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Abstract 

 This study explores the implications of culture for Sexually Transmitted Infections (STI) 

health care delivery in Africa. A purposive sampling of 20 audio-taped doctor-patient interactions 

in selected STI and HIV clinics in south west Nigeria, was done. The interactions were transcribed 

and screened for instances of cultural influences. Insights from Conversation Analysis and the 

common ground theory were adopted for the analysis. The study found that culture has both 

positive implications and negative implications for STI care in Africa. The African culture of 

respect, illustrated through greetings and the use of honorifics constitute positive impacts to STI   

care delivery, while the cultural practices of stigmatisation of STI patients, taboos,                                                                                                                         

indirect reference to certain parts of the body and the tendency for patriarchal STI 

deresponsibilisation, were found to be very inimical to STI care in Africa, and Nigeria especially. 

The study concludes that the positive aspects of culture should be deployed in achieving better 

health care delivery in STI cases; the negative aspects, some of which have been identified above, 

should be addressed corrected for better results in the societal conceptualisation, interpretation and 

treatment of STIs in Africa. 

 

Keywords: Culture, STI care in Africa, Stigmatisation, Conversation Analysis, Common ground 

 

Introduction 

 Culture can be conceived as the lens through which a society views the world, including 

issues of health. For instance, “the culture of a society about sex related issues plays an important 

role in the prevention and treatment of sexually transmitted diseases” (Praharaj 2011:1). 

 

 Culture has been defined as the “characteristics and knowledge of a particular group of 

people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music and arts” (Zimmermann 

2017).  Culture thrives on communication and socialisation. The core of culture is formed by 

values and these values reflect broad tendencies for certain state of affairs- right or wrong, right or 
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evil, natural or unnatural. Culture is further hypothesised as a collection of shared values, beliefs, 

and practices that are contained within a clearly defined community (Ulrey & Amason, 2001; 

Brislin & Yoshida, 1994). These values, beliefs, and practices are conceptualised as variables, and 

the goal of the health communicator is to identify those underlying cultural cues that may be 

incorporated into the delivery of the health message. (Kadiri, Ahmad, Mustaffa 2014) 

 

 Research has shown that “socio-cultural influences, traditional lifestyles, societal norms 

and traditions have some influence on sexually transmitted infections (henceforth, STIs), including 

HIV/AIDS” (Praharaj 2011:2). According to Meyer- Weitz (1998:3), an essential step in curtailing 

the spread of STIs in South Africa is to understand how the cause, spread and prevention of STIs 

are conceptualised by STI patients themselves and how these representations influence their 

behaviour. 

 

 A sexually transmitted infection is an infection passed from one person to another person 

through sexual contact. While some STIs can be cured, some cannot be cured, but can be medically 

managed. STIs continue to pose severe risk to public health and the consequences can be quite 

lethal, if left untreated.  Common STIs include - gonorrhea, syphilis, chlamydia, genital herpes, 

HIV/AIDS, hepatitis (A, B, C, D, E), bacterial vaginosis, crabs or pubic lice, genital warts, vaginal 

thrush (female candidiasis), Trichomonas, Molluscum contagiosum, etc. 

 

Previous Studies on Culture and STI  

 Since the predominant way of contracting STIs is through sexual intercourse, it becomes 

pertinent to examine the cultural interpretations of the relationship between sex and STIs and the 

implications this cultural conceptualisations bear for STI care. Culture is discussed under the 

variables below, in relation to STI: 

 

Norms and Taboos  

 In some cultures, especially Africa, sexual relationships are enmeshed in different  cultural 

beliefs, with regulations placed by different  norms and taboos, which include various sexual 

taboos such as having sex with a widow, having sex with a woman who has had a miscarriage or 

an abortion. These taboos reflect the widespread belief in Africa that death is a mystically polluting 

force that can negatively affect health (Green et al., 1995).  

 

 Other sexual taboos that are believed to result in ill health are having sex with a woman 

during menstruation or with another man’s wife (Green, 1992; Green et al., 1995; Scott & Mercer, 

1994). It is believed that in instances where these sexual taboos are ignored or transgressed, that a 

traditional disease such as an STI will result. Diseases are considered as either naturally caused or 

spiritually caused (Green, 1992). 
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 In Africa, most diseases that are transmitted by sexual intercourse are considered as 

traditional diseases, thus spiritually caused (Green, 1992; Green et al., 1995). It is therefore 

believed that these diseases are best diagnosed and treated by traditional practitioners and 

medicines or through consultation with multiple healers (Green, 1992). 

 

Polygamy and STI 

 Polygamy, the practice whereby a man marries more than one wife, is entrenched in the 

African culture. Culturally, the practice of polygamy is premised on the belief that a large family 

and many wives translate to wealth, affluence, and influence. The primordial African man was 

assessed for affluence by the number of wives under his control and care. Furthermore, polygamy 

is also popular for other economic reasons like benefits such as cheap labour for farming etc. 

However, today, for both economic and religious reasons, monogamy is more popular, especially 

in urban areas, but multiple sexual encounters, either with regular partners or with sex workers, 

remain. 

  

 Consensual unions, often between a man and more than one woman also occur relatively 

frequently. Polygamy and concubinage are still accepted as normal cultural practices among 

Africans in spite of the effect of modern life on many tribal customs (Mokhobo, 1989). 

 

 All these translate to more freedom to engage in sexual relations with more than one person 

at a time, thus expanding the risks of contracting STIs. 

 

Gender Roles and STI 

 In many societies in Africa, Men’s social roles are characterised by the expectations of 

male dominance and sexual prowess, while women are expected to be subordinate and submissive 

to male dominance and sexual desires. The subordinate status assigned to women in general in 

combination with male dominance and sexual prowess place women in a very vulnerable position, 

making it virtually impossible for them to negotiate for safer sex or to claim monogamy from their 

partners. This seriously compromises their risks for STI infection and their ability to protect 

themselves. 

 

Methodology 

 A purposive sampling of 20 audio-taped doctor-patient interactions in selected STI and 

HIV clinics in south west Nigeria, gathered between 2012 and 2015, make up the data for the 

study. The interactions were transcribed and screened for instances of cultural influences. Only 

five interactions were selected for analysis for the study. The analysis was done using insights 

from Conversation Analysis and the common ground theory. 
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Theoretical Insights 

Common ground 

 Common ground is a concept that is attributed to Herbert Clark and Susan Brennan (1991). 

The theory is situated explicitly in the tradition of Conversation Analysis though with a mentalist 

flavour different from Conversation Analysis. 

 

 They propose that the context that a listener requires to understand what a speaker means 

at a particular speech event is the common ground that is believed to mutually exist between them 

(Clark and Carlson 1981:319). Common ground is defined as “mutual knowledge, mutual beliefs, 

and mutual suppositions” between two people (Clark and Carlson 1981:321).  The idea here is that 

it is not sufficient for the two people involved in an interaction to believe or know certain things. 

Each of them must know and believe that he knows and believe those things, know that the other 

person shares the same belief and knowledge, and that the other person knows that he holds similar 

beliefs and knowledge and so on (Schiffer 1972). All joint activities thrive on the accumulation of 

the participants’ common ground (Clark and Brennan 1991:127; Clark 1996:38). The process by 

which interactants build their common ground is called “grounding”, a term that has been defined 

by Clark and Brennan (1991:129) as “… a collective process by which the participants try to reach 

[their] mutual belief. It is generally understood that mutual belief can never be perfect. As such, 

there is a need for a “moment by moment” updating of common ground through grounding.  

 

 Three major types of evidence that signal what is common ground between two interactants 

as identified by Clark and Marshall (1981) are: physical co-presence, linguistic co presence and 

community membership. Physical co-presence refers to the possibility of two people sharing a 

similar experience which could be by sight, smell or touch, within the same space and time. 

Linguistic co presence involves all the utterances being uttered in the course of the interaction 

including the current one being considered by participants while community membership refers to 

knowledge shared by participants by virtue of their group affiliations which could be by age, race, 

social class, technical know-how, religion, profession and the likes.  

 

Data Analysis   

The Culture of Respect and STI Health Care 

 The culture of respect is deeply engrained in the Africa society, especially in the South 

west region where the Yoruba tribe is settled and where the data for this study were got. One of 

the fundamental ways through which people show respect, especially in formal settings, is through 

greetings. This phatic communion is also expected to be reciprocated as failure to return a greeting 

could be damaging to the public self- image of the affected individual (Brown and Levinson 1987). 

Another way through which the culture of respect is demonstrated in the hospital  setting is through 

the use of honorific expressions, to show deference to an older person or to express respect for an 
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individual’s social status, even in cases where the referent of the honorific expression is younger 

than the one expressing the honorific. 

 

 With this background knowledge, the doctors and other health workers sometimes feel the 

moral obligation to lighten the burden of the patients by building a common ground for solidarity. 

One of the ways through which health care providers lighten the stigmatisation of visiting an STI 

or HIV clinic is by the cultural practice of greeting and respect, sometimes through the use of 

reciprocated honorifics, as reflected in the interactions below. 

 

Interaction 1 

1. P: good morning ma 

2. D: how are you? 

3. P: fine 

4. D: do you have any complaint? 

5. P: no 

6. D: what’s your CD4 result? 

7. P: () 

8. D: where did you do it? 

9. P: () 

 

Interaction 2 

1. D: good morning ma 

2. P: good morning 

3. D: how are you? 

4. P: I’m alright 

5. D: how is work? 

6. P: fine 

7. D: you’ve done your viral load? 

8. P: yes 

9. D: any complaint? 

10. P: I just use to have this pain in my joints 

 

 The interactions above occurred in an HIV clinic. In the first interaction, the patient who 

is younger greets the doctor while in the second interaction, it is the doctor that expresses her 

respect for the older patient by greeting her first, as the culture demands among the Yoruba tribe 

in Nigeria. This cultural disposition supersedes the social power that positions the doctor as 

possessor of expert knowledge and the care giver- a socially superior position over the patient who 

is a beneficiary of the expertise of the doctor and the care receiver. Similarly, in both interactions 
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above, the use of honorific term “ma” (Nigerian English variant of the contracted form, ma’am) is 

employed alongside the greeting by the younger participant, to show deference to the older. 

 

 This culture of greeting and use of honorific expressions in STI health care delivery has 

the positive implication of creating a friendly atmosphere for the medical business. Especially, 

they address what Brown and Levinson (1987) call the positive face of  STI patients, thereby 

lessening the moral burden of having to visit an STI clinic for a diagnosis or treatment. 

 

The Culture of STI Stigmatisation and STI Health Care 

 Stigmatisation stems from the cultural belief that STI is a corollary of an undisciplined 

sexual lifestyle or promiscuity. The implication is a negative effect on the willingness of STI 

patients to seek treatment. The reality in most STI and HIV clinics in Nigeria is an unusually low 

patronage by patients, compared to other clinics. Many patients would rather bring up issues of 

STI symptoms alongside other general health complaints, at other clinics, rather than visit a 

designated STI clinic.  

 

 Usually, HIV patients, because of the seriousness of their health condition, and the fear of 

stigmatisation, have an air of reserve around them. Most times, they dread people finding out the 

truth about their health status. As such, in the HIV departments in the hospitals where some of the 

data were collected, most of the patients stealthily went into the place hoping people, especially 

non- reactive persons would not recognise them. As a matter of fact, most of the patients are 

compelled to attend clinics because of the nature of their condition (the need for follow ups checks 

on their immunity level). 

 

 The interaction below occurred in an HIV clinic and we see the patient express the cultural 

belief that HIV is a consequence of promiscuity (. Earlier in the data, she also expresses regret for 

delaying her decision to seek medical care the moment she observed she was losing much weight. 

This is one of the grave implications of stigmatisation in STI care in Africa.   

 

Interaction 3 

D: there is nothing if you are not infected you will be affected  

P: since I heard I have been happy because kin se pe eeyan n se agbere kiri 

(Not that person is doing adultery about) 

(It’s not as if one is promiscuous)  

D: kin se ori agbere nikan leyan tin ri 

(Not that on adultery alone person can see it) 

(One can get it through other means aside sex)  

P: mo mo, igba ti mo gbo awon idanileko yin, o ti ye mi 

(I know, when I heard the teachings your, it has understood me) 

http://www.languageinindia.com/


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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:1 January 2020 

Oluwaseun Amusa, M.A. 

“Because it’s not as if one is promiscuous”: Investigating Culture and STI Care in Africa      7 

(I know, ever since I heard your teachings, I have been enlightened) 

D: to ba je bi odun mewa seyin bayii, ti won ba ni eyan ku tori HIV, a gbo. Sugbon, niisin 

iru  e o ye ko waye mo 

(If it is like 10 yrs back now, if they say someone died because of HIV, we’ll hear, but, now such 

should not happen again) 

(If it were some 10 yrs ago, and someone dies of HIV, it’s understandable, but such should not 

happen now) 

P: unh 

 

Taboos and Indirect Reference to the Genitals 

 STI and HIV interactions involve symptomatic descriptions that require the mentioning of 

private parts of the body that are considered taboos, again in the cultural context of many societies 

in Nigeria and Africa. Thus, in order to save face, patients engage in pragmatic acts of hedging  to 

insist on their moral sanctity against the socio-cultural beliefs of the Nigerian society.  

 

 Consider the interaction below. 

 

Interaction 4 

Doc: er… 

Pt:  I said I’m having scratch inside my private part 

Doc: okay↓ 

Pt:  as I’m scratching it, the thing will be paining me,  

Pt:       peppering me  

Doc: emm 

Pt: and then I still have malaria ( ) 

((noise)) 

Doc: (.) sorry. You said, you have toilet disease. How do you know you have toilet disease? 

Pt: =even when .eh because I travelled home then  

Doc: =Is it because you travelled home? 

Pt: =No, it has been affecting me before.  

Pat: I used to scratch my private part.   

Pat: It will be scratching me (It will be itching me)  

Doc: =do you have any discharge?    

Pt: =no 

 

 In line 10, the patient adds to her prior turn “no” (15) with “the thing the body is paining 

me” (17) where further reference is made to the private part through metaphors such as “*the 

thing” and “the body”* which share the same referent. The metaphors become significant as one 

http://www.languageinindia.com/


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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:1 January 2020 

Oluwaseun Amusa, M.A. 

“Because it’s not as if one is promiscuous”: Investigating Culture and STI Care in Africa      8 

gains insight into the Nigerian socio-cultural belief where it is regarded as a taboo to refer to the 

male and female genitals using their biological names. 

  

 The cultural restriction on direct reference on these private body parts in the public (known 

as taboos), makes STI and HIV medical interactions quite discomforting. This indirect reference 

could also result in ambiguity. 

 

 However, the taboo is more binding on patients who have to navigate their explanations 

with indirect references. Doctors are trained to be blunt and direct. However, our data reveal more 

adherences to these taboos by doctors. 

 

Patriarchy and STI Deresponsibilisation  

 The culture in Africa is obviously patriarchal as asymmetrical gender roles obtain between 

the male and female. While a man is allowed to marry more than one wife and engage in extra 

marital affairs with more women at the same time, it is absolutely shameful and unacceptable for 

a woman to do so. Also, the woman is more often than not blamed for infecting the man with an 

STI infection. In the literature and in our data, it is common for a man to boldly claim, “I started 

having this itching after I had sex with one girl like that”. There is an interesting instance in the 

interaction below. 

 

Interaction 5 

122. Dr:  the only question that I want to ask i:;s when you urinate, do you feel anything? 

123. Pt: = no 

124. Dr:  so when you have ehm fun, do you feel anything? 

125. PT:  hmmnnn as in to pain someone? 

126. Dr:  either pain or stomach pain during intercourse 

127. Pt:  no 

128. Dr:  so you will go for test 

129. Pat:  except that ehn::: ti nba ni fun nigba mii, ehn::: mo ,maa weak and   

 then iyen I think it’s associated with my health status / 

130. pat:     except that ehn::: when I have fun sometimes (Material process), I    

 feel weak (mental) ,  

131. Pt:      ehn;;; I think that is associated with  [I think      

 my health status] (Mental????) 

132. Dr:         [ it’s normal] 

133. Dr:  alright, alright no problem 

134. Pt:  because I am diabetic (Relational) 

135. Dr:      no problem 

 

http://www.languageinindia.com/


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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:1 January 2020 

Oluwaseun Amusa, M.A. 

“Because it’s not as if one is promiscuous”: Investigating Culture and STI Care in Africa      9 

  The background information of the interaction above reveals that a married man in his 

fifties visits the STI clinic of a hospital in south west Nigeria on the request of the health provider, 

as his wife had previously come for the diagnosis of an STI. Thus, the health provider (HP) had 

counseled that the husband be invited for diagnosis and treatment as a better therapy plan for the 

couple. But then, the man demonstrates very evasive and uncooperative attitudes to most of the 

inquiries by the HP on likely symptoms of an STI. From the point at which the interaction is 

captured above, it is evident that patient’s response to most questions by the doctor is in the 

negative. Thus, later in the interaction, doctor proposes a medical line of action to verify patient’s 

claim of absence of STI symptoms- going for a test. 

  

 At this point, patient decides to give some information, prefaced with “except”, which in a 

way betrays the hoarding of necessary and helpful information, previously. 

  

 In fact, his first increment (an expanded turn) above (line 129/130) is a direct uptake to an 

earlier interrogation by the HP in line 124. Thus, in line 131, patient associates his weakness during 

sexual intercourse with his diabetic condition (ehn;;; I think that is associated with  [I think my 

health status]). Thus, he exonerates himself from STI symptoms and an achieves an indirect 

blaming of his wife for the symptoms. 

 

 It must be understood that there is a socio-cultural disposition to sexually transmitted 

infections in the Nigerian context that stigmatises infected people as being sexually undisciplined 

and of infidelity in marriage. This shared cultural knowledge is revealed in the interaction (in full 

transcript) as HP had earlier hinted that most men are wont of such evasive behaviours to STI 

diagnosis. 

 

Findings and Implications of Culture for STI Care  

 There are varying implications that culture bear for STI care. Some are positive and others 

negative, with the negative outweighing the positive. 

  

 One of the positive implications is the culture of respect (the culture of omoluabi- cultural 

respect for elders and the general good behaviour an individual is expected to demonstrate). 

Respect plays out in STI care through mutual phatic communion and the use of honorifics among 

participants. This is helpful to STI care as it helps to lessen the intrinsic face -threatening nature 

of the interactions (Amusa 2016), by making patients feel relaxed and welcome. 

 

 However, the negative implications of cultural indices of stigmatisation of STI patients, 

taboos, indirect reference to certain parts of the body and the tendency for patriarchal STI 

deresponsibilisation, are very inimical to STI care as discussed above. They have adverse 
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implications for the conceptualisation of STIs by patients and the society at large. They also affect 

the willingness of patients to seek treatment for their STI conditions. 

 

Recommendations and Conclusion 

 It is recommended that the appropriate governmental bodies, NGOs and medical bodies 

increase their education, awareness and enlightenment of the populace to correct the cultural 

misconceptions on the perception and interpretation of STIs and those infected by them. The 

society should be sensitised to stop stigmatisation; efforts should be made to educate the people 

that absence of symptom is not the same as nonexistence of the infections. Safe sex practices 

should be encouraged and the African cultural heritage of virginity among the youth should also 

be promoted. 

 

 In conclusion, culture has very serious implications for STI care in our context. While the 

positive aspects of culture should be deployed in achieving better health care delivery in STI cases, 

the negative aspects, some of which have been identified above, should be addressed, and 

corrected, in order to achieve better results in societal conceptualisation, interpretation and 

treatment of STIs in Africa. 
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Abstract 

 

 In English as a Foreign Learning context, writing is an important skill, and it requires the 

learners’ mental capacity. Two major strategies make the learning process of writing easy. Writers 

need linguistics strategies and writing process strategies. Giving and receiving constructive feedback 

helps students implementing the writing process and identifying grammatical errors. Feedback is an 

integral element of teaching and learning in Higher Education. The major purposes of this scientific 

study is to identify appropriate strategies for giving written feedback to students. Moreover, it aims 

to realize written feedback effects on EFL students’ academic writing performance. This study was 

conducted through a systematic review of the literatures. Reliable and valid articles were reviewed, 

analyzed, evaluated and synthesized thematically. The scientific study found that Effective written 

feedback educates autonomous writers. There are many models of providing written; the sandwich 

model is a common model which starts and ends with positive points and it deals with mistakes in 

the middle of model. Direct and indirect written feedback effect on nonnative English speakers’ 

academic writing performance. Students do not appreciate vague and late feedback. Direct feedback 

and indirect feedback are applicable in English as a Foreign Language (EFL) setting. Direct feedback 

is used in intermediate level classrooms and indirect feedback is utilized in advanced level 

classrooms. Feedback is a tool of assessment which is useful in the student-centered learning 

approach. It is the easy way of assessing learners’ needs and develop supplementary materials that 

fulfil their needs.  

 

Keywords: Academic Writing, College Students, EFL, ESP, Written Feedback. 
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Introduction 

 Demonstrating insights and skills requires knowledge and strategies of academic writing. 

Academic writing is a type of writing which is used within a specific context by experts. There are 

many strategies that pave the way to become a good academic writer during and after college studies. 

Academic writing is the fundamental need of various disciplines such as Medicine, Engineering, 

Economics and Literature. The advancement of academic writing skills and strategies pave the way 

for students to communicate ideas fluently, and it accelerates the process of generating knowledge. 

  

 Bagheri and Andi (2015) stated that English is accepted as an academic language in many 

education institutes of world. Giving written feedback, on the other hand, is a strategy which may 

help students to develop their writing skills within their discipline. However, giving written feedback 

is rather less common among writing course instructors at universities across Afghanistan. 

Constructive feedback is neglected by teachers in the ‘English for Specific Purposes’ course due to 

some integral factors. Multilevel large classes, time limitations and multitasking are the major 

factors that prevent teachers from giving clear written feedback. Many students are keen to write 

academic papers and overcome the challenges of their projects by writing. However, they are unable 

to write accurate academic essays and papers. The lack of receiving constructive feedback tempts 

them to resort to plagiarism which is unethical and illegal. Not getting constructive written feedbacks 

discourages novice writers from ‘deep reading’. ‘English as a Foreign Language’ learners commit 

subject verb agreement, sentence structure, punctuation and capitalization mistakes in their 

paragraphs and essays. According to Hamid and Mahmood (2010), constructive feedback assists 

teachers and students to develop practical knowledge and experience of writing through such 

activities. Having academic writing skill is essential for college students, and students develop 

academic writing skill through receiving constructive feedback. The teacher’s constructive feedback 

can make an accurate and fluent writer. 

 

Objectives 

 This research report informs about and discusses the benefits of providing constructive 

written feedback to English for Specific Purposes course students who are nonnative speakers of 

English. It helps the instructor to find out the proper ways of giving understandable written feedback 

to EFL students. 

  

Research Questions 

 The following research questions were investigated:  

1. What are the effects of written feedback on academic writing?  

2. How can written constructive feedback be provided to academic writers? 

3. Does written feedback help students to write fluent and accurate paragraphs? 
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Literature Review   

 Writing is a complicated language skill, and it is a need of many learners and educators. 

Writing skills require deep thinking skill. Assessment is one essential element of English for Specific 

Purposes learning and teaching. There are two types of assessment: formative and summative 

assessments. Feedback is integral part of the assessment procedure, because providing constructive 

feedback informs writing course learners about the problems they have and progresses they make. 

Teachers who are applying a student-centered learning approach prefer constructive feedback. They 

give oral and written feedback to students (Hardavella, Gaagnat, Saad, Rousalova, & Sreter, 2014). 

In addition, teachers who teach writing course use direct and indirect feedback for assisting students. 

A good number of reviewed articles investigated the benefits of written feedback and its integration 

in a student-centered learning approach, in formative and summative assessments as well as 

academic writing process.   

 

Introduction to Written Feedback  

 Written feedback assists students to realize their mistakes and it is important for overcoming 

the writing challenges. Jamalinesari, Rahimi, Gowhary, and Azizifar (2014) defined feedback as an 

integral part of learning and teaching the writing course. Theses authors stated that feedback assists 

many students to achieve success in the class. Furthermore, in the Longman Dictionary of Language 

Teaching and Applied Linguistics (2012), feedback is defined as a “Comments or other information 

that learners receive concerning their success on learning tasks or tests, either from the teacher or 

other person” (p.199). Besides, the above authors mentioned that the major objective of giving and 

receiving feedback is to train lifelong writers. Sharing various types of feedback enhances students 

writing proficiency and it is the teacher’s responsibility to provide feedback on grammatical errors 

at a time. Specifying many grammatical errors at a time confuse students and the teacher must 

consider the students’ preferences concerning constructive feedback.  

      

 Hardavella, Gaagnat, Saad, Rousalova, and Sreter, (2014) said that a student-centered 

approach includes giving and receiving stages of constructive feedback. For students’ development, 

it is important to welcome the teacher’s and their peer ideas regarding their assignment. Similarly, 

feedback is an indispensable part of the student-centered approach. The teacher should select a type 

of feedback which fits students’ perception.  Kaur, Kaur, Arora, and Singh (2014) said that students 

want constructive feedback during the formative assessment stage to get preparation for the 

summative assessment. Giving and receiving feedback enhances the quality of teaching and learning. 

Specific, accurate and timely feedback assists learners to increase their grades in the final 

examination. In a similar manner, Al-Bashir, Kabir and Rahman (2016) found in the summary of 

national surveys conducted in the United Kingdom and Australia emphasized providing feedback, 
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because it analyzes, evaluates, and monitors students learning process. In addition, constructive 

feedback facilitates the learning process, and it educates independent learners.  

  

 Likewise, Septina, Sulistyo, and Kadarisman (2016) mentioned that the teacher’s 

constructive feedback encourages students to review and edit their writing, and they perform better 

than those students who do not receive feedback. In a similar manner, Al-Bashir, Kabir, and Rahman 

(2016) found that many students across the world do not prefer teacher feedback due to the following 

reasons. Firstly, teachers are unable to provide feedback on time and they do not provide adequate 

feedback which attains the students’ satisfactions. Both students and teachers can benefit from a 

constructive feedback process; it motivates students to become autonomous learners. 

      

 Furthermore, Mandhane, Ansari, Shaikh, and Deolekar (2015) declared that feedback is the 

fundamental needs of Medical students because it promotes students’ insights and skills. Feedback 

should be given on time within a specific setting.  Appropriate feedback helps students to realize 

their strengths and weaknesses and the teacher must give neutral, clear, and concise feedback which 

accelerates the process of learning and teaching. Also, teachers must use understandable language 

throughout their feedback. Mahfoodh and Pandian (2011) said that written feedback is the integral 

element of English as a foreign language classroom. Written feedback is time consuming although 

teachers and students prefer it because it is helpful for students and teachers. Students dislike 

feedback that are general. Constructive and specific written feedback helps students in current and 

future writing projects. Likewise, Razali, and Jupri (2014) said that teachers and students accepted 

the importance of teachers’ written feedback in the English classroom. Written feedback is more 

important than oral feedback after small conference and peer review. According to Iris (2009), 

feedback brings many changes which are utilized by students in the revision stage of the writing 

process. Text-specific feedback is tangible, and students can apply it easily.  

  

 Mustafa, Norazaiah, and Abdul Majid, (n.d) said that feedback is useful if it delivers 

suggestions for improvement. Constructive feedback informs students about their strengths and 

weaknesses. Vague and untimely feedback demotivates students. Constructive feedback must 

explain positive and negative dimensions of the text. Otherwise, it remains boring for the 

participants. Hattie and Timperley (2007) mentioned that “Feedback has no effect in a vacuum; to 

be powerful in its effect, there must be a learning context to which feedback is addressed” (p.82). 

Constructive written feedback leads students toward the course goals, and it is the aim of each 

assessment too. When feedback is used only in the form of praise, it is rarely effective. Feedback 

giving starts after instructing some insights and skills about the lesson.  

      

 In the same way, Ismail, Maulan, and Hasan (2008) said that nonnative English speakers face 

two challenges during writing: content and form. Practicing and producing written texts requires 

mental capacity. When feedback providers write comments on content and form problems, students 
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like to review and edit the form. According to Ismail, Maulan, and Hasan (2008), there are many 

strategies for providing feedback: coding, circling, underlying mistakes, utilizing symbols, writing 

margin notes as a comment, and general suggestions at the end of the text. These ways of giving 

feedback help students to write effective texts after revision. Students who are keen to become 

independent writer always inspire teachers to share their comments with them because they believe 

constructive feedback pave the ground for them.  

  

 Harmer (as cited in Septina, Sulistyo, and Kadarisman 2016) stated the four steps of the 

writing process which contains planning, drafting, editing, and writing the final draft and he trusts 

that feedback is essential during the editing step of the writing process. Similarly, Jamalinesari, 

Rahimi, Gowhary, and Azizifar (2014) said that error correction or providing feedback is one of the 

writing elements, and teachers attempt to teach the rules of accurate writing text. Text revision is 

more important than compiling new text every time for writers and readers (Jamalinesari, Rahimi, 

Gowhary, & Azizifar. 2014).  

 

Types of Written Feedback  

 Daneshvar and Rahimi (2013) mentioned that integration of various types of feedback are 

useful. These authors categorized feedback into explicit and implicit. Direct or explicit feedback 

helps students in long term learning processes, and it involves students in the correction process. 

Regarding the indirect feedback the instructor points out the errors and students correct themselves. 

The direct feedback is used in the intensive classroom where instructors correct the grammatical 

mistakes of the writer. Septina, Sulistyo and Kadarisman (2016) described that indirect feedback 

helps those students who have a high level of pragmatic grammar skills and it helps them to provide 

accurate text. Also, Ansari, Shaikh, and Deolekar (2015) classified feedback into two types: positive 

constructive feedback and negative feedback. On the other hand, they classified feedback into three 

types: brief, formal and major.  

  

 According to Hardavella, Gaagnat, Saad, Rousalova and Sreter, (2014), there are four major 

types of feedback: informal feedback, formal feedback, formative feedback and summative 

feedback. According to Razali, and Jupri (2014), there are three types of written feedback: form-

focused feedback, content-based feedback, and integrated feedback. Firstly, form-focused feedback 

or feedback on students’ grammar is conducive for writers. The second type of feedback is called 

content or meaning based feedback which deals with the theme of the text. Written feedback is a 

continuous process, and it progresses until the end of written product. It means that there should be 

many phases of written feedback. Additionally, written feedback highlights the students’ strengths 

and weaknesses. It is teacher’s job to improve the students’ weak points through tasks which are 

utilized inside and beyond the classroom. Semsock, Liaminmir, and Pochakorn (2017) said that 

direct and indirect feedback helps students to identify grammatical errors. Hyland and Hyland (as 
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cited in Semsock, Liaminmir, & Pochakorn 2017) mentioned three forms of written feedback: praise, 

criticism and suggestions and integration of these forms develop effective written feedback.  

 

Beside written feedback oral feedback also improves student writing. Face to face feedback 

acquaints students with grammatical structures and their errors.  Both direct and indirect feedback 

help students to realize grammatical mistakes. In short, both direct and indirect feedback are utilized 

in EFL/ESP settings.  Direct feedback is used for students who have a low level of command on 

target language and indirect feedback is given to intensive level students who have advance English 

grammar skills.   

 

Strategies for Giving Written Feedback  

 There are many ways of providing feedback to learners and one of the common strategies of 

giving feedback is sandwich which has three major layers.  The first layer introduces positive points 

of the text, the second layer figures out the improvement areas and the third layer points out another 

positive point (Mandhane, Ansari, Shaikh, & Deolekar2015). PEARL acronym is a technique of 

building rapport between teacher and students and it is utilized to promote the learning stages. 

Mandhane, Ansari, Shaikh, and Deolekar,(2015) said that PEARL acronym explains some essential 

skills “ Problem solving, empathic understanding, apologies for barriers to the learner’s success, 

respected for learner’s values and choices, legitimation of feelings and intentions and support for 

effort of correction” (p.1870).  The authors of the article mentioned that lack of enough feedback 

remains a barrier for advancement of the learning process.  To illustrate, Al-Bashir, Kabir and 

Rahman (2016) explained that teachers should provide a limited amount of feedback to students and 

they suggest learning and assessment processes require motivation. Giving and receiving feedback 

is important for learners and educators who work in the Higher Education context.  

  

 Sandwich is a model of feedback which includes three parts. Certainty, it starts and ends with 

positive points. When teachers are providing feedback, they must think about some principles of 

giving feedback. For example, teachers must consider the objective of a lesson, what the students 

achieved and what barriers are for students. Kamberi (2012) revealed some strategies for giving 

feedback “direct, indirect, metalinguistic, focused/unfocused, electronic, peer feedback and mini-

conferencing” (p.1668).  Teachers use various types of feedback for improving students’ writing 

skill. As a matter of fact, there is not only one best strategy of providing feedback. Feedback is an 

important component of EFL learning and teaching. Students like teachers’ feedback better than peer 

feedback because of feedback providers’ insights and skills (Kamberi, 2012). 

  

 In the same way, Asadi and Rahimi (2014) stated that direct feedback, indirect feedback, and 

other methods of feedback affect students writing accuracy.  These methods are used to correct 

content, form and organization mistakes of the text that feedback provider review. Whenever a 

teacher evaluates students writing quality, he/she can use rubric which includes content criteria, 
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organization criteria, vocabulary criteria, language criteria and mechanics criteria. Razali and Jupri 

(2014) exposed that suggestion, criticism and praise is the other model of giving feedback. Too much 

criticism and general feedback demotivate students and they will not bring improvement in their 

revision or final draft.  

  

 Iris (2009) classified feedback into two general categories based on the level of changes: 

global (concentrates on whole text) and local (concentrates on specific aspects of text). Global 

feedback deals with the general organization of the text and general rules of mechanics and 

referencing. Local feedback deals with major elements of an essay: introduction, body and 

conclusion and direct editing of mechanics and expressions. Only emphasizing on surface level 

feedback (spelling, grammar, and punctuation) does not improve students writing. It is important to 

provide feedback regarding content, text organization and mechanics of text.  

 Arslan (2014) emphasized that the analytic assessment rubric is developed to provide explicit 

feedback to students. This rubric includes content, organization, vocabulary, language use and 

mechanics/conventions. Teachers can use analytic assessment criteria and a holistic assessment 

guide throughout their feedback giving process. Teachers’ written feedback will have positive 

effects when they considers the student’s attitude toward the feedback. Receiving well-written 

feedback from peers and teachers prepares students for a more professional life. Ultimately, many 

educators, teachers and writers claim that feedback is the crucial part of higher education. Teachers 

should find best strategies for providing feedback to students. They have to eliminate the traditional 

type of feedback providing from teaching approaches. It paves the ground for teachers to design 

effective activities which help students in their learning.   

Method and Materials 

 A systematic review of relevant articles was conducted during this scientific study. The 

articles were purposefully reviewed and evaluated. This study concentrated on textual materials and 

the reliable articles are collected from Google Scholar and Academic journals.org. In addition, the 

Education Resources Information Center (ERIC), Health Management Information Center (HMIC), 

were consulted. These search engines were searched through keywords (Academic Writing, College 

Students, EFL, ESP, and Written Feedback). The database included reports of quantitative, 

qualitative and mixed-method. The quantitative and qualitative studies reports were selected based 

on the targeted keywords. Furthermore, the relevant books were borrowed from Kabul University of 

Medical Sciences, Kabul University, Kabul Education University libraries.  

 

Sampling Method  

 The purposive sampling method was utilized in this study; the materials were assembled 

purposefully. Subsequently, the articles were analyzed thematically after careful note taking, 

evaluating, and interpreting. At first, the targeted articles were reviewed and after reviewing the 
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themes of the articles emerged. Finally, the information reported thematically without errors and 

bias, as far as possible. This qualitative study focuses on secondary data which include research 

articles and English Language Teaching (ELT) related books. Throughout the study fifty articles 

were reviewed; they focus on the importance of giving and receiving feedback during the college. 

Other articles dealt with strategies of giving feedback as an instructor of English language.   

 

Data Analysis 

 The related articles were reviewed according to the research questions.  Margins tokens were 

used to collect information and it paved the ground for data evaluation and synthesizing. After 

careful context reviewed, the information was analyzed thematically. This scientific research was 

performed at Kabul University of Medical Sciences, Afghanistan, and it assists medical students, 

and English for Specific Purposes teachers to realize the importance of written feedback and the 

ways for providing written feedback to advance the students writing skills. Systematic review 

process implemented as below.  

 
The articles searching, reviewing, and synthesizing process. 

 

Results 

 This scientific study found the effectiveness of formative and summative assessments, 

linguistics improvement of writers, and written feedback connection with writing skill advancement. 

Many reviewed articles proved the advantages of written feedback for college students. Teachers 

must utilize various types of written feedback in the EFL context. Many nonnative speakers are 

unable to produce effective written texts because English grammar sentence structures variation 

challenge them. Students prefer well-structured and timely feedback which improve their academic 

writing accuracy and fluency. It is the teacher’s responsibility to provide feedback after teaching 

some lesson. The study explored that giving feedback is continuous process and it progresses at the 

Four famouse online search engines were searched: ERIC, Google 
Scholar, Google, Academic Info and some related books were reviewed.  

One hundred twenty articels were reviewed generelly by help of 
keywords (Feedback, written feedbakc, EFL, acaademic writing).   

After general reviewing of 120 related articeles, 20 articels were 
carefully reviewed, evaluated, interpreted and synthesized for 

resutls. 
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end of the course. Teachers should use direct or explicit feedback in the intermediate or low level 

classes because students do not have enough knowledge and skill of English grammar. The findings 

of Asadi, and Rahimi (2014) showed that direct feedback is more important that indirect feedback 

for nonnative speakers of English language who study at intermediate level. On the other hand, 

advance level students prefer indirect or implicit feedback which provokes their thinking.   

  

 The study found some essential ways for providing constructive feedback to writes. This 

research investigated two models of providing written feedback: the sandwich model and 

suggestions, criticism, and praise model. The sandwich model has three stages. It starts and ends 

with positive point as well as it includes the point which requires improvement in the middle. During 

the implementation of this model, the teacher has to use appropriate language that helps students’ 

revision. The second model include three forms: suggestions, criticism, and praise. These forms are 

used together. The form builds good relationship between teacher and students. Hardavella, Gaagnat, 

Saad, Rousalova and Sreter (2014) recommended before conducting a meeting with students about 

their project, it is important to have effective plan for providing feedback because it promotes student 

and teacher relationship. Criticism paves the ground for students’ improvement and they understand 

their mistakes easily. After figuring out the mistake, in the future they avoid these mistakes in the 

paragraph and essay writing.  

      

 The reviewed articles reached to the three research questions. Effective and timely feedback 

which meets students’ attitude impact on their writing performance. There are many models of 

constructive written feedback giving and it relates with teacher to select the one that aids students. 

Direct feedback and indirect feedback enhance students writing capacity and confidence. Asadi, and 

Rahimi (2014) stated that clear direct feedback and indirect feedback have positive effective on 

students writing accuracy and consistency.  In sum, giving and receiving feedback is strategy of 

student-centered learning approach and it trains autonomous learner.  

 

Discussion 

 Academic writing is one of the vital skills of academics of the 21st century and it promotes 

through constructive feedback and apply paragraph and essay writing process. Written feedback 

promotes students’ academic writing performance. Students prefer teacher’s written feedback to peer 

feedback. Nonnative speakers of English are keen to have teacher feedback on time which helps 

them in the future. In fact, written feedback helps students to promote the form of their text and it 

helps them to revise the content problems before compiling the final draft of academic text. Teacher 

must use various strategies of giving feedback such as praise and criticism, positive point, negative 

point and positive position. Students should ask for further explanation when the given feedback is 

not clear for them and they have to apply feedback for advancement of writing. In addition, students 

should avoid the grammatical and organization mistake in the near assignments.  
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     English for Specific Purposes is a branch of English as a Foreign Language/English as a 

Second Language (EFL/ESL). Many students who study at ESP context need academic writing 

insights and skills because academic writing help them inside the university and beyond the 

university life. Constructive feedback educates students for writing academic and technical texts. 

Therefore, English for Medical Purposes teachers should include providing written feedback in their 

teaching approaches. They must inspire students to review their assignment by help of peer 

assessment inside and beyond the classroom. Explicit feedback and implicit feedback enhance 

students writing accuracy and fluency. Feedback is the important segment of student-centered 

learning approach and it sounds better to use many types of written feedback in the classroom. For 

instance, teacher can provide direct feedback to low level students, indirect feedback to high level 

students, and conducting mini conferencing with writer about their text.  

 

Conclusion 

 This scientific study was conducted through systematic review of literatures. It found that 

appropriate strategies of written feedback train clear and concise writers. Written feedback has 

positive effects on non-native speakers’ Academic writing performance. It helps teachers and 

students to share their perspectives without errors. Feedback acquaints teacher with strengths and 

weaknesses of his/her students writing skill. Furthermore, students understand their grammatical 

mistakes which impact on their formative and summative assessments. Well and on time feedback 

attracts students’ attention and they apply the teacher’s comment on their final draft. While the 

teacher is providing feedback, it is essential to point out positive and negative matters of the written 

text because only specifying mistakes of the text demotivate the learners in the long term study. I 

suggest future researchers to conduct quantitative research which deals with perfective of English 

for Specific Purposes learner. They can conduct impact of feedback on improvement of oral 

communication of students. Furthermore, they can conduct research on students’ essays writing 

process and grading written assignment through rubric.   
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate language teachers’ instructional supervision 

practices and challenges in promoting professional development. It was conducted in East Wollega 

Zone, Nekemte town. To achieve the purpose of the study, descriptive survey research design was 

employed as the study investigated practices of teachers.  To collect data, two data gathering tools, 

i.e. questionnaire and interview were employed. The questionnaire was used to find out teachers 

practice of instructional supervision in their schools, and challenges teachers face in carrying out 

instructional supervision. Interview was used with English language teachers and cluster school 

supervisors to find out how instructional supervision was practiced in the schools and the 

supervisors’ role in helping teachers for professional development activities. Regarding the 

participants, 30 English language teachers involved in filling out the questionnaire and four cluster 

school supervisors were also involved. The participants were selected purposively to collect the 

intended data. The collected data were analyzed both quantitatively and qualitatively. The 

questionnaire data were analyzed using SPSS version 20.0.  

 

 Accordingly, the finding revealed that English language teachers and cluster supervisors 

didn’t hold similar conceptions on the notion what instructional supervision means to them and on 

how they experience it. There were teachers who failed to address in the concept while they were 

important and crucial to their own professional development and attainment of the goals and 

objectives of the instructional supervision.   

 

 The study further revealed that the number of problems and challenges associated with the 

practice of instructional supervision in promoting professional development. Among the 

challenges obtained from the study were shortages of skilled supervisors, poor funding, lack of 

time on teachers and supervisors in carrying out the activities related to instructional practice. 

http://www.languageinindia.com/
http://www.languageinindia.com/
mailto:abeyaetanaabdissa@yahoo.com


 

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

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

Abeya Etana  

English Language Teachers’ Instructional Supervision Practices and Challenges in Promoting 

Professional Development: Primary Schools of One District in East Wollega Zone in Focus    26 
 

Moreover, lack of school infrastructures was pointed as among challenges embedding the practice 

teachers’ instructional supervision in the schools for the proper delivery of language teaching. 

Teachers also reflected that assignment of the supervisors with different fields of study also raised 

as one of the basic problems in proper practicing of the activity. 

 

Keywords: Instructional Supervision, professional development, Primary Schools, Ethiopia 

 

Introduction 

 Education is the cornerstone for the development of every nation. It is through education 

that students acquire the basic skills, knowledge, and attitude to life. Education, therefore, 

influences, in one way or another, the quality, the economic development and life of people. 

Accordingly, in our country, Ethiopia, the government has given the education sector due attention. 

In recent years, many primary, secondary, and tertiary educational institutions are established and 

still on progress to satisfy the educational need of the country; however, this massification of 

educational institutions does not guarantee the intended outcome and proper delivery of quality 

education (Joshi & Verspoor, 2013). It, therefore, demands the involvement of active, competent, 

and quality teachers and other educational sector stakeholders so that the targeted goal would be 

achieved. In order to achieve the desired goal of education in Ethiopia, the role English language 

is an intense as it is the medium of instruction. 

 

 In this globalized world, English language is one of the formal and the widest means of 

communication with outside world for its political and business importance. It is also the language 

of internet and modern technologies (Maurais & Morris 2003). Therefore, teaching and learning 

this language can be crucial for its global importance and for its significance in educational 

institutions. 

 

 In Ethiopia, English language is taught from early grades of schooling to the higher 

educational institutions (MoE, 1994). At high schools and even in higher institutions it serves as 

medium of instruction and all universities in the country are supposed to use English as their 

working language; they ought to produce documents, hold meetings, write minutes and reports, 

etc. in English (Amlaku, 2013). Therefore, it is obvious that having sufficient knowledge of 

English language can help the students not only understand and score better in the language, but 

also help them become better performers in other subjects too. 

 

 In Ethiopia, English language is taught as a foreign language and using the language is 

mainly limited only to carryout classroom activities. Students do not have exposures outside the 

classroom where they can practice and use the language in the real situations. This limited exposure 

can have negative consequence on the students’ ability to use the language and on their academic 
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achievement. Therefore, the fate of students to become successful in using the language effectively 

for academic purpose and for other sorts of communication falls mainly on the effectiveness of 

their English language teacher in delivering the lesson with appropriate pedagogical skill and 

subject matter knowledge and students’ own self efficacy in learning the language. This shows 

that teaching the language obviously demands effective, competent, and resourceful language 

teacher as input for effective implementation of the language practices in the classroom.  

 

 The quality of teachers is one of the determinants of quality education. Pertaining to this 

point, Odebumi as cited in Ifedili (2015) explained that a teacher is one who is resourceful, has a 

good sense of humors, possesses sound knowledge of human psychology, communicates 

effectively, and shows interest in the welfare of the students; he/she guides and motivates and is 

patient, tolerable, flexible in his/her ways, fair in his judgments and firm in his/her discipline.  

 

 Teachers are vital human resources in the training of the young minds. He or she is 

accountable to the students or pupils, parents, community, employers and to the teaching 

profession. More importantly, teaching English language at the primary school level demands very 

resourceful and knowledgeable teacher so as to establish strong foundation in the mind of students 

since students’ lower grade performances and foundation links with their high school and higher 

education performances. However, the reality of teaching English language in Ethiopia seems to 

be facing different difficulties as the students’ upper class English language performance is very 

poor and below the standard (MoE, 2007). Moreover, there is a widely prevailing compliant among 

teachers and researchers that secondary school students’ English language proficiency is less to 

adequately carryout various activities. The nature of the decline in the quality of education prevails 

at secondary schools in Ethiopia main concerns the capacity of students to follow their lessons in 

English (Tekeste, 2006). The experience of the current researcher also shows the same, so it seems 

apparent to conclude that it is an area that requires improvement. The aforementioned poor 

performance can be, of course, linked to different problems associated with the school 

environment, teachers, and students as well as curriculum or maybe others However, the current 

researcher believes that one of the causes for students’ performances to may be attributed to 

teachers’ classroom performances (perhaps due to lack of methodological skills or knowledge of 

subject matter). 

 

 To overcome teacher classroom challenges in teaching the language, teachers’ ongoing 

professional support and encouragement should also be there as initial pre-service teacher 

education is not enough in itself. Therefore, teachers’ professional development needs to be given 

due priority to help teachers update and refresh their classroom performance better. One of the 

professional development teachers need to have for quality language delivery in the class and 
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refresh the pre-service teacher education is the practice of teachers’ timely instructional 

supervision in the schools. 

 

 Instructional supervision is one of language teachers’ essential parts of professional 

experience with aim of providing guidance, support, and continuous assessment to teachers for 

their professional development and improvement in the teaching learning process. 

 

 Being and becoming quality teacher is not something spontaneous and completely gained 

during pre-service teacher trainings and lasts forever rather it is gained over a period of time with 

teachers lived experience. They need to access continuous professional support and 

encouragement to effectively carry out the teaching learning process. Teachers differ in their 

knowledge base, skill, experience and motivation. In their professional endeavors they may face 

different personal, curricular, and school related challenges. 

 

 As Robinson (1998) points out, to be successful, teachers must meet their challenges with 

perseverance, hard work and quality assistance from experienced teachers and administrators who 

are willing to provide and recognize extensive support for teachers in their teaching careers. 

Effective supervision and coaching programs have been found to restructure teacher concerns, and 

to increase teacher focus on instruction (Huling-Austin, 1990). It is obvious that the desired 

outcome of supervision is teachers’ professional development and as a result the improvement of 

classroom instructional practices (Reiman & Thies-Sprinthall, 1998).  

 

 As the needs of the schools and institutions in which they work also change over time, 

teachers have different needs at different times during their careers to cope up with the change 

(Richards, 2005). 

 

 The pressure for teachers to update their knowledge in areas such as curriculum trends, 

second language acquisition research, composition theory and practice, technology, or assessment 

is intense, and it is the school and the classroom that provide a major source for further professional 

development (Richards, 2005). In any school, there are teachers with different levels of experience, 

knowledge, skill, and expertise. Mutual sharing of knowledge and experience is a valuable source 

of professional growth.  Knowledge about language teaching and learning is in a tentative and 

incomplete state, and teachers need regular opportunities to update their professional knowledge. 

It is the responsibility of schools and administrators to provide opportunities for continued 

professional education and to encourage teachers to participate in them.  

 

 One way of addressing the need of teacher’s professional development in English language 

teaching is through effective implementation of classroom instructional supervision where 
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teachers gain knowledge and experience from their classroom practice which can be reflected on 

their students’ academic performance. 

 

 According to Igbo (as cited in Ifedili, 2015), the quality of student learning was directly 

related to the quality of classroom instruction. Pertaining to this issue, Kinutai and Zachariah 

(2012) carried out a study on the supervision of teachers on the academic performance of students 

in Kenya. A positive correlation was found between the instructional supervision and students’ 

academic performance. The quality of classroom delivery will depend on the knowledge, 

preparation of the lesson and motivation of the teacher which can be influenced positively by the 

supervisory performance of the school administrator. 

 

 Supervision of instruction is a multifaceted practice that involves manifold responsibility 

and supervisory functions. According to Campbell (2000), in the process of supervising, the 

supervisor may possibly have various duties and make use of extensive range of interferences, 

tactics and procedures. By means of collaborative data explanation, teachers can reflect upon their 

work and grow professionally because of that reflection. Therefore, language teachers’ knowledge 

of instructional supervision technique to include the alternatives model of supervision is for 

supervisors to analyze with teachers the data gathered in their teaching contexts.  

 

 A variety of persons may be involved in improving classroom and school instruction and 

they are often referred to as supervisors. They are in a unique position to nurture, develop, and 

articulate the community’s vision of what a learning environment can and should be (Sergiovanni 

& Starratt, 1998). Among those exercising supervisory responsibilities are school principals, 

assistant principals, instructional supervisors, teachers, instructional lead teachers, teacher study 

groups, counselors, clinical teachers, college faculty, program directors, collaborative inquiry 

teams, and central office personnel (Reiman &Thies-Sprinthall, 1998). 

 

 The need for improved supervision of teachers is a need to develop a connection between 

supervision and professional development (Dollansky, 1997). The route taken in professional 

development should parallel teacher needs (Jonasson, 1993). Professionalism of teachers depends 

on how their particular needs are satisfied. It is the purpose of administrators as supervisors to 

provide necessary and effective models of supervisory practice for professional development. 

Teachers need to have a choice among supervisory styles available for their academic growth. 

Thus, personal and professional development is the outcome of the effective supervision (Oja& 

Reiman, 1998). Instructional supervision is collaborative process in different stages since it 

welcomes various views that represent the proper relationship between the supervisor and the 

teacher so as to address the educational problems and find appropriate solutions Bailey (2006). 
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Teachers’ professional development which is highly linked with effective implementation of  

instructional supervision has a connection with the notion of the Lev Vygotsky’s Zone of Proximal 

Development that depicts, the distance between the actual development level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as determined through 

problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peer, can possibly 

help language teachers develop their skill gap in their teaching process as professional practitioners 

(Lantolf, 2004). 

 

 The teacher's zone of proximal development is thought as a learning space between his/her 

present level of teaching knowledge consisting of content (theoretical) and pedagogical knowledge 

and skills and his next (potential) level of knowledge to be attained with the support of others. This 

definition provides with the possibility not to restrict ourselves to regard teacher educator as the 

only source of scaffolding and think of some other sources like the teacher's colleagues, researchers 

in the field, student achievement data, narratives, observation, action research, pre-service and in-

service course-room, etc. as other possible sources of scaffolding that can change the teacher's 

ZPD. 

 

 The starting point for teacher learning is the teacher's willingness and motivation to keep 

his/her ZPD in motion so as to move from the current ZPD to a more advanced ZPD in his teaching 

profession. If the prospective novice teacher is determined to improve his/her act of teaching, 

he/she must engage in that shifting process and continuously define new ZPDs (Lantolf, 2004). 

 

 The theme of this study is, therefore, based on the ground that all teachers in general, 

English language teachers in particular need educational support as moral or technical in their 

schools where pre-service training has left off to maintain ongoing professional development. In 

teaching learning process challenges are inevitable and accordingly teachers are expected to 

recognize them and seek for solutions. To communicate the classroom problems they encounter, 

teachers need to be supervised in terms of their classroom performance in the eye of towards 

improved classroom instruction. 

 

 In general, even though the literatures in the area of language teachers’ professional 

development give due emphasis to the need and importance of language teachers’ instructional 

supervision for teachers personal and professional growth, very little is known about its practice 

in English language classes so as to bring about changes in quality language teaching and teachers’ 

professional development. Supervisors’ and teachers’ shared understanding and implementation is 

also point of investigation.  
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 In the light of the highlighted problems, the following research questions were 

formulated. 

 

1. How do language teachers experience supervision of instruction in their schools to promote 

professional development? 

2. To what extent instructional supervision affect teachers’ professional development activities?    

3. What are the challenges that affect supervision of instruction in the selected schools? 

 

Materials and Methods 

Research Design 

 The aim of this study was to investigate the practice of instructional supervision for EFL 

teachers and challenges in promoting professional development. To achieve the overall purposes 

of this study, a descriptive survey research design was employed. This design can help examine 

current practices (Creswell, 2012). Besides, he reveals that a descriptive survey method is used to 

generate views and opinions of respondents and to indicate a clear picture of practical situations 

of the issues concerning the teaching learning situations. It is also concerned with carrying out 

school surveys which help to solve the problems of various aspects of school i.e., teaching 

methodology, curriculum, learning objectives and the like. It further involves asking a large group 

of people at one point, such as supervisors, teachers about a particular issue. The purpose of the 

survey is to describe existing conditions, identify the standards against which existing conditions 

can be compared (Creswell, 2003). 

 

Setting and Participants 

 This study was conducted at Nekemte town, in East Wollega, Ethiopia. The population of 

the study comprised of primary English language teachers who were working in East Wollega 

Zone, Nekemte town during the first semester of the year 2020 GC. 

 

 Participants in this study were English language teachers and supervisors in the eleven 

primary schools found in the Nekemte town. Thirty English language teachers and four cluster 

supervisors were involved in this study and they were all from public schools.  

 

Sample Size and Sampling Technique 

 The district used for this study was located in the Western Oromia Region, in East Wollega 

Zone particularly called Guto Wayu district. The district could possibly be considered as the 

representative of other districts in east Wollega zone in that it is characterized by combination of 

both urban and rural characteristics. Although full generalization may be limited, the findings 

drawn from data collected in this district give an indication of what is happening in other districts 

in the zone. The district was thus randomly selected among the other districts found in the East 
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Wollega Zone by employing simple random sampling by giving equal chance of selection for all 

districts to avoid bias in selection of the sample. In the district of Guto Wayu there are 38 

government owned schools. In order to ensure all schools in the district an equal chance of being 

selected, a list of schools was obtained from the district education office. The district's list of 

schools was used as a sampling frame.  Simple random sampling was used to get a representative 

sample of teachers.  

 

 Supervisors were purposively sampled. There were nine supervisors in the district all were 

taken as samples in this study. The nine supervisors were those in charge of the core subjects in 

primary education. This is in line with the observation by Gay and Airasian (2003) that a researcher 

should identify participants who provide in-depth information on the topic being researched. 

 

Instruments of Data Collection 

 The data for the study were gathered through two tools of data collection, namely 

questionnaire and interview.  

 

Questionnaire 

 Questionnaire is most frequently used research tool for data collection in descriptive 

research that it permits wide coverage and makes for greater validity in the results through 

promoting the selection of large and more representative sample. Hence, the questionnaire was 

prepared and distributed to be filled out by teachers who were taken as sample. The questionnaire 

used for this study targeted both, close ended that required teachers to respond to statements on a 

five-point Likert scale, and open-ended questions that invited teachers to describe or comment on 

an issue in detail.  

 

Interview  

 In this study, interviews were also utilized to gather information about the EFL teachers’ 

practice of instructional supervision and the embedding challenges in promoting professional 

development. Two similar semi-structured interview protocols for teachers and cluster supervisors 

were developed. The interview protocols consisted of open-ended questions to gather more in-

depth and complex information, especially as it related to respondents' practice and challenge on 

the specific questions. The use of open-ended questions offers two main advantages: It allows a 

free response from respondents that is based on their own frame of reference and it allows the 

respondents to say what they think and to do so with greater richness and spontaneity. All the 

different sessions of the interview were conducted by the researcher and the interview responses 

were audio taped based on the consent of the respondent. 
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Methods of Data Analysis 

 The purpose of data analysis was to find meaning in the data, which was done through 

systematic arranging and presenting the information. These involve sorting the data, editing, 

coding, entry, cleaning, and processing and results interpretation. 

 

 After getting all the questionnaires, the researcher checked for completeness and numbered 

as a form of identity during the data entry. The next step was to extract the responses from the 

open-ended questions.  Responses in all questions were assigned numeric values that were used 

when data were entered and finally the questionnaire data were analyzed using Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) version 20.0 to generate contingency tables for frequencies, 

percentages, means and standard deviations. Responses from open ended questionnaire were 

analyzed thematically on the basis of their similarity in content of their response.  

 

 The interview responses from the cluster supervisors’ respondents and teachers were 

thematically analyzed and interpreted to validate responses in the questionnaire data. 

 

Results and Discussions  

Language Teachers Practice of Instructional Supervision in Their Schools 

 This section of the tool among the questionnaire was intended to elicit the respondents’ 

practice of instructional supervision that promotes professional development using the Likert scale 

provided. In the questionnaire, a five point Likert scale, which ranges from strongly agree to 

strongly disagree. 

 

Table 1. Language teachers practice of instructional supervision that promotes professional 

development. 

 

 Item on Survey  N  Mean  SD  Rank 

1 

The supervisor frequently observes my classroom 

and gives me feedback.  

30 4.31 .74971  4 

2 Other experienced teachers observe my classroom. 30 3.46 1.13664 27 

3 

I receive meaningful feedback regarding my teaching 

following supervision.  

30 4.33 .99424  3 

4 

I have discussions with administrators regarding my 

teaching after supervision.  

30 3.60 1.19193

  

24 

5 

I have discussions with support staff regarding my 

teaching after supervision.  

30 4.04 .80872  11 
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6 

I am aware of the specific things that supervisors 

look for when visiting my classroom.  

30 4.06

  

1.04826

  

10 

7 

I am confident in my supervisors’ ability to monitor 

my instructional practice.  

30 2.96

  

1.42595

  

29 

8 

I have multiple opportunities throughout the year to 

participate in professional development activities.  

30 4.16

  

1.17688

  

6 

9 

I collaborate with others on instructional matters on a 

regular basis.  

30 4.03

  

.88992  12 

10 

I am aware of any professional development plan that 

has been prepared to share with school community. 

30 4.30

  

.87691  5 

 

 As one part of the research question, English language teachers practice of instructional 

supervision that promote professional development was prioritized to see the way instructional 

supervision was practiced by English language teachers aiming the improvement and quality of 

their classroom teaching.  

 

 Twenty eight statements describing the practice of instructional supervision in their school 

were included in the teacher questionnaire. The following points were the focal points of the 

questions. These are teachers’ awareness of instructional supervision, the frequency of the 

supervision, post supervision activities, the role of instructional supervision in updating teachers’ 

knowledge and encouragement in solving their problems in teaching, teachers’ collaboration on 

instructional matters and professional development endeavors and the role of supervisor and 

supervision in teachers’ professional development activities.  

 

 In this sub section of the survey, respondents were asked to indicate their level of agreement 

by choosing from the given alternatives ranging from 1(Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree) 

with listed practice of instructional supervision in schools. The results were summarized in the 

above Table 1. The items in the survey were presented along with the number of responses for 

each item on the survey, the means and the standard deviations and the overall rank of the item 

based on the mean. 

 

 The top five teachers’ concept regarding the practice on instructional supervision practice 

that promote professional development, based on the highest mean scores could possibly indicate 

that the respondents’ practice, the goal of instructional supervision and the link with professional 

development.  When the mean scores of each item reviewed, among all the listed options, the 

minimum mean was found to be 2.96.  Other mean scores higher than the minimum scores fairly 

indicate that there were nearer agreement levels as the practice of instructional supervision 
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promotes professional development although there seemed to be a high discrepancy between the 

higher score and the least score. This could possibly indicate that the practice of instructional 

supervision was not practiced to the required standard and poor implementations were observed. 

 

 When all items in the list reviewed, the data indicated that the responses were fairly 

consistent among the respondents as the mean score ranges from a high (4.44) to the low (2.96). 

This result could also be seen in the standard deviation. 

 

 There was fairly agreement of the concepts presented as options in the questionnaire among 

the respondents as most items were important to them in their teaching endeavor and professional 

development shown in the questions. The standard deviations indicate there was agreement by 

most respondents. However, there were four items, the goals and objectives of instructional 

supervision have contributed to my school’s improvement (Item 15), the supervisor conducts 

workshops, seminars, and in service training to teachers as needed (Item 22), instructional 

supervision makes teachers familiar with latest updated issues about curriculum (Item 23), and 

instructional supervision encourages me to discuss ways of solving any problem with their 

teaching (Item 24), where the standard deviation was close to 1.43238. There was a large gap 

between the mean scores ranked high and that ranked near the bottom. The top five options selected 

by most respondents with the high level of agreement were as follows: 

 

• I am aware of the goals and objectives of supervision of instruction. 

• I have a clear understanding of the professional development goals for my teaching. 

• I receive meaningful feedback regarding my teaching following supervision. 

• The supervisor frequently observes my classroom and gives me feedback.  

• I am aware of any professional development plan that has been prepared to share with 

school community. 

 

 All the listed options that indicate the practice of instructional supervision in promoting 

professional development had generally a high mean on the survey, with respect to the specific 

professional development endeavors as successful practitioners. The four options or responses 

with a lower mean were: I am confident in my supervisors’ ability to monitor my instructional 

practice; the supervisor trains me to use modern teaching techniques and methods; other 

experienced teachers observe my classroom; and instructional supervision gives opportunities to 

teachers to use suitable teaching techniques/methods for their pupils. 

 

 The teachers’ responses to the questions related to the practice of instructional supervision 

in promoting professional development with the highest mean scores indicates their actual 

http://www.languageinindia.com/


 

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

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

Abeya Etana  

English Language Teachers’ Instructional Supervision Practices and Challenges in Promoting 

Professional Development: Primary Schools of One District in East Wollega Zone in Focus    36 
 

instructional supervision practices in the schools. In addition, it could be pointed out that the top 

five instructional supervision practices more focused on the individual teachers since they all 

reacted to the questions in the survey independently. The top five items selected by the respondents 

indicated that teachers could realize the goals, the importance of getting feedback, and having plan 

to carry out the activity could be considered as the crucial point which show teachers understanding 

and courage to practice the activity along with their respective supervisors. It is believed that 

teachers practice what they know and feel help them perform better in their actual classroom 

situation. 

 

 On the other hand, teachers survey result ranked at the bottom could also possibly show 

their reluctance and objection with the concept indicated in the survey. For example, there were 

points at which teachers’ question the capacity of their supervisors in helping them use and with 

the modern teaching techniques, having confidence and others. Beside this, the survey also showed 

teachers themselves failed to address the significance of instructional supervision in providing 

them to use suitable teaching techniques and give opportunities to use suitable teaching technique 

for their students while it will greatly.  

 

 In addition to the above teachers’ objection and question about the competence of their 

supervisors, as well as their own inability to realize the significance of instructional supervision, 

the interview data from both teachers and supervisors also revealed similar concept. 

 

 In an open-ended question, teachers were asked how to further enhance the practice of the 

current instructional supervision in their schools. Teachers held different perspectives based on the 

reality of the cluster they were in. Accordingly, majority of the respondents (eighteen respondents 

from the total twenty three respondents) answered this item, claimed that the current instructional 

supervision in their schools could be enhanced through the establishment of collaboration among 

high school and primary and junior secondary teachers for experience sharing and professional 

assistance. They further noted that it could be enhanced through supervisors’ proper plan and 

schedule to complete their tasks and encouraging and motivating teachers to do their work 

effectively. 

 

 On the other hand, some other teachers (five among 23 respondents) indicated that they 

were loaded with teaching time and other schoolwork and unable to carry out the activity and had 

no plan on how to enhance the current practice of instructional supervision in their schools. 

 

 Similarly, cluster supervisors of the schoolteachers replied when asked about the similar 

concept above, they held different perspectives on the way instructional supervision practiced in 

their cluster schools. One of the respondents among the four cluster supervisors stated that it is the 
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way of inspecting and monitoring teachers’ performances. For this supervisor instructional 

supervision is done to see whether or not the goal set in the curriculum and subject syllabus was 

attained or not to assure quality education. On the other hand, the remaining cluster supervisors 

stated that instructional supervision is the way of checking whether the teacher was appropriately 

planning according to the guideline of the book, the syllabus, to cover the book chapters in time 

and to help teachers minimize the students’ detention rate, up on which the teachers were evaluated 

for poor or better performances in the schools regardless of the academic and classroom efficacy 

importance of instructional supervision. 

 

 Regarding the reasons why they undertake the supervision process in the schools, the 

supervisors hold different conceptions, but the core message of their responses looked similar. 

They noted that instructional supervision is carried out to see or check whether the desired goal 

set in the curriculum and the subject syllabus were attained. They also stated that instructional 

supervision was carried out to maintain the quality education set by the government and for 

improvement of teachers’ instructional limitations and to improve their classroom performances 

to improve students’ performances.  

 

 The open ended items related to this concept also verified that the practice of instructional 

supervision was highly linked to professional development of teachers as it made then plan and 

act accordingly for the betterment of their actual classroom situation. 

 

 In interview conducted with English language teachers unlike the one they answered on 

the questionnaire, they failed to recognize well the importance of instructional supervision in their 

careers. Two of the respondents claimed that instructional supervision is a mechanism by which 

supervisors look for teachers teaching errors. These concepts of the response shows that certain 

group teachers hold sentiment towards supervision as they co notate the meaning negatively than 

the desired outcome improvement of classroom instruction. Still there was teacher respondent that 

responded to this query that it is an activity done for the sake of official and administration 

business. While the other three interview respondents stated instructional supervision is directing 

helping teachers teach effectively following the right classroom methodologies of teaching. From 

this response it could be deduced that language teachers in the schools didn’t properly identify the 

concept and its value in helping them perform better in their classroom practice and which result 

in better achievements of their students and internalized it.   
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The extent to which Instructional Supervision affects Language Teachers’ Professional 

Development endeavors 

 

Table 2. The extent to which instructional supervision affects language teachers’ professional 

development endeavors. 

 

 Item on Survey  N  Mean  SD  Rank 

1 

Supervision affects my engagement in 

English language seminars/ 

conferences/workshops/symposia 

30 4.30 .702  5 

2 

I have English language seminar 

days/research days as a result of 

supervision. 

30 3.83 .913  14 

3 

Supervision affects my professional 

development activities as Peer observation 

30 4.31

  

.837  4 

4 

Supervision influences my involvement in 

Peer teaching/team teaching.  

30 4.13

  

.900  11 

5 

Instructional supervision influences involve 

in journal writing. 

30 4.07

  

.740  12 

6 

Instructional supervision affects my 

involvement in teacher support group. 

30 5.47

  

7.324  1 

 

 This section of the survey mainly focused on the extent to which instructional supervision 

affects language teachers’ professional development endeavors. 

 

 The data collected from this portion of the survey provided mean scores, standard deviation 

and rank as the previous sections of this study. The survey elicited from the respondents their 

perspectives on how instructional supervision affects their professional development endeavors. 

The results are presented in table 4.8. 

 

 As with the previous two sections of the questionnaire survey, the data in the fourth section 

indicated a consistent level of agreement among participants. In addition, there was not a large gap 

between the mean scores of the responses ranked at the top and those responses ranked near the 

bottom. The mean scores in this survey section ranged from a low of 3.83 to a high of 5.47, which 

indicated that respondents felt all the items were of a high to a very high critical impact. The 

standard deviations indicate there was agreement by all respondents in their responses. Based upon 

the mean scores across items for the entire group, the top five responses were follows: 
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• Instructional supervision affects my involvement in teacher support group. 

• Instructional supervision a change in a teacher’s practice that leads to increases in student 

learning. 

• instructional supervision assists teachers master a new skill. 

• Supervision affects my professional development activities as Peer observation. 

• Supervision affects my engagement in English language seminars/ 

conferences/workshops/symposia. 

 

 Ranked lower in mean score on the survey were: Instructional supervision influences 

involve in journal writing; Supervision encourages me involve in an action research; I have 

English language seminar days/research days as a result of supervision. 

 

 From interview result with cluster supervisors, it was showed that instructional supervision 

could contribute much to language teachers’ professional development endeavors. All respondents 

indicated that instructional supervision contributes much to teachers’ professional development. 

 

 Instructional supervision is more valuable in encouraging teachers involve in continuous 

professional development and in activities like production of teaching aid which can supplement 

the teaching learning process ultimately. Furthermore, occasional departmental meetings and 

lesson plan preparation and others could be other ways in which teachers negotiate and discuss on 

issues related to teachers’ professional development careers.   

 

 Majority (N=23) of the teachers’ responses to this open ended item that questions whether 

instructional supervision influences their professional development answered ‘YES’. They further 

stated that it influences the professional development activities in that teachers stated that it made 

them plan, implement their lesson plan accordingly. 

  

4.6. Challenges that Affect Instructional Supervision in the Selected Schools 

 The third research question was meant to address the challenges that encounter the 

stakeholders, language teachers and cluster supervisors, in the implementation of instructional 

supervision in the schools under investigation. For this research question, open ended item and 

interview with both teachers and cluster supervisors were designed to help teachers express what 

they considered was the challenge and to help supervisors freely explain the problem they were 

exercising related to instructional supervision as in every activity it is expected that certain 

challenges are inevitable and natural. Accordingly, thematic summary of the respondents’ ideas 

was described as follows. 
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 Twenty seven teachers (N=30) responded to the question related to challenges they 

experienced in practicing instructional supervision in their schools. They forwarded a wide range 

of problems associated with the practice. Majority (twenty two respondents) of the teachers’ 

response circled around the basic points they thought as heavy workload, inadequate resources, 

lack of specialization of the supervisor on subjects they teach, low motivation, infrequent 

supervisory visits and large class sizes. 

 

 Similarly, different perspectives were seen among language teachers participated in an 

interview session in different schools too. However, majority of their concepts on the challenges 

of the practice of instructional supervision falls in similar category.  

 

 One of the shared challenges teaches possess in common was insufficient or shortage of 

skilled supervisors. They noted that supervisors assigned to oversee the schools were usually not 

adequate in number to accomplish duties required of them as they were assigned to clustered 

schools (minimum four schools). Not only this, but also, they were not well skilled and to the 

standard to perform effective supervision.  

 

 Secondly, language teachers experience challenges related to time. All the interview 

respondents (N=5) stated that teachers shoulder heavy teaching workloads in such large classroom 

size. This impacts especially the professional development activities which demand teachers’ 

leisure times. This challenge made the implementation of instructional supervision in the schools 

challenging and difficult. 

 

 Thirdly, the kind of challenges teachers raised was problems related to facilities and 

infrastructures. Instructional materials are the determinant factors among basic facilities for 

teachers as well as for the school to carry out effective instructional supervision. Most of the 

schools are characterized by lack of basic equipment for the schools to function appropriately as 

students’ textbooks, chalk boards, decent classroom for students and many more. 

 

 Moreover, cluster supervisors also forwarded the challenges they faced about the practice 

of instructional supervision. They listed some challenges related to teachers, school, and different 

related issues.  First of all, when conducting supervision, supervisors feel like, most teachers were 

not happy with the supervision and thought that supervisors were fault finders of their teaching 

and it was intimidating activity when done with the presence of their students. Even some teachers 

were unwilling and to accept remedial suggestions and didn’t consider supervisors as professional 

partners. 
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 Secondly, cluster supervisors claimed that there were poor funding to assist the supervisors 

and teachers to support the practice of instructional supervision in the schools and to supplement 

the effectiveness of the process. They stated that all schools are characterized by lack of financial 

recourses that help supervisors engage teachers in trainings, workshops and seminars that help 

them develop their professional careers. It also limits teachers not to travel to other schools to share 

experiences and progresses that may exist in different school environments. There is need for 

government to provide adequate funds, for the development of the personnel and supervision of 

instruction in our schools for this goal to be achieved.  

 

 The third challenge claimed by cluster supervisors was lack of time. Supervisors of the 

respective schools hardly find time as they were all busy in an office works to visit and carryout 

the supervision timely. Supervisors were normally assigned to different schools to support 

teachers’ professional role which further help students’ academic achievements. So, supervisors 

shouldn’t neglect their primary role, that is, their role is not to get engaged in an official business 

than conducting instructional supervision and assisting teachers. 

 

Conclusions 

 Based on this concept the study was conducted in the primary schools found in Nekemte 

City Administration. The study was sought to discover areas as how language teachers experience 

instructional supervision in their schools and what the concept itself mean to them and the extent 

to which instructional supervision affects teachers’ professional development and the challenges 

imbedding the practice in their respective schools.  

 

 Accordingly, the study revealed that English language teachers and cluster supervisors hold 

almost similar conceptions on the notion what instructional supervision means to them and on how 

they experience it. There were a fairly agreement on the concepts presented regarding the concept 

and practice of the instructional supervision in professional development. However, there were 

still other concepts related to the practice that teachers failed to address in the concept while they 

were important and crucial to their own professional development and attainment of the goals and 

objectives of the instructional supervision.   

 

 The study also highlighted that majority of the respondents claimed that the practice of 

instructional supervision could possibly impacts the teachers’ professional development 

endeavors. There was not a large gap between the mean scores of the respondents ranked at the 

top and those responses near the bottom in the level of agreements provided in the questionnaire 

Likert scale.  This showed that practicing instructional supervision could possibly linked to the 

teachers’ professional development. 
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 The study also further revealed that the number of problems and challenges associated with 

the practice of instructional supervision in promoting professional development. Among the 

challenges obtained from the study were shortages of skilled supervisors, poor funding lack of 

time on teachers and supervisors in carrying out the activities related to instructional practice. 

Moreover, lack of school infrastructures was pointed as among challenges embedding the practice 

teachers’ instructional supervision in the schools for the proper delivery of language teaching. 

Teachers also reflected that assignment of the supervisors with different fields of study also raised 

as one of the basic problems in proper practicing of the activity. 

 

 The study further showed that teachers, particularly during the interview phase of the study, 

noted the way they thought the practice of instructional supervision of their schools be enhanced. 

These were through the establishments of the collaboration with high school teachers, planning 

with supervisors and schedule to complete the tasks for encouragement and motivation. 

Furthermore, the study also revealed that the premise that imposes the type of supervisory practice 

for teachers of different levels of experience and expertise violated and all teachers from different 

walks of life engage in the same supervisorial practices regardless of their experience and 

expertise.  
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Abstract 

 In her first novel, published in 1970, Toni Morrison used The Bluest Eye to depict an 

African-American girl, Pecola, who was yearning for a pair of blue eyes, a symbol of beauty. 

Morrison raised the issue of racial discrimination dominated by a white society, and she made 

Pecola become the victim alienated by both her own people and society at large. With an inferiority 

complex, Pecola, constantly regarded as ugly, experienced an extremely different childhood 

compared with others of her age. From being despised by her classmates to being abandoned by 

her own mother, and even to being raped by her own father, Pecola suffered psychological and 

physical deprivation in a world where most of the people adapted a white moral standard. This 

paper will discuss how these incidents turn Pecola into an individual reflecting the sickness of and 

calling for revolt against an unjust world. 

 

Keywords: Toni Morrison, The Bluest Eye, African-American, racial discrimination, inferiority 

complex 

  

 Different from other writers, Toni Morrison adopted a fairy tale-like passage repeated three 

times in different formats as a way to demonstrate the white dominance over black people at the 

beginning of The Bluest Eye.  

 

 The first format deploys perfect structures and punctuation, through which Morrison 

symbolizes a harmonious family where every member seemed carefree and enjoyed a happy life. 

This short passage about a happy family corresponds to a white American family, organized, and 

idealized. The perspective presented in this passage represents a dramatic contrast to the lives of a 

section of the black people whose life can never meet the standard, which is far from attainable, 

as the passage indicates.  
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 The second format, using the same description but run-on structures and no punctuation, 

symbolizes the MacTeer family whose life, though failing to compete with the white family, at 

least, represents an attainable way of living. Morrison chose not to use any punctuation in order to 

“show[s] some disorder in a world that could be orderly” as well as to criticize the ignorance of 

society about black families (Ogunyemi 113). Better than most black families, the MacTeers, a 

family of four, still maintain the capacity to provide the basic necessities for the family members, 

and they even reach out their hands to care for Pecola.  

 

 However, the third format, using again the same content as the first one, contains no 

punctuation, no structures, and no word divisions. It portrays a stereotypically underprivileged 

family, the Breedloves, who suffer violence, abuse, and incest. Morrison used such a narrative to 

convey the idea of the void that many black families face in life. In forms two and three, the 

missing structures and punctuation represent an incomplete society where some people lack basic 

needs.  

 

 According to Morrison, these three passages divided the society into three classes, the 

wealthy white, the orderly black and the dysfunctional black families. This places the wealthy 

white at the top of the pyramid.  

 

 Female figures have been undermined by a masculine discourse for so long that women 

become silent in the face of masculine dominance. In a world mainly controlled by a patriarchal 

hegemony, female discourse is always excluded. Women are deprived of the right to articulate 

their own ideology. Ideology is manipulated to limit thoughts and regulate social rules. Ironically, 

men dominate in the game of power struggle, while women become victims who gradually lose 

their own identity. The disappearance of the female discourse can be viewed as a sign of the 

success of the patriarchal force that transcends all of the heterogeneous voices. In order to form a 

unitary regime, patriarchy can only manifest its idiosyncrasy by identifying itself with the law. 

Michel Foucault argued that “[t]o deal with sex, power employs nothing more than a law of 

prohibition . . . Power constrains sex only through a taboo that plays on the alternative between 

two nonexistences” (84). Foucault implied that the mechanism of male dominance is based on the 

juridical discourse that aims to regulate norms to stop the generation of the truth. In other words, 

the patriarchy intends to cover up the facts through the exclusion of the alternatives. Foucault 

further explained that Western monarchies share some common traits in terms of dominance as 

“they were constructed as systems of law, and they expressed themselves through theories of law, 

and they made their mechanism of power in the form of law” (87). Thus, it is not hard to see that 

patriarchy considers women a threat that transgresses its juridical notion of power.  

  

 The formation of power originally intended to look for the production of truth so as to 

create a symmetric and juridical system of law. However, a normalizing society where men and 
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women share the same value becomes a myth. The reason is that “the law is what constituted both 

desire and the lack on which it is predicted” (Foucault 81). Men and women can never achieve a 

balance in reference to this power struggle. On the way to acquiring power, desire is generated and 

begins to exert violence and create menace. Judith Butler argues that “desire is manufactured and 

forbidden as a ritual symbolic gesture whereby the juridical model exercises and consolidates its 

own power” (96). This explains that hegemonic power manifests itself by imposing an artificial 

unity where its desire is justified through the repression of that of women. Eventually, women are 

considered the unconstrainable and undesignated. This means the disappearance of female identity 

in a univocal society guarded by male hegemony. The disappearance of the female voice also 

indicates that “women can never be understood on the model of a ‘subject’ within the conventional 

representational systems of Western culture” (Butler 25). Butler implies that a female figure 

ontologically denotes an absence in contrast to the signified “be” of a male role. The masculine 

denial of women to be the unrepresentable absence helps manifest masculine identity. Therefore, 

in the world dominated by pure male hegemony, women are “the relation of difference, the 

excluded, by which that domain marks itself off” (Butler 25). In other words, women are 

considered not only the Other, as Beauvoir mentioned, but also the signification of lack. Women’s 

identity disappears and women are deprived of the privilege to speak “I.” Without the meaning of 

being, women only become the masculine mainstay to strengthen the Symbolic of law. 

 

 In a society mainly constructed on the idea of conventional regulations interpreted based 

on the perspective of masculinity, female subjectivity and individuality suffer an excruciating 

displacement to reflect masculine identity. Power generated from desire can no longer ensure the 

production of truth; instead, power, always understood in reference to phallogocentrism, oppresses 

other heterogeneous voices through a series of alienations and exclusions. Women, then, are 

subjected to a set of social conventions to fulfill the duty to become women. The status of women 

can never be juxtaposed with that of men. Monique Witting argues that “[g]ender is used here in 

the singular because indeed there are not two genders. There is only one: the feminine, the 

‘masculine’ not being a gender. For the masculine is not the masculine, but the general” (64). 

Witting indicates the absolute power claimed by the masculine that maneuvers the generation of 

ideology in a binary relation. This power confines the possibility of proliferation of meanings as 

well as the hermeneutic narrative of self-assertion. Simone de Beauvoir claims that “one is not 

born a woman, but, rather, becomes one” (301). She implies that women cannot choose what they 

want to be. Women, in fact, are the incarnation of male fetish and fantasy that ground the 

manifestation of female discourse. As a result, women cannot but comply with a set of social 

regulations enforced by univocal phallogocentrism. In The Bluest Eye, Pecola Breedlove is trapped 

in an intricate web in which she fails to claim her own sovereign self. Overwhelmed by the 

framework of white beauty, Pecola follows the male fetish and fantasy, which only leads her to 

end up identifying herself with a void.  
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 Claudia, as the narrator, pointed out that the propaganda of white beauty was both 

widespread and deeply rooted in society, and she accused the white racial allies because “they 

issue orders without providing information” (10). In other words, what Claudia intended to say is 

that the white racial discourse deployed its own ideology in society to make other people follow 

obediently. In this regard, it is not hard to find that the white hegemony dominated mainstream 

society, and, furthermore, it used its “white cinematic icons [to] shape the self-image of the novel’s 

black community in general” (Bishop 252). This is a factor which influenced greatly the self-image 

of the Breedlove family, who succumbed to the white from every aspect, and finally resulted in its 

own destruction. For instance, Claudia detested the white doll that her parents gave her as a 

birthday gift and, in fact, she was completely aware of the white ideology imposed upon black 

people. Her refusal of the white doll also implies her unwillingness to yield to the white ideology. 

However, even if she hated the doll, Claudia knew that black people, like her own parents, had no 

choice but to follow the discipline set up for them by white society. Black people’s assimilation 

into a white ideology suggests that “being a minority in both caste and class, we moved about 

anyway on the hem of life, struggling to consolidate our weakness and hang on, or to creep singly 

up into the major folds of the garment” (17). The society exploits the right of black people to freely 

enjoy the meaning of true freedom. To a certain degree, The Bluest Eye depicts “in poignant terms 

the tragic condition of blacks in a racist America” as well as emphasizing the consequence of the 

destructive elements which lead black people into a state of physical and psychological poverty 

(Ogunyemi 112). Black people, in other words, could never earn any essential dignity within a 

white dominated world.  

  

 In terms of aesthetics, the white hegemony has its own interpretation, so it standardizes the 

meaning of beauty, a meaning which only applies to those with white skin, blond hair and blue 

eyes. The propaganda of beauty penetrates the life of every person, especially black people, who 

are the total opposite of the white in respect of physical features. The constant presence of this 

arbitrary standard of beauty, such as white people’s images on cups, candy, and movies, prevents 

any liberation from this ideology. Therefore, black people must follow the collective ideology of 

beauty presented and projected by mainstream society. One such example happened in the 

MacTeer family when one of the daughters showed her admiration for a white icon on a cup. 

Morrison described that: 

 

Frieda brought her four graham crackers on a saucer and some milk in a blue-and-

white Shirley Temple cup. She was a long time with the milk and gazed fondly at 

the silhouette of Shirley Temple’s dimpled face. Frieda and she had a loving 

conversation about how cu-ute Shirley Temple was. (19) 

 

 Both Frieda and Pecola fell for the image of a white girl. They considered Shirley Temple 

an incarnation of sublimity. As for Pecola particularly, she could not even remove her eyes from 
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the girl, whom she believed she could never become. This explains why Pecola admired the girl, 

rather than drinking the milk right away. The normalization of beauty is adopted by the white 

hegemony for purposes of ideological control. In other words, it implants “white standards of 

beauty . . . on blacks with attendant psychological repercussions” (Ogunymei 113). Beauty is no 

longer objective aesthetics but turns into a defect haunting black people for life. Furthermore, after 

receiving the doll, Claudia showed her repulsion of it by claiming that “[a]dults, older girls, shops, 

magazines, newspapers, window signs－all the world had agreed that a blue-eyed, yellow-haired, 

pink-skinned doll was what every girl child treasured” (20). This demonstrates that she could not 

agree with the idea of beauty accepted by most people because she was aware that the white 

hegemony created the myth as a means to dominate black people, and she refused to be a victim 

accepting a false image of beauty. 

 

 Another aspect of the white ideology is the manner in which it arouses agitation and hatred 

in black people. The white hegemony classifies society into many layers of stratification; that is to 

say, it sets itself on the top of the society, authorizing its power to undermine black people as well 

as to cause division among black people themselves. Morrison mentioned that “[w]hite kids; his 

mother did not like him to play with niggers. She had explained to him the difference between 

colored people and niggers. They were easily identifiable. Colored people were neat and quiet; 

niggers were dirty and loud” (87). The mother, a black woman, forbade her boy to play with 

niggers as she believed that they were marked and could never win any recognition in society. This 

short passage shows that society is formed on the basis of stratification, where, even for black 

people themselves, people are forced into one specific category. At the bottom of society lie the 

underprivileged black people, the niggers, a term used to describe the lowest of the low. With the 

manipulation of social stratification, the white ideology successfully constructs a society that only 

favors non-blacks. Black people eventually feel inferior to whites, and some black people cannot 

even be free of discrimination from their own kind. The Breedloves, for example, become the 

victims of this white ideology. The Breedloves assume themselves to be ugly for “[t]hey lived 

there because they were poor and black, and they stayed there because they believed they were 

ugly” (38). Therefore, they are ultimately affected by the white beauty and accept the fact that their 

skin color makes them subject to whites. Not only does the white ideology have a great influence 

on the Breedloves, but also “the Breedloves are suffering primarily because they believe they are 

ugly” (Baum 99). The white beauty fallacy gradually affects Pecola’s cognitive development. 

  

 Pecola, of course, is a victim influenced by mainstream social culture. Born into a family 

with constant confrontation between her parents, Pecola starts to question her being in this world. 

Once witnessing the confrontation between her parents, she realized her family could never be like 

the ideal constructed by the white hegemony. Feeling frustrated, Pecola prayed to God to let her 

disappear: “‘Please God,’ she whispered into the palm of her hand. ‘Please make me disappear’” 

(45). Praying becomes a way for black people to look for spiritual consolation. Because of being 
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silenced, they can only talk to God to look for salvation. They believe that God will listen to their 

prayers and bring them peace. However, ironically, they do not acknowledge that the God to whom 

they pray is the incarnation of a white figure. Black people are educated to believe that “God was 

a nice old white man, with long white hair, flowing white beard, and little blue eyes that looked 

sad when people died and mean when they were bad” (134). According to this description of God, 

His physical figures outperform His ontological significance. The repetition of “white” is used to 

sanctify the righteousness of acquired power. God with blue eyes symbolizes not only a man with 

empathy but also an iconic figure of white people. Here, in the version of a white God, no matter 

how hard the MacTeer sisters pray for their flower to grow, or how desperately Pecola desires a 

pair of blue eyes, they would never have their wishes granted. The white hegemony, in fact, builds 

a wall to separate the black people from the world it has constructed. The ideology used to alienate 

black people manifests a heterodox narrative that undermines and denies black people’s identity. 

In other words, black people would never enjoy a harmonious and happy life, and their journey 

through life has come to a stop. No doubt, Pecola inevitably walks on a path leading to her being 

discriminated against and raped. 

 

 Pecola, the main protagonist in the novel, searching for the blue eyes, does not receive any 

love from either her family or the society. She grows up in a family where her parents quarrel all 

the time and show violence as well. Besides, because of her ugly appearance and her family’s 

infamous reputation, no schoolmates or people, except the MacTeer sisters, would like to befriend 

her. Thus, it not only deprives Pecola of her confidence but also makes her believe that only if she 

has blue eyes will she be noticed or seen. Because of the disruption within her family, Pecola has 

to stay with the MacTeer family. Claudia said that “[t]he country had placed her in our house for 

a few days until they could decide what to do, or, more precisely, until the family was reunited” 

(16). Claudia’s short statement prefigures Pecola’s disastrous life. She understands that Pecola’s 

miserable life comes from the lack of love in her family. Even though her own mother sometimes 

loses patience with her, Claudia knows her mother loves her, and she has a happy family compared 

with Pecola’s. Although both born into black families, Claudia and Pecola have completely 

different destinies. After Pecola has her period for the first time, the issue of being loved is 

elevated. Pecola does not get help from her own mother to deal with her first period but rather 

from the hand of her friends’ mother. This proves that she is a child without a mother’s care or 

love. Having her period not only means Pecola has the ability to reproduce but also indicates that 

she needs someone to love her to have babies. Thus, when answering Claudia about the meaning 

of having her period, Frieda simply answered “somebody has to love you.” (32). Feeling panic and 

abandoned, Pacola can only rely on having blue eyes to claim her own identity and seek attention 

from other people to love her. 

 

 The ideology of white beauty constructed by the white hegemony greatly influences not 

only values of society at that time but also coloreds biologically different from the whites. Pecola’s 
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desire to search for blue eyes to become beautiful is the consequence of the widespread discourse 

of white beauty. The society consisting of merchandise praising beautiful white girls results in an 

unorthodox interpretation of beauty to the public. Ogunyemi argued that “she has been undermined 

psychologically by playing with toys suitable for white children and being made to admire white 

movie stars with white standards of beauty” (114). Like most black people, Pecola has immersed 

herself in the discourse of beautiful girls. Feeling alienated and abandoned, Pecola blames herself 

for not being a white girl. She thought that if she were the girl on the cup, she would be popular 

and her family would be as happy as others. Her appearance turns into a defect intentionally created 

and imposed by the authorial dominance to undermine the existence of Others.  

   

 Given that being white is the representation of beauty, Pecola’s determination to have blue 

eyes becomes stronger. Pecola has been considered ugly as well as bullied by her classmates 

because of her looks. Owing to the ignorance of society, Pecola gradually loses her confidence, 

which also leads to the disappearance of her identity. Morrison pointed out that “[l]ong hours she 

sat looking in the mirror, trying to discover the secret of the ugliness, the ugliness that made her 

ignored or despised at school, by teachers and classmates alike. She was the only member of her 

class who sat alone at a double desk” (45). Her pain and trauma all come from inhumane 

interactions around her. The society builds a wall to exclude her from entering it. She found no 

power to fight back after she was assigned to sit alone. Pecola’s “teachers had always treated her 

this way. They tried never to glance at her and called on her only when everyone was required to 

respond” (45-6). In other words, an arbitrary line has been drawn to distinguish beauty and 

ugliness, white and black. Her existence as a human being is completely denied, especially when 

the candy store owner, Yacobowski, refused to have any physical contact with her and pretended 

that “he does not see her, because for him there is nothing to see” (48.) Looking at herself in a 

mirror, Pecola acknowledged that her imperfection was innate, and becoming beautiful was her 

priority so that she could be seen. Therefore, she turned to God’s help. She thought that if only she 

prayed hard to God, she could be granted a pair of blue eyes. Her yearning for the blue eyes finally 

drives her crazy and “her conviction that she has been given them by Soaphead church indicates a 

complete psychic disintegration” (Vickroy 100). As a victim of an unorthodox beauty standard, 

Pecola undergoes a drastic mental transformation. The blue eyes no longer signify the incarnation 

of beauty but represent a myth that punishes people who believe in it. 

 

 Representing a traumatized child alienated by her family and the society, Pecola leads a 

life manipulated by white superiority. The white superiority “provide[s] not merely poignant 

metaphors but also concrete examples of the neglect, exploitation, disempowerment and disavowal 

of certain communities and even the entire culture” (Vickroy 92). Pecola is forced to believe that 

she is ugly, and only through possessing blue eyes can she avoid other people’s contempt. Pecola, 

therefore, wondered “if her eyes, those eyes that held the pictures, and knew the sights－if those 

eyes of hers were different, that is to say, beautiful, she herself would be different” (46). Thus, she 
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hopes that someday she can become as beautiful as the American beauty icon, and this explains 

why “she was fond of the Shirley Temple cup and took every opportunity to drink milk out of it 

just to handle and see sweet Shirley’s face” (23). Using the cup to drink milk not only shows 

Pecola’s frequency of exposure to the little white girl, but also denotes her wish to become a white 

girl by drinking milk. She believed the more she drank the milk the sooner she would become 

pretty. In this regard, Morrison depicts a black girl psychologically influenced by the hegemonic 

discourse, which undermines black women’s belief in their beauty. Morrison, then, tended to 

disclose a society with “attitudes and images based on the myth of white superiority that reinforces 

her tendency toward self-hatred” (Alexander 394). Obviously, the white superiority constructs a 

world full of discrimination and degradation, which exploits the identity of black people. Vickroy 

also argued “how the traumatic experience of social powerlessness and devalued racial identity 

prevents the African American community from joining together” (92-93). The disappearance of 

identity, of course, results in a confusion of self-assertion. This explains Pecola’s proclamation 

with the search for blue eyes. 

 

 Pecola is completely possessed by the myth of blue eyes as a symbol of beauty. Even 

though she eats candy and drinks milk from the cup, none of them help her get the blue eyes. 

Having blue eyes ontologically seemed impossible to her, so she sought the priest’s, Soaphead’s, 

help. She told the priest that she “can’t go to school no more,” and she wants to have blue eyes so 

that her classmates would look at her as an individual (174). Pecola believed that, as a messenger 

of God, Soaphead might have the power to help her. Looking for spiritual comfort forces Pecola 

to become “critical of insubstantial and superficial image[s] that lead to the creation of false selves” 

(Vickroy 100). The beauty image is mainly created by the white hegemony which controls most 

of the coloreds. Such an image is constructed on the basis of false interpretation of sublimity. 

Sadly, Pecola steps into this trap and gets stuck in it forever. Not only does she fail to acquire blue 

eyes, but she also makes herself more miserable and vulnerable. Pecola releases her oppressed ego 

to challenge the organized social order. Her schizophrenic personality at the end of the story 

symbolizes the consequence of exposure to the influence of white superiority. In one of her 

schizophrenic conversations, both of the “speakers” confirm the confidence after getting the blue 

eyes:  

  Yes, they sure are prejudiced. 

  Just because I got blue eyes, bluer than theirs, they’re prejudiced. 

  That’s right. 

  They are bluer, aren’t they? 

  Oh, yes. Much bluer. (197) 

 

 In this short talk, Pecola, after visiting the priest, conjures her inner self to prove she has 

blue eyes. Her inner ego helps to justify her belief in her beauty. On the one hand, she gains 

confidence and finally speaks for herself, none of which can be seen before she goes to ask for the 
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priest’s help. However, her newfound identity is still constructed on the basis of a false ideology 

of beauty. This false discourse on beauty, in fact, leads Pecola to insanity. Family desertion and 

incestuous abuse result in Pecola’s alienation from her own people and her true identity. 

  

 Influenced by the false discourse of white superiority, Pecola undergoes both physical and 

psychological violence from her family. In her family, she is despised by her mother, Pauline. 

Pauline is a housemaid taking care of a white family. When she was young, she wished to become 

Jean Harlow, a blonde, blue-eyed star from the cinema of the 1920s. Her love for Jean Harlow 

presented her with a way to disconnect from her blackness in favor of an idealized white identity. 

Eventually, working for a white family allowed Pauline to temporarily escape her underprivileged 

life. Gradually, Pauline generated a certain degree of hatred toward her own family and had 

“internalized the pervasive standards of whiteness” as a part of herself (Vickroy 93). In other 

words, she believed that working as help for a white family raised her social status compared with 

her role in a black family and her identity as a black woman in society. Thus, she paid more 

attention to the white child in order to achieve her sense of identity within a white dominated 

world. Then, Pauline “stopped trying to keep her own house . . . More and more she neglected her 

house, her children, her man— they are like the afterthoughts one has just for sleep” (127). By 

blaming Pecola for scaring the child, she indicated her own sense of alienation from other black 

people. Pauline completely internalized the whiteness as her excuse to stay away from her tattered 

family. In this regard, Pecola failed to enjoy the love that other children have when they are 

growing up. Because of the disappearance of love, Pecola tended to believe in the consequences 

of her ugly face.  

  

 Toni Morrison’s The Bluest Eye depicts a black girl who suffers discrimination not only 

from society at that time but also from her own people. From being bullied by her school 

classmates to being alienated and raped by her own family members, Pecola represents a victim 

traumatized by a false beauty image in a white world. Pauline abandons her in favor of the white 

girl, and her father rapes her because he fails to maintain his masculinity in the white hegemony. 

In school, no classmate wants to sit with Pecola, and the teachers intentionally ignore her as well. 

The inter-racial complex deepens when the store owner and the priest devalue the significance of 

Pecola’s presence. As a black girl educated with the knowledge of white beauty, Pecola hates 

herself in terms of “traces of self-hatred, racism and internalized racism” (McKittrick 135). Hating 

herself drives Pecola to go on the journey to look for the blue eyes. Pauline could only “seek 

approval in other’s eyes” to internalize the virtue of white beauty (Vickroy 93). Yearning to be 

seen, Pecola is confined by an arbitrary discourse on beauty. The world rejects Pecola’s right to 

be viewed as a human being free of verbal and physical violence. Morrison then uses Pecola’s 

insanity in the end to disclose an absurd world where an innocent black girl must transform herself 

to comply with the white identity, which leaves readers room to ponder upon the story’s 

representation of white authority. 
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Introduction 

English is not just a language. It is a language of empowerment through teaching and 

learning and of enrichment and entertainment. Innovation is the driving force of progress. 

