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This research paper attempts to provide a details descriptive analysis on the
terminological work done by Samuel Fisk Green, an American Medical Missionary as
part of the Scientific Tamil initiatives in the nineteenth century in Jaffna, Sri Lanka.
Green being a foreign or more accurately an alien to Tamil language started to teach
western medicine in Tamil at his own Medical College at Manipay and translated
medical science related books from European languages into Tamil to enhance medium
of instruction and disseminate healthcare information within community. During the
translation process he was in need of terminology development on specific terms and
he developed terminological principles and methods such as term creation, term
formation, paraphrasing, compounding, borrowing, transliteration, derivation and
others to use to create accurate and appropriate equivalents that could support
beginners to communicate successfully in scientific Tamil language. Thus this
descriptive analytical paper provides a details analysis of the significant contribution
made by Green on Terminology while providing an indebt insight to the both novice as
well as experienced future researchers. Further it will support the policy and strategies
concerning scientific Tamil language with the hope of promotion of scientific and
technical communication.
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முன்னுரை
அைிவியல் தமிழ் வைர்ச்சியில் ஈழத்திற்கு தனியொனதும் முதன்றமயொனதுமொன இடம் உண்டு”

(Agathiyalingam

&

மிஷனைிமொரின்

Sundaram,

1994).

இதற்கு

அடிப் றடக்

கொரணமொக

அறமந்தறவ

கிைிஸ்தவ

ணிகள் என் து குைிப் ிடற் ொலது (Prabhakar, 1990). அந்த வறகயில், மிஷனைிமொரின்

நூற்ைொண்டு (Jebanesan, 1983) எனக் கூைக்கூடிய 19ஆம் நூற்ைொண்டில் அைிவியல் தமிழ் வைர்ச்சிக்குக்
கிைிஸ்தவ
ப ொருட்டு

மிஷனைிமொரின்

அதற்கு

ங்கைிப்பு

அடிப் றடயொன

அவதொனத்துக்குரியதொகும்.

கறலச்பசொல்லொக்க

அைிவியல்

முயற்சிகைில்

தமிறழ

அவர்கள்

வைர்க்கும்

ிரக்றைபூர்வமொக

ஈடுப் ட்டனர். அவர்களுள் அபமரிக்க மருத்துவ மிஷனைி சொமுவவல் ஃ ிஷ் கிைீன் முக்கியமொனவர்.
சொமுவவல் ஃ ிஷ் கிைீன் (1822-1884) ஒர் அபமரிக்க மருத்துவநிபுணர். இவர் அபமரிக்க இலங்றக
மிசனைியில்

ஒரு

மருத்துவ

மிசனைியொக

இறணந்து

1847இல்

இலங்றகக்கு

-

யொழ்ப் ொணம்

-
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DOI: 10.34256/irjt21425

ின்பு மொனிப் ொயில் 1848ல் மருத்துவமறனறய

அறமத்தும் மருத்துவச் வசறவ பசய்துவந்தொர். தமிழ்ச் சூழலில் அவரது

ணிகள் உடல், உை, சமுதொய

வைர்ச்சிக்கு அடித்தைமொய் அறமந்தன (Jebanesan, 2020). 1849இல் இலங்றகயின் முதலொவது மருத்துவக்
கல்லூரிறய

நிறுவி

ஆரம் த்தில்

ப ொது

மருத்துவம்

ஆங்கிலத்திலும்,

கற் ிக்கலொனொர்.

அக்

பதொடக்கம்

1850கைின்

கற்ைல்-கற் ித்தல்

அறுறவச்சிகிச்றச

ஆரம் த்தில்

இருந்து

பசயற் ொடுகளுக்கொகத்

வறர

அங்கு

கற் ித்தொர்.

மருத்துவ,

அைிவியல்

தமிழிலும்

தமிழில்

ல

மருத்துவத்றதக்

நூல்கறை பமொழிப யர்த்தொர். முதன்முதலில் தமிழில் நவன
ீ
வமறலத்வதச மருத்துவத்றதக் கற் ித்த
ப ருறமக்கு ஆைொனொர் (Ambikaipakan, 1998).

கிைீனின் பமொழிப யர்ப்புகள் தமிழ் பமொழி வைர்ச்சிக்கும்

அம் பமொழியின் சிைப்புத் வதறவயொன அைிவியல் தமிழ் வைர்ச்சிக்கும் முக்கியமொன

ங்கைிப் ொகின.

அைிவியல் தமிழ் குைித்தும் அதன் முக்கிய அங்கமொன கறலச் பசொல்லொக்கம் குைித்தும் கிைீன்

பகொண்டிருந்த

கருத்துநறல

யொழ்ப் ொணத்தில்

வவறலத்திட்டங்கள்,
ரவச்பசய்தல்

இவர்

ற்ைியும்,

கொலத்து

சிைப்புத்

வ ொன்ை

பமொழிச்

உள்நொட்டு,

கிைீன்

சூழறமவில்

பவைிநொட்டு

வதறவகளுக்கொன

ணிகைில்

வநொக்குகின்ைவ ொது அவரின்

தமிழ்

தமிறழ

தம்றம

குைிப் ொக

அைிைர்கைின்

உருவொக்குதல்

இறணத்துக்பகொண்டு

ஈழத்தின்

பமொழிவைர்ச்சி

மற்றும்

அவற்றைப்

இயங்கியறம

ற்ைியும்

ணிகைின் சிைப்புத்தன்றம, முன்வனொடித்தன்றம மற்றும் முக்கியத்துவம்

என் ன பதைிவொகப் புலப் டுகின்ைன.
அந்தவறகயில்,

கிைீனின்

கறலச்பசொல்லொக்க

முயற்சிகள்

குைித்து

ஆரொய்கின்ை

வ ொது

அைிவியல் தமிழ் வைர்ச்சியில் கிைீனின் கறலச்பசொற்கைின் வகி ொகம் மற்றும் அக் கறலச்பசொற்கறை
உருவொக்குவதற்கு
தமிழ் பமொழிப்
ணிகள்

அவர்

விதிமுறைகள்

ற்ைி

வி ரமொக

அலசவவண்டியுள்ைது.

