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முகவுரை 

இக்கலைச் சொற்றொகுதி அரசகருமமொழித் இணேக்கள வெளியீட்டுப் பிரிவினரின் 
பதினெட்டாம் பிரசுரம். இது ஒழுக்கவியல், அளவையியல் அறிவியற்குரிய கலைச் 
சொற்களை அடங்கியது. 

இவற்றை ஆய்ந்த குழுவினர் :-- 

ஒழுக்கவியல் 

Se கே. நேசையா, 14...4.., இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம். . 

வண. சே. தனிநாயகம், 01... ந.க. M.Litt., Ph.D., இலங்கைபல் 
கலைக் கழகம். 

செல்வி க. மதியாபரணம் ]ர.&., இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம். 

திரு. .செ. ௨. வேதநாயகம், ]4.க., 7.86, மற.1ம்.,. அரசகரும மொழித் 
திணைக்களம். 

கலைநிதி வ. பொன்னையா, 1டற., கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம். 

திரு. ௮. வி. மயில்வாகனம் (தலைவர்.) 

இஞ். வே. பேரம்பலம் (செயலாளர்.) 

a 

அளவையியல் அறிவியல் 

செல்வி ௧. மதியாபரணம் 8.&., இலங்கைப் பல்கலைக் கழகம். 

் கலைநிதி வ. பொன்னையா %.1., கொக்குவில், யாழ்ப்பாணம். 

இரு. வே. பேரம்பலம். ].&., அரசகரும மொழித் இணைக்களம். 

திரு. வே. சிவகுரு (தலைவர்). 

இரு. இ. இரத்தினம் (செயலாளர்). 

இக்கலைச் சொற்றொகுதி யாக்கத்தில் உதவிய இக்குழுவினர்க்குத் இணேக்களத் தின் 
நன் றி உரிய BGS. 

அரசகரும மொழித் இணைக்களம், ந. தே. விசயசேகரா, 
(வெளியீட்டுப் பிரிவு) பதிற்றலைவர். 

421, புல்லர் வீதி, 
கொழும்பு 7, 

Gio 18, 1960. 
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INTRODUCTION 

This glossary is the 18th in the series of Tamil Glossaries of Technical Terms 

which the Department of Official Language Affairs (Publications Section) is bringing 

out. It contains terms relating to Ethics, Logic and Epistemology. 

-The following served in this Glossary Committee :— 

ETHICS 

Mr. K. Nesiah, M.A., .. - .. Ceylon University 

Rev. Fr. X. Thaninayagam, O.M.I., Ceylon University 

M.Litt., Ph.D., , 

Miss. K. Mathiaparanam, M.A., .. Ceylon University 

Mr. C. W. Vethanayagam, M.A., B.Sc., Official Language Affairs Department 

Dip.Ed., 

Mr. 8. J. Gunasekeram, M.A., .. St. Thomas’ College 

Dr. V. Ponniah, Ph.D. Kokuvil, Jaffna 

Mr, A. Vz Mylvaganam (Chairman) & 

. Mr. V. Perampalam (Secretary) 

LOGIC AND EPISTEMOLOGY 

Miss. K. Mathiaparanam, M.A., .. Ceylon University 

Dr. V. Ponniah, Ph.D.,  - .. Kokuvil, Jaffna 

Mr. V. Perampalam, B.A., .. Official Language A ffairs ee 

Mr. V. Sivaguru (Chairman) & 

Mr. E. Rathinam (Secretary) 

The thanks of the Department are due to them for assisting in the preparation 

of this glossary. 

N. D. WIsESEKERA, 

Deputy Commissioner. 

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE 

AFFAIRS (Publications Section), 

421, Buller’s Road, 

COLOMBO 7, May 18th, 1960.
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ஒழுக்கவியற் சொற்றொகுது 

LIST OF TERMS IN ETHICS 

  

English Tamil 

A 

Ability ஆற்றல் 

-Absolute Ethics தனியொழுக்கவியல் 

Absolution கட்டறுத்தல், குற்றவிமோசனம் 

Abstraction .  கருத்துப்பொருள், கருத்துப்பொருள் பிரித் 

SISO 
Accidentalism திர்க்கசாரணவாதம் 

Accountable காரணங்காட்டவேண்டி௰ 

Achieve நிறைவேற்றுதல், அடைதல், செய்துமுடித் தல் 

Achievement பேறு | 

Aconative மூயற்சியில்லாத 

Acquired characteristics பெற்ற சிறப்பியல்புகள் 

ம். உ செயல் 

Action, வினை 

. Activism வினைப்பாட்வொதம் 

Addiction மீ கெண்ட ய மக்கம் 

Adjudicate . Bicunjsameo 

Admirable வியக்கத்தக்க 

Admonish உ... எச்சரிக்கைசெய்தல், எச்சரி 

Advantage நீயம் 

Aesthetic _ அழூயெலுக்குரிய 

Aesthetics ee அழயெல் 

Affective உணர்ச்சிதருகன்ற 

Agent ல் கருலி, கருத்தா 

Agnosticism +. அறியொணாமைவாதம் 

Aim இலக்கு ் 

Altruism பிறர்தலப்பிரியவா தம் 

Ambition ee வேணவா , 

Ambitious ee Ho oe வேணவாச்கொண்ட 

Amoral 22 உ. ஒழுக்கதொதுமலான 

Analogism oe ௯. ஒப்புவாதம் 

Analogy a ao +. ஒப்பு



  

Association of Ideas 

Assumption 

Atheism 

Atonement 

Attitude 

Attribute 

Attrition 

. Authority 

Authority of Reason 

English — Tamil 

Analysable "ws +e) UGEES SES 

Analysis — ன .. வகுப்பு 

Analytic Propositio: வகுமுறையெடுப்பு 

Anarchism ஆட்செறவுவாதம் 

Animism உயிர்மைவாதம் 

Annihilationism அழிவுவாதம் 

. Anthropology மனிதவியல் 

Antinomianism .  விதிமுரண்வாதம் 

Antinomy . கோண்முசண்பாடு 

Antiquity தொன்மை 

A Posteriori . ' பின்னதுவேதுவான 

Apperception மானதக்காட்டு 
Appetite வேட்கை 

Application பிரயோகம் 

Applied Ethics பிரயோக வொழுக்கவியல் 

' Appraise — . மதிப்பிடுதல் 

Appropriate -. தகுதியான, தனதாக்கல் 
Approval உடன்பாடு 

A Priori முன்ன்துவேதுவான 

Aptitude ௨. உளச்சார்பு 
Argument வாதம், நியாயம் ் 
Aristocracy ... உயர்குடி, உயர்குடியாட்டு, சிரியர் 
Ascetic . துறவி 

Asceticism -. Spa 

Aspiration விழைவு 

Assent இணக்கம் — 

கருத்துக்களின் புணர்ப்பு 

எடுகோள் 

திரீச்சுரவாதம் 

பிராயச்சித்தம், நிவிர்த்தி 

கோணிலை, நோக்கு ' 

குணம், இயல்பு 

உளதைவு 

பிரமாணம், அதிகாசம் 

பகுத்தறிவுப்பிரமாணம்



  

English Tamil 

Automatism (in Society) ... இச்சையில் விளைவாத்ம் 
Autonomy sar en A 

“Aversion ae = 'உளவெறுப்பு 

Awareness a os தெரிநிலை 

Axiological Ethics . 2 டிப்படையுண்மை ஒழுக்கவியல், வெளிப் 
படையுண்மை ஒழுக்கவியல் 

Axiology ae ௨. அடிப்படையுண்மையியல் 

Axiomatic ட்ட 6. தற்பிரமாணமான, .அடி.ப்படையுண்மைக்குரிய



English 

B 

Bad a ore 

Beauty 

Becoming 

Behaviour 

Being 

Belief 

Beneficence 

Benevolence 

Bids 

Bindingness 

Biology 

Blame 

Brain த் os 

Tamil 

் திமை 

ALS 

ஆருபொருள் 

தடத்தை 

ட உள்பொருள், இருப்பு 

தம்பிக்கை, மதம், . 

தற்செய்கை 

பிறர்நலப்பற்று, தண்ணளி 

உளச்சாய்வுகள் 

கடமைப்படுத் அசன்மை 

உயிரியல் 

பழி 

மூளை



English Tamil 
  

0 

Canon 

Capacity 

Capitalism ன 

Capital Punishment 

Cardinal Virtue 

Casuistry 

Categorica] Imperative 

Categorical Rule 

Causal Theory 

Celibacy 

‘Censor 

Censure 

Challenge க 

Character 

Characteristics | we 

Charity .. os 

Chivalry . as 

Choice 

Choose 

Church .- 

City state ஷ் 

Civil liberty i oa 

Claim 

Classification 

Code 

Codification 

Coherence Theory e ra 

Collectivism 

Commandments 

Commendation 

Common sense Theory ல் 

Communism 

Community மக வட 

சட்டம் திருமுறை, விதி 

இறமை 
ழூதலாண்மைவாதம் 

மரணதண்டனை 

,தலைமையறம் 

விதிப்பிரயோகவியல் 

பதார்த்த தியதி 
கட்டாய விதி, கட்டில்லாவிதி 

காரணக்கொள்கை 

பிரமசரியம் 

நடுவன் 

கடிதல் 

அறைகூவுதல் 
சீலம் 

சிறப்பியல்புகள் 

நண்பு, ஈகை 

அருள்விறல் 
தெரிவு 

தெரிதல் 

கோயில், திருச்சபை 

BETTE 

குடியியத்சு தந்தரம் 

பாத்தியதை 
வகையிடு 

கோவை 

கோவையாக்கல் 

பிணைவுக்கொள்கை 

கூட்டுடைமைவா தம் 

கற்பனைகள் 

மெச்சல், மீக்கூற்றம் 

பொது உணர்வுக்கொள்கை 

பொதுவடைமைவா தம் 

சமுதாயம்



  

English Tamil 

Comparative-Ethics ஒப்பிட்டொழுக்கவியல் 

Compassion கண்ணோட்டம் 

Compensation ஈடு 

Complex . சிக்கல், கோட்டம் 

Compulsion பலவந்தம், கட்டாயம் 

Compunction . DOT (PLS SOS 

Conation யற்சி. 

Concept கருப்பொருள், எண்ணக்கரு 

Condemnation கண்டித்தல் 

Conditional Morality திபச்சனையொழுக்கமுறை 

Conduct லர் ஒழுகலாறு 

Conféssion © 

Conflict 

Congenital 

Conscience 

Conscientiousness .. 

