
இைணய ம் ெமாழிச்சிைதபா க ம் 
 

ைனவர் எ .கேண  
தைலவர் மற் ம் உதவிப் ேபராசிாியர், தமிழ்த் ைற (சுயநிதி), 

அ ள் ஆனந்தர் கல் ாி, க மாத் ர், ம ைர மாவட்டம். 
 
ெமாழி ஓர் உயிர்ப்ெபா ள்; வளர்ச்சி அதன் இயங்கு ஆற்றல். ெமாழி வளர்ச்சி என்ப  
அ  வழங்கப்ப ம் ச கச்சூழைலப் ெபா த்த . ஊடகங்கள் ச கச்சூழைலப் 
பாதிப்பைவ. எனேவ ஊடகங்களில் பயன்ப த்தப்ப ம் ெமாழிநைட, அவற்றின் 
ெதாழில் ட்பம் மற் ம் இயங்குதளம் ஆகியைவ ெமாழியின் தன்ைமகைள 
ெவகுவாகப் பாதிப்பைவ. இத்தைகய தாக்கங்கைள உட்கிரகித் க் ெகாண்  இயங்கும் 
ெமாழிேய ேம ம் வளர்ச்சியைட ம். 
ெமாழியின் வளர்சிைத மாற்றங்கள்: 
ெமாழியின் வளர்ச்சி என்ப  அதன் அகவய மற் ம் றவய மாற்றங்களால் நிகழ்வ . 
காலத்திற்ேகற்ப இயல்பாக உண்டாகும் மாற்றங்கைள ம் சிைதபா கைள ம் ஏற்கும் 
ெமாழிேய வளர்ச்சியைட ம். பல்லாண் களாகப் இலக்கிய வளத் டன் பண்பட்ட 
ெமாழிகள் அைனத்தி ம் காணப்ப ம் ெபா வான வ வப் பாகுபா , எ த்  ெமாழி 
(வாி வ வம்) மற் ம் ேபச்சு ெமாழி (ஒ  வ வம்) என்பைவ. இவ்விரண்  
வ வங்க ம் எல்லா ெமாழிகளி ேம ேபாதிய இைடெவளி டன் தனித்  
இயங்குபைவயாகேவ இ ந்  வ கின்றன. 
இந்த இைடெவளி மற் ம் தனித்தன்ைமக க்குக் காரணம் ேபச்சு மற் ம் எ த்  
வழியிலான தகவல் பாிமாற்றத்தில் காணப்ப ம் ேவ பா கள்தான். ேபச்சுப் 
பாிமாற்றத்தில் எதிர்விைன உடன யாக நிக ம். எ த்  லாமான பாிமாற்றத்தில் 
எதிர்விைனயாற் தல் அல்ல  எதிர்விைனையப் ெப தல் சற்  காலம் தாழ்த்தி 
நிக ம். க தம் லமான தகவல் பாிமாற்றம், இலக்கியப் பைடப் க க்கான 
வரேவற் , மதிப் ைர ேபான்றைவ அவ்வாறானைவ. 
ேபச்சு ெமாழியில் நிக ம் தகவல் பாிமாற்றத்தில் எதிர்விைனயாடல் உடன யாக 
நிகழ்வ . எனேவ ஒ  ெமாழியின் எ த்  வ வத்ைத விடப் ேபச்சு வ வம் ேவகமான 
இயக்கத்ைத ேவண் கிற . எனேவ எ த்  வ வத்தில் பயன்ப த்தப்ப ம் ஒ க ம், 
ெசாற்க ம், ெதாடர்க ம் ேபச்சுவ வத்திற்கு உட்ப த்தப்ப ம் ேபா  சு க்கம் 
ெகாள் ம். இந்த சு க்க நிகழ்  காலந்ேதா ம் தீவிரப்ப ம். இப்ேபாக்கு ெமாழியின் 
அைமப்பில் சில சிைத கைள உண்டாக்கும். ஆங்கிலத்தில் என்ப  என மா வ  
அவ்வாறான . தமிழில் வ கிறான் எ ம் ெசால் உைரயாட ன் ேபா  வர்றான் என 
மா வைத அவ்வா  ெகாள்ளலாம். 
ெப ம்பா ம் எ த்  ெமாழியான  அம்ெமாழியின் அ ப்பைட அைமப் டன் 
ெந க்கமானதாக ம் ேபச்சுெமாழி சற்  விலகியதாக ம் அைம ம். இந்த விலக ன் 
அள  அம்ெமாழியின் பயன்பாட்ைடப் ெபா த்  அைம ம். 
காலங்காலமாகப் ேபச்சுெமாழிக்கும் எ த்  ெமாழிக்கும் இைடயிலான உறவில் 
இைணய ஊடகம் ெப ம் மாற்றத்ைதக் ெகாண்  வந் ள்ள . ெமாழியின் இ ேவ  
அ ப்பைட வ வங்களான இவற் க்கு இைடயிலான இைடெவளிைய இைணயம் 