ண் ொட்டுள் புதிய வரவொகிய கிைீனின் அைிவியல் தமிழ் மற்றும் கறலச்பசொல்லொக்கப்

தமிழ் பமொழி

வமலும்,

வகுத்துக்பகொண்ட

கிைீனின்

கறலச்பசொல்லொக்க

வைர்ச்சிக்கு

எந்தைவு

கறலச்பசொல்லொக்க

விதிமுறைகளுக்கு

ங்கைித்துள்ைன

வறகப் ொடுகள்

முன்வனொடியொக

என் து

மற்றும்

வநொக்கப் டவவண்டியுள்ைது.
விதிமுறைகள்

அறமந்தவொறையும்

ிற்கொல

எடுத்துக்கொட்ட

வவண்டியுள்ைது

கலைச்ச ொல்: கிறீனின் நிலைப்பொடு
ஒரு

பமொழியில்

உள்ை

கருத்துபகொண்ட

பசொற்கள்

ப ொதுவழக்கிலும்

சிைப்பு

வழக்கிலும்

யன் டுத்தப் டுகின்ைன. இவற்ைில் சிைப்பு வழக்கில் ஏதொவது துறைசொர்ந்த, ஒரு விவசட அர்த்தத்றத

எண்ணக்கருறவக் குைிக்கும் பசொல்றலக் கறலச்பசொல் எனலொம். அந்தவறகயில் கறலச்பசொல்
விைங்குவதற்கு

ப ொதுச்பசொல்

-

ப ொதுவழக்கில்

யன் டு றவ,

வழங்கு றவ என் றவ பதொடர் ொன புரிதல் முக்கியமொகிைது. அறதப்
அடிப் றடயில்
அ.

சிைப்புச்பசொல்

-

ற்ைி

துறைசொர்ந்து

ின்வரும் மூன்று நிறலகைின்

ொர்க்கலொம்.

சில பசொற்கள் ப ொதுச் பசொற்கைொக மட்டும் வழங்கு றவ.
உ-ம்: மரம், வசொறு

ஆ.

சில பசொற்கள் ப ொதுச் பசொற்கைொகவும், சிைப்புச் பசொற்கைொகவும் வழங்கு றவ.
உ-ம்: வகள்வி, வவற்றுறம

(வகள்வி: ப ொதுவழக்கில் வினொறவயும் சிைப்புவழக்கில் – ப ொருைொதொரத்தில் ப ொருட்களுக்குரிய
Demand

என் றதயும்

குைிக்கும்

வவற்றுறம:

ப ொதுவழக்கில்

வவறு ொட்றடயும்

சிைப்புவழக்கில்

–

தமிழ்இலக்கணத்தில் வொக்கியத்தில் வரும் ப யர்கைின் வவறு டுத்தறலயும் குைிக்கும்)
இ.

சில பசொற்கள் சிைப்புச் பசொற்கைொக மட்டும் வழங்கு றவ.
உ-ம்: உடற்கூற்ைியல், மடக்றக, ஐந்பதொறக….
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வமற்கொட்டிய சிைப்புச் பசொற்கறைவய கறலச்பசொற்கள் என வறரயறுக்கின்ைனர் (Cabré, 1999).
ஆனொல்,

கறலச்

பசொற்கைின்

யன் ொடு

அதிகரிக்க

அதிகரிக்க

அது

ின்னர்

ப ொதுவழக்கொகவும்

மொைிவிடுகின்ைது. இது பமொழிப் யன் ொட்டுடன் பதொடர்புறடயது. இக் கறலச்பசொற்கள் ஒரு துறைக்கு
மட்டும் உரியன அல்ல. இறணந்த
ஒருவறகயில்

‘கறலச்பசொல்’

ல துறைகைிலும் அறவ

என் தும்

ஒரு

யன் டுத்தப் டலொம் (Kageura, 2002).

கறலச்பசொல்வல.

தத்தின் தமிழ் வடிவம். ‘கறலச்பசொல்’ என்ை

அது

Technical term

என்ை ஆங்கிலப்

தம் இரு தொம் நூற்ைொண்டின் நடுப் குதியில் இருந்வத

யன் ொட்டுக்கு வருகின்ைது.
தமிழ்

பமொழி

வரலொற்ைில்

வழக்கப் ட்டிருக்கின்ைன.
சொஸ்திர ொறஷ,

அருஞ்பசொல்,

பசொற்கள்

இலக்கணம்,
வந்துள்ைன.

கட்டிய

சங்வகதப்

ிரவயொகம்,

பமொழியில்

இலக்கியம்,

நிர்வொகம்

ண்றடக்

இருந்துவருவறதக்

எடுத்துக்கொட்டொகத்

ல்வவறு

வழக்கு,

தங்கள்

ரி ொறஷ,

விஞ்ைொனச்

சங்வகதம்,

பசொல்,

நுட் ச்பசொல்,

விவசட

அர்த்தமுள்ை

யன் ட்டிருக்கின்ைன.

தமிழ்

யில்நிறலயில்

குைிக்கப்

குழூஉக்குைி,

சொஸ்திர

அைிவியல் பசொல் என் ன அவ்வொறு
அவதவ ொல்,

‘கறலச்பசொல்றலக்’

திரிபசொல்,

சொர்ந்த

கொலத்திலிருந்து

துறைசொர்

கொணமுடிகின்ைது.
துறைகைில்

பதொல்கொப் ியத்தில்

சுய

றகத்பதொழில்,

கறலச்பசொற்கள்

இலக்கணக்

கல்விக்கொன

விவசொயம்,

யன் டுத்தப் ட்டு

கறலச்பசொற்கைொன

அகம், புைம், மரபு, உவமவியல் என் வற்றைக் குைிப் ிடலொம்.
கிைீன்,
இருந்து

Technical

term

பசொற்கறை

என் றதத்

எடுத்துப்

தமிழில்

ரி ொறஷ,

குைிக்கத்
அரும் தம்,

யன் டுத்தினொர் (Greem, 1872a; Green, 1872b; Green, 1875a).

அக்கொலத்திலும்

ின்னும்

அதிக

தமிழ்

வழக்கில்

மற்றும்

ப யர்

சமஸ்கிருத

கட்டல்

பமொழிகைில்

ஆகிய

பசொற்கறைப்

ரி ொறஷ – சமஸ்கிருதச் பசொல். இச்பசொல்வல

இருந்திருக்கின்ைது.

