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Abstract 
  The  aim  of  computational  morphology  is  to  take  a  string  of  characters  as  input  and  deliver  an 
analysis as output. The input string can be analyzed for underlying morphemes and syntactic interpretation. 
  As  the  'verb'  is a dynamic part of a  sentence,  the present  study  focuses on both simple  (finite and 
non‐finite) and complex verb forms in Modern Tamil.  Algorithms have been developed for analysis of all the 
verb forms, that can be adopted for various Tamil related NLP tasks. 
  Seven rule sets are developed in the form of flow charts, which can analyze any verb form from right 
to left, to carve out morphemes and from what is  left of the verb, reconstruct the verb root. This work also 
gives  morpho‐  syntactic  interpretation  for  the  given  structure.  The  details  regarding  data  representation, 
methods and modules are given in the full paper. 
 

 ெமாழியின் பண்புகைளக் கண்டறிய கணினிையப் பயன்படுத்தும் 

ேநாக்கிலும் கணினிக்கு ெமாழி அறிைவப் புகட்டும் ேநாக்கிலும் ஆய்வுகள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இத்தைகய ஆய்வு 'இயற்ைக ெமாழியாய்வு' 

எனப்படுகிறது. கணினிக்குச் ெசயற்ைக ண்ணறிவாற்றைல வழங்கும் முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாகவும் இது விளங்குகிறது. இதற்கு, இயற்ைக ெமாழியின் அைமப்பு 

மற்றும் பயன்பாடு பற்றிய இலக்கண நியதிகைள கணினியின் ஏற்புக்குத்தக 

விதிமுைறயாக்கமாக மாற்றியைமக்க ேவண்டும். இதனால், இயற்ைக 

ெமாழிகளிேலேய கணினிேயாடு உறவாடவும், ேதைவயான தகவல்கைளத் 

ேதைவயான வடிவத்தில் ெபறவும் வழி ஏற்படும்; ெமாழி சார்ந்த பல்ேவறு 

பணிகளுக்குக் கணினிையத் துைணயாகக் ெகாள்ளவும் இயலும். 
 
இலக்கும் ேநாக்கும் 

 

 இக்கட்டுைர, தமிழில் உள்ள விைன வடிவங்கைளப் பகுத்து, அவற்றில் 

உள்ள விைனயடிகைளயும், அவற்ேறாடு ஒட்டுமுைறயில் இைணயும் கூறுகைளயும் 

அைடயாளம் காண, கணினியின் ஏற்புத்தன்ைமக்கு இையந்த வழிமுைற 

வைரவுகைள வழங்குகிறது. இதைனக் காட்சிப்படுத்தவும் முற்படுகிறது. திைண, பால், 

எண், இட இையபுகைளப் புலப்படுத்தும் விகுதிகைளத் தமிழ் விைனச்ெசாற்கள் 
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ஏற்பதால், ெசாற்ெறாடர் பற்றிய அைமப்பு ஆய்விலும் விைன வடிவங்கள் முக்கியப் 

பங்காற்றுகின்றன. பில்ேமா ன் ேவற்றுைம இலக்கணக் ேகாட்பாட்டில்,விைனயும் 

விைனேயாடு ேவற்றுைம உறவு ெகாண்டுள்ள ெபயர்களும் முதன்ைம உறுப்புகளாகக் 

ெகாள்ளப்படுகின்றன. விைனச்ெசால் இன்றியைமயாத ெசால் வைகயாக 

விளங்குவேதாடு, ெசாற்ெறாடர் பகுப்பாய்விற்கும் அடிப்பைடயாக விளங்குவதால் 

விைன வடிவங்கைள முதன்ைமப்படுத்தி இக்கட்டுைர அைமகிறது. 
 
