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Abstract 

 

 Discourse analysis is a recent development in linguistics. Chilling Harris is the forerunner of this issue. 

His conceptual studies were published in 1952. Later, in 1958, J. Lourit  published an article on the Paragraph 

Structure of the Peruvian language.There were some twists later this year. Scipio 1964 - Speaking of syntax, he 

criticized Kenneth Pike's linguistic theory. However, in the 1970s, Pike's Tagmemic Text School and Holiday's 

Formal Functional School focused their attention on a number of insightful works. Even now, conceptual 

analysis remains a mystery in linguistics. It can be said that it is a separate field and has influenced social 

linguistics as well. The article states that the units in the conceptual analysis are now Kurincippattu with 

Kapiler's sketch and analyze its strength and hydration. 
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அறிமுகம் 

 மமாழி என்பது ஒருவரது எண்ணங்கனள மற்றவருக்குக் கூறும் ஒலிச்சங்பகதம் ஆகும். 

விைங்குகளிடமிருந்து மைிதனை பவறுபடுத்துவதும் மைித நாகாிகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் ஆணி பவராகத் 

திகழ்வதும் பபச்சின் மூைமும் எழுத்தின் மூைமும் தகவல் அல்ைது கருத்துப் பாிமாற்றத்திற்கு1 (Communication) 

முக்கியக் கருவியாக விளங்குவதும் மமாழிபய ஆகும். ஒருவர் தன் கருத்னத அல்ைது எண்ணத்னதப் பிறருக்குத் 

மதாிவிக்க மமாழிபய கருவியாகப் பயன்படுகின்றது. இம்மமாழி எண்ணற்ற மசாற்கனளயும் மதாடர்கனளயும் 

மகாண்டதாக, மக்கள் அனைவரும் பபசும் இயல்புனடயதாக அனமந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, ஒரு மமாழி 

மசம்னமயாக அனமயும் பபாதுதான், ஒருவரது எண்ணங்கள் மற்மறாருவனர எளினமயாகச் மசன்றனடயும். 

அப்பபாதுதான் கருத்தாடல் (Discourse) முழுனம அனடயும். இவ்வாறு கருத்துப் பாிமாற்றத்னதயும் 

மமாழியனமப்னபயும் மமாழிப்பயன்பாட்னடயும் (Language Use) அடிப்பனடயாகக் மகாண்டு மமாழியியலில் 

கருத்தாடல் எனும் பிாிவு உருக்மகாண்டது. இதில் மமாழிசார் கூறுகளும் மமாழிசாராக் கூறுகளும் (னக, கால், முக 

அனசவுகள்) அடங்கும். கருத்தாடல் என்பது ஒரு நடத்னத அைகாகும் (Behavioral Unit). இதனைக் கூற்றுகளின் 

ஒட்டு மமாத்த மதாகுப்பாகக் கருதைாம். இதில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உனர நிகழ்வுகளும் அடங்கும்2. சான்றாக, 
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உனரயாடல் (Conversation), நனகச்சுனவ (Joke), பிரசங்கம் (Sermon), பநர்காணல் (Interview) ஆகியவற்னறக் 

குறிப்பிடைாம்.  

 கருத்தாடல் பகுப்பாய்வு சமீபத்தில் மமாழியியலில் வளர்ச்சி அனடந்து வரும் ஒரு பிாிவாகும். 

இவ்வாய்வின் முன்பைாடியாகச் சில்லிங் ஹாாீஸ் திகழ்கின்றார்3. இவரது கருத்தாடல் ஆய்வுகள் நூைாக 1952 - 

இல் மவளிவந்தது. பின்ைர், 1958 – ஆம் ஆண்டு பே.பைாாிட் (விவிலிய மமாழிமபயர்ப்பாளர்) என்பவர் ‘பத்தி 

அனமப்பு’  (Paragraph Structure) பற்றிக் கட்டுனர ஒன்னறப் மபருவியன் மமாழியில் மவளியிட்டார். 

இவ்விருவருக்கும் பின்ைர் இவ்வாய்வில் சிை திருப்பங்கள் ஏற்பட்டை. சிபிபபா 1964 – ஆம் ஆண்டு, மகன்ைத் 

னபக்கின் மமாழியியல் பகாட்பாட்டின் மீது விமர்சைத்னத முன்னவத்து, வாக்கிய நினை பற்றிப் பபசிைார். 

எைினும் 1970 – களில் னபக்கின் ‘Tagmemic’ பள்ளியும் ஹாலிபடவின் முனறயாை மசயல்பாட்டுப் பள்ளியும் 

நுண்ணறினவ வளர்க்கும் பை பனடப்புக்கள் மீது தங்கள் கவைத்னதச் மசலுத்திை. தற்பபாதும், கருத்தாடல் 

பகுப்பாய்வு மமாழியியலில் புாியாத புதிராகபவ இருந்து வருகின்றது. இது ஒரு தைித்துனற என்று கூறும் 

அளவிற்குச் சமூக மமாழியியலிலும் தாக்கத்னத ஏற்படுத்தியுள்ளது4 எைைாம். இைி, கருத்தாடல் பகுப்பாய்வில் 

உள்ள அைகுகனளக் கபிைர் பாடிய குறிஞ்சிப்பாட்படாடு மபாருத்திப் பார்த்து அதன் சீர்னமனயயும் நீர்னமனயயும் 

ஆராய்வதாக இக்கட்டுனர அனமகின்றது. 

குறிஞ்சிப்பாட்டு - அறிமுகம் 

 பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றாை குறிஞ்சிப்பாட்டு 261 அடிகனளக் மகாண்டு அகவற்பாவால் 

அனமந்தது. இந்நூனைக் கபிைர், ஆாிய அரசன் பிரகத்தனுக்குத் தமிழ் அறிவித்தல் (அக வாழ்க்னக) மபாருட்டு 

இயற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. இதற்குப் ‘மபாருங்குறிஞ்சி’  என்ற பவறுமபயரும் உண்டு என்பனத 

நச்சிைார்க்கிைியர் உனர வழி அறியைாம். இதனைக் “கபிைர் பாடிய மபருங்குறிஞ்சியில் வனரயின்றிப் பூக்கள் 

மங்கியவாறு காண்க” (மதால்.அகத்.19) என்ற வாக்கியம் உறுதி மசய்யும். இந்நூல் அறத்மதாடு நிற்றல் என்ற 

நுண்துனறயில் அனமந்தது. காப்புக் னகமிக்க வழி தனைமகன் வரும் வழியின் துன்பங்கனளக் கண்டஞ்சித் 

தனைமகள் பதாழிக்கு அறத்மதாடு நிற்கின்றாள். பதாழி, எளித்தல், ஏத்தல், பவட்னகயுனரத்தல். ஏதீடு, 

தனைப்பாடு, உண்னம மசப்பும் கிளவி ஆகிய ஆறினையும் மசவிலித்தாய்க்குக் கூறி அறத்மதாடு நிற்கின்றாள். 

