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�த்தம�ழ�ன் நான்காம் பரிமாணமாக 
‘கணினித்தம�ழ்’ 
பலெந�ங்கால பண்ைடத் தம�ழ�யலில் இடம்ெப�க�ன்ற இயல்-இைச-நாடகம் 
எ�ம் �த்தம�ழ�ன் நான்காம் பரிமாணமாக கணினித்தம�ழ் க�தப்ப�க�ற�. 
கணினித்தம�ழ் எ�ம் ம�ன்ெசயலித் தம�ழ், �த்தம�ழ�ன் ப�� இைணப்பாக�, 
நாற்றம�ழ் என்� இனி அைழக்கப்பட ேவண்டிய ேதைவைய அற�வ�சார் 
தம��லகம் தற்ேபா� ஆராய்ந்� �டிவ�காண் ந�ைலயில் உள்ள�.இனிய 
தம�ழ்ெமாழ� மக்களிடம் ெசன்றைடக�ன்ற ஊடகங்களாக இயல் இைச நாடகம் 
என்பவற்ைறப் பண்ைடத் தம�ழ் அற�ஞர்கள் �ன்ெமாழ�ந்தார்கள். 
இ�ந்தா�ம், பின்னர் ப�த�தாகப் பிறந்த ம�ன்ெசயலிைய, அப்ேபா� அவர்கள் 
ேசர்த்த��க்க வாய்ப்பி�க்கவில்ைல. ஆனால், தற்ேபாைதய தம�ழ் அற�ஞர்கள், 
கணினி என்றைழக்கப்ப�ம் இந்த ம�ன்ெசயலிைய (Computer) நான்காவ� ம�க 
�க்க�யமான பரிமாணமாக �ன்ெமாழ�ந்�ள்ளார்கள். 

உலெகங்�ம் பரந்� வா�ம் இனிய தம�ழ் உலாவிகள் (viewers) அைனவ�ம் 
வைலப்பக்கங்கைள (Websites) அவர்கள் வி�ம்ப�ம் ெமாழ�களில், தம�ழ் ெமாழ� 
உட்பட, தற்ேபா� ேநரடியாகப் பார்க்கவ�ம் படிக்கவ�ம் �டிக�ற�. தம�ழ் 
எ�த்��க்கைளத் தரவிறக்கம் (Download)  ெசய்�, அவற்ைறப் பயன்ப�த்த�ேய 
தம�ழ் வைலகளில் தம�ைழத் தம�ழாகப் படிக்க �டிந்த காலம் தற்ேபா� �ற்றாக 
மாற்றப்பட்�, தற்ேபா� உலாவிகள் வைலப்பக்கங்க�க்� ெசன்றால், தம�ழ் 
வைலகளி�ள்ள தம�ழ் எ�த்��க்கைள (Font) எ�வித தரவிறக்க�ம�ன்ற�, 
தன்னிச்ைசயாகத் தம�ழ�ல் படிக்க �டிக�ற�. 

பல வ�டங்களாக இக்கணினித் தம�ழ் பாவைனயிலி�ந்தா�ம், இயல் இைச 
நாடகம் ேபான்ற அடிப்பைடத் தம�ழ் இயலிகளின் ஒ� ப�� இைணப்பாக, 
ம�ன்ெசயலிையக் க�த �டியாத��ந்ததற்கான அடிப்பைடக் காரணம், இந்த 
தரவிறக்கம் ெசய்க�ன்ற பிரச்சைன தான். கணினியில் தம�ைழ ேநரடியாகப் 
பார்க்க �டிவத�ல்ைலேய, அங்ேக ப�த�ய எ�த்��ைவப் பயன்ப�த்த�ேய 
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தம�ைழப் படிக்க �டிக�ற� என்பதால், கணினித்தம�ைழ �த்தம�ழ�ன் 
நான்காம் வடிவமாகப் பார்ப்பத�ல், ம��ந்த க�த்� ேவற்�ைம இ�ந்த�. 