‘அரும் தம்’

எனக்

கிைீன்

யன் டுத்தியது பதொல்கொப் ியம் மற்றும் நன்னூல் கூறும் ‘திரிபசொல்’ என் துடன் பதொடர்புறடயது.

‘திரிபசொல்’ என் து கற்ைவர் மட்டுவம
பசொல்லின்

திரிற

பசொற்ப ொருள்

அன்ைி

உறடய

யன் டுத்தும் “அரிதுணர் ப ொருள் உறடயது.” திரிபசொல் என் து

ப ொருைின்

பசொற்கவை

அப் டி

திரிற வய

உணர்த்துவது.

அறழக்கப் ட்டன.

கிைீன்

ப ொதுவழக்கொயினும்

‘அரிதுணர்

ப ொருள்’

சிைப்புச்

என் றத

அரும் தம் எனச் சுருக்கியிருக்க வவண்டும்.
இச்பசொற்களுடன் குைிப் ிடத்தக்க இன்பனொரு பசொல் ‘ப யர்கட்டல்’. இதுவும் தமிழ் வழக்கில்

ஏலவவ இருந்த ஒரு பசொல். ‘ ிரவயொக விவவகம்’ நூலில் கொரக டலம் 18ஆம்

ொடலுக்கொன உறரயில்

‘கட்டிய வழக்கு’ எனும் பசொல்

ின்னர் கட்டியது’ என

யன் டுத்தப் டுகின்ைது. இதற்கு ‘சொன்வைொர்

விைக்கம் பகொடுக்கப் டுகின்ைது. உறரயொசிரியரும் இச்பசொல்றலப்

யன் டுத்துவர். இயற்பசொல்லுக்கு

மொைொகத் வதறவகருதி சொன்வைொர்கள் புதிதொகக் பகொண்ட பசொல் ‘கட்டிய வழக்கு.’ இறதவய கிைீன்
‘ப யர்கட்டல்’ எனப்

யன் டுத்தியிருக்கிைொர் வ ொலும். Technical term என் தற்கொன கறலச்பசொல்றலத்

வதடுவதிலும் கிைீன் ஈடு ட்டு அதிலும் கறலச் பசொல்லொக்க பநைிமுறைகைில்
றழய

பசொற்களுக்குப்

ஆக்கியிருப் து
என்கிை

புதுவடிவம்

புலனொகிைது.

பகொடுத்து,

வமலும்,

ிைபமொழிச்

ப ொதுவொன

பசொற்கறைக்

வழக்கிலிருந்து

யன் டுத்துவது வ ொல,

கடன்வொங்கி

கறலச்பசொற்கள்

பசொற்கறை

வவறு ட்டறவ

ிரக்றைவயொடு கிைீனும் பசயற் ட்டுள்ைறம புலனொகின்ைது.

இைக்கிய மீ ளொய்வு
அவ்

19ஆம் நூற்ைொண்டில் நவன
ீ
அைிவியல் தமிழுடன் வந்து கலக்கின்ைவ ொது, தமிழ் பமொழியில்
அைிவியல்

பதொடர் ொடலுக்கொன

விடயங்கள்
வதறவ

வைரத்பதொடங்கின. இப்
ஈடு ட்டுள்ைனர்.

கற்க,

கற் ிக்கத்

உணரப் ட்டவ ொது

பதொடங்கப் ட்டவ ொது

கறலச்பசொல்

உருவொக்கப்

ற்ைியதொன

ஆய்வுகள்

ணிகைில் சுவதசிகள், விவதசிகள் எனப்

இத்தறகய

ணிகறைப்

மற்றும்

அைிவியல்

ணிகளும்

சமொந்தரமொக

லரும் தனியொகவும் இறணந்தும்
கொலத்துக்குக்

கொலம்

நறடப ற்றுள்ைன.
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அபமரிக்க

மிஷனைியொன

கிைீனின்
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அைிவியல்

தமிழ்ப்

ணிகள்

ற்ைி

அம் ிறக ொகன் (1967) பெ வநசன் (1983), குழந்றதசொமி (1985) அகஸ்தியலிங்கம், மற்றும் சுந்தரம் (1994)
முதலொவனொர் ஆய்விறன

வமற்பகொண்டுள்ைனர்

(Ambikaipakan, 1967; Jebanesan, 1983; Kulandaiswamy, 1985;

Agathiyalingam, 1994). ஆயினும் கிைீனின் பமொழிப யர்ப்பு மற்றும்
நூல்கைிலுள்ை

கறலச்பசொல்லொக்கங்கள்

மற்றும்

திப்பு ( ொட) நூல்கைொக பவைிவந்துள்ை

அவற்ைின்

விதிமுறைகள்

ற்ைி

வி ரமொன

குப் ொய்வுகள் அரிதொகவவயுள்ைன (Felber, 1983).
மூலநூல்கள் கிறடக்கப்ப ைொறம, கல்விபமொழி ஆங்கிலத்துக்கு மொைியறம, வரலொற்றுரீதியொன
பசொற்ப ொருள்

மொற்ைம்

மற்றும்

தமிழ்

பமொழியின்

பகொள்திைன்

மீ தொன

அவநம் ிக்றக

இத்தறகய ஆரம் கொலக் கறலச்பசொற்கள், அறவ உருவொக்கப் டும் விதிகள், முறைகள்
குப் ொய்வுகள்
ணிகைில்

முன்பனடுக்கப் டொறமக்கொன

யனுறடய

ல

விடயங்கள்

கொரணங்கைொக

புறதந்துள்ைன

இருக்கலொம்.
என் து

என் ன

ற்ைியதொன

ஆனொல்

அத்தறகய

கிைீனின்

ணிகறை

ஆய்வுபசய்கின்ைவ ொது கண்டுபகொள்ை முடிகின்ைது.