இந்நூலில் இயற்னகப் புணர்ச்சி பற்றியும் அப்புணர்ச்சிக்குப் பின்ைர் நிகழும் நிமித்தங்களும் முனறயாகக் 

கூறப்பட்டுள்ளை. இக்குறிஞ்சிப்பாட்னடக் கபிைர் உாிப்மபாருளுக்குச் சிறப்புத் தந்து இயற்றியுள்ளார் எைைாம்.  

கருத்தாடல் அைகுகள் 

 கருத்தாடல் பகுப்பாய்வில் உள்ள அைகுகள் பற்றிக் கிலியன் பிரவுன் மற்றும் ோர்ஜ் யூல் தமது கருத்தாடல் 

பகுப்பாய்வு5 (Discourse Analysis) என்ற ஆங்கிை நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளைர். அனவ வருமாறு:- 

 1. விளக்கத்தில் சூழலின் பங்கு 

  அ) குறிப்பு (Reference) 

  ஆ) அனுமாைம் (Inference)  

 2. சூழலின் சூழல்  

  அ) சூழலின் அம்சங்கள் (Features of Context) 

  ஆ) இனணயுனரகள் (Co text) 

 3. விாிவனடயும் சூழல் 

 4. உள்ளடக்கம்  

 5. தகவல் அனமப்பு (Information Structure) 

 6. ஒத்தினசவு/ இணக்கம் (Cohesion) 
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 7. கருத்தாடலில் விளக்கத்தின் இணக்கம் 

  அ) பபச்சுச் மசயல்பாடு 

  ஆ) உைகியல் அறினவப் பயன்படுத்துதல் 

  இ) அனமப்புகள் (Frames) 

  ஈ) காட்சிகள் (Scenarios) 

இனவ பபச்சு வடிவில் அனமயும் கருத்தாடலுக்கும் எழுத்து வடிவில் அனமயும் கருத்தாடலுக்கும் மபாதுவாக 

அனமபனவ. இனவ தவிர, ஒரு பனுவலில் அறிவுறுத்தல் (Instruction), உனரயாடல், அனடகனளப் 

பயன்படுத்துதல், எண்ணிக்னகனயக் குறிப்பிடல், இனணப்பான்கள், கருத்தைகு, சார்பைகு முதலியனவ 

இடம்மபறுவதுண்டு. குறிஞ்சிப்பாட்டு எழுத்து வடிவில் அனமயும் பனுவைாக (Text) இருப்பதால், இவற்னறப் 

மபாருத்திப் பார்க்கும் முயற்சி இவண் பமற்மகாள்ளப்படுகின்றது. 

விளக்கத்தில் சூழலின் பங்கு 

 விளக்கம் என்பது ஒரு மபாருளின் தன்னமயினை அல்ைது ஒன்றின் மசயனை விளக்கிப் பபசுவதாகும். 

அதாவது, ஒரு மசயல், அச்மசயலுக்காை காரணங்கள், அச்மசயலுக்காை பின்ைணி, அச்மசயல் மவளிப்படுத்தும் 

உண்னம ஆகியவற்னற விளக்கக்கூடிய ஒரு மதாகுப்பப விளக்கமாகும். ஒரு பனடப்பில் ஒன்னற விளக்க 

பவண்டிய நினைனம வரும்பபாது அதற்காை சூழல் குறிக்கப்படும். அச்சூழபை உண்னமத் தன்னமனய 

மவளிப்படுத்தும். இக்கருத்னத அடிப்பனடயாகக் மகாண்டு குறிஞ்சிப்பாட்னட பநாக்குனகயில், தனைமகளின் 

உடலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கனளக் கண்டு மசவிலித்தாய், கட்டினும் கழங்கினும் எண்ணிக் கூறுபவானர 

அனழத்துத் தனைமகளின் துயரத்திற்காை காரணம் யாமதை அறிய விரும்புகின்றாள். அவர்களும் இத்துயர் 

மதய்வத்தால் வந்தது எைக் கூறிச் மசல்கின்றைர். அதனைக் பகட்ட மசவிலித்தாய் மதய்வத்னத வழிபட்டு 

அந்பநாய்க்காை காரணத்னத அறிய இயைாது வருந்துகின்றாள். இச்சூழலிபைபய பதாழி மசவிலியிடம் 

அறத்மதாடு நிற்கின்றாள். இச்சூழலுக்கு விளக்கமாகத் தனைமகளின் உடலில் ஏற்பட்ட மாற்றம் - அதைால் 

மசவிலி வருந்துதல் - குறிச் மசால்பவனர அனழத்துக் காரணத்னத அறிய வினழதல் - மதய்வத்னதப் பரவல் 

உள்ளிட்டனவ (குறி.1-12) அனமகின்றை. இச்சூழல் விளக்கத்தின் பின்ைணியாகத் தனைமகளின் 

களமவாழுக்கபம பிரதாைமாக அனமகின்றனதக் காணைாம். இக்களமவாழுக்கத்னதத் பதாழி குறிப்பாக 

மவளிப்படுத்த நினைக்கின்றாள். அதற்குத் தனைமகளின் அன்பு மிகுதினய உைகியல் வழக்பகாடு 

எடுத்துனரக்கின்றாள். முத்தாலும் மாணிக்கத்தாலும் ஆை அணிகைன்கள் சீர்குனைந்தால், மீண்டும் அவற்னறச் 

சீர்மசய்து மகாள்ளைாம். அதுபபாைன்றி, சால்பு, வியப்பு, இயல்பு ஆகிய குணங்களில் இருந்து தவறிைால், 

அவற்னற மீண்டும் நினைநிறுத்துதல் இயைாது என்று சான்பறார் கூறுவர் (குறி.13-18) என்ற உைகியல் 

உண்னமனயத் பதாழி மசவிலித்தாயிடம் கூறுகின்றாள். பமலும், தனைமகளுக்கு மன்றல் நிகழ்ந்து விட்டது. 

எைபவ, இதனை உைக்குத் மதாிவிப்பதில் பழி ஒன்றுமில்னை என்று கூறி அதற்காை சூழனை 

விளக்கமுற்படுகின்றாள். இதனை, எமிபயம் துணிந்த ஏமம்சால் அருவினை /  நிகழ்ந்த வண்ணம் நீநைி உணரச் / 

மசப்பல் ஆன்றிசின் சிைவா தீபமா (குறி.32-34) என்ற அடிகள் உறுதிப்படுத்தும். 

