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���ைர
’ெசா�வன�’ இத�� 2009 ம��� 2010 –�
எ��ய
இைணய�
ச�ம�த�ப�ட
க��ைர
ெதா���, இ���தக�. இைணய�ைத� ப���
ச�யாக
����
ெகா�ளாம�,
அைத
பய�ப���வ�க� பல�. அைனவ�� ெதா����ப
வ��ன�களாக இ��க ேவ��ய��ைல எ�பேத
இைணய���
ெவ����
���ய
காரண�.
ஆ���, பய� ப���� ��ப�கைள அ��தா�,
த��த
வைக��
பய�ப���வேதா�,
இைணய��� ஏமாறாம� இ��ப�� சா��ய�.
தகவ� ெதா����ப��� �ற�� �ள���
இ��யா��தா�, இைணய ேமாச�களா�, பல��
ேபராைச�னா� த�க�ைடய பண�ைத இழ�க��
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ெச��றா�க�.
�த�
இர��
க��ைரக�,
உ�க�ைடய அ�தர�க� எ�வள� ���யமான�
ம��� அைத எ�ப� எ�லா� கா�பா��� ெகா�ள
ேவ��� எ�பைத �ள��� க��ைரக�.
அ��த ��� க��ைரக� இைணய� எ�ப� அ���
ெதா����� சவாலாக� பல ெதா����ப�கைள�
ெகா��
வ���ள�
எ�பைத
�வ����
க��ைரக�. உதாரண����, இ�க��ைரகைள
ெவ���ட ‘ெசா�வன�’ ப���ைக இ�தைகய
ெதா����ப�தா� உ�வான�. ேம�� இ��
��க� இ�த ���ைல� ப��ப�� இ�த
ெதா����ப
வள����னா�
எ�றா�
�ைகயாகா�. ெப���கைட�� வா��னா�தா�
��தக� எ�ற கால� ேபா���ட�. இைணய���
ப��க
ஆைச
இ��பவ�க���
அவ�கள�
�ைவ�ேக�ப ப�மாற� பல தள�க� உ�ளன.
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இ�த� க��ைரகைள ெவ���ட ‘ெசா�வன�’
ஆ��ய� ����� எ� மனமா��த ந��.
ர� நடராஜ�
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1

அ�தர�க� யா�ேம, எ�ப�
எ�ப�… ப�� 1

எ�.�.� �� ெகா�ச� �ரைல� ேக���ெகா��,
எ� எ� எ� அ���� இைளஞ�க� ம���
இைள�க� ந��ைடேய ஏராள�. ெதாட�கைத��
‘அ��த வார�…’
ேபா�வைத ேபால, ச�வ
சாதாரணமா�, ‘ஃேப� ���� இர� ச���ேபா�’,
அ�ல�,
ஓ�����
அ�ல�
���ட��
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ெதாட��றா�க�. ந�ப�க� அ�க� இ��பைத
கா��� ெகா�ள, ம��� �� அர�ைட அர�க�
நட�த இ�த இைணய சமா�சார�க� �க�
ேதைவயாக �ைன��ேறா�. இ�த ஜ���களா� �ல
ந�ைமக� இ��தா��, �டேவ �ல அ�தர�க
அபாய�க��
நா�
அ�யாமேல
ந�ைம�
ெதாட���றன. ந�பைர� ப�� உ�க��� ெத��த
அள���, ந�ப�� ந�ப�� ந�பைர ப���
ெத��மா?
இ�
ச�க
வைலயைம��
ெம�ெபா���
(Social
Networking
software) �ய�க�. இ� ேபா�� பல ��ன�
அ�தர�க சமரச�க� (electronic privacy
compromises) ப��ய அலசேல இ�க��ைர��
ேநா�க�.
���, ஆ���ட� சரண�
மா��

1,

2010,

:

���

��வன�,

பல
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அெம��க�க�ட� ம���� ேக�ட�. எத��?
அவ�க��
அ�தர�க�ைத
பா�கா�காம�
அல��ய� ப���யத��. அ�ப� எ�ன ெச��
��ட�
���?
உதாரண����.
��க�
���ைற��ேபா� எ�ன ��ச� உைட வா�க
ேவ��� எ�� உ�க� ேதா�ைய ேக��

�ெம��� ஒ� ��ன�ச� அ��������க�.
உ�க� ேதா��� ப�ைல� ப���� ேபா� ��ச�
உைட �ள�பர�ைத கவ����களா? �����
உ�க� அ�தர�கமான ��ச� உைடப�� ெத�ய
எ�ன த��? �ள�பர� எ�� ெசா���ெகா��
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��க�
எ���
ஒ�ெவா�
வா��ைதய��
ப��க�ப��ற�. ஒ� ெசா�ப, ஆனா� ேமாசமான
ெச��. ��� டா� எ�ற உட� ெச�� ப�மா�ற
ெம�ெபா��� ��க� எ��� வா��ைதக�
ேச��க� ப���றன. ேதட�ப���றன. அ�தர�க�
யா�ேம, எ�ப� எ�ப�?
மா�� 1, 2010 : ஆ��� ��வன��� ஐேபா�
க�� �க� �ரபலமைட�த �ைல�� அத�
பா�கா���ைம
அனவ����
��பட
ெதாட����ள�.
ைடக�
�����
எ�ற
ெம�ெபா��
வ���ள�.
அ���
30
�னா����
ஒ�
ெச��ைய�
ப��த��
(ப��த��ட�, அ���யவ�ட�) அ����டலா�.
இ� ைடக� உ�� காத� �வகார������ வ�த
���� ெம�ெபா��! அ�தர�க� யா�ேம, இ�ப�
இ�ப�!
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2009 ஆ��� கைட��� ெவ� வ�த ‘பா’
�ைர�பட��� 12 வய� ஆேரா ேவட���
ந���� அ�தா�, ப���� வ�த எ� � ��
ேகாப�
ெகா��,
அவைர
இைணய���
ேத��றா�.. ”���ட���� த�� எ�க ேபாக�
ேபா�றா�” எ�� அவைர ேத�, அவ���
��ன�ச� அ���வதாக கா��. நைச��ைவ
ந�றாக இ��தா��, ச�� ேவ� �தமாக
ேயா��ேபா�. ��� �லமாக எ� � ைய அைட��
அவ���
எ�ப�
ேவ��மானா��,
யா�
ேவ��மானா��
��ன�ச�
அ��பலா�.
அவ�ைடய அ�தர�க� சமரச�ப���வ� உ�ைம.
ஆேரா�� ேநா�க� �� ��ைள�தனமான�.
ஆேரா��� ப�லாக ஒ� பய�கரவா��� அைத�
ெச�ய ����. 12/26/08 அ��, ��ைப
தா��த�க� நட�த ேபா�, ெதாைல�க��க�
ெவ��ச� ேபா��� கா��ன. பய�கரவா�க�
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ெதாைல�கா�� இ�லாத எ�ேகா இ��� ��டா�
பாவேம எ��, � எ� எ� அைத இைணய����
கா��ய வ�ண� இ��த�! ந� பா�பா��

�ைற�ன�� அ�தர�க� சமரச�ப��த�ப�ட�.
��கார ெச�ைன�� நட��� ஒ� க�பைன 2013
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உைரயாட�:
கபா�: “ச�யான ெதா�� ெத�யாத க�����யா�
�ற. ஒ� ேராதன தா�கல ��கார�. ெப�� ���
ெவ�ல ெகா��வர����ள ெப�� �����ல”.
��கார�: “ம����க�ேண. அ�பால இ� மா�
நட�கா�. �ட� ேமல ச��ய�!”
கபா�: ”ெப�ய ச��ய� ப�ற ���ய� பா�.
ெச�ர ����� ெதா��ல ��த� ேவ��டா.
எ���டா உன�ெக�லா� ஒ� ெதாட க�����
அ�ற� ைகேபா�.���� ெர��� ேவற?’
��கார�: ”ெம�தா�ேண. அ�த ��� எ�ன� –
���� �� ச�யா ��யல. வய�க� ேபால�
ெதா�� ெச�ய� ேபா� மா�ன� எ� த��தா�.
ம���� ���ேண!”
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கபா�: “யா�ரா, க����ட� க�ணா�ர�ைத. வர�
ெசா��. இ�ேம ெதா���� யா� ேபானா��
���� �� பா��, ச�யான ச�� வ�யா ேபா�
அ���� வர��, ச�யா. ��கார�, ந�ம �மார�
பா�.. ேபான தப, ச�யா ���� �� பா��,
அ�த�மா நைககட�தனமா இ��தத கவ���,
���யா அ��னா பா�. ��� �� ப��
தைலவா.. ”.
ச�� �ைகயான உைரயாட�தா�. ஆனா� ���
���� �� (Street View – Google Maps)
�க��
ச��ைச���ய
ெம�ெபா��.
ஒ�
இட���ேக ேபாகாம�, அ�த இட��� �கவ�
ம��ேம இ��தா�, கா�� �ல� அ�த ����
பய��தா�, எ�ப� இ���� எ�� ��ேயாேவ
இ��த
இட�����ேத
பா��கலா�.
ஒ�
�கவ��� எ�லா� ப�க�க��� எ�னெவ�ன
க��ட�க� ம��� �ல அைம��க� இ����றன
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எ��
பயன
��ட�ட
உ�வா�க�ப�ட
ெம�ெபா��. நா� ேமேல ெசா�ன ����
�ஷய����� ச��யமாக� ��ட�டலா�. ெரா�ப
கவைல ேவ�டா�. இ��� இ��ய நகர�க�
���� ���� வர��ைல. ஆனா�, உ�க��
அ�தர�க�
எ�ப�
எ�ப�ேயா
ப�ேபாக
வா����ள�.
ெபா�வாக ��ன� அ�தர�க சமா�சார�கைள
நா�
அல��ய�ப����ேறா�
அ�ல�
அ�யாம����ேறா�.
‘அ�தர�கமாவ�
ம�ணா�க��யாவ�’
எ��
ச�
க��
��வன��� அ�நாைளய தைலவ� �கா� ெம���
15 வ�ட�க� �� ெசா�னைத யா��
ெபா��ப��த��ைல. இ�� அ�ேவ �யாபார�,
ச�க�, த�யா� ெதாட��, அர�ய� ம���
ம���வ
�ைறைய
ஆ���பைட�க�
ெதாட����ட�.
ந�
அர�ய�
ச�ட�
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இய��யவ�க� ந��ைடய அ�தர�க�ைத �க��
��யஸாக
எ����
ெகா�டா�க�.
இ��
பய�கரவாத�ைத காரண� கா�� அரசா�க�க��
அ�� �ற� ச�ட ��க�க� ஏ�ப���� ெகா��
ெசய�ப���றன. இதனா� சாதாரண ம�த�க�
அவ�க� அ�யாமேல பா��க�ப��றா�க�.
ஆர�ப அச���தன�
ம�த�க� ஆ����கா�� உ�வானவ�க� எ�ற
�ய��ப� பா��தா�, நம�� ஆ����க�க�
உற��கார�க� தாேன? 90 க�� அ�ப� என��
பல ஆ����க உற��கார�க�. ேக��ேய படாத
ஆ����க ேதச��� ச�வா�கா� பல ேகா�
டால�க� ெசா�ைத அ�ப��காம� ம�ைடைய
ேபாட, அவ�� ெசா�ைத அ�ப��க 50/50
�ைற�� என��� ��ெர�� ெந��கமான
ஆ�ப��க� ஒ�வ� எ� அெம��க டால� வ��
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கண��
எ�ைண
அ��ட�
��ன�ச��
ேக�பா�. இவ�க� ேக��� �த� �க��
உ�ைமயானதாக ஆர�ப��� ேதா���. அ��த
நாேள, இ�ெனா� ஆ����க ேதச ச�வா�கா�
ம�ைடைய� ேபாட, இ�ெனா�வ� உ�கள�
ெந��கமான உற�னராக� ���பைத� பா���
உஷாரா� ����க�. �ற�, உ�க��� மன��
ேதா��� ேக��, ‘இவ�க��� எ� ��ன�ச�
�கவ� எ�ப� �ைட�த�?’. இ� ஆர�ப கால
அ�தர�க தா��த�. ஒ� இைண�தள ேசைவ
��வன��� வா��ைகயாள�க�� ப��யைல�
�����டா�, இ�ப� ஒ� ெபா� ��ன�சைல
அ���வ� எ��. ஏமா�தவ�க�ட� ���டலா�.
ஆனா� இ�� இ� ஒ� ெப�ய ெதா�லா� பல
மட��
இய�க��றைம�ட�
ெசய�பட�
ெதாட����டன.
இ�ப� அச���தனமாக� ெதாட��ய அ�தர�க
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ஆ��ர���, �ல வ��ன�க� ச�ம�த�ப�ட
�ஷயமாக
இ��த�
மா�,
ஒ�
ெபா�
�ர��ைனயா� ேமைல நா�க�� ��வ�ப�
எ�����ட�. இைண�தள �க�ேவா� (Internet
users)
அ�க��க
இ��ர��ைன��
வள�����ட�. வள�� நாடான இ��யா இத��
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�� �ல�க�ல. பல� அ�க அ�பவ���
இைணய���
ேம�வதா�
இ��ர��ைன
��யவ�கைள அ�க� தா�க வா����ள�.
ெபா�வாக, த� ��ைள, ெப�க� ேமைல
நா�க�� வ��பதா�, இ��ய ெப�ேறா�க���
��ன�ச� ேபா�ற �ஷய�க� ேதைவப���றன.
ேபர� ேப��ைய� பா��க �காஸா எ�� ெதாட��,
த�ைன அ�யாமேல �ைக� ம��� ெமஸச�ச�
ேபா�ற உட� ெதாட�� ெம�ெபா�� வைர
வள��� ேமைல நா�டவ���� நம��� அ�க
���யாச� இ�ைல. இ��யா�� ஐஃேபா�
ேபா�ற
��ய
ைகெதாைலேப�க�
�க��
�ரபலமைடய
ெதாட����ள�.
ெபா�வாக,
க��ய�ற ெதாைலெதாட��� பா�கா��, க��
வ�ேய இைணதள�கைள உபேயா��பைத �ட�
ச�� �ைற�தா�. அ��த �ல ஆ��க��
க����லா �வர ெதாைலெதாட�� (wireless
25

data communication)
இ��யா ேபா�ற
நா�க��தா� ப�ேசாதைன ெச�ய�ப��. காரண�,
50 ேகா� ைக�ெதாைலேப�க� உ�ள நா�கைள
�ர� ��� எ�� �டலா�. இ� எ�னேவா,
ேம� நா�� �ர��ைன எ�� நா� ஒ��� ைவ�க
��யா�.
அ��த க�ட தா�க�
��தாக ��ன�ச� அ��ப ெதாட��யவ�க� �ல
ஆர�ப கால அ�பவ�க� த���க ��யாத�.
யாேரா ஒ�வ� வ��� க���ெகா�� உ�க���
வய�ரா ேதைவ எ�� �ல பல ேபா�
இைணதள�கைள கா��
��ரமாக� �ரசார�
ெச�வா�.
கட���
இ����
உ�க���,
கனடா�� ம��� �ைற�த �ைல�� �ைட��ற�
எ�� உ�� ச���லாத ��ன�ச� அ���வா�.
�ல நா�க�� இ� ஒ� ��ய ��யா�� இைர�ச�
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எ�� �������. ஆனா�, பல ��யவ�க�
ெச��� �க� ெப�ய தவ� ச�யாக அ���
ெகா�ளாம� பல ��ன�ச�கைள ��ேனா�க�
(forward)
ெச�வ�தா�. ேநா��யா இ�த
��ன�சைல
10
ேப���
��ேனா��
அ���வதா� இலவச ைகெதாைலேப� த��றா�க�
எ��
அ��தமான
அ����க�,
உ�க�
��ன�ச� �கவ�ைய� ெத��� ெகா�ள நட���
ேமாச�. ��ன�ச�� ��ைளயா� பட�� அேத
ேமாச�தா�. ப�� வய�ப�டா� ேகா�����
ெச���க� – ��ேனா�� அ��பா��க�.
�ைறய
��சா��
கா��யா���ட�.
ேபையேய ச���ேபாேம!

ச��

இ��க ரா�சச�
இ�தஅ�தர�க�ர��ைன��இ��க�க�:
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1)

த��ப�டஅ�தர�க�
2) ெபா� அ�தர�க�.
த��ப�ட அ�தர�க��� பல �ஷய�கைள
உ�ளன. உ�கள� உற�க�, ெபா�ளாதார, ம���
ம���வ
�ஷய�க�.
இத�
�ைள�க�
எ�ப��ப�டைவ?
ெபா�வாக,
த�யா�
��வன�க�, உ�க� அ�தர�க�ைத உபேயா���
28

பல ெபா��கைள ��க� ���பாமேல வா�க
ைவ�ப�� �ய�� ெச�யலா�. உ�க� ம���வ
அ�தர�க�கைள அ��� �ல ம���வ வச�க�
உ�க��� ம��க� படலா�. உ�க�� �ெர��
கா�� ம��� அரசா�க எ�ைண� பய�ப���
உ�க��� �க ெப�ய �� இழ�� ஏ�படலா�.
அெத�ன
ெபா�
அ�தர�க�?
அரசா�க�
ச�ம�த�ப�ட
ரக�ய�க�,
பய�கரவாத
�ஷய�க�, ெபா� இட�க�� உ�க� நட�ைத
�வர�க�. இத� �ைள�க� எ�ப��ப�டைவ?
பய�கரவாத�ைத காரண� கா��, உ�க��
அ��பைட உ�ைமக� ம��க� படலா�. ெபா�
ஒ��� எ�ற ேப�� அரசா�க� உ�கைள�
த�மச�கட� ப��தலா�. பய�கரவாத��னா�.
�மான �லய�க��, த��ப�ட ேதட�க� ச��
அ�தர�க�ைத உதா�ன�ப���வைத இ�� நா�
ஏ��� ெகா�ள� ெதாட����ேடா�.
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பா�கா��
ேவ��மா
அ�ல�
அ�தர�க�
ேவ��மா எ�ற ேக�� எ��ேபா�, பா�கா�ேப
நம��� ெப�தாக� ப��ற�. ெபா� நல�
ேவ��மா அ�ல� அ�தர�க� ேவ��மா எ�ற
ேக�� எ��ேபா�, ெபா�நலேன நம���
ெப�தாக� ப��ற�. அேத ேபால, பய�கரவாத
ஒ��க��, த� ம�த உ�ைமக�� ைவ���
பா��தா�,
த�
ம�த
உ�ைமக�
மற�க�ப���றன. �ைறய பண� ெகா���
ெம�ெபா�� ேவ��மா அ�ல� �ள�பர
வரவா�
உ�வான
இலவச
ெம�ெபா��
ேவ��மா? இலவச ெம�ெபா��� �ைல உ�க�
அ�தர�க� எ�� ��� இ�� ஒ��� ெகா��ற�.
��ன�அ�தர�க�எ�ப�ஒ���தாரமான�ைற.
இைதநா�இ��க�களாக� ���தா���ட�.
த��ப�டஅ�தர�கப����,
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�லெதா����ப�கைளஅல�ேவா�:

1)
RFID
எ�ற��ப�.
இ��க�ேவா�ெபா��வா���வழ�க�கைளமா����ய�
இ�ெதா����ப����ஒ�ெபா�அ�தர�கதா���க��உ
2)
ஆேரா��ய
அ�தர�க�.
மரப��
ேசாதைனக�ம���கா���ைமப��அல�ேவா�
3) Phishing எ�ற �� ேமாச� ெச���
அ�தர�க தா��த�க�.
ெபா�அ�தர�கப����,
�லெதா����ப�கைளஅல�ேவா�:

1)
ஒ���
ேக�த�.
உ�க����
ெத�யாம�உ�க�உைரயாட�க�ப��ெச�ய�ப�வத��
2)

ெம�

வ�ட�

ெதா����ப�

–
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இைதைபேயாெம���வ�ட�(biometric
scanning) எ���ெசா�வா�க�.
3) ��ேயா க�கா���. இ�ெதா�� ��ப�தா�
வ�� அ�தர�க �ற�கைள அல�ேவா�.
�க� ���சா��தனமாக ந� அ�தர�க�க�
இ�வா�
ப�
ேபாவைத
எ�தைன
ேப�
உண��ேறா�? ச�ப���, ஒ� இ��ய ���ப���
இைணய உபேயாக �ைற எ��� �க��
�ேனாதமாக� ப�ட�. ���ப��� உ�ள அ�தைன
ேப���� ஒேர ���ச� �கவ�. ��������,
அ�வலக������� அ�ண�, த�ைக எ��
அைனவ�� ஒேர கட��ெசா� (password)
உபேயா���றா�க�! ���ப��� ரக�ய�க� ஏ��
இ�ைல எ�� ெப�ைம ேவ�. இவ�க�
��ன�க� உைட�க�ப�டா�, ���பேம ெத���
வ�த� ேபால அ�லவா?
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��ன��ய� �ற�த�
1998 ஆ� ஆ�� ெவ� வ�த ஹா���
�ைரபட� ‘The Enemy of the State’. �க
�����பான இ�பட��� �� ��� ஒ�
ெதா�லாள� வழ�க�ஞ�. அவ�� மைன��காக�
ப�� வா��� இட��� ஒ�வ� �க�� ப�ர�கமாக
அரசா�க�� அ�கா�களா� ெகாைல ெச�ய� ப�ட
ேபா� எ��த ஒ� ��ேயாைவ அவ�ட� ����
ெச�� ம�ைடைய ேபா�வா�. பாவ� ��, ஓ�
ஓெட�� பட� ��வ�� ஓ�வா�. ஹா���
மசாலா�க� தடவ�ப���தா��, இ�பட���,
அவ�ைடய அ�தர�க� ப��க�ப�வைத �க
அழகா� கா�����பா�க�. அவ�ைடய ஒெவா�
ேப��� ஒ��� ேக�க�ப��. அவ�ைடய வ���
கண�� கா� ெச�ய�ப��. அவ�ைடய �ெர��
கா�ட
உைறயைவ�க�ப��.
அவ�ைடய
அைடயாளேம மா���ப��. அவ�ைடய பல
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அரசா�க ப��க� மா�ற�ப�� அவைர ஒ�
��றவா�யா��� ��ன� �ய��க� அவைர�
ைப��யேம ����� வைக�� கா�����பா�க�.
அவ� ப��
அ�ல�க�
இ�பட���
கைத.
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70 க�� �த� �ைறயாக ��� ெச�ேகா�ைட
அ�ேக ெந�ச� �க சா��� ெசள� அ�பவ� �க
அசாதாரணமான�.
ெச�ைன
��
மா�ெக�
ேபால�லாம�
அ��ட�
ஏமா��வா�க�.
பயண�ைப (travel bag) ஒ�� அழகாக இ��க,
உைட�த இ���� �ைல �சா��ேத�. �ைல �க
அ�கமாக� கைட�கார� ெசா�னதா�, ேவ�டா�
எ�� ������ நைடைய� க��ேன�. ப�த�
நட�த�ட� கைட�கார� ெதாட��தா� – �ைல
பா�யா�ய�. என� ெபா��� தர�ப��ய
ச�ேதக� இர���பா�ய�! ேவ�டா� எ��
இ��� ப�த� நட�ைக�� கைட�கார� எ�ைன�
ெதாட���
�ைலைய�
கா�வா�யா��னா�.
��டா� ேபா�ெம�� அ��த ெத����� நட�க
ஆர���ேத�.
ெசா�� ைவ�தா�ேபா� இ�ெனா� கைட�கார�
பயண�ைப ஒ�ைற எ��� ேவ� �ைல��
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ெதாட�� ��க� பா��தா�. எ��� ச�ேதக�, ‘எ�
ெந���� பயண�ைப வா��பவ� எ�� எ��
ஒ������றதா?’. எ�ப� இவ�க� எ�ைன�
�ர���றா�க�? ��டா� ேபா�ெம�� ெசள���
ேவ� ப���� �ைர�ேத�.
உ�கைள