Today, the digital revolution is playing a vital role in taking English language teaching 

forward and has become core to language teaching. Globally, English is the medium of 

instruction in higher education. Teachers can make active use of tools and technologies to 

improve standards of the students. Approaches and techniques in teaching may differ 

according to the student’s skills. This paper aims to make acquainted the techniques and 

methods of English language teaching in exploring the new ways for teaching learning 

approach. As a part of techniques and methods, the development of this paper focuses on 

Robert Gagne’s Nine Instructional Model of session plan to Blooms Taxonomy levels of 

question paper with innovative digital platforms like Google Classroom, Mind mapping etc. 

If English language is taught through innovative technologies the entire ambience of the 

classroom will be pleasant, enjoyable, satisfying and amusing.  

 

 There are many ways to plan a session. Among all of them the highlighted session 

plan is Robert Gagne’s Nine Instructional Model with teacher details. For instance: 

 

Faculty & Subject Details Class Details 

Name of the Faculty  Academic Year   

Designation  Semester  

Department   Branch  

Subject Name  Class / Section Name  

Session Topic   Date  
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 A session plan is classified into three phases such as the beginning, the body. and the 

closing.  

 

i. The Beginning  

 Sharing the Topic Learning Objectives (TLOs) with Bloom’s Taxonomy 

classification: 

 

After the completion of the portion of the lecture, the learner should be able to: 

 

1. To make them remember the important points of the lesson. 

2. To show their understanding regarding the theme that has been covered throughout the 

lesson. 

3.To apply the concept which is discussed in the lesson in the real life situation. 

4. To analyse the comparisons and contrast of the given information. 

5. To evaluate the given data by providing examples from media such as T.V. newspaper, etc.  

6. To plan (create) for an essay question. 

 

Pre-class Preparation  

The Greatest Resource – Education is the name of the first lesson. Students are 

motivated to understand from the author’s point of view. The highlights of the lesson are 

about various civilizations and about the development of human mind. Pace set up plays a 

key role before the class starts. Designing of the activity is also very vital before handling the 

class. Brainstorming and Mind mapping are the planned activities for this lesson plan. These 

activities may vary based on the lesson.  

 

ii. The Body  

If these are all revealed the learner will know not only what the content will be, but also 

the level of mastery. Usually, any teacher follows knowingly or unknowingly Robert Gagne’s 

Nine Instructional Model. The focus will be on gaining attention, Informing objective, 

stimulating recall of prior knowledge, presenting information, providing feedback, providing 

guidance, eliciting performance, assessing performance, and enhancing retention. 

Emphasizing the outcome of the session is also a necessary factor. It is shown in the tabular 

form to the extent of time limit of 50 minutes. 

 

Event Session Plan on  

The Greatest Resource - Education 

50 min. 

hr. 

Gaining Attention Importance of Education through posing questions and 

eliciting answers 

5 mins 

Informing objective Reading Skills Development based on the given 

content 

2 mins 

Stimulating recall of Brainstorming 5 mins 
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prior knowledge 

Presenting 

information 

Skimming & Scanning (Methods of Reading) 

Comprehension Questions are asked to get the theme -

PPT 

15 mins 

Providing feedback If any wrong interpretation is given it will be clarified 

and others’ doubts are discussed 

5 mins 

Providing guidance By giving the inputs from the newspaper articles 3 mins 

Eliciting performance  Presentation of the content by a few 5 mins 

Assessing 

performance 

Mind Mapping 12 mins 

Enhancing retention Consolidation, recap and briefing of next topic 3 mins 

Outcome Knowledge Acquisition, Communication Skills, 

Clarity of Thought and Speech 

 

 

iii. The Closing 

 

Misconceptions identified to address in the class include stimulate the students to 

clarify their doubts regarding concepts, language etc, provide example to make them come 

out of their confusion and mostly guided the students to undo their own misconceptions. 

Different kinds of questions are designed to discuss in the class. They are language based 

questions, factual based questions, opinion based questions, inference based questions and 

content based questions. Learning Styles covered by various in-class activities are: Spatial or 

Visual (Pictures and video were shown), Logical (Questions are asked to elicit answers), 

Interpersonal (at time of brainstorming activity) and Intrapersonal (managed himself/herself 

in giving answers). The results of the student are the proof for this success story of Robert 

Gagne’s Nine Instructional Model. 

 

Assessment Process is based on Bloom’s Taxonomy Levels (Remember, Understand, 

Applying, Analysing, Evaluating and Creating) in all educational institutions in these days to 

test performance of the learners. It is an index to verify the levels are being assessed and 

correspond the assessment tools with the relevant lessons and techniques. Thereby it may 

help teacher to retain uniformity in assessment practices, education material and reveal 

weaknesses.  

 

I. Innovative Digital Platforms 

 

Technological tools used in the instruction delivery to the learners are Google 

Classroom, Mind Mapping, and YouTube. These tools are helpful for blended learning. They 

can work on them and submit through online after completion of the class work. 

  

i. Google Classroom  
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It gives an exposure to online learning. It stores important classroom material that 

students will refer to throughout the semester. For example, syllabus, rules and regulations, 

helpful links for lessons etc. It allows communicating better with students outside the 

classroom. Automatic due dates of the assignments are provided to the students. Then they 

can submit their assignments from anywhere. They need not work in the classroom 

physically. Google Classroom saves time and paper and it allows everyone to join class with 

a code.  Students may submit assignments and can get real time feedback and grades. It is the 

right platform for creating material, assignments, announcements etc. At the outset, one can 

say that Google Classroom is one of the fantastic innovative educational tools. Whatever 

may be the subject is, it is a great tool for sharing information with the students. No more 

collecting homework, reviewing and grading. All will be possible and very easier with 

Google Classroom. Since it can be accessed from mobile device, teachers and students can 

use their phones. It offers numerous ways to make teaching and learning interactive and 

collaborative. Work in the Google Classroom is easily saved to the drive. No problem of 

removing and crashing the content. As a free online software Google Classroom gives 

several benefits to the teachers and students. 

 

  
 

ii. Mind mapping  

Mind mapping is a highly effective way of getting information in and out of the brain. 

Mind mapping converts a long list of monotonous information into a colourful, memorable, 

and highly organized diagram. Moving from paper to apps has been n easy transition. 

Freemind, mindomo, and mindmap are a few apps suggested to students to draw mind maps. 

It gives infotainment. These mind map tools help edit and create mind maps quickly. To 

make the map clearer students usually apply styles, add icons and use shapes and colours. If 

the students use in the right way, it improves independent learning and critical thinking. This 

tool is an absolute time saving strategy during the time of examinations.  
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iii. YouTube  

 There are books and classroom lessons but having a variety of material can promote 

learning. As it is a known fact that some students are visual learners, and some are auditory 

learners. After completion of explanation in the classroom YouTube videos will be posted to 

the students. Whenever they want to refresh the content of the lesson can listen to the videos. 

They can pause and rewind videos whenever they need. It may be comfortable. and they may 

habituate to listen to the same voice of the same teacher in the class. It is one of the 

interesting methods to enhance the level of the students’ knowledge. 

 

 Students will never study regularly for writing Semester examinations is a known 

fact. They study vigorously and rigorously before the day of examination. By understanding 

the mindset of the students, a YouTube channel was started. The analytics of the YouTube is 

given below. In the month of December Mid II took place, the way they studied was shown 

in the graph. The difference between preparation for Mids and Sem end exams is noted 

through this graph. If the analysis is observed by the teacher students will be catch hold at 

least two weeks before the examination.   
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 The improvement of views and topmost videos are observed in the form of graph and 

various activities. How much the students focus on the technology is known through this 

clustered image. These students are born in technology, so they are called digital natives. 

Thinking from the point of view of them or from the shoes of the student is quite necessary in 

these days. Act and plan according to their needs and interests is the need of the hour of a 

facilitator. Revolutionary changes in the society and technology exhort every teacher to 

update their methodologies and techniques according to the requirements of the students.  

 

 
 

II. Bloom’s Taxonomy Questionnaire  

 Creating awareness to engineering students on Bloom’s Taxonomy is compulsory as 

they should know about each level while they are answering the questions. It is the 

instructor’s responsibility to make them practice it in the classroom. After completion of each 

lesson in the class, students are asked to plan a questionnaire based on all the levels such as 

remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. While they are planning to frame 

the questions list of verbs (describe, define, compare, contrast, divide, distinguish, evaluate, 

justify, consider, write etc) will be provided for better framing of questions. Once a student is 

exposed to frame the questions by using the data they can answer perfectly in the 

examination. What level of question is asked in the examination will be clearer to the learner 

if they practice in the classroom. Triggering the questions for writing answers in the 

examinations will be simpler and easier. 
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III. Conclusion  

 The higher education landscape is undergoing rapid change due to implementation of 

innovative techniques in the language classrooms. Since last decade, various techniques have 

been used to assist and to enhance language learning. Nowadays classrooms and language 

labs are transformed by the integration of new techniques and trained teachers. The 

effectiveness of the techniques depends on the knowledge and expertise of the language 

teacher who facilitates the language learning environment. This research paper is limited to a 

few online tools but there is a wide scope for working on various digital platforms, and also 

preparing session plans by various researchers will be an added advantage to include in this 

paper. A vast area of research is taking place on Blooms Taxonomy Questionnaire at present. 

So, this research paper paves the way for numerous researchers on various ideas.  
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Abstract 

 Margaret Eleanor Atwood’s Lady Oracle and Shashi Deshpande’s Dark Holds No Terror 

is an excellent source of feministic approach and search for self-hood. Both the writers are from 

different countries and lifestyles, but the way they handled the search of the protagonist stands on 

the same stage. Both the writers brought in a modern flavour to the feministic view. Atwood and 

Deshpande are modern-day feminists. They do not believe that women deserve special privileges, 

and they no longer play the victim card, which is optimistically delivered in the select novels.  The 

concept of New feminism is a philosophy which emphasizes in the novel Lady Oracle. On the 

aspect of New Feminism, Deshpande’s novel The Dark Holds No Terror is unique in its own way. 

Sarita or Saru’s is a heart-rending story. Fate and social conditions seem to torment the innocent 

girl. Margaret Atwood’s Lady Oracle handout the quest for identity of the protagonist Joan, as she 

believes that in killing herself, her old self, she will be able to finally live an honest and true life. 

But she never gets the chance to experience it. Even though Shashi Deshpande and Margaret 

Eleanor Atwood are from different cultures their thinking about women and their quest for 

identity is same. As a woman they need their gender to be free and they want to deliver their unique 

attitude towards the society. This paper focus on the identity crisis of women in Lady Oracle and 

Dark Holds No Terror who are from west and south. 

 

Keywords: Shashi Deshpande, Dark Holds No Terrors, Margaret Eleanor Atwood, Lady Oracle, 

New feminism, feminity, custom, harmony in life, quest for identity, deserted, treachery,   

 

 In the novel, Lady Oracle, the protagonist Joan Foster is in search of harmony in life. Joan’s 

crises concern her growing awareness of the imbalance between her outward appearance and her 

inner sense of identity. She is in quest for an authentic self - development, both environmental and 

psychological, which entails coming to terms with multiple social forces—external as well as 

internal—that violate upon the path towards female individuation and an understanding of the 

http://www.languageinindia.com/
http://www.languageinindia.com/
mailto:kirthikamaki90@gmail.com
mailto:shob_ravi24@yahoo.com


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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 21:1 January 2020 

S. Kirthika, M. Phil., Ph.D. Scholar and Dr. J. Sobhana Devi, M.A., M.Phil., Ph.D. 

Sense of Guilt and Search for Self-Hood in Margaret Atwood’s Lady Oracle and  

Shashi Deshpande’s Dark Holds No Terror 64  

individual self. The Aristotelian dictum that the human being is a social animal is central to the 

novel, as it traces the development of the protagonist as a social being. The protagonist becomes 

the representative symbolic reflections of different social circumstances and as such her individual 

existence cannot be distinguished from her social environment, her human significance and her 

specific individuality cannot be separated from the context in which she is created.  

 

 Joan wishes to transform the society where women are packaged for consumer society. 

Throughout the novel, Atwood is openly concerned with the complexities of body images and 

attempts to clarify the female form. She shows the treatment of mind/body dualism and analyses 

the ways in which she responds to and resists, its destructive effects. Joan is suppressed by the 

society and isolated from the society. She is filled with problems and started to consider her family 

and friends as strangers. The society expects her to fit in to the norms that it describes but she 

always tries to stand on her own. But it took a long time to understand that the more she gets 

opponent to the society, the more the society will get her in to trouble.   

 

 At the beginning of the novel, Joan has just faked her own death and is living in a suburb 

of Rome, where she decides to start a new life. Then she narrates the sad story of how she has 

ended up to a unrealistic situation. Lady oracle’s protagonist, like the unnamed protagonist of 

Surfacing, creates a fictional past. She never tells her husband about her past, and her childhood, 

that she was a fat girl and what kind of relationship she had with her mother. But she tells the truth 

of her past and her most private memories to her readers. She tells the reader about the things that 

she was afraid to tell her husband and friends. Joan Foster, the protagonist, lives within a 

phallocentric society and as is, torn between unconscious feminist questions and the stereotypical 

answers which society provides. She is repeatedly confronted with culturally gendered distinctions 

that limit their existence to the corporeal. 

                           

 Childhood is once memorable happiness in lifetime, but Joan’s childhood is filled with 

misery. Due to her overweight the society and even her own mother hated and rejected her. As a 

little girl she felt ashamed of her appearance. Joan’s mother who is an epitome of repressive social 

forces, a woman trapped by patriarchal culture, wants Joan to be thin but she has an urge to defy 

her controlling mother which she values higher than the need to get adapted to a socially acceptable 

corporeal style. Sarah Seats rightly argues that. Atwood brings eating into direct relationship with 

gender and cultural politics. Joan’s mother intends to control Joan by trying to limit her food 

consumption, and Joan too uses food to fight her mother, since it is the only tool of defiance that 

is available to her.  

   

As she begins to realize the prevalent bias, prejudice, and hate in the society, she started to 

over-eating specially to irritate her mother. Her only comfort is her Aunt Lou, she likes to spend 
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time with her aunt. At a certain point Joan leaves the house and visit different hotels to stay using 

her aunt’s name in order to escape from her mother. Once she loses weight, she collected the 

money from the layer and flees to London.  

 On her process of weight loss, she realizes that the body is prime site in females. Her 

assertion is a protest against the society which situates females as reproductive machines: women 

are eaten by society that views the female body as consumable. Women are not inexhaustible 

bodies, and, through the protagonist’s resistance, Atwood is able to defy convention and assert the 

solution is not to accept and adapt oneself to repressive culturally defined conventions, but to 

rewrite them. Society expects slenderness from women:  

  

             “if Desdemona was fat who would care whether or not  

               Othello strangled her? Why is it that the girls Nazis torture  

               on the covers of the sleazier men’s magazines are always  

               good looking? The effect would be quite different if they  

                were overweight.” (Atwood: 56) 

 

 When a woman is overweight her excess weight marks her as an undisciplined woman, a 

woman who occupies more space than her allotted space by patriarchal society. Even the 

psychiatrist says, “Don’t you want to get married?” (Lady Oracle 95)  

 

 After she lost weight the society accepted her normal “I was normal, that my halo of flesh 

had disappeared, and I was no longer among the untouchables.” (Lady Oracle, 180) Even after her 

weight lose Joan neglects to revile about her. She met Polish Count, who made Joan as his mistress. 

Joan starts writing Gothic romance in the name of Lousia. K, as she can revolve around with 

freedom but still, she tries to hide her identity. Atwood points out the stresses and insufficiencies 

connected with women living in a community, obsessed with rigid roles through the struggle of 

Joan’s passiveness to reveal her identity. In other words, Joan refuses to become the kind of women 

that society considers perfect and refuses to become the epitome of feminity which her mother 

represents. She wanted to gain power and autonomy and wants to take control of herself and 

expresses it through her body: “I sat at the table with my hot, adding another white ring to the 

vanish.... organize my life.” (Lady Oracle, 25) Joan was afraid to reveal herself to Polish, so she 

decided to leave him.  

 

 According to the protagonist, the most destructive thing to her were “the attitudes of 

society” manifests through the angry mother, cruel and mean schoolmates, and the dance teacher, 

who excluded her from an important performance. The person who has all the characteristics of 

an ideal woman is Joan Crawford who embodies all the dreams and demands of society. She is 

beautiful, thin, successful, and tragic at the same time. She is an example of a woman who can 
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control her life, but who is also loved and accepted by others. As Joan refuses to be the daughter 

of her mother’s dreams and rejects the role of a polite, submissive female who is valued for her 

appearance instead of intellect, the war between her and society begins. Devoid of any weapons, 

Joan uses her body as an object of resistance. Joan’s first love was Paul, who was interested to 

write about the femininity of women, and he has written the book “Nurse of the High Attic”.  

 

 In the beginning Joan was not aware of Paul but later she come to know about him then he 

starts denigrating her work and resents her earning more money than he does. But Joan does not 

want to be rescued by him because she knew that Paul does not love her, he wants the adventure 

of kidnapping her from what he imagined to be a den of fanged and dangerous communists. Thus, 

Paul symbolizes the typical men who takes delight in victimizing women. In her second lover and 

future husband Arthur, she encounters the same overpowering attitude.  

 

 When Joan meets Arthur, she pretends to be “at least semi-informed” of his political 

activism. Joan brilliantly feigns political interest to seduce Arthur who changes his theories 

constantly. He transformed himself from Lord Russell to Mao and proposed to marry Joan because 

it would be both convenient and cheap to live with her. He says Marriage itself would settle us 

down, and thorough it, too, he would become better acquainted. Arthur was “full of plans” and 

treats Joan as a child like Polish count: Arthur, the so called “leftist” husband, expects her to cook, 

and also imposes restrictions such as not to wear long fashionable dresses in public. Joan describes 

Arthur as a man incapable of knowing her personality: Arthur wouldn’t have liked the picture. It 

wasn’t the sort of thing he liked, though it was the sort of thing he believed she liked. He seemed 

to bend on changing her, transforming her into his own likeness. In spite of the oddities, she plays 

role of a dutiful wife and hopes to win his love because she is an optimist, with a lust for happy 

endings. When she takes refuge in Italy, she longs to let Arthur know how she cleverly deceived 

him. It was a good plan, she thought; she was pleased with herself for having arranged it. 

 

 She invented a mother for his benefit, a kind, placid women who died of a rare disease–

Lupus, she thinks it was shortly after she met him. Luckily, he was never very curious about her 

past he was too busy talking about his. When Arthur discovers a picture of Joan as a teenager, she 

dismisses herself as an imaginary aunt, because she was afraid of her past and she said that it is 

her aunt: It features the inversion of the role of hero and villain implying that one should integrate 

the evil part of our ‘self’ to reach self-completion. 

 

 The important point about this tripled identity and its paralleled experiences is that Joan’s 

writing is created out of the same feelings and experiences that also produce her fantasies and 

subterfuge. She desired to escape from the unglamorous facts of herself but “But hadn’t my life 

always been double?” (Lady Oracle, 298). When Joan became entangled and her situation became 
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totally uncontrollable, she once again wanted to escape her labyrinth of deceptions: As J. Brooks 

Bouson stated:  

“When all convoluted plots of Joan’s life converge her current lover, the Royal 

porcupine wants her to marry him; Paul her former lover traces her and wants her 

back, a black mailer hounds her, she imagines Arthur is the persecutor sending her 

death threats. She believes that once again she should escape her life which has 

become “a snarl, a rat’s nest of dangling threads and loose ends.” (Brooks Bouson, 

43).   

 

 The biggest failure of her identity as a successful housewife is having a rebellious daughter, 

whose obesity is a contradiction to the stereotypical image of feminine beauty, and thus, a 

manifestation of the mother's failure to keep everything decent and within the confines of her 

control.  

                   

 Joan has no feelings for her father as she rarely spoke to him. She forms a silent identity 

with him. Her father also had no expectations for her. When Joan meets Paul in London, she reacts 

in a way that he will find acceptable and not to get irritated. This is a direct contradiction of the 

identity Joan assumed when dealing with her mother. Instead of going against Paul’s wishes, Joan 

becomes passive. Her passiveness is easily visible during the beginning of her stay in Paul’s home 

as his mistress. Instead of voicing concern of any kind, Joan simply lets Paul do as he will. That 

becomes the pattern with Joan as her relationship with Paul progresses. Her identity at this point 

is based on Paul.  

                  

 She is nothing more than an extension of Paul. Problems begin when Joan tries to break 

out of this pattern. Paul’s tolerance and patience regarding Joan began to whither as she started to 

do more things for herself, instead of doing things that pleased him. Paul began to have fits of 

jealousy. It was all right as long as she did nothing but roll around the flat, reading and typing out 

her Costume Gothics and going nowhere except with him. Joan’s identity had gone from being 

based on Paul’s wishes to being based on wishes of her own, and the turmoil in her relationship 

with Paul grew until she left and moved in with Arthur. However, Joan’s relationship with Arthur 

is much like her relationship with Paul. Once married and settled down, Joan returns to her pattern 

of doing what she thinks Arthur wants and shaping herself in a way that will be more appealing to 

him. 

  

 She lies to Arthur about her past, never telling him of her strained relationship with her 

mother or her battles with her weight, all in an effort to become the type of wife that she thinks 

Arthur wants. Joan feels that her real identity isn’t good enough, so she creates one. Her primary 

goal is being an ideal wife for Arthur and making sure that he is not displeased with her. 
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                     “Though I was tempted sometimes, I resisted the  

                       Impulse to confess. Arthur’s tastes were Spartan,  

                       and my early life and innermost self would have  

                       appalled him. It would be like asking for a steak  

                       and getting a slaughtered cow.” (Atwood p.215) 

 

 The poems contained in Joan’s book give insight into how Joan really feels about her 

marriage to Arthur, even though she denies that the book is about him. Just as with Paul, Joan’s 

first act of doing something for herself creates static in her relationship with Arthur. Joan goes 

even further and has an affair, further asserting her own needs and identity, instead of Arthur’s.  

 

 Joan, the daughter in Lady Oracle, rebels against her mother but then sways between the 

two positions of a housewife and an artist. Despite her rebellion against her mother, who acts as 

cultural agent to transmit stereotypes and the conventional roles of women to her daughter and 

who transmits social mythology –fictional constructs into which Joan is expected to fit, Joan gets 

assimilated in the patriarchal culture through her mother's influences as well as social and cultural 

activities as taking school education, reading, and writing Costume Gothic romances and watching 

Hollywood movies. Nevertheless, as an artist with abundant imaginative power, Joan is able to 

first survive social prejudices and then improve herself through fantasizing and creative writing, 

both of which help her work out psychologically and think through her relationships with her 

mother and eventually reject the stereotypes on women imposed on her as well as her mother. In 

other words, it takes a large part of her life and a lot more struggles on Joan's part to accomplish-

a spiritual quest for artistic independence.  

 

 Throughout Atwood’s novel, Joan’s identity is determined by the relationships she has with 

the different people she encounters throughout her life. Joan spends a great deal of her life 

pretending to be a person that she is not. In her third novel Lady Oracle, Margaret Atwood gives 

us a very self-determined and active mother and a daughter whose life and writing are haunted by 

the mother. Moreover, it is through rewriting Costume Gothic conventions and telling her life story 

that Joan gains new awareness about her mother and her own identity.  

 

             In such a context, Lady Oracle is transitional because, instead of allowing the women of 

the other racial backgrounds, it focuses on the daughter, Joan Foster, who emerges at the end of 

the novel as a true artist and begins to understand the mother through creative writing.  

 

 Writing, as it is for the female writers before her, is difficult for Joan, not, however, in the 

sense of getting published or becoming famous, but in the sense of finding her own voice and 
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rejecting patriarchal ideologies and the stereotypes of femininity that her mother tries to install in 

her. She completely wants to free herself from her former self but fails to create a truly effective 

disguise. It is no surprise that she fakes her death and runs away from her life with Arthur soon 

thereafter. Thus, she fakes her death by drowning and sheds her past identity and tries to exert 

control over her life and wishes to remain unknown and unrecognized in her new life. Ronald D. 

Laing claims: “When faced with the society in which an individual feels estranged and individual’s 

sane response is madness and the creation of a false-self which aims at making normal self-

possible. Even as a child Joan develops double personality; at home, she was deliberately quiet 

and ‘comatose’ while outside her family circle, her enthusiasm made her popular among her 

friends.” (27) 

 In the case of Sarita from Dark Holds No Terrors, she succeeded in her effort to join 

Medical College at Bombay. Then she got married with Manohar even when they didn’t have a 

house to live with Sarita. They had to live in a chawl of a friend of Manohar’s who had gone on 

leave. Marriage woes began soon after. People in the colony they were living in began to take 

notice of the lady doctor. They smiled to her and she saluted to them in response. One day she 

closed the door of the room and overhead the words lady doctor. One evening, somebody knocked 

the door. Manu opened it, and a woman asked if the doctor was at home. Her child had diarrhea. 

She examined the child and wrote the prescription. Therefore, it happened again and again, almost 

every day. Sarita being young, listened, examined, and wrote prescriptions with enthusiasm. 

Thereafter, people greeted her with nods and smiles and namastes whenever they went out for 

walks. 

 

 Sarita became popular and Manu was relegated to the secondary position, which hurt his 

ego. One day he said. “I am sick of this palace” (Dark Holds No Terrors, 78). At the same time, 

she began shrinking from his love-making. She was generally tired after a long and busy day at 

the hospital. She needed rest. Manu, on the contrary, was eager to make love. Naturally, he was at 

times rough and abrupt with her. She attributed it to his ardour of love, but later she realized that 

Manu had a singed psyche because the esteem she was getting from the people had made her inches 

taller than her husband. 

 

 Things came to such a pass that she began to dominate over her husband against her desire. 

When she got married, she had sworn that she would never dominate. She had seen that Dhruva 

was dominated by two females and her father had become a cypher under the domination of her 

mother. Therefore, she decided not to dominate her husband. Yet it happened. She felt that there 

was something which was outside herself, driving her on. It was as a reflex action that Manu tried 

to dominate over her in private life. He snatched the book from the hands of Sarita and asked her 

to come to him. He tried to arouse himself to some pitch but failed since it was not an effortless 
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and natural, impulsive act. He failed to dominate in the private life. Sarita avoided looking at him, 

his body ugly now with its aura of failure. 

 

 On the economic front also, Manu was a defeated man. His salary was much less than 

Sarita’s and Manu’s salary never very, much barely covered their expenses. Sarita, on the contrary, 

got work in a research project, that got some extra money. Then Boozie came in the life of Sarita- 

like a good father. He got her work in research projects, she completed M.D. and became Registrar. 

Four years later, she became Assistant Honorary at a suburban hospital, with a consulting room of 

her own in the midst of other well-known consultants. On the day opening of her consulting rooms, 

she moved among the guests accepting congratulations. Then Boozie who had given money went 

to congratulate her. Manu all the while stood side-lined. As Sarita became busy, she kept away 

from Manu for longer hours. He sulked and Sarita was either impatient with him or ignored him. 

The result was disastrous. He became a psychopath; he would injure his wife with hands, feet, and 

teeth, like a beast in the bed and act like a normal caring husband in the morning. She told her 

father: 

                          “He attacked me like an animal that night. I was  

                            sleeping and I woke up and there was this……. 

                            the man hurting me. With his hands, teeth, his 

                            whole body. He did it again and again, every night” (Dark Holds No Terrors, 

45). 

  

 She could not resist him because he seemed more powerful room should hear and get 

shocked by the imbecility of their father. But she held herself responsible for it.  

 

 In the meantime, Sarita came to learn that her mother had died. She went to mourn for the 

death of her mother against the advice of her husband Manohar who asked her that why should 

she matter dead when she never mattered alive. But she had come to her father’s house less to 

mourn and more to escape from the imbecile husband. In spite of cold reception from her father, 

she decided to stay. When she reached her father’s house, she didn’t pay to the rickshaw-puller 

until she could enter the house. Sarita felt that her father could not welcome her because that meant 

treachery to the dead. Her room in the house had been occupied by Madhav and she was asked to 

put up in the puja room signifying that there was no place left in the house for her. But she had no 

other place to go to. 

 

 Her problems began to increase. She came under greater psychological stress at her father’s 

house. In the first instance, she had the feeling that she had done a mistake by coming to her 

father’s house as she was an unwelcome guest. She observed, he sat gingerly on the edge of his 
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chair, like an unwilling host entertaining an unwelcome guest. Then she was worried about her 

children Abhi and Renu. Again, people in the neighborhood started coming to her for treatment.  

                 

 She didn’t refuse, yet she felt that she was not a doctor as she was while she worked in a 

hospital equipped with modern machines for diagnosis. She was, at best, a village health visitor. 

She thought she had become a well-wisher in a village. Finally, she had her sexual urges which 

remained unsatisfied. The idea flashed in her mind of using Madhav for this purpose. But now she 

thought, looking at Madhav, if she imagined that by sleeping with him, she could cure herself, 

would she not try to seduce in him. However, she soon dismissed the idea because that would not 

bring back grace to her tried, shamed one. 

 

               She had been passing through a labyrinth of all these ideas, when one day she decided to 

remove all the barriers between her and her father, the barriers between a man and a woman, to 

discuss her private life with him. She first sought for the permission to save herself being branded 

over-bold or him being shocked. She said to her father. “I am your daughter and there’s nearly 

thirty years between us, still…you are a man and I’m a woman. Can we talk of such things?”  

(Dark Holds No Terrors, 96).  

 

               When her father agreed to discuss these things with her, she told him how she was 

subjected to a beastly treatment in the nights by her husband. And to add to this her husband would 

not apologize or explain or look guilty. He would simply act like a normal person in the morning. 

Her father could say nothing except that her needed treatment. But Saru said that she also needed 

treatment. She had nightmares for several other reasons also, the most dreadful of them was that 

she considered herself guilty of Dhruva’s death. 

 

 Then she got Abhi’s letter, informing that Manu was coming to meet her. She had deserted 

him and did not want to meet him. Therefore, she packed her clothes in the suitcase to leave this 

place. But she had no idea where she should to; she had no home. No, she couldn’t call it home. 

Nor was this home. How odd to live for so long and discover that she has no home at all. Her father 

asked her if she was afraid to meet Manu. She said that she was indeed scared of him, not because 

what he had done to her but what she had done to him - she had broken him, and she was also 

broken completely. There is no way to seek pardon because she held herself responsible for the 

tragedies that happened in her family. 

 

                       “My brother died because I heedlessly turned  

                         my back on him. My mother died alone  

                         because I deserted her. My husband is a  

                        failure because I destroyed his manhood.” (Dark Holds No Terrors, 98)  
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 She gave up the idea of leaving the house at the suggestion of her father, but she asked 

him not to open the door to Manu. Simone de Beauvoir, stated: “One is not born, but rather 

becomes, a woman.” (225) 

 

 She was expecting Manu, mail had arrived. But Ravi, a child living a few houses away, 

came before Manu could. He held her hand and began to drag her saying that Sunita was having 

fits, and she would die if she didn’t go with him at once. She was moved to compassion. She put 

on her sleepers and ran to Ravi’s house. But she asked her father while going out-to ask Manu to 

wait, as she would come back soon. She had come to feel in that mood and spirit of compression 

that she should take pity on Manohar who was patient and deserved treatment as Sunita did.          
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Abstract 

 The purpose of this paper is to review some research articles related to disability that have 

been published so far. These reviews aim at throwing light on the changes in the perspective of the 

society, in any, towards disability and disabled people. The selected articles do not restrict 

themselves to any particular type of disability; rather, it gives an overview of disability discourses 

that have been discussed off late in academia. 

 

Keywords: disability, construct, prejudices, perspectives  

 

Introduction 

 Disability studies is a nascent field that focuses on the cultural, sociological, political, and 

historical perspectives of disability. How disability was perceived three decades earlier is totally 

different from how it is perceived now. Disability, for a long time, was seen as an inappropriate 

subject and had a lot of stereotyping and discrimination associated with it. It was habitually viewed 

under the medical concept that crippled the disabled people mentally and set them securely at the 

margin of society. The social model that was designed later was much more inclusive and, for the 

first time, introduced disability as a human-made or societal construct that erected barriers with 

their mindsets, ideas, or physical environments. It accentuated the failure of society to 

accommodate and accept people with differences. This model played a crucial role in shifting the 

community's attitude towards disability and disabled people and helping society evolve. This 

broader view of disability helped the government to develop policies and assistances to support 

disabled people and design a holistic community that was interdependent and respected and valued 

diversity. Until this domain gained momentum, disabled people were always delineated by the 

views of non-disabled people. The abled perspective of a disabled body can never be the ultimate 

truth, and more than often would be an unhealthy response to disability. The traditional abled voice 

always dismissed the disabled voice and never offered a chance to speak for themselves. We now 

have disabled people vindicating themselves, challenging the conventions that suppressed them 

and shoved down into the throats of the non- liberalists, the disabled person's prospect of disability, 

that was for a long time disbanded and unprecedented. With the inception of this phenomenal field 

of study, we have disability discourses that cherish disabled people and helps acknowledge that 

even appalling disability cannot hinder a happy and joyous life.  
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Reviews 

 Merja Tarvainen’s paper, published in 2020, investigates how loneliness is an inseparable 

part of a disabled person’s life. The researcher analyzed the self-narratives of disabled people in 

Finland, that was collected over a year and interprets the social and emotional conditions 

intertwined with concepts of loneliness or ‘unbelongingness’ at each phase in their life. This study 

reveals that childhood loneliness was seen as a profound experience, and often was viewed as an 

‘emotional scar’ that traumatized many for the remaining of their lives. He discusses the difficulty 

of ‘sharing emotional space’ and infers that only an intensively general condition and attitudinal 

changes can offer a long-sought remedy. 

 

 Benjamin N. Parks' paper published in 2019 acts like a sequel or informative article that 

enriches the understanding of Rosemarie Garland-Thomson's essay 'The Case for Conserving 

Disability.' He uses Christology or 'the body of Christ' to support Thomson on a potent standpoint 

of her essay, which is the inherent moral value of disabled people, making the essay complete. To 

strengthen her essay, he links the theology of Flannery O'Connor to Garland-Thomson and fixes 

the missing link. The wounded body of Christ is taken as an example to show the resourcefulness 

of a mutilated body with a universal reference to ground it. 

 

 In his research paper on Samuel Beckett's Cuchulain in 2019, Siobhan Purcell investigates 

the disability myth and compulsory able-bodiedness using biopolitics in the Irish nationalist 

literature. The researcher demonstrates the discomfort experienced by Beckett in the 

discriminatory portrayal of disability in the revivalist literature of the Irish Free State, with the 

help of the satires of the Irish legend Cuchulain, who is seen as a foundational figure of health and 

heroism. Thus, by rejecting him, he rejects the "disabling apparatus" of the state as well. 

 

 "Oh God! Why Did You Let Me Have This Disability?": Religion, Spirituality, and 

Disability in Three African Countries" is a research paper that emerged in 2019 as the result of the 

joint ventures of four sociology and disability experts from Uganda and London. This paper locates 

the role of spirituality and religion in the lives of disabled people in the selected African countries; 

they use The Bible and Quran to relate to the interviewees' stories. The majority of the candidates 

relied on religion and spirituality as a support system and dedicated their success stories to the 

empowerment that they believed was Divine Providence. They infer that religion and spirituality 

should be thoroughly explored to have an integral conception of disability studies as they are 

intricately knit with the lives of disabled people. 

 

 R.M Powell's paper "Role of family caregivers regarding sexual and reproductive health 

for women and girls with intellectual disability: A scoping review" (2019) studies that as 

Individuals troubled with intellectual disability (ID) undergo inequalities associated to sexual and 

reproductive health (SRH) services, very few facts are known about the role of the family 
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caregivers who help women and girls with ID. Various methods of research gave in thematic 

summaries of menstruation and menopause, supporting sexuality and healthy relationships, 

contraception, and sterilization. Concluding with the truth that this topic requires more extensive 

research with population-based data to compare women and girls with and without ID is needed, 

which would explain SRH for women and girls with ID, their family caregivers, and health-care 

providers. 

 Angela Ridinger-Dotterman, in 2018, wrote a paper on Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go, 

where she inspects the novel from the perspective of disability studies. She remarks that it revolves 

around the question "what it means to be a human." She also records that it recreates how disability 

is eliminated and suppressed using individual traditional social apparatuses in the dystopian 

society that the novel portrays. However, it is not a disability or a disabled body, that is questioned 

but the shared experience of precarity. She concludes with the resolution of the novel's central 

question; The acceptance of precarity does not humanize a person. Instead, the marvelous 

connection that keeps people together even when so much is stolen from each person makes a 

world of difference in society. 

 

 In 2018, three researchers from Cape Town, South Africa, published a paper introducing 

the Biographic Narrative Interpretive Method (BNIM) approach to Disability Studies. They urged 

it would facilitate the subjugated voice of the disabled women, aiding them to move towards the 

centre of the knowledge structure. The result of this interviewing technique's effectiveness 

challenges the illusions in the society about the disabled people, especially disabled women. 

Consequently, the historical misinterpretation of disabled women in the society and the academia 

is dismantled, enabling to empower their unheard voices in the power-knowledge structure from 

which they were marginalized ever since.  

 

 Dan Goodley, Kirsty Liddiard, and Katherine Runswick-Cole publish a paper exploring 

the connections between affect studies and critical disability studies in the year 2017. The 

researchers study how the theories of affect studies correlate with disability studies based on a 

research project conducted on youngsters with life-limiting or life-threatening impairments. They 

make trailblazing connections that unravel the patronizing and pathologizing effects of traditional 

sciences in the disabled community. The lived life or productivity of a disabled person is always 

seen as an absent discourse because of the alienation they face by the ableist life standards. They 

conclude that the coalescence of disability studies into affect studies Please indicate what you 

mean by affect in the beginning of this paragraph can make turbulent changes in human affectation 

to give rise to a congenial society. 

 

 In 2017, Sarah Imhoff published a research paper on Disability and Religion, with a 

particular focus on Judaism. The researcher declines the former sense of disability as punishment 

or ennoblement and suggests that religion should be considered for a more exceptional 
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comprehension of the coping mechanisms of a majority of the disabled population, who view 

themselves under the lens of the medical model of disability. She thus reprobates the complete 

denouncement of the medical model. She directs an amalgamation of the medical and the social 

model that would propose a surpassing cognizance of the disabled community and resolves that 

the assimilation of religion can ameliorate the insights on disability.  

 

 The church's massive role in addressing the needs of the disabled people came out as an 

extensive research paper in 2017 by P. White. It sheds light on the often-misinterpreted view of 

disability in the Bible and decodes it with evidence. It also advocates the inclusion of the disabled 

people into society and concludes that as the main agenda of the church. Equity and equality of all 

the people made in God's image are prioritized and deduces that the church has an essential 

position in making this distant reality attainable. 

 

 In the paper "Citizenship and Learning-Disabled People: The Mental Health Charity 

MIND's 1970s Campaign in Historical Context" (2017) Jonathan Toms states that the origin of 

current policies towards people with learning disabilities was constructed upon the 

deinstitutionalization processes, civil rights concerns and integrationist philosophies of the 1970s 

and 1980s. MIND was projecting the rights-based services for learning disabled people during this 

time in their campaigning, though it is rarely recognized. MIND looked for an extensive 

community-based service inclusive of general health and welfare services aiming at the rebuilding 

of citizenship rights for learning-disabled people. Nevertheless, the community service for 

mentally disabled people and their families suggested by MIND would have the same facilities to 

general medical services as other citizens involving the extension of work by the medical 

professionals and concluding with a questionable note on how the lives of people with learning 

disabilities and their families have been affected by this transformation in the policy. 

 

 In 2013, Simo Vehmas and Nick Watson’s research paper on critical disability studies 

(CDS) created tension in the disability arena. Their paper critiques CDS and the ideas related to it 

and reviews it, based on the inadequacies in its ethical and political application. They justify that 

CDS emphasizes on eradicating disparities in the society, which they term is impossible, and thus 

it fails in its principles of deconstructing the normative attitudes. They conclude that CDS fails to 

address hegemonic evils and mental freedom, which creates a real difference to form a just society. 

In her paper titled "Anthropological Theories of Disability," Allison Ruby Reid-Cunningham 

(2009) intricately explores anthropology and enhances our understanding of human behaviour 

towards disability. She explains how social, cultural, and medical anthropological studies reveal 

how disability was perceived in a negative light in the past and how it as seen as 'otherness.' She 

addresses the concept of disability as a socially constructed one and explains it with examples of 

treatment of disability in different countries. The paper also elucidates how disability can be 
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perceived as a culture in itself and argues that it might lessen the stigma and prejudices of an 

abnormal body. 

 

 "Being Disabled: Towards a Critical Social Ontology for Disability Studies" is a research 

paper by Bill Hughes in 2007 which addresses the ontology of disability. Hughes strongly opposes 

the indifferent treatment of disabled people based on their pathologies and claims that as the 

primary reason for the misrepresentation of disabled people. He establishes frailty or impairment 

as a universal feature that all human beings possess, thus challenging the immune status of the 

non- disabled normative body.  

 

 In the paper "Presage of a paradigm shift? Beyond the social model of disability toward 

resistance theories of disability" published in 2004, by Susan Gabel and Susan Peters argue about 

the shift in the perspectives of the disabled community from the social model of disability to a 

more liberal and inclusive model of disability, using four paradigms used in disability theory. 

 

 This need for a holistic model arose after the emergence of feminism and post-modernism 

in disability studies during the 1990s. An extensive study on the paradigms suggests that disability 

integrates the other emerging theories and offers a more eclectic theory. This also puts forward the 

notion of disability theory as a form of resistance theory. It is a resistance against the ableism and 

oppression of disabled people and explains it with the example of the social model. They conclude 

that resistance helps in developing eclectic theories and can blur the paradigms, thus helping to 

approach disability. 

 

 In their paper titled "University Students with Disabilities: The Transition to Inclusion" 

(2003), Jennifer Gillies and Alison Pedlar state the process and results of a qualitative study carried 

out among disabled students about their transition into university life. It sheds light on how the 

services and facilities in a university can help disabled students easily cope with their surroundings 

and terms that as 'university community.' They note that social support plays an essential role in 

the integration and goal achievement of disabled students, concluding that inclusion is the key to 

achieving a holistic university life for all students.  

 

 Corbett Joan O'Toole from 'The Disabled Women's Alliance' published a paper titled 'Sex, 

Disability, and Motherhood: Access to Sexuality for Disabled Mother' in 2002. This paper explores 

the life of disabled mothers, with specific reference to their sexual life, as it is a seldom researched 

topic. Lack of resources and information is seen as the primary barrier to enjoying healthy 

motherhood in this paper. The researcher thoroughly examines the issues that disabled mothers 

face, and she suggests plausible ways to make their life better in all facets. She feels that future 

research on this topic would enable disabled mothers to achieve better parenting and break the 

myths that confine them mentally and physically. 

http://www.languageinindia.com/


 

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

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

Roshini. R., Dr. Rajasekaran.V. & Dr. Manimangai Mani 

A Review on Disability Studies from 2000 To 2020 78 

 

 Stephanie Tierney's paper on anorexia and disability published in 2001, aims at improving 

the basic understanding of both the medical condition and the branch of disability studies. Tierney 

grounds her findings based on interviews that she has taken from anorexic patients ostracized by 

the society, often associating the medical condition to "madness, hysteria, attention-seeking," etc. 

She thoroughly scans the idea of anorexia and exposes the schemes of media and culture in 

oppressing the people affected. Tierney boldly opposes the domineering nature of the "norm" and 

paves the way to design an inclusive society that does not fabricate people as "abnormal." 

 

 In their paper "Towards an Affirmation Model of Disability" (2000), John Swain and Sally 

French discuss the gradual development of a new disability model, which they term as the 

'Affirmation Model.' This paper challenges the Tragedy model of disability and claims that as the 

reason for the development of negative attitudes towards disabled people because of its dominance 

in mass media and other platforms. The Affirmative model, on the other hand, builds upon the 

Social model, with the help of the Disability Arts movement, where disability is reconceptualized, 

thus confronting the age-old notion of a disabled person's problem lies with himself or the 

impairment. They argue that this model would ensure a holistic inclusion of the disabled people 

and their culture as it envisions a better society where differences are recognized and celebrated. 

 

Conclusion 

 It can be concluded that since 2000 to 2020, there is a sea of change in the perspective of 

the masses towards disability and disabled people. Many of the significant gaps that were present 

in disability literature at the beginning of the century have been addressed in the decades that 

followed. It is evident from the reviews that more often it is the attitude of the society that cripples 

them and not the disability itself. There has been a great shift in the attitudes of the people, and 

that has been observed as the seeming result of the social model.  
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Abstract 

 This paper is based on action research carried out in King Khalid University, Saudi 

Arabia. The purpose of this study is to identify the major problems of EFL teaching in 

overcrowded classrooms of Saudi Arabia. Some major problems include: failure to maintain 

discipline in classroom, demotivation of both teacher and learner, failure to evaluate strengths 

and weakness of each individual, teachers’ struggle to deal with physical and mental stress, 

failure to achieve course learning outcomes, failure to create sound teacher student 

relationship and establish effective teaching environment. A total of 35 EFL teachers from 

King Khalid University, teachers teaching in different schools and colleges of Asir (southern) 

region have participated in this study. Survey questionnaires, discussions and semi-structured 

interviews are the main research tools for collecting data. The study proposes some remedial 

measures which include enrolling limited number of students in an EFL course, establishing 

well equipped EFL classrooms with required facilities, teaching large classes electronically, 

training the teachers to teach large classes effectively.  

 

Keywords: overcrowded, classrooms, Saudi EFL learners and teachers, problems of EFL 

teaching. 

 

Introduction 

 Saudi Arabia in recent days has proved itself to be an extraordinary leading nation 

almost in all aspects. Its booming economy along with the rapid advancements in education 

sector, in fact, is praiseworthy. The country has been paying larger attention in education 

sector to build a nation with knowledge based economy and its achievements cannot be 

denied. It acknowledges the necessity of English in modernization and in communicating 

with the rest of the world. (Alrashidi & Phan, 2015). Such realization has led the country to 

introduce English from primary level (Zuhur, 2010). Even though, the Saudi learners learn 

English for nine long years, they lack in all the necessary skills required for successful 

communication, in both oral and written form. Despite taking several measures by the 

Ministry of Education to improve the process of teaching and learning English in Saudi 

Arabia, little progress have been ensured (Fareh, 2010; Khan, 2011). Several studies have 

been conducted to find out the major issues related to the poor achievement of EFL teaching 
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in Saudi Arabia. Teachers and researchers have always highlighted the problems of 

overcrowded EFL classrooms as one of the major hindrances to the success of EFL teaching 

and learning. Sadly, the issues still exist, still largely unaddressed and no major steps have 

been taken till today. The government is always keen to take necessary measures to ensure 

the success of EFL teaching. Therefore, it is high time that the government takes the matter 

seriously and acts accordingly. 

 

What is an overcrowded classroom? 

 There is no concrete or exact definition of an overcrowded classroom. It can vary 

from country to country. In one country more than 20 students can be considered a large class 

while in another country the number may cross more than 60. Akech (2016) in his study 

includes, “A classroom is said to be overcrowded in which the number of students exceeds 

the optimum level such that it causes hindrance in the teaching-learning process.” Ur (1996) 

argues that “the exact number does not really matter: what matters is how you, the teacher, 

see the class size in your own specific situation”. “A large class can be any number of 

students if the teacher feels there are too many students for them all to make progress” (Baker 

& Westrup, 2000). However, over 40 to 50 students can be generally considered to be large 

for an EFL classroom where the teacher has to communicate with the students in the target 

language instead of their mother tongue.  

 

Literature Review 

 It is undeniable that one of the major barriers of EFL success in Saudi Arabia is 

densely populated classrooms. Trained, experienced and enthusiastic instructors battle to 

implement their plans due to overpopulation. Identifying the deficiency of individual learner 

becomes obscure and thus the process of evaluation hinders. Teacher fails to offer equal 

attention to all the learners which demotivates both teacher and learners. The following 

review of literature confirms the fact that an overcrowded classroom is a serious issue and 

requires foremost attention.  

 

What are the Major Problems of Large EFL Classes? 

Classroom management 

 Teachers prioritize ensuring discipline in classroom rather than facilitating the 

learners’ actual need (Pedder, 2006; Zhang, 2002). An instructor’s preparation and plan 

struggle to get implemented due to the hindrance of controlling a large number of pupils. An 

overcrowded classroom demotivates an instructor both mentally and physically (Hayes 

1997). In order to get the learners settled in the class, the instructor naturally speaks louder 

which affects the learners’ negatively-creating a distance between the learners and the 

teacher. The teacher realizes the consequence and therefore suffers from stress. A large 

amount of class time is spent in disciplining instead of educating the learners. 
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Teacher-centered classroom 

 The EFL learners of Saudi Arabia are accustomed to traditional teacher centered 

classrooms.  From school level, they become habituated listening to the teacher’s lecture in 

the class (Rahman & Alhaisoni, 2013). Interacting with the teacher is rare among the 

students. In fact, teachers need to orient the learners with communicative approach of 

learning and teaching. Moreover, the learners fail to communicate with the teacher due to the 

failure of understanding teacher’s instructions given in English. Limited vocabulary prevents 

them from communicating with the instructor (Fareh, 2010). Even if the instructor manages 

to discipline the classroom, he or she finds it difficult to engage the learners involve in active 

conversation. Therefore, a large and disciplined classroom becomes a classroom where the 

teacher only talks.  

 

Difficulty to establish one to one communication using target language 

 It is almost impossible for a teacher to maintain a one to one communication with a 

class of 80 to 100 students using the target language. The teacher struggles even to remember 

the names of each individual.  In a foreign language class, it is extremely important to invite 

learners to communicate in the target language. (Liu & Zhao, 2010). While dealing with a 

large group of learners, teacher fails to initiate interaction with individuals and thus the 

opportunity of the learners to communicate keeps dimming. Moreover, “students feel isolated 

and are often anonymous to both the instructor and to one another” (Svinicki & Mc Keachie, 

2010). A jam-packed classroom gradually decreases the instructors’ motivation to initiate his 

or her learners communicate in target language. The teacher’s strenuous efforts to upgrade 

the quality of teaching and learning meet several challenges due to the failure of establishing 

proper communication with the learners. The learners lack the necessary skills even to 

understand basic instructions of the teachers (Ashraf, 2018). Ashraf further includes, instead 

of helping the learners to communicate in target language, the non-Arab instructors tend to 

equip themselves with necessary Arabic vocabularies in order to control and manage the 

crowded classroom.  

 

Evaluation 

 A large EFL class has a detrimental impact on the process of evaluation. Teacher fails 

to identify and assess the ability, potentiality, and requirement of individual learners. The 

study by British Council (2015) supports that fact that, it is challenging for the instructor to 

give equal attention to all the learners in an oversized classroom. Therefore, the enthusiastic 

and keen learners having sound communication skills in the target language tend to 

participate in class discussions. The learners with lack of needed vocabulary prefer to remain 

silent and thus gradually loose interest in the subject. Bahanshal (2013) in his study includes, 

“Students in large classes seem to be demotivated as they show no interest in either the lesson 

explained, or activities presented by the teacher and that is due to the limited or lack of 

teachers' support.” p. 55. (Al-Obaydi & Al-Bahadli, 2017) finds a negative correlation 

between “class size and students’ academic performance”. 
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Does the Saudi Educational System Recognize the Problem? 

 Alrabai (2016) highlights overcrowded EFL classrooms as one of the leading factors 

of the low competence of English language among Saudi learners. Alrabai finds fault with 

Saudi educational system which has failed to recognize the fact that overcrowded classrooms 

largely affects the success of EFL teaching in a negative manner. The study of Al-Tamimi 

(2019) examines the policies and issues related to EFL teaching in Saudi Arabia and suggest 

that fewer students should be enrolled in language courses to ensure effective teaching and 

learning.  

 

Purpose of the Study 

1. To diagnose the problems of overcrowded EFL classrooms in Saudi Arabia. 

2. To suggest possible solutions of the existing problems. 

 

Methodology 

Participants  

 29 EFL teachers teaching in different colleges of King Khalid University, 6 EFL 

teachers teaching in the schools of Sarat Abidah, Khamis and Abha participated in this study. 

All of them have been teaching English for more than 8-10 years in Saudi Arabia.  

 

Data Collection System  

 The tools for collecting data of this study include questionnaires, semi-structured 

interviews, discussions as well as face to face and online classroom observations and the 

researchers own experience. EFL teachers took part in questionnaires‟ answering both open 

and close ended questions. They were interviewed by the researcher also. The objectives of 

the survey required for the action research were explained in the appendices. The 

questionnaires were thoughtfully designed for identifying the attitudes, concerns, challenges 

and suggestions of the participants. 

 

Data Analysis  

 Several steps were taken to analyse the data collected. Collected data of the 

questionnaires were sorted out; percentages of the answers of each questionnaire were 

tabulated. The questionnaires contained both close and open ended questions. Interviews with 

the participants also worked as tools for the research. 

 

Findings 

Questionnaire for EFL teachers:  

 The questionnaire for the EFL teachers was designed to identify and understand the 

remaining problems of EFL teaching in large classes from different perspectives. It contained 

30 items along with a suggestion box. The questionnaires were distributed among 48 

teachers. 35 questionnaires were returned.  
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Table 1: Questionnaire for EFL teachers:  

Items 

 

Strongly 

Agree/Yes, I 

think so 

Agree/I 

think so 

with 

reservatio

n 

Disagree/ 

No 

 

1. It is difficult to maintain discipline in 

the classroom 

N=24, 

(68%) 

N=11 

(31%) 

N=0 

(0%) 

2. Students of only front rows get the 

proper attention of the teachers 

N=22 

(62.8%) 

N=9 

(25.7%) 

N=4 

(11.4%) 

3. Difficult to communicate in the target 

language 

N=27 

(77.14%) 

N=4 

(11.4%) 

N=3 

(8.5%) 

4. In order to discipline and communicate 

with the class, teachers frequently switch 

to Arabic (L1 language) to give 

instructions 

N=27 

(77.14%) 

N=6 

(17.14%) 

N=1 

(2.8%) 

5. Students sitting at the back are mostly 

deprived of effective learning 

N=31 

(88.5%) 

N=4 

(11.4%) 

N=0 

(0%) 

6. Teachers do not have the provision to 

reach to all the students of the class 

N=30 

(85.7%) 

N=3 

(8.5%) 

N=2 

(5.7%) 

7. Introvert students are mostly neglected N=21 

(60%) 

N=5 

(14.2%) 

N=9 

(25.7%) 

8. Only enthusiastic students can get the 

attention of the teachers 

N=26 

(74.2%) 

N=5 

(14.2%) 

N=4 

(11.4%) 

9. Teachers suffer both physically and 

mentally 

N=33 

(94.2%) 

N=2 

(5.7%) 

N=0 

(0%) 

10. Most of the class time is consumed in 

disciplining the class 

N=21 

(60%) 

N=11 

(31.4%) 

N=3 

(8.5%) 

11. Teaching reading skills is badly 

hampered as teachers’ movement is 

restricted only to the front of the class due 

to overcrowded sitting arrangement 

N=28 

(80%) 

N=5 

(14.2%) 

N=2 

(5.7%) 

12. Teachers become reluctant to give 

writing worksheets in the class as they 

have to check a pile of work 

N=22 

(62.8%) 

N=10 

(28.5%) 

N=3 

(8.5%) 

13. Most of the language labs have limited 

seats and teachers need to divide the class 

into several groups which requires more 

than the scheduled class hour  

N=33 

(94.2%) 

N=2 

(5.7%) 

N=0 

(0%) 

14. It becomes almost impossible for the 

teacher to encourage and make all the 

students practice and actively participate 

N=31 

(88.5%) 

N=1 

(2.8%) 

N=3 

(8.5%) 
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in oral communication to acquire speaking 

skill   

15. Teachers fail to identify the lacking 

features of each individual 

N=23 

(65.7%) 

N=8 

(22.8%) 

N=4 

(11.4%) 

16. Students who are late can sneak 

anytime into the class 

N=29 

(82.85%) 

N=1 

(2.8%) 

N=5 

(14.2%) 

17. Students sitting at the back mostly do 

not participate in the class 

N=28 

(80%) 

N=5 

(14.2%) 

N=2 

(5.7%) 

18. Evaluating the student’s potential 

becomes difficult for the teachers 

26 

(74.2%) 

2 

(5.7%) 

7 

(20%) 

19. It is difficult to implement task based 

language teaching which requires 

individual attention of the teacher for each 

learner 

29 

(82.85%) 

3 

(8.5%) 

3 

(8.5%) 

20. Classroom becomes teacher centered 22 

(62.85%) 

4 

(11.4%) 

9 

(25.7%) 

21. It is difficult to develop a teacher 

student relationship 

21 

(60%) 

7 

(20%) 

7 

(20%) 

22. Demotivating for both teachers and 

students 

25 

(71.4%) 

7 

(20%) 

3 

(8.5%) 

23. A large portion of the class time is 

consumed in taking attendance  

32 

(91.4%) 

2 

(5.7%) 

1 

(2.8%) 

24. Difficult to identify the cheaters 

during class tests 

19 

(54.2%) 

13 

(37.14%) 

3 

(8.5%) 

25. At times teachers fail to maintain a 

friendly relationship with the learners 

27 

(77.14%) 

3 

(8.5%) 

5 

(14.2%) 

 

26. Administrative tendency to enrol large 

number of students in EFL classes often 

frustrates the teachers 

24 

(68%) 

10 

(28.5%) 

1 

(2.8%) 

27. Large classes should be taught 

electronically 

12 

(34.28%) 

5 

(14.2%) 

18 

(51.4%) 

28. More than 35 students should never be 

enrolled in an EFL course 

21 

(60%) 

8 

(22.8%) 

6 

(17.14%) 

29. Rules set by course teachers must be 

strictly followed by students and respected 

by managements 

26 

(74.28%) 

7 

(20%) 

0 

(0%) 

30. EFL classrooms should be well 

equipped with necessary facilities 

24 

(68%) 

4 

(11.4%) 

7 

(20%) 

 

Item 1: It is difficult to maintain discipline in the classroom. 
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 Item 1 shows that 68% of the participants strongly agree with the fact that it is 

difficult to maintain discipline in the classroom. 31% agrees with reservation while 0% 

disagrees. The percentages clearly show that maintaining discipline is one of the major 

problems of an overcrowded classroom. 

 

Item 2: Students of only front rows get the proper attention of the teachers. 

 In item 2, 62.8% of the participants responded “Strongly agrees” 25.7% responded 

“Agrees with reservation” while 0% responded “Disagrees”. A larger portion agrees that the 

learners of front rows get the maximum attention. In fact, in a crowded classroom it gets 

difficult for the instructor to move around because of the scarcity of space. As a result, the 

instructor is left with little option and thus chooses to focus on the front row learners.  

 

Item 3: Difficult to communicate in the target language. 

 Communicating in target language has always remained a major problem of teaching 

EFL classes in Saudi Arabia. So when the classroom is large and densely populated, the 

problems of communicating actually escalates and therefore even the non-Arab instructors try 

to equip themselves with the necessary Arabic vocabularies to give basic classroom 

instructions to the learners. 77.14% of the participants strongly agree, 25.7% agrees with 

reservation while 11.4% disagrees.  

             

 Item 4: In order to discipline and communicate with the class, teachers frequently switch to 

Arabic (L1 language) to give instructions. 

 In item 4, 77.14% of the participants strongly agree, 17.14 % agrees with reservation 

and 2.8 % disagrees.  

  

Item 5: Students sitting at the back are mostly deprived of effective learning. 

             In item 5, majority of the participants, 88.5% strongly agree, 8.5 % agrees with 

reservation and 5.7 % disagrees.  

 

Item 6: Teachers do not have the provision to reach to all the students of the class.  

             In item 6, 85.7% of the participants responded “Strongly agrees” 8.5% responded 

“Agrees with reservation” while 5.7 % responded “Disagrees”. In a crowded classroom, the 

regular seating arrangement is ignored most of the time. The enthusiastic learners tend to 

learners occupy the front rows. The front rows become crowded and the teachers hardly get 

enough space to walk up to the last rows of the classroom. Resultantly, most of the students 

are deprived from their right to learn and participate in class discussion. 

 

Item 7: Introvert students are mostly neglected. 

 In item7, 60% of the participants responded “Strongly agrees” 14.2% responded 

“Agrees with reservation” while 25.7 % responded “Disagrees”. Introvert students require 

extra effort from the teacher to explore their potentials and express. In a populated classroom 
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the teacher fails to meet the need of such learners even if they do identify the requirements of 

the learners. 

 

Item 8: Only enthusiastic students can get the attention of the teachers. 

 In item 8, 74.2% of the participants selected “Strongly agrees” 14.2% selected 

“Agrees with reservation” while 11.4 % selected “Disagrees”. Mostly in densely populated 

classrooms the teachers communicate with enthusiastic students in the target language and 

the learners due to their interest try to interact more and therefore get the maximum attention 

of the teachers.  

 

Item 9: Teachers suffer both physically and mentally. 

             In item 9, 94.2% of the participants selected “Strongly agrees” 5.7% selected “Agrees 

with reservation” while 0 % selected “Disagrees”. The percentage reveals the fact that 

majority of the instructors agree with the fact that a crowded classroom is stressful both 

physically and mentally. Disciplining the classroom consumes most of their energy. 

Physically they become exhausted and the pressure of completing the syllabus within the 

time limit causes them to suffer mentally. The failure of treating all the learners equally is in 

fact depressing for the teachers. 

  

Item 10: Most of the class time is consumed in disciplining the class.  

   In item10, 60% of the participants responded “Strongly agrees” 31.4 % responded 

“Agrees with reservation” while 8.5 % responded “Disagrees”. 

             

 Item 11: Teaching reading skills is badly hampered as teachers’ movement is restricted only 

to the front of the class due to overcrowded sitting arrangement. 

  In item11, 80% of the participants responded “Strongly agrees” 14.2 % responded 

“Agrees with reservation” while 5.7 % responded “Disagrees”. Teaching reading skill 

requires individual attention of the teacher towards the learners. An overpopulated 

classroom deprives teachers from implementing their plan and thus the learners get deprived 

from their rights to learn and practice.  

  

            Item 12: Teachers become reluctant to give writing worksheets in the class as they have to 

check a pile of work. 

             In item 12, 62.8 % of the participants selected “Strongly agrees” 28.5 % selected 

“Agrees with reservation” while 8.5 % selected “Disagrees”. The teachers feel overburdened 

and frustrated when they have to check more than a hundred of worksheets and therefore 

prefer to avoid giving writing worksheets. 

  

             Item 13: Most of the language labs have limited seats and teachers need to divide the 

class into several groups which requires more than the scheduled class hour. 

            In item 13, 94.2 % of the participants responded “Strongly agrees” 5.7 % responded 

“Agrees with reservation” while 0 % responded “Disagrees”. Mostly, language labs consist 
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of 20 to 25 seats along with the required lab facilities. If a class has more than hundred 

students, then the language teacher is needed to divide his or her class into 4 to 5 groups. To 

complete the listening portion in syllabus gets almost impossible for the instructor within the 

given time span. As a result, teacher needs extra classes and extra effort. Being demotivated 

with such situation the instructor’s focus on just completing the syllabus instead of 

identifying what the learners have learnt and in which areas they lack in mastering their 

listening skill. 

 

            Item 14: It becomes almost impossible for the teacher to encourage and make all the 

students practice and actively participate in oral communication to acquire speaking skill.  

             In item14, 88.5 % of the participants responded “Strongly agrees” 2.8 % responded 

“Agrees with reservation” while 8.5 % responded “Disagrees”. One of the most difficult task 

for EFL teachers in Saudi Arabia is to make their learners communicate orally in the target 

language. Due to the presence of a large number of students in a class it becomes almost 

impossible for a teacher to encourage any individual to communicate in the target language. 

  

 Item 15: Teachers fail to identify the lacking of each individual.  

 In item 15, 65.7 % of the participants selected “Strongly agrees” 22.8 % selected 

“Agrees with reservation” while 11.4 % selected “Disagrees”. 

 

Item 16: Students who are late can sneak anytime into the class.  

 In item 16, 82.85 % of the participants selected “Strongly agrees” 2.8 % selected 

“Agrees with reservation” while 14.2 % selected “Disagrees”. Late students sneaking into the 

classroom becomes a regular practice in a densely populated classroom. 

 

Item 17: Students sitting at the back mostly do not participate in the class.   

 In item 17, 80 % of the participants selected “Strongly agrees” 14.2 % selected 

“Agrees with reservation” while 5.7 % selected “Disagrees”. The learners sitting at the back 

mostly come to get their attendance. Most of their time is consumed in communicating with 

friends. So, they don’t concentrate to what is taught and therefore they are never willing to 

participate in regular classroom discussion.  

 

Item 18: Evaluating the student’s potential becomes difficult for the teachers. 

 In item 18, 74.2 % of the participants selected “Strongly agrees” 5.7 % selected 

“Agrees with reservation” while 20 % selected “Disagrees”. Teachers are only able to 

evaluate the written exams properly. They can hardly recognize each individual, let alone a 

learner’s potential.  

 

Item 19: It is difficult to implement task based language teaching which requires individual 

attention of the teacher for each learner. 

 In item 19, 82.85 % of the participants selected “Strongly agrees” 8.5 % selected 

“Agrees with reservation” while 8.5 % selected “Disagrees”. Task based language teaching 
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have gained popularity in EFL teaching and the benefits of task based language teaching 

cannot be denied.  But unfortunately, an overloaded classroom hinders the process of 

implementing such tasks. 

 

Item 20: Classroom becomes teacher centered. 

 In item 20, 62.85 % of the participants selected “Strongly agrees” 11.4 % selected 

“Agrees with reservation” while 25.7 % selected “Disagrees”.  

 

Item 21: It is difficult to develop a teacher student relationship. 

 In item 21, 60 % of the participants selected “Strongly agrees” 20 % selected “Agrees 

with reservation” while 20 % selected “Disagrees”.  

 

Item 22: Demotivating for both teachers and students. 

 In item 22, 71.4 % of the participants selected “Strongly agrees” 20 % selected 

“Agrees with reservation” while 8.5 % selected “Disagrees”.  

 

Item 23: A large portion of the class time is consumed in taking attendance. 

 In item 23, 91.4 % of the participants selected “Strongly agrees” 5.7 % selected 

“Agrees with reservation” while 2.8 % selected “Disagrees”.  

 

Item 24: Difficult to identify the cheaters during class tests. 

 In item 24, 54.24 % of the participants selected “Strongly agrees” 37.14 % selected 

“Agrees with reservation” while 8.5 % selected “Disagrees”.  

 

Item 25: At times teachers fail to maintain a friendly relationship with the learners. 

 In item 25, 77.14 % of the participants selected “Strongly agrees” 8.5 % selected 

“Agrees with reservation” while 14.2 % selected “Disagrees”. A teacher who is stressed both 

mentally and physically cannot possibly become successful to maintain a friendly 

relationship to his or her learners.  

 

Items 26 to 30 are designed to find out the basic requirements that an EFL teacher wishes for 

to achieve success in delivering his/her course. 

 

Item 26: Administrative tendency to enrol large number of students in EFL classes often 

frustrates the teachers. 

 In item 26, 68 % of the participants selected “Strongly agrees” 28.5 % selected 

“Agrees with reservation” while 2.8 % selected “Disagrees”. It has been observed that the 

administration still treats English as a subject which is required to pass only, especially when 

English is taught to non-departmental students. Therefore, the tendency to enrol larger 

number students in EFL courses still dominates which at times frustrates the teachers to a 

great extent. 
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Item 27: Large classes should be taught electronically. 

 In item 27, 34.28 % of the participants selected “Strongly agrees” 14.2 % selected 

“Agrees with reservation” while 51.4 % selected “Disagrees”. Many of the teachers do not 

agree to teach a large class electronically. 

 

Item 28: More than 35 students should never be enrolled in an EFL course. 

 In item 28, 60 % of the participants selected “Strongly agrees” 22.8 % selected 

“Agrees with reservation” while 17.14 % selected “Disagrees”.  

 

Item 29: Rules set by course teachers must be strictly followed by students and respected by 

managements. 

 In item 29, 74.28 % of the participants selected “Strongly agrees” 20 % selected 

“Agrees with reservation” while 0 % selected “Disagrees”.  

 

Item 30: EFL classrooms should be well equipped with necessary facilities.  

 In item 30, 68 % of the participants selected “Strongly agrees” 11.4 % selected 

“Agrees with reservation” while 20 % selected “Disagrees”. 

 

Semi-structured Interviews 

 Almost all of the teachers who were interviewed agreed that overcrowded EFL 

classrooms are exhausting and demotivating for both teachers and learners.  

 

 One of the colleagues from King Khalid University included, “Even before entering 

into the class I feel annoying as I know that I won’t be able to complete even half of what is 

included in my lesson plan since most of my time will be occupied in maintaining discipline 

and taking the attendance”.  

 

 Another colleague added, “I can hardly recognize their faces let alone their strengths 

and weaknesses”.  

 

 One more colleague told, “Noise making in the class is an everyday phenomenon and 

I lose my continuity when I get interrupted by such impolite gestures from my learners. The 

worst part is…. I can’t even identify the one who is responsible”.  

 

 Another colleague from Abha International School added, “Strict policies should be 

maintained while enrolling students in EFL courses”. 

 

Researcher’s Own Experience of Online and Face to Face Classroom 

 The researcher finds it easier to teach a large EFL class through online as too much of 

class time is not occupied in maintaining discipline. She can focus on achieving the course 

learning outcomes. The learners who really want to learn do not feel shy to interact. 

However, it requires face to face interaction to teach speaking and writing which the online 
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platform fails to provide. Therefore, she suggests enrolling less number of students in an EFL 

course. 

 

Discussion 

1. A large class is demotivating for both teacher and learner. A little can be achieved without 

motivation. Among the various issues that impede the EFL teaching success in Saudi Arabia, 

crowded EFL classroom is a major one and it needs to be dealt with maximum importance. 

 

2. Disciplinary issues peak to the maximum in a congested sitting environment. Maintaining 

discipline consumes most of the teaching hour and energy of the teacher. Passionate teachers 

who are always eager to bring out the best in their students often find themselves in a state of 

despair while ensuring discipline with jam-packed classrooms. 

 

3. Physical and mental stress of instructors reaches to the highest point. Yelling becomes an 

everyday practice which results in damaging the teacher-student relationship.  

 

4. Classroom becomes teacher centered. Teacher follows traditional method of teaching. 

 

5. Evaluating as well as identifying the strengths and weaknesses of each individual becomes 

almost impossible in the class. Teacher only depends on written exams and assignments to 

evaluate the students.  

 

6. Identifying the cheaters during test gets harder for the instructor to find. 

7. Writing and speaking skills of the students keep declining due to getting least opportunity 

to practice.  

 

8. Only enthusiastic students can learn. The rest of the learners just join the class to ensure 

their attendance.  

 

9. There is hardly enough space for the teacher to move around in the classroom.  

 

10. Course learning outcomes are difficult to achieve due to the obstacles faced by the teacher 

while teaching. 

 

Recommendations 

1. EFL classrooms should be restricted to 30 to 35 students. More than 35 students should not 

be enrolled in an EFL course. The management and responsible authorities should take the 

matter seriously and make sure it is strictly implemented.  

 

2. EFL classrooms should be well equipped and well maintained. 

  

3. Rules set by the teachers have to be maintained properly. 
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4. Large classes can be taught electronically by giving proper and effective training to the 

teachers.  

 

5. English should not be treated as a subject required to pass only. 

  

Conclusion 

 The study is not new in the context of EFL teaching in Saudi Arabia, but the issue 

cannot be ignored. An overcrowded classroom is distinctly demotivating for the teacher, and 

the demotivated teacher can never achieve success. In order to achieve success in EFL 

teaching in Saudi Arabia, this very issue has to be dealt with utmost importance and remedial 

measures have to be taken immediately.  
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Appendix 

Questionnaire for the EFL Teachers 

 

Name of the Participant: ________________________________ Date: ___________  

Name of the Institution: _________________________________________________ 

Position: _____________________________________________________________ 

EFL teaching experience in KSA: ___________________________________Year(s) 

Dear Participant,  

You are invited to participate in a research study titled “Problems of Teaching 

Overcrowded EFL Classes in Saudi Arabia”. In order to identify the EFL teaching 

problems of overcrowded classrooms in Saudi Arabia, it is important to collect and analyse 

the authentic data of teacher’s, ‟ attitudes, beliefs, expectations and performances.” 

Therefore, you are requested to answer all the questions below carefully.  

By completing and submitting this survey, you are indicating your consent to participate in 

the study. Your participation is appreciated. 

http://www.languageinindia.com/
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Tanzin Ara Ashraf 

Lecturer of English 

King Khalid University 

Saudi Arabia 

 

Questionnaire for the EFL Teachers 

 

Items 

 

Strongly 

Agree/Yes, I 

think so 

Agree/I 

think so 

with 

reservatio

n 

Disagree/ 

No 

 

1. It is difficult to maintain discipline in 

the classroom 

   

2. Students of only front rows get the 

proper attention of the teachers 

   

3. Difficult to communicate in the target 

language 

   

4. In order to discipline and communicate 

with the class, teachers frequently switch 

to Arabic (L1 language) to give 

instructions 

   

5. Students sitting at the back are mostly 

deprived of effective learning 

   

6. Teachers do not have the provision to 

reach to all the students of the class 

   

7. Introvert students are mostly neglected    

8. Only enthusiastic students can get the 

attention of the teachers 

   

9. Teachers suffer both physically and 

mentally 

   

10. Most of the class time is consumed in 

disciplining the class 

   

11. Teaching reading skills is badly 

hampered as teachers’ movement is 

restricted only to the front of the class due 

to overcrowded sitting arrangement 

   

12. Teachers become reluctant to give 

writing worksheets in the class as they 

have to check a pile of work 

   

13. Most of the language labs have limited    
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seats and teachers need to divide the class 

into several groups which requires more 

than the scheduled class hour  

14. It becomes almost impossible for the 

teacher to encourage and make all the 

students practice and actively participate 

in oral communication to acquire speaking 

skill   

   

15. Teachers fail to identify the lacking of 

each individual 

   

16. Students who are late can sneak 

anytime into the class 

   

17. Students sitting at the back mostly do 

not participate in the class 

   

18. Evaluating the student’s potential 

becomes difficult for the teachers 

   

19. It is difficult to implement task based 

language teaching which requires 

individual attention of the teacher for each 

learner 

   

20. Classroom becomes teacher centered    

21. It is difficult to develop a teacher 

student relationship 

   

22. Demotivating for both teachers and 

students 

   

23. A large portion of the class time is 

consumed in taking attendance  

   

24. Difficult to identify the cheaters 

during class tests 

   

25. At times teachers fail to maintain a 

friendly relationship with the learners 

   

26. Administrative tendency to enrol large 

number of students in EFL classes often 

frustrates the teachers 

   

27. Large classes should be taught 

electronically 

   

28. More than 35 students should never be 

enrolled in an EFL course 

   

29. Rules set by course teachers must be 

strictly followed by students and respected 

by managements 

   

30. EFL classrooms should be well    
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equipped with necessary facilities 

 

In order to tackle the challenges of overcrowded EFL classrooms of Saudi Arabia, we 

should … 

Suggestion:  

 

 

 

 

 

 

 

Tanzin Ara Ashraf 

M.A. in English Literature  

tanzen@kku.edu.sa 

Department of Languages and Translation 

King Khalid University, Abha, Saudi Arabia 
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‘In India, language is one of the most significant markers of social inequality. Much 

of the social dominance is translated into language.’1      

Yogendra Yadav 

         Social and Political Scientist 

 

Introduction 

Before independence, India had only two languages-English and the vernacular(s). 

All Indian languages were put together under one nomenclature -vernacular. After her 

independence empowerment of Indian languages took place in two stages. First-when they 

found a place in the Constitution under one nomenclature or the other, they got a status. 

Second-when the States of the Union were re-organized on linguistic lines. Many of them got 

a State, on the basis of majority of speakers of a language in the respective state. The 

Constitution of India identified select languages as Scheduled languages and placed them in 

the Eighth Schedule. The rest of the languages automatically, officially got identified as non-

scheduled languages. 

 

In India, the Eighth Schedule of the Constitution is cited in language related 

discussions more often than any other language related Articles of the Constitution and 

discussion on language related decisions. This indicates its importance as well as utility of the 

schedule.  

 

The Constitution of India adopted on November 26,1949 by the Constituent Assembly 

listed 14 languages Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam. 

Marathi,Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil,Telugu and Urdu  in the Eighth Schedule. The 

Constitution was amended in 1967, to include Sindhi; in 1992 to include Konkani, Manipuri, 

and Nepali; and to include Bodo, Dogri, Maithili and Santali in 2003.Thus there are 22 

languages in the Eighth Schedule. Since 2003, no additional language is included, though 

there are demands for inclusion from different languages. 
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Languages of the Eighth Schedule through the Decades 

The four charts below illustrate the composition of the Scheduled and Non-Scheduled 

Languages in India through decades since creation of this dichotomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The chart 2021 is an illustration from the language data from the 2011 Census of 

India language tables.  

                                                        

The languages listed in this Schedule have in due course have acquired different 

connotations. They are identified as national languages by the Congress party. Jawaharlal 

Nehru had said that 'the makers of our Constitution were wise in laying down that all the 13 

or 14 languages' were to be national languages. There is no question of anyone language 

being more a national language than the others... Bengali or Tamil or any other regional 

language is as much a national language as Hindi' (Kumaramangalam:1965). While 

addressing Parliament in 1963, he had described the languages of the Eighth Schedule as 

national languages.2 The Congress Working Committee meeting of April 5, 1954, had 

recommended that progressively the examinations for the all-India services should be held in 

Hindi, English and the principal regional languages, and candidates may be given option to 

use any of the languages for the purpose of examinations' (Kumaramangalam:1965). And the 

Congress Working Committee meeting of June 2, 1965, had said that "The Union Public 

Service Commission (UPSC) examinations will be conducted in English, Hindi and other 

national languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution" (Prasad:1986).  
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The report of the Deputy Commissioner of Minorities, popularly known as Minorities 

Commission Report and The Official Language Resolution (3) of 1968 consider languages 

listed in the Schedule as major languages of the country. The Programme of Action 1992 on 

National Policy on Education, 1986, considers them as Modem Indian Languages and 

depending on the official contexts they are identified as Scheduled languages. The National 

Education Policy 2020 too considers them as modern languages including Sanskrit. All these 

terms are not arbitrary. They are loaded words with official connotations. They have gained 

specific meanings and applications and implications in the linguistically reorganized 

multilingual nation.  

 

Dimensions of the Schedule  

Though the Constitution presents a unidirectional picture of the language Schedule, an 

analysis of its use provides a multidirectional implication. Some of them are:  

1. The reported intention of the (first) author of the list;  

2. The functions that the members of the Constituent Assembly desired for 

     these languages;  

3.(a) The Constitutionally assigned role and function of the Schedule, and  

     (b) its extension by the Official Language Resolution 1968.  

4. Aspirations of the speakers of various languages seeking membership in the  

     Schedule;  

5. Some of the purposes for which the Schedule is utilized since the adoption   

     of the Constitution; and  

6. Consequences of the same in terms of advantage and disadvantage.  

 

Reported Intention  

At the time when the Constitution was framed, the language situation was fluid in the 

country. There were rivalries between languages. In order to provide a list of languages in the 

Constitution which are to be developed for administrative work as well as for science and 

technology, M. Satyanarayana, a member of the Drafting Committee on the Language 

Resolution, with the permission of Jawaharlal Nehru, prepared a list of 12 languages - Hindi, 

Gujarati, Marathi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, Oriya, Bengali, Assamese, Punjabi 

and Kashmiri. Nehru added Urdu as the 13th name to the list (Tayabji:1977). Thus, the 

original aim was creation of a list of languages to be developed for administration, 

expression of science and technology in independent India.  

 

Member’s Aim and Scope  

The draft provisions on language prepared by K.M. Munshi and N. Gopalaswamy 

Ayyangar for discussion by the Indian National Congress outside the Constituent Assembly 

(discussed by the party and revised by the Drafting Committee on August, 24, 1949) relating 

to the Schedule  under 30l(B)(1) had made provision for the constitution of a Commission 

with the Chairman and representative members of different languages of Schedule VII-A for 

the progressive use of Hindi, restrictions on use of English, etc. The Schedule at this juncture 

http://www.languageinindia.com/


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

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

Prof. B. Mallikarjun 

The Eighth Schedule Languages - A Critical Appraisal 101 

had (1) Hindi, (2) Urdu, (3) Punjabi, (4) Kashmiri, (5) Bengali, (6) Assamese, (7) Oriya, (8) 

Telugu, (9) Tamil, (10) Malayalam, (11) Canarese, (12) Marathi, (13) Gujarati, (14) English 

(Thirumalai: 2004). Also having a separate schedule listing language was found unnecessary 

by R.S. Shukla because representatives of many languages cannot solve the problem of 

official language of the Union.  

 

However, the draft of Part XIV -A of the Constitution of language taken up for 

discussion by the Constituent Assembly on September 12, 1949, had Schedule VII-A with (1) 

Assamese, (2) Bengali, (3) Canarese, (4) Gujarati, (5) Hindi, (6) Kashmiri, (7) Malayalam, 

(8) Marathi, (9) Oriya, (10) Punjabi, (11) Tamil, (12) Telugu, (13) Urdu. The aim of this 

Schedule of languages was to provide representatives for the constitution of the Commission 

and Committee of Parliament on Official Language according to Article 301-B. At that time 

the Special Directive Article 301-1 stated that ".It shall be the duty of the Union to promote 

the spread of Hindi and to develop the language so as to serve as a medium of expression for 

all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment assimilating, 

without interfering with its genius, the forms, style and the expressions used in Hindustani 

and in the other languages of India, and drawing, wherever necessary or desirable, for its 

vocabulary, primarily from Sanskrit and secondarily from other languages" (Constituent 

Assembly Debate, p. 1323).  

 

In both the drafts the Schedule had no relation to any other Article of the Constitution. 

It is to be noted that English was a part of the congress party draft, and not a part of the draft 

of the Constituent Assembly. In the debate of the Constituent Assembly on Scheduled 

languages, attempts were made to: 

 

  (a) rename or correct the name of the language, 

(b) enlarge the list,  

(c) redefine the Articles either by restricting or by enlarging their scope, and 

(d) enlarge the role.  

 

(a) Rename: The name of the language 'Canarese' was substituted by the name 'Kannada. 

through an amendment moved by S.V.  Krishnamoorthy Rao (CAD, p. 1486).  

 

(b) Enlarge the list: Out of the 176 Adivasi (Tribal) languages; Mundari spoken by 40 lakhs, 

Gondi spoken by 32 lakhs and Oraon spoken by 11 lakhs were proposed by Jaipal Singh for 

inclusion in the Schedule because they are important and spoken by a greater number of 

people than some of the languages already included. He selected only 3 out of 176 Adivasi 

languages because he did not want to overburden the Schedule. He felt that through the 

acceptance of these languages there will be encouragement to "the cause of unearthing 

ancient history" and "that these languages should be encouraged and developed so that they 

themselves can become enriched and, by their enrich.'1lent, they enrich the Rashtrabhasha of 

the country" (CAD, p. 1439). Rajasthani and Hindustani were two of the 14 languages 
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proposed to be included in the list by Naziruddin Ahmad (CAD, p. 1482). But his! 

amendment was negatived. Syama Prasad Mookerjee requested for I inclusion of Sanskrit 

(CAD, p. 1391). The amendment seeking the insertion of Sanskrit after Punjabi in the list was 

adopted (CAD, p. 1486).  

 

(c) Redefinition: Through amendment No. 188 S. V. Krishnamoorthy Rao wanted to enlarge 

the scope of Article 301-1 by adding the following clause:  

"The President shall appoint a permanent Commission consisting of experts in each of the 

languages mentioned in Schedule VII-A for the following purposes:  

(i) to watch and assist in the development of Hindi as the common medium of 

expression for  all India;  

(ii) to evolve common technical terms not only for Hindi but also for other 

languages  

 mentioned in  Schedule VII-A for use in science, politics, economics  

 and technical  subjects.  

(iii) to evolve a common vocabulary acceptable to all the component parts of 

India" (CAD, p. 1337).  

 

He did not press for the amendment and he withdrew the same. His suggestion was 

appreciated but it was not found necessary by Gopalaswamy  Ayyangar to add to the draft 

because of an article in that particular part which directs the State "…to take steps for 

promoting the development of the Hindi language, to take all steps that may be necessary for 

enriching it, for enabling it to draw upon Hindustani and other languages in the country for 

style, forms of expression and so on, and for enriching its vocabulary by borrowing, in the 

first instance, from Sanskrit and, secondarily, from all other languages in the world" (CAD, p. 

1475).  

 

(d) Enlarge the Role: It was also proposed by Naziruddin Ahmad that the States be 

reorganized on the basis of these principal languages (CAD, Amendment 277). This 

amendment too was negatived.  

 

The present list of languages and the role originally assigned to it, as B.M. Gupte 

pointed out in the debates, then, itself is the result of balancing various language forces active 

at the time of the framing of the Constitution. 'The name of the language is accepted as Hindi 

but the protagonists of Hindustani are confronted with the directive clause. In that clause 

itself those who are the champions of Sanskrit zed Hindi are appeased because it is laid down 

that Sanskrit shall be the primary source of vocabulary, but at the same time the advocates of 

the other school are also placated by providing that the words from other languages shall not 

be boycotted" (CAD, p. 1406). Here, the aim of the Schedule mainly was the development of 

Hindi and identification of the sources for its development.  

 

Constitutional Assignment  
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The Constitution vide Articles 351 and 344 has assigned two specific functions for the 

Eighth Schedule. Article 344 relates to the constitution of the "Commission and (committee 

of Parliament on official language", popularly known as Official Language Commission. This 

Commission will have a "Chairman and such other members representing the different 

languages specified in the Eighth Schedule " This Commission, in addition to other matters 

relating to the official language of the Union, will make recommendations on the progressive 

use of the Hindi language for the official purposes of the Union, language to be used in the 

Supreme Court and the High Courts and for Acts, Bills etc., and -language for 

communication between the Union and a State or between one State and another and 

"restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the 

Union".  

 

The Special Directive in Article 351 wherein another reference to the Eighth Schedule 

is made relates to the development of Hindi. Here, (a) it is the duty of the Union to promote 

the spread of Hindi, (b) it should develop to serve as a medium of expression for all the 

elements of the composite culture of India, (c) it has to enrich by assimilating the forms, style 

and expressions used in Hindustani and in other languages of the Eighth Schedule without 

interfering with its genius, (d) and also it should enrich itself by drawing vocabulary 

primarily from Sanskrit and secondarily from other languages.  

 

Thus, the Constitutional assignment is for the development of official Hindi, Hindi for 

communication across different languages and spread of Hindi across the States and the 

Union Territories. May be as indicated by Raghuveera it was important to evolve a language 

"... which will bridge the gulf between Hindi, Bengali, Gujarati, Marathi, Telugu, Tamil, 

Assamese, Oriya, Punjabi -all the languages of India. We have to find a language which will 

serve the needs not only of Hindi and Urdu but also of all the regions of the North and the 

South" (CAD, p. 1461). Article 344(1) is considered as inoperative, and Article 351 as 

recommendatory. Also, the Eighth Schedule is considered as anachronistic 

(Pattanayak:1986).  

 

But attempts are made to enlarge the scope of the Schedule to make it relevant. One 

such attempt is the Official Language Resolution, 1968, adopted by both Houses of 

Parliament. It extended the functions of Article 351. Accordingly, it became the "...duty of 

the Union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve 

as a median of expression ". Simultaneously, "... the Eighth Schedule to the Constitution 

specifies 14 major languages of India besides Hindi, and it is necessary in the interest of the 

educational and cultural advancement of the country that concerted measures should be taken 

for the full development of these languages"; and "... a programme shall be prepared and 

implemented by the Government of India in collaboration with the State Governments for the 

coordinated development of all these languages, alongside Hindi, so that they grow rapidly in 

richness and become effective means of communicating modem knowledge". The 
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responsibility for the compliance of this is mainly with the Department of Education of the 

Central Government.  

 

Since the Constitutional assignment was looking biased towards Hindi, the 

development of languages of the Eighth Schedule for educational and cultural advancement 

also was added as the / responsibility of the Union Government.  

 

Aspirations of Some Languages  

The amended Schedule had different intentions every time. In the case of Sindhi, its 

inclusion provided. a sense of constitutional and cultural identity; equality of members of the 

community as Indians; avoided discrimination in the absence of such a recognition; and 

sustenance of Sindhi culture and language (Daswani:1979).  

 

The Manjpuri speakers also wanted inclusion of Manipuri to avoid 'alienate' feeling, 

discrimination in the grant of assistance to the Scheduled and non-Scheduled languages and 

to have a proper place in the Indian mainstream.3 Nepalese, wanted inclusion of Nepali to get 

integrated with the mainstream of Indian nationallife.4 Because of the long standing 

controversy regarding the position of Konkani as a dialect or as an independent language, the 

speakers, since Konkani had become the official language of Goa, wanted its inclusion in the 

Eighth Schedule to confirm its independent status as a language. 

 

Similarly, the International Santal Council wanted inclusion of Santali in the Eighth 

Schedule because it is a widely spoken mother tongue of more than 2 crores of people, and 

has its own Ol Chiki script, for its preservation and all-round development. It is contended 

that since it is not included in the Schedule it is not used in the competitive examinations and 

is deprived of facilities of further growth.5 Now all these languages are part of the Schedule. 

 

The Reports of the Minorities Commission, on different occasions and while 

considering the requests of different languages for their inclusion in the Eighth Schedule, 

have stated that:  

 

(a) Articles 344 and,35l do not confer any special status, privilege or benefit  

on speakers of these languages,  

(b) it is an erroneous impression that the 15 languages mentioned in the Eighth 

 Schedule of the Constitution are the only recognized languages,  

(c) no benefit or disability accrues to a language by its inclusion or otherwise 

in the Eighth Schedule and the endeavors of the Government is to encourage 

the development of cultural and literary heritage of all languages irrespective 

of their inclusion in the Eighth Schedule,  

(d) in the Provisions of the Constitution relating to the safeguards for linguistic  

 minorities, no mention has been made of the Eighth Schedule,  

(e) non-inclusion of a language in the Eighth Schedule does not preclude the 
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speakers of such a language from the benefits provided for linguistic  

minorities,  

(f) no additional benefits to the concerned language in the matter of safeguards  

 available to linguistic  minorities,  

(g) inclusion of a language in the Eighth Schedule leads to the unending 

 demand for addition of more and more languages, and  

(h) the number of languages in the country is too large for inclusion in the  

Eighth Schedule, etc.  

 

It is a wrong perception to look at the requests from the point of view of linguistic 

minorities and their rights only. A clear picture will emerge only when these demands and 

their relation to the Constitutional provisions are assessed independently. Actually, the 

language movements for inclusion are for recognition and privileges and to merit special 

attention for development (Annamalai:1986).  

 

Role Extension  

As minority languages, both scheduled and non-scheduled languages are found to be, 

on par at great disadvantage because they are either totally engulfed in another language 

environment or broken up by geopolitical discontinuity. For example, Telugu is the language 

of the majority in Andhra Pradesh (83.13%). But it is a minority language in Tamil Nadu 

(8.13%). In the second category Santali is the language of a minority population in one or 

more than one state like Orissa, Bihar and West Bengal (Mahapatra:1991).  

 

This is the conventional view of disadvantage and does not give a clear picture of 

disadvantage. Preference leads to discrimination. And discrimination to disadvantage. In this 

context it is intended to examine the question of advantage or disadvantage created by the use 

or non-use of the Eighth Schedule of languages as a list of select languages for different 

language and literary purposes. Here, disadvantage is looked at from the point of view of (a) 

its functionality to the mother tongue speakers, and (b) language and its development.  

 

Schedule VIII, Literature and Creative Expression  

The Government and private literary bodies use the Eighth Schedule as a select list of 

languages for literary awards and other purposes, The National Sahitya Akademi recognizes 

the languages of the Schedule as literary languages by default.  It has set criteria separately to 

recognize languages from non-scheduled languages. The National Book Trust treats the 

languages of the Eighth Schedule and English as the major Indian languages for preparing the 

source-books in English for highlighting about 600 ancient and modern classics in the project 

'Masterpieces of Indian literature6. Similarly, the Bharatiya Jnanapith also restricts its literary 

awards to literature in the Eighth Schedule languages. Various State bodies further recognize 

some more languages as languages having literature worth rewarding. For example, 

Karnataka Sahitya Akademy, gives awards to literary works in Tulu, Kodagu, Konkani and 

Lambani in Kannada script in addition to literary works in Kannada.7 
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The Central Institute of Indian Languages in its scheme of assistance provides 

assistance for improvement of language teaching and materials production to the voluntary 

organizations and state agencies. This scheme defines the term' Indian Languages' to include 

all the languages (other than Hindi and Sanskrit) as set out in the Eighth Schedule of the 

Constitution and other languages.8 

 

This Institute has another scheme to award prizes to authors writing books or 

manuscripts in Indian languages other than Hindi, Sanskrit, English and the mother tongues 

mentioned in the Eighth Schedule and the tribal and non-tribal languages having literature of 

merit.9  

 

Similarly, the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, 

has programmes for promotion and development of languages10. It also provides financial l 

assistance for the publication and purchase of books in Indian languages and English; it 

defines Indian languages as "languages as specified in the Eighth Schedule of the 

Constitution of India, including their recognized dialects and other recognized tribal 

languages". Under this scheme during the Eighth Plan period assistance is given for the 

maintenance and support to reputed organizations, short-term studies, periodicals and 

teaching of languages, and also for publication and purchase of encyclopedias, 

bibliographies, dictionaries, descriptive catalogues of rare manuscripts, original writings on 

linguistic, literary, Indological, social and cultural themes, transliteration and publication of 

classics from one Indian language to another Indian language, and reprint of rare books,"  

 

It can be said that most of this will go in favor of English and some languages of the 

Eighth Schedule; rarely will it percolate to other languages. Inclusion of 'Other Languages' in 

such of these cases is only a token show of 'non-discrimination' among Indian languages. The 

National Literacy Mission conducts literacy campaigns in regional languages. 'If a district has 

a majority spoken language, the campaign will be through that language' (Halemane:1992). 

The literacy campaign in South Canara of Karnataka was partly conducted in Tulu written in 

Kannada script. Whereas the National Photo Competition 199311 on Adult education, on the 

theme of 'Literacy and Development' to promote awareness of literacy through the medium of 

photography among the people of the country, invites photographs on the suggested theme by 

restricting itself to a short slogan in anyone of the Indian languages, viz., Assamese, Bengali, 

Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, 

Telugu, Urdu, and English, the National Essay Competition on literacy/adult education 12 for 

students of secondary/senior secondary levels on "Mass literacy campaign and my 

participating role" or "My school's role to remove illiteracy"; students of 

graduate/postgraduate levels on "Literacy -A Weapon Against Communalism" or "Literacy -

Equality for Woman"; teachers of primary /middle and secondary levels on "Role of the 

Teacher in the "Creation of a Learning Society" or "Developing Learning Materials for 

Literacy and Continuing Education" is further restricted to English and Hindi only. Thus, 

students and teachers who are partners in Total Literacy Campaigns of nearly 180 district 
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literacy campaigns in Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Karnataka, Tamil Nadu, West 

Bengal, etc., through the regional languages and other languages like Tulu, are outside the 

purview of this competition.  

 

The discrimination of scheduled and non-scheduled languages encompasses the field 

of films too. The Government of India has the National Film Festival Regulations aiming at 

"encouraging the production of films of aesthetic excellence and social relevance contributing 

to the understanding and appreciation of the cultures of different regions of the country and 

promoting integration and unity of the nation.13 This has two competitive sections -feature 

films and non-feature films, produced in India and certified by the Board between January 1 

and December 31, of the previous year. Apart from the general awards in 28 categories given 

irrespective of the language for feature films, each of the languages specified in the Eighth 

Schedule gets awards for the best director and the best producer. Every year most of these 

languages get the awards. The award for producer and director in the category of best feature 

film in each of the languages other than those specified in the Eighth Schedule goes to one 

language only.  

 

Schedule VIII and Education  

The Eighth Schedule has played the important role of an arbitrator in deciding the 

medium of instruction in secondary schools because "The mother tongue formula could not 

be fully applied for use as the medium of instruction at the secondary stage of education. This 

stage gives a more advanced education to enable students to follow a vocation after school 

leaving stage and also prepares them for higher education in universities. The languages used 

should be modern Indian languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution as 

well as English."  

 

Since Konkani is only a spoken language without script and is not in the Eighth 

Schedule, the Kerala Government had not recognized it as a minority language in 1970 (13 

RCLM 1971). But on the representation of the Konkani Bhasha Prachar Sabha and the 

recommendation by the Commissioner for Linguistic Minorities the Kerala Government, vide 

GO MS 130/G 1/Edn. of July 4, 1974 declared the Konkani community in Kerala as a 

linguistic minority in the State entitled to the protection guaranteed under Article 14.  

 

The Government of Madhya Pradesh too has extended facility of instruction. in their 

mother tongue to the children of speakers of languages mentioned in the Eighth Schedule (16 

RCLM 1974), thus denying facility of. instruction in their mother tongue to speakers of 

minority languages including tribal languages like Madia, Bhili, Korku, Gondi, and Halbi. In 

Uttar Pradesh too, the rules framed by the Board of High School and Intermediate Education 

had not provided facilities for instruction in minority languages except English in a few 

cases. In 1968 the Minorities Commission advised providing of instruction through the media 

of modern Indian languages mentioned in the Eighth Schedule (9 RLMC 1980. In 1981 too, 

the Commissioner for Linguistic Minorities recommended that "facilities for instruction at the 
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secondary stage of education through the mother tongue/minority languages mentioned in the 

Eighth Schedule of the Constitution should be provided if not made available at all or in full" 

(21 RCLM 1981).  

