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ன் ைர 

ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக அச்சுப்ெபாறி இயந்திரங்கள் 
கண் பி க்கப்பட்டதனாேலேய நாம் இன்  ஒப்பற்ற இலக்கண இலக்கிய 

ல்கைளக் காண கிற . அவ்வளர்ச்சிப் ப நிைலயின் உச்சமாகத் திக ம் 
கணிப்ெபாறி, நம் இலக்கிய இலக்கண ஆய் கைள எளிய ைறயில் ேமற்ெகாள்ள 
உ ைணயாக உள்ள . சான்றாக, இலக்கியத்தில் நாம் ஒேர ஒ  வார்த்ைதையக் 
குறித்  ஆய்  ேமற்ெகாள்கின்ேறாம் எனில் அவ்வார்த்ைத எங்ெகல்லாம் பயின்  
வ கின்ற  என்பைத அவ்விலக்கியம் வைத ம் நாம் ப த்  பார்த்ேத 
கண்ெட க்க ேவண் ம். மாறாக கணினியின் பயனால் அவ்விலக்கியத்தில் 
அவ்வார்த்ைத எங்ெகல்லாம் இடம்ெபற்  வ கிற  என்  ஒேர ெநா யில் 
கண் பி த்  விட ம். இதன் பயனால் ேநரம் குைறவ  மட் மில்லாமல் 
அந்ேநரத்தில் அதன் ெதாடர்பான பல இலக்கியங்கைள ம் நம்மால் ஒப்பிட்  அறிய 
இய ம். 

 இலக்கியம் என்றாேல விளக்க ைற, ஒப் ட் ைற என்ற ஆய் களாகேவ 
இ ந்த நிைல மாறி இன்  ள்ளிவிவர ஆய் களாக ம் இலக்கிய ஆய் கள் 
நைடெப வதற்குக் கணினி ெப ம்பங்கு ஆற்றி வ கிற . உதாரணமாக, சங்க காலம் 

தல் தற்காலம் வைர ள்ள “தமிழகத்தின் வ வாய்” குறித்த தகவல்கைள 
இலக்கியங்கள் பதி  ெசய் ள்ளைத ஆராய்கிேறாம் எனில் பல்கிப் ெப கி ள்ள 
இலக்கியங்கள் ைமைய ம் நாம் ப த்  ப்பதற்ேக ன்  ஆண் கள் 

ந் வி ம். எனேவ வ வாயின் ஒ  பகுதியான வாிையக் குறிக்கும் திைற, உல்கு, 
ர  த ய ெசாற்கள் இலக்கியங்களில் எங்ெகல்லாம் பயின்  வ கின்றன 

என்பைத கணினியின் வழி ேத ேனாம் எனில் அவ்விலக்கியத்தில் அவ்வார்த்ைதகள் 
எவ்விடத்தில் உள்ள  என்ப  குறித் ம் எத்தைன ைற பயின்  வந் ள்ள  
என்ப ம் அவ்வார்த்ைத அப் த்தகத்தில் இடம் ெபற் ள்ள பக்கத் ட ம் ஒேர 



  
 

     
 
 
 

ெநா யில் கண் பி த் க் காட் வி வதனால் அவ்வாய்  எளிய ைறயில் 
நைடெபற ெப ம்பகுதி கணினி உத கிற .  

இவ்வாறாக,  தமிழ் இலக்கண இலக்கிய ஆய் கள் எளிய ைறயில் 
நைடெப வதற்குக் கணினி எவ்வா  ெப ம்பங்கு ஆற்றிவ கிற  என்பைதக் 
குறித்   இக்கட் ைர அைமந் ள்ள . 

