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லனஸௌதறவு ஸோதட இஸோபொ இலஸலஸூ குநறஸூகுஸ் சறநஸௌபுஸௌ பதரக 

ரநறபெஸபட. எபை கரனகஸேடஸறஸ இலஸலஸௌ தஸோதடுஸடகறநரர 

ஸோதஸௐகு ‘றஸோணஸெசஸ தஸோதடுஸடகறநரர?' ஸோபொ ககஸேடண. தறநகு 

இலஸபஸகலபஸூ குநறஸூகுரபொ ‘இலஸறஸ உனரவுகறநரர?' 

ஸோநணஸ. இஸோபொ ‘லனஸௌதறவு லஸடஸபரர?' ஸோதரகஸூ ககஸற 

ரநறபெஸபட... 

றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந றலன 

தஸரற கசரஸரற 

1983இஸ ரஸோ ஸோ கஸௐகஸறஸூகரக கனசறரறலிபைஸொட இஸகறனரஸொட 

பசஸோகநஸோ. அஸௌகதரட கனசறரறஸ ரஸோ தறரஸௐநற அநறறஸ 

தஸகலனஸூ ககஸறஸ கூட ணறரஸ கறணற அநறபகரகறறபைஸூகறஸலன. 

றஸோஸேடஸசுஸௌ பதரநற ஸேடுக இபைஸொட... 

பஸனஸூ கறணறஸ றஸ பஸலுஸ் 

ப.கரஸஸறககசு, கனசறர 

கறணறலஸ லஸைடர எபைஸ இஸனக இஸலன டஸ் றலன பகு 

டெஸறஸ இஸலன. பஸோபதரபைலப உபைரஸூகுஸ் ஆஸபஸ் ஆஸௐநலுஸ் 

இபைஸௌகதரபைஸ் ஸ்றலடக அறகஸ் கரஸௌதடுகறஸோநணஸ. இஸகபறஸ 

பதபைஸ்தரகனரகணரஸ றபொணஸ் எஸோநறடஸ் ரஸ சஸ்தபஸ் பதஸௐபொஸூ பகரஸைடு 

அஸோ ரடிஸூலகரபஸகலஸூகரக பஸோபதரபைலப இஸௐபொகறஸோநணஸ. 

இஸௐலநஸ ற ணறஸட இஸௐநறஸ பைகரபைஸ்... 

தலடஸௌபுரறபடஸ் கதரதஸட! 

ஸு ரரஸ (ஆரஸசு), இஸொறர 

ஸ்தர  கஸ்ஸௌபேஸேடரறஸ  லதஸ  ஸௌதடி  கமஸ  தஸைடட?  புட  ·கதரஸடஸ  

ஸௌதடி  உஸைடரஸூகுட?  இஸொஸூ ககஸறகலபபஸனரஸ்  ஸைதஸகபறடஸறஸ  

எபைகரனஸறஸ  ககஸேடிபைஸூகறகநஸோ.  இஸலணஸூகுஸ்  ரஸோ  பஸ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  

லனபலநறணரறஸ  எபைரகஸூ  கபைஸௌதடகஸைடிஸோ.  பணஸோநரஸ  

1976-1977ஸ  Fortran IV WATFIV பரறலஸௌ தடிஸ  ரஸோ  பசறஸொஸ  

க ரமஸௌ  றபைஸசறறஸ.  அடஸேடுஸோபொ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  னர றஸூ  ஸோதலஸௌ  

தஸௐநற  லதஸறஸ்  தறடிஸடஸௌ  தன  டைஸகலப  கஸலூரற  டைனகஸறஸ  கடிஸ 

கடிஸௌ  தடிஸஸோ.... 

ணறணறஸோ  கரகரல 

ஸுஸகஸ் ற கரகணஸகஸோ 



றஸோஸெசரற ரசகஸகலஸூகு ஸூகஸ்! 

  

எபை இலடபபறஸூகுஸௌதறஸோ றஸோஸெசரற லஸைடுஸ் உஸகஸ கறணறஸறலறஸ 

ஸகறநட. இலடறஸ உஸஸ் அலஸௌதறலுஸ் ரஸௐநஸகஸ றகஸஸொடஸபண. 

அஸ்ரஸௐநஸகபறஸோ ஏஸ அலசரக ணஸூகு இஸௌபுற பதரபொஸௌபு! 

  

ரஸௐநஸகஸ ஸூகபஸ், ஸகுஸ் றகஸஸொட பகரஸைடுரஸோ இபைஸூகறஸோநண. 

றஸஸூகறணற உனகஸறலுஸ் அட றகஸகறநட. "ரஸ தஸடி தரஸஸொரஸ குஸேடி 

தறணரபொ அடி தரபெஸ்" ஸோபொ பசரஸரஸகஸ. றஸஸூகறணற உனகறஸௐஸூ அலஸூ 

பகரஸெசஸ் ரஸௐநறஸௌகதரட கஸைடிபெஸபட! பதரடஸூகறணற உனகு தறணரநடி 

தரஸஸொரஸ றஸஸூகறணற உனகு தஸடிரட தரஸகறநட. இஸகரஸறஸௐகுஸூ 

கரஸ் ஸ் றநணறஸோலஸோபொ. றஸஸூகறணற உனலக 

பஸோஸபறஸூபகரஸைடிபைஸௌதஸகஸ ஆஸ்தஸறலிபைஸொட பரஸைடூறஸககப. 

இஸகலஸூகு கசரபொ கதரடுஸ் பரறஸ கபொ ரட இபைஸூகுஸ். கறலடஸூகறஸோந 

கஸறஸ றஸஸூகறணறஸூகு ஸகஸ கரனஸலபெஸ், உலஸௌலதபெஸ் 

கதரடுதஸகஸ இஸகஸ. உஸைலறஸ றஸஸூகறணற பஸஸசறஸூகு 

பபறரஸேடு அசரஸகஸகஸ, றபைணஸகஸ இஸலகறஸ உவுகறஸோநண 

ஸோகந பகரஸப கஸைடுஸ். இஸபரஸைடூறஸகபறஸோ கஸல, றஸூகு 

இஸபவு டரனஸ ஸோபொ அஸகஸ பதபொஸ் சஸ்தபஸலஸூ பகரஸைடு 

கஸூகறஸேடரஸ ரஸறஸௐகு தஸனரறஸ் டரனஸகஸ றஸஸூகறணறஸூகு 

பபறரடு அபறஸூகறநட ஸோபொ கஸூகறடவுஸ் ரஸஸௌபுஸைடு. உஸைலறஸ 

உஸஸ் டஸ் கதலஸௌகத இஸௌதடிஸரஸோ பசஸதடுகறநட. 

இஸபரஸைடூறஸறஸ இஸொறரறஸோ தஸலக குலநஸட றஸௌதறடபடிரட, 

அஸொறஸபசனரற கஸூகுகலப லஸட! இஸொறரறஸ கறணற 

இஸூகஸறஸௐகரண பசஸௐலகரண லடகலபபெஸ் (றஸோசரஸலட, 

இலஸடஸைடிஸௌபு கதரஸோநல) லநற இஸகஸ றஸஸூகறணற பஸஸசறஸூகு 

பசஸதடுட தறஸ்ஸௌதறஸஸணஸ் ஸோகந பசரஸன கஸைடுஸ்! 

ஆசறரறஸ தஸூகஸ் 
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பதரபைபரர ரலறறஸ இஸடலந இஸோடஸ் பபறரடுகஸ பரஸேட உஸசறகலப 

ஸேடறஸலன ஸோதடஸ் ஸௐபநரபை கரஸ். றஸரசஸ் இஸோடஸ் பபைஸ் 

ரடுகபறகனக இபைஸௌதரஸ கறணறஸௌதஸோதரடு, பஸோபதரபைஸ டேகஸவு 

கதரஸோநல இஸோடஸ் கறசரக பறஸலன. இஸசஸொல றரறவுதடுஸ் கதரட 

றலந பரறஸபலநஸௌ பதரநறஞஸகஸ இறஸ ஆஸஸ் கரஸேடுஸ, அஸௌகதரட 

இஸடலந கலுஸ் பபைஸ் ஸோபொ பகரஸபனரஸ். 

  

ணகரஸோ றஸஸூகறணற பஸஸசற ரஸௌதஸேடரலுஸ் லஸூகுஸ் எஸபரபை 

அடிபெஸ் பதபைறஸௌபுஸௌ பதபொகறநட. இஸூகறணற பஸஸசற குநறஸட அஸூகல 

பகரஸகறநட றஸோஸெசரற. இஸூகறணறஸடலநறஸ ஆஸரகஸ பசஸதடுஸ் 

ஸகனரலபெஸ் அலஸூகஸடடிஸூகறநட றஸோஸெசரற. இலடபபறஸூகுஸௌதறஸோ 

பைஸ் பஸ பஸௐசறரக இஸசறபொஇஸ இஸௌகதரட னஸகறநட. பைஸ் 

கரனஸகபறஸ இஸோடஸ் லறஸ் பகரஸலஸ் ஸோபொ ஸ்தனரஸ். 

  

றஸஸூகறணற பஸஸசற தஸபகஸௌதஸேடு டஸொடபகரஸைடு பைகறநட. 

இலஸறஸ றஸ ஸோபொ பகரஸைடரஸ இஸோபொ தஸனரறஸூகஸூகரண 

றஸஸௌதஸூகஸகஸ உபைரகற னஸஸொடறஸேடண. லனஸௌதறவு டஸ் 

பபறபஸேடுஸபஸ் பஸோபணஸௌகதரடஸ் கரர பஸஸசறல ஸேடிறபைஸூகறநட. 

சரரஸூ குஸௌதணறலிபைஸொட, சஸகஸடறஸூ கறஞஸகஸ ல ஸகனரபைஸ் 

ஆலஸூபகரபை லனஸௌதஸூகஸ் லஸறபைஸூகறநரஸகஸ. அஸசுஸௌதஸறரறஸூலககஸ 

ஸனரஸ் இல பஸல 'பகஸ் கரஸேடுஸ் கஸைரடி' கதரஸ 

தஸோதடுஸடகறஸோநண. இட லனஸௌதறவு ல லஸைடுஸபட! 

றஸஸறஸைலகஸ இஸௌகதரட றஸோடனகறஸௐகு ஸொடறஸேடண. இஸௌகதரடரஸோ 

ஸலண டனரடஸௐகுழுஸூகஸ!  

  

றறஸோ இனஸூகற பஸல றஸோடனகறஸௐகுஸூ பகரஸைடு ஸொட றஸ டேகஸல 

அறகரறஸூக கஸைடுபஸோபொ ஆஸ்தறஸ ஸகரஸூக டலஸறஸேடஸ் இஸோபொ 

தஸட ஆஸைடுகலபஸூ கடஸொட பஸௐநறலட கதரஸேடுஸூபகரஸைடிபைஸூகறநட. 

பரஸைடூறஸல ஸேடுக ஸ்தற டஸூகுஸ் ஏஸ இஸூகஸ் 10 ஆஸைடுகஸ 

ரஸூகுஸௌதறடிஸட றறஸோ பஸௐநறக. இக கதரஸ புஸ பசஸஸகலப 

றஸோரஸூக ஸொ றஸ பு அநஸூகஸேடலப 8 

ஆஸைடுகலபஸரஸைடிறஸேடட. றஸ றஸூகறபீடிர எஸோபொ உபைரகற 

பஸஸொடபைகறநட. டைனகஸ் டகரஸ அலஸௌபு றஸ டைஸகலப, குநறஸௌதரக 
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ஈஸடஸௌதறஸௌபுகலப றஸோரஸூகறபைகறநட. 

 

ஆறடஸ் பலநஸௌதடுஸஸௌதடகஸைடி, பசஸொரஸூக கஸைடி றஸகஸ 

றறஸ இஸோடஸ் ரபரபெஸைடு. அலஸூகுநறஸடரஸோ உஸஸ் டஸ் 

அலஸௌபு அஸூகல பகரஸகறநட. உனக அஸகறஸ றழுஸூகரண ஏஸ 

ஸபகஸலஸூகரஸேட பஸகறநட உஸஸ். றஸ பு ஸோதட குழுஸகலப 

அடிஸௌதலடரகஸூ பகரஸைடட. ணக குழு டேஸை அசறஸ ஸோதட ட 

பதரட பஸஸசறஸூகு லடஸூகஸௐகபரக றஸௐகறஸோநண. இஸூகுழு 

ணஸௌதரஸோலறலிபைஸொட லஸைடு, றஸோ ஏஸ சபக பறணஸ் பதஸௐபொ, 

கூடிஸபசஸதடஸடஸகறணரஸ ட பஸஸசற ஸோதட றக ரலறறலுஸ், தறந 

றறலுஸ் பீபொபகரஸைடு ழுஸ் ஸோதட உபொற. 

  

இஸொ னரறஸ, றஸஸூகறணற பஸஸசற குநறஸ கஸேடுலகஸ இடஸ் 

பதபொகறஸோநண. கறணறஸறஸ பஸஸசறஸூகு ஆரக றஸறஸேடட கனசறர. 

அட தஸௐநறஸௌ கதசுகறநரஸ கதரசறரறஸ ப.கரஸஸறககசு. றஸ ஸைறஸ 

இஸடலந பஸஸொ கலல ணறணற டேகஸகரஸ கரஸூகறஸ தறறடுகறநரஸ 

கறஞஸ ஸுஸகஸ் கரகணஸகஸோ. றஸ லனஸௌதறறஸோ தறரகஸகபறஸ 

எபைரண தஸரற கசரஸறரற இஸபஸஸசற குநறஸடஸௌ கதசுகறநரஸ. இலஸ் 

ஸோதட ஏஸ கஸேடஸௐந சுஸொறஸௌதறகடஸ் ஸோபொ பகரஸைடரஸ அட டஸூகு-

பஸௐகு தறபலஸரஸைடி பசஸதட கஸைடுஸ். அலஸௌதறவு பசஸகறநரஸ 

"ஆரஸசு" ஸோபொ தனரக அநறஸௌதடுஸ் ஸுரரஸ. றஸ பு 

அநஸூகஸேடலபறஸோ இஸரஸைடு றஸோதறவு பஸௐசறகஸ தஸௐநற றபஸூகுகறநரஸ 

சுதர ஸேஸ்ஸ. கலுஸ் உஸஸ் அலஸௌதறஸோ புற ரஸௐநஸகஸ தஸௐநற 

றபஸூகுகறநரஸ ர.ப.பச.கறசஸோ. 

  

இஸறஸ பபற ணஸூகுற கஸேடுல ஆசறரறஸகலஸூகுஸ், 

பரறஸடேடஸூகஸ் சரஸஸொ உற ஸகற றஸஸூ பஸகடஸகஸோ 

அஸகலஸூகுஸ் ஸோ ஸோநறகஸ. பைஸ் இஸகபறஸ உஸகஸ கஸேடுல 

றஸோஸெசரறறஸ கஸைடுபண ஆலசஸௌதஸேடரஸ ஸகரஸ அடஸௌதற 

லபெஸகஸ. பபறறடுகரஸ். 

  

அஸோபுடஸோ 

ர.கஸைஸோ 

பஸோபகரரறர 
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ஆசறரறஸ தஸூகஸ் 

அநிில், ஆன்ிகம், 
இனக்கிம் என்று தன 
பங்கபில் எழுி, 
இங்கி னம் 
ின ா.கண்ன் 
ிழ் இம 
ாசகர்கலக்கு ன்கு 
அநினகாணர். 
ிழ் ன 
அநக்கட்டமப 
என்னும் சீரி 
அமப்திமண டத்ி 
னதர். அது 
சாமணகள், 
தமடப்னகள் தற்நி 
குநிப்னக்கமப இங்சக 
கானாம் 

http://www.venkatarangan.com/blog
http://www.e-mozi.com/articles/biosketch.html
http://www.e-mozi.com/articles/biosketch.html
http://www.e-mozi.com/articles/biosketch.html


சிங்கப்னர் தள்பி  ஆசிரிர்கபின் சண்டுசகாலக்கிங்கி 
உத்த்ின் ிர்ாகக்குழு உறுப்திணர்கள் ின. ஆர். கமனி, 
ின எஸ்.ிம், ம்தர் 21ம் ாள் சிங்மக கிரீன்உட் ஆம்தப் 
தள்பி (Greenwood Primary School )  உினேடன் ிில்  
கிணிக்காட்சி  சசய்து எப்தடி? (Podcasting in Tamil )  என்ந 
மனப்தில் ஒன சாில்நுட்த கல்ிப் தட்டமந ஒன்மந 
டத்ிணார்கள். 
 
25 ிழ் ஆசிரிர்கள் இந் தட்டமநில் தங்கு சதற்நணர். இர்கள் 
தட்டமந ிகவும் உிாக இனந்து என்றும் இதுசதான்ந 
தட்டமநகமப உத்ம் டத்சண்டும் என்று 
சகட்டுக்சகாண்டுள்பணர். 
 
சிங்மக கிரீன்உட் ஆம்தப் தள்பி ிர்ாகத்ிணர் ங்கபது 
தள்பிின் கிணி அமநமனேம் அற்மந தன்தடுத் 
சமாண தள்பி சாினாபர்கமபனேம் சகாடுத்து உிற்கும், 
ின.கமனி, ின.ிம் இப்தட்டமந டத்ிற்கும் ாங்கள் 
எங்கபது ன்நிம சரிித்துக் சகாள்கிசநாம். 
 
அன்னடன் 
ா.ன.சச.கிஅசன் 
அசரிக்கா. 

பசனரஸைல இஸூகுஸ தஸூகஸ் 
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 லனஸௌதறவு ஸோதட இஸோபொ இலஸலஸூ குநறஸூகுஸ் சறநஸௌபுஸௌ பதரக ரநறபெஸபட. எபை கரனகஸேடஸறஸ இலஸலஸௌ 

தஸோதடுஸடகறநரர ஸோதஸௐகு ‘ றஸோணஸெசஸ தஸோதடுஸடகறநரர?’  ஸோபொ 

ககஸேடணஸ. தறநகு இலஸபஸகலபஸூ குநறஸூகுரபொ ‘ இலஸறஸ 

உனரவுகறநரர?’  ஸோநணஸ. இஸோபொ ‘ லனஸௌதறவு லஸடஸபரர?’  

