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ைவ

அரசில்

நாெனா

அரசிதழ்

தமிழிலக்கியத்தில் எல்லாேம எனக்குப் பி த்த

என்றா

அ

வலன்

(Gazetted

ம் என்ைன இ த்

Officer).

அரவைணத்த

ெசய் ேளாத் கள் என்கிற மரபியற் கவிைததான். கூடேவ நானாகத் ேத க் ெகாண்ட ஒ
ெபா

ேபாக்கு கணினி ஆர்வம். எனேவதான் இைணயத்தில் தமிெழன்ப

என்ைன மிக ம்

இ த்தைணத் க் ெகாண்ட . ேதம ரத் தமிழ்ெமாழியில், இைணயத்தமிழ், தனித்தமிழ்,
ைபந்தமிழ், வண்டமிழ், ெசந்தமிழ், ஒண்டமிழ்,

யதமிழ், ெகா ந்தமிழ், பழந்தமிெழன

தனித்தனியாகப் பிாித் ச் ெசால்ல ஏ வாக பிாி கள் ஏ மில்ைல. எல்லாேம ெசம்ெமாழியாம்
நம்ெமாழிதான். வழக்கிேல பலவாறாக பயன்பாட்டாளர்கள் பிாித் ப் ேபசுகின்றனர்; வாழ்த்தி
மகிழ்கின்றனர் அ வளேவ! தனித்தமிழ்,
தமிழன்பர்கள்

அைனவ ம்,

யதமிழ், ெகா ந்தமிழ், பழந்தமிழ் இ வைனத் ம்

பலநிைலகளில்

இலக்கண,

இலக்கியத்

அறிந்தி க்கக் கூ யைவேய. ஆனால் இந்த இ பத்ெதான்றாம்
தமிெழன்

திதாக கிளம்பியி ப்ப
இதன் விளக்கமாக

(எ

மசி), தாள், அச்சு இவற்றின்

ெதாைலக்காட்சிகளி
க்கள்

இைணயத்தி

ற்றாண் ல் இைணயத்

எ ?
த

ல் ஒ

ன்

ைர: இ வைர நாம் எ

ேகால், தீந்தா

ைணேயா , நாள்/ வார/ திங்கள்/ ஆண்

இதழ்களி

ம்,

ம் தான் கன்னல் தமிைழச் சுைவத்ேதாம். இன்ேறா கணினி ம்,

இைணயத் ெதாடர் ம், இைணயதளங்க
வைலப்

ய்ைமயாக

எனப்ப ம்

ம் நம

ம், ஒ ங்குறி எ த் ச் சீர்ைம ம் ( னிேகா ),

வைலப்

பதி க

ம்

ேகாேலாச்சும்

காலகட்டத்தில்,

தங்கத் தமிழ் ைக சி, ெவற்றிநைட ேபா கிறெதன்றால் அ

மிைகயான ெசால்லல்ல!
கிட்டத்தட்ட 1998 ெதாடங்கி, 2003 வைரயில் தமிழ் ஒ ங்குறி எ த்
ெகாண்

உ வாக்கப்பட்ட வைல தளங்கள், வைலப்

ைகயளேவ இ ந்த கால கட்டத்தில், தி
இைணயத்தில் உ

ெகாண்

குந்தரா

எண்களாக வ ம் அல்ல

திஸ்கி எ த் ச் சீர்ைமைய

க இைணய தளங்கள் இைவ

அவர்களின் ஏகலப்ைப ெகாண்

ந்தவர்கள் ைகயளேவ இ ந்தனர்.

அைமப் களில் கூட தமிழ் ஒ ங்குறி எ த்
வந்தன. ஒன்

க்கள், ச

குறி

யாகூ,

தலான

க்கைள ைகயாள்வதில் நிைறய சிக்கல்கள்
களாக வந்

ெதால்ைலப்ப த் ம். எனேவ

த ல் யாகூவில் பயன்ப த்திேனாம்.