Conscious mind 

Consciousness 

Consequental properties 

Consistency 

Contemplation 

Continence 

Contingent 

Contingent truth .. 

Contract 

Convention 

Conversion 

Conviction 

Co-operation 

Corporation 

Corrective Justice .. 

Corruption 

Cosmic Justice 

Cosmic strife 

Cosmogony 

பாவவறிக்கை, ஓப்புக்கொள்ளல் 

மோண்பாடு 

பிறப்பிலுள்ள 

உள்ச்சான்று 

உளச்சரன்றுப்பணிவு 

தனவுளம் 

நனவுநிலை உணர்வு 

விளைவுடைமைகள் 

இசைவு 

இயானம் 

அடக்கம் 

நிபந்தனையான, சார்பான 

சார்புண்மை 

ஓப்பத்தம் 

வழக்கு ' 

மாற்றம் 

.தீர்கோள் 

ஒத்துழைப்பு 
தொகுப்பகம் 

திருதீஅதீதிமுறை 
ஊழல் 

பேரண்ட bs 

பேண்டக்கலாம் 
போண்டத்தோந்றம்



  

English Tamil 

Cosmology பேசண்டவியல் 

Cosmopolitanism .. உலகக்குடிமைவா தம் 

Cosmos , oe பேசண்டம் 
‘ Courage <i .. மனத்திண்மம் 

Course முறை, வழி 

Covenant உடன்படிக்கை : 

Cowardice கோழைக்கன்மை 

ட் Craving வாஞ்சை 

Creation ஆக்கம் 

Creative evolution ஆக்கக்கூர்ப்பு 

Crime oO பாதகம் 

Criminal law . பாதகவியற்சட்டம் 

Criminal offence பாதகவியற்குற்றம் 

Criterion SL_L_Cor SED 

Criticise தலனாய்தல் . 

Crucifixion சிலுவையிலறைதல் 

Cruelty -. கொடுமை 

Culpability . குற்றப்பாடு 

Cult வழிபாடு, வழிபாட்டுமுறை 

Culture பண்பாடு 

Custom வழமை 

Customary morality .. வழக்கொழுக்கம்- 
Cynic சினிக்கன், குறைகாணி 

Cynicism குறைகாண்வாதம் 

Cynies . சனிக்கர், குறைகாணிகள்



English Tamil 
  

D 
Darwinism 

Datum 

Decision 

Definition 

Deliberate 

Deliberation 

Demerit 

Democracy: 

Description 

Desert 

Deserve ல் 

நந்து... <a 

‘Desire 

Deterance 

Determinism 

Determinism, Self 

Devil 

Disadvantage 

Discipline sr 

Disinterested Action 

Disposition 

Dissuade 

Distributive Justice 

Divorce a 

Dogma os 

Duty கர 

ee 

srcfostus 

Srey 

முடிபு ் 

வரைவிலக்கணம், வசையஹை 

சூழ்தல் 
சூழ்ச்சி. 
குறைபாடு 

குடியாட்சி 

விவாணம் 

த்குதி 

தகுதியால் 
திட்டம், கருத்து 

ஆசை 

ததெண்டனை 

அணிபுவாதம் 

். தன்றுணிபுவாதம் 

பேய் 

தட்டம் 
பயிற்ச, ஒழுக்கப்பயிற்கி 

பற்றற்ற விளை, நிட்சாமகன்மம் 

மனப்பான்மை 

அறிவுறுத்இித்தடுத்தல் 
பங்€ட்டுநீதிமுறை 

மணறநீக்கம் 

சித்தாந்தம், கோட்பாடு, முடிந்தமுடிவு 

கடமை



  

English. Tamil 

E 
Economics பொருளியல் 

Ecstacy பரவசம் | 

Efficiency .. வினைத்திறன் 

Effort ஊக்கம் 

Egoism தன்னலவாதம் 

Egotism தற்பகர்ச்சி 

Emancipation விடுதலை, வீடுபேறு 

Embarrassment நாணம், மனக்கலக்கம் 

Emotion Ae கன்னல் 

- Empathy . ஒன்றுபடுவுணர்ச்சி 

. Emphasis அழுத்தம் 

Empirical அனுபவத்தக்குரிய 

Encourage ஊக்குதல் 

Ends சாத்தியங்கள் 

Energism , சத்திவாதம் 

Enjoying அகர்தல், துய்த்தல் 

Entail தொடுத்திடுதல் 

Envy பொறாமை 

Epicurianism எபிகூறியன்வாதம் 

‘Episcopate மேத்றிராசனம் 

Epistemology அறிவியல் 

Equality சமம், சமத்துவம் 

Equity தடுதியாயம், ஒப்புரவு 

Eros காமம், காமன் 

Eschatology இஅதியியல் 

Essence சாசம் 

Eternity நித்தியம் 

Ethical’ purpose ஒழுக்கவியல் நோக்கும் 

Ethical Relativism ஒழுக்கவியற்சார்ச்வொதம் 

Ethics ஒழுக்கவியல் 

Ethos பண்பு 

-Eudaemonism. இன்பவாதம் 

Eugenics பிறப்பியல் 

Evaluate மதிப்பிடுதல்'
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English Tamil 

Evil a இமை, தீமையான 

Evolutionary : கூர்ப்புக்குரிய 

Evolutionary Ethics கூர்ப்பொழுக்கவியல் 

Exhortation ஏவல் 

Existentialism இருப்புவாதம் 

Expediency "ee உபாயம், வசதி 

Experience fie அனுபவம், பட்டறிவு 

Expiation கழுவாய் 

Explanation பககம், 

Explicit வெளியீடான 

External se புறத்துக்குரிய 

Extrinsic good புறவியல்பு நலம்



_ English 

ச் 

Faith 

Fallacy 

Fallible . 

Fatalism 

Felicity, 

Fiction 

. Fitting ட் 

Force (in the state) 

Formal: 

Fortitude 

Fraud 

Freewill 

‘Functional Relations 

11 

Tamil 

. விசுவாசம், சமயம் 

போலிநியாயம், ஆபாசம் 

தவறத்தக்க: 
ஊம்வாதம். 

உளக்களிப்பு 

புளைவு 
தகுதியுள்ள 
(அரசினகத்துள்ள] பலவந்தம் 

தியமவடி.வான 

உளத்திட்பம், மனவலி 

வஞ்சனை, வஞ்சகன், படி, படிறன் 

சுயாதினஇச்சை 

தொழிற்பாட்டு ,த்தொடர்புகள்
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English 

G . 
General Good 

Generalisation 

General Will 

Generosity ~ 

Generous ae ee 

Genesis 

Genuine 

Gnosticism 

Goal 

Golden age 

Golden mean 

Good (adjective), .. 

Good (noun) 

Goodness 

Government 

Grace 

Grade வ 

Graduation of Punishment 

Gratitude 

- Greed 

Group life 

Group Morality .. | wa 

Guilt 

Tamil 

பொதஅதலன் 

பொதுமைப்பாடு 

பொது இச்சை 

வண்மை 

வண்மையான 

பிறப்பு 

உண்மையான 

தொத்திகவாதம், அறிவுவாதம் 

அடைவு 

பொ paren 

தூதெதி 
தல்ல 

தன்மை 

நன்மை, நலப்பாடு: 

அரசாங்கம், அசசாட்டு 

அருள், தலையளி 

20. 

தண்டனையின்படி முறை 

bor Sup se 
. பேராவல் 

குழு வாழ்க்கை 

குழுவொழுக்கமுறை 

குத்தம்
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Tamil ‘ 
  

English 

H 
Habit பழக்கம் 

Happiness . ஆனந்தம், பேரின்பம் 

Hate ‘ வெறுப்பு 

-Heaven வீடு, esate 

Hedonism ag சிற்றின்பவாதம் 

Hell ae உடதசகம் * 

Hellanism எலனியம், இரேக்கப்பண்பாடு 

Hereditary பாம்பரையான 

Heresy புததெறி 

Heretic . புறதெறியாளன் 

Heterode பாபக்கம் 

Heteronomy பிறவிதிப்படுகை 

Highest Good உயர்வுநலம் : 

_Hindrance of hindrances தடைக்குத்தடை 

Holiness ௨. இரு, பரிசுத்தம் 

Holy ன திரு, பரிசுத்தமான 

Honest நேர்மையான 

Humanitarianism .. மன்னுயிர் நதலவாதம் 

Humanity உ மன்பதை 

Humility 5 உ தாழ்மை 

Hypothetical Imperative நிபந்தனையேவல்
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English , Tamil 

| 
Ideal i ae) இலட்சியம் 

Identity ai 2. தின்மையொப்பு 

Idol ays - ae சிலை 

Idolatory a ்..  இலைவழிபாடு 

Illiteracy 2. . .. எழுத்தறிவின்மை 

Immanent - a » L. eereajenpBeir 

Immoral ws .. ஒழுக்கக்கேடான 

Immorality si . ஒழுக்கமின்மை 

Immortality ee -» அழிவின்மை 

Impartiality ee , .. உளங்கோடாமை 

Imperative Soe, -. தியதி 

Imperialism - 2 .. பேரசுவாதம் 

Impiety 2. ... பத்தியின்மை 

Implicit .. .. உள்ளீடான 

Impulse i 1. மனமுடுக்கு 

Inclination ni .. மனச்சாய்வு, சாய்வு 

Inconsistent oe 2. இசைவில்லாத 

Inconsistency a .. இசைவின்மை 

Incontinence ve ... அடங்காமை 

Indeterminacy 2 we இுணிபின்மை 

Indeterminism .. 22 அணிபின்மைவாதம் 

Indifference a .. நொதுமல் 

Individualism ae are . தனியாள்வாதம் 

Inductive argument (1) .: தொகுத்தறிமுறை நியாயம் 

Inequality - ... சமமின்மை 

Infallible - தவறாது 

Infallibility os ஃ.. தவறாமை 

Inhibition re ++ 26rorl_a@eons 

Injunction .- .. கட்டகர 

Injustice a -» தீதியின்மை 

Innocence ன -.. குற்றமின்மை 

Inquiry en «2 ஆய்வு 

Insanity ee ௨... உன்மத்தம் 

Insight ms .. அகக்காட்டு, உண்ணோக்கறிவு 

Insincerity a 2. நேர்மையின்மை
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English Tamil 

