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தரவகம் என்ப  மின் ைரகள் அல்ல  மின் ல்களின் ெதாகுப்  எனலாம். 
“ஒ ங்கு ைற டன் அதிக அளவில் ேதர்  ெசய்யப்பட் க் கணினியில் ேசமிக்கப்பட்ட 
இயற்ைகயான நைடகைள உைடய உைரகள்”. தரவகம் என்ப  ஒ  குறிப்பிட்ட ெமாழியின் 
ெசாற்கள் அல்ல  ைறச் ெசாற்கைள (Language varieties or Register) உள்ளடக்கியதாக 
இ க்கேவண் ம். தரவகத்தில் இரண்  க்கிய காரணிகள் உள்ளன. 1. தரவக வ வைமப்  
2. அள  என்பன, இ வி  காரணிக ம் தரவகத்தின் தரத்ைத உ தி ெசய்கின்ற . 
தரவகத்ைத இ  ெப ம் பிாி களாகப் பிாிக்கலாம். 1. உைரத்தரவகம் (Text corpus), 2. 
ேபச் த் தரவகம் (Speech corpus).   

தமிழ் ெமாழிக்கான தரவக உ வாக்கத்ைத இந்திய ெமாழிகளின் ந வண் நி வனம், 
தமிழ்ப் பல்கைலக்கழகம், அமிர்தா பல்கைலக்கழகம் ேபான்ற ஆய்  நி வனங்கள்  மற் ம் 
பல்கைலக்கழகங்கள் உ வாக்கி வ கின்றன. தமிழ் ெமாழிக்கான இயற்ைக ெமாழி ஆய்  
தன்னிைறைவ அைடய தற்காலத் தமிழ், இைடக்காலத் தமிழ், சங்க காலத் தமிழ் ஆகியவற்றின் 
அ ப்பைடயில் தர கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். இக்கட் ைர ெமாழித் ெதாழில் 

ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி சங்க இலக்கியத்திற்கான தரவக உ வாக்கம் பற்றி 
எ த் ைரப்பதாக அைமகிற . 

 

1. தரவகம் ( Corpus ) 
கணினியில் பயன்ப த் ம் வைகயில் ைறயாகச் ேசகாித்  ைவக்கப்பட் ள்ள ஒ  

ெமாழியில் அல்ல  பல ெமாழிகளில் அைமந்த பல்ேவ  ப வல்களின் (texts) ெதாகுப்  
தரவகம். அ வாறான தரவகம் ஒ ெமாழியின் பல்ேவ  பாிணாமங்கைள 
எதிெரா ப்பதாக ம் பலதரப்பட்ட லங்க க்கு தன்ைம அளிப்பதாக ம் அறிவியல் 

ைறப்ப ம் இ க்க ேவண் ம். தரவகத்தின் இ பிாி கள் 1. உைரத்தரவகம் 2. ேபச் த் 
தரவகம் என்பன, இதில் உைரத்தரவகம் இ  ெப ம் பிாி களாகப் பாிக்கப்ப கிற . 1. 
தரவகம் (raw corpus), 2. குறியீட் த் தரவகம் (tagged corpus) ஆகியன.  ெபா வாக 
தரவகத்ைதக் ெகாண்  இயற்ைக ெமாழி ஆய்ைவ ஒ  குறிப்பிட்ட எல்ைல வைரேய ெசய்ய 
இய ம். இந்த ஆய் கைள ைமப்ப த்த குறியீட் த் தரவகம் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். 
ேமம்பட்ட ேத தல் (advance search engine), இயந்திர ெமாழிெபயர்ப்  (machine 
translation), ெசாற்பிைழ தி த்தி (spell checker), இலக்கணப்பிைழ தி த்தி (grammar 
checker), சந்தி உ வாக்கம் (santhi developer), உ பனியல் பகுப்பான் (morphological 
analyzer) ேபான்ற ெமாழியியல் க விகள் உ வாக்கத்திற்குக் குறியீட் த் தரவகம் 
இன்றியைமயாத . 



2. தரவக ெமாழியியல் (Corpus Linguistics)  
தரவக ெமாழியியல் என்ப  ெமாழியின் களாகிய ெசாற்கள், ெசால் வாக்கம், 

இலக்கணம், ெசாற்ெறாடர் அைமப் , ெசாற்ெபா ள் அைமப் , உைரயாடல் அைமப் ப் 
ேபான்றவற்ைற ெமாழிப் பயன்பாட் ன் வழி ஆராய்வதாகும். 
 

