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ப��னாள6� இட� சாரா இல�கண� (context-free grammar) எ�= 
அறிய�ப@ட 2ைறைய ேநா� சா���கி 1956-� ெசாGெறாட! 
அைம�H இல�கண� (phrase structure grammar) எ�ற ெபயJ� இய� 
ெமாழிகள6� இல�கணLகைள� Mறி�M� ேநா�கி� அறி2க� 
ெசNதா!.[1] �OLMறி
ெதாட!கைள� ெகாPQ இயGற�பQ� சீOGற  
இல�கணLகைள� (regular grammars) கா@TU� இட� சாரா 
இல�கணLகV பக!திற� மிMதியாக� ெகாPடைவ எ�= அவ! 
நி=வ�னா!. ஆனா� ஆLகில� உ@பட எ�த ஒO இய� ெமாழிய�� 
இல�கண
ைதயாவ� 2�ைமயாக இட� சாரா இல�கண
ைத� 
ெகாPQ வைரய=�க இயUமா என அவரா� உ=திபட� கா@ட 
2Tயவ��ைல. இ�ைறய ஆNவ!கV இய�ெமாழி இல�கணLகV 
இட� சாராதைவ அ�ல எ�ேற இணLகிZVளன!.[2] அேத 
ேவைளய�� இய�ெமாழிகள6� ெபO�பMதி இட�சாரா இல�கண� 
ெகாPட� எ�= கா@TZVளன!.[3] இ� ேபா�ற பMதிக[�கான 
இட� சாரா இல�கணLகளாக எ�திZVளன!.[4][5]  

இ\வாN]ைர ெதா�கா�ப�ய
தி� எ�
ததிகார
��கான 
இட� சாரா இல�கண� இயG=தGகான ஒO 2யGசிைய 
வ�வJ�கிற�. ெச�ெமாழி இல�கண
ைத ெதா�கா�ப�ய� 
வைரயைற ெசNZ� வ�த2� 2ைறZ� இ�பண��M ெவM 
இண�கமாக அைம��Vள�. தவ�ர யா�பOLகல�காJைகைய 
அT�பைடயாக� ெகாPQ ெவPபா�கைள அலகிQ� இட� சாரா 
இல�கண அT�பைட பM�பாNவ�[6] இ�2யGசி�கான வாN�ைப 
வU�பQ
�கிற�. 
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ப��வOபைவ எ�
ததிகார
தி� சில பMதிக[�கான இட� 
சாரா இல�கண
ைத� கா@Qகி�றன. 

1.2தெல�
� 

ெசா�லி� 2தெல�
தாக வர�cTய� 
<2தெல�
�> -> < உய�! எ�
�> 

<2தெல�
�> -> { க, த, ந, ப, ம உய�!ெமNகV} 

<2தெல�
�> -> { சகர உய�!ெமNகV ( அகர, ஐகார, ஔகார� 

நhLகலாக)} 

<2தெல�
�> -> { வகர உய�!ெமNகV ( உகர, ஊகார, ஒகர, 

ஓகார� நhLகலாக} 

<2தெல�
�> -> { ஞகர உய�!ெமNகV ஆகார, எகர, ஒகர� 

நhLகலாக} 

<2தெல�
�> -> { யகர உய�!ெமNகV ' யா' நhLகலாக} 

Mறி�HகV: 

1. �O�க� ேவPT ேப�க�-நா! 2ைற� Mறியm@TலிO�� வ�லகி 
ெபா�வாக� HJ�� ெகாVள
த�க அண�� MறிகைளZ� 
பய�பQ
திZVேளா�. 

2. இ�பMதி 2�ைமையZ� சீO= இல�கணமாகேவ எ�தி 
வ�டலாெம�றாU� இட� சாரா இல�கண உOவகLகைள� ெகாPQ 
எ�திZVேளா�. இத�வழி ேமU� உய!நிைல இல�கண ெநறிகைள 
இவGைற� ெகாPQ வ�J
ெத�த ஏ�வாகிற�. 

 

2. ஈெராG= உடன6ைல  

<ஈெராG= உடன6ைல> -> < 2� ஒG= அைச><ப�� ஒG=> 

<2� ஒG= அைச> -> < அைச> < உய�ெர�
�><N> 

<2� ஒG= அைச> -> < அைச> < உய�!ெமNெய�
�><N> 

<2� ஒG= அைச> -> < உய�ெர�
�><N> 

<2� ஒG= அைச> -> < உய�!ெமNெய�
�><N> 

<2� ஒG= அைச> -> < ெநT�><!, p> 

<2� ஒG= அைச> -> < அைச><Mறி�><!, p> 

<அைச> -> < அைச><அைச> 

<அைச> -> < அைச><ஒG=> 

<அைச> -> < Mறி�> 



<அைச> -> < ெநT�> 

<அைச> -> < Mறி�><Mறி�> 

<அைச> -> < Mறி�><ெநT�> 

<ப�� ஒG=> -> < �, q, 
, �, L, r, �, �> 

<ெமNெயாலி� c@ட�> -> ��$ 

Mறி�HகV:  

1. அைசகள6� ெதாடைரZ� �O�க� ேவPT அைசெயன� Mறி
�Vேளா�. 

2. ெதாட! 2Tதைல $ Mறி ெகாPQ ெசா�லிZVேளா�. 

3. Mறி�, ெநT�, உய�ெர�
�, உய�!ெமNெய�
�, ஒG= ேபா�றவGைற 

வ�J
� எ�தவ��ைல. 

