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மனித இனம் கடந்
வளர்ச்சிைடந்

வந்த பாைத வியக்கதக்க . மனித நாகாிகம் ெமல்ல ெமல்ல

வந் ள்ளன. அவற்றில் ெமாழி ம் ஒன் . கைல, பண்பா , கலாச்சாரம்

என ஒவ்ெவா
ைறயி ம் உலக ெமாழிகள் ப ப்ப யாக வளர்ந் வந் ள்ளன. மனித
இனம் ேதான்றி இன்ைறய காலம் வைர கல்வி ைறயில் ெபாிய மாற்றங்கள்
நைடெபற் ள்ளன.
உலக ெசவ்வியல் இலக்கியங்களில் தமிழ்ெமாழி ம் ஒன் . யாமறிந்த
ெமாழிகளிேல தமிழ்ெமாழிேபால் இனிதான ெமாழிையக் கண்டதில்ைல என்ற பாரதியின்
வாக்கு மிகச் சிறந்த . அத்தகு சிறப் க்ெகாண்ட தமிழ்ெமாழியில் எண்ணிலடங்கா
இலக்கியங்கள்

குவிந்

கிடக்கின்றன.

இைவகளில்

சங்க இலக்கிய

பைடப் கள்

தைலைம சான்றதாக விளங்குகின்றன. இன்ைறய காலத்திற்கு ஏற்ற ந ன வசதிக
அறிவியல்
ேவண் ய

ைறயில் தமிழ் இலக்கிய, இலக்கணங்கைள மாணவர்க

டன்

க்குக் கற் த்தர

ழ ல் நாம் உள்ேளாம். அதற்கு இன்ைறய மின் ஊடகங்கைள மாணவர்கள்,

ஆராய்சியாளர்கள், ெமாழியியல் அறிஞர்கள் பயன்ப த்த ேவண் ம். அதற்கு உலகில்
இயங்கும் ெமாழிகளில் ெப ம்பான்ைமயானைவ மின் ஊடகங்கைளப் பயன்ப த்தத்
ெதாடங்கி

அதில்

பயன்பா கள்
இ

ெவற்றி ம்

உலக

அளவில்

ேரல்). எனேவ இன்

கிைடத்தா
ெகாண்

ம் இன்

கண் ள்ளனர்.
ெப ம்

அதன்

தாக்கத்ைத

பயனாக

அந்த

ஏற்ப த்தி ள்ள .

ெமாழியின்
(ெஜர்மன்,

மின் ஊடகங்களில் தமிழ்ெமாழிக்கான அ ப்பைட இடம்

ம் நாம்

ைமயாக ம், தமிைழ அ த்தக் கட்ட வளர்ச்சிக்கு

ெசல்லேவண் ம். இயந்திரத்தின் (மின் ஊடகம்) வழி ேபச் ைரயி

எ த் ைரக்கும்,

எ த் ைரயி

தமிழ்ெமாழிக்கும், தமிழ் ெமாழியி

ந்

ேபச் ைரக்கும்,
ந்

பிற உலகெமாழிக

உலக

ெமாழிகளி

ந்
ந்

க்கும் ெமாழிெபயர்க்கும்

பணிைய நாம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கு மின் ஊடகங்களில் நம

சங்க இலக்கிய

ெசால்லைட கைள ம், அகராதிகள் ெதாகுத்தைல ம் நாம் தீவிரப்ப த்த ேவண் ம்.
அப்ெபா

தான் மின் ஊடகங்களில் வளர்ச்சியில் நாம் ன்ேனற்றம் அைடய
ம்.
த ல் தமிழ்ெமாழியில் உள்ள அைனத்
ல்களில் ெசால்லைட கைள ம்

கணினி

ாிந் ெகாள்

இ ந்தா

ம்

ம் விதமாக உ வாக்க ேவண் ம். இப்பணி மிகப்ெபாிய .

த ல் சங்க இலக்கிய

ல்களான பத் ப்பாட் , எட் த்ெதாைகயின

ல்களின் ெசால்லைட கைள ம் அகராதிகைள ம் ெதாகுத்

ெவளியிட ேவண் ம்.

