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1111....0000 க��க��க��க��    வைல��வைல��வைல��வைல��    த
�த
�த
�த
�    
இ�ய ெமா�க�ேலேய �த��த� க����ட���, ��ன! இைணய#��� 

ஏ%ய ெமா� த
�. த
� எ'#�� எ�ைம ம(ற இ�ய எ'#*+கைள 

ஒ���டா� .ள/0�. ஏைன இ�ய எ'#*� ேபால�%, .ராம� 34� த
�� 

5�ெட'#*+கைள உைட#ெத%7ற*. அ9:, த�ட9:, க�ய9:, இைணய+ 0'+க4, 

… த
'+ேக �த�-வரவான இைவ 34ள�ய�( ந�ெகாைட! க��ெபா%க�� த
� 

எ'#*+க4 1980-க�� ஆர�ப#�ேல ெத�தன. அ�ேபா* ஆ��4, ைம+ேராசா�� 

க��க�� பல எ'#*?+க@�, எ'�க@� (editors), ஆ!வல!க4 

ேதா�றைவ#தன!. ஜா!B ஹா!� (ெப!+7D), ஆத
 (ேக. E�வாச�), ம�ைல 

(க�யாF), ந�ன� (ெச�ைலயா), க�ப� (வா:ேதவ�), அண/0 (0�3சா
), 

*ைணவ� (ர.), அGச� (�#ெத�ல�) … ேபா�ற எ'*?, ெசயDகைள+ 

0%��டலா�. இைவ யாH� இலவசமாக� பயன!க@+0+ 7�Iயதா� பல�பல?� 

த#த� க��க�� ெபா?#�# த
ைழ� பா!#தன!. இ?��K�, ஒLெவா�M� 

த�ெட'த# த�யான எ'�க@� ெசயDக@� ேவFI�?தன. வIவான 

எ'#*?+க4 ேவFI# த
�நா�I� ப#��ைக NMவன/க4 த�#த� 
எ'*?வாக வI#*+ ெகாFடன!. ப#��ைக, 3#தக� ப��பக/க�� க�அ9Oட� 

ேவP�%ய*. �த��தலாக �னமல! ப#��ைக �'ைமQ� க�அ9O� இய/க# 

ெதாட/7ய*. ��ன! க��களா� பI�பIயாக ஈயஅ9:+ ேகா!�பேத ஒ�* 

இ�ைறய Nைல+0 உய!த*.  
 

இைணய� உதயமா7 ேவகமாக வளர# ெதாட/7ய* 1994 �த� எ�M 

ெசா�லலா�. அத(0�� அெம�+கா.� ெப�ய ப�கைல+ கழக/க���, ஆSH+ 

5ட/க��� ம�Tேம இைணய� 3ழ/7ய*. இ�யா.� இைணய� 1990-க�� 

ம#��� பரவ ஆர��#த*. இைணய#�� வ?ைகயா� த
�+ க�ைம 3�ய .ைச 

ெப(ற*,  ைவய .�H வைல�ப+க/க4 �றதன. 
�னGச�, அர�ைட, 

0'ம/க4, … என .�த*. தமி�.ெந" 0'ைவ� பாலா�4ைள ெதாட/7 

நட#�னா!. 8-�� 0%UT ஆ7ய �V7 உ?வா7 யா5 0'+க4 ெதாட/க�ப�டன. 



ெதா�WMக�� கைடO�� இ?* ஆறா��ைண, இ�தா�, �Fைண, அ�பல�, 

�ைசக4, … ஆ� 
��த�க4 0%��ட#த+கன. �� வ�க இத�க4 - 0�த�, 

.கட�, … - இைணய#�� வல�வர# ெதாட/7ன. .ைச�பலைகக4, எ'#*+ 

0%UTக4 பலவா7+ 0ழ�ப/க@� 
0�யாக இ?த Xழ� எ�M� 0%���டாக 
ேவFT�.  