மரத்த , சந்தவசந்தம், மரபிலக்கியம், ராயர் காபி கிளப், அகத்தியர்
யாகூ மின்மடற் கு மங்களில் அன்ைறக்கு திஸ்கி எ த்
ெசந்தமிைழ

எந்தவிதமான

கணினியில் பதிந்
என்

ேவ ேகாேலாச்சிய . ஆனால் நம்

ன்ப ம் இன்றி, எ த்

க்கைள இைணயிறக்கம் ெசய்

ெகாள்ளாமல் வைல லா ம் தமிழர் ஒ வர் எளிதாக ஒ

இதைழப் ேபால ப ப்பெதன்ப

தலான

நாளிதழ், வார

க னமானதாகேவ இ ந்த . எனேவ தான் 2003இல்

ைடய தளமான www.pudhucherry.com என்ற தளத்தில் தமிழ் ஒ ங்குறி தானியங்கி

எ த்

த் ெதாழில்

ட்பத்திைன ைமக்ேராசாஃப்ட் வழங்கிய இலவய ெமன்ெபா ள்

ஒன்றிைனப் பயன்ப த்தி உ வாக்கிேனன். ஆனால், அைத ம் இைணய நாேடா

(Internet-

Explorer), ெநட்ஸ்ேகப் நாவிேகட்டர்-8 (Netscape Navigator-8) ேபான்ற வைல லாவிகேள
ஒப் க் ெகாண்டன. மற்ற வைல லாவிகளில் தானியங்கி தமிழ் ஒ ங்குறி எ த்
உ வாக்கப்பட்ட என்

ைடய இைணய தளத்திைனக் காண்பதற்கு எ த்

வால்

ைவ பதிவிறக்கத்

தான் ேவண் யி ந்த .
2003ஆம்

ஆண் ல்

உ வான

பயன்ப த்தப்பட்ட தானியங்கு எ த்
அவசியமில்லாத

ஒன்றாக

ஒ ங்குறி எ த்

இ ப்பி

www.pudhucherry.com

ெதாழில்
ம்,

தன் த

என்ற

தளத்தில்

ட்பம், இன்ைறய காலகட்டத்தில்
ல்

2003ஆம்

ஆண் ேலேய

தமிழ்

ைவ வைல லா ம் அன்பர்க்குக் காட் யதால், அந்தத் தளத்தி

அதைன எ க்கவில்ைல. ேம

ம் கணினி, ம க்கணினி ஆகியவற்றில் மட் ேம வைல லவிய

தமிழன்பர்கள், இற்ைறக்குச் ெசல் டப்ேபசி, ஐ-ேபட், குறிப்ேப
க விகளின் வாயிலாக ம் வைலவலம் வ கிறார்கள். அவர்க
ெசந்தமிழில் ஒளிர ேவண் ெமன்ற ேபரவா ம் இதற்கு ஒ
இன்ைறய

ெசல் டேபசிகளின்

காட் தற்கு, தானியங்கு எ த்
தளமாக ம் இ க்கின்ற

ந்

க்கும் என்

க்

ைடய தளம்

கரணீயம்.

ஆந்திராயிட்

க்களால் என்

தலான மின்ன

இயங்குதளத்தில்

ைடய இைணயதளம் ஒ

தமிைழ

ெவள்ளாட்ட

ஆனால் இற்ைறக்கு கூகுள் ெதாடங்கி, யாகூ, ைமக்ேராசாஃப்ட்,

வாிைசயில், எத்தைனத் தமிழ் ஒ ங்குறித் இைணய தளங்கள்! ஒ ங்குறி பயன்பாட் க்கு வந்த
பின்னர் ேதடல் கூட ேதம ரத் தமிழில்!