சங்க இலக்கிய
ல்க க்குச் ெசம்ெமாழி தமிழாய்
மத்திய நி வனத்தி ம்,
ேகரள
பல்கைலகழக ம்
ெசால்லைட கைள ம்
அகராதிகைள ம்
ெதாகுத்
ைவத் ள்ளனர். ஒ சிலவற்ைற ெவளியிட் ள்ளனர். இைவ மட் மன்றி ெவளியிடாமல்
இ க்கும் பிற இலக்கியப் பைடப் கைள ம் மின் ஊடங்கங்களில் பதி
ெசய்தல்
ேவண் ம். அ
குைறத்

நம

தமிழ்ெமாழிக்கும்

மின் ஊடகத்திற்கான இைடெவளிையக்

ஒற் ைமைய ஏற்ப த் ம்.

ெசால்லைட
ஒ ெசால் ஒ
கைலச்ெசாற்க

ம்

ல் எந்ெதந்த இடங்களில் வ கிற

என்பைத ம்

ன் பின்பகுதியில் ெகா க்கப்ப ம். ெவ ம் ெசால்

வ மிட ம் ெகா க்கப்பட்டால் அ

ெசால்லைட

க்கிய
ம் அ

என்பதாகும்.

ஆய் க் க த் ைர
1. இ வைர உலக அளவில்

சங்க இலக்கியச் ெசால்லைட கள் ெதாகுப்

நைடெபற் உள்ளதா என்பைத ஆராய்தல்.
சங்க இலக்கியச் ெசால்லைட கள்
ெசய்யப்ெபற் ள்ளன. அவற்றில்

தமிழ்

மின்

ஊடகங்களில்

இைணயக்

கல்விக்கழக

பதிேவற்றம்
இைணயப்

பக்கத்தில்
இடம்ெபற் ள்ளன.
(http://www.tamilvu.org/library/libcontnt.htm)
இவற்றில் ெசால்லைட களாக ல்களில் இ ந்தவற்ைற ஒளிப்படம் எ த் தம
இைணயப்பக்கத்தில் ெவளியிட் ள்ளனர். இ
இலக்கியச் ெசால்லைட கள்
2. சங்க

இலக்கிய

தல்

யற்சி. ஆனால் சங்க

வ ம் ெவளியிடவில்ைல.

ல்களான

36

ல்க

ல்

என்ெனன்ன

ல்களின்

ெசால்லைட கள் தயாாிக்கப்பட் ள்ளன?
பதிெனண் ேமற்கணக்கு
ெபா நராற் ப்பைட,

ல்களில் ஒன்ப
சி பாணாற் ப்பைட,

ல்கள் ( தி

காற் பைட,

ெப ம்பாணாற் ப்பைட,

மைலப ங்கடாம்

ம ைரக்கா சி,

குறி சிப்பாட் ,பட் னப்பாைல,

ெந நல்வாைட,

ல்ைலப்பாட் )

கு ந்ெதாைக, பதிற் ப்பத் , பாிபாடல், றநா
பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு

லக

)

ள் (தி க்குறள், சி ப ச

நாற்ப , திைணெமாழி ஐம்ப , திைணமாைல
பழெமாழி நா

(க த்ெதாைக,
லம், களவழி

ற்ைறம்ப , கார் நாற்ப ,

)

116 பக்கத்திற்குக் ேகாப்பாக சங்க இலக்கியச் ெசால்லைட கைள பரமசிவம்
பாண் யராஜன்

என்பவர்

ெவளியிட் ள்ளார்.(

http://sangamthoughts.blogspot.in/2012/10/blog-post_782.html)
இேதேபான்
இ

ம்

இவர் ெதாடரைட கைள ம் கணினியில் உ வாக்கி ள்ளார்.
தன் யற்சி.