ஸோதரகஸூ ககஸற ரநறபெஸபட. 

 

றஸோணஸெசஸ தரறரஸௐநஸ், இலஸப உனரவுஸ ஆகறஸௐநறஸோ அபவுஸூகு 

லனஸௌதறவுகபறஸோ தஸ அறகறஸலன. தஸ அறகறஸலனக ற 

ரஸூகஸ் அறகரணரக உஸபட. றஸோணஸெசஸ அஸனட 

இலஸபஸகலபஸௌ பதரபைஸஸேடிஸ எபை தணஸ பபொஸ் டேகஸகரரக 

ஸேடுக உஸபரஸ. ஆணரஸ லனஸௌதறலஸௌ பதரபைஸஸேடிஸ அஸ 

உஸபடஸூகஸல உபைரஸூக கஸைடுஸ். பதரடரகக ககஸேதஸகலபறடஸௌ 

கதசுதஸகஸ குலநவு. கதசுதஸகலபறட ழுடதஸகஸ குலநவு. 

அலறடஸூ குலநவு ஸோநரக ழுடதஸகஸ. 

 

அஸௐகுஸ் கனரக டேஸேதஸ சறஸூகஸகஸ ஆஸகறன, கலன கரஸௌதற பரறகஸ 

றஸஸட தறநபரறகபறஸ ழுடஸௐகுஸ லடரக உஸபண. இஸொஸூ 

கஸேடுல, இஸௌகதரடஸப றலனல றபஸூகற, டேஸேதறஸ சறஸூகஸகலப 

ரறலசஸௌதடுஸற, அஸௐலநஸ லஸஸௌதஸௐகரண றபலநகலபஸூ ககரடிஸேடுஸூ 

கரஸேடுகறநட. 

சசன்மணில் சிக்கும் தத்ரி சசாத்ரி, ினை ச ாமசன் ீடிா என்ந இந்ி 
சாிகபில் னத்கங்கள் திப்திக்கும் ிறுணத்ம டத்ி னகிநார். இற்கு னன், 
கிரிக்கின்ஃசதா என்ந கிரிக்சகட் கல் இமத்ப றுணத்மத் சாடங்கி 
டத்ிந்ார். ிழ் சன்சதானள்கள், ிழ் இமம் ஆகிற்நில் ாட்டம் உள்ப 
இர், 1990 னல் இமத்ில் ஈடுதட்டு ந்ினக்கிநார். 

றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந 

றலன 
- தஸரற கசரஸரற 

பலணஸ  தஸரற கசரஸரற 
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றஸ ஊடகஸகஸ 

அலணஸலபெஸ், 

றஸ பேணறககரஸே 

பலநஸூகு ரநற 

பஸகலப டஸ 

ஸௐபுபொஸ 

கஸைடுஸ். 

http://thoughtsintamil.blogspot.com/


லனஸௌதறவு, எபை தரஸல 

ஸனர கறணற, இல பஸோபதரபைஸகலபஸௌ கதரஸோபொஸ் ஆஸகறனக 

லனஸௌதறறஸோ பஸோல பரறரக இபைஸொட. ஆணரஸ 2006 

கலடசறறகனக,  ஸௌதரணற பரற லனஸௌதறவுகஸ ஆஸகறன 

லனஸௌதறவுகலபஸ ரஸைடிறஸேடரக படஸூகணரரடி ஸோந 

இலஸப றபொணஸறஸோ லனல அறகரரற ணட 

லனஸௌதறறஸ குநறஸௌதறஸேடரஸ. 

 

 ஸௌதரடஸூகுஸ் ஆஸகறனஸடஸூகுஸ் அடுஸ றலனறஸ இபைஸௌதட 

சலண பரற. இரஸோ ரஸேடிஸ புஸகறபைஸ் ஃதரஸசற பரற, 

தஸரட இடஸறஸ இபைஸொட. பகரரற பரற இறஸ 

கஸைறஸ தடறஸலன. ணக இஸொஸௌ புஸபறறஸறஸ 

தறலகஸ இபைஸூகனரஸ். இஸொற பரற டஸ் இஸனக 

இஸலன. 

 

ஆணரஸ பரஸ இலஸௌ தஸோதரஸேலடஸௌ தஸௐநற எபை புஸபறறஸ் 

கலஸஸூகஸைடரக உஸபட: 

எபைகலப,  ஸௌதரணறஸகஸ பதபைபவுஸூகு லனஸௌதறவுகலப 

உபைரஸூகுதஸகபரக இபைஸூகனரஸ். இறஸ பஸூகறரக கணறஸூக கஸைடிட 

எஸோபொ. இஸொறரறஸோ ஸூகஸ பரலகலஸூ கஸூகறஸ டுஸடஸூபகரஸைடு 

தரஸஸூகுஸ் கதரட இஸொஸௌ புஸபறறஸகபறஸ இஸொறர கரஸௌதடுகர 

இஸலன. 
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றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந றலன (Cont… )  



இபைஸொரலுஸ், இஸொறரறஸ இலஸௌ தஸோதரடுஸ் லனஸௌதறவு 

லஸறபைஸௌகதரரறஸோ ஸைறஸூலகபெஸ் பதபைபவு அறகரறஸடபைகறநட ஸோபொ 

பசரஸனபடிபெஸ். ஆணரஸ இறஸ பதபைஸ்தரனரகணரஸ ஆஸகறனஸறஸ 

ழுடதஸககப. ஸகபட ரஸபரறறஸ சறநஸௌதரக ழுபடிபெஸ் ஸோந 

கதரறலுஸ், ஆஸகறனஸறஸ கரசரகஸரஸோ ழுபடிபெஸ் ஸோநகதரறலுஸ்கூட 

தனபைஸ் ஆஸகறனஸறகனக லனஸௌதறவுகலப லஸறபைஸூகறஸோநணஸ. 

 

பலிஸ இலஸலஸௌ தஸோதடுஸடகரஸ பரடஸதரண சறன கஸகலபஸௌ 

தரஸஸௌகதரஸ். உனகறஸோ பரஸ இலஸௌ தணஸகஸ 140 ககரடி கதஸ 

ஸோகறநட கலக உஸப புஸபறற றபொணஸ். 

இறலிபைஸொட குநறஸௌதரக ஆசறஸூ கஸைடஸல ஸேடுஸ் டுஸடஸூபகரஸைடு 

தரஸஸரஸ, ரஸஸ 2008-ஸ இஸரநரக உஸபட: 

Page 8 MINMANJARI 

றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந றலன (Cont… )  



இஸொற ஸைறஸூலக, 6 ககரடி ஸோகறநரஸகஸ. இறஸ றஸரஸேலடஸ கசஸஸொ 

இலஸௌ தணஸகஸ ஸோநரஸ அட சுரஸ 50 னஸேசரக இபைஸூகனரஸ் ஸோபொ 

பேகறஸூகனரஸ். 

 

றஸ இலஸ் 

றஸ கதசுதஸகஸ, ழுடதஸகஸ, இஸொறரறஸோ றஸரஸேடுஸூகு பபறக, 

இனஸலக, கனசறர, சறஸகஸௌபூஸ ஆகற ரடுகபறலுஸ் உஸபணஸ. உனக ரடுகஸ 

தனஸௐநறலுஸ் இஸொற, இனஸலகஸ றஸகஸ தறபெஸபணஸ. 

 

இலஸ் ப ஆஸ்தறஸ கரனகஸேடஸறஸ பபறரடுகபறஸ ரழுஸ் 

றஸககப இலஸல அறகஸ் புஸகறணரஸகஸ. ஆணரஸ ரபலடறஸ 

இஸொறஸ றஸகபறஸோ ஸைறஸூலக பதபைபவு அறகரறஸடஸபட. 

 

றஸ இல பஸஸசறறஸ இஸௌகதரட றகஸௌபதபைஸ் தஸலக கறஸௌதட றஸ 

லனஸௌதறவுககப. ஆஸகறனஸ் கதரஸோந பரறகபறஸ இல பஸஸசற 

ஸோதட கலஸஸூகஸைட தடிறலனகலபஸூ பகரஸைடிபைஸொட: 

1. றஸோணஸெசஸ தஸோதரடு 

2. இலஸபஸௌ தஸோதரடு - தன ஊடக றபொணஸகஸ, றக 

றபொணஸகஸ ஆகறல ஸூபகண இலஸபஸகலப 

உபைரஸூகறண. 

3. பசஸெசஸ பஸோபதரபைஸ தஸோதரடு 

4. லனஸௌதறவுகலப உபைரஸூகுஸ 

5. தறந ணறதஸ இல டேகஸபஸகஸ (Flickr, Twitter, YouTube 

கதரஸோநல) 

 

இலஸலஸௌ தஸோதடுஸடலிலுஸ் கலஸஸூகஸைட பஸஸசற இபைஸொட: 

1. கஸலூரறகஸ, ஆரஸஸசறஸ சரலனகஸ 

2. வீடுகஸ 

3. பசஸகதசறகஸ 

 

கலன ரடுகபறஸ சறஸூகுஸ் றஸகஸ இலணஸௌ தறஸோதஸௐநற இல 

இலஸௌலதஸௌ பதஸௐநடஸ், ஆஸகறனஸறஸ லனஸௌதறவுகலப உபைரஸூகுல 

அநறஸொடஸ் றறலுஸ் அலணஸ பசஸ பஸௐதஸேடணஸ. 

 

ஆணரஸ இஸொறரறஸ அலுனஸகபறஸரஸோ இல இலஸௌபு 

பதபைஸ்தரலுஸ் தணஸகலஸூகுஸூ கறலடஸூகறநட. அடுஸரஸௐகதரன இல 

லஸகபறஸ. இஸௌகதரட பசஸகதசறகபறஸ இல இலஸௌபு கறலடஸூகறநட. 

பஸோநறலுக றறஸ புஸகுறஸ சறஸூகஸகஸ உஸபண. 
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றஸ இல 

பஸஸசறறஸ 

இஸௌகதரட 

றகஸௌபதபைஸ் 

தஸலக கறஸௌதட 

றஸ 

லனஸௌதறவுககப.  

றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந றலன (Cont… )  



தன அலுனகஸகபறலுஸ் றலணஸரஸறஸறஸ அஸகலகரறஸூகஸௌதடர 

பஸோபதரபைஸகலப றபொபடிரட. இல லஸகலப டஸடதஸகஸ, 

ஸகபட கறணறகபறஸ றஸ புஸகுரபொ பசஸறஸலன. இஸோபொக, 

பசஸகதசறகபறஸ றல இஸகஸ பசஸ, பதபைஸ் தறஸணஸ் 

பசஸகஸைடிபெஸபட. 

 

இஸொற பரறகலடஸோ ஆசற பரறகஸ, ஏஸ எஸௌபீடு 

றஸ சஸொறஸூகுஸ் அலணஸடஸௌ தறஸலணகலபபெஸ் தறந இஸொற பரறகலஸ் 

சஸொறஸூகறஸோநண. ஆணரஸ றஸ தறந இஸொற பரறகலபறட சஸௐகந கஸ்தஸேட 

றலனறகனக உஸபட. றறஸ பஸோபதரபைஸ உபைரஸூகுதஸகஸ தனஸ 

இபைஸௌதரஸ, தன கஸகபறஸ குஸௌதஸகஸ ஸௐதஸேடரலுஸ்கூட, தன 

பஸோகணஸௐநஸகஸ ஸௐதஸேடுஸபண. 

 

ஆணரஸ  ஸௌதரஸோ, பகரரறர, சலண பரறகஸ இலஸறஸ பதபைஸ் பஸஸசற 

கஸைடிபைஸௌதட ஸோ? றஸ, தறந இஸொற பரறகஸ ஆகறஸௐபொடஸோ 

எஸௌதறடுஸ்கதரட,  ஸௌதரணற, பகரரற, சலண பரறகலபஸூ கறணறறஸ 

புகுஸடட கடிணரணட. இபைஸொடஸ் அல ஸௌதடி இஸொ அபவுஸூகு 

பஸஸசறலஸூ கரஸைதறஸூகறஸோநண. 

 

சறன பஸூகறரண கரஸகஸ உஸபண: 

1. இஸொ பஸோபொ ரடுகபறலுஸ் உஸப elite, அட ரஸ 

பரறறகனக கதசுகறநரஸகஸ, ழுடகறநரஸகஸ. ஆஸகறனஸல 

ரடுறஸலன. ணக ஸகபட பரறறஸ கறணறறஸ 

ழுடஸௐகரண பலநல ஸோகு பஸஸடஸபணஸ. இஸௐகு 

அசறடறபைஸொட அஸகலகரஸ் கறலடஸடஸபட. 

2. இஸொ ரஸேடிஸ றஸௐகஸௌதடுஸ் கறணற, பசஸகதசற ஆகறஸௐநறஸ 

கஸேடரரக இஸொ பரறகபறஸோ ரறடிஸகஸ, ழுஸடபைஸூகஸ 

இபைஸூககஸைடுஸ். இஸனரஸ கறணறகலபகர 

பசஸகதசறகலபகர றஸௐகபடிரட. 

3. பகரரறரவுஸ்  ஸௌதரடஸ் டேஸேதஸறஸ றகவுஸ் பஸோகணநற ரடுகஸ. 

பகரரறர, அகனஸௌதரஸேலட (Broadband )  இல இலஸௌதறஸ 

உனகறகனக பஸோணறறஸ உஸபட.  ஸௌதரஸோ பசஸகதசறஸ 

டலநறஸ றக பஸோணறறஸ உஸப ரடு. புடலரண தன 

பரறஸடேஸேதஸகலபஸௌ புகுஸடறஸ இஸொ இபை ரடுகலக 

பஸோணறறஸ உஸபண. ஆணரஸ கறஸேடஸஸேட இஸொறரறஸோ 

றலனறகனக இபைஸூகுஸ் சலணரகூட, இஸொறரவுஸூகு றக பஸோணரஸ 

றஸௐகறநட. ரஸபரற இலஸௌ புஸூகஸறஸோ பஸூகறஸடஸல 

இஸொற றஸரகஸறணஸ அநறரஸ இபைஸௌதக இஸௐகுஸூ கரஸ். 
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இல 

லஸகலப 

டஸடதஸகஸ, 

ஸகபட 

கறணறகபறஸ 

றஸ புஸகுரபொ 

பசஸறஸலன. 



றஸ லனஸௌதறவுகஸ பஸஸசறஸூகுஸ லடரக இபைஸௌதல 

ல? 

சறன லடகஸ லடபலநஸ சறஸூகஸகபரஸ, றஸரகஸூ குபபொதடிகபரஸ அஸனட 

பகரஸலக படிவுகலப டுஸூகரரஸ ஸௐதடுதல. கபொ சறனகர, டேஸேதறஸ 

சறஸூகஸகஸ. இஸைலடபெஸ் ணறஸணறரகஸௌ தரஸஸௌகதரஸ். 

 

பகரஸலகஸ சறஸூகஸகஸ 

1. எபை கறணறல ரஸகறவுடகண அறஸ உடணடிரக றறஸ 

ழுடட ஸௌதடி ஸோபொ பரறரட இபைஸௌதட. றறஸ 

ழுபடிபெஸ், கூடுஸ் ஸோந ககன பரறரஸ இபைஸௌதட. 

 

இடரஸோ ஆகஸௌபதரற சறஸூகஸ. இஸோபொ இஸொறரறஸ றஸௐகஸௌதடுஸ் 

பதபைஸ்தரனரண கறணறகஸ லஸூகரசரஃஸௌஸே இஸூகுபஸல 

அடிஸௌதலடரகஸூ பகரஸைடு அலதலரக உஸபண. சறன 

ரஸகலஸூகு பஸோணஸலறஸ ஸொடபகரஸைடிபைஸொ றஸைகடரஸ 

ஸூஸ.தற ஸோந இஸூகுபஸறஸ Regional Language Settings 

ஸோதறஸ இஸொற பேணறககரஸே ழுஸடபைஸூகஸ சரறரகஸ பரறஸ 

கலரண ரஸௐநஸகஸ பசஸஸௌதடரகனக ஸொண.  

 

கறணறல ரஸகறதறநகு, இலண ஸௌதடிஸ பசஸனரஸ் ஸோபொ 

பரறஸொஸகஸ ஸேடுக இலணஸ சரறபசஸஸூகூடிரக இட 

இபைஸொட. இஸௌபதரட றஸௐதலணறஸ இபைஸூகுஸ் றஸடர ஸோந 

லஸூகரசரஃஸௌஸே இஸூகுபஸறஸ இஸொஸௌ தறஸலண இஸலன. 

 

ஆணரஸ றஸ பேணறககரடிஸ ழுடஸௐகு ஸோபொ இஸொ 

இஸூகுபஸகஸ சறகலபஸ பசஸடபைறஸலன. அஸௐகு 

ணறரஸ பசஸடபைஸ் இனசரண அஸனட கரசு கஸைடி 

பஸோபதரபைஸகலப ரஸகற, கறணறறஸ றபொற, தறஸோணக 

தஸோதடுஸகஸைடி றலனல. இட றஸஸூ கறணறஸௌ 

தஸோதரஸேலடஸௌ பதரறடஸ் குபொஸூகுகறநட. 

 

லிணஸூஸ ஸோந றநபன இஸூகுபஸறஸ, றஸ சரறரகஸ 

பரறஸௐகரண சறகஸ உஸபண. ஆணரஸ லிணஸூஸ, 

பதரடஸூகஸ ஸறறஸ தனரகறஸலன. கலுஸ் சறன சறகஸ 

இஸொ இஸூகுபஸறஸ கலஸௌதடுகறநட. றஸ பேணறககரடிஸ 

ழுடஸௐகரண சறகஸ சறன இபைஸொரலுஸ் இல பழுலரண 

அபவுஸூகு, அலணஸடற உஸபலஸேடு பலநகஸ (Input Method )  

பகரஸைடரக இஸலன. 
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சறன லடகஸ 

லடபலநஸ 

சறஸூகஸகபரஸ, 

றஸரகஸூ 

குபபொதடிகபரஸ 

அஸனட பகரஸலக 

படிவுகலப 

டுஸூகரரஸ 

ஸௐதடுதல.  