Instinct இயல்பூக்கம் 

Instinctive இயல்பூக்கமுள்ள 

Instrumentalism கருவிவாதம் 

Instrumental Value கருவிப்பெறுமானம் 

Intellect அண்ணறிவு 

Intellectual Virtues அறிவு,த்தொழில் அறங்கள் 

Intelligence அண்மதி 

Intemperance . weperenin 

Intention முன்னம், ஊற்றம் 

Interest ஒருச்சாய்வு 

Interests ஈடுபாடுகள் ' 

Intrinsic Good தன்னியல்பு தலம் 

Introspection ' உண்ணோக்குகை 

Intuitionist உள்ளுணர்வுவாதி 

Intuition உள்ளுணர்வு 

Involuntary இச்சையில்லாத 

Inwardness அகமுகநோக்கு 

Irrational பகுத்தறிவில்லாத 

Irrelevant — ஒவ்வாத 

Irresponsible பொறுப்பற்ற
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Logical Positivism 

~ Love 

English Tamil 

J 

Jealousy அழுக்காறு 
Judgment தீர்ப்பு 
Jurisprudence சட்டவறிவியல் 

் Justice தீதி ட 
Justification அமைவுறுத்தல் 

K 

Kleptomania, திருட்டுப்பைத்தியம் 

Knowledge அதிவு 
Kinship» உறவு, இனம் 
Kind வகை, கருணையுள்ள 

Kindred இனஞ்சார்தந்த, இனம் 

L 

Law க உ சட்டம். 
Legalism owe உ. சட்டஅுணுக்கப்பான்மை 

Legislation சட்டவாக்கம் 
Libertarianism ௨௨ சுதந்தாவாதம் 
Liberty ௨ சுதந்தாம் 
Likes விருப்புக்கள் 
Logical ++ தருக்கத்துக்குரிய 

தருக்கப் புலனறிவு வாதம் 

அன்பு
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Mystery religion 

Mysticism 

English Tamil 

Mi 

Majority Will பெரும்பான்மையோரின் இச்சை 

Malevolence — பிதர்கேட்டுப்பற்று 

Marriage மணம் 

Masochism மசோக்கியம் 

Masses பொதுமக்கள் 

Materialism உலகாயத வாதம், பூதவாதம் 

Maxim மூதுரை, மெய்யுளை 

Maximise - ன மீப்படுத்தல் 

Mean (doctrine of the) இடை (கோட்பாடு) 

Meaning பொருள்... 

Means சாதனங்கள் 

Meliorism சிரிப்புவாதம் 

Merit தகைமை 

Metempsychosis மறுபிறப்பு 

Mind and body உளமும் உடலும் 

Monasticism மடத்துறவு 

Monism ஒருமைவாதம் 

Monotheism தனியிறைவாதம் 

Moralist ஒழுக்கத்துறையறிஞன் 

Morality ஓழுக்கமுறை 

Moral Order ஒழுக்கவமைப்பு 

Moral Philosophy .. ஓழுக்கத்,தத்.துவ.நால், மெய்யறிவியல் 

Moral Sense ஒழுக்கவுணர்வு 

Moral Virtues sei ஒழுக்கவறங்கள் 

Mores .  ஓழுக்கமுறைகள் 

Motive பாவகம் 

இசகூய சமயம் 

இறையனுபவவாதம்
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English Tamil 

N 

Narcissism m8 ௨. தற்காமம் 

Naturalism . ௨. இயற்கைவாதம் 

Naturalistic Theory இயற்கைவாதக் கொள்கை 

Natural Selection இயற்கைத்தேர்வு 

Nature de +2 இயற்கை . 

Naturism இயற்கைவாதம் 

Necessary வேண்டிய 

Necessitarianism .. தெருக்கல்வாதம் 

Necessity and Causal relation 

Nescience 

Nihilism 

. Non-Being : 

Non-Naturalistic Theory 

Non-Sensuous asi 

Norm 

Normative 

Noumenon 

0 

Obedience 

“Object 

Objective 

Obligation 

Opinion 

Optimism 

Optimistic an 

(Organic) Values (principles of) 

Organic Unity (principle of) 

Orthodox 

Orthodoxy 

Other-regarding Sentiment 

ஆவசியகமுங் காரணத்தொடர்பும் 

அறிவின்மை, அஞ்ஞானம் 

சூனியவாதம் 

இல்பொருள், இருப்பின்மை 

இயற்கையல்வாதக் கொள்கை 

புலனுகர்ச்செல்லாத 

நியமம் 

,நியமமான 

திர்விகற்பக்காட்சிப்பொருள் 

பணிவு 

விடயம், குறி 

விடயத்திற்குரிய, குறிக்கோள் 

கடப்பாடு 

மதம், ஆவேன் 

நன்மைக்கோட்பாடு 

தன்மைக்கோட்பாடுள்ள 

(வாழ்க்கைப்) பெறுமானங்கள் 

உறுப் பிணை ஒருமை 

வைதிகமான 

வைதிகம் 

பிறரைப்பேணும் உளவுணர்ச்9
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Premise (or argument) (L) . 

English - Tamil 

P 

Pain Cpr | 
Palingenesis புத்துயிர்ப்பு 

Panentheism இழையிலனை த் தஅமெனும்வாதம் 

Pantheism . . சர்வான்மவாதம், அனைத்துமிறையெலும் 

வாதம் 

Paradox (L) Cpr gpicnr 

Parsimony .. . மூயற்திச் a 

Pejorative we இழிமொழி 

Perfectibility Fray B per 

Perfection சால்பு, திறைவு 

Perfectionism சால்புக்கோட்பாடு 

Personalism - .ஆள்வாதம் 

Personality | ஆண்மை 

Persuasive : தெருட்டுகின்ற 

Pessimism ச இமைக்கோட்பாடு 

Phenomenal (world) _ தோற்றப்பாடான (உலகம்/ 

Phenomenology தோற்றப்பாட்டியல் 

_ Phenomenon . C 'சாற்றப்பாடு 

Philanthropy மன்னுயிசன்பு 

Philosophy தத்துவதநூல், மெய்யறிவியல் 

Pleasure = ௯. இன்பம் 

Political obligation grAup s_viur® 

Polytheism ௨ பல்லிறைவாதம் 

Positive Science ‘i எதார்த்த விஞ்ஞானம். 

Postivism me உ யூலனறிவுவாதம் 

Positivist Theory .. புலனறிவுவாதக்கொள்கை 

Practical Sciences .. செய்முறைவிஞ்ஞானங்கள் 

Pragmatism செய்முறைவாதம் 

Praise we புகழ்ச்சி 

Precondition உ முன்னிபத்தனை 

Predestination .. முன்விதிப்பு 

Predetermination .. முன்னுணிவு 

Preference - Cpe. 
எடுகூற்று (அல்லது வாதவாக்கியம்]
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English Tamil 

Preventive Punishment தடுப்புச் தண்டனை 

Prescience எதிர்வறிவு 

Prima Facie முதனோக்கில், முதனோக்கை அடிக்கொண்ட. 

Principle தத்துவம் 

Progress - முன்னேற்றம் 

Progress (moral) .. 

Progressing standard 

Promise we 

Promulgate ன we 

Propensities 

Properties 

Property 

Propriety 

Protection ans ன் 

Psychology oe 4 

Puritanism ச் . $8 

Purpose aa as 

(ஒழுக்க] விருத்தி 
மூன்னேற்ற நியமம் 

வாக்குறு இ 

மன்றுபடுத்தல் 

நாட்டங்கள் 

உடைமைகள் 

உடைமை 

Pao 

காப்பு 

உளவியல் 

தூய்தாக்கிவாதம் 

தோக்கம்
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English Tamil 

Q 
Quality ws குணம் 

Quasi-logical (L) .. தருக்கப் போலியான 

௩ 

Rational த பகுத்தறிவுள்ள 

Rational argument பகுத் தறிவுதியாயம் 

Rationalistic school 

Reaction Theory 

Reality 

Reason ez 

Reasonable 

Reflex action 

Reformation Punishment 

Refutation 

Relation 

Relativism 

Relevant: 

Religion 

Remorse as 

Renaissance 

Repentance 

Reprehensible 

Representative will - 

Reprove ae 

Republic (of Plato) 

Repugnance 

Repulsion 

Resolution a 

Response _ ae 

Responsibility as 

Retribution ன 

Retributive Justice 

பகுத்தறிவுவாதம், பகுத் தறிவுவாதிகள் 
எதிர்த்தாக்கக்கொள்கை 

மெய்ப்பொருள், மெய்ம்மை 

பகுத்தறிவு, நியாயம் 
நியாயமான 

*தெறிவினை 

திருத்தத்தண்டனை 
மறுப்பு 

தொடர்பு 

சார்ச்சிவாதம் 

ஒவ்வுகின்ற 
சமயம் 

உளத்தாபம், உளதோவு 

மறுமலர்ச்சி, பு.த்.அயிர்ப்பு 

கழிவிசக்கம் 

கடியத்தக்க 

பிசதிநிதியிச்சை 

கடி.ந்துசைத்தல் 

(மிளேற்றோவின்) குடியாக 
ஒவ்வாமை 

வெறுப்பு 

இர்மானம், உளத்திட்டம் 

தூண்டற்பேறு, துலக்கம் 

பொறுப்பு 

செய்குற்றப்பயன், பழிவாங்குகை 

பழிவாங்கு நீதிமுறை
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English Tamil 

Return to nature .. . ... இயற்சைக்குமீளல் 

Revolution (moral) .... [ஒழுக்கப்] புரட்டு 

_ Reward PY .. கசைம்மாறனு, செய்வினைப்பயன் 

Right (adj) ட. சென்னா 
Righteousness a ர cs சொன்னா 

Right-making (characteristic) .. உரிமை ஆக்குன்ற (சிறப்பியல்பு) 

Rights ai ... உரிமைகள் 

Ritual ms ee இரியை 

Rules ai we விதிகள்
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_ English Tamil 

9 

Salvation ஈடேற்றம், உய்தி 

Sanction அனுமதி 

Scepticism ஐயவாதம், ஜயுறுதிலை 

Schematic இிட்டவழியான 

Scheme — ட்டம் 

Self-assertion தன்முனைப்பு 

Self-control. தன்னடக்கம் 

Self-criticism தன்னலனாய்வு 

Self-denial தன்னொறுப்பு 

Self-determination SH Sirwrertb 

Self-display தற்பகட்டு 

Self-esteem தன்மதிப்பு 

Self-evident . . வெளிப்படையான 

Self-exertion . தன்னுளுற்றல் 

Self-love தன்னன்பு 
Self-mastery .  shp enw 

Self-realisation தன்னிறைவுப்பேறு, ;தன்னையறிதல் 
Self-regarding (Sentiments) 

Self-respect 

Self-Sacrifice 

Sense (moral) © 

Sensuous 

Sentiment 

Sentimentalism 

Sex 

Sin 

Sincerity 

Sinful 

Skill 

Slavery 

Social 

Socialism 

Society 

தற்பேணும், தன்மதிப்புடைய (பத்து) 

தன்மானம் 

«+, தின்னொறுப்பு 

(ஒழுக்க) உணர்வு 
புலனுகர்ச்சிக்குரிய 

உளவுணர்ச்௪, பற்று 

போலிப்பற்று 

பால் . 