தற்ேபா�, �னிேகாட் �ைறயில் எத�ர்கால உலகளாவிய தனித்தரத்த�ற்கான 
அைமப்பாக, தானிறங்க� (Dynamic) எ�த்��வில் தம�ழ் ெமாழ�ய�ம் 
இைணக்கப்பட்�ள்ளதால், எந்தெவா� தம�ழ் வைலப் பக்கத்ைதத் த�றக்�ம் 
ேபா�ம், எ�த்�� பற்ற�ய சிரமெம�வ�ம் இன்ற�, ��ய தம�ழ�ல் 
அைனத்ைதய�ம் படிக்கவ�ம், ேமலத�க அ�த்த�கைளத் (buttons) தம�ழ�ல் 
பார்க்கவ�ம், ெசயற்ப�த்தவ�ம் வாய்ப்ப� உ�வாக�ய�ள்ள�. 

படிப்படியாகப் பல இைணயத் தளங்கள் இத்தானிறங்க� தம�ழ் எ�த்�� 
�ைறைய நைட�ைறப்ப�த்த� வ�வைதப் பாவைனயாளர்கள் 
அவதானிக்கலாம். ஏராளமான இைணயத் தளங்கள், தற்ேபா�ம் பைழய 
எ�த்��க்கைளப் பாவித்� வந்தா�ம், விைரவில் இத் தானிறங்க� 
(ைடனம�க்) எ�த்��வ�க்�க் கடந்� ெசல்லேவ பலவித �யற்சிகைளய�ம் 
எ�த்� வ�க�றார்கள். ந�த�ப் பிரச்சைன உட்பட, இ� �ற�த்த ெதாழ�ல்�ட்ப 
அற�வ� மற்�ம் உரிய வழ�காட்டிகள் க�ைடக்காத காரணத்தால், நீண்ட 
காலமாகச் ெசயற்பட்�வ�ம் பல தளங்கள், இத் தானிறங்க� எ�த்��வ�க்�க் 
கடந்� ெசல்லத் தாமதம் ஏற்பட்டா�ம், ஒ� சில வ�டங்க�க்�ள், 
உலகளாவிய ஒ� தனித் தம�ழ் எ�த்��, கணினி உலக�ற்�க் கனிந்� 
வந்�ள்ளைதத் தரவ�க�ம் ஆய்வ�க�ம் உ�த� ெசய்க�ன்றன. 

எ�வித ெசயலற�வ�, பாவைனப்பயன், ெதாழ�லற�வ� அற்ற தம�ழர்க�ம் �ட, 
எவ்வித �ன்ேனற்பா�கைளய�ம் ெசய்� ெகாள்ளாமல், நீண்ட தரவிறக்க 
இலத்த�ரனியல் சிரமங்க�க்�ள் தங்கைளச் சிக்க ைவத்�க் ெகாள்ளாமல், 
ஆங்க�ல இைணயத் தளங்கைள ஆங்க�லத்த�ல் பார்ப்ப� ேபான்�, தம�ழ் 
இைணயத் தளங்கைளய�ம் தம�ழ�ல் ேநரடியாகப் பார்க்க வைக ெசய்வேத 
இந்த ெசயலியின் ேநாக்கம். நீண்ட காலமாக, தம�ழ் அற�ஞர்கள் பலர், 
இதற்கான சர்வேதசத் ேதைவைய அ�த்தமாகச் ெசால்லி வந்தா�ம், 
�ைனக்� மணிகட்�வ� யார் என்க�ன்ற ஒ� காரணத்�டன், இதற்ெகன ஒ� 
அற�ஞர் ��ைவ உ�வாக்க� ெசயற்ப�த்�வத�ல் உ�வா�ம் ந�த�ச் ெசலைவ 
யார் ெபா�ப்ப� என்பத�ல் நீண்டகால இ�பற� இ�ந்� வந்த�. 
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சர்வேதச தம�ழ் அற�ஞர்கள் மற்�ம் தம�ழ் கணினி வல்�னர்கள் 
ெதாடர்ச்சியாகக் ெகா�த்� வந்த அ�த்தத்த�னா�ம், இதன் ேதைவ க�த�ய 
ப�ரிதலினா�ம், இ�த�யில் தம�ழ்நா� மாந�ல அர�, இதற்கான ஒ� உயர்மட்ட 
ெசயற்��ைவ உ�வாக்க�, அதற்ெகன ஓர் ந�த�ெயா�க்கீட்ைடய�ம் ெசய்த�. 
இக்��, பலவித ஆய்வ�கைளய�ம் ேமற்ெகாண்�, ரி.எஸ்.சி. (TSC) எனப்ப�ம் 
ெபா� எ�த்��ைவ உ�வாக்க� அவற்ைற அைனத்� சர்வேதச தம�ழ் 
இைணயத் தளத்த�ன�ம் பயன்ப�த்த ேவண்�ெமன்� ேகாரிக்ைக வி�த்� 
வந்தனர். இதன் காரணமாக, பல வைலப்பக்கங்கள், இந்த எ�த்��க்கைளப் 
பாவிக்க ஆரம்பித்தன. அத்ேதா�, உண்ைமத்தர எ�த்��க்கைள (TTF Fonts or 
True Type Fonts) மட்�ேம பாவிக்�ம் படிய�ம் ெபா� ேவண்�ேகாள் வி�த்� 
வந்தனர். 

