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���ைர
நா� ப�ேனாறா� வ��� ப���� ெகா����ததாக ஞாபக�. க�� அ��ய�
பாட��� ஆ��ய� த�ேய ப�லக� ஒ�ைற நட��� ெகா����தா�.
ஏ�ட�ைவ� கா���� பழ��ெப�� அ�� �ற�தெதன� ெசா�� எ�கைள
அவர� ப�லக��� இைண�� ப��க� ���வா�. ப���� �ைட�க� ெப��
�ல க��க�� அைனவ�� பழ�� ப��வ� க�னெமன� ேதா��யதா�
நா�� அவர� ப�லக��� இைண�� க�க� ெதாட��ேன�.
BASIC எ�ெறா� �ரலா�க ெமா���, ேவ�� �டா� எ�ற பய�பா��
எ�க��� ப�����க�ப�ட�. இ�� ேவ�� �டா� உைரகைள ஆ�க,
ெதா��க பரவலாக அ�� பய�ப��த�ப�� ���� அைவ ஒ�ெவா����
��� ப�ேவ� ப�கைள த����ப�. எ����கா�டாக அ�� ெம� ேகா��ைன
அ���த�கான கா�ய�க�� �ைண ����.
அ�ெம��க��� �ல �ைச� ����கைள த��வத� �ல� ெச�ல ����.
உதாரண����, ெதா��க பய�ப�� எ�� ெம���� ெச�ல நா� ேச���
த�ட ேவ��ய �ைச ALT+E. இ�ப� இ�த ���� வ�கைள என��
பாடெம��த ஆ��ய� ெசா��� ெகா�� வர, ��ெர��, “சா�! என�� ALT+E
த��னா எ�� ெம���� ேபாக ேவ�டா�. நா� ����� ேவ� �ைச�
��த�க�� அ� �கழ ேவ���. ALT+E ஐ ேவ� ப�க��� நா�
பய�ப���� ெகா��ேற�. எ�ப� ெச�வ�?” என� ேக�ேட�.
அெத�லா� ��யா�. அவ�க� எ�ப� ��தக��� �������ளனேரா
அ�ப��தா� ெச�ய இய��. � �ைன�ப� ேபா� மா�ற�கெள�லா� ெச�ய
��யா� எ�� ெசா�னா� ஆ��ய�. எனதா��ேபான ஒ� ெபா��� ��
என����க ேவ��ய தா��க உ�ைம ப��க�ப�வதாக உண��ேத�. இ�ச�பவ�
மன�� ஏேதா ஒ� உ��தைல ஏ�ப���� ெகா�ேட இ��த�.
ெம�ெபா�� ஒ�ைற பய�ப���பவனா� அதைன என� ���ப�க���
ஏ�றப� ெச��ெகா�ள ��யாத �ைல ஏ�? அ�ேபா� எ��ட�� அத�கான
�ைட��ைல. எ�ைன� ������ேதா�ட�� இ�ைல.
��ன� க����� ப��ற காலக�ட�க�� ஒ�த உண��களா� உ�த�ப�ட
இய�க�ேதா� ப����, �ன�� ேபா�ற ெம� ெபா��கைள� ப����
அ�யலாேன�. இவ�ைற ெப�ேவா� அவ��� த�க��� ேவ��ய
மா�ற�கைள ெச��ெகா�ள ஏ�வாக �ல �ர�க�� ெகா��க�ப��
எ�பைத�� அ�யலாேன�.
பயனெரா�வ��� அவ� ெப�� ெம�ெபா��� �தான தா��க உ�ைமக�
த��க�ப�வைத��, அத�ெக�ராக தைல �ற�த �ரலாள�களாக க�த�ப��
வ�ேதாேர �ர� ெகா���, மா�� வ�கைள ஏ�ப��� வ�தைம�� அளவ�ற
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ம�����ைன ஏ�ப���ய�. அ�தைகய ச�க�க�ட� ெதாட��கைள
ஏ�ப���� ெகா�� இைவ பரவ எ�மா� ஆன �� �� ப�க���கைள ெச��
வர� �வ��ேன�.
க�ட�ற ெம�ெபா�� ப���� அதைன� ேதா�����
இ��ய�க�க��ெக�லா� ��ேனா�யாக� �க��த ��ச�� �டா�ம�
ப���� அவர� ப�க� ����� அ���ெகா�ேட�. இைடேய அவர�
ெசா�ெபா��கைள� ேக��� வா���க�� �ைட�க�ெப�ற�. ெம�ெபா�ளா�
ஏ�ப�� தா�க�க��� நாமைனவ�ேம ஆ�ப��ேறா�. ஆனா� அ��ட�
ெதாட��ைடய ஆ��த அர�ய�, வ��தக �ைளயா��களா� �க�கால�����
எ��கால����� ஏ�ப���ெகா������, ஏ�பட�ேபா�� பா���க� ஏராள�.
அவ�ைற இன�க�� ெசா�வேதா� மா�� வ�கைள�� கா��வதாக ��ச��
�டா�ேம�� பைட��க� அைம����தன. இைவ ந�ம�க��� ேபா�� ேசர
ேவ��மா�� ந�ெமா��� இ��க ேவ��� எ�ப� ெசா��� ெத�ய
ேவ��ய ஒ�ற�ல. �� எ�� அவ� �வ��ய ��ட� த�ேபா� தன�
இ�ப�ைத�தா� அகைவ�� அ�ெய��� ைவ���ள�.
அவ� கா�ட �ைழ�த வ��� கண�க�ற ெம�ெபா�� ��ட�க�
�வ�க�ெப�� இ�� உலகமைன����� பலன��� வ���றன. அ��ய�க�
ஏ� ஏ�ப��த�ப�ட�? நைட�ைற�� இ���� �ற �ைறக�� உ�ள
�ைறபா� எ�ன? மா�� வ��ைறக� எ�ன? எ�ப� ேபா�ற ேக��க���
அவேர இய��ய க��ைரகைள த�ழா�� �ைடயாக� த������ேறா�. இைத�
த�ர க�ட�ற ெம�ெபா�� ேகா�பா�ைட ெத���ப��த ேவ�� ����
க��ைரக� �ல�� ேச��க�ப���ளன. இைவயைன��� �� இைணய
தள��� த��� �ைட�க� ெப���றன.
இத�� ��ன� இ��டய�கைள த�ழ�க��� எ��த� ெச�ல பல�� ப�ேவ�
வ�க�� �ய���ளன�. அவ�க� அைனவ���� இ�ேநர��� ந���ைன
ெத���க கடைம�ப���ேளா�. இதைன ��தகமாக ெவ���� இ�
பைட�க�ப�ட ேநா�க���� �� வ�வ� தர உத�ய அைன��
ெந�ச�க���� உளமா��த ந���ைன� கா��ைகயா���ேறா�.
க�ட�ற ெம�ெபா��க�� த�ைமைய� ேபாலேவ அத� ெகா�ைகைய �ள�க
வ������. இ���தக�� க�ட�ற�. இ���ள �டய�கைள யா����
எ�ேக�� எ�ேபா�� எ�வ���� எ���� ெச�வ�� த�க��� எ��த
தய�க�� இ��க ேவ�டா�.
இ�பைட��� �ைற �ைற என எ�வாக இ����� amachu@gnu.org எ�ற
�கவ��� அ�ய�தா��க�. க�ட�ற ெம�ெபா��க� வளர ஊ�க��
உ�சாக�� ஒ��ைழ��� ந���க�.
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��ச�� �டா�ம�
இலவச ெம�ெபா�� எ�� க��� 1980� ஆ�� க�� ஆரா���யாளரான
��ச�� எ�. �டா�ெம� எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட �� GNU எ��
��ட��� �ைளவா��. �� எ�ப� ம�ற வ�க� சா��த
ெம�ெபா��க��� ஒ� மா�றாக இ��த�. �� GNU எ�ப� “GNU is Not
Unix” எ�ப�� ���க� ஆ��. இ� ஒ� ����� இலவசமான, க�ட�ற
இய�� தள�ைத உ�வா��வத�காக ேதா��ய ஒ� ேயாசைன.
இ�� இலவச� எ�� வா��ைத கவ��க�த�க�. இலவச� எ�� ெசா�
ெம�ெபா��� �ைலைய ���ப� அ�ல. இலவச� எ�� ெசா� அைத��
தா�� அத� �த��ர�த�ைமைய ����ற�. அத� �த��ர�த�ைம ��வ��
பா��� ெபா����ற�.

பயன� ெம�ெபா�ைள எ�த உபேயாக����� பய�ப���� �த��ர�.
பயன� த� ேதைவ�� ஏ�றா� ேபால ெம�ெபா�ைள
மா���ெகா�வத�கான �த��ர�.
பயன� ெம�ெபா�ைள ம�றவ�க�ட� ப���� ெகா��வத�கான
�த��ர�.(இலவசமாகேவா அ�ல� �� ெதாைக�காகேவா)
பயன� தா� மா�� அைம�த ெம�ெபா�ைள ம�றவ�க�ட� ப�ர ��
�த��ர�.
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இதனா� அத� ��ம�ைத சா���தவ�க� அதைன ேம�� ேம�ப��� பய� ெபற
����. கட�த 20ஆ��களாக இ�த க�ட�ற ெம�ெபா�ளான� ம�ற வ�க
��யான ெம�ெபா��க��� ஒ� ச��வா��த ஒ� மா�றாக உ�ள�. இ�
பயன�� உ�ைமைய ம���ற�.
��ச�� �டா�ம� �� எ�� ��ம��� த�ைத ஆவா�. ��வ�� வ�க
��யான ெம�ெபா��கள�ற ெதா����ப� ெகா�ட ஒ� உலைக பைட�ப��
ஆவ� ெகா�ட ��ேனா� ஆவ�. அவ�ைடய ‘copy left’ எ�� ேயாசைன ஒ�
�ர��ைய ஏ�ப���ய� எனலா�.
டா�ட� �டா�ம� க�ட�ற ெம�ெபா�� வழ��� த� ேசைவ��
இ����ைன ��� வ�� பல உைரகைள ஆ��வ��றா�.

http://www.gnu.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://stallman.org

http://www.kaniyam.com/rms/
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ம. �. ராமதா�

ம.�.ராமதா� – ஆமா�� எ�� க�ட�ற ெம�ெபா�� ��ம�க��
அ�ய�ப�பவ�.இ�� �ரபலமாக� பல�� பய�ப��த �வ�������
��/�ன�� இய��தளமான உ����� (Ubuntu) த��� �� ெபா��பாளராக
இ��தவ�.அத� ��ட�க� �லவ�����,ேக ப���ழ�(KDE-K Environment)
ேபா�ற க�ட�ற ெம�ெபா��க� �லவ��� த�ழா�க����� ப�க���
வ��றா�.ெச�ைன ��/�ன�� பயன� ��ைவ� (http://ilugc.in) ேச��த இவ�,
க�ட�ற �ற�த �ல ெம�ெபா��க�� பரவ���� ப�க��� வ��றா�.

shriramadhas@gmail.com
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1

�� எ�றா� எ�ன?