தீவினை, பாவம் 

தேர்மை 

இவினையான, பாவமான 

திறன் 

அடிமைத்தன்மை 
சமூகத்துக்குரிய 

௪மூகவுடைமைவா தம் 

சமூகம்
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English 

Sociology 

. Spiritualism 

Statement . 

Stimulus 

Stringent (norm) .. 

Subject 

Subjective 

Subordinate 

Sufficient reason .. 

Suitability 

Summum Bonum .. 

Survival ° 

Sympathy 

Synthesis | ஸ் 

Synthetic proposition 

Systematic 

Tamil 

சமூகவியல் 

ஆன்மவாதம் 

கூற்று 

தாண்டி, துலக்கி 

சடுமையான (நியமம்) 

விடயி 

உட விடயிக்குரிய 

ee 

கழேமைத்த 
போதிய நியாயம் 

பொருத்தம் 

உயர்வுதலம் 

பிழைத்திருக்கை 

பரிவு 

தொகுப்பு 

௦ தாகுமுை தயெடுப்பு 

முறையான, ஒழுங்கான; இட்டமான
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Utility 

English Tamil 

T 

Taboo திட்டு 

Tastes oe . சுவைகள் 

Tautological (L) .. கூறியது கூறல் 

Teleological இறுதிக்காரணக்கோட்பாட்டுக்குரிய 

Tendency நாட்டம் 

Theoretical Science அறிமு 2 விஞ்ஞானம் 

Theory கொள்கை, அதிமுறை' 

Thesis மேற்கோள் 

Tradition wry 

Transcendental _ அதீதத்அக்குரிய 

U 

" Unanalysable . aGéaduonr s 

Unity ஒருமை 
Universal பொது 

Universal Good சர்வான்டநன்மை 

Universalism சர்வான்டநலவாதம் 

Universal statement 'நிறைகூற்று 

Universe of discourse உசையாடலுலகு 

Useful பயன்றதருகின்ற 

Utilitarianism பயன்பாட்டுவாதம் 

பயன்பாடு



26 

  

English Tamil 

Vv . 

Validity ட் வாய்ப்பு 

Value judgment பெறுமானத்தருதிீர்ப்பு 

Value பெறுமானம் 

Value word பெறுமானத்தரு சொல் 

Verdict உ தீர்ப்பு 

Verifiable ea வாய்ப்புப்பார்க்கத்தக்க 

பாடா தி வாய்ப்புப்பார்த்தல் 

Vice மறம் 

Vicious ௨ மறஞ்சார் 

Virtue அறம்: ' 

Volition . இச்சை 

Voluntary .. தன்னிச்சையான 

Ww 

. Wants வேண்டுபவை 

War Gurr 

Wealth | செல்வம் 

Wicked’ கெட்ட 

Will. இச்சை 

பச எ வதி ஞானம், மதி 

Wish விருப்பம் 

World - உலகு 

Worth (intrinsic) .. (உள்ளீட்டு) மதிப்பு 

Wrong (adj.) செப்பமின்றிய 

Wrong (N) செப்பமின்மை



அளவை யியல் அறிவியற் சொற்றொகுதி 
Terms in Logic and Epistemology 

English Tamil 

  

A 

A (universal affirmative) 

Abduction 

Absolutism 

Absorption 

Abstract 

Abstracta - 

Abstraction 

Abstractionism 

Abstractum 

Accident 

Accidental 

Affirm 

Affirmation 

Affirmative 
proposition . 

Afortiori a3 

Agreement, Method of 

Aggregate 

Agnosticism 

Agnosy 

Alternative proposition 

Ambiguity 

Ambiguous ‘ 

Ambiguous Middle, Fallacy. of 

Amphiboly 

Ampliative inference 

Analogic 

Analogical 

Analogism 

Analogist 

Analytic proposition 

Analysis 

Anoetic 
3——J. N. R 26611 (1/60) 

&. [நிறைவிதி) 
அபதயனம் 

தனிமைவாதம் 

அடக்கம் 

கருத்துப்பொருளான, பண்பு 

குணப்பண்புகள் 

கருத் அப்பொருள், பிரித்தெடுத்தல் 

பண்புவாதம், கருத்துப்பொருள் வாதம் 

பண்பி ௩ 

பொசதுவியல்பு, தடத்தவிலக்கணம் 

தடத்தமான, பொதுவியல்புக்குரிய 

விதிய/சைகூறுதல் 

விதிய/ுசைகூறல் 

விதியுரை 

விதயெடுப்பு 

வலிமையான தியாயம் 

ஒற்றுமை முறை 

மொத்தம் 

அறியொணாமைவாதம் 

அஞ்ஞானம் 
மற்றோர் எடுப்பு 

ஈரடியியல்பு 

ஈரடியான 

ஈரடி நடுப்போலி 

இரட்டுறமொழிதல் 

விரி அனுமானம் 

ஒப்பு, உவமானம் 

ஒப்புள்ள 

ஓப்புவாதம் 

ஒப்புவாதி 
் வகுமுறையெடுப்பு 

வகுப்பு 

SHSM or us



English Tamil 
  

Antecedent 

Anticipation ல 

Anticipation of experience 

Antilogism 

Antinomy 

Antistrophon 

Antithesis 

‘“Antitypy 

Apodeictic knowledge 

Apogoge 

Aporia 

A Posteriori 

Apparent 

Appearance 

Apperception 

A. Priori 

Argument 

Argument in a circle 

Argumentum a fortiori 

ad baculum 

ad hominem 
ad ignorantiam 
ad judicium. 
ad misericordiam 

ad populum 
ad rem 

ad silentium’ 

ad verecundiam 

ex concesso 

Arithmetic mean 

Artificial cause 

Assent 

Assert . 

Assertion கஸ் 

Assertive be 

Assertoric knowledge 

Associative Law 

Assumption 

Attribute 

முன்னெடுப்பு 

௨. எதிர்வறிவு 

அனுபவத்தின் எதிர்வறிவு 
மேரசணியாயத்தொடை 

கோண்முரண்பாடு 

. மாற்றடிவாதம் 

மேசண்பாடு 

குணமுரணுடைமை 

தேசவேண்டியதின் அறிவு 
எஇர்மறைப்பொய்மைமுறை 

சந்தேகம் 

பின்னது ஏதுவான் 

தோற்றாவான 

தோற்றம் 

மானதக்காட்டு 

முன்ன ஏதுவான 

வாதம், நியாயம் 

ஆன்மாச்ெய நியாயம் 

வலிமை தியாயம் 

தடியடி. நியாயம் 

ஆள்தியாயம் 

அஞ்ஞான தியாயம் 

பகுத்தறிவு தியாயம் 
பிரிவ நியாயம் 

மாக்கள் நியாயம் 

உத்தேச நியாயம் 

வாயடை தியாயம் 

கெளரவ நியாயம் 

ஒப்புக்கோள் நியாயம் 

கூட்டலிடை 

செயற்கைக் காரணம் 

இசைவு 

உறுத்துதல் 

உறுத்தல் 

உற்த்துமியல்புடைய 

தேர்வு அறிவு . 
தொகுப்பு விதி 

எடுகோள் 

விசேடணம்
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English Tamil 

Attributive ‘AC Ft_onr tor or 

Auctoritas பிரமாணி 

Authoritarianism :. பிரமாணிவாதம் 

Autonomy ,தன்பெயர்ப்பொருளுடைமை 

Awareness தெரிநிலை 

Axiom வெளிப்படையண்மை 

Axiomatic method / 

B 

Basic sentences 

Belief 

. Bieonditional 

0 
Calculus 

Canon ர 

Cardinal number .. 

Casuistic ' 

Casuistry 

Categorematic 

Categorical 

Categorical Imperative 
proposition 

Category a 

Category of Unity .. 

Causa 

Causality 

Causa aequat effectum 

Causa causae est causa causati 

Causa causans 

் வெளிப்படையுண்மை முழை 

மூலவாக்கயம் 

நம்பிக்கை 

இருநிபத்தனையுள்ள 

அண்கணிதம் 

விதி 
முதலான எண் 

விதிப்பியோகவியலுக்குரிய 

விதிப்பிரயோகவியல் 

ஒருசொல்லுறுப்பான 

பதார்த்தத்துக்குரிய 

பதார்த்த நியதி 
பதார்த்த எடுப்பு 

பதார்த்தம் 
ஒருமைப்பதார்த்தம் 

காரணம் 

காசணத்தன்மை 

காசணகாரியவொப்புமை 

காரணத்தின் காரணம் காரியத்தின் காரண 

மாகும் 

வின்ப்படுகாரணம்
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English Tamil 
  

Causa causata 

Causa cognoscendi 

Causa ejficens 

Causa erminens 

Causa essendi 

Causa fiendi 

Causa finalis 

Causa latet vis est notissima 

Causa materialis 

Causa prima 

Causa proxima 

Causa remota 

Causa secunda 

Causa sine qua non 

Causa sui 

Causal 

Causal laws 

Causation க 

Causation, Law of .. 

Law of Universal 

Causatum ae 

Cause 

Accidental 

Artificial: 

Efficient 

Final 
First 

Formal 

Material 

Natural 

Causes, Plurality of 

Certainty 

Certitude 

Chance 

Characteristic 

Choice ‘ug 

Choice, Axiom of .. 

