
அறிவியல் மற்றும் தற்காலத் ேதைவகளுக்ேகற்ற தமிெழழுத்துச் சீர்திருத்தமும் அவற்ைறக் 
கணினி மற்றும் ைகேபசி ெசயல்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தும் முைறயும் 

த. ஞான பாரதி 
மத்திய ேதால் ஆராய்ச்சி நிைலயம், ெசன்ைன Ð 600 020 

Summary 
Expansion of wisdom and introduction of various science, communication and technology 
along with arrival of various cultures from different parts of the world has to be accepted and 
adopted as per the needs for the development of a society.  As the Tamil people accepted 
many such changes, Tamil language also in need of some changes to adopt the new 
environment.  The article emphasizes the need for improvement in the letters of the language 
for acceptance various science and technology and for its own developments.  The new letters 
introduced are , , , , , ,  for angam, sangam, padam, aimbadhu, sandham, 
uv(w)amai and zigzag, respectively.  The Tamil letter (◌ஃப்) used for sound ‘F’ is modified 
for a new and better one as ‘ ’. The new letters introduced are similar to the existing Tamil 
letters thus easily be accepted without any difficulties by the people who can read and write 
Tamil.  The article also gives a new keyboard arrangements system for computers and mobile 
phones for Tamil letters that includes the newly introduced letters.  These changes will 
revolutionize usage of Tamil in its advancement in every field on its acceptance.  

அறிமுகம் 
உலகில் இயற்ைகயின் அங்கங்களும் நிகழ்வுகளும் புதிதாக இன்றும் கண்டறியப்படுகின்றன. 
ேமலும் புதிது புதிதாக பல கருவிகளும் ெசயல்களும் உருவாக்கப்படுகின்றன அல்லது 
ேமம்படுத்தப்படுகின்றன இவற்ைற ெபய ட்டு அைழக்கின்ேறாம். இவ்வழக்கம் பல்ேவறு 
பகுதிகளிலும் நிகழ்வதால் அைவ ெவவ்ேவறு ெபயர்களில் அைழக்கப்படுகின்றன. ேமேல 

குறிப்பிட்டவற்ைற பிறர் மூலம் அறியும் ெபாழுது, ஒரு சமுதாயம் அதில் தமக்கு 
ேதைவயானைத தம்ெமாழிக்ேகற்ற ஒரு புதுப்ெபய ேலா அல்லது தமக்கு ெத வித்தவர் 
உைரக்கும் ெபய ேலா அைடயாளப்படுத்தி ஏற்றுக்ெகாள்கிறது. சமூகங்களுக்குள் ஏற்பட்ட 
ெதாடர்புகளினால் வைகப்படுத்துதல் மற்றும் ெபய டுதலில் வர்த்தகம் மற்றும் அறிவியல் 

சார்ந்தைவ ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்ெபயர்கள் பல்ேவறு பகுதிகளில் இருந்தும் 
அறிமுகமாகுதலால், முதலில் உலகிற்கு ெவளிபடுத்தியவர் குறிப்பிடும் ெபயேர 
ெபரும்பாலும் நிைலக்கிறது. எனேவ, பல திக்குகளிலிருந்துவரும் புதியனவற்ைற ஏற்கும் 
வைகயில் ெமாழியின் எழுத்துக்கள் அைமந்திருக்க ேவண்டும் அல்லது அைமக்கப்பட 

ேவண்டும். தமிழில் தற்ேபாது உள்ள எழுத்துக்களால் இவ்வாறு ஏற்றுக்ெகாண்ட 
ெசாற்கைளத் ெதளிவாக எழுத இயலாத நிைல உள்ளது. தமிழ் ெசாற்கைளப் ேபால 
பிறெசாற்கைளயும் தவறின்றி எழுத மற்றும் அவற்ைற ெதளிவாகப் படித்துணரக்கூடிய 
நிைலயில் ெமாழி இருக்க ேவண்டுமாதலால் எழுத்துச் சீர்த்திருத்தம் அவசியமாகிறது.  

எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தின் அவசியம் 
எழுத்ெதாலியும் இலக்கணமும் இைணந்து தமிழ் ெசாற்கைள உருவாக்குகின்றன.  
ஒவ்ெவாரு ெமாழியிலும் அவற்றிக்கு மட்டுேம உ ய சில ஒலிகளும்  இருக்குெமன்றாலும் 
ெபாதுவான ஒலிகள் அைனத்து ெமாழிகளிலும் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு தன்னிடம் 
இல்லாத ஒலிகைளயும் ஏற்கக்கூடிய நிைலயில் ெமாழியின் எழுத்துக்கள் அைமந்திருப்பது 
ெமாழியின் வளர்ச்சிக்கும் அதனால் அச்சமூகத்தின் ேமம்பாட்டிற்கும் அவசியமாகும்.  
 
தமிழ், பல்லாண்டுகளாக தனித்திருந்தது. கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக அயல் நாடுகளின் 
அறிவியல் மற்றும் ெதாழில்நுட்பத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டேதாடு மட்டுமல்லால் பிற 
ெமாழிகளின் தாக்கத்ைதயும் தமிழ் எதிர்ெகாள்ள ேவண்டியிருந்தது. ஆனால், அவ்வாறு 



ஏற்றுக்ெகாண்ட ெசாற்களில் பல, தமிழின், தமிழ ன் ஆளுைமயால், இம்ெமாழியின் 
இலக்கண மற்றும் வழக்குமுைறக்ேகற்ப தமிழாக்கப்பட்டன. எ.கா. லக்.ஷ்மன் Ð 
இலக்குவணன், ேடவிட் Ð தாவதீு, அலாடின் Ð அலாவுதீன், ◌ஃப்ரான்ஸ் Ð பிரான்சு, காஃபி Ð 
காப்பி, எஞ்சின் Ð இயந்திரம். அைர நூற்றாண்டாக பல்ேவறு காரணங்களால் தனித்துவத்ைத 
ஆளுைமைய தளர்த்தத் ெதாடங்கியது எ.கா. மேனாகரன் Ð மேனாகர். நாளைடவில், ஏற்றுக் 
ெகாண்ட ெசாற்களின் மீது எந்த ஆளுைமையயும் ெசலுத்த தயங்கியது. எ.கா. சங்கரன் Ð 
சங்கர் Ð ஷங்கர். இன்று அறிவியல், கைல, தகவல், வணிகம், ெதாடர்பு மற்றும் 
ெதாழில்நுட்பம் என பல்ேவறு துைறகளிலும் தமிழர் ஈடுபட்டிருப்பதாலும், ேமலும் பல 
காரணங்களினாலும் இலக்கண ெநறிையத் தளர்த்த ேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டுள்ளது. 
இதனால் அறிவியல், வர்த்தகம், ெதாழில்நுட்பம், கைல, இடங்களின் ெபயர்கள் மற்றும் 
பலவற்ைற அேத நிைலயில், அேத ெபய ல், எவ்வித மாற்றமுமின்றி ஏற்றுக்ெகாள்ளத் 
ெதாடங்கியிருக்கிறது. இத்தளர்வால், தமிழ் எழுத்துக்கைளக் ெகாண்டு நாம் ஏற்றுக்ெகாண்ட 
பல்ேவறு ெசாற்கைளத் ெதளிவாக எழுத, எழுதியவற்ைற ச யான முைறயில் படிக்க 
இயலாத நிைல/தடங்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனேவ, தமிழ் ெசாற்கைளப் ேபால 
பிறெசாற்கைளயும் தவறின்றி எழுத, அவற்ைற ெதளிவாகப் படித்துணரக்கூடிய நிைலயில் 
ெமாழி இருக்க ேவண்டும் என்பதால் தமிழில் எழுத்துச் சீர்த்திருத்தம் அவசியமாகிறது. 
 
