயில் முக்கிய ேிலங்குகனள அனடயாளம் காணேில்னல. 

 இவ்வியலில் விலங்கு வகைப் ொட்டியலும் தமிழ் இலக்ைிங்ைியங்ைளில் 

 யன் டுத்தப் டும்  விலங்ைினப் ச யர்ைளும் அவற் ின் சவறு ட்ட ஆய்வுைளும் 

விளக்ைப் ட்டுள்ளன. சமலும் விலங்ைினம் சதொடர் ொன மூலப்ச ொருண்கமயில் 

ஆய்வுைளின்  ொிமொணங்ைளும்  ொத்தியமொன ச யல் ொடுைளும் விொிவொைக் 

கூ ப் ட்டுள்ளன.   
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இயல் 9 

உ வுமுக ச் ச ொற்ச ொகையின்  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

9.0 முன்னுகர  

இவ்வியலில் உ வுமுக ச் ச ொற்ச ொகைகய வகைப் ொட்டியல் 

அடிப் கடயிலும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடிப் கடயிலும் ஆய்ந்து ஒரு 

மீட்பு ஒழுங்ைகமப்க யும் ைற் ிக்கும் சதொகுதிகயயும் உருவொக்குவது  ற் ி 

விளக்ைப் ட்டுள்ளது.  உ வு முக ச் ச ொற்ச ொகை முந்கதய ச ொற்ச ொகை 

ஆய்வுைளிலிருந்து எவ்வொறு சவறு டும் என் தும் விளக்ைப் டும். 

 மனித உ வுைளின் அடிப் கடயில் எழும் உ வுமுக  அகமப்பு  ி ப்பு 

மற்றும் திருமணம் ஆைியவற் ின் வழி  லவகைப் ட்ட உ வுமுக ச் ச ொற்ைகளப் 

ச றுைின் ன. இகவ  முதொயக் குழுக்ைளின் ஆக்ைத்திலும் அகத 

முக ப் டுத்தலிலும் முக்ைிய  ங்ைொற்றுைின் ன.  முதொயங்ைள் தங்ைளுக்குொிய 

உ வுமுக க்கு ஏற் ப்  ல்சவறு ட்ட உ வுமுக ச் ச ொற்ைகளக் சைொண்டுள்ளன. 

சமொழி மற்றும்  முதொயத் தொக்ைத்தினொல் உ வுமுக யில் ஏற் டும் மொற் ங்ைள் 

ச ொற்ைளின் வழி உ வுமுக  மொற் ங்ைளொைக் சைொள்ளப் டுைின் ன. 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் சமொழிக்கு சமொழி  முதொயத்திற்குச்  முதொயம் 

மொறு டுைின் ன. இச்ச ொற்ைள் மொனிடவியலொளர் மற்றும் சமொழியியலொளர்ைளின் 

ைவனத்கதப்  ல ைொலமொை ஈர்த்து வந்துள்ளன. இதனொல் இவ்வொய்வில் இன்று 

ைணி மொன முன்சனற் ம் ஏற் ட்டுள்ளது. 

  மூைவியலொளர் உ வுமுக கய வயது,  ொல், உ வுேிகல,  ிொிவு, திருமண 

உ வு என்   ில  முதொய அளகவைளின் அடிப் கடயில் ஆரொய்வர். 

இவ்வகையில் சமற்சைொள்ளப் டும் ஆய்வு மட்டும் உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் 

 யன் ொட்கடத் துல்லியமொைவும் ச ொதுமொனதொைவும் விளக்ை முடியொது. 

ஒவ்சவொரு சமொழியும் அல்லது ைிகளசமொழியும் தனித்தனியொை ஆரொயப் ட 

சவண்டும். எடுத்துக்ைொட்டொைப்  ின்வரும்  ில உ வுமுக ைகளக் ைொண்ச ொம். 
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  சைொதரன்,  சைொதொி என்  ச ொற்ைளுக்கு இகணயொன ச ொற்ைள் ஹங்சைொி 

சமொழியில் இல்கல. ஆனொல் வயது மற்றும்  ொல் அடிப் கடயில் ேொன்கு ச ொற்ைள் 

ைொணக் ைிகடக்ைின் ன. மலொய் சமொழியில்  சைொதரன்,  சைொதொிக்கு ஒசர ஒரு 

ச ொல்தொன் ைொணப் டுைி து. இச்ச ொல்லின்  ொல் ச சு வருடன் சதொடர்பு 

ச ற்றுக் ைொணப் டுைி து. 

        இவ்வியலில்  ித்திர புத்திரன் அவர்ைள் (சித்திரபுத்திரன் 2002) எழுதி 

சவளியிட்டுள்ள உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் ஆய்வு என்  புத்தைத்தில் சதொகுத்துள்ள 

ச ய்திைகள அல்லது தைவல்ைகள எவ்வொறு மூலப்ச ொருண்கமயியல ஆய்வு 

அகமப் ொைத் தரவியலும் என் து கு ித்து ஆயப் டும். 

 9.1 உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் தனித்தன்கம 

 உ வு மற்றும் உ வுமுக  அகமப்பு ச ொதுவொைக் ைொணப் ட உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைளின்  யன் ொடு சமொழிக்கு சமொழி மொறு டுைின் து என்று முன்னர்க் 

ைண்சடொம்.  ின்வரும் எடுத்துக்ைொட்டுைளின் வழி சமலும் அகத ேன்கு உணர்ந்து 

சைொள்ள முடியும். 

  சைொதொி,  சைொதரன் என்  ச ொற்ைளுக்கு இகணயொன ச ொற்ைள் ஹங்சைொி 

சமொழியில் இல்கல. 

 மலொய் சமொழியில்  சைொதர,  சைொதொிகயக் கு ிக்ை ஒரு ச ொல்தொன் 

வழக்ைிலுள்ளது. 

சமொழியியலொர் உ வுமுக ச் ச ொல்லகமப்பு, ச ொல்லொக்ைம், 

ச ொற்ச ொருண்கம என் ன  ற் ிய ஆய்வில் அதிைம் ஈடு ட்டிருந்தனர். 

 மூைவியலொர் உ வுமுக கய வயது,  ொல், உ வுமுக ப்  ிொிவு, தகலமுக  

 முதொயக் கூறுைள்,  முதொய சவளிப் ொடு என்  அளகவைளில் ஆய்ந்தனர். 

9.2 உ வுமுக  ஆய்வு 

உ வுமுக  ஆய்வு ஒரு நூற் ொண்டிற்கு உட் ட்ட ஆய்வொகும். 

உ வுமுக யின் அகமப்பு மற்றும் உ வுமுக ச் ச ொற்ைள்  ற் ிய ஆய்வுைளில் 

மொனிடவியலொர்,  மூைவியலொர், சமொழியியலொர் ஆைிசயொர் ஈடு ட்டனர். 
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மொனிடவியலொர் உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் கு ிப் ிடும் உலைப்ச ொருள்  ற் ி 

ஆரொய்வதிலும் உ வுமுக  வகைப் டுத்துவதிலும் அதிை ஆர்வம் சைொண்டொர். 

தகலமுக  ஆய்வு  ொதி மற்றும் இனத் சதொடர் ொன ஆய்விலிருந்து விடு ட்டுத் 

தனி  ர் ஆய்வொைத் தற்ச ொழுது ேிைழ்ந்து வருைின் து. 

9.3 உ வு ஆய்வு வரலொறு 

உ வுமுக   ற் ி கு ிப் ிடத் தக்ை அளவிலொன ஆய்வு 1861-ஆம் ஆண்டு 

செ.செ. க் ிசயொலன் மற்றும் ஏ.எஸ் கமசன இந்திய ஐசரொப் ிய சமொழிைளில் 

உ வுமுக யின் இன் ியகமயொகமகய சவளிக்ைொட்ட முயன் ொர். அ ிவியல் 

வழியிலொன உ வுமுக  ஆய்வு லூயி சஹன் ி சமொர்ைன் (1870) என் வொின் 

Affinity of the Human family என்  நூல்மூலம் சதொடங்ைியது. 

சமொர்ைன் உ வுமுக ச் ச ொற்ைகள இரு ச ரும்  ிொிவுைளொைப்  ிொித்தொர். 

1. விளக்ைமுக ச் ச ொல் (Descriptive word) 

2. வகைப் ொட்டு உ வுமுக ச் ச ொல் (Classificatiry word)                                

உ வுமுக  ஆய்விற்கு அ ிஞர்ைள்  லரும்  லேிகலைளில் வலுவூட்டினர். 

அவர்ைளில் கு ிப் ிடத் தக்ைவர்ைள் ொிவர்ஸ் (Rivers 1914), லூயி (Lowie 1928, 

1929, 1964), ரொட் ைிளிப் புரவுன் (Radcliff Brown 1924,1925,1935), மூர்டொக் 

(Murdock 1934), ச ொர்சடஸ் (1937), எக்ைம் (Eggan 1934), இவொன்ஸ் ஸ் ிொிட் 

 ொர்டு (Evans Pritchard 1951), சல டிரொஸ் (Levi-Strauss1956, 1966, 1969), 

ஸ்சலய்டர் (1954) என் வரொவர். 

மொனிடவியல் அ ிஞர்ைளொன எட்வர் சடய்லர் (1964), ச ொயல் (Boas1965), 

குசரொ ர் (1967), மலிசனொஸ்ைி (Malinowski1966) என்ச ொர் உ வுமுக  ஆய்வில் 

 ல அ ிய ச ொற் த்தக்ை  ணிைகள ஆற் ியுள்ளொர். 

உ வுமுக  ஆய்வில் கு ிப் ிடத் தக்ைவர்ைளில் மற்ச ொருவர் குசரொ ர். 

1909-ல் சவளியிட்ட- Classificatory Systems of Relation Ship எனும் ைட்டுகரயில் 
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உ வுமுக  வகைப் ொட்டிற்குப்  ின்வரும் எட்டு வகை அணுகுமுக ைகளத் 

தந்துள்ளொர். 

 

                                                          அண்ணன் 

  சைொதரன் 

 

                                                           தம் ி 

சுதரொ 

(Sudara)                                          அக்ைொள் 

  சைொதொி 

 

                                                         தங்கை 
 

சு டிஸ் சமொழியில் தொத்தொ,  ொட்டிகயக் கு ிக்ை தனிச் ச ொற்ைள் இல்கல. 

ைீழ்க்ைண்ட சவறு ொடுைள் ைொணப் டுைின் ன. 

சு டிஸ் சமொழி தமிழ் அர்த்தம் தமிழ்ச் ச ொல் 

Farfar  தந்கதயின் தந்கத அப் ச் ன் 

Farmor தந்கதயின் தொய் அப் ொத்தொ, அப் ொயி 

Morfar  தொயின் தந்கத அம்மொச் ன், 

தொய்ப் ொட்டன் 

Mormor தொயின் தொய்  அம்மொச் ி, அம்மொத்தொ 

(Far   - தந்கத    -    Mor  - தொய்) 

தமிழில் தொத்தொ,  ொட்டொ,  ொட்டி, ஆச் ி என்  ச ொற்ைள் ைொணப் டினும்,  ில 

ைிகளசமொழிைளில் அப் ச் ன், அப் ொத்தொ சவறு ொடுைளும் ைொணப் டுைின் ன. 

 இலத்தீன் சமொழியில் ‘uncle’, ‘aunt’ எனும் ஆங்ைிலச் ச ொற்ைளுக்கு 

இகணயொன உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் இல்கல. ஆனொல் அப் ொவின் தம் ி, 

அம்மொவின் தம் ி, அப் ொவின் தங்கை, அம்மொவின் தங்கை என சவவ்சவறு 
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உ வுைகளக் கு ிக்ைத் தனித்தனிச் ச ொற்ைள் வழக்ைிலுள்ளன. தமிழ் சமொழியில் 

சமற்ைண்ட உ வுைகளக் கு ிப் ிட ஆறு ச ொற்ைள் உள்ளன. 

  

வ. எண் ச ொற்ைள் அர்த்தங்ைள் 

1 ச ொியப் ொ அப் ொவின் அண்ணன் 

2  ித்தப் ொ அப் ொவின் தம் ி 

3 ச ொியம்மொ அம்மொவின் அக்ைொ 

4  ின்னம்மொ அம்மொவின் தங்கை 

5 மொமொ  அம்மொவின்  சைொதரன் 

6 அத்கத அப் ொவின்  சைொதொி 

 ின்வரும் மகலயொள எடுத்துக்ைொட்டுைள் சுட்டத்தக்ைன. 

 ச ங்ஙளொ ( ன்கம) – மைள்ைள் 

 ஆங்ஙளொ  ( ன்கம) - மைன்ைள் 

 ஆங்ைில சமொழியில் உ வுமுக ச் ச ொற்ைளில்  ொகலக் கு ிக்ைத் 

தனிச்ச ொற்ைசளொ விடுதிைசளொ இல்கல. ஆனொல் ஸ் ொனிஸ் ச ொன்  

சமொழிைளில் சவறு ொட்கடக் ைொட்டத் தனிச்ச ொற்ைள் வழக்ைிலுள்ளன. 

 tio  ‘uncle’   tia  ‘aunt’ 

 hijo  ‘Sen’   hija  ‘daughter’ 

 abuchl            ‘grand father’  atulea  ‘grand mother’ 

 bermano ‘brother’  hermana ‘Sister’ 

இங்கு /o/ ஆண் ொகலயும் /a/ ச ண் ொகலயும் கு ித்து ேிற்ைின் ன. 

தமிழ் சமொழியிலும் சவறு ொட்கடக் ைொண இயலும். 

எ.ைொ. 

 அண்ணன் - அக்ைொள்  (ன் – ள்) 

 மைன்  - மைள்  (ன் – ள்) 
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 மருமைன் - மருமைள் (ன் – ள்) 

 மொமன் - மொமி  (ன் – இ) 

 அண்ணன் - அண்ணி  (ன் – இ) 

 அசமொிக்ை உ வுமுக ச் ச ொற்ைள்  ொல் சவறு ொட்கடத் தவிர மரபு 

சவறு ொட்கடயும் சைொண்டிருக்கும். மரபுைளின் தன்கம grand/great எனும் 

ச யரகடைளின் மூலம் கு ிக்ைப்ச றும். 

  

              Great grand father 

       

      Grand father 

    

   Father 

 

              

 

 

Son 

 

  Grand Children 

 

  Great grand Children 

  ego 

 

வங்ைொள சமொழியில் அண்ணகனக் கு ிக்ை வயது அடிப் கடயில்  ல்சவறு 

ச ொற்ைள் வழங்ைப் டுைின் ன. 

 Bardaa - (மூத்த) அண்ணன்  

 mejdaa - மூத்த அண்ணன்ைளில் இகளயவன் 

http://www.languageinindia.com/


264 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

sejdaa  - இகளய அண்ணன் 

chotaa - தனியனின் சேர் அண்ணன் 

தமிழில் இதற்கு இகணயொைப் ச ச்சு வழக்ைில் மூத்த அண்ணன், இகளய 

அண்ணன், ேடு அண்ணன், ைகட ி அண்ணன் எனும் ச ொற்ைள் ைொணக் 

ைிகடக்ைின் ன. 

 சதன் திருவிதொங்கூர் ைிருத்துவ இனத்தவரொல்  யன் டுத்தப் டும் 

ச ங்ஙளொ, ஆங்ஙளொ எனும் உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் கு ிப் ிடத்தக்ைன. 

ச ங்ஙளொ -  சைொதொிைள் -  (ஆண்ைள் தங்ைள்  சைொதொிைகள கு ிக்ை) 

ஆங்ஙளொ -  சைொதரன் -  (ச ண்ைள் தங்ைள்  சைொதரர்ைகள 

கு ிக்ை). 

‘ச ட்டன்’ எனும் மகலயொளச் ச ொல் அண்ணகனயும், ைணவகனயும் கு ிக்ைப் 

 யன் டுத்தப் டுைின் து. 

 தமிழில்  ொட்டன்,  ொட்டி, தொத்தொ, ஆச் ி எனும் ச ொற்ைள் ச ொதுவொைப் 

 யன் டுத்தப் டினும்,  ில வட்டொரங்ைளில் தந்கதயின் தந்கத, தந்கதயின் தொய், 

தொயின் தந்கத, தொயின் தொய் ஆைிசயொகரக் கு ிக்ைத் தனித்தனி உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைள் வழங்ைப் ட்டு வருைின் ன. 
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 அப் ச் ன்    தந்கதயின் தந்கத 

 

 அப் ொத்தொ                        தந்கதயின் தொய் 

 அப் ொயி 

 

 அம்மச் ன்                              தொயின் தந்கத 

 தொய் ொட்டன் 

  

 அம்மொச் ி 

 அம்மொய்                                  தொயின் தொய்  

 அம்மொத்தொ 
 

தமிழைத்திலுள்ள ச ட்டிேொட்டு வட்டொரங்ைளில் வழங்ைப்ச ற்றுவரும். 

ேொட்டுக்சைொட்கடச் ச ட்டியொர் ைிகளசமொழியில் மற்  ைிகளசமொழிைளில் 

ைொணப் டொத  ல உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் வழக்ைிலுள்ளன. 

எ.ைொ. 

 ஆச் ி   - தொய் 

 அய்யொ  - அம்மொ 

 அண்ணமண்டி -  அண்ணனின் மகனவி (மதனி)  

 தம் ிமண்டி  - தம் ியின் மகனவி (சைொழுந்தி) 

சமற்ைண்ட எடுத்துக்ைொட்டுைள் உ வுமுக ச் ச ொற்ைள்  முதொயத்சதொடும் 

வட்டொரத்சதொடும் இகணந்துள்ள தன்கமகயக் கு ிப் ிடும். 

9.4. உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் வகைப் ொடு 

 தமிழில் உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் இரண்டு வகைப் டும் உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைள், ச ொதுச்ச ொற்ைள். இவ்வகைப் ொடு ச ொற்ைளின் ைருத்துப் ச ொருகள 

அடிப் கடயொைக் சைொண்டது. 
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வகை-1. அடிப் கடயில் உ வுமுக ப் ச ொருகளக் கு ித்துப் ின் 

உ வல்லொப்  ி  ச ொதுப் ச ொருள்ைளுக்கு விொிவொகும் உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைள். 

வகை- 2. உ வல்லொப்  ி  ச ொருள்ைகளக் கு ித்துப் ின் உ வுமுக ப் 

ச ொருளுக்கு விொிவொகும் ச ொதுச் ச ொற்ைள். 

சமற்ைண்ட வகைப் ொட்கடப்  ின்வருமொறு ைொட்டலொம். 

 

     உ வுமுன  

   

 

 

  

 

உ வுப்சோருள்

  

சோருள் ேிாிவு உ ேல்லாப்சோருள் 

உ ேல்லாப்சோருள் உ வுப்சோருள் 

 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் ச ொதுவொைக் கு ிச ொருளொைவும் (reference) 

விளிப்ச யரொைவும் (address term)  யன் டுத்தப் டுைின் ன. தமிழ் உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைளில் ச ரும் ொலொனகவ கு ிச ொருளொைவும் விளிப்ச யரொைவும் 

ைொணப் டுைின் ன. 

வகை– 1. அப் ொ, அம்மொ, தொய், தந்கத, அண்கன, அண்ணன், தம் ி, மைன், 

மைள்.  

வகை– 2. ஈன் ொள், ச ற் ொள், துகணவி, துகணவன், இல்லொள். 

9.5 உ வுமுக ச் ச ொற்ைளும் உலைப்ச ொருளும் 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் உ விகனக் கு ிப் ிடும் ச ொழுது உருவ/உலைப் 

ச ொருகளக் (concrete denotatum) சைொண்டுள்ளன. ஆனொல் அகவ உ வல்லொப் 

ச ொருள்ைகளப் கு ிக்கும் ச ொழுது அருவப் ச ொருகளக் ச ற்றுள்ளன. 
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உ வல்லொப் ச ொருள்ைள் ச ரும் ொலும் அணிேயப் (figurative)  யன் ொட்டினொல் 

சதொன்றுைின் ன. 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் அடிப் கட ச ொருள் கூற்க க் (criterial feature)                              

ைண்ட ிய ச ொது ேிகலயில் எந்த வரன்முக யும் இல்கல. தமிழ் உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைளில்  லச ொருள் தன்கம (polysemy) மற்றும்  லச ொல் தன்கம (synonmy)  

அதிைமொை உள்ளது. ஒருச ொல்  ல உ வுைகளயும்  லச ொற்ைள்  ர் உ விகனயும் 

கு ிக்ைப்  யன் டுத்தப் டுைின் ன. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உ வு 1 ச ொல் 1 

உ வு 2 ச ொல் 2 

உ வு 3 ச ொல் 3 

உ வு 4 ச ொல் 4 

ச ொல் 5 

உ வுமுக  

உ வுமுக ச்ச ொல்

ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்

ல்ல்ல்ல்ல்சலொ 

உ வு 5 

 

உ வல்லொப் ச ொருள்               உ வுமுக ப்ச ொருள் 

(மொமொ, அத்கத, அக்ைொள்,    (மகனவி, இல்லொள், இற்ைிழத்தி,  

ஐ, அண்ணன் ---------)                      துகணவி ------------) 
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  லச ொருள்ைளில் ஒருச ொருள் அடிப் கடப் ச ொருளொைவும், 

 ி ச ொருள்ைள்  ல்சவறு ைொரணங்ைளொல் விொிவு ச ற் து. தமிழ் உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைளின் ச ொருள் விொிவிகன ைொண்ச ொம். 

அம்மொ என்  ச ொல்லின் ச ொருள் விொிவு: 

அம்மொ: 

1. ச ற்ச ொொில் ச ண், தொய். 

2. அம்மொவின்  சைொதொி (ச ொியம்மொ,  ின்னம்மொ). 

3. அப் ொவின்  சைொதரர் மகனவி (ச ொியம்மொ,  ின்னம்மொ). 

   II 

4. தொய்ச ொல் அன்பு ைொட்டுதற்குொிய, அன் ிற்குொிய ச ண். 

5. மதிப் ிற்குொிய/ேற்குணங்ைகளக் சைொண்ட ச ண். 

6. அ ிமுைம் இல்லொத ச ண்/ ிறுமிகய அகழக்கும் ச ொல். 

7. ச சு வகரவிடத் தொழ்ேிகலயில் உள்ள ச ண் அகழக்கும் ச ொல். 

8. ச ண் உயர் அதிைொொிகய அகழக்கும் ச ொல். 

9. ைல்லூொி மொணவர்ைள் (ஆண்ைள்) தங்ைளுக்குள் அன் ொைப்  யன் டுத்தும் 

ச ொல். 

10.  ிச்க சயடுப் வர், ச ொருளுக்ைொை அகழக்கும் ச ொல். 

11. ச ண் சதய்வங்ைகள, கு ிப் ொை மொொியம்மன், ைொளி, ைன்னிசமொி 

ச ொன் வற்க  அகழக்கும் ச ொல். 

12.   ின்னம்கம, ச ொியம்கம ச ொன்  சைொடிய சேொய்ைள். 

13. இரக்ைம், துன் ம், வியப்பு ச ொன்  ச ொருள்ைளில் வரும் இகடச்ச ொல். 

14. ச ண் ொல் ச யர்ைளின்  ின்சனொட்டொை வரும் விகுதி. முனியம்மொ, 

ேொைம்மொ, எல்லம்மொ. 
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             இச்ச ொல்லிற்குத் ‘தொய்’ என்  உ வுமுக ப் ச ொருசளொ அடிப் கடப் 

ச ொருளொை உள்ளது. முதல் மூன்று ச ொருள்ைகளத் தவிர மற் கவ உ வல்லொப் 

ச ொருள்ைள்.  ில இடங்ைளில் அம்மொ என்  ச ொல் மகனவிகய அகழக்ைப் 

 யன் டுத்தப் டுைி து. அகவ இச்ச ொல்லின் அணிேயப்  யன் ொட்டினொல் 

(figurative meaning) ஏற் ட்டகவ. ச ொல்லுக்கும் ச ொருளுக்கும் உ வு இல்லொதது 

(ச ொருள் 12,13) 4 முதல் 14 வகர ச சு வொின் ேிகல, உணர்ச் ி, சைட் வொின் 

ேிகல,  முதொயம் ஆைியன ச ொன்   ல்சவறு தனிமனித/ முதொய ேிகலைகளச் 

 ொர்ந்துள்ளன. 

ச ொருள் – 1  -அடிப் கட, தகலயொய ச ொருள், எவ்விதக் 

கு ிப்புப்ச ொருளும் இல்கல. 

ச ொருள் – 2, 3 - சேரடியொன விொிவுப்ச ொருள்,  முதொயத்தில் அப் ொ, அம்மொ 

ஆைியவர்ைளின் இரத்த உ வின உ வினர்ைகள அம்மொவுக்கு 

இகணயொை மதிக்கும்  முதொயப்  ண்பு. 

ச ொருள் -4  - ச சு வொின்  ண்பும் ச ண்ைகளத் தொயொைப் ச ொற்றும் 

தன்மமயும் சவளிப் டும். அகழக்ைப் டு வொின் அன்பும் 

சவளிப் டும். 

ச ொருள் – 5  - ச சு வர், ேற்குணங்ைள்  ொல் சைொண்டுள்ள மதிப்பும்           

தொயின் குணங்ைகள ஒத்தவகரத் தொயொை மதிக்கும் ேற் ண்பும் 

சவளிப் டும். 

ச ொருள் – 6  - ச சு வர், ச ண்ைள்  ொல் சைொண்டுள்ள மதிப்பு 

அகழக்ைப் டு வொின்  ொதி ச ொன்   ி   முதொயக் கூறுைளும் 

சவளியொகும். ச சு வொின் உணர்ச் ிகய  ரளவு 

சவளிக்ைொட்டும். 

ச ொருள் – 7  - ச சு வர் மற்றும் கு ிக்ைப் டு வொின் சதொழில்,  முதொய 

ேிலலகயச் சுட்டும். ச ொருளொதொர ேிகலகயப்  ிரதி லிக்கும். 
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ச ொருள் – 8  - சதொழில் சமொழி,  முதொயத்தொல் வகரமுக  ச ய்யப் ட்டது. 

ச ொருள் – 9  - மொணவர்ைள் தங்ைளுக்குள்  யன் டுத்தும் ஒருவகை 

அன்புசமொழி, மொணவர்ைளிகடசய உள்ள சேருக்ைத்கதயும் 

அன்க யும் சவளிக்ைொட்டும். 

ச ொருள் – 10  - ச சு வொின் ச ொருளொதொர ேிகல- முதொய அகமப்பு,  ணிவு 

ஆைியவற்க  சவளிக்ைொட்டும். வயது வரன்முக யின் ி 

எல்லொப் ச ண்ைகளயும் அகழக்கும் ச ொல். உணவு 

இடு வகரத் தொயொைப் ச ொற்றும்  ண்பு சவளிப் டும். 

ச ொருள் – 11        - அணிேயப்ச ொருள், ச ண் சதய்வங்ைகளத் தொயொைப் 

ச ொற்றும்  ண்பு, ைடவுளொை இருந்தொலும் தொய்ச ொல் அன்பு 

ைொட்டும்  ண் ினள் என் கதயும் ச ண்ைளின் உயர் 

ேிகலகயயும் சவளிக்ைொட்டும். மனிதர்ைளுக்குொிய 

அடிப் கடப்  ண்புைளும் சதய்வங்ைளுக்குொிய  ி ப்புப் 

 ண்புைளும் தணிக்ைப் டுைின் ன. மனிதப்ச ொருள் (referent)           

                                இக  ச ொருளொை மொ ியுள்ளது. 

ச ொருள் – 12 -  முதொயத்தின் இக  ேம் ிக்கைகயக் ைொட்டும்  க்தி                

சதய்வத்தின் (மொொியம்மனின்)  ினத்தினொல் சைொடிய 

சேொய்ைள் மனிதருக்கு வருைின் ன என்  ேம் ிக்கை 

சவளிப் டுைி து. சேொயொளியிடம் அம்மன் இருப் தொைக் 

ைருதப் ட்டு அதற்ைொன விரதங்ைளும்  டங்குைளும் 

ைகடப் ிடிக்ைப் டுைின் ன. ைடவுளர் ொல் மக்ைளுக்குள்ள 

அச் த்கத சவளிக்ைொட்டும். 

ச ொருள் – 13 -          ச சு வொின் உணர்ச் ிகயயும் சூழகலயும் 

சவளிக்ைொட்டும். ேல்லதும் சைட்டதும் தொய் மற்றும் 

சதய்வங்ைளுடன் சதொடர்பு ச ற்றுள்ள என்  ேம் ிக்கை 

சவளியொகும். அடிப் கடப் ச ொருள் உணர்ச் ிப்ச ொருளொை 
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மொற் ம் ச றுைின் து. ச ரும் ொலொன சமொழிைளில் 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் உணர்ச் ிப் ச ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டுவது கு ிப் ிடத் தக்ைது. 

ச ொருள் – 14 -  அகழக்ைப் டு வொின் மதம், ைடவுள் ேம் ிக்கை 

ஆைியவற்க க் ைொட்டும் அம்மொ என்  ச யகரத் தங்ைள் 

ச யர்ைளுடன் இகணப் தன் மூலம் ைடவுள் அருகளப் 

ச  முடியும் என்  ேம் ிக்கை சவளியொகும்.  முதொய 

ேிகலகயயும்  ொதிகயயும்  ரளவு  ிரதி லிக்கும். 

 ில இடங்ைளில் அம்மொ என்  ச ொல் மகனவிகய அகழக்ைப் 

 யன் டுத்தப் டுைி து. இப் யன் ொடு அம்மொ என்  ச ொல்லின் அடிப் கட 

உ வுப்ச ொருகளப்  ொதிப் தொல் இச்ச ொல் ச ருவழக்குப் ச  வில்கல. 

    I 

அப் ொ: 

1. ச ற்ச ொொின் ஆண், தந்கத. 

2. தந்கதயின்  சைொதரர் (ச ொியப் ொ,  ித்தப் ொ). 

3. அம்மொவின்  சைொதொியின் ைணவர் (ச ொியப் ொ,  ித்தப் ொ). 

    II 

4. தந்கதகயப் ச ொல் அன்பு ைொட்டுவதற்குொிய மொியொகதக்குொிய ச ொியவர். 

5. வயதில் முதியவர் ஒருவகர அகழக்கும் ச ொல். 

6. ச ற்ச ொர் வழியில் வந்து தூரத்து முன்சனொர். 

7. ஆண் குழந்கதகய/ ிறுவகன அன் ொை அகழக்கும் ச ொல். 

8. ச ற்ச ொர்  ிள்களகய அகழக்கும் ச ொல். 

9. ைல்வி அ ிவு இல்லொதவகர அகழக்கும் ச ொல். 

10.  ைல்லூொி மைளிர் தங்ைளுக்குள்  யன் டுத்தும் ச ொல். 

11.  ைடவுகளக் கு ிப் ொை முருைகன அகழக்கும் ச ொல். 

12.  வியப்பு, துன் ம், வலி ச ொன்  உணர்ச் ிைகளக் கு ிக்கும் ச ொல். 
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13.   ய்வு ச ொன்  ச ொருள்ைளில் வரும் ச ொல். 

14.  ஆண் ொல் ச யர்ைளில்  ின்சனொட்டொை வரும். விகுதி முருைப் ொ, 

 ிச்க ப் ொ, ைண்ணப் ொ. 

 அம்மொ என்  ச ொல்லின் ச ொருகளப் ச ொல் அப் ொ என்  ச ொல்லின் 

ச ொருகளயும் விளக்ைலொம். ச ொருள்ைள் 1,2,3 என் ன உ வுமுக ப் ச ொருள். 4,9 

ச சு வொின் உணர்விகனயும்,  ண்புைகளயும் சவளிக்ைொட்டும். 10 

ச சு வர்ைளுக்கும் அக ப் வருக்கும் இகடசய உள்ள அன் ிகனச் சுட்டும் 

அன்புசமொழி. 11 அணிேயப் ச ொருள். 12,13 ச சு வொின் உணர்ச் ியிகனயும், 

சூழ்ேிகலயும்  ிரதி லிப் ன. 14 ச யருகடயவர்  ொர்ந்துள்ள மதத்திகனயும் 

ைடவுள் ொல் அவருக்குள்ள  ற் ிகனயும் சதொிவிக்ைி து. 

மொமொ: 

1. அம்மொவின் அண்ணன், தொய்மொமன். 

2. அப் ொவின்  சைொதொியின் ைணவன். 

3. ைணவனின் தந்கத. 

4. மகனவியின் தந்கத. 

5. அக்ைொவின் ைணவர். 

6.  சைொதரனின் மகனவியின் தந்கத. 

7.  சைொதொியின் ைணவனின் தந்கத. 

8. ( ில இனத்தொர்) ைணவகன அகழக்கும் ச ொல். 

9. அ ிமுைமுகடய ஆண்,  ிறுவர்,  ிறுமியகர அகழக்கும் ச ொல். 

10.   ிரொமணர் ஒருவகர அகழக்கும் ச ொல். 

11.  ச ண்ைகளக் கூட்டிக் சைொடுப்ச ொன். 

மொமொ என்  ச ொல்லுக்கும் 8 உ வுைள் உள்ளன். ச ொருள்ைள் 9,10,11 

உ வல்லொப் ச ொருள்ைளொகும். 
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ச ொருள் – 5              ச சு வர் இனம்,  ொர்ந்துள்ள இடம் ஆைியவற்க க் 

கு ிக்கும். 

ச ொருள் – 8  ச சு வொின்  முதொய ேிகல, இனம் முதலியவற்க  

சவளிப் டுத்தும். 

ச ொருள் – 11  கு ிப்புப் ச ொருகளக் சைொண்டது. 

 ரத்தகமக்கு உதவுசவொகரச் சுட்டும். அகழக்ைப் டு வொின் 

 முதொய ேிகலகயக் கு ிக்கும். 

ஆங்ைிலத்தில் ‘uncle’ என்  ச ொல்லுக்கும் சமற்ைண்ட (ச ொருள் 11) ச ொருள் 

உண்டு. 

          இந்தியச்  முதொயங்ைளில் தொய்மொமனுக்குச்  ி ப் ிடம் உண்டு. தொய்மொமன், 

திருமணம், இ ப்பு, பூப்பு ச ொன்   டங்குைளில் முக்ைிய   ங்ைொற்றுவொர். 

தமிழ்ேொட்டின்  ில  குதிைளில் தொய் மொமனுக்கு அவர்  சைொதொியின் ச ண்கண 

மணந்திசைொள்ளும் உொிகம உண்டு.  ில இடங்ைளில் இது 

ைட்டொயப் டுத்தப் டுைி து. தொய்மொமனின்  ி ப்புப் ைருதியும் தொய்மொமகனப்  ி  

மொமொவிலிருந்து சவறு டுத்திக் ைொட்டவும்  ல ச யர்ைள் வழங்ைப் டுைின் ன.  

 ின்வரும் ச ொற்ைள் தமிழில் ைொணப் டுைின் ன. 

        அம்மொண்டொர், அம்மொச் ன், அம்மொன், தொய்மொமன், ேல்லம்மொள், 

         ேல்லப் ன், ேன்மச் ொன், ேன்மொமன். 

 ின்வரும் எடுத்துக்ைொட்டுைளில் உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் உ வல்லொப் 

ச ொருள்ைள்  ில ைொட்டப் ட்டுள்ளன. 

 சசால் உ வுமுன  அர்த்தம் 

1. அக்ைொ மூத்த  சைொதொி 1. வயதில் மூத்த ச ண்கண                                                                   

அன்புடன் அகழக்கும் ச ொல். தீய 

ச ற்க த் தரும் ச ண் சதய்வம்,                                                                      

மூசதவி 
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2. அப் ன்   தந்கத 1. ேன்கம ச ய் வன், உதவி 

ச ய் வன். 

2. குழந்கதகய அன்புடன் அகழக்கும்                                                                     

3. முதியவர், வயதில் குக ந்த ஆண்                            

  ஆைிசயொகர அகழக்கும் ச ொல் 

3. அம்கம     தொய் 1.  ொர்வதி, மொொியம்மன் 

2. ச ண் க னத் து வி 

3. ேற்ச ற்றுக் ைடவுள் 

4.  ின்னம்கம, ச ொியம்கம என்னும்                                                                     

சேொய்ைள் 

4. அண்ணொத்கத அண்ணன் 1. ேன்கு ைற்  ிந்தவர். 

2. வயதில் மூத்தவகர           

சவறுப் ினொல்  அகழக்கும் ச ொல்.                                                                 

3. இழிந்தவன். 

5. அப் ச் ி               அப் ொ    ள்ளர் இனத்தொர் ம வர் இனத்தவர் 

6. அண்ணன்     மூத்த சைொதரன் 1. வயதில் மூத்த ஆகண அகழக்கும்  

ச ொல் 

2. அர ியலில் தகலவர்ைகள 

அகழக்கும் அகழக்கும் ச ொல். 

7. ஆச் ி     ொட்டி 1. வயது முதிர்ந்த ஒரு ச ண்கண 

அகழக்கும் ச ொல். 

2. ேொட்டுக்சைொட்கடச் ச ட்டியொர் 

8. அம்மொன்           தொய்மொமன்   ைடவுள் 

9. அத்கத           மொமொவின் 

மகனவி’         

வயதில் மூத்த ச ண்கண அகழக்கும். 

ச ொல். 
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10. தம் ி இகளய 

 சைொதரர் 

வயதில் குக ந்தவர் அல்லது                           

11.  தங்ைச் ி இகளய 

 சைொதொி 

வயதில் ச ண் அல்லது  ிறுமிகய  

அகழக்கும் ச ொல் (வயது சவறு ொடு  

இதற்கு வரம் ொகும்) 

12. மொமி        மொமியொர்  ிரொமணப் ச ண்கண அகழக்கும்  

ச ொல். 

13. அய்யொ  அப் ொ 1. மிை மதிப்புகடய உயர்  

அலுவலர் ச ொன் வகர அகழக்கும் 

ச ொல். 

2.  ிச்க க்ைொரர் ச ொருளுக்ைொை 

அகழக்கும் ச ொல். இது வயது 

வரம் ின் ி எல்லொ ஆண்ைகள 

3. முருைக் ைடவுள். 

 

 சமற்ைொட்டப் ச ற்றுள்ள உ வுமுக ச் ச ொற்ைள்  ல்சவறு வழிைளில் 

ச ொருள் விொிவு ச ற்றுள்ளன. அண்ணன், அய்யொ, அம்மொள், ஆச் ி, தம் ி 

ச ொன் ன  ி ப்புப் ச யர்ைளின்  ின்னொல் ச ர்க்ைப் டும் ச ொழுது விகுதிைளொைச் 

ச யல் டுைின் ன.  

 ைொளி            +  அண்ணன்       ைொளியண்ணன் 

 ைருப்பு          +  அண்ணன்   ைருப் ண்ணன் 

 ைருப்பு          +  அய்யொ  ைருப்க ய்யொ 

 முருை            +  அய்யொ  முருைப் ொ 

 சைொலம்        +  அம்மொள்   சைொலம்மொள் 

 ேொைம்           +  அம்மொள்   ேொமம்மொள் 

 சலட்சுமி      +  ஆச் ி    சலட்சுமியொச் ி 

‘தம் ி’ என்  ச ொல் ச யரகடைளின்  ின்னொல் ச ர்க்ைப் டுைி து. 
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 ேல்ல      +  தம் ி    ேல்லத்தம் ி 

  ின்ன    +  தம் ி     ின்னத்தம் ி 

இப் ண்பு கு ிப் ிட்ட  ில இடங்ைளில் மட்டும் அதிைம் ைொணப் டுைி து. 

 ‘மொமியொர்’ என்  ச ொல் வியக்ைத்தக்ை ஒரு ச ொருகளப் ச ற்றுள்ளது 

இங்கு கு ிக்ைத்தக்ைது. இது  ிக ச் ொகல என்  ச ொருகள ‘மொமியொர்  டு’ என்  

ச ொல் மூலம் ச றுைின் து. ச ொதுவொை, மருமைன் மொமியொர்  ட்டிற்குச் ச ல்லும் 

ச ொழுது  ி ப் ொன வரசவற்க ப் ச றுவதுண்டு. இந்ேிகலயில் தொன் மொமியொர் 

என்  ச ொல் ச ொருள் விொிவு ச றுைி து. 

9.6 உ வுமுக ச் ச ொற்ைளும் கு ிப்புப் ச ொருளும் 

  ின்வரும் உ வுமுக ச் ச ொற்ைள்  ொதி,  மயம், இடம் ச ொன்  

ச ய்திைகளக் சைொண்டிருப் கதக் ைொணலொம். 

