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 This monograph in Tamil investigates semantic change and semantic extension of verbs 

in Tamil. The semantic change and semantic extensions of meaning of verbs are studied from the 

perspectives of cognitive semantics and generative lexicon. The monograph is organized into six 

chapters. They are briefly described below. 

 

Chapter 1 Introduction 

 

 The introduction deals primarily about the aims and objective of the research work. A 

number of research works on semantics have been taken up Rajendran: The  syntax and 

semantics of Tamil verbs, Semantics of Tamil vocabulary, Tamil Thesaurus, Tamil electronic 

thesaurus, Tamil WordNet, Generative lexicon for Tamil verbs, Generative lexicon for Tamil 

nouns, Ontological study of Tamil nouns, Semantic structure of Tamil sentences and Tamil 

visual thesaurus. The present work is one in that direction taking up the issues of semantic 

extension or semantic charge of verbs.  

 The polysemy found in verbs and the expansion of dictionaries disproportionately due to 

polysemy need to be checked. In order to account for the dynamic process of polysemy mainly 

due to semantic change or meaning expansion, especially in verbs, it is felt that the polysemy 

needs to be addressed seriously. The endless list of meanings found in the entries of verbs in 

dictionaries led to the present study. It is felt that the semantic change or meaning extension need 

to be explained properly for the verbs to lessen the burden of lexicon. Practically speaking there 

is no principal difference between semantic change and sematic change. The principles of 

cognitive semantics and principles of generative lexicon have been adopted to explain the 

phenomenon of semantic change and semantic extension found in verbs.  

Chapter 2 Semantic Change and Semantic Extension  
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 The units of a language change in course of time. The change affects both words and 

other bigger units of language including constructions. The meaning changes as the time passes 

away. The time induces change in the meanings of all the units of language. Both content and 

grammatical words undergo meaning change. The content word becomes grammatical word and 

gives grammatical meaning. For example the verbs poo and vaa are grammaticalized to denote 

some aspectual and modal meanings. 

 

 The cognitive linguistics helps us to understand how words change their meanings to 

some extent. The prototype theory promoted by Greeaerts (1997) and Fernandez (2007) helps us 

to understand the meaning expansion or extension in cognitive perspective. According to the 

prototype theory each word has their prototypical or central meaning from where the meaning 

expands. But prototype theory helps us to understand the meaning expansion to some extent 

only. Carpenter (2013) opines that the cognitive principles such as metaphor and metonymy 

induce meaning changes. We can look at the meaning change from the point of view of historical 

linguistics too. Historical change look at meaning change as a gradual change, just like waves 

spread form the center of a disturbance in a still water body. Language changes due to the 

cognitive principle of analogy too. There are two approaches to semantics: subjective approach 

and objective semantics. Comparatively subjective approach to semantics explains semantic 

change more successfully by making use of the prototype meaning than objective approach to 

semantics. That is why Historical semanticists support prototype approach to semantics.  

 

 Traditionally change of word meaning is divided into two: one is amelioration and 

another is pejoration. In pejoration, a word takes on a derogatory meaning. Amelioration is the 

opposite process, in which a word’s meaning changes to become more positively valued. The 

normalization of previously proscribed taboo words is a good example (like ass). Whether a 

meaning change is in positive direction or negative direction will often depend on little more 

than one’s subjective judgement. The meaning change is considered due to generalization, 

widening and broadening. Opposite to generalization is specialization. The third dimension to 

traditional approach to semantic change is metaphor and metonymy.  Metonymy is the process of 

sense development in which a word shifts to a contiguous meaning. ‘Contiguous’ has a number 

of different meanings. But the essential idea is that two senses are contiguous if their referents 

are actually next to each other, either spatially or temporally. Metonymy was a notion adopted 

into linguistics from rhetoric, the traditional study of figurative, literary and persuasive 

language.. Another originally rhetorical concept with linguistic application is metaphor. 

Metaphors are based not on contiguity, but on similarity or analogy. Many instances of 

metonymic and metaphoric changes can be found in Tamil too.  

 

 Much modern work on semantic change stresses the role of conventionalization of 

implicature as a source of semantic change. To understand why meaning changes, we should not 

be thinking in terms of broad  cognitive operations like metaphor and metonymy, but should look 

instead at how inference generated in discourse become part of lexicalized meaning.  

 

Chapter 3 Polysemy and Meaning Change 
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 To some extent, direct correlation can be found between polysemy and meaning change. 

One can say without any second thought that meaning change leads to polysemy.  Blank (1991) 

in his paper talks about polysemy in lexicon. This section is written mainly based on Blank 

(1991). Polysemy can be looked at as a synchronic and diachronic phenomenon. In order to 

understand the diachronic foundation of lexical polysemy we need to understand the typology of 

semantic change. Blank (1991) lists eleven types of lexical semantic changes: 1. metaphor, 2. 

Co-hyponymous transfer, semantic extension, semantic restriction, lexical ellipsis (absorption) 

metonymy, popular etymology, auto-converse change, antiphrasis, auto-antonymy and analogous 

semantic change.  

 

  The well-known type of polysemy is metaphoric polysemy. Metaphoric polysemy is 

generally considered as a diachronic process. The similarity inside one and the same conceptual 

domain or folk-taxonomy is the basis of co-homonymous transfer. This gives rise to co-

homonymous polysemy. When converse relation develops within the same word, the auto-

converse change takes place leading to auto-converse polysemy. The synchronic relation 

between two senses of a word as “metaphoric polysemy” is inexact as they do not describe the 

whole polysemy of a word. A pair of two related senses of a word can establish semantic links to 

other senses of the word in question is self-evident.  It does not mean that all the senses of a 

word are interrelated or have “something in common” when we say that the word is polysemous. 

Polysemy has to be visualized as a chain or network of senses. An application of polysemy in 

lexicography inevitably leads to complex representations. It allows characterizing of the relations 

between the senses of one word.  

 

 Polysemy as a phenomenon of semantic description interacts with contextual variation 

(as also called “vagueness”) and homonymy (also known as “ambiguity”). Generally 

distinguishing these three concepts are not that easy. Contextual variation can be accountable to 

polysemy. Generally words occur only in concrete utterances; it does not occur in more abstract 

and idealized dictionary situations. One has to define the boundary between senses attributed to a 

particular word. This can lead to the distinction between vagueness, polysemy and homonymy.  

 

 According the modal developed by Blank there are fourfold typology of different levels 

of polysemy: (1) Rule-based non-lexicalized polysemy, (2) Rule based and lexicalized polysemy 

with no or few idiosyncratic restrictions, (3) rule-based and lexicalized polysemy with 

idiosyncratic restrictions and (4) idiosyncratic lexicalized polysemy. These different levels of 

conventionalization and idiosyncratic restrictions mark the speaker’s awareness of polysemy to 

certain extent.  

 

 Blank has demonstrated with his examples that polysemy is not fully derivable form 

semantic change. Polysemy is revealed to be merely one way in a set of possibilities. It is a 

directly lexicalized consequence of semantic innovation. Innovations can become conventional 

on the level of a discourse type. Lexical polysemy has now become defined in positive terms and 

as a tool of semantic and lexicographic description.  

 

Chapter 4 Earlier Researches in Tamil on Lexical Semantics and Semantic Change 
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 There are a few earlier researches in Tamil on lexical semantics and semantic change. 

Inadvertently they are the research works undertaken by Rajendran. “Syntax and semantics of 

Tamil verbs” is the PhD research work of Rajendran (1978). This work followed the principles 

of Nida (1975) expounded in his book entitled “Componential analysis of meaning: an 

introduction to semantic structures”. This work has great relevance to the present research work 

as Rajendran has classified verbs into certain semantic domains and subdomains based on the 

principles of componential analysis propounded by Nida (1975). Another important work on 

lexical semantics by Rajendran is his post-doctoral work on “Semantics of Tamil vocabulary”. 

These works have been culminated into two book entitled “taRkaalat tamiz coRkaLanjciyam 

(Thesaurus for modern Tamil)” which has been written in Tamil and published by Tamil 

university in 2001 (Rajendran 2001) and ‘tamiz min coRkaLanjciyam (Tamil electronic 

thesaurus)” written in collaboration with Baskaran and published by Tamil University in 2006 

(Rajendran 2006). He has published a book on lexical semantics entitled “coRkaL: vaazvum 

varalaaRum (Words: Life and History) written in collaboration with Sakthivel. His research 

papers entitled “Verbs of ‘seeing’ in Tamil’ (Rajendran 1982), “Coming and Going in Tamil” 

(Rajendran 1983), “Semantic Structure of Directional verbs of movement in Tamil”,  (Rajendran 

2002), “Syntax and semantics of Verbs of Transfer in Tamil” (Rajendran 2002), “Creating 

generative lexicon from dictionaries” (Rajendran 2003), “Building generative lexicon from 

MRDs in Tamil” (Rajendran 2010), “Grammaticalization verbs in Tamil” (Rajendran 2018) and 

“Cognitive extensions of meaning in verbs of movement in Tamil”  (Rajendran 2019) have direct 

or indirect bearing on the present research work. Some of unpublished research manuals but 

uploaded in the websites academia.edu and Research Gate which can be said to be directly or 

indirectly concerned with the present research work are “tamiz colvalai (Tamil WordNet)”, 

“muulapporuNmaiyiyal aavyu” (Ontological structure for Tamil), “tamiz peyarc coRkaLin 

aakkamuRai akaraati” (Generative lexicon for Tamil nouns)” and “tamiz vinaicoRkaLin 

aakkamuRai akaraati (Generative lexicon for Tamil)”.  

 

Chapter 5 Semantic Change and Semantic Extension of Meaning in Tamil Verbs 

 

 Recognition of polysemy becomes very crucial for the proper understanding of the 

meanings of sentences. When we translate one language into another language, especially when 

we resort to machine translation, the polysemy creates a lot of problems. The polysemy leads to 

ambiguity which makes the translation across language a difficult process. So, the study of 

polysemy across language also becomes important. We need to study how words become 

polysemous and what is the reason for a word to acquire polysemy. This naturally evokes the 

question whether is it possible to predict or define the change of meaning or extension of 

meaning of a lexical item. It is difficult to draw a line between semantic change and semantic 

extension. If the polysemy leads to the formation of new entries in the lexicon, then we call the 

process as semantic change; if the polysemy does not lead to the formation of new entries we call 

them as semantic extension. For example ndaTa 'walk' of Tamil has two entries in a typical 

Tamil dictionary as it means 'walk' in one entry and 'happen' in another entry; this can be 

considered as a semantic change. The meaning listed under an entry is considered as semantic 

extension.  
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 Rajendran (1978 and 2001) made a full-fledged study of sematic structure of Tamil. He 

tried to classify verbs of Tamil into certain domains based on componential analysis of meaning 

propounded by Nida (1975).  He has classified verbs into verbs of movement, verbs of transfer, 

verbs of change of state,  verbs of impact, verbs of senses, verbs of emotion, verbs of 

intellection, verbs of communication and verbs of other complex actions. This lays foundation to 

the semantic study of verbs. It is understood that the cognitive study of meaning change coupled 

with field semantics can give better perspective on meaning change or meaning extension. The 

semantic field analysis comes handy to understand the semantic change or extension of lexical 

items. It is possible to find out and predict how a lexical item belonging to one semantic domain 

or filed moves to another domain or field.  Verbs of movement typically show ample instances of 

cognitive extensions of meaning. For example ooTu 'run', paRa 'fly' can denote movement of 

time, movement of mind, etc. ndaTa which denotes walking in general extends its meaning to 

denote 'happen'.  We can visualize some sort of universal tendency in these meaning extensions. 

The verbs found in verbs of movement, verbs of transfer, verbs of change of state, verbs of 

impact and verbs of senses have been studied on the perspectives of cognitive semantics and 

field semantics and relevant information have been presented in this chapter.  

 

Chapter 6 Explaining Semantic extension of meaning of verbs using Principles of 

Generative Lexicon   

 

 Taking into account the principles of generative lexicon propounded by Pustejovsky, the 

semantic extension of meanings has been studied taking the data from Crea’s Modern Tamil 

dictionary (Ramakrishnan 2008). Nearly 28 verbs have been taken from Crea and their meanings 

have tabulated by extracting the participants of actions expressed by verbs such as subject, 

object, indirect object, location etc. from the examples given for meanings of each verbal entry. 

The participants are realized as noun phrases (NPs). The verbs such as acai1 ‘move’ , acai2 

‘cause to move’, anjcu ‘be afraid of’, aTangku ‘subside’, aTakku ‘control’, aTi ‘beat’, aTai1 

‘get’ and aTai2 ‘confine’, aNi ‘wear’, aNai1 ‘be extinguished’ and aNai2 ‘extinguish’, aNai 3 

‘embrace’, amai1 ‘be established’, amai2 ‘establish’, aaTu ‘move’,  aaTTu ‘shake’, izu ‘pull’, iir 

‘attract’, uTai ‘be broken’, uTai ‘break’, uuRu ‘secrete’, uuRRu ‘pour’, eTu ‘take’, eeRu ‘climb’, 

eeRRu ‘load’, ooTu ‘run’, ooTTu ‘cause to run’, kaTTu ‘construct’, kalai ‘become disorderly’, 

kalai ‘change the order’, ceer1 ‘join’, ceer ‘assemble’, taTTu ‘pat’,   ndaTa ‘walk’ and  maRRu 

‘change’ have been selected from Crea. From the meanings of each verb and taking into account 

the participants of the action such as subject, object, indirect object, location etc. realized as NPs, 

the sematic features of the participants are studied and the polysemy and semantic extension of 

the verbs are plotted and given explanation from the point of view of Pustejovsky. 

 

Chapter 7 Conclusion 

 

 The findings of research are given here. The scope of the study and future prospects of 

the study are also discussed here. 
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என்னுனர 

 ”தமிழ்  வினைகளில் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்” என்ற 

இவ்ேரய்வு தமிழ்ப் சேரருண்னமயியனலத் சதரடர்ந்த எைது நீண்டநரள் ேயணத்தின் 

ேினைேரகும். 1978-இல் நரன் சசய்து முடித்த “syntax and semantics of Tamil verbs” 

என்ற எைது முனைேர் ேட்ட ஆய்வும் அனதத் சதரடர்ந்து நரன் சசய்த  “Semantics of 

Tamil vocabulary” என்ற எைது முதுமுனைேர் ேட்ட ஆய்வும் சதரடக்கங்கைரகும். 

அனதத் சதரடர்ந்து தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம், தமிழ்ப் சேயர்ச்சசரற்கைின் 

ஆக்கமுனற அகரரதி உருேரக்கம்,  தமிழ் ேினைச்சசரற்கைின் ஆக்கமுனற அகரரதி 

உருேரக்கம், தமிழில் சசரல்ேனல,  தமிழ்ப் சேயர்ச்சசரற்கைின் மூலப்சேரருண்னமயியல் 

ஆய்வு,  தமிழ் வொக்கியங்களின் ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு என்ற ப ொருண்னமயியல் 

பதொடர் ொை ஆய்வுகனள கமற்பகொண்டு ஆய்கவடுகனள உருவொக்கிகைன். 

“ப ொருண்னமயியல்” என்ற நூனலயும் எழுதியுள்களன். அச்கசற்றி பவளியிட 

இயலொததொல் இவற்னற academia.edu மற்றும் Research Gate என்ற 

இனணயதைங்கைில் ேதிபேற்றம் சசய்துள்பைன். தற்க ொது எைது கவைத்னத 

புலைறிவுப் ப ொருண்னமயியலில் திருப் ியுள்களன். அதன் வினளவுதொன் ”தமிழ்  

வினைகளில் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்” என்ற இந்நூல்.  இனத 

முனைவர் க.  ொக்கியரொஜ் அவர்களுடன் இனைந்து எழுதியுள்களன். இனத Language in 

India  என்ற மின் ஆய்ேிதழில் பவளியிட உதவிபுொியும் க ரொசிொியர் மொ. திருமனல 

அவர்களுக்கு எைது நன்றினயத் பதொிவித்துக்பகொள்கின்கறன். அேர் ஊக்கம் 

இல்லரேிட்டரல் இது எைது மடிக்கணியில் உறங்கிக்சகரண்டிருக்கும்.  

       இரரபசந்திரன் சங்கரபேலரயுதன் 
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இயல் 1 

            அறிமுகம் 

 “தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்” என்ற 

இவ்வொய்வு தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம்  ற்றிய விொிவொை ஆய்வு இல்லொத 

குனறனய நினறவு பசய்யும் முகத்தொன் கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. ப ொருண்னமயில் 

 ற்றி இரொகசந்திரன் அவர்களொல் கமற்பகொள்ளப் ட்ட ஆய்வுகள் (Rajendran, 1978, 

1983, 2002, 2003;  இரரபசந்திரன் 2009, 2010, 2015) இவ்வொய்விற்கு அடித்தளமொக 

அனமகின்றை.  

பமொழிக்கூற்றுகள் கொலப் க ொக்கில் அவற்றின் ப ொருண்னமயில் மொற்றம் 

அனடயும். நம்னமப் ப ொறுத்தவனரயில் எவ்வொறு தமிழ் வினைச் பசொற்கள் ப ொருண்னம 

மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் அனடகின்றை, அதற்கொை கொரைங்கள் என்ை, 

ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் எவ்வொறு வனகப் ொடு பசய்து 

விளக்கலொம் என் ை குறிக்ககொள்கள் ஆகும். பமொழிக்கூறுகள் பசொற்கனளயும்  ிற ப ொிய 

இலக்கைக் கட்டுமொைங்கனளயும் உட் டுத்தும். ப ொருளடக்கச் பசொற்களும் 

இலக்கைச்பசொற்களும் ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு உள்ளொகும். ப ொருளடக்கச் பசொற்கள் 

இலக்கைச் பசொற்களொக மொறி இலக்கைப் ப ொருனளத் தரும். எடுத்துக்கொட்டொக, க ொ, 

வொ, இரு க ொன்ற ப ொருளடக்கச் பசொற்கள்   வினையொற்று வினைகளொகவும் 

பசயற் ொங்கு வினைகளொகவும் பசயற் ொடு பசய்யும்  டி ப ொருண்னம மொற்றம் 

அனடந்துள்ளை. தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மரற்றத்னத ஆய்வதுதொன் 

இவ்வொய்வின் முதன்னம கநொக்கமொகும். இது இருவழிகளில் இங்கு 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது: ஒன்று சேரருண்னம மரற்றத்திற்கரை புலைறிவுப் 
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சேரண்னமயில்சரர் கரரணங்கனை ஆய்ந்து ேிைக்குேது மற்சறரன்று 

புஸ்சதச ரவ்ஸ்கியன் ஆக்கமுனற அகரரதிக் பகரட்ேரட்னடப் ேின்ேற்றி ேினைகைின் 

ேல்சேரருண்னமனய ேிைக்குேது  

 புலைறிவுப்சேரருண்னமயியல் அடிப்ேனடயிலரை ேினைகைின் சேரருண்னம 

நீட்சி அல்லது சேரருண்னம மரற்ற ஆய்வு இருேழிகைில் பமற்சகரள்ைப்ேட்டுள்ைது: 

ஒன்று ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் தமிழ் வினைகனளப் ப ொருண்னமக் 

களங்களொகப்  ிொித்து கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட வினைகளின் 

ஒருப ொருள் ன்பமொழியத்தன்னமனய அல்லது  ல்ப ொருண்னமனய (polysemy) 

ேிைக்குேது; இரண்டொவது வினைகளின் ேல்சேரருண்னம மூலம் சேைிப்ேடும் 

ப ொருண்னம நீட்சிகனளயும் ப ொருண்னம மொற்றங்கனளயும் ஆய்ந்து விளக்கி, எவ்ேரறு 

ஒரு சேரருண்னமக்கைத்னதச் சரர்ந்த ேினைகள் சேரருண்னம நீட்சி கரரணமரக 

மற்சறரரு சேரருண்னமக்கைத்திற்குச் சசல்கின்றது என்ேனதத் சதைிவுேடுத்துேது.  

பசொற்களின் அர்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டு அவற்றின்  யன் ொட்டின் 

எடுத்துக்கொட்டுகனளத் தரும் பசொற்தகவல் மூலவளங்களொக அகரொதிகள் மிளிர்கின்றை. 

பசொற்கனளப் ப ொருண்னம அடிப் டியில் ப ொருட்புலங்களொகப்  ொகு ொடு பசய்து 

அவற்றின் கீழ் பசொற்கனளத் தரும் பசொல் தகவல் மூலங்களொகப் ப ொருட்புல அகரொதிகள் 

அல்லது பசொற்களஞ்சியங்கள் அனமகின்றை. தரவுத்பதொகுதிகனளப்  யன் டுத்தி 

பசொற்கனளக் கண்டு ிடித்து அவற்னற ஒருப ொருள் ன்பமொழியக் குழுமங்களொகப் 

 ட்டியலிட்டு  அனவ ஒவ்பவொன்றின் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளக் கண்டு ிடித்து 

அவற்றின்  யன் ொட்டு எடுத்துக்கொட்டுகனளத் தருவதுடன் அவற்னறப் அவற்றிற்கு 

இனடகயயுள்ள ப ொருண்னம உறவுகள் அடிப் னடயில் இனைத்து 
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மூலப்ப ொருண்னமயியல்  ின்ைைியில் தருவனதச் பசொல்வனலகள் (wordNets) 

பசய்கின்றை.  

இங்கு சிக்கல் என்ைபவன்றொல் ஒவ்பவொரு பசொல்லுக்கும் அர்த்தங்களின் 

 ட்டியல்கள் நீண்பகொண்டிருக்கும். வினைகனளப் ப ொறுத்தவனரயில் இப் ட்டியல் 

 க்கக்கைக்கில் நீளும். இத்தனகய  ட்டியனலப்  யன் டுத்தி பமொழினயக் கடந்து 

பமொழிப யர்ப் தற்கும் தகவல்  ொிமொற்றத்திற்கும் தகவல் ப றுதலும் கடிைமொகும். 

இப் ட்டியலுக்குப்  திலொக இப் ட்டியல் மூலம் பவளிப் டும் பசொற்களின் ப ொருண்னம 

மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சிகனளயும் விதிகளொககவொ அல்லது 

வனகப் ொடுகளொககவொ அனமத்துத் தந்தொல் கமற்பசொன்ை பசயல் ொட்னட 

பசம்னமயொகவும் எளினமயொகவும் பசய்யவியலும் என் து பவளிப் னட.  இத்தனகய 

கநொக்கிலும் தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

ஆயப் ட்டுள்ளை.  

பசொற்களின்  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தன்னம பசொற்கனள வினளவொக்க 

முனறயில் னகயொளுவதற்கு உதவிைொலும் வொக்கியங்களின் ப ொருள்ககொளுக்கும் 

பமொழிப யர்புக்கும் பசொற்கள் அடிப் னடயிலொை தகவல் க றுக்கும் இனடயூறொக 

அனமகின்றது. பசொற்களின்  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தன்னம பசொற்ப ொருள் 

மயக்கத்திற்கு மிக முக்கிய கொரைமொகும்.  பசொற்களின்  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தன்னம 

ப ொரும் ொலும் ஊக்கிக்க இயலுவதொக அனமகின்றை. இவ்வூக்கிக்க இயலும் 

ப ொருண்னம மொற்றத்னத அல்லது நீட்சினயப் ப ொதுனம விதிகளொகத் தரகவொ 

ஊகிக்கவியலும் க ொக்குகளொக விளக்ககவொ இயலுமொைொல் அது   ல பமொழியியல் 

பசயல் ொடுகளுக்குப்  யனுள்ளதொக அனமயும். இதன் அடிப் னடயிலும் இவ்வய்வு 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. 
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 தமிழ் வினைகள் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் மொற்றமும் நீட்சியும் அனடகின்றை 

அவற்னற வனக டுத்தி விளக்கவும் அதற்கொை ப ொதுவொை கொரைங்கனளக் 

கண்டறியவும் இயலும் என்ற கருதுககொள் இங்கு முன்னவக்கப் டுகின்றது. வினைகளின் 

ப ரும் ொலொை ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் ஊகிக்க அல்லது 

எதிர் ொர்க்க இயலுவதொகவும் விதிகளொல் விளக்க இயலுவதொகவும் அனமகின்றது. 

இத்தனகய எதிர் ொர்ப்பும் ஊகிப்பும் நமது கருத்துப்  ொிமொற்றச் பசயல் ொட்னட 

எளிதொக்குகின்றது. வினைகள் ப ரும் ொன்னமயும் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் உருவக 

நீட்சிகயொ மொற்றகமொ  அனடகின்றை. அத்தனகய உருவகப் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் 

அல்லது நீட்சியின் ேினைவுகைில் சிலவற்னற நொம் எதிர் ொர்க்ககவொ ஊகிக்ககவொ 

இயலும். குறிப் ிடத்தக்க ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்  

உலகப்ப ொதுனமயொககவொ அல்லது (ஒரு குறிப் ிட்ட  ண் ொட்டில்) ப ொதுனமயொை 

க ொக்கொககவொ அனமயலொம். ஆகுப யர் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் உருவகப் 

ப ொருண்னம நீட்சினயயும் ஒரு பசொல்லின்  ல்ப ொருள்ஒருபமொழியத் தன்னமக்கொை 

முக்கிய கொரைங்களொகக் கருத இயலும்.    

 இங்கு தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

அகரொதிகளின் அடிப் னடயில் ஆயப் டும். குறிப் ொக, க்ொியொவின் தற்கொலத் 

தமிழகரொதியில் கொைப் டும் வினைகள்  ற்றிய ப ொருண்னமத் தகவல்களின் 

அடிப் னடயில் ஆயப் டும். இத்தனகய அகரொதி வினைச்பசொற்களின் ப ொருண்னம 

 ற்றிய தற்கொல நினலனய பவளிப் டுத்துவதொக அனமந்தொலும் அது வரலொற்றுக் 

கொலத்னத  ிரதி லித்கத ஆகும் என் னத நொம் கருத்தில் பகொள்ள கவண்டும். தற்கொல 

நினல ப ரும் ொலும் கொலக ொக்கின் வினளவுதொன் என் னத நொம் அறுதியிட்டு கூறலொம். 

குறிப் ொக ஒரு வினை ப றும்  ல்ப ொருண்னம அதன் ப ொருண்னமயில் ஏற் ட்டுள்ள 
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வரலொற்று கொல மொற்றத்தின் வினளவு தொன் என் னதத் தயக்கமின்றி கூறலொம். 

கொர்ப ண்டர் (Carpenter, 2013) எழுதிய ‘ப ொருண்னம மொற்றமும் புலைறிவும்: எவ்வொறு 

தற்கொலம் முற்கொலத்னதயும்  ிற்கொலத்னதயும் பவளிப் டுத்துகின்றது” (Semantic Change 

and Cognition: How the present illuminates the past and the future) என்ற கட்டுனர 

இங்கு கருத்தில் பகொள்ளகவண்டியதொகும்.  

பசொற்கள் எவ்வொறு தமது ப ொருண்னமனய மொற்றுகின்றை என் து  ற்றிய நமது 

புொிந்துபகொள்ளனல அதிகொிக்க பசொற்களின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம 

நீட்சினயயும் ஆயும் அண்னமக்கொலப் புலைறி பமொழியியல் ஆய்வுகள் நமக்கு 

உதவுகின்றை. இவ்வொய்வுகள் குறிப் ொக மூலவனகக் ககொட் ொடின் அடிப் னடயில் 

(Geeraerts, 1997; Fernandez, 2007) பசய்யப் டுகின்றை. புலைறிவு பமொழியியல் 

ககொட் ொடு  ற்றி இயல் இரண்டில் விளக்கமொகத்தரப் ட்டுள்ளது. புலைறி பமொழியினலக் 

கவைக்குவிப்பு பசய்து தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னமகள் ஆயப் ட்டு அவற்றின் 

ப ொருண்னமமொற்றங்களும் ப ொருண்னம நீட்சிகளும் வனகப் டுத்தப் ட்டு 

ஆயப் ட்டுள்ளை. வர்ைனை பமொழியியல் ககொட் ொடும் வரலொற்று பமொழியியல் 

மற்றும் சமகொல பமொழியியல் ககொட் ொடும்  புலைறி பமொழியிலின்  ின்ைைியில் 

அனமயும்.  

கலரர் (Lehrer 1985) தமது கட்டுனரயில் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் 

பகொள்னககளில் உள்ள நுண்ைறினவ அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ஒவ்பவொரு 

பசொற்களின் பவளிப் ொடகக் கொைொமல் ஒரு ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த 

பசொற்களின் பமொத்த பவளிப் ொடக் கருதுவதொல் ப றவியலும் எைத் தமது கருத்னத 

முன்னவக்கின்றொர். கலொின் இக்கருத்து இரண்டொம் இயலில் விளக்கப் ட்டுள்ளது. 
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இவரது இக்கருத்து ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி குறித்த 

இவ்வொய்வில் எடுத்துக்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. 

ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் ஒரு பசொல்னலப் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியொக மொற்றும். ப ொருண்னம நீட்சியும்  ல்ப ொருள் 

ஒருபமொழியமும் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் (Pustejovsky, 1995) ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொடு அடிப் னடயில் ஆயப் ட்டு விளக்கங்கள் தரப் டுள்ளது. 

 தமிழ் பமொழியின் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ற்றிய விொிவொை ஆய்வு இதுவனர கமற்பகொள்ளப் டவில்னல. இவ்வொய்கவடு 

இத்கதனவனயப் பூர்த்திபசய்யும். கமலும் தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம், 

ப ொருண்னம நீட்சி, ஒருப ொருள் ன்பமொழியம் இவற்றிற்குக் கொரைமொை உருவக நீட்சி, 

ஆகுப யர் நீட்சி என் ை விொிவொக ஆயப் டும் க ொது ப ொருண்னம மொற்றத்தின் மற்றும் 

ப ொருண்னம நீட்சியின் ஒரு வனகப் ொட்டியல் கினடக்கும்.   

 வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி மற்றும் ப ொருண்னம மொற்றங்களின் 

ப ொதுத்தன்னம, ப ொதுனமயொை க ொக்கு, உலகப்ப ொதுத்தன்னம, ஊகிக்க இயலும் 

அல்லது எதிர் ொர்க்க இயலும் தன்னம என் ை நமது கருத்தொடல் பசயல் ொட்னட 

எளிதொக்குகின்றது. கமலும் புதிய பமொழியில் வினைகனளக் னகயொளுனகயில் 

வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி குறித்த நமது அறிவு மிகப் 

 யனுள்ளதொக அனமயும். இத்தனகய அறிவு தமினழ இரண்டொம் பமொழியொகக் கற் ிக்கும் 

ஆசிொியர்களுக்கு வரப் ிரசொதமொய் இருக்கும். 

 ப ொருண்ம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி குறித்த விதிகனளப்  யன் டுத்தி 

ஒவ்பவொரு வினைக்கும்  க்கக் கைக்கில் நீண்டுபகொண்டிருக்கும் அர்த்தங்களின் 
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 ட்டியனலக் கட்டுப் டுத்த இயலும். புஸ்பதொப ொவிஸ்கியின் (Pustejovsky, 1995) 

ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு இதற்கு வழிவகுக்கும்.  

 பமொழிப யர்ப் ொளர்களுக்கு, குறிப் ொக இயந்திரத்னதப்  யன் டுத்தி 

பமொழிப யர்ப் ில் ஈடு ட்டுள்ளவர்களுக்குப்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் குறிந்த 

விளக்கங்களும் விதிகளும் பசொற்ப ொருண்னம மயக்கங்கனள கநொிடுவதற்கு 

உறுதுனையொக அனமயும்.  

 இவ்ேரய்வு பமற்சசரன்ை பகரட்ேரடுகனை உட்ேடுத்தி சசய்யப்ேட்டுள்ைது. 

முதலரேதரகப் புலைறிவு (cognition) அடிப்ேனடயில் ேினைகைின் சேரருண்னம 

மரற்றங்கள் ஆயப்ேட்டு அதற்கரை புலைறிவு சமரழியியல் (cognitive linguistics) 

கரரணங்கனைக் கண்டுசகரள்ளும் முயற்சி பமற்சகரள்ைப்ேட்டுள்ைது. இரண்டரேதரக 

புஸ்சதப ரேிஸ்கியின் (Pustejovsky, 1995) ஆக்கமுனற அகரரதிக் (generative lexicon) 

பகரட்ேரட்னட அடிப்ேனடயரக எடுத்துக்சகரண்டு சேரருண்னம நீட்சிக்கரை 

கரரணங்கனை ேினைகள் ஏற்கும் ேங்சகடுப்ேரைர்கைின் சேரருண்னமப் ேண்புக்கூறுகள் 

அடிப்ேனடயில் ேிைக்கும் முயற்சி பமற்சகரள்ைப்ேட்டுள்ைது. இவ்ேிரு முயற்சிகளும் 

முழுனமயரக பமற்சகரள்ைப்ேட்டு சேரருண்னம மரற்றம் மற்றும் சேரருண்னம 

நீட்சிக்கரை கரரணங்கள் யரவும் சதைிேரகக் கண்டுேிடிக்கப்ேட்டு இவ்ேரய்பேட்டில் 

தரப்ேட்டுள்ைை என்று கூற இயலரது. இதற்கரை முயற்சிகள் எடுக்கப்ேட்டுள்ைை என்று 

தரன் கூற இயலும். இவ்ேரய்வு ஒரு முதன்னமயரை மற்றும் சதரடக்கமரை  ஆய்ேரகும். 

எைபே இதன் கண்டுேிடிப்புகள் ஒரு எல்னலக்கு உட்ேட்பட அனமகின்றை. இனே 

குறித்து பமலும் ஆய்வு சசய்யப்ேடபேண்டும்.  
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இயல் 2 

ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

2.1 அறிமுகம் 

பமொழிக்கூற்றுகள் கொலப் க ொக்கில் மொற்றமனடவது தவிர்க்க இயலொத ஒன்றொகும். 

நம்னமப் ப ொறுத்தவனரயில் எவ்வொறு வினைச் பசொற்கள் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

ப ொருண்னம நீட்சியும் அனடகின்றை என் து கருத்தத்தக்கதொகும். பமொழிக்கூறுகள் 

பசொற்கனளயும்  ிற ப ொிய இலக்கைக் கட்டுமொைங்கனளயும் உட் டுத்தும்.  

ப ொருளடக்கச் பசொற்களும் இலக்கைச்பசொற்களும் ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

உள்ளொகும். ப ொருளடக்கச் பசொற்கள் இலக்கைச் பசொற்களொக மொறி இலக்கைப் 

ப ொருனளத் தரும். எடுத்துக்கொட்டொக இரு, க ொ, வொ க ொன்ற ப ொருளடக்கச் பசொற்கள்   

வினையொற்றுவினையொகவும் பசயற் ொங்கு வினையொகவும் பசயற் ொடு பசய்யும்  டி 

ப ொருண்னம மொற்றம் அனடந்துள்ளை. 

ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கும் ப ொருண்னம நீட்சிக்கும் கவறு ொடு  ொரொட்டுவது 

பகொள்னக அடிப் னடயில் கதனவயில்லொததொகும்; ஏபைன்றொல் சில கவனளகளில் 

ப ொருண்னம மொற்றத்தின் ஒரு துனை வனகயொகப் ப ொருண்னம நீட்சினயக் கருத 

இயலும். கதனவக்கொக வரலொற்று அடிப் னடயில் பதொடர்புள்ள ஆைொல் அகரொதியில் 

தைிப்  திவுகளொகத் தரப் ட்ட ப ொருண்னமகனளப் ப ொருண்னம மொற்றம் என்றும் ஒகர 

 திவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருண்னமகனளப் ப ொருண்னம நீட்சி என்றும் 

கூறவியலும். கதனவ கருதி ஒரு பசொல்லின் முற்றிலும் கவறு ட்ட ப ொருண்னமகனள 

மொற்றங்கள் என்றும் பதொடர்புள்ள மற்றும் மொற்றங்கனள விளக்க இயலும் அல்லது 

ஊகிக்கவியலும் ப ொருண்னமகனள ப ொருண்னம நீட்சிகள் என்றும் கூறவியலும். 

இருப் ினும் “முற்றிலும் கவறு ட்ட” மற்றும் “பதொடர்புள்ள” என் னவகளுக்குக் பகொள்னக 
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அடிப் னடயில் சொியொை விளக்கம் தருவது கடிைம். எைகவ இவ்வொய்வில் ப ொருண்னம 

மொற்றம் என் தும் ப ொருண்னம நீட்சி என் தும் கதனவகருதி  யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது.  

அகரொதி இலக்கைத்தின் துனைநினலக் கருவியொக பமொழி ஆய்வில் முக்கியப் 

 ங்களிப்புச் பசய்கின்றது. சொம்ஸ்கியின் இலக்கைத்தில் இலக்கை விதிகளுக்குத் 

துனையொக நிற் து அகரொதிதொன். இலக்கைம் வொக்கியங்களின் கட்டனமப்ன த் 

தரும்க ொது அகரொதி அவ்விலக்கைத்தொல் உருவொக்கப் ட்ட கட்டனமப் ிற்கு உருவம் 

அல்லது வடிவம் பகொடுக்கத் கதனவயொை பசொற்கனளத் தருகின்றை. இத்தனகய அகரொதி, 

பசொற்கனள வொினசப் டுத்தி அர்தங்கனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதியொக அனமயொமல் 

பதொடரனமப்புகனள வருவனரவு பசய்யும் டியொகவும் பதொடொியல் பசய்திகனள 

உள்ளடக்கிதொகவும் அனமயும்  டி எதிர் ொர்க்கப் டுகின்றை. 

2.2 பசொற்ப ொருண்னமயியல் 

ப ொருண்னமனயப்  ற்றிப் க சுனகயில் நம் மைதில் உடைடியொக உதிப் து 

பசொல். பசொல்லுக்குப் ப ொருண்னம இருக்கிறது என்று  லரும் கருதுகின்றைர். இதைொல் 

அகரொதிகளின் உருவொக்கம் மிக முக்கியமொகக் கருதப் டுகின்றது. பமொழியியலொர் 

ஒலியைியல் தவிர பமொழியின்  ிற மட்டங்களொை உரு ன், பசொல், பதொடர் மற்றும் 

வொக்கியம் க ொன்ற எல்லொ மட்டங்களிலும் ப ொருண்னம பவளிப் டுவதொகக் 

பகொள்கின்றைர். ஒரு வொக்கியத்தில் வரும் பசொற்களின் ப ொருண்னமகனள வொினசயொக 

இனைத்துப் ப றுவதல்ல வொக்கியப் ப ொருண்னம. பசொற்களின் ப ொருண்னம வொக்கிய 

நினலயில் பவளிப் ட வொக்கியத்தில் வரும் பசொற்களுக்கு இனடகய உள்ள உறவுகள் 

கருத்தில் பகொள்ளப் டகவண்டும். சுருக்கமொக வொக்கியப் ப ொருண்னம வொக்கியத்தில் 

வரும் பசொற்களின் பதொடர் உறவு (syntagmatic relation) மற்றும் அடுக்குறவு 

(paradigmatic relation) அடிப் னடயில் பவளிப் டும்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்னட 

எடுத்துக்பகொள்கவொம். 
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(1)     இரொமன்     ொம்ன க்  பகொன்றொன்.  

எழுவொய் பசயப் டுப ொருள்  யைினல 

பகொல் வர் பகொல்லப் டுவது பசயல்  

இவ்வொக்கியத்தில் இரொமன் என் தற்கும் பகொல் என்ற வினைக்கும் உள்ள உறவு 

எழுவொய் உறவொகும்.  ொம்பு என் தற்கும் பகொல் என் தற்கும் உள்ள உறவு 

பசயப் டுப ொருள் உறவொகும். இரொமன் பகொல் வன்;  ொம்பு பகொல்லப் டுவது. 

வொக்கியத்தில் வரும் பசொற்களுக்கினடயிலொை இத்தனகய உறவு பதொடர் உறவு 

எைப் டும். இரொமன் என் னத அவன், ன யன், சிறுமி, மைிதன் என்ற பசொற்களொல் 

இடம் ப யர்க்கலொம்.  ொம்பு என் னத பூனை, நொய், விலங்கு என்ற பசொற்களொல் இடம் 

ப யர்க்கலொம். பகொல் என் னத அடி, உனத, மிதி என்ற பசொற்களொல் இடம் 

ப யர்க்கலொம். இவ்வொறு இடம் ப யர்க்கவியலும் பசொற்களுக்கு இனடகய உள்ள உறவு 

அடுக்கு உறவு எைப் டும். இவ்வொறு ஒரு வொக்கியத்தின் ப ொருள் அதில் வரும் 

பசொற்களின் பதொடர் உறவு மற்றும் அடுக்கு உறவு இவற்றொல் ப றப் டும். இத்தனகய ஓர் 

அணுகுமுனற பசொற்ப ொருண்னமயியல் (lexical semantics) எைப் டும். 

2.2.1.பசொற்ப ொருண்னமயின் இயல்பு  

ப ொருண்னமயின் வனரயனற விளக்க அறிமுகத்தில் பசொற்களின் ப ொருண்னமகள் 

குறித்துக் கூடுதலொகப் க சப் டுவது இயல்பு. ஆைொல் வடிவவொத அடிப் னடயிலொை 

விளக்கத்தில் பசொற்களின் ப ொருண்னம ஆயப் டுவதில்னல அல்லது அவற்றின் 

சட்டகமொகச் சுருக்கப் டும். இருப் ினும் பமொழியியல் கண்கைொட்டம் இல்லொதவர் 

ப ொருண்னமனயத் தைித்தைிச் பசொற்களுடன் பதொடர்பு டுத்தும் உள்ளுைர்வு 

இருக்கின்றது. இம்மொதிொியொை உள்ளுைர்வு ப ொருண்னமயின் கநொக்னக மிகக் குனறத்து 

மதிப் ிடுகின்றது. அது முழுவதும் தவறில்னல என்றொலும் ப ொருண்னமயின் முகவுனர 

அனத ஒரு கநர்த்தியொை வடிவவொதத்தில் அடக்க இயலொது என்ற கொரைத்தொல் 

பசொற்ப ொருளின் கலனவத்தன்னமனய விளக்கத் தவறக்கூடொது.  
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2.2.1.1. பசொல் என்றொல் என்ை?  

இலக்கை அலகொை பசொல்லின் தன்னமனயப்  ற்றி ஏரொளமொை வொதங்கள் 

இருக்கின்றை. அவற்றில்  ல நம் கவைத்திற்கு ஏற்புனடயதல்ல. நொம் எனதப் ற்றிப் 

க சுகின்கறொகமொ அனதப் ற்றிச் சில கருத்துகள் இருப் து அவசியம். இக்கருத்துச்சொயல் 

சொியொை வனரயனற விளக்கத்னதத் தனட பசய்கின்றது. நல்ல அணுகுமுனற 

மூலமுன்மொதிொி (prototype) அணுகுமுனறயொகும். மரபு அடிப் னடயில் ஒரு குனறந்த 

வொினச மொற இயலும் அலகு என்று  ண் ொக்கம் பசய்வது நமக்குப்  யனுள்ளதொக 

அனமயும். மூலமுன்மொதிொி பசொல்லுக்கு இரு  ண்புக்கூறுகனள அனட பசய்கின்றது: 

 1. இனத வொக்கித்தில் அங்கும் இங்கும் நகர்த்தலொம் அல்லது குனறந்தது  ிற 

உறுப்புகளுடன் பதொடர்புனடய அதன் இடத்னதச் சில புதிய விவரங்கனள இனடயில் 

கசர்த்து மொற்றலொம்.  

2. அனத இனடயூறு பசய்யலொம் அல்லது அதன்  ொகங்கனள வொினச மொற்றம் பசய்யலொம். 

வொக்கியத்தில் மொற்றங்கனளச் பசய்னகயில் நொம் பசொற்கனள அனமப்பு அடிப் னடயில் 

ஒரு முழுனமயொகக் கருதப் ட கவண்டிய கட்டொயம் இருக்கின்றது.  

(2)     அ. மக்கள் கதசியமயமொக்கனலக் கடுனமயொக எதிர்க்கிறொர்கள். 

ஆ. கதசியமயமொக்கனல மக்கள் கடுனமயொக எதிர்க்கிறொர்கள்.  

இ. கடுனமயொக மக்கள் கதசியமயமொக்கனல எதிர்க்கிறொர்கள்.  

புதிய விவரங்கனளப்  ின்வருமொறு இனடயில் பசொருகலொம்.  

(3) நம் நொட்டு மக்கள் முழுனமயொை கதசியமயமொக்கனல மிகக் கடுனமயொக 

எதிர்க்கிறொர்கள்.  

இனடச்பசருகல் இடங்கள் பசொற்களுக்கு இனடயில் வருவனதக் கவைிக்கவும். பசொற்கள் 

எழுதுனகயில் இடம் விட்டு எழுதப் டுகின்றை. ஆைொல் க சுனகயில் நிசப்தத்தொல் 

 ிொிக்கப் டுவதில்னல. அனவகளுக்குத் தைிப் ட்ட உள்ளனமப்பு உண்டு. 

மூலமுன்மொதிொியில் (Prototypically) ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட பசொல் கவர்கள் இல்னல.  
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எ.கொ  

(4) அநியொயம்,  இைினம, கவகம்-ஆக, அழகு-ஆை, முன்-நொள், நடந்தொன்,  டித்தல்  

சில பசொற்களுக்கு ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட பசொல் கவர்கள் இருப் து க ொல் 

கதொன்றுகின்றை.  

எ.கொ  

(5) வண்ைத்துப்பூச்சி, கரும் லனக.  

இனவ முன்மொதிொியொைனவ அல்ல; ப ரும் ொலொைவற்றில் கவர்கள் க ொன்று 

கதொற்றமளிப் னவ முழுவதும் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் தைிப் ட்டனவ அல்ல; 

ஒருங்கினைந்த கவர் (fused root) ஆகும்.  ிற பசொற்களில் பசொல் கவர்ககள இல்னல; 

இனவ இலக்கைச் பசொற்கள் என்று அனழக்கப் டும்; எ.கொ. அந்த, மற்றும், அல்லது, 

உனடய.  

இந்த இடத்தில் நொம் பசொல் என்று குறிப் ிடுவனத ஓரளவுக்குத் துல்லியமொகக் 

கூறகவண்டும். ஒரு ப ொருளில் நட, நடந்தொன், நடக்கிறொன், நடப் ொன் என் ை 

கவறு ட்ட பசொற்கள். மற்பறொரு ப ொருளில் அனவ ஒரு பசொல்லின் (நட என் தன்) 

கவறு ட்ட வடிவுகள் ஆகும். மொறொக நட என் தும் நடப்பு என் தும் இரு ப ொருளிலும் 

கவறு ட்ட பசொற்கள். ஆைொல்  டி (step) என் தும்  டி (a measure) என் தும் ஒகர 

வடிவில் உள்ள பசொற்கள்; அனவகளுக்குத் தைித்தைியொை  திவுகள் தரப் டுவனத நொம் 

எதிர் ொர்ப்க ொம்; எைகவ அனவ இரண்டொவது ப ொருளில் கவறு ட்ட பசொற்களொகும். 

பசொல் வடிவுகளுக்கும் (word forms) பசொல்லன்களுக்கும் (lexemes) கவறு ொடு  ொரொட்ட 

கவண்டும். பசொல் வடிவுகள் அவற்றின் ஒலியன் வடிவொகலொ எழுத்து வடிவொகலொ 

தைிப் ட்டனவ. பசொல்லன்கனள கவர்கள் மற்றும்/அல்லது அதற்கு கமற் ட்ட வடிவங்கள் 

ஒன்றொகக் குழுமம் பசய்யப் ட்டனவயொகக் கருதலொம். எைகவ ஓடு, ஓடிைொன், 
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ஓடுகிறொன், ஓடுவொன் என் ை ஓடு என்ற பசொல்லனைச் சொர்ந்த வடிவங்களொகும். நட, 

நடந்தொன், நடக்கிறொன், நடப் ொன் என் ை நட என்ற பசொல்லனைச் சொர்ந்த 

வடிவுகளொகும். மதித்தொன், மதிக்கிறொன், மதிப் ொன், என் ை மதி என்ற பசொல்லனைச் 

சொரும். அவமதி, அவமதித்தொன், அவமதிக்கிறொன், அவமதிப் ொன் என் ை முதல் 

குழுமத்தின் கவனரக் (மதி) பகொண்டிருந்தொலும் கவறு ட்ட பசொல்லனைச் சொரும் (அவமதி 

என்றச் பசொல்னலனைச் சொரும்). அவமதி என் து மதி என்ற பசொல்லைிடமிருந்து அவ 

என்ற பசொல்லொக்க ஒட்னடக் பகொண்டிருப் தொல் கவறு ட்டதொகக் கருதப் டும்.  

2.2.1.2. பசொற்ப ொருண்னமயும் இலக்கைப்ப ொருண்னமயும்  

பசொற்ப ொருண்னமக்கும் இலக்கைப்ப ொருண்னமக்கும் ப ரும் ொலும் கவறு ொடு 

 ொரொட்டப் டும். எல்லொ இரண்டொகப் ிொித்தலிலும் ஆ த்து உண்டு. பசொல்லின் தன்னம, 

இலக்கைத்தன்னம என் ைவற்றில் பதொடர்ந்து கவறு டுகின்ற அளவுககொல் உண்டு 

என் னத மைதில் பகொண்டொல் இந்த இரண்டொகப் ிொித்தல் ஆ த்தொைதல்ல. 

ப ொருண்னமனயக் பகொண்டிருக்கும் அலகுகளின் வனக அடிப் னடயில் இந்த 

கவறு ொட்னட பவளிப் டுத்துவது வசதியொை வழியொகும். நொம் இலக்கை அலகுனள 

மூடிய குழும அலகுகள் (closed set items) மற்றும் திறந்த குழும அலகுகள் (open set 

items) என்று  குக்கலொம். மூடிய குழும அலகளின் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்வரும் 

 ண்புகனளக் பகொண்டிருக்கும்:  

• இனவச் சிறிய  திலீட்டுக் குழுமங்கனளச் (substitution sets) சொர்ந்திருக்கும்.  

• இவற்றின் முக்கியமொை பசயல் ொடு வொக்கியங்களின் இலக்கை அனமப்ன  

பவளிப் டுத்துவதொகும்.  

• இனவ ஒத்தறி அடிப் னடயில் மிகக் குனறவொக மொறும்; ஒரு தைிப் ட்ட 

க சு வர் அதன் இழப்ன கயொ ஈட்டத்னதகயொ அவர் வொழ்நொளில் 
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கண்டுபகொள்வது அொிது. அதொவது ஒரு குறிப் ிட்ட மூடிய குழும இலக்கை 

வனகப் ொட்டில் அலகுகளின்  ட்டியல் நினலயொைது (fixed). 

இனதப்  ின்வரும்  ண்புகனளக் பகொண்ட திறந்த குழும அலகுகளுடன் ஒப் ிட்டு 

கவறு டுத்தலொம்: 

• இனவ ஒத்தறி அடிப் னடயில் ப ொிய  திலீட்டுக் குழுமங்கனளச் சொரும். 

 • ஒத்தறி அடிப் னடயில்  திலீட்டு வகுப்புகளின் உறுப் ிைர்நினலயில் 

(உறுப்புொினமயில்) வினரவொை புரள்வு இருக்கின்றது; ஒரு தைிப் ட்ட க சு வர் 

அவர் வொழ்நொளில்  ல இழப்புகனளயும் ஈட்டங்கனளயும் எதிர்பகொள்வது 

சொத்தியமொகும்.  

• அவற்றின் முக்கியச் பசயல் ொடு ஒரு ப ொருண்னமனயச் சுமப் தொகும்.  

மூடிய மற்றும் திறந்த குழும அளகுகள் இரண்டும் ப ொருண்னமனயச் சுமக்கின்றை. அனவ 

முன்மொதிொியொகச் சுமக்கின்ற ப ொருண்னமகளின்  ண்புகளில் கவறு ொடுகள் 

இருக்கின்றை என் து அவற்றின் கவறு ட்ட பசயல் ொட்னடப் ப ொருள் டுத்துகின்றை. 

மூடிய குழும அலகுகள் இலக்கை அலகுகளொகச் சொியொகச் பசயலொற்ற கவர்களின் 

அகன்ற எல்னலப்  ரப்புடன் எந்த ஒழுங்கின்னமயும் இல்லொமல் இனையும். இந்தச் 

சொத்தியத்திற்கொக அவற்றிற்கு பநகிழ்வொை ப ொருள் இருக்கும். எளிதில் முரண் ொடுகள் 

உருவொகொத டி க ொதுமொை அளவு வலினம குனறக்கப் டகவண்டும். அடிக்கடி நிகழும் 

கவறு ொட்னடக் குறிப்பீடு பசய்யகவண்டும். எைகவ இறந்தகொலம், நிகழ்கொலம், 

எதிர்கொலம் க ொன்ற எந்த வினைக் கருத்துச் சொயலுடனும் இனைந்து வரும் 

ப ொருண்னமகளும் மூலமுன்மொதிொி அடிப் னடயில் இலக்கைப் ப ொருண்னமகளொகும். 

மொறொக அடிக்கடி நிகழ்வுறுகின்ற ப ொருண்னமககளொ அகன்ற இனைந்த வருனகச் 

சொத்தியங்ககளொ கதனவ இல்லொனமயொல் ஒரு திறந்த குழும அலகு சுமக்கும் 

ப ொருண்னமயின் குறிப் ிட்ட தன்னமக்ககொ வளனமக்ககொ எல்னல இல்னல. எைகவ 

திறந்த குழும அலகுகள் கூற்றுகளின் ப ொருண்னம உள்ளடக்கத்தின் சுனமனய 
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முன்மொதிொியொகச் சுமக்கின்றது. அவற்றின் ப ொருண்னமயின் வளனம மற்றும் அவற்றின் 

எல்னலயற்ற எண்ைிக்னகயின் கொரைமொக அனவ கலனவ நினல அடுக்குறவு மற்றும் 

உறுப் னமவு உறவு அனமப்புகளில்  ங்பகடுக்கின்றை.  

ப ொருளடக்கச் பசொற்கள் (content words) (அடிப் னடயொை ப யர்கள், வினைகள், 

ப யரனடகள், மற்றும் வினையனடகள்) மூலமுன்மொதிொியொக ஒரு திறந்த குழும 

(ப ொதுவொக கவர் உரு ன் என்று அனழக்கப் டும்) உரு னைக் பகொண்டிருக்கும் மற்றும் 

அனவ ஒன்கறொ அல்லது அதற்கு கமகலொ மூடிய குழும அலகுகனள ஒட்டு வடிவில் 

பகொண்டிருக்கும். ப ொருளடக்கச் பசொற்களின் ப ொருண்னமகனள ஆய்வது ஏறக்குனறய 

பசொற்ப ொருண்னம இயலொகும்; மற்றும் திறந்த குழும அலகுகள் பசய்கின்ற 

 ங்களிப்புடன் முக்கியமொகத் பதொடர்புபகொண்டுள்ளது. இலக்கைப் ப ொருண்னமயில் 

மூடிய குழும அலகுகளின் ப ொருண்னமயில் கவைத்னதச் பசலுத்துகின்றது. இருப் ினும் 

இலக்கைப்ப ொருண்னமக்கும் பசொற்ப ொருண்னமனயயும் கண்டிப்ேரை பேறுேரடு 

கரண்ேது சரத்தியமரைதல்ல; ஏசைன்றரல் இவ்ேிரு இைங்களும் கலனேத்தன்னமயரை 

ேழிகைில் ஊடரட்டம் சசய்கின்றை.  

 2.2.1.3. பசொற்ப ொருண்னமயும் வொக்கியப் ப ொருண்னமயும் 

  ப ொதுவொகச் பசொற்ப ொருண்னமகள் தைிநினல அடிப் னடயில் கருத்துப் ொிமொற 

இயலும் ப ொருண்னம அலகுகளின் வனக அல்ல. ஒரு பசொல் தொைொக எனதயும் 

பசொல்வதில்னல.  ிற ப ொருண்னம உறுப்புகள் உட் னடயொக இருப் து வனர ஒரு முழு 

எண்ைத்னதயும் கூறுவதில்னல. அப் யன் ொட்டிற்குக் கூடுதல் கலனவத் தன்னமயொை 

குனறந்தது கதற்றக்கூற்றுகளின் (proposition) கலனவ நினல உள்ள (பசொற்களொல் 

உருவொக்கப் ட்ட) ப ொருண்னம அலகுகள் கதனவ. பசொற்கள் (அடிப் னட நினலயில் 

உரு ன்கள்) இக்கூடுதல் கலனவ அனமப்புகளின் உருவொக்கும் அலகொக மொறுகின்றை.  

2.2.1.4. சொத்தியமொை பசொற்ப ொருண்னமக் கருத்துச்சொயல்  
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பசொற்களுக்குச் சொத்தியமொை ப ொருண்னமகளின் கமல் எந்தக் கட்டுப் ொடும் 

இருக்கின்றதொ என்ற ககள்வினய எழுப்புவது நன்னம  யக்கும். இனத இரண்டு 

நினலகளில் அணுகலொம். ஏதொவது உலகளொவிய கட்டுப் ொடுகள் இருக்கின்றதொ என்று 

ககட்கலொம்.  ின்ைர் நொம் குறிப் ிட்ட பமொழிக் கட்டுப் ொடுகளின் இருப்ன க் ககட்கலொம். 

முதலொவது ககள்வினய எடுத்துக்பகொள்கவொம். பசொல்லின் ப ொருண்னமயொக ஒருக ொதும் 

ஏற்றுக்பகொள்ள இயலொத ஏதொவது இருக்கின்றதொ? பசொற்களின் கூட்டினைப் ொல் 

பவளிப் டுத்தப் ட இயலும் கருத்துச்சொயல்களுடன் நொம் கட்டுப் டுத்திக் பகொண்டொல் 

நல்லது. இல்லொவிட்டொல் நொம் ஆழத்தில் மூழ்கிவிடுகவொம். ஒருவனகப் ட்ட எண்ைத்னத 

நொம் வினரவொகத் தீர்வு கண்டுவிடலொம். எடுத்துக்கொட்டொக ‘ஒன்னற வினரவொகச் 

பசய்யும்க ொது பவயில் அடிக்கும் கொனலயில் கமற்குத் தினசனயப்  ொர்ப் து’ என்ற 

பசொற்ப ொருண்னமனயத் தருகிற பமொழி இருக்க இயலொது என்று எண்ைலொம். இப் டி 

ஒரு பசொல்னலக் கண்டொல் நொம் க ரதிசயம் பகொள்கவொம். இது ககொட் ொடு 

அடிப் னடயில் சொத்தியமொைதல்ல. அதற்குக் குனறந்த  யன் ொடு இருக்கலொம் என்ற 

கொரைத்தொல், பமொழிகளுக்குக் குனறந்தது பசொற்கள்  யன் டுத்தப் டுகின்ற  ண் ொட்டில் 

அனவ சுமக்கும் ப ொருண்னமகள் கருத்துப் ொிமொற்றம் பசய்யப் டகவண்டும் என்ற 

கொரைத்தொல் பசொற்கள் இருக்கும். ( ண் ொட்டின் வளர்ச்சி பசொற்கனளப்  யன் டுத்தொது 

விட்டுவிடலொம். இருப் ினும் பசொற்கள் ஏதொவது நினலயில் சொத்தியமொை  யன் ொடு 

என்ற அடிப் னடயில் ஊக்கப் டுத்தப் ட கவண்டும்.) இதன் ப ொருள் என்ைபவன்றொல் 

ஏதொவது  ண் ொட்டில் பவளிப் டுத்தப் ட்ட கருத்துச் சொயலுக்குப்  யன் ொடு இருந்தொல், 

அனத பவளிப் டுத்தச் பசொற்கள் இருப் து வியக்கத்தக்கதல்ல. எடுத்துக்கொட்டொக, 

கமற்பசொன்ை ககள்விக்கு உொியதில் பசொல் தண்டனைக்கு உொிய சூொிய கடவுனள 

அவமொொியனத பசய்வதன் ஒருவனகனயக் குறிப் ிடலொம். நொம் நமக்குப்  ழக்கமில்லொத 

மத நம் ிக்னககளின் சொத்தியத்னத எடுத்துக்பகொண்டொல் இவ்வனகயில்  டும் 
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சொத்தியமில்லொத ப ொருண்னமகளின் கநொக்கம் எல்னல இல்லொதது. நொம் கவறு ஒரு வனக 

விஷயத்னத எடுத்துக்பகொள்கவொம்.  ின்வரும் வொக்கியத்னத எடுத்துக்பகொள்கவொம்:  

(6) அந்த ஆள் மது ொைத்னத பமதுவொகக் குடிக்கிறொன்.  

பமதுவொகக் குடி என்ற கருத்துச் சொயனல அகரொதியொக்கம் பசய்லொம் (அதொவது ஒரு 

பசொல்லொல் பவளிப் டுத்தலொம்). உறிஞ்சு என் து குடி என் துடன் முனற வினையனடக் 

கூனற கசர்ந்து பவளிப் டுத்தும். இதுக ொல் மது ொைத்னதக் குடி என் னதயும் அகரொதி 

ஆக்கம் பசய்ய இயலொது எைக் கூற இயலொது. ஏபைன்றொல் குடி என் தன் ஒரு ப ொருள் 

‘மது ொைம் குடி’ என் தும் ஆகும்.  

(7) அவன் குடிப் தில்னல. பகொக்கக்ககொலொதொன் குடிப் ொன்.  

இந்தச் சொத்தியமொை பசொற்ப ொருண்னமக்கு கவறு ொடொக அந்த ஆள் குடித்தொன் அல்லது 

மது ொைத்னதக் குடித்தொன் என் னத எடுத்துக்பகொள்கவொம். நொம் முடியகவ முடியொது 

என்ற எல்னலயில் இல்லொமல் சொத்தியம் இல்னல என்ற எல்னலயில் இருக்கின்கறொம். நொம் 

மிக இைிப் ொை கொப் ி என் னத எடுத்துக்பகொள்கவொம். இைிப் ொை கொப் ி என் தற்ககொ 

மிக இைிப் ொை என் தற்ககொ மிக இைிப் ொை கொப் ி என் தற்ககொ தைிநினலச் 

பசொற்ப ொருள் இருக்ககவண்டும். மிக … கொப் ி என் தற்குத் தைிநினலச் பசொற்ப ொருனள 

உருவொக்க இயலொது. சொத்தியமொைவற்றிற்கும் சொத்தியமில்லொதவற்றிற்கும் இனடயிலொை 

கவற்றுனம என்ை என்ற ககள்வியின் வினடக்கு இரண்டு  ொகங்கள் இருப் தொகத் 

கதொன்றுகின்றது. முதலொவது பசொற்ப ொருள் எழுவொய்- யைினல கவறு ொட்னட 

அங்குமிங்குமொகக் கொல்னவக்க அனுமதிக்கவில்னல. இரண்டொவது ப ொருண்னமச் 

சொர் ொல் அயலொை வழியில் சொத்தியமொை பசொற்ப ொருண்னமகள் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளை. முதலொவதொகப் ப ொருண்னம கூட்டினைப் ின் 

உட்கூறுகனளச் சொர் ொை உட்கூறுகள் (dependent components) மற்றும் சொர் ல்லொத 

சுதந்திரமொை உட்கூறுகள் (independent components) என்று கவறு டுத்துவது 

கதனவயொகும். சுதந்திரமொை உட்கூறுகள் பவளி அலகுகளுடன் கசர்வனதக் 
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கட்டுப் டுத்துகின்றை. மிகப்ப ொிய தண்ைீர் என் தன் இயல் ற்ற தன்னமக்குப் ப ொிய 

என் தற்கும் தண்ைீர் என் தற்கும் இனடகய உள்ள ப ொருண்னம இைக்கமின்னமனயக் 

கொரைமொகக் கூறலொம். மிக என் தற்கும் தண்ைீர் என் தற்கும் இனடகய இயற்னகயொை 

ப ொருண்னம முரண் ொடு இல்னல. மிதச் சூடொை தண்ைீர் என் து இயல் ொை 

பதொடரொகும். இகத கொரைத்தொல் மிதச் சூடொை  ொல் என் தில்  ொல் சுதந்திரமொை 

அலகொக வருகின்றது; மிதச் சூடொை  ொனலக் குடி என் தில் குடி என் து  சுதந்திரமொை 

அலகொக வருகின்றது. இந்த அறினவப்  ின் ற்றி நொம் ப ொருண்னம சொர் ின் 

சங்கிலிகனள நிறுவலொம். எடுத்துக்கொட்டொக மிக அழகொை ப ண் என் தற்கும் மிதச் 

சூடொை  ொனலக் குடி என் தற்கும் சங்கிலிகள் முனறகய  ின்வருமொறு அனமயும்:  

(8) அ. மிக  அழகொை  ப ண்  

     ஆ. மிதச்சூடொை   ொல் 

 குடி ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னமனய உருவொக்கும் அலகுகள் பதொடர்ச்சியொை சொர்புச் 

சங்கிலினய உருவொக்கும். இதன் ப ொருள் என்ைபவன்றொல் அலகுகளுக்கு இனடகய 

சொர்புத் பதொடர்பு இருக்க கவண்டும் என் தொகும். இது “மது ொைம் பமதுவொக” என் னதச் 

சொத்தியமொை பசொற்ப ொருளொக வருவனத அனுமதிக்கொது. ஏபைன்றொல் மது ொைம் 

பமதுவொக் குடி என் தில் மது ொைம் என் தற்கும் பமதுவொக என் தற்கும் இனடகய சொர்பு 

இல்னல. இரண்டொவது, சங்கிலியில் பசொல்லுக்கு பவளிகய வரும் அலகொல் நிரப் த்தக்க 

இனடபவளி இருக்கலொகொது. இது சூடொை என்ற பவளி அலகொல் நிரப் த்தக்க மிக… ொல் 

என் னத அனுமதிக்கொது. விவொதத்திற்குொிய ககள்வினய அணுகும் மற்பறொரு 

அணுகுமுனற நீட்சிப்  ொர்னவனய எடுத்துக்பகொண்டு ‘சொத்தியமொை ப யொிடத்தக்கை’ 

என் தன்  ண்புகள் என்ை என்று ககட் து. இந்தக் ககள்விக்கு முழுவதுமொை வினட 

ப யொித்தகுந்த ப ொருட்கள் (objects), நிகழ்வுகள் (events), நினலகள் (states) 

க ொன்றவற்னறப்  ற்றிக் கூறுவது ஆகும். தற்க ொனதய விவொதம் புல்மனைப் (Pulman, 
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1983)  ின் ற்றி இவற்றில் முதலொவதொகப் க சப் டும். ப ொதுவொகப் ப யொிடத் 

தகுந்தனவகள் இயற்ப யர்கள் எடுக்கும் ஆற்றலொல் மட்டுமல்லொமல் ஒருனம, 

பதொனகப்ப யரல்லொ எண்ணுப்ப யர்களொல் குறிப் ிட இயலும் ஆற்றலொலும் 

பமொழியியல் அடிப் னடயில் கவறு டுத்தப் டுகின்றை.  

நொம் ப ௌதிகப்ப ொருள்கள் என்ற ப யொிடத்தகுந்த குறிப் ிட்ட வனகனயக் 

குறிப் ிட்டு எது ப யொிடத்தகுந்தது என்று கூறுவதன் வொதங்களின் வனகனய 

எடுத்துக்கொட்டுகவொம். ப ௌதிகப்ப ொருள்களின் கருத்துரு  ொர்த்து உைர்தல் 

(perceivability), இடம் மற்றும் கொலம் இவற்றின் ஒத்தறித் பதொடர்ச்சி (relative continuity) 

மற்றும் சூழலிருந்து  ிொிப் தற்கொை ஆற்றல் (potential detachability) க ொன்ற கருத்துச் 

சொயல்கனள உட் டுத்துவதொகத் பதொிகின்றது. இருப் ினும் இந்த அளவீட்டொல் எல்லொப் 

ப ௌதிகப் ப ொருள்களும் இயற்னகயொகப் ப யொிடத் தகுந்தனவ அல்ல. சொம்ஸ்கியின் சில 

கமற்ககொள்கள் இங்குப் ப ொருத்தமொைனவயொகும்.  

• ‘ப ௌதிகப்ப ொருள்’ என்ற மிக ஆதொரமொை கருத்துச் சொயல் மிகக் கலனவத் 

தன்னம உனடயதொய்த் பதொிகின்றது. ஆகொய விமொைத்தின் ஓர் இறகு ஒரு 

ப ொருளொகும் ஆைொல் அதன் இடப் குதி அகத அளவுக்குத் பதொடர்ச்சியொக 

இருந்தக ொதும் ஒரு ப ொருள் அல்ல (Chomsky 1976:203).  

• நொயின் கொல் கறுப் ொைது என் து நொன்கு கொல்கனளக் பகொண்டிருக்கும் ப ொருள் 

கறுப்பு என்று குறிப் ிடும் அளவுக்கு நொயின் நொன்கு கொல்கனளக் பகொண்டிருக்கும் 

தைியொை ப ொருனளக் குறிப் ிடொமல் கொல் (limp) க ொன்ற பசொற்கள் 

பவளிப் னடயொக இல்லொமல் இருப் தற்கு எந்தத் தர்க்க வொதமும் இல்னல. இது 

க ொல் ஒரு  சு ஒரு கொனல இழந்து விட்டது என் து ‘மந்னதக் (herd) கொனல 

இழந்துவிட்டது’ என்று ப ொருள் ட மந்னத என்ற பதொனகப் ப யர்  சுக்கனள 

அதன்  ொகங்களொகக் பகொண்டிருக்கும் ஒரு தைிப்ப ொருனளக் குறிப் ிடொமல் 
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மந்னத (herd) என்ற பசொல்னல இயற்னக பமொழி பகொண்டிருக்கொததற்கு முன் 

கொரைம் (a priori reason) இல்னல. 

 சொம்ஸ்கியின் எடுத்துக்கொட்டுகளொை LIMB மற்றும் HERD என் ை கூடுதல் 

சிக்கலொைனவயும் முரண் டுவதற்கும் உொியை. நொம் புல்மனை ஓரளவுக்குச் 

சுவீகொிப்ேதற்கரகப் ப யொிடத் தகுந்த பதொகுதிகள் ஆைொல் தைித்தைியொகப் ப யொிடத் 

தகுந்த இருப்புகள் உள்ளனவ  ின்வருவைவற்றில் ஒன்னறகயொ அதற்கு கமகலொ 

 ண்புக்கூறுகனளக் பகொண்டிருக்கும் என்று கூறலரம்.  

• பதொகுதி ஒத்தறி அடிப் னடயில் இட-கொல அடிப் னடயில்  க்கத்திலிருப் னவ 

(எ.கொ. கவலி, கொடு, கிரொமம்)  

• அது மைிதச் பசயலொண்னமயின் வினளப ொருள் (கவலி, கிரொமம், கனல 

 அனமப்பு) 

• ஒரு பதொகுதியின் உறுப் ிைர்கள் அனவகள் தைித்தைியொக நினறகவற்றொத 

பசயற் ொட்னட ஒன்றொக நினறகவற்றும் (கவலி).  

சொம்ஸ்கியும், புல்மனும் (Chomsky and Pulman) ஒருனமத் தன்னமயொை சிதறப் ட்ட 

ப ொருள்களுக்கும் ப ொருள்களுக்கும் (singular scattered objects) பதொகுதிகளுக்கும்  

(collectives) இனடயில் உள்ள கவறு ொட்னட வற்புறுத்துகின்றொர்கள். 

2.2.2. சசரற்சேரருண்னமயியலின் முக்கியச்சிக்கல்கள் 

 பேறுேட்ட பகரட்ேரடுகனைக் சகரண்ட சமரழியியலரர்கள் 

சசரற்சேரருண்னமயியலின்  னமயச்சசயல்ேரடு ேற்றி பேறுேட்ட ேிைக்கங்கனைத் 

தருேர். 

2.2.2.1. ப ொருளடக்கத்தின் விளக்கம் 
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 ப ொருளடக்கத்னத விளக்குவது என் து மிகவும் பவளிப் னடயொை பசயல் ொடு: 

ஒரு பசொல் எனதப் ப ொருள் பசய்கின்றது? துரதிருஷ்டவசமொக இந்த நினலயின் 

ப ொதுத்தன்னம ககொட் ொட்டின்  ிடியிலிருந்து தப்புவது கடிைம்; எபைன்றொல் ‘ஒரு 

பசொல்லின் ப ொருண்னம’ என்ற கருத்துச்சொயல் ஒத்தினசவொைது அல்ல என்று  கூறுகின்ற 

அறி ர்கள் உள்ளைர்; பசொல்லுக்குப் ப ொருண்னம உண்டு என்று நம்புகிறவர்களுக்கு 

அதன் விளக்கத்தின் இயல்பு அது எப் டிப் ட்டது என்று நம் ப் டுகின்றது என் தில் 

இருக்கும்.  

2.2.2.2.  சூழல் மொறு ொடு  

நொம் எவ்வொறு பசொல்லின் ப ொருண்னமயின் கருத்துச்சொயனலப்  ண் ொக்கம் 

பசய்தொலும் தைிச்பசொல்லின் ப ொருண்னம, சூழலுக்குச் சூழல் கவறு டும் என்ற 

உண்னமனயக் கட்டொயமொகச் சந்தித்தொக கவண்டும். இச்சிக்கனல கநொிடுவதற்குப்  ல 

கவறு ட்ட ககொட் ொடு சொர்ந்த திட்டங்கள் இருக்கின்றை. கவறு ொடுகள் 

விளக்கப் டகவண்டும். கவறு ொடுகள் கட்டுப் ொடற்றதல்ல. திருப்திகரமொை விளக்கத்தின் 

 குதி மொறு ொடுகளின் அனமப்ப ொழுங்குகனள விளக்கும்.  

2.2.2.3. அகரொதி ப ொருண்னம உறவுகளும் அனமப்புகளும்  

கவறு ட்ட சூழலில் ஒரு தைிச் பசொல்லின் ப ொருண்னமயின் தன்னம மற்றும் 

வருனக முனறயில் (nature and distribution) மட்டுமன்றி ஒகர சூழலில் வரும் கவறு ட்ட 

பசொற்களுக்கு இனடகயயும் சீரொை அனமப்ப ொழுங்கு இருக்கின்றது. இது பசொல் 

பதொகுப் ில் மறு டி நிகழும் ப ொருண்னம உறவுகளின் அடிப் னடயில் பசொற்களின் 

அனமப் ொக்கம் பசய்யப் ட்ட குழுக்கனள வினளவிக்கின்றை.  

2.2.2.4. பசொற்ப ொருண்னமயும் பதொடொியல்  ண்புகளும்  
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எந்த அளவுக்கு பசொற்களின் பதொடொியல்  ண்புகள் அவற்றின் 

ப ொருண்னமயிலிருந்து சுதந்திரமொைனவ அல்லது கட்டுப் ட்டனவ என் து முக்கிய 

ககள்வியொகும். இத்தனலப்புப்  ற்றி இன்னும்  ல கவறு ட்ட  ொர்னவகள் இருக்கின்றை. 

2.2.3. பசொற்ப ொருண்னமயியல் அணுகுமுனறகள் 

2.2.3.1 ஒருநினல அணுகுமுனறயும் இருநினல அணுகுமுனறயும்  

          ப ொருண்னமயியலுக்கும் கனலக்களஞ்சிய அறிவுக்கும் (encyclopaedic knowledge)  

கவறு ொடு பசய்யகவண்டுமொ என்ற ககள்வி ப ொருண்னமயியலொனரப்  ிொிக்கும் முக்கியப் 

 ொகு ொட்டுக் ககொட் ொடொகும். இப் ொகு ொட்னட நம்புகின்றவர்கள் ஒலியியல்-

ஒலியைியல்  ொகு ொட்டுடன் ஒப்புனம கொண்கின்றைர். மைித இைம் க ச்பசொலிகளின் 

எல்னலயில்லொத வனககனள உருவொக்கவும் அறிந்து பகொள்ளவும் இயலும். ஆைொல் 

இவற்றில் னகயில் அடங்குகிற சிறிதளவு க ச்பசொலிகள் ப ொருண்னமனய 

பவளிப் டுத்துவதற்கு கவறு டுத்திக்கொட்டும் பசயல் ொடு புொிகின்றை. இகத வழியில் 

ஆயப் டொத ப ொருண்னமகளின் கவறு ட்ட வனககள் எல்னல இல்லொதனவ. ஆைொல் 

இவற்றில் எல்னலக்குட் ட்ட எண்ைிக்னகயிலொைனவ தொன் உண்னமயொை பமொழி 

அலகுகள். இனவ பமொழி ஒழுங்குமுனறயின்  ிற கநொக்குகளுடன் ஒழுங்கொக ஊடொடும்.  

         இருநினல அணுகுமுனறயின் டி க சு வர்கள் பகொண்டிருக்கின்ற உலகத்னதப் 

 ற்றிய விொிவொை அறிவு பமொழி அலகுகளின் உடனம அல்ல; பமொழிக்கு பவளியிலுள்ள 

கருத்துருக்களின் உடனம ஆகும். உண்னமயில் பமொழிப் ப ொருண்னம அலகுகள் மிகச் 

சுருங்கிய வனகனயச் சொரும் மற்றும் முனறப் டுத்தலுக்கு உட் டுத்தக் கூடியதொகக் 

கருதப் டும். சில இலக்கை அலகொல் ப ொருண்னம சுமக்கப் டுவதன் கொரைத்தொகலொ 

உடன் ொட்டு அனமப்ப ொழுங்கு அல்லது முக்கியத் பதொடொியல் வனகப் ொடுகளின் 

துனை வனகப் ொடு க ொன்ற கொரைிகளுடன் பதொடர்புபகொண்டுள்ளதொகலொ பமொழிப் 

ப ொருண்னமனயப் புொிந்துபகொள்ளப்  ொிந்துனரக்கப் ட்ட ஒரு அளவீடு பதொடொியலுடன் 

பதொடர்புனடயது.  
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         ஒருநினல அணுகுமுனறயில் ஈடு ொடு உனடயவர்கள் ப ொருண்னம அல்லது 

களஞ்சிய வசம் என்ற ஈொினையொை ப ொருண்னமயின் கநொக்குகனளத் தருவதற்கு 

இடுகுறியற்ற அடிப் னட இல்னல என்ற சொதொரை  ொிகசொதனைக்கும் நினலநிற்கும் 

கருத்னதக் பகொள்கின்றைர். ப ரும் ொலொை புலைறி பமொழியியலொர் (cognitive linguists)  

எல்லொப் ப ொருண்னமயும் கருத்துரு அடிப் னடயிலொைனவ என்ற  ொர்னவனய 

எடுக்கின்றைர். இலக்கைப் ப ொருண்னமக்கும் பசொல்/கனலக்களஞ்சியப் 

ப ொருண்னமக்கும் இனடகய உள்ள கவறு ொட்னட மறுக்க கவண்டியதில்னல. அது 

ஈொினையொைது மற்றும் முழுவதும் கருத்துருத் தன்னமயொைது என் தற்குப்  திலொகத் 

பதொடர்ச்சியொை ஒன்றொகப்  ொர்க்கலொம். 

2.2.3.2. ஒருப ொருண்னம மற்றும்  ல்ப ொருண்னம அணுகுமுனறகள்  

ஒரு பசொல்லுக்கு எத்தனைப் ப ொருள்கள் தரகவண்டும் என் தன் அடிப் னடயில் 

ஒருப ொருண்னம அணுகுமுனறக்கும் (monysememic approach)  ல்ப ொருண்னம 

அணுகுமுனறக்கும் (polysememic approach) இனடயில் உள்ள கவறு ொடு 

விவொதத்திற்கொை முக்கியக் கருத்தொகும்.  டி என் து க ொன்ற பதளிவொைவற்றின் 

ஒருபசொல்க ொலித் (homonymy) தன்னமனயப்  ற்றி எந்தக் கருத்து கவற்றுனமயும் 

இல்னல. இதில் ஒன்றிலிருந்து மற்பறொன்னற உருவொக்கும் எண்ைத்தகுந்த வழியில்னல. 

 ல்ப ொருண்னமயின்  ண்பு பதொடர் ொை பதொடர்புள்ள ப ொருள்களின் பதொகுப் ில் 

கருத்து கவற்றுனம னமயமிட்டுள்ளது. ஒரு பமொழியின் அகரொதியில் (ஒரு பசொல்லுக்கு) 

எவ்வளவு குனறவொகப் ப ொருள் பசய்ய இயலுகமொ அந்த அளவுக்கு கவறு ட்ட 

அங்கீகொரத்னதத் தரகவண்டும், அவற்றிலிருந்து எவ்வளவு ஆக்க முடியுகமொ அவற்னற 

ஆக்க கவண்டும் என் து ஒருப ொருண்னமப்  ொர்னவயொகும். ஒரு பசொல்லின் 

ப ொருண்னம ஏதொவது வழியில் மற்பறொன்றின் உந்தப் ட்ட நீட்சியொக (motivated 

extension) இருந்தொல், ஒன்று மட்டும்  திவு பசய்யப் ட கவண்டும்; மற்பறொன்று பசொல் 
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விதிகளின் (lexical rules) பசயல் ொட்டில் விட்டுவிடப் ட கவண்டும். பசொல் விதிகள் 

ப ொதுவொக ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட நிகழ்வுகளில்  யன் டுத்தப் டும்; எைகவ அகரொதியில் 

ஒழுங்கொக உருப் டுத்தம் பசய்யப் ட கவண்டும்.  

 ல்ப ொருண்னம அணுகுமுனற பசொற்ப ொருண்னமயின் உந்தப் ட்ட நீட்சி 

அகரொதியில்  திவு பசய்யப் ட கவண்டியதில்னல என்ற ஊகத்னத மறுக்கின்றது. இதன் 

கொரைம் என்ைபவன்றொல் பசொல் விதிகள் சொத்தியமொை ப ொருண்னமயின் நீட்சிகனளக் 

குறிப் ிடுகின்றது; சில மரபுத்தன்னம ப ற்று அகரொதியில் உட் டுத்தப் டுகின்றது. 

அனவ புதிய வடிவுகளொக/ஆக்கங்களொகத் கதொன்றலொம்; இருப் ினும் இவற்றிற்கும் 

நிறுவப் ட்டவற்றிற்கும் பதளிவொை கவறு ொடு இருக்கின்றது. (பகொள்னக 

அடிப் னடயில் உண்னமயில் நிறுவுதலின் பதொடர்ச்சியொை அளவு இருக்கின்றது.) குடி 

என் னத எடுத்துக்பகொள்கவொம்;  ல சூழல்களில் ‘குடித்திருப் து’ என் தன் ப ொருள் 

பதளிவொைது; இருப் ினும் பவளிப் னடயொக ஒருவர் குடி என் தற்கு குடிக்கத்தக்க எல்லொ 

திரவங்களுக்கும் கவறு ட்ட பசொற் தினவ உருவொக்க விரும்புவதில்னல. இந்த அளவில் 

ஒற்னறப் ப ொருண்னமயியலொர்களும் (monosemist)  ல்ப ொருண்னமயியலொர்களும் 

(polysemist) ஒத்துக்பகொள்வர். இருப் ினும் குடி என் தற்குக் குறிப் ிட்ட 

ப ொருண்னமயொகக் குறிப் ிடத்தக்க திரவங்கனள உள்ளடக்குதல் சொத்தியமொைது. 

பகொள்னக அடிப் னடயில் எந்த வனகக் குடி ொை வகுப்பும் இவ்வனகயில் 

உள்ளடக்கப் டலொம். தமிழில் மது ொைங்கள் என் னதப்  ின்வருமொறு குறியொக்கம் 

பசய்யலொம்.  

(9) ரொ ொ திரும் வும் குடிக்கத் பதொடங்கிவிட்டொன் என்று வருத்தமொக 

இருக்கின்றது.  

பகொள்னக அடிப் னடயில் மது ொைத்திற்குப்  தில்  ழரசங்களுடனும் இது நிகழலொம். 

தமிழ் அகரொதினயப் ப ொறுத்தவனரயில் உண்னம என்ைபவன்றொல் குடி என் தற்கு 
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இச்சொத்தியங்களில் ஒன்று இருக்கின்றது; ஆைொல் மற்பறொன்று இல்னல. தற்க ொது 

ப ரும் ொன்னமயொை அணுகுமுனற ஒருப ொருண்னம அணுகுமுனறயொகும். 

2.2.3.3 ப ொருண்னமக்கூறொய்வு (componential analysis of meaing) அணுகுமுனற  

 பசொற்ப ொருண்னமனய அணுகுவதின் மிகப் ழனமயொை மற்றும் இன்றும் 

புழக்கத்தில் உள்ள மிகப் ரந்த வழி பசொற்ப ொருண்னமனயப் ப ொருண்னமயின் 

மிகச்சிறிய, மிக அடிப் னடயொை மொறொத அலகுகளிலிருந்து உருவொக்கப் டுவதொக 

எண்ணுவதுதொன். (ப ொருண்னமயின் அணு அனமப் ிற்கு ஒப் ிடலொம்.) இந்தப் 

ப ொருண்னம அணுக்கள்  லவனககளில் அனழக்கப் டுகின்றன் ப ொருளன்கள் 

(sememes), ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் (semantic components), ப ொருண்னமக் 

குறிகள் (semantic markers), ப ொருண்னம முதன்னமகள் (semantic primes). தற்கொல 

பமொழியியலுக்குள் ப ொருண்னமயியலுக்குக் கூறொய்வுத் திட்டத்தின் (componential 

programme)  முதல் பமொழிபுக்குக் கொரைமொைவர் பயல்ம்ஸ்பலவ் (Hjelmselv 1961) 

என் வரொவொர். இவர் பகொள்னக அடிப் னடயில் பமொழிக் குறியின் (linguistic signs) 

ப ொருண்னம வசம் ஒலி வசத்னதப் க ொன்று அனமப்புக் பகொள்னககனளக் கொட்ட 

கவண்டும் என்று நம் ிைொர். அவருக்கு குனறத்தல் (reduction) என்ற கருத்துச்சொயல் மிக 

முக்கியமொைதொகும். ஒரு பமொழியிலுள்ள கவறு ட்ட குறிகளின் நூற்றுக்கைக்கொை 

ஆயிரங்களில் ஒலியன் அனமப்பு (phonological structure) ஒரு சில நூற்றுக்கைக்கில் 

வரும்  ட்டியலிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட அனசகளின் கூட்டினைப் ொகப்  குப் ொய்வு 

பசய்யலொம். கமலும் இனவ ஐம் கதொ அதற்கு கமகலொ வரும்  ட்டியனலச் சொர்ந்த 

ஒலியன்களிலிருந்து உருவொக்கப் ட்டனவயொகக் கொட்ட இயலும். இறுதியொக ஒரு டசன் 

எண்ைிக்னகயுள்ள சிறப்புப்  ண்புக்கூறுகனள (distinguishing features) ஒலியன் 

உருவொக்க அலகுகளொகக் (phonological builing blocks) கொட்டலொம். இனதப்க ொல 
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குறிகளின் ப ொருண்னம வசம் (meaning side of signs)  குப் ொய்வு பசய்யப் டுகின்ற 

குறிகனளவிட மிகக்குனறந்த எண்ைிக்னகயிலொை அளகுகளின்  ட்டியலிலிருந்து 

எடுக்கப்ப ற்றவற்றின் கூட்டினைப் ொகக் குனறக்கப் ட கவண்டும். அனவ பமொழியின் 

ப ொருண்னமகளொகும். எல்லொச் பசொற்களின் ப ொருண்னமகனளயும் உருவொக்க இயலும் 

அடிப் னடச் பசொற்களின் குழுமத்னதக் கண்டு ிடிப் துதொன் அவர் மைத்தில் 

இருந்ததொகத் கதொன்றுகின்றது. எல்மஸ்பலவ் உலகப்சேரதுனம ேற்றிய 

கருத்துனடயேர்கைின் (universalists) ேரேனைகனைக் சகரண்டிருக்கேில்னல; 

ஒவ்சேரரு சமரழியும் தைித்தன்னமயரைது, அதன் நியதியிபலபய அது 

ஆயப்ேடபேண்டும் என்ற கருத்னதக் சகரண்டிருந்தரர்.   அேருனடய கனலச் சசரல்லரை 

’figurae’ என்ேதும் அருேத்தன்னமயரைது அல்ல; அனே சமரழியிலுள்ை சசரற்கைின் 

சேரருண்னமகள் ஆகும். எல்மஸ்பலவ் முதல் அனமப்புப் ப ொருண்னம இயலொர் 

(structural semantist) ஆேரர். இந்த அணுகுமுனற ஐகரொப் ிய பமொழியியலொரொல் 

வளர்க்கப் ட்டது; ப ர்மன் வனகயும்  ிரஞ்சு வனகயும் இதன் வினளவுகளொகும். 

அகமொிக்கொவில் கூறொய்வு அணுகுமுனற ஐகரொப் ிய இயக்கத்திலிருந்து சுதந்திரமொக 

வளர்ந்தது. இது மொைிடவியல் பமொழியியலொருக்கு (Anthropologial linguists) இனடயில் 

முதலில் கதொன்றியது. உட்புக இயலொத ( குத்தொய இயலொத) உறவுமுனற ஒழுங்கு 

முனறகளின் (kinship systems) கலனவத் தன்னமனயக் குனறந்த  ண்புக்கூறுகளின் 

குழுமங்களின் கூட்டினைப் ொகக் குனறப் தில் ப ருமளவில் பவற்றி அனடந்தது.  

கொட்ஸ் மற்றும்  ொடர் (Katz and Fodor 1963)  என் வர்களொல் முன்பமொழியப் ட்ட 

ஒரு புதிய விருத்தொந்தம் பதொடக்கக் கொல சொம்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற இலக்கைச் சூழலில் 

கதொன்றியது. இது இதற்குமுன் கதொன்றிய எல்லொவற்னறயும் விட மிகப் க ரொனச 

உள்ளதொக அனமந்தது. முதலொவது பமொழியின் முழுக்ககொட் ொட்டின் முழுனம தரும் 
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 குதியொக (integral part) அனமந்தது. இரண்டொவது இது உலகப்ப ொதுனம (universality) 

மற்றும் உளவியல் உண்னமநினல (psychological reality) என் ைவற்னற உொினம 

பகொண்டொடியது. மூன்றொவது,  ண்புக்கூறுகள் நடப் ில் இருக்கின்ற பசொற்களின் 

ப ொருண்னமககளொடு (meanings of existing words) நின்றுவிடொமல் அனவ 

அருவத்தன்னமயொைதொகவும் கருதப் ட்டது. இந்த அணுகுமுனற முக்கிய ஆக்கமுனற 

பமொழியியலுடன் இனையவில்னல. தற்க ொனதய ஆக்கமுனறயொளர்களுக்குள் 

முழுனமயொை ப ொருண்னமக்கூறொய்வு  ொபகண்டொப் (Jackendoff, 1987, 1990, 1996) 

ஆரொய்ச்சியில் கொைப் டுகின்றது. ப ொருண்னமக் கூறொய்வின் தீவிரமொை மறுவடிவம் 

பவர்ஸ் ிகொவின் (Wierzbicka, 1996) ஆரொய்ச்சியில் கொைப் டுகின்றது. இது மிக 

முதன்னமயொை (தன்முயற்சியொை) அணுகுமுனறயொகும்; இது கமற்பசொன்ை எந்த 

அணுகுமுனறயின் கினளயும் அல்ல. இது பலப்ைிஸ் (Leibniz 1903) க ொன்றவர்களின் 

முந்னதய தத்துவ ஆய்வுகளிலிருந்து தூண்டுதனலப் ப றுகின்றது. எல்லொக் கருத்தில் 

உருவொக்கக்கூடிய ப ொருண்னமகனளயும் பவளிப் டுத்த இயலும் மிக எல்னலக்குட் ட்ட 

உலகளொவிய ப ொருண்னம அணுக்களின் குழுமம் இருக்கின்றது என் து பவர்ஸ் ிகொவின் 

 ொர்னவக் ககொைமொகும். பவர்ஸ் ிகொவின் முதன்னமகளின்  ட்டியல் (inventory of 

primes)  ஆச்சொியப் டத்தக்க அளவு சிறியதொகும் (அவர்  திபைொன்றில் பதொடங்குகிறொர், 

ஆைொல்  ட்டியல் ஐம் தொக நீள்கின்றது.) அனவ அருவத்தன்னமயொைது அல்ல, எைகவ 

கொட்ஸ் மற்றும்  ொர்டனரப் க ொல் கநரடி உைர்வொல்  ொிகசொதனைக்கு உட் டொதது. 

அனவ  ருனமத் தன்னமயொைது (concrete) எந்த ஆய்வும் பமொழி க சுகவொொின் 

உள்ளுைர்னவத் திருப்தி பசய்யகவண்டும். 

2.2.3.4. முழுனம வொதத்தொர் அணுகுமுனறகள் 
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 பசொல்லின் ப ொருண்னமனயச் சில  யனுள்ள ப ொருளில் பமொழியிலுள்ள  ிற 

பசொற்களின் ப ொருண்னமகளிலிருந்து தைியொக முற்றுநினலயில் குறிப் ிடலொம் என் து 

கூறொய்வு இயலொொின் (componentialists) நம் ிக்னகயொகும். பமொழி தத்துவ இயலொருக்கு 

இனடயில் இது வட்டொர  ொர்னவ (localist approach)  என்று அறியப் டும். வட்டொர 

வொதத்தொருக்குச் (localist) சூழல் கவறு ொடு சூழல்களுடன் ஊடொட்ட விதிகளொல் விளக்க 

இயலும். இந்தப்  ொர்னவக்கு எதிொினடயொை நினல முழுனமப்  ொர்னவயொகும் (Holistic 

view). இதன் டி ஒரு பமொழியிலுள்ள எல்லொச் பசொற்களின் ப ொருண்னமகனையும் 

கைக்கில் எடுக்கொமல் ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னமனய அறிய இயலொது. முழுனம 

வொதத்திற்குப் (holism)  ல மறு வடிவங்கள் இருக்கின்றை. இரண்டு இங்குச் சுருக்கமொகத் 

தரப் டும். 

2.2.3.4.1. ஹொஸ்  

ஹொஸ் (Hass 1962, 1964) என் வொின் தன்மைப்க ொக்கொை ப ொருண்னமயின் 

 ொர்னவ விட்ப ன்ஸ்டன் (Wittgenstein) என் வொின் ஆய்வின் ஒரு கநொக்கிலிருந்து 

ஆக்கப் ட்டதொகும். அவருனடய ப ொருண்னமப்  யன் ொட்டுக் ககொட் ொடு 

“ப ொருண்னமனயப்  ொர்க்கொகத,  யன் ொட்னடப்  ொர்” என்ற கருத்னத 

உள்ளடக்குகின்றது. அதொவது ஒரு பவளிப் ொட்டின் ப ொருண்னம அதன்  யன் ொடொகும். 

இது அவ்வளவு  யனுள்ளதல்ல; குறிப் ொகத் பதொிவிப் தொகும். ப .ஆர்.ஃ ிர்த் (J.R.Firth) 

என் வொின் கருத்தொை “பசொற்கள் இனைந்து வரும் பசொற்களொல் அறியப் டும்” என் தொல் 

உந்தப் ட்டு ஹொஸ் தன்னுனடய பகொள்னகக்குத் தன்வயமொை திருத்தம் பகொடுத்தொர். 

ஹொஸ் இதற்கு கமலும் பசன்றொர். ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னம அதன் 

ப ொருண்னமக்களமொகும் அதற்கு இரண்டு  ொிமொைங்கள் இருக்கின்றை.  
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1. உறுப் னமவுப்  ொிமொைம் (syntagmatic dimension): இதில் பசொல்லின் எல்லொச் 

சொத்தியமொை (இலக்கை அடிப் னடயில் நல் உருவொக்கப் ட்ட= grammatically 

well formed) சூழல்கள் இயல் நினலயில் வொினச முனறயில் அடுக்கப் ட்டுள்ளை.  

2. அடுக்குறவு  ொிமொைம் (pragmatic dimension): இதில் பசொல்லின் சொத்தியமொை 

 திலீடுகள் (substitutes) இயல் நினலயில் வொினசமுனறயில் அடுக்கப் ட்டுள்ளை. 

ஹொனைப் ப ொறுத்தவனரயில் ஒத்தறி இயல்நினல (relative normality)  

முதன்னமயொைதொகும் (primitive). பகொள்னக அடிப் னடயில், சூழல் பமொழிக்கு 

பவளியிலுள்ள சூழனலயும் (extralinguistic context) உள்ளடக்கும். ஆைொல் எல்லொத் 

கதனவயொை பமொழிக்கு பவளியிலுள்ள சூழலின் கநொக்னகயும் பமொழி அடிப் னடயில் 

குறியொக்கம் பசய்ய இயலும் என்ற கொரைத்தொல் கவைத்னத பமொழிச் சூழலுக்குக் 

(linguistic context) கட்டுப் டுத்திக் பகொண்டொல் எந்தவிதத் தீங்கும் ஏற் டொது என்று 

ஹொல் வொதிடுகின்றொர். ஹொஸ் பதொிந்துபகொண்ட அளவில் பசொல்லின் 

ப ொருண்னமக்களம் அதன் ப ொருண்னமனய உண்டொக்குகின்றது. எைகவ ஒவ்பவொரு 

பசொல்லும் மற்பறொரு பசொல்லின் ப ொருண்னமயில்  ங்பகடுப் னதக் கவைிக்கவும். 

ஹொஸ் இங்கு பலய்ப்ைிஸின் (Leibniz) அறுதி அலகொல் (monad)  உந்தப் ட்டுள்ளொர். 

எைகவ பசொற்ப ொருளுக்கும் களஞ்சிய அறிவுக்கும் எந்த கவறு ொடும் இல்னல. ஹொஸின் 

 ொர்னவயில் ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னமக்களம் பசொல்லின் ப ொருண்னமனயக் 

பகொண்டிருக்கின்றது. பசொல்லின் ப ொருண்னமக்களம் அதன் ப ொருண்னமனயப் 

 ிரதி லிக்கின்றது. 

2.2.3.4.2 னலயொன்ஸ்  

முழுனமவொதத்தின் இரண்டொவது வனக னலயொன்ைொல் (Lyons) உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளது. இந்த அணுகுமுனறயின் சொரொம்சம் ப ொருண்னமகள் தைித்திருக்கும் 
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தன்னமயொைது அல்ல ஒத்தறித் தன்னமயொைது என் தொகும். ஒகர ஒழுங்குமுனறக்குள் 

கவறு டுத்தலொல் உண்டொக்கப் ட்டது என்ற சசூொியன் நம் ிக்னகயொகும். ஒரு பசொல் 

அலகின் ப ொருண்னம அச்பசொல் அலகு ஒரு ப ொருண்னமக்களத்தில்  ங்பகடுக்கும் 

பசொல் அலகுகளுடன் கவறு டும் ப ொருண்னம உறவுகளின் குழுமத்தொல் ஆைது என்று 

னலயொன்ஸ் கூறுகின்றொர். ப ொருண்னம உறவுகள் சுதந்திரமொக நிறுவப் ட்ட 

ப ொருண்னமகளுக்கு இனடகய உள்ள உறவுகள் அல்ல என்று அவர் வற்புறுத்துகின்றொர். 

ப ொருண்னமகள் எல்லொம் ப ொருண்னம உறவுகளொல் உண்டொக்கப் ட்டது என்று நொம் 

கூற கவண்டும். எடுத்துக்கொட்டொக குதினர என் தன் ப ொருண்னம கீகழ உள்ள  டத்தில் 

கொட்டப் ட்டுள்ளது க ொல் விளக்கப் டகவண்டும்: 

(10)  

 

 

 

இந்த ஒழுங்குமுனறயில் “ஒரு வனக ஆகும்” (எ.கொ. குதினர:விலங்கு) “ஒரு வனக 

ஆகொது” (எ.கொ. குதினர: சு), “ குதி ஆகும்” (எ.கொ.  ிடொிமயிர்:குதினர), “உண்டொக்கும் 

சப்தம் ஆகும்” (எ.கொ. கனை:குதினர), “இருப் ிடம் ஆகும்” (எ.கொ. லொயம்:குதினர) 

க ொன்றை குறிப் ிட்ட வனகயில் டும் பதொடர்புகள் ஆகும். எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட 

பசொற்களும் குதினர அல்லொத  ிற பசொற்களுடன் பதொடர்புபகொள்வதொல், குதினர 

என் தன் முழுப்ப ொருண்னம முழு அகரொதினய உள்ளடக்கும் சொத்தியமொை உறவுகளின் 

கலனவத் தன்னமயொை வனல க ொன்ற அனமப்பு (net work) ஆகும். 

2.2.3.5. கருத்துருசரர் அணுகுமுனறகள்  

குளம்பு லொயம் 

குதினர 

 ொக்கி 

 ிடொிமயிர் 

ஆண்குதினர 

விலங்கு 

ப ண்குதினர 

ஓட்டு வர் 

http://www.languageinindia.com/


46 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

 கருத்துருசரர் அணுகுமுனறகள் (Conceptual approaches) ஒருநினல/தைிநினல 

அணுகுமுனறகள் (single-level approaches) ஆகும். இது புலைறி ஒழுங்குமுனறயில் ஒரு 

சசரல்லின் சேரருண்னமனய அணுகும் சரத்தித்னதத் தரும் கருத்துரு அல்லது 

கருத்துருக்களுபைரடு அனடயரைம் கரணும். புலைறி சமரழியியலரர்கைினடபய கருத்துரு 

அனமப்ேின் மூலமுதல்ேனக மரதிரி  முக்கியத்துேம் ேகிக்கின்றது.  

 மூலமுதல்ேனக அணுகுமுனறயின் சதரடக்கத்னத ேிட்ச ன்ஸ்னடனுக்குக்  

(Wittgenstein 1972) சகரண்டுசசல்லலரம். மரேரர்ந்த பதனேயரை மற்றும் பேரதுமரை 

இயற்னக ேனகேரடுகனை அடிப்ேனடயரகக் சகரண்ட அரிஸ்டரடில்சரர் 

கருத்துசரயனலச் சேரல்ேிடும் முதல் நேரரக இேனரப் சேரும்ேரலும் சிறப்ேிப்ேர். இேர் 

தமது ேரசகர்கனை ’ேினையரட்டு’ என்ேதற்குத் பதனேயரை மற்றும் பேரதுமரை 

அைவீடுகனைக் கண்டுேிடிக்கச் சசரல்லி சேரல்ேிட்டு ‘ேினையரட்டு’ என்ேதன் நன்கு 

அறியப்ேட்ட எடுத்துக்கரட்னட முன்னேக்கிறரர்.  ேின்ேரும் சேைிப்ேனடயரை எந்தக் 

கருத்னதயும் மிக முக்கியமரைது என்று குறிப்ேிட இயலரது.  

 சேௌதிகச் சசயல்ேரட்னட உட்ேடுத்தும் 

 சேல்ேேர்கனையும் பதரற்ேேர்கனையும் சகரண்டிருக்கும் 

 பகைிக்னகக்கரக ேினையரடப்ேடுேது 

 ேிதிகள் பேரன்றை உள்ைை. 

பமற்சசரன்ை எந்த ‘ேினையரட்டு’ என்ேதற்கு மட்டும் உள்ைது என்பறர பதனேயரைது 

என்பறர கூற இயலரது. ேிட்ச ன்ஸ்னடன் ‘குடும்ே ஒப்புனம’ (family resemblance) 

என்ற கருத்துச்சரயனல முன்சமரழிகின்றரர்: ஒரு சேரிய குடும்ேத்தின் உறுப்ேிைர்கள் 
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ஒருேனர ஒருேர் ேல ேனக ேழிகைில் ஒத்திருப்ேர்; ஆைரல் எல்பலரரும் 

சகரண்டிருக்கின்ற ஓர் ேண்புக்கூறு இருப்ேதில்னல; எந்தப் ேண்புக்கூனறயும் 

ேங்கிட்டுக்சகரள்ைரத எந்த உறுப்ேிைரும் இருப்ேதில்னல; இருப்ேினும் ஒவ்சேரருேரும் 

ஒரு ஒப்புனமச் சங்கிலியரல்  இனணக்கப்ேட்டிருப்ேர். அரிஸ்டரட்டில்சரர் பகரட்ேரட்டின் 

ேலுேரை ேிடிப்னே இது முறித்தரலும் இந்தக் கருத்துச்சரயல் சேரருண்னமயியல் 

ஆய்வுக்கு அதிக அைேில் ேயனுள்ைது அல்ல.  ேிட்ச ன்ஸ்னடன் குடும்ே ஒப்புனம 

எனதக் சகரண்டுள்ைது என்ேனதக் குறிப்ேிட ேில்னல; குறிப்ேரக எவ்ேரறு அகக் குடுப்ே 

ஒப்புனமகள் (in-family resemblaces) சேைிக் குடும்ே ஒப்புனமகைிலிருந்து (out-family 

resemblances) பேறுேடுகின்றது என்ேனதக் கூறேில்னல.  பேறு ேிதமரகக் கூறிைரல் 

தன்ைிச்னசயரை நிேந்தனைகள் தேிர இவ்வுலகில் ஒபர குடும்ேத்னதச் சரர்ந்தனே  

என்ேனதத் தனடசசய்யும் எதுவும் இல்னல.  

 அரிஸ்டரட்டில்சரர் ேனகேரடுகள் அல்லரத கருத்துச்சரயல் (non-Aristotelian 

categories) புலைறிவு உைேியலரர்கைரல் (cognitive psychologists) பமலும் 

பமம்ேடுத்தப்ேட்டது. குறிப்ேரக பரரச்சும் (Rosch (1973, 1978) அேரது துனணப் 

ேணியரைர்களும் இயற்னக ேனகப்ேரடுகனைக் னகயரை மூலமுன்ேனகக் பகரட்ேரடு 

(prototype theory) என்ேனத நிறுேிைர்.  இதன் ேடி ஒரு ேனகேரட்டின் உறுப்ேிைர்கள் 

யரேரும் சமமரைேர்கள் அல்ல; அேர்கள் எந்த அைவுக்குக் குறிப்ேிட்ட ேனகப்ேட்னடச் 

சரர்ந்தேர்கள் அல்லது ேனகப்ேரட்டின் ேிரதிநிதிகள் என்ற அைேில் பேறுேடுேர். மிகச் 

சிறந்தேர்கள் மூலேனகப்ேரட்டு உறுப்ேிைர்கள். ேனகப்ேரடு முக்கியமரக இேற்னறச் 

சுற்றி உருேரக்கப்ேடும்.  ேிற எடுத்துக்கரட்டுகள் அனே எந்த அைவுக்கு 
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மூலமுதல்ேனகயுடன் ஒப்புனம சகரண்டுள்ைை என்ேதன் அடிப்ேனடயில் அந்த 

ேனகப்ேரட்டுடன் பசர்க்கப்ேடுபேர ேனகேரட்டிலிருந்து ேிலக்கப்ேடபேர சசய்யப்ேடும்.   

 சசரல்லின் சேரருண்னமனயக் கருத்துரு அனமப்ேில் (conceptual structure) 

கண்டுசகரண்ட மற்சறரரு சமரழியியலரர்  ரசகண்டரஃப் (Jackendoff (1983, 1990, 

1996) ஆேரர். புலைறிவு சமரழியியலரர்கனைப் பேரன்று அேர் இனடப்ேட்ட 

‘சமரழியியல் சேரருண்னமயியல்’ என்ேதன் பதனேனயக் கண்டுசகரள்ைேில்னல.  

இருப்ேினும் சேரும்ேரலரை  புலைறி சமரழியியலரனரப் பேரல அல்லரமல் அேர் 

ேலுேரை சேரருண்னமக்கூறரய்ேரைர் (componentialist). அேர் உள்ளுணர்வு 

அடிப்ேனடயில் புலைரல் உணர்கிற உறவுகள் ேங்கிடுக்சகரள்ைப்ேட்ட 

சேரருண்னமயியல் கட்டுமரைத் சதரகுதிகைரல் (building blocks) 

கணக்கிடப்ேடபேண்டும் என்று நம்புகிறரர்.  

2.2.3.6. ேடிவுசரர் அணுகுமுனறகள் 

 சேரருண்னமயியலுக்கு ேடிவுசரர் அணுகுமுனறகள் (formal approaches) 

கடுனமயரை ேடிேேரதம் (formalism) ேழி சேரருண்னம ேற்றிய உண்னமகனை 

சேைிப்ேடுத்த முயலுகின்றது; முன்னுரினமயரக இது தரமரை தர்க்கேியலுடன் (standard 

logic) சதரடர்புனடயது. இவ்ேணுகுமுனறனயப் ேின்ேற்றுேதரல் ஏற்ேடும் 

நன்னமகைரகத் சதைிவு, கருதுபகரனைப் ேரிபசரதிக்கேியலும் தன்னம, சதரடரியலுடன் 

எைிதில் சதரடர்புேடுத்த இயலுேது, இயந்திரத்னதச் சசயல்ேடுத்த இயலுேது 

என்ேனேகனை உட்ேடுத்தலரம். இந்த அணுகுமுனறனய ேிரும்ேரதேர் சதரடர்ந்து 
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பேறுேடும் சேரருண்னமயியலின் சிறப்ேரை அம்சங்கள் இருப்ேனதயும் இதுேனரப் 

சேறப்ேட்ட குனறேரை ேருணனை ேினைவுகனையும்  சுட்டிக்கரட்டுகின்றைர் 

2.3. புலைறி பமொழியியல்  ொர்னவயில் ப ொருண்னம மொற்றம் 

 பசொற்கள் எவ்வொறு தமது ப ொருண்னமனய மொற்றுகின்றை என் து  ற்றிய நமது 

புொிந்துபகொள்ளனல அதிகொிக்கச் பசொற்களின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம 

நீட்சினயயும் ஆயும் அண்னமக்கொலப் புலைறி பமொழியியல் ஆய்வுகள் நமக்கு 

உதவுகின்றை. இவ்வொய்வுகள் குறிப் ொக மூலமுதல்வனகக் ககொட் ொடின் (Prototype 

Theory) அடிப் னடயில் (Geeraerts, 1997; Fernandez, 2007) பசய்யப் டுகின்றது. 

புலைறிவு ககொட் ொட்டில்  யன் டுத்தப் டும் இந்த மூலமுதல்வனகக் ககொட் ொடு 

அடிப் னடயில் பசொற்கள் பசொல்வனகப் ொடுகளொக வனரயனற விளக்கம் பசய்யப் டும்; 

ஒவ்பவொன்றும் அதன் எல்லொ அர்த்தங்களும் பகொண்ட மூலமுதல்வனக அனமப்ன க் 

பகொண்டிருக்கும். பசொல்லின் முதன்னமயொை ப ொருண்னம (அல்லது னமயப் 

ப ொருண்னம) அதன் மூலமுதல்வனகசொர் ப ொருண்னம ஆகும்; இது அதன் இயக்க 

னமயமொகப் பசயல் டுகின்றது; அகத கநரத்தில் அதன்  ிற அர்த்தங்கள் அதன் 

பவளிவட்டத்தில்/விளிம் ில் கொைப் டும். இந்தக் கருத்து அடிப் னடயில் விளிம்புப் 

ப ொருண்னமகளில் ஒன்று பசொல்லின் மூலமுதல்வனகசொர் ப ொருண்னமயொக மொறிைொல் 

ப ொருண்னம மொற்றம் கநரும்.  சிறிது கவறு ட்ட கருத்து அடிப் னடயில் மூலமுதல்வனக 

அனமப் ிலிருந்து னமயமொக்கப் ட்ட ப ொருண்னம நீக்கப் ட்டொலும் ப ொருண்னம 

மொற்றம் ஏற் டும்.  மூலமுதல்வனகக் ககொட் ொடு மூனளயில் ஒன்றுக்பகொன்று ஒழுங்கொகத் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட பவளிக் கருத்துருக்களின் வனகனயக் கவைஈர்ப்பு பசய்து 

ப ொருண்னம மொற்றம்  ற்றிய நமது புொிந்துபகொள்ளனல அதிகப் டுத்தியுள்ளது; இவ்வொறு 

மூலமுதல்வனகக் ககொட் ொடு ஏன் ஒகரக ொன்ற/ஒப்புனமயொை மொற்றங்கள் பமொழினயக் 
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கடந்து கொைப் டுகின்றது என் னத விளக்க உதவுகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக ‘இதயம்’ 

என் து ‘மைம்’  என்ற ப ொருனள உருவொக்கியுள்ளது மற்றும் கிகரக்கம், டொைிஷ், 

அரொ ிக், இலத்தீன் மற்றும்  ல பரொமொன்ஸ் பமொழிகளில் ‘நினைவுகூர்’ என்று 

ப ொருள் டும் வினைகளின் அடிப் னடயொக உதவிபுொிகின்றது; இது  COR  

‘இதயம்/மைம்’ என்ற இலத்தீன் கவொினைக் பகொண்ட  recorder ‘நினைவுகூர்’  என்ற 

பசொல்னலயும் உட் டுத்தும். 

 மூலமுதல்வனகக் ககொட் ொடு ஒரு பசொல்வனகப் ொட்டின் ப ொருண்னம எவ்வொறு 

மொறுகின்றது என் னத முழுவதும் விளக்கத் தவறுகின்றது. இதில் பசொல் கள ஆய்வு 

(lexical field study) (cf. Lehrer 1974; Koch 1999b; Rastier 1999) மூலவனகக் 

ககொட் ொட்டொல் விளக்கப் டொத இரண்டு முக்கிய ககள்விகளுக்கு வினடதருகின்றது: (1) 

ஒரு மொற்றத்னத உந்தும்/இயக்கும் பதொடக்கத் தூண்டல் என்ை? மற்றும் (2) ஒரு 

குறிப் ிட்ட ப ொருண்னமனய (அண்னம ஒருப ொருள் ன்பமொழி)  ங்கிடும் 

மூலமுதல்வனக அனமப்புகனளக் பகொண்ட பசொற்கள் எந்தப்  லனை மொற்றத்தின்மீது 

பகொண்டிருக்கின்றது? 

 கொர்ப ண்டர் (Carpenter 2003) முன்பமொழியும் ஆய்வு உருவகம், ஆகுப யர் 

க ொன்ற புலைறி இயக்கமுனறகள் இரண்கடொ அதற்கு கமகலொ உள்ள பசொற்களின் 

மூலமுதல்வனக அனமப்புகனள கமலுறல் பசய்யுமொறு பசய்யும் க ொது மொற்றம் 

தூண்டப் டும்; எைகவ ஒரு குறிப் ிட்ட ப ொருண்னமனயப்  ங்கிடும் பசொல்லகுகளின் 

பசொற்களங்கனள அல்லது குழுமத்னத ஆய்வது கூடுதல் வினளவொக்கமொைது என்ற 

ஊகத்தின் அடிப் னடயிலொைது. ஒரு பசொல் அலகு ஒன்றுக்கு கமற் ட்ட 

னமயமொக்கப் ட்ட ப ொருண்னமனயக் பகொண்டிருக்க இயலும் என் னதக் கவைிப் து 
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முக்கியமொகும்; அப் டியொைொல் அது இரண்டு தைியொை கருத்துருக்கனளப் 

ப யொிடுவதற்குப்  யன் டுத்தப் டும் முதன்னமச் பசொல் ஆகும்; இவ்வொறு இரண்டு 

கவறு ட்ட பசொற்களங்களில் சிற் ொை  ங்களிப்பு பசய்கின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக,  

ஒன்றிற்கும் கமற் ட்ட னமயமொக்கப் ட்ட ப ொருண்னமகனளக் பகொண்ட பசொல் அலகு 

ப ொருண்னம மொற்றம் அனடவது சொத்தியமொகும்; ஒகர மூலமுதல்வனகப் 

ப ொருண்னமனயக் பகொண்ட மற்பறொரு பசொல் இருந்தொல் இனவகளில் ஒன்று விளிம் ிற்கு 

இடமொற்றம் பசய்யப் டும். மூலமுதல்வனகயின் ககொட் ொட்டுடன்  பசொல்கள ஆய்னவ 

இனைப் து இந்த கருதுககொனளப்  ொிகசொதனை பசய்யவும் உட் டுத்தப் ட்ட 

பகொள்னககனளயும் பசயன்னமகனளயும் விளக்கவும் அனுமதிக்கின்றது. 

2.4. வரலொற்று பமொழியியல்  ொர்னவயில் பமொழி மொற்றம்  

எல்லொ பமொழிகளும் கொலப்க ொக்கில் மொற்றத்திற்கு உள்ளொகும். வரலொற்று 

பமொழியியல் பமொழி மொற்றத்தின் விவரனையுடனும் விளக்கத்துடனும் சொர்புனடயது. 

பமொழி மொற்றம் பவளிப் னடயொைது என்றொலும் ஓரளவுக்கு மர்மமொைது என்று கூறலொம்.  

 இரு முக்கியமொை துனைப்  ிரச்சனைகள் உள்ளை. முதலொவது, ஏன் மொற்றம் 

ஏற் டகவண்டும்? இரண்டொவது, ஏன் மொற்றத்தின் ஒரு குறிப் ிட்ட  வனக கநரகவண்டும். 

ஆய்வு சொதொரைமொகப் ப ொதுவொை மொற்றம் ஏன் ஏற் டுகின்றது? என்ற ககள்வியில் 

கவைக்குவிப்பு பசய்வதில்னல. ஆைொல் ஆய்வு ஏன் ஒரு குறிப் ிட்ட மொற்றம் அல்லது 

மொற்ற வனக நிகழ்ந்தது எைப் ப ரும் ொலும் விளக்குகின்றது. இரண்டு துருவ 

எதிர்நினலகள் உள்ளை. முதலொவது நினல, மொற்றத்திற்கொை கொரைம் பசயற் ொடுசொரொ 

நனடயில்சொர் மொற்றத்திற்கு உள்ளொவது மைித  ண் ொட்டு உற் த்திப்ப ொருட்களின் 

ப ொதுவொை க ொக்கொகும் என் தொகும் (Postal 1968); இனதப்  ற்றி கவனல பகொள்ளத் 
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கதனவயில்னல; ஏபைன்றொல் அனத விளக்க ஏதும் இல்னல.   இரண்டொவது நினல, 

பமொழி வழக்கும் மொற்றமும் இயல்திட்டவொத கநொக்கு (teleological point of view) 

அடிப் னடயிகலகய முழுவதும் புொிந்துபகொள்ள இயலும் (Jakobson 1961); ஒரு 

ஒழுங்குமுனறயிலிருது மற்பறொரு ஒழுங்குமுனறக்கு மொறுவது ஒரு பமொழியியல் சொர் 

பசயற் ொட்னடக் பகொண்டிருக்கும்; எல்லொகம விளக்க இயலுவைவொகும்.   

 பமொழி மொற்றம் ஓரளவுக்கு ஒழுங்கொைதும் முனறயொைதுமொகும். எடுத்துக்கொட்டொக 

பசொல் இறுதியில் உயிர்+மூக்பகொலி  > மூக்கிை உயிர் (எ.கொ. அவன் > அவ~).  

பமொழி ஒரு தனலமுனறயிலிருந்து மற்பறொரு தனலமுனறக்கு னகமொற்றம் 

பசய்யப் டுகின்றது. எல்லொ குழந்னதகளும் ஒகர உடலியக்கவியல் (physiological) மற்றும் 

புலைறிவுசொர் (cognitive) திறனைப்  யன் டுத்துகின்றைர். எைகவ எல்லொ 

பமொழிகளிலும் ஒகர மொதிொியொை அனமப்ப ொழுங்குகளின் மொற்றம் மீண்டும் மீண்டும் 

பவளிப் டுத்தப் டுகின்றது. ப ரும் ொலொை ஒலிமொற்றங்களுக்கு உடலியக்கவியல் 

அடிப் னட உள்ளது; குறிப் ொக எளிதில் ஒலிப் தற்கொக ஒலி மொற்றம் ஏற் டுகின்றது. 

எடுத்துக்கொட்டொக ‘ழ்’ ஒலி  ‘ள்’ அல்லது ‘ல்’ ஆக மொறுவது, ‘ற்’ ஒலி ‘ர்’ ஆக மொறுவது 

எல்லொம் ஒலிப்பு எளினமக்கொகும். எழுத்துக்கூட்டல், உச்சொிப்பு என்ற இரு நினலகனளக் 

னகயொளும் பமொழிகளில் (ஆங்கிலம் க ொன்ற பமொழிகள்) எழுத்துக்கூட்டல் உச்சொிப்பு 

(spelling pronunciation) கொரைமொக ஒலிமொற்றம் ஏற் டலொம். ஆைொல் எழுத்துக்கூட்டல்   

உச்சொிப்பு ஒலி மொற்றத்திற்கொை உடலியக்கவியல்சொர் தூண்டல் அல்ல. சில கநரங்களில் 

எழுத்து வடிவம் அதன் உச்சொிப் ிலிருந்து மிகவும் கவறு ட்டு இருக்க இயலும்; இதன் 

கொரைமொக எழுத்துவடிவுக்கு அண்னமப் டுகிற உச்சொிப்பு பசொல்லுக்குத் தரப் டலொம். 
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எடுத்துக்கொட்டொக தமிழர்களின்  ஆங்கில உச்சொிப் ில் often  என்ற பசொல் ஆஃப்டன் 

எைவும் know என்ற பசொல் குகைொ எை உச்சொிக்கப் டுவனதக் கொைலொம்.  

  ஒப்புனம (analogy) மொற்றத்திற்கொை புலைறிவு (cognitive) அடிப் னடயொகும். 

ஒழுங்கற்ற அனமப்ப ொழுங்கிற்குப் (irregular)  திலொக ஒழுங்கொை அனமப்ப ொழுங்னகப் 

(regular pattern) க சு வர்  ின் ற்றும் க ொதும், ஊகம் அடிப் னடயில் 

ஒழுங்கின்/சீர்னமயின் நீட்சியும் ப ொதுனமயொக்கமும் மொற்றத்திற்கு வழி வகுக்கலொம். இது 

ஒப்புனமசொர் மொற்றம் (analogical change) எைக் கூறப் டும். வொ/வரு என் தன் 

இறந்தகொல வடிவொக வருந்தொன் என் னதப்  யன் டுத்துவது தொ/தரு என் தன் 

இறந்தொகொல வடிவமொக தருந்தொன் என் னதப்  யன் டுத்துவது என் ை ஒப்புனமசொர் 

மொற்றமொகும்.   

 பமொழிகளுக்கு இனடயில் ஏற் டும் பதொடர்பு கொரைமொக ஏரொளமொை கடன் 

பசொற்களும் கடன் பமொழிப யர்ப்புகளும் பமொழியில் உட் டுத்தப் டுகின்றை. புதிய 

ஒலியன்களும் மொற்பறொலியன்களும் கூட கடன்வொங்கலின் வினளவொல் பமொழியில் 

புகுத்தப் டுகின்றை.   

கவறு ொடுகளும் மொற்றங்களும் குறிப் ொக பமொழியின் ஒலியைியல் நினலயில் 

பவளிப் டுகின்றை.  ல ப ொதுவொை வனகயில் டும் ஒலி மொற்றங்கனள 

கவறு டுத்தலொம்.  

ஓொிைமொதல் (assimilation): ஒரு ஒலி அடுத்து வரும் ஒலினய தன் இைமொக மொற்றும் 

பசயல் ொடு ஓொிைமொதல்  எைப் டும். எ.கொ.  டித்தொன் >  டிச்சொன் – இதில் அண்ை 

உயிரொை இ அனதத் பதொடர்ந்து வரும்  ல் அனடப்ப ொலி இனடயண்ை 
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அனடப்ப ொலியொக மொறுவது ஓொிைமொதலொகும். திரொவிடத் தொயிலிருந்து வந்த தமிழில் 

இவ்வித மொற்றங்கனளக் கொைலொம். 

(11)   அ.  பகவி > பசவி  

 ஆ. பகய் > பசய்  

இடம் ப யரல் (metathesis): ஒலிகள் முன் ின் எை இடம் மொறுவனத இடம் ப யரல் 

என் ர். திரொவிட பமொழியொை பதலுங்கில் இடம்ப யரலுற்ற பசொற்கனளக் கொைலொம். 

 ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் சனத என் து தனச எை மறுவது இடம்ப யரல் 

ஒலிமொற்றமொகும். 

(12) அ. சனத > தனச 

 ஆ. அவன் > வொடு (பதலுங்கு) 

உரு ைியல் மொற்றங்கள் மிகப் ப ொதுவொகக் கொைப் டுவதொகும். தமிழ் 

 னுவல்கள்/இலக்கியங்கள் கொல அடிப் னடயில் முன்  ழந்தமிழ்,  ின்  ழந்தமிழ், முன் 

இனடத்தமிழ்,  ின் இனடத் தமிழ், தற்கொலத் தமிழ் எைப்  ிொிக்கப் டும். இவ்கவறுேட்ட 

கொலங்கனளச் சொர்ந்த  னுவல்கனள உரு ைியல் அடிப் னடயில் ஒப் ிட்டொல் தமிழ் 

உருேைியல் அனமப்ேில் நிகழ்ந்துள்ை  மொற்றங்கள் பவளிப் டும். தமிழ் ேினை அடிகைின் 

ேரலரற்று சமரழியியல் ஆய்னே பமற்சகரண்ட இரரபசந்திரனும் (இரரபசந்திரன், 2008) 

தமிழ் வினை ஒட்டுக்களின் தமிழ் ேினை ஒட்டுகைின் ேரலரற்று சமரழியியல் ஆய்னவ 

கமற்பகொண்ட சித்திரபுத்திரனும் (Chithiraputhran 2005) இத்தனகய மொற்றங்கனள 

விொிவொகப்  ட்டியலிட்டு விளக்குகின்றொர். எடுத்துக்கொட்டொக, ேழந்தமிழில் ேழக்கிலிருந்த 

உழக்கு ‘துன்புறச்சசய்’, புனக ‘நுனழயச் சசய்’, அலர் ‘மலர்’, கரற்று ‘பேரகச் சசய்’ 
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பேரன்ற ேினை அடிகள் தற்கரலத் தமிழில் இல்னல; ேழந்தமிழில் முன்ைினல வினை சொர் 

ஒட்டுக்கள்  ல  யன் ொட்டில் இருந்தை: ஈர் (வொொீர்), ஈர்கள் (உனரயீர்கள்), உம் (வொரும்), 

உங்கள் (ககளுங்கள்), மின் (பகொண்மின்), மின்கள் (ககளுமின்கள்). மிகப்  ரவலொகப் 

 யன் டுத்தப் ட்டுவந்த மின், மின்கள் என் ை தற்கொல வழக்கில் இல்னல. கொல 

ஒட்டுக்கனள ஒப் ிட்டொல்  ழத்தமிழில்  இறந்தகொலம்,  இறவொக்கொலம் என்ற இரு கொல 

ஒட்டுக்கள் தொன் இருந்ததொகத் பதொிகின்றது. நிகழ்கொல ஒட்டொை கிற்/கின்று என் ை 

 ின்ைர் ஏற் ட்ட மொற்றத்தின் வினளவொகும்.   

 பதொடொியல் நினலயிலும் பமொழியில் மொற்றங்கள் ஏற் டும். தமிழ்த் சதரடரியலின் 

ேரலரற்று சமரழியியல் ஆய்னே பமற்சகரண்ட சுசீலர அேர்கள் ேழங்கரலத் தமிழுக்கும் 

தற்கரலத் தமிழுக்கும் இனடயிலுள்ை சதரடரியல் மரற்றங்கனைப் ேட்டியலிட்டு 

ேிைக்குகின்றரர் (Suseela, 2001) ஒகுறிப் ொகச் பசொல்லின் வொினச முனறயில் மொற்றங்கள் 

வினளவனதக் கொைலொம்.  ழந்தமிழுக்கும் தற்கொலத் தமிழுக்கும் இனடயில்  ின்வரும் 

கவறு ொடுகனளக் கொைலொம். 

(13)  ழந்தமிழ்     தற்கொலத் தமிழ் 

 கண்கடன் கற் ினுக்கிைியொனள கற் ினுக்கிைியொனளக் கண்கடன் 

 கற்க கசடற    கசடற கற்க 

 பசொற்கள் ஒரு பமொழியில் கசர்க்கப் டுதலும் நீக்கப்  டுதலும் வரலொற்று 

அடிப் னடயில் நிகழும். ஒரு பமொழியின் ஒரு கொல கட்டத்தில் புழக்கத்திலிருந்த பசொற்கள் 

 ல  ிந்னதய கொல கட்டத்தில் வழக்கிழந்து க ொவது பசொல் மொற்றமொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக, யொனைனயக் குறிக்கும் கொி க ொன்ற பசொற்களும் கூறுதனலக் 

குறிக்கும் நவில் க ொன்ற பசொற்களும் தற்கொலத் தமிழ் வழக்கில் இல்னல.  ண் ொட்டு 
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மொற்றங்களும் பதொழிநுட்  மொற்றங்களும் புதிய ப ொருட்கனளயும் கருத்துச் 

சொயல்கனளயும் பமொழிக்கு அறிமுகப் டுத்துவகதொடு  னழய ப ொருட்கனள நீக்கும். 

இச்பசயல் ொடு  பசொல்சொர் மொற்றங்கனள உருவொக்கும்.  பசொல்சொர் இனடபவளினய 

நீக்கப் புதிய பசொற்கள்  யன் டுத்தப் டலொம். புதிய பசொற்கள் பசொல்லொக்கம் 

வழியொகவும் கடன்வொங்கல் வழியொகவும் பமொழியில் கசர்க்கப் டும். 

2.5. ப ொருண்னம மொற்றத்தின் ஆய்வு 

 ப ொருண்னம மொற்றத்தின் ஆய்வு ப ொருண்னம மொற்றங்களின் 

விளக்கங்கள்/விவரனைகள், ப ொருண்னம மொற்றங்களின் வனகப் ொடு இவற்னற 

உட் டுத்தும்.  ப ொருண்னம மொற்றத்தின் கொரைங்கள்/ கநொக்கங்கள்/வினளவுகள், 

ப ொருண்னம மொற்றத்தின்  ின்வினளவுகள், வினளவுகள் என்ை ை ஆயப் டும்.  

ஆய்வின்  ொர்னவ அடிப் னடயில் ஒகர கொரைிகள் கொரைங்களொககவொ, 

வனககளொககவொ,  ின்வினளவுகளொககவொ மீண்டும் வரலொம். பசொல்வனகப் ொடுகளின் 

அனமப்ன ப்  ற்றி ஒருவர் னவத்திருக்கிற கருத்துக்கள் ப ொருள்ககொளின் ககொட் ொட்னட 

மற்றும் வரலொற்றுச் பசய்திகளின் ப ொருள்ககொனளத் தீர்மொைிக்கும். எது ப ொருண்னமனய 

உருவொக்கும் என் னதப் புொிந்துபகொள்ளொமல் ப ொருண்னம மொற்றத்னதப் 

புொிந்துபகொள்வது சொத்தியமில்னல.  

 ஒரு பசொல்லைில் வடிவம்-ப ொருண்னம இனைத் தரப் டுனகயில்  ின்வருவது 

ஆய்வுக்குொிய ககள்விகளொகும்: ஒரு பசொல்லைின் ப ொருண்னமயில் என்ை மொற்றங்கள் 

ஏற் டும்? கருத்துரு அனமப்பு அல்லது ப ொருண்னம தரப் டுனகயில் அது எந்த 

பசொல்லன்களொல் பவளிப் டுத்தப் டும்? ஒரு கருத்துரு தரப் டுனகயில் ப ொருண்னமயின் 

எந்த வழிகனளக் கொைகவொ அல்லது  ிற கருத்துருக்கனள உருவொக்க இயலும்? 
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2.6. ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொடும்  

 ப ொருண்னம மொற்றத்னத ஆய்வது ப ொருண்னமயியலின் கூடுதல் ப ொதுனமயொை 

புொிந்துபகொள்ளனல முன்பமொழிகின்றது. ப ொருண்னம மொற்றம் என்றொல் என்ை 

என் னதப் புருந்துபகொள்ள ப ொருண்னம என்றொல் என்ை என் னத முதலில் 

புொிந்துபகொள்ளகவண்டும். ஒரு பசொல்கலொ அல்லது அனதவிடப் ப ொிய அலககொ 

ப ொருண்னமனயக் பகொண்டிருக்கின்றது என்று குறிப் ிடுனகயில் நொம் புொிந்துபகொள்வது 

என்ை?  நமது கநொக்கத்திற்கு பமொழியியல் மற்றும் தத்துவ இயல் மற்றும் உளவியல் 

ப ொருண்னமயியல் ஆய்னவ இரண்டு நினலகளில்  ிொிக்ககவண்டி வரும். மர ொக  பமொழி 

பவளிப் ொடுகள் அனவ புறவயமொை வழியில் உண்னம உலகத்துடன் பதொடர்பு 

 டுத்தப் டும்க ொது ப ொருண்னமனயப் ப றுகின்றை என்று கூறப் டுகின்றது. அதொவது 

ககள்விக்குொிய பதொடர்புகள் இருக்கின்றை அல்லது இல்னல என் தொகும். நொம் ஆடவர், 

ப ண்டிர், சிறுவன், சிறுமி என்ற பசொற்களுக்கினடகய உள்ள ப ொருண்னம 

கவறு ொட்னட +/- ஆண்னம, +/- முதிர்னம என்ற  ண்புக்கூறுகளொல் கவறு டுத்தலொம். 

இவ்வடிப் னடயிலொை ப ொருண்னமப்  ொர்னவனயப் புறவயன்னமயொளர் (objectivist) 

அல்லது உண்னமக் கட்டுப் ொட்டுக் ககொட் ொட்டுப் ப ொருண்னமயியல் (truth-conditional 

theory of semantics) என்று அனழப் ர்.  

  லவிதமொை சிக்கல்களுள்  பமொழியியல் ப ொருண்னமயின் புறவயன்னமயொளொின் 

விமர்சகர்கள் இப் ொர்னவப்   ின்வரும் எடுத்துக்கொட்னடப் புொிந்து பகொள்ளவியலுமொ  

எைக் ககட்கின்றைர்.  

(14)   சுந்தர் ஒரு ப ண். அவன் நடைம் ஆடுவதற்குத்தொன் தகுதியுள்ளவன்; 

கொல் ந்தொட்டத்திற்கு அல்ல. 
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கொல் ந்தொட்ட இரசிகர்கள் இந்த எடுத்துக்கொட்டொல் சுட்டிக்கொட்டப் டும் சிக்கனலப் 

புொிந்துபகொள்வர்; கொல் ந்தொட்டத்னதப் ற்றி அதிக அறிவில்லொதவர்கள் சுந்தர் ஒரு 

வயதுக்குவந்த ஆண் கொல் ந்தொட்ட வீரர் என்று அறியகவண்டும். இரு 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் சுந்தனர விளக்கும் பசொல்லுடன் க ொட்டிக ொடுகின்றது. இந்த 

எடுத்துக்கொட்டு பசொற்களுக்குப் ப ொருள்கள் தருவது மரபு அணுகுமுனறனயவிட ஒரு 

அகவயமொை  ொர்னவயொகும் (subjective approach) என் னத உைர்த்துகின்றது. 

மரபுவழியொை புறவயப் ப ொருண்னமயியலுக்கு (objective semantics) எதிரொைவர்கள் 

கமற்பசொன்ை  னடப்புத்தன்னமயொை எடுத்துக்கொட்டுகள் விதிவிலக்கொைனவ அல்ல,  

அனவ  பமொழியின் அன்றொடப்  யன் ொட்டில் அதிகமொகக் கொைப் டு னவ ஆகும் என்று 

எடுத்துக்கூறுகின்றைர். எைகவ இம்மொதிொியொை அகவயத்னதயும் பநகிழ்ச்சினயயும் 

உட் டுத்தும் ககொட் ொடு நமக்குத் கதவயொகும்.  

 புறவயன்னமயொளர்களின் அணுகுமுனறனய விமர்சிப் வர்கள் அறிவொற்றல் 

உளவியலொரொை (cognitive psychologist) எலகைொர் பரொச் (Eleanor rosch) மற்றும் 

உடன் ைிபுொி வர்களின் (e.g. Rosch 1973, 1978; Roch et al 1976) சிறப்புவொய்ந்த 

ஆய்விலிருந்து குறிப்ன ப் ப ற்று கமற்கூறிய எடுத்துக்கொட்டு சுட்டிக்கொட்டிய 

சிக்கல்களுக்குத் தீர்வொக மூலமுதல்வனக-ககொட் ொட்டுப் ப ொருண்னமயியனல 

எடுத்துக்பகொண்டைர். உண்னமயுலகின் ஒவ்பவொரு கநொக்கத்திற்கும் எல்னலக்குட் ட்ட 

ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில் க ொதுமொை விவரனைனய உருவொக்குவது 

இயலொததொகும். மொறொக கநர்த்தியொை வனகப் ொட்டு உறுப் ிைர் (perfect category 

member) எவ்வொறு இருப் ொர் என்று நமக்குக் கருத்து இருக்கும். எந்த அளவுக்குப் 

ப ொருகளொ ந கரொ மூலமுதல்வனகயுடன் ஒற்றுனம பகொண்டுள்ளது என் தன் 
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அடிப் னடயில் நொம் அனத ஒரு வனகப் ொட்டின் ப ொருத்தமொை உறுப் ிைரொககவொ  

ப ொருந்தமற்ற உறுப் ிைரொககவொ விளிம்பு உறுப் ிைரொககவொ கருதவியலும்.   

 ஆடவர், ப ண்டிர், சிறுவன், சிறுமி என்ற பசொற்கனள எடுத்துக்பகொண்டொல் நொம் 

எல்கலொருக்கும் மூலமுதல்வனக ஆடவர், மூலமுதல்வனகப் ப ண்டிர், மூலமுதல்வனகச் 

சிறுவன், மூலமுதல்வனகச் சிறுவன் என் ை குறித்து ஒரு மைவுரு இருக்கும். ஒவ்பவொரு 

தடனவயும் நொம் இவ்வனகப் ொடுகளின் உத்கதசமொை உறுப் ிைனர சந்திக்கும்க ொதும் 

நொம் இனவ எந்த அளவுக்கு மூலமுதல்வனககயொடு ஒத்திருக்கின்றது என்று 

தீர்மொைிக்கின்கறொம். ஒற்றுனம அதிகமொய் இருப் னதப் ப ொறுத்து அவற்னறக் 

ககள்விக்குொிய வனகப் ொட்டுடன் கசர்த்துவிடுகவொம்; எைகவ ப ொருத்தமொை 

பசொல்லுடன் புலக்குறிப்பு பசய்கவொம்.  1970களில் (எ.கொ. Labov 1973) பசய்யப் ட்ட 

முக்கியமொை ஆய்வுகளின் அடிப் னடயில், மூலமுதல்வனகப் ப ொருண்னமயியனலப் 

 ின் ற்று வர்கள் சூழ்நினலனயப் (பமொழி அல்லது சூழல்) ப ொறுத்து வனகப் ொட்டு 

எல்னலகள் மொறலொம் என்று வொதிடுகின்றைர். இப்க ொது நம் முந்னதய எடுத்துக்கொட்டு 

வொக்கியத்தின் ப ொருனளப் புொிந்துபகொள்ள இயலும்: கொல் ந்தொட்ட வீரர்கள் 

சூழ்நினலயில் ப ண்கள் வனகப் ொடு வயதுவந்த ஆண்கனளயும் உட் டுத்தும்  டிக்கு 

அதன் எல்னலனய மொற்றக்கூடும். 

 கமற்பசொன்ை எடுத்துக்கொட்டுனளக் னகயொளுவதில் மூலவனக அடிப் னடயிலொை 

 ொர்னவயின் பவளிப் னடயிலொை பவற்றியுடன் ஒப் ிடுனகயில் 

புறவயன்னமயொளர்களின் கதொல்வி கொரைமொக வரலொற்றுப் ப ொருண்னமயியலொர் 

மூலவனக அணுகுமுனறனயப்  யன் டுத்துவனத ஆதொிப் தில் அதிசயமில்னல.  

2.7. ப ொருண்னம மொற்றம் - மரபு வனகப் ொடு 
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 ப ொருண்னம மொற்றம்  ல ககொைங்களில் மரபு அடிப் னடயில்  ொர்க்கப் ட்டது. 

இவ்வனகப்  ொட்னடப்  ற்றி க சும் முன் இரண்டு விசயங்கனளப்  ற்றி 

அறிந்துபகொள்வது அவசியம்.   

1. மரபு வனகப் ொட்னட எல்லொ மொற்றங்களுக்கும்  யன் டுத்த இயலொது. 

2. இவ்வனகப் ொடு ஒன்றுக்பகொன்று தைித்தைியொக இருப் னவயல்ல 

ஒன்னறபயொன்று கமலூறல் பசய்வை. 

மரபு அடிப் னடயில் பசொற்ப ொருண்னம மொற்றம் இரண்டொகப்  குக்கப் ட்டது: ஒன்று 

கநர் ப ொருனள வினளவிக்கும் மொற்றம் (melioration),  எதிர் ப ொருனள வினளவிக்கும் 

மொற்றம் (pejoration). எடுத்துக்கொட்டொகப்  ின்வரு வொக்கியங்கனள 

எடுத்துக்பகொள்கவொம்.  

(15) அ. அவன் அவளிடம் முரட்டுத்தைமொக நடந்துபகொண்டொன். 

 ஆ. அவைது முரட்டுத்தைம் அவனள அவன்  ொல் ஈர்த்தது. 

முதல் வொக்கியத்தில் எதிர்ப ொருண்னமனய பவளிப் டுத்தும் முரட்டுத்தைம் இரண்டொவது 

வொக்கியத்தில் கநர்ப ொருண்னமனய பவளிப் டுத்துகின்றது. 