���� (Unix) ேபா�றெதா� இய�� தள��ைன (Operating System) உ�வா��ட
1984 ஆ� ஆ�� �வ�க�ப�ட ��ட� �� (GNU). இதைன� �வ��யவ�
��ச�� �டா�ேம�. இ�த இய�� தள� ஒ� க�ட�ற ெம�ெபா�ளா�� (Free
Software). இத�� �� அைம�ெப�� ெபய�.
���� க� (Kernel) ����யைடயாததா� �ன�� க��ட�
பய�ப��த�ப��ற�. இ�� பல ேகா� ேப� பய�ப���� இ�த �� ம���
�ன��� ��டைம���� �� / �ன�� எ�� ெபய�.
“�� ���� அ�ல” (Gnu’s Not Unix) எ�பத� ெபய�� ���கேம �� ஆ��.
� – � என இ� உ�ச��க�ப��ற�. �ல�’�’ எ�� ேபா� எ��
���ய�கர�ைத� ேபா� இ���ள ‘�’ ஒ����.
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2

க�ட�ற ெம�ெபா�� - �ள�க�

ஒ� ெம�ெபா��� �ரலான� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாக க�த� பட�
ேதைவயான அ�ச�க� ���த உ�ைம�ைன� ெத�வாக உண���� ெபா���
நா�க� க�ட�ற ெம�ெபா���கான இ��ள�க��� �� உ�ைம�
ெகா��ேறா�.
“க�ட�ற ெம�ெபா��” எ�ப� �ைல�ைன அ��பைடயாக� ெகா�ளாம�
�த�தர��ைன அ��பைடயாக� ெகா�ட�. இதைன“இலவசமாக�” க�தாம�
“�த�தரமாக” தா�க� க�த ேவ���.
இ� ெம�ெபா�ைள பய�ப���� ஒ�வ��� அ� ெம�ெபா�ைள இய�க,
ப�ெய��க, ��ேயா��க, க�க, மா��யைம�� ேம�ப��த� ��ய
உ�ைமகைள� ப��ய�. ������� ெசா�ல ேவ��மா��
ெம�ெபா�ெளா�ைற� பய�ப���� பயெனா�வ��� அத� ���ள நா��
வைகயான �த�தர�ைத� ப��ய�:
எ�ெபா���� �ர�ைன இய�க� ��ய �த�தர�. (�தலாவ� �த�தர�).
�ர� ப�யா��� �த�ைத� க�� தம� ேதைவ�ேக�றா� ேபா� ஆ���
ெகா�ள� ��ய� �த�தர�. (இர�டாவ� �த�தர�). �த�க� �ர��
�ல��ைன அ�க� ��ய உ�ம� இத�� ெகா��க� ப����த�
ேவ���.
�ற�� பய�ற ேவ�� ப� ெய��� ��ேயா��பத�கான �த�தர�.
(��றாவ� �த�தர� )
ஒ��ெமா�த ச�க�� பய�ற ேவ��, �ர�ைன ேம�ப���, ெச�த
மா�ற�கைள� ெபா� ம�க��� ெவ���வத�கான �த�தர�. �த�க�
�ர�� �ல��ைன அ�க� ��ய உ�ம� இத�� ெகா��க� ப����த�
ேவ���. (நா�காவ� �த�தர�)
இ��த�தர�க� அைன�ைத�� பயனெரா�வ���� தரவ�ல ெம�ெபா��
க�ட�ற ெம�ெபா�� ஆ��. ஆக, ெம�ெபா��� ப��ைன மா��ேயா
மா�றாமேலா, இலவசமாகேவா அ�ல� �ைல�ேகா எவ���� எ�ேக��
��ேயா��க� ��ய �த�தர� த�க��� வழ�க� ப����த� ேவ���.
ம�றைவ�� ம���� இ� ெசய�கைள ��ய� த�க���� �த�தர� வழ�க�
ப�����றெத�றா� இத� ெபா��� எ�தெவா� அ�ம� ெபறேவா அ�ல�
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�ைல�ைன� தரேவா அவ�ய� இ�ைலெய�� ெபா��.
இ�ஙன� நட��ற� என யா���� ����டாம� ெம�ெபா��ைன
மா��யைம�� த��ப�ட �ைற�� ப� ���தமாகேவா அ�ல�
�ைளயா�டாகேவா பய�ப��த� ��ய �த�தர�� த�க��� வழ�க�
ப����த� ேவ���. ஒ�கா� தா�க� ெச�த மா�ற�கைள ெவ��ட
ேந��தா� அ� ���� �����ட யா���� அ���க ேவ��ய அவ�ய�
எ�வைக��� இ��த� �டா�.
ெம�ெபா��ைன இய�க� ��ய �த�தர� எ�றா�, ெம�ெபா��ைன
உ�வா��பவ��ேகா அ�ல� எ�த ஒ� அைம���ேகா ெத�ய�ப��தா�,
எ�தைகயெதா� ��ைமயான� ப��காகேவா அ�ல� ேநா�க���காகேவா,
த�ம�தெரா�வேரா அ�ல� ஒ� ��வனேமா எ�தைகயெதா� க����
��� பய�ப��த� ��ய �த�தரமா��. “பயன��” ேநா�க� ����யாவேத
இ��ட�� ���ய��வ� வா��ததாக� க�த� ப���ற�.“உ�வா��பவர�”
ேநா�க� அ�ல. த�க�� ேநா�க�க��காக �ரெலா��ைன இய���
�த�தர��ைன ��க� ெப����க�. ம�ெறா�வ��� தா�க� அதைன
��ேயா��க ேந��தா� அதைன தன� ேநா�க�க��காக� பய�ப����
�த�தர��ைன அவ� ெப��றா�. ஆனா� த�க�� ேநா�க�கைள அவ� ��
�ம��� அ�கைத� த�க��� இ�ைல.
ப�கைள ��ேயா��க� ��ய �த�தர� எ��ற ேபா�, �ர�க�� அ�ப�க�
இ�ம அ�ல� ���� �ைல��� �ல வ���� இ��த� ேவ���. இ�
மா�ற� ப�ட ம��� மா�ற� படாத ப�க���� ெபா����. (க�ட�ற இய��
தள�கைள வச�யாக ���� ெபா��� ��ேயா��க�ப�� �ர�க� இய�க
வ�லதான �ைல�� இ��த� அவ�ய�.) ���ல�கான த�ண�க�� இ�ம
அ�ல� ���� �ைல�ல�லாத �ர�க� (�ல �ரலா�க ெமா�க� அ�ஙன�
�ர�கைள� தர இயலாத காரண�தா�) ஏ�க� படலா�. ஆனா� ஒ�கா�
அ�தைகயெதா� வ��ைற�ைன தா�க� க�ட��தா� அ�வ�வ���
ம���ேயாக� ெச��� �த�தர��ைன� க�டாய� தா�க� ெப����த�
ேவ���.
மா��வத�கான �த�தர� ம��� ேம�ப���வத�கான� �த�தர� எ�ப�
ெபா��பட ேவ��மா�� �ல �ர�கைள அ��� உ�ைம�ைன� தா�க�
ெப����த� ேவ���. ஆக �ல �ர�கைள அ�க� ��ய உ�ைமைய�
ெப����பேத க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�பத� இ��யைமயாத அ�சமா��.
�ைட�க� ��ய �ைண �ர�க� ம��� பாக�கேளா� �ரெலா��ைன
இைண�ப� அதைன மா��வத�கான ஒ� ���யமான வ��ைறயா��. ஒ�
பாக��� ப����ைம� ெப�றவராக தா�க� இ��தா� மா��ரேம,
அ�பாக�ேதா� �ர�ைன இைண�க� ��� எ�� தா�க� பய�ப����
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�ர�� உ�ம� பக�றா� அ��ர�� உ�ம� க�ட�றதா�� த���ைன
இழ��ற�.
இ��த�தர�க� �த�சனமா� இ��கேவ��மா��, தா�க� ெப�யெதா�
��ற��ைன� ��யாத வைர��, இைவ ���ப� ெபற ��யாததா� இ��த�
ேவ���. ஆதாரமான� காரண�க��� தா�க� ஏ�� ெச��டாத �ைல��,
ஒ� ெம�ெபா���கான உ�ம��ைன அதைன உ�வா��யவ� ���ப� ெபற
இய�மா�� அ�ெம�ெபா�� க�ட�ற ெம�ெபா�� ஆகா�.
அ��பைடயான �த�தர�கேளா� �ர�படாத ப�ச��� க�ட�ற
ெம�ெபா�ைள ��ேயா��க ேம�ெகா�ள� ப�� �ல வ��ைறக��கான
��க� ஏ�க� ��யேத. உதாரண���� “கா�ெல�ஃ�”. இ���யான�
�ர�ைன ம���ேயாக� ெச��� ேபா�, அ��பைட �த�தர�க��� ப�க�
ேந�� வ�ண�, �ற�� �� ஒ�வ� க���கைள �ம�த இயலா� என�
���ற�. இ��� அ��பைட �த�தர�கைள� பா�கா��றேத ஒ�ய அவ�ேறா�
�ர�பட��ைல.
தா�க� க�ட�ற ெம�ெபா��கைள �ைல�ேகா அ�ல� இலவசமாகேவா
ெப����கலா�. எ��ைற�� அதைன� தா�க� ெப���க� எ�பைத� சாரா�
அதைன� ப�ெய��க��, மா�ற�� ம��ம�லா� �ைல�� ��க��
த�க���� �த�தர� உ��.
“க�ட�ற ெம�ெபா��” எ�பதா� “வ��தக���கான� அ�ல” எ�ப�
ெபா�ள�ல. ஒ� க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�ப� வ��தக���� ஏ�வா�, வ��தக
���� உ�வா�க� பட வ�லதா�, வ��த���� ��ேயா��க� பட�
த�கதாக�� இ��த� அவ�ய�. த�கால��� வ��தக ��யான க�ட�ற
ெம�ெபா�� உ�வா�க� எ�பெதா��� ���ல�கானத�ல. இ�தைகய வ��தக
��யான ெம�ெபா��க� �க�� ���யமான�� �ட.
மா�ற� ப�ட வைககைள ெவ���வ�, த��ப�ட �ைற�� மா�ற� ப�ட
வைககைள ஆ�� பய�ப���வ� உ���ட �த�தர�கைள� த��காத வைர��,
மா�ற�ப�ட ெம�ெபா��� �லெமா��ைன ெபா�யா��வ� ���த
ெந��ைறக� ஏ�க� த�கேத. இேத வ�க���ண�க, “தா�க� ஒ�
ெம�ெபா�ைள ஒ�வைக� ப�டதாக ஆ��னா� அதைன ெவ���� ேபா�
�����ட ெந�கைள சா��� ��க ேவ���” ேபா�ற ெந��ைறக�� ஏ�க�
த�கேத. (இ�ெந� மா�ற� ப�ட ெம�ெபா�ைள ெவ��ட ேவ��மா
எ�பைத� ேத�� ெச��� உ�ைமைய� த�க��� வழ���ற� எ�பைத�
க���� ெகா�ள ேவ���.)
�� ��ட��� இ��த�தர�கைள அைனவ��காக�� பா�கா��� ெபா���
நா�க� “கா�ெல�ஃ�” பய�ப����ேறா�. கா�ெல�ஃ� ெச�ய� படாத
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க�ட�ற ெம�ெபா��க�� உ�ளன. கா�ெல�ஃ� பய�ப��த� ப�வத�கான
அ��யாவ�ய காரண�கைள �டமாக ந����ற அேதேவைள��, த�க��
ெம�ெபா�� கா�ெல�ஃ� ெச�ய�படாததாக இ��தா�� �ட பய�ப��த�
ப�வ�� �ைறெயா����ைல.
“க�ட�ற ெம�ெபா��”, “கா�ெல�ஃ� ெம�ெபா��” ம��� இதர வைகயான
ெம�ெபா��க� ம��� அவ����ைடேயயான ெதாட��கைள� ப�� அ�ய
க�ட�ற ெம�ெபா��க�� வைககைள கா��க�.
�ல� த�ண�க�� அரசா�க��� ஏ��ம�� ெகா�ைகக� ம��� வ��தக
உ�ம�க� �த�யன தா�க� ெம�ெபா��கைள உலக அள�� ��ேயா����
�த�தர��ைன� க��� ப��தலா�. ெம�ெபா�� உ�வா��பவ�க���
இ�க���பா�கைள �ற ஆ�ற� இ�லா� இ��கலா�. இ�தைகய� ச�ட�கைள
ெம�ெபா��ைன� பய�ப��த ேபாட�ப�� �ப�தைனகளாக ஏ�க இவ�க�
ம��க ேவ���. இத� �ல� இ�வரசா�க�க�� அ�கார���� உ�படாத
ப��க�� வா�� ம�க���� நைடெப�� ெசய�க���� இைவ ����
க�ைடயாக இரா�.
க�ட�ற ெம�ெபா���கான ெப��பாலான உ�ம�க� ப����ைம�ைன
அ��ப�யாக� ெகா�� �ள���ற�. ேம�� எ�வைக�ப�ட� ேதைவக�
ப����ைம �ல� �ம�த� படலா� எ�ப�� வைரயைறக� உ��.
ேம��ற�ப�ட ப� ப����ைம� சா��த உ�ம� ஒ�� க�ட�ற� த�ைம�ைன
ம��ெதா����ற ப�ச���, எ��பாராத ேவ� வைகயான �ர�சைனக� வ�வ�
அ��. இ�ஙன� �ல சமய�க�� �க��த���. ஆனா� �ல� க�ட�ற
ெம�ெபா�� உ�ம�க� ஒ�ப�த�கைள அ��பைடயாக� ெகா�டைவ.
இ�தைகய ஒ�ப�த�க� ேம�ெகா�� பலவைக� ப�ட க���பா�கைள
���கலா�. அதாவ� இ�தைகய உ�ம� ஏ�க� பட�தகாத க��ைடயைவகளாக
இ��க அ�க வா���க� உ��.
இ�ஙன� எ�ெபா�� �க�� எ�பைத ���வ� க�னேம! ஒ�
உட�ப��ைக�ைன அ��பைடயாக� ெகா�ட உ�மமான� பயன��
�த�தர��ைன� ப����ைம� ச�ட�க���� அ�பா�ப��� க��� ப���னா�
அைத க�ட�றதாக க�த இயலாத �ழ� உ�வா��.
க�ட�ற ெம�ெபா��கைள� ப�� ேப��ற ேபா� “இலவச�” ேபா�ற
பத�கைள� �ரேயாக� ப���வைத� த���க ேவ���. ஏென�� அைவ
இ��ஷயமைன��� �த�தர��ைன ���� ைபசா ச�ப�த� ப�ட� எ�� க�த
ைவ��ற�.“த���வ��ைன” �ர�ப���� க����கைள தா�க� ஏ�ெறா�க
மா���க� என ந���ேறா�. �ழ�ப��ைன �ைள��க� ��ய ெசா�கைள��
வா��ய�கைள�� �வாத�க�� த���ப� ந�ல�. க�ட�ற
ெம�ெபா���கான ெமா�ெபய���க�� ப��ய�� எ�க�ட�ேத உ�ளன.