 இக்கட்டுைர, தற்காலத் தமிழில் காணப்படும் எல்லா வைகயான விைன 

வடிவங்கைளயும் விவ க்கிறது.  வழக்ெகாழிந்த வடிவங்கள் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

வண்ணைன ெமாழியியலா ன் ெகாள்ைகையெயாட்டி, சந்தியும் சா ையயும் 

முைறேய இைடநிைலயுடனும் விகுதிகளுடனும் இைணந்த நிைலயில் பகுப்பு 

ேமற்ெகாள்ளப்படுகிறது. வலமிருந்து இடமாக ெமாழிக்கூறுகைளப் பகுத்துக் காணும் 

வண்ணம் வழிமுைறகளும், எஞ்சிய விைனப்பகுதியிலிருந்து விைனயடியிைன 

ஆக்கிக் ெகாள்ளும் விதித்ெதாகுப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. பகுப்ைப மட்டுேம 

இவ்வாய்வு இலக்காகக் ெகாள்கிறது; ேதாற்றுவிப்புக்கான வழியைமப்புகள் 

உருவாக்கப்படவில்ைல. 
 
ஆய்வு முைற 
 
 இவ்வாய்வில், விைனயடி, பாலிட விகுதிகள், கால இைடநிைலகள், எதிர்மைற 

உருபுகள், எச்ச விகுதிகள், பிற ஒட்டுருபுகள் ஆகியன தனித்தனிப் பட்டியலாக்கிக் 

ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன. பகுப்பால் பயனற்ற தனி, ேவறு, ச , ெபாது ஆகிய 

விைனகைளக் கணினி முதலில் ேதடும். எதிர்மைற ஒட்ைட ஏற்காது விைனமுற்று 

வடிவில் வரும் உண்டு, அல்ல, இல்ைல முதலிய விைனகள் 

தனிப்பட்டியலாக்கப்பட்டுள்ளன. அல், உள், இல், உைட, உ  முதலிய விைனகள் 

ெபாதுப்பட்டியலிலும் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன.  குைற விைனயடிகள் குறிப்பிட்ட பாலிட 

விகுதிகைள மட்டும் ஏற்பதால், குறிப்பிட்ட பாலிட விகுதிகள் கண்டறியப்படும்ேபாது 

மட்டும் குைற விைனயடிப் பட்டியல் ேநாக்கப்படுகிறது. 

தனிவிைனப் பகுப்பு 

 தனி விைன வடிவங்களின் முதற்பகுதி விைனயடியாக அைமகிறது. விகுதி 

எதுவும் ெபறாத நிைலயில் இது ஏவல் விைன எனப்படுகிறது. விைனயைமப்பில் 

மூன்று பகுதிகள் இடம் ெபற்றிருந்தால், முதற்பகுதி விைனயடியாகவும் நடுப்பகுதி 

கால இைடநிைலகைளேயா எதிர்மைற 
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உருபுகைளேயா ெகாண்டிருக்கிறது. இறுதிப் பகுதியில் பாலிட விகுதிகேளா, எச்சம், 

முற்று, எதிர்மைற, ெதாழிற்ெபயர் ஆகியவற்ைற உணர்த்தும் விகுதிகேளா 

அைமகின்றன. 
 
 வலமிருந்து இடமாகப் பகுத்துக் ெகாள்ளப்படும் இவ்வாய்வில், பாலிட 

விகுதிகள் தவிர்த்த பிற விகுதிகள் முதலிலும் அடுத்து பாலிட விகுதிகளும், 

அதைனத் ெதாடர்ந்து கட்டுண்ட மாற்றுப்ெபயர் வடிவங்களும் ெதாகுத்துக் 

ெகாள்ளப்படுகின்றன. 
  
  விகுதிகள், ஒட்டுகள் படிப்படியாகப் பகுக்கப்பட்டு எஞ்சிய  விைனப் 

பகுதியிலிருந்து விதிகள் மூலம் விைனயடி ெபறப்பட்டு, விைனப்பட்டியலில் ஒப்பு 

ேநாக்கப்படுகிறது. முைற சாரா விைனயடிகளும் விதிகளின் மூலேம 

ெபறப்படுகின்றன. 

