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உலகின் ெதான்ைமயான ெமாழியான ெசம்ெமாழித் தமிழான  உலெகங்கும் பரவி 
இ ப்பி ம் அதைன ேம ம் ெசம்ைமப்ப த்த ம் கணினி கத்தின் அ த்த 
கட்டத்திற்கு எ த் ச் ெசல்ல ம் தமிழ் அறிஞர்க ம் ெதாழில் ட்ப வல் னர்க ம் 
இைணந்  ெசயலாற்றி வ கின்றனர். அதில் க்கியமான  குறியாக்கமாகும். 
பல்ேவ  குறியாக்கத்தி ந்  ஒ ங்குறிக்கு மாறிய தமிைழ அ த்த கட்டமாக TACE 
(தமிழ் அைனத்  எ த் க் குறிேயற்றம்) குறியாக்க ைறக்கு எ த் ச் ெசல்வதன் 
அவசியத்ைத அைனவ ம் உணரத் வங்கி ள்ளனர். இந்த ழ்நிைலயில் எ த்  
உடற்கூறியிய ன் அவசியத்ைத அைனவ ம் உணர ேவண் ய த ணம் 
எ ந் ள்ள . தமிைழ அைனவ ம் ஒேர மாதிாியாக ாிந்  ெகாள்ள ம், திதாக 
தமிைழக் கற்பவர்கள் குழப்பமின்றி உணர்ந்  ெகாள்ள ம்  எ த்  உடற்கூறியியல் 
மிக ம் இன்றியைமயாததாகும்.  
   
ெதால்காப்பிய ம் எ த் ம்  
உலகின் ைமயான இலக்கண ல்களில் மிகப்பழைமயான லாகக் 
க தப்ப வ  தமிழ் ெமாழியின் இலக்கண லான ெதால்காப்பியமாகும்.  
ெதால்காப்பியம் குறிப்பி ம் அகத்தியம் ேபான்றைவ நமக்கு 
கிைடக்கவில்ைலயாதலால் அவற்ைற கணக்கில் ெகாள்ளவில்ைல. ஏறத்தாழ 
ஐந்தாயிரம் ஆண் கள் பழைமயான லான ெதால்காப்பியம் எ த் , ெசால், 
ெபா ள் என ன்  வைககளாகப் பிாிக்கப்பட்  ைமயான இலக்கணம் 
வகுக்கப்பட் ள்ள . எனி ம் ெதால்காப்பிய ம் அதன் பின்னர் வந்த நன் ம் 
எ த்  உடற்கூறியல் பற்றி ெதளிவான இலக்கணத்ைத வகுக்கவில்ைல.  
 
ெதால்காப்பியத்தில், எ த்ததிகாரமான  1. ல் மர , 2. ெமாழி மர , 3. பிறப்பியல், 
4. ணாியல், 5. ெதாைக மர , 6. உ பியல், 7. உயிர் மயங்கியல், 8. ள்ளி 
மயங்கியல், 9. குற்றிய கரப் ணாியல் என்  கூ களாகப் பிாிக்கப்பட்  இலக்கணம் 
வகுக்கப்பட் ள்ள . எனி ம் எ த்தின் உடற்கூறியல் பற்றிய ெசய்திகள் இதில் 
அ தியிட் க் கூறப்படவில்ைல. இதனால் எ பவாின் வசதிக்ேகற்ப எ த்தின் 
உடற்கூறியல் ேவ பட்  உள்ள .  
 



எ த்  எனப்ப ப 
அகர தல் னகர இ வாய் 

ப்பஃ  என்ப       
 
என்  ெதால்காப்பியம் ெதாிவிப்பதன் வழி ெதால்காப்பியர் காலத்தில் எ த் க்கள் 
மிக ம் வளர்ச்சி ெபற்ற நிைலயி ம், வைரய க்கப்பட்ட நிைலயி ம் 
இ ந்ததாேலேய இவ்வா  இலக்கணம் வகுக்கப்பட் ள்ளைத உணர கிற .  
 