2. அடுஸ றகஸௌபதபைஸ் தறஸலண, இஸோபொ இஸொறரறஸ கறலடஸூகுஸ் 

பசஸகதசறகபறஸ றஸ அஸனட கபொ ஸொ இஸொற பரறபெஸ் 

இஸகஸூகூடி அபறஸ இஸலன. சறன குலநஸொறலன 

பசஸகதசறகபறஸ பேணறககரடிஸ, சறன இஸொற பரறகபறஸ ழுனரஸ். 

ஆணரஸ இஸௐலநஸூபகரஸைடு SMS ணஸௌதடுஸ் குபொஸெபசஸறகலப 

ஸேடுக அடஸௌதபடிபெஸ். இஸௐநறஸ GPRS ணஸௌதடுஸ் இல 

சற கறலடரட. ணக இலஸபஸகலபஸௌ தரஸலறட 

படிரட. அக கஸ், அறக றலன உஸப, பதரற றல உஸப, 

GPRS சறபெஸப பசஸகதசறகபறஸ றஸ தடிஸூக, றறஸ உஸபறட 

சறறஸலன. 

 

3. றக அசு பேணறககரஸே றல இஸோணபஸ் 

ஸௐபொஸூபகரஸபறஸலன. ரஸௐபொ பேணறககரஸே குநறபஸேடுஸூகரண 

கலனபெஸ் டஸொடபைகறநட. ஸொஸூ குநறபடரணரலுஸ் றலறஸ 

அசரஸ ஸௐபொஸூபகரஸபஸௌதஸேடு அலணஸட அசுஸ பஸகலஸ் 

றறஸ இஸொ பேணறககரஸே குநறபஸேடிஸரஸோ லடபதபொஸ் 

ஸோநரஸரஸோ றஸ பஸஸசறஸூகு உறரக இபைஸூகுஸ். 

 

இஸொஸ சறஸூகஸகலப ஸௌதடி றஸபகரஸட? 

1. பலிஸ றக அசு, றக றலறஸ பேணறககரஸே ழுஸடஸூ 

குநறபஸேடிஸ ரஸௐநஸ் பகரஸைடுகஸைடுர, கூடரர ஸோதல 

படிவுபசஸட, ரஸௐநஸ் பகரஸைடுகஸைடுஸ் ஸோநரஸ அலண 

பேணறககரஸே கஸோசரஸறபஸ் இஸொற அசுஸ் ஸௐகுரபொ 

பசஸகஸைடுஸ். 

 

2. ரஸௐநஸ் உஸைடு, இஸலன ஸோபொ டரக இபைஸொரலுஸ், அடுஸ 

இஸைடு ஆஸைடுகலஸூகுஸபரக றக அசறஸோ அலணஸட 

இலஸபஸகலஸ் கஸேடரரக றறஸ பஸோலரகவுஸ் 

அடுஸதடிரக ஆஸகறனஸறலுஸ் இபைஸூகுஸ் ஸோபொ ஆல 

தறநஸௌதறஸட அலணஸ பசஸரக கஸைடுஸ். 

 

3. அசறடஸ் றறபெற பதபொஸ் அலணஸடஸூ கஸற றலனஸகலஸ் 

றறஸ ஸகபட இலஸபஸல லஸறபைஸூககஸைடுஸ் 

ஸோபொ ஆல தறநஸௌதறஸூகஸௌதஸேடு பசஸதடுஸஸௌதடகஸைடுஸ். 

 

4. றகஸறஸ றஸௐகஸௌதடுஸ் அலணஸட கறணறகலஸ் றறஸ தடிஸூக, 

ழுஸ கலரண கபைறகலடஸோ கசஸஸக றஸௐகஸௌதடகஸைடுஸ் 

ஸோபொ ஆல தறநஸௌதறஸூகஸௌதடகஸைடுஸ். 
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இஸோபொ 

இஸொறரறஸ 

கறலடஸூகுஸ் 

பசஸகதசறகபறஸ 

றஸ அஸனட 

கபொ ஸொ 

இஸொற பரறபெஸ் 

இஸகஸூகூடி 

அபறஸ இஸலன.  



5. அககதரஸோபொ றகஸறஸ றஸௐதலணரகுஸ் அலணஸட 

பசஸகதசறகபறலுஸ் றஸ பேணறககரஸே பலநறஸ தடிஸூக, ழுஸ 

கலரண சறகலடஸோ இபைஸூககஸைடுஸ் ஸோந ஆலபெஸ் 

தறநஸௌதறஸூகஸௌதடகஸைடுஸ். 

 

6. றஸ ஊடகஸகஸ அலணஸலபெஸ், றஸ பேணறககரஸே பலநஸூகு 

ரநற பஸகலப டஸ ஸௐபுபொஸகஸைடுஸ். 

 

7. தஸபற ரஸகலஸூகு ஸேடரட குஸௌதறலிபைஸொரட 

கறணறறஸ றறஸ ஸௌதடி ழுடட ஸோதஸௐகரண தறஸௐசற 

ஸௌதடகஸைடுஸ். றஸ99 ஸோந றக அசறஸோ றலசஸௌதனலக 

பலநல இஸொஸூ கஸேடஸறலிபைஸொக பசரஸலிஸூபகரடுஸௌதட னஸ். 

 

8. றகஸறஸ றபொஸௌதஸேடுஸப கறணற லஸகஸ அலணஸறலுஸ் 

றறஸ பேணறககரஸே தடிஸூக, ழுஸ கலரண கபைறகஸ 

றபொஸௌதடகஸைடுஸ் ஸோபொ ஆலறடகஸைடுஸ். 

 

டேஸேதறஸ சறஸூகஸகலஸ் அஸௐலந றஸபகரஸடஸ் 

1. றஸ தடிஸௌதடஸ் ழுடடஸ் ஸேடுக கதரடரணஸன. தன 

கறணற பஸோபதரபைஸகஸ, இலஸ கசலகஸ ஆகறஸௐநறஸ 

இஸோபொ பேணறககரஸே கலன பசஸறஸலன. ஆணரஸ ரபலடறஸ 

இல ரநறறடுஸ் ஸோபொ றஸதரஸஸூகனரஸ். றகவுஸ் தறதனரண, 

அலணஸடஸ றஸகபரலுஸ் தஸோதடுஸஸௌதடஸூகூடி 

பஸோபதரபைஸகலஸூகு பேணறககரஸே/றஸ ஆலஸ பைஸௐகு 

றக அசு ரணறஸ் னரஸ். 

 

2. ஏஸ அலுனகஸ பசலிறஸ ஆஸகறனஸறஸ ழுறணரஸ, பசரஸ 

தறலறபைஸற எஸோபொ பொகலபஸூ கலப உவுகறநட. ஆணரஸ 

றறஸ பழுலரண தறலறபைஸறகஸ கறலடரட. சறன ணறரஸ 

ரரறஸௌபுகபறஸ ஏபவுஸூகு இஸொ சற உஸபட. இல 

பழுலரக இஸனரலஸூகுஸூ கரஸ் றஸ பரறறஸ 

ஸலுணஸகலஸ் கறணற ஸலுணஸகலஸ் இலஸொட 

தறரஸௐநரக. பசரஸ தறலறபைஸறறஸ பரடஸகற, இனஸூகஸௌ 

தறலகலபஸூ கலபஸ, ழுஸறலிபைஸொட கதஸசு (Text to Speech ) , 

கதஸசறலிபைஸொட ழுஸட ( Speech to Text ) , ஆஸகறனஸ்->றஸ, 

றஸ->ஆஸகறனஸ் பரறரஸௐநற கதரஸோந தன பஸோபதரபைஸகலப 

உபைரஸூககஸைடிபெஸபட. 
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றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந றலன (Cont…)  

றஸ ஊடகஸகஸ 

அலணஸலபெஸ், 

றஸ பேணறககரஸே 

பலநஸூகு ரநற 

பஸகலப டஸ 

ஸௐபுபொஸ 

கஸைடுஸ். 



ஆணரஸ இஸௐபொஸூகரண சஸொல உஸபர ஸோபொ தன பஸோபதரபைஸ 

ரரறஸௌதரபஸகலஸ் அஸெசுகறநரஸகஸ. ஆணரஸ இஸொ 

பஸோபதரபைஸகஸ இஸனரறஸேடரஸ றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ ஸ் 

குலநரகக இபைஸூகுஸ். ஆஸகறன பசரஸ தறலறபைஸறகஸ 

அலணஸட லனஸௌதறவு ழுடஸ் கசலகபரலுஸ் 

பகரடுஸூகஸௌதடுகறஸோநண. 

 

3. ணக கறணற, றஸ இஸைடுஸ் கசஸஸொ ஆரஸஸசறகலஸூகு 

அறகரண அபவு பரலகல எடஸூகுஸ றறஸோ பஸஸசறஸூகுஸௌ 

பதரறடஸ் உவுஸ். 
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றஸ லனஸௌதறவுகபறஸோ இஸோலந றலன (Cont…)  



1 983இஸ ரஸோ ஸோ கஸௐகஸறஸூகரக கனசறரறலிபைஸொட இஸகறனரஸொட 

பசஸோகநஸோ. அஸௌகதரட கனசறரறஸ ரஸோ தறரஸௐநற அநறறஸ 

தஸகலனஸூ ககஸறஸ கூட ணறரஸ கறணற 

அநறபகரகறறபைஸூகறஸலன. றஸோஸேடஸசுஸௌ பதரநற ஸேடுக இபைஸொட. 

 

இஸகறனரஸொறஸரஸோ பலிஸ ணஸூகு personal computer அநறபகரகறஸௐபொ. 

ஸோலண றட ஸோ கடஸூகு அறஸ ஆஸஸ் அறகஸ் இபைஸொரஸ எபை அஸேடரரற 

கறணற அடஸூகு ரஸகறஸ ஸொகஸோ. எபை audio cassette கதரஸேடுஸரஸோ 

அல பூஸே பசஸ படிபெஸ். ஸோ கஸோ அலண பழு கரக இஸூக ரஸோ 

தகுற கரக படரகஸூ கஸௐபொஸூ பகரஸைடு ஸொகஸோ. அஸோ தறஸோ கலசஸூ 

கறணற தஸௐநற தறரறஸேடணறஸ அறகஸ் தடிஸடஸ் ககஸேடுஸ் அநறஸொட பகரஸைகடஸோ. 

 

1986இஸ ரஸோ கனசறரறஸௐகுஸ றபைஸ்தற கதரட ரஸோ கலசஸூ கறணற 

தஸௐநற அநறஸொஸௐலந ஸோ தஸகலனஸூ ககஸ சகரஸூகலஸூகுஸ பசரஸலி அசஸ 

கஸைடுஸ் ஸோபொ ஆஸஸ் பகரஸைடிபைஸொகஸோ. ஆணரஸ ஸொட தரஸஸரஸ 

எஸபரபைஸ கலசறலுஸ் கறணற உஸேகரஸஸொறபைஸொட. ஸோலண றட ஸோ 

சகரஸூகஸ கறணற தஸௐநற அறகஸ் அநறஸொட லஸறபைஸொரஸகஸ. ஸௐகணக main 

frame தஸோ தடுஸற ஆஸவுகஸ பசஸஸகஸ இஸௌகதரட ஸகஸ 

ச.கார்த்ிசகசு சனசிாின் னன்ணித் ிழ் எழுத்ாபர். (துமத் ிட்டத்ில் 
இர் தமடப்னகள் உள்பண.) Mass Communication துமநில் னமணர் தட்டம் சதற்று 
சனசிப் தல்கமனக் ககத்ில் சதாசிரிாகப் திாற்நி ஓய்வு சதற்றுள்பார். 
ிழ் இமத்ம ஆம்த ாட்கபிசனச ழுிக் சகாண்டர். 

பஸனஸூ கறணறஸ றஸ பஸலுஸ் 
- ப.கரஸஸறககசு, கனசறர 

கதரசறரறஸ பலணஸ ப.கரஸஸறககசு 
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கலசறகனக அலஸ பசஸரஸகஸ. ரஸோ பபறரடுகபறஸ இபைஸொ 

கலபறஸ கனசறர கறணறஸ பரறஸ டேஸேதஸறஸ பகுரக 

பஸோகணநறறபைஸொட. தறரறஸேடலண றட றலரக ஸோபொஸ் பசரஸனனரஸ். Leap 

frogging ஸோபொரஸோ பசரஸன கஸைடுஸ். ரஸோரஸோ கஸௐபொஸூ பகரஸலஸ் 

றலனஸூகுஸ ஸபஸௌதஸேகடஸோ. 

 

ரஸோ பதரபொஸௌகதஸௐபொஸூ பகரஸைடவுடஸோ ஸோ கலசஸூகுஸ் எபை கறணற ஸொட. 

உஸௐசரகரகஸூ கஸௐபொஸூ பகரஸப ஆஸ்தறஸகஸோ. பஸோ பலநரக றஸோணஸெசஸ 

அடஸௌத படிஸொடஸ் ஸோ அலநஸூகு றகக அலுனகஸலஸூ பகரஸைடிபைஸொ 

டீடஸூகு எபை றஸோணஸெசஸ அடஸௌதறகணஸோ. உடகண அஸ அலநஸூகு ஏடிஸ 

பசஸோபொ றஸோணஸெசஸ ஸொர ண அலஸூ ககஸேகடஸோ. ஸேடிஸௌ தரஸஸட றஸேடு 

“இஸலன” ஸோநரஸ. ஸொட றறடஸ் கறஸடஸௌ கதரஸஸூ ககஸேகடஸோ. தஸட றறடஸ் 

கறஸடஸௌ கதரஸஸூ ககஸேகடஸோ. அக தறஸரஸோ. “இஸௌதடி ஸொட ஸொட 

ககஸேதஸௐகுஸௌ தறனரக ஸோண றஸ் ஸோபொ கரறஸ பசரஸலிறடனரக!” 

ஸோநரஸ.  

 

“எஸோபொறஸலன. றஸோணஸெசஸ ஸோடஸ் அஸௐபுஸல உஸகபறடஸ் தகறஸஸொட 

பகரஸைகடஸோ. அஸபவுரஸோ” ஸோகநஸோ. 

 

“சரற. அஸொ அஸௐபுஸ் றகஸஸொவுடஸோ ரகண உஸகலபஸூ கூஸௌதறஸேடுஸ 

பசரஸலுகறகநஸோ!” ஸோநரஸ. 

 

“பசரஸன கஸைடரஸ். றஸோணஸெசஸ அடஸௌபுஸகஸ!” ஸோகநஸோ. 

 

“ஏஸ அஸௐபுஸலக ரஸ் இஸோடஸ் டஸற  படிஸூகறஸலன. அஸௐகு தறஸ 

அஸௐபுஸறஸௐகு இஸௌகதரட ஆலசஸௌதட கஸைடரஸ்!” ஸோநரஸ. 

 

இபைஸொரலுஸ் அஸோபொ ரலனஸூகுஸ சஸஸ தறஸசறலண லஸஸொட அபைஸூகு 

றஸோணஸெசஸ கறலடஸட ணஸூகு தறலுஸ் ழுறணரஸ. அஸோ தறநகு டஸொ 

அஸௐபுஸகஸ பதபைஸ்தரலுஸ் கரனஸகரடு டஸொண. 

 

ஆணரஸ ணஸூகுஸ பசரஸொ “அஸௐபுஸ்” ஸோதட அக கறணறறஸ ரஸோ றறஸ 

ழு படிஸொடரஸோ. 
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உடகண அஸ 

அலநஸூகு ஏடிஸ 

பசஸோபொ 

றஸோணஸெசஸ 

ஸொர ண 

அலஸூ 

ககஸேகடஸோ.  



1980கபறஸோ தறஸௐதகுறறஸ குரனலுஸ்பூரறஸ உனகஸ றஸ ஆரஸஸசற 

றபொணஸறஸோ ஸௐதரஸேடிஸ ஆநரஸ் உனகஸ றஸ ஆரஸஸசற ரரடு 

லடபதஸௐநட. அறஸ கனசறஸ றஸஸௌ தஸறரறஸூலககஸ தஸௐநற கஸேடுல 

எஸோலநஸௌ தலடஸூக ரஸோ தறணரஸகறலிபைஸொட கதரறபைஸொகஸோ.  

 

தன உனகஸ றஸஸௌ தறபகஸகலப அறஸ சஸொறஸூக படிஸொட. .சுத.ரறஸூகஸ், 

கதரசறரறஸ குஸொலசரற கதரஸோந அநறஞஸகஸ தனல அஸகு சஸொறஸரலுஸ் 

அஸகு பஸோ பலநரகஸ சஸொறஸ எபை கனசற இலபஞஸரஸோ ஸோலண 

உஸைலறஸ அசஸறஸ. 

 

ரரஸேடிஸோ ஏஸறஸ எபை அஸகறஸ கறணறறஸ றஸ தஸௐநற கதஸசு 

இபைஸௌதரக ரகர பசரஸன ணஸூகு ஏஸவு இபைஸொ கரஸரஸ அஸொ 

அஸகுஸூகுஸௌ கதரகணஸோ. சறஸௌதரக, சறரறஸ பகரக ஏஸ இலபஞஸ கதசறஸூ 

பகரஸைடிபைஸொரஸ. ரரஸேடிஸ கதசற தனல றடவுஸ் அஸ றஸ கஸஸசறரக, 

கஸ்பீரக இபைஸொட. எபை கலசஸூ கறணற இபைஸொட.  

 

அடடர ஏ அடடர! றஸனர பரறகறநட அஸொஸூ கறணறறஸ! இபைஸ 

டடிஸௌபு எபை கஸ் றஸோபொ பொகஸ் தனடஸகு றலரகஸ டடிஸட 

சலரகறட. 

 

அஸோபொரஸோ பஸபறனஸோ படுரநலண அநறபகஸௌ தடுஸறஸூ பகரஸைகடஸோ. 

அஸோகந அஸ கனசறரறஸோ பஸோணறஸூ கறஞபைஸ் ஸோ ஸைதபைரண பசு 

படுரநணறஸோ புஸஸ ஸோதலபெஸ் அநறஸொட பகரஸைகடஸோ. “இஸௌதடி எபை 

தறஸலப இபைஸௌதல இஸலண ரஸ ஸோ ஸோணறடஸ் இபைஸொட லநஸலஸகஸ?” 