அன்ைறக்குத் தமிழார்வலர்கள் பட்ட

இல்லாமல், இ க்கின்ற எல்லா வைல லாவிக
மின்மடல்க
எந்தவித

ம், இயங்குதளங்க

ம், ேத

ெபாறிக

ன்பங்கள்

ம், கு மங்க

ம் (Operating Systems), தமிழ் ஒ ங்குறி எ த்

ன்ப ம் இன்றி இயல்பாக கண் ன்னர் ெகாண்

ம்,
ைவ

வ கின்றன. காணேவ மிக ம்

மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற .
ஆனால் இன்
ன்ேனா கள் கூ

ம் ெசல்ல ேவண் ய

ரம் அதிகேம. ஏெனனில் தமிழார்வல

ஏற்ப த்திய இன்ைறய தமிழ் ஒ ங்குறித் தரெமன்ப

(Unicode

Standard) 1988ஆம் ஆண் ல் பயனான, அதிகம் வைளக்கவியலாத, கட் பா ள்ள எட்
பிட்

இஸ்கி தரத்ைத

ஆயிரக் கணக்கில் எ த்

(8 Bit ISCII Standard) அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . கிட்டத்தட்ட
க்கள் ெகாண்ட எளிதாக்கப்பட்ட சீனெமாழிக்கு கூட (Simplified

Chinese) ஒ ங்குறி அைமப்ைப அ
இன்

கி அதிக இடங்கள் கிைடத்தி க்கும் ேபாதில், தமி க்கு

ம் கூ தலாக இடங்கைள ெப வதற்கு நம் ைடய அரசுகள் அவசியம்

ன்ென க்க ேவண் ம். தற்ேபா
தமிழார்வலர்கள்

ஆகிேயார்,

யற்சிகைள

பல தன்னார்வல அைமப் கள், இலக்கிய கழகங்கள்,

உகர,

உகார

தமிழ்

உயிர்ெமய்கைளப்

பற்றி

பல்ேவ

க த்தாடல்களில் ஈ ப வைதக் காண்கிேறன்.
இன்றி க்கும் இடவாிைச, குறி

, அைமப்

இைவ மாறாமல், உகர, ஊகார

ெமய்கைளக் கூட எளிதில் தமிழ் குறி ட்

அட்டவைணயில் இடம் ெபற ைவக்க

இ

இங்ேக

பற்றிய

என்

ைடய

க த்திைன

கடைமப்பட் ள்ேளன். ஒ ங்குறி அைமப்பான
அட்டவைணயில்

(Unicode

Code

U+0BFF

வைர

ெமாத்தம்

128.

வைகப்ப த் ம் வாிைசெயன்ப

எதிர்காலத்திற்கான

க்க

இதில்

பதி

ெசய்யக்

தற்ேபாைதய

56

க்கு அளித்த இடங்கள் U+0B80

ஒ ங்குறி

குறி ட்

ன்னர்

(Unicode Consortium), ஒ ங்குறி குறி ட்

Chart),

ெவற்றிடங்கைள ம் ேசர்த் , தமிழ் எ த்

உங்கள்

ம்.

அைமப்பின்

தல்

ேகாட்பா களின்ப

அட்டவைணயில் எ த்

அைம

தலால்

ைகயாளப்ப வதில்ைல (Sorting order cannot be handled by character placement in a code
chart)

என்பதால்,

இற்ைறக்குப்

பல்ேவ

தமிழார்வல

அைமப் கள்

க த்தா கின்ற, தமிழின் ெமாத்த உகர(18), ஊகார(18) உயிர்ெமய்க
,

வைர), மா பட்ட அைமப் ைடய , கர

38 (18+18+2) எ த்
வாிைச, அைமப்
பயன்ப த்த இய

கார ( ,

தங்களிைடேய

டன் (கு,கூ

தல்

ஆகிய 2) உயிர்ெமய்கள் ேசர்த் ,

க்கைள ேமற்ெசான்ன 56 ெவற்றிடங்களில், இ க்கின்ற குறி

மாறாமல் இைணப்பதால், உகர ஊகார உயிர்ெமய்கைள அப்ப ேய
ம்.