3. ெமாழித் ெதாழில் ட்பம் (Language Technology) 
ெமாழி காலந்ேதா ம் பல்ேவ  தடங்களில் பயணிக்கிற .  கல்ெவட் கள், 

ெசப்ேப கள், ஓைலச் வ கள், தாட் வ கள், ல்கள் என்ற வாிைசயில் ெவ ேவ  
ஊடகங்களில் பயணித்  வளர்ந்  வந் ள்ள . தற்ெபா  ெமாழியான  கணினி, ைகேபசி 
மற் ம் பல்ேவ  ெதாழில் ட்பக் க விகளா ம் பயணிக்கிற . இந்த ற்றாண் ல் 
கணினி ம் ைகேபசி ம் மற் ம் பல்ேவ  வைகயான ெதாழில் ட்பக் க விக ம் 
மக்க ைடய பயன்பாட் ற்கு வந்த ள்ள .  இதன் காரணமாக ெமாழித் ெதாழில் ட்பம் 
வளரத் ெதாடங்கிய . ெமாழித் ெதாழில் ட்பம் என்ப  ெமாழிைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  மனித ம் கணினி ம்  ஊடா வதாகும். இ வா  ஊடா  நிகழ்வதற்குப் பல்ேவ  
ப நிைலகள் உள்ளன. ஒ  நிைலயில் திய திய கணினி ெமாழியியல் ஆய் கள் நைடெபற 
ேவண் ம். மற்ெறா  றம் பல்ேவ  ெமாழித் ெதாழில் ட்பக் க விகள் உ வாக்க 
ேவண் ம். ேமற் ாிய ெமாழித் ெதாழில் ட்பத்திற்கு அ ப்பைடயாக இ ப்ப  தரவகம். 

ெமாழித் ெதாழில் ட்பம் என்ப  ைறகைள ஒ ங்கிைணத் க் ட் த் திட்டமாகத் 
திகழ்கின்ற . அதாவ  தகவல் ெதாழில் ட்பம் (Information Technology), கணினி 
ெமாழியியல் (Computational Linguistics), இயற்ைக ெமாழி ஆய்  (Natural Language 
Processing-NLP), ெமாழிப் ெபாறியியல் (Language Engineering), கணினித் ெதாழில் ட்பம் 
(Computer Technology), ெமாழி ம் உளவிய ம் (Language and Psychology), தரவக 
ெமாழியியல் (Corpus Linguistics) ேபான்ற பல ைறகள் இைணந்த கலைவயாகக் 
காணப்ப கிற . இைவ ஆரம்ப காலத்தில் சி சி  ஆய் களாகத் ெதாடங்கப்பட் ப் பின்  

ைறகளாக வளரத்ெதாடங்கின. இந்த க விகள் அைனத் ம் ேபச்  ெமாழியி ம் எ த்  
ெமாழியி ம் அைமய ேவண் ம்.  இ வைர ெமாழித் ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி ம் 
ெமாழித் ெதாழில் ட்பத்திற்காக ம் உ வாக்கப்பட் ள்ள மற் ம் உ வாக்கப்பட ேவண் ய 
க விக ம் தர த்தளங்க ம் பின்வ மா   

3.1 ெமாழித் ெதாழில் ட்பக் க விகள் 
1. ெசால்லைட க் க வி (Indexing tool) 
2. ெதாடரைட க் க வி (Concordance tool)  
3. பயில்ெவண் ஆய் க் க வி (Frequency analysis tool)  
4. உைர ஒப் ைமக் க வி (Text comparison tool)  
5. ெசால் வைகப்பாட் க் க வி (POS tagger tool)  
6. தமிழ் அகர வாிைசக் க வி (Tamil sorting Tool)  
7. உ பனியல் பகுப்பி (Morphological analyzer)  
8. உ பனியல் உ வாக்கி (Morphological generator)  