தமிழ் ஆய்வில் கணினி 

”பைழயன கழித ம் தியன குத ம் 
 வ வல கால வைகயினாேன”   

என் ம் நன் லாாின் கூற்றின்ப  கணினியின் வழி இலக்கிய ஆய் கைள 
ேமற்ெகாள்வதனால் பல்ேவ  நன்ைமகைள நம்மால் அைடய கிற . காலத்திற்கும் 
ேநரத்திற்கும் மக்களின் ேதைவக்கும் ஏற்றவிதமாக ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி நமக்கு 
உத கிற . தமிழ்ெமாழி கற்ற க்கும் கற்பித்த க்கும் இைணயவழிக் கல்வி ெபாி ம் 
உத கிற . 
 அச்சு ஊடகங்களின் லம் இலக்கிய இலக்கணங்கைள பதி  ெசய் ள்ளதால் 
அைடந்த பலைனக் காட் ம் கணினி வழியில் இைணய ட்பங்களின் லம் தமிழ் 
ெமாழியின் வளர்ச்சிைய உலகெமங்கி ம் பரப்ப இய ம். காரணம் ல்கைளத் ேத  
ப க்கும் நிைல மாறி இன்  கணினி வழிக் கல்வியின் லேம பயி வதற்கு 
மாணவர்க ம் ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். 

 இவ்வா  பலவைகயில் கணினி பயன்ப கிற . தமிழ் இலக்கண 
இலக்கியங்கள் குறித்  ஆய்  ேமற்ெகாள் ம் ஆய்வாளர்க க்கு மிகத் ல் யமானத் 
தர கைள ேசகாிப்பதற்குக்  கணினியின் பயன்பா  ெப ம்பங்கு ஆற்றிவ கிற .
 கணினியின் ெசயலாக்கம் பல்ேவ  ைறகளில் அதன் ேதைவக் களங்களில் 

க்கமாக ெசயல்ப வ ப் ேபால் தமிழ் ஆய் க் களத்தி ம் எளிய ைறயில் 
பயன்பட்  வ கின்ற . இன்  தமிழ்ெமாழி ெதாழில் ட்பத் ைறயி ம் பல அாிய 
ெசயல்பா கைளக் கணினித்தமிழ் வழியில் ெசய்  வ கிற . 

 சங்க காலத் தமிழர்களின் வளமான பண்பா , நாகாிகம், கலாச்சாரம் 
த யவற்ைற எதிர்காலத் தைல ைறயினர் அறிந்  ெகாள் வதற்கு தமிழ் 

இலக்கியங்கைள நாம் கட் க்காக்க ேவண் ய  அவசியமாக உள்ள . இதன் 
அ ப்பைடயில் இைணய ம் தகவல் ெதாழில் ட்பங்க ம் ெப ம் பங்காற்றி 
வ கின்றன. 

 தமிழ் ெமாழிக்கு நிகர் தமிழ் ெமாழிதான் என்பைத நாம் அறிந்தேதா  பல ம் 
அறியச் ெசய்ய ேவண் ெமனில் அத்தமிழ் ெமாழியிைனக் கணினி வழியில் 
பயிற் விப்பதன் லமாகேவ ம். காரணம்  இக்காலக் கட்டத்தில் யா ம் அாிய 



  
 

     
 
 
 

ல்கைளத் ேத ப் ப ப்பதில்ைல மாறாக வளர்ந்  வ ம் இைளய ச தாயம் 
கணினியின் ன்ேன தம் காலத்ைதக் கழித்  வ கின்றனர். இதனால் தமிைழக் 
கணினி மயமாக்குவதால் தமிழ் ெமாழியின் சிறப்ைப வள ம் எதிர்காலத் 
தைல ைறயினர் பல ம் அறியச் ெசய்ய இய ம். 

 உலகளாவிய இைணய தளங்களின் லம் தமிழ் ெமாழியின் சிறப்ைப பல ம் 
அறியச் ெசய்ய இய ம். கணினியின் பயன்பாட் ல் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கைள 

க்கமான ைறயில் ெசால்லாய்  ெசய்ய ம், ேவர்ச்ெசாற்கைளக் 
கண்ெட க்க ம் கிற . இலக்கிய ஆய்விற்கு,  நாம் இ ந்த இடத்தில் 
இ ந்த ப ேய ேதைவயான பல தர கைளச் ேசகாித் க் ெகாள்ள கணினி ெப ம் 
உதவி ெசய்  வ கிற . ஆய்வாள க்குத் ேதைவயான தகவல்கைள மிக விைரவில் 
உட க்குடன் ெதாி ப் ப த் கின்ற . 

