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த ொல்கொப்பியமும் அகரொ ியியலும் 

பொ. ரொ. சுப்பிரமணியன்1 & அ. தெந் ில்நொரொயணன்2 

1 ஆய்வுத்திட்ட இயக்குநர், ம ொழி அறக்கட்டளை, தென்ளை. 

2 உதவிப்பேரசிொியர், த ிழ்த்துறை, தியொகரொசர் கல்லூொி,  துறர – 09. 

 

I 

 மிழ் அகரொ ி வரலொற்றின் த ொடக்கமொகத் த ொல்கொப்பிய உொியியல் 

விைங்குகிறது, உொியியல்  விர்த்து இளடயியல், மரபியல் உள்ைிட்ட இயல்கைிலும்  

தெொற்தபொருள் விைக்கம்  ருவைவொகச் ெில நூற்பொக்கள் இடம்தபற்றுள்ைை. 

வரலொற்று முளறயில் அளமக்கப்படும்  மிழ் அகரொ ி ஒன்றிற்குத் த ொல்கொப்பிய 

உொியியலும் த ொல்கொப்பியத் ில் இடம்தபற்றுள்ை ெில தபொருள் விைக்க நூற்பொக்களும் 

பங்கைிப்ளபத்  ர முடியும், இந்நநரடியொை பங்கைிப்பு ஒருபுறம் இருக்க, 

த ொல்கொப்பியரொல் நவறு நநொக்கத் ிற்கொக ஆக்கப்பட்ட நூற்பொக்கள் 

ெிலவற்றிலிருந்தும் பயன்பொட்டு அகரொ ியியலுடன் த ொடர்புளடய அல்லது அகரொ ி 

ஒன்ளற உருவொக்கும் பணிக்குத் துளணபுொியக்கூடிய ெில வழிமுளறகளை 

வகுத்துக்தகொள்ை முடிகிறது. நவறு நநொக்கத் ில் ஆக்கப்பட்ட நூற்பொக்கைிலிருந்து 

ஊகிப்ப ன் அடிப்பளடயில் பயன்பொட்டு அகரொ ியியலுடன் த ொடர்புளடய ெில 

கருத்துகளை எடுத்துத் ர முயல்கிறது, இக்கட்டுளர. கட்டுளர இரு பகு ிகைொகப் 

பிொிக்கப்பட்டுள்ைது. மு ல் பகு ியில் உொியியல்பற்றிய ெில தபொதுவொை தெய் ிகளும் 

இரண்டொம் பகு ியில் த ொல்கொப்பிய நூற்பொக்கைிலிருந்து தபறப்பட்ட 

அகரொ ியியலுடன் த ொடர்புளடய தெய் ிகளும்  ரப்பட்டுள்ைை. 

த ொல்கொப்பிய உொியியல்  ரும் தெய் ிகள் 

உொியியலில் இடம்தபற்ற 100 நூற்பொக்கைில் மு ல் இரண்டு நூற்பொக்கைிலும், 

இறு ி எட்டு நூற்பொக்கைிலும் உொிச்தெொல்லின் இலக்கணத்ள யும் அளவ உணர்த்தும் 

தபொருளை விைக்க நவண்டிய முளறகள் குறித்  தெய் ிகளையும் விைக்கிவிட்டு 

எஞ்ெிய 90 நூற்பொக்கைில்  ொன் ந ர்ந்த டுத்  உொிச்தெொற்களுக்குொிய தபொருள்களைத் 

த ொகுத்துள்ைொர், த ொல்கொப்பியர். உொியியல் வழியொக இரண்டு தெய் ிகள் நமக்குக் 

கிளடக்கின்றை. 

1. உொியியலில் த ொல்கொப்பியரொல் எத் ளகய தெொற்கள் தபொருள் விைக்கம் 

தெய்யத் ந ர்வுதெய்யப்பட்டுள்ைை? 

2. அவ்வொறு ந ர்ந்த டுக்கப்பட்ட தெொற்கள் எவ்வொறு தபொருள் விைக்கம் 

தபற்றுள்ைை? 

இளவ குறித்து மு லில் த ொிந்துதகொள்வது அடிப்பளடயொைது. 
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தபொருள் விைக்கம் தபறத் ந ர்வொை தெொற்கள் 

உொியியலொைது, தபொருள் உணர்ந்துதகொள்வ ற்குக் கடிைமொக இருக்கும் தெொற்கள் 

எைக் கரு ப்பட்ட தெொற்களுக்கு மட்டுநம தபொருள் விைக்கம்  ருகிறது. 

  தவைிப்படு தெொல்நல கிைத் ல் நவண்டொ 

  தவைிப்பட வொரொ வுொிச்தெொன் நமை.  (தெொல். 299) 

என்ற உொியியல் நூற்பொ இ ளை உறு ிதெய்கிறது. தபொருள் உணர்ந்து தகொள்வ ற்குக் 

கடிைமொக இருக்கும் தெொற்கள் என்ற கருத் ில் த ொல்கொப்பியரொல் உொியியலில் 

த ொகுக்கப்பட்ட தெொற்களை இன்ளறய நநொக்கிலிருந்து பின்வருமொறு பகுத்துக்கொட்ட 

முடியும். 