Circularity 

Clarification 

காரியத்தின் காரணம் 

அறியுங்காரணம் 

நிமித்த காரணம் 

உச்சகாரணம் 

உளதாங்காரணம் 

ஆகுங்காரணம் 

இறுதிக்காரணம் 

“கரணம் மறைவு காசியம் வெளி 

ஆதி காசணம் 

மூலகாரணம் 

HRT OLDE BT TER LD 

சேய்மைக் காரணம் 

அணைக்காரணம் 

இன்நியமையாக்காசணம் 

தற்காரணம் 

காரணத்துக்குரிய 

காரணவிதஇிகள் 

ஆக்கல், காரணகாரியத்தொடர்பு 

காரணகாரிய விதி 

நிறை காரணகாரிய விதி 

காரியம் 

காரணம் 

தடத்தகாரணம், பொதுக்காணம் 

செயற்கைக் காரணம் 

நிமித்த காரணம் 

இறுதிச்காரணம் 

முதற்காரணம் 

தியம காரணம் 

ஆதிகாரணம் 

இயற்கைக் காரணம் 

காரணப்பன்மை 

நிச்சயம், உறுஇ 

உறுதிநிலை 

சம்பவம் 

அிறெப்பியல்பு, பண்பு 

தெரிவு 

தெரிவு வெளிப்படையுண்மை 

சக்கரப்பண்பு 

விளக்கல், களிப்பு
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Combinatory logic 

Common term 

Communication 

‘Commutative law .. 

Comparison 

Complete enumeration 

Completeness 

Complex 

Complex conception 

dilemma ‘are 

Complication 

Composite idea 

Composition, Fallacy of 

Composition 

Compossibility 

Compound 

Compound reasoning 

Conceivability 

Concept 

Conception re 

Conceptualism 

Conceptualist view 

Conclusion 

Concomitance 

English Tamil 

Class வகுப்பு 

Class concept வகுப்பு எண்ணக்கரு 

Classification வகையீடு 

Class theory of propositions வகுப்பு எடுப்புக் கொள்கை 

Co-existence ஒருங்கருப்பு 

Cognate உடன்பிறப்புள்ள 

Cognition அதிகை 

Cognitive அறிதற்குரிய 

Coherence int பிணைவு ' 

theory of truth உண்மையின் பிணைவுக்கொள்கை 

Collective சழமுதாய்மான, கூட்டான 

Colligation இரட்டு, திரட்டல் 

சேர்க்கைச் தருக்கம் 

பொதுப் பதம் 

_ அறிவிப்பு 
மாற்று விதி 

ஒப்பீடு 
Cp ற்றெண்ணீடு 

தலை 

சிக்கலான 

இிச்கலான எண்ணக்கரு 

சிக்கலான இருதலைக்கோள் 

சிக்கற்பாடு. 

கூட்டுக்கருத்து 

அமைப்புப்போலி 

ஆக்கம், அமைப்பு 

ஒருங்கியலுத்தன்மை 

கூட்டு 

கூட்டுமுறை அனுமானம் 

எண்ணப்படுமியல்பு 

எண்ணக்கரு 

எண்ணக்கரு, எண்ணக்கோள் 

எண்ணக்கரு வாதம் 

எண்ணக்கருவாதிக் கோள் 

மப 

உடனியலல்
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English 

Concomitant 

Concomitant variation, Method of 

Concrete term 

Concrete, Universal 

Concretion 

Condition 

. Conditional 

Confusion 

Conjugation 

Conjunction. 

Connotation 

Connotative 

Connote 

. Consensus gentium 

Consequence 

Consequent 

Consciousness 

Consilience of inductions 

Consistency 

Consistency, Law of 

Constant 

Constitutive 

Constructive 

Context : 

Contextual definition 

Contiguity 

Contingent 

Continuant 

Continuity 

Contradiction 

‘Contradiction, Law of 

Contradictory 

Contradictory opposition 

Contradictory term 

. Contrapose 

Contraposition 

Contrapositive 

Tamil 

உடனியலுகின்ற 

உடனியலு மாறல் முறை 

பண்பிப்பதம் 

நி றை பண்பிப்பதம் 

ஒன்றாதல் 

திபநத்தனை 

திபந்தனையான 

மலைவு 

பிணைப்பு 

இணைப்பு 

கருத்துக்குறிப்பு 
கருத்துக்குறிக்க்ற 
கருத்அுக்குறித்தல் 
மக்களின் ஒருப்பாடு 

பின்னிணைவு 

பின்னிணைகன்ற 

உணர்வு 

... தொகுத்தறிவுகளின் உடனேர்பு 

இசைவு 

இசைவு விதி 

நிலையான 

உள்ளமைந்த 

ஆக்கப்பாடுள 

சந்தர்ப்பம் 

சந்தர்ப்ப வரைவிலக்கணம் 

அண்மை 

பராதீனமான, திபந்தனையான ் 

தொடரி 

தொடர்ச்சி 

எஇிர்மறை 

எதிர்மறை விதி 

எதிர்மறையான 

எதிர்மறை முரண்பாடு 

எதிர்மறைப்பதம் 

எதிர்வைத்தல் 

எதிர்வைக்கை 

எதிர்வைப்பு
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Contrariety மறுதலைநிலை 

Contrary மறுதலை 

Contrast ஒப்பிட்டு வேறுபாடு காட்டுதல் 

Conventicn மரபு, வழக்கு 

Conventionalism ... வழக்குவாதம் 

Converse எதிர்மாறு 

Converse fallacy of accident 

Converse relation .. 

Conversion ia is 

Conversion by limitation 

Convert 

Convertend ar i 

Coordinate ... ee 

Coordinate species ம 

Copula ate = 

Copulation ‘is ez 

Copulative proposition 

Corollary ae ல 

Correspondence .. ்.. 

Correspondence theory of truth .. 

Criterion eis ee 

Criticism oe on 

Critique “_ க we 

‘Cross division ee “ie 

தடத்தத்தின் எதிர்மாற்றப் போலி 

எதிர்மாற்றத் தொடர்பு 

எதிர்மாற்றம் 

வசையஹைமுறை எதிர்மாத்றம் 

எதிர்மானுகாணல் 

எதிர்மாற்றமுதல் 
இணையான 

இணையினம் 

இணைச்சொல் 

இணைப்பு 
இனையெடுப்பு 

களைத்தேத்றம் 
ஓப்புமை 

உண்மையின் ஓஒப்புமைக்கொள்கை 

கட்டசைக்கல் 

விமரிசம் 

விமரிசனம் 

கு௮க்குப் பிரிப்பு
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English Tamil 

D 

Datum தசவு 

Deduction உய்த்தறிவு 

Deductive உய்த் தறிதற்குரிய 

inference .  உய்த்தறி அனுமானம் 

logic உய்த்தறி தருக்கம் 

method உய்த்தறி முறை 

Definience வரைவிலக்கணவடை- 

Definiendum வரைவிலக்கணமுதல் 

Definition வரைவிலக்கணம் 

by recursion 

Definition, Genetic 

in circle 
Negative 

Nominal 
per genus et differentiam .. 
Real 

Tautological 
Too narrow .. - 

Too wide 

Demonstration 

Denotation 

Denotative 

Denote oe 

Description, Knowledge by 

Designate - 

Destructive dilemma 

Dialectic 

Dialogic method 

Dialogism 

Dichotomy 

Dictum | 

Dictum de ommi et nulle 

Didactics aa 

Difference, Method of 

Differentia 

Dilemma 

மீளவோடல் வரைவிலக்கணம் 

சாதிபற்றிய வரைவிலக்கணம் 

வரைவிலக்கணச் சக்கரம் 

மறை வரைவிலக்கணம் 

பெயர்மாத்திசை வரைவிலக்கணம் 
சாதித்தனிவேற்றுமைபற்றிய வரைவிலக்கணம் 

மெய் வரைவிலக்சணம் 

கூறியது கூறன்முறை வரைவிலக்கணம் 

அவ்வியாத்தி வரைவிலக்கணம் 

அதிவியாத்தி வரைவிலக்கணம் 

சட்டல் 

அகலக்குறிப்பு 
அகலங்குறிக்கன்ற 

அகலங்குதித்தல் 
விவாணவழி அறிவு 
பெயர்குறித்தல் 

அழிவிருதலைக்கோள் 

வாதவியல் 

உசையாட்டு முறை 

உரையாட்டியல் 

சவர்பாடு 

உறுதிய/ரை 

நேழூமையின் விதிமறைகள் பகுதிக்குச் செல்லு 

 இடணன் 

போதனை 

வேற்றுமை முறை 

தனிவேற்றுமை 

இருகலைக்கோள்
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Dilemma, Complex RéadA GH smwaCarer 
Constructive ஆக்கவிருதலைக்கோள் 
Destructive .. அழிவிருதலைக்கோள் 

- Simple : எளிய இருதலைக்கோள் 

Direct knowledge .. Cpr ploy 
reduction தேரினமாற்றம் 

Discovery 'வெளிப்படுத்துகை 

Discrepancy இயைபின்மை 

Discrimination வேறுபிரித்தறிகை 

Discursive cognition. -. வகுத்ததிகை 

Disjunction உறழ்வு 

Disjunctive உறழ்வான ் 
syllogism உதழ்வு நியாயத்தொடை 

Disparate வசையறைத் தொடர்பின்றிய 

Disputation சம்வாதம் 

Dissimilarity ஓப்பின்மை 

Distributed term .. வியாத்திப்பதம் 

Distribution வியாத்தி 

Distributive வியாத்திக்குரிய 
law வியாத்தி விதி 

Divisibility பிரிபடுமியல்பு 

Division axa பிரிப்பு 

by dichotomy கவர்பாட்டுமுறைப் பிரிப்பு 
Cross 

Divisionis fundamentum 

Division, Logical .. 

Double negation, Law of 

Doubt 

Dyad 

Dyadic relation 

குறுக்குப் பிரிப்பு 

a பிரிப்படிப்படை 

 தருக்கமுறைப் பிரிப்பு 

இரட்டைமூறை விதி 

ஐயம் 

இசட்டை 

இசட்டைத் தொடர்பு
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E, Universal negative 

Economy, Principle of 

Education 

Effect . 

Efficient cause 

Ego-centric predicament 

Empirical 

Empiricism 

Enthymeme . ae 

- of the first order 

of the second order 

of the third order 

Kintity a . 
Enumerable 

Enumeration 

Complete 
Simple 

Enumerative induction 

Epicheirema 

Epistemic 

Epistemology 

Episyllogism 

Equation ர 

Equational theory of proposition .. 