ண ரஸோ தறஸோணஸ அலஸூ ககஸேடகதரட “அஸோ ஸோலணஸ பசரஸொரக 

பபறஸௌதடுஸறஸூ பகரஸலஸ் ஆஸௐநஸ உலடஸோ. ஸோ அநறபகஸ் எஸோபொஸ் 

கலறஸலன” ண தறஸ கூநறரக றலணவு.  

 

ஆநரஸ் உனகஸ றஸ ஆரஸஸசற ரரஸேடிஸ கறணறறஸ றஸஸூ கஸேடுல 

தலடஸடஸ சஸஸௌதறஸஸகஸ பைஸ் இபைஸொறபைஸூக படிரட ஸோபொரஸோ 

றலணஸூகறகநஸோ. ஆணரஸ அஸௐகரண ஆஸ்தஸ் அஸகுரஸோ றகஸஸொட. 

அறலிபைஸொட ஸபவு பஸோடஸூகு ஸொட றஸேகடரஸ்! 
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அஸகு பஸோ 

பலநரகஸ 

சஸொறஸ எபை 

கனசற 

இலபஞஸரஸோ 

ஸோலண 

உஸைலறஸ 

அசஸறஸ. 



பஸடலஸௌ தறடி தறடிபஸோபொ தறடிஸடஸூ பகரஸைடு ணஸூகுஸ றஸ பஸோபதரபைஸ 

பகரடுஸகஸ ஸோபொ ரஸகற ஸொகஸோ. ரஸோ கரஸேடி ஆஸஸலஸூ கஸைடு அஸ 

பஸோ பதரபைலபஸூ பகரடுஸட ஸேடுஸனரஸ அபைலட ஸ்தற 

இபசுல தறணரஸகுஸூகு அடஸௌதற ஸோ கறணறறஸ install தஸைவுஸ் 

பசரஸோணரஸ. இட ஸௐகுஸ் அஸ தஸ் ரஸகறஸூ பகரஸபறஸலன. 

இஸோநபவுஸ் பசு அஸெசலிஸோ எஸபரபை கஸ்தடுஸஸௌதஸேட 

பஸோபதரபைலஸூகுஸ் அஸ ஸோணறடஸ் கரசு ரஸகறறஸலன. Freeloaderஆக 

இபைஸூக ணஸூகு றபைஸௌதறஸலன ண ரஸோ லிபெபொஸற கதரடஸ் 

“உஸகபறடறபைஸொட கபொ லகறஸ ரஸோ ரஸகறஸூ பகரஸலகறகநஸோ” ஸோபொ 

ஸேடுஸ் பசரஸலுரஸ.  

 

கனசறரறஸ அடலறஸ சறன அஸசகஸகஸ ஸேடுக பசு பஸோபதரபைலப 

ரஸகறஸௌ தஸோ தடுஸறறபைஸொரஸ பசுறஸோ பஸ ணறரஸ ரடிஸூலகரபஸ 

ஸோந பதபைலல பஸட ணஸூகு ஸகறறபைஸூகறநரஸ. 

 

அஸௌகதரட றலசஸௌதனலக றறஸ இபைஸொட. அஸௐகரண ஸடிஸூகஸகஸ ரஸகற 

அஸொஸொ றலசகபறஸ எஸேடிஸூ பகரஸப கஸைடுஸ். அறஸ எபை பதபைஸ் 

ஸோலபெஸ் இபைஸொட. ஸோ அலநஸூகுஸ பைஸ் சகறரறவுலரபஸகஸ 

“இபஸோண, கல கதரஸடிஸ ஸோபணஸோணகர எஸேடிறபைஸூகறநலஸகஸ?” ஸோபொ 

ககஸேடு, ஸோணறடஸ் றல ழுறஸூ கரஸேடஸ பசரஸலி ரஸ தறபஸொட 

கதரறபைஸூகறநரஸகஸ. 

 

சலண சகரஸூகஸ தனஸ, இஸௌதடி சலணஸறஸ இஸலனக ண ஆஸகஸௌதஸேடு தறஸோணஸ 

இபைஸௌதல அநறஸொட தஸோ தடுஸற ணஸூகு ஸோநறபெஸ் பசரஸலிறபைஸூகறநரஸகஸ. 

(சலணஸறஸ ழுஸடபைஸூகலபஸ சலஸதடுஸற கறணறறஸ அநறபகஸௌ தடுஸறட 

றழுஸூகுஸௌ தறஸோணரஸரஸோ. னரஸஸூகு ஸொஸ சறபஸ் இஸலன. பணணறஸ 

அஸகஸ தஸோ தடுஸடட கரஸோ ழுஸடபைஸூகஸ.) 

 

அஸோபொ றலசஸௌதனலகலஸ பரஸேடஸோ தறநகு கதணரலஸ பரடுல 

றஸேடுறஸேகடஸோ. அஸைலஸூ கரனஸ் ல கரகசரலனகஸ ழுஸரஸோ கதணர 

கலஸௌதஸேடட. இஸௌகதரட பனஸூஸேபரணறஸூ கதஸகறஸ ஸொவுடஸோ 

ரஸறஸௐகு இஸைடு பஸோபொ பசஸூ ழுடடஸ், சனலஸௌ தஸேடிஸ ழுடடஸ் 

ற கதணரவுஸூகு கலனறஸலன. 
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அஸோபொ 

றலசஸௌதனலகல

ஸ பரஸேடஸோ 

தறநகு கதணரலஸ 

பரடுல 

றஸேடுறஸேகடஸோ.  



“ஸகக ஸொட றஸேகடரஸ் இஸௌகதரட?” ஸோபொ பரறஸ டேடஸூக 

பஸோகணஸௐநஸகலபஸ சறனரகறஸட கஸைஸோ ஸோ லனஸௌபூறஸ எபை கஸேடுல 

ழுறணரஸ. (http://emadal.blogspot.com/2008/06/blog-post.html )  

கபநஸகக? கதணரவுஸ் ரலஸ் இஸனர உஸகஸடஸூகுஸரஸோ ண தறஸ கூநஸ 

கரஸோபொகறநட! 

 

அஸோ தறஸோ ஸோ கலகஸ, கஸேடுலகஸ, ரஸகஸ ண அலணஸடஸ் 

கறணறறகனக ழுஸ பரடஸகறறஸேகடஸோ. 

 

ஸோ பஸ ரஸ “ரணஸட கலிகஸ’ (1981) பழுடஸ் லகரஸ 

ழுஸௌதஸேடட. அஸோ லகபழுஸடஸௌ தறற எபை ஃலதலிஸ அடஸகரஸ 

தறடஸகறஸூ பகரஸைடு இஸோணபஸ் இபைஸூகறநட. அடுஸ ரஸ “கடிறபைஸூகுஸ் 

பைஸகஸ” (1993) கறணறறஸ ழுற எபை ஃஸௌகனரஸௌதற டிஸஸூகறஸ கசறஸட 

லஸகஸோ. எபை பசு அஸெசஸ பபறபஸேடு அஸகறஸ தறடஸகற 

தல ஃலதலனபெஸ், சஸேலடஸௌ தரஸூபகஸேடிஸ இபைஸொட டுஸ ஃஸௌனரஸௌதறலபெஸ் 

எஸௌதறஸேடு அஸகஸரபைஸூகுஸூ கரஸேடி பதரழுட லகஸேடஸ அறஸஸொட.  

 

2000ஆஸ் ஆஸைடுகபறஸ பஸடறஸோ டலகரடு டஸொ கலுஸ் எபை அஸகறஸ 

எபை னரரஸௌ தஸகலனஸூ ககஸ றஸ ஆஸவு ரஸ அலஸௌ கதரன 

எபை ஃஸௌகனரஸௌதற டிஸஸூகறஸ ஸ் தஸ தரஸஸைஸே ஸலனடுகலபஸ ரஸ பசஸட 

பகரஸைடு ஸொறபைஸொரஸ. ஸோண கடிஸூலகபஸோநரஸ அஸகறபைஸொ பஸடறஸோ 

கறணறறகனர ஸோ கறணறறகனர ஃஸௌகனரஸௌதற டிஸஸூ டலபக இஸலன. 

ஸனரஸ் டிறடிபெஸ் ஃஸௌனரஸ டிலவுஸ்ரஸோ. சறஸகஸௌபூரறலிபைஸொட ஸொறபைஸொ 

இபஸ் றஸ ஆஸரபஸகஸ சறனஸ அஸொ ஃஸௌகனரஸௌதறல அறசரக ரஸகறஸௌ 

தரஸஸட ககலிரகஸ சறரறஸரஸகஸ. “ஸகக ஸொட றஸேகடரஸ் இஸௌகதரட?” 

 

பரஸைடபொகபறஸ கனசறரறஸ பபறஸொ “றஸ” ஸோடஸ் இனஸூகற 

இஸ றஸஸூ கறணறறலுஸ் றஸ றஸோணஸெசலிலுஸ் கரஸ தறஸட. அஸௐகு 

ரஸோ ழுற கலகலபபெஸ் கறலகலபபெஸ் றஸோணஸெசலிகனக 

அடஸௌதறட கறபஸஸசற பைஸ் அடதஸ். (இட தஸௐநற “பசறலி” ஸோடஸ் ணட 

அநறறஸ புலணகலறஸ ழுறறபைஸூகறகநஸோ.) 

 

Tamil.netஇஸ பசஸறஸூ குழுஸறஸ றறகனக றஸோணஸெசஸகஸ ழுறஸௌ 

தகறஸஸொட பகரஸைடட இஸோபணரபை கறபஸஸசற பைஸ் அடதஸ். சறஸகஸௌபூஸ, 
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கலகஸ, 

கஸேடுலகஸ, 

ரஸகஸ ண 

அலணஸடஸ் 

கறணறறகனக 

ழுஸ பரடஸகற 

றஸேகடஸோ. 

http://emadal.blogspot.com/2008/06/blog-post.html


ப ஸணற, இஸகறனரஸொட கதரஸோந தன ரடுகபறலிபைஸொட றழுஸூகுஸ் 

றபைஸூகுரண தன றஸகஸ அஸௌகதரட தகறஸஸொட பகரஸைகடரஸ். 

 

அஸொஸூ குழுறஸரஸோ அஸசு உனகஸறஸ ரஸோ கஸைடிர தன புற 

றரஸனகஸகஸ உனக பழுடஸ் இபைஸூகறநரஸகஸ ணஸ பரறஸொட 

பகரஸைகடஸோ. அஸகபறஸ லனரஸ கஸைஸோ. றஸபஸேடிஸோ தரனர, 

தரஸடஸோ தரனர ற, பலணஸ கஸரசுஸொஸ் (இரறஸோ அநறபகஸரஸ ஸோ 

தலடஸௌபுஸூகஸ சறன டலஸ றஸேடஸறஸ நறபெஸபண), ஸகன ரஸ், 

சுரறரஸோ ஆகற தனஸ கறணறறஸரஸோ பலபஸரஸகஸ. அஸோ தறஸோ 

அஸசுனகஸறஸ ஸோகு அநறபகரண சறனபைஸ் கறணறஸூகு ஸொரஸகஸ. 

ஆஸ்தகரனஸறஸ ரஸ கரஸௌதற கறபஸௌ இர.பபைகஸோ, பசரஸூகஸோ, பஸககடஸ 

ஆகறகரஸ. றக அஸைலறஸ ப கரகஸோ, ஸ.இரகறபைஸஸோ இஸோடஸ் 

தனஸ. 

 

ஸோ கனசற சகரஸூகபறஸோ கறணறஸௌ தஸகு தஸௐநறஸ பசரஸன கஸைடுஸ். 

பரடஸூகஸறகனக கறணறஸ றறஸோ வீஸலசஸௌ புரறஸொட பகரஸைடு இஸோநபவுஸ் 

அறஸ பஸௐநறகரகஸூ ககரகனரஸசுஸ் அநறஞஸ ப தரற பஸோகணரடி. ஸோ 

தஸகலனஸூ கக சகர பலணஸ கனரகரஸோ ட பசஸன சஸௌப ஸூடுகபரண 

சுகரறஸ் ஸௐபொஸ் தஸூற இனஸூகறஸகஸ தஸௐநற ழு ஸேடுக அலணஸௌ தஸோ 

தடுஸறணரஸ. அரறஸோ அலஸௌதறஸ பஸஸொ சுதர எபை கறணற குபைரக ரநற 

இஸோபொ கஸைகணரடு படபசரஸ் லனஸப பஸஸசறஸூகு கறசரண 

தஸகரஸௐநற பைகறநரஸ. 

 

ஸோ கனசற சக கஸௐதலணஸௌ தலடஸௌதரபஸகஸ கறணறஸூகு ஸொட றகஸூ 

குலநவு. ஸோ லனபலநறஸ பஸூகறரகஸூ கறஞஸ றபைசு அஸகலபஸ 

பசரஸனனரஸ். அஸசுனகஸறஸ ஸோகணரடு ழுற பைஸ் றகஸௌ 

பதபைஸ்தரஸோலகரஸ கறணறஸூகு றஸலன. கறணறஸூகுஸ பஸ கரனடி 

டுஸட லஸூகுஸ் அஸசஸ் அஸகலபஸ டுஸட லஸறபைஸூகறநட. 

 

ஆணரஸ றரஸபஸப சறன இலபஞஸகஸ இஸோபொ கரகஸூ கறணறஸூகு 

பைகறநரஸகஸ. பெர ஸோ, சறர பதரறஸைஸோ கதரஸோகநரஸ கறணறறஸ 

அறகஸ் றஸ ரசறஸட சறபொதரஸோல ழுவுஸ் பசஸறபைஸூகறநரஸகஸ. ணயஸோ 

ஸோதஸ ழுறறபைஸூகறநரஸ. வீஸோ, அகறனஸோ ஸோந எபை இபஸ் கறஞஸகஸ 
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ஆணரஸ 

றரஸபஸப 

சறன இலபஞஸகஸ 

இஸோபொ கரகஸூ 

கறணறஸூகு 

பைகறநரஸகஸ.  



ழுறறபைஸூகறநரஸகஸ. அஸைலஸூ கரனஸறஸ தரனபபைகஸோ அறகஸ் அஸசறலுஸ் 

கறணறறலுஸ் ழுடகறநரஸ. 

 

ஸோடலட ழுஸட உஸௐதஸற பதரடரகஸூ குலநஸொட றஸேடட ஸோநரலுஸ் 

ழுடதஸௐநறஸ அஸசு ஊடகஸகலஸூகு ழுடட அகணகரக றஸோபொ கதரஸஸூ 

கறணற ஊடகஸகலஸூகு ழுடட ஸேடுக ஸெசறறபைஸூகறநட. கரனஸௌ 

கதரஸூகறஸ கறணற ஊடகஸ் அஸசு ஊடகஸல பஸோபொ றடுஸ் ஸோதக ஸோ 

ஊகஸ். 
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க றணறலஸ லஸைடர எபைஸ இஸனக இஸலன டஸ் றலன பகு டெஸறஸ இஸலன. பஸோபதரபைலப உபைரஸூகுஸ் 

ஆஸபஸ் ஆஸௐநலுஸ் இபைஸௌகதரபைஸ் ஸ்றலடக அறகஸ்  

கரஸௌதடுகறஸோநணஸ. இஸகபறஸ பதபைஸ்தரகனரகணரஸ றபொணஸ் எஸோநறடஸ் 

ரஸ  சஸ்தபஸ் பதஸௐபொஸூ பகரஸைடு அஸோ ரடிஸூலகரபஸகலஸூகரக 

பஸோபதரபைலப  இஸௐபொகறஸோநணஸ. இஸௐலநஸ ற ணறஸட இஸௐநறஸ 

பைகரபைஸ், சறநற  றபொணஸகஸ தனஸௐநறஸ தறபுரறகரபைஸ் 

இபைஸூகறஸோநணஸ. 

 

ஸௌதடிரறடஸ் பஸோபதரபைலப இஸௐந ஸன இஸபரஸபரபைரறஸோ 

ஆஸௐநலனபெஸ்  கஸேடுஸௌதடுஸஸூ கூடி கதரதஸரஸ சஸேடஸௌபூஸரண 

லடரஸ பஸோபதரபைஸ  தலடஸௌபுரறஸ் (Software Patents )  அஸசுபொஸறஸூ 

பகரஸைடிபைஸூகறநட.  இஸொறரறஸ இஸோலந கறறஸ பஸோபதரபைஸ 

தலடஸௌபுரறஸறஸௐகு றலகறஸலன  ஸோதட ஆபொனரண பசஸற. 

 

ஆணரஸ இலண ஸௌதடிரட பகரஸைடு ஸொடறட கஸைடுஸ் ஸோபொ பதரற  

றபொணஸகஸ பஸௐசற பசஸகறஸோநண. பஸோபதரபைலப உபைரஸூகுஸ் எபைலஸ 

ரஸோ  இட தரறஸூகறநட ணஸூ கபை கஸைடரஸ். கறணறலஸௌ தஸோதடுஸடஸ்  

எஸபரபைபைஸூகுஸ் இட கதரதஸரஸ அலபெஸ். 

ற்சம் கட்டற்ந ிநந் னென சன்பத்துக்காண சசி மத்ில் ிட்டப் 
சதாநிாபாக திாற்நினம் எது சசாந் கிாம் ஞ்மச ாட்டத்து துகினி. 
உனண்டு ிழ் குழும் துங்கிது கட்டற்ந சன்சதானள் இக்கத்ின் னன்சணாடி 
ரிச்சர்ட் ஸ்டால்சணின் கட்டற்ந சன்சதானட்கள் தற்நி கட்டுமகமப ிாக்கம் 
சசய்ம எது குநிப்திடத் க்க தங்கபிப்னகள் ஆகும். சலும் கட்டற்ந 
சன்சதானட்கள் தற்நி குப்னகமப கடந் ஓாண்டுகானாக கல்லூரிகபில் டத்ி 
னகிசநாம். இமத் ி ற்சதாது கிசாி இின் சதாறுப்தாாகவும் இனந்து 
னகிசநன். 

தலடஸௌபுரறபடஸ் கதரதஸட! 
- ஸு ரரஸ (ஆரஸசு), இஸொறர 

ஸு ரரஸ (ஆரஸசு), இஸொறர 
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பஸோபதரபைபறஸோ 'றஸகலஸூகு தலடஸௌபுரறஸ்' ஸோதட இஸோ பதரபைபஸன. 