சீர்திருத்த முைற 

தமிழர் பல்லாண்டுகளாக பயன்படுத்தும் ஒலிகளில், குறிப்பிட்டவற்றிக்கு தமிழ் எழுத்துக்கைள 

வைரயறுத்து, பிற ஒலிகளுக்கும், ேமலும் தற்காலத்தில் பரவலாக ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கும் 

தமிழல்லாத ஒலிகளுக்கும், புதிய எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் 

உருவாக்கப்படும் புதிய எழுத்துக்களும் மாற்றங்களும் பின்வரும் முைறகளின் அடிப்பைடயில் 

அைமக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தமிழ் எழுத்துக்களுடன் ஒத்திருக்கும் வ வடிவங்களாக இருத்தல். (எ.கா. ெபரும்பாலான 

தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு 90˚ திருப்பங்களும், பல எழுத்துக்களின் ேமலிருக்கும் ேகாடு 

வலதுபுறம் நீண்டும் இருக்கும்) 

2. தமிெழழுத்துக்கைள அறிந்ேதார் உணருமாறு இருத்தல். 

3. மாற்றங்கைள ஏற்றும்/தவிர்த்தும் படிக்க கூடியதாக இருத்தல். 

4. நைடமுைறப்படுத்துவதில் சிக்கல்கள் குைறந்திருத்தல். 

புதிய எழுத்துக்கள் 

நாம் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் ெபாதுவான ஒலிகைளப் பி த்துணரும் வைகயில் 
இச்சீர்திருத்தம் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்கண்ட முைறகளின் அடிப்பைடயில் புதிய 
எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன: 

1. தமிழில் உள்ள ஒலிகளுக்கு தனித்தனி எழுத்துக்கைள வைரயறுத்து 
ேதைவயானவற்றிக்கு புதிய எழுத்துக்கைள உருவாக்குதல் 

2. தமிழில் (எழுத்துக்களுக்கு) இல்லாத, ஆனால் தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும், 

ஒலிகளுக்குப் புதிய எழுத்துக்கைள ஏற்படுத்துதல் 

தமிழில் உள்ள ஒலிகளுக்கான வ வடிவங்கள் 

தமிழ்ச் ெசாற்களில் உள்ள ஒலிகைள தனித்தனியாக வைகப்படுத்தி, 
தனிைமப்படுத்தேவண்டிய ஒலிகளுக்கு புதிய எழுத்துக்கைளத் ேதாற்றுவிப்பதின் மூலேம 
ெபரும்பாலான அறிவியல் ெசாற்கைளயும் அவற்றின் ஒலிகைளயும் தமிழில் பிைழயின்றி 
ெகாண்டுவர முடியும்.  

ககரத்ைத ஒத்துவரும் ஒலிகள் 



கல்வி, அங்கம் என்ற இரு ெசாற்களில், கல்வி என்பதில் ககரம் வல்ெலாலியாகவும் அங்கம் 
என்பதில் ெமல்ெலாலியாகவும் ஒலிக்கிறது. வல்ெலாலிைய ‘க’ என்றும் ெமல்ெலாலிைய 
‘ ’ என்றும் பி ப்பதால் ஒலிக்ேகற்ப தனித்தனி எழுத்துக்கள் அைமகின்றன. 

சகரத்ைத ஒத்துவரும் ஒலிகள் 

பாய்ச்சல், சங்கு என்ற வார்த்ைதகளில் உள்ள சகரம், பாய்ச்சல் என்பதில் 
வல்ெலாலியாகவும், சங்கம் என்பதில் ெமல்ெலாலியாகவும் ஒலிக்கிறது. ெமல்ெலாலியாக 
வரும் ‘ச’, ‘ ’ வாக மாறி தனிெயழுத்தாகிறது. ஆனால், தற்ெபாழுது ‘ஸ’ என்ற வ வடிவமும் 
பயனில் உள்ளது. இவ்ெவழுத்துக்களின் பயன்பாட்டிலுள்ள பிரச்சிைனகளும் அதற்கான 
நைடமுைற தீர்வுகளும் பின்னர் விவ க்கப்பட்டுள்ளது. 

டகரத்ைத ஒத்துவரும் ஒலிகள் 

தமிழில் டகரம் வல்ெலாலியாக சட்டம் என்ற ெசால்லிலும், ெமல்ெலாலியாக படம் என்ற 
ெசால்லிலும் வருகிறது. இங்கு படம் என்ற ெசால்லில் உள்ள ‘ட’, ‘ ’ வாக மாறி 
ெமல்ெலாலிக்கு தனிெயழுத்து உருவாகிறது. 