15

க�ட�ற ெம�ெபா���கான �ள�க��� ெகா��க� ப���ள �ய�க�
கவன��ட� ெபா�� ெகா�ள� படேவ��யைவ. ஒ� ெம�ெபா���கான
உ�ம� க�ட�ற ெம�ெபா���கான உ�ம��ைன ஒ�� உ�ளதா எ�பைத
அத� ேநா�க�க� ம��� வாசக�கைள� ெகா�� ��மா����ேறா�.
இ��ய�க�� உ�ள �ர�சைனகைள ��ேநா�காதேபா� �ட, மனசா����
�ேராதமான க���பா�கைள ஒ� உ�ம� ெப�����மா�� நா� அதைன
�ராக����ேறா�. ஒ� உ�ம��� ேதைவக� �ல� த�ண�க�� பல�த
��தைன�� வ� வ��ப���. இ�சமய�க�� இ�ேதைவக�
ஏ��ைடயைவதானா எ�ப� ���� ��� எ��பத�� �� நா�
வழ�க�ஞ�கைள� கல�தாேலா����ேறா�. ஒ� ��ய �ர�சைன� ����
க��ெதா��ைம ஏ�ப��றேபா� இ��ய�கைள �������ேறா�. இ� �ல
உ�ம�கைள� த�� ெபற/ இழ�க� ெச�வ�� உ��ைணயாக இ����ற�.
ஒ� �����ட உ�ம� க�ட�ற ெம�ெபா���கான உ�ம��ைன த��
���றதா என� ச� பா��க உ�ம�க�� ப��யைல காண��. தா�க� ேத��
உ�ம� இ�ப��ய�� காண��ைட�க��ைலெய�� <licensing@gnu.org>
�கவ��� ��ன�ச� ெச�ய��.
தா�க� ��யெதா� உ�ம��ைன இய��வ� ���� ��ரமாக �����
வ�தா�, ேம���ய �கவ��� க.ெம.அ �ைன� ெதாட��� ெகா�ள��. பல�பல
க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�ம�க� ஈசெலன� ெப��வ� பயன�க���
அவ�ைற� ���� ெகா�வ�� அ�க �ரம��ைன ஏ�ப���வதா��. த�க�
ேதைவகைள� ���� ெச�ய� ��ய க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�ம� ஒ��ைன
எ�களா� ப���ைர�க இய��.
இைவ எ�லாவ�ைற�� ��� த�க��� ��யெதா� உ�ம�தா� ேவ���
எ�றா� எ�க�� உத��ட�, ப�ேவ� நைட�ைற� ��க�கைள� த����
த�க�� உ�ம� க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�மமாக� �க�வைத உ��ப����
ெகா�ளலா�.

ெம�ெபா����� அ�பா�
எ�காரண�க�காக ெம�ெபா��க� க�ட�� இ��க ேவ��ேமா அேத
காரண�க��காக ெம�ெபா��க�� ஆவண�க�� க�ட�� �ள�க
ேவ���. ஏென�� ஆவண�க� ெம�ெபா��� அ�கமாக� �க�பைவ.
நைட�ைற�� ஏ�ற க�� �த�ய ேவைல� பா�கைள� �ர�ப����ற ஏைனய
ெசய�க���� இ�வாத�க� ெபா����.����யா இத�� ஒ� �ற�த
உதாரண�.
எ�தெவா� ேவைல�ேம க�ட�� இ��கலா�. க�ட�ற ெம�ெபா���
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�ள�க��ைன� க�ட�ற ப�பா��� அைன�� �தமான ெசய�க���� ���
ப��� ெபா���� ெகா�ளலா�.

�ற�த �ல�?
ம��ெமா� �� க�ட�ற ெம�ெபா�ேளா� ெந���யதான “�ற�த �ல�”
(இைவ�ர��� ஒ�ற�ல) எ�ற பத��ைன� �ரேயாக� ப��த�
�வ����ளா�க�. நா� “க�ட�ற ெம�ெபா��” எ�ற பத��ைனேய
ஊ������ேறா�. ஏென�� அ� �த�தர��ைன� �ர�ப���ற�. �ைல�ைன
அ�ல. ��தைன� �த�தர��ைன ��� ���ற�. �ற�த எ�ற பத� ஒ� ேபா��
�த�தர��ைன� ��டா�.
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3

ெம�ெபா��க� ஏ� உைடைமயாள�கைள
ெகா����க��டா� ?