1. ‘துவன்று’, ‘முரஞ்ெல்’ நபொன்ற தெொற்கள்  

(தெொல்லும் தபொருளும் த ொியொ ளவ) 

2. மொ ர் ( = கொ ல்) நபொன்ற தெொற்கள் 

(மொ ர் த ொிந்  தெொல்; கொ ல்- அொிய தபொருள்) 

3.  ட, கய, நைி ( = தபருளம) என்பை நபொன்ற தெொற்கள் 

(ஒரு தபொருள்  ரும் பல தெொற்கள்) 

4. கடி (= வளரவு, கூர்ளம, கொப்பு, புதுளம, விளரவு, விைக்கம், மிகு ி. . . )  

என்பை நபொன்ற தெொற்கள் (பல தபொருள்  ரும் ஒரு தெொற்கள்) 

இளவ நபொன்று நொன்கு நிளலகைில் இருக்கும் 120 தெொற்கள் உொியியலில் 

இடம்தபற்றுப் தபொருள் விைக்கம் தபற்றுள்ைை. 

 

உொியியலின் தபொருள் விைக்க முளறகள் 

தபொருளை விைக்கும் முளறகைொக உொியியலின் வழி கூறக்கூடியளவ ெில உண்டு. 

பயிலொ வற்ளறப் பயின்றளவ ெொர்த் ித் . . .   (தெொல். 298: 6) 

வழக்கில் இல்லொ  தெொற்களுக்குொிய தபொருளை வழக்கிலுள்ை தெொற்களைக் தகொண்டு 

விைக்கு ல். 

முன்னும் பின்னும் வருபளவ நொடி . . .    (தெொல். 389: 2) 

தபொருள் விைக்கம் தெய்யப்தபற நவண்டிய தெொற்கைின் முன்னும் பின்னும் வரும் 

தெொற்களையும் ஆரொய்ந்து தபொருள் விைக்கம் தெய் ல். 

ஒத்  தமொழியொற் புணர்த் ை ருணர்த் ல் . . .   (தெொல். 389: 3) 

தபொருள் விைக்கம் தெய்யும்நபொது ஒத்  தமொழியொல் விைக்கு ல். 

ஆகிய இளவநய உொிச்தெொற்கைின் தபொருளை விைக்கும்நபொது கவைத் ில் 

தகொள்ைநவண்டியளவயொகத் த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிடுகிறொர்.  

ஒத்  தெொல்ளலத்  ந்து தபொருள் விைக்கு ல் 
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       ஒத்  தமொழியொன் புணர்த் ை ருணர்த் ல் ... என்ப ற்கு இணங்க உொிச்தெொற்களை 

விைக்கும்நபொது ஒத்  தெொற்களைத்  ந்து விைக்கு ல் என்பந  உொியியலில் 

மிகு ியொகக் கொணப்படுகிறது. 

அொிநய ஐம்ளம  (தெொல். 356)  

வொதைொைி யொகும்  (தெொல். 367)  

அமர் ல் நமவல்  (தெொல். 380)  

என்பை நபொன்றளவ இம்முளறயில் அளமந் வற்றிற்குொிய ெில எடுத்துக்கொட்டுகள். 

உொியியல் அல்லொ  பிற இயல்கைிலும் இம்முளற கொணப்படுகிறது.  

அகவ தலன்ப  ொெிொி யம்நம.  (தபொருள். 394)  

என்ற நூற்பொ நமற்தெொன்ை ற்கு ஓர் எடுத்துக்கொட்டு.  

தபொருள் விைக்கும்நபொது ஒத்  தமொழியொல் விைக்க நவண்டும் என்று மட்டுநம 

த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ைொர். இருப்பினும், த ொல்கொப்பிய உொியியல் 

நூற்பொக்களைக் கவைிக்கும்நபொது நவறு முளறயிலும் த ொல்கொப்பியர் தபொருள் 

 ந் ிருப்பது த ொிகிறது. நவறு முளறயில் தபொருள்  ந்  ொகப் பின்வரும் இரண்ளடக் 

கொட்டலொம். 

அளட  ந்து விைக்கு ல் 

 தபொருள் விைக்கம் தெய்ளகயில் ஒத் தெொல்நலொடு அளட  ந்து விைக்கு ல் 

என்ற நிளலயும் உொியியலில் கொணப்படுகிறது. அந்  அளட தபொருநைொடு 

த ொடொ¢புளடயது. “ெீர்த் ி மிகுபுகழ்” (தெொல். 312), ெீர்த் ி என்பது தவறும் “புகழ்” 

அன்று மிகு (தபரும்) புகழ். (குறிப்பு - தென்ளைப் பல்களலக்கழக அகரொ ியும் 

ெீர்த் ிக்கு மிகுபுகழ் என்நற தபொருள்  ந்துள்ைது.)  

வளரயளற  ன்ளமயில் விைக்கு ல் 

நூற்பொக்கள் ெில அளட  ரொமல் இரு தெொல்லொல் ஒரு தபொருளை உணர்த் லும் உண்டு. 

துயதவன் கிைவி யறிவின் றிொிநப   (தெொல். 368) 

வயொதவன் கிைவி நவட்ளகப் தபருக்கம்  (தெொல். 371)    

இவற்ளற ஒருவளகயில் வளரயளற  ன்ளமயில் தபொருள் விைக்கம் தெய்துள்ை ொகவும் 

தகொள்ை முடிகிறது. 

II 

த ொல்கொப்பிய நூற்பொக்கைிலிருந்து அகரொ ியியலுக்குப் பயன்படுத் ிக்தகொள்ளும் 

முளறயில் வருவித்துக்தகொள்ைப்பட்டுள்ை ெில  கவல்கள் இந்  இரண்டொவது 

பகு ியில் ெில  ளலப்புகைின் கீழ் வொிளெப்படுத் ப்பட்டுள்ைை. 