எண் உ வுமுக ச்ச ொல்    ொதி/ மயம்/இடம்                   கு ிப்புப்  ச ொருள் 

 அத்திம்ச ர்                              ிரொமணர்  1. அக்ைொவின் ைணவர் 

2.அப் ொவின்அக்ைொவின் ைணவர்                   

                                ைணவர 

 அண்ணொச் ி  திருசேல்சவலி  

ைன்னியொகுமொி                                                                                          

அண்ணன் 

 அத்கதப் ொட்டி      ிரொமணர்    தொத்தொவின்  சைொதொி    

 அப் ச் ி     ச ட்டிேொடு                                                    

ேொடொர்  

அப் ொ 

 அம்மங்ைர் 

அம்மங்ைொள்                                              

  

 ிரொமணர்  தொய்மொமன் மைள் 

 அம்மொஞ் ி                               ிரொமணர்       அப் ொவழி மொமொவின் மைள் 

 அம்மொஞ் ி மதினி    ிரொமணர்     தொய்மொமன் மைள் 

 அம்மொ ச ட்டிேொடு       ஆத்தொ(ள்)                          

 ஆத்துக்ைொரர்                           ிரொமணர்     ைணவர் 
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 ஆமக்ைன்      ேொஞ் ில்ேொடு                         ைணவர் 

 உடன் ி ந்தொள்    ேொஞ் ில் ேொடு                          சைொதொி 

 உடன் ி ந்தொன்   ேொஞ் ில் ேொடு                         சைொதரன் 

 உம்மொ முஸ்லீம்   அம்மொ 

 ஒப் ன்     ைன்னியொகுமொி 

ேொடொர் (சவறுப்பு) 

அப் ொ 

 

 ைடுவன்   ைன்னியொகுமொி 

ேொடொர் 

மைன் 

 ைொக்ைொ     முஸ்லீம் அண்ணன் 

 சைொம்கம ைன்னியொகுமொி 

ேொடொர் (சவறுப்பு) 

அம்மொ 

  ம்மந்தி ைன்னியொகுமொி   ைணவனின் தங்கை 

  ிரத்தியொ(ர்) தஞ் ொவூர் 

 ிரொமணர் 

அம்மொவின் தங்கை 

 

 தள்கள ைன்னியொகுமொி அம்மொ 

 சதொத்தொ    ச ன்கன      அம்மொ 

 சதொப் னொர்    ைன்னியொகுமொி அப் ொ 

 ேொட்டுப்ச ண்  ிரொமணர் மைன் மகனவி 

 ேொத்தனொர்     ிரொமணர்   ைணவனின்  சைொதொி 

 ச ொஞ் ொதி     ேொஞ் ில்- 

சவள்ளொளர் 

மகனவி 

 

 ச ொட்கட ைன்னியொகுமொி- 

ேொடொர்   

மகனவி 

 மச் ம் ி     ேொஞ் ில் ேொடு தொய்மொமன் 

 மதினி  க யர் அண்ணன் மைன் 

 மன்னி    ிரொமணர் அண்ணன் மகனவி 

 மொட்டுப்ச ண்     ிரொமணர் அண்ணன் மகனவி 

 மூப் லு ைன்னியொகுமொி அப் ொ, தொத்தொ 
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 வொப் ொ முஸ்லீம் அப் ொ 

9.7 உ வுமுக ச் ச ொற்ைளும் ஒருச ொருள்  ன்சமொழியமும் 

 முன்னர்ச் சுட்டியது ச ொன்று தமிழில் கு ிப் ிட்ட  ர் உ கவக் 

ைொட்டப்  ல ச ொற்ைள்  யன டுத்தப் டுைின் ன. இச்ச ொற்ைள் இரண்டு 

வகைைகளயும் (வகை1, வகை2)  ொர்ந்தனவொை உள்ளன. 

1. அப் ொ           ஆஞொன்         தைப் ன்             சதொப் னொர் 

    அத்தன்          ஆஞி             தந்தவன்              ேொயனொர் 

    அப் ொ            ஐ                  தந்கத                  ிதொ 

    அப் ொச் ி      ஐயன்            தமப் ன்              ிதிர் 

    அப் ன்         ஐயொ              தொதொ                  ச ற் வன்  

    அப்பு             ஒப் ன்          தொகத                 முதல்வன் 

    ஆஞொ                                 சத ிைன்               மூப்புலு 

                                                                           எந்கத 

                                                                            உந்கத 

2. அம்மொ                  அன்கன           ஆயி                    தொய் 

    அக்ைொ                  அவ்கவ             ஈன் ொள்              தொயொர் 

    அத்தி                    ஆச் ொள்            ச ன்னி                தொயி 

    அத்தொ                   ஆச் ி                 ஞொய்                   மொதொ 

    அத்கத                 ஆத்தொ                தந்தவள்              முவ்கவ 

    அம் ொ                   ஆத்தொள்            தவ்கவ               சமமொய் 

    அம்மன்                 ஆய்                   தள்கள                யொய் 

    அம்மகன              ஆய்ச் ி              தன்கன              

    அம்மச் ி                ஆய்ள்                தொச் ி 

ச ரும் ொலொன ச ொற்ைள் முதல்வகைகயச்  ொர்ந்தன. அகவ கு ிப்புப் ச ொருகளக் 

சைொண்டுள்ளன. எடுத்துக்ைொட்டொை ஐ, ஐயன், அத்தன், தந்தவன், தொகத, 

ச ற் வன், முதல்வன், எந்கத, உந்கத என்  ச ொற்ைள் இலக்ைியச் ச ொற்ைள். 

இகதப்ச ொன்று  ி  ச ொற்ைளும் கு ிப்புப் ச ொருகளக் சைொண்டுள்ளன. 

அப் ொச் ி, மூப் லு என்  ச ொற்ைள் ைன்னியொகுமொி மொவட்ட ேொடொர் 

இனத்தினரொல்  யன் டுத்தப் டுவனவொகும். அன்கன, தொய், யொய், ஈன் வள் 
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என்  ச ொற்ைள் இலக்ைியச் ச ொற்ைள். ச ரும் ொலொன ச ொற்ைள் கு ிச ொல்லொை 

மட்டும்  யன டுத்தப் டுைின் ன என் து இங்குக் கு ிப் ிடத்தக்ைது. 

9.8 வகைப் ொட்டு வகரயக  

 ச ொருண்கமயியலில் ச ொற்ைளுக்குொிய ஒருவகைக் ைட்டுப் ொசட 

ச ொருள் வகரயக  எல்கல. உ வுமுக ப் ச யர்ைகளப் ச ொருத்தமட்டில் 

ச ரும் ொலும் அவற்றுள் எந்த வகரயக யும் இல்கல. எனசவ தொன் 

உ வுமுக ப்ச யர் முன்னர்க் கு ிப் ிட்டது ச ொல்  ல உ வுைகளக் 

கு ிக்ைின் து. இகவ ச ரும் ொலும் உ வியல்  ண்புைளுக்கு அப் ொற் ட்டன. 

 ின்வரும் ச ொற்ைகளக் ைொண்ச ொம். 

மொமொ: 

1. அம்மொவின்  சைொதரன், தொய்மொமன் 

2. அப் ொவின் தங்கையின் ைணவர் 

3. மகனவியின் தந்கத 

4. ைணவனின் தந்கத 

5. அக்ைொள் ைணவர் 

6.  சைொதரனின் மகனவியின் தந்கத 

7.  சைொதொியின் ைணவனின் தந்கத 

8. ைணவன் 

அத்கத: 

1. அப் ொவின்  சைொதொி 

2. அம்மொவின்  சைொதரனின் மகனவி 

3. மகனவியின் தொய் 

4. ைணவனின் தொய் 

5.  சைொதரனின் மகனவியின் தொய் 

6.  சைொதொியின் ைணவனின் தொய் 

 மொப் ிள்கள  - 6 உ வுைள் 

 கமத்துனன்  - 5 உ வுைள் 
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 மச் ம் ி   - 4 உ வுைள் 

 மச் ினன்  - 4 உ வுைள் 

 மதினி   - 4 உ வுைள் 

 மொமி   - 4 உ வுைள் 

ைணவன், மகனவி என்  ச ொற்ைள் கு ிப் ிட்ட  ர் உ வுமுக கய மட்டும் 

கு ிக்ைப்  யன் டுத்தப் டுவதொல் அகவ ஒரு ேிகலயில் ச ொருள் வகரயக  

உகடயன. இச்ச ொற்ைளின் அடிப் கடப் ச ொருள் மற்  ச ொருள்ைகளப் ச ொன்று 

தனிக்ைப் டுவதில்கல. இது  முதொயத்தில் இவற் ிற்குொிய ஒருவகைக் 

ைட்டுப் ொட்டினொல் ஏற் டுைி து. 

9.9 உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் அகமப்பு 

1. முன்சனொட்டு உ வுமுக ச் ச ொல் (Prefixal word) 

2.  தனி உ வுமுக ச் ச ொல் (Denotative word) 

3. அடுக்கு உ வுமுக ச் ச ொல் (Duplicative word) 

4. ஆக்ை உ வுமுக ச் ச ொல்  (Derivative word) 

 முன்சனொட்டு வகையில் உ வுமுக ச் ச ொல்லுடன் ஒரு முன்சனொட்டு 

இடம் ச ற் ிருக்கும். தன்கம, முன்னிகல,  டர்க்கை எனும் மூவிடப் 

ச யர்ைளுக்குொிய  திலீடு ச யர்ைள் (எண், எம், ேின், நும், தன், தம்). உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைளின் முன்சனொட்டொை வரும்.  ங்ை நுற்ைளில்  ரவலொைக் ைொணப் டும். 

இப் ண்பு இன் ியகமயொத ஒரு ச ொற்ச ொருண்கமப்  ண் ொகும். 

 எந்கத என்+தந்கத 

 நுந்கத நும்+தந்கத 

 ேின்+ஐ  ேின்கன 

 தம்+ஐயர்  தம்கமயொர் 

 

http://www.languageinindia.com/


281 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

சமற்ைண்ட ச ொற்ைளில் இடம்ச றும் முன்சனொட்கட எளிதொைப் டுத்து அ ிந்து 

சைொள்ள இயலும். எனினும் யொய் (என் தொய்), ஞொய் (உன் தொய்) எனும் ச ொற்ைளில் 

இடம்ச றும் முன்சனொட்டுைகள எளிதொைப்  ிொித்த ிய இயலொது. 

 

                          உ வுமுக  

 

  உ வு 1 

 

     உ வு 2                     

    

 உ வி 3 

ச ொல் 

ச ொல் 

 

அம்மொ, அப் ொ, மொமொ என் ன ச ொன்  ச ொற்ைள் இவ்வகையில் அடங்குவன. 

 அடுக்கு உ வுமுக யில்  ர் உ வுமுக ச் ச ொல்கல இரட்டிப் தன் 

மூலம் மற்ச ொரு உ வுமுக ச் ச ொல் சதொன்றுைி து. 

ச ொல் 1 + ச ொல் 1 - ச ொல் 2 

உ வு 1 + உ வு 1 - உ வு 1   

அம்மொ         +  அம்மொ - அம்மம்மொ 

அப் ொ         +  அப் ொ  - அப் ப் ொ 

சவறு ட்ட வடிவ அகமப்புகடய ஒருச ொருளுகடய அல்லது சவறுசவறு 

ச ொருளுகடய இரண்டு ச ொற்ைள் இகணவதன் மூலம் மூன் ொம் வகைச் ச ொற்ைள் 

சதொன்றுைின் ன. 

ஒருச ொருளுகடயன 

 ச ொல் 1  + ச ொல் 2 -  ச ொல்3   

உ வு 1 + உ வு 1 - உ வு 3 

அம்மொ + ஆயி  - அம்மொயி 

‘அம்மொ’  ‘அம்மொ’ ‘அம்மொவின் அம்மொ,  ொட்டி’  

அப் ொ  + அச் ன் - அப் ச் ன் 
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‘அப் ொ’  ‘அப் ொ’ ‘அப் ொவின் அப் ொ, தொத்தொ’ 

சவறு ட்ட ச ொருளுகடயன 

ச ொல் 1 + ச ொல் 2 - ச ொல் 3 

உ வு 1 + உ வு 2 - உ வு 3 

அப் ொ  + ஆத்தொள் - அப் ொத்தொள் 

‘அப் ொ’  ‘அம்மொ’            ‘அம்மொவின் அம்மொ’ ஆச் ி 

அத்கத +  ொட்டி  - அத்கதப் ொட்டி ‘தொத்தொவின்                  

                                                            தங்கை 

சமற்சுட்டப்ச ற்றுள்ள வகைைள் ச ரும் ொலும் ச ச்சு வழக்ைில் தொன் அதிைம் 

ைொணப் டுைின் ன. இவற்க த் தவிர  ில ச யரகடைகளப்  யன் டுத்தி 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைகளப்  கடக்கும் முக யும் தமிழில் வழக்ைிலுள்ளது. 

இம்முக யில் ச ொிய,  ின்ன ச ொன்  ச யரகடைள், அம்மொ, அப் ொ ச ொன்  

உ வுமுக ச் ச ொற்ைளுடன் இகணந்து உ கவக் ைொட்டுைின் ன. 

 ச ொிய  + அம்மொ - ச ொியம்மொ 

  ின்ன  + அம்மொ -  ின்னம்மொ 

 ச ொிய  + அப் ொ  - ச ொியப் ொ 

  ின்ன  + அப் ொ  -  ின்னப் ொ ( ித்தப் ொ) 

சமற்கூ ிய ைருத்துைளின் அடிப் கடயில்  ின்வருவனவற்க த் சதொகுத்து 

வழங்ைலொம். 

 ச ொற்ைள்  யன் ொட்டுக் ைருவூலங்ைள், அகவ ச ொற் ிக் ைொக்ைப் ட 

சவண்டும். இப் ணிகய அைரொதிைள் ச ய்ைின் ன. சமொழி ஆரொய்ச் ி 

 முதொயத்தின் அடிப் கடயில் ேகடச   சவண்டும். சமொழி  ண் ொட்டின் 

வளர்ச் ியொகும்.  ண் ொடு மற்றும் ேொைொிைத்தின் வளர்ச் ி சமொழியின் வளர்ச் ியில் 

அடங்ைியுள்ளது. அைரொதிைள் ச ொல் ச ொருகள மட்டுமின் ிச்  முதொய, 

 ண் ொட்டுக் கூறுைகளயும் விளக்ை சவண்டும். இவற்க க் கு ிப் ிடொத 
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அைரொதிைள் முழுேிகலயில் ஒரு சமொழிக்சைொ அம்சமொழிகயப் ச சும் மக்ைளுக்சைொ 

ேன்கம ச ய்தன என்று கூ  இயலொது. 

 ைணவன் அைமுகடயொன் அத்தொன் ஆண் ிள்கள ஆம் ொன் 

ஆமக்ைள் ஆமுகடயொன் ஆள் ஆளன் இல்லொளன் 

ைொதலன் ைொதசலொன் ைொந்தன் ைொவலன் ைொவலொளி 

ைிழவன் சைள் சைள்வன் சைொண்ைன்   

சைொண்டவன் சைொண்சடொன் சைொழுந்தன் 

சைொழுேன்தகலமைன் தகலவன் சதவன் ேல்லூயிர்  தி 

புரு ன் பூண்டொன் ச ற் ொன் மைன்மொப் ிள்கள 

மணொளன் மகனக்ைிழவன் மவுணன் மொமன் கமந்தன் 

ரமணன் வரன் வல்லவன்      

 மகனவி 

 

அைமுகடயொள், ஆட்டி, ஆமுகடயொள், இல், 

இல்லக்ைிழத்தி, இல்லவள், இல்லொள், இற்ைிழத்தி, 

உயிர்த்துகண, ஊழ்த்துகண , ைொதலி, ைொந்கத, 

குடிப்ச ண், ைிழவி, குடும் ம், குடும் ொனி, குறுமைள், 

 ை ொி, தகலவி, தற் ம், தொரம், துகண, துகணவி, 

சதொழி, ேைர், ேொயைி, மகனயொட்டி, மகனயொள், 

மகனக்ைிழத்தி, மைடு,  மணவொட்டி, மகன முதல், 

 த்தினி ச ண், ச ண்டொட்டி, ச ண்டு, ச ண் 

 ிள்கள, வக , வனிகத, வொழ்க்கை, வொழ்க்கைத் 

துகண  

 மைள் 

 

ைொதலி, குமொி, குமொொி, குமொரத்தி,  ிள்கள, புத்தொி, 

புதல்வி, மை, தகனகய, ச ண், ேந்தகன, வக  

 மைன் 

 

அங்ைன்  தகனயன்  மருமொன் 

ஐகய   தந்கதச யரன் கமந்தன் 

ைனிட்கட  தகலமைன்  சமய்யன் 

ைொதல்   தந்தனன்  சமொகன 

ைொதலன்  ேதந்திவருந்தனன் 

ைொதசலொன்  ச யரன் 

குமரன்   ி ங்ைகட 
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குமொரன்  புத்திரன் 

குலம்   புதல்வன் 

குலமைன்  க யன் 

குலமுதல்  ச ொருள் 

 ிறுவன்  மை 

சுதன்   மைவு 

ச ல்வன்  மஞ் ன் 

ச ய்   மயிந்தன் 

 அண்ணன் 

 

இக    முன்ச ொன் ல்   

ஈ ன்   முன்னவன் 

எம்முன்  மூத்தண்ணொ 

தம்முன்  மூத்சதொன் 

 ிரொதமிைன்  வரன் 

முன் ி ந்தொன் 

 அக்ைொ 

 

அக்ைொள் தவ்கவ 

அத்தி  முன் ி ந்தொள் 

அன்கன முன்னவள் 

ஆச் ி  முன்னொள் 

தமக்கை 

 தொய்மொமொ மைன் 

 

 

அம்மொஞ் ி  மச் ம் ி 

அம்மொன்ச ய் மச் ொன் 

அம்மொன்மைன் மச் ினன் 

ேன்மச் ொன்   

 (அப் ொ வழி) 

மொமன் மைன் 

 

 

அத்கதப்  ிள்கள மச் னன் 

அத்கத மைன்  மச் ொன் 

அத்தொன்  மொப் ிள்கள 

மச் ம் ி 

 அண்ணன் 

மகனவி 

 

 

அண்ணி மச் ொவி 

அத்தொச் ி மதனி 

ஆயந்தி மயினி 

ேங்கை மன்னி 
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 அக்ைொள் ைணவர் அத்தொன், அத்திம்ச ர் 

 ைணவன்/மகனவி 

தந்கத 

மொமன்  மொமனொர் மொம மொமடி மொதுலன் 

 

 ைணவனின் 

அண்ணன் 

அத்தொன் மச் ொன்டொர் மச் ம் ி 

   ைணவன் 

 

அைமுகடயொன் சைொண்ைன்  மொப் ிள்கள 

அத்தொன்  சைொண்டவன்  மொமன் 

ஆண் ிள்கள  சைொண்சடொன் கமந்தன் 

ஆம் ொன்  சைொழுந்தன்  ரமணன் 

ஆமக்ைள்  சைொழுேன்  வரன் 

ஆமுகடயொன் தகலவன்  வல்லவன் 

ஆள்   தகலமைன் 

ஆளன்  சதவன் 

இல்லொளன்  ேல்லூயிர் 

ைொதலன்   தி 

ைொதசலொன்  புரு ன் 

ைொந்தன்  பூண்டொன் 

ைொவலன்  ச ற் ொன் 

ைொவலொளி  மைன் 

ைிழவன்  மணொளன் 

சைள்   மவுணன் 

சைள்வன்  மகனக்ைிழவன் 
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 மகனவி 

 

அைமுகடயொள்   ை ொி  மகனயொட்டி 

ஆட்டி    தகலவி மகனயொள் 

ஆமுகடயொள்  தற் ம்        மகனக்ைிழத்தி 

இல்    தொரம்              வக  

இல்லக்ைிழத்தி  துகண   வனிகத 

இல்லவள்   துகணவி   வொழ்க்கை 

இல்லொள்   சதொழி  வொழ்க்கைத் துகண 

இற்ைிழத்தி   ேைர் 

உயிர்த்துகண  ேொயைி 

ஊழ்த்துகண    த்தினி 

ைொதலி    ச ண் 

ைொந்கத   ச ண்டொட்டி 

ைிழவி    ச ண்டு 

குடிப்ச ண்   ச ண்  ிள்கள 

குடும் ம்   மைடு 

குடும் ொனி   மணவொட்டி 

குறுமைள்   மகன முதல் 

 மைள் 

 

ைொதலி    ிள்கள 

குமொி   புத்தொி 

குமொொி   புதல்வி 

குமொரத்தி  மை 

தகனகய  ச ண் 

ேந்தகன  வக  

http://www.languageinindia.com/


287 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

 மைன் 

 

அங்ைன்  தகனயன்  மருமொன் 

ஐகய   தந்கதச யரன் கமந்தன் 

ைனிட்கட  தகலமைன்  சமய்யன் 

ைொதல்   தந்தனன்  சமொகன 

ைொதலன்  ேதந்திவருந்தனன் 

ைொதசலொன்  ச யரன் 

குமரன்   ி ங்ைகட 

குமொரன்  புத்திரன் 

குலம்   புதல்வன் 

குலமைன்  க யன் 

குலமுதல்  ச ொருள் 

 ிறுவன்  மை 

சுதன்   மைவு 

ச ல்வன்  மஞ் ன் 

ச ய்   மயிந்தன் 

 அண்ணன் 

 

இக    முன்ச ொன் ல்   

ஈ ன்   முன்னவன் 

எம்முன்  மூத்தண்ணொ 

தம்முன்  மூத்சதொன் 

 ிரொதமிைன்  வரன் 

முன் ி ந்தொன் 

 அக்ைொ 

 

அக்ைொள் தவ்கவ 

அத்தி  முன் ி ந்தொள் 

அன்கன முன்னவள் 

ஆச் ி  முன்னொள் 

தமக்கை 

 தொய்மொமொ மைன் 

 

அம்மொஞ் ி  மச் ம் ி 

அம்மொன்ச ய் மச் ொன் 

அம்மொன்மைன் மச் ினன் 

ேன்மச் ொன்  மொப் ிள்கள 

ேன்கமத்துனன் 

 (அப் ொ வழி) அத்கதப்  ிள்கள மச் னன் 
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மொமன் மைன் 

 

அத்கத மைன்  மச் ொன் 

அத்தொன்  மொப் ிள்கள 

மச் ம் ி 

 அண்ணன் 

மகனவி 

 

அண்ணி மச் ொவி 

அத்தொச் ி மதனி 

ஆயந்தி மயினி 

ேங்கை மன்னி 

 அக்ைொள் ைணவர் 

 

அத்தொன் 

அத்திம்ச ர் 

மொமொ 

 ைணவன்/மகனவி 

தந்கத 

மொமன் 

மொமனொர் 

மொம 

மொமடி 

மொதுலன் 

 ைணவனின் 

அண்ணன் 

 

அத்தொன் 

மச் ொன்டொர் 

மச் ம் ி 

9.10 உ வுமுக ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

 உ வு முன ச்சசாற்கனள உள்ளங்கு-உள்ளடக்கு சமாழிய உ ோபலா 

சினை-முழு சமாழிய உ ோபலா உ வு ேடுத்த இயலாது. ‘ஒரு ேனக’, ‘ஒரு 

ோகம்/ேகுதி’ என்  உ வுகளால் அேற்ன  இனணக்க இயலாது.  உ வுப் 

சேயர்கனள உ வு முன களால் தான் சதாடர்பு ேடுத்த இயலும். அத்தனகய 

முயற்சிதான் இங்கு எடுக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 உ வுமுக ச் ச ொற்ைளொனது உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் தன்கம, 

உ வுமுக  ஆய்வு, உ வு முக  ஆய்வு வரலொறு, உ வு முக ச் ச ொற்ைளின் 

வகைப் ொடு, உ வுமுக ச் ச ொற்ைளும் உலைப்ச ொருள்ைளும், உ வுமுக ச் 

ச ொற்ைளும் கு ிப்புப் ச ொருள்ைளும், உ வுமுக ச் ச ொற்ைளின் அகமப்பு  என்  

தகலப்புைளின் முந்கதய  த்திைளில் விளக்ைப் ட்து.    
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 உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் ச ொதுவொைக் கு ிச ொருளொைவும் (reference) 

விளிப்ச யரொைவும் (address term)  யன் டுத்தப் டுைின் ன . உ வு முக ச் 

ச ொற்ைள் உ வல்லொத அர்த்தங்ைளில்  யன் டுத்தப் டுைின் ன.  ஒரு உ வுக்குப் 

 ல ச ொற்ைளும்  ல ச ொற்ைளும் ஒரு உ வும்  ொத்தியமொகும். உ வுச் 

ச ொற்ைளுக்கு உ வல்லொத  ல அர்த்தங்ைளும் உள்ளன.  உ வு முக ச் ச ொற்ைள் 

ைிகளசமொழிைளுக்குக் ைிகளசமொழி சவறு டும்.  இத்தகைய தைவல்ைகள 

உள்ளடக்ைிய ச ய்திைகளப் ச   சவண்டி ஒரு மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

அகமப்பு சதகவயொகும்.   

உ வுைள் உலைப்ச ொதுகமயொன சமொழியியல்  ொத்தியமொகும்.  

 ொத்தியமொன எல்லொ உ வுைளுக்கும் ஒரு சமொழியில் ச ொ ைள் இருக்ை சவண்டும் 

என்  ைட்டொயம் இல்கல.   ில உ வுைள் ஒரு சமொழியில் ஒன் ொைக் ைருத்தப் ட்டு 

ஒரு ச ொல்லொல் சவளிப் டுத்த டல்லொம். சவறு  ில சமொழிைளில் அவ்வு வுைள் 

சவறு ட்டகவைளொைக் ைருத்தப் ட்டு சவறு ட்டச் ச ொற்ைளொல் 

சவளிப் டுத்தப் டலொம்.  ச ொதுவொை திருமண வழி உ வுைளும் இரத்தவழி 

உ வுைளும் சவறு டும்.   

            ேதிமூன் ாம் இயலில் தமிழ்சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல் 

அனமப்சோழுங்கு அல்லது  ைொட் ி மூலப்ச ொருண்கமயியல் ச ொற்ைளஞ் ிய 

ஒழுங்ைகமங்கனமப்பு கு ித்து ேிாிோக ேிளக்கப்ேட்டுள்ளது. இதற்கன்று 

உருேக்கப்ேட்ட தரவுத் தளத்தில் இவ்ேியலில் ேட்டியலிடேட்டுள்ள உ வுமுன ச் 

சசாற்கள் எல்லாம் பசகாிக்கப்ேடு ஒழுங்கனமக்கப்ேட்டுள்ளை. உ வுசசாற்கள் 

கு ித்த ேல தகேல்கனளப்  ேயன்ோட்டாளர் இனடமுகம் மூலம் சே லாம். 

9.11 ேிக வுகர 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைகளப்  ற் ிய  ல தைவலைள் விளக்ைப் ட்டு 

இத்தைவல்ைகள உள்ளடக்ைி உ வுமுக  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

உருவொக்குவதற்ைொன ச யல் ொடு ேற் ி இவ்வியலில் விளக்ைப் ட்டுள்ளது. 

உ வுமுன ச் சசாற்கனள ஒருசோருள்ேன்னமய உ ோல் எளிதில் இணக்க 
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இயலும். உ வுமுன ச் சசாற்ச ானகயில் உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு சமாழிய உ வு 

ேி  சசாற்ச ானககளிலிருந்து பேறுேடும். உ வுமுன ச் சசாற்கள் இட 

அடிப்ேனடயிலும் சமுதாயம் அடிப்ேனடயிலும் சாதி அடிப்ேனடயிலும் பேறுேடும். 

இத்தகேல்களும் உ வுமுன ச்சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல் 

ஆய்ேில் உட்ேடுத்தப்ேடபேண்டும். 
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இயல் 10 

ேி ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

10.0.முன்னுகர 

ேி ங்ைகள ஒரு  டிேிகல அகமப் ில் சவளிப் டுத்துவது ஒரு 

இயற்கையொன ச யல் டொை அகமயும் என்று கூறுவது ைடினமொை உள்ளது.  

ேி ங்ைள்  டிேிகலயொை வரொது; ஒரு சுற் ொைசவ ஒரு  ங்ைிலியொை வரும் 

இயல்புள்ளகவ; இவற் ின் அகமப்பு உ வுைளுக்கு திக சேொக்கு குணம் 

ைிகடயொது: சமலும் ைீழும் இல்கல. சமொழிகயக் ைடந்து ச ொதுகமயொக்ைம் 

ச ய்வது ைடினம்.  இருப் ினும்  ில அடிப் கட ேி ங்ைள் எல்சலொரொலும் 

ஒப்புசைொள்ளப் டகவ. இதன் அடிப் கடயில் தொன் ேி ங்ைள் ைருத்துருக்ைளொைவும் 

ச ொற்ைளொைவும் உருப் டுத்தம் ச ய்யப் டுைின் ன. ேி ங்ைள் உணர்வு 

அடிப் கடயில் தொன் புொிந்துசைொள்ளப் டுைின் ன.  இருப் ினும் ஒரு கு ிப் ிட்ட 

 ண் ொட்டின் அடிப் கடயில் ேி ங்ைள் வகைப் டுத்தப் ட்டு 

 யன் டுத்தப் டுைின் ன. எடுத்துக்ைொட்டொை  ச்க  ேி ம் ைிளிப் ச்க , 

இகலப் ச்க ,  ொணிப் ச்க  என விொிவு  டுத்தப் டும்.  இவ்வித உ வு 

அகமப்க  சவளிப் டுத்துவதொை மூலச ொருண்கம ஆய்கவ 

அகமத்துக்சைொள்லலொம்.  இருப் ினும் உலைப்ச ொதுகமயொைப் ச ொருள்ைளின் 

ேி ங்ைகள அகடயொளங்ைளொைக் சைொள்கையில் ேி ங்ைள் ஒருவித 

ச ொதுகமயொக்ைம் ச ொறும். மூலப்ச ொருண்கமய்யியல் ஆய்வும் இதன் 

அடிப் கடயில் அகமயும். 

10.1. நி க்பகாட்ோடு 

 ேண்ண பகாட்ோடு என்ேது ேண்ணத்னதப் ேயன்ேடுத்துேதற்காை 

அ ிேியல் மற்றும் கனல இரண்டுபம ஆகும். மைிதர்கள் நி த்னத எவ்ோறு 

உணர்கி ார்கள் என்ேனத இது ேிளக்குகி து; மற்றும் ேண்ணங்கள் 

ஒன் ிசலான்று  எவ்ோறு கலக்கின் ை, சோருந்துகின் ை அல்லது 
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பேறுேடுகின் ை என்ேதற்காை காட்சி ேினளவுகனள ேிளக்குகின் து. ேண்ணக் 

பகாட்ோடு ேண்ணங்கள் சதாடர்பு சகாள்ளும்  சசய்திகனளயும் உள்ளடக்கியது; 

மற்றும் ேண்ணத்னத  நகசலடுக்க ேயன்ேடுத்தப்ேடும் முன கனளயும் 

கூறுகின் து. ேண்ண பகாட்ோட்டில், ேண்ணங்கள் ஒரு ேண்ண சக்கரத்தில் 

ஒழுங்கனமக்கப்ேட்டு மூன்று ேனககளாக சதாகுக்கப்ேட்டுள்ளை: முதன்னம 

ேண்ணங்கள், இரண்டாம் ேண்ணங்கள் மற்றும் மூன் ாம் ேண்ணங்கள். 

 இருேதாம் நூற் ாண்டுக்கு முந்னதய ேண்ணக் பகாட்ோட்டின் 

அடித்தளங்கள் "தூய்னமயாை" அல்லது சி ந்த ேண்ணங்கனளச் சுற் ி 

கட்டப்ேட்டுள்ளை, அனே இயற்ேியல் உலகின் ேண்புகனள ேிட சேவ்பேறு 

உணர்ச்சி அனுேேங்களால் ேனகப்ேடுத்தப்ேடுகின் ை. இது நவீை 

சூத்திரங்களில் எப்போதும் தீர்க்கப்ேடாத ோரம்ோிய ேண்ணக் பகாட்ோட்டுக் 

சகாள்னககளில் ேல தேறுகளுக்கு ேழிேகுத்தது. மற்ச ாரு சிக்கலாைது ேண்ண 

ேினளவுகனள முழுனமயாய் அல்லது திட்டேட்டமாக ேிோிக்கும் போக்கு ஆகும். 

எடுத்துக்காட்டாக, சேரும்ோலாை ேண்ண ேினளவுகள் அனைத்து 

ேண்ணங்கனளயும் ேனரயறுக்கும் மூன்று சதாடர்புள்ள ேண்புகளில் 

முரண்ோடுகள் காரணமாக இருக்கும்போது "மஞ்சள்" மற்றும் "நீலம்" 

ஆகியேற்றுக்கு இனடபயயாை பேறுோடு சோதுோை ேண்ணங்களாகக் 

கருதப்ேடுகி து:  

மதிப்பு (ஒளி என்ேதற்கு எதிராக இருண்ட, அல்லது சேள்னள என்ேதற்கு 

எதிராகக் கருப்பு), 

குபராமா [சச ிவு, தூய்னம, ேலினம, தீேிரம்] (தீேிர என்ேதற்கு எதிராக 

மந்தமாை), மற்றும் 

சாயல் (எ.கா. ேண்ண குடும்ேத்தின் சேயர்: சிேப்பு, மஞ்சள், ேச்னச, 

சியான், நீலம், சமெந்தா). 

காட்சி ேடிேனமப்ேில் "மஞ்சள்" மற்றும் "நீல" சாயல்களின் காட்சி தாக்கம் 

சாயல்களின் ஒப்பீட்டு பலசாை தன்னம மற்றும் சச ிவூட்டனலப் சோறுத்தது. 

 "சூடாை" (கண்னண உறுத்துகி ) மற்றும் "குளிர்" (கண்ணுக்குக் 

குளிர்ச்சியாை) ேண்ணங்களுக்கினடயிலாை பேறுோடு குன ந்தது ேத்சைட்டாம் 
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நூற் ாண்டின் ேிற்ேகுதியிலிருந்து முக்கியமாைதாக இருக்கி து. இந்த பேறுோடு 

(ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதியில் உள்ள சசாற்ேி ப்ேியல் மூலம் 

கண்ட ியப்ேட்டுள்ளது) நிலப்ேரப்பு ஒளியில், ேகல் அல்லது சூாிய 

அஸ்தமைத்துடன் சதாடர்புனடய "சூடாை" ேண்ணங்களுக்கும் சாம்ேல் அல்லது 

பமகமூட்டமாை நாளுடன் சதாடர்புனடய "குளிர்" ேண்ணங்களுக்கும் இனடயில் 

காணப்ேட்ட பேறுோட்படாடு சதாடர்புனடயதாகத் சதாிகி து. சூடாை நி ங்கள் 

சேரும்ோலும் சிேப்பு நி த்தில் இருந்து மஞ்சள் நி த்தில் சாயல்கள் என்று 

கூ ப்ேடுகின் ை;  இதில் ேழுப்பு மற்றும் கேிலநி ங்கள் (tans) 

பசர்க்கப்ேட்டுள்ளை. குளிர் ேண்ணங்கள் சேரும்ோலும் நீலப் ேச்னச நி த்தில் 

இருந்து நீல ேயலட் ேழியாை சாயல்கள் என்று கூ ப்ேடுகின் ை; சேரும்ோலாை 

சாம்ேல் நி ங்கள் உட்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளை. துருேமுனைப்னே நங்கூரமிடும் 

ேண்ணங்கனளப் ேற் ி ேரலாற்று கருத்து பேறுோடு உள்ளது, ஆைால் 

ேத்சதான்ேதாம் நூற் ாண்டின் ஆதாரங்கள் சிேப்பு ஆரஞ்சு மற்றும் ேச்னச 

நீலத்திற்கு இனடயிலாை உச்ச பேறுோட்னடக் காட்டுகின் ை. 

10.2. ேி ங்ைளின் வகைப் ொடு 

ேொம் ைண்கணயும் ைருத்கதயும் ைவரும் இயற்கைப் ச ொருட்ைள் 

 லவற்றுள்ளும் முன் ேிற் ன ேி ங்ைள் எனக் கூ லொம். “உலைத்தில்  ல்சவறு 

ச ய்திைகள ேமக்கு உணர்த்துவன ேி ம். ேொம் எகதப்  ொர்க்ைின்ச ொசமொ அல்லது 

முக்ைியமொை எகதப்  ொர்க்ைின் தொை எண்ணுைிச ொசமொ (அதனொல் 

உணர்த்தப் டும் வண்ணத்கத) ேி ம்” என்று என்க க்சளொபீடியொ அசமொிக்ைொனொ 

கு ிப் ிடுைி து. க்ொியொவின் தற்ைொலத் தமிழ் அைரொதி “இயற்கையொை அகமந்த 

ச யற்கையொை ஊட்டப் ட்டு ஒளியின் உதவியொல் ைண்ணுக்குத் சதொியும் ைறுப்பு, 

மஞ் ள்,  ிவப்பு ச ொன் வற் ின் ச ொதுப் ச யகர ேி ம்” எனக் கு ிப் ிடுைின் து. 

இயற்கையின் ஒவ்சவொரு துளியிலும் ேிக ந்து ைொணப் டும் வண்ணக் 

சைொலங்ைள் அளவில் இன் ம்  யப் துடன் ேின்றுவிடொது  ற் ல 

 ிந்தகனைகளயும் மனித மனதில் உருவொக்ைி ேிற்ைின் ன. இந்ேிகலயில் 
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இவ்வண்ணங்ைள் சவள்கள, ைருகம,  ிவப்பு,  ச்க , ேீலம், மஞ் ள் என 

தனித்தனி ச யர்ைளுடன் ேம்மிகடசய வழங்ைி வருவதொைக் சைொள்ளலொம். 

அ ிவியலொளர் சவள்கள ஒளிகய முப் ட்டைத்தில் வழிசய ச லுத்தி 

அவற் ின் மூலம் 1. ஊதொ, 2. ைருேீலம், 3. ேீலம், 4.  ச்க , 5. மஞ் ள், 6. ஆரஞ்சு, 

7.  ிவப்பு என ேி ங்ைகள அ ிவியல் முக ப் டிப்  குத்து வொிக ப் டுத்திக் 

ைொட்டுவர். VIBGYOR  என்று கூ ப் டும் இந்ேி த்சதொகுப் ில் ஏழுவகை ேி ங்ைள் 

அடங்ைியுள்ளன. சமல் ேிகலயில் ஊதொவும், ைீழ்ேிகலயில்  ிவப்பும்  ி  ேி ங்ைள் 

இவற் ிற்ைிகடயில் வொிக  முக யிலும் அகமந்துள்ளன.  

 V – Violet - ஊதொ 

 I  – Indigo - ைருேீலம் 

 B  – Blue  - ேீலம் 

 G  – Green -  ச்க  

 Y  – Yellow - மஞ் ள் 

 O  – Orange - ச ம்மஞ் ள்/ஆரஞ்சு 

 R  - Red  -  ிவப்பு 

இயற்கையில் சமொழிைளில் அகமந்துள்ள வண்ண அகமப் ிற்கும் 

சமொழிைளில்  யின்றுவரும் ேி ச் ச ொற்ைளுக்கும் சவறு ொடு அதிைம். அ ிவியலொர் 

சூொிய ஒளியில் ைொணப் டும் ேி ங்ைளில்  ிவப்பு, ேீலம், மஞ் ள் ஆைிய ேி ங்ைகள 

முதன்கம ேி ங்ைள் எனக் கு ிப் ிடுைின் னர். இம்மூன்று ேி ங்ைளும் ஒன் ின்மீது 

ஒன்று  டிந்து சவவ்சவறு ேி ங்ைகளத் சதொற்றுவிக்ைின் ன. இவ்வொறு சதொன்றும் 

ேி ங்ைகளத் துகண ேி ங்ைள் எனவும் கு ிப் ிடுைின் னர். 
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 ிவப்பு 
ேீலம் 

மஞ் ள் 

 

இவ்வகர டத்தில்  ச்க ,  ிவப்பு, ேீலம் என் ன முதன்கம 

ேி ங்ைளொைவும், மஞ் ள், ஊதொ, ைருேீலம் என் ன துகண ேி ங்ைளொைவும் 

சைொள்ளப் ட்டுள்ளன. முப் ட்டைக் ைண்ணொடிப்  டிைத்தினொல் சூொிய ஒளிகயப் 

 ிொிக்கும் ேி ப் ிொிகைசயன் து ஒரு சதொடர்ச் ியொன ேிைழ்ச் ி. அந்ேி ப் 

 ிொிகையில் உள்ள ேி ங்ைளில் சமொத்த எண்ணிக்கைகய அ ியும் தி னும், 

அவற்றுள் ஒரு ேி த்திலிருந்து இன்சனொரு ேி த்கதத் சதளிவொை சவறு டுத்திக் 

ைொட்டும் தி னும் எல்சலொருக்கும் உண்டு என்று கூறுவர் ஸ்டீ ன் உல்மன். 

ச ொதுவொை ேி ங்ைகள ஏழு வகையொைப்  ிொித்தொலும் ேி ப்  குப்புச் 

ச ய்யும் ேிகலயில் ேி ச் ச ொற்ைகளச் ச ொல்லுக்குச் ச ொல் ஒரு சமொழியிலிருந்து 

இன்சனொரு சமொழிக்குப் ச யர்க்ைக் கூடொது என்றும் அது இயலொத ஒன்று என்றும் 

ச ர்லின் மற்றும் சை (Parlin and Kay) கூறுவதொைக் கூறும் ( ொர்மொின்) இக்ைருத்து 

ஏற்புகடயது. 

உலைிலுள்ள ஒவ்சவொரு சமொழியும் ேி ங்ைகள அவற் ின் ச ொந்த 

முக யிசல வகைப் டுத்துைின் ன. எல்லொ சமொழிைளிலும் எல்லொ ேி ங்ைளும் 

இருப் தில்கல. அடிப் கட ேி ச் ச ொற்ைள்  ில சமொழிைளில் இரண்டும், 

 ிலவற் ில் மூன்ச ொ அல்லது அதற்கு அதிைமொைசவொ ைொணப் டும். ஆங்ைிலம் 

உள்ளிட்ட  ில சமொழிைளில்  திசனொறு ச ொற்ைள் வகரயிலும் 

ைொணக்ைிடக்ைின் ன. 