Equality 

Equipollence 

Equivalence 

Equivocation 

Equivo¢ality 

Error: ட ல 

Essence 

Etiology 

Evidence 

Exceptive proposition 

Excluded middle, Law of 

Exclusive particularity, Fallacy of 

௫ (திறைமறை) 
சிக்கனச் தத்துவம் 

வழிப்பெறுகை 

5 “காரியம், விளைவு 

நிமித்த காரணம் 

தன்மையப்பார்வை நில்மை 

அனுபவத்துக்குரிய, உலகியலுக்குரிய 

அனுபவவாசதம் 

குறைதியாயத்தொடை 

மூதல்வரிசைக் குறை நியாயத்தொடை 

இரண்டாம்வரிசைக் குறை நியாயத்தொடை 

மூன்றாம்வரிசைக் குறை நியாயத்தொடை 

பொருள் 

எண்ணிடக்கூடி:ய 

எண்ணீடு 

முத்ெண்ணீடு 
எளிய எண்ணீடு 

எண்ணிட்டுத் தொகுத்தறிவு 
விரிநியாயச்தொடை 

அறிவுக்குரிய, அறிவினைக்குரிய 

அறிவியல்" 

பின்னியாயத்தொடை : 

சமன்பாடு 

எடுப்புச்சமன்பாட்டுக்கொள்கை 

௪மம் 

சமவியல்பு 

வலுச்சமன் - 

கவர்ப்பொருட்பாடு 

கவர்ப்பொருள்படுதன்மை 

திரிபு 
சாரம் 

காரணவியல் 

சான்று 

விலக்கெடுப்பு 

தடுப்பதம் விலக்கு விதி 
விலக்குச்சிறப்புப்போலி



English 

Exclusion 

Exemplary cause .. 

Exhaustive 

Existential proposition 

Experientialism 

Experiment 

Experimentalism .. 

Explanation 

Explication 

Explicative 

Exponible 

Exportation 

Extension é 

Extensionality, Axiom of 

37 

Tamil 

விலக்கம் ் 

எடுத்துக்காட்டுக் காரணம் 

அனைத்தும் அடக்குகன்ற 

உள்பொருளெடுப்பு 

அனுபூதிவாதம் 

பரிசோதனை 

, பரிசோதனைவாதம் 

விளக்கம் 

தெளிவாக்கல் 

௦ 'தளிவாக்குன்ற 

தெளிப்புவேண்டி௰ய 

அவதயனம் 

விரிவு 

விரிவியல் வெளிப்படையுண்மை
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English Tamil 

F 

Fact . ய உ தேர்வு 

Factual ae «6 Cpiamer 

Fallacia +5 ட போலி 

consequentis ர ௨ பின்னிணைவுப்போலி 

Fallacious a3 போலியான 

Fallacy . * ow, Cured ° 
formal = ee நியமப்போலி 
of accent எடுத்தற்போலி 
of accident .. .. தடத்தப்போலி . 
of amphiboly 6) இசட்டுறமொழிதற்போலி 
of composition ... அமைப்புப்போலி 
of division பிரிப்புப்போலி 
of false analogy பொய்யொப்புப்போலி 

of figure of speech அணிப்போலி 
of four terms தாற்பதப்போலி 
of induction கொகுத்தறிமுறைப் போலி 
of irrelevancy இயைபின்மைப்போலி 
of many questions பல்வினாப்போலி 

Real or material Fallacy 

Figure, Syllogistice ஸை: 

Final cause 

Finite 4 ase 

First cause a; ட oe 

Foreknowledge 

Form 

Formal 

Formal cause 

Formal logic 

Formalism 

Formally 

Formula 

Function a 

Functional calculus 

Functor. Zs ee 

மெய்ப்போலி அல்லது டொருட்போலி 

தியாயத்தொடை உரு 

இறுதிக்காணம் 

முடிவுள்ள 
முதற்காரணம் 

முன்னறிவு 
தியமம் 

தியமமான 

நியம காரணம் 

தியம தருக்கம் 

நியமவாதம் 

நியமமாக 

சூத்திரம் 
சார்பு 

சார்பு நண்கணிதமீ 

சாரி
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English Tamil 

G 

Generalisation சபி .. பொதுமையாக்கம் 

General term eo பொதுப்பதம் 

Generative theory of sense data .. 

Genetic om 

Genetic definition .. 

Genetic fallacy 

Genetic method 

Genus 

Proximate .. ae 

Summum . 

Gnosiology 

Gnosis 

பிறப்பிக்கும் புலன்நரவுக்கொள்கை 

பிறப்புமுறையான 

பிறப்புமுறை வரைவிலக்கணம், சாதிபற்றதிய 

வரைவிலக்கணம் 

பிறப்புமுறைப்போலி 

பிறப்புமுறை 
சாதி * ் 

அண்மைச்சர தி 

உச்சச்சா தி 

ஞானவியல் 

ஞானம்
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English Tamil 

H 

Haecceity <6 oe இதுவென்னியல்பு 

Heterogeneity i or பல்லினவியல்பு 

Homogeneity இரினவியல்பு 

Hypothesis கருதுகோள் 

Adhoe இதற்குரிய கருதுகோள் 

Barren பயன்றராக் கருதுகோள் 

Method of கருதுகோண்முறை 
Scientific - விஞ்ஞானக் கருதுகோள் 

Working ஆளுங்கருதுகோள் 

Hypothesize ஃ. கருதுகோளமைத்தல் 

Hypothetical proposition திபத்தனையெடுப்பு 

Hypothetical syllogism 

Hysteron proteron 

நிபந்தனை நியாயத்தொடை 

முடிவின் கூறு மேற்கோடல்
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English Tamil 

॥ « 

I, (Particular affirmative) 1 (குறைவிதி) 

Idea டக ௨ கருத்து 

Idealism கருத்துவாதம், இலட்சியவாதம் 

Identity os ஒருமை 

Identity, Law of ஒருமை விதி 

Ignoratio elenchi .. 

Illative 

Illicit .conversion .. 

Illicit importance, Fallacy of 

Illicit major 

Illicit minor 

Immediate inference 

Implication 

Import of proposition 

Importation 

Impredicative definition 

Incomplete symbol 

Inconceivability 

Inconsistency ae ன 

Indefinite potentiality, Error of .. 

Independence த 

Indeterminate term 

Index _ 

Indirect proof 

Indiscernibles, Principle of 

Individual 

Individuation 

Induction 

Induction by simple enumeration 

Infima species உ 

எர Inseparable accident 

Instrumentalism 

Intension 

Intransitivity _ 

அதியாயமை தியாயப்போலி 

அனுமர்ன முறையான 

முதையத்த எதிர் மாற்றம் 
முறையற்ற முதன்மைப்போலி 

முறையற்ற சாத்தியப்பதம் 

முறையற்ற பக்கப்ப தம் 

உடன் அனுமானம் 

உட்கிடை 

எடுப்பின் தாற்பரியம் 

உபநயனம் 

பயனிலையதிவியாத்தி வரைவிலக்கண ம் 

முற்றாக்குறியீடு 
கருதொணாமை 

இசைவின்மை 

வசையறையில் ஆற்றல்வழு 

சார்பின்மை 

தேராப் பதம் 

காட்டி 

நேரின்ழுறைதிறுவல் 

காண்பிலித்தத்துவம் 

தனி யன், வியத்தி 

... தனியனாக்கம், வியத்தியாக்கம் 

தொகுத்தறிவு 
எளியவெண்ணீட்டுத் தொகுத்தறிவு 

இழிவினம் 
விட்டுநீங்காப்பொதுவியல்பு 

அவினாபாவமான தடத்தவிலக்கணம் 

கருவிவாதம் 

செறிவு 
கடவாமை
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Invalid வாய்ப்பில்லாத 

Inverse ௨. தேர்மரறு 

Inversion os தேர்மாற்றம் 
Invertend , ௨௨ தேர்மாற்றமுதல் 

J 

Judgement ae ew தீர்மானம் 

K 

_ Kind ௨ விதம் 
Knower -.. அறிபவன், ஞாஅரு 
Knowledge - <i .... அறிவு, ஞானம் 

Known ட் 22 அதியப்படுபொருள், ஞேயம்



English 
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L. 

Law of excluded middle 
of identity 
of lamma, Limit 

of nature 

ef non-contradiction 

of sufficient reason 

of thought 
of universal causation 

Limitative 

Logic 
Deductive 

Formal 

Inductive 

. Symbolic 

' Traditional 

Logical 

- division 
empiricism 

meaning 

positivism 

thought 

Logician Sed bea 

Logistic ட, 

Logico-metaphysical 

Logomachy 

Logos | 

விலக்கிய நடுப்பதவிதி 

ஒருமைவிதி 
எல்லைப்படுத்து இலம்மா விதி 

இயற்கைவிதஇ 

எதிர்மறையன்மைவிதி 

போதியதியாயவிதி 

எண்ணவிதி 

நிறைகாரணகாரியவிதி 

- எல்லைப்படுத்துதின்ற 

தருக்கம், அளவையியல் 

உய்த்தறி தருக்கம் 
தியமத் தருக்கம் 

தொகுத்தறி தருக்கம் 
கூறியிட்டுக் தருக்கம் 

ea மாபுத்தருக்கம் 

தருச்கமுறையான, தருக்கத்துக்குரிய 

திருக்கமுறைப் பிரிப்பு 

த தருக்கவனுபவவாதம் 

தீருக்கக் கருத்து 
தருக்கப் புலனறிவுவாகம் 

தருக்கவெண்ணம் 

திருக்கவறிஞன் 

கணிப்புக்குரிய, தருக்கத்அக்குரிய 

தீருக்கப்பெள.திகவதீதவியலுக்குரிய 

சொற்போர் 

சத்தம், வாக்கு
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M 

M (middle) 

Major premise 

Major term 

Malobservation 

Many-valued logic 

Material a priori law 

Material cause: 

fallacy ae 

Material mode of speech. 

Matrix 

Meaning 

Mediate inference .. 

Meta-language 

Meta-logical 

Metaphysical analysis - 
deduction . 

Method 

‘of agreement .. 

of agreement and difference .. 

of concomitant variation 

of difference . 

of exclusion 

of residues 

of simple enumeration 

of trial and error 

Methodology 

Middle term 

Minor premise 

Minor term 

Mixed syllogism . 