���ட� தகவ� ெதா����ப�, தகவ�கைள நகெல��பைத�� மா��வைத��
எ�ைமயா��வத� �ல� உல��� த� ப��ைன அ���ற�. க��க� இதைன
த� அைனவ���� எ�ைமயா�க உ��ய����றன.
அைனவ�� இைவ இ�ப� �லபமாக இ����ட ேவ��� எ�� ����வ�
இ�ைல. ப����ைம �ைறயான� ெம�ெபா��� �ர�க���
“ெசா�த�கார�கைள” ெகா���ற�. இவ�க�� ெப��பா�ைமயாேனா�
ெம�ெபா��� ஆ�க���வமான பய� இதர ம�க���� ெச�றைடயாத
வ�ண� தைட ஏ�ப��தேவ ��மா���றா�க�. நா� பய�ப����
ெம�ெபா�ைள நகெல��க�� மா�ற�� அவ�களா� ம��ேம இயல ேவ���
என ஆைச�ப��றா�க�.
ப����ைம ச�ட� அ��� �ைறேயா� வள��த�. இ��ைற �க�ெப�ய அள��
நக� உ�ப�� ெச�வத�கான ஒ� ெதா�� ��பமா��. �க�ெப�ய அள��
நக� எ��ேபாைர� த��பதா� இ�ெதா����ப���� ப����ைம
ெபா����ற�. வா��ேபா�� �த�தர�ைத இ� தைட ெச�� �ட��ைல.
அ�சக� எைத��நட�த இயலாத சாதாரண வாசக�, ��தக�கைள ேபனா ைம��
�ைண ெகா�ேட நகெல��க ����. இத�காக �ல� வழ��கைள ச���க
ேந��த���.
அ��� �ைறேயா� ஒ���ைக�� ���ட� ெதா����ப� வைள�� ெகா��க
வ�ல�. தகவலான� ���ட� வ�வ��� �ைட��� ெபா�� �றேரா�
ப����ெகா�வ� எ�ைமயா�ற�. வைள�� ெகா���� இ�த�ைமயா�
ப����ைம ேபா�ற ச�ட�க�ட� ஒ���ேபாவ� க�னமா�ற�.
ெகா��ேகா�ைமேயா� ��ய ம�டமான �ைறகைள ைகயா��
ெம�ெபா���கான ப����ைமைய �ைலநா�ட �ய�� �ய��க��� இ�ேவ
காரணமா�ற�. ெம�ெபா�� ப���� ��டைம��� (Software Publishers
Association) ��கா�� நா�� வழ�க�கைள� கவன��� ைவ���ெகா���க�.
* த�க� ந�ப��� தா�க� உத�வ�, உ�வா��யவ��� அ�ப�யாத ெசய�
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எ�ற ��ர� �ர�சார�.
* உட� ப���ேவா� ப�� ��� ெகா��ேபா��� ப�ச��ப�.
* ச�ட �ேராதமான கா�ய�கைள நா�க� ெச��ேறா� எ�பைத
அ�����க��ைல எ�பைத �����மா� ேகா� (காவ� �ைற��
�ைண�ட�) ப��க��� க���க��� அர�ேக�ற�ப�� ேசாதைனக�.
* நக� எ��தத�காக அ�ல மாறாக நகெல���� வச�கைள கா�காம�� அத�
பய�பா�ைட� த��காம�� ெச�றைம�காக ஆஐ�இ� ேட�� லாம�யா(David
LaMacchia) ேபா�ேறா� �� வழ��� ெதா��தைம. (ெம�ெபா�� ப����
��டைம��� ���த�� ெபய�� அெம��க அர� ெச�த�.)
இ�நா�� �ைறக�� ��னா� ேசா�ய� ��ய�� நைட�ைற����த
பழ�க�கைள ஒ������றன. அ�ேக நகெல���� க�� ஒ�ெவா���,
தைடெச�ய�ப�ட வ�க��, நகெல��பைத த���� ெபா���, காவலா�கைள
ெகா������. “ச��டா�” (Samizdat) ஆக தகவைல நகெல��� இரக�யமாக
ஒ�ெவா�வ�� ைகமா�ற ேவ���. இ�� ��ய ேவ�பா� உ��. ேசா�ய�
��ய�� தகவ� க���பா��� ேநா�க� அர�ய�. அெம��கா�� இத�
ேநா�க� இலாப�. ேநா�க�கைள� கா���� ெசய�கேள ந�ைம பா����றன.
தகவ�கைள ப����ெகா�வைத த���� எ�தெவா� �ய���� ஒேர�தமான
�ைறக���� �ர��� த�ைமக���� இ��� ெச���றன. தகவ�கைள நா�
எ�வா� பய�ப��த ேவ��� எ�ைபத ��ம���� அ�கார� அவ�க���
தர�பட ேவ��� எ�பத�� உைடைமயாள�க� பல காரண�கைள
��ைவ��றா�க�:
ெபய� ���� ெகா��த�
ம�கைள ஒ� �����ட� ேகாண��� ����க ைவ�பத� ெபா���
“�����தன�”, “ேபா��தன�” �த�ய தர� தா��த ெசா�கைள��, “அ��சா�
ெசா��”, “ேசத�” �த�ய அ�வா��தனமான பத�கைள�� உைடைமயாள�க�
பய�ப����றா�க�. �ர�க���� ெபௗ�க ெபா��க���� இைடேய��ள
சாதாரண ஒ��ைம ப��.
“�ட�ெபா�� சா��த ெசா�� ���த நம� ��தைனக�� க�ேணா�ட�க��
�ற�ட���� ஒ� ெபா�ைள எ��ப� ச�யா எ�பைத� ப��ய�. இதைன ஒ�
ெபா�ைள நக� எ��பத�� அ�ப�ேய ெபா��த இயலா�. ஆனா�
உைடைமயாள�க� எ�பா�ப�டாவ� அ�ப� ெபா��த� ேகா��றா�க�”.
�ைக�ப���த�
பயன�க� அவ�களாகேவ �ர�கைள நகெல����ேபா�, ெபா�ளாதார
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இழ��க�� �ைமக�� த�க��� ஏ�ப�வதாக உைடைமயாள�க�
ெசா��றா�க�. ஆனா� நகெல��ப� உைடைமயாள�� �� எ��தமான ேநர�
பா��ைப�� ஏ�ப���வ� �ைடயா�.
யா���� ��� �ைள��ப�� �ைடயா�. மாறாக நகெல��த ஒ�வ�
உைடைமயாள�ட���� நகெலா�ைற ெப�ற காரண���காக ஏதாவ�
ெகா�����தா� ேவ��மானா� உைடைமயாள��� இழ�� ஏ�படலா�.
��� ேயா���� பா��த� இ�தைகய ம�க� நக�கைள வா�����க
மா�டா�க�. ஆ��� ஒ�ெவா�வ�� நகைல வா�����க���� என
பா����ெகா�� உைடைமயாள�க� அவ�க�� “ந�ட�ைத”
கண�ெக��பா�க�. �ைக�ப��த�படவ� அ�ப�டமாக ெத��ற�.
ச�ட�
உைடைமயாள�க� த�ேபாைதய ச�ட��� �ைலைமைய��, �ைட�க���ய
க�ைமயான த�டைனகைள�� அ��க� ெசா�� பய�����றா�க�.
ேக��க��� அ�பா�ப�ட அற�கைள இ�ைறய ச�ட�க� �ர�ப����றன
எ�பேத இ� ���� ���யமான �ஷயமா��. அேத சமய� இ�த�டைனகைள
இய�ைக�� �ய�களாக, யா� ��� �ைற�றாத வ�ண� க��மா� நா�
ப��க�ப���ேறா�.
தாஜா ெச��� இ�ேபா�கான� ���த ��தைன�� �� ��பத��
�ரா�ய�ற�. பழ�கவழ�க�தா� ஏ�ப�ட மன�ேபான பாைதகைள ����
�ம�த ��ப��ற�.
ச�யா தவறா எ�பைத� ச�ட�க� ��மா��கா� எ�ப� ��ைள� பாட�.
நா�ப� ஆ��க��� ��ன� க���ன�ைத� சா��த ஒ�வ� ேப����
��ப���� அம�வ� அெம��கா�� பல மாகாண�க�� ச�ட�ப� தவறா��.
ஆனா� �றெவ� ���தவ�க� ம��ேம அ�ப� உ�கா�வைத தவெறன�
ெசா�வா�க�.
இய�ைக உ�ம�க�
தா�க� எ��ய �ர�கேளா� த�க��� ஏேதா �ற�பான ெதாட��
இ��பதாக�� அத� காரணமாக த�க�� ���ப�க�� ஈ�பா�க�� ம�ற
எவ�ைடயைத� கா����, ஏ� ஒ��ெமா�த உலக�ைத� கா���� ேமலான�
என�� இய��யவ�க� உைடைம ேகா��றா�க�. (ெசா�ல� ேபானா� த�
நப�கைள� கா���� ��வன�கேள ெம�ெபா��க�� �� ப����ைம
ெகா���றன. இ�ேவ�பா�ைட �ல�� ைவ�க நா� எ��பா��க�ப��ேறா�.)
த�கைள� கா���� இய��யவேர ேமலானவ� எ��� இதைன அற���
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��றாக�� தா�க� ெசா�னா�, �ரபலமான �ரலாளராக� க�த�ப�� நா�
உ�க��� இதைன �ைத�� எ��தா� ெசா�ல ேவ���. ெபா�வாக, இர��
காரண�க��காக ம�க� இய�ைகயான உ�ம�க�� �தான ேகா��ைகக���
அ�தாப� ெகா�� �ள���றா�க�.
�ல� �க� ெபா��கெளா� அள��� அ�கமாக ஒ��ேநா��வ� இத�கான
�த� காரண�. நா� �பெக�� சைம�தா�, இ�ெனா�வ� அைத சா���டா�,
எ�னா� அைத� சா��ட ��யா� எ�பதனா�, ��சய� எ���ேப�.
சா���டவ�� ெசய� அவ��� எ�வள� சாதகமாக அைம�றேதா அேத அள�
என�� பாதகமாக அைம�ற�. ஆக எ�க�� ஒ�வ�தா� �பக��ைய சா��ட
����. எ�ன ெச�ய? தா��க சம�பா�ைட அைடய எ�க���� இ����
�� ேவ�பா� ேபா�மான�.
நா� எ��ய �ரெலா�ைற தா�க� இய��வ�� மா��வ�� த�கைள
ேநர�யாக�� எ�ைன மைற�கமாக��தா� பா����றன. அத� நகெலா�ைற
தா�க� த�க� ந�ப� ஒ�வ��� த�வ�, எ�ைன பா��பைத கா����
த�கைள�� த�க� ந�பைர�ேம அ�கமாக பா����ற�. இதைன� ெச�ய�
�டாெத�� த�கைள� ெசா�ல என�� அ�கார��ைல. யா����தா�.
இர�டாவ� காரண�, இய��யவ�க��கான இய�ைக உ�மெம�ப�,
ஏ�க�ப�ட, ேக��க��� அ�பா�ப�ட நம� ச�க� பார�ப�ய� என ம�க���
க���க�ப���ள�.
வரலா�ைற பா��தா� இத� ம�ப�கேம உ�ைமயா��. அெம��கா�� அர�ய�
சாசன� இய�ற�ப�டேபா� இய�ைக உ�ம�க� ���த ��தைனக�
ப���ைர�க�ப�� உ��யாக �ராக��க��ப�டன. அதனா�தா� அர�ய�
சாசனமான� ப����ைம �ைறைய� ேதைவயானதாக� ெகா�ளா� அ��ைற��
அ�ம� ம��� வழ���ற�. அதனா�தா� ப����ைமைய த�கா�கமானதாக
எ���ைர��ற�. ப����ைம�� ேநா�க� ��ேன�ற� காணேவ அ��
இய��யவ�க��� ப�ச��க அ�ல என�� ெசா��ற�. ப����ைம
இய��ேயா��� ��ய அள��� ப����ேபா��� ெப�ய அள���
பலன���ற�. நம� ச�க��� ����க�ப�ட மரேபா ப����ைம
ெபா�ம�க�� இய�ைக உ�ம�க��� தைட �����ற� எ�பேத ஆ��.
ேம�� இ� ெபா� ம�க�� ெபா��� ம��ேம �யாய�ப��த வ�ல�.
ெபா�ளாதார�
ெம�ெபா���� உைடைமயாள�க� இ��ப� அ�க ெம�ெபா�� உ�ப����
வ�வைக ெச��� எ�பேத இ��யாக ��ைவ�க�ப�� வாத�. ம�றைவகேளா�
ஒ���ைக�� இ�வாத� ச�ேற உ��ப�யான அ���ைறைய ெகா��
�ள���ற�. ெம�ெபா��கைள� பய�ப���� பயன�கைள�
����ப��தேவ��� எ�� ஏ�க�த�க பய�ப���� பயன�கைள�
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����ப��தேவ��� எ�� ஏ�க�த�க ஒ� இல��ைன ஆதாரமாக�
ெகா���ள�. அ�கமான ச�பள� ெகா��க�ப�டா�, அ�ப� ெகா��க�ப��ற
காரண�தா�, ம�க� அ�கமாக உ�வா��வா�க� எ�ப� அ�பவ���வமாக�
ெத�வா�ற�.
ஆனா� இ�ெபா�ளாதார� ���� த��ட�ேத ஒ� �ைறைய ெகா��
�ள���ற�. அ� நா� எ�வள� �ைல ெகா��க ேவ����ள� எ�ப�தா�
ேவ�பா� எ�� அ�மான�ைத ஒ�� அைம�ற�. “ெம�ெபா�� உ�ப��தா��
நா� ேவ��வ� எ���, உைடைமயாள�கைள ெகா�����றதா இ�ைலயா
எ�பைத� ப�� கவைல இ�ைல எ��� அ� அ�மான� ெகா��ற�.
�ல� �க� ெபா��க�டனான தம� அ�பவ�க�ட� ஒ��� ேபாவத�
காரணமாக ம�க�� இ�த அ�மான�கைள உடேன ஏ���ெகா��
���றா�க�.
சா�����ைன (sandwich) எ���� ெகா�ேவா�. த�களா� ம��ெமா�
சா�����ைன இலவசமாகேவா அ�ல� �ைல�ேகா ெப���ெகா�ள இய��.
அ�ப� இ���மா�� தா�க� ெகா���� �ைலதா� ���யாச�. தா�க�
அைத �ைல ெகா��� வா�����கேளா இ�ைலேயா, சா������ �ைவ��
அ���ள �ரத� ச��� ஒ�றாகேவ இ��க�ேபா��றன. ேம�� இ���
த�ண�க��� த�களா� சா�����ைன ஒ� �ைற மா��ரேம சா��ட
இய��. கைட��� த�க� ைக�� த�க� ேபா�� காைச� த�ர ேவெற�த
ேநர� பா��ைப��, சா������� உைடைமயாள� இ��தாரா இ�ைலயா
எ�ப� ஏ�ப��த� ேபாவ��ைல.
எ�தெவா� �ல� �க� ெபா����� இ� ெபா����. அத�� உைடைமயாள�
ஒ�வ� இ���றாரா இ�ைலயா எ�ப� அ� எ�த�ைமய� எ�பைதேயா அைத
வா���ற காரண�தா� அதைன� ெகா�� தா�க� எ�ன ெச�ய இய��
எ�பைதேயா ேநர�யாக பா��கா�.
ஆனா� அ�ேவ �ரெலா���� உைடைமயாளெரா�வ� இ���றாெர�றா�, அ�
எ�த�ைமய� எ�ப�� அத� நகெலா�ைற வா��வத� �ல� தா�க� எ�ன
ெச�யலா� எ�ப�� பா������ளா�ற�. இ�ேவ�பா����� காரண� பண�
ம��� அ�ல. ெம�ெபா���� உைடைமயாள�கைள ெகா������
�ைறயான�. ெம�ெபா�� உைடைமயாள�கைள, ச�தாய����
உ�ைமயாகேவ அவ�யம�ற ெம�ெபா��கைள உ�வா�க�� ஊ������ற�.
��ைத��� ��கா� அற���� கள�க� �ைள��பதா� இ� ந� அைனவைர��
பா����ற�.
ச�க��� ேதைவதா� எ�ன? அத� ��ம�க��� “உ�ைமயாகேவ”
�ைட�க���ய தகவ�க� ேவ���. உதாரண���� இய�க ம��ம�லா� க�க,
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வ���க, ஏ�� ேம�ப��த வ�ல �ர�க� ேதைவ. ஆனா� ெம�ெபா��க��
உைடைமயாள�க� த�வ� எ�னேவா ந�மா� க�க�� மா�ற�� இயலாத ஒ�
க���� ெப��.
ச�க���� ��தைல�� ேதைவ�ப��ற�. �ரெலா���� உைடைமயாள�
இ��தா� பயன�க� த�க� வா��� ஒ� ப��ைய� தா�கேள க���ப����
��தைலைய இழ��றா�க�.
எ�லாவ����� ேமலாக ச�கமான� தம� ��க�ைடேய பர�பர� ஒ��ைழ��
வாழ���ய ��தைன வளர ஊ����க ேவ���. ெம�ெபா���
உைடைமயாள�க�, இய�ைகயாக நா� நம� ��ற�தா��� உத�வைத
“ேபா��தன�” என ��னா� அ� நம� ச�க��� ��ைம இய�ைபேய
கள�க�ப���வதா��. ஆைகயா�தா� நா�க� �சநந Softwareஎ�ப�
�ைல�ைன அ��பைடயாக� ெகா�ளா� ��தைலைய அ��பைடயாக�
ெகா�ட� எ��ேறா�.
உைடைமயாள�க�� ெபா�ளாதார� ��� �ைழயான�, ஆனா� ெபா�ளாதார
�ர�சைன எ�னேவா உ�ைமதா�. �ல� ெம�ெபா�� இய��வைத �கமாக
க��வத� காரணமாகேவா அ�ல� அத� ���ள ஈ�பா� ம��� ���ப���
காரணமாகேவா ெம�ெபா�� இய���றா�க�. ஆனா� ெம�ேம��
ெம�ெபா��க� வளர ேவ��மா�� நா� �� �ர�ட ேவ���.
ப�� ஆ��களாக, க�ட�ற ெம�ெபா��கைள உ�வா��ேவா� ��
�ர��வத�கான ப�ேவ� �ைறகைள� ைகயா�� �ல ெவ����
ெப���ளா�க�. யாைர�� பண�கார�களா��� அவ�ய� எ��� இ�ைல. ஒ�
சராச� அெம��க ���ப��� வ�மான� �மா� 35 ஆ�ர� டால�.
�ரெல��வைத�ட �ைற�த ���� அ��க���ய ெப��பாலான ப�க���
இ�ேவ ேபா�மான ஊ�க� ெதாைகயாக ��பணமா���ள�.
ப��� ெதாைக அவ�யம���ேபாக ெச�த வைர��, பல வ�ட�க���, நா�
இய��ய க�ட�ற ெம�ெபா�ைள ேம�ப���யதா� �ைட�த வ�வாைய�
ெகா�ேட வா��� வ�ேத�. ஒ�ெவா� ேம�பா�� �ைலயான ெவ���ேடா�
ேச��க� ப�டைமயா� இ���� ெபா�ம�க���� �ைட�க� ��யதாக
அைம�த�. ம�றப� ���ய� வா��ததாக என�� ேதா��ய மா�ற�கைள
ெச�யா�, �க�ேவா� ����ய ேம�பா�கைள �ைறேவ�� த�தைம�காக�தா�
என�� ��ய��க�ப�ட�.
வ� �ல��� ெப�ற க�ட�ற ெம�ெபா��க� உ�வா�க���கான க�ட�ற
ெம�ெபா�� அற�க�டைளயான� �� வ���க�, ஆவண�க� (CDs), �ல��
வழ�க�கைள ��பத� வா�லாக�� (பயன�க� நகெல��� மா���
உ�ம�ேதா� ��ய�), ந�ெகாைடக�� �லமாக�� �� ேச���ற�. த�சமய�
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இ� ஐ�� �ரலாள�கைள�� மட� ��ண�ப�கைள ைகயாள���ய ���
ப�யாள�கைள�� ெகா�� �ள���ற�.
ஆதர� (Support) ேசைவக�� �லமாக க�ட�ற ெம�ெபா��க� உ�வா���
�ல� ச�பா����றன�. (இ�க��ைர எ�த�ப�ட ேபா�) ஏற�தாழ ஐ�ப�
ப�யாள�கைள� ெகா�ட ைச�ன� ச�ேபா��, தம� ப�யாள�க�� 15./.
ப�க� க�ட�ற ெம�ெபா��க� உ�வா��வதாக இ���ற� என�
கண�����ள�. இ� ெம�ெபா�� ��வனெமா��� ����ட�த�க ப�கா��.
இ�ட� (Intel), ேடாேடாேராலா (Motorolo), ெட�ஸா� இ����ெம���
(Texas Instruments) ம��� அனலா� �ைவச� ேபா�ற ��வன�க�� �. (V)
�ரலா�க���கான �� ஒ����� ெதாட���யான உ�வா�க���� ��ய��க
ஒ��ைண���ளா�க�. அேத சமய� அடா (Ada) ெமா��� �� ஒ�����
அெம��க �மான� பைட ��ய���ற�. அ�க தர�ைடய �� ஆதாய� தர�
��ய ஒ���ைய உ�வா�க இ�ேவ உக�த �ைறெய�� அ� க���ற�. (�ல
கால�க��� ��ன� �மான� பைட�� ��ய��� �ைறவைட�த�.
த�ேபா�� �� அடா ஒ��� பய�பா����ள�. அத� பராம����கான ��
வ�க���� ேச��க�ப���ற�.)
இைவயைன��� �க���ய அள�லான உதாரண�கேள. க�ட�ற ெம�ெபா��
இய�க� இ��� ��ய அள�ேலேய இளைம�ட� இ����ற�. அெம��கா��
ேக�பவ�க�� உத�ெப�� வாெனா��� எ����கா�டான� பயன�கைள
க�டாய�ப��� பண� வ���கா� இ��� பல ெசய�கைள ஆத��க இய��
என�� கா���ற�.
க���ைன� பய�ப���� ஒ�வராக தா�க� ஒ� த���ம ெம�ெபா�ைள�
பய�ப��தலா�. த�க�� ந�ப� ஒ�வ� அத� நகைல� ேக�டா� ��யா�
என ம��ப� தவறா����. ப����ைம�ைன� கா���� ஒ��ைழ�� அ�க
���ய��வ� வா��த�. �ைர மைறவான ெந��கமான ஒ��ைழ�� எ�ப�
ந�லெதா� ச�க���� ���டா�. த� நபெரா�வ� ேந�ைமயானெதா�
வா��ைன ெபா��பைடயாக ெப�ைம�ட� ேம�ெகா�ள �ைழய ேவ���.
இத� அ��த� த���ம ெம�ெபா��கைள “ேவ�டா�” எ�� ெசா�வேத.
ெம�ெபா�ைள பய�ப���� �ற பயன�க�ட� �ற�த மனேதா�� ��தைல
உண�ேவா�� ஒ��ைழ�க� த�க��� உ�ைம இ���ற�. ெம�ெபா�� ப�
ெச��� �ைற�ைன� க��� ஆ�ற� ெகா�ள��, த�க�� மாணா�க���
க��� ெகா��க�� த�க��� உ�ைம இ���ற�. ெம�ெபா�� ப�தா��
ேபா� தா�க� ����� �ரலாளைர� ெகா�� அதைன ச� ெச�ய த�க���
உ�ைம இ���ற�.
க�ட�ற ெம�ெபா�� த�க�� உ�ைம.
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ெம�ெபா�� ஏ� க�ட�� இ��க ேவ��� !