 

Thus, one need not be surprised when the Fifth All India Educational Survey 

identifies that "only the major 16 languages recognized by the Constitution are used as media 

of instruction in a large number of States and Union Territories and most of the remaining 

languages display a localized pattern confined to one or the other State or Union Territory". 

Thus, other Indian languages used in primary or upper primary stage like Maithi1i, 

Kokborok, Dogri, Ao, Angami, Serna do not continue as medium at the secondary stage. 

Also, Santa1i, Khezha, Tripuri, Bodo, Garo, Mizo that were used as media of instruction at 

the school stage during the Third All India Educational Survey also dropped out as media of 

instruction, leading to the conclusion that ''as we go up on the educational ladder, the number 

of languages used as media of instruction goes on declining". I5  

 

A language gets not only a different status after its inclusion in the Eighth Schedule, 

but also certain specific privileges. It becomes a modem Indian language. If spoken in a 

specific geographic region, it is called a regional language also. These get opportunities 

which other languages are deprived of. Automatically they become eligible along with 

English to get the benefit of assistance to authors, publishers producing books to serve as 

textbooks, discipline-oriented supplementary reading material and reference books of an 

'acceptable standard' at reasonable prices for the students and teachers of Indian universities 

and technical institutions in the scheme of National Book Trust.l6 Only Indian publishers 

from each of these languages including English are honored by the Federation of Indian 

Pub1ishers.I7 

 

The language and literacy development programmes undertaken in the nation become 

easily accessible to languages of the Schedule and not to others. Thus, the market value of a 

language increases after its inclusion in the Schedule.  

 

The all-India level competitive examinations are conducted for entrance into higher 

and technical education and employment by different organizations. The Eighth Schedule 

languages are used by them in selected spheres. The Joint Entrance Examination is conducted 

for the Indian Institutes of Technology (at Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur and Madras) 

and the Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi, for B.Tech., B.Arch., 

B. Pharma, Integrated M.Sc. and M. Tech. courses for Indian nationals. The candidates 

answer 4 papers. The first paper is a screening paper having objective-type questions in 

chemistry, physics and mathematics. The candidates are permitted to answer in English or in 

the Indian languages - Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Ma1aya1am, Marathi, 

Oriya, Punjabi, Sindhi, Tamil, Te1ugu and Urdu,18 only if they have appeared for 10+2 or 

equivalent examinations by answering. in these languages. However, though they can answer 

in any of these languages it is to be noted that the question papers are set only in English and 
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Hindi. But the competitive examinations conducted by the Indian Institutes of Management 

(at Ahmedabad, Bangalore, Ca1cutta and B. Lucknow) for the postgraduate programme and 

fellow-programmes in Management consists of questions in areas such as quantitative and 

verbal skills, reasoning, comprehension of ideas and. English language to predict the ability 

to undertake the courses in management. The expected proficiency in English and 

mathematics is of 12th standard level.19 Here all other languages including those of the Eighth 

Schedule are excluded.  

 

Similarly, the all-India Pre-Medical and Pre-Dental examination of the Central Board 

of Secondary Education and the examination of the Armed Forces Medical College, Pune, set 

question papers for subjects like physics, chemistry and mathematics in Hindi and English, 

thus depriving all other Indian language medium students of fair competition.  

 

Even in 21st century in 2020, this list of languages is used as a select list of languages 

for various purposes in the country. The National Education Policy 2020 states that ‘There 

will be a major effort from both the Central and State governments to invest in large numbers 

of language teachers in all regional languages around the country, and, in particular, for all 

languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India (Page 13).’ 

 

Eighth Schedule and Administration  

In the use of languages in administration too, the Eighth Schedule has played the role 

of controller of recognition of languages. There are many districts where a majority of the 

population of the district uses a language other than the official language of the State, since 

"the language of the minority group should be recognized as an official language in that 

district in addition to the State official language. Recognition for this purpose may, however, 

be given ordinarily only to major languages of India specified in the Eighth Schedule of the 

Constitution20." Though this goes contrary to the Constitutional provisions this almost bars 

any other language from being recognized as an official language.  

 

Eighth Schedule and Employment  

In the case of Civil Services examinations conducted by the Union Public Service 

Commission, the preliminary examination has two compulsory papers of objective type. Here 

medium of examination is Hindi and English only. In the main examination, the qualifying 

papers are one of the Indian languages selected by the aspirant from the languages of the 

Eighth Schedule and English. The papers counted for merit could be answered by the 

candidate in one of the languages of the Eighth Schedule or English. However, the questions 

will be in Hindi and English only, except in case of literature and language papers. 

 

In spite of the existence of this provision to write the   UPSC Civil Services main 

examination in any language of the Eighth Schedule, the majority of the candidates are 

choosing English, which is not a Scheduled language. An analysis reported by The Hindu 

(24/06/2016) indicates that students opting for English medium has increased from 54.50% in 
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2009 to 84. 68% in 2014. Among the Scheduled languages, during the same period Hindi 

medium was preferred by 74% in 2009 and it has declined to 66% in 2014. Amongst other 

Scheduled languages only Marathi, Tamil and Telugu are opted by more than 5% each by the 

aspirants.21 

 

The examinations conducted by the Union Public Service Commission for the 

National Defense Academy, Indian Military Academy, Naval Academy, Officers Training 

Academy, Air Force Station test proficiency of the candidates in English. And the question 

papers in other subjects are set in English only.  

 

The University Grants Commission conducts test for Junior Research Fellowships and 

eligibility for lecturer ship also applicable to physical education, library personnel and for 

fellowships of the Indian Institutes of Technology. The test has three papers. The objective-

type paper intended to assess the teaching/research aptitude of a candidate designed to test 

reasoning ability, comprehension, and divergent thinking, and also the objective-type paper II 

on the subject chosen by the candidate is in English and Hindi only. The subject-specific 

question paper III of descriptive type has to be answered either in English or in Hindi. Even if 

the candidate at postgraduate level has studied through the medium of any other language of 

the Eighth Schedule, he cannot answer in that language. Here also even the other Scheduled 

languages are discriminated against as opposed to English and Hindi. 22  

 

Observations  

The Staff Selection Commission set up in 1976 is the largest recruiting body in the 

country. It recruits for the posts of Lower Division Clerks. Upper Division Clerks, 

Stenographers of Grade C and Grade D, Statistical Assistants, Junior and Senior Hindi 

Translators, Transmission Executives, Inspectors of the Central Excise, Inspectors of Income 

Tax, Divisional Accountants, Auditors etc., through all-India competition by scanning nearly 

20 lakh applications a year. The role of this Commission is to "select the right person for the 

right job at the right time" (Bajpei 1993). Depending upon the post for which the selection is 

made, the examination has questions for comprehension and writing ability in Hindi, 

comprehension and writing ability in English, test of reasoning ability, numerical aptitude, 

general awareness, test of clerical aptitude, which is a specific component of the recruitment 

to the clerk’s grade, wherein nearly 8 lakh applicants compete, a compulsory English test to 

assess the knowledge of English vocabulary, grammar, and comprehension. The tests in 

general intelligence, numerical aptitude and clerical aptitude are in Hindi and English only.  

 

In the recruitment of Section Officers (Audit), the eligibility level being a Bachelor's 

degree of a recognized university with 50% marks, the candidates can opt for language test in 

General Hindi or English. This is in addition to a compulsory paper for all in General English 

based on error recognition, fill in the blank, cloze passage, comprehension etc. Whereas other 

subject papers in reasoning ability, general awareness and arithmetic will be set in English 

and Hindi only.  
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The Banking Service Recruitment Board holds competitive examinations for Indian 

citizens for clerical and officer's cadre and for management trainee's posts. Graduation is 

normally entry level qualification. The scheme of examination has both objective type and 

descriptive-type questions; the objective type of tests cover reasoning ability, numerical 

ability, general awareness and Knowledge of English. The descriptive part for assessing the 

ability of the candidate to comprehend, analyze and express his views is in English or Hindi 

and has to be answered in one of these two languages. 

   

 The Railway Recruitment Board also holds competitive examinations for selection of 

candidates for various categories of posts. They have to answer the descriptive type questions 

in English or Hindi. The public sector undertakings such as the Unit Trust of India too 

conduct selection examinations. The written examination is of the objective type consisting 

of a test of reasoning, quantitative aptitude, test of English and general awareness. The same 

is the case with almost all the private sector undertakings.  

 

Since Hindi is the official language of the Union and English is the associate official" 

language most of these all- India level employment opportunities expect minimum 

competence in Hindi or/and English at the entry point itself. However, for recruitment to the 

State services: (i) Knowledge of the State Official Language should not be a pre-requisite for 

recruitment to State services, that is to say, superior or gazetted services. A test of proficiency 

in the State Official Language may- be held after selection and before the end of the period of 

probation. (ii) A candidate should have the option of using English or Hindi as medium of 

examination for State Services, as an alternative to the official language of the State (RLMC 

1984).  

 

It is said that languages listed in this Schedule do not have any relevance for the 

drawing of State boundaries, for the declaration of an official language within States, or for 

use as media of communication at' different levels (Pattanayak :1986). But as we have seen in 

the cases discussed above, the Eighth Schedule languages have many statutory privileges, and 

are the preferred languages for educational and administrative purposes. They are not ignored 

or left out in most of the language-related decision-making process. 

   

 These instances of the use of the Eighth Schedule or non-use of the same in the area' 

of literature and other creative expressions, education, administration, and employment -help 

to identify layers of language and disadvantage. The pattern is as follows:  

 

(a) English and Indian languages;  

(b) English, Hindi, and other Scheduled Indian languages; 

(c) English, Scheduled languages with State and Stateless languages;  

(d) English, Scheduled languages and non-Scheduled languages.  
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English is serving independent of other languages and also it is serving sometimes as 

a substitute for the non-Scheduled languages, and sometimes as a substitute for all other 

Indian languages excluding Hindi. It is seen above that English is at an advantage for its 

users, but from the point of view of language Hindi is in an advantageous position.  

 

In India, English is taught as a compulsory language from pre- primary in Nagaland; 

first standard in Sikkim; third standard in Manipur, Tamil Nadu, Tripura; fourth standard in 

Himachal Pradesh, Meghalaya, fifth standard in Andhra Pradesh, Assam, Karnataka, Kerala, 

Madhya Pradesh, Maharashtra, sixth standard in Bihar, Haryana, Jammu and Kashmir, 

Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal; and seventh standard in Gujarat. Also 

"... the new method of teaching English, based on the so-called functional communicative 

approach has been far from unqualified success and much to the dissatisfaction among 

parents and guardians..." (Ashok Mitra:1992).  

 

There is no comparable uniformity in the duration of its teaching and learning in the 

schools. Graduate studies in science and humanities in all the regional languages are possible, 

even postgraduate studies in humanities and science in Tamil and Hindi are possible. 

Similarly, post-graduate studies in Humanities are possible in Telugu and Kannada 

(Dalal:1987).  

 

The national level competitive examinations for employment with 'power', though 

held on all-India basis to provide equal chances for the eligible candidates, actually do not 

keep all regional language candidates on par. It was seen in illustrative cases discussed above, 

though not theoretically but practically, many mother tongue medium persons are outside the 

purview. English is a compulsory language in most of the all-India level employment 

opportunities. It is the sole medium of instruction in Technical education and a majority offer 

it as a medium for higher education.  Most of the all-India jobs go to the Hindi and English 

medium students of the Hindi speaking States and English medium students are at a 

disadvantage to compete with others who have their education from pre-primary till 

qualifying examination in English or in Hindi. This inclusion and exclusion create surplus 

manpower in one region and scarcity of the same in another, leading to migration in visible 

numbers.  

 

Thus, the excluded population, in order to retain their hold on the local employment 

market, attempt to exclude all other mother tongue i groups and try to define the 'son of the 

soil' on the linguistic basis as, 'Who is Kannadiga?'. And in Karnataka only Kannadigas 

should get, employment.   

 

When the employment gates are closed at the national level based on language 

competence, at the regional level too, the regions try to close their employments for the 

people of languages of other regions. The disadvantage for one language group at one level 

creates disadvantage for all other groups at another level. Measures in the school. system to 
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compensate the disadvantage at a regional level include giving grace marks in the concerned 

language. And in employment giving time and providing facility to learn the language. The 

first one gives concession to the people who are the real residents of the State and the second 

one aims at preventing the entry of people from other language regions.  

 

Eighth Schedule and Language Development  

The development of the languages of the Eighth Schedule to become effective means 

of communicating modern knowledge as desired in the Constitution and the Official 

Language Resolution needs to be assessed. Though precise assessment is needed, it is not 

possible without quantified research in each language. But some pointers to the trends are 

available. Let us look at two Scheduled languages, Tamil, and Kannada. Due to 

modernization of Tamil, simplification of structures at the level of grammar, creation of 

technical terms for almost every scientific discipline, "movement to develop scientific Tamil 

to write science, administrative style of writing and legal style of writing ..." have become 

possible (Annamalai:1989). And "...one can intellectually discuss the political system in 

Tamil without sounding pedantic" (Annamalai:1992).  

 

In the case of Tamil, the process of modernization will be accelerated if (a) "a large 

number of people use it to meet their modern needs socially and cognitively" leaving English 

and (b) "political manipulation of Tamil as a symbol for affective ends becomes less 

important and it is used more as an instrument for intellectual ends" (Annamalai:1989). 

Similarly, in Kannada the educational books have created a language for the possible 

expression of original ideas though the theories and ideas are not original. Still "Kannada is 

not the language of our thought. In this sense Kannada has not been able to come to terms 

with modernization. How do we talk in Kannada about atomic science, Freudian psychology, 

or Eliot's poetry? To this extent Kannada is not my language" (Kambra:1993). If Kannada 

people come out of their need to depend on English-medium education, modernization of 

Kannada too will be accelerated.  

 

Language development is both a natural and a planned process. In both the cases, it 

involves enrichment of vocabulary, development of new forms of expression and addition of 

new registers. Availability of teaching and learning materials, and source books on art, 

culture, science, education in these languages can be taken as one of the parameters of 

language development.  

 

The Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting, 

Government of India, is one of the largest publishing and book-selling enterprises in public 

sector, with the largest output of general interest titles, largest chain of journals. It has 

published more than 7,000 titles till 1992 and publishes 464 issues of 20 journals a year. It 

publishes and markets books and periodicals in Hindi, English and the major Indian 

languages only. Even 'Yojana', an intellectual forum on the problems and achievements of 

India's development, is published in English, Hindi, Tamil, Telugu as fortnightly and as 
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monthlies in Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi and Urdu 

only.  

 

As part of the development of Indian languages, to make them medium of instruction 

in graduate, postgraduate and professional education of various universities, the Government 

of India from 1968-69 has provided assistance to different States for the production of 

university level literature in regional languages.  

 

The assistance is limited to a ceiling of one crore rupees per State per Plan period. 

The amount released and spent up to March 31, 1987, is an illustration of assistance for a part 

of development of some Scheduled languages.  

 

Language Amount Original 

books 

Translated 

books 

Total 

books 

Hindi  4,62,18,284 1,185 399 1584 

Malayala

m 

1,03,00,250 1,009 1,009 2018 

Telugu 

  

1,03,00,000 560 54 614 

Marathi 1,01,00,000 313 9 322 

Tamil  1,00,00,000 736 174 910 

Oriya 0,94,24,845 320 56 376 

Gujarati 0,94,21,500 695 89 784 

Bengali 0,93,47,000 258 24 282 

Punjabi 0,88,67,991 160 17 177 

Assamese 0,77,09,490 597 12 609 

Kannada 0,77,88,758 592 193 785 

 

The Stateless Scheduled languages do not find a place as regional languages for this 

assistance for language development. The main language development activities for 

expanding their functions are planned in Scheduled languages with States only, whereas 

language development for non-Scheduled languages is normally for their preservation. In the 

natural process, majority of them may not be developing or expanding the range of their 

registers. In Karnataka, the majority of Tulu and Kodagu speakers have become bilinguals in 

Kannada. So, the regional language functions as their language for absorption and expression 

of modem knowledge. These languages do not find any need to expand their vocabulary and 

registers for expression and dissemination of contemporary knowledge. Some of the schemes 

and programmes approved by the Planning Commission and continued during the Eighth 

Five- Year Plan 1992 - 1997, for the promotion and development of languages are follows:  
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Language Scheme/Programme Allocation

(in lakhs) 

Hindi Aid to propagate it in non-Hindi States 900.00 

 Appointment and training of Hindi 

teachers 

1,200.00 

 International Hindi University   155.00 

English To raise the standard through EL T, etc 380.00 

Sindhi Promotion and development   170.00 

Indian 

languages 

and English  

 

Purchase of books  135.00 

University 

level book 

production 

Along with the revolving fund already 

created for that purpose in the 

universities 

41.00 

 

The recently formulated National Education Policy 2020 states that ‘For each of the 

languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution of India, Academies will be 

established consisting of some of the greatest scholars and native speakers to determine 

simple yet accurate vocabulary for the latest concepts, and to release the latest dictionaries on 

a regular basis (analogous to the successful efforts for many other languages around the 

world). The Academies would also consult with each other, and in some cases take the best 

suggestions from the public, in order to construct these dictionaries attempting to adopt 

common words whenever possible. These dictionaries would be widely disseminated, for use 

in education, journalism, writing, speechmaking, and beyond, and would be available on the 

web as well as in book form. These Academies for Eighth Schedule languages will be 

established by the Central Government in consultation or collaboration with State 

Governments. Academies for other highly spoken Indian languages may also be similarly 

established by the Centre and/or States These Academies for Eighth Schedule languages will 

be established by the Central Government in consultation or collaboration with State 

Governments. Academies for other highly spoken Indian languages may also be similarly 

established by the Centre and/or States’. (Page 55-56). Thus, all other languages not in the 

Eighth Schedule remain outside the ambit of language development activities and in this way 

the Eighth Schedule of the Constitution is used as a tool to create advantage or disadvantage 

for the Indian languages. 

 

From the point of view of advantage and disadvantage of Indian languages, four 

groups emerge in the order of decreasing advantage:  

 

(a) Hindi,  

(b) other Scheduled languages with a State,  
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(c) other Scheduled languages without a State, and  

(d) all other non-Scheduled languages.  

 

In the context of majority and minority relations the official recognition of a language 

in India is at Union level, State level and inclusion in Schedule VIII (Chaklader:1987). But 

this Schedule is used for the purposes for which it was not intended. The list of languages 

prepared for the development and spread of Hindi is functioning as a list of Scheduled 

languages used arbitrarily for formulating and implementing language related decisions. It is 

also not used uniformly in similar contexts. This is causing disadvantage to other languages 

and their speakers.  

 

The majority and minority are to be seen in terms of their access to the resources 

through language. Now efforts are on to remove English from the UPSC examination in such 

a way that there will not be any legal complications.23 Of course this has not so far happened, 

and even if it happens, Hindi or the Scheduled languages may replace it. But for the 

promotion and development of Indian languages, and not to create another type of 

disadvantage, the language through which the candidate is educated should become the 

medium of examination, where both questions and answers are in the concerned language.  

 

Under these circumstances many more languages are intending to have the 

membership of the Eighth Schedule for recognition, for privileges, for empowerment, to 

merit special attention for development etc. For example, Bhoti desires inclusion in the 

schedule because it would be ‘(a) Respecting the rights of the people of the entire region of 

Himalaya which is strategically sensitive and linked with security of India. (b)Emotional 

integration of the people of Himalayan region, particularly Buddhist Community with the 

mainstream of the country. (c) Protection and promotion of one of the most ancient cultural 

heritage of India zealously preserved for centuries by the Buddhist community of the 

Himalayan State of India from Ladakh to Arunachal Pradesh24. There are languages like Tulu 

spoken in South Canara in Karnataka and Deuri in Assam. Tulu seeks financial assistance for 

language, literature and culture; renaming of the district as Tulu jilla; priority for Tulu in Tulu 

Nadu; inclusion in the Eighth Schedule;25 to educate Tulu speaking children in that language 

at least up to the fifth standard;26 introduction of Tulu as an optional subject in schools and 

colleges; setting up of a Tulu Academy.27 Deuri too seeks recognition of it in Roman script as 

a medium of instruction at the primary level of education; creation of an autonomous State to 

'preserve and protect the political, economic and cultural rights of the Deuri people.28 

 

The Anglo-Indian Guild urged "to include English in the Eighth Schedule as it is not 

only the mother tongue of Anglo-Indians but also the official language of the northeastern 

States". Also, it requests for "restoration of service safeguards the community enjoyed in the 

railways, post and telegraphs, the customs, and central excise", loss of which has "resulted in 

considerable exodus of the community to the UK, Australia, and representation to the 
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community on national and State bodies such as NIC, Planning Commission, Public Service 

Commissions and Municipal Corporations.29 

 

To Conclude 

It is important to note that no language seeks its inclusion in - the Eighth Schedule to 

enrich Hindi by lending its linguistic resources but intends its own development through 

inclusion because of direct accessibility of resources and economic opportunities for its 

speakers will automatically be available due to enhanced status.  

 

I understand from my personal notes that several years ago the Union Government 

made an attempt to evolve the criteria for examining the demands for the inclusion of 

languages in the Eighth Schedule. And the criteria suggested were that languages should have 

(a)  Literary traditions and scripts of their own. (b) Spoken by the largest number of people in 

large contiguous geographical zones as dominant languages of certain regions. (c) Being 

recognized as official languages in the States. (d)Being an ancient language of culture and 

heritage and also a resource language in modernizing the major literary languages. (e) Being 

spoken by a large population, geographically distributed and dispersed, but with own script 

and literature. Most unfortunately, I am unable to locate the reference to this in my notes. My 

intention for including this information here is to inform that an attempt is made to evolve 

criteria for inclusion of languages in the Eighth Schedule, instead of going by socio-political 

pressures. 

 

In order to avoid advantages to some languages and disadvantages to some other 

languages, while formulating the language policy, a re-look at the concept of language 

recognition through Eighth Schedule of the Constitution is necessary. At the Union and State 

levels, languages have to be recognized for specific purposes rather than for expanding the 

role and amending the existing list at the Union level.  

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

 

*(a)The first version of this paper ‘The Eighth Schedule Languages: A Critical Appraisal’ 

was published in: Language and the State: Perspectives on the Eighth Schedule Edited by 

R.S. Gupta, Anvita Abbi and Kailash S.Agarwal  New Delhi ; Creative Books.  1995. (P. 61-

91). (b)The second version of the same was updated and published in Perspective in National 

Policy on Education and Bhoti Language published by the Trans Himalayan Parliamentary 

Forum and Himalayan Buddhist. Cultural Association, New Delhi.2008. (P.133-165).(c)The 

present version is the revised and updated version of the paper. Certain data though old, is 

retained since it is found to be relevant. (d)The Comments at the end of this paper by two 

scholars Kapil Kapoor of the Jawaharlal Nehru University and Prof. R. Gargesh of the 

University of Delhi were published as part of the first and second versions of the paper. Since 

the basic analysis and argument of the paper continues to be relevant even today, the 

comments are retained as they were published with the first and second versions. 
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NOTES 

 

1. Yogendra Yadav- Cited from Samarth Bansal, IAS aspirants prefer videshi  

medium. The Hindu June 24. 2016. 

2. Cited from Sham1a, C.R.S. The Hindu, January 7, 1992, "National languages for  

 India".  

3. Representation of the Manipur student’s union. Sunday, May 8, 1992.  

4. All India Nepali Bhasha Samiti, Pamphlet, 1981.  

5. Memorandum submitted to the Ministry of Human Resource Development by the  

 International  Santal Council on July 28, 1992.  

6. Background note of the National Book Trust, India, on its project of, "Masterpieces  

of Indian Literature".  

7. Announcement of Karnataka Sahitya Akademi. Prajavani, April 11, I 1993.  

9. Rules and regulations of the scheme of assistance for improvement of language  

 teaching, CIlL  

10. Eligibility and general rules of scheme for award of prizes to authors, CIlL  

11. Schemes/Programes approved by the Planning Commission for the development  

 of languages for continuation during the Eighth Five Year Plan, (1992 – 

 1997).  

11. First National Photo Competition on Adult Education. Announcement from  

 the Directorate of Adult Education. Indian Express, March 28, 1993.  

12. Announcement in Indian Express, July 15, 1993:  

(i) 3,000 words, Rs. 5,000, 3,000,2,000, 1,000.  

(ii) 3,000 words, Rs. 10,000,6,000, 4,000,2,000.  

(iii) 5,000 words, Rs. 12,000, 8,000, 7,000,2,000.  

13. Regulation of 40th National Film Festival.  

14. Statement issued by the meeting of Chief Ministers of States and Central  

 Ministers held in August 1961 and cited from the Report of the  

 Commissioner for Linguistic Minorities.  

15. Fifth All-India Educational Survey.  

16. National Book Trust, Newsletter, Vol.8, No. 11, March, 1993. 

17. National Book Trust. Newsletter Vol.9, No.3, June, 1993.  

18. Information Brochure, Joint Entrance Examination, 1993. .  

19. Information Brochure, Indian Institute of Management, 1992.  

20. Statement issued by the meeting of Chief Ministers of States and Central  

 Ministers held in August 1961 and cited from the Report of the  

 Commissioner for Linguistic Minorities.  

21. Samarth Bansal, The Hindu, June 24, 2016.  

22. UGC Brochure. 

23. Statement of the Union Minister, Deccan Herald. May 16, 1993. 

24. National Policy on Education and Bhoti Language.2008. 

25. Tulu Kuuta, reported in The Hindu, February 15, 1984 
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26. Tulu Kuuta, reported in The Hindu, December 23, 1988.  

27. Tulu Kuuta, reported in The Hindu, April 18, 1992.  

28. Memorandum submitted to the Chief Minister on July 1, 1993, by the 'Deuri  

 Autonomous State Demand Committee. The Hindu, July 10, 1993.  

29. Conference of Anglo-Indian leaders held on October 31, 1992. The Hindu,  

November 3, 1992.  
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COMMENT -1  

Kapil Kapoor 

Jawaharlal Nehru University 

New Delhi – 110 067 

 

This is a very exhaustive and critical survey of the Eighth Schedule - its original 

intention, its subsequent amendments and extensions and its use for originally unintended 

purposes. I find myself in complete agreement with the learned writer's opinion that "the 

Schedule is used for the purposes for which it was not intended", and the unstated implication 

that it has not been used for the original purpose of enabling major Indian languages to 

contribute to the development of Hindi as a pan- Indian language or restriction of the use of 

English. The writer has amply demonstrated that the Eighth Schedule has been an instrument 

of discriffii!1ation among Indian languages and that from "the point of view of advantage and 

disadvantage of Indian languages, four groups emerge in the order of decreasing advantage:  

 

(a) Hindi;  

(b) Other Scheduled languages with State;  

(c) Other Scheduled languages without State; and  

(d) All other non-scheduled languages.  

 

The fourth category, we may note in passing, is a large class when we remember that 

there are almost 64 school languages in India. Thus, it is demonstrated that the Constitution, 

in matters of language, as of caste, has been an instrument of strengthening and perpetuating 

the status quo by giving a statutory status to the major languages and effectively acting as an 

inhibiting intervention in the natural course of development of languages. This is a threshold 

study -the learned writer takes you up to the threshold from where serious questions can be 

asked. I wish to draw attention to them.  

 

1. "Though English is not a part of the Eighth Schedule, it has acquired a role more 

important than any other language." Again, "English is serving independent of other 

languages and also it is serving sometimes as a substitute for all other languages", 

excluding Hindi. the writer goes on to qualify (but I think the Qualification is not 

needed). The question that merits attention is: How has this happened? Or, shall we 

say how has this been managed and why? "It is to be noted", the writer says, "that 

English was a part of the Congress party draft and not a part of the Constituent 

Assembly". The landscape is clear. We know which culture managed this. Recently, 

(around the end of July '93), in a convention on Hindi attended by the Prime Minister, 

it was reported that the resolution for "restriction of English" was not supported as it 

was believed it is a 'political' /question, not a linguistic question. The writer notes that 

"restriction of the use of English" is part of the intention (Article 344). This has never 

been on the agenda.  
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This whole exercise of making India an English-centered state needs to be looked 

into. What is the role of the Eighth Schedule in this? In the long list of public examinations, 

the writer shows this discrimination against regional languages. Apart from the relationship 

of English to the Eighth Schedule, the relationship of English to regional languages needs to 

be examined. It is not that English has been fostered as a matter of deliberate policy to 

counter the 'regional' languages, because 'regional languages' -the phrase itself is pejorative 

and loaded -are seen as instruments of regionalism which is seen as a variations challenge to 

a normative political culture which, while talking of diversity, is in fact centripetal and 

egocentric.  

 

The writer aptly notes that amendment number. 188 seeking cooperation between 

regional languages and Hindi was not accepted. This enabled English to take over the natural 

role of Hindi. Taking advantage of the North-South divide on the question of Hindi, English 

is fostered, seemingly in opposition to Hindi, but effectively at the cost of regional languages. 

The writer notes with reference to Tamil and Kannada, that the adoption of English as 

medium of instruction has impeded the development of Kannada. But Tamil modernized 

rapidly once it rejected English as a medium of instruction. "English" is a handy instrument 

of de-nativization, as it were -with some justification, of the British before 1947. This is what 

one means when one asserts that the Constitution is a "document that perpetuates".  

 

2. Arising from this, one may ask a very fundamental question about the compulsions to 

put down in writing the names of some languages, about this scriptal exercise in 

ethnography. The answer is clear: 'Denativization'. The political compulsion of the 

British, Macaulay downwards, is equally the political compulsion of their successors 

after 1947. A truly native government, non-subordinated mentally to the Western 

modes of thought, is yet to come. If the written Constitution had not come into 

existence, it is reasonable to suppose that the conflict engendering 'majority-minority' 

consciousness would not have taken such a clear, fixed shape as it has taken now in 

the Indian ethos. It is time to abandon the Eighth Schedule.  

 

The Constitution has been amended ('patched') seventy-nine times, t is time to review 

it. There is a 19th century (Sartor Resartus) philosophical statement about three kinds of 

intellectual indications in a society -there is a time to tailor, there is a time to patch and there 

is a time to stitch a new shirt. We are perhaps at a stage when we need to stitch a new shirt. 

After all, we can see the borrowed Western mentality behind this exercise - the desire to 

inscribe, the bibliolatrous imposition on an essentially idol-worshipping people, and 

secondly, the legislative imperative -"so let it be written, so let it be done" -the fiat of the 

Pharaoh. Both the impulses are asymmetrical with the Indian civilization.  

============================================================ 
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COMMENT – 2 

R. Gargesh 

University of Delhi 

Delhi – 001 

 

The descriptive paper entitled "The Eighth Schedule Languages: A Critical Appraisal" 

by Dr. B. Mallikarjun is quite illuminating and raises some very pertinent questions about the 

status of languages in India today. Although the Constitution recognizes the composite 

culture of India based on the theme of 'unity in diversity', the present paper highlights the fact 

that the dominant languages listed in the Eighth Schedule enjoy certain privileges by virtue of 

their dominance which are often denied to minority languages. This is borne out by the fact 

that whenever minority languages manage to get recognition, they do so only with the help of 

sustained pressure. The paper amply makes the point that the layers of disadvantage with 

respect to language, are in the order of:  

 

(a) English, as opposed to Indian languages,  

(b) English and Hindi as opposed to other Scheduled Indian languages,  

(c) English, Scheduled languages with State as opposed to Stateless  

 languages, and,  

(d) English and Scheduled languages as opposed to non-Scheduled  

 languages.  

 

It may be said that the way the Constitution is being implemented, the Official 

Language, the Associate Official Language, and the languages of the Eighth Schedule have 

created an anomalous situation. It is amply clear that diversity is something basic to the 

Indian ethos. The 1961 Census had recorded 1,652 mother tongues. And, at least 200 of these 

had 10,000 or more speakers. Tribal languages constituted a quarter of the 1,652 mother 

tongues (Pattanayak 1973), and some of them, such as Santali, Gondi, etc. could be counted 

as major languages because of the large number of speakers. The 1981 Census where the 

enumeration was on the basis of the main language spoken in the household, and not mother 

tongue, the languages were grouped under a dominant language. Here a total number of 106 

languages have been separately recognized, and of these 94 have 10,000 or more speakers. 

Thus, in terms of numbers, according to the 1961 Census Bhojpuri (oyer 10 million 

speakers), Chattisgarhi, Magahi/Magadhi, Maithili (each having over 5 million speakers), and 

Marwari and Santali (with over 2 million speakers) figure in the top 18 brackets. However, it 

appears that the founding fathers had in mind only languages with a 'great tradition'.  

 

Another feature of diversity of the Indian scene is that no State or Union Territory is 

completely homogeneous. The minor languages in States/Union Territories range from about 

5% in Kerala to nearly 85% in Nagaland. There are States/Union Territories like Andhra 

Pradesh, Goa, Gujarat, Kerala, U.P., and West Bengal where the dominant language is used 

by more than 85% of the population, and there are States like Himachal Pradesh where 
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Mandiali is spoken by about 17%, and a State like Nagaland where Konyak is spoken by 

about 15% of the population. While in the first set a dominant language of the Eight Schedule 

functions as the Official Language, in the latter set, in the absence of any State language in 

the Eighth Schedule, the Official Language has been accepted to be Hindi in the case of 

Himachal Pradesh, and English in the case of Nagaland. Kashmir is the only State where the 

dominant language Kashmiri, mentioned in the Eighth Schedule, is not a State language, a 

function which is performed by Urdu. However, because of the dominance of some 

languages, either a process of homogenization or one of conflict can be perceived. The 

homogenization process can be seen when populations from Punjabi speaking areas to as far 

as Bhojpuri and Maithili speaking areas show Hindi as mother tongue, or, as Ekka (1979) has 

shown that one-third of Kurukhs of Central India, because of socio-economic pressures, have 

abandoned the Kurukh language. On the other hand, there are groups such as Oraons of 

Chotanagpur and the Bodos of Assam who are struggling against assimilation.  

 

Further, diversity and multilingualism in the social scene can be perceived in the 

linguistic behaviors of a migrant population. They speak their mother tongue at home, and 

another variety in the marketplace and perhaps another at their place of work. Switching 

between languages is quite normal.  

 

The normal situation for India is to recognize the diversity and adopt a multilingual 

approach for language planning. The Eighth Schedule languages along with articles 343 to 

351 and the education policy geared towards a three -language formula have led to a not very 

harmonious state of affairs.  

 

Article 343(i) of the Constitution has made Hindi the Official Language of the Union, 

and, clause (2) provided for the use of English for a period of 15 years. English, a relic of the 

colonial rule, a language which does not find any mention is the Eighth Schedule, has, in fact, 

come to stay and is at present the language of the greatest importance.  

 

The Official Languages Act, 1963, provided for the continued use of English. And in 

1967 with the amendment of the Official Languages Act, English acquired a special status as 

"Associate Official Language". This definitely was not the original aim of the founding 

fathers. The miniscule vested interests have managed to maintain their dominant position, 

which has also been aided by agitations against Hindi. The importance of English can be 

gauged from the rush for admissions for children in English medium schools of Delhi 

nowadays. The paper by Mallikarjun has given facts that English is the medium of 

examination for all the all-India competitive tests that he mentions.  

 

Article 351 had envisaged that Hindi would be able to reflect the composite culture of 

India. Therefore, it wanted to "secure its enrichment by assimilating, without interfering with 

its genius, the forms, styles and expressions used in Hindustani and in the other languages of 

India specified in the Eighth Schedule, and drawing wherever necessary or desirable, for its 
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vocabulary, primarily from Sanskrit and secondarily from other languages". The article 

appears to be at best a compromise in the prevailing situation. However, though Hindi was to 

progressively take over all functions of the state, it has not been allowed to do so because of 

the controversies related to its variety and the duration of transition. Further, Hindi was 

Sanskritized in a big way, for it was felt by a section that Sanskrit represented the composite 

Indian culture. According to Rawat (1985) the lexicon was Sanskritized and attempts were 

made to develop a Hindi officialese keeping the English structures in mind. Thus, the short 

effective sentences of Hindi became long and stilted. Further, this exercise was begun at a 

time when in Tamil a movement had been going on for many years to desanskritize it 

(Annamalai:1979).  

 

Further, Hindi also became a symbol of communal divide, i.e., Hindi as opposed to 

Urdu. in relation to Hindus and Muslims, and also Hindi as opposed to Punjabi in relation to 

Hindus and Sikhs. However, Government orders cannot create a composite culture, and a 

viable media for communication amongst the people. These are basic ground realities. 

Hindustani, it appears, which would have absorbed linguistic elements from other Indian 

languages would have been and perhaps still may be the only acceptable pan-Indian variety. 

Hindi films have already contributed enough to make it viable. It was perhaps this kind of 

variety that had made Iqbal say "Hindi hain ham vatan hai hindostan hamara". One would 

agree with Pattanayak (1986:30) when he says:  "Hindi should have become an emotional 

refuge for the minorities. Instead, Hindiization is identified with rigid conservatism rather 

than flexible pluralism."  

 

The implementation of the two-language (Tamil Nadu) or the three- language formula 

has also reduced the status of many minority languages. In fact, the mother tongues or the 

respective dominant regional languages have become alternatives. Here it is the dominant 

regional languages that are hegemonistic. In fact, many Urdu speakers in U:P., Malayalam 

speakers in Tamil Nadu, Kannada speakers in Maharashtra and Punjabi speakers in Delhi 

cannot even learn their Mother tongue as an optional language. This forces the linguistic 

minorities to open their own schools.  

 

At present the situation is that different languages are attempting to wrest benefits for 

themselves, in terms of funds and creation of jobs. Languages in the Eighth Schedule have 

now come to acquire a kind of membership to a prestigious club. The Amendment of 1967 to 

include Sindhi. and that of 1992 to include Konkani, Manipuri and Nepali, are pointers in this 

direction. This leads to the creation and propagation of stereotypes whereby certain 

standardized varieties are considered as superior and the dialects considered inferior. At 

present the options appear to be limited. Efforts should be made to minimize disadvantage, as 

is also stated in the recommendations of the Sarkaria Commission (1988), that knowledge of 

a language should be a post-employment criterion, that work of the loca1.people. in the form 

of forms, applications, letters, notices and bills, etc., should be conducted in the local 

languages and not in the Official Language alone. Efforts should be made in principle and 
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practice to implement effectively the directives of Article 351. What is needed is to give 

shape to a dynamic, viable model which should accept multilingualism at the grassroots level.                                             
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Abstract 

 A definition of translation cannot very easily be given. If we were to look the word up in a 

dictionary (Webster’s Dictionary) we would see that translating means changing spoken or written 

words into another language. The translation activity is very old. It has been generated by the 

existence of more than one language on this planet and will continue to exist unless humankind 

came up with a unique language to communicate in. People who have never translated often 

assume that it is a purely mechanical process. The translator, proficient in both languages, simply 

has to substitute one word in the source language for an equivalent word in the target language. 

To some extent this is true, particularly for texts with specific and frequently repeated terminology 

such as machine manuals, and especially if those texts are being translated into a language related 

to one’s own. There are several problems faced by the translator at linguistic level such as at 

phonology, morphology, syntax, and semantics, cultural level-such as at idioms, proverbs, 

greetings etc., and contextual level for instance at Metonymy. Each and every problem of 

translation should be overcome in order to produce an effective translation. Therefore, the present 

paper aims at a view of Linguistic, Cultural and Contextual problems in the Art of Translation and 

at overcoming those problems using appropriate techniques and strategies. 

 

Keywords: Translation, Predicament, Problems, Techniques, Strategies. 
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1.0 Introduction 

 Throughout human history, translation has always facilitated and made inter-linguistic 

communication between nations possible. Obviously, linguistic, and cultural differences between 

languages worldwide may be viewed as a major obstacle in the way of communication. However, 

it goes without saying that translation has played an important role in minimizing this crucial 

problem of communication. It has also played a major role in the development of thoughts and 

dissemination of technology. It differs from interpreting in that it refers to the transfer of 

knowledge from a particular language into another in the form of a written text, while interpreting 

means the transfer of knowledge from a particular language into another in the form of an oral 

text, an issue which is beyond the scope of the present paper. This paper clearly analyzes the 

Linguistic, Contextual and Cultural Problems faced by a Translator while translating from English 

into Tamil or vice versa. 

 

2.0 Translation is a Combination of Arts and Science 

 The word "Translate" is formed from the Latin "trans+latus", which means "Carried 

Across". Catford (1965: 20) points out that, "Translation is the replacement of textual material in 

one language by equivalent textual material in another language”. In his definition, the most 

important thing is equivalent textual material. It is unclear in terms of the type of equivalence. 

Various scholars have recommended a collection of factors that a fine translation should take into 

consideration. For example, the French scholar, Dolet (1509-1546), suggests that, in order to 

produce an adequate translation, a translator should "avoid the tendency to translate word for 

word", since word for word translation, as Dolet (1509-1546) explains, "misinterprets the original 

content and spoils the beauty of its form". Furthermore, Tytler (1790) substantiates that in a good 

translation "the style and way of the exposition should be the same as in the original". 

 

 Being utilized as a means to act as a bridge between two cultures, translation seems to be 

a complicated and multi-faceted activity or phenomenon. According to Benjamin (1923), the 

twentieth century has been called the age of 'reproduction' or, as Jumplet (1923) points out 'the age 

of translation'; however, the constant debate as to whether translation is an Art or Science has a 

long history. Some scholars may argue that translation is a process of creative thinking; 

consequently, it is subjective and cannot be systematized by laws. In spite of the fact that 
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translation currently plays a crucial role in the world's affair, it has always been considered as 

second-hand art.  

 

 Savory (1957:49) claims, "It would almost be true to say that there are no universally 

accepted principles of translation, because the only people qualified to formulate them have never 

agreed among themselves". Therefore, he does not seem to consider translation as a science. In 

crude terms, is translation an art? Is it a science? Is it a combination of art and science? Scholars 

and translators take different positions with regard to the concept of translation. Three broadly 

distinct camps can be distinguished in this respect.  

 

 At one end of the spectrum, there are scholars and translators who view translation as an 

art, claiming that what matters in translation is the possession of the relevant skill and the talent 

required for translating. At the other end of the spectrum come scholars and translators who believe 

that translation is a science, arguing that knowledge of the linguistic features of both the SL ant 

TL along with expertise of the translation theories are of paramount importance in translation. 

Other scholars and translators take a more reasonable view; they see translation as a mixture of art 

and science.  

 Most of the translators confirm that the translator needs to have the relevant skill and the 

talent pertinent to translation. At the same time, they affirm that the translator has also to be armed 

with the knowledge of the linguistic features of both the SL and TL alongside familiarity with the 

translation theories. They stress that the translator is required to adopt a translation strategy before 

embarking upon any translation project. All these together prove that translation is a combination 

of both art and science. 

 

3.0 Problems Faced by the Translator while Translating from English into Tamil 

 Anyone who knows two languages to a certain extent can “translate” and by this means 

that anyone who knows two languages can put words from one language (The source language) 

into another one (The target language). Yet there is much more to translation than just the mere 

transferring of some words from the source language into the target language, and unfortunately 

many people do not recognize this. Translation is so much more and non-translators are often 

perplexed by this fact. Words are more than just meaning. Words convey emotions and cultural 
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concepts, which may exist in one language but not in another. Being able to read, speak and write 

a foreign language does not give anyone license to do translation work. Above all, professional 

translators know that they can always improve and polish their translation ability. Hence, problems 

that arise in translations can slow down translation speed of a professional translator. Such 

problems are categorized into three levels as 

 

 Linguistic problems 

 Cultural problems 

 Contextual problems 

 

 Such problems can be overcome by the proper handling of techniques and strategies. 

Techniques are universally accepted and applied while strategies differ from translator to 

translator. 

 

3.1. Linguistic Problems in Translation 

 Language and language elements are important for a translation. Linguistics is the scientific 

study of language in other words the subject matter of linguistics is language. Traditionally, 

linguistics studies a language as a formal system consisting of four main branches known as micro 

linguistics. They are: 

 

 Phonology-The study of speech sound and their pattern  

 Morphology –The study of words and words formation 

 Syntax –The study of sentence structure 

 Semantics-The study of meaning 
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People define translation as the transference of something from one language to another. So, the 

translator should be aware of the source language and target language elements. The meanings of 

the words, phrases, and sentences should be probably understood, and then only the translation 

will be an appropriate production. According to Catford, in Phonological Translation the source 

language phonology is replaced by equivalent target language phonology. There are 3 ways to 

overcome the problems in phonological translation. 

 

1) Transliteration of Borrowed Lexical Units- 

 

Transliteration is the process of rendering a word from the Alphabet of one language to 

another. It should be noted that Transliteration doesn’t really render the words in a New 

Language but just in a new format. The translator would borrow it since there are no 

languages that exactly have same sounds. So, the translator would adjust the sound of the 

borrowed word into target language.  

 

For example, Dr.S.Eswaran mentioned in his book “nkhopngau;g;gpay;” that, Proper Nouns  

like name of a Person, Place in one language should be rendered according to the sound 

system of the target language.  

Linguistics 

Micro-Linguistics Macro-linguistics 
Other branches 

Morphology 

Phonology 

Syntax 

Semantics 

 Sociolinguistics 

 Psycho-

Linguistics 

 Neuro-

Linguistics 

 Anthropological 

Linguistics 

 Language 

Acquisition. 

Lexicology 

Comparative 

Historical 

Linguistics. 
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Entity Transliteration (Tamil) Transliteration (English) 

Shakespeare nrfg;gpupau;  Sekappiriyar 

Tennyson NjdPrd; Theneesan 

Socrates Nrhf;uju; Sockrathar 

Maxi mular Nkhf;~p%yu; mokshimoolar 

 

 

2) Plays on words which are phonologically similar. 

 

It means that a translator translates a word in source language into target language that has 

same sound. For example, 

Entity Transliteration (Tamil) 

Vitamin tpl;lkpd; 

Plastic gpsh];upf; 

Polythene nghypj;jPd; 

Newyork epA+Nahu;f; 

Fax /g(f)f;]; 
 

 

3) Patterns of Form-Sound Style- involving alliteration (the beginning of two or more 

stressed syllables of a word group by the same sound or combination of sounds) rhyme and 

acrostic arrangements. The three of them are almost the same as in play on words. The 

differences are only in the beginning sounds of words, the rhyme and the same sound in 

the beginning or the end of the words. For example, 

 

Entity Transliteration 

(English) 

Patterns of Form-

Sound Style 
fl;Lkuk; Katumarm  Catamaran 
ge;jy; Pandal Pandhal 
%ypifj;jz;zPu; Muligaiththanni Mulligatawny 

 

As mentioned above transliteration strategy is applied for the phonological problems but in a 

unique way according to their need. Therefore, most of the phonological problems can be 

overcome by the proper handling of techniques and strategies. 
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Morphological Problem arises due to the lack of equivalence in the target language for a 

particular word. Inadequacy of vocabulary is also a problem for the translator, especially for those 

who involve in translation with Tamil Language. Generally, there is an opinion that people and 

the scholars who love Tamil language want to preserve the Tamil language whereas English 

language has been developed by using the borrowed words from any languages. That’s why there 

are plenty of words in English in various fields. For example, the word “plan, project, scheme and 

programme” in English are translated in Tamil as jpl;lk; (Thiddam). But there are exceptional 

situations where Tamil has plenty of different meanings for a single term.  

 

For Example, 

Yesterday my Uncle reached London(Kinship Terminology).  

 

Here the word uncle has several meanings in Tamil. It can be translated as  

New;W vdJ khkh/ rpj;jg;gh/ ngupag;gh yz;lid mile;jhu;.  

 

Likewise, some other words such as  

Aunt-mj;ij(Aththai)> khkp(Mame)> rpj;jp(Siththi)> ngupak;kh(Periyamma) 

Brother-mz;zd;(Annan)> jk;gp (Thampi) 

Sister-mf;fh(Akka)> jq;if (Thankai) also can lead to problem in finding absolute equivalents. 

In such instances, the translator should read the whole text and should try to figure out the exact 

equivalent for the particular word. Further, there are instances where suffix-fs;(-kal) is added to 

singular word to give respect for the elders or famous people and it needs to be considered as a 

singular sentence. Further, He/ She is substituted by the word “mtu;(Avar)” to give respect to the 

great personalities. 

 

For example- 

He/Shevisited America. 

mtu; mnkupf;fhtpw;F tp[ak;nra;jhu;. 

These are some examples for morphological problems and the ways of overcoming such problems. 

 

Another major area where linguistic problem arises is Syntax and Semantics.  
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Syntax refers to the vocabulary and the rules of sentence formation of a language. These rules are 

called the grammar of language and they guide the construction of complicated expressions from 

terms and atomic sentences.Each language has its own syntax structure. Further, grammar of the 

source and target languages too differs. For example, 

For English, Subject+Verb+Object 

For Tamil, Subject+Object+Verb 

 

As Tamil is an agglutinative language it is flexible to change the order of words to produce the 

same meaning but the same cannot be done with English language structure because if the order 

changed it could lead to the change of meaning. 

 

For example, 

The cat killed the rat. 

G+id vypiaf; nfhd;wJ. 

 

But when it is translated as  

vypiag; G+id nfhd;wJ. 

nfhd;wJ G+id vypia 

nfhd;wJ vypiag; G+id 

 also gives the same meaning. But the first translation is more suitable than others. Therefore, the 

translators should be aware of linguistic problems in order to produce an effective outcome. 

 

3.2 Cultural Problems in Translation 

 Every group of people has a habit and culture. The culture is followed by those particular 

people for long. They acquire the culture from their own ancestors. Of course, with the time being 

they may change or alter some modes. Language is culture oriented. So,in translation also culture 

of source language and the culture of the target language may differ. The translator should consider 

these disparities while doing Translation. Sometimes it is necessary to give or reflect the culture 

of the target language to give a clear understanding. Cultural words should be replaced whenever 

necessary. Idioms, idiomatic phrases, and proverbs have to be carefully considered with the 

culture.  
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For example, Idiom-This work is a piece of cake. Here a piece of cake cannot be translated 

literally. It should be translated as ,e;jNtiy kpfTk; ,yFthdJ but not as ,e;j Ntiy 

Nff;fpd; XU gFjpahFk;.  

 

 Finding the appropriate equivalent is a problem that often faced by the translators.  

Likewise proverbs too may lead to difficulty in finding the exact equivalents.  

 

Example 1, When in Rome do as Romans do carries the equivalent CNuhL xj;J tho;. But those 

translators who are unaware of such idioms/proverbs might tend to translate as cNuhkpy; ,Uf;Fk; 

NghJ cNuhkhdpau;fs; Nghy; nraw;gL. But it is a wrong translation. Therefore, finding the 

exact equivalent of idioms and proverbs is closely related to the text’s language. Therefore, 

translators should have an adequate knowledge of the text. 

  

Example 2: A Bird in the Hand is worth two in the Bush. 

When it is translated literally, it carries the meaning as “Gjupy; ,Uf;Fk; ,uz;L gwitfis 

tpl ifapy; cs;s xU gwitNa NghJk;”, but the actual equivalent for the above proverb is 

“ehisf;Ff; fpilf;Fk; gyhg;goj;ijtpl ,d;iwf;Ff; fpilf;Fk; fshg;gok; Nky;”;.  

 

Another Example: 

“Warm welcome”- Due to the cold climate that often prevails in western countries this particular 

greeting is used by the people. But it is not suitable to translate it as “#lhdtuNtw;G” because we 

are living in a tropical country. So, it is better to translate the implied contextual meaning of the 

text as “ey;tuT”. A deep knowledge in culture of both source and target languages is a must for 

the translators. Proper approach in handling cultural equivalents can lead to a better understanding 

of the text. 

 

3.3 Contextual Problems in Translation 

Every text has a context. Before starting to do the translation, the translator has to comprehend the 

text within the context. Then only it will be meaningful. If the context is misunderstood the 

faithfulness to the original could not be achieved. First of all, the translator has to identify the style, 
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tone, subject and the most important thing is the background of the text. In order tomake the 

translation satisfactory the translator should take care of the context of the text in the source 

language. When the translator translatesinto the target language, he has to consider the context 

also. 

 

For example, 

The following grounds are stated by the lawyer. 

gpd;tUk; fhuzq;fs; tof;fwpQuhy; Kd;itf;fg;gLfpd;wJ. Here, the word ground carries the 

legal meaning as “fhuzq;fs;” because the text is in a legal context. Generally, the word ground 

carries the Tamil equivalent as “”, but it is not suitable for a legal text like the above. Another 

example is from metonymy. Metonymy is a figure of speech that replaces the name of a thing with 

the name of something else with which it is closely associated. 

 

 He has many mouths to feed-mtid ek;gp gyNgu; ,Uf;fpd;wdu;. 

 The whole city gathered-CNu jpuz;lJ 

 The best brains of Europe could not solve the problem. It should be translated as 

INuhg;ghtpd; rpwe;jNkijfshYk; mg;gpur;rpidfSf;Fj; jPu;TfhzKbatpy;iy, but 

not as INuhg;ghtpd; rpwe;j %isfshYk; mg;gpur;rpidf;Fj; jPu;TfhzKbatpy;iy. 

Therefore, translators should have the contextual knowledge about the text they are dealing 

with. 

 

Further, the Tamil word gr;ir(pachchai)  carries different meaning in different context. For 

instance, 

 gr;irg; gps;is-Very Young Child 

 gr;irj; jz;zPu;-Cold Water 

 gr;ir tay;-Fertile Green Field 

 gr;ir kuk;-Growing Tree 

 grirahd Ngr;R-Vulgar Words 

 gr;irg; Glit-Green Saree 
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Accordingly, Contextual meaning can change the tenor of the writing. Therefore, it should be 

necessary to focus on context of the source text. 

 

 Conclusion 

 Translation is a demanding process that not everybody who knows two or more languages 

can master. A good translator loves languages and is totally dedicated to his/her job. This includes 

the desire to constantly improve one's linguistic knowledge and to deepen the knowledge of his 

specialized field(s). However, the analysis of “The Translators’ Predicament” speaks in favour of 

translation problems encountered at linguistic, cultural, and contextual levels and it allows us to 

achieve a better understanding of the source text with the translation difficulties specific. 

Identifying our own text translation difficulties stimulate us to extend as much as possible our 

translational knowledge both in understanding and in terms of expression. Translators mostly do 

not consider that they came up with the best translation and they think that it can be improved 

every time when they look over it. Thus, the best solution for the translation problem is the 

translators should know how to handle the techniques and strategies appropriate for the particular 

problems and finally, they should master those languages. 
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Abstract 

 Jallikattu is a sports festival with one-to-one sport, a bull and a man inside the ring at a 

time. This paper investigates on “Jallikattu” the bull taming sports festival which was a part of 

old Tamil culture and tradition in association with agricultural farming in Tamil Nadu.  Digging 

poem was one of Seamus Heaney's poem which reflects the poet’s relationship to his family 

and appeared first in the New Statesman magazine in 1964.  Through this poem “Digging”, the 

author explores the relationship between three generations: the speaker, his father, and the 

speaker’s grandfather and also the rural history of his family. Seamus Heaney as a writer, he 

finds the same link with the nature like that of his forefathers who were farmers. Both writing and 

farming are a blend of culture and tradition. This paper describes the struggle to bring back the 

Tamil tradition of Jallikattu and also compared to theme of Digging poem to reflects its 

tradition.  

 

Keywords:  Jallikattu, bullfight, social media, ancient tradition, Tamil culture, Ireland. Seamus 

Heaney, Digging, culture, farming, tradition. 

 

1. Introduction to Jallikattu 

 Tamil language, a major language the Dravidian family, had a presence even around 

4,000 years ago (1-3). Tamil language is spoken by the Tamil people of South India and it is an 

official language of the state of Tamil Nadu in India as well as two other sovereign nations, 

Singapore, and Sri Lanka (1-4). At present, the number of speakers of Tamil language is around 

7.7 crores. This language is spoken in India, Sri Lanka, Singapore and Malaysia (5). Jallikattu has 

been practised for thousands of years in Tamil Nadu and it had been referred to in Sangam 

literature. Historical references indicate that this sport was popular among warriors during the 

Tamil classical period. The term ‘Jallikattu’ comes from Tamil terms ‘salli kaasu’ (coins). The 

word ‘kattu’ referring to the tying of prize money to the horns of a bull which was tied. Later, in 

the colonial period, the name was changed to ‘Jallikattu.’ Jallikattu is believed to be a tradition 
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practiced since at least last 2,500 years. There were references of people enjoying witnessing and 

participating in Jallikattu in Silappatikaaram written by Ilango Adigal which was one of the five 

great epics of Tamil literature. There were references in two other ancient Tamil literary works 

like Kalithogai and Malaipadukadaam (6, 7). 

 

 The harvest festival Pongal includes a number of social, cultural and traditional events 

and one of the traditional sport events was Jallikattu. In Tamil Nadu, the traditional Jallikattu 

sport festival involving young men competing against bulls is described as one of the ancient 

living sports in the modern era. The figure 1 shows the Jallikattu, and the bull is jumping from 

vadivasal before 2009 and olden days and the tamer tried to catch the horns to tame the bull. The 

casualties were more in this type of Jallikattu both for men and bulls. 

 

 
Fig.1. shows the Photograph of Jallikattu and the Bull is jumping from Vadivasal. 

Courtesy: Medium.com  

 

2. Court Interference against Jallikattu: 

 Mr. N.Nagarajan, an elderly man appealed the court, whose son N. Marimuthu was gored 

to death by a bull in Alanganallur Jallikattu from the spectator gallery in 2004 and he insisted on 

banning the Jallikattu. A single-judge Bench of the Madras High Court on 29th March 2006 

directed the Tamil Nadu government to ban Jallikattu which, according to the Bench, involved 

cruelty to animals, by implementing the provisions of Preventing Cruelty to Animals Act (PCA 
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Act), 1950. Also many cases were filed against as well as in favour of Jallikattu. In the year 2007 

on March 9 Justice Banumathi issued the order to perform Jallikattu with certain restrictions and 

norms. On 12th January 2008, the Apex court refused permission to conduct Jallikattu but 

granted permission for Rekla race.  

 

3. Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act, 2009 (Tamil Nadu Act 27 of 2009) 

 The court banned the Jallikattu in January 2008, therefore, the Tamil Nadu government 

under the Chief Minister M Karunanidhi passed the Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act in 

2009. This ‘Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act, 2009’ regulated the conduct of Jallikattu 

with the introduction of restriction in holding such events to safeguard animals, participants and 

the spectators (10). This act also describes the procedures, venue, registration of bulls, and tamers 

and so on (11-12).  

 

 For the conduct of Jallikattu, the following activities were done in preparation of the 

event (10-12): 

1. A written permission is obtained from the District Collector 30 days before the sport is 

conducted. 

2.  The arena is to be covered by double-barricaded in order to avoid injuries to the 

spectators.  

3. The gallery areas are to be built up specially for Jallikattu. 

4. The tamers and bulls are to be registered with necessary permission. 

5. Final preparation and testing are to be done by the authorities of the Animal Husbandry 

Department, 

6. For enhancement drugs, liquor or other irritants are not used on the bulls. 

7. The tamer holds the "hump" not the “horns” for taming. They shouldn’t pull the tail. 

8.  

4. People for Ethical Treatment of Animals (PETA): 

 In the year 2011, PETA (People for Ethical Treatment of Animals)  filed a petition 

against conducting Jallikattu in the Supreme Court of India challenging the Regulation of 

Jallikattu Act, 2009 to ban the Jallikattu, with report and evidence of photographs and video. The 

Supreme Court of India passed final judgment on 7th May 2014 banning the Jallikattu on the 

ground of animal cruelty. After this verdict, Jallikattu could not be conducted in 2015 and 2016. 

This verdict imposed a complete ban on Jallikattu, bullock-cart races and other such events, 

holding them to be in violation of several sections of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 

1960 (Sharma and Singh, 2015) (13) and so Jallikattu could not be conducted in 2015 and 2016. 

The court found there were 12 violations of the Prevention of Cruelty to Animals Act (PCA), 

1960 of the Government of India under Section 11(13). The argument put forth by the people of 

Tamilnadu was that the order was against the Article 13, the provision in the Constitution 
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granting protection to Tamil customs and culture, and they claimed that it was their fundamental 

rights to save their tradition.  

 

5. Tamil Nadu Students and Youth Protest for Jallikattu 

 The Supreme Court of India banned the Jallikattu from 2014 onwards. The Centre issued 

special notification on 8th January 2016 to perform Jallikattu with certain conditions. But the 

Supreme Court of India stayed this notification on 12th January 2016. Therefore, the government 

of Tamil Nadu didn’t permit the performance of Jallikattu in the consecutive years in 2015, 2016 

and 2017. At the same time, the students and people of Tamil Nadu felt that it was an attack on 

Tamil culture and pride. This sentiment of the Tamil culture and tradition being under siege 

enabled the rural-urban divide into unite these binaries under the banner of this bull sport.  

 

 At the Marina beach, Chennai, thousands of students from various colleges in the city 

assembled to hold a massive, non-violence and spontaneous protest. It was clear that this protest 

was led by students and they demanded that the Supreme Court’s ban on Jallikattu be lifted. The 

students from engineering colleges, law colleges, polytechnic colleges, arts and science colleges 

were adding to the numbers, and promising to stay until the ban on Jallikattu was lifted. “We are 

protesting against Jallikattu ban and for the people who were detained at Alanganallur in 

Madurai. We will be here till Jallikattu was allowed,” said a student. The students from SRM and 

Valliammai engineering colleges were protesting outside their campus in Kattankullathur. The 

students from Theni, Dindigul, Madurai, Palayamkottai and all over Tamil Nadu gathered 

spontaneously pressing for the conduct of Jallikattu during the Pongal festival. The 

overwhelming voice of the protesters was that Jallikattu is Tamil tradition, and it should be 

respected as such and not be banned as cruelty to animals. In this protest the politicians were 

kept out, but there were students, software professionals, playback singers, filmmakers, doctors, 

lawyers, film stars, bank employees — all gathered to protest against the ban on Jallikattu, the 

traditional bull-taming sport.  

 

 Everyone became a volunteer, a protester, a leader, and everyone got a chance to address 

in the crowd to save their old tradition. Many people felt that it was a threat to their Tamil 

identity. When they impose nationalism, they felt that Tamils have a strong regional identity too. 

Not only rural people but also people from the urban regions were active participants in the 

protests for this traditional rural sports. Many employees in the government and private sectors 

too joined in this protest.  Reports were put, there were an estimated 100,000 protestors gathered 

on the Marina Beach (Second largest beach in the world) alone. The matter also reached the 

High Court of Madras, but it refused to intervene, pointing out that neither the Supreme Court 

nor the State government had the powers to do intervene in a matter. 
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6. Jallikattu Bill, 2017 Passed Unanimously 

 With the view of the protest by students in the Tamil Nadu for Jallikattu in the state, 

the Tamil Nadu Legislative Assembly was conducted a special meeting for bill amendment. 

The Bill was introduced by the Chief Minister O. Paneerselvam and was whole heartedly 

welcomed by M. K. Stalin, the leader of the Opposition in the Legislative Assembly, and 

Jallikattu amendment bill, 2017 was passed unanimously on 23rd January 2017 (15-17) by saving 

the culture and tradition of Tamil Nadu. 

 

7. Digging Poem by Seamus Heaney 

 Irish poet Seamus Heaney wrote a wonderful English poem on “Digging” and got a 

Nobel prize in 1995. “Digging” looks into the relationship between the speaker’s generations: 

the speaker, his father, grandfather and the forefathers. The speaker lives a very different life as 

he is a writer, whereas his ancestors were farmers. The speaker’s father worked the digging on 

the land, just like his father before him. Both his father and grandfather used a shovel (spade) 

skillfully and were engaged in farming. The speaker isn’t a digger of the earth, but he realizes 

that he can still honor his tradition.  

 

8. Comparison of Jallikattu of Tamil Nadu tradition with the Theme of Tradition 

“Digging” by Seamus Heaney 

 

First Comparison: The speaker Seamus Heaney writes, Father, Grandfather and Forefathers 

held Shovel (Spade) between their Fingers and Thumb for Digging their agricultural land for 

farming Potatoes (18, 19). This is compared to the 4000 years old tradition of Tamil culture and 

here the tamers, Father, their Grandfathers, and forefathers hold the horns of the Bull (Figure. 

2) between their Fingers and Thumb for taming the bull (6). The bull was associated with 

agricultural farming. 
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Fig.2. shows the Photograph of Jallikattu, here the Tamer hold the horns of the Bull 

between their Finger's and Thumb for taming the bull before 2009. 

 

Second Comparison:  The speaker writes the following: 

“Under my window, a clean rasping sound    

When the spade sinks into gravelly ground:    

My father, digging. I look down.” 

  

 The speaker suddenly diverted by the sound “Dung” from spade while his father digging 

the land for the potatoes while he is on work with pen and paper. The sound is similar to that of 

metals and stones. The speaker writes, “Under my window, a clean rasping sound “Dung” when 

the spade sinks into gravelly ground”. 

 

 The tamer holds the "hump/horns" of the bull between his fingers and Thumb to tame the 

bull in the Jallikattu sports festival. The tamer hears a clear rasping sound "Hai" from the 

spectators when he caught the bull's horns/hump. 

 

Third Comparison:  The speaker writes the following: 

“Between my finger and my thumb 

The squat pen rests. 
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I’ll dig with it”.  

 

 The author Seamus says between his Fingers and Thumb, the Squat Pen rests to write 

about their tradition of farming. He says tradition is much more Value. Through this poem he 

remembers his tradition and traditional value. He says, his ancestors used spade (manual force) 

to dig, now he is using his pen (intellectual force) to dig. This represents their hardwork. 

 

 As per the guidelines of Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act, 2009, the tamer 

holds the "hump" of the bull between his fingers and thumb to tame the bull in the Jallikattu 

sports festival (Figure.3). Tamilian ancestors (Tamer) used to hold bull horns for taming which 

created a lot of casualties. Now as per the guidelines of the Regulation Act, 2009, the tamer used 

to hold bull “hump” for taming the bull which is a safer side for the tamers. This represents the 

struggle of the students to save their tradition. 
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Fig.3.  The tamer holds the "hump" of the bull between his fingers and Thumb to tame the 

bull.  Courtesy: Blogs. Pjstar.com 

 

 The bull taming sports festival “Jallikattu” was a part of Tamil culture and it was an age 

old tradition, and it was saved and practiced/played  for everyone to remember their tradition and 

traditional value (20-22).  
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9. Conclusion 

 The Ireland tradition is agricultural farming. Potato farming is inevitable in Irish tradition. 

The survival of Irish people is based on potato farming. Heaney decides to give up the concept of 

writing as aggression and focuses on the spade as his analogue for his pen. The pen will serve as 

an instrument. By writing poems, Seamus Heaney got Nobel Prize in 1995 for literature. 

 

 Today, the ancient tradition of Jallikattu has been saved. Thanks to all the students of 

Tamil Nadu who took part in the agitation against the Supreme Court order to save the Jallikattu 

sports festival in Marina and other places. Tamil identity has been recognized by the entire world 

by enjoying the Tamilian sports festival Jallikattu through YouTube, etc. Reading the poem 

"Digging" brings out the focus on relevance of positive and hardworking people’s tradition and 

how even when the tradition takes a different form.  

===================================================================== 
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      by 

Rajendran Sankaravelayuthan 

   Retired Professor, Tamil University, Thanjavur 

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

     ABSTRACT 

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

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

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

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

monograph contains eight lessons; they are listed below: 

 Lesson 1: The aims and application of linguistics. 

 Lesson 2: Phonetics 

 Lesson 3: Phonology 

 Lesson 4: Morphology 

 Lesson 5: Syntax 

 Lesson 6: Semantics 

 Lesson 7: Dialectology 

 Lesson 8: Historical linguistics 
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ப ொதுப ொழியியல் 

     

முனைவர் இரொசேந்திரை் ேங்கரசவலொயுதை் 

 ணிநினைவு ப ை்ை ச ரொசிரியர ்

ப ொழியியல் துனை, தமிழ் ் ல்கனலக்கழ ், தஞ்ேொவூர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      சகொய ்புதூர ்

      ேைவரி 2021 
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      எை்னுனர 

 

 இந்நூல் தமிழ்ப் பல்கலலகழதத்ில் ஆய்வுவியல் நிலைஞர ்

ததொலலக்கல்வி பட்டப்படிப்புகொக  எழுதப்பட்டது.  த ொழியியலில் அறிமுக ் 

இல்லொத ஆய்வியல்  ொணவரக்ளுக்கொக த ொழியியலில் ஒரு அறிமுக ் என்ை 

நநொக்கில் மிக எளில யொக இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ததொலலகல்வி 

 ொணவரக்ளுக்கொக அதை்தகன்றுள்ள ஊடொடு ் நலடமுலையில் மிகக் குலைந்த 

தபொருளடக்கத்துடன் இது தரப்பட்டுள்ளது. நீண்டநொட்களொக academia.edu 

 ை்று ் ResearchGate-இல் பதிநவை்ைப்பட்டு பயன்பொட்டில் இருந்துவந்தது.  

தை்நபொது நபரொசிரியர ்திரு லல அவரக்ளின் ஆநலொசலனக்கு இணங்க இலத 

language-in-india மின் திங்கள் இதழில் தவளியிடுகிநைன். இலதத் ததொடரந்்து 

academia.eduஇல் பதிநவை்ை ் தசய்துள்ள ஒலியியல்,  ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல்  என்ை பிை நூல்கலள  தவளியிட ்உள்நளன். 

த ொழியியலுக்கு ் த ொழியியல் துலைக்கு ் எனது அஞ்சலி.  
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     ப ொருளடக்க ்    

  க்க ் 

பொடப்பகுதி 

1 

த ொழியியலின் குறிக்நகொளு ் பயன்பொடுகளு ்  

பொடப்பகுதி 

2 

ஒலியியல்  

பொடப்பகுதி 

3 

ஒலியனியல்  

பொடப்பகுதி 

4 

உருபனியல்  

பொடப்பகுதி 

5 

ததொடரியல்  

பொடப்பகுதி 

6 

தபொருண்ல யியல்  

பொடப்பகுதி 

7 

கிலளத ொழியியல்  

பொடப்பகுதி 

8 

வரலொை்று த ொழியியல்  
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 ொட ் குதிகள் 

பொடப்பகுதி 1: த ொழியியலின் குறிக்நகொளு ் பயன்பொடுகளு ்  

பொடப்பகுதி 2: ஒலியியல்  

பொடப்பகுதி 3: ஒலியனியல்  

பொடப்பகுதி 4: உருபனியல்  

பொடப்பகுதி 5: ததொடரியல்  

பொடப்பகுதி 6: தபொருண்ல யியல்  

பொடப்பகுதி 7: கிலள த ொழியியல்  

த ொழியியல் 8: வரலொை்று த ொழியியல் 

 ொட ் குதி 1 

ப ொழியியலிை் குறிக்சகொள்களு ்  யை் ொடுகளு ் 

 டி ்புசநொக்க ்  

• த ொழியியலின் குறிக்நகொள்கலளயு ் பயன்பொடுகலளயு ் விவரித்தல்  

• த ொழியின் சிைப்புப் பண்புகள்  

• த ொழியியல் குறிதத் விளக்கவுலர  
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• த ொழியியலின் பிரிவுகள்  

• த ொழியியலின் பயன்பொடுகள் பொடக்கருத்தலகுகள்  

1.0. பொட முன்னுலர  

1.1. த ொழியின் சிைப்பியல்புகள்  

1.1.1. த ொழி குறித்த தவைொன கருத்துகள்  

1.1.2. கருத்துப்பரி ொை்ைக் கருவியொக த ொழி  

1.1.3. த ொழியின் தன்ல கள்  

1.2. த ொழியியலின் விளக்கமு ் நநொக்கமு ்  

1.3. த ொழியியலின் பிரிவுகள்  

1.4. அல ப்பு த ொழியியல் நகொட்பொடு  

1.5. த ொழியியலின் பயன்பொடுகள்  

1.6. பொடதத்தொகுப்புலர  

1.7. கலலசத்சொை்கள்  

1.8. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூை்கள்  

1.0.  ொட முை்னுனர  

த ொழி என்பதை்கு த ொழி அறிஞரக்ள் பலவித ொன வலரயலை விளக்க ் 

தருவர.் த ொழி என்பது ஒரு கருத்துப்பரி ொை்ைக் கருவியொகு ். கொை்று 

ஊடகத்தில் த ொழி ஒலி வடிவிலு ் எழுது பரப்புகளில் த ொழி எழுத்து வடிவிலு ் 

த ய்ப்படுத்த ் தபறுகின்ைது. த ொழி ஒரு கருத்துப்பரி ொை்ைக் குறியீடொகப் பிை 

கருத்துப்பரி ொை்ைக் குறியீடுகளிலிருந்து நவறுபடு ். த ொழிக்தகன்று தனிப் 

பண்புகள் இருக்கின்ைன. த ொழியிலய அறியியல் அடிப்பலடயில் படிப்பது 

அல்லது ஆய்வதுதொன் த ொழியியல். த ொழியியலல ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் எனப் பிரிக்கலொ ். ந லு ் வரலொை்று 

அடிப்லடயிலொன த ொழி ஆய்லவ வரலொை்று த ொழியியல் என்று ் 

த ொழிகளின்  ொை்று வலககளின் அல்லது த ொழிக் கிலளகளின் ஆய்லவ 

(தபரு ்பொலு ் இட அடிப்பலடயிலொன நவறுபொடு குறிதத் ஆய்லவ) 

கிலளத ொழியியல் என்று ் கூறுவர.் த ொழியியல் பயன்பொட்டு அடிப்பலடயில் 

சமூகத ொழியியல், உளத ொழியியல், கணினி த ொழியியல் என பல்நவறு 

கிலளகளொகப் பிரித்து ஆயப்படு ்.  

1.1. ப ொழியியை் சிை ்பியல்புகள்  

http://www.languageinindia.com/


7 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

த ொழி குறித்த தவைொன கருத்துகலளயு ் த ொழி ஒரு கருத்துப்பரி ொை்ைக் 

கருவியொக எத்தலகய சிைப்பியல்புகலளக் தகொண்டிருக்கின்ைது என்று ் இங்கு 

கொண்நபொ ்.  

1.1.1. ப ொழிகுறித்த தவைொை கருத்துகள்  

த ொழிகுறித்த பல தவைொன கருத்துக்கள் நிலவுகின்ைது. பின்வரு ் பட்டியலில் 

இத்தவைொன கருத்துக்களு ் அதை்கிலணயொன சரியொன கருத்துக்களு ் 

தரப்பட்டுள்ளன:  

• த ொழி என்பது எழுதுவது  ட்டு ் அல்ல. த ொழியின் இரு உருப்படுதத்ங்கள் 

அல்லது தவளிப்பொடுகள் தொன் நபசச்ு ் எழுத்து ்.  

• த ொழி என்பது இலக்கிய ்  ட்டு ் அல்ல. இலக்கிய ் என்பது த ொழியின் 

சொத்திய ொன ஒரு பயன்பொடொகு ்.  

• த ொழி நபசுபவரின் சில பயன்பொடுகள் சரியொனலவ சில தவைொனலவ என்ை 

கருத்து சரியொனதல்ல. எழுத்து த ொழியுடன் ஒப்பிட்டு நபசச்ில் 

பயன்படுதத்ப்படு ் வொக்கியங்கள்  ை்று ் தசொை்கள் தவைொனலவ என்று 

கூைவியலொது.  

• சில த ொழிகள் தரக்்க அடிப்பலடயிலொனலவ சில தரக்்க 

அடிப்பலடயிலல்லொதலவ என்று கருதுவது தவைொனது. 

 • சில த ொழிகள் முன்நனறிய த ொழிகள், சில முன்நனைொத த ொழிகள் என்ை 

கருத்து தவைொனது. 

 • சில த ொழிகள் இனில யொனலவ, சில இனில யை்ைலவ என்ை கருத்து 

தவைொனது.  

• சில த ொழிகள் எளில யொனலவ, சில கலலவத் தன்ல யொனலவ என்ை 

கருத்து தவறு.  

• எல்லொ த ொழிகளு ் ஒரு மூலத ொழியிலிருந்து உருவொனலவ என்ை கருத்து 

தவறு.  

• நொ ் த ொழிலயப் நபசுவதொல் ந க்கு அ ்த ொழியலயப்பை்றி நன்கு ததரியு ் 

என்று கூைவியலொது. ஒரு த ொழிலயப் நபசுபவர ் எல்நலொருக்கு ் 

அ ்த ொழியின் இலக்கணதல்த விளக்கவியலொது.  

• அகரொதிலய  னப்பொட ் தசய்வதொநலொ இலக்கணத்லத  னப்பொட ் 

தசய்வதொநலொ த ொழிலயக் கை்றுவிடலொ ் என்பது சரியல்ல. த ொழி கை்ைல் 
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என்பது அ ்த ொழியின் விதிகலள உள்வொங்கிக்தகொண்டு 

பயன்படுத்துவதொகு ்.  

1.1.2. கருத்து ் ரி ொை்ைக் கருவியொக ப ொழி  

 னிதத ொழி விலங்குகளின் கருத்துப்பரி ை்ைத்திலிருந்து நவறுபடுகின்ைது. 

த ொழி என்பது ஒரு கருத்துப்பரி ொை்ைக்கருவி. கருத்துப்பரி ொை்ைத்திை்குப் பல 

குறியீடுகலள நொ ் பயன்படுத்துகின்நைொ ்: வொய்த ொழிலய, 

எழுத்துத ொழிலய, லசலக த ொழிலய. சிவப்பு- ஞ்சள்-பசல்ச என்ை 

வரண்விளக்குகள் தகொண்ட நபொக்குவரத்லதக் கட்டுப்படுத்து ் குறியீடுகளு ் 

கருத்துப்பரி ொை்ை ் தசய்யு ். விலங்குகளு ் பல குறியீடுகலளப் 

பயன்படுத்திக் கருத்துப் பரி ொை்ை ் தசய்கின்ைன. இதத்லதய குறியீடுகலளப் 

பை்றிய த ொதத் ஆய்லவ குறியீட்டியல் (semiotics) என்பர.் த ொழியியலல 

குறியீட்டியலின் ஒருபகுதியொகநவொ குறியீட்டியலல த ொழியியலின் ஒரு 

பகுதியொகநவொ அறிஞரக்ள் கருதுவர.் பின்வருவது கருத்துப்பரி ொை்ைத்தின் ஒரு 

எளிய  ொதிரியொகு ்:  

படம் 1  

செய்தி  (குறியாக்கம்)                      ஊடகம்                                  (குறியதத்ிறவு)     செய்தி  

அனுப்புபவர்                                                                                                                       சபறுபவர்        

        ெதத்ம்   

அனுப்பப்படும்குறி சபறப்படும்குறி 

 

இ ் ொதிரியின் படி, கருத்துப்பரி ொை்ை ் என்பது கருத்துப்பரி ொை்ை ் தசய்ய 

எண்ணுகின்ை நபசுபவரொல் ததொடங்குகின்ைது. தசய்திகள் அதன் ததொடக்க 

வடிவில் நநரடியொக அனுப்ப இயலொததொலகயொல், அலவ அனுப்பத்தக்க வடிவில் 

(அதொவது குறியயொக)  ொை்ைப்படநவண்டு ். சொதொரணக் 

கருத்துப்பரி ொை்ைதத்ில் இது த ொழிக் குறியொக்கச ் தசயை்பொங்லக 

உட்படுத்து ்: அதொவது தசய்திலய த ொழிவடிவில்  ொை்றுவது; த ொழி வடிலவ 

நபசச்ு உறுப்புகளுக்கு நவண்டி ஒரு குழு க் கட்டலளகளொக  ொை்றுவது; 

அவ்வொறு தசய்லகயில் அது ஒலியியக்க அலடயொளக் குறிகளொக (accoustic 

signals) விலளயு ். இந்த அலடயொளக் குறியின் ததொடக்க வடிவ ் 

அனுப்பப்படு ் அலடயொளக்குறி (transmitted signal) ஆகு ். ஒவ்தவொரு 

கருத்துப்பரி ொை்ை  ொதிரிக்கு ் ஒரு ஊடக ் (channel) இருக்கு ்; இதன் வழி 

அலடயொளக்குறி பயண ் தசய்யு ். நபசச்ுக்கு ஒலியுணரவ்ு ஊடகமு ் (auditory 
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channel) சொதொரண ொக எழுதுவதை்கு ் குறித ொழிக்கு ் (sign language) 

ஒளியுணரவ்ு ஊடகமு ் (visual channel) பிதரய்லிக்கு (Braille) ததொடுஉணரவ்ு 

ஊடகமு ் (tactile channel)  ை்று ் பிை ஊடகங்களு ் இருக்கின்ைன. 

அலடயொளக்குறி அனுப்புவரிடமிருந்து தபறுபவருக்குப் பயணிப்பதொல் 

திரிபுறுதல், நதலவயில்லொத தூண்டலின் குறிக்கீடு, ஒலி நதய்தல் நபொன்ை பல 

வழிகளில்  ொை்ைங்கள் அலடகின்ைது. இ ் ொை்ைங்கலள ஒருநசர சப்த ் 

என்பர.் இதன் விலளவொல் தபறுபவரொல் எடுத்துக்தகொள்ளப்படுகின்ை 

அலடயொளக்குறி (தபைப்படு ் அலடயொளக்குறி (received signal)) அனுப்பப்படு ் 

அலடயொளக்குறி (signal sent) நபொல் இருப்பதில்லல. அனுப்பப்படு ் அலடயொளக் 

குறியீட்டின் ஒவ்தவொரு விவரமு ் அனுப்பப்படு ் தசய்திக்கு மிக 

முக்கியத்துவ ் வொய்ந்ததொய் இருந்தொல், கருத்துப்பரி ொை்ை ் நிசச்ய ை்ை 

ஒன்ைொகு ். இருந்தொலு ் த ொழி நபொன்ை திைல வொய்ந்த கருத்துப்பரி ொை்ை 

ஒழுங்குமுலை அலடயொளக் குறியில் ஓரளவுக்கு மிலகலய உட்படுதத்ி 

இசத்சய்தி இழப்லபத் தவிரத்்துவிடு ். இதன் அரத்த் ் அலடயொளக் குறியில் 

தசய்தி ஒன்றுக்கு ் ந ை்பட்ட தடலவத் தரப்பட்டுள்ளது அல்லது 

அலடயொளக்குறியின் பிை பொகங்களிலிருந்து தசய்தி இழப்லப அனு ொனிக்க 

இயலு ் என்பதொகு ்; எனநவ குறிப்பிடத்தக்க இழப்பு இருந்தொலு ் 

முழுசத்சய்திலயயு ் மீட்டுருவொக்க ் தசய்ய இயலு ். த ொழி 50 விழுக்கொடு 

மிலகயொனது எனக் கூறுவர.் தபறுபவரொல் அலடயொளக்குறி தபைப்பட்டது ் 

மூலசத்சய்திலய மீட்பதை்கொக நவண்டி அது குறியத்திைவு (decode) 

தசய்யப்படநவண்டு ். சீரல் யொன நிகழ்வில் தபைப்பட்டவரொல் 

மீட்டுருவொக்க ் தசய்ப்பட்ட தசய்தி நபசுபவர ்அனுப்பிய தசய்திக்குச ்ச  ொக 

இருக்கநவண்டு ். இது மிக அரிதொகதத்ொன் நிகழு ். தபரு ்பொலொன 

நிகழ்வுகளில் ஓரளவுக்கு தநருங்கி வரு ் எனலொ ்.  

1.1.3. ப ொழியிை் தை்ன கள்  

த ொழி என்பது வொய்த ொழிக் குறியீடுகலளப் பயன்படுத்தி ஒரு சமுதொயதல்தச ்

சொரந்்தவர ் பயன்படுத்து ் கருத்துப்பரி ொை்ைக் கருவி என விளக்குவர.் 

இத்தலகய விளக்கங்கள் எல்லொ ் த ொழிலய முழுல யொக விளக்கொது. மூன்று 

குருடர ் யொலனலயப் பை்றி அறிந்து தகொண்ட கலதயொகத்தொன் அல யு ். 

த ொழியொனது பின்வரு ் தன்ல களொல் பிை கருத்துப்பரி ொை்ைக் 

குறியீடுகளிலிருந்து நவறுபடுகின்ைது. ஹொக்தகட் இவை்லை த ொழியின் 

http://www.languageinindia.com/


10 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

முக்கிய தன்ல கள் (key properties of languge) என்பொர:் இருல  (duality), 

விலளவொக்க ் (productivity), இடுகுறித்தன்ல  (arbitrariness), பரி ொை்ை ் 

(interchangeability), தனித்தன்ல  (specialization), இடப்தபயரச்ச்ி (displacement), 

கலொசச்ொரக் கடத்தல் (cultural transmission), தபொருண்ல  (semanticity), 

முழுமீண்ல  (complete feedback), கை்கத்தகுந்தது (learnability), பிரதிபலிப்பு 

(reflexivity), திரித்துக்கூறுதல் (prevarication) என்ை த ொழியின் சிைப்புப் பண்புகள் 

(key properties of lanauge) அடிப்பலடயில்  னித த ொழிலயப் பிை 

கருத்துப்பரி ொை்ைக் குறியீடுகளிலிருந்து நவறுபடுதத்லொ ்.  

இருன : த ொழியின் தவளிப்பொடுகள் ஒலியன்களின் வரிலசமுலைலய 

உட்படுத்து ். அநத நநரத்தில் அந்த த ொழியின் எந்த தவளிப்பொடு ் 

உருபன்கலளக் தகொண்டிருக்கு ். ஒவ்தவொரு உருபனு ் ஒலியன்களின் வரிலச 

முலையொல் அல ந்தது. இதுதொன் இருல  எனப்படு ்: அதொவது ஒரு த ொழியில் 

ஒலியனியல் ஒழுங்கல ப்பு ் இலக்கண ஒழுங்கல ப்பு ் இருக்கு ். இது  னித 

த ொழியின் சிைப்பொன தன்ல யொகு ்.  

வினளவொக்க ்: விலளவொக்க ் என்பது த ொழி ஒழுங்கல ப்பில் சில 

தசய்திகள் (பலழயனவு ் புதியனவு ்) இலக்கண அடிப்பலடயில் கலலவத ்

தன்ல யொனலவ என்பலத உட்நகொள் தசய்யு ்; அதொவது அலவ ஒரு தனிநிலல 

இலக்கண அலகொல் ஆனது என்றில்லொ ல் இரண்நடொ அதை்கு ந ை்பட்ட 

இலக்கண அலகுகளின் வரிலச முலையொல் ஆனது. விலளவொக்க ் தொய்த ொழி 

நபசுபவலர மிகப்தபரு ் அளவிலொன கூை்றுக்கலள உருவொக்கவு ் 

புரிந்துதகொள்ளவு ் துலணபுரியு ் பண்பொகு ். விலளவொக்கமு ் 

 னிதத ொழியின் சிைப்பொன தன்ல யொகு ்.  

இடுகுறித்தை்ன : இலக்கண அலகிை்கு ் அதன் தபொருண்ல க்கு ் 

வடிவியல்சொர ் உைவு இல்லல என்ைொல் அந்தப் தபொருண்ல  உைவு 

இடுகுறிதத்ன்ல யொனதொகு ். நதனிருக்கு ் இருப்பிடதத்லத அறிவிக்கு ் 

நதனீக்களின் நடனத்திலு ் ஜிப்பனின் கூவல்களிலு ் இடுகுறிதத்ன்ல  சிறிது 

இருந்தொலு ்  னித த ொழியின் குறியீட்டில் தொன் இதத்ன்ல  அதிக ொகக் 

கொணப்படுகின்ைது.  

 ரி ொை்ை ்: ஒழுங்கல ப்பில் தசய்திலய தவளியிடுவதை்கு நவண்டி 

கருவிகள் தபை்றுள்ள கருத்துப்பரி ொை்ைத்தில் பங்களிப்புதசய்யு ் உயிர ்

தசய்திலயப் தபறுவதை்கு ் நவண்டி கருவிகள் தபை்றுள்ளன; 
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 றுதலலயொகவு ் வரு ். ஹொதகட் குறிப்பிடு ் இத்தன்ல  ஸ்டிக்கிள்நபக்கின் 

இனக்கவரச்ச்ியிலு ் தஹரர்ிங்கல்லின் குஞ்சுகளின் பரொ ரிப்பிலு ் இல்லல. 

ஆனொல் நதனீக்களின் நடனத்திலு ் ஜிப்பனின் கூவல்களிலு ் 

கொணப்படுகின்ைது. ஒநர ஒழுங்குமுலைலயப் பயன்படுத்தி நொ ் தகல் 

அனுப்புபவரொயு ் தகவல் தபறுபவரொயு ் இருப்பது த ொழிலயப் பை்றிய 

உண்ல யொகு ். விலங்குளின் பல குறியீட்டு நடதத்லதயில் இ ் ொதிரியொன 

இருவழி ஒழுங்குமுலை இல்லல.  

தைித்தை்ன : எந்தக் கருத்துப்பரி ொை்ைச ் தசயல்பொடு ் தூண்டலல 

உட்படுத்து ். எந்த அளவிை்கு கருத்துப்பரி ொை்ை ் தனித்தன்ல யொனது 

என்பலத அறிய நொ ் தூண்டல் விலளலவ ஒப்பிடுகின்நைொ ்.  னித த ொழி 

விலங்குகளின் கருத்துப்பரி ொை்ைதல்த விட கூடுதல் தனித்தன்ல லயக் 

கொட்டுகின்ைது எனலொ ்.  

கலொேே்ொரக் கடத்தல்: ஒரு உயிர ் கருத்துப்பரி ொை்ை ஒழுங்குமுலையில் 

பங்நகை்க நவண்டி அந்த ஒழுங்குமுலையின்  ரபுகள் அதில் உருவொக்கப்பட 

நவண்டு ். இது இரண்டு உயிரியல் நுட்பத்தொல் நிலைநவை்ைப்படுகின்ைது: 

ஒன்று  ரபணுசொர ் நுட்ப ்;  ை்தைொன்று கலொசச்ொரக் கடத்தல். கலொசச்ொரக் 

கடத்தல் வழி நடதல்தலயப் தபறுவது கை்ைலல உட்படுத்து ். நதனீக்களின் 

நடனத்திலு ் ஸ்டிக்கினள்நபக்கின் இனக்கவரச்ச்ியிலு ் தஹரர்ிங்கல்லின் 

குஞ்சுகளின் பரொ ரிப்பிலு ் இது இல்லல. ஜிப்பனின் கூவலில் இல்லலயொ 

என்ை ஐய ் இருக்கின்ைது.  னிதத ொழி எந்த ஐயமுமின்றி இத்தன்ல லயக் 

தகொண்டிருக்கின்ைது. பின்வரு ் அட்டவலண ந ை்தசொன்ன இயல்புகளில் 

 னித த ொழி சில விலங்குகளின் 

த ொழியிலிருந்து/கருத்துப்பரி ொை்ைத்திலிருந்து எவ்வொறு நவறுபடுகின்ைது 

எனக்கொட்டு ். அட்டவனண 1  

இல்லல இல்லல இல்லல இல்லல (?) ஆ ்  

 நதனீக்க

ளின் 

நடன ் 

ஸ்டிக்கிள்நப

க்கின் 

இனக்கவரச்ச்ி 

தஹரர்ிங்க

ல்லின் 

குஞ்சுகளின் 

பரொ ரிப்பு 

ஜிப்ப

னின் 

கூவல்க

ள் 

 னித 

த ொழி 

இருல  இல்லல 

(?) 

இல்லல இல்லல இல்லல ஆ ் 

விலளவொக்க ஆ ் இல்லல இல்லல இல்லல ஆ ் 
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 ் 

இடுகுறிதத்ன்

ல  

சிறிது -  - சிறிது மிகக்கூடு

தல் 

பரி ொை்ை ் ஆ ் இல்லல இல்லல ஆ ் ஆ ் 

தனித்தன்ல  ஆ ் தகொஞ்ச ் ? ஆ ் ஆ ் 

இடப்தபயரச்்

சி 

ஆ ் இல்லல இல்லல இல்லல ஆ ் 

கலொசச்ொரக் 

கடத்தல் 

இல்லல இல்லல இல்லல இல்லல 

(?) 

ஆ ்  

 

ப ொருண்ன : சில தபொருண்ல  வலககள்  னிதத ொழிக்குரிய 

தனித்தன்ல யொனலவ. அலவ பிை குறியீட்டு அல ப்தபொழுங்கில் கொணப்படொ.  

முழுமீண்ன : இத்தன்ல  பரி ொை்ைத்தன்ல யுடன் ததொடரப்ுலடயது. 

இதன்படி நபசுபவர ் தொன் நபசுவலதக் நகடடுக்தகொண்நட தன்னுலடய 

தசயலலக் கட்டுப்படுத்தவியலு ். விலங்குகள் இதத்லகய தன்ல லயப் 

தபை்றிருப்பதொகத் ததரியவில்லல.  

கை்கத்தகுந்தது: இத்தன்ல  எந்த இனத்லத அல்லது எந்தப் பர ்பலரலயச ்

சொரந்்த குழந்லதயு ் அதை்கு அறிமுகப்படுத்தப்படு ் த ொழிலய எந்தவித 

உதவியு ் சிர மு ் இன்றி கை்கின்ைது என்பலத உணரத்்து ். விலங்குகள் எந்த 

அளவிை்குத் தங்கள் இனக் குறியீட்டு ஒழுங்குமுலைலயக் கை்றுக்தகொள்கின்ைன 

என்பது ததரியவில்லல. சில பைலவகள் பிை இனத்தின் பொடல்கலள 

நபொலசத்சய்ய இயலு ். பைலவகளின் பொடல்களில் ஓரளவுக்கு கை்ைல் தன்ல  

இருக்கின்ைது. பிரதி லி ்பு: த ொழிலயப் பை்றி த ொழியொல் நபசவியலு ். 

எந்தப் பிை குறியீட்டு ஒழுங்குமுலைக்கு ் இப்பண்பு இல்லல.  

திரித்துக்கூறுதல்: திரித்துக்கூைல் என்பது குறியீட்டு ஒழுங்கல ப்லப 

ஏ ொை்றுவதை்நகொ தவைொன தகவலலத ்ததரிவிப்பதை்நகொ பயன்படுதத்லொகு ். 

தபொதுவொக விலங்குகள் தபொய்யொன தகவல் தரொ. சில விலங்குகள் 

பொசொங்குதசய்யு ். நதனீக்களின் நடனத்திலு ் ஸ்டிக்கிள்நபக்கின் 

இனக்கவரச்ச்ியிலு ், தஹரர்ிங்கல்லின் குஞ்சுகளின் பரொ ரிப்பிலு ் 

திரித்துக்கூைல் இல்லல.  னிதன் தன் த ொழிலயத ் தவைொன தகவல் 

தருவதை்கு ் உண்ல லயத் திரித்துக்கூறுவதை்கு ் பயன்படுத்த இயலு ்.  

1.2. ப ொழியியலிை் விளக்கமு ் சநொக்கமு ்  
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த ொழியியல் குறிதத் தவைொன கருத்துகலள நீங்கள் 

அறிந்துதகொள்ளநவண்டியது மிக அவசிய ். பலத ொழி ததரிந்தவர ்

த ொழியியலொர ் அல்லர.் நொ ் அவலரப் பலத ொழி அறிந்தவர ் அல்லது 

பன்த ொழி அறிந்தவர ் (polyglot) எனக் கூைலொ ். த ொழிலயப் பை்றி அறிபவர ்

தொன் த ொழியியலொர.் ஒரு த ொழிலயப் நபசுபவர ் த ொழியியலொர ் அல்லர.் 

த ொழியின் இலக்கிய வரலொறு த ொழியியல் அல்ல. ஒரு த ொழியின் 

இலக்கண ் த ொழியியல் அல்ல. நீங்கள் த ொழிலய அறிவதை்கு ் த ொழி பை்றி 

அறிவதை்கு ் நவறுபொட்லட உணரந்்திருக்கநவண்டு ். த ொழிலய அறிவது 

என்பது த ொழிலயப் நபசுவதை்கு அறிவலதக் குறிப்பிடுவதொக 

எடுத்துக்தகொள்ளலொ ். த ொழிலயப் பை்றி அறிவதுதொன் த ொழியியல் அறிவு. 

த ொழிலய அறிவியல் அடிப்பலடயில் ஆய்வது த ொழியியலொகு ். 