சூழலின் சூழல்  

 ஒரு கருத்தாடலில் ஒரு சூழல் விளக்கப்மபறும் பநரத்தில் அதற்குத் துனணயாக இன்மைாரு சூழலும் 

குறிக்கப்படுவதுண்டு. இது கருத்தாடனை பமலும் வளர்த்துச் மசன்று பகட்பபாருக்குப் (hearer) புாிதனை 

ஏற்படுத்தும். குறிஞ்சிப்பாட்டில் தனைமகளின் காதல் ஒழுக்கத்னத மவளிப்படுத்தும் சூழலில் அக்களமவாழுக்கம் 

நிகழ்ந்த சூழனையும் பதாழி மசவிலித்தாயிடம் உனரக்கின்றாள். ‘தாபய தனைமகனளயும் என்னையும் 

தினைப்புைம் காத்து மானையில் திரும்புக! என்று கூறி அனுப்பி னவத்தாய்’. அவ்வாபற நாங்களும் தழல், தட்னட, 
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குளிர் ஆகிய கருவிகளால் இனசமயழுப்பியவாறு பறனவகனள விரட்டித் தினைப்புைம் காத்துக் 

மகாண்டிருந்பதாம். அப்பபாது மபருமனழ மபய்தது. அருவியில் நீராடிபைாம். பாயம் பாடிக் மகாண்டு கூந்தனை 

உைர்த்திக் மகாண்டிருந்பதாம். அங்பக மைர்ந்திருந்த பல்பவறு வனகயாை பூக்கனளப் பறித்துப் பானறயில் 

குவித்து னவத்து கிளிபயாட்டும் கருவிகனள னவத்து இனசமயழுப்பிக் மகாண்டிருந்பதாம். அப்மபாழுது 

முருகனைப் பபான்ற பதாற்றமுனடய ஒருவன் னகயில் வில்பைந்திக் மகாண்டு அங்கு வந்தான். அவனைச் சூழ்ந்து 

பவட்னட நாய்கள் பை வந்தை. அவற்னறக் கண்டு பயந்து நாங்கள் பவறிடம் மசன்பறாம். ‘பசுனவக் கண்ட 

கானளனயப் பபாை’ அவன் எங்கனளப் பின்மதாடர்ந்து வந்தான். இவ்வாறுதான் தனைமகள் - தனைமகன் சந்திப்பு 

முதன்முதலில் ஏற்பட்டது என்று கூறுகின்றாள். பமலும், இதற்கு அடிப்பனடயாக இருக்கும் சூழல்கனளத் பதாழி 

எடுத்துனரக்கின்றாள். முதல் சூழல் களிறால் ஏற்படுகின்றது. அதாவது, மதம் மகாண்ட களிறு ஒன்று அங்கு 

வந்தது. அப்பபாது மசய்வதறியாமல் நாணத்னத விட்டுவிட்டு அவனைத் தழுவிக் மகாண்டு நடுங்கிைாள். அவன் 

யானையின் முகத்தில் அம்னபப் பாய்ச்சிைான். புண்பட்ட யானை திரும்பிப் பபாய்விட்டது. இரண்டாவது சூழல் 

நீரால் ஏற்படுகின்றது. மபருமவள்ளம் பாயும்பபாது கனரயிலுள்ள வானழ மரங்கள் நடுங்குவனதப் பபாைத் 

தனைமகள் நடுங்கிைாள். அப்பபாது அங்கு வந்த தனைமகன், அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணிநைம் நுகர்கு (குறி.181) 

எைக் கூறி என்முகம் பநாக்கி நனகத்தான். நாணமும் அச்சமும் மகாண்டு நான் பிாிந்துவிட்படன் எைத் பதாழி 

களமவாழுக்கம் நிகழ்ந்ததற்காை சூழனைச் மசவிலியிடம் உனரக்கின்றாள். இவ்வாறு குறிஞ்சிப்பாட்டின் 

கருத்தாடல் ஒரு சூழனைக் பகட்பபார் புாிந்து மகாள்ளும் வண்ணம் அச்சூழல் உருவாகக் காரணமாக இருந்த சூழல் 

அம்சங்கனளத் (யானை, ஆற்று மவள்ளம் - இனணயுனரகள்) பதாழி மசவிலியிடம் முன்னவக்கின்றாள். 

விாிவனடயும் சூழல் 

 கருத்தாடலில் சூழல், சூழலுக்காை அம்சங்கள் ஆகியனவ குறிஞ்சிப்பாட்டில் எங்ஙைம் 

மவளிப்படுகின்றை? என்பனத முன்ைர் கண்படாம். இவண், தனைமகளின் களமவாழுக்கம் விாிவனடயும் 

நினைனயக் காணைாம். களிறுதரு புணர்ச்சியாலும் நீர்தரு புணர்ச்சியாலும் இனணந்த தனைமகளிடம் தனைமகன், 

விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் மபருந்தனக / நின்மைாடு உண்டலும் புனரவது (குறி.206,207) என்று கூறி, 

பிறங்கு மனை / மீமினசக் கடவுள் வாழ்த்திக் னகமதாழுது / ஏமுறு வஞ்சிைம் வாய்னமயின் பதற்றிைான் (குறி.208-

210). இவ்வாறு இருக்கும் நினையில் வாைம் இருண்டது. நாடறிய உன்னைத் திருமணம் மசய்து மகாள்பவன் 

என்று கூறி, பசுவுடன் வரும் கானளனயப் பபாை வந்தான். அன்றிலிருந்து இரவில் வருவனத வழக்கமாகக் 

மகாண்டான். பமலும் ஊர்க்காவல், நாய் குனரத்தல், தாயாகிய நீ விழித்துக் மகாண்டிருத்தல், நிைா மவளிச்சம் 

உள்ளிட்ட பை இனடயூறுகளால் இவனள அனடய முடியாமல் பபாைாலும் சலித்துக் மகாள்ளாமல் மீண்டும் 

மீண்டும் வருவனதக் னகவிடான். அவனுக்காக இவள் தூங்காமல் இருக்கின்றாள். அவன் வரும் வழியில் உள்ள 

புலி, உளியம், ஆளி, பாம்பு, முதனை ஆகியவற்றால் ஏபதனும் ஏதம் ஏற்படுபமா என்றஞ்சி 

அழுதுமகாண்டிருக்கிறாள் என்று தனைமகளின் களமவாழுக்கம் விாிவனடயும் சூழனைத் பதாழி 

குறிப்பிடுகின்றாள். இவ்விாிவனடயும் சூழலில் களவு வாழ்க்னகயின் அச்சத்னதயும் உடன்பபாக்கிற்மகதிராை 

நினைனயயும் பதாழி வாயிைாகக் கபிைர் விளக்கியுள்ளாமரை ஊகிக்கைாம். 

கருத்தாடலில் உள்ளடக்கம் 

 கருத்தாடல் பகுப்பாய்வு கரு மற்றும் உருவிற்கு முக்கியத்துவம் மகாடுக்கக்கூடியது. கரு என்பது 

உள்ளடக்கத்னதயும் உரு என்பது உருவத்னதயும் குறிக்கும். எழுத்து வடிவில் அனமயும் கருத்தாடலில் 

இவ்விரண்டுபம இன்றியனமயாதனவ. ஒரு கனைப்பனடப்பில் இவ்விரண்டும் மநருங்கிய மதாடர்புனடயனவ. 

அவற்றுள் உள்ளடக்கம் என்பது, இைக்கியத்தின் புறவய யதார்த்தத்தின் கனைப்பனடப்பப6 எைைாம். 