உதற�டாம�

��ன��யலா�
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ெதாட��தா� எ�ப� இ����? �� ��� ேபால
ஓட ேவ��ய�தா�. அ�ப��ப�ட சமா�சார�
RFID. (Radio Frequency Identiﬁcation
Tag) வாெனா� அைலவ�ைச�� ேவைல ெச���
��ப� இ�. 1999 � இத� ஆர�ப� எ�னேவா
சர�� �வர�
எ��பத�காக (inventory
control) உ�வா�க�ப�ட�. இத�� ��னா�,
ப�ைட ���� (bar code) �யமான UPC
(Universal
Product
Code)
உபேயாக�ப��த�ப�� வ�த�. RFID வ�த �ற�
சர�� �வரெம��த� இய�க��றைம �க��
��ேன�ய�. வா� மா�� ேபா�ற ெப�ய
��வன�க�,
�க�ேவா�
ெபா��
தயா��பாள�கைள RFID �ய�ப� ெபா��கைள
அைடயாள� கா��னா�தா� வ��ேவா� என
அட� ���க� �வ��ன. இத��� ���ட�
அ�தர�க����� எ�ன ச�ம�த�? உ�ள�,
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�ள��ேவா�.
�த��
இ�த
RFID
எ�ப�
ேவைல

ெச��ற�? ெபா��� ேமேல ஒ� ���ய
��ன� �� ம��� ஆ�ெடனா அட�க�.
ஒ�ெவா� ெபா����� ஒ� த��ப�ட எ� –
இைத ‘ேட�’ (Tag) எ�� அைழ��றா�க�. இ�த
Tag ஐ� ப��க ஒ� ப���� ��ன� க��
(RFID electronic reader) ேதைவ. இ��
உ�ள வச� எ�னெவ�றா�, ஒ� �� அ�வைர
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த�����தவா� ப���� ��ன� க�� Tag
ஐ� ப����ட ����. இதனா� பல அ�றாட
ேவைலக� �லபமா�ற�. கா�நைட, �க�ேவா�
ெபா��க�, ம��� தயா��� ச�ம�தமான க�சா
ெபா��கைள ��வ��ப� எ�தா�ற�. ப�ைட
���� ேபால�லாம�, பல ெபா��கைள ஒேர
ேநர��� ப�கக�� ����.
�த�ைமயான பயைன ��� ேவ� �த���
பய�ப��த ��ப�ைக�� வ�த� �ைன. இ�த
��ப�
��பைனயாள�க��
கன�.
உதாரண����, ஒ� ெப�ய ��ப� மா�ெக��� பல
���ய
இட�க��
ப����
க��கைள
ைவ����டா�, உ�க�� வா��� �ைறக�
��க� அ�யாமேல ப�� ெச�ய�படலா�.
ெபா��க� ஒ�ெவா���� Tag
உ�ளதா�,
அைத ��க� எ����ேபா� எ�தாக ப��
ெச�யலா�. அ�த ��வன��� �ெர�� கா��
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உ�க�ட� இ��தா� ேக�கேவ ேவ�டா�. எ�த
ெபா��க�� ேம� நா�ட� ெகா�� வா�காம�
����க� எ�� உ�க� வா��� ஜாதகேம
��பைனயாள� ைக��.
��பைனயாள�க�� ெந�நா� கன� இ�: உ�க�
���� ெவ�ேய உ�க��காக ஒ� ��ைப
ெதா�� ஒ�� இ���ற� எ�� ைவ���
ெகா�ேவா�.
உபேயா��த
ெபா��க��
உைறகைள அ�� எ���க�. ��பைனயாள� ஒ�
ப���� க�� தா��ய வ�� ஒ�ைற உ�க�
��வ�ேய
அ���வா�.
உ�க�
��ைபெதா���� உ�ள tags ஐ ப��தா�,
உ�க� ���ப� வார���� எ�தைன பா�,
ெரா��, ��ைட, ேகா� உபேயா�����க� எ��
க����டலா�. உ�க� அ��� உ�ள ��ப�
மா�ெக� உ�கள� உண�� ெபா��கைள� த��த
மா�� அ��� உ�க� வ��� கண������
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பண�
எ����
ெகா�வா�க�.
�ல
��பைணயாள�க� ஒ� ப� ேமேல ேபா�,
உ�கள� ���சாத�� ெப���� இ�ப�ெயா�
ப���� க��ைய ��க� ���னா�, இ���
ேம� எ�� ஆைச கா�ட �ய�� வ��றா�க�.
உ�க�� ேதைவக� உ�க� ைக�� இ��கா�.
ஆைச கா��, ேதைவ�� ேம� ெபா��கைள
உ�க� தைல�� க���ட� ��ட�தா� இ�.
�� ��� �ர�த�ப�த� ஒ����ைல
கனடா���� அெம��கா���� உ��ேலேய �க�
ெப�ய �ல எ�ைல. �க அ�க ப�னா��
�யாபார� நட��� எ�ைல�� இேத. ேவைல
காரணமா�
இ�
நா�க������
எ�ைல
நகர�க�� வ��ேபா� எ�ைலைய நா�ேதா��
கட��றா�க�. அெம��க�க��காக ஒ� வச�ைய�
�ல எ�ைல மா�ல�க� ெகா�� வ�தன.
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அெம��க�க�
த���ைசயாக
இ�த
வச�ைய
ஏ���ெகா�டா�
அவ�க���
எ�ைல கடைவ
எ�தா��.
அதாவ�,
கா�க��
ைலஸ�� தக��
RFID ெபா�����டா�, எ�ைல�� ��கேவ
ேவ�டா�. �� அ��� ��னேம ��க�
வ�வைத எ�ைல ஏஜ�� ப���� க����
ப���, உ�கைள� கட�க ��வா�. �ைள�கைள
அ�யாம�, பல அெம��க�க� இ�த ஏ�பா����
ஒ��� ெகா�டா�க�. இ�தைன வச� வா��த
�ஷய��� எ�ன �ைள� இ��க ����?
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எ�ைல
ஏஜ�ைட�
ேபால
��ட�க�,
ஏமா���கார�க� அைனவ�� ஒ� ப����
க��ைய
ைவ���
ெகா�டா�,
உ�கள�
நடவ��ைககைள ேவ� பா��கலா�. எ�ெக�லா�
�ெர�� கா�� உபேயா�����க�, எ�த வ����
கண�� ைவ�����க� – எ�லா� �க எ�தாக
ஏமா���கார�க� ைக��. அ�வள� எ�தா இ�?
ந�ப மா���க�, அ�வள� எ��. ப�ேவ�
ெபா�� �ட��க��� உபேயாக�ப���� ��ப�
இ�. இ�� எ�த �த பா�கா��� இ�ைல –
அெம��க எ�ைல ஏஜ��க� உபேயா����
(EPC Global Gen2) RFID �ைற��.
பல நா�க� இ�த ெதா����ப�ைத ���ய
ஆணவ�க��� ெகா�� வர ��ட� ���
வ���றன. பல பா�கா�� வ��ன�க� ��ய
ஆணவ�க��
பா�கா���ைமைய
����கா��வ�ட� தக����� கா����ளா�க�.
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இ��லா��, ம��� ெஜ�ம�ய பா�ேபா��க�
இ�� அட�க�. இ�த ஓ�ைடக� பல நா�கைள
RFID ஐ த��வ����� �ைற�க� காேணா�.
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உதாரணமாக மேல�யா 25 ���ய� ேத�ய
கா��கைள
அத�
��ம�க���
வழ�க�
ெதாட����ள�. கதா� அர� இ�ப��ப�ட ஒ�
கா���
�ர�
ேரைக�ட�
வழ�க�
ெதாட����ள�. �னா �க� ெப�ய RFID ��ட�
ஒ�� ெதாட����ள� – அத� 130 ேகா�
��ம�க���� ��ன� கா�� வழ��வ�
��ட��� ���ேகா�.
ம�ற நா�க� அெம��கா ேபால�லாம� ஓரள���
பா�கா��ட� உ�ள �ய��ட� (ISO 14443)
RFID
��ப�ைத
உபேயா����றன.
�ன
அர�ைடய ெக��� ச�� அ�க�. அ�த கா���
ம�ற நா�ைட�ட �வர� அ�க�. உ�க� ெபய�,
பா�ன�, மத�, �ழ�ைதக�� எ���ைக,
ெதாைலேப� எ�, ேவைல �ைல எ�லா� ப��
ெச�ய�ப��. ஜன�க�� எ�லா �வர�கைள��,
அவ�கள� நடவ��ைகக� ம��� இய�க�ைத
45

இ�ப� க�கா��த வ�ண� இ���ற�. எ�ேக
அ�தர�க�?
அரசா�க�க� இைத� க���ப��த அ�க�
நடவ��ைக
எ��ப��ைல.
த�யா�
��வன�கைள� க���ப��த ச�ட�க�� ச�யாக
��வ�பட��ைல. இ��ைல�� RFID ��ப�தா�
த�ெயா�வ� அ�தர�க� �க�� பா��க�ப��ற�
எ�றா� �ைகயாகா�.
ஆேரா��ய அ�தர�க�
வள��த நா�க�� த� நப�� ஆேரா��ய�
�க�� அ�தர�கமான ஒ��. ந� கலா�சார� ச��
ேவ�ப�ட�. உதாரண�, 2002 � வ�த ‘ப�ச
த��ர�’ எ�ற த�� �ைர�பட��� நாயராக வ��
ெஜயரா�� மக��� இ�தய��� ஓ�ைட எ��
பட� ��வ�� நைக��ைவ எ�ற ேப��
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ஊ��ெகா�லா�
த�ப�ட�
அ��ப�
ந�
கலா�சார�. ச�தாய �ழ�� ம�றவ�க���
வ���ள
ேநா�கைள�
ப��
அ�க�
வ�ப���ேறா�.
இ�வா�,
ெபா�வாக
ஆேரா��ய
ம���
ேநா�கைள� ப��� ேப�வத� �ைள�கைள�
ப�� நா� அ�க� கவைல� ப�வ��ைல. 1990
க�� ம�த மரப�� ��ட� (human genome
project) இ�த வழ�க�கைள மா��� வைக��
பல ��ய க������கைள த�த�. பல ���க
��யாத ேநா�க�� காரண� மரப�� ேகாளா�க�
எ�பைத இ�� நா� அ�ேவா�. அெம��கா
ேபா�ற
நா�க��
(இ��யா���
இ�
நக��ற�க��
ெதாட��
��ட�)
ஆேரா��ய�����
கவ���
ேவ��மானா�
ஆேரா��ய� கா���ைம ேதைவ. ெபா�வாக,
கா���ைம ெகா��பத�காக� �ல பல ஆேரா��ய�
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ப��ய ேக��கைள உ�க�ட� ஒ� ஆேலாசக�
ேக�பா�.
உ�க��
ப��ப�
(உ�க��
�ைனவா�றைல� ெபா���) கா���ைம�� ச�ட
��ட�க� ��ெவ��க�ப��. இ�� ஆேலாசக�
���யமாக ஆரா�வ� உ�க��� ஏ�கனேவ
இ����
ம���வ
�ைலக�
ப��ேய
(Preexisting conditions). உதாரண����,
உ�க��� ஏ�கனேவ இ�தய ேநா� இ��தா�,
அ� கா���ைம��� அட�கா�. அ�த இ�தய
ேநாைய� கா���ைம�� ேச��க அ�க க�டண�
(premium) க�ட ேவ���.
இ�� ஓரள��� சா��யமா� ேப� ��க�
உ�க�ைடய ஏ�கனேவ இ���� ம���வ
�ைலகைள
ஆேலாசக�ட����
மைற�கலா�.
உ�கள� ��ன� ஆேரா��ய ப��, அதாவ�
இ.ெஹ�.ஆ� (Electronic Health Record)
ஆேலாசக� ைக�� �ைட�தா�, உ�க� ஜ��ய�
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ப��கா�. அைவ டா�ட�� ���க� ைகெய����
உ�க�டேமா,
ம���வ��
அ�வலக��ேலா
இ���� வைரதா� உ�கள� ெபா�க� ெச���.
உ�கள� இ.ெஹ�.ஆ� யா�ட� இ��க ேவ���
எ�ப� �க ச��ைச���ய �ஷய�. கனடா,
ெட�மா��
ேபா�ற
நா�க��,
அரசா�க�
ேநாயா�க��
ப�க�.
அெம��கா��
இ��த���றா�க�.
இ��
ெகா�ைம
எ�னெவ�றா�, �ல கா���ைம ��வன�க�,
உ�க���
ஏ�கனேவ
இ����
ம���வ
�ைலகைள ைவ��, உ�க���� கா���ைம
அ��க ம��கலா�. உ�க��� ஆேரா��ய
கவ��� ம��க�ப�டத�� சம� இ�.
�ல அ�தான ேநா�க� ��வ�� �ண�ப��த
��யாம� ம���வ ��ஞா�க��� இ�ன��
சவாலாக இ����றன. இைவக� ெப��பா��,
மரப�� ேகாளா�க� (genetic disorders).
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உதாரண�, CF எ�� அைழ�க�ப�� Cystic
Fibrosis ம��� MD எ�� அைழ�க�ப��
Muscular Dystrophy ேபா�ற ேநா�க�. த��
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��மா�� வ�� ர�த� ���ேநா� (Leukemia)
இ�� உ�டா எ�� அனாவ�ய ஆரா���
ேவ�டா�! ஒ�வ��� மரப�� ேசாதைன
(genetic test) ெச�தா�, அவ��� இ�வைக
மரப�� ேகாளா� வர வா����டா எ��
ெசா���ட ����. ேம�வா�யாக� பா��தா�
இ� ந�ல ��ேன�ற�. இ�� 2000 ��
ேம�ப�ட மரப�� ேசாதைனக� க������
தா�தாவைர
ெச��றா�க�.
இ�வைக�
ேசாதைனகளா�,
ச�ப�த�ப�டவ���
ம��ம�லாம�, அவ�ைடய �ழ�ைதக�, ேபர�
ேப��க� அைனவ���� ேநா� வர வா����டா
எ��� ெசா���டலா�.
இ�த மரப�� ப�ேசாதைன அ��ைக யா�ட�
இ��க ேவ��� எ�ப� �க ச��ைச���ய
�ஷய�. கா���ைம ��வன��ட� அ��ைக
�ைட�தா�, ���ப���ேக ம���வ� கா��
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ம��க�படலா�. ேவைல ேத�� க�ெப��ட�
�ைட�தா�, ேவைலேய ம��க�படலா�. இ� ஒ�
வைக
மரப��
பா�பா�
(genetic
discrimination) உ�வா�� அபாய� உ�ள�.
இ�ைற�� இ� ெப�ய �ர��ைன��ைல. ஆனா�
வள��� வ�� ��ஞான �க���, ���ர��� இ�
��வ�ப� எ��கலா�. ம���வ அ�தர�க�
�க�� ��யஸான �ஷய�.
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2

அ�தர�க� யா�ேம, எ�ப�
எ�ப�… ப�� 2

���ெகா���உ�க�ைடய�ர��ைனகைள�
����ேறா�எ���ைட�தைத�����சா�யா�கைள�
ப��அ���இவ�கைள�
த���க�க���ெகா����ேடா�.ஆனா�,இைணய���உ
உ�க�ட���� ��க� அ���� அ�யாம�� �க
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சா��யமா� உ�கள� அ�தர�க �� ச�ப�த�ப�ட
���ய �ஷய�கைள� ெப�� �ய��க���

‘ஃ���’ (phishing) எ��றா�க�. ெபா�வாக
‘ஃ���’ �ைறக� பல ெதாட�� ��யா�க� �ல�
ெச�ய� ப�டா�� (க�த� ம��� ெதாைலேப�)
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இ�க��ைர�� இைணய��� நட�பைவ ப���
ச�� அல�ேவா�.
ஆ����க ச�வா�கா� ெப�ய ெசா�ைத ���
���
ம�ைடைய
ேபா��
சமா�சார�
�ைன����றதா? அத� வள��த, ����த ேமாச�
வ�வ�தா� ‘ஃ���’ . ெபா�வாக, இவ�க�
அ���� க�த� ஒ� ெப�ய �� ��வன������
ெதாட�� ெகா�வைத� ேபால ேதா���. இ�மா��
ந��� ��ன�ச�கைள� ப�லா�ர� ேப���
அ���வா�க�. �க சா��யமா� எ�த�ப�ட
��ன�ச�.
ஆ�ர�கண�கான
அ�ச�க�
அ���வ��
�ல
ஏமா�க�
�ைட�தாேல
இவ�க��� ெவ��. ��ன�ச� அ��ப அ�க�
ெசலெவா��� இ�ைல.
அ�ப� உ�க�ட���� எ�ன எ��பா��றா�க�?
ெப�தாக ஒ��� இ�ைல – உ�கள� �ெர�� கா��
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எ�,
அத�
பா�கா��
எ�,
உ�கள�
வ���கண��� கட��ெசா� (password) ,
உ�கள� அரசா�க எ�, அ�ல� உ�கள� தா��
�ற��� ெபய�. இைத ைவ�� எ�ன ெச�வா�க�?
�த�� உ�கள� �ெர�� கா��� �ல ��ன
��லைர� ப�வ��தைனக� ெச�� ச� வ��றதா
எ�� பா��பா�க�. �ற�, ���த வைர
���ட�தா�. இேத ேபால ‘ேப பா�’ (Pay Pal)
ேபா�ற வச�க�� எ� ம��� கட�� ெசா�
�ைட�� ��டா�, �ல பல ��, ���சாதன
ெப��, ேசாபா எ�� உ�க� ெசல�� ���
���தனேம ஆர���� ��வா�க�!
எ�ப� உஷாராவ�? �தலாக, உ�க� ெபய�
��க� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�. இவ�க�
அ���� ��ன�ச�� உ�கள� வ����
��ன� (logo) �ஜ� ேபாலேவ இ����.
ஆனா�, ‘அ�பான வா��ைகயாளேர’ எ��தா�
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ெதாட��வா�க�,
‘அ�பான
��
��க�
அவ�கேள’ எ�� எ��வ��ைல. உடேன உஷா�!
இவ�கள� ��ன�ச�� உ�க� வ�� அ���வ�
ேபாலேவ ஒ� இைண�� (link) ேவ� த�வா�க�.
உ�கள� நல� ேம� அ�கைற�ட� , ”உ�க�
�ெர�� கா��� ேமாச� நட����ப� எ�க����
ெத�ய வ���ள�. தய� ெச�� �ேழ உ�ள
இைண����� ெச�� உ�கள� உ�ைமயான எ�
ம��� பா�கா�� எ�கைள ப�� ெச��
���க�!”
எ��
அ�ைப
ெபா�வா�க�.
அ�ப�ேய ��க� ”��. ��க� அவ�கேள”
இ�லாதைத� கவ��கா��டா��, இைண���
ேமேல ெமளைச ேமவ (��� ெச�யா��க�)
���க�. இவ�கள� இைண�தள��� �கவ�
�ல� (உ�க� வ�� இைண�தள �கவ�
இ��கா�) ��� அ�ப��. இ� இர�டாவ�
உஷா�.
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இ� ேபா�ற ��ன�ச���� ச�யான இட� �பா�
(Spam) எ�ற �ேசஷ ��ைப�ெதா��. ஏதாவ�
ச�ேதக� இ��தா� உ�க� வ��ைய அைழ���
ேப��க�. ேம�க��ய வ��க� இ� ேபா�ற
ஏமா���கார ப�வ��தைனகைள ெம�ெபா��
ெகா�� உடேன (24 ம� ேநர�����) ����,
கா�� ெசா�த�காரைர� ெதாட�� ெகா�� உ�கள�
ப�வ��தைனயா எ�� �சா���றா�க�. இ��
ேவ��ைக எ�னெவ�றா�, நா� ஒ�ெவா� �ைற
இ��யா வ��ேபா�� எ� வ��ைய� ெதாட��
ெகா�� இ��யா ெச�வைத� ெத���ேப�.
இ�ைலேய�, ���� ேல��� கண�க� அ����
ெகா�வைத� ேக�க ேவ�� வ��, ‘அைர
�ராய��,
த��
பா����
எ�����
ஃபா������ வ���றா�க. �ெர�� கா�� ம���
உைத���!”
ஒ��� ேக�த�
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த�� ��மா�க��, கதாநாய�, காதல�ட�
மா��� ேப�வைத �ேழ அவர� அ�பா ஒ���
ேக�பா�. உடேன கதாநாய�ைய� தரதரெவ��
இ��� ெகா�� ஒ� ப��ைகயைற�� த���
கதைவ சா��வா�. அெத�ன, அ�தைன இ��ய
��மா கதாநாய�க�� ம�லா�கேவ ப��ைக��
���� அ��றா�க�? இைத� ப�� யாராவ�
‘ெசா�வன���’ ஆரா��� ெச�ேத ஆக ேவ���!
�ற� கதாநாய���� கதாநாயக���� ைக�
ெதாைலேப���
உைரயாட�
ெதாட��ற�!
கவ��க ேவ��ய �ஷய� எ�னெவ�றா�,
ைக�ெதாைலேப��� ஒ��� ேக�ப� ச�� க�ன�.
��
கா�ைட
ேவ�
மா���
ேப�பவ��
அைடயாள�ைத�
க��
ெகா�வ�
�க��
க�னமா�க� ப�வைத நா� பல ��மா�க��
பா���ேறா�.
க���� ெதாைலெதாட��ய�� க�யாண� ெச�த
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கால�
ேபா�,
இைணய�
ெதாைலெதாட��
(Internet Telephony) எ�ற �ழ�ைதேய
�ற����ட கால� இ�. ஒ��� ேக�ப� ஒ�
அ�தர�க �ற�. ைக ெதாைலேப� ேபா�ற
க��க��லாத கால��� இ��ேத ஒ��� ேக�த�
(wire tapping) நட�� வ�� ஒ� சமா�சார�.
ஒ��� ேக�பத�� ச�ட�ப� ஒ� ேத�த� ஆைண
(warrant) ேதைவ� ப�ட�. ஆர�ப கால���,
ெதாைலேப�� ப�மா�ற� (phone exchange)
வ�யாக ஒ� ம�த உத��ட� இைண��க�
ெகா��க�ப��
வ�தன.
ெதாைலேப��
ப�மா�ற��� ஒ� �� மா��� �ல� இ�வ�
ேப�வைத பா�கா�� ம��� ச�ட ��வாக�
ப�மைணக� ேக�க ���த�. ஓரள����
��றவா�கைள� ���க இ� ேதைவயாக��
இ��த�.
�லைமெரா�பமா���ட�.
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ைக�ெதாைலேப��ெதா����ப��க��ம���ப��கதாக
அ�ேதா�இைணய�ெதாைலெதாட��இ���ஒ���ேக�ப
’இ���� டா�� வ���� எ�ன ெசா���
ெகா��தா உ�க ��ச�?’
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எ�� ெச�ைன�� உ�ள பா��, ேம�� ஜா���
மயா���
உ�ள
ேப��ைய
�சா��பா�.
இைணய�
�லமாக�
ேப��
பா����
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ெதாைலேப�
எ�ைண�
பா��தா�.
பா�ட����� ேப�வைத� ேபால�தா� ெசா�ல
����. இ� இைணய ெதா����ப ��ைத.
(Local Number Portability எ�ற இடம�ற
��ப�) இேத ேபால ெப����� வா�� ஒ�
ெஹ���லா
��ரவா�
த�
அெம��க�
��டா��ட�� எைதயாவ� தா�க� ��ட� ேபாட
����.
��க�
எ�னெவ�றா�,
இ�
ேப�சாள�க�ைடேய, �ல பல ெதா����ப ேசைவ
��வன�க� உ�ளன. மயா� உைரயாடைல
எ���� ெகா�ேவா�. ெச�ைன நகர��� உ�ள
பல இைணய ேசைவ ��வன��� ஒ��� �லமாக
உைரயாட�� ஆர�ப�. �ற� ேம�� ேஜ�
��வன�. இ�தைன��� பா����, ஒ� பா�ட�
நகர எ������ தா� அைழ�ப� ெத�யா�.
�ற�, மயா��� உ�ள பல இைணய ேசைவ
��வன��� ஒ��� �லமாக உைரயாட��
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���. ந���, சா��ைல�,, ைம�ேராேவ�,
ேகாஆ�� ேபா�ற �லபல ெதா��� இைட
சமா�சார�க�. எ�ப� ஒ��� ேக�ப�? ேத�த�
ஆைண எ�ப� உ�நா�� ச�ட ஆைண.
ேதா�ற���
உ�நா��
உைரயாட�
ேபால
ேதா��னா��, இ� ஒ� ப�னா�� உைரயாட�.
�ைக�
ேபா�ற
வச�க�
இைத
ேம��
��கலா����ளன.
இ�
�ைக�
ேப�சாள�க�ைடேய
ெதாைலேப�
எ�ேண
ேதைவ��ைல. ச� ெச��றா�களா அ�ல�
�யாபார�
ேப��றா�களா
எ�ேற
ெசா�ல
��யா�. இ�த வள��� ஓரள��� த��ப�ேடா�
அ�தர�க� காவ��� ெவ�� எ�� ெகா�டா��,
ெபா� நல� பா��க�பட வா����ளைத ம��க
��யா�. இ�த �ஷய��� இ� ப�க� இ��ப�
ெத��. த� ம�த அ�தர�க�, ந� அர�ய�
சாசன��� உ�தரவாத� ெச�ய�ப���ள�தா�,
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இ� ஒ� ஜனநாயக� �ர��ைன. பய�கரவாத�தா�,
இ� ஒ� பா�கா��� �ர��ைன���ட. உல��
ப�ேவ� ஜனநாயக நா�க�� அ�க ச��ைசைய�
�ள����ள ஒ� ���ய �ஷய� இ�.
ெம� அ�தர�க�க�
காவ� �ைற�ன� ��ற�கைள� க�����க 100
ஆ��க��� ேமலாக� ைகேரைகைய உபேயா���
வ��றா�க�.
அெம��கா��
உ�நா���
பா�கா��� �ைற (homeland security) ஒ�
ப� ேமேல ேபா�, பய�க� �ல�ட� ப�� �ர�
ேரைககைள�� ெப��� ெகா�� அவ�கள�
நா�����
அ�ம��க
��ெவ���றா�க�.
�ர�க�
ஒ�ெவா����
ெவ�ேவ�
ேரைக��டா�. ஒ� �ர� ேரைகைய ஏமா��
�டலா�. ஆனா� ப�� �ர� ேரைககைள ைவ��
ஏமா��வ� ச�� க�ன�. பல உய� பா�கா��
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தள�க�� ப�� �ர� ேரைக�ட� எ�ைண�பைச
ம��� உ�ண� ெகா�� �ளா��� ��தலா�ட�
நட��றதா எ�� �க ச�� வா��த வ��க�
��ெவ����றன.
��ய
ம��க��க��
ைகேரைக வ��க� (ﬁngerprint scanner)
வர� ெதாட����ட�. இைத� ப�� அ�க�
ேபச�படாத சமா�சார� இ�: ஒ� ஆ�ர�
வ�ட�க�� 5 வ�ட�களாவ� தவ� ெச�ய
வா����ள�. ச�தாய� பா�ைவ�� ைகேரைக
எ�ப� ��ற�க�ட� ேச��� பா��க�ப��ற�.
ஒ�வ�� ைகேரைக எ��க�ப�டா�, அவைர�
ப��ய ம���� ��ற��வ� இய��. இ�
மா�வ� ேம�ப� நைட�ைறக� பரவலானா�
ஏ�படலா�. ஆனா� ேம�ப� நைட�ைறக� இ�த
ம����க��� வண�� மா�த�கைள அைடவ��
ேந�மா எ�� பா��க ேவ���.
�க

வ��

வ��க�

(Facial

Scanner)
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பா�கா����

பய�ப��த�ப���ளன.
ஆனா�,
�கவ��
மாற���ய�. தா�, �ைச வள��தாேலா, அ�ல�
�ைக அல�கார� மா�னாேலா வ��க� �ழ��
த�� ��ெவ��க வா����ள�. ெப��பா��
�கவ�� ைகேரைக ம��� இதர ��ப�க�ட�
பய�ப��த�ப��
வ���றன.
த�யாக
��ெவ��க
உக�த
��ப��ைல.
இ���
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��றவா�கைள�
ேதட
காவ��ைற�ன�
உபேயா���� �ைறக�� ஒ��.
க���
வ��க�
(iris
scanning)
பல
உய�
பா�கா��
தள�க��
�ல
வ�ட�களாக
உபேயாக�ப��த�ப��ற�.
பல
ஹா���
��மா�க�� பா�������க�. ைக ேரைக�ட�
க��� (�டா� �ெர��� ����� ேபான
�ஷய��!) வ�ட�� ெச�த�ட� ஒ� �ேனாதk
கத� வழ�க���� மாறாக� ��� ேகாண���
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�ற���!
க���க�
ம�த���
ம�த�
மா�ப�மா�. �க வ�� அள� இ�லா��டா��,
க��� வ�ட�க��� தவ� ேநர வா����ள�.
அ�ேதா�,
இ���ைம
வ���
ெசயலா��
அ�கா�த�
த�யா�
��வன�களா�
உ�வா�க�ப�டைவ. �� ம�ற��� ெச�லா�.
ெபா�
ம�க���
இத�
ெசய��ைறக�
ெவ��ட�ப�வ��ைல.
ம�த� �ர� ைவ��� பா�கா��� �ைற
இ�ெபா��தா� வ���ள�. ‘�வா�’, ர����
ேவ��மானா�
உத�யாக
இ��கலா�.
ஜலேதாஷ� ���தா� �ழ�� ���!
இ� ேபா�ற ம�த உ���க� வ� வ�ட�க�
பேயாெம��� வ�ட� (biometric scanning)
எ�� ெபா�வாக அைழ�க�ப���றன. இ��ைற
வ�ட�க� ஒ� த�யா�/அர� ��வன���
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அ�ம�����
(authentication)
உக�த
��ப�கேள.
பர�த �ர��� இவ�ைற�
பய�ப���ைக�� ��க�க� எழலா�.
�மான �ைலய�க� ம��� பல ெபா� இட�க��
ெச�ய�ப�� வ�ட� ப��க� (scanned
electronic records) ஒ� த� நப� ெசா��.
பா�கா���காக� ெச�ய�ப�டா�� ��ன��
ப�வாக
இ��பதா�
எ���
��ட�பட
வா����ள�. தவறான ைகக�� ���னா� இைத�
ெகா�� ஒ� அ�பா���� பல ��க�க�
ஏ�ப��த ����. இ�த �ஷய��� த�யா�
��வன�க�� அரசா�க�� �� – அ�க�
ேப�வ��ைல. ைகேரைக சமா�சார� ��ற�கைள
ஆ��� த�டைன அ��பதற� எ�� நா�
ஒ���ெகா��ேறா�. ஆனா� ம�ற பேயாெம���
�ஷய�க�� ெபா�ம�கைள, ந�ைம� கல��
ஆேலா��காம�
ரக�ய���,
அவசரமாக
70

��ெவ��ப� ச�� உ��த�தா� ெச��ற�.
ஓரள��� இ� அரசா�க�க� த�நப� அ�தர�க
உ�ைம�� நட��� தா��த�தா�. ஜனநாயக
�ைற�� நா� வா�க��� அம���ய அரசா�கேம
ச�ட�ைத உபேயா���, பா�கா�ைப� காரண�
கா�� இ�ப� ெச�வ� ந�ன வா��ைக��
ேசாக�.
��ேயா க�கா���
��ேயா கா�ரா�க� �க ம��� ��டதா�,
அவ���
பைழய
உபேயாக�க�
ச��
பழ���டன. வள�� �ழ�ைத�� வள����
��கல�க�, பைழய ந�ப�க�ட� ச���� எ��
எ�த� ெதாட��னா� பல� அ��த க��ைரைய�
ப��க� ேபா���வா�க�. ேம�க��ய நா�க��
ச�வ சாதாரணமாக ஒ�ெவா� நா�� நட���
நைட�ைற ஒ�ைற பா��ேபா�:
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1. காைல ம� 6:00: சா�நாத� த� காைர
கரா����� ெவ�ேய எ���றா�. அவர�
அ��த ��� ��ேயா ���� அவ��
ெசய�கைள� ப�� ெச��ற�.
2. காைல ம� 6:05: சா�நாத� �வ�பா�
��ட ஒ� ேபா��வர�� �ள�ைக�
(traﬃc light) கட��றா�. �வ��
�ள�ைக� பா��காம� கா� ஓ���றாரா
எ�� ஒ� ��ேயா அவர� காைர ����
ப�� ெச��ற�.
3. காைல ம� 6:10: சா�நாத� ஒ�
ெப�ேரா� ப����� ெச�� கா���
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ெப�ேரா� �ர���றா�. கா� ெகா��காம�
ஓ���வாேரா எ�� ��ேயா கா�ரா
அவைர� ப�� ெச��ற�.
4. காைல ம� 6:20: சா�நாத� அவர�
வ���� ஏ�எ�� பணெம��க ெச��றா�.
அவர� �� ப�வ��தைனைய�� ஒ� ��ன
��ேயா கா�ரா ப�� ெச��ற�.
5. காைல ம� 6:20 �த� 6:50 வைர:
சா�நாத� ஒ� ��ன �� ந�ச��ரமாக�
ேபா�றா�. அவ� ெப�தாக ஒ���
ெச�ய��ைல. ஒ� ெப�ய
ெந��சாைல��� �ைழ�� ஒ� 30 �.�.
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பய���றா�. ஒ�ெவா� 5 �.�.��� ஒ�
��ேயா கா�ரா அவ� ேவக எ�ைல�� ேம�
பய���றாரா எ�� ப�� ெச��ற�. இ�
ேபா��வர�� ெந�ச� ��வாக�����
உபேயா��க�ப��ற�.
6. காைல ம� 6:55: சா�நாத� காஃ�� கைட
ஒ����� �ைழ�றா�. அ��� அவைர�
ப�� ெச�ய ஒ� ��ேயா தயா�.
7. காைல ம� 7:05: சா�நாத� அவ�ைடய
க�ெப� கா� �����ட���� உ�ேள
வ��றா�. க�ப� ஒ���� ஒ� ��ேயா
கா�ரா அவ� எ�� ����னா�� ப��
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ெச�ய� தயாராக இ���ற�.
8. காைல ம� 7:10: சா�நாத� அவ�ைடய
க�ெப� �ைழ�� அவ�ைடய அைடயாள
�ளா��� அ�ைடைய ஒ� வ����
ச����றா�. அ��� ஒ� ��ேயா கா�ரா
அவர� ெசயைல� ப�� ெச��ற�.
இ� சாதாரண அ�றாட ேம�க��ய நா��� காைல.
ேமேல சா�நாத� அவர� அ�வலக�����
�ைழயேவ இ�ைல. �ைற�தப�ச� 13 �ைற
படெம��க�ப���ளா� (அவ� தா��ய �ல பல
ேபா��வர��
�ள��கைள
இ�ேக
���
��ேடா�).. ச�� ேயா���க�. அவ� எ�ன
கமலஹாசனா?
அவ�ட�
யா�
அ�ம�
ேக�டா�க�? பா��க� ேபானா� பா�பரா��
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ெதாட��
ஹா���
ந�ைக���,
சாதாரண
ம�த����
அ�க
���யாச��ைல.
சாதாரணமானவ��
�ைக�பட�ைத
யா��
அ�ச���� கா� ப��வ��ைல. இ�தைன���,
படெம��த
பா�
கா�ரா�க�
சா�நாத��
வ��பண������ வா��யைவ! இ��யா ேபா�ற
வள�� நா�க�� ெபா� இட�க�� ��ேயா
க�கா���
அ�க���
வ��ற�.
த�யா�
�ைற�� பா�கா���காக உபேயாக� ெச�ய�ப��
க�கா��ைப� ப�� நா� இ��� ேபச�
ேபாவ��ைல.
ெபா�வாக ��ேயா க�கா��� ெபா� ம�க��
பா�கா���கா� ெச�ய�ப�வதாக அரசா�க�க�
ெசா���றன. இ�� ஓரள��� உ�ைம���
எ�பைத ம��க ��யா�. உதாரணமாக, 1994�
அெம��கா ஓ�லெஹாமா�� நட�த ����
தா��த��� ���ய ���, ஒ� ஏ�எ� கா�ரா
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எ�பைத அ�ேவா�. ல�ட� பாதாள ர��
���� தா��தைல நட��ய ��றவா�கைள�
க�����க ��ேயா கா�ரா�க�தா� உத�ன.
ேபா�ஸா� எ�லா ��ற� நட���ற இட�க���
இ��க
��யாேத?
��ற�
ெச�வேத
ேபா�ஸா�தாேன எ���க�. அ� ேவ� �ஷய�!
��ேயா க�கா��� ப��ய ெபா� �வாத� ச��
��கலான�. �ல இட�க�� கா�ரா�க� இ��ப�
ஒ� பா�கா�� உண�ைவ� த�தா��, அ�ேவ
�ைகயானா� பா�கா�ேப ச�� பயமாக மா�வ�
�ேனாதமான�. “உ�க�ட� மைற�க ஒ���
இ�ைலெய�� ஏ� பய�பட ேவ���” எ�ப�
ஒ� வாத�. ஆனா� இ�வாத� ���யமான ஒ�
ேகாண�ைத� �ற�க���ற�. “த�ெயா�வ��
அ�தர�க�, அர�ய� ச�ட�தா� உ�தரவாத�
ெச�ய�ப�ட�.
ஏ�
அரசா�க�
அ�றாட
வா��ைக�� ஊ�றவ ேவ���?” எ�ப� �க
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���யமான
ேக��.
ேம��
எ�லாைர��
எ�ேபா�� ச�ேதக��ட� இ�த� கா�ரா�க�
பா����றன எ�ப� ச�க�ைத� ப�� எ�ன
ெத����ற�? ம�கைள ந�ப ��யா� எ��
க��� ச�க��� இய�� எ�ன வைக?
ெபா� இட�க�� ஏற��ைறய அ�தர�க� எ�ற
ேப���ேக இட��ைல எ�ற �ைல ச�� �ர��க
��யாத ஒ�றாகேவ ப��ற�. �க� ெப�ய
�ைளயா���
ேபா��க�
நட���ட�க��
(ஒ����, ஓ�ஐ,, ��ப� ெபள�) ��றவா�கைள
���க, ��ற�கைள த���க ��ேயா சாதன�க�
உத���றன. இ���ேயா ��ப�க�ட�, �க
வ�� க�ட�த� ( face recognition
technology) ெதா����ப�� இைண�தா�,
�ைள�க�
கவைல��
இடம���ற�.
��றவா�க� ப��ய தகவ�க� ம��ேம இ�த
அரசா�க தகவ� தள��� ேச��க�ப�� இ����
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எ�� யா�� உ�தரவா�� ெகா��ப��ைல. இேத
��ப�தா� நம� �மான/ர�� �லய� ம��� பல
���ய
ெபா�
இட�க��
உபேயாக�ப��த�ப��ற�. கா�ரா ெதா����ப�
வள���, கா�ரா�க� �ழ�� ம��� ஜூ� ெச��
���யமா�
படெம����
�றைன�
ெப����டன. ��� ம��பான ஒ� உ�வ�ைத
ெம�ெபா�� ெகா�� ���யமா��� �றைம��
இ�� வ����ட�.
�ைள� – ேதைவ�ப�டா�, உ�க�� ஒ�ெவா�
ெபா� இய�க�ைத�� அரசா�க�தா� க�கா��க
����.
கனடா ேபா�ற வள��த நா�க��, ெபா� ம�க��
அ�தர�க பா�கா���காக ஒ�ெவா� மா�ல����
Privacy Commissioner எ�ற ஒ� உய�பத�
அரசா�க�தா�
உ�வா�க�ப���ள�.
ெபா�
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இட�க�� எைத, எ�����, எ�ெபா��, எ�ப�
க�கா��கலா� ஆ�ய ���ைறகைள இ�த
அைம�� ெவ���� அமலா�க�� ெச��ற�.
ஓரள��� இ� ேபா�ற அைம��க� ெபா�
ம�கைள� ேத��னா�� அர�ைடய ெசய�க�
���த
ச�ேதக�
��வ��
���யதாக�
பட��ைல.
�ல உ��ப�யான ேயாசைனக�
1. ���ெக� ர�கரா ��க�? ெட���கேர
ேக�டா�� உ�க� கட��ெசா�ைல
ெகா��கா��க�.
2. கட��ெசா�ைல ��யஸாக எ����
ெகா���க�. ��மா மக� ேபைர ைவ���
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ெகா�ளா��க�. இத��� பல ந�ல �ைறக�
இ����றன. உதாரண�, ��க� கட�த ப��
வ�ட�க�� 7 ��க�� வ�����கலா�.
அ�த 7 ��க�� �த� எ��ைத,
உ�க�ைடய ��மண வ�ட�ேதா�
இைண�� ஒ� கட��ெசா�ைல
ேத��ெத��கலா�. உ�க��� ம��ேம
ெத��த �ஷய� இ�. ���ப��
உற�ன�ட� இ�கட��ெசா�ைல ப����
ெகா�ளா��க�.
3. ஒ� இைண�தள��� ப�� ெச��
அ�தள�ைத �ைறய உபேயா��க ���பமா?
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ப�� ெச�த�டேன அ�தள� உ�க���
அ���� கட��ெசா�ைல உ���ப����
��ன�சைல அ������, கட��ெசா�ைல
ஒ� ���ய ��தக��� எ�� ைவ���
ெகா���க�.
4. ஆ����� ெத��� எ�� உ�கைள� ப��ய
அ�தர�க �ஷய�கைள ��றாமவ�ட�
(நா�காமவ�, ஐ�தாமவ�� இ�� அட���)
ப���� ெகா�ளா��க�.
5. எ��ட� ரக�யேம இ�ைல எ�� உ�க�
�ைக�பட� ம��� �கவ�ைய ப�ர�கமா�
ஃேப����� ேபா�� அல���
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ெகா�ளா��க�.
6. ���, ஹா�ெம��, யாஹு ேபா�ற
இைணய அைம��க� ப�ேவ� ேசைவகைள
வழ���றா�க�. உதாரண����, உ�க���
�ெம�� கண�� ஒ�� உ�� எ��
ைவ��� ெகா�ேவா�. அத�கான Proﬁle
ஒ�� ஏ�ப���� ெகா���க�. உ�க�
ப�� ந�ப�க�ட� அர�ைட அ��க ஒ�
��� �� ஆர���பதாக ைவ���
ெகா�ேவா�. அேத ��� Proﬁle ����
உபேயா��க�ப��. ப�� ந�ப�க��காக
உ�க� �கவ�, �ைக�பட�, உ�க�
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நா������� ெபய� எ�� சகல�ைத��
ெகா��� �����க�. உ�க�� அ�தைன
��� ச�ப�த�ப�ட ெதாட���� இ�தைன
�வர�கைள�� ச�ம�த�ப�டவ�க�
பா��கலா�. �க ேயா��� உ�க� Proﬁle
ஐ உ�வா���க�.
7. உ�க� வ��ேபால பாசா�� ெச���
��ன�ச� வ�தா� வ��ைய அைழ��
�சா���க�.
8. ��க� க�� �வ ப�தரா? ��வ�ணாமைல
ெச���க�. அனாவ�யமாக� �வ� பட�ைத
��ன�ச�� ��ேனா�� அ��பா��க�.
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9. மைற�த ஆ����க, ெத� அெம��க
பண�கார ச�வா�கா�க� உ�க� �பா�
��ைபெதா���� இ��க ேவ��யவ�க�.
10. கனடா�� �ைற�த �ைல ம���க�,
வயா�ரா, இலவச ேநா��யா -மற�காம�
உ�க� �பா� ��ைபெதா����. ���தா�
�பா� கா�� ெம�ெபா�ைள உ�க�
க���� ����க�.
11. இைணய��� இ��பவ�க� எ�லா�
உ�தம�க� அ�ல. ப��த ஏமா���கார�க�
அ�க� உல�� இட� இைணய�.
12. பண� ச�ப�த�ப�ட ப�வ��தைனயா?
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உ�க� இைண�தள �கவ� https:// எ��
ஆர����றதா எ�� பா��க��. கைட���
உ�ள ‘s’ பா�கா�பான இைண�தள�ைத
���ப�. (Secure http – SSL
encrypted). வ���கண�� ம���
ஏ�எ� எ�க� அ�ல� ேப பா�
(Paypal), ம��� �ெர�� கா��, அரசா�க
எ� (Social Security Number)
எைத�� ெகா����� ��க� கவ����
பா��தா� பல �ர��ைனகைள� த���கலா�.
ஆைசயா� அ�ண� மக� �� ���றா�
எ�� http:// �வ��� இைண�தள���
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உண���வச�ப�� �ெர�� கா�� எ�ைண�
ெகா��கா��க�.
13. அரசா�க� ஏேதா ஒ� ச�ைகைய� ��ரமாக
�ர�சார� ெச�தா� அ�தர�க� ப�� ச��
ேயா��� ��ெவ��க�.
14. ஆ�ப����� சக�� ேம��� (எ�ன
ெபா��த�!) மரப�� ேசாதைனக�
எ��தா�, அ��ைகைய யா�ட�
அ���வா�க� எ�� �சா���க�. கா�
ெகா���� உ�க��� அ��ைகைய�
ெகா��க� ேகா��க�. தகவைல� ெப��
நப�கைள� �ைற�த ப�ச எ���ைக���
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���க �ய��க�.
���ைர
எ�.�.� �� பாடைல ���� ஒ� �ைற
பா��ேபா�:
அ�தர�க� யா�ேம, ெசா�வெத�றா� பாவேம
ஏைழ��
அ��மா?