1. அகரொ ிக்கு உொிய தெொல் ந ர்வு  

அகரொ ிகைில்  ைக்தகை  ைித்  தபொருள் தகொண்ட எல்லொச் தெொற்களும் 

 ளலச்தெொற்கைொக இடம்தபறத்  கு ியுளடயைவொக இருக்கின்றை. இருப்பினும், 
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அகரொ ி யொருக்கொக, எ ன்தபொருட்டு உருவொக்கப்படுகிறது என்பள ப் தபொருத்தும் 

 ளலச்தெொல் ந ர்வு அளமகிறது. தநறிமுளறகளுடன் உருவொக்கப்படும் அகரொ ிகள் 

 மக்தகைத்  ைித்   ளலச்தெொல் ந ர்வுக்குொிய வழிமுளறகளை 

வகுத்துக்தகொள்கின்றை.  ளலச்தெொல் ந ர்வு குறித்  ஓொிரு கருத்துகளைத் 

த ொல்கொப்பியர் நூற்பொக்கள் வழி கொணலொம். 

அ) வழக்கில் இருக்கும் ஒத்  தெொற்களை ஏற்றல் 

குரங்கி நைற்றிளைக் கடுவ தைன்றலும் 

மரம்பயில் கூளகளயக் நகொட்டொ தைன்றலுஞ் 

தெவ்வொய்க் கிள்ளைளயத்  த்ள  தயன்றலும் 

தவவ்வொய் தவருகிளைப் பூளெ தயன்றலுங் 

கு ிளரயு ைொணிளைச் நெவ தலன்றலும்  

இருணிறப் பன்றிளய நயை தமன்றலும் 

எருளமயு ைொணிளைக் கண்டி தயன்றலும் 

முடிய வந்  வழக்கி னுண்ளமயிற் 

கடிய லொகொ கடைறிந் ந ொர்க்நக.    (தபொருள். 624) 

என்ற நூற்பொ ெில உயிொிைங்கைின் நவறு தபயர்கைொகத் த ொல்கொப்பியொர் கொலத்து 

வழங்கிவந் ளவகளைத் த ொகுத்துள்ைது. இவற்றுள் குரங்கு, கு ிளர, எருளம என்ற 

மூன்று உயிொிைங்கைின் ஆண்பொற் தபயர்களும் அடக்கம். இப்தபயர்கள்  விர்த்து 

எஞ்ெிய கூளக, கிள்ளை, தவருகு, பன்றி என்பைவற்றிற்குொிய நவறு தபயர்கள் 

த ொகுக்கப்பட்டுள்ைை. இப்தபயர்கள் அளைத்தும் வழக்கில் உள்ைளமயொல் 

த ொகுக்கப்பட்டுள்ைை என்கிறொர், த ொல்கொப்பியொர். இந்நூற்பொ அகரொ ியியலுக்கு 

இரு  கவல்களைத்  ருகிறது.  

1. இலக்கியச் தெொற்களுக்கு ஏற்ற ஒத்  தெொற்கள் வழக்கில் இருந் ொல் அ ளை 

நீக்கிவிடல் கூடொது, அ ளையும் ஏற்றுக்தகொள்ை நவண்டும். இவ்வளகயில் 

நகொட்டொன்,  த்ள , பூளெ, ஏைம் என்பை தெொற்கைஞ்ெியத் ில் நெர 

நவண்டியளவ எைத் த ொல்கொப்பியர் த ைிவொக்குகிறொர். 

2. த ொல்கொப்பியர் கொலத் ில் தெய்யுள் வழக்கில் இருந்  தெொற்களுக்கு 

இளணயொக வழக்கில் உள்ை தெொற்கைொக அவர் கொட்டியிருப்பளவ 

இக்கொலத் ில் இல்லொமல் நபொயிருக்கலொம். ஆயினும் அளவ வரலொற்று முளற 

அகரொ ிக்கு உ வும். 

ஆ) விகொர வடிவங்களை ஏற்றல் 

அந்நொற் தெொல்லுந் த ொடுக்குங் கொளல  

வலிக்கும்வழி வலித் லும் தமலிக்கும்வழி தமலித் லும் 

விொிக்கும்வழி விொித் லுந் த ொகுக்கும்வழி த ொகுத் லும் 
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நீட்டும்வழி நீட்டலுங் குறுக்கும்வழிக் குறுக்கலும் 

நொட்டல் வலிய தவன்மைொர் புலவர்    (தெொல். 403) 

‘நொற் தெொல்’ எை குறிக்கப்பட்டளவ இயற்தெொல்,  ிொிதெொல்,  ிளெச்தெொல், வடதெொல் 

என்பளவ. அளவ தெய்யுைில் வரும்நபொது அவற்றில் வலித் ல், தமலித் ல், விொித் ல், 

த ொகுத் ல், நீட்டல், குறுக்கல் நபொன்ற  ிொிபுகளைப் புலவர் ஒருவர் தெய் ிருந் ொல் 

அத் ிொிபுகள் ஏற்றக்தகொள்ைக் கூடியைநவ எைக் கூறுகிறது, இந்நூற்பொ. 