ஆ��ய�: ��ச�� எ�. �டா�ேம�
(ஏ�ர� 24, 1992 � ப���)

அ��க�
ெம�ெபா�� எ�ெறா�� இ��ப� அத� பய�பா� ���த ���க� எ�வா�
ேம�ெகா�ள� பட ேவ��� எ�ப� ���த த���க இயலாத ேக���ைன
எ����ற�. உதாரண���� �ரெலா��� நக�ைன�ைடய நபெரா�வ� அத�
நகெலா�ைற� ெபற �ைழ�� ம�ெறா�வைர ச����றா� என ைவ���
ெகா�ேவா�. அவ�களா� அ��ரைல நக� எ��க இய��. இ�ஙன� நைட�
ெப�வைத யா� ��மா��ப�? ச�ப�த� ப�ட நப�களா?
அ�ல�“உைடைமயாளெர��” அைழ�க�ப�� இ�ெனா�வரா?
உ�வா��ேவார� இலாப��ைன இத� �ைட�கான கார�யாக அ�மா����
ெகா��, இ��னா�கைள ெம�ெபா��கைள உ�வா��ேவா� க���றா�க�.
வ��தக�����ள அர�ய� பலமான� இ��� கார�கைள��, அத�கான
�ைடயாக உ�வா��ேவா� ெசா�வைத�� ஏ���ப� அரசா�க�ைத இ���
ெச���ள�. அதாவ� �ரெலா���� உைடைமயாள� இ���றாெர��.
�த�சன��� அ� �ர�� உ�வா�க��� ெதாட��ைடய ��வனேம.
இேத ேக���ைன ேவெறா� கார�ைய� ெகா�� நா� க�த �����ேற�:
ச�தாய��� ெபா�வான ெச���� ��தைல��.
த�ேபாைதய ச�ட�க��� உ�ப�� இத� �ைடைய� ��மா��க இயலா�.
அற�ைத� சா��� ச�ட���க ேவ��ேம ஒ�ய ச�ட�ைத சா��� அற�
இ��தலாகா�. இ��னா�ைன த�ேபாைதய நைட�ைறயா�� ��மா��க
இயலா�. ேவ��மா�� சா��யமான ���கைள அ� ப���ைர�கலா�.
ெம�ெபா��க��� உைடைமயாள�கைள அ��க��பதா� யாெர�லா�
பயனைட�றா�க�? யாெர�லா� ந�ட�ப��றா�க�? ஏ�? எ�வள�?
எ�பைவேய இதைன� ��மா��க ஒேர வ�. ேவ��தமாக� ெசா�ல
ேவ��மா��, த�ெயா�வ�� ��தைலைய�� ெபா��க�� உ�ப��ைய��
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க���� ����, இலாப-ந�ட ஆரா���ெயா�ைற ச�தாய��� ெபா��� நா�
ேம�ெகா�ள ேவ���.
இ�க��ைர�� உைடைமயாள�கைள� ெகா����பதா� ஏ�ப�� �ைள�கைள
�வ��� ���க� பாதகமாக அைம�� எ�பைத எ����கா���ேற�. நா�
இய��� ெம�ெபா��கைள� ப�ர, ம���ேயாக� ெச�ய, க�க, ேம�ப��த
�றைர ஊ����க �ரலாள�க� கடைம�ப������றன� எ�பேத எம� ���.
ேவ� வா��ைதக�� ெசா�ல ேவ��மானா�“க�ட�ற” ெம�ெபா��கைள
இய��வ�.(1)