அந்தவனகயில், குறிஞ்சிப்பாட்டின் உள்ளடக்கம் அறத்மதாடு நிற்றனை அடிப்பனடயாகக் மகாண்டு 
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அனமகின்றது. இதில் தனைமகள் பதாழியிடம் அறத்மதாடு நிற்றனையும் பதாழி மசவிலியிடம் அறத்மதாடு 

நிற்றனையும் பார்க்கைாம். பமலும், இத்துனறயில் அனமந்த குறிஞ்சிப்பாட்டில் மசவிலித்தாயின் மைநினை, 

பதாழியின் ஆளுனம (அறிவு), தனைமகளின் அச்சவுணர்வு, தனைமகைின் மபருமிதப் பண்புகள் ஆகியவற்னறக் 

காணைாம். இவற்னறக் கருத்தைகுகளாகக் மகாள்ளைாம். இக்கருத்தைகுகளுக்குத் துனணயாகச் சார்பைகுகள் 

இருக்கின்றை. குறிஞ்சிப்பாட்டின் சார்பைகுகள் மூன்று நினைகளில் மவளிப்படுகின்றை. அனவ: ஒன்று, 

தினைப்புைம் காத்தல் - சுனையில் நீராடல் - பூக்கனளப் பறித்துப் பானறயில் குவித்து னவத்தல் - அபசாகின் 

நிழலில் தனழயுடுத்தி இருத்தல். மற்மறான்று, தனைமகன் வருதல் - பதாழியர் அச்சம் - தனைமகன் மகடுதி 

விைவுதல் - தனைமகளின் மசால்னை எதிர்பார்த்து தனைமகன் நிற்றல். பிறிமதான்று, சிைம் மகாண்ட யானையின் 

வருனக - தனைமகன் யானைனய அம்மபய்தி விரட்டல் - ஆற்றில் மவள்ளம் மபருக்மகடுத்தல் - தனைமகன் 

காப்பாற்றுதல் - தனைமகள் தனைமகனுடன் கூடுதல். 

தகவல் அனமப்பு 

 இரண்டாம் உைகப் பபாருக்கு முன்ைர் பிராகு மமாழியியல் வட்டாரத்தார் பனுவலின் தகவல் அனமப்பு 

குறித்து விவாதித்தைர். அதற்கு அவர்கள் தகவல் மதாடர்பு இயக்கவியல் (Communicative Dynamism) என்ற 

மபயாிட்டு அனழத்தைர். இதில் வாக்கிய அனமப்பின் மசயல்பாட்னடக் கட்டனமத்தைர். இனதத் மதாடர்ந்து 

1967இல் ஹாலிபட என்பவர் பனுவலின் வாக்கிய அனமப்பினை விாிவுபடுத்தி ஆராய்ந்தார். இதனைபய பிராகு 

மமாழியியைார் பின்பற்றிைர். இவர்கள் தகவல் அனமப்னப இரண்டாகப் பாிக்கின்றைர். அனவ: 1. புதிய தகவல் 

(New Information - இதில் தகவல் மபறுநருக்குத் மதாியாது). 2. மபறும் தகவல் (Given Information - இதில் தகவல் 

மபறுநருக்குத் மதாியும்) என்பை7.   பிராகு மமாழியியைார் கூறிய இவ்விரண்டனுள் குறிஞ்சிப்பாட்டில் புதிய 

தகவல் (New Information) அனமப்னபக் காணைாம். அதாவது, தனைமகளின் களமவாழுக்கம் பதாழிக்குத் மதாியும். 

ஆைால், மசவிலிக்குத் மதாியவில்னை. இக்களமவாழுக்கத்னதத் மதாிவிக்கும் மபாருட்பட பதாழி மசவிலியிடம் 

அறத்மதாடு நிற்கின்றாள். இதில் தகவல் அனுப்புநர், சூழல், மபறுநர் ஆகிய மூன்று நினைகள் மதன்படுவனதக் 

காணைாம். குறிஞ்சிப்பாட்டின் மதாடக்கத்தில் பதாழி அறத்மதாடு நிற்பதற்காை சூழல்கள் விளக்கப்படுகின்றை. 

தனைமகன் - தனைமகள் களமவாழுக்கம் ஏற்பட்டதற்காை சூழல்கள் (களிறுதரு புணர்ச்சி / நீர்தரு புணர்ச்சி) 

மசவிலித்தாய்க்குத் மதாியவில்னை. அவற்னறத் பதாழிபய முனறப்படி எடுத்துனரக்கின்றாள். இபத பநரத்தில் 

மசவிலித்தாயின் மைநினைனயயும் இவண் பநாக்க பவண்டும். தனைமகளின் நினைனயக் கண்பட மசவிலித்தாய், 

பரவியும் மதாழுதும் விரவுமைர் தூயும் / பவறுபல் உருவின் கடவுட் பபணி / நனறயும் வினரயும் ஓச்சியும் (குறி.5-7) 

கடவுனள வழிபட்டு வருந்துகின்றாள். இந்நினையில்தான் பதாழி தனைமகளின் களமவாழுக்க நினைனயச் 

மசவிலித்தாய்க்குத் மதாிவிக்கின்றாள். இவ்வாறு பிராகு மமாழியியைார் கூறிய புதிய தகவல் மசயற்பாடு 

குறிஞ்சிப்பாட்டில் மபாருந்தியிருக்கும் பாங்கு எண்ணத்தக்கது. 

ஒத்தினசவு/ இணக்கம்  

 ஒரு மபாருளின் மிகச் சிறிய கூறுகனளச் பசர்ந்தனமயச் மசய்யும் ஆற்றனைபய ஒத்தினசவு அல்ைது 

இணக்கம் என்கின்பறாம். அதாவது, வாக்கியத்திற்குள் இருக்கும் பல்பவறு இைக்கணக் கூறுகனள ஒன்றாக 

இனணத்து அதற்கு அர்த்தம் தருவதாகும். இதில் இரு வனககள் உள்ளை. அனவ: 1. இைக்கண ஒத்தினசவு 

(உள்ளடக்கத்னத அடிப்பனடயாகக் மகாண்டது). 2. அகராதி ஒத்தினசவு (உள்ளடக்கம் மற்றும் பின்ைணி அறினவ 

அடிப்பனடயாகக் மகாண்டது) என்பை. ஆங்கிைத்தில் ஹாலிபட மற்றும் ருனகயாஹசன் ஆகிபயார் தத்தம் 

நூல்களில் ஒத்தினசனவ உண்டாக்கும் குறிப்பு, நீள்வட்டம், மாற்று, அகராதிப் மபாருள், இனணத்தல் உள்ளிட்ட 

ஐந்து கூறுகனள இைங்கண்டுள்ளைர். பமலும், இவர்கள் இனணயுறவுகள் (ConjunctiveRelations) குறித்தும் 

சிந்தித்துள்ளைர். இனணயுறவுகனளச் பசர்னக இனணகள் (உம், அல்ைது, பமலும், பபால்) என்றும் எதிர்மனற 
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இனணகள் (ஆைால், எைினும், இருப்பினும்) என்றும் காரண இனணகள் (அதைால், வினளவாக) என்றும் 

மைௌகிக இனணகள் (பிறகு, இறுதியாக, கனடசியாக, அதன் பிறகு) என்றும் பிாித்து விளக்கிைர்.8 இனவ உனர 

வடிவிைாை கருத்தாடல்களில் அதிகம் பயின்று வருகின்றை.  