எடுத்துக்ைொட்டொைப்  ிலிப்க ன்ஸ் ேொட்டில் வழங்கும் சமொழிைளில் 

ஒன் ொைிய அனுனுவில் (annunu) ைருகம, சவண்கம,  ிவப்பு,  ச்க  என்னும் 
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ேொன்கு அடிப் கட ேி ங்ைசள உள்ளன. இந்ேொன்கு ேி ங்ைளுக்கும் இகடயில் 

மூன்று சவறு ொடுைள் உள்ளன என் ொர்  ொல்மர். எந்ேி மொனொலும் சவளிரொன 

ேி த்கத சவண்கமசயன்று, அடரொன ேி த்கதக் (ஊதொ, ேீலம் ைரும் ச்க ) 

ைருேி சமன்றும் இம்சமொழியினர் கூறுைின் னர். இது முதல் சவறு ொடு. 

இரண்டொவது சவறு ொடு, அகனத்து உயிருள்ள தொவரங்ைளும்  ச்க  ேி ம் 

உகடயதொைவும் ைொய்ந்து ச ொன தொவரங்ைள்  ிவப்பு ேி முகடயதொைவும் 

இம்மக்ைள் ைருதுைின் னர். மூன் ொவது சவறு ொடு, அழிக்ை முடியொத ேி ங்ைகளச் 

 ிவப்பு என்றும், ைருகம என்றும் அழிக்ைக் கூடிய ேி ங்ைகளப்  ச்க  என்றும், 

சவண்கம என்றும் கூறுைி ொர்ைள். 

ேி வகைப் ொட்டு முக கய ஸ்டீ ன் உல்மன்  ின்வருமொறு 

கு ிப் ிடுைி ொர். ேி வகைப் ொடு முக கய சேொக்கும்ச ொது ேி ங்ைளுக்குப் ச யர் 

கவக்கும் முக யில் இலத்தீனர் கூட ஆங்ைிசலயொிடமிருந்து  ில முக்ைிய 

இடங்ைளில் சவறு டுைின் னர். எடுத்துக்ைொட்டொை இலத்தீன் சமொழியில்  ழுப்பு 

ேி த்திற்சைொ,  ொம் ல் ேி த்திற்சைொ தனிச்ச ொற்ைள் இல்கல. இது ச ொல லிதூனிய 

(Lithuanian) சமொழி  ொம் ல் ேி த்கதக் கு ிக்ை ஒரு ச ொதுவொனப் ச யகரக் 

சைொண்டிருக்ைவில்கல. ைம் ளி, குதிகர,  சு ச ொன் வற் ின்  ொம் ல் 

ேி த்திற்கும், மனிதனின் தகலமயிொின்  ொம் ல் ேி த்திற்கும் இம்சமொழி தனித்தனி 

ச ொற்ைகளக் சைொண்டிருக்ைி து. உரு ிய (Russia) சமொழி ேீலேி த்திற்கு இரண்டு 

ச யரகடைகளப்  யன் டுத்துைின் து. dark, sky எனும் ச யரகடைள் blue 

என் தற்கு அகடயொைப்  யன் டுத்தப் ட்டு dark blue, sky blue என்று சவறு ொடு 

ைொட்டப் டுைி து. 

அசமொிக்ை இந்தியப்  ழங்குடியினருள் ஒரு  ிொிவினரொன ேவொசஷொ 

(Navasao) இனத்தினர் ஆங்ைிசலயருகடய சவண்கம,  ிவப்பு, மஞ் ள் 

ேி ங்ைளுக்குொிய ச ொற்ைகளப் ச ற்றுள்ளனர். ஆனொல் ைருகம,  ொம் ல்,  ழுப்பு, 

ேீலம்,  ச்க  ஆைிய ேி ங்ைகளக் கு ிக்ை அவர்ைளிடம் தனிச்ச ொற்ைள் இல்கல. 
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எ.ைொ, ைருகம ேி த்கதக் கு ிக்ை இருளில் ைருகம என்றும், ேிலக்ைொி ச ொன்  

ச ொருள்ைளில் ைருகம என்றும் கு ிப் ிடுைின் னர். 

இம்சமொழியினர்  ொம் ல் ேி த்கதயும்,  ழுப்பு ேி த்கதயும் ஒசர 

ச ொல்லொலும், ேீல ேி த்கதயும்,  ச்க  ேி த்கதயும் ஒசர ச ொல்லொலும் 

கு ிப் ிடுைின் னர் என்று உல்மன் கு ிப் ிடுைி ொர். ைிளீ ன் (Gleason) என் ொர் 

சூொிய ஒளியில்  ிொியும் ஏழு ேி ப் ிொிகையும் சவறு ட்ட சமொழிைளில் வழங்கும் 

 தத்கதக் ைீழ்க்ைண்டவொறு கு ிப் ிடுவதொைச்  குஸ்தொ கு ிப் ிடுைி ொர். ஆங்ைில 

சமொழியில் ஏழு ேி ங்ைள் ஆறு  ிொிவுைளில் அடக்ைப் ட்டுள்ளதொைக் 

கு ிப் ிடுைி ொர். 

 ழுப்பு 

Purple 

ேீலம் 

Blue 

 ச்க  

Green 

ஆரஞ்சு 

Orange 

மஞ் ள் 

Yellow 

 ிவப்பு 

Red 

ச ொனொ சமொழியில் இவ்சவழு ேி ங்ைள் ேொன்கு ேி ங்ைளில் 

அடக்ைப் ட்டுள்ளதொைவும் கு ிப் ிடுைி ொர். 

cipswuka Citema Cicena Cipsuka 

இகதப் ச ொல  ஸ் ொ (Bussa) சமொழியில் ஏழு ேி ங்ைகளக் கு ிக்ை இரண்சட 

ச ொற்ைள் ைொணப் டுைின் ன. 

Hui Ziza 

சமற்சைொண்ட ேி ங்ைள் அவற் ின் அ ிவியல்  ண்புைளின் அடிப் கடயில் 

அகடயொளங்ைண்டு சைொள்ளும் முக யிலும் அடக்ைப் ச ற்றுள்ளதொைக் கூறுவொர். 

ச ர்லின் மற்றும் சை என்னும் உலைிலுள்ள சதொண்ணூற்ச ொன் து 

சமொழிைளில் ேி ங்ைகள ஆரொய்ந்தனர். இவற்றுள் இரு து சமொழிைகள மிை 

ஆழமொை ஆய்ந்து அகனத்து சமொழிைளிலும்  திசனொன்று அல்லது அதற்குக் 

குக வொன ேி ங்ைசள ைொணப் டுவதொைக் கூறுவர். ஆங்ைில சமொழியிலுள்ள 

 திசனொரு ேி ங்ைளொன சவண்கம, ைருகம,  ிவப்பு,  ச்க , மஞ் ள், ேீலம், 

 ழுப்பு, ைருேீலம், இளஞ் ிவப்பு, ஆரஞ்சு,  ொம் ல் ேி ம் ஆைியன தங்ைளுக்குள் ஒரு 

வொிக  முக  ச ற்றும் இருப் கத அவர்ைள் ைண்ட ிந்தனர். 
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எ.ைொ, 

 

சவள்கள  ச்க  ைருேீலம் 

ைறுப்பு   ிவப்பு ேீலம்  ழுப்பு ஊதொ 

 மஞ் ள்  ஆரஞ்சு 

            ொம் ல்  

என்  முக யில் ேி ச் ச ொற்ைகள வொிக ப் டுத்தினர். ஒரு சமொழியில் 

சமற்கு ித்த ேி ங்ைளில் ஒன்று ைொணப் ட்டொல் அதற்கு இடப்பு முள்ள அகனத்து 

ேி ங்ைளும் ைட்டொயம் அம்சமொழியில் இடம்ச றும். எடுத்துக்ைொட்டொை, 

ஒருசமொழியில்  ச்க  ேி ம் இருந்தொல் அம்சமொழியில் உறுதியொை  ிவப்பு 

ைொணப் டும். அகனத்து சமொழிைளிலும் சவள்களயும், ைறுப்பும்  யன் 

ச ற் ிருக்கும்.  ழுப்பு ேி ம் உள்ள சமொழியில் ேிச் யமொை ேீலம் இடம்ச றும். 

ஒரு சமொழியில் இரண்டு அல்லது மூன்று ேி ப்ச யர்ைசள இருந்தொல் அகவ 

ஒவ்சவொன் ின்  ரப்பும் விொிந்திருக்கும். எடுத்துக்ைொட்டொை, அத்தகைய சமொழியில் 

‘ைறுப்பு’ என்ைி  ேி ம் அடர் ச ம்கம,  ழுப்பு,  ச்க , ேீலம் ஆைிய ேி ங்ைகள 

உள்ளடக்ைியிருக்கும். மூன்று ேி ம் மட்டும் உள்ள சமொழியில் ‘ ிவப்பு’ என் து 

ஆங்ைிலத்தில் உள்ள  ிவப்க விட  ரந்ததொை இருக்கும். மஞ் ளுக்கும், 

ஆரஞ்சுக்கும் இகடசய அம்சமொழியில் சவறு ொடு அதிைம் இருக்ைொது. 

இவ்வகையில்  ங்ை இலக்ைிய ேி ங்ைகள ஒப்பீட்டு சேொக்கும் ச ொது இது  ரளவுச் 

 ொியொைச் ச யல் டுவகதக் ைொண முடிைி து. 

சமற்ைண்ட ச ய்திைள் ஒரு சமொழியில் ைொணப் டும் ேி  அகமப்பும் ேி ச் 

ச ொற்ைளும் எவ்வொறு அம்சமொழியில் சூழலுக்கு ஏற்  ச யல் டுைின் ன 

என் கதக் ைொட்டுைின் ன. 

தமிழில் ஒன் து அடிப் கட ேி ங்ைள் உள்ளன. அகவ சவள்கள,  ிவப்பு, 

 ச்க , மஞ் ள், ேீலம்,  ழுப்பு,  ொம் ல் ேி ம் என் னவொகும். ஏகனய ேி ங்ைள் 

அகனத்தும் இவ்சவொன் து அடிப் கட ேி ங்ைளில் ஒன்று அல்லது  லவற் ில் 

கூட்டொகும். அந்ேி ங்ைளில்  ொம் ல் ேி ம் சதளிவற்   ர் ேி மொகும். இகத  ர் 

ைலகவ ேி மொைக் சைொள்ளலொம்.  
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(தற்ைொலம்) 

சவண்கம ைருகம  ிவப்பு  ச்க  மஞ் ள் ேீலம்  ழுப்பு ஊதொ  ொம் ல் 

ேி ம் 

( ங்ை ைொலம்) 

சவண்கம ைருகம  ிவப்பு  ச்க  மஞ் ள் ேீலம்  ழுப்பு 

இன்க ய சூழலில் மனிதன்  யன் டுத்தப் டும் ஆகடைள் விளம் ரம் 

 லவகைைளில் வகரயப் டும்  லேி  எழுத்துக்ைள்,  வியங்ைள், சுவர்ைளுக்கு 

அடிக்ைப் டும்  ல  ொயங்ைள் ச ொன் ன  ல ேி ங்ைளில் உள்ளகதப் 

 ொர்க்ைிச ொம். இயற்கையும் எண்ணற்  ேி  சவறு ொடுைகளப்  ல்சவறு 

 கடப்புைள் மூலம் ைொட்டுைின் து. இந்ேிகலயில் உலைப்ச ொருளின் தன்கமகயக் 

கு ிக்ை ேி ங்ைளின் வகைகய விொிவொை நுண்ணிய சவறு ொட்டுடன் அ ிந்து 

கு ிப் ிட சவண்டிய சூழ்ேிகல ஏற் ட்டது. எனசவ தொன் அடிப் கட ேி ம் 

ஒன் ொை அகமய அதன் ேி  சவண்கமக்கு அல்லது திொி ிற்கு ஏற் ச்  ிறு ிறு 

சவறு ொடுைளுகடய ேி ங்ைளூம் அவற் ிற்ைொன ச ொற்ைளும் சதொற் ம் ச ற் ன. 

இச்சூழலில் ேி ங்ைள் தம்முள் சூழல்வட்ட ச ொற்ச ொருண்கமயில் (circular 

semantics) சதொன்றுவதொைக் சைொள்ளலொம். 

 

                                     ைருகம 

                          ைருஞ் ிவப்பு ைரும் ச்க  

                     

                             ிவப்பு   ச்க  

                    

                               சரொஸ் சவளிர் ச்க  

                           

சவள்கள 
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வகர டத்தின் ைருப்பு, சவள்கள,  ிவப்பு,  ச்க  என் ன அடிப் கட ேி ங்ைள். 

இந்ேி ங்ைள் தம்முள் ஒன்ச ொடு ஒன்று ைலத்தலொல்  ல துகண ேி ங்ைள் சதொற் ம் 

ச றுைின் ன. ேி ச் ச ொற்ைள் உலைளொவிய அளவிலொன ச ொத்துத்தன்கமகய 

சவளி டுத்தும் என்று கூ வியலொது.   

அடிப் கட ேி ங்ைள் அகடைளொல் துகண ேி ங்ைகள உருப் டுத்தம் 

ச ய்யும். எடுத்துக்ைொட்டொைத் தமிழில் சவள்கள என்  அடிப் கட ேி ச் ச ொல் 

ேி சவறு ொடுைகளக் கு ிக்ை அகட டுத்தப் ட்டுத் துகண ேி ங்ைகளக் கு ிக்கும் 

ச ொற்ைகள உருவொக்கும். இகதப் ச ொல்  ிவப்பு,  ச்க  ச ொன்  ேி ங்ைளும் 

துகண துகண ேி ச்ச ொற்ைகள உருவொக்கும்.  

அடிப் கட ேி ச் ச ொற்ைள் கூட்டு ேி ச் ச ொற்ைள் 

சவள்கள  ொல் சவள்கள (அதிை சவண்கம) 

சைொக்கு சவள்கள ( ொம் ல் விரவிய சவண்கம) 

 ங்கு சவள்கள 

முத்து சவள்கள 

 ிவப்பு ைருஞ் ிவப்பு 

இரத்தச்  ிவப்பு 

குங்குமச்  ிவப்பு 

ச ம் ருத்திச்  ிவப்பு 

இளஞ் ிவப்பு 

 ச்க  ைிளிப் ச்க  

 ொணிப்  ச்க  

இகலப்  ச்க  

இளம்  ச்க  

இத்துகணச் ச ொற்ைள் ச ரும் ொலும் அடிப் கட ேி ச்ச ொற்ைளுடன் 

 ல்சவறு உலைப் ச ொருகள அகடயொைக் சைொடுக்ைப் ட்டிருப் தன் மூலம் 

சதொன்றுைின் ன. 

 ில உலைப் ச ொருள்ைளின் ேி த்கதக் கு ிக்ை வழக்ைில் உள்ள ேி ங்ைகளச் 

சுட்டமுடியொத ேிகலயில்  ழுப்பு ேி ம்,  ொம் ல் ேி ம், மொேி ம், ைத்தொிப்பூ ேி ம், 
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சரொெொப்பூ ேி ம், ஆரஞ்சு ேி ம் என்றும் ச ொற்ைள் ஆக்ைப் டுைின் ன. 

ைத்தொிப்பூவின் ேி த்கத ஊதொ என்றும், சரொெொப்பூவின் ேி த்கத சரொஸ் என்றும் 

ேொம் ேி ச் ச ொற்ைளொைப்  யன் டுத்தியும் கு ிப் ிடுைிச ொம். 

10.3  ேி ச்ச ொற்ச ொகை மூலப்ச ொருண்கமயில் ஆய்வு 

 தற்ைொல ேி  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் அகமப்புைள் 

 டிேிகலயில் அல்லொது தட்கடயொை உள்ளன.  இருப் ினும் ேி ச் ச ொற்ைகள 

 டிேிகல அகமப் ிலும் தரவியலும்.  ேி ச் ச ொற்ைள்  ற் ி ேிைழ்த்திய 

 ொிச ொதகனைள் தட்கடயொன அகமப்க  சவளிப் டுத்தொது  டிேிகல 

அகமப்க  சவளிப் டுத்துவது சதொியவருைின் து. ேி ங்ைளின் இயற் ியல் 

ஆய்வுைள் ேி ங்ைள் ஒரு சதொடர்ச் ியொன அகமப் க  சவளிப் டுத்தி ேிற் கதக் 

ைொட்டுைின் ன. ேி ப் ிொிகை இவ்வுண்கமகயத்தொன் சவளிப் டுத்துைின் து.  

ேி ங்ைகள அகடயொளம் ைொணுதல் ஒரு உளசமொழியியல் அடிப் கடயிலொன 

ைருத்துருவொக்ைமொகும்.  தர்க்ைவியலொரும் அ ிவியலொரும் ேீண்டேொட்ைளொை 

ேி ங்ைளின் இயல்பு  ற் ி ஆழ்ந்து  ிந்தித்துள்ளனர்.  சடமொக்ொிடஸ் ச ொன்  

அணுவியலொர் ேி ம் மரபு அடிப் கடயிலனது; சமய்கம அடிப் கடயிலொனதல்ல 

என்று ைருதினர் ைலிசலொவும் .  அ ிவியல் புரட் ியின்  ி  முக்ைியமொனவர்ைளும் 

சவளிப் ச ொருள்ைளில் ேமது உணர்வுைளின்  ிகழயொன ைொட் ி என்று ைருதினர்.  

சமொழிக்கு சமொழி இடத்திற்கு இடம் ஆளுக்கு ஆள் ேி த்தின் ைணிப்பு சவறு டும் 

 ொத்தியம் உள்ளது. அ ிவியலொளர் சவள்கள ஒளிகய முப் ட்டைத்தில் வழிசய 

ச லுத்தி அவற் ின் மூலம் ஊதொ, ைருேீலம், ேீலம்,  ச்க , மஞ் ள், ஆரஞ்சு,  ிவப்பு 

என ேி ங்ைகள அ ிவியல் முக ப் டிப்  குத்து வொிக ப் டுத்திக் ைொட்டுவர் 

ஏன்று முன்னர் கூ ப் ட்டது. VIBGYOR  என்று கூ ப் டும் இந்ேி த்சதொகுப் ில் 

ஏழுவகை ேி ங்ைள் அடங்ைியுள்ளன என்று  ொர்த்சதொம். மொனிடவியலொர் 

ேி ங்ைகளப்  ற் ி விொிவொன ஆய்வுைள் சமற்சைொண்டு எவ்வொறு ேி ங்ைள் 

சதொடர் ொன  ண் ொட்கட சவளி டுத்தி ேிற்ைின் ன என்று விளக்ைியுள்ளனர். 

 ேி ச்ச ொற்ைள்  ில அடிப் கடயிலொன ச ொற்ைகளக் சைொண்டு கூட்டொக்ைம் 

அடிப் கடயில் எண்ணி ந்த ேி ச்ச ொற்ைகள ஆக்கும்.  எடுத்துக்ைொட்டொை  ிவப்பு, 
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 ச்க , மஞ் ள், சவள்கள என்  ச ொற்ைள்  ில அகடச் ச ொற்ைளுடன் இகணந்து 

கூட்டுச் ச ொற்ைகள உருவொக்கும்.    

 எ.ைொ. 

 இளஞ் ிவப்பு, இரத்தச்  ிவப்பு, சைொகவப் ழச்  ிவப்பு, ைருஞ் ிவப்பு 

 இளம்  ச்க , இகலப்  ச்க ,  ொணிப்  ச்க , ைிளப் ச்க  

 தூய சவள்கள,  ங்குசவள்கள,  ொம் ல் சவள்கள, சுண்ணொம்பு சவள்கள 

ேி ங்ைகளப்  ற் ிய வரலொற்று சமொழியியல் ஆய்வு மூன்று அடிப் கட ேி ங்ைள் 

தொன்  ழங்ைொலத்தில் இருந்தது என சவளிப் டுத்துைின் து. சதகவ ைருதி புதிய 

ேி ச்ச ொற்ைள் அடிப் கடச் ச ொற்ைளிலிருந்து அகடைளொல் 

உருவொக்ைப் டுைின் து.    

 ேி ம் ச ொருளைகள அகடயொளம் ைொண உதவும் முக்ைியமொன 

 ண்புக்கூ ொகும். தொவரங்ைள் கு ிப் ொைப் பூக்ைள்  லவித ேி ங்ைகள 

சவளிப் டுத்தி ேிற்கும். வண்ணத்திப் பூச் ிைளின் ேி ங்ைள் எண்கணலடங்ைொ.  

ைனிமங்ைளும் அவற் ின் ேி த்தொல் விளக்ைம் ச றுைின் ன.  இயற் ியலில் ேி ம் 

முக்ைியமொன  ண்புக்கூ ொகும்.  ேி ங்ைள் இயற் ியலொர்ைளொல் ஆயப் ட்டு  ில 

அலகுைளொல் அளக்ைப் ட்டு சவறு டுத்தப் ட்டுள்ளன. ைனிைள் மஞ் ள் 

ேி த்தொலும் ைொய்ைள்  ச்க  ேி த்தொலும் அகடயொளம் ைொணப் டும். 

 ேி ங்ைள் கு ியீட்டியலின் முக்ைியமொன  குதியொை அகமைின் து.   ல 

ச ொருண்கமைகள ேி ங்ைள் உணர்த்தி ேிற்ைின் ன.  டிரொ ிக் கு ியீடுைள் 

ேி ங்ைகளச்  ொர்ந்துள்ளன.   ிவப்பு ‘ேிற்ை’ என் கதயும் மஞ் ள் ‘தொர்ேிகல 

அகடை’ எனவும்  ச்க  ‘ச ொை’ எனவும் ச ொருள் டும்.   

ேி ங்ைள் உணர்ச் ிைகள சவளிப் டுத்தும் கு ியீடுைளொைவும் 

ைருதப் டுைின் ன.   ிவப்பு ேி ம் சைொ த்கதயும் சவட்ைத்கதயும் உருப் டுத்தம் 

ச ய்யும்; ைறுப்பு ேி ம் ச ொ ொகமகய சவளிப் டுத்தும்; சவள்கள ேி ம் 

தூய்கமகய சவளிப் டுத்தும்;   கல ேி ம் ைொமத்கத உருப் டுத்தம் ச ய்யும். 

சதொல்ைள் ேி ங்ைளொல் அகடச ய்யப் ட்டு கு ியீடுைளொைப்  யன் டுத்தப் டும்.  
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 வொனவில்லில் ேி ங்ைள் உண்டு.  சமொழிைள் இந்ேி ங்க்களப் 

 ட்டியலிடுவதில் சவறு டுைின் ன. ேி ச்ச ொற்ைள்  ல சூழல்ைளி  ல 

 யன் ொடுைளில் முக்ைியத்துவம் ச றுவதன் ைொரணமொை ேி ச்ச ொற்ைளின் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் முக்ைியத்துவம் ச றுைின் ன.  

உயர்மட்டத்தில் ேி ச்ச ொற்ைள் சமொழிைகளக் ைடந்து ஒற்றுகமகயக் 

ைொட்டினொலும் ைீழ் மட்டத்தில் ேிைரொன ேி ச்ச ொற்ைகளக் ைொண் து அொிது. 

இருப் ினும் ேி ச்ச ொற்ைளின்  லவித  யன் ொடுைகள உள்ளடக்ைிய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இங்கு முயற் ிக்ைப் ட்டுள்ளது. 

இம்மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு முந்திய  த்திைளில் கூ ப் ட்டுள்ள 

தைவல்ைகள உள்ளடக்ைியதொகும்.  

 ேொம்  திமூன் ொம் இயலில் விளக்ைமொைத் தந்துள்ள  தமிழ்ச ொற்ச ொகையின் 

மூலப்ச ொருண்கமகயயல் ஒழுங்ைகமப்பு அல்லது ைொட் ி 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ச ொற்ைளஞ் ிய ஒழுங்ைகமப்பு என்  சமன்ச ொருளின் 

தரவு தளத்தில் இவ்வியலில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ேி ச் ச ொற்ச ொகை  ொர்ந்த 

ச ொற்ைள்ைள் யொம்வும் தரவுதளத்தில் ச ர்க்ைப் ட்டுள்ளன. சமற் ச ொன்ன 

ஒழுங்ைகமப் ின் இகடமுைம் மூலம்  கமயல் ைொல-இடம் கு ித்த ச ொல்கலத் 

தந்து அதுகு ித்த தைவல்ைகள ைொட் ிவடிவில் ச   இயலும்.   

10.4 ேிக வுகர 

 ேி ங்ைளின் ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ல்சவறு  ொிமொணங்ைளின் 

அடிப் கடயில் அகமயும்.   ல்சவறு ச ொருட்ைளின் முக்ைிய அகடயொளங்ைளொை 

ேி ங்ைள் அகமைின் ன.  ஒரு ச ொருளின் வகைப் ொடு அல்லது அகடயொளம் 

ைொணல் ச ரும் ொலும் அவற் ின் வடிவம் மற்றும் ேி ம் அடிப் கடயில் 

ச ய்யப் டும்.  எல்லொப் ச ொருள்ைளும் ேி த்தொல் அகடயொளப் டுத்தப் ட்டகவ 

எனப் ச ொதுவொைக் கூ வியலும்.   ேி ம் ஒரு அருவப் ச ொருளொகும்.  ைட்புலத்தொல் 

மட்டுசம ேி ங்ைகளப்  ிொித்தொிய இயலும்.  ேி ச்ச ொற்ைளின்  லவித 
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 யன் ொடுைகள உள்ளடக்ைிய மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இங்கு 

விளக்ைப் ட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


305 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

இயல் 11 

ைொலம் மற்றும் இடச் ச ொற்ச ொகைைளின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

11.0.முன்னுகர 

ைொல சவளிப் ொடு எப்ச ொழுது, எவ்வளவு சேரம், எத்தகன தடகவ என்  

சைள்விைளுக்கு விகடயளிக்கும். முதல் சைள்விக்கு விகட தரும் ைொல 

சவளிப் ொடுைள் ைொலம் எப்ச ொழுது என்றும் இரண்டொவது சைள்விக்கு 

விகடயளிக்கும் ைொல சவளிப் ொடுைள் எவ்வளவு ைொலம் என்றும் மூன் ொவது 

சைள்விக்கு விகடயளிக்கும் எத்தகன தடகவ விகடயளிக்கும்.  இட சவளிப் ொடு 

எங்சை என்  சைள்விக்கு விகடயளிக்கும். இட-ைொலச் ச ொற்ைள் 

ைருத்துப் ொிமொற் த்தில் முக்ைிய  ங்ைளிப்பு ச ய்ைின் ன.  இடம் மற்றும் ைொல 

ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு தர்க்ை ஆய்வுைளுக்குப் ச ரும்  ங்ைளிப்பு 

ச ய்ைின் து.  லீச் (1969) “Towards a semantic description of English’ என்  

நூலில் இடம், காலம் கு ித்து கூ ிய சசய்திகள் அடிப்ேனடயில் இராபசந்திரன் 

சேளியிட்ட கால-இட சேளிப்ோடுகள் கு ித்த கட்டுனரகள் (Rajendran 1982, 

1983, இராபசந்திரன் 2011,  இவ்ேியலுக்கு அடிப்ேனடயாய் அனமயும்).  

11.1. ைொலச் ச ொற்ச ொகை 

 காலச் சசாற்கள் சோதுோக பநரம் சதாடர்ோை மாற் ங்கனளக் 

கு ிக்கின் ை. காலச் சசாற்கள் 'நானள' போன் ச் ஒற்ன ச் சசாற்களாக 

இருக்கலாம். 'ேின்ைால்;' போன்  முன்னுருேன்களாக அல்லது 'நீண்ட காலத்திற்கு 

முன்பே' போன்  சசாற்ச ாடர்களாக இருக்கலாம். காலச் சசாற்கள் 

இல்லாேிட்டால், கனத நகராது; ேரலாற்ன க் கூ  இயலாது. காலச் சசாற்கள் 

இல்லாமல் கருத்தாடனல முன்பைற்  இயலாது. கருத்துப்ோிமாற் த்திகுச் 

காலச்சசா கள் இன் ியனமயாதை. 
ைொலம் எப்ச ொழுது என் கத இரண்டு வகைைளொைப்  ிொிக்ைலொம்.   

1. தனிேிகலக் ைொலம் 

2. ஒத்த ி ைொலம் 
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ைொலம் மற்ச ொரு ைொலத்சதொடு சதொடர்பு டுத்தொமல் ைண்டு ிடிக்ைப் ட்டொல் அது 

தனிேிகல ைொலமொகும்; மற்ச ொரு ைொலத்துடன் சதொடர்பு டுத்தி ேிறுவப் ட்டொல் 

அது ஒத்த ி ைொலமொகும். 

11.1.1 தனிேிகலக் ைொலம் 

ேொன்ைொம் சவற்றுகமக்கு அகடயொளப் டுத்தப் ட்ட மணிக்கு ஆதொர 

எண்ணுடன் ச ர்ந்து ைடிைொரக் ைொலங்ைகளத் தரும். எ.ைொ,  த்து மணி, எட்டு 

மணி. 

சேற்று, இன்று, ேொகள என் ன ேொள் அடிப் கடயிலொன தனிேிகலக் ைொலமொகும். 

ைொகல, மொகல,  ைல்,  இரவு என் ன் ஒரு ேொளின்  குதியொகும். 

வருடமொனது மொதங்ைளொைவும் மொதங்ைள் ேொட்ைளொைவும்  குக்ைப் டும். ஏழு 

ேொட்ைள் ஒரு வொரத்கத உருவொக்கும். வொர ேொட்ைள் ஞொயிறு, திங்ைள், ச வ்வொய், 

புதன், விழொயன், சவள்ளி,  னி என்று  ிொிக்ைப் டும். ஆண்டொனது  ருவ 

ைொலங்ைளொைவும்  ிொிக்ைப் டும். எ.ைொ சைொகடக்ைொலம், குளிர்ைொலம், 

மகழக்ைொலம்,  னிக்ைொலம். 

11.1.2  ஒத்த ிக்ைொலம் 

ஒத்த ிக் ைொலம் ஒத்த ி இடத்துடன் இகணயொை வரும். தமிழில் கால 

சவளிப் ொடுைள் இடேிகல அச் ில் வந்து ஒத்த ிக் ைொலத்கத சவளிப் டுத்தும். 

11.1.2.1 முன்  ின் கால உ வுைள் 

முன்னொல்,  ின்னொல், முன்பு,  ின்பு, முன்னர்,  ின்னர் என் ன முன்- ின் 

கால உ வுைகள சவளிப் டுத்தும். 

1. அவன்  த்து மணிக்கு முன்னொல் வந்தொன் 

2. அவன்  த்து மணிக்கு  ின்னொல் வந்தொன் 

3. அவன் எனக்கு முன்னொல் வந்தொன் 

4. அவன் எனக்கு  ின்னொல் வந்தொன் 

முன்னொல் முன்னர், முன்சன, முன்பு ஒருச ொருள்  ன்சமொழியொகும்.  ின்னொல் 

 ின்னர்,  ின்சன,  ின்பு,  ிற் ொடு,  ி கு, அப்பு ம் என் ன ஒருச ொருள் 
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 ன்சமொழியொகும்.  ி கு, அப்பு ம் என் ன முன்னொல்  ின்னொல் அச்சு 

உருப் டுத்தம் ச ய்யொது. 

அவள் எனக்கு அப்பு ம் வந்தொன். 

அவள் எனக்குப்  ி கு வந்தொன். 

சமசல  ில சூழல்ைளில் அப்பு ம் என் கத இடம் ச யர்க்கும். எ.கா. 

 அவன்  த்து மணிக்கு சமசல வந்தொன்.  

ஆனொல் சமசல என் தன் எதிர்மக யொன ைீசழ ைொலப் ச ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டொது. ேின்ேரும் ோக்கியத்தி கீபழ இடத்னதக் கு ிப்ேிடுபம அன் ி 

காலத்னதக் கு ிப்ேிடாது 

 அவன் ைீசழ வந்தொன்.  

11.1.2.2 ஒசர ைொல உ வு 

ஒசர என்  அகட ைொலச் ச ொற்ைளுடன் இகணந்து  (ஒசர ைொலம், ஒசர 

 மயம், ஒசர சவகள) ஒசர ைொலத்கதக் கு ித்து ேிற்கும்.  

எ.ைொ 

 அேர்கள் திருமணம் ஒசர ைொலத்தில்/ ஒசர  மயத்தில் /ஒசர சவகளயில் 

 ேிைழ்ந்தது. 

ச ொழுது என்  அகட -உம்-ஆல் அனடயாளப் ேடுத்தப்ேட்ட ச யசரச் த் 

சதொடருடன் இகணந்து உட் டுத்தப் டும் வொக்ைியத்தின் ைொலத்கதக் கு ித்து 

ேிற்கும். ச ொழுது என் து இச்சூழலில் ‘while’ என்  ஆங்கிலச் சசால்லுக்கு 

நிகராகச் சசயல்ேடும்.  

  அவன்  டிக்கும் ச ொழுது/  மயத்தில்/ சேரத்தில் வந்தொன்.  

’சோழுது’ என்  சசால்லுக்குப் ேதிலாக  விகனயடி ச யர்ைளுடன் கை ச ர்த்து 

இக்ைொலப் ச ொருண்கமகயப் ச  லொம்.  

 ேொன் அக க்குள் எட்டிப்  ொர்க்கையில் அவள் எழுதிக் சைொண்டிருந்தொள். 

11.1.2.3 உடனடிக் காலம் 
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உடனடிக் ைொலம் முந்கதய ச யகலத் சதொடர்ந்து விகளயும் ச யலின் 

ைொலத்கத உணர்த்தும். ச ய்த வொய் ொடு விகன எச் த்துடன் உடன் என்  

இகடச்ச ொல் பசர்த்பதா அல்லது –அது அனடயாளப்ேடுத்தேப்ேட 

ேினைப்சேயருடன் -உம் என்  ஒட்னடச் ச ர்த்சதொ உடனடிக் ைொலத்கத 

உணர்த்தலொம்.  

எ.ைொ. 

குடியரசு தகலவர் வந்தவுடன் (>ேந்த+உடன்) கூட்டம் சதொடங்ைியது.  

குடியரசு தகலவர் வந்தவுடன் வந்ததும் (>ேந்தது+உம்) கூட்டம் 

சதொடங்ைியது. 

11.1.2.4 ’இகடயில்’ ைொல உ வு 

இரண்டு ேிைழ்வுைளுக்கு இகடயில் வரும் ைொலத்கத இகடயில் என்  ச ொல் 

உ வு டுத்தும்.  

ேொன் அவன்  ொடுவதற்கும் அவள்  ொடுவதற்கும் இகடயில்  ொடிசனன்.  

ேொன் அவனுக்கும் அவளுக்கும் இகடயில்  ொடிசனன். 

11.1.2.5. ’உள்’ கால உ வு 

உள், உள்சள என்  ச ொற்ைள் ைொலச் ச ொற்ைைளுடன் ச ர்ந்து 

சதொடர்புகடய ைொலத்திற்குள் என்  ச ொருகளத் தரும். 

அவள்  த்து மணிக்குள் வந்து விடுவொள் 

11.1.3. ைொலத்தின் அலகுைள் 

ைொலத்தின் அலகுைள்  ின்வருமொறு  டிேிகலயொைவும் உட் ட்டும்  

அகமயும்.  இனேகள் ஒருசோருள் ேன்சமாழிய உ னேயும், சினை-முழு சமாழிய 

(ேகுதி-முழு சமாழிய) உ னேயும் உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு சமாழிய உ னேயும் 

சேளிப்ேடுத்தி ேரும்.  

மணியின் கூறுகள்: வினொடி, ச ைண்ட்‘second’ , ேிமிடம், மினிட் ‘minute’ 

 மணி, மணிக்கூர் ‘hour’ 

 தமிழ்சார் கூறுகள்: சநாடி, சநாடிப்சோழுது, மணித்துளி, நாழினக 
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 நாட் கூறுகள்:   ைல்,  ைற்ச ொழுது, அதிகானல, ைொகல, கானலப்

 சோழுது, ேண் ைல், மத்தியொனம், மதியம்,  ிற் ைல், மொகல,   ொயங்ைொலம், 

 அந்திப்ச ொழுது ,  இரவு,  நள்ளிரவு, சாமம் அர்த்தசாமம் 

 ஆண்டின் கூறுகள்: ேொள், ைிழகம, வொரம், மொதம், திங்ைள்,ஆண்டு, வருஷம் 

காலத்னதக் கு ிப்ேிட சில (மரபுத்)சதாடர்கள் ஒருசோருள் ேன்சமாழிகளாகப்  

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின் ை:  

 அதிகானல, பகாழிகூவும்பநரம், கிழக்கு சேளுக்கும் பநரம்  

 மானலசோழுது, அந்திசாயும் பநரம், சூாிய அஸ்தமை சமயம்/பநரம், 

 ே னேகள் கூடனடயும் பநரம் 

ைொகல, மதியம், மொகல,  ைல், இரவு என் கவைகள உள்ளடக்கும் 

ச ொதுவொன ச யர் இல்கல. இனேகனள நாள் என்ேதன் ேகுதிகளாகக் சகாண்டு 

இனே நாள் என்ேதுடன் சினை-முழுசமாழிய உ வு சகாண்டுள்ளதாகக் கருத 

இயலும். இந்த அலகுைகளக் ைொலத்கத அளவிடுவதற்கு  யன் டுத்த இயலொது. 

எடுத்துக்ைொட்டொைப்  ின்வரும் வொக்ைியம்  ொத்தியமில்கல.   

 ேொன் அவகள மூன்று ைொகலைளுக்கு முன்னொல்  ந்தித்சதன்.  

எனசவ இந்த அலகுைளும் ைொலம் ( ருவம்) என் தும் –ேொள் கு ிப்பு, +ைொல 

அளவு/ைொலப் குதி என்   ண்புக்கூறுைளொல் அகடயொளப் டுத்தப் டும். 

 நாட்கூறுகள் நாள்  என்ேதுடன் சினைசமாழிய உ வு சகாண்டிருக்கும். 

எடுத்துக்காட்டாகப் ேின்ேரும் ோக்கியங்கனளக் கு ிப்ேிடலாம். 

 அேன் ஒருநாள் முழுேதும் வீட்டில் இருந்தான். 

 அேன் ேிற்ேகல் மட்டும் வீட்டில் இருந்தான். 

 அேள் கானலயில் ேரமாட்டாள் மானலயில் ேருோள் 

 ஆண்டின் ோகங்களாை மாதங்கள் ஆண்டுடன் உள்ளங்கு-உள்ளடக்கு 

உ வுசகாண்டுள்ளைோ சினை-முழு உ வு சகாண்டுள்ளைோ என்ேது 

ஐயத்திற்கு உாியதாய் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக 
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 நான் இந்த ஆண்டு சித்தினர மாதம் ஊாில் இருக்கமாட்படன்.  

என்  ோக்கியத்தில் சித்தினர என்  மாதம் ஆண்டு என்ேதுடன் கால 

அடிப்ேனடயில் சினை-முழு உ வு சகாண்டுள்ளதாகத் சதாிகின் து. ஆைால் 

சித்தினர, னேகாசி என்  மாதங்கள் மாதம் என்  சசால்லுடன் ’ேனக’ உ வு 

(உள்ளங்கு-உள்ளடக்கு சமாழிய உ வு) சகாண்டுள்ளதாகக் கூ லாம். ேின்ேரும் 

எடுத்துக்காட்டு இனத சேளிப்ேடுத்தும். 

 நான் சித்தினர மாதம் ேரமாட்படன்; னேகாசி மாதம் ேருபேன். 

இருப்ேினும் ‘சித்தினர ஒருேனக மாதம்’ என்று கூ  இயலாது. ’சித்தினர 

மாதங்களில் ஒன்று’ எைக் கூ லாம். எைபேதான் அேன் சித்தினர மாதம் ேந்தான் 

என்ேனத அேன் மாதம் ேந்தான் எைக் கூ  இயலாது. இது ேழம் என்ேதற்கும் 

மாம்ேழம் என்ேதற்கும் இனடபய உள்ள உ ேிலிந்து பேறுேட்டது. 

 அேன் ஒரு மாம்ேழம் சாப்ேிட்டான். 

 அேன் ஒரு ேழம் சாப்ேிட்டான். 

 மரபு நூல்களில்/இலக்கணங்களில் சோழுது சிறுசோழுது, சேரும்சோழுது 

எைப்ேிாிக்கேட்டு ேனகப் ேடுத்தப்ேடும். சிறு சோழுது நானளப் ேகுக்கும், 

சேரும்சோழுது ேருேங்கனளப் ேகுத்தளிக்கும். 

 சிறுசோழுது: அறுேனகப் சோழுது: மானல,  இனடயாமம், ேிடியல்,  

 கானல, நண்ேகல், ஏற்ோடு; ஐேனகப் சோழுது: மானல, யாமம், னேகன , 

 ஏற்ேடுகானல, நண்ேகல் 

 சேரும்சோழுது: கார், கூதிர், முன்ேைி, இளபேைில், முதுபேைில் 

11.1.3.1. ைிழகம ேொட்ைள் 

ைிழகம என் து ேொள் சததி என் கவைளிலிருந்து சவறு ட்டது. 

ஏசனன் ொல் இது வொர ேொட்ைகள கு ிப் ிடும் கூட்டுச்ச ொற்ைளின் ஒரு  குதியொை 

அகமைி து. எ.ைொ. 
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 ஞொயிறு ைிழகம, திங்ைள் ைிழகம, ச வ்வொய் ைிழகம, புதன் ைிழகம, 

 வியொழன் ைிழகம, சவள்ளிக் ைிழகம,  னிக்ைிழகம. 