     

2.0 இைணயஇைணயஇைணயஇைணய    மாநாTக@�மாநாTக@�மாநாTக@�மாநாTக@�, , , , ப�கைலப�கைலப�கைலப�கைல    தரH#தள/க@�தரH#தள/க@�தரH#தள/க@�தரH#தள/க@� 

O/க�Y�� நா. ேகா.தசா
 ேபா�ேறா! ஒ?/7ைண* 1997-� �த� 

இைணய மாநாT நட#�ன!. ��ன! ெச�ைன மாநா�I� தர+க�T�பாடாக த
�99 

.ைச�பலைக, டா�, டா� 0%UTக4 அரசா/க� அ%.#த*. ரZ�ர� பா� 

வI#த *ைணவ� .ைச�பலைக த
�99 பலைக�� ��மா�� ஆ0�. *ைணவ� 

.ைச�பலைக இ�ய ெமா�க@+0 �த� ஒD�ய� (phonetic) .ைச�பலைக 

எ�பத%யலா�. மேலOயா ’நயன�’ இதழாள! இராஜ0மர� இைணய� எ�ற 

ெசா�ைல 1996-� ததா!. ைவய .�H வைல, உலா., ��W�T, ெதாT�3, 

ஒ?/0% (இராம7), ம�Tந! (moderator), ெவ4@ைர (plain text), ெச�Qைர 

(rich text), �ர�I, …  ேபா�ற கைல9ெசா(க4 5040'+க4, ப�Hல7� 

பர..�டன. 
 

�0தரா: அ�#த எ-கல�ைப, �V7, ��+ேகாT இரFைடQ� உ4ளட+7ய 

உம!த���� ேத\ எ'*?, ஏேதாெவா? 0%�� இ?�பைத ஒ?/0%+0 மா(ற 

:ரதா.� ெபா/0த
� மா(%, ... வைல�ப�H எ'*வைத ம+க@+0 எT#*9 

ெச�றன. இைணய� உ?வாவத� ��னேம ேகாப! வழ/7�� ச/க, �(கால 

இல+7ய/கைள# தத ெகாேலா� ப�கைல மா��ட�� �ய(O ��ேனாIயான*. 

இைணய� ப�கைல, ம*ைர ���ய�, த
�மர3 அற+க�டைள, ஈழ ]�கைள 

அ�.� இ?* கா+0� ]லக� ��ட�, எF
ய# (digital) ேதவார� 

(3*9ேச�), அகரா�க@+0 O+காேகா ப�கைல ேராஜா �#ைதயா தள�, … 

த
ழாS.� �ன�� பய�பT� தள/க4. இைணய� ப�கைல ஒ?/0%+0 

மாற.?�பதாக அ%7ேறா�. 2003-� ெதாட/7ய .+7^Iயா, கைல9ெசா� .+சன� 

உபேயாகமான தரHகைள# *ழாHேவா?+0 உடK+0டேன அ4�# த?7�றன. 

இைவ எ�லா�� ஒ?/0%�� இய/0வதா� ேதIக�� *ழாவ� எ�*, எனேவ 

O/க�Y! த� ஒேர 0%ேய(பாக அதைன அ%.#*4ள*. 



3333....0000 இ�யஇ�யஇ�யஇ�ய    ெமா�க��ெமா�க��ெமா�க��ெமா�க��    �த��த��த��த�    வைல#�ர�Iவைல#�ர�Iவைல#�ர�Iவைல#�ர�I    ’’’’த
�மண�த
�மண�த
�மண�த
�மண�’’’’    

 ”த
�மண#�� எ�ைனQ�ைவ எ�ேறேன – அவ� த�மன#�� இ?Nைனவா 
எ�றாேன” எ�M காதD 5(றாக அ�ேற ெசா�D� ேபாதா! 3ர�O+க.ஞ!. 

க�� ��னா� அம!தா� ஆ0� கால9 ெசலைவ� பா!#தா� அத# b!+கத�சன 
வா+7� உFைம 3ல�பT�. 2003 �த� த
� வைல�Y+க4 மல!தன. 