கிறீனின் கலைச்ச ொல்ைொக்க விதிகள் மற்றும் முலறகள்
தமிழில் கறலச்பசொல்லொக்கத்திற்பகன பநைிமுறைகறை முதன்முதலில் வகுத்துக் கூைியவர்,
கிைீன். இவரது பநைிமுறைகள்
வைர்ச்சிறயயும்,

ன்பமொழிப் ண் ொட்றட உள்ைடக்கியறவயொக, குைிப் ிட்ட பமொழியின்

பமொழிப் யன் ொட்றடயும்

கருத்தில்

கொணப் டுகின்ைன. தற்கொலத்தில் கறலச்பசொல்லொக்கம்

பகொண்டு

உருவொக்கப் ட்டறவயொகக்

ற்ைிய ஆய்வுகள் மூலம் (Sager, 1990; Cabré, 1999;

Kageura, 2002) எடுத்துக்கொட்டும் முறைறமகறை அன்வை விதிகைொகத் பதொகுத்துத் தந்துள்ைொர், கிைீன்.
அறவ

இன்றும்

தமிழில்

கறலச்பசொல்லொக்கத்தில்

ஈடு டு வர்களுக்குத்

துறண

நிற்கின்ைன

என் றதயும் குைிப் ிடவவண்டும்.
கிைீனின்

அைிவுபூர்வமொன

பகொள்றககறையுறடயறவ.

கறலச்பசொல்லொக்க

உற்றுவநொக்கின்

மூன்றும்

பநைிமுறைகள்
மூன்றுவித

அடிப் றடயில்

ண் ொட்டுப்

மூன்று

ின்புலத்றதக்

பகொண்டறவ.
அ. தமிழிச் பசொற்கறைக் கறலச்பசொல்லொக்கல்.
ஆ. சமஸ்கிருதச் பசொற்கறைப்

யன் டுத்துவது.

இ. வமறலத்வதச பமொழிகறைப்

யன் டுத்துவது – ஐவரொப் ிய பமொழிகள் வழிவந்த ஆங்கிலம்

ிரதொனம்.
இம்மூன்று

விதிகறை

வமலும்

விரித்து,

வி ரித்து,

தொன்

பமொழிப யர்த்த

நூல்கைில்

ின்னிறணப் ொகக் பகொடுத்துள்ைொர் (Green, 1872c)

தமிழ்ச் ச ொற்கள் சகொண்டு கலைச்ச ொல்ைொக்கும் விதிகள்
இருந்த

கிைீன் மருத்துவக் கறலச்பசொற்கள் உருவொக்கும் ப ொழுது, தமிழில் எழுத்து, வ ச்சு வழக்குகைில்
பசொற்கறை

மருத்துவக்

அதிகம்

கறலச்பசொற்கள்

யன் டுத்த

இருந்துள்ைன.

முறனந்துள்ைொர்.
சொதொரண

ஏபனனில்,

வழக்கிலும்

ல

தமிழ்

இலக்கியங்கைில்

பசொற்கள்

இருந்துள்ைன.

கறலச்பசொற்கறை

ஆக்குவதற்குப்

தமிழில் இருந்து எடுக்கும் பசொல்லொனது, ஆங்கிலச் பசொல்லுக்கு ஏற்ைதொகவும்,

யன் ொட்டிற்கு

இவற்றை பமொழிப யர்ப் ில்

யன் டுத்தியதுடன், தமிழில் உள்ை பசொற்கறை றவத்துக் பகொண்டு புதிய

பசொற்கறையும்

இவ்வொறு,

ஆக்கினொர்.

ின்வரும் பநைிமுறைகறைப்

கிைீன்

தமிழ்பமொழிவழி

ின் ற்ைியுள்ைொர்.

அ. பசொல் இணக்கமும் சுருக்கமும் ஓறசயுமொயிருக்கவும்.
சுருக்கமொனதொகவும், இலகுவொக உச்சரிக்கப் டக் கூடியதொகவும் இருக்க வவண்டும். சமஸ்கிருதத்தில்
இருந்தும்,

ஆங்கிலத்தில்

இருந்தும்

எடுக்கும்வ ொதும்

அறவயும்

அவ்வொறுதொன்

அறமய

வவண்டும்

என்று கிைீன் விரும் ினொர்.
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ஆ. அச்பசொல் தமிழில் உண்வடொபவன்று
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ின்பசொல்லப் டும் எட்டு விதங்களுள் ஓர் விதப் டி

முதலில் வதடிப் ொர்க்கவும்.
1.ஒருபமொழியொயொவது பதொடர்பமொழியொயொவது வழங்கிவரும் பசொல்றல நல்லபதன்பைடுக்கவும்.
அன்ைொட வழக்கில் உள்ை தமிழ்ச் பசொற்களுள் தனிச் பசொல்லொகவும், கூட்டுச் பசொல்லொகவும்
இருக்கும் பசொற்களுக்கு முன்னுரிறம பகொடுக்கப் ட வவண்டும்.
உ-ம்:-

Iron – அயம், இரும்பு
Lung – சுவொசப்ற

2. வழக்கமொன உரிய பசொல்லில்லொதிருந்தொல் சற்வை கருகலொனொலும் குைிப் ொன பசொல்லொய்
எடுக்கவும்.
தமிழ்ச் பசொற்கைிலிருந்து ப ொருத்தமொன பசொற்கள் சிறு மொற்ைங்களுடன் அறமக்கப் ட்டன.
உ-ம்:-

குந்தகம் - Obturator

3.கு ைிப் ொன தனிபமொழி இரண்டொவது

லவொவது வசர்த்து ஓர் பசொல்லொக்கவும்.

உ-ம் :- கிருமிபகொல்லி – Anthelemintics
4. குைிப் ொன
5.

குைிப் ொன

குதியும் விகுதியும் வசர்த்து பசொல்லொக்கவும்.
ஓர்

குதிறய

ஓறசயொன

யொவதனும்

ஓர்

ஈற்ைறச

வசர்த்து

வவறு டுத்தும்

பசொல்லொக்கவும்.
உ-ம்:-

இைந்றத – Eshar

6. இங்கிலிஷ் பமொழிமூலத்தின்
உ-ம்:-

7.