 ப ொருண்னம மொற்றத்தின் மரபு அடிப் னடயிலொை இரண்டொவது வனகப் ொடு 

ப ொருள் விொிவனடந்துள்ளதொ சுருங்கியுள்ளதொ என் தன் அடிப் னடயிலொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக நொயிை விலங்குகள், பூனையிய விலங்குகள் என்ற பசொற்கனள 

எடுத்துக்பகொண்டொல் இவற்றில் வரும் நொய், பூனை என் ை விொிந்த ப ொருளில் 

 யன் டுத்தப் ட்டிருப் து பதொியும். இங்கு நொய், பூனை என் ை அனடந்துள்ள 

ப ொருண்னம மொற்றத்னத ப ொதுனமயொக்கம் (generalization), விொிவொக்கம் (widening) 

அல்லது  நீட்சி (broadening) எைக் கூறலொம். ப ொதுனமயொக்கத்தின் எதிர்மனற 
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சிறப் ொக்கம் (specialization) ஆகும்.  எடுத்துக்கொட்டொக ‘நிலக்கிழொர்’ எைப் ப ொருள் 

பகொள்ளப் டும் கிழவன்  என்ற பசொல் ‘வயதொை ஆண்’ எைப் ப ொருள் டுவனதயும் 

இனடயர்குலப் ப ொண்னைக் குறிப் ிடும் ஆய்ச்சி என்ற பசொல் ‘வயதொை ப ண்’ அல்லது 

‘அம்மொவின்/அப் ொவின் தொய்’ எைத் தற்கொலத்தில் ப ொருள் டுவனதயும் 

சிறப் ொக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டொய்க் கூறலொம்.  

 ப ொருண்னம மொற்றங்களின் மரபு அடிப் னடயிலொை மூன்றொவது  ொிமொைம் 

அனவ உருவகம் (metaphor) அல்லது ஆகுப யர் (metonymy) என் தன் வினளவொ 

என் தன் அடிப் னடயில் அனமயும். உருவகம் அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம 

மொற்றங்களில் க சு வர்கள் ஒரு கருத்துருவுக்கும் (மூலக் கருத்துருவுக்கும்) மற்பறொரு 

கருத்துருவுக்கும் (இலக்குக் கருத்துருவுக்கும்) இனடயில் ஒருவித ஒற்றுனமனயக் 

கொண்கின்றைர். எடுத்துக்கொட்டொக முந்திொிக்பகொட்னட என்ற பசொல் தற்கொலத் தமிழில் 

‘எந்த விசயத்திலும் அநொவசியமொக முந்திக்பகொள்ளும் ந ர்’ என்ற  ப ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டுவது உருவக அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

எடுத்துக்கொட்டொகும். பகொழுப்பு என்ற பசொல் ‘திமிர்’ என்ற ப ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டுவதும் உருவக அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

எடுத்துக்கொட்டொகும்.  

 ஆகுப யரும் உருவகத்னதப் க ொன்று கருத்துருக்களுக்கு இனடயில் 

ஒருவனகயிலொை பதொடர்ன  உட் டுத்தும்; அைொல் அனவ கவறு வழியில் பநருக்கமொகத் 

பதொடர்பு டுத்தப் டும்; எடுத்துக்கொட்டொக ஒன்று கவபறொன்றின்  குதியொக அனமயும். 

முரடு என்ற பசொல் தற்கொலத்தமிழில் ‘கடுனமயொக நடந்துபகொள்ளும் ந ர்’ என்ற 

ப ொருளில்  யன் டுத்தப் டுவதும் ஆகுப யர் அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம 
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மொற்றத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டொகும். இது க ொன்று குருடு, பசவிடு, ஊனம என்ற 

பசொற்கனள அக்குனற ொடுகனள உனடய ந ர்கனளக் குறிப் ிடப்  யன் டுத்துவது 

ஆகுப யர் அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றமொகும்.  

 ப ொருண்னம மொற்றங்களின் மரபு அடிப் னடயிலொை நொன்கொவது  ொிமொை 

வனகப் ொடு அம்மொற்றங்கள் பமொழிக்குள்ளொை கொரைிகள் அடிப் னடயில் வினளந்ததொ 

அல்லது பவளிக்கொரைிகள் வொயிலொக வினளந்ததொ  என் னதப் ப ொறுத்து அனமயும். 

எடுத்துக்கொட்டொக  ரகதசி ‘துறவி’ என்ற பசொல் ‘ ிச்னசக்கொரன்’ என்ற அர்த்தத்தில்  

 யன் டுத்தப் டுவது இவ்வனகயில்  டும். தினர என்ற பசொல் ‘அனல’ என்ற அர்த்தத்தில் 

 யன் டுத்தப் ட்டு வருகின்றது. இச்பசொல் கொலக ொக்கில் துைியொல் ஆை 

அனலவடிவமொை தினரச் சீனலகனளயும் சிைிமொக்கள் கொட்டப் டும் தினரகனளயும் 

குறிப் ிடப்  யன் டுத்தப் டுகின்றது.  தற்க ொது கைிைித் தினரகனளயும் குறிப் ிட 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. இத்தனகய ப ொருண்னம மொற்றங்கனளயும்  

பசொற்ப ொருண்னம மொற்றத்தின் நொன்கொவது  ொிமொை வனகப் ொட்டில் அடக்கலொம். 

 யங்கரம் என்ற பசொல் ‘அச்சுறுத்தக்கூடிய தன்னம’ என்று ப ொருள் டும். இச்பசொல் ’மிக 

அதிகமொை’ எைப் ப ொருள் ட  யங்கர கவகத்தில் ஊர்தி பசல்கிறது  என்று 

 யன் டுத்தப் டும் ப ொருண்னம மொற்றமும் இவ்வனகயிற்  டும். பமொழிக்குள்ளொை 

கொரைிகளுக்கும் பமொழிக்கு பவளியிலொை கரைிகளுக்கும் கவறு ொட்னடக் கொட்டுவது 

ப ரும் ொன்னமயும் கடிைமொைதொகும். பமொழிக்கு பவளியிலொை கொரைிகள் 

சமூகக்கலொச்சொரம் சொர்ந்தனவயொகும். நமது சமுதொயத்தில் ஏற் ட்ட பதொனலக்கொட்சி 

மற்றும் கைிைி பதொழிநுட்  வளர்ச்சிகொரைமொக அவற்றின்  குதிகனளக் குறிப் ிட புதிய 

பசொற்கள் உருவொக்கப் டகவண்டும்.  ல கவனளகளில் நொம் பசொற்களின் ப ொருள்கனள 
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நீட்சி பசய்து  யன் டுத்தத் பதொடங்குகின்கறொம். சில ப ொருண்னம மொற்றங்களுக்கு நொம் 

சமுதொயப் ண் ொட்டுக் கொரைிகனளக் கொரைமொகக் கொட்டலொம்.  எடுத்துக்கொட்டொக,  

அழகு மற்றும் கவர்ச்சி  ற்றிய நமது கருத்து எப்க ொதும் ஒரு க ொல இருப் தில்னல; 

இனவ குறித்த முற்கொலக் கருத்து தற்கொலக் கருதிலிருந்து மொறு ட்டுள்ளது என்று 

குறிப் ிட இயலும். ஒரு குறிப் ிட்ட அளவிலொை பகொச்னசத் தன்னம கவர்ச்சியின் 

 குதியொக ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது எைக் குறிப் ிட இயலும். இந்த அளவில் 

முரட்டுத்தன்னம ‘கவர்ச்சிகரமொைது’ என்ற ப ொருண்னமனயக்கு மொறியுள்ளனதப் 

புொிந்துபகொள்ளவியலும். 

ப ொருண்னம மொற்றத்தில் பமொழி-உட் னடக்கும் (language internal) பமொழி-

பவளிப் னடக்கும்  (language-external) இனடயிலுள்ள கவறு ொட்னட வனரயறுப் து 

கடிைமொைதொகும். அனலனயக் குறிப் ிடும் தினர என்ற பசொல் சமூகத்தில் 

பதொனலக்கொட்சி, கைிைி பதொழில்நுட் ங்களின் முன்கைற்றத்தொல் கவறு ல 

ப ொருட்கனளக் குறிப் ிட்டு ப ொருண்னம நீட்சி அனடந்தது. முரடு ப ற்றுள்ள 

ப ொருண்னம நீட்சி கநர்ப ொருள் மொற்றத்னதயும் (melioration)  ஆகுப யர் 

அடிப் னடயிலொை மொற்றத்னதயும் ஒகரசமயத்தில் குறிப் ிடும்.  இதனுடன் நொம் இது 

 குதி சமூக- ண் ொட்டுக் கொரைிகளொல் உண்டொைது என்று குறிப் ிடவும் விரும்புகவொம். 

சமூக- ண் ொட்டு வரலொற்னற சமூகப் ண் ொட்டு வரலொற்றியலொர்களிடம் விட்டுவிடுவது 

நல்லது.  இருப் ினும் அழகு மற்றும் கவர்ச்சி  ற்றிய நமது தற்கொலக் கருத்து முற்கொலக் 

கருத்து க ொல் இல்னல என்று கூறவியலும்.  
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சமூகக்கொரைிகளுடன் பதொடர்பு டுத்த இயலும் ப ொருண்னம மொற்றங்கனள 

விலக்கினவத்தல் (taboo) என்ற ப ொருண்னமகளத்தில் கொைவியலும். கலவிச் 

பசயல் ொடுகள், கழிப ொருள் பவளிகயற்றம் க ொன்ற பசயல்கனளயும் விசயங்கனளயும் 

குறிப் ிட இடக்கரடக்கல் பவளிப் ொடுகனளப் (euphemistic expressions) 

 யன் டுத்துவனதக் கொைலொம் (எ.கொ. புைர்தல், புைர்ச்சி,  கொல்கழுவிவருதல், 

பகொல்னலக்குக ொதல், வீட்டுவிலக்கு, மொதவிடொய், மொதவிலக்கு, இனறவைடிகசர்தல், 

துஞ்சுதல், அம்னமக ொடுதல், ப ொியம்னம, சின்ைம்னம). ஆ த்னத வினளவிக்கும் 

விலங்குகளின் ப யர்களும்  க்திக்கும் மொியொனதக்குொிய ப யர்களும் விலக்குப் 

ப யர்களொகக் கருதப் ட்டு இடக்கரடக்கல் பவளிப் ொடுகளொல் குறிப் ிடப் டுவது 

இயல் ொைதொகும்.   ொம்பு என் து அரவம் என்ற பசொல்லொல் குறிப் ிடப்ப றுவதும் 

யொனை  என் து கொி என்ற பசொல்லொல் குறிப் ிடப் டுவதும்  இடக்கரடக்கலின் 

கண் டும்.  

 2.8. தற்கொல முன்கைற்றங்கள்: ப ொருண்னம மொற்றத்தில் ஒழுங்குகள் 

 ப ொருண்னம மொற்றங்கனள வனகப் டுத்தும் மரபு வழிகள்  ல்கவறு 

எதிர்னமகனளயும் முரண் ொடுகனளயும் உட் டுத்தும். பமொழிக் கூறுகளின் 

ப ொருண்னமனய இருவழிகளிலிருந்தும் உருவொகலொம்: அர்த்தங்கள் கூடுதல் 

கநர்மனறயொககவொ எதிமனறயொககவொ விொிவொைனவயொககவொ சுருக்கமொைனவயொககவொ 

உருவகம் அடிப் னடயிகலொ ஆகுப யர் அடிப் னடயிகலொ அனமயலொம்; மற்றும் 

பமொழிக்கு உள்ளிருக்கும் கொரைிகளொகலொ பமொழிக்கு பவளியிலிருக்கும் கொரைிகளொகலொ 

கநரலொம்.  

 முதல்  ொர்னவயில் இந்தக் கருத்துப்ேதிவு ப ொருண்னம மொற்றத்தில் நிகழ்கின்ற 

எல்லொம் முக்கியமொை அறிவியல் முயற்சியொக பமொழியின் மொற்றத்தின் இந்நினலயின் 
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ஆய்வின் தகுதிநினலக்குச் சிக்கலொைது. அறிவியலில் நொம் கட்டொயமொக ஊகிக்க 

இயலொவிட்டொலும் ஓரளவுக்கு ஒழுங்கொைது என்ற அனமப்ப ொழுங்குகனளக் 

கண்டு ிடிப் தில் ஆர்வம் கொட்டுகவொம். அறிவியலொர்கள் சொத்தியமொை எல்லொ 

இயல்நிகழ்வுகனளயும்  ட்டியலிடுவதில் முதன்னமயொை ஆர்வம்  கொட்டுவதில்னல; 

ஆைொல் அவ்வியல்நிகழ்வுகளின் கட்டுப் ொட்டில் ஆர்வம் கொட்டுவொர்கள். எல்லொம் 

சொத்தியம் ஆகின்ற களத்தில் நொம் வரலொற்றுப் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் தைிப் ட்ட 

கநர்வுகளின் விளக்கங்கனள மட்டுகம தரவியலும்; இது எது சொத்தியமொைது எது சொத்தியம் 

இல்லொதது என் னத எது கட்டுப் டுத்துகின்றது, ஏன் அவ்வொறு நிகழ்கின்றது க ொன்ற 

கடுனமயொை அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு எதிொினடயொை துணுக்குகள் க ொல் அனமயும். 

துணுக்குகள்  டிப் தற்கு ஆர்வமிக்கவொயும் ப ொழுதுக ொக்கொகவும் அனமயும்; ஆைொல் 

அனவ ககள்விக்குொிய இயல்நிகழ்வுகளின் ப ொதுவொை புொிதலுக்குத் துனைபுொிவதல்ல.  

 முந்னதய நூற்றொண்டில் வரலொற்று பமொழியியலில் கருத்தரங்கங்களின் மற்றும் 

பவளியீடுகளின் மதிப்புனர குறிப் ிடத்தகுந்த கொலமொகப்  ல வரலொற்று 

பமொழியியலொர்களின் கவைத்னத ஈர்க்கும் தகுதி ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

இல்லொதிருந்தது எைக் கொட்டுகின்றது. நல்லகொலமொக எலிசப த் டிரொககொட் (Elizabeth 

Traugott) க ொன்ற அறி ர்கள் இந்த இயல்நிகழ்வுகனள ஆய்வதில் உறுதியொக 

இருந்தைர்; 1980களில் சில ஒழுங்குகள் பவளிச்சத்திற்கு வந்தை. இந்த ஒழுங்குகள் 

அகவயமொக்கம் (subjectification) என்ற கனலபசொல்லுக்குக் கீழ் வந்தது. 

அகவயமொக்கத்துடன் பதொடர்புனடய  ல ககள்விகள் இன்னும் இருப் ினும் இந்த 

அனமப்ப ொழுங்கின் (அல்லது அனமப ொழுங்கு குழுமத்தின்) கண்டு ிடிப்பு தற்க ொது 

பமொழியியலொர் ப ொருண்னம மொற்றத்னதக் கடிைமொை ஆய்வுக்கவைத்திற்கு  

உட் டுத்தகவண்டிய களமொக எடுத்துக்பகொள்ள உதவியது.  
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 நொம் அகவயமொக்கம் என்று கூறுவனதப் புொிந்துபகொள்ள இந்தக் கனலச்பசொல் நொம் 

இலக்கை ஆய்வில் ஒரு பதொடொின் எழுவொய் என்று குறிப் ிடுதிலிருந்து கவறு ட்டது 

என் னத அறிந்துபகொள்வது முக்கியமொகும். மொறொக இது (புறவயமொை தீர்மொைங்களுக்கு 

எதிரொை)  அகவயமொை தீர்மொங்களின் கருத்துச்சொயலுடன் பதொடர்புனடயது: 

அகவயமொக்கம் ஒத்தறி அடிப் னடயில் புறவயமொை அர்த்தங்கனள அகவயமொை 

அர்த்தங்களொக மொற்றுவதொகும்.  

 மிக என்ற மினகயனடயின் உருவொக்கம் அது புறவயமொை அர்த்தத்திலிருந்து 

அகவயமொை அர்த்தத்திற்குப்  யைிப் னத பவளிப் டுத்தும். மிக எை து மிகு 

‘அதிகப் டு’ என்ற வினையின் பசய்ய வினைபயச்ச வடிவொகும். மிகு என் து தற்கொலத் 

தமிழில் அதன் புறவயமொை அர்த்தத்திலிருந்து  அகவயமொை அர்த்தத்திற்கு மொறியுள்ளனத 

உைரொலொம்.  

 அறிவியல் அடிப் னடயில் அகவயமொக்கத்தின் ஆர்வத்திர்குொிய விசயம் இது 

ஒருதினசயொைது என்று கூறப் டுவதொகும். அதொவது கொலப்க ொக்கில் அர்த்தங்கள் 

கூடுதல் அகவயமொக மொறும்.  இது எது சொத்தியமொைது எது சொத்தியமில்லொதது என் தன் 

மீதொை பதளிவொை கட்டுப் ொடொகும். இருக்கிறகதொ இல்னலகயொ இந்த ஒருதினசத்தன்னம 

உண்னமயில் விதிவிலக்கற்றது என் து முரண் ொடொைது.  ரகதசி என்ற பசொல்னல 

‘அயல் நொட்டொர்’ என்று  யன் டுத்துவது அதிக அகவயமொைதொ ‘ ிச்னசக்கொரன்’ என்ற 

அர்த்தத்தில்  யன் டுத்துவது அதிக அகவயமொைதொ என் னதத் தீர்மொைிப் து கடிைம்.  

இம்மொதிொியொை விதிவிலக்குகள் அகவயமொக்கம் என்ற கருத்துச்சொயலின் மதிப்ன க் 

குனறக்கவில்னல: தமிழில் உள்ள  ல எடுத்துக்கொட்டுகள் ப ொருண்னம மொற்றங்கள் 

எதிர்தினசயில் க ொவனத விட எதிர் ொர்க்கின்ற தினசயில் க ொகின்றது என் னதக் 

கொட்டுகின்றை.  
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  யங்கர என்ற ப யரனட ‘ யப் டத்தக்க’ என்ற அர்த்தத்திலிருந்து ‘மிக 

அதிகமொை’ என்ற மினகயனடயொக மொறியுள்ளது இங்கு குறிப் ிடத் தகுந்ததொகும்.  

பசொற்களின் அர்த்தங்கள் இந்த வரலொற்றுப்  ொனதயில் மீண்டும் மீண்டும் 

 யைிக்கின்றை என்ற உண்னம நொம் மைித மைத்னதப்  ற்றிய ஒன்னற 

கண்டு ிடித்துவிட்கடொம் என் தற்குத் பதளிவொை எடுத்துக்கொட்டொகும்; இது கமலும் 

உலகப்ப ொதுனமயொகும். எம்பமொழியிலும் வரலொற்று மொற்றத்னத (historical 

change/diachronic change) அதொவது கொலப்க ொக்கில் ஏற் டும் ப ொருண்னம 

மொற்றங்கனளக் கொைலொம்.  

 மொறொக, சில ப ொருண்னம மொற்றங்கள் நொம் க சும் க ொகத ஏற் டுகின்றை. முரடு 

என் து ‘கவர்ச்சியைது’ என்ற ப ொருண்னமனயச் சமீ கொலத்தில் தொன் ப ற்றது. 

திருட்டுப்  யகல என்று குழந்னதனய தொய் அனழக்கும் க ொது அதன் ப ொருள் 

மொறுகின்றது. கடனல க ொடு, பமொக்னக க ொடு என்ற பசொற்கள் புதிதொய் 

உருவொக்கப் ட்டுப்  யன் டுத்தப் டுகின்றை.  திடீர் எைச் சொதொரைப் ப ொருள் தரும் 

பசொற்கள் சிறப்புப் ப ொருளில்  யன் டுத்தப் டுகின்றை. இச்சிறப்புப் ப ொருள்கள் யொவும் 

நிரந்தரமொைது என்று அறுதியிட்டு கூறுவது கடிைம். எப்ப ொழுது நொம் ஒன்னற நியம 

அடிப் னடயில் ப ொருண்னம மொற்றம் எைக் குறிப் ிட இயலும் என் து 

ககள்விக்குொியதொகும். இம்மொதிொியொை கருத்துச்சொயனல நொம் சமகொல மொற்றம் 

(synchronic change) எைக் குறிப் ிடலொம்.  

 இந்தப்  ிரச்சனைனய நொம் கநொிடுனகயில் கிரொஃப்டின் (Croft 2000) நினல ொடொை 

ஒரு மொற்றத்தில் இரு நினலக்கு இனடயிலுள்ள கவறு ொட்னடப்  ின் ற்றலொம்: புதிய 

கண்டு ிடிப்பு (முதல் புதிய  யன் ொடு) (innovation) மற்றும்  ரவுதல் (propagation).   
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இவ்வொறு நொம் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொதுவொை பமொழி மொற்றத்னதயும்  சமகொல 

மொற்றமொகவும் வரலொற்று மொற்றமொகும்  ொர்க்கின்கறொம். புது மொற்றுப்ப ொருளின்  ரவல் 

முழுனமனய அனடவதில்னல;  ல கநர்வுகளில்  ரவல் முழுனம அனடவதில்னல. 

எடுத்துக்கொட்டொக முரடு என் து ‘கவர்ச்சியொை ஆண்’ என்ற ப ொருளில் எல்லொ 

க சு ரொலும்  யன் டுத்தப் டுவதில்னல. இன்னறய  தின்ம வயதிைர்  யன் டுத்தும் 

பசொற்களின் புதிய அர்த்தங்கள் கொலப் க ொக்கில் மனறந்துக ொவது சொத்தியமொகும். 

வரலொற்றும் பமொழியியல் (historical linguistics) இம்மொதிொியொை புதிய  யன் ொடுகனளப் 

புத்தொக்கங்கள் (nonce-formation) என்று கூறுகின்றது.  

 ஒரு க ச்சு சமூகத்தில் சிலொிடம் அல்லது எல்கலொொிடமும்  ரவும் ப ொருண்னம 

புத்தொக்கங்கள்  மற்றும் மொற்றங்கள் ஒன்றுக ொலகவ பதொடங்குகின்றை: பமொழி க சு வர் 

ஒருவர் தொம் பவளிப் டுத்த விரும்பும் கருத்துக்கும் ஏற்கைகவ இருக்கும் பசொல் அல்லது 

பவளிப் ட்டிற்கு இனடயில் ஒருவனகயிலொை  னடப்புத்தன்னமயொை  ினைப்ன கயொ 

பதொடர்ன கயொ ஏற் டுத்துகின்றொர். இந்தத் பதொடர்புகள் ஏற் டும் இயக்கமுனற 

பதளிவொக உளவியல் அடிப் னடயிலொைதொகும்.  

  ஏன் புத்தொக்கங்கள்  ிற பமொழி க சு வர்களிடம்  ரவவில்னல என்றும் ஏன் சில 

மொற்றங்கள் மட்டும் சிலொிடம்  ரவுகின்றை, ப ரு ொலொைவர்களிடம் அல்லது 

எல்கலொொிடமும்  ரவுகின்றை எை ஒருவர் ஆச்சொியப் டலொம்.  கமகலொட்டமொகக் 

கூறிைொல் புதிய  யன் ொட்டிற்குச் பசல்வொக்கு இருந்தொல் அதொவது தொங்கள்  ின் ற்ற 

விரும்புகிற ந ரொல்  யன் டுத்தப் ட்டொல் கண்டு ிடிப்பு  ின் ற்றப் ட்டுப்  ரவும்.  

2.9. ப ொருண்னம மொற்றத்தின் வனககள் 
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 ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு  ல்கவறு எண்ைிக்னகயிலொை வனகப் ட்டுத் 

திட்டங்கள் கூறப் ட்டை.   ின்வருவது ஃப்ளூம்பீல்டிலிருந்து (Bloomfield 1933) ஆங்கில 

பமொழிக்கு  ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட திட்டமொகும். 

குறுக்கம் (Narrowing): கமல்மட்டத்திலிருந்து கீழ் மட்டத்திற்கு ப ொருண்னம மொற்றம்: 

எடுத்துக்கொட்டொகத் பதொடக்க கொலத்தில் விலங்கு என் னதப் ப ொதுவொகக் குறிப் ிடப் 

 யன் டுத்தப் ட்ட மொன் என்ற பசொல்  ின்ைர் மொன் என்ற குறிப் ிட்ட இைத்னதக் 

குறிப் ிட  யன் டுத்தப் டுவனதக் குறுக்கப் ப ொருண்னம மொற்றம் எைலொம். 

விொிவொக்கம் (Widening): கீழ் மட்டத்திலிருந்து கமல்மட்டத்திற்கு ப ொருண்னம மொற்றம்:  

 ல வியொரப் ப ொருட்களின் தைிப் ட்ட ப யர்கள் ப ொதுவொை உற் த்திப் ப ொருனளக் 

குறிப் ிட  யன் டுத்தப் டுகின்றை. இத்தனகய ப ொருண்னம மொற்றத்னத விொிவொக்கம் 

என்கின்கறொம். டொல்டொ என்ற தைிப் ட்ட வியொரப் ப யர்  லரொல் வைஸ் தினய 

அல்லது தொவர பநய்னயக் குறிப் ிடப்  யன் டுத்தப் டுவது விொிவொகத்தின் கண் டும். 

சில வியொ ொரப் ப ொருட்கனளக் குறிப் ிடும் ஆவின், ககொம் ிளொன், சர்ஃப் க ொன்ற 

பசொற்களும் ஒரு சிலரொல் முனறகய ப ொதுவொை  ொல், ஊட்டச்சத்து, கசொப்புத்தூள் 

இவற்னறக் குறிப் ிடப்  யன் டுத்தப் டுவதும் விொிவொக்கம் ஆகும்.  

உருவகம் (Metaphor): ப ொருட்களின் ஒற்றுனம அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம 

மொற்றம்:  எடுத்துக்கொட்டொக முந்திொிக்பகொட்னட என்ற பசொல் தற்கொலத் தமிழில் ‘எந்த 

விசயத்திலும் அநொவசியமொக முந்திக்பகொள்ளும் ந ர்’ என்ற  ப ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டுவது உருவக அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

எடுத்துக்கொட்டொகும். பகொழுப்பு என்ற பசொல் ‘திமிர்’ என்ற ப ொருளில் 
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 யன் டுத்தப் டுவதும் உருவக அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

எடுத்துக்கொட்டொகும்.  

ஆகுப யர் (Metonymy): இடம் அல்லது கொலத்தின் அண்னமகொரைமொக ஏற் டும் 

ப ொருண்னம மொற்றம்: எடுத்துக்கொட்டொகக் குடுடு, பசவிடு, ஊனம என்ற பசொற்கனள 

அக்குனற ொடுகனள உனடய ந ர்கனளக் குறிப் ிடப்  யன் டுத்துவது ஆகுப யர் 

அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றமொகும். இதுக ொன்று விலங்கின் உறுப்ன க் 

குறிப் ிடும் பகொம்பு என்ற பசொல்னல ‘ஒலி எழுப்பும் கருவி’ என்ற அர்த்தத்தில் 

 யன் டுத்துவது ஆகுப யர் அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றமொகும்.  

சினையொகுப யர் (Synecdoche): சினை-முழு உறவு கொரைமொக கநொிடும் ப ொருண்னம 

மொற்றம். தமிழ்நொட்னடச் சொர்ந்தவனர மதரொசி எைக் குறிப் ி ிடுவது சினையொகுப யர் 

சொர்ந்த ப ொருண்னம மொற்றமொகும். தனலக்கு ஐந்து ரூ ொய் பகொடு என்ற வொக்கியத்தில் 

தனல என் னத ‘ந ர்’ என்ற ப ொருளில்  யன் டுத்துவது சினையொகுப யர் 

அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றமொகும். 

மினகப் டுத்தல் (Hyperbole):  வலுவற்ற ப ொருண்னமயிலிருந்து வலுவொை 

ப ொருண்னமக்கு மொறுவது மினகப் டுத்தலொகும். ‘ றித்தல்’ எைப் ப ொருள்தரும் பகொய் 

என்ற பசொல்னல தனலனயக் பகொய் எைப்  யன் டுத்துவது மினகப்  டுத்தலொகும். 

இதுக ொன்று ‘துன்புறுத்துதல்’ எைப் ப ொருள்தரும் வனத என்ற பசொல்னல சிசுவனத, 

 சுவனத எைப்  யன் டுத்துவது மினகப் டுத்தலொகும்.  

குனறப் டுத்தல் (Meiosis): வலுவொை ப ொருண்னமயிலிருந்து வலுவற்ற ப ொருண்னமக்கு 

மொறுவது குனறப் டுத்தலொகும். ‘மிகுந்த  யத்னத உண்டொக்கும்’ எைப் ப ொருள் டும் 
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 யங்கர என்ற பசொல்னல  யங்கர மனழ,  யங்கர கவகம் எை ஒன்றின் அளவின் 

மிகுதினயக் குறிப் ிட  யன் டுத்துவது குனறப் டுத்தலொகும்.  

சினதத்தல் (Degeneration): உயர்நினலப் ப ொருளிலிருந்து குனறநினலப் ப ொருளுக்கு 

மொறுவது சினதத்தலொகும். ‘வயது முதிர்ந்த ப ண்மைி’ எைப் ப ொருள் ட்டுவந்த ஆயொ 

என்ற பசொல்னலத் தற்கொலத் தமிழில் ‘ ைிப்ப ண்’, ‘கனடநினலப் ப ண் ஊழியர்’ என்ற 

அர்த்த்தங்களில்  யன் டுத்துவது சினதத்தலொகும் 

உயர்ச்சி (Elevation): ‘வீட்டுக்குொியவர்’ எைப்ப ொருள் டும் வீட்டுக்கொரர்  என்ற 

பசொல்னலக் கைவனைக் குறிப் ிட  யன் டுத்துவது உயர்ச்சியொகும். இது க ொன்று 

‘ஆதரவொக இருப் வர்’ எைப் ப ொருள் டும் துனைவன் என்ற பசொல்னல கைவனைக் 

குறிப் ிட  யன் டுத்துவது உயர்ச்சியொகும். 

  ிளொங்க் (Blank 1998) என் ொின்  ின்வரும் வனகப் ொடு கூடுதல் அங்கீகொரம் 

ப ற்றுள்ளது. 

உருவகம்: கருத்துருக்களுக்கு இடகயயுள்ள ஒற்றுனம அடிப் னடயில் ஏற் டும் 

ப ொருண்னம மொற்றம்: எ.கொ. பதொட்டொல் சுருங்கி ‘ஒருவனகச் பசடி’  ‘குனறகூறிைொல் 

தொங்கவியலொத ந ர். மூக்னக உனட  ‘அவமொைப் டுத்து’, மூக்னக நுனழ  ‘தனலயிடு’ 

ஆகுப யர்: கருத்துருக்களின் அண்னம கொரைமொக ஏற் டும் ப ொருண்னம மொற்றம்: 

பகொம்பு ‘விலங்குகளின் பகொம்பு’   ‘ஒலிபயழுப்பும் கருவி’.  

சினையொகுப யர்: சினை-முழுனமனய உறனவ உள்ளடக்கும் ஒருவனக ஆகுப யர். எ.கொ. 

‘தனல’   ‘ந ர்/ஆள்’ 
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ப ொருண்னமயின் சிறப் ொக்கம்: வனகப் ொட்டியலில் கீழ்கநொக்கு மொற்றம். எ.கொ.  மொன் 

‘விலங்கு’  ‘மொன் என்ற ஒருவனக விலங்கு’ 

ப ொருண்னமயின் ப ொதுனமயொக்கம்: வனகப் ொட்டியலில் உயர்கநொக்கு மொற்றம்: எ.கொ. 

எண்பைய் ‘எள்ளிலிருந்து எடுக்கப் ட்ட பநய்’  ‘ப ொதுவொை எண்பைய்’, தண்ைீர் 

‘குளிர்ந்த நீர்  ‘ப ொதுவொை நீர்’.  

இனை உள்ளடங்குப் ப ொருண்னம மொற்றம்: வனகப் ொட்டியலில் கினடகநொக்கு மொற்றம்: 

எ.கொ.  சிலர் ப ருச்சொளினய எலி எைவும் மூஞ்சுறுனவ எலி  எைவும் குறிப் ிடுவது. 

னமதொைத்தில் ஓடிைொன் என் தற்குப்  திலொக னமதொைத்தில்  றந்தொன் எை ஓடு 

என் தற்குப்  திலொகப்  ற என் னதப்  யன் டுத்துவது. அவைிடம்  ைம் ககட்டொன் 

என் தற்குப்  திலொக அவைிடம்  ைம் இரந்தொன் எை ககள் என் தற்குப்  திலொக இர 

என் னதப்  யன் டுத்துவது. 

எதிர்மனறப் ப ொருண்னம மொற்றம்: கருத்துருக்களின் முரண் ொட்டு அடிப் னடயிலொை 

மொற்றம். ‘கடவுளுக்குத் பதொண்டு பசய் வள்’ என்ற அர்த்தத்தில் உருவொக்கப் ட 

கதவடியொள் என்ற பசொல்னல ‘வி ச்சொொி’ என்ற  அர்த்தத்தில்  யன் டுத்துவது.  

தொைியக்க எதிர்மனற: பசொல்லின் அர்த்தமும் கருத்துருவும் துனைநினல எதிர்னமயில் 

மொறுவது.  நண் ன் என்ற பசொல்னல ‘விகரொதி’ என்ற ப ொருளில்  யன் டுத்துவது.  

நமக்கு மிகவும் கவண்டியவர் என்ற பதொடொில் கவண்டியவர் என் னத ‘கவண்டொதவர்’ 

என்ற அர்த்ததில்  யன் டுத்துவது. 

தொைியக்க மறுதனல: ஒரு உறவின் இரு துருவ எல்னலகளொல் ஒரு உறவின் பசொல்சொர் 

பவளிப் ொடு: க ொய்விட்டு வொ என்ற வினைத்பதொடனர ‘க ொ’ என்ற அர்த்தத்தில் 
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 யன் டுத்துவது. வரட்டுமொ என்ற பசொல்னல ‘க ொகிகறன்’ என்ற அர்த்தத்தில் 

 யன் டுத்துவது.  

பதொக்குநிற்றல்: ப யர்களின் அண்னம அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றம்: எ.கொ. 

வண்டி  ‘தொைியங்கு ஊர்தி’  

நொட்டொர் பசொற் ிறப் ியல்: ப யர்களின் ஒற்றுனம அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம 

மொற்றம்.  

 ிளொங் (Blank 1998) கநர் ப ொருள் வினளவு மொற்றம் (melioration),  எதிர் ப ொருள் 

வினளவு மொற்றம் (pejoration), ப ொருண்னம வலுப் டுதல், ப ொருண்னம வலுவிழத்தல் 

என் னவகனள உள்ளடக்குவனதச் சிக்கலொக்கக்கருதிைொர்.  ிளொங்னகப் 

ப ொறுத்தவனரயில் இனவ புறவயம் அடிப் னடயிலொை வனகப் ொடு பசய்யவியலும் 

இயல்புநிகழ்சியல்ல. இத்தனலப் ில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள எல்லொ 

எடுத்துக்கொட்டுகனளயும்  ிற இயல்புநிகழ்ச்சிகளொகக் குழும இயலும்.  

  ிளொங் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் கநொக்கத்தின் முழுப்  ட்டியனலயும் உருவொக்க 

முயன்றொர். அவற்னறப்  ின்வருமொறு சுருங்கக் கூறலொம்.  

 பமொழியியல் சொர் ஆற்றல் 

 உளவியல் சொர் ஆற்றல் 

 சமூகம்- ண் ொடு சொர் ஆற்றல் 

  ண் ொடு/கனலக்களஞ்சிய ஆற்றல் 

இந்த  ட்டியல் க்பரஸ்கொவொல் (Grzega 2004) மொற்ற ட்டு சிறிது ப ொிதொக்கப் ட்டது. 

 மயக்கம் (அதொவது குறிப் ிடப் டும் ப ொருனள வனகப் ொடு பசய்வதில் உள்ள 

சிக்கல்கள் அல்லது குறிப் ிடப் டும் ப ொருளுக்கு சொியொை பசொல்னலத் தருவது)  
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 மூலமுதல்வனகயின் ஆதிக்கம்: (அதொவது உண்னம உலகில் ஒரு வனக ொட்டின் 

மூலமுதல்வனகயின் உறுப் ிைொின் தைியுொினம கொரைமொகக் கீழ் டுத்தும் 

பசொல்லுக்கும் கீழடங்கும் பசொல்லுக்கும் இனடயில் உள்ள மயக்க கவறு ொடு) 

 சமூகக் கொரைங்கள்: (அதொவது “கவறு டுத்தொனம” வினளவுடன் கூடிய பதொடர்புச் 

சூழல். 

 அனமப்பு மூலமொை அனமப்பு மூலமல்லொத பமொழியியல் சொர் முந்னதய அல்லது 

 ிந்னதய வரன்முனற ( ொகு ொட்னட கநொக்கிய சட்டபூர்வமொை மற்றும் 

இனைக்குழும பமொழியியல் சொர் வரன்முனற) 

 தகொப் ொரொட்டு/முகப்புகழ்ச்சி 

 நிந்னத 

 ப ொய்த்கதொற்றமொை பமொழி 

 விலக்கினவத்தல் (விலக்கினவக்கும் கருத்துருக்கள்) 

 அழகுைர்ச்சி சொர் முனறயொை கொரைங்கள் (எதிர்மனற அடி னடயில் 

பதொடர்புள்ள ஒலிப் ியல் அடிப் னடயில் ஒற்றுனமயுள்ள அல்லது ஒத்திருக்கிற 

பசொற்கனள விலக்குதல்) 

 கருத்துப் ொிமொற்ற-முனறயொை கொரைங்கள் (சூழலில் ப ொருண்னம மயக்கம் தரும் 

பசொற்கனள விலக்குதல், முக்கியச் பசொல்: ஒப்புரு பசொல் முரண் ொடு மற்றும் 

ஒருபசொல் ல்ப ொருண்னம முரண் ொடு) 

 பசொல் வினளயொட்டு/சிகலனடப் க ச்சு 

 பசொற்களின் அளவுக்கு மீறிய நீளம் 
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 உரு ைியல் அடிப் னடயிலொை தவறொை புொிதல் (முக்கியச் பசொல்: “நொட்டொர் 

பசொல் ிறப் ியல்”, பசொல்லுக்கினடயில் மொற்றங்களொல் பதளினவ/ 

மனறவின்னமனய உருவொக்குதல்) 

 தர்க்கவியல்சொர்ந்த-முனறசொர்ந்த கொரைங்கள் (முக்கியச் பசொல்: “பசொல்சொர் 

ஒழுங்கு டுத்தல்”, கன்கசொசிகயசன் (consociation) உருவொக்கம்)  

 உருமொறும் தன்னமக்கொை விருப் ம் (ஒரு ப யருக்கு முக்கிய கநொக்கத்தின் 

உருவொக்கம்)  

  ஒரு கருத்துருவின் மொைிடவியல் தைிச்சிறப்பு (அதொவது ஒரு கருத்துருவின் 

மொைிடவியல் அடிப் னடயில் தரப் ட்ட உைர்ச்சி/மைபவழுச்சி, “இயற்னகயொை 

தைிச்சிறப்பு) 

 ஒரு கருத்துருவின்  ண் ொட்டொல் தூண்டப் ட்ட தைிச்சிறப்பு (“ ண் ொடுசொர் 

முக்கியத்துவம்) 

 குறிப் ிடும் ப ொருள்களின் மொற்றங்கள் (அதொவது உலகில் மொற்றங்கள்) 

 உலகப்  ொர்னவயின் மொற்றம் (அதொவது உலகின் வனகப் ொட்டொக்கத்தில் 

மொற்றங்கள்) 

 பசல்வொக்கு (அந்தஸ்து)/புதுப் ொைி (மற்பறொரு பமொழியின் அல்லது வழக்கின், சில 

பசொல்லொக்கத்தின்,  அல்லது விொிவொக்கத்தின் ப ொருண்னமயியல் சொர் 

னமயங்களின் பசல்வொக்கின் அடிப் னடயில்) 

  2.10. ககொட் ொட்டு ஆய்வுகள் 
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ப ொருண்னம மொற்றம்  ழங்கொலத்திலிருந்கத அறிவுசொர்ந்த வொதங்கனளத் 

தூண்டியது. தற்கொலத்தில் பரய்சிக் (Reisig, 1839) , டொர்பமஸ்டர்  (Darmesteter (1887), 

ப்பரயல் (Breal 1899),  ொல் (Paul 1880), ஸ்டர்ன் (Stern 1931), ப்ளூம்பீல்ட் (Bloomfield 

1933), ஸ்டீ ன் உல்மொன் (Stephen Ullmann) என் வர்களின் ஆய்வுகள் முதல் 

முக்கியமொை ஆய்வுகளொகும். தைிச் பசொல் ஆய்னவக் கடந்த ஆய்வுகள் டினரயொின் (Trier 

1931) பசொல்-கள ஆய்விலிருந்து (word-field) பதொடங்கப் ட்டது; இவர் ஒரு பசொல்லின் 

ஒவ்பவொரு ப ொருண்னமயியல் சொர் மொற்றமும் ஒரு பசொல் ப ொருண்னமக் களத்தில் உள்ள 

 ிற பசொற்கனளப்  ொதிக்கும் எைக் கூறிைொர். இவரது அணுகு முனற பகொபசொி (Coseriu 

1964) என் வரொல் பசப் ைிடப் ட்து, ஃப்ொிட்ஸ் (Fritz 1964)  ஆக்கமுனற 

ப ொருண்னமயினல (Generative Semantics) அறிமுகப்  டுத்திைொர்.  யன்வழியியல் 

மற்றும் (pragmatic) புலைறிவுக் (cognitive) ககொட் ொடுகனள உள்ளடக்கிய 

அண்னமக்கொல ஆய்வுகள் வொரன் (Warren 1992) , டிர்க் கீரட்ஸ் (Dirk Geeraerts) , டிரொட் 

(Traugott 1990) மற்றும்  ிளொங் (Blank 1998) என்க ொர்களது ஆய்வுகளொகும்.   

  முன்ைர் கூறிய டி அண்னமக் கொலத்தில்  யன் டுத்தப் ட்ட வனகப் ொட்டியல்கள் 

முன்ைர் விளக்கிய ப்ளூம்பீல்டு (Bloomfield 1933), மற்றும்  ிளொங் (Blank, 1998) 

என்க ொர்களின் வனகப் ொட்டியல்கள் ஆகும்.  

2.10.1 பரசிக்கின் வனகப் ொட்டியல்  

 பரய்சிக்கின் (Reisig, 1839) ப ொருண்னம மொற்றம் சொர் வனகப் ொடு அவர் 

இறப்புக்குப்  ின் பவளியிடப் ட்டது. அவர் உயர்தர இலக்கிய அைியினல 

வழிமுனறயொகக்பகொண்டு  ின்வருவைவற்றிற்கு இனடகய கவறு ொடு  ொரொட்டிைொர்.  

 சினையொகுப யர்: முழுவதற்கும்  குதிக்கும் இனடயிலுள்ள மொற்றம். 
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 ஆகுப யர்: கொரைத்திற்கும் வினளவுக்கும் உள்ள மொற்றம். 

 உருவகம் 

2.10.2  ொலின் வனகப் ொட்டியல் 

  ொலின்  (Paul 1880) வனகப் ொட்டியல்  ின்வருமொறு அனமயும்: 

 சிறப் ொக்கம்: ஒரு பசொல்லின் ப ொருளின் தைி அர்த்தங்களின் விொிவொக்கம்.  

 ப ொருளடக்கங்களின் குறிப் ிட்ட  குதி மீதொை சிறப் ொக்கம்: ஒரு பசொல்லின் 

ப ொருளின் தைி அர்த்தங்களின் குறுக்கம் 

 இடம், கொலம், அல்லது கொரைம் இவற்றின் வழியில் அடிப் னடக் கருத்துச் 

சொயலுடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ள கருத்துச் சொயலின்  மொற்றம் 

2.10.3 டொர்பமஸ்டொின் வனகப் ொட்டியல்   

 டொர்பமஸ்டொின் (Darmesteter (1887) வனகப் ொட்டியல்   ின்வருமொறு அனமயும்: 

 உருவகம்  

 ஆகுப யர் 

 ப ொருண்னமயின் குறுக்கம் (narrowing of meaning) 

 ப ொருண்னமயின் விொிவொக்கம் (widening of meaning) 

இறுதி இரண்டும் முழுவதற்கும்  குதிக்கும் இனடயிலொை மொற்றமொக வனரயனறவிளக்கம் 

பசய்ய ட்டுள்ளது; இது இன்று சினையொகுப யர் என்று கூறப் டும். 

2.10.4 ப்பரயலின் வனகப் ொட்டியல்  

ப்பரயலின் (Breal 1899) வனகப் ொடு கீகழ  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது: 

 அர்த்தத்தின் கட்டுப் ொடு (restriction of sense): ப ொதுப் ப ொருண்னமயிலிருந்து 

சிறப்புப் ப ொருண்னமக்கு மொறுதல்  
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 அர்த்தத்தின் விொிவொக்கம் (enlargement of sense): சிறப்புப் ப ொருண்னமயிலிருந்து 

ப ொதுப் ப ொருண்னமக்கு மொறுதல்  

 உருவகம் 

 அர்த்தத்தின் “பசறிவு/அடர்த்தி” (“thickening” of sense): அருவப் 

ப ொருண்னமயிலிருந்து  ருப்ப ொருண்னமக்கு மொறுதல் 

2.10.5 ஸ்டர்ைின் வனகப் ொட்டியல் 

 ஸ்டர்ைின் (Stern 1931) வனகப் ொட்டியல்  ின்வரும் மொற்றங்கனள உட் டுத்தும்: 

 இடம்ப யர்த்தல் (substitution): ஒரு ப ொருளின், ப ொருனளக் குறிப் ிடும் 

அறிவின், ப ொருனள கநொக்கிய உளப் ொங்கு இவற்றுடன் பதொடர்புனடய மொற்றம். 

எ.கொ. தனல ‘உடலின் கமற் குதி’   “நொையத்தின் ஒரு  குதி”, கண்ைொடி “ஒளி 

ஊடுருவும் ஒரு கண்ைொடிப் ப ொருள்”  “ ொர்னவனய கநர்பசய்யும் கண்ைொடி”, 

 ரகதசி “அயல்நொட்டொர்”  “ ிச்னசக்கொரன்”    

 ஒப்புனம (analogy): பசொல்லுடன் பதொடர்புனடய மொற்றத்தொல் தூண்டப் ட்ட 

மொற்றம். எ.கொ. அணு ‘மிகச் சிறிய கூறு”  “கவதியல் தைிமத்தின் சிறிய கூறு”, 

அனர “இடுப்பு”  “சொி ொதி”.  

 குறுக்கம் (shortening): மரக்கட்னட  கட்னட, கொல் சுவடு  சுவடு, திைசொி 

 த்திொிக்னக “நொகளடு”  திைசொி “நொகளடு” 

 ப யொிடல் (nomination): ஒரு புதிய அல்லது  னழய ப ொருனள முன்ைர் அதற்குப் 

 யன் டுத்தப் டொத ப யரொல் விருப் மொகப் ப யொிடுதல். எ.கொ. சிங்கம்  “ஒரு 

வனக விலங்கு” “வலினமயொை ந ர்” 

 ஒழுங்கொை மொற்றம் (regular transfer): அடிமைப் ப யொிடல். 
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 வொினச மொற்றம் (permutation): ஒழு சூழலின் மீள்ப ொருள்ககொள் கொரைமொக ஒரு 

குறிப் ிடும் ப ொருளிலிருந்து மற்பறொரு குறிப் ிடும் ப ொருளுக்கு விருப் ம்சொரொ 

மொற்றம். எ.கொ. இதழ்   த்திொிக்னக,  

 க ொதியனம (adequation): ஒரு கருத்துருவின் மைப் ொன்னமயில் மொற்றம்; 

இடம்ப யர்ப் ிலிருந்து கவறு ொடு பதளிவின்னம 

இந்த வனகப் ொடு ப ொருண்னம மொற்றத்தின் பசயற் ொங்குகள் மற்றும் 

ஆற்றல்கள்/கொரைங்கள் இனவகளுக்கினடயில் சொியொை கவறு ொடு கொட்டவில்னல.  

2.10.6 ஸ்டீ ன் உல்மொைின் வனகப் ொட்டியல்  

 உல்மொன் (Stephen Ullmann) ப ொருண்னம மொற்றத்தின் இயல்புக்கும் 

வினளவுக்கும் இனடயில் கவறு ொடு  ொரொட்டுகின்றொர். அவரது வனகப் ொடு 

 ின்வருமொறு அனமயும்.  

 ப ொருண்னம மொற்றத்தின் இயல்பு 

o உருவகம்: அர்த்தங்களின் ஒற்றுனம அடிப் னடயிலொை மொற்றம் 

o ஆகுப யர்: அர்த்தங்களின் அண்னம அடிப் னடயிலொை மொற்றம் 

o நொட்டொர் பசொற் ிறப் ியல்: ப யர்களின் ஒற்றுனம அடிப் னடயிலொை 

மொற்றம் 

o பதொக்குநிற்றல் (ellipsis): ப யர்களின் அண்னம அடிப் னடயிலொை 

மொற்றம் 

 ப ொருண்னம மொற்றத்தின் வினளவு 

o ப ொருண்னமயின் விொிவொக்கம் (widening of meaning): அளவின் உயர்வு 

o ப ொருண்னமயின் குறுக்கம் (narrowing of meaning): அளவின் இழப்பு 

o ப ொருண்னமயின் கநர்மனறவினளவு மொற்றம் (amelioration of meaning) 

http://www.languageinindia.com/


80 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

o ப ொருண்னமயின் எதிர்மனறவினளவு மொற்றம் (pejoration of meaning): 

குைத்தின் இழப்பு  

2.11. ப ொருண்னம மொற்றத்தில் களப்ப ொருண்னமயிலின் தொக்கம் 

 கலரர் (Lehrer 1985) “The influence of Semantic fields on semantic change” 

என்ற தமது கட்டுனரயில் எவ்வொறு ப ொருண்னம மொற்றத்தின் ககொட் ொடுகளின் ஆழ்ந்த 

அறினவ அல்லது நுண்ைறினவ முழு அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள பசொற்கள் 

ஒவ்பவொன்றின் பவளிப் ொடகக் கருதொமல் ஒரு ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த 

பசொற்களின் பமொத்த பவளிப் ொடகக் கருதுவது சிறப் ொக அனமயும் என்று கூறி தமது 

வொதங்கனள முன் னவக்கின்றொர். 

 ப ொருண்னமக் களம் என் து ஒரு கருத்துருக் களத்னத உள்ளடக்கிய ஒன்றுடன் 

ஒன்றுக்பகொன்று உறவுபகொண்டுள்ள பசொல்லன்களின் ஒரு குழுமம் ஆகும். 

எடுத்துக்கொடொக, சனம, வறு, கவகனவ, ப ொொி க ொன்ற பசொல்லன்கள் சனமயல் என்ற 

ப ொருண்னமக் களத்தில் அடங்கும். ப ொருண்னம களக் ககொட் ொட்டின் அடிப் னடக் 

பகொள்னக ஒரு பசொற் ப ொருண்னமனயப் புொிந்துபகொள்ளத் தைித்தைியொகச் பசொற்கனளப் 

 ொர்க்கொமல் பசொற்ப ொருண்னம அடிப் னடயில் உறவுள்ள பசொற்களின் குழுமத்னதப் 

 ொர்ப் து கதனவயொகும்.  நொம் “ப ொருண்னம அடிப் னடயில் உறவுள்ள” என்றொல் 

பசொற்களுக்கு இனடகய உறவுள்ள உறவுகளொை ஒருப ொருள் ன்பமொழியம், 

எதிர்பமொழியம் (anonymy), உள்ளடங்கு பமொழியம் (hyponymy), மறுதனல 

(converseness), இனயயொனம (incompatibility) என் ைவற்னறக் கருத்தில் 

பகொள்கின்கறொம். இந்தச் பசொல்லுறவுகளின்  ட்டியல் மற்றும் அேற்றின் 

உட் டுத்தங்கனளயும்/வினளவுகனளயும் னலயொன்ஸ் அல்லது கலொில் கொைலொம். 
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ப ொருண்னம மொற்றத்தின் நமது புொிந்துபகொள்ளல் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் 

பதொடர்புள்ள பசொற்களின் வரலொறுகனள உற்றுகநொக்கி விொிவு டுத்தலொம். 

2.11.1 ப ொருண்னமக் களங்களும் ப ொருண்னம மொற்றங்களும் 

 ப ொருண்னம மொற்றங்களுக்கும் ப ொருண்னமக் களங்களுக்குமினடயில் உள்ள 

உறவு ப ொருண்னமக் களக் ககொட் ொட்னட முதலில் உருவொக்கிய டினரயரொல் 

வலியுறுத்தப் ட்டது. டினரயர் ப ொருண்னம மொற்றம் ப ொருண்னமக் களங்களின் 

அனமப்ன ப்  ொதிக்கின்றது என்று கொட்டிைொர். இனடக்கொல ப ர்மன் பமொழியில் 

அறினவக் னகயொளும் பசொற்களின் ப ொருண்னமனய விளக்கும் அவருனடய புகழ்ப ற்ற 

எடுத்துக்கொட்டு, பசொற் ட்டியலும் ப ொருண்னம அனமப்பும் 1200-க்கும் 1300-க்கும் 

இனடயில் மொறிவிட்டனதக் கொட்டுகின்றது. பமொழியில் தக்கனவக்கப் ட்ட பசொற்கள் 

கவறு ப ொருண்னமகனளத் தந்தை.  

(16)அ. 

        1200 

wisheit 

Kunst List 

   ஆ.      

                                                            1300 

wisheit Kunst wizzen 

 

1200-இல் அறிவின் முழுக் களத்னதயும் உட் டுத்தும் ப ொதுவொை பசொல்  wisheitv ஆகும். 

ஒரு நூற்றொண்டிற்குப்  ிறகு அதன் ப ொருள் ‘மதம் சொர்ந்த அல்லது  ொைம் சொர்ந்த அறிவு’ 
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எைச் சுருங்கி விட்டது.   Kunst முந்னதயகொலத்தில் அரசனவக்குொிய அறினவயும்  ின்ைர் 

இம்னமக்குொிய திறன்கனளயும் அறினவயும் குறித்து நின்றது. பதொழில்நுட்  திறன்கனளக் 

குறிப் ிட  யன் டுத்தப் ட்ட List இந்தப் ப ொருண்னமக் களத்திலிருந்து பவளிகயறியது 

மற்றும் கனலகயொடு பதொடர்புனடய wizzen உள்கள நுனழந்தது. கமற்கொட்டிய இரண்டு 

 டங்களும் “ப ொருண்னம பவளி” 1200-இல் இரண்டொகப்  ிொிக்கப் ட்டனதயும் 1300-இல் 

ப ொருண்னம பவளி மூன்றொகப்  ிொிக்கப் ட்டனதயும் கொட்டுகின்றது.      

 டினரயர், ஒரு ப ொருண்னமக் களத்தில் ஒரு பசொல்லில் ஏற் டும் ப ொருண்னம 

மொற்றம் அவர் பசய்யும்  ின்வரும் இரு ஊகங்களின் கொரைமொகப்  ிற பசொற்களின் 

ப ொருண்னமயில் மொற்றங்கனள ஏற் டுத்தும்   என்ற முடிவுக்கு வருகின்றொர்:     

  1. ஒரு ப ொருண்னமக் களத்தில் ப ொருண்னமயின் கமலுறல்கள் இல்னல.  

           2. இனடபவளிகள் இல்னல 

இருப் ினும் இரு ஊகங்களும் தவறொகும் (Lehrer, 1985). மிகப் ப ொதுவொை 

இயல்நிகழ்ச்சியொை  குதி  ல்ப ொருபமொழிகள் இருப் து  என் து முதல் ஊகத்னதத் 

தவறு எைக் கொட்டுகின்றது. கலரொின் பசொல் இனடபவளி (lexical gaps) (Lehrer 1974) 

டினரயொின் இரண்டொவது ஊகத்திற்கு எதிரொை எடுத்துக்கொட்டுகனளத் தருகின்றது. 

 கலரொின் (Lehrer 1985) இந்த ஆய்வு கவறு  ொிமொைத்னத எடுக்கும். இது எவ்வொறு 

ப ொருண்னம அடிப் னடயில் உறவுள்ள பசொற்கள் இனையொை ப ொருண்னம 

மொற்றங்கனளக் கொட்டுகின்றது என்று பவளிப் டுத்தும். இந்த இயல்நிகழ்னவ நிரூ ிக்கும் 

முந்னதய ஆய்வு ஸ்படர்ைின் ஆய்வொகும் (Stern 1931, 1968); இவர் ஆங்கிலத்திலுள்ள 

ஒரு குழும பசொற்கள் நினல 1-இல் ‘rapidly’ என்ற ப ொருண்னமயிலிருந்து நினல 2-இல் 

‘rapidly’ மற்றும் ‘immediately’ என்றும் நினல 3-இல்  ‘immediately’ என்று மொறும் 
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ப ொருண்னம மற்றங்கனளப்  ின் பதொடர்ந்து கூறுகிறொர்.  ின்வரும் 

அட்டவனையிலுள்ள ப ொருண்னம கவறு ொடுகள் ஸ்படர்ைொல்  ழங்கொல 

ஆங்கிலத்திற்கும் இனடக்கொல ஆங்கிலத்திற்கும் உொிய  னுவல்களின் குனறவொல் 

ஏற் ட்டது எை ஸ்படர்ைொல் விளக்கப் டுகின்றது.   
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கிட்டத்தட்ட 1300-இல் தொன் பமொழியின் நினலனயத் எடுத்துக்கொட்டப்  னுவல்கள் 

திருப்திகரமொகக் கினடத்தது.   ிற கநர்வுகளில் க ச்சுவழக்கில் ஒருப ொருண்னம 

கதொன்றலொம்; இது நமது  னுவல்களில் மிக அொிதொகத்தொன் உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் டுகின்றது. மட்டுமன்றி கவறு சில கநர்வுகளில் பசொற்கள் ஒத்தறி 

அடிப் னடயில் அொிதொக இருக்கலொம். இந்தச் சூழல்களில் ஒரு ப ொருண்னம முந்னதய 

 ொதுகொக்கப் ட்ட ஆவைத்னதக் கொட்டிலும் அதிக அளவில்  ழனமயொைதொய் 

இருக்கவியலும் (Stern 1968:187).  எந்தச் பசொற்களின் ப ொருண்னம மற்றமும் மிகச் 

சொதொரைமொகும்/வழக்கமொைதொகும்.  இனத இரண்டு வழிகளில்  ொர்க்கவியலும். 

1. நினல 1->  விொியும் நினல 2 -> குறுகும் நினல 3 

அல்லது 

 

2. 

 

ஒரு ப ொருள் 

அர்த்தம் x 

  

ஒரு 

அர்த்த்தின் 

கசர்ப்பு  

மயக்கமொை 

அர்த்தங்கள்  

x, y 

ஒருப ொருள் 

அர்த்தம் y 

அர்த்ததின் 

இழப்பு 

 

இந்த மொதிொி ‘rapidly’ மற்றும் ‘immediately’ என்ற நினல 2-ஐ பதளிவின்னமயின் 

கநர்வொகக் கருதுகின்றது; இரண்டொவது இனதப் ப ொருண்னம மயக்கமொகக் கருதுகின்றது 

(இது ஸ்படர்ன் இனத எவ்வொறு னகயொளுகின்றொர் எைக் கொட்டுகின்றது). ஒகர மொற்றம் 

இந்த ஒருப ொருள் ன்பமொழிய அல்லது  குதி ஒருப ொருள் ன்பமொழியக் குழுமச் 

பசொற்களில் நிகழ்ந்துள்ளது என் து இந்தத் தரவு குறித்த முனைப் ொை  ண்புகூறு ஆகும். 

‘rapidly’ என்று ப ொருள் டும் பசொற்கள் ஆங்கிலத்தில் 1400-க்குப்  ிறகு இந்தப் 

ப ொருண்னம மொற்றத்னத அனடந்தை (Stern 1968:189). 
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 கொலம் குறித்த நிச்சயமின்னம கொரைமொக இச்பசொற்களின்  னழய கநர்வுகனளயும் 

அவற்றின் ப ொருண்னமகனளயும்  ொர்க்கும் க ொது இந்தக் குறிப் ிட்ட கநர்வு குறித்த 

ஸ்படர்ைின் வொதங்களும் முடிவுகளும் நம் த்தகுந்ததொய் இல்னல (Lehrer 1985). 

இருப் ினும் அவர் ஒரு முக்கியமொை கருதுககொனள முன்பமொழிகின்றொர்: ப ொருண்னம 

அடிப் னடயில் உறவுள்ள பசொற்கள் இனைப் ப ொருண்னம மொற்றங்களுக்கு (parallel 

semantic changes) உள்ளொகும். இது கமலும் ஆய்வதற்கு உொியதொகும். கலரர் இனதவிட 

வலுவொை கருதுககொனள முன்பமொழிய விரும்புகின்றொர்: ப ொருண்னம அடிப் னடயில் 

உறவுள்ள பசொற்கள் அவற்றின் உறவுகள் கொரைமொகப் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் 

உறவில்லொத பசொற்கனளவிட இனைப் ப ொருண்னம மற்றங்களுக்கு உள்ளொகும்.  

ப ொருண்னம உறவுகள் நினலயொக இருக்கும் க ொக்கு கொைப் டும்; இதைொல் ஒரு பசொல் 

ப ொருண்னம மொற்றம் அனடந்தொல் அது அந்த ப ொருண்னம களத்திலுள்ள  ிற 

பசொற்கனளத் தன்னை கநொக்கி இழுக்கும்.  

2.11.2 விலங்கு உருவகங்கள் 

 கலரர் தமது கட்டுனரயில் ப ொருண்னமக் களங்களின் முதல் குழுமமொக மர ொக்கம் 

பசய்யப் ட்ட விலங்கு உருவகங்கனள (animal metaphors) ஆய்கின்றொர்; இது 

 ொட்டைின் (Battan 1978) ஆய்வு அடிப் னடயில் அனமந்துள்ளது. விலங்குகனளக் 

குறிப் ிடும் பசொற்கனள மைிதர்கனளக் குறிப் ிட  யன் டுத்தலொம். 

(17) John is a wolf (mouse, turkey) 

  ொண் ஒரு  ஓநொய் (எலி, வொன்ககொழி) 

இந்த நீட்சியனடந்த ப ொருண்னமகள் யொவும் மர ொக்கம் பசய்யப் ட்டது. எைகவ 

முதிர்ந்த க சுகவொர்-ககட்க ொர் பசொற்களின் நீட்சி அனடந்த ப ொருண்னமகனள 
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கற்றுக்பகொள்கின்றைர்; உண்னமயிகலகய புதிய உருவகத்துக்கு அவர்கள்  பசய்வது 

க ொன்று ப ொருள்ககொண்னமனயச் பசய்யகவண்டியத் கதனவயில்னல.  மைிதனுக்கு 

 யன் டுத்தப் டும் இச்பசொற்கள் உருவகங்களொகத் பதொடங்குகின்றது; கநரடியொை 

ப ொருண்னம அதொவது விலங்னகக் குறிப் ிடும் ப ொருண்னம பமொழியில் 

தக்கனவக்கப் டுவதொல் விலங்கிற்கும் இடமொற்றப் ட்ட ப ொருண்னமக்கும் 

இனடயிலுள்ள பதொடர்பு/உறவு க சுகவொருக்கு முக்கியமொைதொகும். இடமொற்றப் ட்ட 

ப ொருண்னம மர ொைது என் தொல் ககட்க ொர் ப ொருண்னமனயக் கைிக்கத் 

கதனவயில்னல என் து இங்கு முக்கியமொை  பசய்தியொகும்.  

 விலங்கு உருவகங்கள் உட் னடயொக ஒப் ிடப் டும் ப ொருள்களுக்கினடகய சில 

ஒற்றுனமகனள உட் டுத்தும் உருவகங்களின் எடுத்துக்கொட்டு கநர்வுகளொகத் 

தரப் டுவதொல் கருத்துவதற்கு ஆர்வமூட்டுவை ஆகும்.   ிளொக் (1954) நமது மொறொத 

மொதிொிகள் முக்கியமொைது என்கிறொர். விலங்குச் பசொற்களின் ப ொருண்னமக் களம் அந்தக் 

களத்தில் உள்ள  ிற பசொற்களின் மீது ஒருபசொல்லின் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் 

வினளனவப்  ொிகசொதிக்க நல்ல கநர்வொக அனமகின்றது; ஏபைன்றொல் ஒவ்பவொரு 

பசொல்லின் ப ொருண்னமயும், குனறந்தது அவற்றின் கநரடிப் ப ொருண்னம, அனவகளின் 

குறிப ொருளொல் (denotation)  ொதிக்கப் டவும் வனரயறுக்கப் டவும் பசய்யப் ட்டது. நொம் 

புலி என் தன் ப ொருண்னம அதன் இனை உள்ளடங்கு பமொழிகளொை சிங்கம், சிறுத்னத, 

கடுவொய், சிறுத்னதப் புலி இவற்றின் இருப் ொகலொ இல்லொனமயொகலொ புலி என் தன் 

ப ொருண்னம  ொதிக்கப் டும் என் னத எதிர் ொர்க்கலொகொது. சிறுத்னதகள் அழிந்து க ொய் 

சிறுத்னத என்ற பசொல் க சுகவொொின் பசயல் டுச் பசொற்பறொனககளிலிருந்து (active 

vocabularies) மனறந்தொலும் புலி என் தன் ப ொருண்னம  ொதிக்கப் டலொகொது. பூனை 
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இைத்தின் புதிய வனககள் கண்டு ிடிக்கப் ட்டு ப யொிடப் ட்டொலும் புலி என் தன் 

ப ொருண்னம  ொதிக்கப் டலொகொது. ப ொருண்னம அனமப்ன  மொற்றுவது 

வனகப் ொட்டியல் விலங்கியலொர்களின் (taxonomic zoologists) மறுவனகப் டுத்தலொகும் 

(reclassification); எடுத்துக்கொட்டொக, புலிகளும் சிங்கங்களும் உண்னமயில் ஒகர 

விலங்குகளொகும் என்ற தீர்மொைம். இருப் ினும் இம்மொதிொியொை வனகப் ொடியல்களின் 

தற்க ொனதய நினலயும் விலங்குகளின் வகுப்புகளின் பசொற்களும்  தரப் டுனகயில் ஒரு 

பசொல்லின் ப ொருண்னமயில் மற்பறொன்றின் தொக்கத்தில் எந்த  ொதிப்ன யும் 

எதிர் ொக்கவியலொது. 

 கலரர் விலங்கியல் வகுப்புகளுடன்ப ொருந்தும் வனககளொகக் குழும இயலும் 

ப ொருண்னம நீட்சியில் ஒற்றுனம கொட்டும்  திைொன்கு பசொற்கனளத் கதர்ந்பதடுத்து 

ஆய்கின்றொர். தற்கொல/தற்க ொனதய ப ொருண்னமகள் Ameircan Heritage Dictionary-

இலிருந்தும்  னழய ப ொருண்னமகள்  Oxford English Dictionary-இலிருந்தும்  

எடுக்கப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும்  டங்கள்  ின்வருமொறு ப ொருககொள் 

பசய்யப் டகவண்டும் (Lehrer 1985: 287): 

   (கநர்ககொடு) பசொல் அதன் விலங்கியல் ப ொருண்னமயுடன்  திவு 

பசய்யப் ட்ட கொலகட்டத்னதக் கொட்டும்.  

 …………… (புள்ளிகளின் ககொடு) ஒரு பசொல் அதன் உருவகப் ப ொருண்னமயுடன் 

இருந்த கொலகட்டத்னதக் கொட்டும்; உருவகப் ப ொருண்னம வழக்பகொழிந்ததொககவொ 

 னழனமயொைதொககவொ அல்லது தற்க ொனதய உருவகப் ப ொருண்னமனய விட 

முக்கியத்துவம் குனறந்ததொககவொ இருக்கலொம். 
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 xxxxxxxxxxxx (x-களொல் ஆை ககொடு) பசொல் அதன் தற்க ொனதய மற்றும் மிக 

முக்கியத்துவமொை உருவகப் ப ொருண்னமயுடன் பமொழியில் இருக்கும் 

கொலகட்டத்னதக் கொட்டும்.  

 கமகலயுள்ள எண்கள் கொல அளனவக் கொட்டும். 

மூன்று கொட்டு விலங்குகளின் ப யர்களின் ப ொருண்னம இடமொற்றத்னதக் கொட்டும் 

 ின்வரும்  டத்னத ஆய்கவொம் (Lehrer 1985: 287). இச்பசொற்கள் பமொழியில் அவற்றின் 

கொல நீட்சி அடிப் னடயில் வரலொற்று அடிப் னடயில் வொினசப்  டுத்தப் ட்டுள்ளை.  

 டம் 3 ape என் தன் ‘முட்டொள்’ என்ற உருவகப் ப ொருண்னம முன்ைகர உருவொைது 

மற்றும் baboon என் தன் ப ொருண்னமயொை ‘அவதூறின் ப ொதுவொை பசொல்’  என்ற 

ப ொருண்னம  ின்ைர் உருவொைது. ‘விலங்குப்  ண்புள்ள ந ர்’ என்ற ப ொருண்னம 

இம்மூன்று பசொற்களுக்கும் மிக அண்னமயில் கதொன்றியது – முதலில் gorilla என் தற்கும் 

 ின்ைர் ape மற்றும் baboon என் னவகளுக்குத் கதொன்றியது. OED-யின்  டி ape 

என் தற்கு ‘முட்டொள்’ என்ற ப ொருண்னம  ழனமயொைதொக (archaic) மொறிவிட்டது.  

 இந்த ஒழுங்கனமப்பு  ிற  டங்களிலும் திரும்  வரும்: இப்ப ொருண்னம களத்தில் 

அண்னமயில் நுனழந்த விலங்குச் பசொல் தொன் (இந்கநர்வில் gorilla) ‘விலங்கு, விலங்குப் 

 ண்புள்ள ந ர்’ என்ற நீட்சிப் ப ொருண்னமகனளப் ப ற்ற பசொல்லொகும்.  ின்ைர் 

இரண்டு விலங்குப் ப யர்கள் இப்ப ொருண்னமனயப் ப ற்றை.  ape என் தன் கநர்வில் 

‘முட்டொள்’ என்ற உருவகப் ப ொருண்னம அழிந்துவிட்டது. ஒரு தூண்டல் நுட் ம் 

இருப் தொகத் கதொன்றுகின்றது. ஒரு விலங்குச் பசொல் குழுமம் ஒரு உருவகப் 

ப ொருண்னமனயப் ப றும்க ொது இது அக்குழுமத்தின்  ிற உறுப் ிைர்களில் 

ஒப் ிடத்தக்க மொற்றனத ஏற் டுத்துகின்றது.    
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இதுக ொலகவ கலரர்  றனவகனளக் குறிப் ிடும் ஐந்து பசொற்கனள 

எடுத்துக்பகொண்டு அனவ ‘முட்டொள்’ என்ற தற்க ொனதய உருவகப் ப ொருண்னம 

ப ற்றுள்ளனதக் குறிப் ிட்டு அவற்றின் ப ொருண்னம மொற்றனதக் கொல அடிப் னடயில் 

விளக்குகின்றொர். கமலும் கலரர் mule மற்றும் donkey என்ற பசொற்கனள 

எடுத்துக்பகொண்டு அனவ உருவகப் ப ொருளில் விொிவனடவனதக் கொட்டுகின்றொர். 

இவ்பவடுத்துக்கொட்டுகள் கொட்டும் ப ொருண்னம மொற்றங்கள் அடி னடயில் அவர் 

சில முடிவுகனள எய்துகின்றொர் (Lehrer 1985: 291). இந்த எடுத்துக்கொட்டுகள்   ின்வரும் 

அனமப்ப ொழுங்னகக் கொட்டுகின்றை: விலங்கியல்சொர் துனைவகுப்புகளுடன் 

ப ொருந்தும் துனைவகுப்புகள் இருக்கும் விலங்குப் ப யர்களின் ப ொருண்னமக் களம் 

இருக்கின்றது. பசொற்களில் ஒன்று ஒரு உருவகப் ப ொருண்னமனயப் ப றுகின்றது; அது 
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 ின்ைர் அத்துனைவகுப் ில் உள்ள  ிற பசொல்லன்களுக்கினடயில் ஒத்தினசவொை 

மொற்றல்கனள ஏற் டுத்துகின்றது. கமற்கண்ட எடுத்துக்கொட்டுகளில்  திவு 

பசய்யப் டகவண்டிய புதிய பசொல் அத்துனைவகுப்புக்குச் பசொற்களின் உருவகப் 

ப ொருண்னமனயத் தீர்மொைிக்கும் ஒரு பசொல்லொகும்; ப ரும் ொலும்  னழய பசொற்கள் 

பகொண்டிருந்த உருவகப் ப ொருண்னமகனளப் ப ரும் ொலும் இடம்ப யர்க்கின்றது. இந்த 

இறுதி உற்றுகநொக்கு தற்பசயலொ அல்லது தீர்மொைிக்கப் டகவண்டிய ப ொருண்னம 

மொற்றத்தின் பசயற் ொங்குகனளப்  ற்றிய ஏகதொ முக்கியத்துவத்னத 

பவளிப் டுத்துகின்றதொ என்று கலரர் தமது ஐயத்னத பவளிப் டுத்துகின்றொர் (Lehrer 

1985: 291).  

கமலும் அவர் இகத க ொன்ற இயல்நிகழ்வு சூதொட்ட பசொற்பறொனகயிலிருந்து 

(Teske 1983) எடுக்கப் ட்ட ஒரு குழுமச் பசொற்களிலும் கொைவியலும் என்கின்றொர் 

(Lehrer 1985: 292).  

2.11.3. உருவக மொற்றலும் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

உருவக மொற்றத்திற்கும் ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கும் இனடயில் உள்ள உறனவப் 

 ல அறி ர்கள் சுட்டிக்கொட்டுகின்றைர். க சு வகரொ எழுது வகரொ (அல்லது 

க சு வர்ககளொ எழுது வர்ககளொ) ஒரு பசொல்னல உருவக அடிப் னடயில் 

 யன் டுத்துவர்; அப் யன் ொடு அச்சமூகத்தில் உள்ள பமொழி க சு வர்களிடன் 

 ரவிைொல் அச்பசொல் ஒரு புதிய அர்த்தத்னதப் ப ற்றுவிட்டது என்று கூறலொம். ( னழய 

ப ொருண்னம தக்கனவக்கப் டகவொ மனறந்துவிடகவொ பசய்யலொம்.) 

 ஆர்வமூட்டக்கூடிய ஒரு குறிப் ிட்ட கநர்வு புலனுைர்னவயும் 

கட்புலனுைர்னவயும் குறிப் ிடும் பசொற்களுக்கு இனடயில் கொைப் டுகின்றது.வில்லியம் 
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(Williams 1976) மொற்றல்கள் ஒரு தினசயில் இருக்கும் ப யரனடகளுக்கு இனடயில் 

கொைப் டும் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் விதினய முன்பமொழிந்துள்ளொர் 

(18)              நிறம்   

 பதொடு  சுனவ  முகர்   ொிமொைம்    

               ஒலி 

 

 

கலரர் (Lehrer 1978:96) இத்தரவுக்கு மொற்று ஆய்னவ முன்பமொழிகின்றொர்: “ஒரு 

ப ொருண்னமக் களத்தில் ஒரு குழுமச் பசொற்களுக்கு ப ொருண்னம உறவுகள் இருந்தொல் 

மற்றும் மற்பறொரு ப ொருண்னமக் களத்தில் ஒன்கறொ அதற்கு கமற் ட்ட பசொற்கள் 

அனமப்ப ொழுங்னக பவளிப் டுத்திைொல் முதல் ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த  ிற 

பசொற்கள் இரண்டொவது ப ொருண்னமக் களதிற்குப் ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யத் தயொரொய் 

இருக்கும். கலரர் (Lehrer 1983)  ொிமொைச் பசொற்கள் (dimension words) சுனவப் 

ப ொருண்னமக் களத்திற்கு மொற்றல் ப றுவனத சொன்றொகக் கொட்டுகின்றொர்.  

 கலரர் ப ொருண்னமக் களங்களொக ஒழுங் டுத்தப் ட்ட அகரொதினய/ 

பசொற்களஞ்சியனத பமய்ப் டுத்தம் பசய்யும் ப ொருண்னமக் களக் ககொட் ொடு ப ருண்னம 

மொற்றம்  ற்றிய நமது புொிந்துபகொள்ளலுக்குப்  ங்களிக்க இயலும் என்று கொட்டுகின்றொர்.      

2.12. ப ொருண்னம நீட்சி 

 ஒரு பசொல் அது பகொண்டுள்ள ப ொருண்னமயிலிருந்து புதிய ப ொருண்னமக்கு 

ப ொருண்னம நீட்சி அனடவது  னழய ப ொருண்னமக்கும் புதிய ப ொருண்னமக்கும்  

இனடயில் அம்பமொழினயப் க சு வர் உைரும் ஒரு உறவொல் அல்லது சில 

ஒற்றுனமகளொல் ஊக்குவிக்கப் டுகின்றது (Lichtenberk 1991).  கலககொஃப் (Lakoff 1987) 

ப ொருண்னம மற்றும் பசயல் ொட்டு நீட்சிகள் முழுவதும் தன்ைிச்னசயொைது என்கிறொர்.  
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ஒரு நீட்சி நடந்தொல் அது ப ரும் ொலும் புொிந்துபகொள்ளப் டும். லொங்கககர் (Langacker, 

1987) ஒரு பமொழி அலகின் எல்லொப்  குதிகளும் ஒன்றுக ொல் முக்கியத்துவமொைதல்ல.  

ஒரு பசொல்லின் முழுப் ப ொருண்னமயின் சில கநொக்குகள்/கநர்வுகள்  ிறவற்னறவிட 

னமயத்தன்னம உனடயதொய் இருக்கும்.  ஒத்தறி அடிப் னடயில் னமய கநொக்குகள்/ 

கநர்வுகள் அச்பசொல்லின் ப ொருண்னமயொக ப ரும் ொலும் எண்ைப் டுவை ஆகும்.  

இருப் ினும் அம்மொதிொியொை  குதிகள் முழு ப ொருண்னமனயயும் தீர்த்துவிடொது. 

ப ொருண்னமயின் முக்கிய கநர்வுகள் அடிப் னடயிலொை வினளவுகள் தரப் ட்டுள்ள 

பசொல்லின் முழுப் ப ொருண்னமயில் உட் டுத்தப் ட்டுள்ளது (Lichtenberk 1991). 

ப ொருண்னமயின் முக்கிய கநொக்குகளும்/கநர்வுகளும் மற்றும் அவற்றின் 

அடிப் னடயிலொை வினளவுகளும் ஒரு ப ொருண்னம அல்லது பசயற் ொடு நீட்சினய 

உட் டுத்தலொம். கவறு ட்ட கூறுகள் (components) அல்லது துனை அனமப்புகள் 

(substructures) ஒரு அடிப் னடயில் வற்புறுத்தப் டுனகயில் ஒரு பசொல் அலகின் அல்லது 

கட்டுமொைத்தின் கவறு ட்ட அர்த்தங்கள் பவளிக்பகொைரப் டும்.  

 ப ொருண்னமயின் அகவயமொை (subjective) மற்றும் திறந்த-இறுதி இயல்பு (open-

ended nature) பசயல் ொட்டு பமொழியியலொர்களொல் (functional linguists) 

கமம் டுத்தப் ட்டுள்ளது (e.g. Jakendoff, 1983; Lakoff, 1987; Langacker, 1987 and 

1988); Lichtenberk, 1991). லிச்சன்ப ர்க் (Lichtenberk, 1991) பமொழியியல் 

பவளிப் ொடுகளின் ப ொருண்னமகள் இந்த இயல்நிகழ்வுகளின்  ண்புகளின் பவறும் 

 ிரதி லிப்புகள் அல்ல என்று கூறுகின்றொர். மொறொக அனவ இயல்நிகழ்வின் நமது 

கருத்துவொக்கத்னதப்  ிரதி லிக்கின்றது மற்றும் இந்த அர்த்தத்தில் அனவ 

அகவயமொைதொகும். ப ொருண்னமகளின் இந்த அகவயமொை மற்றும் திறந்த-இறுதி 

http://www.languageinindia.com/


94 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

இயல்பு இயல்நிகழ்வுகளுக்கு இனடகய புதிதொக உைரப் டும் உறவுகனள பவளிப் டுத்த 

புதிய அனு வங்களுக்கு பமொழி அலகுகனளப்  யன் டுத்த இயலச்பசய்கின்றது. புதிய 

வனக ொடுகனள உருவொக்க அல்லது இருக்கின்ற வனக ொடுகளின் ஒப் னைனய 

மொற்றவும் கவறு ட்ட புலைறிவு ப ொருண்னமகளங்களில் இருந்து ஒவ்பவொரு 

இயல்நிகழ்வுகனளயும் பதொடர்பு  டுத்தவும் பசய்கின்றது (Lichtenberk, 1991:477). 

 மைித கருத்துருவொக்கம் தொன் (அதொவது உருவகம் மற்றும் ஆகுப யர்) 

அனு வத்தின் ஒரு புலைறிவு   ப ொருண்னமக் களத்திலிருந்து அனு வத்தின் மற்பறொரு 

புலைறிவு ப ொருண்னமக்களத்திற்குக் கருத்துருக்கனளப்  யன் டுத்த புலனுைர்வு 

கருவிகனள பமொழி  யன் டுத்துகவொர்களுக்குத் தருகின்றது (Black, 1979; Reddy, 1979; 

Lakoff & Johnson 1980; Lakoff 1987; Lichtenberk, 1991).  மைிதக் கருத்துருவொக்கம் 

வழியொகப் ப ொருண்னம அல்லது பசயல் ொட்டு நீட்சி நிகழ கவறு ட்ட புலைறி 

ப ொருண்னமக்களத்திலிருந்து இயல்புநிகழ்வுகளுக்கு இனடயில் ஒரு ஒற்றுனமயின் 

முந்னதய புலனுைர்வின் எதொவது ஒரு  வனக இருக்ககவண்டும் (Lichtenberk, 1991). 

தரப் ட்ட கருத்துருசொர் ப ொருண்னமக்களம் மற்பறொரு ப ொருண்னமக் களம் 

அடிப் னடயில் அனமக்கப் டகவண்டியதன் கொரைம்  ிந்னதயது அடிப் னடயில் 

மைிதவிைம் முந்னதயனதக் கருத்துவொக்கம் பசய்கிறது என் தல்ல; க சு வர்கள் 

கவறு ட்ட புலைறிவு ப ொருண்னமக் களங்களில் ஒற்றுனமயுள்ள ப ொருளடக்கத்னதக் 

கருத்துருவொக்கம் பசய்ய உருவம்சொர் பசயல்திறனைக் பகொண்டிருக்கின்றைர் (Jackendoff 

1983; Langacker, 1987; Shen 1995). ப ொருண்னமக்களத் கதர்கவொ அல்லது மொற்றகமொ 

(எ.கொ. சில புலனுைரப் ட்ட ஒற்றுனமகள் அடிப் னடயில் இடப் ப ொருண்னமக் 

களத்திலிருந்து கொலப் ப ொருண்னமக் களத்திற்கு நீட்டுதல்) பமொழி அலகுகளின் 
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ப ொருண்னமசொர் அல்லது பசயற் ொடுசொர் நீட்சிகனள ஊக்குவிப் தில் ஒரு முக்கியப் 

 ங்களிப்பு பசய்கின்றது.  

2.13. வினைகளில் அர்த்த நீட்சி 

 இங்கு வினைகளின் அர்த்தநீட்சிக்குக் கொரைமொய் இருக்கும் இயங்குமுனறனய 

(mechanism) விளக்கும் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கி மற்றும் ரம்ஷிஸ்கி என்க ொொின் கட்டுனரயில் 

கூறியுள்ள பசய்திகள் க சப் டுகின்றை (Pustejovsky and Rumshisky 2010). பசொல் 

ப ொருளடக்கத்னதப்  னட ொக்கமொகக் னகயொளுவது பமொழிப்  யன் ொட்டின் தரக் 

குறியீடொகத் பதொிகின்றது.  சூழலில் பசொற்களின் ப ொருண்னமகனளப்  யைினலயொல் 

எதிர் ொர்க்கப் டும் கதர்வு விருப் த்தின் (selectional preference) சிறிய 

இைக்கங்களிலிருந்து  யைினலயின் னமயப் ப ொருண்னம மதிப்புடன் பதொடர்புனடய 

முக்கியத்துவமுள்ள கருத்துப்ப ொருள்கள் வனர  ல கவறு ட்ட வழிகளில் மொற்றியனமக்க 

இயலும் (Pustejovsky and Rumshisky 2010). இந்த உ ொயங்கள்  ங்பகடுப் ொளர் 

கதர்வில் அடிக்கடி கநரும் வனகப் ப ொருத்தமின்னமகனளக் கைிக்கும் ஆக்கமுனற 

அகரொதிக் ககொட் ொட்டில் (generative lexicon theory) அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ள 

வனகனயத் தக்கனவக்கும் கட்டொய இயங்குமுனறகளிலிருந்து (type-preserving coercion 

mechanisms) கவறு டும் (Pustejovsky 1995). புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியும் ரம்ஷிஸ்கியும் 

(Pustejovsky and Rumshisky 2010) ப ொருண்னமயின் கவறு ட்ட அளபுகள் 

 யைினலயின் பசயன்னம பசய்யும் முனறயொை பசயற் ொங்குகளிலிருந்து வினளகின்றது 

என்று கருதுகின்றைர். அவர்கள் அனடயொளம் கண்டுள்ளனவப்  ின்வருவைவற்னற 

உட் டுத்தும்: 

அ. ஒரு  யைினலயின்  ங்பகடுப் ொளொின் வனகனயப் ப ொதுனமப் டுத்துதல் 
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ஆ. ங்பகடுப் ொளர் அனமப்ன யும்  ங்பகடுப் ொளொின் ஒத்தறி அடிப் னடயிலொை 

முக்கியத்துவத்னதயும் மொற்றுவது. 

இ. இறுதியொக, வினையின் னமயப் ப ொருண்னமனயப்  ிொித்பதடுப் து. 

அவர்கள் அம்மொதிொியொை சலைப்  யைினலகள், இட (locative) மற்றும் பவளியிட 

(spatial) உறவுகள், நினலமொற்றப்  யநினலகள் (change-of-state predicates) 

என் ைவற்னறயும் உட் டுத்தி  ல வினை வகுப்புகளில் அளவன் க ொன்ற அர்த்த 

நீட்சிகனள நிரூ ிக்கின்றைர். கமலும் அவர்கள் உருவகப் ப ொருள்ககொள்கள் 

அனமப் ொக்கம் பசய்யப் ட்டனவ மற்றும் அளவன் அடிப் னடயிலொைனவ என்ற 

கருதுககொனளப்  ொிகசொதனை பசய்கின்றைர்.  ருனமத்தன்னமயொை  யைினலகளுக்கு 

அருவத்தன்னமயொை உருவகப் ப ொருககொள்கள் குனறந்த அளவு உருவகத்தன்னமனய 

பவளிப் டுத்தும் உடைடியொை அர்த்தங்களொல்  ின் பதொடரப் டகவண்டும் என்ற 

 ின்வினளனவ ஏற் டுத்தும் என்று கருதுகின்றைர்.  

2.13.1 அர்த்தங்களுக்கு இனடகயயுள்ள உறவுகள்  

 ஒரு பசொல்லுக்கு இருக்கும் ஒரு குழும அர்த்தங்கனள விளக்குவது 

பசொற்ப ொருண்னமயியலின் பசயல் ொடுகளில் ஒன்றொகும்; இது ககொட் ொட்டு 

பமொழியியலில் இருந்து அகரொதியியல் வனர, அகரொதியியலில் இருந்து பசொல் அர்த்த 

அறிமுகம் மற்றும் ப ொருண்னம மயக்கம்  ற்றிய கைிைிசொர் பசயல் ொடுவனர எல்லொத் 

தொக்கமுள்ள களங்களிலும்  யிற்சி பசய் வர்கனள நழுவவிட்டுள்ளது. குறிப் ொகப் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத் தன்னமயுள்ள வினைகளுக்கு பதொடர்புள்ள 

ப ொருண்னமகளின் குழுமங்கள் இச்பசயல் ொட்னட கமலும் கடிைமொக மொற்றுகின்றது.  

 அகரொதியலில் அகரொதி உருவொக்கத்தின் க ொது அர்த்தங்கனள “கசர்க்கும் மற்றும் 

 ிொிக்கும்” அதொவது எப்க ொது ஒரு குழுமப் வழக்கொறுகனள/ யன் ொடுகனளத் தைி 
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அர்த்தமொக விளக்ககவண்டும் என் னதத் தீர்மொைிப் து மிகவும் அறியப் ட்ட சிக்கலொகும் 

(Hanks and Pustejovsky, 2005; Kilgarriff,1997; Apresjan, 1973). இது ப ரும் ொலும் 

தற்கொலிக அடிப் னடயில் பதளிவிக்கப் டும்; இது  ல “கமலுறல் பசய்யும் அர்த்தங்களில்” 

வினளயும்; அதொவது ஒகர நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட அர்த்த வனகப் ொட்டில் 

ஒகரசமயத்தில் இருக்கும் கநர்வுளில் வினளயும். இந்தச் சிக்கலும் பசொல் 

ப ொருண்னமயியலில் ஆழ்ந்த ஆய்வின் விவொதப்ப ொருளொக அனமந்து  ின்வரும் 

ககள்விகனள எதிர்பகொள்கின்றது: எப்க ொது சூழல் ஒரு தைித்தன்னமயொை/கவறு ட்ட 

அர்த்தத்னதத் பதொிந்பதடுக்கின்றது மற்றும் எப்க ொது அது ப ொருண்னமனய 

மொற்றியனமக்கின்றது?, பதொடர்புள்ள அர்த்தங்களுக்கு இனடயிலுள்ள முனறயொை உறவு 

என்ை?, அர்த்தத் பதொிந்பதடுப் ில் எந்தக் கூட்டனமப்பு/இனைப் ொகச் பசயல் ொடு 

சம் ந்தப் ட்டிருக்கின்றது? (Pustejovsky, 1995; Cruse,1995; Apresjan, 1973). மர ொகப் 

 ல பதொடொியல் மற்றும் ப ொருண்னமயியல்  ொிகசொதனைகள் அர்த்தத்னத அனடயொளம் 

கொண் தற்கொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்றை: ஒருப ொருள் ன்பமொழிகளின் பதொகுதினயப் 

 ொிகசொதிப் து, இனயபுள்ள பதொடொியல் சூழல்கள் (compatible syntactic environment), 

குறுக்குப் புொிந்துபகொள்னக (cross-understanding) அல்லது சிகலனடப்  ொிகசொதனை 

(zeugma test); ஆைொல் இனவகளில் எந்தப்  ொிகசொதனையும் அறுதியொைகதொ 

உலகப்ப ொதுவொகப்  யன் டுத்தத் தக்ககதொ அல்ல.     

 வினைகனளப் ப ொறுத்தமட்டில் குழப் ம் ஊட்டும் கொரைிகளில் ஒன்று இனை-

இனைப் ொக்கம் ஆகும்; ஏபைன்றொல்  ல கநர்வுகளில் வினையின் ஒட்டுபமொத்தமொை 

ப ொருண்னமனய நிர்ையிக்கப்  ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமயியல் சிறப் ொகப் 

 ங்களிப்பு பசய்கின்றது.  ல்கவறு தற்கொல அனடயொளப் டுத்தும் முயற்சிகள் 
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 ல்ப ொருபளொருபமொழியப்  யைினலகளின் கவறு ட்ட அர்த்தங்களுடன் வரும் சூழல் 

தைிமங்கனளப்  ட்டியலிட/கைக்கிட முயல்கின்றை. குறிப் ொக,  ிகரம்பநட் (FrameNet) 

மற்றும் ப்ரொப் ொங் (Propbank) என் ை ப ொருண்னமப்  ங்களிப்பு புலக்குறிப்புகள் 

(semantic role labels) அடிப் னடயில் வினைகளின்  ங்பகடுப் ொளர்களுக்கு உொியதொகக் 

கூறப் டும் ப ொருண்னமப் ப ொருள்ககொனள குறிப் ிடும் இரு பசொல்சொர் மூலவளங்கள்   

ஆகும். இருப் ினும் இரண்டும்  ங்பகடுப் ொளருக்கு உொியதொகக் கூறப் டும் 

ப ொருண்னமப் ப ொருள்ககொளின் அடிப் னடயிகலொ அல்லது வினையின் உண்னமயொை 

அர்த்தத்தின் அடிப் னடயிகலொ கவறு ட்ட அர்த்தங்களுக்கு இனடயிலுள்ள உறவுகனளப் 

 ற்றிய தகவனலப்  திவு பசய்யவில்னல (Pustejovsky and Rumshisky 2010).  

 ப்ரொப் ொங் (Propbank) (Palmer et al, 2005) சட்டகக் குழுமங்கள் (frame-sets) 

அடிப் னடயில் வினையின் அர்த்தங்கனள விளக்குகின்றை; இங்கு ஒவ்பவொரு சட்டக் 

குழுமமும் வினையின்  ங்பகடுப் ொளர்களுக்கு (arguments) உொிய ப ொருண்னமப் 

 ங்களிப்புகளின் (semantic roles) ஒரு குழுமத்னதக் பகொண்டிருக்கின்றது. ஒவ்பவொரு 

அர்த்தத்திற்கும் ஒரு தைிப் ட்ட  ங்களிப்புகளின் குழுமம் குறிப் ிடப் ட்டு ஒவ்பவொரு 

வினைக்கும் என்ற அடிப் னடயில்  ப ொருண்னமப்  ங்களிப்புகள் வனரயனறவிளக்கம் 

பசய்யப் டுகின்றது. முனறகய  ங்பகடுப் ொளர் 0 (Arg0) மற்றும்  ங்பகடுப் ொளர்1 

(Arg1) என் னவகளுக்குத் தரப் ட்டுள்ள தரமொை வினைமுதல்/பசயலி (Agent) மற்றும் 

 ொதிக்கப் டு வர் (ஆளொ வர்)/கருப்ப ொருள் (Patient/Theme) என் ை தவிர கவறு ட்ட 

அர்த்தங்களுக்குப்  ங்களிப்புகளுக்கு இனடயில் எந்த உறவும் அனுமொைிக்கப் டவில்னல. 

 சட்டகவனல (FrameNet) (Ruppenhofer et al., 2006) ஒவ்பவொரு அர்த்தத்திற்கும் 

(சட்டகத்னதத் தருவிக்கும் பசொல்சொர் அலகு (frame-evoking lexical unit) குறிப் ிடப் ட்ட 
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ப ொருண்னமயியல் மற்றும் பதொடொியல் கசர்க்னககளின் சொத்தியங்களுடன் ஆவைமூலம்-

க ொன்ற (script-like) சட்டகங்களின் அடிப் னடயில் பசொல்சொர் தகவல்கள் எல்லொம் 

ஒழுங்கு டுத்துகின்றது. சட்டகவனல  ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமயியனல 

உருப் டுத்தம் பசய்ய  ில்கமொொின் கவற்றுனமப்  ங்களிப்புகனள (case roles) 

 யன் டுத்துகின்றது. ஒவ்பவொரு பசொல் அலகிற்கும் உொிய சூழல் விவரக்குறிப்பீடு 

கவற்றுனம  ங்களிப்புகள் (எ.கொ.  ழிவொக்குதல்/Revenge சட்டகத்திற்கு 

 ழிவொங்கு வர்/avenger, தண்டனை/punishment, குற்றவொளி/offender, ஊறு/injury 

க ொன்றனவ) மற்றும் இலக்கைச் பசயற் ொனடயும்/grammatical function 

(பசயப் டுப ொருள்/object, சொர்ந்திருப் வர்/dependent, பவளிப்  ங்பகடுப் ொளர்/external 

argument (=எழுவொய்/subject) க ொன்றனவ)  பதொடர் வனகயும்/phrase type (எ.கொ. NP, 

PP, PPto, VPfin, VPing, VPto க ொன்றை) உள்ளடக்கிய அவற்றின் பதொடொியல் 

பமய் டுத்தங்கள்.  

 சட்டகவனலயில் கவற்றுனம  ங்களிப்புகள் (சட்டகத் தைிமங்கள்) ஒவ்பவொரு 

சட்டகத்திற்கும் தற்கொலிக அடிப் னடயில் ஆக்கப் டுகின்றது;  மற்றும் ஆய்வு ஒவ்பவொரு 

சட்டகமொகத் பதொடர்வதொல், ப ரும் ொலும்  ல்ப ொருபளொருபமொழிய வினையின் 

ஒன்கறொ இரண்கடொ அர்த்தங்கள் மட்டும் அவற்றுடன் பதொடர்புனடய சட்டகப் 

ப ொருள்ககொனளக் பகொண்டிருக்கும். கவறு ட்ட அர்த்தங்களுக்கு இனடயில் உள்ள 

உறவுகளின் ஆய்வுக்குப் ப ொருத்தமொை ஒரு சட்டகவனல இயக்கமுனற இனடநினல-

சட்டகங்களின் உறவுகளின் இயக்கமுனறயொகும். எடுத்துக்கொட்டொக, சட்டகவனல 

ஓட்டு/drive என்ற விைக்கு மூன்று அர்தங்கனளகய பகொண்டுள்ளது. ”கொொில் க ொதல்” 
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என்ற முதல் அர்த்தம் இயக்க சட்டகத்னதப்  யன் டுத்தும் பகொண்டுவருதல் 

சட்டகத்துடன் பதொடர்புனடயது. “தன் பசொந்த ஆற்றலொல் அல்லது (ஒரு ஊர்தியின்) 

ஓட்டு வரொல் இயக்கப் ட்டு இயங்கு” என்ற இரண்டொவது அர்த்தம் இயக்கச் 

சட்டகத்திலிருந்து மரபுொினமயொகப் ப ற்ற தற்சொர்பு-இயக்கத்துடன் பதொடர்புனடயது. 

இருப் ினும் இவ்வனக விவரக்குறிப்பீடு எளிய ப ொருத்தத்திற்கு அப் ொல் கவறு ட்ட 

அர்த்தங்களுக்குப்  ங்பகடுப் ொளர் நினலகனள நிரப்பும் தைிமங்களுக்கு இனடயிலுள்ள 

உறவுகனளப்  ற்றிய பதளிவொை அறினவத் தருவதில்னல.    

  புஸ்த்ப ொவிஸ்கியும் ரும்ஷிஸ்கியும் (Pustejovsky, James & Rumshisky)  தமது 

கட்டுனரயில் வினைகளின் அர்த்த நீட்சிக்குப்  ங்களிக்கும் இருகொரைிகனள அதிக 

அளவில் முனறயொக ஆகின்றைர்: (அ)  ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னம வனகயில் 

மொற்றங்கள் (changes in the semantic type of arguments)  (ஆ)  ங்பகடுப் ொளர் 

அனமப் ில் மொற்றங்கள் (changes in the argument structure).  யைினல அர்த்தங்கனள 

உறவு டுத்தும் இயக்கமுனறகனள ஒரு  யைினலயின் ப ொருண்னமனய 

நீட்சிபசய்வதற்கு பமொழியில்  யன் டுத்தப் டும் பசயற்திட்டங்களொக அல்லது ஒரு 

அர்த்தத்திலிருந்து மற்பறொரு அர்த்தத்திற்கொை நினலயொை முனறயொை ப ொருத்தங்களொகக்  

கொைலொம்.   

2.13.2 உருவகத்னதக் னகயொளல் 

 பமொழியில் அர்த்த நீட்சியின் இயக்கமுனறகளொக உருவகமும் ஆகுப யரும் 

வரலொற்றுப் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் சூழலில் விொிவொக ஆயப் டுள்ளது. கழிந்த 

நூற்றண்டுகளில் புளூம்ஃபீல்டு, ஸ்படர்ன், உல்மொன் பமொழியியலொர்கள்களும் அதற்கு 

முன்ைர் ப ஸ் ர்சன், ப்பரயல் க ொன்கறொரும்  ல ப ொருண்னம  ிறழ்வின்/அகற்சியின் 

வனக ொட்டியகனள முன்பமொழிந்துள்ளொர்கள்.   எடுத்துக்கொட்டொக புளூம்ஃபீல்டு  இந்த 
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இயக்கமுனறகளுக்குப்  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகனளத் தந்துள்ளொர்: Germanic ’biting’ > 

’bitter’ (metaphor, based on similarity/ஒற்றுனம அடி னடயிலொை உருவகம்); Old French 

’joue’ > jaw (metonymy, based on spatial or temporal contiguity/இட அல்லது கொல 

அண்னம அடிப் னடயிலொை ஆகுப யர்).  

மிக அண்னமக்கொலத்தில் சொொிககொவ் மற்றும் ப ண்ட்ைர் (Zharikov and Gentner, 

2002) என்க ொர் ஆக்ஸ்க ொர்டு ஆங்கில அகரொதியிலிருந்து தரனவப்  யன் டுத்தி 

பதொடக்க கநரடிப் ப ொருண்னம ப ரும் ொலும் உருவக  யன் ொட்டொல் உவனமகளொலும் 

 ிற ஒப்பீடுகளொலும் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது என் னதக் கொட்ட ப யர்களின் 

உருவகப் ப ொருண்னமகளின் வரலொற்று அடிப் னடயிலொை வளர்ச்சினய ஆய்கின்றொர்; 

அனவ கொலத்தொல் கண்டிப் ொை உருவகப்  யன் ொட்டொல் இடப்ப யர்ச்சி பசய்யப் ட்டு 

முடிவில் இரண்டொம்நினலப் ப ொருண்னமகளொக மொறியுள்ளை.  

மற்பறொரு   அண்னமயிலுள்ள ஆய்வு ஹொங்ஸ் (Hanks, P. 2006) என் வரொல் 

பசயப் ட்ட ஆய்வொகும். அவர் ப ரும் ொலும் ப யர் சொர் உருவகங்கனள ஆய்ந்து உருவக 

பவளிப் ொடுகள் உள்ளடங்கியிருக்கின்ற ‘சட்டகம்’ அடிப் னடயில் உருவகத்தன்னமயின் 

கவறு ட்ட அளனககள் இருக்கும் என்று முன்பமொழிகின்றொர். மூல மற்றும் இலக்கு 

ப ொருண்னமக் களங்களுக்கு இனடயிலுள்ள ஒத்தினசவின் ஒத்தறி வலுவின் 

கருத்துச்சொயனலத் தொன் அவர் நிரலொக்கம் பசய்யவியலும் உருவகத்தன்னம (gradable 

metaphoricity) என்கின்றொர். உருவகத்தன்னமயின் கவறு ட்ட அளனககள் இருக்கின்றை 

அல்லது அவர் கூறுவதுக ொல் “சில உருவகங்கள்  ிறவற்னறவிட அதிக 

உருவகத்தன்னமயுடன் உள்ளை’ என்ற கருத்துச்சொயல் ப யர் அடிப் னடயிலொை 

உருவகத்தின் சூழலில் ஹொங்சொல் ஆயப் டுகின்றது. இலக்குப் 
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ப ொருண்னமக்களத்திற்கும்  (target domain) மூலப் ப ொருண்னமக் களத்திற்கும் (source 

domain) இனடயில்   ங்கிடப் ட்டுள்ள  ண்புகள் அதிகப் டுவனதப் ப ொறுத்து உருவகம் 

குனறந்த உருவகத்தன்னம பகொண்டிருக்கும் என்று கூறுகின்றொர். sea என்ற ப யொின் 

உருவகப்  யன் ொட்டில் உருவகத்தன்னமயின் கவறு ட்ட  அளனககள் இருக்கும் 

என் தற்கொை எடுத்துக்கொட்டு கீகழ தரப் ட்டுள்ளது (Pustejovsky and Rumshisky 2010).  

(19)    a. sea of [[Substance]]: mud, acid, snow, fire, foliage 

b. sea of [N-Plural[Physical Object]]: faces, hats, umbrellas, hands 

c. sea of [[Color—Light]]: light, darkness, blue, green, red and white 

d. sea of [[Abstract]]: sensation, data, debt, misery, uncertainty, heartbreak, 

poverty, pleasure 

e. sea of [N-Plural[Event]]: market transactions, activity, lies, troubles 

 உருவகங்கனள நீட்சிபசய்ய இயலும்; எைகவ  “இரண்டொம் நினல எழுவொயின்” 

 ிற பதொடர்புள்ள பசொற்களும் கருத்துருக்களும் தனலயிடும் டி பசய்யப் ட்டொல் இலக்கு 

மற்றும் மூலத்திற்கு இனடயிலுள்ள ஒத்தினசவு அதிகொிக்கப் டவும் நீட்சி பசய்யப் டவும் 

பசய்யப் டும்.  ஹொங்ஸ் குனறந்த உருவகத்தன்னமயொை கநர்வுகள்  னுவலில் கமலும் 

நீட்சி பசய்யப் டும் சொத்தியம் குனறவொகும் என்று முன்பமொழிகின்றொர்.  

 பமொழியில் உருவகத்னதப்  ற்றிய  ல ஆய்வுகள் வினைசொர் அர்த்த நீட்சினய 

உருவொக்குவதற்கு ஆக்கமுனற இயக்கமுனறயொக உருவக இடமொற்றத்துடன் 

னகயொளப் டவில்னல; மற்றும் க ொதுமொை விளக்கங்களுடன் ப ொருத்தமொை 

இயல்நிகழ்ச்சினய கநொிடவில்னல. ‘இலக்கு’ மற்றும் ‘மூல’ கருத்துருப்  ப ொருண்னமக் 

களங்களுக்கு இனடயிலுள்ள ப ொருத்தத்தின் அடிப் னடயில் உருவகம் ஆயப் ட்டுள்ளது; 
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இதில் இலக்குப் ப ொருண்னமகளத்தின் தைிமங்கள் மூலப் ப ொருண்னமக்களத்தின் 

தைிமங்கள் அடிப் னடயில் மறு ஆய்வு பசய்யப் ட்டுள்ளை.  

 உருவக இடமொற்றம்  ற்றிய முக்கியமொை சில ஆய்வு, அது  யைினல அர்த்த 

நீட்சியுடன் பதொடர்புபகொள்வதொல் இந்தப் ப ொதுவொை ப ொருத்தமொை உ ொயத்னத அதிக 

விொிவொகப்  யன் டுத்துவதொகத் பதொிகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொகக் கீகழ தரப் ட்டுள்ள 

ப ொருத்தமொை தரவில் லொககொஃ ின் (Lakoff, 1993). ஆய்னவக் கருத்தில் பகொள்ளவும். 

இரண்டு உருவகம்சொர் ப ொருத்தங்கள் முற்ககொள் பசய்யப் டுகின்றை; ஒவ்பவொன்னறயும் 

எடுத்துனரக்கப்  ல எடுத்துக்கொட்டுகள் தரப் ட்டுள்ளை (Pustejovsky and Rumshisky 

2010). 

  (20) அ. Starting an Action is Starting out on a Path  

ஒரு  பசயனலத் பதொடங்குவது என் து ஒரு  ொனதயில்  பதொடங்குவதொகும்  

We are just starting out. 

நொங்கள் புறப் ட்டுவிட்கடொம் 

We have taken the first step.  

நொங்கள் முக்கியமொை நடவடிக்னக எடுத்துவிட்கடொம். 

ஆ. Success Is Reaching The End of the Path 

 பவற்றி  ொனதயின் இறுதினய அனடவதொகும். 

We’ve reached the end. 

We are seeing the light at the end of the tunnel. 

We only have a short way to go. 

The end is in sight. 
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The end is a long way off. 

இருப் ினும் இந்த கநர்வுகளில் வலுவொை உருவகப் ப ொருககொள் இனைப் ொக்க 

வினையொற்றுவனக ப ொருககொள்கள் (compositional aspectual interpretations) எைத் 

கதொன்றுவதுடன் குழப் ப் டுகின்றது. இந்த எடுத்துக்கொட்டுகனளப்  ற்றி இரண்டு 

விசயங்கள் கவைிக்கப் டகவண்டும்: முதலொவது அனவ பதொடங்கும் மற்றும் முடியும் 

பசயல் ொடுகனள உட் டுத்துகின்றை. இரண்டொவது ப யர்கள் ப ொதுவொை 

பசயற் ொடுசொர் பவளிப் ொடுகள் ஆகும்; அனவ  ொனதனயக் குறிப் ிடும் பவளிப் ொடுகள் 

கூட அல்ல. இறுதியொக “The end is in sight” என் தில் உருவகக் கலனவயின் கநர்வு 

இருந்தொல் ஒழிய இது ஒரு  ொனத உருவககம அல்ல; மொறொக புலனுைர்வுசொர் உருவக 

நீட்சியொகும். 

 இலக்கு மற்றும் மூல ப ொருண்னமக்களங்களுக்கு இனடயில் உள்ள உருவக 

இடமொற்றத்தின் இக்கருத்து சிலகவனளகளில் சூழலின் ஆய்வொல் துனைநினறவு 

பசய்யப் டுகின்றது; இங்குச் சூழல் உருவகத்தின் கவைக்குவிப் ொகச் பசயல் டும் 

பசொல்லில் உட் டுத்தப் ட்டுள்ள ‘சட்டகம்’-ஆகப் (Black, 1962)  ொர்க்கப் டுகின்றது. 

சொன்றொகக் கீகழ தரப் ட்டுள்ள எடுத்துக்கொட்டில் plow/உழு என்ற வினை உருவகத்தின் 

கவைக்குவிப் ொகப்  ொர்க்கப் டுகின்றது; ஏபைன்றொல் இச்பசொல் ஒன்றுதொன் 

உருவகமொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்றது; அகத சமயம் உருவகத்தின் சட்டகத்னத 

உருவொக்கும் வொக்கியத்திலுள்ள  ிற பசொற்கள் அதன் கநரடி அர்த்தங்களில் 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது (Pustejovsky and Rumshisky 2010).  

(21)    அ. The chairman plowed through the discussion. 

ஆ. I like to plow my memories regularly. 
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 ிளொக் கமகலயுள்ள இரு வொக்கியங்களில் உள்ள plow/உழு என் தன் உருவகப் 

 யன் ொடு ஒகர உருவகத்தின் கநர்வுகளொகக் கருதப் டகவொ கருதப் டொமகலொ 

இருக்கலொம்; இருப் ினும் இந்தக் ககள்வினயத் தீர்த்துனவப் தற்கு முனறயொை 

இயக்கமுனறனயத் தரவில்னல என்று சுட்டிக்கொட்டுகின்றொர். 

  ங்பகடுப் ொளர் வனகனய உட் டுத்தும் இயக்கமுனறகளின் சில வொதங்கள் 

ப ொருத்தமின்றி இருக்கின்றது என் து ஃ ொசின் (Fass, 1988) ஆய்வில் தரப் ட்டுள்ளது;  

இது வொகைத்திற்கும் உருவகத்தின் தனலப்புக்கும் இனடயில்  ண்பு ப ொருத்தம் வழி 

தீர்க்கப் டகவண்டிய இறுக்கத்தின் மூலமொக  ஒரு குறிப் ிட்ட  ங்பகடுப் ொளர் வனகக்கு 

வினையின் விருப் த்தின் ப ொருத்தமின்னமனய முன்பமொழிகின்றது.  எடுத்துக்கொட்டொகப் 

 ின்வருவதில் drink  என் தற்கு விலங்குச் பசயலி  விருப் ம் இருக்கின்றது; இது வனகப் 

ப ொருத்தம் இன்னமயின் (a car is not an animal) கொரைமொக இறுக்கத்னத 

உருவொக்குகின்றது. 

(22) The car drank gasoline. 

இந்த இறுக்கம் மூல ப ொருண்னமக்களத்திலிருந்து ஒரு தைிமத்தின் முக்கியமொை 

 ண் ிற்கும் இலக்குப் ப ொருண்னமகளத்திலிருந்து ஒரு தைிமத்தின்  ண் ிற்கும் 

இனடயில் ஒப்புனமசொர் ப ொருத்தம் கண்டு ிடிக்கப் டுனகயில் 

தீர்த்துனவக்கப் டுகின்றது: கொர் கொபசொலினை உட்பகொள்கின்றது க ொன்று விலங்குகள் 

குடிக்க இயலும் நீர்மங்கனள உட்பகொள்கின்றது. இந்த முக்கியமொை  ண்பு 

உருவகத்திற்கு அடிப் னடயொகப்  யன் டுகின்றது. இந்த இரண்டு 

ப ொருண்னமக்களத்திற்கும்  ிற ப ொருத்தமுள்ள (விலங்குகளும் கொர்களும்/ஊர்திகளும் 

முப் ொிமொைக் கடிைப்ப ொருள்களொகும் க ொன்ற)  ண்புக்கூறுகனளப்  யன் டுத்தி  
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ப ொருத்தம் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. தனலப்புக்கும் ஊர்திக்கும் இனடயிலுள்ள 

ஒற்றுனமகள் அதிகமொக இருப் னதப் ப ொறுத்து உருவகமும் பசம்னமயொய் அனமயும். 

 கிருஷ்ைகுமரன் மற்றும் சூ (Krishnakumaran and Zhu, 2007) 

விைிகயொக/ கிர்வுசொர் தகவனலப்  யன் டுத்தி  னுவலில் உள்ள சொத்தியமொை 

உருவகம்சொர்  யன் ொடுகனள அனடயொளம் கொை இகத கருதுதல்கனளப் 

 யன் டுத்துகின்றைர். அவர்கள் ஒரு குறிப் ிட்ட வினை தரப் டுனகயில் ஒரு ப யொின் 

பசொல்வனல உள்ளடங்குச் பசொல்லின் கட்டுப் ொட்டுச் சொத்தியங்கனள கநொக்கி கீகழ 

தரப் ட்டுள்ளது க ொன்ற உருவகப்  யன் ொட்னட அனடயொளம்கொை 

முன்பமொழிகின்றைர் (Pustejovsky and Rumshisky 2010).  

(23) He planted good ideas in their minds. 

இருப் ினும் இந்கநர்வில் இலக்கு மற்றும் மூலப் ப ொருண்னமக்களங்களுக்கு இனடயில் 

முக்கியமொை ப ொருத்தத்திற்கொை  ண்புக்கூறுகனள  யைினல தருகின்றது என்ற 

உண்னமக்குப் புறம் ொக அவர்கள் இம்மொதிொியொை எடுத்துக்கொட்டுகனளப் ப யர்களின் 

உருவகப்  யன் ொடுகள் என்று கருதுகின்றைர். 

2.13.3 அர்த்த நீட்சி இயக்கமுனற 

 ஒரு வழக்கு பமொழியில் ஒரு குறிப் ிட்ட பசொல்லுக்கு எத்தனைப் 

ப ொருண்னமகனள நொம் உருவொகுகின்கறொம் என்ற ககள்விக்குப்  தில் தருவது 

சொத்தியமல்லொதது என்றொலும், நொம் நமது மை அகரொதியில் (mental lexicon) அந்தச் 

பசொல்லுக்கு எத்தனைப் ப ொருண்னமகனளச் கசகொித்து னவத்துள்களொம் என்ற 

ககள்வினய நொம் நியொயமொகக் ககட்கவியலும். இங்குதொன் பமொழியியலொர் ப ொருண்னமப் 

 ிறழ்வு நிகழ்கின்றதொ, அப் டி என்றொல் எவ்வொறு நிகழ்கின்றது என் னதப்  ற்றிய 

ப ொறுப்ன  ஒப் னடப் தில்  ப ொதுவொக கவறு டுகின்றொர்கள்.  
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 எடுத்துக்கொட்டொக பமொழிப் ப ொருண்னமயின் மரபுவழி மொதிொிகளில் ப ொருண்னம 

மயக்கமுள்ள ஒரு வினை முற்றிலும் கவறு ட்ட பசொல் அர்த்தங்கனளக் பகொண்டிருப் தொக 

எண்ைப் டுகின்றது. ஒவ்பவொரு அர்த்த்திற்கும் வினை ஒரு இனைப் ொக்க முனறயில் 

(compositional manner) அதன் அளனககள் (பதொடொியலில் அதன்  ங்பகடுப் ொளர்கள்) 

மீது பசயல் டுகின்றது. இதன் ப ொருள் என்ைபவன்றொல் வினையின் 

 ங்பகடுப் ொளர்களுக்கு வினையின் பசயல் ொட்டின்  யன் ொட்டின் வினளவின் 

ப ொருண்னமயியல் பசயல் ொட்டின் ப ொருண்னமயிலொல் நிர்ையிக்கப் டுகின்றது. 

எடுத்துக்கொட்டொக throw மற்றும் kill என்ற வினைகள்  ல கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளக் 

பகொண்டிருகின்றை (Pustejovsky and Rumshisky 2010). 

(24) அ. Mary threw the ball to John. 

PROPEL (HUMAN, THING)/ உந்து (மைிதன், ப ொருள்) 

ஆ. They threw a party for Bill. 

ORGANIZE (HUMAN, EVENT) 

ஏற் ொடுபசய் (மைிதன், நிகழ்ச்சி) 

இ. Mary threw breakfast together quickly. 

CREATE(HUMAN, THING)/ உருவொக்கு(மைிதன், ப ொருள்) 

ஒவ்பவொரு வொக்கியத்திலும் throw என் தன்  யன் ொடு உண்னமயொை வினைசொர் 

ப ொருண்னம மயக்கத்னத (verbal ambiguity) எடுத்துக்கொட்டுகின்றது; 

எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது க ொன்று ஒவ்பவொன்றும் தைித்தைியொை அர்த்தங்கனள 

கவண்டும்; குறிப் ிட்ட துனைவனகப் ொட்னடயும் (subcategorization) ப ொருண்னமத் 

கதர்னவயும் (semantic selection)  பகொண்டிருக்கும். இதுக ொல் kill என்ற வினையும் கீகழ 
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கொட்டியுள்ளது க ொன்று ஒழுங்கு முனறயொை அர்த்த கவறு ொடுகனள நிரூ ிக்கும் 

(Pustejovsky and Rumshisky 2010) . 

(25) அ. John killed the plant. 

CAUSE-TO-DIE (THING, ANIMATE)/ இறக்கச்பசய்(ப ொருள், விலங்கு) 

ஆ. Mary killed the conversation. 

TERMINATE (HUMAN, EVENT)  /முடிவுகட்டு (மைிதன், நிகழ்ச்சி) 

இ. John killed the evening watching TV. 

SPEND (HUMAN, TIME) /பசலவழி (மைிதன், கொலம்) 

throw என்ற வினைனயப் க ொன்று இந்த அர்த்தங்கள் ஒவ்பவொன்றும் கீகழ 

எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது க ொல் முனறயொை மற்றும் வினளவொக்கமொை  

விநிகயொகத்னத/ கிர்னவக்  (productive distribution) பகொண்டிருக்கும் (Pustejovsky and 

Rumshisky 2010). 

(26) அ. Mary killed the fish. 

ஆ. The President killed any attempt at dialogue with Cuba. 

இ. John killed the time reading. 

 இம்மொதிொியொை வினை அர்த்தங்கள் கவறு ட்டனவ; ப ொருண்னம அலகுகள் 

ஒறுக்பகொன்று பதொடர்புள்ளைவொய் இருக்கலொம்; இருப் ினும் அகரொதியில் 

தைித்தைியொகச் கசகொிக்கப் ட்டுள்ளை. அவற்றிற்குத் தைிப் ட்ட துனை வனகப் ொடும் 

வனகத் கதர்வு சட்டகங்களும் (type selection frames) இருப் தொல் பதொடொியலில் இந்த 

அர்த்தங்கனள உள்ளடக்கிய ப ொருண்னமக் கைிப்பு இனைப் ொக்கமொக 

நனடப றவியலும்.  throw மற்றும் kill என்ற வினைகனளக் பகொண்ட இந்த 
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எடுத்துக்கொட்டுகள், பசொல்வடிவுகள் உண்னமயில் ப ொருண்னம மயக்கம் உள்ளைவொய் 

இருக்கலொம் மற்றும் இனத அவ்வொகற அர்த்தத்னத கைக்கிடும்/ ட்டியலிடும் பசொல் 

(sense enumerative lexical (SEL)) மொதிொியொல் க ொதுமொை அளவு மொதிொிப் டுத்தலொம் 

(Pustejovsky, 1995) என்று எடுத்துக்கொட்டுகின்றை.  

 இருப் ினும் ஒரு தைிநினல அர்த்தத்தின் கைிப்புசொர் நீட்சிகளொை பநருங்கிய 

பதொடர்புள்ள அர்த்தங்களுடன் இது அப் டிப் ட்டதல்ல. கீகழ எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது 

க ொன்று arrive என்ற வினையின் கவறு ட்ட  யன் ொடுகளுடன் அது அப் டி ட்ட 

கநர்வொகத் கதொன்றுகின்றது (Pustejovsky and Rumshisky 2010). 

(27)    அ. The car arrived at the store. 

ஆ. The plane arrived at a cruising altitude of 30,000 feet. 

இ. Mary has not arrived at her goal weight of 125 lbs. yet. 

ஈ. The scientist finally arrived at a solution to the problem. 

இந்த அர்த்தங்கள் ஒரு அர்த்த நீட்சித் பதொடர்ச்சினய (sense extension cline) 

பவளிப் டுத்துகின்றது; இது arrive என் தன் கநரடி அத்தத்திலிருந்து அவ்வினையின் 

உருவக அடிப் னடயில் நீட்சிபசய்யப் ட்ட அர்த்தங்களின் கவறு ட்ட அளபுகளுக்கு 

எடுத்துச் பசல்கின்றது.  

 அர்த்த நீட்சி இயக்குமுனறகனள (sense extension mechanisms) விளக்குவதற்கொக 

நொம் ஒரு  யைினலயின் ஒரு குழும அர்த்தங்களில் ஒரு அர்த்தம் ஆதொரமொைது (anchor) 

என்றும்  ிற அர்த்தங்கள் எகதொ மொற்றங்களொல் (transformation(s)) 

உறவு டுத்தப் ட்டுள்ளை அல்லது உறவு  டுத்தப் டவில்னல என்றும் அனுமொைம் 

பசய்யகவண்டும் (Pustejovsky and Rumshisky 2010). உண்னமயொை ப ொருள்மயக்கம் 
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இருக்கின்றது; மற்றும் ஒரு  யைினலயின் எல்லொ அர்த்தங்களும் 

பதொடர்பு டுத்தப் டவில்னல; உறவில்லொத அர்த்தங்கனள ஒருபசொல்க ொலிகளொக 

னகயொளவியலும்/கருதவியலும். இருப் ினும் புஸ்த்ப ொவிஸ்கியும் ரும்ஷிஸ்கியும் 

முனறயொை பசயற் ொங்குகள் வழி ஆதொர அர்த்தம்(கள்) பதொடர்புள்ள அர்த்தங்கனள 

உருவொக்க நீட்சி பசய்யப் டுவனத அனடயொளம் கொணுவதில் ஆர்வம்கொட்டுகின்றை. 

 தரவுத்பதொகுதிகளிலிருந்துள்ள தரனவப்  யன் டுத்தி அவர்கள் கவறு ட்ட ல 

 யைினலகளின் அர்த்தங்களுக்கு இனடயிலுள்ள உறவுகனள எடுத்துக்கொட்டுகின்றைர். 

அவர்கள் ஆதொர அர்த்த்திலிருந்து சுத்தத் கதர்வின் இயக்கமுனறகளிலிருந்து 

பதொடங்குகின்றைர்;  ின்ைர்  யைினலக்குப் ப ொருண்னமயியல் அனமப்புமொற்றங்கனள 

(transformations) ஈடு டுத்தி முற்றிலும் புதிய வழிக்கு முன்கைறுகின்றைர்.  இது 

 ின்வருவைவற்னற உட் டுத்தும்: துனைவனக டுத்தல் (subtyping),  லவனககள் 

(several Types), கட்டொயத்தின் நினலகள்/மட்டங்கள் (levels of coercion); உருவகமல்லொ 

நீட்சிகள் (non-metaphoric sense extensions); “வலுவற்ற உருவகங்கள்” (“weak 

metaphors”); இறுதியொக “வலுவுள்ள உருவக” ப ொருள்ககொள்கள் (“strong metaphor” 

readings).  

 வினைப் ப ொருண்னமகளுக்குக் குறிப் ிட்ட அர்த்த நீட்சி இயக்கமுனறகனள 

அனடயொளங்கண்டுபகொண்டு அவர்கள் ஒரு  யைினலயின் அர்த்த மொற்றியனமப் ின் 

(sense modulation)  ண்புசொர் புொிந்துபகொள்ளனலயும் (qualitative understanding) 

“உருவகத்தன்னமயின் அள ின்” கருத்துச்சொயலின் அளவுசொர் மதிப்பீட்னடயும் 

(quantitative assessment) அனடய இயலும் எை நம்புகின்றைர்.  
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 அவர்கள் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறு வொர்ப் ொக (semantic feature matrix) ஒரு 

 யைினலயின் அர்த்தத்தின் கருத்துச்சொயல் தரப் டுனகயில் நொம் ஆதொர அர்த்தத்தின் 

மீதொை மொறு ொடுகளொக (mutations) அர்த்த நீட்சிகனளக் கற் னை பசய்யவியலும் 

என்கின்றைர். சிறிய திருத்தங்கள் (modifications) சிறிய எண்ைிக்னகயிலொை 

வொினசமொற்றங்களுடன் (permutations) இனயபுறும்; அகத கநர்த்தில் அர்த்ததில் முக்கிய 

 ிறழ்வு (shift) முக்கிய  ண்புக்கூறு திருத்தங்களுடன் இனயபுறும். அவர்களின் ஆய்வின் 

கநொக்கம் முதலொவது எந்தப்  ண்புக்கூறுகள் மொறு ொடுகனள அனுமதிக்கின்றது என்று 

 ொர்ப் து; இரண்டொவது இந்த மொற்றங்களுக்கு இனடயில் சொர்புகள் (dependencies) 

இருக்கின்றதொ என்று  ொர்ப் து. 

 பதொடக்க கொல ஆய்வுகளிலிருந்து “நீட்சியுற்ற அர்த்தங்களில்” சில உண்னமயில் 

 யைினலப்  ொகத்தில் சிறிய திருத்தங்களுடன் பதொடர்புனடயது என்று கதொன்றுகின்றது 

என்கின்றைர். குறிப் ொக நொம் ‘அர்த்தம் தக்கனவப்பு வனக நலிவுறல்’ (sense-preserving 

type weakening) என் னத அனடயொளம் கொை இயலும்; இதில்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

மீதொை திருத்தப் ட்ட வனக டுத்தல் (modified typing) குை அனமப் ில் (qualia structure) 

 யைினல கட்டொயப் டுத்தும் கட்டுப் ொடுகனள இன்னும் திருப்திப் டுத்துகின்றது. 

இந்தச் பசயன்னமயிலிருந்து வினளயும் அர்த்தத்னத நொம் “உருவகமல்லொத அர்த்த நீட்சி” 

(“non-metaphoric sense extension”) என்கின்கறொம். இனதப்  ங்பகடுப் ொளொில் கூடுதல் 

கைிசமொை வனக திருத்தங்களுடன் முரண் ொடு பசய்யவியலும்; இதைொல் 

 ங்பகடுப் ொளர்களுக்கு இனடயில் உள்ள உறவுகளின் அதிக அளவிலொை 

ப ொதுனமயொக்கம் பசய்யப் ட்ட ப ொருககொள்கள் கினடக்கும். இக்கொரைத்தொல் நொம் 

இச்பசயன்னமகனள ‘அர்த்தம் நீட்சிபசய்யும் வனக நலிவுறல்’ (sense-extending type 
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weakening) என்கின்கறொம்.  யைினலயின் னமயப் ப ொருண்னம (core meaning) 

 ங்பகடுப் ொளர் வனக டுத்தல் மீதொை சுருக்குதலின் வினளவொகப் ப ொதுனமயொக்கம் 

(generalization) அனடகின்றதொ என் னதப் ப ொறுத்து இந்த வகுப்பு “நலிவொை 

உருவகங்கள்” (weak metaphors) என்றும் “வலுவொை உருவகங்கள்” (strong metaphor) 

என்றும் கமலும் கவறு டுத்தப் டும்.  

 அவர்கள் தமது பதொடக்கத் தரவு ஆய்விலிருந்து அர்த்த நீட்சிகனள 

இவ்வனகயிலொை பசயன்னமகளின் அடிப் னடயில் ஒழுங்குமுனற பசய்யவியலும் என்று 

கதொன்றுகின்றது என்கின்றைர்; இது அர்த்த நீட்சினமயின் அடிப் னட அளபவண் 

கருத்துச்சொயனலத் தருகின்றது. இது உருவகப் ப ொருககொண்னம உருவகத்தன்னமயின் 

அளபு அடிப் னடயில் ஆயப் டுத்தப் டுகின்றது என்ற கருத்னத உறுதிப் டுத்தும்  

(Hanks, 2006).  

2.14 முடிவுனர 

 ப ொருண்னம மொற்றம் பசொற்களுடன் மட்டும் பதொடர்புனடயதல்ல. இலக்கைக் 

கட்டுமொைங்கள் ப ொருண்னமகனளக் பகொண்டிருக்கின்றை. அனவ கொலப் க ொக்கில் 

அவ்வொகற இருப் தில்னல; அனவ மொறும் வழிகள் பசொல்லடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம 

மொற்றத்தின் குறிப் ிட்ட  வனககளுடன் கமலூறல் பசய்யும்.  

 மரபு அடிப் னடயிலொை புறவயன்னமயொளர் அல்லது உண்னம-கட்டுப் ொடு 

ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொடு ப ொருண்னம மொற்றத்தின் நுணுக்கங்கனள 

விளக்குவதற்கு திைறியது.  கூடுதல் அண்னமயொை மூலமுதல்வனக அடிப் னடயிலொை 

ப ொருண்னமயின்  ொர்னவ அதிக பநகிழ்னவ அனுமதிக்கின்றது; இதைொல் அது தகுதி 

ப றுகின்றது. 
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 ப ொருண்னம மொற்றத்னத வனகப் டுத்தும் வழிகனளப்  ொர்த்தொல் மரபு 

வனகப் ொட்டியல்கள்  ல்கவறு ட்ட வனககனள விளக்கப்  யன் டுத்தவியலும் 

கனலச்பசொற்கனளத் தருகின்றை. ஆைொல் இவ்வனகப் ொடுகளின்  ப ொருண்னம 

மொற்றங்கள் ஊகிக்க இயலொதது;  ல எதிர்தினசகள் சொத்தியம் ஆகும். இருப் ினும் 

அண்னமக்கொல ஆய்வு, குறிப் ொக அகவயமொக்கம்  ற்றிய ஆய்வு  ப ொருண்னம 

மொற்றத்தில் ஒழுங்குமுனற இருக்கின்றது என்று கொட்டுகின்றது; இந்த ஒழுங்குமுனறனய 

மைிதப் புலைறிவின் குறிப் ிட்ட தன்முனைப் ொை க ொக்குடன் பதொடர்பு டுத்தலொம்.  

 இறுதியொகப் ப ொருண்னம மொற்றம் யொகரொ ஒரு  னடப்பு முனைப்புள்ள 

பமொழிக சு வரொல் பதொடங்கப் டுகின்றது என்றும் எைகவ அது சமகொலக் 

கருத்துச்சொயல் என்றும்  ொர்த்கதொம். அங்கிருந்து அம்மொற்றம்  ிற 

பமொழிக சு வர்களுக்குப்  ரவகவொ  ரவொமகலொ இருக்கலொம்.  ரவலின் இந்தச் 

பசயற் ொடு நிச்சயமொகக் கொலம் எடுக்கும்; எைகவ ப ொருண்னம மொற்றம் வரலொற்று 

மொற்றம் அடிப் னடயில் உருப் டுத்தம் பசய்யப் டுகின்றது. புதிய கண்டு ிடிப்பு, புலைறி 

பசயல்முனறயொக இருக்னகயில் அது உளவியல் அடிப் னடயிலொை விளக்கத்னத 

கவண்டுகின்றது;  ரவல் சமூக கொரைிகனளச் சொர்ந்து இருக்கின்றது; எைகவ 

சமூகபமொழியியல் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் விளக்கப் டகவண்டும்.  
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           இயல் 3 

 ல்ப ொருள் ஒருபமொழியமும் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

3.1 அறிமுகம் 

ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கும்  ல்ப ொருள் ஒருபமொழியத்திற்கும் இனடயிலுள்ள 

உறவு ப ொருண்னமக் ககொட் ொட்டிற்கு முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்.  ொலிபசமி 

‘ ல்ப ொருபளொருபமொழியம்’ என்ற பசொல் னமக்ககல் ப்பரயல்ஸ்சின் (Michel Bréals) 

அடிப் னடயொை Essai de sémantique என் தில் முதல் முனறயொகத் கதொன்றியது. 

ப்பரயல்சின் ஒருப ொருள் ன்பமொழி ப ொருண்னம மொற்றத்தின் வினளவொக ஏற் ட்டது; 

அது பசொல்சொர் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் சமகொலம்சொர் விசயமொகும்; இது  னழய 

அர்த்ததிற்கும் அதிலிருந்து உருவொக்கப்  ட்ட புதிய அர்த்தத்திற்கும் இனடயில் உள்ள 

ப ொருண்னம உறவின் அடிப் னடயில் கவறு ட்ட முகங்கனளக் கொட்டலொம்.   உருவகம் 

தவிர ப ரும் ொன்னமயும் இந்த விசயங்களுக்கு அவற்றிற்கொை முக்கியத்துவம் 

தரப் டவில்னல.  ஒருப ொருள்  ன்பமொழியின் வனரயனற விளக்கங்கள் ஒரு பசொல்லின் 

அகரொதியொக்கப் ட்ட அர்த்தங்கங்களின் இயல்ன க் கூடுதலொக விளக்கொமல் 

அனவகளுக்கு இனடகயயுள்ள ப ொருண்னம உறவுகளின் இருப் ொககவ விளக்குகின்றை 

(Blank, 1999a:12). இவ்வியல் ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம்  ற்றியும் அதகைொடு 

பதொடர்புனடய ப ொருண்னம மொற்றம்  ற்றியும் விொிவொக ஆய்கின்றது.  இதற்கு 

ேிைரங்கின் “Polysemy in the Lexicon” (Blank, 1999a) என்ற கட்டுனர முழுேதுமரகப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்டுள்ைது. இக்கட்டுனரயில் இவ்ேரய்வுக்குப் அடிப்ேனடயரய் அனமயும் 

பகரட்ேரடுகள் சேரருண்னம மரற்றம், ேல்சேரருள் ஒருசமரழியத்தின் ேனககள், சூழல் 

http://www.languageinindia.com/


115 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

மரறுேரடும் ேல்சேரருள் ஒருசமரழியமும், ேல்சேரருள் ஒருசமரழியமும் 

ஒருசசரல்பேரலியும், ேல்சேரருள் ஒருசமரழியத்தின் நினலகள், இருநினல 

சேரருண்னமயியல் மற்றும் ேல்சேரருள் ஒருசமரழியம், கருத்தரடல் ேிதிகள் மற்றும் 

ேல்சேரருள் ஒருசமரழியம், ேல்சேரருள் ஒருசமரழியின் நரன்கு மட்டங்கள்/நினலகள் 

ஆகிய தனலப்புகைில் தகுந்த எடுத்துக்கரட்டுகளுடன் தரப்ேட்டுள்ைதன் கரரணமரக 

இக்கட்டுனர இவ்ேியலில் அவ்ேரபற ேிைக்கப்ேட்டுள்ைது. 

3.2 ப ொருண்னம மொற்றம்:  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தின் வனககள் 

பசொல்சொர்  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தின் வரலொறுசொர்  ின்ைைினயப் 

புொிந்துபகொள்ள முதலொவதொகப் ப ொருண்னம மயக்கத்தின் வனகப் ொட்டியல்  கதனவ; 

இது ஒரு ப ொருண்னமசொர் புதுனமனய ஒரு அகரொதியொக்கப் ட்ட அர்த்தத்துடன் உறவு 

 டுத்த இயலும் என் னதப் புொிந்துபகொள்ள உதவும். கருத்துருக்களுக்கும் அல்லது 

கருத்துருக்களுக்கும் பமொழிசொர் குறிகளுக்கும் இனடயில் உள்ள பதொடர்பு அடிப் னடயில் 

அனமந்த இம்மொதிொியொை வனகப் ொட்டியல்   ிளொங்கொல்  ொிந்துனரக்கப் ட்டது (Blank 

1999a) ( ொர்க்க அட்டவனை 1). இந்த வனகப் ொட்டியல் சமகொலத்தில் இந்த 

பதொடர்புள்ள உறவுகளின் பதொடர்ச்சியொகப்  ல்ப ொருள்ஒருபமொழியத்தின் விொிவொை 

விளக்கத்திற்கு அடிப் னடயொக  யன் டுகின்றது.  

அட்டவனை 1 (Blank 1999a:13) 

ப ொருண்னம மொற்றத்தின் வனககள் மர ொக்கம் பசய்யப் டும் க ொது 

சமகொலம்சொர் உறவு 

1.உருவகம் (metaphor) 

E mouse ‘small rodent’ > ‘computer device’ 

A. உருவக  ல்ப ொருள்ஒருபமொழி  

(metaphoric polysemy) 
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It afferrare ‘to grasp’ > ‘to understand’ 

L brevis ‘short (spatial)’ > ‘short (temporal)’ 

 

E mouse ‘small rodent’, ‘computer device’ 

It afferrare ‘to grasp’, ‘to understand’ 

L brevis ‘short (spatial)’, ‘short (temporal)’  

2.இனை உள்ளடங்குபமொழிய இடமொற்றம் 

(co-hyponymous transfer) 

? ratt- ‘rat’ > F (reg.), It (reg.) ‘mouse’ 

Pt aborrecer ‘to annoy s.o.’ > ‘to bore s.o.’ 

B. இனை உள்ளடங்குபமொழிய 

 ல்ப ொருள்ஒருபமொழி (co-hyponymous 

polysemy) 

F (reg.) rat, It (reg.) rat, ratta, ratto ‘rat’, 

‘mouse’ 

Pt aborrecer ‘to annoy s.o.’, ‘to bore s.o.’ 

3.ப ொருண்னம நீட்சி 

MF pigeon ‘pigeon raised for eating’ > ‘any 

kind of pigeon’ 

Sp tener ‘to hold’ > ‘to have’ 

C. வனகப் ொட்டியல்  ல்ப ொருள்ஒருபமொழி 

(taxonomic polysemy) 

F pigeon ‘pigeon raised for eating’, ‘any 

kind of pigeon’ 

Sp tener ‘to hold’, ‘to have’ 

4. ப ொருண்னமக் கட்டுப் ொடு 

VulgL homo ‘human being’ > ‘man’ 

F blé ‘corn’ > ‘wheat’ 

F homme, It uomo, Sp hombre etc. ‘human 

being’, ‘man’ 

F blé ‘corn’, ‘wheat’ 

5. பசொல்  பதொக்கிநிற்றல் (உட்கவர்தல்) 

(lexical ellipsis (absorption)) 
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a) வனரயறுக்கும்  குதியில் உட்கவர்தல் 

absorption into the determinatum 

Sp coche ‘coach’ > ‘car’ (< coche 

automóvil) 

G Schirm ‘shelter’ > ‘umbrella’ (< 

Regenschirm 

 

 

Sp coche ‘coach’, ‘car’ 

G Schirm ‘shelter’, ‘umbrella’ 

b) வனரயறுப் ொன்களில் உட்கிரகித்தல் 

absorption into the determinans 

F diligence ‘velocity’ > ‘stage-coach’ (< 

carosse de diligence) 

G Weizen ‘wheat’ > ‘beer made of wheat’ 

(< Weizenbier) 

D. ஆகுப யர்சொர்  ல்ப ொருள்ஒருபமொழி 

(metonymic polysemy) 

F diligence ‘velocity’, ‘stage-coach’ 

G (der) Weizen ‘wheat’, (das) Weizen 

‘beer made of wheat’ 

6. ஆகுப யர் (metonymy) 

L lingua ‘tongue’ > ‘language’ 

L defendere ‘to defend’ > F défendre ‘to 

forbid’ 

G während ‘while (temp.)’ > ‘whereas 

(advers.) 

L lingua ‘tongue’, ‘language’ 

F défendre ‘to defend’, ‘to forbid’ 

G während ‘while (temp.)’, ‘whereas 

(advers.) 

7.  ிர லமொை பசொற் ிறப் ியல் (popular F forain ‘non-resident’, ‘belonging to the 
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etymology) 

F forain ‘non-resident’ > ‘belonging to the 

fair’ (< foire) 

Lat somnium ‘dream’ > Sp ‘sleep’ (< 

somnus) 

fair’ 

Sp sueño ‘dream’, ‘sleep’ 

8. தொைியங்கு-மறுதனல மொற்றம் (auto-

converse change) 

It noleggiare ‘to lend’ > ‘to borrow’ 

L hospes ‘host’ > ‘guest’ 

E. தொைியங்கு-மறுதனல 

ஒருப ொருள் ன்பமொழி (auto-converse 

polysemy) 

It noleggiare ‘to lend’, ‘to borrow’ 

F hôte, It ospite, Cat hoste, Occ oste 

‘host’, ‘guest’ 

9. முரண் டல் (antiphrasis)  

F villa ‘country house’ > F (argot) ‘prison’ 

It brava donna ‘honorable lady’ > It (gergo) 

‘prostitute’ 

F. முரண் டு ஒருப ொருள் ன்பமொழி 

(antiphrastic polysemy) 

F villa ‘country house’, F (argot) ‘prison’ 

It brava donna ‘honorable lady’, It (gergo) 

‘prostitute’ 

10. தொைியங்கு-எதிர்பமொழியம் (auto-

antonymy) 

E bad ‘not good’ > E (slang) ‘excellent’ 

G. தொைியங்கு-எதிர்பமொழியம் (auto-

antonymic polysemy)  

E bad ‘not good’, (slang) ‘excellent’ 
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sard. masetu ‘gentle’ > ‘irascible’ sard. masetu ‘gentle’, ‘irascible’ 

11. ஒத்த ப ொருண்னமசொர் மொற்றம் 

(analogous semantic change) 

F polir ‘to polish’, ‘to steal’ _ fourbir ‘to 

polish’ > ‘to steal’, 

nettoyer ‘to clean’ > ‘to steal’ etc. 