தி க்குறள்,

(ெதால்காப்பியம், சங்க

சிலப்பதிகாரம்,

இலக்கியம்

மணிேமகைல,

ைம ம்,

கம்பராமாயணம்)

(http://sangamconcordance.in/index.html)
3. அவ்வா

பதிேவற்றம்

ெசய்யப்ெபற்ற

ெசால்லைட கள்,

அகராதிகள்

பயன்பாட் ல் உள்ளனவா?
சங்க இலக்கியச் ெசால்லைட கள்
அவற்ைற மின் ஊடகங்க
பாண் யராஜன்

ல் வழியில் அதிகம் உள்ளன.

க்கு நாம் ெகாண் வரேவண் ம். ேமேல குறிப்பிட்ட

மற் ம்

ைனவர்

க.

உமாராஜ்

ெசால்லைட கைள உ வாக்கி கணினியில் ெகா த்
பலர்

ெசய்ய

ேவண் ம்.

தனியாக

ேபான்ேறார்கள்

வ கின்றனர். இ

வைலப்பக்கத்திேலா

வைலபதி களிேலா ெசால்லைட கைள ெவளியிட

ேம

ம்

அல்ல

ன்வரேவண் ம்.

அகராதிகள் பல இன் மின் ஊடகங்களில் ெவளிவந் ள்ளன. அவற்றில்
தமிழ் இைணயக் க விக்கழகம் இைணயப்பக்கத்தில் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகப்
ேபரகராதி, பால்

அகராதி, ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழக ஆங்கிலம்- தமிழ்

அகராதி, தமிழ் – தமிழ் அகர

த , த.இ.க வின் உச்சாிப் டன் கூ ய மின்

அகராதி, ெசந்தமிழ் ெசாற்பிறப்பியல் ேபரகர த

என்ற ஆ

அகராதிகைள

ெவளியிட் ள்ள . (http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm)
இதைனப் ேபான் தமிழ் விக்கிப்
யாவி ம் அகராதிகள் உள்ளன. அேத
ேபான்
தமிழ் விக்கிப்
யாவில் பலாின் கூட்
யற்சியால் பன்ெமாழி
அகர த

ஒன்ைற ெதாகுத்

வ கின்றனர். இதில் தகவல்உழவன் என்பவர் பல

லட்சம்

ெசாற்கைளத்

ெதாகுத்

http://ta.wiktionary.org/wiki/).
ெதற்காசிய
மின்னியல்
ெவளிவந் ெகாண்

க்கிற .

ெவளியிட் வ கிரார்.(

லகத்தி

ம்

தமிழ்

அகராதி

(http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/kadirvelu/)

சங்க இலக்கியத்தில் மின் அகராதிகள் என்ற தைலப்பில்

ைனவர் க. உமராஜ்

இைணயத்தில் ெவளியிட் வ கிறார். (http://umarajk.in/) ெசன்ைன அண்ணாப்
பல்கைலகம்
சார்பாக
ஒ
லட்சம்
ெசால்லைட கள்
ெதாகுக்கப்பட்
ெவளிவந் ள்ளன. இதில் ஒ
ெகா க்கப்பட்

ெசால்

க்கான

விபர ம் தமிழ், ஆங்கிலம் என

க்கும்.( http://agarathi.com/).

சிக்காேகா பல்கைலக்கழகத்தின் ெதன்னாசிய ெமாழிகள் கல்வி ைமயம்,
ெகாலம்பியா பல்கைலக்கழகம், வட கேரா னாவில் உள்ள ைரயாங்கில் ச த்
ஆசியா கன்ேசார் யம் ஆகிய
ன்
அெமாிக்க நி வன்ங்க ம் இைணந்
அகராதிகைள இைணயத்தில் தந்
வ கின்றனர். ெதற்காசியாவில் உள்ள 26
தற்கால ெமாழிகளில் உள்ள ஒ ெமாழி அகராதிகைள ம் இ ெமாழி அல்ல
பன்ெமாழி

அகராதிக

ம்

இைணயத்தில்

உள்ளன.

