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தமிழ் மின் லகம்: பயனர்ேநயக் க விக ம் அ கு ைறக ம் 
மா. தமிழ்ப்பாிதி,  

ைணப் ேபராசிாியர், இதழியல், மக்கள் ெதாடர்பாடல் ைற,   
ெபாியார் பல்கைலக்கழகம், ேசலம்-636011 

 
அறி கம் 

லகங்களின் உலகளாவிய வளர்ச்சி என்ப  ஒ ெவா  இனத்தின் பண்பாட் டன் 
ெதாடர் ைடய ஒன்றாக விளங்கி வ கின்ற . ெமெசாப்ெபாத்ேதமியர்கள் களி மண் தக களில் 
எ தி அதைனச் ைளகளில் சுட்  ேகாயில், அரண்மைனகளில் பா காத்தனர். இைவ தனித்தனி 
ஏ களாகத் ைற வாாியாகப் பா காக்கப் ெபற்றன. இச்ெசயற்பாட்ைட லகத்தின் ன்ேனா  
ெசயற்பா  எனலாம். எகிப்தியர்கள் பாப்பிரசுத் தாளில் எ தத் ெதாடங்கிய பின்னர், கி.  300 
ஆம் ஆண்டளவில் அலக்சாண் ாியாவில் ஏ  இலட்சம் பாப்பிரசு உ ைளகைளக் ெகாண்ட 
க லம் ஒன்  அைமக்கப்பட்ட . இ  இன்ைறய ைம லகங்க க்கு ன் மாதிாியாக 
உள்ள . உ மானியர்களின் காலத்தில் ய  சீசர் ெபா  லகங்கைள அைமத்தார். 
பிரான்சு, எ ன்ேபக், பிேரானிசு பல்கைலக்கழகங்கள் லகங்கைள நி வத் ெதாடங்கின. தமிழக் 
ேகாயில்களில் காணப்ெப ம் கல்ெவட் க ம் ஒ  லகேம. ஆக்சுேபார்  பல்கைலக்கழகம் 

லகத்தில் 11 மில் ய க்கும் ேமற்பட்ட ல்கள் உள்ளன. ெபா  லகங்கைள 
நி வதற்கான சட்டம் வாயிலாக ஆங்கிேலயப் பாரா மன்றத்தில் 1850 ஆம் ஆண்  
நிைறேவற்றப்பட்ட . இதி  பல்கைலக்கழகங்கள் வளர்ச்சி ெபறத் ெதாடங்கின. 

ல்கள், ப வ இதழ்கள், ெசய்தித்தாள்கள், ைகெய த் ப்ப கள், திைரப்படங்கள், நில 
வைரபடங்கள், ஆவணங்கள், ண்படச்சு ள்கள், ண்வ வங்கள், கு வட் கள், 
ஒ ப்ேபைழகள், காெணாளிப் ேபைழகள், இ வட் கள், நீல அைல வட் கள், மின் ல்கள், 
ஒ  ல்கள், ஓவியங்கள், தர த்ெதாகுப் கள் மற் ம் பிற வ விலான ெபா ட்கைளக் 
ெகாண்டைவேய லகம் ஆகும். இப்பட் ய ல் உள்ள அைனத்  வைக ஆவணங்க ம் 
மின்ன  வ வில் ேசகாிக்கப்ெபற்  வைகப்ப த்தப்ெபற்  இைணயம் வாயிலாகச் ெசயல்ப ம் 

லகேம மின் லகம்  ஆகும். மின் லகங்கள் 24/7 என் ம் ேநரத்தன்ைம ெகாண்டதாக 
உள்ளன. ெபர்சியசு திட்டம், குட்ெடன்பர்க் திட்டம், குள் ல்கள், இைணய 
ஆவணக்காப்பகம், கார்ெனல் பல்கைலக்கழகம், காங்கிரசு லகத்தின் உலக மின் லகம், 
மிச்சிகன் பல்கைலக்கழகத்தில் உள்ள மின் லகம், கார்ெனகி ெமலன் பல்கைலக்கழகத்தின் 
பத்  இலக்கம் ல் திட்டம் ஆகியைவ மின் லக வரலாற்றில் ன்ேனா  பணிகள் ஆகும். 
ஆய்  ேநாக்கம் 

உலகளாவிய மின் லகங்களில் காணப்ெப ம் பயனர் ேநயக் க விகைள ம், 
அ கு ைறகைள ம் தமிழ் மின் லகங்க டன் ஒப்பாய்  ேமற்ெகாண் ,  அதன் 
தற்ேபாைதய நிைலைய ம், இைடெவளிகைள ம், வ ைம ம், தமிழ் மின் லகங்கள் 
எதிர்காலத்தில் உள்வாங்க ேவண் ய மாற்றங்கைள ம், ஆராய்வேத இ வாய்  கட் ைரயின் 