L levare ‘to lift up’, ‘to erect’ _ Sp alzar, It 

alzare ‘to lift up’ 

> ‘to erect’ 

all relations possible, e.g. 

metaphoric polysemy: 

F fourbir ‘to polish’, ‘to steal’ 

metonymic polysemy: 

Sp alzar, It alzare ‘to lift up’, ‘to erect’ 

 

 நொம் வரலொறுசொர் பசயற் ொடுகளுக்கும் (diachronic processes) சமகொல 

நினலகளுக்கும் (synchronic states) இனடயில் முழு ஓைச் சொர்ன க் (isomorphy)  கொை  

இயலொது.  நொம் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் அவற்றின் சமகொல இனைகளின் வனககளின் 

கசரும் தன்னமயின்  ின்ைைினயப்  ற்றி சுருக்கமொக ேிைரங் தருகின்றரர் (Blank, 

1999a).   

  ல்ப ொருள்ஒருபமொழியின் மிக அறியப் டுகின்ற வனக உருவகம்சொர் 

 ல்ப ொருள்ஒருபமொழியொகும் (metaphoric polysemy); இது ப ரும் ொலும் வரலொறுசொர் 

பசயற் ொங்கொக உருவகம் பசயல் டுவதன் கொரைமொகும்.  இரண்டும் கவறு ட்ட அல்லது 

தூரமொை இரு கருத்துருசொர் ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த  இரு கருத்துருக்களுக்கு 

இனடயில் ஏறக்குனறய உள்ள முக்கிய ஒற்றுனம அடிப் டியில் அனமந்ததொகும்.  
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ஒற்றுனம ஒகர கருத்துரு ப ொருண்னமக் களத்தில் அல்லது நொட்டுப்புற 

வனகப் ொட்டியலில் இருப் து இனை-உள்ளடங்குபமொழிய மொற்றத்திற்கு 

அடிப் னடயொகும்; இது இனை-உள்ளடங்குபமொழிய  ல்ப ொருள்ஒருபமொழியத்திற்கு (co-

hyponymous polysemy) வழிவகுக்கும். இவ்வனகயிலொை மொற்றத்திற்குக் கொரைம் 

சம் ந்தப் ட்ட கருத்துருக்களொல் குறிக்கப் டுகின்ற எல்னலகள்  ற்றிய க சு வொின் 

அறிவு தற்கொலிகமொக அல்லது நிரந்தரமொக மங்குகின்றது என்ற என்ற உண்னமயொகும்.  

ஒகர கினளபமொழி (dialect) அல்லது சிறப்புவழக்குக்கு (register) உள்களயுள்ள  

 ல்ப ொருள்ஒருபமொழி நினலயில்லொதது மற்றும் மங்கக்கூடியது (Blank, 1999a:12). 

 வனக 3-உம் 4-உம் ஒகர ப ொருண்னமகளத்திற்குள் கருத்துருக்களின் ஒற்றுனம 

அடிப் னடயில் ஆகும்; ப ரும் ொலொை கநர்வுகனளப் க ொன்று ப ொருண்னம 

மொற்றத்திற்கு உள்ளொகும் இரு கருத்துருக்களில் ஒன்று முழு வனகப் ொட்டின் மூலவனக 

கநர்வொகக் கருதப் டுகின்றது. சமகொலத்தில் நொம் இரு அர்த்தங்களுக்கு இனடகயயுள்ள 

உடன்நிகழ் வனகப் ொட்டியல் உறவுவின் (taxonomic relation) கமல் கவைக்குவிப்பு 

பசய்கின்கறொம். இந்தப்  ொர்னவயில் ப ொருண்னமமொற்றத்னத உட் டுத்தும் கூடுச்கசரும் 

உறவு (associative relation)  ின்ைைிக்கு மொறுகின்றது; அகத சமயம் குறிப் ிடுகிற 

வகுப்புகளின் (referential classes) வனகப் ொட்டு உட் டுத்தல் (taxonomic inclusion) 

ஆதிக்கம்ப றும்.  

 பசொல்  பதொக்கிநிற்றல் (lexical ellipsis) அல்லது உட்கிரகித்தல் (absorption) எை 

அனழக்கப் டும் வனக 5, இந்தக் கலனவத்தன்னமயொை பசொல்லின் அர்த்தத்னத எந்தப் 

 குதி உட்கிரக்கின்றது என் னதப் ப ொறுத்து இரண்டு துனைவனககனளக் 

கொட்டுகின்றது. இருப் ினும் சமகொல அடிப் னடயில் உட்கிரகித்தல் ப ொருண்னம 
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கட்டுப் ொட்டின் வினளவுடன் அதொவது வனக ொட்டியல் ஒருப ொருள் ன்பமொழியுடன் 

அல்லது உருவகத்தின் சமகொல  லனுடன்/வினளவுடன் (synchronic effect) ஒற்றுனம 

கொட்டுகின்றது. இவ்வொறு வரலொறுசொர் பசயற் ொங்கொக (diachronic process) 

உட்கிரகித்தலுக்குச் சொியொை சமகொல  யதொர்த்தம் (synchronic relatity) இல்னல. 

 இது நம்னம (உருவகத்னத உட் டுத்தி) ஆகுப யருக்கும் அதன் ஒத்த சமகொல 

இனைக்கும் பகொண்டுபசல்லும். இரண்டும் கருத்துசொர் அண்னம (conceptual contiguity) 

அடிப் னடயிலொைதொகும்; அதொவது எடுத்துக்கொட்டொை அல்லது சிறப் ொை/முக்கியமொை 

கசர்ந்துவருனக (co-occurrence) அல்லது  சட்டகங்களில் (frames) அல்லது கொட்சிகளில் 

(scenarios) தைிமங்களின் பதொடர்ச்சி அல்லது சட்டகங்கள் தரபம. ஒகர சமகொல வினளவு 

 ிரசிதிப ற்ற பசொல் ிறப் ியல் (சில விதிவிலக்குகளுடன்) வழி ப ொருண்னம 

மொற்றத்தொல் உருவொக்கப் டும். வரலொறு அடிப் னடயில்  ிரசித்திப ற்ற பசொற் ிறப் ியல் 

முனறயொை ஒற்றுனமயுடன் கருத்துருசொர் அண்னமனய கவண்டுபமன்கற 

இனைக்கின்றது.  

 வனக 8 சட்டகத்தில் “விருந்தொளிகனள வரகவற்றல்” சட்டகத்தில் விருந்தளிப் வர் 

மற்றும் விருந்தொளி க ொன்ற  ங்பகடுப் ொளர்களின்  ரஸ் ரப்  ினைப்ன க் (reciprocal 

interconnection) னகயொளுகின்றது. ஒகர பசொல்லுக்குள் அம்மொதிொியொை மறுதனலயொை 

உறவு உருவொைொல் நொம் இனத தொைியங்கு மறுதனல  ல்ப ொருள்ஒருபமொழிக்குக் (auto-

converse polysemy) பகொண்டுபசல்லும் தொைியங்கு மறுதனல மொற்றம் (auto-converse 

change) எை அனழக்கின்கறொம். எதிர்நினலயின் தரமொை கநர்வொக இருப் ினும் இது 

ஆகுப யருக்குள் ஒருவர்  ட்டியலிட இயலும் அண்னமயின் சிறப்பு கநர்வொகும்.  
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 ேனககள் 9-இலும் 10-இலும் ஒரு பசொல்லுக்குள் எதிர்நினல அர்த்தங்கள் உருவொக 

இயலும். இருப் ினும் இங்கு அக எதிர்பமொழியத்தின் ஒருவனகனயத் தரும் 

உைர்ப ொருள்நினல மீகதொ அல்லது னமய ப ொருளடக்க நினல மீகதொ உள்ள 

அடிப் னடயொை பதொடர்பு முரைொகும்.  இரண்டு கநர்வுகளும் மிக அொிதொக வழக்கொறொக 

ஆகும்;  ல்ப ொருள்ஒருபமொழி ஒகர சிறப்பு வழக்கில் பசயல் டொததன் கொரைமொக அது 

ப ரும் ொலும் “சமசீரற்றது” (asymetric) ஆகும்.  

 ஒத்த ப ொருண்னம மொற்றம் (analogous semantic change), அது ஒரு பசொல்லின் 

 னழய அர்த்தம் மொதிொியொக  யன் டும் மற்பறொரு பசொல்லுக்கு உருவகம் சொர்ந்ததொயினும் 

வனகப் ொட்டியல் சொர்ந்ததொயினும் அல்லது ஆகுப யர் சொர்ந்ததொயினும் (அல்லது மிக 

அொிதொக துனை-உள்ளடங்குபமொழி (co-hyponymous) சொர்ந்ததொயினும் அல்லது 

எதிர்பமொழியம் (antonymic) சொர்ந்ததொயினும்), ஏற்கைகவ இருக்கின்ற 

 ல்ப ொருள்ஒருபமொழியின் நகலொகும்: இவ்வொறு பரொமொன்ஸ் பமொழிகளின் (Romance 

languages) வரலொற்றில்  ஒருப ொருள் ன்பமொழிகள் என்ற கொரைத்தொல் *altiare என் து 

levare க ொலகவ கிட்டத்தட்ட அர்த்தங்களின் ஒகர கற்னறக் பகொண்டிருந்தது.  ின்ைர் 

கூறப் ட்டுள்ளது க ொல் ப ொருண்னம மொற்றத்தின்  ின்வினளவு அல்லொத 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியின் கநர்வுகளில்  ஒப்புனம (analogy) முக்கியப்  ங்கு வகிக்க 

இயலும்.  

 அட்டவனை 1-இன் வலப்புறத்திலுள்ள பசங்குத்தொை  த்தி/பநடுவொினச வனககள் 

A–G ஒரு பசொல்லின் இரு அர்த்தங்களுக்கு இனடகய உள்ள சமகொலம் சொர் உறவுகளொகும்; 

இதுவனர “உருவகம் சொர்  ல்ப ொருபளொருபமொழி” (metaphoric polysemy) க ொன்ற 

புலக்குறிப்புகள், அனவ ஒரு பசொல்லின் முழு  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்னத 
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விளக்கொததன் கொரைமொக,  அவ்வளவு சொியொைது அல்ல.  இரண்டு பதொடர்புள்ள 

அர்த்தங்களின் ஒவ்பவொரு இனையும் ககள்விக்குொிய பசொல்லின்  ிற அர்த்தங்களுடன் 

ப ொருண்னமத் பதொடர்புகனள நிறுவும். நொம் ஒரு பசொல்  ல்ப ொருபளொருபமொழி எைக் 

கூறுனகயில் ஒரு பசொல்லின் எல்லொ அர்த்தங்களும் ஒன்றுக்பகொன்று பதொடர் ொைனவ 

அல்லது “ப ொதுவொை ஒன்னற” பகொண்டிருகின்றை என்று அர்த்தமல்ல. மொறொக 

 ல்ப ொருபளொருபமொழி அர்த்தங்களின் சங்கலி அல்லது வனலப் ின்ைல் என்று  

கருதப் டகவண்டும். அகரொதி இயல்  யன் ொடு தவிர்க்க இயலொமல் ஒரு கலனவத் 

தன்னமயொை உருப் டுத்தத்திற்குக் பகொண்டு பசல்லும்; ஆைொல்  ின்வரும்  டத்தில் 

(Blank 1999a: 15) கொட்டியுள்ளது க ொன்று ஒரு பசொல்லின் அர்த்தங்களுக்கு இனடயில் 

உள்ள உறவுகளின் துல்லியமொை  ண் ொக்கத்னத அனுமதிக்கும் . 

  டம் 1: E manN 

http://www.languageinindia.com/


124 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

 

  

 

              

             

       

(1) ‘adult, male person’ 

(2) ‘husband’ 

(3) ‘male having 

typically manly 

qualities or 

virtues’ 

(4) ‘male follower, 

subordinate 

or employee’ 

(5) ‘vassal’ (6) ‘male 

servant; 

valet’ 

(9) ‘one of the 

pieces 

used in playing 

certain games, as 

chess or 

checkers’ 

(7) ‘human 

being’ 

(8) ‘human 

individual 

as representing the 

species; mankind’ 

TAX METON 

TAX METON 

META 

METON 

TAX 
TAX 

3.3 சூழல் மொறு ொடு:  ல்ப ொருபளொருபமொழியம், ஒருபசொல்க ொலியியல் 

   ல்ப ொருளுருபமொழியம் என் து சூழல் மொறு ொட்டுடனும் 

(“பதளிவின்னம”) ஒருபசொல்க ொலியியலுடனும் (“ப ொருண்னம மயக்கம்”) ஊடொட்டம் 

பசய்யும் ப ொருண்னமயியல்சொர் வருைனையொகும். ப ொதுவொக இந்த 

சிக்கல்களுக்கு/விசயங்களுக்கு இனடகயயுள்ள பதளிவொை கவறு ொடு கடிைமொைதொகும் 

(Geeraerts 1993: 263).  இயல் ொை வொழ்க்னகச் சூழலில் பசொற்கள் திடமொை 

கூற்றுக்களிகலகய வரும்; அவற்றின் அருவமொை சூழலிகலொ சீர்னமயொக்கப் ட்ட அகரொதி 

வனரயனற விளக்கத்திகலொ வருவதில்னல. நொம் ஒரு அர்த்ததின் சூழல் மொறு ொடு எங்கு 

முடிவுறுகின்றது மற்றும் மற்பறொரு அர்த்தத்தின் ப ொருண்னம  ரப்ப ல்னல எங்கு 

பதொடங்குகின்றது  எை வனரயனறவிளக்கம் தரகவண்டும். இதுதொன் பதளிவின்னமக்கும் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்திற்கும் இனடகய உள்ள கவறு ொடு. நொம் அர்த்தங்கள் 
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ஒன்றுக்பகொன்று உறவுபகொண்டுள்ள  ல்ப ொருபளொருபமொழிய பசொற்கனள 

ஒருபசொல்க ொலிகளிடமிருந்து (homonyms) (அதொவது சொியொை ப ொருண்னம உறவு 

இல்லொத இரண்டு பசொல்லன்களிடமிருந்து (lexemes)) கவறு டுத்தும் அளவுககொனலக் 

கண்டு ிடிக்ககவண்டும்.    

3.3.1 சூழல் மொறு ொடும்  ல்ப ொருபளொருபமொழியமும் 

  ொல் கடன் (Paul Deane 1988) ”ேல்சேரருசைரருசமரழியமும் புலைறிவும்” 

(“Polysemy and cognition”) என்ற தமது கட்டுனரயில் ப ொரும் ொன்னம புலைறி 

பமொழியிலில் (Cognitive Linguistics) னகவிடப் ட்ட மூலவனக-ககொட் ொட்டின்  

(prototype-theory) “நினலப று/தரமொை  திப்பு” (standard version) (Kleiber 1990) என்று 

அனழக்கப் டும் கருத்துச்சொயனலப்  ின் ற்றுகின்றொர்.  கடைின் கருத்துப் டி 

வனக ொடுகளின் மூலவனகசொர் அனமப்பு  ின்வரும் வொக்கியங்கனளக் கூற 

அனுமதிக்கின்றது (Blank 1999a:16). 

 a. My arm hurts. ‘எைது னக வலிக்கின்றது’ 

b. Look at the arm of the statue. ‘சினலயின் னகனயப்  ொர்’ 

c. My mother was overdosed on LSD, so my arm is this little thing on my 

stomach. என் ‘தொய்க்கு எல்.எஸ்.டி. கூடுதொலொக தரப் ட்டது, எைகவ என் னக 

வயிற்றுக்கு கமலுள்ள இந்தப் ப ொருளதொன்’ 

d. A robotic arm reached out and grabbed me. ‘ரக ொட் னக நீண்டு என்னைப் 

 ற்றியது’ 

(all ex. cf. Deane 1988: 347)  
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(3) a-இல் arm ‘னக’ என் தன் மூலவனக கநர்வு உள்ளது; அகத சமயம்  ிற 

எடுத்துக்கொட்டுகளில் arm ‘னக’ என் தன் எடுத்துக்கொட்டொை  ண்புக்கூறுகள் குனறவு: 

(3) d ஒரு மைிதக் னகயின் கதனவயொை பசயல் ொடுகனளப்  ங்கிடுகின்றது; ஆைொல்  arm 

‘னக’ (3) b க ொன்று விலங்கல்லொதது ஆகும். இருப் ினும் இந்த விளிம் ில்வரும் மூன்று 

கநர்வுகனளயும் “மைிதக் னக” என்ற வகுப் ில்  அடக்க இயலும். ப ொருத்தமொை னமய 

அர்த்தம் ஒரு கற்னறப்  ண்புகனளக் பகொண்டிருக்கும்; அவற்றில் சிலவற்னற அடக்கி 

இயலும் (3)-இல் கொணும் கவறு ொடுகனளக் உருவொக்க இயலும். கடன் இந்தக் கருத்துச் 

சொயனல மொற்றுப ொருண்னம (allosemy) என்று அனழக்கின்றொர்; மற்றும் ஒரு சில 

கசொதனைகளொல்  ல்ப ொருபளொருபமொழியிலிருந்து இந்த “ஒரு பசொல்லின் 

ப ொருண்னமயில் உடைடி-தைித்தன்னம மொறு ொட்னட” கவறு டுத்துகின்றொர் (cf. Deane 

1988: 347-350).  

 மொறொகக்  குறிப்பீடுசொர் (referential) அல்லது நீட்சிசொர் (extensional) 

மட்டத்திற்கும்  ப ொருண்னம விளக்க மட்டத்திற்கும் இனடயில் பதளிவொை கவறு ொட்னட 

நிறுவுவது முக்கியமொகும்: குறிப்பீடுசொர்  ொர்னவயில்/கருத்தில் பதளிவின்னம குறிப் ிடும் 

ப ொருள் ஒரு வனகப் ொட்டின் விளிம் ில் வரும் கநர்வொக வனகப் டுத்தப் டுகின்றது; 

இருப் ினும் இந்த வனகப் ொட்டின் உறுப் ிைரொகக் கருதப் டுகின்றது. நொம் 

பதளிவின்னமனய அல்லது ப ொருண்னம அடிப் னடயில் சூழல் பேறுேரட்னட அணுக 

எண்ைிைொல், ஒரு தரப்ேட்ட கூற்றில் ஒரு சசரல்லின் சூழல் சேரருண்னம, இச்சூழலுக்கு 

எல்லொ வனரயனற விளக்கம் பசய்யும்  ண்புக்கூறுகளும்  யன் டுத்தத் தக்கதொக 

இல்லொவிடினும், அச்பசொல்லின் அகரொதியொக்கப் ட்ட அர்த்ததின் இயல் ொக்கமொகக் 

கருதப் டும் என்று ப ருள் டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக [விலங்கிைம்] அல்லது 
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[மைிதவிைம்] என் திலிருந்து (3) b மற்றும் (3) d.  இந்த தைிநேர் உள்ளுணர்வு இனட 

அகேய சேரருத்தத்தின் ேரிபசரசதனைக்குச் சமர்ப்ேிக்க உகந்தது;  (3)-இல் உள்ள arm 

‘னக’ க ொன்று இரு சூழல் ப ொருண்னமகள் பதளிவொை ப ொருண்னம கமலுறனல 

கொட்டிைொல், ஆைொல் A-G-இல் உள்ள ஏழு ப ொருண்னம உறவுகளில் ஒன்றொல் சொியொக 

பதொடர்பு டுத்த இயலவில்னல என்றொல் நமக்கு ஒரு அர்த்தத்தின் சூழல் கவறு ொடு 

இருக்கும் (Blank 1999a:16).  

 மொறொக இரு குறிப் ிடு ப ொருள்கள் (referents) இரு கவறு ட்ட நீட்சிசொர் 

வகுப்புகளின் கநர்வுகளொகக் கருதப் ட்ட கவண்டும் என்றொல் நொம் குறிப்பீடுசொர் 

பதளிவின்னமயின் எல்னலயிலிருந்து தூரத்தில் இருக்கின்கறொம். இந்தச் சூழல் 

ப ொருண்னமகள் கமற்பசொன்ை சமகொலம்சொர் ப ொருண்னம உறவுகளில் ஒன்றுடன் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட இரு அகரொதியொக்கப் ட்ட அர்த்தங்களின் இரண்டு கநர்வுகள் 

என்றொல் நமக்கு  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் இருக்கிறது (Blank 1999a:17). 

 (4) a. The arm of a coat. ‘ககொடின் னக’ 

b. The arm of a record player. ‘இனசத்தட்டு இயக்கியின் னக’ 

c. An arm of the sea. ‘கடலின் னக’ 

(all ex. cf. WEUD, s.v. “arm1”) 

(4) a-இல் உள்ள arm ‘னக’ பகொள்கலன் – பகொள்ப ொருள் ஆகுப யொின் (CONTAINER–

CONTENT–metonymy) கநர்வொகும்; (4) b மற்றும் (4) c என் ை உருவகத்தின் கவறு ட்ட 

வனககளொகும். (4) b பதளிவொக மைிதக் னகயின் முனறயொை தன்னமகனள 

 ங்கிடுகின்றது; (4) c  ஒருவனக “நிலத்கதொற்ற இறுதி” (“landscape extremity”) ஆகும். 

(3)-க்கு முரைொக, இந்தக் குறிப் ிடு ப ொருள்கள் (referents) எதுவும் மைித மொதிொினயப் 
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 ின் ற்றி உருவொக்கப் ட்ட மைித உடலின் அல்லது உடலின் கமல்  குதியின் 

இருப் ிடத்னதக் கொட்டவில்னல: னககள் இல்னல, ஆைொல் அம்மொதிொி கருத்துருவொக்கம் 

பசய்யலொம்.  இந்தப்  ொர்னவயில்/கருத்தில் கவறு ட்ட நீட்சிசொர் வகுப்புகள் கவறு ட்ட 

கருத்துருக்களுடனும் மற்றும் ஒரு குறிப் ொனுடன்  (signifier)  பதொடர்பு டுத்த இயலும் 

அர்த்தங்களுடனும் ப ொருந்தும் என் து பதளிவொகும்.  உருவகங்கள், ஆகுப யர்கள் 

க ொன்றை நீட்சிசொர் அல்லது கருத்துருசொர் வனகப் ொட்னட விொிவு டுத்தவில்னல; 

ஆைொல் ஒரு புதிய நீட்சிசொர் வனகப் ொட்னடயும் அதன் கருத்துருனவயும் தரப் ட்ட 

பசொல்லுடன் பதொடர்பு டுத்துகின்றது.  இந்த உருவககமொ அல்லது ஆகுப யகரொ ஒரு 

தைிப் ட்ட சூழல்சொர் வினளவொக இருதொல் அதொவது புதுனமயொக இருந்தொல் ஒன்றும் 

நனடப றொது; ஆைொல் அது  ிற பமொழிக சு ரகளொல் ஏற்கப் ட்டொல், இவ்வொறு 

மரபுவழி டுத்தப் ட்டொல் (conventionalized) ஒரு பசொல்லின் பசொல்  ரப்ப ல்னலக்குள் 

ஒரு புதிய அர்த்தம் உருவொக்கப் டுகின்றது (Blank, 1999a:17).  

3.3.2  ல்ப ொருபளொருபமொழியமும் ஒருபசொல்க ொலியமும் 

 குறிபீடுசொர் மற்றும் ப ொருண்னமசொர் அளவீட்டின் கசர்க்னக 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்னத ஒருபசொல்க ொலியத்திலிருந்து கவறு டுத்த 

இயலச்பசய்கின்றது.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்னடக் கருத்தில் பகொள்ளவும். (Blank 

1999a:17) 

 (5) a. The arm on that statue looks better than yours. (cf. Deane 1988: 347) 

 சினலயிலுள்ள னக உன்னுனடயனதக் கொட்டிலும் நன்றொக இருக்கின்றது. 

b. A special arm of the government is to investigate the matter. 

 (cf. WEUD, s.v. “arm2”) 
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அரசரங்கத்தின் ஒரு சிறப்ேரை னக அந்த ேிஷயத்னதப் புலன்ேிசரரனண சசய்ய 

 இருக்கிறது. 

c. His religious convictions kept him from bearing arms, but he served as an 

ambulance driver with the Red Cross. (cf. WEUD, s.v. “arm2”) 

d. Three lions passant gardant ... the Royal Arms of England. (Porny, Heraldry 

[1787], cf. OED, s.v. “arm2, IV014”) 

குறிப்பீடுசொர் அடிப் னடயில் இந்த நொன்கு எடுத்துக்கொட்டுகளும் கவறு ட்ட நீட்சிசொர் 

வகுப்புகனளச் சொரும். இப்க ொது  (5)b என் து (5)a-உடன் பதொடர்புனடய மற்பறொரு 

அகரொதியொக்கம் பசய்யப் ட்ட உருவகமொக (lexicalized metaphor) இருக்னகயில், (5) a 

அல்லது (5)b என் னவகளுடன் ப ொருண்னமசொர் உறனவ அனுமதிக்கும் (5) c-இன் 

ப ொருத்தமொை/சொியொை அர்த்தம் இல்னல. இங்கு   arm  என் து ‘ஆயுதம்’ எை அர்த்தம் 

தரும். (5)d என் து (5)c-உடன் உருவக அடிப் னடயில் பதொடர்புபகொண்டுள்ளது. 

இதிலிருந்து நொம் முதல் இனைக்கும் இரண்டவது இைக்கும் பதொடர்பு இல்னல 

என்றொலும் (5)a-யும் (5)b-யும் ஒரு  ல்ப ொருபளொருனமசொர் பசொல்லுக்கு ஒதுக்க இயலும்; 

மற்றும்  (5)c-ஐயும் (5)d-ஐயும் மற்பறொன்றுக்கு ஒதுக்க இயலும்.  

  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் ஒரு பதொடர்பு டுத்தும் பசயற் ொங்கின் 

பசொல்லைொக்கத்தின் (lexicalization) வினளவொகும்; எைகவ அது ப ொருண்னமயியல்சொர் 

இயல்புனடயொதொகும்; மொறொக ஒருபசொல்க ொலியம் (homonymy) ஒலியியல் கமொதலொல் 

உருவொைதொகும்; நமது எடுத்துக்கொட்டில் arm1 ‘மைித உடலின் கமற் னக’ மற்றும் arm2  

‘ஆயுதம்’ (Blank 1999a:18) 

 (6) a. OE earm ‘upper limb of the body’ > ModE arm1 
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b. OF arme ‘weapon’ > ME arme > ModE arm2 

கவறு ட்ட பசொற் ிறப்பு அகரொதியிலொருக்கு முக்கியமொை குறிப் ொகும்; இது அவர்களுக்கு 

சமகொலத்னத புொிந்துபகொள்ளவும் உதவுகின்றது. பசொற் ிறப் ியல் சமகொலத்னத விளக்க 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டலொகொது. இது ஆய்வுமுனறசொர் கநர்னம மட்டுமன்றி இந்த அளவீடு 

அடிப் னடயிலொை விளக்கம்/வருைனை  ின்வரும் கநர்வுகனள விளக்குவதில் 

பவற்றிப றுவதில்னல (Blank 1999:18). 

(7) a. OF voler ‘to fly (itr.)’ [>METON> ‘to hunt with falcons (tr.)’ >METON> 

‘to catch the prey’ >META>] ‘to steal’ (hence ModFr. voler1 ‘to fly’ – 

voler2 ‘to steal’) 

b. MHG sloz ‘lock’ [>META> ‘castle locking a valley or a pass’ 

>EXTENSION>] ‘castle, palace’ (hence ModG Schloss1 ‘lock’ – Schloss2 

‘castle’) 

(8) a. Lat somnus ‘sleep’ > Sp sueño – somnium ‘dream’ > Sp sueño (hence 

> Sp sueño ‘sleep’ –METON– ‘dream’) 

b. OE corn ‘grain’ > ModE corn – OF corn ‘horny induration on the 

foot’ > ModE corn (hence ModE corn ‘grain’ –META– ‘corn on the 

foot’)  

(7)-இல் நமக்கு வரலொற்று அடிப் னடயில்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் இருக்ககவண்டும்; 

ஆைொல் முதலொவது மற்றும் இறுதி ஏற்புடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ள அர்த்தங்கள் 

வழக்கிலிருந்து மனறந்துவிட்டை; எைகவ எஞ்சிய அர்த்தங்களுக்கினடயில் ப ொருண்னம 
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உறவு இல்னல:  இது இரண்டொம் நினல ஒருபசொல்க ொலியியல் ஆகும். (8)-இல் மூல 

ககள்விக்குொிய அர்த்தங்களுக்கினடகய ப ொருண்னம உறவு இருப் தொகக் கருதுகின்ற 

பமொழிக சு வர்களொல் ஒருபசொல்க ொலியியல்  ல்ப ொருபளொருபமொழியமொக 

மறுப ொருள்ககொண்னம பசய்யப் ட்டுள்ளது: இது இரண்டொம் நினல 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியமொகும். 

3.3.3 குறிப் ிடும் வகுப்பு மற்றும் ப ொருண்னம உறவு:  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்திற்கு 

இரட்னடப்  ொிகசொதனை 

 இறுதி நொன்கு எடுத்துக்கொட்டுகள் நமக்குச் சமகொலத்தில் மட்டும் பசயல் டும் 

அளவுககொல்கள் கதனவ என் னத வலியுறுத்துகின்றை. குறிப் ிடும் வகுப் ின் 

 ண்புக்கூறுகள் மற்றும் ப ொருண்னம உறவுகள் அடிப் னடயிலொை வனகப் ொட்டியல் 

இந்த உொினமனய/ககொொிக்னகனய நினறகவற்றுகின்றது மற்றும் ஒருபசொல்க ொலியியனல 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்திலிருந்து கவறு டுத்துகின்றது;  ிந்தயனதயது சூழல் 

மொறு ொட்டிலிருந்து  கவறு டுத்துகின்றது. 

அட்டவனை 2 (Blank 1999a:18) 

 பசொல் வடிவம் குறிப் ிடும் வகுப்பு ப ொருண்னம 

உறவுகள்  A-G 

சூழல் கவறு ொடு 

(“பதளிவின்னம”) 

ஒகரமொதிொியொைது ஒகரமொதிொியொைது இல்னல 

(ப ொருண்னம 

உறவு நினலக்குக் 

கீழ்)  

 ல்ப ொருபளொரு

பமொழியம் 

ஒகரமொதிொியொைது கவறு ட்டது இல்னல 

(ப ொருண்னமஉற
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வு நினலக்கு 

அப் ொல்) 

ஒருபசொல்க ொலியி

யல் (“ப ொருண்னம 

மயக்கம்”) 

ஒகரமொதிொியொைது கவறு ட்டது  

 

சூழல் கவறு ொடு ஒரு பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் ட்ட அர்த்தத்தின் (lexicalized sense) 

ப ொருண்னமப்  ரப்ன  வர்ைனை பசய்கின்றது; ஏதொவது ப ொருண்னம கவறு ொடு 

இருந்தொல், அது முன்ைர் கூறப் ட்ட ப ொருண்னம உறவுகளின் நினலக்குக் கீழொைது. 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியம் ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னம அந்தஸ்தின் உனடனம ஆகும்; 

மற்றும் முன்ைர் எடுத்துக்கொட்டப் ட்டது க ொல் பதொடர்புள்ள அர்த்தங்களின் 

வனலப் ின்ைனல வர்ைனை பசய்கின்றது. இருபசொற்கள் ஒலியியல் அடிப் னடயில் 

மட்டும் ஒன்றுக ொல் இருந்தொல் அது ஒருபசொல்க ொலியியல் ஆகும்; இங்கு நொம் 

ப ொருண்னம உறவுக்கு அப் ொல் இருக்கின்கறொம்.  இந்த வனகப் ொட்டியியல் 

வரலொறுசொர் பசயற் ொங்குகளொல் வினளந்திருக்கலொம்; ஆைொல் இது சமகொலம்சொர் 

உறவுகளின் வர்ைனை ஆகும். 

 இறுதியில் “பதளிவின்னம” (“vagueness”) மற்றும் “ப ொருண்னம மயக்கம்” 

(“ambiguity”) என்ற கனலச்பசொற்கனளக் கருத்தில்பகொள்வதொல் பசொற்களின் அர்த்தங்கள் 

பதளிவற்றை என் தில்னல; ஆைொல் சிலகநரங்களில் சூழல்கள் கவறு ட்ட பசய்திகனள 

அனுமத்தித்தொல் அனவ பதளிவற்றிருக்கும்; மற்றும் ப ரும் ொலும் குறிப் ிடும் 

ப ொருள்கள் (referents) அனவ ஒரு நீட்சிசொர் வனகப் ொட்னட அனடபசய்ய 
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கடிைமொைதொக இருப் துவனர பதளிவற்றைவொகும். “நொம் ஒருவர் வயிற்றின் கமலுள்ள 

 ொிதொ த்திற்குொிய சிறிய ப ொருள்” என் னத மைித கமற்னகனய அனடபசய்யத் 

தீர்மொைித்தொல் அச்பசொல் பதொடர்புள்ள கருத்துருவுடனும் ப ொருளடக்கத்துடனும் 

முழுவதுமொய்த் பதொடர்பு டுத்தப் டும்.   

3.4 கருத்தொடல் விதிகள், தைிப்க ொக்கு, பசொல்லைொக்கம்:  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தின் 

நினலகள் 

3.4.1 வழனமயொக மீண்டும் மீண்டும் வரும்  ல்ப ொருபளொருபமொழியங்கள் 

 இது வனர, நொம்  ல்ப ொருபளொருபமொழி என் து ப ொருண்னம மொற்றத்தின் 

சமகொலம்சொர்  க்கம் ஆகும் என்ற ப்பரயலின் பகொள்னகனயப்  ின் ற்றிகைொம்.  ல 

எண்ைிக்னகயிலொை பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் ட்ட ப ொருண்னம மொற்றங்கள் 

(lexicalized semantic changes) இந்தக் கருத்துக்கு ஆதரவு தருகின்றை.  இருப் ினும் இது 

கவறு ட்ட பமொழிகளில் வழனமயொக மீண்டும் மீண்டும் சம் விக்கின்ற 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியங்களொல் சொவொலிடப் ட்டுள்ளது.   ின்வரும்வொக்கியங்கனள 

எடுத்துக்பகொண்டொல், school என்ற பசொல் அது  யன் டுத்தப் டுகின்ற சூழல் 

அடிப் னடயில் (9)a-இல் “கட்டிடம்” என்ற அர்த்தத்னதயும் , (9)b-இல் “கல்வியின் 

கொலகட்டம்” என்ற அர்த்தத்னதயும் (9)c-இல் “மொைவர்களும் ஆசிொியர்களும் கசர்ந்த குழு” 

என்ற அர்த்தத்னதயும் (9)d-இல் “ஒரு அல்லது ஒருசில  ொடப் ிொிவுகள்” என்ற 

அர்த்த்த்னதயும் தரும் (Blank 1999a:19).  

(9) a. The children are now at the school. 

குழந்னதகள் இக ொது  ள்ளியில் இருக்கின்றை. 

b. School starts at the age of six. 
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 ள்ளி ஆறு வயதில் பதொடங்கும். 

c. The entire school rose when the headmaster entered the auditorium. 

கனலயரங்கத்தில் தனலனம ஆசிொியர் நுனழந்த க ொது பமொத்தப்  ள்ளியும் எழுந்து 

நின்றது. 

d. After school the children rush home. 

 ள்ளிக்குப்  ின் குழந்னதகள் வீட்டுக்கு வினரந்தை. 

e. John now teaches at Harvard Medical School. 

 ொண் தற்க ொது ஹொர்வர்டு பமடிக்கல்  ள்ளியில் கற் ிக்கின்றொர். 

கூடுதல் உலகப்ப ொதுனமயொக (10)-இலும் (11)-இலும் வரும் பகொள்கலன்–

பகொள்ப ொருள் மற்றும் கொரைம்-வினளவு ஆகுப யர்கனளக் குறிப் ிடலொம் (Blank 

1999a:19).  

 (10) a. I just bought Chomsky’s latest book. (= CONTAINER/பகொள்கலன்) 

 இப்க ொது தொன் நொன் சொம்ஸ்கியின் அண்னமக்கொல புத்தகத்னத வொங்கிகைன். 

b. Chomsky’s latest book is awful. (= CONTENT/பகொள்ப ொருள்) 

சொம்கியின் அண்னமக்கொல புத்தகம் மிக கமொசமொைதொகும் 

(11) a. Mary is sad. (= STATE [AS RESULTING FROM STH.]) 

கமொி வருத்தமொக இருக்கிறொள் 

d. Mary brings sad news. (= CAUSE/கொரைம்) 

கமொி வருத்தமொை பசய்தினயக் பகொண்டுவருகிறொள். 

இவ்வனகயிலொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் மிக வழக்கமொை இயல்நிகழ்ச்சியொகும்: 

பகொள்கலன்– பகொள்ப ொருள் ஆகுப யர் எல்லொக் பகொள்கலன்களுக்கும்  யன் டுத்தலொம் 
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(Copestake/Briscoe-இல் உள்ள ப ொருண்னமயியல்சொர் வர்ைனையுடன் ஒப் ிடவும் 

1996: 30s.);  கொரைம்-வினளவு உறவு உைர்ச்சிசொர் ப யரனடகளில் ப ொதுவொகக் 

கொைப் டும்; (9)-இல் உள்ள  ல்கவறொை ஆகுப யர்கள் கட்டிடத்திலுள்ள 

உறுப் ிைர்களுடன் கூடிய நிறுவைங்கனள அல்லது அனவ க ொன்றவற்னறக் (எ.கொ. 

நொடொளுமன்றம், கொவல் நினலயம், சர்ச், மன்றம்/கழகம்)  குறிப் ிடும் சில பசொற்களில் 

ப ொதுவொகக்கொைப் டும்; எைகவ அவற்னற மிக எளிதொக ஊகம் பசய்யலொம் (ஒப் ிடுக: 

Bierwisch 1983: 82).  இவ்வனகயிலொை ஓரளவுக்கு “சீரொை” உறனவ விளக்க இரண்டு 

வழிகள் உள்ளை: ஒற்னறப் ப ொருண்னம  (monosemy) (ஒப் ிடுக:  குதி 3.4.2.) அல்லது 

“விதி அடிப் னடயிலொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” எை  ிளொங்கொல் (Blank 1999:20) 

அனழக்கப் டும் ஒரு சிறப்பு வனகயிலொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் (ஒப் ிடுக:  குதி 

3.4.3.).  

3.4.2 இருநினல ப ொருண்னமயியல் மற்றும்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் 

 நொம் (9)-க்கும் (10)-க்கும் மிகவும் அறியப் டுகின்ற ஒற்னறப் ப ொருண்னமசொர் 

அணுகுமுனறனய (monosemous approach) ஆய்கவொம்: பீர்விச் (Bierwisch 1983) school 

க ொன்ற எடுத்துக்கொட்டுகனள அருவத்தன்னமயொை ப ொருண்னம 

உருப் டுத்தத்திலிருந்து ஏற் ட்ட கருத்துருசொர்  ிறழ்வுகள் (conceptual shifts), குறிப் ிட்ட 

வருனகசூழல்களில்  னமய அர்த்தத்தின் ப ொருண்னமசொர் நீட்சியொல் வழிகொட்டப் ட்ட 

ஒருவனக உலக அறிவு (world-knowledge) என்று னகயொளுகின்றொர் (Bierwisch 1983: 85-

88).  பீர்விச்சின் அடிப் னடயொை ஒற்னறப் ப ொருண்னம ப ொருள்ககொண்னம மிகக் 

கலனவத் தன்னமயொை அல்லது மிக அருவத்தன்னமயொை பசொல்சொர்  திவுகளுக்கு 

(ஒப் ிடுக அவரது முனறப் டுத்தப் ட்ட குறிமொைம்) வழிவகுக்கின்றது: கருவிபமொழி 
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(metalanguage) நினலயில் இது சிக்கலொகும்; ஆைொல் ஒற்னறப் ப ொருண்னமயுடன் 

(monosemy) முரண் டொது. ஒற்னறப் ப ொருண்னமயுடைொை “கடிைமொை” சிக்கல் 

கருத்துசொர் தகவலொல் நீட்சிபசய்யப் டும் ஒரு னமய அர்த்தம் இருந்தொல் அந்த நீட்சி ஒரு 

பமொழியில் எல்லொ ஒற்றுனமயுள்ள கநர்வுகளிலும் பசயல் ொடு பசய்யகவண்டும்; அது 

உலகப்ப ொதுனமயொகக் கூட பசயல் டகவண்டும்.  இது அவ்வொறல்ல; ஏபைன்றொல் (9)c 

ப ர்மன் பமொழியில் சொத்தியம் அல்ல; மட்டுமன்றி E police-station அர்த்தத்தில் ‘duty 

hours/கவனல கநரம்” என் னத நுனழக்க அனுமதிக்கொது (Blank 1999a:20).  

 (12) a. G *Hans lehrt jetzt an der Medizinischen Schule der Harvard-Universität. 

b. *After police-station the policemen rushed home. 

*கொவல் நினலயத்திற்குப்  ிறகு கொவலர் வீட்டுக்கு வினரந்தொர் 

உலகப்ப ொதுனம பசயல் டொத ஒரு கநர்வு பசயப் டுப ொருண்னமயொக்கம் (transitivation) 

ஆகும் (Blank 1999:20).  

(13) a. E John sleeps in this hotel. – This hotel sleeps 100 guests. 

 ொண் கஹொட்டலில் உறங்குகின்றொன் - *இந்த கஹொட்டல் 100 விருந்தொளிகனள 

உறக்குகின்றது’ 

b. F Jean dort dans cet hôtel. – *Cet hôtel dort 100 clients. 

c. G Hans schläft in diesem Hotel.– *Dieses Hotel schläft 100 Gäste. 

(14) a. F Marie sort de la maison. – Marie sort un pistolet de son sac. 

b. E Mary comes out of the house. – *Mary comes a pistol out of her 

hand-bag. 
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கமொி வீட்டிலிருந்து பவளிகய வந்தொள் - *கமொி அவள் னகப்ன யிலிருந்து ஒரு 

துப் ொக்கினய பவளிகய வந்தொள் 

c. G Maria kommt aus dem Haus.– ???Maria kommt eine Pistole aus der 

Handtasche. 

(13)-உம் (14)-உம் பசயப் டுப ொருண்னமயொக்கம் ஒரு ப ொது கருத்துருசொர் பசயற் ொங்கு 

எைக் கொட்டுகின்றது; இருப் ினும் அது மிகவும் தைித்தன்னமயொைதொகும்: எ.கொ. 

இயக்கத்தின் தினசனயக் (DIRECTION OF MOVEMENT) குறிப் ிடும் பசயப் டுகுன்றிய 

 ிரஞ்சு வினைகள்  (sortir, entrer, monter, descendre என் ை.) ப ொதுவொக கொரை 

(causative sense) அர்த்தத்னத உருவொக்குகின்றது; ஆங்கிலமும் ப ர்மனும் இவ்வொறு 

பசய்வதில்னல. ஒரு அல்லது ஒகர பமொழியில் கூட ஒரு விதி எப்க ொதும் 

பசயல் டக்கூடியதல்ல; சில இடங்களில் புஸ்பதக ொவிஸ்கி/ப ொகுபரவிலிருந்து 

(Pustejovsky/Boguraev 1996:3s.) எடுக்கப் ட்ட  எடுத்துக்கொட்டுகள் கொட்டுவது க ொன்று 

தைிதன்னமயொகச் பசயல் டும் (Blank 1999:21). 

(15) a. Sam enjoyed the lamb.  

?சொம் பசம்மறியொட்டுக்குட்டினய (உண்டு) மகிழ்ந்தொன் 

b. The lamb is running out in the field. 

பசம்மறியொட்டுக்குட்டி வயலில் ஓடுகின்றது 

(16) a. *We ordered cow  for dinner. 

*அவன் டின்ைருக்கு  சுனவ ஆர்டர் பசய்தொன் 

b. *The frog here is excellent.  
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 * இங்குள்ள தவனள மிகவும் நன்று 

E lamb என் து ‘விலங்கு’, ‘இனறச்சி’, ‘சனமப் தற்கு/உண் தற்கு தயொர்பசய்யப் ட்ட 

இனறச்சி’ என்ற  ல்ப ொருண்னமகனள அனுமதிக்னகயில் cow/beef  மொடு/மொட்டினறச்சி 

என் து அனுமதிக்கப் டவில்னல; (16b)-இல் தவனளயின்  ின்ைங் கொல்கள் மட்டுகம 

உண்ைப் டுவதொல் முழு விலங்கு விலக்கி னவக்கப் டுகின்றது. இந்தச் பசொற்கள் யொவும் 

கனலக்களஞ்சிய, பமொழிக்கு பவளியிலொை அறிவொல் (encyclopedic,  extralinguistic 

knowledge) உந்தப் ட்ட ப ொருண்னம நீட்சினய அனுமதிக்கும் அருவத்தன்னமயொை 

னமய அர்த்தத்னதக் பகொண்டிருந்தொல்  கவறு ட்ட தைித்தன்னமகனள விளக்குவது மிகக் 

கடிைமொைதொகும்.  ஒற்னறப் ப ொருண்னம ஆய்வுபநறிச் சிக்கல்கனள உருவொக்கும்; 

எைகவ அது விலக்கினவக்கப் டகவண்டும்.  

 முதலொவதொக நொம் (9)– (15)-இல் விளக்கப் ட்டுள்ள  ல்ப ொருள் ஒருபமொழியத்தின் 

வனககள் ஒரு புலைறிவுசொர்  ின்ைைிக்கு மொறொக சுருக்க வருைனை 

பசய்யப் டுவதிலிருந்து வினளந்ததொகும் என்று முடிவுபசய்யலொம்; இனத இதுக ொன்று 

உய்த்துைரப் டும் ப ொருண்னமக்களங்களுக்கு இடமொற்றம் பசய்யலொம்; இருப் ினும் 

இந்தப்  ண் ொட்டிற்குொிய விதிகள் ஒரு பமொழியின்  நினலயில் பமய்ப் டுத்தம் 

பசய்யப் டுகின்றது; எைகவ அனவ அல்லது அவற்றின் திட்டவட்டமொை கட்டுப் ொடுகள் 

மற்றும் தைிப் ட்ட “ யன் டொத இடங்கள்” ஒன்றன் ின் ஒன்றொகக் கற்கப் டகவண்டும் 

(Schwarze/Schepping 1995).  

3.4.3 கருத்தொடல் விதிகள் மற்றும்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்  

 இந்தப்  ின்ைைிக்கு மொறொக ஏன் ப்பரயலின் அர்த்த்தில் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியம் இவ்வனகயிலொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்திற்கு 
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திருப்தியொை விளக்கம் தரவில்னல என் து பதளிவொைதொகும்;  ல எண்ைிக்னகயிலொை 

இனையொை ப ொருண்னம மொற்றங்களுடன் பவளிப் னடயொை ஒழுங்குமுனறனய 

விளக்குவது கடிைமொகும். டீைில் (Deane 1988) ஆர்வமுள்ள ஒரு கவறு ொடு 

கொைப் டுகின்றது: டீன் ஊகிக்கவியலொத, தைித்தன்னமயொை 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்னத “பசொன்னமசொர்  ல்ப ொருபளொருபமொழி” என்று 

அனழக்கின்றொர்; அகத கநரத்தில் இப் குதியில் விவொதிக்கப் ட்ட மொதிொியொை 

ப ொருண்னம உறவுகள்  யொவும் “சீரொை/ஒழுங்குமுனறயொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” 

(Deane 1988: 349s.). எைப் புலக்குறிப்பு பசய்யப் ட்டுள்ளது.   டீைின் கவறு ொடு 

அறிவுநுட் மொைதொகும்; இருப் ினும் அவரது கனலச்பசொல் சிக்கலொைதொகும்; 

ஏபைன்றொல் இங்கு னகயொளப் ட்டுள்ள எல்லொ  ல்ப ொருபளொருபமொழியங்களும் 

இயல் ொககவ “பசொன்னம” சொர்ந்தைவொகும்.  

 இந்த கருத்துக்கு மொறொக டீன் சொியொை  ொனதயில் பசன்றுபகொண்டிருந்தொர்; 

அவரது “பசொன்னமசொர்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” 2-ஆவது  குதியில் வர்ைனை 

பசய்யப் ட்டுள்ளது க ொன்று பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் ட்ட ப ொருண்னம மொற்றத்தின் 

சமகொலம்சொர் வினளவொகும்; அகத சமயம் “ஒழுங்குமுனறயொை/சீரொை 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” பதளிவொக கவறு ட்டதொகும். முதல் வனக E mouse ‘small 

rodent’, ‘computer mouse’ or G Schirm ‘shelter’, ‘umbrella’ என்ற எடுத்துக்கொட்டுகளொல் 

 ண் ொக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளது. இரண்டொவது வனக E book ‘printed work’, ‘contents of 

this work’ என்ற எடுத்துக்கொட்டுகளொல்  ண் ொக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளது; அது “விதி 

அடிப் னடயிலொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” என்று அனழக்கப் டும்; ஏபைன்றொல் 

book  என் தன்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம், பகொள்கலைிலிருந்து  பகொள்ப ொருளுக்கு 
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ஆகுப யர் இடமொற்றங்கள் கருத்தொடலில் அதிகமொக அனுமதிக்கப் டுகின்றது என்ற 

விதியிலிருந்து கினடக்கின்றது. லொக்ககொஃப்/ ொண்சன் (Lakoff/Johnson 1980) 

என்க ொரொல்  இரு  தின்ம ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ட “கருத்துருசொர் 

உருவகம்” என் தன் அடிப் னடயில் நொம் பகொள்கலன்–பகொள்ப ொருள் உறனவ 

“கருத்துருசொர்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” அல்லது “அண்னம-திட்டம்” (“contiguity-

schema”) (ஒப் ிடுக  Blank 1999b) எை அனழக்க இயலும்.  உண்னமயில் இந்தப் 

 குதியில் தரப் ட்ட எல்லொ எடுத்துக்கொட்டுகளும் கவறு ட்ட கருத்துருசொர் 

ஆகுப யர்களின் கநர்வுகளொகும். எ.கொ. BUILDING – FUNCTION/GOAL கட்டிடம் – 

பசயல் ொடு-இலக்கு (9b), BUILDING – AFFECTED PERSONS கட்டிடம் – 

 ொதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் (9c), CAUSE – RESULT கொரைம்-வினளவு (11), CONTAINER – 

CONTENT பகொள்கலன் – பகொள்ப ொருள் (10; 13a), OBJECT – ACTOR ப ொருள்-

பசயல்புொி வர் (14a), ANIMAL – MEAT OF THIS ANIMAL விலங்கு- இவ்விலங்குகளின் 

இனறச்சி (15).  

 இதுவனர நொம்  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தின் வனகப் ொட்டியனல புலைறிவுசொர் 

ப ொருண்னமயியலின் ப ொிய வருனக சூழல்களில் நுனழக்க இயலும்; மற்றும் 

கருத்துருசொர் ஆகுப யர்கள் விதி அடிப் னடயிலொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்திற்கு 

வழிவகுப் கதொடு மட்டுமன்றி கருத்துருசொர் உருவகங்கள்  ின்வருவது க ொன்று கட்டிடம்-

ககொட் ொடு-உருவகத்தின் (BUILDING–THEORY–metaphor) நீட்சினயக் (“extension”) 

ஏற் டுத்துகின்றை (Blank 1999:22).   

 (17) a. Is that the foundation of your theory? 

 இது தொன் உைது ககொட் ொட்டின் அஸ்திவொரமொ? 
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b. His theory has thousands of little rooms and long, winding corridors. 

*அவைது ககொட் ொடு ஆயிரக்கைக்கொை அனறகனளயும் நீண்ட 

தொழ்வொரங்கனளயும் பகொண்டுள்ளது 

(ex. cf. Lakoff/Johnson 1980: 46, 53) 

Metaphors we live by/ நொம் சொர்ந்து வொழும் உருவகங்கள் என்ற நூலின் னமயக் கருத்து 

“நொம் எண்ைவும் பசயல் டவும் பசய்யும் நமது சொதொரை கருத்துருசொர் ஒழுங்குமுனற 

அடிப் னடயில் உருவக இயல்புள்ளதொகும்.” (Lakoff/Johnson 1980: 3) என் தொகும்; 

இனத ஆகுப யருக்கு விொிவு டுத்தும் க ொது அது அதன் கவர்ச்சினய இழப் தில்னல.  

கருத்துருசொர் உருவகங்கள் பமொழிவழி உலனக அனமப் ொக்கம் பசய்யும் ஒரு வழியொகும்; 

கருத்துருசொர் ஆகுப யர்கள் கூடுதல் முக்கியத்துவத்துடன் மற்பறொன்னற உருப் டுத்தம் 

பசய்கின்றது. சிலகநரங்களில் ஒரு வனக ொட்டின் மூலவனக கநர்வுக்கும் 

வனக ொட்டிற்கும் இனடயில் உள்ள உறவிலிருந்து வனகப் ொட்டியல் உறவுகனள 

உருவொக்கிப்   யன் டுத்துகின்கறொம். நொம் எல்லொ முக்கியமொை உ ொயங்கனளயும் 

அதொவது உருவகத்னதயும் ஆகுப யனரயும் ஒருபசொல்க ொலியத்னதயும்  யன் டுத்தி 

உலனகப்  ிரதி லிக்கின்கறொம் என் து முழுவதும் நம் த்தகுந்ததொகும். கருத்தொடல் 

நினலயில், இந்த உண்னம மரபுசொர் உருவகங்கள், ஆகுப யர்கள் (மற்றும் 

வனகப் ொட்டியல்கள்)  இவற்னறப்  யன் டுத்துவதொலும், இனவ தவிர மரபுசொர் 

கருத்துருசொர் உருவகங்கள் மற்றும் ஆகுப யர்கள் மற்றும் மூலவனக-வனகப் ொட்டு 

உறவுகள் இவற்றின் அடிப் னடயிலொை புதுனமகள் அடிப் னடயிலும் 

 ிரதி லிக்கப் டுகின்றது. ஆகுப யர்கள் அடிப் னடயொை அண்னமகனளச் சொர்ந்துள்ளது 

என் தும் ப ரும் ொலும் இது சட்டகங்களிலும் கொட்சிகளிலும் (frames and scenarios) 
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நினலப ற்றுள்ளது என் தும் உருவகங்கள் கநொினடயொக பதொடர் ில்லொத கருத்துருக்கள் 

அல்லது ப ொருண்னமக்களங்கள் இவற்றிற்கு இனடயிலுள்ள கொட்சி அடிப் னடயிலொை 

மற்றும் பசயல் ொடு அடிப் னடயிலொை ஒற்றுனமகளிலிருந்து வினளகின்றது என் தும் 

சர்ச்னசக்கு அப் ொற் ட்டதொகும் (ஒப்ேிடுக: Croft 1993; Koch 1995; Blank 1997). 

 அறிவின் எந்த நினலயில் இந்தக் கருத்துருசொர் உருவகங்களும் ஆகுப யர்களும் 

நம் மைதில் கசகொிக்கப் ட்டுள்ளை என் தும் ஒகர கருத்துருசொர்  ின்ைைினயக் 

கொட்டிைொலும் ஏன் சில பசொற்களின்  யன் ொட்டிற்கு பமொழிச் சிறப் ொை கட்டுப் ொடுகள் 

இருக்கின்றை அகத கநரத்தில் கவறு சில பசொற்களில் இந்தக் கட்டுப் ொடுகள் இல்னல  

என் தும் பதளிவொக இல்னல. முதலொவது கனலக்களஞ்சியம்சொர் அறிவு (encyclopedic 

knowledge) என்று கூறுவதும்  ிந்னதயது ஓரளவுக்குத் தைித்தன்னமயொைது 

(idiosyncratic) என்று கூறுவதும்   க ொதுமொைதல்ல/திருப்தியொைதல்ல. இந்த இடத்தில் 

பமொழியியல் அடிப் னடயில் ப ொருத்தமொை விதிகளின் இரண்டு நினலகனளச் கசர்ப் து 

அவசியமொகும்; அதொவது “கருத்தொடல் வனககள்” (“discourse types”) அல்லது “கருத்தொடல் 

மரபுகள்” (“discourse traditions”) என்று கூறப் டும் விதிகளின் நினல மற்றும்  ஒரு 

பமொழிக்குச் சிறப் ொை பமொழி விதிகளின் நினல. குறிப் ிட்ட கருத்தொடலின் சொியொை 

உருவொக்கத்திற்கு ஒரு குழும விதிகள் கருத்தொடல் மரபுகள் ஆகும். எ.கொ. உருவகங்கள் 

மற்றும் அடி டு வழக்குகள் (clichés) இவற்றின் ஒரு குழுமம் மற்றும் ஒரு 

 யன் டுத்தப் ட்ட கொனர வொங்கும் க ொதும் ஒரு கருத்தரங்கில் ஒரு கட்டுனரனயச் 

சமர்ப் ிக்கும் க ொதும்  யன் டுத்தும் உத்திகள் (விளக்கத்திற்குப்  ொர்க்க Koch 1997). ஒரு 

திடமொை பமொழியில் பமய் டுத்தம் பசய்யப் ட்டொலும் கருத்தொடல் விதி பமொழிச் 

சிறப்புவொய்ந்தது அல்ல: அது ஒரு வனக கருத்தொடனலப்  ண் ொக்கம் பசய்கின்றது; 

எைகவ ஒரு தீர்மொைிக்கப் ட்ட வழியில் கருத்தொடல் வனகனயப்  யன் டுத்தும் எல்லொ 
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பமொழிகளின் க சுகவொர்களுக்கும் ப ொதுவொைதொகும். மொறொக பமொழி விதிகள் முழு க ச்சு 

சமூகத்திற்ககொ அல்லது புவியல் அடிப் னடயில் அல்லது சமூக அடிப் னடயில் 

வனரயறுக்கப் ட்ட குழுவிற்ககொ தைித்தன்னமவொய்ந்ததொகும்.  

 இந்த இரு நினலகளும் கீழ்வரும்  டத்தில் (Blank 1999a: 23) உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளது க ொன்று ஒரு  க்கத்தில் களஞ்சியம் சொர் அல்லது கருத்துரு சொர் 

அறிவுடன் ஊடொட்டம் பசய்கின்றது  மற்பறொரு  க்கத்தில் உண்னமயொை 

கருத்தொடலுடன் ஊடொட்டம் பசய்கின்றது.  

 

 

         

 

 

      

 

பமொழிச்சிறப்பு விதிகள் கருத்தொடல் விதிகள் 

திடமொை கருத்தொடல் 

கனலக்களஞ்சியம் சொர் அறிவு 

உரு டுத்தம் பசய்யப் ட்டுள்ளது 

பசொல்லைொக்கம் பசொல்லைொக்கம் பசொல்லைொக்கம் 

உரு டுத்தம் பசய்யப் ட்டுள்ளது 

உரு டுத்தம் பசய்யப் ட்டுள்ளது 

 

இந்த மொதிொி அடிப் னடயில் புனைவுகள்/புதுனமகள் (innovations) முக்கியமொை 

பதொடர்புகளில் உளவியல் சொர் அடிப் னடயுடன் கமன்னமயொை களஞ்சியம்சொர் அறிவின் 

மீது பமய்ப் டுத்தம் பசய்யப் டுகிறது (எ.கொ. முக்கியமொை ஒற்றுனம, அண்னம அல்லது 

முரண் ொடு) அல்லது பமொழிக சுகவொர்கள் ஒப்புனமயொல் புலைறிவு அடிப் னடயில் 

நிரப் ப் ட்டுள்ள அடித்தளங்கள்/அஸ்திரொரங்கள் பகொண்ட ஏற்கைகவ உள்ள 
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உருவகங்களுக்கு, ஆகுப யர்களுக்கு அல்லது வனக ொட்டியல்களுக்கு அவற்னறச் 

பசலுத்துகின்றைர். புனைவுகள்/புதுனமகள் ஒரு குறிப் ிட்ட பமொழி விதியொக 

பசொல்லைொக்கம் (lexicalization) பசய்யப் டலொம் (தைித்தன்னமயொை உருவகம், 

ஆகுப யர் க ொன்றை) (இது உனடந்த அம்புக்குறியொல் உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் ட்டுள்ளது.); அல்லது புதுனம முதல்முனறயொக  யன் டுத்தப் ட்ட குறிப் ிட்ட 

கருத்தொடலின் விதியொக உருப் டுத்தம் பசய்யப் டலொம்.  இந்தப் புதுனம 

ப ொருத்தமொை/சொியொை பமொழி விதியொக பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் டலொம் (lexicalized).  

 எடுத்துக்கொட்டொகப்  ல கருத்துருசொர் அண்னமகள் (conceptual contiguities) 

நிரந்தரமொகக் கவையீர்ப்பு பசய்யப் ட்டுள்ளது; மற்றும் ஒகர அல்லது இனையொகக் 

கட்டப் ட்ட சட்டகங்கள் அல்லது ஒகர கருத்தொடல் வனக இவற்னற அணுகும் 

பசொற்களின் ஒத்த ஆகுப யர்கனள அனுமதிக்கும். நொம் இந்த எல்லொ ஆற்றல்வொய்ந்த 

ஆகுப யர்கனளப்  ற்றி அறிந்திரொததொல் நொம் அவற்னற உட் டுத்தும் விதிகனளயும் 

அவற்றின் சிறப்பு கட்டுப் ொடுகனளயும் கற்றிருக்ககவண்டும். வொல்படனரட் (Waltereit 

1998: 14-19, 26ff.) பதளிவொக இனவ கருத்தொடல் விதிகள் என்று சுட்டிக்கொட்டுகின்றொர்: 

ஒவ்பவொரு கருத்தொடல் வனகயும் திட பசொல்சொர் ஆகுப யர்களொல் (concrete lexical 

metonymies) நிரப்  இயலும் ஒரு குழும “கருத்துருசொர் ஆகுப யர்கனள” (“conceptual 

metonymies”) தூண்டுகின்றது. இது ஏன் (10)-உம் (11)-உம்  ல எண்ைிக்னகயிலொை 

கருத்தொடல் வனககளில் உள்ள ஒரு விதியுடன் ஒத்திருக்கின்ற/ப ொருந்தியிருக்கின்ற 

அண்னமயின் (contiguity) வனககள் மிகவும்  ரவலொைது என் னத விளக்கும்.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டில் கொட்டியுள்ளது க ொன்று ஒரு கருத்துருசொர் ஆகுப யொின்  ரப்ப ல்னல 
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அதன் கருத்தொடல் வனகயின்/ேனககைின்   ரப்ப ல்னலயொல் வனரயனற 

பசய்யப் ட்டுள்ளது (Blank 1999a: 24).  

 (18) a. The ham sandwich is waiting for his check. 

  ன்றி இனறச்சி ைொண்விச் அவன் சரிேரர்ப்புக்கு கவண்டி கொத்திருக்கின்றது. 

 (ORDERED DISH–CUSTOMER in waiters’ discourse) 

 (ேணியரைர் கருத்தரடலில் உத்திரேிடப்ேட்ட உணவு-ேரடிக்னகயரைர் ஆகுசேயர் 

 ேனக)  

 b. G Ich werde verlängert 

(EMPLOYEE–CONTRACT in discourses concerning work) 

(பேனல சதரடர்ேரை கருத்தரடலில் பேனலயரள்-ஒப்ேந்தம் ஆகுசேயர்) 

இந்த புதிய  ொர்னவயில் இப்க ொது நொம் ஏன் (12b) விசித்திரமொைது என்று 

புொிந்துபகொள்ள இயலும்: அண்னம-திட்டமொை கவனலயிடம்-கவனல கநரம் (PLACE OF 

WORK–TIME OF WORK)  என் னத முழுவதுமொகப் புொிந்த்துபகொள்ள இயலும் 

என்றொலும் இது வழக்கொமொை கருத்தொடல் விதியல்ல. இந்தக் கருத்துருசொர் ஆகுப யர் 

ஒத்த ஆகுப யர்கனள (analogous metonymies) உருவொக்க ஆக்கபூர்வமொக  யன் டுத்த 

இயலும்; ஆைொல் தூண்டப் ட்ட கருத்தொடல் வனகயின் (activated discourse type) 

அடிப் னடயிகலகய இனதச் பசய்யவியலும். இது மொதிொியொை கருத்துருசொர் 

உருவகங்களுக்கும் ப ொருந்தும்: (19)-இல் எடுத்துக்கொட்டியுள்ளது க ொல் ஒரு ஒற்றுனமத் 

திட்டம் கருத்தொடல் வனகயின் ஒரு விதியொக மைதில் நினலநிறுத்தப் ட்டொல்  அனத ஒத்த 

உருவகங்களொல் வினளவொக்கமொக நிரப்  இயலும் (Blank 1999a: 24).  
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(19) a. E The trigger word opens a mental space. 

தூண்டல் சசரல் ஒரு மை இடத்னதத் திறந்தது. 

(CONCEPTS – CONTAINERS in linguistics) 

(சமரழியியலில் கருத்துருக்கள்-சகரள்கலன்கள் ஆகுசேயர்) 

b. F Je paragonne à ta jeune beaulté, Qui toujours dure en son printemps 

nouvelle, Ce moys d’Avril, qui ses fleurs renouvelle [...] 

(Ronsard, Les amours CIII [1552]) 

c. Thou art thy mother’s glass and she in thee 

Calls back the lovely April of her prime. 

(Shakespeare, Sonnets III) 

F avril-ஐயும் E april-ஐயும் ‘youth’ என்ற அர்த்தத்தில்  யன் டுத்துவது மறுமலர்ச்சி 

பசய்யுளுக்கு (Renaissance poetry) வனரயனறப்  டுத்தப் ட்டுள்ளது; இங்கும் ஒத்த 

இடமொற்றங்கள் (analogous transfer) சொத்தியமொகும் (Blank 1999a: 24):  

 (19) d. For since mad March great promise made of me; If now the May of my 

years much decline, What can be hoped my harvest time will be? 

(Sidney, Astrophel and Stella [~ 1580]; cited after: Shakespeare, 

Sonnets, ed. by C. Knox, London: Methuen 1918: 6fn.) 

குறிப் ிட்ட கருத்தொடல் அடிப் னடயிலொை கட்டுப் ொடுகள்/வனரயனறகள் மொதிொி 

வனர ொட்டியல்களுக்கும் பசயல் டும்; ஆைொல் உருவகம் அல்லது ஆகுப யர்களின் 
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கநர்வுகனளவிட இங்கு சூழல் குனறவொககவ அனடயொளப் டுத்தப் ட்டுள்ளது 

மட்டுமன்றி அது கூடுதல் புலைொய்னவ கவண்டும் (Blank 1999a: 24): 

 (20) I apprehended a vehicle on the premises. 

       நரன் ேைரகத்தில் ஒரு ேண்டினயக் னகப்ேற்றிபைன்.  

(BASIC LEVEL CONCEPT–SUPERORDINATE LEVEL CONCEPT in “police-

speak”; Ex. cf. Nerlich/Clarke, in press) 

 கரேலர் பேச்சில் அடிப் னடநினலக் கருத்துரு–துனைநினலக் கருத்துரு 

 ஆகுசேயர் 

திடமொை/ ருனமத்தன்னமயொை உருவகங்கள் (concrete metaphors), ஆகுப யர்கள் 

அல்லது வனர ொட்டியல்கள் குறிப் ிட்ட கருத்தொடல்களின் விதிகளொகும்; மற்றும் இது 

அவற்றின்  ின்ைொல் நிற்கும் கருத்துருசொர் உருவகங்கள், ஆகுப யர்கள் மற்றும் 

வனர ொட்டியல்களுக்கும் சொியொகப் ப ொருந்தும்.  இவற்னற “சிறிய” கருத்தொடல் வனகக்கு 

வனரயனற பசய்யலொம் அல்லது கருத்தொடல் வனககளின் ப ொிய குழுமத்திற்கு ஒரு 

விதியொகச் பசயல் டலொம். ஒரு கருத்துருசொர் உருவககமொ ஆகுப யகரொ ஒப்புேிக்கப்ேட்ட 

கருத்தொடல் வனகயின் திட்டவட்டம்  ிற பசொற்களுக்கு இந்தக் கருத்துருசொர் உருவகம் 

அல்லது ஆகுப யொின் இடமொற்றத்னத உறுதிபசய்யும்: நொம் இந்த விதி இயங்கும் 

கருத்தொடல்களில்  யன் டுத்தப் டொத ஒரு பசொல்லுக்கு ஒரு கருத்துருசொர் உருவகம் 

அல்லது ஆகுப யருனர  நீட்சி பசய்ய இயலொது.   இந்த ஆகுப யர்கள் மற்றும் 

உருவகங்களின்  ரப்ப ல்னல  ண் ொடு அடிப் னடயில் தூண்டப் ட்ட சட்டகங்களொலும் 

கருத்தொடல் விதிகளொலும்   சிறப் ொக வனரயறுக்கப் ட்டுள்ளது; எைகவ சமூகத்திற்கு 

சமூகத்திற்கு கவறு டும். 

http://www.languageinindia.com/


148 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

 கமலும் ஒரு ஆகுப யர், உருவகம் அல்லது புதிய உள்ளடங்குபமொழிய 

(hyponymous) அல்லது உள்ளடக்குபமொழிய (hyperonymous) அர்த்தம் ஒரு 

தீர்மொைிக்கப் ட்ட பமொழியின் நினலயில் ஒரு குறிப் ிட்ட பமொழி விதியொகச் 

பசொல்லைொக்கம் அனடவது சொத்தியமொகும்.  இந்த இடத்தில் நம்மிடம் ஒரு கருத்தொடல் 

விதியின் தைித்தன்னமயொை பசொல்லைொக்கம் இருக்கும் (இது பதொடக்கத்தில் ஒரு புலைறி 

 ின்ைைிக்கு எதிரொகச் சுருக்கவர்ைனை பசய்யப் ட்டுள்ளது). அம்மொதிொியொை 

விதிகளிலிருந்து உருவொை இனையொை பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் ட்ட 

உருவகங்கனளயும் ஆகுப யர்கனளயும் ஒப்புனமசொர் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் 

(analogous semantic change) கநர்வுகளொகப் ப ொருள்ககொள் பசய்யலொம். 

3.4.4  ல்ப ொருபளொருபமொழியின் நொன்கு மட்டங்கள்/நினலகள் 

 நொம் (9)-இலிருந்து (20) வனரயுள்ள  ல்ப ொருபளொருபமொழியின் 

எடுத்துக்கொட்டுகனளத் திரு ப் ொர்ப்க ொம்.  ிளொங்க் உருவொக்கிய மொதிொி அவற்றின் 

தைிப் ட்ட  ண்ன த் தீர்மொைிக்கின்றது. இது  ல்ப ொருபளொருபமொழியின் நினலகளின் 

நொன்குமடங்கு வனகப் ொட்டியலுக்கு (typology) வழிவகுக்கின்றது (Blank, 1999a:25-26). 

1 விதி அடிப் னடயிலொை பசொல்லைொக்கம் அனடயொத     ல்ப ொருபளொருபமொழியம் 

(Rule-based non-lexicalized polysemy): 

Ham sandwich ‘ஹொம் ைொண்விச் பகொண்டுவரப்  ைித்த வொடிக்னகயொளர்’ என் து 

மிகத் திட்டவட்டமொை கருத்தொடல் வனகக்குக் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட மற்றும் 

எல்னலக்குட் ட்ட எண்ைிக்னகயிலொை வருனகச் சூழல்களுக்குப்  யன் டுத்தப் டும் 

கருத்தொடல் விதினயப்  ின் ற்றுகின்றது. இருப் ினும் இந்தக் கருத்தொடல் வனகயின் 

சட்டகத்திற்குள் இது  ிற உைவு வனககளுக்கு முழுவதும் இடமொற்றம் 
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பசய்யவியலும். இந்தக் கருத்தொடல் விதியின் கூடுதலொை பசொல்லைொக்கம் அல்லது 

ஒரு குறிப் ிட்ட பமொழியின் நினலயில் இந்த ஆகுப யொின் ஒரு தைிப் ட்ட கநர்வு 

இல்னல என்று பதொிகின்றது. இது உைவுப்  ொிமொறு வொின் கருத்தொடலில் 

கருத்தொடல் விதியொகும் என் தில் ஐயம் இல்னல; ஒருகவனள உலகம் முழுேதும் இது 

உண்னமயொக இருக்கலொம். ஓரளவுக்கு இகத விதி (18b), (19a) - (19d) 

என் ைவற்றிற்கும் உண்னமயொகும். 

2 கட்டுப் ொடு இல்லொத அல்லது சில தைித்தன்னமயொை கட்டுப் ொடுகள் பகொண்ட 

விதி அடிப் னடயிலொை மற்றும் பசொல்லைொக்கம் அனடந்த 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியம் (Rule-based and lexicalized polysemy with no or few 

idiosyncratic restrictions).   

E book மற்றும் E sad என் தன்  ல்ப ொருபளொருபமொழியங்கள் கனலக்களஞ்சியப் 

(உலகப்ப ொதுவொைதொகவும் இருக்கலரம்) புலைறிவு சொர்  ின்ைைியிலிருந்து 

உருவொக்கப் ட்டதொகும் மற்றும் அனவ திட்டவட்டமல்லொத கருத்தொடல் விதிகளின் 

கநர்வுகளொகும். பகொள்கலன் வழி பகொள்ப ொருனளக் குறிப் ிடுவது அல்லது 

வினளவு வழி கொரைத்னதக் குறிப் ிடுவது என் ை  ல சூழல்களில் 

அனுமதிக்கப் டுகின்றது. இந்த எடுத்துக்கொட்டுகள் யொவும் அவற்றின் குறிப் ிட்ட 

பமொழிகளில் பமொழி விதிகளொக பசொல்லைொக்கம் அனடந்துள்ளை; ஆைொல் 

 ின்வரும் வனககளுக்கு  முரைொக அனவ  யன் ொட்டின் தைித்தன்னமயொை எந்த 

கட்டுப் ொடுகனளயும் மற்றும் ஒப்புனமயுள்ள கருத்துருக்களுக்கு இடமொற்றத்னதயும்  

கொட்டவில்னல.  
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3 தற்க ொக்குக் கட்டுப் ொடுகள் பகொண்ட விதி அடிப் னடயிலொை மற்றும் 

பசொல்லைொக்கம் அனடந்த  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் (Rule-based and 

lexicalized polysemy with idiosyncratic restrictions): 

அ. E school, to sleep, lamb, to operate மற்றும்  F sortir  என் ைவற்றின் கவறு ட்ட 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியங்கள் எல்லொம் உலகப்ப ொதுனமயொை புலைறிவுசொர்  

 ின்ைைியிலிருந்து ஆக்கப் ட்டதொகும்; மற்றும் 2-இல் உள்ள எடுத்துக்கொட்டுகள்  

க ொன்று  அனவ மிக விொிந்த கருத்தொடல் விதிகளின் கநர்வுகளொகும் மற்றும் ஆங்கில 

அகரொதியின் விதிகளொகச் பசொல்லைொக்கம் அனடந்துள்ளை. கமலும் அனவ 

கிட்டத்தட்ட வலுவொை தற்க ொக்குக் கட்டுப் ொடுகளுக்குச் (idiosyncratic restrictions) 

சமர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளை. இது ஒப்புனமயுள்ள கநர்வுகளுக்கு (analogous cases) முழு 

இடமொற்றத்னதத் தனடபசய்கின்றது; இது ஒழுங்குமுனறயொைதொகவும் 

புொியக்கூடியதொகவும் இருந்தொலும் ஒரு கவனள பமொழி பேசுகவொரொர்களொல் 

பமொழியின் நியமத்தின் அத்துமீறலொகக் கருதப் டலொம்.   

ஆ. E mental space, vehicle மற்றும் (9e)-இல் உள்ள school கூட 3a-இல் 

விளக்கப் ட்ட அகத வனகனயச் சொர்ந்த்தொகும்; ஆைொல் அனவ ஒரு 

குறிப் ிட்ட/திட்டவட்டமொை நனடசொர் அல்லது சமூகபமொழியியல்சொர் நினலக்கு 

கூடுதல் கட்டுப் ொட்னடக் கொட்டுகின்றது. 

4. தற்க ொக்குச் பசொல்லைொக்கமுற்ற  ல்ப ொருபளொருபமொழி (Idiosyncratic lexicalized 

polysemy): 

மரபுசொர் அனமப்ப ொழுங்கின் பவளிப் னடயொை  ிரகயொகம் இல்லொமல் உருவொை 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தின் கநர்வுகனள இறுதி வனக உட் டுத்துகின்றது; 
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அதொவது ஒரு கருத்துருசொர் உருவகம், ஆகுப யர் அல்லது வனகப் ொட்டியல். 

இவ்வனகயின் கநர்வுகள்/நிகழ்வுகள் It rat ‘mouse’, ‘rat’; Sp coche ‘coach’, ‘car’; Sp 

sueño ‘dream’, ‘sleep’; F hôte ‘host’, ‘guest’ or Sard masetu ‘gentle’, ‘irascible’ 

என் ைவொகும் (Blank 1999a: 26). இருப் ினும் கருத்தொடல் விதியொக 

மரப ொழுக்கமொகத்தின் (conventionalization) இனடப் ட்ட நினலனய விட்டுவிட 

இயலொது. இவ்வனகயிலொை தற்க ொக்குப்  ல்ப ொருள் ஒருபமொழி ப ொது பமொழிக்குப் 

ப ொருத்தமொை விதிகளொல் வினளயும் ப ொருண்னமமொற்றத்தின் வனககளொை 

உட்கிரகித்தல் (absorption), ப ொருண்னம நீட்சி (semantic extension),  ிர லமொை 

பசொற் ிறப் ியல் (etymology), தொைியக்க மறுதனல மொற்றம் (auto-converse change), 

முரண் அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம மொற்றம் (contrast-based semantic change) 

என் ைவற்றின்  ின்வினளவொக கநர்ந்ததொகத் கதொன்றுகின்றது (எ.கொ. பவளியிடும் 

திறம் அல்லது  பசயல்திறன்); ஆைொல் அனவ ப ரும் ொலும் உருவகம், ஆகுப யர், 

ப ொருண்னமக் கட்டுப் ொடு (semantic restriction) என் ை  ிரகயொகிப் து க ொன்று 

கருத்துரு அனமப்ப ொழுங்னகப்  ிரகயொகிப் தில்னல.   

மரப ொழுக்கமொக்கத்தின் (வழக்குமுனறனமயொக்கம்) (conventionalization) இந்த 

கவறு ட்ட நினலகள் மற்றும் தற்க ொக்கு கட்டுப் ொடுகள் (idiosyncratic restrictions) 

ஓரளவுக்குப்  ல்ப ொருபளொருபமொழி  ற்றிய க சுகவொொின் விழிப்புைர்னவ 

அனடயொளப் டுத்துகின்றது. வனக 1 இந்தச் சூழலில் முழுவதும் இயல் ொைதொகும்; 

ஆைொல் ப ொருந்தொத கருத்தொடல் சூழலில்  யன் டுத்திைொல் அது மக்கனள 

மகிழ்விக்ககவொ அவதூறுபசய்யகவொ பசய்யும். வனக  3b-ஐ  ல கருத்தொடல் 
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வனககளுக்குப்  யன் டுத்த இயலும்; ஆைொல் ப ொருத்தமற்ற அனடயொள வழக்கொகும் 

(register).  வனக 3a ப ொதுவொகக் கொைப் டொதது; ஆைொல்  பசொல்லைொக்கம் அனடயொத 

இடங்களில் வினளவொக்கமொக இடமொற்றப் ட்டொல் அதிர்ச்சினயயும் கண்டைத்னதயும் 

வினளவிக்கும். இந்த வினளவில் ஒரு கருத்துப் ொிமொற்ற வினளனவ/தொக்கத்னத 

பவளிப் டுத்துவதற்கு புதுனமயொக்கம் பசய்யும் க சுகவொொின் சந்தர்ப் ங்கனளச் 

சொந்திருக்கின்றது.  கருத்துப் ொிமொற்ற வினளவுக்கொை சந்தர்ப் ங்கள் இடமொற்றதிற்கு 

பவளிப் டுத்தப் ட்ட வனக 2க்கு குனறவொை நன்னம  யக்கும்; ஏபைன்றொல்.  வனக 2 

க சுகவொர்கள் உண்னமயில்  ல்ப ொருள் ஒருபமொழிய அர்த்தங்கனள 

கவறு டுத்திக்கொண் தில் சிரமப் டுகின்றொர்கள் என் தற்கு சொன்று இருக்கின்றது. வனக 

4 ப ொதுனமயொக்கதிற்குப்  ல டித்தொைது (heterogenous): இங்கு எல்லொம் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தின் தைிப் ட்ட கநர்வுகனளப் ப ொறுத்து அனமயும். 

3.5 முடிவுனர 

 இறுதிப்  குதியில் நிரூ ிக்கப் ட்டுள்ளது க ொன்று  ல்ப ொருள் ஒருசமரழியத்னத 

ப ொருண்னம மொற்றத்திலிருந்து முழுவதும் ஆக்கவியலொதது (Blank 1999a:26).  இந்த 

இடத்தில் நொம் ப்பரயலின் கருத்னத மொற்றகவண்டிவரும். ப ொருண்னம 

புதுனமயொக்கத்தின் கநரடியொை பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் ட்ட வினளவொகப்  ல்ப ொருள் 

ஒருபமொழி  ஒரு குழும சொத்தியங்களின் ஒரு வழி மட்டுகமயொகும். உண்னமயில் க சுகவொர் 

பவளிப் னடயொக கருத்தொடல் மர ில் நிறுவப் ட்டுள்ள கருத்துருசொர் 

அனமப்ப ொழுங்னகப்  ிரகயொகிப் னத விரும்புகின்றைர். புதுனமயொக்கங்கள் ஒரு 

கருத்தொடல் வனகயின் நினலயில் மரப ொழுக்கமொக மொற இயலும்; மற்றும் அனவ 

 யன் ொடு மற்றும் மொற்றவியலுவதன் திட்டவட்டமொை தற்க ொக்கு கட்டுப் ொடுகள் 
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இருந்தும் இல்லொமலும் பமொழியின் விதியொக பசொல்லைொகத்திற்கு கமலும் 

சமர்ப் ிக்கப் டுகின்றது (Blank 1999a:26).  

 சொதொரை மைிதர்கூட ஒரு ப ொருண்னம உறவு இருக்கிறதொ இல்னலயொ 

என் னதத் தீர்மொைிக்க இயலுனகயில்,  ல்ப ொருபளொருபமொழி நீண்ட கொலமொக 

வல்லுைர்களுக்குத் தினகப்பூட்டும் ஒன்றொக இருக்கின்றது.   ிளொங் தமது கட்டுனரயில் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்னத வருனகசூழல் கவறு ொடு மற்றும் ஒருபசொல்க ொலியல் 

இவற்றிலிருந்து கவறு டுத்த ஒரு கநொக்கீட்டு மற்றும் ப ொருண்னம  ொிகசொதனைனய 

உருவொக்கியுள்ளொர்; மற்றும் ஒரு பசொல்லின் பசொல்லைொக்கம் பசய்யப் ட்ட 

அர்த்தங்களின் இனடயில் ஏழுவனக ப ொருண்னம உறவுகனள தந்துள்ளொர்.  

ப ொருண்னமயியலின் ககொட்ேரட்டுக் கருத்துருவொகச் பசொல்சொர்  ல்ப ொருள் 

ஒருபமொழியம் தற்க ொது கநர்மனறயில் விவரனை பசய்யப் ட்டுள்ளது; 

ப ொருண்னமயியல்சொர் மற்றும் அகரொதியல்சொர் வருைனையின் கருவியொக நொம் அனத 

கூடுதல் துல்லியமொகப்  யன் டுத்த இயலும். ப ொருண்னம உறவுகளின் ஏழுவனககளும் 

பதளிவின்னம மற்றும் ப ொருண்னம மயக்கம் இவற்றிலிருந்து கவறு டுத்துதல் 

 ொடப்ப ொருள்களுக்கு இனடயிலொை தீர்மொைத்திற்குச் சமர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளது; மற்றும் 

அனவ எல்லொ திடமொை கநர்வுகனளயும் ஒருமைதொக விளக்குவதில் பவற்றி ப றொது. இது 

உண்னமயில் “பமொழியியல் ப ொருண்னமயியலின் ப ொருள்ககொண்னம இயல் ொகும்” 

(Geeraerts 1993: 263).  
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இயல் 4 

தமிழில் பசொற்ப ொருண்னமயியல் மற்றும் ப ொருண்னம மொற்றம்  ற்றிய முந்னதய 

ஆய்வுகள் 

4.1 அறிமுகம் 

 வினைகளின் ப ொருண்னம  ற்றிய விொிவொை ஆய்வு இரொகசந்திரன் அவர்களொல்  

பசய்யப் ட்ட முனைவர்  ட்ட ஆய்வும் (Rajendran 1978) முதுமுனைவர் ஆய்வுமொகும் 

(Rajendran 1983). துரதிஷ்ட வசமொக இவ்விரு ஆய்கவடுகளும் புத்தக வடிவில் 

பவளிவரவில்னல. அவரது தற்கொலச் பசொற்களஞ்சியம் (இரரபசந்திரன் 2001) தமிழ் 

பசொற்கனளப் பசொற்ப ொருண்னமயியல் அடிப் னடயிலும் னநடொவின் 

ப ொருண்னமகூறொய்வு (Nida, 1975) அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்த ஆய்ேின் ேினைேரகும். 

இருப் ினும் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றனதயும் நீட்சினயயும் புலைறிவு 

பமொழியியல் ககொட் ொடு அடிப் னடயிலும் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு 

அடிப் னடயிலும் அனமந்த முழுனமயொை ஆய்வு பவளியீடுகள் இதுவனர 

பவளிவரவில்னல. தற்க ொனதய ஆய்வு வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் 

ப ொருண்னம நீட்சினயயும்  ல்ப ொருள் ஒருபமொழியத்துடன் களப்ப ொருண்னமயியலுடன் 

பதொடர்பு டுத்தியும் கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. இவ்ேியலில் தமிழில் 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் மற்றும் ப ொருண்னம மொற்றம்  ற்றி நிகழ்த்தப்ேட்ட 

ஆய்வுகளும் சேைிேந்த கட்டுனரகளும் நூல்களும் ேட்டியலிடப்ேட்டு சுருக்கமரக 

ேிைக்கப்ேட்டுள்ைை.  

4.2 தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னமயியலும் பதொடொியலும் 
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“Syntax and Semantics of Tamil verbs” (தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னமயியலும் 

பதொடொியலும்) என்ற முனைவர் ட்ட ஆய்வு (Rajendran 1978) இரொக ந்திரன் 

அவர்களொல் கமற்பகொள்ளப் ட்டு (1973-1978) பூைொ  ல்கனலக்கழகத்தில் ஆய்பேடரகச் 

சமர்ப் ிக்கப் ட்டது. இவ்ேரய்பேடு தமிழ் வினைகனளப்  ில்கமொொின் கவற்றுனம 

இலக்கைம் அடிப் னடயிலும் னநடொவின் ப ொருண்னமகூறொய்வு அடிப் டியிலும் 

ஆய்ந்துள்ைது. இவ்ேரய்பேட்டில் தமிழ் வினைகளுக்கு கவற்றுனமச் சட்டங்கள் 

அனமத்துத் தரப்ேட்டுள்ைது. னநடொவின் ப ொருண்னமகூறொய்வு அடிப் னடயில் தமிழ் 

வினைகள் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  ிொிக்கப் ட்டு ஒவ்பவொரு ப ொருண்னமக் 

களங்களிலும் வரும் வினைகளுக்கு இனடயிலொை ப ொருண்னமக் கூறு கவறு ொடுகளும் 

ஒற்றுனமகளும் கண்டு ிடிக்கப் ட்டு விளக்கப் ட்டுள்ைை. தமிழ் வினைகள் 

ப ொருண்னமக் கூறு அடிப் னடயில் சலை வினைகள் (இயக்க 

வினைகள்/இடமொற்றவினைகள்), னகமொற்ற மொற்றவினைகள் (உொினமமொற்ற வினைகள்), 

நினலமொற்றவினைகள், தொக்கவினைகள், புலனுைர்வு வினைகள்,  உைர்ச்சிவிைகள், 

அறிவுசொர் வினைகள், கருத்துப் ொிமொற்ற வினைகள், கசர்க்னக வினைகள்,  ிற 

கலனவத்தன்னமயொை வினைகள் எைப்  குக்கப் ட்டு ஆயப் ட்டுள்ளை. ஒரு 

ப ொருண்னமக் களத்தில் வரும் வினைகள் ப ொருண்னம அடிப் னடயிலும்  யன் ொட்டு 

அடிப் னடயிலும் எவ்வொறு கவறு ட்டும் ஒற்றுனமயொகவும் நிற்கின்றை என் து 

எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் விளக்கப் ட்டுள்ளது. ஒரு ப ொருண்னமக் களத்தில் 

அடக்கப் ட்டுள்ள வினைகளுக்கினடகய உள்ள  ல்ப ொருபமொழிய உறவும் 

முரண் ொடுகளும் ப ொருண்னமக் கூறொய்வு அடிப் னடயில் எடுத்துக்கொட்டுளுடன் 

விளக்கப் ட்டுள்ளை. ஒவ்பவொரு வினைகளுக்கும் அவற்றின்  ல்ப ொருபளொருபமொழிய 

அனமப்பு எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் விளக்கப் ட்டுள்ளது. இவ்விளக்கம் தற்க ொனதய 
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ஆய்விற்கொை தகவல்கனளத் திரட்டப்  யனுள்ளதொக அனமகின்றது; குறிப் ொக 

வினைகளின் அடிப் னட ப ொருண்னமகனளயும் ப ொருண்னம மொற்றங்கனளயும் 

ப ொருண்னம நீட்சிகனையும் ஆய்ேதற்கு உதவும் ேயனுள்ை தகவல்கள் இதில் உள்ளை. 

தற்க ொனதய ஆய்வுக்கு இது ஒரு அடித்தளமொக அனமகின்றது. 

இவ்வொய்வின் அடிப் னடயில் இவர் பவளியிட்ட Verbs of Cooking in Tamil 

(Rajendran 1976),  Semantic Structure of Tamil Verbs (Rajendran 1981),  Verbs of 

‘Seeing’ in Tamil (Rajendran 1982), Coming and Going in Tamil (1983), Semantic 

Structure of Directional Verbs of Movement (Rajendran 1983), Componential Analysis 

of 'Eating' in Tamil (Rajendran 1995), வொருங்கள் க ொங்கள் (Rajendran 2001), Syntax 

and Semantics of Verbs of Transfer in Tamil (Rajendran 2002) என்ற கட்டுனரகளும் 

முன்கைொடி ஆய்வுகளொகக் குறிப் ிடத் தகுந்தனவயொகும். 

4.3 தமிழ்ச் பசொற்பறொனகயின் ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு 

 கமற்கண்ட ஆய்வுக்குப்  ின்ைர் இரொக ந்திரன் அவர்களொல்  ல்கனலக் கழக 

மொைியக்குழுவின் நிதிநல்னகயில் “Semantics of Tamil vocabulary” என்ற முதுமுனைவர் 

ஆய்வு கமற்பகொள்ளப் ட்டது. இதில் னநடொவின் ப ொருண்னமக்கூறு ஆய்வு 

அடிப் னடயில் தமிழ்ச் பசொற்கள்  ருனமப்ப ொருள்கள், நிகழ்வுகள், அருவப்ப ொருட்கள், 

பதொடர் ன்கள் எைப்  குக்கப் ட்டு ஆயப் ட்டு ஆய்கவடொக பூைொ ல்கழகத்தில் 1983-

இல் சமர்ப் ிக்கப் ட்டது (Rajendran 1983). இவ்வொய்வு தமிழ்ப்  ல்கனலக்கழகத்தொல் 
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பவளியிடப் ட்ட “தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம்’ என்ற அவரது நூலுக்கு 

அடித்தளமொக அனமந்தது.   

4.4. தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம் 

 தற்கொலத் தமிழுக்கு ஒரு பசொற்களஞ்சியம் உருவொக்க கவண்டும் என்ற 

எண்ைத்தில் தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம் என்ற ஆய்வு இரொகசந்திரன் அவர்களொல் 

1989-91களில் கமற்பகொள்ளப் ட்டு சமர்ப் ிக்கப் ட்டு 2001-இல் தமிழ்ப்  ல்கனலக் 

கழகத்தொல் பவளியிடப் ட்டது (இரொகசந்திரன் 2001). இது னநடொவின் 

ப ொருண்னமக்கூறு ககொட் ொடு அடிப் னடயில் அனமந்துள்ைது. தமிழ்ச் பசொற்சறரனக 

 ருப்ப ொருட்கள், நிகழ்வுகள், அருவங்கள், பதொடர் ன்கள் எை நொன்கப்  குக்கப் ட்டுத் 

தமிழ்ச் சசரற்கள் னநடரேின் ப ொருண்னமக்கூறொய்வு பகரட்ேரடு அடிப் னடயில் 

ஆயப்ேட்டுப்  டிநினலயில் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  குக்கப் ட்டுப் சேரருண்னமத் 

தனலப்புகைில் வனகப்  டுத்தப் ட்டுத் தரப் ட்டுள்ைை.  இச்சசரற்கைஞ்சிய அனமப்ேில் 

தமிழ்ச் சசரற்கள் அனேகளுக்கு இனடகயயுள்ள ஒருப ொருள் ன்பமொழியம் (synonymy), 

உள்ளடங்கு பமொழியம் (hyponymy), உள்ளடக்கு பமொழியம் (hypronymy), 

சினைபமொழியம் (meronymy), எதிர்பமொழியம் (antonymy) பேரன்ற சேரருண்னம 

உறவுகனை பவளிப் டுத்தி நிற்குமரறு தரப்ேட்டுள்ைை.  இந்நூலும் தற்க ொனதய 

ஆய்வுக்குத் தரவுகனையும் தகேல்கனையும் தந்து உதவுகின்றது. 

4.5 தமிழ் மின்பசொற்களஞ்சியம் 
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 தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம் என்ற ஆய்வுக்குப்  ின் தமிழ் 

மின்பசொற்களஞ்சியம் என்ற ஆய்வு இரக ந்திரன் அவர்களொல் கமற்பகொள்ளப் ட்டு 

சமர்ப் ிக்கப் ட்டு தமிழ்ப்  ல்கனலக் கழகத்தொல் 2005-இல் பவளியிடப் ட்டது 

(இரொகசந்திரன்,  ொஸ்கரன் 2005). இது தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம் என்ற 

இரொக ந்திரைின் நூனலக் கைிைிப்  யன் ொட்டிற்கு உட் டுத்துவதொக அனமந்தது.  

இரொகசந்திரைில் (2001) தரப் ட்ட தமிழ்பசொற்பறொனகயின் ப ொருண்னம 

அனமப்பு (அதொவது  டிநினலப்  ொகு ொட்டு ஒழுங்கனமப்பு) வழியனமப்புமுனறகளொல் 

(programs) மின்பசொற்களஞ்சியத்திற்கொை தரவுத்தளமொக மொற்றப் ட்டுள்ளது. 

இதிலிருந்துதொன்  யன் டுத்து வர் ககட்கும் ககள்விகளுக்கொை தகவல் தரப் டும். 

பசொற்களஞ்சியச் பசொற்பறொனக தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியத்தில் தரப் ட்டுள்ளது 

க ொன்று ப ொருண்னமப் புலங்களொகப்  குக்கப் ட்டுள்ளது (semantic fields). ஒவ்பவொரு 

ப ொருட்புலனுக்கும்  டிநினல அடிப் னடயிலும் முன்நினல அடிப் னடயிலும் எண்கள் 

தரப் ட்டுள்ளை. இவ்பவண்களின் வொினச பசொற்பறொனகப்  ொகு ொட்டின் ப ொருண்னம 

அனமப்ன  விளக்குவதொய் அனமயும். எதிர்கொலத்தில் தரவுத்தளத்தில் புதிய பசொற்கனளச் 

கசர்க்கவும் புதிய  ொகு ொடுகனள உருவொக்கவும் இத்தனகய அனமப்பு  யனுள்ளதொக 

அனமகின்றது. இம்மொற்றங்களுக்கும் கமம் ொடுகளுக்கும் ஏற்ற வனகயில் வொினசச் 

பசொற்பறொனகப்  ொகு ொட்டு எண்கள் அனமக்கப் ட்டுள்ளை. இரண்டொம் நினலயில் 

தரப் டும் புதிய பசய்திகள் தற்க ொனதய தரவுடிப் னடயுடன் உறவு டுத்தப் டும். 

பசொற்பறொனகப்  ொகு ொடு மின்பசொற்களஞ்சியத்தின் முதன்நினல தரவு அடிப் னடனய 

உருப் டுத்தம் பசய்யும்.  

4.6. தமிழ்ச் சசரல்ேனல ஆய்வுத்திட்டம் 
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தமிழக அரசின் தமிழ் இனணயப் ேல்கனலக் கழத்தின் (தற்பேரது  தமிழ் இனணயக் 

கல்ேிக்கழகம் நிறுேைம் எை சேயர்மரற்றம் சசய்யப்ேட்டுள்ைது) நிதி நல்னகயின் கீழும் 

இந்திய அரசின் மைித பமம்ேரட்டு ேைத் துனறயின் நிதி நல்னகயின் கீழும் 

இரரபசந்திரைரல் பமற்சகரள்ைப்ேட்ட “தமிழ்சசரல்ேனல” என்ற ஆய்வுத்திட்டத்தின் கீழ் 

தமிழ்சசரற்கள் அவற்றிற்கினடகயயுள்ள ப ொருண்னம உறவுகள் அடிப் னடயில் 

இனைக்கப்ேட்டு தரவுதைமரகத் தரப்ேட்டுள்ைை. ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் தொன் 

தமிழ்ச் பசொல்வனலயின் அடிப் னட உறவொகும். உள்ளடங்கு பமொழிய-உள்ளடக்கு 

பமொழிய உறவு, சினைபமொழிய-முழுபமொழிய உறவு, எதிர்மனற உறவு என் ை 

பசொற்களுக்கினடகய உள்ள  ிற உறவுகளொகும். இவ்வனகப் டுத்தலின்  ின்ைைியில் 

தமிழ்ச் பசொல்வனல பசொற்பறொனகனய மூலப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு அடிப் னடயில் 

ஒருவித  ொகு ொடு பசய்கின்றது. இவ்ேரய்வுத் தரவு தற்பேரனதய ஆய்வுக்குத் 

பதனேயரை தகேல்கனையும் தரவுகனையும் தந்து உதேியுள்ைது.  

4.7. இயந்திரம்ேடிக்கேியலும் தமிழ் அகரரதிகனைப் ேயன்ேடுத்தி ஆக்கமுனற அகரரதி 

உருேரக்குதல் 

 Building Generative lexicon from MRDs in Tamil (இயந்திரம்ேடிக்கேியலும் தமிழ் 

அகரரதிகனைப் ேயன்ேடுத்தி ஆக்கமுனற அகரரதி உருேரக்குதல்) என்ற உயரொய்வு 

ேல்கனலக்கழக மரைியக்குழுேின் நிதிநல்னகயின் கீழ் இரொகசந்திரைொல் தமிழ்ப் 

 ல்கனலகழக பமொழியியல் துனறயில் கமற்பகொள்ளப் ட்டு (2006-2009) ஆய்பேடரகச் 

சமர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளது (இரரபசந்திரன், 2010).  இவ்வொய்வு புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் 
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‘ஆக்கமுனற அகரரதிக்ககொட் ொடு’ (Pustejovsky 1995) சநறிமுனற அடிப்ேனடயில் 

கமற்பகொள்ளப் ட்ட ஆய்வொகும்.  

4.8. தமிழ்ப் சேயர்ச்சசரற்கள் மற்றும் ேினைச் சசரற்கைின் ஆக்கமுனற அகரரதி 

உருேரக்கம் 

புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் 

அனமயும் ”தமிழ்ப் ப யர்ச்பசொற்களின் ஆக்கமுனற அகரொதி உருவொக்கம்”  மற்றும் 

”தமிழ்ப் வினைச்பசொற்களின் ஆக்கமுனற அகரொதி உருவொக்கம்” என்ற ஆய்கவடுகள் 

(academia.edu மற்றும் ResearchGate என்ற இனணயதைங்கைில் ேதிபேற்றம் 

சசய்யப்ேட்டுள்ைை)  பமற்சசரன்ை ”இயந்திரம்ேடிக்கேியலும் தமிழ் அகரரதிகனைப் 

ேயன்ேடுத்தி ஆக்கமுனற அகரரதி உருேரக்குதல்” என்ற ஆய்ேின் ேினைவுகைரகும். 

இவ்வொய்கவடுகள் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்னட 

முற்றிலுமொகத் தமிழொக்கம் பசய்து முனறகய தமிழ்ப் ப யர்பசொற்கனளயும் 

வினைச்பசொற்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகளொகத் தந்து ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொட்னடத் தமிழ் பமொழியியலுக்கு அறிமுகப் டுத்துகின்றை. தமிழ்ப் 

ப யர்ச்பசொற்கள் மற்றும் வினைச் பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னம  ல ஆய்வுகளில் 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. ஆைொல் தமிழ்ப் ப யர்ச்பசொற்கள் மற்றும் வினைச் பசொற்களின் 

 ல்ப ொருண்னமனய விளக்கும் ஆக்கமுனறக் பகொள்னக அடிப் னடயிலொை 

முதன்னமயொை ஆய்கவடுகளொக இனவ அனமகின்றை. தமிழ்ப் ப யர்ச்பசொற்கள் மற்றும் 

வினைச் பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னமனயப்  ட்டியலிடும் முயற்சியில் ஈடு டொமல் 

 ல்ப ொருண்னமனய அனவ பசர்ந்துவரும் பசொற்களிலிருந்து ஆக்கும் சொத்தியம்  ற்றி 

இவ்வொய்கவடுகளில் கூறப் ட்டுள்ளது. இவ்வொய்கவடுகள் தமிழ்ப் ப யர்ச்பசொற்கள் 

மற்றும் வினைச்பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னமனய ஆய்வகதொடு அல்லொமல் எவ்வொறு 

இப் ல்ப ொருண்னமனய அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினய ஆக்கபூர்வமொக விளக்கலொம் 

என்ற கநொக்கிலும் கவைத்னதச் பசலுத்தியுள்ளை. இதற்கு உறுதுனையொக 
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புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு னகயொளப் ட்டுள்ளது. 

இக்ககொட் ொடு இன்னறய கொலகட்டத்தில் அர்தங்கனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதியின் 

குனற ொடுகனளச் சுட்டிக்கொட்டி பசொற்ப ொருண்னமனய ஆக்கமுனறயொக ஆய்வதன் 

முக்கியத்துவத்னத உைர்த்துகின்றது. இதன் அடிப் னடயில் தொன் தமிழ்ப் 

ப யர்ச்பசொற்கள் மற்றும் வினைச்பசொற்களின் அர்த்தங்கனள ஆக்கபூர்வமொக ஆயும் 

இவ்வொய்வுகள் கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளை. புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற 

அகரொதிக் ககொட் ொட்னடத் தமிழ் எடுத்துக்கொட்டுகளின் உதவியொல் புொிந்துபகொள்ளும் 

முயற்சி இங்கு கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. ப யர்ச்பசொற்கள் மற்றும் வினைச்பசொற்களின் 

 ல்ப ொருண்னமனய ( ல்ப ொருபளொருபமொழியம்) விளக்க புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் 

ஆக்கமுனற அகரொதிக்ககொட் ொடு எந்த அளவுக்குப் ப ொருத்தமொைது என் னத அறியும் 

முயற்சியும் இவ்வொய்கவடுகளில் கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. 

4.9 தமிழ்ச் பசொல்வனல 

 ‘தமிழ்பசொல்வனல’ என்ற ஆய்பேடு மத்திய அரசிசின் மைிதேைபமம்ேரட்டு 

நிறுேை நிதி நல்னகயின் கீழ் இரரபசந்திரன் அவர்களொல் தமிப் ல்கனலக்கழக் 

பமொழியியல் துனறயில் பமற்சகரள்ைப்ேட ஆய்வு அடிப்ேனடயிலரை ஆய்பேடரகும் 

(இரரபசந்திரன், 2009. academia.edu மற்றும் ResearchGate என்ற இனணயதைங்கைில் 

ேதிபேற்றம் சசய்யப்ேட்டுள்ைது). பசொல்வனல என் து பசொற்கனளக் கருத்துக்கள் 

(Concepts), தனலப்புகள் (Topics) அல்லது விஷயங்கள் (Subjects) ஆகியவற்றின் 

அடிப் னடயில்  ொகு ொடு பசய்வதொகும். கொல வளர்ச்சிக்ககற் ச் பசொற்கள் கைிைி 

மயமொக்கப் ட்டு பசொல்வனல என்ற புதிய வடினவப் ப ற்றுள்ளை. பசொல்வனல 

பசொற்கனளப்  ற்றிய உறவுகனள உள்ளடக்கிப்  யன் டுத்துகவொர் பசொற்கனளப்  ற்றிய 

கதனவயொை தகவல்கனளக் கைிைி வழி எளிதொகப் ப றகவண்டும் என்ற கநொக்கில் 

உருவொக்கப் டுகின்றை. தமிழ்ச் பசொல்வனல என்ற இவ்வொய்வில் தமிழ்ச் பசொற்பறொனக 
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ப யர், வினை, ப யரனட, வினையனட என்ற பசொற் ொகு ொடுகளில்  ிொிக்கப் ட்டுப் 

 யன் டுத்துகவொருக்கு எளினமயொை முனறயில் கைிைிமயமொக்கப் ட்டு தருவனத 

விளக்குவதொக அனமந்துள்ளது. இரொகசந்திரன் அவர்களின் (இரொகசந்திரன், 2000) 

தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியங்கஞ்சியம் இவ்வொய்விற்கொை முக்கிய மூலவளமொக 

அனமகின்றது.  

தமிழ்ச் பசொற்களில் ப யர்ச்பசொற்கள், வினைச்பசொற்கள், ப யரனடச்பசொற்கள், 

வினையனடச்பசொற்கள் ஆகியனவ அடங்குகின்றை. ப யரும் வினையும் தனலனம 

இலக்கைக்கூறு என்றும் ப யரனடயும், வினையனடயும் துனைனம இலக்கைக்கூறு 

என்றும் அனழக்கப் டுகின்றது. இவற்னற பசொல்வனலயில் வனகப் டுத்தப் ட்டு 

 யன் டுத்துகவொருக்கு கதனவயொை பசய்திகனள எளிதொகப் ப ற ஒரு பமன்ப ொருனள 

உருவொக்குவகத இவ்வொய்கவட்டின் கநொக்கமொகும். 

ஒரு ப ொருண்னம களத்தில் அடங்கும் பசொற்களின் உறவுகனளத் தருவது 

பசொல்வனலயொகும். அதொவது ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம், பதொடர்புனடயச் பசொற்கள், 

எதிர்பமொழியம், உள்ளடக்கு, உள்ளடங்கு பமொழியம், சினைபமொழியம் க ொன்ற  ல்கவறு 

உறவுகள் வழி ஒரு பசொல்லுடன் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் பதொடர்பு பகொண்டுள்ள 

 ல்கவறு பசொற்கனள நொம் கதனவக்கு தக்கவொறு  யன் டுத்திக்பகொள்ளும் வனகயில் 

உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. இச்பசொல்வனலயில் ப ொருண்னம உறவுகள் அடிப் னடயிலொை 

மற்றும் ப ொருண்னம அடிப் னடயிலொை பசய்திகனளப் ப ற முடியும். 

இவ்வொய்கவடு தமிழ்ச் பசொல்வனலக் குறித்த  யனுள்ள முயற்சியொகும். இதில் 

ப யர்ச்பசொல், வினைச்பசொல், ப யரனடச்பசொல், வினையனடச்பசொல் குறித்த 

பசய்திகளின் ப ொருண்னம அடிப் னடயில் விொிவொக விளக்கப் ட்டுள்ளை. இதில் தமிழ்ச் 

பசொற்கள் பசொல்வனலயொக மொற்றப் ட்டுள்ளது. இத்தரவுத்தளம்  ொவொ என்ற 
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பமன்ப ொருளில் உருவொக்கப் ட்டுள்ளது. இச்பசொல்வனலயில் ப யர், வினை, ப யரனட, 

வினையனட  ற்றிய பசய்திகள் தைித்தைிகய ப ொருண்னம அடிப் னடயில் 

விளக்கப் ட்டுள்ளது. 

தமிழ் பசொல்வனல  ற்றி இரொகசந்திரன் அவர்கள் பவளியிட்டுள்ள 

 ின்வரும்கட்டுனரகள் இவ்வொய்கவட்டிற்கு முன்கைொடி ஆய்வுகளொக அனமகின்றது: 

1. Dravidian WordNet: A Proposal  (Rajendran, S. 2003) 

1. Tamil WordNet  (Rajendran et al)  

2. Preliminaries to the preparation of a WordNet for Tamil (Rajendran, 2002) 

4.10. னவரமுத்துக்கவினதகளில் வரும் உவனம மற்றும் உருவகங்களின் 

ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு 

இரொகசந்திரன் அவர்களின் கமற் ொர்னவயில் தொகமொதரக் கண்ைைொல் (2005) 

கமற்பகொள்ளப் ட்ட னவரமுத்துக்கவினதகளில் வரும் உவனம மற்றும் உருவகங்களின் 

ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு என்ற முனைவர்  ட்ட ஆய்வும் பசொற்ப ொருண்னமயியல் 

ககொட் ொடு தழுவியதொகும். இதில் இவ்வொய்வொளர் கவி ர் னவரமுத்துவின் கவினதகளில் 

 யன் டுத்தப் ட்டுள்ள பசொற்கள் மற்றும் பதொடர்களின் உவனமகனளயும் 

உருவகங்கனளயும் ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் ஆய்ந்துள்ைரர்.  

4.11 தமிழ் வொக்கியங்களின் ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு 

இரொகசந்திரைின் “தமிழ் வொக்கியங்களின் ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு” என்ற 

ஆய்கவடு (இரொகசந்திரன்,  2015) academia.edu மற்றும் ResearchGate என்ற 

இனணயதைங்கைில் ேதிபேற்றம் சசய்யப்ேட்டுள்ைது. இவ்வொய்வு தமிழ் 
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ப ொருண்னமயில் குறித்து கமற்பகொள்ளப் ட்ட ஆய்வுகளில் குறிப் ிடத் தகுந்த 

ஆய்வொகும். தமிழ் வொக்கியங்களின் ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு குறித்த ஆய்வுகள் 

பவளிவரொத நினலயில் இவ்வொய்கவடு தமிழ்ப் ப ொருண்னமயிலுக்கு முக்கியமொை 

வரவொகும். ஆங்கில பமொழிக்கு லீச் என் வரொல் ஆங்கில வொக்கியங்களின் 

ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு குறித்த ஆய்வுகள் கமற்பகொள்ளப் ட்டு பவளிவந்துள்ளை 

(Leech 1971-81). தமிழுக்கு இத்தனகய ஆய்வு கமற்பகொள்ளப் ட கவண்டும் என்ற 

கநொக்கத்தில் இவ்வொய்கவடு அனமந்துள்ளது. 

ஆங்கில வொக்கியங்களின் ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு குறித்து லீச் என் வர் 

ஆய்வு பசய்து நூல்களொகவும் கட்டுனரகளொகவும் பவளியிட்டுள்ளொர்.  இவர் பசொற்கனளப் 

ப ொருண்னமக் கூறு அடிப் னடயில் ஆய்ந்து அனவகளுக்கினடகய வரும் உறவுகனளத் 

தர்க்க உறவுகளொக உருப் டுத்தம் பசய்து விளக்குகிறொர். வொக்கியங்கனளத் 

கதற்றக்கூற்றுகளொகப் (propositions)  குத்து ஒரு வினைப் ொடு  யைினலனயயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்கனளயும் பகொண்டிருப் தொக ஆய்ந்து வொக்கியத்தின் ப ொருண்னம 

அனமப்ன  விளக்குகிறொர். பசொவொ (Sowa, 1984) என் வர் கருத்துரு சொர்ந்த அனமப்பு 

அடிப் னடயில் அனமந்த கருத்து வனர டக் (Conceptual Graph) ககொட் ொட்னட 

வொக்கியங்களின் ப ொருண்னம அனமப்ன  பமய்ப் டுத்தம் பசய்து விளக்குகிறொர். 

இவ்விரு ககொட் ொடுகனளயும்  ின் ற்றி தமிழ் வொக்கியங்களின் ப ொருண்னமயியல் 

அனமப்பு குறித்த இவ்ேரய்வு கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது.   

 இது தமிழ் வொக்கிய அனமப்ன ப் ப ொருண்னமயியல் அனமப் ில் தரும் 

முன்கைொடியொை ஆய்வொகும். இத்தனகய வொக்கிய ப ொருண்னம அனமப்புகள் அறிவு 

 ொிமொற்றத்திற்கும் பசயற்னக அறிவு உருப் டுத்தத்திற்கும் அறிவுவள கமம் ொட்டிற்கும் 
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கருத்துசொர் அகரொதி உருவொக்கத்திற்கும் இயந்திர பமொழிப யர்ப்புக்கும்  யனுள்ளதொக 

அனமகின்றது. தகவல் மீட்பு அனமப்ப ொழுங்குகளிலும் பசயற்னக அறிவு 

அனமப்ப ொழுங்குகளிலும்  யன் டும். இனடபமொழி சொர்ந்த இயந்திர பமொழிப யர்ப்புக்கு 

இது இன்றியனமயொத இனடமுகமொக அனமகின்றொது. 

4.12. மூலப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு (சமய்ப்சேரருள் மூல ஆய்வு,Ontology) 

 இரொகசந்திரைின் ”மூலப்சேரருண்னமயியல் ஆய்வு/ சமய்ப்சேரருள் மூல ஆய்வு 

(Ontology)” என்ற ஆய்பேடு (இரரபசந்திரன், 2009) academia.edu மற்றும் 

ResearchGate என்ற இனணயதைங்கைில் ேதிபேற்றம் சசய்யப்ேட்டுள்ைது.     

இவ்வுலகில் மைிதைொல் நிர்ையிக்கப் ட்ட இருப்புப் ப ொருள்கனள ( ருப் 

ப ொருள்களும் அருவப் ப ொருள்களும்) பமய்ப் டுத்தம் பசய்யும் கருத்துருக்கள் (concepts) 

எவ்வொறு ப யொிடப் ட்டுச் பசொற்களொக உருப் டுத்தப் ட்டுக் 

கருத்துப் ொிமொற்றத்திற்கொகவும் அறிவுப்  ொிமொற்றத்திற்கொகவும் 

வனகப் டுத்தப் டுகின்றை, எவ்வொறு மூலப்ப ொருண்னமயியலும் 

களப்ப ொருண்னமயியலும் வனகப் ொட்டியலும் ஒன்னறபயொன்று சொர்ந்து அறினவ 

உருப் டுத்தம் பசய்கின்றை, அவ்வறிவு உருப் டுத்தத்னத எவ்வொறு தகவல் மீட்பு 

ஒழுங்குமுனறயொகப்  யன் டுத்தவியலும் க ொன்ற பசய்திகனள இவ்வொய்கவடு 

விளக்குகின்றது. கமலும் களப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வுகளும் வனகப் ொட்டியல் 

ஆய்வுகளும் மூலப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வுகளும் பசொற்களஞ்சியம், பசொல்வனலகள் 

க ொன்ற பமொழிக் கருவிகனள உருவொக்க உறுதுனையொய் அனமகின்றது என் தும் 

இவ்வொய்வின் மூலம் பவளிப் டுத்தப் டுகின்றது. இத்தனகய வனகப் ொட்டியலும் 

(taxonomy) அதற்குப்  ின்ைைியொய் அனமயும் மூலப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வும் 
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(பமய்ப்ப ொருள் மூலொய்வும்) (ontology) களப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வும் 

இவ்வொய்கவட்டின் அடித்தளமொக அனமகின்றது.  

         பசொல்வனலகள் மூலப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வுகனளப்  யன் டுத்துகின்றை.  

பசொல்வனலகள்  பசொற்கனள அவற்றிற்கினடகயயுள்ள ப ொருண்னம உறவுகள் 

அடிப் னடயில்  இனைக்கின்றை. ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் தொன் பசொல்வனலகளின் 

அடிப் னட உறவொகும். உள்ளடங்குபமொழிய-உள்ளடக்குபமொழிய உறவு,  

சினைபமொழிய-முழுபமொழிய உறவு, எதிர்மனற உறவு என் ை பசொற்களுக்கினடகய 

உள்ள  ிற உறவுகளொகும், இவ்வனகப் டுத்தலின்  ின்ைைியில் பசொல்வனல 

பசொற்பறொனகனய மூலப்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு அடிப் னடயில் ஒருவித  ொகு ொடு 

பசய்கின்றது.  பசொல்வனலப்  யன் டுத்தும் மூலப்ப ொருண்னமயியல்  ஆய்வு  ற்றியும் 

இவ்வொய்கவட்டில்  விளக்கப் ட்டுள்ளது. 

4.13. தமிழ் வினைகளின் பசொற்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வுகள் 

இரொகசந்திரைின் இயக்க/சலை வினைகளின் ப ொருண்னமயில் ஆய்வு 

(Rajendran, August 2002), னகமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு 

(Rajendran, November 2002), கருத்துப் ொிமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னமயியல் 

ஆய்வு (Rajendran, Februar 2006), கொண்டல் வினைகளின் ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு 

(Rajendran, 1982) உண்ைல் வினைகளின் ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு (Rajendran, 

1995), சனமயல் வினைகளின் ப ொருண்னமயியல ஆய்வு (Rajendran, 1976) என்ற 

ஆய்வுகளும் இவ்வொய்விற்கு மூலவளமொகவும் முன்கைொடியொகவும் அனமகின்றை.  
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4.14. தமிழ்வினைகளின் வரலொற்று பமொழியியல் ஆய்வுகள் 

 தமிழ் வினைகனள வரலொற்று பமொழியியல் அடிப் னடயில்  ல ஆய்வுகள் 

கமற்பகொள்ளப் ட்டு அவற்றில் சில நூல்களொகவும் கட்டுனரகளொகவும் 

ஆய்கவடுகளொகவும் பவளிவந்துள்ளை (Ramaswami Ayyar, 1939; Mancikam, 1972; 

Sivathanu, 1990; இரொகசந்திரன், 2008). இவ்வொய்வுகள் பசொற்ப ொருண்னமயியல் 

பதொடர் ொை ஆய்வுகள் அல்ல என்றொலும் தமிழ் வினைச் பசொற்கனள வரலொற்றும் 

பமொழியியல் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் ஆயும் ஆய்வு என்ற நினலயில் இங்கு குறிப் ிட 

கவண்டியுள்ளது. இவற்றில் முக்கியமொகக் குறிப் ிடப் டகவண்டியது சிவதொணு மற்றும் 

இரகசந்திரன் அவர்களின் வினையடிகள் குறித்த ஆய்வுகளொகும். இவ்வொய்வுகள் தமிழ் 

வினை அடிகள் குறிப் ொக அவற்றின் வடிவங்கள் கொலப்க ொக்கில் (குறிப் ொக சங்ககொல 

நூல்களில் மற்றும் சங்கொலத்திலிருந்து தற்கொல வனர) மொற்றம் அனடந்துள்ளை, எனவ 

வழக்கிழந்துள்ளை எனவ புதிதொக ஆக்கப் ட்டுள்ளை என் ை  ற்றி விளக்குகின்றை.  

தமிழ் வினைகனள வரலொற்று கநொக்கில் ஆயும் க ொது ஆங்கொங்கக இவ்வினைகள் 

அனடந்துள்ள ப ொருண்னமயியல் மொற்றங்கள் குறி ிடப் ட்டுள்ளை. 

4.15. தமிழ்ப்ப யர்ச்பசொற்களின் வரலொற்று பமொழியியல் ஆய்வு 

 "வரலொற்று பமொழியியல் அடிப் னடயில் தமிழ்ப் ப யர்ச் பசொற்கள் ஆய்வு  (A 

Historical Linguistic Study of Tamil Nouns)" என்ற ஆய்வு (இரரபசந்திரன் 2008) "தமிழ் 

ேினையடிகைின் ேரலரற்று சமரழியியல் ஆய்வு  (A Historical Linguistic Analysis Of 

Tamil    Verbal Bases)" என்ற ஆய்னேத் சதரடர்ந்து பமற்சகரள்ைப்ேட்ட ஆய்ேரகும். 

தமிழ்ப் ப யர்ச் பசொற்களுக்கு ஒரு வரலொற்று பமொழியியல் ஆய்னவ முழுனமயொகச் 
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பசய்வதுதொன் இதன் முக்கிய கநொக்கமொகும்.  இவ்வொய்வு தமிழ்த் தரவுகனளப்  ழந்தமிழ் 

தரவு, இனடக்கொலத் தமிழ் தரவு, தற்கொலத் தமிழ் தரவு என்று கொலவொொியொகப் 

 குத்துக்பகொண்டு வரலொற்று அடிப் னடயில் ஒவ்பவொரு கொலகட்டத்திலும் ஏற் ட்ட 

மொற்றங்கனளத் தர முயலவில்னல. மரறரகச் சங்ககொலத் தமிழ்த் தரனவ னவத்துக் 

பகொண்டு ப யர்ச் பசொற்களின் திொின யும் ஆக்கத்னதயும் ஆய்ந்து ப யர்ச் பசொற்களின் 

உரு ைியல் அனமப்ன  அறிந்து பகொண்டு அனதத் தற்கொலத் தமிழ் தரவு அடிப் னடயில் 

ப றப் ட்ட ப யர்ச் பசொற்களின் உரு ைியல் அனமப்புடன் ஒப் ிட்டு மொற்றங்கனளயும் 

இழப்புகனளயும் புதுனமகனளயும் பவளிக்பகொைரும் அடிப் னடயில் தொன் 

இவ்வொய்கவடு அனமந்துள்ளது. 

 இவ்வொய்வும் பசொற்ப ொருண்னமயியல் மொற்றத்துடன் கநரடித்பதொடர்பு உனடயது 

அல்ல என்றொலும் ப யர்ச்பசொற்கனள வரலொற்று அடிப் னடயில் ஆய்னகயில் ப யர்ச் 

பசொற்களின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் கைக்கில் பகொள்ளகவண்டும் என்ற நினலயில் 

இங்கு  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. 

4.16. சுருக்கவுனர 

 இவ்வியலில் தமிழ்ச் பசொற்ப ொருண்னமயியல் குறித்த ஆய்வுகளும் நூல்களும் 

முன்கைொடியொை ஆய்வுகள் என்ற நினலயில் சுருக்கமொகத் தரப் ட்டுள்ளை. தற்ப ொனதய 

ஆய்வு இவ்வொய்வுகளின் அடித்தளத்தில் தொன் அனமகின்றது. 
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      இயல் 5 

தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

5.1. அறிமுகம் 

தற்கொலப் பசொற்ப ொருண்னமயியலில் முக்கியமொை கவைக்குவிப்பு 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியத்னதயும் ப ொருண்னம பநகிழ்னவயும் ஆய்வதில் 

திரும் ியுள்ளது. ஒரு பமொழினய மற்பறொரு பமொழிக்கு பமொழிப யர்ப்பு பசய்னகயில் 

குறிப் ொக இயந்திர பமொழிப யர்ப்பு பசய்னகயில்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் 

சிக்கல்கனள உருவொக்குகின்றது. இதைொல் பமொழினயக் கனடந்து பசொற்களுக்கு 

இனடகயயுள்ள  ல்ப ொருபளொருபமொழியம் அல்லது ப ொருண்னம நீட்சியின் ப ொதுனமத் 

தன்னமகனளயும் கவறு ொடுகனளயும் ஆய்ந்து அறிவது கதனவயொகின்றது. பசொற்களின் 

 ல்ப ொருண்னமயொல் அல்லது  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தொல் பசொற்ப ொருண்னம 

மயக்கம் ஏற் டுகின்றது. இது பமொழிகளுக்கினடயிலொை பமொழிப யர்ன ச் 

சிக்கலொக்குகின்றது. பசொற்கள் எவ்வொறு  ல்ப ொருபளொருபமொழியத்தன்னம 

அனடகின்றது,  அவ்வொறு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வனத அல்லது ப ொருண்னம மொற்றம் 

பசய்வனத வனரயனற பசய்ய இயலுமொ மற்றும் பமொழிகனளக் கடந்து இத்தனகய 

ப ொருண்னம நீட்சி அல்லது மொற்றம் ப ொதுனமத்தன்னம கொட்டுகின்றதொ என் து  ற்றி 

ஆய்வது இன்னறயத் கதனவ ஆகின்றது. இத்தனகய அணுகுமுனறயும் ஆய்வும் 

தமிழுக்குத் கதனவ என்ற எண்ைத்கதொடுதொன் இவ்வொய்வு கமற்பகொள்ளப் டுகின்றது.  

இவ்வியல் தொன் இவ்வொய்கவட்டின் தனலயொய இயலொகும். கழிந்த நூற்றொண்டில் 

தமிழ் வினைனயப்  ற்றிய ஆரம்  கட்ட ஆய்வுகள் யொவும் வினையடிகனளப்  ற்றியும் 

அவற்றின் வரலொற்று அடிப் னடயிலொை மொற்றம்  ற்றியும் வினையுடன் கசரும் ஒட்டுகள் 
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 ற்றியும், திரொவிட பமொழிகனள அவற்னற ஒப் ிட்டு வரலொற்று பமொழியியல் 

அடிப் னடயில் ஆய்வனதயும் கநொக்கமொகக் பகொண்டு அனமந்துள்ளது. தமிழ் 

ப ொருண்னமயில்  ற்றிய விொிவொை ஆய்வு இரொகசந்திரன் அவர்களொல் 

கமற்பகொள்ளப் ட்டது. குறிப் ொக அவரது தமிழ் வினைகளின் பதொடொியல் மற்றும் 

ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு (Rajendran 1978) முக்கியமொைதொகும். கமலும் அவரது தமிழ்ச் 

பசொற்பறொனகயின் ப ொருண்னமயியல் என்ற முது முனைவர் ஆய்வும் (Rajendran 1983) 

முக்கிய ஆய்வொக அனமகின்றது. அவரது “தற்கொலத் தமிழ்ச் பசொற்களஞ்சியம்” என்ற 

நூலும் (இரொகசந்திரன் 2001) குறிப் ிடத்தக்க முக்கியமொை ப ொருண்னமயியல் 

ஆய்வொகும். இவ்வொய்வுகளின்  ின்ைைியில் தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

ப ொருன்னம நீட்சியும் ஆயப் ட்டுள்ளை.  இவ்வியலில் தமிழ் வினைகள் 

ப ொருண்னமகூறு அடிப் னடயில் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  குக்க ட்டு அவற்றின் 

அடங்கும் பசொற்களின் ப ொருண்னம நீட்சிகளும் மொற்றங்களும் விளக்கப் டும்.  

ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கும் ப ொருண்னம நீட்சிக்கும் உள்ள எல்னலக் ககொடு 

மிகவும் பமல்லியது. இனவ ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும் அல்லது 

இனவ ப ொருண்னம நீட்சிக்கு எடுத்துக்கொட்டுகளொகும் எை அறிதியிட்டுக் கூறுவது 

கடிைமொகும். நொம் வரலொற்று அடிப் னடயில் இரண்டு  திவுகள் ஒன்றக இருந்தனவ 

எைவும் கொலப்க ொக்கில் அனவ இரண்டு அல்லது மூன்று  திவுகளொகக் குறிப் ிடுமொறு 

கவறு ட்டு மொற்றம் அனடந்துள்ளை எைவும் கூற இயலும். நொம் ஒன்றொக இருத்து 

கொலப்க ொக்கில் ஒன்றுக்கும் கமற் ட்ட  திவுகளொக அகரொதியில் தரப் ட்டுள்ள 

பசொற்களின் ப ொருண்னமகனள  ப ொருண்னம மொற்றமொகவும் ஒரு  திவின் கீழ் வரும் 

கவறு ட்ட ப ொருண்னமகனள ப ொருண்னம நீட்சிகளொகவும் கருதலொம். 
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எடுத்துக்கொட்டொக நட என் து அகரொதியில் கொலொல் நடக்கும் பசயனலயும் நிகழ்தனலயும் 

குறித்து நின்று இரண்டு  திவுகளொகக் கருதப் டும். இது ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு 

எடுத்துக்கொட்டொகும்.  

வினைகனளப் ப ொறுத்தவனரயில் அவற்றின் ப ொருண் மொற்றத்னதயும் 

ப ொருண்னம நீட்சினயயும் முன்ைர் விளக்கியவொறு களப்ப ொருண்னமயியல் 

அடிப் னடயில் ஆய்ந்து விளக்க இயலும். ஒரு ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த 

வினைகள் எவ்வொறு மற்பறொரு ப ொருண்னமக் களத்திற்கு நகர்கின்றது அல்லது 

விொிவனடகின்றது, வினைகளின் மொற்றத்திற்கும் நீட்சிக்கும் அவற்றின் சூழல் எவ்வொறு 

கொரைிகளொக அனமகின்றது என் தன் அடிப் னடயில் நமது ஆய்வு அனமய இயலும். 

எடுத்துக்கொட்டொக ககள் என்ற கட்புல உைர்வு பதொடர் ொை ப ொருண்னம ‘(ககள்வி) 

ககள்’ என்ற கருத்துப்  ொிமொற்றம் பதொடர் ொை வினையொக ப ொருண்னம மொற்றம் 

அனடந்துள்ளனதக் குறிப் ிடலொம்.  

(1அ) அவள் அவன் விொிவுனரயொற்றுவனதக் ககட்டொள். 

(1ஆ) ஆசிொியர் அவளிடம் ககள்வி ககட்டொர். 

இது க ொன்று நட என்று கொலொல் நடத்தலொகிய பசயல் ொட்னடக் குறிப் ிடும் சலைப் 

ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த வினை ‘நிகழ்’ என்ற விொிந்த ப ொருண்னமனயக் 

குறிப் ிடும் மொற்றத்னதயும் எடுத்துக்கொட்டொகக் கூறலொம்.    

(2அ) குழந்னத நன்றொக நடக்கின்றது. 

(2ஆ) அந்த ஊொில் திருவிழொ நடக்கின்றது. 

ஒரு ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த வினைகள் எதிர் ொர்க்கத்தக்க அல்லது எதிர் ொர்க்க 

(ஊகிக்க) இயலொத ப ொருண்னம மொற்றத்னதகயொ ப ொருண்னம நீட்சிகயொ 

http://www.languageinindia.com/


172 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

அனடவனதயும் ஒரு மூலமுதன்னமப் ப ொருண்னமயிலிருந்து குறிப் ிட்ட மற்பறொரு 

ப ொருண்னமக்கு மொறுவனதகயொ நீட்சி அனடவனதகயொ கொைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக 

‘சுழல்’ எை அடிப் னடயொகப் ப ொருள் தரும் சுற்று என்ற வினை ‘அனலந்து திொிதல்’ எை 

ப ொருண்னம நீட்சிபசய்வகதொடு ‘(தனல) சுற்று’ எை உருவகத்தன்னமயொை ஒருவித 

மயக்க உைர்னவக் குறிப் ிட்டு கவறு ஒரு ப ொருண்னமக் களத்திற்குப் ப ொருண்னம 

நீட்சிபசய்வனதக் குறிப் ிடலொம்.  

(3அ) அவன் வீட்னடச் சுற்றிவந்தொன். 

(3ஆ) அவள் இரொட்டிைத்தில் சுற்றி மகிழ்ந்தொள். 

(4இ) அவன்  டிக்கொமல் ஊனரச் சுற்றுகின்றொன். 

 (4ஈ)  ஸ்சில் பசல்லுனகயில்  ிரொயொைம்  ிடிக்கொமல் அவளுக்குத் தனல சுற்றியது 

 ல சலைப் ப ொருண்னமகளின் ப ொருண்னம நீட்சிகனள இத்தனகய வனகயில் 

அடக்கலொம். சலைவினைகளின் எழுவொயொகக் கொலக் கூறுகள் வருவனத ஒரு உலகப் 

ப ொதுனமயொகக் கூறலொம்.  

(5) அவள் வீட்டிலிருந்து க ொய் ஐந்துமொதங்கள் கடந்துவிட்டை. 

(6) அவள் ஒரு வருடம் பசன்று வீட்டிற்குத் திரும் ிைொள். 

இவ்வியலில் வினைகனளப் இரொகசந்திரைிைின் (1978) ப ொருண்னமக்கள 

வனகப் ொட்னடப்  ின் ற்றி ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  குத்து எவ்வொறு 

இப்ப ொருண்னமக்களங்களில் வரும் முக்கிய வினைகள் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

ப ொருண்னம நீட்சியும் அனடகின்றை என்றும் இத்தனகய ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் 

ப ொருண்னம நீட்சினயயும் ஒரு வனகப் ொட்டின் கீழ் அடக்க இயலுமொ என்றும் 

ஆயப் டும்.  
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சில சூழல்களில் ஒருப ொருள் ன்பமொழிகளொகச் பசயல் டும் சில வினைகள் 

ப ொருண்னம நீட்சியொல் கவறு டுவனதக் கொைலொம். எடுத்துக்கொட்டொக நினை, எண்ணு 

என் ை ‘நடந்தனத நினைவுக்குக் பகொண்டுவருதல்’ எை மூலமுதன்னம அடிப் னடயில் 

ப ொருள் டும். இச்சூழலில் இரண்டும் ஒருப ொருள்  ன்பமொழிகளொகும். ஆைொல் எண்ணு 

என் து ‘கைக்கிடுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும்க ொது நினை என் து 

இத்தனகய ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யொது.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகள் இனத விளக்கும். 

(7அ) அவன் கநற்று நடந்தனத நினைத்துப்  ொர்த்தொன். 

(7ஆ) அவன் கநற்று நடந்தனத எண்ைிப் ொர்த்தொன். 

(8) அவன் உண்டியனல உனடத்துப்  ைத்னத எண்ைிைொன். 

(க்ொியொ இந்த கவறு ொடு கருதி எண்ணு என் தற்கு இரண்டு தைிப்  திவுகள் தந்துள்ளது. 

ஆைொல் திரவிடபமொழிகளின் பசொற் ிறப் ியல் அகரொதி இரண்னடயும் ஒகர 

 திவொகத்தொன் தந்துள்ளது.) 

 தமிழ் வினைகனள அவற்றின் ப ொருண்னமயியல் சொர் இலக்கைப்  யன் ொடு 

அடிப் னடயில் மூன்று குழுக்களொகப்  ிொிக்கலொம்: ப ொருளடக்க வினைகள் (முதன்னம 

வினைகள்), வினைப் ொங்னகயும் வினையொற்றனலயும் உருப் டுத்தம் பசய்யும் துனை 

வினைகள், ப யர்களுடன் இனைந்து வினைகனள ஆக்கும் வினையொக்க வினைகள். 

இவ்வொறு வினைகள் ப ொருண்னம மொற்றம் அனடந்து தமது பசயல் ொடுகனள 

மொற்றிக்பகொண்டுள்ளை. வினைச் பசொற்களும் உருவகம் மற்றும் ஆகுப யர் 

அடிப் னடயில் ப ொருண்னம மொற்றங்கனளகயொ நீட்சிகனளகயொ பசய்யும். இத்தனகயச் 
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பசயல் ொடுகளின் ப ொதுனமத் தன்னமனயப் புொிந்துபகொள்வதும் இன்றியனமயொத 

கதனவயொகின்றது. 

நொம் ஒவ்பவொரு பசொற்கனளயும் எடுத்துக்பகொண்டு அவற்றின் ப ொருண்னம 

மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் ஆய இயலும். ஆைொல் இத்தனகய ஆய்வு 

இச்பசயல் ொடுகளின் ப ொதுவொை க ொக்குகனளயும் அனவ அடிப் னடயிலொை விதி 

விளக்கங்கனளயும் சுருக்கமொகத் தருவதற்குப்  யன் டொது. எைகவ நொம் 

களப்ப ொருண்னமயியல் (field semantics)  ின்ைைியில் ப ொருண்னம மொற்றங்கனளயும் 

ப ொருண்னம நீட்சிகனளயும் வனகப் டுத்தவும் விளக்கவும் ஒருசில ப ொருண்னமக் 

களங்கனளயும் அவற்னற உருப் டுத்தம் பசய்யும் சில முக்கியமொை வினைகனள 

எடுக்கொட்டொடக் பகொண்டு  ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் 

விளக்க முன்வந்துள்களொம். 

5.2. தமிழ் வினைகனள முக்கியப் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  ிொித்தல் 

 இரொகசந்திரன் (1978, 2001) தமிழ் வினைகனள னநடொவின் ப ொருண்னமக் 

கூறொய்வு அடிப் னடயில்  ின்வரும் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  குத்து ஆய்கின்றொர்: 

சலை வினைகள் (இடமொற்ற வினைகள்), னகமொற்ற வினைகள், நினல மொற்ற வினைகள், 

தொக்க வினைகள், புலைனுைர்வு வினைகள், உைர்ச்சி வினைகள், அறிவுசொர் வினைகள், 

கருத்துப் ொிமொற்ற வினைகள், மற்றும்  ிற வினைகள்.  நொம் இவ்வியலில் வினைகளின் 

ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் புொிந்துபகொள்ள முக்கியமொை 

ப ொண்னமக் களங்களிலிருந்து ஒரு சில எடுத்துக்கொட்டொை வினைகனள மட்டும் 

எடுத்துக்பகொண்டு ஆய இருக்கின்கறொம்.  
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வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் 

வனகப் ொட்னட இரண்டு ககொைங்களில் பசய்யலொம்: 

1) பதொடொியல் அனமப்புசொர்  மொற்றம் அல்லது நீட்சி 

2) ப ொருண்னமயில் சொர் மொற்றம் 

பதொடொியல் அனமப்புசொர் மொற்றனதப் ப ொறுத்த வனர வினைகள் அனவகள் ஏற்கும் 

 ங்பகடுப் ொளர்கள் அடிப் னடயில் மொற்றம் ப றுகின்றதொ என் து 

கவைத்திற்குொியதொகும். இது தவிர கவறு பதொடொியல்  ண்புக்கூறு மொற்றங்கள் 

வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றத்திற்ககொ ப ொருண்னம நீட்சிக்ககொ கொரைமொக 

அனமகின்றதொ என் னதக் கருத்தில் பகொள்ளகவண்டும். இதன் அடிப் னடயில் 

வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் வனகப் டுத்த 

இயலும்.  எடுத்துக்கொட்டொகக் ககள் என்ற வினைனய எடுத்துக்பகொள்கவொம். 

இவ்வினையின் ப ொருண்னம மொற்றத்னத இனவ ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

அடிப் னடயில் கண்டுபகொள்ளலொம். 

(9அ) அவன் அவள் பசொல்வனதக் ககட்டொன். 

(9ஆ) அவள் அவளிடம் ககள்வி ககட்டொன். 

முதல் வொக்கியத்தில் ககள் என்ற வினை ப றும்  ங்பகடுப் ொளர்கள் அனமப் ிலிருந்து 

ககள் என் து ‘hear’ ப ொருள் தரும் என்றும், இரண்டொவது வொக்கியத்தில் ‘ask’ 

ப ொருள்தரும் என்றும் அறியலொம். இது தவிர  ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமக் 

கூறுகளின் அடிப் னடயில் ப ொருண்னம நீட்சினய வனக பசய்ய இயலும். இத்தனகய 
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வனகப் ொட்டின்  ட்டியனல அகரொதியில் கொைலொம். ஆறொவது இயலில் இத்தனகய 

முயற்சி எடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

 ப த் பலவின் (Levin 1993) வினைகனள அனவ ப றும்  ங்பகடுப் ொளர் 

அடிப் னடயிலும் பவளியனமப் ில் அவற்றின் உருப் டுத்தம் அடிப் னடயிலும் 

 ொகு ொடு பசய்வொர். எடுத்துக்கொட்டொக, வில் என் து விற் வர், விற்கப் டும் ப ருள், 

ப று வர் என்ற குனறந்தது மூன்று  ங்பகடுப் ொளர்கனள ப ற்று வொக்கியங்களில் 

 யன் டுத்தப் டும். ஆைொல் இவ்வினை தமிழில் விற்கப் டும் ப ொருள் எழுவொயொக 

வருமொறு  ிறழ்ந்துவரும்.  

(10அ) அவள் கொய்கறி விற்றொள் 

(10ஆ) கொய்கறி விற்றது  

இனத ப த் பலவின் வினைப்  ிறழ்வு (verb alternation) என் ொர். இது க ொன்று 

ஆங்கிலத்தில் give  என்றவி னை  ின்வருமொறு  ிறழ்வுற்று வருனத ப த் பலவின் 

வினைப்  ிறழ்வுக்கு எடுத்துக்கொட்டொகக் கொட்டுவொர். 