 

பய�கVபய�கVபய�கVபய�கV    

 இய�ெமாழிக[�கான இட� சாரா இல�கணLகைள 
பM�பாNவ�கV எ��வதGM�, எ�
�ணJகள6� மய�க� 
கைளதGM�, உைரqெசயலிகள6� ப�ைழதிO
த� ெசNZ� 
கOவ�க[�M�, இ�3� பலவGறிGM� பய�பQ
திZVளன!. 
இைவ தவ�ர, இ�க@Qைரய�� பழ�தமிp இல�கியLகைள� கால 
வJைச� பQ
�வதGM� cட இவGைற� பய�பQ
தலா� என� 
கா@TZVேளா�. எள6ைம ெபாO@Q சகர, ைசகார, ெசௗகார 
உய�!ெமNகV 2தெல�
தாக வாரா என ெதா�கா�ப�ய� c=� 
ெநறிைய எQ
�� ெகாPQVேளா�. ப��னாள6� தமிழி� ேச!�த 
ெசாGகள6� இ�ெநறி2ைற 2�வ�மாக� ப��பGற�படவ��ைல. 
ெவ\ேவ= இல�கியLகள6� இ�ெநறி�ப�றp]கள6� 
எPண��ைகைய ஒO எPவJைச� ேகா@T� Mறி
�� பா!
ததி� 
ப��வO� நிைலைய� காண 2Tகிற�. இவGறி� சில ெதாMதிகV 
இO�பைத� காண 2Tகிற�.  

 
இ\வாNவ�� ேகா�Hகள6� உVளபTேய இO�த சீ!கைள எQ
�� 
ெகாPடதா� இைடய�� வO� 2தெல�
��கV வ�Qப@QVளன 
எ�றாU� இ� ஓரள] பய� தர�cQ�. 



தGேபாைதய நிைலZ� இன6 வOவ��தGேபாைதய நிைலZ� இன6 வOவ��தGேபாைதய நிைலZ� இன6 வOவ��தGேபாைதய நிைலZ� இன6 வOவ��    

 தGேபாைதய நிைலய�� எ�
ததிகார
தி� Mறி�ப�ட
த�க 
அள] ெநறிகைள இட� சாரா இல�கணமாக எ�திZVேளா�. 
Hண!qசிய�� சாJைய ெபG= வOவைத எ�பT� Mறி�ப� என 
எPண�� பா!
� வOகிேறா�. ேதைவ ஏGப@டா� இட� சாரா 
இல�கண
ைத� கா@TU� cQத� பக!]
திற� ெகாPட 
இல�கண 2ைறகள6� எ�த
 தி@டமி@QVேளா�. நிைறவைடயாத 
நிைலய�� இ\வ�ல�கண� பய�பQமா எ�ற ேகVவ� எழ�cQ�. 
பMதி இல�கண2�, பMதி உைர�HVள6ய�ய� உதவ�Zட3� 
இயLM� பM�பாNவ�கைள உOவா�க 2TZெமன ஆN]கV 
கா@TZVளன. ெசாGெறாட! அைம�H கல�H2ைற ெமாழி 
மாதிJகைள� ெகாPQ பM�பாZத�,[7] இட�சாரா 
இல�கண
ைதZ� கிளவ� எPண��ைக� HVள6கைளZ� ெகாPQ 
பM�பாZத�,[8] ெசாGெறாட! எPண��ைகையZ� இட�சாரா 
ெநறிகள6� நிகpதக]கைள� ெகாPQ� பM�பாZத�[9] என� பல 
2ைறகள6� இ\வ�ல�கண� பய�பQ�. பMதி பMதியாக 
பM�பாNவ� கண�ன6ய�� நிைனவக
 ேதைவய�� அளைவ� 
Mைற�ப��, ைகயா[வைதZ� வ�J]பQ
�வைதZ� 
எள6ைம�பQ
�வ�� அறிய�ப@QVள�.[10] 

இய�ெமாழிக[�கான ப�ற இல�கணLகVஇய�ெமாழிக[�கான ப�ற இல�கணLகVஇய�ெமாழிக[�கான ப�ற இல�கணLகVஇய�ெமாழிக[�கான ப�ற இல�கணLகV    

பாண�ன6ய�� வடெமாழி இல�கண
தி� பல பMதிகைள இட� 
சாரா இல�கணLகளாக]� ப�ற க@Q�ேகா�பான இல�கண 
2ைறகள6U� எ�திZVளன!.[11][12] உOப�கைள� ப�J
�ணO� 
ெம�ெபாO@கV ஒலிய�ய� மG=� உOபன6ய� ெநறிகைள� 
ெகாPQ உOவா�க�ப@QVளன.[13][14] இைத
 தவ�ர, ஈடான 
அண�கள6னா� ஆன இல�கண� ஒ�=� தமிpq 
ெசாGெறாட!க[�ெகன எ�த�ப@QVள�. ெவPபா 
இல�கண
��கான இட�சாரா இல�கண2�, அைதெயா@Tய 
அலகீ@Q ெம�ெபாO[� உVளன. 

2T]ைர2T]ைர2T]ைர2T]ைர    

 ெதா�கா�ப�ய
தி� எ�
ததிகார
��கான இட�சாரா 
இல�கண� எ��� 2யGசிைய இ�க@Qைர எQ
�ைர�கிற�. 
நிைறவைடயாத இல�கணLகைள�cட வழ�கமான ெமாழிய�ய� 



பய�பா@Q�M எ�பT� ெகாPQ வOவ� எ�பதGகான பல 
எQ
��கா@Q�கV �@ட�ப@QVளன. வழ�கமான பய�கைள
 
தவ�ர ெமாழிய�� பTவள!qசிைய அறிய]�, இல�கியLகைள� 
கால�ேகா@T� Mறி�பதGM�cட இைத� பய�பQ
தலாெமன� 
கா@ட�ப@QVள�. 

ேமGேகாVகVேமGேகாVகVேமGேகாVகVேமGேகாVகV    
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