தன்ைம ேநாக்காகும்.  
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பயனர் ேநயக்க விக ம் அ கு ைறக ம் 

உலகளாவிய மின் லகங்களில் பின்வ ம் பயனர் ேநயக் க விகைள ம், 
அ கு ைறகைள ம் காண கிற . ெமாழி உள்ளீட்  க விகள், ேத  ெபாறி ட்பங்கள் 
அவற்றின் தன்ைமகள், ஒத்திைச கள், ஒ  உணாிகள், மாற் த்திறனாளிக க்கான வைலத்தள 
ஒத்திைச , மின் ஆவணங்களின் பல்வைகக் ேகாப்  வ வங்கள், அச்சுப்ெபாறி ஒத்திைச , 
காப் ாிைமத் தன்ைமகள், பயனர் ஊடாட்டம், பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள், மின் 
ஆவணங்களின் பகிர்  ைறகள் ஆகிய பன்னாட்  மின் லகங்களில் உள்ள பயனர் 
ேநயக்க விகளின் ெபா ண்ைமகள் தமிழ் மின் லகங்க டன் ஒப்பாய்  ெசய்யப்ெபற் ள்ள . 
 

ஆய்  ைற ம் எல்ைல ம்  
இ வாய் க்கட் ைர ஒப்பாய்  மற் ம் விளக்கவைக ஆய்  அ கு ைறகைள 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  நிகழ்த்தப்ெபற்ற ஆய்வாகும். ஆங்கில மின் லகங்களில் உள்ள 
பயனர் ேநயக்க விக ம் அ கு ைறக ம் ஆராயப்ெபற்  அத்தன்ைமகள் தமிழ் 
மின் லகங்களில் ெபா த்தி ஆராயப்ெபற் ள்ள . இ வாய் க்கட் ைர ஆய் க்கட் ைரயின் 
சு க்கம் க தித் தமிழில் ெசயல்ப ம் ஒ  சில மின் லகங்கைள மட் ேம ஆய்விற்கு 
உட்ப த்தி ள்ள . 
 

தமிழ் மின் லகங்களின் வரலா ம் வளர்ச்சி ம்  
தமிழ் மின் லகங்கைள அரசு சார் தைவ, தனியார் பங்களிப் கள் என இ  வைகயாகப் 

பிாிக்கலாம். தமிழ் மின் லகங்களில்  ம ைர திட்டேம ன்ேனா யாகும், ம ைர திட்டம் 1998 
இல் ெதாடங்கப்பட்ட ஒ  தன்னார்வ யற்சியாகும்.  தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழகம் 2001ஆம் 
ஆண்  ெதாடங்கப் ெபற்ற . லகம் வைலத்தளம் 2004 இல் ெதாடங்கப்ெபற்ற . ெசன்ைன 

லகம் தளம் 2006 இல் இ  ெசயற்பட்  வ கின்ற . இத்தளம் பயனர்களிடம் ெபறப்ெப ம் 
கட்டண அ ப்பைடயி ம், கட்டணமின்றி ம் ல்கைள வழங்கி வ கின்ற . தமிழகம்.வைல 
2007 இல் ெதாடங்கப்ெபற்ற மின் லக வைலத்தளமாகும். ஓபன் ாீ ங் ம் என் ம் தளம் 2011 

இல் இ  ெசயல்பட்  வ கின்ற . ப ப்பகம் என் ம் மின் லகம் 2012 இல் இ  
ெசயல்பட்  வ கின்ற .  
 

ம ைர திட்டம் 
 இம்மின் லகேம தமிழின் தல் மின் லகமாகும். இம்மின் லகத்தில் 473 ல்கள் 
உள்ளன. இத்தளத்தில் தமிழ் ஒ ங்குகுறி பயன்பாட் டன் ய ேதடல், உள்ளீட் ற்கான 
தனித்த விைசப்பலைக அளிக்கப்ெபறவில்ைல. ஆனால் ல் ேதட க்கு உத ம் வைகயில் 
ேத ெபாறி அளிக்கப்ெபற் ள்ள . ஒ  உணாிகள் வைகயிலான ேதடல் ெபாறி 
தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் மாற் த்திறனாளிக க்கான வைலத்தள ஒத்திைசைவக் 
ெகாண் க்கவில்ைல. இம்மின் லகத்தின் உள்ள ஆவணங்கள் தகு ஆவண வ வம் (PDF) , 
ஒ ங்குகுறி (Unicode), தகுதரம் (TSCII), இைணயக் ேகாப்  ஆகிய ேகாப்  வ வங்களில் உள்ள . 
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இத்தளத்தில் உள்ள மின் ல்கள் அச்சுப்ெபாறி ஒத்திைசைவக் ெகாண் ள்ளன. இத்தளத்தின் 
ல்களின் காப் ாிைமத் தன்ைமகள் குறித்த ெசய்திகள் அளிக்கப்ெபற் ள்ளன. ப ப்ேபா க்கு 