 இைிக் குறிஞ்சிப்பாட்டில் ஒத்தினசவு கூறுகளுள் ஒன்றாை இனணயுறவு எங்ஙைம் மவளிப்படுகின்றது? 

என்பனதக் காணமுற்படைாம். குறிஞ்சிப்பாட்டில் பசர்க்னக இனணப்பான்கள் அதிகமாகப் பயின்று வரக் 

காணைாம். குறிப்பிட்டுச் மசால்ை பவண்டுமாைால், உம், பபாை, அன்ை, கடுப்ப ஆகிய இனணப்பான்கனளச் 

மசால்ைைாம். இனவ ஒரு மதாடனரயும் இன்மைாரு மதாடனரயும் இனணக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை. நீண்ட 

மநடுங் கவினதகனள உருவாக்க இவ்வினணப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றை. குறிஞ்சிப்பாட்டில் ‘உம்’ 

இனணப்பான் பயின்று வருமிடங்களுள் சிை: பரவியும் மதாழுதும் விரவுமைர் தூயும் (குறி.5), நனறயும் வினரயும் 

ஓச்சி (குறி.7), முத்தினும் மணியினும் மபான்ைினும் (குறி.13), சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின் (குறி.15), 

மனையவும் நிைத்தவும் சினையவும் சுனையவும் / வண்ண வண்ணத்த மைர் (குறி.113,114), காவைர் கடுகினும் 

கதநாய் குனரப்பினும் / நீதுயில் எழினும் நிைவு மவளிப்படினும் (குறி.240,241), உருமும் சூரும் இனரபதர் 

அரவமும் (குறி.255) முதலிய இடங்களில் உம் இனணப்பான் வருகின்றனமனயக் காணைாம். ஒப்பு இனணகள் 

வருமிடங்கள்: இகல்மீக் கடவும் இருமபரு பவந்தர் / வினையினட நின்ற சான்பறார் பபாை / இருபபர் அச்சமமாடு 

யானும் ஆற்றமைன் (குறி.27-29), பளிங்கு மசாாிவு அன்ை பாய்சுனை குனடவுழி (குறி.57), சினைஇய பவந்தன் 

மசல்சமம் கடுப்ப (குறி.229) என்ற அடிகளில் ஒப்பு இனணப்பான்கள் பயின்று வருகின்றை. இவ்மவாப்பு 

இனணகள் ஒன்னறப் பிறிமதான்பறாடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளை. அதாவது, இளம்பூரணர் 

கூறுவனதப் பபான்று, புைன் அல்ைாதை புைைாதல்; அைங்காரமாகிச் மசால் பதான்றுவாருக்குப் மபாருள் 

கண்கூடாதல் ஆகிய இரு காரணங்களுக்காகக் கபிைர் இவ்மவாப்பு இனணப்பான்கனளக் குறிஞ்சிப்பாட்டில் 

னகயாண்டுள்ளார். 

பபச்சுச் மசயல்பாடு 

 மைிதன் தான் வாழும் சமூகத்துடன் மதாடர்பு மகாள்ள பவண்டுமாைால் அதற்குப் பபச்பச 

இன்றியனமயாததாக அனமகின்றது. குடும்ப வாழ்க்னகயில் மட்டுமல்ைாமல் மதாழில் ாீதியாகவும் முன்பைற 

பவண்டுமாைால் அதற்குப் பபச்பச முக்கியத்துவம் ஆகின்றது. இப்பபச்சினை ம.திருமனை இரண்டாகப் 

பாகுபடுத்துகின்றார். அனவ: ஒன்று தைிப்பபச்சு அல்ைது உனரயாடல் (ஒருவர் மற்றவாிடம் பமற்மகாள்ளுதல்) 

இரண்டு மசாற்மபாழிவு (ஒருவர் பைர் முன்ைினையில் அமர்ந்து மகாண்டு ஒரு னமயக்கருத்தினை விாிவாக 

எடுத்துனரத்தல்)9 என்பை. இனவ தவிர, குறிப்பாகப் பபசுதலும் மவளிப்பனடயாகப் பபசுதலும் 

சங்கக்கவினதகளில் இடம்மபறுவனதக் காணைாம். சங்க அக இைக்கியங்கள் கூற்றினை அடிப்பனடயாகக் 

மகாண்டனவ. எைபவ, குறிஞ்சிப்பாட்டும் கூற்று அடிப்பனடயில் அனமந்துள்ளது. இதில் கூற்று 

நிகழ்த்துபவாளாகத் பதாழி இருக்கின்றாள். பகட்பபாளாகச் மசவிலித்தாய் இருக்கின்றாள். ஆைால், இதில் 

மசவிலித்தாய் எங்கும் கூற்று நிகழ்த்தவில்னை. ஆைால், தினைப்புைம் காத்து வருமாறு நீ விடுத்தாய் என்று 

கூறும்பபாது மசவிலியின் கூற்னற உட்மகாண்டு பதாழி உனரக்கின்றாள். இதனைக் மகாண்டுனரக்கும் கூற்று 

என்பர். அதாவது, ஒரு கூற்றினுள் இன்மைாரு கூற்னற உட்மகாண்டு பனடக்கும் முனற. இதில் ஒரு பாத்திரம் 

இன்மைாரு பாத்திரம் கூறியனத நினைப்பதாக இருக்கும் அல்ைது எடுத்துனரப்பதாக இருக்கும். 

குறிஞ்சிப்பாட்டில், மநற்மகாள் மநடுமவதிற்கு அணந்த யானை / முத்துஆர் மருப்பின் இறங்கு னககடுப்ப / 

துய்த்தனை வாங்கிய புைிறுதீர் மபருங்குரல் / நல்பகாட் சிறுதினைப் படுபுள் ஓப்பி / எல்பட வருதியர் எைநீ 

விடுத்தலின் (குறி.35-39) எை வரும் அடிகளில் பதாழி, தனைமகளின் களமவாழுக்கம் நிகழ்வதற்குத் தாயாகிய 

நீபய காரணம் எனும் மபாருள்படும்படியாகத் மதாிவிக்கின்றாள். அறத்மதாடு நிற்றல் எனும் நுண்துனறயினுள் 
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அனமந்த குறிஞ்சிப்பாட்டுத் பதாழி கூற்றில் அனமந்தது. இதில் பமபை குறிப்பிட்ட அடிகள் மசவிலித்தாயின் 

கூற்னறத் பதாழி மகாண்டுனரப்பதாக அனமந்துள்ளனதக் காணைாம். பமலும், பதாழியின் பபச்சுத்திறனுக்கும் 

நாவன்னமக்கும் எடுத்துக்காட்டாகக் குறிஞ்சிப்பாட்டு திகழ்வனதப் பின்வரும் அடிகள் மதளிவுபடுத்துகின்றை. 