ரநரக  பஸோபதரபைஸ உபைரஸூகஸறஸௐகு றஸறடுஸ் 'ஸைஸகலஸூகு/ 

சறஸொலணகலஸூகு  தலடஸௌபுரறஸ்' ஸோதரகுஸ். 

 

அரட எபை பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸ் ஸோதட எபை குநறஸௌதறஸேட றலிஸோ  

லரணட அஸன. ரநரக எபை றலிஸ ஸோநஸனரட, தன றஸகபறஸ -  

தஸனரறஸூகஸூகரண றஸகபறஸ தஸோதடுஸறடஸூ கூடி ஸைஸகலப  

உஸபடஸூகறட. இஸலக இடஸகபறபனஸனரஸ் இல கபொ தன 

சறஸொலணககபரடு  இலஸூகஸௌதஸேடு தஸோதடுஸஸௌதஸேடிபைஸூகனரஸ். 

 

இஸறடஸல டுறலனகரடு ரஸ் அடக கஸைடுரணரஸ இஸோபொ அறகஸ்  

தஸோதடுஸஸௌதடுஸ், குஸௌதஸல றலபறஸூகுஸ் தரகஸ றகழுஸ் 'அநறவு சரஸ  

பசரஸட' ஸோதல எடஸூகற லஸடறஸேடு சறஸொறஸூகஸ டஸககஸைடுஸ்.  

பணணறஸ ஸகலஸூகுஸ பதரடரக லபெக பகரஸைடிர தறஸௌபுரறஸ்,  

தலடஸௌபுரறஸ், ஸஸக பஸறல டஸ் பஸோலநபெஸ் ககரஸஸட குஸௌபுகறநட  

இஸௌதஸ். இஸௐபொஸூகறலடக இபைஸூகுஸ் டைலிலறனரண எஸௐபொலகலபஸூ 

கரஸேடி  இஸௐலந எஸோநரகஸூ கபைஸ பசரஸலுஸ் அநறவுசரஸ பசரஸட டஸ் 

அதஸஸல  புநஸொஸக இலண அடகுஸௐகரண சரறரண ற. 

 

இஸ்பஸோபொ குநறஸ சஸேடஸகலஸ் பஸகநரணல. இல எஸபரஸோபொஸ் 

ழுஸௌபுஸ்  பதரடரண ரஸகலஸ் கநரணல. ஆக தறஸௌபுரற 

சஸேடஸகலபஸௌ தஸௐநற ரஸகஸ  ரட கஸௐக கரறஸேடரஸ அல தலடஸௌபுரறஸ 

சஸேடஸகபறலிபைஸொட கநரணல ணஸூ  கபை கஸைடுஸ். தலடஸௌபுரற 

சஸேடஸகஸ தஸௐநற ரசறஸூக கரறஸேடரஸ அலபெஸ்  தறஸௌபுரறஸ சஸேடஸகலஸ் 

எஸோநஸன ணஸ ரஸகஸ கபை கஸைடுஸ்.  இஸறறஸ ஸகபட ஸைஸகஸ 

அலபெரறஸோ அணடிஸௌதலடறஸ ழுஸ் ஸகபட  கபைஸடஸூகலஸ் சரறரகக 

அலபெஸ். 

 

ஆக, பதௌலகஸ பசரஸடஸூகலபஸௌ கதரன இலணஸூ கபைடக ணஸ 

பசரஸரலுஸ் அலரக  பதரடலஸௌதடுஸஸௌதஸேடு ஸூகலப பஸகநரண 

சஸேடஸகலப எஸோநரகஸூ கபை  லஸௌதரலுஸ், 'அநறவு சரஸ பசரஸட' டஸ் 

இஸௌதரணட லல தஸௌதரகறநட. 
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தறஸௌபுரறல சஸேடரணட கலன ஸௐபொஸ் கலனஞஸகலப ஊஸூகுறஸௌதஸௐகரக  

டிலஸூகஸௌதஸேடட. எபை தற பபறஸௌதடுஸஸௌதடுஸ் றஸகலப 

உஸபடஸூகறட.  தலடஸௌபுரறலஸ சஸேடகர தடஸப சறஸொலணகலப 

பபறஸூபகர கஸைடி அலண  பபறஸௌதடுஸடதபைஸூகு சறன கரனஸறஸௐகு 

அஸசறஸொலண லட பழு அறகரஸ்  பகரடுஸூக பலணகறநட. இஸொ றலன சறன 

டலநகபறஸ பகரடுஸூக ஸனட ஸௐந சறன  டலநகபறஸ அசறஸௐநட. 

 

ரநரக ஸஸக பஸறலஸ சஸேடகர ணறஸஸோல ரஸஸொ ஸொபரபை  

பபறஸௌதரஸேடிலணபெஸ் ஊஸூகுறஸௌதஸௐகரக ஸௐதடுஸஸௌ தடறஸலன. ரநரக  

டேகஸகரபைஸூகு ரஸகஸ ல ரஸகுகறகநரஸ் ஸோதல அநறஸ டல 

புரறகறநட.  "அநறவுசரஸ பசரஸட" ஸோகறந ரலறஸோ கரரக 

சஸேடஸோநஸறணஸ  றபஸ்தஸறஸௐகு ஊஸூகபரலக ஸகுஸ் எபை றஸேடரக 

இலண ரஸௐநற றஸேடணஸ. 

 

இஸசஸேடஸகஸ பஸோபொஸ் ணறஸணறக இஸௐநஸௌ தஸேடரஸ, எஸபரபை  

அஸ்சஸறலுஸ் அல ரபொதஸேடு றபஸகுகறஸோநண. கலுஸ் இஸௐநறஸோ 

அடிஸௌதலட  பலநகலஸ் கரஸூகஸகலக ரபொதஸேடு றஸௐகறஸோநண. 

   

தறஸௌபுரறஸ் இஸதரக இபைஸூகஸூகூடி எஸோபொ. ழுஸௌதடுஸ்/ தறஸௌதடுஸ்  

டவுக பதரடரக தறஸௌபுரறஸ் பதபொகறநட. அல டேஸேதரக, ஆரக 

இபைஸூக  கஸைடி அசறஸ் கறலடரட. ஆணரஸ தலடஸௌபுரறகர எபைட 

றஸைஸௌதஸறலண அடிஸௌதலடரகஸூ பகரஸைடு அஸௐபகண றபொஸௌதஸேட 

அலஸௌபு ஸகுரகுஸ். 

 

தலடஸௌபுரறஸ் ஸகஸௌதட கஸைடுரணரஸ பபறஸௌதடுஸஸௌதஸேட சறஸொலண    

புறரக தடஸபரக இடல பபறஸௌதடர எஸோநரக இபைஸஸ 

கஸைடுஸ். தறஸௌபுரறஸறஸௐகுஸ் தலடஸௌபுரறஸறஸௐகுஸ் உஸப ஸௐபநரபை 

கபொதரடு அல  அலிஸ இபைஸூகுஸ் கரன அபரகுஸ். தறஸௌபுரறஸறஸோ கரன 

அபவு றக  அறகரணரகுஸ். சறன ரடுகபறஸ சறன குநறஸௌதறஸேட றடஸகபறஸ 

இல  டைஸௐலநஸ்தட ஆஸைடுகஸ ல லடிஸூகுஸ். ஆணரஸ தலடஸௌபுரறஸ் 

இபைதட  ஆஸைடுகலஸூகரணட. இபைதட ஆஸைடுகஸ ஸோதட ஸௐந டலநகபறஸ 

ஸௌதடிகர கறணற  பரடஸபுலட டலநறஸ றகஸௌபதரறரகுஸ். இபைதட 

ஆஸைடுகலஸூகு பஸோணஸ  இலஸ் ஸோதட புற றடரகஸௌ 
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தரஸஸூகஸௌதஸேடட. தறஸ் கறணறகஸ பர  புற பதரஸ்லகபரக 

கரஸோநறஸூபகரஸைடிபைஸொண. கரஸஸடு லஸே பஸௌ ண  இஸோநலஸூகஸௌதடுஸ் 

எஸோபொ அஸோபொ கறலடரட. ஆணரஸ இஸோலந சூஸ  ஸ்லணபைஸூகுக 

பரறபெஸ். 

 

ரகர எபைஸ எபை புறணஸல இஸௐபொகறநரஸ ண லஸடஸூ பகரஸகரஸ். 

அஸௐகு  தறஸௌபுரறஸ் பதஸௐநரகறநரஸ அஸ. இஸோ தரறஸௌபு டவுக 

இஸனர எபை  சூலிஸ கர எபை லனடிரஸறஸ அஸஸொட ஏரஸைடு 

கரனஸறஸ ரஸகலஸ்  எஸ சறஸொலணகலப உஸபடஸூகற புறணஸல 

தலடஸடஸபலஸகஸ ண லஸடஸூ  பகரஸகரஸ். இஸறடஸறஸ அட 

சறஸொலகலணல றபைட இனர எபை லனடிர  சூலிஸ ரஸகஸ 

இபைஸொல பபறஸூகரஸேடி தறஸௌபுரறலலஸ ரஸகஸ  லநறஸலன ண 

றபதறஸூக படிபெஸ். 

 

ஆணரஸ தலடஸௌபுரறஸ் அஸலகட அஸன. இட சறஸொலணபரஸோநறஸோ லட 

எபைபைஸூகு  இபைஸூகுஸ் கஸசரறகஸலஸௌ தஸௐநறட. தலடஸௌபுரறஸ் எஸோநறஸ  

பரறறஸூகஸௌதஸேடுஸப சறஸொலணகஸ, ஸகலலட பசரஸொ சறஸொலணகஸ ணஸ  

ஸகபரஸ கரஸேட படிஸொரலுஸ் கூட தணஸௐநட. அலணஸௌ தஸோதடுஸர 

ஸைஸ்  ஸகலஸூகு லட றறஸூகஸௌதடனரஸ். 

 

ஆக அநறவு சரஸ பசரஸட ண ரரட பரறறஸரஸ எஸோபொ அஸ  

குஸ்தறஸௌகதரறபைஸூகறநரஸ அஸனட அணரஸ ணறஸௌதஸேட இனரதஸகஸ 

அபைஸூகு  கறலடஸௌதரஸ குஸௌதறலகறநரஸ ஸோபொ கபைனரஸ். பஸௐநறஸௌ 

பதஸௐநரக பகு  சறனலஸூ கரஸேடி ஸௐநல ஸனரஸ் தரபஸறஸௐகுஸ ஸலஸ் 

இனரஸேடரற    பலநஸூகு எஸௌதரக பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸல தறதன 

தஸறரறஸூலக எஸோபொ    ஸறஸறபைஸொட. 

 

ரஸகஸ பஸோபதரபைஸ எஸோலந உபைரஸூக றலஸூகறநலஸகஸ ண லஸடஸூ  

பகரஸகரஸ். டறபைஸடசரக பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸறஸௐகு 

பஸேடரஸணரக  அஸகலகரஸ் ஸகுஸ் ரபடரஸோநறஸ சறஸட, சஸேடஸடஸூகு 

உஸேதஸேடு  இஸபரறலன தலடஸௌபுரற பலநகலஸூகு இஸகற பசஸ 

றலஸொரஸ ஸோணரகுஸ்? ரஸகஸ பசஸ கஸைடிட ஸோண? 
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பனரட இபைஸூகஸூ கூடி தலடஸௌபுரறஸகலப ஸனரஸ் ஆரஸஸொட லண 

ஸகஸ  றஸகபறஸ இடஸூகூடரட டஸ் படிவுஸூகு கஸைடுஸ். இட 

சரஸறறஸனர  எஸோபொ. பணணறஸ தலடஸௌபுரறஸறஸௐகரண றஸைஸௌதஸகஸ 

அலணஸடஸ் அஸௐகுரற  அலுனகஸகபறணரஸ றக இகசறரக 

தரறசலலிஸூகஸௌதடுதல. தலடஸௌபுரறஸகஸ  இஸோகநர ரலபகர அடுஸ 

பைடகர கூட ஸகஸௌதடனரஸ். ஸகஸௌதடுஸ் கதரட  அஸசறஸொலணறஸோ 

அடிஸௌதலடறஸ ஸகஸ பஸோபதரபைஸ அலஸொறபைஸொரஸ அட  லடஸூகு 

உஸபரகனரஸ். 

 

இட ஸஸூக ரலறரண சரஸறக ண றலணஸடறட கஸைடரஸ். இஸௌதடி    

றகஸொடஸபட. 1984 ஆஸ் பைடஸ் வுகலப சுபைஸூகுஸ் compress றஸ  

இஸௐநஸௌதஸேடட. இட LZW வு சுபைஸூக றபலநல எழுகறறபைஸொட. 

இலண  அஸொறலிஸோ ஆசறரறஸ எபை தஸறரறஸூலகறஸோ பனஸ் கஸௐநறபைஸொரஸ.  

அஸொகஸறஸ அஸொ LZW றபலநஸூகு தலடஸௌபுரறஸ் டவுஸ்  

ஸகஸௌதடறஸலன. 

 

ஆணரஸ 1985 ஆஸ் ஆஸைடு ஸகஸௌதஸேடட. அஸோ தலடஸௌபுரறரஸ இலண 

இணற  ரபைஸ் தஸோதடுஸ கஸைடரஸ் ண அநறறஸூகறஸலன. ரநரக 

கதரகஸேடுஸ்  கதரகஸேடுஸ். தனபைஸ் இறலிபைஸொட பபற படிரதடிஸூகு 

இஸறபலநல  தஸோதடுஸஸேடுஸ். தறஸோணஸ ரஸ் எபை தறடி தறடிஸடஸூ 

பகரஸபனரஸ் டஸ்  ஸெசக ஸைஸ் பகரஸைடிபைஸொரஸ. 

 

இலண அநறஸொட பகரஸைட குட இஸூகஸறஸோ றகரஸேடி ரறஸசஸடு ஸடரஸகஸோ  

வுகலப சுபைஸூகுஸ் சறநஸொ றபலந கஸைடுஸ் ண பதரடறஸ றஸைஸௌதஸ்  

லஸரஸ. அஸௌதடிரண அஸகபறஸோ கடலிஸோ றலபரக தனஸ லடகலபஸூ 

கடஸொட  இஸோபொ வுகலப சுபைஸூகஸௌ தஸோதடுஸ் gzip றபலந 

கறலடஸூகஸௌபதஸௐபொ அலணஸூ  பகரஸைடு அஸௐகுரற பஸோபதரபைஸ 

தலடஸூகஸௌதஸேடட. அடக இஸோபொ winzip கதரஸோந  தறந வு சுபைஸூக 

பஸோபதரபைஸகபறலுஸ் தஸோதடுஸஸௌதடுகறநட. 

 

ஆக ஸகஸ றலிஸ ரஸகஸ லகரலஸ் றபலந ஸௐகணக தலடஸௌபுரறஸ்  

பதஸௐநர, தலடஸௌபுரறஸ் பதந றஸைஸௌதறஸூகஸௌதஸேடுஸபர ணஸ ஸகபரஸ 

கட  இனரட. ஸகஸௌதஸேட தலடஸௌபுரறஸகலப ஸேடுக எபைரஸ 

தரஸஸூக படிபெஸ். 

Page 26 MINMANJARI 

தலடஸௌபுரறபடஸ் கதரதஸட! (Cont… )  



கரஸௌதற தலடஸௌபுரற அலுனகஸறஸ சறன தஸரறஸகலப கடஸொடஸ்  

அகரறஸூகரறஸ தன டைபொ ஆறஸகபரகவுஸ் இஸௐநறஸோ ஸைறஸூலக 

இபைஸூகறஸோநண.   

 

ஆக, குநறஸௌதறஸேட ஸொபரபை கஸறலுஸ் ரஸகஸ எபை தலடஸௌபுரறஸரஸ  

அஸசுபொஸஸௌ தடுவீஸகஸ ஸோதக றஸசணரண உஸைல. இட றகழுஸ் கதரட,  

இஸொ தலடஸௌபுரறஸல பொஸடலஸௌதஸௐகரண சஸேடரலறரண சரஸறஸூ 

கூபொகலப  ஸகபரஸ கஸைபடடுஸூக படிஸொரஸ, தலிகடர ஆகரஸ ஸகபரஸ 

ஸகலபஸூ  கரஸடஸூ பகரஸப இலுஸ். ரஸகஸ அஸலக பஸௐசறறலண 

கஸௐபகரஸபனரஸ். எபை  கலப பஸௐநறஸௌ பதஸௐநரஸ, கஸைற படிகபரஸ 

றஸௌதஸௌதஸேட பனரஸோநறஸ எக    எபை படிறலிபைஸொட ஸௌதறஸரகுக ற 

அலணஸறலிபைஸொடஸ் அஸன. 

 

பகரசு அடிஸூக உவுஸ் கபைறரஸ ஸரபொ கனரறரறலண எறஸூக 

படிரகர  அககதரஸ, எஸபரபை தலடஸௌபுரறஸறஸௐகு றரக 

கதரரடுபஸோதடஸ் பஸோபதரபைஸ  தலடஸௌபுரறஸறஸோ தரகஸகலப அகஸௐந 

அநக உரட. பகு றலறகனர சறநறட  கரனஸ் கறஸகர எபை 

தலடஸௌபுரறஸ் ஸகபறஸோ றலன ரசஸ் பசஸஸௌ கதரகறஸோநட. 

 

அகரறஸூக தலடஸௌபுரற அலுனகஸ் பைடபரஸோபொஸூகு கறஸேடஸஸேட இனஸேசஸ்  

பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸகலப ஸகுகறஸோநட. ட லனஸ சறநஸொ  

பஸௐசறகபரஸ கூட இஸூகஸைறபடிகலப அல றலஸூகஸௌதடுஸ் 

ககஸடஸூகு  ஈடுபகரடுஸட கலப இனரட. 