(11அ) He gave a book to her. 

(11ஆ) He gave a book to her. 

நொம் இத்தனகய வனகப் ொட்னட கநொக்கி இவ்வியனல அனமக்கவில்னல. 

 இரண்டொவதொகப் ப ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் வினைகளின் ப ொருண்னம 

நீட்சினயயும் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் வனகப் டுத்த இயலும். இது குறித்த  ல 
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ஆய்வுகள் இம்மொதிொியொை வனகப் ொட்னட  புலைறி பமொழியியல் அல்லொது புலைறி 

ப ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் பசய்வது சொலச் சிறந்தது எை வழிகொட்டுகின்றை. 

அத்தனகய ஆய்வு பநறிதொன் இங்குக் னகயொளப் ட்டுள்ளது. 

 ப ொருண்னம மொற்றத்தின் வனககள்  ற்றி இரண்டொவது இயலில் விொிவொக 

விளக்கப் ட்டுள்ளது. புளூம்ஃபீல்டு (Bloomfield 1933) ப ொருண்னம மொற்றத்னதப் 

 ின்வருமொறு வனகப்  டுத்துகின்றொர் எைப்  ொர்த்கதொம்: குறுக்கம் (Narrowing), உருவகம் 

(Metaphor), ஆகுப யர் (Metonymy), சினையொகுப யர் (Synecdoche), மினகப் டுத்தல் 

(Hyperbole), குனறப் டுத்தல் (Meiosis), சினதத்தல் (Degeneration), உயர்ச்சி (Elevation)   

  ிளொங்க் (Blank 1998) ப ொருண்னம மொற்றத்தின் வனககனளப்  ின்வருமொறு 

வனகப் ொடு பசய்வனதப்  ொர்த்கதொம்: உருவகம், ஆகுப யர், ப ொருண்னமயின் 

சிறப் ொக்கம், ப ொருண்னமயின் ப ொதுனமயொக்கம், இனை உள்ளடங்குப் ப ொருண்னம 

மொற்றம், எதிர்மனறப் ப ொருண்னம மொற்றம், தொைியக்க எதிர்மனற, தொைியக்க மறுதனல, 

பதொக்குநிற்றல், நொட்டொர் பசொற் ிறப் ியல். இது க்பரஸ்கொவொல் (Grzega 2004) 

மொற்ற ட்டு சிறிது ப ொிதொக்கப் ட்டனதப்  ற்றியும்  ொர்கதொம். இவ்வொறு  லரது 

வனகப் ொடுகனளப்  ற்றிப்  ொர்த்கதொம்.  

 நொம் இதுவனரப்  ொர்த்த வனகப் ொட்டின் அடி னடயிகலகய  தமிழ் வினைகளின் 

ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் இவ்வியலில் ஆயப் ட்டுள்ளை.  

 பசொல்வனல மிகப்ப ொிய அளவில் பசொல் தரவு மூலமொகச் பசயல் ட்டுவருகின்றது. 

இது பமொழிகளுக்கு இனடயிலொை தகவல்  ொிமொற்றத்திற்கும் பமொழிப யர்ப்புக்கும் 

உதவுமொறு கட்டனமக்கப் ட்டுள்ளது. திரொவிட பமொழிகளுக்கொை பசொல்வனல 
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உருவொக்கம் நனடப ற்று வருகின்றது.  பசொல்வனலயில் பசொற்களின் கவறு ட்ட 

அர்த்தங்கள் தரவுத்பதொகுதிகனளப்  யன் டுத்தி கண்டு ிடிக்கப் ட்டு 

 ட்டியலிடப் டுவதுடன் அவற்றிற்கு இனடயிலொை ப ொருண்னம உறவுகள் 

அடிப் னடயில் அனவ ஒன்றிற்பகொன்று இனைக்கப் ட்டுள்ளை.  இங்கு சிக்கல் 

என்ைபவன்றொல் ஒவ்பவொரு பசொல்லுக்கும் அர்த்தங்களின்  ட்டியல்கள் நீண்டிருக்கும். 

வினைகனளப் ப ொறுத்தவனரயில் இப் ட்டியல்  க்கக்கைக்கில் நீளும். இத்தனகய 

 ட்டியனலப்  யன் டுத்தி பமொழினயக் கடந்து பமொழிப யர்ப் தற்கும் தகவல் 

 ொிமொற்றத்திற்கும் தகவல் ப றுதலும் கடிைமொகும்.  இப் ட்டியலுக்குப்  திலொக 

இப் ட்டியமூலம் பவளிப் டும் பசொற்களின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம 

நீட்சிகனளயும் விதிகளொககவொ அல்லது வனகப் ொடுகளொககவொ வனகப் டுத்தித் தந்தொல் 

கமற்பசொன்ை பசயல் ொட்னட பசம்னமயொகவும் எளினமயொகவும் பசய்யவியலும் என் து 

பவளிப் னட.  இத்தனகய கநொக்கில் தொன் இவ்வியலில் தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம 

மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் ஆயப் ட்டுள்ளை.  

 கமலும் தைித்தைியொக வினைகளின் ப ொருண்னம ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் 

நீட்சினயயும் ஆய்வதற்குப்  திலொக வினைகனளப் ப ொருண்னமக் களங்களொகப் 

 குத்துக்பகொண்டு ப ொருண்னம ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ஆய்வது 

இச்பசயல் ொடுகளின் ப ொதுனமத் தன்னமயும் ஊகிக்கவியலும் தன்னமனயயும் 

விளக்கவுவது எளிதொகவும் சிக்கைமொகவும் அனமயும் என் து நொம் எடுத்துக்பகொள்ளும் 

முக்கிய கருதுககொளொகும். 

5.3 சலை வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 
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 ஆங்கிலம் க ொன்ற பமொழிகளில் சலை வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

நீட்சியும் குறித்து  ல ஆய்வுகள் கமற்பகொள்ளப் ட்டு கட்டுனர வடிவிலும் 

புத்தகவடிவிலும் பவளிவந்துள்ளை. சில முக்கியமொை ஆய்வுகனள நொம்  ொர்ப்க ொம் 

5.3.1. சில முந்னதய முக்கிய ஆய்வுகள் 

 இயக்கவினைகளின் ப ொருண்னமயியல் மொற்றம் மற்றும் நீட்சி  ற்றி ஆங்கிலம் 

க ொன்ற பமொழிகளில்  ல ஆய்வுகள் கமற்பகொள்ளப் ட்டு அனவ கட்டுனர வடிவிலும் 

புத்தக வடிவிலும் பவளிவந்துள்ளை (Rajendran 1978; Yu 1997, Pederson 1999; Matlock 

2001; Koga 2001; Yin 2002, 2011).  இவ்வொய்வுடன் பதொடர்புள்ள சில முக்கிய ஆய்வுகள் 

இங்கு விளக்கப் ட்டுள்ளை.  

5.3.1.1 மைவியக்கத்தின் கருத்துருசொர் பசயல்கநொக்கம் 

 டீைி மொட்லொக் (Matlock 2001) “The Conceptual motivation of factitive motion” 

என்ற தமது கட்டுனரயில் எவ்வொறு மைவியக்கம் (fictive motion) என்ற கருத்துச்சொயல் 

இயக்கவினைகளின்  யன் ொட்னடயும் நடத்னதயும் புொிந்துபகொள்ளப்  யன் டுகின்றது 

என்று விளக்குகின்றொர். 1970களில் மற்றும் 1980களின் பதொடக்கத்தில் டொல்மியின் 

ஆய்னவத்பதொடர்ந்து புலைறி பமொழியிலொர் மைவியக்கம் அதொவது மை அடிப் னடயில் 

ஒரு வழியொக அல்லது ககொடுசொர் ஒழுங்குமுனற வழியொகப் க ொலச்பசய்யப் டும் 

இயக்கம், இயக்கவினைகளின் உருவகப்  யன் ொட்டின் வகுப் ின்  யன் ொட்னடயும் 

அனமப்ன யும் ஊக்குவிக்கின்றது என்று வொதிடுகின்றைர். இந்தப்  ொர்னவயில், ஒரு 

இயக்க வினை மரபுொினம அடிப் னடயில்  ின்வருவை க ொன்று ஒரு இயக்கமற்ற 

கொட்சினய விளக்குகின்றது.  
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(12) அந்த கரொடு கடற்கனர வழியொகப் க ொகின்றது. 

(13) அந்த வண்டித் தடம் கதொட்டம் வழியொகச் பசல்கின்றது. 

இருப் ினும் ஒரு கற் னை பவளியில் கரொடும் கதொட்டமும் “இயக்கத்னத” 

க ொலச்பசய்வதொககவ எண்ைப் டுகின்றது. இங்கு நொம் மைவியக்கக் கட்டுமொைங்களின் 

பமொழியியல் நடத்னதனய ஆயவும் க ொலச்பசய்யும் இயக்கம் மை இயக்கக் 

கட்டுமொைங்களின்    யன் ொட்னடயும் புொிந்துபகொள்ளனலயும் ஊக்குவிக்கின்றதொ 

என்றும் விவொதிக்கப் டும்.  

 க ொ, ஓடு என்ற இயக்க வினைகள் எங்கும் நினறந்திருப் து. 

மூலப்ப ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் முதன்னமயொைதொகவும்  ிரதி லிப் தொகவும் 

இருக்கின்ற அடிப் னட மைிதச் பசயல் ொடொை இயக்க வினைகள் எல்லொ பமொழிகளிலும் 

இருக்கின்றது மற்றும் பமொழினயக் கடந்து ப ொருண்னம நீட்சியின் ஒற்றுனமயொை 

அனமப்ப ொழுங்குகனளக் கொட்டுகின்றது. கநரடியொகப்  யன் டுத்தப் டுனகயில் இயக்க 

வினைகள் எவ்வொறு இயல் இருப்புப் ப ொருள் இடபவளியில் ஓொிடத்திலிருந்து மற்பறொரு 

இடத்திற்குச் பசல்கின்றது என் னத விளக்குகின்றது. இந்நிகழ்வில் கொலம் கடந்து 

பசல்வதும் பதொடக்க இடத்திலிருந்து இறுதி இடத்திற்கு இயக்கத்தின் பதொடர்ச்சியும் 

உள்ளொர்ந்ததொகும் (Miller and John-Liard 1976).   ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டு இக்கூற்னறத் 

பதளிவு டுத்தும். 

(14) அவர் பசன்னையிலிருந்து தஞ்சொவூர் வனர ஓட்டிைொர்; ஓட்டு வர்பசன்னையில் 

பதொடங்கி தஞ்சொவூொில்  யைத்னத முடித்தொர்; க ொகிற வழியில் அவர் விழுப்புரம், 

சிதம் ரம், மயிலொடுதுனற, கும் ககொைம் ஆகிய நகர்கனளயும் கவறு  ல நகர்கனளயும் 

கடந்து பசன்றொர். 
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 கநரடியொகப்  யன் டுத்தொத க ொது இயக்க வினைகள் இயல்பு இயக்கத்துடன் 

பதொடர் ின்றி இருக்கும்.  ின்வருவை இனத எடுத்துக்கொட்டும். 

(15) தீ ொவளி வருகின்றது. 

(16) தஞ்சொவூர் இப்க ொது வந்துவிடும் 

(17) அவன் ககொ மொை மை நினலயிலிருந்து சொந்தமொை மை நினலக்குச் 

பசன்றொன். 

முதல் எடுத்துக்கொட்டில் கொலத்னதச் சொர்ந்து தீ ொவளி க சு வனர கநொக்கி சலைிப் தொகத் 

கதொன்றுகின்றது; இரண்டொவது மூன்றொவது வொக்கியங்களில் இடம் சொர்ந்த தஞ்சொவூர் 

நகர்வதொகத் கதொன்றுகின்றது; மூன்றொவது வொக்கியத்தில் ஒரு மைநினல மற்பறொரு 

மைநினலக்குச் பசல்வதொகப் புொிந்துபகொள்ளப் டும். சில கநர்வுகளில் புதிய இலக்கைச் 

பசயல் ொட்னடப் ப ற்று இயக்க வினை இலக்கைவொக்கம் பசய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக 

க ொ  ின்வருமொறு வருங்கொலத்னதக் குறித்து நிற்கும். 

(18) அவன் தூங்கப் க ொகின்றொன். 

இயக்க வினைகளின் நீட்சிகள் கருத்துரு உருவகத்தொல் ஊக்கப் டுத்தப் டும்.  

 எ.கொ  

(19) கொலம் இடபவளி ஆகும் 

(20) மொற்றம் சலைம்/இயக்கம் ஆகும். 

பசயல்கநொக்கம் (motivation) புலைறி பமொழியியலில்  ரவலொக அறியப் டுகின்ற 

கருத்தொகும். கதொரொயமொகக் கூறிைொல் அது எந்த அளவுக்கு பமொழி வடிவம் அல்லது ஒரு 

குழும பமொழிவடிவங்கள் ஒரு பமொழிக்குள் அல்லது  ல பமொழிகனளக் கடந்து அர்த்தம் 
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பசய்கின்றது அல்லது விளக்கத்தக்கது என் னதக் கருத்தில் பகொள்ளும். பசயல்கநொக்கம் 

பமொழி  யன் டுத்தப் டும் வழி அல்லது அது அனமப் ொக்கம் பசய்யப் ட்டிருக்கும் வழி 

இவற்னற உட் டுத்தும். இது பவளித்தூண்டல்களொை (external influences)  ண் ொடு          

(culture), சமூகச் சூழல் (social context) என் ைவற்னறயும் உள் துண்டல்களொை (internal 

influences), புலனுைர்வு (perception), உயர்நினல புலைறி பசயற் ொங்கு (cognitive 

processes) (வனகப் ொடு பசய்தல்) என் ைவற்னறயும் உட் டுத்தும்.  எவ்வொறு பமொழி 

பசயல் டுகின்றது மற்றும் அது கொலப்க ொக்கில் எவ்வொறு மொறு டுகின்றது என் தற்கு 

பசயல்கநொக்கம் விளக்கம் கவண்டிைொலும் இது பமொழி நடத்னதக்கு ஆக்கமுனற 

விளக்கங்களிலிருந்து (generative explanations) பதளிவொக முரண் ட்ட நினலயில் 

இருக்கின்றது. அக அனமப் ிலிருந்து புற அனமப்ன  ஆக்ககவண்டியதில்னல என் தொல் 

எந்த விதியும் உருவொக்கப் டகவண்டியது இல்னல (Langacker, 1987). புலைறிவு 

பமொழியியலொர்கள் கொலங்கொலமொக வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சினய உள்ளடக்கிய 

பமொழி அனமப்ப ொழுங்குகனள விளக்குவதற்கும் கைிப் தற்கும் மிகச்சிறந்த நியொயமொை 

வழி பசயல்கநொக்கமொகும் என்று கொட்டியுள்ளைர்.  

 நொம் முதலில் கீழ்கொணும் எடுத்துக்கொட்டில் தந்துள்ள ஒரு வனகயிலொை இயக்க 

வினை நீட்சினயக் கொண்க ொம். 

(22) அந்தச் சொனல  கடகலொரமொகப் க ொகின்றது. 

(23) அந்த வண்டித்தடம் கதொப்பு வழியொகச் பசல்கின்றது. 

(24) அந்த அடிச்சுவடுகள் வண்டித் தடத்னதப்  ின் பதொடர்கின்றது.             

கமற்கண்ட வொக்கியங்களில் இயக்க/சலை வினைகள் இருந்தொலும் எந்த 

பவளிப் னடயொை இயக்ககமொ சலைகமொ பவளிப் டுத்தப் டவில்னல. முதலொவது 
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வொக்கியத்னத எடுத்துபகொண்டொல் க ொ என்ற வினை  யன் டுத்தப் ட்டொலும் அது ஒரு 

நினலயொை சூழனலகய விளக்குகின்றது (சொனலகயொ கடகலொரகமொ நகரவில்னல).  

 இவ்வனகயிலொை வினை நீட்சியில் உள்ள பசயல்கநொக்கக் குனறவு  ின்வரும்  

வொக்கியங்களுடன் ஒப் ிடுனகயில் பவளிப் டும். 

(25) அவள் கடற்கனரகயொரமொகச் க ொைொள். 

(26) அந்த நொய் கதொப்பு வழியொகச் பசன்றது. 

(27) அந்தகொர்  ஸ்னச தஞ்னசயிலிருந்து பசன்னைவனரப்  ின் பதொடர்கின்றது. 

இயக்க வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி தமிழுக்கு மட்டும் எல்னலப்  டுத்தப் டவில்னல. 

ஆங்கிலம் க ொன்ற பமொழிகளுக்கும் இது ப ொருந்தும். 

(28அ)  The road runs along the coast.  

(28ஆ) A trail goes through the desert.  

(28இ) The railroad tracks follow the river from Thanjavur to Trichi. 

முன்ைொல் கண்ட வொக்கியங்களில் இயல் இயக்கம் அல்லது சலைம் கொைப் டவில்னல 

என்றொலும் புலைறி பமொழியியலொர்கள் அம்மொதிொியொை வொக்கியங்களின் 

கருத்துருவொக்கமும் ப ொருள்ககொளும் உள்ளொர்ந்த வனக இயக்கத்னத (implicit type of 

motion)  உட் டுத்துகின்றது எைக் பகொள்கின்றைர். இந்த உள்ளொர்ந்த வனக இயக்கம் 

டொல்மியொல் (Talmy 1983, 1996, 2000) மைவியக்கம் என்றும் லொங்ககக்கரொல் 

(Langacker, 1986) அருவத்தன்னமயொை இயக்கம் (abstract motion) என்றும் 

மத்சுகமொட்கடொவொல் (Matsumoto, 1996) அகவய இயக்கம் (subjective motion) என்றும் 

அனழக்கப் டுகின்றது.  புலைறி பமொழியியல்  ொர்னவ அடிப் னடயில் 28அ க ொன்ற 

வொக்கியங்கனளப் புொிந்துபகொள்ள ஒரு கருத்துருவொக்கி (conceptualizer) (பமொழி 
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 யன் டுத்து வர் அல்லது கருத்துருவொக்கம் பசய் வர்) கதனவ. கருத்துருவொக்கி அனதச் 

பசய்னகயில் உண்னமயொை இயக்கத்திற்கு அல்லது சலைத்திற்கு இனையொை ஒன்னற 

அனு விக்கின்றொர். கருத்துருவொக்கி ஒரு பவளிப் னடயொை பசயலி (வினைமுதல்) 

இல்லொமல் இருந்தொலும் இயக்கத்னத அல்லது சலைத்னத ஊக்குவிக்ககவொ 

அனு விக்ககவொ பசய்வதன் கொரைமொக “இயக்கம்” அகவயமொைது (subjective) என்று 

நம் ப் டுகின்றது.   

5.3.1.2 சட்டகப் ப ொருண்னமயில் அடிப் னடயிலொை ஆய்வு 

‘Systematic Verb polysemy in MT: A study of Danish Motion verbs with 

comparison with Spanish’ என்ற தமது கட்டுனரயில் ப டர்சன் (Pederson 1999) சட்டகப் 

ப ொருண்னமயில் (Frame Semantics) அடிப் னடயிலொை ஒரு ப ொருண்னமக் கருவினய 

முன்பமொழிகின்றொர். இது இயந்திர பமொழிப யர்ப்புடன் பதொடர்பு டுத்தி திருப்திகரமொக 

டொைிஷ் சலை/இயக்க வினைகளின் முனறயொை  ல்ப ொருள் ஒருபமொழினயக் 

னகயொளுவதற்கு உதவுகின்றது. அதிக மரபு அடிப் னடயிலொை இயந்திர பமொழிப யர்ப்பு 

ஒழுங்கனமப்புகளில்  யன் டுத்தப் டும் உறவுள்ள மற்றும் உறவற்ற ப ொருண்னமகனள 

ஒன்றுக ொல் னகயொளும் அதொவது உறவற்றதொகக் னகயொளும் உத்தினய விட்டுவிட்டு 

ப ொருண்னமயிலுள்ள உறனவச் சட்டகத் தைிம ஒப் னடப்புகள் வழி பவளிப் டுத்தும் 

மற்றும் முனறயொக ஆக்கப் டும் அர்த்தங்கள் மூலமுன்வனகசொர் அர்த்தங்கள் 

அடிப் னடயில் ஆக்கப் டும் அணுகுமுனற  ொிந்துனரக்கப் டுகின்றது. டொைிஷ் தரனவ 

ஸ் ொைிஷ் தரவுடன் முரண் டுத்தி டொைிஷ் சலை விைகளின் ப ொருண்னம 

கவறு ொடுகள்  குப் ொய்வுக்கு மட்டுமன்றி மொற்றக் கட்டத்திலும்/தறுவொயிலும் 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொகும்; இதில் துண்டப் ட்ட சட்டகத் தைிமங்களில் உள்ள 

மொறு ொடுகள்/விலக்கங்கள் ப ொருத்தமொை/இனயபுனடய வினைகளின் ‘மூலமுன்வனக’ 
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பமொழிப யர்ப்புகளிலிருந்து கவறு டும் பமொழிப யர்ப்புகனளத் துண்டுகின்றது. 

இவ்வொய்வு ஊகிக்க இயலும்  ல்ப ொருபளொருபமொழிக்கும் ஊகிக்க இயலொத 

 ல்ப ொருபளொருபமொழிக்கும் கவறு ொடு  ொரொட்டுவனதப்  ொிந்துனரக்கின்றது.  ப டர்சன் 

(Pederson 1999) இவ்கவறு ொட்னடச் சீரொை மற்றும் சீரற்ற  ல்ப ொருண்னம (systematic 

and unsystematic polysemy) என்று குறிப் ிடுகின்றொர். வினையின் சீருள்ள 

 ல்ப ொருண்னமகனள அதன் கூட்டனமவிலிருந்து ஆக்கலொம்; ஆைொல் வினையின் சீரற்ற 

 ல்ப ொருண்னமகனள அதன் கூட்டனமவிலிருந்து ஆக இயலொது.  

5.3.2.  சலை வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

5.3.2.1  சலை/இயக்க வினைகளின் ப ொருண்னமகளப்  ொகு ொடு 

 இரொகசந்திரன் சலைவினைகனள ப ொருண்னமக்கூறு ஆய்வு அடிப் னடயில் 

ஆய்ந்து இயக்க விைகனளப் ப ொருண்னமக் களங்களொகவும் துனைப் ப ொருண்னமக் 

களங்களொகவும்  குத்துத் தருகின்றொர் (Rajendran 1978, இரொகசந்திரன் 2001). இவர் 

இயக்க வினைகனள இயக்கம் நனடப றுகிற இடத்னதப் ப ொறுத்து மூன்றொகப் 

 ிொிக்கின்றொர்: நிலத்தில் இயக்கம், நீொில் இயக்கம், விண்ைில் இயக்கம். நட, ஓடு, ஊர், 

இனழ, தவழ், பநளி, நகர் என் ை நிலத்தில் நடக்கும் இயக்கங்கள் ஆகும். நீந்து என் து 

நீொில் நடக்கும் இயக்கம் ஆகும்.  ற என் து விண்ைில்/கொற்றில் நடக்கும் இயக்கம் 

ஆகும்.   

  ஃ ொ ர் மற்றும் னமரல் (Faber and Mairal 1999) ஆகிகயொனரப்  ின் ற்றி நொம் 

“இயக்கம்/சலைம்” என்ற ப ொருட்புலத்னத நொன்கு துனைப் ப ொருண்னமக் களங்களொகப் 

 ிொிக்கலொம். முதல் துனை ப ொருண்னமக் களம் இைப்ப ொது சலைத்னத விளக்கும்;  ிற 

துனைக் களங்கள்  ல சூழல்களில் சலைத்னதக் குறிப் ிடும் பசொல்லன்கனள 
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உட் டுத்தும்: திரவம்/நீர்மம், கொற்றுமண்டலம் மற்றும் தினச. இந்த முக்கிய அனமப்ன க் 

குறுக்கக கடந்து  முனற மற்றும் தினச இவற்றின் அளனககள் ஒவ்பவொரு துனைப் 

ப ொருண்னமக் களத்திலும் கமலும்  ொகு ொட்னட அறிமுகப் டுத்தும். எடுத்துக்கொட்டொக 

இந்த அளனககள் ப ொதுச் சலைத்னதச் பசொல்லைொக்கம் பசய்யும் துனைப் 

ப ொருண்னமக் களத்திற்குள்  ின்வரும் துனைப் ப ொருண்னமக் களங்களுக்குக் 

குறுக்கொகச் பசல்லும். 

1. தினச 

ஒரு இடம்/ந ர்/ப ொருள் கநொக்கிச் சலைிப் து 

 ின்கைொக்கிச் சலைிப் து 

கமல் கநொக்கிச் சலைிப் து 

கீழ் கநொக்கிச் சலைிப் து 

2. முனற 

வினரவொகச் சலைிப் து 

பமதுவொகச் சலைிப் து 

சீரொகச் சலைிப் து 

வட்டமொகச் சலைிப் து 

5.3.2.2 முன்கைொக்குச் சலைம் 

 நட, ஓடு, ஊர், இனழ, தவழ், பநளி, நகர்,  ற, நீந்து என் ை முன்கைொக்குச் 

சலைக்களில் அடங்கும். நட என்ற வினை குறிப் ிடும் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொை 

அர்த்தத்னத எடுத்துக்பகொண்டொல் மைிதர்கள் கொனலப்  யன் டுத்தி நிலத்தில் குனறந்தது 

ஒரு கொலொவது நிலத்தில் ஊன்றியிருக்கும்  டி இயங்குவனதக் குறிப் ிடும். ஓடு என் தன் 

ஒரு எடுத்துக்கொட்டொை அர்த்த்னத எடுத்துக்பகொண்டொல் மைிதர்கள் கொல்கனளப் 

 யன் டுத்தி இச்சலைித்தின் க ொது ஒரு நினலயில் இரு கொல்களும் நிலத்தில்  தியொமல் 
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இருப் னதக் குறிப் ிடும். இவ்வொறு எடுத்துக்கொட்டொை நட எடுத்துக்கொட்டொை ஓடு 

என் தில் இருந்து கவறு டும்.  மைிதரல்லொத நொன்குகொல் விலங்குகளுக்கு இவ்விளக்கம்  

கவறு டும்.  முன்ைர் கூறியது க ொன்று  கொல்களின் இரு வனகயிலொை அல்லது இரு 

முனறயொை இயக்கங்கள் நட என் னதயும் ஓடு என்ற வினைகனளயும் 

கவறு டுத்துகின்றை.   

(29) அவன்  ள்ளிக்கு நடந்து பசன்றொன். 

(30) அவன் ஓடிச் பசன்று  ஸ்னசப்  ிடித்தொன். 

(32) குதினர பமதுவொக நடக்கிறது 

(32) குதினர வினரவொக ஓடுகிறது 

‘வினரவு’ என்ற ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறு நட என் னதயும் ஓடு என் னதயும் 

கவறு டுத்தும் என்றொலும் முன்ைர் கூறிய கொல்களின் பசயல் ொட்டு கவற்றுனம 

இரண்னடயும் கவறு டுத்தும் என்றும் கூறவியலும். சில கவனளகளில் ‘கவகமொக 

நடப் து’ என் னத ஓடுவதொகவும் ‘பமதுவொக ஓடுவது’ என் னத நடப் தொகவும் எடுத்துக் 

பகொள்ளவியலும். 

 வலுவொை கொல்கள் இல்லொத உயிர்கள் நடப் தில்னல; அவற்றின் சலைம் ஊர் 

என்ற வினையொல் குறிப் ிடப் டும்.  அனவகள் வினரவொக ஊர்ந்தொல் அது ஓடு என்று 

குறிப் ிடப் டும். கொல்கள் இல்லொத உடலொல் நகர்ந்து பசல்லும்  ொம்பு க ொன்ற 

உயிர்களின் சலைமு ஊர் என்ற வினையொல் தொன் குறிப் ிடப் டும். 

(33) எறுப்பு வொினசயொக ஊர்ந்து பசல்கின்றை. 

(34)  ொம்பு ஊர்ந்து பசல்கின்றது. 
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வலுவொை (எலும்புகளொல் ஆை) கொல்கள் உள்ள சில விலங்குகளின் சலைமும் ஊர் என்ற 

வினையொல் தொன் குறிப் ிடப் டும்.  ல்லி, முதனல என் ைவறின் சலைம் நட என் தொல் 

குறிப் ிடுவதில்னல. அனவகள் தமது உடலின் முன் குதி நிலத்தில்  ட நகர்வதொல் 

(?நடப் தொல்) அவற்றின் சலைம் ஊர் என்ற வினையொல் குறிப் ிடப் டுகின்றது எைலொம். 

(33)  ல்லி சுவொில் ஊர்ந்து பசல்கின்றது. 

(34) முதனல ஊர்ந்து கனரக்கு வந்தது. 

மூலமுன்வனகக் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் ப ரும் ொலொை இயக்க வினைகளின் 

பசயலியொக (எழுவொயொக) மைிதனைக் கூறலொம். விலங்குகளின் இயக்கங்கனள  

இம்மூலமுன்வனகப் ப ொருண்னமயின் நீட்சியொகக் கருதலொம். எடுத்துக்கொட்டொக 

விலங்குகள் கொல்களொல் நடப் னதயும் ஓடுவனதயும் மைித இயக்கத்தின் நீட்சியொகக் 

கருதவியலும். மைிதனையும் விலங்குகனளயும் சமமொகக் கருதிைொல் ஒன்றின் நீட்சியொக 

மற்றனதக் கருத இயலொது.  

எல்லொச் சலை வினைகளும் எல்லொ உயிரற்றப் ப ொருட்களின் சலைத்னத நீட்சி 

பசய்வதில்னல. நட கொல்லகளொல் நடப் னத மட்டும் குறிப் ிடுவதொல் கொல்களற்ற 

உயிரற்றப் ப ொருட்களின் சலைத்திற்கு அது ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வதில்னல. ஊர் 

பமதுவொக நகர்வனதக் குறிப் ிடவும் நகர் ப ொதுவொக இயங்குவனதக் குறிப் ிடவும் 

நீட்சியனடயும். 

(35) * ஸ் கரொட்டில் பமதுவொக நடக்கின்றது. 

(36)  ஸ் கரொட்டில் பமதுவொக ஊர்கின்றது. 

(37)   ஸ் கரொட்டில் பமதுவொக நகர்கின்றது. 
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சில சலை வினைகள் உருவ நீட்சி பசய்து உயிரற்ற ப ொருட்களின் சலைத்னதக் 

குறிப் ிடும். எடுத்துக்கொட்டொக, தவழ் என் து குழந்னதகள் னககனளயும் கொல்கனளயும் 

வயிற்று குதினயயும்  யன் டுத்தி நகர்வனதக் குறிப் ிடும். இவ்வினையொைது உருவக 

நீட்சி பசய்து கமகங்கள் வொைத்தில் கொற்றொல் உந்தப் ட்டு நகர்வனதக் குறிப் ிடும். 

 (38) வொைத்தில் கமகங்கள் தவழ்கின்றை. 

5.3.2.2.1 நட என்ற வினையின் ப ொருண்னம நீட்சி 

க்ொியொவின் தற்கொல தமிழ் அகரொதி (சுருக்கமரகக் கிொியொ) நட என் தன் 

ப ொருண்னமனய 9 அர்த்தங்களொகப்  குத்துத் தந்துள்ளது.  

 இயல் ொை கவகத்தில் கொல்கனள மொற்றி மொற்றி முன்னவத்து இடம்ப யர்தல்.  

 (விண்பவளி வீரர் விண்கலத்திற்கு பவளியில் வந்து) மிதந்த டி நடத்தல். 

 (ஒரு சம் வம் அல்லது நன்னம, தீனம க ொன்றனவ) நிகழ்தல்; ஏற் டுதல் 

 (ஒன்றுக்கு அல்லது ஒருவருக்கு ஒன்று) கநர்தல் 

 (குடும் ம், ஆட்சி, அலுவலகம் முதலிை) இயங்குதல், பசயல் டுதல் 

 (நொடகம் முதலியைனவ) நிகழ்த்தப் டுதல்/(தினரப் டம்) கொட்டப் டுதல் 

 (ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது வழக்கு, ஆரொய்ச்சி, க ச்சுவொர்த்னத முதலியனவ) 

நடத்தப் டுதல்; நனடப றுதல் 

 (குறிப் ிட்ட  ண்பு, தன்னம க ொன்றனவ பவளிப் டும் முனறயில் அல்லது 

 ண்பு, தன்னம, க ொன்றனவ பவளிப் டுத்தும் முனறயில்) ஒருவர் 

பசயல் டுதல். 

 (குறிப் ிட்ட வயது) உனடயதொக இருத்தல். 
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இந்த 9 அர்தங்களில் முதல் இரண்டு அர்தங்கள் தொன் கொல்களொல் சலைிப் னத 

குறிப் ிடும். இரண்டொவது அர்த்தம் நட எதிர் ொர்க்கும் ’நிலத்தில் நிகழ்தல்’ என்ற 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூனற இழந்து ’கொல்கனளப்  யன் டுத்துவது’ என்ற 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுக்கு முக்கியத்துவம் தரப் ட்டு இயங்குவனதக் 

குறிப் ிடுகின்றது.  ிற அர்த்தங்கள் உண்னமயொை சலைத்னதக் குறிப் ிடொமல் 

அருவத்தன்னமயொை சலைத்னத அல்லது இயக்கத்னத குறித்து இருக்கின்றை. இங்கு 

எடுத்துக்கொட்டுப் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொை ‘நிலத்தில் நிகழ்தல்’ மற்றும் 

‘கொல்கனளப்  யன் டுத்துதல்’ என் ை முக்கியத்துவம் இழக்கின்றை. கொலொல் 

நடத்தலொகிய ஒரு குறிப் ிட்ட சலைத்னத/இயக்கத்னதக் குறிப் ிட்ட இவ்வினை அதன் 

சிறப் ொை ப ொருண்னம கூறுகனள இழந்து அதனுடன் உள்ளடக்குப் ப ொருண்னம 

உறவுபகொள்ளும் நிகழ்தல், நடத்தல்,  ஏற் டுதல், இயங்குதல், பசயல் டுதல், 

நனடப றுதல் என்ற அர்த்தங்கனளக் குறிப் ிடப்  யன் டுத்தப் டுவனதக் கொைலொம். 

இச்சொத்தியங்கனளப் ப ொதவொகப்  ின்வருமொறு குறிப் ிடலொம். 

1. உண்னம இயக்கம் > அருவ இயக்கம் 

2. உள்ளடங்கு ப ொருண்னம > உள்ளடக்குப் ப ொருண்னம 

3. சிறப்புப் ப ொருண்னம கூறுகள் > சிறப்புப் ப ொருண்னம கூறுகளின் 

இழப்பு 

1. நிகழ்தல், ஏற் டுதல் 

 ஒரு சம் வம் அல்லது நன்னம, தீனம க ொன்றனவ நிகழ்வனதயும் ஏற் டுவனதயும் 

குறிப் ிடும் டி நட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 38. இன்று வரும் வழியில் சொனலயில் ஒரு ககொரமொை வி த்து நடந்தது. 
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2. கநர்தல் 

 ஒன்றுக்கு அல்லது ஒருவருக்கு ஒன்று கநர்தல் எை நட ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 

 39. அவளுக்குத் துன் மொககவ நடந்துபகொண்டிருக்கின்றது. 

3. இயங்குதல், பசயல் டுதல் 

குடும் ம், ஆட்சி, அலுவலகம் முதலிை இயங்குவனதயும் பசயல் டுவனதயும் 

குறிப் ிடும் டி நட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

40அ. அவருனடய பசொற்  வருமொைத்தில் தொன் குடும் ம் நடக்கின்றது. 

40ஆ. அங்கு இரொணுவ ஆட்சிதொன் நடக்கின்றது. 

40இ. அலுவலகம் நன்றொக நடக்கின்றது. 

4. நிகழ்த்தப் டுதல், கொட்டப் டுதல் 

நொடகம் முதலியைனவ நிகழ்த்தப் டுவனதயும் தினரப் டம் கொட்டப் டுவனதயும் 

குறிப் ிட்டு நட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

41அ. அந்த ச ொவில் ஒரு நல்ல நொடகம் நடக்கின்றது. 

 41ஆ. அந்த தினரயரங்கில் வி ய் நடிக்கும் சிைிமொ நடக்கின்றது. 

5. நடத்தப் டுதல் அல்லது நனடப றுதல் 

ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது வழக்கு, ஆரொய்ச்சி, க ச்சுவொர்த்னத முதலியனவ 

நடத்தப் டுவனதயும்  நனடப றுவனதயும் குறிப் ிடும்  டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

42அ. அந்த நீதிமன்றத்தில் மிக முக்கியமொை வழக்கு நடக்கின்றது. 

42ஆ. னமதொைத்தில் கொல் ந்தொட்டப் க ொட்டி நடக்கின்றது. 
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42இ. அந்த ஆய்வுக்கூடத்தில்  மர ணு  ற்றிய ஆரொய்ச்சி நடக்கின்றது. 

42ஈ. அந்த இரு நொடுகளுக்கினடகய சமொதைப் க ச்சுவொர்த்னத நடக்கின்றது. 

6. பசயல் டுதல் 

குறிப் ிட்ட  ண்பு, தன்னம க ொன்றனவ பவளிப் டும் முனறயில் அல்லது  ண்பு, 

தன்னம, க ொன்றனவ பவளிப் டுத்தும் முனறயில்) ஒருவர் பசயல் டுவனதக் குறிப் ிட்டு 

நட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

43. அவன் அவளிடம் முரட்டுத்தைமொக நடந்துபகொண்டொன். 

5.3.2.2.2. ஓடு என்ற வினையின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 முன்ைர் கூறியது க ொன்று கொல்கனளப்  யன் டுத்தி ஒரு குறிப் ிட்ட கநரத்தில் 

இரண்டு கொல்களும் கமகல இருக்கும்  டி சலைிப் னத நொம் ஓடு என்ற வினையின் 

மூலமுதன்னம வனகப் ப ொருண்னமயொகக் கருதவியலும்.  ஓடு குறிப் ிடும்  ிற சலங்கனள 

அதன் ப ொருண்னம நீட்சியொகக் கருதவியலும்.  

  க்ொியொவின் தற்கொல தமிழ் அகரொதி (சுருக்கமொக கிொியொ) ஓடு என் தன் 

ப ொருண்னமனய 20 அர்த்தங்களொகப்  குத்துத் தந்துள்ளது.  

1) (மைிதன், விலங்கு ஆகியனவ கொல்கனள கவகமொக முன்கைொக்கி எடுத்து 

னவப் தன் மூலம்) நடப் னதவிட வினரந்து பசல்லுதல்/(மீன் க ொன்றனவ நீொில்) 

கவகமொக ஊர்ந்து பசல்லுதல். 

2) (இயந்திரவினசயொல் இயங்கும் க ருந்து க ொன்ற வொகைங்கள்) ஓர் இடத்திலிருந்து 

மற்கறொரு இடத்திற்குச் பசல்லுதல்  

3) (உருண்னடயொை ப ொருள்கள் கவகமொக) உருள்தல் 

4) (நீர், இரத்தம் க ொன்ற திரவங்கள்)  ொய்தல்/மின்சொரம் கம் ியில்  ொய்தல் 
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5) (துரத்தப் டும் அல்லது  ிடி ட்டிருக்கும் நினலயிலிருந்து) வினரவகத் தப் ி 

பசல்லுதல் 

6) (வீடு, நொடு முதலியவற்றிலிருந்து பவளிகயறி) கவறிடம் பசல்லுதல் 

7) (கவர்ச்சி கொரைமொககவொ கதனவ அல்லது அவசரம் கருதிகயொ ஒருவனர) நொடிச் 

பசல்லுதல் 

8) (வினளயொட்டு,  ந்தயம் க ொன்றவற்றில் புள்ளிகள் ப றுவதற்கொககவொ) 

(ஓட்டமொக) வினரதல் 

9) ( டச் சுருள் அல்லது னதயல் இயந்திரம், தறி க ொன்றவற்றில் நூல் முதலியனவ) 

ஓரு முனையிலிருந்து மற்பறொரு முனைக்குச் பசல்லுதல் 

10)  (இயந்திரங்கள்) இயங்குதல்; பசயல் டுதல் 

11)  (சுவொசக் கொற்று) உள்கள க ொய் பவளிகய வருதல் 

12)  (இதயம்) இயங்குதல்; (நொடி) பதொடர்ந்து துடிதல் 

13)  (னகயில் கரனக, ஒரு  ரப் ில் ககொடு க ொன்றனவ) கொைப் டுதல்; அனமந்திருதல் 

14)  (உடம் ில் நரம்பு, நொளம் க ொன்றனவ அல்லது மண்ைில் கவர் க ொன்றனவ) 

 ரவுதல் 

15)  (ஒரு ப ொருளின் மீது கமலும் கீழுமொகப்  ொர்னவனய) பசலுத்துதல் 

16)  (முகத்தில் புன்ைனக, மைத்தில் சிந்தனை க ொன்றனவ) கதொன்றுதல் 

17)  (தனலயில் நனர)  ரவுதல் 

18)  (தினரப் டம், நொடகம் முதலியனவ அரங்குகளில் பதொடர்ச்சியொக) நனடப றுதல் 

19)  (ஒரு ப ொருள்) விற் னையொதல் 

20)  (கொலம் வனரவொக) கழிதல்; கடத்தல்  
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21)  (எதிர்மனற வடிவங்களி அல்லது எதிர்மனறச் பசொற்ககளொடு வரும்க ொது) 

பசயல் டத் கதொன்றுதல் 

முதல் அர்த்தம் மைிதன் கொலொல் ஓடுவதிலிருந்து மீன் தண்ைீொில் ஓடுவனதயும் கசத்துக் 

குறிப் ிடுகின்றது. மைிதைின் ஓட்டத்னத எடுத்துக்கொட்டொை ஓடும் சலைமொகக் 

பகொண்டொல் ஓடு என் து நட என் திலிருந்து கவறு டுவனதப்  ின்வருமொறு 

குறிப் ிடலொம்: ஓடும் க ொது ஒரு கைத்தில் கொல்கள் இரண்டும் தனரயிலிருந்து கமகல 

இருக்கும் ஆைொல் நடக்கும் க ொது எப்க ொதும்  ஒரு கொல் தனரயில் ஊன்றிகய இருக்கும்.  

விலங்குகளின் எடுத்துக்கட்டொை ஓடுதல் அனவ கவகமொகக் கொல்கனளப்  யன் டுத்திச் 

சலைிப் னதக் குறிப் ிடும். முதல்  ன்ைிரண்டு அத்தங்கள் உண்னமயொை சலைத்னதக் 

குறிப் ிடும். 13-இலிருந்து 21-வனர உள்ள அத்தங்கள் அருவத்தன்னமயொை சலைத்னதக் 

குறிப் ிடும். 

 2-முதல் 12-வனரயிலொை ஓட்ட சலைங்கனள அர்த்தம் ஒன்றின் நீட்சியொகக் 

பகொள்ள இயலும்.  13-இலிருந்து 21-வனரயிலொை அர்தங்கனள உருவகப் ப ொருண்னம 

மொற்றங்களொகக் பகொள்ள இயலும்.  அடிப் னடயில் ஓடு ஒரு விலங்கின் அல்லது நகரும் 

ப ொருளின் இடமொற்றத்னதக் குறிப் ிடுவதொய் அனமயும் இடமொற்ற சலை வினையொகும். 

இதன் அடுத்த நீட்சியொக இயங்கும் இயந்திரங்களின் சலைத்னதக் குறிப் ிட ஓடு 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. திரவங்களும் சலைிப் தொல் அவற்றின் சலைத்னதக் 

குறிப் ிடவும் ஓடு  யன் டுத்தப் டுகின்றது.   

1. கொல்களிலொை மைித சலைம் 

2. கொல்களிலொை விலங்குகளின் சலைம் 

3. கொல்களிலில்லொத விலங்குகளின் சலைம் 

4. கொல்களில்லொத நகரும் ப ொருள்களின் சலைம் 
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5. கொல்களிலில்லொத இயந்திரங்களின் சலைம் 

6. கொல்களில்லொத திரவங்களின் சலைம் 

7. இடம்ப யரொ அருவப் ப ொருள்களின் சலைம் 

ஓடும் ஒரு குறிப் ிட்ட சலைத்னதக் குறிப் ிட  யன் ட்ட ஓடு அதன் உள்ளடக்கு 

பமொழிகளொை ‘நனடப றுதல்’, ‘இயங்குதல்’, ‘கழிதல்’ என் ைவற்னறயும் குறிப் ிட 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. இது சிறப்புப் ப ொருண்னமயிலிருந்து ப ொதுப்ப ொருண்னமக்கு 

அர்த்தங்கள் மொறுவனதச் சுட்டிக்கொட்டும். ப ொருண்னமப்  டிநினல அனமப் ில் 

இப்ப ொருண்னம மொற்றம் கமல்கநொக்கிப் ப ொருண்னம நீட்சி அல்லது மொற்றம் 

அனடவனதக் கொட்டும். 

1. தப் ிச்பசல்லுதல் 

 மைிதவிைமும் துரத்தப் டும் அல்லது  ிடி டும் நினலயிலிருந்து வினரவொகத் 

தப் ிச் பசல்லுதனலக் குறிப் ிட ஓடு என்ற வினை ப ொருண்னம நீட்சியனடயும். 

 44அ. அவர்கள் எதிொிகளிடமிருந்து தப் ி ஓடிவிட்டொர்கள் 

 44ஆ. வண்ைத்திப் பூச்சினயப்  ிடிக்கப் க ொகைன். அது  றந்து ஓடிவிட்டது.  

2.உடன்க ொதல் 

திருட்டுத்தைமொய்ப் க ொவனத அல்லது உடன்க ொவனதக் குறிப் ிட ஓடு என் து 

ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும். 

45. சுமதி ரொ னுடன் ஓடிவிட்டொள். 

3.அவசரம் கொரைமொய் ஒருவனர அணுகுதல் 

கவர்ச்சி அல்லது கதனவ கொரைமொக ஒருவனர நடிச் பசல்வனதக் குறி ிடவும் ஓடு 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. 

 46. அவள் குழந்னதக்குக் கொய்ச்சல் வந்தொல் மருத்துவொிடம் ஓடிைொள். 
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 மைிதன் பசய்யும் எல்லொ சலைங்கனளயும் ப ரும் ொலும் எல்லொ விலக்கிைங்களும் 

(உயிொிைங்களும்) பசய்ய இயலும் ஆனகயொல் மைிதவியக்க-விலங்கிைவியக்கப் 

ப ொருண்னம நீட்சி தமினழப் ப ொறுத்தவனரயில் ப ொதுவொைதொகும்.   

4.வொகைங்கள் சலைித்தல் 

 உயிரற்ற ப ொருட்கள் இயந்திர சக்தியொகலொ அல்லது  ிற உந்து சக்தியொகலொ 

ஓொிடத்திலிருந்து மற்பறொரு இடத்திற்குச் சலைிக்கும்.  இத்தனகய சலங்கனளக் குறிப் ிட 

சலை வினைகள் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். இத்தனகய ப ொருண்னம நீட்சி தனரயில் 

மட்டுமன்றி நீொில் மிதந்து சலைிக்கும் வொகைங்களுக்கும் ப ொருந்தும்  

47அ.  ஸ் கரொட்டில் ஓடிக்பகொண்டிகுக்கின்றது. 

 47ஆ. ஆற்றில்  டகு ஓடுகின்றது 

5.  ொய்தல் 

ஓடு என்ற வினை நீர், இரத்தம் க ொன்ற திரவங்கள்  ொய்தனலயும் மின்சொரம் 

கம் ியில்  ொய்தனலயும் குறிப் ிடும்  டி நீட்சியனடயும்.    

 48அ. ஆற்றில் தண்ைீர் ஓடுகின்றது 

 48ஆ. உடம் ில் இரத்தம் ஓடுகின்றது 

 48இ. மின்சொரம் கம் ியில் ஓடுகின்றது. 

6. இயந்திரம் இயங்குதல் 

 ஓடு என்ற வினை இயந்திரங்களின் இயக்கத்னதக் குறிப் ிடும்  டி ப ொருண்னம 

நீட்சி அனடந்துள்ளது. எந்த ஒரு இயந்திரமும் அது ஒரு மின் விசிறியொகட்டும் அல்லது 

னகக்கடிகொரமொகட்டும், அவற்றின் இயக்கத்னதக் குறிப் ிட ஓடு  யன் டுத்தப் டலொம். 

49அ. மின்சொரம் இல்லொத்தொல் மின் விசிறி ஓடவில்னல. 
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49ஆ. கடிகொரம் ஓடுகின்றதொ நிற்கின்றதொ என்று பதொியவில்னல. 

இதயமும் இயந்திரமொகக் கருதப் ட்டு அதன் இயக்கமும் ஓடு என் தன் ப ொருண்னம 

நீட்சியொய்க் கருதப் டும். 

 49இ. அவைது இனதயம் இப்க ொது சீரொக ஓடிக்பகொண்டிருக்கின்றது. 

7. நிகழ்ச்சிகள், பசயல் ொடுகள் என் ை நிகழ்தல், சம் வித்தல், நினறகவறுதல் எைப் 

ப ொதுப் ப ொருண்னமக் களத்திற்குப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்தல் 

 

குடுப் ம், வொழ்க்னக, ஆட்சி, அலுவலகம், நிர்வொகம் வியொ ொரம் முதலியை 

இயங்குவனதக் குறிப் ிட நட, ஓடு என் ை  யன் டுத்தப் டுகின்றை. இப்ப ொருண்னம 

நீட்சி சிறப்புப் ப ொருண்னமக் கூறிலிருந்து ப ொதுனமப் ப ொருண்னம கூறுக்கு 

விொிவொக்கம் பசய்வதொகும். ப ொருண்னமகூறு அடிப் னடயிலொை  டிநினல அனமப் ில் 

இது கமல் கநொக்கிய  யைமொகும். 

50அ. அதிக துன் ம் இல்லொமல் அவைது வொழ்க்னக நடந்துபகொண்டிருக்கின்றது/ 

ஓடிக்பகொண்டிருக்கின்றது. 

50ஆ. அந்த நிறுவைம் நன்றொக நடந்துக்பகொண்டிருக்கின்றது/ 

ஓடிக்பகொண்டிருக்கின்றது. 

சிைிமொ நனடப றுவனதக் குறிப் ிட ஓடு என்ற வினையும்  யன் டுத்தப் டுகின்றது. 

50இ. அந்த தினரயரங்கில் வி ய் நடிக்கும் சிைிமொ ஓடுகின்றது. 

ஓடு என்ற வினை சிைிமொ, நொடகம், பதொனலக்கொட்சி நிகழ்ச்சி க ொன்ற நிகழ்ச்சிகள் 

பதொடர்ந்து நனடப றுவனதக் குறிப் ிட்டுக்கூற ப ொருண்னம நீட்சி பசய்கின்றது.  

 50ஈ. அந்த நடிகொின் தினரப் டம் அதிகம் ஓடவில்னல. 

 50உ. அந்த டிவி நிகழ்ச்சி நூறுநட்களொக ஓடுகின்றது. 
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இங்கு ஓடு என்ற வினை ‘வினரவொக’ என் தற்குப்  திலொக ‘பதொடர்ச்சியொக’ என்ற 

ப ொருண்னமகூனற நீட்சியொகப் ப றுகின்றது. 

5.3.2.3 கமல்கநொக்குச் சலைம் 

 ஏறு, எழுந்திரு, எழு, எழும்பு, உயர், கிளம்பு, ப ொங்கு, பகொந்தளி என் ை 

கமல்கநொக்கிய சலைத்தின்  ொற் டும். கமல் கநொக்கிய சலைத்னதக் னககொல்கனளப் 

 யன் டுத்தி கமற்பகொள்ளப் டும் கமல்கநொக்குச் சலைம், னககொல்கனளப்  யன் டுத்தொ 

கமல்கநொக்குச் சலைம் சலைம் எை இருவனகயொகப்  ிொிக்கலொம். ஏறு, எழுந்திரு, எழு1 

என் ை முதல் வனக கமல்கநொக்கு சலைத்தின் கண் டும். உயர், எழு2, எழும்பு, கிளம்பு, 

ப ொங்கு, பகொந்தளி  என் ை இரண்டொம் வனக கமல்கநொக்கு சலைத்தின் கண் டும். 

கொல்கனளப்  யன் டுத்தி அல்லது னககொல்கனளப்  யன் டுத்தி கமல் கநொக்கி 

சலைிப் து ஏறு என் தொல் குறிப் ிடப் டும். கிடப்பு நினலயிலிருந்து இருக்கும் நினலக்கு 

வருவனதகயொ, இருக்கும் அல்லது முட்டுக்கொலிட்ட நினலயிலிருந்து நிற்கும் நினலக்கு 

வருவது எழுந்திரு, எழு1 என்ற வினைகளொல் குறிப் ிடப் டும். உயர், எழு2, கிளம்பு  

என் து கமற்கூறிய இரண்டிலிருந்தும் கவறு ட்டு பவளியிருந்து கினடத்த உந்தலொல் 

கமல் கநொக்கிச் பசல்வனதக் குறிப் ிடும். அடிப் னடயில் ‘புறப் டு’ எைப் ப ொருள் டும் 

கிளம்பு புனக க ொன்றனவ கமபலழுதனலக் குறிப் ிட்டு கமல்கநொக்கு சலைப் 

ப ொருண்னமகளத்திற்கு விொியும். ப ொங்கு என் து ‘சூடு  டுத்துவதொல், இரசொயை 

மொற்றத்தொல்  ொல், நீர், மொவு முதலியை நுனரத்து கமபலழுவனதக் குறிப் ிடும்.  

51. அவள் மனலயில் ஏறிைொள் 

 52. அவன்  டுக்னகயிலிருந்து எழுத்திருந்தொன்/எழுந்தொன் 

 53. விமொைம் தனரயிலிருந்து கிளம்பு கமல் கநொக்கி உயரத்பதொடங்கியது. 
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 54. அடுப் ில் னவத்தப்  ொல் ப ொங்கி வழிந்தது. 

 55. கடல் பகொந்தளித்ததொல் மீைவர்கள் மீன் ிடிக்கப் க ொகவில்னல. 

 ின்வரும் அட்டவனை இவ்வினைகளுக்கு இனடயிலுள்ள ப ொருண்னம கவறு ொட்னட 

பவளிப் டுத்தும். 

 ஏறு எழுந்திரு  எழு1  எழு2 உயர் 

தன்முனைப்பு + + + + - 

கொல்கள், 

னககொல்கள் 

கருவியொகப் 

 யன் டல் 

+ 0    

 டுக்னக 

நினலயிலிருந்து 

இருப்பு நிலக்கு 

அல்லது 

இருப்பு 

நினலயிலிருந்து 

நிற்பு நினலக்கு 

மொறுதல் 

- + + - - 

 

5.3.2.3.1 ஏறு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி  

ஏறு என் தற்கு கிொியொ 16 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. இதைது 

முதன்னமயொை அல்லது மூலத்தன்னமயொை ப ொருள் ‘கொல்கனளப்  யன் டுத்தி 

உயரத்திலுள்ள இடத்திற்குச் சலைித்தல்’ என் தொகும்.  
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 56அ. அவன் மனலயில் ஏறிக்பகொண்டிருக்கின்றொன். 

சில கநரங்களில் உயகர சலைிப் தற்கு (அதொவது ஏறுவதற்கு) னககளும் கொல்களும் 

கதனவப் டலொம்.  

 56ஆ. அவன் மரத்தில் கமல் ஏறிைொன். 

 56இ. அவர் மதில் கமல் ஏறிைொன். 

சில கநரங்களில் உயகர சலைிப் தற்குப்  டிக்கட்டுகள் கதனவப் டலொம். 

 56ஈ. அவர் மொடிப் டிகளில் ஏறி கமகல பசன்றொர். 

ஏறு என்ற வினையின் ப ொருள்  யைம் பசய்வதற்கொக குதினரயின் கமலிருக்குமொறு 

சலைிப் னதயும் வண்டி, கொர்,  ஸ், இரயில், விமொைம் க ொன்ற ஊர்திகளில் நுனழயுமொறு 

சலைிப் னதயும் குறிப் ிடப் டும்  டி நீட்சியுறும்.  

 57அ. அவன் குதினரயின் கமல் ஏறிைொன். 

 57ஆ. அவன் ஆறுமைிக்கு விமொைம் ஏறிைொன். 

 57இ. அவன் இதுவனர இரயிலில் ஏறவில்னல. 

 57ஈ. அவள் ஓடிச் பசன்று  ஸ்சில் ஏறிைொள். 

நீர்நினலகளிருந்து கனரக்குச் பசல்வனதக் குறிப் ிடுமொறு ஏறு நீட்சியுறும். 

 58. அவள் ஆற்றில் முங்கி குளித்துவிட்டு கனரயில் ஏறிைொள். 

1. ஊர்திகள் கமல் கநொக்கிச் சலைத்தல் 

 ஊர்திகள் உந்து சக்தியொல் கமல் கநொக்கிச் பசல்வனதக் குறிப் ிடவும் ஏறு 

என் தன் ப ொருள் விொிவனடயும். 

 59.  ஸ் மிகச் சிரமத்துடன் மனலயில் ஏறிக்பகொண்டிருக்கின்றது. 
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2. கமல்கநொக்கி உயர்தல் 

‘கமல்கநொக்கி உயர்’ என்ற ப ொருளில் விமொைம்,  ட்டம், பகொடி என் ைவற்னறக் 

குறிப் ிடும்  டியும் ஏறு என் தன் ப ொருள் நீட்சியுரும்.  

 60அ.  ள்ளியில் உள்ள கம் த்தில் பகொடி ஏறிவிட்டது. 

 60ஆ.  ட்டம் கமகல ஏறிவிட்டது. 

 60இ. விமொைம் தளத்தில் ஓடி கமகல ஏறிவிட்டது. 

3. கீகழ கிடக்கும் ப ொருளின் கமல் சலைி 

  ‘கீகழ கிடக்கும் ப ொருளின் கமல் சலைி’ என்ற ப ொருளில் ஏறு என்ற வினையின் 

ப ொருண்னம நீட்சியனடயும். 

 61.  ஸ் அவள் கமல் ஏறி அவள் மரைம் அனடந்தொள். 

4. ப ொருட்கள் வொகைங்களில் பகொண்டு னவக்கப் டுதல் 

ப ொருட்கள் வொகைங்களில் பகொண்டு னவக்கப் டுதனலக் குறிப் ிடவும் ஏறு 

 யன் டுத்தப் டும். 

 62. மூட்னடகள் கப் ல் ஏறிை. 

5. அொியனையனையில் அமர்தல் 

அொியனை கமல் அமர்வனதயும் அத்தனகய நினலனய அனடவனதயும் 

குறிப் ிடும் டி ஏறு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும். 

 63. அவன் அொியனை ஏறிைொன். 

6. நுனழதல் 
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‘உள்கள நுனழ’ என்ற ப ொருளில் ஆைி, குச்சி, முள் க ொன்றனவ உடலிகலொ 

கவறு ப ொருளிகலொ உள்கள பசல்வனதயும்,  டகு க ொன்றவற்றில் பவடிப்பு வழியொக நீர் 

புகுவனதயும்,  ிளவுகளிகலொ இனடபவளிகளிகலொ இடுக்கிகலொ துனளகளிகலொ 

துவொரங்களிகலொ எதொவது புகுந்துவிடுவனதகயொ, கொற்று டயர் க ொன்றவற்றின் 

உட்பசல்வனதகயொ, விஷம் க ொன்றை உடலுக்குள் புகுவனதகயொ குறிப் ிடும்  டி ஏறு 

என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும். 

 64அ.கொலில் முள் ஏறி அவள் வலியொல் துடிக்கின்றொள். 

 64ஆ. டகில் நீர் ஏறி  டகு முழ்கத் பதொடங்கியது. 

 64இ.  ல்லின் இடுக்கில் உைவுத் துகள் ஏறி உறுத்துகின்றது. 

 64ஈ. டயொில் கொற்று பமதுவொகத்தொன் ஏறுகின்றது. 

 64உ.  ொம்பு கடித்து விஷம் உடலில் ஏறத்பதொடங்கியது. 

ஏறு ‘நுனழ’ எை ப ொருண்னம நீட்சியனடந்து கவனலயில் நுனழவனதயும் குறிப் ிடும். 

 65. அவன்  டித்து முடித்ததும் நல்ல ஒரு கவனலயில் ஏறிைொன். 

7. அதிகொித்தல்  

‘அதிகொி’ என்ற ப ொருளில் ஏறு என் து நீர்மட்டம் உயர்வனதக் குறிப் ிடும் டி 

ப ொருண்னம நீட்சியுறும். உயர் என் தும் இவ்வொறு ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும். 

 66. மனழ நீரொல் அனையில் நீர்மட்டம் ஏறத்/உயரத் பதொடங்கியது. 

கமலும் ‘அதிகொி’ என்ற ப ொருளில் ஏறு என் து வினல, சூடு, வயது க ொன்ற அருவப் 

 ண்புகளும்/ப ொருட்களும் ககொ ம், கர்வம், அகங்கொரம் க ொன்ற உைர்ச்சிகள் 
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அதிகொிப் னதயும் குறிப் ிடப் ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும். உயர் என் து வினல  

உயர்னவக் குறிப் ிட மட்டும் ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும்.  

67அ. தங்கத்தின் வினல சிலகொலமொக ஏறிக்பகொண்கட/உயர்ந்துபகொண்கட 

க ொகின்றது. 

 67ஆ. பதரனசக்கல்னல இப்க ொதுதொன் அடுப் ில் க ொட்கடன். சூடு ஏற சிறிது 

 கநரம்  ஆகும். 

67இ. அவளுக்கு வயது ஏறிக்பகொண்கட க ொகிறது. வினரவில் திருமைம் 

பசய்யகவண்டும். 

67ஈ. அவள் க சப் க ச அவனுக்குக் ககொ ம் ஏறிக்பகொண்கட க ொகின்றது. 

67உ. அவளுக்குக் கர்வம் ஏறிக்பகொண்டு க ொவதொல், இவ்வறு நடக்கின்றொள். 

8.  டிதல் 

‘துரு, அழுக்கு, கனற,  ழுப்பு என் ை பதொடர்புள்ள ப ொருட்களில்  டிதல்’ என்ற 

ப ொருண்னம நீட்சிஅனடகின்றது. 

 68அ. கத்தியில் துரும்பு ஏறி பவட்ட இயலவில்னல. 

 68ஆ. துைியில் மஞ்சள் கனற ஏறிவிட்டது. 

 68இ.துைியில் அழுக்ககறி அசிங்கமொய்த் பதொிகின்றது. 

 68ஈ. கமொதிரத்தில்  ழுக றி புதுனம பகட்டுவிட்டது. 

9. ‘புொிதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி அனடதல் 
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 நுனழ என்ற வினை ‘புொி’ என்ற ப ொருண்னம நீட்சி அனடவது 

எதிர்ப் ொக்கவியலும் ப ொருண்னம விொிவொகும். ஏறு என் து ‘நுனழ’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சி அனடவதொல்  அது கமலும் ‘புொிதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி அனடகின்றது. 

 69அ. அவனுக்கு எவ்வனுக்கு எவ்வளவு  டித்தொலும் ஒன்றும் ஏறவில்னல. 

 69ஆ. ஆழ்ந்து  டித்தொல் எல்லொம் தனலயில் ஏறும். 

 69இ. எவ்வளவு உரக்கச் பசொன்ைொலும் அவனுக்குக் கொதில் ஏறொது. 

தனலயில் ஏறு, கொதில் ஏறு என்ற பதொடர்களிலும்  ஏறு  என் து ‘புொிதல்’ எை உருவக 

நீட்சி அனடகின்றது 

10. இலக்கைம் சொர் ப ொருண்னம நீட்சி 

ஏறு வினையொக்கியொக சில ப யர்ச்பசொற்களுடன் கசர்து புதியவினைகனள 

ஆக்கும். இனத இலக்கைவனகப் ப ொருண்னம நீட்சி எைலொம்.  ின்வருவை சில 

எடுத்துக்கொட்டுகளொகும். 

1. முறுக்கு+ ஏறு > முறுக்ககறு ’நூல் முதலியை முறுக்கப் டுவதொல் பகட்டியொதல்’ 

நூல் நன்றொக முறுக்ககறிவிட்டது. 

2. அரங்கு + ஏறு> அரங்ககறு  ’அரங்கில் நிகழ்த்தப் டுதல்’ 

அந்த நொடகம் திருவள்ளுவர் திகயட்டொில் அரங்ககறியது. 

3. பவளி+ஏறு>பவளிகயறு  ‘பவளிகய க ொ’ 

அவள் வீட்னடவிட்டு பவளிகயறிைொள். 

4. முன்+ஏறு>முன்கைறு ’நினலயில் உயர்தல்’ 

அவர் வொழ்க்னகயில் கஷ்டப் ட்டு முன்கைறிைொர். 
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5. குடி+ஏறு>குடிகயறு ’குடிபுகுதல்’ 

அவர்கள் அகமொிக்கொவில் குடிகயறிைொர்கள். 

6. அச்சு+ஏறு>அச்கசறு ’அச்சடிக்கப் டுதல்’ 

அந்த புத்தகம் இறுதியில் அச்கசறியது. 

7. தொலி+ஏறு>தொலிகயறு ’திருமைம் நிகழ்தல்’ 

அவள் கழுத்தில் தொலிகயறியதும், அவளது தந்னத ஆைந்தக் கண்ைீர் 

வடித்தொர். 

8.  ழுப்பு+ஏறு> ழுப்க று ’ ழுப்பு உண்டொதல்’ 

கொயம்  ட்ட இடத்தில்  ழுப்க றி விட்டது. 

5.3.2.3.2 எழு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

கிடப்பு நினலயிலிருந்து இருக்கும் நினலக்கு வருவனதகயொ, இருக்கும் அல்லது 

முட்டுக்கொலிட்ட நினலயிலிருந்து நிற்கும் நினலக்கு வருவனதக் குறிப் ிடுவது எழு 

என் தன் மூலமுதன்னமவனகப் ப ொருண்னமயொகும். 

61அ. அவன்  டுக்னகயிலிருந்து எழுந்து உட்கொர்ந்தொன். 

61ஆ. அவன் இருக்னகயிலிருந்து எழுந்து நின்றொன். 

1. கொற்றில் கமல்கநொக்கிச் சலைித்தல் 

எழு என் து எனடகுனறந்த ப ொருட்கள் கொற்றொல் கமல்கநொக்கி எடுத்து 

பசல்லப் டுவனதக் குறிக்கும்  டி ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யும். எழும்பு, கிளம்பு என்ற 

வினையும் இப்ப ொருளில்  யன் டுத்தப் டுகின்றை.  

 62அ. பநருப் ிலிருந்து புனக எழுகின்றது/எழும்புகின்றது’கிளம்புகின்றது. 
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 62ஆ.  லூன் கமகல எழுந்து/எழும் ி/கிளம் ி வொைத்னத கநொக்கிப்  றந்தது. 

2. துள்ளி கமல்கநொக்கிச் சலைித்தல் 

எழு என் து தனரயில் விழுந்து துள்ளி கமகல வருவனதயும் குறிப் ிடும் டி 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். எழும்பு என்னும் வினையும் இவ்வியக்கத்னதக் குறிப் ிடும். 

 63.  ந்து தனரயில்  ட்டு எழுந்தது/எழும் ியது 

3. கடலில் அனலகள் உயர்தல் 

கடலில் அனலகள் உயர்வனதக் குறிப் ிடவும் எழு, எழும்பு என்ற வினைகள் 

ப ொருண்னம நீட்சியனடயும். 

 கட்டிங்கள் உயர்வனத அதொவது கட்டப் டுவனதக் குறிப் ிட எழு, எழும்பு என்ற 

வினைகள் ப ொருண்னம நீட்சி அனடயும். 

 64. அங்கக ஒரு அடுக்கு மொடிக் கட்டிடம் எழுகின்றது/எழும்புகின்றது. 

4. ஒலி க ொன்றை உருவொதல் 

ஒலி, ஓனச, நொதம், ககொஷம், கரககொஷம் என் ை உருவொகுவனதக் குறிப் ிட எழு, 

எழும்பு என்ற வினைகள் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 65அ. அவர் க சி முடித்ததும் கரககொஷம் எழுந்தது/எழும் ியது.  

 65ஆ. அவள் க ச முயன்றொல் ஆைொல் ஒலி எழவில்னல/எழும் வில்னல. 

65இ. எழு என் து கதொன்றுதல், உருவொதல் எை ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 65உ. கொனலயில் சூொியன் கிழக்கில் எழுந்து பவளிச்சனதப்  ரப் ிைொன். 

5. எண்ைம் கருத்து க ொன்றை உருவொதல் 
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எழு என்ேது ‘கதொன்று’ அல்லது ’உருவொகு’ என்ற ப ொருளில் எண்ைம், கருத்து, 

நம் ிக்னக, ககள்வி, பவறுப்பு, ப ொறொனம, கொமம், ககொ ம் என் ை மைத்தில் 

உருவொகுவனதக் குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 66அ. அவள் மைதில் ஒரு எண்ைம் எழுந்தது. 

 66ஆ. அவன் மைதில் கொம இச்னச எழுந்தது. 

5.3.2.4 கீழ்கநொக்குச் சலைம் 

 இறங்கு, தொழ், விழு, உதிர், முங்கு, மூழ்கு, அமிழ், ஆழ், அமர், உட்கொர், குைி, வடி, 

வழி, பகொட்டு, ப ய் என் ை கீழ்கநொக்கிய சலைத்னதக் குறிப் ிடும் வினைகளொகும்.  

 ின்வரும் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்னற கவறு டுத்தும்.  

1. +/-திரவப் ப ொருள் பசயலியொய் வருதல் 

2. நிற்கும் நினலயிலிருந்து மொறுதல் 

3. கொற்று, பூமி, நீர் என் ை சலை இடமொக/ஊடகமொக அனமதல் 

4. ஒத்தறி சலைம் அல்லது சொர் ற்ற சலைம் 

5. தன்ைிச்னசயொை சலைம் அல்லது தன்ைிச்னசயற்ற சலைம் 

6. னககொல்கனளப்  யன் டுத்துதல் 

வடி, வழி, பகொட்டு, ப ய் என் ை நீர்மப் ப ொருள்களின் கீழ்கநொக்கியச் சலைத்னதக் 

குறிப் ிடும். இரு, அமர், உட்கொர், குைி என் ை நிற்கும் நினலயிலிருந்து கீழ்கநொக்கிய 

சலைத்னதக் குறிப் ிடும். இறங்கு, தொழ், விழு, உதிர் என்ற வினைகள் கொற்றிகலொ, 

நிலத்திகலொ கீழ்கநொக்கிய சலைத்னதக் குறிப் ிடும். இறங்கு, தொழ் என் ை சலைிக்கும் 

சேரருள் ஒரு கட்டுப் ொட்டிற்கு உட் ட்டு கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் னதக் குறிப் ிடும். மொறொக 

விழு, உதிர் என் ை சலைிக்கும் ப ொருள் கட்டுப் ொடின்றி புவியீர்ப்பு வினசயொல் 
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கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் னதக் குறிப் ிடும். இறங்கு என் தன் மூலவனகப் ப ொருண்னமயொக 

மைிதர் கொல்கனளப்  யன் டுத்தி கிழ்கநொக்கிச் சலைிப் னதக் குறிப் ிடலொம்; சில 

சூழல்களில் னகயும் கொலும்  யன் டுத்தப் டலொம். எடுத்துக்கொட்டொக மரத்திலிருந்து 

இறங்குனகயில் கொல்களும் னககளும்  யன் டுத்தப் டலொம். வொகைங்கள் அல்லது 

ஊர்திகள் கீழ்கநொக்கிப்  யைிப் தும் (சலைிப் தும்) இறங்கு என்கற குறிப் ிடப் டும். 

இறங்கு சில சூழல்களில் சொர் ற்றதொகும்; தொழ் சொர்புனடயதொகும் (ஒத்தறித் 

தன்னமயுனடயதொகும்). எடுத்துக்கொட்டொக அவன் குதினரயிலிருந்து இறங்கிைொன் என் து 

சொர் ற்ற முழு வினளவு கநொக்கிய சலைமொகும்; ஆைொல் அது கீழ்கநொக்கித் தொழ்ந்தது 

என் து சொர்புனடயதொகும்; அதொவது ஒத்தறி அடிப் னடயில் கீழ்கநொக்கிச் சலைம் 

முழுனம ப றவில்னல. சில சூழல்களில் இறங்கு என் தும் தொழ் என் து க ொன்று 

சொர்புனடயதொய் இருக்கும் அதொவது ஒத்தறி அடிப் னடயிலொைதொய் இருக்கும்.  எைகவ 

இறங்கு என் தும் தொழ் என் தும் சில சூழல்களில் ஒன்னறபயொன்று கமலுறல் பசய்யும். 

உதிர் என் து கீழ்கநொக்கிச் சலைிக்கும் ப ொருள் ஒன்றுடன் ஒட்டிகயொ கசர்ந்து 

இருந்தனதகயொ முன்னூகம் பசய்யும். எடுத்துக்கொட்டொக பூக்கள் உதிர்கின்றை எனும் 

க ொது உதிர் பூக்கள் மரத்தில் ஒட்டியிருந்தனத முன்னூகம் பசய்யும்; விண்கற்கள் 

வொைத்திலிருந்து விழுகின்றை என்னும் க ொது விழு விண்கற்கள் வொைத்தில் 

ஒட்டியிருந்தனத முன்னூகம் பசய்யொது.  முங்கு, மூழ்கு, அமிழ், ஆழ் என் ை நீர்ம 

ஊடகத்தில் கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் னத உருப் டுத்தம் பசய்யும். சில சூழல்களில் தொழ் 

(தொழ்2) என் தும் நீர்ம ஊடகத்தில் கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் னத உருப் டுத்தம் பசய்யும். 

முங்கு, மூழ்கு, தொழ்2, அமிழ், ஆழ் என் ை சலைிக்கும் ப ொருள் நீருக்குள் க ொவனதக் 

குறிப் ிடும்.   
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5.3.2.4.1 இறங்கு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

 முன்ைர் கூறியது க ொல் கொல்கனளப்  யன் டுத்தி அல்லது னககொல்கனளப் 

 யன் டுத்தி உயர்ந்த இடத்திலிருந்து தொழ்ந்த இடத்திற்குச் சலைிப் னதக் குறிப் ிடுவது 

தொன் இறங்கு என் தன் மூலமுதன்னமவனகப் ப ொருண்னம ஆகும்.  

 67அ. அவள் மனலயிலிருந்து பமதுவொகக் கீகழ இறங்கிைொள். 

 67ஆ. அவன் மரத்திலிருந்து இறங்கிைொன். 

இறங்கு என் தற்கு கிொியொ 16 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. இதைது 

முதன்னமயொை அல்லது மூலத்தன்னமயொை ப ொருள் ‘கொல்கனளப்  யன் டுத்தி 

உயரத்திலுள்ள இடத்திலிருந்து கீழ்கநொக்கிச் சலைித்தல்’ என் தொகும்.  ிற 

ப ொருண்னமகனள இறங்கு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சியொகக் கருத இயலும்.  

 67இ. அவன் மனலயிலிருந்து கீகழ இறங்கிக்பகொண்டிருக்கின்றொன். 

சில கநரங்களில் கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் தற்கு (அதொவது இறங்குவதற்கு) னககளும் 

கொல்களும் கதனவப் டலொம்.  

 67ஈ. அவன் மரத்திலிருந்து கீகழ இறங்கிைொன். 

 67உ. அவர் மதில் கமலிருந்து கீகழ இறங்கிைொன். 

சில கநரங்களில் கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் தற்குப்  டிக்கட்டுகள் கதனவப் டலொம். 

 67ஊ. அவர் மொடிப் டிகள் வழியொக கீகழ  இறங்கிைொர். 

இறங்கு என்ற வினையின் ப ொருள் குதினரயின் கமலிருந்து கீகழவருமொறு 

சலைிப் னதயும் வண்டி, கொர்,  ஸ், இரயில், விமொைம் க ொன்ற ஊர்திகளிலிருந்து கீகழ 

வருமொறு சலைிப் னதயும் குறிப் ிடும்  டி நீட்சியுறும்.  

 68அ. அவன் குதினரயிலிருந்து கீகழ இறங்கிைொன். 
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 68ஆ. அவன் இரயிலிலிருந்து இறங்கியதும், அவனுக்கு மொனல அைவித்தைர்.  

68இ. அவள் ஓடுகின்ற  ஸ்சிலிருந்து இறங்கிைொள். 

கனரயிலிருந்து நீர்நினலக்குச் பசல்லுமொறு சலைிப் னதக் குறிப் ிடுமொறு இறங்கு 

ப ொருண்னம நீட்சியுறும். 

 68உ. அவள் முங்கிக் குளிப் தற்கொக்க ஆற்றில் இறங்கிைொள். 

1. நீகரொட்டங்கள், அருவி க ொன்றை கீழ்கநொக்கி சலைித்தல் 

  இறங்கு என் து நீகரொடங்கள், அருவி க ொன்றை கீழ்கநொக்கிச் சலைிப் னதக் 

குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 69. மனலயிலிருந்து அருவி இறங்குகின்றது. 

2. விமொைம்,  றனவ,  ட்டம், பகொடி க ொன்றை தனரனய அனடதல் 

 70அ. ஆகொயவிமொைம் தனரயில் இறங்கியது. 

 70ஆ.  றனவ தனரயில் இறங்கியது. 

 71இ.  ட்டம் கொற்று இல்லொததொல் தனரயில் இறங்கியது. 

 72ஈ. பகொடி இறங்கியது. 

3. வந்து கசர்தல் 

 73அ. கலவரம் நடந்த இடத்தில் கொவல் னடயிைர் வந்து இறங்கிைர் 

 73ஆ. ககொதுனம மூட்னடகள் கப் லில் வந்து இறங்கிை. 

4. குனறதல் 

 இறங்கு என் து ‘குனறதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி அனடவது 

முக்கியமொைதொகும். இது இறங்கு க ொன்ற வினைகளிலிருந்து எதிர் ொர்க்கப் டும் 
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ப ொருண்னம நீட்சியொகும். வினல, கொய்ச்சல்,  ுரம், பவயில், எனட என்ேை குனறவது 

இறங்கு என்ற வினையொல் குறிப் ிப் டலொம். 

 74அ. கொய்கறி வினல இம்மொதம் நன்றொக இறங்கிவிட்டது. 

 74ஆ. அவளுக்குக் கொய்ச்சல் இறங்கிவிட்டது. 

 74இ. மொனல நொலுமைிக்கு பவயில் இறங்கிவிடும். 

5. தொழ்தல் 

 ஒரு நினலயிலிருந்து அல்லது மட்டத்திலிருந்து தொழ்வனதக் குறிப் ிட இறங்கு 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 75அ. அவன் தன் நினலயிலிருந்து இறங்கி வந்து அவளிடம் க சிைொன். 

 75ஆ. அனைக்கட்டில் நீர் மட்டம் இறங்கிவிட்டது. 

6.உட்பசல்லுதல் 

 மரம் க ொன்றவற்றில் ஆைி க ொன்றனவ உட்பசல்வனதக் குறிப் ிட இறங்கு 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

7.முனைப்புடன் ஈடு டல் 

 இறங்கு என் தன் ப ொருண்னம முனைப்புடன் ஈடு டுத் பதொடங்குதல் எைப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது முக்கியமொை ப ொருண்னம நீட்சியொகும். 

 46அ. அவன் தீவிரமொக அந்த கொொியத்தில் இறங்கிைொன். 

 76ஆ. அவன் துைிந்து அந்த பதொழிலில் இறங்கிைொன். 

8. நீங்குதல் 

‘உடலிலிருந்து விஷம் நீங்குதல்’ எை இறங்கு  ின்வருமொறு ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 
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77. நொட்டு னவத்தியர் பகொடுத்த  ச்சினல மருந்தொல் விஷம் இறங்கி அவன் 

 ினழத்து விட்டொன். 

8. பவளிகயறுதல்  

 டயர்,  லூன் க ொன்றவற்றில் அனடக்கப் ட்ட கொற்று பவளிகயறுவனதக் 

குறிப் ிட இறங்கு என் து ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 78. டயொில் கொற்று நன்றொக இறங்கிவிட்டது. 

9. உட்பகொள்ளுதல் 

 உைவுக்குழலில் உைவொைது கீழ்கநொக்கிச் பசல்வது இயல்பு. இச்பசயல் ொடு 

இறங்கு என்ற வினையொல் குறிப் ிடப் டலொம். உைவு இறங்கு என்ற பதொடர் ’உைவு 

உட்பகொள்’ அல்லது ’உண்’ எை உருவக அடிப் னடயில்  ின்வருமொறு ப ொருண்னம 

நீட்சி பசய்யும். 

 79அ  சி இல்லொததொல் அவனுக்குச் சொப் ொடு இறங்கவில்னல. 

 79ஆ. தண்ைீர் உட்பகொண்டு அந்த மொத்தினரனய இறக்கிைொன். 

5.3.2.5. சலைவினைகள் உைர்ச்சி நினலகனள உருப் டுத்தம் பசய்தல்  

 க ொண்படகரொட்கடொ (Ponterotto, 2014) தம்முனடய ‘Happiness is moving up: 

Conceputalizing emotions through motion verbs’ என்ற கட்டுனரயில் ஆங்கிலம்-

இத்தொலிய பமொழிகனளத் தொண்டிய பமொழியியல்  ொர்னவ அடிப் னடயில் உைர்ச்சி 

நினலகனள உருப் டுத்தம் பசய்வதில் சலை வினைகளின்  ங்களிப்பு குறித்து 

ஆய்கின்றொர். அவரது ஆய்வு உைர்ச்சிகனள கருத்துருவொக்கம் பசய்யக் சலைக் 

கட்டுமொைங்களின் உருவக அடிப் னடயிலொை நீட்சினய பவளிப் டுத்தும் அனு வவொதம் 

சொர் தரவுகனள முன்ைிருத்த ‘மகிழ்ச்சி’ என்ற உைர்ச்சினயத் கதர்ந்பதடுத்துள்ளது.  இது 
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புலைறிசொர்/உளவியல்சொர் உைர்ச்சியின் நினலனயக் கருத்துருவொக்கம் பசய்ய இயல்பு 

சலைத்தின் முனறனயக் குறியொக்கம் பசய்ய வினையின்  யன் ொட்னடக் கைிப் தற்கு 

கருத்துருசொர் உருவகக் ககொட் ொட்னட (Conceptual Metaphor Theory (CMT)) 

நினலநிறுத்துகின்றது. 

 இவருனடய கருத்தின் அடிப் னடயில் தமிழ் சலை விைகள் எவ்வொறு 

உைர்ச்சிகனள உருப் டுத்தம் பசய்யப் ப ொருண்னம நீட்சி அனடகின்றது எை நொம் 

 ொர்க்கலொம். 

 வொ, க ொ என்ற வினைகள் ஒருேர் சில உைர்ச்சிகள் அனடவனதகயொ 

இழப் னதகயொ குறிப் ிட்டு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 80. அவனுக்கு அவளிடம் ககொ ம் வந்து. 

 81. அவனளப்  ொர்த்ததும் அவனுக்கு ககொ பமல்லொம் க ொய்விட்டது. 

 82. ககொமொளினயப்  ொர்த்த்தும் அவனுக்குச் சிொிப் ொய் வந்தது. 

ஏறு என்ற கமல்கநொக்குச் சலை வினை ககொ ம் க ொன்ற உைர்ச்சி அதிகொிப் னதக் 

குறிப் ிட்டு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வனத முன்ைர்  ொர்த்கதொம். 

 83. அவளது  ழிச்பசொல் ககட்டதும் அவனுக்குக் ககொ ம் தனலக்கு ஏறியது. 

தனலக்கு ஏறு என் து இச்சூழலில் ‘ககொ ம் அனடதல்’ எை உருவக நீட்சி பசய்வது இங்கு 

கவைத்திற்கு உொியது. கமல்கநொக்கிச் சலைிப் னத அடிப் னடயொகக் குறிப் ிடும் ஏறு 

என்ற வினை ககொ ம், பவறி என்ற உைர்ச்சிகள் அதிகொிப் னதக் குறிப் ிடும் டி 

ப ொருண்னம நீட்சியுறும். 

 84. அவனுக்குக் ககொ ம்/பவறி ஏறியது. 
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 டுக்னக நினலயிருந்து இருப்பு நினலக்கும் இருப்பு நினலயிலிருந்து நிற்கும் நினலக்கு 

வருவனதக் குறிப் ிடும் எழு என்ற வினை ககொ ம்,  சி என்ற உைர்வுகள் 

கதொன்றுவனதக் குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 85. அருவியில் குளித்து முடித்ததும் அவனுக்குப்  சி எழுந்தது. 

 86. அனதப்  ொர்த்ததும் அவனுக்குக் ககொ ம் எழுந்தது. 

ஓொிடத்திலிருந்து புறப் டுவனதயும் பவளிப் டுதனலயும் முதன்னமயொகக் குறிப் ிடும் 

கிளம்பு என்ற வினை ககொ ம், ஐயம், ஆனச, கொம இச்னச ஆகிய உைர்ச்சிகள் 

பவளிப் டுவனதயும் குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 87. அவள் அழனகப்  ொர்த்ததும் அவனுக்குக் கொம இச்னச கிளம் ியது. 

‘நுனரத்து கமபலழுதல்’ எைப் ப ொருள் டும் ப ொங்கு என்ற கமல்கநொக்குச் சலை வினை 

‘உைர்ச்சி ப ொருமளவில் பவளிப் டுதல்’ எை ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

88. பவளிநொட்டிலிருந்து வந்த தன் மகனளப்  ொர்த்ததும் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி 

ப ொங்கியது. 

‘கடல் நீர் கொற்றொல் அனலக்கப் ட்டு ப ொங்குதல் அல்லது கமல்கநொக்கி வருதல்’ எைப் 

ப ொருள் டும் பகொந்தளி எைப் டும் கமகநொக்குச் சலை வினை ‘உைர்ச்சியொல் 

மைக்கிளர்ச்சி அனடதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 89. அவர் நொட்டில் நடக்கும் அநியொயங்கனளப்  ொர்த்து உைர்ச்சியொல் 

 பகொந்தளித்தொர். 

கமலிருந்து கீழ்கநொக்கி வருவனதக் குறிப் ிடும் விழு என் து ‘ககொ த்னத பவளி டுத்தல்’ 

எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். எழுந்து ேிழு ஒரு கூட்டரகச் சசயல்ேடும். 
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 90. அவன் எப்ப ொழுதும் தன் மனைவிகமல் எொிந்து விழுகின்றொன். 

கமகல எழும் ிக் கீகழ வருதனலக் குறிப் ிடும் குதி என்ற வினை ‘ககொ த்னத 

பவளிப் டுத்தி ஆர்ப் ொட்டம் பசய்தல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 91. அவன் தன்  ர்சிலிருந்த  ைனதக் கொகைொம் எைக் குதிகுதி என்று குதித்தொன். 

வினரவொக கமபலழும் ி கீழ்வருவனதக் குறிப் ிடும் துள்ளு என்ற வினை மகிழ்ச்சினய 

பவளிப் டுத்துவனதக் குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 92. அவள் மகிழ்ச்சியொல் துள்ளிைொள்.  

கீழ்கநொக்குச் சலைத்னதக் குறிப் ிடும் இறங்கு என்ற வினை ககொ ம உைர்ச்சி 

குனறவனதக் குறிப் ிட்டு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 93. அவளுக்கு ககொ ம் இறங்கச் சிறிது கநரம்  ிடிக்கும். 

‘நீொில் தொழ்தல்’ எைப் ப ொருள் டும் மூழ்கு சில சூழல்களில் ககொ ம் க ொன்ற 

உைர்ச்சியில் ’அதிக அளவில் உட் டுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 94. அவன் துயரத்தில் மூழ்கிைொன். 

‘நீொில் மூழ்குதல்’ எைப் முதன்னமப் ப ொருள் தரும் ஆழ் ‘மகிழ்ச்சி, துயரம் க ொன்ற 

உைர்ச்சிகளில் உட் டுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 95. அவள் தன் மனைவி இறந்த பசய்தி ககள்விப் ட்டு துயரத்தில் ஆழ்ந்தொர். 

 ’அனச’ எை முதன்னமப் சேரருள்ேடும் அனல என் து ஒன்னறத் கதடி  ல 

இடங்களுக்குப் க ொவனதயும் சுற்றித்திொிதனலயும் குறிப் ிடும். இது ‘மைம் 

நினலபகொள்ளொமல் இருத்தல்’, ‘அளவுக்கு மீறி ஆனசப் டுதல்’ என்ற உைர்வுகனளக் 

குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 
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 96. அவன் கவனல கதடி அனலந்து பகொண்டிருக்கின்றொன். 

 97. அவள் மைம் நினலபகொள்ளொமல் அனலகின்றது. 

 98. அவர்  ைம்  ைம் என்று அனலகின்றொள். 

அனலக்கழி என்ற கூட்டு வினை ‘ ிரச்சனைகளொல் துன்புறு’ எைப் ப ொருள் டும். 

 அவர்  நிரந்தர கவனலயில்லமல் அலக்கழிந்து பகொண்டிருக்கின்றொர். 

அனல ொய் என்ற கூட்டு வினை ‘நினலபகொள்ளொமல் தவி’ எைப் ப ொருள் டும். 

 99. என்ை பசய்வது என் னதத் தீர்மொைிக்க இயலொது மைம்  அனல ொய்கின்றது. 

இப் டியும் அப் டியும் அனசதனலக் குறிப் ிடும் ஆடு என்ற வினை ‘ யத்தொல் அல்லது 

குளிரொல் நடுங்குதல்’ எைப் ப ொருள் ட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 100. இருட்டில் ஏகதொ ஒன்னறப்  ொர்த்து அவள் உடப ல்லொம் ஆடியது. 

ஆடு சூழ்நினலக்குப் ப ொருந்தொத விதத்தில் ஆர்ப் ொட்டம் பசய்வனதக் குறிப் ிட்டுப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 101. அவன் சந்தர்ப் ம் பதொியொமல் ஆடுகின்றொன். 

‘பதொடர்ந்து கவகமொக அனசதல்’ எைப் ப ொருள் டும் அதிர் என்ற வினை ‘அதிக அளவில் 

 யப் டுதல் அல்லது நடுங்குதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சிபசயும். ப ொருட்களில் 

ஏற் டும் அதிர்வு உள்ளத்தில் ஏற் டும் அதிர்வொக உருவக் நீட்சியனடகின்றது. 

 102. அவன் அவளது மரைச் பசய்தினயக் ககள்விப் ட்டு அதிர்ந்தொன். 

5.3.2.6. சலைவினைகள் சில புலனுைர்வுகனள உருப் டுத்தம் பசய்தல் 

 புலனுைர்வுகள் சில கவனளகளில் இயக்கமொககவொ சலைமொககவொ 

கருதப் டுவதொல் சில சலைவினைகள் புலனுைர்வுப் ப ொருண்னமக் களத்திற்கு 

விொிவனடயும். 
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 வொ, க ொ என்ற வினைகள் சில புலனுைர்வுகள் அனடவனதகயொ இழப் னதகயொ 

குறிப் ிட்டு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 103. அவனுக்குப்  ொர்னவ வந்துவிட்டது. 

 104. அவளிக்குப்  ொர்னவ க ொய்விட்டது. 

‘கொல்களொல் கவகமொக சலைித்தல்’ எை அடிப் னடயொை ப ொருள்தரும் ஓடு என்ற வினை 

‘சிந்தனை மைத்தில் கதொன்றுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 105. அவன் மைதில் சிந்தனைகள் ஓடிை. 

5.4. னகமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்

 எடுத்துக்கொட்டொை னகமொற்ற வினைகள் ஒரு ப ொருள் ஒருவர் உொினமயிலிருந்து 

விலகி மற்பறொருவொின் உொினமக்கு பசல்வனதக் குறிப் ிடும்; ஒருவர் உொினமயிலிருந்து 

கவகறொர் இடத்திற்கு விலகுவதும் னகமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னமயின்கண்  டும்.  

னகமொற்ற வினைகள்  ின்வரும் னகமொற்றங்கனள உள்ளடக்கும்: பகொடுப் து, 

அனுப்புவது, இடுவது, க ொடுவது, அடகுனவப் து, விற் து, பசலவுபசய்வது, எறிவது, 

ஒழிப் து, விட்டுவிலகுவது.   

5.4.1 னகமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னமக்களப்  ொகு டு 

 இரொகசந்திரன் அவர்கள் னகமொற்ற வினைகனளப் ப ொருண்னமக் களங்களொகப் 

 ிொித்து ஆய்துள்ளொர் (Rajendran, 1978, இரொகசந்திரன் 2001). அவர் பகொடு, வொங்கு, 

ப று, வில், அனுப்பு, க ொடு, இடு, எடு என்ற வினைகனளக் னகமொற்ற வினைகள் (verbs 

of transfer) என்று குறிப் ிடுகின்றொர். (இவற்னற உொினமமொற்ற வினைகள் என்று 
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கூறவியலும்.) அவர் னகமொற்ற வினைகனள முதலில் இரு துனை வனககளொகப் 

 குக்கின்றொர்.  

 னகயிலிருந்து ப ொருள் க ொதல்  அல்லது இழத்தல் வினைகள் 

 னகக்குப் ப ொருள் வருதல் அல்லது ப றுதல் வினைகள் 

பகொடுத்தல், வழங்குதல், பசலுத்துதல், அடகுனவத்தல், இடுதல், பசலவழித்தல், எறிதல், 

பகொட்டுதல் என் ை குறித்த வினைகள் னகயிலிந்து ப ொருள் க ொதல் அல்லது ப ொருனள 

இழத்தல் வினைகளொகும். இங்கு னகயில் இருக்கிற ப ொருளொைது எழுவொயிலிருந்து 

னகமொற்றம் பசய்யப் டுகின்றது. ப றுதல், வொங்குதல், திருடுதல்,  றித்தல், சம் ொதித்தல், 

எடுத்தல், ப ொறுக்குதல் க ொன்றை குறித்த வினைகள் னகக்குப் ப ொருள் வருதல் அல்லது 

ப ொருனளப் ப றுதல் வினைகளொகும். இங்கு கவறு ஒருவொிடம் அல்லது கவறு இடத்தில் 

உள்ள ப ொருள் எழுவொனய கநொக்கிக் னகமொற்றம் பசய்யப் டுகின்றது. 

5.4.2. னகமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி  

5.4.2.1 னகயிலிருந்து ப ொருள் க ொதல் அல்லது இழத்தல்  

 இந்த துனைப் ப ொருண்னமக் கலத்தில் பகொடுத்தல், அனுப்புதல், கட்டுதல், 

க ொடுதல், அடகுனவத்தல், பசலவழித்தல், எறிதல், ஒழித்தல், னவத்தல், விடுதல், இழத்தல் 

ஆகிய பசயல் ொடுகனளக் குறிக்கும் வினைகள் குழுமப் ட்டுள்ளை.  

 பகொடு, தொ, ஒப் னட, ஒப்புவி, அளி, ஈ, வழங்கு, விைிகயொகி, விளம்பு,  ொிமொறு 

என் ை ‘பகொடு’ என்ற ப ொருண்னமக் கூனற உட் டுத்தும். இவ்வினைகள் பகொடுப் வர், 

ப று வர், பகொடுக்கப் டும் ப ொருள் என்ற  ங்பகடுப் ொளர்கனளப் ப றும். வில் என் து 

விற் வர் அல்லது பகொடுப் வர், விற்கப் டும் ப ொருள் அல்லது பகொடுக்கப் டும் ப ொருள், 

ப று வர், ப ற் வர்  திலொகக் பகொடுக்கும்  ைம் ஆகிய  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும். 
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பசலுத்து, கட்டு, அனட, ஒடுக்கு என் ை பகொடுப் வனரயும் பகொடுக்கப் டும் 

 ைத்னதயும்  ங்பகடுப் ொளர்களொகப் ப றும்.  அடகுனவ,  ையம்னவ, ஈடுனவ, 

ஒத்தினவ என் ை ஒருவித  ொிவர்த்தனைனயக் குறிப் ிடும்.  இனவயொவும்  ைம் 

ப றுவதற்கொகச் பசய்யப் டும்  ொிவர்த்தனையொகும்.  ைம் ப றுவதற்கொக ஒரு ப ொருள் 

தற்கொலிகமொக ஒருவருக்குக் பகொடுக்கப் டுகின்றது.  பசலவழி ஒருவர் ஒரு கசனவ 

அல்லது நன்னம ப றுவதற்கொகப்  ைத்னதக் பகொடுப் னதக் குறிப் ிடும். இவ்வினை 

பசலவழிப் வனரயும், பசலவழிக்கப் டும்  ைத்னதயும்  ங்பகடுப் ொளர்களொகப் ப றும். 

எறி, வீசு, எய், ஏவு, ஊற்று, பகொட்டு, க ொடு, இடு, னவ, விடு என்ற வினைகள் ஒருவர் தம் 

னகயில் உள்ள ப ொருனள கவறு இடத்திற்கு மொற்றுவனதக் குறிப் ிடும். இவ்வினைகள் 

இடமொற்றம்/னகமொற்றம் பசய் வனரயும் இடமொற்றம்/னகமொற்றம் பசய்யப் டும் 

ப ொருனளயும்  ங்பகடுப் ொளர்கள்களொக ஏற்கும். 

5.4.2.1.1. பகொடு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

பகொடுத்தல் வினைகள் பமொழினயக் கடந்து மிக விொிவொக ஆயப் ட்டுள்ளது. 

ஹுஆங் மற்றும் ஆபரன்ஸ் (Huang and Ahrens 1999),  ிசொங் (Bisang 1996), இவொசொகி 

(Iwasaki 1997), நியுமொன் (Newman1993, 1996), கசொங் (Song 1997), பதப்கொஞ் ைொ 

மற்றும் உகவகரொ (Thepkanjana and Uehara 2008), விப ர்க் (Viberg 2002), யப் மற்றும் 

இவொஸ்கி (Yap and Iwasaki), முபவன்ன  மற்றும் பதப்கொஞ் ைொ (Mueanjai and 

Thepkanjana 2007)  ஆகிகயொர் இத்தனகய ஆய்வுகனள கமற்பகொண்டுள்ளைர்.  

‘பகொடு” என் து குறித்த நியூமொைின் ஆய்வு மிகவும் குறிப் ிடத் தகுந்ததொகும். 

நியுமொன்  ல்கவறு பமொழிகள் ‘பகொடு’ என்ற பவளிப் ொட்னடக் னகயொளுகின்றை 

http://www.languageinindia.com/


220 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

என் தில் அதிக அளவில் கவறு ொடு கொட்டுகின்றை மற்றும் ‘பகொடு’ என் து 

உருவகமொகப்  யன் டுத்தப் டுகின்றது என்று கொட்டுவனத தைது கநொக்கமொகக் 

பகொண்டுள்ளொர்; ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட அனமப்ப ொழுங்குகள் ஒரு அடிப் னடயொை 

மூலமுன்வனக ‘பகொடு’ கதொற்ற விவரங்களின்  ல்கவறு துனை அனமப்புகளின் 

கருத்துருசொர் நீட்சிகள் வழி ஊக்கப் டுத்தப் டுள்ளது. ‘பகொடு’ ஏற்கும் கவறு ட்ட 

பதொடொியல் வடிவங்களும் மற்றும் ‘பகொடு’ என் தன் அடிப் னடயிலொை ப ொருண்னம 

நீட்சிகளின்  ரப்ப ல்னலயும் உொிமம்  வழங்கப்ப ற்றனவ மற்றும் அடிப் னட 

கருத்துருசொர் திட்டத்தொல்  லவழிகளில் கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளைனவ.  

அவர் ‘பகொடு’ வினைனய அறிமுகப் டுத்தி பகொடுப் து என் தன் உகதசமொை 

உலகப்ப ொது சட்டகத்னதப்  ற்றி விளக்குகின்றொர். அவர் மைித சமூகப்  ொிமொற்றத்தில் 

பகொடுப் து என் தன் அடிப் னட தன்னமனயயும் மற்றும் எவ்வொறு இது பமொழிகளில் 

‘பகொடு’ வினையின் பவளிப் னடயிலொை ப ொருண்னம-இலக்கை அடிப் னடத் 

தன்னமயில்  ிரதி லிக்கின்றது என்றும் வலியுறுத்துகின்றொர்.  

 ின்ைர் அவர் ‘பகொடு’ என் தன் ப ொருண்னமயியனலப்  ண் ொக்கம் 

பசய்கின்றொர். மூலமுன்வனக பகொடுத்தல் கதொற்ற  விவரங்களின் கலனவத்தன்னமயொை 

திட்டத்னத முன்னவக்கின்றொர்: ஒரு ந ர் (பகொடுப் வர்) ஒரு ப ொருளின் கட்டுப் ொட்னட 

மற்பறொரு ந ருக்கு (ப று வர்) கடத்தும் ஒரு பசயல்; மற்றும் இந்த கதொற்ற விவரங்களின் 

 ல்கவறு ‘ப ொருண்னமக் களங்கள்’ விவொிக்கப் டுகின்றது. இனவ ‘இடம்-கொலம்’ (‘spatio-

tempora’), ‘கட்டுப் ொடு’ (‘control’), ‘வலு இயக்கவியல்’ (‘force dynamics’) மற்றும் 

‘மைிதைின் ஆர்வம்’ (‘human-interest) என்ேைேரகும்.  
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 ின்ைர் அவர் ’பநரடியரை அர்த்தம் தருகிற பகொடு உள்ள கட்டுமொைங்கனளப்’ 

(constructions with literal GIVE)  ொிகசொதிக்கின்றொர்.  உலகப் ப ொதுவொக  நிறுப் ட்ட 

பசயலி-பசயலுக்குள்ளொவர் பதொடொியல் அனமப்ப ொழுங்னகக் பகொண்டு பமொழிகள் 

பகொடுப் வனர பசயலியொகக் (எ.கொ. ‘எழுவொய்’) பகொள்வதில் ஒற்றுனம கொட்டுகின்றை; 

அகத சமயம் ‘ப ொருள்’ மற்றும் ‘ப று வர்’ (உரு -)பதொடொியல் அடிப் னடயில் 

னகயொளப் டுகின்றை என் தில் கவறு டுகின்றை.  ின்வருவை சொத்தியங்களொகும்: 

முதலில் ‘ப ொருள்’ என் னதத் பதொடொியல் பசய் டுப ொருளொகக் னகயொளுவது, 

ப று வனர திொி ொகக் (oblique) (பகொனட, இலக்கு, இடம்,  யன்ப று வர், அல்லது 

னவத்திருப் வர்) னகயொளுவது; இரண்டொவது ‘ப று வனர’ பசய்  டுப ொருளொகவும் 

‘ப ொருனள’ திரிேரக (எடுத்துகொட்டொக கருவி) அனடயொளப்  டுத்துவது; மூன்றொவது இரு 

தொழ்நினல  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும் பதொடொியல் அடிப் னடயில் பசய்ப் டுப ொருள்-

க ொன்றதொகக் னகயொளுவது. நொன்கொவது இரு தொழ்நினலப்  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும் 

திொி ொக அனடயொளப் டுத்துவது. நியூமொன் இரு மொறு ொடுகளின் முதலொவது 

மற்றனதவிடக் கூடுதல் ‘அடி னடயொைது’ அல்லது  குனறவொக 

‘அனடயொளப் டுத்தப் ட்டது என்ற கூற்னற மறுக்கின்றொர். நியூமொைின் 

அணுகுமுனறப் டி பமொழினயக் கடந்த இந்த கவறு ட்ட நடத்னத 

தன்ைிச்னசயைதொககவொ பகொள்னகயற்றதொககவொ கருதப் டவில்னல; மொறொக 

மூலமுன்வனக ‘பகொடு’ கதொற்ற விவரங்களின் கநர்வுகளுக்கு இனடயிலுள்ள 

ப ொருத்தங்களொல் ஊக்குவிக்கப் ட்டுள்ளது மற்றும் தரப் ட்ட பமொழியில் பதொடொியல் 

அனடயளங்களின் னமய ப ொருண்னமகளொகும்.  
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கமலும் அவர் பமொழிகளில் ‘பகொடு’ என் தன் உருவக நீட்சிகளின்  ல்வனககனள 

விளக்குகின்றொர் (Newman 1966:233-249). அவர் எவ்வொறு ‘பகொடு’ என் தன் 

ப ொருண்னம நீட்சியொகப்  ின்வரும் முக்கிய வனக ொடுகனளத் தருகின்றொர்: 

(1) அகநினலயொை தைிப் ட்ட கருத்துப் ொிமொற்றம் (give a talk),  

(2) உள்ப ொருள்களின் (entities) பவளிப் டல்/கொட்டுதல் (emergence/manifestation)  

(what gives?),  

(3) கொரைக் கட்டுமொைங்கள் (causative constructions) (given to believe),  

(4) அனுமதி/இயலுதல் (permission/enablement) (I give you cook = 'I make you 

cook'),  

(5)  திட்டமிட்ட ஊடொட்டம் (schematic interaction),  

(6) ப று வர்/ யன் (recipient/benefactive) (7 cook give you = T cook for you'),  

(7)  சலைம் (away/into)  

(8)  நினறகவறியனம (completedness).  

நியுமொன்    தன்னுனடய பதொடக்க  அடிப் னடயின்  ண் ொக்கம், மூலவனக 

பகொடுத்தல் கொட்சி அடிப் னடயில் இந்த உருவகக் கட்டுமொைங்களில் ‘பகொடு’ என் தன் 

 ல்கவறு நீட்சிகளின் நம் தகுந்த மற்றும் சொத்தியமொை விவரத்னதத் தருகிறொர். இதன் 

வினளவு உருவகம்சொர் மற்றும் ஆகுப யர்சொர் உறவுகளின் கலனவத்தன்னமயொை மற்றும் 

நல்நியொயப் டுத்தப் ட்ட வனலப் ின்ைலொகும். 

பகொடு என் தற்கு கிொியொவில் 22 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. இனவ 

நொன்கு ப ொருண்னமத் தனலப்புகளின் கீழ் குழுமப் ட்டுள்ளை. 
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அ. கினடக்கச் பசய்தல் என்ற வழக்கு 

1. (ஒருவர் அல்லது ஒன்று குறிப் ிட்ட ஒன்னற) ப றுமொறு பசய்தல்; (கடைொக, 

தொைமொக,  ொிசொக அல்லது அவற்னற ஒத்த  ிற வனகயில் ஒன்னற) அளித்தல் 

2. (ஆடு, மொடு க ொன்றனவ  ொல்) சுரத்தல்; ( யிர்) மகசூல் கொணுதல்; (பசடி, மரம், 

முதலியை கொய்,  ழம் க ொன்றனவ) உற் த்தி பசய்தல் 

3. (வொி, கட்டைம், வினல முதலியவற்னற)  பசலுத்துதல் 

4. (ப ண்னை) திருமைம் பசய்து தருதல் 

5. (ஒரு குறிப் ிட்ட நினல, தன்னம, வொய்ப்பு, முதலியவற்னற ஒன்றுக்கு அல்லது 

ஒருவருக்கு) அளித்தல் 

6. (அடி, உனத, அல்லது தண்டனை) ப றச் பசய்தல் 

7. (ஒரு துனற, இலொகொ க ொன்றவற்றின் அதிகொரத்னத ஒருவர்) ப றுமொறு பசய்தல்; 

ஒதுக்குதல் 

8. (விற் னை பசய்தல் க ொன்ற முனறயில் ஒன்னற ஒருவருக்கு) கசரச்பசய்தல் 

9. (குறிப் ிட்ட  ைிக்கொக ஒன்னற ஒருவொிடம்) ஒப் னடத்தல் 

10. (முத்தம்) தருதல் 

ஆ. பவளிப் டுத்துதல், உருவொக்குதல் பதொடர்புனடய வழக்கு 

11. (இன் ம், உற்சொகம் அல்லது பதொல்னல, பதொந்தரவு முதலியவற்னற) 

உண்டொக்குதல் 

12. (தகவல், சம்மதம், புகொர், விளக்கம் முதலியவற்னற ஒருவொிடம்) பதொிவித்தல்  

13. (கட்டனள, ஆனை) இடுதல் 

http://www.languageinindia.com/


224 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

14. (கவதி.) (ஒரு பசயல் ொட்டின் வினளவொக மற்பறொன்னற) உண்டொக்குதல் 

15. (குறிப் ிட்ட நினல,  னடப்பு முதலியவற்னற) உருவொக்குதல் 

16. (பூ முதலியனவ மைத்னத) பவளிப் டுத்தல் 

இ. உள்கள பசல்லுமொறு பசய்தல் என்ற வழக்கு 

17. நுனழதல்; பசருகுதல் 

18. (இரத்தம்,  ிரொைவொயு முதலியவற்னற) உட்பசலுத்தல் 

19. (மருந்து, மொத்தினர முதலியவற்னற) உட்பகொள்ளச் பசய்தல்; (குழந்னத, கநொயொளி 

க ொன்கறொருக்குப்  ொல், கசொறு முதலியவற்னற) உண்ை அளித்தல்; புகட்டுதல் 

ஈ. இதர வழக்கு 

20. (ஒரு நூலில் பசொற்கள்,  டங்கள் முதலியவற்னற) இடம்ப றச் பசய்தல் 

21. (திவசம்,  லி க ொன்ற சடங்குகனள) நிகழ்த்துதல் 

22. (வொகைங்கள் குறிப் ிட்ட அளவு எொிப ொருளுக்குக் குறிப் ிட்ட தூரம்) ஓடுதல் 

பகொடு என் தன் எடுத்துக்கொட்டொை அர்த்தம்  “கினடக்கச் பசய்தல் என்ற வழக்கு” 

என்ற ப ொருண்னமத் தனலப் ின் கீழ் முதலொவதொகப்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. பகொடு 

என் தன் எடுத்துக்கொட்டொை அர்த்தம் மூன்று  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்: 

பகொடுப் வர், ப று வர், பகொடுக்கப் டும் ப ொருள். பகொடுப் வொின் உொினமயில் அல்லது 

னகயில் இருக்கும் ப ொருள் ப று வொின் உொினமக்கு மொறும் அல்லது னகக்கு மொறும். 

கிொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள முதல் அர்த்தம் இத்தனகய எடுத்துக்கொட்டை 

அர்த்தமொகும்.   
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 இரண்டொவது அர்த்தத்தில் பகொடுப் வரும் ப று வரும் எடுத்துக்கொட்டொை 

பகொடுப் வரொகவும் ப று வரொகவும் இல்னல. ப று வர் பவளிப் னடயொகப் 

க சப் டவில்னல. பகொடுப் வர் தமக்கு உொினமயொக இருக்கிற ஒன்னறத் பதொடர்புள்ள 

ப று வொின்  யன் ொட்டிற்குத் தருகின்றது. இது னககனள நீட்டி தமது உொினமனய 

மற்றவொின் னககளுக்கு மொற்றும் பசயல் ொடல்ல. “கினடக்கச் பசய்தல் என்ற வழக்கு” 

என்ற ப ொருண்னமத் தனலப் ின் கீழ் வரும் 2 முதல் 10 வனரயுள்ள அர்த்தங்களும் 

இத்தனகயதொகும். 

“பவளிப் டுத்துதல், உருவொக்குதல் பதொடர்புனடய வழக்கு” என்ற ப ொருண்னமத் 

தனலப் ின் கீழ் வரும் அர்த்தங்கள் பகொடு என் தன் இரண்டொம் நினல ப ொருண்னம 

நீட்சினயக் குறித்து நிற்கின்றை. இது நியூமொைின் “உள்ப ொருள்களின் (entities) 

பவளிப் டல்/கொட்டுதல் (emergence/manifestation)” என்ற ப ொருண்னம நீட்சி 

வனகப் ொட்னட கமலுறல் பசய்யும். 

“உள்கள பசல்லுமொறு பசய்தல்” என்ற வழக்கு” என்ற ப ொருண்னமத் தனலப் ின் 

கீழ் வரும் அர்த்தங்கள் பகொடு என் தன் மூன்றொம் நினல ப ொருண்னம நீட்சினயக் குறித்து 

நிற்கின்றை. இது நியூமொைின் “சலைம் (away/into)” என்ற ப ொருண்னம நீட்சி 

வனகப் ொட்னட கமலுறல் பசய்யும். 

உ. பகொடு என் தன் இலக்கைவொக்கம் 

பகொடு என் து ப ொருளடக்க வினையிலிருந்து இலக்கை வினையொக 

ப ொருண்னம ப ொருண்னம மொற்றம் அனடந்துள்ளது. பகொடு முன்னம வினையிலிருந்து 

துனைவினையொக ப ொருண்னம மொற்றம் அனடந்து  ின்வரும் துனைவினைச் 

பசயல் ொட்னடக் குறித்து நிற்கும். 
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(1) பகொடு ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றுக்கு உதவுகின்ற பகொனட அர்த்த்தில் 

 யன் டுத்தப் டும்; அதொவது முதன்னம வினைச் சுட்டும் பசயல்  ிறருக்கொகச் 

பசய்யப் டுகின்றது என் னதக் குறிப் ிடப்  யன் டுத்தப் டும்.  

104அ. அம்மொவிற்கு ஒரு குடம் தண்ைீர் எடுத்துக்பகொடு 

104ஆ. அவள் அவனுக்கு சனமயல் பசய்து பகொடுத்தொள் 

104இ. அவள் குழந்னதக்குப்  ொடம் பசொல்லிக்பகொடுத்தொள் 

(2) பகொடு நினல மொற்றம் அனடவனதக் குறிக்கும் வனகயில்  யன் டுத்தப் டும். 

105. எவ்வளகவொ அடித்தும் இரும்புத்தகடு வனளந்து பகொடுக்கவில்னல 

(3) பகொடு ஒரு குழுமப் ப யர்களுடன் இனைந்து புதிய வினைகனள வினளவிக்கும். 

இந்நினலயில் பகொடு என் து வினையொக்கியொகச் இலக்கைச் பசயல் ொடு 

பசய்வதொகக் கூற இயலும். இரொகசந்திரன் (1978, 2000)  ின்வரும் ஆக்கங்கனளப் 

மூன்று தனலப் ின் கீழ்  ட்டியலிட்டுள்ளொர்: 

அ. கருத்துப் ொிமொற்றக் குறித்த ப யர்களுடன் 

அறிக்னக பகொடு, அனுமதி பகொடு, உத்திரவொதம் பகொடு, உத்தரவு பகொடு, 

உறுதிபகொடு, ஒப்புதல் பகொடு, சம்மதம் பகொடு,  தில் பகொடு,  யிற்சிபகொடு, 

க ச்சுபகொடு, தீர்ப்புபகொடு, வரகவற்புபகொடு, வொக்குபகொடு, வொக்குறுதிபகொடு, 

விளக்கம்பகொடு, வினடபகொடு 

ஆ. கட்புல உைர்வுகுறித்த ப யர்களுடன் 

கொட்சிபகொடு, தொிசைம்பகொடு, கதொற்றம் பகொடு 

இ. ிற ப யர்களுடன் 
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அனடக்கலம் பகொடு, ஆதரவுபகொடு, இடங்பகொடு, ஈடுபகொடு, பசல்லங்பகொடு, 

 றிபகொடு,  ொதுகொப்புபகொடு 

இனவ எல்லொவற்னறயும் ப யர்+வினையொக்கி என்ற ஆக்கத்தொல் வினளயும் 

கூட்டுவினைகளொகக் பகொள்ள இயலொது ஏபைன்றொல் அவற்றின் ஆக்கம் 

பசய்யப் டுப ொருள் + வினை என்ற பதொடரொக அனமயுகமயன்றி கூட்டொகொது 

என் னதயும் அவர் சுட்டிக்கொட்டியுள்ளொர். இவற்றில் 18 கூட்டுச்பசொற்களொக க்ொியொ 

அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளனதயும் சுட்டிக்கொடுகின்றொர். க்ொியொ  ட்டியலிட்டுள்ள 

18 கூட்டுக்கனள கூட்டுவினைகளொகக் பகொள்ள இயலும். க ச்சுக்பகொடு,  றிபகொடு 

என் ை க ொன்ற கூட்டுவினைகனளப்  ிொித்துப் ப ொருள்பகொள்ளவியலொத 

கூட்டுவினைகள் எை அறுதியொகச் பசொல்ல இயலும்.  

ஐகுல் மற்றும் குர்படொகுல் (Aygül and  Kurtoglu 2012) என்க ொர் துருக்கிய 

பமொழியில் ‘பகொடு’ என் தன் ஒருப ொருள் ன்பமொழினய ஆய்னகயில் நொம் முன்ைர் 

குறிப் ிட்ட ப யர் + பகொடு (வினையொக்கி) வனகயிலொை கூட்டு வினைகனள 

ப ொருண்னமப் புல ஆய்வு கலனவநினலப்  யைினலகள் எைக்குறிப் ிட்டு, ‘பகொடு’ 

வினை கசரும் ப யர்கனள 10 ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  ிொித்து  ட்டியலிட்டு ‘பகொடு’ 

என் தன் ஒருப ொருள்  ன்பமொழினய ஆய்கின்றைர். அனதப்  ின் ற்றி தமிழில் பகொடு 

வினையின் ஒருப ொருள் ன்பமொழினயப்  ின்வருமொறு  ட்டியலிட்டு ஆயலொம். 

கருத்துப்  ொிமொற்றம் 

பமொழிசொர்ந்த வொய்பமொழி சொர்ந்த வினடபகொடு,  தில் பகொடு, தகவல் பகொடு, 

கட்டனளபகொடு, அறிக்னக பகொடு,  
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விொிவுனரபகொடு,  விளக்கம் பகொடு, வொக்குபகொடு, 

தீர்ப்புபகொடு, கமற்ககொள்பகொடு, அறிவுனரபகொடு, 

க ச்சுபகொடு, ஆனைபகொடு,  

 எழுத்துபமொழி 

சொர்ந்த 

விளம் ரம் பகொடு, மனுபகொடு, புகொர் பகொடு,  

பமொழிசொரொத  னசனகபகொடு, குரல்பகொடு, சமிக்னகபகொடு,  

உளநினல அல்லது மைநினல 

  கருத்துனரபகொடு, முடிவுபகொடு, அர்த்தம் பகொடு, 

கயொசனைபகொடு,  முக்கியத்துவம் பகொடு,  

மொியொனதபகொடு 

உைச்சிநினல 

  உற்சொகம் பகொடு, மகிழ்ச்சிபகொடு, துன் ம்பகொடு, 

இன் ங்பகொடு, சமொதைங்பகொடு,  யங்பகொடு, 

ஆதரவுபகொடு, பதொல்னலபகொடு,  ொசங்பகொடு, 

அதிர்ச்சிபகொடு, முத்தங்பகொடு 

உொினம/உனடனம மொற்றம் 

  ப ொருள்பகொடு,  ைங்பகொடு, கடன்பகொடு, 

வட்டிபகொடு, னகயூட்டுபகொடு, வொனடனகபகொடு,  

தொைங்பகொடு,  ிச்னசபகொடு, பசொத்னத 

எழுதிக்பகொடு 

  அன் ளிப்புபகொடு,  ொிசுபகொடு, பவகுமதிபகொடு, 
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 தக்கம் பகொடு, விருதுபகொடு 

  தத்துபகொடு,  

நினலமொற்றம் 

  உருக்பகொடு, வடிவுபகொடு,  

அனுமதி 

  அனுமதி பகொடு, வழிபகொடு, சந்தர்ப் ங்பகொடு 

 

  கூக்குரல் பகொடு, குரல் பகொடு, பவளிச்சம் பகொடு, 

மைங்பகொடு, சூடுபகொடு,  

உடலுறுப்பு பதொடர் ொைனவ 

  கொதுபகொடு, னகபகொடு,  

உற் த்தி நினல 

  வினளச்சல் பகொடு, மகசூல்பகொடு,  ொல்பகொடு,  

குழந்னதபகொடு,   

உருவொக்கு நினல 

  குழந்னதபகொடு, உயிர்பகொடு,  

இறப்பு நினல/இழப்பு நினல 

  கொவுபகொடு,  றிபகொடு,  லிபகொடு,  

 

5.4.2.2 னகக்குப் ப ொருள் வருதல் அல்லது ப றுதல்  
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 வொங்கு, ப று, வசூலி, மீட்டு, திருப்பு என் ை ப று வர், ப றப் டும் ப ொருள், 

பகொடுப் வர் எை மூன்று  ங்பகடுப் ொளர்கனளப் ப றும். திருடு, களவொடு, 

பகொள்னளயடி, சூனறயொடு, அ கொி, கவர் என் ை முந்னதய குழும வினைகனளப் 

க ொன்று னகக்குப் ப ொருள்வருவனதக் குறிப் ிட்டொலும் ‘+சட்டத்திற்குப் புறம் ொக’ என்ற 

கூடுதல் ப ொருண்னமக் கூறு அடிப் னடயில் இனவ முந்னதய வினைகளிலிருந்து 

கவறு டும்.  ிடுங்கு,  றி, பகொய், ஆய், உருவு என் ை ‘+வலுக்கட்டொயமொக’ என்ற 

கூடுதல் ப ொருண்னமக் கூறு அடிப் னடயில் முந்னதய வினைக் குழுமங்களிலிருந்து 

கவறு டும். தத்பதடு, சுவீகொி, சுவீகொரபமடு என்ற வினைகள் ப றப் டும் ப ொருள் 

குழந்னத என்ற கதர்வொல்  ிற வினைக் குழுமங்களிலிருந்து கவறு டும்.  சம் ொதி, ஈட்டு 

என் ை ப று வர் தமது உனழப்ன  அல்லது கசனவனயக் பகொடுத்து  ைத்னதப் 

ப றுவனதக் குறிப் ிடும். எடு, ப ொறுக்கு,  அள்ளு, வொரு, ககொரு என் ை பகொடுப் வனர 

 ங்பகடுப் ொளரொகப் ப றொது.  

5.4.2.2.1 வொங்கு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

வொங்கு என் தற்கு க்ொியொ 12 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது.  

1.  ிறர் தருவனத ஏற்றுக்பகொள்ளுதல் அல்லது ஏற்றுக்பகொள்வதன் மூலம் 

தன்ைிடத்தில் இருக்கச் பசய்தல். 

2. ஒன்னற அதற்கு உொிய வினல, ப ொருள் க ொன்றவற்னறக் பகொடுத்து 

தன்னுனடயதொக ஆக்கிபகொள்ளுதல். 

3. பசய்யும் கவனலக்குப்  திலொக அல்லது ஈடு பசய்யும் வனகயில் ஒன்னறப் 

ப றுதல். 

4. முயற்சியின் வினளவொக ஒன்னறப் ப றுதல். 
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5. கதனவயொை ஒன்னறக் பகொடுக்கும் உொினம அல்லது தகுதி உள்ளவொிடமிருந்து 

ப றுதல். 

6. குறிப் ிட்ட நொளில் ஒன்னறச் பசய்வதற்குச் சம் ந்தப் ட்டவொிடம் கததி, கநரம் 

ஆகியவற்னறக் ககட்டுப் ப றுதல். 

7. தண்டனையொக அல்லது  னககொரைமொக ஒருவருவருனடய கொல், னக அல்லது 

தனலனய பவட்டுதல் 

8. ஒன்னற  ொடு ட்டு ப றுதல் 

9. பசய்த கொொியத்திற்கு தண்டனை ப றுதல் 

10. பசய்யும் கொொியத்தின் வினளவொக மற்றவர்களுனடய மதிப்பீட்னட ப றுதல் 

11. உறிஞ்சுதல்;இழுத்தல்; உள்வொங்குதல் 

12. ஒருவர்பசொல்வனத மைத்தில்  தியனவத்துக்பகொள்ளுதல் 

இரரபசந்திரன் (1978) ேரங்கு என்ேதன் சேரருண்னம நீட்சினயப் ேின்ேருமரறு  ேகுத்துப் 

ேட்டியலிடுகின்றரர்: 

நீட்சி எடுத்துக்கரட்டரை சதரடர்கள்/கூட்டுகள் 

மதிப்புதரும் ஒன்னற சேறுதல் புகழ்ேரங்கு, சேயர்ேரங்கு, பேரும் புகழும் ேரங்கு, 

ேட்டம் ேரங்கு, ேரரரட்டு ேரங்கு, ேதக்கம் ேரங்கு, 

ேரிசு ேரங்கு,  

இகழ்ச்சி தரும் ஒன்னறப் சேறுதல்  தண்டனை ேரங்கு, பேச்சு ேரங்கு, ஏச்சு ேரங்கு 

உனழப்ேிற்கு/பசனேக்குப் 

ேதிலரகப் சேறுதல் 

சம்ேைம் ேரங்கு, கூலிேரங்கு, ஊதியம் ேரங்கு, 

னகக்கூலிேரங்கு, ேரடனகேரங்கு 
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சேயர் + ேரங்கு கூட்டரக ேந்து 

சேரருள் தருதல் 

கரற்று ேரங்கு, மூச்சுேரங்கு, ேின்ேரங்கு, 

ேழிேரங்கு, கரதில் ேரங்கு, உயினர ேரங்கு, 

மரைத்னத ேரங்கு, சேளுத்து ேரங்கு, 

பேனலேரங்கு,  உள்ேரங்கு, தனலனயேரங்கு 

 

புலைறி மற்றும் அறிவுசதரடர்ேரை சேரருண்னமக் கைத்திற்குப் சேரருண்னம நீட்சி 

 கரதில் ேரங்கு, உள்ேரங்கு  என்ற கூட்டு ேினைகள் முனறபய ‘பகள்’, ‘புரி’ எைப் 

சேரருள் தந்து னகமரற்றப் சேரருண்னமக் கைத்திலிருந்து முனறபய புலைறிசரர், 

அறிவுசரர் சேரருண்னமக் கைங்களுக்குப் சேரருண்னம நீட்சி சசய்யும். 

 106. அேன் தன் தரய் கூறியனத கரதில் ேரங்கரமல் பேரய்க்சகரண்டிருந்தரன். 

 107. அேன் ஆசிரியர் ேிைக்குேனத உள்ேரங்கேில்னல. 

5.5. நினலமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

 நினலமொற்றம் பதொடர் ொை ப ொருண்னம இயல் ஆய்வுகள் (ஆங்கில பமொழியில்) 

ப ரும் ொலொலும் பதொடொியல் அடிப் னடயிகலகய அனமகின்றை. அனவப் ப ரும் ொலும் 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு (argument structure) பதொடர் ொககவ அனமகின்றை (Fillmore, 

Charles 1970; Levin 1993, 1999; Hovav and Levin 1998, 2002; Levin and Hovav, 

19991, 1995, 2005; Goldberg, 2001; Rumshisky,  2008) 

 சலை வினைகள் இடமொற்றத்னதக் குறிப் ிடுவை; னகமொற்ற வினைகள் உொினம 

மொற்றத்னதக் குறிப் ை. மொறொக நினலமொற்ற வினைகள் ப ொருள்கள் அனடயும் நினல 
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மொற்றங்கனளக் குறிப் ிடுவை.  ப ொருள்கள் வடிவ மொற்றம் அனடவது,  ிற  ண்புகளில் 

மொற்றம் அனடவது என் ை இதன் கண்  டும்.  

நினல மொற்ற வினைகனளப் ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில்  ின்வரும் 

துனைப் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  ிொிக்கலொம் (இரொகசந்திரன், 1978, 1983, 2001): 

1. ஈரம் இழத்தல்-ஈரம் ப றுதல் வினைகள் 

2. சூடு ப றுதல்-சூடு இழத்தல் வினைகள் 

3. கடிைமொதல்-கடிைமிழத்தல் வினைகள் 

4. கவகுதல் வினைகள் 

5. இறுகுதல்-தளர்தல் வினைகள் 

6. நிறம்மொறுதல் வினைகள் 

7.  ழுத்தல் வினைகள் 

8. நிமிர்தல்-உருக்குனலதல் வினைகள் 

9.  சுருங்குதல்-விொிதல் வினைகள் 

10. கூடுதல்-குனறதல் வினைகள் 

11. துண்டுகளொதல் வினைகள் 

12. அழிதல் வினைகள் 

5.5.1 ஈரமிழத்தல்-ஈரம்ப றுதல் வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 கொய், உைங்கு, வரள், வொடு, வதங்கு, வறு, ப ொொி, சுடு, கருகு, கொி, வற்று என் ை 

ஈரமிழத்தல் துனைப் ப ொருண்னமக் களத்தில் அடங்கும். நனை, ஈரமொகு, ஊறு, குவர் 

என் ை ஈரம் ப றுதல் துனைப் ப ொருண்னமக் களத்தில் அடங்கும். வற்று என் து 

நீர்மப்ப ொருட்கள் சூடு கொரைமொக அளவில் குனறவனத குறிப் ிடும். 
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 108. குளத்தில் நீர் வற்றி விட்டது. 

 109. கடுனமயொை ககொனட கொரைமொக ஆற்றில் நீர் வற்றிவிட்டது. 

 கொய், உைங்கு, வரள், வொடு, வதங்கு, வறு, ப ொொி, சுடு, கருகு, கொி என் ை 

திடப்ப ொருட்கள் ஈரமிழப் னத குறிப் ிடும். +/-திரவப்ப ொருள் அல்லது +/-திடப்ப ொருள் 

என்ற  ண்புக்கூறொல் இவ்விரு துனைப் ப ொருண்னமக் களங்களும் கவறு டும். வொடு, 

வதங்கு என் ை முதன்னமயொக பசடி, இனல என் ை தமது புதுனமத் தன்னமனய 

இழப் னதக் குறிப் ிடும். வதங்கு என் து வொடு என் னதக் கொட்டிலும் 

தீவிரத்தன்னமனயக் குறிப் ிடும். 

 110. பசடிகள் நீொில்லொமல் வொடிவிட்டை. 

 111. பசடிகள் நீொில்லொமல் வதங்கிவிட்டை. 

 112. பசடிகள் எல்லொம் வொடி வதங்கிவிட்டை. 

வொடு என் து மரம், பசடி, பகொடி முதலியை நீொின்னமயொல்  சுனம இழந்து கொயும் 

நினலக்குச் பசல்வனதக் குறிப் ிடுனத மூலமுதன்னமப் ப ொருண்னமயொகக் கருதலொம்.  

 113அ. நீொின்னமயொல் பசடிகள் வொடிக்கிடக்கின்றை. 

 113ஆ. மனழயின்னமயொல்  யிர்கள் வொடிை. 

முகம் கனளயும் ப ொலிவும் இழத்தல் 

 இது வொடு என் தன் முக்கியப் ப ொருண்னம நீட்சியொகும்.  தொவரங்கள் வொடுவது 

இங்கு முகத்திற்கு நீட்சிபசய்யப் டுகின்றது. 

 114அ. அந்த பசய்தினயக் ககட்டதும் அவளது முகம் வொடிவிட்டது. 

 114ஆ.  சியொல் குழந்னதகளின் முகம் வொடிவிட்டை. 

http://www.languageinindia.com/


235 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

துன்புறுதல் 

 முகம் ப ொலிவிழத்தலுக்கு நீட்சி பசய்யப் ட்ட வொடு கமலும் நீட்சிபசய்யப் ட்டு 

துன்புறுவனதக் குறிப் ிட்டு நிற்கின்றது. 

 115அ. அவள் கைவன் இன்றி தைினமயில் வொடுகின்றொள். 

 115ஆ. அவரது குடும் ம் வறுனமயொல் வொடுகின்றை. 

 கொய் என்ற வினையின் மூலமுதன்னமப் ப ொருண்னமயொக ‘பவப் த்தொல் 

ஈரத்தன்னமனய இழத்தல்’ என் னதக் கருதலொம். 

 116அ. மனழ இல்லொமல்  யிர் கொய்ந்து விட்டது. 

 116ஆ. பவயில்லொல் பசடிகள் கொய்ந்துவிட்டை. 

 117இ. பமொட்னடமொடியில் இட்ட வடொகம் எல்லொம் நன்றொகக் கொய்ந்துவிட்டது. 

கொய் ஈரத்தன்னம இழத்தனலக் குறிப் ிடுவதன் நீட்சியொக பதொண்னட உலர்வனதயும்  

புண் உலர்வனதயும் குறிப் ிடுகின்றது. 

 118. க சிப் க சி அவருக்குத் பதொண்னட கொய்ந்தது. 

 மருந்து இட்டுக்பகொண்டு வந்ததொல் விரலில் இருந்த புண் கொய்ந்துவிட்டது. 

ஈரத்தன்னமனயக் குறிப் ிடும் கொய், ‘சூகடறு’, ‘உடல் சுடு’, ‘ ிரகொசி’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சி பசய்கின்றது.  

 119. அடுப் ில் க ொட்டிருந்த கதொனசக் கல் நன்றொகக் கொய்ந்துவிட்டது. 

 120. குழந்னதனயத் பதொட்டுப்  ொர்த்தக ொது உடல் கொய்வது பதொிந்தது.  

 121. பமொட்னட மொடியில் நின்றொல் நிலொக் கொய்வது நன்றொகத் பதொியும். 

கொய் என் து வயிறு என் துடன் இனைந்து வயிறு கொய் எை ‘அதிக அளவில்  சித்தல்’ 

எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 
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 122. வயிறு கொய்ந்தொல் தொன் அவன் சொப் ிட வருவொன். 

ஈரத்தன்னம இழத்தல் வினைகளின் முக்கியமொை ப ொருண்னம நீட்சியொக முகப்ப ொலிவு 

மொற்றம், பதொண்னட, கதொல் என் ை ஈரத்தன்னம இழத்ததொல் ஏற் டும் மொற்றம் 

இவற்னறக் குறிப் ிடலொம். 

 123. கொய்ச்சல் கொரைமொய் அவள் முகம் வொடியது. 

 124. க சிக சி அவளுக்குக் பதொண்னட கொய்ந்தது/வரண்டது. 

 125. அவளது உதடுகள் ஈரப் னசயின்றி கொய்ந்தது/உலர்ந்தது/வரண்டது. 

 126. அவள் சருமம் வரண்டது க ொல் கதொன்றுகின்றது. 

5.5.2 சூடு ப றுதல்-சூடு இழத்தல் வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 சுடு, சூடொகு, கொய், பகொதி என்ற வினைகள் சூடுப றும் நினலமொற்றத்னதக் 

குறிப் ை. குளிர், தணு, தைி, ஆறு என் ை சூடிழக்கும் நினலமொற்றத்னதக் குறிக்கும். 

‘பவப் த்திைொல் சுடொகி ஆவியொகும் நினல அனடதல்’ எை முதன்னமப் 

ப ொருள்தரும் பகொதி என்ற வினை ‘மிகுந்த ககொ ம் அனடதல்’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சிபசய்வது நினலமொற்றமனடதல்-உைர்ச்சியதல் ப ொருண்னம (ப ொருண்னமக் கள) 

மொற்றமொகும். 

 127. தன்னை இகழ்வது ககட்டு அவன் மைம் பகொத்தித்தொன். 

‘ஒரு ப ொருள், திரவம் சரொசொி பவப் நினலக்கும் குனறவொை நினலனய அனடதல்’ 

எை முதன்னமப் ப ொருள் தரும் குளிர் என்ற நினலமொற்ற வினை ‘மகிழ்ச்சியனடதல்; சுகம் 

என்று உைர்தல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம மொற்றம் அனடயும். 

 128அ. அவர்களுனடய  உ சொிப் ில் அவர் மைம் குளிர்ந்தொர். 
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 128ஆ. அவர் தன் இனறவைது திருவுனவ மைம் குளிரக்கண்டொர். 

‘பவப் நினல சரொசொிக்கும் குனறதல்’ எை முதன்னமப் ப ொருள் தரும் தைி என்ற 

நினலமொற்ற வினை ககொ ம்,  சி, தொகம் என் ை குனறவனதக் குறிப் ிட்டு 

உைர்வு/உைர்ச்சி-சொர் ப ொருண்னம மொற்றம் அனடயும். 

 129. பவன்ைீர் சூடு தைிந்த  ின்ைர் அவன் குளித்தொன். 

 130. சிறிது கநரம் பசன்ற ின்ைர் அவைது ககொ ம் தைிந்தது. 

 131. எவ்வளவு சொப் ிட்டும் அவைது  சி தைியவில்னல. 

 132. அவன் தொகம் தைிய கமொர் குடித்தொன். 

‘சூடொக இருப் து சூடு இழத்தல்’ எை முதன்னமப் ப ொருள் டும் ஆறு என்ற நினலமொற்ற 

வினை ‘ சி, ககொ ம் க ொன்ற உைர்வுகள் தைிதல்’ எை உைர்வுசொர் ப ொருண்னம 

மொற்றம் அனடகின்றது. 

 133. சொப் ிடுவதற்கு கநரம் ஆகிவிட்டதொல் சொப் ொடு ஆறிவிட்டது. 

 134. அவளது ககொ ம் ஆற பவகு கநரம்  ிடித்தது. 

 135. அவள் தன்  சி ஆற உண்டொள். 

 136. அவர் கூறிய ஆறுதனலக் ககட்டு அவைது மைசு ஆறிவிட்டது. 

5.5.3 கடிைமொதல்-கடிைமிழத்தல் வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 கடிைமொகு, இறுகு, பகட்டிப் டு, பகட்டியொகு, பகட்டிப் ிடி, கட்டிதட்டு, உனற, 

முறுகு என் ை கடிமொகும் நினலமற்றத்னதக் குறிப் ிடும் வினைகள் ஆகும். 

பமன்னமயொகு, மிருதுவொகு, குனழ, பநகிழ், உருகு, இளகு, இழுகு, கனர என் ை 

கடிைமிழத்தல் நினலமொற்றத்னதக் குறிப் ிடும் வினைகள் ஆகும். 
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 கடிைமொகு, இறுகு, பகட்டிப் டு, பகட்டியொகு, பகட்டிப் ிடி, கட்டிதட்டு, உனற, 

முறுகு என் ை கடிமொகும் நினலமற்றத்னதக் குறிப் ிடும் வினைகள் ஆகும்.      ‘பமன்னம 

அல்லது இளகிய தன்னம இழந்து கடிைத்தன்னம அனடதல்’ எை முதன்னமப் ப ொருள் 

தரும் இறுகு என்ற வினை ‘முகம் இறுக்கமொக மொறுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

அனடயும். 

 137. நீதி தியின் தீர்ப்பு ககட்டவுடன் அவைது முகம் கவனலயொல் இறுகியது. 

 ‘நீர், எண்னை, இரத்தம் முதலியை பகட்டித்தன்னம அனடதல்’ எைப் ப ொருள் டும் 

உனற என்ற நினலமொற்ற வினை ‘ யத்தொல் இயங்கமுடியொமல் வினறப் ொதல்’ எைப் 

ப ொருண்னம நீட்சியுறும். 

 138அ. அவள் இரவில் யொகரொ அலறும் குரல் ககட்டு  யத்தொல் உனறந்தொள். 

 138ஆ. அவர் முகத்தில்  யமும் கவனலயும் உனறந்து கிடந்தை. 

பமன்னமயொகு, மிருதுவொகு, உருகு, இளகு, இழுகு, பநகிழ், குனழ, கனர என் ை 

கடிைமிழத்தல் நினலமொற்றத்னதக் குறிப் ிடும் வினைகள் ஆகும்.  ‘பவண்பைய், 

 ைிக்கட்டி, உகலொகம் க ொன்றனவ பவப் த்திைொல் இளகுதல்’ எைப் ப ொருள் டும் 

உருகு என்ற நினலமொற்றவினை ‘மைம் பநகிழ்தல்’ எைவும் ‘ஒருவனர நினைத்து ஏங்குதல்’ 

எைவும் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 139. அவர்  துன் ப் டு வனரக் கண்டொல் மைம் உருகிவிடுவொர். 

 140. அவன் அவனளகய நினைத்து உருகிைொன். 
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தொர், பமழுகு, பவல்லம் க ொன்றனவ பவப் த்தொல் பகட்டித்தன்னம இழத்தனலக் 

குறிப் ிடும் இளகு என்ற நினலமொற்ற வினை ‘மைம் பநகிழ்தல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

ப றும். 

 141. அவர் தன் மனைவி அழுவனதப்  ொர்த்து மைம் இளகிைொர். 

‘இறுகி அல்லது பகட்டியொகக் கொைப் டுவது தளர்தல்’ எைப் ப ொருள் டும்  பநகிழ் என்ற 

வினை  ‘அன்பு,  ொிவு, இரக்கம் முதலியவற்றொல் மைம் இளகுதல்’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சியனடயும். 

 142. வரண்டு பகட்டியொய் கிடந்த பூமினய உழுது பநகிழச்பசய்தொன். 

 143. அவர்கள் பசய்த க ருதவினயக் கண்டு அவன் மைம் பநகிழ்ந்தொன். 

‘திடப்ப ொருள் திரவப் ப ொருளில் கலத்தல்’ அல்லது ‘ ைிக்கட்டி க ொன்றனவ உருகுதல்’ 

எைப் ப ொருள் டும் கனர என்ற நினலமொற்ற வினை ‘மைம் பநகிழ்தல் அல்லது மைம் 

உருகுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 144. அவளது கண்ைீர் அவைது மைத்னதக் கனரத்தது. 

5.5.4. நிறமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 பவளு, பவளிறு, கறு, சிவ, நனர என் ைவற்னற  நிற மொற்ற ப ொருண்னமக் 

களத்தில் அடக்கலொம். ‘பவண்னம நிறமொக மொறுதல்’ எை அடிப் னடப் ப ொருண்னமனய 

உைர்த்தும் பவளு என்ற நிறமொற்ற வினை ‘ யம் க ொன்றவற்றொல் பவளிறுதல்’ எை 

உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சி ப ற்றும்.  