இ�ந்தா�ம், அடிப்பைடப் பிரச்சைன தீர்ந்த பாடாக இல்ைல. எந்தெவா� 
எ�த்��ைவய�ம் தரவிறக்கம் ெசய்யாமல், ேநரடியாகத் தம�ழ�ல் இைணயத் 
தளத்ைத ேமய்வெதன்னேவா �யற்ெகாம்பாகேவ இ�ந்� வந்த�. �ர� 
அஞ்சல் உட்பட உண்ைமத்தர (TTF) எ�த்��க்க�ம், மயிைல, இைணமத�, 
மயிைலசிறீ, ரிஎஸ்சீ எ�த்��க்க�ம், இன்�ம் பல இைடக்கால 
�யற்சிக�ம் கண்�பிடிப்ப�க்க�ம் பலனளித்தா�ம், எ�வித ேமலத�க 
எ�த்��ைவ அல்ல� ெசயலிையத் தரவிறக்கம் ெசய்யாமல், தம�ைழ 
வைலயில் பார்ப்பெதன்ப� �டியாத விடயமாகேவ ெதன்பட்ட�. 

பலவித சர்வேதச ந�ப�ணர்களின் ஆழமான ஆய்வ�கள் ெதாடர்ந்தன. சர்வேதச 
ஈழத்தம�ழ் அற�ஞர்க�ம், இந்த�யா, மேலசியா, சிங்கப்�ர் உட்பட பல சர்வேதச 
நா�களின் அற�ஞர்கள் பல�ம் ஒன்ற�ைணந்�ம், தனிக் ��க்களாகவ�ம், 
இ� �ற�த்� விவாத�த்� ஆராய்ச்சியில் ஈ�பட்டார்கள். எ�த்�ச்சீர்ைம 
�ற�த்த தம�ழாராய்ச்சி ஈெமயில் கலந்�ைரயாடல்கள், சர்வேதச 
அற�ஞர்களிைடேய ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெபற்ற�டன், விரிவைரயாளர்கள், 
ெதாழ�ல்�ட்பவியலாளர்கள், அற�ஞர்கள், பாவைனயாளர்கள், பாமரர்கள் 
என்� பலதரப்பட்டவர்களின் க�த்�க்க�ம் ேசகரிக்கப்பட்�, எ�த்�ச்சீர்ைம 
ஆராய்ச்சி ேவகமாகத் ெதாடர்ந்த�. 
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இவ் ஆராய்ச்சியின் ேபா�, ெதால்காப்பியர் காலத்த��ம் த��வள்�வர் 
காலத்த��ம் இ�ந்த விஞ்ஞான தத்�வங்கைள அடிப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட�ம் சரியான�மான பாரம்பரிய தம�ழ் எ�த்�த் தத்�வங்கைளத் 
த��ம்பவ�ம் நைட�ைறப் ப�த்�வெதனத் தீர்மானிக்கப்பட்ட�. பின்னர் 
பாவைனக்� வந்த �தர்க்கம் ந�ைறந்த சில தம�ழ் எ�த்�க்கள், 
மாணவர்கைளய�ம் கல்வி வாய்ப்ப�க் �ைறந்ேதாைரய�ம் ெபரியளவில் 
இடர்ப�த்த�, தம�ழ் வளர்ச்சிக்�த் தைட ேபா�வதாய்க் க�தப்பட்ட�. 
ஒற்ைறக்ெகாம்ப�, இரட்ைடக்ெகாம்ப� ேபான்ற �தர்க்கமான �ற�ய�ீகள் 
அண்ைமக் காலத்த�ல் தவறாக அற��கமாக�, ேதைவக்கத�கமாகப் 
பாவைனயி�ள்ள �ற�ய�ீகள் என்�ம், அைவ தவிர, தவறாக அற��கமாக� 
தற்ேபா� பாவைனயி�ள்ள உகர ஊகார உயிர்ெமய் எ�த்�க்கள் (�, �, �, 
�, �, ��, �, � . . .), எ�த வாசிக்கத் ெதரியாேதார் மற்�ம் ப�த�ேநரமாகத் 
தம�ழ் பயில்ேவாைர ம��ந்த சிரமத்த�ற்� உள்ளாக்�வ� உணரப்பட்�, 
பரவலாக இச்சிக்கைலத் தீர்க்க இணக்கப்பா� காணப்பட்ட�. 