நடப்புகலளக் கூரந்்து நநொக்கி அதன் பிைகு ஓர ் எடுநகொலள 

அல த்துக்தகொண்டு, அதலன முலைப்படி நசொதலனகள் மூல ் ஆரொய்ந்து 

முடிவில் ஒரு தகொள்லகலய தவளியிடுவதுதொன் அறிவியல் முலை என்று 

கருதப்படுகின்ைது. த ொழியியை் தகொள்லககளு ் இ ்முலையிநலநய 

தவளியிடப்படுகின்ைன. நடப்புகளிலிருந்து வடிதத்தடுக்கப்படுவநத அறிவியை் 

தகொள்லக என்பலத ஏை்றுக்தகொள்வதை்குச ் சிலர ் தயங்குவர.் கூரந்்து 

நநொக்குவதை்கு ் விளக்குவதை்கு ் உரிய நடப்புகலள ஒருவர ்ததரிந்ததடுக்கு ் 

நபொநத அவர ்அறிந்நதொ அறியொ நலொ அவர ்உள்ளத்தில் ஏநதொ ஓர ்அடிப்பலட 

ந ்பிக்லக இருக்கதத்ொன் தசய்கிைது என்று ், அந்ந ்பிக்லகநய பின்பு அவர ்

தவளியிடு ் தகொள்லகயொய்  லரக்ின்ைது என்று ் அவரக்ள் கூறுவர.் 

எவ்வொைொயினு ் அறிவியல் ஆரொய்சச்ியில் ந ை்குறிதத் இரண்டு நிலலகளு ் 

உண்டு. த ொழியியல் ஆய்வுகளிலு ் உண்டு. இதனொநலநய த ொழியியலு ் ஓர ்

அறிவியநல என்கின்ைனர.் த ொழியியல் ஆய்வுகள் த ொழித்துலையினருக்கு 

 ட்டு ன்றி தருக்கவியலொர ் (logicians), உளவியலொர ் (psychologuist), 

சமூகவியலொர ் (socilogist),  ொனிடவியலொர ் (anthropologist) கணிப்தபொறியிலயொர ்

(computer scientist) முதலிய பலருக்கு ் பயன்படுகின்ைது. இவ்வொறு த ொழியியல் 

தனிநிலல த ொழியியல் (pure linguistics) என்று ் பயன்பொட்டு த ொழியியல் 

(applied linguistics) என்று ் நவறுபடு ். இன்லைய கணினி யுகத்தில் த ொழிலய 

பகுத்தொய்வது ் த ொழி அலகுலள உருவொக்குவது ் மிக முக்கியத்துவ ் 

வொய்ந்ததொகு ். கணினிலயப் பயன்படுத்தி இயந்திர த ொழிதபயரப்்பு 
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தசய்வதை்கு த ொழியியல் ஆய்வு மிக இன்றியல யொததொகு ். த ொழியியல் 

துலை ஒரு கலலத்துலையொக நின்றுவிடொ ல் த ொழி ததொழிநுட்பதல்த 

உள்ளடக்கிய ததொழிநுட்பத்துலையொக வளரந்்துள்ளது. த ொழியியலல ஏன் 

கை்கநவண்டு ் என்ை நகள்விக்கொன பதில் முந்திய பத்தியிநலநய 

அடங்கியிருக்கின்ைது. த ொழியியலல த ொழியியலுக்கொகநவ (அதொவது 

த ொழியொய்வுக்கொகநவ) கை்கலொ ். இது ஒரு கொரண ்.  ை்ைது அதன் பயலனப் 

பை்றியது. நபசச்ிநலொ எழுத்திநலொ ஏை்படு ் குலைபொடுகலளப் 

புரிந்துதகொள்வது, ஓர ் இனத்தின் பண்பொட்டிலன அறிந்து தகொள்வது, த ொழி 

அறிலவக் கணிப்தபொறிக்குத் தருவது (எடுத்துக்கொட்டொக த ொழிலய 

இயந்திரத்திை்குக் கை்றுத்தந்து இயை்லக த ொழி கட்டலளகள் மூலந  இயந்திர 

 னிதலன இயக்கசத்சய்வது) முதலிய பல்நவறு முயை்சிகளுக்கு த ொழியலறிவு 

இன்றியல யொததொகு ்.  

1.3. ப ொழியியலிை் பிரிவுகள்  

த ொழி ஆய்வு உள்நநொக்கு ஆய்வு (internal study) தவளிநநொக்கு ஆய்வு (external 

study) என இரு வலகப்படு ். உள்நநொக்கு ஆய்வு என்ைொல் த ொழிலய 

அதை்கொகநவ ஆய்வது. உள்நநொக்கு ஆய்லவப் பகுநிலலசொர ்ஆய்வு (analytical 

study), வளரச்ச்ிசொர ் ஆய்வு (development study), தபொதுல சொர ் ஆய்வு (general 

study) எனப் பொகுபடுத்தலொ ். வளரச்ச்ிசொர ் ஆய்வு கொலநவறுபொட்டு (temporal 

change) அடிப்பலடயில், இடநவறுபொட்டு (reginonal chage) அடிப்பலடயில், பிரிவு 

அடிப்பலடயில் (division), குவிதல் (convergence) அடிப்பலடயில் நவறுபடு ். 

தவளிநநொக்கு சொர ்அறிவு நடத்லத, வடிவ ஒழுங்கல ப்பு, பனுவல் இவை்றுடன் 

ததொடரப்ுபடுத்தப்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக த ொழி ஆய்வொனது உளவியலுடன் 

ததொடரப்ு படுதத்ப்பட்டு உளத ொழியியல் (psycholinguistics) என்று ் 

சமூகவியலுடன் ததொடரப்ு படுதத்ப்பட்டு சமூகத ொழியியல் (sociolinguistics) 

என்று ் இனவியலுடன் ததொடரப்ுபடுதத்ப்பட்டு இன த ொழியியல் என்று ் 

(ethnolinguistics)  ொனிடவியலுடன் ததொடரப்ு படுத்தப்பட்டு  ொனிடவியல் 

த ொழியியல் (anthropological linguistics) என்று ் உயிரியலுடன் ததொடரப்ு 

படுத்தப்பட்டு உயிரியல்சொர ் த ொழியியல் (biolinguistics) என்று ்  

புள்ளியியலுடன் ததொடரப்ுபடுத்தப்பட்டு புள்ளியியல்சொர ் த ொழியியல் 

(statistical linguistics) என்று ் கணிப்தபொறியியலுடன் ததொடரப்ுபடுத்தப்பட்டு 
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கணினித ொழியியல் என்று ் விரிவுபடுத்தப்படு ். பின்வரு ் கிலளப்பட ் 

த ொழி ஆய்வின் நவறுபட்ட பரி ொணங்கலளயு ் த ொழியியலின் 

பிரிவுகலளயு ் எடுத்துக்கொட்டு ்:  

படம் 2  

   சமாழியய அறிவது/ஆய்வது  

 சமாழியய அறிவது    சமாழியயப் பற்றி அறிவது/ஆய்வது  

    உள்ந ாக்கு ஆய்வு (சமாழியியல்)   சவளிந ாக்கு ஆய்வு  

  பகு ியல ொர்       வளரெ்ச்ிொர்                             சபாதுயமொர்  

ஒலியனியல் உருபனியல் சதாடரியல் சபாருண்யமயியல்  

        காலஅடிப்பயடயில்      இடஅடிப்பயடயில்   பிரிதல்அடிப்பயடயில்    குவிதல்அடிப்பயடயில்    

                                                                                                                                            சமாழிவயகப்பாட்டியல்  சமாழிப்சபாதுயம  

 

பகுநிலலசொர ் த ொழி ஆய்வு பகுநிலல த ொழியியல் எனப்படு ். த ொழியின் 

கொலதல்தயு ் இடத்லதயு ் நவறுபடொத ஒன்ைொக எடுத்துக்தகொண்டு 

த ொழியின் ஒலி, தசொல், வொக்கிய ் இவை்லை ஆய்வது பகுநிலல 

த ொழியியலொகு ் (analytic linguistics). இதன் அடிப்பலடயில் த ொழியின் 

பகுநிலல ஆய்லவ ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல்  ை்று ் 

தபொருண்ல யியல் என்று பகுக்கலொ ். பகுநிலல த ொழியியல் த ொழியின் ஒரு 

கொலதல்தச ் சொரந்்த தரலவ எடுத்துக்தகொண்டு பகுப்பொய்வுதசய்வதொல் இது 

ஒருகொல த ொழியியல் (synchronic linguistics) என்று ் அலழக்கப்படு ். இலத 

வருணலன த ொழியியல் (descriptive linguistgics) என்று ் தபொதுவொக அலழப்பர.் 

த ொழி கருத்துப்பரி ொை்ைத்திை்கு ் தவளிப்பொட்டிை்கு ் நவண்டி  னிதனொல் 

பயன்படுதத்ப்படு ் உசச்ரிக்கப்பட்ட ஒலிகளின் இடுகுறித்தன்ல யொன 

ஒழுங்குமுலையொகு ். த ொழிக்கு ஒலிகள், தசொை்கள், வொக்கியங்கள்  ை்று ் 

தபொருண்ல  என்பன இருக்கின்ைது.  னித த ொழியின் ஒலிகலளயு ் 

தசொை்கலளயு ் வொக்கியங்கலளயு ் தபொருண்ல கலளயு ் விளக்க 

த ொழிலய சில நவறுபட்ட ஆனொல் ஊடொட்ட ் தசய்யு ் ஆய்வு நிலலகளொக 

நிறுவுவது பயனுள்ளதொக அல யு ். இதன் கொரண ொக த ொழியியலொர ்
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ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் என்ை 

ஆய்வு நிலலகலள நிறுவியுள்ளனர.் த ொழியியலொர ் த ொழிலய இவ்வொறு 

நவறுபட்ட அலகுகளொகப் நவறுபட்ட  ட்டங்களில் பகுப்பலத த ொழியின் 

படிநிலல அல ப்பு (hierarchical strucutre) என்பர.் 

 • நபசத்சொலிகலள ஒலித்தல், கடத்தல்  ை்று ் தபறுதல் என்ை நிலலகளில் 

ஆய்வது ஒலியியலொகு ்.  

• நபசத்சொலிகளின் அலகுகலள அலசகளொகவு ் பிை தபரிய அலகுகளொகவு ் 

ஒழுங்குபடுத்துவலத ஆய்வது ஒலியனியலொகு ். ஒரு த ொழியின் ஒலியனியல் 

அ ்த ொழியில் நிகழு ் ஒலிகளின் ஒழுங்குமுலைகள்  ை்று ் 

அல ப்தபொழுங்குகள் இவை்றின் வரண்லனயொகு ். எவ்வொறு ஒலிகள் எல்லொ ் 

ஒருங்கிலணந்து ஒலியன்களொகக் கருதப்படுகின்ைன, ஒலியன்கள் எவ்வொைொன 

வரிலசக் கிர த்தில் வந்து உருபன்களொகநவொ தசொை்களொகநவொ உருவொக்க ் 

தபறுகின்ைன என்பலத ஒலியனியல் விவரிக்கின்ைது.  

• தசொை்கலள ஆய்வது உருபனியலொகு ். எவ்வலகயிலொன ஒலியனியல் 

ததடரச்ச்ிகள் உருபுகளொக உருப்படுத்த ் தபறுகின்ைன, உருபுகள் எவ்வொறு 

உருபன்களொக் குழு ப் படுகின்ைன, உருபன்கள் எவ்வரிலச கிர த்தில் வந்து 

தசொை்கலள உருவொக்குகின்ைன என்பலத எல்லொ ் உருபனியல் 

விவரிக்கின்ைது.  

• எவ்வொறு தசொை்கள் எல்லொ ் இலணந்து ததொடரக்ளொகவு ் 

தபருந்ததொடரக்ளொகவு ் வொக்கியங்களொகவு ் உருவொக்க ் தபறுகின்ைன 

என்பலத ததொடரியல் விவரிக்கின்ைது. 

 • தபொருண்ல யியல் எல்லொ நநொக்கிலு ் தபொருண்ல லய ஆய்வலதக் 

குறிக்நகொளொகக் தகொண்டுள்ளது. எவ்வொறு உருபன்களின் தபொருள்கள் 

இலணந்து தசொை்களின் தபொருள்கள் தபைப்படுகின்ைன, தசொை்களின் தபொருள் 

எல்லொ ் இலணந்து ததொடரக்ளின் தபொருள் கிலடக்கின்ைது, ததொடரக்ளின் 

தபொருள் எல்லொ ் இலணந்து வொக்கியங்களின் தபொருள் கிலடக்கின்ைது 

என்பலதப் தபொருண்ல யியல் விவரிக்கின்ைது.  

• எழுத்தியல் நபசல்ச எழுதத்ொக உருப்படுதத் ் தசய்வதில் உள்ள எல்லொ 

 ரபுகலளயு ் ஆய்கின்ைது.  

• தசொல்லியல் (lexicology) தசொல் அலகுகள்  ை்று ் அவை்றின் நசரத்ுவருலக 

உைவுகலள ஆய்கின்ைது.  
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• இலக்கண ் என்ை தசொல் உருபனியலலயு ் ததொடரியலலயு ் குறிப்பிட 

சிலநவலளகளில் பயன்படுதத்ப்படுகின்ைது. சில த ொழியியலொர ் த ொழியின் 

த ொதத்தல்தயு ் குறிப்பிட இலதப் பயன்படுத்துவர.்  

த ொழியின் வளரச்ச்ிசொர ்அல்லது  ொை்ை ்சொர ்ஆய்லவ கொல அடிப்பலடயில், 

இட அடிப்பலடயில், பிரிதல் அடிப்பலடயில், குவிதல் அடிப்பலடயில் ஆயலொ ். 

கொல அடிப்பலடயிலொன ஆய்லவ வரலொை்று த ொழியில் (historical linguistics) 

என்று ், இட அடிப்பலடயிலொன ஆய்லவ கிலளத ொழியல் (dialectology) ஆய்வு 

என்று ், பிரிதல் அடிப்பலடயிலொன ஆய்லவ ஒப்புல  த ொழியல் (comprative 

linguistics) ஆய்வு என்று ், குவிதல் அடிப்பலடயிலொன ஆய்லவ த ொழிக்குவிய 

ஆய்வு (languge convergence) என்று ் குறிப்பிடுவர.் த ொழி கொலதத்ொலு ் 

இடத்தொலு ்  ொறு ் தன்ல யுலடயது. ஒரு கொல கட்டத்திலுள்ள த ொழியல ப்பு 

அடுத்த கொலகட்டத்தில்  ொை்ைமுை்றிக்கு ். ஒவ்தவொரு கொலகட்ட த ொழி 

அல ப்பலயயு ் ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் 

பகுப்பொய்வு தசய்து ஒப்பிட்டுப் பொரத்த்ொல் த ொழியொனது அதன் நவறுபட்ட 

அல ப்பு  ட்டங்களில் நவறுபட்டு இருப்பலதக் கொணலொ ். இத்தலதய ஆய்வு 

வரலொை்று த ொழியியல் (historical linguistics) ஆய்வு என்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக 

பழந்தமிழின் ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல்  ை்று ் 

தபொருண்ல யியல் பண்புக்கூறுகள் இலடக்கொல  ை்று ் தை்கொலத் தமிழின் 

இத்தலகயப் பண்புக்கூறுகளில் நவறுபட்டிருக்கின்ைது என்று ஆய்ந்து கூறுவது 

வரலொை்று த ொழியியல் ஆய்வொகு ். இன உைவு த ொழிகலள ஒப்பிட்டு ஆய்வது 

ஒப்புல  த ொழியியல் (comprative linguistics) ஆகு ். எடுத்துக்கொட்டொக திரொவிட 

த ொழிகளொன தமிழ்,  லலயொள ், கன்னடொ, துளு, ததலுங்கு நபொன்ை 

த ொழிகளின் ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் 

அல ப்புகலள ஒப்பிடட்ு ஆய்வது ஒப்புல  த ொழியியல் ஆய்வின் கண் படு ். 

த ொழி கொலத்தொல் நவறுபடுவலதப்நபொன்று இடதத்ொலு ் நவறுபடு ். 

எடுத்துக்கொட்டொக, தஞ்லச  ொவட்டத் தமிழ்த ொழி அதொவது தஞ்லசக் கிலள 

த ொழி கன்னியொகு ரி  ொவட்டத் தமிழிலிருந்து அதொவது கன்னியொகு ரிக் 

கிலள த ொழியிலிருந்து நவறுபட்டிருப்பலத உணரலொ ். இத்தலகய 

நவறுபொடுகலள ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், தபொருண்ல யியல், 

ததொடரியல், அடிப்பலடயில் ஆய்வதுதொன் கிலளத ொழியல் ஆய்வொகு ். 
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இடத்தொல்  ட்டு ன்றி கிலளத ொழிகள் சமூகத்தொலு ் நவறுபட்டிருப்பலதக் 

கொணலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக, அரிசன சமுதொயத்லதச ் சொரந்்தவர ் நபசு ் 

தமிழ்க் கிலளத ொழி பிரொ ணர ் சமுதொயதல்தச ் சொரந்்தவர ் நபசுகின்ை 

கிலளத ொழியிலிருந்து நவறுபட்டிருப்பலத உணரலொ ். இத்தலகய கிலள 

த ொழிகள் சொதிக் கிலளத ொழிகள் அல்லது சமூகக் கிலளத ொழிகள் (social 

dialects) எனப்படு ். 

 நீண்டகொலத் ததொடரப்ின்ல யொலு ் அல்லது ததொடரப்ின் குலைவொலு ் 

கொலத்தின் உந்தலொலு ் கிலளத ொழிகள் நவறுபட்டு தனிதத்னி த ொழிகளொக 

 ொறு ் நிலலலய எய்து ். எடுத்துக்கொட்டொக இன்லைய கொலகட்டத்தில் தமிழ், 

 லலயொள ், கன்னட ், துளு, ததலுங்கு எனத் தனிப்பட்ட த ொழிகளொக 

இருப்பலவ ஒரு கொலகட்டத்தில் ஒரு தொய்த ொழியின் (திரொவிடத ொழியின்) 

கிலளத ொழிகளொகத்தொன் இருந்திருக்க நவண்டு ். நொளொவட்டத்தில் இலவ 

தனி த ொழிப் பண்புக்கூறுகலளப் தபை்று ஒன்றிை்தகொன்று புரிதல் இல்லொ ல் 

தனித்தனி த ொழிகளொக  ொறியுள்ளன. இலத த ொழி நவறுபடல் (language 

divergence) என்பர.் நவை்றினத்லதச ் சொரந்்த இரு த ொழிகள் த து நீண்டகொல 

தநருங்கியத் ததொடரப்ின் கொரண ொக சில தபொதுவொன த ொழிப் 

பண்புக்கூறுகலளப் தபை்று ஒன்றுபடு ். இலத த ொழிக் குவிதல் (language 

convergence) என்பர.் எடுத்துக்கொட்டொக. ஆரிய த ொழிகளு ் திரொவிட 

த ொழிகளு ் தநருங்கிய ததொடரப்ு தகொண்டு பழக்கதத்ில் இருப்பதொல் 

இவை்றிை்குள் இனங்கடந்த ஒை்றுல யொன த ொழிப் பண்புக்கூறுகலளக் 

கொணலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக தமிழ் நபொன்ை திரொவிட த ொழிகளு ் இந்தி 

நபொன்ை ஆரிய த ொழிகளு ் எழுவொய்-தசயப்படுதபொருள்-விலன என்ை 

ததொடரியல் அல ப்லபக் தகொண்டிருப்பது நீண்ட நொலளயத் ததொடரப்ொல் 

ஏை்பட்ட த ொழிக் குவிதல் தசை்பொங்கு ஆகு ். த ொழிகலள ஒலியனில், 

உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யில் அடிப்பலடயில் ஆய்ந்து 

அலவகளுக்கு இலடநய உள்ள ஒை்றுல யொன த ொழிப் பண்புக்கூறுகலள 

கண்டுபிடித்து இன ், இட ் இவை்றிை்கு அப்பொை்பட்டு வலகப்படுத்துவலத 

த ொழி வலகப்பொட்டியல் (language taxonomy) என்பர.் த ொழிகலள ஒலியனில், 

உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யில் அடிப்பலடயில் ஆய்ந்து எல்லொ 

த ொழிகளுகளுக்கு ் தபொதுவொன த ொழிப் பண்புக்கூறுகலளக் கொண்பது 

த ொழி உலகப்தபொதுல கலள (language universals) நநொக்கிய ஆய்வொகு ்.  

1.4. அன  ்புப ொழியியல் சகொட ்ொடு  
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த ொழியியலின் பிரிவுகலளயு ் அதன் அடிப்பலடயில் நலடதபறு ் 

த ொழியலகுகளின் ஆய்வுகலளயு ் நன்கு புரிந்துதகொள்ள நீங்கள் அல ப்பு 

த ொழியியல் நகொட்பொட்லட நன்கு அறிந்திருக்கநவண்டு ். த ொழியியலின் 

ததொடக்க கொல கட்டத்தில் அதொவது 40களிலு ் 50களிலு ் 

அல ப்புத ொழியியல் நகொட்பொடுகள் மிகப் பரவலொகப் நபசப்பட்டு 

ஆய்வுக்நகொட்பொடுகளொகப் பயன்படுதத்ப்பட்டன. குறிப்பொக த ொழியியல் 

அறிஞரக்ளொன புளூ ்பீல்டு, லநடொ, லபக், ஹொரிஸ் நபொன்ைவரக்ள் அல ப்பு 

த ொழியியல் நகொட்பட்டின் அடிப்பலடயில் தங்கள் த ொழியியல் ஆய்லவ 

அல த்து தகொண்டனர.் அல ப்பு த ொழியியல் நகொட்பொடுகலளப் 

பின்வரு ொறு பட்டியலிடலொ ்:  

• த ொழி சமுதொயப் பழக்கவழக்க ். த ொழியியலின் ஆதொரப்தபொருள் (subject 

matter) வழக்கங்களின்  ை்று ் அல ப்தபொழுங்குகளின் த ொதத்க் 

குழு த்லதப் பை்றி படிப்பதொகு ்.  

• அறிவியல் கண்டுபிடிப்புச ் தசயல்முலை (discovery procedure) எதிரப்ொரக்்கிை 

நதலவக்கு எை்ப ஆய்வு ் விளக்கமு ் அல யநவண்டு ்.  

• த ொழி அதன் ஒழுங்குமுலைகளொலு ் (systems) துலண ஒழுங்குமுலைகளொலு ் 

(subsystems) விளக்கப்படநவண்டு ். உலகப்தபொது இலக்கணமில்லல.  

• த ொழி கருத்துப் பரி ொை்ைத்திை்கொக ஒரு கூட்ட ்  னித இன ் 

பயன்படுத்;துகிை உசச்ரிக்கப்படுகின்ை ஒலிகளின் இடுகுறி (arbitrary) 

ஒழுங்குமுலை.  

• இயை்லகயொல் உலரக்கப்பட்டது என்ை தபொருளில் ‘இயை்லக த ொழி’ இல்லல. 

அப்படி என்ைொல் எல்நலொரு ் ஒநர த ொழிலயப் நபசநவண்டு ். ஒவ்தவொரு 

த ொழியின் இயல்பு ் வடிவு ் அதன் சமுதொயத் நதலவகளுக்கு ஏை்ப 

பழக்கப்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. பின்வருவன அல ப்பு த ொழியியலொரொல் 

கூைப்பட்ட சில தபொதுவொன கூை்றுளொகு ்:  

அ. ஒவ்தவொரு த ொழியு ் அலதப் பயன்படுத்துபவருக்கு நபொது ொனதொக 

இருக்கின்ைது.  

ஆ. ஒவ்தவொரு த ொழியு ் பயன்படுத்துகின்ை சமூகத்திை்கு ் நல்லதொய் 

உள்ளது.  

இ. எந்த த ொழியு ் பிை த ொழிலயவிட அழகொனதல்ல.  
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• த ொழிலயப் பை்றிய கூை்றுகளு ் விளக்கங்களு ் புைவொய ொன (objective) 

தசொை்களொல் கூைப்பட நவண்டு ்.  னவழிசொர ்தவை்றுசத்சொை்கள் இல்லொ ொல் 

வடிவங்களு ் வடிவ ்சொர ் உபொயங்களு ்  ட்டு ்தொன் கருத்தில் 

தகொள்ளப்படநவண்டு ்.  

• அல ப்புகளு ் தபொருண்ல லய அலடயொளங்கொட்டு ். ஆனொல் 

அல ப்லபக் கண்டுபிடிப்பதை்குப் தபொருள் பயன்படொது. தபொருண்ல  

விளக்கப்படநவண்டு ்; ஆனொல் தபொருள் ஆய்வில் கருவியொயகப் 

பயன்டுதத்ப்படக்கூடொது. அல ப்புகள் ஒன்ைொ நவறுபட்டலவயொ என்று அறியப் 

தபொருண்ல லயப் பயன்படுதத்லொ ்.  

• அங்குமிங்கு ொய்த் ததரிந்ததடுக்கப்பட்ட கூை்றுகளின் ததொகுதிதொன் 

தபருந்தரவு (corpus) தபொதுல யொக்க ் தசய்வதை்கொக தபருந்தரவு 

 ொதிரியொகப் பயன்படுத்தப்படநவண்டு ். த ொழிலய ஆய்வதை்கொகப் பயிை்சி 

தபை்ைவரத்ொன் த ொழியியலொர.் விவரலண தசய்யு ் த ொழிலயப் நபசுபவரொக 

அவர ்இருக்கத்நதலவயில்லல. த ொழி நபசு ் தகவலொளியின் உதவியொல் அவர ்

ததரியொத த ொழிலய ஆய இயலு ்.  

• த ொழியின் ஆய்வு மிகசச்ிறிய அலகொன ஒலியனில் (தகவலொளி 

த ொழியியலொருக்குத் ததரியொத த ொழிலயப் நபசுலகயில் கூடுதல் 

தவளிபலடயொகத் ததரிகிை அலகு) ததொடங்கி மிகப் தபரிய அலகொன 

வொக்கிய ் வலரச ்தசய்யப்படு ்.  

• நவை்றுநிலல  ை்று ் துலணநிலலக் தகொள்லககள் புளூ ்பீல்டியன் 

த ொழியியலில் மிக முக்கிய ொனலவ. நவை்றுநிலல வருலகயின் நபொது 

தபொருண்ல யில்  ொறுபொடு இருக்கு ். துலணநிலல வருலகயின் 

(complementary distribution) நபொது ஒரு அலகின் உறுப்பினரக்ள் எதிரப்ொரக்ிைபடி 

 ொை்தைொலியன்கள் (allophones)  ொை்றுருபுகள் (allmorphs) என்பனநபொல 

வினிநயொகிக்கப்பட்டிருக்கு ்.  

அல ப்பு த ொழியியல் (structural linguistics) த ொழியலகுகலள 

இரண்டுவலகயிலொன உைவுகளொல் ததொடரப்ுபடுத்தி ஆய்வு தசய்கின்ைது. 

முதலொவது, த ொழியலகுகள் ஒன்லை ஒன்று ததொடரந்்து வருவதொல் தபைப்படு ் 

உைவு. இதுநவ ததொடர ்முலை உைவு அல்லது உறுப்பல வு உைவு (syntagmatic 

relation) என்று குறிப்பிடப்படு ்.  ை்தைொன்று, ஓர ்உறுப்புக்குப் பதிலொக அநத 

http://www.languageinindia.com/


21 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

இடத்தில் வரு ் அலகுகளுக்கிலடநய உள்ள உைவு. இது அடுக்கு முலை உைவு 

(paradigmatic relation) எனப்படு ். இவ்வொறு த ொழி அலகுகள் ததொடரந்்து வந்து ் 

ஒன்லை ஒன்று பதிலீடு தசய்து ் இரு வித ொன உைவுகலள தவளிப்படுதத்ி 

அவை்றின் வருலக அல ப்லப ஒரு அல ப்தபொழுங்கொக 

அல த்துக்தகொள்கின்ைன. எந்த த ொழியலலகயு ் ந ை்தசொன்ன கிடக்லக 

நிலல உைவொலு ் தசங்குத்து நிலல உைவொலு ் நிரண்யிக்கலொ ். இது 

வலரபடத்தில் ஒரு புள்ளியின் இருப்பிடத்லத x-அசல்சயு ் y-அசல்சயு ் 

தகொண்டு நிரண்யிப்பலத ஒக்கு ். 

 

 

 

 

   

 உறுப்பயமவு உறவு  

 க  ட  ம் 

  க  ட  ல்  

  க  ட  ன்  

 

 உறுப்பயமவு உறவு 

 பால்  உடல் லனுக்கு  ல்லது 

 நதன் உடல் லனுக்கு  ல்லது  

 பழம் உடல் லனுக்கு  ல்லது  

 

 

அ

டு 

க்

கு

உ

ற

வு

  
 

தபயரக்ள், விலனகள், தபயரலடகள்  ை்று ் விலனயலடகள் என்ை 

தசொல்வகுப்புகள் அடுக்குகலள உருவொக்குகின்ைன. இசத்சொல்வகுப்புகள் ஒரு 

வொக்கியதல்த உருவொக்க நவண்டி ஒன்று நசொ;க்கப்படு ் வழி அவை்றின் 

உறுப்பல வு உைவொகு ். அல ப்பு த ொழியியல் அடிப்பலடயில் ஒலியனியல், 

அ

டு 

க்

கு

உ

ை

வு
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உருபனியல், ததொடரியல் நிலலகளில் கூை்றுகளின் த ொழியியல் ஆய்லவ 

பின்வரு ொறு வலர படத்தில் கொட்டலொ ்:  

 படம் 3           

 த ொடரியல் உடக்ூறு 

 

 

 

 

 

    

     உருதபொலியனியல் வரிவடிவொக்கம்  

 

உருபனியல் உடக்ூறு 

 

 

   

 

 

 

 

ஒலியனியல் வரிவடிவொக்கம் 

 

ஒலியனியல் உடக்ூறு 

 

 

 

 

 

   

முக்கிய ் ரவு 

 

 

                      வாக்கிய வயககள் 

            (சொல் வகுப்புகளின் சதாடரெ்ச்ிகள்) 

         

சொற்கள்  →     பதிலீடு  →  சொல்வகுப்புகள் 

உருபன்→  பதிலீடு →   உருபன் வகுப்புகள் 

 

நவற்றுயம 

 

உருபு 

ஒலியனியன்கள்  → பதிலீடு→   ஒலியன் வகுப்புகள்   

 

நவற்று ியல 

 

ஒலிகள் 
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1.4. ப ொழியியலிை்  யை் ொடு  

பல துலைகளில் த ொழியியலின் பயன்பொடு கருதி பயன்பொட்டு த ொழியியல் 

என்ன துலை உருவொகியுள்ளது. சமூகத ொழியியல் (sociolinguistics), 

இனத ொழியியல் (ethnolinguistics),  ொனிடவியல் த ொழியியல் (anthropological 

linguistics), உயிரியல்சொர ் த ொழியியல் (biolinguistics), கணித த ொழியில் 

(mathematical linguistics), புள்ளியியல் த ொழியியல் (statisticsl linguistics), 

த ொழிகை்ைல் கை்பித்தல் (language learning and teacing), அகரொதியியல் 

(Lexicography) என்பன பயன்பொட்டு த ொழியியலில் (applied linguistics) 

அடக்கப்பட்டுள்ளன. த ொழியியலு ் கணப்தபொறி அறிவியலு ் ஒன்லை ஒன்று 

சொரந்்து த ொழியொய்வில் ஈடுபடுவதன் கொரண ொக கணினி த ொழியியல் 

அல்லது இயை்லகத ொழி ஆய்வு (natural language processing (NLP)) என்ை புதிய 

ஒட்டு வலக துலை உருவொகியுள்ளது. கணிப்தபொறி அறிவியலுடன் ததொடரப்ு 

கொரண ொக தபருந்தரலவ ஆய்யு ் த ொழி ஆய்வு தரவுதத்தொகுதி த ொழியியல் 

(corposus lingusitcs) எனவு ் அளவீடுசொர ்த ொழியியல் (quantificational linguistics) 

எனவு ் பரி ளித்துள்ளது (இது  ரபு தநறிமுலையொன பண்புசொர ்

த ொழியியலுக்கு (qualitative lingusitcs) எதிரிலடயொனது).  

இலவ தவிர அகரொதி உருவொக்கதல்தப் பை்றி படிக்கு ் அகரொதியியலு ் த ொழி 

கை்ைல் கை்பிதத்ல் தசயல்பொடுகளு ் த ொழிதபயரப்்பியலு ் த ொழியியலின் 

பயன்பொட்டின் அடிப்பலடயிலொன துலைகளொகு ்.  

எழுத்துச ் சீரத்ிருதத் ் தசய்தல், தொய்த ொழிலய அறிவியல்  ை்று ் பிை 

பொடங்கலளச ் தசொல்லிக்தகொடுக்கு ் த ொழியொக அறிமுகப்படுத்தல், 

தொய்த ொழியலய  ை்று ் இரண்டொ ் த ொழிலய பள்ளிகளில் 

அறிமுகப்படுத்து ் கொலகட்டதல்தத் தீர ்ொனித்தல், தொய்த ொழிலய 

நீதி ன்ைங்களிலு ் அலுவலங்களிலு ் பயன்படுத்தலல தீர ்ொனித்தல், 

முதிநயொர ் கல்விதத்ிட்டத்திை்கொன பொடங்கலள உருவொக்கி கை்பித்தல், 

கலலசத்சொை்கலள உருவொக்குதல், விலசப்பலலகயில் எழுத்துக்களின் 

இருப்பிடத்லதத் தீர ்ொனித்தல், சுருக்தகழுத்து த ொழியலய உருவொக்குதல், 

மின்தகவல் ததொடரப்ுகருவிகளுக்கு குறியீடுகலளத ் தீர ்ொனித்தல், 

கணிப்தபொறியில் தொய்த ொழிக்குக் குறியீடுகலளத் தீர ்ொனித்தல் நபொன்ை 

த ொழித் திட்டமிடு ் (language planning) விசங்களில் த ொழியியல் ஆய்வுகள் 

முக்கிய பங்களிபு தசய்கின்ைது. ந லு ் நபசச்ுக்குலைபொட்லட நீக்குதல், 
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ஊல களுக்கு த ொழிலயக் கை்றுத்தருதல், குருடரக்ளுக்கு படிக்கு ் 

சொதனங்கலள உருவொக்குதல நபொன்று த ொழி ததொடரப்ொன சிக்கல்களுக்கு 

தீரவ்ுகொண்பதை்கு த ொழியியல் அறிவு தபரிது ் பயன்படுகின்ைது.  

தை் தி ்பீடு  

1. த ொழியியல் என்ைொல் என்ன? த ொழியியலின் நநொக்க ் என்ன?  

2. த ொழிலய படிப்பதை்கு ் த ொழிலயப் பை்றி படிப்பதை்கு ் உள்ள நவறுபொடு 

என்ன?  

3. பகுநிலலசொர ்த ொழியியலின் பிரிவுகள் யொலவ?  

4. அல ப்பு த ொழியியலின் அடிப்பலடக் தகொள்லக என்ன?  

5. வரலொை்று த ொழியியல் என்ைொல் என்ன?  

1.6.  ொடத் பதொகு ்புனர  

த ொழியியல் ஆய்வின் நநொக்கமு ் குறிக்நகொளு ் பை்றி அறிந்துதகொண்நடொ ். 

த ொழி என்ைொல் என்ன, த ொழியல் என்ைொல் என்ன என்பது குறித்த விரிவொன 

விளக்கத்லத அறிந்துதகொண்நடொ ். த ொழியியலின் பிரிவுகள் என்ன 

என்பலதத் ததரிந்து தகொண்நடொ ். ந லு ் த ொழியியலின் பயன்பொடுகள் 

பை்றியு ் அறிந்து தகொண்நடொ ்.  

1.7. கனலேப்ேொை்கள்  

1. இலக்கண ் (grammar), 1. ஒலியனியல் (phonology) 2. உருபனியல் (morpholog) 3. 

எழுத்தியல் (grapholog) 4. தசொல்லியல் (lexicology) 5. ததொடரியல் (syntax) 6. 

படிநிலலயல ப்பு (hierarchical structure) 7. தபொருண்ல யியல் (semantics)  

1.8. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி.  ை்று ் வ. தெயொ. 1997. த ொழியியல். கு ரன் பதிப்பக ் 

தசன்லன நகொதண்டரொ ன், தபொன். தபொது த ொழியியல். பூ ்தபொழில் 

தசன்லன.  

பர சிவன்.கு. 1984. இக்கொல த ொழியியல் அறிமுக ். லசவ சிதத்ொந்த 

நூை்பதிப்புக் கழக ். தசன்லன.  

முத்துசச்ண்முக ். 1989. இக்கொல த ொழியியல்  துலர பப்ளிஷிங் உைவுஸ் 

 துலர. மூன்ைொ ் பதிப்பு.  

தை் தி ்பீடு வினடகள்  
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1. த ொழிலய அறிவியல் அடிப்பலடயில் ஆய்வது த ொழியியலொகு ். 

த ொழிலயப் நபசுவதை்கு என்றில்லொ ல் த ொழியின் அல ப்லபப் பை்றி 

ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் என்ை  ட்டங்களில் 

ஒருகொல அடிப்பலடயிலு ் வரலொை்று அடிப்பலடயிலு ் உலகப்தபொதுல  

அடிப்பலடயிலு ் ஆய்வது த ொழியலொகு ். த ொழியியல் என்பதன் நநொக்க ் 

த ொழியின் அல ப்லப ஆய்வது  ட்டு ்தொன் என்ை நிலலயில் நின்றுவிடொ ல் 

தத்துவ ், தரக்்க ், இலக்கிய ், உளவியல், சமூகவியல்,  ொனிடவியல், 

கணிதவியல், கணினிவியல் என்ை பிை துலையுடன் ததொடரப்ுபடுத்தி ஆய்வது ் 

த ொழியியலின் பயன்பொட்டு அடிப்பலடயிலொன நநொக்க ொகு ்.  

2. த ொழிலய நபசுவதை்குப் நவண்டி படிப்பதை்கு ் த ொழிலய ஆய்வதை்கு 

நவண்டி படிப்பதை்கு ் நவறுபொடு இருக்கின்ைது. பிந்தயதுதொன் த ொழியியல் 

எனப்படு ்.  

3. பகுநிலல அடிப்பலடயில் த ொழியியலல ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் எனப் பிரிக்கலொ ்.  

4. அல ப்பு த ொழியியல் (structural linguistics) த ொழியலகுகலள 

இரண்டுவலகயிலொன உைவுகளொல் ததொடரப்ுபடுத்தி ஆய்வு தசய்கின்ைது. 

முதலொவது, த ொழியலகுகள் ஒன்லை ஒன்று ததொடரந்்து ததொடரந்்து வருவதொல் 

தபைப்படு ் உைவு. இதுநவ ததொடர ்முலை உைவு அல்லது உறுப்பல வு உைவு 

(syntagmatic relation) என்று குறிப்பிடப்படு ்.  ை்தைொன்று, ஓர ் உறுப்புக்குப் 

பதிலொக அநத இடதத்ில் வரு ் அலகுகளுக்கிலடநய உள்ள உைவு. இது அடுக்கு 

முலை உைவு (paradigmatic relation) எனப்படு ். இவ்வொறு த ொழி அலகுகள் 

ததொடரந்்து வந்து ் ஒன்லை ஒன்று பதிலீடு தசய்து ் இரு வித ொன உைவுகலள 

தவளிப்படுத்தி அவை்றின் வருலக அல ப்லப ஒரு அல ப்தபொழுங்கொக 

அல த்துக்தகொள்கின்ைன. எந்த த ொழியலலகயு ் ந ை்தசொன்ன கிடக்லக 

நிலல உைவொலு ் தசங்குத்து நிலல உைவொலு ் நிரண்யிக்கலொ ். 

 5. த ொழி கொலத்தொலு ் இடதத்ொலு ்  ொறு ் தன்ல யுலடயது. ஒரு கொல 

கட்டத்திலுள்ள த ொழியல ப்பு அடுதத் கொலகட்டத்தில்  ொை்ைமுை்றிக்கு ். 

ஒவ்தவொரு கொலகட்ட த ொழியல ப்பலயயு ் ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் பகுப்பொய்வு தசய்து ஒப்பிடட்ுப் பொரத்த்ொல் 

த ொழியொனது அதன் நவறுபட்ட அல ப்பு  ட்டங்களில் நவறுபட்டிருப்பலதக் 

கொணலொ ். இதத்லதய ஆய்வு வரலொை்று த ொழியியல் (historical linguistics) 
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ஆய்வு என்படு ். எடுத்துக்கொட்;டொக பழந்தமிழின் ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல்  ை்று ் தபொருண்ல யியல் பண்புக்கூறுகள் இலடக்கொல  ை்று ் 

தை்கொலத் தமிழின் இதத்லகயப் பண்புக்கூறுகளில் நவறுபட்டிருக்கின்ைது 

என்று ஆய்ந்து கூறுவது வரலொை்று த ொழியியல் ஆய்வொகு ். 

1.4. ப ொழியியலிை்  யை் ொடு  

பல துலைகளில் த ொழியியலின் பயன்பொடு கருதி பயன்பொட்டு த ொழியியல் 

என்ன துலை உருவொகியுள்ளது. சமூகத ொழியியல், இன த ொழியியல், 

 ொனிடவியல் த ொழியியல், உயிரியல்சொர ் த ொழியியல், கணித த ொழியில், 

புள்ளியியல் த ொழியியல், த ொழிகை்ைல் கை்பித்தல், அகரொதி த ொழியியல் 

என்பன பயன்பொட்டு த ொழியியலில் அடக்கப்பட்டுள்ளன. த ொழியியலு ் 

கணப்தபொறி அறிவியலு ் ஒன்லை ஒன்று சொரந்்து த ொழியொய்வில் 

ஈடுபடுவதன் கொரண ொக கணினி த ொழியியல் அல்லது இயை்லகத ொழி 

ஆய்வு (natural language processing) என்ை புதிய ஒட்டு வலக துலை 

உருவொகியுள்ளது. கணிப்தபொறி அறிவியலுடன் ததொடரப்ு கொரண ொக 

தபருந்தரலவ ஆய்யு ் த ொழி ஆய்வு தபருந்தரவு த ொழியியல் (corposus 

lingusitcs) எனவு ் அளவீடுசொர ் த ொழியியல் (quantificational linguistics) எனவு ் 

பரி ளித்துள்ளது (இது  ரபு தநறிமுலையொன பண்புசொர ் த ொழியியலுக்கு 

(qualitative lingusitcs) எதிரிலடயொது).  

இலவ தவிர அகரொதி உருவொக்கதல்தப் பை்றி படிக்கு ் அகரொதியியலு ் த ொழி 

கை்ைல் கை்பிதத்ல் தசயல்பொடுகளு ் த ொழிதபயரப்்பியலு ் த ொழியியலின் 

பயன்பொட்டின் அடிப்பலடயிலொன துலைகளொகு ். எழுத்துச ் சீரத்ிருத்த ் 

தசய்தல், தொய்த ொழிலய அறிவியல்  ை்று ் பிை பொடங்கலளச ்

தசொல்லிக்தகொடுக்கு ் த ொழியொக அறிமுகப்படுத்தல், தொய்த ொழியலய 

 ை்று ் இரண்டொ ் த ொழிலய பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்து ் 

கொலகட்டதல்தத ் தீர ்ொனித்தல், தொய்த ொழிலய நீதி ன்ைங்களிலு ் 

அலுவலங்களிலு ் பயன்படுத்தலல தீர ்ொனித்தல், முதிநயொர ்

கல்வித்திட்டத்திை்கொன பொடங்கலள உருவொக்கி கை்பித்தல், கலலசத்சொை்கலள 

உருவொக்குதல், விலசப்பலலகயில் எழுத்துக்களின் இருப்பிடதல்தத ்

தீர ்ொனிதத்ல், சுருக்தகழுத்து த ொழியலய உருவொக்குதல், மின்தகவல் 

ததொடரப்ுகருவிகளுக்கு குறியீடுகலளத் தீர ்ொனித்தல், கணிப்தபொறியில் 

தொய்த ொழிக்குக் குறியீடுகலளத் தீர ்ொனித்தல் நபொன்ை த ொழித் திட்டமிடு ் 
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(டயஇபரயபந pடயஇஇiஇப) விசங்களில் த ொழியியல் ஆய்வுகள் முக்கிய 

பங்களிபு தசய்கின்ைது. ந லு ் நபசச்ுக்குலைபொட்லட நீக்குதல், ஊல களுக்கு 

த ொழிலயக் கை்றுத்தருதல், குருடரக்ளுக்கு படிக்கு ் சொதனங்கலள 

உருவொக்குதல நபொன்று த ொழி ததொடரப்ொன சிக்கல்களுக்கு தீரவ்ுகொண்பதை்கு 

த ொழியியல் அறிவு தபரிது ் பயன்படுகின்ைது.  

தை் தி ்பீடு  

1. த ொழியியல் என்ைொல் என்ன? த ொழியியலின் நநொக்க ் என்ன?  

2. த ொழிலய படிப்பதை்கு ் த ொழிலயப் பை்றி படிப்பதை்கு ் உள்ள நவறுபொடு 

என்ன?  

3. பகுநிலலசொர ்த ொழியியலின் பிரிவுகள் யொலவ?  

4. அல ப்பு த ொழியியலின் அடிப்பலடக் தகொள்லக என்ன?  

5. வரலொை்று த ொழியியல் என்ைொல் என்ன?  

1.6.  ொடத் பதொகு ்புனர  

த ொழியியல் ஆய்வின் நநொக்கமு ் குறிக்நகொளு ் பை்றி அறிந்துதகொண்நடொ ். 

த ொழி என்ைொல் என்ன, த ொழியல் என்ைொல் என்ன என்பது குறித்த விரிவொன 

விளக்கத்லத அறிந்துதகொண்நடொ ். த ொழியியலின் பிரிவுகள் என்ன 

என்பலதத் ததரிந்து தகொண்நடொ ். ந லு ் த ொழியியலின் பயன்பொடுகள் 

பை்றியு ் அறிந்து தகொண்நடொ ்.  

1.7. கலலசத்சொை்கள் 

1. இலக்கண ் (grammar) 2. ஒலியனியல் (phonology) 3. உருபனியல் (morphology) 4. 

எழுத்தியல் (graphology) 5. தசொல்லியல் (lexicolog) 6. ததொடரியல் (syntax) 7. 

படிநிலலயல ப்பு (hierarchical structure) 8. தபொருண்ல யியல் (semantics)  

1.8. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி.  ை்று ் வ. தெயொ. 1997. த ொழியியல். கு ரன் பதிப்பக ் 

தசன்லன. 

நகொதண்டரொ ன், தபொன். தபொது த ொழியியல். பூ ்தபொழில் தசன்லன.  

பர சிவன்.கு. 1984. இக்கொல த ொழியியல் அறிமுக ். லசவ சிதத்ொந்த 

நூை்பதிப்புக் கழக ். தசன்லன.  

முத்துசச்ண்முக ். 1989. இக்கொல த ொழியியல்  துலர பப்ளிஷிங் உைவுஸ் 

 துலர. மூன்ைொ ் பதிப்பு.  
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தன் திப்பீடு  

விலடகள்  

1. த ொழிலய அறிவியல் அடிப்பலடயில் ஆய்வது த ொழியியலொகு ். 

த ொழிலயப் நபசுவதை்கு என்றில்லொ ல் த ொழியின் அல ப்லபப் பை்றி 

ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் என்ை  ட்டங்களில் 

ஒருகொல அடிப்பலடயிலு ் வரலொை்று அடிப்பலடயிலு ் உலகப்தபொதுல  

அடிப்பலடயிலு ் ஆய்வது த ொழியலொகு ். த ொழியியல் என்பதன் நநொக்க ் 

த ொழியின் அல ப்லப ஆய்வது  ட்டு ்தொன் என்ை நிலலயில் நின்றுவிடொ ல் 

தத்துவ ், தரக்்க ், இலக்கிய ், உளவியல், சமூகவியல்,  ொனிடவியல், 

கணிதவியல், கணினிவியல் என்ை பிை துலையுடன் ததொடரப்ுபடுத்தி ஆய்வது ் 

த ொழியியலின் பயன்பொட்டு அடிப்பலடயிலொன நநொக்க ொகு ்.  

2. த ொழிலய நபசுவதை்குப் நவண்டி படிப்பதை்கு ் த ொழிலய ஆய்வதை்கு 

நவண்டி படிப்பதை்கு ் நவறுபொடு இருக்கின்ைது. பிந்தயதுதொன் த ொழியியல் 

எனப்படு ்.  

3. பகுநிலல அடிப்பலடயில் த ொழியியலல ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் எனப் பிரிக்கலொ ்.  

4. அல ப்பு த ொழியியல் (structural linguistics) த ொழியலகுகலள 

இரண்டுவலகயிலொன உைவுகளொல் ததொடரப்ுபடுத்தி ஆய்வு தசய்கின்ைது. 

முதலொவது, த ொழியலகுகள் ஒன்லை ஒன்று ததொடரந்்து ததொடரந்்து வருவதொல் 

தபைப்படு ் உைவு. இதுநவ ததொடர ்முலை உைவு அல்லது உறுப்பல வு உைவு 

(syntagmatic relation) என்று குறிப்பிடப்படு ்.  ை்தைொன்று, ஓர ் உறுப்புக்குப் 

பதிலொக அநத இடதத்ில் வரு ் அலகுகளுக்கிலடநய உள்ள உைவு. இது அடுக்கு 

முலை உைவு (paradigmatic relation) எனப்படு ். இவ்வொறு த ொழி அலகுகள் 

ததொடரந்்து வந்து ் ஒன்லை ஒன்று பதிலீடு தசய்து ் இரு வித ொன உைவுகலள 

தவளிப்படுத்தி அவை்றின் வருலக அல ப்லப ஒரு அல ப்தபொழுங்கொக 

அல த்துக்தகொள்கின்ைன. எந்த த ொழியலலகயு ் ந ை்தசொன்ன கிடக்லக 

நிலல உைவொலு ் தசங்குத்து நிலல உைவொலு ் நிரண்யிக்கலொ ்.  

5. த ொழி கொலதத்ொலு ் இடதத்ொலு ்  ொறு ் தன்ல யுலடயது. ஒரு கொல 

கட்டத்திலுள்ள த ொழியல ப்பு அடுதத் கொலகட்டத்தில்  ொை்ைமுை்றிக்கு ். 

ஒவ்தவொரு கொலகட்ட த ொழியல ப்பலயயு ் ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் பகுப்பொய்வு தசய்து ஒப்பிடட்ுப் பொரத்த்ொல் 
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த ொழியொனது அதன் நவறுபட்ட அல ப்பு  ட்டங்களில் நவறுபட்டிருப்பலதக் 

கொணலொ ். இதத்லதய ஆய்வு வரலொை்று த ொழியியல் (historical linguistics) 

ஆய்வு என்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக பழந்தமிழின் ஒலியனியல், உருபனியல், 

ததொடரியல்  ை்று ் தபொருண்ல யியல் பண்புக்கூறுகள் இலடக்கொல  ை்று ் 

தை்கொலத் தமிழின் இதத்லகயப் பண்புக்கூறுகளில் நவறுபட்டிருக்கின்ைது 

என்று ஆய்ந்து கூறுவது வரலொை்று த ொழியியல் ஆய்வொகு ் 
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 ொட ் குதி 2  

 ஒலியியல் 

இதை்கு முன் த ொழியியல் ஆய்வின் நநொக்கமு ் குறிக்நகொளு ் பை்றி 

படித்தீரக்ள். த ொழி என்ைொல் என்ன, த ொழியல் என்ைொல் என்ன என்பது குறித்த 

விரிவொன விளக்கத்லத அறிந்தீரக்ள். த ொழியியலின் பிரிவுகள் என்ன 

என்பலதத் ததரிந்து தகொண்டீரக்ள் த ொழியியலின் பயன்பொடுகள் பை்றி 

அறிந்து தகொண்டீரக்ள். இப்பிரிவில் ஒலியியல் குறித்து விரிவொகத ்

ததரிந்துதகொள்நவொ ்.  

படிப்புநநொக்க ்  

• ஒலியியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

• ஒலியிப்பியயல்  

• த ொழியொய்வில் ஒலியியலின் பயன்பொடு பொடக்கருத்தலகுகள்  

2.0.  ொட முை்னுனர  

2.1. ஒலியியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

2.2. மூவலக ஒலியியல்  

2.3. ஒலிப்பியல்  

2.3.1. நபசச்ுறுப்புகள்  

2.3.2. த ய்தயொலிகள்  

2.3.3. உயிதரொலிகள்  

2.4. ஒலியியலொய்வின் பயன்பொடுகள்  

2.5. பொடதத்தொகுப்புலர  

2.6. கலலசத்சொை்கள்  

2.7. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூல்கள் 

2.0.  ொட முை்னுனர  

இப்பகுதியில் த ொழி ஆய்வில் ஒலியியலின் பங்லகயு ் ஒலியியல் என்பதன் 

விளக்கத்லதயு ் ஒலிப்பியல் (அல்லது ஒலிபிைப்பியல்) பை்றிய விரிவொன 

விளக்கத்லதயு ்  னிதன் த ொழிலய த ய்படுத்த ் தசய்யப் பயன்படுத்து ் 

ஒலிகளின் வலகபொடுகள்  ை்று ் வலகப்பொட்டிை்கொன ஒலிப் பண்புகூறுகள் 

பை்றியு ் படிப்நபொ ்.  

2.1. ஒலியியலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ்  
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ஒலி த ொழிலய த ய்படுத்த ் தசய்யு ் தசவிப்புல அடிப்பலடயிலொன 

குறியீடொகு ். ஒலியியல் என்ைொல் ஒலிகலளப் பை்றி படிப்பது என்று 

தபொதுவொகக் கூைலொ ். த ொழியியலில் நபசத்சொலிகள்  ட்டு ் 

ஆயப்படுகின்ைன என்பதொல் ஒலியியல் என்பலதப் நபசத்சொலிகலளப் பை்றி 

ஆய்தல் அல்லது படித்தல் என விளக்க ் தரலொ ். கருத்துப்பரி ொை்ை  ொதிரியில் 

தகவலல அனுப்புவர ் மூலளயில் எண்ணு ் தகவலொனது நர ்பணுக்களின் 

உதவியொல் இயக்கப்படு ் ஒலியுறுப்புகளொல் ஒலிகளொகக் குறியொக்க ் 

தசய்யப்பட்டு, கொை்று ஊடகத்தின் வழியொகச ் தசன்று தபறுபவர ் கொதுகலள 

அலடந்து அவரது மூலளயொல் குறியத் திைவு தசய்யயப்பட்டு தகவல் 

புரிந்துதகொள்ளப்படுகின்ைது என்று முன்னர ்பொரத்்நதொ ். இதன் அடிப்பலடயில் 

ஒலியியலல மூன்று வலககளொகப் பிரிக்கலொ ்.  

2.2. மூவனக ஒலியியல்  

ஒலிகலள அதன் பிைப்பு, கொை்றில் பரவுதல், கொதொல் உணரத்ல் அடிப்பலடயில் 

மூன்ைொகப் பகுக்கலொ ்:  

• ஒலிப்பியல் (Articulatory phonetics)  

• ஒலியியக்கவியல் (Acoustic phonetics)  

•ஒலியுணரவ்ியல் (Auditory phonetics)  

ஒலி ்பியல் (articulatory phonetics)  

 Articulatory phonetics என்ை ஆங்கிலச ் தசொல்லுக்கு இலணயொன தசொல் 

ஒலிப்பியல் ஆகு ். ஒலிப்பு + இயல் = ஒலிப்பியல்; நபசத்சொலிகள் ஒலிப்பலதப் 

பை்றி படிக்கு ் படிப்பு. இலதப் நபசத்சொலியல் என்று ் கூறுவர.் ஒலிப்பியல் 

ஒலிகள் எவ்வொறு உசச்ரிக்கப்படுகின்ைன என்பலத ஆரொய்கிைது. இதனொல் 

இதலன உசச்ரிப்தபொலியியல் என்ைொலு ் தபொருந்து ். ஒலிகளின் பிைப்பு 

குறித்து விளக்குவதொல் இது ஒலிபிைப்பியல் என்று ் அறியப்படு ். 

இவ்வொய்வுமுலை நபசச்ுறுப்புக்களின் அல ப்லபயு ் ததொழிலலயு ் 

ஆதொர ொகக் தகொண்டு உடை்கூை்றியல் நநொக்கில் ஒலிகளின் பிைப்லப 

ஆரொயு ்.  

ஒலிப்பியநல கொலதத்ொல் முந்திய ஒலியொய்வு முலை என்பர.் அநனக ொக எல்லொ 

த ொழிகளிலுள்ள  ரபிலக்கணங்களிலு ் ஒலிகள் இவ்வொய்வு முலையில்தொன் 

ஆரொயப்படுகின்ைன. இந்திய த ொழிகளில் மிகப் பலழய த ொழிகளொகக் 

கருதப்படுகின்ை ச ஸ்கிருதத்திலு ் தமிழிலு ் ஒலிப்பியல் முலையில் ஒலிகள் 
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ஆரொயப்படுகின்ைன. இன்லைய ஒலிப்பியல் வளரச்ச்ிக்கு ஆதொர ொகவு ் 

அடிப்பலடயொகவு ் அல ந்தது பொணினியின் ஒலிப்பியல் விளக்கந  என்பர.் 

 ரபிலக்கணங்களில் எழுத்துகளுக்கு ் ஒலிகளுக்கு ் இலடநயயு ் 

எழுத்துக்களின் எண்ணிக்லகக்கு ் ஒலிகளின் எண்ணிக்லகக்கு ் இலடநயயு ் 

நிலவி வந்த  யக்கநிலல இவ்வொய்வு முலையொல் ததளிந்தது.  

 னிதனுலடய வொயலையில் உள்ள பல், நொக்கு, அண்ண ் நபொன்ை பல்நவறு 

இடங்களில் இருந்து பல்நவறு நபசத்சொலிகள் பிைக்கின்ைன. ஒரு ஒலி பிைக்கு ் 

இடங்கலளயு ் வலககலளயு ் விளக்கி ஆரொயு ் ஒலியியல் பிரிவு ஒலிப்பியல் 

எனப்படு ். ஒரு த ொழியின் ஒலிப்பிட ், ஒலிப்பு முலை ஆகியவை்லைப் பை்றி 

விளக்குவது ஒலிப்பியல் அல்லது நபசத்சொலியியல் எனப்படு ். நபசத்சொலிகலள 

உயிதரொலிகள் (vowels), த ய்தயொலிகள் (consonants) எனப்பிரிப்பர.் தமிழ் 

 ரபிலக்கண ் தமிழுக்கு அ, ஆ, இ, ஈ நபொன்ை 12 உயிதரழுத்துக்கள் 

இருப்பதொயு ் 18 த ய்தயழுத்துக்கள் இருப்பதொயு ் கூறு ். ஒலிகலள 

முதலொவதொக அவை்றின் ஒலிப்பு முலை அடிப்பலடயில் உயிதரொலிகள்  ை்று ் 

த ய்தயொலிகள் எனப் பகுக்கலொ ்.  

ஒலியியக்கவியல் (acoustic phonetics)  

 Acoustic phonetics என்பதை்கு இலணயொன தமிழ்ச ் தசொல் 

ஒலியியக்கவியல் ஆகு ். ஒலி+இயக்க ்+ இயல் = ஒலியியக்கவியல்; ஒலிகளின் 

இயக்கத்லதப் பை்றி படிக்கு ் படிப்பு. ஒலிகளின் ஒலியியக்க அல ப்லப 

ஆரொய்கிைது. இலதத் தவிர ஒலிகலள நகட்கு ் இயல்லபக் தகொண்டு ் 

விளக்கலொ ். நொ ் அன்ைொட ் பல ஒலிகலளக் நகட்கிநைொ ். இவை்றுள் ஒர ்

ஒலிலய  ை்தைொரு ஒலியிலிருந்து நவைொக நொ ் நகட்டுணரவ்தை்கு முக்கிய 

கொரண ொக அல வது அதன் ஒலியியக்க அல ப்பொகு ். ஒலிகளின் பல்நவறு 

ஒலியியக்க அல ப்லப ஆரொய ஸ்தபக்நரொகிரொப் என்ை கருவிலய ஒலியியல் 

அறிஞரக்ள் லகயொளுவர.் நபசத்சொலிகளின் பண்பு நலன்கலள ஒலியொரொய்சச்ி 

கருவிகளின் மூல ் கண்டறிவநத ஒலியியக்கவியலின் தசயலொகு ்.  

ஒலியுணர்வியல் (auditory phonetics)  

 Auditory phonetics என்பதை்கு இலணயொன தமிழ்ச ்தசொல் ஒலியுணரவ்ியல் 

என்பதொகு ். ஒலி+உணவு+இயல் + ஒலியுணரவ்ியல்; ஒலிகலள உணரவ்லத 

உணரவ்லதப் படிக்கு ் படிப்பு. இலதக் நகட்தபொலியல் என்று ் கூறுவர.் 

ஒலியுணரவ்ியல் என்பது ஒரு ஒலி தசவியொல் உணரப்படு ் தன்ல லய 
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விவரிதத்ல் ஆகு ். ஒலியொரொய்சச்ியில் மூன்ைொவது ஆய்வு முலையொக 

எண்ணப்படுவது ஒலியுணரவ்ியலொகு ். இவ்வொய்வு முலையில் ஒலிகள் 

அவை்லை ஒலியொரொய்சச்ியொளன் நகட்கு ் நிலலலயயு ் அறிந்துணரு ் 

வலகலயயு ் ஆதொர ொகக் தகொண்டு ஆரொயப்படுகின்ைன. ஒலியொரொய்சச்ியில் 

ஒலிப்பியல் வரநவை்கப்பட்ட அளவிை்கு ஒலியுணரவ்ியல் 

வரநவை்கப்படவில்லல. தபரு ்பொலொன த ொழி ஆரொய்சச்ிகளில் 

ஒலிப்பியலலநயொ ஒலியியக்கவியலலநயொ அடிப்பலடயொகக் தகொண்ட 

ஒலியொரொய்சச்ிலயநய பொரக்்க முடிகிைது. 

2.3. ஒலி ்பியல் ஆய்வு 

 முன்னர ்கூறியபடி நபசத்சொலிகளின் பிைப்பு பை்றி ஆய்வது ஒலிப்பியல் 

ஆய்வொகு ். இதில் ஒலியுறுப்புகள் பை்றியு ் அலவ எவ்வொறு நவறுபட்ட 

ஒலிகலள உருவொக்குகின்ைன என்பது பை்றியு ் அவை்லை ஒலிப்பிட ் 

அடிப்பலடயிலு ் ஒலிப்புமுலை அடிப்பலடயிலு ் எவ்வொறு நவறுபடுத்தலொ ் 

என்பது பை்றியு ் இங்கு விளக்கப்படு ். குறிப்பொகத ் தமிழ் ஒலிகளின் 

பிைப்பியல் பை்றி இங்கு விரிவொகப் நபசப்படு ். ஒலிப்பியல் ஆய்வு 

ஒலியியக்கவியல் ஆய்வுக்கு ் உலரயிலிருந்து நபசச்ொய்வுக்கு ் நபசச்ிலிருந்து 

உலரயொய்விை்கு ் அடிப்பலடயொய் அல யு ்.  

2.3.1. ஒலியுறு ்புகள்  

நுலரயீரல் முதல் உதடுகள் வலர உள்ள உறுப்புகளின் இயக்கங்கநள 

நபசத்சொலிகலளப் பிைப்பிக்கின்ைன. ஒலியுறுப்புகள் என்னு ் தபயர ்நுலரயீரல் 

முதல் உதடுகள் வலரயுள்ள உறுப்புகலளயு ் அவை்லை இயக்கு ் 

தலசகலளயு ் குறிக்கின்ைது. இவ்வுடை் பகுதிலயப் நபசச்ுப்பொலத (speech tract) 

என்று அலழப்பர.் ஒலியுறுப்புகலள எல்லொ ் கீழ்வரு ் நபசச்ுப்பொலதயின் பட ் 

கொட்டு ்:  

 ட ் 4 ச ேச்ு உறு ்பு 
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நபசச்ு உறுப்புகள் பின்வருவனவை்லை உள்ளடக்கு ்: 1. இதழ் (உதடு) (lips), 2. பல் 

(teetch), 3. நுனியண்ண ் (alveolar ridge/alveolum), 4. இலடயண்ண ் (dome), 5. 

கலடயண்ண ் (velum), 6. உள்நொக்கு (uvula), 7. நுனிநொ (tip of the tongue), 8. 

இலடநொ (blade of the tongue), 9. கலடநொ (dorsum), 10. அடிநொ (root of the tongue), 11. 

மூக்கலை (nasal cavity), 12. மூக்கலை வொயில் (pharnx), 13. முன்ததொண்லட 

(epiglottis), 14.கொை்றுக்குழல் மூடி (epiglottis), 15. குரல்வலள  டல்கள் (vocal 

chords), 16. கொை்றுக் குழல் (velic), 17. குரல் வலள (larynx/adams apple).  

மூக்கனை: வொயிலிருந்து ந ல்நநொக்கிச ்தசன்று கீநழ இைங்கி மூக்கில் முடியு ் 

உடை்பகுதிலய மூக்கலை எனலொ ். நுலரயீரலிலிருந்து வரு ் மூசச்ு 

ந ை்ததொண்லடயின் ந ை்பகுதியிலிருந்து மூக்கலைக்குச ் தசல்ல ஒரு வொயில் 

உண்டு. இதலன மூக்கலை வொயில் எனலொ ். இ ்மூக்கலை வொயில் 

அலடந்திருக்கு ் நபொது நுலரயீரலிலிருந்து வரு ் மூசச்ு வொய் வழியொக 

மூக்கலை 

மூக்குத்துலள 

உதடுகள் 

நொக்கு 

பல் 

வொயலை 

தொலட 

நுலரயீரல் 

உதரவிதொன ் 

வன்னண்ண ் 

                 

த ல்லண்ண ் 

 

முந்ததொண்லடயலை 

                 

குரல்வலள 

            

உணவுக்குழல் 

             

கொை்றுக்குழல் 
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தவளிநயறுகிைது. இது திைந்திருக்கு ் நபொது மூசச்ு மூக்கலையுனுள்நள தசன்று 

நொசித்துவொரங்கள் வழியொக தவளிநயறுகிைது.  

நொ: த ொழியில் கொணப்படுகின்ை பல ஒலிகலள உசச்ரிப்பதை்கு பயன்படு ் ஓர ்

உறுப்பு நொ. நபசச்ுறுப்புகளில் அண்ணதல்த நநொக்கி வலளயவு ், குறுகவு ் 

தசய்வது நொ வலள எனப்படு ். குரல்வலள  டல்களின் அதிரந்வொடு ஆனொல் 

ஒலிபொலதயில் எவ்விதத் தடுப்பு ் உரசலு ் இன்றித் நதொன்றுவது உயிரக்ள் 

எனப்படு ். நொவொனது நுனிநொ, இலடநொ, கலடநொ, அடிநொ என நொன்கொகப் 

பகுக்கப்படு ்.  

இதழ்: நபசுவதை்குப் பயன்படுகின்ை உறுப்புகளில் இதழ் முக்கிய ொன 

உறுப்பொகக் கருதப்படுகிைது. த ொழியில் உள்ள ஒலிகளொன 

உயிதரொலிகலளயு ் த ய்தயொலிகலளயு ் உசச்ரிக்கு ் நபொது இதழின் பங்கு 

முக்கிய ொனதொக உள்ளது. நபசச்ுறுப்புகளில் இதழ் அலசயு ் உறுப்பொகு ். 

இதலன ந லிதழ், கீழிதழ் என்று இரண்டொக வலகப்படுத்தலொ ். சில ஒலிகலள 

உசச்ரிப்பதில் கீழிதழு ், சில ஒலிகலள உசச்ரிப்பதில் ந ழிதழு ் 

தசயல்படுவதொல் ஒலி வலககளின் அடிப்பலடயில் இவ் நவை்றுல  

முக்கிய ொனது எனலொ ். கீழிதழ் நபொல் ந லிதழ் எந்த ஒலிலயயு ் ஒலிப்பதில் 

தனியொகச ் தசயை்படுவதில்லல. ஒயிதரொலிகலளப் தபொறுத்தவலரயில் 

இதழ்களின் பங்கு மிகவு ் முக்கிய ொனது. சில உயிதரொலிகள் உசச்ரிக்கப்படு ் 

நபொது இதழ்கள் குவிந்து ் நவறு சில உயிதரொலிகள் உசச்ரிக்கப்படு ் நபொது 

விரிந்து ் தசயை்படுகின்ைன.  

 ல்: பல் ஒரு நிலலதயொலிப்பியொகு ். பல்தலொலிகளின் பிைப்பிட ் பல்லொகு ்.  

அண்ண ்: அண்ண ொனது நுனியண்ண ், இலடயண்ண ், கலடயண்ண ் 

என பகுக்கப்படு ். இலவ ஒலிப்பின் நபொது இயங்கொ ல் நிலலயொக இருப்பதொல் 

இது நிலலதயொலிப்பி (passive articulator) எனப்படு ்.  

உள்நொ: உள்நொ வொயலைலயயு ் மூக்கலைலயயு ் பிரிக்க உதவு ். 

வொதயொலிகளின் உசச்ரிப்பின் நபொது இது மூக்கலை வொயிலல அலடத்து கொை்று 

மூக்கலைக்குச ்தசல்வலத தலடதசய்யு ். மூக்தகொலிகளின் உசச்ரிப்பின் நபொது 

இது மூக்கலள வொயிலலத் திைந்து கொை்று மூக்கலை வழியொகச ் தசல்வலத 

அனு திக்கு ்.  

குரல்வனள  டல்கள்: ததொண்லட குருதத்தலு ்புகளொல் ஆன தபட்டியொகு ். 

இப்தபட்டியில் ஒட்டிக்தகொண்டிருக்கு ் இரண்டு த ல்லிய சவ்வுகளொலொன 
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நபசச்ுறுப்லப குரல்வலள  டல்கள் என்பர.் குரல்வலள  டல்கள் அலடப்பு 

நிலலயில் இருக்கு ்நபொது பிைக்கு ் ஒலிலய குரல்வலள அலடப்தபொலி என்பர.் 

குரல்வலள  டல்கள் அகன்று விரிந்திருக்லகயில் தவளிநயறு ் மூசச்ு 

அதிரவ்ின்றி தவளிநயறு ். இவ்தவொலி ஓலச குன்றி இருக்கு ். இவ்வொறு 

உசச்ரிக்கப்படு ் ஒலிகள் குரலிலொ ஒலிகள் எனப்படு ். குரல்வலள  டல்கள் 

அண்ல ப்பட்டு இருக்லகயில் தவளிநயறு ் கொை்று அதிரல்வப்தபறுவதொல் 

அப்நபொது உசச்ரிக்கப்படு ் ஒலி ஓலசயுடனிருக்கு ். அது குரதலொலி 

எனப்படு ்.  

மூேச்ேொட்ட இயக்க ்  

மூசச்ு என்பதை்கு வொய்க்கு ் நுலரயீரலுக்கு ் இலடபட்ட கொை்று எனப் 

தபொருள்படு ். மூசச்ுக் கொை்ைொனது மூக்கு  ை்று ் வொய் வழியொக விலரந்து 

நுலரயீரலுக்குச ் தசன்று வருதலல மூசந்சொட்ட ் எனலொ ். நுலரயீரல் முதல் 

குரல்வலளயுள்ள உறுப்புகளின் இயக்கத்லத மூசந்சொட்ட இயக்க ் (air-stram 

process) குரல்வலளயில் நிகழ்வலத ஒலிப்புடல த் இயக்க ் (phonation process) 

குரல்வலள முதல் உதடுவலர நிகழ்வலத ஒலிப்பு இயக்க ் (articulatry process) 

என்று ் மூக்கலையில் நிகழ்வலத வொய்மூக்கு இயக்க ் (oral-nasla proeess) 

என்று ் அலழக்கப்படுகின்ைது. ஒலிப்புகள் மூசந்சொட்ட இயக்கத்லத  ொை்றி 

பலவித ஒலிகலள எழுப்புகின்ைது எனலொ ்.  

2.3.2. உயிபரொலி  

 உயிதரொலி என்ைொல் என்ன என்று நீங்கள் சரியொக விளக்க 

அறியொவிட்டொலு ் உயிதரழுத்து பை்றி ஆர ்ப வகுப்புகளில் படித்திருப்பீரக்ள். 

மூசச்ுக்கொை்ைொனது வொயலையில் எவ்விதத் தங்கு தலடயுமின்றி அதொவது, 

இயங்கு ஒலிப்பொன்களுக்கு ் இயங்கொ ஒலிப்பொன்களுக்கு ் இலடநய 

தலடயின்றிச ் தசல்லு ்நபொது உயிதரொலிகள் பிைக்கின்ைன. த ய்தயொலிகள் 

பிைக்கு ் நபொது முழுத்தலடநயொ சிறிதளவு தலடநயொ நிசச்ய ் இருக்கு ். 

உயிதரொலிகள் மூன்று முதன்ல யொன பரி ொணங்கள் அடிப்பலடயில் 

வலகப்படுத்தப்படுகின்ைன:  

• வொய் திைந்திருக்கு ் அளபு (ந ல், ந லிலட, கீழிலட, கீழ் அல்லது 

திைந்த,பகுதிதிைந்த, பகுதி மூடிய, மூடிய)  

• நொவின் உயரந்்த பகுதியின் இருப்பிட ் (முன், நடு, பின்)  

• இதழ்களின் இருப்பு (குவி, விரி)  
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ந ை்கண்ட பரி ொணங்களின் அடிப்பலடயில் தமிழ் உயிரக்லள பின்வரு ொறு 

வலகப்படுத்தலொ ்: 

இ [i] - ந ல் முன் இதழ் விரி குை்றுயிதரொலி  

ஈ [i:] - ந ல் முன் இதழ் விரி தநட்டுயிதரொலி  

எ [e] - ந லிலட முன் இதழ் விரி குை்றுயிதரொலி  

ஏ [e:] - ந லிலட முன் இதழ் விரி தநட்டுயிதரொலி  

அ [a] - கீழ் நடு இதழ் விரி குை்றுயிதரொலி  

ஆ [a:] - கீழ் நடு இதழ் விரி தநட்டுயிதரொலி  

ஒ [o] - ந லிலட பின் இதழ் குவி குை்றுயிதரொலி  

ஓ [o:] - ந லிலட பின் இதழ் குவி தநடட்ுயிதரொலி  

உ [u] - ந ல் பின் இதழ் குவி குை்றுயிதரொலி  

ஊ [u:] - ந ல் பின் இதழ் குவி தநட்டுயிதரொலி  

தமிழில் பத்து உயிதரொலிகளு ் இரண்டு ஈருயிரக்ளு ் உள்ளன.  

ஈருயிர் (diphthong): ஓர ் உயிர ் ஒலியின் உசச்ரிப்நபொடு ததொடங்கி  ை்தைொரு 

உயிதரொலியின் உசச்ரிப்நபொடு முடிவலடயு ் உயிதரொலியின் ஒலிப்நப ஈருயிர ்

(dipthongs) எனப்படுகிைது. இதுதவொரு தநடட்ுயிரொக ஒலிக்கப்படுகிைது. இரண்டு 

உயிதரொலிகளின் சொயலு ் இந்தநட்தடொலியில் கொணப்படு ். தமிழ் ஐ, ஔ 

ஆகிய இரண்டு ் இவ்வொறு ஒலிக்கப்படு ் ஈருயிரக்ளொகு ். எ.கொ. 

அ + இ = ஐ [ai]  

அ + உ = ஔ [au]  

அனரயுயிர் (semi vowels): இது உயிதரொலி நபொன்று உசச்ரிக்கப்பட்டொலு ் 

த தயொலி நபொன்று ஒலிப்பிட ் உலடயதொக அல யு ். எனநவ 

த ய்தயொலியின் தன்ல நய அதிக ் தபை்றிருப்பதொகக் கருதப்படு ். ந லு ் 

உயிதரொலி நபொன்று இது அலசயொக (syllable) அல யொது. அதனொல் ய், வ் 

இரண்டு ் தமிழில் அலர உயிரக்ளொகக் கருதப்படுகின்ைன. அலவ முலைநய இ, 

உ என்ை உயிரக்ளின் தன்ல லயயப் தபை்று விளங்குகின்ைன.  

குரபலொலி (voiced sound): குரதலொலி  என்பது குரல்வலள  டல்களனின் 

அதிரவ்ுடன் எழுப்பப்படு ் ஒலி எனப் தபொருள்படு ். தநட்டுயிரக்ள்: ஒவ்தவொரு 

ஒலியு ் அவ்தவொலிக்நக உரிய கொல அளநவொடு உசச்ரிக்கப்படுகிைது. இக்கொல 

அளவு  ொத்திலர எனப்படு ். சில ஒலிகலள உசச்ரிக்கு ் கொல அளவு குறுகியு ், 
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சில ஒலிகலள உசச்ரிக்கு ் கொல அளவு நீண்டு இருக்கு ். ஒரு  ொத்திலர கொல 

அளவில் பிைக்கு ் ஒலிகலள குறில் (short vowel) என்று ், இரண்டு  ொத்திலர 

கொல அளவில் பிைக்கு ் ஒலிகலள தநடில் (long vowel) என்று ் 

வலகப்படுத்தலொ ். வினை ்புயிர்கள் (tense vowels): நபசச்ுறுப்புகளின் 

தலசயில் அதிக ொன விலைப்லப ஏை்றி எழுப்பப்படு ் உயிரக்ளுக்கு 

விலைப்புயிரக்ள் என்று தபயர.் உயிதரொலிகளில் குைடில், தநடில் 

பொகுபொடில்லொத த ொழிகளில் இலவ விலைப்புயிரக்ளொக உசச்ரிக்கப்படு ் 

இயல்லபக் கொணலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக இந்தி த ொழியில் [e, o, a] ஆகிய 

ஒலிகள் விலைப்புயிரக்ளொகு ். தமிழ் த ொழியில் தநட்டுயிரக்லள விலைப்பொக 

உசச்ரிக்கு ் இயல்பு உண்டு. பிதரஞ்சு த ொழியில் இவ்வலக உயிரக்ள் மிகச ்

சொதொரண ொகக் கொணப்படுகிைன.  

நொவனள உயிர்கள் (Retroflex vowels): உயிதரொலிகளின் பிைப்பொக்கத்தில் 

இலடநொ இலடயண்ணதல்த நநொக்கி எழு ் நபொது முன்னுயிரக்ளு ், 

இலடநொவிை்கு ் கலடநொவிை்கு ் இலடநய உள்ள அண்ணப்பகுதிலய நநொக்கி 

எழு ் நபொது நடுவுயிரக்ளு ் பிைக்கின்ைன. நொ இவ்வொறு தசயை்படு ் நபொது 

நுனி நொ ந ை்பல் வரிலசலய நநொக்கிநயொ அல்லது அண்பல்லல நநொக்கி 

வலளந்நதொ அல்லது இலடயண்ணதல்த அடுத்து வலளந்நதொ இருக்கு ். 

இவ்வுயிரக்ள் நொவலள உயிரக்ள் எனப்படு ்.  

2.3.3. ப ய்பயொலிகள்  

மூசச்ுக்கொை்று ஒலியுறுப்பொல் தடுத்து நிறுதத்ப்படுவதொநலொ நவறுவலகயில் 

 ொை்ைப்படுவதநலொ த ய்தயொலிகள் பிைக்கின்ைன. அதொவது 

நுலரயீரலிலிருந்து தவளிநயறு ் மூசச்ு வொயலையில் அலடபடநவொ அல்லது 

சிறிய இடுக்கின் வழியொகச ்தசல்லநவொ அல்லது நொவின் இரு ருங்கு வழியொகச ்

தசல்லநவொ அல்லது கலடயண்ண ் மூக்கலை வொயிலலத ் திைக்க 

மூக்கலையில் ஒலியூக்க ் தபை்று நொசி துவொரங்கள் வழியொக தவளிநயைநவொ 

தசய்லகயில் த ய்தயொலிகள் பிைக்கின்ைன. ஒலிப்பிடதல்தயு ் (இயங்கு ் 

ஒலிப்பொனு ் இயங்கொ ஒலிப்பொனு ் ததொடரப்ு தகொள்ளுமிட ்) ஒலிப்பு 

முலைலயயு ் அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு த ய்தயொலிகலளத் ததளிவொக 

விளக்கலொ ். இருப்பிடத்லத அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு த ய்தயொலிகலளப் 

பின்வரு ொறு பகுக்கலொ ்.  

இதழ் ஒலிகள் (Labial Sounds) - ப்,  ் [p, m]  
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பல்தலொலிகள் (Dental Sounds) - த், ந் [t, n]  

அண்பல்தலொலிகள் (Alveolar sounds) – ை், ர,் ன் [r, r, n]  

இலடயண்ண ஒலிகள் (Palatal Sounds) – ச,் ஞ், ய் [c, n, y]  

கலடயண்ண ஒலிகள் (Velar Sounds) - க், ங் [k, n]  

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

ஒலிப்பு முலை அடிப்பலடயில் ஒலிகலள தவடிப்தபொலி, உரதசொலி,  ருங்தகொலி, 

ஆதடொலி, மூக்தகொலி, வருதடொலி எனப் பகுக்கலொ ். இவ்தவொலிகளின் 

நவறுபட்ட ஒலிப்பிடங்கலளயு ் ஒலிப்பு முலைகலளயு ் அறிந்துதகொள்நவொ ். 

அலடப்தபொலி: இவை்லை தவடிப்தபொலி என்று ் கூறுவர.் வொயலையின் 

ஒரிடத்தில் மூசச்ுக்கொை்று முழுவது ் தலட தசய்யப்பட்டு திடீதரன்று 

தவடிப்நபொடு தவளிநயறினொல் அதை்கு அலடப்தபொலி என்று தபயர.் 

இவ்தவொலிப்பின் நபொது கலடயண்ண ் மூக்கலையினுள் மூசச்ு தசல்லொதவொறு 

அலடக்கின்ைது. குரல்வலள  டல்கள் அதிரநவொ அதிரொ நலொ இருக்கலொ ். 

தமிழில் வல்லின த ய்கள் அலடப்தபொலிகளொகு ். எ.கொ. க், ச,் ட், த், ப் [k, c, t, t, 

p].  

மூக்பகொலி: அலடப்தபொலி நபொலநவ அல ந்து அண்ணக்கலட திைந்து 

மூக்கலை வழிநய மூசச்ுக்கொை்று தவளிநய தசல்லு ் நபொது மூக்தகொலி 

நதொன்று ். தபரு ்பொலு ் மூக்தகொலி உண்டொகு ்நபொது குரல்வலள  டல்கள் 

அதிரக்ின்ைன. தமிழில் த ல்லின த ய்கள் மூக்தகொலிகளொகு ்: ங், ஞ், ண், ந்,  ் 

, ன் [ŋ, ɲ, ɳ , n,  m, n].  

உரபேொலி: வொயலையில் மூசச்ுக்கொை்று வரு ்நபொது முழுவது ் தடுக்கொ ொல் 

மூசச்ு தவளிநயறு ் பொலதலய ஒலிப்பொனொல் குறுக்கி அந்த இடுக்கின் வழிநய 

தசலுத்தினொல் உரொய்வுத்தன்ல  (கசiஉவiடிஇ) ஏை்படு ். இப்படி உரொய்வுத ்

தன்ல நயொடு பிைக்கு ் ஒலிகநள உரதசொலிகள் எனப்படுகின்ைன. தமிழில் 

சகர ் [c] பொண்டி நொட்டுத் தமிலழதத்விர பிை  ொவட்டங்களில் [s] என்று 

உரதசொலியொகநவ உசச்ரிக்கப்படுகிைது. உரதசொலி உண்டொகு ் நபொது 

குரல்வலள  டல்கள் அதிரந்்து ் அதிரொ லு ் இருக்கலொ ். அப்நபொது 

அண்ணக்கலட அலடப்பு ் ஏை்படு ் (β, f,  s, y, h)  
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 ருங்பகொலி: மூசச்ுக்கொை்று வொயலையில் ஓர ்இடதல்த அலடத்து நொக்கின் இரு 

 ருங்கிலு ் தவளிநயறு ் நபொது பிைக்கு ் ஒலி  ருங்தகொலி எனப்படுகிைது. ல், 

ள், ழ் (l, l, l) மூன்று ்  ருங்தகொலிகளொகு ்.  

வருபடொலி: நொக்கின் நுனி ந நல எழுந்து உள்நநொக்கி வலளந்து பின் 

நவக ொகக் கீநழ வரு ்நபொது அண்ணத்தில் ந ொதுவதொல் எழுகிை ஒலிநய 

வருதடொலி. ஆதடொலி: மூசச்ுக்கொை்று தவளிநயறு ் நபொது இதழ்கநளொ நுனி 

நொக்நகொ உள்நொக்நகொ நவக ொக அதிரந்்து ஆடு ்படி அல கிை ஒலிநய 

ஆதடொலி எனப்படுகின்ைது. இன்று கு ரி  ொவட்ட  க்களொல்  ட்டுந  தமிழ் 

வழக்கில் ை் [r] என்ை ஆதடொலி உசச்ரிக்கப்பட்டு வருகிைது. பின்வரு ் 

அட்டவலண நவறுபட்ட த ய்தயொலிகளின் வலககலளக் கொட்டு ்:  

 

 

 

 

 

 

அட்டவலண 2 

 ஈரிதழ் 

 

 

குஇ  

பல்லிதழ் 

 

 

குஇ   கு  

பல் 

 

 

குஇ  கு 

நுனியண்

ண ்/ 

அண்பல் 

 

குஇ  இ 

நுனிய

ண்ண ் 

பின்புை

 ் 

குஇ   கு 

நொவலள 

 

 

குஇ  கு  

இலட 

அண்ண

 ் 

 

குஇ    கு 

கலட 

அண்ண

 ் 

 

குஇ  கு 

முன் 

ததொண்லட 

 

குஇ   கு 

குரல் வலள 

 

 

குஇ  கு 

மூக்தகொலி     ் 

   m 

 

 

        ந் 

        n 

        ன் 

         n 

        ண் 

        ɳ 

         ஞ் 

     ɲ 

         ங் 

        ŋ 

  

அலடப்

தபொலி 

ப் 

p      b 

 

 

த் 

t         d 

 ை்  ட் 

 

ச ்     ெ் 

c      j 

க் 

k         g 

  

உரதசொலி             வ் 

f         v 

ɵ         ஸ் 

s          z 

 ஷ்    ஹ் 

h 

 ருங்தகொ

லி 

                   ல் 

           l 

 

 

ள் ழ்    

ஆதடொலி                ை்       

அடிதயொலி               ர ்

           r 

      

வருதடொலி           
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ந ை்கண்ட அட்டவலணயில் உலக ஒலியியல் கழகத்தொரின் குறியீடுகளு ் 

(International Phonetic Association Alphabets) சொத்திய ொன இடங்களில் 

தமிழ்த ொழிக் குறியீடுகளு ் தரப்பட்டுள்ளன. கு குரதலொலி, குஇ= குரலிலொ ஒலி  

2.4. ஒலியியலொய்விை்  யை் ொடுகள்  

ஒலியியல் படிப்லபப் தபொறுதத்வலரயில் உடலியக்கவியலின் ஆதிக்கத்லதயு ் 

அவசியத்லதயு ் ஒலிப்பியலில் பொரத்்நதொ ். த ொழி கை்பிதத்லிலு ் கை்ைலிலு ் 

சமுதொயவியலிலு ் அறிவியலிலு ் ஒலியியல் தபரு ் பங்களிப்பு தசய்கின்ைது. 

புதிய த ொழிகலள ஆயவிருக்கு ் த ொழியியலொரக்ளு ் புதிய த ொழிலயக் 

கை்பிக்கின்ை ஆசிரியரக்ளு ் புதிய த ொழிலயக் கை்கு ்  ொணவரக்ளு ் 

அறிந்த த ொழிலய நன்ைொக உசச்ரிக்க விரு ்புகின்ை த ொழி நபசுபவரக்ளு ் 

ஒலியியல் அறிவுலடயவரொய் இருதத்ல் நவண்டு ். புதிய த ொழிலய 

ஆயவிருக்கு ் த ொழியியலொர ் ஒலியியலில் நன்கு பயிை்சியுலடயவரொய் 

இருந்தொல்தொன் நநரிடு ் புதிய த ொழியின் ஒலியல ப்லப 

விளங்கிக்தகொள்ளவியலு ். ஒலிக்கு ் ஒலியனுக்கு ் எழுத்திை்கு ் இலடயிலொன 

தபொருதத்ங்கலள அவரக்ள் நன்கு உணரந்்தவரொய் இருத்தல் நவண்டு ். ஒரு 

த ொழியொசிரியருக்கு ஒரு த ொழியின் உசச்ரிப்லபச ் சரியொக 

 ொணவரக்ளுக்குக் கை்றுக் தகொடுக்கப் பின்வரு ் பகுதிகளில் நபொதிய அறிவு ் 

பயிை்சியு ் நவண்டு ்:  

• நபசச்ுறுப்புகளின் அல ப்லபப் பை்றியு ் அலவ தசயை்படு ் விதத்லதப் 

பை்றியு ் ததொpந்திருக்க நவண்டு ்.  

• எவ்வொறு நபசச்ுத ொழிக்கூறுகலள அவை்லைக் கை்பிக்கு ் நநொக்கத்நதொடு 

ஆரொய்ந்து விளக்கநவண்டு ் என்பதில் சரியொன நதரச்ச்ி தபை்றிருக்க 

நவண்டு ்.  

• தபொதுவொக, கை்பிக்கின்ை த ொழியின் ஒலியல ப்லபப் பை்றித ்

ததொpந்திருக்கநவண்டு ். அநதொடு த ொழிலயக் கை்பவரின் தொய்த ொழியின் 

ஒலியல ப்லபப் பை்றிய அறிவு ் முக்கிய ொனது.  

• த ொழி உசச்ரிக்கு ் நபொது  ொணவர ் தசய்யு ் தவறுகலள உடனடியொகக் 

நகட்டுணரந்்து தகொள்ளு ் முலையில் கொதுகலளப் பழக்கியிருத்தல் நவண்டு ். 

 • கை்பிக்கின்ை த ொழியிலுள்ள ஒவ்தவொரு ஒலிலயயு ் தனியொக உசச்ரிக்கு ் 

வலகயில் நபசச்ுறுப்புகலளத் தன் கட்டுப்பொடுக்குள் லவத்திருக்கநவண்டு ்.  
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•  ொணவரக்ள் தவைொக உசச்ரிப்பனவை்லைத் தொனு ் பொவலன தசய்யு ் திைன் 

தபை்றிருக்க நவண்டு ்.  

• ஒலிகலளக் கை்பிக்கு ் நபொநதொ அல்லது  ொணவரக்ள் தசய்யு ் பிலழகலளத ்

திருத்து ் நபொநதொ சில குறுக்கு வழிகலளக் லகயொளு ் திைன் 

தபை்றிருக்கநவண்டு ். கணினியின் வரவிை்குப் பின்னர ்ஒலியியல் ஆய்வு நவறு 

பரி ொணத்லத நநொக்கிச ் தசன்றுதகொண்டிருக்கின்ைது. நபசல்ச உலரயொக 

(எழுத்து வடிவில்)  ொை்றுதல், உலரலய நபசச்ொக  ொை்றுதல் என்ை 

தசயல்பொடுகளுக்கு ஒலியியக்கவியலில் ஆழ்ந்த அறிவு நதலவ. நபசச்ுக் 

குலைபொடுகலள நீக்க முயலு ்  ருத்துவரக்ளுக்கு ் வல்லுனரக்ளுக்கு ் 

ஒலியியல் பை்றிய ஆழ்ந்த அறிவு மிகவு ் அவசிய ். தை் தி ்பீடு 2  

1. ஒலிப்பியல் என்ைொல் என்ன?  

2. ஒலியியக்கவியல் என்ைொல் என்ன?  

3. ஒலியுணரவ்ியல் என்ைொல் என்ன?  

4. உயிதரொலிக்கு ் த ய்தயொலிக்கு ் உள்ள நவறுபொடு என்ன?  

5. உயிதரொலிகலள எவ்வொறு வலகபடுத்துவீரக்ள்?  

6. த ய்தயொலிகலள எவ்வொறு வலகப்படுத்துவீரக்ள்?  

7. ஈருயிர ்என்ைொல் என்ன?  

8. தவடிப்தபொலி என்ைொல் என்ன?  

9. உரதசொலி என்ைொல் என்ன?  

10. மூக்தகொலி என்ைொல் என்ன?  

11. ஆதடொலி என்ைொல் என்ன?  

12.  ருங்தகொலி என்ைொல் என்ன?  

2.5.  ொடத்பதொகு ்புனர  

இப்பகுதியில் த ொழி ஆய்வில் ஒலியியலின் முக்கியத்துவ ் பை்றி இவ்வலகில் 

ததொpந்து தகொண்நடொ ். மூவலக ஒலியியல் ஆய்வுகளொன ஒலிப்பியல், 

ஒலியியக்கவியல்  ை்று ் ஒலியுணரவ்ியல் குறித்து அறிந்து தகொண்நடொ ். 

நபசத்சொலியியல் பை்றிய விரிவொன விளக்க ொக உயிதரொலிகளின் 

வலககலளயு ் ஒலிப்பு முiலைகலளயு ் த ய்தயொலிகளின் வலககலளயு ் 

ஒலிப்பு முலைகலளயு ் அறிந்து தகொண்நடொ ். ஒலியியல் ஆய்வின் 

பயன்பொடுகள் பை்றி ததரிந்து தகொண்நடொ ்.  
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2.6. கலலசத்சொை்கள் , 1. அலடப்தபொலி (stop) , 2. அலரயுயிர ் (semi-vowel) , 3. 

ஆதடொலி (trill),  

4. ஈருயிர ் (dipthongs), 5. உயிதரொலி (volwel), 6. உரதசொலி (fricative), 7. ஒலிப்பியல் 

(articulatory phonetics), 8. ஒலியியக்கவியல் (acoustic phonetics), 9. ஒலியுணரவ்ியல் 

(auditory phonetics), 10.  ருங்தகொலி (lateral)  

11. மூக்தகொலி (nasal)  

12. த ய்தயொலி (consonant)  

13. வருதடொலி (flap)  

2.7. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூல்கள்  

இரொசொரொ ், சு. 1980. ஒலியியல். அலனத்திந்திய த ொழியியை் கழக ், 

அண்ணொ லல நகர.் தை் தி ்பீடு வினடகள்  

1. ஒலிப்பியல் ஒலிகள் எவ்வொறு உசச்ரிக்கப்படுகின்ைன என்பலத ஆய்கிைது. 

இவ்வொய்வுமுலை நபசச்ுறுப்புக்களின் அல ப்லபயு ் தசயல்பொட்லடயு ் 

அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு உடை்கூை்றியல் நநொக்கில் ஒலிகளின் பிைப்லப 

ஆயு ். ஒரு ஒலி பிைக்கு ் இடங்கலளயு ் வலககலளயு ் விளக்கி ஆரொயு ் 

ஒலியியல் பிரிவு ஒலிப்பியல் எனப்படு ்.  

2. ஒலியியக்கவியல் ஒலிகளின் ஒலியியக்க அல ப்லப ஆரொய்கிைது. ஒர ்

ஒலிலய  ை்தைொரு ஒலியிலிருந்து நவைொக நொ ் நகட்டுணரவ்தை்கு முக்கிய 

கொரண ொக அல வது அதன் ஒலியியக்க அல ப்பொகு ். நபசத்சொலிகளின் 

பண்பு நலன்கலள ஒலியொரொய்சச்ிக் கருவிகளின் மூல ் கண்டறிவநத 

ஒலியியக்கவியலின் தசயல்பொடொகு ்.  

3. ஒலியுணரவ்ியல் என்பது ஒரு ஒலி தசவியொல் உணரப்படு ் தன்ல லய 

விவரிதத்ல் ஆகு ். இவ்வொய்வு முலையில் ஒலிகள் அவை்லை 

ஒலியொரொய்சச்ியொளன் நகட்கு ் நிலலலயயு ் அறிந்துணரு ் வலகலயயு ் 

அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு ஆயப்படுகின்ைன.  

4. மூசச்ுக்கொை்ைொனது வொயலையில் எவ்விதத ் தங்கு தலடயுமின்றி அதொவது, 

இயங்கு ஒலிப்பொன்களுக்கு ் இயங்கொ ஒலிப்பொன்களுக்கு ் இலடநய 

தலடயின்றிச ் தசல்லு ்நபொது உயிதரொலிகள் பிைக்கின்ைன. த ய்தயொலிகள் 

பிைக்கு ் நபொது முழுத்தலடநயொ சிறிதளவு தலடநயொ நிசச்ய ் இருக்கு ்.  

5. உயிதரொலிகள் மூன்று முதன்ல யொன பரி ொணங்கள் அடிப்பலடயில் 

வலகப்படுத்தப்படுகின்ைன: வொய் திைந்திருக்கு ் அளபு (ந ல், ந லிலட, 
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கீழிலட, கீழ் அல்லது திைந்த,பகுதிதிைந்த, பகுதி மூடிய, மூடிய), நொவின் உயரந்்த 

பகுதியின் இருப்பிட ் (முன், நடு, பின்), இதழ்களின் இருப்பு (குவி, விரி)  

6. ஒலிப்பிடத்லதயு ் (இயங்கு ் ஒலிப்பொனு ் இயங்கொ ஒலிப்பொனு ் ததொடரப்ு 

தகொள்ளுமிட ்) ஒலிப்பு முலைலயயு ் அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு 

த ய்தயொலிகலள வலகப்படுதத்லொ ்.  

7. ஓர ் உயிர ் ஒலியின் உசச்ரிப்நபொடு ததொடங்கி  ை்தைொரு உயிதரொலியின் 

உசச்ரிப்நபொடு முடிவலடயு ் உயிதரொலியின் ஒலிப்நப ஈருயிர ் (னiphவொடிஇப) 

எனப்படுகிைது. இதுதவொரு தநடட்ுயிரொக ஒலிக்கப்படுகிைது. இரண்டு 

உயிதரொலிகளின் சொயலு ் இந்தநட்தடொலியில் கொணப்படு ். தமிழ் ஐ, ஔ 

ஆகிய இரண்டு ் இவ்வொறு ஒலிக்கப்படு ் ஈருயிரக்ளொகு ். எ.கொ. அ + இ = ஐ 

[ai], அ + உ – ஔ [au]  

8. வொயலையின் ஒரிடத்தில் மூசச்ுக்கொை்று முழுவது ் தலட தசய்யப்பட்டு 

திடீதரன்று தவடிப்நபொடு தவளிநயறினொல் அலவகள் தவடிப்தபொலிகள் என்று 

அலழக்கப்படு ். அப்நபொது அண்ணக்கலட அலடப்பு ஏை்படு ். இவ்தவொலிகள் 

அலடப்தபொலிகள் என்று ் அலழக்கப்படு ். தமிழில் வல்லின ஒலிகள் 

தவடிப்தபொலிகளொகு ். எ.கொ. க், ச,் ட், த், ப் [k, c, t, t, p].  

9. வொயலையில் மூசச்ுக்கொை்று வரு ்நபொது முழுவது ் தடுக்கொ ொல் மூசச்ு 

தவளிநயறு ் பொலதலய ஒலிப்பொனொல் குறுக்கி அந்த இடுக்கின் வழிநய 

தசலுத்தினொல் உரொய்வுத்தன்ல  (friction) ஏை்படு ். இப்படி உரொய்வுத ்

தன்ல நயொடு பிைக்கு ் ஒலிகநள உரதசொலிகள் எனப்படுகின்ைன. தமிழில் 

சகர ் [c] பொண்டி நொட்டுத் தமிலழதத்விர பிை  ொவட்டங்களில் [s] என்று 

உரதசொலியொகநவ உசச்ரிக்கப்படுகிைது. உரதசொலி உண்டொகு ் நபொது 

குரல்வலள  டல்கள் அதிரந்்து ் அதிரொ லு ் இருக்கலொ ். அப்நபொது 

அண்ணக்கலட அலடப்பு ் ஏை்படு ் (β, f,  s, y, h)  

10. அலடப்தபொலி நபொலநவ அல ந்து அண்ணக்கலட திைந்து மூக்கலை வழிநய 

மூசச்ுக்கொை்று தவளிநய தசல்லு ் நபொது மூக்தகொலி நதொன்று ். தபரு ்பொலு ் 

மூக்தகொலி உண்டொகு ்நபொது குரல்வலள  டல்கள் அதிரக்ின்ைன. தமிழில் 

த ல்லின ஒலிகள் மூக்தகொலிகளொகு ். எ.கொ. ங், ஞ், ண், ந்,  ் , ன் [ŋ, ɲ, ɳ , n,  m, n].  