கணிசமான அள  குைறத் ள்ள . இைணயவழி உைரயாடல் இதற்கு க்கியக் 
காரணியாக அைமந் ள்ள . 
 
இைணயவழி உைரயாட ம் ெமாழி ம்: 
தகவல் ெதாடர்பிய ல் இைணயம் உ வாக்கி ள்ள மாற்றங்கைளக் குறிப்பதற்குப் 

ரட்சி என்கிற ெசால்ைலப் பயன்ப த் வ  மிைகயானதல்ல. ேநர ப் ேபச்சு மற் ம் 
ெதாைலேபசி லமான ெதாடர்பில் ேபச்சு ெமாழி தகவல் பாிமாற்றக் க வியாக 
அைமகிற . க தம், இலக்கியப் பைடப் கள் ேபான்றைவ எ த்  ெமாழியிலான 
தகவல் பாிமாற்றச் ெசயல்பா கள். இைணயத் ெதாழில் ட்பத்தினால் மின்ன சல், 
இைணயவழி உைரயாடல் (Chat) அதிேவகத் தகவல் ெதாடர் த் ெதாழில் ட்பங்களின் 
பயன்பா  இன்  ேபரளவில் நைடெப கிற . இவ்வதிந னத் ெதாழில் ட்பங்கள் 

ைகப்படங்கள் (Photos), திைரக்காட்சிகள் (Videos) ேபான்ற காட்சித் ெதாடர்பியல் 
உத்திகைளப் பாிமாற் வதில் க்கியப் பங்காற்றினா ம் அ ப்பைடயில் இைவ 
ெமாழி டன் ெதாடர் ைடயைவ. மின்ன சல் லமான எ த்  ெமாழித் ெதாடர்  
என்ப  க த வழித் ெதாடர்பின் ந ன வ வம்தான். ஆனால் இைணயவழி 
உைரயாடல் லமான தகவல் ெதாடர்  மா பட்ட . ேபச்சு ெமாழிைய ம் எ த்  
ெமாழிைய ம் ஒன்றாகக் கலப்ப . 
ேபச்சுத் ெதாடர்பில் தகவல் பாிமாற்ற ம் அதன் எதிர்விைன ம் உடன யாக 
நடப்பதால் விைரவான உச்சாிப்  அதில் அவசியமாகிற . இைணயவழி 
உைரயாட ம் இ  ேதைவயானதாகிற . ஆனால் இந்த உச்சாிப்ைபப் 
பயனாளர்கள் எ த்  வ வில் த வதால் இத்தகவல் பாிமாற்றம் ெமாழியின் 
அைமப்பில் ெபாியளவிலான மாற்றங்கைள உண் பண் கிற . குறிப்பாகப் ேபச்சு 
ெமாழியின் அ ப்பைடப் பண்பான விைர த் தன்ைமைய எ த்  ெமாழியில் 
உண்டாக்குகிற . இவ் ைரயாடல்களில் எதிராளி ெதாிவிக்க ேவண் ய தகவைலத் 
தட்டச்சு ெசய்  தர இரண்  ெநா க க்கு ேமல் தர யா ம் வி ம் வதில்ைல. எனேவ 
ெதாிவிக்க ேவண் ய தகவல்கைள மிகக் குைறவான ேநரத்தில் விைரவாகத் தட்டச்சு 
ெசய்ய ேவண் ள்ஹதால் ெசாற்க ம் ெதாடர்க ம் அவற்றின் ந்த வைரயிலான 
சு க்க வ விைனப் ெபற ேவண் ய  அவசியமாகிற . 
மின் அ சல் (E-mail), இைணய வழி உைரயாடல் ேபான்றவற்றில் பயன்ப த்தப்ப ம் 
ஆங்கில ெமாழியான  அம்ெமாழியின் கட்டைமப்பி ந்  சற்  விலகிய . 
சான்றாக, why are you delay? என்ப   y r u dlay? என் ம்,  
Tomorrow எ ம் ெசால் 2mrrow என் ம்,  enjoy the trip என்ப  Njoy d trip என் ம் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன. இதனால் உண்டாகும் மாற்றங்கைள ேம ம் 