பதிெனட்  ெமய் ம் அகரத் டன் கூ  உயிர்ெமய்யாக உ வம் ெகாள் ம்ெபா  

ள்ளியில்லாத தம் உ வத் டன் ஒ க்கப்ப வன. அைவ ஏைனய பதிெனா  
உயிர்க டன்கூ த் தம் உ வில் திாி  ெபற்  ஒ க்கப்ெப வன. திாி  
ெப தலாவ , ேம ம் கீ ம் விலங்கு ெபற் ம், ேகா  ெபற் ம், ள்ளி ெபற் ம், 

ள்ளி ம் ேகா ம் உடன் ெபற் ம் உயிர்த்தலாம் என்  ன்ைனய உைரவழி நின்  
நச்சினார்க்கினியர் விளக்கி ள்ளார். எ த் க்கள் வாிவ வத்தில் ெபற்  வந் ள்ள 
மாற்றங்கைள ம் ெதால்காப்பியம் (17) சுட்  நச்சினார்க்கினியர் விவாித் ள்ளார். 
எனேவ ெதால்காப்பியர் காலம் (கி.  500) தலாகேவ தமிழ் ெமாழிக்ெகன்  
எ த் ைற வைரய க்கப்பட் ந்த ம், அம் ைற காலந்ேதா ம் திாி  ெபற்  
வந் ள்ளைத உணர கிற . 

பண்ைடத்தமிழ் எ த்  
தமிழகத்தின் மிகப்பழைமயான  தமிழ் எ த்தான  பிராமி என ம், ெதன்னிந்தியப் 
பிராமி என ம் பண்ைடத் தமிழ் எ த்  (Archaic Tamil Script) என ம் 
வழங்கப்ப கிற . இவ்ெவ த் க்கள் கி.  3ஆம் ற்றாண் க்கு ன்பி ந்ேத 
தமிழகத்தில் வழங்கி வந்தி க்கலாம் என்  க தப்ப கிற . தமிழ்நாட்  பண்ைடக் 
கல்ெவட் களில் 10 உயிெர த் க்கள் தான் எ தப்பட் ள்ளன. `ஐ`கார ம், 
`ஔ`கார ம் காணப்படவில்ைல. கி.பி 3-4ஆம் ற்றண்டளவில் இப்பண்ைடத் தமிழ் 
எ த்தின் வ வம் மாற்றம் ெபறத் வங்குகிற . கல் ல் உளியா ம், ாிைக 
ெகாண்  வண்ணத்தி ம் எ தி வந்த தமிழர்கள் ஓைலயில் எ த்தாணி ெகாண்  
எ தத் ெதாடங்கிய காரணத்தால் இவ்வ வ மாற்றம் ெதாடங்கி இ க்கலாம் என்ப  
அறிஞர்தம் க த் .  வட்ட வ வம் ெபற்ற தமிழ் எ த் க்கைள கி.பி 8-9ஆம் 

ற்றாண் க்குப் பின்னர் காண கிற . இந்த வட்ெட த்ேத இன்ைறய தமிழ் 
எ த் க்க க்கு ன்ேனா  எனலாம். இவ்வைகயிலான எ த் க்களின் 
வளர்ச்சியிைன கீழ் கா ம் படங்களின் வழி காணலாம்.  
 



 

இவ்வைகத் தமிழ் எ த் க்கள் ேசாழர்கள் காலத்தில் ெப ம் ஆதரைவப் ெபற்  
பிற்காலப் பாண் யர்கள், விசயநகரப் ேபரரசர்க ம் பயன்ப த்தியைமயால் இங்கு 
வ ப்ெபற் விட்ட . பின்னர் வந்த நாயக்க மன்னர்க ம் இவ்ெவ த்ைதேய 
பயன்ப த்தியைமயால் இப் திய எ த் க்கேள ெபா ேவா ம், வ ேவா ம் 
தமிழகத்தில் நிைலெபற் விட்ட . அச்சுக்கைலக் காலத்திற்குப் பின்னர் இவ்ெவ த்  

ைற அதிக வ ப்ெபற்  ஆட்சி ாியத் ெதாடங்கிய  எனலாம். கடந்த 1980 ஆண்  
தற்ேபா  வழக்கத்தி ள்ள எ த் ச் சீர் ைறயான  தமிழக அரசால் 
நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள . இவ்வா  மாற்றத்திற்கான காரணம் எ த்  
உடற்கூறியியல் பற்றிய இலக்கணம் வகுக்கப்படாத தான். 