ஞாயிறு, திங்கள், சசவ்ோய், புதன், ேியாழன், சேள்ளி, சைி என்ேை கிழனம 

இன் ி தைியாகவும் ேரும். ஆைால் இனே ஒரு கிழனம என்று ’ேனக’ உ வுகாட்ட 

இயலாது. ஏசைன் ால் ஞாயிறு ஒரு ேனகக் கிழனம என்று கூ  இயலாது. 

 சததி ேொளிலிருந்து சவறு டும்; சததி + ேொள் கு ிப்ச டு என்   ண்புக்கூக யும் 

ேொள் – ேொள் கு ிப்ச டு என்   ண்புக்கூக யும் சைொண்டிருக்கும். ைொலத்தின் 

இரண்டொம் ேிகல அலகுைள் முக்ைிய ஒரு முக ைளுக்கு ைீழ் சவறு ட்ட துகண 

வகைப் ொடுைகளக் சைொண்டிருக்கும். 

11.1.3.2. மொதத்தின் ேொட்ைள் 

முக கம எண்ைள் சததி என் துடன் ச ர்ந்து மொதத்தின் ேொட்ைகளக் 

கு ிப் ிடும். -ஆம் என் து முக கம எண் கு ியீடொகும். தற்ச ொழுது சததிக்குப் 

 திலொை ேொள் என்  ச ொல்  யன் டுத்தப் டுைி து 

எ.ைொ ஒன் ொம் சததி/ேொள் இரண்டொம் சததி/ேொள்  

முதல் ேொளும் இறுதி ேொளும் சவறு ட்ட ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைகளக் 

சைொண்டிருக்ைின் ன.  

எ.ைொ. 

 ஒன் ாம் பததி/நாள், முதல் சததி/ேொள் 

மொதத்தின் இறுதி ேொள் மொதம் அடிப் கடயில் 28-ஆம் சததி/ேொள், 29ஆம் 

சததி/ேொள், முப் தொம் சததி/ேொள்/ முப் த்சதொன் ொம் சததி/ேொள் என 

சவறு டும். சததி மரபுொிகம அடிப் கடயில் +ேொள் கு ிப்ச டு என்  

 ண்புக்கூக  சைொண்டிருக்கும். ேொள் இரண்டிலுமொை வரலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, 

 ஆைஸ்டு முதல் ேொள் 

 ஆைஸ்டு இரண்டொம் ேொள் 

என் ன ஆைஸ்டு ஒன் ொம் சததியும் ஆைஸ்டு இரண்டொம் சததியும் கு ித்து ேிற்கும். 

ஆனொல் ேொள் என் து வொிக முக   யன் ொட்டுக்கும்  யன் டுத்தப் டும். 

எ.ைொ 
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 இ ந்த மூன் ொம் ேொள் 

  ி ந்த ேொன்ைொம் ேொள் 

சததி என் து ஒரு மொதிொியொன வொிக   யன் ொட்டில்  யன் டுத்தப் டுவதில்கல. 

இ ந்த இரண்டொம் சததி என் து  ி ந்த மூன் ொம் சததி என் ன  ொத்தியமில்கல. 

11.1.3.3. ஆண்டின் மொதங்ைள் 

ச ொதுவொை தமிழில் ஆங்ைில ேொள் கு ிப்ச டு தொன்  யன் டுத்தப் டுைி து. 

இதற்கு இகணயொை தமிழ் ேொள் கு ிப்ச டும்  யன் டுத்தப் டுைி து. தமிழ் 

மொதங்ைள்  மஸ்ைிருத ேொள் கு ிப்ச டு அடிப் கடயில் அகமயும். ஆங்ைில மொதப் 

ச யர்ைள் தமிழில் எழுதப் ட்டு  யன் டுத்தப் டுைின் ன. 

ெனவொி,  ிப்ரவொி, மொர்ச், ஏப்ரல், சம, ெ ன், ெ கல, ஆைஸ்டு, 

ச ப்டம் ர், அக்சடொ ர், ேவம் ர், டி ம் ர் 

தமிழ் மொதங்ைள்  ித்திகரயில் சதொடங்ைி  ங்குனியில் முடியும். மொதங்ைளின் 

 ட்டியல்  ின்வருமொறு அகமயும். 

  ித்திகர (April  - May) 

 கவைொ ி (May  - June) 

 ஆனி  (June  - July) 

 ஆடி  (July  - August) 

 ஆவணி (August - September) 

 புரட்டொ ி (September - October) 

 ஐப்  ி (October -  November) 

 ைொர்த்திகை (November - December) 

 மொர்ைழி (December - January) 

 கத  (January - February) 

 மொ ி  (February - March) 

  ங்குனி (march-April) 
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11.1.3.4. ஆண்டின்  ருவங்ைள் 

ஆண்டின்  ருவங்ைள் தமிழ் மொதங்ைளின் அடிப் கடயில்  ின்வருமொறு 

வொிக முக யில் அகமயும். 

 இளசவனிற் ைொலம்  ( ித்திகர  to கவைொ ி)  ‘spring’  

 முதுசவனிற் ைொலம்  (ஆனி   to ஆடி)  ‘summer’ 

 ைொர் ைொலம்  (ஆவணி  to புரட்டொ ி)  ‘Autumn’ 

 குளிர் ைொலம்   (ஐப்  ி  to ைொர்த்திகை) ‘Autumn’ 

 முன் னி ைொலம் (மொர்ைழி  to கத)  ‘winter’ 

  ின் னி ைொலம் (மொ ி   to  ங்குனி)  ‘spring’ 

சமசல கூ ப் ட்டுள்ள இரண்டொம் ேிகல ைொல ஒழுங்குமுக ைள்  டி ேிகலயும் 

மற்றும் சுற்று இயல்புகடயன. அகவைள் ஒன்க சயொன்று  ின் சதொடரும் 

வகையில் வொிக ப் டுத்தப் ட்டுள்ளன. திங்ைள் ைிழகமக்கு முன்னொல் ஞொயிறு 

ைிழகம வருைி து. ஞொயிறு ைிழகமக்கு அடுத்து திங்ைள் ைிழகம வருைி து. திங்ைள் 

ைிழகமக்கும் புதன் ைிழகமக்கும் இகடயில் ச வ்வொய் ைிழகம வரும் என் ன 

 ொத்தியமொன வொக்ைியமொகும். மர ொை முதல் ைிழகமயும் இறுதி ைிழகம ஒன்று 

என் ொலும் இகவ ஒரு சுற் ொைசவ வரும். எடுத்துக்ைொட்டொை ைண்ணன் 

 னிக்ைிழகம வந்தொன். சைொ ொல் அடுத்த ேொள் வந்தொன் என் து சைொ ொலன் 

ஞொயிறு ைிழகம வந்தொன் என் கத சவளிப் டுத்தும். இவ்வொறு சுற்றும் முன்  ின் 

அடுத்து வருவதும் ேொள் கு ிப்பு ைொலத்தின் ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கு 

முக்ைியமொனதொகும். 

11.1.4. ேொள் ைொட்டி ைொல உட் டுத்தல் 

ேொள் ைொட்டி ைொலத்தில் ஒரு இடத்கதக் கு ிப் ிடும் ைொல சவளிப் ொடு இடம் 

அடிப் கடயிலொன சவளிப் ொட்டுடன் ஒற்றுகமயுள்ளது.  

1982-ஆம் ஆண்டு ெனவொி மொதம் 10-ஆம் சததி சவள்ளிக்ைிழகம 

 மொகலயில் 6 மணிக்கு அவள் வந்தொள்.  
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ேிரலில் வரும் ேொள் ைொட்டி ைொலத்தின் உட் டுத்தம் உயர்ந்த அலைிலிருந்து தொழ்ந்த 

அலகுக்கு  டிேிகலயில் வரும்.  

11.1.5. ேொள் ைொட்டி அர்த்தங்ைளின் சுட்டுக் கு ிப்புகடகம 

 ேொள் ைொட்டி ச ொற்ைளில் கு ிப்புகடகம ச ரும் ொலும் இருக்கும்; 

ஏசனன் ொல் அகவ சுட்டு அர்த்தத்தில்  யன் டுத்தப் டும் அல்லது அகவைளுக்கு 

இயற்ச யர்ைளின் மரபு  ொர்ந்த கு ிப்புகடகம இருக்கும். 

  ின்வரும் வொக்ைியங்ைளில் ேொம் விகனயொல் அகடயொளப் டுத்தப் ட்ட 

ைொலத்கத விட்டுவிட்டொல் திங்ைள் ைிழகம என் து இதிலிருந்து  ின்னொல் வரும் 

திங்ைள் ைிழகம இதிலிருந்து முன்னொல் வரும் திங்ைள் ைிழகம எனப் ச ொருள் டும்.  

 அவன் திங்ைள் ைிழகம வருவொன்.  

இது ச ொலசவ  ின்வரும் வொக்ைியத்தில் ெனவொி என் து தற்ச ொதிய மொதத்திற்கு 

 ிந்தியதொைசவொ முந்தியதொைசவொ ச ொருள் டும்.  

 அவன் ெனவொி மொதம் வருவொன்  

ச யகரயைகள ேொள் ைொட்டி ைொலத்கதப் ச ச்சு ைொலத்துடன் சதொடர்பு டுத்த 

 யன் டுத்தலொம். 

11.1.6. ைொல அலகுைளின் ச யரகட மொற் ங்ைள் 

 அடுத்த வருைி  என்ைி  ைொலப் ச யரகடைள் ேொள் ைொட்டி ைொலத்கதப் 

ச ச்சு ைொலத்திலிருந்து  ின்னுக்கு தள்ளும். அதுச ொலசவ ச ொன ைழிந்த எந்த 

ைொலப் ச யரகடைள் ேொள் ைொட்டி ைொலத்கதப் ச ச்சு ைொலத்திற்கு முன்னதொை 

ேிகல ச ய்யும். அவள் ச ொன மொதம் வந்தொள். 

 எல்லொ ைொலங்ைளும் சமற்ச ொன்ன மூன்று ைொலப் ச யரகடைளொல் 

மொற் ப் டுவதில்கல. வருஷம், ஆண்டு, மொதம், வொரம் மற்றும் வருஷ மொதங்ைள், 

ஆண்டு மொதங்ைள், வொரத்தின் ேொட்ைள், வரு த்தின்  ருவ ைொலங்ைள் 

என் னவற்க  இந்தப் ச யரகடைளொல் மொற் லொம். ைொகல, மதியம், இரவு 

என் னவற்க  சமற்ச ொன்ன ச யரகடைளொல் மொற்  இயலொது. வருைி  ச ொன 

என் ன ைடிைொர ைொல அலகுைகள மொற்  இயலொது. வினொடி, ேிமிஷம் 

என் னவற்க  அடுத்த, ைழிந்த என் னவற் ொல் அகட ச ய்ய இயலொது.  
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 அடுத்த, ச ொன, முந்கதய  என்  என் னவற்க  அகடைளொைப் 

 யன் டுத்துவது விவொத்திற்கு உொியது. அடுத்த ச ொதுவொைப் ச ச்சு ைொலத்கத 

உடனடியொைத் சதொடரும் ைொலத்தின் தருவொய் அல்லது ைொல அளகவ கு ிப் ிடும். 

ேொள், வருடம், மொதம் என் துடன் அடுத்த சதொடர்புள்ள ச ச்சு ைொலத்கத 

உடனடியொைத் சதொடரும்  ேொள் ைொட்டி ைொலத்கதக் கு ிப் ிடும். ச ொன என் து 

முந்திய ைொலத்கதக் கு ிப் ிடும். எடுத்துக் ைொட்டொை அடுத்த வருடம் என் து 

சதொடரும் வருடத்கதயும் ச ொன/முந்கதய வருடம் என் து முன்னர் வந்த 

வருடத்கதயும் கு ிப் ிடும். வொரத்தின் ேொட்ைளுடனும் மொதத்தின் ேொட்ைளுடனும் 

வருடத்தின் ேொட்ைளுடனும் வருடத்தின்  ருவ ைொலங்ைளுடனும் அடுத்த, ச ொன 

இரண்டொவது ச ொருள்சைொகளத் தரும். எடுத்துக்ைொட்டொை அடுத்த புதன் ைிழகம 

என் து சதொடர்ந்து வரும் புதன் ைிழகமகயயும் அடுத்த ெ கல என் து 

சதொடர்ந்து வரும் ைொலத்தின் ெ கல மொதத்கதயும் கு ிப் ிடும். இதுச ொல ச ொன 

புதன் ைிழகம என் து முந்கதய வொரத்தின் புதன் ைிழகமயும் ச ொன ெ கல 

என் து முந்கதய ெ கல மொதத்கதக் கு ிப் ிடும். அடுத்த ச ொன என்  என் கத 

இரண்டொவது அர்த்தத்தில் இந்த என் துடன் முரண் டக் ைொணலொம். 

எத்துக்ைொட்டொை இந்தப் புதன் ைிழகம என் து ேடப்பு வொர புதன் ைிழகம 

என் கதயும் இந்த ெ கல என் து ேடப்பு வருட ெ கல மொதத்கதயும் 

கு ிப் ிடும்.  

11.1.7. ைொல அலகுைளின் அகடைளொைச் சுட்டுப் ச யரகட 

 இந்த, அந்த, எந்த சுட்டுப் ச யரகடைள் சுட்டிக் ைொட்டும் 

ச யல் ொட்கடயும் உடன் ேிகல கு ிப் ின் முற்சுட்டு ச யல் ொட்கடயும் 

சைொண்டிருக்கும். இந்த ச ச்சு ைொலத்துக்கு அடுத்துவரும் தருவொயசயொ ைொல 

அளகவசயொ கு ிப் ிடும். அந்த ச ச்சு ைொலத்திலிருந்து தூரத்தில் உள்ள 

தருவொயசயொ ைொல அளகவசயொ கு ிப் ிடும். இந்த, அந்த என் ன சேரம் 

என் துடன் ச ர்ந்து வந்து ைொலக் கு ிப்புைகள சவறுப் டுத்தும். 

எடுத்துக்காட்டாகப் ேின்ேரும் ோக்கியத்னதக் கூ லாம். 
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  அவள் இந்த சேரத்தில் வரமொட்டொள்; அவன் பு ப் டுைி  அந்த 

 சேரத்தில் வருவொள்.  

அந்த, இந்த என் கவைளுக்கு  திலொை அேற் ின் மாற்றுருேன்களாை அ, இ 

என்  ைட்டுண்ட உரு ன்ைளும்  யன் டுத்தப் டும். எ.ைொ. 

 இந்சேரம் அந்சேரம், இச் மயம் அச் மயம், இந்ேொள், அந்ேொள் 

இந்த என்ேது வொரம், மொதம், வருடம் என் துடன் இகணந்து வந்து ச ச்சு 

ைொலத்கத உட் டுத்தும். எடுத்துக் ைொட்டொை இந்த வொரம் என் து ச ச்சுக் 

ைொலத்கத உட் டுத்தும்; இந்தத்  திங்ைள் ைிழகம என் து ச ச்சு ைொலத்கத 

உட் த்தொது. 

சுட்டு மற்றும் முற்சுட்டு ைொல விகனயகடைளின்  யன் ொடு 

 இப்ச ொழுது, இப்போது மற்றும் அப்ச ொழுது, அப்ச ொது என் ன 

ச ச்சு ைொலத்கத உட் டுத்தியும் ச ச்சு ைொலத்கத விலக்ைியும் வரும். எ.ைொ. 

 அவன் இப்ச ொழுது வந்தொன். 

 அவன் அப்ச ொழுது வந்தொன்.  

இந்சேரம், அந்சேரம், இந்த சேரம், அந்த சேரம் என் ன இப்ச ொழுது 

அப்ச ொழுதிலிருந்து சவறு டும். இப்ச ொழுது, அப்ச ொழுது என் ன இந்சேரம்  

அந்சேரம் என் துடன் ஒருச ொருள்  ன்சமொழியொை முற்சுட்டொைச் ச யல் டும். 

இந்த அர்த்தத்தில் இப்ச ொழுது, அப்ச ொழுது என் ன மொற்றுப் ச யர்ைள் ச ொல 

ச யல் டும். எ.ைொ. 

 அவன்  டித்துக் சைொண்டிருக்ைி ொன். இப்ச ொழுது (இந்சேரத்தில் அவகன 

 சதொந்தரவு ச ய்யொசத)  

 அவன்  டித்துக் சைொண்டிருந்தொன்; அப்ச ொழுது அவள் அவகனத் 

 சதொந்தரவு ச ய்தொள்.  

இன்று, அன்று என்  ைொல விகனயகடைள் இந்ேொள், அந்ேொள் என் திலிருந்து 

சவறு டும். இதுச ொல் அப்ச ொழுது, அன்று என் ன சுட்டு அடிப் கடயில் 

http://www.languageinindia.com/


317 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

இ ந்த ைொலத்கதக் கு ிப் ிடும். முற்சுட்டு அடிப் கடயில் இ ந்த ைொலத்கதயும் 

எதிர்ைொலத்கதயும் கு ிப் ிடும்.  எ.கா. 

 அவன் இன்று வந்தொன். 

 அவன் அன்று வந்தொன்.  

சேற்று, ேொகள என் ன ச ச்சுக் ைொல ேொளிலிருந்து முற் ட்டதொைவும் 

 ிற் ட்டதொைவும் ைருதப் டும். 

11.1.8 ைொல விகனயகடைளின்  யன் ொடு 

 முன்னொல், முன்னர், முந்தி என் ன ச ச்சு ைொலத்திலிருந்து முந்கதய 

ைொலக் ைட்டத்கதக் கு ிப் ிடும். எ.ைொ. 

  அவகள ேொன் முன்னொல்  ொர்த்திருக்ைிச ன். 

 அவள் வகுப் ிற்குள் முந்தி வந்தொள்.  

 அவகள ேொன்  ின்னொல்  ி கு அப்பு ம்  ொர்ப்ச ன். 

  அவள் வகுப் ிற்குப்  ின்னொல் வந்தொள். 

11.1.8.1  மீ ைொலம் 

 அண்னமக் காலத்னத கு ிப்ேிட  மீ த்தில், அண்கமயில் என்  

விகனயகடைள்  யன் டுத்தப் டுைி ன.  எ.கா. 

 ேொன் அவகளச்   மீ த்தில்/அண்கமயில்  ொர்த்சதன். 

11.1.8.2  ீக்ைிர ைொலம் 

  ீக்ைிர ைொலத்கதக் கு ிப் ிட விகரவில்,  ீக்ைிரத்தில்,  ீக்ைிரம் என்  

விகனயகடைள்  யன் டுத்தப் டுைின் ன. எ.ைொ. 

  ேொன் அவகள விகரவில்/ ிக்ைிரத்தில்/ ீக்ைிரம்  ொர்ப்ச ன். 

11.1.8.3 சமதுவொன ைொலம் 

 சமதுவொை என்  விகன அகட   ீக்ைிரம் என் தற்கு எதிர்மக யொை வரும். 

எ.ைொ. 

 ேொன் அவகள சமதுவொைப்  ொர்ப்ச ன். 

11.1.8.4 உடனடிைொலம் 

http://www.languageinindia.com/


318 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

  ட்சடன்று  ட்சடன்று, உடனடி, உடனடியொை என்  விகனயகடைள் 

உடனடியொன ைொலத்கதக் கு ிப் ிடும். எ.ைொ. 

அவன்  ட்சடன்று/உடனடி ேதில் ச ொன்னொன். 

11.1.8.5 ைொலத்தின் அள ட்டொக்ைம் 

 ைொல அலகுைகள ஆதொர எண்ைளொலும்  ி  ச யரகட அள ட்டு 

ச ொற்ைளொல் அள ட்டொக்ைம் ச ய்யலொம். எ.ைொட்டொை ஒரு மணி சேரத்தில் 

சைொஞ்  சேரத்தில்  த்து ேொட்ைளுக்கு  ி கு சதொரொயப் டுத்தல் ச ொல ச ொன்  

 ின்னகட ைொலத்கதத் சதொரொயப் டுத்தும். சுமொர் ைிட்டத்தட்ட ஏ க்குக ய 

ைொலத்கதத் சதொரொயப் டுத்தும். எ.ைொ. 

அவள்  த்துமணிக்கு ச ொல வந்தொள்; அவள் சுமொர்  த்துமணிக்கு வந்தொள். 

ைொல அளவு  

 எவ்வளவு சேரம் எவ்வளவு ேொள் என்  சைள்விைள் ைொல அளகவ 

சவளிப் டுத்தும். ைொல அளகவ இரண்டொைப்  ிொிக்ைலொம். ைொல ேீட் ிகய 

கு ிப் ிடுவது; ஒரு ைொலத்தின் தருவொய். 

11.1.9. ைொலத்தின் ேீட் ி 

 எண்ைளொசலொ  ி  அளவகடைளொசலொ அளகவயொக்ைம் ச ய்யப் ட்ட 

ைொலப்ச யர்ைள் ைொல ேீட் ிகயக் கு ிப் ிடப்  யன் டும். எ.ைொ. 

 அவள் இரண்டு ேொள் அங்சை தங்ைினொள். 

  அவள் சைொஞ்  ேொள் அங்சை தங்ைினொள்.  

முன்வரும் அகடயொன முழுவதும் ைொலப்ச யர்ைளுடன் ச ர்ந்து ைொல ேீட் ிகய 

சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

  அவள் ரொத்திொி முழுவதும் அங்சை தங்ைினொள்.  

ச ொல என்  முன்னகட ைிட்டத்தட்ட ஏ க்குக ய என்   ின்னகடைளும் 

ைொலத்தின் சதொரொயக் ைொல ேீட் ிகயக்ைொட்டும். எ.ைொ. 

  ஒரு மொதம் ச ொல, சுமொர் ஒரு மணி சேரம், ைிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி 

 சேரம். 

11.1.10 முன்வரும் ைொலத் தருவொயிலிருந்து ைொல அளவு 
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 முதல், இருந்து என்  இடப்  ின்னுருபுைள் ைொலத்தின் சதொடக்ைத்கதயும் 

வகர என் து ைொலத்தின் முடிகவகயயும் கு ிக்கும். எ.ைொ. 

அவன் ஐந்து மணி முதல் சவகல ச ய்ைி ொன். 

 அவன்  த்து மணி வகர சவகல ச ய்ைி ொன். 

 அவன் ஐந்து மணியிலிருந்து  த்து மணி வகர சவகல ச ய்தொன். 

11.1.11 ேிைழ்சவண் 

 எத்தகன தடகவ என்  சைள்விக்கு ேிைழ்சவண் சவளிப் ொடு ைிகடக்கும். 

ேிைழ்சவண்ணின் அகடைகள இரண்டொைப்  ிொிக்ைலொம். 1. கு ிப்புகட 

ேிைழ்சவண்கண கு ிப் கவ 2. கு ிப் ிலொ ேிைழ்சவண்கண கு ிப் கவ. 

11.1.11.1 கு ிப்புகட ேிைழ்சவண் 

 கு ிப்புகட ேிைழ்சவண் ைொல அளவு ேிைழ்சவண் அளவுைளிலிருந்தும் எண் 

ேிைழ்சவண் அகடைளிலிருந்தும் ஆக்ைப் டுைி து. ைொல அளவு 

ேிைழ்சவண்ணொனது ேிைழ்சவண் அளக்ைப் டும் ைொல அளகவ கு ிப் ிடும். எண் 

ேிைழ்சவண் அள ட்கட தடகவைளொல் சவளிப் டுத்தும். 

11.1.11.1.1 ைொல அளவு ேிைழ்சவண் 

 ஒவ்சவொரு என்  முன்னகட ேொள், வொரம் ச ொன்  ைொலப்ச யர்ைளுடன் 

ச ர்ந்து ைொல அளவு ேிைழ்சவண்கண கு ிப் ிடும். உம் என் து 

ைொலப்ச யர்ைளுடன் இகணக்ைப் ட்டு சதற் க்கூற் ின் மரபுொிகமயொன 

அழுத்தத்கதக் கு ிப் ிடும். எ.ைொ. 

அவள் ஒவ்சவொரு ேொளும் சைொவிலுக்குச் ச ல்வொள். 

11.1.11.1.2 சதொறும் 

 சதொறும் என்  முன்னகட ேொள், வொரம் ச ொன்  ைொலப் ச யர்ைளுடன் 

ச ர்ந்து ைொல அளவு ேிைழ்சவண்கணக் கு ிப் ிடும்.  

எ.ைொ.  

அவள் ேொள் சதொறும் குளிக்ைி ொள். 

http://www.languageinindia.com/


320 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

11.1.11.1.3 எண் ேிைழ்சவண் தடகவ 

 எண்+தடகவ என்  சதொடர் ஒரு ேிைழ்வு ேிைழும் ேிைழ்சவண்கண கு ித்து 

ேிற்கும். இது எத்தகன தடகவ என்  சைள்விக்கு விகடயொய் அகமயும்.  

 எ.ைொ.  

அவள் இரண்டு தடகவ ைொஷ்மீருக்குச் ச ன் ொள். 

11.1.11.1.4 திரும் வும் 

 திரும் வும், மீண்டும் என்  ேினை அகடைள் ஒரு ேிைழ்வு இரண்டொவது 

தடகவ ேிைழ்வகதக் கு ித்து ேிற்கும்.  

எ.ைொ. 

 அவள் திரும் வும் குளித்தொள்.  

அவன் மீண்டும் வந்தொன். 

11.1.11.1.5  ேிைழ்சவண்கண கு ிக்கும் உடன் வருகை சதொடர்ைள் 

 ைொல அளவு ேிைழ்சவண் எண் ேிைழ்சவண்ணுடன் உடன் வருகை ச ய்து 

வரும். முதலொவது இரண்டொவதுக்கு முன் வரும். ஆனொல் ைவனக் கு ிப்புக்ைொை 

வொிக கய மொற்  இயலொது. எ.ைொ. 

  அவள் ஒவ்சவொரு ேொளும் இரண்டு தடகவ குளிக்ைி ொள்.  

எண் ேிைழ்சவண்ணுடன் உடன் வருகை ச ய்யும் ச ொது ைொல அளவு 

ேிைழ்சவண்கணக் கு ிக்கும் சதொடர் சவறு ட்ட வடிவங்ைகள எடுக்கும். மணி, 

ேொள். வொரம். மொதம். வருடம் என் ன எண் ேிைழ்சவண்கணக் கு ிக்கும் 

சதொடர்ைளுடன் இணணந்து வந்து முக சய மணிக்கு, ேொகளக்கு, வொரத்திற்கு, 

மொதத்திற்கு, வருடத்திற்கு என்  ச ொருகளத் தரும். எ.ைொ. 

 அவள் வொரத்திற்கு ஒரு தடகவ குளிக்ைி ொள்.  

ைொல ேிைழ்சவண்கண கு ிக்கும் சதொடர்ைள் ஒன்ச ொன்றுக்கு உடன் வருகை 

ச ய்து ஒரு  டிேிகலயில் வரும். எ.ைொ. 

 அவள் ஒவ்சவொரு மொதமும் ஒவ்சவொரு ேொளும் குளிக்ைி ொள்.  
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எண் ேிைழ்சவண்கண கு ிக்கும் சதொடர்ைளும் ஒன்ச ொன்று உடன் வருகை 

ச ய்யலொம். எ.ைொ. 

அவன் மீண்டும் இரண்டு தடகவ  ந்தித்தொன். 

11.1.11.2 கு ிப் ிலொ ேிைழ்சவண் 

11.1.11.2.1.ச ொதுவொை,  ொதொரணமொை 

ச ொதுவொை,  ொதொரணமொை என் ன ேினை அகடைளொை வந்து கு ிப் ிலொ 

ேிைழ்சவண்கண சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

அவன் ச ொதுவொை/  ொதொரணமொை  த்து மணிக்கு குளிப் ொன். 

11.1.11.2.2.எப்ச ொழுதும்ச ொல 

எப்ச ொழுதும் ச ொல என்  ேினை அகடயும் கு ிப் ிலொ ேிைழ்சவண்கண 

கு ித்து ேிற்கும். எ.ைொ. 

அவள் எப்ச ொழுதும் ச ொல  த்து மணிக்கு குளிப் ொள். 

11.1.11.3 சதொடர்ச் ியொன ேிைழ்சவண் 

எப்போதும் 

 எப்ச ொதும், எப்ச ொழுதும் என்  ேினை அகடைள் சதொடர்ச் ியொன 

ேிைழ்சவண்ணண கு ிக்கும். எ.ைொ. 

 அவன் எப்ச ொழுதும் குடிப் ொன். 

சதொடர்ந்து  

 சதொடர்ந்து என்  விகனயகடத் சதொடர்ச் ியொன ேிைழ்சவண்கண 

கு ிக்கும்.  

 எ.ைொ. 

 அவன் சதொடர்ந்து மருந்து  ொப் ிடுைி ொன். 

11.1.11.2.4.குன ந்த நிகழ்சேண் 

 சிலதடனே, அபூர்ேமாக, அாிதாக, எப்சோழுதாேது என்ேை இதில் 

அடங்கும். 

 ில தடகவ 
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  ிலதடகவ என் து ஒரு ேிைழ்வு குக ந்த ேிைழ்சவண்ணில் ேிைழ்வகதக் 

கு ிக்கும்.  

எ.ைொ. 

அவள்  ில தடகவ  ொிசு வொங்ைி இருக்ைி ொள். 

அபூர்வமொை அொிதொை 

அபூர்வமொை, அ ிதொை என்  விகன அகடைள் ஒரு ேிைழ்வு மிைக் குக ந்த 

ேிைழ்சவண்ணில் ேிைழ்வகதக் கு ிக்கும். எ.ைொ.  

அவள் அவகன அபூர்வமொை/அொிதொைப்  ொர்ப் ொள். 

எப்சோழுதாேது 

எப்ச ொழுதொவது என்  ேினையனட ஒரு ேிைழ்வு அ ிதொை ேிைழ்வகதக் 

கு ிக்கும். எ.ைொ. 

அவள் எப்ச ொழுதொவது  ொடுவொள். 

11.1.11.2.5 கூடுதல் ேிைழ்சவண் 

 அடிக்கடி, திரும் வும் திரும் வும், மீண்டும் மீண்டும், ேலதடனே, 

தே ாமல், என்ேை இதில் அடங்கும் 

அடிக்ைடி 

 அடிக்ைடி என்  இரட்டித்த ேினையனட  ல தடகவைளில் 

ேிைழ்சவண்கணக் கு ிக்கும்.  எ.ைொ. 

 அவன் அடிக்ைடி  ிைசரட் குடிக்ைி ொன். 

மீண்டும் மீண்டும்  

 திரும் வும், மீண்டும் என் தும் அதன் இரட்டித்த வடிவங்ைள் திரும் வும் 

திரும் வும், மீண்டும் மீண்டும் என்ேைவும் ேல தடனேகள் ேிைழ்வகதக் கு ித்து 

ேிற்கும். எ.ைொ.  

அவள் திரும் வும் திரும் வும் குளித்தொள்.  

அவன் மீண்டும் மீண்டும் குடித்தொன். 

 லதடகவ 
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 லதடகவ என்  ேினை அகட ஒரு ேிைழ்வு ஒன்றுக்கு சமற் ட்ட 

தடகவைள் ேிைழ்வகதக் கு ிக்கும். எ.ைொ. 

அவள்  லதடகவ  ொடினொள். 

தவ ொமல் 

தவ ொமல்  என்  ேினை அகட ஒரு ேிைழ்வு ேிச் யமொை ேிைழ்வகதக் 

கு ித்து ேிற்கும். எ.ைொ.  

அவள் தவ ொமல் சைொவிலுக்குப் ச ொைி ொள். 

11.2. இடச்ச ொற்ச ொகையின் சோருண்னமயியல் 

 இடச்சசாற்ச ானக ஒரு சமாழியின் முக்கியமாை சசாற்ச ானகயில் 

ஒன் ாகும், இது இடஞ்சார்ந்த சேளிப்ோடுகனள உள்ளடக்கும், ஒரு இடஞ்சார்ந்த 

சேளிப்ோடுகள் இடசேளியில் உள்ள சோருள்கள், அேற் ின் இருப்ேிடங்கள் 

அல்லது சோருள்கனளப் ோர்க்கும் கு ிப்புகளின் சட்டகத்னதப் ேற் ிய 

தகேல்கனளத் சதாிேிக்கி ை. ஒரு இடஞ்சார்ந்த சேளிப்ோட்னடப் 

புாிந்துசகாள்ேது, அது சதாிேிக்கும் தகேனலக் கு ிப்ேனத உள்ளடக்குகி து, 

இதைால் அது இடஞ்சார்ந்த ேகுத்த ிவுக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடலாம். இடஞ்சார்ந்த 

சேளிப்ோடுகளின் சோருண்னமக்களம் இடஞ்சார்ந்த சேளிப்ோடுகனள 

அனடயாளம் காணவும் ேிளக்கம் அளிக்கவும் ஒரு சோருண்னமக்களம் ேற் ி ஒரு 

முன்ைபர அ ியப்ேட்ட தகேனலப் ேயன்ேடுத்துேதாகும். 
 சோருள்களின் இருப்ேிடங்கனளச் சுட்டிக்காட்டவும் அதன் சலை 

மாற் த்னதத் சதாிேிப்ேதற்கும் இடஞ்சார்ந்த சேளிப்ோடுகள் முக்கியமாகும். 

மக்கள் ஒவ்சோரு நாளும் இடஞ்சார்ந்த சேளிப்ோடுகனளத் தம்னம 

அ ியாமபலபய தி னமயாகப் ேயன்ேடுத்துகி ார்கள், இடஞ்சார்ந்த 

சேளிப்ோடுகள் என்ேது இடசேளியில் சோருள்கள் எங்கு இருக்கின் ை 

என்ேனதக் கு ிப்ேிட உதவும் சசாற்கனளக் சகாண்டுள்ளது.  
 இடத்கதயும் ைொலத்கதயும் கு ிப் ிடுவது ச ச்சு ச யல் ொட்டில் 

முக்ைியமொனதொகும். இரண்டு வகையொன இட உ வுைகளக் ைொணலொம்: 1. 
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ேிகலயொன இட உ வு,  2.  ேிகலயற்  அல்லது இயற்கை இட உ வு. ேிகலயற்  

அல்லது இயற்கை உ வுைள் இயற்கை உ வுைளுடன் சதொடர்புகடயகவ. 

ேிகலயொன இட உ வுைகளப் புொிந்து சைொள்வது ேிகலயற்  இட உ வுைகளப் 

புொிந்து சைொள்ள வழிவகுக்கும். 

ச சு வொின்  ொர்கவப்  ொிமொனம் 

 ச சு வொின்  ொர்கவப்  ொிமொணம் அடிப் கடயில் இட சவளிப் ொடுைளின் 

ச ொருள்சைொள் அகமயும். எ.ைொ. 

   ள்ளிக்கூடத்திற்குப்  ின்னொல் சைொவில் இருக்ைி து. 

பேசுேோின் இருப்பு அடிப்ேனடயில் இடப்ேக்கம், இடதுேக்கம், ேலப்ேக்கம், 

ேலதுேக்கம், முன்ைால், முன்பு, முன்ைர், ேின்ைால், ேின்பு, ேின்ைர் அப் ொல், 

 ி கு, அப்பு ம், இப்பு ம் என் ன ச ொருள்சைொள்ளப் டும். எ.ைொ. 

  ொலத்திற்கு அப் ொல்  ள்ளிக்கூடம் இருக்ைி து. 

 அேள் எைது ேலதுேக்கம் நிற்கி ாள். 

11.2.1  ேிகலயொன இட உ வுைள் 

 ஒரு இருப்பு ச ொருளின் இடத்கத அகடயொளம் ைண்டு சைொள்ள எங்சை 

அந்த இருப்பு ச ொருள் இருக்ைி து என்  சைள்வி எழுப் ப் டும். ஒரு இருப்புப் 

ச ொருள் ஒரு இடத்தில் இருக்ைி து என்று  தில் தரலொம். ஒரு  இருப்புப்ச ொருள் 

ஒரு தனிேிகல இடத்திசலொ ஒத்த ி இடத்திசலொ இருக்ைலொம்.  

11.2.1.1. தைிநினல இடம் 

 ஒரு இருப்புப் ச ொருள் மற்ச ொரு இடத்துடன் சதொடர்பு டுத்தப் டொமல்  ர் 

இடத்தில் இருப் தொைக் கூறுவது அந்த இருப்பு ச ொருள் தனிேிகல இடத்தில் 

இருப் கதக் கு ிப் ிடும். தனிேிகல இருப் ிடம்  ொிமொணம்  ொரொமசலொ (at) 

ஒரு ொிமொணம்  ொர்ந்சதொ (ஒரு சைொடு) இரு ொிமொணம்  ொர்ந்சதொ ( ரப் ளவு) 

முப் ொிமொனம்  ொர்ந்சதொ (சைொள்ளளவு) ைருதப் டலொம். தமிழில் -இல் என்  கு ி 

இடத்கதக் கு ிப் ிடும். இது எந்த  ொிமொண இட வகையிலும்  யன் டுத்தப் டும். 

சமசல, உள்சள என்   ின்னுருபுைள் இல் என் கத இடம் ச யர்க்கும். 
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1. அவன் வொ லில் ேிற்ைி ொன். 

2. அந்த  டு ஆற் ின் ைகரயில் இருக்ைி து. 

3. அவன் தகரயில்  டுத்திருக்ைி ொன். 

4. அவன் சதொட்டத்தில் இருக்ைி ொன். 

5.  ணம் ச ட்டியில் இருக்ைி து. 

6. அவன் தகரசமல்  டுத்திருக்ைி ொன். 

7. அவன் சதொட்டத்திற்குள்சள இருக்ைி ொன். 

சவளிசய என் து உள்சள என் தற்கு எதிொிகடயொை வரும். எ.ைொ. 

  அவன் சதொட்டத்திற்கு சவளிசய இருக்ைி ொன். 

11.2.1.2.ஒத்த ி இடம் 

 ஒரு இருப்பு ச ொருளின் இடம் மற்ச ொரு இருப்பு ச ொருளுடன் 

சதொடர்பு டுத்தி ைண்டு  ிடிக்ைப் ட்டொல் அது ஒத்த ி இருப் ிடமொகும். 

11.2.1.2.1. அண்கம இடஉ வு  

  அருைில், அருசை,  க்ைத்தில், அண்கமயில் என் ன அண்கம இட 

உ கவ கு ித்து ேிற்கும். எ.ைொ. 

 அவன் அவள் அருைில் இருக்ைி ொன்.  

அடுத்து, ஒட்டி என் ன அருைில் என் தற்குப்  திலொை  யன் டுத்தப் டலொம். 

எ.ைொ.  

அவன் அவகள அடுத்து ேிற்ைி ொன். 

 அவன் அவகள ஒட்டி ேிற்ைி ொன். 

11.2.1.2.2. ச ய்கம இட உ வு 

 தூரத்தில், சதொகலவில் என்   ின்னுருபுைள் பசய்கம உ கவ கு ித்து 

ேிற்கும். எ.ைொ. 

 ள்ளிக்கூடம் தூரத்தில்/சதொகலவில் இருக்ைி து. 

11.2.1.2.3. ச ர்ந்து-விலைி இருக்கும் இட உ வு 
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ச ர்ந்திருக்கும் உ வு  டு, உடன், கூட என்   ின்னுருபுைளொல் 

சவளிப் டுத்தப் டும். எ.ைொ. 

அவன் அவசளொடு/அவளுடன்/அவள்கூட/ ேிற்ைி ொன். 

தள்ளி, விலைி,  ேீங்ைி என் ன விலைிருக்கும் உ கவ சவளிப் டுத்தும்.  

எ.ைொ. 

அவள் அங்சையிருந்து விலைி/ தள்ளி/ ேீங்ைி இருக்ைி ொள். 

11.2.1.2.4. இகட இட உ வு  

 இகடயில் என்   ின்னுருபு இகடகம உ கவ கு ித்து ேிற்கும். எ.ைொ. 

  இரொமனுக்கும் இரொகதக்கும் இகடயில் சைொ ொல் ேிற்ைி ொன்;. 

 அவர்ைளுக்ைிகடயில் அவன் ேிற்ைி ொன்.  

இருப்புப் ச ொருட்ைகள முப் ொிமொன  ட்டைத்தில் ச ங்குத்து அச் ிலும் ைிகட 

ேிகல அச் ிலும் முதன்கம அச் ிலும் இரண்டொம் ேிகல அச் ிலும் இருப் தொைக் 

சைொள்ளலொம். 

 11.2.1.2.5. ச ங்குத்து அச்சு  ொர் இட உ வு 

 சமசல என் து உயர் அச்க யும் ைீசழ தொழ்ந்த அச்க யும் கு ிப் ிடும். 

எ.ைொ. 

  சமகனயின் சமல் விளக்கு இருக்ைி து. 

 சமகெக்கு சமசல விளக்குத் சதொங்குைி து.  

சமசல என் கத உயசர என் தொல் இடம் ச யர்க்ைலொம். 

 ைீசழ, அடியில் என் ன தொழ் உ கவ கு ிப் ிடும்.  

 எ.ைொ. 

ஆைொயத்திற்கு ைீசழ பூமி இருக்ைி து.  

தண்ணீருக்கு அடியில் ைற்ைள் ைிகடக்ைின் ன.  

அவன்  ட்கடக்கு உள்சள  னியன் ச ொட்டு இருக்ைி ொன். 