ஒரு

யறனயுள்ை பசொல் பதரிந்பதடுக்கவும்

Compression

– அமுக்கம்

Butter

– பவண்பணய்

யனுக்கு

ல

பமொழியொவது

வதறவக்கிணங்கிய ப ொருள் ட அறத வறரவு
உ-ம்:-

நொடி

ஒரு

பமொழிக்கு

ல

யனொவது

இருந்தொல்

பசொல்

ண்ணிக்பகொள்ைவும்.

- Artery

தசிரம் - Vessel (கப் ல்/பகொள்கலன்)
8. இங்கிலிஷ் பதொடர்பமொழியின் உறுப்புக்கறை தனித்தனிவய பமொழிப யர்த்து அம்பமொழிக்கு
சரியொன பசொல்

ிைக்க இறவகறைப் புணர்த்தவும்.

உ-ம்:-

Magent to electrical apparatus – கொந்தமின்னு கரணம்
Case hardening

- பவைி றவரமொக்கல்

வடசமொழிச்ச ொற்கள் சகொண்டு கலைச்ச ொல்ைொக்கும் விதிகள்
அ. பசொல் இணக்கமும் சுருக்கமும் ஓறசயுமொயிருக்கவும்.
ஆ. பூரணமொன பசொல் தமிழிவல ப ை வழுவும் வ ொது

ின் கொட்டப் டும்

த்து விதங்களுள் ஓர்

விதிப் டி சமஸ்கிருதத்தில் வதடவும்.
1. இங்கிலிஷ் சமஸ்கிருத அகரொதி ஒன்ைில்

ொர்த்து அதிவல பதரிந்து பகொள்ைவும்.

2. சமஸ்கிருத இங்கிலிஷ் அகரொதி ஒன்ைிவல பதரிந்பதடுக்கவும்.
3. இவ்விரு அகரொதிகளும் சரிபயொத்துக் கொட்டும் பசொல் சிைந்தபதன்பைடுக்கவும்.
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பசொற்கள்

தமிழ்பமொழிப்

யன் ொட்டில்

இருந்திருக்கின்ைன என் தும் பதைிவொகிைது (Green, 1857; Green, 1867; Green, 1875b; Green, 1883).
உ-ம்:-

Acid

-

அமிலம்

Operation

-

கிருத்தியம்

Commissure

-

யுகம்

Organic

-

இந்திர

4. ப யரிட வவண்டிய ப ொருளுக்கு உரிய பசொல் கொணொதிருந்தொல், அப்ப ொருைின் குைிப்புகைில்
ஒன்றையொவது

ல்வறகயொவது அடங்கிய வொடிக்றகப் டொத ஓர் பசொல்றல அதற்குரியதொக்கவும்.

உ-ம்:-

Enamel

-

சவிகம்;

Retina

-

தரிசி (விழித்திறர)

5. குைிப் ொன தனிபமொழி இரண்டொவது
உ-ம்:-

லவொவது வசர்ந்து ஓர் பசொல்லொக்கவும்.

Glandes

-

அஸ்வரம் - (சுரப் ி)

Physiology

-

சுகரணம்

Microscope

-

சூக்குமொட்சி

6. கொரியத்திற்கு அதிக இணக்கமொனொல் ஏற்ை
உ-ம்:-

Asthenic

-

7. இங்கிலிஷ் பமொழிமூலத்தின்
உ-ம்:-

8.

ஒரு

அசத்துவ
யறனயுள்ை ஓர் பசொல்பலடுக்கவும்.

Degeneration

-

விகலம் (பகடுதல்)

Jugular Vein

-

கந்தரநொைம்

யனுக்கு

ல

பமொழியொவது

வதறவக்கிணங்கிய ப ொருள் ட அறத வறரவு
உ-ம்:-

9.

குதி விகுதி வசர்த்து ஓர் பசொல் ஏற் டுத்தவும்.

ஒரு

பமொழிக்கு

ல யனொவது

-

சயம் (முன்றக)

Hydrophobia

-

உத யம் (விசர்நொய்க்கடி வநொய்)

யொபதொன்ைின்

பசொல்

உண்டொனொல்

அறத

ண்ணிக் பகொள்ைவும்.

Fore arm

பதொடர்பமொழிகள்

இருந்தொல்

உறுப்புக்கிணக்கமொன

தமிழ்பமொழி

ஆரிய பமொழியுடன் வசர்த்து சில இடங்கைில் வழங்கலொம்.
உ-ம்:-

Plastic Fluid

-

Lepra Syphilitiea 10.

இங்கிலிஷ்

பதொடர்பமொழியின்

வர்ப் சநீர்
உ தஞ்சக்குட்றட
உறுப்புக்கறை

பவவ்வவைொய்

பமொழிப யர்த்து

அதற்கு

சரியொன பதொடர்பமொழியொய் இதில் வர இறவகறை புணர்த்தவும்

ஆங்கிைம் வழி கலைச் ச ொல்ைொக்கும் விதிகள்
அ. பசொல் இணக்கமும் சுருக்கமும் ஓறசயுமொயிருக்கவும்
ஆ.

தமிழிலொவது

சமஸ்கிருதத்திலொவது

பசொல்

கொணொதவ ொது

ின்

பசொல்லப் டும்

மூன்று

விதங்கைில் ஓர் விதப் டி இங்கிலிஷ் பசொல்றலச் வசர்க்கவும்.
1. பசொல்றல அதன் ஒலிப் டி தமிழ் எழுத்தொல் எழுதிக் பகொள்ைவும்.
உ-ம்:-

Chemistry

-

பகமிஸ்தம்
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குளுவகொசு

2. வதறவயொன இடங்கைில் இணக்கமொன விகுதி கூட்டி அறத வவறு டுத்திக் பகொள்ைவும்.
உ-ம்:-

Oxygen

-

அக்சிதம்

Asthma

-

அஸ்துமம்

3. பதொடர்பமொழி யொபதொன்ைின் உறுப்புக்கு வொடிக்றகப் ட்ட தமிழ்பமொழி உண்டொனொல், அறத
இங்கிலிஷ் பமொழிவயொடு வசர்த்துச் பசொல்லொக்கவும்.
உ-ம்:-