ஆங்கில ெமாழியில் எ த்  உடற்கூறியல் 
சில ற்றாண் க க்கு ன்னர் ேதான்றிய ஆங்கில ெமாழியில் எ த்  
உடற்கூறியல் ெதளிவாக்கப்பட் ள்ள . ஒவ்ெவா  எ த்தின் அைனத்  உடல் 
பாகங்க ம் குறிப்பிட்ட  ெபயாிட்  வைகப்ப த்தப்பட் ள்ளன.  

 



 
Ascender, decenter, Counter, Crossbar, x-height, serif ேபான்  ஒவ்ெவா  
எ த் க்கும் உடற்கூறிய ன் பாகங்கள் குறிப்பிடப்பட் ள்ளன. இதனால் எந்த ஒ  
எ த் ம் அதன்ப ேய எ தப்ப த ம் வைகப்ப த்தப்ப த ம் அவசியமாகிற .   
 
எ த்  (font) அல்ல  எ த் வைக (typeface)  என்ப  ஒ  ெமாத்த எ த் க்கள், 
எண்கள், மற் ம் குறி கைள ஒ  குறிப்பிட்ட வ வத்தில் வ வைமக்கப்பட்ட 
ெதாகுப்பாகும். எ த்  வைககள்: ஆங்கில ெமாழியில் எ த் க்கள் ஐந்  ெப ம் 
வைகயாக பிாிக்கப்பட் ள்ளன. 1. Serif (Old Style, Transitional மற் ம் Modern Serifs 
ஆகியைவ உட்பட), 2. Sans Serif, 3. Square Serif (Egyptian), 4. Script மற் ம் 5. 
Decorative.   

 
ஒவ்ெவா  வைக எ த் ம் உ வான வித ம் உபேயாக வைகக ம் ஆங்கில 
உடற்கூறியிய ல் விாிவாக விவாிக்கப்பட் ள்ளன.  
 
எ த்  உடற்கூறியிய ல் அ த்  எ த் க்களின் அள கள், அதன் கணம், தனி 
எ த் களின் இைடெவளி (Letterspacing), வாிக க்கிைடேயயான இைடெவளி 
(Leading), மற் ம் வார்த்ைதக க்கிைடேயயான இைடெவளி (Word Spacing) 
ஆகியைவ ம் விவாிக்கப்ப கின்றன. 
 
தமிழ் எ த்தின் வைககளால் உண்டாகும் சிக்கல்கள் 
 

1. ஆங்கில எ த் க்கள் ேபான்ற உடற்கூறியியல் பற்றிய ெதளிவான 
கண்ேணாட்டம் இன்ைம காரணமாக பாட ேபதங்கள், எ த் ச் சிக்கல்கள், 

ாியாத தன்ைம ஆகியைவ ஏற்ப கின்றன.   



  
2. ைணக்கால் மற் ம் ரகரம்,  ஊகாரம் மற் ம் ளகரம்,  ஐகாரம் மற் ம் கிரந்த 

எ த்  ஜ, ஔகாரம் மற் ம் ளகரம் மற் ம் இைவகளின் உயிர்ெமய் 
எ த் க்களின் வாிைசகள் ஏற்ப த் ம் குழப்பங்கள் பலவாகும். இதனால் 
தமிழ் தவறாக எ தப்ப ம் ாிந்  ெகாள்ள இய வதில்ைல. 