இேத ேவைள எ�ந்த ஓர் பிரதான ேகள்விேய “கணினிக்காகத் தம�ழா, 
அல்ல� தம��க்காகக் கணினியா” என்ப�. இந்த தம�ழ் சீர்த��த்தம் 
கணினிக்காக அல்ல என்பைத அற�ஞர்கள் உ�த� ெசய்தார்கள். கணினியின் 
இலத்த�ரன் (Electronic) ெசயற்பாட்டிற்�, தர்க்கரதீ�யான ெமாழ�யாண்ைமய�டன் 
ஒ� ெமாழ� ெசயற்பட ேவண்�ம் என்ப� அவசியமாக இ�ந்தா�ம், இத்தைகய 
தர்க்கரதீ�யான ைமயப்பா� எந்த ெமாழ�க்�ம் இ�ப்ப� அவசியம் என்பைத 
அற�ஞர்கள் ஏற்�க் ெகாண்டார்கள். இதற்� சான்றாக பல சிக்கல்கள் 
ந�ைறந்த சீனெமாழ� �ற்� ��தாக தர்க்கரதீ�யாக ெசயற்ப�வைத 
உதாரணம் காட்டியேதா�, தம�ழ் ெமாழ�யில் காணப்ப�ம் �தர்க்கரதீ�யான 
ெதாழ�ற்பா� கைளயப்பட ேவண்டிய ேதைவய�ம் உணரப் பட்ட�. 1935ம் ஆண்� 
இராமசாம� ெபரியார் �ன்ெமாழ�ந்த தம�ழ் எ�த்�ச்சீர்ைம ெதாடர்பான 
காரணிக�ம் ேகாட்பா�க�ேம தற்ேபா� நைட�ைறப் ப�த்தப்ப�வைதய�ம், 
ைன, ைண, ைல, ைள, னா, ணா, றா ேபான்ற ஐகார உயிர்ெமய், ஆகார 
உயிர்ெமய் ேபான்றவற்ைற மாற்றேவண்டிய ேதைவ �ற�த்�ம் தர்க்கரதீ�யாக 
ஆராய்ந்� அற�க்ைக சமர்ப்பித்தார்கள் தம�ழ்�� நல்லற�ஞர்கள். 
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இத்தைகய நீண்டகால ஆய்வின் �லம், தானிறங்க� எ�த்�� (Dynamic Font) 
�ைறயில், ஓர் உலகளாவிய தனித்தரமான எ�த்��ைவ உ�வாக்க�, 
அைனத்� வைலப்பக்கங்க�க்�ம் இவ்ெவ�த்��ைவேய பயன்ப�த்தக் 
�டிய வாய்ப்ப� இ�ப்ப� கண்டற�யப் பட்ட�. இதன் அடிப்பைடயில் பலவித 
ஆராய்ச்சிகைளய�ம் ெசய்�, இ�த�யில் �னிேகாட் (Unicode) 
என்றைழக்கப்ப�ம் இலத்த�ரன் �ைறயில் தம�ைழ ெமாழ�யாக்கம் ெசய்�, 
இயங்� தளங்களில் உள்ளடக்கம் ெசய்யப்�வதனால், ேமலத�க தரவிறக்கம் 
அல்ல� ேவ� எ�வித �ன்ேதைவகள் இன்ற�, வைலப்பக்கங்கள் தம�ழ�ல் 
தானாகேவ த�றக்க வாய்ப்ப�க் க�ட்டிய�. இேத த�ணத்த�ல், அண்ைமக் 
காலத்த�ல் தவறாக அற��கமான, தம�ழ் எ�த்�க் �ற�ய�ீகளான 
ஒற்ைறக்ெகாம்ப�, இரட்ைடக்ெகாம்ப�, பின்-ஐக்�ற�ய�ீ, பின்-ஒளக்�ற�ய�ீ 
ேபான்றனவ�ம் உகர ஊகார ெமய் எ�த்�க்க�ம் இந்த �னிேகாட் எ�ம் 
த�தரத்த�ன் அடிப்பைட வைரய�ப்பில் நீக்கப்பட்�, தம�ழ் 
ெமாழ�யாண்ைமயின் தர்க்கரதீ�யான ேகாட்பா�கள் (Logical Structures) 
சீர்ெசய்யப்பட்ட�. 