எடுத்துக்கொட்டொகத்  ொமளர என்னும் தெொல் தெய்யுைில் பயின்றுவரும்நபொது ெில 

இடங்கைில் குளறத் ல் விகொரத் ொல் மளர எை வழங்கியிருக்கலொம்.  ொமளர என்ப ில் 

மு ல் குளறந்து வருகிற மளர என்பதும் தெொல்லொக ஏற்றக்தகொள்ைக்கூடியந  என்பது 

இந்நூற்பொவின் வழி தபறப்படுகிறது. இ ிலிருந்து மளர என்பை நபொன்று 

விகொரவளகயொல் அளமயும் தெொற்களும்  ளலச்தெொல்லொகும்  கு ிளய 

உளடய ொகின்றை என்னும் கருத்ள ப் தபற முடிகிறது. (குறிப்பு: தென்ளைப் 

பல்களலக்கழகத்  மிழ் அகரொ ியும் மளர என்னும் தெொல்ளலத்  ொமளர என்னும் 

தபொருைில்  ளலச்தெொல்லொகத்  ந்துள்ைது.)  

இக்கொலத்  மிழில் ஆகொய விமொைம் > விமொைம் எை மு ல் விடுபட்டு 

இரண்டொவது தெொல்நல வழக்கில் மிகு ியொகவும் இருப்ப ொல் அது  ளலச்தெொல் 

 கு ிளயப் தபறுகிறது. நமலும், பல்களலக்கழகம் > பல்களல எைக் குறுக்கப்பட்டு 

வழங்கிவருகிறது. இதுவும்  ளலச்தெொல்லொக ஏற்கப்படலொம். த ொல்கொப்பிய நூற்பொ 

நமக்கு வழிகொட்டுகிறது. 

இ) தபயரளட விளையளட பற்றிய ெிந் ளை 

 ளலச்தெொல் ந ர்வுக்குொிய தபயரளட, விளையளட குறித்  ெிந் ளைளயப் 

பின்வரும் நூற்பொ த ொிவிக்கும் கருத் ின் எ ிர்மளறயிலிருந்து தபறமுடிகிறது. 

தபயதரஞ்சு கிைவியும் விளைதயஞ்சு கிைவியும்  

எ ிர்மறுத்து தமொழியினும் தபொருணிளல  ிொியொ  (தெொல். 237) 

தபயதரச்ெம் மற்றும் விளைதயச்ெம் ஆகிய இரண்டும் எ ிர்மளறயில் அளமந் ொலும் 

தபொருள் நிளலயில்  ிொியொது வரும். அ ொவது ‘உண்ட நெொறு’ என்ப ிலும் ‘உண்ணொ  

நெொறு’ என்ப ிலும் ‘உண்டு வந் ொன்’ என்ப ிலும் ‘உண்ணொது வந் ொன்’ என்ப ிலும் 

உடன்பொட்டு, எ ிர்மளற வடிவங்கைில் தபொருள் மொறுபடுவ ில்ளல எை நமற்கண்ட 

நூற்பொவழி அறிகிநறொம்.  

இந்நூற்பொவின் கருத் ிலிருந்து உடன்பொடு, எ ிர்மளற என்ற இரண்டு 

வடிவங்கைிலும் ஒநர தபொருளைக் தகொண்டு அளமயொ  ெில எச்ெ வடிவங்களை நவறு 

வளகயொகக் தகொள்ை நவண்டும் என்பள  வருவித்துக்தகொள்ை முடியும்.  ற்கொலத் 
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 மிழில் வழங்கிவரும் ‘அடர்ந்  கூந் ல்’, ‘நீண்ட கூந் ல்’ என்னும் உடன்பொட்டுப் 

தபயதரச்ெ வடிவங்களுக்கு எ ிர்மளற வடிவமொை ‘அடரொ ’, ‘நீைொ ’ அ ொவது 

‘அடரொ  கூந் ல்’ என்பந ொ, ‘நீைொ ொ கூந் ல்’ என்பந ொ வழக்கில் இல்ளல. ‘அடர்ந்  

கூந் ல்’ என்ப ற்கு எ ிர்மளறயொக ‘அடர்த் ி குளறவொை கூந் ல்’ என்பதும் ‘நீண்ட 

கூந் ல்’ என்ப ற்கு எ ிர்மளறயொகக் ‘குட்ளடயொை கூந் ல்’ என்பதுநம வழக்கில் 

உள்ைை. இந்நிளலயில் இந்  இரு எச்ெங்களையும் இளவ நபொன்று வரும் 

பிறவற்ளறயும்  ைி வளகயொக (தபயரளடயொக) கரு ி ‘அடர்ந் ’, ‘நீண்ட’ என்னும் 

வடிவில்  ளலச்தெொல்லொகப் ப ிவொக்குவ ற்குொிய ஒரு வழிளய நமற்கொட்டிய நூற்பொக் 

கருத் ின் எ ிர்கருத் ிலிருந்து வருவித்துக்தகொள்ைலொம் எைத் ந ொன்றுகிறது. 

 

2. தபொருள் வளரயளற தெய்யும் முளற 

உொிச்தெொற்களுக்குொிய தபொருளை விைக்கும் முளறகைொக ஒத்  தெொற்கைொல் 

விைக்கு ல், அளட  ந்து விைக்கு ல், வளரயளறத்  ன்ளமயில் விைக்கு ல் நபொன்ற 

நிளலகள் இருப்பள  உொியியலின் வழியொகத் த ொிந்து தகொண்நடொம். உொியியல் 

 விர்த்  பிற இயல்கைிலும் தெொற்தபொருள்  ருவைவொகச் ெில நூற்பொக்கள் இடம் 

தபற்றுள்ைை. அந்நூற்பொக்கைிலிருந்தும் ெில தபொருள் விைக்கும் முளறகளை 

இைம்கொண முடியும். 