Mneomonic 

Mode 

Modality 

18 (நடுப்பதம்) 

சாத்தியவெடுகூற்று 

சாத்தியப்பதம் 

வழமுநோக்கல் 

பன்மதிப்புத் தருக்கம் 

பொருளோடொத்த முன்னனு வான விதி 

ஆதிகாரணம் 

'பொருட்போலி 

பொருட்பேச்சு முறை 

தாய்த்தொகுதி 

அருத்தம் 
ஊடகவனுமானம் 

அதிதமொழி 
தருக்கவதீ தவியலுக்குரிய 

பபளதிசவதை வகுப்பு 

பெளதிகவததவுய்த் தறிவு 
முறை 

ஒத்றுமைமுறை 

ஒற்றுமைவேற்றுமை முறை 
. உடனியலுமாறல்முறை 

வேற்றுமைமுறை 
விலக்கன்முறை 

எச்சமூறை 

எளியவெண்ணீட்டுமுறை 

மூயன்னு தவறி அதிமுறை 

முறையியல் 

தடுப்பதம் 

பக்கவெடுகூற்று 

பக்கப்பதம் 

சலப்புதியாயத்தொடை 
ஞாபகத்துணை 

ஆகாரம் 

ஆகாசவியல்பு
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Modus © ட, 

- 00800௦ ௦004 

ponendo, tollens 

tollendo ponens oo, 

tollendo tollens , 

Mood : oi 

Moods of the syllogism 

Moving cause.» se 

Gerry 

உடன்பட்டு உடன்படல் 

உடன்பட்டு மறுத்தல் 

மறுத்து உடன்படல் 

மறுத்து மறுத்தல் 
1ொகாரம் 

தியாயத்தொடைப்பிரகாரம் 

இயக்கு காரணம்
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N 

Name a ௨. பெயர் 
relation “ . பெயர்த்தொடர்பு 

Natural cause aa .. இயற்கைக்காசணம் 

Natural science .. இயற்கைவிஞ்ஞானம் 

Nature T ௨... இயற்கை 

Necessary .. இன்றியமையாத, வேண்டி௰ 

Necessity - இன்றியமையாமை: ட 

Negation மறுப்பு 

Negate ன மறுத்தல் 

Negative definition மறைவரைவிலக்கணம் 
proposition + nepQu@ciny 

Negative term .  மழைப்பதம் 

Nescience 4 .. அஞ்ஞானம், அறிவின்மை 
Nihilism es .. சூனியவாதம் 

Noetic ons * காமிகவிஞ்ஞானத்துக்குரிய 

Nominal definition 

Nominalism we 

Non causa pro causa 

Non-connotative 

Non-contradiction 

Non-sequitur ws 

Non-observation 

Norm 

Normative science 

Notation, Logical .. 

Notion a 

Null class ட் 

பெயர்மாத்திரைவரைவிலக்கணம் 

பெயர்மாத்திசைவாதம் 

காசணத்துக்காகக் காரணமல்லாததைக் 

கொள்ளல் 
கருத்துக்குறியா 

எதிர்மறுமை 

. அத்தம் 
நோக்காமை 

தியமம் 

தியமவிஞ்ஞானம் 

தருக்கக் குறியிடு- 

ios 

வகுப்பிவி
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English Tamil 

௦ 
0, (Particular negative) ௨௨௦ (குறைமதறை] 

Object உ விடயம் 

Objective .. விடயத்துக்குரிய 
language ௨ விடய மொழி 

reference oe. விடயக்குறிப்பு 
relativism . விடயச்சார்ச்சி 

Observation நோக்கல் 
Mal- உ வழுதோக்கல் 

Observational judgment நோக்கல் வழித்திர்மானம் 

நெக் sak உ மறுமாறு. ் 

Obversion மறுமாற்றம் 

Obvertend se மறுமாற்றமுதல் 

Obverted conversion 

One-one relation 

Operationism 

Opinion 

Opposition ee 

Contradictory 

Contrary 
Main contrary 

of propositions 

of subalternation 

Square of 
Subaltern .. 
Subalternate 

Sub-contrary 

Order . 

Ordinal number .. 

Organon 

மறுமாற்ற எதிர்மாற்றம் 

ஒன்றுக்கொள்றான தொடர்பு 

தொதிற்பாட்டுவாதம் 

மதம் 

மோண்பாடு 

எதிர்மறை முரண்பாடு 

மறுதலை முரண்பாடு 
பிரதான மறுதலை மூசண்பாடு 

எடுப்புமுரண்பாடு 

வழிப்பெறுகை மூரண்பாடு 

முசண்பாட்டுச்சஅரம் 

வழிப்பேற்று முரண்பாடு 

வழிப்பேற்று முரண்பாடு 
உபமறுதலை மூரண்பாடு 

"வரிசை 

வரிசையெண் 

Sb grb



48 

English Tamil 

  

P 

P (predicate) ட 

Paradigma (Paradigm) 

Paradox 

' Paralogism 

‘Parity of reasoning 

் Parsimony, Law of 

Partial contraposition 

Particular : 

Particular affirmative 

Particular negative 

proposition 

Percept as 

Perception or 

Perfect induction .. 

Petitio principii 

Phenomenon ée 

Phenomenalism 

Phenomenology .. 

Philosopheme 

Physicalism ட 

Physical partition .. 

Plurality of causes 

Polysyllogism 

Positive ars 

science 

term Si 

Positivism ர a 

Possibility க ae 

Possible க 

Post hoe ergo propter hoc 

Postulate 

Pragmatism aus 

Predicables types .. 2% 

Predicate ox ர 

Predication sie oe 

உ (பயனிலை) 

படிமம் 

விருத்தம், முரணுசை 

போலிதியாயத்தொடை 

தியாயவொப்பு 

சிக்கனவிதி 

பகுதிஎதிர்வைக்கை 

OPP 

குறைவிதி 

குறைமறை 

குறைஎடுப்பு 

காட்சிப்பொருள் 

காட்சி, காண்டல் 

பூரணதொகுத்ததிமுறை 
முடிவுமேற்கொளல் 

தோற்றப்பாடு 

தோத்றப்பாட்டுவாதம் 

தோத்றப்பாட்டியல் 

தே. ரவேண்டியதின் தியாயத்தொடை 

... .பெளதிகவாதம் 

பெளதிகப்பகுப்பு 

காசணப்பன்மை 

தியாயப்பஃறொடை 

தேசான, எதார்த்தமான, விதிக்குரிய 

எதார்த்த விஞ்ஞானம் 

தேர்ப்பதம் 

புலனறிவுவாதம் 

தேர்தகவு 

தேசத்தக்க 

இதன்பின்னது இது ஆதலின் இ௫காரணம் 

ஒப்புக்கோ ந்கோள் 

. செய்முறைவாதம் 

பயனிலைத்தகவுவகைகள் 

பயனிலை 

பயனிலைகூறல்
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Progressive sorites 

Prolepsis 5% 

Proof ane 3% 

Proper sensible 

Property 

Proposition aus 

. Ampliative .. 

Analytic .. 

Exceptive .. "gt 

Exclusive 

Explicative .. oT 

Hypothetical (conditional) . 

Indesignate .. oe 
Problematic 

Real 
Singular 
Synthetic 
Verbal 

Propositional calculus 
function ms 

Tamil 

Predicament a உட யதார்த்தம் 

Prediction es +. எதிர்வுகூறல் 

Premise =a ௨.௨. எடுகூற்று 

Major Te ௨. சரத்தியவெடுகூற்று 

Minor we | உ பக்கவெடுகூற்று 

Prescience எதிர்வுணர்ச்ச 

Presupposition முற்கற்பிதம் 

Primary qualities .. +8) QS Huciryscir 

Principle we ௨ தத்துவம் 
of sufficient reason .. போதிய தநியாயத்தத்துவம் 

non-sufficient reason போதா நியாயத்தத்துவம் 

Priority sa உ. முதன்மை ் 

Privacy, Epistemic ... அறிவின் சிறப்பு 

Privative term குல றப்பதம் 

Probabilism  —... ௨. திகற்தகவுவாதம் 
Probability திகழ்தகவு 

Problematic proposition நேர்.தகவெடுப்பு 

Problematic knowledge .. தேர்தகவறிவு 

முன்னேறு நியாயமாலை 

Cer wer s Bont 

Ames 

தகுபுலப்பொருள் 

உடைமை 

எடுப்பு 

விரிமுறையெடுப்பு 

வகுமுறையெடுப்பு 

விலக்கெடுப்பு 

தனியுரிமையெடுப்பு 

விளக்கமுறையெடுப்பு 

திபத்தனையெடுப்பு 

' அளவிலெடுப்பு 

தேர்.தகவெடுப்பு - 

மெய்பெடுப்பு 

தனிப்பொருளெடுப்பு 

தொகுழமுதையெடுப்பு 

சொன்மாத்திரையெடுப்பு 

எடுப்பு அண்கணிதம் 
எடுப்புச் சார்பு
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Proprium உடைமை 

Prosyllogism முன்னியாயத்கொடை : 

Protasis முன்வைப்பு 

Protocol sentences மூலக்கூற்றுக்கள் 

Proximate genus . 

Pseudo-statement ..« 

Publicity, Epistemic 

Q 
Quale as 

Quality, Extensional 

Material 

Immaterial 

Quantifier | 

Existential 

Universal 

Quantity 

Quiddity ஈ 

அண்மைச் சாதி : 

... போலிக்கூற்று 
அறிவின் பொதுமை 

குணம் 

விரிவுப்பண்பு 

இரவியப்பண்பு . 

அதிரவியப்: பண்பு 

அளவுவழங்கி 

உள்பொருள்அளவுவழங்கு 

திறை அளவுவழங்கி 

அளவு 
சாரம் (இந்துவம்)



51 

  

English Tamil 

R . 

Ramified theory of types umaveinGetGun’Barime 

Ratio விகிதம் 

Rationalism ் பகுத்தறிவுவாதம் 

Real or material fallacy 

Real proposition . 

Reason 

‘Reasoning 

Recursion, Definition by 

Recursiveness 

Reducibility, Axiom of 

Reductio ad absurdum 

Reductio ad impossible 

Reduction 

Direct 

Indirect 

Reduction per impossible 

Reduplicatively 
Referend 

Referent 

Referential 

Regressive sorties 

Regulative 

Regulative principles 

Relation 

Relative term 

Relativism (epistemological) 

Relatum , 

Relevant 

Relevancy 

Religious a priori .. 

Representative theory of percep- 

tion 

Residues, Method of 

Revelation 

Rule 
Absolute 

Rule of inference .. 