த�ைமைய

(காதைல)

மா�ைக

இ�க��ைரைய
ப����
�லேர��
த�க�
இைணய/ஷா��� வழ�க�கைள� ச�� மா���
ெகா�டா�, அ�ல� அ�தர�க� ேகாண���
த�கள� ��, �காதார, அரசா�க �ஷய�கைள
ேயா��தா�,
இ�க��ைரைய
எ��யத��
பய�����.
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3

வைல�� ���� த����
அ���ெதா��

ஜூ�
26,
2010:
�டா�மைழெப�தநா�இ�.பா�ேபெஜய���க�நாடகஇ
க�������ர��னா�,ஊ��ைமய�ப����ஒேரகலவ
G20மாநா�எ�றஅர�ய��ட��பலநா�க��அ�வ�ெ
பலகலக�கார�க�க�ணா�கைளஉைட��,�லகா�கைளெக
’அைம����கா’த��நா���கா���ைம!)இெத�லா���
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அைத�ட� ���, இ�த ெச�� எ�ேலாைர��
ெச�றைட�த �த�. ெடாேரா�ேடா�� �ல ��
ேர�ேயா �லய�க�, �ல �� �� சான�க�, ஒ�
30 ெச���தா�க� எ�� ��யா��� ப�சேம
இ�ைல. ேர�ேயா��, ���� வ�� ���,
���ட� எ�ற ச�க வைலயைம�� �ல� இ�த
ச�பவ�க�
நட�க
நட�க
���
(�ல
வா��ய�கேள ெகா�ட ெச��க�) ெச�ய�ப�ட�.
கலவர� நட�ைக�� �ல ேபா�� அ���ற�க��
நட�தன. அைத�� ��� ெச�தா�க�. ேம�� பல�
ெச�ேப� கா�ரா�க�� பட� ���� வைல��
உலவ ��டா�க�. எ�லா� 777 ேபால ���
ப���ைகயாள�க�! அ��தநா� நக�� ெப�ய
ெச���தாளான ெடாேரா�ேடா �டா�,
எ�ப�
அத� ��ப�க� ��� ெச�தா�க� எ��
�லாவா�யாக �ள�����த�. எ�ன நட��ற�?
ெப�ய ெச���தா�� ��ப�க� ஏ� ��� ெச�ய
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ேவ���?
அ��தப�யாக அ�கா�க� �� ெமா��னா�க�.
ந���� ெசா�வா�கேள – ேலசான த�ய�
�ரேயாக�
–
��ட�த�ட
அ�
மா��
ம���னா�க�. ெப�ய ப���ைகக� தைலய�க�
எ��ன. �ற�� எ��தாள�க� (columnists)
த�கள� �ேசஷ க����கைள த�க�ைடய
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�ைக�பட�க�ட� அல�� த��னா�க�. ைக�
ெச�ய�ப�டவ�க�
��தைல
ெச�ய�பட
ேவ���, இ� ஜனநாயக உ�ைம எ�� �ல�
ஊ�வல� நட��னா�க�. அரசா�க ச��� அல���
ெகா�ள��ைல.
அ��த
�ல
நா�க��
அெம��கா��
ர�ய
உள��
��ட�,
உலக�ேகா�ைப கா�ப�� எ�� ஏற��ைறய G20
ைய மற�க வா�����த�.
ஆனா� மற�க �ட��ைல ���ட� ேகா��.
இ�� பல ���க�. ���ட�� ச�� வா��த
hash tags எ�ற �� வா��ைதகைள�
பய�ப���, பல �� ப���ைகயாள�க��
நட�தவ�ைற சா��ய�க�ட� அல� அரசா�க�ைத
த�மச�கட�ப���னா�க�. ஜூைல �த� வார���
ேபா�� அ�� ��யதா எ�ற ஆராய �சாரைண
க�ஷ� அைம�க அரசா�க� ��ெவ����ப�
ஆ���ட�. ெப�ய ப���ைகக�, ெதாைல�கா��
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வைலயைம��க� ெச�ய ��யாத ஜனநாயக�
கடைமைய
50,000
���ட�க�
250
வா��ைத��� பல ெச��களா� இைணய���
இைண��
அரசா�க�ைதேய
ப�ல��க
ைவ�����றா�க�. இவ�க� இ��ட� ��வதாக
இ�ைல. �சாரைண�� ஒ�ெவா� நா�� ���
ெச�� ெகாள�ப� ஏதாவ� நட��றதா எ��
அைனவைர�� ஒ��காக நட���ப� எ�ச��ைக
ேவ� ����ளா�க�!
ஜூைல 7, 2010: வட அெம��கா��
�ைட�ப�� �ைளயா�� �க�� �ரபல�. இ��
ஏராளமான
டால��
�ட.
அ��
காைல
�ைளயா�� தைல�� ெச��: Chris Bosh
எ��� ெடாேரா�ேடா ரா�ட�� �� �ர� மயா�
���
எ�ற
அெம��க
����
ேசர
��ெவ�����ப�. இ�� எ�ன ெப�ய �ஷய�?
���, ப���ைகயாள�கைள� ���� த� ��ைவ�
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ெசா�ல��ைல. ஜூைல 6ஆ� ேத� இர� த�
���க��� ��� ெச�தா�. ��, ேர�ேயா,
ெச���தா�க� எ�ேலா�� ���டைர ேம�ேகா�
கா�� எ��/ேப�னா�க�. �ைற�பாக ைட க���
ெகா��, ரா�ட��, ஏ� ெசா�னா�தா� ெச��
எ�ற கால� மைலேய�� ேபா���ட�. ெப�ய
ெச��யாள�க� ���டைர�� ஃேப���ைக��
ந��
ெச��
ேத��றா�க�.
இத�கான
உதாரண�கைள இ��யா�ேலேய �ட பா��கலா�.
���ட�� உல�� �ரபல�க� ���யமாக
ஏேத��
ெசா�னா�
உட���ட�
அைவ
mainstream ெச�� ��வன�க�� ��ப��
ெச�ய�ப���றன.
��ரவ�, 2010: வட அெம��க ���� இர��
காெம� கா��க� ெரா�ப �ரபல�. இைத Stand
Up
comedy
எ��றா�க�.
ந�ல
நைக��ைவயாள�க��� பல ���ய� டால�க�
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ச�பள� வ�ட����. இ�த இர� காெம� ேநர���
ப�ெக��க
�ள�பரதார�க�,
ப�ேக�பாள�க�ைடேய க��ேபா��. அர�ய�,
�ைளயா��, ெபா��ேபா��, ��ஞான� எ��
எ�லாவ�ைற�� ��டல��பா�க�. இ�ப� NBC
எ�ற அெம��க சான��� Conan O’Brien
எ��� நைக��ைவயாள� வார இர�க�� 1 ம�
ேநர கா�� பல வ�ட�களாக� ெச�� வ�தா�.
�ைர��� ��னா� நட�த �ல �ழ�ப�களா�
இவைர ��ரவ� 2010-�, NBC �க��������
���ய�. �டேவ, அவ� எ�த ெதாைல�கா��
�ர��� ேதா�ற� �டா� எ�� கா��ரா��
ேவ�! ‘மல�� �ைன�க�’ எ�� ��தக�
எ��வ� ஒ��தா� ��� ைவ����தா�க�.
பா��தா� கான� – ���ட�� ஒ� அ�க���
�ற�தா�. 1 ம� ேநர��� இவைர 30,000 ேப�
�� ெதாட��தா�க�! 24 ம� ேநர���
95

300,000 ேப�! �ல பல ேஜா��க� ெசா��
வ�தா�. இ�� 1 ���ய� ��ப��ேவா�. �ற�,
இவ� ெச�த� எ�த ��யா வரலா���� இ�ைல.
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���� ேசன� ஒ�ைற ���ட� ேச��� அவர�
நைக��ைவ
கா��
ஒ�ைற
இைணய���
ெவ���டா�. �ற�, ���ட�� ஊ� ஊரா� கா��
நட��வதா� அ���தா�. ��க��க� ����
���தன! அவ�ைடய கா��ரா�ைட ச���
�ற��ைல. ஆனா� ��ைய �ட அ�க� கல�க�
�வ����டா�.
���� ம��� ���ட� – ெதாைல�கா��
��வன� இ�ைல. ஆனா� அைத�ட �க�� ச��
வா��த�. NBC ைகைய �ைச�� ெகா��
ேவ��ைக பா��க�தா� ����. அெம��கா��
��, ெச���தாைள �� ஒ��� இய�க இயலா�
எ�ற எ�ண�ைதேய உைட����டா� கான�.
உலக� ��வ�� �மான ��வன�க� பய�க�
ேசைவ��
��த��ேய
உ�ளன.
அ���
ெதாைல��/உைட�� ேபான சாமா�கைள� �����
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த�வ�� ஒேர �ழ�ப�தா�. அெம��கா�� உ�ள
�ைன��
ஏ�ைல��
��வன��ட�
பல
வைகக���
ேபாரா�,
ெவ��
இ�லாம�,
இைச�கைலஞ� ஒ�வ� ���யாசமாக இைத�
ைகயாள ��� ெச�தா�. �ைனெட� ப��
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������
ஒ�
��ேயா
ெவ���டா�.
த�மச�கட�ப�ட �ைனெட�, அவர� �ர�ைனைய�
���க ஒ��காக ��வ�த�!
ஆக�� 6, 2010: டான� �ர�� எ�ற ப��
வய� கேன�ய ��வ� �க�� ேசாகமாக
இ��தா�. அ�ப� எ�ன ேசாக� ப�� வய��?
டான��� �ேனாத ேநா� ஒ�றா� (Duchenne
muscular dystrophy) ��சார நா�கா�
இ�லாம� நகர ��யா�. இ��� 2 வ�ட�கேள
வா�வா� எ�� ��ண��க�ப�ட�. டான��ேகா
�ல ��ன ஆைசக�. அ�� ஒ�� ��யா��
நகர�ைத�
பா��க
ேவ���
எ�ப�.
பயண���ேபா� அவ�ைடய �� நா�கா�ைய
ஏ� கனடா ேசத� ெச�� ����. �ேசஷ ��
நா�கா� இ�லாத டான� வ��� �����ளா�.
�மான
��வன�
வழ�கமான
ந�வ�
வா��ைதகைள� ெசா�ன�. பா��தா� டான�ைடய
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அ�ைத – �மான அ�பவ�ைத� ப�� ���
ெச�தா�. ஒ� ம� ேநர��� 15,000 ேப� ஏ�
கனடா��� எ�ராக� ���தா�க�. நா�க� ப��
ெச�� த��ேறா�, ��ய� வா�க பண� இேதா
எ��, பல �த ெச��க� பற�க, ஏ� கனடா த�
தவைற உணர� ெதாட��ய�. ஒ��காக ��
நா�கா�ைய� ப�� ெச�� ேம�� டான�ைடய
இ�ெனா� கனைவ�� �ஜமா�க �� வ���. அ�,
டான��,
அவ�ைடய
இ�
உற�ன�
�ழ�ைதகைள�� இலவசமாக ஆ�லா�ேடா��
உ�ள ���லா���� இலவசமாக ஏ� கனடா��
(அ��த �ைற, ஒ��கான �� நா�கா��ட�)
ஒ� வ�ட����� பயண� ெச�வ�. ���டரா�
�ல நா�கேள உ�வாழ����� ��வ�� ேசாக�
���ய� எ�� ெசா�னா� �ைகயாகா�. இ��,
ச�க வைலயைம�� இைண�தள�க� அ�� ம���
ெதாைல�கா�� ஊடக�கைள�ட அ�க� கவ��க�
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ப���றன.
2009-இ� பாட� �ேரயா ேகாஷ�� ���
ஒ�வ�
அவைர�
��
�����
ச����
அவ�ைடய இைண�தள��� (blog) ஒ� ேப��
ெவ���டா�. இவ� �ேரயா�� பாட�கைள ப��
பல க��ைரக� எ��யவ�. எ�ப� ேப��
�ைட�த�? ���ட� �ல� �ேரயா�ட� ச����
ப�� எ�லா ஏ�பா�க�� ெச�� அவைர 1 ம�
ேநர� ச�����ளா�. இவ� ஒ��� ெப�ய ெச��
��வன���� ேவைல ெச�ய��ைல.
நா� பா��த ஆ� உதாரண�க� 2010-இ� அ��
ம��� ெதாைல�கா�� ஊடக உல�� ���
�றாவ�� கா�ைற எ����கா���ற�. பல ��
ஆ��களாக ஆ�ைம ெச�� வ�த அ���ெதா��
இைணய��ர��யா�
கல�க�
க���ள�.
இ�க��ைரைய ��க� ப��பேத இ��ைற��
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அ�ேவக ��ேன�ற�தா�தா�. அ�� ��யா��
ெச���தா�க�, ப���ைகக� ம��� ��தக�க�
அட���. இவ�க� உண��றா�கேளா இ�ைலேயா,
ச��
த�மா��
�ைல��தா�
உ�ளா�க�.
ெதாைல�கா�� ��யா கட�த 40 வ�ட�களாக
�க�� ச�� வா��ததாக வள����ள�. இ���
ச�� ‘இைணய’ அ�தா�. ராஜா�க� ேபால ���
வ�த
பல
��தக
ெவ���டாள�க��
இைணய�தா� ச�கட�����ளா�����றா�க�.
இ�த
�ைல
ெப��பா��
ேம��ல��
காண��ைட�ப�. ஆனா� ேம��� ஏ�ப�� எ�த
ஒ�
வ��தக,
ெதா����ப
மா�ற��
உடன�யாகேவா,
ச��
தாமதமாகேவா
இ��யாைவ��
பா���ற�
எ�பதா�
நா�
கவ��க
ேவ��ய
ஒ�
�ஷயமா�ற�
இைணய��� வள���.
ச�,

இைணய��

வழ�கமான

��யா��
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அவரவ�க� ெதா�ைல� கவ��கலாேம எ��
ேதாணலா�. அ��தா� ��க�. சகல ��யாைவ��
இய��வ� �ள�பர� பண�. இ� ெகா�ச
ெகா�சமாக இைணய� ப�க� ������ளதா�
வழ�கமான ��யா��� ஜுர�. ��யா ஜுர�
ப��ய அலசேல இ�க��ைர�� ேநா�க�. இைத
��� ப��களா� அல�ேவா� :
1) ��தக�க� ம��� அ�� ெவ��� (print
publishing)
2) ெச���தா�க� &ெதாைல�கா�� .
�வரமாக இ�ப��கைள ஆரா�வத�� ��
எ��ைடய த��ப�ட அ�பவ� ஒ�ைற� ப����
ெகா�ள ஆைச. �றநக� ப���� வ���� நா�,
கட�த ப�� வ�ட�களாக, ர��� அைர ம�
ேநர� ேவைல��� பய���ேற�. �ல நா�க�
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ர��� இட� �ைட�கா�. ம�ற பய�க� எ�ன
ெச��றா�க� எ�� கவ��ப� �வார�யமான
�ஷய�.
இ�த
கவ���
இ�க��ைர�ட�
ெதாட��ைடய�.
�த��,
எ�
நட�தா��
பய�க�� ஒ� 20% ���ர� ச�யாக�
��காம� ர�� பயண���ேபா� ���வா�க�.
2000 �த� 2004 வைர பல� ெப�ய
ெச���தா�கைள (ஒ� 40%) ெகாச ெகாச ெவ��
���பவ�கைள
எ����
��ல�களா�
ப��பா�க�. ஒ� 20% ப���ைக ம���
நாவ�க� ப��பா�க�. �ல� ��ர மத ��கைள�
(காைல� பயண���) ப��பா�க�. �ல� ேவைல,
ப��� ச�ம�த ��தக�க� ப��பா�க�. இ��
2004-இ� �ல� ம��க��க�� ர��� ேவைல
ெச�ய� ெதாட��னா�க�. 2005-இ� ��ெர��,
பல�� ஐபா��� தா�னா�க�. சேரெலன ஒ�
30% பய�க� ெகாச ெகாச ெச�� தா�கைள�
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�ற��, காத��� மா�னா�க�. 2007 வா���,
இ� இ��� மாற� ெதாட��ய�. பல��
ெச�ேப���
காத�
அ���,
ம���
�ளா�ெப��� ஏதாவ� ெச�ய� ெதாட��னா�க�.
�ள�பர�க� �ைற�த இலவச ெச���தா�க�
ேக�பார�� ஏ�க� ெதாட��ன. 2008 �த�
பல�� ம��க���� ஓ�� ர��� க����லா
இைணய��� ேமய� ெதாட��னா�க�. ெகாச ெகாச
ெச���தா� ��ட� 10% ஆக� �ைறய
ஆர���த�. 2008-இ� நாவ� ��ட�� �ைறய�
ெதாட��ய� – ������� (kindle) பல��
தா�னா�க�. இ�� ஐேப� வ�� ஓ�� ர���
பல��
க��
�ைரைய� தட��
தட�
பய���றா�க�. ���� ��ட���ேகா இ�
ெரா�ப ெசளக�யமான வள���யாக�ப��ற� –
ெச�ேப��� ��ன�ச� த�ட�, ஐேப��
�ைரதடவ�, ஐபா�� இைச இைவ எ�லா� �ற�த
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��ன� இைச ேபால இவ�க� ��க�ைத
ெக��ப��ைல.
ஆனா�,
அ��
உலகேமா
��ல�களா� இவ�கைள� பாடா��ப����ற�!

அ��� ெதா�� இைணய ��ேன�ற�தா� பல
வைக��� பா��க�ப���ளைத அ��த �ல
க��ைரக�� பா��க இ���ேறா�. அத�� ��,
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ஒ�ைற நா� மன�� ெகா�ள ேவ���. இ�
ஒ��� ���த வரலா��� ெதாட� அ�ல. பல
�த�க���, பல �� ஐ�யா�க�ட�� �க��
அ����வமா� நட�த�ப�� �க�கால �யாபார�
ேபாரா�ட�. இ�த ேபாரா�ட��� பல ���க�
உ�ளன. ஒ�ெவா� ����� (���� வ��
பா��� ேபா�� ேபால), �ல வ��தக �ைறக�
ெவ�� ெப���றன, �ல ��த�ள�ப���றன.
ஒ��
ம���
��சய�:
ெதா����ப�ைத
�யாபார��யாக� ���� ெகா�ட ��வன�கேள
ெவ�� ெப���றன.
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4

நடனமா�� நாவ�லக�

ெச���தா�லக�ைத��னா�அல�ேவா�.�த��நாவ��
���தா�நாவ�அ�ச��க��வ��னா�க�.நாவ�உலக�ஒ
ஆர�ப��� நாவ�க� ெப�ய ��தக�களாக�தா�
அ�ச��தா�க�. பல வ� அ�ைட (hard cover)
நாவ�க�� கா�த ����� அ���ட ப�����
இைடேய �ைறய இட� இ����. ேம�� ஒ�
அ��யாய�
���த��
‘Page
left
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intentionally blank’ எ�� ெவ��� ப�க��
இ����. ைப�� ெச�வத�� உபேயாகமா�,
எ�லா அ��யாய�க�� வல� ப�க������தா�
ெதாட���. இைத� ப�� எ�லா� இ�� எத��
எ��வாேன�? ச�� ெபா�����க� – எ�லா�
ஒ� காரண���காக� தா�. ஆர�ப நா�க��
நாவ�க� அ�வள� ம�வாக ��க�பட��ைல.
ப��பவ�க�, ��தக��� த�கள� க����கைள
ஓர��� எ��வத�காக அ�தைன இைடெவ�
�ட�ப���. ��தக��� கைட��� ����
எ��வத�ெக�ேற �ல ெவ��� ப�க�க��
இைண�க�ப�ட�. ந� �ராம�க�� ��கைட��
‘இ���� எ�ன ேச� ெத��மா?’ எ�� ேப��
����
��ட�ைத�
ேபால,
ேம�க��ய
கலா�சார��� ��தக �ம�சன ம�ற�க� அ�க�ேக
இ��தனவா�. உதாரண����, ‘சா�ல� ��க��’
ர�க�
ம�ற���
த�க�ைடய
எ��ய
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க����கைள ந�ப�க�ட� அல�வா�களா�.
நாவலா��ய�க� �ரபலமைடய அ�க ெதாைல�
ெதாட�� இ�லாத கால��� இ�ப��தா� க����
ப�மா�ற� ெச�தா�களா�.
ெம� அ�ைட (paperback) எ�ற வ��, ஒ�
அ��� �ர��.
இ� நாவ�கைள �க��
�ரபல/ம�� ப���ய�. அ�த �ைல�� பல
ப����டாள�க�� பல ேகா�� ��தக�கைள
���� த��னா�க�. �க�� ��ன எ��� அள�
ம��� எ�வள� ���ேமா அ�வள� இட����
ம�பய�பா���
கா�த���
அ�ச��தா�க�.
இதனா�
பல
நாவலா��ய�க�
பய�கர
பண�கார�க� ஆனா�க�. ேம�� அவ�கைள� ���
ஒ� உலகேம உ�வான�. வட அெம��கா ம���
�ேரா��� வ�ட���� 60 ���ய� டால�
வ�க� இ�! இ�ேறா இவ�க� த�மா��
�ைல�� உ�ளன�, அ� ஏென�� ஆரா�வேத
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இ�க��ைர�� ேநா�க�.
உல�ேலேய ைப���� அ��தப� அ�க அள��
(80 ேகா� �ர�க�) அ�ச��க�ப�ட ��தக�
‘தைலவ� மா ேச �� ேம�ேகா�க�’. ேஜ.ேக.
ேரா�� (J.K.Rowling) எ��ய ‘ஹா� பா�ட�’
கைதக�
40
ேகா�
��தக�க�
��பைனயா���ளன. இ�ப� வள����ள ��தக
ெவ����� ெதா�� எ�ப� நட��ற�?
1. �த�� எ��� எ��தாள��� ஒ� ஏஜ��
ேதைவ. இவ�, இ�ெதா��� �க
���யமானவ�. �த�� ஏஜ�ைட
எ��தாள� கவர ேவ���. இ�ேலேய பல
எ��தாள�க� அ�ப��� ேபா�றா�க�. ஒ�
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ஏஜ��ட� ஒ�� வர��ைலயானா�,
ம�றவைர நாட ேவ���.
2. ��தக��� க�ைவ இவ�ட� எ��வத��
�� �வ��க ேவ���. இவ�, பல
ெவ���டாள�க�ட� இ�த க�ைவ ைவ��
�யாபார ஏ�பா�க� ெச�வா�.
ெவ���டாள�க�� ேதைவக� மா�ப��,
அவ�க�� ���� ��பைன அள�க��
மா�ப�� – இவ�க� ெகா���� ரா�����
அத�ேக�ப மா�ப��.
3. எ�லா �யாபார ஏ�பா�க�� ஒ���
ெகா�ள�ப�டா�, எ��தாள� த��ைடய
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பைட�ைப� ப�� ப��யாகேவா அ�ல�
��ைமயாகேவா ஏஜ����
அ�����வா�. இைத மா������
(manuscript) எ��றா�க�.
4. ஏஜ�� இைத ெவ���டாள���
அ���வா�. ெவ���டாள�� ��வன�,
இ�ெதா��� ெந�� ���கைள அ���.
எ���� ேகா�ைவ (spelling/grammar)
ச�யாக இ���றதா, எ��� நைட ச�யாக
இ���றதா எ�� பல ��ண�க� ஆரா���
எ��தாள��� ஏஜ�� �ல� �ைறகைள�
���� கா��வா�க�.
113