11. மூசச்ுக்கொை்று தவளிநயறு ் நபொது இதழ்கநளொ நுனி நொக்நகொ உள்நொக்நகொ 

நவக ொக அதிரந்்து ஆடு ்படி அல கிை ஒலிநய ஆதடொலி எனப்படுகின்ைது. 
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இன்று கு ரி  ொவடட்  க்களொல்  ட்டுந  தமிழ் வழக்கில் ை் [r] என்ை ஆதடொலி 

உசச்ரிக்கப்பட்டு வருகிைது.  

12. மூசச்ுக்கொை்று வொயலையில் ஓர ் இடதல்த அலடத்து நொக்கின் இரு 

 ருங்கிலு ் தவளிநயறு ் நபொது பிைக்கு ் ஒலி  ருங்தகொலி எனப்படுகிைது. ல, 

ள, ழ (l, l, l) மூன்று ்  ருங்தகொலிகளொகு ்.  
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 ொட ்பிரிவு 3 

     ஒலியைியல்  

 டி ்பு சநொக்க ்  

• ஒலியனியலியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

• ஒலி, ஒலியன்,  ொை்தைொலி இவை்றிை்கிலடயிலொன நவறுபொடுகள் பை்றிய 

விளக்க ்  

• ஒலியன்கலளக் கண்டுபிடிக்கு ் முலைகள் குறித்த விளக்க ்  

• ஒலியன்களின் வரன் முலைகள் பை்றிய விளக்க ்  

• ஒலியன் நகொட்பொட்டு விளக்க ் பொடக்கருத்தலகுகள்  

3.0.  ொட முை்னுனர  

3.1. ஒலியனியல் நநொக்கமு ் விளக்க ்  

3.2. ஒலி, ஒலியன்,  ொை்தைொலியன்  

3.3. ஒலியன்கலளக் கண்டுபிடிக்கு ் முலை  

3.3.1. ஒலியனியல் தசயல்முலைகள் 1 

3.3.2. ஒலியனியல் தசயல்முலைகள் 2  

3.3.3. ஒலியனியல் தசயல்முலைகள் 3 

3.4. ஒலியன்களின் அல ப்தபொழுங்கு  

3.5. பொடதத்தொப்புலர  

3.6. கலலசத்சொை்கள்  

3.7. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூல்கள்  

3.0.  ொட முை்னுனர  

ஒரு த ொழியின் ஒலியன்கலள நிறுவி அவை்றின்  ொை்தைொலிகலளக் 

கண்டுபிடித்து வருணலன விளக்க ் தருவது ் ஒலியன்களின் வரன்முலைலய 

விளக்குவது ் ஒலியனியலியலின் முக்கிய நநொக்கங்களொகு ். ஒலி, ஒலியன், 

 ொை்தைொலி இவை்றிை்கிலடயில் நவறுபபொடுகள் உள்ளன. ஒலியன்கலளக் 

கண்டுபிடிப்பதை்தகன்று வழிமுலைகள் இருக்கின்ைன. ஒரு த ொழியின் 

ஒலியன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரன் முலை அல ப்லபக் தகொண்டிருக்கு ். 

ஒலியன்கலள விளக்க பல நகொட்பொட்டுகள் உள்ளன.  

3.1. ஒலியைியலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

ஒரு த ொழியின் ஒலி ஒழுங்குமுலைலய ஆயு ் த ொழியியலின் ஒரு 

கிலளப்பொட ் ஒலியனியலொகு ். அதொவது ஒரு த ொழியின் ஒலியன்கலளக் 
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கண்டுபிடித்து அவை்றின் வரன்முலை, அல ப்தபொழுங்கு, தசயை்பொடு நபொன்ை 

தசய்திகலள விளக்குவது ஒலியனியலொகு ் (phடிஇடிடடிபல). ஒரு த ொழியின் 

கூை்றுகலள நவறுபடுத்து ் குலைந்த தசயை்பொட்டு அலகு ஒலியனொகு ் 

(phoneme).  னித நபசச்ு உறுப்புகள் உை்பத்தி தசய்ய இயலு ் ஒலிகளின் விரிந்த 

பரப்தபல்லலயில் ஒத்தறி அடிப்பலடயில் குலைந்த எண்ணிக்லகயிலொன 

ஒலிகள் தொன் எந்த ஒரு த ொழியிலு ் பயன்படுதப்படு ். ஒலிகள் முரண்படு ் 

ஒழுங்கு முலைகளொக அல க்கப்படுலகயில் அலவ ஒலியன்கள் எனப்படு ்.  

3.2. ஒலி, ஒலியை்,  ொை்பைொலி  

எந்த ஒலியு ் (அது த ொழிசொரந்்ததொய் இருந்தொலு ் இல்லொவிட்டொலு ்) 

ஒலிதொன். அலத ஒலியன் என்று குறிப்பிட இயலொது. ஒலியன் என்பது ஒரு த ொழி 

சொரந்்த ஒலி. இந்த ஒலி கூை்றுக்கலள நவறுபடுத்து ் தசயல்பொட்லட த ொழியில் 

தசய்யு ். எடுத்துக்கொட்டொக பல் என்பது கல் என்பதிலிருந்து ப்-க் என்ை ஒலி 

நவறுபொட்டொல் நவறுபடு ் தசொை்களொகு ். எனநவ ப் என்பது ் க் என்பது ் 

ஒலியன்கள் ஆகு ். ஒரு த ொழிக்கு எழுத்து வடிவமு ் ஒலியன்களொல் தொன் 

தீர ்ொனிக்கப்படு ். ஒலியன்கலளப் பை்றி படிப்பது தொன் ஒலியனியல் என்று 

ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஊகித்திருப்பீரக்ள். நபசத்சொலிகலள அலவ கூை்றுக்கலள 

நவறுபடுத்து ் தசயல்பொட்டின் அடிப்பலடயில் ஒலியன்களொக இனங்கண்டு 

அவை்றின் வருலகயிடங்கள், நசொ;க்லககள், அதனொல் அல யு ் அலசகளின் 

ஒழுங்குமுலைகள் இவை்லை ஆய்ந்து விளக்குவநத ஒலியனியல் எனப்படு ். 

எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரு ் தசொை்கலள அவை்றின் உசச்ரிப்பின் 

அடிப்பலடயில் எழுதுங்கள்:  

1. பல் [pal] - [p]  

2. கல் [kal] - [ ]  

3. பத்து [pattu] - [p]  

4. த ்பி [tambi] - [b]  

முதல் இரண்டு எடுத்துக்கொட்டுகளில் [p], [b] என்பன முரண்பட்டு கூை்றுகலள 

அதொவது இரண்டு தபொருள்தகொண்ட தசொை்கலள நவறுபடுத்துகின்ைன. எனநவ 

இலவ இரண்டு ் ஒலியன்களொகு ். 3-ஆவது  ை்று ் 4-ஆவது 

எடுத்துக்கொட்டுகளில் [p], [b] என்பன முரண்பட்டு வருவதில்லல. [p] என்பது 

தசொல்லின் முதலிலு ் [b] என்பது [m] என்ை ஒலிலய அடுத்து ் வருகின்ைன. [m] 
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என்ை மூக்தகொலி குரதலொலியொகு ். இவ்தவொலியொனது தன்லன அடுத்து வரு ் 

[p] என்ை குரலிலொ ஒலிலய குரதலொலியொக அதொவது [b] ஆக  ொை்றியது என 

நீங்கள் விளங்கிக் தகொள்ளலொ ். அதொவது [b] என்பது [p] என்பதன் 

 ொை்தைொலிகள் எனலொ ். [b], [p] என்பன இரு நவறுபட்ட (முரண்படொத) 

இடங்களில் வருகின்ைன என்பலத நீங்கள் உணரந்்திருப்பீரக்ள். இவ்வொறு இரு 

ஒலிகள் நவறுபட்ட இடங்களில் வருவலத துலணநிலல வருலக முலை என 

உணரந்்து தகொள்ளுங்கள். [p], [b] என்பன ஒன்லைதயொன்று 

இட ்தபயரப்்பதுநபொல் ஒநர இடத்தில் வருவலத நவை்றுநிலல வருலக முலை 

என அறிந்து தகொள்ளுங்கள். துலண நிலல வருலகயில் வரு ் ஒநர வலக 

சொரந்்த ஒலிகள் ஒரு ஒலியனின்  ொை்தைொலிகளொக் கருதப்படு ். நவை்றுநிலல 

வருலக நிலலயில் வந்து கூை்லை நவறுபடுத்தது ் ஒலிகள் தனித்தனியொன 

ஒலியன்கள் என அறிந்து தகொள்ளவு ். [tambi] என்பதை்குப் பதிலொக [tampi] என 

உசச்ரிதத்ொலு ் கூை்று நவறுபடொது (அதொவது தபொருள் நவறுபடொது) என்பலத 

நீங்கள் உணரந்்திருப்பீரக்ள். 3.3. ஒலியன்கலளக் கண்டுபிடிக்கு ் முலை 

ஒலியன்கலளப் பை்றிய ஆய்வுக்கு வரிவடிவொக்க ் அல்லது எழுத்துப் தபயரப்்பு 

தசய்யபட்ட த ொழித்தரவு நதலவ. எழுதப்படொத பழங்குடி  க்களின் 

த ொழிகலள அல்லது கிலள த ொழிகலள ஆயு ் த ொழியியலொர ் தொங்கள் 

தபை்ை ஒலியியல் பயிை்சியின் பயனொய்த் தகவலொளி தரு ் கூை்றுகலள 

எழுத்துப் தபயரப்ு தசய்வர.் எழுத்துப்தபயரப்்பு தசய்பவரின் குலைபொடு 

கொரண ொக தரவின் பதிவில் பிலழகள் ஏை்படலொ ். இத்தலகய பிலழகள் 

ஒலியியல் பயிை்சியின் குலைபொடு கொரண ொகநவொ தசறிவு எழுத்துப்தபயரப்்பு 

(narrow transcription) கொரண ொகநவொ தசறிவல்லொத எழுத்துப்தபயரப்்பு (broad 

transcription) கொரண ொகநவொ ஒலிகலளத் தவைொகப் பிரிப்பதனொநலொ 

ஏை்படலொ ். ஒலியனியல் ஆய்வுக்கு முன்னர ் இக்குலைபொடுகள் 

த ொழித்தரவிலிருந்து நீக்கப்படநவண்டு ். அதன் பின்னர ்ஒலியனியல் ஆய்வு 

அதொவது ஒலியன்கலளக் கண்டுபிடிக்கு ் தசயல்முலைகள் 

கலடபிடிக்கப்படு ்.  

3.3.1. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள்  

1 முதலொவது த ொழித் தரவின் பதிவில் கொணப்தபறு ் ஒலிகலள அவை்றின் 

ஒலியியல் பண்புக்கூறுகளின் அடிப்பலடயில் அட்டவலணப் படுத்தநவண்டு ். 
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எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரு ் பலடக்கப்பட்ட கலொபத ொழியின் தசொை்கலள 

எடுத்துக்தகொள்நவொ ்:  

[mafasa] ‘திமிங்கில ்’  

[tasa] ‘வொல்ரஸ்’  

[mavma] ‘வீடு’  

[katavs] ‘நதொட்ட ்’  

இ ்த ொழிதத்ரவுப் பதிவிலுள்ள ஒலிகலளப் பின்வரு ொறு 

அட்டவலணப்படுதத்லொ ்:  

    t   k 

 f v   s 

 m 

வ   க எ ள அ ய இரண்டொவதொக, ஐயத்திை்கு இட ொன ஒலி இலணகலளத 

தனிநய எடுத்து எழுதநவண்டு ். ஓர ் ஒலியின்  ொை்தைொலிகளொக வரவியலு ் 

எல்லொ ஒலிகளு ் ஐய இலணகநள. ந நல கொட்டிய எடுத்துக்கொட்டில் க , எ 

என்பன ஐய இலணகளொகு ். ஒநர இடத்தில் பிைக்கு ் த ய்தயொலிகளு ் 

(குறிப்பொக குரதலொலிகளு ் குரலிலொ ஒலிகளு ்) ஒநர ஒலிப்பு முலையில் 

பிைக்கு ் த ய்தயொலிகளு ் அடுத்துவரு ் உயிரக்ளு ் ஐய இலணகளொக 

வரலொ ். மூன்ைொவதொக ஐயத்திை்கு இடமில்லொத ஒலிகலளதயல்லொ ் 

பட்டியலிட நவண்டு ். ந ை்கொட்டிய எடுத்துக்கொட்டில் பின்வரு ் ஒலிகள் 

ஐயத்திடமில்லொத ஒலிகளொகு ்:  

 

    t   k 

 f   v   s 

 m      

    a 

இரண்டொவதொக, ஐயத்திை்கு இட ொன ஒலி இலணகலளத தனிநய எடுத்து 

எழுதநவண்டு ். ஓர ்ஒலியின்  ொை்தைொலிகளொக வரவியலு ் எல்லொ ஒலிகளு ் 

ஐய இலணகநள. ந நல கொட்டிய எடுத்துக்கொட்டில் க , எ என்பன ஐய 

இலணகளொகு ். ஒநர இடத்தில் பிைக்கு ் த ய்தயொலிகளு ் (குறிப்பொக 
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குரதலொலிகளு ் குரலிலொ ஒலிகளு ்) ஒநர ஒலிப்பு முலையில் பிைக்கு ் 

த ய்தயொலிகளு ் அடுத்துவரு ் உயிரக்ளு ் ஐய இலணகளொக வரலொ ். 

பிரித்தறியு ் முனைகள்  

அடுத்தகட்ட ொக ஐய இலணயிலுள்ள ஒலிகலளப் பிரித்தறியநவண்டு ். 

முதலொவது ஒதத் சூழ்நிலலகளில் வரு ் ஒலிகள் தபொருள்நவறுபொட்டிை்குக் 

கரொண ொக அல கின்ைனவொ (contrast in analogous envirounment) என்று 

கொண்பதொகு ். பின்வரு ் த ொழித்தரவு பதிலவப் பொருங்கள்:  

 

  [sama] ‘ னிதன்’              [esa] ‘இலல’  

 [ɛka] ‘கொ ்பு‘         [zama] ‘விலத’  

 [tamza] ‘ கரந்த ்’        [tadza] ‘கிலள’  

 [tatsa] ‘பூ‘        [ksama] ‘இதழ்’  

 [eke] ‘சொறு’ 

தசயல்முலைகள் 1.  

ஒலிகளிகளின் அட்டவலண  

 t, d                                           k 

    s, z                                              

  m    

 

    e   ɛ 

             a 

8. ஐய இலணகள்:  

  [t, d]                                          

  [s, z]                                              

  [e,   ɛ] 

9. ஐயத்திை்கு இடமில்லொத ஒலிகள்:  

  [k, m, a]  

பிரித்தறியு ் முனைகள்  
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• ஓர ் ஐயவிலணயிலுள்ள ஒலிகளின் இயல்புகலளக் குறிப்பிட நவண்டு ். 

ந நலயுள்ளத் தரவுப் பதிவிலுள்ள ஐயவிலண [t, d] என்பதில் [t] குரலில்லொதது 

[d] குரலுலடயது.  

• ஓர ் ஐயவிலணயிலுள்ள ஒலிகள் வரு ் ஒதத் சூழ்நிலலகலள 

எடுத்துக்கொட்டநவண்டு ். [t, d] என்பன வரு ் ஒதத் சூழ்நிலல பின்வருவதொகு ்: 

[tadza] ‘கிலள’, [tatsa] ‘பூ‘. இவ்விரு தசொை்களு ் [t, d] என்ை ஐயத்திை்கிட ொன 

ஒலிகளொல்  ட்டு ன்றி [s, z] என்னு ் ஒலிகளொலு ் நவறுபடுவலதக் 

கொண்டுதகொள்வு ். 

• அடுத்ததொக ஒத்த சூழ்நிலலகளிலுள்ள நவறுபொடுகலளக் குறிப்பிடநவண்டு ். 

[t] என்பது [s] என்பதை்கு முன்னரு ் [d] என்பது [z] என்பதை்கு முன்னரு ் 

வருவலதக் கண்டுதகொள்ளவு ். இலக்கண நவறுபொடு இல்லல என்பலதயு ் 

அறிந்துதகொள்ளவு ்.  

• ஓரிலணயிலுள்ள ஒலிகள் நவறுபடுவதை்குச ் சூழல்தொன் கொரண ் என்று 

கூறுவதை்குச ் சொன்றுகள் இருக்கின்ைதொ என்று பொரக்்கவு ். 

த ொழித்தரவிலிருந்து குரதலொலியொன [d] குரதலொலிக்கு முன்னரு ் வரு ் 

என்று ் குரலிலொ ஒலியொன [t] அசச்ூழலில் வருவதில்லல (அதொவது குரலிலொ 

ஒலிக்கு முன்னரு ்) என்று ் கருதுநகொள் தசய்யலொ ். இந்த கருதுநகொலள 

 றுப்பதை்கொன சொன்று ந ை்கண்ட த ொழித்தரவில் இல்லல. (கூடுதலொன 

த ொழித்தரலவ உை்றுநநொக்கி ந ை்தசொன்ன கருதுநகொலள நிறுவநவொ 

 ொை்ைநவொ  றுக்கநவொ தசய்யலொ ்.)  

• முடிலவ கூறுவநதொமு அ ்முடிவிை்கொன கொரணத்லதயு ் தசொல்ல நவண்டு ். 

கருதுநகொலள  றுப்பதை்கொன சொன்றுகள் இல்லல என்ைொல் இரண்டு ஒலிகளு ் 

ஒத்த சூழலில் வரவில்லல என்று தபொருள். ஒத்த சூழலில் வரொத இரண்டு 

ஒலிகலள ஒலியன்களொகக் தகொள்ளவியலொது. என்நவ [t], [d] என்பன தவவ்நவறு 

ஒலியனின்கள் அல்ல (அதொவது ஒரு ஒலியனின்  ொை்தைொலியன்கள்) என்ை 

முடிலவ எய்தலொ ்.  

[s, z] என்ை இலண ஒத்த சூழ்நிலலயில் வந்து தபொருள்நவறுபொட்டிை்குக் 

கொரண ொய் அல வதொல் ([sama] ‘ னிதன்’, [zama] ‘விலத’) அலவ 

தவவ்நவைொன ஒலியன்களொகு ்: /s/ , /z/ . இதுநபொலநவ [e, ɛ] என்ை இலணயு ் 
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ஒத்த சூழ்நிலலயில் வந்து தபொருள்நவறுபொட்டிை்குக் கொரண ொய் இருப்பதொல் 

([ɛka] ‘கொ ்பு‘, [eke] ‘சொறு’) அலவ தவவ்நவறு ஒலியன்களொகு ்: /e/,  /ɛ/ 

3.3.2. ஒலியைியல் பேயல்முனைகள் 2 

முந்திய தலலப்பில் இரண்டு ஒலிகள் ஒத்த சூழ்நிலலயில் வந்து தபொருள் 

நவறுபொட்டிை்குக் கொரண ொய் அல வலதக் தகொண்டு அலவ தவவ்நவறு 

ஒலியன்கள் என்று பிரித்தறியு ் முலைகலளப் பொரத்்நதொ ். அடுத்து ஒநர 

சூழ்நிலலயில் தபொருள் நவறுபடுதலலக் (contrast in identical environment) 

தகொண்டு ஒலியன்கலளப் பிரித்தறியு ் முலைகலளப் பொரப்்நபொ ். 

ஒத்த சூழ்நிலலயின் ஒரு வலகநய ஒநர சூழ்நிலல என்பது ஒநர சூழ்நிலலயில் 

இரண்டு ஒலிகள் தபொருலள நவறுபடுத்துவதொல் அலவ தவவ்நவறு ஒலியன்கள் 

என்பது ததளிவொகின்து. ஒநர சூழ்நிலலயில் இரண்டு ஒலிகள் நவறுபடுவலதக் 

கொட்டு ் தசொை்கள் சிறு க் குலையிலண (minimal pair) எனப்படு ். சிறு க் 

குலையிலணகலளக் தகொண்டு ஒலியன்கலளப் பிரித்தறியு ் முலைகலள 

பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டு மூல ் விளக்குநவொ ்.  

[tap] ‘ஒவ்தவொரு’   [tab ‘நர ்பு‘  

[nat] ‘நவலலதசய்’   [gana] ‘குரங்கு’  

[kana] ‘தபல்ட்’   [tan] ‘பழ ்’ 

[gan] ‘நீந்து’    [kaka] ‘சுண்ணொ ்பு‘  

[sona] ‘மூழ்கு’   [tazna] ‘எலுமிசல்ச’  

[dan] ‘க ்பு‘    [dat] ‘கடின ்’  

[nata] ‘பரஸ்்’   [gaka] ‘விை்றுவிடு’  

[kos] ‘வொங்கு’  

பேயல்முனைகள்:  

1. ஒலிகளின் அட்டவலண:  

 

  p b t d      k g 

   s z  

    n 

    o 
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   a 

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

3.ஐயத்திை்கு இடமில்லொ ஒலிகள்: [n, o, a]  

பிரித்தறியு ் முனைகள்:  

ஐயவிலண [p, b]  

சூழ்நிலலகள்: ஒன்நை  

சொன்று : [tap] [tab]  

முடிவு : [p], [ b] ஆகிய ஒலிகள் ஒநர சூழ்நிலலயில் வந்து தபொருலள 

நவறுபடுத்துவதொல் அலவ தவவ்நவறு ஒலியன்களொகு ்: /p/, / b/.  

இதுநபொலநவ [t, d], [k,g] என்ை இலணகளிலுள்ள [t] , [d], [k] , [g] என்பனவு ் 

தவவ்நவறு ஒலியன்களொகு ்: /t/ , /d/   /k/ , /g/. [s, z] என்ை இலண ஒநர சூழலில் 

வரொததன் கொரண ொக அவை்லை தவவ்நவறு ஒலியன்கள் என்று கூை 

இயலவில்லல.  

3.3.3. ஒலியைியல் பேல்முனைகள் 3  

முந்திய பகுதியில் ஒநர சூழ்நிலலயில் தபொருள்நவறுபடுவலத லவத்து, 

ஒலியன்கலளப் பிரித்தறியு ் முலைலயக் கண்நடொ ். அ ்முலைக்கு 

அடிப்பலட நவை்றுநிலலக் தகொள்லக (principle of contrast) ஆகு ். இரண்டு 

ஒலிகள் ஒநர சுழ்நிலலயில் தபொருலள நவறுபடுத்தி வருவலத நவை்றுநிலல 

வருலகமுலை (contrastive distribution) எனப்படு ். இவ்வொறின்றி 

ஒலிதயொை்றுல யுலடய இரண்டு ஒலிகள் ஒன்று வருமிடத்தில்  ை்ைது 

வருவதில்லல என்று ் நிலல இருக்கு ொனொல் அலதத் துலணநிலல 

வருலகமுலை எனலொ ். இரண்டு ஒலிகள் தவவ்நவறு சூழ்நிலலகொரண ொக 

 ொறி இருக்கு ொனொல் அவை்லை சூழ்நிலலயின் திரிதபொலிகளொக அல்லது 

 ொை்தைொலிகளொகக் கருத இடமுண்டு. சில ச யங்களில் இரண்டுந  நவநைொர ்

ஒலியின் திரிபுகளொகவு ் வரலொ ். பின்வரு ் த ொழித்தரவுப் பதிலவ 

எடுத்துக்தகொள்நவொ ்:  

[tofo] ‘ரொசி’  [xexe] ‘நதொல்வியலட’ 

[ose] ‘கிரகண ்’  [toɸo] ‘கொல்விரல்’  

[ɸநஒɔ] ‘சூரியன்’  [seso] ‘ திப்பீடு’  

[efes] ‘நநை்று’   [feɸe] ‘கூரல் ’  
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[toxos] ‘இருக்கலொ ்’  [tokox] ‘பொடு’  

[foxɔ] ‘கட்லட’ [xoɸe] ‘நீலப்பைலவ’ 

 [texɔ] ‘பனி’  

தசயல்முலை:  

1. ஒலிகளின் அட்டவலண  

  t      k  

 ɸ f s       x 

   e    

   o  ɔ  

2. ஐயவிலணகள்:  

[ɸ, f] [k, x] [o, ɔ]  

3.ஐயத்திை்கு இடமில்லொ ஒலிகள்: [t, s, e]  

பிரித்தறியு ் முலை:  

ஐயவிலண [ɸ, f]  

சூழ்நிலல: ஒன்நை  

சொன்று: [tofo] ‘ரொசி’, [toɸo] 'கொல்விரல்' 

முடிவு:[ɸ] , [f] என்ை இரண்டு ் ஒநர சூழ்நிலலயில் வந்து தபொருலள 

நவறுபடுத்துவதொல் அலவ தவவ்நவறு ஒலியன்களொகு ்: /ɸ/ / f /  

ஐயவிலண: [k, x]  

சூழ்நிலல: ஒதத் சூழ்நிலல  

சொன்று: [texɔ] ‘பனி’, [xexe] ‘நதொல்வியலட’  

முடிவு: [k], [x] என்ை இரண்டு ் ஒத்த சூழ்நிலலயில் வந்து தபொருலள 

நவறுபடுத்துவதொல் அலவ தனித்தனி ஒலியன்களொகு ்: / k /, / x /  

ஐயவிலண: [o, ɔ] எடுநகொள்: [ɔ] என்பது கலடயண்ண ஒலிலய அடுத்து 

தசொல்லின் இறுதியல் வருகின்ைது. [டி] அசச்ூழலில் வருவதில்லல.  

முடிவு:[ ɔ] என்பது ் [o] என்பது ் ஒலிதயொை்றுல  உலடயலவ ஆதலொலு ் 

துலணநிலல வருலகமுலையில் வருவதொலு ் ஒநர ஒலியின் 

 ொை்தைொலிகளொகு ். இயல்பொன ஒலியன்: / o /  

3.4. ஒலியை்களிை் அன  ்ப ொழுங்கு  
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ஒரு த ொழியில் ஒலியனியல் அலகுகளின் ததொடரச்ச்ியொன வரிலசமுலைலயப் 

பை்றிக் கூறுவது ஒலியன்களின் அல ப்தபொழுங்கு (phonotactics) எனப்படு ். 

எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் /fs/  ை்று ் /spm/ என்ை த ய்தயழுத்துகளின் 

வரிலசகள் தசொல் முதலில் வரொது. சொத்திய ொன த ய்தயொலி + உயிதரொலி 

இலணப்புகளில் பல கட்டுப்பொடுகள் இருக்கின்ைன  எடுத்துக்கொட்டொக /ŋ/ 

என்பது /ɪ æ ʌ ɒ/ என்ை குை்றுயிரக்ளுக்குப் பின்னரத்ொன் வரு ். இந்த 

வரிலசமுலை கட்டுப்பொடுகள் அல ப்தபொழுங்கு விதிகள் (phonotactics rules) 

என்பதன் கீழ் நபசப்படு ். ஒலியன்களின் அல ப்தபொழுங்கில் உயிதரொலிகள், 

த ய்தயொலிகள் என்பன வருமிடங்களு ் வரொவிடங்களு ், உயிரக்ளின்  ை்று ் 

த ய்களின் ததொடரச்ச்ிகள், சொத்திய ொன சொத்தியமில்லொ த ய் யக்கங்கள், 

அலச அல ப்புகள் என்பன குறித்து நபசப்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக நிலலதபறு 

தமிழில் க், ச,் த,் ப், ஞ், ந்,  ், ய், வ் என்ை த ய்தயழுத்துகள் த ொழி முதலில் வரு ் 

ஆனொல் ட், ை், ங், ண், ன், ர,் ல், ழ், ள் என்ை த ய்தயழுத்துகள் தசொல் முதலில் 

வரொது, த ய் யக்கங்கள் தசொல் முதலிலு ் தசொல் இறுதியிலு ் வரொது, இரண்டு 

உயிதரழுத்துகள் ததொடரந்்து வரொது நபொன்ை கூை்றுகள் ஒலியன்களின் 

அல ப்தபொழுங்கு குறிதத் உண்ல களொகு ். தன் திப்பீடு  

1. ஒலியனியல் என்ைொல் என்ன?  

2. ஒலி, ஒலியன்,  ொை்தைொலி – நவறுபடுத்துக.  

3. துலண நிலல வருவலக முலை நவை்றுநிலல வருலக முலை என்ைொல் என்ன? 

4. ஒலியன்களின் அல ப்தபொழுங்கு என்ைொல் என்ன?  

3.5.  ொடத் பதொகு ்புனர  

இப்படப்பகுதியில் ஒலியனியலியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ் பை்றி முதலில் 

பொரத்்நதொ ். பின்னர ் ஒலி, ஒலியன்,  ொை்தைொலி இவை்றிை்கிலடயிலொன 

நவறுபொடுகள் பை்றி அறிந்து தகொண்நடொ ். இப்பகுதியின் முக்கிய நநொக்க ொன 

ஒலியன்கலளக் கண்டுபிடிக்கு ் முலைகள் பை்றி அறிந்து தகொண்நடொ ். 

ஒலியன்களின் அல ப்பதபொழுங்கு குறித்து ததொpந்து தகொண்நடொ ்.  

3.6. கலலசத்சொை்கள்  

1. ஒலியன் (phoneme)  

2. ஒலியனின் அல ப்தபொழுங்கு (phonotactics)  

3. துலணநிலல வருலகமுலை (complementary distribution)  
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4.  ொை்தைொலி (allophone)  

5. நவை்றுநிலல வருலக முலை (contrastive distribution)  

3.7. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி.  ை்று ் வ. தெயொ. 1997. த ொழியியல். கு ரன் பதிப்பக ் 

தசன்லன. 

நகொதண்டரொ ன், தபொன். தபொது த ொழியியல். பூ ்தபொழில் தசன்லன.  

பர சிவன்.கு. 1984. இக்கொல த ொழியியல் அறிமுக ். லசவ சிதத்ொந்த 

நூை்பதிப்புக் கழக ். தசன்லன.  

முத்துசச்ண்முக ். 1989. இக்கொல த ொழியியல்  துலர பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் 

 துலர. மூன்ைொ ் பதிப்பு.  

தை் திபீட்டு வினடகள்  

1. ஒரு த ொழியின் ஒலி ஒழுங்குமுலைலய ஆயு ் த ொழியியலின் ஒரு 

கிலளப்பொட ் ஒலியனியலொகு ். அதொவது ஒரு த ொழியின் ஒலியன்கலளக் 

கண்டுபிடித்து அவை்றின் வரன்முலை, அல ப்தபொழுங்கு, தசயை்பொடு நபொன்ை 

தசய்திகலள விளக்குவது ஒலியனியலொகு ். 2. நபசச்ு உறுப்புக்களொல் 

ஒலிக்கப்படு ் தபளதிக இருப்பொன் ஒலியொகு ். ஒரு த ொழியில் கூை்றுக்கலள 

நவறுபடுதத்ப் பயன்படு ் ஒலிகள் ஒலியன்களொகு ். ஒலியன்கள் ஒரு குழு  

ஒலிகலள உள்ளடக்கு ். இவ்தவொலிகள்  ொை்தைொலிகள் எனப்படு ்.  

3. ஒரு ஒலியலனக் குறிப்பிடு ் ஒலிகள் ஒன்று வரு ் இடத்தில்  ை்தைொன்று 

வரொ ல் அல யு ் நிலல துலண நிலல வருலக முலை எனப்படு ். 

ஒன்லைதயொன்று இட ்தபயரப்்பதுநபொன்று வரு ் ஒலிகளின் வருலக முலை 

எனப்படு ்.  

4 ஒரு த ொழியில் ஒலியனியல் அலகுகளின் ததொடரச்ச்ியொன 

வரிலசமுலைலயப் பை்றிக் கூறுவது ஒலியன்களின் அல ப்தபொழுங்கு 

(phonotactics) எனப்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் /fs/  ை்று ் /spm/ 

என்ை த ய்தயழுத்துகளின் வரிலசகள் தசொல் முதலில் வரொது. சொத்திய ொன 

த ய்தயொலி + உயிதரொலி இலணப்புகளில் பல கட்டுப்பொடுகள் இருக்கின்ைன. 

எடுத்துக்கொட்டொக /ŋ/ என்பது /ɪ æ ʌ ɒ/ என்ை குை்றுயிரக்ளுக்குப் பின்னரத்ொன் 

வரு ். இந்த வரிலசமுலை கட்டுப்பொடுகள் அல ப்தபொழுங்கு விதிகள் 

(phonotactics rules) என்பதன் கீழ் நபசப்படு ்.  
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 ொட ்பிரிவு 4 

உரு ைியல் 

 ொட சநொக்க ்  

• உருபனியலின் விளக்கமு ் நநொக்கமு ்  

• உருபுகள், உருபன்கள்,  ொை்றுருபுகள் பை்றிய விளக்க ்  

• உருபன்பலளக் கண்டறிதல்  

• உருபன்களின் வலகப்பொடு  

• உருபன்களின் வரன்முலை  

• திரிபு ் ஆக்கமு ் பொடக்கருத்தலகுகள்  

4.0. பொட முன்னுலர  

4.1. உருபனியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

4.2. உருபுகள், உருபன்கள்,  ொை்றுருபுகள்  

4.3. உருபன்கலளக் கண்டறிதல்  

4.3.1. லநடொவின் ஒன்ைொ ் விதி  

4.3.2. லநடொவின் இரண்டொ ் விதி  

4.3.3. லநடொவின் மூன்ைொ ் விதி  

4.3.4. லநடொவின் நொன்கொ ் விதி  

4.3.6. லநடொவின் ஐந்தொ ் விதி  

4.3.7. லநடொவின் ஆைொ ் விதி  

4.4. திரிபு ் ஆக்கமு ்  

4.5. உருபன்களின் வலககள்  

4.6. உருபன்களின் அல ப்தபொழுங்கு  

4.7. பொடதத்தொகுப்புலர  

4.8. கலலசத்சொை்கள்  

4.9. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூை்கள்  

4.0.  ொட முை்னுனர  

இப்பொடப்பகுதியில் உருபனியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ் அறிமுக ொகத ்

தரப்படு ். ஒரு தசொல்லிலுள்ள உருபன்கலளப் பிரித்து அவை்றின் 

தபொருண்ல கலளத் தருவது ் இவ்வொய்பின் கண் அடங்கு ். உருபுகள், 
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உருபன்கள்,  ொை்றுருபுகள் என்பன ஒன்றிை்தகொன்று ததொடரப்ுலடயனவு ் 

நவறுபட்டலவயு ் ஆகு ். உருபன்கலளக் கண்டுபிடிக்க வழிமுலைகள் 

இருக்கின்ைன. பல வலகயிலொன உருபன்கள் இருக்கின்ைன. ஓர ் த ொழியின் 

உருபன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அல ப்தபொழுங்லகக் தகொண்டிருக்கின்ைன. 

த ொழிகள் அவை்றின் உருபனியல் அல ப்பொல் ஒன்றுபடநவொ இருக்கநவொ 

நவறுபடநவொ தசய்யலொ ். உருபன்கலள திரிபுகளொகவு ் ஆக்கங்களொகவு ் 

வலகப்படுத்த இயலு ். தசொல்லொக்க ் குறிதத் ஆய்வுகள் தை்கொலத்தில் 

முக்கியத்துவ ் தபை்றுள்ளன.  

4.1. உரு ைியலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ் 

 ஒரு த ொழியின் உருபன்கலளக் கண்டு பிடித்து அவை்றின் பட்டியலல 

உருவொக்குவது ் உருபுகலள உருபன்களின் கீழ்  ொை்றுருபுகளொக அலடயொளங் 

கண்டு பட்டியலிடுவது ் உருபனியலின் நநொக்க ொகு ். த ொழி அல ப்பின் 

இரண்டொவது  ட்ட ொக வருவது உருபனியல் ஆகு ். தசொை்களின் அக 

அல ப்லபப் பை்றிக் கூறுவது உருபனியலொகு ். உருபனியல் ஆய்ஙர ் தசொல் 

வடிவுகலள அவை்றின் ஆக்கக்கூறுகளொகப் (உருபன்களொகப்) பிரித்து அலவ 

ஒவ்தவொன்றின் அல ப்தபொழுங்லகக் கூை முயல்வர.் தசொல்வலகப்பொட்டிை்கு 

ஏை்ப உருபன்களின் இலணப்பு முலைகளு ் வருலக முலைகளு ் நவறுபடு ். 

ஒருவரது நபசச்ு ஒலியன்களின் அடுக்கொக  ட்டுந  அல யு ொனொல் அவர ்

நபசுவது ் அப்நபசச்ிலன  ை்ைவரக்ள் நகட்பது ் வீண்நவலலயொகு ். 

நபசுவதொலு ் நகட்பதொலு ் கருத்துப்பரி ொை்ை ் நிகழ்வதனொநலநய நபசச்ிலன 

ஆரொய்வது நதலவயொகின்ைது. கருத்துக்கலளப் பரி ொை முடிகிைது என்ைொல், 

அதை்குக் கொரண ் உருபனல ப்பு ஆகு ். நவறுவலகயில் தசொன்னொல 

உருபன்கநள தபொருலள தவளிப்படுத்துகின்ைன. தபொருளுக்கு ் ஒலியனுக்கு ் 

நநரடித் ததொடரப்ில்லல. ஓர ் ஒலியன் தனித்நதொ நவறு ஒலியன்கநளொடு 

நசரந்்நதொ ஓர ் ஒலியக்கூறு ஆகின்ைது. இந்த ஒலியக்கூை்லைநய உருபன் 

என்கின்நைொ ். இது தபொருளுலடயது. சொன்ைொகத் தமிழில் ஆ என்னு ் 

ஒலியனுக்குப’ தபொருள் இல்லல. அதுநவ தனித்து ஒரு உருபனொய் (ஓதரழுத்து 

ஒரு த ொழியொய்) வரு ்நபொது இலக்கியத்தில் ‘பசு’ என்பலதக் குறிக்கின்ைது. 

இவ்வொநை ஆ என்பது ் ண் என்பது ் நசொ;ந்து ஆண் என்னு ் உருபனொக 

வரு ்நபொதுதொன் ‘ஆண் தன்ல யுலடயவன்’ என்னு ் தபொருள் 
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நதொன்றுகின்ைது. இவ்வொறு தபொருள் தருகின்ை மிகசச்ிறிய ஒலியக்கூநை 

உருபன் எனப்படுகின்ைது. இங்கு ‘மிகசச்ிறிய’ என்பது ‘ந லு ் பிரிக்கவியலொத’ 

என்னு ் கருத்தில் வழங்கப்படுகின்ைது. நொய்கள் என்னு ் தசொல்லல நொய் + கள் 

என்று பிரித்து தபொருள் தகொள்ளலொ ். ஆனொல் நொய் என்பலதநயொ கள் 

என்பலதநயொ ந லு ் பரித்து தபொருள் தகொள்ளவியலொது. எனநவ நொய், கள் 

ஆகிய இரண்டு ் உருபன்களொகு ். ந நல கூறிய எடுத்துக்கொட்நட 

உருபனியலின்  ை்தைொரு பயன்பொட்லடயு ் விளக்குகின்ைது. நொய் என்பது ஒரு 

விலங்கிலனயக் குறிக்கின்ைது. கள் என்பது பன்ல லயக் குறிக்கின்ைது. 

அதொவது கள் என்ை தசொல்லுக்குச ் தசொை்தபொருள் (lexical meaning) இல்லல, 

இலக்கணப் தபொருள்தொன் (grammatical meaning) இருக்கின்ைது. நவறுவலகயில் 

தசொன்னொல் உருபன்கள் தொன் இலக்கண உைவுகலளயு ் 

தவளிப்படுத்துகின்ைன.  

இவ்வொறு ஒரு புை ் ஒலியனியலுக்கு ் தபொருண்ல யியலுக்கு ் பொல ொகவு ் 

 றுபுை ் ஒலியனியலுக்கு ் இலக்கணத்திை்கு ் பொல ொகவு ் உருபனியல் 

அல கின்ைது.  

4.2. உருபுகள், உரு ை்கள்,  ொை்றுரு ை்கள்  

உருபனியலின் அடிப்பலடக்கூறு உருபன் ஆகு ். ஒரு கூை்லை அல்லது 

தசொல்லல தபொருள் தரு ் அலகுகளொகப் பிரிப்பது உருபனியல் ஆய்வொகு ். 

இவ்வலலக ந லு ் பிரிக்க இயலொது. இதத்லகய ந லு ் பிரிக்க இயலொத 

தபொருண்ல  தரு ் அலகுகலள உருபுகள் என்று அலழக்கலொ ். எவ்வொறு 

ஒலியன்களுக்கு  ொை்தைொலிகள் உள்ளனநவொ அது நபொலநவ உருபனுக்கு ் 

 ொை்றுருபுகள் உள்ளன. எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரு ் தசொை்கலளக் 

கவனியுங்கள்:  ர ்,  ரங்-கள்.  ர ் என்பது ்  ரங் என்பது ்  ர ் என்ை 

உருபனின்  ொை்றுருபுகள் எனலொ ். ஒரு தசொல்லல தபொருண்ல  தரு ் 

கூறுகளொகப் பிரிக்லகயில் அவை்லை உருபுகள் என்றுதொன் அலழக்க 

நவண்டு ். இவ்வுருபுகள் அவை்றின் தசயல்பொடு  ை்று ் வருலகமுலை 

அடிப்பலடயில் உருபன்களொகக் குழு ப்படு ்.  

4.3. உரு ை்கனளக் கண்டறிதல்  

உங்களுக்குத் ததரியு ் நீங்கள் நபசு ் நபொது உருன்கலளப் பிரித்துப் 

நபசுவதில்லல. இன்னு ் தசொல்லப்புகுந்தொல் நீங்கள் தசொை்கலளக் கூடப் 

பரித்துப் நபசுவதில்லல. எடுத்துக்கொட்டொக நீங்கள் என் கூட வருகிறீரக்ளொ? 
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என்ை வொக்கியத்லதப் நபசச்ுவழக்கில் எப்படி தவளிப்படுத்துவீரக்ள் என்று 

எண்ணிப்பொருங்கள். நீங்கஎங்கூடவரர்ீங்களொ? என்று நசரத்்துதத்ொநன 

நபசுவீரக்ள். இக்கூை்லைப் உருபன்களொகநவொ தசொை்களொகநவொ பிரித்துத ்

பொருங்கள். நீங்க-எங்-கூட-வர-்ர-்ஈங்கள்-ஆ என்றுதொநன பிரிப்பீரக்ள். 

உங்களுக்குத் தமிழ்த் ததொpவதொல் இலதச ் தசய்யமுடிகின்ைது. சில வட்டொர 

வழக்குக் கூை்றுகலள நீங்கள் உருபன்களொகப் பகுக்கப் புகுந்தொல் அந்த முயை்சி 

மிகக் கடின ொக இருக்கு ். அது ட்டு ல்லொ ல் த ொழியிலொரொக 

ஆகப்நபொகின்ை நீங்கள் இலக்கண ் எடுதத்ப்படொத கிலள த ொழிகலள 

 ட்டு ன்றி பழங்குடி  க்களின் த ொழிகலளயு ் ஆய நவண்டிவரு ். இதை்கொக 

நீங்கள் தரவுகலளச ் நசகரித்துப் பின்னர ் அலத ஆயநவண்டு ். எனநவ எந்த 

த ொழிக்கு ் உருபன்கலளக் கண்டுபிடிக்கு ் தகொள்லககலளப் பை்றி 

அறியநவண்டு ். தசொை்கலள அல்லது கூை்றுக்கலள முதலில் உருபுகளொகப் 

பிரிக்நவண்டு ். பின்னர ் சில தகொள்லககள் அல்லது நகொட்பொடுகள் 

அடிப்பலடயில் இந்த உருபுகலள உருபன்களின்  ொை்றுருபுகளொகக் குழ  

நவண்டு ்.  ட்டு ன்றி இ ் ொை்றுருபுகள் வரு ் இடங்கலளநயொ அல்லது 

அவ்வடிலவ ஆக்கு ் விதிகலளநயொ தரநவண்டு ். யூஜீன் லநடொ என்பவர ்தொன் 

எழுதிய உருபனியல் என்ை புத்தகதத்ில் உருபன்கலளக் கண்டறிய ஆறு 

விதிகலளக் கூறுகின்ைொர.்  

4.3.1. னநடொவிை் முதல் விதி  

எல்லொ இடங்களிலு ் த க்தகன தனிப்தபொருளு ் ஒநர ஒலியவடிவமு ் தபை்று 

வருகின்ை உருபுகள் ஓர ் உருபனொய் அல யு ். இலதப் பின்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டொல் நீங்கள் விளங்கிக்தகொள்ளலொ ். ஓட்டு-நர,் இயக்கு-நர,் 

அனுப்பு-நர ் என்ை தசொை்களில் -நர ் என்று வரு ் உருபுகள் யொவு ் ஓர ்

உருபனொகு ் என்பது ந ை்தசொன்ன விதியொல் நீங்கள் அறிந்துதகொள்ளலொ ் 

4.3.2. னநடொவிை் இரண்டொ ் விதி  

த க்தகன ஒரு தனிப்தபொருலளப் தபை்ை உருபுகள் ஒலிய வடிவதத்ொல் 

நவறுபட்டிருந்தொலு ், அதொவது ஒலியன்களிநலொ ஒலியன்களின் 

வரிலசமுலையிநலொ நவைபட்டிருந்தொலு ், அவ்நவறுபொடுகள் ஒலியச ்சூழலொல் 

ஏை்படுகின்ைன என்று கொட்ட முடியு ொனொல், அவ்வுருபுகள் எல்லொ ் ஒநர 

உருபனொக அல த்துக்தகொள்ளப்படலொ ்.  
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இவ்விதிலயப் நீங்கள் பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டொல் விளங்கிக்தகொள்ளலொ ். 

intolerable, indecent, impossible, impatient என்ை ஆங்கிலச ் தசொை்கலள 

எடுத்துக்தகொள்ளுங்கள். இவை்லை முலைநய in-tolerable, in-decent, im-possible, im-

patient என்று பிரிப்பீரக்ள். in- என்ை உருபு ் im- என்ை உருபு ் எதிர ்லைப் 

தபொருலளக் குறிப்பலத நீங்கள் உணரவ்ீரக்ள். இலவ வரு ் இடங்கலள நீங்கள் 

அனு ொனித்து விளக்க இயலு ். im- என்பது ஈரிதழ் அலடப்தபொலிக்கு 

முன்னரு ், in- என்பது இது அல்லொத பிை இடங்களிலு ் வரு ் என்பலத நீங்கள் 

கண்டுபிடித்துக் கூை இயலு ். இவ்நவறுபொடு சூழல் ததொடரப்ொன நவறுபொடு 

எனநவ இவ்வுரு உருபுகளு ் லநடொவின் இரண்டொவது விதியின் படி ஒநர 

உருபனின் இரு  ொை்றுருபன்களொகக் கருதப்படநவண்டு ். இநத விதியின் 

அடிப்பலடயில்  ர ் என்பலதயு ்  ரங்-கள் என்பதில் வரு ்  ரங் 

என்பலதயு ் ஒநர உருபனின்  ை்றுருபுகளொக நீங்கள் எடுத்துக்தகொள்ள 

இயலு ்.  

4.3.3. னநடொவிை் மூை்ைொ ் விதி  

த க்தகன ஒரு தனிப்தபொருலளப் தபை்ை உருபுகள் ஒலியவடிவத்தொல் 

நவறுபடு ்நபொது, அவ்நவறுபொடுகள் ஒலியச ் சூழலொல் ஏை்படுகின்ைன என்று 

கொட்ட இயலொவிட்டொலு ், அவ்வுருபுகள் கீழ்வரு ் கட்டுப்பொடுகளுக்கு 

உட்பட்டுத் துலணநிலல வழக்கில் வருத ொன்ைொல், அலவ ஒநர உருபனொகக் 

தகொள்ளப்படலொ ்:  

1. நவறுபட்ட வலக அல ப்பு வரிலசயில் வருவலதவிட ஒநர வலக அல ப்பு 

வரிலசயில் வருநத உருபனொகு ் தகுதிலய வலரயறுப்பதில் முக்கிய ொனது.  

எடுத்துக்கொட்டொக rose-s, boy-s, lip-s, ox-en, sheep என்ை தசொை்கலள 

எடுத்துக்தகொண்டொல் இவை்றின் பன்ல  படிவங்கள் தபயரத்சொல்லின் ஒருல  

வடிவ ் + பன்ல  உருபு என்ை வரிலச முலையில் அல கின்ைது. ஆனொல் 

உடல ப் தபொருள்நவை்றுல லய உருபிலனக் தகொண்ட தசொை்களொகிய 

அயஇ’ள, அநஇ’ள நபொன்ை தசொை்கள் நவநைொர ் அல ப்பு வரிலசயொகு ். 

உலடல யுருபு தபயரத்சொல்லின் ஒருல  வடிவத்நதொடு ் பன்ல  

வடிவத்நதொடு ் இலணகின்ைது. இவ்வொறு ஆங்கிலத்தில் பன்ல  உருபுகளு ் 

உலடல  உருபுகளு ் ஒநர வடிவ ் உலடயலவ என்ைொலு ், அலவ அல ப்பு 

வரிலசயொல் நவறுபடுகின்ைன. இதுநபொலநவ தமிழில் கருவிநவை்றுல ப் 

தபொருளில் வரு ் ஆல் (எ.கொ. கத்தியொல், க ்பொல்) என்பது ் நிபந்தலனப் 
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தபொருளில் வரு ் ஆல் (எ.கொ. வந்தொல், படிதத்ொல்) என்பது ் அல ப்பு 

வரிலசயில் நவறுபடுகின்ைன. எனநவ அலவ இரண்டு ் இரு உருபன்களொகு ்.  

2. நவறுவலக அல ப்பு வரிலசயில் துலணநிலல வருலகமுலையில் வரு ் 

உருபுகலளக்கூட ஒநர உருபன் என்று தகொள்ளலொ ்.  

ஆனொல் அவ்நவறுவலக அல ப்பு வரிலசயில் வரு ் ஓர ் உருபனொவது 

ந ை்குறித்த உருபுகள் வரு ் இடங்களில் எல்லொ ் வருவதொகவு ், தனக்கு 

ஒநரதயொரு  ொை்றுருலபநயொ, ஒலியன்களொல் கட்டுண்ட  ொை்றுருபுகலளநயொ 

தபை்ைதொக இருக்கநவண்டு ்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, தமிழ்விலனமுை்றுகளில் திலண, பொல், எண், இட ் 

உணரத்்து ் உருபுகளொய் (விகுதிகளொய்) வருவனவை்லை மூவிடப்தபயரக்நளொடு 

ததொடரப்ுபடுத்தலொ ்.  

மூவிடப்தபயர ்விலனமுை்றுவிகுதி  

 மூவிட ்ப யர ் வினைமுை்றுவிகுதி 

தன்ல  ஒருல  நொன் ஏன் 

முன்னிலல ஒருல  நீ ஆய் 

ஆண்பொல் ஒருல  அவன் ஆன் 

தபண்பொல் ஒருல  அவள் ஆள் 

பலரப்ொல் ஒருல  அவர ் ஆர ்

ஒன்ைன்பொல் ஒருல  அது அது 

ஒன்ைன்பொல் ஒருல  தவவ்நவறுவலக அல ப்பு வரிலசகளில் அது என ஒநர 

உருபுவடிவில் வருவொதொல் நொன், ஏன் என்பனவை்லை ஒநர உருபனொயு ் நீ, ஆய் 

என்பனவை்லை ஒநர உருபனொகவு ் கருதவியலு ்.  

3. அடுத்து வரொத ததொடரல ப்புச ்சூழலல விட அடுத்து வரு ் ததொடரல ப்புச ்

சூழநல உருபனொகு ் தகுதிலய வலரயறுப்பதில் முக்கிய ொனது. 

எடுத்துக்கொட்டொக ஆண்கள் என்பதில் ஆண் என்னு ் உருபனு ் கள் என்னு ் 

உருபனு ் அடுத்து வந்து ஒரு ததொடரல ப்பொக உள்ளன. எனநவ ஆண் என்னு ் 

உருபலனப் தபொறுத்தவலரயில் கள் என்பது அடுத்துவரு ் ததொடரல ப்புச ்

சூழலொகு ். அறிவுள்ள ஆண்கள் என்பதில் ஆண் என்பதை்கு அடுத்துவரு ் 

ததொடரல ப்புச ்சூழல் கள் என்பநதயன்றி அறிவுள்ள என்பதொகொது.  

4. ஒத்த சூழ்நிலலகளில் இரண்டு உருபுகள் நவை்றுநிலல வழக்கில் வந்தொலு ், 

அவை்றின் தபொருள் நவறுபொட்டிலன வருலக முலைகநளொடு ததொடரப்ுபடுத்த 
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முடியுத ன்ைொல், அப்தபொருள் நவறுபொடு உருபநிலல தபைொது என்நை 

கருதப்படு ்.  

எடுத்துக்கொட்டொக hang என்ை ஆங்கிலச ்தசொல்லுக்கு hanged, hung என்ை இரண்டு 

இைந்தகொல வடிவங்கள் உண்டு. அவ்விரண்டு ் தபொருளில் நவறுபடுகின்ைன. 

ஒன்று இயங்குவிலனயொகவு ்  ை்ைது இயக்கு விலனயொகவு ் 

தபொருள்படுகின்ைன. நொன்கொ ் கட்டுப்பொட்டின்படி இப்தபொருள்நவறுபொடு 

 ட்டு ் அலவயிரண்டு ்; தவவ்நவறு உருபன்கள் என்று கூறுவதை்குச ்

சொன்ைொகொது. ஏதனன்ைொல் அலவ துலணநிலல வருலகமுலையில் வருகின்ைன. 

அதனொல் அவ்விரண்டு உருபன்கலளயு ் தவவ்நவறு உருபன்களொக் 

கருதநவண்டியதில்லல.  

4.3.4. னநடொவிை் நொை்கொ ் விதி  

தபொருளொலு ் வடிவொலு ் நவறுபட்டு ஒநர அல ப்பு வரிலசயில் வரு ் இரண்டு 

உருபுகளுக்கிலடநய நவறுபொட்டடிை்குக் கொரண ொய் தவளிப்பலடயொன 

வடிவநவறுபொடு ் உருவிலொ அல ப்பு நவறுபொடு ்  ட்டுந  

கொணப்படு ொனொல் அந்த தவளிப்பலடயொன வடிவ நவறுபொட்டிலனயு ் ஓர ்

உருபனொகக் தகொள்ளலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலதத்ில் பன்ல லயக் 

கொட்டுவதை்கு தவளிப்பலடயொன உருபு நசரப்்பது  ரபு (boy-boys). ஆனொல் sheep 

என்ை தசொல்லில் பன்ல லயக் கொட்ட உருபு இல்லொததொல் அதில் தவை்றுருபு 

(zero morph) பன்ல லயக்கொட்டுகின்ைது எனக் தகொள்ளநவண்டு ். foot [fut] - feet 

[fi:t]] என்பலவகளுக்கிலடயில் உள்ள வடிவ நவறுபொட்லட (u → i:) உருபனொகக் 

தகொள்ளநவண்டு ். இத்தலகய உருபலன பதிலி உருபன் (replacive morpheme) 

என்பர.்  

4.3.5. னநடொவிை் ஐந்தொ ் விதி  

ஒநர ஒலி வடிவமுலடய தசொை்கள் ஒநர உருபனொ, தவவ்நவறு உருபன்களொ 

என்பலதக் கீழ்வரு ் கட்டுப்பொடுகலளப் தபொறுத்து முடிவுதசய்யநவண்டு ்:  

1. ஒநர ஒலி வடிவமுலடயலவ என்ைொலு ் ததொடரப்ில்லொத தவவ்நவறு 

தபொருள்கலளக் குறிக்கின்ை தசொை்கள் தவவ்நவறு உருபன்களொகு ்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, நீங்கள் படி என்ை வடிவத்லத எடுத்துக்தகொள்ளுங்கள். படி 

என்பது படித்தலொகிய தசயலலயு ் படி என்ை ஏறுவதை்கொன தளங்கலளயு ் 

குறிக்கு ். எனநவ தபொருள் அடிப்பலடயில் படி என்ை வடிவத்லத இரு 

உருபன்களொகக் தகொள்ளநவண்டு ்.  
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2. ஒநர ஒலிவடிவ ் தபை்றுத் ததொடரப்ுலடய தவவ்நவறு தபொருலளக் 

குறிக்கின்ை தசொை்கலளப் தபொறுதத்வலர, தபொருள் நவறுபொட்டிலன 

அசத்சொை்கள் வரு ் சூழ்நிலல நவறுபொட்டிலன லவத்து விளக்க 

முடியுத ன்ைொல் அலவ உருபனொகு ். இல்லலதயனில் தனித்தனி உருபனொகு ்.  

எடுத்துக்கொட்டொக, அடி என்ை தசொல் நொன் அவலன அடித்நதன் என்ை சூழலிலு ் 

நொன் அவனுக்கு ஒரு அடி தகொடுத்நதன் என்ை சூழலிலு ் சிறிது நவறுபட்ட 

தபொருள்கலளக் குறிதத்ொலு ் இவ்நவறுபொட்லட அலவ வரு ் சூழல் 

அடிப்பலடயில் விளக்க இயலு ். எனநவ இந்த இரு நநரவ்ுகளிலு ் வரு ் அடி 

என்பலத ஒநர உருபனொகத்தொன் தகொள்ளநவண்டு ்.  

4.3.6. னநடொவிை் ஆைொவது விதி  

கீழ்வரு ் மூன்று சூழல்களில் வரு ொனொல் ஒரு தசொல் வடிவத்லத உருபதனன்று 

தகொள்ளலொ ்:  

1. தனித்து வருதல்  

2. பல்நவறு உருபுகஏளொடு இலணந்து வரதல். அவ்வொறு வரு ்நபொது அசத்சொல் 

வடிவ ் எவ்வுருபுகநளொடு இலணந்து வருகின்ைநதொ அவ்வுருபுகளில் ஒன்ைொவது 

தனித்நதொ நவறு உருபுகநளொடு இலணந்நதொ வரநவண்டு ்.  

3. ஒநரதயொரு உருநபொடு இலணந்து வருதல். இவ்வொறு வரு ்நபொது, அசத்சொல் 

வடிவ ் எவ்வுருநபொடு இலணந்து வருகிைநதொ அவ்வுருபு தனித்நதொ நவறு 

உருபுகநளொடு இலணந்நதொ வரநவண்டு ். அவ்விலணப்பு ் தனிதயொன்ைொய் 

இருக்கலொகொது.  

எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கிலத்தில் cran என்ை அலலக எடுத்துக்தகொள்வு ். இது 

berry என்ை தசொல்நலொடு இலணந்து cranberry என்று வரு ். berry என்பது 

தனித்து ் நவறு உருபுகநளொடு இலணந்து ் வரலொ ் (எ.கொ. strawberry, 

gooseberry). எனநவ berry என்பதுடன்  ட்டு ் இலணகிை cran என்பலதயு ் ஒரு 

உருபனொகக் தகொள்நவண்டு ்.  

4.4. திரிபு ் ஆக்கமு ்  

உருபனியலலச ் தசொல் திரிபு உருபனியல், தசொல்லொக்க ் (தசொல் வழி 

உருபனியல்) என்று இரு கிலளயியல்களொகப் பகுக்கலொ ். தசொல் திரிபு 

உருபனியல் தசொல்லன்களின் பல வடிவுகலளப் பை்றிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ. படி, 

படித்தொன், படிக்கிைொன், படிப்பொன்). ஆனொல் தசொல்லொக்க ் தந்துள்ள 

அடியிலிருந்து புதிய தசொை்கலள ஆக்குலதப் பை்றிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ. 
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படி+ப்பு> படிப்பு, படு +க்லக> படுக்லக). தசொல்லொக்கத்லத ஆக்கப்பொடு 

என்று ் கூட்டொக்க ் என்று ் ந லு ் வலகப்படுத்தலொ ். ஆக்கப்பொடு 

ஒட்டொக்கதத்ொல் புதிய தசொல்லன்கலள உருவொக்குவலதப் பை்றிக் கூறுகின்ைது 

(துலண+இ> துலணவி). கூட்டொக்க ் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு ந ை்பட்ட 

தகுதி வொய்ந்த பகுதிகள் நசரந்்து புதிய தசொல்லன்கலள உருவொக்குவது பை்றி 

கூறுகின்ைது (கரு ்+ பலலக> கரு ்பலலக). ஆக்கப்பொட்லடயு ் 

வலகப்படுத்தலொ ொ என்ை ஐய ் உங்களுக்கு எழலொ ்.  

ஆ ொ ். ஆக்கப்பொட்லட வகுப்பு ொைொ ஆக்கப்பொடு, வகுப்பு ொறு ் ஆக்கப்பொடு 

என இரு வகுப்புகளொகப் பிரிக்கலொ ். தசொல்லடியிலிருந்து அநத வகுப்லபச ்

சொரந்்த தசொல்லன்கலள ஆக்குவது வகுப்பு ொைொ ஆக்கப்பொடொகு ் (எ.கொ. 

நவலல + ஆள் > நவலலயொள்). தசொல்லடியிலிருந்து நவறுபட்ட தசொல் வகுப்பு 

சொரந்்த தசொல்லன்கலள ஆக்குவது வகுப்பு  ொை்று ் ஆக்கப்பொடொகு ் 

(அன்பு+ஆக> அன்பொக, வொழ்+லக>வொழ்க்லக). கூட்டொக்கத்லதயு ் 

ஆக்கப்பட்ட கூட்டுகளின் வடிவ அடிப்பலடயில் கூட்டுப்தபயர,் கூட்டுவிலன 

எனப் பிரிக்கலொ ். ஆக்கப்பொடுகலளப் தபொருண்ல யியல் அடிப்பலடயில் 

உள்வட்டக்கூட்டு (எ.கொ.  ொ ்பழ ்,  ொ ர ்), தவளிவட்டக்கூட்டு (எ.கொ. 

கொல்நலட), நநரிலயபு கூட்டு, உ ்ல தத்தொலகக் கூட்டு (எ.கொ. தசடிதகொடிகள்) 

என்று பிரிக்கலொ ். கீநழ தந்துள்ள கிலளப்பட ் உருபனியலின் 

அடிப்பலடயொன பொகுபொடுகலளக் கொட்டு ்:  

படம் 5  

              உருபனியல்  

  திரிபு              ஆக்கம்  

 

 

 

    

  ஆக்கப்பாடு                                                  கூட்டாக்கம்  

 வகுப்புமாறாஆக்கப்பாடு வகுப்புமாறும்ஆக்கப்பாடு கூட்டுப் சபயர் கூட்டு வியன கூட்டுப் சபயரயட கூட்டுவியனயயட  

(தனிெச்ொலலன்களிலிரு ்து பல 

வடிவுகள் சபறப் படுயதக் 

கூறுகின்றது) 

(புதிய சொல்லன்களின் 

உருவாக்கதய்தப் பற்றிக் 

கூறுகின்றது) 

 

4.5. உரு ை்களிை் வனககள்  

http://www.languageinindia.com/


66 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

 ரபு உருபனியில் உருபன்கலள அவை்றின் இலணயு ் முலையின் 

அடிப்பலடயில் நசரக்்லக உருபன்கள் (additive morphme), குலைப்பு உருபன்கள் 

(substrative morpheme), பதிலி உருபன்கள் (replacive morpheme) என மூன்று 

வலககளொகப் பிரிக்கு ். இலவ முலைநய கூடுதல், குலைதல், பதிலொய் வருதல் 

என்ை மூன்று இலணப்புச ் தசயல்பொடுகலளக் குறிப்பிடு ். ஒன்நைொதடொன்று 

கூடு ் நிலலலய உலடய உருபன்பகள், நவர ் உருபன்கள் (சடிடிவள), 

முன்தனொட்டுகள் (prefixes), பின்தனொட்டுகள் (suffixes), உள்தளொட்டுகள் (infixexs), 

அடுக்குகள் (reduplicatives) முதலியலவ கூடுநிலல உருபன்களொகு ். இவை்றில் 

நொல்வலக ஒட்டுகளு ் கட்டுண்ட உருபன்கள் (bound morphmes) ஆகு ். 

கட்டுண்ட உருபன்கள் தனிசத்சொல்லொக வரவியலொத உருபன்களொகு ். 

தனிசத்சொல்லொக வரவியலு ் உருபன்கள் (எ.கொ. தமிழில் லக, கொல் என்பன) 

தனி உருபன்களொகு ் (free morphemes)  

முன்தனொட்டுகள் எ.கொ. அ-நீதி என்பதிள்ள un-happy என்பதிலுள்ள un  

பின்தனொட்டுகள் எ.கொ.: கொல்-கள் என்பதிலுள்ள கள், வொள்-ஐ என்பதிலுள்ள ஐ.  

உள்தளொட்டுகள் எ.கொ. கீநழ தரப்பட்டுள்ளது.  

குனைநினல உரு ை் என்பது ஓர ் உருபனிலிருந்து ஒலியன்கள் ஒன்நைொ 

பலநவொ குலைக்கப்படுவதொகு ். எடுத்துக்கொட்டொக பிரஞ்சு த ொழியில் 

தபயரலட ஒவ்தவொன்றிை்கு ் ஆண்பொல் தபண்பொல் என இரு படிவங்கள் 

உண்டு. ‘தகட்ட’ என்னு ் தபொருளில் வரு ் ஆண்பொலில் /movez/ என்பது ் 

தபண்பொலில் /movε/ என்பது ் வருகினைன. இவ்வொநை கீழ்வருவனவு ் 

உள்ளன:  

   ஆண்பொல்   தபண்பொல்  

   /šod/   /šo/ ‘சூடொன’  

   /gras/    /gra/ ‘தகொழுதத்’  

   /frεš/   /frε/ ‘புதிய’  

 திலி உரு ை் என்பது அடிசத்சொல்லின் ஒரு பகுதிக்குப் பதிலொய் வரு ் 

உருபனொகு ் (எ.கொ. ஆங்கிலத்தில் ஒருல -பன்ல  வடிவுககளொன foot [fut]-feet 

[fi:t] என்பதிலுள்ள u -> i: பதிலி உருபனொகு ்) . அடிசத்சொல் (stem) என்பது 

நவரச்த்சொல்லொகவு ் (எ.கொ. தமிழில் வினயடிகளொன படி, வொ என்பன) 
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இருக்கலொ ். நவசத்சொல்லு ் நவறு உருபனு ் நசரந்்த ஒன்ைொகவு ் இருக்கலொ ் 

(தமிழினல் விலனயடிகளொன எ.கொ. படிப்பி, வருவி என்பன).  

ஒன்றுக்கு ந ை்பட்ட தபொருளுணரத்்து ் ஒரு கலலவதத்ன்ல யொன உருபலன 

ச ொர்ட்ப ை்படொ உரு ை் (portmanteau morpheme) என்று கூைவர.் 

எடுத்துக்கொட்டொக இலத்தீன் த ொழியில் ஒருல , பன்ல  தபருண்ல களு ் 

நவை்றுல  தபொருண்ல களு ் கலந்த ஒரு கலலவதத்ன்ல யொன உருபன்கள் 

பயன்படுதத்ப்படுகின்ைன. இவை்லை நபொரட்்த னநடொ உருபன் என்பர.் 

எடுத்துக்கொட்டொக இலத்தீன் த ொழியிலுள்ள ANNUS ‘year’ என்பதன் திரிபு 

பின்வரு ொறு அல யு ்:  

 ஒருன   ை்ன  

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

விளிநவை்றுல  (Vocative) ann-e                      

 

ann-i: 

தசயப்படுதபொருள் நவை்றுல  

(Accusative) 

ann-um                

 

ann-o:s 

உலடல  நவை்றுல  (Genitive) ann-i:                          ann-o:rum 

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

நீங்கல் நவை்றுல  ann-o:                         ann-i:s 

 

முன்தனொட்டு ் பின்தனொட்டு ் இலணந்து ஒரு அடியுருபலன சூழ்ந்து ஒரு 

உருபனொகச ்தசயல்படு ். இவ்தவொட்டுகள் ஓரஒட்டுகள் (circumfixes) எனப்படு ். 

எடுத்துக்கொட்டொக தெர ்ன் த ொழியில் உள்ள பின்வரு ் ஓர ஒட்டுகலளக் 

கூைலொ ்:  

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

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

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

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

உள்தளொட்டுகள் (Infixes) ஒரு ததொடரொ அடிலய (ததொடரொ உருபலன= 

discontinous morpheme) உருவொக்கு ். வியட்நொமில் நபசப்படு ் சரவ் என்ை 

த ொழியில் உள்தளொட்டுகள் கொணப்படுகின்ைன. எ.கொ.  

(Charau, a language of Vietnam) 
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sulat ‘write’ 

s-um--ulat ‘wrote 

s-in-ulat ‘was written’ 

ததொடரொ ஒட்டுகலளயு ் ததொடரொ அடிகலளயு ் உள்ளடக்கிய ஒரு 

தனித்தன்ல யொன உள்தளொட்டுகள் தசருகு ஒட்டுகள் (interfixes) எனப்படு ். 

இஜிப்சியன்-அநரபிய த ொழியில் இவ்வலகயிலொன ஒட்டுகள் கொணப்படு ். 

இதில் அடிகள் த ய்தயழுத்துகளின் சட்டகங்கள் நபொல இருக்கு ். இதில் 

உயிதரழுத்துகள் ஒட்டுகளொகச ்தசருகப்படு ். எ.கொ.  

 Egyptian Arabic 

 ktb ‘write’ 

 ‘katab ‘he wrote’ 

 ‘jiktib ‘he will write’ 

 mak’taba ‘bookshop 

 ma’kaatib ‘book shops’ 

 kaatib ‘clerk’   

அடியின் ஒரு பகுதி இரட்டுவதொல் விலளயு ் உருபன் இரட்லடயுருபன் 

(reduplicative morpheme) எனப்படு ். முழு அடியு ் இரட்டித்தொல் அது 

கூட்டொக்கத்லத ஒக்கு ். எ.கொ.  

Afrikaans 

sumulat ‘to write          su-sulat ‘will write’ 

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

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

4.6. உரு ை்களிை் அன  ்ப ொழுங்கு  

ஒரு தசொல்லில் வரு ் உருபன்களின் வரிலச அல ப்பு உருபன்களின் 

அல ப்தபொழுங்கு எனப்படு ். தமிழில் தபயரச்த்சொை்களில் உருபன்களின் 

அல ப்தபொழுங்கு பின்வரு ொறு அல யு ்: தபயர ்(+ எண்) (+நவை்றுல  எ.கொ. 

லக-கள்-ஐ,  ரங்-கள்-ஐ விலனமுை்றுக்களில் உருபன்களின் அல ப்தபொழுங்கு 

பின்வரு ொறு அல யு ்: விலன + கொலஒட்டு + விலனமுை்று விகுதி எ.கொ. படி-

த்த்-ஆன், தசய்-த-்ஆன் ஒவ்தவொரு த ொழியு ் தனித்தன்ல யொன உருபனியல் 

அல ப்தபொங்லகக் தகொண்டிருக்கு ்.  
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தை் தி ்பீடு  

1. உருபனியல் என்ைொல் என்ன?  

2. உருபு, உருபன்,  ொை்றுருபன் - நவறுபடுத்துக. 

 3. உருபன்கலளக் கொணு ் முலை பை்றி ஒரு குறிப்பு எதுக.  

4. திரிபு, ஆக்க ் - நவறுபடுத்துக.  

4.7.  ொடத்பதொகு ்புனர  

உருபனியல் அறிமுகத்லத உருபனியல் பை்றிய விளக்க ொகத் ததரிந்து 

தகொண்டீரக்ள். உருபுகள், உருபன்கள்,  ொை்றுருபுகள் பை்றிய 

விளக்கங்கலளயு ் இலவகளுக்கு இலடநய உள்ள நவறுபொடுகலளயு ் அறிந்து 

தகொண்டீரக்ள். உருபன்பலளக் கண்டுபிடிக்கு ் வழிமுலைகலள 

விளங்கிக்தகொண்டீரக்ள். உருபன்களின் வலகப்பொடு பை்றியு ் உருபன்களின் 

வருலகமுலை பை்றிய விளக்கத்லதயு ் ததரிந்து தகொண்டீரக்ள். திரிபு ் 

ஆக்கமு ் குறித்து விளங்கிக்தகொண்டீhக்கள். தமிழில் கலலசத்சொல்லொக்க ் 

குறித்து விரிவொக அறிந்துதகொண்டீரக்ள். 4.8. கனலேப்ேொை்கள்  

1. ஆக்க ் (derivation), 2. உருபன் (morpheme), 3. உருபு (morph), 4. ஒட்டு (affix), 5. 

கலலசத்சொல் (technical term), 6. கூட்டு (compound), 7. தசொல்லொக்க ் 

(wordformation), 8. திரிபு (suffix), 9. பின்தனொட்டு (suffix), 10. முன்தனொட்டு (prefix)  

4.9. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி.  ை்று ் வ. தெயொ. 1997. த ொழியியல். கு ரன் பதிப்பக ் 

தசன்லன 

பர சிவன்.கு. 1984. இக்கொல த ொழியியல் அறிமுக ். லசவ சிதத்ொந்த 

நூை்பதிப்புக் கழக ். தசன்லன.  

தை் தி ்பீடு வினடகள்  

1. ஒரு தசொல்லிலுள்ள உருபன்கலளப் பிரித்து அவை்றின் தபொருண்ல கலளத ்

தருவது ் அவை்றின் அல ப்தபொழுங்லகத் தருவது ் உருபனியலொகு ். 

 2. உருபனியலின் அடிப்பலடக்கூறு உருபன் ஆகு ். ஒரு கூை்லை அல்லது 

தசொல்லல தபொருள் தரு ் அலகுகளொகப் பிரிப்பது உருபனியல் ஆய்வொகு ். 

இவ்வலலக ந லு ் பிரிக்க இயலொது. இதத்லகய ந லு ் பிரிக்க இயலொத 

தபொருண்ல  தரு ் அலகுகலள உருபுகள் என்று அலழக்கலொ ். எவ்வொறு 

ஒலியன்களுக்கு  ொை்தைொலிகள் உள்ளனநவொ அது நபொலநவ உருபனுக்கு ் 

 ொை்றுருபுகள் உள்ளன. எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரு ் தசொை்கலளக் 
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கவனியுங்கள்:  ர ்,  ரங்-கள்.  ர ் என்பது ்  ரங் என்பது ்  ர ் என்ை 

உருபனின்  ொை்றுருபுகள் எனலொ ். ஒரு தசொல்லல தபொருண்ல  தரு ் 

கூறுகளொகப் பிரிக்லகயில் அவை்லை உருபுகள் என்றுதொன் அலழக்க 

நவண்டு ். இவ்வுருபுகள் அவை்றின் தசயல்பொடு  ை்று ் வருலகமுலை 

அடிப்பலடயில் உருபன்களொகக் குழு ப்படு ்.  

3. லநடொ பட்டியலிட்டுள்ள ஆறுவிதிகலளப் பயன்படுதத்ி உருபன்கலளக் 

கண்டுபிடிக்கலொ ். ஒரு தசொல்லில் உருபன்பகலளக் கண்டுபிடிக்லகயில் 

அதில் வரு ் எல்லொ ஒலியன்களு ் ஏதொவது உருபனுடன் நசரக்்கப்படநவண்டு ் 

என்ை தகொள்லகலய  னதில் தகொள்ளநவண்டு ். எந்த ஒலியனு ் உருபனுடன் 

நசரக்்கப்படொது விட்டுவிடலொகொது. உருபன்களுக்கு தபொருநளொ இலக்கணச ்

தசயல்பொநடொ இருக்கு ். ஒநர தபொருலளநயொ இலக்கணச ்தசயல்பொட்லடநயொ 

தகொண்ட உருபுகள் உருபன் விதிகள் அடிப்பலடயில் ஒரு உருபனின் 

 ொை்றுருபுகளொகக் தகொள்ளப்படநவண்டு ்.  

4. உருபனியலலச ் தசொல் திரிபு உருபனியல், தசொல்லொக்க ் (தசொல் வழி 

உருபனியல்) என்று இரு கிலளயியல்களொகப் பகுக்கலொ ். தசொல் திரிபு 

உருபனியல் தசொல்லன்களின் பல வடிவுகலளப் பை்றிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ. படி, 

படித்தொன், படிக்கிைொன், படிப்பொன்). ஆனொல் தசொல்லொக்க ் தந்துள்ள 

அடியிலிருந்து புதிய தசொை்கலள ஆக்குலதப் பை்றிக் கூறுகின்ைது (எ.கொ. 

படி+ப்பு> படிப்பு, படு +க்லக> படுக்லக). பொடப்பகுதி  
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 ொட ் குதி 5 

பதொடரியல் 

 ொட சநொக்க ்  

• ததொடரியலின் நநொக்கத்லதயு ் விளக்கத்லதயு ் தருவது  

• அண்ல  உறுப்புப் பகுப்பொய்லவயு ் அதன் குலைபொடுகளு ் விளக்குவது  

• ததொடரல ப்பு ஆயலவயு ் அதன் குலைபொடுகலளயு ் விளக்குவது ளு ்  

•  ொை்றிலக்கணத ் ததொடரியலல சொ ்கியின் 1965 முன் ொதிரியின் 

அடிப்பலடயில் தருவது பொடக்கருத்தலகுகள்  

5.0. ததொடரியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

5.1. அண்ல யுறுப்பொய்வு  

5.1.1. அண்ல  உறுப்புகளொகப் பிரிப்பதன் அளவீடு  

5.1.2. அண்ல யுறுப்புகளின் வலககள்  

5.1.3. அண்ல யுறுப்பொய்வின்  ொதிரிகள்  

5.1.4. அண்ல யுறுப்பொய்வின் வர ்தபல்லல அல்லது சிக்கல்கள்  

5.2. ததொடரல ப்பு இலக்கண ்  

5.2.1. விரிதத்தழுது விதிகள்  

5.2.2. ததொடரியல் வலகப்பொடுகள்  

5.2.3. தசொை்தசருகல் விதிகள்  

5.2.4. ததொடரல ப்பு இலக்கணத்தின் வர ்தபல்லல  

5.3. ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கண ்: சொ ்ஸ்கியின் 1965  ொதிரி  

5.3.1. அக அல ப்பு ் புை அல ப்பு ்  

5.3.2. Syntactic Structure -இல்  ொை்றுவிதிகள்  

5.3.3. Aspects  ொதிரி  

5.0. பதொடரியலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

தசொை்கள் இலணந்து வொக்கியங்கலள உருவொக்கு ் விதிகலள உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுதொன்  ரபொகத் ததொடரியல் என்று கூைப்பட்டது. இவ்வித ் ததொடரியல் 

தசொை்களின் அல ப்லப ஆயு ் உருபனியலிலிருந்து நவறுபடு ். வொக்கிய 

அல ப்பின் தனி ங்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவுகலளப் பை்றிய ஆய்வு 

ததொடரியல் எனப்படு ். திரிபுகளொலு ் ஆக்கத்தொலு ் உருவொக்கப்பட்ட 

தசொை்களொல் ஆன கட்டு ொனங்கலள வரிலசப்படுத்திப் தபொpய 
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கட்டு ொனங்களொக ஆக்கு ் தகொள்லககலளத் ததொடரியல் எனலொ ். 

உருபனியலுக்கு ் ததொடரியலுக்கு ் இலடயில் உள்ள நவறுபொடு எப்நபொது ் 

ததளிவொக இருப்பதில்லல. சில த ொழிகளில் இவ்நவறுபொடு ததளிவொகவு ் 

சிலவை்றில் ததளிவை்று ் இருக்கு ்.  

5.1. அண்ன யுறு ் ொய்வு  

ததொடரியல் ஆய்வுக்கு அடிப்பலடயொக அல வது அண்ல  உறுப்பு ஆய்வொகு ். 

இவ்வொய்வு ஒருவொக்கியத்தில் தநருங்கிய உைவில் வரு ் தசொை்கள் 

அண்ல ப்பட்டுவரு ் என்ை எதிரப்ொரப்ின் அடிப்பலடயில் அல ந்தது எனலொ ். 

அண்ல  உறுப்பொய்வின் நநொக்க ் ஒவ்தவொரு கூை்லையு ்  ை்று ் ஒவ்தவொரு 

உறுப்லபயு ் கூடுதலொன சுநயட்லசத ் ததொடரச்ச்ிகளொக ஆய்வதுதொன். ஒரு 

கட்டு உருபனியல் நிலலயில் உருபன்களொகவு ் ததொடரியல் நிலலயில் 

தசொை்களொகவு ் தபொருள் தரு ் சிறு அலகுகளொகப் பிரிக்கப்பட்டு விலளயு ் 

உறுப்புகள் இறுதி உறுப்புகள் எனப்படு ். அண்ல  உறுப்பு ஆய்வின் 

தசயல்பொடு எவ்வித ொன கூை்றுகள் வருகின்ைன என்பலத விளக்குவதல்ல. 

இக்கூை்றுகள் தரப்பட்ட பின் அவை்றின் உறுப்புகள் யொலவ என 

விவரிப்பதுதொன். வொக்கியங்களில் படிநிலல அல ப்பு இருக்கின்ைது. அண்ல  

உறுப்பு ஆய்வு வொக்கியங்களில் எவ்வொறு அலகுகள் படிநிலலயில் 

அல கின்ைன, அதொவது எவ்வொறு ஒவ்தவொரு கீழ்நிலல உறுப்புகளு ் 

உயரந்ிலல உறுப்புகளின் பொக ொக அல கின்ைது என்பலதக் கண்டறிய 

உதவுகின்ைது. இந்தச ் தசயல்முலைகள் புளூ ் ஃபீல்டொல் ததொடங்கப்பட்டு 

லபக்கொல் முன்நனை்ைப்பட்டு தவல்ஸ்சொல் முலையொக அல க்கப்பட்டது. இது 

வொக்கியத்தில் வரு ் தசொை்களுக்கிலடநய தசொல்லத்தக்க உைவு உண்டு 

என்பலதயு ் அண்ல ப்பட்ட தசொை்கள் அண்ல ப்படொத தசொை்கலளக் 

கொட்டிலு ் கூடுதல் உைலவ தவளிப்படுத்து ் என்ை எதிரப்ொரப்ின் ந ல் 

அல ந்ததொகு ். பின்வரு ் வொக்கியத்லத எடுத்துக்தகொள்நவொ ் அங்நக 

வசிக்கு ் வயதொன  னிதர ் தன்  கன் வீட்டிை்குச ் தசன்றிருக்கிைொர.் 

தசொை்கலளக் குறிப்பிடத் தக்க விதத்தில் குழு  ் தசய்தல் கட்டு ொன ் அல்லது 

கட்டு எனப்படு ். நொ ் பொரத்த் எடுத்துக்கொட்டில் முழுக்கூறு ் கட்டு ொன ொகு ். 

தபொpயகட்டு ொனதத்ில் அடங்கு ் தசொல்நலொ கட்டு ொனந ொ அதன் 

உறுப்பொகு ். அங்நக வசிக்கு ், வயதொன  னிதர ் என்பன அங்நக வசிக்கு ் 

வயதொன  னிதர ் என்ை கட்டு ொனத்தின் உறுப்புகளொகு ். வயதொன,  னிதர ்

என்பன வயதொன  னிதர ் என்ை கட்டு ொனத்தின் உறுப்புகளொகு ். 
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ஒருகட்டு ொனத்லத உருவொக்கு ் இரு உறுப்புகளில் ஒன்று அண்ல  

உறுப்பொகு ்.  

 திலீடு முனை (substitutability)  

அண்ல  உறுப்பு ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படு ் பரிநசொதலன பதிலீடு 

முலையொகு ். பதிலீட்டு முலைதொன் ஒரு வொக்கியத்லதநயொ ததொடலரநயொ 

அண்ல  உறுப்புகளொகப் பகுத்தொயத் துலணபுரிகின்ைது. ரொெொவின் 

 கனுலடய வீடு ததனொலிரொ னுலடய வீடு அவனுலடய வீடு ந ை்கண்ட 

ததொடரக்ளில் ரொெொவின்  கனுலடய, ததனொலிரொ னுலடய என்பன த ொத்தத ்

ததொடரக்ளின் அதொவது கட்டு ொனங்களின் உறுப்புகளொகு ் என்ை உண்ல  

ரொெொவின்  கனுலடய, ததனொலிரொ னுலடய என்பவை்லை அவனுலடய என்ை 

ஒரு தசொல்லொல் பதிலீடு தசய்யலொ ் என்ை சொத்தியத்தொல் உறுதிப்படு ். 

ததனொலிரொ னனுலடய வீடு என்பது உறுப்பு. ததனொலிரொ னுலடய என்பதன் 

அண்ல  உறுப்புகள் ததனொலி, ரொ னுலடய என்பனவல்ல, ததொனொலிரொ ன், 

உலடய என்பன. எனநவ ரொ னுலடய என்பது இந்த வொக்கியத்தின் உறுப்பல்ல. 

கட்டு ொன அல ப்தபொழுங்கு  ை்று ் உறுப்பு வகுப்பு (constituent class) 

கருத்துரு அடிப்பலடயில் தொன் அண்ல  உறுப்பு வலரயறுக்கப்படு ். உறுப்பு 

வகுப்பு கூடுதல் அளவு ஒன்லைதயொன்று பதிலீடு தசய்கிை முலைலயக் 

கொட்டுகின்ை ஒநர கட்டு ொன அல ப்தபொழுங்கில் வருகிை உறுப்புகளின் 

ஏதொவது வகுப்பு உறுப்பு வகுப்பு எனப்படு ். பின்வரு ் வொக்கியங்கலள 

எடுத்துக்தகொள்நவொ ்.  

எ.கொ.  

அங்நக வசிக்கு ் வயதொன  னிதர ்என் தந்லத  

அவர ்என் தந்லத நொன்  

அங்நக வசிக்கு ் வயதொன  னிதலரப் பொரத்்நதன்  

அங்நக வசிக்கு ் வயதொன  னிதர ் என்பது ் அவர ் என்பது ் ஒநர உறுப்பு 

வகுப்பில் அடங்குபலவ. பின்வரு ் வொக்கியங்கலள ஆய்நவொ ். உறுப்பு 

வகுப்பு ் கட்டு ொன அல ப்தபொழுங்கு ் உள்ளுணரவ்ு அடிப்பலடயிலொன 

அண்ல  உறுப்பு ஆய்வுக்கு மிக உகந்தது. உறுப்பு வகுப்பின் அங்கங்கள் 

பல்நவறுபட்ட நீளங்களில் பல் நவறுபட்ட அக அல ப்பில் வரு ். இதுதொன் 

உறுப்பு வகுப்லப பயனுள்ளதொக்குகின்ைது. இது நீண்ட வொக்கியங்கலள 

கட்டு ொன அல ப்தபொழுங்கொல் விளக்க அனு திக்கின்ைது. சிறிய 

வொக்கியங்கலள விளக்கப் பயனள்ளதொய் அல கின்ைது.  
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ஒரு த ொழி உறுப்பு வகுப்புகளின் எளிய அல ப்லபப்தபொழுங்லகக் 

தகொண்டிரொ ல் துலணவகுப்புகள், துலண துலண வகுப்புகள் என 

அல ப்தபொழுங்லகக் தகொண்டிருக்கு ். அடுத்தடுத்து வருகின்ை ஒவ்தவொரு 

துலண பகுப்பு ் (subdivision) இறுதிவலர தசயல்படு ். இவ்வொறு ந க்கு 

வகுப்புகளின் படிநிலலயு ் துலணவகுப்புகளின் பல நிலலகளு ் கிலடக்கு ். 

பின்வரு ் வொக்கியங்கலள எடுத்துக்தகொள்நவொ ்:  

நொன் அவலரப் பொரத்்நதன்  

*நொன் அந்த  னிதலரப் நபொநனன்  

*நொன் அந்த  னிதலர வந்நதன்  

நொ ் இங்கு இருவலகப்பட்ட விலனவகுப்புகலளப் பொரக்்கிநைொ ்: தசயப்படு 

தபொருள் குன்றிய விலன, தசயப்படுதபொருள் குன்ைொ விலன. ஒரு த ொழியுறுப்பு 

வகுப்பு ஒழுங்குமுiலயக் தகொண்டிருக்கிைது என்று கூறுவதலதவிட வகுப்புகள், 

உள்வகுப்புகள் என ஒழுங்குமுலைலயக் தகொண்டுள்ளது எனக் கூைலொ ். 

இவ்வொைொக ந க்கு வகுப்புகளின் படிநிலலயு ் உள்வகுப்புகளின் படிநிலலயு ் 

இருக்கின்ைன.  

5.1.1. அண்ன  உறு ்புகளொக ் பிரி ் தை் அளவீடு  

அண்ல  உறுப்புகளொகப் பிரிப்பதன் அளவீடுகளொக அகப்பை்ைொசு, 

அக ொறுபொடு, சுதந்திரத்தன்ல  என்பனவை்லைக் குறிப்பிடலொ ். அகப்பை்ைொசு 

ஒரு ததொரச்ச்ி எந்த அளவுக்கு ஒரு அலகொகச ் தசயல்படுகின்ைது என்பலத 

அகப்பை்ைொசு (internal cohesion) எனலொ ். ஒவ்தவொரு ததொடரச்ச்ியு ் அதன் 

விரிவுகளின் பகுதிகளொக ஆயப்பட நவண்டு ். எடுத்துக்கொட்டொகப் பின்வரு ் 

வொக்கியங்கலள எடுத்துக்தகொள்நவொ ்.  ொவட்ட ஆட்சியர ் அந்தக் 

கட்டிடத்லதத் திைந்து லவதத்ொர ் தொந ொதரன் அலதச ் தசய்தொர ் இந்த இரு 

வொக்கியங்களிலு ் வருலக சலுலக (privilege of occurrence) ஒன்ைொகு ். ஒரு 

கட்டின் உறுப்பகளில் ஒன்று வரு ் இடத்திநலநய வரு ் வடிலவ அக்கட்டு 

தந்தொல் அந்தக் கட்டு உள்வட்டக் கட்டு எனப்படு ். எ.கொ.  

  ொவட்ட ஆடச்ியர ் 

ஒரு கட்டின் எந்த உறுப்புக்கு ் முழுதத்தொடர ்வரு ் இடத்தில் வருலக சலுலக 

இல்லொவிட்டொல் அது தவளிவட்டக் கட்டு எனப்படு ். பல உறுப்புகள் நசரந்்த ஒரு 

கட்டு வரு ் இடங்களில் அதன் உறுப்புகளு ் வரக்கூடு ொனொல் அது 

கூட்டுநிலல உள்வடட்க்கட்டு (endocentric construction) எனப்படு ்.  
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 ஒரு தபரிய அழகொன  லர ் பூத்தது 

   ஒரு தபரிய  லர ் பூத்தது  

            லர ்  பூத்தது  

இதிலிருந்து  ொறுபட்டு வருவது தவளிவடட்ுக்கட்டு எனப்படு ்.  

 அவன் நவக ொக ஓடினொன்  

 *அவன் நவக ொக  

அக ொறுபொடு (internal diversity) இதன் படி ஒவ்தவொரு அண்ல  உறுப்பு ் 

கூடுதல் அக  ொறுபொடு அல ப்புள்ள பதிலீடு அலகுகளொல் பதிலீடு 

தசய்யப்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக அந்த அலையில் என்பலத அந்த அலை, இல் 

எனப் பகுக்கலொ ். ஏதனன்ைொல் அந்த அலை மிக கூடுதல் அக ொறுபொடு உள்ள 

பதிலீடுதசய்ய இயலு ் ததொடரச்ச்ிகளின் வகுப்லபச ் (அதொவது 

தபயரத்த்தொடலரச)் சொரந்்தது. சுதந்திரத் தன்ல  அண்ல  உறுப்புகள் 

அவை்றின் வருலக முலையில் ஒன்றுக்தகொன்று சுதந்திரத்தன்ல  உலடயதொய் 

இருக்கநவண்டு ். அதொவது அண்ல  உறுப்புகள் பல சூழல்களில்  ை்று ் 

கட்டுகளில் பல அல ப்புகளில் வரு ். பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டுகள் அந்த 

அலை என்பதன் சுதந்திரத்தன்ல யொன வருலகலய தவளிப்படுத்து ். அந்த 

அலையில் தவளிசச் ் இல்லல அவள் அந்த அலைலயச ்சுதத் ் தசய்தொள் அந்த 

அலை அவன் உலடயது  

5.1.2. அண்ன யுறு ்புகளிை் வனககள்  

பல் அண்ல  உறுப்புகள் த ொழியியல் அல ப்புகள் தபொதுவொக 

ஈரிலணயொனலவ (binary). அதொவது இரு கூறுகளொகப் பரிக்கத்தகலவ. ஆனொல் 

ஒரு உறுப்பில் மூன்று ததொடரச்ச்ிகள் இருந்தொல் (அஇஉ) அவை்லை அஇ/உ 

அல்லது அ/இஉ என்று ஆய்வதை்குத் தகுந்த கொரணங்கள் இல்லொதிருந்தொல் 

அலவ மூன்ைொகப் பிரிக்கப்படநவண்டு ். அது நபொலநவ நொன்கு உறுப்புகள் 

உள்ள கட்லட இரண்டொக அல்லது மூன்ைொக ஆய இயலவில்லல என்ைொல் 

நொன்கொக ஆயப்படநவண்டு ். ஒரு கட்லட உருவொக்கு ் இரண்டிை்குந ை்பட்ட 

அண்ல  உறுப்புகள் பல் அண்ல  உறுப்புகள் (multiple ICs) எனப்படு ். 

பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டில் ரொ னு ் கிருஷ்ணனு ் ரொலதயு ் என்ை ததொடர ்

ஒநர நநரத்தில் மூன்ைொகப் பிரிக்கப்பட்டு ஆயப்படநவண்டு ். எ.கொ.  

 ரொ னு ் |கிருஷ்ணனு ் |ரொலதயு ்  

இதுநபொலநவ நசரநசொழ பொண்டியர ் வந்தனர ் என்ை வொக்கியதல்தயு ் 

பின்வரு ொறுதொன் பிரித்தொய இயலு ்.  
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 நசர நசொழ பொண்டியர ்வந்தனர ் 

 

நசர, நசொழ, பொண்டியர ் என்ை மூன்றுந  ஒரு நிலலயில் வந்து எழுவொயொகச ்

தசயல்படுகின்ைன. இருல ப் பகுப்பொய்வு தசய்ய இயலொது. இதுநபொல் லக 

கொல் முக ் கழுவினொன் என்பதிலு ் லக, கொல், முக ் என்பனலவ 

ஒநரநிலலயில் வந்து தசயப்படுதபொருளொகச ் தசயல்படுவதொல் அவை்லையு ் 

மூன்ைொகப் பகுக்க நவண்டுந யன்றி இரண்டொகப் பகுக்கலொகொது. ததொடரொ 

அண்ல  உறுப்புகள் உறுப்புகள் ஒன்லைதயொன்று ததொடரந்்து வருவதொல்தொன் 

அண்ல  உறுப்புகள் எனப் தபயர ் தபை்ைன. ஆனொல் சில சூழல்களில் 

அண்ல ப்பட இயலு ் உறுப்புகள் அண்ல ப்படொது வரு ். அதொவது 

எப்தபொழுது ் ஒரு த ொழிக்கூலை இரண்டு அலகுகளொகப் பகுக்க இயலொது. 

ஏதனை்ைொல் பிணணப்புள்ள கூறுகள் ததொடரச்ச்ியொல் பிரிக்கபட்டிருக்கு ். 

இதத்தொடலர ததொடரொ அண்ல  உறுப்புகள் என்பர.் எடுத்துக்கொட்டொகப் 

பின்வரு ் வொக்கியங்கலள எடுத்துக்தகொள்நவொ ்:  

 அவருக்கு அவலனயு ் அவலளயு ் பை்றித் ததரியொது  

 அவருக்கு அலனப்பை்றியு ் அவலளப்பை்றியு ் ததரியொது  

முதல் வொக்கியத்தில் ததரியொது என்பது அவலனப் பை்றி, அவலளப் பை்றி என்ை 

இரண்டிை்கு ் தபொதுவொனதொக (அண்ல ப்பட்டதொக) அல யு ். இந்த 

உண்ல லய அண்ல  உறுப்பு ஆய்வில் கொட்ட இயலொது. ஆங்கிலத்தில் வரு ் 

பின்வருவன நபொன்ை வினொவொக்கியங்கள் ததொடரொ அண்ல  உறுப்புக்களுக்கு 

எடுத்துக்கொட்டுகளொக அல யு ். ஆங்கிலத்தில் ஒரு வலக வினொ 

வொக்கியங்கள் துலண விலனலய எழுவொய்க்கு முன்னர ் நகரத்்துவதொல் 

தபைப்படு ். ழந லள ய bடில ஐள hந ய bடில? லள என்ை துலண விலனலயத ்

ததொடரந்்து தொன் ய bடில என்ை நிரப்பி வரநவண்டு ். ஆனொல் 

வினொவொக்கயத்தில் இந்த அண்ல த் தன்ல  இல்லொது நபொய் விடுகின்ைது. 

கட்டு ொன ஒருநபொன்ல  ஒநர தனி ங்களொல் ஆன ஆனொல் நவறுபட்ட 

கட்டு ொன அல ப்தபொழுங்குள்ள  ை்று ் நவறுபட்ட அண்ல  உறுப்பு 

அல ப்புகள் உள்ள இரண்டு அல்லது அதை்கு ந ை்பட்ட கட்டு ொனங்களின் 

உைவு/ததொடரப்ு கட்டு ொன ஒருநபொன்ல  (constructional homonymy) என 

அலழக்கப்படு ். கீழ்வரு ் எடுத்துக்கொட்டு கட்டு ொன ஒருநபொன்ல லய 

விளக்கு ்.  