  விைனயடிகைளப் ெபற உதவும் ஏழு விதித்ெதாகுப்புகள்  இவ்வாய்வில் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. பகுக்கப்படும் ஒட்டு அல்லது விகுதிக்ேகற்ப இவ் 

விதித்ெதாகுப்புகளில் ஒன்று ெசயல்படும். விைனயடியும் பகுக்கப்பட்ட ஒட்டு அல்லது 

விகுதியும் ெகாண்டுள்ள அைமப்ைபெயாட்டி, அதற்கு இலக்கண வைரவு 

வழங்கப்படுகிறது. ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட இலக்கண வைரவுகளுக்கு இடமளிக்கும் 

ஒத்த அைமப்புகளுக்குத் ெதாட யல் அடிப்பைடயில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. 

விைன வடிவங்களின் அைமப்பும் இலக்கண வைரயைறயும் 

'Ø' இறுதி 
 விைனயடி + Ø     ஏவல் 

'அ' இறுதி 
 விைனயடி + அ     ெசயெவன் எச்சம் 

 விைனயடி + இறப். உருபு+அ   இறந்தகாலப் ெபயெரச்சம்  

 விைனயடி + நிகழ். உருபு+அ   நிகழ்காலப் ெபயெரச்சம் 

 விைனயடி + எதிர். உருபு+அ   எதிர்மைறப் ெபயெரச்சம் 

 விைனயடி + க/க்க    வியங்ேகாள் 
 
'ஆ' இறுதி 
 விைனயடி + ஆ     ஈறுெகட்ட எதிர்மைறப்   
        ெபயெரச்சம்/பலவின் 
விைனமுற்று 

'இ' இறுதி   

 விைனயடி + இ     விைனெயச்சம் 
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'உ' இறுதி 
 விைனயடி + இறப். உருபு+உ   விைனெயச்சம் 

 விைனயடி + ஆத்+அது    எதிர்மைறத் ெதாழிற்ெபயர்/ 

        எதிர்மைற வி.அ ெபயர்  

 விைனயடி + ஆ+து    எதிர்மைற விைனெயச்சம் / 

        ஒன்றன்பால் எதிர்மைற வி.மு 

'ஐ' இறுதி 
 விைனயடி + இறப். உருபு+அைம  ெதாழிற்ெபயர் (வந்தைம) 
 விைனயடி + நிகழ். உருபு+அைம  ெதாழிற்ெபயர் (வருகின்றைம) 
 விைனயடி + இறப். உருபு+அைம  எதிர்மைறத் ெதாழிற்ெபயர்  
        (வராதைம) 
'ம்' இறுதி 
 விைனயடி + ம்     ஏவல்(ம யாைத ஒருைம)/ 

        எதிர்கால விைனமுற்று/   
       எதிர்காலப்ெபயெரச்சம் 

 விைனயடி + உம்     ஏவல்(ம யாைத 
ஒருைம/பன்ைம) 
 வா/தா +உம்     ஏவல்(ம யாைத ஒருைம/பன்ைம) 
 விைனயடி + அவும்    ெபாது ஏவல்/ எச்சம் 

 விைனயடி + (க்)கும்    எதிர்கால விைனமுற்று/   
       எதிர்காலப்ெபயெரச்சம் 

 விைனயடி + அட்டும்    விைனமுற்று(இைசவு) 
 விைனயடி + ஆத் +ஏயும்   எதிர்மைற ஏவல் 

 விைனயடி + இறப். உருபு+அதும்  விைனமுற்று(ெதாடர் நிகழ்வு) 
 விைனயடி + அலாம்    விைனமுற்று(சாத்தியம்) 
'ய்' இறுதி 
 ஆ/ேபா +ய்      விைனெயச்சம் 
 
'ல்' இறுதி 
 விைனயடி + இறப். உருபு+ஆல்     நிபந்தைன எச்சம்  

 விைனயடி + ஆ+மல்      எதிர்மைற விைனெயச்சம்  
 விைனயடி + -(க்)ைகயில்     உடன் நிகழ்வு எச்சம் 

