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Abstract: 

In recent years, a tremendous development has been achieved in the field of Educational 
Technology. As a result, Dictionaries, Thesauruses and Encyclopedias have been developed 
electronically for the benefit of e_learners and researchers of Tamil.  
 

To define the term Electronic dictionary, it is a machine readable dictionary, which 
provides search facilities to identify meaning and grammatical information of a particular word 
in a particular context. Many a number of Electronic dictionaries have been published for Tamil 
by different Research Institutes and Commercial organizations as well. A few may be mentioned 
as Lexicon of Madras University, Tamil-Tamil dictionary of Prof.M.Shanmugom Pillai and 
PALS dictionary of Palaniappa Brothers. But an Electronic dictionary exclusively for Sangam 
literature is yet to be developed.While developing one such dictionary, a number of problems 
arised in that venture. Those problems are discussed in detail in this paper. 

 

அறி கம்:    

  அண்ைமக் காலத்தில் தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் வளர் சியின் 
விைளவாகக்  கல்வி ெதாழில் ட்பவிய ம் (Educational Technology) ெபாிய மாற்ற ம்  
வளர் சி ம் ஏற்பட் ள்ளன.  குறிப்பாகத்  தமிழா க்குத் ேதைவயான க வி ற்களான 
அகராதிகள்,ேபரகராதிகள்,ெசாற்களஞ்சியங்கள், கைலக்களஞ்சியங்கள் கணினி உதவி 
ெகாண்   உ வாக்குவதில் பல்ேவ  யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  ெவற்றி 
ெபற் ள்ளன. அவற் ள் தமிழ் – தமிழ் – ஆங்கில அகராதியாகிய ெசன்ைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ேபரகராதி (Lexicon), பழனியப்பா பிரதர்  நி வனத்தாாின் 
ஆங்கில – தமிழ் அகராதி, ேபராசிாியர் . சண் கம் பிள்ைள அவர்களின் தமிழ் – தமிழ் 
அகராதி ஆகியைவ குறிப்பிடத்தக்க அகராதிகளாகும். இக்கட் ைரயில்  சங்க 
இலக்கியத்திற்கான மின் அகராதிைய உ வாக்கும் ேபா  ஏற்ப ம் ெமாழியியல்  
சிக்கல்கள் விவாதிக்கப்பட் ள்ளன.  

 



இலக்கண அைட  உ வாக்கும்ேபா  ஏற்ப ம் சிக்கல்கள் 

ெதால்காப்பிய ம் நன் லா ம் ெசாற்கைளப் ெபயர், விைன, இைட, உாி என 
நான்காகப் பகுக்கின்றனர். இந் நான்கு வைக  ெசாற்கைள ஆஷர் ஆ  வைகயாக ம் 
தாம  ேலமன் எட்  வைகயாக ம் ேகாதண்டராமன் பத்  வைகயாக ம் வைகப்ப த்தி 
உள்ளனர். இ வா  ெசாற்கைள பலவாறாக வைகப்ப த் வதால் ஒேர ெபா ைளக் 
குறிக்கும் ெசால் க்கு ேவ  ேவ  இலக்கணக் குறிப் கள் தரப்பட் கின்றன. 
எ த் க்காட்டாக  ‘அஃதான் ’ என்ற ெசால் க்குத்  தமிழ்ப் ேபரகராதியில் 
‘விைனயைட’ என் ம் வரலாற்  ைற தமிழ் இலக்கியப் ேபரகராதியில் ‘விைன’ என் ம் 
குறிக்கப்பட் ள்ள .  

 

ெபா  
ேபரகராதி     
(1924-36) 

ெப ஞ்ெசால்லகராதி 
(1998) 

வரலாற்  ைற தமிழ் 
இலக்கியப் ேபரகராதி 

(2004) 
அ ெபயர் ெபயர் ெபயர் 
அ இைட இைட இைட 

அக்கால்   விைனயைட   

அஃகிய       விைன 
அஃகிய 

ட்பம்      ெபயர் 
அஃகிேயா
ன்     விைன 
அஃ  ட்  ட்  ெபயர் 

அஃேத   இைட இைட 

அஃதான்  விைனயைட விைனயைட விைன 
 

 

ெபா ள் அைட  உ வாக்கும்ேபா  ஏற்ப ம் சிக்கல்கள்  

ஒ  ெசால் எத்தைன இடங்களில் வ கிறேதா அத்தைன இடங்கைள ம் 
ெதாடர்க டன் எ த்  அவற்ைற ஆரா ந்  ெபா ள் மா ப ம் இடங்க ம் 
ெதாடர்க ம் குறித் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 



சான்றாக 

 அடர் 

என் ம் ெசால் 13 இடங்களில் வ கிற . 11 இடங்களில் “தக ” என் ம் ெபா ளி ம் 2 
இடங்களில்   “அடர்ந்த” என் ம் ெபா ளி ம் வ கிற . இைவ இரண்  ெபா க்கும் 
ஒ ெவா  ேமற்ேகாள் ெதாடர் ெகா க்க ேவண் ம்.  

 அடர் 1.தக  :        “ ண் உ க்கு உற்ற விளங்கு அடர்ப் பாண் ல்” (மைல-4) 

  2.அடர்ந்த:     “கடல் பைட குளிப்ப மண்  அடர் கர்” ( ற 6-12)  

 ஆனால் ‘அக’ என்ற ெசால் ‘ெபயரைடயாக’ வ ம்ேபா  ஒ  ெபா ைள ம், ‘ேவற் ைம 
உ பாக’ வ ம்ேபா  ேவெறா  ெபா ைள ம் த கிற . ேவற் ைம உ பாக’ வந்  
த கின்ற ெபா ள் சங்க இலக்கியத் ெதாடர் எண் டன் அகராதிகளில் தரப்படவில்ைல. 

ஆகேவ, சங்க இலக்கிய அகராதி தயாிக்கும் ேபா  ஒ  ெசால் அ  இடம் 
ெப கின்ற அைனத்  த்ெதாடர்கைள ம் ( key word in Context ) இடத்திற்ேகற்ப 
ஆரா ந்  ெபா ள்கைள ( meanings ) அகராதியில் பதி ெச ய ேவண் ம். 