ாிந் ெகாள்ளக் கீழ்க்கண்ட சான்ைறக் கவனிக்க ம். 

 

 

 



1.Chat version 2.Script version 

X1:hi gm 
X2:gm. Hw r u 
X1:f9. Asl? 
X2:m27. n u? 
X1:f23 
X2:gud. Working/hw? 
X1:hw. Wt abt u? 
X2:wrking in mnc 
X1:k 
X2:r u thr? 
X1:ya tel 
X2:u tel frnd 
X1:wt 2 tel 
X2:nothin 
X1:k c u 
X2:k.gn8 

X1:Hello good morning 
X2:good morning. How are you? 
X1:fine. What are your age, sex and 
location?  
X2:I am male. 27 years. You? 
X1:I am female. 23 years. 
X2:that is good. Are you working or 
housewife? 
X1:I am housewife. What about you? 
X2:I am working in a multinational 
company. 
X1:ok 
X2:are you there? 
X1:yes. Tell. 
X2:you tell friend. 
X1:what to tell? 
X2:nothing 
X1:ok see you. 
X2:ok. Good night. 

Total characters used (with 
spaces): 126 

Total characters used (with spaces): 335 

ேமற்கண்ட இ வைக உைரயாட ம் எ த்  வ வில் பாிமாறப்ப பைவ. எண்1 
இைணயவழி உைரயாடல். எண்2 அதன் மர வழிப்பட்ட எ த்  வ வம். இதில் 335 
எ த் களின் லமாகப் பாிமாற்றப்பட்ட தகவல்கள் இைணயவழி உைரயாட ல் 
ெவ ம் 126 எ த் களில் பாிமாற்றப்பட் ள்ள . எ த் கள் குைறந்தா ம் தகவல் 
பாிமாற்றத்தில் எந்தகக் குைற ம் நிகழவில்ைல. பயனாளர்களின் ாித ல் எந்த 
இடர்ப்பா ம் ஏற்பட் விடவில்ைல.  
காலங்கைளத் தாண்  ெமாழி வளர்ச்சியைட ம் ேபா  சு க்கப் பண்பான  ெபாி ம் 
ேவண்டப்ப கிற . மரபார்ந்த எ த்  ெமாழியில் 335 எ த் களில் பாிமாறப்ப ம் 
தகவல்கைள இைணயவழி உைரயாட ல் ெவ ம் 126 எ த் களில் பாிமாறிக் 
ெகாள்ள கிறெதனில் இத்ெதாடர்பில் மீத ள்ள 209 எ த் களின் ேதைவ 
ேகள்விக்குாியதாகிற . அ  மட் மின்றி உணர் கைள ெவளிப்ப த்தப் பயன்ப ம் 

வ கள் அல்ல  வல் குறிகள் (Smileys) எ த் களின் ேதைவைய இன் ம் 



குைறக்கின்றன. 
சிைத ம் ஆங்கிலம்: 
ெமாழியின் அ ப்பைட அலகுகளான எ த் , ெசால், ெதாடர் ேபான்றைவ இைணயப் 
பயன்பாட் ல் க்கியமற் ப் ேபாகின்றன. ஒ ம், ெபா ம் மட் ேம 
அ ப்பைடயாகின்றன. எ த் ப் பிைழ, ெசாற்பிைழ, ெதாடர்ப் பிைழ ேபான்றைவ 
ம ந்த இம்ெமாழியில் பாிமாறப்ப ம் தகவல் எதிராளிையச் ேசர்வ  மட் ேம 