இப்பாட்டின் மதாடக்கத்தில் பதாழி, அன்ைாய் வாழிபவண் டன்னை (குறி.1) எைக் கூறித் மதாடங்குகின்றாள். 

அனதத் மதாடர்ந்து தனைமகளின் உடல் மாற்றத்திற்காை காரணத்னதக் கூறத் மதாடங்கும் முன் மசப்பல் 

வன்னமயின் மசறித்துயான் கடவலின் (குறி.12) எைக் கூறுகின்றாள். பமலும், தனைமகளின் நினையினைக் கூறி, 

மான் அமர் பநாக்கம் கைங்கிக் னகயற்று / ஆைாச் சிறுனமயள் இவளும் பதம்பும் (குறி.25,26) எை எடுத்துனரத்து, 

நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நைி உணரச் மசப்பல் ஆன்றிசின் சிைவாதீபமா (குறி.33,34) என்று கூறிச் மசவிலித்தாயிடம் 

நடந்த நிகழ்வினைத் மதாிவிக்க முற்படுகின்றாள் பதாழி. இவ்வாறாகப் பபச்சுச் மசயல்பாடு குறிஞ்சிப்பாட்டில் 

அனமவனதக் காணைாம். 

உைகியல் அறினவப் பயன்படுத்துதல் 

 மமாழிபய சமூகத்பதாடு மைிதனைத் மதாடர்பு மகாள்ள னவக்கின்றது. மமாழியின் காரணமாக மைிதன் 

அனடந்த அறிவு மபாது சமூக - பண்பாட்டு அறிவின் (socio-cultural knowledge) ஒரு பகுதியாகும். உைகியல் அறிவு 

என்பது கருத்தாடல் மட்டுமல்ை, அது மைித அனுபவத்தின் ஒவ்பவார் அம்சத்னதயும் விளக்குகின்றது. 

குறிஞ்சிப்பாட்டில் பதாழினய உைகியல் அறிவு மகாண்டவளாகக் கபிைர் பனடத்துள்ளார். தனைமகளின் 

களமவாழுக்கத்தினைத் பதாழி மவளிப்படுத்தும்பபாது மசவிலித்தாய்க்கு அனத ஏற்றுக் மகாள்ளும் மைம் எவ்வாறு 

இருக்கும் என்பனதத் பதாழி கூற்று மூைமாகக் கபிைர் எடுத்துக்காட்டுகின்றார். இகல்மீக் கடவும் இருமபரு 

பவந்தர் / வினையினட நின்ற சான்பறார் பபாை / இருபபர் அச்சமமாடு யானும் ஆற்றமைன் (குறி.27-29) என்ற 

அடிகளில் பபரரசர் இருவர் தம்முள் மாறுபட்டு பபார் உருவாகும் சூழலில் அச்சம் மகாள்ளும் சான்பறானரப் பபாை 

யான் வருந்தியிருக்கின்பறன் என்கின்றாள். இவண் பதாழியின் உைகியல் அறிவு மவளிப்படுவனதக் 

காணமுடிகின்றது.  

அனமப்புகள் 

 கருத்தாடலில் அனமப்புகள் பற்றி மின்ஸ்னக என்பவர் விளக்கிைார். இதற்கு அவர் தரவுகளின் (data) 

அனமப்னப எடுத்துக்மகாண்டார். இந்த அடிப்பனடயில் குறிஞ்சிப்பாட்னடப் பார்க்கும்பபாது, பதாழியின் 

அறத்மதாடு நிற்கும் மசயல்பாடு, தினைப்புைம் காத்தல் என்ற தரவினை அடிப்பனடயாகக் மகாண்டும் சுனையில் 

நீராடுதல், பூக்கனளப் பறித்துப் பானறயில் குவித்து னவத்து, அபசாகின் தனழயினை உடுத்தி மகிழ்ந்திருத்தல், 

தனைமகைின் வருனகனயக் கண்டு அச்சம் மகாள்ளுதல், மதம் மகாண்ட யானையின் வருனக, ஆற்றில் 

நீர்ப்மபருக்கு ஏற்படுதல் உள்ளிட்ட துனணத் தரவுகனள னமயமிட்டும் தனைமகன் - தனைமகள் களமவாழுக்கம், 

மானைப்மபாழுதின் வருனக, தனைமகன் தனைமகனள விட்டு நீங்கிச் மசன்றனம, தனைமகன் வரும் வழியின் 

அருனமனய நினைந்து தனைமகள் வருந்துகின்றனம ஆகிய இனணத் தரவுகளால் பினணக்கப்பட்டும் 

அனமந்துள்ளனமனயக் காணைாம். 

காட்சிகள் 

 ஒரு பனுவனை விளக்குவதற்குச் சான்ஃபபார்டு மற்றும் கர்பராடு ஆகிய இருவரும் பனுவலில் காட்சிகள் 

மபறும் இடத்தினை உளவியல் அடிப்பனடயில் விளக்கிைர். கபிைர் பாடிய குறிஞ்சிப்பாட்டில் காட்சிகளின் 

அனமப்பு மிகச் மசறிவாக அனமந்திருப்பனதப் பார்க்கைாம். இதில் சூழல் விளக்கப்படுதல் - சூழலுக்காை காரணம் 

விளக்கப்படுதல் - அறிவுறுத்துதல் (instruction) ஆகிய மூன்று நினைகளில் காட்சிகள் அனமந்திருப்பனதக் 

காணைாம். தனைமகளின் உடல்நினை மாற்றம் அதைால் மசவிலி பமற்மகாண்ட மசயல்கள் ஆகிய இரண்டும் 

சூழல் விளக்கங்களாக அனமகின்றை. அதற்குக் காரணமாகத் தனைமகள் பமற்மகாண்ட களமவாழுக்கம் - 
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அக்களமவாழுக்கம் நிகழ்ந்ததற்காை பின்ைணி ஆகியனவ விளக்கப்படுகின்றை. பமலும், மசவிலித்தாய்க்குத் 

தனைமகளின் களமவாழுக்கத்னத அறிவுறுத்தல் என்ற நினையும் விபரனண மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மசவிலித்தாய்க்குத் தனைமகளின் களமவாழுக்கத்னத அறிவுறுத்த பதாழி அக்களமவாழுக்கம் நிகழ்ந்த விதத்தினை 

மிக இைாவகமாக எடுத்துனரக்கின்றாள். பமலும், களிறு வருதல், ஆற்றில் நீர் வருதல் ஆகிய இரு காட்சிகபள 

தனைமகள் - தனைமகன் களமவாழுக்கம் நிகழ்வதற்காை அடிப்பனடக் காரணங்களாக அனமகின்றை என்பனதக் 

குறிஞ்சிப்பாட்டு வழி அறியைாம். 