தகரத்ைத ஒத்துவரும் ஒலிகள் 

தண்ணரீ், சந்தம் என்ற இரு ெசாற்களில் தண்ணரீ் என்பதில் தகரம் வல்ெலாலியாகவும், 

சந்தம் என்பதில் ெமல்ெலாலியாகவும் ஒலிக்கிறது. இங்கு ெமல்ெலாலியாக வரும் ‘த’, ‘ ’ 

வாக மாறி அதன் ஒலிக்ேகற்ப தனிெயழுத்தாகிறது. 

பகரத்ைத ஒத்துவரும் ஒலிகள் 

பசி என்ற ெசால்லில் பகரம் வல்ெலாலியாகவும், ஐம்பது என்ற ெசால்லில் 
ெமல்ெலாலியாகவும் வருகிறது. ஐம்பதில் வரும் ‘ப’, ‘ ’ வாக மாறி ெமல்ெலாலிக்கு 
தனிெயழுத்தாக அைமகிறது. 

வகரத்ைத ஒத்துவரும் ஒலிகள் 

அவன், உவைம என்ற ெசாற்களிலுள்ள வகரம் முதல் வார்த்ைதயில் ேமற்பல் கீழுதட்ைட 
ெதாட்டு விலகும் ேபாதும், இரண்டாம் வார்த்ைதயில் இரு உதடுகளும் குவிந்து வி யும் 
ேபாதும் உருவாகிறது. எனேவ இரண்டாவது வார்த்ைதயில் வருமாறு அைமயும் வகரம் ‘ ’ 

வாக மாறி தனிெயழுத்தாகிறது. இவ்வாறு ‘வ’வின் நடுவில் ைவக்கப்படும் புள்ளியால் 
உருவாகும் இவ்ெவழுத்து, எந்தெவாரு உயிர்ெமய்யாகும்ேபாதும் எழுத்தின் வடிைவ 
மாற்றாமலும் தனித்து ெத யும்படியும் அைமந்திருக்கும். இதன்படி வியன்னா, வாஷிங்டன் 
என்பனவற்ைற வியன்னா, ஷிங்டன் என ஒலிக்ேகற்ப பி த்துணரலாம்.  

 
தமிழில் அல்லாத ஒலிகளுக்கான வ வடிவங்கள் 

• ஹ, ஜ, ஷ ேபான்ற வ வடிவங்கள் குறிப்பிட்ட ஒலிகளுக்காக பல்லாண்டுகளாக 
பயன்படுகின்றன. தமிழ் எழுத்துக்கைளப்ேபால் இல்லாமலிருந்தும் ெதாடர்ந்து பல 
ஆண்டுகளாக பயன்படுவதால்,  அேத நிைலயில் ஏற்றுக்ெகாள்வேத சிறந்தது.  

• இன்◌ஃேபாசிஸ், ◌ஃபாரன்ஹீட், ◌ஃப்ரான்ஸ், ◌ஃபின்லாந்து என்ற ெசாற்களில் வரும் 
ஒரு ஒலி, ◌ஃ, ப என்ற இரு ேவறுபட்ட ஒலிகைளக் ெகாண்ட எழுத்துக்கைளச் 
ேசர்த்தைமத்து ஓெரழுத்தாக தமிழில் எழுதப்படுகின்றது. இைத எளிைமயான 
ஒெரழுத்தாக ‘ ’ என்று எழுதுவது ேமன்ைமையத்தரும். இவ்வாறு ‘ப’வின் நடுவில் 
ைவக்கப்படும் புள்ளியால் உருவாகும் இவ்ெவழுத்து, எந்தெவாரு 
உயிர்ெமய்யாகும்ேபாதும் இடர்படாமலும், எழுத்தின் வடிைவ மாற்றாமலும் ேமலும் 
தனித்து உணரும்படியும் அைமந்திருக்கும். எனேவ இச்ெசாற்கள் இனி, இன் ஸ், 

ரன்ஹீட், ரான்ஸ், ன்லாந்து என்றைமயும். 