இைத நான் ஏன் ெசால்கிேறன் என்றால், தமிழின் உயிர்ெமய் எ த் களின்
குறி

க

க்கான பயைன, தனிப் பயன் எ த்

(Private use Characters) இடங்கைளப்

ெப வதன் வாயிலாக ம் ெபறலாம் என்றி ப்பி
processing) இஃ

ம், உள்ளீட் ச் ெசயல் ைறக்கு (internal

அதிகம் உத ேமயன்றி, ெபா ப் பயன் நிர கள் (General Purpose

Programmes) அவற்ைற அப்ப ேய உள்வாங்கி ெவளிக்காட் மா என்ப
தமிழில்
அைழக்கப்ப ம்

இைணயதளங்க

தமிழ்

வைலப்

க்க

ம்,

வைலக்கு ல்கள்

ம்(Tamil

என்

Web-blogs),

பல்லாயிரக் கணக்கில் உ வாக்கப் பட் , உலகின் பல

ேகள்விக்குறிேய!
கைலநயத்ேதா

ெசய்திப்

ைலகளி

பலைகக

ம் உள்ளவர்கள் தம

தமிழாக்கத் திறைமகைள ெவளிக் ெகாணரத் தைலப்பட் ள்ளனர். இதழ்ச் சுற் ம்,
ெவளி

ம், ஒ வர

ஆக்கங்கைள ஒ

பார்ைவக்குக் ெகாண்
ைவத்தி ந்தால்
இ க்ைகயி

ெசால்ல

ேபா ம்,
ந்

எவ ம்

ெகாண்ேட, தம

குறிப்பிட்ட எல்ைல வைரயி

ம்,
த்தக

ம் தான் வாசகர்களின்

ம். ஆனால் இைணய இைணப் ம், தரமான கணினி ம்
தனி/கு ம

மின்மடல்கள்

வழியாக

பைடப் கைள இைணய தளங்க

இ க்கின்ற
க்கு அ

ப்பி

பன்னாட்டவ ம் காணச் ெசய்ய இய

ம். அ

தமிழ் அன்பர்களின் ஆக்கங்கைள ப த்

இன் ற ம் இய

ெவ ம்
கிைடக்காமல்

றாண் க்கு

அல்லா கிேறாம்.

ேபாலேவ அைனத்

நாட் ன் இைணயத்

ம்.

ன்னர் பதிப்பித்த பைடப் கள் கூட இன்

நாேன

இன்

ந. .

ேவங்கடசாமி

நாட்டாாின்

யாப்ப ங்கலக் காாிைக உைரயின் 1940 ஆம் ஆண் ன் பதிப்பிைனத் ேத த்ேத
ேபாேனன். ேதசிகமாைலெய

ம்

ப

அ

த் ப்

ல் ேபான இடந் ெதாியவில்ைல. யாப்ப ங்கலக் காாிைக

வி த்தியின் பதிப்ேபா மிகக் குைறந்த அளவிேலேய

லகங்களில் இ ப்பதாகக் ேகள்வி.

ஆனால் இைணயத்தில் ெவளியாகும் பைடப் கள் காலத்தால் அழியாத காவியமாக நிற்கக்
கூ யைவ, ஏெனனில் இைணய இதழ்களின் பின்ேனாக்கிய பதிப் கள் ேசமிக்கப்ப வ
கு வட் களில் (Compact Disc), வன்தட் களில் (Hard Disc).
ம ைரத்

திட்டம்

(Madurai

Project),

தமிழ்

இைணய

கல்விக்

கழக

இைணயதளம் (Tamil Virtual University), தமிழ் மர

அறக்கட்டைள (Tamil Virtual

Foundation) ஆகியவற்றில்

சங்க இலக்கியங்க

இன்றி க்கும் அைனத்

ற்றாண் க்குப் பின்னர் ேதான்றிய பல இலக்கியங்க
ெப ம்பான்ைம இலக்கியங்க
நிைறய இலக்கியங்க

ம், இன்

ம், 15 ஆம்

ற்றாண் ற்கு பின் வந்த

ம் இன்ைறய 20ஆம்

ற்றாண்

ெவளியான

யாத வ வத்தில் பா காக்கப் பட் ள்ளன.