அ) நநர்மளறக் கூறு எ ிர்மளறக் கூறு இரண்ளடயும் வளரயளறயில்  ரு ல் 

விளைதயைப் படுவது நவற்றுளம தகொள்ைொது 

நிளையுங் கொளலக் கொலதமொடு ந ொன்றும்.   (தெொல். 201) 

விளை என்ப ன் இலக்கணத்ள த்  ரும் இந்நூற்பொவில் விளை என்ப ன் வளரயளற 

இரு கூறுகளைக் தகொண்டுள்ைது. நநர் கூறொகிய ‘கொலதமொடு ந ொன்றும்’ என்பதும் 

எ ிர்மளறக் கூறொகிய ‘நவற்றுளம தகொள்ைொது’ என்பதும் இளணந்து தபொருள் 

விைக்கம் தெய்யப்பட்டுள்ைது. விளை என்ற இலக்கணச் தெொல்லின் வளரயளறக்கு 

இரண்டுநம ந ளவ. எைநவ, தெொல்லின் தபொருளை வளரயறுக்கும்நபொது 

ந ளவப்படுமொைொல் நநரொை கூளறயும் எ ிரொை கூளறயும்  ருவ ன் தபொருத் த்ள த் 

த ொல்கொப்பிய நூற்பொவின் வழி அறிய முடிகிறது. 

இந  முளறயில் இளடச்தெொல் என்பதும் வளரயறுக்கப்பட்டுள்ைது.  

இளடதயைப் படுப தபயதரொடும் விளைதயொடும் 

நளடதபற் றியலுந்  மக்கியல் பிலநவ.   (தெொல். 250) 

இளடச்தெொற்கைொக அளமவைவற்றின் இரு இயல்புகைொை தபயதரொடும் 

விளைதயொடும் நளடதபற்று இயலல் (நநர் கூறு),  மக்தகைத்  ைி இயல்பு இல்லொமல் 
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இருத் ல் (எ ிர்மளறக் கூறு) எை இரண்ளடயும் ஒன்றிளணத்து வளரயளற 

தெய் ிருப்பது இக்கொலப் பயன்பொட்டு அகரொ ியியலுக்கு உ வக் கூடியது.  

ஆ) உவளம கூறி விைக்கு ல் 

ெில களலச்தெொற்களை விைக்குவ ற்குத் த ொல்கொப்பியொர் உவளமளயப் 

பயன்படுத் ியுள்ைொர்.  

சூத் ிரந்  ொநை 

ஆடி நிழலி ைறியத் ந ொன்றி  

நொடு  லின்றிப் தபொருணைி விைங்க 

யொப்பினுட் நடொன்ற யொத் ளமப் பதுநவ.  (தபொருள். 481) 

தெய்யுைியலில் இடம்தபற்றுள்ை நமற்கண்ட நூற்பொவில் சூத் ிரம் என்பள  விைக்க 

வந்  ஆெிொியர் தபொருள் விைக்கத் ிற்கு ‘ஆடி நிழலி ைறியத் ந ொன்றி’ எை 

உவளமளயப் பயன்படுத் ியுள்ைொர். சூத் ிரமொைது படித்  அைவில் ஆரொய் ல் 

இல்லொமல் தபொருள் த ொிந்துதகொள்ளும்படி இருக்க நவண்டும் என்ப ற்கு 

இளணயொகக் கண்ணொடியில் த ொியும் பிம்பம் (கண்ணொடியில் த ொியும் பிம்பத்ள  

எந்  ஆரொய்ச்ெியும் ந ளவயில்லொமல் த ொிந்துதகொள்வது நபொல்) உவளமயொக 

பயன்படுத் ப்பட்டுப் தபொருள் விைக்கம் தெய்யப்பட்டுள்ைது. 

இந்  இடத் ில் த ொல்கொப்பியர் உவளமயியலில் கூறியுள்ை ‘உவமமும் 

தபொருளும் ஒத் ல் நவண்டும்’ (தபொருள். 279) என்ற நூற்பொ கருத்ள யும் இளணத்துக் 

கொண நவண்டும் 

இக்கொல அகரொ ிகைில் தபொருள் விைக்கத் ிற்கு உவளமளயப் 

பயன்படுத்துவதும் இல்லொமல் இல்ளல. வண்ணங்களைக் குறிக்கும் தெொற்களை 

விைக்குவ ற்கு உவளமநய ந ளவப்படுகிறது. தவள்ளை என்பள ப் பொலில் உள்ைது 

நபொன்ற நிறம் என்னும் முளறயில் விைக்குகிநறொம். தபொருளை விைக்குவ ற்குத் 

த ொல்கொப்பிய நூற்பொ கொட்டும் ‘உவளம வழி தபொருள் விைக்கம்’ நமக்குப் 

பயன்படக்கூடியந . 