நனடயியல் கூறுகள் 

 ஒவ்மவாரு பனடப்பாளிக்கும் ஒரு மமாழிநனட உண்டு. இம்மமாழிநனட என்பது இனடயறாத வாசிப்பின் 

மூைமும் பயிற்சியின் மூைமும் ஆழ்ந்த சிந்தனையின் மூைமும் அனமவதாகும். ஓர் இைக்கியப் பனடப்பாளைின் 

மமாழிநனடனய ஆராய பமற்மகாண்ட மநறிபய ‘நனடயியல்’  (stylistics) எைைாம். பசம்பர்ஸ் அகராதி 

நனடயியலுக்கு விளக்கம் கூறுனகயில், “மமாழி பவறுபாட்டின் அறிவியபை நனடயியல். இது குறிப்பாக, 

பவறுபட்ட மசாற்கள், வடிவங்கள், ஒலிகள் ஆகியவற்றின் மதிப்பீட்டு வினளவுகனள உணர்த்தும்”10 என்கின்றது. 

கருத்தாடலில் கரு, உரு, நனட ஆகிய மூன்று பண்புகள் காணப்படும். கரு என்பது பனடப்பினுள் அடக்கப்படும் 

கருத்தாகும். உரு என்பது பனடப்பின் வடிவனமப்பாகும். நனட என்பது பனடப்பின் உருனவயும் கருனவயும் 

அனமப்பாக்கம் மசய்யும் முனறயாகும்11 என்ற மச.சண்முகத்தின் கூற்றும் இவண் சிந்திக்கத்தக்கது. ஓர் இைக்கியப் 

பனடப்னப (குறிஞ்சிப்பாட்டு) அனமப்பாக்கம் மசய்யக்கூடியைவாக அனடகனளயும் எண்ணிக்னகனயக் கூறும் 

முனறனமனயயும் பிாிவில் அனசக்கிளவினயயும் குறிப்பிடைாம்.  

அனடகனளப் பயன்படுத்துதல் 

 பனடப்பாளன் தைது கருத்னத அழகு மசய்வதற்காகச் சிை நனடயியல் கூறுகனளக் னகயாள்கின்றான். 

அவற்றுள் ஒன்பற அனடகனளப் பயன்படுத்தும் விதமாகும். இனவ ஒரு மபாருளின் பண்னப மவளிப்படுத்தும் 

தன்னமயில் புைவரால் னகயாளப்படும். குறிஞ்சிப்பாட்டில் விளக்க அனடகனளக் காணைாம். சான்றுக்காகச் சிை: 

ஒள்நுதல் (குறி.1), ஒலிமமன் கூந்தல் (குறி.2), நறுந்பதாள் (குறி.9), ஒண்மசங் காந்தள் (குறி.62), மபருந்தண் 

சண்பகம் (குறி.75), கடிகமழ் கலிமா (குறி.76). 

எண்ணிக்னகனயக் கூறும் முனறனம 

 குறிஞ்சிப்பாட்டில் ‘உம்’  இனடச்மசால் எண்ணிக்னகனய அடுக்கிக் கூறுவதற்குப் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தனைமகள், தனைமகன் வரும் வழியின் அருனமனய நினைத்து வருந்திக் 

மகாண்டிருக்கும் நினையில் கபிைர் ‘உம்’  இனடச்மசால்னைப் பயன்படுத்துகின்றார். இதனை, உருமும் சூரும் 

இனரபதர் அரவமும் / ஒடுங்குஇருங் குட்டத்து அருஞ்சுழி வழங்கும் / மகாடுந்தாள் முதனையும் இடங்கரும் கராமும் 

/ நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ்அடி முட்டமும் / பழுவும் பாந்தளும் உளப்படப் பிறவும் (குறி.255-259) எை வரும் 

அடிகளால் அறியைாம். பமலும், சுனையில் நீராடிய தனைமகளும் பதாழியும் அருகில் இருந்த பானறயில் 99 

வனகயாை மைர்கனளப் (குறி.61-95) பறித்துக் குவித்து னவத்துள்ளதாகக் கபிைர் பாடியுள்ளார். இது கபிைாின் 

புைனமத்திறத்னதக் காட்டவபதாடு பதாழியின் அறிவுத்திறத்னதயும் விளக்கி நிற்கின்றது. 

பிாிவில் அனசக்கிளவி 

 குறிஞ்சிப்பாட்டில் ‘ஆக’ எனும் பிாிவில் அனசக்கிளவி பயின்று வருவனதக் காணைாம். இது ஒரு 

கருத்தனையும் இன்மைாரு கருத்தனையும் இனணப்பதற்காகக் குறிஞ்சிப்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

என்பதனைத் தாதுபடு தண்நிழல் இருந்தைம் ஆக (குறி.106) என்ற மதாடரும் மசால்ைற் பாணி நின்றைன் ஆக 

(குறி.152) என்ற மதாடரும் உறுதிப்படுத்தும். ஏமைன்றால், முதலில் குறிப்பிட்ட மதாடர் தனைமகனைச் 

சந்திப்பதற்கு முன்பிருந்த நினைனயக் காட்டுகின்றது. இரண்டாவதாகக் குறிப்பிட்ட மதாடர் தனைமகனைக் கண்ட 
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பின்பு இருந்த நினைனய எடுத்துனரக்கின்றது. இவ்விரு மதாடர்கனளயும் பதாழி கருத்துப் பாிமாற்றத்திற்கு 

எவ்வித இனடயூறும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகவும் கருத்தன்கனள இனணப்பதற்காகவும் தமது கருத்தாடலில் 

பயன்படுத்துகின்றாள். 

மமாழிசாராக் கருத்தாடல் 

 மமாழிசாராக் கருத்தாடனைத் மதால்காப்பியம் மமய்ப்பாடு எைப் மபயாிட்டு அனழக்கின்றது. 

மமய்யின்கண் பதான்றும் மாறுபாட்னடபய மமய்ப்பாடு என்றனழக்கின்பறாம். இதனை ஆங்கிைத்தில் ‘Non-verbal 

Communication’ என்பர். அதாவது ஒருவரது நடத்னதமுனறகள் (Behavioral Pattern) உடல்மமாழி மூைமாகப் 

புைப்படும். இது பற்றிச் மச.னவ.சண்முகம் கூறுனகயில், ஒருவருக்கு ஒரு நிகழ்வு நடந்தாபைா அல்ைது ஒருவர் 

ஒன்னறப் பார்த்தாபைா அல்ைது சுனவப்மபாருனளச் சுனவத்தாபைா உண்டாகும் புற உடல் குறிகபள12 

மமாழிசாராக் கருத்தாடைாகும் என்கின்றார். குறிஞ்சிப்பாட்டில், என்பதாழி பமைி / விறல்இனழ மநகிழ்த்த 

வீவுஅருங் கடுபநாய் (குறி.2,3), நல்கவின் மதானையவும் நறுந்பதாள் மநகிழவும் (குறி.9) எை வரும் அடிகள் 

தனைமகளின் உடல் மமலினவக் காட்டுகின்றை. இவ்வுடல் மமலிவிற்குக் காரணம் தனைமகனை நினைத்து 

வருந்துவபத ஆகும். இதனை அறியாது மசவிலித்தாய் துன்பப்படுகின்றாள். பமலும், தனைமகளின் அழுனகனயப் 

பற்றித் பதாழி மசவிலியிடம் கூறுகின்றாள். இதனை, மான்அமர் பநாக்கம் கைங்கிக் னகயற்று / ஆைாச் 

சிறுனமயள் இவளும் பதம்பும் (குறி.25,26) எை வரும் அடிகள் உறுதிமசய்யும். இனவதவிர அச்சம் (குறி.29), சிைம் 

(குறி.34, 164), மவகுளும் (குறி.130), மருண்டு (குறி.134), அஞ்சி (குறி.137), கைங்கி (குறி.143), நடுங்க (குறி.169, 

179), நக்கைன் (குறி.183), நாணும் உட்கும் (குறி.184), கலுழும் (குறி.248, 251) உள்ளிட் மசாற்கள் மமாழிசாராக் 

கருத்தாடனைப் புைப்படுத்துகின்றை.  