11.2.1.2.6. ைிடேிகல அச்சு  ொர் இட உ வு 
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 கிடநினல அச்சு முன்ைால், ேின்ைால், ேலது, இடது, எதிாில், அருகில், 

சதானலேில் என்ேைேற்ன  உட்ேடுத்தும். 

11.2.1.2.6.1 முன்னொல்  ின்னொல் இட உ வு 

 முன்னொல்,  ின்னொல் என்   ின்னுருபுைள் முன்கம,  ின்கம உ வுைகளக் 

கு ித்து ேிற்கும். எைொ. 

 அவன் அவள் முன்னொல் ேிற்ைி ொன். 

 அவள் அவன்  ின்னொல் ேிற்ைி ொன்.  

எதிசர, எதிொில் என் ன முன்னொல் என் கத சில சூழல்களில் இடம் 

ச யர்க்கும். எ.ைொ. 

  ள்ளிக்கூடத்திற்கு எதிசர சைொவில் இருக்ைி து. 

11.2.1.2.6.2 வலது இடது இட உ வு 

 வடப் க்ைம், இடப் க்ைம் என் ன முன பய வலகம, இடகம கு ித்து 

ேிற்கும். எ.ைொ. 

  அவன் அவளுக்கு வலப் க்ைமொை ேிற்ைி ொன். 

11.2.1.2.6.3 அருகில் சதானலேில் இட உ வு 

 பேசுேேர் தன்னை முன் நிறுத்திபயா அல்லது ஒரு சோருனள முன் 

நிறுத்திபயா ஒன்று தன்ைிலிருந்பதா அல்லது தாம் கு ிப்ேிடும் சோருளிருந்பதா 

அருகிபலா சதாலிேிபலா உள்ளனத சேளிப்ேடுத்துேர். இதற்கு அருகில், 

சதானலேில் என்  சசாற்கள் ேின்னுருபுகளாகபோ ேினையனடகளாகபோ 

ேயன்ேடுத்தப்ேடும். அண்னமயில், பசய்னமயில் என்ேை முன பய இேற் ின் ஒரு 

சோருள் ேன்சமாழிகளாக ேரும். 

 ேள்ளிக்கூடம் பகாயிலின் அருகில் இருக்கி து. 

 ேஸ்நினலயம் இங்கிருந்து தூரத்தில் உள்ளது. 

அருகில், சதானலேில் என்ேைேற்ன  சசங்குத்து அச்சிலும் ேயன்ேடுத்தலாம். 

 மரத்தில் மாம்ேழம் அருகில் சதாங்குகின் து. 
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னகசகட்டும் தூரம், கூப்ேிடு தூரம் னகசகட்டா துரம் என்  சதாடர்கனளயும் 

அருகு, சதானலவு இட உ வுகனளக் கு ிப்ேிட ேயன்ேடுத்த இயலும். 

11.2.1.2.6.4. அங்பக இங்பக இட உ வு 

 இங்பக, அங்பக, இங்கு அங்கு என்ேை பேசுேேர் ஒரு சோருள் 

தம்மிலிருந்து ேக்கத்தில் உள்ளனதச் சுட்டிக்காட்ட இங்பக என்ேனதயும் தூரத்தில் 

உள்ளனதச் சுட்டிக்காட்ட அங்பக என்ேனதயும் ேயன்ேடுத்துோர்.  

 அேன் இங்பக உட்கார்ந்திருக்கிைான். 

 அேள் அங்பக உட்கார்ந்திருக்கி 

எங்பக, எங்கு என்ேது பகள்ேி ேினையனடயாகும். இனே இடத்தின் சேயருக்காக, 

கு ிப்பீட்டுச் சசாலுக்காக ேரும் ேதிலீடு சேயர்களாகும் சசயலாற்றும்.  

11.2.1.2.6.5 குறுக்சை உ வு 

 குறுக்சை, குறுக்ைொை என்   ின்னுருபுைள் குறுக்சை இட உ கவ 

சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

 சரொட்டின் குறுக்ைொை/குறுக்சை அவன்  டுத்திருக்ைி ொன். 

11.2.1.2.6.6 சுற் ிலும் உ வு 

 சுற் ிலும் என்   ின்னுருபு சுற் ிலும் இட உ கவ சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

  ட்கட சுற் ிலும் மரங்ைள் இருக்ைின் ன. 

11.2.1.2.6.7  முழு உ வு 

முழுவதும் என் து முழு இட உ கவ சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

அவன் சுவர் முழுவதும்  ொயம் அடித்தொன். 

11.2.1.2.6.7  தினச உ வு 

 சோருட்கள் இருக்கும் தினசனயக் கு ிப்ேிட தினசச் சசாற்கள் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின் ை.  இச்சசாற்ச ானக நான்கு தினசகனளக் கு ிப்ேிடும் 

சதற்கு, ேடக்கு, பமற்கு, கிழக்கு என்  சசாற்கனளயும் அேற் ின் துனணத் 

தினசகனளக் கு ிப்ேிடும் சதன்பமற்கு, ேடகிழக்கு என்  சசாற்கனளயும் அடக்கும். 
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 சூாியன் பமற்கில் உதித்து சதற்கில் அனடயும். 

11.2.2. இயக்ை அல்லது ேிகலயற்  உ வுைள் 

 இயக்ை விகனைளுடன் இகவ  ில  ின்னுருபுைள் வந்து இயக்ை உ வுைகள 

சவளிப் டுத்தும். இவ்வு வுைள் மூலம், இலக்கு,  ொகத என மூன் ொை அகமயும். 

11.2.2.1. மூல உ வு 

 விட்டு என் து இகத சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

  அவன்  ட்கடவிட்டு ச ொனொன். 

விடு மட்டுமன் ி மூலவிடத்கத -கு என் தும் சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

 அவள்  ட்டுக்கு சவளிசய வந்தொள். 

11.2.2.2. இலக்கு உ வு 

 வகர, வகரக்கும் வகரயிலும் என் ன இலக்கு உ கவ சவளிப் டுத்தும். 

எ.ைொ. 

 அவன்  டு வகரயிலும் ச ன் ொன்.  

 ின்னுருபுைளுக்குப்  திலொை -கு சவற்றுகமகயப்  யன் டுத்தலொம். எ.ைொ. 

 அவன் ச ன்கனக்குச் ச ன் ொன்.  

கைமொற்று விகனைளுடன் இடம் என்   ின்னுருபு  யன் டுத்தப் டும். எ.ைொ. 

 அவன் அவளிடம்  ணம் சைொடுத்தொன்.  

இடம் என் தற்குப்  திலொை கு சவற்றுகம  யன் டுத்தலொம். எ.ைொ. 

 அவன் அவளுக்குப்  ணம் சைொடுத்தொன்.  

இலக்கு என் கத சேொக்ைி என்   ின்னுருபும் சவளிப் டுத்தும். எ.ைொ. 

  அவன்  ட்கட சேொக்ைி ேடந்தொன். 

11.2.2.3.  ொகத உ வு  

  ொகத உ வு வழியொை, குறுக்ைொை, குறுக்சை, தொண்டி என்  

 ின்னுருபுைளொல் சவளிப் டுத்தப் டும். அகவைகள சவறு ட்ட வழிைகளக் 

சவளிப் டுத்தும். 
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11.2.2.4.வழியொை  உ வு 

 அவன் ைொட்டு வழியொைச் ச ன் ொன். 

11.2.6.5. குறுக்ைொை உ வு 

 அவன்  ொகலயின் குறுக்ைொை ேடந்தொன். 

 அவள் ஆற்க க் ைடந்து ச ன் ொள். 

11.2.5.6. தொண்டி உ வு 

 அவன்  ட்கடத் தொண்டிச் ச ன் ொன். 

 அவன்  ொலத்கத தொண்டி ச ன் ொன். 

11.2.7.7. சுற் ி உ வு 

 அவள்  ட்கடச் சுற் ிச் ச ன் ொள். 

11.3 ைொல இடச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

 ேொம்  திமூன் ொம் இயலில் விளக்ைமொைத் தந்துள்ள  தமிழ்ச ொற்ச ொகையின் 

மூலப்ச ொருண்கமகயயல் ஒழுங்ைகமப்பு அல்லது ைொட் ி 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ச ொற்ைளஞ் ிய ஒழுங்ைகமப்பு என்  சமன்ச ொருளின் 

தரவுத் தளத்தில் இவ்வியலில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ைொல-இடச் ச ொற்ச ொகை 

 ொர்ந்த ச ொற்ைள்ைள் யொவும் ச ர்க்ைப் ட்டுள்ளன. சமற் ச ொன்ன ஒழுங்ைகமப் ின் 

இகடமுைம் மூலம் ைொல-இடம் கு ித்த ச ொல்கலத் தந்து அது கு ித்த 

தைவல்ைகளக் ைொட் ிவடிவில் ச   இயலும்.   

11.4. ேிக வுகர 

 ைொல-இடச் ச ொற்ைள் ஒரு ைருத்தொடலில் முக்ைிய  ங்கு வைிக்கும்.   ல 

உகரப்  ங்சைடுப் ொளர்ைள் ைொல இடச் ச ொற்ைளொல் சதொடர்பு  டுத்தப் டும்.  

இகவைகளப் ச ொருள் உள்ளடக்ைச் ச ொற்ைள் என் கட விட இலக்ைணச் 

ச ொற்ைள் எனலொம். இச்ச ொற்ைளின் மூலச ொருண்கம ஆய்வு தர்க்ை 

வொதங்ைளுக்குப்  யன் டுவன.  சமலும்  ல மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வுைளில் ைொல-

இடச் ச ொற்ைள் முக்ைிய  ங்ைளிப்பு ச ய்யும்.   
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இயல் 12 

 கமயல் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு   

12.0 முன்னுகர 

 ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வு அடிப் கடயில்  கமயல் விகனைள்  ற் ி இங்கு 

ஆயப் டுைி து. சலரர் (Lehrer, 1969) என் வர் எழுதிய “Semantic cursine” என்  

ைட்டுகரயின் அடிப் கடயில் இவ்வொய்வு அகமைின் து.   கமயல் விகனைகளச் 

 கமயலின் முக  (சுடப் டுைி தொ, அவிக்ைப் டுைி தொ),  கமயலில் 

 யன் டுத்தப் டும் அடிப் கட ச ொருள் (எண்சணய்  யன் டுத்தப் டுைின் தொ? 

இல்கலயொ?),  கமயலின் தீவிரம் (சுடுதல், வொட்டுதல்),  கமயல் ச ய்த ின் 

உணவுப் ச ொருளின் மொற் ம் (சவகு, வதங்கு, சுடப் டு, ைட்டியொகு, ச ொொி) 

ச ொன்  அடிப் கட ைொரணிைகள கவத்துக் சைொண்டு இரொசெந்திரன் 

(Rajendran, 1970,1978) தமிழில்  கமயல் விகனைகளப்  ற் ி ஆய்ந்துள்ளொர். 

சனமயல் சசாற்கள் சனமயல் ேினைகள் தேிர சனமக்கும் ோத்திரங்கள், 

சனமப்ேதற்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் கருேிகள், சனமயல் சோருட்கள் 

போன் ேற்ன  உட்ேடுத்தும். இங்கு முன்  கமயல் விகனைளும்  கமயல் 

விகனைளும் மட்டுபம எடுத்துக்சைொள்ளப் ட்டுள்ளன.  

12.1.  கமயல் விகனைளின் ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வு 

 கமயல் விகனைகள இரண்டு துகணப் ச ொருண்கமக் ைளங்ைளில் 

அடக்ைலொம். 1. முன்  கமயல் விகனைள் (சூடொக்குதல் ச ொன்  

ச யல் ொடுைளுக்கு முன்வரும்  கமயல் ச யல் ொடுைள்), 2.  கமயல் விகனைள் 

(சுடுதல், அவித்தல், ைொய்ச்சுதல் ச ொன் கவ). 

12.1.1. முன்  கமயல் விகனைள்  
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 முன் கமயல் விகனைகளச்  கமயல் ச ொருளின் வகை, அதன் சதொடக்ை 

ேிகல, ச யல் ொட்டின் வகை, விகளவுேிகல,  யன் ொடு மற்றும் ச ொருண்கம ொர் 

 ண்புக் கூறுைள் அடிப் கடயில் கூ லொம். 

ஊ கவத்தல்  

ஊ கவ என் து  கமயலுக்கு முந்திய ச யற் ொடு. உளுந்து, அொி ி, 

சைொண்கடக்ைடகல ச ொன் கவ ஊ கவக்ைப் டும்  கமயல் ச ொருளொகும். 

இந்தச் ச யல் ொடு ைடினமொை இருக்கும் தொனியங்ைகள சமன்கமயொனதொை 

ஆக்குைின் து. ஊ கவத்தப் ச ொருள் குக ந்தது இரண்டு  கமயல் 

ச யல் ொடுைளுக்குப்  யன் டுத்தப் டலொம். 1. அொி ி, உளுந்து ச ொன் கவ 

அகரப் தற்ைொை ஊ கவப் தற்ைொை ஊ கவக்ைப் டும் 2. சைொண்கடக்ைடகல 

அவிப் தற்ைொை ஊ கவக்ைப் டும் 

இடித்தல்   

 அொி ி, ைம்பு ச ொன்  தொனிய வகைைகள உரலில் அல்லது ைருவியில் இட்டு 

ச ொடியொை ஆக்குவகதசயொ அவற் ின் சமலுள்ள உமிகய ேீக்குவகதசயொ 

இவ்விகன உணர்த்தும். 

நுணுக்குதல்  

இது  ிறு ிறு விகதைளொை இருக்கும்  கமயல் ச ொருட்ைகளசயொ 

தொனியங்ைகளசயொ  ரளவுக்கு தூளொை ஆக்குவகத உணர்த்தும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, உளுந்து,  ருப்பு ச ொன்  தொனிய வகைைகளத் துைள்ைளொை 

ஆக்குவகதயும், மிளகு,  ீரைம், சவந்தயம் ச ொன்  உணவுப் ச ொருட்ைகள 

துைள்ைளொை ஆக்குவகதயும் இது கு ிக்கும். 

ேசுக்குதல் 

  ஒரு ில உணப் ச ொருட்ைகள (ஏலக்ைொய், இஞ் ி, பூண்டு) ச ொன் வற்க ச் 

 ிறு ிறு துண்டுைளொை ஆக்குவகத இது கு ிப் ிடும். அதொவது அம்மியில் கவத்து 

தட்டி (ேசுக்ைி)  ிறு ிறு துண்டுைளொைச் ச ய்வகதக் கு ிப் ிடும். 

ேறுக்குதல் 
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  ேறுக்குதல் என்  விகன சவங்ைொயம், தக்ைொளி ச ொன்   கமயல் 

ச ொருட்ைகளக் ைத்தி ச ொன்  சவட்டுக்ைருவியொல்  ிறு ிறு துண்டுைளொை 

ஆக்குவகதக் கு ிப் ிடும். 

அொிதல் 

  அொிதல் என் து ைொய்ைள், ைிழங்கு, மீன், இக ச் ி ( கதப் ற்றுள்ளது) 

ச ொன்   கமயல் ச ொருட்ைகளக் ைத்தி ச ொன்  சவட்டுக்ைருவியொல்  ிறு ிறு 

துண்டொன  குதிைளொை ஆக்குவகதக் கு ிப் ிடும். அொி ி, எள் முதலிய 

தொனியங்ைளில் உள்ள  ிறுைற்ைகளசயொ ைழிவுைகளசயொ  ிொித்சதடுக்கும் 

ச யற் ொடு அொி எனக் கு ிப் ிடப் டும். 

அகரத்தல் 

  அகர என் விகன  கமயல் ச ொருட்ைகள (மிளைொய், மல்லி, ச ொம்பு, 

மஞ் ள், சதங்ைொய் ச ொன் வற்க , அம்மியொசலொ உரலொசலொ அல்லது 

முன்ைருவிைளொசலொ தூளொைசவொ ச ொடியொைசவொ மொவொைசவொ மற்றும் 

ச யல் ொட்கடக் கு ிப் ிடும். 

ைகரத்தல்  

 ைகர என்  விகன  கமயல் ச ொருள் ஒன்ச ொசடொன்று ைலப் தற்ைொை 

அல்லது சுகவக்ைொைச்  ி ிது ேீர் ச ர்த்து ச ய்யும் ச யல் ொட்கடக் கு ிக்கும். 

எடுத்துக்ைொட்டொை, புளி ைகரத்தல், தக்ைொளி ைகரத்தல் ச ொன்  ச யல் ொடுைள் 

இந்த விகனயில் அடங்கும். 

ைலக்குதல்  

 ைலக்கு என் து  கமயல் ச ொருளில்  ி ிது ேீர் ச ர்த்சதொ ச ர்க்ைொமசலொ 

மத்தொசலொ  ி  ைருவியொசலொ ேீர்மத்தன்கமக்கு மொற்றும் ச யல் ொடொகும். 

ஒன்ச ொசடொன்று ைலப் தற்ைொை (அதொவது அொி ிமொவு மற்றும் உளுந்துமொவு 

இவற்க ) ைலக்குதல், சமலும் ேீர்மக்சைட்டித் தன்கமயிலுள்ள சமொகர ைலக்குதல், 

குழம்பு ம ொலொப் ச ொருட்ைகள ஒன்றுச ர்த்தல் என் ன இதில் அடங்கும் 

 லித்தல்  

  லி என்  விகன ஒரு ில மொவுப் ச ொருட்ைகளச் சுத்தம் ச ய்வதற்கும் 

 ரளவு ச ொிய துைள்ைகள ேீக்ைம் ச ய்வதற்கும்  யன் டுத்தப் டுைி து. 
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எடுத்துக்ைொட்டொை, ரகவ  லித்தல், அொி ி மொவு  லித்தல் ச ொன் கவ 

இவ்விகனயில் அடங்கும். 

தட்டுதல்   

 இது சைட்டியொன மொவுப்ச ொருகளத் தட்டிப் ரப் ி உணவு 

தயொொிப் தற்ைொன ச யல் ொட்கடக் கு ிக்கும். (எடுத்துக்ைொட்டொை, அகடத் 

தட்டுதல்,  ருப்பு அகட தட்டுதல், சைழ்வரகு அகட தட்டுதல்). 

முன்  கமயல் விகனைளின் ஆய்வு அட்டவகண  

 சமசல கு ிப் ிட்ட விகனைளின் ச ொருண்கம கு ித்த  ச ய்திைகளப் 

 ின்வருமொறு ஆய்ந்து அட்டவகணப் டுத்தலொம். 

விகன      

ஊ கவ உளுந்து, அொி ி, 

சைொண்கடக்ைட

கல 

ச ொன் கவ 

ைடினமொை 

இருக்கும் 

தண்ணீொில் 

ச ொட்டு 

கவத்தல் 

தொனியம் 

தண்ணீகர 

உ ிஞ்சு 

சமன்கமயொகும் 

அவிப் தற்கும் 

அகரப் தற்கும் 

இடி அொி ி, ைம்பு 

ச ொன்  

தொனியங்ைள் 

முழுகமயொ

ன விகதைள் 

வடிவில் 

இருக்கும் 

ைருவிகயப் 

 யன் டுத்தி 

அல்லது உரலில் 

ச ொட்டு 

தூளொக்குதல் 

அல்லது உமி 

ேீக்குதல் 

தூளொை 

ஆக்ைப் டும் 

சதொல் ேீக்ைப் டும் 

உணவுப் ண்ட

ம்  தொயொிக்ை 

நுணுக்கு உளுந்து, 

ைடகலப் ருப்பு 

மிளகு,  ீரைம், 

சவந்தயம் 

ச ொன்  

உணவுப் 

ச ொருட்ைள் 

முழுகமயொ

ன விகதைள் 

வடிவில் 

இரக்கும் 

வறுத்சதொ 

அல்லது 

வறுக்ைொமசலொ 

அம்மியில் 

அல்லது 

ைருவியின் 

துைள்ைளொை 

ஆக்குதல்  

ச ொடியொக்ைப் டு

ம் 

ச ொடியொைப் 

(இட்லிப் 

ச ொடியொை 

 யன் டுத்த, 

வொ கனக்ைொை 

உணவில் இட 

ேசுக்கு ஏலக்ைொய், 

இஞ் ி, பூண்டு 

முதலிய 

உணவுப் 

ச ொருட்ைள் 

முழுகமயொ

ன வடிவில் 

இருக்கும் 

அம்மியில் 

 ிறு ிறு 

துண்டுைளொைவு

ம்  ல்லொைவும் 

கவத்து  ிறு 

துணுக்கு 

ஆக்குதல் 

 ிறு 

துணுக்குைளொை 

ஆக்ைப் டும் 

ேறுமணத்திற்கு 

சவண்டி உணவு 

தயொொிப் ில் 

ச ர்க்ை 

ைகர புளி சைட்டியொன ேீொில் ஊ விட்டு ேீர்மப் ச ொருளொை குழம்பு மற்றும் 
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ச ொன் கவ தன்கம  ின்பு கையொல் 

ைகரக்ைப் டும் 

ஆக்ைப் டும்  ை ிவகைைளில் 

சைொதிக்ை 

கவப் தற்கு 

12.1.2  கமயல் விகனைள்  

 ‘சூடொக்குதல்’ என்  ச ொருண்கமக் கூக க் சைொண்டிருக்கும்  கமயல் 

விகனைள் இங்கு அடக்ைப் ட்டுள்ளன.  கமயல் விகனைள்  கமயல் முக , 

சூடொக்கும் முக , சூடொக்ைப் டும் ச ொருளின் சதொடக்ை ேிகல, சூடொக்ைிய ின் 

( கமயல்  ின்) விகளயும் உணவுப்ச ொருளின் ேிகல இவற் ின் அடிப் கடயில் 

சவறு டும். இகவத்தவிர ச ொடு, எடு என்  விகனைள்  கமயல் ச ொருள்ைளுடன் 

இகணந்து ஒருவித கூட்டுவிகனைகள உருவொக்கும். சுட கவ, சவை கவ 

என் கவ அடிப் கட  கமயல் விகனைளொகும்.  ி  விகனைள் எல்லொம் இகவ 

தழுவிசய வரும். 

12.1.2.1 ச ொதுவொன  கமயல் விகனைள்  

  கமயல் ச யல் ொட்கட இரண்டு ச ொதுவொன ச ொற்ைளொல் கு ிப் ிடலொம். 

1.  கம 2. சவைகவ.  கமயல் முக ைள்  ல இருந்தொலும் இவ்விரு ச ொற்ைளும் 

அடிப் கடச் ச ொற்ைளொய்ச் ச யல் டுைின் ன.  ட்டுச் சூழலில் ச ொறு, குழம்பு 

ை ிவகைைள் ச ொன்  உணவுப்ச ொருட்ைகள தயொர் ச ய்வது  கம என்  

விகனயொல் கு ிப் ிட டும்.  கம  ில  கமயல் ச யர்ைளுடன் ச ர்ந்து வருகை 

தந்து கு ிப் ிட்ட  கமயகலக் கு ிப் ிடும் (எ.ைொ.  ொதம்  கமத்தொயொ? ை ி 

 கமத்தொயொ? என்ன  கமத்தொய்?). 

 இரண்டொவது அடிப் கடச்  கமயல் ச ொல் சவைகவ என் தொகும். சவைொத 

ேிகலயில் உள்ள ைொய்ை ிைள், ைிழங்குைள், தொனிய வகைைள்  ருப்பு வகைள், 

மொவுப்ச ொருட்ைள் ச ொன்  உணவுப்ச ொருட்ைகள  ொப் ிடுவதற்கு ஏற்   தமொன 

ேிகலகய அகடய ச ய்வகதத்தொன் சவைகவத்தல் என்  விகன 

கு ிப் ிடுைின் து. 

12.1.2.2 சுடகவத்தல் சதொடர் ொனகவ  
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 இந்த  கமயல் ச யல் ொட்டில் ைொய்ச்சுதல், ைொயகவத்தல், சுடகவத்தல், 

சூடொக்குதல், சைொதிக்ைகவத்தல், சுண்டகவத்தல், ச ொங்குதல், தீய்த்தல் ச ொன்  

ச யல்முக ைள் இதில் அடங்கும். 

12.1.2.3 சவைகவத்தல் சதொடர் ொனகவ  

 சைட்டியொன உணவுப் ச ொருட்ைகள சவைகவப் தற்ைொை கையொளப் டும் 

 கமயல் முக ைகளக் ைொட்டும் விகனைள் இங்கு அடக்ைப் ட்டுள்ளன. அகவ 

சவைகவத்தல், அவித்தல், சுடுதல், வொட்டுதல், வதக்குதல், வறுத்தல், ச ொொித்தல், 

முறுைகவத்தல், ைருக்குதல், தீய்த்தல் என் னவொகும். 

12.1.2.4  ி   கமயல் ச யல் ொடுைள்  

 இந்த  கமயல் ச யல் ொட்டில் வடிதல், தொளித்தல், உருக்குதல் ச ொன்  

விகனைளும் இதில் அடங்கும். 

 ல விகனைள்  கமயலுக்கு முந்திய ச யல் ொடுைகளக் கு ிக்ைவும் 

 கமயல் ச யல் ொடுைகளக் கு ிக்ைவும்   யன் டுத்தப் டுைின் து.   கமயல் 

விகனைகளச் சுடகவத்தல் சதொடர் ொனகவ, சவைகவத்தல் சதொடர் ொனகவ என 

இரண்டொைப்  ிொித்து ஆயலொம்.  கமயல் ச யல் ொடுைள்  கமக்கும் உணவுப் 

ச ொருள்ைளின் அடிப் கடயில் சவறு டுைி து. திரவ உணவுப் ச ொருள் திட 

உணவுப்ச ொருள், ேீர்மக் சைட்டித்தன்கம உள்ள உணவுப்ச ொருள் என்  

அடிப் கடயில்  கமயல் சவறு டும். முன்  கமயல் விகனைகள 

உணவுப்ச ொருளின் வகை, அதன் சதொடக்ைேிகல, ச யல் ொட்டின் ேிகல, 

விகளவு ேிகல,  யன் ொடு என் தன் அடிப் கடயில் ஆயலொம். ஒரு விகனகய 

மற்ச ொன்று விகனயிலிருந்து ச ொருண்கம அடிப் கடயில்  ிொிப் தற்குப் 

 யனுள்ளதொை அகமயும். 

12.2.  கமயல் ச ொற்ச ொகையின்  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

  கமயல் விகனைகள முன் கமயல் விகனைள்,  கமயல் விகனைள், 

 ின் கமயல் விகனைள் என்று  ிொித்தொயலொம் எனப்  ொர்த்சதொம்.  முன் கமயல் 

விகனைள் அவ்விகனயில்  ங்சைடுக்கும்  ங்சைடுப் ொளர்ைளுடன்  ல வகையில் 
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சதொடர்பு  டுத்தப் டுவதுடன் அவ்விகனயின் விகளவுடனும் 

சதொடர்பு டுத்தப் டும்.  அட்டவகணயில் தந்துள்ளதுச ொல் இவ்விகனைள் 

உணவுப் ச ொருளைளின் வகை, சதொடக்ைேிகல, ச யல் ொட்டின் வகை, 

விகளவுேிகல,  யன் ொடு இவற்க ச்  ொர்ந்திருத்தல் சவளிப் டும்.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இவ்வு வுைகள சவளிப் டுத்தி ேிற்கும்.  

உண்கமச்  கமயல் விகனைள்  கமக்ை டும் ச ொருள்,  கமக்ைப் டுவதன் 

விகளவு,  கமக்ைப் டும் விதம்,  மயலின்  ொைம், ஆவியில்  கமக்ை டுைின் தொ? 

சேொிகடயொைத் தீயில் சுடப் டுைின் தொ, எண்சணய்  யன் டுத்த டுைின் தொ? 

என்   கமயலின் சவறு  ட்டச் ச யல் ொடுைள் ச ொன் வக  சமய் டுத்தம் 

ச ய்துேிற்கும்.  கமயல் விகனைளின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

இவ்வு வுைகள சவளிப் டுத்தி ேிற்கும். 

 ேொம்  திமூன் ொம் இயலில் விளக்ைமொைத் தந்துள்ள  தமிழ்ச ொற்ச ொகையின் 

மூலப்ச ொருண்கமகயயல் ஒழுங்ைகமப்பு அல்லது ைொட்டிச் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ச ொற்ைளஞ் ிய ஒழுங்ைகமப்பு என்  சமன்ச ொருளின் 

தரவு தளத்தில் இவ்வியலில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள  கமயற் ச ொற்ச ொகை  ொர்ந்த 

ச ொற்ைள்ைள் யொம்வும் தரவுதளத்தில் ச ர்க்ைப் ட்டுள்ளன. சமற் ச ொன்ன 

ஒழுங்ைகமப் ின் இகடமுைம் மூலம்  கமயல் ச ொல்கல தந்து அதுகு ித்த 

தைவல்ைகள ைொட் ிவடிவில் ச   இயலும்.   

12.3.  ேிக வுகர 

 சமொழியியலொரும்  ண் ொட்டு மொனிடவியலொரும்  கமயல் விகனப் 

ச ொருண்கமைளத்கதப்  ற் ி ஆழ்ந்து ஆய்ந்துள்ளனர்.  இன்க ய ைொல ைட்டத்தில் 

மூலப்ச ொருண்கம ஆய்வு இவ்விகனைளின்  லவித  ொிமொணங்ைகள 

விளக்குவதொை அகமயும்.  எடுத்துக்ைொட்டொை  கமயல் கூடப் 

ச ொருண்கமைளத்தில் ஒரு வகையொன மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவயும் 

உணவைத்தில் ஒருவித மூலப்ச ொருண்கம ஆய்கவயும் சவளிப் டுத்தி ேிற்கும். 
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இங்கு   கமயல் விகனைளின் அடிப் கட உ வுைகள எடுத்துக்சைொண்டு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு சமற்சைொள்ளப் ட்டுள்ளது, 
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இயல் 13 

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

13.0 முன்னுகர 

தமிழ்ச் சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயியல் என்  கணிைி 

ஒழுங்கனமப்ேின்/சமன்சோருளின் உருோக்கம் தமிச் சசாற்சோருண்னமயியல் 

ேழியாை இராபசந்திரன் அேர்களின் நீண்ட நாள் ேயணத்தின் ேினளோகும். 

“Syntax and Semantics of Tamil Verbs” என்  முனைேர் ேட்ட ஆய்வுதான் இதன் 

சதாடக்கம். இது னநடாேின் சோருண்னமக்கூ ாய்வுக் பகாட்ோனடப் 

(Componential analysis of meaning) ேயன்ேடுத்தி 1974-இல் பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 

1978-இல் முடிவுற் து.  இதன் ேின்ைர் “Semantic Structure of Tamil Vocabulary”  

என்  முதுமுனைேர் ேட்ட ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு ஒரு ஆய்பேடு 1982இல் 

சமர்ப்ேிக்கப்ேட்டது. 1989இல் தமிழ்ப் ேல்கனலகழகத்தில் “தற்காலத் தமிழ்ச் 

சசாற்களஞ்சியம்” என்  ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 2001இல் நூலாக 

சேளியிடப்ேட்டது (இராபசந்திரன் 2001).  அதன் ேின்ைர் “தற்காலத் தமிழ் 

மின்சசாற்களஞ்சியம்” என்  ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 2006இல் நூலாக 

சேளியிடப்ேட்டது (இராபசந்திரன் மற்றும் ோஸ்கரன் 2006). ேின்ைர் “தமிழில் 

ஆக்கமுன  அகராதி உருோக்கம்”  என்   தனலப்ேில் ேல்கனலக்கழக் 

மைியக்குழுேின் நிதி நல்னகயில் ஒரு ஆய்வு பமற்சகாள்ளப்ேட்டு ஒரு ஆய்பேடு 

சமர்ப்ேிக்கப்ேட்டது. ேின்ைர் இந்திய அரசின் கருத்துப்ோிமாற் மும் மற்றும் 

தகேல் சதாழில் நுட்ேம் அனமச்சின் (Ministry of Communication and Information 

Technology) நிதி நல்னகயில் நனடசேற்  “திராேிட சமாழிகளின் சசால்ேனல” 

என்  ஆய்வுத்திட்டத்தின் கீழ் “தமிழ்ச் சசால்ேனல” (WordNet for Tamil) என்  

ஆய்வுதிட்டம் பமற்சகாள்ளப்ேட்டு. அதன் ேினளோக ’தமிழ்ச் சசால்ேனல’ 

உருோக்கப்ேட்டது. அதன் ேின்ைர் ’தமிழ்க் காட்சி மூலப்சோருண்னமயியல்-

சசாற்களஞ்சியம்’ (Visual Onto-thesaurus for Tamil) என்  

ஒழுங்கனமப்பு/சமன்சோருள் அமிர்தா ேல்கனலக் கழகத்தில் ”தமிழ் கற் லுக்கும் 

கற்ேித்தலுக்கும் கணிைிசார் கருேிகள்” (Computing tools for Tamil teaching and 

learning) என்  தனலப்ேில் சசன்னையிலுள்ள தமிழ் இனணயக் கல்ேிக்கழகத்தின் 
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நிதிநல்னகயின் கீழ் நனடசேற்  ஆய்வுத்திட்டத்தின் ஒரு ேகுதியாக 

உருோக்கப்ேட்டு தமிழ் இனணயக் கல்ேிக்கழத்தின் இனணய தளத்தில் 

ஏற் ப்ேட்டு ேயன்ோட்டில் உள்ளது (Rajendran et al 2017, 2019). இனத 

பமன்ேடுத்துேதற்காை முயற்சிகள்  பமற்சகாள்ளப்ேட்டு ேருகின் து. 

 இவ்வியலில் தமிழ்சசாற்ச ானகயின் மூலப்சோருண்னமயில் 

ஒழுங்கனமப்பு உருோக்கத்திற்கு அடிப்ேனடயாய் அனமயும் 

சசாற்சோருண்னமயில் கு ித்தும் அதன் உருோக்கம் கு ித்தும் ேிாிோக 

ேிளக்கப்ேட்டுள்ளது. 

13.1 ச ொற்ச ொருண்கமயியல் 

ச ொற்ைளின் ச ொருள்ைள் எல்லொம் ச ர்ந்து வொக்ைியத்தின் ச ொருகளத் 

தருவதொை கவத்துக் சைொண்டொல் ச ொற்ைளின் ச ொருகளப்  ற் ி ஆய்வது 

இனியகமயொதொைி து. ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமகயப்  ற் ி ஆய்வது 

ச ொற்ச ொருண்கமயியல் (lexical semantics) ஆகும். 

13.1.1. ச ொற்ைளின் ச ொருண்கம உ வுைள் 

ச ொற்ைளின் ச ொருண்கமகய இருவகை உ வுைள் அடிப் கடயில் அணுைலொம்: 

1. உறுப் கமவு உ வு அடிப் கடயில் (by syntagmatic relation) 

2. அடுக்கு உ வு அடிப் கடயில் (by paradigmatic relation) 

13.1.1.1. உறுப் கமவு உ வு 

ஒரு வொக்ைியத்தில் ஒன்க சயொன்று சதொடர்ந்து வரும் ச ொற்ைளுக்கு 

இகடசய உள்ள உ வு உறுப் கமவு உ வொகும்.  ின்வரும் வொக்ைியத்தில் அவன், 

 ொம்க , சைொன் ொன் என்  ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு உறுப் கமவு 

உ வொகும். அவன் என் து எழுவொய் உ கவயும்  ொம்பு  என் து 

ச யப் டுச ொருள் உ கவயும் சைொன் ொன் என் து  யனிகல உ கவயும் 

சவளிப் டுத்தி ஒன்றுக்சைொன்று ச ொருண்கம உ கவ சவளிப் டுத்தி 

ேிற்ைின் ன. 

  அவன்    ொம்க க்   சைொன் ொன் 

  எழுவொய்       ச யப் டுச ொருள்     யனிகல 

  ச ய் வன்        அவதிப் டுவது             ச யல் 

13.1.1.2. அடுக்கு உ வு 
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ஒரு ச ொல்லுக்குப்  திலொை அசத இடத்தில் வரும் ச ொற்ைளுக்கு இகடசய 

உள்ள உ வு அடுக்கு வு எனப் டும். எடுத்துக்ைொட்டொைப்  ின்வரும் வொக்ைியத்தில் 

 ொம்பு,  ல்லி, பூகன, எலி என் கவைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு அடுக்கு வு 

எனப் டும். 

    ொம்க க் 

    ல்லிகயக்  

  அவர் பூகனகயக் சைொன் ொன் 

   எலிகயக் 

13.1.2.அடிப் கட உ வுைள் 

வொக்ைியங்ைளுக்கு இகடசய உள்ள அடிப் கட உ வுைகள (Congruence 

Relations)                      ேொன்ைொைப்  குத்து குருஸ் (Cruse, 1986) விளக்குைி ொர். 

இகவ ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள ச ொருண்கம உ வுைகள ேிறுவுவதற்கும் 

 ி  அடுக்கு உ வுைகள விவொிப் தற்கும்  யன் டும். அடிப் கட உ வுைளொவன 

ஒத்தல், உள்ளடங்ைள், சமலு ல், சவறு டல் ( ிொிேிகல) என் னவொகும். 

இவற்க ப்  ின்வருமொறு சவளிப் டுத்தலொம். 

1. ஒத்தல் (identify) 

 

 

‘அ’ – ‘ஆ’ இகவைள் ஒசர அங்ைங்ைகளப் ச ற் ிருப் கவ. 

2. உள்ளடங்ைல் (inclusion) 

 

 

 

‘அ’ வின் அங்ைங்ைள் ‘ஆ’ வின் அங்ைங்ைகள உள்ளடக்கும். 

3. சமலு ல் (overlapping) 

 

 

அ ஆ 

ஆ 
அ 

ஆ 

அ 
ஆ 
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‘அ’ -விலும் ‘ஆ’ -விலும் ஒசர அங்ைங்ைள் ைொணப் டுவசதொடு ஒன் ில் இல்லொத 

அங்ைங்ைள் மற்ச ொன் ில் ைொணப் டும். 

4. சவறு டல் ( ிொிேிகல) (disjunction) 

 

 

‘அ’ –விலும் ‘ஆ’ –விலும் ச ொதுவொன அங்ைங்ைள் ைொணப் டொது. 

13.1.3. ச ொல்லு வுைள் 

கலயொன்ஸ் (1975) அடுக்கு வு முக யில் ஒன்க சயொன்று 

மொற் ிக்சைொள்ள இயலும் ச ொற்ைளுக்ைிகடசய உள்ள ச ொல்லு வுைகளப் (lexical 

relations) ச ொருண்கம அடிப் கடயில்  ின்வரும் வகைப் டுத்தி ஆய்ைி ொர். 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் (Synonymy) 

உள்ளடங்கு சமொழியம் (Hyponymy) 

இணக்ைம் (Compatibility) 

இணக்ைமின்கம (Incompatibility) 

13.1.3.1 ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

ச ொருண்கம அடிப் கட ஒன்க சயொன்று உள்ளடக்கும், இடம் 

ச யர்க்கும் ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

எனப் டும். 

 புத்தைம்:நூல், உதிர்:விழு, ைொண்: ொர், நுகழ: ிரசவ ி, விரட்டு: துரத்து. 

ஒத்தருத்தலின் அளவுசைொல் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிய உ கவ விொிவொை சேொக்குதல் 

இன் ியகமயொததொைி து. இரண்டு ேியொயமொன ச ொருண்கம உள்ளுணர்வுைள் 

 ின்வருவன: 

1.  ில இகணச் ச ொற்ைளும்  ில கூட்டுச் ச ொற்ைளும் தம்மிகடயில் 

ஒற்றுகமகயக் ைொட்டுைின் ன. இந்த ஒற்றுகமகய ேொம் ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழியம் என்ைிச ொம். 

2.  ில இகணச் ச ொற்ைள் மற்  இகணச் ச ொற்ைகள விடக் கூடுதலொை 

ஒத்திருக்ைின் ன. 

அ ஆ 
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நூல்:புத்தைம், தந்திர ொலி:புத்தி ொலி 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிய  ண்புைகளக் கூ ச்  ொியொன வழியில்கல. ைீழ்க்ைண்ட 

இரு வழிைகள கூ லொம். 

1. முதலொவதொைத் சதகவயொன அளவு ஒற்றுகமைள், அனுமதிக்ைக் கூடிய 

சவற்றுகமைள் மூலம். 

2. இரண்டொவதொைச் சூழல் அடிப் கடயில் ேிர்ணயிக்ைப் ட்ட வொக்ைிய 

 ட்டத்தின் மூலம். 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளுக்கு இகடயில் சதகவயொன அளவு 

ச ொருண்கம சமலு ல் இருப் து ைட்டொயமொகும் என் து சவளிப் கட. 

தொழ்கமயுள்ள,  ணிவுள்ள என் கவைளுக்ைிகடயில் ச ொருண்கம சமலு ல் 

இருக்ைின் து. ஆனொல் உண்கமயுள்ள,  ிவப் ொன என் கவைளுக்ைிகடசய 

ச ொருண்கம சமலு ல் இல்கல. 

 தொழ்கமயுள்ள: ணிவுள்ள x உண்கமயுள்ள: ிவப் ொன 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் மிை உயர்வொன ச ொருண்கம சமலு கலக் 

ைொட்டுவதுடன் மிைக் குக வொன சவற்றுகமகயத் தொன் ைொட்ட சவண்டும். 

ச ொதுவொை, இகண ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளுக்ைிகடயில் ஒன்க  ம ப் து 

மற்ச ொன்க  மறுப் கத ஒக்கும். 