கிைீன்

Catoptric Image

-

கதொப்திக் விம் ம்

Potato

-

புவடதுக்கிழங்கு

யன் டுத்திய கறலச்பசொல்லொக்க விதி, முறைகைிலிருந்து அவரது கறலச்பசொற்கறைப்

ின்வருமொறு வறகப் டுத்தி வநொக்கலொம்.
அ. தமிழ் பமொழியில் அறமந்த கறலச்பசொற்கள்.
உதட்டறை

-

Herelip

பகடுறக

-

Degeneration

ஆ. தமிழ் வட்டொர வழக்குச் பசொற்கறைக் பகொண்டறமந்தறவ.
நொடொ

-

Ribbon

பகொப் றர

-

Boiler

இ. வடபமொழியில் அறமந்தறவ.
நிணம்

-

Fat

வ ொஷணம்

-

Nutrition

சூககுமொட்சி;

-

Microscope

ஈ. வடபமொழியும் தமிழும் கலந்து அறமந்தறவ.
தொவரகரணம்

-

Vegetative function

வசொஷண உறுப்பு

-

Absorption Organ

புனர்வசஷ்றட

-

Reaction

உ. தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து அறமந்தறவ.
Animal cell

-

ிரொணி பசல்

Nasal angle

-

நொசிக் வகொணம்

ஊ. வடபமொழியும் ஆங்கிலமும் கலந்து அறமந்தறவ.
Carbonic acid

-

கொ னிக்கமிலம்

Chemical action

-

பகமிஸ்த வசஷ்றட

எ. ஆங்கிலத்தின் ஒலியறமப் ில் அறமந்தறவ.
Magnesium

-

மக்ன ீசியம்

Tissue

-

திசு

Alcohol

-

அலக்கொல்
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யன் டுத்திய பசொற்கறைத் தனிச்பசொற்கள்,

என்று

பமொழியியல்

வநொக்கில்

ின்வருமொறு

உறரவு

-

Friction (உரொய்வு)

சுறர

-

Spirit

உதி

-

Tissue

ஊைி

-

Urea

வியூனம்

-

Structure (வட)

குத்து

வநொக்கக்

கூடியதொக உள்ைது.
1. தனிச்பசொற்கள்
தமிழ்

=>

ிைபமொழிகள்

=>

(வட)
(ஆங்)

2. கூட்டுச்பசொற்கள்
தமிழ் + தமிழ்

=> சுற்று + ஓட்டம் = சுற்வைொட்டம் (Circulation)

தமிழ் +

=> புனர் + வசஷ்றட = புனர்வசஷ்றட (Reaction)

ிைபமொழி

ிைபமொழி + தமிழ்
ிைபமொழி +

=> சீரண + உறுப்பு = சீரணவுறுப்பு (Digestive Organs)

ிைபமொழி => சந்திக+ ொறஷ = சந்திகப் ொறஷ (Articulate Language).

கிறீனின் கலைச்ச ொல்ைொக்கப் பண்புகள்
கிைீன், தொம் எவ்வொறு கறலச்பசொற்கள் ஆக்கினொர் என் றதயும் மற்ைவர்கள் எந்த முறையில்
ஆக்கவவண்டும் என் றதயும் தமது விதிகள் மூலம் விைக்கினொர். அவரது கறலச்பசொல்லொக்க விதிகள்
ப ரும் ொலும் பமொழிகைில் இருந்து பசொற்கறை உருவொக்குவது
சஸ்கிருதம், ஆங்கிலம், என் ன

ற்ைியறவயொகும்.

யன் டுத்தப் ட்டன. இறவ எப் டிப்

ிரதொனமொக, தமிழ்,

யன் டுத்தப் ட்டன என முன்னர்

ொர்த்வதொம்.
வமற்கூைிய

உருவொகிய

மூன்று

பமொழிகள்

கறலச்பசொற்கள்,

கறலச்பசொற்கள்

அடிப் றடயில்

சில

உருவொக்கப்

ண்புகறைக்

யன் ொட்டொலும்

பகொண்டறமந்தனவொகவவ

அவற்றை இக்கொலக் கறலச்பசொற்கறை உருவொக்கும் முறைறமகை என்ை அடிப் றடயில்

அவ்வொறு

உள்ைன.
ொர்ப் து

விைக்கமுறடயதொக அறமயும்.

பலழய ச ொற்கலளப் பயன்படுத்தல்
கிைீன்,
ஏற் ,

பசொற்கறை

இலக்கு

பமொழிப யர்க்றகயில்

பமொழியில்

கறலச்பசொைறை

இருக்கும்

ஆக்கியுள்ைொர்.

எழுத்து

கிைீனிடம்

ஒரு

வழக்கு,

இருந்த

பசொல்றல
வ ச்சுவழக்கு

ிரதொன

ிைபமொழியின்

கருத்தறமவுக்கு

என் வற்றைப்

பகொள்றக

இதுவவ.

யன் டுத்திக்

அவர்

றழய

பசொற்கறைபயல்லொம் வதடிப் யன் டுத்தியிருப் து இதிலிருந்து பதரிகின்ைது.
உ-ம்

Iron

-

அயம், இரும்பு

Yeast

-

பநொதி

Medicine

-

மருந்து

Dorsum

-

பவரின்

பவரின்
சமகொலத்தவர்

என் து
‘ந்’

பதொல்தமிழில்

பமொழி

இறுதியில்

சமகொல இலக்கண வைர்ச்சியுடன் அதிக

‘பவரிந்’
வருவறத

என்வை

யன் ட்டது

(பவரிந்-முதுகு).

ஏற்றுக்பகொள்ைவில்றலப்

வ ொலும்.

கிைீனின்

இதிலிருந்து

ரிச்சயம் உறடயவரொக கிைீன் இருந்துள்ைறம பதரிகிைது.
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ச ொற்சபொருள் விரிவு
ஏற்கனவவ
வழங்குவது.
அறவ

ஒரு

ப ொருைில்

ப ொதுவழக்கில்

வழங்கிவரும்

றழய

பசொற்களுக்குப்

ப ொருளுடனும்,

புதிய

துறைசொர்ந்த

ப ொருள்கறைக்

ப ொழுது

பகொடுத்து

சிைப் ர்த்தத்துடனும்

யிலப் டும்.
உ-ம்

Electricity -

மின், மின்சொரம்

தமது கொலத்தில் ஈழத்தில்

யன் டொத ப ொருளுக்கொன தமிறழ உருவொக்குவதில் கூட கிைீன்

ஆர்வமொக இருந்திருக்கின்ைொர் என் து புலனொகிைது.