தகவல் களங்கள் 

 இன்  தமிழ்ெமாழியில் பலாயிரக் கணக்கான வைலதளங்கள் ெமாழிப் 
பயன்பாட் ற்கு உள்ளன. அவற் ள், Tamil virtual library1என் ம் இைணயதளத்தில் 
சங்க இலக்கியம் ெதாடங்கி அைனத்  இலக்கண இலக்கியங்க ம், 
நாட் ைடைமயாக்கப் பட்ட ல்கைள ம் ஒ ங்ேக ெதாகுத் க் ெகா த் ள்ளனர். 
அதில் நாம் ேத ம் தர கைள உட க்குடன் எ த்தாள கிற . 

 சான்றாக வாிையக் குறிக்கும் திைற, உல்கு, ர  த ய ெசாற்கள் 
இலக்கியங்களில் எங்ெகல்லாம் பயின்  வந் ள்ள  என்பைத கணினியின் தர கள 
ேதடல் வழியாக எளிதில் இனங்காணப்பட்ட .  

  

                                                            
1http://www.tamilvu.org/library/libindex.htm 



  
 

     
 
 
 

 

ேம ம் இலக்கியத்தில் வாிையக் குறிப்பதற்கு “வாி” என் ம் ெசால்ேல தன் த ல் 
“ க்கூடற்பள் ” என் ம் இலக்கியத்தில் தான் எ த்தாளப்பட் ள்ள  என்பைத 
அறிந்  ெகாள்வதற்குக் கணினி வழி ேதடல் அதிக அளவில் உதவி ாிந் ள்ள .  

வாிையக்(Tax) குறிக்கும் ெவவ்ேவ  ெசாற்க க்குண்டான அட்டவைணையத் 
தயாாிக்க Digital dictionaries of South Asia2 என் ம் தளம் ெபாி ம் உதவிய . 
அவற் ள் வாிையக் குறிக்கும் பிற ெசாற்கைளக் கண்ெட ப்பதற்கு “Tax” என்  
ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு ெசய்  ேத தைலக் ெகா த்தால் வாிையக் குறிக்கும் பல  
தமிழ்ச்ெசாற்கைள அ த்த விநா யிேலேய எ த் க் ெகா த்  வி கின்ற . 

 

 இத்ேதடல் வழியாக, வாிையக் குறிக்கும் தமிழ்ச் ெசாற்கள் (tax) சுமார் 481 
இடங்களில் பயின் வந் ள்ள  என்பைத சுட் காட் ள்ள . 

 அவற் ள் சங்க இலக்கியங்களில் வாிையக் குறிக்கும் ெசாற்கைளத் ேத ம் 
நிைலயில் திைற, உல்கு, ர  த ய ெசாற்கள் மட் ேம வாிையக் குறிப்பதற்காகப் 

                                                            
2 http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/list.html#tamil  
 



  
 

     
 
 
 

பயன்ப த்தப்பட்  வந் ள்ள . இைவ ேபான்  பல இைணய தளங்கள் தமிழ்வழி 
ஆய்விற்கு ெபாி ம் ைண ாிகின்றன.  

ள்ளிவிவர ஆய் க்கு கணினியின் பயன்பா  

 இலக்கிைய ஆய் கள் ெப ம்பா ம் விளக்க 
ைறஆய்வாக ம்,ஒப்பாய்வாக ம் இ ந்த நிைலமாறி இன்  ள்ளிவிவர 

ஆய் களாக ம் ெப கி வ வதற்கு கணினி ெப ம்பங்கு ஆற்றிவ கிற . சான்றாக 
தமிழகத்தின் வ வாய் எ ம் தைலப்பின் கீழ் ஆய்  ேமற்ெகாள் ம் ெபா  
வ வாயி ள் க்கியப் பங்கு வகிக்கும் வாிகுறித்த தகவல்கைள கணினி வழியில் 
ேத ம் ெபா  வாியான  எப்ெபயர்களில் வாங்கப்பட் ள்ள  என்பதைன 
அகராதிகள் எங்ஙனம் குறிப்பிட் ள்ளன என்  ஆரா ம் ெபா  பல 

ற் க்கணக்கான ெபயர்களில் வாிையக் குறிக்கும் ெசாற்கள் இடம்ெபற் ள்ளன 
என்பைத எண்ணிக்ைக டன் ஒ  ெநா ப் ெபா தில் எ த் க் காட் வி கிற . 
எனேவ நாம் ஆய்வில் அதைனப் ள்ளிவிவர அட்டவைணயாகேவ சான் டன் 
அளிக்க ம் .  