• Zambia, Zen, zip, benzene என்ற வார்த்ைதகளில் வரும் ஒரு ஒலிைய தமிழில் 
ச யாக எழுத தற்ேபாது எழுத்துக்கள் இல்ைலெயன்பதால், அவ்ெவழுத்துக்குறிய 
ஒலிைய, ெபாதுவாக, ‘ஜ’ என்ற எழுத்ைத பயன்படுத்தி ஜாம்பியா, ெஜன், ஜிப், ெபன்ஜின் 
என்று எழுதுகின்ேறாம். இவ்ெவழுத்து பல இடங்களில் ஒலிைய மட்டுமல்லாமல் 
விளக்கத்ைதயும் மாற்றக்கூடியது. எனேவ இவ்ேவறுபாட்ைட ெவளிப்படுத்தும் 
விதமாக இங்கு ‘ஜ’ விற்கு பதிலாக ‘ ’ என்ற புதிய எழுத்ைதப் பயன்படுத்த, 

ெசால்லும் எழுத்தும் ெதளிவாகும். இதன்படி அவ்ெவாலியுைடய ெசாற்கள் இனி 
ம் யா, ன், ப், ன் ன் என்று எழுதப்படும்.  

 
திருத்தம்/பிரச்சிைனகளும் தீர்வுகளும் 

• ஙகரம் உயிர்ெமய் எழுத்தாக அைமந்து, அங்ஙனம், ஆங்ஙனம், இங்ஙனம், எங்ஙனம் 
என்ற ெசாற்களிலுள்ள ‘ங’ ைவத் தவிர, ேவறு எந்தெவாரு ெசால்ைலயும் 

ஏற்படுத்தாததால், ஆயுத எழுத்ைதப் ேபான்று ‘ங்’ என்ற ெசால் தனித்து 

ஓெரெயழுத்தாக இயங்கும். ேமலும் இச்ெசாற்கள் தற்காலத்தில் ெப தும் 
பயன்படுத்துவதில்ைல. இதனால் ேமற்குறிப்பிட்ட ெசாற்கைளப் பயன்படுத்த 
ேவண்டிய நிைல ஏற்பட்டால் அச்ெசாற்களில் உள்ள ஙகரம் இனி அங் னம், 

ஆங் னம், இங் னம் எங் னம் என கரமாக அைமயும்.  

• வுடன் உகரமும் ஊகாரமும் ேசர்ந்து உயிர்ெமய்யாகும்ேபாது உருவாகும் 

எழுத்துக்கள் ரு, ரூ என்ற எழுத்துக்கைளப்ேபால் அைமயுமாதலால், அவ்விரு 
உயிர்ெமய் எழுத்துக்கைளயும் ,  என்று இரு ேநர்க்ேகாடுகைள ேமேல 

இைணக்காமல் இைடயில் இைணத்து எழுதுதல் ேவண்டும். 

• ‘ஸ’ என்ற எழுத்து பல்லாண்டுகளாகப் பயன்பாட்டில் இருந்தும் எல்லா நிைலகளிலும் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்ைல. எடுத்துகாட்டாக, சங்கம், சட்டசைப, ேசவல் என்ற 
ெசாற்கைள ஸங்கம், ஸட்டஸைப, ேஸவல் என்று எழுதுவது கிைடயாது. இவற்ைற 

ங் ம், ட்ட ைப, வல் என்று எழுதுவேத அதனினும் சிறப்பானதாக இருக்கும். 

அேத ேநரத்தில், கரம் ெமய்ெயழுத்தாக வரும்ேபாது இவ்ெவழுத்து நன்கு 
பழக்கப்படும் வைர குழப்பம் ஏற்படும். எ.கா. விஸ்வபாரதி, ஸ்காட்லாந்து 
என்பனவற்ைற வி வபாரதி, காட்லாந்து என்று எழுதினால் தடுமாற்றம் 
ஏற்படக்கூடும்.  எனேவ, ெமய்ெயழுத்தாக வரும்ேபாது ‘ஸ்’ என்றும் உயிர்ெமய்யாக 

வரும்ேபாது ‘  ‘ என்றும், சில காலங்களுக்கு,  எழுதுதல் ேவண்டும். எ.கா. 

ரஸ்வதி. 
 