உலக�ல் பாவிக்கப்பட்�வ�ம் எல்லா ெமாழ�கைளய�ம் கணினியில் 
இயல்பாகப் பாவிக்க வைக ெசய்ய�ம் �னிேகாட் எ�ம் உலகளாவிய த�தரம் 
இன்� ந�ர்ணயிக்கப்பட்�ள்ள�. இந்த உலகளாவிய �னிேகாட் த�தரத்த�ன் 
அடிப்பைடக் ேகாட்பா�ம், ெதால்காப்பியம் எ�ம் பழைமவாய்ந்த தம�ழ் 
இலக்கணக் ேகாட்பா�ம் விஞ்ஞான ரதீ�யி�ம் தர்க்கரதீ�யி�ம் 
ஒன்�பட்டைவ என்பைத ெமாழ�யாராய்ச்சி ஆசிரியர் த��.ஆவரங்கால் 
சின்னத்�ைர சிறீவாஸ், தம�ழ்ெமாழ� ஆராய்ச்சியாளர் த��.�ராத்தா 
ேபான்ேறார் உட்பட பல தம�ழற�ஞர்கள் ஏற்�க் ெகாண்டார்கள். 
இதனடிப்பைடயில், இந்த �னிேகாட் த�தரத்த�ல் தம�ைழய�ம் 
கணினியைமப்பில் இயல்பாக இைணக்�ம் �யற்சிய�டன், 
எ�த்�ச்சீர்ைமையய�ம் இைணத்�ச் ெசயற்ப�த்தப் பட்டதனால், �னிேகாட் 
எ�ம் த�தரத்த�ன் அடிப்பைட வைரய�ப்பில் �தர்க்க hPத�யான தம�ழ் 
எ�த்�க்கள் கைளயப்பட்�, நாளைடவில் ெதால்காப்பிய இல� இலக்கண 
ெமாழ��ைற மீண்�ம் நைட�ைறக்� வ�வதற்கான வசத� 
உள்வாங்கப்பட்ட�. 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