 ேீ அந்த புத்தைத்கதப்  டித்தொயொ? 

*இல்கல, அந்த நூகலப்  டித்சதன் 

அந்த புத்தைத்கதப்  டித்சதன் = அந்த நூகலப்  டித்சதன் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் முக்ைியமொன ச ொருண்கமப்  ண்புைளில் 

ஒற்றுகமகயக் ைொட்டும். சவறு டுவசதன் ொல் முக்ைியமில்லொத விளிம் ில் வரும் 

 ண்புைளில் சவறு டலொம்.  ிலவகை சவளிப் ொடுைளின் ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிைள் ச ர்ந்துவரலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, வகரயக  விளக்ைமொை 

அல்லது அர்த்தமொை ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகயப்  யன் டுத்தப் டலொம். 

 அவன் அவகளக் சைொன்று விட்டொன், அதொவது சைொகல ச ய்து விட்டொன். 

 அவன் அவகள சே ிக்ைி ொன், அதொவது ைொதலிக்ைி ொன். 
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 ில  மயங்ைளில் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண் டுவதுச ொல் 

வரலொம். அப்ச ொழுது, ‘அதொவது’, ‘ ொியொைச் ச ொல்லப்ச ொனொல்’ என்  ச ொற்ைள் 

இகடயில் வரலொம். 

 *அவன் ஒரு முட்டொள்,  ொியொைச் ச ொல்லப்ச ொனொல் ஒரு மகடயன். 

ச ொதுவொை முரண் ட்டு வரும் ச ொற்ைள் சமற்ச ொன்னப்டி வரொ. 

 அவன் ஒரு முட்டொள்,  ொியொைச் ச ொல்லப்ச ொனொல் புத்தி ொலி. 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளுக்குள்  ில இகணச்ச ொற்ைள்  ி  இகணச் 

ச ொற்ைகளவிடக் கூடுதல் ஒப்புகமயொை இருக்கும். இதனொல் ஒப்புகமகயக் 

ைொட்டுைி  அளவுசைொல் உள்ளது ச ொல் சதொன்றும். இந்த அளவுசைொலில்  ொியொன 

வகரயறுக்ைப் ட்ட இறுதி முகன சதகவப் டும். ஒருச ொருள்  ன்சமொழியத்தின் 

ேிரல்  டி அந்த முகனதொன் முழு ஒப்புகமகயத் சதொியப் டுத்தும். புதிய 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிகய மறுமுகனயில் ச  லொம். 

 ேீளம்…….., ைட்கட,  ச ொிது ……..,  ி ிது 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைகளயும் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் அல்லொதவற்க யும் 

 ிொிக்கும் சைொடு சதளிவற் து.  ின்வரும் எடுத்துக்ைொட்டு இதகன 

சவளிப் டுத்தும். 

 உலர்தல்:ைொய்தல், உணங்குதல், ைொிதல்: ைருகுதல். 

முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

இரண்டு ச ொற்ைள் முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழியொை (absolute synonymy) 

அகமய சவண்டுமொனொல் அவற் ின் சூழல் உ வுைள் ஒன் ொை இருக்ை சவண்டும். 

அத்தகைய முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைகளக் ைண்டு ிடிப் து ேகடமுக க்கு 

ஒவ்வொது. ஏசனன் ொல் அகவ வரும் எல்லொச் சூழல்ைகளயும் சேொக்குவது இயலொத 

ைொொியம். ஆனொல் அத்தகைய எதிர் ொர்ப்பு சேொிகடயொை முற்று ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிகய அ ிய உதவும். 

முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் மிைக்குக வொைசவ உள்ளன. ஒரு 

சமொழியில் முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழியின் சதகவக்குச்  ொியொன 

ைொரணமில்கல. அப் டியிருக்குமொனொல் ச ொட்டியிடும் இகணச் ச ொற்ைளில் 

ஒன்று இல்லொமல் ச ொைசவொ அல்லது அவற் ின் ச ொருண்கமச் ச யற் ொடு 

மொ சவொ ச ய்யும்.  ின்வரும் எடுத்துக்ைொட்டுைள் இகத விளக்கும். 

 நூல்:புத்தைம், ச ொல்லுதல்:கூறுதல் 
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புலன ி ஒருச ொருள்  ன்சமொழியம் 

இரு ச ொற்ைள் புலன ிவு ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளொை (cognitive 

synonymy) இருக்ை சவண்டுமொனொல் அவற் ின் ச ொருண்கமப்  ண்புைளில்  ில 

ஒன் ொய் இருக்ைசவண்டும். புலன ிவு ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளுள்  ிலதொன் 

முற்று ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளொை அகமைி து. இதிலிருந்து அ ிவது 

என்னசவன் ொல் ச ரும் ொன்கமயொன இகணைள்  ிலவகையில் ச ொருள் 

சவறு ட்டு தொன் இருக்ைின் ன. 

ச ொருள்சைொள்ளும் விதம் 

 ைீழ்க்ைண்டகவ ச ொருள்சைொள்ளும் (semantic mode) விதத்தில் 

சவறு டுைின் ன. 

 அ. எனக்கு வலிக்ைி து 

 ஆ. ஐசயொ! 

முதல் வொக்ைியத்தில் ச ொருள்சைொள்வது கூற்று விதமொகும் (propositional 

mode). இரண்டொம் வொக்ைியத்தில் ச ொருள்சைொள்வது சவளிப் டும் விதமொகும் 

(expressive mode); இரண்டும் சவவ்சவறு ஆகும். கூற்றுப் ச ொருளுக்கும் 

சவளிப் ொட்டுப் ச ொருளுக்கும் சவற்றுகமைள் உள்ளன. சவளிப் ொட்டுப் ச ொருள் 

உண்கம ேிகலகய (truth-condition) ேிச் யிப் தில் எந்தவித  ங்கும் 

வைிப் தில்கல. சவளிப் கட “அது ச ொய் உனக்கு வலிக்ைவில்கல” என்று மறுக்ை 

இயலொது. 

சவளிப் ொட்டுப் ச ொருள் மன  உணர்ச் ிகயசயொ மசனொ ொவத்கதசயொ 

சதொிவிப் தொை அகமயும்.  ந்சதைம், ேிச் யம், எதிர் ொர்ப்பு, ஆச் ொியம், சவறுப்பு, 

ஏமொற் ம் ச ொன் கவ அடங்கும்.  ின்வரும் வொக்ைியங்ைள் இகதத் 

சதளிவு டுத்தும். 

 அவன் இதுவகர வரவில்கலயொ? 

 அவன் ஏற்ைனசவ வந்துவிட்டொனொ? 

 அவன் இன்னும் வரவில்கலயொ? 

சவளிப் ொட்டுப்  ண்பும் கூற்றுப் ண்பும் ஒரு ச ொல்லின் ச ொருளில் விரவி 

இருக்ைலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, அப் ொ, அம்மொ என் வனவற் ில் சவளிப் ொட்டுப் 

 ண்பும் கூற்றுப் ண்பும் விரவிவரும். சவளிப் ொட்டுப் ச ொருள் மிைவும் 

முக்ைியமொை அகமயலொம். சவளிப் ொட்டுப் ச ொருள் இல்லொமல் புலப் டுத்தம் 
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(communication) அகமவது முடியொது என்று கூட வொதிடலொம்.  ில ச ொற்ைள்  ி  

ச ொற்ைகளக் ைொட்டிலும் கூடுதல் சவளிப் ொட்கட உணர்த்துவதொய் அகமயலொம். 

அம்மொ, அப் ொ என் ன கூடுதல் சவளிப் ொட்கடயும், தொய், தந்கத என் ன 

குக ந்த சவளிப் ொட்கடயும் உணர்த்தும். 

 அம்மொ:தொய்,  அப் ொ:தந்கத 

சவளிப் ொட்டுப்  ண்புைளொல் மட்டும் சவறு டும் ச ொற்ைள் எல்லொம் புலன ிவு 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளொகும். 

முன்னதொைப் ச றும் ச ொருளும் தூண்டப் டும் ச ொருளும் 

முன்னதொைப் ச றும் ச ொருளுக்கும் (pre-supposed meaning) 

தூண்டப் டும் ச ொருளுக்கும் (evoked meaning) சவறு ொடு  ொரொட்டலொம். 

“குடித்தல்” குடிப் வகர எழுவொயொய் எதிர் ொர்க்ைி து. அதுச ொல் “இ த்தல்” ஒரு 

விலங்கை எழுவொயொை எதிர் ொர்க்ைி து. இம்மொதிொிப் ட்ட உடன் வருகை (co-

occurance) ைட்டுத்திட்டத்கதச் ச ர்ந்துவருகைக் ைட்டுத்திட்டம் (collecational 

condition) எனலொம்.  ின்வரும் எடுத்துக்ைொட்டு இகதத் சதளிவு டுத்தும். 

 அவர் இக வனடி எய்தினொர். 

 அவர் துஞ் ினொர். 

 அவர் இ ந்தொர். 

 *ேொய் துஞ் ினது. 

ச ர்ந்துவருகைக் (collecational) ைட்டுத்திட்டங்ைள் அளபு அடிப் கடயில் 

சவறு டலொம்.  ிலவற்க  ஒழுங்ைொன ச ர்ந்துவருகைக் ைட்டுத்திட்டம் என்றும் 

 ிலவற்க   குதி ஒழுங்ைொன ச ர்ந்துவருகைக் ைட்டுத்திட்டம் என்றும் கூ லொம். 

13.1.3.2. உள்ளடங்கு உள்ளடக்கு சமொழியம் 

ச ொருண்கம அடிப் கடயில் உள்ளடங்கும் ச ொற்ைளுக்கும் உள்ளடக்கும் 

ச ொற்ைளுக்கும் இகடசய உள்ள உ வு உள்ளடங்கு சமொழியம் எனப் டும். 

 

விலங்கு (superordinate term) 

ேொய்  பூகன  குதிகர  புலி (இகண உள்ளடங்கு சமொழிைள்) 
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  கவ (உள்ளடக்கு சமொழி)   

                     பு ொ      ருந்து       ைிளி  குருவி (இகண உள்ளடங்கு சமொழிைள்) 
 

எதிர்கம (opposition), முரண் (contrast) ஆைியவற்க ப் ச ொல உள்ளடங்கு 

சமொழியமும் மிை முக்ைியமொன அடுக்கு உ வொகும். முரண் தனிப் ட்ட அல்லது ைீழ் 

அடங்கும் ச ொல்லுக்கும் ச ொது அல்லது உள்ளடக்கும் ச ொல்லுக்கும் உள்ள 

உ கவக் கு ிப் தொம். 

  சு:விலங்கு, சரொெொ:பூ, வொங்கு:ச று 

 சரொெொ, முல்கல, மல்லிகை:பூ, ஆடு,  சு, ைொகள:விலங்கு 

தர்க்ைவியலொர் (logicinans) வகுப் ில் அடக்ைல் (class inclusion) என்  ேிகலயில் 

உள்ளடங்கு சமொழியத்கத விவொிக்ைி ொர்ைள். 

அ > ஆ   ஆ>அ 

 பூ > சரொெொ   சரொெொ >பூ 

எல்லொ சரொெொக்ைளும் பூக்ைள், ஆனொல் பூக்ைள் எல்லொம் சரொெொக்ைள் அல்ல. 

தர்க்ைவியலொர் விளக்ைத்தில் சதளிவின்கம இருக்ைி து. உள்ளடங்குசமொழி 

உள்ளடக்கு சமொழியில் அடங்குைி தொ உள்ளடக்கு சமொழி உள்ளடங்கு சமொழியில் 

அடங்குைி தொ என்  ஐயம் எழுைி து. ச ொற்ைளின் அைலத்கதப் (extension) 

 ொர்த்தொல் உள்ளடங்குசமொழி கூடுதல் உள்ளடக்கும் தன்கமயுகடயது என்றும் 

ச ொற்ைளின் ஆழத்கதப் (intension)  ொர்த்தொல் உள்ளடங்கு சமொழி கூடுதல் 

உள்ளடக்கும் தன்கமயது என்றும் கூ லொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, சரொெொ, பூவின் 

எல்லொப்  ண்புைகளயும் ச ற் ிருப் சதொடு கூடுதலொை சரொெொவின் 

தனித்தன்கமயொன  ண்புைகளயும் ச ற் ிருக்ைி து. 

உள்ளடங்கு சமொழியத்கத ஒருதகல சேொக்கு உ வு (unilateral relation) 

மூலம் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்யலொம். அவள் தகலயில் மல்லிகை 

கவத்திருக்ைி ொள் என் கத உள்ளடக்கும். ஆனொல் அவள் தகலயில் பூ 

கவத்திருக்ைி ொள் என் து அவள் மல்லிகை கவத்திருக்ைி ொள் என் கத 

உள்ளடக்ைொது. இதன் டி ஒருச ொருள்  ன்சமொழியத்கத இரு சேொக்கு உ வு 

(bilateral relation) மூலம் ஒத்த தன்கமகய (symmetry) விவொிக்ைலொம். உள்ளடங்கு 

சமொழியத்கத ஒவ்வொத் தன்கமயொைக் ைருதலொம் (symmetry). 
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உள்ளடங்கு சமொழியத்கத ஒரு ைடவு (transitive) உ வொைக் சைொள்ளலொம். 

‘அ’ என் து ‘இ’ யின் உள்ளடங்கு சமொழியொைவும், ‘இ’ என் து ‘உ’ வின் 

உள்ளடங்கு சமொழியொைவும் வருமொனொல், ‘அ’ என் து ‘உ’வின் உள்ளடங்கு 

சமொழியொகும். 

எ.ைொ. 

 சு< ொலூட்டி,  ொலூட்டி<விலங்கு என் ொல்  சு<விலங்கு ஆகும். 

உள்ளடங்கு சமொழிகய ைீழ்வரும் சூத்திரத்தில் ஏற் ி  குப் ொய்வு (analytic) 

ேியொயத்கத சவளிப் டுத்த முடியும். 

 அ என் து ஒரு வகை இ (‘அ’, ‘இ’ என் தன் உள்ளடங்குசமொழி என் ொல்) 

  சு என் து ஒரு வகை விலங்கு /  சு ஒரு விலங்கு. 

‘இ’ என்  ச ொல் ஒன்றுக்கும் சமற் ட்ட உள்ளடங்குச் ச ொற்ைகள 

உள்ளடக்கும் என் ொல் ைீழ்வரும் வொக்ைியங்ைளில் 1, 2 என் ன 

 ொியொனதொகும். 

  சுக்ைளும் சவறு விலங்குைளும் வந்தன. 

 சரொெொவும் சவறு பூக்ைளும் வொங்ைினொள். 

 ?  சுக்ைளும் சவறு பூக்ைளும். 

 ? சரொெொவும் சவறு விலங்குைளும். 

இம்மொதிொிப் ட்ட சவளிப் ொடுைள் (வொக்ைிய சவளிப் ொடுைள்) உள்ளடங்கு 

சமொழியத்கதயும் உள்ளடக்கு சமொழியத்கதயும் ேிறுவுவதற்கு முக்ைியமொகும். 

இதில் முக்ைியமொைக் ைவனிக்ை சவண்டியது என்னசவன் ொல் ச ொற்ைளின் 

ச ொருகள அ ியொமசலசய ஒரு ச ொல் மற்ச ொரு ச ொல்லின் உள்ளடங்கு சமொழி 

என்றும் ஒரு ச ொல்லும் மற்ச ொரு ச ொல்லும் இகண உள்ளடங்கு சமொழிைள் 

என்றும் அ ியலொம். 

 குவகள ஒருவகை மலர். / குவகள ஒரு மலர். 

 வங்கு ஒருவகை விலங்கு. / வங்கு ஒரு விலங்கு. 

ேம் சமொழியிலுள்ள ச ொற்ைளின் ச ொருகளப்  ற் ி ேமது அ ிவு ச ரும் ொலும் 

சமற்ச ொன்ன விதமொனதொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ேொம் “ஆல்” என் து “மரம்” 

என்  ச ொல்லின் உள்ளடங்கு சமொழியொகும் அல்லது “மீன்சைொத்தி” ஒரு “  கவ” 

ஆகும் என்று அ ிசவொசமயன் ி ஆல்  ி  மரங்ைளிலிருந்து எவ்வொறு 
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சவறு டுைி சதன்ச ொ மீன்சைொத்தி எவ்வொறு  ி    கவைளிலிருந்து 

சவறு டுைி து என்ச ொ  ொியொைக் கூறுவதற்கு அ ிசயொம். 

ச ரும் ொலும் உள்ளடங்கு சமொழி ஒரு ச யரகடகய உள்ளடக்ைி 

இருப் தொல் அவ்வகடயும் உள்ளடக்கு சமொழியும் ச ர்ந்த சதொடர் உள்ளடங்கு 

சமொழிக்கு இகணயொய் வருவதுண்டு. 

 ஒரு யொகனகயப்  ொர்த்சதன் 

 ஒரு ச ொிய விலங்கைப்  ொர்த்சதன் 

இதனொல் ஒரு உள்ளடங்கு சமொழியும் அதசனொடு சதொடர்புகடய ச யரகடயும் 

உள்ளடக்கு சமொழியும் ச ர்ந்த சதொடரும் ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் என்று 

அர்த்தமல்ல. எடுத்துக்ைொட்டொை,  சு என் தும் சைொம்புள்ள விலங்கு என் தும் 

ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் அல்ல. உள்ளடங்கு சமொழியும் அதகன உள்ளடக்கும் 

உள்ளடக்குசமொழியும் ச ர்ந்து வருவதுண்டு. 

 முல்கலப்பூ 

 ஆல் மரம் 

இதுச ொல் (சமற்ச ொன்னது ச ொல்) வரும் கூட்டுச் ச ொற்ைள்  ில  மயம் ேமக்குத் 

தவ ொன எண்ணத்கத உருவொக்ைலொம் எடுத்துக்ைொட்டொை, ைழுகதப்புலி என் து 

ஒருவகைப் புலியல்ல; அதுச ொல் வொிக்குதிகர என் து ஒரு வகைக் குதிகரயல்ல. 

விகனைகளசயொ ச யரகடைகளசயொ விகனயகடைகளசயொ  ி  ச ொல் 

வகைைகளசயொ ‘அ’ என் து ஒரு வகை ‘ஆ’ என்  சூத்திரத்தில் அடக்ைிவிட 

இயலொது. எல்லொச் ச ொல் வகைைளுக்கும் உள்ளடங்கு சமொழியத்கத ேிரூ ிப் து 

என் து ைடினமொன ைொொியம். ச ொதுவொைச் ச ொல்லப்ச ொனொல் உள்ளடக்கு 

சமொழியும் சதொடர்புகடய உறுப் கம அகடயும் ச ர்ந்த கூட்டும் உள்ளடக்கு 

சமொழியும் அடுக்கு வில் வருவது தொன் உள்ளடங்குசமொழியம். 

13.1.3.3 இணக்ைம் 

ச ொருண்கம அடிப் கடயில் ஒன்க சயொன்று சமலு லொை வரும் 

ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு இணக்ைம் எனப் டும். இணங்ைிவரும் 

ச ொற்ைள்  ில ச ொருண்கமப்  ண்புைளில் ஒன்று ட்டும்  ில ச ொருண்கமப் 

 ண்புைளில் சவறு ட்டும் இருக்கும்.  

  ொம்பு: விஷெந்து ( ொியொன இணக்ைம் (strict)) 

 ேொய்: ச ல்லப்  ிரொணி (தற்ச யலொன இணக்ைம் (contigent)) 

13.1.3.4. இணக்ைமின்கம 
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ச ொருண்கம அடிப் கடயில் உள்ளடங்ைசவொ உள்ளடக்ைசவொ ச ய்யொமல் 

இணக்ைமின் ி சவறு ட்டு வரும் ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு 

இணக்ைமின்கம (incompatibility) எனப் டும். 

 மகல  :  மொடு\ 

          ஆடுதல் : தின்னுதல் 

13.1.3.5. எதிர்சமொழியம் 

இணக்ைமற்  ஆனொல் ஒன்க சயொன்று எதிர்ப் துச ொல் ச ொருள் 

அகமயும் ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள உ வு எதிர்சமொழியம் (antonymy) 

எனப் டும். 

எ.ைொ 

 உயரம் : குள்ளம் 

 ேல்லது :  சைட்டது 

 ேீளம்  :  குட்கட 

 விகரவொை :  சமதுவொை 

இலகு  : ைடினம் 

எதிர்சமொழியத்தின்  ண்புைள் 

1. எதிர்சமொழிைகள ைிரமப் டுத்தலொம் (gradable) 

2. இகணயொை வரும் எதிர்சமொழிைள் ேீளம், சவைம், ைனம் ச ொன்  

 ண்புைகள உணர்த்தும் 

3. அப் ண்புைகளத் தீவிரமொக்ைினொல் இகண எதிர்சமொழிைள் கு ிப் ிட்ட 

 ண்பு ைொட்டுைி  அளவுசைொலில் எதிர்சேொக்ைிச் ச ல்லும். 

      சரொம்  ைனம் > ைனம் > இசலசு > சரொம்  சலசு 

4. இகண எதிர்சமொழிைள் ஒரு ச ொருள்  ரப்க  இரண்டொைப்  ிொிக்ைொது. 

அதொவது எதிர்சமொழிைள் ைொட்டுைி  ச ொருண்கமைளுக்கு இகடயில் 

 டிப் டியொை சவறு டுைி   ண்பு இருக்கும். இதனொல் 

எதிர்சமொழிைகளக் சைொண்டு இரண்டு சவறு ட்ட ஆனொல் ஒன்றுக்கு 

ஒன்று முரண் டொத வொக்ைியங்ைளொை சமொழியலொம். 

அது ேீளமொனது: அது குட்கடயொனது 
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இவ்வொக்ைியங்ைள் ஒன்றுக்சைொன்று சவறு ட்டசதயன் ி முரண் ட்டதல்ல மற்றும் 

ைீழ்வரும் வொக்ைியமும் தப் ொனது அல்ல. 

 அது ேீளமும் அல்ல குட்கடயும் அல்ல 

எதிர்சமொழியத்தின் உட் ிொிவுைள் 

 எதிர்சமொழியங்ைகள மூன் ொைப்  ிொிக்ைலொம். 

1. துருவ எதிர்சமொழியம் (polar antonyms) 

2. சமலு ல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms) 

3.  ம க்தியுள்ள எதிர்சமொழியம் (equipollent antonyms) 

துருவ எதிர்சமொழியம் (polar antonyms) 

எடுத்துக்ைொட்டொை,  ின்வரும் இகணைள் துருவ எதிர்சமொழியத்தின் ைண் 

 டும். 

ைனம்:இசலசு, விகரவொை:சமதுவொை, உயரம்:குள்ளம், அைலம்:குறுக்ைம், 

ைட்டி:சமலிது,  ிரமம்:இலகு 

துருவ எதிர்சமொழியம்  ின்வருமொறு வரும். 

 அவன் குள்ளமொனவன் ஆனொல் அவகளவிட உயரமொனவன். 

 அவன் உயரமொனவன், ஆனொல் அவகளவிட குள்ளமொனவன். 

சமலு ல் எதிர்சமொழியம் (overlapping antonyms) 

 மண்டு:புத்தி ொலி, ேல்லது:சைட்டது, இரக்ைம்:சைொடுரம் 

 அவன் மண்டு, ஆனொல் அவகளவிட புத்தி ொலி 

 அவன் புத்தி ொலி, ஆனொல் அவகளவிட மண்டு 

துகணேிகல (complementarily) 

துகணேிகலச் ச ொற்ைள் ஒரு ைருத்துருப் ரப்க  (conceptual domain) 

ஒன்றுக்சைொன்று தனிப் ட்ட இரண்டு  குதிைளொைப்  ிொிக்கும். 

 உண்கம:ச ொய், தி :மூடு, சவற் ி:சதொல்வி 

இது இகண துகணச் ச ொற்ைளில் ஒன்று ைொட்டும் ச ொருகள ஏற் து மற் தன் 

ச ொருகள மறுப் கத ஒக்கும். ைதவு தி ந்திருக்ைி து என் ொல் ைதவு 

மூடியிருக்ைவில்கல என்று அர்த்தம். ைதவு தி ந்திருக்ைவும் இல்கல, 

மூடியிருக்ைவும்  இல்கல என் து  ொியில்கல. அவள் சதர்வில் சவற் ியகடந்தொன் 
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என் ொல் அவள் சதர்வில் சதொல்வியகடயவில்கல என்று அர்த்தம். அவள்  

சதர்வில் சவற் ியகடவுமில்கல சதொல்வியகடயவுமில்கல என் து  ொியல்ல. 

மறுதகல (conversances) 

இரண்டு ச ொற்ைளில் ஒன் ின் ச ொருள் மற் தின் மறுதகலயொை 

வருமொனொல் அகவைளுக்கு இகடசய உள்ள உ கவ மறுதகல என்ைிச ொம். 

 ைணவன்:மகனவி, குழந்கத:ச ற்ச ொர் 

இரொெொ ரொணியின் ைணவன் என் ொல் ரொணி இரொெொவின் மகனவி என்று 

அர்த்தம். இரொகத அவர்ைள் குழந்கத என் ொல் அவர்ைள் இரொகதயின் 

ச ற்ச ொர்ைள் என்று அர்த்தம். 

 ரஸ் ர  மூைப்  ங்ைளிப் ளர்ைள்  

 ஒரு  மூைத்தில்  ங்ைளிப்பு ச ய்யும்  ங்ைளிப் ொளர்ைளுக்கு இகடயில் 

ஒருவித சதொடர்பு அல்லது  ரஸ் ர  ொர்பு ைொணப் டும்.   ின்வரும் இகணைள் 

எடுத்துக்ைொடுைளொகும்.   

 மருத்துவர்:சேொயொளி, முதலொளி:சதொழிலொளி, எெமொனி:சவகலக்ைொொி 

உ வுமுக ைள் 

  உ வு முக கய சவளிப் டுத்தும் ச ொற்ைளுக்ைிகடயில் ‘உகடகம’ 

உ வு ைொணப் டும். 

அப் ொ/அம்மொ: மைன்/மைள் 

இரொெொ இரொகதயின் அப் ொ என் ொல், ரொகத இரெொவின் மைள் ஆவொள் என்று 

ச ொருள். 

ைொல இகடேிகல உ வுைள் 

 முன்சன: ின்சன, முன்னொல்: ின்னொல், சமசல:ைீசழ 

திக  எதிர்மக ைள் (Directional oppositions) 

 வொ  : ச ொ 

 சமசலறு : ைீழி ங்கு 

 முன்சனறு :  ின்சனறு 

 ச ர்  : பு ப் டு 

 வலது  :  இடது 

 முன்  :   ின் 
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ச ங்சைொண எதிர்ேிகல உ வும் துருவ எதிர்ேிகல உ வும் (orthogonal and 

antipodal opposition) 

இவ்வகையில்  டும் எதிர்ேிகலைகளத் திக ச் ச ொற்ைளொல் விளக்ைலொம். 

வடக்கு 

 

சமற்கு    ைிழக்கு 

 

சதற்கு  

ச ங்சைொண எதிர்ேிகல உ வு: இவ்வு வு ைொட்டும் இகணைளில் ஒவ்சவொரு 

ச ொல்லும்  ி  இரண்டு ச ொற்ைளுடன் ச ங்சைொண எதிர்ேிகலயில் வரும். 

 வடக்கு:ைிழக்கு & சமற்கு,  ைிழக்கு:சதற்கு & வடக்கு 

  ிறுமி: ிறுவன் & ச ண், girl: boy & wowan 

துருவ எதிர்ேிகல உ வு: இவ்வு வு ைொட்டும் இகணைளில் ஒவ்சவொரு ச ொல்லும் 

மற்  ச ொல்லுடன் துருவ எதிர்ேிகலயில் உள்ளது. 

 வடக்கு:சதற்கு, ைிழக்கு:சமற்கு 

 சமசல:ைீசழ, முன்னொல்: ின்னொல், இடது:வலது 

துருவ எதிர்ச ொற்ைள் இடச்ச ொற்ைகள மட்டுமின் ி  ி  ச ொற்ைகளயும் 

உள்ளடக்குைி து. 

எ.ைொ 

 ேி ங்ைள் – ைறுப்பு: சவள்கள;  ிவப்பு: ைறுப்பு 

எதிர்சமொழி என் து ‘ஒருச ொல்’ என் திலிருந்து மிை சவற் ட்டு எதிர்ப்பு மொை 

இருப் து என்று ைருதப் ட்டது. அது  ொியல்ல. ேொம் இரண்டு ச ொருள்ைகள 

ஒப் ிடசவொ சவறு டுத்தசவொ ச ய்கையில் ேொம் அகவயைளுக்குள்ள 

சவறு ொட்கடயும் ஒற்றுகமயும்  ொர்த்து என்ன குணங்ைளில் சவறு டுைின் ன 

என்று கூறுைிச ொம். 

எ.ைொ. 

 Married : single  

ஒற்றுகமைகள சேொக்ைித்தொன் எதிர்சமொழிய உ வு ேிறுவப் டுைி து. 

13.1.3.6  குதி-முழுகம சமாழிய உ வுைள் (part and whole relations)  
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 குதி-முழுகம சமொழிய உ வு உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு சமாழிய 

உ விலிருந்து மொறு ட்டதொகும். இது சினைசமாழியம்-முழுசமாழியம் (meronymy-

holonymy) என்றும் கூ ப்ேடும் முழுசமாழிஎடுத்துக்ைொட்டொை  ின்வரும் இகணைள் 

 குதி-முழுகம உ கவ சவளிப் டுத்தும்: கை:உடம்பு,  க்ைரம்:வண்டி. கை 

ஒருவகை உடம்பு அல்ல. உடம் ின்  ொைம்தொன். உடம் ின் ஒரு  குதி கை ஆகும். 

 குதி-முழுகம உ வு உள்ளடங்கு உ கவப் ச ொல ைடவு (transitive) உ வொகும். 

‘அ’ என் து ‘ஆ’ என் தன்  ொைம் என்றும் ‘ஆ’ என் து ‘இ’ வின்  ொைம் என்று 

சைொண்டொல் ‘அ’ என் து ‘இ’ என் தன்  ொைமொகும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ைண் 

என் து தகல என் தன்  ொைம்: தகல என் து உடம்பு என் தன்  ொைம்; எனசவ 

ைண் என் து உடம்பு என் தன்  ொைமொகும். 

ஒரு ச ொல் மற்ச ொரு ச ொல்லின்  ொைம் என்  ைொரணத்தொல் 

அகவைளுக்குள்  குதி-முழுகம உ வு இருப் தொைக் கூ  இயலொது. 

எடுத்துக்ைொட்டொை கைப் ிடி என் து ைதவு என் தன்  ொைம், ைதவு என் து  டு 

என் தன்  ொைம் என்  ைொரணத்தொல் கைப் ிடி  ட்டின்  ொைம் என்று கூறுவது 

ைடினம். “ைதவுக்கு கைப் ிடி இல்கல” என்று கூ லொம். ஆனொல்  ட்டிற்கு 

கைப் ிடி இல்கல என்று கூ  முடியொது. 

எனசவ, ைதவுக்கும்  ட்டுக்கும் உள்ள உ வு  குதி-முழுகம உ வொகும். 

அதுச ொல் கைப் ிடிக்கும் ைதவுக்கும் உள்ள உ வு  குதி-முழுகம உ வொகும். 

ஆனொல் கைப் ிடிக்கும் ைதவுக்கும் உள்ள உ வு  குதி-முழுகம உ வொைொது. 

ைதவும்  டும் சவவ்சவறு வகையொன முழுகமைளொகும். ஒரு சமொழியின் 

ச ொற்ச ொகுதியின்  லச ொற்ைள் ச ொருட்ைகள ‘ குதி-முழுகம’ உ கவக் 

கூ ொமல் வகரயக  விளக்ைம் ச ய்ய இயலொது.  ின்வரும் இகணைளில் வரும் 

 குதிைகள முழுகமகயக் கூ ொமசலொ முழுகமகயப்  குதிகயக் கூ ொமசல 

விளக்ைவியலொது. வினொடி:ேிமிடம்:மணி:ேொள்:வொரம்:மொதம்:ஆண்டு 
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ச ொற்ச ொகுதியின் உள்ளடக்குச் ச ொல்லொை வரும் சதொகைப் ச யர்ைள் 

(collective nouns)  டிேிகல உ வில் உள்ளடங்கு சமொழிய ச ொற்ைள் ச ொலவும் 

‘ குதி-முழுகம’ ச ொற்ைள் ச ொலவும் வரும். 

 ைொல்ேகடைள்:  சு, ைொகள, …….. 

 மரத்தொல் ச ய்யப் ட்ட ச ொருட்ைள்: ேொற்ைொலி, சமகெ ……… 

 சு, ைொகள என் னவற்க  ைொல்ேகடைளில் ஒருவகைைளொைவும் ைருதலொம். 

உறுப் ினர்ைளொைவும் ைருதலொம். அதுச ொல் ேொற்ைொலி, சமகெ என் னவற்க  

மரத்தொல் ச ய்யப் ட்ட ச ொருட்ைளின் வகைைளொைவும் சைொள்ளலொம். 

உறுப் ினர்ைளொைவும் சைொள்ளலொம். சதொகைப் ச யர்ைள் ச ொருண்கம 

அடிப் கடயில் திடப்ச யர் (mass noun) ச ொல இருப் தொல் இவ்வொறு இரு உ வு 

வர இயலுைி து. 

சவறுவகையொன சதொகைப்ச யர்ைளுக்கு எடுத்துக்ைொட்டு மந்கத, நூலைம், 

ைொடு என் ன. ஆட்டுக்கும் மந்கதக்கும் உள்ள உ வு உள்ளடங்கு உ வல்ல. ஆடு 

ஒரு வகை மந்கத என்று கூ வியலொது. அவ்வு கவ “கை : உடம்பு” ச ொன்  

‘ குதி-முழுகம’ உ வு என்று கூ வியலொது. மந்கதயில் ‘ஆடு’ என்  ஒசர 

மொதிொியொன உறுப் ினர்ைள் தொன் உள்ளன. ஆனொல் உடம் ில்  லமொதிொியொன 

உறுப்புைள் உள்ளன. 

 ொைத்கத துண்டுைளிலிருந்து சவறு டுத்திக் ைொட்ட சவண்டும். ‘ குதி-

முழுகம’ உ வு ‘துண்டுைள்’ உ விலிருந்து சவறு ட்டகவ.  ொைத்தின் மூன்று 

முக்ைியமொன  குதிைள்: தன்னியக்ைம், இடுகு ியற்  எல்கல, கு ிப் ிடத்தகுந்த 

ச யற் ொடு. 

1. தன்னியக்ைம்:  க்ைரம் க க்ைிளின் ஒரு  ொைம். 

2. இடுகு ி அற்  எல்கல:  ொைங்ைளொைப்  ிொிக்ைப் டும் எல்கலைள் 

வகரயறுக்ைப் ட்டகவ. எடுத்துக்ைொட்டொை சமற்கை, உள்ளங்கை, முன்னங்கை 

ச ொன் கவ மூட்டுைளொல் இகணக்ைப் ட்டகவ. 
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3. கு ிப் ிட தகுந்த ச யல் ொடு:  ொைங்ைளுக்குக் கு ிப் ிடத்தகுந்து ச யல் ொடு 

இருக்கும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ைண்  ொர்ப் தற்கும்,  ிசரக் ேிறுத்துவதற்கும் 

 யன் டுைி து. 

‘ குதி-முழுகம’ உ கவ ஆங்ைிலத்தில் part and whole relations என்று 

கூறுவொர்ைள். 

 தகல, ைொல் ………segmental parts, 

 எலும்பு, தக , ேொளம் ……..systemic parts 

 ல முழுப்ச யர்ைகள உடம்பு ச ொல்  ல  ொைங்ைளொைப்  ிொிக்ைலொம். 

எடுத்துக்ைொட்டொை  டும்  ட்டின்  ொைங்ைகளயும் கூ லொம். 

 டு 

       

          திண்கண   வரசவற்பு   ொப் ொட்டு     டுக்கை     கமயல் 

                                 அக         அக            அக          அக   

உடம்பு / சதைம் 

         

       தகல    ைழுத்து  மொர்பு    வயிறு    கை    ைொல்  

 குதி-முழுகம ச ொன்  உ வுைள் 

 குதி-முழுகம ச ொன்   ல்சவறு உ வுைள் ச ொற்ைளுக்ைிகடயில் 

வருவகதக் ைொணலொம். இவ்சவறு ொடுைகளப்  ல  ொிணொமங்ைளில் உணரலொம். 

1. இடம் – இடத்தின் ஒரு குதி 

தொலுைொ: மொவட்டம்: இரொெியம்: சத ம் 

தகலேைர்: சத ம் 

2 குழு – அங்ைத்தினர் உ வு (group-member relation) 

குடும் ம்: குடும் த்தினர் 

3.வகுப்பு – அங்ைத்தினர் உ வு (class-member relation) 

 குவியல்: சேல் 
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 ைொடு: மரம் 

 நூலைம்: நூல் 

4.உறுப்புைள் அல்லது கூட்டுப்ச ொருளின் ஒரு  குதி (constituents or 

ingredients) 

ம ொலொ: மிளகு, ெீரைம் 

5.ச ொருள் :  ருப்ச ொருள் (obiect : material) 

ஆகட: நூல் 

6. ொதனம் : துைள் (substance : particle) 

மகழ: துளி 

13.1.4.  ி  ச ொருண்கம உ வுைள் 

13.1.4.1.  குதி உ வுைள் 

சதொடொியல் வருகை முக யில்  குதி சமலு லொை வரும் ச ொற்ைளுக்கு 

இகடசய உள்ள உ வு  குதி உ வு (partial relation) எனப் டும்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்ைொட்டுைள் இதகனத் சதளிவுப் டுத்தும். 

 ஒளி: மக  

 அவன் தன்  ணத்கத ஒளித்து கவத்தொன். 

 அவன் தன்  ணத்கத மக த்து கவத்தொன். 

 அவன் அவள் ைண்ைகள மக த்தொன். 

 *அவன் அவள் ைண்ைகள ஒளித்தொன். 

 சூொியன் மக ந்தது. 

 *சூொியன் ஒளித்தது. 

13.1.4.2. முழுகமயு ொ உ வுைள் 

 ில  மயங்ைளில்  ொியொன இகண இல்லொததொல் ச ொற்ைளுக்கு இகடசய 

உள்ள அடுக்கு உ வு முழுகமயு ொது ேிற்கும். சவண்டிய ச ொருகளக் சைொண்டு 

ஆனொல் சவறு சதொடொியல் வகைகயச்  ொர்ந்த ச ொல் அந்த இகடசவளிகயப் 

பூர்த்தி ச ய்யுமொறு அகமயும். இத்தகைய ேிகலயில் உள்ள உ கவ முழுகமயு ொ 
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உ வு (quasi–relation) எனலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, ேி ம் என்  ச யருக்கும் ச ம், 

ைரும்,  சும், சவண் என்  ச யரகடைளுக்கும் இகடசய உள்ள உ வு 

முழுகமயு ொ உ வொகும். 

 ேி ம்:  ச ம், ைரும்,  சும், சவண் 

13.1.4.3. ச ொலி உ வுைள் 

ச ொற்ைளுக்கு இகடசய கு ிப் ிடத்தக்ை உ வு இல்லொமல் ஆனொல் 

சூழ்ேிகல மூலம் உ வு சதொன் ினொல் அச்ச ொற்ைளுக்கு இகடசய உள்ள 

உ கவப் ச ொலி உ வு எனலொம். உண்கமயொன ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள் 

ச ொலி ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைளிலிருந்து சவறு டும்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்ைொட்டுைளில் சைொணம் என் தும்  க்ைம் என் தும் ச ொலி ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழிைள் ஆகும். 

 முக்சைொணத்திற்கு மூன்று சைொணங்ைள் உண்டு 

 முக்சைொணத்திற்கு மூன்று  க்ைங்ைள் உண்டு 

 சைொணம்: க்ைம் (ச ொலி ஒருச ொருள்  ன்சமொழிைள்) 

13.1.5. ச ொற்ச ொகுதியின் ச ொருண்கம அகமப்பு 

ஒரு சமொழியின் ச ொற்ச ொகைகயப்  டிேிகல அகமப் ொைக் (hierarchical 

structure) ைொணவியலும். ச ொற்ைள் ஒன்றுக்சைொன்று சதொடர்பு 

சைொண்டிருப் கதப்  டிேிகலயொைவும் (hierarchy) விைிதத்சதொடர்ைளொைவும் 

(propotional series) ைொணலொம். 

13.1.5.1.  டிேிகல அகமப்பு 

 மூலப்சோருண்னமயியலின் மிக முக்கியமாை அடுக்கு வு அனமப்ேின் 

ேனககளில் ஒன்று கினளப் ேடிநினல (branching hierarchy); இதன் மூலமுன்மாதிாி 

ேடிேம் கீபழ தரப்ேட்டுள்ளது:  
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அ 

 

ஆ இ 

ஈ

  

உ எ ஏ 
 

 

ஒரு தரப்ேட்ட ேடிநினலயின் ேனகனய இரு உ வுகளால் ேண்ோக்கம் சசய்யலாம்: 

ஆதிக்க உ வு (relation of dominence) மற்றும் பேறுேடு உ வு (relation of 

differentiation). அ-வுக்கும் ஆ-வுக்கும், அ-வுக்கும் இ-க்கும், ஆ-வுக்கும் ஈ-க்கும், ஆ-

வுக்கும் உ-க்கும், இ-க்கும் எ-க்கும், இ-க்கும் ஏ-க்கும் இனடயிலுள்ள உ வு ஆதிக்க 

உ ோகும்; இது ேடத்தில் கணுக்கனள இனணக்கும் பகாடுகளால் கு ியீடு 

சசய்யப்ேட்டுள்ளது. ஆ-வுக்கும் இ-க்கும், ஈ-க்கும் உ-வுக்கும், எ-க்கும் ஏ-க்கும் 

இனடபய உள்ள உ வு பேறுேடு உ ோகும். ஒரு நல்லுருோக்கப்ேட்ட 

ேடிநினலயில், அனமப்பு முழுேதும் ஆதிக்கத்தின் மற்றும் பேறுோட்டின் உ வுகள் 

நிரந்தரமாகும்.  