ப�Hக@+காக N�+DயV Nரைல# த
��பT#�ய காO ஆM�க� த
�மண�த
�மண�த
�மண�த
�மண�    
(http://tamilmanam.net) �ர�Iைய N!மா�#தா!. வைல#�ர�Iக4 மா(M 

ஊடகமாக இைணய#ைத NைலNM#�ன. O(%த�க@+0�, த� வைல� 

ப�வ!க@+0� த� வாசக! வ�ட#ைத# �ர�Iகேள ந�7ன. த
�மண�, மைறத 

ேத�5T, த
�ெவ� �ர�Iக@�, த
�d ப�.ைண�3 தள�� வைல�ப�Q� 

3*�க/க@+0 உ(சாக� ஊ�Tவன. ஐ* ஆFTகளாS இய/0� த
�மண#�� 

6000 ப�Hக@�, நா@� 300 இTைகக@� ெவ�வ?7�றன, ஒ? நா@+09 :மா! 

2500 மMெமா�கைளQ� �ர�T7ற*. 
 

         
 

                        தமிழி( ––––    தமி�மணதி( வைலBபதி� வள�Dசி ( ( ( (ெதாட/க கால ))))    
 

பர* 7ட+0� உலக# த
ழைர இைண#*� பய�பT� தகவ�கைள 
உடK+0ட� ப�மாற# �ர�Iக4 *ைண இ�MFT. �ர9Oைனகைள9 :யநல�, 

வ�க ேநா+க� இ�% எT#*9 ெசா��� ெசS� ஊடக/க4 த
�D�ைல. 

அைன#* நாTக��� த
ழ!க4 OMபா�ைமய! எ�பதா� அரXடக/க�� 
ஆதர.�ைல. PBS ெதாைல+கா�O, NPR வாெனாD ேபா�றைவ ஏ(பT#*� 

N�வச�Q� இ�ைல. இ+0ைறைய f+க வைல�ப�Hலக� Nைறய உதH�. ஒ? 

�ர9Oைன+0 எ�லா� ப�மாண/க4, ப�தர�3 .வாத/கைள அ�+0� ப�Hகளா� 

உFைமைய� 3�*ெகா4ள �I7ற*. த
� ெச�ெமா� இல+7ய/கைள+ க(0� 



மாணவ!க@+0� இல+கண, இல+7ய/கைள .ள+க� ப�Hல7� இய�7ற*. 

இைணய#�� பா�V ேபரா. ெசL.யா?� நாK� 15 வ?டமாக# ெதாட!* 

த
�ப(% வைலயாT7ேறா�. 
 

4444....0000 தரH#தள/க��தரH#தள/க��தரH#தள/க��தரH#தள/க��    எ'#*எ'#*எ'#*எ'#*    வ�வIவ/க4வ�வIவ/க4வ�வIவ/க4வ�வIவ/க4    
4444....1111 எ�!கால#��எ�!கால#��எ�!கால#��எ�!கால#��    இ�யா.�இ�யா.�இ�யா.�இ�யா.�    எ'#*�ெபய!�3�எ'#*�ெபய!�3�எ'#*�ெபய!�3�எ'#*�ெபய!�3�, , , , க�ெமா�ெபய!�3�க�ெமா�ெபய!�3�க�ெமா�ெபய!�3�க�ெமா�ெபய!�3�        

    

     ஐேரா��ய நாTக4 கால� ஆ�O�� O+க.�ைல. Eன நக?�-அ9: g�ப� 

ஐேரா�பா.� அ%�கமா7 0�ட�ப!+ ேபா�ேறாரா� ப��பக/க4 ெப?7ன. 

ஒLெவா? ெமா�Q� ..Dய�, ச!9 ேபாதைன ]�களாக �தD� வள!த*. 

க�.� பரவலா+க� ம+க�ைடேய மMமல!9O, .��3ண!9O, .Tதைல 

உண!Hகைள உ4வா/7# த�நாTகைள+ க�டைம#தன. அத இய�பான வள!9O 

கால� ஆ�+க#தா� இ�யா.� தைட�ப�ட*. ஓரளH+0 இ�ய நTவF அர: 

ேவ(Mைமகைள அ/iக��பத� வIகா�களாக ெமா�வா� மாகாண/கைள 
அKம�#த*. இ�ய ஒ?ைம�பா�T Nைலயான அரj+0 இ�ய PபாS ேநா�I� 

காண�பT� எ�லா# ேதOய ெமா�க@+0� சமமான ஒேர அதV* நைட�ைற�� 
வழ/க�பட� ேவFT�. 19-ஆ� ](றாFI� ‘தாSெமா�’ (mother tongue) 

ேகா�பா�I� .ைள9ச� ெமா�வா� மாNல/க4 எ�ற த0�ேயK� 7ைட#த* 
எனலா�. இ�, ‘தாSஎ'#*’ (mother script) பய�பT� வைகைய� பா!�ேபா�. 
 