புதுச்ச ொல் பலடத்தல்
தமிழ்

பமொழியில்

அைிவியறலக்

கூறுவதற்குப்

புதுச்பசொற்கள்

இன்ைியறமயொதனவொய்

இருந்தன. கிைீன் அதற்கொன முயற்சிகைில் ஈடு ட்டுள்ைொர். கருத்தறமவு, பமொழிமரபு, என் வற்றைக்
கருத்திற்பகொண்டு

பமொழிக்கூறுகறைப்

யன் டுத்தி

சில

புதுச்

பசொற்கறை

கிைீன்

குழுவினர்

உருவொக்கியுள்ைனர்.
இரண்டு பசொற்கறை, அல்லது வமற் ட்ட பசொற்கறைக் பகொண்டு உருவொக்குதல்
உ-ம் :- ப யர் + ப யர்

=

கறலச்பசொல்

=

சூலுறடறம

(Pregnancy)

உரு + ஒைி

=

உருபவொைி

(Transparent)

விறன + ப யர்

=

கறலச்பசொல்

சுருங்கு + தன்றம

=

சுருங்குந்தன்றம (Contractility)

அருட்டு + நரம்பு

=

அருடுநரம்பு

சூல்

+ உறடறம

அடிச்பசொல்லுடன்
விறன +

(Excite Nerve)

ின்பனொட்டுக்கறைச் வசர்த்து உருவொக்குதல்
ின்பனொட்டு

=

கறலச்பசொல்

உருள் +

சி

=

உருட்சி

உழல் +

வு

=

உழல்வு

பதொடு +

பு

=

பதொடுப்பு

(Relation)

உறர

+

வு

=

உறரவு

(Friction)

வைர்

+

ச்சி

=

வைர்ச்சி

(Growth)

உணர் +

அல்

=

உணர்தல்

(Desquamation)

ப யர் +

ின்பனொட்டு

=

கறலச்பசொல்

கனம்

+

ஐ

=

கனறத

உயிர்

+

இ

=

உயிரி

தல்

=

கிறைத்தல்

கிறை +

(Rotation)

(Solidity)

(Ramification)

மூலச் பசொல்லின் கருத்தறமறவப் புரிந்து அதற்கிணங்க உருவொக்குவது.
உ-ம்:-

திண்றம

-

Density

புைிப்பு

-

Acid

மீ ளும்

-

Recurrent
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மடக்கி

-

Flexor

பகடுறக

-

Degeneration

விருத்தி

-

Development

-

Meshes

ின்னலிறட

DOI: 10.34256/irjt21425

சமொழிசபயர்ப்பு
மூல

பமொழியின்

அக்கருத்தறமறவத்

தொங்கி

கருத்தறமறவச்
நிற்கும்

சுட்டுவதற்குத்

ிைபமொழிச்

பசொல்றல

தகுந்த

பசொல்

இல்லொதவ ொது,

பமொழிப யர்த்துச்

பசொற்கறை

உருவொக்கினொர், கிைீன்.
உ-ம்:-

Bone Forceps

-

என்பு பவட்டி

Respiratory Movement

-

சுவொச இயக்கம்

Counter Irritation

-

எதிரழற்சி

Abdominal ring

-

உதர வலயம்

Reaction

-

மீ ண்பசயல்

கடன்வொங்கல்
தகுந்த கறலச்பசொற்கறைத் தனது இலக்கு பமொழியொன தமிழ் பமொழிறயக் பகொண்டு ஆக்க

முடியொத வ ொதும், புதுச்பசொற்கறைப்

றடக்க முடியொது வ ொகும்வ ொதும்

ிைபமொழிச் பசொற்கறைக்

கடன் வொங்கிக் பகொள்ை வவண்டிய வதறவ ஏற் ட்டுள்ைது. கிைீன் கொலத்தில் - வமறலத்வதச நவன
ீ
அைிவியல்

அப்ப ொழுதுதொன்

தமிழுக்கு

வருகின்ைவ ொது

–

கடன்வொங்கல்

அதிகமொக

இடம்

ப ற்றுள்ைறத அவதொனிக்க முடிகின்ைது.
ிரதொனமொக இரண்டு பமொழிகைில் இருந்து கடன்வொங்கல் இடம்ப ற்றுள்ைது.
அ. வடபமொழி – சமஸ்கிருதம்
விவ தனம்

-

Analysis

விவயொமம்

-

Climate

இருணம்

-

Negative

சீரணம்

-

Digestion

சுகரணம்

-

Physiology

வலசகம்

-

Minimum

ஆ. ஆங்கிலம் உள்ைிட்ட வமறலத்வதச பமொழிகள்
த்துரி

-

Battery

வசொடம்

-

Soda

பமக்சிகு

-

Mexico

வொமுலம்

-

Formula

ொைிமன்

-

Parliament.
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கிறீனின் கலைச்ச ொல் தரப்படுத்தல் முயற் ிகள்
பமொழிறய

நவனமயப்
ீ
டுத்துவதில்

தரப் டுத்தலும்

முக்கிய

ங்கு

வகிக்கின்ைது.

கறலச்பசொல்லொக்கத்தின்வ ொது ஆளுக்கொள், இடத்துக்கிடம் கறலச்பசொல்லொக்கம் வவறு டுகின்ைவ ொது
அவற்றைத்

பதொகுத்து

கருத்தறமவு,

ப ொருத்தமுறடறம

என் வற்றைக்

கருத்தில்

பகொண்டு

தரப் டுத்தல் பசய்யப் டுகின்ைது.
அைிவியல்

தமிழின்

கறலச்பசொல்லொக்கம்

கறலச்பசொல்லொக்கத்தில்

ற்ைி

அைியவும்,

தனது

ஈடு ட்ட

கிைீன்,

சமகொலத்தில்

கறலச்பசொல்லொக்கம்

ற்ைித்

நறடப ற்ை

பதரியப் டுத்தவும்

விரும் ினொர்.
ட்வரசி

கிைீன் யொழ்ப் ொணத் தமிழ்ப்
(Tracy),

வண.