ஏ வாக அ க்க  ேகட்கப்ெப ம் வினாக்கள் என் ம் பிாி  உள்ள . பயனர் ஊடாட்டம், 
பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் இத்தளத்தில் அளிக்கப்ெபறவில்ைல. மின் ல்கைள பகிர்  
ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள், ெசய்தி ஓட்டங்கள் (RSS feed) இத்தளத்தில் 
இல்ைல. 
 

தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழக  மின் லகம் 
 இம்மின் லகம் தமிழின் இரண்டாவ  மின் லகமாகும். இம்மின் லகத்தில் 
ெசால்லைட , தமிழ் எண் சுவ , இலக்கணம், சங்க இலக்கியம், பதிெனண் கீழ்க்கணக்கு, 
காப்பியங்கள், சமய இலக்கியங்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், ெநறி ல்கள், சித்தர் இலக்கியம், 
இ பதாம் ற்றாண்  இலக்கியங்கள் (கவிைதகள்), இ பதாம் ற்றாண்  இலக்கியங்கள் 
(உைரநைடகள்), நாட் ப் ற இலக்கியங்கள், சி வர் இலக்கியங்கள், ேராமன் வ வம் / Literature 

(Roman), அகராதிகள், நிகண் கள், கைலக்கள சியம், கைலச்ெசால் ெதாகுப் கள், 
சுவ க்காட்சியகம், பண்பாட்  காட்சியகம், தமிழ்நா  அரசால் நாட் ைடைமயாக்கப்பட்ட 
அறிஞர்களின் ல்கள் ஆகியன உள்ளன. இத்தளத்தில் தமிழ் ஒ ங்குகுறி உள்ளீட் ற்கான 
தனித்த விைசப்பலைக அகர த  ேதட க்காக அளிக்கப்ெபற் ள்ள . ல் ேதட க்கு உத ம் 
வைகயில் ேத ெபாறி அளிக்கப்ெபற் ள்ள . ஒ  உணாிகள் வைகயிலான ேதடல் ெபாறி 
தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் மாற் த்திறனாளிக க்கான வைலத்தள ஒத்திைசைவக் 
ெகாண் க்கவில்ைல. இம்மின் லகத்தின் உள்ள ஆவணங்கள் தகு ஆவண வ வம் (PDF) , 
ஒ ங்குகுறி (Unicode), தகுதரம் (TSCII), இைணயக் ேகாப்  ஆகிய ேகாப்  வ வங்களில் உள்ளன. 
இத்தளத்தில் உள்ள மின் ல்கள் அச்சுப்ெபாறி ஒத்திைசைவக் ெகாண் ள்ளன. இத்தளத்தின் 

ல்களின் காப் ாிைமத் தன்ைமகள் குறித்த ெசய்திகள் அளிக்கப்ெபற் ள்ளன. ப ப்ேபா க்கு 
ஏ வாக அ க்க  ேகட்கப்ெப ம் வினாக்கள் என் ம் பிாி  உள்ள . பயனர் ஊடாட்டம், 
பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் இத்தளத்தில் உள்ள . மின் ல்கைள பகிர்  
ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள் இத்தளத்தில் வழங்கப்ெபற் ள்ள . 
 