 த
�நா�ID?* க�லாத ம+க@�, ெதாட+க+க�.ேய உைடேயா?� 

வடஇ�யா.� வாழ9 ெச�றா� இ�ைய# தானாக+ க(M+ெகா47�றன!. 

அேதேபா�, த
�நா�T+0 ேவைல+0 வ?ேவா?� த
ைழ� ேப:7�றன!. இவ!க4 

ெச�ேபOக��, க�Qலா ைமய/க�� அவரவ! ‘தாSஎ'#�ேல’ ம(ற மாNல 

எ'#*+கைள� பI+க# ெதா��g�ப� உதH7ற*. ம#�ய, மாNல அர:க�� 

மடலாட�, தகவ�, அரசாைணக4 அதத மாNல எ'#*�ெபய!����, 

ெமா�ெபய!���� க�g�ப/களா� தா�ய/7யாக உ?வா0� நா4 ெதாைல.� 
இ�ைல. N�, க�ஞ!கைள அ�#* 504 ேபா�ற NMவன/க@ட� அர: 

வ�கா�Iனா� இ�ய ெமா�க@+0 இைட�� (உ-�: த
� < > இ�) 

க�ெமா�ெபய!�3 வச� ந�ல வள!9OெபM�. நக!க�க4, ெச�ேபOக�� த
� 

இ�லாத ப�ச#�� தர+ க�T�பா�Tட� ஆ/7ல எ'#�� கா�T� NரDக4 



ேவFT�. உ#தம� – த
�நாT அர: N3ண!க4 5I, த
� > ஆ/7ல� 

எ'#*�ெபய!�ைப (transliteration) N!ண�+க ேவFT�. உதாரணமாக, 

உ�ெர'#* இரFI� நTேவ உ4ள ககர எ'#ைத# தவறாக ’g’ எ�M 
எ'#*�ெபய!�பைத இைணய#�� காணலா�. ெமா��ய(பI இ* ெபா?தா*: 
Intervocalical / in Tamil has a voiceless fricative sound, and 

usually it is rendered as k̲ or ḥ in world’s languages. அழ0, 
�?க�, அக�, n�ைக ேபா�றனவ(%� உராSெவாD  azak̲u, muruk̲an, ak̲am, 

thuurik̲ai அ�ல* azaḥu, muruḥan, aḥam, thuuriḥai எ�M ெபய!+க�பட� 
த
�� ஒD�3+09 Oற�3. அ�ேற� க�னட�, ெத�/0 ஒD�பா7, த
�� 

த�ைமைய இழ+0�. எ'#*�ேப!�3# தர-உM��பா�ைட இைணய மாநாTக�� 

த
�நா�T அரசா/க� அ%.+கேவFT�. த
� எ'#* அ%யா# த
�+ 

0ழைதக@�, ெச�ெமா� க(க வ?� ேமைல நா�டா?� த
�� Oற�3 ஒDகைள 

அ%*ெகா4ள+ க���� ச�யான ேராம� எ'#*�ெபய!�3 *ைணN(0�. 
 

4444....2222 எ�!கால#��எ�!கால#��எ�!கால#��எ�!கால#��    எ'#*9எ'#*9எ'#*9எ'#*9    E!ைமQ�E!ைமQ�E!ைமQ�E!ைமQ�, , , , த�#த
�த�#த
�த�#த
�த�#த
�    எ'#��எ'#��எ'#��எ'#��    o+0%o+0%o+0%o+0%    ஏ(3�ஏ(3�ஏ(3�ஏ(3�    
 

 த
� எ'#ைத+ க�லாத ம+க4 ல�ச+ கண+7� உ4ளன!. ஆ/7ல+ 

க�.ேய க(0� பல 
�Dய� மாணவ!க@� த
�நா�I��, ெவ�ேயQ� 

வா�7�றன!. அரOய�வா�க4, த
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.'+கா�Iன?+ேக த
� வ?மான� த?� ெதா�லாக உ4ள*. ஏைனேயா! த
ைழ 