5. ����ய பைட�ைப, ம���� ெச�ய ஒ�
��ன க��� உ��. அவ�க�, எ����
ெதா��� இ��பவ�க�. உ�
�ர�பா�க�, தகவ� �ைழக� (factual
errors) ம��� �வார�ய� �ைறகைள�
���� கா��வா�க�.
6. எ�லா� ����ய, ����கரமான ெபா��
தயா�. அ�ச����� �ள�பர� ெதாட�க
ேவ���. ெவ���� ��வன�,
ஏஜ��ட� ேச��� ெவ�வர இ����
��தக�ைத� கைடக�, ��மா�க�,
இைண�தள�க� எ�� எ�லா இட����
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இ�ன ேத��� இ�ப�ெயா� ��தக�
ெவ�வ��ற� எ�� �ள�பர� ெச�ய�
ெதாட��வா�க�.
7. �த� ப���� �ல �ர�க�, ப���ைகக�
ம��� ெதாைல�கா���� ��தக �ம�சன�
ெச��� �ம�சக�க��� அ��ப�ப��.
உடேன ஏஜ��, பல ப���ைக ம���
ெதாைல�கா�� ேப��க��� ஏ�பா�
ெச�வா�.
8. அ��தப�, ெசா�ன நா�� எ�லா� ��தக
கைடக��� ��தக� ெவ��ட�ப��. இைத
ஒ��, �ல ��தக� ��ம�க� எ��தாளைர�
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�����ட �ல ஊ�க���� ேத��ெத��த
��தக� கைடக��� ெசா�ெபா�வா�ற
அைழ��� (��தக�ைத� ப��� ேபச�தா�
அைழ��). எ��தாள�� ���க�
�ள�பர�ைத� பா���, எ��தாளேர
ைகெய����ட �ர�கைள� ெபற வ�ைச��
��� வா��� ெச�வா�க�.
9. அ�க� ���� ��� -ந��� ��மா
பா�� ஆ�� �லவர� ேபா�ற�- ஒ�ைற
வாராவார� ��யா�� ைட�� ேபா�ற
ெச���தா�க� ெவ�����றன. இவ���
எ�லாவ� இட� ெப�வ� ேம�ேம��
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��பைன ெப��வத�� அவ�ய�.
10. அ��தப�, ��தக�கைள �லக�க���
���� ஏ�பா�கைள ெவ���� ��வன�
ெச�� ���.
11. ���� ஒ�ெவா� ��தக�������
எ��தாள��� ப��� ெதாைக (ராய��)
உ��. அேத ேபால ஒ� ப�� ஏஜ�����
உ��.
ேமேல ெசா�ன ப�க� அ�தைன�� பாட ��
ம���
�ற
ஜனர�சக�
��தக�க����
(popular non-ﬁction)
ெபா����. ��
ெசா�ன� ேபால இைவெய�லா� ேமைல உல��
நட�பைவ. ந� நா��ேலா இ�வள� �வரமான
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வைக�� ப����� அைம��க� �ைடயா� –
ஆனா�, ஏஜ��, ��பைன �ைறக�� �ல
ேவ�பா�க�
உ�ளன.
நம�
எ����
பைட��க�� பரவ�� அளவான� எ�பைத
நாம�ேவா�.
ச�, ேம��� இ�ப� ெசள��யமாக நட���
ெதா���� எ�ன தைட வர ����? எ�லா�
ெதா����ப�தா�. �த�� ��தக� ப����
க��க�, இர�டாவ� இைணய�. இ�த இ�
ச��க�� அ��� ��தக� ெதா�ைல ஆ���
பைட�க� ெதாட����டன. ��தக� ப����
க��க� அ��� ெதா�லா� உ�வா�க� ப��
ெபா����
ம��ேம
சவாலாக
வள���
வ���றன. ஆனா�, இைணயேமா, அத� ப�ேவ�
ச�� வா��த ��சா� இ�ெதா���ேக சவாலாக
வள�வ� உ�ைம. �வரமாக இ�த இ�
சவா�கைள��
ஆரா�ேவா�.
எ��கால���
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இ�ெதா�� எ�ப� மாற இ���ற� எ�� �ல
ேபா��கைள�� ஆரா�ேவா�.
��தக� ப���� க��க� ப��� ெசா�வன���
‘ஒ�/ஒ� மயமான எ��கால�’ எ�ற தைல���
ஏ�கனேவ எ��யா���ட�. இத� ச�க�
தா�க�கைள� ச�� ஆரா�ேவா�. ��ன�
��தக�க� (e-book) கா�த� ��தக�க����
சவாலாக உ�ளன. ஏ� ��ன� ��தக�க�
ேதா��ன? கா�த� ��தக� வாசகைர அைட���,
ெவ���டா� ப��பக������ பல ஆ�ர� �.�.
பயண� ெச��ற�. ேம��, அேனக� ��தக�க�
ஒ� �ைறேய ப��க�ப���றன. உதாரண�, ந�
கா�ரா/���சாதன ெப�� உபேயாக �ைற
��தக�ைத எ�தைன �ைற ப���ேறா�? எத�காக�
கா�த�ைத �ணா�க ேவ���? எத�� மர�கைள
அ��க ேவ���? ேம�� ஒ� நாவைல�
ப��த��
நா���
இ�ெனா�
�ைல��
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இ��பவ��� இர�டா� ைகயாக (second
hand) அேமஸா�� ���ேறா�. அ���தக�
����
�ச�
ெசலவ����
பய���ற�.
��ன� ��தக�க��� இ�த பயண� �ர�ைன
�ைடயா�. உதாரண����, எ�லா ெச�ேப�
க�ெப�க�� அவ�க�ைடய ெச�ேப� உபேயாக
�ைற�� ��தக�கைள� தர�ற�க� ெச�ய வச�
ெச���ளா�க�.
இ�ப� ெகா�ச� ெகா�சமாக ��ன� ��தக�க�
அ�க��க ெதாட��ன. பல� ஆர�ப���, இைத
���ட� இைச ேபால க��னா�க�. ஆனா�
இ�க��க�
ச��
ேவ�ப��ைவ.
ஐபா�
வா��ய�ட� �த�� அைனவ�� ெச���
கா�ய�, த��ட��ள அ�தைன ���கைள��
MP3 வ�வ���� மா��, ஐபா��� ப��
ெச�த�. அ�ப�� பா��தா�, ��ன�� ��தக
ெதா����ப� வ�த�ட�, ந��ட� இ����
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அ�தைன ��தக�கைள�� இ�த ��ய �யம����
மா��வ�தாேன
�த�
கா�யமாக
இ��க
ேவ���? அ�� தா� ��க�. அ�வள� எ�த�ல
��ன� ��தக வ�வ���� மா��வ�. இதனா�
கா�த ��தக�க� ச�� �ைழ�தன.
ஆனா�, க��� மாணவ�க� ��ன� பாட
��தக�கைளேய
����வா�க�
என
�ர�ரக��த�க� க���றா�க�. �த� க�டமாக
இ�த வ�வ� மாணவ�� ேதா� �ைமைய�
�ைற��ற�. ஐேப�, ம��� ���� ேபா�ற
��தக� ப���� க�� ஒ�றா� பல ��
��தக�கைள� ப��க ���ற�. பாட� ��தக ��
ெவ���டாள�க� இதனா� த�கள� �ைறகைள
மா�ற ேவ��ய க�டாய� ஏ�ப��ற�. வ�
அ�ைட� பாட �� ஒ�ைற வா��னா�,
��ன�� ��தக� இலவச�, அ�ல� ��ன�
��தக�
�ைற�த
�ைல�ெக��
அ��க�
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ெதாட��னா�க�. இ�ெபா�� �க� ெப�ய
ேபா��
எ�னெவ�றா�,
க����
பாட�
��தக�கைள வா��னா�, அ��ட� த�யாக�
ேக�� ப�� ��தக�க� (ந��� ேகானா�
��தக�க� ேபால) வா�க ேவ�டா�, அத���
ப�� ப��பாள�� இைண�தள ேக�� ப��
ப���� ஒ� வ�ட ச�தா இலவச�!
இேத ேபால, இைளஞ�/�க� காத� கைதக�, �ல
க�ைத� ெதா���க� (romantic novels/
poems) ப��பத�� ��ன� ��தக�கைளேய
�����றா�க�. ஏென�றா�, இ���தக�க� ஒ�
�ைற ப��த�� மற�க� ப���றன. �க �ைற�த
�ைல�� ��ன� ��தக�களா� ���ட�
இைசைய� ேபால தர�ற�க� ெச��, ப���,
அ��த நாவ���� தாவ ேவ��ய� தா�,
இத�காக� கா�த�, �ச�, ைம, அ�� எ��ர�
ேதைவயா?
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ேம�� இ�ெற�னேவா, ஒ� கா�த ��தக��
ெம�ெபா�� ெகா��, ��ன� வ�வ��� தா�
�த�� உ�வா�க�ப��ற�. இதனா�, ��தக
ெவ���டாள��� ஏ�கனேவ �� வ��� உ�ள
��தக� தகவைல, ஒ� ��ன� ��தகமாக
ெவ���வ� �க எ��. ஆனா�, இ�� அ�க�
கா� ப�ண ��வ��ைல. அ��ட� ��ன�
��தக�க�
எ���
க����
நக�
எ��க�படலா�. ஒ� கா�த ��தக�ைத ஒ�
த�ண��� ஒ�வ����தா� ெகா��க ����;
ஆனா�,
ஒ�
��ன�
��தக�ைத
ஒேர
த�ண���,
ல�ச�
ேப�க�
இைணய���
தர�ற�க�
ெச�ய
����.
இதனா�,
ெவ���டாள�க�
�க��
அ���றா�க�.
ஆனா�, ��ன�� ��தக வள���ைய� த��க
��யாம� அைர மன�ட� ப�ேவ� ��பைன
�ைறகைள
கைட�����
எ�ப�யாவ�
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த�க�ைடய கா�த� ��தக ��பைனைய� த�க
ைவ��� ெகா�ள �ய���� வ��றா�க�.
இேதா�, ��தக� ப���� க��க� (e-book
readers) வ�� ெவ���டாள�கைள �க��
அ�������றன. �த�� இ�த வைக க��கைள
அேமஸா� ேபா�ற ெப�ய ப�னா��� ��தக
��பைன ைமய�க� ெதாட��ன. அேமஸா��
பய�கர ெதா����ப ம��� �யாபார பல� ��ய
��தக
��வன�க����
பய�
கா�ட�
ெதாட��ய�. அேமஸா�, த��ைடய ����
க��ைய
��பத�காக�
பல
ெவ���டாள�கைள��
�ைற�த
�ைல��
��ன�
��தக�கைள
ெவ����ப�
க�டாய�ப���ய�. பர�த ச�ைத அைம�� எ��
ெவ���டா�க�� �ல ��தக�கைள அ�ப�
�ைற�த �ைல�� ��ன� ��தக�களா�
ெவ��ட ஒ��� ெகா�டன�. ஆனா�, இ�ேவ
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இ�� �ைறயா�����. ��ன� ��தக����
கா�த
��தக���
10%
�ைல
�ட
�ைட�ப��ைல. பல ப��பாள�க�� அேமஸாைன
ஒ� ரா�சசைன� ேபால பா��க� ெதாட��
��டா�க�. ஆனா� �ைற அேமஸா� ப�க�
இ�ைல – இ� ெதா����ப வள����� �ைல.
அேமஸாைன ெதாட��� ேசா�, பா�ட�� எ��
பல�� இேத வைக� க��கைள �ற�றா�க�.
ப���� க��க�� �ைல �ைற�த வ�ண�
இ���ற�. அதனா�, அ�� ப���� ��தக�க��
�ைல�� �ைறவாக இ��க ேவ��� எ��
�க�ேவா� �ைன�ப�� எ�ன தவ�? இதனா�
�ர�ைன எ�னெவ�றா�, ��ன�� ��தக���
�ைல ���யமா� ெகா�� வ��ற�. அதனா�,
��தக� சா��த பைட�பா�, ப��பக�தா�, இைட
ப��பக ெதா����ப வ��ன�க� எ�ேலா��
ந��க� ப�வதாக �ைன��றா�க�. ஆனா�,
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இவ�க��� இ��ட� தைலவ� ��வதாக�
ெத�ய��ைல. தைலவ� ேபா�� ���வ�
எ�பா�கேள, அைத�ேபால, இைணய� எ�ற
���வ�ைய�� இவ�க� ச���க ேவ����ள�.
��ேப ெசா�ன� ேபால, இைணய��� பா���
பல வைக��� ��தக அ��� ெதா�ைல ஆ���
பைட��ற�. �த�� நா� பா��க இ��ப�, �ளா�
எ�ற வைல�� �ர��. க�யரச� க�ணதாச��
அ�ைமயான ‘ஆலயம�’ �ைர�பட பாட�
�ைன��� வ��ற�:

ெசா� எ��� ெமா� எ��� ெபா�� எ���
இ�ைல, ெபா�� எ��� இ�ைல ெசா��ய
(�லாத) ெசா���� �ைல ஏ�� இ�ைல, �ைல
ஏ�� இ�ைல.
யா� ேவ��மானா�� �ளா��கலா�! எைத� ப��
126