வலொ

(Rev.

ின்புலத்தில் உருவொக்கிய கறலச்பசொற்கறை பசன்றனயில் உள்ை

Lowe)

ஆகிவயொருக்கு

அனுப் ி

அங்கிருக்கும்

தமிழுடன்

ஒப் ிட்டு

வநொக்கும் டி கூைினொர் (Reeves, 2005). 1865ல் ட்வரசி, கிைீனின் கறலச்பசொல்லொக்க விதிகறைப் புகழ்ந்து
கூைியுள்ைொர்.

அவத

ஆண்டு

கிைீன்

வலொவிற்கு

எழுதிய

கடிதத்தில்

‘ஒவர

கறலச்

பசொற்கறைப்

ிரவயொகிப் தற்கு எல்லொருஞ் சம்மதிக்க முடியுமொனொல் அது குைித்துத் தொம் மகிழ்ச்சியும் ஊக்கமும்
ப ைக் கொரணமுண்டு’ எனக் குைிப் ிட்டுள்ைொர்.
கிைீன் பசய்த எழுத்துப் ப யர்ப்புக்கு ஆதரவு பதரிவிப் து வ ொல் Murdock என் வர் பசன்றனயில்
இருந்து,

‘தமிழில்

பசொல்

இல்றல

என்ைொல்

அதறன

திரித்து

எடுக்க

வவண்டொம்.

வநரடியொக

அதிலிருந்து பசொற்கறை எடுக்க வவண்டும்’ என்று எழுதுகின்ைொர் (Ebenezer, 1891).
வமலும்,

கிைீனிடம்

கறலச்பசொல்லொக்க

முறைகைிலும்

கூட

கொணமுடிகின்ைது. அது அவர் எழுதிய கறலச்பசொல்லொக்க விதிகைின்
கிைீன்

அபமரிக்கொவில்

இருந்துபகொண்டு

மொணவர்கறை

வைர்ச்சிப் டிகறைக்

ட்டியலில் இருந்து பதரிகிைது.

வழிப் டுத்தியவ ொது

புதிய

புதிய

கறலச்பசொற்கறைத் வதடி எடுக்க வவண்டும் என்றும், சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து பசொற்கறைக் கடன்
ப றுவறதவிட

ஆங்கிலத்தில்

கறலச்பசொற்கள்

இருந்து

அதிகம்

எடுக்கும் டியும்

ற்ைி அைிந்து ப ொதுவொன பசொற்கறைப்

கூைியதுடன்,

தமிழக,

யன் டுத்தும் டியும் வழிப் டுத்தினொர்

ஈழ

முடிவுலர
தமிழ் பமொழிப்

ண் ொட்டில் சிைப்புத் வதறவக்கொகத் தமிழ் பமொழிறய உருவொக்கி அைிவியல்

தமிழ் - அதிலும் குறுக்கி மருத்துவத் தமிழ் வைர்வதற்கு அபமரிக்க மிஷனைியொன சொமுவவல் ஃ ிஷ்
கிைீன் இட்ட அடித்தைத்றத வமலும் வமலும் ஆய்வுபசய்யப்
இருக்கும்

என் து

இவ்வொய்வில்

கண்ட

முக்கிய

ல விடயங்கள் பவைிக்கிைம் ிக்பகொண்வட

உண்றமயொகும்.

கிைீன்

இட்ட

அடித்தைத்றத

அடிப் றடயொக றவத்துக் பகொண்டு அவர் அைிவியல் தமிழ் மற்றும் கறலச்பசொல்லொக்கம் வைர்ச்சியுை
வநரடியொகவும்

மறைமுகமொகவும்

வகொணங்கைில்

லரும்

றவத்திய

எத்தறகய

ணிகறைச்

பசய்தொர்கள்

என்று

இன்னும்

மிஷனைியொக

வந்த

கிைீன்

‘மருத்துவக்கல்வி’

என்ை

வநொக்கத்திற்கொக

அைிவியல்

தமிழ் வைர்ச்சிக்குச் பசய்த கறலச்பசொல்லொக்கம் மற்றும் அதற்கொன விதிகள் மற்றும் முறைகள்
வநொக்குகின்ைவ ொது இறவ
பகொண்டறவயொவும்
முப் துவருடக்

அகரொதிகறையும்,
இவரது

ணி

ல

ொர்க்க வவண்டும் என் து ஆய்வொைரின் அவொ.
ற்ைி

ல வழிகைிலும் முக்கியத்துவம் உறடயறவயொகவும் முன்வனொடித்தன்றம

இருக்கின்ைறம

கொலப் குதியில்

புலனொகின்ைது.

எட்டு

பசொற்கைஞ்சியத்

கிைீன்

மருத்துவ-விஞ்ைொன

பதொகுதிகறையும்

1852

வகுத்துக்

பதொடக்கம்

நூல்கறையும்,

1884

சில

பகொடுத்திருந்தொர்.

வறரயொன

கறலச்பசொல்

அந்தவறகயில்

ன்முகத்தன்றம பகொண்டவத.

கறலச்பசொல்லொக்கத்றத

ஒரு

வரண்முறைக்குள்

பகொண்டுவந்து

பசய்திருக்கும்

வவறலகள்,

அவர் அதற்கொகப்

ிரவயொகித்த, முன்பமொழிந்த விதிகள் மற்றும் முறைகள் என் வற்றை அவர் ஆக்கிய

தனித்ததுவங்கள்

குறலயொதவண்ணம்

கறலச்பசொற்கள் எடுத்தியம்புகின்ைன. வமலும் இயன்ைவறர தமிழ் பமொழியின் அதன் இலக்கணத்தின்
தமது

கறலச்பசொல்லொக்க

வவறலகறைச்

பசய்திருப் தும்
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பவைிப் டுகின்ைது.

வமலும்

கொலவவொட்டத்துடன்

பமொழியும்

DOI: 10.34256/irjt21425
ல

விடயங்கறை

உள்வொங்கி

வைரவவண்டியுள்ைது என் தும் அவரது கறலச்பசொல்லொக்க முறைகைிலிருந்து புலப் டுகின்ைது.
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