 பலழய வீட்டுச ்சொ ொன்  
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 பலழய வீட்டுச ்சொ ொன்  

 

பலழய என்பது வீட்டிை்நகொ வீட்டு சொ ொனுக்நகொ அலடயொக வந்து தபொருள் 

 யக்க ் தருகின்ைது. இது நபொலநவ அழகொன சிறுமியின் தபொ ்ல  பின்வரு ் 

பகுப்பொய்வில் தந்துள்ளது நபொல் தபொருள்  யக்க ் கொட்டு ். அழகொன 

சிறுமியின் தபொ ்ல கள்; அழகொன சிறுமியின் தபொ ்ல கள் கட்டு 

ஒருநபொன்ல  அல்லது  யக்க ் வலகப்பொடுகளின் தசயை்பொடு 

நவறுபொட்டொநலொ படிநிலல அல ப்பு நவறுபொட்டொநலொ (அதொவது அலடப்புக் 

குறியிடல் நவறுபொட்டொநலொ) அல்லது இரண்டினொலுந ொ ஏை்படலொ ். கீழ்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டு இலதத் ததளிவுபடுத்து ்.  

   அவன் லபயன்  

 அவன் ஒரு லபயன்  அவனுலடய லபயன்  

5.1.3. அண்ன  உறு ் ொய்விை்  ொதிரிகள்  

அண்ல  உறுப்பொய்வு ததொடரியல், உருபனியல், ஒலியனியல் என்ை எல்லொ 

நிலலகளிலு ் தசய்யப்படுகின்ைது. அண்ல  உறுப்பொய்வில் பல  ொதிரிகள் 

உள்ளன.  

அனடயொள ் டுத்தொத ் ப ட்டி ் ட ்  

பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டில் தரப்பட்ட வொக்கியத்தின் அண்ல  உறுப்புகள் 

பகுக்கப்பட்டு தபட்டிப்பட ொகத் தரப்பட்டுள்ளது:  

 ட ் 6  

என் வீட்டி

ை் 

கு

ப் 

பக்க

த் 

இல்  வசிக்

கு ் 

வயதொ

ன 

 னித

ர;்  

தபரிய கவிஞர ்

என் வீட்டிை் வயதொன 

 னிதர ்

தபரிய கவிஞர ்

 என் வீட்டிை்குப் 

என் வீட்டிை்குப் பக்கத் 

என் வீட்டிை்குப் பக்கத்தில் 

என் வீட்டிை்குப் பக்கத்தில் வசிக்கு ் 

என் வீட்டிை்குப் பக்கத்தில் வசிக்கு ் வயதொன  னிதர ்

என்வீட்டிை்குப் பக்கத்தில் வசிக்கு ் வயதொன  னிதர ்தபரிய கவிஞர ்

அனட ்புக்குறி ்  ட ்  

கீநழ ந ை்கண்ட வொக்கிய ் அலடப்குறிகலளப் பயன்படுத்தி அண்ல  

உறுப்புகளொக ஆயப்பட்டுள்ளது: 
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 [[[[என்] [வீட்டிை்குப்]] [பக்கத்]] [இல்]] [வசிக்கு ்]] [[வயதொன] [ னிதர]்]] 

[[தபரிய] [கவிஞர]்] 

கிலளப்பட ் வொக்கியப் பகுத்தொய்லவப் பின்வரு ொறு படிநிலல அல ப்பில் 

அண்ல  உறுப்புகள் கட்டுக்கலள ஒன்றுக்குள் ஒன்ைொக அல வலதப் 

பின்வரு ொறு கிலளப்படத்தில் கொட்டலொ ்:  

படம் 7  

          வாக்கியம்  

 [என் வீட்டிற்குப் பக்கதத்ில் வசிக்கும் வயதான மனிதர்] [சபரிய கவிஞர]் 

 [என் வீட்டுக்குப் பக்கதத்ில் வசிக்கும்] [வயதான மனிதர்] [சபரிய]  [கவிஞர]் 

 [என் வீட்டுக்குப் பக்கதத்ில்] [வசிக்கும்] [வயதான] [மனிதர்] 

 [என் வீட்டுக்குப்]        [பக்கதத்ில்] 

 [என் வீட்டுக்    குப்]  

 [என் வீட்டுக்]  [குப்]  

 [என் வீட்டு] 

 

பட ் 8  

           வொக்கிய ்  

       தபயரத்் ததொடர ்         தபயரத்த்தடர ் 

           தபயதரசச்த் ததொடர ்            தபயரத்் ததொடர ்    தபயரலட  

 தபயர ் 

பின்னுருபுதத்தொடர ்                   தபயதரசச் ்  தபயரலட தபயர ்  தபரிய                   

கவிஞர ் 

நவை்றுல தத்தொடர ்     பின்னுருபு  வசிக்கு ்        வயதொன  னிதர ் 

தபயரத்்ததொடர ் நவை்றுல உருபு பக்கத்தில்                          

அலட   தபயர ் உக்கு  

என்        வீடு  

5.1.4. அண்ன  உறு ் ொய்விை் வனரயனை  

எல்லல அல்லது சிக்கல்கள் பின்வரு ் தசய்திகள் அண்ல  உைப்பொய்வின் 

வலரயலை எல்லலலய தவளிப்படுத்துவன.  
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1. முதலில் ஒரு வொக்கியத்லத/ததொடலர அண்ல  உறுப்புகளொக பகுப்பது 

அவ்வொக்கிய அலகுகலள ததரிந்துதகொள்ளுதல்/வலகப்படுத்தல் என்ை 

முயை்சிக்கு முன்னநர அதொவது அண்ல  உறுப்புகலள எழுவொய், 

தசயப்படுதபொருள், தபயரத்த்தொடர ் என அலடயொளப்படுத்துவதை்கு முன்னநர 

தசய்யப்பட நவண்டு ். இது அல ப்புத ொழியியல் ஆய்வின் முக்கிய அறிவியல் 

பொரல்வயொகு ். ஆனொல் உண்ல ச ் தசயல்பொட்டில் அண்ல  உறுப்பு 

பகுப்பொய்வு அலகுகளின் இலக்கண நிலலலயத் தழுவிநய 

தசய்யப்படுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, எல்லொக் குழந்லதகளு ்  லலயில் 

ஏறின என்ை வொக்கியத்தின் அல ப்பு ரொ ன் நவலல தசய்கிைொன் என்ை 

 ொதிரிலயத ்தழுவித்தொன் ஆயப்படுகின்ைது என்று நதொன்றினொலு ், இரண்டு ் 

 ரபு வலகப்பொடுகளொன எழுவயொய், பயனிலல என்ை வலகப்பொட்லடக் 

தகொண்டுதொன் ஆயப்படுகின்ைது. 

 2. உறுப்புகள் ததொடரொ அண்ல  உறுப்புகளொக வரலொ ் என்று பொரத்்நதொ ். 

(பொரக்்க ததொடரொ அண்ல  உறுப்புகள் பை்றிய விளக்க ்.) அண்ல  

உறுப்பொய்வு ததொடரொ அண்ல  உறுப்புகளின் உைலவ விளக்க இயலொது.  

3.அண்ல  உறுப்பொய்வில் வொக்கியத்தில் இல்லொத ஆனொல் சூழலொல் 

தபைக்கூடிய அலகுகலளக் கொட்ட இயலொது.  

 (நீ) நொன் வரு ் வலரக் கொத்திரு  

நீ என்பலதப் புரிந்து தகொள்ள இயலு ் ஆனொல் அண்ல  உறுப்பு ஆய்வில் 

கொட்ட இயலொது.  

4.தசய்விலன வொக்கிய ்-தசயப்பொட்டு விலனவொக்கிய ், உறுதிவொக்கிய ்-

எதிர ்லை வொக்கிய ், தசய்திவொக்கிய ்-வினொவொக்கிய ் இவை்றிை்கு இலடநய 

உள்ள உைவுகலள அண்ல  உறுப்பு ஆய்வு கொட்டொது. எடுத்துக்கொட்டொக 

பின்வரு ் வொக்கிய இலணகளுக்கிலடநய உள்ள உைவுகலள அண்ல  

உறுப்பொய்வு கொட்டொது.  

 ரொ ன் பொ ்லபக் தகொன்ைொன் : பொ ்பு ரொ னொல் தகொல்லப்பட்டது  

 அவன் இலத தசய்வொன் : அவன் இலதச ்தசய்ய ொட்டொன்  

 அவன் படிக்கிைொன் : அவன் என்ை தசய்கிைொன்  

5.வொக்கியங்கலள அண்ல  உறுப்புகளொகப் பகுப்பது  ட்டு ் 

வொக்கியல ப்லபப் பை்றி சரியொன விளக்கத்லதத ்தருவதில்லல. ஆனொல்  ரபு 
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அடிப்பலடயிலொன அணுகுமுலையில் இவ்வொறு அண்ல  உறுப்புகளொகப் 

பிரிப்பது மிகவு ் அடிப்பலடயொனது. அண்ல  உறுப்பொய்வு எழுவொய், 

பயனிலல, தசயப்படுதபொருள் என்ை வொக்கியத்தில் வரு ் தசொை்களின் 

தசயல்பொட்டிலன விளக்கொது.  

6. வொக்கியங்களில் தசொை்கள் நலடயியல், கவனக்குவிப்பு என்ை நிலலகளில் 

இட ொை்ை ் தபறு ். இதத்லகய நவறுபொடுகலள அண்ல  உறுப்பொய்வொல் 

விளக்க இயலொது. அவள்  ொங்கொய் தின்ைொள்.  ொங்கொய் அவள் தின்ைொள். 

ந லு ் வொக்கியத்தில் விலனயலடகள் விலனக்கு அண்ல ப்பட்டு ் வொக்கிய 

முதலிலு ் வரலொ ். நநை்று கொலலயில் அவன்  துலரக்குச ்தசன்ைொன். அவன் 

 துலரக்கு நநை்று கொலலயில் தசன்ைொன் அவள் வீடல்ட நநொக்கி த துவொக 

நடந்தொன். த துவொக அவள் வீடல்ட நநொக்கி நடந்தொள்  

7. தபொதுவொக அண்ல  உறுப்பொய்வு தசொை்களின் ஆய்விை்குப்பின் தொன் 

உருபன்களின் பகுப்பொய்லவச ்தசய்ய நவண்டு ் என எதிரப்ொரப்்நபொ ். ஆனொல் 

தசொை்களின் பகுப்பொய்விை்கு முன்னநர ஒட்டுகலள பகுப்பொய்வு தசய்ய 

நவண்டிய சூழல்கள் பல வரு ். எடுத்துகொட்டொக அந்த வயதொன  னிதலர என்ை 

கட்லட பகுப்லகயில், அந்த வயதொன  னிதர,் ஐ என்று முதலில் பகுத்த பின்னர ்

தொன் அந்த வயதொன,  னிதர ்என்று பகுப்படநவண்டு ்.  

9. எவ்வித இலக்கண அறிவு ் இன்றி நொ ் அண்ல  உறுப்பொய்வு தசய்தொல் அது 

ந ்ல  அதிக துர ் தகொண்டு தசல்லொது. எடுத்துக்கொட்டொகப் பின்வரு ் 

ஆங்கிலதத்தொடரக்குப் குலைந்தது மூன்று தபொருள்நகொண்ல கள் வரு ்.  

   நநர ் பைக்கிைது  

 Time files  நநரப் பூசச்ிகள்  

   பூசச்ிகளின் நநரதல்தக் கணக்கிடு  

ஆனொல் அண்ல  உறுப்பொய்வு ஒநர பகுப்பொய்லவத்தொன் அனு திக்கு ்: Time | 

flies.  

5.2. பதொடரன  ்பு இலக்கண ்  

அண்ல யுறுப்பு பகுப்பொய்வு பகுநிலல அடிப்பலடயிலொனது. அடிப்பலட 

த ொழியலகுகலளக் கொண்பதை்கொக அறிவியல் கண்டுப்பிடிப்புச ்தசயல்முலை 

(discovery procedure) தசயல்பொட்டொல் உருவொனது. வொக்கியங்கலள இரண்டு 

அண்ல  உறுப்புகளொகவு ் ஒவ்தவொரு அண்ல  உறுப்லபயு ் ந லு ் சிறு 

உறுப்புகளொகவு ் பகுப்பது இந்தக் நகொட்பொட்டின் தகொள்லகயொகு ். சில 
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த ொழியியலொர ் வொக்கியதல்தப் தபரிய அலகொகக் தகொண்டு ந லிருந்து 

கீழ்நநொக்கி ஆய்வொரக்ள். சிலர ்கீழிருந்து ந ல்நநொக்கி ஆய்வொரக்ள். அண்ல  

உறுப்பு அலடயொளப்படுதத்ப்பட்டொல்  ரபிலக்கணப் பகுத்துக் குறிதத்ல் 

நபொலநவ அல யு ். அதொவது வொக்கியத்லத இலக்கண வலகப்பொடுகளொகப்ப 

பகுத்தல் நிகழு ்.  ரபு அடிப்பலடயிலொன வொக்கியப் பகுப்பொய்வு ் 

பகுத்துக்குறித்தலு ் ததொடர ் அல ப்பு இலக்கண ் எனப்படலொ ். 

இவ்விலக்கண ் பின்வரு ் நகள்விகளுக்கு பின்வரு ் நகள்விகளுக்கு விலட 

தருகின்ைது:  

• ஒரு வொக்கியத்தின் உறுப்புகள் யொலவ?  

• அலவ எவ்வொறு ஒழுங்கு படுதத்ப்பட்டுள்ளன?  

 ரபிலக்கணங்கள் வொக்கியங்கலளயு ் ததொடரக்லளயு ் தசொை்கலளயு ் 

விளக்க பின்வரு ் கூை்றுகலள தருகின்ைன:  

• ஒரு வொக்கியத்தில் தபயரத்த்தொடரு ் (அடிரஇ phசயளந) விலனத் ததொடரு ் 

(எநசb phசயளந) அடங்கு ். • ஒரு தபயரத்த்தொடரில் ஒரு தபயர ்  ட்டுந ொ 

அலடதகொளி அலட (னநவநசஅiஇநச) + தபயர ்என்பநதொ வரு ் • ஒரு விலனத ்

ததடரில் தபயர ் ட்டுந ொ விலன  ட்டுந ொ தபயர ்+ துலண விலன என்பநதொ 

நவை்றுல த ்ததொடர ்+ விலன என்பநதொ வரு ்.  

• பின்னுருபுத ்ததொடரில் நவை்றுல த் ததொடரு ் பின்னுருபு ் வரு ்.  

• நவை்றுல த் ததொடரில் தபயரத்் ததொடரு ் நவை்றுல  உருபு ் வரு ்.  

5.2.1. விரித்பதழுதுவிதிகள்  

திட்டவட்ட ை்ை சிக்கன ல்லொத ந ை்தசொன்ன விளக்கக் கூறுகள் தருவதை்குப் 

பதிலொகச ்சில  ரபு  ை்று ் குறியீடு அடிப்பலடயில் ஒரு குழு ஆக்க விதிகள் 

(generation rules) அல்லது விரிதத்தழுவிதிகள் (rewriting rules) தரலொ ். 

இ ் ொதிரியொன விதிகலளத் ததொடரல ப்பு விதிகள் (phrase structure rules) 

எனலொ ். ததொடரல ப்பு விதிகள் பின்வருவதுநபொல் தபொது விதித் திட்டத்லதக் 

(rule schema) தகொண்டிருக்கு ்.  

 அ → ஆ  

அதொவது ‘அ’ என்ை குறியீட்லட (symbol) ‘ஆ’ என்ை குறியீடொக விரிதத்தழுதலொ ். 

விரிதத்தழுது ் தசயல்பொட்லடத் ததொடங்கி லவப்பதை்குப் பயன்படுத்து ் 

குறியீட்லடத் ததொடக்கக் குறியீடு (initial symbol) எனலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக  

 வொ → தபததொ+ விததொ  
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என்ை விரிதத்தழுது விதியில் வொ (வொக்கிய ்) என்பது ததொடக்கக் குறியீடு. 

ந ை்தசொன் விதி ஒரு வொக்கியத்தில் தபயரத்த்தொடரு ் விலனத் ததொடரு ் வரு ் 

என்று ததரிவிக்கின்ைது. ‘+’ என்ை குறியீடு பிலணப்லபக் (concatenation) 

குறிப்பிடப் பயன்படுகின்ைது. தபததொ, விததொ என்ை புலக்குறிப்புகலள (labels) 

விரித்துலரக்கநவொ விரிதத்தழுதநவொ தசய்யலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக, 

 தபததொ → அஅ + தப  

என்ை விதி தபததொ கணுலவ விரிதத்தழுதுகின்ைது. (அலடதகொளி அலடயில் 

(அஅ) அந்த, இந்த, என், உன், அவனது, அவளது, அதன், அவை்றின் என்பன 

அடங்கு ்.) கணு என்பது ஒரு கிலளப்படத்தில் ஒன்நைொ அதை்கு ந ை்பட்ட 

கிலளகநளொ தவளிவரு ் இட ொகு ். தமிழில் விததொ என்பலதப் பின்வரு ொறு 

விரித்து எழுதலொ ்.  

 விததொ → பிஉததொ + தபததொ + வி + துவி  

பின்னுருபுத் ததொடலரப் பின்வரு ொறு விரித்து எழுதலொ ்.  

 பிஉததொ → நவததொ + பிஉ  

நவை்றுல த ்ததொடர ்பின்வரு ொறு விரியு ்.  

 நவததொ →  தபததொ + நவஉ  

இது வலரத் தந்த விதிகலளப் பின்வரு ொறு கிலளப் பட ொகத் தரலொ ்:  

 

 

   

             வா  

சபசதா                                 விசதா  

அஅ    சப                   பிஉசதா         நவசதா       வி         துவி  

           நவசதா     பிஉ         சபசதா நவஉ            

  சபசதா  நவஉ       சபஅ     சப  

        அஅ       சப                                     

              

நொ ் முன்னர ்கூறியபடி எவ்வொறு உருபன்கள் எல்லொ ் நசரந்்து தசொை்களொகவு ் 
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தசொை்கதளல்லொ ் நசரந்்து ததொடரக்ளொகவு ் ததொடரக்ள் எல்லொ ் நசரந்்து 

வொக்கியங்களொகவு ் உருவொக்க ் தபறுகின்ைன என்று ் எவ்வொறு 

வொக்கியங்கள் ததொடரக்ளொகவு ் ததொடரக்ள் தசொை்களொகவு ் தசொை்கள் 

உருபன்களொகவு ் ஆயப்படுகின்ைன என்று ் கொட்ட பல வழிகள் இருக்கின்ைன 

என்று பொரத்்நதொ ்.  ட்டு ன்றி அலவ எவ்வொறு தபட்டி வலகப் படத்தொலு ் 

(புலக்குறிப்புகளுடன் அல்லது புலக்குறிப்பு இல்லொ ல்) 

அலடப்புக்குறிப்புகளொலு ் (புலக்குறிப்புடன் அல்லது புலக்குறிப்பு இல்லொ ல்) 

கிலளப்படத்தொலு ் எவ்வொறு தவளிப்படுதத்ப் பட்டிருக்கின்ைது என்று 

பொரத்்நதொ ். விரிதத்தொழுது விதிகள் ந ை்தசொன்ன தசய்திகலள நவறுவழியில் 

தவளிப்படுத்துகின்ைது. விரிதத்தழுது விதிகளுக்குப் பிை தவளிப்பொட்டு 

வடிவங்கலளக் கொட்டிலு ் கூடுதல் அனுகூல ் உண்டு. முதலொவதொகப் 

புலக்குறிப்புகள் விரிதத்தழுது விதிகளுக்குள்நளநய அல ந்துள்ளன. 

இரண்டொவதொக ஒவ்தவொரு விதிகலளயு ் (ததொடக்க விதி தவிரத்்து) ஏை்கனநவ 

கூைப்பட்ட விதிலய/விதிகலள இட ்தபயரக்்கநவொ நீட்டநவொ விரிதத்தழுதநவொ 

தசய்யதத்க்க வண்ண ் வரிலச முலைப்படி அடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

எடுத்துக்கொட்டொக பின்வரு ் விதிகலள எடுத்துக்தகொள்நவொ ்:  

 1.வொ → தபததொ + விததொ  

 2.விததொ → பிஉததொ + நவததொ + வி  

 3.பிஉததொ → நவததொ + பிஉ  

 4.நவததொ → தபததொ + நவஉ  

 5.தபததொ → அஅ + தப  

முதல் விதியில் இரண்டொவது, மூன்ைொவது, நொன்கொவது ஐந்தொவது என ஒன்ைன் 

பின் ஒன்ைொக விதிகலளப் பயன்படுத்தினொல் முலைநய பின்வரு ொறு 

விரிதத்தழுது விதிகள் கிலடக்கு ்.  

 வொ → தபததொ+ விததொ  

 வொ → தபததொ + பிஉததொ + நவததொ + வி  

 வொ → தபததொ+ நவததொ + பிஉ + நவததொ + வி  

 வொ → தபததொ+ தபததொ + நவஉ + பிஉ + தப.ததொ + நவஉ + வி  

 வொ → அஅ + தப + அஅ + தப + நவஉ+ பிஉ + அஅ + தப + நவஉ + வி  

எனநவ விரிதத்தழுது விதிகள் பிை வடிவ தவளிப்பொட்லடவிட சக்தி வொய்ந்தலவ. 

விரிதத்தழுது விதிகலளக் ஒரு கிலளப்பட ொக உருப்படுதத் ் தசய்யலொ ். ஒரு 
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கிலளப்படத்தில் ஒன்நைொ அதை்குந நலொ கிலளகள் வரலொ ் அல்லது 

கிலளகளின்றி வரலொ ். கிலளயில் கிலளவிடு ் இடத்தில் வரு ் ஒவ்தவொரு 

புள்ளியு ் கிலளவிடு ் கணு எனப்படு ். கிலளவிடு ் கணு ஒவ்தவொருன்றுக்கு ் 

புலக்குறிப்பு தரப்பட்டிருக்கு ். எடுத்துக்கொட்டொக, கிலளவிடு ் கணுவொன 

தபததொ என்பலத பின்வரு ொறு தவளிப்படுத்தலொ ்:  

           தபததொ  

  அஅ   தப  

  அந்த                னிதர ் 

கிலளவிடொத கணுக்களு ் உண்டு.  

  தபததொ  

  தப  

  ரொ ன்  

ஒரு ததொடருக்கு ந ல் வரு ் அல்லது அதத்தொடலர அதிகொர ் தசய்யு ் 

புலக்குறிப்பு தசய்யப்பட்ட கணு இறுதியுைொ கணு (non-terminal node) எனப்படு ். 

அக்கணுலவ ந லு ் விரிதத்தழுதலொ ். தபததொ, விததொ, நவததொ, பிஉததொ 

என்பன இறுதியுைொக்கணுக்கள் ஆகு ்.  (தடல்டொ) குறியீடு தவிர 

ஒன்றுமில்லொத கணு இறுதிக்கணு எனப்படு ். பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டு இந்தக் 

கலலசத்சொல்லலத் ததளிவுதசய்யு ்:  
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படம் 10  

    வா (சதாடக்கக் குறியீடு) 

 சபசதா (இறுதியுறா கணு)    விசதா (இறுதியுறா கணு)  

 அஅ சபஅ சப                    பிஉசதா     நவசதா        வி     துவி  

    நவசதா          பிஉ  சபசதா        நவஉ  

    சபசதா  நவஉ   அஅ   சப      

             சபஅ  சப  

                                                                                                       

 

தபததொ, விததொ, பிஉததொ, நவததொ, என்பன இறுதியுைொக்கணுக்களொகு ். 

தடல்டொ அடியில் வரு ் அஅ, தபஅ, பிஉ, நவஉ, வி, துவி என்பன இறுதிக் 

கணுக்களொகு ். இந்த தடல்டொக்கள் அகரொதிசத்சொை்களொல் இட ் 

தபயரக்்கப்படு ்.  

 அஅ தபஅ   தப    அஅ  தபஅ           தப    நவஉ  வி  

 அந்த நல்ல  னிதர ்ஒரு  உயர ொன லபயன்  ஐப்  பொரத்த்ொர ் 

ததொடரச்ச்ியொன இறுதிக் நகொலவகள் ஒரு வொக்கியத்தின் இறுதி உறுப்புகளொக 

அல யு ். வலகப்புலக்குறிப்பு இருவலகப்படு ்:  

1. கட்டொயப் புலக்குறிப்பு  

2. விருப்புப் புலக்குறிப்பு  

எடுத்துக்கொட்டொக, ஆங்கில த ொழியில் தபயரத்த்தொடரில் அஅ எண்ணக்கூடிய 

ஒருல ப்ப தபயரம்ுன் கட்டயொ ொய் வரு ். ஆனொல் தபயரலட 

விருப்பொகதத்ொன் வரு ். விருப்புப் புலக்குறிப்புகலள அலடப்புக் குறிக்குள் 

தந்து இந்த நவைபொட்லடக் கொட்டலொ ்.  

 1. அஅ (தபஅ) தப  

 வொந டிடன அயஇ  

 2. அஅ    (எண்அ) (தபஅ)     தப  

     அந்த இரண்டு நல்ல லபயன்கள்  
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வலகப்பொடுகலளத ் ததரிவு தசய்வதில் மீலச அலடப்புக்குறிகள் 

விருப்புகலளயு ் ததொpவுலளயு ் கொட்டப் பயன்படு ்.  

        இயை்தபயர ் 

 தபததொ→   ொை்றுப்தபயர ் 

        அஅ + தப  

        தபததொ  

        பிஉததொ + வி  

 விததொ →   தபததொ + வி  

         வி  

  ஒரு கவிஞன்  

 ரொ ன் ஒரு விடுதியின் முன் நிை்கிைொன்  

  கிருஷ்ணலனப் பொரத்்தொன்  

  பொடுகிைொன்  

ந ை்கண்ட கருத்துசச்ொயல்கலளப் பயன்படுத்தி தமிழ் இலக்கணத்தின் ஒரு 

பகுதிக்கு ததொடரல ப்பு விதிகள் உருவொக்கலொ ்.  

 வொ → தபததொ + விததொ  

 விததொ → தபததொ + (பிஉததொ) + வி + துவி 

  பிஉததொ → நவததொ + பிஉ  

 நவததொ → தபததொ + நவஉ  

 தபததொ → அஅ + (தபஅ) + தப  

 தப → லபயன், பொ ்பு,  னிதர,்  ர ், ந லெ  

 துவி → விடு, முடி, இரு, நவண்டு, நபொ  

 வி → தகொல், தவட்டு, பொர,் லவ, வொ, நபொ  

 தபஅ → வயதொன, இளல யொன, இனில யொன  

 பிஉ → பக்கத்தில், ந ல், கீழ், அடியில்  

 நவஉ → ஐ, ஆல், கு, இல் 

 ந ை்தசொன்ன ததொடரல ப்பு இலக்கண ் (phrase structure grammar) பின்வரு ் 

தமிழ் வொக்கியங்கலள உருவொக்கு ்.  

 அஅ      தப       அஅ தப    நவஉ வி          துவி  

 அந்தப் லபயன் ஒரு பொ ்பு ஐக்   தகொன்று விட்டொன்  

 

 அஅ    தபஅ     தப       தப  நவஉ வி            துவி  
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 அந்த வயதொன  னிதர ் ர ்  ஐ      தவட்டப்  நபொனொர ் 

 அஅ   தபஅ      தப    அஅ தப  நவஉ பிஉ    வி  

 அந்த அழகொன தபண் தன் வீடு ஐ   நநொக்கி நடந்தொள்  

ஆனொல் ந ை்தசொன்ன விதிகள் பின்வரு ் தபொருளை்ை வொக்கியங்கலளயு ் 

உருவொக்கு ்:  

 *ந லெ அந்தப் தபண்லண  ரத்திை்கு அருகில் நபொனது  

 * ர ் அந்தப் தபண்ணிை்கடியில் தகொன்ைது . 

 *ந லெ அந்த வயதொன  னிதலர வந்தது . 

 *அந்த இனில யொன பொ ்லப லவத்தொன்.  

ந ை்தசொன்ன ததொடரல ப்பு விதிகலளச ் சூழல் கட்டுண்ட (constext senstive) 

விதிகளொக ொை்றினொல் முன்னர ் பொரத்த் வொக்கியங்களின் உருவொக்கத்லதத ்

தலடதசய்து சிக்கலலத் தீரக்்கலொ ்.  

5.2.2. பதொடரியல் வனக ் ொடு 

 ஒரு த ொழியில் அதன் இலக்கண ் பொதிக்கொ ல் ஒன்லைதயொன்று இட ் 

தபயரக்்கு ் ஒரு கூட்ட ் தசொை்கநளொ தசொை்ததொடரச்ச்ிகநளொ ஒரு ததொடரியல் 

வலகப்பொட்லடச ்சொரு ். அது ஏை்புடல லயப் (acceptability) பொதிக்கலொ ். 

  அந்தச ்சிறுமி  ரதல்தப் பொரத்்தொள் 

  * ர ் அந்தச ்சிறுமிலயப் பொரத்்தது  

எடுத்துக்கொட்டொக, தலலப்பொக வரு ் தசொல், தபயரச்த்சொல் உள்ள ஒரு 

தசொை்களின் ததொடரச்ச்ிலய (தபததொ) எந்த வொக்கியத்திலு ் ஒன்லைதயொன்று 

இட ்தபயரக்்கலொ ்.  

 ஒரு இளல யொன தபண் ஒரு வயதொன  னிதலரச ்சந்திதத்ொள்  

 ஒரு வயதொன  னிதர ்ஒரு இளல யொன தபண்லணச ்சந்திதத்ொர ் 

 அந்த உயர ொன வொலிபன் அந்தக் குள்ள ொன தபண்லண விரு ்புகிைொன்  

 அந்தக் குள்ள ொன தபண் அந்த உயர ொன வொலிபலன விரு ்புகிைொள்  

ஒரு வலகப்பொடு தனிசத்சொை்கலளக் தகொண்டிருந்தொல் (தபயர,் விலன, 

துலணவிலன, தபயரலட, விலனயலட, பின்னுருபு), அது ஒரு தசொல் 

வலகப்பொடு எனப்படு ். ஒரு வலகப்பொடு தசொை்களின் ததொடரச்ச்ிகலயக் 

தகொண்டிருந்தொல் (ஒரு கூட்ட ் தசொை்கலளக் தகொணடிருந்தொல்) அது ஒரு 

ததொடர ்வலகப்பொடு எனப்படு ். எ.கொ.  

 தபயரத்த்தொடர ்(தபததொ) – வயதொன  னிதர ் 

 விலனதத்தொடர ்(விததொ) –  ரதல்த தவட்டப் நபொனொர ் 
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 பின்னுருபுதத்தொடர ்(பிஉததொ) – நதொட்டதத்ிை்கு அருகில்  

 தபயரலடதத்தொடர ் (தபஅததொ) – மிக நல்ல, தர ்ப நீள ொன 

உள்வனக ் ொடு  

ஒரு தசொல் வலகப்பொட்லட உள்வலகப்பொடு தசய்யலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக, 

தபயரச் ் தசொை்கலள எண்ணக்கூடியலவ (countable). எண்ணலொகொதலவ 

(uncountable), இயை்தபயர ் (propernouns), பதலீட்டுப்தபயர ் (pronouns), 

தபொதுப்தபயர ் (common noun) என்று உள்வலகப்பொடு தசய்யலொ ். 

உள்வலகப்பொடு  ரபில் ‘+’ குறி பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

லபயன் என்ை தசொல் '+எண்ணக்கூடியது', '+தபொது' என்று 

அலடயொளப்படுத்தப்பட்டு உள்வலகப்பொடு தசய்யப்படுகின்ைது. நதரந்்ததடு 

என்ை விலன '+தசயப்படுதபொருள் குன்ைொல ' என்று 

அலடயொளப்படுத்தப்பட்டு உள்வலகப்பொடு தசய்யப்படுகின்ைது.  

 தசொல்           வலகப்பொடு உள்வலகப்பொடு  

 லபயலன  தப   +எண்ணக்கூடியது 

 நதரந்்ததடு  வி  +தபொது 

 நட   வி +தசயப்படுதபொருள் குன்ைொல  

ஈரிலணயொன வலகயில் படு ் உள்வலகப்பொட்டு தபயரச்த்சொை்களின் எல்லொ 

உள்ளொரந்்த பண்புக்கூறுகலளக் (inherent) கொட்டப் நபொது ொனதல்ல. 

எண்ணக்கூடியது ் எண்ணமுடியொதது ் என்ை நவறுபொடு அருவமு ் பருல யு ் 

 ை்று ் விலங்கினமு ் விலங்கல்லொ இனமு ் என்ை நவறுபொடுகலளக் கடந்து 

தசல்கின்ைது. எனநவ நொ ் நவறுபொடுகலளக் கடந்த வலகப்பொடு 

தசய்யநவண்டு ்.  ட்டு ன்றி பலபரி ொண உள்வலகப்பொட்லடப் பயன்படுத்த 

நவண்டு ்.  
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படம் 11  

         சப  

  +சபாது                   +சபாது  

 -விலங்கினம் +விலங்கினம்  -எண்ணக்கூடியது   + எண்ணக்கூடியது  

     -அருவம்    + அருவம்            -விலங்கினம்   +விலங்கினம்  

                    -மனிதவினம் +மனிதவினம்  

பண்புக்கூறுகலளப் பின்வரு ொை தவளிப்படுத்தலொ ்.  

 +தப → [+/-தபொது] 

 [+தபொது] →   [+/-எண்ணக்கூடியது] 

 [-தபொது] →  [+/-விலங்கின ்] 

 [+விலங்கின ்] → [+/- னிதவின ்]  

 [+ னிதவின ்] → [+/-எண்ணக்கூடியது] 

 [-எண்ணக்கூடியது] → [+/-அருவ ்] 

 எடுத்துக்கொட்டொக, ரொ ன் என்பலத [-தபொது, +விலங்கின ், + னிதவின ்] 

என்ை பண்புக்கூறுகளொல் அலடயொளப்படுத்தலொ ். ந லெ என்பலத [+தபொது, -

விலங்கின ்] என்ை பண்புக்கூறுகளொல் அலடயொளப்படுத்தலொ ். இந்தப் 

பண்புக்கூறுகள் விலனகளின் உள்வகுப்புகள் எவ்வொறு தபயரச்த்சொை்களின் 

நதரவ்ுகலளக் கட்டுப்படுத்துகின்ைன என்பலதக் கொட்டத் நதலவப்படு ்.  

 அந்த  னிதர ்அந்த ந லசலயப்ப பொரத்த்ொர.் 

  *அந்த ந லச அந்த  னிதலரப் பொரத்்தது.  

பொர ் என்ை விலன [+ னிதவின ்] என்று அலடயொளப்படுதத்ப்பட்ட 

தபயரச்த்சொல்லல நவண்டு ். 5.2.3. பேொை்பேொருகல் விதிகள்  

தபயரச்த்சொை்கலள அவை்றின்  ரபுப் பண்புக்கூறுகளுக்கொகச ் சிைப்பித்தொல் 

ததொடரியல் சூழலலக் குறிப்பிட முடியு ். இதன் தபொருள் என்னதவன்ைொல் 

வலகப்பொடுகள் உள்வலகப்பொடு தசய்யப்படுவநதொடு அலவ எந்த ததொடரியல் 

சூழலில் பயன்படுத்தப்படலொ ் என்பது ் கூைப்படநவண்டு ். 

எடுத்துக்கொட்டொக, லவ என்ை விலன பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டில் தந்துள்ளது 

நபொல் எழுவொய் தவிரத்்து ஒரு பின்னுருபுதத்தொடலரயு ் ஒரு 
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தபயரத்த்தொடலரயு ் நவண்டு ் என்பலதக் கொட்டநவண்டு ். அவன் 

தபட்டிக்குள் பணத்லத லவத்தொன் தகொல் என்ை விலன பின்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டில் தந்துள்ளது நபொல் எழுவொய் தவிரத்்து ஒரு 

நவை்றுல தத்தொடலர  ட்டு ் நவண்டு ்.  

 அவன் அந்தப் பொ ்லபக் தகொன்ைொன். 

 இலவச ்தசொை்தசொருகல் விதிகள் எனப்படு ். அதொவது கீநழ தந்துள்ளது நபொல் 

உள்வலகப்பொட்டுச ்சட்டக ் தரநவண்டு ்.  

 லவ வி + புஉததொ ----  

     +இட ்  

அதொவது, லவ என்ை விலனலய விததொ-இல் (=[ ] ) பிஉததொ-ஐயு ் தபததொ-

ஐயு ் உடனடியொகத ் ததொடரந்்து வரு ் ‘---‘ என்ை இடத்தில் தசருக நவண்டு ் 

(=+). 

  தொ தி வி, - [தபததொ ---] என்ைொல் தொ தி என்ை விலனலய விததொ-இல் 

(=[ ] ) தபததொ-ஐத்  உடனடியொகத் ததொடரந்்து வரு ் ‘---‘ என்ை இடத்தில் 

தசருக இயலொது (= -)  

ததொடரல ப்பு இலக்கணத்லத வலகப்பொடு, உள்வலகப்பொடு, 

உள்வலகப்பொட்டுச ் சட்டக ் இவை்லைக் குறிப்பிடுவதன் வொயிலொக 

ந  ்படுதத்லொ ். ஒரு தசொல் எங்கு வரலொ ் அல்லது எவ்விடத்தில் 

தசருகப்படலொ ் என்ை சூழலலக் கொட்டித் ததொடரல ப்பு விதிகலளச ் சூழல் 

கட்டுண்டலவகளொக (உடிஇவநஒவ ளநஇளலவiஎந)  ொை்ைலொ ். ததொடரல ப்பு 

விதிகலள பின்வரு ் விதியொல்  றுதரவொக (recursive)  ொை்ைலொ ்:  

 தபததொ → அஅ + (தபொஅ) + தப + (வொ)  

ந ை்தசொன்ன விதியொல் பல தபயதரசச்த் ததொடரக்லளப் தபததொ-இல் 

நசரக்்கலொ ் அல்லது இலணக்கலொ ். இவர ் தொன் ---- வலடலயச ் சொப்பிட்ட 

எலிலயத் துரத்திய பூலனலயத் துரத்திய நொலய --- அடிதத்வர.் விரிதத்தழுது 

விதிகலளப் பயன்படுத்த உருவொன ததொடரல ப்பு விதிகள் எவ்வளவு 

நுணுக்க ொக வலகப்படுத்தப் பட்டொலு ் அலவகள்  ட்டு ் உள்ள இலக்கண ் 

ததொடரல ப்பு இலக்கண ் என்றுதொன் கூைப்படு ்.  

5.2.4. பதொடரன  ்பு இலக்கணத்திை் வனரயனை எல்னல  

பின்வரு ் தசய்திகள் ததொடரல ப்பு இலக்கணத்தின் எல்லலலய அல்லது 

குலைபொடுகலள விளக்கு ்.  
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‘அடங்கி இரு’ எை்ை விதிகளிை் குனை ொடு  

ததொடரல ப்பு விதிகள் (மிகவிரிவொனது கூட) ஒரு த ொழியின் எல்லொ வலகய 

வொக்கியங்கலளயு ் கணிக்கொது. ஒரு த ொழியின் எல்லொ அல ப்புகலளயு ் 

‘அடங்கி இரு’ என்ை கூை்ைொல்  ட்டு ் ததளிவொக தவளிப்படுத்த இயலொது. 

ஏதனை்ைொல் ‘அடங்கி இரு’ ஒருவலக உைலவ  ட்டு ்தொன் தவளிப்படுத்து ். 

 னித த ொழியில் உள்ள வொக்கியங்களில் நவறு வலகயொன உைவுகள் உண்டு. 

ததொடரல ப்பு இலக்கணதல்த விரிவுபடுத்தவு ் நீட்டவு ் முயன்ை முயை்சிகள் 

த ொழியின் அல ப்லபப்பை்றி புதிய தசய்திகலள அல்லது விளக்கங்கலளத ்

தரவில்லல என்ை சொ ்ஸ்கி கூறுவொர.்  

வொக்கியங்களுக்கினடசய உள்ள உைவு பதொடர் ொை சிக்கல்  

ததொடரல ப்பு இலக்கண ் வொக்கிய வலககளுக்கு இலடயில் உள்ள 

உைவுகலளயு ் வொக்கியங்களின் அல்லது எசச்தத்தொடரக்ளின் பொகங்களுக்கு 

இலடநய உள்ள உைவுகலளயு ் தவளிப்படுதத்த் தவறிவிட்டது. இவ்வலக 

இலக்கண ் எவ்வொறு வொக்கியங்கள் ததொடரக்ளொல் ஆனது, ததொடரக்ள் 

தசொை்களொல் ஆனது, தசொை்கள் உருபன்களொல் ஆனது என்று கொட்டியநதயன்றி 

கூை்று வொக்கியத்திை்கு ் (எ.கொ. அவன் நநை்று வந்தொன்) 

வினொவொக்கியத்திை்கு ் (எ.கொ. அவன் எப்தபொழுது வந்தொன்), தசய்விலன 

வொக்கியத்திை்கு ் (ரொ ன் பொலனலய உலடத்தொன்) தசயப்பொட்டுவிலன 

வொக்கியத்திை்கு ் (பொலன ரொ னொல் உலடக்கப்பட்டது), ததரிநிலல 

வொக்கியத்திை்கு ் (ரொலத உணவு சல த்தொள்) எதிர ்லை வொக்கியத்திை்கு ் 

(ரொலத உணவு சல க்கவில்லல), ஏவல் வொக்கியத்திை்கு ் (கட்டுலர எழுது) 

ஏவலிலொ வொக்கியத்திை்கு ் (நீ கட்டுலர எழுதினொய்) உள்ள உைவுகலளக் 

கொட்டவில்லல. ததொடரல ப்பு இலக்கண ். ததொடரல ப்பு இலக்கண ் கீநழ 

தந்துள்ள தனி, கலலவ  ை்று ் கூட்டு வொக்கியங்கள் எவ்வொறு ஒன்றிை்தகொன்று 

உைவு தகொண்டுள்ளன என்பலதக் கொட்டவில்லல.  

 ரொலத சொப்பிட்டொள். பின்னர ்தூங்கினொள். 

  ரொலத சொப்பிட்டுவிட்டுத் தூங்கினொள். 

  ரொலத பொடினொள். ரொலத ஆடினொள். 

  ரொலத பொடி ஆடினொள் ரொணி இலலயில் சொப்பிட்டொள். அலதக் 

குப்லபதத்தொட்டடியில்  நபொட்டொள்.  
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 ரொணி தொன் சொப்பிடட் இலலலய குப்லபதத்தொட்டியில் நபொட்டொள். 

 தமிழ் த ொழிலயப் பயன்படுத்துபவருக்கு ரொ ன் பொலனலய உலடத்தொன் 

என்பது ் பலன ரொ னொல் உலடக்கப்பட்டது என்பது ் எவ்வொநைொ 

ததொடரப்ுள்ளலவ என்பது ததரியு ். ஆனொல் ததொடரல ப்பு இலக்கண ் 

இவ்விரண்லடயு ் உைவை்ை (ததொடரப்ில்லொத) வொக்கியங்களொகக் கருதுகின்ைது 

(எடுத்துக்தகொள்கின்ைது). ததொடரொ அண்ல  உறுப்பு குறிதத் சிக்கல் 

ததொடரல ப்பு இலக்கண ் ஒரு ததொடரின் உறுப்புகலள ததொடரச்ச்ியொன 

அலகுகளொகதத்ொன் கருத இயலு ். ஆனொல் ஆங்கில ் நபொன்ை த ொழிகளில் 

வினொவொக்கியங்ளில் துலண விலன எழுவொய்க்கு முன்னர ் லவக்கப் 

தபறுகின்ைது. ஆனொல் துலணவிலன விலனநயொடு தொன் தநருங்கிய 

ததொடரப்ுள்ளது என்பது தவளிப்பலட. பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டுகள் இலதத ்

ததளிவு படுத்து ். The old man lives near the river. 

 Does the old man live near the river? 

 He is coming. 

 Is he coming?  

ஆங்கிலத்தில் ‘be’ விலனயு ் ‘ing’ என்பது ் தநருங்கிய ததொடரப்ு உள்ளலவ. 

ஆனொல் அண்ல  உறுப்பு அடிப்பலடயிலொன ததொடரியல் இலக்கணத்தில் 

இலவ பிரிக்கப்பட்டுவிடு ். எ.கொ.  

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

 They are eating.  (are---ing) 

நொ ் லள/யசந என்பலத எடுத்துவிட்டொல் -ing என்பது நபொய்விடு ்.  

 The old man still works. 

இந்தத் ததொடரொ அண்ல  உறுப்புகளின் உைலவத் ததொடரல ப்பு இலக்கண ் 

கடந்து தசல்லு ் கிலளகலள அனு திக்கொ ல் கொட்ட இயலொது. கிலளகள் 

கடந்து தசல்லநவொ கடந்து தசல்லொ நலொ இருக்கலொ ் என்று கூறினொல் அலதத ்

ததொடரல ப்பு இலக்கணத்தில் கொட்ட இயலொது. எடுத்துக்கொட்டொக, பின்வரு ் 

தவளிப்பொட்லடயு ் விதிகலளயு ் எடுத்துக்தகொள்நவொ ்.  

 வொ → துவி + தபததொ + விததொ  
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படம் 12  

            வா  

     சபசதா    விசதா  

 அஅ       சப   துவி      வி    சபசதா  

       அஅ           சப    

 The     hunter  has        kill-ed    the              bird  

விதி பின்வரு ொறு வரலொ ்:  

 வொ → தபததொ + துவி--நன + வி + தபததொ  

ஆங்கில ் பயன்படுத்துநவொருக்கு took என்பது ் off என்பது ் ததொடரப்ுள்ளலவ 

எனத் ததரியு ். இந்த உைலவ நொ ் கொட்டுவதொய் இருந்தொல் நொ ் கிலளகலளக் 

கடந்து தசல்வதொகக் கொட்டநவண்டு ்.  

படம் 13  

   வா  

 சபசதா   விசதா  

 சப                    வி  சபசதா     இசொ  

      அஅ   சப  

 Raja   took       his       hat       off 

    

இவ்வொக்கியதல்த பின்வரு ொறு ் கூைலொ ்: Raja took off his hat. 

நொ ் பின்வரு ் வொக்கியங்கள் ததொடரப்ுள்ளலவ என்று கொட்டநவண்டு ்:  

 Raja took off his hat. 

 Raja took his hat off. 

வள்ளி முருகலன நீ ஒரு முட்டொள் என்று திட்டினொள் எனு ் நபொது முருகலன, 

திட்டினொள் என்பனவை்லை ததொடரொத அண்ல  உறுப்புகளொகக் 

கருதநவண்டு ். முருகலன என்பதை்கு ் திட்டினொள் என்பதை்கு ் உள்ள 
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ததொடரல்பக் கொட்டுவதொய் இருந்தொல் நொ ் அவை்றின் உைவு கிலளகலளத் 

தொண்டிச ்தசல்வதொகக் கொட்டநவண்டு ். 

படம் 14  

             வா  

   சபசதா            விசதா  

   சப    நவசதா              ிகிசதா        வி  

     சபசதா    நவஉ          வா                  ிகி  

                சப                  சபசதா  சபசதா  

       சப  அஅ        சப  

         ராஜா            முருகன்            ஐ     ீ    ஒரு       முட்டாள் என்று    திட்டினாள்  

 

 

தபொருள்  யக்க ் குறிதத் சிக்கல் அல ப்புத் ததொடரியல் இலக்கண ் எல்லொ 

இயை்லக த ொழிகளில் கொணப்படு ் தபொருள்  யக்கதல்த விளக்கொது. முன்பு 

கூறியபடி இருவலகப் தபொருள்  யக்க ் உண்டு: தசொை்தபொருள்  யக்க ் (lexical 

ambiguity)  ை்று ் அல ப்புப் தபொருள்  யக்க ் (structural ambiguity). 

எடுத்துக்கொட்டொக நீ கல் என்ைொன் என்ை வொக்கியதத்ில் கல் என்பது 

‘கை்றுக்தகொள்’ என்ை விலனப் தபொருளு ் ‘பருப்தபொருளொன பொலையின் சிறு 

துண்டு வடிவ ொன பொக ்’ என்ை தபயரப்் தபொருலளயு ் தரு ். நொ ் முன்னர ்

பொரத்்தபடி ஒரு அல ப்பு ஒன்றுக்கு ந ை்பட்ட தபொருலளத் தரு ொனொல் அது 

அல ப்பு அடிப்பலடயில் தபொருள் யக்க ் தருவது எனலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக 

மிக வயதொன ஆண்களு ் தபண்களு ் என்ை ததொடர ்‘மிக வயதொன ஆண்களு ் 

(இளல யொன) தபண்களு ் என்று ் ‘மிக வயதொன ஆண்களு ் மிக வயதொன 

தபண்களு ்’ என்று ் தபொருள்படலொ ். இந்த அல ப்புப் தபொருள்  யக்கத்லத 

இரண்டு கிலளப்படத்தொல் கொட்டலொ ்.  
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படம் 15  

     சபசதா  

  சபசதா               சபசதா     

 சபஅசதா   சப    இயண    சப                               இயண 

 மியக சபஅ  

 மிக வயதான           ஆண்கள்   உம்     சபண்கள்                          உம்  

படம் 16 

                  சபசதா    

  சபஅசதா   சபசதா  இயண     சபசதா   இயண 

  மியக   சபஅ   சப           சப 

    

  மிக    வயதான           ஆண்கள் உம்         சபண்கள்    உம்  

 

புதிய உண்ல கலள விளக்க நொ ் ஒவ்தவொரு தடலவயு ் நவறுபட்ட 

வலகயிலொன உறுப்புகள் அல்லது வலகப்பொடுகள் அல த்துத் தரநவண்டி 

இருக்கிைது. அல ப்புப் தபொருள்  யக்கத்லதக் லகயொள சிக்கன ொன வழி 

ததொடரல ப்பு இலக்கணத்தில் இல்லல.  

ஈரினண ஆய்விை் சிக்கல்  

எல்லொ அல ப்புகளு ் ஈரிலணயொனதல்ல. நொ ் ஈரிலணக் தகொள்லகலயத ்

தொண்டிச ்தசன்று பகுப்பொய்வு தசய்ய நவண்டி உள்ளது.  

 ரொ ன் உ ் நகொபொலன் உ ் கிருஷ்ணன் உ ்  

அது நபொல் தவளிப்பலடயொக வரு ் துலண விலனகள் வரு ் வொக்கியங்களில் 

துலண விலனலய விலனத் ததொடரின் உறுப்பொகக் தகொள்ளொ ல் பின்வரு ொறு 

பகுப்பொய்வு தசய்ய நவண்டி வருகிைது:  

 தபததொ + துவி + விததொ  
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ஆங்கிலத்தில் துலணவிலனலய ஆ ்-இல்லல வினொக்களில் முன்னிடத்திை்குக் 

தகொண்டு தசல்ல நவண்டி வருவதொல், துலணவிலனலயத் தனியொன உறுப்பொக் 

கருதுவது பயனுள்ளதொய் அல யு ்.  

 Raja can solve the problem → Can raja solve the proble 

 றுதரவு பேயல் ொட்டுே ்சிக்கல்  

ததொடரல ப்பு இலக்கண ் எல்லொ த ொழிகளிலு ்  றுதரவு தசயல்பொட்லட 

(recursive process) விளக்கத் தவறிவிட்டது. நொ ் எல்லலநய இல்லொ ல் 

இலணப்பொன்கலளக் தகொண்டு வொக்கியங்கலள இலணத்துக்தகொண்நட 

நபொகலொ ்.  

 தஞ்சொவூர ்  ொவட்டத்தின் தலலநகரொய் இருக்கிை தஞ்சொவூரில் நசொழ 

நகரில் கட்டியருக்கிை  தமிழ்ப்பல்கலலக் கழகத்தில் நவலல பொரக்ிை 

முலனவர ்பட்ட ் வொங்கிய குள்ள ொய்  இருக்கிை சிை்றூரத்ியில் தினமு ் 

வருகிை -----  

நலடயியல் நவறுபொடு குறித்த சிக்கல் ததொடரல ப்பு இலக்கண ் நலடயியல் 

நவறுபொடுகலள விளக்க இயலொது. தமிழ் நபொன்ை த ொழிகளில் 

தபயரத்த்தொடரின் தசயை்பொடுகள் அலவ வொக்கியத்தில் வரு ் இடத்லதச ்

சொரந்்திருக்கொ ல் நவை்றுல  உருபுகலளச ் சொரந்்திருப்பதொல் விலனக்கு 

முன்வரு ் எல்லொத் ததொடரக்லளயு ் இட ் ொை்றி அல க்க இயலு ். பின்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டு இலதத் ததளிவு படுத்து ்.  

 ரொெொ அடிக்கடி ஊருக்குப் நபொகிைொன்.  

 அடிக்கடி ரொெொ ஊருக்குப் நபொகிைொன்.  

 ரொெொ ஊருக்கு அடிக்கடி நபொகிைொன்.  

 ஊருக்கு ரொெொ அடிக்கடி நபொகிைொன்.  

ஒவ்தவொரு வொக்கியமு ் ஒநர வொக்கியதத்ின் நலடயியல் நவறுபொடு என்பலதக் 

கொட்டொ நலநய ததொடரல ப்பு விதிகள் எழுதநவண்டி வருகின்ைது.  

உடை் ொட்னட பவளி ் டுத்துவதில் சிக்கல்  

எண் உடன்பொடு, கொல உடன்பொடு, எழுவொய்க்கு ் விலனயில் வரு ் முை்று 

விகுதிக்கு ் உள்ள உடன்பொடு நபொன்ை சொரப்ுகலள (dependencies) கொட்டுவதை்கு 

ததொடரல ப்பு இலக்கணத்தில் வசதி இல்லல.  

 நொன் அங்நக தினமுன் நபொகிநைன். (எழுவொய்க்கு ் விலனயில் வரு ் 

விலனமுை்று  விகுதிக்கு ் உள்ள உடன்பொடு)  
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ஒரு வலகப்பொட்டியல் நகொட்பொடு (taxonomic theory) வகுப்புகலள 

(வலகப்பொடுகலள) அல க்கலொ ். அவை்லை அல ப்தபொழுங்கு 

அடிப்பலடயில் விளக்கலொ ். வகுப்புகளுக்கு தபயரிடலொ ். உட்படுத்து ் 

படிநிலல அல ப்லபக் (hலநசயசஉல டிக iஇஉடரளiடிஇ) கொட்டலொ ். 

ததொடரல ப்பு இலக்கண ் ஒரு வலகப்பொட்டியல் இலக்கண ் (taxonomic 

grammar). ஆனொல் இது த ொழியலகுகலள வகுப்பு-உறுப்பினர ்தவிர பிைவை்ைொல் 

ததொடரப்ுடுத்த இயலொது. 5.3. ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கண ்: சொ ்ஸ்கியின் 1965 

 ொதிரி தரலவ வலகப்படுத்;தொ ல் வொக்கியங்களுக்கு இலடநய உள்ள 

உைவுகலளயு ் வொக்கிய அலகுகளுக்கிலடநய உள்ள உைவுகலளயு ் ஆய்ந்து 

விதிகளின் முை்றுக் குழு த்லத எய்தலொ ். ஒரு த ொழியின் இலக்கண ் 

வொக்கியங்களின் பட்டியல் அல்ல. ஒரு த ொழிலயக் கை்ைல் ஒரு த ொழியில் 

உள்ள வொக்கியங்களின் பட்டியலல  னன ் தசய்வதல்ல. விதிகலளக் 

கண்டுபிடிப்பதன் தசயல்பொட்லட உள்ளடக்கியதொகு ். தசயல் திைனுக்குதத்ொன் 

எல்லல உண்டு; அறிதிைனுக்கு இல்லல; அதொவது நொ ் உருவொக்குகின்ை 

வொக்கியங்களின் எண்ணிக்லகயிலு ் வொக்கியங்களின் வலககளிலு ் தொன் 

எல்லல உண்டு; அறிதிைனுக்கு அல்ல. ந ் நிலனவு எல்லல, கவன ொை்ை ், 

வொழ்வுகொல எல்லல நபொன்ைவை்றின் கொரண ொக நொ ் மிக நீள ை்ை அதிக ் 

சிக்கலை்ை அல்லது எல்லலக்குட்பட்ட வொக்கியங்கலளப் 

பயன்படுத்துகின்நைொ ். ஒரு இயை்லக த ொழிலயப் நபசுகின்ை எவரு ் 

முை்றிலு ் புதிய கூை்றுகலள உருவொக்கநவொ புரிந்துதகொள்ளநவொ இயலு ். 

ததரிந்த விதிகளொல் அலவ உருவொக்கப்பட்டலவ என்ை கொரணத்தொல் அலவ 

முை்றிலு ் புதியனவல்ல. அதொவது கூை்றுகள்  னப்பொட ் தசய்யப்பட்டுத ்

திரு ்பிக் கூைப்படுவன அல்ல. அலவ உருவொக்கப்படுகின்ைன. ஒரு இலக்கண ் 

எல்லலயை்ை எண்ணிக்லகயிலொன எல்லொ நிகழவியலு ் வொக்கியங்கலளயு ் 

உருவொக்கி விளக்கவியலு ் விதிகளின் முை்றுப்தபை்ை ஒழுங்குமுலை 

(சிைப்பொன ஒழுங்கு முலைகள்). இவ்விகளின் முை்றுதபை்ை ஒழுங்குமுலை 

பை்றிய அறிவதொல்தொன் புதிதொன எல்லலயை்ை எண்ணிக்லகயிலொன 

வொக்கியங்கலள உருவொக்கிப் புரிந்துதகொள்ள முடிகின்ைது. ந க்கு ஒரு 

த ொழியில் உள்ள த ொழியியல் ஒழுங்குமுலை ததரியு ். ஆனொல் எல்லொ 

வொக்கியங்கலளயு ் ததரியொது. இலக்கண ் ஆக்கமுலையொனது (generative). 

தவளியீடு (டிரவிரவ) உள்ளீட்லடப் நபொன்ைதல்ல. உள்ளடீு ் தவளியீடு ் 
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ஒன்ைல்ல. அலவ வடிவ ொக்கப்பட்டது (formalized). அதொவது ஓரளவுக்கு 

எல்லலக்குட்பட்ட எண்ணிக்லகயிலொன பொரத்்த  ை்று ் நகட்ட 

கூை்றுகளிலிருந்து கை்பவர ் (அவருலடய வளரச்ச்ி  ை்று ் முதிரச்ச்ி 

அடிப்பலடயில்) சிலவை்லை நதரந்்ததடுத்து சில தசய்திகலளப் பிரிதத்தடுத்து 

அலத அகநிலலயொக்க ் தசய்கின்ைனர.் அகநிலலயொக்க ் தசய்யப்பட்ட 

விதிகளின் ஒழுங்குமுலை கூை்றுகலள உருவொக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

இலதப் பின்வரு ொறு கொட்டலொ ்:  

          படம் 17 

 

 

    

 

 

  

   

 

 

 

 

பாரத்த் நகட்ட எல்யலக்குட்பட்ட எண்ணியகயிலான 

கூற்றுகள் 

 

       உட்சகாளல் 

மூயளயின்/மனதத்ின் வளரெ்ச்ி மற்றும் முதிரெ்ச்ி 

அடிப்பயடயில் நதர ்்சதடுக்கப்பட்ட 

(பாரத்த் நகட்ட) கூற்றுகள் 

சமாழியயக் கற்றுக்சகாள்ளும் உள்ளுயற ஆற்றல் 

இலக்கணம், அக ியலயாக்கம் 

செய்யப்பட்ட விதிகளின்  ஒழுங்குமுயற 

     சவளியீடு 
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இந்த அரத்்தத்தில் இலக்கண ் ஆக்கமுலையிலொனது.  ொை்றுவிதிகள் வொக்கிய 

வலககலளயு ் வொக்கியங்களின் பொகங்கலளயு ் ததொடரப்ுபடுத்துகின்ைது. 

எனநவ தொன் இந்த இலக்கண ொதிரி ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கண ் என 

அலழக்கப்படுகின்;ைது. ஒரு த ொழிலயக் கை்ைல் ஒரு குழு த ் ததொடரியல், 

தபொருண்ல யில்  ை்று ் ஒலியனியல் விதிகலளக் கை்பதொகு ். ஒரு 

த ொழியின் எல்லொ வொக்கியங்கலளயு ் நிலனக்குக் தகொண்டுவருவதொநலொ 

நபொலசத்சய்வதொநலொ கை்ைல் நநரொது. வொக்கிய உருவொக்க ், வொக்கியப் 

தபொருள்நகொண்ல   ை்று ் உசச்ரிப்பு ஆகியவை்றின் விதிகளின் குழு த்லத 

ஈட்ட ் தசய்வது த ொழி கை்ைலொகு ். இப்தபொருளில் த ொழி விதி ஆட்சில க்கு 

உட்பட்டது (rule governed).  

5.3.1. அக அன  ்பு ் புை அன  ்பு ்  

த ொழியியல் விளக்கத்தில் அக அல ப்புக்கு ் புை அல ப்புக்கு ் 

உள்ளநவறுபொடு மிக முக்கிய ொனதொகு ். அக அல ப்பு த ொழியின் அடிப்பலட 

ஒழுங்லகப் பிரதிபலிக்கு ். ஒரு வலகயில் அக அல ப்பு  னத்தின்/மூலளயின் 

உள்ளுலை த ொழியியல் ஆை்ைலல பிரதிபலிக்கு ். அக த ொழி 

அல ப்லபத்தொன் எல்லலக்குட்பட்ட எண்ணிக்லகயிலொன 

தபொதுல யொக்கங்களின் வொயிலொகக் கூைலொ ். புை அல ப்பில் பல 

எண்ணிக்லகயிலொன ஒழுங்கீனங்கள் இருக்கு ். இந்த ஒழுங்கீனங்கலள அக 

அல ப்பு அடிப்பலடயில்தொன் ஒழுங்கொனலவகளொக  ொை்ை இயலு ். புைத்தில் 

தொன் பல விஷயங்கள் நடக்கு ்; இதுதொன் ததரிவுக்கு ்  ொை்ைத்திை்கு ் 

உட்படுகிை இட ்; தசொை்தபொருள்  யக்கமு ் அல ப்புப் தபொருள் யக்கமு ் 

ஏை்படுகிை இட ். இங்குதொன் த ொழி வொழ்கின்ைது. அகத்தில் தொன் விஷயங்கள் 

இருக்கின்ைன. இது நிரந்தரமு ் ஒழுங்கு ் உள்ள இட ்  உலகப்தபொதுக் 

கூை்றுகளின் இட ். த ொழியின் உலகப்தபொதுல க் கூறுகலளக் 

கண்டுபிடித்தல்  னித மூலளயின் இயல்லபப் புரிந்துதகொள்ள உதவு ். 
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இப்பண்புக்கூறுகள் ஒருவலகயில் த ொழியின் உலகப்தபொதுப் பண்புக்கூறுகள். 

அவை்றிலிருந்து த ொழிகள் நதலவயொனவை்லைத் ததரிவுதசய்து, இலணத்து 

பல வழிகளில் கலந்து லவத்துள்ளது. இலதப் பின்வரு ொறு உருப்படுத்த ் 

தசய்யலொ ்.  

 

 

 

  

 

படம் 17  

 

 

 

 

 

     

     

 
 

 

ஒரு குறிப்பிட்ட சமாழியின் இலக்கணம் 

ற் 

                             உலகப்சபாது பண்புக்கூறுகள் 

சபாருண்யமயியல்-சதாடரியல் பண்புக்கூறுகள் ஒலியனியல் பண்புக்கூறுகள்    

   

 

ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கணத்தில் (transformational generative grammar) மூன்று 

உட்பகுதிகள் இருக்கின்ைன: ததொடரியல் உட்பகுதி (syntactic  component), 

தபொருண்ல யியல் உட்பகுதி (semantic component), ஒலியனியல் உட்பகுதி 

(phonological component). அலவகள் அடிப்பலட த ொழியியல் ஆை்ைலலப் 

பிரதிபலிக்கின்ைன. நடுவில் வரு ் பொக ் ததொடரியல் உட்பகுதி. இதில் 

அடிநிலல துலண உட்பகுதி (Base subcomponent),  ொை்ைல் துலண உட்பகுதி 

(transfomational subcomponent) என்பன அடங்கு ். அடிநிலல துலண உட்பகுதியல் 

ததொடரல ப்பு விதிகளு ், அகரொதியு ் அடங்கு ். அடிநிலல உட்பகுதி 

எல்லலயை்ை அக அல ப்புகளின் குழு த்லத உருவொக்கின்ைது. இந்த 

அல ப்புகள் (நீக்கல் தபயரச்ச்ி ொை்ை ்  ை்று ் நசரக்்லக  ொை்ை ்) நபொன்ை 

ஒரு சில  ொை்ைங்களுக்கு உட்படுகின்ைது.  ொை்ைங்கள் குறிப்பிட்டுக் 

கூைப்பட்டிருக்கு ் (ளிநஉலகலநன)  ை்று ் நிரல் படுத்தப்பட்டிருக்கு ் 
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(டிசனநசநன).  ொை்ைசத்சயல்பொட்டொல் புை அல ப்புகள் விலளயு ். புை 

அல ப்புகள் ஒலியனியல் உடக்ூைொல் (phonological component) ஒலி உருப்படுதத் ் 

(phonetic representation) தபறு ்  ை்று ் தபொருண்ல யியல் உடக்ூைொல் (semantic 

component) தபொருண்ல  உருப்படுதத் ் (semantic representation) தபறு ். இவ்வொறு 

வொக்கியங்களொக  ொறு ். புை உருப்படுத்த ் (surface representation) உண்ல யொன 

கூை்ைல்ல.  னிதன் உண்ல யொன கூை்றுகலள உருவொக்குகின்ைொன். அதொவது 

கூை்று திட ொன உண்ல . வொக்கிய ் அருவ உண்ல  (abstract reality). 

சீரல் யொக, த ொழியின் அக உருவொக்க இலக்கணதல்தக் (iஇதரலடவ 

பசயஅஅயச) தகொண்டிருக்கு ் ஒரு த ொழிலயத் தொய்த ொழியொகப் நபசுபவர ்

தொ ்; த ்முலடய உள்ளுணரல்வ (intution) தவளிப்படுத்தித் த ் த ொழிலய 

விவரலண தசய்ய இயலு ். தவளிபடுத்தப்படுகின்ை இலக்கண ் அக 

உருவொக்க இலக்கணத்திை்கு  ொதிரியொக அல யு ்.  

 ொை்றிலக்கணத்தில் தொய்த ொழி நபசுபவர ் (native speaker) என்பது 

நுண்ல யொக்க ் (அருவ ொக்க ்) ஆகு ். ஒரு சீரொன சமுதொயத்தில் (homogenous 

community) அறிதிைன் நிலலயில் தொய்த ொழி நபசுபவர-்நகட்பவர ் (native speaker-

hearer) உைவு விளக்கப்படநவண்டு ். சீரிய தொய்த ொழி நபசுபவர ் (ideal native 

speaker) ஒரு பண்பொட்டு வொதி. ஆனொல் இவர ்நதலவயொன பிரசச்லனக்;குரியவர.் 

நொ ் சீரல் யொக்க ் தசய்யொவிட்டொல் ஒவ்தவொரு நபரு ் த து அறிதிைலன 

தவளிப்டுதத் நவண்டிவரு ். தபரு ் அளவில்  ொறிகலள (large number of variables) 

நீக்குவதை்கொக சீரிய தொய்த ொழி நபசபவர ்என்ை கருத்துசச்ொயல் நதலவ. இது 

கூட்டொன உணரவ்ொகு ். எந்த  னித நடப்புகலளப் பை்றி படிப்பதை்கு ் இது 

தவிரக்்க இயலொது.  

5.3.2. Syntactic Structure-இல்  ொை்றுவிதிகள்  

சொ ்ஸ்கியின் Syntactic Structure -இல் (1957) இரு குழு   ொை்றுவிதிகள் 

முன்த ொழியப்பட்டன:  

1. அ. பயன்படுதத் இயலு ் விருப்பு  ை்று விதிகள் (Optional T-rules)  

ஆ. பயன்படுத்தப்படநவண்டிய கட்டொய  ொை்றுவிதிகள் (Obligatory T-rules)  

1.அ. ஒரு இறுதி நகொரல்வயில் தசயன்ல தசய்யு ் தனிநிலல  ொை்ைங்கள் 

(தனி-அடி) (singualrly transformations)  
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ஆ.இரண்டு அல்லது அதை்குக் கூடுதலொன இறுதி நகொரல்வகளில் 

பயன்படுதத்ப்படு ் தபொது  ொை்ைங்கள் (இரு-அடிகள்). எல்லொ தபொது 

 ொை்ைங்களு ் விருப்பொகு ்  சில தனிநிலல  ொை்ைங்கள் 

விருப்பொனலவயொகவு ் சில கட்டொய ொனலவயொகவு ் இருக்கு ். 

எடுத்துக்கொட்டொக have+en+be+ing+V என்பலத ‘have+be+en+V+ing’ எனத ்

திரு ்ப ொை்றுவது கட்டொய ொகு ். தசயப்பொட்டுவிலன வொகிய  ொை்ை ் 

அல்லது வினொ வொக்கிய  ொை்ை ் விருப்பொகு ். தபொது  ொை்ைங்கள் இரு 

வலககளொகக் பொகுபடுத்தப்பட்டுள்ளன: உட்படுதத்ல் (embedding)  ை்று ் 

இலணப்பு (conjoining)  ை்ைங்கள். இந்த இரண்டு ் த ொழியின் விலளவொக்கச ்

தசயை்பொங்லகக் கணிக்கின்ைது. ஒரு வொக்கிய ்  ை்தைொரு வொக்கியத்திை்குள் 

உள்ளடக்கப்படநவொ அதன் உறுப்பொக  ொைநவொ தசய்யு ் தசயை்பொங்கு உட்படு 

 ொை்ை ் ஆகு ்.  

 சட்டக ்  உட்படுதல்  

 I know   (that)   Raja will arrive tomorrow 

தமிழில் உட்படு ் வொக்கிய ் சட்டக வொக்கியத்திை்கு முன்னர ்வரு ். உட்படுதல் 

சட்டக ் ரொெொ வருவொன் என்று எனக்குத் ததரியு ் இலணப்பு என்பது ஒநர 

வலகலயசச்ொரந்்த இரண்டு அல்லது அதை்கு ந ை்பட்ட உறுப்புகள் யஇன, தரவ 

அல்லது டிச என்பதொல் இலணக்கப்படு ்.  எசச்தத்தொடர ்இகி எசச்தத்தொடர ் 

 He advanced    and   his enemy rereated.  

தமிழில்  ை்று ், ஆனொல் என்ை இலணப்புச ் தசொை்களு ் உ ், ஓ என்ை 

குலைசத்சொை்களு ் இலணக்கப் பயன்படுதத்ப் படுகின்ைன. எ.கொ. 

எசச்தத்தொடர ் இகி எசச்தத்தொடர ் அவன் முன்நனை-வு ் அவன் எதிரிகள் 

பின்வொங்கவு ் தசய்தனர ் (இகி=இலணப்புக்கிளவி) எந்த  ொை்ை விதியு ் 

இரண்டு பொகங்கலளக் தகொண்டிருக்கு ்: அல ப்பு விளக்க ் (structural 

description=SD)  ை்று ் அல ப்பு  ொை்ை ் (strucral change).  

முன்னர ் பிரநயொகிக்கப்பட்ட விதியின் தவளியீட்டில் பிரநயொகிக்கப்டு ் 

ததொடரல ப்பு விதிகலளப்நபொல் அல்லொ ல்  ொை்ை விதிகள் அல ப்பு 

விளக்கத்தொல் (அ.வி.) குறிப்பிடப்பட்ட நகொரல்வகளின் ந ல்தொன் 

பிரநயொகிக்கப்படு ்  ை்று ் அல ப்பு  ொை்ை ் (அ. ொ.)  ொை்ை விதிகள் 

பிரநயொகிக்கப்பட்ட பின் அல ப்பு எவ்வொறு இருக்கு ் என்பலதக் 

குறிப்பிடுகிது.   
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 [அஅ+தப+0] + [கொ+விபொ+ have+en] + V + [அஅ+தப+0]  

 The     man          may have   have+en     take   the     ball 

என்ை அல ப்பு விளக்கத்தில் எடுத்துக்கொட்டொக தசயப்பொட்டு  ொை்ை விதிலயப் 

பிரநயொகிக்க இயலு ்.  

 அ. ொ. தபததொ2 துவி+be+en V by தபததொ1  

 The ball fh+may+have+en+been+take → fh+may+have+be+en+take+en   

கட்டொய  ொை்று விதிகள் துவி-இன் உறுப்புகலள வரிலச ொை்று ். 

 fh+may+have+en+been+take → fh+may+have+be+en+take+en 

இது உருதபொலியனியல் விதிகள் நகொரல்வகலள சரியொன ஒலியன் வடிவில் 

 ொை்று ்.  

 man+0 → /mæn/ , கொ+may → /mei/, be+en→ /bi:n/, take+en→ /teikn/ 

 (கவனிக்க: எந்த விருப்பு  ொை்ைங்களு ் பயன்படுத்தப்படொ ல் ஒரு தனி 

வித்துக் நகொரல்வயிலிருந்த உருவொக்கப்படு ் எந்த வொக்கியமு ் வித்து 

வொக்கிய ் (kernal sentence) Syntactic Structure -இல் தரப்பட்டுள்ள பின்வரு ்  ொை்ைச ்

தசயை்பொங்குகலளக் நநொக்கவு ்:  

 அ.வி. தபததொ1 வி குலைசத்சொல் தபததொ2  

  1    2     3                  4            → 

            you       put    down      the book 

கட்டலள  ொை்ை ்  

 அ. ொ. 0  வி     குலைசத்சொல் தபததொ2  

     put   down  the book 

 (விலளவது ஒரு கட்டலள வொக்கிய ொகு ்)  

 குலைசத்சொல் நகரவ்ு  ொை்ை ்  

 அ.வி. தபததொ1 வி குலைசத்சொல் தபததொ 2            

  1           2     3                 4                → 

  0 put    down      the book 

 அ. ொ.: தபததொ1 வி   தபததொ2    குலைசத்சொல்  

  1             2       4            3  

       put    the book   down     

 தமிழிலு ் கட்டலள  ொை்ைதல்தப் பின்வரு ொறு கொட்டலொ ்:  

 அ.வி.: தபததொ1 நவததொ     விஅ    வி  
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    1      2                 3        4  

   நீ         புத்தகத்லத   கீநழ லவ 

 அ.வி.: தபததொ1   நவததொ        விஅ   வி  

    1         2               3         4  

                   புத்தகத்லத கீநழ   லவ  

குலைந்த எண்ணிக்லகயிலொன  ொை்ைங்கலளத் தந்து பல முக்கிய ொன 

நகள்விகளுக்கு விலட தரொது விட்டொலு ் அது த ொழியின் உண்ல கலள 

நொை்பதுகளிலு ் ஐ ்பதுகளிலு ் பிரசித்துதபை்றிருந்த த ொழியியல் 

நகொட்பொடுகளின் சட்டகத்திை்குள் குறிப்பிடத்தகுந்த விதத்தில் விளக்க இயலொது 

என்பலதக் நிரூபிதத்படியொல் அது நகொட்பொட்டு த ொழியியலின் வரலொை்றில் 

ஒரு முக்கிய வழிகொட்டு ் அலடயொள ொக உருப்படுதத் ் தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

5.3.3. Aspects  ொதிரி  

 சொ ்ஸ்கியின் Aspects  ொதிரிலயப் பின்வரு ொறு சுருக்க ொகத் தரலொ ்:  

படம் 19  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

     சதாடரியல் உட்கூறு 

 

 

  

           மாற்றங்கள் 

அக அயமப்பு 

புற அயமப்பு 

சபாருண்யம உட்கூறு 

சபாருண்யம எடுதத்ுயரப்பு 

 

 

 

ஒலியனியல் உட்கூறு 

ஒலி எடுதத்ுயரப்பு 

 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல், ஒலியனியல் உடக்ூறுகள் படத்தில் 

நவறுபடுத்திக் கொட்டப்படொவிட்டொலு ் அலவ ஒன்றுக்தகொன்று 

ததொடரப்ுலடயலவ. பின்வரு ் பட ் இலத விளக்க ொகக் கொட்டு ்:  
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படம் 20 

     சதாடரயமப்பு விதிகள் 

 

              உள்வயகப்பாட்டு விதிகள் 

     

     சொற்செருகல்                           வருவயரவு 

     விதிகள்          விதிகள்   

       மாற்று விதிகள் 

     

        

             ஒலியனியல் விதிகள் 

            

      

 

சொற்களஞ்சியம்: 

சொற்பதிவுகளும் 

மியகயம விதிகளும் 

அக அயமப்பு 

சபாருண்யம 

எடுதத்ுயரப்பு  
புற அயமப்பு 

ஒலியனியல் எடுதத்ுயரப்பு 

ததொடரல ப்பு விதிகள் உள்வலகப்பொட்டு விதிகள் தசொை்தசருகல் வருவலரவு 

விதிகள் விதிகள்  ொை்று விதிகள் ஒலியனியல் விதிகள்  

ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கணத்தில் மூன்று உடக்ூறுகள் உண்டு:  

1. ததொடரியல் உடக்ூறு  

2. தபொருண்ல யியல் உடக்ூறு  

3. ஒலியனியல் உடக்ூறு  

ததொடரியல் உடக்ூறில் இரண்டு பொகங்கள் உண்டு. ஒன்று வொக்கிங்களின் அக 

அல ப்புகலள உருவொக்குகின்ை அடிக்கூறு (base component). அக அல ப்பு 

ததொடரல ப்பு விதிகளொல் (phrase structure rules) உருவொக்கப்படு ். அக 

அல ப்புதத்ொன் வொக்கியங்களின் அடிப்பலட. ததொடரியல் உடக்ூறின் 

இரண்டொவது பொக ்  ொை்றுத் துலண உட்கூறு (transformational subcomponent). இது 

அடிக்கூைொல் உருவொக்கப்படுகின்ை அக அல ப்புகலள  ொை்று விதிகளொல் 

அவை்றின் புை அல ப்பொய்  ொை்ைகின்ைன. எனநவ ததொடரியல் உடக்ூறு 

ததொடரியல் விதிகளின் ஒழுங்குமுலை.  ொை்று துலண உடக்ூறு  ொை்று 

விதிகளின் குழு  ். தபொருண்ல யியல் உடக்ூறு வொக்கியங்களின் தபொருலள 

அவை்றின் அக அல ப்பு அடிப்பலடயில் எடுத்துலரக்கு ். ஒலியனியல் உடக்ூறு 

வொக்கியங்களின் ஒலிவடிலவ அவை்றின் புை அல ப்பு அடிப்பலடயில் 

எடுத்துலரக்கு ். இவ்வொறு ததொடரியல் தபொருண்ல யிலல ஒலியனியலுடன் 
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ததொடரப்ுபடுத்துகிைது. ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கணத்தின் மூன்று 

உட்பகுதிகளில், ததொடரியல் விலளவொக்க ் உள்ளது. பிை இரு உட்பகுதிகளு ் 

எடுத்துலரக்கு ் உடக்ூறுகள். ததொடரியலொல் உருவொக்கப்படு ் அல ப்புகளின் 

அடிப்பலடயில் ஒன்று வொக்கியங்களின் தபொருலள எடுத்துலரக்கு ். 

 ை்தைொன்று வொக்கியங்களின் ஒலிவடிலவ எடுத்துலரக்கு ்.  

   

            சபாருண்யமயியல்  

 அக அயமப்பு   சதாடரயமப்பு விதிகள்  

    மாற்று விதிகள்  

 புற அயமப்பு  

    ஒலியனியல் விதிகள்  

 ஒலிவடிவு  
 

ஆக்கமுலை இலக்கணத்தின் மூன்று உட்பகுதிகளில், ததொடரியல் 

விலளவொக்க ் உள்ளது. பிை இரு உட்பகுதிகளு ் எடுத்துலரக்கு ் உட்பகுதிகள் 

(interpretative components). ததொடரியலொல் உருவொக்கப்படு ் அல ப்புகளின் 

அடிப்பலடயில் ஒன்று வொக்கியங்களின் தபொருலள எடுத்துலரக்கு ். 

 ை்தைொன்று வொக்கியங்களின் ஒலிவடிலவ எடுத்துலரக்கு ். ததொடரல ப்பு 

விதிகள் இலவ கிலளயல ப்லப உட்படுத்து ் விரிதத்தழுது விதிகளொகு ் 

 ை்று ் வலகப்பொட்டு (கலலவயல்லொத (non-complex)) குறியீடுகலளப் 

பயன்படுத்து ். இலவ பின்வரு ொறு சொதொரண ததொடர ல ப்பு விதிகளொகு ்  

 வொ → தபததொ⌢துவி⌢விததொ  

 விததொ → வி⌢தபததொ  

 தபததொ → தப  

 அஅ → வொந  

 துவி T⌢(modal)⌢(have en)⌢(be ing) 

 (⌢ என்பது + என்ை குறியீடுகலளப் நபொல் இலணப்புக் குறியீடொகு ் (எ.கொ. 

வொ→தபததொ+துவி+விததொ)); சிலர ் ' -' என்ை குறியீட்லடப் பயன்படுத்துவர ்

(எ.கொ. வொ→ தபததொ-துவி-விததொ)). ஒரு முன்னிறுதி நகொரல்வ வலகப்பொட்டு 

உடக்ூறின் கிலளவிடு ் விதிகளொல் உருவொக்கப்படு ்.  

பட ் 21  
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     வொ  

  தபததொ   துவி        விததொ  

 அஅ     தப    வொ’          விபொங்கு         வி      தபததொ           பிஉததொ  

          அஅ   தப   வொ’   பிஉ      தபததொ  

                                                                                                                        அஅ    தப      

வொ  

               

இது முன்னிறுதிக் நகொரல்வகளொகு ். முன்னுருபு பின்வரு ் தசொல் விதிகள் 

(lexical ruels) அடிப்பலடயில் தசொல் வடிவொக்கிகலளநயொ அலகுகலளநயொ 

தசருகுவதொல் உருவொக்கப்படு ். துனணவனக ் ொட்டு விதிகள்  

துலணவலகப்பொட்டு விதிகள், சூழல் குறித்த கூை்று தவிரத்்து, தசொல் 

வலகப்பொடுகலள  ட்டு ் உட்படுத்து ்  ை்று ் அலவ அவை்றின் ததொடரியல் 

பண்புக்கூறுகளில் தப அல்லது வி நபொன்ை வலகப்பொடுகலளச ் சிைப்பிக்கு ் 

கலலவக் குறியீட்லடப் பயன்படுத்து ். இரண்டு வலகயொன 

துலணவலகப்பொட்டு விதிகள் இருக்கின்ைன.  

1. கண்டிப்பொன துலணவலகப்பொட்டு விதிகள்  

 தபததொ  

 # 

  தபயதரசச் ்  

 வி → ககு/ பயனிலலப் தபயர ்like பயனிலலப் தபயர ்

  that வொ’ தபததொ (of அஅ தப) வொ’ பிை வலகப்பொடுகள்  

2. கலலவக் குறியீட்லட அது நதொன்று ் சட்டகங்களின் ததொடரியல் 

பண்புக்கூறுகளின் படி ஆயு ் நதரவ்ு விதிகள்  

 [+அருவ ்] துவி--  

 [-அருவ ்] துவி--  

 [+வி] → ககு/ -அஅ [+விலங்கின ்] 

           -அஅ [-விலங்கின ்]  

தசொை்களஞ்சிய ் இது எல்லொ தசொல் வடிவொக்கிகலளயு ் தகொண்டிருக்கு ். 

அதொவது, அது தசொல் பதிவுகளின் ஒரு குழு  ொகு ். ஒவ்தவொரு தசொல் பதிவு ் 

ஒலியனியல் நவறுபடுத்து ் பண்புக்கூறுகளின் ஒரு குழு த்லதயு ் 

சிைப்பிக்கப்பட்ட ததொடரியல்  ை்று ் தபொருண்ல யியல் பண்புக்கூறுகளின் 

நசகரிப்லபயு ் தகொண்டிருக்கு ். இது தசொல் தபொருண்ல யியல்  ட்டுந  
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ஆகு ். தசொல் அலகுகளின் பண்புக்கூறுகள் ஒருங்கிலணக்கப்பட நவண்டு ் 

 ை்று ் முழு வொக்கியத்தின் தபொருண்ல லயயு ் உருப்படுதத் ் தசய்ய 

நவண்டி வொக்கியதத்ிை்குள் அவை்றின் உைவுகள் கூைப்படநவண்டு ். ததொ-

வடிவுகளின் உருவொக்க ் வொக்கியங்களின் தபொருண்ல  அக அல ப்பு 

அடிப்பலடயில் எடுத்துலரப்பு தசய்யப்படு ். அக அல ப்பு  ொை்ைங்களொல் புை 

அல ப்பொக தவளிப்படுத்தப்படு ். அக அல ப்லப உருப்படுத்த ் தசய்கின்ை 

ததொடரவ்டிவ ் அதன் ததொ-வடிவ ் (p-marker) அல்லது உள்ளுலை ததொடரவ்டிவ ் 

(underlying p-marker) என்று அலழக்கப்படு ். ஒரு தனி வொக்கியத்திை்கு அதன் அக 

அல ப்லப உருப்படுத்த ் தசய்ய ஒரு அடிநிலல ததொ-வடிவ ் இருக்கு ். கூட்டு 

 ை்று ் கலலவ வொக்கியங்கள் ஒரு குழு  அடிநிலல வடிவுகலளக் 

தகொண்டிருக்கு ். ததொடரியல் உடக்ூறின் அடிக்கூறின் தசயல்பொடு அக 

அல ப்லப உருப்படுத்த ் தசய்கின்ை, வொக்கியங்கலள உள்ளுலை தசய்கின்ை 

ததொ-வடிவுகலள உருவொக்குவதுதொன். பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டொல் இலத 

விளக்குநவொ ்:  

 ரொெொ அந்த உணலவச ்சொப்பிடுவொன்.  

இ ் ொதிரியொன தனி வொக்கியங்களில் அக அல ப்பு ் புை அல ப்பு ் அதிக ் 

நவறுபடொது. ந ை் தசொன்ன வொக்கியத்தின் ததொ-வடிவத்லத புலக்குறிப்பு 

தசய்யப்பட்ட அலடப்புக்குறிகளொநலொ கிலள வலர படதத்ொநலொ உருப்படுத்த ் 

தசய்யலொ ். இந்த ததொ-வடிவ ் பின்வரு ் ததொடரல ப்பு விதிகளொல் 

உருவொக்க ் தசய்யப்படு ்.  

 1. வொ → தபததொ + விததொ + துவி  

   விததொ → நவததொ + வி  

  நவததொ → தபததொ + நவஉ  

 தபததொ → அஅ + தப  

 தபததொ → தப  

 துவி → எகொல ் + உடன்பொடு  

 2. எகொல ் → வ்  

 உடன்பொடு → ஆன்  

 அஅ → அந்த  

 தப → ரொெொ  

 தப → உணவு  

 நவஉ → ஐ  
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 வி → சொப்பிடு  

படம் 21  

     வா  

  சபசதா           விசதா                                 துவி  

  சப              நவசதா               வி            காலம்     உபாடு 

      சபசதா          நவஉ                         எகாலம்  

      அஅ             சப  

   ராஜா    அ ்த             உணவு    ஐ         ொப்பிடு         வ்              ஆன்  

ததொ-வடிவங்கள் வொக்கியதல்த உருவொக்கு ் வடிவொக்கிகளின் நகொரல்வகலள 

அதன் உறுப்புகளொக வரு ் ததொடரச்ச்ியொன துலணக் நகொரல்வகளொக ந லு ் 

ந லு ் பகுக்கு ். ஒவ்தவொரு உறுப்புக்கு ் ஒரு வலகப்பொடு தரப்படு ். 

விதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ் குறியீடுகள் வடிவொக்கிகலளயு ் 

(formatives) (உணவு, ரொெொ, சொப்பிடு நபொன்ைன) வலகப்பொட்டுக் 

குறியீடுகலளயு ் (வொ, தபததொ, வி நபொன்ைன) உள்ளடக்கியதொகு ். 

வடிவொக்கிகள் ததொடரியல் உைவில் ஈடுபடுகிை மிகசச்ிறிய அலகுகளொகு ். 

அலவகள் அல ப்பு த ொழியியல் உருபன்களுக்குச ் ச  ொனலவ. 

வடிவொக்கிகள் இரு வலகப்படு ்: ரொெொ, உணவு, சொப்பிடு நபொன்ை தசொல் 

வடிவொக்கிகள்  ை்று ் பன்ல , உலடல , நவை்றுல  உருபுகள், கொல ், 

உடன்பொடுகள் நபொன்ை இலக்கண வடிவொக்கிகள். தசயல்பொட்டுக் கருத்துச ்

சொயல்கள் வலகப்பொட்டுக் குறியீட்லட அறிமுகப்படுத்து ் விதிகளுக்கு ் 

வடிவொக்கிகலள அறிமுகப்படுத்து ் விதிகளுக்கு ் இயை்லகயொன நவறுபொடு 

இருக்கின்ைது. முதலில் குறிப்பிட்டலத வலகப்பொட்டு விதிகள் (categorical ruels) 

என்று ் இரண்டொவது குறிப்பிட்டலதச ் தசொல் விதிகள் (lexical rules) என்று ் 

கூைலொ ். இலவ ததொடரியல் அடிக்கூறின் நவறுபட்ட இரு துலணப் 

பகுதிகளொகு ். வொக்கியங்கலள உறுப்புகளொக அவை்றின் புலப்படுத்தப்பட்ட 

வலகப்பொடுகளுடன் பகுப்பதுடன் எழுவொய், பயனிலல நபொன்ை 

கருத்துசச்ொயல்களு ் அக அல ப்பில் உருப்படுத்த ் தசய்யப்பட நவண்டு ். 

எழுவொய் என்ை கருத்துசச்ொயல் இலக்கணச ் தசயல்பொட்லடக் குறிப்பிடு ். 
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தபததொ என்ை கருத்துசச்ொயல் இலக்கண வலகப்பொட்லடக் குறிப்பிடு ். இந்தச ்

தசயல்பொட்லடக் கருத்துசச்ொயல்கள் தபொருண்ல  எடுத்துலரப்புக்குத ்

நதலவயொனதொகு ். எழுவொய் ஒரு குறிப்பிட்ட வொக்கியத்துடன் ததொடரப்ுபடுதத்ி 

விளக்கப்படுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக, முன்பு பொரத்்த வொக்கியத்தில் ரொெொ 

என்பது அதன் எழுவொய். அது வரு ் வொக்கியங்கள் ஒவ்தவொன்றிலு ் அது 

எழுவொயொக இருக்கத் நதலவயில்லல. ஆதலொல் நொ ் ரொெொ என்பலத ஒரு 

தபததொ என்று குறிப்பிட நவண்டு ். அது எந்த வொக்கியதத்ில் வந்தொலு ் அது 

தபததொ தொன். இவ்வொறு தசயல்பொட்டுக் கருத்துசச்ொயல் வலகப்பொட்டுக் 

கருத்துசச்ொயலிலிருந்து நவறுபட்ட நிலலயில் இருக்கின்ைது. எனநவ அலவ 

நவைொக உருப்படுதத் ் தசய்யப்படநவண்டு ். இலக்கணச ் தசயல்பொடுகள் 

ததொ-வடிவுகளொல் உருப்படுத்த ் தசய்யப்பட்டொல், வலகப்பொட்டு நிலலல  

(categorical status) தசயல்பொட்டுக் கருத்துசச்ொயல்களுக்குத் தரப்பட்டு சிக்கலல 

உருவொக்கு ். இதனொல் அலவகளுக்குள்ள ததொடர ் பண்பு தவளிப்படுதத்ொ ல் 

விடப்படு ். தனி வொக்கியங்களுக்கு பின்வரு ் வலரபடத்தில் தந்துள்ளது நபொல 

வலகப்பொட்டிை்கு ் தசயல்பொட்டிை்கு ் உள்ள ததொடரல்ப ஊக ் தசய்ய 

இயலு ்.  

படம் 23  

      வா  

  எழுவாய்       பயனியல    துவி  

  சபசதா                      விசதா       எகா         உபா  

  சப                செயப்படுசபாருள்      முவி   

                                                   நவசதா  

    சபசதா  நவஉ  

   அஅ      சப  

  ராஜா     அ ்த   உணவு     ஐ        ொப்பிடு    வ்           ஆன்  

ஆனொல் சில கலலவ வொக்கியங்களில் ஒநர ததொடருக்குப் பல தசயல்பொடுகள் 
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இருக்கலொ ்  அப்படிதயன்ைொல் அந்த உண்ல கலள ந ை் தசொன்னவொறு 

வலரபடத்தில் கொட்ட இயலொது. எடுத்துக்கொட்டொக  

 ரொெொ ரொமுலவ வண்டி ஓட்டச ்தசொன்னொன்  

என்ை வொக்கியதத்ில் ரொமு என்பது தசொல் என்ை வினயின் 

தசயப்படுதபொருளொகவு ் ஓட்டு என்ை விலனயின் எழுவொயொகவு ் 

தசயல்படுகின்ைது. இவ்வலகயிலொன வொக்கியங்களில் ததொடரக்ளின் 

சிைப்பொன தசயல்பொடுகள் அல்லது ததொடரப்ுகள் அக அல ப்பில் 

உருப்படுத்த ் தசய்யப்படுவது புை அல ப்பில் உருப்படுத்த ் 

தசய்யப்படுவதிலிருந்து நவறுபடு ்.  

எழுவொய், தசயப்படுதபொருள் என்பன உைவு அடிப்பலடயிலொனலவ. இவை்லைத ்

ததொ-வடிவத்தொல் உருப்படுதத் ் தசய்ய இயலு ். அவை்றின் உைவுப்பண்லப 

தவளிப்படுத்து ்படி இசத்சயல்பொடுகள் கருத்துசச்ொயல்கலள விளக்குவது 

அவசிய ். எடுத்துக்கொட்டொக எழுவொய் என்பலத தபததொ + விததொ + துவி என்ை 

அல ப்பில் வரு ் தபததொ-உக்கு ் முழுவொக்கியத்திை்கு ் உள்ள ததொடரப்ு என 

விளக்கலொ ். தசயப்படுதபொருள் என்பலத நவததொ + + வி என்ை அல ப்பில் 

வரு ் நவததொ-உக்கு ் முழு விததொ-உக்கு ் உள்ள உைவு எனலொ ். 

இவ்விளக்கங்கலளப் பின்வரு ொறு வொய்பொட்டில் உருப்படுத்த ் தசய்யலொ ்.  

 எழுவொய் : [தபததொ, வொ]  

 பயனிலல: [விததொ, வொ]  

 நநரச்த்சயப்படுதபொருள்: [நவததொ, விததொ]  

 முதன்ல  விலன: [வி, விததொ]  

இவ்விளக்கங்களினொல் விதிகளொல் உருவொக்கப்பட்ட ததொ-வடிவு அடிப்பலடயில் 

ரொெொ என்பது ரொெொ இந்தப் உணலவச ் சொப்பிடுவொன் என்ை வொக்கியத்தின் 

எழுவொய் என்று ் இந்த உணலவச ் சொப்பிடுவொன் என்பது அதன் பயனிலல 

என்று ் இந்த உணவு என்பது நநொ;சத்சயப்படுதபொருள் என்று ் விளக்கலொ ். 

ததொ-வடிலவ உருவொக்கு ் ததொடரல ப்பு விதிகள் வடிவொக்கக் நகொரல்வகலள 

(string formatives) பல இலக்கண வலகப்பொட்டிை்குள் அடங்கு ் 

துலணக்நகொலவகளொக வலகப்பொடு தசய்வதொல் அலவ வலகப்பொட்டு விதிகள் 

என்று அலழக்கப்படு ்.  
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இலக்கண வலகப்பொடு இரண்டு வலகப்படு ்: தசொல்வலகப்பொடு  ை்று ் 

முக்கிய வலகப்பொடு. ஒரு தசொல்லலநயொ அல்லது வடிவொக்கிலயநயொ (formative) 

அதிகொர ் தசய்கின்ை வலகப்பொடு தசொல்வலகப்பொடு என்று அலழக்கப்படு ்.  

ஒரு குறியீடு ஒரு விதியின் இடப்பக்கமு ்  ை்தைொரு குறியீடு வலப்பக்கமு ் 

வருலகயில், முதல் குறியீடு இரண்டொவது குறியீட்லட ஆதிக்க ் தசய்வதொகக் 

கூைலொ ். கிலள உருப்படுதத்த்தில் ஒரு கணு அதன் கீழ் வரு ் கணுக்கலள 

ஆதிக்க ் தசய்கின்ைது.  ட்டு ன்றி அதன் நநரடி கீழ்வரு ் கணுலவ 

உடனடியொக ஆதிக்க ் தசய்கின்ைது.  

ஒரு நகொலவலய ---- X------ (X- ஒரு தசொல் வலகப்பொடொய் இருந்தொல்) ஆதிக்க ் 

தசய்யு ் வலகப்பொடு முக்கிய வலகப்பொடு எனப்படு ். ந ல் தசொன்ன 

விதிகளில் தப, வி, துவி, அஅ என்பன தசொல் வலகப்பொடுகளொகு ். 

தசயல்பொட்டுக் கருத்துசச்ொயல்கள் எல்லொ ் முக்கிய வலகப்பொட்நடொடு 

நிறுத்திக் தகொள்ளப்படுகின்ைது. இலக்கண உைவுகளொன எழுவொய்-விலன, 

தசயப்படுதபொருள்-விலன அல்லது எழுவொய்-தசயப்படுதபொருள் 

என்பனவை்லைச ் தசயல்பொட்டுக் கருத்துசச்ொயல் அடிப்பலடயில் விளக்கலொ ். 