த�க� ஆ�ைமைய உைடைமயாள�க� எ�வா� �யாய�
ப����றா�க�
�ர�க� ெசா�தாக� க�த�ப�� இ�ைறய �ைற�னா� பயனைடேவா�
�ர�கைள� த�க�ைடயதாக� ேகா��� ெபா��� இர�� வாத�கைள
��ைவ��றா�க�. உண��� ��வமான வாதெமா��; ெபா�ளாதார� சா��த
வாத� ம�ெறா��.
“எ��ைடய �ய�ைவ, மன�, ஆ�யைன�ைத�� இ��ர��காக த���ேள�.
இ� எ��ட���� வ��ற�. இ� எ��ைடய�!” எ�பதாக இ���ற�
உண����வமான வாத�.
இ�வாத��ைன �ற�பாக ம���ைர�க ேவ��ய அவ�ய��ைல. இ�தைகய
ப�த உண�வான� �ரலாள�க� த�க���� ெபா����ற ேபா� ஏ�ப����
ெகா�ள���ய�. த���க இயலாத� ஒ��ம�ல. அேத ேவைள�� இேத
�ரலாள�க� ஒ� ச�பள��� ெபா��� எ�வா� த�க�� எ�லா
உ�ைமகைள�� ஒ� ெப�ய ��வன��ட� அடமான� ைவ��றா�க�
எ�பைத�� க���� ெகா�ள��. உண����வமான அைன�� ப�த�க��
ச�ெட�� மைற�����. மாறாக ம��ய கால�க�� த��ைடய
பைட�ெபா��� ெபயைர� �ட இடாத தைல�ற�த� கைலஞ�கைள�� க����
ெகா�ள��. அவ�க��� கைலஞ�� ெபய� ���யம�ல. ப��� �ைற��
அதனா� ����யா�� ேநா�க�ேம ெபா��ப��த�ப�ட�.
இ�வ���ைறயான� பல �றா��க���� ெதாட��த�.
ெபா�ளாதார அ���ைற�� ேபா�கான�; “ நா� பண� ச�பா��க
������ேற�. (ெபா�வாக‘வா��ைகைய நட�த’ என அைர�ைறயாக இ�
�வ��க� ப��ற�.) தா�க� �ரெல��வத� �ல� எ�ைன� பண�காரனாக
அ�ம��க��ைலெய�� நா� �ரெல�த மா�ேட�. எ�ைன� ேபா�ேற
�ற�� இ��பதா� யா�ேம �ரெல�த மா�டா�க�. கைட��� �ரெல��ேம
இ�லாத �ைல�� ���� ெகா���க�! ” ���சா�க�ட���� �ைட���
ந�பான அ��ைரயாக இ�வ����த� அர�ேக�ற�ப��ற�.
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இ�வ����த� ஏ� ��தலா�டமான� எ�பைத ��ன� �ள����ேற�.
வாத��� ம�ெறா� ���� ெத�வாக� ெத��� உ�ளா��த அ�மான�ைத�
ப�� �த�� பகர �����ேற�.
�ரெலா��� இ�லாத �ைல�ைன�� த���ம �ரெலா��� ச�க�
பய�பா�ைட�� ஒ���டவாேற இதனா�க� �வ���ற�. ெதாட���
ஒ��ெமா�தமா� பா���றேபா� பயன��பதா� இ��பதா� த���ம
ெம�ெபா��� உ�வா�க� ஊ����க�பட ேவ��யதாக ��� ெகா��ற�.
இர�� சா��ய� ��கைள ம��� ஒ���வேத இ���ள மாையயா��.
த���ம ெம�ெபா������ �ைலெயா��; ெம�ெபா�ேள இ�லாத �ைல
ம�ெறா��; ேவ� மா���கேள இ�லாததாக அ�மா��க� ப��ற�.
ெம�ெபா���� ப����ைமய���� �ைறயா�, ெம�ெபா�� உ�வா�க�
எ�பேத அ�ெம�ெபா��� பய�பா��ைன ��வ��க� ��ய ஒ�
உைடைமயாள�� இ��ேபா� ெதாட�� ப��த�ப���ற�. இ�ெதாட��
இ����ற வைர��, நா� த���ம ெம�ெபா�� அ�ல� ெம�ெபா���லா
�ைல ஆ�ய இர��� ஒ�� எ�� �ைலையேய ெப��பா�� ச�����ேறா�.
இ�ெதாட�ெபா��� த���க�யலாத� அ�ல. உைடைமயாள�கைள ஏ���
�����ட ச�க/ ச�ட� ெகா�ைக ���ைனேய நா� ேக�����
ப�����ேறா�. வா���ைன த���ம ெம�ெபா�� – ெம�ெபா�ள�ற
�ைல என� ெச�வ� ேக���டேம இைற��வதா��.