 

இஸௐபொஸ சறன படிஸ சுஸகஸகஸ அகஸௐநக இனரல. ஸொபரபை 

பஸோபதரபைஸ  தலடஸௌபுரறபஸ் லலரணட. கலுஸ் எஸபரபை 

பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறபஸ்  ரஸகஸ ஸகபறஸோ கறணறறலண 

தஸோதடுஸடல அறரரகஸூ  கஸேடுஸௌதடுஸடகறஸோநண. ஆணரஸ 

தலடஸௌபுரற அலஸௌதறஸோ றறகபறஸோ தடி    ஸொபரபை பஸோபதரபைஸ 

தலடஸௌபுரறபஸ் சஸேடஸௌதடி பசஸனஸ ஸூகலக.    தலடஸௌபுரற றறகஸ 

சரறரக அஸதடுஸஸௌ தடர, "பொகபரஸ" றலபஸொ  

தலடஸௌபுரறஸகலபக ஸ்ரஸ பஸன படிபெஸ். பஸோபதரபைஸ 

தலடஸௌபுரறஸல  அடறஸௌதட டஸ் பகரஸலகரஸோ பரடஸபுலட எக 

பொ ஸோகறந கதரட ஸ்ரஸ  பசஸ படிஸொட டவுஸ் இஸலன. 
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பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸகஸ பூரகரரஸ கதரகுஸ் கதரட, பபைஸ் 

ரடுகஸ  தஸோ அறகஸ் றஸூக பஸோபதரபைலப தலடஸூக படிரட கதரஸ, 

தலடஸூகஸௌதஸேட  பஸோபதரபைஸகலஸூகு, அலணஸௌ தலடஸௌதஸௐகரண உரறஸ் 

பதஸௐகநரபைஸூகு, கஸௌதஸ்  கஸேடிக கரனஸொஸப கஸைடி சூஸறலனஸூகுஸ 

ஸபஸௌதடனரஸ். 

 

இபைஸூகஸூ கூடி பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸகலபபஸனரஸ் எஸபரஸோநரக 

அறஸௌதட  றனரஸூகஸல தரடகரஸூகரட. தலடஸௌபுரறரணட இணறபெஸ் 

பஸோபதரபைஸ  உபைரஸூகுகரலபெஸ் தணஸகலபபெஸ் அஸசுபொஸரட இபைஸூக, 

ரஸ் தலடஸௌபுரற  பலநலக ரஸௐந கஸைடுஸ். 

 

இஸறபை ரஸகலஸூகுஸ் இலடக பஸைதரபடடவுஸ் இஸலன. ரஸ் குபொகற 

கரன  றடுலனஸூகுஸ் லஸைட கரன றஸொ லஸவுஸூகுஸ் உடணடிரக 

தறரஸௐநஸ  டஸகனரஸ். கணஸ் பகரடுஸூகஸ டஸகறகணரகரணரஸ, 

ணறஸௌதஸேட பஸோபதரபைஸ  தலடஸௌபுரறஸடஸூகு றரக தறபுரறபெஸ் அக 

கஸறஸ, தறஸசலணல  பழுலரகஸூ கலபஸௐகுஸ கலரண 

ஆறலணஸ றஸேடுஸ் இஸேடிஸௌபு  கலனலபெஸ் பசஸ இலுஸ். 

 

  "லரண" பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸகலப, பசஸலுதடிரகர (அஸனட) 

நரகஸௌ    புரறஸொடஸூ பகரஸபஸௌதஸேட தலடஸௌபுரறஸககபரடு எஸௌதறடுஸ 

கூடரட. பஸோபதரபைஸ  தலடஸௌபுரறபரஸோநறலண லுறஸூகஸ பசஸபெஸ் 

எஸபரபை பலநபெஸ், லுறஸூகஸ  பசஸ பஸௐசற பசஸஸௐகரண ட 

றஸேடஸகஸ தஸௐநறஸௌ கதசுகறந எஸபரபை  பலநபெஸ்,"எபை தலடஸௌபுரறஸறஸோ 

குலநவு, றனரபஸகபறஸோ அஸசுபொஸஸகபறஸ  எஸோபொ குலநவு. ட இனஸூககர 

தலடஸௌபுரறக இஸனர றலன" ண ரஸ் உபொறரகஸ    பசரஸன கஸைடுஸ். 

 

ஸௌதரடு தஸேடரட பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸறலண இஸொறரறஸ 

புகுஸறறட  கஸைடுஸ் ஸோபொ பஸௐசறகஸ கஸௐபகரஸபஸௌதடுகறஸோநண. பஸோணஸ 

2005 ஆஸ் ஆஸைடு  தரரலஸோநஸறஸ பகரஸைடு ஸௌதஸேட தலடஸௌபுரற 

கசரரறலிபைஸொட பஸோபதரபைஸ  தலடஸௌபுரறஸ் குநறஸ தகுறகஸ 

லஸூகஸௌதஸேடண(1). 

 

ஆணரஸ ஸௐகதரட தலடஸௌபுரற ஆஸ் ஸோந பதரறஸ இஸொற அநறவு சரஸ 

பசரஸட  றபொணஸ் பகரஸைடு  பஸௐதடுஸ் ஆஸறஸௐகரண லறஸ(2) 
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லநபகரக  பஸோபதரபைலஸூகு தலடஸௌபுரறஸ் ஸகுஸ் பலநகஸ 

கசஸஸூகஸௌதஸேடுஸபண. இட  றடஸறஸ பஸ்லத(3) ஸௐபொஸ் பசஸோலணறஸ(4) 

லடபதஸௐந  தரறஸூகஸௌதடுகரபைஸூகரண கூஸேடஸகபறஸ கனஸொட பகரஸைடு 

கஸேடஸௐந பஸோபதரபைஸ  இஸூகரஸரபைஸ் குட/ லிணஸூஸ ஆஸனஸகலஸ் 

ஸகஸ றஸஸௌபுகலபபெஸ்  அஸௐகரண கரஸகலபபெஸ் டுஸடலஸடஸபணஸ. 

இஸௐபகண ணறரண  கூஸேடஸறஸௐகு ஸௐதரடு பசஸரக இஸொற அநறவுசரஸ 

பசரஸட றபொணஸ்  பரறறஸடஸபட. 

 

இஸ்பலநபெஸ் பஸோபதரபைஸ தலடஸௌபுரறஸ் டஸ் கதரதஸட இஸொறரறஸ  

டேலஸொறடரட டுஸூக கஸைடிட ட கடல. அஸௐகரண றறஸௌபுஸல  

அலணரறடபஸ் ஸௐதடுஸடஸகஸ. அநறவு ஸகு லடறஸோநற அலணலஸூகுஸ்  

கறலடஸௌதஸௐகு கதரடஸௌதடுஸ் பஸேடுஸூகஸேலடகலப கலப பஸோரபைஸகஸ.   

 

(இஸூகஸேடுல ரறஸசஸடு ஸ் ஸடரஸஸோ அஸகபறஸோ பஸோபதரபைஸ 

தலடஸௌபுரறஸ்  குநறஸ கஸேடுலகஸ ஸௐபொஸ் ஆஸௐநற உலகலப 

அடிஸௌதலடரகஸூ பகரஸைடு  ழுஸௌதஸேடுஸபட.)     

 

கஸௐககரஸகஸ:   

1. http://yro.slashdot.org/yro/05/04/20/2311255.shtml?tid=155&tid=219 

2. http://www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/DraftPatent _Manual _2008.pdf 

3. http://osindia.blogspot.com/2008/07/stakeholders-meeting-on-draft-

patent.html 

4. http://kanimozhi.org.in/kanimozhi/?p=46 

Page 29 MINMANJARI 

தலடஸௌபுரறபடஸ் கதரதஸட! (Cont… )  

http://yro.slashdot.org/yro/05/04/20/2311255.shtml?tid=155&tid=219
http://www.patentoffice.nic.in/ipr/patent/DraftPatent_Manual_2008.pdf
http://osindia.blogspot.com/2008/07/stakeholders-meeting-on-draft-patent.html
http://osindia.blogspot.com/2008/07/stakeholders-meeting-on-draft-patent.html
http://kanimozhi.org.in/kanimozhi/?p=46


 ஸ்தர  கஸ்ஸௌபேஸேடரறஸ  லதஸ  ஸௌதடி  கமஸ  தஸைடட?  புட  ·

கதரஸடஸ  ஸௌதடி  உஸைடரஸூகுட?  இஸொஸூ 

ககஸறகலபபஸனரஸ்  ஸைதஸகபறடஸறஸ  எபைகரனஸறஸ  

ககஸேடிபைஸூகறகநஸோ.  இஸலணஸூகுஸ்  ரஸோ  பஸ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  

லனபலநறணரறஸ  எபைரகஸூ  கபைஸௌதடகஸைடிஸோ.  பணஸோநரஸ  

1976-1977ஸ  Fortran IV WATFIV பரறலஸௌ தடிஸ  ரஸோ  பசறஸொஸ  

க ரமஸௌ  றபைஸசறறஸ.  அடஸேடுஸோபொ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  னர றஸூ  ஸோதலஸௌ  

தஸௐநற  லதஸறஸ்  தறடிஸடஸௌ  தன  டைஸகலப  கஸலூரற  டைனகஸறஸ  கடிஸ 

கடிஸௌ  தடிஸஸோ.  தறஸேஸ  லதஸேஸ  ஸூரஸ  கஸைஸேஸ  லதணரற  ஸிஸடஸ்  

இபஸனரஸ்  எபை  பதரற  ஸூகஸ்  அஸௌபதரழுட.  பஸௐநறகரக  எபை  

புபரஸூரஸ்  ழுற,  கரஸஸே தஸெசறஸ  பசஸட  பசஸோலணறஸ சற கரகனஸ  ஆஸௌ  

படஸூணரன றஸூகு  ஸொட  ஏகக  ரஸகறறஸ  அஸபவு  றபைஸௌற.  ழுற  

புபரஸூரஸ்  லதசரவுஸூகுஸௌ  பதநர  எஸோபொ.  சுஸ்ர  பரடஸூக  றலன  பஸௐசற.  

ஆணரஸ  கஸ்ஸௌபேஸேடரறஸோ  ஸடஸறஸரஸோ  ஸோ  கணஸ்  இபைஸொட.  

கஸ்ஸௌபேஸேடக  ணற  ணஸறஸோ  எபை  றஸோபதரநற  ஆடி  ஸோந  ஸைஸ்  

அஸௌபதரழுட  ணஸூகுஸ  லறஸௌதஸேடட.  கஸலூரற  னபைஸூகு  எபை  றரசஸ்  

ஆஸகறனஸறஸ, Man-made  mind  and  God-made  computer  ஸோந  

ஆர்ங்கள்  தன  துமநில்.  குநிப்தாக,  த்தும்,  இனக்கிம்,  ிஞ்ஞாணம்,  
கிணி,  சம் ற்றும்  டசாி  னகள்,  சங்க  இனக்கிம், சதானபாாம்,  
சனா இல், ம  ிாக்கிாணங்கள், அின் சண்டின்  த்துக் 
சகாள்மககள், கிசக்க  இனக்கிம் ற்றும்  த்தும் குநிப்தாக  அரிஸ்டாட்டில்  
சதான்நண.  

எழுத்துகள்,  தன  கட்டுமகலம்  ிரிசணங்கலம்  கமாிிலும்,  இப்சதாழுது  
ிிணிிலும்.  சபிந்துள்ப  நூல்கள்  கிமத்  சாகுப்தாண  'உர்ின்  
உிர்ப்ன'(2002),  உனகக்  கிமகள்  ஒன  நூநின்  ிாக்காண  'காற்றுகபின்  
குல்'. ந்மிடம்  ஆர்சக்  கல்ிாகக்  கிமடத்து  ஸ்ரீங்கம் ி 
சாகணங்கனுக்கு  ாடகக்  கமன. 

ணறணறஸோ  கரகரல 
- ஸுஸகஸ் ற கரகணஸகஸோ 

ஸுஸகஸ் ற கரகணஸகஸோ 
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லனஸௌதறஸ.  24  தஸூகஸூ  கஸேடுல  ஸகஸ  குழுஸ  லனஸ  றபை  சறரஸ  

அஸகலஸூகு  றகவுஸ்  லஸைடரகஸௌ  தஸேடரஸ  6 தஸூகஸறஸௐகு  சுபைஸூகறஸூ 

பகரடுஸகஸோ.  ணறஸோ  கஸேடுலல  றஸேடுறஸேடரஸ.  'அட  ஸோணர  

இஸபவு  அகர  6  தஸூகஸறஸௐகு  சுபைஸூக  படிஸொட!' ஸோபொ  எக  ஆஸசரறஸ்  

அபைஸூகு.  றபைஸூகுநபஸௌதடஸ்  படுரலுஸ்  எக  அரஸறஸோ  பஸோதறஸோ  

ஸோகநஸோ.  புரஸ்  தஸூகறஸலன  ஸோநரஸ.  அஸொஸூ  கஸேடுலறஸோ  லஸூ  

கபைஸட  ணறஸோ  கஸ்ஸௌபேஸேடலஸூ  கஸைடுதறடிஸட  அறஸ  ஸோடலட  

ணஸலஸௌ  தரஸஸடஸூபகரஸப  எபை  ணஸ்  தரஸஸூகுஸ்  கஸைரடில  

அலடஸொடறஸேடரஸோ  ஸோபொ  ரறஸறபைஸொகஸோ.  GIGO  ஸோந  பசரஸ  ஸகஸ  

ரறஸ  அணரசறரக  பைஸ்.  ரஸகஸரஸோ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  ஸூபஸௌ  ஆறஸௐகந!  

கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  கனஸௌ  ஸோபொ  எபை  பஸ்.  அட  அககரக  சறர றஸோ  ஆபீஸ  

பஸ்.  சறரஸ  எபை  ரஸரஸோ.  சலணறஸ.  ஆணரஸ  எபை  தறஸககஸேஸ  

அபவுஸூகு  ஸகலஸூகுஸூ  கரஸேசற  ஸொரஸ  அஸௌபதரழுட.  அடவுஸ்  அஸௌபதரழுக  

ஸோபணஸோணகர  னரஸகுக ஸ  அபைஸூகுஸௌ  தஸூகஸ்.  கரஸஸே  தஸெசறஸ  

பறஸோ  எஸோபொ  இபைஸூகுஸ்.  ஏஸேலட  ஏஸேலடரகஸௌ  கதரடுஸ்.  சட  ஏஸேலட.  

அஸொ  ஏஸேலட  றழுஸ்  இடஸ்  கறலடரகவுஸ்  படுரகவுஸ்  ஸைகபரஸ  

லஸரணறஸூகஸௌதடுஸ்.  அரட  IF  ஸோபொ  அடிஸூககஸைடுரணரஸ  I  

ஸோதஸௐகு  கறலடறஸ  இஸலணரட  ஸைடஸப  படுறஸோ  

இஸலணரட  ஸை  இலபெஸ்  இடஸ்.  அறஸ  எபை  சட  ஏஸேலட  

குஸறணரஸ,  பசஸோலணறஸ  உஸப  கரஸஸே  ரலடஸ  அல  I   ஸோபொ  தடிஸூகுஸ்.  

கஸ்ஸௌபேஸேடல  கடிஸூலகஸௌ  தரஸஸூக  பசஸோலண  ஸொகரஸ்.  ஸோ  இஸபவு  

பஸஸடகறகநஸோ  ஸோநரஸ  PC ஸூகு  பஸொல  பெகஸலஸௌ  தஸௐநறஸௌ  

கதசுகறகநஸோ.  அஸௐகுஸௌ  தறநகு  கஸ்ஸௌபேஸேடலஸூ  கணரக  றலணறஸ  

லஸடஸூ  பகரஸைகட  நஸொடறஸேகடஸோ.  பரற  ஆலகறஸோந  லறஸ  

கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  உனகஸ்  ஸோலண  லஸைடுஸ்  ஸோதரஸ  ஈஸஸூகறஸலன.  உனக  

றகஸஸசறகலப  ஸௌதடி  புபரஸூரஸ்கபரக  ரஸௐபொட  ஸோதட  எஸோபொரஸோ  

பரறறஸ  ஸோலணஸூ  கஸஸொ  அஸ்சஸ்.  லகரஸேட  லதடஸ்,  அஸகரரறஸ்  

றணசரற  ரஸஸூலகஸூகக  றலந  கதரஸேடுஸௌ  தரஸஸகஸோ  அஸௌபதரழுட.  

ஸைஸகலப  பநறஸௌதடுஸ,  கூஸேடு  றகஸவுகலப  பலநஸௌதடுஸ,  

ஸைதஸகலடஸோ  கசஸஸொட  எபை  றஸேடர  கதரடு  எபை  ஸௌகனர  சரஸஸே.  

ஸைதஸகஸ  சறநறட  தஸொடரஸோ  கதரணரஸகஸ.  ணஸூகு  ஸககர  

ரசரறஸரஸோ  கலன  ஸோபொ  க ரஸிஸ்  கறஸரஸகஸ.  வீஸேடிஸ,  

பபறறஸ  ஸகு  கதரணரலுஸ்  கஸ்ஸௌபேஸேடர  ஸ்  கரகஸோட  ககல.  
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ணஸூகுஸ  பரறஸொபஸனரஸ்  எபை  குஸேடி  புபரஸூரஸ்.  றலந  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  

ஸடஸகஸ.  றரஸகஸ.  ரஸோ  பரறஸௌ  தறரறஸோ  இஸலன  ஸோதட  

அஸௌபதரழுட  ணஸூகுஸௌ  புரறறஸலன.  பரறர  தஸோதடு  கஸேடர  ஸோந  

பபறரண  றலன  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  உனகஸறஸ  எபை  லஸகஸ  ஸோகந  ரஸோ  

கபைடகறகநஸோ.  புபரஸூரஸகலபஸௌதஸௐநற  எபை  பதபைபஸசு,  அடரதஸ்  

இடரஸோ  இஸோபொஸ்  ஸோ அதறஸௌரஸ். அஸகஸ  இஸலனகஸ  கஸ்ஸௌபேஸேடரறஸோ  

பஸோதகுற  தனடஸ்  இஸலன.  உஸைலரஸோ.  