எடுத்துக்கொட்டொக எழுவொய்-விலன என்பலத வொக்கியதத்ின் எழுவொய்க்கு ் 

வொக்கியத்தின் பயனிலலயின் முக்கிய விலனக்கு ் இலடயிலொன உைவு என 

விளக்கலொ ். ந ை்தசொன்ன விளக்கங்களு ் விளக்கங்களுக்கு அடிப்பலடயொய் 

அல கின்ை வலகப்பொடுகளொன வொ, தபததொ, விததொ என்பனவு ் ஒரு 

குறிப்பிட்ட இலக்கணதல்தச ்சொரொ ல் உலகப்தபொது இலக்கணதல்தச ்சொரு ். 

ததொடரியல் பண்புக்கூறுகள் தபொருண்ல  எடுத்துலரக்குத் நதலவயொன 

கூடுதலொன ஒரு தசய்தி அக அல ப்பு உருப்படுத்தத்தில் தரப்படநவண்டு ். 

இது தசொல் வலகப்பொடுகளொன தபயர,் விலன என்பலத உள்வலகப்பொடு 

தசய்வலதக் குறிதத்தொகு ். ந ை் தசொன்ன விதிகள் பின்வரு ் வொக்கியதல்த 

உருவொக்குவதுடன்  

 ரொெொ அந்த உணலவச ்சொப்பிடுவொன்  

பின்வரு ் ததொடரக்லளயு ் உருவொக்கு ்:  

 அந்த உணவு ரொெொலவச ்சொப்பிடு ்  

வொக்கியத்தில் ரொெொ, உணவு, சொப்பிடு என்ை வடிவொக்கிகள் இருக்கின்ைன. 

இவை்றில் முதல் இரண்டு ் தபயர ் என்ை வலகப்பொட்லடச ் சொரந்்தலவ. 

மூன்ைொவது உறுப்பு விலன என்ை வலகப்பொட்லடச ் சொரந்்தது. தபயர ் என்ை 
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வலகப்பொட்லட +/- தபொது, +/- எண்ணக்கூடியது, +/- விலங்கின ், +/- 

 னிதவின ், +/- அருவ ் என்று உள்வலகப்பொடு தசய்யலொ ். இந்த 

உள்வலகப்பொடு மிகக் கட்டுப்பொடொன படிநிலல அல ப்பல்ல. இது எல்லல 

கடந்த வலகப்படுதத்லலக் தகொண்டது. எடுத்துக்கொட்டொக, தபொதுப்தபயரக்ளு ் 

இயை்தபயரக்ளு ்  னிதவினப் தபயரக்ளொகவு ்  னிதவின லொப் 

தபயரக்ளொகவு ் வரலொ ். இதனொல் தசொல்வலகப்பொடுகளின் 

உள்வலகப்பொட்லடத் ததொடரல ப்பு விதிகளொல் உருப்படுத்த ் தசய்ய 

இயலொது.  ொைொக தசொல்வலகப்பொடு ஒரு பண்புக்கூறுகளின் குழு  ொகக் 

தகொள்ளப்பட்டு கலப்புக்குறியீடொக ஆயப்படு ். தபயர ் என்பலதப் பின்வரு ் 

விதிகளொல் உள்வலகப்பொடு தசய்யலொ ்.  

 தப → [தப, +/- தபொது] 

  [+தபொது] → [+/- எண்ணக்கூடியது]  

 [+ எண்ணக்கூடியது] → [+/- விலங்கன ்]  

 [+விலங்கின ்] → [+/-  னிதவின ்]  

 [- எண்ணக்கூடியது] → [+/- அருவ ்]  

இவ்விதிகள் பின்வரு ொறு தபயரக்ளின் உள்வலகப்பொடுகலள உருவொக்கலொ ்.  

 [+தப, + தபொது, -எண்ணக்கூடியது] 

  [+தப, -தபொது, +விலங்கின ், + னிதவின ்]  

 [+தப, -தபொது, +எண்ணக்கூடியது, +விலங்கின ், - னிதவின ்]  

ஒவ்தவொரு வொக்கியமு ் ஒவ்தவொரு ததொடரியல் பண்புக்கூறுகளின் 

குழு த்துடன் ததொடரப்ு படுத்தப்படு ். உணவு என்பதை்கு [+தப, +தபொது, -

எண்ணக்கூடியது, -விலங்கின ்] என்ை ததொடரியல் பண்புக்கூறுகள் இருக்கு ். 

இலவ உள்வலகப்பொட்டு விதிகளொல் உருவொக்கப்படு ். உள்வலகப்பொட்டு 

விதிகள் தபொது த ொழியியல் நகொட்பொட்டிை்குரியது. ஒரு குறிப்பிட்ட 

இலக்கணத்திை்கு  ட்டு ் உரியதல்ல. ஒரு தசொல் வலகப்பொட்லடக் 

கலப்புக்குறியீடுகளொக (complex symbol) ஆயு ் உள்வலகப்பொட்டு விதிகளு ் 

(அதொவது சிைப்பிக்கப்பட்ட ததொடரியல் பண்புக்கூறுகளின் குழு மு ் = specified 

syntactic features) உள்ளன. அடிக்கூறில் வடிவொக்கிகலள அறிமுக ் தசய்யு ் 

விதிகள் கிலடயொது. பதிலொக அடிக்கூறில் ஒரு த ொழியிலுள்ள 

வரிலசப்படுதத்ப்படொத எல்லொ வடிவொக்கிகளின் பட்டியலொன தசொை்களஞ்சிய ் 
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உள்ளது. ஒவ்தவொரு வடிவொக்கிகளு ் அதன் உசச்ரிப்லப வலரயறுக்கு ் 

ஒலியனியல் பண்புக்கூறுகளின்  ை்று ் ததொடரியல் பண்புககூறுகளின் 

குழு த்தொல் சிைப்பிக்கப்பட்டிருக்கு ். அதொவது ஒவ்தவொரு தசொை்களஞ்சியமு ் 

தசொை்பதிவுகளின் (lecixal entries) குழு  ் ஆகு ். ஒவ்தவொரு தசொை்பதிவு ் ஒரு 

அகரொதிச ் தசொல்களின் ஒலி வடிலவ உள்ளடக்கு ் பண்புக்கூறுகளின் 

சட்டகத்தொலு ் (feature matrix) ததொடரியல் பண்புக்கூறுகளின் ததொகுப்பொலு ் 

சிைப்பிக்கப்பட்டிருக்கு ்  இது கலப்புக்குறியீடு என்று அலழக்ப்படு ். எனநவ 

முன்னர ்தசொன்ன ததொடரல ப்பு விதிகளுக்குப் பதிலொகப் பின்வரு ் விதிகளு ் 

தசொை்களஞ்சியமு ் அடிக்கூறில் இருக்கு ்.  

1. வொ → தபததொ + விததொ + துவி  

விததொ → தபததொ + வி  

தபததொ → வி  

தபததொ → அஅ + தப  

துவி → கொல ் + உடன்பொடு  

2. தப → [+தப, +/-தபொது]  

[+தபொது] → [+/-எண்ணக்கூடியது]  

[-எண்ணக்கூடியது] → [+/- விலங்கின ்] 

[-தபொது] → [+/- விலங்கின ்]  

[+விலங்கின ்] → [+/- னிதவின ்]  

[+தப, +/-தபொது] → [- எண்ணக்கூடியது]  

[- எண்ணக்கூடியது] → [+/-அருவ ் ] 

[- எண்ணக்கூடியது] → [- எண்ணக்கூடியது]  

3. (ரொெொ, [+தப, -தபொது, + னிதவின ்]) (உணவு [+தப, +தபொது, -

எண்ணக்கூடியது, -அருவ ்]) (வ், [+கொல ்]) (அந்த, [+அஅ, +குறிப்பு]) 

ந ை்தசொன்ன விதிகள் இலக்கண வடிவொக்கிகளொலு ் கலப்பு குறியீடுகளொலு ் 

ஆன நகொலவகளொக இறுதியுறு ் ஆக்கங்கங்கலள உருவொக்கு ். 

இக்நகொலவலயகலள முன்னிறுதிக் நகொலவகள் எனலொ ். 

தசொை்களஞ்சியத்திலிருந்து கலலவக் குறியீட்டில் தசொல் வடிவொக்கிகள் 

தசருகப்பட்டொல் அக்நகொலவ இறுதிக் நகொலவயொக  ொறு ். தசொல் 

வடிவொக்கிகள் பின்வரு ் விதிகளின் அடிப்பலடயில் தசருகப்படு ்:  
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Q என்பது முன்னிறுதிக் நகொலவயின் (preterminal string) ஒரு கலப்புக் 

குறியீடொகு ்.  ை்று ் (D, C) என்பது ஒரு தசொல்பதிவொகு ்; C என்பது Q -இல் 

இருந்து நவறுபடொவிட்டொல் Q -ஐ D-ஆல் இட ் தபயரக்்கலொ ்.  

விதிகள் 1-உ ் 2-உ ் பின் வரு ் முன்னிறுதிக் நகொலவலய உருவொக்கு ்: [+தப, 

-தபொது, + னித இன ்] + அஅ + [+தப, +தபொது, -எண்ணக்கூடியலவ, -

விலங்கின ்] + Q + எகொல ் + உபொடு; Q என்பது ஒரு கலப்புக்குறியீடு  இதில் 

வினயொனது விலனலய உள்வலகப்பொடு தசய்யு ் விதிகளொல் ஆய்வுச ்

தசய்யப்படு ். முன்பு தந்த விதிப்படி ரொெொ என்பது முதல் கலப்புக் குறியீட்டில் 

தசருகப்படு ். சொப்பிடு என்பது Q என்பதன் அடியில் தசருகப்படு ்; வ் என்பது 

எதிரக்ொல ் என்பதன் அடியில் தசருகப்படு ்; அந்த என்பது அஅ அடியில் 

தசருகப்படு ். இதத்தொடரவ்டிலவ (ததொ-வடிலவ) பின்வரு ொறு 

கிலளப்படத்தொல் உருப்படுதத் ் தசய்யலொ ்:  
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படம் 23  

     வா  

 

 சபசதா             விசதா                      துவி  

   சப       நவசதா                                   Q     எகாலம் உபாடு  

            +சப  

 -சபாது   சபசதா                             நவஉ  

 +மனிதவினம்        அஅ       சப    

             +சப         

             +சபாது  

             -எண்ணக்கூடியயவ 

              -விலங்கினம்  

 ராஜா     அ ்த             உணவு                       ஐ ொப்பிடு வ்       ஆன்  

 

தப என்ை வலகப்பொட்லடக் கலப்புக் குறியீடொக ஆய்தலொல் ரொெொ என்பலத 

எழுவொய்ப் தபயரொகவு ் உணவு என்பலதச ் தசயப்படுதபொருள் தபயரொகவு ் 

தசருக முடிந்தது. இது பின்வரு ் வொக்கிய உருவொக்கத்லதத் தலட தசய்யு ்.  

 *இந்த உணவு ரொெொலவச ்சொப்பிடு ்.  

ததொடரியல் பண்புக்கூறுகள் அடிப்பலடயில் அகரொதிச ் தசொை்கலளச ்

தசொை்களஞ்சியத்தில் குறிப்பிடு ் நபது, தபொது விதிகளின் பயன்பொட்டொல் 

ஆக்கப்தபறுவனை்லைக் குறிப்பிட்டுக் கூைத்நதலவ இல்லல. எடுத்துக்கொட்டொக, 

லபயன் என்பதை்கு [+தப, +தபொது, +எண்ணக்கூடியது, +விலங்கின ், + 

 னிதவின ், -அருவ ், +ஆணின ், -தபண்ணின ்] என்ை ததொடரியல் 

பண்புக்கூறுகள் இருக்கின்ைன. ஆனொல் [+ னிதவின ்] என்பதை்கு 

[+விலங்கின ்]  ை்று ் [-அருவ ்] என்ை தபொது விதி இருக்கின்ைது.  ட்டு ல்ல, 

[+ஆணின ்] என்பது [-தபண்ணின ்] என்பலத உள்ளடக்கு ். எனநவ, லபயன் 

என்பது தசொை்களஞ்சியத்தில் [+தப, +தபொது, +எண்ணக்கூடியது, + னிதவின ், 

+ஆணின ்] என்று குறிப்பிட்டொல் நபொது ொனது. பிை பண்புக்கூறுகள் எல்லொ ் 

தபொது விதிகளொல் தபைப்படு ். தசொை்களஞ்சியத்லத இவ்வொறு 
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எளில யொக்கலொ ். இவ்வொறு ஒரு அகரொதிச ் தசொல்லின் ததொடரியல் 

பண்புக்கூறுகளின் முழுக்குறியீட்லடயு ் தபை உதவு ் தபொது விதிகள் 

மிலகல  விதிகள் (சநனரஇனயஇஉல சரடநள) எனப்படு ்.  

இதுவலரக் கூறிய தபயரின் உள்வலகப்பொடு (subcategorization) சூழல் கட்டுப்பொடு 

இல்லொத விதிகளொல் (context free ruels) ஆனது. ஆனொல் இலக்கண 

வொக்கியங்கலள உருவொக்குவதில் பங்தகடுக்கு ் சில சூழல் கட்டுண்ட 

விதிகளு ் (context senstitive ruels) இருக்கின்ைன. சூழல் கட்டுண்ட 

உள்வலகப்பொட்டு விதிகள் (context sensitive subcategorization ruels) பின்வரு ் 

வடிவொனலவ:  

 அ →  (ஆ)இ(ஈ)  

இவ்விதி இ என்ை வலகப்பொட்லட அது வரு ் சட்டக அடிப்பலடயில் ஒரு 

கலப்புக்குறியீடொக ஆய்கின்ைது. இசச்ட்டகதல்த வலகப்பொடு குறியீடு 

அடிப்பலடயிலு ் ததொடரியல் பண்புக்கூறு அடிப்பலடயிலு ் கூைலொ ். 

வலகப்பொட்டுச ் சூழல் அடிப்பலடயில் ஒரு வலகப்பொட்லட அது வரு ் 

சட்டகத்தின் ததொடரியல் பண்புக்கூறுகள் அடிப்பலடயில் ஆயு ் விதிகள் 

நதொ;வுவிதிகள் எனப்படு ்.  

தபததொ → (அஅ) தப (வொ) என்ை விதி ஒரு தபயலர இலக்கணத்தில் (ஆங்கில 

இலக்கணத்தில்) அறிமுகப்படுத்துக்கின்ைது என்ைொல், தபயரின் கண்டிப்பொன 

உள்வலகப்பொடுகள் பின்வருவன:  தபததொ → [அஅ ---], [---வொ], [---]  

 விததொ → (தபததொ) வி  

என்ை விதி ஒரு விலனலய அறிமுகப்படுத்துகின்ைது என்ைொல், விலனயின் 

கண்டிப்பொன உள்வலகப்பொடுகள் பின்வருவன:  

 [தபததொ---], [---]  

இலவ தசயப்படுதபொருள் குன்ைொ விலனகள் ஆகு ். ஆங்கிலத்தில் 

தசயப்படுதபொருள் குன்ைொ விலனகலளச ் தசயப்படுதபொருள் நீக்கலல 

அனு திக்கு ் விலனகள் தசயப்படுதபொருள் நீக்கலல அனு திக்கொ வினகள் 

என உள்வலகப்பொடு தசய்யலொ ். ஒரு வலகப்பொடு வருகின்ை ஒவ்தவொரு 

சட்டகமு ் ஒரு வலகப்பொட்டின் கண்டிப்பொன உள்வலகப்பொட்டிை்கு 

இன்றியல யொதது.  

நதரவ்ு விதிகலளப் தபொறுத்தவலரயில், எழுவொய்  ை்று ் தசயப்படுதபொருளின் 

ஒவ்தவொரு ததொடரியல் பண்புக்கூறு ் விலனயின் பொகுபொட்லட (classification) 
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வை்புறுத்துகின்ைது. அதொவது எழுவொய்ப் தபயர ்  ை்று ் தசயப்படுதபொருள் 

தபயர ்இவை்றில் உள்ள ததொடரியல் பண்புக்கூறுகள் அடிப்பலடயில் விலனகள் 

உள்வலகப்பொடு தசய்யப்படுகின்ைன. எடுத்துக்கொட்டொக, சில விலனகள் 

[+ னிதவின ்] என்ை பண்புக்கூறு தபை்ை எழுவொய்ப் தபயரக்லளயு ் [-

அருவ ்] என்ை பண்புக்கூறு தபை்ை தசயப்படுதபொருள் தபயரக்லளயு ் ஏை்கு ். 

நவறு சில [+அருவ ்] என்ை பண்புக்கூறு தபை்ை எழுவொய்ப்தபயரக்லள ஏை்கு ். 

இவ்வொறு உள்வலகப்பொடுகள் பல தசய்யலொ ். நதரவ்ு விதிகள் 

நதரவ்ுக்கட்டுத்திட்டத்லத அல்லது உடன் வருலகக் கட்டுத்திட்டத்லத 

தவளிப்படுத்துகின்ைது.  

ந ை்தசொன்ன வொக்கிய உருவொக்கதத்ில், நதரவ்ுவிதிகள் விலன என்ை 

வலகப்பொட்லட [+வி, +([-தபொது, + னிதவின ்] எழுவொய், [+தபொது, -

எண்ணக்கூடியலவ, -விலங்கின ்] தசயப்படுதபொருள்)] என்ை கலப்புக்குறிடொக 

ஆயலொ ். தசொை்களஞ்சியத்தில் [+வி, +([-தபொது, + னிதவின ்] எழுவொய், 

[+தபொது, -எண்ணக்கூடியலவ, -விலங்கின ்] தசயப்படுதபொருள்)] என்று 

குறிப்பீடுதசய்யப்பட்ட (சிைப்பிக்கப்பட்ட) சொப்பிடு என்ை வடிவொக்கி இருக்கு ். 

தசொை்தசருகல் விதிப்படி, விலன ஆயப்தபை்ை கலப்புக்குறியீட்டில் சொப்பிடு 

என்பலதச ்தசருக இயலு ்.  

கண்டிப்பொன உள்வலகப்பொடு விதிகலள மீறுதல் நதரவ்ுவிதிகலள மீறுதலொல் 

ஏை்படு ் வழுலவக் கொட்டிலு ் கூடுதல் வழுவுள்ள வொக்கியங்கலள 

உருவொக்கு ். எடுத்துக்கொட்டொக,  

 ரொெொ துக்க ொன சொப்பிட்டொன்  

 ரொெொ நநரல் லயச ்சொப்பிட்டொன்  

என்பனவை்றில் முதல் வொக்கிய ் இரண்டொவது வொக்கியத்லதவிட குலைவொன 

இலக்கணத்துவ ் உள்ளது; ஏதனன்ைொல் முதல் வொக்கிய ் பின்வரு ் 

கட்டொய ொன உள்வலகப்பொட்டு விதிலய மீறுகின்ைது.  

 விததொ → நவததொ + வி  

சொப்பிடு என்பது ஒரு தசயப்படுதபொருள் குன்ைொ விலன. எனநவ அதை்குமுன் 

ஒரு நவை்றுல தத்தொடர ் வரநவண்டு ். துக்க ொன என்பது தபயரலட என்ை 

கொரணத்தொல் முதல் வொக்கிய ் கட்டொய உள்வலகப்பொட்டு விதிலய 

மீறுகின்ைது எனலொ ். சொப்பிடு என்பது [-அருவ ்] என்ை பண்புக்கூறு உள்ள 

நவை்றுல த ் ததொடலரத் ததொடரந்்து வரநவண்டு ். ஆனொல் இரண்டொவது 
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வொக்கியத்திலுள்ள நவை்றுல த் ததொடரில் அடங்கு ் நநரல்  என்பது [-

அருவ ்] என்ை பண்புக்கூறு உள்ளதொகு ். எனநவ இரண்டொவது வொக்கிய ் 

நதரவ்ு விதிலயதத்ொன் மீறுகின்ைது எனலொ ். [தபொது] அல்லது 

[எண்ணக்கூடியது] நபொன்ை உயரந்ிலலப் பண்புக்கூறுகலள மீறு ் 

வொக்கியங்கள் [ னிதவின ்] நபொன்ை தொழ்நிலலப் பண்புக்கூறுகலள மீறு ் 

வொக்கியங்கலளவிடக் குலைந்த அளவு இலக்கணத்துவ ் உள்ளலவ. இவ்வொறு 

இலக்கணத்துவ அளவு தவளிப்பலடயொக வடிவ ொக்கப்பட்டுள்ளது.  

 நதரவ்ு விதிகலள மீறு ் வொக்கியங்கலள உருவகிதத்ல் அடிப்பலடயில் 

விளக்கவொ ். எடுத்துக்கொட்டொக விளக்கு சிரித்தது என்பதை்கு ‘விளக்கு 

பிரகொச ொய் எரிந்தது’ என்ை தபொருள் தரலொ ். சில த ொழியிலொர ் நதொ;வு 

விதிகள் தபொருண்ல  உடக்ூறில் தொன் வரநவண்டு ், எனநவ ததொடரியல் 

உடக்ூறு ந ை்தசொன் வொக்கியங்கலள உருவொக்கலொ ் என்பர.்  

இலக்கண  ொை்ைங்கள் (Grammatical transformation)  

 ரபொக சில தசொை்கள் துலண விலனகள் என்று அலழக்ப்படு ். இலவ ஆங்கில 

த ொழியில் have என்ை முடிவுறு விலனலயயு ் be என்ை ததொடரவ்ிலனலயயு ் 

can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must என்ை விலனப்பொங்கு 

விலனகலளயு ் உள்ளடக்கு ். பின்வரு ் ஆங்கில விலனத்திரிபுகள் 

கவனத்தில் தகொள்ளப்படநவண்டு ்:  

1. could, mihgt, would, should என்பன முலைநய can, may, will, shall என்பனவை்றின் 

இைந்த கொல வடிவங்களொகு ்.  

2. முை்று விலனக் குழு த்தில் முதல் விலன கொலதல்தக் தகொண்டிருக்கு ். 

3. have என்ை முடிவுறு துலண விலன அலதத் ததொடரந்்து இைந்தகொல 

விலனதயசச் வடிவ ் வருவலத நவண்டு ். எ.கொ.  

 Raja has forgotten to do his work.  

4. ததொடர ்துலணவிலனயொன be (am, is, are, was, were) நிகழ்கொல விலனதயசச் 

வடிவ ் அலதத் ததொடரவ்லத நவண்டு ். எ.கொ.  

 Raja is singing.  

இந்த உண்ல கள் விதிகளொல் கூைப்படநவண்டு ். நொ ் en என்பலத 

விலனதயசச் வடிவத்திை்கு ் ing என்பல  நிகழ்கொல விலனதயசச் 

http://www.languageinindia.com/


120 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

வடிவத்திை்கு ் பயன்படுத்துநவொ ். ததொடரல ப்பு விதிலய இரண்டு வழிகளில் 

எழுதலொ ்:  

 1. வொ → தபததொ விததொ  

 விததொ → துவி + வி ...  

  வொ  

 தபததொ      விததொ 

      துவி                        வி  

 2. வொ → தபததொ துவி தபததொ  

           வொ  

 தபததொ  துவி  விததொ  

அதொவது நொ ் துவி-ஐ முதல் எடுத்துக்கொட்டில் கொட்டியுள்ளது நபொல் விததொ-இன் 

உறுப்பொகநவொ இரண்டொ ் எடுத்துக்கொட்டில் கொட்டியுயள்ளதுநபொல் வொ-இன் 

உறுப்பொகநவொ அனு ொனிக்கலொ ். நொ ் தபரு ்பொலொன த ொழியியலொரொல் 

பயன்படுதத்ப்படுகின்ை இரண்டொவது எடுத்துக்கொட்லடப் பின்பை்றுநவொ ். 

கொல ் ஒரு நகொரல்வயில் முதல் தனி  ொகத் நதொன்றுகின்ைது  ை்று ் அது 

கட்டொய ொனதொகு ். அது விலனப்பொங்கொலு ் விலனமுடிவவொலு ் 

விலனதத்தொடரச்ியொலு ் ததொடரப்படுகின்ைது. இந்த நிரலில் எல்லொ ் 

விருப்புகளொகு ். பின்வரு ் வொக்கியங்கலளயு ் துவி-இன் பகுப்பொய்லவயு ் 

உை்றுநநொக்கவு ்.  

 Raja washes his car every week. 

 நிகழ்கொல ் + வி  

 Raja washed hid car yesterday 

 இைந்தகொல ் + வி  

 Raja is wasing his car. 

 நிகழ்கொல ் + be...ing + tp  

   விலனதத்தொடரச்ச்ி  

 Raja was washing his car  

 இைந்த கொல ் + be...ing + tp  

   விலனதத்தொடரச்ச்ி  

 Raja has been wasing his car 

 இைந்த கொல ் + have...en + be...ing + tp  

       விலனமுடிவு    விலனதத்தொடரச்ச்ி  
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 Raja must have been wasing his car  

 நிகழ்கொல ் + விலனப்பொங்கு + have...en + be...ing + tp 

   (must)              விலனமுடிவு   விலனதத்தொடரச்ச்ி  

 Raja might have been wasing his car 

 இைந்தகொல ் + விலனப்பொங்கு + have...en + be...ing + tp 

   (must)                 விலனமுடிவு         விலனதத்தொடரச்ச்ி  

எல்லொத் தகவல்கலளயு ் பின்வரு ொறு கூைலொ ்:  

 துவி → கொல ் + விலனப்பொங்கு + hயஎந...நஇ + தந...iஇப + வி  

 கொல ் → இைந்த/நிகழ்  

 

   துவி  

 கொல ்   விலனப்பொங்கு  விலனமுடிவு     விலனதத்தொடரச்ச்ி  

 இைந்த        have...en            be...ing 

 நிகழ்  

இந்த பட ் உறுப்புகலளயு ்  ை்று ் ததொடரச்ியை்ை பகுதிகளுக்கு இலடநய 

உள்ள உைவுகலளயு ் ததளிவொகக் கொட்டுகின்ைது. இது ததொடரொ உைவுகலளக் 

கொட்டு ் இயக்கதநறியொகு ்.  

  should                 have be-en        work-ing 

 

 கொல ்        shall  

 

 இைந்த   விலனப்பொங்கு விலனமுடிவு விலனதத்தொடரச்ச்ி  

உறுப்புகளுக்குப் (கொல ், -en, -ing) தபொதுவொன கலலசத்சொல் ஒட்டு என்பதொகு ். 

ஒட்டு என்ை கலலசத்சொல் ததொடரியல் வலகப்பொட்லட குறியீடு தசய்கின்ைது. 

நொ ் ந ை்கண்ட இட ொை்ைத்லத ‘ஒட்டு தனிநிலல விலனத் தனி த்தின் 

வலதுபக்க ் தொண்டி அதனுடன் நசொ;ந்துதகொள்கின்ைது. இலத பின்வரு ் 

விதியொல் வடிவ ொகக் கூைலொ ்.  

 ஒட்டுத் தொண்டல்: ஓ ஒட்டு விலனத்தனி  ் Y  X  விலனத்தனி  ் + 

ஒட்டு  Y  

 என்ை குறியீடு ஒட்டொல் ததொடரப்படு ் விலனத்தனி த்தின் (வித) நகொரல்வ 

ஒரு அலகொகக் கருதப்படநவண்டு ்  ை்று ் பிை எந்த விதியொலு ் கூடுதலொகப் 
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பகுப்பொயப்படக்கூடொது என்பலதக் கொட்டுகின்ைது. X  ை்று ் Y என்பன பிை 

வலகப்பொடுகள் அதை்கு முன்வரநவொ அலதப் பின்ததொடரநவொ தசய்யலொ ்.  

 X ஒட்டு விலனத்தனி  ் Y  X   விலனதத்னி  ் + ஒட்டு  Y 

  1  2      3                    4           1     3                       +  2         4  

இலத ஒரு கிலளப் படத்தில் கொட்ட இயலு ்  

படம் 24  

     வா  

 சபசதா             துவி                                        விசதா  

 இயற்சபயர்   காலம் வியனப்பாங்கு வியனமுடிவு வியனதச்தாடரெ்ச்ி  வி               சபசதா  

    ஒட்டு   வித       வித   ஒட்டு    வித  ஒட்டு         வித      அஅ  சப  

 Raja       n f h may      have    en          be      ing             wash       the       car  

 

இது ஒட்டுதத்ொண்டல் விதியின் பிரநயொகத்திை்கு அலபப்பு விளக்கத்லதநயொ 

அல ப்புக் கட்டுப்பொட்லடநயொ கொட்டு ்:  

எங்தகல்லொ ் X ஒட்டு + வித Y என்ை அல ப்பு விளக்க ் இருக்கின்ைநதொ 

அங்தகல்லொ ் அது (ஒட்டுதத்ொண்டல் விதியொல்) X வித + ஒட்டு Y என்ை 

அல ப்பொக  ொறு ். அல ப்பு ொை்ைதத்ிை்குப் பின் பட ் பின்வரு ொறு 

வரு ்:  
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படம் 26  

    வா  

 சபசதா   துவி       விசதா  

 இயற்சபயர்       வி                  சபசதா  

            ஒட்டு                 ஒட்டு                ஒட்டு   அஅ     சப  

  Raja     வியன காலம்  have  be+en   wash+ ing      the        car 

       பாங்கு  இற ்த 

  Raja                might                have been            washing            the car. 

 

 

 (may +இகொ = might என்பது உருதபொலியன் விதியொகு ்.)  

ஒட்டுத்தொண்டல் ஒரு கட்டொய விதியொகு ்  

தன் திப்பீடு  

1. ததொடரியல் என்ைொல் என்ன?  

2. அண்ல  உறுப்பு ஆய்வு என்ைொல் என்ன?  

4. ததொடரல ப்பு இலக்கண ் என்ைொல் என்ன?  

5. ததொடரல ப்பு இலக்கணத்தின் குலைபொடுகள் இரண்லடக் குறிப்பிடு?  

6. அக அல ப்பு புை அல ப்பு என்ைொல் என்ன?  

7. ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கண ் என்ைொல் என்ன?  

8.  ொை்றுவிதிகள் என்ைொல் என்ன?  

5.4. பொடதத்தொகுப்புலர ததொடரியல் என்ைொல் என்ன என்று அறிந்து 

தகொண்டீரக்ள். ததொடரக்ளின் அல ப்லபயு ் வொக்கியத்தின் அல ப்லபயு ் 

விளக்க அறிந்து தகொண்டீhகள். அண்ல  உறுப்புப் பகுப்பொய்வு பை்றிய 

விளக்கமு ் அதன் குலைபொடுகளு ் பை்றி அறிந்து தகொண்டீரக்ள். 

 ொை்றிலக்கண அறிமுக ் 1965 முன்  ொதிரிலய அறிந்து தகொண்டீரக்ள்.  

5.5. கலலசத்சொை்கள்  

1. அக அல ப்பு  

2. அண்ல  உறுப்பு  

3. ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கண ்  
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4. தசொை் தசருகல்  

5. தசொை்தசருகல் விதிகள்  

6. ததொடரல ப்பு இலக்கண ்  

7. ததொடரல ப்பு விதிகள்  

8. புை அல ப்பு  

9.  ொை்ைங்கள்  

10.  ொை்றிலக்கண ்  

11.  ொை்றுவிதிகள்  

13. விரிதத்தழுது விதிகள் 

5.6.ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூல்கள் 

 அரங்கன், கி. ஆக்கமுலை  ொை்றிலக்கண ். தமிழ்ப்பல்கலலக்கழக ், 

தஞ்சொவூர.்  

சண்முக ், சி. புதிய  ொை்றிலக்கணக்நகொட்பொடு.  

தன் திப்பீட்டு விலடகள்  

1. தசொை்கள் இலணந்து வொக்கியங்கலள உருவொக்கு ் விதிகலள உள்ளடக்கிய 

ஆய்வுதொன்  ரபொகத் ததொடரியல் என்று கூைப்பட்டது. இவ்வித ் ததொடரியல் 

தசொை்களின் அல ப்லப ஆயு ் உருபனியலிலிருந்து நவறுபடு ். வொக்கிய 

அல ப்பின் தனி ங்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவுகலளப் பை்றிய ஆய்வு 

ததொடரியல் எனப்படு ். திரிபுகளொலு ் ஆக்கத்தொலு ் உருவொக்கப்பட்ட 

தசொை்களொல் ஆன கட்டு ொனங்கலள வரிலசப்படுத்திப் தபரிய 

கட்டு ொனங்களொக ஆக்கு ் தகொள்லககலளத் ததொடரியல் எனலொ ்.  

2. ததொடரியல் ஆய்வுக்கு அடிப்பலடயொக அல வது அண்ல  உறுப்பு 

ஆய்வொகு ். இவ்வொய்வு ஒருவொக்கியத்தில் தநருங்கிய உைவில் வரு ் தசொை்கள் 

அண்ல ப்பட்டுவரு ் என்ை எதிரப்ொரப்ின் அடிப்பலடயில் அல ந்தது எனலொ ். 

அண்ல  உறுப்பொய்வின் நநொக்க ் ஒவ்தவொரு கூை்லையு ்  ை்று ் ஒவ்தவொரு 

உறுப்லபயு ் கூடுதலொன சுநயட்லசத் ததொடரச்ச்ிகளொக ஆய்வதுதொன்.  

3. சில த ொழியியலொர ்வொக்கியதல்தப் தபரிய அலகொகக் தகொண்டு ந லிருந்து 

கீழ்நநொக்கி ஆய்வொரக்ள். சிலர ்கீழிருந்து ந ல்நநொக்கி ஆய்வொரக்ள். அண்ல  

உறுப்பு அலடயொளப்படுதத்ப்பட்டொல்  ரபிலக்கணப் பகுத்துக் குறிதத்ல் 

நபொலநவ அல யு ். அதொவது வொக்கியத்லத இலக்கண வலகப்பொடுகளொகப் 
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பகுத்தல் நிகழு ்.  ரபு அடிப்பலடயிலொன வொக்கியப் பகுப்பொய்வு ் 

பகுத்துக்குறித்தலு ் ததொடர ்அல ப்பு இலக்கண ் எனப்படு ்.  

4. ததொடரல ப்பு இலக்கணமு ் அண்ல யுறுப்பொய்வின் தபருப்பொலொன 

குலைபொடுகலளக் தகொண்டுள்ளது. ததொடரல ப்பு இலக்கணதத்ொல் ததொடரொ 

அண்ல  உறுப்புகலளக் லகயொள இயலொது. ந லு ் ததொடரல ப்பு 

இலக்கண ் வொக்கியங்களுக்கலடநய உள்ள உைவுகலள தவளிப்படுதத்ொது. 

எடுத்துக்கொட்டொக கூை்றுவொக்கியத்திை்கு ் வினொவொக்கியத்திை்கு ் உள்ள 

ஆக்க உைலவக் கொட்டொது.  

5. ததொடரல ப்பு இலக்கணதத்ொல் ததொடரொ அண்ல  உறுப்புகலளயு ் 

ததொடரப்ுள்ள வொக்கியங்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவுகலளயு ் லகயொள 

இயலொது.  

6. த ொழியியல் விளக்கத்தில் அக அல ப்புக்கு ் புை அல ப்புக்கு ் 

உள்ளநவறுபொடு மிக முக்கிய ொனதொகு ். அக அல ப்பு த ொழியின் அடிப்பலட 

ஒழுங்லகப் பிரதிபலிக்கு ். ஒரு வலகயில் அக அல ப்பு  னத்தின்/மூலளயின் 

உள்ளுலை த ொழியியல் ஆை்ைலல பிரதிபலிக்கு ். அக த ொழி 

அல ப்லபத்தொன் எல்லலக்குட்பட்ட எண்ணிக்லகயிலொன 

தபொதுல யொக்கங்களின் வொயிலொகக் கூைலொ ். புை அல ப்பில் பல 

எண்ணிக்லகயிலொன ஒழுங்கீனங்கள் இருக்கு ். இந்த ஒழுங்கீனங்கலள அக 

அல ப்பு அடிப்பலடயில்தொன் ஒழுங்கொனலவகளொக  ொை்ை இயலு ். புைத்தில் 

தொன் பல விஷயங்கள் நடக்கு ்; இதுதொன் ததரிக்கு ்  ொை்ைத்திை்கு ் 

உட்படுகிை இட ்; தசொை்தபொருள்  யக்கமு ் அல ப்புப் தபொருள் யக்கமு ் 

ஏை்படுகிை இட ்; இங்குதொன் த ொழி வொழ்கின்ைது.  

7. தரலவ வலகப்படுத்தொ ல் வொக்கியங்களுக்கு இலடநய உள்ள 

உைவுகலளயு ் வொக்கிய அலகுகளுக்கிலடநய உள்ள உைவுகலளயு ் ஆய்ந்து 

விதிகளின் முை்றுக் குழு த்லத எய்தலொ ். ஒரு த ொழியின் இலக்கண ் 

வொக்கியங்களின் பட்டியல் அல்ல. ஒரு த ொழிலயக் கை்ைல் ஒரு த ொழியில் 

உள்ள வொக்கியங்களின் பட்டியலல  னன ் தசய்வதல்ல. விதிகலளக் 

கண்டுபிடிப்பதன் தசயல்பொட்லட உள்ளடக்கியதொகு ்.  

8. அக அல ப்லப புை அல ப்பொக  ொை்று ் விதிகள்  ொை்றுவிதிகளொகு ்.  
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 ொட ் குதி 6 

ப ொருண்ன யியல் 

 டி ்பு சநொக்க ்  

• தபொருண்ல யியலின் நநொக்கத்லதயு ் விளக்கத்தலதயு ் அறிதல்  

• தபருண்ல லயப் பை்றிய கருத்து விளக்க ்  

• தரக்்கப் தபொருண்ல யியல் பை்றி அறிதல்  

• தசொை்தபொருண்ல யியல் பை்றி அறிதல் பொடக்கருத்தலகுகள்  

6.1. தபொருண்ல யியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

6.2. தரக்்கப் தபொருண்ல யியல்  

6.2.1. பங்தகடுப்பொளரு ் பயனிலலகளு ்  

6.2.2. வொக்கியங்களின் தரக்்கப் பண்புகள்  

6.2.3. தரக்்க வகுப்புகள்  

6.3. தசொை்தபொருண்ல யியல் 

 6.3.1. தசொை்தபொருண்ல யயு ் இலக்கணப் தபொருண்ல யு ்  

6.3.2. தசொை்தபொருண்ல யு ் வொக்கியப் தபொருண்ல யு ்  

6.3.3. தசொை்தபொருண்ல யின் அணுகுமுலைகள்  

6.3.4. அடுக்கு அரத்்த உைவுகள்  

6.4. பொடத் ததொகுப்புலர  

6.5. கலலச ்தசொை்கள்  

6.6. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூல்கள்  

6.1. ப ொருண்ன யிலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

தனிச ் தசொை்களொகநவொ வொக்கியங்களொகநவொ இருந்தொலு ் சரி ஒரு சூழலின் 

கூை்றுகளொக இருந்தொலு ் சரி அவை்றின் தபொருண்ல கலளக் குறிப்பிடு ் 

அல்லது வலரயலை விளக்க ் தசய்யு ் வழிலயக் கண்டறிவது முக்கிய ொன 

தசயல்பொடொகு ். தபொருண்ல லய இறுதியுை வலரயலை விளக்க ் தசய்ய 

இயலொது. எனநவ தபொருண்ல கலள ஏைக்குலைய சரியொக விளக்கச ் சிைந்த 

வழிலயக் கொணநவண்டு ். தசொை்தபொருண்ல யியல், 

இலக்கணப்தபொருண்ல யியல், தரக்்கப்தபொருண்ல யியல், பயன்வழிப் 

தபொருண்ல யியல் என்பன த ொழிப்தபொருண்ல யியல் ஆய்வின் முக்கியக் 

கிலளகளொகு ். தசொை்தபொருண்ல யியல் தசொை்தபொருண்ல யியல் 

தசொை்களின் தபொருண்ல கலள ஆய்கின்ைது. அந்த, கொட்டிலு ், உலடய 
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நபொன்ை இலக்கணச ் தசொை்கலளவிட புலி, புலல , தகொடு நபொன்ை 

தபொருளடக்கச ் தசொை்களில் கவனக்குவிப்பு தசய்கின்ைது. வல்லுனர ்

அல்லொதவர ் பிை த ொழி அலகுகலளக்கொட்டிலு ் தசொல்லுக்குத்தொன் கூடுதல் 

தபொருண்ல யுடன் வலுவொன ததொடரப்ு இருப்பதொகக் கருதுகின்ைனர.் 

தசொை்கள்தொன் அகரொதியில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன  அகரொதியின் முக்கியச ்

தசயல்பொடு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள தசொை்களுக்குப் தபொருண்ல  தருவதுதொன். 

எனநவதொன் தசொை்தபொருண்ல யியல் தபொதுவொகப் தபொருண்ல யியலின் 

இரகசியதல்தத் ததரிந்துதகொள்ள எளிய வழிலயத் தருகின்ைது. இலக்கணப் 

தபொருண்ல யியல் இலக்கணப் தபொருண்ல யியல் ததொடரியலுடன் நநரடித ்

ததொடரப்ுலடய தபொருண்ல யின் நநொக்குகலள ஆய்கின்ைது. அதை்கு 

தவளிப்படுதத்ல்கள் பல இருக்கின்ைன. இங்கு அவை்லை சுருக்க ொக விளக்க 

இயலு ். ஒரு சிக்கல் ததொடரியல் வலகப்பொடுகளின் தபொருண்ல  ஆகு ். 

(ஏதனன்ைொல் ததொடரியல் வலகப்பொடுகளுக்குப் தபொருண்ல கள் தர இயலு ் 

என்று எல்நலொரு ் ந ்பவில்லல.) எடுத்துக்கொட்டொக, பின்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டில் குளிர ் என்பது நவறுபட்ட தபொருண்ல களில் 

பயன்படுதத்ப்படுவலதக் கருத்தில் தகொள்ளவு ்.  

 அவள் குளிர-்இல் நடுங்கினொள். (தபயர)்  

 அவன் குளிர ்பொன ் அருந்துகிைொன். (தபயரலட)  

  லழ தபய்து பூமி குளிர-்ந்தது. (விலன)  

இலக்கணப் தபொருண்ல யியலின்  ை்தைொரு நநொக்கு நடந்தொன் என்ை 

தசொல்லில் வரு ் -ந்த்-, -ஆன் என்ை இலக்கண உருபன்கள், நடந்தொல் 

என்பதிலுள்ை -ஆல் என்ை இலக்கண உருபன், நடத்தல் என்பதிலுள்ள -த்தல் 

என்ை இலக்கண உருபன், பல்லல என்பதிலுள்ள ஐ என்ை இலக்கண உருபன் 

நபொன்ைவை்றின் தபொருண்ல கள் ஆகு ். இலக்கணப் தபொருண்ல யில் 

தசொை்தபொருண்ல யியலின் ந லுைலொய் வரு ். ஏதனன்ைொல் சில இலக்கண 

அலகுகள் தசொை்களொய் இருக்கின்ைன (எ.கொ. அந்த, இந்த, முன், பின்). 

 ட்டு ை்றி தபொருளடக்கசத்சொை்களின் சில நநொக்குகள் அவை்றின் இலக்கண 

நடத்லதலயத் தீர ்ொனிப்பதொக அல கின்ைன. எடுத்துக்கொட்டொக, எனக்கு 

அவலளத் ததரியு ் என்பது இலக்கணத் தன்ல யொனது; நொன் அவலளத ்

ததரியு ் என்பது இலக்கணத் தன்ல யில்லொதது. தரக்்கப்தபொருண்ல யியல் 

தரக்்கப்தபொருண்ல யியல் இயை்லக த ொழிக்கு ் முலையொன தரக்்க 
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ஒழுங்குமுலைகளொன நதை்ைக்கூை்று (proposition)  ை்று ் பயனிலல 

நுண்கணித ் (predicate calculus) இவை்றிை்கு இலடயிலொன உைவுகலள 

ஆய்கின்ைது. இ ் ொதிரியொன ஆய்வு தபொதுவொக மிகக் கட்டுப்படுதத்ப்பட்ட 

 ை்று ் மிகக்கட்டுப்பொடொன தரக்்க வடிவவொததல்தப் பயன்படுத்தி இயை்லக 

த ொழிலய அவை்றிை்குச ்சமீப ொக  ொதிரிப்படுதத் முலனகின்ைது. சில ச ய ் 

இ ் ொதிரியொன ஆய்வுகள்  ொதிரிப்படுத்தப்பட்ட த ொழிலயவிட கூடுதல் 

தவளிசச்த்லத வடிவவொதத்திை்குத் தருகின்ைது.  திக்கத்தக்க உள்ளறிவுகள் 

இந்த அணுகுமுலையொல் கிலடத்துள்ளன. இந்நொள் வலர தபரு ்பொலொன 

இ ் ொதிரியொன ஆய்வுகள் தபொருண்ல யின் நதை்ைக்கூை்று/வொக்கிய 

நிலலயில் தொன் கவன ் தசலுத்தியது. மிக அரிதொகநவ தசொை்களின் 

தபொருண்ல கலள ஆய முயன்றுள்ளன. பயன்வழிப் தபொருண்ல யியல் 

பயன்வழியியல் த ொழியொல் பரி ொைப்படுகின்ை பின்வரு ் தகவல்களின் 

நநொக்கங்களில் ஆரவ் ் கொட்டுகின்ைது: பயன்படுத்தப்படு ் த ொழி 

வடிவங்களில் தபொதுவொக ஏை்றுக்தகொள்ளப்படு ்  ரபுப்படி குறியொக்க ் 

தசய்யப்படொத ஆனொல் வடிவுகள் பயன்படுதத்ப்படு ் சூழலுடன் நசரந்்து 

எடுக்கப்படு ், பயன்படுத்தப்படு ் த ொழி வடிவுகளில்  ரபுப்படி குறியொக்க ் 

தசய்யப்பட்ட தபொருண்ல களிலிருந்து வருகிை  ை்று ் அவை்றின்ந ல் 

சொந்திருக்கிை இயை்லகயொகநவ வருபலவ. இந்தக் குழப்ப ொன முலையொக்க ் 

பின்வரு ் விஷயங்கலளப் பயன்வழியியலில் அனு திக்க விலழகின்ைது:  

நொன் ரொ சொமிலயப் பொரத்்நதன் என்ை வொக்கியத்தில் ரொ சொமிலய ஒரு 

தனிநபரொகக் கண்டுதகொள்ளுதல், ரொ சொமி அலைக்குள் நுலழந்தொன்; எல்லொ 

விளக்குகளு ் எரிந்துதகொண்டிருந்தன என்ை வொக்கியத்திலிருந்து குறிப்பிடட் 

அலையில் பல விளக்குகள் இருந்தன என அனு ொனிதத்ல், அநதச ய ் நொன் 

ரொ சொமிலயப் பொரத்்நதன் என்று கூறுபவர ் அவர ் ரொ சொமி என்று கூறு ் 

நபொததல்லொ ் நகட்பவர ் அலத நகொவிந்தசொமி என்று 

எடுத்துக்தகொள்ளநவண்டு ் என்று ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்த ் 

தசய்துதகொள்ளு ் சொத்தியதல்தத் தள்ளிலவத்தல், ந லு ் நபசுபவரின் 

குழைலொன நபசச்ிலிருந்து அவர ் குடித்திருக்கிைொர ் என்று புரிந்துதகொள்ளு ் 

சொத்தியதல்தயு ் தள்ளிலவத்தல் (ஏதனன்ைொல் இது கூைப்பட்ட தசொை்களின் 

 ரபுசொரந்்த தபொருண்ல கலளச ் சொரந்்திருக்கவில்லல). தபரு ்பொலு ் 

பயன்வழியியல் தபொருண்ல யியலுடன் நவறுபடுத்தி ஒப்பிடப்படு ். 

தபொருண்ல யியல்  ரபொக்க ் தசய்யப்பட்ட தபொருண்ல லய ஆயு ். ந நல 
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விளக்கப்பட்ட மூன்று பொகங்களு ் தபொருண்ல யியலலச ் சொரு ். 

தசொை்தபொருண்ல யியல், இலக்கணப்தபொருண்ல யியல், தரக்்கப் 

தபொருண்ல யியல்  ை்று ் பயன்வழிப் தபொருண்ல யியல் இலவ குறிதத் 

அறிமுகங்கலளத் ததொpந்து தகொண்டீரக்ள். இனி தரக்்கப்தபொருண்ல யில் 

 ை்று ் தசொை் தபொருண்ல யில் என்பன குறித்து விரிவொகத் ததொpந்து 

தகொள்ளுநவொ ்.  

6.2. தர்க்க ்ப ொருண்ன யியல்  

இப்பகுதி ஒரு த ொழியின் தபொருண்ல யின் ஆய்வுக்குத் நதலவயொன 

தவிரக்்கவியலொத அடிப்பலட அறிலவ உருவொக்கு ் தரக்்கக் களத்திலிருந்து 

கூடுதலொக எடுக்கப்பட்ட அடிப்பலடக் கருத்துருக் கருவிகளின் குழு த்லத 

அறிமுகப்படுத்துகின்ைது.  

6.2.1.  ங்பகடு ் ொளர்களு ்  யைினலகளு ்  

தரக்்கத்திை்கு ் தபொருண்ல யியலுக்கு ் மிக அடிப்பலடயொன கருத்துருகளின் 

மிக தநருக்க ொகப் பிலணக்கப்பட்ட இலணகள் பங்தகடுப்பொளரக்ளு ் 

(arguments) பயனிலலயு ொகு ் (predicate). சுருக்க ொகக் கூறினொல் 

பங்தகடுப்பொளர ் எதொவது இருப்புப்தபொருலள (entity) அல்லது 

இருப்புப்தபொருளின் ஒரு குழுலவக் குறிப்பிடு ். ஆனொல் பயனிலல 

பங்தகடுப்பொளரக்ளொல் குறிப்பிடப்படு ் இருப்புப்தபொருளுக்கு இலடநய 

உைவுகலளத் தரு ். எடுத்துக்கொட்டொக, ரொணி அழகொய் இருக்கிைொள் என்பதில் 

நொ ் ரொணி என்பலத பங்தகடுப்பொளரொகவு ் அழகொய் இருக்கிைொள் என்பலத 

பயனிலலயொகவு ் அலடயொள ் கொணலொ ். ரொெொ ரொணிலய விரு ்புகிைொன் 

என்பதில் ரொெொ, ரொணி என்பன பங்தகடுப்பொளரக்ள்; விரு ்புகிைொன் என்பது 

பங்தகடுப்பொளரக்ளொல் குறிப்பிடப்படு ் இருப்புப்தபொருள்களுக்கு இலடநய 

உள்ள உைலவக் கை்பிக்கு ் பயனிலல. ரொெொ ரொணிக்கு ஒரு நரொெொப்பூலவக் 

தகொடுதத்ொன் என்பதில் ரொெொ, ரொணி, நரொெொப்பூ என்பன பங்தகடுப்பொளரக்ள்; 

தகொடுதத்ொன் என்பது பயனிலல. ஒரு பங்தகடுப்பொளரு ் பயனிலலயு ் 

இலணந்து ஒரு நதை்ைக்கூை்லை உருவொக்கு ். ஒரு நதை்ைக்கூை்றில் ஒரு 

பயனிலலதொன் இருக்கு ். ஆனொல் ஒன்றுக்கு ் ந ை்பட்ட பங்தகடுப்பொளரக்ள் 

இருக்கலொ ். ஒரு பயனிலல ஏை்கிை பங்தகடுப்பொளரக்ள்களுக்கு நகொட்பொடு 

அடிப்பலடயில் உசச் எல்லல உண்டொ என்பதில் ததளிவில்லல  ஆனொல் 
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த ொழிப் தபொருண்ல யியல் விவொதங்களில் நொ ் கூடுதலொக நொன்லக நநரிட 

இயலு ்: எ.கொ.  

 ரொெொ ரொணியிடமிருந்து ஒரு லட்ச ் ரூபொய்க்கு கொர ்வொங்கினொன்.  

 பங்தகடுப்பொளரக்ள்: ரொெொ, ரொணி, ஒரு லட்ச ் ரூபொய், கொர ் 

 பயனிலல: வொங்கினொன்  

பங்தகடுப்பொளரக்ளுக்கு கூடுதலொகநவொ குலைவொகநவொ கலலவ நிலல அக 

அல ப்பு இருக்கலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக, பங்தகடுப்பொளர(்கள்)  ை்று ் 

பயனிலல உள்ள முழு நதை்ைக்கூை்நை பங்தகடுப்பொளரொக வரலொ ். எ.கொ.  

 ரொெொ ரொணி எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள் என்று ஆசச்ரியப்பட்டொன். 

 பங்தகடுப்பொளர1்: 1. ரொெொ, 2. ரொணி எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள் 

என்று  

 பயனிலல: ஆசச்ரியப்பட்டொன்  

 பங்தகடுப்பொளர ்2: பங்தகடுப்பொளர:் ரொணி 

 பயனிலல: எவ்வளவு அழகொய் இருக்கிைொள்  

கலலவநிலல பங்தகடுப்பொளரக்ளின் உறுப்பொக நதை்ைக்கூை்றுகலள 

உட்படுதத் பல வழிகள் இருக்கின்ைன  கலலவநிலலயின் விலளவு அளவில் 

எல்லல இல்லல. பயனிலலகள் தபொதுவொக அலவ ஏை்கு ் பங்தகடுப்பொளரக்ள் 

எண்ணிக்லக அடிப்பலடயில் ஓரிடப் பயனிலல (one place predicate), 

ஈரிடப்பயனிலல (two place predicate), மூவிடப்பயனிலல (three place predicate) 

என விவரிக்கப்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக, ரொணி அழகொய் இருக்கிைொள் என்பதில் 

அழகொய் இருக்கிைொள் என்பது ஓரிடப்பயனிலல. ரொெொ ரொணிலய 

விரு ்பினொன் என்பதில் விரு ்பினொன் என்பது ஈரிடப்பயனிலல. ரொெொ எனக்கு 

ஆங்கில ் கை்பித்தொன் என்பதில் கை்பிதத்ொன் என்பது மூவிடப் பயனிலல.  

6.2.2. வொக்கியங்களிை் தர்க்க ் ண்புகள்  

தபொருண்ல யியல் ஆய்வுலரகளில் குறிப்பொகச ் தசொை்தபொருண்ல யியலில் 

வொக்கியங்களுக்கு இலடயிலொன தரக்்க உைவுகளில் பல தவளிப்படு ். 

அலவகள் தரக்்கவியலொர ் நதை்ைக்கூை்றுகளுக்கிலடநய அலடயொள ் கொணு ் 

உைவுகளுடன் ததொடரப்ுலடயலவ  ஆனொல் அலவகளுக்குச ்ச  ொனலவயல்ல. 

குழப்பத்லதத் தவிரக்்க நவண்டுத ன்ைொல் அவை்றின் தரக்்க அடிப்பலடலய 

 னதில் தகொள்ள நவண்டியது அவசிய ொகு ். ஐந்து உைவுகள் இங்கு 

அலடயொள ் கொணப்படு ். அலவயொவன:  
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• உடக்ீலட (implication)/உட்படுதத்ல் நிலல (entailment)  

• நிகரந்ிலல (equivalence)  

• முரண் நிலல (contrariety)  

• ஒவ்வொ நிலல (contradiction)  

• சுதந்திரநிலல (independence)  

உட்படுதத்ல் நிலல சரியொகச ் தசொன்னொல் இதுவு ் இலதத் ததொடரு ் 

உைவுகளு ் நதை்ைக்கூை்றுகளுக்கு இலடநய உள்ள உைவுகளொகு ். அவை்றின் 

வொக்கியத்துடனொன ததொடரப்ு பின்னொல் விவரிக்கப்படு ். பின்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டுகளில் அ-வுக்கு ் அதை்கு இலணயொன ஆ-வுக்கு ் இலடநய 

உள்ள உைவு உட்படுத்தல் ஆகு ்.  

  அ      ஆ  

  அது நொய்.     அது விலங்கு.  

  ரொெொ பொ ்லபக் தகொன்ைொன்.  பொ ்பு இைந்துவிட்டது.  

  எல்லொ நொய்களு ் கறுப்பு.   என்னுலடய நொய் கறுப்பு.  

நொ ் இந்த வொக்கியங்கள் நதை்ைக்கூை்றுகலள தவளிப்படுத்துவதொக 

அனு ொனிக்கின்நைொ ். அதொவது இவ்வொக்கியங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் 

தனிப்பட்ட குறிப்புடன் பயன்படுதத்ப்படுவதொக அனு ொனிக்கின்நைொ ். நொ ் 

ந லு ் முதல் இலணயில் அது என்பது ஒநர இருப்புப்தபொருலளக் 

குறிப்பிடுவதொகவு ் இரண்டொவது இலணயில் ஒநர பொ ்பு ் ஒநர நிகழ்சச்ியு ் 

குறிப்பிடப்படுவதொக அனு ொனிக்கிநைொ ். அ என்பது ஆ என்ை நதை்ைக்கூை்லை 

உள்ளடக்குகின்ைது என்று கூறுவது ஆ-வின் உண்ல  தரக்்க அடிப்பலடயிலு ் 

தவைொ லு ் அ-விடமிருந்துதொன் கிலடக்கின்ைது என்று தபொருள்படு ். ந லு ் 

அ-வின் தபொய்ல  ஆ-வின் தபொய்ல யிலிருந்து வருகின்ைது. எனநவ, முதல் 

வொக்கிய இலணயில், ஏநதொ ஒரு இருப்புப்தபொருள் நொய் என்பது 

உண்ல யொனொல், எந்த ஐயமில்லொ ல் 'அது ஒரு விலங்கு' என்பது ததளிவு. அது 

விலங்கு இல்லலதயன்ைொல் அது நொயொக இருக்கச ்சொத்திய ல்லல. இநதநபொல் 

'ரொெொ பொ ்லபக் தகொன்ைதொல் பொ ்பு இைந்துவிட்டது' எனை முடிலவ விட்டுவிட 

இயலொது. 'பொ ்பு இைக்கவில்லல' என்ைொல் 'ரொெொ அலதக் தகொன்ைொன்' என்ை 

சொத்திய ் இல்லல.  

நிகர்நினல  
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இரு வொக்கியங்களுக்கு இலடநய உள்ள நதை்ைக்கூை்று நிகரந்ிலலலய 

ஒன்லைதயொன்று உட்படுதத்ல் என்று நநரடியொகக்க கூைலொ ். இது 

இவ்வொக்கியங்கள் எப்நபொது ் ஒநர நதை்ைக்கூை்லை தவளியிடு ் என்று 

கூறுவதை்குச ் ச  ொகு ். பின்வருவன நிகரந்ிலலகளின் 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகு ்.  

 ரொெொ பொ ்ல க் தகொன்ைொன்.      பொ ்பு ரொெொவொல் 

தகொல்லப்பட்டது.  

 பொ ்பு இைந்துவிட்டது.    பொ ்பு உயிநரொடு இல்லல.  

 அந்த நிகழ்சச்ி 10  ணிக்குத் ததொடங்கியது. அந்த நிகழ்சச்ி 10  ணிக்கு 

ஆர ்பித்தது  

'ரொெொ பொ ்லபக் தகொன்ைது' உண்ல யொனொல் 'பொ ்பு ரொெொவொல் 

தகொல்லப்பட்டது உண்ல '. அதுநபொல் 'பொ ்பு ரெொவொல் தகொல்லப்பட்டது' 

உண்ல யொனொல் 'ரொெொ பொ ்லபக் தகொன்ைது' உண்ல . ஒரு இலணயொன 

இருவழி உட்படுத்தல் பிை இரண்டு இலணகளின் அங்கத்தினரக்ளுக்கு இலடநய 

இருக்கு ். ஒவ்வொநிலல ஒவ்வொத ் நதை்ைக்கூை்றுகள் (உடிஇவசயசல 

pடிளவிடிளலவiடிஇள) ஒநர நநரத்தில் தபொய்யொக இருந்தொலு ் ஒநர நநரத்தில் 

உண்ல யொக இருப்பதில்லல. பின்வருவன எடுத்துக்கொட்டுகளொகு ்:  

 ரொெொ பொ ்ல க் தகொன்ைொன்.  பொ ்பு உயிநரொடு இருக்கின்ைது.  

 ரொெொ பொ ்லபக் தகொன்ைொன்.   ரொணி பொ ்லபக் தகொன்ைொள்.  

 இந்த வரண் ் சிவப்பு.   இந்த வரண் ் பசல்ச.  

'ரொெொ பொ ்லபக் தகொன்ைொன்' என்பது ் 'பொ ்பு உயிநரொடு இருக்கின்ைது' 

என்பது ் ஒநர நநரத்தில் த ய்யொக இருக்கொது.  ொைொக பொ ்பு 

உண்ல யிநலநய இைந்திருந்தொல் ஆனொல் அலத ரொமு தகொன்றிருந்தொல் ரொெொ 

பொ ்லபக் தகொன்ைொன் என்பது ் பொ ்பு உயிநரொடு இருக்கின்ைது என்பது ் 

தபொய். இந்த உைலவ உடட்ுத்துதல் அடிப்பலடயில் விளக்கலொ ்: வொ1 வொ2-

இல்லல என்பலத உட்படுத்தினொல், ஆனொல் வொ2-இல்லல வொ1-ஐ 

உட்படுதத்வில்லல என்ைொல் ( ை்று ்  றுதலலயொக வந்தொல்) வொ1-உ ் வொ2-

உ ் ஒவ்வொதன எனலொ ்.  

முரண்நினல  

முரண்நிலல நதை்ைக்கூை்றுகளுக்கு எல்லொச ்சூழலிலு ் எதிரிலடயொன  திப்பு 

இருக்கநவண்டு ். அலவகள் இரண்டு ் உண்ல யொகநவொ இரண்டு ் 
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தபொய்யொகநவொ இருக்கலொகொது. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் முரண்நிலல 

இலணகளின் ஒரு அங்கத்தினர ் உண்ல யொக இருக்கநவண்டு ்  ை்ைது 

தபொய்யொக இருக்கநவண்டு ். பின்வரு ் வொக்கியங்கள் முரண்நிலல 

இலணகலள எடுத்துக்கொட்டு ்:  

 பொ ்பு இைந்தது.      பொ ்பு உயிநரொடு இருக்கிைது.  

 ரொெொ இன்னு ் பொடிக்தகொண்டிருக்கிைொன்.  ரொெொ இப்நபொது பொடவில்லல.  

 எந்த நொயு ் கறுப்பல்ல.    குலைந்தது சில நொய்கள் கறுப்பு. 

'ரொெொ இன்னு ் பொடிக்தகொண்டிருக்கின்ைொன்' என்ைொல் 'அவன் இப்நபொது 

பொடவில்லல' என்பது தபொய். இந்த அளவில் இது ஒவ்வொல  நபொல் 

இருக்கின்ைது. இருப்பினு ் ஒரு முக்கிய நவறுபொடு இருக்கின்ைது: 'ரொெொ 

இன்னு ் பொடிக்தகொண்டிருக்கிைொன்' என்பது தபொய்யொனொல் 'அவன் இப்நபொது 

பொடவில்லல' என்று அரத்்த ். 'ரொெொ இப்நபொது பொடவில்லல' என்பது 

தபொய்யொனொல் 'அவன் இன்னு ் பொடிக்தகொண்டிருக்கிைொன்' என்று அரத் ். நொ ் 

முரண்நிலலலய உட்படுத்தல் அடிப்பலடயில் விளக்கலொ ்: வொ1 வொ2-இல்லல-

ஐ உட்படுத்தினொல்  ை்று ் வொ2-இல்லல வொ1-ஐ உட்படுத்தினொல் ( ை்று ் 

 றுதலலயொகவு ் வந்தொல்) வொ1-உ ் வொ-2-உ ் முரண்களொகு ். சுதந்திரநிலல 

சில நதை்ைக்கூை்றுகளின் இலணகளுக்கு உண்ல   திப்பு ஒன்றுக்தகொன்று 

சுதந்திர ொக  ொறு ். அலவகள் இரண்டு ் உண்ல யொக இருக்கலொ ். 

இரண்டு ் தபொய்யொக இருக்கலொ ். அல்லது ஒன்று உண்ல யொகவு ்  ை்ைது 

தபொய்யொகவு ் இருக்கலொ ். ரொெொ ஓய்வுதபை்றுவிட்டொன். ரொணி திரு ண ் 

தசய்தொள். இன்று திங்கட்கிழல . தீபொவளி சனிக்கிழல  வருகின்ைது. 

இப்பகுதியில் விளக்கப்பட்ட உைவுகளுக்குச ் தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள 

உைவுகளின் தபொருண்ல யின் ஆய்வில் முக்கிய ொன பங்கு இருக்கின்ைது. 

பகுநிலல, முரண், கூட்டிலணப்பு வொக்கியங்கள் பகுநிலல வொக்கியங்கள் 

அவை்றில் வரு ் தசொை்களின் தபொருண்ல   ை்று ் அவை்றின் வரிலசமுலை 

இவை்றின் கொரண ொக எந்தச ்சூழலிலு ் உண்ல யொன நதை்ைக்கூை்றுகலளத ்

தொனொக தவளியிடு ். பின்வரு ் வொக்கியங்கள் பகுநிலல வொக்கியங்கள் ஆகு ்: 

பிர ் சச்ொரிகள்  ண ொகொதவரக்ள். ரொெொவின்  ொனொர ் ஒரு  னிதர.் இந்தத ்

நதை்ைக்கூை்று உண்ல யொகநவொ தபொய்யொகநவொ இருக்கலொ ். முரண் 

வொக்கிய ் முரண் வொக்கியங்கள் தொ ொகநவ தபொய்யொன நதை்ைக்கூை்றுகலள 

தவளியிடு ்: பிர ் சச்ொரிகள்  ண ொனவரக்ள். ரொெொவின் தங்லக ஒரு ஆண். 

http://www.languageinindia.com/


134 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

இந்தச ் சிவப்பு வரண் ் பசல்ச ஆகு ். கூட்டிலணப்பு வொக்கிய ் சில 

சூழல்களில் உண்ல யொன நதை்ைக்கூை்றுகலளயு ் சில சூழல்களில் 

தபொய்யொன நதை்ைக்கூை்றுகலளயு ் தவளியிடு ் வொக்கியங்கள் கூட்டிலணப்பு 

வொக்கியங்கள் எனப்படு ். ரொெொவின் சநகொதரி திரு ண ொகொதவள். இந்த 

வரண் ் சிவப்பு. எல்லொ நொய்களு ் கறுப்பு. (கலடசி வொக்கிய ் 

உண்ல யிநலநய தபொய், இருப்பினு ் அது தரக்்க அடிப்பலடயில் தபொய் அல்ல; 

அது உண்ல யொக இருக்கு ் சூழல்கலள நொ ் கை்பலன தசய்ய இயலு ்.)  

6.2.3. தர்க்க வகு ்புகள்  

 வகுப்புகளுக்கிலடயிலொன உைவுகலள ஒத்தல், உள்ளடங்கல், நவறுபடல், 

ந லுைல் என நொன்கொகப் பகுக்கலொ ்.  

ஒத்தல்  

வகுப்பு வ1-க்கு உரிய எல்லொ அங்கத்தினரக்ளு ் வகுப்பு வ2-க்கு உரிய 

அங்கத்தினரக்ளொக இருந்தொல் வ1-உ ் வ2-உ ் ஒத்திருக்கின்ைன எனலொ ். 

எடுத்துக்கொட்டொக ஒரு வகுப்பு அப்பொக்களு ் ஒரு வகுப்பு ஆண் 

தபை்நைொரக்ளு ் ஒத்திருக்கின்ைன. ஒரு வகுப்பு நூல்களு ் ஒரு வகுப்பு 

புத்தங்களு ் ஒத்திருக்கின்ைன.  

உள்ளடங்கல்  

வகுப்பு வ2-இன் எல்லொ அங்கத்தினரக்ளு ் வகுப்பு வ1-இன் அங்கத்தினரக்ளொக 

இருந்து  றுதலலயொக வரொ லிருந்தொல் வகுப்பு வ1 வகுப்பு வ2-ஐ அடக்கு ் 

எனலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக விலங்குகளின் வகுப்பு நொய்களின் வகுப்லப, 

பசுக்களின் வகுப்லப, ஆடுகளின் வகுப்லப உள்ளடக்கு ். நொய்களின் குழு  ் 

விலங்குகளின் குழு த்தின் துலணவகுப்பு என்று ் விலங்குகளின் குழு  ் 

நொய்களின் குழு த்தின் உயரவ்குப்பு என்று ் விளக்கலொ ். (ஒத்தலல 

விலக்கிலவக்கு ்படி உள்ளடங்கல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒதத்லல 

உள்ளடக்கு ்படியு ் உள்ளடக்கலல விளக்கலொ ்.)  

சவறு டல்  

வகுப்பு வ1-இன் எந்த அங்கத்தினரு ் வகுப்பு வ2-இன் அங்கத்தினரொக 

வரொவிடில் வ1-உ ் வ2-உ ் நவறுபடுகின்ைன எனலொ ். ஒரு வகுப்பு பூலனகளு ் 

ஒரு வகுப்பு நொய்களு ் நவறுபடுகின்ைன எனலொ ். அது நபொல் ஒரு வகுப்பு 

சிவப்புப் தபொருள்களு ் ஒரு வகுப்பு பசல்சப் தபொருடக்ளு ் நவறுபடுகின்ைன.  

ச லுைல்  
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வ1  ை்று ் வ2 என்ை வகுப்புகளில் சில அங்கத்தினரக்ள் தபொதுவொகவு ் 

ஒவ்தவொன்றிலு ்  ை்தைொன்றில் இல்லொத அங்கத்தினரக்ள் இருந்தொல் அலவ 

ந லுறுகின்ைன என்று கூைலொ ் (அதொவது இங்கு முழுவது ொன ந லுைநலொ 

ஒத்தநலொ விலக்கப்பட்டுள்ளன). சிவப்புப் தபொருடக்ளின் வகுப்பு ் வட்ட ொன 

தபொருடக்ளின் வகுப்பு ் இ ் ொதிரி ந லுறுகின்ைன. அது நபொல் 

கட்டிடக்கலலஙரின் வகுப்பு ் அத சச்ூர ் இலசக்கலலஞரக்ளின் வகுப்பு ் 

ந லுறுகின்ைன. இரண்நடொ அதை்கு ந நலொ ந லுைல் வகுப்புகளின் 

தபொதுவொன அங்கத்தினரக்ளின் குழு  ் இரண்நடொ அதை்கு ந நலொ 

வகுப்புகளின் ந லுைல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ைது.  

இனணதல்  

இரண்டு (அல்லது அதை்கு ந ை்பட்ட) வகுப்புகளின் அங்கதத்ினரக்ள் (ந லுைல் 

வகுப்புகளொக இருந்தொலு ் சரி) இலணக்கப்பட்ட குழு  ் இரண்டு (அல்லது 

அதை்கு ந ை்பட்ட) வகுப்புகளின் இலணப்பு என்று கூைப்படுகின்ைது. 

நொய்களின் வகுப்பு ் பூலனகளின் வகுப்பு ் இலணந்து எல்லொ நொய்களு ் 

பூலனகளு ் உள்ள குழு  ் கிலடக்கு ்.  

வகு ்பு உைவுகளு ் சதை்ைக்கூை்று உைவுகளு ்  

ந ை்கண்ட வகுப்பு உைவுகளுக்கு ் முன்னொல் விளக்கிய நதை்ைக்கூை்று 

உைவுகளுக்கு ் தவளிப்பலடயொன ததொடரப்ு இருக்கின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக 

'அது ஒரு நொய்' என்பது 'அது ஒரு விலங்கு' என்பலத உள்ளடக்குகின்ைது என்பது 

நொய்களின் வகுப்பு விலங்குகளின் வகுப்பின் துலண வகுப்பு என்ை 

உண்ல யுடன் ததொடரப்ின்றி இருக்கவில்லல. சில உைவுகள் ஒரு 

அணுகுமுலைலயவிட  ை்தைொரு அணுகுமுலையில் இயை்லகயொகநவ 

தவளிப்படுகின்ைது. எடுத்துக்கொட்டொக ந லுைல் என்ை வகுப்பிை்கு 

நதை்ைக்கூை்று இலண தர இயலொது. இலத நொ ் நதை்ைக்கூை்று சுதந்திர ் என்று 

கூைலொ ்; ஏதனன்ைொல் இ ் ொதிரியொன இலணகளிலுள்ள எந்த நதை்ைக்கூை்று ் 

 ை்ைதன் உண்ல   திப்புக்கு எந்தக் கட்டுப்பொடு ் திணிக்கவில்லல. எ.கொ.  

 ரொெொ ஒரு கட்டிடக்கலலஞன்.  

 ரொெொ ஒரு ஆத சச்ூர ்இலசக்கலலஞன்.  

 ொைொக முரண் உைவுகள் நதை்ைக்கூை்று அணுகுமுலைக்குள் கூடுதல் 

இயை்லகயொகநவ தவளிப்படுகின்ைது. வகுப்பு அணுகுமுலைக்குள் 'இைந்தலவ' 

என்பதை்கு ் 'உயிருள்ளலவ' என்பதை்கு ் இலடநய உள்ள உைவின் நிகரொன 

ஒன்லைக் கொண நொ ் இைந்த தபொருள்களின் வகுப்பு ் உயிருள்ள 
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தபொருள்களின் வகுப்பு ் நவறுபட்டலவ  ை்று ் விலங்கினப் தபொருள்களின் 

உயரவ்குப்பின் முழுல  என்று கூைநவண்டு ்.  

ப ொருத்த ்  

ஒரு வகுப்பின் அங்கத்தினரக்ள் ஒரு இலணயொன வகுப்பின் ஒன்நைொ அதை்கு 

ந ை்பட்ட அங்கதத்ினரக்ளுடன் ஒரு வலகயொன ததொடரப்ின் உைவு 

தகொண்டிருக்கு ். இந்த வலகயொன ததொடரப்ின் வலக தபொருத்த ் (mapping) 

என்று அறியப்படு ். ஒரு எடுத்துக்கொட்டு இலதத் ததளிவொக்கு ். ஒரு நபரின் 

விரல் அலடயொளங்கள் குறிப்பிடு ்படியொக நவறுபட்டிருக்கு ் என்பது ததரிந்த 

உண்ல . நபரக்ளின் வகுப்லபயு ் விரல் அலடயொளங்களின் வகுப்லபயு ் 

எடுத்துக்தகொண்டொல் இரு வகுப்புகளுக்கிலடநய நநரடியொன தபொருத்த உைவு 

இருக்கு ்: ஒரு வகுப்பின் ஒவ்தவொரு அங்கத்தினரு ்  ை்ை குழு த்தின் 

குறிப்பிட்ட அங்கதத்ினருடன் ததொடரப்ுதகொள்ளு ். இது ஒன்றுக்தகொன்று 

தபொருதத் ் எனப்படு ். இலத தந்லதகள் வகுப்பு  ை்று ் குழந்லதகள் வகுப்பு 

என்ை இரு வகுப்புகளுடன் ஒப்பிடவு ். தந்லதகள் வகுப்பின் ஒவ்தவொரு 

அங்கத்தினரு ் குழந்லதகள் வகுப்பின் ஒன்நைொ அதை்கு ந ை்பட்ட 

அங்கத்தினரக்ளுடன் ததொடரப்ுறு ்.  

6.3. பேொை்ப ொருண்ன யில்  

தபொருண்ல யின் விவரலண அறிமுகத்தில் தசொை்களின் தபொருண்ல கள் 

குறித்து கூடுதலொகப் நபசப்படுவது இயல்பு. ஆனொல் வடிவவொத 

அடிப்பலடயிலொன விளக்கத்தில் தசொை்களின் தபொருண்ல  

ஆயப்படுவதில்லல; அல்லது அவை்றின் சட்டக ொகச ் சுருக்கப்படு ். 

இருப்பினு ் த ொழியியல் கண்நணொட்ட ் இல்லொதவர ் தபொருண்ல லயத ்

தனித்தனி தசொை்களுடன் ததொடரப்ுபடுத்து ் உள்ளுணரவ்ு இருக்கின்ைது. 

இ ் ொதிரியொன உள்ளுணரவ்ு தபொருண்ல யின் நநொக்லக மிகக் குலைத்து 

 திப்பிடுகின்ைது. அது முழுவது ் தவறில்லல என்ைொலு ் தபொருண்ல யின் 

நபொது ொன முகவுலர அலத ஒரு நநொ;த்தியொன வடிவவொதத்தில் அடக்க 

இயலொது என்ை கொரணத்தொல் தசொை்தபொருளின் கலலவத்தன்ல லயயு ் 

விளக்கத் தவைக்கூடொது. இலக்கண அலகொன தசொல்லின் தன்ல லயப் பை்றி 

ஏரொள ொன வொதங்கள் இருக்கின்ைன. பல ந ் கவனத்திை்குப் 

தபொருதத் ொனதல்ல. நொ ் எலதப்பை்றி நபசுகின்நைொந ொ அலதப்பை்றி சில 

கருத்துகள் இருப்பது அவசிய ். இக்கருத்துசச்ொயல் சரியொன விவரலணலயத ்

தலட தசய்கின்ைது. நல்ல அணுகுமுலை மூலமுன் ொதிரி (prototype) 
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அணுகுமுலையொகு ். ஒரு மூல முன் ொதிரி தசொல் எவ்வொறு இருக்கு ்?  ரபு 

அடிப்பலடயில் ஒரு குலைந்த வரிலச  ொை்ைக்கூடிய அலகு என்று பண்பொக்க ் 

தசய்வது ந க்குப் பயனுள்ளதொக அல யு ். இது மூல முன் ொதிரி தசொல்லுக்கு 

(prototypical word) இது இரு பண்புக்கூறுகலள அலட தசய்கின்ைது.  

1. இலத வொக்கித்தில் அங்கு ் இங்கு ் நகரத்த்லொ ்; அல்லது குலைந்தது 

பிை உறுப்புகளுடன் ததொடரப்ுலடய அதன் இடத்லத சில புதிய 

விவரங்கலள இலடயில் நசரத்்து  ொை்ைலொ ்.  

2. அலத இலடயூறு தசய்யலொ ் அல்லது அதன் பொகங்கலள வரிலச 

 ொை்ை ் தசய்யலொ ்.  

வொக்கியத்தில்  ொை்ைங்கலளச ் தசய்லகயில் நொ ் தசொை்கலள அல ப்பு 

அடிப்பலடயில் ஒரு முழுல யொக கருதப்பட நவண்டிய கட்டொய ் 

இருக்கின்ைது.  

  க்கள் நதசிய ொக்கலலக் கடுல யொக எதிரக்்கிைொரக்ள்.  

 நதசிய ொக்கலல  க்கள் கடுல யொக எதிரக்்கிைொரக்ள்.  

 கடுல யொக  க்கள் நதசிய ொக்கலல எதிரக்்கிைொரக்ள்.  

புதிய விவரங்கலளப் பின்வரு ொறு இலடயில் தசொருகலொ ்.  

 ந ் நொட்டு  க்கள் முழுல யொன நதசிய ொக்கலல மிகக் கடுல யொக 

எதிரக்்கிைொரக்ள். இலடசத்சொருகல் இடங்கள் தசொை்களுக்கு இலடயில் 

வருவலதக் கவனிக்கவு ். தசொை்கள் எழுதுலகயில் இட ் விட்டு 

எழுதப்படுகின்ைன. ஆனொல் நபசுலகயில் நிசப்தத்தொல் பிரிக்கப்பவதில்லல. 

அலவகளுக்குத் தனிப்பட்ட உள்அல ப்பு உண்டு  மூல முன் ொதிரியில் 

(pசடிவடிவலிiஉயடடல) ஒன்றுக்கு ் ந ை்பட்ட தசொல் நவர ்இல்லல. எ.கொ.  

 அநியொய ், இனில , நவக ்-ஆக, அழகு-ஆன, முன்-நொள், நடந்தொன், 

படித்தல்  

சில தசொை்களுக்கு ஒன்றுக்கு  ந ை்பட்ட தசொல் நவரக்ள் இருப்பது நபொல் 

நதொன்றுகின்ைது. எ.கொ.  

 வண்ணத்துப்பூசச்ி, கரு ்பலலக.  

இலவ முன் ொதிரியொனலவ அல்ல; தபரு ்பொலொனவை்றில் நவொ;கள் நபொன்று 

நதொை் ளிப்பலவ முழுவது ் தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் தனிப்பட்டலவ 

அல்ல. ஒருங்கிலணந்த நவர ் (faced root) ஆகு ். பிைதசொை்களில் தசொல் 
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நவரக்நள இல்லல: இலவ இலக்கண தசொை்கள் என்று அலழக்கப்படு ்: எ.கொ. 

அந்த,  ை்று ், அல்லது, உலடய.  

இந்த இடத்தில் நொ ் தசொல் என்று குறிப்பிடுவலத ஓரளவுக்கு துல்லிய ொகக் 

கூைநவண்டு ். ஒரு அரத்்தத்தில், நட, நடந்தொன், நடக்கிைொன், நடப்பொன் என்பன 

நவறுபட்ட தசொை்கள்.  ை்தைொரு அரத்்தத்தில் அலவ ஒரு தசொல்லின் (நட 

என்பதன்) நவறுபட்ட வடிவுகள் ஆகு ்.  ொைொக நட என்பது ் நடப்பு என்பது ் 

இரு அரத்்தத்திலு ் நவறுபட்ட தசொை்கள். ஆனொல் படி (steps) என்பது ் படி (a 

measure) என்பது ் ஒநர வடிவில் உள்ள தசொை்கள்; அலவகளுக்குத ்

தனித்தனியொன பதிவுகள் தரப்படுவலத நொ ் எதிரப்ொரப்்நபொ ்; எனநவ அலவ 

இரண்டொவது அரத்த்த்தில் நவறுபட்ட தசொை்களொகு ். தசொல் வடிவுகளுக்கு ் 

(word forms) தசொல்லன்களுக்கு ் (lexemes) நவறுபொடு பொரொட்ட நவண்டு ். 

தசொல்வடிவுகள் அவை்றின் (ஒலியன் வடிவொநலொ எழுத்து வடிவொநலொ) 

தனிப்பட்டலவ. தசொல்லன்கலள நவரக்ளொலு ்  ை்று ்/அல்லது அதை்கு 

ந ை்பட்ட வடிவுகலள ஒன்ைொகக் குழு  ் தசய்யப்பட்டலவயொகக் கருதலொ ். 

எனநவ ஓடு, ஓடினொன், ஓடுகிைொன், ஓடுவொன் என்பன ஓடு என்ை தசொல்லலனச ்

சொரந்்த வடிவுகளொகு ். நட, நடந்தொன், நடக்கிைொன், நடப்பொன் என்பன நட என்ை 

தசொல்லலனச ் சொரந்்த வடிவுகளொகு ்.  தித்தொன்,  திக்கிைொன்,  திப்பொன் 

என்பன  தி என்ை தசொல்லலனச ் சொரு ். அவ தி, அவ திதத்ொன், 

அவ திக்கிைொன், அவ திப்பொன் என்பன முதல் குழு த்தின் நவலரக் ( தி) 

தகொண்டிருந்தொலு ் நவறுபட்ட தசொல்லலனச ்சொரு ் (அவ தி). அவ தி என்பது 

 தி என்ை தசொல்லனிடமிருந்து அவ என்ை தசொல்லொக்க ஒட்லடக் 

தகொண்டிருப்பதொல் நவறுபட்டதொகக் கருதப்படு ்.  

6.3.1. பேொை்ப ொருண்ன யு ் இலக்கண ்ப ொருண்ன யு ்  

தசொை்தபொருண்ல யு ் இலக்கணப்தபொருண்ல யு ் எவ்வொறு நவறுபடு ் 

என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பது மிக அவசிய ். தசொை்தபொருண்ல க்கு ் 

இலக்கணப்தபொருண்ல க்கு ் தபரு ் ொலு ் நவறுபொடு பொரொட்டப்படு ். 

எல்லொ இரண்டொகப்பிரித்தலிலு ் ஆபத்து உண்டு. தசொை்ைன்ல , 

இலக்கணதத்ன்ல  என்பனவை்றில் ததொடரந்்து நவறுபடுகின்ை அளவுநகொல் 

உண்டு என்பலத  னதில் தகொண்டொல் இந்த இரண்டொகப்பிரித்தல் 

ஆபத்தொனதல்ல. தபொருண்ல லயக் தகொண்டிருக்கு ் அலகுகளின் வலக 
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அடிப்பலடயில் இந்த நவறுபொட்லட தவளிப்படுத்துவது வசதியொன வழியொகு ். 

நொ ் இலக்கண அலகுலள மூடிய குழு  அலகுகள் (closed items)  ை்று ் திைந்த 

குழு  அலகுகள் (open set items) என்று பகுக்கலொ ். மூடிய குழு  அலகளின் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் பின்வரு ் பண்புகலளக் தகொண்டிருக்கு ்:  

• இலவச ்சிறிய பதிலீட்டுக் குழு ங்கலளச ்(substitution sets) சொரந்்திருக்கு ்.  

• இவை்றின் முக்கிய ொன தசயல்பொடு வொக்கியங்களின் இலக்கண அல ப்லப 

தவளிப்படுத்துவதொகு ்.  

• இலவ ஒதத்றி அடிப்பலடயில் மிகக் குலைவொகத்தொன்  ொறு ்; ஒரு தனிப்பட்ட 

நபசுபவர ் அதன் இழப்லபநயொ ஈட்டத்லதநயொ அவர ் வொழ்நொளில் 

கண்டுதகொள்வது அரிது. அதொவது ஒரு குறிப்பிட்ட மூடிய குழு  இலக்கண 

வலகப்பொட்டில் அலகுகளின் பட்டியல் நிலலயொனது (கiஒநன). இலதப் 

பின்வரு ் பண்புகலளக் தகொண்ட திைந்தகுழு  அலகுகளுடன் ஒப்பிட்டு 

நவறுபடுதத்லொ ்:  

• இலவ ஒத்தறி அடிப்பலடயில் தபரிய பதிலீட்டுக் குழு ங்கலளச ்சொரு ்.  

• பதிலீட்டு வகுப்புகளின் அங்கத்தினரக்ளில் ஒத்தறி விலரவொன  ொை்ை ் 

இருக்கின்ைது. ஒரு தனிப்பட்ட நபசுபவர ்அவர ்வொழ்நொளில் பல இழப்புகலளயு ் 

ஈட்டங்கலளயு ் சந்திப்பது சொத்திய ொகு ்.  

• அவை்றின் முக்கியச ்தசயல்பொடு ஒரு தபொருண்ல லயச ்சு ப்பதொகு ். மூடிய 

 ை்று ் திைந்த குழு  இலகுகள் இரண்டு ் தபொருண்ல லயச ் சு க்கின்ைன. 

அலவ முன் ொதிரியொக சு க்கின்ை தபொருண்ல களின் பண்புகளில் 

நவறுபொடுகள் இருக்கின்ைன என்பது அவை்றின் நவறுபட்ட தசயல்பொட்லட 

அரத்்தப்படுத்துகின்ைன. மூடியகுழு  அலகுகள் இலக்கண அலகுகளொகச ்

சரியொக தசயலொை்ை நவரக்ளின் அகன்ை எல்லலப் பரப்புடன் (wide range of roots) 

எந்த ஒழுங்கின்ல யு ் இல்லொ ல் இலணயு ். இந்த சொத்தியத்திை்கொக 

அவை்றிை்கு தநகிழ்வொன தபொருள் இருக்கு ். எளிதில் முரண்பொடுகள் 

உருவொகொதபடி நபொது ொன அளவு வலில  குலைக்கப்படநவண்டு ். அடிக்கடி 

நிகழு ் நவறுபொட்லடக் குறிப்பீடு தசய்யநவண்டு ். எனநவ இைந்தகொல ், 

நிகழ்கொல ், எதிரக்ொல ் நபொன்ை எந்த விலனக் கருத்துச ் சொயலுடனு ் 

இலணந்து வரு ் தபொருண்ல களு ் மூலமுன் ொதிரி அடிப்பலடயில் 

இலக்கணப் தபொருண்ல களொகு ்.  ொைொக அடிக்கடி நிகழ்வுறுகின்ை 
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தபொருண்ல கநளொ அகன்ை இலணந்து வருலக சொத்தியங்கநளொ (coocurrence 

possibilities) நதலவ இல்லொல யொல் ஒரு திைந்த குழு  அலகு சு க்கு ் 

தபொருண்ல யின் குறிப்பிட்டதன்ல க்நகொ வளல க்நகொ எல்லல இல்லல. 

எனநவ திைந்த குழு  அலகுகள் கூை்றுகளின் தபொருண்ல  உள்ளடக்கத்தின் 

சுல லய முன் ொதிரியொகச ் சு க்கின்ைது. அவை்றின் தபொருண்ல யின் 

வளல   ை்று ் அவை்றின் எல்லலயை்ை எண்ணிக்லகயின் கொரண ொக அலவ 

கலலவ நிலல அடுக்குைவு  ை்று ் உறுப்பல வு உைவு அல ப்புகளில் 

பங்தகடுக்கின்ைன. 

 தபொருளடக்கச ் தசொை்கள் (content words) (அடிப்பலடயொன தபயரக்ள், 

விலனகள், தபயரலடகள்,  ை்று ் விலனயலடகள்) மூலமுன் ொதிரியொக ஒரு 

திைந்த குழு  (தபொதுவொக நவர ்உருபன் என்று அலழக்கப்படு ்) உருபலனக் 

தகொண்டிருக்கு ்  ை்று ் அலவ ஒன்நைொ அல்லது அதை்கு ந நலொ மூடிய குழு  

அலகுகலள ஒட்டு வடிவில் தகொண்டிருக்கு ். தபொருளடக்கச ் தசொை்களின் 

தபொருண்ல கலள ஆய்வது ஏைக்குலைய தசொை்தபொருண்ல  இயலொகு ்; 

 ை்று ் திைந்த குழு  அலகுகள் தசய்கின்ை பங்களிப்புக்கு முக்கிய ொகத ்

ததொடரப்ு படுத்துகின்ைது. இலக்கணப் தபொருண்ல யில் மூடிய குழு  

அலகுகளின் தபொருண்ல யில் கவனத்லதச ் தசலுத்துகின்ைது. 6.3.2. 

பேொை்ப ொருண்ன யு ் வொக்கிய ் ப ொருண்ன யு ்  

தபொதுவொகச ் தசொை்தபொருண்ல கள் தனிநிலல அடிப்பலடயில் 

கருத்துப்பரி ொை இயலு ் தபொருண்ல  அலகுகளின் வலக அல்ல. ஒரு தசொல் 

தொனொக எலதயு ் தசொல்வதில்லல. பிை தபொருண்ல  உறுப்புகள் உட்பலடயொக 

இருப்பதுவலர ஒரு முழு எண்ணத்லதயு ் கூறுவதில்லல. அப்பயன்பொட்டிை்குக் 

கூடுதல் கலலவத ் தன்ல யொன குலைந்தது நதை்ைக்கூை்றுகளின் கலலவ 

நிலல உள்ள (தசொை்களொல் உருவொக்கப்பட்ட) தபொருண்ல  அலகுகள் நதலவ. 

தசொை்கள் (அடிப்பலட நிலலயில் உருபன்கள்) இக்கூடுதல் கலலவ 

அல ப்புகளின் உருவொக்கு ் அலகொக  ொறுகின்ைது.  

6.3.3. பேொை்ப ொருண்ன யியலிை் அணுகுமுனைகள்  

தசொை்தபொருண்ல  குறிதத் பல அணுகுமுலைகள் இருக்கின்ைன. அலவயொவன:  

• ஒரு நிலல அணுகுமுலையு ் இரு நிலல அணுகுமுலையு ்  

• ஒரு தபொருண்ல   ை்று ் பல்தபொருண்ல  அணுகுமுலைகள்  

• தபொருண்ல க்கூைொய்வு அணுகுமுலை  
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• முழுல  வொதத்தொர ்அணுகுமுலை  

ஒரு நினல அணுகுமுனையு ் இரு நினல அணுகுமுனையு ் (One-level vs. two-

level approaches)  

தபொருண்ல  இயலுக்கு ் கலலக்களஞ்சிய அறிவுக்கு ் (encyclopaedic knowledge) 

நவறுபொடு தசய்யநவண்டு ொ என்ை நகள்வி தபொருண்ல  இயலொலரப் 

பிரிக்கு ் முக்கியப் பொகுபொட்டுக் நகொடொகு ். இப்பொகுபொட்லட 

ந ்புகின்ைவரக்ள் ஒலியியல்-ஒலியனியல் பொகுபொட்டுடன் ஒப்புல  

கொண்கின்ைனர.்  னித இன ் நபசத்சொலிகளின் எல்லலயில்லொத வலககலள 

உருவொக்கவு ் அறிந்து தகொள்ளவு ் இயலு ். ஆனொல் இவை்றில் லகயில் 

அடங்குகிை சிறிதளவு நபசத்சொலிகள் தொ ் தபொருண்ல லய 

தவளிப்படுத்துவதை்கு நவறுபடுத்திக்கொட்டு ் தசயை்பொடு புரிகின்ைன. அல்லது 

அக்கலலவயின் ஒழுங்குமுலையொன உைவுகளில் ஈடுபடு ். த ொழியின் ஒலி 

வசத்தில் உண்ல யொன த ொழி அலகுகள் இருக்கின்ைன. இநத வழியில் 

ஆயப்படொத தபொருண்ல களின் நவறுபட்ட வலககள் எல்லல இல்லொதலவ. 

ஆனொல் இவை்றில் எல்லலக்குட்பட்ட எண்ணிக்லகயிலொனலவ தொன் 

உண்ல யொன த ொழி அலகுகள். இலவ த ொழி ஒழுங்குமுலையின் பிை 

நநொக்குகளுடன் ஒழுங்கொக ஊடொடு ்.  

இருநிலல அணுகுமுலையின்படி நபசுபரக்ள் தகொண்டிருக்கின்ை உலகத்லதப் 

பை்றிய விரிவொன அறிவு த ொழி அலகுகளின் உடல  அல்ல த ொழிக்கு 

தவளியிலுள்ள கருத்துருக்களின் உடல  ஆகு ். உண்ல யில் த ொழிப் 

தபொருண்ல  அலகுகள் மிகச ் சுருங்கிய வலகலயச ் சொரு ்  ை்று ் 

முலைப்படுத்தலுக்கு உட்படுதத்க் கூடியதொகக் கருதப்படு ். சில இலக்கண 

அலகொல் தபொருண்ல  சு க்கப்படுவதன் கொரணதத்ொநலொ உடன்பொட்டு 

அல ப்தபொழுங்கு அல்லது முக்கியத் ததொடரியல் வலகப்பொடுகளின் துலண 

வலகப்பொடு நபொன்ை கொரணிகளுடன் ததொடரப்ுதகொண்டுள்ளதொநலொ த ொழிப் 

தபொருண்ல லயப் தபொருண்ல லயப் புரிந்துதகொள்ள பரிந்துலரக்கப்பட்ட 

ஒரு அளவீடு ததொடரியலுடன் ததொடரப்ுலடயது.  

ஒருநிலல அணுகுமுலையில் ஈடுபொடு உலடயவரக்ள் தபொருண்ல  அல்லது 

களஞ்சிய வச ் என்ை ஈரிலணயொன தபொருண்ல யின் நநொக்குகலளத ்

தருவதை்கு இடுகுறியை்ை அடிப்பலட இல்லல என்ை சொதொரண 

பரிநசொதலனக்கு ் நிலலநிை்கு ் கருதல்தக் தகொள்கின்ைனர.் தபரு ்பொலொன 

புலனறி த ொழியலொர ் (cognitive linguists) எல்லொப் தபொருண்ல யு ் கருத்துரு 
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அடிப்பலடயிலொனலவ என்ை பொரல்வலய எடுக்கின்ைனர.் இலக்கணப் 

தபொருண்ல க்கு ் தசொல்/கலலக்களஞ்சியப் தபொருண்ல க்கு ் இலடநய 

உள்ள நவறுபொட்லட  றுக்க நவண்டியதில்லல. அலத ஈரிலணயொனது  ை்று ் 

முழுவது ் கருத்துருத் தன்ல யொனது என்பதை்குப் பதிலொகத் ததொடரச்ச்ியொன 

ஒன்ைொப் பொரக்்கலொ ்.  

ஒருதபொருண்ல   ை்று ் பல்தபொருண்ல  அணுகுமுலைகள் (Monosemic vs. 

polysemic approaches)  

ஒரு தசொல்லுக்கு எதத்லன அரத்த்ங்கள் தரநவண்டு ் என்பதன் அடிப்பலடயில் 

ஒருதபொருண்ல  அணுகுமுலைக்கு ் பல்தபொருண்ல  அணுகுமுலைக்கு ் 

இலடயில் உள்ள நவறுபொடுதொன் விவொதத்திை்கொன முக்கியக் கருத்தொகு ். படி 

என்பது நபொன்ை ததளிவொனவை்றின் ஒருதசொல்நபொலித ் (homonymy) 

தன்ல லயப் பை்றி எந்தக் கருத்து நவை்றுல யு ் இல்லல. இதில் ஒன்றில் 

இருந்து  ை்தைொன்லை உருவொக்கு ் எண்ணத்தகுந்த வழியில்லல. 

பல்தபொருண்ல யின் பண்பு ததொடரப்ொன ததொடரப்ுள்ள அரத்்தங்களின் 

ததொகுப்பில்தொன் கருத்து நவை்றுல  ல யமிட்டுள்ளது. ஒரு த ொழியின் 

அகரொதியில் (ஒரு தசொல்லுக்கு) எவ்வவு குலைவொக அரத்்த ் தசய்ய இயலுந ொ 

அந்த அளவுக்குதத்ொன் நவறுபட்ட அங்கீகொரதல்தத் தரநவண்டு ், 

அவை்றிலிருந்து எவ்வளவு ஆக்க முடியுந ொ அவை்லை ஆக்க நவண்டு ் 

என்பதுதொன் ஒருதபொருண்ல ப் பொரல்வயொகு ். ஒரு தசொல்லின் தபொருண்ல  

ஏதொவது வழியில்  ை்தைொன்றின் உந்தப்பட்ட நீட்சியொக (motivated extension) 

இருந்தொல், ஒன்று  ட்டு ்தொன் பதிவு தசய்யப்பட நவண்டு ்;  ை்தைொன்று 

தசொல் விதிகளின் (lexical rulesf) தசயல்பொட்டில் விட்டுவிடப்படநவண்டு ்; தசொல் 

விதிகள் தபொதுவொக ஒன்றுக்கு ் ந ை்பட்ட நிகழ்வுகளில் பயன்படுதத்ப்படு ்; 

எனநவ அகரொதியல் ஒழுங்கொக உருப்படுத்த ் தசய்யப்பட நவண்டு ்.  