 

3. காலத்தினால் ந்ைதய ப கைளப் ப ப்பதி ம், ாிந்  ெகாள்வதி ம் சிக்கல் 
ஏற்ப கிற . இதனால் வ ங்கால சந்ததிக க்கு அச்ெசய்திகள் ெசன்  
ேசராமேலேய ேபாய்விடலாம். உதாரணமாக பல கல்ெவட் கள் 

ாியப்படாமேலேய உள்ள நிைலையக் கூறலாம். 

 

 

4. தமிழ் விளம்பரம் எ பவர்கள் தங்கள் வசதிப்ப  எ வதால் அ  
ப ப்பவர்களிடம் குழப்பத்ைத ஏற்ப த் வ டன் ஓர் ஒ ங்கின்றி அைமகிற .  

 



விளம்பர உதாரணம் 

5. திதாகக் கற்பவர்க க்கு குழப்பத்ைத ம், ாியாத தன்ைமைய ம் 
ஏற்ப த் கிற . குறிப்பாக ெவளிநாட் ல் சுயமாகத் தமிழ் கற்பவர்களிடம் 
மிகுந்த தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி அயற்சிைய ஏற்ப த் கிற . 

 

சிக்க க்கு தீர் கள்:  
 

1. தமிழ் எ த் க்கைள இ  வாி வ வங்க க்குள் எ வதி ந்  நான்கு வாி 
வ வத் க்கு மாற்றி எ த்  உடற்கூறியியல் அைமக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

2. உத்தமம் ஒ  பணிக்கு  அைமத்  அைனத்  எ த் க்க க்கும் நான்கு 
வாிவ வ உடற்கூறியியல் அைமக்க ேவண் ம். 

3. பணிக்கு வின் பாிந் ைரைய தமிழக அரசு மற் ம் தமிழ் ஆர்வலர்க டன் 
இைணந்  விவாதித்  இ தி பாிந் ைரைய ஏற்ப த்தலாம். 

4. இப்பாிந் ைரைய தமிழக அரசின் அரசாைண லம் ெசயல்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்கலாம். 

5. திய தமிழ்ப் பாடங்களின் எ த் க்கள் அைனத் ம் இதன்ப  
அைமக்கப்ப ன்  வ ங்கால சந்ததியினர் குழப்பமின்றி தமிைழக் கற்க ம், 

ாிந்  ெகாள்ள ம் இய ம். 
6. ேம ம் திய எ த் க்கள் அைமப்பவர்கள் இப்பாிந் ைரயின்ப ேய 

அைமப்பார்கள். இதனால் தமிழ் பைடப் கள் அைனத் ம் வ ங்காலத்தில் 
குழப்பமின்றி அைம ம். 

 
ைர: 

 
ெதான்  ெதாட்  வழங்கிவ ம் தமிழான  இப் விக்கு வழங்கியி க்கும் 
ெகாைடயான  அளப்பாிய . இலக்கிய உலைகப் ெபா த்தவைர அள்ள 
அள்ளக்குைறயாத ெசல்வத்ைத வழங்கி ள்ள தமிழான  கணினி உலகில் 
ெமன்ேம ம் வளர்ந்  ெசல்ல ம், எதிர்கால சந்ததியினர் தமிைழ அழியா  காக்க ம், 
தமிைழ தமிழ் வாி வ விேலேய ப க்க ம் தமிழ் எ த்  உடற்கூறியியல் அைமப்ப  
மிக ம் அவசியமாகும். இைத அரசுக்கு உணர்த் வ ம், பயன்பாட் ற்குக் 
ெகாண் வ வ ம் நம் ைகயில்தான் உள்ள . கன்னித்தமிைழ வளர்ப்பதன் லேம நம் 



தமிழ்ச் ச தாயம் வள ம் என்பதில் ளியள ம் ஐயமில்ைல. எனேவ தமிழ் வளம் 
ெப வதற்காக தமிழ் எ த்  உடற்கூறியியைல நிைலப்ப த் ேவாம். 
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