உைடைமயாள�கைள� ெகா����பத�� எ�ரான வாத�
“ெம�ெபா�� உ�வா�க�ைத உைடைமயாள�கைள� ெகா����பேதா�
ெதாட�� ப��� அத� பய�பா��ைன� க���ப��த ேவ��மா?” எ�பேத
ந�����ள ேக��.
இதைன ��� ெச�வத��, இ��� ெசய�களா�� ச�க��� ஏ�பட���ய
தா�க��ைன த�� த�யாக நா� ேத��தாராய ேவ���. ெம�ெபா�ைள
உ�வா��வதா� (அதைன ��ேயா��பத�கான �ய�கைள� சாரா�) ஏ�ப��
தா�க��ைன�� அத� பய�பா��ைன� க��� ப���வதா� ஏ�ப��
தா�க��ைன�� (ெம�ெபா�� உ�வா�க� ப����ட� எ�பைத
அ�மா���� ெகா��) நா� க�த ேவ���. இவ��� ஒ�� ந�ைம
பய�பதாக�� ம�ெறா�� �ைம� பய�பதாக�� இ���மா��,
இவ����ைடேய ஏ�ப��த� ப�� ெதாட��ைன ������, ந�ைம�
பய�பைத ேம�ெகா�வ� ந�ல�.
ேவ� வைக�� ெசா�லேவ��மா��, ஏ�கனேவ உ�வா�க� ப�ட
�ரெலா��� ��ேயாக��ைன� க��� ப���வ� ஒ��ெமா�த ச�க����
�ைமயா��, அறெந� வா� ெம�ெபா�� உ�வா��பவ� அ�ஙன�
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ெச�யமா�டா�.
ப���� ெகா�வைத� க��ப���வதா� ஏ�ப�� தா�க�ைத அ�ய, நா� க���
ப��த� ப�ட (த���ம) �ரெலா�றா� ச�க���� ஏ�ப�� பயைன அேத
ெம�ெபா�� அைனவ���� �ைட�பதா� ஏ�ப�� பய�ட� ஒ��ட ேவ���.
அதாவ� சா��ய��ள ஈ�லக�கைள ஒ���வ�.
இ�வா�வான� இதைன ம���ைர�பதா� அைம�� வாதமான, “�ர��
நகெலா�ைற� �ற�ட� ப���� ெகா�வதா� ஏ�ப�� ந�ைமைய அ�ஙன�
ெச�வதா� உைடைமயாள��� ஏ�ப�� �ைம இ�லா� ெச�����ற� ”
எ�பைத�� ஆரா��ற�. இ� �ர�வாதமான� ந�ைம�� �ைம�� சம அள��
இ��பதாக� க���ற�. இ�வா�வான� இ�ப�மாண�கைள ஒ���� இதனா�
ஏ�ப�� ந�ைம �க அ�க� என�� எ���� கா���ற�.
இ�வாத�ைத ெத�வாக �ள�க, ��ெதா� �ைறயான சாைல ��மாண��ட�
ெபா���� பா��ேபா�.
அைன�� சாைலகைள�� வ�� சாவ�க�ட� ��மா��க ��ய��ப�
சா��ய�படலா�. ெத� �ைனக� அைன���� வ�� சாவ�க� அைம�க�ெபற
இ� வ�வ����. இ�தைகய �ைறயா� சாைலகைள ேம�ப��த �க�ெப�ய
ஊ�க� ெதாைகைய�� �ர��� தர இயலலா�. அேத சமய� இ� �����ட ஒ�
சாைலைய� பய�ப���� எ�தெவா� பயனைர�� அ�சாைல�காக ��ய��க
��ப���க�� ெச���. ஆனா�, வ�� சாவ�ெய�ப� ��கமானெதா�
பயண���� ஏ�ப��த� ப�� ெசய�ைகயான தைடயா��. ம����க�,
சாைலக� ஆ�யவ��� இய��� �ைளவாக அைமயாததா� ெசய�ைகயா�ற�.
வ�� சாவ�கைள� ெகா�ட சாைலகைள��, தைடய�ற சாைலகைள�� அத�
பய�பா�கைள� ெகா�� ஒ���ைக��, வ�� சாவ�க� இ�லாத சாைலக�
��மா��க, இய�க ெசல� �ைற�ததாக��, பா�கா�பானதாக��, �ற�பட
பய�ப��த வ�லதாக�� இ����றன. (2) ஏைழ நாெடா���, வ��
சாவ�க�, சாைலகைள பல ��ம�க��� இ�லா� ெச�����. ஆைகயா�
வ�� சாவ�க� இ�லாத சாைலக� �ைற�த ெசல�� ச�க���� அ�க
பயைன� தரவ�ல�. ச�க���� உக�த�� �ட. ஆைகயா� ச�க�
சாைலக��கான ��ைய வ�� சாவ�க�� �ல� �ர�டாம� ேவ� வ�க��
ெகாணர ேவ���. ஒ� �ைற ��மா��க� ப����டா� சாைலக��
பய�பா� தைடய�றதாக இ��க ேவ���.
இ�சாவ�கைள ��ெமா�ேவா� ��� �ர�ட மா��ர� இதைன வ�யாக�
ெசா��ற ேபா�, �ைட�க���ய வா���தைன� �����றன�. வ�� சாவ�க�
�� �ர�ட வ�ல� தா�. அைவ ேவ� �லவ�ைற�� �டேவ ெச���றன.
�ைள� சாைலகைளேய தர�ழ�க� ெச���றன. தைடய�ற சாைலகைள� ேபால
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வ�� சாவ�கைள� ெகா�ட சாைலக� ந�ைம� பய�பதா� இ��ப��ைல.
ெதா����ப ��யாக ேம�ைம�ைடய சாைலகைள நம��� த�வெத�பைத,
தைடய�ற சாைலகைள வ�� சாவ�கைள� ெகா�ட சாைலகளாக மா��வ�
என அ��த� ெகா�டா�, அ� ��ேன�றமாகா�.
தைடய�ற சாைலகைள உ�வா��த��� �� ெசலவா��தா�. அைத� ெபா�
ம�க� ஏதாவெதா� வ��� ெச���� தா� ஆக ேவ���. ஆனா� இ� வ��
சாவ�கைள இ��யைமயாததாக க��வதாகா�. இ��� ச�த��ப�க��ேம
��ய��க ேவ��யவ�களாக உ�ள நா� தைடய�ற சாைலக���
��ய��பதா� நா� ெசல��� பண���� அ�க ம���ைன� ெப���ேறா�.
சாைல��லா �ைலைய� கா���� வ�� சாவ�க� �ைற�த சாைல தா��த�
என நா� இ�ேக ெசா�ல��ைல. வ���க�ப�� ெதாைக �க அ�கமாக
இ��� யா�ேம பய�ப��தா� ேபானா� அ� உ�ைமயாகலா�. ஆனா� இ�
வ���பவ��கான ெகா�ைகயாக இ��க வா���க� �ைற�. ஆ���, வ��
சாவ�க� ����ட� த�க ேசதார�� அச�க�ய�� ஏ�ப���� வைர��, அ�க
தைடகைளேய�ப��தாத �ைறக�� �� �ர��வ� ந�ல�.
இ�வாத��ைன ெம�ெபா�� உ�வா�க���� ெபா���, பய��ள
ெம�ெபா����,“ வ�� சாவ�கைள ” ஏ�ப���வெத�ப� ச�க���� ெப��
�ைமைய ஏ�ப���� எ�பதைன இ�ேபா� எ���கா����ேற�. இ� �ர�க�
உ�வா�க�ைத அ�க �ைல��ளதா��, அ�க �ைல�டேன ��ேயாக� ெச�ய�
த�கதா��, ����ய�� �ற�பட பய�ப��த இயலா� ெச�����. �ர�
உ�வா�க� ஏைனய �ற வ�க�� ஊ����க� பட ேவ��� என இ�
ெதாட��. ேம�ெகா�� ெம�ெபா�� உ�வா�க��ைன ஊ����கவ�ல
ஏைனய வ�கைள��, (உ�ைம�ேலேய ேதைவயான அள���) ��ய����
�ைற�ைன�� �ள����ேற�.
ெம�ெபா�ைள� க��� ப���வதா� ஏ�ப�� �ைமக�
ஒ� �ர� உ�வா�க� ப�டெதன�� அத���டான ���� அ��க�
ப����டதாக�� �ைன��� ெகா���க�. அதைன இ�ேபா� த���மமாக
ஆ�கேவ��மா அ�ல� க�ட�� ப���� ெகா�ள வ� ெச�� பய�ப��த
ேவ��மா எ�பதைன� ச�க� ேத�� ெச�ய ேவ���. �ரெலா���
இ��ைப�� அத� �ழ�க�ைத�� ���ப�த�கதாக� க�த��.(3)
��ேயாக��ைன�� மா�ற�கைள�� க��� ப���வதா� அத�
பய�பா��ைன எ�ைமயா�க ��யா�. அவ�றா� இைட��கைள
ேவ��மா�� ஏ�ப��த ����. �ைள� எ��மைறயாகேவ இ����.
எ�வள�? எ�த�ைமய�?
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��� �தமான ெபா�� �ைமக� இ�தைகய க��பா�டா� ஏ�படலா�.
ெசா�பமாேனாேர �ரைல� பய�ப���வ�.
�ரைல� தமதா�கேவா அத� வ� ��கேவா பயன�களா� இயலா�.
�ரைல� ெகா�� �ற உ�வா��ந�களா� க�கேவா அ�ல� தம� ��ய
ப�கைள அதைன அ��பைடயாக� ெகா��� �வ�கேவா இயலா�.
ஒ�ெவா� ெபா�� �ைம�� த�த� �ைலக�� உட�கழ� ��ய உள�ய�
��யான பா��ெபா��ைன�� ெகா���ள�. ம�க� ேம�ெகா���
���கைள� ெதாட��� அவ�க�ைடேய ஏ�பட���ய உண��க�,
அ���ைறக� ம��� சா��ைடைமக�� தா�க�கைள இ� �����ற�.
ம�க� ������ �ைற�� ஏ�ப�� இ�தைகய தா�க� சக ��ம�க�டனான
அவ�க�ைடய உற�கைள� பா��பேதா� ெபா�ளாதார �ைள�கைள��
ஏ�ப��த வ�லதா��ற�.
�ரெலா�� தர�த�க ந�ம��ைப இ���� �ைலக�லான ெபா�� �ைமக�
��ற� ெச���றன. ஆனால இ� ந�ம��ைப இ�லா� ெச�� �ட இயலா�.
�ர�� ம���க� அைன�ைத�� அைவ இ�லா� ெச�� ��மா��,
�ரெல�தவ�� ேதைவ� ப�ட ஆ�ற�க� அைன����� �கரான �ைமகைள
�ரெல��வ� ச�க����� த�வதா�ற�. வாத��� ெபா��� ��பைன��
இலாபகரமான �ரெலா�� க�டாயமாக �கரான ேநர�யான ெபா�ளாதார
ந�ைமகைள� தரேவ���.
ஆனா� உட�கழ� ��ய உள�ய� ��யான �ைமகைள� க����
ெகா�ேவாமா��, த���ம ெம�ெபா�� �ைள��க வ�ல �ைம��
எ�ைலேய இ�ைல.
�ர�க�� பய�பா��ைன த��த�
�த� அள�லான� �ைம �ர�� சாதாரண� பய�பா��ைன� த���ற�.
�ரெலா��� நக�� இ�� �ைலயா�க� ெசல� ஏற�தாழ ��ய� தா�.
(அ��ட� இ�ப�ைய தா�கேள ேம�ெகா�வ�� �ல� இ�ெதாைகைய
தா�கேள ெச����ட ����.) ஆக க�ட�ற ச�ைதெயா��� , இத��
�ைலெய��� இ�ைல. உ�ம� க�டண� எ�ப� �ர�ைன� பய�ப���வ��
����ட�த�க ஊ�க��ைறவா��. பரவலான பய��ள �ரெலா�� த���ம�
ெப����தா� ெசா�பமாேனாேர அதைன� பய�ப���வ�.
ச�க���� �ரெலா��� ப�� அத�� உைடைமயாளைர �ய��பதா�
����ேபா��ற� என எ�ைமயாக கா���டலா�. �ைல� ெகா��க
ேவ��ெம�� க�டாய�ைத ச�����, �ரைல� பய�ப���� ஆ�ற�ைடய
எவ��, அதைன� தர ��வரலா� அ�ல� தாராதவாேற பய�ப��த��
ெச�யலா�. பயனெரா�வ� �ைல� த�வத�� ��வ�தா�, இ�
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தர���ைடேயயான �கரானெதா� வள� ப�மா�றமா��ற�. ஆனா� அ�ஙன�
ெச�யா� �ரைல பய�ப��த ஒ�வ� �ைன�� ஒ�ெவா� சமய��, இ�
யா���ேம பலன��கா� அவைர� பா����ற�. ���� எ�கைள
��ய��ட� ���னா� �ைட�ப�� ���� எ�க�தா�.
ஆனா� இ� �ரெலா��ைன உ�வா�க� ேதைவ�ப�� ப��� அளைவ�
�ைற��டா�. �ைள�, �ர� ம� ேநர ப�ெயா�� த�� பயன� ����ைய�
ெகா�� பா����ேபா�, ஒ��ெமா�த ப��ைற�� ேந��� �ைற�ற�.
�ரெலா��� நக���� ம����, நா�கா�, சா���� ேபா�றவ���
நக�க����ைடேய உ�ள ���யமான ேவ�பா��ைன இ� �ர�ப����ற�.
அ��ய� ��ன�க��� ெவ�ேய ெபௗ�க� ெபா��கைள நகெல��பத�ெகன
இய��ர�க� எ��� இ�ைல. ஆனா� �ர�கைள நகெல��ப� �லப�. ��ய
உைழ��ைன� ெகா�� யா� ேவ��மானா�� ேதைவ�ப�மள��� எ�வள�
நக� ேவ��மானா�� எ��கலா�. �ட� த�ைம கா�க� ப�வதா�, இ�
ெபௗ�க� ெபா��கைள� ெபா��த ம��� உ�ைமயாகா�. ஒ�ெவா� ��ய
�ர��� �ல� ெபா��கைள� ெகா�� �த� �ர� உ�வா�க� ப�ட அேத
�ைற�� உ�வா�கா�பட ேவ���.
ெபௗ�க� ெபா��கைள� ெபா��த ம��� �ைறவான ெபா��கேள
வா�க�ப�டன எ�றா� �ைறவான �ல� ெபா��க�� அவ�ைற ஆ�க
�ைறவான ேவைல�� என அ��த� ெகா�ளலா�. எனேவ அவ�ைற�
பய�ப���வ�� கா�ட�ப�� ஊ�க��ைற�� அ��த��ள�. சாதாரணமாக
�த� ெதாைகெயா�� இ��ப��, உ�வா�க� ெதாைகெயா�� இ��ப��,
இைவ உ�ப���� ெந�ேக �ர� ��ப�� உ�ைமதா�. உ�ப����
இ���ைலயா�க� ெசல� ����ட�த�கதாக இ���� வைர��, உ�வா�க�
ெதாைக�� ப��ெயா�ைற ேச��ப� தர��� ேவ�பா��ைன ஏ�ப��தா�.
சாதாரண பயன�க�� �த�தர��� தைட ஏ�ப���� ேதைவ அத���ைல.
ஆ���, �ம�தா� ேபானா� இலவசமாக� �ைட�க� ��ய ெபா�ெளா���
�� �ைலைய �ம��வ� தர ��யான மா�றமா��. ெம�ெபா��
��ேயாக���� ைமய� ப��த�ப�� �ம�த�ப�� க�டண� வ�வானெதா�
ஊ�க� �ைறவா��ற�.
அ��ட�, த�ேபா� கைட� ���க� ப�� ைமய�ப��த�ப�ட உ�வா�க�
ெம�ெபா��க�� நக�கைள� ெகா�� ேச��க� ��ய வ��ைறயாக�
ெகா�ள� �ட �றன�றதா��. வ� த���க� நாடா�க� ேபா�றவ�ைற
அவ�ய���� அ�கமான ஆட�பர ெபா�க���� உ�ளட��, ெப�ய அள��
உலக� ��வ�� அ���, ��பைன ���த� ேச��� ைவ��� �ைறயா�� இ�.
இத���டான ெதாைக�� வா�ப���காக ெசல�ட� ப�� ெதாைகயாக
அ��க�ப���ற�. உ�ைம�� இ� உைடைமயாள�கைள� ெகா����பதா�
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ஏ�ப�� �ரய��� ஒ� ப��ேய ஆ��.
ச�க ஒ��ைசைவ �ைத�த�
�����ட �ரெலா��ைன இய��வ� பய�ைடயெதன� தா�க�� த�க�
��ற�தவ�� க��வதாக இ��க���. ��ற�தாைர� ப��ய தா��க
அ�கைற�னா�, இ��ைலைய �ைறயாக� ைகயா�வ� த�க��வைர�ேம
அதைன� பய�ப��த� ெச��� என� தா�க� உணர ேவ���. த�க��வ��
ஒ�வைர அ��ரைல� பய�ப��த� ெச�� ம�ெறா�வைர� த��ப�
���ைனயா��. தா�க�� ச� த�கள� ��ற�தவ�� ச� இதைன ஏ�க�த
த�கதாக ெகா�ள இயலா�.
வழ�கமான ெம�ெபா�� உ�மெமா��ைன ஏ�பெத�ப� த�க��
��ற�தவைர ஏ��பதா��. “இ��ர� எ� ��ற�தவ��� �ைட�கா���க
உ��ய���ேற�. இதனா� இத� நகெலா�� என�� �ைட���.” இதைன
�யாய� ப���� ெபா���, அ�ஙன� ெச��� ம�க�, ��ற�தவ���
உத�வ�� ���ய��வ�ைத �ற�த�����, உள�ய� ��யான
அ��த�க��� ஆ�ப��த�ப���றா�க�. இதனா� ெபா� இய��
பா������ளா�ற�. �ரெலா��� பய�பா��ைன� ஊ�க�ழ�க� ெச���
ெபா�� �ைம�ட� ெதாட��ைடய உள�ய� ��யான� ேகடா�� இ�.
பல பயன�க� �ய�ைனவ�� ப�ர ம��பெத�� தவ�ைன அ��க��பதா�,
உ�ம�க� ம��� ச�ட�கைள� �ற�த�ள ��ெவ���, �ர�கைள
எ�வ��லாவ� ப���� ெகா��� ����றன�. ஆனா� அ�ஙன�
ெச�வத�காக அ��க� ��ற�ண��� ெகா���றன�. ந�லெதா� ��ற�தவராக
இ��க ேவ��மா�� ச�ட��ைன உைட�க ேவ��� என அவ�க�
அ������றா�க�, ஆ��� ச�ட�கேள அ�கார�ைடயைவயாக� க��வதா�,
ந�லெதா� ��ற�தவராக இ��பெத�பைத (உ�ைம�� அவ�க�
அ�தைகயவ�கேள) ��ப�யாத, அவமான�த�� ெசயலாக ���ெச��
����றன�. இ��� ஒ� வைகயான உள�ய� பா��ேப. ஆனா� இ�தைகய
உ�ம�க���� ச�ட�க���� தா��க உ��த� இ�ைல என ��� ெச�வத�
�ல� இவ������ ஒ�வ� ��படலா�.
த�கள� ப��ைன� பய�ப��த பல பயன�க� அ�ம��க�பட மா�டா�க�
என அ��� �ரலாள�க�� உள�ய� ��யான பா���க��� உ�ளா�றா�க�.
இ� ஒ��த எ��மைற (அ) ம��� மேனாபாவ���� �����ற�. ெதா��
��ப ��யாக �ரமாதமாக� தா� க�ெட��த ப��ைன ஊ�க ����ட� ஒ�
�ரலாள� �வ��கலா�. “அதைன� பய�ப��த நா� அ�ம��க� ப�ேவனா?”
என� ேக�க� ப�� ேபா�, அவர� �க� ெதா��� ேபா�, இயலா� எ�பைத
�ைடயாக அவ� ஏ��� ெகா�வா�. ஊ�க�ழ�ப� ேபா� உண�வைத த�����
ெபா���, அவ� இ���ைமைய ெப��பாலான ேநர�க�� த���ேதா அ�ல� 33

