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தமிழ்ச் ச ொல்லடைவி 
1. ச ொல்லடைவி 

ச ொல்லடைவு என்பது ஒரு நூலில் அல்லது பதிப்பில் 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ச ொற்களின் அகர வரிட ப்படுத்தப்பட்ை 

பட்டியலொகும்.  இப்பட்டியலில் ச ொற்களுைன் அடவ இைம்சபறும் சதொைர் 

எண் மற்றும் அடி குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும். அதுபபொல, ச ொல்லடைவி 

என்பது சகொடுக்கப்பட்ை ஒரு நூலின் ச ொல் அடைடை உருைொக்கித் 

தரக்கூடிய கணினி நிரல். இப்பணிடயச் ச ய்துதரும் சென்சபொருள்  

ச ொல்லடைவி எனப்படும்.  

ச ொல்லடைவியின் பயன்ைள்: 

 ஒரு ச ொல்  ங்க இலக்கியங்களில் எத்தடன முடை ைருகின்ைது 
என்படத அறிதல் 
 

 செொழியியல் விதிகள், ககொட்பொடுகள் ஆகியவற்டை ப ொதித்தல் 
 

 ைரலொற்று முடை இலக்கணம், ைரலொற்று முடை அகரொதி 
உருைொக்கம் 

 

 சீர், உருபன், ச ொல், சதொைர் முதலியைற்டைப் பிரிக்கப் பயன்படும் 
கருவிகடை உருைொக்கம் 

 
 கைர்ச் ச ொல்லொய்வுகள், பல்கைறு அகரொதிகள், 

சபொருட்கைஞ்சியங்கள் தயொரிக்கத் துடண நிற்ைல் 
 

 கல்வி நுட்பவியல், செொழி நுட்பவியல் துடைகளுக்கும், மின் 
அகரொதி, ச ொல் திருத்தி, இலக்கணத் திருத்தி, கபச்சு 
செொழியிலிருந்து எழுத்து செொழிடய உருைொக்கும் கருவி, எழுத்து 
செொழியிலிருந்து கபச்சு செொழிடய உருைொக்கும் கருவி, 
செொழிசபயர்ப்புக் கருவி கபொன்ை சென்சபொருள் உருைொக்கத்தில் 
துடண நிற்ைல் 
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 அடைப்பு 

ச ொல்லடைவி பயனொைர்களுக்கு எளிதில் பயன்படும் ைடகயில் நொன்கு 

(menu bar) கூறுகளொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. அடை 

 
 பகொப்பு  
 கருவிகள் 
 உதவி 
 சவளிபயறு 

 
 

 
 

பைம் 1. ச ொல்லடைவி 
 

 யைொப்பு 

ககொப்டபத் சதரிவு ச ய்க எனும் குமிழ், பனுைடல (Text file) உள்ளீடு 
ச ய்ைதற்குப் பயன்படுகிைது. ஒருங்குறியில் (UNICODE) அடெயப்சபற்ை 
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நூடலப்  பனுைல் (*.txt) ைடிவில் உள்ளீடு ச ய்யலொம். இக் கருவியில் 
ஒன்றிக்கு கெற்பட்ை நூல்கடை  (multi file support) உள்ளீடு ச ய்து 

முடிவுகடைப் சபறும் ை தியும் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

பைம் 2. தரவு உள்ளீடு 
ைருவிைள் 

ச ொல்லடைவு என்பது நொன்கு உட்பிரிவுகைொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.  

 ச ொல்லடைவு 
 ச ொல்லடைடவப் சபை 
 பதடு 
 கணக்கீடு 
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 ச ொல்லடைவு 
ககொப்புத் சதரிவு ச ய்யப்பட்ைவுைன் ‘ச ொல்லடைவு’ எனும் 

குமிழிடயத் சதரிவு ச ய்தொல் உள்ளீடு ச ய்யப்பட்ை நூலுக்கொன 

ச ொல் அடைடைப் சபைலொம். இதில் ச ொல், விழுக்கொடு, 

ச ொல்நிகழ்சைண், ச ொல் வருடக ஆகிய நொன்கு பகுதிகடைப் 

சபைலொம். 

 

 ச ொல் 

ச ொல் என்பது உள்ளீடு ச ய்யப்பட்ை ககொப்பில் உள்ை ச ொற்களின் 

ைரிட ப்படுத்தப்பட்ை பட்டியலொகும். 

 

 அகரவரிட /னகரவரிட  

இடைமுகத்தில் உள்ள ‘ச ொல்’ என்னும் பகுதியிடை ஒரு முடை 

ச ொடுக்கிைொல், அச்ச ொற்கடள அகர வரிட ப்படுத்தவும் மறு முடை 

ச ொடுக்கிைொல், ைகர வரிட ப்படுத்தவும் இயலும். 