க்கியமானதாகிற . அத்தகவ ன் வ வம் இரண்டாம் பட்சமானதாகிவி கிற . 
இவ்வைக ெமாழிைய வள ம் குழந்ைதகள் பயன்ப த் ம் ேபா , அைவ இவற்ைறேய 
ெமாழியின் உண்ைம வ வமாகக் ெகாள் ம். இதனால் ெமாழியின் அைமப்பில் 
சிைத கள் ஏற்ப வைதத் தவிர்க்க இயலாமற் ேபாகலாம்.  
இைணயப் பயன்பாட் ல் ஆங்கில ெமாழி ன்னிைல வகிப்பதால் அம்ெமாழி 
சிைத கைள ம் மா பா கைள ம் ெபாிய அளவில் சந்திக்கிற . பலதரப்பட்ட 

வியியல் அைமப் , பண்பா , நாகாீகம், தட்பெவப்பம் ேபான்ற சூழைம கைள 
ஏற் க்ெகாண்  தன்ைனத்தாேன அவற்றிற்ேகற்ப தகவைமத் க் ெகாண்  ெப ம் 
வளர்ச்சிையப் ெபற்ற ெமாழி ஆங்கிலம். இத்தகவைமப் க க்ேகற்ற 
ெநகிழ் த்தன்ைம (Flexibility) அம்ெமாழிக்கு இயல்பிேலேய உண் . இன்ைறய 
இைணய உலகின் தகவல் பாிமாற்றப் ேபாக்குக்கும் அம்ெமாழி எளிதாக வைளந்  
ெகா க்கிற . மற்ற ெமாழிக டன் ஒப்பிட யாத அளவில் இைணயப் 
பயன்பாட்டாளர்கள் ஆங்கில ெமாழிையப் பயன்ப த் வதற்கு இ ேவ க்கியக் 
காரணமாகும். 
இதனால் இைணய ெவளியில் ஆங்கிலம் ெபாிய மாற்றங்கைளச் சந்தித் ள்ள . 
இம்மாற்றங்கைள அறியாத, இைணயத்ைதேய பயன்ப த்தாத, மரபார்ந்த ஆங்கிலம் 
மட் ேம அறிந்த ஒ வர் ேமற்குறிப்பிட்ட இைணயவழி உைரயாடைல வாசிக்க 
ேநர்ந்தால் அவ க்கு அதில் பாிமாற்றப்பட்ட தகவல்கள் ாிய வாய்ப்பில்ைல. 
ேசக் பியாின் ஆங்கில ெமாழிநைடையப் ாிந்  ெகாள்வதில் இக்கால இைளஞர் 
ஒ வ க்கு ஏற்ப ம் சிரமத்ைதக் காட் ம் இ  அதிகமான . ஆனால் இந்நிைல 
உண்டாக சில ற்றாண் கள் கடக்கவில்ைல. ெவ ம் பத்  அல்ல  பதிைனந்  
ஆண் களில் நிகழ்ந் ள்ள மாற்றம் இ . 
இந்நிைல ேம ம் தீவரமைட ம் ேபா  ஆங்கில ெமாழியின் அ ப்பைடயிேலேய சில 
சிைதபா கள் உண்டாகலாம். இைணயத்தில் பயன்ப த்தப்ப ம் சு ங்கிய 
ெமாழிவ வில் நாவல்க ம், சி கைதக ம் இன்ன பிற இலக்கியங்க ம் உ வாகக் 
கூ ம். காலத்திற்ேகற்ப ெமாழி மாற்றமைடவ  இயல் . இம்மாற்றங்கள் 
ேபச்சுெமாழியில் விைரவாக நிக ம். எ த்  ெமாழியில் ெம வாக நிக ம். ஆனால் 
இைணயத் ெதாழில் ட்பத்தால் இம்மாற்றம் தைலகீழாக நிகழ்கிற . ேபச்சு 
ெமாழிைய விட எ த்  ெமாழி அதிவிைரவாக மாற்றம் ெகாள்கிற . இதன் தீவரம் 
எவ்ெவந் நிைலகைள எட் ம் என்ப  அ த்த த்த சில ஆண் களில் ெதாியவ ம். 
இைணெவளியில் தமிழ்ெமாழி: 
தமிழ் ேபான்ற ெமாழிகளின் வளர்ச்சியான  இலக்கிய ெமாழி என்ற நிைலயி ந்  
அறிவியல் ெமாழி, வணிக ெமாழி, சட்ட ெமாழி, அரசியல் ெமாழி, உயர்கல்வி ெமாழி 