ேவ��மானா�� எ��� த�ளலா�. WordPress
ம��� blogger ேபா�ற அைம��க�� பல
ல�ச� ேப�க� கா�க� �யாபார� �த� காய��
ஜப�
வைர
எ���
ப��பவ�க��காக
தவ����றா�க�. ஏென�றா�, எ��ய எ�����
�ைல ஏ���ைல. இைட�தரக�க�, ப���ைக
ஆ��ய�க�,
எ��ட�க�
இ�ைல.
பல
வைல���க��
எ����/க����
�ைழக�
தாராளமாக உ�ளன. �ல��� இ� ெபா��
ேபா��. �ல நா�க� எ����� ஓ���
��வா�க�. இவ�க��� உதவ ��� ேபா�ற
��வன�க� த�கள� ேதட� எ���கேளா�
இைண�க இலவச உத� ���றா�க�. �ள�பர�க�
��க உத�னா� கா� �ட ச�பா��கலா�. �மாராக
எ�த� ெத��தா� ேபா��. இ�� ெசளக�ய�
எ�னெவ�றா�, ப��பவ�க�, ப�� ெவ�யான
பல மாத�க�, வ�ட�க���� �ற� �ட
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ப��கலா�,
�ம���கலா�.
�ம�சன�ைத�
ப��ட� ப��க ����; எ��தாள�, த� �ைலைய
�ள�க ����; ம�றவ�க� அைன�ைத��
ஒேர�யாக ப��க ����. ��தக��� இ�த
ெசளக�ய� �ைடயா�. அ��� இெத�லா�
இலவசமாக அ�லேவா �ைட���றன!
��தக��� இ�லாத இ�ெனா� �ஷய� ��ேயா
ம��� ஒ�� ���கைள வைல���க�� எ���
இைண�க ����. ெசய� �ள�க� ம��� இைச
ேபா�ற �ஷய�கைள �ள��வத�� இ� �க�
ச�� வா��த ஊடக�. ���� ேபா�ற ��தக�
ப���� க�� �ல ச�தா உைடய வைல���கைள�
ப��க வ� ெச��ற�! இ�த� �ர��யா� ந�றாக
எ��� பல எ��தாள�க� ேநராக� த�க���
வைல�� அைம��� ெகா�� ெசளக�ய�ப�ட
ெபா��, ���தவ�ைற எ���றா�க�. �ல
வைல���க���,
ப���ைககைள�ட,
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நாவ�கைள�ட அ�க� ப��ேபா�க� உ�ளா�க�.
ஒ�, ��ேயா�ட� இைவ இைணய��� ச�ைக
ேபா� ேபா���றன. �ல� ��ேயா �ளா� எ��
��ேயா�ேலேய அச���றா�க�. இவ�க��
பல�, எ��ய�ட� வாசக�� க����கைள
அ��� ெகா�ள ��வ�தா�. தபா��� கா����க
ேவ��ய��ைல. த��ைடய பைட���க�� எ�த
பைட��
அ�க�
���ப�ப���,
எ�
�ராக��க�ப��� எ�� ேநர�யாக� க��க��
����. எ�லாவ�ைற�� �ட, உல�� இைணய
இைண�� எ����தா�� ப��கலா�, பா��கலா�,
ேக�கலா�. எ�க� ஊ��� �கட� வ�வ��ைல
எ�பெத�லா� பழ� சமா�சார�! உதாரண����,
‘ெசா�வன�’
எ����தா��
ப��கலா�,
பா��கலா�, ேக�கலா�. இைணய இைண��
இ��தா� (��சார�� இ��தா�) ேபா��.
��தக உலக� ெதா����யாக ”�ள உைர”� (long
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text) ெதா�� எ�� அைழ�க�ப��ற�. ���ட�
(Twitter) ேபா�ற ச�க வைலயைம�� இைணய
வச�க� இ�����, ”�ள உைர” ெதா���� அ�
ஒ� ெப�ய சவா��ைல. �ள உைர எ�த
ேநர��லாதவ�க�/ �றைம��லாதவ�க� இ�
ேபா�ற
��ய
வச�கைள
உபேயாக�ப����றா�க�.
இத�
தா�க�,
ெச���தா� உலக��� அ�க� உ�ள�. Twitter
உல�� 140 எ����க���� ஒ� ெச�� அட�க
ேவ���. அேத ேபால Facebook ேபா�ற ச�க
வைலயைம�� இைணய வச�க� ேநர�யாக ”�ள
உைர” ெதா�ைல� பா��ப��ைல எ�ப� எ�
க���. இைவ ”�ள உைர” ெதா�ைல� �����ள
அைம��கைள ம��ேம பா����றன. இைத�
ப��, இ�க��ைர�� �ற� அல�ேவா�.
ேவ� எ�த �தமான இைணய பா���க� வர
வா����ள�?
எ��பா��காத
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�ைசக����ெத�லா�
ப���
ெதா�ைல�
தைல�ழா�க இைணய �ய��க� நட�த வ�ண�
இ��ப� �க�� �வார�யமான ��ேன�ற�.
இ�� �ல �ய��கைள இ�� ஆரா�ேவா�.
�த��, உ�க���� ����க ேவ��ய ஒ�
ேக��- ‘ெசா�வன�’ எ�ப� எ�ன? அட, இைத�
ேபா�
யாராவ�
ெசா�வன��ேலேய
எ��வா�களா?
உடேன
வ��
ப��
–
‘ெசா�வன�’ ஒ� இைணய ப���ைக. இ�
உ�ைமயானா��, பா� உ�ைமேய. எ���
என�� எ��தா�வ� ெகா�ட ந�ப�க�/உற�ன�,
ப���� உ�க��� ந�ப�க�/உற�ன� உ��.
ப���ைகைய� ேச��தவ�க���� எ��தா�வ�
ெகா�ட ந�ப�/உற�ன� உ��. ஒ� பைட��
‘ெசா�வன���’ ெவ�யாவத��/ப��க�ப�வத��
இ�த ��ட ச�க அைம�� ஒ� காரண�. ேம��,
‘ெசா�வன�’ எ�ப� இ�த ச�க அைம��
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ச�க���� இட�. ப���ைக வ�வ��� இ�த
ச�க�� ஏ�ப��ற�. இ�த ச�க அைம��� ஒ���
ேபா��ற ரசைன�ைடயவ�க� இைண�றா�க�.
இைத�
கா�த
��தக
ெவ���டாள�க��
ெம�வாக அ�ய �ைன���ளா�க�. ஆனா�, இ�த
க��ைத� �ல இைணய அ�வா�க� �க அழகாக
���� ெகா�� கா�த ��தக உலக���� சவா�
��� வ��றா�க�.
பல
��ன�
��தக
ெவ���டாள�க�
உ�ளா�க�. இவ�க�ட� அ�ச��த கைதைய
அ��ப� ேதைவ��ைல. ����ச� வ�ேய
அ���ய கைத ப������ ச�யாக வ�மானா�,
உடேன உ�க��� ஒ� ��ய ��பண� த��
���றா�க�. ஒ� கா�த ��தக���� ராய��
�ைட�க ��தக� ெவ�யா� 18 �த� 24
மாத�வைர
ஆ�ற�
(www.writersservices.com)
.
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��தக��� �ைல�� 7.5% �த� 15% வைர
கா�த
��தக����
ராய��
த��றா�க�.
இவ�க���, �ள�பர, உ�ப��, ேபா��வர��
ம��� ேமலா�ைம ெசல�க� அ�க�. ��ன�
��தக��ேலா 35% �த� 50% வைர ராய��
த��றா�க�.
ேம��
அ�க�
கா����க�
ேதைவ��ைல. மாத� ேதா��, 3 மாத� ஒ� �ைற
அ�ல� 6 மாத� ஒ� �ைற ெகா���
���றா�க�. ��ன� ��தக ெவ���டாள�க�
அவ�கள�
கா��ரா�ைட
அவ�கள�
இைண�தள��ேலேய
ைவ����ப�
இ���
ெசளக�ய�. அ��ட�, நா�க� ��� நாவ�க�
ம��ேம ெவ����ேறா� எ�� ப�தா எ�லா�
�ைடயா�. �� �� ரசைன�ேக�ப எ�த ���தா�
எ���
த�ளலா�.
ஒ�ெவா�
��தக���
�ைல�� கா�த ��தக�ைத �ட �ைற�தா�.
ஆனா�, வா���க� ெகா��� �ட���றன.
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இவ�க� அ�ேவக மா�ெக�� ெச��றா�க�.
நா�
ேமேல
பா����
ஒ�
எ��தாள��
பா�ைவ�����. எ�லா நாவ� எ��தாள�க��
��ன� ��தக� ெவ��ட ���ப��ைல.
ஆனா�,
த�க�
பைட��கைள
ெவ��ட
இவ�க�� க�ட�பட�தா� ேவ����ள�. கா�த
��தக ��பைன ெதா��� அைம�ைப ��ன�
மயமா��னா�
எ�ப������?
இைத
(http://www.fastpencil.com/)
ஒ�
இைண�தள� ெச��ற�. எ��தாள�க�, ம���
ெவ���
ச�ப�த��ளவ�க�
இைணய���
ச�க���� இட� இ�. ��ய எ��தாள� ம�ற
எ��தாள�க�ட�
அளவளாவலா�.
எ���
ெட��ேள� (அதாவ� ப�க அைம��) ம��� �ல
��ன� எ����� உத�� க��க�, ம�ற
எ��தாள�க�� ஆேலாசைன எ�லா� ெபறலா�.
�க ���யமாக எ����, பட� வைரபவ�க�,
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��தக அ�ைட �ைச� ெச�பவ�க� எ�� ��தக
ச�ப�த�ப�ட அைனவ�� இ�� ஆஜ�. எ��ய
��தக�ைத� �����, ஐஃேபா��, ேசா� �ட��
ெவ��ட எ�ன ெச�ய ெவ��� எ�� பல
ேயாசைனக� இ�� உ��. ேம�� இ��
ெவ���ட�க�� உ��. இ�த இைண�தள� ஒ�
ப� ேமேல ெச�� ��தக ெவ��� ச�ப�த�ப�ட
பல
ெதா����ப
வ��ன�க�
ம���
எ��தாள�கைள
இைணய���
ச�க��க
உத��றா�க�.
ஏஜ��ட�
���
ேமாத�
ேதைவ��ைல!
ேம� ெசா�ன இைண�தள�ைத� ேபால�லாம�
ச�� மா�ப�ட இ�ெனா� இைண�தள �ய��
(http://www.electricliterature.com/).
இத�
��வன�க�,
ச��
மா�ப��
ேயா���றா�க�.
இல��ய�ைத
���ட�
ெக���ற� எ�� �ல��வாேன�? ���டைர
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ைவ���
ெகா�ேட
இல��ய�ைத��
��ேன�றலாேம!
இவ�க�
ஒ�
ப���ைக
ந����றா�க�. ப���ைக�� வ�� ஒ� ப�ைவ�
ப�� �க ���யாசமா� �����றா�க�. ஒ�
அ�ேம�டைர அைழ��, ��ன அ�ேமஷ�
ஒ�ைற கைத�க���ேக�ப ெச�ய� ெசா��றா�க�.
�ற�,
ஒ�
��ன�
இைசயைம�பாளைர
(electronic musician) அைழ�� அ�த
அ�ேமஷ��� த��தா�ேபால இைச ��� ஒ�ைற
தயா���றா�க�.
இர�ைட��
இைண��,
����� ேமேல�� ���றா�க�. ���ட��
இைத� ப�� ��� ெச�� ���றா�க�. �����
��ன� மா�ெக��! இவ�க�� ஒ� வா��ய
அ�ேமஷ�:
ேமேல உ�ள ��ேயா உ�கள� ஆவைல ��
���� ப��ைப� ேத�� ப��க� ����.
நாவ�லக�
இைணய���
எ�ப�ெய�லா�
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��ேன�ற�ப��ற�
எ�பத��
இ�
ஒ�
எ����கா��. ��மா இலவச இைண�� சமா�சார�
ெரா�ப ���� ேபான பைழய �ஷய�! இவ�க�,
த�க�ைடய ப���கைள� ெப��பா�� ��ன�
வ�வ��ேலேய
ெவ����றா�க�.
ேதைவ�ப�டா�, கா�த அ�� �ர��� உ��.
வழ�கமான
கா�த
ெவ���டா�க�
எ�ன
ெச��றா�க� எ�� அ�வத�� �� �ல ��ய
கா�த ெவ���டா�க� எ�ன ெச��றா�க� எ��
பா��ேபா�. �க ���யாசமான ��தைன இ�.
அதாவ�, அ�ச���� �ைலய� எ�ேகா நா���
ஒ� ேகா��� இ��தா�தாேன �ரயாண ெசல�?
உ�க� ஊ�ேலேய, மா�ெக��ேலேய உ�க����
���த ��தக�ைத அ�ச��� உடேன உ�க���
ெகா��தா� எ�ப� இ����? இைத� கா��
தயா���� எ��ர� ேபால ஏ���ரேஸா ���ட�
எ��றா�க�. ஷா��� ைமய��� �ல ��ட�
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கா����� கா� ேபா�டா�, ��தக�ைத அ�ச���,
ைப�� ெச�� உடேன ப��க ெர�. இ�த �ைற
அ��� இ�லாத �ல பைழய ��தக�கைள� �ைற�த
அள� கா��க� அ�ச��க உத��ற�. இத�
�ைல��
�ைறவாக
இ��பதா�
ரா��ச
ப��பாளராக இ��க ேவ��ய��ைல. �ல ��ன
ப��பாள�க� ேதைவ�ேக�ப அ�ச��பைத (Print
on Demand) ெதா�லாக� ெகா���ளா�க�.
��தக ெதா�� ஓரள� இைச� �� ேபா�ற ெதா��
எ��
ெசா�லலா�.
�த��
�����
இைச�த�டாக
ெவ���டா�க�.
அைனவ��
கைட��� ெச�� வா��னா�க�. �ற� ���த��
(CD) வ�த�. அைத�� கைட��� ெச��
வா��ன�. ஆனா�, MP3 வ�த�ட� கைட���
ேபா� வா��ேவாைர� காேணா�. இைச����க�
ந�ய� ெதாட��ன. ஆனா�, இ��� U2 ேபா�ற
இைச����க�
ெவ��கரமாக�
பைட���
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ெகா��தா� இ���றா�க�. ந� �ைர�ைச�
�.��கைள அ�க� யா�� வா��வ��ைல. ��
ேடா�
�யாபார�,
��
�யாபார�ைத�ட
ெப�யதாக உ�ள�. ேம�நா�� இைச���க�
எ�ப�
�ைழ���றன?
�த��,
ேநர�
�க���க���,
ர�க�க�
பண�
ெகா���
ஊ�����றா�க�. ஆனா�, இ��க���கேளா�,
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ர�க�க� த�க��� ���த கைலஞேரா� �ல ம�
ேநர� ெசலவ��க �ைறய ெசலவ��க தயா�.
அதனா�, ேநர� �க���கேளா�, இ� ேபா�ற
ப�க������ ர���, உைரயா�, �வா����
�ைற �க லாபகரமாக உ�ள சமா�சார�. அதாவ�,
த�கைள ஒ� த� ரசைன��ள ���ய ச�க���
ப�ெக��க ர�க�க� 10 மட�� ெசலவ��க�
தயா�.
[ப�ைட�
கால���
அரச�க�,
ெப�வ�க�க�,
த�க�க�
த�க����,
ந�����, உற�ன���� ம��� எ�� ��
அள��
�ேசஷ
இைச
�க���
நட��
கைலஞ���� ெபா��� அ��பா�களாேம, அ�
ேபா�ற �க���க� ���ப வ�� ேபா����ற�!]
��தக உலக�� ஏற��ைறய அேத �ைற��
இய��னா�தா� �ைழ�க ���� எ�� ெப�ய
ப��பாள�க� உணர� ெதாட�� ��டா�க�.
த�க�ைடய
ெதா���
அ��பைட
ஒேர
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ரசைன��ள ���க� எ�� ெம�வாக� ��ய�
ெதாட������. இ�த ���கைள இைணய�
�ல� இைண�ப� ஒ��தா� அ��� ெதா�ைல�
கா�பா�ற ����. �க�� தர��ள ���� ேசர
ப��பவ�க� ��தக�ைத �ட அ�க� ெசலவ��க�
தயா� எ�ப� இவ�கள� க���. இவ�கள�
ெப�ய பய�, ��தக� ம��� ச�ப�தமான
ஊடக�கைள
����
அேமஸா�
ேபா�ற
��வ��க� ��தக ெவ���� ��வன�ைத
வா�� இவ�கைள அ������ எ�ப�.
��தக ெவ���டாள�க� த��ைடய அைம���
உ�ள �ர�ைனகைள ஆராய� ெதாட����டா�க�.
ேம��, ஏஜ�� எ�லாவ�ைற�� க���ப���வ�
ேபா�ற �ஷய�க� தளர� ெதாட����ள�. ந�ல
�றைமக�
அைம��
ேகாளா�களா�
�ராக��க�பட� �டா� எ�ற ����ண���
வ���ள�.
அ��தப�யாக,
பல
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ெவ���டாள�க��
��ன�
��தக�கைள
ஏ�பைத� த�ர ேவ� வ���ைல எ�� உணர�
ெதாட����ளா�க�. இதனா�, ஒ� ��தக� கா�த
ெவ���ேடா�,
��ன�
வ�வ����
ெவ�வ��ற�. இைச����க� ேபால, வ�
அ�ைட, ெம� அ�ைட, ஒ�, ��ன� எ��
��தக�ைத
எ�லா
வ�வ�க���
ெவ����றா�க�.
எ�லா
வ�வ�க���
வா��ேவா���
�ைல
ச�ைகக��
ெகா���றா�க�.
ஒ�ெவா�
வ�வ�����
ெவ�ேவ� �ைல. இ�� வ�க �ர�ைனக�
இ��� ெகா�ச� உ�ள�. உதாரண����, ஒ�
��தக��� ஒ� ம��� அ�� �ர�கைள ஒேர
ஷா��� �ைட�� ச�ைகக�ட� வா��வ�
இ��� க�ன�!
�ல ப��பாள�க� ��ய �ைறகைள� ேசா����
வ��றா�க�.
உதாரண����,
ஒ�
�ரபல
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ப��பாள�,
ஒ�
ெதால�கா��
ெதாடைர,
ெதாைல�கா����
வ�வத��
��னேம
த��ைடய இைண�தள��� இலவசமாக� ெசா�ச�
ெசா�சமாக ெவ���� ெதாட��ய�. பய�கர
வரேவ�ைப அ���, ெதாைல�கா���� ெதாட�
ெவ� வ����, எ������, ெதாைல�கா�����
எ�ப� ஒ�� வ�த�, எ��� ெசாத�ப� எ��
ப��பாள� இண�தள��� �டான �வாத�.
��ெர��
அ�ெபா��தா�
�����,
ப��பாள��� – இ�த ெதாடைர ர���� �����
நா� ஒ� பால� எ��. ெதாைல�கா�� ெதாட�
ெவ�வ��, �� கைத�� அ�ச��� ��ற�� 2
ல�ச� ��தக� ��பைனயா�ய�. த�யாக ெவ��
��தக� ம��� ேபா�டா�, 2 ல�ச� �ர�க�
�����க ��யா�.
இ�ெனா�
ேசாதைன

ப���
ெச��

��வன� ஒ� �ேனாத
வ��ற�.
எ��க�படாத
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ெதாைல�கா�� ெதாடைர இைண�தள��� ப��
ப��யாக ெவ���� வ��ற�. �வார�ய�
எ�னெவ�றா�, பா��ர�க���� பல இைணய
ேம�பவ�க� ���களா� ��டா�களா�! ��
ெதாட�� ெவ� வ�த�� அைத ஒ� ��ன�
��தமாக
ெவ��ட�
��டமா�.
இ�ப�
ப��பாள�க� பல�த ேசாதைன �ய���� இற��
வ�வதா�,
��தக
உலக�
இ���
10
வ�ட�க�� அ������ எ�� ெபா���ைல.
��ன�
��தக�க�
அ��
��தக�க��
��பைன�� 5%
தா�. ஆனா�, இைவ
ெவ�ேவகமாக வள��� வ���றன.
��ன�
��தக�க����
�ைற�தப�ச�
ப��க���ய �ைர�ைடய ெச�ேப� ேதைவ.
க��, ெச�ேப�, ��தக� ப���� க�� எ��
இ��ல�� ஏற��ைறய 150 ேகா� க��க�
உ�ளன.
650
ேகா�
ம�த�க�
வா��
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இ�����, இ� பா�யள� �ட இ�ைல. ேம��
பல வள�� நா�க�� ��சாரேம ெப�ய �ஷய�.
இைத எ�லா� ைவ��� பா��தா�, ��தக�க�
ந��ட� இ��� ஒ� �� ஆ��களாவ�
இ���� எ�� ைத�யமாக� ெசா�லா�. இ��யா
ேபா�ற வள�� நா�க��� �க� ேதைவ
��தக�க�. அ� எ�த வைகயானா�� ச�.
��ன� பாட ��தக�க� எ�தாக� �ழ�ைதகைள
ெச�றைடய வா����ள�. இத�காக� �ரயாண
ெசல� இ�ைல. அ�ேதா�, �ச� ேபா�ற �����ற
பைகயான �ஷய�க�� ேதைவயான �ரயாண
�ஷய�க��� ம��� உபேயா��கலா�. ��ய
ெவ��ச��� ����ட� ெச�� உபேயா��க
��ய ��ன� ��தக�க� இ��ய ப��ப��
��ேன�ற���� �க�� உத��.
அ��தப�,
ெச���தா�
உலக�
எ�ப�
இைண���ட� சமரச� ெச�� வ��ற� எ��
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பா��ேபா�.
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5

இைணய��ட� ேபாரா��
�ள�பர� தா�க� – ப�� 1

அெத�ன ��தாக �ள�பர� தா�க�?
ெச���தா�க�� ெபய� ��ெர�� எ�ப�
மா�ய�? இர��� ஒ��தா�. இைணய���
தா�க�ைத�
ப���
ெச���தா�க�
ம���
ெதாைல�கா�� எ�� த�யாக எ��வைத�ட
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ஒ�றாகேவ எ��த� எ��. இவ�ைற இய���
ச�� �ள�பர� எ�ற ஒ�ேற.
ெதாைல� ெதாட�� அ�க� வளராத கால�க��
(அதாவ� 19 ஆ� ��றா��வைர), ெச��க�
அைனவைர�� எ��வ� �க�� க�னமாக
இ��தெபா�� உ�வா�க�ப�ட ஒ� ஊடக�
ெச���தா�. ஒ��ர�� நா�க� க��� ெச��க�
அ�வ� �க�� �����காக இ��� வ�த கால�.
உலக��ேலேய �க�� அப�தமான �ஷய�,
இ��� பல�� த�க� ச�தாவா� ெச��� தா�க�
இய�� வ�வதாக �ைன��� ெகா����ப�.
ச�தாவா� கா�த ெசலைவ� �ட சமா��க
��யா�. எ�லா காலக�ட�க��� ெச���
தா�கைள
இய��வ�
பல
�தமான
�ள�பர�க�தா�.
2006 � ெவ� வ�த ம�ர�ன��� ‘��’
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�ைர�பட���
ெச���தா�
அ�ப����
��பா���� ஒேர ேமாத�. ��பாைய �க��
�ம�சன� ெச�� எ��ய�ட� அவ�, த��ைடய
உத�யாள�ட�, “க�ைமயாக �ம�சன� ெச�த
ப����ைக��
�ள�பர
ப�ெஜ�ைட
இர���பா���க�!” எ�� ��வ� ேபால கா��.
ச�� ������ பா��க� – ‘அஙகா� ெத�’
�ைர�பட� வ�� வைர�� எ�த த�� ப���ைக
ஜ�� �யாபார ெதா�லா�க� �ைல ப��
எ��ய�? உ��� ஃ�ளா�க�� தர� ச���ைல
எ�� எ�ேலா���� ெத�����தா�� அைத�
ப��
ெச���தா�க��
��!
ெப�ய
�ள�பரதார�கைள�
த�மச�கட�ப��தாம�
இ��பேத உ�தம�. காரண�, ப���ைககைள
இய��வ��
ஜ��
�யாபார��,
�ய�
எ�ேட�கார�க�� �ள�பர�க�� ப�� �க��
���யமான�. அட�� வா��பேத �யாபார����
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ந�ல�.
வட அெம��கா�� ஒ� வழ�க� உ��: “உ�க�
ஊ�� கா� ேப�ப� எ�?” எ�� �சா��ப�. இ��
எ� உ�ேடா இ�ைலேயா, கா� �ல�க� ஒ�ெவா�
ஊ���
உ��.
�ள�பர���காக
அ�க�
ெசலவ���� ெதா��க�� இ��� ஒ��. �ேடா
அ�ல� காேரா வா�க ேவ��மானா� எ�த
உ��� ெச���தாைள� பா����கேளா அ�ேவ
அ�த நக�� அ�க� ���� ெச���தா�. இ�ப�
�ள�பர��ட�
�க��
கல����ட
ஊடக� ெச���தா�. �ள�பர���� இட�
ேபாக�தா� ெச��க� வ���றன. ஒ�ெவா�
நா�� �ள�பர ப��கைள ��க ெச��
��வன�க�� பல �� ஊ�ய�க� உைழ��
வ��றா�க�. �ள�பர� இ�ைலேய� அ��த நா�
ெச���தா�
அேதாக�தா�.
�யாபார
�ள�பர�க� ெச��கைள� ��ேன�� உ�ளைம
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உ�ைம. இ� எ�ப� �க��த�?
அ��, கா�த ெசல�க� உயர உயர அைத� சமா��க
வ�க� ேதைவ�ப�டன. ச�தா உ�ப�� ெசல��
ஒ� 10% அளைவேய ஈ�க�ட உத��ற�.
ச�தாைவ உய���னா� ப��ேபா� �ைறய அ�க
வா���
உ�ள�.
�ள�பர�க� ெச���தா� தயா���� ெசலைவ�
சமா��க உத�யேதா� அைத ஒ� லாபகரமான
ெதா�லாக��
மா�ற
உத�ய�.
��ன
ெச���தா�க� அரசா�க ெட�ட� ேபா�ற
�ள�பர�க� இ�ைலேய� ப���ைகைய �ட
ேவ��ய�தா�. லாப� ஈ��வ� ���ேகாளாக�
ெகா�ட ெப�ய ெச���தா�க���� ெச��
எ�ப� இர�டா� ப�ச�தா�. இ�ப��தா�
ெச���தா�க� �ள�பர� தா�க� ஆ�ன.
�ள�பர���� இட� ேபாக�தா� ெச��க���
இட�
ஒ��க�ப��ற�.
ெச��க�
பல
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த�ண�க�� ���க�ப�வத��� இ�ேவ காரண�.
ஆர�ப கால�க�� ெச���தா�க� ெதாைல
ெதாட�ைப �க�� அ�கமாக உபேயா��� வ�த
�ைறயாக �ள��ய�. இ��யா�� இைணய
�ர���� ��, ெடல��, ஃபா�� ேபா�ற
வச�கைள அரசா�க��ட� ேபாரா�� ெப��
அ�கமாக உபேயா��த� எ�னேவா ெச��
��வன�க� தா�. ஆனா� ெதாைல� ெதாட���
ரா�சச வள���யான இைணய�ைத ப��� �ைற
��வ�� இேத ��வன�க�தா�! இ�� இேத
��வன�க�� பல அ�றாட
இய�க�க�,
ெதாைல� ெதாட�� சாதன�க�� இ�ைறய
வ��களான இைணய�ைத��, அத� ஒ� ���ய
அ�சமான ��ன�சைல�� ந�� உ�ளன எ�ப�
அவ�றா� எ��� �ர��க ��யாத உ�ைம.
ெச���தா�க��

உ�ள

ஒ�

�க�

ெப�ய
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ெசளக�ய� அத� parallel ப���� �ைறக�.
அதாவ�,
அர�ய�
ப�������தா�
�ைளயா�ைட�ப��� ப��க ேவ��� எ�ற
க�டாய�
இ�ைல.
அர�ய�
ப����
அ�பா�ட����, ���ெக� ப�க�ைத மக� உ��
ப���� கா�� நம�� �க�� பழ�கமான�.
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ெச��தா�� �த� ேபா�� ேர�ேயா. ஆனா�,
ேர�ேயா�� �க� ெப�ய �ைற அத� serial
ேக��� �ைறக�. �ைளயா��� ஈ�பா�
உ�ளவ�க� ம�ற ெச��க� வ�� ேபாக கா����க
ேவ���. ஆனா�, ப��க� ெத�யாதவ�கைள��
ெச�றைட�� ேர�ேயா�� ச�� 20 ஆ�
��றா��� ஆர�ப��� ெச���தா�கைள �க��
அ�����ய�.
ேர�ேயா,
ேம��
ம�ற
ேவைலகைள� ெச�� ெகா�ேட ேக�க�� ேதாதாக
இ����.
ேர�ேயா��
ேபா��ைய�
சமா��க,
ெச���தா�க� பட�க�ட� �ள�பர�கைள�
�ரபல� ப���ன. ேர�ேயா�� பா��க ��யாேத.
இ�த
��ய
�ள�பர
���
ஓரள���
ெச���தா�கைள� கா�பா��ய�. அ���, 1950
க��� �� வ�த ெதாைல�கா��, பட� தா��ய
ெச���தா�கைள அ�����ய�. நக�� பட�க�
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ெகா�ட
�ள�பர�க�
�ள�பரதா��க���
�க�� ச�� வா��ததாக� படேவ, “ெச���தா��
கால� ��������” எ�� பல ப��த�க��
ேஜா�ய� ெசா�ல� ெதாட��னா�க�. ஆனா�
அ�ப� நட�க ��ைல. �ள�பரதார�க� த�கள�
ெசலைவ� ெதாைல�கா����� ெச���தா����
இைடேய
ப��
ேபாட�
ெதாட��னா�க�.
ெச���தா�� ப�� �ைற�தா�� அ� �����
���த�பட��ைல. ேம��, ெதாைல�கா����
serial �ைற�� தா� ெச��க� ப��க�ப��
கா�ட�ப���றன. ெதாைல�கா���� சானைல
மா��வ� தா� ச�� இைணயான ேபா�ைக�
ேபா�ற
ேதா�ற�ைத
ஏ�ப����ற�.
ெச���தா�கைள� ேபாலேவ ெதாைல�கா����
�ள�பர�க��� அ�க� ���ய��வ� ெகா��க
அ�
ஒ�
ெப�ய
த�யா�
�யாபாரமாக
உ�வா���ள�. ேசா��, ஷா��, ப�பைச, உண�
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ெபா��க� (இைத ஆ��ல��� FMCG – Fast
Moving
Consumer
Goods
எ��
ெசா�வ���) ம��� ஜ�� �ள�பர�கேள
அ�க�. ���வ�, ேகா�ேக� பாமா��, � &�
ப���
க�ைமயான
�ம�சன�ைத
ஏதாவ�
ெதால�கா�� சான�� பா��� ‘ெசா�வன�’
இத��� அ���பவ�க��� ஒ� ���ட�
இலவச�
எ��
ைத�யமாக
அ���கலா�.
ெச���தா�க�
எ�ப��
ெதாைல�கா����
�யாபார� ேபா��ைய� சமா��தன?
ெச���தா�க��
��
வாடைக,
��ப�,
வா��வ�
ம���
பைழய
கா�
ேபா�ற
ெபா��கைள
வா��வ�,
��ப�
எ�பன
வைக�ப��த�ப�ட
(Classiﬁeds)
�ள�பர�களாக
வ��
ெகா���றன.
��
�ள�பர�க�
பட��ட�
அ�ல�
ெவ��
வா��ைதக�ட�
ெச���தா�க��
வ�வ�
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உபேயாகமான
�ஷய�.
ஓரள���
ெதாைல�கா����
ேபா��ைய�
சமா��க
ெச���தா�க���
உத�ய�
இ�த
வைக�ப��த�ப�ட
�ள�பர�க�
எ�றா�
�ைகயாகா�. ெதாைல�கா���� �டாம� ���
வாடைக �ள�பர�கைள� கா��னா� யா��
பா��க
மா�டா�க�.
வா��ேவா����
ெச���தாைள� ைக�� எ���� ெகா��,
��/கா� ேதட �க�� ேதாதாக இ��ப� ேபால
ெதாைல�கா�� உபேயாக�ப�வ��ைல. ெப�ய
நகர�க��
ச�
ஞா��க��
பல
��
�ள�பர�க�
ெவ�����
ெச���தா�க�
�ைழ�� வ�தன. ந��� வ�த ெச���தா�
�யாபார���� வைக�ப��த�ப�ட �ள�பர�க�
ஓரள� �ைழ���� வ� வ��தன. ஆனா�, இ��
இைணய�
�ர��யா�
வைக�ப��த�ப�ட
�ள�பர�க��
இட�
ெபய���
ேபாக
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ஆர������டன. இ�த நக�� ெச���தா�கைள
�க�� பா��� ��ட�. இைத� ப�� �வரமாக�
�ற� பா��ேபா�.
ெச���தா� எ�ப� அர�ய�, ��மா ேபா�ற
ெபா�ஜன� �ைறக�� �க ���யமானதாக� பல
�� வ�ட�களாக ந�ப�ப�� ஒ��. பல �க�
ெப�ற அர�ய� எ��தாள�க� ெச���தா�க��
ப����தவ�க�. இ��� இ��யா�� எ���ர�,
ைட�� ம��� ��� ேபா�ற ெச���தா�க��
தைலய�க�க� நா�� நட��� �க�� ���ய
�ர�ப��பாக� க�த�ப��ற�. இைத நா�காவ�
எ�ேட� எ�� ெச�லமாக� ெசா�வ���[1].
அெம��கா�� ��யா�� ைட��, வா��ட�
ேபா��, வா� ���� ஜ�ன� �க�� �ர���
ெப�றைவ. இைவ அெம��க ஜனநாயக� ம���
�யாபார���
���ய
அ�கமாக�
க�த�ப���றன. அெம��க ப��� ச�ைத�� எ�த
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��வன�ைத ேவ��மானா�� �ல ��க���
உ�ப��
பண���தா�
வா��
�டலா�.
உ�க�ட� ேவ��ய பண���தா�� ேம�
ெசா�ன
அெம��க
ப���ைககைள
வா�க
��யா�. அெம��க ெபா�ளாதார அைம���
அ�ப�ெயா� வச� உ��.
இ�ப��ப�ட ச�ர��க�ைத தா�� இைணய�
�ய�
��
த�ளா��
ரா�சச
ப���ைக
��வன�கைள� பா��க� க�டமாக உ�ள�. ஏ�
இ�ப� த�ளாட ேவ���? இவ�க� �ர�ைனதா�
எ�ன?
�த�� இ�ெதா�� எ�த அள��� அ�ப��
உ�ள�
எ��
பா��ேபா�.
�ற�
அத�
காரண�கைள ஆரா�ேவா�.
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ேமேல
உ�ள
�ள�க�பட�
2006
�
உ�வா�க�ப�ட�. இ�� உ�ள 2010 ேஜா�ய�
ஏற��ைறய உ�ைமயா�����. இைணய��லா
ம�ற வ�க�� �ள�பர���காக ஒ��க�ப��
ெசல� ேத��ய �ைல�� உ�ள�. அ��த 20
வ�ட�க�� ம�ற வ� �ள�பர� ெச��க�
�ைற�க�ப�� இைணய வ� �ள�பர�க�
ஏற��ைறய வ�ட���� 40 ���ய� டால�க�
வைர உயர வா����� எ�� க��க�ப��ற�.
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எ�த
வைக
இைணய
ஊடக���
ெசல�
ெச�ய�ப�� எ��தா� ச�யாக� ெசா�ல ��யா�.
இ��� பல ெப�ய ெச���தா�க� ம�ய அ�க
வா���க� உலக� ��வ�� உ�ளன.
ெச���தா�க�� ��பைன எ���ைக 1946
�� �ற� 2009 � தா� �க �ைறவாக இ�ந��
எ�ற ெச�� எ�த �த���� அ��� ெதா����
ஊ�க� த�வதாக இ�ைல. கட�த 20 ஆ��க��
எ�ப� அ������ �ள�பர�க� ����களாக
மா�ன? �வ�க க�ட���, இைணய��� ச��ைய�
ப�� எ��� கா� ப��னா��, உ�ைம��
அ��� ெதா�� த� �� இைணய��� தா�க�ைத�
ப��� கவைல�பட��ைல. ெபய��� எ�லா
ெச���தா�க��
இைணய�தள�
ஒ��
உ�வா��� ெச��க� ெவ���� வ�த�. இ�
ஃபாஷ� ேபால க�த�ப��ேத த�ர ��யஸான
�யாபார
வ�யாக�
����க�பட��ைல.
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இைணய��� யா� �ள�பர� ஒ�ைற� பா����
ெபா�ைள
வா�க�
ேபா�றா�க�
எ�ற
இ�மா�ேபா�
ெச���தா�க�
ெசய�ப�டன.
’எ�க����
ெதா����ப�
வ��’
எ��
உல��� கா�ட ஒ� அைரமன� �ய��கேள
இைவ. இ� எ�னேவா ஹா����� ராமராஜ�
த�ைன �ள�பரப���� ெகா�ள அ�வலக�
�ற�பைத� ேபாலதா� கா�� அ���ற�
அ��ட� 1990 க�� ஆர�ப��� இைணய
�யாபார�
(E-Commerce)
அ�க�
வளர��ைல. பல�� இைணய��� ெபா��கைள
வா�க ��க� தய��னா�க�.
ஆனா�,
1990
க��
கைட���
ஒ�
இைணய��ர��ேய நட�தைத அ��� ெதா��
உணர��ைல.
�த��,
இைணய�
�ல�
�யாபார� ெச�வத�கான ந���ைக, ��வன�க�
ம��� ெபா� ம�க��� வளர� ெதாட��ய�.
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அேமஸா� ம��� ஈேப ேபா�ற இைண�தள�க�
இ�� ெப�� ப�� வ��தன. ��ய/பைழய
��தக�க� ம��� பல ெபா��கைள� த� நப�
��க, வா�க த�க� ������தப�ேய 24 ம�
ேநர���
ெசளக�ய�ப�ட
ேநர���
ெச�ய
���த�. கைட �ற�����ேமா, வார� கைட�ேயா
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எ�� கவைல�பட ேவ��ய��ைல. இத�� ஈ�
ெகா���� வைக�� �ெர�� கா�� ��வன�க�
பண� ைகமா�வத�� உத�ன. இ�த� க�ட����
அ��� ெதா�� அைத� ப�� எ��யேத த�ர
த�ைன பா���� எ�� �ைன�கேவ இ�ைல.
ச�,
ஈேப-����,
அேமஸா����
ெச���தா�க���� எ�ன ச�ப�த�? இ�த
இைண�தள�க�� ��தாக� ப�லா�ர� ��ய
�யாபா�க� த�க�ைடய ெபா��கைள �ள�பர�
ப���னா�க�. இைணய� இ�ைலேய� இவ�க�
ெச���தா�ட� ெச����பா�க�. இ�� இ�
ல�ச�கண�கான ��லைற �யாபா�களாக வள���
இ�தைகயவ�க�� எவ�� இைண�தள�கைள
���
ெவ�ேய
�ள�பர���காக
����
��வ��ைல. இ�ப��ப�ட ெப�ய ச�ைதைய
அ��� ெதா�� தவற ��ட� எ�� நா� க�தலா�.
ஆன� இ�தைகய வ��� உ�ள வ��தக����
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உதவ எ�த வச��� அ��� ெதா���பா� இ�ைல
எ�பேத உ�ைம �ைல.
1990
க��
கைட���
���
(www.google.com) எ�றஇலவச�
ேதட�
ைமய� வ�தைத அ��� ெதா�� அ�க�
ெபா��ப��த��ைல. ேதட� எ�ப� ந�ல ஒ�
க�� ெசளக�ய� எ�ற அள�ேலேய இ��த�
இவ�க�� க���. இ� எ�ப� த�கள� �ள�பர
வ�மான�ைத� தா�க ����? 2010 � ���
உல�� �க� ெப�ய �ள�பர ��வன� –
வ�மான� 20 ���ய� டால�க�. இ� எ�ப�
�க��த� எ�� �ற� �வ��ேபா�.
வைக�ப��த�ப�ட
�ள�பர�க�
எ�னேவா
ெப�ய �யாபாரமாக அ��� ெதா�ைல� கா�பா��
வ�த� எ�� ��ன� ெசா�ேனா�. அ��� இ��
ெப���
மா�����.
�ெர������
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(craigslist.org) ம��� ��� (kijiji) ேபா�ற
இலவச இைண�தள�க� உல�� ெப�ய 50
நகர�க��
இலவச
வைக�ப��த�ப�ட
�ள�பர�க� ெவ�����றன. அ��� ெதா�ைல
�க�� பா��க ெதாட�� ��டன. ெஜ�ம� ெமா�
ெசா��� ெகா��ப�, க�� �ைர ��ப�, ெதா�
ெபா�� ��ப� எ�� எைத ேவ��மானா��
இலவசமாக இ�த� தள�க�� சாதாரண ம�க�
���� த���றா�க�. இ��யா�� �ேலகா
ேபா�ற இைண�தள�க� பல இ��ய நகர�க��
வைக�ப��த�ப�ட �ள�பர�கைள ெவ����
ெவ��
க���ளன.
ேம��
இ��யா��
ெப�ேறா�களா� ��சய�க�ப�ட ��மண�க�
இ��� ஒ� ெப�ய �ஷய�. இத��� ெச���தா�
�ள�பர�க� �க�� ���யமாக க�த�ப�ட�
ஒ� இைட�கால�. ெச���தா�க��� ���
���ப� ெதாட��க��, தரக�க��, சாதாரண�
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தபா�� இ�த ப�மா�ற�கைள �க��த உத�ன.
�ல ப�தா��கேள ெச���தா�க� இ�த�
ச�ைத�� ஆ�� ெச���ன.
இ�� அத���
வ�த� ேவ��.
இ��
பார�மா��ம�.கா�
(bharatmatrimony.com)
ம��� த��
மா��ெமா�.கா�
(tamilmatrimony.com)
எ�ற வைகயான பல இைண�தள�க�, இ�த
�யாபார�ைத அ��� ெதா��ட���� ெவ�வாக�
த���
ெச��
��டன.
இைத�
ேபா�ற
இைண�தள�க�� பல வைக ெசளக�ய�க�
ெச���தா�கைள கா���� ��தலாகேவ உ�ள�.
�த��, இைண� தள�க�� �ல மாத�க���
�ள�பர�ைத� �ைக�பட��ட� ைவ��� ெகா�ள
ெசல� �ைற�. ேம��, பல வைக���
ெபா��த� பா��க வ� உ�ள�. பல இட�க���
ேவைல ெச��� ஆ� ம��� ெப�க�
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வா��ைக�� இைணவத�� இைண உல�� ��த�
ெதாட�� வச�க� �க உத�யாக உ�ளன.
உதாரண����,
க�க�தா��
உ�ள
த���
���ப�க����
��மண
�ஷய���காக
‘���’ பா��க� ேதைவ��ைல. இைண�தள���
��மண �ஷய� ச�ம�த�ப�ட சகல ேசைவக��
������தப�ேய
ஆர�ப
ேவைலகைள�
ெதாட�கலா�. ெபா��தமான நப� எ�� ேதா���
ஒ� நப�ட� உடன�ேய ெதாட�� ெகா�ள��
ஈ-ெம��
உத�வதா�,
இைணய������
��ன�ச����
ேபாக�
�ல
�னா�க�/
��ட�கேள ஆ��.
எ� எ�� ேபானா�� ேவைல வா��� ேபா�ற
�ள�பர�க�
இ���றேத
எ��
ெகா�ச�
ஆ�தலாக இ��த ெச���தா�க��� மா��ட�
(www.monster.com) ம��� ெவா�ேகாபா��
(www.workopolis.com)
ேபா�ற
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இைண�தள�க� ேம�� சவா� ��� ெதாட��ன.
இ��
உ���ன�க�
த�க�ைடய
த����ைப
(resume)
இைண�தள���
ேமேல��
�டலா�.
ேவைலக��� ��ண���ப� �க�� எ��.
தபா� கவ�, தைல எ�� அைலய ேவ�டா�.
ெச��தாைள� ேபால அ�லாம� ேதைவ�ேக�ப,
உ�க� �ைற�� உ�ள ��ய ேவைலவா���கைள
வார�
ஒ�
�ைறேயா,
அ�றாடேமா
அ������ற� மா��ட�. உ�க��� எல����
��ேப� ேவைல ெத��� எ�� ைவ���
ெகா�ேவா�. உ�க���� க��ட� ெதா���
ேவைல �ைட�கலா�, அ�ல� கா�, ம���
ேமா�டா� தயா��� ��வன�க�� �ைட�கலா�
எ�� ஒ� ேப���� ைவ��� ெகா�ேவா�.
ெச��� தா�க�� இ�ப�� பல �ைறக��� சம
ேநர��� ேவைல ேத�வ� க�ன�, பல�ட�க��,
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பல
ெச���தா�க��
�ள�பர�
ெச�ய
ேந�டலா�.
ேம��
ெச���தா�க�
ஒ�
�ரா��ய�ேதா� தா�க�ைத ����� ெகா�வன.
இைண� தள�களான, மா��ட� ேபா�றைவ ஒ�
நா� எ�� �ட இ�ைல, �ல நா�க�� �ட�
தகவைல ஒேர ேநர��� பர��� ச�� உ�ளைவ.
அத�காக� ெசல� ஒ��� அ�க�� இ�ைல.
மா��ட�
ம���
வ�ேகாபா��
ேபா�ற
இைண�தள�க�� ேத�வ�� �க�� எ��.
ஒ�ெவா� �ைற��� ஒ� ேவைல வ�க��
(ﬁlter) உ�வா��னா�, வார� ஒ� �ைற ��ய
�ள�பர�கைள உ�க��� ����ச� �ல�
அ��� ���றா�க�. அத��� �� ���த
�ைற�� ேவைலகைள ெவ��கரமாக அைடவ�
உ�க� சாம���ய�. எ�ப� அைனவைர��
கவ�வ� ேபால த����� எ��வ� எ�� பல �த
ஆேலாசைனகைள�� வழ���றா�க�. ேம��,
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��வன�க���� த�கள� இைண�தள�க��
உ�ள த�����கைள ப��லைன ெச�ய வச���
ெச�� ெகா��� கா� ப���றா�க�. மா��ட�
ம��� வ��காபா�� இ��ய இைண�தள�க��
ைவ���ளா�க�. இ�த �ேசஷ இைண�தள�க�
இ�த ஒ� ேவைலைய ம��� ெச�வதா�,
ெச���தா�கைள �ட �க ஆ�ற�ட� ெசய�ப��
அ��� ெதா�ைல ேம�� அ����� வ��றா�க�.
இ�� அ��� ெதா�� எ�� ெசா�வைத �ட
அ����த�ப�ட ெதா�� எ�� ெசா�வேத ச�
எ�� ப��ற�!
ெச���தா�க��� இ�த �ைல எ�ப� வ�த�
எ�� ச�� ��யஸாக அ��த க��ைர��
அல�ேவா�.

____________________________________________
171

����:
[1] நா�காவ� எ�ேட� எ�ப� �ேரா��ய
அர�ய�� இ��� வ�த ஒ� ெசா�/ ெபய�.
ஃ�ெர�� அர�ய�� நா��� ��� ���ய
ப��தார�களாக�
க�த��ப�டைவ,
ஆ��
வ�ச�க�,
ச��, ெபா�ம�க�.
இ��லா���
இ�ேவ ச�� ேவறாக வ���க�ப�ட�. ஆ�ம
வா���
எஜமான�க�,
எதா��த
வா���
எஜமான�க�, சாதாரண ம�க� எ�� ���.
நா�காவ� எ�ேட�, அ�ல� ��� இ�த
������ அட�காத �த��ர இய�க� ெகா�ட�
என� �வ�க��� க��ன�.
இ�� ெத��ற�,
ெச�� ��வன�க�, ெபா�����, அர�ய����
அட��ேய இய����றன, ம�கைள அைவ��
ேவ�ைடதா� ஆ���ற� எ�ப�?
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6

இைணய��ட� ேபாரா��
�ள�பர� தா�க� – ப�� 2

இ��நட�தெச��கைளநாைளெவ����,�ள�பர�களா
ேபா�றெச��தா�க�����அ�க��ைல.இைணய�199
க��வள���வ�தா��,பலெச��தா�க�இைண�தள�க�
/2001�னம�����ணாபர�எ�றஅெம��கா��வா��
ப���அ�����ட�.�����வன���ேவைலபா����
‘ெச�ல�ராஜ��’ஒ��எ����ெகா��வார���ஒ�நா�ெ
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Newsஎ�றஅ�ைமயானேசைவ.உல��உ�ளபலதர�ப�ட
பல��ச�ம�த�ப�டெச��ைமய�க�ம���இைணதள�க

இைணய��� ெப�� ச�� அத� ���. எ�ேகா
தயா��த ஒ� ெபா�ைள எ�ேகா உ�ள ஒ�
பய�ப���� நப� வா�க வ� வ���ற�. ெட�
ேபா�ற
க��
தயா��பாள�க�
உல��
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�க�ெப�ய ��வன�களாக வளர� காரண�
இைணய
வ�க���
ச��ைய�
����
ெகா�டதா�தா�.
க��
வா��ேவா�
��பைனயாள� அ��த� அ�க���, ஆனா�
ந���ைக�ட� தன��� ���த க��கைள�
ேத��ெத��பேதா�,
������தப�ேய
ெபா�ைமயாக� பல மாட�கைள�� ஒ����
வா�க ���ற�. இ�ேபால பல இைணய
��வன�க�
ச�ைக
ேபா�
ேபா���றன.
அேமஸா�, ெட� ேபா�ற ��வன�க���� இ�த
ெச���தா� சமா�சார����� எ�ன ச�ம�த�?
இ���ற�.
இவ�கள�
��பைன
வ�வ�
மா�ப�ட�. இ�� உய� அ��த ��பைனயாள�க�
இ�ைல. ஆனா� இைணயம�ற ��தக�கைட ம���
க�� ��வன�கைள�ட அ�க� ���றா�க�.
ெச���தா�க���� �ைட��� �ள�பர�க��
ஒ� �����ட ப���� இ�ேபா� இைணய
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��வன�க���� ெச�ல� ெதாட������ற�.
2008-இ� �த��ைறயாக வட அெம��கா��
இைணய �ள�பர �த�� அ�� �ள�பர
�த��ைட �ட அ�க��த�. இ��லா���, ���
இைணயதள �ள�பர வ�மான� 2009-இ�
அ�நா��� உ�ள அ�தைன அ�� ெச��தா�க��
�ள�பர வ�மான�ைத�ட அ�க��த�. ச�ப���,
ெச�ேப� �ள�பர�க�� �� ேகா� டால�க�
ஈ����ளதாக ��� அ�����ள�!
அவசரமான இ�த உலக��� உ�க�� ஒ�
க�பைன �ள�பர� ேதைவைய அ�� ��வன�
எ�ப� ���� ெச��ற� எ�� ஒ� உதாரண
உைரயாட� �ல� பா��ேபா�. ��க� கா����
உபேயாக�ப��த�ப��
வாசைன
�ர�ய�
தயா���� ��ய ��வன�ைத ேச��தவ� எ��
ைவ��� ெகா�ேவா�.
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ெதா�ல�ப� (ெதா): ெரா�ப ேநரமாக கா� ெச�ட�
ச��த� அ�����ட�. அவசரமாக ஒ� �ள�பர�
ெவ��ட ேவ���. நா� வாசைன �ர�ய�
கா���� உபேயாகப��ப� �ல வ�ட�களாக
தயா��� வ��ேற�.
அ�� �ள�பர கா�ெச�ட� (ெச): நா� கா� ப��ய
�ள�பர�கைள�
ைகயா��ேற�.
உ�கைள�
கா�ெம��� �ள�பர இலாகா��� மா���ேற�.
(���� கா� ெச�ட� ச��த�….).
ெச: ெசா���க, உ�க��� எ�ன �ள�பர உத�
ேவ���?
ெதா: அவசரமாக
ேவ���. நா�
உபேயாகப��ப�
வ��ேற�. அ��த

ஒ� �ள�பர� ெவ��ட
வாசைன �ர�ய� கா����
�ல வ�ட�களாக தயா���
வார� ெவ�வர ேவ���.
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ெச: சா�, உ�க��� அ�ய வா���, அ��த �த�
�ழைம ஒ� ��ய கா� ஸ��ெம�� ெவ� வ��.
ேஹா�டா, �ேகாடா எ�லா� ெப�ய கல�
�ள�பர�க�
ெவ����றா�க�.
�ைறய
�ெபஷ� க��ைரக� ெவ����ேறா�. உ�க�
�ள�பர� அ�� வ�தா� உ�க க�ெப���
ெரா�ப ந�ல�!
ெதா: �ள�பர
�ைலயா��?