 145.  யத்தொல் அவளது முகம் பவளுத்தது. 
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பவளிறு ‘பவண்னம நிறமொக மொறுதல்’ எை அடிப் னடப் ப ொருண்னம தரவியலும் 

பவளிறு என்ற நிறமொற்ற வினை ‘ யத்தொல் இயல் ொை நிறத்னத அல்லது முகக்கனளனய 

இழத்தல் எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சியனடயும். 

146. அளவுக்கு மீறிய  யத்தொல் அவளது முகம் பவளிறியது. 

‘கருனம நிறமொக மொறு’ எை அடிப் னடயொகப் ப ொருள் டவியலும் கறு என்ற நிறமொற்ற 

வினை ‘அவமொைம், கடுங்ககொ ம் இவற்றொல் முகம் ஒளி இழத்தல்’ எை உைர்ச்சிசொர் 

ப ொருண்னம நீட்சியுறும். 

147. ககொ த்தொல் அவரது முகம் கறுத்தது. 

‘சிவப்பு நிறம் அனடதல்’ எை அடிப் னடயொகப் ப ொருள் டும் சிவ என்ற வினை 

‘ககொ த்தொல் அல்லது பவட்கத்தொல் முகம் சிவப் ொதல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம 

நீட்சி பசய்யும். 

 148. ககொ த்தொல் அவர் முகம் சிவந்தொர். 

 149. பவட்கத்தொல் அவள் முகம் சிவந்தது. 

5.5.5.துண்டு அல்லது துணுக்கு நினலமொற்ற வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ப ொருட்கள் துண்டுகளொக அல்லது துணுக்குகளொக நினலமொற்றம் அனடவனதக் 

குறிப் ிடும் வினைகள் இங்கு குழுமப் ட்டுள்ளை. ஒடி, பநொடி, முறி,  ிடு, அல்லு, அறு, 

உனட, பநொறுங்கு, இடி, தகர், தவிடுப ொடியொகு, ப யர், கீறு,  ிள, கிழி,  ிய், பவடி, 

ப ொட்டு, ப ொடி, அனர, நுணுங்கு, மசி, சனத, சினத, னந, நசுங்கு என் ை துண்டு-

துணுக்கு நினல மொற்றப் ப ொருண்னமக் களத்தின் கண் டும். ஒடி, பநொடி, முறி,  ிடு, 

அல்லு, அறு என் து இரண்டொகப்  ிொிவனதக் குறிப் ிடும். உனட, பநொறுங்கு, இடி, தகர், 
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தவிடுப ொடியொகு ப யர் என் ை ப ொருள் இரண்டுக்கும் கமற் ட்ட துண்டுகளொகப் 

 ிொிவனதக் குறிப் ிடும். கீறு,  ிள, கிழி,  ிய் என் ை நீட்டுவொக்கில்  ிொிதல் என் னதக் 

குறிப் ிடும்.  பவடி, ப ொட்டு என் ை சப்தத்துடன் துண்டுகளொகப்  ிொிவனதக் குறிப் ிடும். 

ப ொடி, இடி,அனர, நுணுங்கு, மசி, சனத, சினத, னந, நசுங்கு என் ை சிறு துகள்களொகப் 

 ிொிவனதக் குறிப் ிடும். 

உனட என் தற்கு க்ொியொ 9 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது.  

1. (வினசகயொடு தொக்கப் டுவதொல் அல்லது அழுத்துவதொல் ஒன்று) துண்டொதல்; 

 ிளத்தல் 

2. (கீகழ விழுந்து) துண்டுதுண்டொதல் 

3. (குழொய், நொளம் க ொன்றவற்றில் அழுத்தம் அதிகமொவதொல்) விொிசல் ஏற் டுதல் 

4. (ஆறு, குளம் க ொன்ற வற்றின் கனர) உனடதல் 

5. (கட்சி, நிறுவைம் க ொன்ற அனமப்புகள்)  ிளவு டுதல் 

6. (உடம் ிலுள்ள கட்டி  ழுத்து) கண் திறத்தல்;  ிளத்தல் 

7. (குரல்) மொறு டுதல் 

8. (மைம்) தளர்தல் 

9. (மனறக்கப் டிருந்தது) பவளிப் டுதல் 

ஒன்று முதல் ஆறுவனரயுள்ள அர்த்தங்கள் உனடதல் என்ற நினல மொற்றத்னதக் 

குறிப் ிடுகின்றை. ஏழு முதல் ஒன் து வனரயுள்ள அர்த்தங்கள் இவற்றிலிருந்து 

கவறு டுகின்றை.  

 ‘இரண்டொக முறிதல்’ எை முதன்னமப் ப ொருள் தரும் ஒடி என்ற நினல மொற்ற 

வினை ‘மைம் பசயலிழத்தல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 
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 150. அவளது மரைச் பசய்தியொல் அவன் மைம் ஒடிந்தொன். 

‘ஒடிதல்’ எைப் ப ொருள் டும் பநொடி என்ற நினல மொற்ற வினை ‘மைம் தளர்தல்’ எை 

உைர்ச்சி சொர் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 151. ப ொியவர் மனைவி இறந்த பசய்தி ககட்டு மிகவும் பநொடிந்து விட்டொர். 

‘துண்டொதல் அல்லது  ிளத்தல்’ எைப் ப ொருள் டும் உனட என்ற நினலமொற்ற வினை  

‘மைம் தளர்தல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யும். 

 ‘உனடந்து சிறுசிறு துண்டுகளொதல்’ எைப் ப ொருள் டும் பநொறுங்கு என்ற நினல 

மொற்ற வினை ‘மைம் துன்புறுதல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 152. அவன் அடுத்தடுத்த கதொல்வியொல் மைம் பநொறுங்கிைொன். 

‘உனடதல் அல்லது தகர்தல்’ எைப் ப ொருள் டும் இடி என்ற வினை ‘மைம் துன்புறுதல்’ 

எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 153. கதர்வில் கதொற்றுவிட்டதொல் அவன் மைம் இடிந்து உட்கொர்ந்தொன். 

‘சிதறுதல் அல்லது உனடதல்’ எைப் ப ொருள் டும் தகர் என்ற வினையும் ‘மைம் 

துன்புறுதல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 154. தொங்கவியலொத ப ொருள் இழப் ொல் அவன் மைம் தகர்ந்தது. 

 ‘துண்டொதல்’ எைப் ப ொருள் டும்  ிள சில் சூழல்களில் அல்லது சில பசொற்களுடன் 

கசருந்துவருனகயில் உருவகமொக உைர்னவகயொ உைர்ச்சினயகயொ உைர்த்திப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

155. அவன் அந்த ககொபுரத்தின் உயரத்னதப்  ொர்த்து வொனயப்  ிளந்தொன் 

(அதிசயித்தொன்) 
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156. அவன்  ைம் என்றொல் வொனயப்  ிளப் ொன். 

157. தனலவலி மண்னடனயப்  ிளக்கின்றது. 

‘ஓனசகயொடு  ிளத்தல்’ எைப் ப ொருள் டும் பவடி என்ற நினலமொற்றவினை ‘ககொ ம், 

அழுனக, விம்மல் என் ை கவகத்துடன் பவளிப் டுதல்’, ‘ககொ ம், எொிச்சல் 

முதலியவற்றொல் சீறுதல்’ எை உைர்ச்சிசொர் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 158. அவளது ககொ ம் அழுனகயொய் பவடித்தது. 

 159. அவர் ககொ த்தொல் பவடித்தொர். 

நினலமொற்றம்-உைர்ச்சி ப ொருண்னம நீட்சி 

நினலமொற்ற ப ொருண்னமக்கள வினைகள் உைர்ச்சி ப ொருண்னமக் களத்திற்குப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது முக்கியமொை ப ொருண்னம மொற்றமொகத் பதொிகின்றது. 

உைர்ச்சி அனடவது இயல்பு நினலயிலிருந்து உைர்ச்சி நினலக்கு மொறும் மொற்றமொகக் 

கருதப் டுவதொல் நினல மொற்றவினைகள் உைர்ச்சிகனள பவளிப் டுத்தும் வினைகளொகப் 

ப ொருண்னம நீட்சிபசய்வது இயல் ொகத் பதொிகின்றது.  ின்வரும் அட்வனை இனதப் 

 ட்டியலிடும் 

நினலமொற்றம் உைர்வு/உைர்ச்சி பவளிப் ொடு 

வொடு முகம் கனளயும் ப ொலிவும் இழத்தல், துன்புறுதல் 

கொய், உலர், வரள் பதொண்னட ஈரத்தன்னம இழந்தது க ொன்ற 

உைர்வு 

கொய்  சி (வயிறு கொய்) 

பகொதி ககொ ப் டு (மைங் பகொதி) 

தைி தொகம் தைி, ககொ ம் தைி 
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குளிர் மைங்குளிர் 

ஆறு சொந்தமொதல்,  சி ஆறுதல் 

இறுகு முகம் இறுகு (துன்புறு) 

கடிைமொகு மைம் கடிைமொதல் 

உனற மைம் உனற 

இளகு மைம் இளகுதல் 

பநகிழ் மைம் பநகிழ் 

சிவ முகம் சிவ (பவட்கப் டு, ககொ ப் டு) 

கறு முகம் கறு (ககொ ப் டு) 

பவளிறு முகம் பவளிறு ( யப் டு) 

ஒடி மைம் ஒடி (மை வலுவிழத்தல்) 

பநொடி மைம் பநொடி (மைம் தளர்தல்) 

உனட மைம் உனட (மைம் தளர்தல்)  

பநொறுங்கு மைம் பநொறுங்கு  (மைம் தளர்தல்) 

பவடி ககொ ம் க ொன்ற உைர்ச்சிகள் கவகத்துடன் 

பவளிப் டுதல் 

தகர் மைம் தகர் 

 ிள கடுனமயொக இருத்தல் (பவயில்மண்னடனயப் 

 ிளக்கின்றது, தனலவலி மண்னடனயப் 

 ிளக்கின்றது) 
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5.6  தொக்க வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

 இங்கு குழுமப் டும் வினைகளில் ப ொரும் ொலொைனவ நினலமொற்றத்னதயும் 

உட் டுத்தும். தொக்கம் நினல மொற்றத்னத ஏற் டுவது இயற்னககய. எைகவ  ல தொக்க 

வினைகள் நினல மொற்றத்னத பவளிப் டுத்துனவ அறியலொம்.  ல தொக்கவினைகள் 

நினலமொற்ற வினைகளின் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினைகளொக அனமகின்றை.  

இவ்வினைகள் நினலமொற்றத்னத உட் டுத்தவியலும் என்ற கொரைத்தொல் இனவகளும் 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு அடிப் னடயில் ஆயப் ட்டுள்ளை (Fillmore, Charles 1970; 

Levin 1993, 1999; Hovav and Levin 1998, 2002; Levin and Hovav, 19991, 1995, 2005; 

Goldberg, 2001; Rumshisky,  2008). 

 தொக்கவிைகனளப்  ற்றிய  ல ஆய்வுகள் பவளிவந்துள்ளை (Dixon 1991, Dowty 

1991, Fillmore 1968, 1970, 1977a, 1977b, Guerssel, et al. 1985, Jackendoff 1990, 

Pinker 1989, Richardson 1983, Ruhl 1972, 1989, Sehnert and Sharwood-Smith 1973, 

Snell-Hornby 1983, Styan 1984). இனவபயல்லொம்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு 

பதொடர் ொைனவ. பலவின் (Levin 1993) ஆங்கில வினைகனள அவற்றின் 

 ங்பகடுப் ொளர் மொற்றம் அடிப் னடயில் வனக ொடு பசய்கின்றொர். அவர் தொக்கத்தொல் 

பதொடுதல் விைனககள் (verbs of contact by impact) என்ற வனகப் ொட்டில் நொன்கு துனை 

வனககனள அடக்குகின்றொர்: அடி வினைகள். (hit verbs), னநயப்புனட வினைகள் (swat 

verbs), அனறவினைகள் (spank verbs), பசயலியற்ற தொக்கத்தொல் பதொடுதல் வினைகள் 

(non-agentive verbs of contact by impact) (Levin 1993:148- 156).  
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 இரொகசந்திரன் (1978) தொக்க வினைகனளப்  ின்வருமொறு வனகப் ொடு 

பசய்கின்றொர். அவர் இவ்வினைகளின் முதன்னமப் ப ொருண்னமகனள எடுத்துக்பகொண்டு 

வனகப் ொடு பசய்கின்றொர். அவர்  யன் டுத்தப்  டும் கருவிகள் அடி னடயில்  ின்வரும் 

ப ொருண்னமகூறுகனள அனடயொளம் கொண்கின்றொர். 

1. னகனயப்  யன் டுதல் 

2. கம்பு க ொன்ற கருவிகனளப்  யன் டுத்தல் 

3.  ல்னலப்  யன் டுத்தல் 

4. கொனலப்  யன் டுத்தல் 

5. உடனலப்  யன் டுத்தல் 

6. விரல்கனளப்  யன் டுத்தல் 

7. பவட்டுக்கருவிகனளப்  யன் டுத்தல்  

8. நகங்கனளப்  யன் டுத்தல் 

வினளவுகள் அடிப் னடயில்  ின்வரும் ப ொருண்னமக் கூறுகனள அனடயொளம் 

கொண்கின்றொர். 

வலித்தல், துனளத்தல்,  துண்டுகளொககவொ துகள்களொககவொ  ிொிதல், ப ொடியொதல், 

நசுங்குதல், மசிதல், அமுங்குதல், சொறு பவளிவருதல், (பவட்டுவதொல்) துண்டொதல்,  

கதய்தல், உரொய்தல், கலங்குதல், சிதறுதல்,  ிொிதல், நகர்தல், இழுக்கப் டுதல் 

இத்தனகய  ண்புக்கூறுகள் எல்லொம் ஒன்றுக்பகொன்று தைிப் ட்டு நிற்கின்றது எைக் கூற 

இயலொவிட்டொலும் அவறின் கவைக்குவிப்பு இதுதொன் என்று கூறவியலும். 

 இங்கு நொம் இதில் உள்ள எல்லொ வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சினயகயொ 

ப ொருண்னம மொற்றத்னதகயொ ஆரொயப் க ொவதில்னல. அது இவ்வொய்விற்கு 

அப் ொற் ட்டதொக அனமயும். இவ்விைகளில் கொைப் டும் ப ொதுவொை மற்றும் சிறப் ொை 
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ப ொருண்னம நீட்சிகனளயும் மொற்றங்கனளயும் பகொண்டுவருவதுதொன் இவ்வொய்வின் 

கநொக்கமொக அனமகின்றது. 

 தொக்க விைகளின் ப ொருண்னம நீட்சினய அறிய தொக்கு என்ற வினையின் 

ப ொருண்னம நீட்சினய புொிந்துபகொள்ள முயல்கவொம். க்ொியொ தொக்கு என்ற வினைக்கு ஏழு 

அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது.  ‘ஒருவனர அடித்தல், பவட்டுதல் க ொன்றவற்றொல் 

 ொதிப்பு ஏற் டுதல்’ என்ேது க்ொியொவில் தரப் ட்டுள்ள முதன்னமப் ப ொருளொகும். 

 ின்வருவைவற்னற இதன் ப ொருண்னம நீட்சிகளொகக் கருத இயலும்.  

 160. அவர்கள் கத்தி கம்புகளுடன் வந்து அவனைத் தொக்கிைர். 

5.6.1 தொக்கு என்ற வினையின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ‘கம்புகளொலும்  ிற ஆயுதங்களொலும் தொக்குதல்’ எை மூலமுதன்னமவனகப் 

ப ொருண்னமதரும் தொக்கு என் து குண்டு க ொன்ற ஆயுதங்களொல் தொக்குதல், 

விலங்குகளும்  ிற உயிொிைங்களின் தொக்குதல், கநொய்க்கிருமிகள், கநொய்கள் தொக்குதல், 

புயல் க ொன்ற இயற்னக சக்திகள் தொக்குதல், விஷவொயு தொக்குதல் எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சியனடகின்றது. 

 161. அவனை புலி தொக்கியது 

 162. கதைீக்கள் கூட்டமொக வந்து அவனைத் தொக்கியது 

 163. அவன் கநொய் தொக்கியதொல் மிகவும் துன் ப் டுகின்றொன். 

 164. சுைொமி தொக்கியதொல் தமிழ்நொட்டில்  லர் உயிொிழந்தைர்.  

165.  ொதொள சொக்கனடயில் கவனல பசய்துபகொண்டிருந்தவர்கள் விஷவொயு தொக்கி 

மடிந்தைர். 
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‘மின்சொரம்  ொய்தல்’ தொக்கு என் தன் சிறப்புப் ப ொருண்னம நீட்சியொகும்.  

 166. அவனை மின்சொரம் தொக்கி அவன் மரைம் அனடந்தொன். 

‘க ச்சு, எழுத்து இவற்றொல்  ழித்துக் கூறுதல்’ எை து தொக்கு என் தன் மற்பறொரு 

சிறப்புப் ப ொருண்னம நீட்சியொகும். 

 167.  த்திொினககள் அவனைத் தொக்கி எழுதிை. 

5.6.2.  உனட என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

 உனட  என் தற்கு க்ொியொவின் அகரொதி 13 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது.  

1. (வினசயுடன் தொக்கி, எறிந்து அல்லது முறித்து) துண்டொக்குதல்;  ிளத்தல் 

2. (தொைியங்கனள) குறுனை ஆக்குதல் 

3. (முட்னட கதங்கொய் க ொன்றவற்றின்) ஓட்னடப்  ிளத்தல் 

4. (கட்டியிருப் னத அல்லது ஒட்டியிருப் னத)  ிொித்தல்; (மூடியொகப் 

ப ொருத்தப் ட்டிருப் னத) திறத்தல் 

5. (பூட்னடச் சொவியொல் திறக்கொமல்) தட்டி நீக்குதல் 

6. (கடனலனய) கதொல் நீக்கிப்  ருப்பு எடுத்தல் 

7. (துவனர,  யறு, உளுந்து க ொன்றவற்றின்)  ருப்ன  இரண்டொக்குதல் 

8. (கட்சி, நிறுவைம் க ொன்ற அனமப்புகளின்) ஒற்றுனமனயக் குனலத்தல் 

9. (க ொரொட்டம் க ொன்றவற்னற) பசயலிழக்கச் பசய்தல் 

10. (ரகசியம், உண்னம க ொன்றவற்னற) பவளியொக்குதல் 

11. (மரபு, ககொட் ொடு க ொன்றவற்னற) மீறுதல்; மொற்றுதல் 

12. (புதினர) விடுத்தல் 
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13. (கற் னை, மொனய க ொன்றவற்னற) தர்கர்த்தல் 

உனட என் தன் எடுத்துக்கொட்டொை அர்த்தம் க்ொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள முதல் 

அர்த்தமொகும், அதொவது ‘வினசயுடன் தொக்கி, எறிந்து அல்லது முறித்து துண்டொக்குதல் 

அல்லது  ிளத்தல்’ என் தொகும். 2 முதல் 7 வனரயுள்ள அர்த்தங்கனள முதல் அர்த்தத்தின் 

நீட்சியொகக் கருதலொம். 8 முதல் 13 வனரயுள்ள அர்த்தங்கனள உருவக நீட்சியொகக் 

கருதலொம்.  

5.7  புலனுைர்வு வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் நீட்சியும் 

5.7.1 புலனுைர்வு வினைகள்  ற்றிய முன்கைொடியொை ஆய்வுகள் 

 உைர்வு பதொடர் ொை வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம 

நீட்சியும் ஆர்வமூட்டுவதொகும். ஆங்கிலம்,  ிரஞ்சு, பரொமொைியன் ஆகிய பமொழிகளில் 

உள்ள புலனுைர்வு வினைகளின் ஒற்றுனமகனளயும் கவற்றுனமகனளயும் ஆய்ந்த பநகு 

(Neague, 2013) “கருத்துருப்  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” (conceptual polysemy) மற்றும் 

“ டிப் டியொை  ல்ப ொருபளொருபமொழியம்” (gradual polysemy) என் னவகளுக்கு 

இனடயில் கவறு ொடு  ொரொட்டுகின்றொர். அவர் முந்னதயது கவறு ட்ட அனு வங்களின் 

ப ொருண்னமக் களங்களுக்கு இனடயில் நடக்கும் கருத்துருப் ப ொருத்தங்கனளக் 

குறிப் ிடுகின்றது என்றும் அது உலகப் ப ொதுனமயொைது என்றும் ஏபைன்றொல் 

புலனுைர்வு விைகளின் ப ொருண்னம நீட்சிகளின் உடல்சொர் அடி னட கொரைமொக அது 

ஒகர  ண் ொட்டுப்  ின்ைைிக்குள் எல்லொ மைிதர்களொலும்  ங்கிடப் டவும் 

ப ொதுவொைதொகவும் இருக்கின்றது என்கின்றொர். கமலும்  ிந்னதய வனக கருத்துருப் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியின் பவளிப் னடயொை உருப் டுத்தம் ஆகும் மற்றும் அது 

பமொழிச்சிறப் ொைது (language-specific) அதொவது பசொற்களின் ப ொருண்னமப் 

ப ொருளடக்கம் கவறு ட்டபமொழிகளில் கவறு டுகின்றது எைவும் விளக்குகின்றொர்.   
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 புலனுைர்வுப் ப ொருண்னமக் களம்  ல்ப ொருபமொழியத்தன்னம நினறந்ததொகும்; 

ஏபைன்றொல் அது இயல்புப் புலனுைர்னவ மட்டும் குறிப் ிடொமல் அறிவு, 

உய்த்துைர்தல், உைர்ச்சி க ொன்ற  ிற அனு வங்களின் ப ொருண்னமக்களங்கனளயும் 

குறிப் ிடுகின்றது. எைகவ புலைறிவு, ஆனச, எண்ணுதல் மற்றும் உைர்ச்சி என் ை 

உருவக அடிப் னடயில் புலைறிவுச் பசயல் ொடுகளொக உருப் டுத்தம் 

பசய்யப் டுகின்றது. முதலில் புலைறிவு என் து புலனுைர்வொகும் என் து 

பசறிவொைதொகும்/வினளவொக்கமொைதொகும்; குறிப் ொகப் புொிந்துபகொள்வது/அறிவது 

என் து கொண் தொகும்; இதில் கொண் து என் து மூலப் ப ொருண்னமக் களம் 

புொிந்துபகொள்ளுதல் அல்லது அறிதல் என் து இலக்குப் ப ொருண்னமக் களம். 

தைது கதொல்விக்குப்  ின்ைொல் உள்ள கொரைங்கனள அவைொல் கொைமுடிகின்றது. 

மைனத உடலொகக் கருதுவனதக் கருத்துரு உருவகமொக எடுத்துக்பகொள்வனத நமது 

விவொதத்தின்  ின்ைைியொகக் பகொண்டு நொம் ஸ்வீட்சனரப் (Sweetser 1990:29) 

 ின் ற்றலொம். மைதின் பசொற்பறொனகனய  நமது உடலின் பசொற்பறொனகயிலிருந்து 

உருவொக்கும் நமது க ொக்கொல் ஊக்குவிக்கப் ட்டதொகும்; அதொவது நொம் அனு வத்தின் 

ஒரு புலத்னத அதொவது மைனத கவபறொன்றின் அடிப் னடயில் (அதொவது உடலின் 

அடிப் னடயில்) கருத்துவொக்கம் பசய்கின்கறொம். ஸ்வீட்சர் உருவகம் நமது பவளி 

அனு வம் மற்றும் நமது அக உைர்ச்சிகரமொை புலைறிவு நினலகளுக்கு இனடயிலுள்ள 

ப ொருத்தங்களொல் ஊக்குவிக்கப் ட்டிருக்கக் கூடும் என்று கருதுகின்றொர். மற்பறொரு 

முக்கியமொை கருத்து இந்த இரு ப ொருண்னமக் களங்களுக்கு இனடயிலுள்ள 

ப ொருத்தங்கள் ஒரு தினசகநொக்கொகும்: உடல் அனு வத்தின் பசொற்பறொனகயிலிருந்து 

உடலியக்க  நினலகளின் பசொற்பறொனக; மறுதனலயொக அல்ல.  
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 இருப் ினும் கவறு ட்ட பமொழிகளில் புலனுைர்வு வினைகளின் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழியம் மூலஎடுத்துக்கொட்டு வனகயொை (prototypical) புலனுைர்வு 

மட்டுமன்றி அருவ உைர்வுகனளயும் ப ௌதிக நீட்சிப் ப ொருண்னமகனளயும் 

உட் டுத்தும்.  

5.7.1.1 புலனுைர்வின் உருவகங்களில் ஸ்வீட்சொின் அணுகுமுனற  

 ஐகரொப் ிய பமொழிகளின் புலனுைர்வு விைகளின் ப ொருண்னம நீட்சிகனளப் 

புலனுைர்வு அடிப் னடயிலும் வரலொற்று அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்த ஸ்வீட்சர் (Sweetser 

1990)  ின்வருமொறு வொதிடுகின்றொர்: 

“உடல்சொர் புலனுைர்வின் பசொற்பறொனக அகத்தன்ைியல்புசொர் மற்றும் 

அகநினலசொர் உைர்வுகளின் பசொற்பறொனகயுடன் முனறயொை உருவகம்சொர் 

பதொடர்புகனளக் கொட்டுகின்றது.  இத்பதொடர்புகள் யொவும் முனறயற்ற/சீரற்ற 

ப ொருத்தங்கள் அல்ல; அனவ உடல்சொர் மற்றும் அகநினலசொர் உைர்வுகளின் 

இனையொை அல்லது ஒப்புனமயொை  குதிகளுக்கு இனடயிலுள்ள அதிகம் 

ஊக்குவிக்கப் ட்ட பதொடர்ச்சிகளொகும்.” (Sweetser 1990:45).  

 ல கவறு ட்ட இந்கதொ-ஐகரொப் ிய பமொழிகனள ஆய்ந்த அவர்  ின்வரும் ப ொதுனமக் 

கருத்துக்கனளத் தருகின்றொர்: ‘ ொர்த்தல்’ விைகள் ‘அறிவு’ அல்லது ‘மைப் ொர்னவ’ 

இவற்றின் ப ொருண்னமக்கு நீட்சி பசய்யப் டுகின்றது; ‘ககட்டல்” வினைகள் ‘அகம்சொர் 

ஏற்பு’ அல்லது ‘கீழ் டினக’ இவற்றின் ப ொருண்னமயுடன் பதொடர்பு டுத்தப் டுகின்றது. 

கமலும் ‘சுனவ’ வினைகள் அகத்தன்ைியல்புடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளது மற்றும் 

அனவ நமது தற்சொர் விருப் ம் மற்றும் விருப் மின்னம இவற்றுடன் 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளது. ஸ்பவட்சர் (Sweetser 1990) மற்றும் இப்ரபடக்-
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ஆண்டுைொக ொ (Ibrretxe-Antuñano 1999, 2008) என்ற இருவரும் புலனுைர்வு வினைகள் 

 ண் ொட்டொல் வலுவொகப்  ொதிக்கப் ட்டுள்ளது என்ற கருத்னதக் பகொண்டுள்ளைர். 

எடுத்துக்கொட்டொக ஸ்வீட்சர் (Sweetser 1990;39) ‘கொணுதல்’ வினைகள் ஐகரொப் ிய 

பமொழிகளில் முக்கியமொக அறிவுடன் பதொடர்பு  டுத்தப் ட்டுள்ளது; ஏபைன்றொல் 

‘ ொர்னவ என் து உலனகப்  ற்றிய நமது புறவயமொை தரவின் முதன்னம மூலம் ஆகும்’.  

 னழய ஐகரொப் ியப்  ண் ொடுகளில் உடல்சொர்ந்த மற்றும் ஆன்மொ சொர்ந்த  ொர்னவ 

உடல்கூறுசொர்  ’குருடு’ அகப்  ொர்னவயின் மிக கமம் ட்ட  நினலயின் கதனவயொை 

உடைியங்குகிற/ஒருங்கினைந்த ஒன்றொகக் கருதப் ட்டது; மிகச்சிறந்த மூலமுதல்வனகப் 

புரொை கதொ ொத்திரங்களும் தீர்க்கதொிசிகளும் குருடர்களொவர். ஆைல் இந்தப் 

 ண் டுகளில் ஆன்மொவின்  ரப்ப ல்னல புறவயமொைதும் உண்னமயொைதும் ஆகும்; 

ப ொருத்தமொை அகப் ொர்னவ உள்ளவர்களொல் தொன்  ொர்க்கவியலும். இருப் ினும் 

எவொன்சும் வில்கின்சும் (Evans and Wilkins 2000)  ஆஸ்டிகரலிய பமொழிகள் (கிட்டத்தட்ட 

60) நினை (think), அறி (know) க ொன்ற புலைறிசொர் வினைகனளக் ககள் (hear)  

என் திலிருந்து எடுக்கின்றது;  ொர் என் திலிருந்து அல்ல. அவர்கள் “ஒகர ப ொருண்னமக் 

களம் அதன் உலகப்ப ொதுனமனயயும் அதன் ஒத்தறி  குதியும் பகொண்டிருக்கும்;  ஒன்று 

இயற்னகயின்  ொற் ட்டது மற்பறொன்று  ண் ொட்டின்  ொற் ட்டது”  என்கின்றைர்.  

 ஆங்கிலப் புலனுைர்வு விைகளின் குறிப் ிட்ட கநர்வில் ஸ்வீட்சர்  ின்வரும் 

உருவகப் ப ொருத்தங்கனள நிறுவுகின்றொர்: 

  ொர்த்தல் ->  அறிவு  

 ககட்டல் -> கவைம் -> கீழ் டிதல் 
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 ருசித்தல்        -> விருப் ம்/விருப் மின்னம  

 பதொடுதல்  -> உைர்ச்சிகள் 

 முகர்தல் -> விருப் மில்லொத உைர்ச்சிகள் 

5.7.1.2 புலைறி விைகளின்  ல்ப ொருபளொருபமொழியின் இப்ரபடக்-ஆண்டுைொக ொவின் 

மொதிொி 

 மற்பறொரு புலைறி பமொழியியலொரை இப்ரபடக்-ஆண்டுைொக ொ (Ibrretxe-

Antuñano 1999) என் வர் ஆங்கிலம்,  ொஸ்க், மற்றும் ஸ் ொைிஷ் பமொழிகளில் 

கவைக்குவிப்பு பசய்த ஒருகொல வனகப் ொட்டியல் ஆய்வில் புலனுைர்வு வினைகளின் 

 ல்ப ொருபளொருபமொழினயப்  ற்றி விவொதிக்கின்றொர். ஸ்வீட்சொின் புலனுைர்வு 

வினைகளின் ப ொருண்னமயியல் ஆய்னவயும் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற 

அகரொதினயயும் மதிப்புனர பசய்த அவர் இரண்டு அணுகுமுனறயின் குனற ொடுகனள 

அனடயொளம் கண்டு கீகழ விளக்கப் ட்டுள்ள அணுகுமுனறனயப்  ொிந்துனரக்கின்றொர். 

புலனுைர்வின் ப ொண்னமக்களத்தின் உடல்சொர் அடிப் னட 

 புலைறி பமொழியியல் புலனுைர்வு வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சிகள் 

இவ்வினைகளின் உடல்சொர் அடிப் னடயில் கைிக்கப் டும் என்று கூறுகின்றது (Lakoff 

and Jonson 1980; Sweester 1990); ஆைொல் புலனுைர்வின் களத்தில் உடல்சொர் 

அடிப் னட சொியொக என்ை என் னதப்  ற்றி விவொதம் இல்னல.  இப்ரபடக்-

ஆண்டுைொக ொ ஐந்து அர்த்தங்கனளப் ( ொர்த்தல், ககட்டல், சுனவத்தல், பதொடுதல், 

முகர்தல்) புலனுைர்வு வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சிகளின் உடல்சொர் அடிப் னட 

என்று அவர் நம்புகின்ற  ண்புக்கூறுகளின் அடிப் னடயில்  ண் ொக்கம் பசய்கின்றொர். 

அவர் மூன்று அளனககளின் அடிப் னடயில் கவறு ட்ட அர்த்த முனறகனள  ண் ொக்கம் 

பசய்யும் முதன்னமயொை  ண்புக்கூறுகனள வனகப் ொடு பசய்கின்றொர்: (1) புலனுைர்வில் 
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மூன்று முக்கிய தைிமங்களுக்கு இனடயில் உள்ள உறவு: புலனுைர் வர், 

புலனுைரப் ட்ட ப ொருள், மற்றும் புலனுைரும் பசயல்; (2) உைர்வுகளின் 

 ண்புக்கூறுகளின்  யன் ொடு; (3)  ண்புக்கூறுகளுக்கு இனடயிலுள்ள இனடயுறவுகள். 

 முதல் அளனக அடிப் னடயில் அவர் கநரடித் பதொடர்பு, அண்னம, அகம், 

எல்னலகள் மற்றும் இடம் என் ைவற்னற அனடயொளம் கொண்கின்றொர்.  ொர்த்தல், 

ககட்டல், முகர்தல்  உைர்வுகளில் கநரடித் பதொடர்பு எதிர்மனற மதிப்ன க் 

பகொண்டிருக்கின்றது; ஆைொல் பதொடுதலுக்கும் சுனவத்தலுக்கும் கநர்மனற மதிப்ன க் 

பகொண்டிருக்கின்றது. அண்னம  ொர்த்தலுக்கும் ககட்டலுக்கும் எதிர்மனற மதிப்ன க் 

பகொண்டிருக்கின்றது மீதி மூன்று அர்தங்களுக்கும் கநர்மனற மதிப்ன க் 

பகொண்டிருக்கின்றது. ‘உட் னடயொை’ என்ற  ண்புக்கூறு ககட்டலுக்கும், முகர்தலுக்கும், 

சுனவத்தலுக்கும் கநர்மனற மதிப்ன க் பகொண்டிருக்கின்றது மற்றும்  ொர்த்தலுக்கும் 

பதொடுதலுக்கும் எதிர்மனற மதிப்ன க் பகொண்டிருக்கின்றது. ‘எல்னலகள்’ என்ற 

 ண்புக்கூறு உைரப் டும் க ொது உைர் வர் உைரப் ட்ட ப ொருளொல் 

கட்டொயப் டுத்தப் ட்ட எல்னலகனளப்  ற்றி அறிவொரொ என் னதக் குறிப் ிடுகின்றது. 

எடுத்துக்கொட்டொக நொம் எனதயொவது பதொடும்க ொது நொம் பதொடும் ப ொருளின்/ந ொின் 

இடத்னத ஆக்கிரமிக்கின்கறொம்.  ொர்த்தலுக்கும் ககட்டலுக்கும்  யன் டுத்தப் டுகின்ற 

‘இடம்’ என்ற  ண்புக்கூறு உைரப் டுனகயில் உைர் வர் உைரப் ட்ட ப ொருளின் 

சூழனலப்  ற்றி அறிவொரொ என் னதக் குறிப் ிடுகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொகப்  ொர்த்தல் 

உைர் வொிடமிருந்து உைரப் டும் ப ொருள் எவ்வளவு தூரத்திலிருக்கின்றது என்ற 

தகவனல நமக்குத் பதொிவிக்கின்றது.  ககட்டனலப் ப ொறுத்தவனரயில் ஒலிகள் வருகின்ற 

தினசனய அனடயொளங்கொை இயலும்.  
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 (2)-ஆவது அளனக கமகல கூறப் ட்ட உைர்வுகளில் கூறப் ட்ட 

 ண்புக்கூறுகளின் விநிகயொகம்  ற்றி குறிப் ிடுகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக ‘எல்னலகள்’ 

மற்றும் ‘இடம்’ என்ற  ண்புக்கூறுகளின் விநிகயொகம் முன்பு கொட்டிய டி சில 

உைர்வுகளுக்கு மட்டுகம கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

 இறுதியொக (3)-ஆவது அளனக இப் ண்புக்கூறுகள் தூய்னமயொைதொ அல்லது 

கலனவத்தன்னமயொைதொ என்று குறிப் ிடும்; அதவது அனவ  ல  ண்புக்கூறுகளின் 

இனடயுறவுகளின் வினளவொ என்று குறிப் ிடுகின்றது. 

 புலனுைர்வின் மூல ப ொருண்னமக்களத்னத  ண் ொக்கம் பசய்யும்  ண்புக்கூறுகள் 

எவ்வொறு குறிப் ிட்ட புலனுைர்வு வினைகளொல் சில ப ொருண்னமகள் 

பவளிப் டுத்தப் டுகிறது மற்றும் சில புலனுைர்வு வினைகளொல் 

பவளிப் டுத்தப் டவில்னல எை விளக்க இயலும்.  நீட்சி பசய்யப் ட்ட 

ப ொருண்னமகளின் ஆக்கத்தில் எந்தத் தைிமங்கள்  ங்பகடுக்கவியலும் என்று அனவ 

கொட்டவியலும்.  மூலப் ப ொருண்னமக் களத்திலிருந்து எந்த மற்றும் எவ்வளவு தகவல்கள்  

இலக்குப் ப ொருண்னமக்களத்திற்குத் பதொிந்பதடுக்கப் டுகின்றது மற்றும் இடமொற்றம் 

பசய்யப் டுகின்றது என் து பதொடர் ொக இப்ரபடக்-ஆண்டுைொக ொ ‘ ண்புக்கூறு கதர்வு’ 

என்ற கருதுககொனள முன்பமொழிகின்றொர்; இது உடல்சொர்ந்திருக்கும் ப ொருண்னம 

நீட்சிகனளக் கைிக்கின்றது. 

 முந்னதய புலைறி பமொழியியல் இலக்கியத்தில் ப ொருத்தச் பசயல் ொங்கு மற்றும் 

புொிந்துபகொள்ளுதல் ‘மொறொத பகொள்னக’ (invariance principle) (Lakoff 1993) என்று 

அனழக்கப் டுகின்ற ஒன்றொல் கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளதொக கருதப் ட்டது; இதன் டி 

“உருவகப் ப ொருண்னமகள் இலக்குப் ப ொருண்னமக் களத்தின் மரபுொினம அனமப்புடன் 
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இனசவுள்ள வழியில் இலக்குப் ப ொருண்னமக் களத்தின் புலைறி இடவியனல 

 ொதுகொக்கின்றது’. (Lakoff 1993; 215). ஓரளவுக்கு ‘மொறொத பகொள்னக’ என் னத 

நினைவு டுத்தும் “ ண்புத் கதர்வு” என்ற இந்தச் பசயற் ொங்கு இலக்குப் ப ொருண்னமக் 

களத்தில் கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ண்புகள்  மூலப் ப ொருண்னமக்களத்தில் 

அனடயொளங்கொைப் டும்  ண்புகளின்  குதியொக இருக்ககவண்டும்; கவறு ஏதும் 

இல்னல என்று கூறுகின்றது.  

 ல்ப ொருபளொருபமொழியின் இனைப் ொக்கம்சொர் அணுகுமுனற 

 புலைறி வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி அனவ நிர்ையிக்கப் டும் மூலப் 

ப ொருண்னமக் களத்தின் உடல்சொர் அடிப் னடயொல் கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளை; 

உருவகம் மற்றும்  ண்புத்கதர்வு பசயற் ொங்குகளொல் அனமப் ொக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளை 

மற்றும் ஒகர வொக்கியத்தில் கசர்ந்து நிகழும் கவறு ட்ட தைிமங்களின் ப ொருண்னமப் 

ப ொருளடக்கத்தொல் தூண்டப் டுகின்றது; சிறிதளவிகலொ க ரளவிகலொ. புலைறி 

வினைகளின்  ல்ப ொருபளொருபமொழி அர்த்தங்களுக்கு இனடகயயுள்ள உறவும் மற்றும் 

பதொடொில்/கட்டுமொைத்தில் அல்லது வொக்கியத்தில் கசர்ந்துவரும் தைிமங்களின் 

ப ொருண்னம ப ொருளடக்கமும் இப்ரபடக்-ஆண்டுைொக ொவில் (Ibrretxe-Antuñano 1999) 

விவொதிக்கப் டும் இறுதிச் சிக்கலொகும்.  

 அவரது கருத்து புலைறி ப ொருண்னமயியலுடன் இனயபுனடயது; இதில்  

பசொற்ப ொருண்னமக்கும் (பசொற்ப ொருண்னமயியல்) வொக்கியப் ப ொருண்னமக்கும் 

(இைப் ொக்கப் ப ொருண்னமயியல்) இனடயிலுள்ள மரபு அடிப் னடயிலொை கவறு ொடு 

 யனுள்ள  ிொிவொகக் கருதப் டவில்னல. புலைறி ப ொருண்னமயியலொர் பசொற்களுக்கு 

நன்றொக நிறுவப் ட்ட ப ொருண்னம இருக்னகயில் தரப் ட்ட எந்தச் பசொல்லின் 

ப ொருண்னமயும் கநரடியொக/உடைடியொக உருவொக்கப் டுகின்றது, அதொவது அது 
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 யன் டுத்தப் டும் சூழலில் உருவொக்கப் டுகின்றது. இனைப் ொக்கத்தின் பகொள்னக 

“பசொற்கள் நன்றொகப் ப ொதியப் ட்ட தன்ைினறவொை அலகுகளில் ப ொருண்னமனயக் 

பகொண்டுள்ளது மற்றும் ப ொருண்னம உருவொக்கம் ஒரு தரப் ட்ட இலக்கை 

அனமப்புக்குள் ப ொருண்னமயின் இச்சிறிய அலகுகளின் இனைப் ொல் ப ொிய அலகுகள் 

வினளகின்றது” (Evans and Green 2006:214).  

 புஸ்பதப ொவிஸ்கியின்  எடுககொளொை/ஊகமொை  பசொல் அர்த்தங்களின் னமய 

குழுமம் தைிப் ட்ட பசொல் அலகுகள் பதொடர்களொகவும் ப ருந்பதொடர்களொகவும் 

 ிறவற்றுடன் இனைக்கப் டுனகயில் பசொல் அர்தங்களின் ப ொிய குழுமத்தொல் 

ஆக்கப் டுகின்றது; வினைகனளப் ப ொறுத்தவனரயில் ப ொருண்னம நீட்சிகள் வினை 

அதன்  ங்பகடுப் ொளர்களுடன் இனைக்கப் டுனகயில் ப றப் டுகின்றது.   

புலனுைர்வு வினைகளின் உண்னமயொை அர்த்தங்களுக்கும் அனவ 

உட் டுத்தப் டும் பதொடொியல் உருவனமப்புக்கும் இனடயிலுள்ள அண்னமயொை பதொடர்பு 

நிக்குலொவில் வலியுறுத்தப் ட்டுள்ளது. இந்த ருமொைியன் பமொழியியலொர் ருமொைியைில் 

உள்ள புலைறி வினைகளின் ப ொருண்னமக் களத்னதப் ப ொருண்னமயியல் 

அளவுககொலுடன் பதொடொியல் அளவுககொனல இனைத்து ஆய்கின்றொர்; அவர் 

புலனுைர்வு வினைகளின் ப ொருண்னமகள் கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

ப ொருண்னம இயல்ன ப் ப ொறுத்து அனமகின்றது என்று வொதிடுகின்றொர். அவர் 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ங்பகடுப் ொளர் வனகக்கும் புலனுைர்வின் கவறு ட்ட 

வனககளுக்கும் இனடயில் ஒரு பதொடர்ன  நிறுவுகின்றொர்: உடல்சொர்/புலைறிசொர், 

கநரடியொை/மனறமுகமொை,   ருனம/அருவம். 

இப்ரபடக்-ஆண்டுைொக ொ புலனுைர்வு வினைகளின் ப ொருண்னமக் களத்தில் 

ப ொருண்னமகள் வினைகள் அதன்  ங்பகடுப் ொளர்களுடன் இனைவதொல் 
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ப றப் டுகின்றது என்ற கருதுககொனளப்  ொிகசொதனை பசய்கின்றொர். அவர் பதொடு என்ற 

வினை (1) கநரடித் பதொடர்பு இருந்தொல் ஒரு பசயல் ( ொண் உைனவத் பதொடவில்னல); 

இரண்டு துனைச் பசயல்கனளக் பகொண்ட சொதனை: பசயலும் வினளவும் (எ.கொ. ொண் 

கமொினயத் பதொட்டொன்).  ிந்னதய எடுத்துக்கொட்டில் பதொடு என்ற வினை ப ொருண்னம 

மயக்கமுள்ளது:  ொண் கமொினய உடலளவில்  ொதித்தொன் (எ.கொ.அவனள நடுங்கச் 

பசய்தொன்) அல்லது உருவக நினலயில்  ொதித்தொன், அதொவது 

உைர்ச்சிவசப் டுத்திைொன்.  

5.7.2 புலனுைர்வு வினைகளின் ப ொருண்னமக்களப்  ொகு ொடு 

  உைர்வு வினைகனள உைர்வு உறுப்புகளின் அடிப் னடயில்  ின்வருமொறு 

வனகப் ொடு பசய்யலொம் (இரொகசந்திரன், 1978, 2001:241-243).  

1. கண் பதொடர் ொை உைர்வு வினைகள்:  ொர், கொண், கநொக்கு, கவைி,  ொர்னவயிடு, 

கநொட்டமிடு, தொிசி, பதொி, கதொன்று, கதொற்றமளி, கண்ைில்  டு, கண்ணுக்குப் 

புலப் டு, கண்ணுக்குப் புலைொகு, உதி, கொட்சியளி, கொட்சிபகொடு, கொட்சி தொ, 

கதொற்றம் தொ, தொிசைம் பகொடு, தொிசைம் தொ, கண்னவ, கண்க ொடு, கண் டு 

2. கொது பதொடர் ொை உைர்வு வினைகள்: ககள், கவைி, கொதுபகொடு, பசவிசொய், 

பசவிமடு, பசவிபகொடு, கொதில்வொங்கு, கொதொல் ககள், ஒட்டுக்ககள், ககள்விப் டு, 

கொதில் விழு, கொதில் க ொடுக்பகொள், கொதுபகொடுத்துக் ககள், கொதில் ஏறு 

3. மூக்கு பதொடர் ொை உைர்வு வினைகள்: மை, முகர், கமொ, கமொப் ம்  ிடி, நொறு, 

நொற்றமடி, மைம்வீசு, மைம் கமழ், வொசனையடி, வொனடயடி 
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4. நொக்குத் பதொடர் ொை உைர்வு வினைகள்: சுனவ, ருசி, இைி, தித்தி, கச, னக, கொறு, 

துவர், சுை, உப்புக்கொி, உப்புக்னக, புளி, எொி 

5. கதொல் பதொடர் ொை/பதொடு உைர்வு பதொடர் ொை உைர்வு வினைகள்: சுடு, குளிர், 

வினற, ஊர், கடி, உறுத்து, எொி, கொந்து 

5.7.2.1. கட்புலன் பதொடர் ொை வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

  ொர், கொண், கநொக்கு, கவைி,  ொர்னவயிடு, கநொட்டமிடு, தொிசி, பதொி, கதொன்று, 

உதி, கொட்சியளி, கொட்சி பகொடு, கொட்சி தொ, கண்னவ, கண்க ொடு, கண் டு, திருஷ்டிவிழு 

என் ை கட்புலம் பதொடர் ொை வினைகளொகும்.  ொர் என் ை தன்ைிச்னசயொை 

புலைறிதனலயும் தன்ைிச்னசயற்ற கட்புலனுைர்னவயும் தன்ைிச்னசயற்ற 

கட்புலப்புலனுைர்னவயும் குறிப் ிடும். இரண்டொவது முதலொவதன் ப ொருண்னம நீட்சி 

எைக் கருதலொம். கொண் என் து தன்ைிச்னசயற்ற கட்புலப்புலனுைர்னவ மட்டுகம 

குறிப் ிடும்; தன்ைிச்னசயொை கட்புலனுைர்னவக் குறிப் ிடொது. ஆங்கிலத்தி ‘see’ 

என் தற்கும் ‘look at’  என் தற்கும் உள்ள கவற்றுனமதொன் தன்ைிச்னசயொல் 

உைர்வதற்கும் தன்ைிச்னசயில்லொமல் உைர்வதற்கும் உள்ள கவறு ொடு ஆகும். கநொக்கு 

என் து தன்ைிச்னசயொை கட்புலனுைர்னவ மட்டும் குறிப் ிடும். 

 168. அவள் அவனை வரும் வழியில் னவத்துப்  ொர்த்தொள்/கண்டொள். 

 169. அவள்  ன்ைல் வழியொக அவனைப்  ொர்த்தொள்/*கண்டொள். 

 170. அவள் அவனை உற்று கநொக்கிைொள். 

கவைி என் து கட்புல உைனவயும் பசவிப்புலனுண்னவயும் உட் டுத்தும். 

   171. அவள் அங்கு நடப் னதக் கவைித்தொள். 
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 172. அவன் அவர் க சுவதக் கவைித்துக் பகொண்டிருந்தொன். 

 ொர்னவயிடு என் து  ொிசீலனை பசய்யும் கநொக்குடன்  ொர்ப் னதக் குறிப் ிடும். 

கநொட்டமிடு என் து ஒரு கநொக்கத்துடன்  ொர்ப் னதக் குறிப் ிடும். தொிசி என் து 

இனறவனை அல்லது இனறவைடியொர்கனள வைங்கும் ப ொருட்டு பசன்று  ொர்ப் னதக் 

குறிப் ிடும்.  

 173, அவர் அந்த பதொழிற்சொனலனயப்  ொர்னவயிட்டொர். 

 174. அந்தத் திருடன் அவள்  ர்னச கநொட்டமிட்டொன். 

 175. அவர் ககொயிலுக்குள் பசன்று சிவனை தொிசித்தொர். 

பதொி என் து ‘கண்ணுக்குப் புலப் டுதல் அல்லது புலைொதல்’ என்ற முதன்னம அர்த்தில் 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது.   

 176. தூரத்தில் இருக்கின்ற ககொபுரம் எைக்குத் பதொிகின்றது. 

கதொன்று என் து ‘ ொர்னவக்குத் பதொிதல்; கொைப் டுதல்; கொட்சி தருதல்’ என்ற ப ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. 

 177. இரவில் வொைத்தில் நட்சத்திரங்கள் கதொன்றும். 

 178.  ொர்ப் தற்கு இருவரும் இரட்னடக் குழந்னதகள் க ொல் கதொன்றுகின்றைர். 

உதி என் து ‘சூொியன், சந்திரன் க ொன்ற கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், ஆகியனவக் 

கண்ணுக்குப் புலைொகும்  டி வொைத்தில் கதொன்றுவனதக் குறிப் ிடும். 

 179. சூொியன் கிழக்கக உதித்தது. 

இது அறிவுசொர் வினையொகப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 180. அவன் மைதில் ஒரு எண்ைம் உதித்தது. 
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கொட்சியளி என் து ‘கதொற்றம் தருதல்; கதொன்று’ என்ற ப ொருளில்  யன் டுத்தப் 

 டுகின்றது. 

 181. அவர் எப்க ொதும் சிொித்த முகத்துடன் கொட்சியளிப் ொர். 

 182. அவைது தவத்னத பமச்சி ஈசன் அவன் முன் கொட்சியளித்தொர். 

கண்னவ என் து ‘ஒருவருக்கு அல்லது ஒன்றிற்கு தீங்கு அல்லது ககடு வரும் வனகயில் 

 ொத்தல்’ எைப் ப ொருள் டும். கண்க ொடு என் து கண்னவ என் தன் 

ஒருப ொருள் ன்பமொழியொகும். 

 183. யொகரொ கண்னவத்துவிட்டொர்கள் க ொலும்; அவனுக்கு வியொ ொரம் ப ரும் 

 நஷ்டம். 

கண் டு என் து சிலருனடய  ொர்னவயொல் தீங்கு கநர்தல் எைப்ப ொருள் டும். 

திருஷ்டிவிழு கண் டு என் தன் ஒருப ொருள் ன்பமொழியொகும். 

 184. கண் ட்டிருக்கப்க ொகின்றது. குழந்னதக்கு திருஷ்டி சுற்றிப் க ொடு.  

  ொர் என் தற்கு க்ொியொ 26 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. இதில் 

மூலமுதன்னமவனகப் ப ொருள் ‘கண்கள் மூலம் அறிதல் அல்லது உைர்தல்’ என் தொகும். 

‘தினரப் டம், திருவிழொ க ொன்றவற்னற நடக்கும் இடத்துக்குச் பசன்று கொணுதல்’, 

‘சுற்றுலொ பசல்வதன் மூலம் ஓர் இடத்னதச் சுற்றிப்  ொர்த்தல்; சுற்றிப்  ொர்க்கச் பசல்லுதல்’ 

‘ஓர் இடத்னதப்  ொர்னவயிடுதல்’ என் ைனவ சூழல்கள் தரும் கூடுதல் தகவலொகும். 

அதொவது சூழலுடன் இனைந்து  ொர் என்ற வினை ப றும் கூடுதல் ப ொருண்னமயொகும்.   

1. அறிதல் அல்லது உைர்தல் 
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  ொர் என் தன் முக்கியமொை ப ொருண்னம நீட்சி ‘அறி’. இங்கு ‘கட்புலத்தொல் 

அறிதல்’ என்ற மூலமுதன்னமவனகப் ப ொருண்னமயின் ‘கட்புலத்தொல்’ என்றப் 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறு  ின் தள்ளப் ட்டு ‘அறிதல்’ என் து கவைக்குவிப்பு 

பசய்யப் டுகின்றது. ‘ டிப் து, ககட் து, சிந்திப் து மூலம் ஒன்னற அறிந்துபகொள்ளுதல்’ 

எைக் க்ொியொ இவ்வர்த்தத்னத விளக்குகின்றது.   

 185. அவள் தொன்  டித்துப்  ொர்த்தவற்னறபயல்லொம் அவைிடம் கூறிைொள். 

 186. அவனுனடய கவினதகளில்  ொரதியொொின் தொக்கம் இருப் னதப்  ொர்க்கலொம். 

2. சந்தித்தல் 

  ொர் என் தன் மற்பறொரு முக்கியமொை ப ொருண்னம நீட்சி ‘சந்தித்தல்’ என் தொகும்.  

‘ ொர் து’ என் து ‘சந்திப் தொக’  மொறுவது எதிர் ொக்கவியலும் ப ொருண்னம நீட்சியொகும். 

 187. அனமச்சனரப்  ொர்ப் தற்கொக நிரூ ர்கள் கொத்திருக்கின்றொர்கள். 

3. கசொதித்து அறிதல் 

 இதுவும்  ொர் என் தன் எதிர் ொர்க்கவியலும் அல்லது ஊகிக்கவியலும் 

ப ொருண்னம நீட்சியொகும். 

 188. கைக்குச் சொியொக உள்ளதொ என்று  ொர். 

189. தைக்கு சர்க்கனரவியொதி இருப் னத அறிய அவள் இரத்தப் ொிகசொதனை 

பசய்து  ொர்த்தொள். 

4.  டித்தல்/ டித்து அறிதல் 

‘ டித்து அறிதல்’ என்ற ப ொருண்னமயும் எதிர் ொர்க்கவியலும் அர்த்த நீட்சியொகும். 

 190. அவன் அந்தச் பசொல்லின் அர்த்தத்னத அறிய புத்தகத்னதப்  ொர்த்தொன். 
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5. ப ொருட் டுத்துதல்/முக்கியத்துவம் அளி 

 ‘ப ொருட் டுத்துதல்/முக்கியத்துவமளித்தல்’ என்ற ப ொருண்னம நீட்சியும் 

முக்கியமொை ப ொருண்னம நீட்சியொகும் 

 191. அவன் பசவிடு என் னதப்  ொர்க்கொமல் அவள் அவனைக் கொதலித்தொள். 

 192. அவர்களின் குனறகனளப்  ொர்ப் னதவிட நினறகனளப்  ொர். 

6. கமற்பகொள்ளுதல் அல்லது நடத்துதல் 

 ‘ஒரு பசயல், பதொழில் முதலியவற்னற கமற்பகொள்ளுதல்’ எை க்ொியொ விளக்கும் 

இப ொருண்னம நீட்சியும் எதிர் ொர்க்க அல்லது ஊகிக்க இயலும் ப ொருண்னம 

நீட்சியொகும். ஆங்கிலத்தில் look after’ எைக் குறிப் ிடப் டும் வினையுடன் 

இப்ப ொருண்னம நீட்சி ஒப் ிடத் தகுந்ததொகும்.  

 193. வீட்டு கவனலகனள எல்லொம் அவன் மனைவி  ொர்த்துக்பகொள்வொள். 

 194.தன் தந்னதக்குப்  ின் அவன் தொன் வியொ ொரத்னதப்  ொர்த்துக்பகொள்கின்றொன். 

7. கயொசித்தல் அல்லது எண்ணுதல் 

 ‘கயொசி, எண்ணு’ என் தும்  ொர் என் தன் குறிப் ிடத்தகுந்த ப ொருண்னம 

நீட்சியொகும். 

 193. ஆகஸ்டில் என் மகளின் கல்யொைத்னத நடத்தலொமொ என்று  ொர்க்கின்கறன் 

8. கருதுதல்/எடுத்துக்பகொள்ளுதல்/கைக்கிபலடுத்தல் 

  ொர் என் து  ின்வருமொறு ‘கருத்துதல்’, ‘எடுத்துக்பகொள்ளுதல்’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சி பசய்யும். 
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194. இப்க ொது இதைொல் வினளயும் நன்னமகனளப்  ொர்ப்க ொம்.  ின்ைர் 

தீனமகனளப்  ொர்ப்க ொம். 

 195. அவன் இரவு கல் என்று  ொர்க்கொமல் கடுனமயொக உனழத்தொன். 

9. கநொிடுதல்/எதிர்பகொள்ளுதல் 

 ‘கநொிடுதல்/எதிர்பகொள்ளுதல்’ என் தும்  ொர் என் தன் குறிப் ிடத்தகுந்த 

ப ொருண்னம நீட்சியகும். 

 196. அவர் இதுவனர ஐந்து கதர்தல்கனளப்  ொர்த்துவிட்டொர். 

 197. நொம் வொழ்க்னகயில்  ல அனு வங்கனளப்  ொர்க்கப்க ொகின்கறொம். 

10. ககட்டல் 

 ‘ ொர்’ என் தன் ப ொருண்னம ‘உைர்தல்’ எைச் சுருங்கி ‘ககட்டல்’ எை 

நீட்சியனடகின்றது. 

 198. அவன் அவனரப்  ற்றிக் கூறியனதப்  ொர்த்து நொன் அதிசயித்கதன். 

5.7.2.2. பசவிப்புலன் பதொடர் ொை வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ககள், கவைி, கொதுபகொடு, பசவிசொய், பசவிமடு, பசவிபகொடு, கொதில்வொங்கு, 

கொதொல் ககள், ககள்விப் டு, கொதில் விழு, கொதில் க ொடுக்பகொள், கொதுபகொடுத்துக் ககள், 

கொதில் ஏறு என் ை பசவிப்புலன் பதொடர் ொை வினைகளொகும். 

 ககள் என் து தன்ைிச்னசயொை பசவிப்புலனுைர்னவயும் (listen) 

தன்ைிச்னசயல்லொத பசவிப்புலனுைர்னவயும் (hear) குறிப் ிடும்.  கவைி என் து 

கட்புலனையும் பசவிப்புலனையும் உட் டுத்தி அறிதல் எைப் ப ொருள் டும். 

 199. அவர் திக்கித் திக்கிப் க சுவனதக் கவைித்கதன். 
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 200. அவள்  ொடிக்பகொண்கட நடப் னத அவன் கவைித்தொன்.  

கொதுபகொடு, பசவிசொய் என் ை ஒருவர் கூறுவனத அங்கீகொிக்கும் வனகயில் ககட்டல் 

எைப் ப ொருள் டும். 

 201. க ொரொட்டக்கொரர்களின் ககொொிக்னககளுக்கு அரசு பசவிசொய்க்க மறுக்கின்றது. 

 202. அவன் தன்னுனடய ஆசிொியொின் உ கதசங்களுக்குக் கொதுபகொடுத்தொன். 

பசவிமடு என் து உயர் வழக்கொக ‘ககட்டல்’ எைப் ப ொருள் டும். 

 203. அவர் அந்த இைியப்  ொடலுக்குச் பசவிமடுத்தொர். 

கொதில் வொங்கு என் து ‘ஒருவர் பசொல்வனதக் கவைமொய்க் ககட்டல்’ எைப் ப ொருள் டும். 

 204. அவன் அவர் கூறுவனத நன்றொகக் கொதில் வொங்கிக்பகொண்டு பசயல் ட்டொன். 

 205. அவன் தன் மனைவி கூறுவனதக் கொதில் வொங்கொமல் க ொய்விட்டொன். 

கொதொல் ககள் என் து ‘ககட்ட ஒன்னற அழுத்தமொகக் கூறுனகயில் கநரடியொகக் ககட்டல்’ 

எைப் ப ொருள் டும். 

206. அவள் என்னைப்  ற்றி தரக்குனறவொகப் க சியனத நொகை கொதொல் 

ககட்கடன். 

ஒட்டுக்ககள் என் து ‘ ிறர் க சுவனத மனறந்திருந்து ககட்டல்’ எைப் ப ொருள் டும். 

207. அவன் அடுத்த அனறயில் இருந்துபகொண்டு அவர்கள் க சுவனத 

ஒட்டுக்ககட்டன் 

கொதில் விழு என் து ‘கொதொல் ககட் தன் மூலம் அறியவருதல்’ என்ற ப ொருளில் 

 யன் டுத்தப் டுகின்றது. 

 208. அவள் என்னைப்  ற்றி கூறிய புகொர்கள் என் கொதில் விழுந்தது. 
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ககள்விப் டு என் து ‘ஒரு பசய்தினய கநரடியொக அல்லொமல்  ிறர் பசொல்லக் ககட்டறிதல் 

அல்லது பதொிந்துபகொள்ளுதல்’ என்று ப ொருள் டும். 

 209. அவன் கதர்வில் கதொற்றுவிட்டதொகக் ககள்விப் ட்கடன். 

 210. நொன் ககள்விப் ட்ட பசய்தி எல்லொம் உண்னமயொ என்று பதொியவில்னல. 

கொதில் க ொட்டுக்பகொள் என் து ‘ககட்டு உொிய கவைம் பசலுத்துதல்’ என்ற ப ொருளில் 

வரும். இது ப ரும் ொலும் எதிர்மனற வடிவில் வரும். 

211.அவர் தன் மனைவி கூறியனதக் கொதில் க ொட்டுக்பகொள்ளொமல் 

பசயல் ட்டொர். 

கொதுபகொடுத்துக் ககள் என் து ‘கவைத்துடன் ககட்டல்’ எைப் ப ொருள் டும். 

 212. அவர் தன் நண் ர் கூறிய அறிவுனரகனளக் கொதுபகொடுத்துக் ககட்டொர். 

கொதில் ஏறு  என் து  ‘ஒருவர் பசொல்வது மைத்தில்  திதல்’ என்ற ப ொருள் தரும். 

213. அவன் ஒரு தீர்மொைம் எடுத்துவிட்டொன். இைி என்ை பசொன்ைொலும் கொதில் 

ஏறொது. 

5.7.2.2.1. ககள் என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ககள் என் தற்கு க்ொியொ 15 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது.  க்ொியொ ககள் 

என் தற்கு ‘விைவுதல்; ககள்வி எழுப்புதல்’ என்ற ப ொருளுக்கு முக்கியத்துவம் பகொடுத்து 

முதலொவது அர்த்தமொகப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. ‘பசவிப்புலைொல் உைர்தல்’ என் னத 

ஏழொவது அர்த்தமொகப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. நம்னமப் ப ொறுத்தவனர ககள் என் தன் 

மூலம்முதல்வனகப் ப ொருண்னமயொக ‘பசவிப்புலைொல் உைர்தல்’ என் து எடுக்கப் ட்டு 

 ிற அர்த்தங்கள் அதன் நீட்சியொகத் தரப் ட்டுள்ளது.  
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 214. அவன் தன் குழந்னத மழனலப் க சுவனதக் ககட்டு மகிழ்ந்தொன். 

 215. அவன் க ொகிற வழியில் கரடிகயொவிலிருந்து வந்த  ொட்னடக் ககட்டொன். 

1.பசவிப்புலைொல் உைரப் டுதல் 

 முந்னதயது தன்ைிச்னசயொல் கொதொல் உைர்வனதக் குறிப் ிடும். இரண்டொவது 

ப ொருள் தன்ைிச்னசயின்றி பசவிப்புலைொல் உைரப் டுவனதக் குறிப் ிடும். முதலொவனத 

‘hear’ என்றும் இரண்டொவனத ‘listen’ என்றும் ஆங்கிலத்தில் குறிப் ிடலொம்.  

  216. அவர்கள் ஆசிொியர் கூறுவனத உன்ைிப் ொக்  ககட்டொர்கள். 

 217. அவன்  ொட்டு சப்தம் ககட்டு உைர்ந்தொன். 

2.கொதில் வொங்கிக் கருதில் பகொள்ளுதல் 

 ககள் என் து ‘ஒருவர்கூறுவனதக் அல்லது ஒருவரது அறிவுனரனயக் கொதில் 

வொங்கிக் கருத்தில் பகொள்ளுதல் அல்லது ஏற்றுக்பகொள்ளுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 

 218. அவன் அவர் பசொல்வனதக் ககட்டு நடந்தொன். 

3.மைம் இைங்குதல் 

 ககள் என் து சில சூழல்களில் குறிப் ொக எதிமனறயில் ஒன்னறச் பசயவதற்கு 

மைம் இைங்குதல் அல்லது ஒப்புதல் எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 219. அவனளத் தண்டிப் தற்கு அவனுக்கு மைம் ககட்கவில்னல. 

4.ககள்விப் டுதல் 

 சில சூழல்களில் ககள் என் து ‘ககள்விப் டுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 
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 220. அவருனடய தயொள குைம்  ற்றி ககட்டிருக்கின்கறன். 

5. விைவுதல் 

 இது ககள் என் தன் குறிப் ிடத் தகுந்த ப ொருண்னம நீட்சியொகும். சில உலக 

பமொழிகளிலும் இத்தனகய ப ொருண்னம நீட்சினயக் கொைலொம். 

 221. ஆசிொியர் அவைிடம் ககள்வி ககட்டொர். 

 222. அவன் அவொிடம் அவரது முகவொினயக் ககட்டொன். 

5. தருமொறு பதொிவித்தல் அல்லது ககொருதல் 

 ககள் சில சூழல்களில் ‘தருமொறு பதொிவித்தல் அல்லது ககொருதல்’ எைப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 223. என் மனைவி என்ைிடம் எனதயும் ககட்டதில்னல. 

 224. அவர்கள் ஊதிய உயர்வு ககட்டுப் க ொரொடுகின்றொர்கள். 

6. அனுமதி ககொருதல் 

சில சூழல்களில் ககள் ‘அனுமதி ககொருதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 225. அவன் தன்னைக் ககட்கொமல் க ொைனத அவர் விரும் வில்னல. 

7.  டித்தல், கற்றல்  

 ககள் அருகிய வழக்கொக ‘கற்றல்,  டித்தல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 226. அவன் தன் ஆசிொியொிடம்  ொடம் ககட்டொன். 

8.  ொதக  லனை பதொிந்துபகொள்ளுதல் 

 ககள் என் து சில சூழலில் ‘ ொதக லனைஅறிதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 
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 227. அவர் க ொசியொிடம் தன்  ொதக  லனைக் ககட்டொர். 

5.7.2.3. முகர்புலன் பதொடர் ொை வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி’ 

  மை, மைத்து, முகர், கமொ, கமொப் ம்  ிடி, நொறு, நொற்றமடி, மைம்வீசு, மைம் 

கமழ், வொசனையடி, வொனடயடி என் ை இதில் குழுமப் டும். 

 கமொப் ம்  ிடி என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

கமொப் ம் ிடி என் து ‘மூக்கொல் வொசனைனய உைர்தல்’ எை அடிப் னடயில் 

ப ொருண்னம தரும். இது ‘சந்கதகப் டு’, ‘ஊகி’, ‘கண்டு ிடி’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

அனடயும். 

 228. நொய் கமொப் ம் ிடித்துக் பகொண்டு உைவகத்தின் முன் உட்கொர்ந்திருந்து. 

 229. அவன் அந்த நடவடிக்னகயில் ஏய்ப்ன  கமொப் ம்  ிடித்தொன். 

 230. அவள் இங்கிருந்து பகொண்கட அங்கு நடப் னத கமொம் ம்  ிடித்தொள் 

5.7.2.4. நொ உைர்வு பதொடர் ொை வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

சுனவ, ருசி, இைி, தித்தி, கச, னக, கொறு, துவர், சுை, உப்புக்கொி, உப்புக்னக, புளி, 

எொி என் ை நொ உைர்வு பதொடர் ொை விைகளொகக் குழுமலொம். 

சுனவ என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

 சுனவ என் து ‘உைவுப் ப ொருட்களின் சுனவனய நொவொல் உைர்தல்’ எை 

அடிப் னடயில் ப ொருள்தரும்.  ின்வருவை இதன் ப ொருண்னம நீட்சிகளொகும். 

 231. அவன் தின் ண்டத்னதச் சுனவத்து உண்டொன். 

அனு வித்தல் அல்லது இரசித்தல் 

 ‘அனு வித்தல் அல்லது இரசித்தல்’ என் து சுனவ என் தன் ஊகிக்க இயலும் 

அல்லது எதி ொர்க்கவியலும் ப ொருண்னம நீட்சியொகும். 
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 232. அவன்  ொரதியொொின் கவினதனயப்  டித்துச் சுனவத்தொன். 

5.7.2.5. பதொடு உைர்வு பதொடர் ொை வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி 

பதொடு, சுடு, குளிர், வினற, ஊர், கடி, உறுத்து, எொி, கொந்து என் னவகனளத் பதொடு 

உைர்னவ அல்லது கதொல் உைர்னவக் குறிப் ிடும் வினைகளொகக் குழும இயலும். 

பதொடு என் தன் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ‘னக டுவதன் மூலம் உைர்தல்’ என் து தொன் பதொடு என் தன் அடிப் னடப் 

ப ொருள் எை எடுத்துக்பகொள்ளலொம்.  

 233. அவர்  ொதங்கனளத் பதொட்டு வைங்கிைொன். 

 234. அவள் அவன் தன்னைத் பதொடுவனத விரும் வில்னல. 

மைனத  ொதித்தல் 

 பதொடு சில சூழலில் ‘மைனதப்  ொதி’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 235. அவர் கூறியது அவன் மைனதத் பதொட்டது. 

அனடதல், எய்தல் 

 சில சுழல்களில் பதொடு என் து ‘அனடதல், எய்துதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 

 அவர் தைது  தவி உயர்வின் உச்சத்னதத் பதொட்டொர். 

னகயொளுதல் நடத்துதல் 

 ‘னகயொளுதல் நடத்துதல்’ எைச் சில சூழல்களில் பதொடு என் து ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 

 236. அந்த வியொ ொரத்னதத் பதொடொகத. 

எட்டுதல் 
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 சில சூழல்களில் பதொடு எை து ‘எட்டுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

237. இந்தியொவின் மக்கள் பதொனக இன்னும் சில ஆண்டுகளில் நூறு ககொடினயத் 

பதொட்டுவிடும் 

 யன் டுத்துதல் 

பதொடு குறிப் ொக எதிமனறயில் ‘ யன் டுத்துதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி  

பசய்யும். 

238. அவன் அவளது கொனரத் பதொடுவதில்னல. 

உண்ணுதல் 

 பதொடு ப ரும் ொலும் எதிர்மனறயில் ‘உண்ணுதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 

 239. அவன் உைனவத் பதொட்டு  ல நொட்கள் ஆகின்றை. 

 240. மொடு  ல நொட்களொகப்  ருத்திபகொட்னடனயத் பதொடவில்னல. 

5.7.2.6. புலனுைர்வு வினைப் ப ொருண்னமகள் அறிவுசொர்ந்த ப ொருண்னமக் களத்துக்கு 

விொிதல்   

 உைர்வுப் ப ொருண்னமக் களத்னதச் சொர்ந்த வினைகளின் ப ொருண்னமகள் 

அறிவுப் ப ொருண்னமக் களத்திற்கு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது குறிப் ிடத் தகுந்த 

ப ொருண்னம நீட்சியொகும். பநகு (Neagu, 2013) புலைறி பமொழியியல்  ொர்னவயில் 

ஆங்கிலம்,  ிரஞ்சு, பரொமொைியன் ஆகிய பமொழிகளில் புலனுைர்வுப் ப ொருண்னமக் 

களத்திலிருந்து மூலமுதன்னமவனக வினைகளின் ஒருபசொல் ல்ப ொருள்சொர் 

ப ொருண்னமகனள விளக்குவது இங்கு கருத்தில் பகொள்ளத்தக்கதொகும்.  
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 ொர் என்ற வினை ‘ டித்து அறிதல்’, ‘கயொசித்தல் அல்லது எண்ணுதல்’ எைப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வனதப்  ொர்த்கதொம். கொண் என்ற வினை ‘கண்டு ிடித்தல்’ எை 

 ின்வருமொறு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 241. அவர்கள் இறுதியில் தங்கள்  ிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டொர்கள். 

கொண் என்ற வினை  ின்வருமொறு ‘அறிதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 242. அவள் தன் குடித்துவிட்டு வந்தனதக் கண்டு மைம் பநொடிந்தொள். 

கொண் என்ற வினை  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் வருவதுக ொல் ‘பதொிந்துபகொள்ளுதல்’ 

எைப் ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யும். 

 243. அந்த புத்தகத்தில்  ல விஷயங்கனளக் கொைலொம். 

கொண் என் து சில சூழல்களில் ‘கற் னை பசய்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சிபசயும். 

 244. நொன் அவனைக் கடவுளொகக் கண்கடன். 

கொண் என் து சில சூழல்களில் ‘சிந்தி’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 ஒவ்பவொருவரும் அவர்கள் அனு வத்தின் அடிப் னடயில் ஒன்னறக் கொண் ொர்கள். 

 கநொக்கு என் து  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் ‘புொிதல்/ஆய்தல்’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சிபசய்யும். 

245. ஆசிொியர் கூறுவனத கநொக்கும் க ொதுதொன் எைக்கு அது தவபறைத் 

பதொிந்தது. 

கநொட்டம்மிடு, கநொட்டம்க ொடு என் ை சில சூழல்களில் ‘ஆகலொசி’ எைப் ப ொருண்னம 

நீட்சி பசய்யும். 

 246. அவன் அங்கிருந்து எவ்வொறு பவளிகயறுவது என்று கநொட்டமிட்டொன். 
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பதொி என்ற வினை  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் வருவது க ொல் ‘அறிதல்’ எைப் 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 247. அவன் அவர் நல்லவர் எை பதொிந்துபகொண்டொன். 

 248. அவனுக்குத் தமிழ் பதொியும். 

 249. எைக்கு அவனரத் பதொியும். 

கதொன்று என் து ‘எண்ைம் அல்லது சிந்தனை ஏற் டு’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்யும். 

 250. அனதப்  டிக்னகயில் எைக்குப்  ல சிந்தனைகள் மைத்தில் கதொன்றியது. 

உதி என் தும் ‘எண்ைம் அல்லது சிந்தனை ஏற் டு’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 251. அவர் க ொச்னசக் ககட்னகயில் எைக்குப்  ல சிந்தனைகள் மைத்தில்  உதித்து. 

ககள் என் து சில சூழல்களில் ‘அறிதல்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 252. அவள் இறந்துவிட்டொள் எைக் ககட்டு வருந்திகைன். 

ககள்விப் டு என் து ‘பதொிந்துபகொள்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். 

 253. அவர் அங்கு வந்தொர் என்று ககள்விப் ட்கடன். 

கமொப் ம் ிடி என் து ‘ஊகி’, ‘பதொிந்துபகொள்’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யும். 

 254. க ொலீஸ் அந்த வீட்டில் பகொனலயொளி இருப் னத கமொப் ம்  ிடித்தைர். 

சுனவ, ருசி என் ை என் து ‘ரசி’ எைப் ப ொருண்னம நீட்சிபசய்யும். 

 255. அவன்  ொரதியொர்  ொடனலச் சுனவத்துப்/ருசித்துப்  டித்தொன். 

ேின்ேரும் ேட்டியல் புலனுணர்வு ேிைகள் அறிவுசரர் சேரருண்னமக் கைத்திற்கு 

சேரருண்னம நீட்சி சசய்ேனதக் கரட்டும். 
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ேினை சேரருண்னம நீட்சி 

ேரர் ேடித்து அறிதல், எண்ணுதல், பயரசித்தல் 

கரண்  கண்டுேிடித்தல், அறிதல், சதரிந்துசகரள்ளுதல், கற்ேனை 

சசய்தல், சிந்தித்தல் 

பநரக்கு புரிதல், ஆய்தல் 

பநரட்டமிடு, 

பநரட்டம்பேரடு 

ஆபலரசி 

சதரி அறிதல் 

பதரன்று எண்ணம் அல்லது சிந்தனை ஏற்ேடு 

உதி எண்ணம் அல்லது சிந்தனை ஏற்ேடு 

பகள் அறிதல் 

பகள்ேிப்ேடு சதரிந்துசகரள் 

பமரப்ேம்ேிடி ஊகி, சதரிந்துசகரள் 

சுனே, ருசி ரசி 

 

5.8. முடிவுனர 

 ேல்சேரருண்னம அல்லது ேல்சேரருள் ஒருசமரழியம் சமரழினமப்ேில் ேிலக்க 

இயலரத சிக்கலும் பதனேயும் ஆகும். ஒரு சசரல் ஒரு சேரருண்னமனயக் குறிப்ேிடும் ேடி 

ஒரு சமரழி சசயலரற்ற இயலரது. சமரழி ேினைேரக்கம் உள்ைதரகும். குனறந்த 

எண்ணிக்னகயிலரை சசரற்கனைக் சகரண்டு எண்ணிறந்த எண்ணிக்னகயிலரை 
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சேரருண்னமகனை சேைிப்ேடுத்துேது அதன் ேினைேரக்கத் தன்னமயரகும். 

சேயர்கனைக் கரட்டிலும் ேினைகள் அதிகமரை ேல்சேரருண்னமனயக் 

சகரண்டிருக்கின்றை. இரண்டரயிரத்திற்கும் குனறேரை எண்ணிக்னகயிலரை 

ேினைகனைப் ேயன்ேடுத்தித்தரன் தமிழ் சசயல்சதரடர்ேரை கருத்துருக்கனை 

சேைிப்ேடுத்தி ேருகின்றது. சேரருண்னம நீட்சி அல்லது சேரருண்னம மரற்றத்தின் 

ேினைவுதரன் ேல்சேரருண்னம. இவ்ேியலில் புலைறிக் பகரட்ேரட்னடயும் சேரருட்புலப் 

சேரருண்னமயியல் பகரட்ேரட்னடப் ேயன்ேடுத்தித் தமிழ் ேினைகைின் சேரருண்னம 

நீட்சினயயும் சேரருண்னம மரற்றத்னதயும் ேிைக்க முயற்சி எடுக்கப்ேட்டுள்ைது. 

ேினைகனை சலை வினைகள் (இடமொற்ற வினைகள்), னகமொற்ற வினைகள், நினல 

மொற்ற வினைகள், தொக்க வினைகள், புலைனுைர்வு வினைகள், உைர்ச்சி வினைகள், 

அறிவுசொர் வினைகள், கருத்துப் ொிமொற்ற வினைகள் எைப் ேகுக்கப்ேட்டு அேற்றில் ேரும் 

ேினைகள் சேரருண்னம நீட்சி சசய்ேது ேற்றி ஆயப்ேட்டது. இவ்ேித ஆய்வு, ேினைகள் 

ஒரு சேரருண்னமப் புலத்திலிருந்து மற்சறரரு சேரருண்னமப் புலத்திற்கு சேரருண்னம 

நீட்சி சசய்ேத்னத உணர்த்தியது. ேிற சமரழிகைில் ேினைகைின் சேரருண்னம நீட்சி 

சதரடர்ேரை ஆய்வுகளுடன் ஒப்ேிடுப் ேரர்க்னகயில் இவ்ேிதமரை சேரருண்னம நீட்சி 

ஒரு சேரதுத்தன்னமனய உணர்த்தி நிற்ேனத அறிய முடிகின்றது.  
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                             இயல் 6 

ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

ப ொருண்னம நீட்சியும் 

6.1 அறிமுகம் 

கைிைியின் வரவொல் பசொற்ப ொருண்னமயியல் புதிய  ொிமொைங்கனள 

எய்தியுள்ளது. கைிைினயப்  யன் டுத்திச் பசொற்ப ொருண்னம ஆய்னவ கமற்பகொள்ளும் 

பசயல் ொடுகள் கைிைிச் பசொற்ப ொருண்னமயியல் (computational lexical semantics) 

என்ற புதிய  ொடக்கினள உருவொகும் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது. பசொற்ப ொருண்னம 

ஆய்வு என்றொல் கைிைினயப்  யன் டுத்திச் பசய்யப் டும் ஆய்வு என்று கூறுகிற 

அளவிற்கு இக்கினள இயற்னக பமொழி ஆய்வில் (Natural Language Processing) கொல் 

ஊன்றியுள்ளது. பசொற்ப ொருண்னமயியல் பமொழியியலில்  ரந்த ஒரு கினளயொக 

வளர்ந்துள்ளது. கைிைிச் பசொற்ப ொருண்னமயியல் இவ்வொய்வுக்கு அடிப் னடக் 

ககொட் ொடொய் அனமகின்றது.  

பசொற்கனளப்  ற்றிக் கூடுதலொக விளக்கம் தருவது அகரொதிகளொகும். 

இவ்வகரொதிகள் பசொற்களின் உச்சொிப்பு, இலக்கைக்கூறு இவற்னறத் தருவகதொடுச் சூழல் 

அடிப் னடயில் பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னமனய (polysemy) (ஒருபசொல் ல்ப ொருனள) 

எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் தருகின்றை. இதற்கு அகரொதிகள் பசொற்களுக்கினடயிலொை 

ப ொருண்னம உறவுகனளப்  யன் டுத்துகின்றை. இப்ப ொருண்னம உறவுகள் 

ஒருப ொருள் ன்பமொழியம் (synonymy), உள்ளடங்கு-உள்ளடக்கு பமொழியம் (hyponymy-

hyperonymy),  குதி-முழுனம பமொழியம் (meronymy-holonymy) க ொன்றைவொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக அகரொதிகள் நூல் என் தற்குப் புத்தகம் என்ற அதன் 

ஒருப ொருள் ன்பமொழினய விளக்கமொக பகொள்ளலொம்; நொய் என் தற்கு (அது ஒரு) 
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விலங்கு என்ற உள்ளடக்கு பமொழினயத் (hyperonymy) தரலொம்; தனல என் தற்கு (அது 

ஒரு) உடல் உறுப்பு என்ற  குதி-முழுனம (meronymy) உறனவ பவளிப் டுத்தலொம். 

இவ்வகரொதிகள் ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னமனயப்  யன் ொட்டுச் சூழல்கள் 

அடிப் னடயில்  ல சிறு ப ொருண்னமகளொகப்  ிொித்துப்  ட்டியலிடும். 

இப்ப ொருண்னமகளின்  ட்டியனல (ப ொருண்னம நீட்சினய) அச்பசொல்னலப்  ிற 

பசொற்களுடன் பதொடர்பு டுத்தியும் சூழலுடன் பதொடர்பு டுத்தியும் ஆக்கலொம் அல்லது 

அறிந்து பகொள்ளலொம் என்னும் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் இவ்வொய்வு அனமகின்றது. 

குறிப் ொக வினைகளின்  ல்ப ொருண்னமனய ஆக்கமொகப் ப றுவகத இவ்வியலின் 

கநொக்கமொகும். 

6.2 .ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு 

ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு  ற்றிப் புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் நூலில் 

(Pustejovsky, 1995)  கூறப் டுள்ள பசய்திகள் இங்குச் சுருக்கமொகக் கூறப் டுகின்றை. 

அவர் கமற்ககொளொகக் கொட்டியுள்ள நூல்களும் ஆய்வின் முழுனமக்கு கவண்டி அவ்வொகற 

தரப் ட்டுள்ளை. பமொழியின் பசொல் எவ்வொறு, எனதக் குறிப் ிடுகின்றது என் து முதலில் 

கருதப் ட கவண்டும். கைிைி பமொழியியலொரும் ககொட் ொட்டு பமொழியியலொரும் 

அகரொதினயத் பதொடொியல், உரு ைியல் மற்றும் ப ொருண்னமத் தகவல்களுக்கொக 

அனடயொளப் டுத்தப் ட்ட பசொல் ப ொருள்களின் நினலயொை குழுமமொகக் 

னகயொளுகின்றைர்.  ின்வரும் கருத்துருக்கள் கவைத்தில் பகொள்ளப் ட கவண்டும்.  

1. புதிய சூழல்களில் பசொற்களின்  னடப் ொக்கப்  யன் ொடு (creative use)  

2. ஒருங்கினைப்பு (compositionality) அடிப் னடயில் பசொல் ப ொருண்னமயியல் 

மொதிொிகளின் மதிப்புனர  
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புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் கருத்துப் டி  ின்வருவை பசொற்ப ொருண்னமயியலின் 

முக்கியமொை சிக்கல்கள் ஆகும்.  

1. பமொழியின்  ல்லுரு  இயல்ன  (polymorphic nature) விளக்குதல்  

2. இயற்னக பமொழிக் கூற்றுகளின் ப ொருண்னமத் தன்னமனயப் (semanticality) 

 ண் ொக்கம் பசய்தல்  

3. புதிய சூழல்களில் பசொற்களின் வினளவொக்கப்  யன் ொட்னடப் (creative use of 

ords) புொிந்துக்பகொள்ளுதல்  

4. ஒன்றுகசர்க்கப் ட்ட ப ொருண்னம உருப் டுத்தத்னத (co-compositinal                                  

semantic representetion) கமம் டுத்தல். 

பசொற்கள்  ங்பகடுக்கிற பதொடொியல் அனமப்ப ொழுங்குகனள ஆய்வதற்கொகச் 

பசொற்களின் ப ொருண்னமகனளக் குழுமுவதற்கு அண்னமக்கொலத்தில் பமொழியியல் 

வழிமுனறகள் உருவொக்கப் ட்டை. எடுத்துக்கொட்டொக ஆங்கிலத்தில் வினைகனளப் 

ப ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் தைிப் ட்ட வகுப்புகளொகப்  குக்க பலவின் 

(Levin,1993) வினைப் ங்பகடுப் ொளர் மொறு ொடுகளின்  ரந்த வனகப் ொட்டின் 

சுருக்கத்னதத் தருகிறொர். எடுத்துக்கொட்டொக மூழ்கு ‘sink’, உருள் ‘roll’ மற்றும் உனட 

‘break’ என் னவகளுக்குச் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை வடிவமும், 

பசயப் டுப ொருள் குன்றியவினை வடிவமும் இருக்கின்றை. இவ்வினைகளின் 

பசொற்ப ொருண்னமகள் “பசய்யச் பசய்” என்ற ப ொருள்ககொள் கூற்றிைொல் 

உறவுப் டுத்தப் ட்டுள்ளை.  ல பசயப் டுப ொருள் குன்றியவினைகளுக்குச் 

பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை வடிவம் இல்லொமல் இருக்கும் (எ.கொ. வந்துகசர் 

‘arrive’, இற ‘die’, விழு ‘fall’) (Pustejovsky, 1995:9): 

(1)  அ.The boat sank in stormy weather. 
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 டகு புயல்கொற்றுச் சூழலில் மூழ்கியது.  

    ஆ. The plane sank the boat in stormy weather  

ஆகொயவிமொைம் புயல்கொற்றுச் சூழலில்  டனக மூழ்கடித்தது  

(2) அ. The ball rolled down the hill. 

       ந்து மனலயிலிருந்து உருண்டது.  

     ஆ. Mary rolled the ball down the hill. 

        கமொி  ந்னத உருட்டிவிட்டொள்.  

(3) அ. The bottle broke suddenly. 

 புட்டி திடீபரை உனடந்தது.  

     ஆ. Mary broke the bottle suddenly. 

கமொி புட்டினயத் திடீபரை உனடத்தொள்.  

(4) அ. The letter arrived on time. 

                கடிதம் சமயத்தில் வந்தது.  

     ஆ. *The mailman arrived the letter on time. 

        *த ொல்கொரர் கடித்தனதச் சமயத்தில் வந்தொர்.  

  (5) அ. My terminal died last night. 

   ஆ.*The storm died my terminal last night 
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  (6) அ. The block tower fell. 

         ககொபுரம் வீழ்ந்தது  

       ஆ. *Raja fell the block tower. 

    *இரொ ொ ககொபுரத்னத வீழ்த்திைொன் 

      இ. Raja felled the block tower. 

      இரொ ொ ககொபுரத்னத வீழ்த்திைொன் 

 வினைகளின், வினைத்பதொடர்களின் மற்றும் வொக்கியங்களின் கநொக்க வனககளின் 

 ின்வரும் வனகப் ொடுகனளக் கருத்தில் பகொள்ள கவண்டும்   

1. பசயல் ொடுகள் (Activities) 

எ.கொ. நட, ஓடு, நீந்து, குடி (walk, run, swim, drink) 

2. நினறகவற்றல்கள் (Accomplishments) 

எ.கொ. கட்டு, அழி, உனட (build, destroy, break) 

3.  லன்கள் (Achievements) 

எ.கொ. இற, கண்டு ிடி, வந்துகசர் (die, find, arrive) 

4. நினலகள் (States) 

எ.கொ. கநொயுறு, பதொி, கொதலி, ஒடு, நினை, இரு (sick, know, love, resemble,     

think, be) 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் பசொற்கனள கவறு ட்ட ப ொருண்னம வகுப்புகளொகக் குழுமம் 

பசய்வதுடன் எவ்வொறு பசொற்கள் எல்லொம் ஒன்கறொபடொன்று ப ொருண்னம 
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அடிப் னடயில் பதொடர்புக்பகொண்டுள்ளை என் னதயும் ஆய்கின்றது. நொம் பசொல் 

உறவுகளின் ஐந்து வகுப்புகனள ஆய்கவொம்.  

1. ஒருப ொருள்  ன்பமொழி (synonymy)  

2. எதிர்பமொழியம் (antonymy) 

3. ப ொருள் உள்ளடங்கல் மற்றும் பசொல் மரபுொினம (hyponymy and lexical 

inheritance) 

4. சினை-முதல் உறவு (meronymy) 

5. உட் டுத்தல் மற்றும் முற்ககொள் பசய்தல் (entailment and presupposition) 

ப ொதுவொக ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் கருத்துருக்களுக்கு இனடகய உள்ள உறவுகள் 

என்று எடுத்துக்பகொள்ளப் டுவனதவிடச் பசொற்களுக்கு இனடகய உள்ள உறவு என்று 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்றது. இரண்டு பவளிப் டுத்தங்கள் எல்லொச் சூழல்களிலும் 

வொக்கியத்தின் உண்னம மதிப்பீடு மொறொமல் ஒன்னறபயொன்று இடம் ப யர்க்குமொைொல் 

அனவகளுக்கினடகய உள்ள உறவு ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் என்று ஒரு நினலப று 

விளக்கம் கூறுகின்றது (னலயொன்ஸ் 1977, குரூஸ் 1986). ஒருப ொருள் ன்பமொழியம் 

பவளிப் ொடுகளின் இடப்ப யர்ச்சியொல் விளக்கப் ட்டொல் அனவகளுக்கு இனடகய 

உள்ள உறவு ஒகர வனகப் ொட்டுச் பசொற்களுக்கு இனடயிலொை உறவொகும் (intra-category 

relation) எடுத்துக்கொட்டொக, ப யர்ச் பசொல்லுக்கும் ப யர்ச் பசொல்லுக்கும் உள்ள உறவு, 

வினைச் பசொல்லுக்கும் வினைச் பசொல்லுக்கும் உள்ள உறவு. எதிர்பமொழியம் 

ப ொருண்னம எதிர்நினல அடிப் னடயில்  ண் ொக்கம் பசய்யப் ட்ட உறவொகும். 

ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் க ொல எதிர்பமொழியமும் கருத்துருக்களுக்கு இனடகய உள்ள 

உறவொகக் கருதப் டொமல் பசொற்களுக்கினடகய உள்ள உறவொகக் கருதப் டுகிறது.  

(7) உயர் - தொழ்  

     கைமொை – இகலசொை 
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    கவகமொக – பமதுவொக  

     நீளம் - குட்னட  

கசர்ந்து வருனகத் தரவு (co-occurrence data) ஒருப ொருள்  ன்பமொழிகள் ஒகர எதிர் 

பமொழிகனளப்  ங்கிட்டுக்பகொள்ளத் கதனவயில்னல என்று எடுத்துக்கொட்டுகின்றை. 

எடுத்துக்கொட்டொக உயர் மற்றும் ஏறு என் தும் தொழ் மற்றும் இறங்கு என் தும் ஒத்த 

ப ொருண்னமக் பகொண்டனவ; இருப் ினும் உயர்/இறங்கு, தொழ்/ஏறு என் ை எதிர்பமொழி 

இனைகள் அல்ல. கைிைி பமொழியியலில் மிகக் கூடுதலொக ஆயப் ட்ட பசொல் உறவு 

ப ொருள் உள்ளடங்கு உறவொகும் (hyponymy) குறிப் ொக மரபுொினம வனல 

அனமப்புகளில் (inheritance net works) விளக்கப் டும் வனகப் ொட்டியல் உறவு (taxonamic 

relation) எடுத்துக்கொட்டொக வண்டி என் து வொகைம் என் தன் ப ொருள் உள்ளடங்கு 

பசொல் என்று குறிப் ிடப் ட்டொல் வொகைம் அல்லது ஊர்தி என் து வண்டி என்ற 

கருத்துருவின் கமற்கருத்துரு (super concept) எைலொம். அதொவது வண்டி என்ற குழுமம் 

வொகைம் என்ற குழுமத்தொல் சுட்டிக்கொட்டப் டும் தைி அங்கங்களின் துனைக் 

குழுமமொகும்.  

விளக்குவதற்கும் முனறயொக ஆய்வதற்கும் மிகக் கடிைமொை பசொல்லுறவு சினை 

பமொழியமொகும் (meronymy), அதொவது  குதிகளுக்கும் முழுனமக்கும் உள்ள உறவு 

‘ குதியொக இருக்கிற’ (part of), உருவொக்கப் ட்ட (made of) என்ற  யைினலகளொல் 

குறிக்கப் டும் இவ்வுறவு அறிவு உருப் டுத்த பமொழிகளில் (knowledge representation 

Languages) மிகப் புழக்கமுள்ளதொகும். உட் டுத்தமும் (entailment), முற்ககொளும் 

(presupposition) பசொற்கனள ஒன்றுக்பகொன்று உறவுப் டுத்தத்தக்க மற்பறொரு வழி ஆகும். 

 ின்வரும் வொக்கியங்கள் எவ்வொறு ஒன்னறபயொன்று உள்ளடக்குகிறது என் னதக் 

கொண்க ொம்.  

(8) அ. ரொமன்  ொம்ன க் பகொன்றொன்.  
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    ஆ.  ொம்பு இறந்தது.  

அதொவது பகொல்லும் நிகழ்வு இருந்தொல் இறக்கும் நிகழ்வும் இருக்கும். இம்மொதிொியொை 

உட் டுத்தும் உறவுகனளக் கண்டுபகொள்வது பமொழியியலில் பசொற்கூறிடலின் 

கநொக்கமொக 1960-களில் இருந்தது; இன்றும் ஆய்வுகளுக்கு ஊக்கமொய் இருக்கின்றது.  

ஆங்கிலத்தில் sell, மற்றும் trade என்ற வினைகள் உொினமனய அல்லது 

னவத்திருப் னத முற்ககொள் பசய்யும். தமிழில் வில் மற்றும்  ண்டமொற்று என்ற வினைகள் 

உொினமனயகயொ னவத்திருப் னதகயொ முற்ககொள் பசய்யும் (Pustejovsky, 1995:25): 

(9) அ. ரொ ொ தன் னசக்கினள விற்கிறொன்.  

     ஆ. ரொ ொ னசக்கிள் னவத்திருக்கிறொன்.  

(10) அ. ரொைி அவலுக்கொக பநல்னலப்  ண்டமொற்று பசய்தொள்.  

     ஆ. ரொைி பநல் னவத்திருக்கிறொள். 

சில பசொற்களில் முற்ககொள் கநரடியொைதல்ல. எடுத்துக்கொட்டொக மற என்ற வினை அது 

ஏற்கும் நிரப் ியின் உண்னமனய முற்ககொள் பசய்யும்.  

(11) அ. ரொ ொ கதனவப்பூட்டியனத மறந்துவிட்டொன்.  

        ஆ. ரொ ொ கதனவப்பூட்டியனத மறக்கவில்னல.  

ரொ ொவின் நினைவு எப் டி இருந்தொலும் “ரொ ொ கதனவப்பூட்டியது” உண்னமயொகும். 

இருப் ினும்  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டில் நிரப் ியுடன் பதொடர்புள்ள உண்னம நிகழ்ச்சிப் 

ப ொருள்ககொண்னம இல்னல.  

(12) ரொ ொ கதனவப்பூட்ட மறந்துவிட்டொன். 

6.2.1. ேல்சேரருண்னமயின் தர்க்கச்சிக்கல் 

6.2.1.1. ப ொருண்னம நீட்சியின்  ல்கவறுவனககள் 

ஒரு பமொழியில் உள்ள பசொல் அலகுகளின் ப ொருண்னமயியல் விளக்கத்தின் 

சொியொை நனடமுனற, இலக்கைத்தில் உள்ள மயக்கத்தின் நடத்னதனயயும் பசொல் 
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கதர்னவயும் சொியொை டி விளக்க நம்னம அனுமதிக்க கவண்டும். இது பமொழியின் 

இலக்கைம் மற்றும் ப ொருண்னம விளக்கத்னத எளினமப் டுத்தும். ஒரு பமொழியிலுள்ள 

 ல பசொற்களுக்குப்  ல ப ொருள்கள் இருக்கின்றை. இனதப்  ல்ப ொருண்னம (polysemy) 

என் ர். பசொற்கள்  ல்ப ொருண்னமகனள அனடயும் வழியில் கவறு டுகின்றை. 

எடுத்துக்கொட்டொக பவன்கர (Weinreich, 1964) என் வர் இரண்டு வனகயொை 

மயக்கங்கனள கவறு டுத்துகிறொர். முதலொவது முரண் டும் மயக்கம் (contrastive ambiguity) 

எைப் டும். முரண் டும் மயக்கம் ஒரு பசொல் எகதச்னசயொக இரண்டு கவறு ட்ட பதொடர்பு 

இல்லொத ப ொருண்னமகனளக் பகொண்டிருப் தொகும். இனத ஒரு பசொல் க ொலி 

(homonymy) என் ர்.  

(13) அ. அவர் ஒரு  டி அொிசி வொங்கிைொர்.  

      ஆ. அவன்  டி ஏறி உள்கள பசன்றொன். 

(14) அ. அவன் ஒரு அடி நகர்ந்தொன்.  

       ஆ. அவள் அந்தப் ப ொியவொின் அடி பதொட்டு வைங்கிைொள். 

(15)  அ. அந்தக் கருத்துனரயொடல் முக்கிய நிகழ்ச்சிக்குத் திரும் ியது.  

       ஆ. அந்த மொடு வலது  க்கமொகத் திரும் ியது.  

கமற்பசொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில் சொய்பவழுத்துச் பசொற்களுக்கு ஒன்றுக்கு கமற் ட்ட 

ப ொருள்கள் இருக்கின்றை. இது வரலொற்று அடிப் னடயில் பதொடர்புள்ளனவயொக 

இருந்தொலும் சொி அல்லது எகதச்னசயொைொலும் சொி இனவ அகரொதி அனமப் தற்கும் 

ப ொருளின் ஒரு கொல ஆய்னவச் பசய்வதற்கும் கதனவ இல்லொதனவ.  ின்வரும் 

வொக்கியங்களில் இனைச் பசொற்ப ொருண்னமகள் சூழல் அடிப் னடயில் அடிப் னட 

ப ொருண்னமயிலிருந்து கவறு ட்டு இருப் னதக் கொைலொம்.  

(16) அ. அவன் வங்கியிலிருந்து  ைம் எடுத்தொன்.  

       ஆ. அவர்கள் ரயில் சந்திப் ில் ஒரு புதிய வங்கினயக் கட்டி வருகிறொர்கள்.  

(16) அ. அவன்  ன்ைல் வழியொக உள்கள நுனழந்தொன்.  
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      ஆ. அவள்  ன்ைனல மூடிைொள்.  

(17) அ. அவன் கதவுக்குப்  ச்னச வர்ைம் பூசிைொன்.  

      ஆ. அவள் கதவு வழியொக பவளிகயறிைொள்.  

(18) அ. கனட  த்து மைிக்குத் திறக்கும்.  

     ஆ. அவன் வொனயத் திறந்து  தில் கூறவில்னல. 

 இந்தப் ப ொருள் கவறு ொடுகள் துனை நினலப்  ல்ப ொருண்னமகள் என்று 

அனழக்கப் டும். நம்முனடய பசொற்ப ொருண்னமயின் மொதிொி எப் டியொவது வங்கி என்ற 

பசொல் ஒரு நிறுவைத்னதயும், கட்டிடத்னதயும் குறிப் ிடுவனதயும்  ன்ைல் என்ற பசொல் 

ஒரு ப ௌதீகப்ப ொருனளயும் துனளனயயும் குறிப் ிடுவனதயும் விளக்க இயல கவண்டும். 

இவ்பவடுத்துக்கொட்டுகளில் ப ொருள்களின் துனை நினலயில் இரண்டு வனககள் 

இருக்கின்றை: ஒன்று வனகப் ொட்னடத் தக்கனவப் து, இரண்டு வனகப் ொட்னட 

மொற்றுவது. தர்க்கப்  ல்ப ொருண்னம (logical polsemy) என் து பசொல் வனகப் ொட்டில் 

மொற்றம் இல்லொத பசொல்லின்  ல்ப ொருண்னமகள் கமலூறலொக வரகவொ சொர்ந்து வரகவொ 

ப ொருண்னமகனளப்  ங்கிட்டுக் பகொள்ளகவொ பசய்யும் துனைநினல மயக்கமொகும். 

எைகவ துனைநினலயில் ஒரு  ல்ப ொருண்னம தர்க்க  ல்ப ொருண்னமனய விட சிறிது 

அகலமொைது. ஏபைன்றொல் முந்னதயதும் எவ்வொறு வனகப் ொடு கடந்த ப ொருள்கள் உறவு 

பகொண்டிருக்கின்றை என்று விளக்குகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக பூட்டு என் னதப் 

ப யரொகவும் வினையொகவும்  யன் டுத்துவது ஆகும்.  

6.2.1.2. முரண் மயக்கம்  

கமற்பசொன்ை கவறு ொடுகனளப்  யன் டுத்திக் குறிப் ொகத் தைிச் பசொல்லுடன் 

 ல ப ொருள்களின் இடுகுறித் தன்னமயொை பதொடர்ன ப்  யன் டுத்திப் ப ொருள் மயக்கம் 

குறித்த இன்று வனர உள்ள ஆய்வுகள் முரண் மயக்கத்னதகய விளக்குகின்றது. கமலும் 

அது துனைநினலப்  ல்ப ொருண்னமயொக விளக்கப் ட்டொல், அது வனகப் ொடு கடந்த 

ப ொருண்னம மயக்கமொக இருந்திருக்கின்றது; இது முரண் ப ொருள்களின் துனை 
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வனககளொக விளக்கப் டுகின்றை. இது அவ்வளவு வியக்கத்தக்கதல்ல; ஏபைன்றொல் 

பசொல் ப ொருள்கனள கவறு டுத்தத் தற்க ொனதய உருப் டுத்த உத்திகளும் 

(representational techniques)  திட்டங்களும் (strategies) தந்திருந்தும், இப்ப ொருள் மயக்க 

வனககளுக்கு இனடகய தர்க்க அடிப் னடயிலொை கவறு ொட்னடச் பசய்யக் கொரைம் 

இல்னல என்று கதொன்றுகின்றது. இந்தத் திட்டத்னதப் ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் 

க ரகரொதிகள் (Sense Enumeration Lexicons (SELS))  என்று புஸ்பதக ொவிஸ்கி 

குறிப் ிடுகிறொர் (Pustejovsky, 1945:29). 

முரண் ப ொருளுள்ள பசொற்களின் மயக்க நீக்கங்களுக்கு என்ை கொரைிகள் 

 ங்களிக்கின்றது என் னத ஒரு எடுத்துக்கொட்டு வழி கொை முயல்கவொம்.  ின்வரும் 

வொக்கியத்தின் ப ொருள் மயக்கத்னத எடுத்துக்பகொள்கவொம்:  

(19) John shoots a few bucks. 

இந்த வொக்கியத்தில் shoot என்ற வினையும் buck என்ற ப யரும் முரண் அடிப் னடயில் 

ப ொருள் மயக்கம் உள்ளனவகளொகும். இவ்வொக்கியம் John கவட்னட ஆடியனதகயொ சூதில் 

 ைம் பசலவழித்தனதகயொ குறிப் ிடும். இந்த எடுத்துக்கொட்டு  யன் வழியியல் கட்டுண்ட 

ப ொருள் மயக்கநீக்கம் (pragmatically constrained disamibuation) என்று அனழக்கப் டும்; 

ஏபைன்றொல் இந்தக் கூற்னறப் புொிந்துக்பகொள்வது, John யொர் மற்றும் அவன் எந்தச் 

பசயலில் ஈடுப் ட்டுள்ளொன் என் து குறித்த குறிப் ிட்ட சூழலில் ப றப் டும். பசொல் 

மயக்க நீக்கம் ஒரு பசொல்லுக்பகன்று சுதந்திரமொக நிகழ்வதில்னல; ஒரு பசொல்லின் 

சூழகலொ ப ொருண்னமக்களகமொ கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டுவிட்டொல்  ிற பசொற்களின் 

ப ொருண்னம மயக்கமும் கட்டுப் ட்டுவிடும். இது முரண் ப ொருள் மயக்கத்தின் 

 ண்புக்கூறொய் இருந்தொலும் தர்க்கப் ப ொருண்னமயிலுள்ள ப ொருண்னமச் சுருக்கத்னத 

இது  ண் ொக்கம் பசய்யொது.  ின்வரும் வொக்கியத்னத எடுத்துக்பகொள்கவொம்.  

(20) Nadia’s plane taxied to the terminal 

http://www.languageinindia.com/


287 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

கமற்பசொன்ை எடுத்துக்கொட்டில் ப யர்ச் பசொற்களொை plane மற்றும் terminal 

என் ைவற்றில் ப ொருள் மயக்கம் உள்ளை. இங்கக plane என் தற்கு ‘விமொைம்’, 

‘மரகவனலக் கருவி’ என்ற இரு ப ொருள்கள் உள்ளை; terminal என் தற்கு ‘கைிைி 

முனை’, ‘கட்டிடம்’ என்ற இரு ப ொருள்கள் உள்ளை. அம்மொதிொியொை பசொற்களில் 

ப ொருள் மயக்க நீக்கத்தின் கைிைி அடிப் னடயிலொை கருதல் தரப் ட்ட 

வொக்கியத்திற்குள் தரப் ட்ட சூழல் மற்றும்  யன்வழி நடவடிக்னககனளக் பகொண்டு 

பசொல்லுக்குச் சொியொைப் ப ொருனளக் கொண் து தொன்.  

இறுதியொகப் ப ொருள் மயக்க நீக்கத்திற்குச் சூழல் மற்றும்  யன் வழியியல் 

பசய்திகள் கதனவப் டொத முரண் மயக்கத்தின் கநர்வுகள் இருக்கின்றை. வொக்கியத்தின் 

 யைினல உறவின் கொரைமொகப் ப றப் டுகிற மயக்க நீக்கம் எடுத்துக்கொட்டொகப் 

 ின்வரும் வொக்கியங்களில் club என்ற பசொல்லின் சொியொைப் ப ொருள் தனலகீழொை 

எழுவொய் இடத்தில் வருகிற ப யர்த் பதொடொின் வனகப் டுத்தல் அறிவொல் 

ப றப் டுகிறது.  

(21) அ. Nadia’s favourite club is the five-iron.  

      ஆ. Nadias’s favourite club is the Carlton. 

இவ்பவடுத்துக்கொட்டில் ப ொருத்தமொை ப ொருள் கண்டு ிடிக்கப் டும் வழியின் 

கொரைமொகப் புஸ்பதக ொவிஸ்கி இனத வனகப் டுத்தல்சொர் கட்டுப் டுத்தப் ட்ட 

ப ொருண்னம மயக்க நீக்கம் (sortally constrained disamibuation) என் ொர். 

6.2.1.3. துனைநினல வருனகப்  ல்ப ொருண்னம  

முன்ைர் விவொதித்தப் ப ொருண்னம மயக்க நிகழ்வுகள் க ொல் அல்லொமல் துனை 

வருனகப்  ல்ப ொருண்னம (complementary polysemy) ப ொருள்களுக்கினடகய, 

உறவுகளின் கவறு ட்ட வனககனள உள்ளடக்கி உள்ளதொகத் பதொிகிறது. முன்ைர்  ொர்த்த 

கதவு,  ன்ைல் இவற்றின் ப ொருள் மயக்கங்கள் உருவம்-இடம்  ிறழ்ச்சிகள் (figure-ground 
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reversals) என்று அனழக்கப் டுகின்ற மொறு ொடுகளின் (alternation) ப ொிய குழுமத்தின் 

 ொகமொகும். இது பமொழியில் அடுப் டி, குழொய், ககட் க ொன்ற ப யர்களின் ப ொிய 

வகுப்ன  உள்ளடக்கும். இப்ப யர்களில் “துனள” மற்றும் இத்துனளனய வடிவனமக்கப் 

 யன் டும் “ப ௌதீகப்ப ொருள்” என்ற இரு ப ொருள்களொல் மயக்கம் வினளகின்றை. 

இப்ப ொருள்  ிறழ்ச்சி தர்க்கப்  ல்ப ொருண்னமகள் என்று விளக்கப் ட இயலும்  ல 

ப யர்ப்  ிறழ்ச்சிகளில் ஒன்றொகும். இங்குப் ப யர்ச் பசொற்கள் சீரொகத் பதொடர்புள்ள 

ப ொருள்  ிறழ்ச்சிகனளக் பகொண்டிருப் தொகத் பதொிகின்றது.  

(22) எண்ைக்கூடியப் ப யர்-திரள் ப யர்ப்  ிறழ்ச்சி (count/Mass alternation) 

அ. அந்த ஆடு னமதொைத்தில் கமய்கிறது.  

ஆ. ரொ ொ மதிய உைவில் ஆடு சொப் ிட்டொன்.  

(23)  ொத்திரம்- ொத்திரத்திலிருக்கும் ப ொருள்  ிறழ்ச்சி  (container/containee alternation) 

அ. குழந்னத புட்டினய உனடத்துவிட்டது.  

ஆ. குழந்னத புட்டி முழுவதும் குடித்துவிட்டது.  

(24) உருவம்-இடம்  ிறழ்ச்சி (Figure-Ground Reversals) 

அ. ன்ைலில் வர்ைம் பூசிைொன்.  

ஆ. ன்ைல் வழியொக உள்கள நுனழந்தொன். 

(25) உற் த்திப்ப ொருள்-உற் த்தியொளர்  ிறழ்ச்சி (product/producer alternation) 

அ.அந்த நொகளடு அதன் ஆசிொியனரப்  தவியிலிருந்து விலக்கியது.  

ஆ. அந்த நொகளட்னட அவன் கிழித்துவிட்டொன்.  

(26) தொவரம்-உைவுப்  ிறழ்ச்சி (plant-food alternation) 

 அ.அவன் கதொட்டத்தில் ஆப் ிள் நட்டொன்.  

 ஆ.அவன் இரண்டு ஆப் ிள் சொப் ிட்டொன். 

(27) பசயல் ொடு–வினளவுப்  ிறழ்ச்சி (process/result alternation) 
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அ. அவன் அவனள அந்த கவனலக்குத் கதர்வு பசய்தொன்.  

ஆ. அவள் கதர்வு மகிழ்னவத் தந்தது.  

(28) இடம்-மக்கள்  ிறழ்ச்சி (place/people alternation) 

 அ. ரொ ொ தஞ்சொவூருக்குச் பசன்றொன். 

 ஆ. முதலனமச்சனர தஞ்சொவூர் மகிழ்ச்சிகயொடு வரகவற்றது.  

தர்க்கப்  ல்ப ொருண்னமக்குள் சொியொை ப ொருள் குறிப் ிட்ட பசொல் வருகிற சூழல் 

அடிப் னடயில் அனடயொளம் கொைப் டுகின்றது.  

துனைநினல வருனகப்  ல்ப ொருண்னம  ிற வனகப் ொட்டிலும் கொைப் டுகிறது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, நல்ல க ொன்ற ப யரனடகள் அனவ அனட பசய்யும் ப யர்களின் 

அடிப் னடயில்  ல்ப ொருண்னமகனளப் ப றும்.  

(29) அ. நல்ல கொர்  

       ஆ. நல்ல சொப் ொடு 

       இ. நல்ல கத்தி 

 தர்க்க அடிப் னடயிலொை  ல்ப ொருண்னமனய வினைகள் கதர்வு பசய்யக்கூடிய 

 ல் நிரப் ிகளின் வனககளுடன் (multiple complement types) பதொடர்புள்ளதொகக் 

கொைலொம்.  

(30) அ. ரொைி நொவனலப்  டிக்கத் பதொடங்கிைொள். 

      ஆ. ரொைி நொவல்  டிப் னதத் பதொடங்கிைொள்.  

       இ. ரொைி நொவனலத் பதொடங்கிைொள்.  

பதொடங்கு க ொன்ற வினைகள் அனவ  ல எண்ைிக்னகயிலொைத் பதொடொியல் மற்றும் 

ப ொருண்னமயியல் சூழல்கனள (வினைத் பதொடர், பதொழிற்ப யர்த் பதொடர், ப யர்த் 

பதொடர்) கதர்வு பசய்ய இயலும் என்ற நினலயில்  ல்ப ொருண்னமனய 

பவளிப் டுத்துவை ஆகும். அதிக அளவுக்கு இவ்வினை ஒகர ப ொருனளத் தக்க 

னவத்திருக்கிறது. அது கதர்வு பசய்யும் நிரப் ியின் வனக அடிப் னடயில் சிறிது 
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கவறு டலொம். எைகவ இது தர்க்கப்  ல்ப ொருண்னமக்கு நியொயமொை எடுத்துக்கொட்டொகத் 

பதொிகின்றது.  

 ல்ப ொருண்னமகளொகப்  ொர்க்க இயலும்  ிற பதொடர்புள்ள ப ொருள்கள் தன் 

வினளவு/கொரை வினளவு க ொன்ற (inchoative/causative)  ிறழ்ச்சிகளொகக் கூடுதல் 

அகலமொக விளக்கப் டும் வினைப்  ிறழ்ச்சிகளின் களத்திற்குக் பகொண்டு பசல்கின்றது.  

(31)    அ. புட்டி உனடந்தது.  

ஆ. ரொ ொ புட்டினய உனடத்தொன். 

(32)   அ.  ன்ைல் திடீர் என்று திறந்தது. 

         ஆ. ரொைி  ன்ைனலத் திறந்தொள். 

6.2.1.4. பதொடக்க நினல பசொற்ப ொருண்னமக் ககொட் ொடு 

 பதொடக்க நினல மொதிொினயக் கூடுதல் பதளிவொகத் தரகவண்டி சிக்கனலக் 

ககொடிட்டுக் கொட்டுகவொம். இயற்னக பமொழிப் ப ொருண்னமயியலின் னமயச்சிக்கல் 

பமொழியின் எந்தக் ககொனவக்கும் சொியொைப் ப ொருள்ககொனளத் தருவது என்று 

எடுத்துக்பகொண்டொல், நொம் பசொல் வடிவுகளுக்கும் ப ொருண்னம வடிவுகளுக்கும் 

இனடயிலொை ப ொருத்தம் சொியொக விளக்கப் ட்ட மற்றும் உறுதியொை பசயல் ொட்டொலும் 

நனடமுனறப் டுத்தப் டும் எை நம்புகிகறொம். முன்ைர்  ொர்த்த டி  ல்ப ொருண்னமனய 

விளக்க மிக கநரடியொை வழி தைிப்ப ொருண்னமயொல் அல்லது பசொற்ப ொருண்னமயொல் 

விவொிக்கப் ட்டச் பசொற்களின்  ட்டியனலக் பகொண்டிருக்கும் டி அகரொதினய 

அனுமதிப் துதொன். இது பசொல் வடிவில் ப ொருள் கவறு ொட்னடக் குறியொக்கம் பசய்யும் 

எளினமயொை வழியொகும். கமலும் இது இலக்கைத்தில் ப ொருண்னம நடவடிக்னகயின் 

இயல் ின் கமல் மிகக் குனறந்த தொக்ககம பகொண்டிருக்கும். இம்மொதிொியொை அகரொதினயப் 

ப ொருனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதி ((Sense Enumeration Lexicon சுருக்கமொக SEL) என்று 

விவரனைச் பசய்கிகறொம். இந்தப் ப ொருனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதினயப்  ின்வருமொறு 

 ண் ொக்கம் பசய்யலொம். அகரொதி L-இன் ஒவ்பவொரு பசொல்லும் அதனுடன் 
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பதொடர்புனடய s1 முதல் sn  ல ப ொருள்கனளக் பகொண்டிருக்கும் பசொற் திவுகள் யொவும் 

(ws1...wsn) எைச் கசகொிக்கப் ட்டிருந்தொல் L என்ற அகரொதிச் பசொற்கனளப்  ட்டியலிடும் 

அகரொதி என்று அனழக்கப்ப றும். இச்பசொற்ப ொருண்னம ஒழுங்குமுனறத் (lexical sense 

organization)  தரப் ட்டிருக்க, ஒரு பசொல் வடிவம் ப ொருண்னம மயக்கம் உள்ளது என்ற 

உண்னம, வொக்கியப் ப ொருள்ககொளில் எவ்வொறு பசொற்கள் எல்லொம் கசர்கின்றை என்ற 

கசர்க்னகச் பசயற் ொங்னக பநகிழச் பசய்யகவொ சிக்கலொக்ககவொ பசய்யவில்னல என்று 

பதொிகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக, நூல் என்ற பசொல்லின் இரு முரண் ட்ட ப ொருள்கனள 

வனகப் ொட்டு வனகயின் ஒரளவுக்கு நினலக று ப ற்ற பசொல் தரவு அனமப்ன யும் 

அகரொதியின் வனகப் ொட்டியல் அனமப்புக்குள் (taxonomic structure) கருத்துருனவ இடம் 

கொணும் இைச்பசொல்லின் அடிப் னடக் குறிப்பீட்னடயும்  யன் டுத்தி கநரடியொகப் 

 ட்டியலிடலொம்.  

(33)     நூல்1  

வனகப் ொடு = எண்ணுப்ப யர் 

 இைம் = தொள்களின் பதொகுப்பு  

 

(34)     நூல்2  

            வனகப் ொடு = திரள்ப யர் 

 இைம் = இனழ  

வினைகளின் கதர்வுத் கதனவகள் இைச் பசொற்கனளப்க ொல் அகத குழுமப்  ண்புக் 

கூறுகளின் (அல்லது வனககளின்) அடிப் னடயில் விவரனை பசய்யப் டுவதொக 

எடுத்துக்பகொண்டொல், ப ொருண்னம மயக்க நீக்கம், இருக்கிற பசொற் திவுகளின் 

குழுமத்திலிருந்து பசயல் டு வர் (functor) மற்றும்  ங்பகடுப் ொளர்களின்  ண்புக் 

கூறுகனளச் சொியொகப் ப ொருத்துவதன் பசயற் ொங்கொகத் பதொிகிறன்து. எடுத்துக்கொட்டொக, 

நூல் என்ற வினை அதன் ப ொருள்களில் ஒன்றில் நூல் என் னதச் 

பசயப் டுப்ப ொருளொகத் கதர்ந்பதடுக்கிறது. 
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(35) ரொ ொ ரொட்டொல் நூல் நூற்றொன்.  

 

(36)  நூல் 

வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = Ro(1, 2,  3) 

 .அனமப்பு =   .ஆளர் = ப .பதொ(+மைிதன்)  

                        .ஆளர் = ப .பதொ(+நூல்)  

                        .ஆளர் = ப .பதொ (இரொட்டு)  

 
 

பமொழியியல் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் இது பசொல் திட்டவனரவின் (Lexical Design) 

நல்லத் தகுதியொை ஒரு மொதிொி ஆகும்; ஏபைன்றொல் அனமப்பு மற்றும் ப ொருண்னமத் 

கதனவகள் எல்லொம் திருப்தி பசய்யப் டுகிறது வனர இந்தச் பசொல் அறினவப் 

 யன் டுத்தும் இனைக்கும் நுட் த்னத மொற்றகவொ விொிவு டுத்தகவொ கதனவயொை 

கொரைம் இல்னல. வினைகளுக்குப்  யன் டுத்தப் டும் இம்மொதிொியொை அணுகுமுனற 

பசொல் குறிப் ின் (lexical sign)  கிர்வின் வழி பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட கவறு டுத்தப் ட்ட 

ப ொருள்களொக உருப் டுத்தப் ட கவண்டி நிரப் ித் கதர்வில் கவறு ொட்னட 

அனுமதிக்கும்; இந்த நனடமுனற ஏகதனும் ஒரு வழியில் தற்க ொனதய பமொழியியல் 

சட்டகங்களில்  யன் டுத்தப் டுகின்றது. இம்மொதிொியொை அணுகுமுனற, ஒவ்பவொரு 

பசொல்லும் ஒரு குறிப் ிட்ட பதொடொியல் சூழலுக்குப் ப ொருத்தமொைதொகத் கதர்வு 

பசய்யப் டுவதொய் அனுமொைிக்கப் டுகிறது. இது  ின்வரும் பதொடங்கு என்ற 

வினையொல் எடுத்துக்கொட்டப் டுகிறது. Ri(1, 2) என்ற பதொடர் ொகக் கொட்டப் ட்டுள்ள 

ஒவ்பவொரு வடிவின் ப ொருண்னமயும் பசொல் மினக விதியொகலொ ப ொருண்னம 

எடுககொளொகலொ ஒன்னற ஒன்று பதொடர்பு டுத்தப் டலொம்.  
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(37)  பதொடங்கு1  

வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = R1(1, 2) 

 .அனமப்பு =  .ஆளர்1=ப .பதொ  

 .ஆளர்2=வி.பதொ(+எச்சம்) 

 

(38)  பதொடங்கு2  

வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = R1(1, 2) 

 .அனமப்பு =  .ஆளர்1 = ப .பதொ  

  .ஆளர்2 = +முன்கைற்றம்  

 

(39)  பதொடங்கு3  

வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = R3(Q1,Q2) 

 .அனமப்பு =  .ஆளர்1 = ப .பதொ 

  .ஆளர்2 = ப .பதொ 
 

கமற்கண்டவொறு ப ொருனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதிகள்  ற்றித் பதொடக்க விளக்கம் 

தரலொம். இைி, ப ொருனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதி எவ்வொறு பசொல் கதர்னவயும் முன்ைர் 

குறிப் ிட்டப் ப ொருண்னம மயக்கத்தின் இரு வகுப்புகனளயும் கநொிடுகிறது என் னதப் 

 ொர்ப்க ொம்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்னட எடுத்துக்பகொள்கவொம்: 

(40) ரொைி நூனலப்  டியில் னவத்தொள்.  

நூல் என் தற்கும்  டி என் தற்கும் உள்ள முரண் ப ொருண்னமகனளப் (ப ொருண்னம 

மயக்கங்கனள) ப ொருத்தமொைப்  ண்புக்கூறுகளொல் கவறு டுத்தலொம்.  
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(41)    நூல்1 வனகப் ொடு = எண்ணுப்ப யர்  

இைம் = தொள்களின் பதொகுப்பு  

(42) நூல்2 வனகப் ொடு = திரள்ப யர்  

இைம் = இனழ  
 

அதொவது நூல் என் தன் முரண் ப ொருள்கள் வனகப் டுத்தல் அடிப் னடயில் 

கட்டுப் டுத்தப் ட்டுள்ளது அல்லது கவறு டுத்தப் ட்டுள்ளது ; எைகவ கருத்தொடல் 

சூழல் சொியொை ப ொருனளத் கதர்ந்பதடுப் தற்குத் கதனவயில்னல.  ின்வரும் 

எடுத்துக்கொட்டில் அனை என்ற வினை அது ஏற்கும் பசயப் டுப்ப ொருளின் கதொ;வு 

அடிப் னடயில் மயக்க நீக்கம் ப றும்.  

 

(43)    அனை வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = R1(1, 2) 

 .அனமப்பு =  .ஆளர்1 = மைித இைம் 

  .ஆளர்2 = ப ௌதீகப் ப ொருள் விலங்கிைம் 

 

(44)  அனை 

 வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = R2(1. 2) 

 .அனமப்பு =  .ஆளர்1 = மைித இைம்  

                       .ஆளர்2 = ஒளி தரும் ப ொருள்  

 

 

முன்ைர் கூறிய டி ஒரு முரண் ப ொருள் ஒரு வொக்கியத்தில் நிறுவப் ட்டுவிட்டொல் 

 யன்வழியியல் அடிப் னடயிலொை ப ொருள் மயக்க நீக்கம்  ின்பதொடர்கிற 

பசயற் ொங்கில்  ிற முரண் ொட்டுப் ப ொருள்களின் குறுக்கத்திற்கு வசதி பசய்யும்.  டி 

என்ற ப யர்ச்பசொல்லுக்கு  டி1 மற்றும்  டி2 என்ற இரண்டு ப ொருள்கள் இருப் தொகக் 

பகொண்டொல் அடிப் னடப்  யைினலச் பசயற் ொங்கில் நிறுவப் ட்டதொகத் 
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தரப் டுனகயில் சொியொை ப ொருளின் கதர்வு கநரடியொக வினளயும். நொம் துனை 

வருனகநினலயில்  ல்ப ொருண்னமயின் உருப் டுத்தத்னத எடுத்துக்பகொள்கவொம். 

முன்ைர் வினை நிரப் ியத்தில் கவறு ொடுகள்  ட்டியலிடப் ட்டச் பசொல் ப ொருள்களொகக் 

குறியொக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ளதொகப்  ொர்கதொம். அனவ பதொடொியல் வருனக முனறனயப் 

ப ொருத்தமொக விளக்குவதொகத் பதொிகிறது. நொம் முன்ைொல் விவொித்த ப யர்ப் 

 ல்ப ொருண்னமனயப் ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதி உருப் டுத்தங்களொல் ஆய 

முற் டுகவொம். இனவ உருவம்/இடம்  ிறழ்ச்சிகள்  ொத்திரம்/ ொத்திரப்ப ொருள் 

 ிறழ்ச்சிகள் எண்ைிக்னக/திரள்  ிறழ்ச்சிகள் என் ைவற்னற அடக்கும். 

எடுத்துக்கொட்டுகள் மறுமுனறயும் கீகழ தரப் ட்டுள்ளை.  

(45) அ. ஆடு னமதொைத்தில் ஓடுகிறது. 

       ஆ. அவன் உைவகத்தில் ஆடு சொப் ிட்டொன்.  

(46) அ. ரொைி புட்டினய உனடத்தொள்.  

      ஆ. குழந்னத புட்டினயத் தீர்த்துவிட்டது.  

(47) அ. அவன்  ன்ைலுக்கு வர்ைம் பூசிைொன்.  

      ஆ. ரொைி  ன்ைல் வழியொக பவளிகய வந்தொள்.  

மர ொக முரண் ொட்டுப் ப ொருள் மயக்கம் க ொல, இனவகள் ப ொருளினைப் 

 ட்டியலிடுவதன் எளிய கநர்வுகளொக எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்றை. கீகழ தரப் ட்டுள்ள 

ஆடு என்ற ப யொின் துனை வருனகநினல ப ொருள்களின் உருப் டுத்தம் நல் கநொக்கம் 

கருதியனவயொகும்.  

 

(48)  ஆடு1  

        வனகப் ொடு = எண்ைக்கூடியப யர்  

        இைம் = விலங்கு  
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(49)  ஆடு2  

        வனகப் ொடு = திரள்ப யர்  

        இைம் = இனறச்சி   

இவ்விரு ப ொருள்களும் தர்க்க அடிப் னடயில் உறவு உள்ளனவ என்ற உண்னம 

கமற்பசொன்ை இரு உருப் டுத்தங்களில் பவளிப் டுத்தப் டவில்னல; ஆைொல் 

ப ொருள்கள் வனகயொல் கவறு டுத்தப் டுகின்றை. இது சொதொரைமொக 

ஒருங்கினைப் ிற்கு முக்கியமொைதொகக் கருதப் டும். ஒரு பசொல் அலகின் முரண் 

ப ொருள்கனளத் துனைநினலப் ப ொருள்களிலிருந்து கவறு டுத்தும் அகரொதிச் 

சட்டகத்தில் நொம் பசய்ய இயலும் சொத்தியமொை மொற்றம் ப ொருள் அனடயொள எண்ைொல் 

கவறு டுத்தப் ட்ட துனைநினல ப ொருள்கனள ஒகர  திவில் கசகொிப் துதொன்.  

 

(50)   ஆடு  

        அர்த்தம்1=  வனகப் ொடு=திரள்ப யர்  

                           இைம்=இனறச்சி  

         அர்த்தம்2= வனகப் ொடு=எண்ணுப்ப யர் 

                           இைம்=விலங்கு  
 

எவ்வொறு ப ொருள்கள் கசகொிக்கப் டுகிறது என்ற கவறு ட்ட தன்னமனயக் கூற நொம் 

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதியின் விவரனைனயப்  ின்வருமொறு மொற்றலொம். L-

இல் w என்ற ஒவ்பவொருச் பசொல்லுக்கும் s1...sn என்ற அச்பசொல்லுடன் பதொடர்புனடய 

 ல ப ொருள்கள் இருந்தொல் அம்மொதிொியொை அகரொதி ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் 

அகரொதி எைலொம். அப் டி என்றொல், (i) s1...sn என் ை முரண் ப ொருள்களொய் 

இருந்தொல், இந்தப் ப ொருனள பவளிப் டுத்தும் பசொற் திவுகள் ws1...ws2 எை 

கசகொிக்கப் டும். (ii) s1...s2 என் ை துனை நினல வருனகப் ப ொருள்களொக 
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இருந்தொல், இந்தப் ப ொருள்கனள பவளிப் டுத்தும் பசொற் திவுகள் (ii) s1...s2 எை 

கசகொிக்கப் டும். இந்த ஒவ்பவொரு ப ொருண்னம மயக்கங்களும் (i)-இகலொ (ii)-இகலொ 

உருப் டுத்தம் பசய்யப் டும். இந்த அணுகுமுனற ககொட் ொடு மற்றும் கைிைிப் 

ப ொறியியல் மரபுகளில்  ல ஆய்வொளர்களொல்  ின் ற்றப் டுகின்றை. பசொல் 

விளக்கத்தின் இம்மொதிொியின் அனுகூலம் என்ைபவன்றொல் அகரொதி தைிப் ட்ட மற்றும் 

சுதந்திரமொை கூறொக அல்லது இனைப்புப்  குதியொகத் தரவின் மூலமொக அல்லது கைிைி 

அணுகுமுனறயிலிருந்து தைியொக இருக்கிறது. இதைொல் அகரொதினயக் குனறந்தது 

எதிர் ொர்க்கக்கூடிய மற்றும் நல் விளக்க வழியில் இலக்கைத்தின்  ிற உட்கூறுகளுடன் 

ஊடொட்டம் பசய்யும் நினலயொை கநொக்கீட்டு இடமொக அறிந்து பகொண்டு பதொடொியல் 

மற்றும் ப ொருண்னமயியல் ப ொருள்ககொண்னமயின்  ண்புகனள ஆயலொம். 

6.2.2. ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதிகளின் எல்னல 

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதியொல் அனுமதிக்கப் டும் உருப் டுத்தங்கள் 

இயற்னக பமொழிப் ப ொருண்னமயியல் வர்ைனைனய விளக்கப் க ொதுமொைதல்ல. 

பசொற்ப ொருண்னமக் ககொட் ொடு  ல வழிகளில் ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொட்டின் 

ப ொது அனமப்ன ப்  ொதிக்கும். ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம், எதிர்பமொழியம், 

 ல்ப ொருண்னம, மற்றும் ஆகுப யர் க ொன்ற நடப்புகனள விளக்க பவளிப் ொடுகளுக்குப் 

ப ொருண்னம மறுதரவொகத் தரவியலும் என் னதப் ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொட்டின் 

கநொக்கமொகக் கருதிைொல் ஒருங்கினையும் இயல்பு  ற்றிய நம்முனடயப்  ொர்னவ 

இறுதியொக பமொழி கொட்டுகிற அடிப் னடச் பசொல் வனக ொடுகனளச் சொர்ந்திருக்கும். 

தற்கொலப் ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொட்டின் நினலப்க று தற்ககொள் என்ைபவன்றொல் 

பசொற்கள் இயங்கு பசயலைொககவொ பவளிப் டொ  ங்பகடுப் ொளரொககவொ நடத்னதச் 

பசய்யும். புஸ்பதக ொவிஸ்கி (1991a) விவொதித்த டி நொம் வனகப் ொடுகள் குறிப் ிட 

இயலும் வழினய மொற்றிைொல் ஒருங்கினையும் இயல் ின் வடிவும் மொறும். எைகவ 

பசொற்ப ொருண்னமயியலின் நமது  ொர்னவ பமொழியில் ப ொருண்னம ஒருங்கினைப் ின் 
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இயல்ன  மறு மதிப்பீடு பசய்யக் கட்டொயப் டுத்த இயலும். பமொழியின் 

ப ொருண்னமயியல் விளக்கத்திற்குப் ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதிகளின் 

குனற ொடுகனளக் கொட்டும் மூன்று அடிப் னட வொதங்கள் இருக்கின்றை. அனவ கீகழ 

தரப் ட்டுள்ளை (Pustejovsky,1995:39): 

1. பசொற்களின்  னடப் ொக்கப்  யன் ொடு (the creative use of words): பசொற்கள் 

புதியச் சூழல்களில் புதிய ப ொருனளப் ப றும். 

 2. பசொற்ப ொருண்னமகளின்  ரவல் (the permeability of word senses): பசொல்லின் 

ப ொருள்கள் நுண்நினல விளக்கங்கள் பசொல்லின்  ிற ப ொருள்களுடன் கமலுறல் 

பசய்யவும் குறிப்புனரச் பசய்யவும் பசய்யும்.  

3.  ல்பதொடொியல் வடிவுகளின் பவளிப் ொடு (the expression of multiple                              

syntactic forms): ஒரு தைிச் பசொல்லின் ப ொருள்  ல பதொடொியல் உறவுகனளக் 

பகொண்டிருக்கலொம்.  

இனவ ஒவ்பவொன்றும், ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் மொதிொிகள் பசொல் அறிவின் 

இயல்ன யும் (nature of lexical knowledge)  ல்ப ொருண்னமனயயும் நினறவொக 

பவளிப் டுத்த இயலொனமனயக் குறித்து நிற்கிறது. ஒட்டுபமொத்தமொகப்  ொர்த்தொல் 

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதிகனள உள்ளடக்கியிருக்கும் சட்டக அனமப்புகள் 

இயற்னக பமொழிப் ப ொருண்னமயியலின் குனறயுள்ள மொதிொிகளொகத் கதொன்றுகிறது. 

6.2.2.1. பசொற்ப ொருண்னமக் ககொட் ொட்டின் குறிக்ககொள்கள்  

கமற்கூறிய டி பசொற்ப ொருண்னமயியல் மற்றும் ஒருங்கினைப்புப் 

ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொட்டின் முதன்னமக் குறிக்ககொள் தரனவப் க ொதுமொை அளவு 

விளக்குவதும்  ின்வரும் இரண்டு பசய்திகளில் பவளிப் னடயொக இருப் துமொகும்.  

1. பவளிப் னடயொை வழியில் ஒழுங்குமுனற/ யிலக்கூடியதொக இருக்க கவண்டும்.  

2.  ல்லுரு ைியல் தன்னமகளின் (polymorphism)  ல்கவறு நடப்புகள் க ொதுமொை 

அளவு முன்ைினலப் டுத்தப் ட கவண்டும். 
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6.2.2.2. பசொற்களின்  னடப் ொக்கப்  யன் ொடு  

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் மொதிொிக்கு எதிரொை முதல் வொதம் பசொற்களின் 

 னடப் ொக்கப்  யன் ொட்னடக் குறித்ததொகும்; அதொவது எவ்வொறு பசொற்கள் புதிய 

சூழல்களில் எண்ைற்ற ப ொருண்னமகனள எடுக்க இயலுகின்றது என் து குறித்ததொகும். 

இது ‘எல்னலயற்ற  ல்ப ொருண்னம’ வொத அடிப் னடயில் அனமவதல்ல; முனறயொை 

ப ொருள் மொறுதல்கள் பதொடொியலில் மொற்றம்சொர் ஒழுங்குகள் (transformational 

regularities) க ொல ஒழுங்கொைது என் தன் அடிப் னடயில் அனமந்தது.  ின்வரும் 

வொக்கியங்களில் நல்ல என்ற ப யரனடயின் ப ொருள் மயக்கத்னத எடுத்துக்பகொள்கவொம்.  

(52)   அ. ரொைி முடிவில் ஒரு நல்ல குனட வொங்கிைொள்.  

ஆ. பவளியூருக்குப் க ொயிருந்த ரொமு திரும் ி வந்த  ின் நல்ல உைனவச் சொப் ிட 

விரும் ிைொன்.  

இ. ரொமு ஒரு நல்ல ஆசிொியர்.  

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதிக்குள் நல்ல க ொன்ற ப யரனடச் பசொல்லின் 

கவறு ட்ட ப ொருள்கனள உருப் டுத்தம் பசய்வதற்கொை ஒகர வழி பசொல்லின்  யன் ொடு 

அடிப் னடயில் ப ொருள்கனள பவளிப் னடயொகப்  ட்டியலிடுவதொகும். நல்ல1, நல்ல2,... 

நல்லn, கமற்பசொன்ை வொக்கியங்களுக்கு இது கீகழ  ட்டியலிட்டுள்ள மூன்று 

நினலநிறுத்தப் ட்டப் ப ொருள்களுடன் ப ொருந்தும்.  

(53)  அ. நல்ல1: நன்றொகச் பசயல் டுதல்.  

ஆ. நல்ல2: நன்றொக ஏகதொ ஒரு பசயனலச் பசய்தல்.  

 இ. நல்ல3: திறனமயுள்ள. 

 கமற்பசொன்ை டி அர்த்தத்னதப்  ட்டியலிடும் மொதிொி கீகழ எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ள 

ப ொருண்னம மயக்கத்னத விளக்க அம்மொதிொியொை பசொற்களின் கவறு ட்ட 

ப ொருள்கனளப்  ட்டியலிட கவண்டும்.  
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(54) வினரவொை  டகு: இங்கு வினரவொை என் து  டகின் இயற்னகயொை கவகத்னதகயொ 

 டகு வினரவொக பசலுத்தப் டுவனதகயொக் குறிக்கும் (எ.கொ. அவர்கள் வினரவொை  டகில் 

ஏறி மீன்  ிடிக்கச் பசன்றொர்கள்.)  

(55) வினரவொை தட்டச்சர்: தட்டச்சுச் பசயனல கவகமொக நிகழ்த்தும் ஒரு ந ர்.  

(56) படன்ைிஸ் ஒரு வினரவொை வினளயொட்டு: வினளயொட்டில்  யன் டுத்தப் டும் 

இயக்கங்கள் வினரவொக நிகழும்.  

(57) வினரவொை ஓட்டுைர்: வண்டினய வினரவொக ஓட்டும் ந ர்.  

(58) வினரவொைத் தீர்மொைம்: குனறந்தக் கொலத்தில் பசய்யப் டும் தீர்மொைம். 

கமற்பசொன்ை வொக்கியங்களில் வினரவொை என் து குனறந்தது மூன்று கவறு ட்ட 

ப ொருள்கனள உட் டுத்தும்.  

(59) அ. வினரவொை (1) = கவகமொக நகர்தல்.  

        ஆ.வினரவொை (2) = கவகமொக பசயனல நிகழ்த்துதல். 

        இ.வினரவொை (3) = குனறந்த கொல எடுக்கும் பசயனலச் பசய்தல்.  