 

அடுஸ  ஸோ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  சூஸணஸ்  1993 1994 ஏ  றடீபஸோபொ  எபை  

ஸைஸ்.  பரறகஸ  றகவுஸ்  பஸஸொடறஸேடண  கதரனக.  கர  சற  

சறஸௌபஸ  ஸோகறநரஸகஸ.  ஆதகடிஸ  சறஸடஸ்  பேணறஸூஸ  தஸௐநற  

தடிஸூககஸைடுஸ்.  கறடு கறடு  ஸோபொ  கதரஸ  எபை  இஸோஸடிஸேபேஸேடிஸ  

தஸலஸூ  கஸேடி  சற  பேணறஸூஸ  கசஸஸொடறஸேகடஸோ.  டஸணஸ்.  இஸௌபதரழுட  

பரறகறநட.  ஆணரஸ  எபை  பஸோசஸ.  அஸௌபதரழுட  தறசற  ஸொடறஸேடட.  

லககஸல  குஸௌபுகஸ.  தறஸௐசற  ஸனரஸ்.  றபை  ரகறபைஸஸோ  லனஸ.  

அபைஸூகு  எபை  கணவு.  VR பெஸ்  MULTIMEDIA  லபெஸ்  இலஸட  கடவுஸ  

சரக்ஷ¡ஸகரஸ்  ஸோதல  எபை  புபரஸூரரகஸ  பசஸடறட  கஸைடுஸ்  ஸோபொ.  

றஸூகஸூகறஸ  ஸோடடஸோ  கதசுரஸ.  ணஸூகுஸ்  அஸொஸூ  கணவு  தறடிஸட.  

பதரடரகஸூ  கணவு  கரஸைகறஸோநஸகலபஸூ  கஸைடரஸ  ணஸூகுஸௌ  தறடிஸூகுஸ்.  

பரஸ்த  ணறகனக  இபைஸூகறஸோந  ஆஸேகஸ  சுஸ  கதரஸ.  இபைபைஸ்  கசஸஸொட  

றபைரஸபரறல  VR MM  இலஸொ  எபை  ஸௌரடஸூடரகஸூ  பகரஸைடு  

றஸேடஸ்  கதரஸேகடரஸ்.  ஸனரஸ்  கதஸசபறஸ.  கலடசறரக  அல  அடுஸ  

ரஸ்  சஸொறஸௌதரகஸ  பசரஸலி  ஸொகஸோ.  அஸௐகுஸ  எபை  தஸரஸைடுஸூகு கஸ  

அசஸௌ  தஸேடுஸௌ  கதரஸறஸேடட. கரஸடஸூபகரஸைடு  இபைஸூகரஸேடரஸ  ஸோபொ  

றலணஸூகறகநஸோ.  ரஸ்  ஸீரலஸிஸோ  சற  பரற  அநறபகஸ்,  பஸஸொறஸோ  

டைஸகஸ  ணஸூகுஸௌ  தறடிஸல.  லஸைடுஸ்  கஸ்ஸௌபேஸேடல  றலணவு  

லஸடஸூபகரஸைடு  நஸொகஸோ.  ஸோணகர  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  ணறஸௌ  

தஸோதரஸேடிஸௐகு  லபஸொட  பகரடுஸட  ரட  கதரஸோந  ஸைஸ்.  

அஸௐகுஸகபக  குஸௌபுந  றழுஸொஸகஸ  ஸௌதடிகடஸ்  பரலனஸேடுஸ். 

கலனஸூகரஸோ  ஆறஸபஸேடு  சறஸகரஸ்  பசஸரஸ  அஸௌபுநஸ்  ஸோண  

கலனஸூகரஸோ?  றநலரண  கலனஸூகரஸோ  ஸோதஸோ  அஸோநரட  

ரஸஸூலகறஸ ஸ்  கணஸலஸூ  கரஸ  ஸோ  தறகலபஸூ  கூடிஸேடுஸ்  

படிஸூககஸைடுஸ்.  அஸோ  இஸனரஸ  இணற  ஆகரட  ஸோபொ  ரஸ்ரஸோ  
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உகஸைடுஸ்.  அஸொ  றலன  அஸௌபதரழுட  றஸலனகர?  அஸனட  

ரஸோ ரஸோ  உறஸலனகர?   

 

அடுஸ  ஆஸைகட  அலுனகஸறஸ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  ஸ்  ஆஸூகறணரஸகஸ.  

லகரஸ,  ணஸரஸ,  கரஸகுகனஸேடஸகபரஸ  பசஸ  கலனபஸனரஸ்  

ஸபவு  கலறஸனர  க  றஸ்  ஸோபொ  னரஸோ  அலஸௌபுகஸ  

பசரஸலிஸூபகரடுஸண.  னரஸோ  ரஸோ  ஸைடஸ  கலரஸோ.  பௌஸ  இஸலன  

அஸௌபதரழுட.  ஆணரஸ  லகஸொ  உறரகஸூ  கறணற  உபைரஸௐநஸ்  

அலடஸொடறஸேடட.  சுஸ்ர  கறணறலக  ஸ்தறஸூ  பகரஸைடிபைஸொரஸ  

கணரசஸூறபஸனரஸ்  கதரஸறடுஸ்.  ஸொறஸ்  ணறலண  ஆலர?  ஸோண  

கல?  ஸனரஸ்  கறணற  ஸௐதடுஸற  பதபைஸ்  ஏஸவுஸௌ பதரழுறஸ  கறபஸஸொ  

றரஸகஸ.  கறணற  றஸொரகஸ  ஸகுஸௐகு  ஸொடறஸேடட  ஸோந  

கதஸசு  ஸகுஸ்  அடிதடஸ  பரடஸகறட.  1999  ஆஸ்  ஆஸைடு  கறணறறஸோ  

றஸேடஸ  ஆஸைடு.  கரகறஸ்  கர  தரஸ்  ஸோபொ  அஸொஸௌபுஸறஸௐகுஸ  

கதரஸஸூபகரஸைடிபைஸொட.  பேசஸ  டி  தரஸகஸஸே  றணபஸ்  கரலனறஸ  

 தறஸூகுஸ்  ஸொறஸ்.  ஆணரலுஸ்  ஸன  கலப.  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  கஸ்ஸௌபேஸேடஸரஸோ  

ரஸ்  ரஸ்ரஸோ  ஸோந  றஸறரசஸ்  ரநறஸலன.  

 

தறநகு  கஸ்ஸௌபேஸேடபைஸூகக  சஸ்தஸொறனர  டலநறஸ  ஸோலணஸௌ  கதரஸேடரஸகஸ. 

லஸைடுஸ்  கஸௐகரனஸடஸூகுஸௌ  கதரணடகதரஸ  உஸஸொகஸோ. பசௌகரறரக  

எபைறரக  கறணறல  லஸைடுஸ்  நஸொகஸோ  றலணறஸ  

லஸடஸூபகரஸைடு.  2005ஸ  றடுறஸௌபதஸோபொ  எபை  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  ரஸகறகணஸோ.  

ஈபறலுஸூகரக.  பௌஸ  றஸைகடரஸ  பரஸ்த  தஸூகரணட  கதரஸ  

இபைஸொட.  இஸோடஸபஸே  இலஸௌபு  பகரடுஸட  சுஸௐநஸ  பரடஸகறகணஸோ. 

தறடிஸட கரகரல!  

 

கணரசஸெசரஸல  ரகர  அஸௌதடிக  அஸேலடஸூகரஸௌதற  அடிஸட  லசதஸ  

ஆகரசரகஸ  பசஸடறஸேடரஸககபர ஸோந  ஸ் ஸௐதஸேடட. லசதஸ  

ஆகரஸ்ரஸோ  உஸைலறஸ  கறணற  உனகஸ்.  அஸௐகுஸரஸோ  பரற  னரஸோ  

ரஸோ  றஸைகடரஸ  ஆஸௌஸ  ஸோபொ  தன  பஸோகணரஸேடஸகஸ  

டஸொறபைஸூகறஸோநண.  இணற  ணறஸோ  ற   ஆகரஸறலுஸ்  லசதஸ  

ஆகரஸறலுஸ்  இபைஸூகுஸ்  தறரற.  இஸோலநஸூகுஸரஸோ   லடஸ்ஸ  ஆஸௌ  

இஸொறரறஸ  தரஸஸகஸோ  ஸஸசுஸ  தஸகலனஸூ  ககஸறஸ  கசஸஸௐகரண  
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றபஸ்தஸ்.  தஸூகஸறகனக  எபை  பசஸற.  பபறரஸேடிஸ  ரகர  எபை  ஸ்தற  

உனகஸ்  சுஸௐநறஸௌ  தரஸஸூக  ஆலச.  லகறஸ  கதரற  கரசு  இஸலன.  

தரஸஸரஸகஸ  லசதஸ  தஸ்  ரகர  எபை  கஸ்பதணற  அஸௐகு  எபை  டூஸ  

டஸடகறநரஸகஸ.  4  டரனரறஸ  கறஸேடஸஸேட  அக  அடதஸ்.   

லஸவீஸஸசறறஸ  றஸௐகனரஸ்.  ஆணரஸ  லணரட.  ஸனடரகண  

டஸேடகஸைடரஸ்.  ஸோ  ஸைதஸ  எபை  டரஸூடஸ.  பசரஸகறநரஸ,  'கரகஸோ  

பஸோபதஸனரஸ்  பதஸைகஸ  ஸகஸ  தறஸசலணகலப  ஸொட  பசரஸஸௐகுஸ  

ஸகுரஸகஸ.  ரலகடஸ்  டலஸூகு  அலஸடகஸைடுஸ்.  ஆணரஸ  

இலஸ்  ஸொறலிபைஸொட  றலனலக ரநறறஸேடட.  இபைஸொ  

இடஸறலிபைஸொக  இலஸறஸ  ககஸேடு  றபஸூகஸ்  பதபொஸ்  பதஸைகபறஸோ  

சறகறஸ்  அறகரகறறஸேடட.'  

 

ஆஸ் லசதஸ  பபறறஸோ  னஸோகலலட  அலணஸலபெக  பசஸோபொ  அலடஸொட  

பதஸௐபொ  லபனரக!  ற   உனகறஸ  எபை  அடி  டுஸடலஸூகரஸ.  அட  

ஸேடுஸன.  ணறணறஸோ  கணவுகஸ,  ஸைஸகஸ  தனவுஸ்  ஸோகதரஸூகறஸ  

லசதஸ  உனகறஸ  லடபதபொலஸூ  கரனரஸ்.  உனகஸ்  அலணஸடஸ்  எபை  

கறரஸ்  ஸோபொ  கதசறணரஸகஸ.  எபை  ரலஸ்  ரட  ஸோபொ  

றலணஸடஸூபகரஸைடு.  லசதஸ  உனகறஸ  அட  ஸௐபகணக  ரஸஸஸ்.  

உனகறஸோ  அலணஸட  பலனகபறலிபைஸொடஸ்  ஸைதஸகஸ  கசஸஸொட  அஸஸொட  குழு 

அஸேலட  லசதஸ  உனகறஸ  அடிஸூகபடிபெஸ்.  ழுஸட  சுஸொறஸ்  பதபைஸ்  

இனஸேசறஸ்.  லசதஸ  உனகறஸ  அட  றஸஸூகபடிர  எபை  அஸ்சஸ். 

தஸைதரஸேடுகபறஸோ  கனஸௌபு  ஸோதட  பஸௐகரனஸறஸ  பதரற  லனஸௌபு.  இஸோபொ  

லசதஸ  உனகஸ்  அலணஸடஸௌ  தஸைதரஸேடுஸௌ  தறகசஸ்.  கபைஸூகு  கஸ  

தரஸஸூகனரஸ்.  எபைகரடு  எபைஸ  கதசனரஸ். அலணஸடஸ்  கஸ  

ககரஸௌபுகபரஸ  ஆண  லசதஸ  உனகறஸ.  

 

கரனஸறஸ  தறஸோகணரஸூகறஸௌ  கதரட.  பஸோகணரஸூகறஸௌகதரட.  லடஸ்  பறஸோ  

எபை  கரனஸறஸ  ததஸௌதரண  கஸௐதலண.  இஸோபொ.   ஸோ  ஸைதபைடஸோ  

கதசுகறகநஸோ,  அஸ  ணஸூகு  4றகஸ  பஸோணரஸ  உஸபரஸ.  ரலப  

கதசுகறகநஸோ.  அஸ  அபரறஸூகர  பசஸோபொறஸேடரஸ.  ணஸூகு  10 றகஸ  

தறஸோணரஸ  கதரஸறஸேடரஸ.  ணஸூகு  4றகஸ  பஸோணரஸ  சூரற  உஸ்  

தரஸஸஸ  இஸோடஸ்  அஸொஸூ  கறலஸூகுஸகபக  ரஸோ  றஸலன  

ஸோகறநரஸ.  பதரஸறஸலன.  பஸரஸோ  கதசுகறநரஸ.  அஸௌதடிபஸோநரஸ  அஸ  
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தஸ்  பசஸட  பபறறனர  அஸனட  கரனஸறனர?  ஆணரஸ  லசதஸ  

உனகஸ்  ஸனரஸூ  கரனஸலபெஸ்  க  கரனரஸ  ணஸூகு  ஆஸூகறஸ  பைஸூகறநட.  

இபைஸொ  இடஸறஸ  இபைஸொதடிக  ஸபகஸகுஸ்  பசஸோபொ  றரகறநட.  

ஸகறபைஸௌதலபெஸ்  இஸகறபைஸொக  தரஸஸூகுஸ்  கஸைரகறநட.  அட  ஸேடுஸன  

இஸகு  எஸோலந  ழுறணரஸ,  பசரஸோணரஸ,  கரஸேடிணரஸ  அட  க  கரனஸறஸ  

உனபகஸகுஸ்  பசஸோபொ  அலடகறநட.  ஆஸ்  இட  ணறஸோ  ரகண  ஸௐதடுஸறஸூ  

பகரஸைட  கரகரல.  கடஸௌதட  கடிணஸ்.  ஸகுஸௐகரக  ஸொட  ஸொக  

ஸகறறஸேடட.  இணற இ·ஸோநற  ரறஸலன.  

 

இஸௌபதரழுட  ஸஸகஸ்,  ஸகற,  கஸலூரற  பலி  தன  டடிஸூலககஸ  

கனரகரஸ  டஸறஸ  லஸடஸரஸோ  டஸூகறஸோநண.  வீஸேடிலிபைஸொக  

பதரபைஸ  ரஸகனரஸ்.  ஸகறஸூகுஸ  பசஸோபொ  தஸ்  டுஸூகனரஸ்,  கதரடனரஸ்.  

கஸ  ஆகரஸறகனக  தரறஸேலச  ழுனரஸ்.  பதரழுட  கதரஸூகு  

டடிஸூலககஸ  பசரஸனக  கஸைடரஸ்.  சறநரஸ  பஸ  பதரறஸகஸ  

லறஸ  அஸகலஸூகுஸௌ  தறடிஸ  பதரழுடகதரஸூகுகஸ கர,  ககஸேக,  

தடிஸூக. அலணஸடஸ்  கஸ  ஆகரஸறஸ  குறஸொட கறடஸூகறநட.  பக,  

சுலஸூக,  பரட  இடலறஸ  ஸொறபைஸூகறநர  பரறறஸலன.  பைஸ்  

ஸோபொரஸோ  தனரண  கஸ. இணற  லரட  ழுறகணரஸ்  அட  

தஸறரறஸூலகறஸ  ஸொர  ஸோபொ  றலணஸட  ஸகற  கலகஸ  ஸனரஸ்  

அஸொஸூ  கரனஸ்.  ரஸோ  ழுற  ஸொ  பஸ  கல  ஸோதலஸௌ  தஸௐநற  எஸபரபை  

ழுஸரபபைஸ்  எபை  கல  பசரஸரஸ.  அபஸனரஸ்  கஸரடகஸ்  இஸௌபதரழுட.  

ழுறணரஸ,  அஸௌகனரஸே  பசஸரஸ  அடுஸ  கஸ்  உனபகஸகுஸ்  தறசுஸ்  

றஸோடிஸறஸ.  கஸைடுர  அஸசு  ஸோபொ  ஸேடி  பஸலபஸரபறஸ  

தறறபெஸ்  லககஸ  அடுஸ  கஸறஸ.  ழுறறஸ  ஸௌபுகஸ  அடுஸ  

தறஸௌதறஸரஸோ  ரஸௐநகஸைடுஸ்  அபஸனரஸ்  இஸலன  உடகண  பசஸோபொ  

ரஸௐநஸகஸ,  அஸௌகனரஸே  அடுஸ  கஸ்  றபைஸற  தறற  உனகஸௌ  தறசுஸ்.  

தறடிஸ  கரஸேசறலஸௌ  தடஸ் தறடிஸகஸோ.  ஸபவு  வீடிகர  கரமஸேடுகஸ,  

சறடிஸூகஸ  கசறஸௌதட?  கலன  கஸைடரஸ்.  ஸனரஸௐலநபெஸ்  டெஸூகற  

ஆகரஸறஸ  றஸேபடநறபெஸகஸ.  றஸொரக  இபைஸூகுஸ்.  கஸைடுஸ்  கதரட  

லஸகலஸ்,  ஸௐநஸகலஸ்  தரஸஸடஸூபகரஸபனரஸ்.  'சரஸ  ரஸோ  ரபைஸோணர  

ஸோலணஸௌதஸௐநற  பகரஸெசஸ்  பசரஸகறகநஸோ  ககலஸகஸ'  ஸோநரஸ  ரஸ  

ககஸேதரஸகஸ?  அஸௐகுஸௌ  தறஸ  ஸ்லஸௌதஸௐநற  எபை  லனஸௌதஸூகஸலஸௌ  

கதரஸேடுறஸேடு  றசறஸேடிஸ  கரஸடிகனர,  ஈபறலிகனர  ஸடிடிதற  பகரறல  
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ரஸறஸ்  எஸௐலநரற  ஸொடறடுஸகஸ.  அககரக  லஸகஸ  அலஸௌ  

தரஸஸூகஸௌ  கதரகுஸ்  பதரழுட  லஸகஸ  அபைஸூகுஸ  பரறஸொ  தஸ.  இஸொ  லசதஸ  

ஆகரஸ்  இஸனர  கரனஸல  இஸௌபதரழுட  கரசறஸடஸௌ  தரஸஸூக  படிகறநர  

உஸகபரஸ?  அஸொஸூ  கரனஸறஸ  ரரட  உஸகலபஸௌ  தஸௐநற  

பரறறஸூககஸைடுஸ்.  அஸனட  லஸககப  சு ஸ்தஸேடஸ்  அடிஸூக  கஸைடுஸ்.  