 

 விழுக்கொடு 

‘விழுக்கொடு’ என்னும் பகுதியில் அகரவரிட /ைகரவரிட ப் 

படுத்தப்பட்ை அச்ச ொற்கள் எத்தடை விழுக்கொடு என்பதடைப் சபை 

இயலும். விழுக்கொடு பகுதியில் ஏற்சகைபவ கொணப்சபறும் 

ச ொற்களின் விழுக்கொட்டிடை ஏறு, இைங்குமுகமொக அடைவுபடுத்த 

இடைமுகத்தின் விழுக்கொடு குமிழிடை ஒரு முடை ச ொடுக்க 

இைங்குமுகமொகவும் மறுமுடை ச ொடுக்க ஏறுமுகமொகவும் மொறி 

அடமயும்.  
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 ச ொல்நிைழ்செண் 

ச ொல்நிகழ்சைண் என்பது உள்ளீடு ச ய்யப்பட்ை ககொப்பில் உள்ை 

செொத்த ச ொற்களில் குறிப்பிட்ை அந்தச் ச ொல் பயின்று வந்துள்ள 

ச ொற்களின் எண்ணிக்டகபய.  

 

 ைைவுள் ெொழ்த்து 

‘கைவுள் ைொழ்த்து’ எனும் விருப்பத்கதர்டவத் சதரிவு ச ய்து 

ச ொல்லடைடவச் சுழியத்தில் இருந்தும் அல்லது ஒன்றில் இருந்தும் 

சதொைங்குெொறு பயனொைர் தம் விருப்பதிற்ககற்ப அடெத்துக் 

சகொள்ைலொம்.  ங்க இலக்கியங்கடளப் பதிப்பிக்கும் பபொது கைவுள் 

வொழ்த்டத உட்படுத்தி எண்ணிட்டும், கைவுள் வொழ்த்திடை விடுத்து 

எண்ணிட்டுப் பதிப்பிக்கும் மரபு கொணப் சபறுகின்ைது. ஆகபவ 

இச்ச ொல்லடைவுக் கருவியிடைப் பயன்படுத்தும்பபொது இத்தடகய 

குழப்பம் வரொமல் இருக்க பமற்குறிப்பிட்ைவொறு இரு முடையில் 

எண்ணிட்டுத் தரப்சபற்றுள்ளது. இது இதன் தனிச்சிைப்பு.   

 

 ச ொல் வருடக 

ச ொல் வருடக  என்பது  உள்ளீடு ச ய்யப்பட்ை ககொப்பில் உள்ை 

செொத்த ச ொற்களில் குறிப்பிட்ை அந்தச் ச ொல் இைம்சபற்ை பொைல் 

எண், அடி எண் ஆகியவற்டைக் சகொண்ைது. இந்தப் பகுதியில் 

சகொடுக்கப்பட்டுள்ை எண்ணின் ைரிட  ஒன்றிலிருந்து சதொைங்குெொறு 

அடெக்கப்சபற்றுள்ைது.  

 



 

      ச ொல்லடைவி - செம்சமொழித் தமிழொய்வு மத்திய நிறுவனம்                                    7 

 

ச ொல்லடைவுக் கருவியில் நம் முடிவுகளுக்குத் சதொைர்பில்லொத 

தரவுகள் இைம்சபறின், இத்பதடவயற்ை முடிவுகடள நீக்க 

விட ப்பலடகயின் ‘Delete’ குமிழிடைப் பயன்படுத்தலொம். 

 

 

பைம் 3. ச ொல்லடைவு 
 

 முடிடவப்சபற 

ச ொல்லடைவுக் கருவியில் இருந்து சபைப்பட்ை முடிடவப் 

பனுைலொகத் (Text file) தரவிைக்கம் ச ய்து சகொள்ளும் ைொய்ப்பு 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது. ‘முடிடைப்சபை’ எனும் குமிழிடயத் சதரிவுச ய்தொல் 

‘ககொப்டபத் சதரிவு ச ய்யவும்’ எனும் தடலப்பிட்ை  ன்னல் திடர 

கதொன்றும். இதில் ககொப்பின் சபயடரத் தட்ைச்சுச் ச ய்து க மி (save) 
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எனும் குமிழிடனத் சதரிவு ச ய்தொல் ச ொல்லடைவி கருவியின் மூலம் 

சபைப்பட்ை முடிடை பனுைலொகப்  (Text file) சபைலொம்.  இதில் ச ொல், 

ச ொல்நிகழ்சைண், ச ொல்லடைவு ஆகிய மூன்று பகுதிகடைப் சபை 

இயலும். 

 

கூடுதலொக இக்கருவியில் சில ஆய்வுகளுக்கு ‘விழுக்கொடு’ எனும் 

முடிவு கதடைப்படும் நிடலயில், ‘விழுக்கொடு’ என்னும் விருப்பத்கதர்வுக் 

குமிழ் அளிக்கப்சபற்றுள்ைது.  அதடனத் சதரிவு ச ய்து அடைத்துப் 

பகுதிகடையும் பனுைலொகப்  (Text file) சபைலொம். 