புஸ்பதப ொவிஸ்கியும், க ொகுபரவும் (Pustejovsky & Boguraev 1993) வொதிடுவது க ொல் 

ஒரு உண்னமயொை அகரொதிக்குச் பசொற்களின் ப ொருள்கள் கமலும் கதர்வுக் 

கட்டுப் ொடுகளொல் அனடயொளப் டுத்தப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக வினரவொை (1) என் து 

நகரக்கூடிய ப ொருள்கள் அடங்கிய வகுப்ன ச் சொர்ந்த ப ொருட்களொல் 

 யைினலப் டுத்தப் ட கவண்டும். வினரவொை (3) என் து எவ்வொறு குனறவொை கொலம் 

எடுக்கும் பசயலுடன் பதொடர்பு டுத்துவது என்ற நினலயில் ப ொருள்ககொள் பசய்யப் ட 

கவண்டும். பநருக்கமொக ஆய்ந்தொல் வினரவொை என் தன் ஒவ்பவொரு கநர்வும் சிறிது 

கவறு ட்ட வழியில்  யைினலப் டுத்தப் டுகின்றது. பசொற்களின் ப ொருள்கனள 

எல்னலக்குட் ட்ட எண்ைிக்னகயில்  ட்டியலிடும் பசயல் ொடு இவ்வனகயிலொை 

ப யரனடகளின்  னடப்புத்தன்னமயொை  யன் ொட்னட விளக்கொது. ஒரு குறிப் ிட்ட 
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பசொல்லுக்கு எல்லொப் ப ொருள்கனளயும் முழுவதுமொகப்  ட்டியலிடப் ப ொருனளப் 

 ட்டியலிடும் அகரொதியின் இயலொனமனயப்  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டொலும் உைரலொம். 

(60) அ. ரொமனுக்கு மற்பறொரு சிகபரட் கவண்டும்.  

       ஆ. ககொ ொலனுக்கு ஒரு பகொக்கக்ககொலொ கவண்டும்.  

       இ. ரொைிக்கு கவனல கவண்டும்.  

(61) அ. ரொ ொ வகுப்ன த் பதொடங்கிைொன். 

       ஆ. ரொைி கட்டுனரனய முடித்தொள். 

       இ. நொங்கள் கூட்டத்னதப்  த்து மைிக்குத் தள்ளி னவத்கதொம். 

 ப ொருண்னமக் ககொட் ொட்டின் குறிக்ககொள் ஒரு பவளிப் ொட்டின் நல் 

வடிவத்தன்னமனயத் தீர்மொைிக்கவும் அதன்  ின்ைர் பவளிப்ப் ொட்டின் 

ப ொருள்ககொனளத் தருவதொகவும் இருந்தொல் நொம் கமற்பசொன்ை மூன்று வொக்கியங்கனள 

எவ்வொறு ப ொருள்பகொள்வது என் னத எவ்வொறொவது விளக்க கவண்டும். கவண்டு என்ற 

வினைக்குச் சூழல் அடிப் னடயில் ப ொருள் கவறு டுகிறது என் து பதளிவொகும். 

அதொவது கவண்டு என் து முதல் வொக்கியத்தில் புனகப் ிடிக்க விரும்பு என் னதயும் 

இரண்டொவது வொக்கியத்தில் குடிக்க விரும்பு என் னதயும் மூன்றொவது வொக்கியத்தில் 

ப ற விரும்பு என் னதயும் குறிப் ிடுகிறது. கமற்கண்ட எந்தப் ப ொருள்ககொனளயும் 

இல்லொததொக்கலொம்; ஆைொல் ப ொருனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதிக்குள் கவண்டு என் தன் 

ஒவ்பவொருப்  யன் ொட்னடயும் ப ற ஒகர வழி கவண்டுதல் உறவின் முனறக்கு 

பவளிப் னடயொை குறிப்புனரத் தருவதொகும். 

(62)     அ. கவண்டு 1 : புனகப் ிடிக்க விரும்பு  

 ஆ.கவண்டு 2 : தண்ைீர் குடிக்க விரும்பு  

 இ. கவண்டு 3 : ப ற விரும்பு 

6.2.2.3. ப ொருள்களின்  ரவுதல்  
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        பசொற்கனளப்  ட்டியலிடும் மொதிொிகளுக்கு எதிரொை முதல் விவொதம் ப ொருள் 

முழுனமயின்னமச் சிக்கல். இரண்டொவது வொதம் நிறுவப் ட்ட ப ொருள்களின் சிக்கல்; 

அதொவது அகரொதியின் கவறு ட்ட ஒழுங்கனமப் ிற்கொை வொதம் ஒரு பசொல்லின் 

ப ொருள்களின் எல்னலகள் கண்டிப் ொைதல்ல என் தன் அடிப் னடயிலொகும். 

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடுதல் விளக்க நுட் மொகப் க ொதுமொைது என்று எடுத்துக் 

பகொண்டொலும் தரப் ட்ட எந்தச் சூழலிலும் சொியொை ப ொருனள எவ்வொறு கதர்ந்பதடுப் து 

என் தில் பதளிவு இல்னல. எடுத்துக்கொட்டொகச் சுடு க ொன்ற வினைகளின் சீரொை 

ப ொருண்னம மயக்கத்னதக் கருத்தில் பகொள்கவொம். இது சூழனலப் ப ொறுத்து 

“நினலமொற்றம்“, மற்றும் “உருவொக்குதல்”, என்ற ப ொருள்களுக்கு இனடயில் 

கவறு ொட்னட கவண்டுகின்றை.  

(63)     அ. ரொைி கிழங்னக சுட்டுத் தின்றொள் (நினலமொற்றம்)  

 ஆ. ரொதொ வனட சுட்டொள் (உருவொக்கம்)  

இங்கு ஆர்வமூட்டும் உண்னம ஒரு ப ொருள் மற்பறொன்னற உட் டுத்துகின்றது. 

என் தொகும். இந்தப் ப ொருள்  ிறழ்ச்சி வகுப் ில் (sense alternation class) அவி, ப ொொி 

க ொன்ற  ிற வினைகளும் இனதக் கொட்டும்.  

(64)      அ. ரொைி பகொழுக்கட்னட அவித்தொள்.  

 ஆ. ரமைி கிழங்கு அவித்தொள். 

(65)      அ. ரொனத அப் ளம் ப ொொித்தொள்.  

 ஆ. ரொைி மீன் ப ொொித்தொள்.  

பகொழுக்கட்னட என் தும் அப் ளம் என் தும் முனறகய அவிப் தொலும் ப ொொிப் தொலும் 

இருப்பு நினலக்கு வந்தை. இருப் ினும் இனவ 64.ஆவிலும், 65.ஆவிலும் வினையும் 

உண்ைத்தகுந்த உைவின் வினளவுக்கும் கொரைமொகும் பசயல் ொட்டிலிருந்து 

கவறு டவில்னல. இங்குச் சிக்கல் என்ைபவன்றொல் கவறு ட்ட ப ொருள்களின் னமயப் 

ப ொருண்னம உட்கூறுகளுக்கு இனடயில் கமலுறல் இருக்கிறது. எைகவ கதர்வுக் 
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கட்டுப் ொடு அடிப் னடயில் மட்டும் சொியொை பசொல் ப ொருள் கதர்னவ உத்தரவொதம் 

பசய்ய இயலொது. இந்த அணுகுமுனறயின் மற்பறொரு சிக்கல் இது அருவமொக்கலின் 

ப ொருத்தமொை அல்லது இயல் ொை மட்டத்னதக் பகொண்டிருக்கவில்னல என் தொகும். 

 அட்கின்ஸ் (Atkins,1991) அகரொதிப்  திவுகளின் தட்னடயொை வொினச முனறயொை 

 ட்டியல் அடிப் னடயிலொை ஒழுங்கனமப்ன  விமர்சிக்கிறொர். கதர்வுக் கட்டுப் ொடுகளின் 

நுட் த்தொல் மர ொகத் தரப் டுவனதக் கொட்டிலும் நிரப் ியின் ப ொருண்னமப் 

ப ொருளடக்கத்தில் ஓரளவுக்குக் கூடுதல் குனறகள் நீக்கப் ட்ட கவறு ொடுகனளப் 

 யன் டுத்துவது சொத்தியமொை அணுகுமுனற. பசொல் அறிவின் ப ொருளினைப் 

 ட்டியலிடும் மொதிொிகளுக்கு மற்பறொரு சிக்கல் தர்க்கப்  ல்ப ொருண்னமயின் கநர்வில் 

ப ொருள்களுக்கினடகய உள்ள தர்க்க உறனவ நினறவொக பவளிப்ப் டுத்த இயலொனம 

ஆகும். எடுத்துக்கொட்டொக,  ன்ைல் மற்றும் கதவு க ொன்ற ப யர்கனள உட் டுத்தும் 

ப ொருள் மொறு ொடுகள் ப ொருள் இனைகளின்  ட்டியலொக ஆயப் டுகிறது.  

 

(66)     ன்ைல்1  

வனக = எண்ணுப்ப யர்  

இைம் = துவொரம்  

 

(67)     ன்ைல்2  

வனக = எண்ணுப்ப யர்  

இைம் = ப ௌதீகப்ப ொருள் 
 

இங்குச் சிக்கல் என்ைபவன்றொல் இவ்பவளிப் ொடுகளொல் இவ்வுலகில் 

சுட்டிக்கொட்டப் டும் ப ொருள்களுக்கு இனடயிலொை தர்க்க உறவு பவளிப் டவில்னல 

என் தொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொகக் கொலக் குறிப்புள்ள வொக்கிய நிரப் ி (tensed S-complement) 

“உண்னமத் தன்னம” (factivity) என்ற  ண்ன க் கொட்டும். இதில் முழு வொக்கியம் 
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பகொண்டிருக்கிற வினைப் ொங்கு (modality) கவைத்தில் பகொள்ளப் டொமல் நிரப் ித் 

கதற்றக்கூற்று (proposition) உண்னமயொகக் கருதப் டும்.  

(68) அ. அவன் தன் குனடனய எடுத்து வர மறந்து விட்டொன்.  

       ஆ. அவன் தொன் குனடனய எடுத்து வந்கதன் என் னத மறந்து விட்டொன்.  

       இ. அவன் தன் குனடனய மறந்து விட்டொன்.  

ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் மொதிொியில் இவ்வொக்கியங்கள் தைித்தைியொை 

ப ொருள்களுடன் ப ொருந்தும். இங்குப் ப ொருள்கனள கவறு டுத்தப் ப ொருத்தமொை 

 ண்புக்கூறுகள் அறிமுகப் டுத்தப் டும்.  

(69)  மற 1  

வனகப் ொடு = வினை 

  ப ொருண்னம = R2 (1, 2)  [-உண்னமத் தன்னம]  

 ங்.அனமப்பு =  ஆளர் 1 =ப பதொ  

     ஆளர் =விபதொ [+எச்சம்]  
 

 

 

(70)  மற 2 

  வனகப் ொடு 2 = வினை  

ப ொருண்னம = R2 (1, 2) [+உண்னமத் தன்னம]  

 .அனமப்பு=   ஆளர் 1 = ப .பதொ.  

                                   ஆளர்2 = வொ [+கொலம் அனடயொளப் டுத்தப் ட்டது 
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(71)  மற 3  

      வனகப் ொடு = வினை  

ப ொருண்னம = R2 (1, 2) 

 ங்.அனமப்பு =  [ .ஆளர்1 =ப பதொ]  

    [ .ஆளர்2 = ப பதொ]  

 

சொியொை அணுகுமுனற மற என் தற்கு ஒரு விவரனைனயத் தருவது. இது கவறு ட்ட 

நிரப் ி வனககளுடன் ப ொருத்தமொை இனைப் ொக்கத்திைொல் அனுமதிக்கத் தக்க எல்லொப் 

ப ொருள்கனளயும் உருவொக்கும். ப ொதுவொை உட் டு ப ொருளுடன் பதொடர்புனடய  ல 

துனை வனகப் ொடுகளின்  ண்ன  விளக்கும் மற்பறொரு எடுத்துக்கொட்டு நினைவுகூர் 

(remember) என்ற வினையொகும்.  

(71) அ. ரொைி தன் குழந்னதக்கு உைவு ஊட்டிவிட்கடன் என் னத நினைவு    

கூறவில்னல. (உண்னம)  

     ஆ. ரொ ொ தன் குழந்னதனயக் குளிப் ொட்ட நினைவு கூர்ந்தொன். (உண்னம) 

     இ. தொன் சொவினய எங்கக னவத்கதன் என்று ரொ ொவொல் நினைவு கூற  இயலவில்னல. 

(உட் டுத்தப் ட்டக் ககள்வி)  

      ஈ. ரொைி தன் கைவன் ப யனர இறுதியொக நினைவு கூர்ந்தொள் (மனறக்கப் ட்டக் 

ககள்வி)  

       உ. ரொ ொவொல் தொன் க ச கவண்டிய வொிகனள நினைவுகூற இயலவில்னல. 

(மனறக்கப் ட்டக் ககள்வி)  
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மனறக்கப் ட்ட ககள்விகனளயும் (concealed question) மனறக்கப் ட்ட வியப்ன யும் 

வியப்புகனளயும் (concealed exclamations)  உள்ளடக்கிய  ல்துனை வனகப் ொட்டின்  ிற 

எடுத்துக்கொட்டுகள் கீகழ தரப் ட்டுள்ளை: 

(72) அ. அவனுக்கு விமொைம் வரும் கநரம் பதொியும்.(= எந்த கநரத்தில் விமொைம்    வரும்)  

     ஆ. ரொ ொ வினடனயக் கண்டு ிடித்து விட்டொன். (= வினட என்ை) 

(73) அ. ரொைி தன்னுனடய கமொசமொை நடத்னதயொல் என்னை அதிர்ச்சி 

அனடயச்பசய்தொள். (= அவள் நடத்னத எவ்வளவு கமொசம்)  

        ஆ. அவன் வொங்கும் வினல உயர்ந்த னவரங்கள் என்னை ஆச்சொியப் டச் பசய்யும். 

(= அவன் வொங்குவது எவ்வளவு வினலயுயர்ந்த னவரம்).  

இத்பதொடர்கள் ப யர்த்பதொடர்களொக இருப் ினும் அவற்றின் ப ொருண்னமயியல் 

வினையொைது பவௌளிப் னடயொைக் ககள்வினயகயொ வியப்ன கயொ பதொிந்பதடுத்தது 

க ொன்ற ஒகர தன்னமக் பகொண்டனவ. இதுக ொல் வருத்தப் டு என்ற  யைினல வொ 

மற்றும் ப .பதொ. நிரப் ிகனள எடுக்கும். இதில் இரண்டும் உண்னமத் தன்னம 

உனடயதொய்ப் ப ொருள்ககொள் பசய்யப் டும்.  

(74) அ. ரொைி தொன் குமுதத்தில் அந்தக் கனதனய பவளியிட்டுவிட்கடன் என்று 

வருத்தப் ட்டொள்.  

      ஆ. ரொைி குமுதத்தின் கனதக்கு வருத்தப் ட்டொள்.  

      இ. ரொைி நிழல்  டங்கனள வொர இதழில் பவளியிட்டதற்கு வருத்தப் ட்டொள்.     

      ஈ. ரொைி வொர இதழின் நிழல்  டங்களுக்கு வருத்தப் ட்டொள்.  

இந்த எல்லொ நிகழ்வுகளிலும் ப ொருளினைப்  ட்டியலிடும் அகரொதிகள் அவற்றின் 

பவளிப் னடயில் கவறு ட்ட ஆைொல் பதொடர்புள்ள ப ொருள்களுடன் மொறு ொடொை 

அனமப்புகனளப் (alternative structures)  ட்டியலிடும். இருப் ினும் இப்ப ொருள்கள் மிக 

பநருங்கிய உறவு பகொண்டனவ என்ற உண்னம இவ்வணுகுமுனற இத்பதொடொியல் 
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வடிவங்களுக்குப்  ின்ைொல் உள்ளுனறயும் ப ொதுனமயொக்கத்னத பவளிப் டுத்தத் 

தவறுகிறது என் னத உைர்த்தும். மற்பறொரு குழும எடுத்துக்கொட்டுக் கொரை மற்றும் 

அனு வ வினைகளுடன் (causative and experiencer verbs) சொத்தியமொை எழுவொய்களின் 

 ரப்பு எல்னலனய உட் டுத்தும்.  ின்வரும் வொக்கியங்கனளக் கருத்தில் பகொள்ளவும்: 

 (75) அ. பசன்னையில் கொர் ஓட்டுவது எைக்குப்  யமொக இருக்கிறது. 

      ஆ. ஓட்டுவது எைக்குப்  யமொக இருக்கிறது.  

      இ. ரொ ொ கொர் ஓட்டுவது எைக்குப்  யமொக இருக்கிறது.  

      ஈ. கொர் எைக்குப்  யமொக இருக்கிறது.  

(76) அ. இந்த இனசனயக் ககட் து பவறுப் ொக இருக்கிறது. 

       ஆ. இந்த இனச எைக்கு பவறுப் ொ இருக்கிறது.  

       இ. ரொ ொ ரொைினயக் பகொன்றொன்.  

       ஈ. துப் ொக்கி ரொைினயக் பகொன்றது. 

       உ. க ொர் ரொைினயக் பகொன்றது.  

       ஊ. ரொ ொ வினசனய இழுத்தது ரொைினயக் பகொன்றது.  

(77) அ. ரொ ொ பூட்னடத் திறந்தொன்.  

      ஆ. சொவி பூட்னடத் திறந்தது.  

     இ. ரொ ொ சொவினயத் திருப் ியது பூட்னடத் திறந்தது.  

கமற்பசொன்ை உதொரைங்கள் கொட்டுவது க ொல் ப ொருண்னமயியல் உறவில் ஒரு 

வினையின் பதொடொியல்  ங்பகடுப் ொளர் எப்ப ொழுதும் அகத தர்க்கப்  ங்பகடுப் ொளரொக 

இருப் தில்னல. இனவ ப ொது ஆகுப யர் கநர்வுகனளப் க ொல் இருந்தொலும் இவற்றில் 

சீரொைப் ப ொருண்னம மொறு ொடுகள் (shifting meaning)  இருப் தைொல் இவற்னறத் தர்க்க 

ஆகுப யர் என்று  ண் ொக்கம் பசய்யலொம்.  

இறுதியொக மறுதனல உறவுகனள பவளிப் டுத்தும் சந்தி, வொதிடு என்ற 

வினைகளில் வரும் மொறு ொடுகனள எடுத்துக் பகொள்கவொம். இனவ 
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 ல்ப ொருண்னமயொைனவ மற்றும் மறுதனலயொை எழுவொய் ப ொருள்ககொனள 

அனுமதிக்கின்றை. இருப் ினும் சலை வினைகளில் மறுதனலப் ப ொருள்ககொள் மீதொைக் 

கட்டுப் ொடு எழுவொயும் பசயப் டுப ொருளும் நகர்வனத கவண்டுகிறது (Levin,1993; 

Dowty,1991). 

(78) அ. ரொ ொ ரொைினயச் சந்தித்தொன்.  

       ஆ. ரொைி ரொ ொனவச் சந்தித்தொள். 

       இ. ரொ ொவும் ரொைியும் சந்தித்தொர்கள்.  

(79)  அ. ரொ ொ ரொைியுடன் வொதிட்டொன்.  

        ஆ. ரொைி ரொ ொவுடன் வொதிட்டொள்.  

        இ. ரொ ொவும் ரொைியும் வொதிட்டொர்கள்.  

(80)  அ. கொர் லொொி கமல் கமொதியது.  

        ஆ. கொரும் லொொியும் கமொதிக் பகொண்டை.  

(81)  அ. கொர் மரத்தின் மீது கமொதியது.  

        ஆ. *கொரும் மரமும் கமொதிக் பகொண்டை. 

கமற்பசொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகள் ப ொருண்னம விளக்கங்கள் (meaning postulates)  

க ொன்ற கூடுதல் சக்தி வொய்ந்த நுணுக்கங்களின் கசர்ப்பு இல்லொமல் 

எடுத்துக்கொட்டப் ட்ட பசொற்களின் ப ொருள்களுக்கு இனடகய உள்ள உறவுகனள 

பவளிப் டுத்துவதற்குப் ப ொருள்கனளப்  ட்டியலிடும் அகரொதியின் மர ொை 

இயலொனமனயக் கொட்டுகின்றை. ப ொதுவொகச் பசொல் விளக்கத்தின் ப ொருளினைப் 

 ட்டியலிடும் மொதிொி இயற்னக பமொழிக் கூற்றுகளின் ப ொருண்னமனய விளக்குவதற்குப் 

க ொதுமொைதல்ல என்ற  ொர்னவ கமற்பசொன்ை மூன்று வொதங்களிலிருந்து 

பவளிப் டுகின்றது.  

6.2.3.  ப ொருண்னம வனக ஒழுங்குமுனற  
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 இப் குதியில் ஆக்கமுனற அகரொதிக்குள் பசொல்  ற்றியச் பசய்திகளின் 

ஒழுங்குமுனற விவொிக்கப் டும். இதன் கநொக்கம், பசொல்  னடப் ொக்கத்தின் மற்றும் 

ப ொருள் நீட்சி நடப் ின் ஆக்கத்தன்னமனய விளக்கும் அளவுக்கு பவளிப் டுத்தும் மற்றும் 

பநகிழ்வுத்தன்னமயுள்ள பமொழியின் முனறயொை கூற்னறத் தருவதொகும். 

புஸ்பதக ொவிஸ்கி ஓர் ஆக்கமுனற அகரொதினயப்  ின்வரும் உருப் டுத்தங்களின் நொன்கு 

நினலகனள உள்ளடக்கும் ஒரு கைிைி ஒழுங்குமுனறயொகப்  ண் ொக்கம் பசய்கிறொர். 

 1. ங்ககற் ொளர் அனமப்பு (argument structure): தர்க்கப்  ங்ககற் ொளர்களின் 

எண்ைம் மற்றும் வனகனயயும் அனவ எவ்வொறு பதொடொியல் அடிப் னடயில் 

பமய்யொக்கம் ப றுகிறது என்றும் குறிப் ிடுதல்  

2.நிகழ்வு அனமப்பு (event structure): ஒரு பசொல் அலகு மற்றும் ஒரு பதொடொின் 

நிகழ்வு வனகயின் விவரனை, வனககள் நினல (state), பசயற் ொங்கு (process) 

மற்றும் மொற்றம் (transition) என் னவகனள உள்ளடக்கும் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

துனை நிகழ்வுசொர் அனமப்ன க் (subeventual structure) பகொண்டிருக்கலொம்.  

3.குை அனமப்பு (Qualia Structure): வடிவ (formal), உறுப்பு (constitutive), கநொக்க 

(telic) மற்றும் பசயலிப் (agentive)  ங்களிப்புகள் இவற்னற ஒன்று டுத்தி 

உருவொக்கப் ட்ட விளக்கங்களின்  ொங்குகள். 

 4.பசொல் மரபுொினம அனமப்பு (Lexical Inheritance Structure): வனகச் சட்டகத்தில் 

(type lattice) எவ்வொறு ஒரு பசொல் அனமப்பு (Lexical Structure)  ிற 

அனமப்புகளுடன் பதொடர்புபகொண்டுள்ளது என் னதயும் அகரொதியின் 

உலகமயமொை ஒழுங்கனமப்புக்கு (global organization) அதன்  ங்களிப்ன யும் 

அனடயொளம் கொைல்.  

ஒரு குழும ஆக்கமுனற நுட் ங்கள் இந்நொன்கு நினலகனள இனைக்கின்றை. சூழலில் 

உள்ள பசொற்களின் ஒருங்கினைந்த ப ொருள்ககொனளத் தருகிறது. இவ்வொக்கச் 
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பசயன்னமகள்  ின்வரும் ப ொருண்னமயியல் மொற்றங்களில் உள்ளடக்கப் டும். இனவ 

எல்லொம் வனக ஒருங்கினைப்புகளின் நல்லுருவொக்கத் தன்னமக் கட்டுப் ொடுகனள 

உட் டுத்தும்.  

• வனகக் கட்டொயம் (Type Coercion): இதில் ஒரு பசொல்கலொத் பதொடகரொ அதன் 

பதொடொியல் வனக மொறொமல் அத்பதொடொில் உள்ள அதிகொரம் பசய்யும் பசொல்லொல் 

(governing item) ஒரு ப ொருள்ககொளுக்கு கட்டொயப் டுத்தப் டும்.  

• கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இனைப்பு (selective binding): இங்கு ஒரு பதொடருக்குள்  ல் 

தைிமங்கள் (multiple elements) இயக்கிகளொகச் பசயல் ட்டு 

இனைப் ொக்கத்திலுள்ள பசொற்களுக்குச் பசொல் நினலயொக்கம் அனடயொத புதிய 

ப ொருண்னமகனள உருவொக்கும். ப ொருண்னமயியல் இனைப் ொக்கத்தின் 

பசயன்னமகளுக்கு உட் டும்க ொது வனக ஒழுங்கனமப்பு (type System) மற்றும் 

பசொல் மரபுொினம அனமப்பு (lexical inheritance structure)  இவற்றொல் விவரனை 

பசய்யப் டும். இது முனற இனை இனைப் ொக்கம் (manner co-composition), 

 ண்புக்கூறு எழுத்தொக்கம் (feature transciption), இலகு வினை குறிப்பீட்டொக்கம் 

(light verb speafication) க ொன்ற சூழல் அடிப் னடயில் வளப்ப ற்ற குனறயொகக் 

குறிப் ிட்ட ப ொருண்னமயியல் வடிவுகளின் கநர்வுகனள உள்ளடக்கும்.  

இம்மூன்று ப ொருண்னமயியல் மொற்றங்களும் (semantic transformations)  பதொடொியல் 

அடிப் னடயில் கவறு டும் பவளிப் ொடுகளுக்கினடகய உள்ள ப ொருண்னம உறவுத் 

தன்னமனய (semantic relatedness) எவ்வொறு கண்டு ிடிப் து என்ற நமது விவொதத்திற்கு 

முக்கியமொைதொகும்.  ங்பகடுப் ொளர் (argument), நிகழ்வு (event), மற்றும் குை வனககள் 

(qaualia type) என் ை நல் வடிவத்தன்னம கட்டுப் ொடுகளுக்குப் ப ொருந்த கவண்டும்.  

6.2.3.1.  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு 
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 புஸ்பதக ொவிஸ்கி நொன்கு வனகயொைப்  ங்பகடுப் ொளர்கனள 

அறிமுகப் டுத்துகிறொர்.  

1.உண்னமயொைப்  ங்பகடுப் ொளர் (true arguments): பசொற்களின் பதொடொியல் 

அடிப் னடயில் உருப் டுத்தம் பசய்யப் ட்ட அளனககள் (parameters). 

(85) ரொ ொ தொமதமொக வந்தொன்.  

2.வழுநினலப்  ங்பகடுப் ொளர்கள் (default arguments):  பதொடொியல் 

அடிப் னடயில் பவளிப் டுத்தப் டத் கதனவயில்லொத குை அனமப் ில் தர்க்க 

பவளிப் ொடுகளில்  ங்பகடுக்கும் அளனககள். 

 (86) ரொ ொ தன் வீட்னடச் பசங்கற்களொல் கட்டிைொன்.  

3.நிழல்  ங்பகடுப் ொளர்: (shadow arguments): பசொல்லுக்குள் ப ொருண்னமயியல் 

அடிப் னடயில் உட் டுத்தப் ட்ட அளனககள் (parameters): அனவகள் துனை 

வனகப் டுத்தல் (sub typing) அல்லது உனரயொடல் சிறப்புக் குறிப்பீட்டின் 

(discourse specification)   பசயன்னமகளொல் மட்டும் பவளிப் டுத்தப் டலொம். 

  (87) ரொ ொ  ந்னத இடது கொலொல் உனதத்தொன். 

 4.உண்னமத் பதொடரனடகள் (true adjuncts): தர்க்க பவளிப் ொட்னட அனட 

பசய்யும், ஆைொல் சூழல் ப ொருள்ககொளின்  குதியொக அனமயும் மற்றும் 

குறிப் ிட்ட பசொற்களின் ப ொருண்னமயியல் உருப் டுத்தத்தில் 

பதொடர்புப் டுத்தப் டொத அளனககள் பதொடரனடகள் எைப் டும். இனவ கொல 

மற்றும் இட விகசடைங்களின் (modification) பதொடரனட பவளிப் ொடுகனள 

(adjunct expressions) உட் டுத்தும். 

(82) ரொ ொ புதன்கிழனம கதொறும் ககொயிலுக்குச் பசல்கிறொன். 
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 உண்னமப்  ங்பகடுப் ொளர்கள் (true arguments) பதொடொியலொல் 

பவளிப் டுத்தப் டகவண்டிய அளனககனள விவரனைச் பசய்யும். இக்களம் 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப் ின் மீது, -அளவீடு (-criterion) மற்றும்  ிற புறக் 

கட்டுப் ொடுகளொல் ப ொதுவொக அடக்கப் டும். உண்னமப்  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

பவளிப் ொட்டில் வினளயும் வினைகளின்  ல்ப ொருண்னம வடிவுகளுக்கு இனடகய உள்ள 

வினைசொர்  ிறழ்ச்சிகள் (verbal alternation)  ஒரு விருப்புத் பதொடொின் (optional phrase)  

பவளிப் ொட்னட உள்ளடக்கும்  ிறழ்ச்சிகளிலிருந்து கவறுப் டுத்தப் ட கவண்டும். 

முதலில் பசொன்ைது பதொடக்கக-கொரை (inchoative-causative)  ிறழ்ச்சினய உட் டுத்தும். 

இரண்டொவது மூலப்ப ொருள்-வினளப ொருள் (material-product)  ிறழ்ச்சினய உட் டுத்தும். 

(83) அ.  ன்ைல் உனடந்தது.  

       ஆ. ரொ ொ  ன்ைனல உனடத்தொன். 

(84)    அ. ரொைி ப ொம்னமனய மரத்தில் பசதுக்கிைொள்.  

ஆ. ரொைி மரத்னதப் ப ொம்னமயொகச் பசதுக்கிைொள்.  

இ. ரொைி ப ொம்னமனயச் பசதுக்கிைொள். 

 ஈ. ரொைி மரத்னதச் பசதுக்கிைொள்.  

மூலப்ப ொருளின் பவளிப் ொடு விருப் ொக இருப் தொல்  ங்பகடுப் ொளரொக அதன் 

பசல்வொக்குப்  னடக்கப் ட்ட ப ொருள்களிலிருந்து கவறு ட்டது. மூலப்ப ொருள்-

வினளப ொருள்  ிறழ்ச்சியில் வரும் விருப்புப்  ங்பகடுப் ொளர்கனள வழுநினலப் 

 ங்பகடுப் ொளர்கள் எைலொம். அனவ வொக்கியத்தின் தர்க்க நல் வடிவொக்கத் தன்னமக்குத் 

கதனவயொகும்; ஆைொல் புறத்பதொடொியலில் பவளிப் டுத்தொமல் விடப் டலொம்.  

6.2.3.2. குை அனமப்பு  

இப் குதியில் குை அனமப்பு என்று அனழக்கப் டுகின்ற பசொல்லின் உறவு 

ஊக்கத்னதத் (relational force) தரும் அனமப் ொக்க உருப் டுத்தம் (structured 

representation)  விளக்கப் டும். ஓர் அர்த்தத்தில் ஆக்கமுனற அகரொதி எல்லொச் 
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பசொற்கனளயும் குறிப் ிட்ட அளவுக்கு உறவுள்ளதொக ஆய்கிறது; ஆைொல் இப் ண்பு 

பசயல் ொட்டு அடிப் னடயில் பவளிப் டுத்தப் டும் முனற வனகப் ொட்டிலிருந்து 

வனகப் ொட்டிற்கும் ப ொருண்னம வகுப்புகளுக்கு இனடயிலும் கவறு டும். சுருக்கமொக, 

குை அனமப்பு ஒரு பசொல்லின் ப ொருண்னமயின் நொன்கு முக்கியமொை கநொக்குகனளத் 

திட்டவட்டமொகக் குறிப் ிடுகிறது.  

• உறுப்பு உறவு (constitutive relation): ஒரு ப ொருளுக்கும் (object) அதன் உறுப்புப் 

 ொகங்களுக்கும் (constituent parts) இனடயில் உள்ள உறவு.  

• வடிவ உறவு (formal relation): ப ொருனள (object)  ப ொிய பசொற்களத்திற்குள் 

கவறு டுத்தம் பசய்கிறது.  

• கநொக்க உறவு (telic relation): ப ொருளின் கதனவனயயும் பசயல் ொட்னடயும் 

தருகிறது.  

• பசயலி உறவு (agentive relation): ப ொருளின் மூலம் அல்லது அனதக் பகொண்டு 

வருனகயில் உட் டும் கொரைிகனளத் தருகின்றை.  

 மரொவ்சிக் (Moravcsik, 1973), அொிஸ்டொட்டிலின் விளக்கங்கள் ப ொருள்ககொளொல் 

தூண்டப்ப ற்ற பசொற்ப ொருண்னமயின் இப் ொர்னவ பசொற்ப ொருண்னமயியலின் 

வடிவுசொர் ஆய்வுகளில் (formal treatments) அலட்சியப் டுத்தப் ட்ட 

பசொற்ப ொருண்னம கநொக்கங்களுக்கு அழுத்தம் தருகிறது. ஒரு பசொல்லின் விளக்கப் 

 ொங்குகனளப்  ொர்த்து நொம் ப ொருளின் பசொற்ப ொருண்னமயின் பசொற்கூறிடல் 

அணுகுமுனற மற்றும் பசொல் உறவு அணுகுமுனற அனுமதிப் னதவிட வளனமயொை 

விவரனைனய அனுமதிக்கிகறொம். இக்குை அனமப்புகள்  ல்லுரு  நடத்னதனயயும் 

ப ொருள்  னடப்பு நடப்ன யும் கண்டு ிடிக்க கவண்டி மொற்று விதிகனளப் க ொன்ற 
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பசயன்னமகனள அனுமதிக்கின்ற பதொடரனமப்பு வருைனைகனளப் க ொல 

அனமகின்றை. குைப்  ங்களிப்புகனளப் ப ொறுத்தவனர இரண்டு ப ொதுவொை 

குறிப்புகள் இருக்கின்றை:  

1. ஒவ்பவொரு வனகப் ொடும் ஒரு குை அனமப்ன  பவளிப் டுத்தும். 

2. எல்லொச் பசொற்களும் ஒவ்பவொரு குைப்  ங்களிப்புக்கும் மதிப்பீட்னடக் 

பகொண்டிருக்கொது.  

எவ்வொறு ஆக்கமுனற அகரொதி ஒரு பதொடொின் எல்லொ அலகுகளிலிருந்தும் 

ஒருங்கினைப்பு அடிப் னடயில் ஒரு சீரொைப் ப ொருண்னம உருப் டுத்தத்னதத் 

தருகிறது என்கிறது முதல் குறிப்பு. இரண்டொவது குறிப்பு குை அனமப்ன க் 

குறிப் ட்ட ப ொருண்னம வகுப்புகளுடன் ஒத்தறி அடிப் னடயில்  யன் டுத்தத்தக்கது 

அல்லது குறிப்ேிடத்தக்கது என்று கருத நம்னம அனுமதிக்கின்றது. குை அனமப் ின் 

பதொடக்க உருப் டுத்தமொகப்  ரம் னரப்  ண்புக்கூறு அனமப்ன  (Generic Feature 

Structure)   யன் டுத்தலொம். என்ற பசொல்லுக்குப்  ங்களிப்புகனளப்  ின்வருமொறு 

 ண் ொக்கம் பசய்யலொம்.  

(85)     

  

           உறுப்புப்  ங்களிப்பு = ....   

வடிவப்  ங்களிப்பு   = ....  

குை அனமப்பு =  கநொக்கப்  ங்களிப்பு  = ....  

பசயலிப்  ங்களிப்பு = ....  
 

கமற்பசொன்ை  ட்டியல் ஒரு குறிப் ிட்ட பசொல்லலகு எவ்வொறு குறிப்பீடு பசய்கின்றது 

என் னதப்  ற்றிக் கூறவில்னல. எடுத்துக்கொட்டொக, ஒரு புதிைத்தின் கநொக்கம் 

 டிப் தற்கு என்றொலும் அது ஒருவர் எழுதுவதொல் உருவொக்கம் ப றுகிறது என்றொலும் 
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நொம் புதிைம் என்ற ப ொதுப் ப யர் அம்மொதிொியொை பசயல்கனளக் கொட்டுவதொகக் கூற 

விரும் வில்னல. எைகவ ஒரு பசொல் அலகுக்குப்  ின்வருவது க ொன்ற குை 

மதிப்பீடுகனள, அனவ உைர்வு அடிப் னடயில் சொியொைது என்றொலும் அவற்னறச் 

சொியொகப்  ினைக்கொமல்  ட்டியலிட இயலொது.  

(86)     புதிைம் 

…    உறுப்புப் ங்களிப்பு=கனத  

வடிவப்  ங்களிப்பு=புத்தகம்  

குை அனமப்பு=  கநொக்கப்  ங்களிப்பு= டிப் து  

பசயலிப்  ங்களிப்பு=எழுவது  
 

இது  யைினலப் டுத்தல் அடிப் னடயில் சிக்கலொக இருப் கதொடல்லொமல் 

ப ொருண்னமயியலின் கூடுதல்  ல்லுரு  ஆய்னவ ஊக்குவிக்கும் தரனவக் கவைிக்கொது 

விட்டுவிடுகிறது. அதொவது புதிைம் என்ற ப யர் மரபு வழியில்  யைினலப் டுத்தப் ட 

கவண்டும்  ஆைொல் குறிப் ிட்ட சூழல்களில் வட்டொரத் பதொடொியல் மற்றும் 

ப ொருண்னமயியல் சூழல்களொலும் பசொல்லின் ப ொருண்னமயியலிலிருந்து 

மீட்டுருவொக்கத்தொலும் உொினம தரப் ட்ட ப ொருள்ககொள்கனள அனுமதிக்க கவண்டும். 

இக்கருதல்களின் தீர்வுகள் குை மதிப்பீடுகனள நன்கு விளக்கப் ட்ட வடிவுகளுடனும் 

உறவுசொர் அனமப்புகளுடன் (relational structure) கூடிய பவளிப் ொடுகளொக ஆய்வதொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக,  டி என்ற உறவின்  ங்பகடுப் ொளர்கள்  யைினலச் பசொல்லின் 

ப ொருத்தமொைப்  ினைப்ன ச் சுட்டிக்கொட்டிக் கீகழ பவளிப் னடயொகத் தரப் ட்டுள்ளை.  
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(87)      புதிைம் 

 ...  

           வடிவ = புத்தகம ; (x)  

 குை அனமப்பு =  கநொக்க=  டி (y,x) 

 

கமற்கண்ட உருப் டுத்தம் தரப் டுனகயில் பதொடங்கு, முடி என்ற வினைகளொல் கீகழ 

எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ள சூழலில் ப ொருள் வினளனவ (“Sense In Context” Effect) 

உருவொக்கச் சூழல் தகவல் எங்கிருந்து வருகிறது என் னத இப்க ொது  ொர்க்க இயலும். 

(88) அ.ரொைி புதிைத்னதத் பதொடங்கிைொள்.  

ஆ.ரொ ொ சிகரட்னட முடித்துவிட்டொன்.  

இ.ரொ ொ இரண்டொவது மது ொைத்னதத் பதொடங்கிைொன்.  

குை அனமப்புப் (Qualia Structure) ப யர்கனளயும் அவற்னற உள்ளடக்கும் ப யர்த் 

பதொடர்கனளயும் அவற்றுடன் பதொடர்புனடய குைச் சிறப்புகனளயும் பசயல்கனளயும் 

குறியொக்கம் பசய்ய னவக்கிறது. இது மறு டியும் பதொடங்கு அல்லது முடி என் தன் 

ப ொருளினைச் சூழல் டுத்தம் பசய்வதற்குத் (“contextalizing the sense”) கதனவயொை 

தகவனலப் ப யர்த் பதொடர் நிரப் ினய ஆளும் வினைக்குத் தருகின்றது.  

நொம் சுருக்கமொக வினைகளின் ப ொருண்னமயியனலயும் ப ொருண்னமயியலில் 

குை அடிப் னடயில் உருப் டுத்தத்தொல் (qualia-based representation) பசய்யப் டும் 

 ங்களிப்ன யும் சுருக்கமொக விளக்குகவொம். உள்ளுைர்வு அடிப் னடயில் ஒரு 

நினலயொை  யைினல (stative predicate) குை அனமப் ில் வடிவம் சொர்ந்த 

 ங்களிப்புடன் ப ொருந்தும்; அதொவது சில நிலவரங்கள் அது எவ்வொறு வந்தது என் தன் 

குறிப்பு இல்லொமல் இருப் து. எடுத்துக்கொட்டு, உயரமொை என்ற  யைினலனயப் 
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( ங்களிப் ொளர் அனமப்புப்  ற்றிய விளக்கங்கனளத் தவிர்த்துப்)  ின்வருமொறு 

உருப் டுத்தம் பசய்யலொம்.  

(86)  உயரமொை  

நிஅனமப்பு =   [E1=e1==நினல] 

 

குஅனமப்பு  =  முனறயொை=உயர்ந்த (e1,x) 
 

அடுத்தப் டியொக, கொரைப்  யைினலகளுடன் (causative predicates) (அதொவது 

மொற்றல்கள் (transitions) பதொடர்புனய குை அனமப்ன  (qualia structure) 

எடுத்துக்பகொள்கவொம். இவ்வினைகள் ஒரு பதொடக்கச் பசயனல அல்லது பசயற் ொங்னக 

(process) மற்றும் அனதத் பதொடர்ந்து வினளயும் நினலனயயும் உள்ளடக்குவதொக 

ஆயப் டுகிறது. இவ்விரண்டு வருனக நினலகள் (phases)  முனறகய பசயலி மற்றும் 

வடிவக் குைப்  ங்களிப்புகளுடன் கநரடியொகப் ப ொருத்தமுறுகிறது. உனட என்ற 

வினையின் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வடிவம் கீகழ எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ளது.  

 

 (90)         உனட        

                                                       E1=e1: பசயற் ொங்கு  

நிகழ்வு அனமப்பு =     E2=e2: நினல 

                    மறு அனமப்பு= 

                                                      முனறயொை =உனடக்கப் டு

குை அனமப்பு    =    பசயலி =உனட-பசயல் (e1,x,Y) 

 

இறுதியொக ஒரு பசயற் ொங்னகக் கொட்டும்  யைினலகள், அப் யைினல 

பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ள விளக்கத்தின்  ொங்கு அடிப் னடயில் 

கவறு டுத்தப் ட்டுள்ளை. புஸ்பதக ொவ்ஸ்கி இங்குச் பசயலி (agentive) மற்றும் வடிவச் 

http://www.languageinindia.com/


318 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

(formal)  பசயற் ொங்குகளுக்கினடகய உள்ள கவறு ொட்னட மட்டும் 

எடுத்துக்பகொள்கிறொர். டொல்மி கூறிய டி (Talmy.1975, 1985)   ல பமொழிகள் 

பசயற் ொங்குகளின் பசய்வினை மற்றும் பசயப் ொட்டுவினை வகுப்புகனள 

கவறு டுத்துகின்றை. முதலொவது வகுப்பு ஓடு மற்றும் நகர் க ொன்ற சலை 

வினைகனளயும் இரண்டொவது தூங்கு, குறட்னடவிடு க ொன்ற வினைகனளயும் 

உள்ளடக்குகின்றை. இவ்கவொறு ொடு ஒரு பமொழியில் உள்ள பசயப் டு ப ொருளற்ற 

வினை/எர்கொடிவ் அற்ற வினை கவறு ொட்டுடன் ப ொருத்தமொக (Isomophic) இருக்கத் 

கதனவயில்னல. பசய்வினைச் பசயற் ொங்கு (active process class) ஓடு என்ற 

வினையொல் கீகழ எடுத்துக்கொட்டப் ட்டுள்ளது. எடுத்துக்கொட்டொக ஓடு என்ற வினை 1-

இன் குை அனமப்ன யும் உறங்கு என்ற வினை 2-இன் குை அனமப்ன யும் 

பகொண்டிருக்கின்றை.  

(91)     ஓடு  

 நிகழ்வு அனமப்பு =  E1=e1:பசயற் ொங்கு  

 குை.அனமப்பு    =  பசயலிசொர்:ஓடு பசயல் (e1,x) 
 

(92)      உறங்கு  

 நிகழ்வு அனமப்பு=  E1:e1=பசயற் ொங்கு  

 குை.அனமப்பு   =   வடிவம்சொர்;:உறங்கு(e1,x) 
 

ப ொருண்னம மட்டங்களின் ஊடொட்டம்  

         இங்குச் பசொற்ப ொருண்னமயியல் உருப் டுத்தங்களின் ஒரு சீரொை பமொழி 

உருவொக்கத்திற்கு கவண்டி  ங்பகடுப் ொளர் (argument), நிகழ்வு (event) மற்றும் குை 

அனமப்பு (Qualia Structure) என்ற மூன்று மட்டங்களும் பதொடர்புடுத்தப் டும். 

வனகப் டுத்தப் ட்ட  ண்புக்கூறு அனமப்புகள் அடிப் னடயிலொை ஒழுங்கனமப்புகள் 

(typed feature structures) கமற்பகொள்ளப் டும். இந்த ஒழுங்கனமப் ில் இரண்டு 

http://www.languageinindia.com/


319 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

 ொகங்கள் இருக்கிறது; ஒன்று வனகப்  டிநினல அனமப்பு (type hirarchy) மற்பறொன்று 

வனககளின் கமல் பசயல் டும் கட்டுப் ொட்டு ஒழுங்கனமப்பு (constraint system). 

புஸ்பதக ொவ்ஸ்கி  ின்வருமொறு கருதுகிறொர்: ப ொருண்னம வகுப்புச் பசய்திகள் 

(semantic class information) துனை வனகக் குறிப்பீடுகளொல் மரபுொினமயொகப் 

ப றப் டலொம். இது  ங்பகடுப் ொளர்களின் வனககளின் மீது கட்டுப் ொடுகனளத் 

தருகின்றது. முன்ைர் விளக்கப் ட்ட இம்மூன்று நினலகளும் எவ்வொறு ஒருங்கினைந்த 

உருப் டுத்தத்னத (integrated representation) இனைந்து தருகின்றது என் னத 

எடுத்துக்கொட்ட கட்டு என்ற பசொல்லின் ப ொருண்னமனய எடுத்துக்பகொள்கவொம். நொம் 

உருப் டுத்தத்தின் ஒவ்பவொரு நினலக்கும் அனமப்புகனளத் தைித்தைியொகத் 

தந்துவிட்கடொம். இவ்வினையுடன் பதொடர்பு டுத்தப் ட்ட மூன்று  ங்பகடுப் ொளர்கனள 

நினைவு கூறவும்: இரு உண்னமப்  ங்பகடுப் ொளர்கள் (true argument) மற்றும் ஒரு 

வழுநினலப்  ங்பகடுப் ொளர் (default argument). கமலும் இவ்வினைனய இரு துனை 

நிகழ்வுகள் (subevents), ஒரு பசயற் ொங்கு (process) மற்றும் வினளநினல (resulting 

state) என் ைவற்னறக் பகொண்டிருக்கும் பசொல் க றொக (lexical accomplishment)  

ஆய்ந்கதொம். இனவ குை அனமப்புடன் இனைக்கப் ட்டுப்  ின்வரும் உருப் டுத்தத்னதப் 

ப றும் (Pustejovsky, 1995: 82): 
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(93  )       கட்டு  

                                     E1=e1: பசயற் ொங்கு  

               நி.அனமப்பு=  E2=e2: நினல  

                                      மறு அனமப்பு=   

                                      தனல= e1  

               .அனமப்பு=    .ஆளர்1=            விலங்கு_தைி  

                                                                  வடிவசொர் =ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                                      .ஆளர்2=            பசய்யப் ட்டது  

                                                                  உறுப்பு =  

                                                                      வடிவ = ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                                     வ .ஆளர்1=         மூலப்ப ொருள்  

                                                                   வடிவ = திரள்  

              கு.அனமப்பு=    உருவொக்கு_பசொ.க.அ  

வடிவசொர்= இரு (e2,      ) 

பசயலிசொர்=கட்டு_பசய்னக(e1=    ,   ,      ) 1 3 

1 

3 

3 

2 

2 

 

அகத் பதொடொியல் எழுவொய் (deep syntactic object) ( .ஆளர்1) மற்றும்  .ஆளர்2-இன் 

உறுப்பு உறவொல் தர்க்கச் பசயப் டுப ொருளுடன் (logical object) பதொடர்புனடய 

வழுநினலப்  ங்பகடுப் ொளர் (வ .ஆளர்1) என் ைவற்னற உள்ளடக்குவம் பசயலிச் 

பசயலொகச் (AGENTIVE act) பசயற் ொங்கு அனடயொளம் கொைப் டுகின்றது. வடிவப் 

 ங்களிப்புச் (formal role) பசயப் டுப்ப ொருள் ( ங்பகடுப் ொளர்2)-ஆக வினளநினலனய 

(resulting state) பவளிப் டுத்துகிறது. இந்தத் தைியொை ஒன்று வழுநினலப் 

 ங்பகடுப் ொளர் (வ .ஆளர்-1) பசயப் டுப ொருளொல் உருவொக்கப் ட்டதொக விவரனை 

பசய்வதொல் அதிலிருந்து தர்க்க அடிப் னடயில் கவறு டுகிறது.  

குை அனமப்பு (Qualia Structure) 
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           இங்குக் குை அனமப் ில் பசொற்கள் எவ்வொறு ப ொருண்னமத் தகவல்கனளக் 

குறியொக்கம் பசய்கிறது என் னதப்  ற்றிக் கூறுப் டுகின்றது; குறிப் ொகக் குை அனமப்பு 

எனதப்  ொிமொறுகிறது என் னதப்  ற்றி விளக்குகிறது.  

             கீகழ குை அனமப்பு ஒவ்பவொரு  ங்களிப்பும் எடுக்கும் சொத்தியமொை 

மதிப்புகளுடன் முனறயில்லொத (Informal) ப ொருள்ககொண்னமத் தரப் ட்டுள்ளது.  

1. உறுப்பு அனமப்பு (Constitutive Structure): ப ொருளுக்கும் அதன் உறுப்புகளுக்கும் 

அல்லது ப ொருத்தமொை  குதிகளுக்கும் இனடகய உள்ள உறவு.  

        அ. உருப்ப ொருள் (Material) 

        ஆ. எனட (Weight) 

         இ.   ொகங்களும் அதன் கூறு தைிமங்களும் (Parts And Component Elements) 

2. முனறயொை அனமப்பு (Formal Structure): ஒரு ப ொிய ப ொருட்களத்திற்குள் ப ொருனள 

(object) கவறு டுத்தும்.  

           அ. கநொக்குநினல (Orientation) 

           ஆ.  ருமன் (Magnitude) 

            இ. வடிவம் ; (Shape) 

  ஈ.  ொிமொைம் (Dimensionality) 

உ. நிறம் (Colour) 

ஊ. இருப்பு   (Position) 
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3. கநொக்க அனமப்பு (Telic Structure): ப ொருளின் (object) கதனவயும் பசயல் ொடும்.  

        அ. ஒரு பசயல் பசய்வதில் பசயலிக்கு இருக்கும் கநொக்கம்.  

       ஆ. சில பசயல்கனளக் குறிப் ிடும் உள்ளனமயும் பசயல் ொடு அல்லது கநொக்கம்.  

4. பசயலி அனமப்பு (Agentive Structure): ஒரு ப ொருளின் பதொடக்கத்திற்ககொ 

வருனகக்ககொ உட் டும் கொரைிகள்.  

      அ. உருவொக்கு வர் (Creator) 

    ஆ. உருவொக்கப் ட்ட ப ொருள் (Artifact) 

      இ. இயற்னக வனக (Natural Kind) 

      ஈ. கொரைச் சங்கிலி (Causal Chain) 

ஆக்கமுனற அகரொதிக்குள் இந்தப்  ொர்னவ கவறு ட்டது. ஒரு பசொல்லின் அல்லது 

பதொடொின் குறிப ொருனள மொற்ற ப ொருண்னமயியல் மொற்றங்கள் (semantic 

transformation)  யன் டும் அனமப்புச் சட்டகத்னத குை அனமப்புத் தருகிறது. இந்த 

மொற்றங்கள் வனகக்கட்டொயம் (type coercion,) கதர்வு இனைப்பு (selective binding)  

மற்றும் ஒருங்கினைப்பு (co-composition)  க ொன்ற ஆக்கமுனற உ ொயங்கள் ஆகும். 

இனவ பவளிப் ொட்னடப் புதிய ப ொருண்னமக்கு முனறயொக உருப் டுத்தம் பசய்கிறது. 

இந்தச் பசயன்னமகள் பசொல் இனயபு உறவுகள் (lexical governance relation) என் தன் 

அடிப் னடயில்  யன் டுத்தப் டுகிறது; அதொவது அவற்றின்  யன் ொடுகள் பதொடர்கள் 

கதொன்றுகிற பதொடொியல் மற்றும் ப ொருண்னமயியல் சூழ்நினலகளொல் கட்டுண்டது. 

எடுத்துக்கொட்டொக, நொம் ஒரு ப யர்த்பதொடொின் அனமப்ன  ஆளும் வினையின் 
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அனமப்புடன் (governing verb) கசர்த்தொல் ஒருங்கினைப் ின் வளமொை 

கருத்துச்சொயனலப்  ொர்க்கத் பதொடங்குகவொம். இது பசொற்களின்  னடப்புப் 

 யன் ொட்னடயும் சூழல் ப ொருனளயும் எடுத்துக்கொட்டும்.  ின்வரும் வொக்கியங்களில் 

எழுவொய் மற்றும் நிரப் ி இடத்தில் வருகிற ப யர்த்பதொடர்கள்  யன் டு என்ற 

வினையின் ப ொருள்ககொண்னமயில் எவ்வொறு  ங்பகடுக்கிறது என் னதக் கருத்தில் 

பகொள்கவொம்.  

(94) அ.ரொ ொ வொன்ககொழிக்குப் புதிய கத்தினயப்  யன் டுத்திைொன்.  

ஆ.ரொைி கல்லூொிக்குச் பசல்லத் பதொடங்கியதிலிருந்து மூக்குக் கண்ைொடினயப்   

 யன் டுத்துகிறொள்.  

          இ. இந்தப் க ருந்து டீசனலப்  யன் டுத்துகிறது.  

          ஈ. என் மனைவி திைமும் சுரங்கப்  ொனதனயப்  யன் டுத்துகிறொள். 

 (95) அ.நகல் எடுக்கும் ப ொறியில் கடொைர்  யன் டுத்தப் டுகிறது.  

          ஆ.ஈஸ்ட் பீர்  ொைத்தில்  யன் டுத்தப் டுகிறது.  

முதல் வொக்கியத்தில் பவட்ட இயலும் கத்தினயப்  ற்றிய நமது அறிவு பவைிப் ொட்டில் 

சிக்கைத்னத அனுமதிக்கிறது. இதைொல் பவட்டுகிற குறிப் ிட்ட பசயல் ொட்னடக் 

கூறுவது நீக்கப் டுகிறது. இதுக ொல மூக்குக் கண்ைொடி கட்புலக் கருவியொகும். அனதப் 

 யன் டுத்துவது அனத அைியும் பசயனலக் குறிப் ிடும்.  யன் டு க ொன்ற 

வினைகளின்  யன் ொடு ப ொருண்னமயியல் அடிப் னடயில் இலகு (light) ஆகும் 

(Grimshaw and Rosen 1990); இது புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியொல் குனறத்துச் சிற் ிக்கப் ட்டது 
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(underspecified) என்று குறிப் ிடப் டுகின்றது. இந்த கநர்வுகளுக்கு எந்த அர்த்தம் 

ப ொருத்தமொைது என் னதத் தீர்மொைிக்க நம்னம அனுமதிக்கும் கொரைிகள் இரண்டொகும்:   

1. கட்டுமொைத்தில் ஒவ்பவொரு பதொடருக்கும் குை அனமப்புகள்.  

2. குை அனமப்புத் தகவனலச் சொதகமொக எடுத்துக்பகொள்ள இயலும் 

கூட்டினைப் ின் வளமொைப்  ொங்கு.  

         சூழலில் ப ொருள்ககொண்னமனயக் குை அனமப்பு ப றச் பசய்யும் வழிக்கு 

எடுத்துக்கொட்டொக இரசி என்ற வினையின் சூழ்நினலயில் வரும் மனறக்கப் ட்ட 

 யைினல நிரப் ியொல் ப றப் டுவனதக் கொட்டலொம்.  

     (96) அ.ரொைி ஒரு தினரப் டத்னத இரசித்தொள் ( ொர்த்து)  

             ஆ.ரொ ொ கதைீனர இரசித்தொன் (குடித்து)  

              இ.ரொைி கல்கியின் ப ொன்ைியின் பசல்வனை இரசித்தொள் ( டித்து)  

ஒன்னற இரசிப் தற்குப்  ல வழிகள் இருந்தொலும் இந்த வொக்கியங்கனளப் ப ொறுத்த 

வனரயில் நமது புொிந்துபகொள்ளுதல் சம்மந்தப் ட்ட ப ொருள்களுடன் பதொடர்புனடய 

குைங்கள் மற்றும் பசயல்களின் ப ொருள்ககொண்னமயொல் (விளக்கத்தொல்) 

சொத்தியமொகிறது. ஒரு ப ொருளின் குை அனமப்ன ப் ப ொருள்ககொண்னமகள் 

உருவொக்கப் டுகிற பதொடக்கப் புள்ளிகளொகப்  ொர்க்க இயலும். எைகவ தினரப் டம், 

கதைீர் மற்றும் புத்தகம் இவற்றின் கநொக்கப்  ண்புகள் (telic roles)  தினரப் டம் 

 ொர்த்தல், கதைீனரக் குடித்தல், கல்கியின் ப ொன்ைியின் பசல்வனைப்  டித்தல் என்ற 

பசயல்கனள வருவனரவு (project) பசய்கின்றது. ஒரு வினையின் ப ொருளின் சூழலொக்கம் 

அதன் நிரப் ியின் ப ொருண்னமயிலிருந்து வரத் கதனவ இல்னல; ஆைொல் 
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பவளிப் னடயொை வழிகளில் எழுவொயொலும் ஊக்கப் டுத்தப் டும். எடுத்துக்கொட்டொகக் 

கீழ்வரும் வொக்கியம் ஒன்றில் மனறந்தப்  யைினலயின் ப ொருள்ககொண்னமக்கு இரண்டு 

கொரைிகள்  ங்பகடுப்புச் பசய்கிறை: எழுவொய்ப் ப யர்த்பதொடருடன் உறவுனடய குை 

அனமப்புகள் மற்றும் இரட்னடச் பசயப் டுப ொருள் ப யர்த்பதொடர்கள் (double object 

NPs).  

அ. ப ரும் ொலொை விமொை ஓட்டிகள் சத்திர தி சிவொ ினய விட இந்திரொகொந்தினய  

விரும்புகிறொர்கள்.  

  ஆ. ப ரும் லொை விமொை ஓட்டிகள்  ம் ொனய விட தில்லினய விரும்புகிறொர்கள்.  

விமொை நினலயங்களின் ப யர்களொக அனடயொளம் கொைப் டும் நிரப் ிகள் இறங்குதல், 

 றக்கத்பதொடங்குதல் என்ற வழுநினல இனை-இனைப்புப் ப ொருள்ககொண்னமனய 

அனுமதிக்கின்றது.  ின்வரும் வொக்கியங்களில் உள்ள பசயலிப்ப யர்கள் (agentive 

nominals) வினைத்பதொடர் ப ொருண்னமயொல் கூறப் டொத ப ொருள்ககொண்னமனயச் 

பசய்கின்றது.  

(97) அ. புத்தக விற் னையொளர்கள் இவ்வொண்டு புதிைங்களுக்குப்  திலொகப்  

 ொடநூனலத் கதர்ந்பதடுத்துள்ளைர்.  

ஆ. விவசொயிகள் இவ்வொண்டில் ப ொன்ைி பநல்னலத் கதர்ந்பதடுத்துள்ளைர்.  

கமற்பசொன்ை வொக்கியங்களில் விவசொயிகள் சொப் ிட ப ொன்ைி பநல்னலத் 

கதர்ந்பதடுத்துள்ளைர் என்கறொ, புத்தக விற் னையொளர்  டிப் தற்குப்  ொடநூனலத் 

கதர்ந்பதடுத்துள்ளைர் என்கறொ ப ொருள் பகொள்ள இயலொது. விவசொயிகள் விவசொயம் 

பசய்ய ப ொன்ைி பநல்னலயும், புத்தக விற் னையொளர் விற்க  ொடப்புத்தகங்கனளயும் 

கதர்ந்பதடுத்துள்ளொர்கள் என்றும் ப ொருள் ப றப் டும். பசயலிப் ப யர்களில் இருந்து 
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கினடக்கும் கநொக்கப்  ங்களிப்புகள் வினைத்பதொடர் அகப்ப ொருள்ககொனளப் 

புறக்கைிக்கும். இதுவனர நொம் வினை மற்றும் ப யர்களின் ப ொருண்னமயியனலப்  ற்றி 

விவொதித்கதொம். இருப் ினும் குை அனமப்பு அடிப் னடயிலொை உருப் டுத்தத்னதப்  ிற 

பசொல் வனகப் ொடுகளுக்கும் நீட்சி பசய்யலொம்.  ின்வரும் எடுத்துக்கொட்டுகனள 

எடுத்துக்பகொள்கவொம்.  

(98) அ.பவளிச்சமொை மின்விளக்கு. 

         ஆ.உருண்னடயொை மின்விளக்கு.  

(99)  அ.வினரவொை தட்டச்சொளர்.  

          ஆ.ஆண் தட்டச்சொளர்.  

கமற்பசொன்ை எடுத்துக்கொட்டுகளில் பவளிச்சமொை மற்றும் வினரவொை என் ை 

உண்னமயில் நிகழ்வுப்  யைினலகள். அனவ தனலப்ப யொின் ஏகதொ கநொக்னக அனட 

பசய்கின்றது. ஒவ்பவொன்றும் ப யருடன் பதொடர்புனடய குை அனமப் ொல் உந்தப் ட்ட 

நிகழ்னவக் குறிப் ிடுகிறது. மின் விளக்குக்கின் கநொக்கப்  ங்களிப்பு (telic role) பவளிச்சம் 

தருவது ஆகும். தட்டச்சொளருக்கு அப்ப யர் ஆக்கப் டும் வினையின் பசயற் ொங்னகக் 

குறிப் ிடும் கநொக்கப்  ங்களிப்பு தட்டச்சு பசய்வதொகும். மொறொக உருண்னடயொை மற்றும் 

ஆண் என்ற ப யரனடகள் தனலயின் முனறயொை  ங்களிப்ன க் குறிப் ிடுகின்றை. 

ப யரனடகள் அனவகள் அனட பசய்யும் பதொடர்களின் குை அனமப்புக்குள் இருக்கிற 

வனக பசய்யும் தகவல் அடிப் னடயில் துனைத் கதர்வு பசய்ய இயலும் என்று 

கதொன்றுகிறது. இருப் ினும் இது எவ்வொறு நினறகவற்றப் டுகின்றது என் து இன்றும் 

பதளிவொக இல்னல. ப யரனடகள் தனலப் ப யொிலுள்ள குறிப் ிட்ட குை அனமப்புக்குத் 

கதர்வு பசய்யவில்னல; ஆைொல் குைப்  ங்களிப் ின் மதிப் ிற்குள் இருக்கிற அல்லது 

இல்லொத குறிப் ிட்ட வனகனயயும் கதர்ந்பதடுக்கும் என் து சொத்தியமொகும். 
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இப் குதியில் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்னடப் 

 ற்றி விொிவொகப்  ொர்கதொம். ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு எவ்வொறு பசொற்களின் 

 ல்ப ொருண்னமனய ஆக்கமுனற அணுகுமுனறயொல் விளக்கவியலும் என்று பதளிவொகக் 

கூறுகின்றது. அவருனடய ககொட் ொட்னட இயன்றவனரத் தமிழ் எடுத்துக்கொட்டுகளின் 

உதவியொல் விளக்கும் முயற்சி இங்கு கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. இம்முயற்சியின் 

 யைொய் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்னடத் தமிழுக்குப்  யன் டுத்தும் ஆய்விற்கு 

ஒரு பதொடக்கம் ஏற் ட்டுள்ளது. இது அடுத்துவரும்  குதிக்கு அடிப் னடயொய் அனமயும். 

6.3. ஆக்கமுனற அகரொதி ககொட் ொடு அடிப் னடயில் வினைகளின் ப ொருண்னம நிட்சி 

 இங்கு கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  வினைகளின்  ல்ப ொருண்னமனய அல்லது 

ப ொருண்னம நீட்சினய ஆக்கமுனற அகரொதி ககொட் ொட்டின் அடிப் னடயில் 

விளக்குவதற்கொை முயற்சி கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. 

6.3.1 அனச 

 க்ொியொவில் அனச என் தற்கு மூன்று முரண் டு  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. முதல் 

இரு  திவுகளும் வினைப்  திவுகளொகும்; மூன்றொவது  திவு ப யர்ப்  திவொகும். அனச1 

பசயப் டுப ொருள் குன்றிய வினையொகவும் அனச2 பசயப் டுப ொருள் 

குன்றொவினையொகவும் எடுக்கப்ப ற்றுத் தைித்தைி  திவுகளொகத் தரப் ட்டுள்ளை. 

6.3.1.1. அனச1 

க்ொியொவின் அகரொதியில் அனச1 என் தற்கு நொன்கு ப ொருள்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் 
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அகரொதியின் அடிப் னடயில் இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருள்கனளயும் 

எடுத்துக்கொட்டுகனளயும்  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும். 

அட்டவனை 1 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு               ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் கொரைம் இடம் 

1 (கமலும் கீழும் 

அல்லது  க்கவொட்டில் 

பமன்னமயொக) 

ஆடுதல். 

1.கொற்றில் கினளகள் 

அனசகின்றை. 

2.அவர் நொற்கொலியில் 

ஆடொமல் அனசயொமல் 

உட்கொர்ந்திருந்தொர். 

1. 

கினளகள் 

 

2. அவர் 

1. கொற்று  

 

 

2. நொற்கொலி 

2 நகர்தல்; நகர்ந்து 

இடம்ப யர்தல் 

1.அவர் கதர் மொதிொி 

அனசந்து க ொகிறொர். 

2. டுக்னகயில் 

அனசயொமல் 

 டுத்திருந்தொன். 

1. அவர்/ 

கதர் 

 

2. அவன் 

  

 

 

2. டுக்னகயில் 

3 (ப றும் ொலும் 

எதிர்மனறச் 

பசொற்ககளொடு) 

(முடிவிலிருந்து/பகொள்

னகயிலிருந்து) 

மொறுதல் 

அம்மொ எவ்வளகவொ 

ககட்டுப் ொர்த்தும் 

அப் ொ 

அனசயவில்னல. 

அப் ொ   

4 (உடலில் உறுப்புகள்) 

கமலும் கீழுகமொ 

 க்கவொட்டிகலொ 

இயங்குதல்; 

தொனட அனசயொமல் 

க ச முடியொது. 

தொனட   

 

கமற்கண்ட அட்டவனையில் அனச1 என் தற்கு க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் அகரொதியில் 

தரப் ட்டுள்ளத் தகவலகள் அடிப் னடயில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருள்களில் “(கமலும் கீழும் 

அல்லது  க்கவொட்டில் பமன்னமயொக) ஆடுதல்” என் து முதன்னம அர்த்தமொகும்; “நகர்தல்; நடந்து 

இடம் ப யர்தல், (ப ரும் ொலும் எதிர்மனறச் பசொற்ககளொடு) (முடிவிலிருந்து/பகொள்னகயிலிருந்து) 

மொறுதல், (உடல் உறுப்புகள்) இயங்குதல்” என் ை துனைநினலப் ப ொருளொகும். இவற்றுள் 
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மூன்று ப ொருள்கள் (1, 2, 4) உண்னமயொை சலைத்னதயும் ஒன்று (3) உருவகமொை சலைத்னதயும் 

குறிப் ிட்டு நிற்கின்றை. அனடப்புக்குறிக்குள் தரப் ட்டுள்ள தகவல்கள் இவ்வினையின் 

கவறு ட்ட ப ொருள்கனளச் சூழல் தரும் கட்டுப் ொட்டின் அடிப் னடயில் புொிந்துபகொள்ள உதவும். 

பசயப் டுப ொருள் குன்றியவினையொை அனச1 அனசயும் ப ொருள்கனள எழுவொனயப் 

 ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். இவ்வினை தனலனய ஆட்டுவதிலிருந்து முடிவிலிருந்து அல்லது 

பகொள்னகயிலிருந்து மொறுதல் வனரயிலொை ப ொருண்னம நீட்சினயக் கொட்டுவதொய் இவ்வகரொதி 

மூலம் பதொிய வருகிறது. இப்ப ொருண்னம நீட்சிகனள ஓரளவிற்கு இவ்வினையின் எழுவொயொக 

வரும்  ங்பகடுப் ொளொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் விளக்கலொம். அதொவது 

இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருள்கனள அல்லது  ல்ப ொருண்னமனய எழுவொயின் 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் நிர்ையிக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம். க்ொியொவில் தரப் ட்டுள்ள 

தகவல்களிலிருந்து இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருண்னமகனளப்  ின்வருமொறு ஆயொலொம். 

(235) 

                                                         1. ஆடு - எழுவொய்:கினள, தனல க ொன்ற ப ௌதீகப் ப ொருள்  

                 உண்னமச் சலைம்  

                                                          2. நகர்- எழுவொய்: கதர் க ொன்ற ப ௌதீகப்ப ொருள்  

அனச1  

             3. இயங்கு - எழுவொய்: தொனட க ொன்ற ப ௌதீகப் ;ப ொருள்  

                 உருவகச் சலைம்               4. மொறு - எழுவொய்: ஒருவொின் பகொள்னக  
 

 

கவறு ட்டச் சூழலில் இவ்வினைகள் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற எண்ைிக்னகயிலொை 

ப ொருள்கனள உைர்த்தும் வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம் அகரொதியில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருள்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த ஒரு 

பசொற்ப ொருண்னமயியலின் மொதிொினய நொம் தரகவண்டும். இவ்வினை அனசயும் பசயனலச் 

பசய்யும் எழுவொனய முக்கிய  ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். எழுவொய்ப்  ங்பகடுப் ொளர் 
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வழுநினலயில் ப யர்த்பதொடரொக பமய் டுத்தம் ப றும். எைகவ இதன்  ங்பகடுப் ொளர் சட்டகம் 

 ின்வருமொறு அனமயும். 

(236) அனச1 [ப பதொ ---] 

 கமகல  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள இவ்வினையின் ப ொருண்னம நீட்சிகனள ஓரளவிற்கு 

இவ்வினையின் எழுவொயொக வரும்  ங்பகடுப் ொளொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் 

விளக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம். புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு 

அடிப் னடயில் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு 

அனமப்பு, குை அனமப்பு (முனறயொை  ங்களிப்பு, உறுப்பு  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, 

பசயலிப்  ங்களிப்பு) பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் 

வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய 

ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம். 

6.3.1.2 அனச2 

க்ொியொவின் அகரொதியில் அனச2 என் தற்கு நொன்கு ப ொருள்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

 ின்வரும் அட்டவனை இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருள்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும். 

அட்டவனை 2 

வ. எண் ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு               ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொருள்  

1. ஆட்டுதல் 1.கம் த்னத அனசத்துப் 

 ிடுங்கிைொர்கள். 

2.சம்மதத்துக்கு 

அறிகுறியொகத் தனலனய 

அனசத்தொன். 

3.குடியரசுத் தனலவனரக் 

1.அவர்கள் 

 

 

2.அவன் 

 

 

1.கம் ம் 

 

 

2. தனல 
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குழந்னதகள் பகொடி 

அனசத்து வரகவற்றைர். 

 

3.குழந்னதக

ள் 

 

3. பகொடி 

2. (ஒரு 

ப ொருனள) 

இடம்ப யரச் 

பசய்தல்; 

இந்தக் கைமொைப் 

ப ட்டினய ஒரு ஆளொல் 

அனசக்க முடியொது. 

ஒரு ஆள் இந்தக் கைமொை 

ப ட்டி 
 

3 (உடலில் சில 

உறுப்புகனள

) கமலும் 

கீழுகமொ 

 க்கவொட்டி

கலொ 

ஆட்டுதல் 

அல்லது 

இயக்குதல் 

னககொல்கனள அனசக்க 

இடமில்னல.. 

 னககொல்கள்  

4 (நம் ிக்னக

னய, 

உறுதினய) 

குனலத்தல் 

1.அவருனடய உறுதினய 

அனசக்கக்கூடிய 

சந்தர்ப் ம் ஏற் ட்டது. 

2.என்னை எவனும் 

அனசக்க முடியொது. 

1.சந்தர்ப் ம் 

 

 

 

 

2.எவனும் 

1.அவருனடய 

உறுதி  

 

 

 

 

 

 

அனச2 என் தற்கு தற்கொலத் தமிழ் அகரொதியில் “ஆட்டுதல்” என் து முதன்னமப் 

ப ொருளொகவும் “(ஒரு ப ொருனள) இடம்ப றச் பசய்தல், (விரல் முதலியவற்னற) 

பதொழிற் டுத்துதல், (நம் ிக்னகனய, உறுதினய) குனலத்தல்; மொற்றுதல்” என் ை 

துனைநினலப் ப ொருள்களொகவும்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. அனடப்புக்குறிக்குள் 

தரப் ட்டுள்ள தகவல்கள் இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருள்கனளச் சூழல் தரும் 

கட்டுப் ொட்டின் அடிப் னடயில் புொிந்துபகொள்ள உதவும். “ஆட்டுதல், ஒரு ப ொருனள 

இடம்ப றச் பசய்தல், விரல் முதலியவற்னறத் பதொழிற் டுத்துதல்” என் ை உண்னமயொை 

சலைத்னதயும் “நம் ிக்னக, உறுதி க ொன்றவற்னறக் குனலத்தல்/மொற்றுதல்” என் து 
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உருவகச் சலைத்னதயும் குறிப் ிட்டு நிற்கிறது. இவ்வினை கம் த்னத அனசப் திலிருந்து 

நம் ிக்னகனய அல்லது உறுதினய அனசத்தல் வனரயிலொைொ ப ொருண்னம நீட்சிகனளக் 

கொட்டுவது இவ்வகரொதி மூலம் பதொிகின்றது. க்ொியொவில் தரப் ட்டுள்ள தகவல்களிலிருந்து 

இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருண்னமகனளப்  ின்வருமொறு ஆயலொம்: 

(237) 

1.ஆட்டுதல் - பசப ொ: கம் ம் , தனல க ொன்ற 

ப ௌதீகப்ப ொருள்  

2.இடம்ப யரச்பசய்தல் - பசப ொ: ப ட்டி க ொன்ற 

கைமொை ப ௌதீகப்ப ொருள்  

3.பதொழிற் டுத்துதல் - பசப ொ: விரல்கள் க ொன்ற 

ப ௌதீகப்ப ொருள் (வினளவு:ஒலிக்கச் பசய்தல்)  

                        உருவகச் சலைம்         4.மொற்றுதல் - எழுவொய்: ந ர் பசப ொ:ஒருவொின் உறுதி 

அனச2 

உருவச் சலைம் 

கவறு ட்ட சூழலில் இவ்வினையின் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற எண்ைிக்னகயிலொை 

ப ொருள்கனள உைர்த்தும் வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம் அகரொதியில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருள்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த ஒரு 

பசொற்ப ொருண்னமயில் மொதிொினய நொம் தரகவண்டும். இவ்வினை அனசத்தல் பசயனலச் 

பசய்யும் எழுவொனயயும் அனசக்கப் டும் (அல்லது அனசயும்) பசயப் டுப ொருனளயும் 

முக்கியப்  ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். எழுவொய்ப்  ங்பகடுப் ொளர் வழுநினலயில் 

இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் பமய்ப் டுத்தம் ப றும். எைகவ இதன் 

 ங்பகடுப் ொளர் சட்டகம்  ின்வறுமொறு அனமயும். 

(238) அனச [ப பதொ + ப பதொ-ஐ---] 
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கமகல  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள இவ்வினையின் ப ொருண்னம நீட்சிகனள ஓரளவிற்கு 

இவ்வினையின் எழுவொயொகவும் பசயப் டுப ொருளொகவும் வரும்  ங்பகடுப் ொளொின் 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் விளக்கலொம். புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற 

அகரொதிக் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனயப் 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, 

உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு), பசொல் மரபுொினம 

அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கொட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகள் அனடப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம். 

 புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதி ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் நிகழ்வு, 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற 

நொன்கு அனமப்புகளின் அடிப் னடயில் இவ்வினைப்  ின்வறுமொறு உரு டுத்தம் 

பசய்யலொம். 

(239)  அனச2 

          நிஅனமப்பு=    E1: e1:பசயற் ொங்கு  

           E2= e2:நினல 

           மறு அனமப்பு= 

           தனலனம= e1  

          அனமப்பு=   ஆளர்1=  

                               ஆளர்2=           ப ௌதீகப்ப ொருள் 

                                    முனறயொை= இருப்புப்ப ொருள்  

         குஅனமப்பு=  வநிகொரைம்-பசொகஅ  

                              முனறயொை=அனச_வினளவு (e2,          )  

                    பசயலி=அனச_பசயல்(e1,        ,           ) 

1 

2 

2 1 

2 

  

 

கமற்கண்ட சட்டகம் அனச2 என்ற பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையின் நிகழ்வு 

அனமப்பு e1 என்ற பசயற் ொங்னகயும் e2 என்ற நினலனயயும் பகொண்டிருப் னத 
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உைர்த்தும். இது அனசத்தலொகிய பசயல் ொட்டொல் அனசயப் ட்ட நினல வினளந்தனத 

உைர்த்தி நிற்கும்.  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு  ஆளர் 1 என்ற எழுவொனயயும்  ஆளர்2 

என்ற பசயப் டுப ொருனளயும் குறிப் ிட்டு நிற்கும். பசயப் டுப ொருளின் ப ொருண்னமக் 

கூறுகளின் பதொிவொல் அனச2 என்ற வினை  ல்கவறு ப ொருள்கனளக் குறித்து நிற் து 

புலைொகும். 

6.3.2 அஞ்சு 

 க்ொியொவின் அகரொதியில் அஞ்சு என் தற்கு இரண்டு ப ொருள்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை இவ்வினையின் இரு 

ப ொருள்கனளயும், எடுத்துக்கொட்டுகனளயும்,  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும் 

 ட்டியலிடுகின்றது. 

அட்டவனை 3 

வ. எண் ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு               ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் 

டுப ொரு

ள் 

கொரைம் 

1  யப் டுதல் 1.யொனைனயக் 

கண்டு சிறுவன் 

அஞ்சி நடுங்கிைொன். 

2.க ொரொட்ட 

வீரர்கள் 

சினறவொசத்திற்கு 

அஞ்சுவது இல்னல. 

1.சிறுவன் 

 

 

 

2.க ொரொட்ட 

வீரர்கள் 

 1.யொனைனயக் 

கண்டு 

 

 

2. 

சினறவொசத்திற்கு 

2 விரும் த்தகொதது 

நடந்துவிட்டனத 

அல்லது 

நடந்துவிடக்கூடு

ம் என் னதத் 

பதொிவிக்குக ொ

து  யத்னத 

அல்லது 

கவனலனய 

பவளிப் டுத்துத

ல் 

1.வி த்தில் 

குனறந்தது நூறு 

க ரொவது 

இறந்திருக்கக்கூடும் 

என்று 

அஞ்சப் டுகிறது. 

2.நொன் இவ்வளவு 

பசொல்லியும் அவர் 

பசய்யமொட்டொர் 

என்று அஞ்சுகிகறன். 

 

 

 

 

 

(நொன்) 

 1. குனறந்தது நூறு 

க ரொவது 

இறந்திருக்கக்கூடு

ம் என்று 

 

2.நொன் இவ்வளவு 

பசொல்லியும் அவர் 

பசய்யமொட்டொர் 

என்று 
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அஞ்சு என் து அடிப் னடயில் பசயப் டுப ொருள் குன்றிய வினையொகும். இது 

ப ொரும் ொலும் ஒரு மைித  இருப்புப்ப ொருனள எழுவொயொக ஏற்கும். இது சில சூழல்களில் 

பசயப் டுப ொருள்குன்றொவினையொகவும் பசயல் டும்.  இதற்குப்  திலொக இது ஒரு 

குகவற்றுனமத் பதொடனரகயொ நிரப் ினயகயொ ஏற்று வரலொம். 

(2///)அ.அஞ்சு [ப ொ.பதொ.    + ப .பதொ.-ஐ ----] 

      ஆ,அவள் அவனை அஞ்சிைொள். 

(2///)    அ, அஞ்சு [ப ொ.பதொ.    + ப .பதொ.-கு ----] 

ஆ. அவள் அவனுக்கு அஞ்சிைொள். 

.அஞ்சு [ப ொ.பதொ.   + வொ-என்று----] 

அவள் அவன் வந்துவிடுவொகைொ என்று அஞ்சிைொள். 

அஞ்சு என் து “ யப் டுதல்”, “விரும் த்தகொதது நடந்துவிட்டனத அல்லது 

நடந்துவிடக்கூடியதொக இருப் னத குறிப் ிடும்க ொது அனதப்  யத்கதொடு பதொிவித்தல்” 

எை இரு ப ொருள்கள் ப றும். முதலொவது  யப் டுதல் ஒன்னறக் கண்டு அல்லது ஒன்றின் 

துன் த்னதக் கருத்தில் பகொண்டு நிகழ்கிறது. இரண்டொவது  யப் டுதல் விரும் த்தகொதது 

நடந்துவிடக்கூடொது என்ற எண்ைத்தொல் ஏற் டுவது.  யப் டச்  பசய்யும் கொரைங்கள் 

வினையனடத் பதொடரொகவும் நிரப் ைொல் கட்டுண்ட நிரப் ியொகவும் (adjunct) வரும்.  

இவற்றுள் ஒன்று கு-கவற்றுனமப் ப யர்த்பதொடரொகவும் உரு டுத்தம் ப றும். 
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  அஞ்சு என் தன்  ல்ப ொருண்னமனய நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் 

அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற நொன்கு அனமப்பு 

விளக்கங்களின் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு 

மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் விளக்கலொம் 

அல்லது ஆக்கலொம்; புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் அஞ்சு என் தன் 

ப ொருண்னம அனமப்ன ப்  ின்வருமொறு உருப் டுத்தம் பசய்யலொம்: 

(240)   அஞ்சு  

நிஅனமப்பு=   E1 : e1 : நினல  

            D-E1= e2:பசயற் ொங்கு  

                                  தனலனம = e1 

  அனமப்பு =   ஆளர்1 : x : உயிருள்ள_இருப்புப்ப ொருள்  

                       வநி ஆளர்1:        [ T ] 

 குஅனமப்பு =   முனறயொை : அஞ்சு (e1,          )  

                                  பசயலி : அனு வ_பசயல் (e2,       ,        ) 2 1 

2 

1 

 

கமற்கண்ட சட்டகம் அஞ்சு என்ற வினையின் நிகழ்வு அனமப்பு e1 என்ற நினலனயயும் 

e2 என்ற பசயற் ொங்னகயும் பகொண்டிருப் னத உைர்த்தும். இது  யமுறுத்தும் 

நினலயொல் அஞ்சும் நினல வினளந்தனத உைர்த்தி நிற்கும்.  

6.3.3 அடங்கு 

 க்ொியொவின் அகரொதியில் அடங்கு என் தற்கு எட்டு ப ொருள்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  
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அட்டவனை 

வ. எண் ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் எழுவொயின் 

அனட/இடம்/ ிற 

 ங்பகடுப் ொளர் 

1 (ககொ ம், தொகம், 

ஆனச, கவகம் 

முதலியவற்றின் 

தீவிரம்) தைிதல்; 

குனறதல் 

1.அவளுனடய ஆகவசமும் 

 ட டப்பும் இன்னும் 

அடங்கவில்னல. 

 

1. ஆகவசமும் 

 ட டப்பும் 

 

 

 

அவளுனடய 

2 (ஒன்று பவளிவரொமல்) 

உள்ளுக்குள் 

இருந்துவிடுதல் 

ககள்வி மைத்தில் எழுந்த 

கவகத்திகலகய 

அடங்கிவிட்டது. 

ககள்வி மைத்தில் எழுந்த 

3 (உயிர்) 

நின்றுக ொதல்; 

ஒடுங்குதல் 

மூச்சு அடங்கும்வனர தன் 

மகன் நினைவொககவ 

இருந்தொர். 

மூச்சு அவர் 

4 (ஓனச ஆரவொரம்) 

ஓய்தல்; (குரல்) 

அமுங்குதல் 

1.கொனல கநர ஓனசகள் 

ஒருவொறு அடங்கிை. 

2.அவளது குரல் அடங்கி 

ஒலித்தது. 

1.கொனல கநர 

ஓனசகள் 

2. குரல் 

 

 

2.அவளது 

5 (ஒன்றின் கீழ் அல்லது 

ஒன்றின் உள்) 

அனமதல்; 

வனரயனறக்கு 

உட் டுதல் 

1.ப ொது ஊழியர் என்ற 

விளக்கத்தில் நகர சன  

ஆனையொளரும் 

அடங்குவொர். 

2.முத்தினர நொையங்கள் 

அடங்கிய ஒரு புனதயல் 

அகப் ட்டது. 

3.உன் ககள்வியிகலகய 

 திலும் 

அடங்கியிருக்கிறது. 

4.ஆவல் கட்டுக்குள் 

அடங்கவில்னல 

1. நகர சன  

ஆனையொளர் 

 

 

2.முத்தினர 

நொையங்கள் 

 

3. தில் 

 

4.ஆவல் 

 

1.ப ொது ஊழியர் 

என்ற விளக்கத்தில்  

 

 

2.புனதயல் 

 

3.ககள்வி 

6 (குறிப் ிட்ட அளவில்) 

பகொள்ளுதல் 

1.னகக்கு அடங்குகிற 

அளவுள்ள ஒரு மொம் ழம். 

2.இவ்வளவு துைிகளும் 

ப ட்டியில் அடங்கொது. 

1. மொம் ழம் 

 

 

2.துைிகள் 

1.னக 

7 கீழ்ப் டிதல்;  ைிந்து 

க ொதல் 

ப ற்கறொருக்கு அடங்கிய 

ன யன். 

ன யன் ப ற்கறொருக்கு 
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8 சொர்ந்திருத்தல் நஷ்டத்னத 

இலொ மொக்குவதில்தொன் 

உன் திறனமகய 

அடங்கியிருக்கிறது. 

திறனம நஷ்டத்னத 

இலொ மொக்குவதில் 

 

அடங்கு என் து பசயப் டுப ொருள் குன்றிய வினையொகும். எைகவ இதன் 

ப ொருள்ககொண்னம அல்லது ப ொருண்னம நீட்சி ப ரும் ொலும் இதன் எழுவொயொக வரும் 

ப யர் அல்லது ப யர்த்பதொடொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் அடிப் னடயில் 

அனமயும். இதனுடன் இனைந்து இதன் சூழனல நிர்ையிக்கும்  ிற பசொற்களின் 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளும் அடங்கு என் தன் ப ொருண்னமனயத் 

கதர்ந்பதடுக்கின்றது என் னத கமற்கண்ட அட்டவனை பதளிவு டுத்துகின்றது.  இனதப் 

 ின்வருமொறு வொய்ப் ொட்டொல் குறிப் ிடலொம். 

 (241) அடங்கு [ப பதொ       +         கசர்ந்துவரும்  ிற பசொற்கள்-----] 

                       +எழுவொய்    +          + அவற்றின்  ங்களிப்பு 

                                 +ப ொ. .கூ.              + ப ொ. .கூ. 

அடங்கு என்ற வினைக்கு “ககொ ம், தொகம், ஆனச முதலியை தீவிரத்தில் தைிதல் 

அல்லது குனறதல்”,  “பவளிவரொமல் உள்ளுக்குள் இருந்து விடுதல்”, “உயிர் ஒடுங்குதல்”, 

ஓனச, ஆரவொரம் ஓய்தல்; குரல் அமுங்குதல்”, “ஒன்றின் கீழ் அல்லது ஒன்றின் உள் 

அனமதல்; வனரயனறக்கு உட் டுதல்”, “குறிப் ிட்ட அளவில் பகொள்ளுதல்”, “கீழ்ப் டிதல்; 

 ைிந்துக ொதல்”, “சொர்ந்திருத்தல்” என்ற ப ொருள்கனளப்  ட்டியலிடலொம். இவ்வினை 

“தைிதல், குனறதல்” என்ற முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து “ஒடுங்குதல்”, “ஓய்தல்” எைவும் 

“அமுங்குதல்”, “கீழ்ப் டிதல்” எைவும் “உட் டுதல்”, “பகொள்ளுதல்”, “சொர்ந்திருத்தல்”, 
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எைவும் மொற்றம் அல்லது நீட்சி ப றுகின்றது. இவ்வினை அடங்கும் எழுவொனயப் 

 ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். எழுவொயின் ப ொருண்னமப்  ண்புகள் கமற்பசொன்ை ப ொருள் 

கவறு ொடுகனள பவளிப் டுத்தும். புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனறக் ககொட் ொட்டுச் 

சட்டகத்தில் அடங்கு என் தன்  ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு 

அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்பு  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, 

பசயலிப்  ங்களிப்பு, பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் 

அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை 

இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து ஆக்கலொம் 

அல்லது விளக்கலொம். 

6.3.4.அடக்கு 

 க்ொியொவின் அகரொதியில் அடக்கு என் தற்கு நொன்கு ப ொருள்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

வ. எண் ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு               ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டு

ப ொருள் 

இடம் 

1 (சிொிப்பு, ககொ ம், 

க ச்சு 

முதலியவற்னற) 

பவளிவிடொது 

தடுத்தல்; தைித்தல்; 

கட்டு டுத்துதல் 

1.அவளொல் 

அழுனகனய அடக்க 

முடியவில்னல. 

2.மூச்னச 

அடக்குவதற்குப் 

 யிற்சி கவண்டும். 

 

1.அவள் 

 

 

 

 

 

1.அழுனக 

 

 

2.மூச்சு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ஓர் அளவுக்குள் 

னவத்திருத்தல் 

இந்தக் கட்டுனரனய 

ஒரு  க்கத்துக்குள் 

அடக்க முடியுமொ? 

நீ கட்டுனர ஒரு 

 க்கத்திற்குள் 
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3  ைிய னவத்தல்; 

ஒடுக்குதல் 

1.மக்கனள அடக்கி 

ஆள நினைத்த 

சர்வொதிகொொிகள் 

கதொல்விகய 

கண்டைர். 

2.யொனைனய அடக்க 

மொவுத்தைொல்தொன் 

முடியும். 

1.சர்வொதிகொ

ொிகள் 

 

 

 

2.மொவுத்தன் 

1.மக்கள் 

 

 

 

 

2.யொனை 

 

4 (வொய்க்குல்) 

திைித்தல் 

வொயில் 

அடக்கிக்பகொண்டிருந்

த புனகயினலனயத் 

துப் ிைொன். 

அவன் புனகயினல வொயில் 

 

அடக்கு என் து அடங்கு என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையொகும். அடக்கு 

என் தன் ப ொருள்கனள அடங்கு என்ற வினையின் ப ொருள்களின் 

கொரைவொக்கங்களொகப் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டின்  டி ப றலொம். அடக்கு 

என் து “சிொிப்பு, ககொ ம், க ச்சு முதலியவற்னற பவள்விடொது தடுத்தல், தைித்தல், 

கட்டுப் டுத்துதல்”, “ஓர் அளவுக்குள் னவத்திருத்தல்”, “ ைிய னவத்தல்; ஒடுக்குதல்”, 

“வொய்க்குள் திைித்தல்’ என்ற ப ொருள்கனளத் தரும். “சிொிப்பு, ககொ ம், க ச்சு 

முதலியவற்னற பவளிவிடொது தடுத்தல், தைித்தல், கட்டு டுத்துதல்” என் து 

இவ்வினையின் முதன்னமப் ப ொருளொகும். இம்முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து இறுதி 

ப ொருள் தவிர  ிற ப ொருள் நீட்சிகனள விளக்குவது அல்லது ஆக்குவது கடிைமல்ல. 

நொன்கொவது ப ொருள் ஊகிக்க இயலொததொக உள்ளது. அடக்கு என் து “தடுத்தல்”, 

“தைித்தல்”, “கட்டுப் டுத்துதல்” என்ற முதன்னமப் ப ொருளில் பதொடங்கி “ ைிய 

னவத்தல்” “ஒடுக்குதல்” எை நீண்டு “ஒரு அளவுக்குள் னவத்தல்”, “திைித்தல்” எை 

மொறுகின்றது. இவ்வினை எழுவொயொக வரும் அடக்கும் பசயலினயயும் 
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பசயப் டுப ொருளொக வரும் அடக்கப் டும் ப ொருனளயும்  ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். 

வினையின் பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யர்களின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் 

அடிப் னடயில் இவ்கவறு ட்ட ப ொருள்கனள விளக்க இயலும். பசயப் டுப ொருள்களின் 

ப ொருண்னமயியல்  ண்புக்கூறுகள் க்ொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 

 ல்ப ொருண்னமக்குக் கொரைமொக அனமகின்றை.  ின்வரும் வொய்ப் ொடு இதனைத் 

பதளிவு  டுத்தும்; 

(242) அடக்கு [ப பதொ +     ப பதொ-ஐ -----] 

           +எழுவொய் +  பசயப் டுப ொருள் 

                      +ப ொ. .கூ.   + ப ொ. .கூ. 

புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் 

இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை 

அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப் 

 ங்களிப்பு) மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற நொன்கு அனமப்புகளின் 

அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை 

இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் விளக்கலொம் அல்லது 

ஆக்கலொம். இவ்வினையின் ப ொருண்னம அனமப்ன ப்  ின்வருமொறு உருப் டுத்தம் 

பசய்யலொம். 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


342 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

(243)   அடக்கு  

                      E1 = e1 = பசயற் ொங்கு 

           நிஅனமப்பு =  E2 = e2 = நினல  

                       மீள் அனமப்பு =  

            தனலனம = e1 

           அனமப்பு =       ஆளர்1 =          விலங்கிை–தைி  

                                                              முனறயொை =ப ௌதீகப்ப ொருள்  

    ஆளர்2 =         உடற்கூறு சம்மந்தப் ட்ட  

       ஒரு குழுமச் பசயல்கள் 

       விலங்கிைங்கள் மைிதவிைங்கள்  

       ஒன்றின் அளவு  

          குஅனமப்பு =    dc _பசொகஅ  

  முனறயொை = அடங்கு_வினளவு (e2 ,          ) 

  பசயலி = அடக்கு_பசயல்(e1,        ,           ) 

1 

2 

1 

1 2 

 

கமற்கண்ட ப ொருண்னம அனமப்பு அடக்கு2 என்ற பசயப் டுப ொருள் குன்றொ 

வினையின் நிகழ்வு அனமப்பு e1 என்ற பசயற் ொங்னகயும் e2 என்ற நினலனயயும் 

பகொண்டிருப் னத உைர்த்தும். இது அடக்கலொகிய பசயல் ொட்டொல் அடக்கப் ட்ட நினல 

வினளந்தனத உைர்த்தி நிற்கும்.  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு  ஆளர்1 என்ற 

எழுவொனயயும்  ஆளர்2 என்ற பசயப் டுப ொருனளயும் குறிப் ிட்டு நிற்கும். 

பசயப் டுப ொருளின் ப ொருண்னமக்கூறுகளின் பதொிவொல் அடக்கு2 என்ற வினை 

 ல்கவறு ப ொருள்கனளக் குறித்து நிற் து புலைொகும். 

6.3.5 அடி 

 அடி என் தற்கு க்ொியொவில் ஒன்னறபயொன்று விலக்கும் கவறு டுத்தும் ஆறு 

முரண் டு  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. இவற்றில் ஒரு  திவு முதல் வினையொகும்; மற்பறொரு 

http://www.languageinindia.com/


343 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

 திவு துனை வினையொகும்; மூன்று  திவுகள் ப யர்களொகும்; ஒன்று 

இனடச்பசொல்லொகும். இரண்டு வினைப்  திவுகளில் முதல் வினைப்  திவு மட்டும் இங்கு 

எடுத்தொளப் ட்டுள்ளது. அடி1 என் தற்குக் க்ொியொவில் 27 ப ொருள்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை இவ்கவறு ட்ட ப ொருள்கனளயும் 

எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் இவ்வினையின்  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும். 

அட்டவனை 6 

வ.எ

ண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்   ங்பகடுப் ொளர் 

எழுவொய் பசயப் டு

ப ொருள் 
கருவி/கொர

ைம் 

/முனற 

இடம்/இலக்கு 

அ (அனறதல் 

அல்லது 

அனற டுதல் 

என்னும் 

முனறயில் உள்ள 

வழக்கு) 

     

1 னகயொல் 

அல்லது கம்பு 

முதலியவற்றொல் 

அனறதல்; 

ஒன்னற 

மற்பறொன்றின் 

மீது  லத்துடன் 

அனறதல் 

1.குழந்னதனய 

னகயொலும் 

அடிக்கக்கூடொது,கம்

 ொலும் 

அடிக்கக்கூடொது 

2.புடனவனய கொல் 

மீது அடித்துத் 

துனவத்தொள். 

3.தங்கத்னதக் 

கொய்ச்சி அடித்துத் 

தகடொக்கிைொர். 

4.அந்தக் 

பகொடுனமயொை 

க ச்சு பநஞ்சில் 

சம்மட்டி பகொண்டு 

அடிப் து 

க ொலிருந்தது. 

1.நீ 

 

 

 

2.அவள் 

 

 

3.அவர் 

1.குழந்

னத 

 

 

2.புடனவ 

 

 

 

3.தங்கம் 

1.னக, கம்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.சம்மட்டி 

 

 

 

 

2.கல் மீது 

 

 

 

 

 

4.பநஞ்சு 

http://www.languageinindia.com/


344 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

2 

 

(அனறந்து)தொக்

குதல் அல்லது 

பகொல்லுதல் 

1.கொட்டில் ஆடு 

கமய்க்கப் 

க ொைவனைப் புலி 

அடித்துவிட்டது. 

 

2.கநற்று வீட்டில் 

ஒரு  ொம்ன  

அடித்கதொம். 

3.ஆடு அடித்து 

விருந்து 

னவத்தொர்கள். 

1.புலி 

 

 

 

 

2.நொங்கள் 

 

 

3.அவர்க

ள் 

1.கொட்டில் 

ஆடு 

கமய்க்கப் 

க ொைவ

ன் 

2. ொம்பு 

 

 

3.ஆடு 

  

3 (இலக்கில் 

 டும் டி) எறிதல் 

நொனயக் கல்லொல் 

அடிக்கொகத. 

நீ நொய் கல்  

4 (ஆைி 

முதலியவற்னற) 

உட்பசலுத்துவத

ற்கு அனறதல் 

1.மொட்டுக்குளம் ில் 

ஆைி அடித்து 

லொடம் 

கட்டிைொர்கள். 

. 

1.அவர்க

ள் 

1.ஆைி  1.மொட்டுக் 

குளம்பு 

5 தட்டி ஒலி 

எழுப்புதல் 

ககொவில்மைினய 

அவன் 

கடகடபவன்று 

அடித்தொன். 

அவன் ககொவில் 

மைி 
  

6 (மைி கடிகொரம்) 

ஒலித்தல் 

கடிகொரம்  த்து 

முனற 

அடித்துவிட்டு 

ஓய்ந்தது. 

கடிகொரம்    

7 (சிறனக) 

ஓனசயுடன் 

அனசத்தல் 

 றனவ 

சிறனகயடித்துப் 

 றந்தது. 

 றனவ சிறகு   

8  தியும் டி 

அழுத்துதல் 

அஞ்சல் தனலயில் 

முத்தினர அடித்தொர். 

அவர் முத்தினர  அஞ்சல் தனல 

9 (கிொிக்பகட், 

படன்ைிஸ் 

க ொன்ற 

வினளயொட்டுக

ளில்)  ந்னத 

மட்னடயொல் 

தட்டுதல்/ 

(தட்டுவதன் 

மூலம் புள்ளிகள் 

1.இந்திய அைி 

வீரர் அடித்த  ந்து 

எல்னலக்ககொட்னட 

அனடந்தது. 

2.அவர் அடித்துள்ள 

ஐந்தொவது சதம் 

இது. 

3.முக்கியமொை 

கட்டத்தில் அவர் 

இந்திய 

அைி 

வீரர் 

 

 

 

அவர் 

 

அவர் 

 ந்து 

 

 

 

 

ஐந்தொவது 

சதம் 

 

 ந்து 
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அல்லது 

ஓட்டங்கள்)ப று

தல். 

அடித்த  ந்து 

வனலயில் 

கமொதியதொல் 

புள்ளினய 

இழந்தொர். 

 

ஆ (ஒன்றின் 

இயக்கம் 

அல்லது 

வினளவு குறித்த 

வழக்கு) 

     

10 (பவயில்,குளிர் 

முதலியை 

 லமொக) 

உனறத்தல் 

1.முகத்தில் 

சுொீபரன்று பவயில் 

அடித்தது. 

 

பவயில்  சுொீபரன்று முகத்தில் 

11 (கொற்று, மைம் 

 லமொக) வீசுதல் 

1.மைிக்கு எண் து 

னமயில் கவகத்தில் 

புயல் அடித்தது. 

2.சொக்கனட நொற்றம் 

 யங்கரமொக 

அடித்தது. 

 

1.புயல் 

 

 

 

2.சொக்க

னட 

நொற்றம் 

   

12 (அனல) 

கமொதுதல் 

1.கனரயில் அனல 

அடிக்கிறது. 

அனல   கனரயில் 

13 (மனழ வலுவொக) 

ப ய்தல் 

1.ககொனட மனழ 

திடீபரன்று  ிடித்து 

அடித்து ஓய்ந்தது. 

2.சொரல் அடிக்கிறது. 

மனழ    

14 (இதயம்) 

துடித்தல் 

     

15 ஓனசயுடன் 

அனசதல் 

கொற்றில் பகொடி 

 ட டபவன்று 

அடித்துக்பகொண்ட

து. 

பகொடி   ட டபவ

ன்று 
 

இ ஒன்னறச் 

பசய்வதில் 

அழுத்துவது, 

அமுக்குவது 

க ொன்றவற்னற 

உள்ளடக்கிய 
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வழக்கு 

16 (ஒன்னற 

இயக்குவதன் 

மூலம்) 

உட்பசலுத்துதல் 

அல்லது 

பவளிகயற்றுதல் 

1.கொல் ந்துக்கு 

கொற்று அடிக்க 

கவண்டும். 

2.குழொயில் ஒரு 

வொளி தண்ைீர் 

அடித்து னவ 

 கொற்று 

 

 

தண்ைீர் 

  

17 (ஒன்னற) 

கலக்குதல் 

இரண்டு 

முட்னடனய 

அடித்து மொவில் 

ஊற்றிப்  ினச. 

 முட்னட   

18 அச்சிடுதல் 1.கல்யொைப் 

 த்திொினக 

அடித்தொகிவிட்டது. 

 கல்யொை

ப் 

 த்திொினக 

  

19 (கூடொரம்) 

ஏற் டுத்துதல் 

பதொல்ப ொருள் 

ஆரொய்ச்சியொளர்கள் 

கூடொரம் அடித்துத் 

தங்கிைொர்கள் 

பதொல்

ப ொருள் 

ஆரொய்ச்சி

யொளர்கள் 

கூடொரம்   

20 (ன  முதலியை) 

னதத்தல் 

1.இந்த துைியில் 

இரண்டு ன  

அடித்துக் பகொடு. 

2.கொல்சட்னடயின் 

ஓரம் 

 ிொிந்திருக்கிறது, 

அனத அடித்துக் 

பகொடு. 

 1.ன  

 

 

2.கொல்சட்

னடயின் 

ஓரம் 

  

21 (சுண்ைொம்பு, 

வண்ைக்கலனவ

) பூசுதல் 

1.சுவருக்குச் 

சுண்ைொம்பு 

அடிக்கிறொன். 

2.மொட்டுக்பகொம்புக்

கு வண்ைம் அடிக்க 

கவண்டும். 

 1.சுண்

ைொம்பு 

 

2.வண்ை

ம் 

 1.சுவருக்கு 

 

 

2 மொட்டுக் 

பகொம்புக்கு  

22 (விளக்னக) 

ஒளிரச் பசய்தல் 

அப் டிகய 

நிற்கிறொகய!  ொம்பு 

இருக்கிறதொ என்று 

விளக்னக அடித்துப் 

 ொர். 

 விளக்கு   

23 (கஞ்சொ அல்லது 

சொரொய வனக) 

உட்பகொள்ளுதல் 

கஞ்சொ 

அடித்தவைின் 

கண்கள் 

சிவந்திருந்தை. 

 கஞ்சொ   
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24 (கொய்ச்சல்) 

ஏற் டுதல்; 

கொணுதல் 

குழந்னதக்கு 

இரண்டு நொட்களொக 

கொய்ச்சல் 

அடிக்கிறது 

கொய்ச்சல்    

25 (அதிர்ஷ்டம், 

கயொகம்) 

வொய்த்தல்; 

ஏற் டுதல் 

அவனுக்கும்  

ஒருமுனற 

அதிர்ஷ்டம் 

அடித்தது. 

அதிர்ஷ்ட

ம் 
  அவனுக்கு 

26 ( ட்டியல், நூல 

முதலியவற்றிலி

ருந்து ப யர், 

பசொல் 

முதலியவற்னற) 

நீக்குதல் 

 ைம் 

பசலுத்தொததொல் 

 திகவட்டிலிருந்து 

அவன் ப யனர 

அடித்துவிட்டொர்கள் 

 அவன் 

ப யர் 
  திகவட்டிலிரு

ந்து 

27  றித்துச் 

பசல்லுதல் 

கூட்டத்தில் என் 

ன யிலிருந்த 

க ைொனவ யொகரொ 

அடித்துவிட்டொர்கள்

. 

யொகரொ ன யிலிரு

ந்த க ைொ 
 கூட்டத்தில் 

28 (வண்டியில் 

ஏற்றி) 

பகொண்டுவருதல்

; 

(பகொண்டுவந்து) 

பகொட்டுதல் 

1.நொனள ஒரு 

வண்டி மைல் 

அடித்துவிடு! 

2.முதலில் மைல் 

அடித்துவிட்டு கப் ி 

அடியுங்கள். 

1.ஒரு 

வண்டி 

மைல்  

 

2.மைல், 

கப் ி 

   

29 (ஒன்னற 

அல்லது 

ஒருவனரக் 

குறிப் ிடப் டும் 

நினலயில் 

இருக்கும் டி) 

ஆக்குதல் 

1.அவளுனடய 

அழகு அவனை 

ன த்தியமொக 

அடித்துவிடும் 

க ொலிருந்தது. 

2.அவர் 

தூங்கிவிட்டதொல் 

என்  திலுக்கு 

அவசியம் 

இல்லொமல் 

அடித்துவிட்டொர். 

1.அவளு

னடய 

அழகு 

 

 

2.அவர் 

அவன் ன த்தியமொ

க 
 

 

 

 

2.என் திலுக்கு 

அவசியமில்லொ

மல் 

 

30 (பூச்சிமருந்து, 

எரு 

க ொன்றவற்னற) 

தூவுதல்; 

க ொடுதல் 

1.எங்கள் ஊருக்கு 

அனமச்சர் 

வரவிருப் தொல் 

சொனல ஓரங்களில் 

மருந்தடித்தொர்கள். 

 1.மருந்து 

 

 

 

 1.சொனல 

ஓரங்களில் 
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2.வயலுக்குப் 

பூச்சிமருந்து 

அடிப் து 

மண்னைப் 

 ொதிப்புக்கு 

உள்ளொக்கிவிடும். 

 

1.பூச்சிமரு

ந்து 

 

2.வயலுக்கு 

31 (தட்டச்சில் 

அல்லது 

கைிப்ப ொறியி

ன் 

வினசப் னலனக

யில் 

எழுத்துக்கனளயு

ம் எண்கனளயும் 

விரலொல்) தட்டிப் 

 திவு பசய்தல் 

1.தட்டச்சில் நொன்கு 

 க்கங்கள் 

அடித்துவிட்டு 

அப்புறம் 

சொப் ிட்கடன் 

 நொன்கு 

 க்கங்கள் 
 தட்டச்சில் 

32 (குறிப் ிடப் டுவ

னதக் பகொண்டு) 

கொொியத்னதச் 

சொதித்தல் 

1.எல்கலொனரயும் 

 ைத்தொல் 

அடித்துவிட்டு 

வழக்னகத் தைக்குச் 

சொதகமொக 

ஆக்கிக்பகொண்டொ

ன். 

2.’அவனை என் 

க ச்சொல் 

அடிக்கிகறன்  ொர்’ 

என்று சவொல் 

விட்டொன். 

அவன் 

 

 

 

 

 

 

2.நொன் 

எல்கலொ

னரயும் 

 

 

 

 

 

 

2.அவன் 

 ைத்தொல் 

 

 

 

 

 

 

 

2.க ச்சொல் 

 

 

க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் அகரொதி “னகயொல் அல்லது கம்பு முதலியவற்றொல் அனறதல்; 

ஒன்னற மற்பறொன்றின் மீது  லத்துடன் அனறதல்” என் னத முதன்னமப் ப ொருளொகவும் 

“(அனறந்து) தொக்குதல் அல்லது பகொல்லுதல், (இலக்கில்  டும் டி) எறிதல், (ஆைி 

முதலியவற்னற) உட்பசலுத்துவதற்கு அனறதல், தட்டி ஒலி எழுப்புதல், (மைி கடிகொரம்) 

ஒலித்தல், ஓனசயுடன் அனசத்தல்,  தியும் டி அழுத்துதல், (பவயில், குளிர் முதலியை 

 லமொக) உனறத்தல், (கொற்று, மைம்  லமொக) வீசுதல், (அனல) கமொதுதல், (மனழ 
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வலுவொகப்) ப ய்தல், ஓனசயுடன் அனசதல், (ஒன்னற இயக்குவதன் மூலம்) 

உட்பசலுத்துதல் அல்லது பவளிகயற்றுதல், (ஒன்னற) கல்க்குதல், அச்சிடுதல், (கூடொரம்) 

ஏற் டுத்துதல், (ன  முதலியை) னதத்தல், (சுண்ைொம்பு, வண்ைக் கலனவ) பூசுதல், 

(கஞ்சொ அல்லது சொரொய வனக) உட்பகொள்ளுதல், (கொய்ச்சல்) ஏற் டுதல்; கொணுதல், 

(அதிஷ்டம், கயொகம்) வொய்த்தல்; ஏற் டுதல், ( ட்டியல், நூல் முதலியவற்றிலிருந்து ப யர், 

பசொல் முதலியவற்னற) நீக்குதல்  றித்துச் பசல்லுதல்; திருடுதல், (வண்டியில் ஏற்றிக் 

பகொண்டு வருதல்) அல்லது (பகொண்டுவந்துக்) பகொட்டுதல், (ஒருவனர மற்பறொரு 

நினலயில் இருக்கும் டி) ஆக்குதல் அல்லது (அவசியம்/கதனவ இல்லொத டிச்) பசய்தல்” 

என் ைவற்னறத் துனைநினலப் ப ொருள்களொகவும்  ட்டியலிடுகின்றது. 

அனடப்புக்குறிக்குள் தரப் ட்டுள்ள தகவல்கள் இவ்வினையின் கவறு ட்ட 

ப ொருள்கனளச் சூழல் அடிப் னடயில் புொிந்துபகொள்ளவும் உதவும். இச்பசயப் டுப ொருள் 

குன்றொவினை அடிக்கும் பசயலினயயும் அடிக்கப் டும் பசயப் டுப ொருனளயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். அடிக்கும் பசயலி  ங்பகடுப் ொளர் வழுநினலயில் 

ப யர்த்பதொடரொகவும் அடிக்கப் டும் பசயப் டுப ொருள் இரண்டொம் கவற்றுனமத் 

பதொடரொகவும் பமய்ப் டுத்தம் ப றும் அடி என் து தொக்குதல் என்ற ப ொருண்னமக் 

களத்தின் கீழ் வொரும். க்ொியொவில் இவ்வினை அனறந்து தொக்குதல், இலக்கில்  டும் டி 

எறிதல், உட்பசலுத்துவதற்கு அனறதல், தட்டி ஒலி எழுப்புதல், ஒலித்தல், ஓனசயுடன் 

அனசத்தல்,  தியும் டி அழுத்துதல், உனறத்தல், வீசுதல், உட்பசலுத்துதல் அல்லது 

பவளிகயறுதல், கலக்குதல், அச்சிடுதல், ஏற் டுத்துதல், னதத்தல், பூசுதல், 

உட்பகொள்ளுதல், ஏற் டுதல், நீக்குதல், திருடுதல், பகொட்டுதல், ஆக்குதல், பசய்தல் என்ற 

 லவித ப ொருள்களில் வருகின்றது. ஒன்று, 1, 2, 3, 4, 5 மற்றும் 8 என் ை ஒருவித 
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தொக்கத்னத பவளி டுத்துகின்றது. இத்தொக்கம் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் 

அடிக்கப் டு வர்/அடிக்கப் டுவது என் தன் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் 

அடிப் னடயில் கவறு டுகின்றது. இவ்கவறு ொடுகனள முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து 

புொிந்துபகொள்ள இயலும். ஏழொவது ப ொருள் சிறிது கவறு ட்டு அனமந்துள்ளது. 

இருப் ினும் இதுவும் ஒருவித இயக்கத்னத உைர்த்துகிறது. ஒன் து முதல் 

இரு த்திபயொன்று வனரயிலொைப் ப ொருள்கனள ஏறக்குனறய உருவக நீட்சி எைலொம். 

எழுவொயொக வரும் ப யர் மற்றும் பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யர் இவற்றின் 

கவறு ட்ட ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் கொரைமொக அடி என்ற வினை இவற்றுடன் 

கசர்ந்து வருனக புொியும்க ொது இப்ப ொருள் கவறு ொடுகள் பவளிப் னடயொகத் பதொியும். 

ஒன் து முதல்  தினைந்து வனரயிலுள்ள ப ொருள்கள் எழுவொய்ப் ப யொின் 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் அடி என் துடன் கசர்ந்து வருனக பசய்யும்க ொது 

தூண்டப் டும் ப ொருள்களொகும். 16 முதல் 21 வனர உள்ள ப ொருள்கள் 

பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் அடி என் துடன் 

கசர்ந்து வரும்க ொது தூண்டப் டும் ப ொடுள்களொகும். இவ்வொறு அடி என் தன் 

 ல்ப ொருண்னமனய அல்லது ப ொருள் நீட்சினய எழுவொய்ப் ப யொின் ப ொருண்மஒப் 

 ண்புக்கூறுகள் மற்றும் பசயப் டுப ொருள் ப யொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் 

என் ைவற்றின் அடிப ொ னடயில் விளக்கலொம். இவ்வறு அடி என் தன் 

 ல்ப ொருனைனய ஆக்கப் ப ொருண்னம விதிகளொக அனமத்து விளக்கலொம். ப ொருள்கள் 

22, 23 என் ை நொன்கொம் கவற்றுனமத் பதொடனர அனு விப் வரொகவும் 

அனு விக்கப் டும் ப ொருனள முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் ஏற்கின்றை.  இவ்விரு 

ப ொருள்களும் எழுவொய்ப் ப யர்கள் அடி என்ற வினையுடன் கசர்ந்து வருனக பசய்வதொல் 

கினடப் தொகும்.  24, 25, 26 என்ற ப ொருள்கள் பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யனரச் 
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சொர்ந்திருக்கிறது. கமற்பசொன்ை ப ொருள்கனள எல்லொம் கசர்த்து வருனக விதிகளின் 

மூலம் அகரொதி ஆக்கங்களொகப் ப றலொம். ப ொருள் 27 நிரப் ிகளொக வரும் பதொடனரச் 

சொர்ந்திருக்கிறது. இவ்வொறு அடி என் தன் எல்லொப் ப ொருள்கனளயும் ஆக்கமுனற 

விதிகளொல் ப ற இயலும்.  ின்வரும் வொய்ப் ொடு இதனைத் பதளிவு டுத்தும். 

(244) அடி [ப பதொ  + ப பதொ-ஐ -----] 

          +எழுவொய்          +பசயப் டுப ொருள் 

 +ப ொ. .கூ.    +ப ொ. .கூ. 

  

புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனறக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தி அடி என் தன் 

 ல்ப ொருண்னமனய நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப் 

 ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு), பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற 

அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

 ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் 

அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம். 

6.3.6 அனட 

 க்ொியொவில் அனட என் தற்கு அவற்றின் முரண் டு ப ொருண்னம அடிப் னடயில் 

ஐந்து  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளது. அவற்றில் வினையொக வரும் இரு  திவுகள் மட்டும் 

இங்கு விலொக்கப் டுகின்றை. 

6.3.6.1.  அனட1 
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 அனட என்ற வினைக்கு 7 ப ொருள்கள் க்ொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

 ின்வரும் அட்டவனை இப்ப ொருள்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் இவ்வினை 

ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடுகின்றது. 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசய் டுப ொ

ருள் 
கொரைம்/இடம் 

1 ப றுதல் 1. சுதந்திரம் அனடந்து 

விட்கடொம். 

2. அந்த அழகினய 

அனடயப்  லரும் 

க ொட்டிப் 

ப ொடுகிறொர்கள். 

3. உனழப் ொல் அவர் 

அனடந்திருக்கிற 

தகுதியும் மதிப்பும் 

ஏரொளம். 

1.நொம் 

 

2.அவர்கள் 

 

3.அவர் 

1. சுதந்திரம் 

 

2. அழகி 

 

 

3. தகுதியும் 

மதிப்பும் 

 

 

 

 

 

3.உனழப் ொல் 

2 (ஓர் 

இடத்திற்குச் 

பசன்று) 

கசர்தல் 

1. நீந்திச் பசன்று 

கனரனய 

அனடந்தொன். 

2.  னறனவகள் 

கூட்னட 

அனடந்தை. 

3. அரசு பதொலக்கொட்சி 

ஏழுககொடி 

வீடுகனளச் 

பசன்றனடகிறது 

1.அவன் 

 

2. னறனவகள் 

3. அரசு 

பதொலக்கொட்சி 

1. கனரனய 

 

2. கூட்னட 

 

 

 

 

3.வீடுகனளச் 

3 (குறிப் ிட்ட 

வயனத, 

 ருவத்னத) 

எட்டுதல் 

1. மூப் னடந்த அவர் 

உடல் தளர்ந்து 

பகொண்கட வந்தது 

2. வகயொதிகம் 

அனடந்துவிட்டொல் 

 ிறர் உதவி 

கதனவப் டுகிறது. 

1.அவர் 

 

 

1.ந ர் 

 1.உடல் தளர்ந்து 

4 (சூொியன், 

சந்திரன்) 

மனறதல் 

1. முன் நிலவுக்கொலம் 

என் தொல், நிலொ 

அனடந்தொகி 

விட்டது. 

2. விடிந்தது முதல் 

1.நிலொ 
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அனடயும் வனர 

இந்த விட்டில் 

சச்சரவுதொைொ?. 

3. விடியற்கொனல மண் 

பவட்டி தூக்கிைொல் 

ப ொழுது 

அனடந்துதொன் 

வீட்டுக்கு வருவொர். 

2.(கநரம்) 

 

 

3.ப ொழுது 

 

5 (தூசி, 

அழுக்கு) 

 டிதல் 

1. வீட்டில் அழுக்கு 

அனடகிறது. 

2. அழுக்கு அனடந்த 

சட்னட 

1.அழுக்கு 

 

2. அழுக்கு 

 1.வீட்டில் 

 

2.சட்னட 

6 (பூச்சிகள். 

 ிரொைிகள் 

க ொன்றனவ) 

ஓர் இடத்தில் 

தங்குதல் 

1. கதொட்டத்தில் 

புதர்கள் இருந்தொல் 

 ொம்பு அனடயும். 

2. சுவபரங்கும் 

முட்னடப்பூச்சி 

அனடந்து 

கொைப் ட்டை. 

3.  னறவகள் கூட்டில் 

அனடந்தை.  

4. இப்க ொது 

எல்லொரும் 

அபமொிக்கொவில் 

க ொய் 

அனடகிறொர்கள். 

1. ொம்பு 

 

 

2.முட்னடப்பூச்

சி 

 

3. னறவகள் 

 

 

4.எல்கலொரும் 

 

 1.புதர்கள்  

 

 

2.சுவபரங்கும் 

 

3.கூட்டில் 

 

4.அபமொிக்கொவில் 

7  (கடன்,  

 ொக்கி) 

தீர்த்தல் 

இரண்டு வருடத்திற்கு 

முன் வொங்கிய கடன் 

இன்னும் அனடய 

வில்னல. 

 கடன்   

 

இவ்வினை  ின்வரும் முக்கியப்  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும் அனடயும் எழுவொய் 

அனடயப் டும் பசயப் டுப ொருள்  வழுநினலயில் எழுவொய் முதல் கவற்றுனமத் 

பதொடரொகவும் பசயப் டுப ொருள்   இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் 

பமய்ப் டுத்தம் ப றும். முதன்னமப் ப ொருளொகப் “ப றுதல்” என்ற ப ொருள் 

தரப் ட்டுள்ளது. இப்ப ொருளில் இவ்வினை வழுநினலயில் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக 
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வரும் எழுவொனயப் ப று வரொகவும் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் 

பசயப் டுப ொருனளப் ப றப் டும் ப ொருளொகவும் ஏற்கும். ப ரு வர் ப ரும் ொலும் 

மைித இைத்னதகயொ அத்குதியுள்ள விலங்கிைத்னதகயொ குறித்து நிற்கும். ப றப் டும் 

ப ொருள் உருவத்தன்னமகயொ அருவத்தன்னமகயொ உனடயதொக வரும். இரண்டொவது 

ப ொருள் “உைர்வுகனள அனு வித்தல்” எைத் தரப் ட்டுள்ளது. இனதப் ப றுதலின் 

நீட்சியொக எடுத்துக்பகொள்ளலொம். மூன்றொவது ப ொருள் “ஓொிடத்னதச் கசர்தல்” எைத் 

தரப் ட்டுள்ளது. 4, 5, 6 ஆகிய ப ொருள்கள் எதிர் ொரொத ப ொருள்களொகும். இவற்னற 

முரண் டும் ப ொருளொகக் பகொண்டு அனட என் தன்  ிற ப ொருண்னமயிலிருந்து 

கவறு டுத்தலொம். எழுவொய் மற்றும் பசயப் டுப ொருள் இவற்றின் அடிப் னடயில் அனட 

என்ற வினையின் முதல் மூன்று ப ொருண்னமய் நீட்சிகனளயும் விளக்கலொம். 

(245) 

 எழுவொய்:உயிொிைம்: மைிதவிைம்                                        “ப றுதல்”  

பசயப் டுப ொருள்:தகுதி, மதிப்பு க ொன்ற க றுகள்  

 எழுவொய்:உயிொிைம்:மைிதவிைம்“(உைர்ச்சிகனள) “அனு வித்தல்”   

பசயப் டுப ொருள்:உைர்ச்சிகள்  

 எழுவொய்:உயிொிைம்:மைிதவிைம் 

 பசயப் டுப ொருள்:இடம்                                                “பசன்றனடதல்” 

1.அனட 

2.அனட 

3.அனட 

 

அனட1 “பசன்றனடதல்” என்ற ப ொருளில்  ின்வரும் பசொற்ப ொருண்னமயியல் 

அனமப்ன  பவளி டுத்தும். 
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(246)       அனட1  

                அனமப்பு=    ஆளர்1 = தைி  

                                     வ ஆளர் = y = இடம்  

                நிஅனமப்பு=      E1:e1:பசயற் ொங்கு  

                                         E2=e2:நினல  

          மறு அனமப்பு=  

          தனலனம= e2  

               குஅனமப்பு=    முனறயொை= இல் (e2, x,y) 

                   பசயலி=அனட_பசயல் 

 

கவறு ட்ட சூழல்களில் அனட1 உைர்த்தும்  சொத்தியமொை எல்னலயற்ற 

எண்ைிக்னகயிலொை ப ொருள்கனளப் ப றும் வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம் 

அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருள்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த 

உதவும் ஒரு பசொற்ப ொருண்னமயியல் மொதிொினய நொம் தரகவண்டும். அனட1 என்ற 

வினையின்  ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை 

அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப் 

 ங்களிப்பு) பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் 

வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் 

ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம். 

6.3. அனட2 

 அனட2  வினைக்கு க்ொியொவில் 7 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 
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அட்டவனை 

வ. எண் ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் பசய் டுப ொரு

ள் 

இடம்/கொரைம்/மு

னற 

1 (ஓர் 

இடத்தில்) 

 ிடித்து 

னவத்தல்  

1.க ொரொட்ட 

வீரர்கனளச் சினறயில் 

அனடத்தொர்கள். 

2.பதரு நொய்கனளப் 

 ிடித்து தைி இடத்தில் 

அனடத்து 

னவத்தொர்கள். 

1.அவர்கள் 

 

 

 

 

2.அவர்கள் 

1.க ொரொட்ட 

வீரர்கள் 

 

 

 

 

2.பதருநொய்கள் 

1.சினறயில் 

 

 

 

 

 

2.தைியிடத்தில் 

2 (ஒன்னற 

ஒன்றில்) 

நிரப்புதல்; 

திைித்தல் 

1.னதலத்னதக் 

குப் ியில் அனடத்து 

விற்று வந்தொன். 

2.தனலயனையில் 

 ஞ்னச அனடத்தொன். 

3.இது சின்ை 

ப ட்டிதொன்; அதிக 

இடத்னத அனடக்கொது. 

3.இந்த  ழங்கனளப் 

ப ட்டியில் அனடத்து 

அனுப்புகிறொர்கள். 

1.அவன் 

 

 

2.அவன் 

 

3.சின்ை 

ப ட்டி 

1.னதலம் 

 

 

2. ஞ்சு 

 

3.இடம் 

1.குப் ியில் 

 

 

2.தனலயனையில் 

3 (கதனவ, 

 ன்ைனல) 

சொத்துத்தல் 

சொரல் அடிக்கிறது. 

 ன்ைனல அனட. 

நீ 

 

 

 ன்ைல் சொரல் அடிக்கிறது 

4 (கனட 

முதலியவற்

னற 

நிரந்தரமொக

கவொ  ைி 

முடிந்த 

 ின்ைகரொ) 

மூடுதல் 

1.ககொனட 

விடுமுனறக்கொகப் 

 ள்ளிக்கூடம் 

அனடத்து விட்டொர்கள்.  

2.கனட அனடத்கத 

கிடக்கிறது. 

1.அவர்கள் 

 

 

 

 

1. ள்ளிக்கூடம் 

 

 

 

2.கனட 

1.ககொனட 

விடுமுனறக்கொக 

5 (துவொரம் 

இனடபவளி 

முதலியவற்றி

ல்) தடுப்பு 

எற் டுத்துதல்  

1.முள்னள பவட்டிப் 

க ொட்டு  ொனதனய 

அனடத்தொர்கள். 

2.துனளயில் 

கட்னடனய பசருகி 

1.அவர்கள் 

 

 

2.அவன் 

1. ொனத 

 

 

2.துனள 

1.முள்னள பவட்டிப் 

க ொட்டு 

 

2.கட்னடனயச் 

பசருகி 
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அனடத்தொன். 

6 தனட டுதல் 1.இதயத்துக்கு 

இரத்தம் எடுத்து 

பசல்லும் நொளம் 

அனடத்து பவடித்தது. 

2.மூக்கு அனடக்கிறது.  

1.நொளம் 

 

 

2.மூக்கு 

  

7 (கடனை, 

 ொக்கினய) 

தீர்த்தல் 

கடனை ஒரு 

வொரத்திற்குள் 

அனடத்து விடுகிகறன். 

நொன் கடன்  

 

இவ்வினை பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையொகும் இது அனடக்கும் எழுவொனயயும் 

அனடக்கப் டும் பசயப் டுப ொருனளயும்  ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். வழுநினலயில் 

எழுவொய் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் பசயப் டுப ொருள் இரண்டொம் கவற்றுனமத் 

பதொடரொகவும் பமய்ப் டுத்தம் ப றும். முதன்னமப் ப ொருள் “ ிடித்து னவத்தல்”  

என் தொகும். இரண்டொவது ப ொருள் “நிரப்புதல்”,  “திைித்தல்” என் தொகும். இரண்டொவது 

ப ொருனள அனட என் துடன் கசர்ந்து வரும் பசயப் டுப ொடுள் மற்றும் இடம் 

அடிப் னடயில் வனரயனற பசய்யலொம். 3, 4, 5, 6, 7 என் ை  ிற ப ொருள் நீட்சிகளொகும். 

‘தனட டுதல்’ என்ற அர்த்ததில் பசயப் டுப ொருளொக வரகவண்டிய இருப்புப்ப ொருகள 

எழுவொய் க ொன்று வந்து பசயல் டுவனதக் கவைிக்கவும். இந்த அர்த்த்தில் அனட2 

என் தின்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு பசயப் டுப ொருள் குன்றிய அனட1 க ொல் 

வருகின்றது. அனட என் தன் பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யொின் அல்லது ப யர்த் 

பதொடொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் இப்ப ொருண்னமகனளக் கட்டு டுத்தி 

விளக்கலொம். 

(247)  அடி [ப பதொ  + ப பதொ-ஐ -----] 

           +எழுவொய்          +பசயப் டுப ொருள் 
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 +ப ொ. .கூ.    +ப ொ. .கூ. 

 கவறு ட்ட சூழல்களில் அனட2 என் தன் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற 

எண்ைிக்னகயிலொை ப ொருள்கனளப் புொிந்துபகொள்ளவும் அகதசமயம் அகரொதியில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருள்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்தவும் ஒரு 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் மொதிொினய நொம் தரகவண்டும். இவ்வினையின் 

 ல்ப ொருண்னம ஆக்கத்னதப்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிலழு அனமப்பு, குை 

அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு) பசொல் 

மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம்; புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் 

ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் அனட2 என் தன் ப ொருண்னம அனமப்ன ப்  ின்வருமொற்;உ 

உருப் டுத்தம் பசய்யலொம். 

(248)   அனட2  

           நிஅனமப்பு=     E1:e1:பசயற் ொங்கு  

                                   E2=e2:நினல  

                                  மறு அனமப்பு= 

                                  தனலனம= e1 

              அனமப்பு=     ஆளர்1=  

                         ஆளர்2=           ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                                                  முனறயொை= இருப்புப்ப ொருள்  

           குஅனமப்பு=    வநிகொரைம்-பசொகஅ  

                        முனறயொை=அனட_வினளவு (e2,         )  

                          பசயலி=அனட_பசயல்(e1,        ,        ) 

  

1 

2 

2 

1 2 
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6.3.7 அைி 

 அைி என் தற்கு க்ொியொவில் இரண்டு ப ொருள்கள் தரப் ட்டுள்ளை. 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசய் டுப ொருள் இடம் 

1 (ஆனட, 

அைிகலன் 

முதலியவற்னற) 

உடலில் 

தொித்தல்; 

ப ொருத்துதல்; 

க ொடுதல்; 

கொலில் சதங்னக 

அைிந்து ஆடத் 

பதொடங்கிைொல். 

 

அவர்கள் 

 

 

சதங்னக கொல் 

2 (திருநீறு, 

சந்தைம் 

முதலியவற்னற) 

பூசுதல் 

‘சிவசிவ’ என்றுக் 

கூறிக்பகொண்கட 

பநற்றியில் திருநீறு 

அைிந்தொர். 

அவர் திருநீறு பநற்றி 

 

இவ்வினை முக்கியமொக இரு  ங்பகடுப் ொலர்கனள ஏற்கும்; அைியும் எழுவொய்/பசயலி, 

அைியப் டும் பசயப் டுப ொருள். அைி என் தன் முதன்னம அர்த்தம் “ஆனட 

அைிகலன் முதலியவற்ற உடலில் ப ொருத்துதல்” என் தொகும் இரண்டொவது ப ொருள் 

“திருநீறு முதலியவற்னறப் பூசுதல்” என் தொகும். இந்த இரண்டு அர்த்தங்களும் அைி 

என்ற வினையின் பசயப் டுப ொருளின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறொல் 

ப றப் டுகின்றது. இவ்விரு ப ொருள்களிலும் அைி என் து மூன்று 

 ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்: அைிவிக்கும் உயிர் இருப்புப்ப ொருள், அைிவிக்கப் டும் 

ப ௌதீகப்ப ொருள், அைிவிக்கப் டும் இடம். இவ்விரு அர்த்தங்களும் அைிவிக்கப் டும் 

ப ௌதீகப் ப ொருளின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் கவறு டுகின்றை. 
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 புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டின் டி  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு 

அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, 

பசயலிப் ங்களிப்பு),  பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் 

அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ிைிப்பு மற்றும் இனை 

இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் அைி என்ற 

வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய ஆய்ந்து அதன் ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது 

ப ொருண்னம ஆக்கத்னத விளக்கலொம். 

6.3.8. அனை 

 க்ொியொ அகரொதி அனை என் தற்கு அவற்றின் முரண் டுநினல ப ொருள்களின் 

அடிப் னடயில் நொன்கு  திவுகனளத் தந்துள்ளது. அதில் ஒன்று ப யரொகும். மீதி மூன்றும் 

வினையொகும். அனை2 என் து அனை1 என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ 

வடிவொகும். 

6.3.8.1. அனை1 

   க்ரியர அனை1 என்ேதற்கு ேின்ேருமரறு ஓர் அர்த்தத்னதப் ேட்டியலிட்டுள்ைது. 

அட்டவனை 

வ.எண் ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர் 

எழுவொய் இடம் 

1 

 

 

 

 

(பநருப்பு, விளக்கு) 

நின்றுக ொதல்;  அவிதல் 

பதருவுக்கு 

பவளிச்சம் 

தந்துபகொண்டிருந்த 

விளக்கும் 

அனைந்தது. 

விளக்கு  
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இவ்வினை முக்கியமொக அைியும் ப ொருனள எழுவொய்ப்  ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். 

கமகலயுள்ள அட்டவனை பநருப்பு, விளக்கு க ொன்றவற்னற இவ்வினையின் எழுவொய்ப் 

 ங்பகடுப் ொளர்களொகக் கொட்டுகின்றது. புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டின் டி 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, 

உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப் ங்களிப்பு),  பசொல் மரபுொினம 

அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் அனை1 என்ற வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய 

ஆய்ந்து அதன் ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது ப ொருண்னம ஆக்கத்னத விளக்கலொம். 

6.3.8.2. அனை2 

 அனை2 என்ற வினை அனை1 என்ற வினையின் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ 

வடிவமொகும்.  

அட்டவனை 

வ.எண் ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொருள் இடம் 

1 (பநருப்ன , 

விளக்னக) 

நிறுத்துதல்; 

அவித்தல் 

அடுக்குமொடிக் 

கட்டிடத்தில் 

பநருப்ன  

அனைப் து 

ப ரும் ொடுதொன். 

 பநருப்பு அடுக்குமொடிக் 

கட்டிடத்தில் 

 

இவ்வினை முக்கியமொக இரு  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்; அனைக்கும் 

பசயலி/எழுவொய், அனைக்கப் டும் பசயப் டுப ொருள். கமகலயுள்ள அட்டவனை 
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பநருப்பு, விளக்கு க ொன்றவற்னற இவ்வினையின் பசயப் டுப ொருள் 

 ங்பகடுப் ொளர்களொகக் கொட்டுகின்றது. புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டின் டி 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, 

உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப் ங்களிப்பு),  பசொல் மரபுொினம 

அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் அனை2 என்ற வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய 

ஆய்ந்து அதன் ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது ப ொருண்னம ஆக்கத்னத விளக்கலொம். 

 அனை2 என் தன் ப ொருண்னம அனமப்ன ப் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் 

ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில்  ின்வருமொறு உருப் டுத்தம் பசய்யலொம். 

(245)   அனை2  

நிஅனமப்பு=  E1:e1:பசயற் ொங்கு  

                      E2=e2:நினல 

           மறு அனமப்பு=  

           தனலனம= e1  

            அனமப்பு=   ஆளர்1=         

                                                            தீ  

                                   ஆளர்2=          ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                                      முனறயொை= ப ொருளன்  

           குஅனமப்பு=   வநிகொரைம்-பசொகஅ  

                                  முனறயொை=அனை_வினளவு (e2,        )  

                                  பசயலி=அனை_பசயல்(e1,        ,         ) 

2 

2 

1 

1 2 

 

6.3.8.3. அனை3 
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 அனை3 என்ற வினைக்கு க்ொியொவில் மூன்று அர்த்தங்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

அட்டவனை 

வ.எண் ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொருள் இடம்/முனற 

1 அன்க ொடு தழுவுதல் குழந்னதனய 

அனைத்து 

மகிழ்வதில் 

தொய்க்குத்தொன் 

எவ்வளவு 

இன் ம்! 

தொய் குழந்னதனய  

2 (ஒரு ப ொருனளக் 

னககளொல்) 

மொர்க ொடு 

கசர்த்துக்பகொள்ளுதல் 

அவள் 

குனடனய 

மொர்க ொடு 

அனைத்தவொறு 

நடந்து 

பசன்றொள். 

அவள் குனட மொர்க ொடு 

3 (ஒன்னறப் 

 லப் டுத்துவதற்கொக 

அனத ஒட்டி) மண் 

க ொடுதல் 

1.மரத்துக்கு 

மண் அனைக்க 

கவண்டும். 

2.பவள்ளம் 

அொித்துச் 

பசன்ற கனரக்கு 

மண் அனைத்து 

மிதிக்க 

கவண்டும். 

 1.மண் 

 

 

2.மண் 

1.மரத்துக்கு 

 

 

2.கனரக்கு 

இவ்வினை முக்கியமொக இரண்டு  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்; அனைக்கும் 

பசயலி/எழுவொய்; அைக்கப் டும் பசயப் டுப ொருள். வழுநினலயில் எழுவொய் முதல் 

கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் பசயப் டுப ொருள் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் 

பமய்ப் டுத்தம் ப றும். இவ்வினை ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினையின் ப ொருள்கள் கவறு டுகின்றை. 

இவ்வினையின் முதன்னமப் ப ொருள் மைித இைங்கள் தழுவிக்பகொள்வனதயும், 

இரண்டொவது ப ொருள் ஒரு ந ர் அஃறினைப் ப ொருனள மொர்க ொடு 

http://www.languageinindia.com/


364 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

கசர்த்துக்பகொள்வனதயும் குறிப் ிடுகின்றது. இவ்விரு ப ொருள்கனளயும் 

பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யர்ச்பசொல்லின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் 

கவறு டுத்தி துனைநினல வருனக முனறனய விதிகளொல் விளக்கலொம். மூன்றொவது 

ப ொருள் தர்க்க அடிப் னடயில் எதிர் ொரொதது. இப்ப ொருனள இரண்டொம் கவற்றுனமத் 

பதொடரொக வரும் ப யர்ச்பசொல்லின் ப ொருண்னமக் கூறுகளொலும் மற்றும் நொன்கொம் 

கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் ப யர்ச்பசொல்லின் ப ொருண்னமக் கூறுகளொலும் 

கட்டுப் டுத்தி ப ொருண்னம கவறு ொட்னட விளக்கலொம். 

(246) 

1 பசயப் டுப ொருள்  [+மைித இைம்]  

2.பசயப் டுப ொருள்  [+அஃறினைப்ப ொருள்]  

3.பசயப் டுப ொருள்  [+மண் க ொன்ற அஃறினைப் ப ொருள்] 

                                         [இடம் +கு கவற்றுனம   ப றும்] 

அனை 

 

முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து துனைநினலப் ப ொருள்கனளப் ப றுவது அல்லது 

விளக்குவது ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடொகும். அனை3 என் தன் கவறு ட்ட 

ப ொருள்கனள அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினயப் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற 

அகரொதிக் ககொட் ொடு அடிப் னடயில்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை 

அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, 

பசயலிப் ங்களிப்பு),  பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் 

அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை 

இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம். 
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கமலும் இவற்றிற்கினடகய வரும் ப ொருைனம இனடபவளிகனள 

புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் அனமப்புகளும்  ங்களிப்புகளும் விளக்கும். 

6.3.9. அனம 

 அனம என் தற்கு முரண் டு ப ொருள்களின் அடிப் னடயில் க்ொியொவில் இரண்டு 

 திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. அனம1, அனம2. 

6.3.9.1. அனம1 

 அனம1 என் து அனம2 என்ற வினையின் பசயப் டுப ொருள் குன்றியவினை 

வடிவமொகும். க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் அகரொதியில் அனம1 என் தற்கு மூன்று 

ப ொருள்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  

அட்டவனை  

வ. எண் 

 

ப ொருள் 

 

எடுத்துக்கொட்டு 

 

 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் இடம்/முனற/ 

 யைொளி 

1. உருவொகுதல்; 

உருப்ப ருதல் 

1.இந்த ஊொில் 

அனமயவிருக்கும் 

அணுமின் நினலயத்னத 

எதிர்த்துப் 

க ொரொடுகிறொர்கள். 

2. கதொடி ரொகத்தில் 

அனமந்த கீர்த்தனை. 

3. அது அவ்வளவு நல்ல 

ஏற் ொடொக 

அனமயவில்னல. 

4. சட்ட விதிகள் 

இவ்வொறு 

அனமந்துள்ளை. 

1.மின்நினலயம் 

 

 

 

 

 

2.கீர்த்தனை 

 

3.அது 

 

 

4.சட்ட விதிகள் 

1.ஊர் 

 

 

 

 

 

2.கதொடி ரொகம் 

 

3.நல்ல 

ஏற் ொடொக 

 

4.இவ்வொறு 

2. வொய்த்தல்; 

ப ொருந்துதல்; 

1. அனறகள் வசதியொக 

அனமந்திருந்தை. 