 விைனயடி + -அல்/ (த்)தல்     ெதாழிற்ெபயர் 

'ள்' இறுதி 
 விைனயடி + -(உ)ங்கள்    ஏவல்(ம யாைத 
ஒருைம/பன்ைம) 
 
பாலிட விகுதிகளும் கட்டுண்ட மாற்றுப்ெபயர்களும் இறுதியில் அைமதல் 

விைனயடி + இறப். உருபு+பாலிடவிகுதி  இறந்தகால விைனமுற்று  
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விைனயடி + நிகழ். உருபு+ பாலிடவிகுதி  நிகழ்கால விைனமுற்று 

விைனயடி + எதிர். உருபு+ பாலிடவிகுதி  எதிர்கால விைனமுற்று 

       (உயர்திைண) 
விைனயடி + பாலிடவிகுதி (உயர்திைண)  எதிர்மைற விைனமுற்று  

விைனயடி + ஆத்+ பாலிடவிகுதி(ஆய் ஒழிந்த..மு.வி)எதிர்மைற ஏவல் 

விைனயடி + காலஉருபு+அவன்/அவள்/அவர்/அைவ விைனயாலைணயும் ெபயர் 

விைனயடி + ஆத்+அவன்/அவள்/அவர்/அைவ   விைனயாலைணயும் 
ெபயர் 

        (எதிர்மைற) 
 
கூட்டுவிைனப் பகுப்பு 
 

 கணினிய ேநாக்கில் துைணவிைனகளின் பட்டியல் சிறியதாக அைமவதால், 

ஒவ்ெவாரு துைணவிைனையயும் எடுத்துக்ெகாண்டு அதன் வருைக, ஏற்கும் 

அலகுகள்,  கட்டுப்பாடுகள் முதலிய குறிப்புகைளக்ெகாண்ட விவரத்ெதாகுப்பு 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கலப்பு விைனயடிகள் ேநரடியாக விைனப்பட்டியலில் 

ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
 
 கூட்டுவிைன அைமப்பில் வலப்புறத்தில் அைமந்துள்ள விைன முதல் 

விைனயாகக் ெகாள்ளப்படுகிறது. தனிவிைனப் பகுப்பிற்கான விதித்ெதாகுப்புகைளப் 

பயன்படுத்தி முதல் விைனையப் பகுக்க இயலும். முதல் விைன 

பகுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட பின்பு, விைனகளுக்கிைடேய அைமயும் ஒற்று, உடம்படுெமய், 

இைடச்ெசாற்கள் ஆகியவற்ைறப் பகுத்துக் ெகாண்டு, அடுத்தடுத்த விைனகைள 

கண்டறியும் ெபாது வழியைமப்பும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. விைனகள் 

இைடெவளியின்றி அைமந்திருக்கக் கூடும் இந்நிைலயில், எஞ்சிய விைனப் 

பகுதியிலிருந்து ஒவ்ெவாரு எழுத்தாக எடுத்துக்ெகாண்டு விைனப்பட்டியலில் ேதட 

ேவண்டும். ஓெரழுத்து விைனயாக இருப்பின் அது ெநடிலாகேவ அைமகிறது. 

ஒன்றிலிருந்து நான்ெகழுத்ைத ேமல் எல்ைலயாகக் ெகாண்ேட தமிழில் விைனச் 

ெசாற்கள் அைமகின்றன. அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஐ, ஓ, ண், ய், ர், ல், ள், ழ் ஆகிய 

எழுத்துகைளேய தமிழ் விைனயடிகள் இறுதியாகக் ெகாள்கின்றன. இந்நிைலயில் 

மட்டும் ேநரடியாக விைனப்பட்டியலில் ேதட ேவண்டும்.பிற ஈறுகைளக் 

ெகாண்டிருப்பின் ெபாருத்தமான விதித்ெதாகுப்ைபப் பயன்படுத்தி தமிழில் 

விைனயடிையக் காண ேவண்டும்.  அைச அைமப்ைபக் ெகாண்டும் படிப்படியாக 

விைனயடிகைளப் பி த்ெதடுக்கும் வழிமுைறகளும் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 
 

 