லகம் 
 லகம் தளத்தில் 4,001 ல்கள், 5,805 நாளிதழ்கள், 1,987 ப வ இதழ்கள், 1,504 

ண்டறிக்ைககள் ஆகியன உள்ளன. இத்தளத்தில் தமிழ் ஒ ங்குகுறி உள்ளீட் ற்கான தனித்த 
விைசப்பலைக அளிக்கப்ெபறவில்ைல. ல் ேதடைல எளிதாக்கும் வைகயில் பாடவைக, பதிப்பக 
வைக, ஆசிாிய வைக ேதட க்கான ேத ெபாறி அளிக்கப்ெபற் ள்ள . ஒ  உணாிகள் 
வைகயிலான ேதடல் ெபாறி தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் மாற் த்திறனாளிக க்கான 
வைலத்தள ஒத்திைசைவக் ெகாண் க்கவில்ைல. இம்மின் லகத்தின் உள்ள ஆவணங்கள் தகு 
ஆவண வ வம் (PDF) வ வத்தில் உள்ள . இத்தளத்தில் உள்ள மின் ல்கள் அச்சுப்ெபாறி 
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ஒத்திைசைவக் ெகாண் ள்ளன. இத்தளத்தின் ல்களின் காப் ாிைமத் தன்ைமகள் குறித்த 
ெசய்திகள் அளிக்கப்ெபற் ள்ளன. பயனர் ஊடாட்டம், பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் 
இத்தளத்தில் உள்ள . மின் ல்கைள பகிர்  ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள் 
இத்தளத்தில் உள்ள . 
 

தமிழகம்.வைல 
 தமிழகம்.வைல மின் லகத்தில் 3300க்கும் ேமற்பட்ட ல்கள் உள்ளன. இத்தளத்தில் 
தமிழ் ஒ ங்குகுறி உள்ளீட் ற்கான தனித்த விைசப்பலைக அளிக்கப்ெபறவில்ைல. ல் 
ேதட க்கு உத ம் வைகயில் ேத ெபாறி அளிக்கப்ெபற் ள்ள . ஒ  உணாிகள் வைகயிலான 
ேதடல் ெபாறி தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் மாற் த்திறனாளிக க்கான வைலத்தள 
ஒத்திைசைவக் ெகாண் க்கவில்ைல. இம்மின் லகத்தின் உள்ள ஆவணங்கள் தகு ஆவண 
வ வம் (PDF) , ஒ ங்குகுறி (Unicode), தகுதரம் (TSCII), இைணயக் ேகாப்  ஆகிய ேகாப்  
வ வங்களில் உள்ளன. இத்தள மின் ல்கள் அச்சுப்ெபாறி ஒத்திைசைவக் ெகாண் ள்ளன. 
இத்தளத்தின் ல்களின் காப் ாிைமத் தன்ைமகள் குறித்த ெசய்திகள் அளிக்கப்ெபற் ள்ளன. 
பயனர் ஊடாட்டம், பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் இத்தளத்தில் உள்ள . மின் ல்கைள 
பகிர்  ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள் இத்தளத்தில் உள்ள . 
 

ப ப்பகம் 
 இம்மின் லகத்தில் 1000க்கும் ேமற்பட்ட மின் ல்க ம், ப வ இதழ்க ம், 
ஒ க்ேகாப் க ம் உள்ளன. இத்தளத்தில் தமிழ் ஒ ங்குகுறி உள்ளீட் ற்கான தனித்த 
விைசப்பலைக அளிக்கப்ெபறவில்ைல. ல் ேதட க்கு உத ம் வைகயில் ேத ெபாறி இல்ைல. 
ஒ  உணாிகள் வைகயிலான ேதடல் ெபாறி தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் மாற் த் 
திறனாளிக க்கான வைலத்தள ஒத்திைசைவக் ெகாண் க்கவில்ைல. இம்மின் லகத்தின் 
உள்ள ஆவணங்கள் தகு ஆவண வ வம் (PDF) வ வத்தில் மட் ேம உள்ள . இத்தளத்தில் உள்ள 
மின் ல்கள் அச்சுப்ெபாறி ஒத்திைசைவக் ெகாண் ள்ளன. இத்தளத்தின் ல்களின் 
காப் ாிைமத் தன்ைமகள் குறித்த ெசய்திகள் அளிக்கப்ெபறவில்ைல. பயனர் ஊடாட்டம், 
பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் இத்தளத்தில் அளிக்கப்ெபற் ள்ள . மின் ல்கைள பகிர்  
ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள் இத்தளத்தில் உள்ளன. 
 

ஓபன் ாீ ங் ம் 
 இம்மின் லகத்தில் 2000க்கும் ேமற்பட்ட மின் ல்கள் ல்கள் உள்ளன. இத்தளத்தில் 
தமிழ் ஒ ங்குகுறி உள்ளீட் ற்கான தனித்த விைசப்பலைக அளிக்கப்ெபறவில்ைல. ல் 
ேதட க்கு உத ம் வைகயில் ேத ெபாறி அளிக்கப்ெபற் ள்ள . மின் ல்கள் தரேவற்றம் 
ெசய்யப்ெபற்ற அ ப்பைடயிலான காலத்தின் அ ப்பைடயில் ேத வதற்கான ேதடல் பகுப்  
அளிக்கப்ெபற் ள்ள .  ஒ  உணாிகள் வைகயிலான ேதடல் ெபாறி தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் 
மாற் த்திறனாளிக க்கான வைலத்தள ஒத்திைசைவக் ெகாண் க்கவில்ைல. 
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இம்மின் லகத்தின் உள்ள ஆவணங்கள் தகு ஆவண வ வம் (PDF) வ வத்தில் மட் ம் உள்ள . 
இத்தளத்தில் உள்ள மின் ல்கள் அச்சுப்ெபாறி ஒத்திைசைவக்ெகாண் ள்ளன. இத்தளத்தின் 

