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ப�த�ய எ�த்�ப்பிைழ த��த்த� (வாணி) 
அற��கம் 

தம�ழ�ல் நாவி சந்த�ப்பிைழ த��த்த� உட்பட ெமாத்தம் 
நான்� த��த்த�கள் 
உள்ளதாக தம�ழ்ப்ேபராயம் ��க�ற�. ஆனால் உலக�ல் 

யாவ�ம் இைணயத்த�ல் பயன்ப�த்�ம் வண்ணம் தம�ழ�ல் ��ைமயான ஒ� 
த��த்த� உ�வாக்�வ� ம�கவ�ம் சவாலான காரியம். தம�ழ் 
ெமன்ெபா�ட்க�க்� வணிகச் சந்ைத இல்ைலெயன்பதா�ம், ஆய்வ�ச் 
ெசலவ�ம், ஆக்கச் ெசலவ�ம், இைணயெவளியட்ீ�ச் ெசலவ�ம் ெபரிய 
தைடயாகவ�ள்ளதால் இ�வைர ஒ� ��ைமயான ெமன்ெபா�ள் 
ெவளியாகவில்ைல. அதற்கான ஒ� சி��யற்சியாக இைணயவழ�யில் 
அைனவ�ம் பயன்ப�த்�ம் வண்ணம் வடிவைமக்கப்பட்� வாணி என்ற தம�ழ் 
எ�த்�ப்பிைழ த��த்த� உ�வாக�ய�ள்ள�. 

தற்ேபா� பட்ீடா பத�ப்பாக(ேசாதைன ந�ைலயில்) ெவளிவந்�ள்ள இத்த��த்த� 
ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்தப்பட்� விைரவில் ெச�ைமயான வடிவமாக 
ெவளிவ�ம். அ�வைர �க்க�யமான சில ெசாற்க�ம் வி�பட்டி�க்�ம் 
வ�க்க�ம் இ�க்கலாம், ஆனால் பல்ேவ� இலக்கண வித�கைளப் 
பயன்ப�த்த� இத்த��த்த� இயங்�வதால் �மார் 70ம�ல்லிய�க்�ேமல் 
ெசால்வடிவங்கைளப் ப�ரிந்�ெகாள்�ம். 
 

http://dev.neechalkaran.com/p/naavi.html
http://www.srmuniv.ac.in/tamilperayam/diploma-dtt/Lessons/I_Year/dipl03/dip03000main.htm
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இைணய �கவரி: வாணி 

நாவியில் பயன்ப�த்த�ய� ேபால உங்கள் வாக்க�யங்கைள வாணியில் 
ெகா�த்� “த��த்�க” ெபாத்தாைன அ�த்தவ�ம், பின்னர் பிைழ த��த்த�யபிற� 
“சம்மதம்” ெபாத்தாைன அ�த்த�, த��த்தங்கைளப் ெபற்�க் ெகாள்ளலாம். 
�யத��த்தம் என்ற ேதர்வ� ெபாத்தாைனத் ேதர்வ� ெசய்யாவிட்டால் இக்க�வி 
தானாக எந்தப் பிைழையய�ம் த��த்தா�, ெவ�ம் பரிந்�ைர மட்�ம் வழங்�ம். 
காட்டப்ப�ம் பரிந்�ைரப் பட்டியலில் வாணியின் பரிந்�ைரக�ம், பயனர் 
அளித்த ெசால்�ம் இ�க்�ம். ��தலாக பயனர் த��த்த�க் ெகாள்ள 
எ�த்�ப்ெபட்டிய�ம் உள்ள�. ஒ� ெசால்ைல மட்�ேமா அல்ல� 
ெமாத்தமாகேவா மாற்ற�க் ெகாள்ளலாம். ேம�ம் உதவிக்�ற�ப்ப�கள் இங்ேக 

 
இத்த��த்த� என்ன ெசய்ய�ம் என்றால், 

இ�த� எ�த்�ச் சந்த�கள் தவிர (அதற்� நாவிையப் பயன்ப�த்தலாம்) மற்ற 
சந்த�கைளக் கணித்�ப் பரிந்�ைரக்�ம். உதாரணம்:எ�த்�ெகாள்ள -> 
எ�த்�க்ெகாள்ள, அகட்சி -> அக்கட்சி என்� பரிந்�ைரக்�ம். 

http://vaani.neechalkaran.com/
http://vaani.neechalkaran.com/help.aspx
http://dev.neechalkaran.com/p/naavi.html
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ப�ணர்ச்சி வித�ப்படி இதன் ெசாற்பிைழ ேசாதைன அைமவதால் ப�ணர்ச்சி 
தவற�ய ெசாற்கைளய�ம் �ட்டிக் காட்�ம். உதாரணம்:���க்�ம் – > ��ற்�க்�ம் 
என்� சரியாகப் பரிந்�ைரக்�ம். “க�த்த�ல் ெகாண்�” என்� எ�த�னா�ம் 
“க�த்த�ற் ெகாண்�” என்� எ�த�னா�ம் ப�ரிந்�ெகாள்�ம். “ெபா�ற் ெபயர்” 
என்� தவறாக எ�த�னால் இவ்வழ�யில் “ெபா�ட் ெபயர்” எனப் 
பரிந்�ைரக்�ம். 