9. ெதாடரனியல் குறிப்பான் (Syntactic tagger) 
10. ெதாடரனியல் பகுப்பி (Syntactic parser) 
11. ெதாடரனியல் குறிப்பான் (Sentence segmenter) 
12. ெசாற்பகுப்பி (Word segmenter) 
13. ெதாடர்ப் பகுப்பி (Phrase predicator) 
14. வினா விைட (Question Answering (QA)) 
15. ெசாற்ெபா ள் மயக்க நீக்கி (Word Sense Disambiguation (WSD)) 
16. ெசாற்ெபா ள் மயக்கம் நீக்கி (Knowledge Representation from Text) 
17. ெசாற்ெபா ள் குறிப்பான் (Semantic tagger Tool) 
18. ஒ கால மின்னகராதி  (E-dictionary for synchronic Tamil) 
19. வரலாற் க்கால மின்னகராதி (E-dictionary for Historical Tamil) 
20. வரலாற் க்கால மின்ெசாற்ேகாைவ (E-Thesauruses for Historical Tamil) 
21. தமிழ்த் ேத ெபாறி  (Search Engine for Tamil) 
22. தமிழ்ச் ெசால் வைல (WordNet for Tamil) 

3.2 ெமாழித் தர த்தளம் (Language Database) 
1. ல பாடம் (Source Text)  
2. சந்திபிாித்த பாடம் (Hyphenated Text)  
3. ெசால்பிாித்த பாடம் (Segmented Text)  
4. குறியீட் த் தரவகம் – இலக்கணவைக (Annotated corpus –Pos. TAG)  
5. குறியீட் த் தரவகம் - ெதாடாியல் (Annotated corpus –Syntactic TAG)  
6. குறியீட் த் தரவகம் – ெபா ண்ைமயியல் (Annotated corpus –Semantic TAG) 
7. குறியீட் த் தரவகம் – க த்தாடவியல் (Annotated corpus - Pragmatic TAG) 
 

4. சங்க இலக்கியத் தரவகம்  
தற்காலத் தமி க்கான தரவகத்ைதப் பல்ேவ  ஆய்  நி வனங்கள், பல்கைலக்கழகங்கள் 

உ வாக்கி வ கிற . சங்க இலக்கியங்க க்கான தரவகத்ைத ேமற்குறிப்பிட்ட  ெமாழியியல் 

க விகளின் ைண ெகாண்  உ வாக்கலாம்.  ெமாழித் ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி 
சங்க இலக்கியத் தர கள் ெசம்ெமாழித் தமிழாய்  மத்திய நி வனத்தின் ெமாழித் 

ெதாழில் ட்பப் ைறயால் உ வாக்கப்பட் வ கிற . இதில் தல் கட்டமாக 20 

(ெதால்காப்பியம், எட் த்ெதாைக, பத் ப்பாட்  மற் ம் இைறயனார்களவியல்) சங்க 
இலக்கியங்க க்கான தரவகம் உ வாக்கப்பட்  இைணயவழித் ெதாடரைட  ஒன்  

உ வாக்கப்பட்  இைணயத்தில் (http://www.cict.in)அளிக்கப்பட் ள்ள . சங்க 
இலக்கியங்க க்கான ெசால்லைடைவ உ வாக்குவதற்குச் சங்க இலக்கிய ெசால்லைடவி 
எ ம் ஒ  ெமன்ெபா ள் உ வாக்கப்பட் த் தரவிரக்கம் ெசய்  ெகாள் ம் வைகயில் 

அளிக்கப்பட்  வ கிற . சங்க இலக்கிய ஆய் கைள ேமம்ப த் ம்ேநாக்கில் சங்க 



இலக்கியங்க க்கான குறியீட் த் தரவகம் உ வாக்கும் பணி நைடெபற்  வ கின்ற . 

இந்தக் குறியீட் த் தரவகங்கைள உ வாக்க (POS Annotation for Classical Tamil semi 

tagger) எ ம் ெமன்ெபா ள் ஒன்ைற உ வாக்கி இதன் வழி சங்க இலக்கியங் க்கான 

குறியீட் த் தரவகம் உ வாக்கபட் வ கிற .  

5. ெமாழியியல் க விகள் உ வாக்கும் ைற 
சங்க இலக்கிய ஆய் க க்குப் பயன்ப ம் ெமாழியியல் க விகள் உ வாக்கம் இரண்  
பிாி களாகப் பிாிக்கலாம். 1.தர கள் வழி (Corpus based approach) ெமாழியியல் க விகள் 
உ வாக்கம் 2. விதிகள் வழி (Rule based approach)  ெமாழியியல் க விகள் உ வாக்கம் 
என்பன.  
5.1 தர கள் வழி ெமாழியியல் ெதாழில் ட்பக் க விகள் உ வாக்கம் 