.?��� பI+க# த
� எ'#�� வ�வIவ� E!ைமQற ேவFT�. எ'#*9 

E!ைம�� ேதைவைய .ள+0� அ%ஞ! வா. ெச. 0ழைதசா
�� ெசா(ெபா�ைவ 

த
� இைணய� ப�கைல ைவ#*4ள*: http://www.tamilvu.org/esvck/index.htm 

 

 இல/ைக, இ�ய# த
ழ�� அT#த தைல�ைற த
�� gFப�.ட 

(microblogging e.g. Twitter) உ�!ெமS9 E!ைம அவOய�. ஒ?/0%�� 

Oற�ப�ச#ைத இ/ேக 0%��டலா�: ந�W� இல+கண� ெசா�வ*ேபால 

சா!ெப'#தாக, �ைண .ல/ைக உைட#*#தா� உ/ஊ உ�!ெமSக4 ஒ?/0%�� 

ஏ(ற�ப�T4ளன. உ/ஊ உ�!ெமSகைள� ��#*� .?�3ேவா! இைணய#�� 

பI+கலா�, எ'தலா� எ�ற அரசாைண வதா� த
� க(�#த� எ�ைமயா0�. 

ெச�ெமா� பI+க# த
�ன#�� �றவாேதா?� வ?7�றன!. அவ!க@+0� உதH�. 
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ெசSத ந�ைம 0�%� ேமெலா�?� .ள+0. இ�+ 0ைறதப�ச9 E!ைமயாக   

உ, ஊ உகர+ 0%க4 �?#த� ேதைவ. பழ+கமான ஊகார 7ரத+ 0%Q�, அழ7ய� 

ெபா?#த�பாTைடய, வ�fள#ைத அ�க�+காத உகர+ 0%+கான ப�*ைர (�த� 4 

ெமSெய'#* வ�ைச, அ-ஒ உ�!ெமSக4) எT#*+கா�T: 

 
 

ேமல�க .வரமாக,  த
� ெநT/கண+0�, E!ைம�� க�TைரQ�: 
http://nganesan.blogspot.com/2009/08/ezhuttu-korppu.html 
 

 ஐேரா��ய ெமா��ன! உல7� எ�லா எ'#*+கைளQ� ேராம� 
எ'#*+க4 o* o+0%கைள (diacritical marks) ஏ(%+ கா�T7�றன!.   

(அ) அ��ைற த�#த
� இல+கண� 5M� 18 ெமSெய'#*+க�� o*� 

ஏ(ப�டா� 7ரத எ'#*+0 ஒ? மா(Mவ�யா0�. (ஆ) ஒD�3 �சகா* 

இ?�பதா� *ைண+0%க�� ேதைவ - �றெமா� எ'#*+கைள# த
� எ'#�� 

ெபய!+க - இ?+7ற*. இத(0# தர+க�T�பாT�, ��+ேகாT வைரெபா% 

(rendering engine) அKம�+க ைவ+கH� உ#தம�-இைணய� ப�கைல 

0'வைம+க ேவFT�. *ைண+0%க�� ெபா?#தமானவ(ைற# ேத!* 

அ%.+கலா�.  
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இ*காM� த
�+ க��, வைல� ப�H, தரH#தள வள!9Oக�� �+7ய 

ைம�க�கைள� பா!#ேதா�. த
� ஆSH Oற+கH�, க(�#த� எ�ைமயாவத(0� 

ேதைவயான (1) எ'#*�ெபய!�3 .��ைறக4 (2) எ'#*9 E!ைம�� 0ைறத 

ப�ச அரசாைண (3) த
� எ'#*+க�� ஐேரா��ய எ'#*+க4 ேபால o+0% 

ஏ(ற� ப(%ய அ%�க#ைதQ� இ+க�Tைர வழ/7Q4ள*. .�வாக, எ� 

வைல�ப�.� (http://nganesan.blogspot.com) க?#*# ெத�.+கலா�.  