ல்களின் காப் ாிைமத் தன்ைமகள் குறித்த ெசய்திகள் ெதளிவாக அளிக்கப்ெபற் ள்ளன. 
பயனர் ஊடாட்டம், பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் இத்தளத்தில் உள்ளன. மின் ல்கைள 
பகிர்  ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள் இத்தளத்தில் இல்ைல. 
 

ெசன்ைன லகம் 
 இம்மின் லகம் வணிக வைகப்பட்டதாகும். இத்தளத்தில் தமிழ் ஒ ங்குகுறி 
உள்ளீட் ற்கான தனித்த விைசப்பலைக அளிக்கப்ெபறவில்ைல. ல் ேதட க்கு உத ம் 
வைகயில் ேத ெபாறி அளிக்கப்ெபற் ள்ள . ஒ  உணாிகள் வைகயிலான ேதடல் ெபாறி 
தரப்ெபறவில்ைல. இத்தளம் மாற் த்திறனாளிக க்கான வைலத்தள ஒத்திைசைவக் 
ெகாண் க்கவில்ைல. இம்மின் லகத்தின் உள்ள ஆவணங்கள் தகு ஆவண வ வம் (PDF) , 

ஒ ங்குகுறி (Unicode) ஆகிய ேகாப்  வ வங்களில் உள்ள . பயனர் ஊடாட்டம், 
பின் ட்டத்திற்கான வாய்ப் கள் இத்தளத்தில் அளிக்கப்ெபறவில்ைல. மின் ல்கைள பகிர்  
ெசய்யப்ெப வதற்கான க விகள், இைணப் கள் இத்தளத்தில் இல்ைல. 
ஆய்   
 தமிழில் மின் லகங்களின் தர  மிகக்குைறவாகேவ உள்ள . எனேவ அரசு ெபா  

லகத் ைறக்கு ல்கைள அளிக்க வி ம் ேவாாிடம் ல்களின் ெமன்ப கைளப் ெபற்  
அைவ அரசால் மின் லகத்தில் ெவளியிடப்பட ேவண் ம். தமிழகத்தில் விற்கப்ெப ம் 
அைலேபசிகளி ம், அட்ைடக்கணினிகளி ம் தமிழ் ஒ ங்குகுறிக்கான ஒத்திைச  குைறவாக 
உள்ளதால் தமிழ் ஒ ங்குகுறிக்கான ஒத்திைச   இல்லாத யாெதா  மின்ன க்க வி ம் 
தமிழகத்தில் விற்கத் தைடவிதிக்க ேவண் ம். 
பாி ைரக ம் 
  (1) தமிழ் மின் லகக் ேகாப் கள், மின்பதிப்  (படத் டன்) EPUB , மின்பதிப்  
(படமில்லாமல்), EPUB (படத் டன்), கிண் ல், எளிய உைர, உைர, சு க்க வ வம் (ZIP) ஆகிய 
ேகாப் களாக ம் தமிழ் மின் ல்கள் அளிக்கப்ெபற ேவண் ம். தமிழ் மின் லகக்ங்கள் 
மாற்றப்படேவண் ம், (2) தமிழ் மின் லக கு ெசய கள் உ வாக்கப்ெபற்றால் அ  
இன் ம் பலைர அைட ம், (3) மாற் த்திறனாளிக க்கு இைசவாக மின் லகங்கள் 
மாற்றப்ெபற ேவண் ம், (4) ஒ  ல்கள் ெப க ேவண் ம், (5) ல்கைள மிக எளிதாகப் 
பகுத் த் ேதட உாிய ேத ெபாறிகள் உ வாக்கப்ெபற ேவண் ம். 
 

க வித்தர கள் global.oup.com/?cc=us,  gutenberg.org,  noolaham.org,  noolaham.org, 

openreadingroom.com,  padippakam.com,  ta.wikipedia.org,  tamilvu.org,  thamizhgam.net 
குறிச்ெசாற்கள்: மின் லகம், தமிழ் இைணயம், லகப் பயனர் ேநயக்க வி, தமிழ் லகம், 
தமிழ், தமிழ்க்கணிைம 
 