 கினளகள் அனே கீழ்பநாக்கிச் சசல்லுனகயில் மீண்டும் பசர்ேதில்னல 

என்ேது நல்லுருோக்கப்ேட்ட ேடிநினலயின் (well-formed hierarchy) கூடுதலாை 

தைிப்ேண்பு ஆகும்; அதாேது [தைித்தன்னமயாை தாய் கட்டுப்ோடு (unique 

mother constratint) என்று அனழக்கப்ேடுகின் ] மிக உயர்ந்தனதத் (சதாடங்கி 

(beginner) என்று சில பேனளகளில் அனழக்கப்ேடுகின்  அ தேிர 

ேடிநினலயிலுள்ள எந்தத் தைிமத்திற்கும் அனத உடைடியாக ஆதிக்கம் சசய்யும் 

ஒபர ஒரு தைிமம் தான் இருக்கின் து. உ வுகளின் கு ிப்ேிட்ட ேனககள் தான் 

இந்த நினலனய உத்திரோதம் சசய்ய இயலும்.  

 இங்பக கருதப்ேட்ட அ, ஆ...ஏ என்ேை ஒரு சசால் ேடிநினல அனமப்ேில் 

சசால் அலகுகளுடன் (அல்லது அர்த்தத்தின் அலகுடன்) சோருந்தும். சசால் 
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ேடிநினலயின் இரு முக்கிய ேனககள் இருக்கின் ை: (1) ஆதிக்கத்தின் உ வு 

(அல்லது அதன் மறுதனல) ேனகோடாகவும் (taxonomy) பேறுோட்டின் உ வு 

துனண ேனகோடாகவும் (co-taxonomy) இருக்கும் ேனகப்ோட்டுப் ேடிநினலகள் 

(taxonomic hierarchies) மற்றும் (2) ஆதிக்கத்தின் உ வு சினைசமாழியமாகவும் 

(சினை-முழுனம) (meronymy) [அல்லது மிகச்சாியாக முழுசமாழியம் (holonymy)] 

மற்றும் பேறுோட்டின் உ வு துனண சினைசமாழியமாக (co-meronymy) 

இருக்கும் சினைசமாழியப் (சினை-முழுனம) ேடிநினலகள்.  

இரண்டு வகையொன  டிேிகல அகமப்க க் (hierarchial structure) 

ைொணலொம். ஒன்று ைிகளைளொலொனகவ (branching) மற்ச ொன்று ைிகளைற் கவ 

(non-branching). இவற்க  ைீழ்க்ைொணும்  டங்ைள் மூலம் சவறு டுத்திக் 

ைொட்டலொம். 

அ     ை 

 

ஆ     இ      

 

ஈ               உ     எ              ஏ   ட 

        

த  

‘ஆ’ வுக்கும் ‘அ’ வுக்கும் உள்ள உ வு ச ங்குத்தொன உ வு (vertical relation) உயர் 

உ வொகும் (relation of dominance). ‘ஆ’ வுக்கும் ‘இ’ வுக்கும் உள்ள ைிகடேிகல 

உ வு (horizontal relation) சவறு டு உ வொகும் (relation of difference). 

 உயர் உ வு ஒவ்வொதிருக்கும் (asymmetric). அது ஒருவழி திக  சேொக்குப் 

 ண்புைகளப் ச ற் ிருக்கும். ஒத்திருக்கும் உ வு இருவழி திக சேொக்குப் 

 ண்க ப் ச ற் ிருக்கும். உயர் உ வு சதொடர்ச் ியொைச்  ங்ைிலிச ொல் 

அகமயலொம். 

 ங ஞ ண ே ம ன 

உயர் உ வு ைடவு (transitive) உ வொை இருக்ைலொம் அல்லது ைடவல்லொ 

(intransitive) உ வொை இருக்ைலொம். அ>ஆ, இ>ஈ என் ொல் அ>ஈ என்று அர்த்தம் 
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வருவது ைடவு உ வொகும். அ>ஆ, இ>ஈ ஆனொல் அ>இ என்று அர்த்தம் தருவது 

ைடவல்லொ உ வொகும்.  

 உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு சமாழியம் சசாற்ச ானகனயப் ேடிநினல 

அனமப்ோகக் (hierarchial structure of vocabulary) ைொண உதவுைி து. 

ச ொர்ச ொகுதிசயொடல்லொமல் ச ொற்ைளங்ைகளயும் (lexical fields) அது  டிேிகல 

அகமப் ொை உணரச் ச ய்ைி து. இந்தப்  டிேிகல உ வு அகமப்க க் 

ைிகளப் டங்ைள் மூலம் ைொட்டலொம். ேடிநினலகள் என்ேது சசாற்களுக்கு 

இனடயிலாை உள்டங்குசமாழியம்-உள்ளடக்கு சமாழியம் உ ேின் ேினளோகும். 

உள்டங்குசமாழியம்-உள்ளடக்கு சமாழியம் உ ேின் ோினச, இந்த இருனம 

உ வுகனள தங்களுக்குள் காண்ேிக்கும் சசாற்ச ானகயின் உறுப்புகளின் 

ேடிநினலக் கட்டனமப்னே ேழிநடத்துகி து. ேனகப்ோட்டியல் ேடிநினலகள் 

உள்டங்குசமாழியம்-உள்ளடக்கு சமாழிய ோினசக்கு மா ாக தாராளமயமாைனே.  

 

ச ொருள் 

 

உருவப் ச ொருட்ைள்  அருவப் ச ொருட்ைள் 

 

உயிருள்ளகவ            உயிரற் கவ 

 

மனிதன்   விலங்கு       கவ      மீன் இயற்கையொனகவ ச யற்கையொனகவ 

        (ச ய்யப் ட்டகவ) 

     யொகன   ேொய்   குயில்   ைிளி வொகள சைண்கட  
 

யொகனக்கும் விலங்ைிற்கும் உள்ள உ வு உள்ளடங்கு உ வொகும். ேொய்க்கும் 

பூகனக்கும் உள்ள உ வு இணக்ைமற்  உ வொகும் (incomplete relation). 

இகண உள்ளடங்குசமொழிைள் இணக்ை உ வொை ஒன்க சயொன்று 

சமலு வொைவும் வரும். 
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ேைர்தல் /  லனம் 

 

                  ேீந்துதல்    த்தல் 

       ∅ 

 

 டுதல் ேடத்தல் ஊர்தல் துள்ளுதல் குதித்தல்  
 

ேிலத்தில் ேிைழும்  லனத்கதக் கு ிப் தற்கு உள்ளடக்கும் ச ொல்லவில்கல. 

இகண உள்ளடங்குச் ச ொற்ைள் ச ரும் ொலும் இணக்ைம் அற் கவைள்.  ில 

உள்ளடங்குச் ச ொற்ைள் இணக்ைமொகும்.  ல்லி, எலி, எறும்பு ஆைியன ேடப் தும் 

ஊர்வதும் ஒசர மொதிொியொன ச யல்தொன். தவகல துள்ளுவதும் ைங்ைொரு குதிப் தும் 

ஒசர மொதிொியொன ச யல்தொன்.  ில  மயங்ைளில்  டுவதும்   ப் தும் ஒன் ொகும். 

ஒரு சமொழியின் சமொத்த ச ொற்ச ொகுதிகயயும் உள்ளடங்கு. 

இணக்ைமின்கம ஆைிய உ வுைளின் அடிப் கடயில்  டிேிகல அகமப் ொை 

அகமக்ை முடியுமொ என்  வினொ எழுவது ேியொயம். அது மட்டுமல்லொமல் ஏதொவது 

ச ொல்வகைகயசயொ (part of Speech) அல்லது அகதவிட குக ந்த ேிகலயில் 

ச ொற்ைளங்ைகளசயொ  டிேிகல ைொண இயலுமொ என்  வினொ எழலொம். 

ச ொல்வகலயில் இத்தகைய  ிக்ைல்ைள் தீர்க்ைப் ட்டுள்ளன. 

ச யர்ச்ச ொற்ைள் யொவற்க யும் உள்ளடக்ைிய உயர் உள்ளடக்குச் 

ச ொல்சலொ விகனச் ச ொற்ைள் யொவற்க யும் உள்ளடக்ைிய உயர் உள்ளடக்குச் 

ச ொல்சலொ சமொழியில் இல்கல. ச ரும் ொலொன ச ொல் இரட்கடைகளசயொ, 

ச ொற்கூட்டங்ைகளசயொ ச ொற்ைளங்ைகளசயொ உள்ளடக்ைிய உயர் உள்ளடக்குச் 

ச ொற்ைள் கூட இல்கல. ஒரு உயர் உள்ளடக்குச் ச ொற்ைள் ைீழ்வரும் உயர் 

உள்ளீட்டுச் ச ொற்ைள் இணக்ைமற்று சவறு ட்டு இருப் தில்கல. அகவ 

ச ரும் ொலும் இணக்ைமொை சமலு லொை இருக்கும். ஒரு ச ொல்லுக்குப்  ல ச ொருள் 

இருப் தொல் ச ொற்ைகளப்  டிேிகல அகமப் ில் தருவதில்  ிக்ைல் ஏற் டுைி து. 

 ின்வரும் வழிைகள ேொடலொம். 
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அ. உயர் உள்ளடக்குச் ச ொற்ைள் இல்லொத மட்டில் அவ்வுயர் உள்ளீட்டுச் 

ச ொற்ைகள உள்ளக்கும் அபூர்வ உயர் உள்ளடக்குச் ச ொல்கலப்  யன் டுத்தலொம். 

 

ேி ம் 

 

 ிவப்பு   ச்க    மஞ் ள்  
 

ஆ. ச ொற்ைகள  டிேிகல அகமப் ொை  ிொித்து வரும்ச ொது ச ொல்லுக்குப்  திலொை 

ச ொருண்கம  ண்புக் கூக ப்  யன் டுத்தலொம். 

 

ேைர்தல் 

 

ேிலத்தில்     ேீொில்   ஆைொயத்தில் 

 

       ேீந்துதல்          த்தல் 

 

 டுதல்        ேடத்தல்          ஊர்தல் 

 
 

இப் டி முழுகமயற்  உள்ளடங்கு உ கவ முழுகமயொன உள்ளடங்கு உ வுடன் 

ைலந்து கையொண்ட ஒரு சமொழியில் ச ொற்ச ொகுதிகய  டிேிகல அகமப் ொை 

மொற் ிக் ைொண் து கைக்கூடும். 

இ. உள்ளடங்குச் ச ொற்ைள் இணக்ைமொை சமலு வொை இருப் ின் அதன் 

அடிப் கட ச ொருகளப்  ிொித்து ச ொல்கல சதகவக்குத் தகுந்த டி 

இரண்டொைசவொ மூன் ொைசவொ ைொட்டலொம். 

விலங்கு 

 

விலங்கு    மனிதன் 

 
 

ஒருச ொல்  லச ொருள் ச ொற்ைகளயும் இவ்வொறு  ிொிக்ைலொம். 
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ேட 

 

ேட   ேட 

 

(ைொலொல் ேடத்தல்)   (ேிைழ்தல்) 
 

 

ைிகளைளற்   டிேிகல அகமப்பு (Non-branching Hierarchical structure) 

ைிகளைளைற்   டிேிகலயொை வரும் ச ொற்ைள்  ல ச ொற்ச ொகுதியில் 

ைொணப்ச றும். 

வொக்ைியம்     sentence 

 

எச் த்சதொடர்     clause 

 

சதொடர்     phrase 

 

ச ொல்      word 

 

உரு ன்     morpheme 
 

சமற்ச ொன்ன எடுத்துக்ைொட்டிலுள்ள ச ொற்ைள் வொக்ைியத்திலிருந்து உரு ன் 

வகரயுள்ள  ல ேிகலைகளக் ைொட்டும் இலக்ைணச் ச ொற்ைளொகும். 

இச்ச ொற்ச ொகுதிகய ைிகளைளொல் ைொட்ட முடியும் என் ொலும் அதற்கு அவ ியம் 

இல்லொமல் ச ொய்விடுைி து. ஒரு வொக்ைியத்கத  ல எச் த் சதொடர்ைளொைவும் எச் த் 

சதொடர்ைகள  ல சதொடர்ைளொைவும், சதொடர்ைகள  ல ச ொற்ைளொைவும், 

ச ொற்ைகள  ல உரு ன்ைளொைவும் விொிக்ைலொம் என் ொலும் அப் டி  ிொித்துக் 

ைொட்டுவது சதகவயில்கல. 
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மீட்டர்    கமல் 

 

ச ன்டிமீட்டர்   ர்லொங் 

 

மில்லிமீட்டர்   ைெம் 

    

அடி 

    

அங்குலம்  

சமற்ச ொன்ன எடுத்துக்ைொட்டுைளில் ஒரு ச ொற்ச ொகுதியில் அடங்கும். 

ச ொற்ைள் ைிகளைளொை வர வொய்ப்புண்டு. 

வொக்ைியம் 

 

எச் த்சதொடர்1   எச் த்சதொடர்2  …. 

 

சதொடர்1    சதொடர்2          ….. 

 

ச ொல்1   ச ொல்2      ….. 

 

உரு ன்1  உரு ன்2       ….. 
 

 ல ச ொற்ச ொகுதிைள் எந்தவித ைிகளைளற்றும் வருவன. 

13.1.5.1.1. ேனகப்ோட்டியல் ேடிநினலகள் (Taxonomies) 

  ேனகோட்டுப் ேடிநினலகள் (taxonomic hierarchies) முக்கியமாக 

ோகுேடுத்தும் ஒழுங்கனமப்பு; அனே ஒரு சமாழினயப் பேசுேேர்கள் அனுேேத்தின் 

உலகத்னத ேனகப்ோடு சசய்ேனத ேிரதிேலிக்கும். ஒரு நல்லுருோக்கப்ேட்ட 

ேனகப்ோடு சி ப்பீட்டின் பேறுேட்ட நினலகளில் முன யாை மற்றும் 

தி னமயாை ேனகப்ோடுகளின் குழுமத்னதத் தருகின் ை. ேனகோட்டின் ஒரு 

(ேகுதி) எடுத்துக்காட்டு ேடத்தில் தரப்ேட்டுள்ளது.  
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     [இனசக்கருேி]  

[பதால்கருேி]   [துனளக்கருேி]       [நரம்புக்கருேி]         [கஞ்சக்கருேி]   

[ேன ] [போினக] [புல்லாங்குழல்] [நாதஸ்ேரம்] [யாழ்] [வீனண] [ொல்ரா] [ெலதரங்கம்]  

                                                           [போியாழ்]    [சபகாடயாழ்  

13.1.5.1.1.1. மட்டங்கள் (Levels) 

 நல்லுருோக்கப்ேட்ட மட்டங்கள் இருப்ேது ேனகப்ோட்டுப் ேடிநினலகளின் 

தைிேட்டேண்புகள் ஆகும். இேற்ன  பமபல தரப்ேட்டுள்ள ேடத்தில் சதளிோகக் 

காணலாம். எடுத்துக்காட்டியுள்ளது போன்று இனசக்கருேி 1-ஆம் மட்டத்தில் 

இருக்கின் து, பதால்கருேி, துனளக்கருேி போன் ை 2-ஆம் மட்டத்தில் 

இருக்கின் ை போியாழ், சபகாடயாழ் போன் னே 3-ஆம் மட்டத்தில் 

இருக்கின் ை. இங்கு நான்கு மட்டங்கள் காட்டப்ேட்டுள்ளை; ஆைால் இனதக் 

கருேிகள் என்  சோிய ேடிநினல அனமப்ேின் ஒரு ேகுதி என்று ோதிடலாம். 

மட்டங்கனள இரண்டு ேழிகளில் நிறுேலாம்: மூலமுன்மாதிாியாை ேடிநினல 

(prototypical hierarchy) மற்றும் உண்னம ோழ்க்னகப் ேடிநினல (real-life 

hierarchy). முதல் சந ிமுன ப்ேடி மட்டத்னதத் தீர்மாைிக்க நாம் பகள்ேிக்குாிய 

தைிமத்னதயும் பசர்த்து ேடிநினல அனமப்ேின் உயர் கணுக்கனளக் கணக்கிட்டால் 

போதுமாைது. ேடிநினலயில் ேி  எல்லா தைிமங்னளயும் ஆதிக்கம் சசய்யும் 

தைித்தன்னமயாை தைிமம் சதாடங்கியாகும் (beginner).] இந்த சந ிமுன யின் 

ேடி நாம் போியாழ் என்ேனத 4–ஆம் மட்டத்தில் நிர்ணயிக்கலாம். கணுக்கனளக் 

கணக்கிடுேதால் நிறுேப்ேடும் மட்டங்கனள குரூஸ் (Cruse, 1986) 

உத்திசார்/நுட்ேம்சார் நினலகள் (technical levels) என்கி ார். மட்டங்களின் ேி  

அணுகுமுன கள் பேறுேட்ட மட்டங்களில் தைிமங்களின் பேறுேடுத்தும் 

ேண்புகனளப் ோர்ப்ேனத உட்ேடுத்தும். இந்த அணுகுமுன  தைித்துநிற்கும் 

மடங்கனளத் தரும். தைிப்ேட்ட ேண்புகளின் சோிய குழுமத்னத சேளிக்காட்டும் 

தைித்துநிற்கும் மட்டம் உளேியலாரால் அடிப்ேனட மட்டம் (basic level) என்றும் 

மைிட சமாழியலாரால் சோதுேனடயாை மட்டம் (generic level) என்றும் 
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அனழக்கப்ேடும். ேடிநினலயில் அடிப்ேனட மட்டம் பமற்கண்ட ேடத்தில் 3-ஆம் 

மட்டத்தால் எடுத்துக்காட்டப்ேட்டுள்ளது.  

13.1.5.1.1.2. அடிப்ேனட மட்டம் (Basic level) 

 அடிப்ேனட மட்டம் மற்றும் அேற் ில் ேரும் தைிமங்கள் இேற் ின் 

முக்கியமாை தைிப்ேண்புகள் ேின்ேருேைோகும்:  

1. அடிப்ேனட மட்ட ேனகப்ோடுகள் நல்ேனகப்ோடுகளின் இரண்டு ேண்கனள 

அதிகாிக்கின் து: உறுப்ேிைர்களுக்கு இனடபயயுள்ள ஒற்றுனம மற்றும் சபகாதாி 

ேனகப்ோடுகளின் (sister categories) உறுப்ேிைர்களின் பேறுோடுகள். 

உயர்மட்டத்தில் உள்ள ேனகப்ோடுகளில் உள்சளாற்றுனம குன யும்; தாழ் 

மட்டங்களில் சேளிபேறுோடுகள் குன யும். அடிப்ேனட மட்ட ேனகப்ோடுகள் 

முழு ேடிநினலயிலும் தி னுனடயதாகும்.  

2. அடிப்ேனட மட்ட ேனகப்ோடுகள் கற்ேனை உருேத்னத உருோக்கேியலும் மிக 

உயர்ந்த மட்டத்னத உருப்டுத்தம் சசய்யும். ஒரு யானழ ேடிேமாகக் கற்ேனை 

சசய்யேியலும், ஆைால் இனசக்கருேி என்ேனத (ஒரு உருப்ேடுத்த 

எடுத்துக்காட்னட சதாிந்சதடுக்காமல்) ேடிேமாகக் கற்ேனை சசய்யேியலாது. 

அதுபோல ஒரு நாய் என்ேனத ேடிேமாகக் கற்ேனை சசய்யேியலும் ஆைால் 

ேிலங்கு என்ேனதக் கற்ேனை சசய்யேியலாது.  

3. அடிப்ேனட மட்ட ேனகப்ோடுகள் நடத்னத ஊடாடட்டத்தின் தைித்தன்னமயாை 

அனமப்சோழுங்குகனள ேிளக்கேியலும் உயர் மட்டத்னத உருப்ேடுத்தம் 

சசய்கின் ை. எவ்ோறு ஒருேர் மரச்சாமான்களின்/தட்டுமுட்டுசாமன்களின் 

(furniture) ஒரு தைிமத்துடன் ேழகுோர் என்று அேனரப் போலச்சசய்யச் 

சசான்ைால் அேரால் அது சாத்தியமாகாது. ஆைால் நாற்காலி என்  அடிப்ேனட 

மட்ட தைிமத்துடன் ேழகுேனதப் போலச்சசய்யச் சசான்ைால் எந்த சிக்கலுமின் ி 

சசய்ோர். இதுபோலபே கத்தி என்ேது சேட்டும் கருேி என்ேனதேிடவும் குதினர 

என்ேது ேிலங்கு என்ேனதேிடவும் எளிதாைதாகும்.  

4. அடிப்ேனட மட்ட தைிமங்கள் அன் ாட இயற்னகயாை கு ிப்புனரகளில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின் ை. அனே இயல்ோை ேயன்ோட்டிற்கு ேழுநினலச் 

சசாற்களாகும்: அடிப்ேனடயல்லாத மட்டச் சசாற்களின் ேயன்ோடு கு ிப்ோக 
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உந்தப்ேடபேண்டும். இவ்ோறு நீ ஒரு ஆப்ேிள் சாப்ேிட ேிரும்புகி ாயா? என்ேது 

நீ ஒரு ருசியாை ேழம் சாப்ேிட ேிரும்புகி ாயா? என்று பகட்ேனதேிட 

இயல்ோைது (சில சி ப்ோை சூழல்கனளத் தேிர்த்து). இதுபோல யார் அந்த 

ேிலங்குக்கு இன்று உணவு தரப்போகின் ார்கள்? என்  நடுநினலயாை 

பகள்ேினயக்காட்டிலும் யார் அந்த நாய்கு இன்று உணவு தரப்போகின் ார்கள்? 

என்ேது சோருத்தமாைதாகும். 

 5. மாைிடசமாழியியலார்கள் அடிப்ேனட மட்டத் தைிமங்கள் உருேைியல் 

அடிப்ேனடயில் எளியதாகவும் சசாற்ச ானகயின் ேி  ேரப்புகளின் உருேக 

நீட்சியாகக் கடன்ோங்கப்ேடாததாகவும் இருப்ேனதச் சுட்டிக்காட்டுகின் ைர்.  

13.1.5.1.1.3. ேி மட்டங்கள் (Other levels) 

 அடிப்ேனட மட்டத்திலிருந்து கீபழ ேருகின்  மட்டங்களில் உள்ள 

சசாற்ச ானகத் தைிமங்கள் அடிப்ேனட மட்டத்னதேிட கூட்டுச்சசாற்களாக 

இருப்ேது கூடுதல் சாத்தியமாகும் (எடுத்துகாட்டாக போியாழ், சபகாடயாழ், 

மகரயாழ், சசங்பகாட்டியாழ் என்ேைேற்ன க் கேைிக்கவும்). அடிப்ேனட மட்டத் 

தைிமங்கள் எண்ணுப்சேயர்களாக இருக்கி  ேடிநினலகளில் உயர்மட்டத்திலுள்ள 

தைிமங்கள் திரள்சேயர்களாகப் சேரும்ோலும் இருக்கும். இது கு ிப்ோக 

உருோக்கேட்ட கனலப்சோருள்கனளப் (அல்லது காணப்ேடுகின்  

ேண்புக்கூறுகனள ேிட சசயல்ோட்டுப் சோருண்னமனயக் சகாண்ட 

சசாற்கனளப்) சோறுத்தேனரயில் சேரும்ோலாை பநர்ோகும் (எ.கா. 

சனமயல்சோருட்கள், தட்டுமுட்டுசாமான்கள், எழுதுசோருள்கள், உள்ளானடகள்); 

உயிாிைங்களுக்கு இது சோருந்தாது.  

13.1.5.1.1.4. மட்டங்களின் எண்ணிக்னக (Number of levels) 

 மாைிடசமாழியியலார்களால் சசய்யப்ேட்ட ஆய்வு அன் ாட சமாழியல் 

காணப்ேடும் ேனகப்ோட்டியல் ேடிநினலகள் ஐந்து அல்லது ஆறு மட்டங்கனளக்; 

சகாண்டிருக்கின் ை எைக் காட்டுகின் து (இந்த எண்ணிக்னகயும் 

அசாதாரணமாைது): அனே சேரும்ோலும் சி ிய ேகுதிகளாக பநர்கின் ை. நாம் 

முன்ைர் ோர்த்த ேடிநினல எடுத்துக்காட்டு நான்கு மட்டங்கனளக் சகாண்டது; நாம் 
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கருேி என்ேனத உட்டுத்திைால் ஐந்து மட்டங்கனளக் சகாண்டிருக்கும். 

எண்ணிக்னக எல்னல கனலச்சசால் சசாற்ச ானகக்குப் சோருந்தாது.  

13.1.5.1.1.5. இனடசேளிகளும் தாைியங்கு ேனகப்ோடும் (Gap and 

autotaxonomy) 

  சசால் இனடசேளிகள் ேனகோட்டியல் ேடிநினலகளில் அடிக்கடி 

பநர்ேதாகும்; கு ிப்ோக அடிப்ேனட மட்டங்களுக்கு பமல் பநர்ேதாகும். சசால் 

இனடசேளி பநரும் அனமப்ேின் இடத்துடன் சோருந்தும் நல்லுருோக்கப்ேட்ட 

கருத்துரு இருப்ேதன் உள்ளுணர்வு அல்லது ேி  சான்று இருந்தால் நாம் சசால் 

இனடசேளினயப்ேற் ி பேசுபோம். எடுத்துக்காட்டாக இனழ, தேழ், நட, ஓடு, 

துள்ளு போன்  உள்ளடங்குசமாழிகனள (hyponyms) சசாற்கனள உள்ளடக்கும் 

உள்ளடக்குசமாழி (superordinate term/hypernym) தமிழில் இல்னல; அதுபோல் 

நீந்து, ே  என்ேைேற்ன  உள்ளடக்குசமாழி (hypernym) இல்னல. காலத்னதக் 

கு ிப்ேிடும் கருேினயக் கு ிப்ேிடும் அன் ாடச் சசால் இல்னல. ேிலங்குப் 

சேரும்ேிாினேக் (animal kingdom) கு ிப்ேிடும் அன் ாடச் சசால் இல்னல.  

 சில சமயங்களில் ஒரு ேடிநினலயில் இடசேளி அதற்கு பமபலா கீபழா 

இருக்கும் தைிமத்தின் அர்த்த நீட்சியால் நிரப்ேப்ேடும் இவ்ோறு ஒரு தாைியங்கு 

ேனகோட்டிடியல் உருோக்கப்ேடும்: சசால் அலகின் ஒரு சோருண்னம 

மற்ச ான் ின் உள்ளடக்கியாகபோ சசயல்ேடும். ேின்ேருேை 

எடுத்துக்காட்டாகும்:  

 1.1. அ: நீ தீோேளிக்கு சட்னட எடுத்தாயா?  

       ஆ. ஆமாம், ஒரு நல்ல ோன்ட் எடுத்பதன்.  

 1.2. அ. நீ சட்னட மாற் ப்  போகின் ாயா? 

         ஆ. இல்னல ோன்ட் மாற் ப்போகிப ன். 

  (1.1.அ-ேில் சட்னட உள்ளடக்குசமாழியாகப் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின் து.)  

 2.1. அ. நீ காப்ேி குடித்தாயா?  

        ஆ. ஆமாம். பதைீர் குடித்பதன்.  

 2.2.அ. காப்ேி குடிக்கி ாயா?  

      ஆ. பேண்டாம். பதைீர் குடிக்கிப ன்.  
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 (2.1.அ-ேில் காப்ேி உயர்உள்ளடக்குச் சசால்லாகப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின் து.)  

13.1.5.1.1.6. உண்னம-ோழ்னக ேனகப்ோடுகள் (Real-life taxonomies) 

 நாம் எவ்ோறு நின ோை ேனகோட்டியல் இருக்கின் ை எைப் 

ோர்த்பதாம். இருப்ேினும் உண்னம-ோழ்க்னக ேனகோட்டியல் பநரடியாைது 

அல்ல: கினளகள் இனணேதாகவும் சோதுச் சசால் அலகுகளின் ேடிநினல 

சதளிேற் தாயும் இருப்ேதாகத் பதான்றுகின் து. கிக்கலாை காரணிகளில் ஒன்று 

முழுேதும் அல்லது சேரும்ோலும் சி ப்பீடு சசய்யும் (ேனக-உருோக்கும் அதாேது 

ேனகப்ோட்டியல்) சசாற்களுடன் எல்னலக்குட்ேட்ட உளப்ோர்னேசார்ந்த 

சசால்லின் இருப்ோகும். ஆனட என்  களத்னத இந்த ேிஷயங்கனள 

எடுத்துக்காட்ட ேயன்ேடுத்தலாம். நாம் ஆனட என்ேனத ஆனட ேனகோட்டியலின் 

சதாடங்கியாக எடுக்கலாம். நாம் ேடிநினல அனமப்ேில் கீழ் பநாக்கிச் சசன் ால் 

ேின்ேருேைேற்ன  அடிப்ேனட மட்டத்தில் பநாிடலாம்: பமல்சட்னட, நிக்கர், 

ேோனட, கால்சட்னட, பசனல. பதாற்கருேி, துனளக்கருேி என்ேைேற் ிற்கு 

இனணயாை இனடமட்ட நினலனயக் காண இயலாது. இருப்ேினும் இந்த நினல 

எல்னலக்குட்ேட்ட ேல்பேறுேனகப்ேட்ட உளப்ோர்னேசார்ந்த சசாற்களின் 

இருப்ோல் சிக்கலாக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 எ.கா. 

 இடுப்ேில் அணிேனே: பசனல, பேட்டி, ோோனட, னேொமா, நிக்கர், 

 காற்சட்னட  

 இடுப்புக்கு பமல் அணிேனே: சட்னட, சசாக்காய், ெம்ேர்  

 உள்ளானடகள்: ோோனட, ேட்டுனட, ேைியன், ெட்டி  

 கு ிப்ேிட்ட பநாக்கத்திற்கு: சீருனட, பமலங்கி, ேினளயாட்டுனட 

 சேளிப்ேனடயாகப் ோர்க்கேியலும் கு ிப்ேிட்ட பநாக்கத்திற்கு என் ல்லாத 

ஆனட கு ித்த அன் ாடச் சசால் இல்னல; இந்த ேனக ஒரு சேயரற்  ேழுநினல 

ேனகப்ோட்டின் ஒருேனகயாகச் சசயல்ோடும் அேற் ிலிருந்து 

ேிலகிச்சசல்ேனே மட்டும் சசான்னம அடிப்ேனடயில் பேறுேடுத்தப்ேடும். 

இiசயல்லாம் ஆனடகு ித்த சசாற்களிலிருந்த நல்ேடிேமாக்கப்ேட்ட ேடிநினல 
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அனமப்னே உருோக்குேனத சாத்தியம ச் சசய்கின் து. குழப்ேத்பதாற் னத 

மட்டுப்ேடுத்தபேண்டுமாைால் ேின்ேரும் ேிஷயங்கனள நாம் மைதில் 

சகாள்ளபேண்டும்.  

1. ோர்னே நிரந்தரமாக னேக்கப்ேட்டால்தான் சீராை ேடிநினலகள் 

பதான்றும் இது இல்னலசயன் ால் குறுக்குப்ோகுோடு பநரேியலும்.  

2. ஒவ்சோரு ோர்னேயும் ஒரு தைி ேடிநினலனயத் தரேியலும்.  

3. பேறுேட்ட ேடிநினலகள் ேல ேழிகளில் கு ிக்கிடேியலும்.  

4. கு ிப்ேிடப்ேடாத ோர்னேயுடன் கூடிய ேடிநினலகளின் சாத்தியமாை 

எதிர்ோர்ப்புகளுடன் ேனகசதானகப் ேடிநினலகளில் உள்ள தைிமங்கள் 

முழு சசால் அர்த்தங்கள் அல்ல; ஆைால் சூழல் அடிப்ேனடயில் 

சுற் ிேனளக்கப்ேட்ட துனண அர்த்தங்கள்.  

நாம் கு ிப்ேிட்ட ோர்னேகளில் நல்லுருோக்கப்ேட்ட ஆைால் ேகுதி 

ேடிநினலகனள நிறுவுேனத எதிர்ோர்க்கேியலும். எடுத்துக்காட்டாக எங்பக 

அணியப்ேடுகின் து என்  ோர்னேயில் ேின்ேரும் உள்ளடங்குச் சசாற்கனள 

உள்ளடக்கேியலும்: 

  காலணி, தனலயணி, காதணி, கழுத்தணி, இடுப்ேணி  

இனே சோதுோை ேின்ைிைங்கள்/இனணயும் கினளகள் இல்லாமல் 

ஒன்றுக்சகான்று ேிலக்குனேயாகும். 

13.1.5.1.2. சினைசமாழியப் ேடிநினலகள் (Meronomies) 

 சசால் ேடிநினலயின் இரண்டாேது முக்கிய ேனக சினைசமாழியமாகும் 

(சினை-ழுழு உ ோகும் இதில் ஆதிக்கத்தின் உ வு சினைசமாழியமாகும்

பேறுேடுத்தலின் உ வு துனண சமாழியமாகும். ேிாிோை சினைசமாழியங்களில் 

மிக அ ிமுகமாைது ேின்ேரும் ேடத்தில் காட்டப்ேட்டுள்ள சேளிப்ேனடயாகத் 

சதாியும் மைித உடலின் உறுப்புகளாகும். 
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      [உடல்] 

  [னக]   [கால்]   [ேயிறு]     [மார்பு]   [தனல]  

              [சதானட]   [மூட்டு]   [முழங்கல்]   [கணுக்கால்]      [ோதம்]  

                                                                                 [ேிரல்]         [குதிகால்]  

                                                                               [கணு]  [நகம்]  

 

இந்த ேடிநினலகளின் சில ேிளக்கங்கள் ேிோதத்திற்குாியதாகும்

எடுத்துக்காட்டாக, பதாள்கள் னககளின் ோகங்களா அல்லது உடலின் 

நடுப்ேகுதியின் ோகங்களா என்ேது.சாதாரணமாக நாம் பநாpடுகி  

இயந்திரங்களுக்கு நல்லுருோக்கப்ேட்ட சினைசமாழியங்கள் உள்ளை ஆைால் 

ேல்லுைரல்லாத மக்களில் சிலருக்குத்தான் பேருந்து, சலனே இயந்திரம் அல்லது 

கணிப்சோ ி என்ேைேற் ின் ோகங்களின் முழு ேிேரத்னதத் தரேியலும். நமது 

அ ிேின் சேரும்ோன்னமயும் சினைசமாழியத்தின் துண்டுகள் தான்.  

13.1.5.1.2.1.மட்டங்கள் (Levels) 

 ேனகப்ோட்டியலுக்கும் சினைசமாழியத்திற்கும் உள்ள முக்கியமாை 

பேறுோடு சினைசமாழியத்தில் சதளிோை சோதுோை மட்டங்கள் 

இல்லாதிருப்ேதாகும். னக என்ேதற்கும் கால் என்ேதற்கும் இனடயிலுள்ள 

அனமப்சோப்புனம காரணமாக ஒரு அர்த்தத்தில் எடுத்துக்காட்டப்ேட்ட உடல் 

சினைசமாழியம் தைிப்ேண்ேற் தாகும்: ஆங்கில்த்தில் knee என்ேது elbow 

என்ேதுடனும் sole of foot என்ேது palm of hand என்ேதுடனும் ேடிநள என்ேது 

கiஇேநசள என்ேதுடனும் சோருந்தும். (தமிழ் அடிப்ோதம்-உள்ளங்னக 

இனணதேிர கால் மற்றும் னககளின் ோகங்கனளக் கு ிப்ேிட சோதுோை 

சசாற்கனளபய சகாண்டள்ளது: னகமூட்டு-கால்மூட்டு, னகேிரல்-கால்ேிரல், 

அடிப்ோதம்-உள்ளங்னக, னகநகம்-கால்நகம்.) ஆைால் இது உடலின் ேி  
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ோகங்களுக்கு நீட்சியனடயேில்னல. இதன் காரணமாக ஒரு ேனகோட்டியலின் 

அடிப்ேனடக்கு நிகரன் இல்னல சூழல் சுதந்திரமாை அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடாத 

சி ப்ேிைத்தின் மட்டம் இல்னல.  

13.1.5.1.2.2. சசால் இனடசேளிகள் (Lexical gaps) 

 ேனகோட்டியல் ேடிநினலயில், சதாடங்கி சேரும்ோலும் 

சசால்நினலயாக்கம் அனடயேில்னல. சினைசமாழியம் இவ்ோ ில்னல. 

இருப்ேினும் இனடசேளிகள் சேரும்ோலும் தைித்தன்னமயாை இடத்தில் 

பநா;கின் ை: சிலபேனளகளில் முக்கியமாை சசயற்ோட்டுப் ோகம் சேயாின் ி 

இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக மூக்கு, ேிடி மற்றும் மூடி இனணக்கப்ேடும் 

பதைீர்ப்ோத்திரத்தின் ோகத்னத நான் எப்ேடி அனழப்போம்? சிலர் ேதில் தரலாம் 

ோத்திரம் என்ப ா உடல் என்ப ா ேதில் தரலாம். மற்ச ாரு எடுத்துக்காட்டு 

கரண்டியாகும்: ஒரு கரண்டிக்கு இரண்டு ோகங்கள் இருக்கின் ை: ஒன்று ேிடி 

மற்ச ான்று சதாியேில்னல.  

 சில யபதட்னசயாை இனடசேளிகள் காணப்ேடுகின் ை: எடுத்துக்காட்டாக 

ேிரல்கள் இனணக்கப்ேடும் னகயின் ேகுதி. இருப்ேினும் இனே அாிதாைனே. சில 

பநர்வுகளில் தாைியக்க சினைசமாழியத்னதக் காணலாம்; அதாேது சினையும் 

உடைடியாை முழுனமக்கும் ஒபர சேயர் ேரும். நல்ல எடுத்துக்காட்டு உடலுறுப்பு 

சினைசமாழியத்தில் காணப்ேடுகின் து: உடம்பு என்ேது முழு உடனலயும் 

னககால் தனல தேிர்த்த ேி  உறுப்புப் ேகுதினயயும் கு ிப்ேிடும்; னக என்ேது 

முழுக்னகனய[ம் ேிரல்கள் உள்ள மணிக்கட்டிற்குக் கீபழயுள்ள ேகுதினயயும் 

கு ிப்ேிடும். 

 13.1.5.1.2.3. முரண்ேடும் பநாக்கு  (Contrastive aspects) 

 உள்ளுன யும் சகாள்னககள் ஏ க்குன ய உலகேயமாைது எைக் 

கருதேியலும் என் ாலும் சமாழிகள் முழுனமகள் எவ்ோறு சசான்னம 

அடிப்ேனடயில் பேறுேடும் ோகங்களாகப் ேிாிக்கப்ேட்டுள்ளை என்ேதில் 

பேறுோடு காட்டுகின் ை. இதன் அர்த்தம் என்ைசேன் ால் பேறுோடுகள் 

ேின்ேருேைேற் ிற்கு உட்ேட்டனேயாகும்: (1) ஒபர சிறு அலகுகளின் பேறுேட்ட 

குழுமல்கள், மற்றும் (2) எவ்ோறு துனணப்ோகுோடுகள் சசய்யப்ேடுகின் ை 
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என்ேதில் உள்ள பேறுோடு. முழுேதும் சோருத்தமற்  ோகுோடுகள் மிக 

அாிதாைது. (1)-இன் எடுத்துக்காட்டு ஆங்கிலத்தாலும் கிபரக்கசமாழியாலும் 

தரப்ேடுகின் து. ஆங்கிலத்தில் hand என்ேது மணிக்கட்னடேனர கு ிப்ேிடும் 

அதற்கு பமலாை ோகத்னத உட்ேடுத்தாது; தற்கால கிபரக்கசமாழியில் xeri  

னகமூட்டுேனர கு ிப்ேிடும். foot என்ேதற்கும் podi என்ேதற்கும் இனண உ வு 

இருக்கின் து: ேிந்னதயது கால்மூட்டுேனர கு ிப்ேிடும். இவ்ேிரு ஒழுங்குமுன யும் 

மூட்டுகனள உறுப்புக்களின் எல்னலகளாகப் ேயன்ேடுத்துேனதக் 

கேைத்தில்சகாள்ளவும். xeri என்ேதன் எந்தப் ேகுதி கு ிப்ேிடப்ேடுகி து என்னதத் 

தீர்மாைிப்ேது சூழலுக்கு ேிடப்ேட்டுள்ளது (மயக்கம் ேருேது மிக அாிது). hand 

என்ேதுடன் சோருந்துகின்  xeri என்ேதன் ேகுதி மிக முக்கியமாை ேகுதியாக 

இருப்ேதாலும் மிக அதிகமாக அடிக்கடி சசயல்ோடுகளில் ேங்சகடுக்கின்  

ேகுதியாகவும் இருப்ேதாலும் சேரும்ோலாை சூழல்களில் hand என்ேனத xeri 

என்ேதுடன் சதாடர்புேடுத்தி சமாழிசேயர்ப்பு சசய்ேதால் எதுவும் 

இழக்கப்ேடுேதில்னல.  