 

இதன் முடிவுகடைப் பனுைலொகப் சபறும்கபொது (Text file)  நூலின் 

செொத்த பொைல் எண்ணிக்டகயும், செொத்த ச ொற்களின் எண்ணிக்டகயும், 

ஒருமுடை ெட்டுகெ இைம்சபற்றுள்ை ச ொற்களின் எண்ணிக்டகயும் 

சபைலொம். ச ொல்லடைவிக் கருவி தரவிடை உருவொக்க எடுத்துக் சகொண்ை 

கொல அளவு, அதன் பயடை அளிக்க எடுத்துக்சகொண்ை கொல அளவு, 

இவ்விரண்டும் ச யல்படும் இடைப்பட்ை கொல அளவு ஆகிய 

தகவல்கடளயும் தருவதொக இக்கருவி அடமகின்ைது. 

 

 ைணக்கீடு 
ச ொல்லடைவிடயப் பயன்படுத்தித் ச ொல்லடைடைப் சபற்ை பின்  

‘கணக்கீடு’ எனும் குமிழிடயத் சதரிவு ச ய்தொல் உள்ளீடு ச ய்யப்பட்ை 

நூலின் செொத்த பொைல் எண்ணிக்டகயும், செொத்த ச ொற்களின் 

எண்ணிக்டகயும், ஒருமுடை ெட்டுகெ இைம்சபற்றுள்ை ச ொற்களின் 

எண்ணிக்டகயும் சபைலொம். 
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 தேடு 
ச ொல்லடைவியில் இருந்து சபைப்பட்ை முடிவில் இருந்து ஒரு 

குறிப்பிட்ை ச ொல்டல மட்டும் பதடி அதன் முடிடவப்சபறும் வ தி 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பதடு எனும் குமிடழத் சதரிவு ச ய்தொல் ஒரு 

திடர பதொன்றும். இந்தத் திடரயில் ச ொல், பதடு எனும் இரண்டு குமிழ்கள் 

இைம் சபற்றுள்ளை. ச ொல் என்னும் குமிழின் அருகில் 

சகொடுக்கசபற்றிருக்கும் உடரப்சபட்டியில் பதடும் ச ொல்லிடை உள்ளீடு 

ச ய்தொல், அச்ச ொல்,  பயின்று ைரும் நிகழ்சைண்கள், விழுக்கொடு, 

ச ொல்வருடக ஆகியன சபைப்படும். இந்தத் திடரயிலும் பதடுதலின் 

நிடைவொகப் சபறும் முடிவிடையும் தரவிைக்கம் ச ய்ய இயலும். 

’சவளிபயறு’ என்னும் குமிழிடைத் சதரிவு ச ய்தொல் ’பதடு’ என்னும் 

பகுதியில் இருந்து மட்டும் சவளிபயைலொம். 

 

சேொைர்புக்கு 

சதொைர்புக்கு எனும் குமிழிடனச் ச ொடுக்கினொல் உருைொக்கம் எனும் 

குமிழ்த் கதொன்றும். இதடனத் சதரிவு ச ய்தொல் இந்தக் கருவிடய 

உருைொக்கிய குழு ெற்றும் நிறுைனத் சதொைர்பு முகைரி, மின்னஞ் ல், 

சதொடலகபசி எண்கடைப் சபைலொம். இந்த மின்னஞ் ல் முகைரியில் 

பயனொைர்கள் தங்கள் கருத்துக்கடைப் பதிவு ச ய்யலொம். 

 

செளியயறு 

சைளிகயறு எனும் பட்டியலில் நீக்கு, சைளிகயறு என இரண்டு 
குமிழிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ைன. இதில் ‘நீக்கு’ எனும் குமிழிடயத் சதரிவு 
ச ய்ைதன் மூலம்  ச ொல்லடைவியின் அடனத்து முடிவுகடையும் நீக்க 
இயலும். ச ொல்லடைவியில் இருந்து சைளிகயை ‘சைளிகயறு’ எனும் 
குமிழிடயத் சதரிவு ச ய்ைதன் மூலம் சைளிகயைலொம். 
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ச ொல்லடைவி 

 

பதிப்பு 1.0 

ைொப்புரிடை ச ம்சைொழித் தமிழொய்வு ைத்திய நிறுெனம் 

உருவொக்கம் ச ொழித் சேொழில்நுட்பப் புலம் 

சதொைர்புக்கு ச ம்ச ொழித் ேமிழொய்வு  த்திய நிறுவனம் 
ச ம்ச ொழிச்  ொடல 
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சபரும்பொக்கம் 
ச ன்டன - 600100  
சதொடலயபசி  : +91 - 44 22540125 
 
மின்னஞ் ல்   : dlt@cict.in 
 
இடையம்    : https://www.cict.in/ 
 

 
https://twitter.com/CICTOfficial 

 
https://www.instagram.com/cict_chennai/ 

 
https://www.facebook.com/chennaicict/ 

 
https://www.youtube.com/user/cictarchives 
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