ைமக்ேராெசாப்ற் ந��வனம் தயாரித்� வழங்�ம் வின்ேடாஸ் என்�ம் 
கணினித் ெதாழ�லியக்க�யின் பல ந�ரலிகளி�ம் ெசயலிகளி�ம் தம�ழ் 
ெமாழ�ையப் பயன்ப�த்த �டியாைம ஒ� ெப�ம் �ைறயாக இ�ந்ததாேலேய, 
ஈ-கலப்ைப (e-Kalapai) உட்பட, ரிஎஸ்சீ (TSC) என அைழக்கப்பட்ட 
எ�த்��க்க�ம், ரிரிஎஃப் (TTF) என அைழக்கப்பட்ட எ�த்��க்க�ம் 
தரவிறக்கம் ெசய்� பாவிக்கப்பட்டா�ம், தரவிறக்கம�ன்ற�, ஏைனய ெமாழ�கள் 
ேபால் தானிறங்க� �ைறயில் தம�ழ் ெமாழ�ய�ம் பாவைனக்� வரேவண்�ம் 
என்ற ேநாக்ேகா� பன்நாட்� அற�ஞர்கள் க�ைமயாக உைழத்ததனால் 
க�ைடத்த பரிேச இந்த �னிேகாட் �ைறயிலான தானிறங்க� அல்ல� 
ெகாண்ேடாடி (Dynamic) எ�த்��. 

இத்தைகய ம�கப்ெபரிய கண்�பிடிப்பின் �லம், ம�க நீண்ட காலமாக தம�ழ்�� 
நல்�லக�ல், கணினிப் பாவைனயில் இ�ந்� வந்த எ�த்�� �ற�த்த 
ெதாழ�ல்�ட்பப் பிரச்சைனக்� ஓர் �ற்�ப்ப�ள்ளி ைவக்கப்பட்ட�. 
இைணயத்த�ல் க�த்�க் களங்கள், தம�ழ் ெசால்லாடல்கள், தம�ழ் அரங்�கள், 
உைரயாடல்கள், க�த்�ப் பரிமாற்றங்கள் அைனத்�ம் ஆர்வ�ள்ள 
அைனத்�த் தம�ழர்களா�ம் தம�ழ�ேலேய நடாத்�வதற்� இந்த தானிறங்க� 
ெசயலி இல�வாக வழ�வ�த்�க் ெகா�த்த�. கணினியின் ெப�ம்பான்ைம 
உள்ளட்ீ� சாதனங்களில் தம�ைழ லாவகமாகப் பயன்ப�த்த �னிேகாட் �ைற 
வழ�ேகாலிய�. �ற�ப்ேப� (Notepad), ெசாற்ெசயலி (Word Processor)> தரவ�த்தளம் 
(Database), விரித்தாள் (Spreadsheet)> ���ேபா�ெசயலிகள் (Messenger)> 
த��ப்பாளர் (HTML Editor), வைலப்பக்க வழங்க�கள், ெமய் ந�கர் (Chat Line), தரவ�க் 
கடத்த�கள் (Protocol), ம�ன்னஞ்சல் (E-Mail),  ஒ�ங்க�ைண எ�த� இன்�ம் 
இன்ேனாரன்ன கணினியின் ெசயலிகைளய�ம் ந�ரலிகைளய�ம் இத் 
தானிறங்க� எ�த்�� (ெகாண்ேடாடி எ�த்��) �லம் தம�ழ�ல் பார்க்க படிக்க 
பயன்ப�த்த வழ� பிறந்த�. 

தற்காலத்த�ல் ம�ன்ெசயலியின் ேத�தளங்களில், தம�ழ் தளங்கைளத் தம�ழ�ல் 
ேதடி, வி�ம்ப�ம் தளங்கைளத் த�றந்தால், இயற்ைகயாகத் தம�ழ�ல் த�றந்�, 
தம�ழ�ல் படிக்க வழ�ெசய்க�ற�. வாங்க�-வழங்க� (Client Server) �லமாக நாம் 
ெகா�க்�ம் இைணயத்தள �கவரிைய வாங்க�, மீண்�ம் வழங்�ம்ேபா�, 
தம�ழ் எ�த்�� வழங்க�யில் இல்லாத காரணத்தால், இத் தகவல் பரிமாற்றம், 
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கடந்த காலத்த�ல், இயல்பாகத் தம�ழ�ல் த�றக்க வாய்ப்பி�க்கவில்ைல. 
இப்ேபா�, இத் தானிறங்க� அல்ல� ெகாண்ேடாடி எ�த்�� �லம், வாங்க� 
எம்ம�டம��ந்� ெப�ம் இைணயத்தளத்ைதப் பரிசீலித்�, அத�ேல 
பாவிக்கப்பட்�ள்ள எ�த்��ைவ ஈ.ஓ.ரி. (E.O.T.) என்றைழக்கப்ப�ம் �னிேகாட் 
வைகக்� எ�த்ைத உ�க்க� (மாற்ற�) வழங்க�க்� வழங்�ம்ேபா�, எம� 
கணினியில் நாம் தம�ைழ, எ�வித தரவிறக்க�ம�ன்ற� இயல்பாகப் பார்க்க 
�டிக�ற�. தரவ�களின் கடத்தல் வடிவங்கள் ப�த�ய �னிேகாட் �ைறயிலான 
எ�த்� உ�க்க� �லம் த�தரத்த�ற்� மாற்றமைடந்�, எவ�ம் எந்தக் 
கணினியி�ம் எவ்ேவைளயி�ம் தம�ைழத் தம�ழாகேவ படிக்க இம்�ைற 
பயன்ப�க�ற�. 