பல்தபொருண்ல  அணுகுமுலை தசொை்தபொருண்ல யின் உந்தப்பட்ட நீட்சி 

அகரொதியில் பதிவு தசய்யப்பட நவண்டியதில்லல என்ை ஊகத்லத 

 றுக்கின்ைது. இதன் கொரண ் என்னதவன்ைொல் தசொல் விதிகள் சொத்திய ொன 

தபொருண்ல யின் நீட்சிகலளதத்ொன் குறிப்பிடுகின்ைது. சிலலவதொன் 

 ரபுதத்ன்ல  தபை்று அகரொதியில் உட்படுத்தப்படுகின்ைது. பிைலவ 

சொத்திய ொனது; அலவ புதிய வடிவுகளொக/ஆக்கங்களொகத் நதொன்ைலொ ்; 

இருப்பினு ் இவை்றிை்கு ் நிறுவப்பட்டவை்றிை்கு ் ததளிவொன நவறுபொடு 
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இருக்கின்ைது. (தகொள்லக அடிப்பலடயில் உண்ல யில் நிறுவுதலின் 

ததொடரச்ச்ியொன அளவு இருக்கின்ைது.) குடி என்பலத எடுத்துக்தகொள்நவொ ். பல 

சூழல்களில் ‘குடிதத்ிருப்பது’ என்பதன் அரத்்த ் ததளிவொனது; இருப்பினு ் 

தவளிப்பலடயொக ஒருவர ் குடி என்பதை்கு குடிக்கத்தக்க எல்லொ 

திரவங்களுக்கு ் நவறுபட்ட தசொை்பதிலவ உருவொக்க விரு ்புவதில்லல. இந்த 

அளவில் ஒை்லைப் தபொருண்ல  இயலொரக்ளு ் (monosemist) பல்தபொருண்ல  

இயலொரக்ளு ் (polysemist) ச ் திப்பொரக்ள். இருப்பினு ் குடி என்பதை்குக் 

குறிப்பிட்ட தபொருண்ல யொக குறிப்பிடத்தக்கத் திரவங்கலள உள்ளடக்குதல் 

சொத்திய ொனது. தகொள்லக அடிப்பலடயில் எந்த வலகக் குடிபொன வகுப்பு ் 

இவ்வலகயில் உள்ளடக்கப்படலொ ். தமிழில்  துபொனங்கள் என்பலதப் 

பின்வரு ொறு குறியொக்க ் தசய்யலொ ்: எ.கொ. 

  ரொெொ திரு ்பவு ் குடிக்கத் ததொடங்கிவிட்டொன் என்று வருத்த ொக 

இருக்கின்ைது. தகொள்லக அடிப்பலடயில்  துபொனத்திை்குப் பதில் 

பழரசங்ளுடனு ் இது ச ்பவிக்கலொ ். தமிழ் அகரொதிலயப் தபொறுத்தவலரயில் 

உண்ல  என்ைதவன்ைொல் குடி என்பதை்கு இசச்ொதத்ியங்களில் ஒன்று 

இருக்கின்ைது; ஆனொல்  ை்தைொன்றில்லல. தை்நபொது தபரு ்பொன்ல யொன 

அணுகுமுலை ஒருதபொருண்ல  அணுகுமுலையொகு ்.  

ப ொருண்ன க்கூைொய்வு அணுகுமுனை (componential analysis of meaning)  

தசொை்தபொருண்ல லய அணுகுவதின் மிகப்பழல யொன  ை்று ் இன்று ் 

புழக்கத்தில் உள்ள  ை்று ் மிகப்பரந்த வழி தசொை்தபொருண்ல லயப் 

தபொருண்ல யின் மிகசச்ிறிய, மிக அடிப்பலடயொன  ொைொத அலகுகளிலிருந்து 

உருவொக்கபடுவதொக எண்ணுவதுதொன். (தபொருண்ல யின் அணு அல ப்பிை்கு 

ஒப்பிடலொ ்.) இப்தபொருண்ல  அணுக்கள் பலவலககளில் 

அலழக்கப்படுகின்ைன: தபொருளன்கள் (sememes), தபொருண்ல ப் 

பண்புக்கூறுகள் (semantic components), தபொருண்ல க் குறிகள் (semantic markers), 

தபொருண்ல  முதன்ல கள் (semantic primes). தை்கொல த ொழியியலுக்குள் 

தபொருண்ல  இயலுக்குக் கூைொய்வுத் திட்டத்தின் (componential programme) முதல் 

த ொழிபுக்குக் கொரண ொனவர ்தயல் ்ஸ்தலவ் (1961) (Hjelmselv) என்பவரொவொர.் 

இவர ்தகொள்லக அடிப்பலடயில் த ொழிக் குறியின் (linguistic signs) தபொருண்ல  

வச ் ஒலி வசத்லதப் நபொன்று அல ப்புக் தகொள்லககலளக் கொட்டநவண்டு ் 

என்று ந ்பினொர.் அவருக்கு குலைதத்ல் (சநனரஉவiடிஇ) என்ை கருத்துசச்ொயல் 
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மிக முக்கிய ொனதொகு ். ஒரு த ொழியிலுள்ள நவறுபட்ட குறிகளின் 

நூை்றுக்கணக்கொன ஆயிரங்களில் ஒலியன் அல ப்பு (phonological builing blocks) 

ஒரு சில நூை்றுக்கணக்கில் வரு ் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அலசகளின் 

கூட்டிலணப்பொகப் பகுப்பொய்வு தசய்யலொ ். ந லு ் இலவ ஐ ்பநதொ 

அதை்குந நலொ வரு ் பட்டியலலச ் சொரந்்த ஒலியன்களலிருந்து 

உருவொக்கப்பட்டலவயொகக் கொட்ட இயலு ். இறுதியொக ஒரு டசன் 

எண்ணிக்லகயுள்ள ஒலியன் உருவொக்க அலகுகளொன (phடிஇடிடடிபiஉயட 

தரலடiஇப தடடிஉ ள) சிைப்புப் பண்புக்கூறுகளொகக் (distinguishing features) 

கொட்டலொ ். இநத நபொலநவ குறிகளின் தபொருண்ல  வச ் (meaing side of sigens) 

பகுப்பொய்வு தசய்யப்படுகின்ை குறிகலளவிட மிகக்குலைந்த 

எண்ணிக்லகயிலொன அலகுகளின் பட்டியலிருந்து எடுக்கப்பை்ைவை்றின் 

கூட்டிலணப்பொகக் குலைக்பப்படநவண்டு ். அவர ் குறிப்பிட்ட அடிப்பலட 

அலகுகளொன (கலலசத்சொல்லொன) ‘figurae’ அருவ ொனதல்ல; அலவப் 

த ொழியின் தபொருண்ல களொகு ். எல்லொச ் தசொை்களின் 

தபொருண்ல கலளயு ் உருவொக்க இயலு ் அடிப்ப லடச ் தசொை்களின் 

குழு த்லதக் கண்டுபிடிப்பதுதொன் அவர ்  னதத்ில் இருந்ததொகத ்

நதொன்றுகின்ைது. எல் ஸ்தலவ்தொன் முதல் அல ப்புப் தபொருண்ல  இயலொர ்

(strucutual semantist). இந்த அணுகுமுலை ஐநரொப்பிய த ொழியலொரொல் 

வளரக்்கப்பட்டது; தெர ்ன் வலகயு ் பிரஞ்சு வலகயு ் இதன் விலளவுகளொகு ். 

அந ரிக்கொலில் கூைொய்வு அணுகுமுலை ஐநரொப்பிய இயக்கத்திலிருந்து 

சுதந்திர ொக வளரந்்தது. இது  ொனிடவியல் த ொழியியலொருக்கு (Anthropologial 

linguists) இலடயில் முதலில் நதொன்றியது. உடப்ுக இயலொத (பகுத்தொய இயலொத) 

உைவுமுலை ஒழுங்கு முலைகளின் (kinship systems) கலலவத் தன்ல லயக் 

குலைந்த பண்புக்கூறுகளின் குழு ங்களின் கூட்டிலணப்பொகக் குலைப்பதில் 

தபரு ளவில் தவை்றி அலடந்தது.  

கொட்ஸ்  ை்று ் பொடர ் (Katz and Fodor) என்பரக்ளொல் முன்த ொழியப்பட்ட ஒரு 

புதிய விருதத்ொந்த ் ததொடக்க கொல சொ ்ஸ்கியின் ஆக்கமுலை இலக்கணச ்

சூழலில் நதொன்றியது. இது இதை்குமுன் நதொன்றிய எல்லொவை்லையு ் விட இது 

மிக நபரொலச உள்ளதொக அல ந்தது. முதலொவது த ொழியின் 

முழுக்நகொட்பொட்டின் முழுல தரு ் பகுதியொக (integral part) அல ந்தது. 

இரண்டொவது இது உலகப்தபொதுல  (universality)  ை்று ் உளவியல் 
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உண்ல நிலல ((psychological reality) என்பனவை்லை உரில  தகொண்டொடியது. 

மூன்ைொவது, பண்புக்கூறுகள் நடப்பில் இருக்கின்ை தசொை்களின் 

தபொருண்ல கநளொடு (meaings of existing words) நின்றுவிடொ ல் அலவ 

அருவத்தன்ல யொனதொகவு ் கருதப்பட்டது. இந்த அணுகுமுலை முக்கிய 

ஆக்கமுலை த ொழியியலுடன் இலணயவில்லல  ை்று ் தை்நபொலதய 

ஆக்கமுலையொளரக்ளுக்குகள் முழுல யொன தபொருண்ல க்கூைொய்வு 

ெொதகண்டொப் (Jackendoff, 1987, 1990, 1996) ஆரொய்சச்ியல் கொணப்படுகின்ைது. 

தபொருண்ல ச ்கூைொய்வின் தீவிர ொன  றுவடிவ ் தவரஸ்்பிகொவின் (Wierzbicka, 

1996) ஆரொய்சச்ியல் கொணப்படுகின்ைது. இது மிக முதன்ல யொன 

(தன்முயை்சியொன) அணுகுமுலையொகு ்  இது ந ை்தசொன்ன எந்த 

அணுகுமுலையின் கிலளயு ் அல்ல  இது தலப்னிஸ் (Leibniz 1903) 

நபொன்ைவரக்ளின் முந்லதய தத்துவ ஆய்வுகளிலிருந்து தூண்டுதலலப் 

தபறுகின்ைது. எல்லொக் கருத்தில் உருவொக்கக் கூடிய தபொருண்ல கலளயு ் 

தவளிப்படுதத் இயலு ் மிக எல்லலக்குட்பட்ட உலகளொவிய தபொருண்ல  

அணுக்களின் குழு  ் இருக்கின்ைது என்பது தவொ;ஸ்பிகொவின் பொரல்வக் 

நகொண ொகு ். தவொ;ஸ்பிகொவின் முதன்ல களின் பட்டியல் (inventory of primes) 

ஆசச்ரியப்படத்தக்க அளவு சிையதொகு ் (அவர ் பதிதனொன்றில் 

ததொடங்குகிைொர,் ஆனொல் பட்டியல் ஐ ்பதொக நீள்கின்ைது.) அலவ 

அருவத்தன்ல யொனது அல்ல; எனநவ கொட்ஸ்  ை்று ் பொரட்லரப் நபொல் நநரடி 

உணரவ்ொல் பரிநசொதலனக்கு உட்படொதது. அலவப் பருல த் தன்ல யொனது 

(concrete); எந்த ஆய்வு ் த ொழிநபசுநவொரின் உள்ளுணரல்வத் திருப்தி 

தசய்யநவண்டு ். மு 

ழுன  வொதத்தொர் அணுகுமுனை (Holist’s approach)  

தசொல்லின் தபொருண்ல லயச ்சில பயனுள்ள அரத்்தத்தில் த ொழியிலுள்ள பிை 

தசொை்களின் தபொருண்ல களிலிருந்து தனியொக முை்றுநிலலயில் 

குறிப்பிடலொ ் என்பது கூைொய்வு இயலொரின் ந ்பிக்லகயொகு ். த ொழி தத்துவ 

இயலொருக்கு இலடயில் இது வட்டொர பொரல்வ (localist approach) என்று 

அறியப்படு ். வட்டொர வொதத்தொருக்கு சூழல் நவறுபொடு சூழலுடன் ஊடொட்ட 

விதிகளொல் (rules of interaction) விளக்கலொ ். இந்தப் பொரல்வக்கு எதிரிலடயொன 

நிலல முழுல ப் பொரல்வயொகு ். இதன்படி ஒரு த ொழியிலுள்ள எல்லொச ்

தசொை்களின் தபொருண்ல களு ் கணக்கில் எடுக்கொ ல் ஒரு தசொல்லின் 
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தபொருண்ல லய அறிய இயலொது. முழுல  வொதத்திை்கு பல  று வடிவங்கள் 

இருக்கின்ைன. இரண்டு இங்கு சுருக்க ொகத் தரப்படு ்.  

ஹொஸ் (Hass)  

ஹொஸ் என்பவரின் தன் னப்நபொக்கொன தபொருண்ல யின் பொரல்வ 

விட்தென்ஸ்டன் (Wittgenstein) என்பவரின் ஆய்வின் ஒரு நநொக்கிலிருந்து 

ஆக்கப்பட்டதொகு ். அவருலடய தபொருண்ல ப் பயன்பொட்டுக் நகொட்பொடு (Use 

theory of meaning) “தபொருண்ல லயப் பொரக்்கொநத, பயன்பொட்லடப் பொர”் (Don’t 

look for the meaning -  look for the use) என்ை கருத்லத உள்ளடக்குகின்ைது. 

அதொவது ஒரு தவளிப்பொட்டின் தபொருண்ல  அதன் பயன்பொடொகு ். இது 

அவ்வளவு பயனுள்ளதல்ல; குறிப்பொகத் ததரிவிப்பதொகு ். ஹொஸ் தெ.ஆர.்ஃபிரத் ்

(J.R.Firth) எனபவரின் கருத்தொன “தசொை்கள் இலணந்துவரு ் தசொை்களொல் 

அறியப்படு ் (Words shall be known by the company they keep) என்பதொல் 

உந்தப்பட்டு அவர ் தன்னுலடய தகொள்லகக்குத் தனவய ொன திருத்த ் 

தகொடுதத்ொர.் ஹொஸ் இதை்கு ந லு ் தசன்ைொர.் ஒரு தசொல்லின் தபொருண்ல  

அதன் தபொருண்ல க் கள ொகு ் (semntic field); அதை்கு இரண்டு பரி ொணங்கள் 

இருக்கின்ைன:  

1. உறுப்பல வுப் பரி ொண ் (syntagmatic dimension): இதில் தசொல்லின் 

எல்லொச ்சொத்திய ொன (இலக்கண அடிப்பலடயில் நல் உருவொக்கப்பட்ட= 

பசயஅஅயவiஉயடடல ைநடட கடிசஅநன) சூழல்கள் இயல் நிலலயில்; 

வரிலச முலையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

2. அடுக்குைவு பரி ொண ் (pragmatic dimension): இதில் தசொல்லின் 

சொத்திய ொன பதிலீடுகள் (substitutes) இயல் நிலலயில் வரிலசமுலையில் 

அடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

ஹொலஸப் தபொறுத்தவலரயில் ஒத்தறி இயல்நிலல (relative normality) 

முதன்ல யொனதொகு ் (primitive). தகொள்லக அடிப்பலடயில், சூழல் த ொழிக்கு 

தவளியிலுள்ள சூழலலயு ் (extralinguistic context) உள்ளடக்கு ். ஆனொல் எல்லொத ்

நதலவயொன த ொழிக்கு தவளியிலுள்ள சூழலின் நநொக்லகயு ் த ொழி 

அடிப்பலடயில் குறியொக்க ் தசய்ய இயலு ் என்ை கொரணதத்ொல் கவனதல்த 

த ொழிச ் சூழலுக்குக் (linguistic context) கட்டுப்படுத்திக் தகொண்டொல் எந்தவித 

நஷ்டமு ் ஏை்படொது என்று ஹொல் வொதிடுகின்ைொர.் ஹொஸ் ததரிந்துதகொண்ட 
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அளவில் தசொல்லின் தபொருண்ல க் கள ் அதன் தபொருண்ல லய 

உண்டொக்குகின்ைது. எனநவ ஒவ்தவொரு தசொல்லு ்  ை்தைொரு தசொல்லின் 

தபொருண்ல யில் பங்தகடுப்பலதக் கவனிக்கவு ். ஹொஸ் இங்கு 

தலய்ப்னிஸின் (Leibniz) அறுதி அலகொல் (monad) உந்தப்பட்டுள்ளொர.் எனநவ 

தசொை்தபொருளுக்கு ் களஞ்சிய அறிவுக்கு ் எந்த நவறுபொடு ் இல்லல. 

ஹொஸின் பொரல்வயில் ஒரு தசொல்லின் தபொருண்ல க்கள ் (semantic field of a 

word) தசொல்லின் தபொருண்ல லய தகொண்டிருக்கின்ைது. தசொல்லின் 

தபொருண்ல க் கள ் அதன் தபொருண்ல லயப் பிரதிபலிக்கின்ைது.  

னலயொை்ஸ் (Lyons)  

முழுல  வொதத்தின் (Holism) இரண்டொவது வலக லலயொன்ஸொல்; உருப்படுத்த ் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அணுகுமுலையின் சொரொ ்ச ் தபொருண்ல கள் 

தனித்திருக்கு ் தன்ல யொது (substantitive) அல்ல ஒத்தறி தன்ல யொது (relative) 

என்பதொகு ். ஒநர ஒழுங்குமுலைக்குள் நவறுபடுத்தலொல் உண்டொக்கப்பட்டது 

என்ை சசூரியன் ந ்பிக்லகயொகு ் (Saussurean belief). ஒரு தசொல் அலகின் 

தபொருண்ல  (the sense of lexical items) அசத்சொல் அலகு ஒரு தபொருண்ல க் 

களத்தில் பங்தகடுக்கு ் தசொல் அலகுகளுடன் நவறுபடு ் தபொருண்ல  

உைவுகளின் (sense relation) குழு த்தொல் ஆனது என்று லலயொனஸ் 

கூறுகின்ைொர.் தபொருண்ல  உைவுகள் சுதந்திர ொக நிறுவப்பட்ட 

தபொருண்ல களுக்கு இலடநய உள்ள உைவுகள் அல்ல என்று அவர ்

வை்புறுத்துகின்ைொர.் தபொருண்ல கள் எல்லொ ் தபொருண்ல  உைவுகளொல் 

உண்டொக்கப்பட்டது என்று நொ ் கூைநவண்டு ். எடுத்துக்கொட்டொக குதிலர 

என்பதன் தபொருண்ல  கீநழ உள்ள படத்தில் கொட்டப்பட்டுள்ளது நபொல் 

விளக்கப்படநவண்டு ்: இந்த ஒழுங்கல ப்பில் “ஒரு வலக ஆகு ்” (எ.கொ. 

குதிலர:விலங்கு) “ஒரு வலக ஆகொது” (எ.கொ. குதிலர:பசு), “பகுதி ஆகு ்” (எ.கொ. 

பிடரி யிர:்குதிலர), “உண்டொக்கு ் சப்த ் ஆகு ்” (எ.கொ. கலன:குதிலர), 

“இருப்பிட ் ஆகு ்” (எ.கொ. லொய ்:குதிலர) நபொன்ைன குறிப்பிட்ட 

வலகயில்படு ் ததொடரப்ுகள் ஆகு ். எடுத்துக்கொட்டப்பட்ட தசொை்களு ் குதிலர 

அல்லொத பிை தசொை்களுடன் ததொடரப்ுதகொள்வதொல், குதிலர என்பதன் 

முழுப்தபொருண்ல  முழு அகரொதிலய உள்ளடக்கு ் சொத்திய ொன உைவுகளின் 
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கலலவத் தன்ல யொன வலல நபொன்ை அல ப்பு (இநவ ைடிச ) ஆகு ். 6.3.4 

அடுக்கு அர்த்த உைவுகள் (Paradigmatic sense relation)  

அடுக்குைவு முலையில் ஒன்லைதயொன்று  ொை்றிக்தகொள்ள இயலு ் 

தசொை்களுக்கிலடநய உள்ள உைவுகலளப் தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் 

ஆயலொ ். அவ்வுைவுகளொவன:  

• ஒருதபொருள்பன்த ொழிய ் (Synonymy)  

• உள்ளடங்குத ொழிய ் ( Hyponymy)  

• இணக்க ் (Compatibility)  

• இணக்கமின்ல  (Incompatibility)  

ஒருதபொருள்பன்த ொழிய ் தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் ஒன்லைதயொன்று 

உள்ளடக்கு ், இட ் தபயரக்்கு ் தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவு 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிய ் எனப்படு ்.  

 எ.கொ. புதத்க ் : நூல், உதிர:் விழு, கொண்: பொர,் நுலழ: பிரநவசி, விரட்டு: 

துரத்து.  

ஒத்திருத்தலிை் அளவுசகொல்  

ஒருதபொருள்பன்த ொழியின் உைலவ விரிவொக நநொக்குதல் 

இன்றியல யொததொகிைது. பின்வருவன இரண்டு நியொய ொன தபொருண்ல  

உள்ளுணரவ்ுகள்:  

• சில இலணச ் தசொை்களு ் சில கூட்ட ் தசொை்களு ் த க்கிலடயில் 

ஒை்றுல லயக் கொட்டுகின்ைன. இந்த ஒை்றுல லய நொ ் ஒரு தபொருள் 

பன்த ொழி என்கிநைொ ்.  

• சில இணச ் தசொை்கள்  ை்ை இலணச ் தசொை்கலள விட கூடுதல் 

ஒத்திருக்கிைன. எ.கொ. நூல்: புத்தக ், தந்திரசொலி : புத்திசொலி  

ஒருதபொருள்பன்த ொழியின் பண்;புகலளக் கூைச ் சரியொன வழியில்லல. 

கீழ்க்கண்ட இரு வழிகலள நொடலொ ்:  

• முதலொவதொக நதலவயொன அளவு ஒை்றுல கள், அனு திக்கக்கூடிய 

நவை்றுல கள் மூல ். 

 • இரண்டொவதொக சூழல் அடிப்பலடயில் நிரண்யிக்கப்பட்ட வொக்கிய சட்டத்தின் 

மூல ். 

 ஒருதபொருள்பன்த ொழிகளுக்கு இலடயில் நதலவயொன அளவு தபொருண்ல  

ந லுைல் இருப்பது கட்டொய ொகு ் என்பது தவளிப்பலட.  
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எ.கொ. தொழ்ல யுள்ள: பணிவுள்ள x உண்ல யுள்ள: சிவப்பொன  

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் மிக உயரவ்ொன தபொருண்ல  ந லுைலவக் 

கொட்டுவதுடன் மிகக் குலைவொன நவை்றுல லயதத்ொன் கொட்டநவண்டு ். 

தபொதுவொக, இலண ஒருதபொருள் பன்த ொழிகளுக்கிலடயில் ஒன்லை  றுப்பது 

 ை்தைொன்லை  றுப்பலத ஒக்கு ்.  

நீ அந்த புதத்கத்லதப் படித்தொயொ ?  

?இல்லல, அந்த நூலலப் படித்நதன்.  

அந்த புத்தகத்லதப் படித்நதன் = அந்த நூலலப் படித்நதன்  

ஒரு தபொருள் பன்த ொழிகள் முக்கிய ொன தபொருண்ல ப் பண்புகளில் 

ஒப்புல லயக் கொட்டு ். நவறுபடுவததன்ைொல் முக்கியமில்லொத விளி ்பில் 

வரு ் பண்புகளில் நவறுபடலொ ். சிலவலக தவளிப்பொடுகளின் 

ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் நசரந்்துவரலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக, விவரலணயொக, 

அல்லது அரத்்த ொக ஒருதபொருள்பன்த ொழி பயன்படுத்தப்படலொ ்.  

அவன் அவலளக் தகொன்று விட்டொன், அதொவது தகொலல தசய்து விட்டொன்.  

அவன் அவலள சிநனகிக்கிைொன், அதொவது கொதலிக்கிைொன்.  

சில ச யங்களில் ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று 

முரண்படுவதுநபொல் வரலொ ். அப்தபொழுது. ‘அதொவது’, ‘சரியொகச ்

தசொல்லப்நபொனொல்’ என்ை தசொை்கள் இலடயில் வரலொ ்.  அவன் ஒரு 

முட்டொள், சரியொகச ்தசொல்லப்நபொனொல் ஒரு  லடயன்.  

தபொதுவொக முரண்பட்டு வரு ் தசொை்கள் ந ை்தசொன்னபடி வரொ.  

 ? அவன் ஒரு முட்டொள், சரியொகச ்தசொல்லப்நபொனொல் புத்திசொலி. 

 ஒரு தபொருள்பன்த ொழிகளுக்குள் சில இலணசத்சொை்கள்  ை்ை இலணச ்

தசொை்கலளவிட கூடுதல் ஒப்புல யொக இருக்கு ். இதனொல் ஒப்புல லயக் 

கொட்டுகிை அளவுநகொல் உள்ளது நபொல் நதொன்று ்.  

ஒருதபொருள்பன்த ொழிலயயு ் ஒருதபொருள்பன்த ொழி அல்லொதவை்லையு ் 

பிரிக்கு ் நகொடு ததளிவை்ைது. எ.கொ.  

 உலரத்ல் : கொய்தல் : உணங்குதல்: கரிதல் : கருகுதல்.  

முை்று ஒருதபொருள் பன்த ொழியன் (Absolute Synonymy)  

இரண்டு தசொை்கள் முை்று ஒரு தபொருள்பன்த ொழியொக அல ய 

நவண்டு ொனொல் அவை்றின் ச{ழல் உைவுகள் ஒன்ைொக இருக்கநவண்டு ். 

உண்ல லயச ் தசொல்லப்நபொனொல் அத்தலகய முை்று ஒரு தபொருள் 
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பன்த ொழிகலளக் கண்டுபிடிப்பது நலடமுலைக்கு ஒவ்வொது, ஏதனன்ைொல் 

அலவ வரு ் சூழல்கலளயு ் நநொக்குவது முடியொத கொரிய ். ஆனொல் 

அத்தலகய எதிரப்ொரப்்பு நநொpலடயொக முை்று ஒருதபொருள்பன்த ொழிலய 

அறிய உதவு ். 

 முை்று ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் மிகக்குலைவொகநவ உள்ளன. ஒரு த ொழியில் 

முை்று ஒருதபொருள் பன்த ொழியின் நதலவக்கு சரியொன கொரணமில்லல. 

அப்படியிருக்கு ொனொல் நபொட்டியிடு ் இலணசத்சொை்களில் ஒன்று இல்லொ ல் 

நபொகநவொ அல்லது அவை்றின் தபொருண்ல ச ்தசயை்பொடு  ொைநவொ தசய்யு ். 

எ.கொ.  

 நூல் : புதத்க ், தசொல்லுதல்: கூறுதல்  

எதிர்ப ொழிய ் (Antonymy)  

இணக்க ை்ை ஆனொல் ஒன்லைதயொன்று எதிரப்்பதுநபொல் தபொருள் அல யு ் 

தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவு எதிரத் ொழிய ் எனப்படு ். எ.கொ.  

 உயர ்:குள்ள ், நல்லது: தகட்டது.  

உள்ளடங்கு த ொழிய ் தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் உள்ளடங்கு ் 

தசொை்களுக்கு ் உள்ளடக்கு ் தசொை்களுக்கு ் இலடநய உள்ள உள்ளடங்கு 

த ொழிய ் (hyponymy) எனப்படு ்  

      

      விலங்கு (உள்ளடக்குசமாழி ‘Superordinate term’)  

   ாய்         பூயன      குதியர புலி (இயணயுள்ளடங்குசமாழிகள் 'Co-hyponyms’)  

    பறயவ (உள்ளடக்கு சமாழி)  

  புறா          பரு ்து          கிளி          குருவி   (இயண உள்ளடங்கு சமாழிகள்)  

 

எதிரல்  (opposition), முரண் (contrast) ஆகியவை்லைப் நபொல 

உள்ளடங்குத ொழியமு ் மிக முக்கிய ொன அடுக்கு உைவொகு ். 

உள்ளடங்குத ொழி தனித்தன்ல யொன அல்லது உள்ளடங்கு ் தசொல்லுக்கு ் 

தபொது அல்லது உள்ளடக்கு ் தசொல்லுக்கு ் உள்ள உைலவக் குறிப்பதொ ்.  

 எ.கொ.  நொய், பூலன, எலி: விலங்கு  

  வொங்கு: தபறு நரொெொ,  

  முல்லல,  ல்லிலக: பூ  
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தரக்்கவியலொர ் (logicinans) வகுப்பில் அடக்கல் (class inclusion) என்ை நிலலயில் 

உள்ளடங்குத ொழியத்லத விவரிக்கின்ைனர.்  

  அ = ஆ  ஆ  அ  

  நரொெொ = பூ  பூ  நரொெொ 

 (எல்லொ நரொெொக்களு ் பூக்கள், ஆனொல் பூக்கள் எல்லொ ் நரொெொக்கள் அல்ல.) 

தரக்்க இயலொரின் விவொத்தில் ததளிவின்ல  இருக்கிைது. உள்ளடங்குத ொழி 

உள்ளடக்குத ொழியில் தசொல்லில் அடங்குகிைதொ உள்ளடக்குத ொழி 

உள்ளடங்குத ொழியில் அடங்குகிைதொ என்ை ஐய ் எழுகிைது. தசொை்களின் 

அகலதல்தப் (extension) பொரத்்தொல் உள்ளடக்குத ொழி கூடுதல் உள்ளடக்கு ் 

தன்ல யுலடயது என்று ் தசொை்களின் ஆழதல்தப் (intension) பொரத்்தொல் 

உள்ளடங்குத ொழி கூடுதல் உள்ளடக்கு ் தன்ல யது என்று ் கூைலொ ். 

எடுத்துக்கொட்டொக, நரொெொ, பூவின் எல்லொ பண்புகலளயு ் தபை்றிருப்பநதொடு 

கூடுதலொக நரொெொவின் தனிப்பண்புகலளயு ் தபை்றிருக்கிைது. 

உள்ளடங்த ொழியதல்த ஒருதலல நநொக்குச ்ச ்பந்த ் (unilateral relation) மூல ் 

விளக்கலொ ். அவள் தலலயில்  ல்லிலக லவத்திருக்கிைொள் = அவள் பூ 

லவத்திருக்கிைொள் அவள் தலலயில் பூ லவத்திருக்கிைொள் அவள்   ல்லிலக 

லவத்திருக்கிைொள் இதன்படி ஒருதபொருள்பன்த ொழித்லத இருதலல நநொக்குச ்

ச ்பந்த ் (bilateral relation) மூல ் அதன் ஒத்த தன்ல லய (symmetry) 

விவரிக்கலொ ். உள்ளடங்கு த ொழியதல்த ஒவ்வொத் தன்ல யொகக் (asymmetry) 

கருதலொ ். உள்டங்கு த ொழியத்லத ஒரு கடவு (transitive) உைவொகக் 

தகொள்ளலொ ்.‘அ’, ‘ஆ’-வின் உள்ளடங்குத ொழியொகவு ்; ‘ஆ’, ‘இ’-யின் 

உள்ளடங்குத ொழியொகவு ் வரு ொனொல், ‘அ’, ‘இ’-யின் 

உள்ளடங்குத ொழியொகு ்.  

 பசு:பொலூட்டி, பொலூட்டி:விலங்கு, பசு:விலங்கு  

உள்ளடங்குத ொழியத்லத கீழ்வரு ் சூத்திரத்தில் ஏை்றி analytic நியொயத்லத 

தவளிப்படுதத் முடியு ்:  

 அ என்பது ஒரு வலக ஆ (‘அ’, ‘ஆ’-வின் உள்ளடங்குத ொழி என்ைொல்)  

 பசு என்பது ஒரு வலக விலங்கு/பசு ஒரு விலங்கு.  

‘ஆ’ என்ை தசொல் ஒன்றுக்கு ் ந ை்பட்ட உள்ளடங்குத ொழிகலள உள்ளடக்கு ் 

என்ைொல் கீழ்வரு ் வொக்கியங்களில் 1-உ ் 2-உ ் சரியொனலவகளொகு ்.  
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 1. பசுக்களு ், நவறு மிருகங்களு ் வந்தன.  

 2. நரொெொவு ், நவறு பூக்களு ் வொங்கினொள்.  

 3. ?பசுக்களு ், நவறு பூக்களு ்.  

 4. ?நரொெொவு ், நவறு விலங்குகளு ்.  

இ ் ொதிரிப்பட்ட தவளிப்பொடுகள் (வொக்கிய தவளிப்பொடுகள்) 

உள்ளடக்குத ொழியத்லதயு ்; இலண உள்ளடங்குத ொழியதல்தயு ் 

நிறுவுவதை்கு முக்கிய ொகு ். இதில் முக்கிய ொகக் கவனிக்க நவண்டியது 

என்னதவன்ைொல் தசொை்களின் தபொருலள அறியொ நலநய ஒரு தசொல் 

இன்தனொரு தசொல்லின் உயர ் உள்ளட்ீடுச ் தசொல் என்று ், ஒரு தசொல்லு ் 

இன்தனொரு தசொல்லு ் இலண உயரஉ்ள்ளீட்டுச ்தசொை்கள் என்று ் அறியலொ ்.  

 குவலள ஒருவலக  லர/்குவலள ஒரு  லர ் 

 வங்கு ஒருவலக விலங்கு / வங்கு ஒரு விலங்கு  

ந ் த ொழியிலுள்ள தசொை்களின் தபொருலளப் பை்றி ந து அறிவு தபரு ்பொலு ் 

ந ை்தசொன்ன வித ொனதொகு ். எடுத்துக்கொட்டொக, நொ ் “ஆல் என்பது ஒரு  ர ் 

ஆகு ்” அல்லது “மீன்தகொத்தி என்பது ஒரு பைலவ” ஆகு ் என்று 

அறிநவொந யன்றி ஆல் பிை  ரங்கிளிலிருந்து எவ்வொறு நவறுபடுகிைததன்நைொ, 

மீன்தகொத்தி எவ்வொறு பிை பைலவகளிலிருந்து எவ்வொறு நவறுபடுகிைது என்நைொ 

சரியொகக் கூறுவதை்கு அறிநயொ ்.  

தபரு ்பொலு ் உள்ளடங்குத ொழி ஒரு தபயரலடலய உள்ளடக்கி இருப்பதொல் 

அவ்வலடயு ் உள்ளடக்குத ொழியு ் நசரந்்து உள்ளடங்குத ொழிக்கு 

இலணயொய் வருவதுண்டு.  எ.கொ.  

 ஒரு யொலனலயப் பொரத்்நதன்.  

 ஒரு தபரிய விலங்லகப் பொரத்்நதன்.  

இதனொல் ஒரு உள்ளடங்குத ொழியு ் அதநனொடு ததொடரப்ுலடய தபயர ்

அலடயு ் உள்ளடக்குத ொழியு ் நசொ;ந்த கூட்டுச ் தசொல்லு ் ஒருதபொருள் 

பன்த ொழி என்று அரத்்த ல்ல. எடுத்துக்கொட்டொக, பசு என்பது ் தகொ ்புள்ள 

மிருக ் ஒருதபொருள்பன்த ொழிகள் அல்;ல. உள்ளடங்குத ொழியு ் 

உள்ளடக்குத ொழியு ் நசரந்்து வருவதுண்டு. எ.கொ.  

 முல்லலப்பூ, ஆல்  ர ்  

இதுநபொல் (ந ை்தசொன்னது நபொல்) வரு ் சுட்டுச ்தசொை்கள் சில ச ய ் த க்கு 

தவைொன எண்ணதல்த உருவொக்கலொ ். எடுதுக்கொட்டொக, கழுலதப்புலி என்பது 
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ஒருவலகப் புலியல்ல. அதுநபொல் வரிக்குதிலர என்பது ஒரு வலகக் 

குதிலரயு ல்ல. விலனகலளநயொ, தபயரலடகலளநயொ, 

விலனயலடகலளநயொ, பிை தசொல் வலககலளநயொ “அ என்பது ஒரு வலக ஆ” 

என்ை சூத்திரத்தில் அடக்கிவிட இயலொது. எல்லொச ் தசொல் வலககளுக்கு ் 

உள்ளடக்குத ொழியத்லத நிரூபிப்பது கடின ொன கொரிய ். உள்ளடங்கு உைவு 

தசொை்தைொகுதிலய அல ப்பொகக் கொண உதவுகிைது. 

தசொை்தைொகுதிநயொடல்லொ ல் தசொை்களங்கலளயு ் (lexical fields) அது படிநிலல 

அல ப்பொக உணரச ் தசய்கிைது. இப்படிநிலல உைவு அல ப்லபக் 

கிலளப்படங்கள் மூல ் கொட்டலொ ்.  

இணக்க ்  

தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் ஒன்லைதயொன்று ந லுைவொக வரு ் 

தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவு இணக்க ் எனப்படு ். இணங்கிவரு ் 

தசொை்கள் சில தபொருண்ல ப் பண்புகளில் ஒன்றுபட்டு ் சில தபொருண்ல ப் 

பண்புகளில் நவறுபட்டு ் இருக்கு ்.  

 பொ ்பு : விஷெந்து (சரியொன இணக்க ்) 

  நொய் : தசல்லப் பிரொணி (யநதடல்சயொன இணக்க ்)  

இணக்கமிை்ன   

தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் உள்ளடங்கநவொ உள்ளடக்கநவொ தசய்யொ ல் 

இணக்கமின்றி நவறுபட்டு வரு ் தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவு 

இணக்கமின்ல  எனப்படு ்.  

  லல :  ொடு ஆடுதல் : தின்னுதல்  

 குதி உைவுகள் (Partial Relations)  

ததொடரியல் வருலக முலையில் பகுதி ந லுைவொக வரு ் தசொை்களுக்கு 

இலடநய உள்ள உைவு பகுதி உைவு எனப்படு ். எ.கொ. ஒளி :  லை.  

 அவன் தன் பணதல்த ஒளித்து லவதத்ொன்.  

 அவன் தன் பணதல்த  லைத்து லவதத்ொன்.  

 அவன் அவள் கண்கலள  லைத்தொன்.  

 அவன் அவள் கண்கலள ஒளிதத்ொன் சூரியன்  லைந்தது  

 *சூரியன் ஒளித்தது 

முழுன யை்ை உைவுகள் (Quasi –Relations)  
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சில ச யங்களில் சரியொன இலண இல்லொததொல் தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள 

அடுக்கு உைவு முழுல யுைொது நிை்கு ். நவண்டிய தபொருலளக் தகொண்ட 

ஆனொல் நவறு ததொடரியல் வலகலயச ்சொரந்்த தசொல் அந்த இலடதவளிலயப் 

பூரத்்தி தசய்யு ொறு அல யு ். இத்தலகய நிலலயில் உள்ள உைலவ 

முழுல யை்ை உைவு எனலொ ்.  

 நிை ் ( தபயர ்) (முழுல யை்ை உள்ளடக்குத ொழி)  

சிவப்பு  ஞ்சள் பசல்ச (தபயரலடகள்) (முழுல யை்ை உள்ளடங்குத ொழிகள்)  

ச ொலி உைவுகள்  

தசொை்களுக்கு இலடநய குறிப்பிடதத்க்க உைவு இல்லொ ல் ஆனொல் சூழ்நிலல 

மூல ் உைவு நதொன்றினொல் அசத்சொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைலவ நபொலி 

உைவு எனலொ ். எ.கொ.  முக்நகொணத்திை்கு மூன்று நகொணங்கள் உண்டு  

 முக்நகொணத்திை்கு மூன்று பக்கங்கள் உண்டு  

நகொண ்:பக்க ் (நபொலி ஒருதபொருள் பன்த ொழிகள்)  

சினை-முழுன  உைவு  

தசொை்களுக்கிலடயிலொன உைவுகளில் மிக முக்கிய ொன உைவு சிலன முழுல  

உைவொகு ். இது உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு உைவு நபொன்று தசொை்தைொலக ஒரு 

படிநிலல அல ப்பில் தர தபொpது ் உதவுகின்ைது. தலல என்பதை்கு ் உடல் 

என்பதை்கு ் முள் என்பதை்கு ் கடிகொர ் என்பதை்கு ் உள்ள உைவு சிலன-

முழுல  உைவுகளொகு ். பின்வரு ் கிலளப்பட ்  னித உடலின் உறுப்புகலளக் 

குறிக்கு ் தசொை்களுக்கிலடநய உள்ள சிலன-முழுல  உைலவக் கொட்டு ்.  

[உடல்] [லக] [கொல்] [வயிறூ [ ொரப்ு] [தலல] [ததொலட] [மூடட்ு] [முழங்கல்] 

[கணுக்கொல்] [பொத ்] [விரல்] [குதிகொல்] [கணூ [நக ்] தன் திப்பீடு 1. 

தசொை்தபொருண்ல யியல் என்ைொல் என்ன? 2. தை்கப்தபொருண்ல யில் என்ைொல் 

என்ன? 3. ஒருதபொருள்பன்த ொழிய ் என்ைொல் என்ன? 4. எதிரத் ொழிய ் 

என்ைொல் என்ன? 5. உள்ளடக்கு த ொழிய ் என்ைொல் என்ன?  

6. சிலன முழு உைவு என்ைொல் என்ன?  

6.5. பொடதத்தொகுப்புலர  

தபொருண்ல யியலின் நநொக்கத்லதயு ் விளக்கத்லதயு ் அறிந்து 

தகொண்டீரக்ள். தரக்்கப் தபொருண்ல யியலில் பங்தகடுப்பொளரு ் 

பயனிலலகளு ், வொக்கியங்களின் தரக்்கப் பண்புகள், தரக்்க வகுப்புகள் 

என்பன குறித்து ததரிந்து தகொண்டீரக்ள். தசொை்தபொருண்ல யியலில் 
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தசொை்தபொருண்ல யயு ் இலக்கணப் தபொருண்ல யு ், 

தசொை்தபொருண்ல யு ் வொக்கியப் தபொருண்ல யு ், தசொை்தபொருண்ல யின் 

அணுகுமுலைகள், அடுக்கு அரத்்த உைவுகள் என்பன குறித்த விளக்கங்கலள 

அறிந்து தகொண்டீரக்ள்.  

6.6. கலலசத்சொை்கள்  

1. அடுக்குைவு, 2. இணக்க ், 3. இணக்கமின்ல , 4. உள்ளடக்குத ொழிய ், 5. 

உள்ளடங்குத ொழிய ் 6. ஒருதபொருள்பன்த ொழிய ் 7. சிலன-முழுல  உைவு 8. 

தசொை்தபொருண்ல யியல் 9. தரக்்கப்தபொருண்ல யியல், 10. 

பயன்வழிப்தபொருண்ல யியல், 11. தபொருண்ல யியல்  

6.7. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

சண்முக ், தச. தபொருண்ல யியல்  

தன் திப்பீட்டு விலடகள்  

1. தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள அடுக்குைவுகலளயு ் உறுப்பல வு 

உைவுகளலளயு ் ஆய்வது தசொை்தபொருண்ல யியலொகு ்.  

2. தரக்்கப்தபொருண்ல யியல் இயை்லக த ொழிக்கு ் முலையொன தரக்்க 

ஒழுங்குமுலைகளொன நதை்ைக்கூை்று (proposition)  ை்று ் பயனிலல 

நுண்கணித ் (predicate calculus) இவை்றிை்கு இலடயிலொன உைவுகலள 

ஆய்கின்ைது.  

3. தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் ஒன்லைதயொன்று உள்ளடக்கு ், இட ் 

தபயரக்்கு ் தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவு ஒருதபொருள்பன்த ொழிய ் 

எனப்படு ். எ.கொ. புத்தக ் : நுhல், உதிர:் விழு, கொண்: பொர,் நுலழ: பிரநவசி, 

விரட்டு: துரத்து.  

4. இணக்க ை்ை ஆனொல் ஒன்லைதயொன்று எதிரப்்பதுநபொல் தபொருள் அல யு ் 

தசொை்களுக்கு இலடநய உள்ள உைவு எதிரத் ொழிய ் எனப்படு ். எ.கொ. உயர ் : 

குள்ள ், நல்லது : தகட்டது.  

5. தபொருண்ல  அடிப்பலடயில் உள்ளடங்கு ் தசொை்களுக்கு ் உள்ளடக்கு ் 

தசொை்களுக்கு ் இலடநய உள்ள உள்ளடங்கு த ொழிய ் எனப்படு ். எ.கொ. பசு: 

விலங்கு, நரொெொ: பூ.  

6. தசொை்களுக்கிலடயிலொன உைவுகளில் மிக முக்கிய ொன உைவு சிலன 

முழுல  உைவொகு ். இது உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு உைவு நபொன்று தசொை்தைொலக 
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ஒரு படிநிலல அல ப்பில் தர தபரிது ் உதவுகின்ைது. தலல என்பதை்கு ் உடல் 

என்பதை்கு ் முள் என்பதை்கு ் கடிகொர ் என்பதை்கு ் உள்ள உைவு சிலன-

முழுல  உைவுகளொகு ்.  
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 ொட ் குதி 7 

கினளப ொழியியல்  டி ்பு சநொக்க ் 

 • கிலளத ொழியியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

• கிலளத ொழிகளின் வலகப்பொடு  

• வட்டொர  ை்று ் சமூகக் கிலளத ொழிகள் பை்றிய விளக்க ்  

• தமிழின் இரட்லட வழக்குப் பை்றிய விளக்க ் பொடக்கருத்தலகுகள்  

7.0. பொட முன்னுலர  

7.1. கிலளத ொழியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

7.2. வட்டொரக் கிலளத ொழிகள்  

7.3. சமூகக் கிலளத ொழிகள் 

7.4. இரட்லட வழக்கு  

7.5. பொடதத்தொகுப்புலர  

7.6. கலலசத்சொை்கள்  

7.7. ததொடரந்்து படிதத்ை்குரிய நூல்கள்  

7.0.  ொடமுை்னுனர  

த ொழி ஒரு ஒருபடித்தொன இருப்புப்தபொருள் அல்ல என்பலத நீங்கள் 

உணரந்்திருப்பீரக்ள். தஞ்லசயில் நபசப்படு ் தமிழு ் கன்னியொகு ரியல் 

நபசப்படு ் தமிழு ் நவறுபொடு உள்ளலவ என்பது உங்களுக்குத் ததரியு ். நொ ் 

எழுதுவது நபொல் நபசுவதில்லல, நபசுவதுநபொல் எழுதுவதில்லல. நபசச்ு வழக்கு 

நவறு, எழுத்து வழக்கு நவறு. இவ்வொறு த ொழிலய ஒரு ஒருப்படித்தொன 

இருப்புப்தபொருளொக நொ ் கருதினொலு ் அது பல நவறுபட்ட வழக்குகளின் ஒரு 

கத ்ப ் என்பது ந க்குத் ததரியு ். ஒரு த ொழியொனது இட ் அடிப்பலடயிலு ் 

சமுதொய ் அடிப்பலடலயpலு ் நவறுபடு ் என்பலத நீங்கள் அறிவீரக்ள். 

இத்தலகய கிலளத ொழிகலளப் பை்றிப் படிக்கு ் ஆய்லவ 

கிலளத ொழியியலின் என்பர.் நொ ் கிலளத ொழியியலின் நநொக்கமு ் 

விளக்கமு ் பை்றியு ், கிலளத ொழிகளின் வலகப்பொடு பை்றியு ் 

கிலளத ொழிகளுக்கு இலடயிலொன நவறுபொடுகள் பை்றியு ் இப்பொடப்பகுதியல் 

படிக்கவிருக்கிநைொ ்.  

7.1. கினளப ொழியியலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ்  

த ொழி என்பலத நொ ்  ொைொத இயல்புலடய ஒரு சீரொன ஒழுங்குமுலையொக 

உருவகிக்கின்நைொ ். ஆனொல் த ொழி என்பது உண்ல யில்  ொறு ் இயல்புலடய 
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சீரை்ை ஒரு ஒழுங்கல ப்பொகு ். அதொவது த ொழி பல நவறுபொடுகலளக் 

தகொண்ட துலணநிலல வழக்குகள் தகொண்ட ஒன்ைொகு ். த ொழி என்பது ஒரு 

ஒருபடித்தொன ஒழுங்குமுலையொக அல யொ ல் பல நவறுபட்ட துலணநிலல 

ஒழுங்குமுலைகலள உள்ளடக்கிய ஒன்ைொகு ். அதொவது த ொழி என்பது பல 

கிலள வழக்குகள்/ கிலளத ொழிகலள உள்ளடக்கிய ஒரு ஒழுங்கல ப்பொகு ். 

கிலளத ொழி என்பது னலயடநஉவ என்ை ஆங்கிலச ்தசொல்லுக்கு நிகரொன தமிழ் 

தசொல்லொகு ். இலத ஒரு த ொழியிலிருந்து பிரிந்த அல்லது கிலளத்த த ொழி 

எனக் கருதலொகொது. கிலளத ொழி என்ை கலலசத்சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட 

நபசச்ுத ொழியின் வலகலயக் குறிக்கு ். ஒரு தனி னிதன் ஒரு குறிப்பிடட் 

வயதில், குறிப்பிட்ட நநரத்தில் ஒருவனுடன் நபசச்ு ் நபசச்ு ‘தனி னிதப்நபசச்ு 

வழக்கு (idiolect)’ என்று அலழக்கப்தபறு ். அவலரதயொத்த பலர ் நபசு ் 

நபசச்ுகள் ஒன்று நசொ;ந்த ஒட்டுத ொதத் ொன ஒரு நபசச்ுவழக்லகக் கிலள 

த ொழி எனலொ ். தனி னிதரக்ளுக்கிலடயில் இருக்கு ் நபசச்ு நவறுபொட்லட 

விட்டுவிட்டு அவரக்ளுக்கு இலடநய கொணப்படு ் தபொதுவொன 

த ொழிக்கூறுகலளக் கருத்தில் தகொண்டு அவ்வலக வழக்லக ஒரு கிலளத ொழி 

என்பர.் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டொரத்லதச ் சொரந்்நதொர ் த ொழிபரி ொை்ைத்தில் 

ஈடுபடுவதை்கொன வொய்ப்புகள் அதிக ் இருப்பதொல் அவ்வட்டொரதல்தச ்

சொரந்்நதொர ் சில த ொழிக்கூறுகலளக் தபொதுவொகக்தகொண்டிருப்பர.் இது 

அவ்வட்டொரத்திலிருந்து விலகி இருப்பவரக்ள் அதொவது முதலில் தசொன்ன 

வட்டொரத்திலிருப்பவரக்ளுடன் த ொழிப்பரி ொை்ைத்தில் ஈடுபட சொத்தியங்கள் 

குலைவொய் இருப்பரக்ள் நபசு ் த ொழி வலகயிலிருந்து நவறுபடு ். இவ்வொறு 

வட்டொரத்திை்கு வட்டொர ் நவறுபடு ் கிலளத ொழிகள் வட்டொரக் 

கிலளத ொழிகள் எனப்படு ். இ ்த ொழி நவறுபொடு சமூகங்களுக்கு ் 

தபொருந்து ். ஒரு சமூகத்லதச ் சொரந்்தவரக்ள் த ொழிப்பரி ொை்ைத்தில் 

ஈடுபடுவதை்கொன சொத்தியங்கள்  ை்தைொரு சமூகதல்தச ் சொரந்்தவரள்ுடன் 

த ொழிபரி ொை்ைத்தில் ஈடுபடுவதை்கொன சொத்தியங்கலளக் கொட்டிலு ் 

அதிக ொக இருப்பதொல் ஒரு சமூகதல்தச ் சொரந்்தவரக்ளின் நபசச்ுவழக்கு 

 ை்தைொரு சமூகதல்தச ் சொரந்்தவரக்ளின் நபசச்ுவழக்கிலிருந்து நவறுபடு ். 

இவ்வொறு சமுதொய ் அடிப்பலடயில் நவறுபடு ் நபசச்ு வழக்குகலளக் சமூகக் 

கிலளத ொழிகள் என்பர.் கொலமுன் த ொழி நவறுபொட்டிை்குக் கொரண ொக 

அல ந்து கொலக் கிலளத ொழிகலள உருவொக்கு ். த ொழி என்பலத ஒரு 

குழு க் கிலள த ொழிகலள உள்ளடக்கிய ஒரு ஒழுங்கல ப்பு என்று 
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தசொல்லலொ ். பின்வரு ் வலர பட ் த ொழிக்கு ் கிலள த ொழிகளுக்கு ் உள்ள 

ததொடரல்ப விளக்கு ்.  

 

 

      

 

தனி பரின் நபெச்ுக்கள் 

(நபெச்ு  யட + நபெச்ு முயற 

சமாழி 

கியளசமாழிகள்:  

வட்டாரக் கியளசமாழிகள் 

ெமூகக் கியளசமாழிகள் 

காலக் கியளசமாழிகள் 

 

த ொழியின் கிலளத ொழிகலளப் பை்றி படிக்கு ் இயல் கிலளத ொழியியல் 

எனப்படு ்.  

7.2. வட்டொரக் கினளப ொழிகள்  

இடவடிப்படிப்பலடயில் த ொழி நவறுபடு ் என்று பொரத்்தீரக்ள். ஒரு குறிப்பிட்ட 

இடத்லத அல்லது வட்டொரதல்தச ் சொரந்்த த ொழிநபசுபவரக்ள் சில 

த ொழிக்கூறுகலளத ் தங்களுலடய வட்டொரத்தின் 

சிைப்புக்கூறுகளொகக்தகொண்டு த ொழி பரி ொை்ைதத்ில் ஈடுபடுவர.் 

இசச்ிைப்பக்கூறுகள்  ை்தைொரு வட்டொரதல்தச ் சிைப்புக்கூறுகளிடமிருந்து 

நவறுபடு ். இதத்லகய ஒரு வட்டொரத்திை்தகன்று உள்ள த ொழிக் கூறுகலளக் 

தகொண்ட த ொழிலய வட்டொரக் கிலளத ொழி என்பர.் ஒருவட்டொரத்லதச ்

சொரந்்தவரின் நபசல்சக் நகட்கு ் நபொநத அவர ் இன்ன வட்டொரத்லதச ்

சொரந்்தவர ் எனக்கூைவியலு ். கீழ்வரு ் எடுத்துக்கொட்டு இரு வட்டொரக் 

கிலளத ொழிகளுக்கு இலடயில் உள்ள நவறுபொடுகலளக் கொட்டு ்:  

 வட்டொரக் கினளப ொழி 1  வட்டொரக் கினளப ொழி 2  

 அலர     அலை  

 கரி     கறி  

 எரு                                      ஏறு  

 நபரு     நபறு  

த ொழியின் எல்லொ  ட்டங்களிலு ், அதொவது ஒலியனியல், உருபனியல், 

தசொல்லியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் என்ை எல்லொ  ட்டங்களிலு ் 

வட்டொரக்கிலளத ொழிகளுக்கிலடநய நவறுபொடுகலளக் கொணலொ ்.  
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7.3. ேமூகக் கினளப ொழிகள்  

சமூக அடிப்பலடயில் த ொழி நவறுபடு ் என்று நீங்கள் பொரத்்தீரக்ள். ஒரு 

குறிப்பிட்ட சமூகத்லதச ் சொரந்்தவரக்ள் சில த ொழிக்கூறுகலளத ்

தங்களுக்தகன்றுள்ள தனிப்பட்ட த ொழிக்கூறுகளொகக் தகொண்டு 

த ொழிப்பரி ொை்ைதத்ில் ஈடுபடுவர.் அவரக்ளின் நபசல்சக் நகட்கு ் நபொது 

அவர ் இன்ன சமுதொயதல்தச ் சொரந்்தவர ் எனக் கூைவியலு ். ஒரு குறிபிடட் 

சமுதொயத்லதச ் சொரந்்தவர ் தங்கலள அசச்முதொயத்துடன் அலடயொள ் 

கொண்பதை்கொகவு ் இலதப் பயன்படுத்துவர.் பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டு சமூகக் 

கிலளத ொழிகளின் நவறுபொட்லட தவளிப்படுத்து ்:  

  மீைவர் ச ேச்ு    அரிேைர் ச ேச்ு  

  நதழு     நதளு  

  ரொசொழி                                   சொளி  

   ஞ்தச                           ன்தச  

  பூதொ(ன்)    பீரொ(ன்)  

7.4. இரட்னட வழக்கு  

ஒரு த ொழியில் பல்நவறு வழக்குகள் இருப்பலத நீங்கள் அறிவீரக்ள். 

படித்தவரக்ளிட ் நீங்கள் நபசு ்நபொது ஒரு வழக்கிலு ் பொ ரரக்ளிட ் 

நபசு ்நபொது ஒரு வழக்கிலு ் நபசுவீரக்ள். இலக்கிய கட்டுலரகள் எழுதப் 

பயன்படு ் வழக்கு ் நொவல்கலளயு ் அவை்றில் வரு ் உலரயொடல்கலளயு ் 

எழுதப்பயன்படு ் வழக்கு ் ஒன்ைல்ல என்பலத நீங்கள் அறிவீரக்ள். எனநவ 

த ொழி வழக்குகள், பயன்படு ் சூழல்களுக்கு ஏை்ப  ொறுபடுகின்ைன. 

இலக்கியக் கட்டுலரகள் எழுதவு ் தபொது ந லடகளில் நபசவு ் எழுத்து 

வழக்குப் பயன்படுகின்ைது. இதலன உயரவ்ழக்கு என்று குறிப்பிடுவர.் 

இயல்பொன அலுவல் சூழல்களில் நண்பரக்ளுடன் உலரயொடவு ், வீடட்ுச ்சூழலில் 

 லனவி  க்களிட ் நபசவு ், தினசரி நடவடிக்லககலள ந ை்தகொள்ளவு ் 

தபொதுவொன ஒரு வழக்குப் பயன்படுகின்ைது. இதலனப் நபசச்ு வழக்கு என்று 

கூறுவர.் இவ்விரு வழக்குகளு ் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திை்கு அல்லது 

வட்டொரத்திை்கு உரியனவொக இல்லொது த ொழி நபசுநவொர ்அலனவருக்கு ் உரிய 

தபொது வழக்குகளொகப் தபரு ்பொலு ் அல ந்துள்ளன. இவ்வொறு ஒரு த ொழி 

இருதபரு ் வழக்குகலளப் தபை்று ், அவ்விரு வழக்குகளு ் தத்த க்குரிய 

சூழல்களில்  ட்டுந  பயன்படுத்தப்பட்டு ் இருப்பதலன, குறிப்பொக நீங்கள் 

அறியு ் தமிழ்த ொழியில் கொண்பீரக்ள். இவ்விரு வழக்குகலளயு ் அவை்றிை்குப் 

http://www.languageinindia.com/


161 

 

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

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

Prof. Rajendran Sankaravelayuthan 

General Linguistics – Tamil Textbook 

தபொருந்தொதச ்சூழல்களில் பயன்படுத்த இயலொத வண்ண ் சமூகக்கட்டுப்பொடு 

இயல்பொக அல ந்து விடுகின்ைது. இத்தலகய கட்டுப்பொடுடன் கூடிய இரு 

வழக்குகள் ஒரு த ொழியில் இருப்பலத இரட்லட வழக்கு (diglossia) என்று 

குறிப்பிடலொ ். இந்த இரட்லட வழக்கு நிலல எல்லொ த ொழிகளிலு ் 

கொணப்படுவதில்லல. எனநவ இரட்லட வழக்கு உலடய த ொழிகலள நீங்கள் 

இரட்லட வழக்கு த ொழிகள் என்ை சிைப்பித்துக் கூைலொ ். பின்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டுகள் உயரவ்ழக்கிை்கு ் தொழ் வழக்கிை்கு ் உள்ள நவறுபொட்லட 

விளக்கு ்.  

  உயர்வழக்கு   தொழ்வழக்கு  

  இன்று    இண்லணக்கி  

  உயரவ்ு                        ஒசத்தி  

  எண்பது                      எ ்பளது  

  பிைகு                          தபொைகு 

 தை் தி ்பீடு  

1. கிலளத ொழி என்ைொல் என்ன?  

2. வட்டொரக் கிலளத ொழி என்ைொல் என்ன?  

3. சமூகக் கிலளத ொழி என்ைொல் என்ன?  

4. இரட்லட வழக்கு என்ைொல் என்ன?  

7.5. பொடதத்தொகுப்புலர இப்பொடதத்தொகுதியில் கிலளத ொழியியல் பை்றிய 

விளக்கத்லதயு ் நநொக்கதல்தயு ் அறிந்துதகொண்டீரக்ள். கிலளத ொழிகளின் 

வலகப்பொடுகள் குறித்து ் வட்டொர  ை்று ் சமூகக் கிலளத ொழிகள் பை்றிய 

விளக்க ் குறித்து ் தமிழின் இரட்லட வழக்குப் பை்றிய விளக்க ் குறித்து ் 

அறிந்து தகொண்டீரக்ள்.  

7.6.கனலேப்ேொை்கள்  

1. இரட்லடவழக்கு (diglossia) 2. கிலளத ொழி (dialect) 3. சமூகக்கிலளத ொழி 

(social dialect) 4. வட்டொரக்கிலளத ொழி (regional dialect)  

7.7. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

கருணொகரன்.கி.1975. சமுதொய த ொழியியல். சிவகொமி அசச்க ். அண்ணொ லல 

நகர.் சீனிவொசவர ்ொ, நகொ. 1986. கிலளத ொழியியல். அலனத்திந்திய 

தமிழ்த ொழியியல் கழக ், அண்ணொ லல நகர.்  
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ஆநரொக்கிய நொதன். எஸ்.1985. த ொழியியல்: இரட்லட வழக்கு.  ணிவொசகர ்

பதிப்பக ், சித ்பர ்.  

தை் தி ்பீடு வினடகள்  

1. கிலளத ொழி என்பது dialect என்ை ஆங்கிலச ் தசொல்லுக்கு நிகரொன தமிழ்ச ்

தசொல்லொகு ். இலத ஒரு த ொழியிலிருந்து பிரிந்த அல்லது கிலளத்த த ொழி 

எனக் கருதலொகொது. கிலளத ொழி என்ை கலலசத்சொல் ஒரு குறிப்பிட்ட 

நபசச்ுத ொழியின் வலகலயக் குறிக்கு ்.  

2. ஒரு குறிப்பிடட் வட்டொரதல்தச ் சொரந்்நதொர ் த ொழிபரி ொை்ைத்தில் 

ஈடுபடுவதை்கொன வொய்ப்புகள் அதிக ் இருப்பதொல் அவ்வட்டொரதல்தச ்

சொரந்்நதொர ் சில த ொழிக்கூறுகலளக் தபொதுவொகக்தகொண்டிருப்பர.் இது 

அவ்வட்டொரத்திலிருந்து விலகி இருப்பவரக்ள் அதொவது முதலில் தசொன்ன 

வட்டொரத்திலிருப்பவரக்ளுடன் த ொழிப்பரி ொை்ைத்தில் ஈடுபட சொத்தியங்கள் 

குலைவொய் இருப்பரக்ள் நபசு ் த ொழி வலகயிலிருந்து நவறுபடு ். இவ்வொறு 

வட்டொரத்திை்கு வட்டொர ் நவறுபடு ் கிலளத ொழிகள் வட்டொரக் 

கிலளத ொழிகள் எனப்படு ்.  

3. ஒரு சமூகதல்தச ் சொரந்்தவரக்ள் த ொழிப்பரி ொை்ைத்தில் ஈடுபடுவதை்கொன 

சொத்தியங்கள்  ை்தைொரு சமூகத்லதச ்சொரந்்தவரள்ுடன் த ொழிபரி ொை்ைத்தில் 

ஈடுபடுவதை்கொன சொத்தியங்கலளக் கொட்டிலு ் அதிக ொக இருப்பதொல் ஒரு 

சமூகத்லதச ் சொரந்்தவரக்ளின் நபசச்ுவழக்கு  ை்தைொரு சமூகத்லதச ்

சொரந்்தவரக்ளின் நபசச்ுவழக்கிலிருந்து நவறுபடு ். இவ்வொறு சமுதொய ் 

அடிப்பலடயில் நவறுபடு ் நபசச்ு வழக்குகலளக் சமூகக் கிலளத ொழிகள் 

என்பர.்  

4. ஒரு த ொழியின் ஒரு வலக வழக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட த ொழிப்பயன்பொட்டுச ்

சூழலிலு ்  ை்தைொரு வழக்கு  ை்தைொரு த ொழிப்பயன்பொட்டுச ் சூழலிலு ் 

பயன்படுதத்ப்படு ொனொல் அதத்லகய வழக்குகலள இரட்லட வழக்கு 

எனப்படு ். தமிழ் ஒரு இரட்லடவழக்கு த ொழியொகு ்.  
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 ொட ் குதி 8 

வரலொை்று ப ொழியியல் 

 டி ்புசநொக்க ்  

• வரலொை்று த ொழியியலின் விளக்கமு ் நநொக்கமு ்  

• த ொழிகலள வரலொை்று முலையில் விளக்குதல்  

• த ொழி ொை்ைத்தின் வலககலள விளக்குதல்  

• த ொழி  ொை்ைத்திை்கொன இயங்குமுலைகளலள விளக்குதல்  

• த ொழி மீட்டுருவொக்க ் பை்றி விளக்குதல்  

பொடக்கருத்தலகுகள்  

8.0. முன்னுலர  

8.1. வரலொை்று த ொழியியலின் விளக்கமு ் நநொக்கமு ்  

8.2. அகவரலொறு ் புை வரலொறு ்  

8.2. த ொழி  ொை்ைதத்ின் வலககள்  

8.3. த ொழி  ொை்ைதத்ின் இயங்குமுலைகள்  

8.4. த ொழி மீட்டுருவொக்க ்  

8.5. ஒப்புல  த ொழியியல்  

8.0. முை்னுனர  

நீங்கள் எந்தப் இருப்புப்தபொருளு ் கொலப்நபொக்கில்  ொைக்கூடியது என்று 

அறிவீரக்ள். த ொழியு ் இதை்கு விதிவிலக்கல்ல. த ொழியு ் கொலப்நபொக்கில் 

 ொைக்கூடியது. ஆனொல் உங்களது வொழ்க்லகயின் கொலகட்டத்தில் இ ் ொை்ை ் 

உங்களுக்குத் ததொpவதில்லல. ஏதனன்ைொல் த ொழியில்  ொை்ை ் மிக 

த துவொகதத்ொன் நலடதபறு ். இருப்பினு ் நீங்கள் பழங்கொலப் பனுவல்கலள 

இக்கொலப் பனுவல்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பொரத்்தீரக்ள் என்ைொல் த ொழி 

அலடந்துள்ள  ொை்ை ் தவளிப்பலடயொக உங்களுக்குத் ததரியு ். இந்தலகய 

 ொை்ை ் குறித்து இப்பொடப்பகுதியில் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுதத்ப்படு ். 

இப்பகுதியில் வரலொை்று த ொழியியலின் நநொக்கமு ் விளக்கமு ் முதலில் 

தரப்படு ். பின்னர ்  ொை்ைங்களின் வலககலளயு ்  ொை்ைத்திை்கொன 

இயங்குமுலைகளு ் விளக்கப்படு ். இவை்லைத் ததொடரந்்து மீட்டுருவொக்க ் 

பை்றியு ் அறிமுகப்படுத்தப்படு ்.  

8.1. வரலொை்று ப ொழியியலிை் சநொக்கமு ் விளக்கமு ்  
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வரலொை்று த ொழியியில் என்ைொல் என்ன? என்று நீங்கள் முன்னர ்பொரத்்தீரக்ள். 

வரலொை்று த ொழியியலுக்கு ் வருணலன த ொழியலுக்கு ் உள்ள நவறுபொட்லட 

நீங்கள் உணரந்்தருப்பீரக்ள். வரலொை்று த ொழியியல் என்பது ஒரு த ொழியின் 

ஒவ்தவொரு கொலகட்டத்திலு ் இருக்கு ் ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், 

ததொடரியல்  ை்று ் ததொடரியல் பண்புக்கூறுகலள ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து 

அப்பண்புக்கூறுகளில் ஏை்படு ்  ொை்ைங்கலள ஆய்வதொகு ். ஆனொல் 

வருணலன த ொழியியல் ஒரு கொலகட்டத்தில் உள்ள த ொழியல ப்லப  ொைொத 

ஒன்ைொக எடுத்துக் தகொண்டு அதன் ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், 

ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் பண்புக்கூறுகலள ஆயு ். ஒரு கொலகட்டத்தில் 

நபசப்படு ் த ொழியின், எடுத்துக்கொட்டொகத் தை்கொலத் தமிழ் த ொழியின் 

ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் அல ப்புகலள 

ஆய்வது வருணலன த ொழியியலொகு ். ஒரு கொலகட்டத்தில் த ொழியின் 

அல ப்லப  ொைொத ஒன்ைொகக் தகொண்டு ஆய்வதொல் வருணலன த ொழியிலல 

ஒருகொல த ொழியியல் அல்லது ச கொல த ொழியியல் என்பர.் ஆனொல் 

ஒன்றிை்கு ் ந ை்பட்ட கொலகட்ட த ொழியல ப்புகலள ஒப்பிடட்ு ஆய்வதொல் 

வரலொை்று த ொழியியலல இருகொல த ொழியல் என்பர.்  

8.2. அக வரலொறு ் புை வரலொறு ்  

ஹொக்தகட் வரலொை்று த ொழியியலல அக வரலொறு (internal history) என்று ் புை 

வரலொறு (external history) என்று ் பிரிப்பொர.் த ொழிநபசுபரின் இட ்  ை்று ் 

இடப்தபயரச்ச்ி, பிை த ொழி நபசுபருடன் அவரக்ளுக்கு ஏை்பட்ட ததொடரப்ுகள், 

த ொழி நபசுபரக்ளின் புதிய குழுலவப் தபறுதல் (அதொவது சமுதொயத்தில் 

பிைந்த குழந்லத இயல்பொக தபறுவலதத் தவிரத்்து)  ை்று ் த ொழியின் 

வரலொை்றுடன் ததொடரப்ுலடய எதுவு ் புை வரலொை்றில் அடங்கு ். த ொழியின் 

அல ப்பில் ஏை்படு ் கொல அடிப்பலடயிலொன  ொை்ைங்கள் அக வரலொறு 

எனப்படு ்.  

8.2. ப ொழி  ொை்ைத்திை் வனககள்  

கொல ்  ொை்ைதல்த உருவொக்கு ். பயன்படுதத்ப்படு ் எதுவு ் 

 ொை்ைத்திை்குள்ளொகு ். அது த ொழிக்கு ் தபொருந்து ். எனநவ நீண்டகொலப் 

பயன்பொடு த ொழியில் பல  ொை்ைங்கலளச ்தசய்திருப்பது வியக்கத்தக்கதல்ல. 

த ொழியின்  ொை்ை ் குறித்து நீங்கள் அறிந்திருப்பீhகள். கிலள த ொழிகளின் 

நவறுபொடுகலளப் பை்றி முந்திய அலகில் படித்தீரக்ள். கிலளத ொழியில் 
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கொணு ்  ொை்ைங்கலளயு ் இட ் அடிப்பலடயிலொன வரலொை்று  ொை்ை ் என்று ் 

குறிப்பிடவியலு ். இட ் அடிப்பலடயிலொன கொல  ொை்ை ் ஒரு த ொழி கிலள 

த ொழிகளொக பிரிவதை்கு வழி வகுக்கு ். இக்கிலள த ொழிகள் கொலப்நபொக்கில் 

அவை்றிை்கு இலடநய உள்ள புரிதல் தன்ல  குலைய குலைய அலவ புதிய 

த ொழிகளொகக் கருதப்படு ் அளவுக்கு  ொறு ். எடுத்துக்கொட்டொக தமிழ், 

 லலயொள ், கன்னட ், துளு நபொன்ை திரொவிட த ொழிகள் ஒரு கொலகட்டத்தில் 

கிலள த ொழிகளொக இருந்தலவதொன். கொலப்நபொக்கில் அவை்றிை்கிலடநய 

உள்ள நவறுபொடு கூடக்கூட பல கொரணிகளின் தொக்கத்தொல் அலவ தனிதத்னி 

த ொழிகளொகக் கருதப்பட்டன. இவ்வொறு ஒரு தொயின்  க்களொய் 

தனித்தனியொகப் பரிந்துள்ள த ொழிகளுக்கிலடநய த ொழியல ப்பின் எல்லொ 

 ட்டங்களிலு ், அதொவது ஒலியனியல், உருபனியல், ததொடரியல்,  ை்று ் 

தபொருண்ல யியல் என்ை எல்லொ  ட்டங்களிலு ் நவறுபொடுகலளக் கொணலொ ். 

இலவ தவிர தசொை்களின் முழு இழப்பு தசொல்  ொை்ைத்லத ஏை்படுத்து ். 

ஹொக்தகட் த ொழியின் கொல அடிப்பலடயிலொன  ொை்ைங்கலள பின்வரு ொறு 

பொகுபொடு தசய்வொர:்  

1. ல ய ொை்ை ்:  

 அ. ஒலியனியல்  ொை்ை ்: ஒலியனின் பட்டியலில்  ை்று ் வரிலச 

முலைகளில் ஏை்படு ்  எந்த  ொை்ைமு ் ஒலியனிலயனியல்  ொை்ை ொகு ்.  

 ஆ. இலக்கண ஒழுங்கல ப்பு  ொை்ை ்:  

 1) இலக்கண ல யத்திை்குள்  ொை்ை ்: இதை்கு நொ ் இலக்கண  ொை்ை ் 

என்ை தசொல்லலப்  பயன்படுதத்லொ ்.  

 2) இலக்கண ல யதத்ிை்கு தவளிநய ஏை்படு ் தசொல்  ொை்ை ்  

 இ. உருதபொலியினியலில் ஏை்படு ்  ொை்ை ்:  

 1) உருபன்களின் அல்லது தபரிய வடிவுகளின் ஒலியனியல் 

உருப்படுத்தத்தில் ஏை்படு ்   ொை்ை ்: வடிவ  ொை்ை ்  

 2. உைழ்சிகளின் பழக்கங்களில்  ொை்ை ்: உைழ்சச்ி  ொை்ை ்  

2. புை ொை்ை ்  

 அ. தபொருண்ல   ொை்ை ்: இலக்கண வடிவுகளில் ஏை்படு ் தபொருண்ல  

 ொை்ை ்  

 ஆ. ஒலி  ொை்ை ்: ஒலித்தல்  ை்ை ் நகட்டல் பழக்கங்களில் ஏை்படு ் 

 ொை்ை ்  
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8.2.1. ஒலியைியல்  ொை்ை ்  

த ொழியின் ஒலியனியல்  ட்டத்தில் ஏை்படு ்  ொை்ைங்கள் ஒலியனியல் 

 ொை்ைங்கள் எனலொ ். ஒரு கொலகட்டத்தில் ஒலியன்களொகச ்தசயல்பொடு புரிந்த 

ஒலியன்கள் த ொழியின்  ை்தைொரு கொல கட்டத்தில் ஒலியன்களொக 

தசயல்புரிவலத இழத்தலல ஒலியனியல்  ொை்ை ் எனலொ ். இது இரண்டு 

அல்லது அதை்கு ந ை்பட்ட ஒலியன்கள் இலணந்து ஒரு ஒலியனொக  ொறுவதொல் 

நிகழலொ ்.  ொைொக ஒரு ஒலியனின்  ொை்தைொலிகள் பிரிந்து இரண்டு அல்லது 

அதை்கு ந ை்பட்ட ஒலியன்களொக  ொறுவதொலு ் நிகழலொ ்.  

எடுத்துக்கொட்டொகப் பழந்தமிழில்; /p/ என்ை ஒலியனுக்கு [p]  ை்ை ் [b] என்ை இரு 

 ொை்தைொலியன்கள் இருந்தன. பின்னர ் தை்கொலத் தமிழில் கடன்நபறு, 

ஒப்புல யொக்க ், இலணவு ஆகியவை்ைொல் அலவ இரண்டு ் பிரிந்து தனி 

ஒலியன்களொக  ொறியுள்ளன. தை்கொலப் நபசச்ுத் தமிழில் /ழ்/  ை்று ் /ள்/ 

என்பன இலணந்து /ள்/ என்ை ஒநர ஒலியனொக  ொறியுள்ளல யு ் /ை்/  ை்று ் 

/ர/் என்பன இலணந்து /ர/் என்ை ஒநர ஒலியனொக  ொறியுள்ளல யு ் 

ஒலியனியல்  ொை்ைத்தின்கண் படு ்.  

8.2.2. உரு ைியல்  ொை்ை ்  

உருபனியல் நிலலயிலு ் த ொழி  ொை்ைத்லத நீங்கள் கொணலொ ். தை்கொலத ்

தமிழ் உருபனியலல இலடக்கொல அல்லது பழங்கொலத் தமிழ் த ொழியுடன் 

ஒப்பிடுலகயில் பல  ொை்ைங்கலளக் நீங்கள் கொணலொ ். பழந்தமிழ் 

தை்கொலத்தமிழ் நபொயினன் நபொனொன் கண்டனன் கண்டொன்  லலயினின்று 

 லலயிலிருந்து பழந்தமிழில் இைந்த கொல ்  ை்று ் இைப்பு உணரத்்தொ கொல ் 

என்ை இரு கொல வடிவங்கள் தொ ் இருந்தன. தை்கொலத் தமிழில் இைந்தகொல ், 

நிகழ்கொல ், எதிரக்ொல ் என்ை மூன்று கொல வடிவங்கள் இருக்கின்ைன.  

8.2.3. பேொல்  ொை்ை ்  

ஒரு த ொழியின் ஒரு கொலகட்டத்தில் புழக்கத்தலிருந்த தசொை்கள் பல பிந்லதய 

கொலகட்டத்தில் வழக்கிழந்து நபொவது தசொல்  ொை்ை ொகு ். எடுத்துக்கொட்டொக 

யொலனலயக் குறிக்கு ் கரி நபொன்ை தசொை்களு ் கூறுதலலக் குறிக்கு ் நவில் 

நபொன்ை தசொை்களு ் தை்கொலத் தமிழ் வழக்கில் இல்லல. இத்தலகய  ொை்ை ் 

தசொல்  ொை்ை ் எனப்படு ்.  

8.2.4. பதொடரியல்  ொை்ை ்  
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ததொடரியல் நிலலயிலு ் பழந்தமிழுக்கு ் இலடக்கொல  ை்ை ் தை்கொலத் 

தமிழுக்கு ் இலடயில் நவறுபொடுகலள நீங்கள் கொணலொ ்.  

  ழந்தமிழ்     தை்கொலத்தமிழ்  

 கண்நடன் கை்பினுக்கினியொலள  கை்பினுக்கு இனியலளக் கண்நடன்.  

 கை்க கசடை                                        கசடை கை்க  

8.2.5. ப ொருண்ன யியல்  ொை்ை ்  

த ொழியொனது தபொருண்ல யியல் அடிப்பலடயில் பல  ொை்ைங்கள் அலடவலத 

நொ ் நவறுபட்ட கொல அடிப்பலடயில் த ொழி அல ப்புகலள ஒப்பிடுலகயில் 

உணரலொ ். எடுத்துக்கொட்டொக, கடன் என்ை தசொல் தை்கொலத் தமிழில் புதிய 

தபொருண்ல  அலடந்துள்ளது. பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டுகள் தமிழ் த ொழியில் 

நிகழ்ந்துள்ள தபொருண்ல   ொை்ைங்கலளத் ததளிவு படுத்து ்:  

பேொல்  ழ ்ப ொருள் புது ்ப ொருள்  

இதழ் பூவிதழ் பத்திரிக்லக 

நநய் எண்தணய் நநய் 

பள்ளி  ட ் பள்ளிக்கூட ் 

விசிறி கொை்ைொடி ததொண்டன் 

 

8.3. ப ொழி  ொை்ைத்திை் இயங்குமுனைகள்  

த ொழி  ொை்ைத்திை்கொன இயங்குமுலைகளொக ஹொக்தகட் மூன்று முக்கிய ொன 

இயங்குமுலைகலளப் பட்டியலிடுவொர.் அலவ ஒலி ொை்ை ், கடன்நபறு, 

ஒப்புல யொக்க ் என்பனவொகு ். ந லு ் சில ஒலி ததொடரப்ொன த ொழி 

 ொை்ைங்கலள ஒலி  ொை்ைங்கள் என்பர.் 8.3.1. ஒலி ொை்ை ்  

இவ்வித ொன ஒலி  ொை்ைங்கலள ஓரின ொதல் (assimilation), நவை்றின ொதல் 

(dissimilation), இட ்தபயதரத்ல் (metathesis) என  ொை்ைத்தின் அடிப்பலடயில்; 

வலகப்படுத்தலொ ். ஓரின ொதல் இ ் ொை்ை ் மிகப்பரவலொன  ொை்ை ொகு ். 

ஒலியன் அதை்கு முந்திய அல்லது பிந்திய ஒலியனின் உசச்ரிப்புக்கு ஏை்ப 

 ொறுவது ஓரின ொதல் எனப்படு ்.  

 தன்பின் > த ்பி  

 தபரி ் > தபரு ்  
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முன்வழி ஓரின ொதல் முன்வழி ஓரின ொதல் (progressive assimilation) ஒரு ஒலி 

அதை்கு முன்வரு ் ஒலியின் பண்பொல் அது அலதப் நபொன்ை பண்லபநநொக்கி 

 ொை்ை ் அலடயு ் தசயை்பொங்லக முன்வழி ஓரின ொதல் என்பர.் கீழ்வரு ் 

எடுத்துக்கொட்டில் முன்வரு ் இகரதத்ொல் பின்வரு ் உகர ் இகர ொக 

 ொறுவதொல் இது முன்வழி ஓரின ொதல் எனப்படு ். எழுந்திரு > எழுந்திரி 

பின்வழி ஓரின ொதல் பின்வழி ஓரின ொதல் (regreessive assimilation) ஒரு ஒலி 

அதை்குப் பின்வரு ் ஒலியின் பண்பொல் அது அலதப் நபொன்ை பண்லபநநொக்கி 

 ொை்ை ் அலடயு ் தசயை்பொங்லக பின்வழி ஓரின ொதல் என்பர.்  

 வன்சின ் > வஞ்சின ்  

 நன்தசய் > நஞ்தசய்  

 புன்தசய் > புஞ்தசய்  

இருவழி ஓரின ொதல் முன்வரு ் த ொழி பின்வரு ் ஒலிலயயு ் பினவரு ் ஒலி 

முன்வரு ் ஒலிலயயு ் அவை்றின் ஒலியியல் பண்லப நநொக்கி ஒன்லைதயொன்று 

 ொை்ை ் அலடயச ் தசய்யு ் தசயை்பொங்கு இருவழி ஓரின ொதல் எனப்படு ். 

கீழ்வரு ் எடுத்துக்கொட்டுகளில் முன்வரு ் ஒலியின் அண்பல் ஒலிப்பிட ் 

பின்வரு ் ஒலியின் பல் ஒலிப்பு இடத்லத அண்பல் ஒலிப்பிட ொக 

 ொை்றுகின்ைது. அநத நநரத்தில் பின்வரு ் ஒலியின் அலடப்பு ஒலிப்புமுலை 

முன்வரு ்  ருங்கு ஒலிப்புமுலைலய அலடப்பு ஒலிப்புமுலையொக 

 ொை்றுகின்ைது.  

 கல்+தொலழ > கை்ைொலழ  

 கல்+தூண் > கை்றூண்  

அண்ண ொக்க ் கீழ்வரு ் எடுத்துக்கொட்டில் பின்வரு ் முன்னுயிர ்இ பின்வரு ் 

கலடயண்ண அலடப்தபொலிலய இலடயண்ண அலடப்தபொலியொக 

 ொை்றுகின்ைது. இவ்தவொலி  ொை்ை ் அண்ண ொக்க ் எனப்படு ். திரொவிடத ்

தொயிலிருந்து வந்த தமிழில் இவ்வித  ொை்ைங்கலளக் கொணலொ ்.  

 தகவி > தசவி (தமிழ்)  

 தகய் > தசய் (தமிழ்)  

சவை்றிை ொக்க ்  

ஒநர ஒலிப்புள்ள இரு ஒலிகள் ஒன்லைதயொன்று நசொ;ந்து வருலகயில் ஒரு ஒலி 

தன்ஒலிப்பினத்லத  ொை்றிக்தகொள்ளு ். இத்தலகய  ொை்ை ் நவை்றினொக்க ் 

எனப்படு ். கீழ்வரு ் எடுத்துக்கொட்டில் ஆழப்புழொ எனவரு ் மூலசத்சொல் 

 லலயொள த ொழியில் ஆலப்புழொ என  ொறுவது நவை்றின ொக்க ொகு ். இதில் 
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மூலச ்தசொல்லில் முதலில் வரு ் இலடயண்ண உயிரப்்நபொலி (palatal approximant) 

அண்பல்  ருங்தகொலியொக  ொறுகின்ைது.  

 ஆழப்புழொ > ஆலப்புழொ  

இட ் தபயரல் ஒலிகள் முன்பின் என இட ்  ொறுவலத இட ்தபயரல் (metathesis) 

என்பர.் திரொவிட த ொழியொன ததலுங்கில் இடப்தபயரலுை்ை தசொை்கலளக் 

கொணலொ ். பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டில் சலத என்பது தலச என  ொறுவது 

இட ்தபயரல் ஒலி ொை்ை ொகு ்.  

 சலத > தலச  

 அவன் > வொடு (ததலுங்கு)  

8.3.2. கடை்ச று  

ஒரு த ொழி அது ததொடரப்ுதகொள்ளு ் த ொழியிலிருந்து தசொை்கலளக் 

கடன்வொங்கி பயன்படுத்து ் தசயல்பொடு கடன்நபறு எனப்படு ். எந்த 

த ொழியு ் இப்நபொக்கிலிருந்து தப்பவியலொது. தமிழ்த ொழிக்கு அதன் 

புைவரலொை்றில் ச ஸ்கிருத ், ஆங்கில ், நபொரத்்துகீசு த ொழி, தபரச்ியன் 

த ொழி, உருது த ொழி என்பனவை்றுடன் ததொடரப்ு ஏை்பட்டது. இ ்த ொழி 

நபசுபவரக்ளின் பண்பொடு தமிழ் பண்பொட்டில் ஊடுருவியது. இலதப் பண்பொட்டு 

ஊடுருவல் என்பர.் இதன்கொரண ொக தமிழ் த ொழி பல தசொை்கலள 

பிைத ொழிகளிலிருந்து தபை்றுக்தகொண்டது. பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டுகள் 

இலத தவளிப்படுத்து ்:  

கடன் தரு ் த ொழி கடன் தசொை்கள்  

ச ஸ்கிருத ்; பொவ ், புண்ணிய ், ந ொட்ச ் 

உருது சபொஷ், த ொஷ், சரப்த், சவொல் 

ஆங்கில ் நசொப்பு, சினி ொ, ெங்சன், கொநலெ் 

கடன் நபறு தகளரவ நநொக்கத்தொலு ் (prestige motive) நதலவ பூரத்்திதசய்யு ் 

நநொக்கதத்ொலு ் (need filling motive) நிகழலொ ். நசொறு என்பதை்குப் பதிலொக 

சொத ் என்று கூறுவது ் நதனீர ் என்பதை்குப் பதிலொக டீ என்று கூறுவது ் 

தகளரவ நநொக்க ொக இருக்கலொ ். டிரொன்சிஸ்டர,் நடப்ரிக்கொரட்ர ்என்ை புதிய 

கருத்துருக்கலளப் தபயரிடத ் தமிழ்ச ் தசொல் இல்லொததன் கொரண ொக 

 ை்தைொரு த ொழிசத்சொல்லலப் பயன்படுத்துவது நதலவ கருதி என்று கூைலொ ்.  

8.3.3. ஒ ்புன யொக்க ்  
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ஒருவர ் தொ ் ஏை்கனநவ கை்ை த ொழியல ப்லபக் தகொண்டு பிைவை்றிை்கு ் 

அநத அல ப்லப லகயொளு ் தசயல்பொட்லட ஒப்புல யொக்க ் என்பர.் 

எடுத்துக்கொட்டொக எடு என்பதன் இைந்த கொல வடிவொன எடுத்தொர ் என்பலதக் 

கை்ை ஒருவர ் படு என்பதை்கு படுத்தொர ் என்று ் தடு என்பதை்கு ் தடுத்தொர ்

என்று ் இைந்தகொல வடிவங்கலள உருவொக்குகின்ைர ் என்ைொல் இக்கை்ைல் 

தசயல்பொடு ஒப்புல யொக்கத்தின்கண் படு ். இநத அல ப்லப 

அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு ஒருவர ்இடு என்பதை்கு இடுத்தொர ்என்ை தவைொன 

வடிலவ உருவொக்குவது ் ஒப்புல யொக்கத்தின்கண் படு ். ஆங்கிலத்தில் நலந 

என்பதன் பலழய பன்ல  வடிவ ் நலநஇ என்பதொகு ். இதை்குப் பதிலொக வரு ் 

தை்கொல வடிவொன நலநள என்பது ஒப்புல யொக்கத்தொல் ஆகு ். 

 book – books 

 boy – boys 

 eye – eyes (பலழய வடிவு eyen)  

8.4. ப ொழி மீட்டுருவொக்க ்  

 ொை்ைத்திை்கு உட்பட்ட த ொழிகளின் பலழய நிலலலய மீட்டுருவொக்க ் மூல ் 

மீண்தடடுக்கலொ ். மீட்டுருவொக்கத்லத அக மீட்டுருவக்க ் என்று ் புை 

மீட்டுருவொக்க ் என்ை ் இரண்டொகப் பகுப்பர.் ஒரு த ொழிக்குள்நளநய இருக்கு ் 

த ொழிக்கூறுகலளக் தகொண்டு அதன் முந்லதய நிலலலய மீட்டுருவொக்க ் 

தசய்வது அக மீட்டுருவொக்க ் எனப்படு ். மீட்டுருவொக்க வடிவு ஒரு த ொழியின் 

ஒரு கொலகட்டத்திை்கு முந்லதய வடிலவநயொ பலழய த ொழியின் வடிலவநயொ 

கொட்டு ். எடுத்துக்கொட்டொக தை்கொலதத்மிழில் நபொனொன் என்று வருகின்ை 

இைந்தகொல முை்றுவடிவத்;;லத நபொயினொன் என இலக்கியங்களில் 

த ய்யபடுத்த ் தசய்யப்பட்டுள்ள வடிவங்களிலிருந்து மீட்டுருவொக்க ் 

தசய்வது அக மீட்டுருவொக்க ் எனப்படு ். பிை எடுத்துக்கொட்டுகள் (*என்ை 

குறியீடு மீட்டுருவொக்க ் தசய்யப்பட்ட வடிலவக் குறிக்கு ்): எண்லண< 

*எள்தநய், தவண்லண < *தவள்தநய், நஞ்தசய்< *நன்தசய் ஓன்றிை்கு ் 

ந ை்பட்ட  ரபு அடிப்பலடயில் ததொடரப்ுலடய த ொழிகளிலிருந்து அவை்றின் 

மூல த ொழிலய மீட்தடடுப்பது புை மீட்டுருவொக்க ் ஆகு ். புை 

மீட்டுருவொக்கத்தின் நநொக்கங்களொகப் பின்வருவனவை்லைப் பட்டியலிடலொ ்: 

 • இனத ொழிகலள ஒருங்கிலணப்பது. 
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 • அ ்த ொழிகளிலடநய உள்ள தபொதுல க் கூறுகலளக் கண்டறிவது  

• த ொழிகளின் தனித்தன்ல கலள விளக்குவது  

• ததொல் வடிவதல்தக் கண்டுபிடிப்பது  

• ததொல்வடிவத்துடன் இனத ொழிகளின் பண்புக்கூறுகலள ஒப்பிடுவது  

பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டுகள் புை மீட்டுருவொக்கத்திை்கு 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகு ்.  

 தசவி (தமிழ்) > * தகவி சீர ( லலயொள ்) > கீலர உப்பு (தமிழ்) > சுப்பு  

8.5. ஒ ்புன  ப ொழியியல்  

த ொழிகலள வரலொை்று அடிப்பலடயில் ஒப்பிடுலகயில் சில த ொழிகள்  ரபு 

அடிப்பலடயில் ததொடரப்ுதகொண்டு பல த ொழியல ப்பு ஒை்றுல கலளக் 

கொட்டு ். அதத்லகய த ொழிகலள ஒநர குடு ்பதல்தச ் சொரந்்து த ொழிகளொக் 

கருதவியலு ். அவை்றின் தபொதுப்பண்புக்கூறுகலள ஒப்பிட்டு மூல த ொழியின் 

அல்லது அவை்றின் தொயொகக் கருதவியலு ் த ொழியின் த ொழிக்கூறுகலள 

மீட்டுருவொக்க ் தசய்யவியலு ். இதத்லகய நநொக்கங்கலளக் தகொண்ட 

த ொழியியல் ஒப்புல  த ொழியியல் எனப்படு ். எடுத்துக்கொட்டொக தமிழ், 

 லலயொள ், கன்னட ், துளு, நதொடொ, நகொதொ நபொன்ை த ொழிகலள ஒநர 

இனதல்த அல்லது ஒநர குடு ்பதல்தச ் சொரந்்த த ொழிகள் (அதொவது திரொவிட 

த ொழிகள்) எனக்தகொண்டு ஆயவியலு ். பின்வரு ் எடுத்துக்கொட்டு தசொல் 

அடிப்பலடயில் திரொவிட த ொழிகள் ஒை்றுல கலளக் கொட்டுவலதயு ் சில 

த ொழிக்கூறுகளொல் அலவ நவறுபடுவலதயு ் விளக்கு ்:  

தமிழ்  லலயொள ் நதொடொ நகொத்தொ கன்னட ்; 

panRi ‘pig’ panni pody  paj  pandi 

niir ‘water’ niir Niir - Niirt 

eli ‘rat’ eli Od eyi eli/ ili 

veer ‘root’ veer Poor veer Ber 

தை் தி ்பீடு  

1. வரலொை்று த ொழியியலுக்கு ் வருணலன த ொழியியலுக்கு ் உள்ள 

நவறுபொடு என்ன?  

2. த ொழியின் புை வரலொறுக்கு ் அக வரலொறுக்கு ் உள்ள நவறுபொடு என்ன?  

2. த ொழி ொை்ைங்களின் வலககள் யொலவ?  

3. த ொழி  ொை்ைத்தின் இயங்குமுலைகள் யொலவ?  
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8.3.  ொடத்பதொகு ்புனர  

வரலொை்று த ொழியியல் என்ன என்று ் வரலொை்று த ொழியியலு ் வருணலன 

த ொழியியலு ் எவ்வொறு நவறுபடுகின்ைன என்று ் அறிந்து தகொண்டீரக்ள். 

த ொழிகலள வரலொை்று முலையில் விளக்குதல் குறித்து அறிந்து தகொண்டீரக்ள். 

த ொழியில் ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், ததொடரியல் ஆகிய 

நிலலயில் ஏை்படு ்  ொை்ைங்கலளயு ் அறிந்து தகொண்டீரக்ள்.  

8.4. பதொடரந்்து  டித்தை்குரிய நூல்கள்  

கருணொகரன், கி. ஷ வ. தெயொ. 1997. த ொழியியல். கு ரன் பதிப்பக ் தசன்லன 

நகொதண்டரொ ன், தபொன். தபொது த ொழியியல். பூ ்தபொழில் தசன்லன.  

பர சிவன்.கு. 1984. இக்கொல த ொழியியல் அறிமுக ். லசவ சிதத்ொந்த 

நூை்பதிப்புக் கழக ். தசன்லன.  

முத்துசச்ண்முக ். 1989 (மூன்ைொ ் பதிப்பு). இக்கொல த ொழியியல்  துலர 

பப்ளிஷிங் உைவுஸ்  துலர.  

அரங்கன்.கி.1985. ததொடரியல்:  ொை்றிலக்கண அணுகுமுலை. தமிழ்ப் 

பல்கலலக் கழக ். தஞ்சொவூர.்  

தை் தி ்பீடு வினடகள்  

1. வரலொை்று த ொழியியல் என்பது ஒரு த ொழியின் ஒவ்தவொரு கொலகட்டத்திலு ் 

இருக்கு ் ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், ததொடரியல்  ை்று ் 

ததொடரியல் பண்புக்கூறுகலள ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து அப்பண்புக்கூறுகளில் 

ஏை்படு ்  ொை்ைங்கலள ஆய்வதொகு ். ஆனொல் வருணலன த ொழியியல் ஒரு 

கொலகட்டத்தில் உள்ள த ொழியல ப்லப  ொைொத ஒன்ைொக எடுத்துக் தகொண்டு 

அதன் ஒலியனியல், உருபனியல், தசொல்லியல், ததொடரியல், தபொருண்ல யியல் 

பண்புக்கூறுகலள ஆயு ்.  

2. த ொழிநபசுபரின் இட ்  ை்று ் இடப்தபயரச்ச்ி, பிை த ொழி நபசுபருடன் 

அவரக்ளுக்கு ஏை்பட்ட ததொடரப்ுகள், த ொழி நபசுபரக்ளின் புதிய குழுலவப் 

தபறுதல் (அதொவது சமுதொயத்தில் பிைந்த குழந்லத இயல்பொக தபறுவலதத ்

தவிரத்்து)  ை்று ் த ொழியின் வரலொை்றுடன் ததொடரப்ுலடய எதுவு ் புை 

வரலொை்றில் அடங்கு ். த ொழியின் அல ப்பில் ஏை்படு ் கொல 

அடிப்பலடயிலொன  ொை்ைங்கள் அக வரலொறு எனப்படு ். 
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 3. த ொழி  ொை்ைங்கலள ஒலியனியல்  ொை்ை ், உருபனியல்  ொை்ை ், 

ததொடரியல்  ொை்ை ், தபொருண்ல யியல்  ொை்ை ் என வலகப்படுத்தலொ ்.  

4. ஒலி ொை்ை ், கடன்நபறு, ஒப்புல யொக்க ் என்பன த ொழி ொை்ைத்தின் 

இயக்குமுலைகளொகு ். 
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