இ) இளணச் தெொற்கைில் ஒன்றின் வளரயளறயில் முக்கிய கூறுபொட்ளடக் கூறு ல் 

எதுளக, நமொளை என்னும் இளணயில் நமொளை என்ப ளை விைக்கும் நூற்பொ 

அடித ொறுந்  ளலதயழுத் த ொப்பது நமொளை.    (தபொருள். 405)  

இங்கு நமொளை என்ப ன்  ளலயொய ொை ‘அடித ொறும் மு தலழுத்து ஒன்றிவருவது’ 

என்னும் தபொருட்கூறுபொடு வளரயளறக்குக் கொட்டப்பட்டுள்ை ற்குக் கொரணம் எதுளக 

என்ப நைொடு ஒப்பிடப்பட்டிருப்ப ொலொகும். ஒப்பீடு நமொளையின்  ளலயொய கூறு 

எது என்பள த்  ீர்மொைிக்கிறது. இக்கூறுபொநட நமொளையின்  ளலயொய கூறு 

என்பள  எதுளகக்குத் த ொல்கொப்பியர்  ந் ிருக்கும் விைக்கத் ின் வழியும் தபற 

முடிகிறது.  
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3. தெொற்கள் உணர்த்தும் தபொருளைப் புொிந்துதகொள்ைல் 

அ) பல தபொருள் ஒரு தெொற்கைின் தபொருளைப் புொிந்துதகொள்ளு ல் 

 தெய்யுைிலும் ெொி, வழக்கிலும் ெொி தபொருள்  டுமொற்றத்ள  ஏற்படுத்தும் 

தெொற்கள் தபரும்பொலும் பல தபொருள் ஒரு தெொற்கைொகநவ இருக்கின்றை. பல தபொருள் 

ஒரு தெொற்கள் அளவ  பயன்படுத் ப்படும் சூழலில் என்ை தபொருைில் 

ஆைப்பட்டுள்ைை என்பள ப் புொிந்துதகொள்ை உ வும் வழிமுளறகள் ெிலவும் 

த ொல்கொப்பியரொல் சுட்டப்பட்டுள்ைை. இவ்வழிமுளறகள் ஒரு அகரொ ியியலொைொர்  ன் 

அகரொ ி உருவொக்கத் ிற்குத் ந ர்வு தெய்துதகொண்ட  ரவு மூலத் ில் 

இடம்தபற்றிருக்கும் பல தபொருள் ஒரு தெொற்கைின் தபொருளை வளரயறுப்ப ற்கு 

உ வுவைவொக உள்ைை.  

த ொல்கொப்பியர் பல தபொருள் ஒரு தெொற்களை 1. விளை நவறுபடும் 

பலதபொருள் ஒருதெொல் என்றும் 2. விளை நவறுபடொ பலதபொருள் ஒருதெொல்   என்றும் 

இரண்டொகப் பகுத்துள்ைொர். மு லொவ ொை விளை நவறுபடும் பலதபொருள் ஒருதெொல் 

அது ஏற்கும் விளையொலும் இைத் ொலும் ெொர்பொலும் தபொருளைத் த ொியப்படுத்துகிறது 

என்பது த ொல்கொப்பியர் கருத்து. (இரண்டொவ ொை விளை நவறுபடொ பலதபொருள் 

ஒருதெொல்லின் தபொருளைச் தெொல்பவன் குறிப்பின் மூலமொகநவொ அல்லது 

தமொழிச்சூழல் கடந்  புறச்சூழல் மூலமொகநவொ மட்டுநம புொிந்துதகொள்ை முடியும்.) 

விளைநவறு படூஉம் பலதபொரு தைொருதெொல் 

நவறுபடு விளையினு மிைத் ினுஞ் ெொர்பினுந் 

ந றத் ந ொன்றும் தபொருதடொி நிளலநய.    (தெொல். 53) 

உளரயொெிொியர் நெைொவளரயரது எடுத்துக்கொட்டுக்கள் இக்கருத்ள  நமக்கு நன்கு 

புலப்படுத்துகின்றை. மொ என்பது மொமரத்ள யும் கு ிளரளயயும் வண்ளடயும் குறிக்கப் 

பயன்படுகிறது. மொ என்னும் பலதபொருள் ஒருதெொல் ‘பூத் து’ என்னும் விளைளய 

ஏற்றொல் மொமரம் என்னும் தபொருள் அந்  விளையொல் உணர்த் ப்படுகிறது. அந  மொ 

என்னும் தெொல் ‘ஓடியது’ என்னும் விளைளய ஏற்பின் கு ிளர என்னும் தபொருைில் 

ஆைப்பட்டுள்ைது தபறப்படும். இவ்வொறு பலதபொருள் ஒருதெொல் அது ஏற்கும் 

தவவ்நவறு விளைகளைக் தகொண்டு தபொருள் த ைிவு (disambiguate) தபறுகிறது. 

இவ்வொநற மொவும் மருதும் ஓங்கிை என்னும் த ொடொில் மொ என்னும் தெொல் மொமரத்ள க் 

குறிப்ப ற்கு மருது என்னும் இைச்தெொல் உ வுகிறது. இள ப் நபொன்றந  ‘கவெம் புக்கு 

நின்று மொக் தகொணொர்க’ என்றொல் அங்கு மொ என்பது கு ிளரளயச் ெொர்பு முளறயில் (by 

association) குறிக்கிறது. இவற்றிலிருந்து ஒரு அகரொ ியியலொைொர்  ைது  ரவு 

மூலத் ில் இருக்கும் பலதபொருள் ஒருதெொற்கள் அளவ உணர்த்தும் தபொருள்களை, 
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நமற்கண்ட முளறயில், விளையின் வழியொகவும், இைத் ின் வழியொகவும், ெொர்பின் 

வழியொகவும் வளரயறுத்துக்தகொள்ை வழி தெொல்லியிருக்கிறொர், த ொல்கொப்பியர்.  