ல-ள-ழ, ன-ந-ண, ர-ற ேபான்ற ேவற்ெற�த்� ேவ�பா�கைளக் கண்� 
பரிந்�ைரக்�ம். சில இடங்களில் (ஒளி,ஒலி,ஒழ�) இயல்பான ெசால் இ�ந்தால் 
தவிர இதர இடங்களில் �ட்டிக் காட்டி பரிந்�ைரக்�ம். 
உதாரணம்:ஒலிந்�விட்ேடன் -> ஒளிந்�விட்ேடன்/ஒழ�ந்�விட்ேடன், �வற�ல் -> 
�வரில் எனப் பரிந்�ைரக்�ம். 

பிைழயான ெசாற்கைளக் கண்�பிடித்த பிற� இ�வைகயாகப் பரிந்�ைரகள் 
வழங்கப்ப�ம். ஒன்� இலக்கணம் சார்ந்த த��த்தங்களான ப�ணர்ச்சி த��த்தம், 
ஒற்�, ேவற்ெற�த்� த��த்தம் ேபான்றவற்ைறச் ெசய்ய�ம். இரண்டாவ� 
இலக்கணம் சாராத த��த்தங்களான தட்டச்�ப் பிைழ த��த்தம், வழக்�ெமாழ� 
த��த்தம், சில பிறெமாழ�ச்ெசால் த��த்தம் ேபான்றவற்ைறய�ம் ெசய்ய�ம். 

பிறெமாழ�ச் ெசாற்கள் சிலவற்ைறய�ம் த��த்�ம் உதாரணம்: டாக்டர் -> 
�ைனவர்/ம�த்�வர் 
வழக்�ெமாழ�கைளப் ெபா�த்தமட்டில் ெப�ம்பான்ைமயான த��த்தங்கள் 
ெதன்தம�ழக வழக்க�ற்� வழங்�க�ற�. வடதம�ழகம், இலங்ைக வழக்�கைளக் 
காலப்ேபாக்க�ல் இைணத்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். உதாரணம்: வி�ந்த��ச்ேச -
>வி�ந்�விட்டேத, அடிச்�க�ட்� -> அடித்�க்ெகாண்� 

தட்டச்�ப் பிைழகள் என்ப� கண்�க்�த் ெதரிந்த எ�த்�ப் பிைழகள் 
மட்�மல்ல கண்�க்�த் ெதரியாத தவறான ஒ�ங்�ற� வடிவங்க�ம்தான். 
பல்ேவ� தட்டச்� இைட�கங்களில் தம�ழ் உள்ளட்ீ� �ைறகளில் சிலசமயம் 
தவறாக எ�த்�க்கள் ேசர்ந்�ெகாள்�ம். உதாரணம்: க + ஒ என்பைத க+ எ+ அ 
என்� எ�த்�க்ெகாள்�ம் ெகாள்ைக -> ெகாள்ைக. �ைணக்கா�டன் 
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ஒற்�க்�ற� ேசர்ந்� ரகரெவாற்றாகத் ெதரிய�ம் ◌ா◌் -> ர் ேபான்ற பல 
பரிந்�ைரக�ம் உண்� 

வழைமயான பிற ெமாழ� ெசாற்பிைழ த��த்த� ேபால பிைழயாக எ�த�ய 
ெசாற்கைள அடிக்ேகாடிட்�க் காட்டிவி�ம். சில �க்க�ய பிர�கர்கள், 
கைதமாந்தர்கள், �க்க�ய நகரங்கள் தவிர ெபா�வாக உயர்த�ைணப் 
ெபயர்கள், இடங்களின் ெபயர்கள் தற்ேபாைதக்�ச் 
ேசர்க்கவில்ைலெயன்பதால் அச்ெசாற்கள் அடிக்ேகாட்�க் காட்டப்ப�ம். எனேவ 
அடிக்ேகாடிட்�க் காட்�பைவ எல்லாம் பிைழெயன்� அர்த்தம�ல்ைல 
த��த்த�யின் பட்டியலில் இல்லாத ெசால்ெலனப் ெபா�ள் ெகாள்க 

இச்ெசயலியின் ஆய்விற்ேக ெபா�ளாதாரச் சிக்கல்கள் ந�லவியேபா� 
இைணய ெவளிய�ீ �டியாமல் ஓராண்� கடந்�ேபான�. 
ெப�ந்தன்ைமய�டன் வைலத்தம�ழ் ந��வனம் தன� வழங்க�ையக் 
ெகா�த்�தவியதால் தற்ேபா� ெவளியாக�ய�ள்ள�. ெதாடர்ந்� 
ஊக்கப்ப�த்த�வ�ம் வைலத்தம�ழ் ச. பார்த்தசாரத� அவர்க�க்�ம், இலக்கண 
ஆேலாசைனகள் அளித்�வ�ம் �ைனவர் ெசங்ைகப் 
ெபா�வன் அவர்க�க்�ம், ெதாடர்ந்� ஆேலாசைனக�ம், பல�க்� 
அற��க�ம் ெசய்�வ�ம் ேஜாத�ஜ� அவர்க�க்�ம் நன்ற�ையத் 
ெதரிவித்�க்ெகாள்க�ேறன். பயன்ப�த்த�ப்பா�ங்கள். வழைமேபால 
�ைறகைளய�ம் ஆேலாசைனகைளய�ம் எமக்� அற�யத்தா�ங்கள், 
பய�ள்ளதாக இ�ந்தால் வாணிைய அ�த்தவ�க்�ம் அற�யத் தா�ங்கள். 

– நீச்சல்காரன் 

 


	புதிய எழுத்துப்பிழை திருத்தி (வாணி) அறிமுகம்