அடஸேடுஸோபொ  எபை  டலநறஸ  ஸடல  கதஸ  ஆஸபலடஸகஸ  

ஸோநரஸ  இஸோபொ  றறஸறஸ  எபை  பதரற  றஸ  ரஸ  தஸைறறடனரஸ்.  

அஸோபொ  அடக  பதரற  தறர ஸூஸே.  பஸூகறரக  டைஸகஸ.  இஸோபொ  பஸ  

டலந  இஸொ  லசதஸ  ஆகரஸரஸ  தனஸோ  பதஸௐநட  ஸோநரஸ  அட  டைனகஸ்  

ரஸோ.  ககரடிஸூகஸூகரண  டைஸகஸ  றஸோடிறஸ  பதரஸோடபைரஸ(லநர 

உபைறஸ)  ஸோபொஸ்  இபைஸூகுஸ்.  தடிஸூகனரஸ்.  படௌஸோகனரஸே  பசஸனரஸ்.  

ஈரலடபைஸூகு  ரஸௐநறஸூபகரஸபனரஸ்.  தரஸ் ரலடபைஸூகுஸ  பசரபைகற  

லஸடஸூபகரஸபனரஸ்.  ஏரறஸ்  டைஸகலப  லகறஸ  பஸௐநறலனஸ  பசஸனஸ்  

கதரஸ  எபை  கதலறஸ  கதரஸேடு  டுஸடஸ  பசஸனனரஸ்.  அடகூட  தல  

கல.  கஸேலடறஸ  லசம¤ஸூகு  எபை  குஸௌதற  ரட  றஸைகடரஸ அலஸௌபு  

இபைஸூகுஸ்  கறணறறஸ  தறஸோணரஸ  பசரபைகற  டுஸரஸ  கஸைடி  கஸ  

குஸௌதறஸூகுஸ  அடஸூகஸ்.  பதரஸறணரஸௐகதரஸ  டுஸடஸூபகரஸைடு  கதரகனரஸ்.  

இஸலன  தஸகரனஸடஸூகு  ரஸ்  கதரகக  படிரட.  இஸொ  கரகரல  

கடஸஸௐகரறட.  உதறஸறஸ  எபை  சரஸொற  ஸொறஸ்.  பூஸக  பலிஸ  

பூஸக  தறஸோபு.  பூஸஸறலிபைஸொட  பூஸஸ்  ழுஸொட.  பூஸஸறணறஸோபொஸ்  

பூஸஸ்  டுஸூகஸௌதடிடஸ்  பூஸக  ஸெசறறபைஸூகறநட.  கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  

பசஸதரடுகஸ  இஸனர  அஸொஸூ  கரனஸறஸ  இல  ஸௌதடிஸரஸோ  

புரறஸொடபகரஸைடிபைஸௌதரஸககபர?  கரஸொஸறஸ  தன  பசரஸௐபநரடஸகஸ  

கடிணரண  சரஸறஸ  பசநறவுலடட.  அஸோபொ  றஸூகஸூகறஸ  

ரஸேகஸூகறஸ  றரஸ்  அஸௌதடிபெஸ்  புரறபெஸ்  ஸோபொ  றஸசறஸலன.  ஆணரஸ  

கஸ்ஸௌபேஸேடஸ  உனகறஸ  தரறஸசஸ்  உஸப  எபைஸ  இஸோபொ  கரஸொஸல  

ஆரகஸௌ  புரறஸொடபகரஸபபடிபெஸ்  ஸோதட  ரஸறஸோபொ  கரஸொஸௌ  

தறஸௐசற  உலடஸ  றக  படுஸொடெஸ்  கஸ்ஸௌபேஸேடரறஸோ  கஸௐதணர  பேக  

றஸகரனஸறஸௐகுஸ  புகுஸொட  தரஸஸூகபடிபெஸ்.  இ·ட  எபைற  டலநகனஸொட  

லஸூகுஸ்  பசஸற.  

 

றஸகரனஸறஸ  இஸோடஸ்  ஸோபணஸோணகர  இபைஸூகறஸோநண.  ககணர  

பரறஸடேஸேதஸ்,  குரஸைடஸ்  பனஸகஸ, கயரகனரகறரதற,  றஸற ஸ்  
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ஸோடஸ்  றஆஸ.  இறஸ    ணஸௌதடுஸ்  பசஸௐலக  புஸற  கசஸஸொரஸ  லசதஸ  

உனகஸ்  ஸலக  தரறரஸகஸ  பகரஸலஸ்?  எபைறஸறஸ  றஸகரனஸ்  

தறரமமரறஸோ  பஸஸசற  ஸோபொ  பசரஸனனரஸ்.  டல  டேஸேதஸகஸ  அறக  

சஸூற  பகரஸைடலரஸ  சூழுஸ்கதரட  பஸூகறரண  டேஸேதரண  தறரமசஸ  

ஈடு  பகரடுஸூகுர?  அஸனட  அறஸ  பதபைஸ்  ரஸௐநஸல  ககணர  

ஸௐதடுஸறணரஸரஸோ  ரஸகபடிபெர?  அஸோநரட  உனகக  இணற  லசதஸ  

ஊடகஸறஸோ  பனரகஸரஸோ  இஸகுஸ்  ஸோந  றலன  ஸபரடஸகறறஸேடட  

ஸோகந பசரஸனகஸைடுஸ்.  கடவுபறஸோ  கலனகலப  ணறஸோ  பசஸஸ  

பரடஸகுக  பதபைஸ்  றஸௌபு.  ஆணரஸ  அஸௐலந  கடவுஸகதரஸ  பசஸஸூ  

கஸௐதடரஸோ  சறநஸௌபு.  புஸறசரலிஸணபஸ்  கூட. 
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தன நூற்நாண்டு தாம்தரினம், ஆனம் சான்மனேம் ிழுக்கு 
உள்ப சிநப்ன. 18, 19ம் நூற்நாண்டுகபிலும் 20ம் நூற்நாண்டின் 
சாடக்கத்ிலும் தன ஓமனச்சுடிகள் அாது ிழுக்காக உமத் 
திப்தாசிரிர்கபால் நூல் டிம் சதற்நண. ிர் ம் சிந்மண 
தாம்தரித்ம சபிக்சகா உவும் இந் ஓமனகள் னழுதும் 
அச்சுப்திப்தாக ில்மன என்தது உண்ம. இந் ித்ம 
ணில் சகாண்டு இம சாில்நுட்தத்ின் ி ிர் சாி 
ற்றும் ன சார்ந் ிங்கமப ின்திப்தாக்கம் சசய்ம 
சாக்காகக் சகாண்டு 2001ம் ஆண்டு சாடங்கப்தட்டதுான் ிழ் ன 
அநக்கட்டமப (Tamil Heritage Foundation). கடந் ஆண்டுகபில் சின 
கிமடத்ற்கரி தம்  நூல்கமப சடிசடுத்து அம இம 
அங்கில் திப்தித் சதனம ிழ் ன அநக்கட்டமபக்கு உண்டு. 
அன் சாடர்ச்சிாக இந் ஆண்டு சாடக்கம் னல் சலும் தன 
சாடர் ின்திப்தாக்கங்கள் ிழ் ன அநக்கட்டமபின் 
அிகாப்னர் மனப்தக்காண www.tamilheritage.orgல் திப்தாக்கம் 
கண்டண. அந் மகில் னிாக இமக்கப்தட்ட சின ிங்கமப 
தகிர்ந்து சகாள்ச இந்க் கட்டுமின் சாக்கம். 

அ. றுதிப்ன கண்ட சுடிில் தகுி 

சுடிில் என்தது தமண ஒமனில் எழுப்தட்ட நூல்கமபக் 
குநிக்கும். அந் மகில் னத்து ஓமனச் சுடிகள், ஓனிச் 
சுடிகமப ாசிக்கும் னமந சதான்ந கல்கள் னன்ணர் இந் 
ஓமனசுடி தகுிில் ங்கப்தட்டினந்ண. இந் தகுி இந் னட 
ஆம்தம் னல் ாற்நம் கண்டு சுடிிலுக்காக ஒன சிநப்ன தக்கம் 
உனாக்கப்தட்டு இவ்ாண்டு சாடக்கம் னத்ாண்டு சபிடீாக 
னர்ந்து.  

அில் னக்கிாக 5 ிங்கள் அமந்ண: 

1. சுடிிலுக்சகன்ந ஒன ணிப்தகுி. இந்ப் தித்ிசகப் தகுி 
சுடிில் சாடர்தாண கல்கமப ங்கும் சாக்கத்துடன் 
உனாக்கப்தட்டுள்பது. 

2. சுடிில் சாடர்தாண ஆய்வுகமப சற்சகாண்டு னம் 
அநிஞர்கமப னன்ணிமனப்தடுத்ி அர்கபது ஆய்வுகலக்கு 
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ிப்தபித்து அம சாடர்தாண கல்கமப ின்திப்தாகம் சசய்து ற்கான 
ஆய்வுகலக்கு துமபிக்கும். இந் மகில் இப்தகுிில் ஞ்மச ிழ் 
தல்கமனக்ககத்ின் சுடிப்னனத் துமந மனர் 
சதாசிரிர்.னமணர்.இா.ாணின் ஆய்வுகள், சதட்டிகள் ற்றும் அது 
சுடிில் சார்ந் கனத்துக்கள் சாகுக்கப்தட்டு ின்திப்தாக்கம் கண்டண. 
இப்தகுிில் அர் அபித் 8 தாகங்கபினாண சதட்டி ஒனிக் சகாப்னகள் சிநப்ன 
அங்காகத் ிகழ்கின்நண. 

3. சுடிகமபப் திப்தித் ம்  திப்தாசிரிர்கமப ிமணவு கூறும் மகில் 
திப்தாசிரிர்கலக்சகன்று ஒன தக்கம் உனாக்கப்தட்டுள்பது. அில் சதநிஞர் 
சதாசிரிர்.எஸ் மானரிப்திள்மப தற்நி சசய்ிகள் திப்தாக்கம் சசய்ப்தட்டு 
சபிிடப் தடுகின்நண. இப்தகுிில் சிநப்தாக சதாசிரிரின் சதத்ி னமணர் 
ாா சசல்னப்தன் ங்கினேள்ப சதட்டிின் 11 ஒனிக்சகாப்னக்கலம் 
இமக்கப்தட்டுள்பண. 

4. சுடிப்திப்னக்கள், திப்தாசிரிர்கள், ிழ் நூல்கள் திப்திக்கப்தட்ட ஆண்டு சதான்ந 
கல்கமப ின்திப்தாக்கம் சசய்ப்தடும் சாக்கில் ஒன சிநப்ன தக்கம் 
சசர்க்கப்தட்டுள்பது. னற்நாக ிமநவு சதநா இந்ப் தக்கம் சாடர்ந்து னழுமப் 
தடுத்ப்தடும். 

5. ிழ் ஓமனச் சுடிகபில் சித் னத்து சுடிகள் எண்ிக்மகில் உர்ந்ம. 
இன் சாடர்தாண ஆய்வுகள், ிபக்கங்கள் ஆகிம திப்தாக்கம் காப்தட 
சண்டும் என்ந சாக்கில்  சித் னத்தும் சாடர்தாண ஒன சிநப்ன தக்கம் 
இமக்கப்தட்டுள்பது.  

 

ஆ.ிழ் ன அநக்கட்டமபின் சதாங்கல் சபிடீு 

இவ்ாண்டு சதாங்கல் ிணத்ன்று ிழ் ன அநக்கட்டமப சலும் ஒன னி 
மனதக்கத்ம சபிடீு சசய்து. ிகம் சசன்மணில் ணது இல்னத்மச ஒன 
நூனகாக ாற்நி ிழுக்குப் சதனம சசர்த்ினக்கும் சதாசிரிர் தாஸ்கணின் 
'கனாகன் ிமணவு ினக்குநள் நூனகம்'  சாடர்தாண சசய்ிகமபத் ாங்கி 
சபிந்துள்பது இப்தக்கம்.  

  

இ.ின்திப்தாக்கம் கண்ட தம் ிழ் நூல்கள்: 

 

இவ்ாண்டு சாடக்கம் னல் தன கிமடத்ற்கரி தம் ிழ் நூல்கள் ின்திப்தாக்கம் 
கண்டண. அற்நிமண ebooks.tamilheritage.org தகுிில் கானாம். தல்கமனக்கக ார்கள் 
ற்றும் ஆய்ாபர்கள் தன்தடுத்க் கூடி மகில் அமந் தன நூல்கள் இவ்ாண்டு 
சபிீட்டுப் தட்டினில் சசர்ந்துள்பண. அில் குநிப்திடத்க்கணாக அமந்ம 
சனசி ின்திப்தாக்கத்ிட்டத்ின் ி னடிக்கப்தட்ட 17 நூல்கள். கீழுள்ப தட்டினில் 
இந்நூல்கபின் சதர்கமபக் கானாம். 
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1.ினானொர் ிாகாசலீமன 

2.ினக்கனம சண்தா அந்ாி 

3.சன் இந்ி னாறு (னல் தகுி) 

4.ஸ்ன ாத்ிம சதாது ிி 

5.சதரி எழுத்து ஆல்னி சூல்னி கம 

6.சதரி எழுத்து கர்  ாாஜன் சண்மட 

7.காத்துான்  கம 

8.சதரி எழுத்து சகானன் கம 

9.சதரி எழுத்து ினி இான் கம. 

10.துமக்கனம்தகம் 

11.சிற்த நூல் என்னும் மணடி சாஸ்ிம் 

12.சதரி ாகி திள்மபத் ிழ்  

13.குசன ாக்கிம் 

14.ாிக்கண் னமத்ல் என்னும் ஒன துமநக் சகாம 

15.ிழ் அமப்னற்ந னாறு 

16.தஞ்ச தாண்டர் ணாசம்   

17.இா ாடகக் கீர்த்மண 

 

ஈ.ஒனிடி சகாப்னக்கள் 

ண்ின் குல் தகுிாணது கடந் ஆண்டு சித்ிமப் னத்ாண்டு 14.04.2007 அன்று 
சாடங்கப்தட்டது. இந் ண்ின் குல் ாாந்ி சபிடீ்டின் ி ஒவ்சான 
ானம் ிழ் சாிினாண தாம்தரி ிங்கமப ிழ் ன அநக்கட்டமப 

சாகுத்து சபிிட்டு னகின்நது. ஒவ்சான ானம், கமன, சாி ஆய்வு, 
சனாப் தார்ம, தண்தாட்டு ிங்கள், ஆய்வுகள் எண தன் ிக்க தன அங்கங்கள் 
இது ம இமக்கப்தட்டுள்பண. இந் ஆண்டு அக்சடாதர் ாம் னனாக ஒவ்சான 
ானம் இனங்மகினினந்து னனம் சதர்ந் ஈத்ிர்கபின் னாற்றுப் தார்மின் 
ஒனிக்சகாப்தாக ாா ாம் இப்தகுிில் சாகுக்கப்தட்டு ஒவ்சான ா னென்நாம் 
ாத்ில் சபிடீு காண்கின்நது. இந் சபிடீுகமப voiceofthf.tamilheritage.org தகுிில் 
சகட்கனாம். 

ிின் தாம்தரி பங்கமப ின்ாக்கும் இந் சர்சச னற்சி தன 
ஆர்னர்கபின் உறுதுமசாடு சிநப்தாக பர்ச்சி கண்டு னகின்நது. சாில்நுட்த 
பர்ச்சிசாடு இமந்து சசல்தடும் ிழ்ன அநக்கட்டமப து ஆிக்கக்காண 
ணிமனப்தக்கங்கள் சதாக மனப்திவு ாசகர்கமப னன்மத்து ான்கு 
மனப்திவுகமப, திதன மனப்திவுக்கூடாண Blogspot.com ல் உனாக்கினேள்பது. அம 
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னமநச என்ண சசி?; ண்ின் குல்; சாற்நம்; ிகழ்கமன என்தணாகும். 

ிழ் ன அநக்கட்டமப பத்ில் ின்திப்தாகும் னத்கங்கள் துமத்ிட்டத்ின் 
துமனேடன் ின்சணழுத்ாகும் கூட்டுனற்சினேம் சற்சகாள்பப்தடுள்பது. இங்கு 
ின்திப்தாகும் நூல்கபின் தட்டில் இந்ி எண்க நூனகத்ிலும் கிமடக்குாறு ி 
சசய்ப்தட்டுள்பது. ிகத்ின் தல்கமனக்கக ார்கலக்கும், ஆசிரிர்கலம் 
ின்னூல்கள் தன்தடும் மகில் ினச்சி தாிாசன் தல்கமனக்ககத்துடன் ஓர் கூட்டு 
ஒப்தத்ம் மகசழுத்ாகினேள்பது. இன் னெனம் எிர் கானத்ில் ிழ் ன 
அநக்கட்டமபின் திப்தாக்கங்கள் தல்கமனக்கக ாசிப்திற்கு/ஆய்ிற்கு சடிாகப் 
தம்தடும் மகில் னமந சசய்ப்தடும். இற்சகண "ிழ் ன மம்' ஒன்று கூட்டுச் 
சசல்தாடாக உனாகும் சாத்ினம் உண்டு. 

 

 

 

 

 

 
  

சஜர்ணி னிசான்சதர்கில் சிக்கும் சுதா Hewlett Packard  ிறுணத்ில் கல் 
ங்கித்துமநில் தினரிகின்நார். 1994- 1996ம் ஆண்டுகபில் சனசிாில் 
திணாங்கு ாினத்ில் ஆசிரிாக தி னரிமகில் தள்பிகபில் ிழ் 
சன்சதானட்கமபனேம் ிழ் கிணி தாடத்ிட்டங்கமபனேம்  ார்கபிமடச 
அநினகப்தடுத்ிர். 1997ம்  ஆண்டு னல் இமத்ில் தல்சறு ிழ் 
னற்சிகபில் ஈடுதட்டு ந்ினக்கின்நார். ிழ் ன அநக்கட்டமபின் 
மனக்குனாகவும் துமத் மனர்கபில் ஒனாகவும் சதாறுப்சதற்றுள்பார். 

றபைற சுதரறணற ஸேபஸ்ஸ, ப ஸணற  
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