(http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/)
இந்த திட்ட்த்தில் தமிழ்ெமாழிக்காக ஃெபப்ாீஷியல் தமிழ்-ஆங்கில அகராதி,
கதிைரேவல்பிள்ைள
பல்கைலக்கழகத்

தமிழ்

தமிழ்ப்

ெமாழி

அகராதி,மகல்பின்

ேபரகராதி,

வின்

ஆகியைவ இடம்ெபற் ள்ளன.
இவற்ைறேபான்ேற
ெகாேலான்
பதிப்பகத்தின் பால்

ேலா

தளத்தில்

அகராதி,

தமிழ்

ெசன்ைனப்

ஆங்கில

பழனியப்பா

அகராதி
பிரதர்

அகராதி ம் ெகா க்கப்பட் ள்ளன.

4. இல்ைலெயனில் ஏன் இைவகள் பயன்பாட் ற்கு வரவில்ைல?
ஒ சிலர் தரமான ெசால்லைட கைள உ வாக்கி ைவத் ள்ளனர். அவர்கள்
மின் ஊடகங்களில் ெவளியிட ம க்கின்றனர். காரணம், இ
என் ைடய
உைழப்
அைத ஏன் நான் பிற க்கு இலவசமாகத் தரேவண் ம் என்ற
எண்ணத்தில் உள்ளனர்.
அ த் ெசால்லைட கைள தயாாித்
அறி

ேபா மானதாக இல்ைலெயன்

ைவத்தி ப்பவர்க

க்குக் கணினி

கூறலாம். அதனால் இைவ கணினியில்

பதிேவற்றம் ெசய்வதில் சிக்கல் உள்ள .
5. மின் ஊடகங்களில் தமிழ்
எவ்வா ?

ல்களின் ெசால்லைட கைள மின் பதிப் ச் ெசய்வ

இதற்கு ஓரளேவ

ம் கணினிைய இயக்கும் அறி க அறிைவ ெபற்றி க்க

ேவண் ம். அ த்

தமிழ் ெசால்லைட கைள உ வாக்கும்ேபா

அ

எதற்காக உ வாக்கிேறாம் என்ற ெதளிவான எண்ணம் வரேவண் ம்.
இந்தப் பணியில் ஈ ப பவர்க

க்குத் கணிப்ெபாறி மற் ம் தமிழ் அறி

கட்டாயம் ெதைவப்ப கிற .
6. மின் ஊடகங்களில் ெசால்லைட கள், அகராதி ெதாகுத்தல் பணிைய விாிவாக்கம்
ெசய்வ .
இப்பணிைய விைரந்
நி வனங்கள், அர

க்க தனியார் நி வனங்கள், பல அயல்நாட்
நி வனங்கள்

வரேவண் ம். பலர் வி ப்பத்ேதா
7. தமிழ்

னவந்

நிதி உதவி ெசய்ய

ன்

இப்பணிைய ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.

+ெமாழியியல்+கணினியியல்

ைறசார்ந்த

மாணவர்கள்,

மாணவிகள்,

ேபராசிாியர்கள், ஆராய்சியாளர்கள், ஆசிாியர் அகாராதி ெதாகுத்த ன் பங்களிப்
என்ன?
இன்ைறய தமிழ் ஆராய்ச்சி

திய தடத்தில் ெசன் ெகாண்

இலக்கியம் குறித்த ஆய் கள் மிக
ேம ம் இன்ைறய ஆய்வாளர்கள்

க்கிற . சங்க

க்கமாக ஆய்
ெசய்யப்ப கிற .
பலர் இைணயத்ைதப் பயன்ப த்தத்

ெதாடங்கிவிட்டனர்.
அ
ம் குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்ைதக் கணினிேயா

இைணத்

ஆய்

ெசய்ய ஆர்வம் காட் கின்றனர். ஆனால் அவர்கைள வழிநடத்த ேபா மான
ஆசிாியர்கள் இல்ைல.
வளர்ந்

ேம

ம் இன்

ெமாழியியல்

ைற மிக ேவகமாக

வ கிற . ஒ காலத்தில் தமிழ்ெமாழியாள ம் ெமாழியிலாள ம்

ஒ வ க்ெகா வர் இைணயாமல் இ ந்தனர். இன்ைறயக் காலக்கட்ட்த்தில்
இவர்கள் இ வேரா ம் கணினிெமாழியியல் அறிஞர்க ம் இைணந்
ெசயல்பட ெதாடங்கிவிட்டனர். இ
ெமாழியிய

தமிழ் இலக்கியங்கள் கணினிெமாழியி

ம்

ம் நல்ல வளர்ச்சி நிைலைய அைட ம்.