1.அனறகள் 

 

1.வசதியொக 
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ஏற்புனடயதொக 

இருத்தல் 
2.என் ப ண்ணுக்கு 

மொப் ிள்னள 

அனமயவில்னல. 

2.மொப் ிள்னள 2.ப ண்ணுக்கு 

3. (குறிப் ிட்ட 

முனறயில்) 

இருத்தல் 

1. முதல்  திப் ிலிருந்து 

ப ொிதும் கவறு ட்ட 

முனறயில் இரண்டொம் 

 திப்பு 

அனமந்திருக்கிறது. 

2.கட்சி உட்பூசல் தொன் 

கதர்தல் கதொல்விக்குக் 

கொரைமொக அனமந்த்து. 

1.இரண்டொம் 

 திப்பு 

 

 

 

 

2.கட்சி உட்பூசல் 

1.கவறு ட்ட 

முனறயில் 

 

 

 

 

2. கதர்தல் 

கதொல்விக்குக் 

கொரைமொக 

 

அனம1 என் தன் முதன்னமப் ப ொருளொக “உருவொகுதல், உருப்ப றுதல்” என் ை 

வருகின்றை. “வொய்த்தல், ப ொருந்துதல், ஏற்புனடயதொக இருத்தல், குறிப் ிட்ட முனறயில் 

இருத்தல்” என் ை அதன் துனைநினலப் ப ொருள்களொகும். இவ்வினை முக்கியமொக இரு 

 ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்; அனமயும் ப ொருள், அனமயும் இடம். அனம1 ஏற்கும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினையின் 

ப ொருள்கள் கவறு டுகின்றை. இவ்வினை ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

பமய்ப் டுத்தங்களொக வரும் முதல் கவற்றுனமத் பதொடர், நொன்கொம் கவற்றுனமத் பதொடர், 

ஆக-நிரப் ிகள் இவற்றின் அடிப் னடயில் கவறு ட்ட ப ொருள்கள் வருவனத 

அட்டவனையில் தந்துள்ள  யன் ொட்டுக்கூறுகள் உைர்த்துகின்றை. முதன்னமப் 

ப ொருளிலிருந்து துனைநினலப் ப ொருள்கனள ப றுவது அல்லது விளக்குவது 

ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடொகும். அனம1 என் தன் கவறு ட்ட ப ொருள்கனள 

அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினய புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை 
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அனமப்பு (முனறயொை  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப் 

 ங்களிப்பு), பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் 

வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் 

ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம். கமலும் 

இவற்றிக்கினடகய வரும் ப ொருண்னம இனடபவளிகனளயும் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் 

அனமப்புகளும்  ங்களிப்புகளும் விளக்கும். 

6.3.9.2. அனம2 

 அனம2 என் து அனம1 என்ற வினையின் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை 

வடிவமொகும். க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் அகரொதியில் அனம2 என் தற்கு மூன்று 

ப ொருள்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

வ. எண் ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசய் டுப ொருள் இடம்/ 

முனற 

1 உருவொக்குத

ல்; 

ஏற் டுத்துதல் 

1.பசன்னைப் 

புறநகர்ப் 

 குதிகளில் 

குடியிருப்புகள் 

அனமக்கப் ட்டு

வருகின்றை. 

2.இந்தப்  டத்தில் 

சண்னடக் 

கொட்சிகனள 

நன்றொக 

அனமத்திருக்கிறொ

ர்கள். 

3.நீங்கள்தொன் 

எைக்கு ஒரு நல்ல 

வொழ்க்னக 

அனமத்துக் 

பகொடுக்க 

 

 

 

 

 

2.அவர்கள் 

 

 

 

 

3.நீங்கள் 

 

 

 

1.குடியிருப்புகள் 

 

 

 

 

2.சண்னடக் 

கொட்சிகனள 

 

 

 

3.நல்ல 

வொழ்க்னக 

 

 

 

1.பசன்னைப் புறநகர்ப் 

 குதிகள் 

 

2. இந்தப்  டம் 
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கவண்டும். 

4.சட்ட விதிகள் 

திருத்தி 

அனமக்கப் ட்டு 

வருகின்றை. 

 

- 

 

4.சட்ட விதிகள் 4.திருத்தி 

2 (ஆட்சி, 

நிர்வொகக் 

குழு 

முதலியவற்

னற) 

கதொற்றுவித்த

ல்; 

ஏற் டுத்துதல்

; 

1.பதொழிலொளர்க

ள் சங்கம் 

அனமத்துப் 

க ொரொடிைொர்கள். 

2.உயர் 

ஆகலொசனைக் 

குழு அனமக்க 

முடிவு. 

1.பதொழிலொ

ளர்கள் 

 

2.அவர்கள் 

1. சங்கம் 

 

 

2.உயர் 

ஆகலொசனைக் 

குழு 

 

3 (ஒன்னற 

மற்பறொன்றி

ல்) 

இனைத்தல்; 

ப ொருத்துதல்

; 

இந்த 

இயந்திரத்தில் 

அனமக்கப் ட்டு

ள்ள மின் 

இனைப்புகளின் 

வனர டம் இது. 

- மின் 

இனைப்புகள் 

இந்த இயந்திரம் 

 

அனம2 என் து அனம1 என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை வடிவமொகும். 

இவ்வினை முக்கியமொக மூன்று  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்: அனமக்கும் 

பசயலி/எழுவொய், அனமக்கப் டும் பசயப் டுப ொருள், அனமக்கப் டும் இடம். இம்மூன்று 

 ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் இவ்வினைக்கு 

 ல்ப ொருண்னமனயத் தருகின்றை. புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் சட்டகத்தில் அனம2 

என் தன் கொரைவொக்க அர்த்தங்கனள அனம1 என் தன் அர்த்தங்களிலிருந்து ப ற 

இயலும். இது “உருவொக்குதல்”, “கதொற்றுவித்தல்” மற்றும் “இனைத்தல்” என்ற மூன்று 

ப ொருள்களில்  யன் டுத்தப் டுகின்றது. அனம2 ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

குறிப் ொகச் பசயப் டுப ொருளின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் இதன் 
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கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள விளக்க இயலும். அனம2 என் தன் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள 

அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினயப் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் சட்டகத்தில்  ங்பகடுப் ொளர் 

அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு 

என் ைவற்றின் அடிப் னடயில் விளக்கவும் ஆக்கவும் இயலும். கமலும் 

இவற்றிற்கினடகய வரும் ப ொருண்னம இனடபவளிகனளயும் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் 

அனமப்புகளும்  ங்களிப்புகளும் விளக்கும். 

6.3.10. ஆடு 

 ஆடு என் தற்கு க்ொியொவில் இரண்டு  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. அவற்றில் ஒன்று 

வினைப்  திவு மற்பறொன்று அதனுடன் முற்றிலும் பதொடர் ில்லொத ப யர்ப்  திவு. ஆடு 

என் தற்கு 11 ப ொருள்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. அனவகனளப்  ின்வருமொறு 

அட்டவனைப் டுத்தலொம். 

அட்டவனை 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்                 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய்  முனற இடம்/கொரைம்/நிரப் ி 

அ அனசதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

1 (பதொங்கிய 

நினலயில் 

அல்லது நின்ற 

நினலயில் 

இருப் து) 

இப் டியும் 

அப் டியும் 

அனசதல்; 

1.அவளுனடய 

 ின்ைல் குதினர 

வொலொக ஆடியது. 

2. ொம்பு  டம் 

எடுத்து ஆடிற்று. 

3.யொனை 

ஆடிக்பகொண்கட 

கரும்ன த் தின்றது. 

1.அவளு

னடய 

 ின்ைல் 

2. ொம்பு 

 

 

3.யொனை 

 

1.குதினர 

வொலொக 

 

2. டம் 

எடுத்து 

 

- 

 

2 ( யத்தொல் இரத்தத்னதப் அவள்  இரத்தத்னதப் 
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அல்லது 

குளிரொல் உடல்) 

நடுங்குதல்; 

 ொர்த்ததும் அவள் 

உடம்ப ல்லொம் 

ஆடத் 

பதொடங்கியது. 

உடம்ப ல்

லொம் 

 ொர்த்ததும் 

3 அதிர்தல் புனகவண்டி பசன்ற 

கவகத்தில்  ொலம் 

ஆடியது. 

 ொலம்  புனகவண்டி பசன்ற 

கவகத்தில் 

4 ஒரு நினலயில் 

இல்லொமல் 

சீரற்று அனசதல்; 

1.நொற்கொலி சொியொக 

நிற்கொமல் 

ஆடியதொல் அவன் 

விழப்  ொர்த்தொன். 

2.குழந்னதகளுக்கு 

முன் ல் இரண்டும் 

ஆடுகிறது. 

1. நொற்கொலி 

 

 

2.முன் ல் 

இரண்டும் 

1.சொியொக 

நிற்கொமல் 

 

5 (ஊஞ்சல் 

அல்லது 

ஊஞ்சலில் 

ஒருவர் 

உட்கொர்ந்து) 

முன்னும் 

 ின்னுமொகப் 

க ொய்வருதல் 

1.ஊஞ்சல் 

கவகமொக ஆடிற்று. 

2.அவர் ஊஞ்சலில் 

உட்கொர்ந்து 

பமதுவொக 

ஆடிக்பகொண்கட 

க சிக்பகொண்டிருந்

தொர். 

1.ஊஞ்சல் 

 

2.அவர் 

 

 

2. 

ஊஞ்சலில் 

உட்கொர்ந்து 

பமதுவொக 

 

ஆ பசயல்புொிதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

6 (நடைம் கூத்துப் 

க ொன்றவற்னற) 

நிகழ்த்துதல்; 

நடைத்னத ஒத்த 

வனகயில் 

இயங்குதல் 

1.சிவன் ஆடிய 

ஊழித் தொண்டவம். 

2. ொடலின் 

கருத்துக்கும் 

 ொவத்துக்கும் 

ஏற்றவொறு 

அ ிநயத்துடன் 

ஆட கவண்டும். 

3.மயில் 

கதொனகனய 

விொித்து ஆடியது. 

4.இன்று என்ை 

கூத்து 

ஆடப்க ொகிறீர்கள்

? 

1.சிவன் 

 

2.ந ர் 

 

 

 

 

3.மயில் 

 

 

4.நீங்கள் 

 

 

அ ிநயத்துட

ன் 

 

 

 

 

மயில் 

கதொனகனய 

விொித்து 

ஊழித் தொண்டவம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கூத்து 
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7 (ஒரு 

வினளயொட்டில்) 

 ங்குப றுதல்; 

வினளயொடுதல் 

1.அந்தக் கொலத்தில் 

நொங்கள் இரவு 

முழுவதும் தொயம் 

ஆடுகவொம். 

2.இன்னறயக் 

கொல் ந்தொட்டப் 

க ொட்டியில் 

இந்திய அைி 

சிறப் ொக ஆடியது. 

1.நொங்கள் 

 

 

 

2.இந்திய 

அைி 

1. இரவு 

முழுவதும்  

 

 

2.சிறப் ொக 

தொயம் 

 

 

 

2.இன்னறயக் 

கொல் ந்தொட்டப் 

க ொட்டியில் 

8 பசக்கில் எள், 

கடனல 

க ொன்றவற்னற) 

அனரத்து 

எண்பைய் 

எடுத்தல் 

உங்கள் வீட்டில் 

இந்த வருஷம் 

எத்தனை கொைம் 

ஆடிைீர்கள்? 

நீங்கள்  எத்தனை கொைம் 

9 அடக்ககமொ 

கட்டுப் ொட்கடொ 

இல்லொமல் 

நடந்துபகொள்ளு

தல்; 

 ைம் 

இருக்கும்வனர 

ஆடுவொன். 

அவன்  ைம் 

இருக்கும்வ

னர 

 

10 (சூழ்நினலக்குப் 

ப ொருத்தமில்லொ

மல்) ககொ ித்து 

ஆர்ப் ொட்டம் 

பசய்தல்; 

குழந்னத என்ை 

பசொல்லிவிட்டொன் 

என்று இப் டி 

ஆடுகிறீர்கள்? 

நீங்கள் இப் டி குழந்னத என்ை 

பசொல்லிவிட்டொன் 

என்று 

11 ( ிறருனடய 

விருப் ங்களுக்கு

ம் 

ஆனைகளுக்கும் 

அடி ைிந்து) 

அடினமயொக 

நடத்தல்; 

1.மனைவி 

பசொன்ைனதபயல்

லொம் ககட்டு இவன் 

ஆடுகிறொன். 

2.கண்டவர் 

பசொல்வனதக் 

ககட்டு ஆடியவன் 

தொகை நீ. 

1 இவன் 

 

 

 

2.நீ 

மனைவி 

பசொன்ைனத

பயல்லொம் 

ககட்டு 

 

கண்டவர் 

பசொல்வனத

க் ககட்டு 

 

 

க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழகரொதி ஆடு என் தற்கு 11 ப ொருள்கனளப்  ட்டியலிட்டு 

அவற்னற “அனசதல் பதொடர் ொை வழக்கு” மற்றும் “பசயல் புொிதல் பதொடர் ொை வழக்கு” 

என்று இரண்டு குழுமங்களொகப்  குக்கின்றது. ஆடு என் து  லவிதமொை 
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அனசவுகனளயும் இயக்கங்கனளயும் உருப் டுத்தமும் பமய்ப் டுத்தமும் பசய்கின்றது. 

 ின்ைல் அனசவதும்,  ொம்பு அனசவதும், உடம்பு  யத்தொகலொ குளிரொகலொ அனசவதும், 

 ொலம் அனசவதும்,  ல் அனசவதும், ஊஞ்சல் அனசவதும் அனசதல்  ொற் டும். நடைம், 

நொடகம் நிகழ்த்துதல், நடைம் புொிதல், வினளயொட்டில்  ங்குப றுதல், அடினமயொக 

இயங்குதல், அடக்ககமொ கட்டுப் ொகடொ இல்லொமல் அடினமயொக இயங்குதல் என் ை 

இயக்கத்தின்  ொற் டும். ஆடு என் து ஆட்டு என் தன் பசயப் டுப ொருள் 

குன்றியவினையொகும். இது முதல் கவற்றுனமத்பதொடரொக வரும் எழுவொனய முக்கியப் 

 ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். சில சூழல்களில் பசயப் டுப ொருள் க ொல் பசயல் டும் ஒரு 

ப யர்த்பதொடனரயும்  ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும் (ப ொருள் 6, 8). சில சூழல்களில் 

ப ொருள்ககொளுக்கு ஆடப்  யன் டுத்தும் கருவி (ஊஞ்சல் க ொன்றனவ) மற்றும் ஆடுமிடம் 

(அரங்கம் க ொன்றனவ) ஆடும் கொரைம்/முனற முக்கியத்துவம் ப றும். 

(247) ஆடு [ப பதொ + (ப பதொ – இல்)]  

(248) ஆடு [ப பதொ + எழுவொய் + ப பதொ - பச.ப ொ] 

ஆடு ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் அதன் 

கவறு ட்ட ப ொருள்கனள விளக்கலொம். முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து துனைநினலப் 

ப ொருள்கனளப் புஸ்பதக ொவ்விஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டு 

அடிப் னடயில் ஆக்க இயலும். ஆடு என் தன் கவறு ட்ட ப ொருள்கனள அல்லது 

ப ொருண்னம நீட்சினயப் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் சட்டகத்தில்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, 

நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என் ைவற்றின் 

அடிப் னடயில் கவறு டுத்தவும் னமயப் ப ொருண்னமயிலிருந்து  ிற ப ொருள்கனள 

ஆக்கவும் இயலும். கமலும் இவற்றிற்கினடகய வரும் ப ொருண்னம இனடபவளிகனளப் 

புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் அனமப்புகளும்  ங்களிப்புகளும் விளக்கும். 
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6.3.11.ஆட்டு 

 ஆட்டு என் து ஆடு என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையொகும். ஆட்டு 

என் தற்கு க்ொியொவில் ஒரு  திவு மட்டுகம தரப் ட்டுள்ளது. ஆட்டு என் தற்கு 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 4 ப ொருள்கனளப்  ின்வருமொறு அட்டவனைப் டுத்தலொம்: 

அட்டவனை 

வ.எ

ண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்                 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய்  

பசயப் டுப ொரு

ள் 

கருவி/இடம்/கொரை

ம் 

1 (ஒன்னற) 

அனசத்தல் 

1.நொய் வொனல 

ஆட்டிய டிகய 

அருகில் வந்தது. 

2.அவர் 

குழந்னதகனளப் 

 ொர்த்து னகனய 

ஆட்டிைொர். 

3.சொி என்று தனலனய 

ஆட்டிைொன். 

4.ஏைினய ஆட்டொமல் 

கிகழ இறங்கி வொ. 

1.நொய் 

 

 

அவர் 

 

 

அவன் 

1.வொல் 

 

 

னக 

 

 

தனல 

 

2 உலுக்குதல்; 

குலுக்குதல்; 

1.குதினரகமல் 

கசைத்னத னவத்துக் 

கட்டிவிட்டு 

ஆட்டிப் ொர்த்தொன். 

2.கொசு இருக்கிறதொ 

என்று உண்டியனல 

ஆட்டிப் ொர்த்தொன். 

3.புளிய மரத்தின் 

கினளனய ஆட்டியதும் 

சடசடபவன்று 

புளியம் ழங்கள் கீகழ 

விழுந்தை. 

1.அவன் 

 

 

 

2.அவன் 

 

 

- 

1.கசைம் 

 

 

 

2.உண்டியல் 

 

 

3.புளிய மரத்தின் 

கினள 

 

3 (ஊஞ்சல் 

பதொட்டில் 

ஊஞ்சலில் உட்கொர்ந்து 

அனதக் கொலொல் 

அவர் ஊஞ்சல் கொலொல் 
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க ொன்றவற்

னற) 

முன்னும் 

 ின்னுமொக 

க ொய்வரச் 

பசய்தல்; 

ஆட்டிக்பகொண்கட 

க ச ஆரம் ித்தொர். 

4. (இயந்திரத்தி

ல் இட்டுக் 

கரும்பு 

முதலியவற்

னற)  ிழிதல் / 

(இயந்திரத்தி

ல் மொவு 

முதலியவற்

னற) 

அனரத்தல் 

1.கரும்பு 

ஆட்டிவிட்டீர்களொ? 

2.எண்பைய் ஆட்டும் 

பசக்கு 

3.கதொனசக்கு மொவு 

ஆட்ட கவண்டும். 

1.நீங்கள் 

 

2.பசக்கு 

 

 

1.கரும்பு 

 

2.எண்பைய் 

 

3.மொவு 

 

 

பசக்கு 

 

கதொனசக்கு 

 

ஆடு என் து ஆட்டு என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையொதலொல், ஆட்டு 

என் தன் ப ொருள்கனள ஆடு என்ற வினையின் ப ொருள்களின் கொரைவொக்கங்களொகப் 

புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொட்டின் டி ப றலொம். க்ொியொவின் அகரொதியில் ஆடு 

என் தற்குப்  த்து ப ொருள்களும் ஆட்டு என் தற்கு நொன்கு ப ொருள்களும் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. ஆடு என் தற்கும் ஆட்டு என் தற்கும்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 

ப ொருள்கள் ப ரும் ொலொைனவ இனைகளொக அனமகின்றை. சில தைிப் ண்புகனள 

அல்லது முரண் ொடுகனளக் கொட்டுகின்றை. “(வொல் தனல முதலியவற்னற அல்லது பகொடி 

க ொன்றவற்னற) அனசத்தல்” என் து முதன்னமப் ப ொருளொகும். “(ஒரு ப ொருனள) 

அனசத்தல் உலுக்குதல்”, “(ஊஞ்சல், பதொட்டில் க ொன்றவற்னற அல்லது ஒரு ப ொருனள) 

முன்னும்  ின்னுமொகப் க ொய்வரச்பசய்தல்”, “இயக்குதல்”, “இயந்திரத்தில்) அனரத்தல்”, 

“(மொவு, எண்பைய் முதலியை ஆட்டித் தயொொித்தல்)” என் ை துனைநினலப் 

ப ொருள்களொகும். இயக்குதல், அனரத்தல், ஆட்டித் தயொொித்தல் என் ை கொரை ப ொருள் 
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நீட்சிகளொகும். “ஆட்டு” பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையொக இரண்டு முக்கியப் 

 ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும். வழுநினலயில் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் 

எழுவொய் மற்றும் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் பசயப் டுப ொருள் எழுவொய் 

மற்றும் பசயப் டுப ொருளொக வரும் ப யர்களின் ப ொருண்னமப்  ண்புகூறுகள் 

அடிப் னடயில் ஆட்டு கவறு ட்ட ப ொருள்ககொள்கள் ப றும்.  

(249)   ஆட்டு [ப பதொ + ப பதொ - ஐ ] 

+ எழுவொய் + பசயப் டுப ொருள்  

+[ப ொருண்னமக்கூறுகள்] + [ப ொருண்னமக்கூறுகள்] 

 இவ்வினையின் பசொற்ப ொருண்னம அனமப்ன ப்  ின்வருமொறுத் தரலொம்: 

(250)  ஆட்டு  

நிஅனமப்பு=   E1:e1:பசயற் ொங்கு 

                       E2=e2:நினல  

           மறு அனமப்பு=  

           தனலனம= E1  

 அனமப்பு=     ஆளர்1=  

             ஆளர்2=          ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                           முனறயொை= ப ொருளன்  

குஅனமப்பு=  வநிகொரைம்-பசொகஅ  

முனறயொை=ஆடு_வினளவு (e2,          )  

பசயலி=ஆட்டு_பசயல்(e1,       ,          ) 

1 

1 

1 1 

1 

              

 

முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து துனைநினலப் ப ொருள்கனளக் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் 

ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில் ஆக்க இயலும். ஆட்டு என் தன் 

கவறு ட்ட ப ொருள்கனள அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினயப் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் 

ககொட் ொட்டின் டி  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப் 

 ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு), பசொல் 

மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள்; அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், 
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கதர்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து ஆக்கத்னத விளக்கலொம். 

6.3.12 இழு 

 இழு என் தற்கு க்ொியொவில் வினையொக ஒரு  திவு மட்டுகம தரப் ட்டுள்ளது. 14 

ப ொருள்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. அனவகனளப்  ின்வருமொறு 

அட்டவனைப் டுத்தலொம். 

அட்டவனை 

வ. 

எண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொ

ருள் 
முனற/கருவி 

/இடம் 

1 (னகயொல் 

அல்லது 

ஏகதனும் 

இனைப் ின் 

மூலம்) 

தைக்குப் 

 ின்ைொல் 

அல்லது 

தன்னை 

கநொக்கி 

அல்லது 

கமல்கநொக்கி 

வரச்பசய்தல் 

1.இரப் ர் வனளயத்னத 

அதிகமொக இழுக்கொகத. 

2.சிைிமொவுக்குப் 

க ொகலொம் என்று 

னகனயப்  ிடித்து 

இழுத்தொன். 

3.பசக்கு இழுக்கும் 

மொட்னட வண்டி இழுக்க 

னவக்க முடியொது. 

4.கசற்றில் 

மொட்டிக்பகொண்ட 

யொனைனயப் 

 ளுதூக்கியொல் 

இழுத்துக் 

கொப் ொற்றிைொர்கள். 

1.நீ 

 

 

 

2.அவன் 

 

3.மொடு 

 

 

 

4.அவர்க

ள் 

1.இரப் ர் 

வனளயம் 

 

 

2.னகனய 

 

3.மொடு, 

வண்டி 

 

 

 

4.யொனை 

1.அதிகமொக 

 

 

 

னகனயப்  ிடித்து 

 

 

 

 

 

4. ளுதூக்கியொல் 

2 (உடல் 

உறுப்புகள் 

வியொதி 

கொரைமொக) 

பவட்டிபவட்டி 

மடங்குதல்; 

கண்டப் டுதல் 

கொக்கொய் வலிப்பு வந்தது 

மொதிொி அவனுக்குக் 

னகயும் கொலும் 

இழுத்துக்பகொண்டை. 

னகயும் 

கொலும் 
 கொக்கொய் வலிப்பு 

வந்தது மொதிொி 
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3 ஓர் இடத்தில் 

அல்லது ஒரு 

நினலயில் 

இருப் னத 

மற்பறொரு 

இடத்துக்கு 

அல்லது 

நினலக்குக் 

பகொண்டு 

வருதல் 

1.நொற்கொலினய சுவர் 

ஓரமொக 

இழுத்துப்க ொட்டுக்பகொ

ண்டு உட்கொர்ந்தொர். 

2. ன்ைல் தினரனய 

சற்று இழு, பவளிச்சம் 

வரட்டும். 

3.அவள் க சும்க ொது 

அடிக்கடி முக்கொட்னட 

இழுத்து 

விட்டுக்பகொண்டொள். 

4.நொடனவ இழுத்துச் 

சுருக்குப்ன னய 

மூடிைொன். 

1.அவர் 

 

 

 

2.நீ 

 

 

3.அவள் 

 

 

 

4.அவன் 

1.நொற்கொலி 

 

 

 

2. ன்ைல் 

தினர 

 

 

3.முக்கொடு 

 

 

4. நொடொ 

1.சுவர் ஓரமொக 

4. (ஒன்னற 

அல்லது 

ஒருவனர 

ஏகதனும் 

ஒன்றில்) 

வலியத் 

பதொடர்பு டுத்

துதல் 

1.என்னை வம்புச் 

சண்னடக்கு 

இழுக்கொகத!. 

2.எதற்கொக 

அைொவசியமொக அவன் 

ப யனர இழுக்கிறொய்? 

நீ 

 

 

 

நொன் வம்புச் சண்னடக்கு 

5 (க ச்சில் 

பசொல்ல 

வந்தனதச் 

பசொல்லொமல் 

தயக்கத்துடன்) 

நீடித்தல் 

1.’அவர் உங்கனளப் 

 ற்றி..’ என்று கமகல 

பசொல்லொமல் இழுத்தொர். 

2.’ ொிட்னசக்குப்  டிக்க 

கவண்டும்’ என்று 

இழுத்தொற்க ொல் 

பசொன்ைொன். 

1.அவர் 

 

 

 

2.அவன் 

 1.கமகல 

பசொல்லொமல் 

 

 

2. ொிட்னசக்குப் 

 டிக்ககவண்டும் 

என்று 

6 (கவனல 

முடிவுக்கு 

வரொமல்) 

நீளுதல் 

கவனல இன்னும் 

எவ்வளவு நொள் 

இழுக்குகமொ? 

கவனல   

7 (மரைத் 

தருவொயில் 

இருப் வனர 

குறித்து 

வரும்க ொது) 

உயிருக்குப் 

க ொரொடுதல் 

அவர் நினலனம 

இன்னறக்ககொ 

நொனளக்ககொ என்று 

இழுத்துக்பகொண்டிருக்கி

றது 

அவர் 

நினல

னம 

 இன்னறக்ககொ 

நொனளக்ககொ என்று 
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8 (மூச்சு) 

இனரத்தல் 

உைக்கு ஏன் இப் டி 

மூச்சு இழுக்கிறது. 

மூச்சு   

9 (கொற்று, புனக, 

ப ொடி 

முதலியவற்னற 

வொய் அல்லது 

மூக்கு வழியொக) 

உறிஞ்சி 

உள்கள க ொகச் 

பசய்தல் 

1.ஒரு முனற ஆழமொக 

மூச்னச இழுத்து 

விட்டுக்பகொண்டொர். 

2.பீடினய  ற்றனவத்து 

புனகனய இழுத்து 

ஊதிைொர். 

3.’சர்’ என்று ப ொடினய 

ஓர் இழுப்பு இழுத்தொர். 

அவர் 

 

 

அவர் 

மூச்சு 

 

 

புனக 

 

 

ப ொடி 

 

ஒரு முனற ஆழமொக 

 

பீடினய 

 ற்றனவத்து 

 

’சர்’ என்று 

10 கவர்தல்; 

ஈர்த்தல் 

1.இரும்ன க் கொந்தம் 

இழுப் துக ொல் அவள் 

அழகு அவனை 

இழுத்தது. 

2.ரசிகர்கனள உங்கள் 

 க்கம் இழுக்கும் சக்தி 

உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

கொந்தம்,  

அவள் 

அழகு 

 

சக்தி 

இரும்பு, 

அவன் 

 

 

ரசிகர்கள் 

 

 

 

 

உங்கள்  க்கம் 

11 (தண்ைீர்) 

இனறத்தல் 

தண்ைீர் இழுத்து 

இழுத்துக் னகபயல்லொம் 

வலிக்கிறது. 

- தண்ைீர் னக 

12 (ககொடு) 

வனரதல் 

வயது  த்தொகிறது. 

கநரொக ஒரு ககொடு 

இழுக்கத் 

பதொியவில்னலகய! 

 ககொடு கநரொக 

13 (கம் ியொக, 

இனழயொக) 

நீண்டுவருமொறு 

பசய்தல் 

இரும்ன க் கம் ியொக 

இழுக்கலொம். 

 இரும்பு கம் ியொக 

14 (முடி) வொறுதல் 1.உன் உச்சி வடிவொக 

இல்னல.முடினயச் 

சொியொக இழு. 

2.தனல இழுத்து முகம் 

கழுவிக்பகொண்டு 

புறப் ட்டொள். 

3.அவர் நடு உச்சி 

 ிொித்துதொன் தனல 

இழுப் ொர். 

நீ 

 

 

 

அவள் 

 

அவர் 

முடி 

 

 

 

தனல 

 

தனல 
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இழு என் து ஒரு இயக்க வினையொக, ‘(னகயொல் அல்லது ஏகதனும் இனைப் ின் மூலம்) 

தைக்குப்  ின்ைொல் அல்லது தன்னை கநொக்கி அல்லது கமல்கநொக்கி வரச்பசய்தல்’ என்ற 

ப ொருனள முதன்னமயொகக் குறித்து நிற்கும். இது ஒரு கொரை வினையொக ஒரு ப ொருளின் 

நகர்னவ உந்தும். இந்த நகர்வு எழுவொனய கநொக்கி நிகழும். இழு அதன் உண்னமப் 

ப ொருளில் எழுவொனய கநொக்கிப் ப ொருளின் நகர்னவயும் அதன் அருவப் ப ொருளில் 

அருவத்தன்னமயொை நகர்னவயும் (கவர்ந்திழு) குறிக்கும். கமற்கண்ட அட்டவனையில் 1-

4, 10-14 என் ை உண்னமத்தன்னமயொை நகர்னவயும் 5-10 அருவத்தன்னமயொை அல்லது 

உருவகத்தன்னமயொை நகர்னவயும் குறிப் ிடும். 

 இவ்வினை பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையொக முக்கியமொக இரு 

 ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும். ஒன்று முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் 

ப றும். மற்பறொன்று இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் ப றும். 

பசயப் டுப ொருள் (இழுக்கப் டும் ப ொருள்) இழு ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் இதன் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள விளக்க 

இயலும்.  

(251) இழு [ ப பதொ + ப பதொ- ஐ --- ] 

            எழுவொய் + பசயப் டுப ொருள் 

  (ப ொருண்னம           (ப ொருண்னமப்  

   ண்புக்கூறுகள்)        ண்புக்கூறுகள்) (இழுக்கும் பசயல்) 

 

இழு என் தன் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள அல்லது ப ொருண்னம நீட்சிகனளப் 

புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் சட்டகத்தில்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை 

அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் 

அடிப் னடயிலும் வனகக்கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை 
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இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் இவ்வினை உைர்த்தும் 

கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள ( ல்ப ொருண்னமனய) விளக்கலொம். 

(251)  இழு  

நிஅனமப்பு =    E1:e1:பசயற் ொங்கு 

                       E2=e2:நினல  

                                  மறு அனமப்பு=   

            தனலனம= e1 

 அனமப்பு=   ஆளர்1=  

 ஆளர்2=         ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                         முனறயொை= ப ொருளன்  

குஅனமப்பு=  வநிகொரைம்-பசொகஅ  

முனறயொை= இழு டு_வினளவு (e2,        )  

பசயலி=இழு_பசயல்(e1,       ,         ) 

1 

1 

1 

1 2 

 

கமற்கண்ட சட்டகம் இழு என்ற பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையின் நிகழ்வு அனமப்பு 

e1 என்ற பசயற் ொங்னகயும் e2 என்ற நினலனயயும் பகொண்டிருப் னத உைர்த்தும். இது 

இழுத்தலொகிய பசயல் ொட்டொல் இழு ட்ட நினல வினளந்தனத உைர்த்தி நிற்கும். 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு  ஆளர்1 என்ற எழுவொனயயும்  ஆளர்2 என்ற 

பசயப் டுப ொருனளயும் குறிப் ிட்டு நிற்கும். பசயப் டுப ொருளின் ப ொருண்னமக் 

கூறுகளின் பதொிவொல் இவ்வினை  ல்கவறு அர்த்தங்கனளக் குறித்து நிற் து புலைொகும். 

13. ஈர் 

 ஈர் என் தற்கு க்ொியொ அகரொதியில் மூன்று  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. அவற்றுள் 

முதல்  திவு வினை, இரண்டொவது  திவு ப யர், மூன்றொவது  திவு ப யரனட. 
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வினையொக வரும் ஈர் என் தன் அர்த்தங்கள் கீபழ தரப்ேட்டுள்ை அட்டேனணயில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

அட்டேனண: 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்                 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் பசயப் டு

ப ொருள் 
கொரைம்\முனற 

1 (ப ொருள்கனளத் 

தன்னை கநொக்கி) 

இழுத்தல்; 

1.ப ொருள்கனள 

ஈர்க்கும் சக்தி 

பூமிக்கு 

இல்னலபயன்றொல் 

நொம் மிதக்க 

கவண்டியதொகி 

விடும். 

2.கொந்தம் 

இரும்ன  ஈர்க்கும். 

1. பூமி 

 

 

 

 

 

 

2.கொந்தம் 

 

சேரருள்கள் 

 

 

 

 

 

 

2. இரும்பு 

 

2 (பூமி நீனர) 

உறிஞ்சுதல்; 

வறண்டு கிடந்த 

நிலம் மனழநீனர 

உடகை 

ஈர்த்துக்பகொண்ட

து. 

வறண்டு 

கிடந்த 

நிலம் 

மனழநீர்  

3 (மைத்னத, 

கவைத்னத) 

கவர்தல்; 

(ஒருவனர 

தன் க்கம்) 

இழுத்தல் 

1.ஆசிொியர்கள் 

நடத்திய 

க ொரொட்டம் 

ப ொதுமக்களின் 

கவைத்னத 

ஈர்த்தது. 

2.அவளுனடய 

இைிய க ச்சும் 

சிொிப்பும் அவனை 

ஈர்த்தை. 

1.ஆசிொியர்

கள் 

நடத்திய 

க ொரொட்ட

ம் 

2.அவளு

னடய 

இைிய 

க ச்சும் 

சிொிப்பும் 

ப ொதுமக்க

ளின் கவைம் 

 

 

 

அவன் 
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ஈர் என் தற்கு க்ொியொவில் மூன்று அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. இவற்றில் 

முதலிரண்டும் உண்னம இயக்கத்னதயும் மூன்றொவது அருவ இயக்கத்னதயும் குறிப் ிடும். 

ஈர் என் து முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் ப றும் எழுவொனயயும் 

இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் ப றும் பசயப் டுப ொருனளயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். 

(252) ஈர் : [ப பதொ  +  ப பதொ  - ஐ--- ] 

கமகல  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள இம்மூன்று அர்த்தங்களும்  ங்பகடுப் ொளொின் 

ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில் கவறு டும். முதல் இரண்டு அர்த்தங்களில் பூமி 

எழுவொயொக வருகின்றது; ஆைொல் பசயப் டுப ொருள் கவறு டுகின்றை. மூன்றொவது 

அர்த்தத்தில் பசயப் டுப ொருள் மைனதக் கவரும் ப ொருள்களொகும். ஈர் என் தன் 

முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து  ிற துனைநினல அர்த்தங்கனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனள 

ஊகிக்ககவொ புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். அனடப்புக்குறிக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள 

தகவல்கள் சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். ஈர் என் தன் 

 ல்ப ொருண்னமனயப் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொடு அடிப் னடயிலொை நிகழ்வு 

அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு 

இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் 

இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயற் ொடுகளொலும் விளக்க முடியும். 
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(253)   ஈர்  

நிஅனமப்பு=  E1:e1:பசயற் ொங்கு  

          E2=e2:நினல  

மறு அனமப்பு=  தனலனம= e1  

 அனமப்பு =      ஆளர்1=  

                          ஆளர்2=           ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                                                    முனறயொை= இருப்புப்ப ொருள் 

            குஅனமப்பு=  வநிகொரைம்-பசொகஅ  

                                  முனறயொை=ஈர்க்கப் டு_வினளவு (e2,        )  

                                  பசயலி=ஈர்_பசயல்(e1,          ,        ) 

1 

2 

1 2 

2 

   

 

கமற்கண்டச் சட்டகம் ஈர் என்ற பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையின் நிகழ்வு அனமப்பு 

e1 என்ற பசயற் ொங்னகயும் e2 என்ற நினலனயயும் பகொண்டிருப் னத உைர்த்தும். இது 

ஈர்த்தலொகிய பசயல் ொட்டொல் ஈர்க்கப் ட்ட நினல வினளந்தனத உைர்த்தி நிற்கும். 

 ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு  ஆளர்1 என்ற எழுவொனயயும்  ஆளர்2 என்ற 

பசயப் டுப ொருனளயும் குறிப் ிட்டு நிற்கும். எழுவொய் மற்றும் பசயப் டுப ொருளின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகளின் பதொிவொல் இவ்வினை  ல்கவறு அர்த்தங்கனள குறித்து நிற் து 

புலைொகும். 

6.3.14 உனட 

உனட என் தற்குக் க்ொியொவில் மூன்று  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. இரண்டு 

வினைப்  திவுகள் ஒரு ப யர்ப்  திவு. இவ்விரு வினைப்  திவுகளும் ஒகர வினையடியின் 

பசயப் டுப ொருள் குன்றிய (உனட1) மற்றும் குன்றொத (உனட2) வடிவங்களொகும். 

6.3.14.1 உனட1 

 உனட1 என் தற்கு க்ொியொவில் 9 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 
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வ.எ

ண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்                 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் கொரைம்/மு

னற 

இடம் 

1. (வினசகயொடு 

தொக்கப் டுவ

தொல் அல்லது 

அழுத்துவதொல் 

ஒன்று) 

துண்டொதல்; 

 ிளத்தல் 

1.சவுக்குக் கட்னடயொல் 

அடித்ததில் திருடைின் 

கொல் உனடந்தது. 

2. ளு தொங்கொமல் 

நொற்கொலி உனடந்தது. 

3.வி த்தில் 

அவருனடய மண்னட 

உனடந்து ரத்தம் 

ஒழுகியது. 

1.திருடன் 

கொல் 

 

 

 

1.நொற்கொலி 

 

3.மண்னட 

1.சவுக்குக் 

கட்னடயொல் 

அடித்ததில் 

2. ளு 

தொங்கொமல் 

3.வி த்தில் 

 

 

 

2 (கீகழ 

விழுந்து) 

துண்டுதுண்

டொதல் 

1.பீங்கொன் ககொப்ன  

உனடந்து 

பநொறுங்கியது. 

2.மொடியிலிருந்து 

விழுந்த பதொட்டி 

உனடந்து சிதறியது. 

3.னக தவறி விழுந்து 

என் கண்ைொடி 

உனடந்தது. 

1.பீங்கொன் 

ககொப்ன  

 

2. பதொட்டி 

 

 

3.கண்ைொடி 

 

 

 

2மொடியிலிரு

ந்து விழுந்து 

 

3.னக தவறி 

விழுந்து 

 

 

 

 

3 (குழொய், 

நொளம் 

க ொன்றவற்றி

ல் அழுத்தம் 

அதிகமொவதொ

ல்) விொிசல் 

ஏற் டுதல் 

1.மூனளயில் 

ரத்தநொளம் 

உனடந்துவிட்டதொம். 

2.பதொற்றுக்குள்ளொை 

குடல்வொல் சில 

சனமயம் 

உனடந்துவிடும். 

3.இயந்திரத்தில் 

பவப் ம் 

அதிகொித்ததொல் குழொய் 

உனடந்துவிட்டது. 

4.சிறுவன் 

ஊதிக்பகொண்டிருந்த 

 லூன் உனடந்தது. 

5.நீொின் கமற் ரப் ில் 

குமிழிகள் கதொன்றி 

உனடந்துபகொண்டிருந்

1.ரத்தநொளம் 

 

 

2.பதொற்றுக்

குள்ளொை 

குடல்வொல் 

 

3. குழொய் 

 

 

4.  லூன் 

 

 

5.குமிழிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

இயந்திரத்தி

ல் பவப் ம் 

அதிகொித்த

தொல் 

4.சிறுவன் 

ஊதிக்பகொ

ண்டிருந்த 

1.மூனளயில் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.நீொின் கமற் ரப் ில் 
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தை. 

4 (ஆறு, குளம் 

க ொன்றவற்றி

ன் கனர) 

தகர்தல் 

ஏொிக்கனர உனடந்து 

பவள்ளம் ஊருக்குள் 

புகுந்தது. 

ஏொிக்கனர   

5 (கட்சி, 

நிறுவைம் 

க ொன்ற 

அனமப்புகள்) 

 ிளவு டுதல் 

1.கதர்தலில் ஏற் ட்ட 

கதொல்விக்குப்  ிறகு 

கட்சி 

உனடந்துவிட்டது. 

2.பசொத்து தகரொறின் 

கொரைமொகக் குடும் ம் 

உனடந்துவிடும்க ொல் 

இருக்கிறது. 

1.கட்சி 

 

 

2.குடும் ம் 

1.கதர்தலில் 

ஏற் ட்ட 

கதொல்வி 

 

2.பசொத்து 

தகரொறு 

 

6 (உடம் ிலுள்ள 

கட்டி  ழுத்து) 

கண்திறத்தல்; 

 ிளத்தல்; 

கட்டி நன்றொகப் 

 ழுத்து 

உனடந்துவிடும்க ொல் 

இருக்கிறது. 

கட்டி நன்றொகப் 

 ழுத்து 
 

7 (குரல்) 

மொறு டுதல்; 

(கசொகத்தொல்) 

தழுதழுத்தல்; 

1. ொகவதர் குரல் 

உனடந்துவிட்டது. 

2.தன்  ிள்னளனய 

வழியனுப்பும்க ொது 

அவள் குரல் உனடந்து 

கண்கள் கலங்கிை. 

1. ொகவதர் 

குரல் 

2. அவள் 

குரல் 

 

 

2. தன் 

 ிள்னளனய 

வழியனுப்பு

ம்க ொது 

 

8 (மைம்) 

தளர்தல்: 

1.மனைவி 

இறந்ததிலிருந்து அவர் 

மிகவும் 

உனடந்துக ொய்விட்

டொர். 

2.ஒரு கவனலயும் 

கினடக்கொததொல் 

அவன் மைம் 

உனடந்துவிட்டொன். 

1.அவர் 

 

 

 

2.அவன் 

1.மனைவி 

இறந்ததிலிரு

ந்து 

 

 

2.ஒரு 

கவனலயும் 

கினடக்கொத

தொல் 

 

 

 

9 (மனறக்கப் ட்

டிருந்தது) 

பவளிப் டுதல் 

அவன் குட்டு 

உனடந்தது. 

அவன் 

குட்டு 
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கமகல  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ஒன் து அர்த்தங்களும் இவ்வினை ஏற்கும் 

 ங்பகடுப் ொளொின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில், குறிப் ொக எழுவொய்ப் 

ப யொின் ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில் கவறு டுவனதக் கொைலொம். 

முதலொவது அர்த்ததில் வினசகயொடு தொக்கப் டுவதொல் கொல் க ொன்றனவ உனடவது 

குறிப் ிடப் டுகின்றது. இரண்டொவது அர்த்தத்தில் நொற்கொலி, பீங்கொன் க ொன்ற 

உனடயும் ப ொருட்கள் எழுவொயொக வரும். மூன்றொவது அர்த்ததில் அழுத்தத்தொல் குழொய், 

நொளம் க ொன்றனவ சிறிதொக பவடிப் னதக் குறிப் ிட உனட ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்கின்றது. நொன்கொவது அர்த்ததில் உனடவது ஆறு, குளம் க ொன்றவற்றின் 

கனரகளுக்கு நீட்சி பசய்கின்றது. ஐந்தொவது அர்த்ததில் உருவக அடிப் னடயில் கட்சி, 

நிறுவைம் க ொன்றை   ிளவு டுதனலக் குறிப் ிட உனட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது 

பவளிப் டுகின்றது. ஆறொவது அர்த்தத்தில் உடம் ில் ஏற் டும் கட்டி,  ரு க ொன்றனவ 

உனடவனதக் குறிப் ிட்டு உனட ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது குறிப் ிடப் டுகிறது. 

எழொவதொகப்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ப ொருண்னம நீட்சியில் உைர்ச்சியொல் குரல் 

தழுதழுத்தல் உனடவதொக உருவகிக்கப் ட்டுள்ளது. எட்டொவதொகச் கசொகத்தொல் மைம் 

தளர்தல் உனடவதொக உருவகிக்கப் ட்டு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது 

குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. ஒன் தொவதொக இவ்வினை மனறக்கப் ட்ட உண்னம 

பவளிப் டுவது உனடவதொக உருவகிக்கப் ட்டு ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. இவ்வினையின் முதன்னமப் ப ொருண்னமயிலிருந்து  ிற 

துனைநினலப் ப ொருண்னமகனள அல்லது ப ொருண்னம நீட்சிகனள ஊகிக்ககவொ 

புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். அனடப்புக்குறிகளுக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளத் தகவல்கள் 

சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். இவ்வினையின் 

 ல்ப ொருண்னமனயப் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொடு ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொடு அடிப் னடயிலொை நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை 
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அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின்; ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் 

கட்டொயம், கதர்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகளொலும் விளக்கலொம். 

உனட1 என் தற்குக் கிொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ஒன் து அர்த்தங்களில் 1, 

2, 3, 4 என் ை உண்னமயொை உனடதனலயும் 5, 6, 7, 8, 9 என் ை உருவகமொை 

உனடதனலயும் குறிப் ிடும். இவ்வினை முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் 

ப றும் எழுவொனயப்  ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். இப் ங்பகடுப் ொளரொக வரும் 

ப யர்களின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினை கவறு ட்ட 

ப ொருண்னமகனள உைர்த்தி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். இனதப்  ின்வருமொறு 

குறிப் ிடலொம்.  

(253) உனட[1 ப பதொ] 

                   + எழுவொய்  

                  + ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் 

 

6.3.14.2  உனட2 

 உனட2 என் தற்கு க்ொியொவில் 13 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

 

வ. 

எண் 

 

ப ொருள் 

 

எடுத்துக்கொட்டுகள் 

 

                ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டு

ப ொருள் 
கருவி/முனற 

1 (வினசயுடன் தொக்கி, 

எறிந்து அல்லது 

முறித்து) 

துண்டொக்குதல், 

 ிளத்தல் 

1.சிறுவன் 

ப ொம்னமனய 

தனரயில் வீசி 

உனடத்தொன். 

2.இது கல் 

1.சிறுவன் 

 

 

 

2.இயந்திர

1.ப ொம்னம 

 

 

 

2.கல் 

1.தனரயில் வீசி 
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உனடக்கும் 

இயந்திரம். 

3.னகயிலிருந்த 

குச்சினய இரண்டொக 

உனடத்கதன். 

4.பகொள்னளக்கொரர்க

ள் கதனவ உனடத்து 

வீட்டிற்குள் 

புகுந்திருக்கிறொர்கள். 

ம் 

 

3.நொன் 

 

 

4.பகொள்

னளக்கொரர்

கள் 

 

 

3.குச்சி 

 

 

4.கதவு 

 

 

3.இரண்டொக 

2 (தொைியங்கனள) 

குருனை ஆக்குதல் 

1.திருனகயில் 

உனடத்த அொிசினயக் 

கஞ்சி கொய்ச்சிைொள். 

2.உனடக்கப் ட்ட 

தொைியங்கனள 

ககொழிக்கு உைவொகக் 

பகொடுக்கிறொர்கள். 

3.மக்கொச்கசொளத்னத 

உனடத்து 

தவிட்டுடன் தீைியில் 

கலக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.அொிசி 

 

 

 

2.தொைியங்கள் 

 

 

3.மக்கொச்கசொ

ளம் 

திருனக 

3 (முட்னட, கதங்கொய் 

க ொன்றவற்றின்) 

ஓட்னடப்  ிளத்தல் 

1.முட்னடனய 

உனடத்துப்  ொலுடன் 

கலந்து குழந்னதக்குக் 

பகொடுத்தொள். 

2.துனவயல் 

அனறக்கத் 

கதங்கொனய உனட. 

அவள் 

 

 

 

நீ 

முட்னட 

 

 

 

கதங்கொய் 

 

4 (கட்டியிருப் னத 

அல்லது 

ஒட்டியிருப் னத) 

 ிொித்தல்; 

(மூடியொகப் 

ப ொருத்தப் ட்டிருப்

 னத) திறத்தல் 

1.துைிக்கட்னட 

உனடத்து அவர் 

ஒவ்பவொன்றொக 

எடுத்து வினலப் 

க ொட்டொர். 

2.த ொலில் வந்த 

கடிதத்னத அப் ொ 

உனடத்துப் 

 ொர்த்தொர். 

3.அவருக்குச் கசொடொ 

உனடத்துக் பகொடு. 

அவர் 

 

 

 

அப் ொ 

 

 

 

நீ 

1.துைிக்கட்

டு 

 

 

 

2.த ொலில் 

வந்த கடிதம் 

 

 

3.கசொடொ 

 

5 (பூட்னடச் 

சொவியொல் 

1.திருடர்கள் பூட்னட 

உனடத்து அனறக்குள் 

திருடர்கள் பூட்டு  
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திறக்கொமல்) தட்டி 

நீக்குதல் 

நுனழந்தொர்கள். 

2.சொவினயத் 

பதொனலத்துவிட்டதொ

ல் பூட்னட 

உனடக்ககவண்டி 

வந்தது. 

6 (கடனலனய) கதொல் 

நீக்கி  ருப்ன  

எடுத்தல் 

  கடனல  

7 (துவனர,  யறு, 

உளுந்து 

க ொன்றவற்றின்) 

முழுப்  ருப்ன  

இரண்டொக்குதல் 

துவனர உனடக்க 

ஆட்களுக்குச் 

பசொல்லியிருகிகறன். 

ஆட்கள் துவனர  

8 (கட்சி, நிறுவைம் 

க ொன்ற 

அனமப்புகளின்) 

ஒற்றுனமனயக் 

குனலத்தல் 

எங்கள் கூட்டுறவு 

சங்கத்னத உனடக்க 

அவர் பசய்த 

முயற்சிகள் 

வீைொயிை. 

அேர் கூட்டுறவு 

சங்கம் 
 

9 (க ொரொட்டம் 

க ொன்றவற்னற) 

பசயலிழக்கச் 

பசய்தல் 

தீவிரவொத குழுக்கனள 

உனடக்கப் புது 

உத்திகனளப் 

 யன் டுத்த அரசு 

தயங்கொது. 

அரசு தீவிரவொத 

குழுக்கள் 
 

10 (ரகசியம், உண்னம 

க ொன்றவற்னற) 

பவளியொக்குதல் 

1.அவன் என்ைிடம் 

ரகசியமொகச் பசொன்ை 

விசயத்னத நொன் 

க ொட்டு 

உனடத்துவிட்கடன். 

2.உண்னமனய 

உனடத்துச் 

பசொல்லிவிட 

கவண்டியதுதொன். 

நொன் 1.ரகசியமொகச் 

பசொன்ை 

விசயம் 

 

 

2.உண்னம 

க ொட்டு 

11 (மரபு, ககொட் ொடு 

க ொன்றவற்னற) 

மீறுதல்; மொற்றுதல் 

1.வொசகர்கனள 

அதிர்ச்சிக்கு 

உள்ளொக்க 

இலக்கைத்னத 

உனடக்கிறொரொ இந்த 

ஆசிொியர். 

2.தினர 

இலக்கைத்னத 

1.ஆசிொியர் 

 

 

 

 

 

2.இயக்குந

ர் 

1,இலக்கைம் 

 

 

 

 

 

2.தினர 

இலக்கைம் 
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உனடத்தவர் என்று 

இந்த இயக்குநனரச் 

பசொல்லலொம். 

 

12 (புதினர) 

விடுவித்தல் 

குறுக்பகழுத்துப் 

க ொட்டிப் புதிர்கனள 

உனடக்க அவர் 

உத்திகள் 

பசொல்லித்தந்தொர். 

 குறுக்பகழுத்து

ப் க ொட்டிப் 

புதிர்கள் 

 

13 (கற் னை, மொனய 

க ொன்றவற்னற) 

தகர்த்தல் 

தினரப் டம் ஒரு 

அதிசயம் என்ற 

மொனயனயத் 

பதொனலக்கொட்சி 

அனலவொினசகள் 

உனடத்துவிட்டை. 

பதொனலக்

கொட்சி 

அனலவொி

னசகள் 

தினரப் டம் 

ஒரு அதிசயம் 

என்ற மொனய 

 

உனட2 என் து உனட1 என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை வடிவமொகும். 

இரண்டுக்கும் இனடயில் இனையொை ப ொருண்னம நீட்சிகனள ஒப் ிட்டு அறியலொம். 

“துண்டொக்குதல்,  ிளத்தல்” என் ை இதன் முதன்னம அர்த்தங்களொகும். 

இவ்வினையொைது (தொைியங்கனள) குருனை ஆக்குதல், (முட்னட, கதங்கொய் 

க ொன்றவற்றின்) ஓட்னடப்  ிளத்தல், (கட்டியிருப் னத அல்லது ஒட்டியிருப் னத) 

 ிொித்தல்; (மூடியொகப் ப ொருத்தப் ட்டிருப் னத) திறத்தல், (பூட்னடச் சொவியொல் 

திறக்கொமல்) தட்டி நீக்குதல், (கடனலனய) கதொல் நீக்கி  ருப்ன  எடுத்தல்,  துவனர, 

 யறு, உளுந்து க ொன்றவற்றின்) முழுப்  ருப்ன  இரண்டொக்குதல் 

( ட்டியலிடப் ட்டுள்ள முதல் ஏழு அர்த்தங்கள்) எைப் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். இந்த 

ஆறு அர்தங்களும் உனட என் தன் உண்னமத் தன்னமயொை ப ொருண்னம நீட்சிகளொகும். 

இவ்வினை கமலும் (கட்சி, நிறுவைம் க ொன்ற அனமப்புகளின்) ஒற்றுனமனயக் 

குனலத்தல், (க ொரொட்டம் க ொன்றவற்னற) பசயலிழக்கச் பசய்தல், (ரகசியம், உண்னம 

க ொன்றவற்னற) பவளியொக்குதல், (மரபு, ககொட் ொடு க ொன்றவற்னற) மீறுதல்; 
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மொற்றுதல், (புதினர) விடுவித்தல், (கற் னை, மொனய க ொன்றவற்னற) தகர்த்தல் எை 

உருவக அடி னடயில் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். இனத உருவகத் தன்னமயொை 

ப ொருண்னம நீட்சி எைக் குறிப் ிடலொம்.  

உனட2 என் தன் முதன்னமப் அர்த்தத்திலிருந்து  ிற துனைநினலப் 

ப ொருண்னமகனள அல்லது ப ொருண்னம நீட்சிகனள ஊகிக்ககவொ புொிந்துபகொள்ளகவொ 

இயலும். அனடப்புக்குறிகளுக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் சூழல் 

கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். உனட2 முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக 

வரும் எழுவொனயயும் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் பசயப் டுப ொருனளயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். இப் ங்பகடுப் ொளர்களொக வரும் ப யர்களின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் இவ்வினைக்கும்  ல்ப ொருண்னமனயத் தரும். 

 ல்ப ொருண்னமனயப் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொடு அடிப் னடயிலொை நிகழ்வு 

அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு 

இவற்றின்; ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் 

இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகளொலும் விளக்கலொம். 
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(254)    உனட2 

 நிஅனமப்பு=  E1:e1:பசயற் ொங்கு 

 E2=e2:நினல  

 மறு அனமப்பு=  

 தனலனம= e1  

               அனமப்பு=     ஆளர்1=  

                                      ஆளர்2=         ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                   முனறயொை= ப ொருளன்  

             குஅனமப்பு=  வநிகொரைம்-பசொகஅ  

    முனறயொை=உனட_வினளவு (e2,        )  

   பசயலி=உனட_பசயல் e1,       ,           )  

1 

1 

1 

1 1 

 

கமற்கண்ட சட்டகம் உனட2 என்ற பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினையின் நிகழ்வு 

அனமப்பு e1 என்ற பசயற் ொங்னகயும் e2 என்ற நினலனயயும் பகொண்டிருப் னத 

உைர்த்தும். இது உனடத்தலொகிய பசயல் ொட்டொல் உனட ட்ட நினல வினளந்தனத 

உைர்த்தி நிற்கும்.  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு  ஆளர்1 என்ற எழுவொனயயும்  ஆளர்2 

என்ற பசயப் டுப ொருனளயும் குறிப் ிட்டு நிற்கும். பசயப் டுப ொருளின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகளின் பதொிவொல் உனட2 என்ற வினை  ல்கவறு ப ொருள்கனளக் 

குறித்து நிற் து புலைொகும். 

6.3.15. ஊறு 

 ஊறு என்ற பசொல்லுக்குக் க்ொியொவில் இரண்டு  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. அதில் 

ஒன்று வினை மற்பறொன்று ப யர். ஊறு என்ற வினைக்குக் க்ொியொவில் 5 ப ொருள்கள் 

தரப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை இனதப்  ட்டியலிடும். 
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அட்டவனை 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்                 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொ

ய் 

கொரைம் இடம் 

1 (நீர், எச்சில் 

முதலியை) 

பவளிவருதல்; 

சுரத்தல் 

1.கிைற்றில் நீர் 

ஊறட்டும்,  ிறகு 

தண்ைீர் 

இனறக்கலொம். 

2.மசொலொவின் 

வொசனையொல் வொயில் 

நீர் ஊறுகிறது. 

1. நீர் 

 

 

 

2. நீர் 

 

 

 

 

2. மசொலொவின் 

வொசனையொல் 

1.கிைறு 

 

 

 

2.வொய் 

2 (அொிசி,  ருப்பு 

முதலிய 

ப ொருள்கள்) 

நனைந்து 

பமன்னமயொதல் 

1.அொிசி ஊறிவிட்டதொ 

என்று  ொர். 

2.இஞ்சினயத் கதைில் 

ஊறனவத்துச் சொப் ிட 

கவண்டும். 

1.அொிசி 

 

2.இஞ்சி 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

2.கதன் 

 

3 (அழுக்குப் 

க ொவதற்கொகத் 

துைி) நீொில் 

நனைதல் 

குளிக்கிற வொளியில் 

சட்னடனய 

ஊறனவத்திருப் து 

யொர்? 

சட்னட  குளிக்கிற வொளியில் 

4 கொகிதம் துைி 

முதலியவற்றில் 

(நீர், னம 

க ொன்றனவ) 

 ரவுதல் 

இந்தக் கொகிதத்தில் 

னம ஊறுகிறது. 

னம  கொகிதத்தில் 

5 (குறிப் ிட்ட 

உைர்வு, 

 ழக்கவழக்கம் 

க ொன்றவற்றில் 

மைம்) கதொய்தல் 

1. னழய 

 ழக்கவழக்கங்களில் 

ஊறிவிட்ட எங்களொல் 

புதியைவற்னற 

ஏற்றுக்பகொள்ள 

முடியவில்னல. 

2.தொன் பசொல்வது 

எப்க ொதும் சொியொககவ 

இருக்கும் என்கின்ற 

எண்ைம் அவர் 

உள்ளத்தில் ஊறிப் 

1.நொங்க

ள் 

 

 

 

2.எண்

ைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ழக்கவழக்கங்கள் 

 

 

 

 

2.உள்ளம் 
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க ொயிருக்கிறது. 

3.கதசப் ற்று என் து 

அவர் இரத்தத்தில் 

ஊறிப்க ொய்விட்ட 

ஒன்று. 

 

 

3.கதசப்

 ற்று 

 

 

 

 

 

3. இரத்தம் 

 

“(நீர், எச்சில் முதலியை) பவளிவருதல்; சுரத்தல்” என் ை கிொியொ  ட்டியலிட்டுள்ள முதல் 

அர்த்தமொகும். (அொிசி,  ருப்பு முதலிய ப ொருள்கள்). இவ்வினை நனைந்து 

பமன்னமயொதல், (அழுக்குப் க ொவதற்கொகத் துைி) நீொில் நனைதல், கொகிதம் துைி 

முதலியவற்றில் (நீர், னம க ொன்றனவ)  ரவுதல் எை உண்னமத் தன்னமயொை 

ப ொருண்னம நீட்சி பசய்யும். ஐந்தொவதொகப்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள ‘(குறிப் ிட்ட உைர்வு, 

 ழக்கவழக்கம் க ொன்றவற்றில் மைம்) கதொய்தல்’ என்ற அர்த்தம் உருவகம் தழுவிய 

ப ொருண்னம நீட்சியொகும்.  

 ஊறு பசயப் டுப ொருள் குன்றிய வினையொகும். எைகவ அது உைர்த்தும் 

அர்த்தங்கள் அல்லது அதன் ப ொருண்னம நீட்சி அது வரும் சூழலொல் அல்லது அதனுடன் 

வரும் பசொற்களொல் குறிப் ொக எழுவொயின் ப ொருண்னமப்  ண்புகூறுகளொல் 

தீர்மொைிக்கப் டுகின்றது. இனதப்  ின்வருமொறு சுருக்கமொக வொய்ப் ொட்டில் தரலொம். 

(254) ஊறு [ ப பதொ] 

                   + எழுவொய்  

                  + ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள் 

கமகல தந்துள்ள ஊறு என் தன் அட்டவனைனயப்  ொர்த்தொல் இந்த கூற்றின் உண்னம 

பதளிவொகும்.   ட்டியலிட்டுள்ள ஐந்து அர்த்தங்களும்  யன் ொட்டில் கவறு ட்டு 

நிற்கின்றை.  ங்பகடுப் ொளர்களொக வரும் எழுவொய், கொரைம், இடம் என் ைவற்றின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் நொம் இவ்வினையின் ப ொருண்னம நீட்சினய 

விளக்கலொம். முதன்னமப் ப ொருளிலிருந்து  ிற துனைநினலப் ப ொருள்கனள அல்லது 
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ப ொருள் நீட்சிகனள ஊகிக்ககவொ புொிந்துபகொள்ளகவொ ஆக்ககவொ இயலும். 

அனடப்புக்குறிக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து 

இதற்கு உதவும். புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் ஊறு என்ற 

வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது ப ொருண்னம 

ஆக்கத்னத நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் 

மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயற் ொடுகளொலும் விளக்க முடியும்.  

5.3.16. ஊற்று 

 ஊற்று என்ற பசொல்லுக்கு க்ொியொவில் இரண்டுப்  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. 

அவற்றுள் முதல்  திவு வினை இரண்டொவது  திவு ப யர். ஊற்று என்ற வினைக்குக் 

க்ொியொவில் 5 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

அட்டவனை 

வ.எ

ண் 

 

ப ொருள் 

 

எடுத்துக்கொட்டுகள் 

 

                ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொ

ய் 

பசயப் டுப ொ

ருள் 
இடம்/ யைொளி 

/கொரைம்/முனற 

1 (நீர் முதலிய 

திரவப்ப ொருள்க

னள) கீகழ 

சொய்த்து 

வழியவிடுதல்; 

வொர்த்தல் 

1.க ைொவில் னம 

ஊற்று. 

2.அவர் கண்ைொடிக் 

குவனளயில் மது 

ஊற்றும் அழககத் 

தைி. 

1.நீ 

 

2.அவர் 

1.னம 

 

2.மது 

1.க ைொவில் 

 

2.கண்ைொடிக் 

குவனளயில் 

2 (பசடிகளுக்கு 

நீனர)  ொய்ச்சுதல்; 

விடுதல் 

பசடிகளுக்குத் 

தண்ைீர் 

ஊற்றிைொயொ? 

நீ தண்ைீர் பசடிகளுக்கு 

3 (தயொொிக்கும் 1.ஐந்தொவது 1.நொன் - 1.ஐந்தொவது 
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முனறயொக 

அதற்கு 

உொியவற்றில்) 

வொர்த்தல் 

கதொனசக்கு 

ஊற்றுகிகறன். 

2.இட்லி ஊற்றொமல் 

எங்கக க ொைொய்? 

 

 

2.நீ 

 

 

 

கதொனசக்கு 

 

2.இட்லி 

 

4 (எதிர் ொரொத 

முனறயில்) 

சிந்துதல் 

அொிசி வடிக்கும்க ொது 

கஞ்சினயக் கொலில் 

ஊற்றிக்பகொண்டு 

துடிதுடித்துப்க ொைொ

ள் 

அவள் கஞ்சி கொலில் 

5 அதிக அளவில் 

பவளிவருதல் 
1.பவட்டுக்கொயத்திலி

ருந்து இரத்தம் 

ஊற்றியது. 

2.வொைம் 

கிழிந்ததுக ொல் மனழ 

ஊற்றியது. 

1.இரத்த

ம் 

 

2.மனழ 

- 1.பவட்டுக்கொயத்திலி

ருந்து 

 

2.வொைம் 

கிழிந்ததுக ொல் 

 

ஊற்று என் து ஊறு என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை வடிவமொகும். ஆைொல் 

ப ொருண்னம அடிப் னடயில் இவற்றிற்கினடகய ஒத்த இனைகள் இல்னல.  “(நீர் 

முதலிய திரவப்ப ொருள்கனள) கீகழ சொய்த்து வழியவிடுதல்; வொர்த்தல்” என் து கிொியொ 

 ட்டியலிடும் இவ்வினையின் முதன்னமப் ப ொருளொகும். (பசடிகளுக்கு நீனர)  ொய்ச்சுதல்; 

விடுதல், (தயொொிக்கும் முனறயொக அதற்கு உொியவற்றில்) வொர்த்தல், (எதிர் ொரொத 

முனறயில்) சிந்துதல்,  அதிக அளவில் பவளிவருதல் என் ை இவ்வினையின் 

ப ொருண்னம நீட்சிகளொகும்.  

   ங்பகடுப் ொளர்களொக வரும் எழுவொய், பசயப் டுப ொருள், இடம்,  யைொளி, 

கொரைம், முனற என் ைவற்றின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் நொம் 

இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய விளக்கலொம். ஊற்று என் தன் முதன்னமப் 

ப ொருண்னமயிலிருந்து  ிற துனைநினலப் ப ொருண்னமகனள அல்லது ப ொருண்னம 
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நீட்சிகனள ஊகிக்ககவொ அல்லது புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். அனடப்புக்குறிக்குள் 

பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். 

புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் ஊறு என்ற வினையின் 

 ல்ப ொருண்னமனய அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது ப ொருண்னம ஆக்கத்னத 

நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம 

அனமப்பு இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட 

 ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயற் ொடுகளொலும் விளக்க 

முடியும். 

6.3.17 எடு 

 எடு என்ற பசொல்லுக்குக் க்ொியொவில் இரண்டு  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. அவற்றுள் 

முதலொவது வினை இரண்டொவது  திவு துனைவினை ஆகும். எடு என்ற வினைக்குக் 

க்ொியொவில் 42 ப ொருள்கள் தரப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை இனதப் 

 ட்டியலிடும். 

அட்டவனை 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுக

ள் 

                ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய்  பசயப் டுப ொருள் கொரைம்/இடம்/மு

னற 

அ ஒன்று இருக்கும் 

நினலனய மொற்றுவது 

பதொடர் ொை வழக்கு 

    

1 ஏகதனும் ஒன்னற) 

தூக்குதல்/(ஒரு 

பசயலுக்குப் 

 யன் டும் விதத்தில் 

1.தனரயில் 

 ள ளப் ொக 

கிடந்தனதக் 

குைிந்து எடுத்துப் 

1.அவன் 

 

 

 

1. ள ளப் ொக 

கிடந்தது 

 

 

1.தனரயில் 

 

 

2.வண்டியிலிருந்து 
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ஒன்னற)  ிடித்தல்;  ொர்த்தொன். 

2.வண்டியிலிருந்

து சொமொன்கனள 

எடுத்து உள்கள 

னவ. 

3.அழுகிற 

குழந்னதனய 

எடுக்கொமல் 

எங்கக 

க ொய்விட்டொள்? 

4.அந்த கொலத்தில் 

ஆசிொியர் 

 ிரம்ன  

எடுத்தொல் 

மொைவர்கள் 

நடுங்குவொர்கள். 

5.வொள் எடுத்துப் 

க ொொிடத் 

பதொியொத வீரன். 

6.கண்ைில் தூசு 

விழுந்துவிட்டதொ

ல் 

னகக்குட்னடயொ

ல் ஒத்தி 

எடுத்தொன். 

 

2.நீ 

 

 

 

3.அவள் 

 

 

 

4.ஆசிொியர் 

 

 

 

 

5.வீரன் 

 

 

6.அவன் 

 

2. சொமொன்கள் 

 

 

 

3.அழுகிற 

குழந்னத 

 

 

 

 ிரம்பு 

 

 

 

 

5.வொள் 

 

 

தூசு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.கண்ைில் 

 

 

2 (கதொற்றம், வடிவம், 

 ிறவி முதலியனவ) 

அனடதல்; 

1.வி த்தில் 

தப் ியது 

மறு ிறவி 

எடுத்ததுக ொல் 

இருக்கிறது. 

2.தண்ைீர்ப் 

 ிரச்சனை 

விசுவரூ ம் 

எடுத்துள்ளது. 

3.திருமொல் 

எடுத்த  த்து 

அவதொரங்களில் 

ஒன்று 

கிருஷ்ைொவதொர

ம். 

4.இந்தப் 

1.நொன் 

 

 

 

2.தண்ைீர்

ப் 

 ிரச்சனை 

 

3.திருமொல் 

 

 

 

 

4. அவர் 

1.மறு ிறவி 

 

 

 

2.விசுவரூ ம் 

 

 

 

3. த்து 

அவதொரங்கள் 

 

 

 

4.அவதொரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.இந்தப்  டத்தில் 
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 டத்தில் அவர் 

வில்லைொக 

அவதொரம் 

எடுத்துள்ளொர். 

3 (கனடதல்,  ிழிதல் 

க ொன்றவற்றொல் 

அல்லது கவதியியல் 

முனறப் டி 

ஒன்றிலிருந்து) 

 ிொித்துப் ப றுவதன் 

மூலம் ஒன்னறத் 

தயொொித்தல்; 

1.தயினரக் 

கனடந்து 

பவண்பைய் 

எடுப் னத 

கிரொமத்தில் 

இன்றும் 

 ொர்க்கலொம். 

2.கரும் ிலிருந்து 

சொறு எடுத்து 

பவல்லம்,  ீைி 

க ொன்றவற்னறத் 

தயொொிக்கிறொர்கள்

. 

3.கீழொபநல்லியி

லிருந்து மஞ்சள் 

கொமொனலக்கு 

மருந்து 

எடுக்கிறொர்கள். 

4.கநொய் 

எதிர்ப்புச் 

சத்திக்கொை சில 

மருந்துகள் 

விலங்குகளின் 

உடலிலிருந்து 

எடுக்கப் டுகின்ற

ை. 

1.பவண்

பைய் 

 

 

 

 

2.அவர்க

ள் 

 

 

 

3.அவர்க

ள் 

 

 

 

 

பவண்பைய் 

எடுப் னத 

 

 

 

 

2. சொறு 

 

 

 

 

3. மருந்து 

 

 

 

4.கநொய் எதிர்ப்புச் 

சத்திக்கொை சில 

மருந்துகள் 

 

1. .தயினரக் 

கனடந்து 

 

 

 

 

2.கரும் ிலிருந்து 

 

 

 

 

3.கீழொபநல்லியிலி

ருந்து 

 

 

4.விலங்குகளின் 

உடலிலிருந்து 

4 (ஒரு நினலயிலிருந்து 

னகனய, கொனல) 

விலக்குதல்; 

1.வழியில் கொல் 

நீட்டிக்பகொண்டி

ருக்கிறொகய 

கொனல எடு. 

2.கதொள்மீது 

னவத்திருந்த 

னகனய 

எடுக்கொமகலகய 

நடந்து வந்தொர். 

3.அவள் 

கமலிருந்து 

கண்னை எடுக்க 

1.நீ 

 

 

2.அவர் 

1.கொல் 

 

 

கதொள்மீது 

னவத்திருந்த னக 

 

 

 

3. கண்னை 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.அவள் 

கமலிருந்து 
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முடியவில்னல. 

5 (சினறயில் 

இருப் வனர 

 ொமிைில்) பவளியில் 

பகொண்டுவருதல்; 

1.என்னை 

பவளியில் எடுக்க 

யொருகம 

வரவில்னல 

என்று 

புலம் ிைொன் 

அந்தக் னகதி. 

2.திருட்டு 

வழக்கில் னகது 

பசய்யப் ட்ட 

தன் தம் ினய 

 ொமிைில் 

எடுப் தற்கொக 

அவர் முயன்று 

வருகிறொர். 

1. யொரும் 

 

 

 

 

 

2. அவர் 

நொன் (னகதி) 

 

 

 

 

 

தம் ி 

1.பவளியில்  

 

 

 

 

 

2. ொமிைில்  

ஆ வசமொக்கிக் 

பகொள்ளுதல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 

    

6 ( ைம் பகொடுத்து 

ஒன்னற) வொங்குதல்; 

1.தீ ொவளிக்குத் 

துைி 

எடுத்துவிட்டீர்க

ளொ? 

2.மரம் எடுக்கக் 

பகொல்லத்துக்குப் 

க ொயிருக்கிறொர். 

3. யைச்சீட்டு 

எடுப் தற்கொக 

எல்கலொரும் 

வொினசயில் 

நின்றிருந்தொர்கள். 

4.உலகப் 

புகழ்ப ற்ற 

ஓவியம் ஒன்னறப் 

 ல ககொடி 

ரூ ொய்க்குப் 

 ிர ல 

பதொழிலதி ர் 

ஏலத்தில் 

எடுத்திருக்கிறொர். 

1.நீங்கள் 

 

 

 

2.அவர் 

 

 

3.அவர்க

ள் 

 

 

4.பதொழில

தி ர் 

1. துைி 

 

 

 

2.மரம் 

 

 

3. யைச்சீட்டு 

 

 

 

4.உலகப் 

புகழ்ப ற்ற 

ஓவியம் ஒன்று 

1.தீ ொவளிக்கு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ஏலத்தில் 

7 ஒரு இடத்தில் 

இருக்கும்  ைம், 

1. ல்கொரருக்குக் 

பகொடுக்க 

1. யொர் 

 

1.  த்து ரூ ொ 

 

1. ஐம் து 

ரூ ொயில் 
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ப ொருள் 

க ொன்றவற்னற 

ஒருவர் தன்ைிடத்தில் 

வரச்பசய்தல்; 

னவத்திருந்த 

ஐம் து ரூ ொயில் 

 த்து ரூ ொனய 

யொர் எடுத்தது? 

2.ப ட்டியில் 

ஆயிரம் ரூ ொய் 

னவத்திருக்கிகற

ன் அதிலிருந்து 

இருநூறு 

எடுத்துக்பகொள். 

3.எங்கள் 

வங்கியில்  ைம் 

க ொடவும் 

எடுக்கவும் ஆகும் 

கநரம் சில 

நிமிஷங்கள்தொன். 

4. லொப் ழத்திலி

ருந்து சுனளனய 

எடுத்துக்பகொடு. 

 

 

 

2.நீ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.நீ 

 

 

 

2.இருநூறு 

 

 

 

 

 

3.  ைம் 

 

 

 

 

4. சுனள 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.வங்கியில் 

 

 

 

4. லொப் ழத்திலிரு

ந்து 

8 கதொண்டுதல், 

மூழ்குதல் க ொன்ற 

பசயல் ொடுகளின் 

மூலம் ஒன்னற) 

ப றுதல்; 

1.பநய்கவலியில் 

எடுக்கப் டுவது 

 ழுப்பு 

நிலக்கொியொகும். 

2.வனளகுடொ 

நொடுகளில்தொன் 

அதிக அளவில் 

எண்பைய் 

எடுக்கப் டுகிறது

. 

3.தம் ி! 

கிைற்றுக்குள் 

வொளி 

விழுந்துவிட்டது. 

பகொஞ்சம் 

எடுத்துத் 

தருகிறொயொ? 

4.கடலில் மூழ்கி 

சங்கு 

எடுப் வர்கள். 

5.ஆன்மீகக் 

கடலில் மூழ்கி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தம் ி (நீ) 

 

 

 

 

 

4.அவர்க

ள் 

 

5.அவர் 

 

1. ழுப்பு நிலக்கொி 

 

 

 

2.எண்பைய் 

 

 

 

 

3. வொளி 

 

 

 

 

 

4. சங்கு 

 

 

5.முத்துக்களின் 

பதொகுப்பு 

1.பநய்கவலியில் 

 

 

2.வனளகுடொ 

நொடுகளில் 

 

 

 

 

3.கிைற்றுக்குள் 

 

 

 

 

 

4.கடலில் மூழ்கி 

 

 

5.ஆன்மீகக் 

கடலில் மூழ்கி 
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அவர் எடுத்த 

முத்துக்களின் 

பதொகுப்புதொன் 

இந்நூல். 

 

 

 

9 (கதர்வில் 

மதிப்ப ண்கள் 

அல்லது 

வினளயொட்டுப் 

க ொட்டியில் 

புள்ளிகள்) ப றுதல்; 

1.கைக்குப் 

 ொடத்தில் 

சுல மொக 

நூற்றுக்கு நூறு 

எடுக்கலொம். 

2.சச்சின் 

படண்டுல்கர் 

 த்பதொன் து 

 ந்துகளில் 

இரு து 

ஓட்டங்கள் 

எடுத்து ஆட்டம் 

இழந்தொர். 

 

 

 

 

2.சச்சின் 

படண்டுல்

கர் 

 

 

 

 

1. நூற்றுக்கு நூறு 

 

 

 

2.இரு து 

ஓட்டங்கள் 

1.கைக்குப் 

 ொடத்தில் 

 

 

2. த்பதொன் து 

 ந்துகளில் 

10 (பசலவழித்த  ைம், 

க ொட்ட முதலீடு 

க ொன்றவற்னற 

அல்லது லொ த்னத) 

ஈட்டுதல்; 

1. டம் சொியொக 

ஓடொததொல் 

க ொட்ட 

 ைத்னத 

அவரொல் எடுக்க 

முடியவில்னல. 

2.இந்த 

வருடமொவது 

எதிர் ொர்த்த 

அளவு லொ த்னத 

எடுக்க முடியுமொ? 

1.அவர் 

 

 

 

 

 

1. ைம் 

 

 

 

 

2. லொ த்னத 

1. டம் சொியொக 

ஓடொததொல் 

 

 

 

2.இந்த வருடம் 

11 (வீடு, வண்டி 

முதலியவற்னற)அமர்

த்துதல் 

வொடனகக்கு வீடு 

எடுத்துத் 

தங்கியிறுக்கிறொர் 

அவர் வொடனக வீடு  

12 (விடுப்புக் ககட்டு) 

ப றுதல் 

1.மூன்று நொட்கள் 

விடுப்பு 

எடுத்திருக்கிகற

ன். 

2.பதொழிலொளர்க

ள் அடிக்கடி 

விடுப்பு 

எடுத்தொல் 

உற் த்தி 

 ொதிக்கப் டும். 

1.நொன் 

 

 

 

2.பதொழி

லொளர்கள் 

1.விடுப்பு 

 

 

 

விடுப்பு 
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13 (வொபைொலி, 

பதொனலக்கொட்சி 

க ொன்றனவ 

அனலவொினசகனள 

ஏற்று) பசயல் டுதல் 

1.தூர்தர்சன் 

கநற்றிலிருந்து 

சொியொககவ 

எடுக்கவில்னல. 

2.உங்கள் 

வொபைொலியில் 

திருச்சி  ண் னல 

எடுக்கிறதொ? 

1.தூர்தர்ச

ன் 

 

 

2. திருச்சி 

 ண் னல 

  

14 (சிகிச்னச) ப றுதல் 1. த்து நொள் 

சிகிச்னச 

எடுத்துக் 

பகொண்டதொல்தொ

ன் நொன் 

இப்க ொது 

கதொியிருக்கிகற

ன். 

2.யொொிடம் 

நீங்கள் சிகிச்னச 

எடுத்துக் 

பகொள்கீறீர்கள்? 

1. நொள் 

 

 

 

 

 

 

2. நீங்கள் 

1.சிகிச்னச 

 

 

 

 

 

 

2. சிகிச்னச 

1. த்து நொள் 

சிகிச்னச 

 

 

 

15 (உொிய அனுமதி 

இல்லொமல் ஒன்னற) 

வசமொக்கிக்பகொள்ளு

தல் 

1.அரசொங்க 

 ைத்னத 

எடுத்ததற்கொக 

அவர்மீது 

வழக்குப் 

க ொடப் ட்டது. 

2.என் 

புத்தகத்னத 

யொகரொ 

எடுத்துக்பகொண்

டு 

க ொய்விட்டொர்க

ள். 

1. அவர் 

 

 

 

 

2.யொகரொ 

 ைம் 

 

 

 

 

2. புத்தகம் 

1.அரசொங்க 

 ைத்னத 

எடுத்ததற்கொக 

இ கசகொித்தல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 
    

16 (விவரங்கனள) 

கைக்கிட்டுக் 

குறித்தல் அல்லது 

கசகொித்தல் 

 ன்ைல்களுக்குத் 

தினரக ொட  

அளவு எடுக்க 

கவண்டும். 

 அளவு  ன்ைல்களுக்குத் 

தினரக ொட   

17 (ஓர் இடத்திலிருந்து 

அல்லது  ல 

இடங்களுக்குத் 

1.குளத்தில் 

தண்ைீர் 

எடுக்கப் 

1.நொம் 

 

1.தண்ைீர் 

 

1.குளத்தில் 
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கதடிச் பசன்று 

ஒன்னற) கசகொித்தல் 

க ொகலொமொ? 

2. ருத்தி எடுக்க 

ஆட்கள் 

வருகிறொர்கள். 

3.கதொட்டத்திலிரு

ந்து பூ 

எடுத்துவந்து 

பூன  பசய்வது 

வழக்கம். 

4.கநற்று குப்ன  

எடுப் வர்கள் 

யொரும் 

வரகவயில்னல. 

 

2. ஆட்கள் 

 

 

3. பூ 

 

 

 

4. - 

 

 ருத்தி 

 

 

 

 

 

 

4.குப்ன  

-  

 

 

 

3.கதொட்டத்திலிருந்

து 

18 (புத்தகம், ககொப்பு 

முதலியவற்னறப் 

 ிொித்து ஒரு 

 குதினய) 

கதடிப் ொர்த்தல் 

ஐம் தொம் 

 க்கத்னத எடு. 

நீ ஐம் தொம்  க்கம்  

19 ( ிற 

 னடப்புகளிலிருந்து 

ஒரு அம்சத்னதகயொ 

 குதினயகயொ) 

 யன் டுத்துதல் 

1.இந்த உத்தினய 

ஒரு  ிபரஞ்சு 

நொவலிலிருந்து 

எடுத்துக்பகொண்

கடன். 

2.இந்த 

கமற்ககொள் கம்  

ரொமொயைத்திலிரு

ந்து எடுத்தது 

என்றொர். 

1.நொன் 

 

 

 

 

 

1.இந்த உத்தி 1. ிபரஞ்சு 

நொவலிலிருந்து 

 

 

2.கம்  

ரொமொயைத்திலிரு

ந்து 

20 (ஒன்னற) 

கதர்ந்பதடுத்தல் 

1.துனைப் ொட

மொக அவர் 

சமஸ்கிருதத்னத 

எடுத்துப் 

 டிக்கிறொர். 

2.குளிர் ொைங்க

ளின் மொதிொிகள் 

எடுக்கப் ட்டு  

 ொிகசொதனைக்கு 

அனுப் ப் ட்டுள்

ளை. 

1. அவர் 

 

 

 

 

1. சமஸ்கிருதம் 

 

 

 

 

2.குளிர் ொைங்களி

ன் மொதிொிகள் 

1.துனைப் ொடமொ

க 

 

 

 

2. ொிகசொதனைக்கு 

ஈ ஒன்னற 

உருவொக்குதல் 
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பதொடர் ொை வழக்கு 

21 (ககொயில்) கட்டுதல்; 

(சுவர்) எழுப்புதல் 

1.ரொ ரொ ன் 

தஞ்னசயில் 

ககொயில் 

எடுத்தொன். 

2.எங்கள் 

வீட்னடச் சுற்றி 

சுவர் எடுக்க 

இரு தொயிரம் 

ரூ ொய் ஆயிற்று. 

1.ரொ ரொ

 ன் 

 

 

1. ககொயில் 

 

 

2.சுவர் 

1.தஞ்னசயில் 

 

2.எங்கள் வீட்னடச் 

சுற்றி 

22 (தினரப் டம், 

பதொனலக்கொட்சி 

நிகழ்ச்சிகள் 

க ொன்றவற்னற 

ஒளிப் திவின் மூலம்) 

உருவொக்குதல்; 

(புனகப் டம்) 

 ிடித்தல்; ( ிரதி) 

தயொொித்தல் 

1.தினரப் டக் 

கல்லூொி 

மொைவர் ஒருவர் 

எடுத்த 

குறும் டம் இது. 

2.இந்த 

விண்ைப் த்னத

ப்  ிரதி எடுத்து 

னவத்துக்பகொள். 

3.நொன் க ொை 

வருடம் 

எடுத்துக்பகொண்

ட புனகப் டம். 

1.தினரப் 

டக் 

கல்லூொி 

மொைவர் 

ஒருவர் 

 

2.நீ 

 

 

3.நொன் 

1.குறும் டம் 

 

 

 

 

2 விண்ைப் ம் 

 

 

3.புனகப் டம் 

 

 

 

 

 

2. ிரதி 

23 (வகிடு) 

உண்டொக்குதல் 

ஏன் திடீபரன்று 

கநர் வகிடு 

எடுத்திருக்கிறொய்

? 

நீ வகிடு  

உ நீக்குதல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 
    

24  ிைத்னத) தூக்கிச் 

பசல்லுதல்; 

அகற்றுதல் 

மூத்த மகன் 

வரும்வனர 

தொயின் உடனல 

எடுக்கொமல் 

னவத்திருந்தொர்க

ள். 

அவர்கள் தொயின் உடனல  

25 (இருந்தனத) 

அப்புறப் டுத்துதல்/(

பவட்டுவது, 

அறுப் து 

முதலியனவ 

மூலமொக) நீக்குதல் 

1.ஏன் மீனசனய 

எடுத்துவிட்டொய்? 

2.குழொயில் 

இருக்கும் 

அனடப்ன  

எடுத்த  ிறகு 

தண்ைீர் 

1.நீ 

 

2.குழொயில் 

இருக்கும் 

அனடப்பு 

1. மீனச  
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ஒழுங்கொக 

வருகிறது. 

26 (சிக்கு, முடிச்சு 

க ொன்றவற்னற) 

 ிொித்தல் 

நூலில் 

விழுந்துவிட்ட 

முடிச்னச எடுக்க 

அனரமைி 

கநரமொ? 

நீ நூலில் 

விழுந்துவிட்ட 

முடிச்சு 

 

27 (நனடமுனறயில் 

இருப் னத அல்லது 

நனடப ற்று 

வருவனத) 

முனறப் டி நீக்குதல் 

அல்லது விலக்குதல் 

மதுவிலக்னக 

எடுப் து  ற்றி 

ஒரு பதளிவொை 

முடிவு கவண்டும். 

 

 மதுவிலக்கு  

28 (மந்திரவொதி 

க ொன்றவர்களிடம் 

பசன்று பசய்வினை, 

 ில்லிசூைியம் 

க ொன்றனவ) 

பசயல் டொதவொறு 

நீக்குதல் 

 க்கத்து 

வீட்டுக்கொொி 

னவத்த 

பசய்வினைனய 

எடுப் தற்கொக 

அம்மொ 

பூசொொியிடம் 

க ொயிருக்கிறொள் 

  க்கத்து 

வீட்டுக்கொொி 

னவத்த 

பசய்வினை 

 

ஊ கமற்பகொள்ளுதல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 
    

29 (கொவலில்) னவத்தல் நனகக்கனடக் 

பகொள்னளயில் 

சம் ந்த ட்ட ஒரு 

ந ர் கொவலில் 

எடுக்கப் ட்டொர். 

 நனகக்கனடக் 

பகொள்னளயில் 

சம் ந்த ட்ட ஒரு 

ந ர் 

கொவலில் 

30 (முடினவ) 

தீர்மொைித்தல் 

அனமச்சரனவ 

எடுத்திருந்த 

முடினவப் 

 த்திொினககள் 

விொிவொக 

விமர்சித்திருந்தை

. 

அனமச்சர

னவ 

முடிவு  

31 (ஏகதனும் ஒரு 

பசயல் ொட்னட) 

கமற்பகொள்ளுதல் 

1.அவனுக்கொக 

நொன் 

எடுத்துக்பகொண்

ட முயற்சிகள் 

அனைத்தும் 

வீண். 

2.வினரவில் 

நடவடிக்னக 

1. நொன் 

 

 

 

 

 

1.முயற்சிகள் 

 

 

 

 

2.நடவடிக்னக 
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எடுக்க 

இருப் தொக மனு 

பகொடுத்தவர்களி

டம் அனமச்சர் 

உறுதியளித்தொர். 

3. எடுத்த 

கொொியத்னத 

முடித்துவிட 

கவண்டும். 

 

 

 

 

3.கொொியம் 

 

32 (உறுதிபமொழி) 

ஏற்றல் 

1.புதிய 

அனமச்சர்கள் 

கநற்று  தவிப் 

 ிரமொைம் 

எடுத்துக்பகொண்

டைர். 

2.இைிகமல் 

குடிப் தில்னல 

என்று 

உறுதிபமொழி 

எடுத்துக்பகொண்

டொன். 

1.புதிய 

அனமச்சர்

கள் 

 

 

 

2.அவன் 

1. தவிப் 

 ிரமொைம் 

 

 

 

 

2. உறுதிபமொழி 

 

எ  ிற வழக்குகள்     

33 (ஒன்னற) 

உட்பகொள்ளுதல் 

இந்த மருந்னத 

ஒரு அறு து நொள் 

பதொடர்ந்து 

எடுத்துக்பகொண்

டொல் சலிப் 

 ிரச்சனை வரொது 

 மருந்து  

34 (வொகைத்னத) 

கிளப்புதல்; 

(வொகைத்னத) 

 யன் டுத்துதல் 

1.’கநரமொயிற்று 

வண்டினய 

எடுங்கள்’ என்று 

நடத்துைர் 

கூறிைொர். 

2.என் னசக்கினள 

நீ 

எடுத்துக்பகொண்

டு க ொ. 

 

 

 

 

 

2. நீ 

1.வண்டி  

 

 

 

 

2. னசக்கிள் 

 

35 (கொலம்)  ிடித்தல்; 

பசலவொதல் 

இனத 

முடிப் தற்கு 

நினறய கநரம் 

எடுத்துவிட்டது. 

நினறய 

கநரம் 
 இனத முடிப் தற்கு 

36 (ஒருவர் ககட்கும் நொன் - -  த்து ரூ ொய்(கு) 
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குறிப் ிட்ட 

பதொனகனய) தருதல்; 

பகொடுத்தல் 

க ரம்க சியதும் 

கனடக்கொரன் 

 த்து ரூ ொய் 

எடுங்கள் என்று 

கனடசியில் 

பசொன்ைொன். 

37 எடு டுதல் என் க ச்சு 

அங்கக 

எடுக்குமொ என்று 

பதொியவில்னல 

என் க ச்சு   அங்கக 

38 எடுப் ொக இருத்தல் கருப்பு நிறத்திற்கு 

பவள்னளதொன் 

நன்றொக 

எடுக்கும். 

பவள்னள

தொன் 
 கருப்பு நிறத்திற்கு 

39 (ஒன்னறப்  ற்றிய 

க ச்னச) 

ஆரம் ித்தல் 

அவன் க ச்னச 

இங்கு எவனும் 

எடுக்கக் கூடொது 

என்று 

மிரட்டிைொன். 

இங்கு 

எவனும் 

அவன் க ச்னச  

40 (குழி,  ள்ளம் 

க ொன்றனவ) 

கதொண்டுதல் 

பதன்ைங்கன்று 

நட 

இரண்டனறயடி 

ஆழத்துக்கு ஒரு 

குழி எடுக்க 

கவண்டும். 

 குழி பதன்ைங்கன்று 

நட 

41 (தினரயரங்கில் 

 டத்னத) கொட்டுதல் 

இந்தத் 

தினரயரங்கத்தில் 

எப்க ொதுகம 

புதுப் 

 டங்கனளத்தொன் 

எடுப் ொர்கள். 

அவர்கள் புதுப்  டங்கள் தினரயரங்கத்தில் 

42 உறிஞ்சுதல்,  ிொித்தல் 

மூலம் ஒன்னற 

ஒன்றிலிருந்து 

ப றுதல் 

கவர்கள் 

தங்களுக்குத் 

கதனவயொை 

அளவு நீனர 

மண்ைிலிருந்து 

எடுத்துக்பகொள்கி

ன்றை. 

கவர்கள் நீர் மண்ைிலிருந்து 

 

எடு என் தன் ப ொருள்கள்  ின்வருமொறு ஆறு குழுமங்களொகப்  ிொிக்கப் ட்டுக் க்ொியொவில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை:  
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அ. ஒன்று இருக்கும் நினல மொற்றுவது பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. வசமொக்கிக் பகொள்ளுதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இ. கசகொித்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஈ. ஒன்னற உருவொக்குதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

உ. நீக்குதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஊ. கமற்பகொள்ளுதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

எ.  ிற வழக்குகள் 

இவ்வினை முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் ப றும் எழுவொனயயும் 

இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் ப றும் பசயப் டுப ொருனளயும் 

முக்கியப்  ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். இவ்வினையின்  ங்பகடுப் ொளர்களொக வரும் 

ப யர்ச் பசொற்களின் ப ொருண்னமக்கூறுகள் இவ்வினைக்கு கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளத் 

தரும். இனதப்  ின்வருமொறு வொய்ப் ொட்டில் தரலொம்: 

(255)  எடு.      [ப பதொ         +               ப பதொ_ஐ]  

  + எழுவொய்                       + பசயப் டுப ொருள் 

 (ப ொருண்னமக்கூறுகள்) (ப ொருண்னமக்கூறுகள்) 

 “தூக்குதல்” என் து எடு என்ற வினையில் முதன்னம அர்த்தமொகும். முதன்னம 

அர்த்தத்திலிருந்து  ிற துனை நினலயில் வரும் “வசமொக்கிக் பகொள்ளுதல்”, “கசகொித்தல்”, 

“உருவொக்குதல்”, “நீங்குதல்” “கமற்பகொள்ளுதல்” என்ற குழும அர்த்தங்கனளச் சூழல் 

அடிப் னடயில் விளக்ககவொ புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். கவறு ட்ட வருனகச்சூழலில் 

இவ்வினையின் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற எண்ைிக்னகயிலொை அர்த்தங்கனளப் ப றும் 

வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம் அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 
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அர்த்தங்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த உதவும் பசொற்ப ொருண்னமயியல் 

மொதிொினய நொம் தரகவண்டும்;. எடு என் தன்  ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர் 

அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு (வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, 

கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு), பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு[ 

விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்பதடுக்கப் ட்டப்  ினைப்பு 

மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் 

ஆய்ந்து விளக்கலொம். 

6.3.18.  ஏறு 

ஏறு என்ற பசொல்லுக்குக் கிொியொவில் ஒரு  திவு மட்டும் தரப் ட்டு 16 அர்த்தங்கள் 

 ட்டடியலிடப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் 

அகரொதியின் அடிப் னடயில் இவ்வினையின் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளயும் 

எடுத்துக்கொட்டுகனளயும்  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும்: 

அட்டவனை  

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்                 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய்  இடம் கொரைம்/முனற/அ

னட வர் 

அ கமல் கநொக்கிச் 

பசல்லுதல் 

பதொரடர் ொை 

வழக்கு 

    

1 உயரமொை ஓர் 

இடத்னத 

அனடயும் 

ப ொருட்டு 

(கமகல) 

பசல்லுதல்; 

1.பவற்றி 

ப ற்றவர்கள் 

கமனடயில் ஏறிப் 

 ொிசுகனளப் ப ற்றுச் 

பசன்றொர்கள். 

2.வயதொகிவிட்டதொல் 

மொடிப் டி 

ஏறமுடியவில்னல. 

1.பவற்றி 

ப ற்றவர்க

ள் 

 

 

 

 

 

1. கமனடயில் 

 

 

 

 

 

2. மொடிப் டி 

 

 

 

 

 

 

2.வயதொகிவிட்டதொ

ல் 
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3.குரங்கு மரத்தில் 

சரசரபவன்று ஏறியது. 

3.குரங்கு 3. மரத்தில் 

2 (ஒரு  ரப் ின் 

மட்டம்) 

கூடுதல்; 

உயர்தல்; 

1.அனடமனழ 

ப ய்தொல்தொன் 

குளத்தில் நீர் ஏறும். 

2.அவன் மூச்னச 

இழுத்துவிட்டக ொது 

மொர்பு ஏறி 

இறங்கியது. 

1. நீர் 

 

 

2. மொர்பு 

1. குளத்தில் 

 

 

 

 

 

 

2.அவன் மூச்னச 

இழுத்துவிட்டக ொ

து 

3 (ப ொருள்களி

ன் மதிப்பு, 

வினல 

க ொன்றனவ) 

உயர்தல்; 

கடந்த மொதத்தில் 

மட்டும் தங்கத்தின் 

வினல  ல முனற 

ஏறியிருக்கிறது. 

தங்கத்தின் 

வினல 

கடந்த 

மொதத்தில் 

 ல முனற 

4 (ஆட்சியில், 

அொியனையி) 

அமர்தல்; 

1.இளவரசனை 

அொியனை 

ஏறவிடொமல் 

சதிபசய்யும் 

மந்திொினயப்  ற்றிய 

நொடகம். 

2.ஆட்சியில் ஏறியதும் 

 ல நல்ல 

திட்டங்கனளப் 

 ிரதமர் மக்களுக்கு 

அறிவித்தொர். 

 

 

 

 

 

 

2. ிரதமர் 

 

 

 

 

 

 

2.ஆட்சியில் 

ஏறியதும் 

 

ஆ ஒன்றினுள் 

அல்லது ஓர் 

இட்த்தில் 

வருதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

5 (வண்டி, ரயில் 

முதலிய 

வொகைத்தினு

ள்) நுனழதல்; 

சீக்கிரம் ஏறு வண்டி 

புறப் டப் க ொகிறது. 

 வண்டி  

6 ( யைம் 

பசய்வதற்கொக 

 ஸ், இரயில் 

க ொன்றவற்

னற)  ிடித்தல்; 

நொன் கொனல  த்து 

மைிக்கு ரயில் ஏற 

கவண்டும். 

நொன் ரயில்  
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7 (குறிப் ிட்ட 

ஒரு 

கொொியத்துக்கொ

க ஒரு 

இடத்துக்கு) 

பசல்லுதல்; 

மனைவிக்குப்  ிடித்த 

மொதிொி புடனவ 

எடுப் தற்கொகக் 

கனடகனடயொய் ஏறி 

இறங்கிைொர். 

அவர் கனடகனடயொய் மனைவிக்குப் 

 ிடித்த மொதிொி 

புடனவ 

இ ஒன்றின் கமல் 

க ொதல் 

என்னும் 

வழக்கு 

    

8 கீகழ 

கிடப் தன் 

கமல் 

பசல்லுதல்; 

பதருவில் 

 டுத்துக்கிடந்த 

நொய்மீது லொொி 

ஏறிவிட்டது. 

லொொி நொய்மீது  

ஈ உள்கள 

பசல்வனத 

அல்லது 

 ரவுவனத, 

 டிவனத கமல் 

கநொக்கிச் 

பசல்வதொகக் 

கூறும் வழக்கு   

    

9 (கொலில் ஆைி, 

முள் 

க ொன்றனவ 

அல்லது 

உடம் ில் 

விஷம் 

முதலியனவ) 

உட்பசல்லுதல்

; 

1.கொலில் ஏறிய 

முள்னளப்  ிடுங்க 

முடியவில்னல. 

2. ொம் ின் விஷம் ஏறி 

மொட்டின் வொயில் 

நுனர தள்ளியது. 

1.முள் 

 

 

2. ொம் ின் 

விஷம் 

1.கொலில் 

 

 

2. மொட்டின் 

வொயில் 

 

10 (வழுக்னக, 

நனர) விழுதல்; 

1.முடி பகொட்டி 

வழுக்னக 

ஏறியிருந்தது. 

2.கொகதொரங்களில் 

நனர ஏறியிருந்தது. 

1.வழுக்னக 

 

2. நனர 

 

 

2.கொகதொரங்களி

ல் 

1.முடி பகொட்டி 

11 (குளிர், 

உஷ்ைம்) 

 ரவுதல்; 

1.சொரொயம் 

குடித்தவுடன் 

உடம் ில் உஷ்ைம் 

ஏறத் பதொடங்கியது. 

2.பவயில் ஏறஏற ஒகர 

1.உஷ்ைம் 

 

 

2.பவயில் 

1. உடம் ில் 1.சொரொயம் 

குடித்தவுடன் 

 

2.புழுக்கம் 
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புழுக்கம். 

12 (சொயம், நிறம் 

முதலியனவ) 

 டிதல்; 

 ிடித்தல்; 

1.துனவத்துத்துனவத்

துப்  ழுப்பு ஏறிய 

கவட்டி. 

2.பவற்றினல 

க ொட்டுக் கொவி ஏறிய 

 ற்கள். 

1. ேழுப்பு 

 

 

2. கரேி 

1. கவட்டி 

 

 

 

2.  ற்கள் 

1.துனவத்துத்துனவ

த்து 

 

2.பவற்றினலக ொட்

டு 

13 (ககொ ம், 

பவறி 

முதலியனவ) 

அதிகொித்தல்; 

1.மகன் க சப்க ச 

அவர் முகத்தில் 

ககொ ம் ஏறியது. 

2.க ொனத ஏறியதும் 

உளற ஆரம் ித்தொன். 

1. ககொ ம் 

 

 

2. பேரனத 

1. முகத்தில் 

 

 

 

அவன் 

1.மகன் க சப்க ச 

 

 

உ மரபு வழக்கு     

14 (குறிப் ிட்ட 

ஒன்று) 

அதிகமொகச் 

கசர்தல்; 

1.னகயில் கொசு 

ஏறியிருக்கிறது. 

2.உைக்குக் பகொழுப்பு 

ஏறி விட்டது. 

1. கொசு 

 

2.பகொழுப்பு 

1.னகயில்  

15 (உடம்பு) சனத 

விழுதல்; சனத 

க ொடுதல்; 

1.உைக்கு உடம்பு 

ஏறகவ ஏறொதொ? 

2.க ொை தடனவ 

 ொர்த்தனதவிட 

இப்க ொது அவனுக்கு 

உடம்பு நன்றொக 

ஏறியிருக்கிறது. 

1.உைக்கு 

 

2. உடம்பு 

  

16 (எதிர்மனற 

வினைவடிவங்

களில் அல்லது 

எதிர்மனறத் 

பதொைியில்) 

கவைத்தில் 

 டுதல்; 

(மைத்தில்) 

 திதல்; 

1.நீங்கள் என்ை 

பசொன்ைொலும் அவன் 

மூனளயில் ஏறொது. 

2.நொம் பசொல்வது 

அவன் கொதில் 

ஏறுமொ? 

 1. மூனளயில் 

 

 

 

2. கொதில் 

 

 

ஏறு என் தன் அர்த்தங்கள்  ின்வருமொறு ஆறு குழுமங்களொகப்  ிொிக்கப் ட்டு க்ொியொவில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை:  
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அ. கமல்கநொக்கிச் பசல்லுதல் பதொடர் ொை வழக்கு  

ஆ. ஒன்றினுள் அல்லது ஓர் இடத்தில் வருதல் பதொடர் ொை வழக்கு  

இ. ஒன்றின் கமல் க ொதல் என்னும் வழக்கு  

ஈ. உள்கள பசல்வனத அல்லது  ரவுவனத,  டிவனத கமல்கநொக்கிச் பசல்வதொகக் 

கூறும் வழக்கு 

 உ. மரபு வழக்கு 

 “கமல்கநொக்கிச் பசல்லுதல்” என் து ஏறு என் தன் முதன்னமக் குழும அர்த்தமொகும். 

“ஒன்றினுள் அல்லது ஓர் இடத்தில் வருதல்”, “ஒன்றின் கமல் க ொதல்”, “உள்கள பசல்லுதல் 

அல்லது  ரவுதல் அல்லது  டிதல்” என் ை துனைநினலக் குழும அர்த்தங்களொகும். இது 

தவிர ஏறு மரபு வழக்கொகவும்  யன் டுத்தப் டுகின்றது. ஏறு என்ற வினை ஏறும் 

பசயலினயயும் எழுவொனயயும் ஏறும் இடத்னதயும் முக்கியப்  ங்பகடுப் ொளர்களொக 

ஏற்கும். வழுநினலயில் எழுவொய் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் ஏறுமிடம் 

வழுநினலயில் ஏழொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் பமய்ப் டுத்தம் ப றும். 

இப் ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினை 

கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளப் ப றும். இனதப்  ின்வருமொறு வொய்ப் ொட்டில் தரலொம். 

(256)      ஏறு  [ப பதொ +     ப பதொ -இல் ___] 

  +எழுவொய்    +இடம் 

  +ப ொருண்னம கூறுகள் +ப ொருண்னமக் கூறுகள் 

6.3.19. ஏற்று 

 க்ொியொவின் அகரொதியில் ஏற்று என் தற்கு இரண்டு வினைப்  திவுகள் (ஏற்று1, 

ஏற்றி2)   ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 
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6.3.19.1. ஏற்று1 

 க்ொியொவின் அகரொதியில் ஏற்று1 என் தற்கு 12 அர்த்தங்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் 

அகரொதியின் புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதி ககொட் ொடு அடிப் னடயில் 

இவ்வினையின் கவறு ட்ட ப ொருள்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும். 

அட்டேனண: 

வ. 

எண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொரு

ள் 
இடம்/கொரைம்/ 

முனற/அனட வர் 

அ ஒன்றினுள் 

அல்லது ஓர் 

இடத்தின் 

கமல் 

வந்திருக்கும் 

டி பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

1 (வொகைத்தில்) 

ஏறச்பசய்தல் 

1.க ருந்தில் அதிகப் 

 யைிகனள 

ஏற்றுவது தவறு. 

2.அம்மொனவ 

வண்டியில் 

ஏற்றிவிட்டு 

வீட்டுக்கு வந்கதன். 

1.- 

 

 

2.நொன் 

1. யைிகள் 

 

 

2.அம்மொ 

க ருந்தில் 

 

 

வண்டியில் 

2 (ஒன்றின் 

கமல்) 

தூக்கினவத்த

ல்; (ஒருவனர 

அல்லது 

ஒன்னற) ஒரு 

இடத்திற்கு 

கமகல க ொகச் 

பசய்தல் 

1.எல்லொச் 

சொமன்கனளயும் 

வண்டியில் 

ஏற்றிவிட்டீர்களொ? 

2. ொல்  ொத்திரத்னத 

இப்ப ொழுதுதொன் 

அடுப் ில் 

ஏற்றிகைன். 

3.அவனை 

குதினரகமல் ஏற்றி 

உட்கொர னவத்கதன். 

1.நீங்கள் 

 

 

 

2.நொன் 

 

 

3.நொன் 

1. சொமொன்கள் 

 

 

 

2. ொல்  ொத்திரம் 

 

 

3.அவன் 

1. வண்டியில் 

 

 

 

2.அடுப் ில் 

 

 

3.குதினர 
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ஆ ஒன்றின் மீது 

க ொகச்பசய்த

ல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

3 (கீகழ 

கிடப் தன் 

கமல் ஒன்னற) 

பசலுத்துதல் 

1.பதருவில் 

வினளயொடிக்பகொண்

டிருக்கும் 

குழந்னதகள்கமல் 

ஏற்றிவிடொமல் 

லொொினய ஓட்டு 

நீ - குழந்னத கமல் 

இ கமல்கநொக்கி 

க ொகச்பசய்த

ல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

4 (கம் த்தில் 

பகொடினய) 

உயர்த்துதல் 

1.கதசியக்பகொடி 

ஏற்றப் ட்டதும் 

கதசிய கீதம் 

ஒலித்தது. 

2.கொனலயில் 

ஏற்றிய பகொடினய 

மொனலயில்தொன் 

இறக்குவொர்கள். 

1.- 

 

 

 

2. அவர்கள் 

1.கதசியக்பகொடி 

 

 

 

2.பகொடி 

 

 

 

 

கொனலயில் 

5 (நீனர) கமகல 

க ொகச்பசய்த

ல் 

நீகரற்று நினலயம்  நீர்  

6 (கீழ்கநொக்கி 

வருவனத 

அல்லது ஒரு 

நினலயில் 

இருப் னத) 

உயர்த்துதல் 

1.மூக்கில் 

இறங்கியிருந்த 

கண்ைொடினய 

விரல்களொல் 

ஏற்றிவிட்டுக்பகொண்

டு க ச 

ஆரம் ித்தொர். 

2. டத்னத இன்னும் 

சிறிது ஏற்றி மொட்டு. 

1.அவர் 

 

 

 

 

 

2.நீ 

1.மூக்கில் 

இறங்கியிருந்த 

கண்ைொடி 

 

 

 

2. னட 

1.விரல்களொல் 

7 (வினல, 

அளவு, 

தன்னம 

முதலியவற்

னற) 

உயர்த்துதல்; 

வீட்டுக்கொரர் ஆறு 

மொதத்திற்கு ஒரு 

முனற வொடனகனய 

ஏற்றிவிடுகிறொர். 

வீட்டுக்கொரர் வொடனக  
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அதிக டுத்துத

ல் 

8 (குரனல) 

உயர்த்துதல் 

குரனல 

 டிப் டியொக எப் டி 

ஏற்றி இறக்கலொம் 

என்ற  யிற்சி 

நடிகர்களுக்கு 

அளிக்கப் டுகிறது. 

 குரல்  

9 உயர்வொகக் 

கூறுதல் 

 இனறவைது 

திருவினளயொடல்க

ள் ஏற்றிப் 

க ொற்றப் டுகின்ற

ை. 

 இனறவைது 

திருவினளயொட

ல்கள் 

 

ஈ உள்கள 

பசல்வனத 

கமல்கநொக்கிச் 

பசல்வதொக 

கூறும் வழக்கு 

    

10 உடம் ில்) 

உட்பசலுத்து

தல் 

வி த்தில் கொல் 

இழந்தவருக்கு 

உடைடியொக 

இரத்தம் 

ஏற்றகவண்டும். 

 இரத்தம் வி த்தில் கொல் 

இழந்தவருக்கு 

11 (ஒரு தன்னம, 

வினச 

க ொன்றவற்

னற 

ஒன்றுக்கு) 

ஊட்டுதல் 

1.உைர்ச்சிகரமொை 

க ச்சுகளொல் 

மக்களுக்கு பவறி 

ஏற்றிவிடுகிறொர். 

2.கவி ர்கள் 

பசொற்களுக்கு 

ஒளினயயும் 

அழனகயும் 

அல்லவொ 

ஏற்றிவிடுகிறொர்கள்! 

3.கட்டியங்கொரன் 

நிகழ்கொலத்தின் 

சொயனலத் 

பதருக்கூத்தில் 

ஏற்றிவிடுகிறொன். 

1.அவர் 

 

 

 

2.கவி ர்கள் 

 

 

 

 

3.கட்டியங்கொ

ரன் 

1. பவறி 

 

 

 

2. பசொற்களுக்கு 

ஒளினயயும் 

அழனகயும் 

 

 

3.நிகழ்கொலத்தி

ன் சொய 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.பதருக்கூத்தில் 

12 (சூட்னட) 

 ரவச்பசய்தல் 

 ொத்திரத்னத 

கலசொகச் 

சூகடற்றிய ின் 

எண்னைனய 

ஊற்றவும். 

 சூடு  
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உ ஒன்றின் மீது 

மொற்றுதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

13 ( ழி,  ொவம் 

முதலியவற்

னற 

ஒருவர்கமல்) 

சுமத்துதல் 

 ிறர்கமல்  ழினய 

ஏற்றிவிடுவது 

சுல ம். 

  ழி  ிறர்கமல் 

14 (குறிப் ில்) 

கசர்த்தல் 

அந்த உறுப் ிைர் 

கூறிய சில 

பசொற்கள் 

அனவக்குறிப் ில் 

ஏற்றப் டொது. 

 அந்த 

உறுப் ிைர் 

கூறிய சில 

பசொற்கள் 

அனவக்குறிப் ில் 

15 (அொியனையி

ல், ஆட்சியில்) 

அமர்த்துதல் 

1.தன் 

நம் ிக்னகக்குப் 

 ொத்திரமொை 

ஒருவனர ஆட்சியில் 

ஏற்றிவிட்டுக் 

கட்சிப் ைியில் 

ஈடு ட்டிருக்கும் 

தனலவர். 

2.தன் மகனை 

அொியனையில் 

ஏற்றிவிட்டுத் 

துறவரம் பூண்ட 

மன்ைர். 

1. தனலவர் 

 

 

 

 

 

 

2. மன்ைர். 

 

 

 

 

1.தன் 

நம் ிக்னகக்குப் 

 ொத்திரமொை 

ஒருவர் 

 

 

 

 

2.மகன் 

1.ஆட்சியில் 

 

 

 

 

 

 

2.அொியனையில் 

 ஏற்று என் தன் ப ொருள்  ின்வறுமொறு ஐந்து குழுமங்களொகப்  ிொிக்கப் ட்டு க்ொியொவில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. 

அ. ஒன்றினுள் அல்லது ஓர் இடத்தின் கமல் வந்திருக்கும் டி பசய்தல் பதொடர் ொை 

வழக்கு 

ஆ. ஒன்றின் மீது க ொகச்பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இ. கமல்கநொக்கி க ொகச்பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஈ. உள்கள பசல்வனத கமல்கநொக்கிச் பசல்வதொக கூறும் வழக்கு 
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உ. ஒன்றின் மீது மொற்றுதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஏற்று1 என் து ஏறு என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொவினை வடிவமொகும். 

இரண்டுக்கும் இனடயில் இனையொை ப ொருள்கனளக் கொைலொம். “ஒன்றினுள் அல்லது 

ஓர் இடத்தின் கமல் வந்திருக்கும் டி பசய்தல்” என் து இவ்வினையின் முதன்னமக் 

குழுமப் ப ொருளொகும். முதன்னமக் குழுமப் ப ொருளிலிருந்து  ிற துனைநினலயில் வரும் 

“ஒன்றின் மீது க ொகச்பசய்தல்”, “கமல்கநொக்கி க ொகச்பசய்தல்”, “உள்கள பசலுத்துதல்”, 

“ஒன்றின் மீது மொற்றுதல்” என்ற குழுமப் ப ொருள்கனள சூழல் அடிப் னடயில் 

விளக்ககவொ புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். இவ்வினை வழுநினலயில் ஏற்றும் எழுவொனய 

முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் ஏற்றப் டும் பசயப் டுப ொருனள இரண்ரடொம்  

கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் ஏற்றும் இடத்னத ஏழொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் ஏற்கும். 

இத்பதொடர்களின் ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினை கவறு ட்ட  

அர்த்தங்கனளப் ப ொருள்ககொள் பசய்யும். 

(257)  ஏற்று         [ ப பதொ + ப பதொ  - ஐ + (ப பதொ - இல்)] 

      +எழுவொய்        +பசயப் டுப ொருள் 

      +ப ொ. .கூ.        +ப ொ. .கூ. 

கவறு ட்ட ப ொருண்னமச்சூழலில் ஏற்று1 என் தன் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற 

எண்ைிக்னகயிலொை அர்த்தங்கனளப் ப றும் வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம் 

அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள   அர்த்தங்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த  

உதவும் ப ொருண்னமயின் ஒரு மொதிொினய நொம் தரகவண்டும். ஏற்று1 என் தன் 

 ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர்  அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு 

(வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு) பசொல் மரபுொினம 
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அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டப்  ினைப்பு  மற்றும்  இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து  அதன் ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது 

ப ொருண்னம ஆக்கத்னத விளக்கலொம்.  

6.3.19.2 ஏற்று2 

         ஏற்று2 என்ற வினைக்குக் க்ொியொவில்  2அர்த்தங்கள் தரப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் 

அட்டவனை இனதப்  ட்டியலிடும். 

43 அட்டவனை 

வ. எண்      அர்த்தங்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் பசயப் டுப ொருள் இடம் கொரைம்/ 

முனற/ 

அனட வர் 

1 (விளக்கு 

கர்ப்பூரம் 

க ொன்ற 

க ொன்றவற்னற) 

எொியச்பசய்தல்; 

பகொளுத்துதல் 

மைி ஆறு ஆகப் 

க ொகிறது, 

இன்னும், விளக்கு 

ஏற்றொமல் என்ை 

பசய்கிறொய்? 

நீ விளக்கு  

2 (மின்விளக்னக 

எொியச் பசய்ய 

வினசனயப்) 

க ொடுதல் 

மின்விளக்னக 

ஏற்றியவுடன் 

அனறயில் ஒளி 

 ொய்ந்திருந்த்து. 

 மின்விளக்கு அனறயில் 

 

ஏற்று2 என் து வழுநினலயில் முதல் கவற்றுனமயொக வரும் ஏற்றும் பசயலினய 

எழுவொயொகவும் ஏற்றுப் டும் ப ொருனளச் பசயப் டுப ொருளொகவும் ஏற்கும். 

இவ்வினையின் அர்த்தங்கள் ஏற்று1 என் தன் அர்த்தங்களிலிருந்து முரண் டும். எைகவ 

தைித்தைி  திவுகளொகத் தரப் ட்டுள்ளை. கமற்கண்ட அட்டவனையில் இரண்டு 
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வனகயிலொை ஏற்றுதல்கள் அதொவது ஒளிவிடச் பசய்யும் பசயல்கள் இரண்டு 

அர்த்தங்களொகப்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளனத உைரொலொம். கர்பூரத்னத அல்லது எண்பைய் 

விளக்னக ஒளிவிடச் பசய்யும் பசயலும் மின் விளக்னக ஒளிவிடச் பசய்யும் பசயலும் 

கவறு ட்டனவ எைக் குறிப் ிடும் டி ப ொருண்னம நீட்சி பசய்வது கொட்டப் ட்டுள்ளது. 

6.3.20.  ஓடு 

            ஓடு என்ற வினைக்குக் கிொியொவில் 20அர்த்தங்கள் தரப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் 

அட்டவனை இனதப்  ட்டியலிடும். 

அட்டவனை  

வ. 

எண் 

     அர்த்தங்கள் எடுத்துக்கொட்டு

கள் 

 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் இடம்/கொரைம் முனற 

அ (இடம்ப யர்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

1 (மைிதன், 

விலங்கு 

ஆகியனவ 

கொல்கனள 

முன்னும் 

 ின்னும் 

கவகமொக எடுத்து 

னவப் தன் 

மூலம்) நடப் னத 

விட வினரந்து 

பசல்லுதல்/(மீன் 

க ொன்றனவ 

நீொில்) வினரவொக 

நீந்திச் 

பசல்லுதல்/( ொம்

பு க ொன்றனவ) 

கவகமொக 

ஊர்ந்து 

பசல்லுதல்  

1கவகமொக 

ஓடித்தொன் 

ரயினலப்  ிடிக்க 

கவண்டியிருந்த

து.  

2குழந்னத 

குடுகுடுபவன்று 

ஓடியது. 

3பவடிச் 

சத்தத்னதக் 

ககட்ட 

யொனைகள் 

மிரண்டு 

ஓடத்பதொடங்கி

ை. 

1.அவன் 

 

 

 

2.குழந்னத 

 

 

3.யொனைகள் 

 

 

 

 

1.ரயினலப் 

 ிடிக்க 

 

 

 

 

 

3.பவடிச் 

சத்தத்னதக் 

ககட்ட 

 

 

 

 

1.கவகமொக  

 

 

 

2.குடுகுடுபவன்

று 

 

3.மிரண்டு 
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2 (இயந்திர 

வினசயொல் 

இயங்கும் 

க ருந்து 

க ொன்ற 

வொகைங்கள்) ஓர் 

இடத்திலிருந்து 

மற்பறொரு 

இடத்திற்குச் 

பசல்லுதல் 

1சுரங்க இரயில் 

இன்று முதல் 

ஓடும் 

2க ொரொட்டத்தி

ன் கொரைமொகப் 

க ருந்துகள் 

ஓடவில்னல. 

1.சுரங்க இரயில் 

 

 

2.க ருந்துகள் 

  

3 (உருண்னடயொை 

ப ொருள்கள் 

கவகமொக) 

உருளுதல் 

மட்னடயொளர் 

அடித்த  ந்து  

தடுப் தற்கு 

ஆளின்றி 

எல்னலககொட்

னட கநொக்கி 

ஓடியது 

 ந்து தடுப் தற்கு 

ஆளின்றி  

எல்னலக் 

ககொட்னட 

கநொக்கி 

3 (இயந்திரங்கள்) 

இயங்குதல்; 

பசயல் டுதல் 

1கடிகொரம் 

நன்றொக 

ஓடுகிறது 

கடிகொரம்  நன்றொக 

4 (நீர் இரத்தம் 

க ொன்ற 

திரவங்கள்) 

 ொய்தல்/(மின்சொ

ரம் கம் ியில் 

 ொய்தல் 

1.இந்த ஆறு 

கொட்டின் 

வழியொக ஓடிக் 

கடலில் 

கலக்கின்றது. 

2.அதில் 

மின்சொரம் 

ஓடுகின்றது. 

1. ஆறு  1.கொட்டின் 

வழியொக 

 

 

 

2.மின்சொரம் 

 

5 (துரத்தப் டும் 

அல்லது 

 ிடி ட்டிருக்கும் 

நினலயிலிருந்து) 

வினரவொகத் 

தப் ிச் 

பசல்லுதல் 

எல்கலொரும் ஓடு 

வந்ததும் 

திருடன்  யந்து 

ஓடிவிட்டொன். 

எல்கலொரும், 

திருடன் 

  யந்து 

6 (வீடு நொடு 

முதலியவற்றிலி

ருந்து 

பவளிகயறி) 

கவறிடம் 

பசல்லுதல் 

யுத்தத்தின் 

க ொது தங்கள் 

நொட்டிலிருந்து 

ஓடிவந்த 

அகதிகள் 

அகதிகள் தங்கள் 

நொட்டிலிருந்து 
 

7.  (கவர்ச்சி உடம் ில் ஒரு 

சின்ை கொயம் 

அவன் மருத்துவொிடம்   
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கொரைமொககவொ 

கதனவ அல்லது 

அவசரம் 

கருதிகயொ 

ஒடுவனர) நொடிச் 

பசல்லுதல் 

என்றொல் கூட 

அவன் 

மருத்துவொிடம் 

ஓடுவொன். 

8 (வினளயொட்டு, 

 ந்தயம் 

க ொன்றவற்றில் 

புள்ளிகள் 

ப றுவதற்கொக

கவொ முன்ைினல 

ப றுவதற்கொக

கவொ) 

(ஓட்டமொக) 

வினரதல்  

இந்த 

 ந்தயத்தில் 

எத்தனை 

குதினரகள் 

ஓடுகின்றை. 

குதினரகள் இந்த 

 ந்தயத்தில் 
 

9 ( டச்சுருள் 

அல்லது னதயல் 

இயந்திரம், தறி 

க ொன்றவற்றில் 

நூல் 

முதலியனவ) ஒரு 

முனையிலிருந்து 

மற்பறொரு 

முனைக்குச் 

பசல்லுதல் 

ஓடிக்பகொண்டிரு

ந்த  டச்சுருள் 

அறுந்து 

விட்டதொல்  டம் 

 ொதியிகலகய 

நிறுத்தப் ட்டது. 

 டச்சுருள்   

ஆ ஒரு நினலயில் 

நின்று 

இயங்குதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

10 (இயந்திரங்கள்) 

இயங்குதல்; 

பசயல் டுதல் 

இந்த தண்ைீர் 

இனறக்கும் 

இயந்திரம் 

சொியொக 

ஓடுவதில்னல 

தண்ைீர் 

இனறக்கும் 

இயந்திரம் 

  

11 (சுவொசக்கொற்று) 

உள்கள க ொய் 

பவளிகய வருதல் 

மருந்து 

பகொடுத்த  ிறகு 

அவருக்கு மூச்சு 

சீரொக  ஓட 

ஆரம் ித்தது 

மூச்சு   சீரொக 

12 (இதயம்) 

இயங்குதல்; 

ஓடிபகொண்டிருந்

த இதயம் ஒரு 

கைம் நின்று 

இதயம்   
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(நொடி) 

பதொடர்ந்து 

துடித்தல் 

விட்டது க ொல் 

இருக்கின்றது. 

இ இயக்கம் 

இல்லொதவற்னற 

இயக்கம் 

உள்ளது க ொல் 

கூறும் வழக்கு 

    

13 (னகயில் கரனக, 

ஒரு  ரப் ில் 

ககொடு 

க ொன்றனவ) 

கொைப் டுதல்; 

அனமந்திருத்தல் 

உன் னகயில் 

அதிர்ஷ்ட 

கரனக 

ஓடுகிறது. 

அதிருஷ்ட கரனக   

14 (உடம் ில் 

நரம்பு, நொளம் 

க ொன்றனவ 

அல்லது 

மண்ைில் கவர் 

க ொன்றனவ) 

 ரவுதல்  

அவள் கழுத்தில் 

 ச்னச நரம்பு 

ஒன்று 

ஓடுகின்றது.  

 ச்னச நரம்பு அவள் கழுத்தில்  

15 (ஒரு ப ொருளின் 

மீது கமலும் 

கீழுமொகப் 

 ொர்னவனய) 

பசலுத்துதல் 

நொன் பகொடுத்த 

கடிதத்தின் கமல் 

 ொர்னவனய 

ஓடவிட்டொர். 

 ொர்னவ கடித்தின் கமல்  

16 (முகத்தில் 

புன்ைனக, 

மைதில் 

சிந்தனை 

க ொன்றனவ) 

கதொன்றுதல் 

உன்  மைதில் 

என்ை 

ஓடுகின்றதுஎன்

று எைக்குத் 

பதொியொதொ 

என்ை உன்மைதில்  

17 (தனலயில் நனர) 

 ரவுதல் 

தனலயில் 

அங்கங்கக நனர 

ஓடியிருந்தது. 

நனர தனலயில்  

18 (தினரப் டம், 

நொடகம் 

முதலியனவ 

அரங்குகளில் 

பதொடர்ச்சியொக) 

நடத்தல்/கொட்டப்

இந்த 

தினரப் டம் 

நூறுநொள் 

ஓடுமொ? 

தினரப் டம்   
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ப் டுதல்  

19 (ஒரு ப ொருள்) 

விற் னையொதல்;

(கனடவியொ ரம்) 

நடத்தல்  

புதிதொய் 

வந்திருக்கும் 

இந்த மருந்து 

எங்கள் 

கனடயில் 

சுமொரகத்தொன் 

ஓடுகிறது 

புதிதொய் 

வந்திருக்கும் 

இந்த மருந்து 

கனடயில் சுமொரகத்தொன் 

20 (கொலம் 

வினரவொக) 

கழிதல்; நடத்தல் 

கவனலயில் 

கசர்ந்து 

ஒருவருடம் 

ஓடிவிட்டது. 

ஒருவருடம்  கவனலயில் 

கசர்ந்து 

21 (எதிர்மனற 

வடிவங்களில் 

அல்லது 

எதிமனறச் 

பசொற்ககளொடு 

வரும்க ொது) 

பசயல் டத் 

கதொன்றுதல் 

கொவல் துனற 

அதிகொொிகள் 

திடீபரன்று 

வந்தவுடன் 

எைக்கு ஒன்றும் 

ஓடவில்னல. 

ஒன்றும்  எைக்கு 

 

கிொியொ அகரொதி ஓடு என்ற வினையின் அர்த்தங்கனள மூன்று முக்கியக் குழுமங்களொகப் 

 குத்து  ட்டியலிடப் டுகின்றது. 

அ. இடம்ப யர்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. ஒரு நினலயில் நின்று இயங்குதல் பதொடர் ொை வழக்கு. 

இ. இயக்கம் இல்லொதவற்னற இயக்கம் உள்ளது க ொல் கூறும் வழக்கு 

க்ொியொ ஓடு என்ற வினைக்கு (மைிதன், விலங்கு ஆகியனவ கொல்கனள முன்னும்  ின்னும் 

கவகமொக எடுத்து னவப் தம் மூலம் ) நடப் னத விட வினரந்துச் பசல்லுதல் என் னத 

முதன்னம அர்த்தமொகவும் (இயந்திர வினசயொல் இயங்கும் க ொன்ற வொகைங்கள்) ஓர் 

இடத்திலிருந்து மற்பறொரு இடத்திற்குச் பசல்லுதல், (இயந்திரங்கள்) இயங்குதல்/ 

பசயல் டுதல், (மூச்சு) விடுதல்; (சுவொசக் கொற்று) உள்கள க ொய் பவளிகய வருதல், 
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(மூச்சு) விடுதல்; (சுவொசக் கொற்று) உள்கள க ொய் பவளிகய வருதல், (நீர், இரத்தம் 

க ொன்ற திரவங்கள் குறிப் ிட்டப்  ொனதயில் வழியொகப்  ொய்தல்) (னகயில் கரனக, 

பசடியின் கவர் முதலியை)  திந்திருத்தல், (தனலயில் நனர)  ரவுதல், (தினரப் டம், 

நொடகம் முதலியனவ அரங்குகளில் பதொடர்ச்சியொக) நடத்தல்; ( ைி, கவனல) 

நனடப றுதல், (தினரப் டம்,நொடகம் முதலியனவ அரங்குகளில் பதொடர்ச்சியொக) 

நடத்துதல்;  ( ைி, கவனல) நனடப றுதல்,(ஒரு ப ொருள்) விற் னையொதல், (கொதல் 

வினரவொகக்) கழிதல்; கடத்தல், (எதிர்மனற வடிவங்களில் அல்லது எதிமனறச் 

பசொற்ககளொடு) பசயல் டத் கதொன்றுதல்; பசயல் டுத்த  எண்ணுதல் என் ைவற்னறத் 

துனைநினல அர்த்தங்களொகவும்  ட்டியலிட்டுள்ளது. அனடப்புக்குறிக்குள் 

தரப் ட்டுள்ளத் தகவல்கள் ஓடு என்ற வினை மைிதன், விலங்கு க ொன்றனவத் தமது 

கொல்களொல் கவகவொக நகர்வனத முதன்னம அர்த்தமொக பவளிப் த்தும். வொகைங்கள் 

இயந்திர வினசயொல் ஓொிடத்திலிருந்து மற்பறொரு இடத்திற்குச் பசல்லுதல் இதன் 

இரண்டொவது  அர்த்தமொகும். இயந்திரங்கள் இயங்குவனதக் குறிப் ிடுவது ஓடு என் தன் 

மூன்றொவது அர்த்தமொகும். சுவொசக்கொற்று உள்களயும் பவளிகயயும் வருவது ஓடு 

என் தன் நொன்கொவது அர்த்தமொகும். திரவத்தின் பதொடர்ச்சியொை நகர்வு இயக்கம் 

ஐந்தொவது அர்த்தமொகும். இனவகள் ஓடு என் தன் உண்னமச் சலை அர்த்தங்களொகும்.  

         “இடம்ப யர்தல் பதொடர் ொை வழக்கு” என் தன் கீழ்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள 

அர்த்தங்கள் யொவும் இடப்ப யர்ச்சிசொர்ந்த சலங்களொகும். “ஒரு நினலயில் நின்று 

இயங்குதல் பதொடர் ொை வழக்கு” என் தன் கீழ் தரப் ட்டுள்ள அர்த்தங்கள் 

இடப்ப யர்சினயக் குறிப் ிடொமல் ஒரு நினலயில் நின்று இயங்குவனதக் குறிப் ிடும். 
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“இயக்கம் இல்லொதவற்னற இயக்கம் உள்ளது க ொல் கூறும் வழக்கு” என் தன் கீழ் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள இரு அர்தங்கனளயும் உருவக நீட்சிகளொகக் பகொள்ளலொம்.  

இவ்வொறு ஓடு முன்றுவனகயில் ப ொருண்னம நீட்சி பசய்கின்றது.  

            இவ்வினை முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் எழுவொனயயும் ஏழொம் 

கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் வரும் இடத்னதயும்  ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். ஓடு 

ஏற்கும் எழுவொய்ப் ப யர்த்பதொடர்களின் மற்றும் இடப் ப யர்த்பதொடர்களின் 

அடிப் னடயில்  இதன் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள விளக்கலொம். இனதப்  ின்வருமொறு 

வொய்ப் ொட்டில் கூறலொம். 

(258)  ஓடு [ ப பதொ    -    ப பதொ-இல்] 

           + எழுவொய்           +இடம் 

           + ப ொருண்னமப்   ப ொருண்னமப்   

 ண்புக்கூறுகள்    ண்புக்கூறுகள் 

 

          ஓடு என் தன்  ல ப ொருண்னமனய அதன் எழுவொயொக வரும் பசொற்களின் 

சூழலொலும் அறிந்துபகொள்ளலொம். இனவ ஓடு என் தன் முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து 

அதன் துனைநினல அர்த்தங்கனள ஆக்க உதவும். புஸ்பதப ொவ்கியின் ப ொருண்னம 

அனமப்புச் சட்டகத்தில்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு 

(வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு), 

பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் 

கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டப்   ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் என்ற 

ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயில் ஆய்ந்து விளக்கலொம். 
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6.3.21. ஓட்டு 

           ஓட்டு என்ற பசொல் வடிவுக்குக் கிொியொவில் இரண்டுப்  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. 

அதில் ஒன்று வினைப்  திவு, மற்பறொன்று ப யர்ப்  திவு, ஓட்டு என்ற வினை ஓடு என்ற 

வினையின் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினை வடிவமொகும். இவ்வினைக்குக் கிொியொவில் 

11 அர்த்தங்கள் தரப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை இனதப்  ட்டியலிடும். 

அட்டவனை 

வ. 

எண் 

அர்த்தங்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் பசயப் டு 

ப ொருள் 
இடம்/கொரைம் 

அ  ஓடும் டிச் பசய்தல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 
     

1 (ப ரும் ொலும் வீட்டு 

விலங்குகனளத்) 

துரத்துதல்; விரட்டுதல் 

பதொட்டத்திற்குள் 

ஆடு புகுந்து 

விட்டது, அனத 

ஓட்டு. 

நீ ஆடுகள்  

2 (பசல், க ொ ஆகிய 

வினைகளுடன் 

இனைந்து) ஆடு மொடு 

க ொன்ற மிருகங்கனள 

ஓர் இடத்திலிருந்து 

மற்கறொர் இடத்துக்கு 

விரட்டிக் 

பகொண்டுக ொதல் 

சந்னதக்கு 

மொடுகனள 

ஓட்டிச்பசல்லும் 

சத்தம் ககட்டது. 

- மொடுகள் சந்னதக்கு 

ஆ இயங்கச்பசய்தல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 
    

3 (ஒன்றின் மீது) நடக்க 

அல்லது க ொகச் 

பசய்தல் 

 ரப் ிய 

கதிர்களின் மீது 

மொட்னட ஓட்டி 

மைிகனளப் 

 ிொித்தொர்கள். 

அவர்கள் மொடு  

4 (வொகைங்கனள) 

பசல்லுத்துதல்; 

கருவிகனள இயக்குதல் 

1ொிக்ஷொ 

ஓட்டிக்பகொண்டிரு

ந்தவர் கொர் ஓட்டக் 

கற்றுக்பகொள்கிறொ

1.அவர் 

 

 

ொிக்ஷொ, கொர் 
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ர்.  

2ஏர் ஓட்ட மொடு 

இல்னல. 

  

 

ஏர் 

 

5 (விலங்குகளின் மீது 

ஏறி அமர்ந்து) சவொொி 

பசய்தல் 

1கடிவொளம் 

இல்லொமகலகய 

குதினர 

ஓட்டிக்கட்டிைொர். 

2புலினய அடக்கி 

அதன் மீது ஏறி 

அமர்ந்து 

ஓட்டிவரும் 

ஐயப் ன்  டம் 

சுவொில் 

பதொங்கியது. 

 

1.அவர் 

 

 

 

2.ஐயப் 

ன் 

 

1.குதினர 

 

 

 

 

2.புலி 

 

இ கமலும் கீழும் அல்லது 

நீள வொக்கில் க ொகச் 

பசய்தல் பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

6 (விரல்கனள) 

வினரவொக நகர்த்துதல் 

1களிமண்னை 

உருட்டி அதன் மீது 

விரல்கனள ஓட்டி 

உருவம் 

பகொடுத்தொர். 

2அவள் வீனை 

தந்திகளின் மீது 

விரல்கனள 

ஓட்டிைொள். 

1.அவர் 

 

 

 

2.அவள் 

1.விரல்கள் 

 

 

 

2.விரல்கள் 

1.களிமண்  

 

 

 

2.வீனை 

தந்திகள் மீது 

7 ( ொர்னவனயப் 

ப ொருள்கள் மீது) 

பசலுத்துதல் 

கனடவொசலில்  

நின்று கண்ைொடி 

 ன்ைல்களின் 

 ின் 

னவக்கப் ட்டிருந்த 

ப ொருள்களின் மீது 

 ொர்னவனய 

ஓட்டிைொன். 

அவன்  ொர்னவ கண்ைொடி 

 ன்ைல்களின் 

 ின் 

னவக்கப் ட்டிருந்

த ப ொருள்களின் 

மீது 

8 (கற் ிக்கும் 

 ொடத்னத)கவகமொகச் 

பசொல்லிச் பசொல்லுதல் 

ஆசிொியருக்கு 

கநரம் இல்னல, 

 ொடத்னத 

ஓட்டிவிட்டொர். 

ஆசிொியர்  ொடம்  
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ஈ அகற்றுதல் 

பதொடர் ொை வழக்கு 

    

9 (க ய் க ொன்றவற்னற 

ஒருவனர விட்டு) 

விலகச் பசய்தல்  

க ய் ஓட்டுவதற்கு 

பூசொொினய 

அனழத்துவரப்க ொ

ைொர்கள் 

பூசொொி க ய்  

உ மரபு வழக்கு     

10 (கநரத்னதக்) கழித்தல் வண்டி இரண்டு 

மைி கநரம் 

தொமதமொக 

வருகிறதொம், 

ப ொழுனத எப் டி 

ஓட்டுவது? 

 ப ொழுது  

11 (கொொியத்னதச்) 

சமொளித்தல் 

அனறகுனற 

ஆங்கிலத்னத 

னவத்துக்பகொண்டு 

எப் டிகயொ 

இதுநொள் வனர 

ஓட்டிவிட்கடன். 

நொன்  ஆங்கிலத்னத 

னவத்துபகொண்டு 

 

ஓட்டு என்ற வினை ஓடு என்ற வினையின் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினை 

வடிவமொகும். ஓடு என் தற்குத் தரப் ட்டுள்ள அர்த்தங்களுக்கும் ஓட்டு என் தற்குத் 

தரப் ட்டுள்ள அர்த்தங்களுக்கும் இனடயில்  ல இனைகனளக் கொைலொம். க்ொியொ 

அகரொதி ஓட்டு என் தன் அர்த்தங்கனள முக்கியமொக ஐந்தொகப்  குத்துப் 

 ட்டியலிடுகின்றது: 

அ. ஓடும் டிச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. இயங்கச்பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இ. கமலும் கீழும் அல்லது நீள வொக்கில் க ொகச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு  

ஈ. அகற்றுதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

            உ. மரபு வழக்கு 
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க்ொியொ “விலங்குகனள விரட்டுதல்; துரத்துதல்” என் னத முதன்னம அர்த்தமொகப் 

 ட்டியலிடுகின்றது. முதல் இரண்டிற்கும் அதிக கவறு ொடில்னல. சுழல் தொன் இவற்னற 

கவறு டுத்துகின்றது. “வொகைங்கனள ஓட்டு” என்ற அர்த்தத்தில் ஓட்டு என் தன் 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் அனமப்பு  ின்வருமொறு அனமயும்: 

(255)    ஓட்டு  

            நிஅனமப்பு=     E1:e1:பசயற் ொங்கு 

                                    E2=e2:பசயற் ொங்கு 

                                மறு அனமப்பு=

             அனமப்பு=      ஆளர்1= x:மைிதன் 

                                     ஆளர்2 = y:வொகைம் 

            குஅனமப்பு=    முனறயொை = நகர் (e2, y) 

                                    பசயலி =ஒட்டு-பசயல் (e1, x , y) 
 

ஓட்டு முக்கியமொக வழுநினலயில் முதலில் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் எழுவொனயயும் 

இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் வரும் பசயப் டுப ொருனளயும் ஏழொம் 

கவற்றுனமத் பதொடரொககவொ  ின்னுருபுத் பதொடரொககவொ வரும் இடத்னதயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும். 