தூய, பயனிலுள்ள மற்றும் சீர்திருத்த முைறயில் உருவான தமிழ் எழுத்துக்களின் 
அட்டவைண கீேழ காணலாம்:  
 

  தூய தமிழ் பயனிலுள்ளைவ  புதிய எழுத்துக்க டன் 

உயிர் எழுத்து  12  12  12 

ெமய் எழுத்து  18 
23 [18 + ஸ், ஜ், 
ஷ், ஹ், ◌ஃப்] 

28 [17 (ங் தவிர) + ஜ், ஷ், ஹ், 
, , , , , , , ] 

உயிர்ெமய் 12 � 18 = 216 12 �� 23 = 276 12 �� 28 = 336 

தனிெயழுத்து 1 [◌ஃ] 1 [◌ஃ] 3 [◌ஃ, ங், ஸ்] 

ெமாத்தம் 247 312 379 
 



ஔகாரம் பழந்தமிழில் இல்ைல.  இப்புதிய எழுத்துச் சீர்திருத்தத்தின் மூலமும் ஔகார 
எழுத்துக்களின் ஒலிைய சிக்கலின்றி ெவளிப்படுத்தலாம். இவ்ெவழுத்து ‘◌ஃப’ைவப் ேபான்று 
இரு ேவறுபட்ட ஒலிகளுக்கான எழுத்துக்கைளக் (ெக, ள) ெகாண்டு எழுதப்படுகிறது. எனேவ 
ஆயுத எழுத்ைதப்ேபால ‘ஔ’ ைவத் தனி எழுத்தாக்கலாம். ஆனாலும், ெகௗதமன், ெகௗ , 

ெகௗதா , ெசௗக்கியம், ெசௗதி அேரபியா, ெபௗத்தம், ெபௗர்ணமி, ஔைவ ேபான்ற 
ஔகாரத்ைதப் பயன்படுத்தும் ெசாற்கள் இன்றும் பயனில் உள்ளன. எனேவ, ஔகாரத்ைத 
தனி எழுத்தாக்கலாமா ேவண்டாமா என்பது தீர விவாதிக்கப்பட ேவண்டியதாகும். அவ்வாறு 
ஏற்றுக்ெகாண்டால் உயிர்ெமய் எழுத்துக்கள் 308 ஆகவும் ெமாத்த எழுத்துக்கள் 351 ஆகவும் 
அைமயும். 
 
எழுதும் முைறயின் அைமப்பு 
இப்புதிய எழுத்துக்கைள அச்சில் எவ்விடத்திலும் சீரான முைறயில் எழுதமுடியுெமன்றாலும், 

ைகயில் ச யான முைறயில் எழுதுவதில் சிரமம் இருக்குமாதலால்,  ,  ,  ,  ,   என்ற 

எழுத்துக்கைள ,  ,  ,  ,   என்று எழுதலாம். 

கணினி தட்ெடச்சு, ைகேபசி தட்ெடச்சு மற்றுமுள்ள மின்ன  தட்ெடச்சுக்ளுக்ேகற்றபடி 
தமிழ் எழுத்துக்கைள சில ேகார்ைவகளில் ஒருங்கிைணக்க ேவண்டும். இைவ தட்டச்சு 

இயந்திரங்களுக்கு பயன்படாது. இவ்வாறு அைமத்த சில மாதி கள் கீேழ 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  இவற்ைற ெசயலாக்க மற்றும் நைடமுைறப்படுத்த ெமன்ெபாருள் 
உருவாக்குதல் அவசியம்.  

கணினியின் தட்ெடச்சு மாதி   

தற்ெபாழுது ெபாதுவாக காணப்படும் ஆங்கில தட்ெடச்ைச அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு இந்த 
மாதி  வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது.  தமிழில் உள்ள அைனத்து எழுத்துக்கைளயும் 
கணினியின் 27 பட்டன்கைளக் (Õ;’ வும் 26 ஆங்கில எழுத்துக்களும்) ெகாண்டு எழுதலாம்.  
 

ஒெரழுத்தாக வருபைவ (12): இவ்ெவழுத்துக்கள் தட்ெடச்சின் ஒரு பட்டைன தட்ட 
ெவளிப்படும்.  ஒருமுைறக்கும் ேமல் தட்ட அேத எழுத்து திரும்பவரும். 