மெய் அல்லது பொருட்போலி 

மெய்பெடுப்பு 

நியாயம், ஏது, பகுத்தறிவு 

தியாயம் கூறல். பகுத்தறிதல் 

மீளவோடல் வரைவிலக்கணம் 

 மீளவோடும் இயல்பு 

இனமாற்றத்தகுதி வெளிப்படை 

பொருந்தாமுடிபு 
இஙலாமுடி.ப 
இனமாற்றம் 

நேரினமா ந்றம் 

தேோரலினமாற்றம் 

இயலாமை முடிபு 

மது இரட்டிப்பாக 

குதிகருவி 
குறிக்கப்படுபொருள், தொடர்புமுதல் 

குறிப்புத்தொடர்புள்ள 

பின்னோடு நியாயமாலை 

ஒழுங்குபடுத்துகின்ற 
ஒழுங்குபடுத்து தத்துவம் 
தொடர்பு 

சார்புப்பதம் 

சார்ச்சிவாதம் (அறிவியல்) 

தொடர்படைவு 

தகுதியுள்ள 

568 
இறைப்பற்றுசார் மூன்னது ஏதுவான 

(தத்துவம்) 
காட்சியின் வகைக்குறிக்கொள்கை 

எச்சமூறை 

அருட்டெரிப்பு 

விதி 
தனிவிதி 
அனுமான விதி
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$ 
Sceptic ஐயவாதி 
Scepticism os Quer gid - 
Schema (Scheme) திட்டம் 
Science ws விஞ்ஞானம் 
Scientific ன விஞ்ஞான த்திற்குரிய 
Secondary துணையான 

Secondary qualities அணைக்குணங்கள் 
Selective theories of sensa 

Self-contradictory 

consciousness . 

‘Semantics 

Semasiology .. 

‘Semiosis 

Semiotic 

‘Sensa 

Sensation 

Sense — 

Sense Datum : 

Sensibility we 

Sensum ok 

Separable accident 

Sentence 

‘Sign 

Signification 

‘Significance 

Similarity, Law of 

‘Simple conversion 

‘Simple dilemma 

Simple enumeration 

Singular proposition 

Singular term . 

‘Solipsism 

Sorites Progressive 
Regressive 

‘Species 

புலன்றாவுத்தேர்வுக் கொள்கை 

சன்னெடுப்பொடுமுசணுகின்ற, சுயவிருத்த - 
மான, தனக்கெதிர்மறையான 

தன்னுணர்வு 

சொழற்பொருளியல் 

சொற்பொருள்விருத்தியியல் 

குறிப்புமுறை 
குறிக்கொள்கை 

புலன்றாவுகள் 

புலனுணர்ச்சி, புலனுணர்வு 

புலன் 

புலன், ௦.ரவகள் ' 

புலன்கொளாற்றல் 

புலன்றாவு 

பிரிபடும் தடத்தவிலக்கணம் 

வாக்கியம் ' ் 

குறி 

குதிபொருள், குறிப்பு 
அருத்தம் 

ஒப்புமைவிதி 
எளிய எதிர்மாற்றம் 

எளிய இரு steamer 

எளிய எண்ணீடு 

தனிப்டொருள். எடுப்பு 

தனிப்பொருட்ப ஸ் 

தனியான்மவாதம் 

முன்னே நியாயமாலை 

பின்னோடு நியாயமாலை 

இனம்



  

Sufficient condition 

Sufficient reason, Principle of 

Summum genus 

Suppositio 
Suppositions | 

Syllogism 
Categorical 
Disjunctive 

Hypothetical .. 
Mixed -_ ப் 

Symbol 

Symbolism 

Symmetry 

Synonym 

Syntax 
Logical 

Synthesis a 

Synthetic proposition 

judgment 

System 

Systematise 

Systematisation 

English Tamil 

Specification oe குறிப்பிடு 
Square of opposition Cpr cor iri Qe e girth 

Statement கூற்று 

Statistics as புள்ளிவிவசவியல் 

Strengthened mood. வன்பிரகாரம்' 

_ Strict implication . செம்மை உட்கிடை 

Structuralism அமைப்பியல். - 
Subalternate வழிப்பேறு 

Subalternation வழிப்பேத்தியல்பு 

Subaltern opposition வழிப்பேற்றுமுசண்பாடு 

Sub-contrary opposition LUDO முரண்பாடு 
Subject விடயி, எழுவாய் 

Subjective விடயிக்குரிய 

Subjectivism விடயிவாதம் 

Subsistents சத்துக்கள் 

Substance பதார்த்தம் 

Substratum அடிப்படை 

Subsumption உள்ளடக்கம் 

போதிய நிபந்தனை 

போதிய நியரய தத். அவம் 

உச்சச் சாதி 

சங்கற்பம் 

நியாயத்தொடை 

தனிநிலை நியாயத்தொடை 

உறழ்வு நியாயத்தொடை 

நிபந்தனை நியாயத்தொடை 

கலப்பு நியாயக்தொடை. 

குதியீடு 
குறியிட்டுவாதம். 

சமச்சீர் 

ஒருபொருட்சொல் 

சொற்றொடரியல் 

தருக்கச்சொற்றொடரியல் 

தொகுப்பு 

தொகுமுறையெடுப்பு 

தொகுமுறைத் தீர்மானம் 

முறை, தரிசனம் 

முறைப்படுத்து 

முறைப்படுத்தல்
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று 

Tabula rasa 

Tautological 

. Tautology 

‘Telegnosis 

Telegnotic situations 

Telepathy 

‘Term 

Absolute 

Abstract 

Collective 

Concrete 

Contradictory 
Contrary 
General 

Indeterminate 

Major 

Minor 

Negative 

Positive 

_ Private 

Relative 

Singular 

Terminism as 

Tertiary qualities .. 

‘Tertii adjacents 

Tertium comparations 

Tertium non datur 

Tertium quid 

Test 

Thema 

Theorem 28 

‘Theoretical reason. 

Theory 

Thesis 

Thetics 

Thought 

Too narrow definition 

Too wide definition 

வெற்றுப்பலகை 

கூறியது கூ தலுக்குரிய 

கூறிய தகூறல் 

தொலைஞானம் 

‘ தொலைஞான நிலைமைகள் 

தொல்மனவுணர்வு 

பதம் 

் தனிப்பதம் - 

பண்புப்பதம் 

சழுூதாயப்பதம் 

பண்பிப்பதம் 

at Sir Loom LIL wtb 

மஅுதலைப்பதம் 

பொதுப்பதம் 
தோப்பதம் 

சாத்தியப்பதம் 

பக்கப்பதம் 

மறைப்பதம் 

விதிப்பதம் 

குறைப்பதம் 

சார்புப்பதம் 

தனிப்பொருட்பதம் 

பதவாதம் 

புடைக்குணம் 

மூன்றும் அடுத்துளவியல்பு 

ஓப்பிட்டின் மூன்றாவது 

மூன்றாவது தரப்படவில்லை 

மூன்றாம் பொருள் 

சோதனை 

உத்தேசம் 

தேற்றம் 

அதிமுறை தியாயம் 
கொள்கை ் 

மேற்கோள் 

விதித்தொகுப்பு 
எண்ணம் 

அவ்வியாத்திவரைவிலக்கணம் 

அதிவியாத்திவரைவிலக்கணம்
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Token word 

Totum divisum 

Traditionalism 

Transcendental 

analytic 

idealism 

illusion 

logic 

method | 

Transcendentalim .. 

Transcendental philosophy 

Transcendental proof 

Transfinite induction 

Transfinite ordinals 

Transitive 

Transitivity 

Transposition 

Transubjective reference 

Trilemma 

True 

Truth 

frequency 

Truth-table 

Method 

Truth-value 

Types, Theory of .. 

Type word oe 

Type-token ambiquity ~ oe 

அடையாளச் சொல் 

பிரிமூழுமுதல் 
தலைமுறைவாதம் 

அதிகமான 
அதிதவகுமுறையான 
அதிதகருத்துவாதம் 
அதிதக்கண்மாயம் 

அதிததருக்கம் 
அ.திதமுறை 

அதிதவாதம் 
.அதிதமெய்யியல், அதி.ததரி௪னம் 

அதித நிறுவல் 
மூடிவுகடந்த தொகுத்தறிவு 
மூடி.வுகடத்த வரிசையேண் 

கட BC 'ககுகன்ற 

கடதந்தேகுதன்மை 

இடமாற்றம் 

விடமி அதீதக் குறிப்பு 
மூத்தலைக்கோள் . ் 

உண்மையான 

உண்மை 

உண்மை நிகழ்வெண் 

உண்மை அட்டவணை 

"உண்மை அட்டவணைமுறை 

உண்மைப் பெறுமானம் 

வகைக்கொள்கை 

சாதிச்சொல் 

சாதி வியத்தி ஈாடியியல்பு
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U 

Uncertainty Pr CG கரா மை 

Uncertainty principle தேராமைத் தத் அவம் 

Unconditional திபந்தனையில்லாத 

Understanding .. ஓர்த் தறிவு 

Undistributed middle வியாத்தியில்லா நடு 
term வியாத்தியில்லாப்பதம் 

Uniformity of nature . 

Unit 

class 

Unity 

Universal 

affirmative 

class 

negative 

proposition 

quantifier 

' Universe 
of discourse 

இயற்கையின் ஒரு சீர்மை 

அலகு. 
ஒரு௮ப்பு வகுப்பு, ஓரலகு வகுப்பு 

திறை 
திறைவிதி 
திறைவகுப்பு 

, நிறைமறை 

நிறை, எடுப்பு 
நிறை அளவுவழங்க 

உலகு 
உரையாடலுலகு
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Ww 

Weakened mood 

Well-ordered: wns oe 

Wesen 

Whole ee 

Working hypothesis 

English Tamil 

vi. 

Vague தெளிவில்லாத 
“Vagueness ae = தெளிவின்மை 

Valid வாய்ப்பான 

Valid inference வாய்ப்பனுமானம் 

Validity a வாய்ப்பு 

Variable மாறி, மாறத்தக்க 

error Lor au Sify 

‘Variation மாறல் 

Verbal .. சொல்லுக்குரிய 

fallacy . - சொற்போலி 

proposition சொன்மாத்திரையெடுப்பு 

Verbum mentis எண்ணச்சொல் 

Veridical உண்மையுசைக்கின்ற 

‘Verdicity . . உண்மையுரைப்பு 

Verification வாய்ப்புப்பார்த்தல் 

. Vicious circle. அர்விருத்தம் 

மெலிந்த பிரகாரம் 

கன்முறைகொண்ட 

சத்து 

மூழூமையான 

ஆளுமெடுகோள்
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