 ஒரு சமாழி மற்ச ாரு சமாழினயக் காட்டிலும் நுண்ணிய பேறுோடு 

தரும்போது பேறுேனகயாை பேறுோடு பதான்றும். எடுத்துக்காட்டாகக் காதிற்குக் 

கீழ் ேரும் ோகமாை சசேிடு என்  தமிழ்ச் சசால்லுக்கு இனணயாை சசால் 

ஆங்கில்த்தில் இல்னல. cheek என்ேது சசேிடு என்ேதற்கு இனணயாகாது. இனத 

சசான்னம இனடசேளி எைக் கு ிேிடபேண்டுமா என்  பகள்ேி எழலாம்.  

 பேறுேட்ட சமாழிகளின் சினைசமாழிய ஒழுங்கனமப்பு ஒப்புனமயுள்ள 

பேறுேட்ட முழுனமகளின் ேகுதிகள் சேயாிடலுக்காக குழுமப்ேடுேது போன்று 

பேறுேடுகின் ை. எடுத்துக்காட்டாக ேிரஞ்சு சமாழியில் கதேின் ேிடி, சூட்பகசின் 

ேிடி, ேம்ேின் ேிடி என்ேனேகளுக்கு பேறுேட்ட சசாற்கள் உள்ளை. அனே 

சேயாிடுேதற்காக ஒபர முழுனமயின் ஒன்றுபோலிpருக்க  ேகுதிகள் 

பேறுேடுேதுபோல் பேறுேடுகின் ை. எடுத்துக்காட்டாக ஆங்கிலத்தில் thumb 

என்ேது ேி  ேிரல்களிடமிருந்து பேறுேடுத்தப்ேடும். தமிழில் இம்மாாியாை 

பேறுோடு சசய்யப்ேடேில்னல. ஒவ்சோரு ேிரலுக்கும் தைித்தைி அனட 
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தரப்ேட்டு சேயாிடப்ேட்டுள்ளை: சேருேிரல், பமாதிரேிரல், ஆள்காட்டிேிரல். 

சுண்டுேிரல்.  

 ேல சமாழிகள் கால்களின் மற்றும் னககளின் ேிரல்கனளத் சதாடர்ேற்  

சசாற்களால் கு ிப்ேிடுகின் ை (எ.கா. ஆங்கிலத்தில் finger, toe எை 

பேறுேடுத்தப்ேட்டுள்ளை); இருப்ேினும் ேல ேி  சமாழிகள் சதாடர்புள்ள 

சசாற்களால் கு ிப்ேிடுகின் ை: னகேிரல், கால்ேிரல். 

13.1.5.2. கினடோினச அனமப்புகள் (Linear Structures)  

13.1.5.2.1. இருதுருேங்கள் (Bipoles)  

 கினடோினச அனமப்ேின் எளியேனக எதிாினடகளின் இனணயாகும்.  

13.1.5.2.2. இருதுருேச் சங்கிலிகள் (Bipolar chanins)  

 எதிர்னமகளின் இனணகள் சசயன்னம சசய்யும் அளனே, ேண்புகளின் 

பேறுேட்ட அளபுகனளக் காட்டும் சசாற்களில் ேலேற்ன  உள்ளடக்குகின் து. 

மிகக்கூடுதலாை அனமப்சோழுங்கு அளனேயின் ஒவ்சோரு நுைியிலும் இருக்கும் 

எதிர்னம இருதுருேத்தின் உட்கீனடயாை மீயளபுச் சசாற்களாகும் (அடிப்ேனட 

எதிர்சமாழி இனணகளுக்கினடயில் துருே மாற் ம் இருக்கின் து.): நுண்ணிய 

சி ிய சோpய ேிரமாண்டமாை சங்கலிகளின் கூடுதலாை எடுத்துக்காட்டுகள் 

ேின்ேருேைோகும்: அப்ேழுக்கற்  தூய்னமயாை அழுக்காை அற்புதமாை 

பமன்னமயாை நல்ல சகட்ட அழகாை சாதாரணமாை அசிங்கமாை  

13.1.5.2.3. ஒருதுருேச் சங்கலி (monopolar chanins) 

 ஒருதுருேச் சங்கலிகளில் சங்கலிகளின் முனைகளில் இருக்கும் சசாற்கள் 

எதிர்தினசகளில் இருக்கின் ை என்ேதில் அர்த்தம் இல்னல. ஒருதுருே 

கினடோினச அனமப்புகளின் ேல பேறுேட்ட ேனககள் இருக்கின் ை. அேற்ன  

ேிளக்குேதிலும் ேனகப்ேடுத்துேதிலும் ேல ேழிகள் இருக்கின் ை. ேின்ேரும் 

அனமப்சோழுங்கு குரூனச (Cruse, 1986) ேின்ேற்றுகின் து.  

13.1.5.2.3.1. அளபுகள் (degrees)  

 அளபுகள் ேடிேம் அல்லது தீேிரம் போன்  சதாடர்ந்து அளனே 

சசய்யப்ேட்ட ேண்ேின் பேறுேட்ட அளபுகனள அேற் ின் சோருண்னமயின் 

ோகமாக உட்ேடுத்தும் ஆைால் உட்ேடுத்தலின் உ ேில்னல. அேற் ின் 
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பு சேல்னலகள் சதளிேற் னே மற்றும் அனே உள்ளுணர்வு அடிப்ேனடயில் 

அேற் ின் ேடித்தரேடுத்தும் தன்னமனய இழக்கேில்னல. நாம் உள்ளுறும் ேண்ேின் 

மதிப்புகனளக் கு ிக்கும் சசாற்களிலிருந்து அவ்ோ ல்லாதேற்ன க் கு ிக்கும் 

சசாற்களின் பநா;வுகனள பேறுேடுத்தேியலும். முந்னதய ேனகயின் 

எடுத்துக்காட்டுகள் ேின்ேருேை: பதால்ேி சேற் ி சி ப்புநினல . இரண்டாேது 

ேனகயின் எடுத்துக்காட்டு ேின்ேருைோகும்: ோன , குன்று, மனல; mound  

hillock   hill   mountain. 

13.1.5.2.3.2. நினலகள் (stages) 

 நினலகள் ஏபதாசோன் ின் ோழ்க்னகச் சக்கரத்தின் இடங்களாகும்

முன்பைற் த்தின் கருத்துச்சாயனல உட்ேடுத்தும். 

 எ.கா.  

 சதாடக்கநினல இரண்டாம்நினல உயர்நினல  

 இளங்கனலப்ேட்டநினல முதுகனலப்ேட்டநினல  

 குழந்னதப்ேருேம் இளனமப்ேருேம் ோலிேப்ேருேம் முதுனமப்ேருேம். 

  முட்னட புழு கூட்டுப்புழு ேண்ணத்திப்பூச்சி  

13.1.5.2.3.3. அளனேகள் (measures) 

 அளனேகள் ேகுதி-முழுனம உ ேின் அடிப்ேனடயில் அனமந்தது

ஒவ்சோரு முழுனமயும் ஒன்றுபோல் இருக்கி  ோகங்களால் ோிக்கப்ேட்டிருக்கும்; 

அடுத்திருக்கின்  சசால்லால் கு ிப்ேிடப்ேடும் அளனேப் ேண்புகளின் 

மதிப்புகளுக்கினடபய ேடிேியல்சார்ந்த உ வு இருக்கின் து. 

 எ.கா. 

 ேிைாடி, நிமிடம், மணி, நாள், ோரம், மாதம் (போன் ை)  

 அங்குலம், அடி, கெம் (போன் ை)  

 னமல், ஆழாக்கு, உழக்கு, ேடி, நாழி, குறுணி, மரக்கால்  

13.1.5.2.3.4. ஸ்தாைங்கள் (ranks) 

  ஸ்தாைங்களில் உள்ளுன யும் ேண்பு சதாடர்ந்து பேறுேடாது ஆைால் 

ேிட்டுேிட்டு பேறுேடும். ஒரு சசால் அதனை அடுத்துேருகின்  

சசாற்கனளக்காட்டிலும் கூடுதபலா குன போ என் ில்னல. 

 எ.கா. 
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 ேிாிவுனரயாளர், உயர்ேிாிவுனரயாளர், இனணப்பேராசிாியர், பேராசிாியர்  

 கர்ைல், சலப்டிைட் கர்ைல், பமெர், காப்டன்  

பமற்சசான் பநா;வுகளில் உள்ளுன யும் ேண்னே “மூப்புநினல” போன்று 

கருதேியலும் ஆைால் அனே ேடிப்ேடியாகத் சதாடர்ச்சியாக மா ேில்னல: ஒரு 

கர்ைல் மற்ச ாரு கர்ைனலேிட கூடுதல் ஸ்தாைத்னத அனடயேியலாது.  

 அடிப்ேனட எண்கனள (ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு ...) இந்தத் 

தனலப்ேில் கருதேியலும்;  இேற் ில் பேறுேடும் ேண்பு “எண்ணிக்னகத்தன்னம” 

ஆகும். இனேயும் சதாடர்ச்சியாக பேறுேடேில்னல: ேன்ைிரண்டு எண்ணிக்னக 

சகாண்ட எந்த ேகுப்பும் ேன்ைிரண்டு எண்ணிக்னகசகாண்ட மற்ச ாரு ேகுப்னே 

எண்ணிக்னகயில் ேிஞ்சாது. ேனகப்ோட்டியல் ேடிநினலயின் மட்டங்களும் 

ஸ்தான்கள் ஆகும்:  

 எ.கா. 

 ேனக, இைம், சோதுேிைம், குடும்ேம்  

13.1.5.2.3.5. சதாடர்ச்சிகள் (Sequences) 

 பமற்சசான்ை எல்லா பநா;வுகளிலும் ோினசயில் ேரும் ஒரு தைிமம் அனத 

முன்சதாடரும் தைிமத்னதேிட ஏபதா கூடுதல் ேண்னேயும் அனதத் ேின்சதாடரும் 

தைிமத்னதேிட குன ந்த ேண்னேயும் சகாண்டிருக்கின் து. இருப்ேினும், 

இம்மாதிாியாை பநர்வு இல்லாத நிரல்ேடுத்தேியலும் தைிமங்களும் 

இருக்கின் ை அனே சதாடர்ச்சிகள் (sequences) எை அனழக்கப்ேடும். 

சசவ்ோய்கிழனம திங்கள்கிழனமனயேிட ஏபதா கூடுதலாை ஒன்ன  

னேத்திருக்கின் து என்று கூ ேியலாது. 

 எ.கா. 

 திங்கள் சசவ்ோய் புதன் ேியாழன்… 

  சைோி சேப்ருோி மார்ச்சு ஏப்ரல்…  

 ேசந்தகாலம் பகானடகாலம் இனலயுதிர்காலம் குளிர்காலம்  

 கானல மதியம் மானல இரவு  

இந்த ேனகப்ோடுகனள கூடுதல் அக்கன யுடன் கருதப்ேடபேண்டாம்: ஒரு 

தனலப்ேின் கீழ் ேல குழுமங்கனளக் கருதேியலும் என்ேனதக் கேைத்தில் 
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சகாள்ளவும். ஒரு திருப்தியாை ேனகசதானக உ வு இருக்கலாம், ஆைால் அது 

இதுேனர கண்டுேிடிக்கப்ேடேில்னல: குறுக்குப்ோகுோடுசசய்யும் ேண்புக்கூறுகள் 

அடிப்ேனடயில் சிந்திக்கேியலும்.  

13.1.5.3. சட்டகங்கள் (Grids) 

  சட்டங்கள்  மீண்டும்பநரும் ேருனமத்தன்னமயாை அர்த்த உ வுகளால் 

அல்லது சோருண்னமக் கூறுகளின் மறுபநா;வுகளால் உருோக்கப்ேடுகின் ை. 

சட்டகத்தின் அலகு அன  ஆகும்; இது நான்கு சசால் அலகுகளால் ஆைது; 

அேற் ில் ஒன்ன  மீதி மூன்று சசால் அலகுகளால் ஊகம்சசய்யேியலும். 

ேின்ேருேை சசல்களின் எடுத்துக்காட்டுகளாகும்:  

1. man      woman  2. hand    finger 

   ram        ewe    leg      toe 

 3. நாய்     குட்டி    4. எடு       திருடு  

              யானை கன்று       சகால்  சகானலசசய்  

இேற் ிற்குப் ேின்ேருமாறு சோருண்னமக்கூறு ஆய்வுகள் தரேியலும்:  

1. [X] [ஆண்] [Y] [சேண்] 

     [Y] [ஆண்] [Y] [சேண்]  

2. [X]             [X] [கூறு] 

 [Y]            [Y]  [கூறு]  

3. [X]   [X] [இளம்]  

[Y]   [Y] [இளம்]  

4.  [V.(1)]   [V.(1)] [சட்டத்திற்குப்பு ம்ோைது  

[V.(2)]       [V.(2)] [சட்டத்திற்குப்பு ம்ோைது  

ேின்ேருேை நல்ேடிோக்கமுற்  அன யல்ல என்ேனதக் கேைிக்வும்: பூ பராொ 

ேிலங்கு பூனை ஒரு அர்த்தத்தில் இங்பக ேனகசதானக உ வு மீண்டும்பநருகி து. 

ஆைால் ஒரு தைிமத்னத ேி  மூன்று தைிமங்களிலிருந்து ஊகிக்கேியலும் என்  

அளவீடு நின பேற் ப்ேடேில்னல. ஊகம் ஒரு தினசயில் சாத்தியமாகும்: பூ 

பராொ ? பூனை ஆைால் மற்ப ாரு தினசயில் சாத்தியமல்ல:  
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 பூ     பராொ  

 ேிலங்கு  ?  

குரூஸ் (Crues, 1986) finger மற்றும் toe என்  சசாற்கனள ஒப்புேடிேங்கள் 

(analogues) என்கி ார். ேின்ேருேை ேி  எடுத்துக்காட்டுகளாகும்: குழுத்தனலேர் 

குழு அணித்தனலேர் அணி தனலனமயாசிாியர் ேள்ளி துனணபேந்தர் 

ேல்கனலக்கழகம் ேலதுேக்கமுள்ளனே ஒன்றுக்சகான்று ஒப்புேடிவுகளாகும். 

பமபல எடுத்துக்காட்டப்ேட்ட சட்டங்கள் அடுக்கு வு அடிப்ேனடயில் சீராை 

போக்குனடயது. ஆைால் சட்டக் கருத்துச்சாயல் அடுக்கு வு சீராை போக்னக 

புகுத்தேில்னல. ேின்ேருேை நல்லுருோக்கப்ேட்ட சட்ட அன களாகும்:  

 பேைா       எழுது       ே னே   ே           நாய்        குனர  

 மண்சேட்டி       சேட்டு     மீன்       நீந்து       யானை    ேிளிறு  

இருப்ேினும் ஒப்புேடிேங்களுக்கினடயில் அடுக்கு வு இருக்கபேண்டும்.  

13.1.5.4. சகாத்துகள் (clusters) 

 சகாத்துகள் ஒருசோருள்ேன்சமாழிகளின் குழுக்களாகும். இனத 

அனமப்ோக்கம் சசய்ேதன் துல்லியமும் கலனேத்தன்னமயும் (சிக்கலும்) 

களங்களின் ேி  ேனககனளக்காட்டிலும் குன ோகும் என்ேனத இது 

காட்டுகின் து. இரண்டு முக்கியமாை சகாத்துகள் இருக்கின் ை: 

னமயப்ேடுத்தப்ேட்ட சகாத்து (centred cluster) மற்றும் னமயப்ேடுத்தப்ேடாத 

சகாத்து (non-centred clusters).  

13.1.5.4.1. னமயப்ேடுத்தப்ேட்ட சகாத்துகள் (Centred clusters) 

 னமயப்ேடுத்தப்ேட்ட சகாத்துகள் ஒன்ப ா அதற்குபமபலா சசாற்களின் 

ஓரளவுக்குத் சதளிோை கருனமயத்தனதக் சகாண்டிருக்கும் மற்றும் பு எல்னல 

தைிமங்களின் குன ந்த கருனமயத்னதயும் சகாண்டிருக்கும். கருனமயத் 

தைிமங்களின் தைிப்ேண்புகளில் சில ேின்ேருேைோகும்:  

 1. அனே சேளிப்ோட்டு அடிப்ேனடயில் நடுநினலயாைனே  
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 2. அனே நனடயியல் அடிப்ேனடயில் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடாதனே; 

 அதாேது அனே ேி  எந்தச் சசாற்கனளக் காட்டிலும் அகலமாை எல்னலப் 

 ேதிவுகளில் பநரும்.  

 3. அனே பதற் க்கூற்று அடிப்ேனடயில் உயர்உள்ளடக்குச் சசாற்கள். 

 இ , சா, மரணமனட, மாள், சா, துஞ்சு, மண்னமனயப்போடு என்  குழுமத்தில் 

இ  என்ேது னமய உறுப்ேிைராகும்: அது சேளிப்ோடு அடிப்ேனடயில் 

நடுநினலயாைது மற்றும் நனடயியல் அடிப்ேனடயில் 

அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடாதது. மூன் ாேது ேண்புக்கூன ப் 

ேயன்ேடுத்தேியலாதது; ஏசைன் ால் இந்தக் குழுமத்தின் உறுப்ேிைர்கள் யாவும் 

பதற் க்கூற்று ஒருசோருள்ேன்சமாழிகள்.  

 walk, amble, stroll, stride, saunter  என்  குழுமத்தில்  யடம என்ேது 

னமயச்சசால்லாகும்: இந்தக் குழுமத்தில் அனடயாளப்ேடுத்தப்ேட்ட சேளிப்ோட்டு 

மாற் ம் இல்னல ஆைால்  யடம என்ேது நனடயியல் அடிப்ேனடயில் 

அனடயாளப்ேடுத்தப்ேடாததாகும் மற்றும் ேி  எல்லாச் சசாற்களின் 

உயர்உள்ளடக்குச் சசால்லாகும்.  

13.1.5.4.2. னமயப்ேடுத்தப்ேடாத சகாத்துகள்  (Non-centred clusters) 

 னமயப்ேடுத்தப்ேடாத சகாத்துகளில் சசாற்கள் எல்லாம் அர்த்தக் 

கற்ன யின் மீது ேரப்ேப்ேட்டுள்ளை உயர்உள்ளடக்குச் சசால் இல்னல. இனே 

பநரடியாக மிகக்குன ந்த அளவு பதற் க்கூற்று பேறுோட்னட 

சேளிக்காட்டுகின் ை அர்த்தக்கற்ன யின் மீது அனே ஓரளவுக்கு 

அண்னமப்ேட்டு இருப்ேது ேனர இது ஒருசோருள்ேன்சமாழியத்னதக் குன க்காது. 

ேின்ேருேை மாதிாி எடுத்துக்காட்டுகளாகும்:  

 அடி, இடி, குத்து, உனத, பமாது, முட்டு, சகாட்டு, குட்டு... சயி, ேயி, 

சகாத்துக்கள் பமலு ல் சசய்யலாம்: இது இயல்ேற் தாகும் மற்றும் ேனகசதானக 

மற்றும் சினைமுதல் ேடிநினலகளில் ேிதிமுன  தழுோததாகும். எடுத்துக்காட்டாக 

ேின்ேரும் சகாத்துகள் பமலு ல் சசய்யும்:  

 1. அசாதாரணமாை, அாிதாை, அபூர்ேமாை 

 2., ேிபைாதமாை, ேிசித்திரமாை, ேித்தியாசமாை, அன்ைியமாை... 
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13.1.5.5. பு ம்ோை ேனககள் (Miscellaneous types) 

 நாம் சி ப்ோை அனமப்புகளின் அடிப்ேனடயில் எடுத்துக்சகாள்ளேியலும் 

சசாற்களங்களின் முக்கியமாை ேனககனளப்ேற் ிப் ோர்தபதாம். சசாற்களின் ேி  

முக்கியமாை குழுமங்களும் உள்ளை. முதலாேது சசால் குடும்ேங்கள் என்று 

அனழக்கப்ேடுேனே. இச்சசாற்கள் சோதுேை ஒரு போpலிருந்து 

ஆக்கப்ேட்தாகும்: எ.கா.நடி (ேி) , நடிப்பு (சே), நடிகன் (சே), நடினக(சே). இங்கு 

ேி  போ;களுடன் மீண்டும் நிகழும் சோருண்னமயியல் சசயன்னமகள் 

இருக்கின் ை இந்த சசாற்கனள ஒரு குழும சசாற்கள் என்று மட்டும் தான் 

கூ ேியலும். இரண்டாேது, பேச்சு அல்லது முன யாை சூழலில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்  ேரம்பு ேழக்கு (சநேனளேநச) அல்லது ஒரு மதச்சார்ோை 

ேிரச்சாரம், சட்ட ஆணேம் அல்லது மருத்துே ோடநூல் இேற் ிற்குப் 

சோருத்தமாை சசாற்ச ானக சகாண்ட கருத்தாடல் களத்திற்கு சோருத்தமாை 

சசாற்களின் குழுமங்களும் உள்ளை. ஆைால் அனமப்பு என்  நினலயில் 

இேற் ிக்குச் சி ப்ோை ேண்புகள் இல்னல.  

13.2. தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

 முன்னர் கூ ிய தமிழ்ச் சசாற்ச ானகயின் ச ொற்ச ொருண்கமயியல் 

அகமப்பு விளக்ைம் அடிப் கடயில் தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு சமற்சைொள்ளப் ட்டுள்ளது.  

இம்மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு மீட்பு ஒழுங்கு முக யொை 

அகமக்ைப் ட்டுள்ளது. தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையில் ச ைொிக்ைப் ட்டுள்ள ச ொற்ைள் 

யாவும்  டிேிகல அகமப் ில் ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டு ஒரு தரவுதளம் 

அகமக்ைப் ட்டுள்ளது. இது ஒரு ச ொல்  டிேிகலயில் இருக்கும் இடத்கத 

கு ிப் ிட்டு அச்ச ொல்லின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் அகமப்க த் தரும்.   

 “தமிழ்க் காட்சி மூலப்சோருண்னமயியல் சசாற்களஞ்சியம்’ (Visual Onto-

thesaurus for Tamil) என்  சமன்சோருள் அமிர்தா ேிஷ்ே ேித்யபீடத்தில்  ”சமாழி 

கற் லுக்கும் கற்ேித்தலுக்கும் கணிைிசார் கருேிகள்” (Computing tools for Tamil 

teaching and learning) என்  தனலேில் சசன்னையிலுள்ள தமிழ் இனணயக் 

http://www.languageinindia.com/


382 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

கல்ேிக்கழக்த்தின் நிதிநல்னகயின் கீழ் நனடசேற்  என்  ஆய்வுத்திட்டத்தின் ஒரு 

ேகுதியாக உருோக்கேட்டு தமிழ் இனணயக் கல்ேிக்கழத்தின் இனணய தளத்தில் 

ஏற் ப்ேட்டு ேயன்ோட்டில் உள்ளது (Rajendran et al 2017, 2019). இனத 

பமன்ேடுத்துேதற்காை முயற்சி இராபசந்திரன் அேர்களால் பமற்சகாள்ளப்ேட்டு 

ேருகின் து. இம்சமன்சோருளில் தகேல் பதனேப்ேடும் சசால்னல அதற்குாிய 

இடத்தில் சகாடுத்தால் தகேல் ஒரு காட்சி ேடிேில் கினடக்கும். ேின்ேரும் 

ேடங்கள் இம்சமன்சோருளின் சேளியிடாகும். 
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13.3. ேிக வுகர 

 இவ்வியலில் தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகைகய ஒரு  டிேிகல அகமப் ொை 

அனமப்ோக்கம் சசய்து ஒரு தரவுதளம் உருோக்கி அதிலிருந்து தகேல்கனள 

ேயன்ோட்டாளர் இனடமுகம் மூலம் சேறும் ஒரு மீட்பு ஒழுங்குமுக யொை 
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வடிவகமக்ைப் ட்டுள்ளது கு ித்து விளக்ைப் ட்டுள்ளது.  இது ஒரு ச ொல் 

ச ொற்ச ொகையின்  டிேிகல அகமப் ில் அது வரும் இடத்கத 

அகடயொளப் டுத்தி அச்ச ொல்லின் மூலப்ச ொருண்கமகய சவளிப் டுத்தும்.  
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இயல் 12 

முடிவுகர 

 

      தமிழ்ப் ச யர்ச் ச ொற்ைளின் மூலப்ச ொருண்கமயியல்  ஆய்கவயும் அதன் 

அடிப் கடயொய் அகமயும் வகைப் ொடியல் ஆய்கவயும் ைளப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவயும் எவ்வொறு தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் ச ொருண்கமயியல் அகமப்க  

சவளிப் டுததலொம் என் து முந்கதய இயல்ைளில் விளக்ைப் ட்டது.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கும் ைளப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுக்கும் 

அடிப் கட வகைப் ொட்டியலொகும். தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் ஆய்வு எவ்வொறு 

தமிழ் சமொழியொனது உலை இருப்புப் ச ொருட்ைகள ைருத்துருக்ைளொை 

சமய்ப் டுத்தம் ச ய்து வகைப் டுத்திப் ச யொிட்டுள்ளது என் கத 

சவளிப் டுத்தும். இவ்வொய்வுைள் ச ொற்ைளஞ் ியம் (ச ொருட்புல அைரொதி), 

ச ொல்வகல, அ ிவு உருப் டுத்தம் ச ொன்  ஆய்வுைளுக்கு அடிப் கடயொய் 

அகமயும். 

ைணிப்ச ொ ி ச ொற்ச ொருண்கமயியல் (computational linguistics) என்  

சமொழியியல் அடிப் கடயிலும் ைணிப்ச ொ ி அ ிவியல் அடிப் கடயிலும் 

அகமயும்  யன் ொட்டு சமொழியியல் ஆய்வொகும் இது. ஆய்வுைளுக்கு 

அடிப் கடயொய் அகமயும் வகைப் ொட்டியல் தொன் இவ்வொய்விற்கு முக்ைிய ஆய்வு 

சே ிமுக யொய் அகமைின் து. இரொச ந்திரன் (2001) அவர்ைளின் ‘தற்ைொலத் 

தமிழ்ச் ச ொற்ைளஞ் ியம்’ என்  நூல்தொன் இவ்வொய்வுக்ைொன முக்ைியத் தரவொகும். 

மொகதயன் மற்றும்  ித்திரபுத்திரன் (1987) ஆைிசயொர் சதொகுத்த மர 

இனப்ச யர்ைள் அைரொதி என்  நூலும்.  ித்திரபுத்திரன் அவர்ைள் எழுதிய 

உ வுமுக ச் ச ொற்ைள் என்  நூலும் (2002) விலங்ைினப் ச யர்ைள் ஆய்வும் 

இவ்வொய்வின் இன் ியகமயொத தரவுைளொகும்.  
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தமிழ் ச யர்ச் ச ொற்ைளின் மூலப் ச ொருண்கமயியலும் ைளப் 

ச ொருண்கமயியலும் என்  இவ்வொய்வின்  ின்னணியிலுள்ள கு ிசைொள்ைளும் 

சைொள்கைைளும் அொிஸ்டொடிலிருந்து இன்றுவகர ஏற் ட்டுள்ள அ ிவியல் 

வளர்ச் ியின் சவளிப் ொடொகும். அ ிவு உருப் டுத்தத்தின் முக யன 

சவளிப் ொடொை வகைப் ொட்டியல் அகமந்தது. மூலப்ச ொருண்கமயியலும் 

வகைப் ொட்டியகல ச ொன்ச  அ ிவு உருப் டுத்தகத சவளிப் டுத்தியது.  

வகைப் ொடியிகலப் ச ொறுத்தவகரயில் வகைப் ொடுைள் மரபுொிகம 

அடிப் கடயிலொன  டிேிகல அகமப்க  உருப் டுத்துவதொை அகமந்தது.  எந்தப் 

ச ொருண்கமக் ைளத்கதயும் வகைப் ொட்டியல் அகமப்புமுக யில் 

சவளிப் டுத்தலொம்.  மூலச ொருண்கமயியல் ஆய்வு வகைப் ொட்டியகல விட 

 ரந்து ட்ட சேொக்ைம்சைொண்டது.  அொிஸ்டொட்டில் ைொலத்திலிருந்சத ச ொருட்ைளும் 

அவற்க த் தொங்கும் ச ொற்ைளும் வகைப் ொட்டியல் அடிப் கடயில் ஆயப் ட்டு 

வருைின் ன. வகைப் ொட்டியல் தொன் தொவர இயலில் தொவரங்ைளின் 

இருச யொீட்டுப் ச யொிடலுக்கும் (binominal nomenclature) வகைப் ொட்டிற்கும் 

விலங்ைியலில் விலங்குைளின் ச யொிடலுக்கும் வகைப் ொட்டிற்கும் அடிப் கடயொை 

அகமந்தது. இவ்வகைப் ொட்டியலில் அடிப் கடயில் தொன் ச ொற்ைள் 

ச ொருண்கமக் குழுமங்ைளொை அல்லது  ச ொருண்கமக் ைளங்ைளொைப் 

 ிொிக்ைப் ட்டு ச ொற்ைளஞ் ியங்ைளொை அல்லது ச ொருட்புல அைரொதிைளொை 

சவளியிடப் ட்டன.  ச ொற்ைளஞ் ியங்ைள் அல்லது ச ொருட்புல அைரொதிைளுக்குச் 

 ட்டமொை அகமவது வகைப் ொட்டியலின் ச யல் ொடொைத் திைழும் ச ொருட்புலப் 

 ொகு ொடொகும். இத்தகைய ச ொருட்புலப்  ொகு ொட்கட ேிைண்டுைளில் ைொணலொம். 

ரொெஸ்ட்டின் சத ொர ிலும் (Roget’s thesaurus) ஒருவகையிலொன ச ொருட்புல 

வகைப் ொடு ைொணப் டுைின் து. இத்தகைய வகைப் ொடுைளின் வளர்ச் ிகய 

விவொிப் து இவ்வியலின் சேொக்ைமொகும். சமலும் வகைப் ொட்டியலும் மூலப் 

ச ொருண்கமயிலும் ச ொற்ைளஞ் ியப் ச ொருட்புல வகைப் ொடும்  எவ்வொறு 

ஒன் ிற்சைொன்று சதொடர்புசைொண்டுள்ள என் தும் இங்கு விளக்ைப் ட்டுள்ளது. 

           மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைள் ஒரு ச ொருட்புலத்தின் அல்லது 

ச ொருண்கமக் ைளத்தின் அ ிவகமப்க  (knowledge structure) உருப் டுத்தம் 
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ச ய்ைின் து. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ச ொற்ச ொருண்கமயிலிலும் 

ச யற்கை அ ிவியலிலும் ச ொிய ைளமொகும்.  அடிப் கடயில், ஒரு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒரு கு ிப் ிட்ட ச ொருட்புலத்திற்கு அடிப் கடக் 

கூறுைள், சவறு ட்ட ைருத்துருக்ைள் மற்றும் அவற் ின் சதொடர்புள்ள சமொழியியல் 

சமய் உருவொக்ைங்ைள் இவற் ொல் உருப் டுத்தம் ச ய்யும் சேொக்ைம் உள்ள ஒரு 

முக யொன ஒழுங்குமுக யொகும். மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வின் மிைப் ரந்த 

 ொர்கவ அக்ைளத்கதப்  ற் ிய  ட்ட ிவு, அணி மற்றும் உருவை அ ிவு ச ொன்  

ைளஞ் ிய அ ிவின் வடிவுைகள உள்ளடக்ைலொம். மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வின் வகரயக  விளக்ைங்ைள்  ல சூழல்ைளிலும்  யன் ொடுைளிலும் 

 யன் டுத்தப் டுைின் ன. மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளின் அ ிவு இயற்கை 

சமொழியியலில் அ ிவுள்ள  யன் ொட்டொளர் இகடமுைம் மற்றும் ஆவணங்ைளின் 

தொனியங்கு மீட்பு ச ொன்   யன் ொடுைளுக்கு மிை முக்ைியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.  

இடம், ைொலம் ச ொன்   ில ச ொதுவொன ைளங்ைள்/ச ொருட்புலங்ைள் மிை விொிவொன 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு ஒழுங்கு முக ைகள உருவொக்ைின.  

ச ௌவொ (J.F. Sowa, 1996, 14) ) “Ontologies for knowledge sharing” என்  

தமது உகரயில் சமய்ப்ச ொருள் மூல ஆய்வு, ைகலச்ச ொல் ொர் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (terminological ontology), சவளிப் கட 

உண்கமயொக்ைப் ட்ட  மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு (axiomatized ontology) 

என் கவைளுக்கு முக யல்லொ விளக்ைங்ைள் தருைி ொர். மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு (ontology): எதொவது ச ொருண்கமக்ைளத்திசலொ (domain) ச ொருள் 

 ரப் ிசலொ (subject area) இருக்ைி  அல்லது இருக்ைவியலும் 

இருப்புப்ச ொருள்ைளின் வகைைளின்  ி ப் ொக்ைம் ஆகும். முன்னர் 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு வகை-துகணவகை உ வொல்  குதி ேிரலில் 

ஒழுங்ைகமக்ைப் ட்ட ைருத்துருக்ைளுக்கும் உ வு வகைைளுக்கும் ச யர்ைளின் 

சதொகுப் ொல்  ி ப்பீடு ச ய்யப் ட்டுள்ளது. முக யொன சவளிப் கட உண்கமயும் 

(formal axioms) வகரயக  விளக்ைங்ைளும் மூலசமய்ப்ச ொருள் ஆய்வில்  ில 

http://www.languageinindia.com/


388 

 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:8 August 2019 
Prof. S. Rajendran and K. Anithaa, Ph.D.  

தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  

(Ontology of Tamil Vocabulary)  

அல்லது எல்லொக் ைருத்துருக்ைளுடனும் உ வுைளுடனும் சதொடர்பு 

 டுத்தப் ட்டிருக்ைலொம்.  ஒரு எடுத்துக்ைொட்டின் மூலம் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்கவ உருவொக்குவது  ற் ி இங்கு விளக்ைப் ட்டுள்ளது. 

           ச ொல்வகலைள் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைகளப் 

 யன் டுத்துைின் ன.  ச ொல்வகலைள்  ச ொற்ைகள அவற் ிற்ைிகடசயயுள்ள 

ச ொருண்கம உ வுைள் அடிப் கடயில் இகணக்ைின் ன. ஒருச ொருள் 

 ன்சமொழியம் தொன் ச ொல்வகலைளின் அடிப் கட உ வொகும்.  உள்ளடங்கு 

சமொழிய-உள்ளடக்கு சமொழிய உ வு,   ிகனசமொழிய-முழுசமொழிய, எதிர்மக  

உ வு என் ன ச ொற்ைளுக்ைிகடசய உள்ள  ி  உ வுைளொகும், 

இவ்வகைப் டுத்தலின்  ின்னணியில் ச ொல்வகல ச ொற்ச ொகைகய 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு அடிப் கடயில் ஒருவித  ொகு ொடு ச ய்ைின் து.  

இவ்வியல் ச ொல்வகலப்  யன் டுத்தும் மூலப்ச ொருண்கமயியல்  ஆய்வு  ற் ி 

விளக்குைின் து. 

 ச ொருண்கமயியல் சமொழியின் வடிவ அகமப்க  உலைத்சதொடு 

சதொடர்பு டுத்துைின் து. சமொழியின்  ருகமப்  ண் ிற்கும் அருவப்  ண் ிற்கும்  

 ொலமொை அகமைின் து. இலக்ைண அகமப் ில் ஒலியனியல் ேிகல சமொழிகய 

ஒலிசயொடு சதொடர்பு டுத்துைின் து என் ொல் ச ொருண்கமயியல் உலைத்சதொடு 

சதொடர்பு டுத்துைின் து. சமொழியின்  ச ொருண்கமகய ஆய்வதற்குப்  ல 

சைொள்கைைளும் சைொட் ொடுைளும் வகரயறுக்ைப் ட்டுள்ளன. ச ொருண்கமயியல் 

சமொழியின் அகமப்பு மற்றும் ச யல் ொடு இகவ தவிர உளவியல், தத்துவவியல், 

தர்க்ைவியல் மற்றும் மொனிடவியல் இவற் ின்  ிக்ைல்ைகளயும் உள்ளடக்ைியது. 

ச ொருண்கமக்ைள ஆய்வு என் து சமொழியின் ச ொற்ச ொகைகய  ல 

ச ொருண்கமக் ைளங்ைளொைப்  குத்து அதில் வரும் ச ொற்ைளுக்கு இகடசயயுள்ள 

உ வுைகள விளக்குவதொகும். ச ொருண்கமக்ைளம் என் கத ஒரு ச ொதுவொன 

ச ொல்லில் அடங்கும் சேருக்ைமொன சதொடர்புகடய ச ொருண்கமைகளக் சைொண்ட 

ச ற்ைளின் குழுமம் என்று வர்ணகன ச ய்யலொம். எடுத்துக்ைொட்டொை, 

ேி ப்ச யர்ைள், உ வுப்ச யர்ைள் என் ன ச ொருண்கமக் ைளங்ைளொகும். ேி ம் 
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என்  ச ொருண்கம ைளத்தில் ைறுப்பு, சவள்கள,  ிவப்பு,  ச்க , ேீலம் ச ொன்  

ேி த்சதொடு சதொடர்புகடய ச ொற்ைள் அடங்கும். 

சமற்ச ொன்ன வகைப் ொட்டியல், மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு, 

ச ொருண்கமக் ைள ஆய்வு என்  ஆய்வு சே ிமுக ைளின் சைொட் ொடுைள், 

சைொள்கைைள் மற்றும் விளக்ைங்ைள் அடிப் கடயில் ஆறு இயல்ைளில் தொவர இனச் 

ச ொற்ச ொகை, விலங்ைினச் ச ொற்ச ொகை, உ வுமுக ச் ச ொற்ச ொகை, ேி ச் 

ச ொற்ச ொகை, ைொல-இடச் ச ொற்ச ொகை,  கமயல் ச ொற்ச ொகை என் னவற்க  

ஆய்ந்து ஒரு மீட்பு ஒழுங்ைகமப்க யும் ைற் ிக்கும் சதொகுதிகயயும் உருவொக்குவது 

 ற் ி விளக்ைப் ட்டுள்ளது.  

 இறுதியொை இரொச ந்திரன் அவர்ைளொல் சதொகுத்துத் தமிழ்ப் 

 ல்ைகலைழைத்தொல் சவளியிடப் ட்டுள்ள தற்ைொலத் தமிழ் ச ொற்ைளஞ் ியத்தில் 

தரப் ட்டுள்ள தமிழ்ச் ச ொற்ச ொகையின் ச ொருட்புல வகைப் ொட்கடத் தரவொைக் 

சைொண்டு வகைப் ட்டியல் அடிப் கடயிலும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு 

அடிப் கடயிலும் ஆய்ந்து அவற்க  மீட்பு ஒழுங்ைகமப்பு முக ைளொைவும் 

ைற் ிக்கும் சதொகுதிைளொைவும் உருவொக்குவது  ற் ி விளக்ைப் ட்டுள்ளது.   

           மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு  ல ச யல் முக  மற்றும் சைொட் ொடு 

 ொர்ந்த அணுகு முக ைளிலும் உட் கடயொைப்  யன் டுத்தப் டுைின் து: 

ச ொல்வகலைள் (wordnets), ச ொருண்கம வகலைள் மற்றும் ைருத்துரு 

வகர டங்ைள் (semantic networks and conceptual graphs), ச ொல் ைருத்துரு 

அகமப்பு (lexical conceptual structures), ஆக்ைமுக  அைரொதிைள் (generative 

lexicons), ைொட் ிைள் (scenarios), ைருத்தொடல் சமலொண்கம ஒழுங்குமுக  
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(discouse management system). மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு இயற்கை 

சமொழியின் புர்ந்துசைொள்ளலுக்கும் (natutal language understanding) 

 யனுள்ளதொய் அகமைின் து. இன்க ய ைொலைட்டத்தில் இணய தளங்ைளிலும் 

தரவு தளங்ைளிலும் அ ிவு அடிப் கடைளிலும் ைிகடக்ைப்ச றும் தைவல்ைகளப் 

ச றுவதற்கு உதவும் ைருவிைளொை வகைப் ொட்டியலும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வுைளும் அகமைின் ன. அத்தகைய ஒரு முயற் ி இங்கு 

சமற்சைொள்ளப் ட்டுள்ளது. ச யற்கை அ ிகவத் தருவதற்கு 

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வு முக்ைியப்  ங்கு வைிக்ைின் து.  

மூலப்ச ொருண்கமயியல் ஆய்வுைளும் வகைப் ொட்டியல்ைளும் ைணினி வழி 

அ ிகவப் ச றுவதற்கும் ைற் தற்கும் உதவுைின் ன.  இன்க ய ைொலைட்டத்தில் 

ைணினி வழி ைற் ிக்கும் ைற் ல் சதொகுதிைள் யொவும் மூலப்ச ொருண்கமயியல் 

அடிப் கடயிலும் வகைப் ொட்டியல் அடிப் கடயிலும் ைளப்ச ொருண்கமயியல் 

ஆய்வு அடிப் கடயிலும் தொன் அகமைின் து. 
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