இன் பல அகராதிகள் மின் ஊடகங்களில் ெவளிவ கின்றன. அைவகைள
ஒன்
திரட்
அவற்றி
ந்
ஒ
நிரந்தரமான அகராதிையத் ெதாகுத்
அதைனக் கணினி

ாிந் ெகாள்

ம் விதத்தில் ெவளியிட

இதைன ஒ சிலர் ேசர்ந் கூட ெசய்யலாம். அப்ெபா

ன்வரேவண் ம்.
தான் நாம் மின்

ஊடகத்தின் அ த்தக்கட்ட வளர்ச்சிக்குச் ெசல்ல
ம்.
இ
ேபான்
சங்க இலக்கியச் ெசால்லைட கள் மற் ம் அகராதி
ெதாகுத்தல் பணிகைள மின் ஊடகங்களில் ெசய்ேவாமானால் நாம் நிைனத்த

மின் ஊடகத்தில் ெமாழிெபயர்ப்
ேபச்ைச

எ த்தாக

மாற்ற ம்,

சாத்தியம் ஆகும். இைவ மட் மின்றி
எ த்

ைவ

ேபச்சாக

மாற்ற ம்

இ

பயன்ப ம்.
நான் பார்த்த வைரயில் அகராதிக்ெகன அதிகமான இைணயதளங்கள்,
வைலப்பதி கள் இ க்கின்றன. ஆனால், ெசால்லைட கள், மர த்ெதாடர்கள்
இைவக

க்கு ேபா மான வைலப்பக்கங்கள் இல்ைலெயன்

கூறேவண் ம்.

இதைனப்ேபாக்க ேவண் ம்.
அ த் பல்ேவ இைணயதளங்களில் இ க்கும் மின் அகராதிகைள ஒ
தைலைமச்
சான்ற
வைலதளத்தில்
ெதாகுத்
ெவளியிடேவண் ம்.
அப்ெபா
தான் பிற ேதைவக க்கு உடனக்குடன் பயன்பாட்டாளர்கள்
பயன்ப த்த
ம். இேத ேபான்
இலக்கியம் மற் ம் இன்ைறய ேபச்
ெவளியிடேவண் ம்.

ெசால்லைட கைள ம் அைனத் சஙக
வழக்குச் ெசாற்கைள ம் இைணயத்தில்

அவற்ைற ம்

ஒேர

இைணயதளத்தில்

ெவளியிட

ேவண் ம்.
இவற்ைறெயல்லாம் நாம் ெசய்ேதாமானால் கணினியில் பிற ெமாழிகள்
வளர்ந் ள்ள
அத்தைன
கூ கைள ம்
நா ம்
மிக
எளிதாக
அைடந் வி ேவாம்.
தமிழ்ச் ெசால்லைட கள், அகராதிகள்
ாிந் ெகாள் ம் வைகயில் கணினி வல் னர்கள் மாற்றம்

கணினி
ெசய்ய

ேமற்ெசான்ன க த் க்கள் உதவி ாி ம்.
ஆய்விற்குப் பயன்பட்ட

ல்கள்

1. டாக்டர் இராதா ெசல்லப்பன், தமி ம் கணினி ம், கவிைத அ தம் ெவளி

,

தி ச்சி.
2.

ைனவர்

ைர.மணிகண்டன், வானதி, தமிழ்க் கணினி இைணயப்பயன்பா கள்,

கம னி பதிப்பகம், த சா ர்.
3.

ைனவர்

. ெபான்னைவக்ேகா, இைணயத் தமிழ் வரலா , பாரதிதாசன்

பல்கைலக்கழக ெவளி
பிற இைணயதளங்கள்

, தி ச்சிராப்பள்ளி.
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