முடிவுகள் 

 மமாழிசார் கூறுகனளயும் மமாழிசாராக் கூறுகனளயும் அடிப்பனடயாகக் மகாண்டு அனமயும் 

கருத்தாடனை முன்னவத்துக் குறிஞ்சிப்பாட்னட பநாக்குனகயில் பின்வரும் முடிவுகள் கினடக்கின்றை.  

 தனைமகளின் களமவாழுக்கத்னதச் மசவிலித்தாயிடம் எடுத்துனரப்பதற்குத் பதாழி அறத்மதாடு நிற்றல் 

மநறினயக் னகயாள்கின்றாள். அதில் தனைமகன் - தனைமகளின் களமவாழுக்கம் ஏற்பட்டதற்காை சூழனை 

மிகத் மதளிவாக, விளக்கமாக, நாவன்னமபயாடு எடுத்துனரக்கின்றாள். 

 தனைமகளின் களமவாழுக்கச் சூழனைத் தினைப்புைம் காத்தபைாடும் களிறுதரு புணர்ச்சிபயாடும் நீர்தரு 

புணர்ச்சிபயாடும் மதாடர்புபடுத்தி விளக்கமாகச் மசவிலியிடம் பதாழி கூறுகின்றாள். 

 கரு + உரு = நனட என்ற வாய்பாட்டில் கரு என்பது உள்ளடக்கத்னத உணர்த்தும். குறிஞ்சிப்பாட்டின் 

உள்ளடக்கம் அறத்மதாடு நிற்றனை னமயமாகக் மகாண்டு தனைமகளின் களமவாழுக்கத்னத முனறயாகத் 

பதாழி மசவிலியிடம் உனரப்பதாக அனமந்துள்ளனமனயக் காணைாம். 

 குறிஞ்சிப்பாட்டின் வாக்கிய அனமப்புச் மசயல்பாட்டினுள் புதிய தகவனைத் பதாழி மசவிலியிடம் 

கூறுகின்றாள். தனைமகளின் களமவாழுக்கம் பதாழியின் மூைமாகத் தான் மசவிலிக்குத் மதாியவரும் என்ற 

அகமரனபக் கபிைர் பின்பற்றியுள்ளார். 

 உம், பபாை, அன்ை, கடுப்ப, ஆக உள்ளிட்ட இனணப்பான்கள் குறிஞ்சிப்பாட்டில் பயின்று வந்து 

கருத்தாடனை எவ்வித சிக்கலுமின்றி வளர உறுதுனணயாக அனமகின்றை. 

 தனைமகளின் களமவாழுக்கத்னதச் மசவிலித்தாய்க் காது மகாடுத்துக் பகட்கும் வண்ணம் பதாழி தமது 

கருத்தாடனை உருவாக்கிக் மகாள்கின்றாள்.  
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 குறிஞ்சிப்பாட்டில் மமாழிசாராக் கருத்தாடல் மசாற்களின் வழி மவளிப்படுகின்றது. அச்மசாற்கள் 

மபரும்பாலும் தனைமகளின் நடத்னதபயாடு மதாடர்புனடயைவாக அனமந்துள்ளை. தனைமகளின் 

நடத்னதனய இச்மசாற்கள் உணர்வு பூர்வமாக எடுத்துக்காட்டுகின்றை எைில் மினகயன்று. 
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3. https://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis. 

4. மு.சங்கர், நனடயியல் பநாக்கில் சங்க இைக்கியக் குறிஞ்சித்தினணப் பாடல்கள் (முனைவர் பட்ட ஆய்பவடு, 

தமிழ்த்துனற, காந்திகிராம கிராமியப் பல்கனைக்கழகம், காந்திகிராமம், 2016), ப.225. 

5. Gillian Brown & George Yule, Discourse Analysis, Pp. v-vii. 
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கட்டுனரயாளர் பற்றிய குறிப்பு 

 முனைவர் மு.சங்கர் அவர்கள் தமிழில் இளங்கனைப் பட்டத்னதச் சிவகாசி ஸ்ரீ காளீஸ்வாி கல்லூாியில் 

மபற்றவர். முதுகனை, ஆய்வியல் நினறஞர் மற்றும் முனைவர் பட்டங்கனளத் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமியப் 

பல்கனைக்கழகத்தில் மபற்றவர். அண்ணாமனைப் பல்கனைக்கழகத்தில் முதுகனை மமாழியியல் பயின்றவர். 

இளங்கனை மற்றும் முதுகனையில் தங்கப்பதக்கம் மபற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பமலும், இவர் ஆய்வியல் 

நினறஞர் பட்டத்திற்குத் தினண, பால், எண், இடப் பகுப்புகளில் பதிலிடுமபயர்கள் என்ற தனைப்பிலும் முனைவர் 

பட்டத்திற்கு நனடயியல் பநாக்கில் சங்க இைக்கியக் குறிஞ்சித்தினணப் பாடல்கள் என்ற தனைப்பிலும் ஆய்வு 

மசய்தவர். பல்கனைக்கழக நிதி நல்னகக்குழு நடத்திய கல்லூாி உதவிப்பபராசிாியர் தகுதித் பதர்வில் (NET with JRF 

- 2013) பதர்ச்சி அனடந்துள்ளார். சங்க இைக்கியம், திறைாய்வு, மமாழியியல் ஆகிய துனறகளில் ஈடுபாடு 

உனடயவர். தமிழில் பதிலிடுமபயர்கள் (ஒரு வரைாற்று மமாழியியல் ஆய்வு), இைவனரவியல் பநாக்கில் சங்க 

இைக்கியக் குறிஞ்சித்தினணக் கவினதகள், மதால்காப்பிய ஆய்வடங்கல் ஆகிய மூன்று நூல்கனள எழுதியுள்ளார். 

20க்கும் அதிகமாை கட்டுனரகனள எழுதியுள்ளார். அவற்றுள் சிை கட்டுனரகள் பல்கனைக்கழக நிதி 

நல்னகக்குழுவின் அங்கீகாரம் மபற்ற இதழ்களில் மவளிவந்துள்ளை. தற்பபாது சிவகாசியில் உள்ள ஸ்ரீ 

காளீஸ்வாி கல்லூாி (தன்ைாட்சி)யில் உதவிப்பபராசிாியராகத் தமிழியல் துனறயில் பணியாற்றி வருகின்றார். 

http://www.jetir.org/