க்  ஹ் ச் ஜ் ப்   ம் ய் வ்  

�K G� H C� J� P� B� F� M� Y� V� W� 
 

குறில் ெநடிலாக வருபைவ (5): இவ்ெவழுத்துக்கள் ஒருமுைற தட்ட உயிர் குறிலாகவும் 
இருமுைற ேசர்த்துத்தட்ட உயிர்ெநடிலாகவும் வரும்.  

அ இ உ எ ஒ 

ஆ ஈ ஊ ஏ ஓ 
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இருேவறு எழுத்துக்கள் (10): ேமல் வ ைசயிலுள்ளைவ அதற்கு ய பட்டைனத் தட்டவும், 
கீழ் வ ைசயிலுள்ளைவ கூடுதலாக H பட்டைனேயா அல்லது ���������� SHIFT பட்டைனேயா 
ேசர்க்க ெவளிப்படும். சில காலங்களுக்கு /ஸ் என்ற எழுத்துக்களில் ெமய் ‘ஸ்’ ஆகவும் 
உயிர்ெமய் ‘ ’ ஆகவும் வரும்.   

 



ஐ ங் /ஸ் ட்  ண் ன் ர் ல்  

 ஞ் ஷ் த்  ஔ ந் ற் ள் ழ் 

I Q S T D X N R L Z 

ைகேபசி தட்ெடச்சு மாதி  :  

ைகேபசியின் பயன்பாட்டில் பல்ேவறு முைறகளில் ெசாற்கைள அைமக்க முடியும்.  இங்கு 
குறிப்பிட்டுள்ள மாதி யில் உயிெரழுத்துக்களுக்கு முதன்ைம ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
இதனால், முதலில் உயிர்க்குறியும் உயிர்ெநடியும் ெவளிப்பட்டு பின்னர் ெமெயழுத்துக்கள் 
ேதான்றும். உயிரும் ெமய்யும் இைணய உயிர்ெமய் உருவாகும். கீழ்க்கண்ட 
அட்டவைணயில் ஒன்று முதல் ஒன்பது வைரயிலான எண்களுக்கு மாதி  முைற ஒன்று 
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

அ ச் இ உ எ ஐ ஒ வ் ம் 

ஆ /ஸ் ஈ ஊ ஏ ல் ஓ  ய் 

க் ஷ் ட் த் ப் ள் ந் ர் ங் 

 ஜ்    ழ் ன் ற் ஞ் 

ஹ்  - -  - ண்  ஔ 

 
 

முடிவுைர  
இச்சீர்திருத்தத்தில் அறிமுகப்படுத்திய எழுத்துக்கைளயும் தமிழில் ஏற்றுக்ெகாண்டால், 
சிறந்த முைறயில் கணினி மற்றும் ைகேபசி பயன்பாட்டில் தமிைழ ெசயலாக்க முடியும்.  
ேமலும்: 

• இச்சீர்திருத்தம் தமிழ் அல்லாத அல்லது தமிழ் இலக்கண ெநறிகட்க்கு உட்படாத 
ெசாற்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டதாகும் 

• மருத்துவம்,  ெபாறியியல், வர்த்தகம்,  ெதாழில்நுட்பம், அறிவியல்,  கைல மற்றும் பல 
துைறகளிலுள்ள மிகப் ெபரும்பாலான ஒலிகைள  தமிழில் ெதளிவாக எழுதவும் 
படிக்கவும் முடியும். 

• இச்சீர்திருத்த்திலுள்ள மாற்றங்கைள ஏற்றும்/தவிர்த்தும் படிக்கலாம். 

• அறிவியல் மற்றும்  பிற ெசாற்களுக்கு அடுத்து அைடகுறிப்பினுள் ஆங்கிலத்தில் 
எழுதுவைதத் தவிர்க்கலாம். 

• படிக்க மட்டுேம  ெத ந்தவரும் ெசால்லின் தனித்தனி எழுத்துக்கைளச் ேசர்த்து 
உச்ச த்தாேல வார்த்ைத  ெதளிவாக உருவாகும்  ‐  தமிழுக்கு ய சிறப்புநிைல 

ேமன்ைமயைடகிறது. 

------ 