 இவ்வா  பல இைணய தளங்கள் தமிழ் இலக்கிய ஆய் கள் எளிய ைறயில் 
நைடெபற ெப ம்பங்காற்றிவ கிற . ேம ம் பல அகராதிகளில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
வாி குறித்த வார்த்ைதகைள எ த்தாள கணினி எளிய வழியில் உதவி ாிகின்ற . நாம் 
ேத ம் தகவல்கைளக் குைறந்த ேநரத்தில் உட க்குடன் எ த் க் ெகா ப்பதனால் 
ஆய்வாள க்கு ஆய்வின் ேமலான ஆர்வ ம் அதிகாிக்க உ ைணயாக உள்ள .  

 

 

 வரலாற்  ைற ஆய்வில் கள ஆய்  ேமற்ெகாள்ேவார் இடம், வழி ஏ ம் 
ெதாியாமல் அைலந்  திாிந்த நிைலமாறி கணினி ன் அமர்ந்  ெகாண்ேட கள ஆய்  



  
 

     
 
 
 

ேமற்ெகாள்ள இ க்கும் இடம் குறித் த் ேதைவயான பல தகவல்கைள அறிந்  
ெகாள்ள ஏ வாக இன்  ெதாழில் ட்பம் வளர்ந் ள்ள . எனேவ கள ஆய்  
ேமற்ெகாள்வ ம் எளிய ைறயில் அைமந் வி கிற . 

  ஒப்பாய்விைன ேமற்ெகாள்ேவார் பல ல்கைளப் ப த்  ஆய்  
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏ வாகப் பல இைணய தளங்கள் இன்  ல்கள் ைம ம் 
ெதாகுத்  வழங்கி ள்ள . ஆய் க்கட் ைரகள் பல ம் இைணய தளத்தில் 
ெவளிவந் ள்ள வண்ணம் இ ப்பதனால் ஆய்வாளர்கள் தம் ஆய் த் தைலப்பிற்கு 
ேபாதிய சான்றாதாரங்களில் ெப ம்பகுதிையக் கணினி வழியில்  எ த் க்ெகாள் ம் 
நிைல இன்  உ வாகி ள்ள . 

ைர: 

இவ்வா  ேத த் ெதாகுத்  எ திய ஆய் க்கட் ைரையத் தகுந்த ைறயில் 
கணினியில் தட்டச்சு ெசய்  பிரதி எ க்க ம் கணினி பயன்ப கிற . அங்ஙனம் 
தமிழில் தட்டச்சு ெசய் ம் ெபா  உ வாகும் இலக்கணப் பிைழைய ம் எ த் ப் 
பிைழைய ம் கண்ெட க்கும் ெமன்ெபா ள்க ம் இன்  அதிக அளவில் உள்ளன. 
இதனால் இலக்கிய ஆய்விைன விைரவாக ம் திய ேகாணத்தி ம் ேமற்ெகாள்ள  
இய கிற .  

பிற்ேசர்க்ைக : 

தமிழ் இலக்கிய ஆய்விற்கு உத ம் சில வைலதளங்கள்: 

http://www.projectmadurai.org/index.utf8.html  

http://www.tamilvu.org/library/libindex.htm 

http://learnsangamtamil.com  

http://www.tamilkalanjiyam.com/literatures/sangam_literatures.html  

http://ilakkiyam.com/  

http://www.valaitamil.com/literature  

http://tamilnation.co/literature/anthologies.html 

http://www.srmuniv.ac.in/tamilperayam/tamil_kalvi.html  

http://www.cict.in/  

http://www.tamilkalanjiyam.com/literatures/  