த ய ப நிைலகளில் பாிணாமம் ெகாள்வதாகேவ இ க்கும். இத்தைகய 



ப நிைலகைளக் கடந்  ந ன ஊடகங்களில் தமிழ் ெமாழி திய கட்டைமப்ைபப் 
ெபற்  வ கிற . ஆனால் இந்தப் திய கட்டைமப்ைப அைடவதில் சில சிக்கல்க ம் 
இயல்பாகேவ உ ப்ெப கின்றன. தமிழ் ெமாழி ம் அவ்வாறான சிக்கல்கைளச் 
சந்தித்  வ கிற . 
இன்  உலகம் வைத ம் ஒ  சிற்×ராகச் சு ங்கச் ெசய் ள்ள இைணயத் 
ெதாழில் ட்பத் க்கு ஏற்றவா  தன்ைனத் தகவைமத் க் ெகாள்ள இயலாத 
எந்தெவா  ெமாழி ம் வளர்ச்சியைடய இயலா . அந்த வைகயில் இைணயப் 
பயன்பாட் ல் ஒ  க்கியப் பங்கிைன வகிக்கும் ெமாழியாகத் தமிழ் ெமாழி விளங்கி 
வ கிற . 
இைணயத்ைதத் ய்ப்ேபாாின் மனநிைலக க்கு ஏற்றவாறான சில வளர்ச்சி 
மாற்றங்கைளத் தமிழ் ெமாழி ெபற்  வ கிற . அேத சமயம் இதன் இைணநிகழ்வாக 
சில ெமாழிச்சிைதபா க ம் ெதன்ப கின்றன. அவ்வாறான சிைதபா கள் திய 
தகவல் ெதாடர்  ைறகைள உள்வாங்கும் எந்தெவா  ெமாழிக்கும் இயல்பாக 
ேநர்வ தான். ெப ம்பாலான தமிழ் இைணயத்தளங்களில் பயன்ப த்தப்ப ம் 
ெமாழிநைடயான  சங்ேகத ெமாழிகள் (Codes), மிகுதியான ஆங்கிலக்கலப் , 

வ கள் (Smileys), சு க்கக் குறி கள் ேபான்றவற்றால் ஆனதாக உள்ள .  
சான் கள்:    லவ்.காம், ெஜாள் ெஜாள் ைடாி, :-), :-( (மகிழ்ச்சி மற் ம் க்கத்தின் 
குறி கள்), விவிசி (வி ந்  வி ந்  சிாிக்கிேறன் என்பதன் சு க்கம்) 
இைணயத்தில் தமிழ் ெமாழிச் சிைதபா கள்: 
கணினித் ைறயில் தமிழ் ெமாழி மிகப்ெப ம் வளர்ச்சிையப் ெபற் ள்ள  என்பதில் 
ஐயமில்ைல. குறிப்பாக இைணய உலகில் தமிழ் ெமாழியின் பயன்பா  இந்திய 
ெமாழிகள் பலவற்றிற்கும் ன்ேனா யாக உள்ள . தமிழ்க் கணினியிய ல் 
ஏராளமான தனிநபர்க ம் அைமப் க ம் தன்னார்வத் டன் இயங்கி வ கின்றனர். 
ஆனால் இன்றள ம் தமிைழ உள்ளீ  ெசய்வதில் ெதாழில் ட்பச் சிக்கல்கள் 
நீ க்கின்றன. குறிப்பாக தமிழ் எ த் க்கள், விைசப்பலைக ேபான்றைவ பரவலான 
மக்கள் பயன்பாட் ற்கு வராமல் இ ப்பதற்கு இத்தகு ெதாழில் ட்பச் சிக்கல்கள் 