இைணயதளங்களி ம், ல்வ வி ம் உள்ள சங்க இலக்கியத் தர கைளப் 
பயன்ப த்தி சங்க இலக்கியங்க க்கான ெமாழியியல் ெதாழில் ட்பக் க விகைள 
உ வாக்கலாம். 
5.2 விதிகள் வழி ெமாழியியல் ெதாழில் ட்பக் க விகள் உ வாக்கம் 

ெமாழியியல் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி  கணினி ாிந் ெகாள் ம் வைகயிலான 
ெமாழியியல் விதிகைள உ வாக்கி இதன் லம்   ெதாழில் ட்பக் க விகைள 
உ வாக்கலாம். இதன் வழி உ வாக்கும் க விகள் அதிக சதவிகிதத்திலான கைளக் 
த கிற .  ேம ம் இதற்கு அதிகம் தர கள் ேதைவப்ப வ  இல்ைல. ெமாழியியல் 
விதிகைளப் பயன்ப த்திச் சங்க இலக்கியத்திற்கான உ பனியல் பகுப்பான் உ வாக்கும் 

ைற பின்வ ம் சங்க இலக்கியத்தில் இடம் ெப ம் பன்ைமக்குறிட் ற்கான உ பனியல் 
பகுப்பான் ெமாழியியல் விதிகைளப் பயன்ப த்  உ வாக்கும் ைற                     

1. Check the root word dictionary { if ‘yes’ assign the appropriate tag } 
2. Else check the suffix  
3. If the suffix is ‘kaḷ’ assign the tag as ‘PL’ 
4. Check the root word dictionary  
5. if yes assign the root word dictionary as ‘NN’ { go to step 22 } 
6. Else if the suffix is ‘ṅkaḷ’ 
7. Remove the first character  of the suffix ‘ṅ’ 
8. Assign the tag as ‘PL’ 
9. Add (m) in the last character of  root word  
10. Assign the Tag as ‘NN’ {go to step 22 } 
11. Else if the suffix is‘ ṟkaḷ‘ 
12. Remove the first character of the suffix ‘ṟ’   
13. Assign the tag as ‘NN’ 
14. Add (l) in the last character of  root word  
15. Assign the Tag as ‘NN’ {go to step 22 } 
16. Else if the suffix is‘ṭkaḷ‘ 

17. Remove the first character of the suffix ‘ṭ’   
18. Assign the tag as ‘PL’ {go to step 22 } 
19. Add (ḷ) in the last character of  root word  
20. Assign the Tag as ‘NN’ 
21. Else assign as ‘NN’ {go to step 22 } 
22. Stop. 



உதா. 
மகள்  makaḷ (ஐங். 91:3), திங்கள்  tiṅkaḷ (பாி. 3:5),  மக்கள்  makkaḷ ( ற.191:3) 
கிைளகல் (kiḷaikal) (நால.191:2)     கலைவ+ கள் (kalavai+ kaḷ) (நால .268) 
இடங்கள்  (Iṭaṅkaḷ) (ெதால். 1154:2)    ெசாற்கள்  (coṟkaḷ) (க . 81:13)  
 

ைர 
ெமாழித் ெதாழில் ட்பத்தின் பயைன அைடவதற்கு மிகுதியான உைழப் ம் தமிழ் அறிஞர்கள், 
ெமாழியியல் அறிஞர்கள் மற் ம் கணினி வல் னர்களின் ட்  யற்சி ேதைவப கிற . 
இந்திய ெமாழிகள் அைனத்திற்கும் ெமாழித் ெதாழில் ட்பக் க விகைள உ வாக்க பல்ேவ  
ஆய் நி வனங்கள், பல்கைலக்கழகங்கள் மற் ம் அர  சாரா நி வனங்க ம் ஈ பட்  
வ கின்றன். பிர , ஆங்கிலம், ெஜர்மன் ேபான்ற ெமாழிகளில் கணினி ம் மனிதர்க ம் 
ேவண் ய தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக் ய இைட கம் நன்கு வளர்ச்சியைடந்  
உள்ள . இ ேபால தமிழ் ெமாழியின் கணினிப் பயன்பா  சிறக்க திய ெதாழில் ட்பக் 
கண் பி ப் கைள அர  ஊக்குவிக்க ேவண் ம். ெதாழில் ட்பங்கைள அவரவர் 
ெமாழியிேலேய பயன்ப த்த அர  விழிப்பணர்ைவ ஏற்ப த்த ேவண் ம்.  
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