ஆனால் நாட் ைடைம ஆக்கப்பட்ட பல
அைமப்பாக ஒன்

6ஆம்

ம் வைலேயற்றம் ெசய்யப்பட் , கடற்ேகாள், ெந ப் , நிலந க்கம்,

ஆழிப் ேபரைல இைவேய ம் அண்ட

ஆண் கள் கடந்த

ம்,

ல்கள், அச்சிேல ெவளிவந்

பல

ல்கள், ஆகியவற்ைற இைணயத் தமிழார்வலர்கள் அைனவ ம் ஒர்
கூ , தட்டச்சு ெசய்

எண்ணியல் வ விேல வைலேயற்றம் ெசய்தல்,

இன்ைறக்கு நம்மைனவாின், குறிப்பாக இைளேயாாின், இன்றியைமயாத கடைம என்
இங்ேக உங்கள்

ன்னர் பதி

ெசய்ய வி ம் கிேறன். நா

ம் சில

ல்கைளத் தட்டச்சு

ெசய் , ம ைரத் திட்டம் (Madurai Project), தமிழ் மரபியல் தளம் (Tamil Heritage)

தலான

தளங்களில் வைலேயற்றி இ க்கிேறன்.
ேம

ம் இன்

ஒ ேவா

இைணய தள ம் ஒ ேவா

எ த்

பயன்ப த்தி தளத்திைன உ வாக்கும் நிைல மாறி, அைனவ ம் ஒேர வைகயில்
எ த்

க்கைளப் பயன்ப த் ம் நிைலக்கு வந் விட்ட ப யால், இன்

தமிழ் எ த் க்கைள உள்ளீ

ேபாற்றி வளர்க்கும், யாகூ கு மங்க
தலான இைணயதளங்க

எ த் க் காட் கின்றன.

னிேகாட்
தளங்களில்

ெசய்ேத பக்கங்கைள, விவரங்கைள, தளங்கைள ேத ம்

வசதியிைன அைடந்தி க்கிேறாம். இத் டன் கூ தல் விவரமாக, இன்
(Facebook)

ேத

விைன

ம், கூகுள் கு மங்க
ம், கிறீச்சான், ச

எனேவ தமிழன்பர்கள்

க

மரபிலக்கியத்திைன

ம், கிறீச்சான் (Twitter),
க அைமப் க

க

ல்

ம் தமிைழ அழகுற

ல், கிறீச்சான் தாண் , தமிழின்

ேமன்ைமக்காக, தமிழ் விக்கி

யா, ம ைரத் திட்டம், தமிழ் மரபியல் தளங்களி

ம் மிகுந்த

அளவில் பங்கு பற் தல் ேவண் ம்.
இைணயத்தில் வளர்வ
கைதகள் மட் மல்ல, மரபிலக்கியப்ப
இன்ைறய

காலகட்டத்தில்,

சுற்

ெவ ம் உைரநைட,

க்கவிைத, கட் ைரகள்,

எ தப்ப ம் தமிழ்ப்பாக்க
ழைலப்

பா க்காக்க

ம்தான். கைடசியாக,
ஏ வாக

மரங்களின்

பா காவலனாக ம் இைணய இலக்கியம் ெசயல்ப கிற . எப்ப ெயனில், மட
நாளிதழ்க

க்கும், தா

க்கும், தீந்தா க்கும் ேவைலயில்லாமேலேய தமிழ் வளர்கிறேத!

க்கும்,