ஆ) ஒரு தபொருள் பல தெொற்களைப் பகுத்துக் கொணல் 

 ஒரு தமொழியில் அ ிக அைவில் ஒரு தபொருள் பல தெொற்கள் 

இடம்தபற்றிருந் ொலும் அவற்றுள் நூற்றுக்கு நூறு விழுக்கொடு ெொியொகப் தபொருந் ி 

வரக்கூடிய ஒரு தபொருள் பல தெொற்கள் மிகமிக அொி ொகநவ அளமந் ிருக்கும் அல்லது 

இருக்கொது என்நற தெொல்லிவிடலொம். ெில நுணுக்கமொை தபொருள் நவறுபொடு அல்லது 

வழக்கு நவறுபொடு அவற்றுக்கிளடநய இருக்கும். இது தமொழியில் இயல்பொை 

ஒன்று ொன். ஒரு தபொருள் பல தெொற்கைிளடநய இளழநயொடும் நுண்ளமயொை தபொருள் 

நவறுபொட்ளடப் புொிந்துதகொள்ை அவற்றின் பயன்பொட்டுப் பரப்ளபப் பகுத்துக்கொண்பது 

ந ளவயொகிறது. கொட்டொக, ஆளெ, விருப்பம் என்ற தெொற்களை எடுத்துக்தகொண்டொல். 

‘ஆளெ கொட்டி நமொெம்தெய்துவிட்டொர்’ என்ப ில் ஆளெ என்ப ற்குப் ப ிலொக விருப்பம் 

என்பள  மொற்றொகத்  ர முடியொது. அதுநபொலநவ ‘விருப்பப் பொடம்’ என்ப ிலும் ஆளெ 

என்பள  மொற்றொகத்  ர முடியொது. இவ்வொறு ஆளெ என்ப ன் வருளக இடங்களையும் 

விருப்பம்  என்ப ன் வருளக இடங்களையும் த ொகுத்துக் கொண்ப ன் மூலம் அவற்றிற்கு 

இளடநய உள்ை நுணுக்கமொை தபொருள் நவறுபொடுகளை இைம்கொண முடியும்.  

 ஒரு தபொருள் பல தெொற்கைின் வருளகளயப் பகுத்துக்கொணும் முயற்ெி ஒன்ளறத் 

த ொல்கொப்பியர் நமற்தகொண்டுள்ைொர். 

  ஈ ொ தகொடுதவைக் கிைக்கு மூன்றும் 

  இரவின் கிைவி யொகிட னுளடய.  (தெொல். 444)  

 

  அவற்றுள் 

  ஈதயன் கிைவி யிழிந்ந ொன் கூற்நற. (தெொல். 445) 

 

   ொதவன் கிைவி தயொப்நபொன் கூற்நற. (தெொல். 446) 

 

  தகொடுதவன் கிைவி யுயர்ந்ந ொன் கூற்நற. (தெொல். 447) 

என்னும் நூற்பொக்கள்  ரும் தெய் ியொைது ஈ,  ொ, தகொடு என்னும் மூன்று தெொற்களும் 

ஒநர தபொருளைக் தகொண்டை. எைினும், யொர் யொொிடம் தகொடுப்பது, தபறுவது என்னும் 

அடிப்பளடயில் அவற்றின் வருளக அவர் கொலத்து தமொழியில் இருந் ிருப்பள க் 

கவைித்துப் ப ிவுதெய்துள்ைொர், த ொல்கொப்பியர். ஒரு தபொருள் பல தெொற்கைின் 

வருளக இடங்களைப் பகுத்துக் கொண்ப ற்கு ஒரு வழிகொட்டியொக இ ளைக் 

தகொள்ைலொம். 



TEJAS Thiagarajar College Journal   ISSN (Online):2456-4044 

June 2016 Vol. 1(2) PP 01-12 

 

 10 

4. தபொருள் விைக்க தமொழியில் பயன்படுத்  நவண்டிய தெொற்கள் 

 தெொற்கைின் தபொருள் தெொற்களைக் தகொண்நட விைக்கப்படநவண்டியுள்ைது. 

தெொல் ஒன்றின் தபொருளை விைக்கப் பயன்பட்ட தெொல்லின் தபொருள் என்ை என்ற 

விைொளவக் நகட்டுக்தகொண்நட நபொைொல் அ ற்கு முடிநவ இல்ளல என்னும் கருத் ில் 

த ொல்கொப்பிய உொியியலில் ஒரு நூற்பொ இடம்தபற்றுள்ைது. 

  தபொருட்குப் தபொருதடொியி ைதுவரம் பின்நற.   (தெொல். 391)  

ஒரு தெொல்லின் தபொருள் விைக்கத் ில் பயன்பட்ட மற்தறொரு தெொல்லின் தபொருள் 

என்ை எைக் நகட்கத் த ொடங்கிைொல் அ ற்கு வரம்பு இல்ளல எைத் த ொல்கொப்பியர் 

குறிப்பிடுவ ொல் அத் ளகய நகள்விளயக் நகட்கநவ கூடொது என்ப ல்ல, அவர் 

கருத்து. மொறொக, அத் ளகய நகள்வி எழொ  வண்ணம் தபொருள் விைக்கத் ில் 

பயன்படுத் ப்பட்ட தெொல் இருக்க நவண்டும் என்பந  அவர் கருத் ொகக் 

தகொள்ைநவண்டும். நவறு முளறயில் தெொன்ைொல், தபொருள் விைக்கத் ில் 

பயன்படுத் ப்பட்ட தெொல் வழக்கிழந்  தெொல்லொகநவொ களலச்தெொல்லொகநவொ 

இருத் ல் கூடொது. கருவி தமொழியில் அ ொவது தபொருள் விைக்க தமொழியில் 

பயன்படுத் ப்படும் தெொல் அளைவருக்கும் த ொிந்  தபொதுச் தெொல்லொக, தபொருள் 

என்ை என்ற நகள்விளய எழுப்பொ  தெொல்லொக இருக்க நவண்டுதமன்பந  

இந்நூற்பொவிலிருந்து தபறப்படும் தெய் ி. 