இட�

இ���றதா?

எ�ன

ெச: ஒ� கா� ப�க �ள�பர� ேபா��றலா� சா�.
ஆ��வ��
எ�லா�
ெர�யா
வ������க
இ�ைலயா?
ெதா: கா� ப�க �ள�பர� எ�ன �ைலயா��?
ெச: ெகா�ச� ெபா��க. ஸ��ெம���� �ேசஷ
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ேர�. ஒ� 50,000 ஆ��.
ெதா: அ� க���ப�யாகாேத. நா�க ��ன
��வன�. எ�க� ��பைன வ�ட���� 10
ல�ச�தா�. எ�க� �ள�பர ப�ெஜ� 10,000
தா�. ஏதாவ� வ� ெசா���கேள�.
ெதா: ��க �ளா�ஃைப� இலாகாைவ ெதாட��
ெகா���க�. நா� மா���ேற�. (���� கா�
ெச�ட� ச��த�….).
��ன �ள�பரதார�கைள இ�ப��தா� ஏற��ைறய
ெப�ய
�ள�பர����க�� ப�தா��றா�க�.
இத��� �� ஆ��வ�� ெர� ெச��, �ள�பர�
ெவ�யாவத�காக� க�டண� ெச���வத���
ெவ��பா����. ேம��, பண� க�ட அ��
��வன����� ெச�ல ேவ���. இைத எ�லா�
சமா��க �ள�பர ஏெஜ�� ஒ��ட� இ�த�
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ெபா��ைப ��ய ��வன�க� ஒ�பைட�����,
பலைன எ��பா���� கா����க ேவ����ள�.
இ�� �ல அ�� ��வன�க��, பல வைக���
��ய �ள�பரதார�க� ேவ�ப��த�ப��றா�க�.
�த��, ெப�ய ��வன �ள�பர� ேபாக�தா�
இவ�க��� இட� ஒ��க�ப��ற�. இர�டாவ�
ச�யான ப���� �ள�பர� ெவ��ட எ�த
ச�ைக��
�ைடயா�.
அ��
��வன�க�
அவ�கள�
இைணயதள�க��
த�க�ைடய
�ள�பர �ைல �வர�கைள ெவ���வ��ைல.
அ�ப��
�ல
��வன�க�
ெச�தா��,
�ள�பர���� இைணயதள� �ல� பண� க�ட
வ�
இ��கா�.
��றாவ�,
��ய
�ள�பரதார�க��� �ைல ச�ைகக� அ�க�
�ைட�ப��ைல.
இ�த
வ��ைறக�
��ய
�த��டா�க���
��கலானதாக�ப��ற�.
இவ�க� க� ர�� பட� ெவ�யா�� ெபா��
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ெவ�வ�� ��ன�பட�
�ைகயாகா�.

ேபால�தா�

எ�றா�

�ள�பரதார� ேநா������ ����த ���
இ��ர�ைனைய அழகாக� ���த�ட� ெப��
லாப�� ஈ����ள�. பல ��வன�கைள அ��
�ள�பர�கைள �����ப�ேய ெச����ட�
எ�றா� பா��கேள�! அ�ப� எ�ன ��ைம
ெச����ட� ���? �த�� கா� ெச�ட�
அ�ைவ இ�ைல. சகல �ள�பர ேவைலகைள��
��� இைணயதள��ேலேய ����� ெகா�ளலா�.
��� ��ய, ெப�ய ��வன�கைள அைலய
��வ��ைல.
�ள�பர
ஏஜ��க��
ேதைவகைள�� இைணயதள� �லேம ����
ெச�����ற�.
�த�� AdWords எ�ற ஒ� கண�� ���ட�
�ற�க ேவ���. அ�� உ�க� �ெர��கா��
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�வர�கைள� ���� ெச�ய ேவ���. உ�க�
�ள�பர�ைத
உ�க���
ேவ��யப�
க����றைம இ��தா� ��கேள உ�வா���
ெகா�ளலா�. அத�� ேவ��ய ெம�ெபா��
க��க� ��� இைணயதள��ேலேய உ��.
�ேசஷ
ச�ைகக��
உ��.
�ள�பர
�ைல�ப��ய�� உ��. வா��ைதக��ேக�ப
க�டண� இ��தா��, ஒ� கா��ேல�ட��,
இைணயதள��ேலேய கண��ட� ெகா���றா�க�.
ேம��
உ���
ேசா��
க�ெப����
���வ����
பாரப�ச�
�ைடயா�.
எ�ேலா���� இட� உ��. ��� �ள�பர�க�
அத� ேதட� ேசைவ�ட� இைண�த�. அதனா�,
சாம���யமாக எைத� ேத�னா� உ�க�ைடய
�ள�பர� வர ேவ��� எ�� ��க�தா�
��ெவ��க ேவ���. ��க� ���சா��தனமாக
உ�கள� �ள�பர�ைத அைம�தா�, ���வ���
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ப�� உ�க� �ள�பர�தா� வ��! ��� உல��
உ�கள� சாம���ய�தா� ���ய�, உ�கள�
��பைன அள� அ�ல.
ேம�� இைணய��� �ள�பர� ேதா��வத��
��� உ�க�ட���� கா� ேக�ப��ைல. உ�க�
�ள�பர�தா� வாசக�க� கவர�ப��, அைத
����னா�தா�
உ�க�ட����
�ல
��
������ இ�தைன எ�� ��� உ�க�
�ெர��கா������ பண� எ���� ெகா��ற�.
இ�வைர எ�தைன ெசலவ����க� எ�� ெத�ய
இைணயதள��ேலேய
ஒ�
ப��ய�
ெகா���றா�க� உ�க� Adwords கண��ட�.
ஆ��வ�� ச�யாக ேவ���, ஆனா� உ�க����
தய�கமாக
இ��தா�,
�ைல�ட�
�ல
ஏஜ��கைள�� �பா�� ெச��றா�க� – எ�லா�
இைணயமய�. எ�த� ப���� உ�க� �ள�பர�
வ�� எ�� ��க� கவைல�பட ேவ�டா�. அைத
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��� ேத�� ேசைவ பா���� ெகா��ற�. ந�
உதாரண��� உ�ள ��வன� த�க�ைடய ���
�ள�பர��ட� ‘car’, ‘perfume’ ேபா�ற
keywords உட� இைண�தா� ச�யாக இ�த
ெசா�கைள ெகா�ட ேதட� ேசைவ�ட� ���
இைண�� ���ற�. ��க� அ���� ���
அ�ல� ேகா�ேக�டாக இ��தா��, உ���
�யாபா�யாக இ��தா�� ஒேர மா�� ேசைவ.
����
இ�த
அ�ரவள���ேயா�
அ��
�ள�பர�க� ேபா�� ேபாட ேவ��ெம�றா�,
ெதா����ப�ைத வள����ெகா��� பலைர��
வரேவ�� ேசைவ த�வத� �லேம சா��ய�.
��� அ��தப�யாக அ�� �ள�பர வச�ைய��
த��ைடய Adwords வா��ைகயாள�க���
வழ�க� ெதாட����ள�. இைணய�, அ�� எ��
இர���� �ள�பர� ெச�தா� ச�ைகக�
ெகா���ற�. ேம�� பல அ��� ப���ைகக��
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உ�க� �ள�பர� �ல நா�க��� வ��ப���
��� ஏ�பா� ெச��ற�. “�க அ�க தா�க�
ஏ�ப��த வ�க�’ எ�� ��� ேவ�. ஒேர
இட������ உ�கள� �ள�பர� ேதைவகைள�
���� ெச�ய எ�ய வ�கைள த�� பல ேகா�
�ள�பரதா��கைள கவ������� ���.
��� உ��� �ள�பர �ஷய���� அ�க�
ஆ�வ� கா���ற�. ச�ப���, ேயா�� எ�ற
��வன�ைத
AdWords
ம�
��பைன��
அைம�த�. அதாவ�, உ��� �� ��ற�,
வா�க�, �� �யாபார�க� (ேஹா�ட�க�, பல
சர�� கைடக�) ேபா�ற ��வன�கைள ���
�ல� �ள�பர ப��த உத�� ��ய ேசைவ இ�.
பல
ெச�ேப�க��
���
வைரபட�கைள
(google maps) தர�ற��� ெச��� வச�
வ����டதா�, இ� ேம�� ���ய �ள�பர
��யாவா�� வா��ைப ��� ந�� ����
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ெகா���ள�.
ச�ப��� ��� வைரபட�தள����� ெச���களா?
அ�� “�ய� எ�ேட�” எ�ற ��ய ப��ைய
அ��க�ப�����ளா�க�. எ�த வட அெம��க
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ஊைர எ���� ெகா�டா�� அ�� உ�ள
ச�ைத�� வ���ள ��க�, அத� �ைல, ����
பட�
எ��
வைரபட��ட�
��ன
ஒ�
வைக�ப��த�ப�ட ெச��தா� உ�க� ��
���ற�.
அேத ேபால ��� வைரபட ேசைவ�� உ���
�யாபா�க���� ���ய��வ� ெகா���றா�க�.
மாைல ஒ� �யாபார ������ இ��ய
உணவக����� ேபாக ேவ��மா? இ�ேக
க�ேபா��யா�� உ�ள சா�ஃ�ரா���ேகா
நக�� உ�ள இ��ய உணவக�கைள ���
வைரபட
ேசைவ��
ேத�னா�
அழகாக
வைரபட��ட� கா���ற� ���. ��ப��
ெச�ய ெதாைல�ேப� எ��� உ��. அ�த
உணவக���
இைணயதள�
இ��தா�,
அவ�க�ைடய ெம�ைவ�� பா����டலா�.
��� வைரபட� �ல� அ�த உணவக����
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எ�ப�� ெச�வ� எ��� வ� �வர� அ���
ெகா�ளலா�. இ�ப�� கா�ட�ப�� �யாபார
�ள�பர�க� ���ட� ஏ�கனேவ Adwords
கண��
ைவ���
ெகா�டைவ!
இ�ேபால
ஏராளமான ��ய �யாபா�க� ��� �ல�
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பயனைட�����றாரக�.
��� ெவ��ைய� ப��� பல க���க� உ�ளன.
ஆனா�, �ல ���ய �ஷய�கைள அ�� ��யா
கவ��காம� ��� ��� இ�� த���ற�. �ல
உதாரண�க�:
இைணய��� ச��, ெதாட�� ���க�
(hyper links). �� ப�ைவ இைண���
���ைய ெகா��தா� ேபா��. ��தா�
ப��பவ� �� ப��கைள ப����
ெகா�வா�. ெதாட��� ப��பவ� ���ைய
�ற�க��பா�. இ�த வச� அ���
சா��ய��ைல.
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���க� ����� எ�ெபா�� ேபால.
ேதட� ேசைவ�� ���க� �ல�
இைணயதள�ைத ��� அைடய வ�
ெச��ற�. இைணயதள��� ���ட� உற�
இ��தா�, ச�ம�த�ப�ட �ள�பர�க�
ேதா���. இைணயதள�தா� ���
பயனைட�ற�. ��ளா� இைணயதள�
பயனைட�ற�. அ�� உல�� இ�
சா��ய��ைல.
இைணயதள��� �ள�பர�கைள அ�ம��க
��� ச�மான� த��ற�. இைணயதள���
�ரபல���ேகப ச�மான�� மா�ப��.
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இ�ப� பல ல�ச�
��வன�க�/இைணயதள�க� பயனைட��
�ள�பர ��க�ைத ��� அைம���
ெகா�� ெவ�� க�� பல ��ய இைணய
ேசைவகைள அ��க�ப����
ெகா�டப�ேய வள��� வ��ற�.
ேதட� ேசைவ�� ெதாட�� இ��
வைரபட�க�, ��ேயா�க�,
�ைக�பட�க�, ��ன�ச�க�, �ளா�க�,
ஆவண�க�, ெச�ேப�க� எ�� எைத��
��� ைவ�க��ைல ���. எ���
�ள�பர� சா��ய�. அ��� ெதா�லா�
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�ைன��� பா����ட ��யாத ெதா����ப
��ேன�ற�.
ெபய� ெப�ற ப���ைகக�,
வா��ைகயாள�க� த�கைள ேத�
வ�வா�க� எ�ற மன�பா�ைமைய
வள���� ெகா�� ��டன. ��ேளா,
எ�ெக�லா� அத� ேசைவ
ேதைவ�ப��றேதா அ�ெக�லா� ஆஜ�.
ெப�ய ப�தாெவ�லா� �ைடயா�.
��� Adwords பல �யாபார�க��� ச�
வ�வ��ைல எ�ற க���� உ��. ��� அ��த
க�டமாக ெச�ேப�க�� �ள�பர�கைள ெகா��
வ�� ��ட�க�/ெம�ெபா��கைள உ�வா��
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வ��ற�. ஆனா� எ�லா� ��� மய��ைல.
��� த�ர இ�ெனா� ��ய ��வன�� அ��
��வன�கேளா�
ேபா��
ேபாட�ெதாட������ற�.
அ�
ஃேப���.
இைளய ச�தாய�ைத ஃேப��� ம��� ���ட�
ஆ��ர������� �த� ��யா�� உ�ள
எ�ேலாைர�� ச�� �ர��பைடய ெச���ள�.
பல ‘ச�க வைலயைம��’ (social networking)
இைணயதள�க�
இ��தா��, அவ��� ப�
�ரபலமானைவ நா��: 1) ஃேப��� 2) ஓ���
3) ���� இ� (www.linkedin.com) 4)
���ட�. இ�� ஓ��� இ��ய�க�ட� �க��
�ரபல�. ஓ��� எ�ப� ஒ�வைக ர�க� ம�ற�
அ�ல� அைம�� எ�� ெகா�ளலா�. பல
தைல��க�� பல ச�ம�த�ப�ட �ஷய�கைள
அல��றா�க�. உதாரண����, ���ெக� ப�� ஒ�
ஓ��� அைம�� இ��தா�, அத� அ�க��ன�,
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2020, ெட�� ப�தய�க�, ஆ��ேர�யா,
ேதா�, எ�� பல �ஷய�கைள�� த��த�
இைழக�� அல��றா�க�. இ�த அைம���
‘��ரா�’ எ�ற வச� �ல� ��ன ��ன
ெச��கைள
அ�க��ன�
ப�மா���
ெகா���றா�க�. ஓ��� ��வன�ைத ��� �ல
வ�ட�க��� �� வா��ய�.
ஃேப��� இைளஞ�க�ட� �க�� �ரபல�. இ�த
அைம���, ந�ப�க�ட� அர�ைடய��கலா�..
�ைக�பட�கைள� ப���� ெகா�ளலா�. ‘�வ�’
எ�ற அைம��� �ல� அைன�� ந�ப�க��
பா����
வைக��
ெச��கைள
ப�மா���
ெகா�ளலா�. இ��, எத�� ேவ��மானா�� ஒ�
ஃேப��� ப�க� உ�ள�. பல ��ய வ��தக�க��
ஃேப�����
ப�க�
�ற��,
த�க�ைடய
��பைனைய அ�க��க �ய�� வ��றா�க�.
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��தாக வ�� பல ெச�ேப�க�� ஃேப���,
���ட� ேபா�ற அைம��க�� ெச��க�
அ��ப, ப��க வச�க�ட� வ���றன. ‘����
இ�’ அைம���, ப�யா�க� த�க�ைடய
ெதா���றைமக� ம��� ேவைல ச�ம�த�ப�ட
�ஷய�கைள
ெவ��லேகா�
ப����
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ெகா��றா�க�. பல ��வன�க�� இ����
ேவைலவா���க� ப�� இைணய���கேளா�
ெவ����, அ�த வைலயைம��� உ�ளவ�க�
அ��� ெகா�� ��ண����றா�க�. ெவ�
உலக���ேக
ெத�யாம�
�ைற�த
ெசல��
��வன�க� எ�தாக� ��ய ப�யா�கைள�
ேத�� ெகா���றன. இ��, ��வன�க� �ற
ேவைலவா��� இைணயதள�க�� ேத�வைத�
ேபால,
��ண�பதார�கைள�
ேதடலா�.
‘ஒ�வ�ட� ஃேப��� ப�க���தா�, அவர�
வய� 12 �த� 25 வைர. ஒ�வ�ட� �����
இ� ப�க� இ��தா�, அவ�� வய� 30 �த�
50 வைர’ எ�ெறா� ேஜா� �ட இ���ற�.
இ�� �ைர�பாக �� அ��த ��பைனயாள�க�
�ைற�த
Oracle
ேபா�ற
��வன�க�
ஃேப����� ப�க� ைவ�����றா�க�:
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http://www.facebook.com
/Oracle?ref=ts
அேத ேபால, ‘���� இ�’�� இேதா ஐ�எ�
��வன�:
http://www.linkedin.com
/company/1009
���� அ��த இைணய ����� வ�� ��ட�
ேபா�ற
�ரைமைய
ஏ�ப����
ஆர���
ஃேப���, அ�ல� ஐ�எ��� ���� இ� ப�க�.
ப��� படா�மா� ‘நா�க�� ஃேப�����
இ���ேறா�’ எ�� பைற சா���றா�க�. �ைறய
த��க��� சமா�சார�க�தா�. ஆர�ப��� (ஒ�
15
ஆ��க���
��)
இ�ப��தா�
இைணய��� ெப�ய ��வன�க� அைரமனதாக
கால� எ��� ைவ�தா�க�. இ�� அேமஸா�,
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ஈேப, ெட� எ�� ரா�சச �யாபா�க� ��தாக
உ�வா� அபார ெவ�� ெப���ளா�க�.
ச�க
வைலயைம��
ெம�ெபா��
�ல�
�ள�பர�கைள க�����, ெச�ேப�க���
�லபமாக வழ��� அ��த ஐ�யா��� பல ேகா�
டால�க� கா�����ற�. அ�வைர அ��� ெதா��
த�ைன ������� ெகா�ளா��டா�, ச��
மா��� பைழய த�� ��மா பா�ைட பாட
ேவ��ய�தா�:

கா�த ஓட�, இைணய அைல �� ேபாவ� ேபால
யாவ�� ேபாேவா�!
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1

������

த���ெசா�க�எ�ேலா������யேவ���எ���லஆ�
# ஆ��ல� ெசா�

த��� ப���ைர

1 ப�ைட����

Bar code

2 ��ன�அ�தர�கசமரச�க�

Electronic pr
compromises
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3 �கவ��வ��க�

Facial Scanne

4 தகவ��ைழக�

Factual error

5 ைகேரைகவ��க�

Fingerprint
scanner

6 மரப��ேகாளா�க�

Genetic disor

7 வ�அ�ைட

Hard cover

8 ம�தமரப����ட�

Human geno
project

9 ெதாட�����க�

Hyper links

10 இைண�தள�க�ேவா�

Internet user

11 சர���வர� எ��பத�காக

inventory con

12 �ள உைர

Long text
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13 ெம�அ�ைட

Paperback

14 கட��ெசா�

Password

Social
15 ச�கவைலயைம��ெம�ெபா��� Networking
software
16 எ����ேகா�ைவ

Spelling/gram

17 க����லா�வரெதாைலெதாட��

Wireless data
communicati
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2

Free Tamil
Ebooks – எ�கைள�
ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
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ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத��
வ����டன.
Kindle,
Nook,
Android
Tablets
ேபா�றைவ
இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க��
ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க�
த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல���
ல�ச�கண�கான
����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
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த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ
�க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய
��தக�க�
�ைட�க�ெப�வ��ைல.

ஏ��

இ��

எனேவ
ஒ�
த��
வாசக�
ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
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ச�பகாலமாக
ப�ேவ�
எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல,
வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல�
அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான
உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன.
அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
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இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த�������
எ�த
வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய�
அவர�
ப���கைள
“யா�
ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�”
எ��
��������தா�
ம��ேம
அதைன
நா�
பய�ப��த ����.
அதாவ�

“Creative

Commons”

எ��
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உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�
பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved”
எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக
�����
ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
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வாசக�கைள�
ெச�றைடய
ேவ���
எ�ற
எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள
எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க�
அ�ம�ய��தா�,
உ�ைமயாகேவ
அவ�கள�
பைட��க�
ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க�
ஆ��ய�க��
வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா�
உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள�
ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�
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வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices,
EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள
இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள
யா���
ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
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��க�
ெச�யேவ��யெத�லா�
த���
எ�த�ப������
வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய
����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�
பைட��கைள
“Creative
Commons”
உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா�
��ன�ச�
அ���த�
2.த�னா�வல�களா�
அ��ப�ப�ட
����தக�க��
உ�ைமகைள��
தர�ைத��
ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
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தரமான ����தக�கைள
ப�ேவ�ற� ெச�த�

நம�

வைலதள���

���ப��ளவ�க�
freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க�
யா�?
யா���ைல.
இ�த
வைல�தள�
���க
���க
த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற
ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள
உ�வா��வ��,
அவ�ைற
இலவசமாக
பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
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ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���
அைம��.
இ���ட�தா�
ப���கைள
எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க�
இ���ட���
�ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ�
ப��க�

அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
அைன���
இலவசமாகேவ
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�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க��
ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�
��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��
ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ�
ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம����
ஏேத�� த��� உ�ளதா?

வைலதள�க�

உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com

நக�
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2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா�
ஒ�
எ��தாள�ட�
Creative
Commons உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
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த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க�
http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ�
��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க���
க��களான
Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles,
tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய
க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub,
azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
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இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத���
உ�கள�
அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா�
உ�வா�க�ப�ட
����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம���
உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம��
இைவ
“Creative
Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
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http://creativecommons.org
/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail
:
freetamilebooksteam@gmail.com
FB
:
https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
G
+:
https://plus.google.com
/communities
/108817760492177970948

ந��.
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3

உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள
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ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1.
எ�க�
��ட�
ப��
–
http://freetamilebooks.com
/about-the-project/
த���
காெணா�
–
http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� –
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http://www.wired.co.uk
/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses
/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத
இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org
/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
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1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOﬃce odt/
MS oﬃce doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள
க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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——————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த���
காெணா�
https://www.youtube.com
–
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத�
உைர
வ�வ�
ஆ��ல���
– http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum
/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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