 (256)        ஒட்டு    [ப பதொ  + ப பதொ  - ஐ  + ப பதொ_இன்_மீது]   

 ங்பகடுப் ொளர்களொக வரும் எழுவொய், பசயப் டுப ொருள், இடம் என் ைவற்றின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் நொம் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய 

விளக்கலொம். ஓட்டு என் தன் முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து  ிற துனைநினல 

அர்த்தங்கனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனள ஊகிக்ககவொப் புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். 

அனடப்புக்குறிகளுக்குள்  பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக 

அனமந்த இதற்கு உதவும். புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில் 
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அனமயும் நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் 

மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டப்  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகளொலும் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய விளக்கலொம் அல்லது 

ஆக்கலொம். 

6.3.22. கட்டு 

            கட்டு என் தற்குக் கிொியொவில் அவற்றின் முரண் டு ப ொருண்னம அடிப் னடயில் 

நொன்குப்  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. இவற்றில் கட்டு1 முக்கிய வினைவடிவமொகும், கட்டு 

2துனைவினை வடிவமொகும். கட்டு3-உம் கட்டு4-ப யர்ப்  திவுகளொகும். இவற்றில் 

கட்டு1மட்டும் இங்கு விளக்கப் ட்டுள்ளது. 

       கட்டு1என் தற்கு கிொியொவில் 26 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. இவற்னற 

அவற்றின் எடுத்துக்கொட்டுகளுடனும் அதிலிருந்து ப றப் டும்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

குறித்தத் தகவலுடன்  ின்வருமொறு அட்டவனைப் டுத்தலொம். 

 அட்டவனை 

வ.  

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டு  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

   எழுவொய் பசய் டுப ொ

ருள் 
இடம்/கொரைம்/மு

னற 

அ உருவொக்குதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

1 உருவொக்குதல் 

(வீடு,  ொலம் 

முதலியவற்னற 

அனமத்த டி); 

அனமத்தல் 

1. த்து மொடிக் 

கட்டிடம் கட்டும் 

 ைி 

நடந்துக்பகொண்டிருக்

கிறது. 

 

 

 

 

1. த்து மொடிக் 

கட்டிடம்  

 

 

 

 

 

 

http://www.languageinindia.com/


433 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

( றனவ, கதைி 

முதலியனவ 

கூட்னட) 

 

2.கதவின் சொவித் 

துனளயில் குளவி 

கூடு கட்டியிருந்தது. 

 

2. குளவி 

 

2.கூடு 

 

2.கதவின் சொவித் 

துனளயில் 

2  தித்தல் 

(ஆ ரைங்களில் 

கற்கனள); 

ப ொருத்துதல் 

(பசயற்னகயொகப் 

 ல்னல) 

1.கமொதிரத்துக்குப் 

 ச்னசக்கல் 

கட்டிைொல் அழகொக 

இருக்குமொ?. 

2.அவர் தங்கப் ல் 

கட்டியிருக்கிறொர். 

 

 

 

 

2.அவர் 

1. ச்னசக்கல் 

 

 

 

2. தங்கப் ல் 

1.கமொதிரத்துக்கு 

3 எழுதுதல் 

( ொட்டு) 

அந்த கொலத்தில் 

கொட்டிய 

 ொட்டுகனளக் 

கூத்தில் 

 ொடியிருக்கிறொர்கள். 

அவர்கள்  ொட்டுகள் கூத்தில் 

4 அனமத்தல் ( ல 

 ொகங்கனள 

ஒன்று கசர்த்து 

ஒன்னற) 

1.ரயில் ப ட்டி 

கட்டும் 

பதொழிற்சொனல 

ஒன்று பசன்னையில் 

இருக்கிறது. 

2.கப் ல் கட்டும் 

கூடம் ஒன்னற அரசு 

அனமக்கவிருக்கிறது. 

3.மூங்கில் முள்னள 

பவட்டிப்  டல் 

கட்டிக்பகொண்டிருந்

தொன். 

4.பவவ்கவறு 

உத்திகனளப் 

 யன் டுத்தி இந்த 

நொவல் 

கட்டப் ட்டிருக்கிறது

.  

1.பதொழிற்சொ

னல 

 

 

2. கூடம் 

 

 

3.அவன் 

 

 

 

1.ரயில் 

ப ட்டி 

 

 

 2..கப் ல்  

 

 

3.  டல் 

 

 

 

4. நொவல் 

1.பசன்னையில் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.பவவ்கவறு 

உத்திகனளப் 

 யன் டுத்தி 

5 கசர்த்தல் 

(மண்னைத் 

திரட்டிப்  யிொின் 

கவொில்) 

 யிர்க்கொலில் 

மண்னைக் 

கட்டிக்பகொண்டுருந்

தொன். 

அவன் மண்  யிர்க்கொலில் 
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6 அனமத்தல் 

(புத்தகங்கள் 

க ொன்றவற்னற 

அச்சிடுவதற்க்கொ

க அவற்றின் 

 க்கங்கனள) 

1.முன்ப ல்லொம் 

அச்சகங்களில் 

சிரமப் ட்டுப்  க்கம் 

கட்டிக்பகொண்டிருப்

 ொர்கள். 

1.அவர்கள் 

 

 

 

 

1.  க்கம் 

 

 

 

1.அச்சகங்களில் 

ஆ இனைத்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு 

    

7  ினைத்தல்( 

கயிறு 

க ொன்றவற்றொல் 

ஒருவனர 

ஒன்கறொடு ); 

இனைத்தல்        

(ஒன்னற 

மற்பறொன்பறொடு; 

சுற்றுதல்(ஒன்னற

ச் சுருட்டி 

அல்லது 

மற்பறொன்றுள் 

னவத்துக் கயிறு 

முதலிய வற்றொல்) 

1.திருடனைப் 

 ிடித்துத் தூகைொடு 

கட்டியிருந்தொர்கள். 

1.சனடயின்  

நுைியில் குஞ்சலம் 

கட்டியிருந்தொள். 

3.ஒரு கிகலொ 

அொிசினயப் 

ப ொட்டலம் கட்டிக் 

பகொடுங்கள். 

1.அவர்கள் 

 

 

2.அவள் 

 

 

3.நீங்கள் 

1.திருடன் 

 

 

2. குஞ்சலம் 

 

 

3.ப ொட்டலம் 

1.தூகைொடு 

 

 

2.சனடயின்  

நுைியில் 

 

3.அொிசினய 

8 பகட்டியொகச் 

சுற்றுதல்(எலும்பு 

முறிவு, கொயம் 

க ொன்றவற்றுக்கு

ச் சிகிச்னச 

அளிக்கும் 

விதமொக மருந்து 

க ொன்றவற்னற 

னவத்து) 

1.எலும்பு முறிந்த 

இடத்தில் மருத்துவர் 

கட்டுக் கட்டி 

விட்டொர். 

2.புண்ைில் மருந்து 

னவத்துத் துைியொல் 

கட்டிைொள். 

1. மருத்துவர் 

 

 

 

2.அவள் 

1.கட்டு 

 

 

 

2.புண்னை 

1.எலும்பு முறிந்த 

இடத்தில் 

 

 

2.புண்ைில். 

மருந்து னவத்து 

9 குறிப் ிட்ட 

முனறயில் 

உடுத்துதல் 

(புடனவ, கவட்டி 

முதலியவற்னற) 

1.கல்யொைத்துக்குப் 

க ொகப்  ட்டுப் 

புடனவ 

கட்டிக்பகொண்டொள். 

2.தனலயில் 

கட்டியிருந்த 

துண்னட எடுத்து 

இடுப் ில் 

கட்டிக்பகொண்டொன். 

1.அவள் 

 

 

 

2.அவன் 

 

 

 

2.  ட்டுப் 

புடனவ 

 

 

2.துண்னட 

 

 

 

 

 

 

 

2.தனலயில், 

இடுப் ில் 
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3.கவட்டினய 

மடித்துக் 

கட்டிக்பகொண்டு 

கதொட்ட கவனலயில் 

அவன் இறங்கிைொன். 

3. அவன் 3.கவட்டி 

 

 

 

3.மடித்து 

10 அைிதல்  

(கடிகொரம், 

தொயத்து 

க ொன்றவற்னற) 

1.அவர் வினல 

உயர்ந்த கடிகொரம் 

ஒன்னறக் 

கட்டியிருந்தொர். 

2.‘இந்த தொயத்னத 

கட்டிக்பகொள்ளுங்க, 

எல்லொம் 

சொியொகிவிடும்’ 

என்றொர் பூசொொி. 

1.அவர் 

 

 

 

2. நீங்கல் 

1. வினல 

உயர்ந்த 

கடிகொரம் 

 

 

2.தொயத்து 

 

 

 

 

11 மனறத்தல்(கண்

ைொடித் 

துைியொல் சுற்றி) 

தீவிரவொதிகள் 

அவனரக் கண்னைக் 

கட்டிக் கடத்தி 

பசன்றொர்கள். 

தீவிரவொதிகள் கண்  

12 அைிவித்து 

முடிச்சிடுதல் 

(சடங்குகளில் 

தொலி,  ட்டம் 

க ொன்றவற்னற) 

1.அறு தொம் 

கல்யொைத்திலும் 

தொலி கட்டப் டும். 

2.மைப்ப ண்ணுக்கு

த் தொய்மொமன்  ட்டம் 

கட்டிைொன். 

 

 

 

2. தொய்மொமன் 

1. தொலி 

 

 

2.  ட்டம் 

1.அறு தொம் 

கல்யொைத்தில் 

13  ினைத்தல் ; 

பூட்டுதல் 

(வண்டி, ஏர் 

முதலியவற்றில் 

மொட்னட) 

1.தமிழ்நொட்டில் 

ப ரும் ொலும் ஏொில் 

எருனமகனளக் கட்டி 

உழுவதில்னல. 

2.ஊருக்கு க ொக 

வண்டி 

கட்டிக்பகொண்டு வொ 

 1.எருனமகள் 

 

 

 

2.வண்டி 

1.தமிழ்நொட்டில் 

14 பதொடுத்தல் 

(பூக்கனளச் 

சரமொக,  

மொனலயொக) 

1.உதிொிப்பூ வொங்கிக் 

கட்டிக்பகொண்டிருக்கி

றொள். 

2.ஆள் உயர 

மொனலனயக் 

கட்டிக்பகொண்டு 

வந்திருக்கிறொர்கள். 

1.அவள் 

 

 

2.அவர்கள் 

1.உதிொிப்பூ 

 

 

2.ஆள் உயர 

மொனலனய 

 

15 மடித்தல், 

சுருட்டுதல் 

இரண்டு பீடொ கட்டிக் 

பகொடு. 

நீ பீடொ  
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(பவற்றினலனய 

பீடொவொக) 

16 மடக்கி னவத்தல் 

(னககனள 

மொர் ின் 

குறுக்கொக); 

 ின்புறம் 

னவத்திருத்தல் 

(னககனள 

இனைத்த 

ைினலயில்); 

ககொத்து 

அனைத்தல் 

(உயர்த்திய கொல் 

மூட்டுகனளக் 

னககளொல்) 

1.மொர் ில் னக கட்டி 

நிற்க்கும் 

விகவகொைந்தொின் 

உருவப் டம். 

2.னகனயப்  ின் 

புறமொகக் கட்டி 

பகொண்டு 

உலொத்திைொன். 

3.இரு னகயொலும் 

முழங்கொனலக் 

கட்டிய டி 

உக்கொந்திருந்தொன். 

1.விகவகைந்த

ர் 

 

 

2.அவள் 

 

 

3.அவன் 

1.னக 

 

 

 

2.னக 

 

 

3.முழங்கொல் 

 

 

 

 

1.மொர் ில் 

 

 

 

2. ின்புறமொக 

17 திருமைம் பசய்து 

பகொள்ளுதல்; 

திருமைம் பசய்து 

தருதல் 

1.கட்டிைொல் 

அத்னதப் 

ப ண்னைத்தொன் 

கட்டுகவன் என்று 

அவன் 

ஒற்னறக்கொலில் 

நின்றொன். 

2.உங்கள் 

ப ண்னை எைக்கு 

கட்டித் தருவிர்களொ 

என்று அவொிடம் 

னதொியமொகக் 

ககட்டொன். 

1.அவன் 

 

 

 

 

 

 

1.அத்னத 

ப ண் 

 

 

 

 

2. உங்கள் 

ப ண் 

 

 

 

 

 

 

2.எைக்கு 

18 கதக்குதல் (நீனர); 

கதங்குதல் (நீர்) 

வயலில் கட்டிய 

தண்ைீனர யொகரொ 

திறந்து விட்டொர்கள். 

 தண்ைீர் வயலில் 

19 திரளுதல் 

(பநஞ்சில் சளி, 

க ம்) திரளுதல் 

(அடிப் ட்ட 

இடத்தில் 

இரத்தம், கொல் 

க ொன்ற 

உறுப் ில் நீர்) 

1.பநஞ்சில் சளி 

கட்டியிருக்கிறது. 

2.கீகழ விழுந்ததில் 

பதொனடயில் இரத்தம் 

கட்டிவிட்டது. 

3.கொலில் நீர் 

கட்டியிருக்கிறது. 

1. சளி 

 

2. இரத்தம் 

 

 

3. நீர் 

 1.பநஞ்சில் 

 

2.பதொனடயில் 

 

3.கொலில் 
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20 க ொதுமொைதொக 

இருத்தல் 

(ப ரும் ொலும் 

எதிர்மனற 

வொக்கியங்களில்); 

கடுப் டியொதல்  ( 

வினல , கூலி 

முதலியனவ). 

1.முப் து ரூ ொய்ப் 

ப ொருனளப்  த்து 

ரூ ொய்க்குக் 

ககட்டொல் எப் டி 

கட்டும்?. 

2.‘நீங்கள் ககட்கிற 

வினல எைக்கு 

கட்டொது’ என்றொர் 

கனடக்கொரர். 

  எப் டி 

21 பசலுத்துதல் 

(கட்டைம், 

சந்தொ,வட்டி 

க ொன்றவற்னற) 

1.நொனளக் கொனல 

கதர்வுக்குப்  ைம் 

கட்டிவிடு. 

2.ஒழுங்கொக வட்டி 

கட்டி வருகிகறன். 

 

 

 

2.நொன் 

1.  ைம் 

 

 

2. வட்டி 

 

22 பூணுதல்(கவடம்); 

தொித்தல் 

1.அந்த கொலத்தில் 

எங்கள் தொத்தொ கட்டி 

ஆடொத கவடகம 

இல்னல. 

2.அவர் எந்த கவடம் 

கட்டிைொலும் 

 ொத்திரத்கதொடு 

ப ொருந்திவிடுவொர்.  

1. எங்கள் 

தொத்தொ 

 

 

2.அவர் 

கவடம் 

 

 

 

கவடம் 

 

23 சூட்டுதல் 

(ப ரும் ொலும் 

விரும் ொத 

விதத்தில்) 

( ட்னடப்ப யர்) 

1.எல்லொரும் கசர்ந்து 

எைக்கு திருட்டுப் 

 ட்டம் 

கட்டிவிட்டொர்கள். 

2.அவன் எைக்கு 

ன த்தியக்கொரப் 

 ட்டம் கட்டலொம் 

என்று  ொர்க்கிறொன். 

1.அவர்கள் 

 

 

 

2.அவன் 

1. திருட்டுப் 

 ட்டம் 

 

 

2. யித்தியக்

கொரப்  ட்டம் 

 

24 முறித்தல் 

(விசத்னத 

மருந்து) 

 ொம்பு விஷத்னதச் 

சிறியொநங்னக கட்டும் 

என்று சித்த 

மருத்துவம் 

கூறுகிறது. 

சிறியொநங்னக  ொம்பு விஷம்  

25 இறுகுதல் 

(சிலவனக 

உைவு, மருந்து 

க ொன்றவற்னற 

உட்பகொள்வதொல் 

1.அடிக்கடி கீனர 

சொப் ிட்டொல் மலம் 

கட்டொது. 

2.‘வயிற்றுப்க ொக்கு 

அதிகமொைொல் 

1. மலம் 

 

 

2.பவந்தயம் 

 

 

 

2.மலம் 
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மலம்); 

இறுகச்பசய்தல் 

(சில வனக 

உைவு, மருந்து 

மலத்னத) 

பவந்தயத்னத 

சொப் ிடுங்கள். 

மலத்னத கட்டும்’ 

என்றொர் னவத்தியர். 

            

கட்டு1 என் தன் அர்த்தங்கள்  ின்வருமொறு இரு முக்கியக் குழுமங்களொகப்  ிொிக்கப் ட்டு 

கிொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது.  

        அ. உருவொக்குதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

        ஆ. இனைத்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இதன் முதன்னமக் குழும அர்த்தம் “உருவொக்குதல்” என் தொகும். முதன்னமக் குழும 

அர்த்தத்திலிருந்து  ிற  துனை நினலயில் வரும் “இனைத்தல்” என்ற குழும 

அர்த்தங்கனளச் சூழல் அடிப் னடயில் விளக்ககவொ ஆக்ககவொ இயலும். கவறு ட்ட 

ப ொருண்னமச் சூழலில் கட்டு1 என் தன் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற எண்ைிக்னகயிலொை 

அர்த்தங்கனளப் ப றும் வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம்  அகரொதியில் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அர்த்தங்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த உதவும் 

ப ொருண்னமயின் ஒரு மொதிொினய நொம் தரகவண்டும். கட்டு1 என் தன் 

 ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு, 

(வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, பசயலிப்  ங்களிப்பு), 

பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் அடிப் னடயிலும் வனகக் 

கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய 

ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து விளக்கலொம். 
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          கட்டு1 என் து வழுநினலயில் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் கட்டும் 

எழுவொயும் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் கட்டப் டும் 

பசயப் டுப ொருனளயும் முக்கியப்  ங்பகடுப் ொளர்களொக ஏற்கும்.  இத்பதொடர்களின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினை கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளப் 

ப ொருள்ககொள் பசய்யும். 

 (257)       கட்டு    [ ப பதொ   +   ப பதொ-ஐ  __ ] 

                   + எழுவொய் + பசயப் டுப ொருள்/ +ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகள்   

          

கட்டு1 என் தற்கு புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனறக் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் 

பசொற்ப ொருண்னம அனமப்ன ப்  ின்வருமொறுத் தரலொம்: 

 (258)    கட்டு1 

                                     E1:e1: பசயற் ொங்கு 

                                     E2=e2:  நினல  

            நி அனமப்பு=    மறு அனமப்பு = 

                                     தனலனம = e1           

                                  ஆளர்1=          ேிலங்கு_தைி 

                                                           முனறயரை = சேரதீகப்சேரருள்             

                                                            உருேரக்கப்ேட்டசேரருள்        

             அனமப்பு=   ஆளர்2=           ஆக்கக்கூறு =  

                                                            முனறயொை = ப ௌதீகப்ப ொருள்   

                                ேழுநினலேஆைர்         மூலப்சேரருள் 

                     முனறயரை= திரள்சேரருள் 

              குஅனமப்பு=    உருவொக்கு –பசொகஅ 

                                     முனறயொை= இரு (e2,      ) 

                                     பசயலி=கட்டு_பசயல் (e1,         ,        )      

1 

2 

2 

2 

1 

3 

    3 
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6.3.23. கனல  

       க்ொியொவில் கனல என் தன் முரண் ொட்டு அர்த்தங்கள் கருதப் ட்டு ஐந்து 

 திவுகளொகத் தரப் ட்டுள்ளை. இவற்றில் மூன்று வினைப்  திவுகள், இரண்டு ப யர்ப் 

 திவுகள். கனல1 என் து கனல2 என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றிய 

வினைவடிவொகும். 

6.3.23.1 கனல1 

        கனல1 என்ற வினைக்கு 6 அர்த்தங்கள் க்ொியொவில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

இதிலிருந்து கினடக்கும் தகவல்கனளப்  ின்வருமொறு அட்டவனைப் டுத்தலொம். 

அட்டவனை 

வ 

எண் 

அர்த்தங்கள் எடுத்துக்கொட்டுக

ள் 

 ங்பகடுப் ொளர் 

   எழுவொய் கொரைம்/மு

னற 

இடம் 

1  (அடுக்கு வொினச 

முதலியை) 

சீர்பகடுதல்  

1.தனலமுடிக் 

கனலந்து 

கொதுகனள மூடிக் 

பகொண்டது. 

2.மடித்து 

அடுக்கி 

னவத்திருந்தத் 

துைிகள் 

கனலந்துக் 

கிடந்தை. 

3.ஊர்வலத்திைர் 

வொினசக் 

கனலயொமல் 

அனமதியொகச் 

பசன்றைர் 

1.தனலமுடி 

 

 

 

2.மடித்து 

அடுக்கி 

னவத்திருந்தத்து

ைிகள் 

 

3.வொினச 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (தூக்கம்,தியொை

ம் முதலியனவ) 

1.எங்களினடகய 

நிலவிய 

1.பமௌைம் 

 

1.அவருனடய 

ககள்வியொல்  
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நீங்குதல்; 

அகலுதல் 

பமௌைம் 

அவருனடய 

ககள்வியொல் 

கனலந்தது. 

2.கதவுத் 

தரப் டும் சத்தம் 

ககட்டுத் தூக்கம் 

கனலந்தது. 

 

 

 

 

2.தூக்கம் 

 

 

 

 

2.கதவுத் 

தட்டப் டும் 

சத்தம் ககட்டு 

3 (அலுவல் கநரம்) 

முடிதல் 

1அந்த 

வொலி னர 

நீதிமன்றம் 

கனலயும் 

வனரயிலும் 

கொவலில் னவக்க 

உத்தரவிடப் ட்

டது. 

1.நீதி மன்றம்   

4 (கூட்டம்,கமகம் 

முதலியனவப்) 

 ிொிதல்;  ிொிந்துச் 

பசல்லுதல் 

1மனழ வரும் 

க ொலிருந்தது, 

ஆைொல் கமகம் 

கனலந்துவிட்ட

து. 

2விழொ 

முடிந்ததும் 

கூட்டம் 

கனலந்தது. 

1கமகம் 

 

 

2கூட்டம் 

  

5 (எழுதப் ட்டது, 

வனரயப் ட்டது) 

அழிதல் 

1பநற்றியில் 

குங்குமம் 

கனலந்திருந்தது. 

2 லருனடயக் 

கொலடி  ட்டுக் 

ககொலம் 

கனலந்திருந்தது. 

1குங்குமம் 

 

 

2ககொலம் 

 

 

 

2 லருனடய 

கொலடி  ட்டு 

 

6 (உருவொகியிருந்

தக் கரு) 

சினததல்; 

இல்லொமல் 

க ொதல் 

அவளுக்கு 

ஏற் ட்ட 

அதிர்ச்சியில் கரு 

கனலந்ததொக 

மருத்துவர் 

கூறிைொர். 

கரு அதிர்ச்சியில்  

 

http://www.languageinindia.com/


442 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

கமற்கண்ட அட்டவனையிலிருந்து க்ொியொ அகரொதி கனல1என் தன் முதன்னம 

அர்த்தமொக அடுக்கு, வொினச முதலியை சீர் இழத்தனலயும் குனலதனலயும் குறிப் ிடுவது 

பதொிகின்றது. அதன் துனைநினல அர்த்தங்களொகத் தூக்கம், தியொைம் முதலியனவ 

 ிொிதனலயும்  ிொிந்துச் பசல்லுதனலயும், எழுதப் ட்டது, வனரயப் ட்டது என் ை 

அழிதனலயும் உருவொகியிருந்த கரு சினததனலயும் இல்லொமல் க ொதனலயும் 

குறிப் ிடுகின்றது. துனைநினல அர்த்தங்கள் யொனவயும் முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து 

ஆக்கப்ப ொருண்னமக் ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில் ஆக்க இயலும். இவ்வினை முதல் 

கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் கனலக்கும் எழுவொனய  ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். 

இதத்பதொடொின் ப ொருண்னமக் கூறுகள் அடிப் னடயில் இவ்வினை கவறு ட்ட 

அர்த்தங்கனள உைர்த்தும். 

(259)         கனல1 [ப பதொ_________] 

           கவறு ட்டப் ப ொருண்னமச் சூழலில் கனல1 என் தன் சொத்தியமொை எல்னலயற்ற 

எண்ைிக்னகயிலொை அர்த்தங்கனளப் ப றும் வழிகனளப் புொிந்துபகொள்ள அகதசமயம் 

அகரொதியில்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அர்த்தங்களின் எண்ைிக்னகனய எல்னலப் டுத்த 

உதவும் ப ொருண்னமயின் ஒரு மொதிொினய நொம் தர கவண்டும். கனல1 என் தன் 

 ல்ப ொருண்னமனயப்  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, நிகழ்வு அனமப்பு, குை அனமப்பு, 

(வடிவப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, உறுப்புப்  ங்களிப்பு, கநொக்கப்  ங்களிப்பு, 

பசயலிப்  ங்களிப்பு,) பசொல் மரபுொினம அனமப்பு என்ற அனமப்பு விளக்கங்கள் 

அடிப் னடயிலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்டப்  ினைப்பு மற்றும் இனை 
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இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகள் அடிப் னடயிலும் ஆய்ந்து அதன் 

ப ொருண்னம நீட்சினய அல்லது ப ொருண்னம ஆக்கத்னத விளக்கலொம். 

6.3.23.2 கனல2 

           கனல2 என் து கனல1 என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினைவடிமொகும். 

புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் கொரை வினை 

அர்த்தங்கனளக் கொரை வினையல்லொ அர்த்தங்களிலிருந்து ஆக்கவியலும். கனல2 

என் தற்குக் கிொியொவில்9அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

அட்டவனை 

வ.எண் ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொரு

ள் 
கொரைம்/முனற/இ

டம் 

1 (அடுக்கு, வொினச 

முதலியவற்னற) 

ஒழுங்கற்றதொக 

ஆக்குதல்; 

குனலத்தல் 

1.தயவுபசய்து 

அடுக்கினவத்திருக்

கும் புத்தகங்கனள 

எடுத்துக் 

கனலக்கொதீர்கள். 

2.வொொியிருந்த 

தனலமுடினயச் 

சட்படன்று வீசிய 

கொற்று 

கனலத்துவிட்டது. 

3.சீட்னடக் 

கனலத்துப் க ொடு! 

1.நீங்கள் 

 

 

 

2.கொற்று 

 

 

 

 

1.நீ 

1.அடுக்கி 

னவத்திருக்கும் 

புத்தகங்கள் 

 

  

2.வொொியிருந்த 

தனலமுடி 

 

 

 

2சீட்டு 

 

2 (தூக்கம், 

தியொைம் 

முதலியனவ 

கமற்பகொண்டு) 

நீடிக்கொதவொறு 

பசய்தல் 

1.சத்தம்க ொட்டுப் 

க சி தொத்தொவின் 

தூக்கத்னத 

கனலத்துவிட்டொ

கய!  

2.தன் தவத்னதக் 

கனலத்தவர்களுக்

கு முைிவர் சொ ம் 

1.நீ 

 

 

 

 

2.அவர்கள் 

1.தொத்தொவின் 

தூக்கம் 

 

 

 

2.தவம் 

1.சத்தம்க ொட்டுப் 

க சி 

http://www.languageinindia.com/


444 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

பகொடுத்தொர்.    

3 (கூட்டம், கமகம் 

முதலியவற்னற) 

 ிொிந்து க ொக 

னவத்தல் 

1.கும் னலக் 

கனலக்கக் கொவலர் 

கண்ைீர்ப்புனகக் 

குண்டுகனள 

பவடித்தைர். 

2.சூறொவளிக் 

கொற்று 

கமகங்கனளக் 

கனலத்துவிட்டது. 

1.கொவலர் 

 

 

 

 

1.சூறொவளி

க் கொற்று 

1.கும் ல் 

 

 

 

 

கமகங்கள் 

1.கண்ைீர்ப்புனக

க் குண்டுகனள 

பவடித்தைர் 

4 (எழுதப் ட்டனத, 

வனரயப் ட்ட

னத) அழித்தல் 

1.பநற்றிக் 

குங்குமத்னத 

வியர்னவக் 

கனலத்திருந்தது. 

2.தவழ்ந்து பசன்ற 

குழந்னத 

ககொலத்னதக் 

கனலத்துவிட்டது. 

1.வியர்னவ 

 

 

 

2. தவழ்ந்து 

பசன்ற 

குழந்னத 

 

1.பநற்றிக் 

குங்கும் 

 

 

2.ககொலம் 

 

5 (சட்டமன்றம், 

அனமச்சரனவ 

முதலியவற்றில் 

உள்ளவர்கனள) 

அதிகொரம் 

இழக்கச் பசய்தல் 

 ொரொளுமன்றத்னத

க்  

கனலத்துவிட்டுப் 

ப ொதுத்கதர்தல் 

நடத்த  ிரதமர் 

உத்கதசித்துள்ளொர்

. 

 ிரதமர்  ொரொளுமன்றம்  

6 (கட்சி, அனமப்பு 

முதலியவற்னற) 

இல்லொமல் 

ஆக்குதல் 

தங்கள் 

இயக்கத்னதக் 

கனலத்துவிட்டு 

 ைநொயக 

முனறக்கு வரும் டி 

தீவிரவொதிகனள 

 ிரதமர் 

ககட்டுக்பகொண்டொ

ர். 

தீவிரவொதி

கள் 

இயக்கம்  

7 (உருவொகியிருக்

கும் கருனவ) 

சினதத்தல்; 

அழித்தல் 

ஆரம்  

நினலயிலிருக்கும் 

கருனவக் 

கனலத்துக்பகொள்வ

து சட்ட டி 

குற்றமொகொது. 

 ஆரம் நினலயி

லிருக்கும் கரு 
 

8 (மைத்னத) 

பகடுத்தல் 

யொகரொ அவன் 

மைத்னதக் 

யொகரொ அவன் மைம்  
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கனலத்திருப் தொல் 

தொன் பசொத்னதப் 

 ிொிக்கச் 

பசொல்கிறொன். 

9 (ஒப் னைனய) 

நீக்குதல் 

1.நொடகம் 

முடிந்ததும் 

கதொநொயகி 

ஒப் னைனயக் 

கனலத்துக் 

பகொண்டிருந்தொர். 

2.நீ 

க ொட்டிருக்கும் 

நல்லவன் 

கவடத்னதக் 

கனலக்கும் வனர 

நொன் 

ஓயமொட்கடன்.  

1.கதொநொய

கி 

 

 

 

 

2.நீ 

 

 

 

1.ஒப் னை 

 

 

 

 

2.நல்லவன் 

கவடம் 

 

10 துரத்துதல்; 

விரட்டுதல் 

1.நொய் ஆட்னடக் 

கனலத்துக்பகொண்

டு பசன்றது. 

2.என்னை 

வீட்னடவிட்டுக் 

கனலக்கப்க ொகி

றொயொ? 

1.நொய் 

 

 

2.நொன் 

1.ஆடு 

 

 

2.வீடு 

 

 

        கனல2 என்ற வினை கனல1  என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினையொகும். 

இது அதன் முதன்னம அர்த்தமொக அடுக்கு, வொினச முதலியவற்னற ஒழுங்கற்றதரக 

ஆக்குேனதயும் குனலத்தனலயும் குறிப் ிடுகின்றது. அதன்  துனைநினல அர்த்தங்களொகத் 

தூக்கம், தியொைம் முதலியவற்னற நீடிக்கொது பசய்வனதயும் கூட்டம், கமகம் முதலியற்னற 

 ிொிந்து பேரகச் பசய்வனதயும், எழுதப் ட்டனதயும் வனரயப் ட்டனதயும் அழிப் னதயும் 

கட்சி, அனமப்பு முதலியேற்னற இல்லரமல் ஆக்குதேனதயும் சட்டமன்றம், அனமச்சரனே 

முதலியேற்றில் உள்ைேர்கனை அதிகரரம் இழக்கச் சசய்ேனதயும் உருேரகியிருக்கும் 
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கருனே சினதப்ேனதயும் அழிப்ேனதயும் மைத்னதக் பகடுப் னதயும் ஒப்ேனைனய 

நீக்குேனதயும் துரத்துேனதயும் ேிரட்டுேனதயும் துனைநினல அர்த்தங்களொகக் 

குறிப் ிடுகின்றது. இத்துனை அர்தங்கள் யொவற்னறயும் முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து 

ஆக்கப்ப ொருண்னமக்  ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில் ஆக்கவியலும். இதன் 

பசொற்ப ொருண்னம அனமப்பு  ின்வருமொறு அனமயும். 

 (260)   கனல2  

              நிஅனமப்பு=   E1:e1:பசயற் ொங்கு 

                                    E2=e2:நினல  

                                    மறு அனமப்பு=  

                                    தனலனம= e1  

              அனமப்பு=    ஆளர்1=  

                                    ஆளர்2=         ப ௌதீகப்ப ொருள்  

                                                            முனறயொை= ப ொருளன் 

            குஅனமப்பு=    வநிகொரைம்-பசொகஅ 

                                    முனறயொை=கனல_வினளவு (e2         )  

                                    பசயலி=கனல_பசயல்(e1,        ,          )  

2 

1 2 

2 

1 

 

 ங்பகடுப் ொளர்களொக வரும் எழுவொய், பசயப் டுப ொருள், இடம் என் ைவற்றின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் நொம் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய 

விளக்கலொம். குனல2 என் தன் முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து  ிற துனைநினல 

அர்த்தங்கனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனள பமொழி க சு வரொல் ஊகிக்ககவொப் 

புொிந்துபகொள்ளகவொ இயலும். அனடப்புக்குறிகளுக்கு பகொடுக்கப் ட்டுள்ளத் தகவல்கள் 

சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற 

அகரொதிக் ககொட் ொட்டு அடிப் னடயில் அனமயும் நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் 

அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின் 

ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம்,  கதர்பதடுக்கப் ட்டப்  ினைப்பு மற்றும் இனை 
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இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகளொலும் இவ்வினையின் 

 ல்ப ொருண்னமனய விளக்கலொம். 

6.3.24. கசர் 

      கசர்1, கசர்2 என் ை முனறகய பசயப் டுப ொருள் குன்றிய மற்றும் பசயப் டுப ொருள் 

குன்றொ வினைவடிவங்களொகும். புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் 

கொரை வினை அர்த்தங்கனளக் கொரை வினையல்லொ அர்த்தங்களிலிருந்து ப றும் 

அல்லது ஆக்கும் பசயல் ொடு விவொிக்கப் ட்டுள்ளது. 

6.3.24.1 கசர்1 

      கசர்1 என்ற பசொல்லிற்குக் க்ொியொவிை தற்கொல அகரொதி 6 அர்த்தங்கனளப் 

 ட்டியலிட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 52 

வ. 

எண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் இலக்கு (கு 

கவற்றுனம, 

ஒடு 

கவற்றுனம) 

இடம் (இல் 

கவற்றுனம)/முனற 

அ (இனைதல் 

பதொடர் ை 

வழக்கு) 

    

1 கூட்டொக 

இனைதல் 
1.இந்த ஆங்கில 

நொவனல இரண்டு 

க ர் கசர்ந்து 

பமொழிப யர்த்திருக்

கின்றைர். 

2.பகொஞ்சம் ப ொறு, 

நொம் இரண்டு க ரும் 

கசர்ந்து க ொகவொம். 

3.நொன்கும் 

இரண்டும் கசர்ந்தொல் 

1.இரண்டுக 

ர் 

 

 

2.இரண்டுக 

ர் 

 

நொன்கும் 

நொன்கும் 
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ஆறு. 

2 (ஒன்னற 

அல்லது 

ஒருவனர 

னமயமொகக் 

பகொண்டு 

ந ர்கள்) 

ஒன்றொதல்; 

ஒருங்கினைதல்

; திரளுதல் 

1.அனைத்துத் 

பதொழிற்சங்கங்களும் 

க ொரொட்டத்னத 

முன்ைிட்டு 

ஒன்றொகச் கசர்ந்தை. 

2.அவர் க ொகும் 

இடங்களிபலல்லொம் 

நினறய கூட்டம் 

கசர்கிறது. 

1.அனைத்துத் 

பதொழிற்சங்க

ங்கள் 

 

 

2.கூட்டம் 

  

3 ஒருவருடன் 

 ழக்கம் 

ஏற் டுத்திக்பகொ

ள்ளுதல்; நட்பு 

பகொள்ளுதல் 

1.அவகைொடு 

கசரொகத, பரொம்  

கமொசமொைவன். 

2.உங்களுடன் 

கசர்ந்ததொல் தொன் 

நொனும் நினறய 

புத்தகங்கனளப் 

 டிக்க 

ஆரம் ித்கதன். 

1.நீ 

 

 

2.நொன் 

1.அவகைொடு 

 

 

உங்ககளொடு 

 

 

 

4 (சொனல, ஆறு 

முதலியை) 

சந்தித்தல்; 

இைைதல் 

பதருவும் சந்தும் 

கசரும் இடத்தில் ஒரு 

க ருந்து நிறுத்தம் 

உள்ளது. 

பதருவும் 

சந்தும் 
  

5 (உனடந்த 

எலும்பு) ஒட்டிப் 

ப ொருந்துதல் 

முறிந்த னகபயலும்பு 

கசர்வதற்கு நொன்கு 

மொதங்கள் ஆகலொம். 

முறிந்த 

னகபயலும்பு 
  

6 (ஒரு அனமப்பு, 

நிறுவைம், குழு 

முதலியவற்றில்) 

இடம்ப றுதல் 

(கவனலயில்) 

ப ொறுப்க ற்று

க்பகொள்ளுதல் 

1.ப ொறியியல் 

கொல்லூொியில் கசர 

விரும்புகிகறன். 

2.அவர் 

மருத்துவமனையில் 

கசர்ந்து சிகிச்னசப் 

ப றுகிறொர். 

3.அவர் கவனலயில் 

கசர்ந்து பகொஞ்ச 

நொளிகலகய  தவி 

உயர்வு 

ப ற்றுவிட்டொர். 

1.நொன் 

 

 

2.அவர் 

 

 

 

3.அவர் 

 ப ொறியியல் 

கொல்லூொியில் 

 

 

2.மருத்துவமனையி

ல் 

 

3.கவனலயில் 

ஆ (அனடதல் 

பதொடர் ொை 
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வழக்கு) 

7 ( ைம்) 

கசமிக்கப் டுத

ல் 

இன்னும் பகொஞ்சம் 

 ைம் 

கசர்த்துவிட்டொல்  

புது வீடு கட்ட 

ஆரம் ித்துவிடுகவ

ன். 

 ைம்   

8 (ஓர் இடத்னத) 

அனடதல் 

1.சீக்கிரம் 

புறப் ட்டொல்தொன் 

இருட்டுவதற்குள் 

வீடு க ொய்ச் கசர 

முடியும். 

2.நீ அனுப் ிய 

கடிதம் க ொய்ச் 

கசர்ந்ததொ என்று 

பதொியவில்னல. 

 

 

 

 

2.கடிதம் 

வீடு 

 

 

 

 

 

9 (ஒன்று 

ஒருவொிடம்) 

பசன்றனடதல் 

அல்லது 

வந்தனடதல் 

நொன் அனுப் ிய 

 ைம் வந்து கசர்ந்த 

உடகைகய எைக்குத் 

தகவல் 

பதொிவிக்கவும். 

 ைம்  வந்து 

10 (பசொத்து 

ஒருவருக்கு) 

உொினமயொதல் 

உயிலின் டி 

அவருனடய பசொத்து 

அனைத்தும் இந்த 

 ள்ளிக்குச் கசரும். 

பசொத்து  இந்த 

 ள்ளிக்கு 
 

இ (ப ொருந்துதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

11 ப ொருத்தமொக 

அனமதல் 
1.இந்தச் சொவி 

வீட்டில் உள்ள 

எல்லொப் பூட்டுக்கும் 

கசரும். 

2.இந்தச் சட்னட 

யொருக்கும் கசரொது 

க ொலிருக்கிறகத! 

1.இந்தச் 

சொவி 

 

 

1. இந்தச் 

சட்னட 

1.எல்லொப் 

பூட்டுக்கும் 

 

 

2. யொருக்கும் 

 

ஈ (ஓர் இடத்தில் 

திரண்டிருத்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

12 (பசல்வம்) 

குவிதல் 

அவனுக்குப் 

 ல்கவறு வழிகளில் 

 ைம் அவனுக்கு  
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 ைம் கசர்கிறது. 

13 (அழுக்கு 

அல்லது துைி 

முதலியை) 

நினறதல் 

1. நக இடுக்கில் 

அழுக்கு 

கசர்ந்திருக்கிறது. 

2.துைி நினறயச் 

கசர்ந்துவிட்டது; 

துனவப் தற்கு கநரம் 

இல்னல. 

1.அழுக்கு 

 

 

2. துைி 

 

 

 1.நக இடுக்கில் 

 

      க்ொியொவின் அகரொதி கசர்1 என் தன் அர்த்தங்கனளப்  ின்வருமொறு நொன்கு முக்கியக் 

குழுமங்களொகப்  குத்து ஆய்கின்றது. 

        அ. இனைதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

        ஆ. அனடதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

        இ. ப ொருந்துதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

        ஈ. ஓொிடத்தில் திரண்டிருத்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ்  அகரொதி “கூட்டொக இருத்தல்” என் னத முதன்னம 

அர்த்தமொகவும் (சொனல, ஆறு முதலியை ) சந்தித்தல்; இனைதல், (உனடந்தது) ஒட்டிப் 

ப ொருத்துதல், (ஓர் இடத்னதப் க ொய்) அனடதல், (பசொத்து ஒருவருக்கு) உொினமயொதல், 

(அனமப் ில், நிறுவைத்தில்) இடம்ப றுதல், ப ொருத்தமொக அனமதல்; (உைவு 

முதலியை) ஒத்துப்க ொதல், (பசல்வம்) குவிதல்; (அழுக்கு, துைி முதலிய ) நினறதல்” 

என் ைவற்னறத் துனைநினல அர்த்தங்களொகவும்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. 

அனடப்புக்குறிக்குள்  தரப் ட்டுள்ள தகவல்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அர்த்த 
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கவறு ொடுகனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனளப் புொிந்துபகொள்ளவும் ஆக்கவும் உதவும். 

முதன்னம அர்த்தமொை “ஒன்று கூடு” என் தில் பதொடங்கி “சொனல, ஆறு என் ை 

சந்தித்தல், உனடந்தது ப ொருந்துதல், ஓொிடத்னதப் க ொய் அனடதல், பசொத்து ஒருவருக்கு 

உொினமயொதல், ஒரு நிறுவைத்தில் க ொய்ச் கசர்தல், ப ொருத்தமொக அனமதல், ஓொிடத்தில் 

திரள்தல்” எைச் கசர்1 என்ற வினையின் அர்த்தங்கள்  நீட்சியுறும். இவ்வர்த்னதகனளத் 

துனைநினல வருனகநினலயில் வரும் அர்த்தங்களொகக் க்ொியொ அகரொதி கருதி ஒகர  திவுச் 

பசொல்லின் கீழ் தந்துள்ளது. இவ்வர்த்தங்கனளச் சூழலொல் ப ற இயலும். கசர்1 என் தன் 

 ங்பகடுப் ொளரொக வரும் எழுவொயின் ப ொருண்னமக் கூறுகள் அதற்கு கமற்பசொன்ை 

கவறு ட்ட ப ொருள்ககொள்கனளத் தரும். கசர்1 எழுவொப் ப யர்த்பதொடர் மட்டும் ஏற்கும் 

பசயப் டுப ொருள் குன்றிய வினையொகும்.  இருப் ினும் எழுவொய் எதனுடன் கசர்கின்றது 

எங்கு கசர்கின்றது என் ை இவ்வினையின் ப ொருள்ககொளுக்குொிய முக்கிய 

தகவல்களொகும். எைகவ இலக்குப்  ங்பகடுப் ொளர் இவ்வினையுடன் வழுநினலயில் 

கசரும். இவ்விலக்குப்  ங்பகடுப் ொளர் ஓடுகவற்றுனமத் பதொடரொககவொ குகவற்றுனமத் 

பதொடரொககவொ இல்கவற்றுனமத் பதொடரொககவொ உருப் டுத்தம் ப றும்.  எழுவொயின் 

ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளுடன் இலக்குப்  ங்பகடுப் ொளர்களின் ப ொருண்னமப் 

 ண்புகூறுகளும் இவ்வினையின் ப ொருண்னமனய அல்லது ப ொருண்னம நீட்சினய 

அறிந்துபகொள்ள முக்கியமொைதொகும்.  இவ்வினையின்  ங்பகடுப் ொளர் சட்டகம் 

 ின்வருமொறு அனமயும்: 

 (261)  கசர் [ப பதொ + ப ொகதொ-ஓடு/ப ொபதொ-கு/ப பதொ-இல்----- 

புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் ப றப் டும் நிகழ்வு  
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6.3.24.2.கசர்2 

           கசர்2 என் து கசர்1-இன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினையொகும் (அல்லது 

கொரை வினையொகும்). இவற்றின் கவர்களின் வடிவங்கள் ஒன்றொக இருந்தொலும் இனவ 

அனவ ஏற்கும் கொல ஒட்டுக்கள் அடிப் னடயில் பவறு டும். (எடுத்துக்கொட்டொக கசர்1 –

ந்த்- என் னத இறந்த கொல ஒட்டொக ஏற்னகயில் கசர்2 –த்த்- என் னத இறந்தகொல 

ஒட்டொக ஏற்கும்.  கசர்2 என் தற்கு க்ொியொவில் 13 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவனை 

வ. 

எண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொ

ருள் 
இலக்கு/இடம்/மு

னற 

அ (ஒன்று கூடுமொறு 

பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

1 (ந ர்கனள) 

திரட்டுதல்; 

ஒருங்கினைத்தல் 

1.தினரப் ட 

பதொழில்நுட் க் 

கனல ர்கள் 

அனைவனரயும் 

கசர்த்து ஓர் 

அனமப்பு 

உருவொக்கப் டுகிற

து. 

2.என்னை 

அடிப் தற்கு அவன் 

ஆள் 

கசர்க்கிறொைொகம? 

 

 

 

 

 

 

 

2. அவன் 

1.தினரப் ட 

பதொழில்நுட் 

க் கனல ர்கள் 

அனைவனரயு

ம் 

 

 

 

2. ஆள் 

 

2 (ப ொருள்கனள) 

கசகொித்தல் 

1.த ொல் தனலகனள 

கசர்ப் தில் எைக்கு 

ஆர்வம் அதிகம். 

2.இனவ அவர் 

கசர்த்திருக்கும் 

 னழய 

1.நொன் 

 

 

2.அவர் 

1.த ொல் தனல 

 

 

2. னழய 

நொையங்கள் 
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நொையங்கள். 

3 ( ைம்) 

சம் ொதித்தல்; 

ஈட்டுதல் 

1.அவன் 

பவளிநொட்டுக்குப் 

க ொய்ச் கசர்த்த 

 ைத்னதபயல்லொம் 

வீடொக வொங்கிக் 

குவிக்கிறொன். 

2.வீைொக ஊர் 

சுற்றுவனத 

விட்டுவிட்டு ஒரு 

கவனலயில் கசர்ந்து 

நொலு கொசு கசர்க்கிற 

வழினயப்  ொர். 

1.அவன் 

 

 

 

 

2.நீ 

1. ைம் 

 

 

 

 

2.கொசு 

 

4 ( ைத்னத) 

கசமித்தல் 

1.சம் ொதித்த 

கொனசபயல்லொம் 

கசர்த்துனவக்கொமல் 

பசலவு பசய்துவிட்டு 

இப்க ொது 

கசொற்றுக்கக 

திண்டொடுகிறொர். 

2.ப ண்ைின் 

கமல் டிப் ிற்கொக 

 ைம் 

கசர்த்துக்பகொண்டிரு

க்கிகறன் 

1.நீ 

 

 

 

 

 

2. நொன் 

1. கொசு 

 

 

 

 

 

2. ைம் 

 

ஆ (அனடயச் பசய்தல் 

அல்லது 

இடம்ப றச் 

பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

5 (ஓர் இடத்னத) கசரச் 

பசய்தல் 

1. ொட்டினய 

எப் டித்தொன் ஊர்க் 

பகொண்டுக ொய் 

கசர்க்கப்க ொகிற

கைொ! 

2.இந்தக் கடிதத்னத 

அவொிடம் 

கசர்த்துவிடு. 

1.நொன் 

 

 

 

2.நீ 

 

1. ொட்டி 

 

 

 

2.கடிதம் 

 

 

1.ஊர்க் 

பகொண்டுக ொய் 

 

 

3.அவொிடம் 

6 (ஒன்னற 

ஒருவொிடம்) 

1.கடிதத்னத 

த ொலில் 

1.நீ 

 

1.கடிதம் 

 

1.த ொலில் 
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ஒப் னடத்தல் கசர்த்துவிட்டொயொ? 

2.நீங்கள் பகொடுத்த 

 ைத்னத 

 த்திரமொக உங்கள் 

வீட்டில் 

கசர்த்துவிட்கடன். 

 

2.நொன் 

 

2.  ைம் 

 

2.வீட்டில் 

7 (அனமப்பு, 

நிறுவைம், குழு 

முதலியவற்றில் 

ஒருவனர) 

இடம்ப றச் 

பசய்தல் 

1.குழந்னதகனளப் 

 ள்ளியில் கசர்க்க 

நன்பகொனட 

பகொடுக்ககவண்டியி

ருக்கிறது. 

2.கநற்றுதொன் 

அவனர 

மருத்துவமனையில் 

கசர்த்கதொம். 

1.- 

 

 

 

2. நொங்கள் 

1.குழந்னத 

 

 

 

2.அவர் 

 

 

 

 

2. 

மருத்துவமனையி

ல் 

இ (இனையச் பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

8 (புத்தகம், 

விவரங்கள், வொினச 

முதலியவற்றில் 

ஒன்னற) 

உள்ளடக்குதல்; 

இனைத்தல் 

1.இந்த அகரொதியில் 

ஐம் தொயிரத்திற்கும் 

அதிகமொைச் 

பசொற்கள் 

கசர்க்கப் ட்டிருக்கி

ன்றை. 

2.ப ண்ைிய 

எழுத்தொளர்கள் 

வொினசயில் 

இவனரயும் 

கசர்க்கலொம். 

1.- 

 

 

 

 

2.- 

1. பசொற்கள் 

 

 

 

 

2.இவர் 

1.அகரொதியில் 

 

 

 

 

2.ப ண்ைிய 

எழுத்தொளர்கள் 

வொினசயில் 

 

9 (ஒன்னற ஒன்றில்) 

கலத்தல் 

1.கொப் ியில் 

பகொஞ்சம்  ொனலச் 

கசர்க்கட்டுமொ? 

2. னச கட்டியொக 

இருக்கிறது. 

பகொஞ்சம் தண்ைீர் 

கசர்த்துக்பகொள். 

1.நொன் 

 

 

2.நீ 

1. ொல் 

 

 

2.தண்ைீர் 

1.கொப் ியில் 

 

2. னசயில் 

10 (குறிப் ிட்ட ஒரு 

தன்னமனய அல்லது 

நினலனய 

ஒருவருக்கு அல்லது 

1.பதொன்மக் 

குறியீடுகள் இந்தக் 

கவினதக்கு புதிய 

 ொிமொைத்னதச் 

1.பதொன்மக் 

குறியீடுகள் 

 

 

1.புதிய 

 ொிமொை 

 

 

1.கவினதக்கு 

 

 

2.பசன்னை 
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ஒன்றுக்கு) அளித்தல் கசர்க்கின்றை. 

2.இந்தப் புதிய 

பூங்கொ பசன்னை 

மொநகரத்திற்கு எழில் 

கசர்க்கிறது. 

2. இந்தப் 

புதிய 

பூங்கொ 

2. எழில் மொநகரத்திற்கு 

11 (ஒன்றுக்பகொன்று) 

பதொடர்புபகொள்ளும்

 டி ஒன்றக்குதல்; 

இைைத்தல் 

1.பகொடுத்திருக்கும் 

எண் வொினசயில் 

புள்ளிகனளச் 

கசர்த்தொல் ஒரு 

விலங்கின்  டம் 

கினடக்கும். 

2.னககயொடு னக 

கசர்த்துக்பகொண்டு 

இருவரும் 

நடந்தொர்கள். 

3.என்னை 

அவனுடன் 

கசர்த்துப் 

க சொதீர்கள். 

1.- 

 

 

 

 

 

1. புள்ளிகள் 

 

 

 

 

2.னக 

1.பகொடுத்திருக்கும் 

எண் வொினசயில் 

 

 

 

2.னககயொடு 

12 (ஒரு எண்னை 

மற்பறொரு 

எண்ணுடன்) 

கூட்டுதல் 

நொன்குடன் 

இரண்னடச் 

கசர்த்தொல் ஆறு 

கினடக்கும். 

 இரண்டு நொன்குடன் 

13 (கிொிக்பகட்டில் ஒரு 

வீரர் அல்லது அைி 

ஓட்டத்னத) 

ப றுதல் 

பதொடக்க 

ஆட்டக்கொரர்கள் 

மட்டுகம 175 

ஓட்டங்கள் 

கசர்த்தைர். 

பதொடக்க 

ஆட்டக்கொர

ர்கள் 

175 

ஓட்டங்கள் 
 

 

          க்ொியொவின் அகரொதி கசர்2 என் தன் ப ொருள்ககொள்கனள கீகழ தரப் ட்டுள்ள 

தனலப்புகளில் மூன்று குழுமங்களொகப்  குத்துத் தருகின்றது.  

அ. ஒன்று கூடுமொறு பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. அனடயச் பசய்தல் அல்லது இடம்ப றச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 
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இ.  இனையச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இக்குழுத் தனலப்புகள் ‘ஒன்று கூடுதல்’ என்ற மூலமுன்வனகப் ப ொருண்னமயொைது 

‘அனடயச் பசய்தல்’, ‘இடம்ப றச் பசய்தல்’, ‘இனையச் பசய்தல்’ எை ப ொருண்னம நீட்சி 

பசய்வனத பவளிப் டுத்தி நிற்கின்றை.  இம்மூன்று வனகக் குழுமங்களும் கசர்2 பவகவறு 

வனகயொை  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்று தம்மில் கவறு டு வனத உைர்த்தும்.  

         கசர்2 என் து கசர்1 என் தன் கொரை வினையொகும். இவ்வடிவுகள் உரு ைியல் 

அடிப் னடயில் கவறு டுவை. இவ்வினையின் அர்த்தங்கனளச் கசர்1 என்ற வினையின் 

அர்த்தங்களின் கொரைவொக்கத்தொல் ப றவியலும். கிொியொவின்  தற்கொலத் தமிழ் அகரொதி 

‘(ந ர்கனள) திரட்டுதல்; ஒருங்கினைத்தல்’, ‘( ைத்னதச்) கசமித்தல்’, ‘(ப ொருள்கனள) 

கசகொித்தல்’, ‘( ைம்) சம் ொதித்தல்; ஈட்டுதல்’, ‘( ைத்னத) கசமித்தல்’  என் ைவற்னற 

“ஒன்று கூடுமொறுச் பசய்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தின் கீழும்,  ‘(ஓர் இடத்னத) 

கசரச் பசய்தல்’, ‘(ஒன்னற ஒருவொிடம்) ஒப் னடத்தல்’, ‘(அனமப்பு, நிறுவைம், குழு 

முதலியவற்றில் ஒருவனர) இடம்ப றச் பசய்தல்’ என் ைவற்னற “அனடயச் பசய்தல் 

அல்லது இடம்ப றச் பசயதல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தின் கீழும், ‘(புத்தகம், 

விவரங்கள், வொினச முதலியவற்றில் ஒன்னற) உள்ளடக்குதல்; இனைத்தல்’, ‘(ஒன்னற 

ஒன்றில்) கலத்தல்’, ‘(குறிப் ிட்ட ஒரு தன்னமனய அல்லது நினலனய ஒருவருக்கு அல்லது 

ஒன்றுக்கு) அளித்தல்’, ‘(ஒன்றுக்பகொன்று) பதொடர்புபகொள்ளும் டி ஒன்றக்குதல்; 

இைைத்தல்’, ‘(ஒரு எண்னை மற்பறொரு எண்ணுடன்) கூட்டுதல்’, ‘(கிொிக்பகட்டில் ஒரு 
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வீரர் அல்லது அைி ஓட்டத்னத) ப றுதல்’ என்ற அர்த்தங்கனள “இனையச் பசய்தல்” 

என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தின் கீழும் அடக்குகின்றது. 

         ‘ஒன்றுகூடுமொறு பசய்தல்’ என் னத மூலமுதன்னம வனக (அல்லது அடிப் னட) 

அர்தமொகவும்  ிற அர்த்தங்கனள இதன் துனைநினல அர்த்தங்களொகவும் பகொண்டு நொம் 

கசர்2 என் தன் ப ொருண்னம நீட்சினய விளக்க முயலகவண்டும். அனடப்புக்குறிக்குள் 

தரப் ட்டுள்ள தகவல்கள்  இவ்கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளச் சூழல் அடிப் னடயில் 

புொிந்துபகொள்ளகவொ ஆக்ககவொ உதவும். இவ்வினை முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் 

பசயப் டுப ொருனளயும் முக்கிய  ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். விருப் ொக ஏழொம் 

கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் இப் ங்பகடுப் ொளர்களும் ப ொருள்ககொளில் 

 ங்பகடுக்கும்.  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அர்த்தங்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுக்கனளயும் ஆயும் 

க ொது, இவ்வினையின் ப ொருள்ககொளுக்கு அல்லது ப ொருண்னம நீட்சிக்கு எழுவொய்ப் 

ப யர்த்பதொடர் எந்தப்  ங்களிப்ன யும் பசய்வதொகத் பதொியவில்னல. பசயப் டுப ொருள் 

ப யர்பதொடர்தொன் ப ரும் ொலும் ப ொருள்ககொள் பசய்கின்றது;  உடன் கசரும்  

 ங்களிப் ொளரும் ப ொருள்ககொளுக்குப்  ங்களிப்பு பசய்கின்றது. இனத  ின்வருமொறு 

வொய்ப் ட்டுச் சட்டகத்தில் உருப் டுத்தம் பசய்யலொம். 

 (262) கசர்2 [ப பதொ+ப பதொ –ஐ +(ப பதொ-{ஓடு|உடன்}/ப பதொ-இடம்/ப பதொ-இல்) --

-] 

இவ்வினையின்  ல்கவறு அர்த்தங்கனள இது ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்களின் குறிப் ொகச்  

பசயப் டுப ொருளின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் விளக்கலொம் அல்லது 

ஆக்கலொம். புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் 
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நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் இவற்றின் 

ஊடொட்டத்தொல் இவ்வொர்த்னதகனள அறியவும் ஆக்கவும் இயலும். இவ்வினையின் 

பசொற்ப ொருண்னம அனமப்புப்  ின்வருமொறு அனமயும்: 

 (263)   கசர் 

            நிஅனமப்பு=    E1:e1:பசயற் ொங்கு  

                                    E2=e2:நினல  

                                   மறு அனமப்பு= 

                                   தனலனம= e1 

                 அனமப்பு=    ஆளர்1=  

                                    ஆளர்2 =              ப ௌதீகப்ப ொருள் 

                                                                  முனறயொை = இருப்புப்ப ொருள் 

            குஅனமப்பு  =    வநிகொரைம்-பசொகஅ  

                                      முனறயொை= கசர்_வினளவு (e2,        )  

                                      பசயலி =  கசர்_பசயல்(e1,         ,        ) 

1 

2 

2 

2 1 

 

6.3.25.தட்டு 

         தட்டு என் தற்குக் க்ொியொவில் ஆறு  திவுகள் தரப் ட்டுள்ளை. இவற்றில் முதல் 

மூன்றும் வினைப்  திவுகளொகும்.  ின்ைர் வரும் மூன்றும் ப யர்ப்  திவுகளொகும்.  

6.3.25.1 தட்டு1 

       தட்டு1 என் தற்குக் க்ொியொவில் 8 அர்த்தங்கள்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. அனவ 

கீழ்வரும் அட்டவனையில் தரப் ட்டுள்ளை. 

  அட்டவனை 55 

வ.எ

ண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுக

ள் 

 ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் பசயப் டுப ொ

ருள் 
இடம்/முனற 

அ (ஒன்னற     
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மற்பறொன்றின் மீது 

 டச்பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

1 ( ொரொட்டுவது, 

உைர்வு ப றச் 

பசய்வது, 

வினரவு டுத்துவது 

முதலியவற்றுக்கொ

கக் னகயொல்) 

பமதுவொக 

அடித்தல் 

1.’நன்றொக 

வனரந்திருக்கிறொ

ய்’ என்று கூறி 

ன யைின் 

முதுகில் 

தட்டிைொர். 

2.புனரகயறிவிட்

டொல் தனலயில் 

தட்டுவொர்கள். 

3.குதினரனயத் 

தட்டியதும் அது 

கவகமொக ஓடத் 

பதொடங்கியது. 

1.அேர் 

 

 

 

 

1. - 

 

 

2. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. குதினர 

1. னேயைின் 

முதுகில் 

 

 

2.தனலயில் 

2 (னக, கம்பு 

முதலியவற்றொல்) 

சற்று வினசயுடன் 

அடித்தல் 

1.கதனவ இரு 

முனற 

தட்டிவிட்டு 

உள்கள 

நுனழந்தொன். 

2.ஆசிொியர் 

கமன னயத் 

தட்டியதும் 

வகுப் ில் 

அனமதி 

ஏற் ட்டது. 

1.அேன் 

 

 

 

2.ஆசிரியர் 

1.கதவு 

 

 

 

2.பமன  

 

ஆ (அடித்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

3 (ஒன்றுக்குக் 

குறிப் ிட்ட 

வடிவம் பகொடுக்க 

னகயொகலொ 

கருவியொகலொ 

அனத) அடித்தல் 

1.சொைி 

உருண்னடனயக் 

னகயொல் தட்டி 

சுவொில் 

அனறந்தொள். 

2.ஆைினயத் 

1.சரணி 

 

 

 

 

 1. சுேர் 
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தட்டி கநரொக்கிக் 

பகொடு. 

2.ஆணி 

இ (விழச் பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

4 (குப்ன னய) 

பகொட்டுதல் 

குப்ன னய 

 க்கத்து வீட்டில் 

தட்டியதொல் 

வந்தது தகரொறு. 

1.- 1. குப்னே 1.ேக்கத்து 

வீட்டில் 

5 (தூசி க ொன்றனவ 

கீகழ விழும் டி) 

அடித்து நீக்குதல் 

புத்தகங்கனள

பயல்லொம் தூசி 

தட்டி ஒழுங்கொக 

அடுக்கி னவ. 

1.நீ 2.தூசி  

6 (கொனல) தடுத்து 

தனட 

ஏற் டுத்துதல் 

கொனலத் தட்டி 

விழச் பசய்தொன் 
1.அேன் 2.கரல்  

ஈ (மரபு வழக்கு)     

7 (ப ரும் ொலும் 

சனமயலில் 

 யன் டுத்தும் 

பூண்டு, இஞ்சி 

க ொன்றவற்னற) 

நசுக்குதல் 

1.இஞ்சி 

தட்டிப்க ொட்டு 

னவத்தொல் 

நன்றொக 

இருக்கும். 

2.நொலு 

பூண்னடத் 

தட்டிப்க ொட்டு 

ரசம் னவ. 

1- 

 

 

 

2. நீ 

1.இஞ்சி 

 

 

 

2.பூண்டு 

 

 

 

 

8 (ப ரும் ொலும் 

எதிர்மனறயில் 

எதிர்மனறத் 

கதொைியில்) 

(க ச்சு, 

கவண்டுககொள் 

முதலியவற்னற) 

மறுத்தல்; 

புறக்கைித்தல் 

1.நொன் 

பசொன்ைொல் 

தட்டொமல் 

பசய்வொர். 

2.அவர் 

பசொன்ைொல் 

தட்ட முடியுமொ? 

1. அேர் 

 

 

2. - 
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       க்ொியொ அகரொதி இவ்வினையின் அர்த்தங்கனள மூன்று முக்கிய வனககளொகப்  குத்துத் 

தருகின்றை. 

 (அ) ஒன்னற மற்பறொன்றின் மீது  டச்பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு  

(ஆ) அடித்தல் பதொடர் ொை வழக்கு. 

(இ) விழச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு) 

(ஈ) (மரபு வழக்கு) இவ்வினையின் முதைினல அர்த்தம் 

‘( ொரொட்டுவது, உைர்வுப றச்பசய்வது, வினரவு டுத்துவது முதலியவற்றிற்கொகக் 

னகயொல்) பமதுவொக அடித்தல்’, ‘(னக, கம்பு முதலியவற்றொல்) சற்று வினசயுடன் அடித்தல்’ 

என்ற அர்த்தங்கள் “ஒன்னற மற்பறொன்றின் மீது  டச்பசய்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் 

குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளை. ‘(ஒன்றுக்குக் குறிப் ிட்ட வடிவம் பகொடுக்க னகயொகலொ 

கருவியொகலொ அனத) அடித்தல்’ என்ற அர்த்தம்  “அடித்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் 

குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளது. ‘(குப்ன னய) பகொட்டுதல்’, ‘(தூசி க ொன்றனவ கீகழ 

விழும் டி) அடித்து நீக்குதல்’, ‘(கொனல) தடுத்து தனட ஏற் டுத்துதல்’ என்ற மூன்று 

அர்த்தங்கள் “விழச் பசய்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளை. 

‘(ப ரும் ொலும் சனமயலில்  யன் டுத்தும் பூண்டு, இஞ்சி க ொன்றவற்னற) நசுக்குதல்’,  

‘(ப ரும் ொலும் எதிர்மனறயில் எதிர்மனறத் கதொைியில்) (க ச்சு, கவண்டுககொள் 

முதலியவற்னற) மறுத்தல்; புறக்கைித்தல்’ என் ை “மரபு வழக்கு” என்ற ப ொருண்னமக் 

குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளை. 

       தட்டு1 என் தன் மூலமுதல்வனகப் ப ொருண்னமயொக “ஒன்னற மற்பறொன்றின் மீது 

 டச்பசய்தல்” என் னத எடுத்துக்பகொண்டு அது “அடித்தல்” , “விளச்பசய்தல்” எைப் 
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ப ொருண்னம நிட்சி பசய்துள்ளதொக விளக்கவியலும்.  ஏழொவது அர்த்தமொை ‘நசுக்குதல்’ 

என் னதக் கூட இவற்றுடன் கசர்த்துக்பகொண்டொல் இனவகள் யொவும் இயக்கத்னத 

உட் டுத்துவைவொகத் பதொிகின்றது.  எட்டொவது அர்த்தத்னத உருவக நீட்சியொகக் 

கருதலொம்.    

              இவ்வினை முக்கியமொக இரு  ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்: தட்டும் பசயனலச் 

பசய்யும், வழுநினலயில் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும் எழுவொயகவும் வரும் பசயலிப் 

 ங்பகடுப் ொளர், தட்டப் டும் பசயலுக்கு உட் டுத்தப் டும் அல்லது தட்டப் டும், 

வழுநினலயில்  இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொகவும்  பசயப் டுப ொருளொகவும் வரும் 

வினளவுப்  ங்பகடுப் ொளர். இவ்வினையின்  ல்கவறு அர்த்தங்கனள இது ஏற்கும் 

பசயப் டுப ொருள் ப யொின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் விளக்கலொம் அல்லது 

ஆக்கலொம். தட்டு1 என் தன்  ின்வரும் சட்டகம் இனத உருப் டுத்தம் பசய்யும்: 

      (264) தட்டு    [ ப பதொ     +      ப பதொ-ஐ  __ ] 

                         + எழுவொய்          + பசயப் டுப ொருள் 

                         +ப ொருண்னமப்  +ப ொருண்னமப் 

                          ண்புக்கூறுகள்    ண்புக்கூறுகள்  

புஸ்பதப ொவ்ஸ்ர்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் நிகழ்வு 

அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு 

இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் 

இனை இனை ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் பசயல் ொடுகளொலும் இவ்வினையின் 

 ல்ப ொருண்னமனய விளக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம். 

6.3.26. நட   
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          நட என் தற்கு கிொியொ 10 அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிட்டுள்ளது. இவ்வர்த்தங்கள் 

நடத்தலொகிய பசயல் ொட்னடயும் நிகழ்வு நிகழ்வனதயும் பநறியின்  டி பசல்லுதனலயும் 

குறிப் ிடும். 

அட்டவனை 56 

வ. 

எண் 

ப ொருள் எடுத்துக்கொட்டுகள்     ங்பகடுப் ொளர்கள் 

    எழுவொய் கொரைம்/இடம்/

முனற 

அ (இடம்ப யர்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

   

1 இயல் ொை 

கவகத்தில் 

கொல்கனள 

மொற்றிமொற்றி 

முன்னவத்து 

இடம்ப யர்தல் 

1.தவழ்ந்து பகொண்டிருந்த 

குழந்னத இப்ப ொழுதுதொன் 

நடக்கத் பதொடங்கியிருக்கிறது. 

2.னகயில் கொசு இல்லொத்தொல் 

அலுவலகத்திலிருந்து நடந்கத 

க ொைொன். 

3.’கூைொகத, நிமிர்ந்து நட ‘ 

என்று அப் ொ கூறிைொர். 

1.குழந்னத 

 

 

 

2.அேன் 

 

 

 

 

2.- 

 

2. (விண்பவளி வீர ர் 

விண்கலத்துக்கு 

பவளியில் வந்து) 

மிதந்த டி நகர்தல் 

1.விண்பவளியில் அதிக கநரம் 

நடந்த ப ண் என்ற 

சொதனைனய இந்திய 

வம்சொபவளினயச் கசர்ந்த 

சுைிதொ வில்லியம்ஸ் 

நிகழ்த்திைொர். 

1.சேண்  

ஆ (நிகழ்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

   

3 (ஒரு சம் வம் 

அல்லது நன்னம, 

தீனம க ொன்றனவ) 

நிகழ்தல்; 

1.இப் டி ஒரு வி த்து நடக்கும் 

என்று யொரும் 

எதிர்ப் ொர்க்கவில்னல. 

2.நடந்தது நடந்துவிட்டது; 

1.ேிேத்து 

 

 

2.நடந்தது 
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ஏற் டுதல் இைிகமல் வருந்திப்  யன் 

இல்னல. 

3.ஆட்டத்த்தின் கனடசி 

 ந்தில்தொன் அந்த அற்புதம் 

நடந்தது. 

4.நடந்தனதச் பசொன்ைொல் 

அவள் நம்புவொளொ என்ற 

சந்கதகம் ஏற் ட்டது. 

 

 

 

3. அற்புதம் 

4 (ஒன்றுக்கு அல்லது 

ஒருவருக்கு ஒன்று)  

கநர்தல் 

1.இரண்டு க ரும் 

க சிக்பகொள்வதில்னலகய. 

உங்களுக்கினடகய என்ை 

நடந்தது? 

2.என் குடும் த்துக்கு மட்டும் 

ஏன் இப் டிபயல்லொம் நடக்க 

கவண்டும்? 

1. என்ை 

 

 

 

 

2.இப்ேடிசயல்லரம் 

 

5 (குடும் ம், ஆட்சி, 

அலுவலகம் 

முதலியனவ) 

இயங்குதல்; 

பசயல் டுதல் 

1.மூத்த மகைின் சம் ளத்தில் 

தொன் குடும் ம் நடக்கிறது. 

2.மியொன்மொொில் பவகு கொலமொக 

ரொணுவ ஆட்சிதொன் நடக்கிறது. 

3.முதலொளி இருக்கும் வனர 

அலுவலகம் ஒழுங்கொக நடக்கும். 

1.குடும்ேம் 

 

 

2.ரரணுே ஆட்சி 

 

3.அலுேலகம் 

 

 

6 நொடகம் 

முதலியனவ) 

நிகழ்த்தப் டுதல்/(

தினரப் டம்) 

கொட்டப் டுதல் 

1.எங்கள் ஊொில் சர்க்கஸ் 

நடக்கிறது. 

2.இந்தத் தினரயறங்கில் என்ை 

 டம் நடக்கிறது? 

1.சர்கஸ் 

 

2.ேடம் 

ஊர் 

 

2. தினரயரங்கு 

7 (ஒரு நிகழ்ச்சி 

அல்லது வழக்கு, 

ஆரொய்ச்சி, 

க ச்சுவொர்த்னத 

முதலியனவ) 

நட்த்தப் டுதல்; 

நனடப றுதல் 

1.மகைின் கல்யொை கவனலகள் 

நல்ல டியொக நடக்க கவண்டும். 

2.இரு நொடுகளுக்கினடகய 

சமொதொைப் க ச்சுவொர்த்னதகள் 

நடந்து வருகின்றை. 

3.நந்தம் ொக்கத்தில் அச்சுக்கனல 

கண்கொட்சி நடக்கிறது. 

1.கல்யரணபேனல

கள் 

2. 

பேச்சுேரர்த்னதகள் 

 

3.அச்சுக்கனலக்கர

ட்சி 

 

 

 

 

 

3.நந்தம்ேரக்கம் 

இ (பநறிமுனறகளின்

 டி பசல்லுதல் 

பதொடர் ொை 
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வழக்கு) 

8 (குறிப் ிட்ட  ண்பு, 

தன்னம 

க ொன்றனவ 

பவளிப் டும் 

முனறயில் அல்லது 

 ண்பு, தன்னம 

க ொன்றனவ 

பவளிப் டுத்தும் 

முனறயில் ஒருவர்) 

பசயல் டுதல் 

1.நொன் பசொல்வனதக் ககட்டு 

நடப் தொக இருந்தொல் இங்கு 

இரு. 

2.அவன் இப் டி 

முரட்டுத்தைமொக 

நடந்துபகொள்வொன் என்று நொன் 

நினைக்ககவ இல்னல. 

3.தைக்கு எல்கலொரும்  ைிந்து 

நடக்ககவண்டும் என்று அவர் 

நினைக்கிறொர். 

4.என்ைிடம் மிகுந்த 

மொியொனதயுடன் 

நடந்துபகொண்டொர். 

1.நீ 

 

 

2.அேன் 

 

 

 

3.எல்பலரரும் 

 

4.அேர் 

1.பகட்டு 

 

 

2.முரட்டுத்தை

மரக 

 

 

3.ேணிந்து 

 

4.மரியரனதயுட

ன் 

ஈ (மரபு வழக்கு)    

9 (குறிப் ிட்ட வயது) 

உனடயதொக 

இருத்தல் 

1.என் மகளுக்கு எட்டு முடிந்து 

ஒன் து நடக்கிறது. 

2.எைக்கு மூன்று வயது 

நடக்கும்க ொது கீகழ விழுந்து 

அடி ட்டதொல் ஏற் ட்ட தழும்பு. 

1.ஒன்ேது ேயது 

 

2.மூன்று ேயது 

1.மகளுக்கு 

 

2.எைக்கு 

10 ஏற் டுதல்; 

 லித்தல் 

1.உன்னுனடய 

கவனலபயல்லொம் என்ைிடம் 

நடக்கொது! 

2.நொனும் அவனை 

மொற்றுவதற்கு எவ்வளகவொ  

முயற்சி பசய்து 

 ொர்த்துவிட்கடன். ஆைொல் அது 

நடக்கவில்னல. 

1.பேனலசயல்லரம் 

 

2.அது 

1.என்ைிடம் 

க்ொியொ அகரொதி இவ்வினைகளின் அர்த்தங்கனள மூன்று முக்கிய குழுமங்களொகப்  குத்து 

ஆய்கின்றது. 

அ. இடம் ப யர்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. நிகழ்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இ. பநறிமுனறகளின் டி பசல்லுதல் பதொடர் ொை வழக்கு 
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ஈ. மரபு வழக்கு 

முதல் இரு அர்த்தங்களொை ‘இயல் ொை கவகத்தில் கொல்கனள மொற்றிமொற்றி முன்னவத்து 

இடம்ப யர்தல்’,  ‘(விண்பவளி வீரர் விண்கலத்துக்கு பவளியில் வந்து) மிதந்த டி 

நகர்தல்’ என் ை “இடம் ப யர்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் 

அடக்கப் ட்டுள்ளை. ‘(ஒரு சம் வம் அல்லது நன்னம, தீனம க ொன்றனவ) நிகழ்தல்; 

ஏற் டுதல்’,  ‘(ஒன்றுக்கு அல்லது ஒருவருக்கு ஒன்று)  கநர்தல்’, ‘(குடும் ம், ஆட்சி, 

அலுவலகம் முதலியனவ) இயங்குதல்; பசயல் டுதல்’, ‘(குடும் ம், ஆட்சி, அலுவலகம் 

முதலியனவ) இயங்குதல்; பசயல் டுதல்’, ‘நொடகம் முதலியனவ) 

நிகழ்த்தப் டுதல்/(தினரப் டம்) கொட்டப் டுதல்’, ‘(ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது வழக்கு, 

ஆரொய்ச்சி, க ச்சுவொர்த்னத முதலியனவ) நடத்தப் டுதல்; நனடப றுதல்’, 

‘(பநறிமுனறகளின் டி பசல்லுதல் பதொடர் ொை வழக்கு) என்ற ஆறு அர்த்தங்கள் 

“நிகழ்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளை. ‘(குறிப் ிட்ட  ண்பு, 

தன்னம க ொன்றனவ பவளிப் டும் முனறயில் அல்லது  ண்பு, தன்னம க ொன்றனவ 

பவளிப் டுத்தும் முனறயில் ஒருவர்) பசயல் டுதல்’ என்ற ஒரு அர்த்தம் 

“பநறிமுனறகளின் டி பசல்லுதல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளது. 

‘(குறிப் ிட்ட வயது) உனடயதொக இருத்தல்’,’ ‘ஏற் டுதல்;  லித்தல்’  லித்தல் என்ற இரு 

அர்த்தங்கள்  ை ‘மரபு வழக்கு என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளை.  

           ‘இயல் ொை கவகத்தில் கொல்கனள மொற்றிமொற்றி முன்னவத்து இடம்ப யர்தல்’ 

என் னத மூலமுதன்னமவனகப் ப ொருண்னமயொகக் கருதி  ிற ஒன் து அர்த்தங்கனளயும் 

இம்மூலமுதன்னமப் ப ொருண்னமயின் நீட்சியொக விளக்கலொம்.  இடம் ப யர்தல் 
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என் திலிருந்து நிகழ்தல், பநறிமுனறகளின் டி பசல்லுதல் என்ற ப ொருண்னமகள் நீட்சி 

அனடந்துள்ளதொக விளக்குவது  யனுள்ள முயற்சியொய் அனமயும். முதன்னம 

அர்த்தத்திலிருந்த  ிற துனைநினல அர்த்தங்கனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனள 

புொிந்துபகொள்ளகவொ ஆக்ககவொ இயலும் என் து புஸ்பதப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற 

அகரொதிக் ககொட் ொடொகும். அனடப்புக்குறிகளுக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள  தகவல்கள் 

சூழல் கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். இவ்வினை வழுநினலயில் நடக்கும் 

பசய்னலச் பசய்யும் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் எழுவொனய முக்கியப் 

 ங்பகடுப் ொளரொக ஏற்கும். எழுவொயின் ப ொருண்னமயில் கூறுகள் இவ்வினையின் 

கவறு ட்ட அர்த்தங்கனள பவளிப் டுத்தும். இடம்/முனற க ொன்ற  ிற 

 ங்பகடுப் ொளர்களும் இவ்வர்த்த கவறு ொடுகளுக்குக் கொரைமொய் அனமயலொம். இனதப் 

 ின்வருமொறு வொய்ப் ொட்டில் உருப் டுத்தம் பசய்யலொம். 

(265) ஓடு [ ப பதொ    -    ப பதொ-இல்] 

                   + எழுவொய்           +இடம் 

                   + ப ொருண்னமப்   ப ொருண்னமப்   

           ண்புக்கூறுகள்    ண்புக்கூறுகள் 

 

புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு 

மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக்கட்டொயம், 

கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு, மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகளொலும் இவ்வினையின்  ல்ப ொருைனம விளக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம். 
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6.3.27. மொறு  

            க்ொியொவின் அகரொதியில் மொறு என் தற்கு இரண்டு  திவுகள் உள்ளை. அதில் 

ஒன்று வினை மற்பறொன்று ப யர். வினைப்  திவுக்கு 6 அர்த்தங்கள் 

 ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை.  ின்வரும் அட்டவனை இவ்வினையின் கவறு ட்ட 

அர்த்தங்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகனளயும்  ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும்; 

அட்டவனை 

வ.எ

ண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய் கொரைம்/ இடம் முனற 

அ (கவறு 

நினலக்குப் 

க ொதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

1 (இருக்கும் 

நினலயிலிருந்து) 

புதிய அல்லது 

வித்தியொசமொை 

நினலக்கு 

வருதல் 

1.சமூகம் மொறகவண்டும் 

என்று க சிைொல் மட்டும் 

க ொதுமொ? 

2.புதிய கருத்துகளுக்கு 

வழிவகுக்கும் அளவில் 

கல்வித்திட்டம் 

மொறியுள்ளது. 

3.வொய்ச்சண்னட 

அடிதடியொக மொறியது. 

4.பவப் த்தொல் நீர் 

நீரொவியொக மொறுகிறது. 

1.சமூகம் 

 

 

2.கல்ேித்திட்டம் 

 

 

3.ேரய்ச்சண்

னட 

4.நீர் 

 

 

 

2. புதிய 

கருத்துக்களுக்

கு 

3. அடிதடியரக 

 

4.சேப்ேத்தரல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.நீரரேியர

க 

ஆ (இடம் விட்டு 

இடம் க ொதல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

2 ஒரு 

இடத்திலிருந்து 

நீங்கி கவறு ஒரு 

இடத்துக்கு 

வருதல் 

1.இடம் மொறிைொல் 

பகொஞ்சம் மைத்துக்கு 

நிம்மதியொக இருக்கும். 

2.முன்ைொல் 

1.இடம் 

 

 

2.இருக்னககள் 
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உட்கொர்ந்திருந்தவொின் 

தனல மனறத்ததொல் 

நண் ர்கள் இருவரும் 

தினரயறங்கில் 

இருக்னககள் மொறி 

உட்கொர்ந்துபகொண்டைர்

. 

3 (கொலி பசய்து 

அல்லது விலகி) 

கவபறொன்றுக்கு

ச் பசல்லுதல் 

1.நொங்கள் வீடு மொறி 

ஆறு மொதம் ஆகிறது. 

2.விழுப்புரத்தில் வண்டி 

மொறிச் பசன்னைக்கு 

வந்தொன். 

3.கதர்தலுக்குப்  ிறகு 

 லர் கட்சி 

மொறியுள்ளைர். 

1.நரங்கள் 

 

2.அேன் 

 

 

3.ேலர் 

1.வீடு 

 

2.ேண்டி 

 

 

3.கட்சி 

 

இ (ஒன்றுக்குப் 

 திலொக 

மற்பறொன்று 

என்ற சூழல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

4 (தினச,  ொனத 

முதலியனவ 

குறித்து 

வரும்க ொது) 

சொியொைனதத் 

தவறவிடுதல் 

1.நொம்  ொனத மொறி 

வந்துவிட்கடொம் என்று 

நினைக்கிகறன். 

2.பசன்னைக்கு 

வரகவண்டிய கப் ல் 

புயலில் தினசமொறிச் 

பசன்றுவிட்டது. 

1.நரம் 

 

 

2. கப்ேல் 

1.ேரனத 

 

 

2.தினச 

 

5 குறிப் ிட்ட 

கொலம்வனர 

இருந்துவந்த 

அல்லது 

பசயல் ட்டுவந்த 

ஒன்றுக்குப் 

 திலொக 

பவபறொன்று 

வருதல் 

1.தினரயறங்கில் நொனள 

 டம் மொறலொம். 

2.’ ம் ொய்’ நகரத்தின் 

ப யர் ‘மும்ன ’ என்று 

மொறியுள்ளது. 

1.ேடம் 

 

 

2.’ேம்ேரய்’ 

நகரத்தின் 

சேயர் 

1.தினரயரங்கி

ல் 

 

6 (கநொய்) 

குைமொதல் 

1.இந்த கநொய் மொற 

எத்தனை கொலம் 

 ிடிக்கும்? 

2.கநொய் மொறகவ 

1.பநரய் 

 

 

2.பநரய் 
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மொறொதொ என்று 

மருத்துவொிடம் 

ககட்டொள். 

3.கடுனமயொை 

குளினசகள் சொப் ிட்டும் 

கநொய் மொறவில்னல. 

 

 

3. பநரய் 

 

         க்ொியொ அகரொதி மொறு என் தன் அர்த்தங்கனள மூன்றொகப்  குத்துப் 

 ட்டியலிடுகின்றது.  

அ. கவறுநினலக்குப் க ொதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. இடம் விட்டு இடம் க ொதல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இ. ஒன்றுக்குப்  திலொக மற்பறொன்று என்ற சூழல் பதொடர் ொை வழக்கு 

‘இருக்கும் நினலயிலிருந்து) புதிய அல்லது வித்தியொசமொை நினலக்கு வருதல்’ என்ற முதல் 

அர்த்தம் “கவறுநினலக்குப் க ொதல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் 

அடக்கப் ட்டுள்ளது. . ‘ஒரு இடத்திலிருந்து நீங்கி கவறு ஒரு இடத்துக்கு வருதல்’, ‘(கொலி 

பசய்து அல்லது விலகி) கவபறொன்றுக்குச் பசல்லுதல்’ என்ற இரு அர்த்தங்கள் “இடம் 

விட்டு இடம் க ொதல்” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளது. ‘(தினச, 

 ொனத முதலியனவ குறித்து வரும்க ொது) சொியொைனதத் தவறவிடுதல்’, ‘குறிப் ிட்ட 

கொலம்வனர இருந்துவந்த அல்லது பசயல் ட்டுவந்த ஒன்றுக்குப்  திலொக பவபறொன்று 

வருதல்’, ‘(கநொய்) குைமொதல்’ என்ற மூன்று அர்த்தங்கள் “ஒன்றுக்குப்  திலொக 

மற்பறொன்று என்ற சூழல் பதொடர் ொை வழக்கு” என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் 

அடக்கப் ட்டுள்ளை. “கவறுநினலக்குப் க ொதல்”  என்ற முதன்னம அல்லது அடிப் னட 

ப ொருண்னம குழுமம் பகொண்ட  மொறு என்ற வினை “இடம் விட்டு இடம் க ொதல்” எை 
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நீட்சி அனடந்து  ின்ைர் “ஒன்றுக்குப்  திலொக மற்பறொன்று என்ற சூழல் வருதல்” எைப் 

ப ொருண்னம நீட்சி அனடந்துள்ளதொகக் கருதலொம். 

         ‘(இருக்கும் நினலயிலிருந்து) புதிய அல்லது வித்தியொசமொை நினலக்கு வருதல்’ என்ற 

அர்த்தத்னத மூலமுதல்வனகப் ப ொருண்னமயொகக் பகொண்டு. இதிலிருந்து  ிற 

அர்த்தங்கள் நீட்சியுற்றதொய் விளக்கவும் இயலும். இவ்வர்த்தக் குழுமங்கள் ஒன்னறபயொறு 

சூழலொல் விளக்க இயலு ைவொகவும் முதன்னமக் குழும அர்த்தங்களிலிருந்து துனைக் 

குழும அர்த்தங்கனளப் ப ற இயலு ைவொகவும் இருக்கின்றை. இவ்வினை முக்கியமொக 

முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக வரும் மொறும் ப ொருனள எழுவொய்ப்  ங்பகடுப் ொளரொக 

ஏற்கும் 

   (266)  மொறு   [ ப பதொ    +    ப பதொ-இல்] 

                                 + எழுவொய்           +இடம் 

                                 + ப ொருண்னமப்   ப ொருண்னமப்   

                        ண்புக்கூறுகள்      ண்புக்கூறுகள் 

 

  ங்பகடுப் ொளர்களொை வரும் எழுவொய், கொரைம், இடம், முனற என் ைவற்றின் 

ப ொருண்னமக்கூறுகள் அடிப் னடயில் நொம் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய 

விளக்கலொம். மொறு என் தன் முதன்னம அர்த்தத்திலிருந்து  ிற துனைநினல 

அர்த்தங்கனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனள ஊகிக்ககவொ புொிந்துபகொள்ளகவொ ஆக்ககவொ 

இயலும். அனடப்புக்குறிகளுக்குள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தகவல்கள் சூழல் 

கட்டுப் ொடுகளொக அனமந்து இதற்கு உதவும். புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ககொட் ொட்டு 

அடிப் னடயில் அனமயும் நிகழ்வு அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு 

மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் கட்டொயம், 
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கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகளொலும் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய விளக்கலொம். 

6.3.28.மொற்று 

       க்ொியொவின் அகரொதியில் மொற்று என் தற்கு 12 அர்த்தங்கள்   ட்டியலிடப் ட்டுள்ளை. 

 ின்வரும் அட்டவனை க்ொியொவின் தற்கொலத் தமிழ் அகரொதியின் அடிப் னடயில் 

இவ்வினையின் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளயும் எடுத்துக்கொட்டுகனளயும் 

 ங்பகடுப் ொளர்கனளயும்  ட்டியலிடும். 

அட்டவனை 

வ.எ

ண் 

ப ொருள்கள் எடுத்துக்கொட்டுகள்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

எழுவொய்  பசயப் டுப ொரு

ள் 
முனற/இடம் 

அ (கவறு ட்ட 

நினலக்குப் க ொகச் 

பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

1 (திருத்துதல், 

நீக்குதல், கசர்த்தல் 

முதலிய 

பசொற்களின் மூலம் 

ஒன்னறகயொ 

ஒருவனரகயொ) புதிய 

அல்லது 

வித்தியொசமொை 

நினலக்கு வருமொறு 

பசய்தல் 

1.சமுதொய 

அனமப்ன  

அடிகயொடு மொற்ற 

நினைக்கிகறொம். 

2. ொடத்திட்டத்னத 

மொற்றியனமக்க 

முடிவு 

பசய்துள்ளொர்கள். 

3.சில 

 ொக்டீொியொக்கள் 

 ொனலத் தயிரொக 

மொற்றுகின்றை. 

1.நொம் 

 

 

2.அவர்கள் 

 

 

 

3.சில 

 ொக்டீொியொக்க

ள் 

1.சமுதொய 

அனமப்பு 

 

2. ொடத்திட்டம் 

 

 

 

3. ொல் 

1.அடிகயொடு 

 

 

 

 

 

 

3.தயிரொக 

ஆ (இடம் விட்டு இடம் 

க ொகச் பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 
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2 (ஒரு ப ொருள், 

னககொல்கள் 

க ொன்றவற்னற ஒரு 

இடத்திலிருந்து 

மற்பறொரு 

இடத்துக்கு அல்லது 

ஒரு நினலயிலிருந்து 

மற்பறொரு 

நினலக்கு) 

பகொண்டுவருதல் 

1.சுனமனயத் 

தனலயிலிருந்து 

கதொளுக்கு 

மொற்றிக்பகொண்டொன். 

2.ப ட்டினய கவறு 

வண்டிக்கு மொற்றவொ? 

3.கொல்கனள மொற்றிப் 

க ொட்டு 

உட்கொர்ந்தொன். 

1.அவன் 

 

 

 

2.நொன் 

 

 

 

3.அவன் 

1.சுனம 

 

 

 

2.ப ட்டி 

 

 

 

3. கொல்கள் 

1.தனலயிலிருந்

து கதொளுக்கு 

3 அதுவனர இருந்த, 

னவத்திருந்த, 

 ழகியிருந்த 

ஒன்னற நீக்கிவிட்டு 

அல்லது 

விட்டுவிட்டு 

கவபறொன்னற 

ஏற்றுக்பகொள்ளுதல் 

1.வீட்னட 

மொற்றிவிடலொம் 

என்று 

நினைக்கிகறன். 

2.கொனர 

மொற்றிவிட்டொயொ? 

3.ஊருக்கு புறப் ட 

தயொரொக இருந்தவர் 

கனடசி கநரத்தில் 

மைத்னத 

மொற்றிக்பகொண்டொர். 

4.என் முடினவ 

மொற்றிக்பகொள்வதொக 

இல்னல. 

1நொன் 

 

 

 

2.நீ 

 

3.அவர் 

 

 

 

 

4.நொன் 

1. வீடு 

 

 

 

2.கொர் 

 

3.மைம் 

 

 

 

 

4.முடிவு 

 

4 ஒரு இடத்னத 

விட்டு 

கவபறொன்றுக்குப் 

க ொகுமொறு 

ஒருவனரப் 

 ைித்தல் 

1.உன்னை 

விற் னைப்  ிொிவுக்கு 

மொற்றியயிருக்கிறொர்க

ள். 

2.என்னைச் 

கசொதனைச் 

சொவடிக்கு 

மொற்றியிருக்கிறொர்க

ள். 

1.அவர்கள் 

 

 

 

2.அவர்கள் 

1. நீ 

 

 

 

2.நொன் 

1.விற் னைப் 

 ிொிவுக்கு 

 

 

2.கசொதனைச் 

சொவடிக்கு 

இ (ஒன்றுக்குப் 

 திலொக 

மற்பறொன்னற 

வருமொறுச் பசய்தல் 

பதொடர் ொை 

வழக்கு) 

    

5 கொகசொனலனய கொகசொனலனய  1. கொகசொனல வங்கியில் 
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வங்கியில் 

பகொடுத்துப்  ைம் 

ப றுதல் 

வங்கியில் பகொடுத்து 

மொற்ற இவ்வளவு 

கநரமொகிவிட்டது. 

பகொடுத்து 

6 ஒரு நொட்டின் 

 ைத்னதக் 

பகொடுத்து அதற்கு 

உொிய மற்பறொரு 

நொட்டின் 

 ைத்னதப் 

ப றுதல் 

என்ைிடம் இருக்கும் 

நூறு பவள்ளினயயும் 

மொற்ற கவண்டும். 

 நூறு பவள்ளி  

7  ைத்னத 

ஒருவொிடம் 

பகொடுத்துச் 

சில்லனற ப றுதல் 

இந்த ஐநூறு 

ரூ ொனய  த்து 

ரூ ொய் 

கநொட்டுகளொக 

மொற்றிக் 

பகொண்டுவொ. 

நீ ஐநூறு ரூ ொ  த்து ரூ ொய் 

கநொட்டுகளொக 

8 ஒன்று இருந்த 

இடத்தில் 

மற்பறொன்னறப் 

ப ொருத்துதல் 

அந்த உனடந்த 

கண்ைொடினய 

மொற்று! 

நீ உனடந்த 

கண்ைொடி 
 

9 (உடுத்தியிருந்த 

ஆனடனய 

கழற்றிவிட்டு கவறு 

ஆனடனய) 

க ொட்டுக்பகொள்ளுத

ல்; அைிதல் 

சட்னடனய 

மொற்றிக்பகொண்டு 

எங்கக 

கிளம் ிவிட்டொய்? 

நீ சட்னட  

10 ஒன்று அல்லது 

ஒருவர் இருந்த 

நினலயில் 

ஒன்னறகயொ 

அல்லது 

ஒருவனரகயொ 

இருக்கச் பசய்தல் 

1.’கைகொம்பு ம்’ 

என்ற ப யனர 

தினரப் ட்த்திற்கொக 

‘பூ ொஸ்ரீ’’ என்று 

மொற்றிக்பகொண்டொள். 

2.அந்த சொனலயின் 

ப யனர மொற்றி ஒரு 

வருடமொகிவிட்டது. 

அவள் ’கைகொம்பு ம்’ 

என்ற ப யர் 

‘பூ ொஸ்ரீ’’ 

என்று 

11 (தன் பசொத்து 

முதலியவற்னற 

மற்றவருக்கு) 

அதிகொரபூர்வமொை 

முனறயில் 

உொியதொக்குதல் 

1.வீட்னட என் 

க ரன் ப யருக்கு 

மொற்றி எழுதி 

னவத்துவிட்கடன். 

2.பசொத்னத தன் 

ப யருக்கு மொற்ற 

கவண்டும் என்று 

அவர் மூத்த மகன் 

1.நொன் 

 

 

 

2. அவர் 

1.வீடு 

 

 

 

2.பசொத்து 

1. க ரன் 

ப யருக்கு 

 

 

2.தன்ப யருக்

கு 
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நச்சொிக்கிறொன். 

12 (கநொனய) 

குைப் டுத்தல் 

இப்க ொது கொசம் 

மொற்றக்கூடிய 

கநொயொகிவிட்டது. 

 கொசம்  

 

 மொற்று என் து மொறு என் தன் பசயப் டுப ொருள் குன்றொ வினைவடிவமொகும். மொறு 

என் தற்கு க்ொியொவில் 6 அர்த்தங்கனளயும்  மொற்று என் தற்கு 12 அர்த்தங்கனளயும் 

 ட்டியலிப் ட்டுள்ளை. இரு வினைகளின் அர்த்தங்களில் ப ரும் ொலொைனவ 

ஒன்றிற்பகொன்று இனையொைனவயொக இருந்தொலும் சில தைித்தன்னமனயக் 

கொட்டுகின்றை. க்ொியொ அகரொதி மொறு என் தன் அர்த்தங்கனள மூன்றொகப்  குத்துப் 

 ட்டியலிடுகின்றது. ‘(ஒரு ப ொருள், னககொல்கள் க ொன்றவற்னற ஒரு இடத்திலிருந்து 

மற்பறொரு இடத்துக்கு அல்லது ஒரு நினலயிலிருந்து மற்பறொரு நினலக்கு) 

பகொண்டுவருதல்’, ‘அதுவனர இருந்த, னவத்திருந்த,  ழகியிருந்த ஒன்னற நீக்கிவிட்டு 

அல்லது விட்டுவிட்டு கவபறொன்னற ஏற்றுக்பகொள்ளுதல்’,  ‘ஒரு இடத்னத விட்டு 

கவபறொன்றுக்குப் க ொகுமொறு ஒருவனரப்  ைித்தல்’ என்ற மூன்று அர்த்தங்கள் “இடம் 

விட்டு இடம் க ொகச் பசய்தல்’ என்ற ப ொருண்னம குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளை.  

அ. கவறு ட்ட நினலக்குப் க ொகச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

ஆ. இடம் விட்டு இடம் க ொகச் பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

இ. ஒன்றுக்குப்  திலொக மற்பறொன்னற வருமொறு பசய்தல் பதொடர் ொை வழக்கு 

“கவறு ட்ட  நினலக்குப் க ொகச் பசய்தல்” என் து இதன் முதைினலக் குழும 

அர்த்தமொகும். “இடம் விட்டு இடம் க ொகச் பசய்தல்” , “ஒன்றுக்குப்  திலொக”மற்பறொன்னற 
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வருமொறு பசய்தல்”  என் ை துனைநினல குழும அர்த்தங்களொகும். ‘(திருத்துதல், நீக்குதல், 

கசர்த்தல் முதலிய பசொற்களின் மூலம் ஒன்னறகயொ ஒருவனரகயொ) புதிய அல்லது 

வித்தியொசமொை நினலக்கு வருமொறு பசய்தல்’ என்ற முதல் அர்த்தம் மட்டும் “கவறு ட்ட 

நினலக்குப் க ொகச் பசய்தல்”என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் அடக்கப் ட்டுள்ளது. 

‘கொகசொனலனய வங்கியில் பகொடுத்துப்  ைம் ப றுதல்’, ‘ஒரு நொட்டின்  ைத்னதக் 

பகொடுத்து அதற்கு உொிய மற்பறொரு நொட்டின்  ைத்னதப் ப றுதல்’, ‘ ைத்னத ஒருவொிடம் 

பகொடுத்துச் சில்லனற ப றுதல்’, ‘ஒன்று இருந்த இடத்தில் மற்பறொன்னறப் ப ொருத்துதல்’, 

‘(உடுத்தியிருந்த ஆனடனய கழற்றிவிட்டு கவறு ஆனடனய) க ொட்டுக்பகொள்ளுதல்; 

அைிதல்’, ‘ஒன்று அல்லது ஒருவர் இருந்த நினலயில் ஒன்னறகயொ அல்லது ஒருவனரகயொ 

இருக்கச் பசய்தல்’, ‘(தன் பசொத்து முதலியவற்னற மற்றவருக்கு) அதிகொரபூர்வமொை 

முனறயில் உொியதொக்குதல்’, ‘கநொனய) குைப் டுத்தல்’ என்ற எட்டு அர்த்தங்கள் 

“ஒன்றுக்குப்  திலொக மற்பறொன்னற வருமொறு பசய்தல்”  என்ற ப ொருண்னமக் குழுமத்தில் 

அடக்கப் ட்டுள்ளை. “கவறு ட்ட நினலக்குப் க ொகச் பசய்தல்” என்ற ப ொருண்னமக் 

குழுமம்  “இடம் விட்டு இடம் க ொகச் பசய்தல்”,  “ஒன்றுக்குப்  திலொக மற்பறொன்னற 

வருமொறு பசய்தல்” எை ப ொருண்னம நீட்சி பசய்துள்ளதொக விளக்கலொம். “புதிய அல்லது 

வித்தியொசமொை நினலக்கு வருமொறு பசய்தல்” என்ற அர்த்தத்னத மூலமுதன்னமவனகப் 

ப ொருண்னமயொகக் பகொண்டு  ிற அர்த்தங்கனள இதிலிருந்து நீட்சி உற்றதொய் விளக்கம் 

தரலொம். 

          இவ்வினை பசயப் டுப ொருள் குன்றொத வினையொக முக்கியமொக இரு 

 ங்பகடுப் ொளர்கனள ஏற்கும்: வழுநினலயில் முதல் கவற்றுனமத் பதொடரொக 
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பமய்ப் டுத்தம் ப றும் மற்றும் எழுவொயொக வரும் மொற்றும்  ங்பகடுப் ொளர் 

வழுநினலயில் இரண்டொம் கவற்றுனமத் பதொடரொக பமய்ப் டுத்தம் ப றும் மற்றும் 

பசயப் டுப ொருளொக ேரும் மொற்றப் டும்  ங்பகடுப் ொளர். அட்டவனைனய ஆய்ந்தொல் 

எழுவொயொய் வரும் ப யர்த்பதொடர் இவ்வினையின் ப ொருள்ககொளில் எந்த  ங்களிப்பும் 

பசய்வதொகத் பதொியவில்ல. இவ்வினையின்  ல்கவறு அர்த்தங்கனள இவ்வினை ஏற்கும் 

பசயப் டுப ொருளொக வரும்  ப யர்த்பதொடர்களின் ப ொருண்னமப்  ண்புக்கூறுகளொல் 

விளக்கலொம் அல்லது ஆக்கலொம் என்று பதொிகின்றது. அனடப்புக்குறிக்குள் தரப் ட்டுள்ள 

தகவல்கள் இவ்கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளச் சூழல் அடிப் னடயில் புொிந்துபகொள்ளகவொ 

ஆக்ககவொ உதவும்.   

           (267)   மொற்று     [ ப பதொ     +      ப பதொ-ஐ  __ ] 

                                       + எழுவொய்          + பசயப் டுப ொருள் 

                                       +ப ொருண்னமப்  +ப ொருண்னமப் 

                                         ண்புக்கூறுகள்    ண்புக்கூறுகள் 

        புஸ்பதப ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் நிகழ்வு 

அனமப்பு,  ங்பகடுப் ொளர் அனமப்பு, குை அனமப்பு மற்றும் பசொலர் அனமப்பு, குை 

அனமப்பு மற்றும் பசொல் மரபுொினம அனமப்பு இவற்றின் ஊடொட்டத்தொலும் வனகக் 

கட்டொயம், கதர்பதடுக்கப் ட்ட  ினைப்பு மற்றும் இனை இனைப் ொக்கம் ஆகிய ஆக்கச் 

பசயல் ொடுகளொலும் இவ்வினையின்  ல்ப ொருண்னமனய விளக்கலொம் அல்லது 

ஆக்கலொம்.  

6.4. சுருக்கவுனர  

         இங்கு  திைொறு வினைகனள எடுத்துக்பகொண்டு அவற்றின் 

 ல்ப ொருண்னமனயயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற 
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அகரொதிக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தின் அடிப் னடயில் விளக்கும் முயற்சி 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. வினைகள் அனவ ஏற்கும்  ங்பகடுப் ொளர்கள் 

அடிப் னடயில் கவறு ட்ட அர்த்தங்கனளத் தரும் அல்லது ஆக்கும் எைக்கூறலொம். 

தொய்பமொழி க சு வர்கனளப் ப ொறுத்தவனரயில் ஒரு வினையின் ப ொருண்னம நீட்சி 

சொதொரைமொகத் கதொன்றலொம். ஆைொல் ஒரு பமொழினய இரண்டொம் பமொழியொகக் 

கற் வற்கு இத்தனகய ப ொண்னம நீட்சி எதிர் ொரதொக அனமயும். வினைகள் அனடயும் 

உருவக நீட்சி அவற்றின்  ல்ப ொருண்னமக்குக் கொரைமொக அனமகின்றது. வினைகளின் 

ப ொருண்னம நீட்சினயப் புஸ்பதக ொவ்விஸ்கி தரும் ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தின் அடிப் னடயில் ஓரளவுக்கு விளக்கவியலும் என் து 

பதொிகின்றது.  
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       இயல் 7 

முடிவுனர 

 

‘தமிழ் வினைகளில் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்’ என்ற 

தனலப் ில் கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ள இவ்வொய்னவ கமற்பகொள்னகயில் இனத ஒரு 

வரலொற்று பமொழியியல்  ொர்னவயில் பசய்யகவண்டும் என்ற கநொக்கம் இருந்தது.  ின்ைர் 

இது பதொடர் ொை நூல்கனளயும் கட்டுனரகனளயும்  டிக்கும் க ொது இதன்  ொிமொைம் 

பதொியவந்தது. ஒரு பமொழியின் தற்க ொனதய நினல அது அனடந்துள்ள வரலொற்று 

மொற்றங்களின் பவளிப் ொடு தொன் என் து மைதில்  திந்த க ொதுதொன் தற்கொலத் 

தரவுகனள னவத்துக் பகொண்கட வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம 

நீட்சினயயும் ஆயலொம் என்ற முடிவு எடுக்கப் ட்டது. அகரொதியில் ஒவ்பவொரு 

பசொல்லுக்கும்  ட்டியலிடப் ட்டுள்ள அர்த்தங்கள் யொவும் ப ொதுவொக வரலொற்றுப் 

 ொிமொைனதப்  ிரதி லிக்கும் ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சியின் 

வினளவுதொன் என்ற புொிதலின் அடிப் னடயில் தொன் இவ்வொய்வு கமற்பகொள்ளப் ட்டது. 

அகரொதிகள் அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிடுகம அன்றி எவ்வொறு ஒன்று இன்பைொன்றொைது, 

இதில் பசயல் டும் விதிகளும் விளக்கங்களும் யொனவ என்ற அடிப் னடயில் அனவ 

பசொற்களின் ப ொருண்னமகனள அணுகுவதில்னல. இத்தனகய கநொக்கத்தின் 

அனடப் னடயில் தொன் இவ்வொய்வு கமற்பகொள்ளப் ட்டது. 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் பசொற்கனள கவறு ட்ட ப ொருண்னம வகுப்புகளொக 

அல்லது ப ொருண்னம களங்களொக குழுமம் பசய்வதுடன் எவ்வொறு பசொற்கள் எல்லொம் 

ஒன்கறொபடொன்று ப ொருண்னம அடிப் னடயில் பதொடர்புபகொண்டுள்ளை என் னதயும் 

ஆய்கின்றது. நொம் பசொற்களின் ப ொருண்னம  உறவுகனளப்   ின்வருமொறு குனறந்தது 

ஐந்து வனககளொகப்  ிொித்து ஆயலொம் எைக் கண்கடொம்:  

1. ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் (synonymy)  
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2. எதிர்பமொழியம் (antonymy) 

3. உள்ளடங்கு பமொழியம் மற்றும் பசொல் மரபுொினம (hyponymy and lexical 

inheritance) 

4. சினைபமொழியம் (சினை-முதல் உறவு) (meronymy)  

5.  உட் டுத்தம் மற்றும் முற்ககொள் (entailment and presupposition) 

ப ொதுவொக ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் கருத்துருக்களுக்கு இனடகய உள்ள 

உறவுகள் என்று எடுத்துக்பகொள்ளப் டுவனத விடச் பசொற்களுக்கு இனடகய உள்ள உறவு 

என்று எடுத்துக்பகொள்ளப் டுகின்றது. இரண்டு பவளிப் டுத்தங்கள் எல்லொச் 

சூழல்களிலும் வொக்கியத்தின் உண்னம மதிப்பீடு மொறொமல் ஒன்னறபயொன்று இடம் 

ப யர்க்குமொைொல் அனவகளுக்கினடகய உள்ள உறவு ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் என்று 

ஒரு நினலப று விளக்கம் கூறுகின்றது (னலயொன்ஸ் 1977, குரூஸ் 1986). ஒரு 

 ன்பமொழியம் பவளிப் ொடுகளின் இடப்ப யர்ச்சியொல் விளக்கப் ட்டொல் அனவகளுக்கு 

இனடகய உள்ள உறவு ஒகர வனகப் ொட்டுச் பசொற்களுக்கு இனடயிலொை உறவொகும் 

(intra-category relation) எடுத்துக்கொட்டொக, ப யர்ச் பசொல்லுக்கும் ப யர்ச் பசொல்லுக்கும் 

உள்ள உறவு, வினைச் பசொல்லுக்கும் வினைச் பசொல்லுக்கும் உள்ள உறவு. ப ொருண்னம 

அடிப் னடயில் உள்ளங்கு பசொல்லுக்கும் உள்ளடக்குச் பசொல்லுக்கும் உள்ள உறவு 

உள்ளடங்கு பமொழியம் எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக நொய் (உள்ளடங்கு பமொழி) 

என் தற்கும் விலங்கு (உள்ளடக்கு பமொழி) என் தற்கும் உள்ள ப ொருண்னம உறவு 

உள்ளடங்கு பமொழியம் ஆகும். சினையொக வரும் பசொல்லுக்கும் முழுனமயொக வரும் 

பசொல்லுக்கும் உள்ள உறவு சினைபமொழியம் எைப் டும். எடுத்துக்கொட்டொக னக 

(சினைபமொழி) என் தற்கும் உடல் (முழு பமொழி) என் தற்கும் உள்ள உறவு சினை 

பமொழியம் எைப் டும்.  வினைனயப் ப ொறுத்தவனரயில் பதளிவொை உள்ளடங்கு-
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உள்ளடக்கு  பமொழிய உறனவகயொ சினை-முழுனம பமொழிய உறனவகயொ 

எதிர் ொர்க்கவியலொது. எடுத்துக்கடொட்டொக விைிகயொகி என் னதக் பகொடு என் தன் 

உள்ளடங்கு பமொழியம் எைக் கூற இயலும்; நட, ஓடு என் ை ஒருவனகச் 

சலைங்கள்/இயக்கங்கள் எைலொம். இருப் ினும் ப ொதுவொக உள்ளடக்குதல், முற்ககொள் 

பசய்தல் என்ற ப ொருண்னம உறவுகளின் அடிப் னடயில் வினைகளின் ப ொருண்னமகள் 

உறவு  டுத்தப் டுகின்றை. எடுத்துக்கொட்டொக, குறட்னடவிடு என் து தூங்கு என் னத 

உட் டுத்தல் பசய்யும். அவன் குறட்னட விடுகிறொன் என் து தூங்கிைொன் என் னத 

உட் டுத்தம்  பசய்யும்; பவல் என் து முயல் என் னத முற்ககொள் பசய்யும். 

எதிர்பமொழியம் ப ொருண்னம எதிர்நினல அடிப் னடயில்  ண் ொக்கம் பசய்யப் ட்ட 

உறவொகும். ஒருப ொருள்  ன்பமொழியம் க ொல எதிர்பமொழியமும் கருத்துருக்களுக்கு 

இனடகய உள்ள உறவொகக் கருதப் டொமல் பசொற்களுக்கினடகய உள்ள உறவொகக் 

கருதப் டுகிறது.  

அகரொதிகள் ப ொதுவொகச் பசொற்கனள அகரவொிசப் டுத்தித் தந்து அவற்றின் 

இலக்கை வனகப் ொட்னட (ப யர், வினை, ப யரனட, வினையனட) தந்து ஒவ்பவொரு 

பசொல்லுக்கும் அனவ சூழலில்  யன் டுத்தப்  டுனகயில் பவளிப் டும் அர்ந்தங்கனளப் 

 ட்டியலிடுகின்றை; அதொவது பசொற்களின் அர்த்தங்கனள சூழல் அடிப் னடயில் 

விளக்குகின்றை எைலொம். அகரொதிகள் ப ொதுவொகச் பசொற்களின் அர்த்தங்கனள 

விளக்குவதற்கு கமற் பசொன்ை ப ொருண்னம உறவுகனளப்  யன் டுத்துகின்றை. 

எடுத்துக்கொட்டொக பசல் என் து க ொ என் தன் ஒருப ொருள் ன்பமொழி என்றும்,  

பநொண்டு என் து நட என் தன் ஒருவனக என்றும், தொழ் என் து உயர் என் தன் 

எதிர்பமொழி என்றும்,  நட என் து  ஒருவனகச் சலைம் என்றும், குறட்னடவிடு என் து 
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தூங்கு என் னத உட் டுத்தும் என்றும், பவற்றி ப று என் து முயல் என் னத முற்ககொள் 

பசய்யும் என்றும் அர்த்த விளக்கங்கள் தரலொம். அகரொதிகள் பசொற்களுக்கு அர்த்தம் 

தருனகயில் இத்தனகய முனறனயகய  யன் டுத்துகின்றை. 

ப ொருட்புல அகரொதிகள் அல்லது பசொற்களஞ்சியங்கள் (thesaurus) பசொற்கனளப் 

ப ொருண்னம அடிப் னடயில் அல்லது கமற்பசொன்ை ப ொருண்னம உறவுகளின் 

அடிப் னடயில் குழுமி ஒருபசொல்  ன்பமொழிகளுக்கு முக்கியத்துவம் பகொடுத்து ஒரு 

பமொழியின் பசொற்பறொனகனய ஒரு அனமப் ில் தருவதொகும்.  (தமிழுக்கு இத்தனகய 

பசொற்களஞ்சியம் இரொகசந்திரன் அவர்களொல் உருவொக்கப் ட்டு தமிழ்ப்   ல்கனலக் 

கழத்தொல் பவளியிடப் ட்டுள்ளது.) 

பசொல்வனல (wordNet) பசொற்களஞ்சியம் (ப ொருட்புல அகரொதி), மற்றும் அகரொதி 

(அகரமுதலி) என்ற இரண்னடயும் ஒருண்கினைக்குக்கும் பசொல் தரவொகும். பசொல்வனல 

(wordNet) பசொற்கனள ஒருப ொருள் ன்பமொழிகளொகக் குழுமி அனவகளுக்கு இனடகய 

உள்ள கமற்கண்டது க ொன்ற ப ொருண்னம உறவுகனள பவளிப் டுத்தி 

பசொற்பறொனகனய ப ொருண்னம உறவுகளொல் ஒன்கறொபடொன்று  ின்ைிப்  ினைந்துள்ள 

ஒரு வனல க ொன்ற அனமப் ொக உருப் த்தம் பசய்கின்றது. (தமிழ்க்கு இத்தனகய 

பசொல்வனல இரொகசந்திரைின் கமற் ொர்னவயில் உருவொக்கப் ட்டுள்ளந்து.) 

  ல்ப ொருண்னம (ேல்சேரருசைரருசமரழியம்) (polysemy) என் து கமற்பசொன்ை 

ப ொருண்னம உறவுகளில் இருந்து கவற் ட்டது. அகரொதிகள் பசொற்கனள ப ொதுவொக 

அகரவொினசயில்  ட்டியலிட்டு அவற்றின் அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிடுகின்றை. 

அகரொதிகள் பசொற்களின் அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிடுனகயில் ஒருவித நிரனலக் 

கனட ிடிக்கின்றை. ப ரும் ொன்னமயும் பசொற்களின் உண்னமப் ப ொருண்னமக்கு 
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அல்லது முக்கியப் ப ொருண்னமக்கு முக்கியத்துவம் தந்து அர்த்தங்களின்  ட்டியலில் 

முதலில் அனதத் தரும்;  ிற அர்த்தங்கனள அல்லது அர்த்த நீட்சிகனள ( ல்ப ொருண்னம) 

அதனைத் பதொடர்ந்து தரும். இத்தனகய முனறயில் பசொற்களின் ப ொருண்னம மொற்றமும் 

பசொற்களின் ப ொருண்னம நீட்சியும் முனறயொக விளக்கப் டுவதில்னல. இத்தனகய 

முயற்சிக்கொை துண்டுககொலொக தற்க ொனதய ஆய்வு அனமகின்றது.  

இவ்வொய்னவப் ப ொருத்தமட்டில் எவ்வொறு பசொற்களின் உண்னம/னமய அர்த்தம் 

விொிந்து  ல்ப ொருண்னமத் தன்னம ( ல்ப ொருபளொருபமொழியம்) அனடகின்றது 

என் தொகும். பசொற்களுக்கு என்று அர்த்தம் இல்னல சூழலில் அது 

 யன் டுத்தப் டுனகயில் தொன் அது ப ொருள்ககொள் பசய்யப் டுகின்றது என்று 

வொதிடுவர். அத்தனகய சூழல்கனள ஒருவரன்முனற அனமப் ில் விளக்க இயலும் 

சொத்தியங்கள் இங்கு ஆயப் டுள்ளை.  

 இவ்வொய்வு இரு ஆய்வுக்ககொட் ொடுகளின் அடிப் னடயில் 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. வினைச் பசொற்களின் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் 

மொற்றத்னதயும் புலைறிவு பமொழியியல்ககொட் ொடுகள் அடிப் னடயில் ஆய்வது ஒன்று. 

மற்பறொன்று வினைச் பசொற்களின் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் ப ொருண்னம மொற்றனதயும் 

ஆக்கமுனற அகரொதி ககொட் ொடு அடிப் னடயில்  ொர்ப் து. புலைறிவு பமொழியியல் 

ஆய்வுகள் பசொற்கள் எவ்வொறு ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

அனடகின்றை என்ற நமது ககள்விகளுக்கு நம் த்தகுந்த வினடகனள அளிப் கதொடு 

அவற்னற வனகப்  டுத்தவும் புொிந்து பகொள்ளவும் உதவுகின்றை.  

 இவ்வொய்னவ கமற்பகொள்ளும் க ொது  ல ககள்விகள் எழுந்தை. 

பசொற்களுக்பகன்று குறிப் ொக வினைகளுக்கு என்று தைியொகப் ப ொருண்னம 

இருக்கின்றதொ அல்லது சூழல்கள் தொன் ப ொருண்னமனய அளிகின்றதொ? பசொற்களின் 
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ப ொருண்னம மொறுகின்றது அல்லது நீட்சி அனடகின்றது என்றொல்  பசொற்களுக்கு 

குறிப் ொக வினைகளுக்கு அடிப் னடயொை ப ொருண்னம இருக்கிறது என்ற ஊகத்தின் 

அல்லது எடுககொளின் அடிப் னடயில் அல்லவொ அனமயும்? அது எந்த அளவுக்குச் 

சொியொைது? பசொற்களுக்கு, குறிப் ொக வினைகளுக்கு அடிப் னட ப ொருண்னம என்று 

ஒன்று இருக்கின்றதொ? அல்லது பசொற்களுக்கு  அல்லது வினைகளுக்கு சொத்தியமொை  ல 

ப ொருண்னமகள் இருக்கின்றை; அனவ சூழலொல் பவளிக்பகொைரப் டும் எைக் 

கருதகவண்டுமொ? இவ்வொறொை  ல ககள்விகளுக்கொை  தில்கள் புலைறிவு பமொழியியல் 

ககொட் ொடுகள் மூலம் கினடத்தை. மூலமுதன்வனகக் ககொட் ொடு பசொற்களுக்கு 

மூலமுதன்வனகப் ப ொருள் இருப் னத உறுதி பசய்தை. மூலமுதன்வனகப் ப ொருண்னம 

ஒத்துக்பகொண்டொல் ப ொருண்னம நீட்சினயப்  ற்றியும் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் 

 ற்றி விளக்குவது எளிதொகின்றது. இக்ககொட் ொடு எவ்வொறு ஒகரமொதிொியொை அல்லது 

ஒத்த ப ொருண்னம மொற்றங்களும் ப ொருண்னம நீட்சிகளும் பமொழிகனளக் கடந்து 

கொைப் டுகின்றது எை விளங்கிக்பகொள்ள உதவுகின்றது. இருப் ினும் 

மூலமுதன்னமவனகக் ககொட் ொடு எவ்வொறு ஒரு பசொல்வனகப் ொட்டின் ப ொருண்னம 

மொறுகின்றது என் தற்கு முழுவிளக்கம் தரத் தவறுகின்றது. பசொல்கள ஆய்வு 

அடிப் னடயிலொை புலைறி பமொழியில்  ொர்னவ சில ககள்விகளுக்கு விளக்கங்கள் 

தருகின்றது. என்கை களப்ப ொருண்னம இயல் ககொட் ொடும்  இவ்வொய்வுக்கு 

ஆய்வுபநறிமுனறயொக அனமந்து. களப்ப ொருண்னமயியல் ககொட் ொடு அடிப் னடயில் 

தமிழ் வினைகள் ப ொருண்னமக் களங்களொகப்  குக்கப் ட்டை. ஒவ்பவொரு 

ப ொருண்னமக் களத்திலும் வரும் பசொற்களுக்கு இனடகய உள்ள ப ொருண்னம 

கவறு ொடுகள் விளக்கப் ட்டு அனவ ப ொருண்னம நீட்சி அனடனகயில் அனவ ஒரு 

ப ொருண்னமக் களத்திலிருந்து மற்பறொரு ப ொருண்னமக் களத்திற்கு நகர்வது 
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பவளிப் டுத்தப் ட்டது. ப ொருண்னம மொற்றத்தில் வினைகள் ஒரு ப ொதுனமனயக் கனட 

 ிடிப் னதயும் ப ொருண்னம நீட்சிகளும் ப ொருண்னம மொற்றங்களும் ஊகிக்க அல்லது 

எதிர் ொர்க்க இயலு னவயொகவும் ஒரு உலகப்ப ொதுனமயொை தன்னமனய பவளிப் டுத்தி 

நிற் னதயும் அறிய முடிந்தது. 

 ஒவ்பவொரு ப ொருண்னமக் களத்திலிருந்தும் அவற்னற உருப் டுத்தம் பசய்யும் 

பசொற்கள் எடுத்துக்கொட்டுகளொக எடுக்கப் ட்டு அனவ கொட்டும் ப ொருண்னம நீட்சியும் 

ப ொருண்னம மொற்றமும் ஆயப் ட்டை.  ல ப ொருண்னம நீட்சிகள் ஊக்கிக்க 

இயலுவைவொகவும் எளிதில் விளக்க இயலுவைவொகவும் இருப் து பதொியவந்தது. 

ப ொருண்னம மொற்றத்திற்கு ஆகுப யர், உருவகம், மினகப் டுத்தல்,  குனறப் டுத்தல், 

சினதத்தல், உயர்ச்சி, ஒப்புனம, என் ை கொரைங்களொக அனமவது பவளிப் ட்டது.  

ப ொருண்னம நீட்சி அல்லது ப ொருண்னம மொற்றக் ககொட் ொடுகளுக்கு விளக்கங்களும் 

பதளிவுகளும் தற்க ொனதய ஆய்வின் மூலம் கினடக்கப்  ட்டது. ப ொருண்னம மொற்றத்னத 

விளக்க மரபு வனகப் ொட்டியல்கனளப்  யன் டுதவியலும் ஆைொல் வனகப் ொடுகள் 

ப ொருண்னம மொற்றங்கனள ஊகிக்கப்  யன் டொது என் து பதொியவந்து. அண்னமக் கொல 

ஆய்வுகளின் அடிப் னடயில் ப ொருண்னம மொற்றத்தின் ஒழுங்குமுனறனய அறிய 

முடிந்தது. வினைச் பசொற்களின் ப ொருண்னம மொற்றத்னதயும் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் 

நன்கு புொிந்துபகொள்ள பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னமத் தன்னம  ற்றிய அறிவு கதனவ 

என் து இவ்வொய்வின் முலம் பவளிப் ட்டது. 

 அடுத்த டியொக வினைச் பசொற்களின் ப ொருண்னம நீட்சினயயும் ப ொருண்னம 

மொற்றனதயும் விளக்குவதற்கு புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொட்னடப்  யன் டுத்துவதொகும். ஆக்கமுனற அகரொதிக்ககொட் ொடு கைிைி 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் ஆய்னவ அடிப் னடயொகக் பகொண்டது. கைிைி வழி 

பசொற்ப ொருண்னமனய ஆயும் ஆய்வு கைிைி பசொற்ப ொருண்னமயியல் எைப் ட்டது. 
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பசொற்ப ொருண்னமயியல் கைிைிபமொழியியலில் ப ொிய ஆய்வுக் களமொக 

மொறிவருகின்றது. மட்டுமன்றி இது இயற்னகபமொழிப்  குப் ொய்வி மற்றும் ஆக்கிகள் 

உள்ளடங்கிய  யன் ொட்டின்  ல்கவறு வனககளுக்கு முக்கியப்  ங்கு வகிக்கின்றது. 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் உளபமொழியியலில் இருந்து அறிவு உருப் டுத்தம் மற்றும் 

கைிைி அனமப்பு வனர  ரந்த சிக்கல்கனள உட் டுத்தியுள்ளது. இச்சிக்கல்கனளச் சொிவர 

உைர்வதற்கு முன்கைொடியொக அனமயும் ஆய்வுகள் கமற்பகொள்ளப் டுவது மிகவும் 

கதனவயொகும். பமொழியியல் ஆய்வு ஒலியைியல், உரு ைியல், பதொடொியல் என் கதொடு 

முடிந்து விடொமல் ப ொருண்னமயியலும் மிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொக 

எடுத்துக்பகொள்ளப் டகவண்டும். குறிப் ொக அகரொதி பதொடர் ொை பசயல் ொடுகள் 

பவறும் அர்த்தங்கனளப்  ட்டியலிடும் முயற்சிகளொக முடிந்துவிடொமல் மைித மைத்தின் 

ஆக்கபூர்வமொை ப ொருண்னம ஆக்கத்னத அல்லது நீட்சினய விளக்குவதொக 

அனமயகவண்டும். பதொடொியலுக்குத் தரப் ட்ட முக்கியத்துவம் ஏகைொ 

ப ொருண்னமயியலுக்குத் தரப் டவில்னல. ப ொருண்னமயின் அருவத்தன்னமயொை 

பவளிப் ொடு இதன் கொரைமொக இருக்கலொம். இருப் ினும் புஸ்பதக ொவ்விஸ்கி 

பசொற்களுக்குத்  ட்டியலிடும்  ின்வரும் பசயல் ொடுகள் மிக முக்கியமொைனவகளொகும்:  

 பமொழியின்  ல்லுரு  இயல்ன  விளக்குதல்  

 இயற்னக பமொழி கூற்றிகளின் ப ொருண்னமத் தன்னமனயப்  ண் ொக்கம் பசய்தல்  

 புதிய சூழல்களில் பசொற்களின் வினளவொக்கப்  யன் ொட்னட புொிந்துக்பகொள்ளுதல்  

 ஒன்று கசர்க்கப் ட்ட ப ொருண்னம உருப் டுத்தத்னத கமம் டுத்தல்.  

பசொற்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வில் ஈடு டுகவொர் புஸ்பதக ொவ்ஸ்கின் 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் குறித்த  ின்வரும் கருத்துகனள மிக முக்கியத்துவம் வொய்ந்தொக 

எடுத்துக்பகொள்ளகவண்டும்:  

 பமொழியின் பதொடொியல் அனமப் ின்  ின் லம் அல்லொமல் 

பசொற்ப ொருண்னமயியல் ஆய்வு கதொல்விவுறும். ப ொருண்னமனய அது தொங்கி வரும் 

அனமப் ிலிருந்து முற்றிலுமொகப் புறம் தள்ளி ஆயும் வழி இல்னல. இது முக்கியமொை 

http://www.languageinindia.com/


487 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

வழிமுனறயொகும்; ஏபைன்றொல் ப ொருண்னம ககொட் ொடுகனள மதிப்பீடு பசய்ய 

இலக்கை கவறு ொடுகள்  யனுள்ளதொக அனமகிறை. 

 பசொற்களின் ப ொருண்னமகள் புலைறிவு ஒழுங்கு முனறயில் ஆழமொை கருத்துரு 

அனமப்புகனளயும் அது பசயல் டும் களங்கனளயும்  ிரதி லிக்ககவண்டும். இயற்னக 

பமொழியின் ப ொருண்னமயியல் பமொழியியல் அல்லொத கருத்துரு அடிப் னடயிலொை 

ஒழுங் டுத்தும் பகொள்னககளின்  ிம் மொக அனமய கவண்டும்.   
ஒரு பமொழியில் உள்ள பசொல் அலகுகளின் ப ொருண்னமயியல் விளக்கத்தின் 

சொியொை நனடமுனற, இலக்கைத்தில் உள்ள மயக்கத்தின் நடத்னதனயயும் பசொல் 

கதர்னவயும் சொியொை டி விளக்க நம்னம அனுமதிக்க கவண்டும். இது பமொழியின் 

இலக்கைம் மற்றும் ப ொருண்னம விளக்கத்னத எளினமப் டுத்தும். ஒரு பமொழியிலுள்ள 

 ல பசொற்களுக்குப்  ல ப ொருள்கள் இருக்கின்றை. இனதப்  ல்ப ொருண்னம (polysemy) 

எைப்  ொர்த்கதொம். பசொற்கள்  ல்ப ொருண்னமகனள அனடயும் வழியில் 

கவறு டுகின்றை. எடுத்துக்கொட்டொக இரண்டு வனகயொை மயக்கங்கனள 

கவறு டுத்தலொம் எைப் ொர்த்கதொம். முதலொவது முரண் டும் மயக்கம் (contrastive 

ambiguity)  எைப் டும். முரண் டும் மயக்கம் ஒரு பசொல் எகதச்னசயொக இரண்டு 

கவறு ட்ட பதொடர்பு இல்லொத ப ொருண்னமகனளக் பகொண்டிருப் தொகும். 

எடுத்துக்கொட்டொக  டு என்ற வினை  டுப் னதயும் ஏகதொ ஒன்று மற்பறொன்றில் 

 டுவனதயும் குறிப் ிடும்; இனத ஒரு பசொல் க ொலி (homonymy) எைக்கண்கடொம். 

இரண்டொவது மயக்கம் துனைநினல மயக்கம் (complementary ambiguity) எைப் டும். 

எடுத்துக்கொட்டொக ஓடு என்ற வினை விலங்குகள் ஓடுவனதயும் ஆறு ஓடுவனதயும் குறித்து 

நிற்கும். இந்த அர்த்த கவறு ொடுகள் துனை நினலப் 

 ல்ப ொருண்னமகள்/ ல்ப ொருபளொபமொழியம் (complementary polysemy) என்று 

அனழக்கப் டும். நம்முனடய பசொற்ப ொருண்னமயின் மொதிொி எப் டியொவது  டு என்ற 
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பசொல் ‘ டுக்னகயில்  டு’ மற்றும் ‘கமலில்  டு’ எைப் ப ொருள்ககொள் பசய்யப் டுவனதயும் 

ஓடு என்ற ‘பசொல் விலங்குகள் ஓடும் பசயல்’, ‘ஆறு ஓடும் பசயல்’ எைப் ப ொருள்ககொள் 

பசய்யப் டுவனதயும் விளக்க இயல கவண்டும். இவ்பவடுத்துக்கொட்டுகளில் 

ப ொருள்களின் துனை நினலயில் இரண்டு வனககள் இருக்கின்றை: ஒன்று 

வனகப் ொட்னடத் தக்கனவப் து; இரண்டு வனகப் ொட்னட மொற்றுவது. தர்க்க 

 ல்ப ொருண்னம என் து பசொல் வனகப் ொட்டில் மொற்றம் இல்லொத பசொல்லின் 

 ல்ப ொருண்னமகள் கமலூறலொக வரகவொ சொர்ந்து வரகவொ ப ொருண்னமகனளப் 

 ங்கிட்டுக் பகொள்ளகவொ பசய்யும் துனைநினல மயக்கமொகும். எைகவ துனைநினலயில் 

 ல்ப ொருண்னம தர்க்கப்  ல்ப ொருண்னமனய விட சிறிது அகலமொைது. ஏபைன்றொல் 

முந்னதயது பசொற்கள் எவ்வொறு வனகப் ொடு கடந்த ப ொருண்னம உறவு 

பகொண்டிருக்கின்றை என்று விளக்குகின்றது. எடுத்துக்கொட்டொக பூட்டு என் னதப் 

ப யரொகவும் வினையொகவும்  யன் டுத்துவது ஆகும். 

இவ்வொய்வின் முக்கியப்  ண்புகள் மற்றும் நினறவுகளொகப்  ின்வருவைவற்னறக் 

குறிப் ிடலொம்:  

 ேினைகைின் சேரருண்னம மரற்றம் அல்லது சேரருண்னம நீட்சினய புலைறிவு 

சேரருண்னமயியல் பகரட்ேரடு அடிப்ேனடயில் கைப்சேரருண்னமயியல் துனணபயரடு 

ேிைக்கும் முயற்சி பமற்சகரள்ைப்ேட்டுள்ைது. 

  கமலும் இவ்வொய்வு புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு 

அடிப் னடயில் தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னமனய ஆய கமற்பகொள்ளப் ட்ட முதன் 

முயற்சியொகும். முதன் முனறயொக புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொடு தமிழொக்கம் பசய்யப் ட்டு தமிழ் வினைகனள எடுத்துக்கொட்டுகளொகத் தந்து 

இக்ககொட் ொட்னடத் தமிழ் பமொழியியலுக்கு அறிமுகப் டுத்துகின்றது.  

 தமிழ் வினைகளின்  ல்ப ொருண்னம  ல ஆய்வுகளில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 

ஆைொல் தமிழ் வினைகளின்  ல்ப ொருண்னமனய விளக்கும் அனமப் ியல் 
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அடிப் னடயிலொை ஒரு சீரொை ஆய்வொக இது அனமகின்றது. தமிழ் வினைகளின் 

 ல்ப ொருண்னமகனளப்  ட்டியலிடும் முயற்சியில் ஈடு டொமல்  ல்ப ொருண்னமனயச் 

கசர்ந்துவரும் பசொற்களிலிருந்து ஆக்கும் முயற்சி இவ்வொய்கவட்டில் 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது.  

 இவ்வொய்கவடு தமிழில் வினைச்பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னமனய ஆய்ந்தகதொடு 

அல்லொமல் எவ்வொறு இப் ல்ப ொருண்னமனய அல்லது ப ொருண்னம நிட்சினய 

ஆக்கபூர்வமொக விளக்கலொம் என்ற கநொக்கிலும் கவைத்னதச் பசலுத்தியுள்ளது. இதற்கு 

உறுதுனையொக புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு 

னகயொளப் ட்டுள்ளது. இக்ககொட் ொடு இன்னறய கொலகட்டத்தில் அர்த்தங்கனளப் 

 ட்டியலிடும் அகரொதியின் குனற ொடுகனளச் சுட்டிக்கொட்டி பசொற்ப ொருண்னமனய 

ஆக்கமுனறயொக ஆய்வதன் முக்கியத்துவத்னத உைர்த்துகின்றது. இதன் அடிப் னடயில் 

தொன் தமிழ் வினைகளின் அர்த்தங்கனள ஆக்கபூர்வமொக ஆயும் இவ்வொய்வு 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது.  

 புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்னட தமிழ் 

எடுத்துக்கொட்டுகளின் உதவியொல் புொிந்துபகொள்ளும் முயற்சி இங்கு 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது. வினைச் பசொற்களின்  ல்ப ொருண்னமனய விளக்க 

புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக்ககொட் ொடு எந்த அளவுக்குப் 

ப ொருத்தமொைது என் னத அறியும் முயற்சியும் இவ்வொய்கவட்டில் 

கமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளது.  

 இவ்வொய்கவடு ஒரு பதொடக்கம் தொன். எனதயும் முடிவுனரயொகச் பசொல்ல இங்கு 

முயற்சி எடுக்கப் டவில்னல. புஸ்பதக ொவ்ஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு 

மிக ஆக்கபூர்வமொகவும் அறிவுபூர்வமொகவும் அனமவனத உைர முடிகின்றது. 

புஸ்பதக ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொட்டுச் சட்டகத்தில் அனைத்து 

வினைச்பசொற்கனளயும் தர முயற்சிகள் கமற்பகொள்ளப் டகவண்டும். ஒருசில விதிகளொல் 

எவ்வொறு எண்ைிறந்த வொக்கியங்கனள உருவொக்க இயலுகின்றகதொ அகதக ொல் 

http://www.languageinindia.com/


490 
 

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

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 19:6 June 2019 

Prof.  Rajendran Sankaravelayuthan and Dr. K. Bakkiyaraj 

Semantic Change and Semantic Extension of Tamil Verbs - A Research Monograph in Tamil  

அர்த்தங்கனளயும் சூழல்களுக்குத் தகுந்தவொறு ஊகித்தறியும் நமது ஆக்கத்திறன் 

விளக்கப் டகவண்டும். இத்தனகய முயற்சியின் ஆரம்  கட்டத்தொன் இவ்வொய்வு. 

 “தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றமும் ப ொருண்னம நீட்சியும்” என்ற 

ஆய்வுத் தனலப்ன  எடுத்துக்பகொண்டு ஆய முயலுனகயில் பசொற்ப ொருண்னம 

ககொட் ொடு  ற்றி க சுகின்ற தமிழ் நூல்கள் மிகக் குனறந்ததொகத்தொன் கினடத்தது. 

ப ொதுவொகப் ப ொருண்னமயில் என்ற தனலப் ில் அனமந்த ஓொிரு நூல்கள் தொன் தமிழில் 

கினடத்தை. இரொகசந்திரன் அவர்களின் நூல்களும் கட்டுனரகளும் அவரது 

கமலொண்னமயின் கீழ் சமர்ப் ிக்கப்  ட்ட ஆய்கவடுகளும் ஓரளவுக்கு உதவிை.  

 ல்ப ொருண்னம ககொட் ொடு  ற்றியும் ஆக்கமுனற அகரொதிக் ககொட் ொடு  ற்றியும்  

க சுகின்ற தமிழ் நூல்கள் கினடக்கப் ப றவில்னல. இவ்வொய்கவடு இனத ஓரளவுக்குப் 

பூர்த்தி பசய்யும். 

 தமிழ் பமொழியின் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி 

 ற்றிய விொிவொை ஆய்வு இதுவனர கமற்பகொள்ளப் டவில்னல. இவ்வொய்கவடு 

இத்கதனவனயப் பூர்த்திபசய்யும். கமலும் தமிழ் வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம், 

ப ொருண்னம நீட்சி, ஒருப ொருள் ன்பமொழியம் இவற்றிற்குக் கொரைமொை உருவக நீட்சி, 

ஆகுப யர் நீட்சி என் ை விொிவொக ஆயப் டும் க ொது ப ொருண்னமமொற்றத்தின் மற்றும் 

ப ொருண்னம நீட்சியின் ஒரு வனகப் ொட்டியல் கினடக்கும்.   

 வினைகளின் ப ொருண்னம நீட்சி மற்றும் ப ொருண்னம மொற்றங்களின் 

ப ொதுத்தன்னம, ப ொதுனமயொை க ொக்கு, உலகப்ப ொதுத்தன்னம, ஊகிக்க இயலும் 

அல்லது எதிர் ொர்க்க இயலும் தன்னம என் ை நமது கருத்தொடல் பசயல் ொட்னட 

எளிதொக்குகின்றது. கமலும் புதிய பமொழியில் வினைகனளக் னகயொளுனகயில் 

வினைகளின் ப ொருண்னம மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி குறித்த நமது அறிவு மிகப் 
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 யனுள்ளதொக அனமயும். இத்தனகய அறிவு தமினழ இரண்டொம் பமொழியொகக் கற் ிக்கும் 

ஆசிொியர்களுக்கு வரப் ிரசொதமொய் இருக்கும். 

 ப ொருண்மொற்றம் மற்றும் ப ொருண்னம நீட்சி குறித்த விதிகனளப்  யன் டுத்தி 

ஒவ்பவொரு வினைக்கும்  க்கக் கைக்கில் நீண்டுபகொண்டிருக்கும் அர்த்தங்களின் 

 ட்டியனலக் கட்டுப் டுத்த இயலும். புஸ்பதொப ொவிஸ்கியின் ஆக்கமுனற அகரொதிக் 

ககொட் ொடு இதற்கு வழிவகுக்கும்.  

 பமொழிப யர் ொளர்களுக்கு, குறிப் ொக இயந்திரத்னதப்  யன் டுத்தி 

பமொழிப யர்ப் ில் ஈடு ட்டுள்ளவர்களுக்கு  ல்ப ொருபளொருபமொழி குறிந்த 

விளக்கங்களும் விதிகளும் பசொற்ப ொருண்னம மயக்கங்கனள கநொிடுவதற்கு 

உறுதுனையொக அனமயும்.  
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