க்கியக் காரணிகளாகின்றன. தமிழ் இைணயதளங்களில் பக்க வ வைமப்பி ம் 
எ த் ச் சிக்கல்கள் பாதிப்ைப ஏற்ப த் கின்றன. 
இ  ேபான்ற சிக்கல்கள் இைணயத்தில் தமிைழப் பயன்ப த் வதில் ேசார்ைவ ம் 
தயக்கத்ைத ம் உண்டாக்குகிற . எனேவ ஆங்கிலத்ைத நா கின்றனர். ஆங்கிலம் 
அறியாதவர்க ம் தமிழில் தகவல் பாிமாற ஆங்கிலத்ைதேய நா கின்றனர். தமிழின் 
வாிவ வத்ைதப் றக்கணித் விட்  ஆங்கில வாிவ வில் தமிைழப் 
பயன்ப த் கின்றனர். வணக்கம் என்  எ வதற்கு தமிழ் விைசப்பலைகைய (Tamil 
keyboard) இயக்கி, எ த் ைவத் ேதர்  ெசய் , எ த்  மாற்றிகைளப் 
(Converters) பயன்ப த்தி பிறகு அைத நகல் ெசய்  (Copy) பயன்ப த் வைத விட 
vanakkam என்  ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு ெசய்வ  எளிைமயானதாய் இ ப்பதால் 
இப்ேபாக்கு பர கிற . தமிைழப் பயன்ப த் ேவாாி ம் கூட ஆங்கில வாிவ வத்ைத 
ஒட் ய (amma என்  தட்டச்சு ெசய்தால் அம்மா என்  வ வ ) தமிழ் 
விைசப்பலைககைள நா ேவாேர அதிகம். 
இந்நிைல நீ க்கும் ேபா  எதிர்காலத்தில் தமிழின் வாிவ வம் ேபராபத்ைதச் சந்திக்கக் 



கூ ம். ஏற்கனேவ இைணயதளத்தில் தமிழ் ெமாழியின் வாிவ வத்ைத ஒழித் விட்  
ஆங்கில வாிவ வத்ைதேய ைமயாகப் பயன்ப த்தலாம் என்கிற க த்ைத 
ெஜயேமாகன் ேபான்ற எ த்தாளர்கள் ன்ைவக்கத் ெதாடங்கிவிட்டனர். 
இரண்டாயிம் ஆண் க க்கும் ேமற்பட்ட வரலாற்ைறக் ெகாண்ட தமிழின் வாிவ வம் 
இ பதாண்  கால இைணய ஊடகத்தால் ேகள்விக்குறியாகி நிற்கிற . ஏற்கனேவ 
தனியார் மய ஆங்கிலக் கல்வியினால் தமிழின் வாிவ வம் ெப ம்பாலான நகர்ப் றக் 
குழந்ைதகளிடமி ந்  விலகிப் ேபாகும் சூழ ல் இைணயப் பயன்பா  இப்ேபாக்ைக 
ேம ம் தீவிரப்ப த் கிற . 
இைணய உலகில் ெமாழியின் கட்டைமப்பில் உண்டாகும் சிைதபா கள் 
ஆங்கிலத் டன் ஒப்பிட்டால் தமிழ் ெமாழிக்குக் குைற . இதற்கு க்கியக் காரணம் 
தமிழின் பயன்பா  குைற  என்ப தான். ன்னர்க் கூறப்பட்ட ஆங்கில உைரயாடல் 
ேபான்  தமிழ் ெமாழிையச் சு க்கி உைரயா வ  சிரமமான . தமிழில் உைரயா ம் 
மிகக் குைறவான சில ம் மர வழிப்பட்ட எ த் த் தமிழி ேய உைரயா கிறார்கள். 
ஆனால் ேமற்ெசான்ன ெதாழில் ட்பச் சிக்கல்கள் ஒ  ேவைள வ மாகக் 
கைளயப்பட்  ஆங்கிலத்ைதப் பயன்ப த் வைதப் ேபான்ேற தமிைழப் பயன்ப த்தக் 
கூ ய நிைல வந்தால் ஆங்கில ெமாழிக்கு உண்டான சிைத கள் தமி க்கும் 
உண்டாகலாம். இ  ஒ  குழப்பமான சூழல்தான். ஒட்  ெமாத்த உலகத்ைத ம் 
மாற்றியைமக்கும், ஆளப் ேபாகும் ஓர் ஊடகத் க்காக ெமாழிகள் தம்ைமத் 
தகவைமக்கேவா அல்ல  இழக்கேவா தயாராகும் சூழல். 

 
 