5. தெொல் வழக்குகளைச் சுட்டல்  

 அகரொ ிகைில் தெொற்தபொருள் விைக்கத்ந ொடு ந ளவப்படும் இடங்கைில் 

அச்தெொற்கள் எந் த் துளறளய (இளெ, மருத்துவம், நெொ ிடம் . . . ) ெொர்ந் ை என்றும், 

எந்  வட்டொரத் ில் ( ஞ்ளெ,  ிருதநல்நவலி, தகொங்கு . . . ) வழங்குகின்றை என்றும், 

எந்  ம த் ிைொிளடநய (கிறித் வம், இஸ்லொம் . . . ) புழக்கத் ில் இருக்கின்றை 

என்றும், எத் ளகய தமொழி வழக்கில் (நபச்சு வழக்கு, உயர் வழக்கு, அருகிவரும் 

வழக்கு . . . ) உள்ைை என்றும் தமொழி வழக்குக் குறிப்புகளைத்  ருவது உண்டு. 

த ொல்கொப்பியர் குறிப்பிடும்  ிளெச் தெொற்கள் இன்று குறிக்கப்படும் வட்டொர வழக்குச் 

தெொற்கநைொடு இளணத்துப் பொர்க்கப்படநவண்டியளவ. இளவ நபொன்று நவறு ெில 

நூற்பொக்களும் தெொற்கைின் வழக்கு நிளலகளைப் பற்றி நபசுவைவொக உள்ைை. 

  மங்கல தமொழியு மளவயன் தமொழியும் 

  மொறி லொண்ளமயிற் தெொல்லிய தமொழியுங் 

  கூறிய மருங்கிற் தகொள்ளு தமன்ப.  (தபொருள். 246) 

இந்நூற்பொ உளரயில் இைம்பூரணர் மங்கல தமொழி மு லியவற்றிற்குத்  க்க 

எடுத்துக்கொட்டுகளைக் கொட்டியுள்ைொர். இவ்தவடுத்துக்கொட்டுகளைக் தகொண்டு 

பொர்க்ளகயில் மங்கல தமொழி என்பதும் மொறிலொண்ளமயிற் தெொல்லிய தமொழி என்பதும் 
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முளறநய உயர் வழக்கு எைவும் உருவக வழக்கு எைவும் இன்ளறய அகரொ ிகைில் 

குறிக்கப்படுவைவற்றிற்கு இளணயொக உள்ைை. அளவயல் தமொழி என்பள  

அளவயில் நபெக்கூடொ  தமொழி என்ப ொகக் தகொண்டொல் அ ளையும் இன்ளறய 

தகொச்ளெ வழக்கு (non standard) என்ப நைொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க முடியும். 

 

6. தபொருளைப் பிொித் றியும் நுண்ணறிவு 

  கண்ணினுஞ் தெவியுனுந்  ிண்ணி ி னுணரும் 

  உணர்வுளட மொந் ர்க் கல்லது த ொியின் 

  நன்ையப் தபொருள்நகொ தைண்ணருங் குளரத்ந . (தபொருள். 277) 

 இந்  தமய்ப்பொட்டியல் நூற்பொவின் கருத் ிற்கு இணங்கக் கண்ணொலும் 

தெவியொலும் விைங்க உணரும் அறிவுளடயவர்களுக்கு அல்லது பிறருக்கு விைங்கொ து 

தமய்ப்பொடுகள் மொத் ிரம் அல்ல தெொற்கள் உணர்த்தும் தபொருளும் ொன். அகரொ ி 

த ொகுக்கும் பணியில் ஈடுபடுநவொர் தெொற்கைில் புள ந்து கிடக்கும் தபொருள்களை 

தவைிப்படுத்தும் ஆற்றல் உணர்வு (sensitivity) உளடயவர்கைொக இருக்க நவண்டும். 

முடிவு 

 த ொல்கொப்பிய இலக்கணம் என்பது த ொல்கொப்பியர் கொலத் ில் வழங்கிவந்  

 மிழ் தமொழியின் விவரண இலக்கணமொகநவொ அல்லது வி ிமுளற இலக்கணமொகநவொ 

பொர்க்கப்படுகிறது.  இப்பொர்ளவ  விர்த்  நவறு நகொணங்கைிலும் த ொல்கொப்பியத்ள  

அணுகமுடிகிறது. இவ்வொறொை அணுகுமுளறகைின்வழி ெில நுண்ணியகருத்துகள் 

புலப்படுவது  ிண்ணம். அகரொ ியியல் கண்நணொட்டத் ில் த ொல்கொப்பியத்ள  

வொெித் நபொது கிளடத்  இத் கவல்களைவிடவும் அகரொ ியியலுடன் த ொடர்புளடய 

கூடு லொை தெய் ிகள் கிளடக்கக்கூடும். ஈடுபொடும்  ருக்கமுளறயும் அத் ளகய 

முயற்ெிக்குத் ந ளவயொகின்றை. 
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