�த்தம�ழ�ன் நான்காவ� பரிமாணமாக �ணிவ�டன் தற்ேபா� கணினித் 
தம�ைழய�ம் இைணக்கலாம் என்� தம�ழ் அற�ஞர்கள் க�த்�ச் 
ெசால்க�றார்கள். 2004ம் ஆண்� நடக்கவ�ள்ள தம�ழாராய்ச்சி மாநாட்டில் 
அல்ல� சர்வேதச தம�ழ் அற�ஞர்களின் சந்த�ப்ெபான்ற�ல், இந்த நான்காவ� 
தம�ழ் அலைக இைணப்ப� �ற�த்� அவசியம் விவாத�ப்பார்கள் என்� 
நம்பலாம். இயல், இைச, நாடகம் என்ற �த்தம��ம் தம�ழ�ன் சிறப்ப�க்கைளய�ம் 
ெதான்ைமகைளய�ம் உலெகங்�ம் எ�த்த�யம்பி ந�ன்றா�ம், இந்த �ன்�ம் 
எ�த்�க் ெகாள்�ம் கால அலைகவிட, இந்த நான்காவ� தம�ழ்ப் 
பரிமாணமான கணினித்தம�ழ், தம�ழ்ெமாழ�யின் சிறப்ப�க்கைள ம�ன்னல் 
ேவகத்த�ல் உலெகங்�ம் பரப்பி ந�ற்க�ற� என்� ெசான்னால் அ� 
ம�ைகயாகா�. 

ஆசியாவின் �ன்றாம் உலக நாெடான்ற�ன் �க்க�ராமத்த�ல் வற�ய விவசாயி 
பைடத்த ஒ� ைஹக்� கவிைதைய, வடஅெமரிக்க �தலாம் உலக 
நாெடான்ற�ன் விஞ்ஞான ஆய்வ� �டத்த�ல் பணியாற்�ம் தம�ழ் விஞ்ஞானி, 
ம� ந�ம�டேம படித்�விடக் �டிய வாய்ப்ைப ம�க �ண்ணியமாக வழங்க� வ�ம் 
இக் கணினித் தம�ழ் அவசியம் நான்காவ� பரிமாணமாக இைணந்� 
ெகாள்�ம் என்பத�ல் ஐயெமௗ வாய்ப்பில்ைல. அதனால், இந்த 
உத்த�ேயாக�ர்வமான நாற்றம�ழ் அற�விப்ப� விைரவில் வ�ம் என்� 
நம்ப�ேவாம். அ�வைர காத்த�ராமல், எம� கணினித்தம�ழ் அற�ைவய�ம் 
ேவகமாக உயர்த்த�ட �யன்ற��ேவாம். 
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�யின்ரஸ் �ைரசிங்கம் 
ஸ்காபேரா – கனடா 

�ற�ப்ப� : கனடா-ெராறன்ேராவில் ெவளியா�ம் ‘தம�ழர் தகவல்’  2004ம் 
ஆண்டிற்கான ஆண்� மலரில் ெவளியான கட்�ைர. 
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