அத� ���ய��வ�ைத �ைற�க வ�ல எ��மைறயான ஒ� �ைல�ைனேயா
த��வா�.
�க�� கால�ெதா�� �ைனட� �ேட��� த���பா� ெதா����ப ஆ�க�
�றன�ல. மாறாக ெபா� நல��� ெபா��� இைண�� ப�ெச�ய
உ����லாைமேய ஆ��. ��ைதயைத �ைளயாக� த�� ��ைதயைத
ஊ����ப�� எ�தெவா� அ��த�� இ�ைல.
�ர�கைள ஏ�றா�ேபா� ஆ��வைத த��த�
ஏ�றா� ேபா� �ர�கைள ஆ��� ெகா�ள இயலாத �ைல, இதனா� ஏ�ப��
இர�டாவ� �ைல�லான� ெபா�� �ைமயா��. ��ைதய
ெதா����ப��ைன� கா���� மா�ற எ�யதா� இ��பேத ெம�ெபா���
�க� ெப�ய ந�ைமயா��. ஆனா� வ�க ��யாக �ைட�க வ�ல
ெப��பாலான ெம�ெபா��க�, தா�க� அதைன வா��ய� �ற�� �ட
மா��த�� �ைட�ப��ைல. ஒ� க���� ெப��யாக வா�கேவா ���கேவா
ம��ேம அ� �ைட�க�ெப��ற�. அ�வள�தா�.
தா�க� இய�க� ��ய �ரெலா�� �ள��� ெகா�ள க�னமான எ�கைள�
ெதாட���யாக� ெகா������. எவ�ேம, ஏ� �ற�த �ரலாள� ஒ�வரா� �ட,
அ�ெவ�கைள மா�� ேவ� �தமாக� ப�யா�ற ைவ�ப� �லபம�ல.
�ரலாள�க� �ரெலா��� “�ல��ைன�” ெகா�� ப�யா��வ� வழ�க�.
இைவ ேபா��ரா� (Fortran) அ�ல� � (C) ேபா�ற �ரலா�க ெமா�கைள�
ெகா�� இய�ற�ப���றன. பய�ப��த�ப�� தர�கைள�� �ர��
ப��கைள�� வழ�க ெபய�கைள அ� பய�ப����. ����கைள� ெகா��
ெசய�கைள� �ர�����. உதாரண���� ��ட��� ‘+’ ���� க��த��� ‘-’
���� உ�ளன. �ரலாள�க� �ர�கைள� ப��� மா�ற உ��ைணயாக
இ�ஙன� வ�வைம�க� ப���ள�. ஒ� சம தள��� இ� ���க���ைடேய
உ�ள இைடெவ��ைன� க�ட�ய உத�� �ர� உதாரணெமா�� வ�மா�:
float
distance (p0, p1)
struct point p0, p1;
{
float xdist = p1.x - p0.x;
float ydist = p1.y - p0.y;
return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist);
}
நா� வழ�கமாக� பய�ப���� க���� இய�க வ�ல வ�வ��� அேத �ர�
வ�மா�:
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1314258944
1411907592
-234880989
1644167167
572518958

-232267772
-231844736
-234879837
-3214848
-803143692

-231844864
2159150
-234879966
1090581031
1314803317

1634862
1420296208
-232295424
1962942495

�ல �ர� �ரெலா�ைற� பய�ப���� எ�தெவா� பயன����
பய�ைடயதா�� (இய�� எ�� அள�லாவ�). ஆனா� ெப��பாலான
பயன�க� �ல �ர�க�� நக�கைள� ெப�வத�� அ�ம��க� ப�வ��ைல.
த���ம �ரெலா��� �ல �ர� வழ�கமாக எவ�� க�க இயலாத வ�ண�
அத� உைடைமயாளரா� இரக�யமாக கா�க� ப��ற�. க��களா� ம��ேம
இய�க வ�ல ���� ெகா�ள இயலாத எ�கைள� ெகா�ட ேகா��கைள�
தா� பயன�க� ெப��றா�க�. இத� அ��த� �ர�� உைடைமயாள�
மா��ரேம அ��ரைல மா�ற இய��.
என� ேதா�ெயா��� ஒ��ைற வ��த� ��யாக �ைட�க� ��யெதா�ைற�
ேபா�ற �ர�ைன இய���� ெபா��� ஆ� மாத�க� வ��ெயா���
�ரலாளராக� ப����ததாக� ெத���தா�. வ��தக ��யாக �ைட�க� ��ய
அ��ர�� �ல� �ைட����தா� �லபமாக த�கள� ேதைவ�ேக�றா� ேபா�
மா��யைம����க ���� என�� அவ� ந��னா�. அ�வ�� இத�ெகன
��ய��க�� தயாராக இ��த�. ஆனா� அ�ம��க�பட��ைல—�ல �ர�
இரக�யமான�. ஆைகயா� அதைன ஈ� ெச��� �தமாக ஆ� மாதகால� அவ�
ப�யா�ற ேவ�����த�. இ�ப� நா��� ஒ��ெமா�த உ�ப����
கண��� ெகா�ள� ப�மா��� உ�ைம�� �ரய� ெச�ய� ப�டேதயா��.
ெசரா�� ��வன� 1977-� வ�ட வா��� வைரகைல அ��ய��ர� ஒ��ைன
எ�.ஐ.� �� ஆ���ஃ�ய� இ�ட�ஜ�� (ஏ.ஐ) ஆ�வக���� அ�ப��பாக
வழ��ய�. அ� க�ட�ற ெம�ெபா�ளா� இய�க� ப�ட அ�� பல ெசா�சான
வச�கைள நா�க� ேச���� ெகா�ேடா�. அ��� ப�ெயா�� �ைறவைட��
ேபா� பயன��� அ���� ெச�வ� இத�� ஒ� உதாரண�. தா�க� இ�லா�
ேபா��ற காரண�தாேலா, தா�க� ���� ெகா�வதாேலா �ர�சைன ஏ�ப��
வ�ைச�� இ���� ப�கைள ஏ�ய அைன��� பயன�க���� அ����
தர�ப��. இ�வச�க� �ரான இய�க���� வ� வ��தன.
��ன� ��ய அ�கேவக அ��ய��ர� ஒ��ைன ெசரா�� ��வன� ஏ.ஐ
ஆ�வக���� வழ��ய�. �த��த�� ெவ� வ�த ேலச� அ��ய��ர�க��
ஒ�றா�� அ�. அ� த�ெயா� �ேசட க���� இய��� ெகா����த
த���ம ெம�ெபா�ளா� ஆ����தைமயா� நா�க� ����ய எ�தெவா�
வச��ைன�� அ�� ேச��க இயல��ைல. அ��� ப�ெயா�� �ேசட
க���� அ��ப�� ேபா� அ����� தர எ�களா� ஏ�பா� ெச�ய இய��.
ஆனா� ப� அ��ட�ப�� ேபா�ெச�ய இயலா� (இைடப�ட தாமத� க����
ெகா�ள� த�க�). ஒ� ப� அ��ட� ப�டதா என அ�ய எ�தெவா� வ��� 35

இ�ைல. த�களா� ���க ம��ேம இய��. ேம�� தா�க� �����ற ேபா�
யா���� ெத���க�படாதைமயா�, அ��ய��ர� ப�� கைளய� படாதவாேற
ம��கண��� �ட�க ேந��த�.
�ர�கைள இய��ேயாைர� ேபாலேவ இ�ப��கைள கைளய வ�ல ஆ�ற� ஏ.ஐ
ஆ�வக��� �ரலாள�க��� இ��த�. ஆனா� ெசரா�ஸு�� இவ�ைற�
கைளவ�� ஆ�வ��ைல. நா�க� அதைன� கைளவைத�� த��க� ேத��தா�க�.
ஆக ப��கைள ஏ�க நா�க� ப��க� ப�ேடா�. அைவ ஒ�ேபா�� கைளய�
பட��ைல.
�ற�த �ரலாள�க� பல� இ�ெவ��சைல அ�ப������றா�க�. வ��யா�
�வ�க������ �ரைல இய�� ��கைல� ����� ெகா�ள இய��. ஆனா�
எ�தைகய ஆ�ற������ ஒ� சாதாரண பயன��� ���� ெகா��பைத�
த�ர ேவ� வ���ைல.
���� ெகா��ப� �ய� சா�� ��தைன�� உள�ய� ��யான பா���ைன
ஏ�ப����ற�. த�க�� ேதைவ� ேக�றா� ேபா� மா�� அைம��� ெகா�ள
இயலாத ���� வா�வெத�ப� ந���ைக இழ�க� ெச�வதா��.
ஊ�க�ழ�க�� �லக�� ெச�� ஒ�வர� வா��� �ற அ�ச�க���
பா���ைன ஏ�ப��த வ�ல�. இ�ஙன� உண�� ம�க� ம����ய�றவரா�
ந�ல ப�கைள ேம�ெகா�வ��ைல.
ெம�ெபா�ைள� ேபா�ேற சைமய� ����க�� ஆ���டா� எ�ப� இ����
எ�� �ைன��� பா��க�. “இ� சைமய� �������� உ��ைன எ�ப�
���வ�? ” என� தா�க� ேகாரலா�. “ எ�வள� ���ச���தா� எம�
�ைளயா� �ைள�த ��ைய, பைட�ைப, அைத �ைத��� வ�ண� மா�ற
�ய���பா�? எம� சைமய� ���ைப மா�� ச� ெச�ய உன�� அ�கைத
இ�ைல.” என� தைலைம� ப�சாரக� ெத���பா�.
“ என� ம���வேரா நா� உ�� ேச���� ெகா�ள� �டா� எ��றா�. நா�
எ�ன ெச�வ�? ��களா அ�த உ�ைப என�காக எ���� த���க�? ”
“ அைத� ெச�ய ��தமா��ேள�. அத�கான �ைல ெவ�� 50,000 டால�
மா��ரேம. ” மா�ற�க�� �� உைடைமயாள��� எேத�சா�கார� இ��பதா�
க�டண� �க� ெப�யதா�ற�. “ ஆனா� த�ேபா� என�� ேநர��ைல. க�ப�
�ைற�கான ��ய ��க��� சைமய� ����ைன வ�வைம�பத�கான ����
��மரமாக உ�ேள�. த�க�� பா� ���� வர இர�� வ�ட� ஆகலா�!”
ெம�ெபா�� உ�வா�க����� தைட
��றாவ� �ைல�லான ெபா�� �ைமயான� ெம�ெபா�� உ�வா�க��ைன
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பா����ற�. ப�ணாம வள���� ெகா�ட �ைறயாக ெம�ெபா�� உ�வா�க�
இ��� வ�த�. �ரலாள� ஒ�வ� �ைட�க� ��ய �ரெலா�ைற எ��� ��ய
வச�க��காக அத� ப��க� �லவ�ைற மா�� எ��வா�. ம�ெறா�வ�
��ெதா� வச��காக அத� ேவ� ப��கைள மா�� எ��வா�. �ல
உதாரண�க�� இைவ இ�ப� ஆ��க� வைர �ட� ெதாட��. இத��ைட��
இத� ப��க� “���ெத��க�ப��” ம�ற �ர�க�� �வ�க�����
பய�ப��த�ப��.
உைடைமயாள�க�� இ��� இ�தைகய ப�ணாம��ைன� தைட� ெச��ற�.
�ரெலா��ைன உ�வா��� ேபா� ���� �வ�க������ ெதாட�� வைத
அவ�யமா���ற�. �ைட�க� ��ய �ர�கைள� க�� பய��ள
��ப�கைளேயா ெப�ய �ர�க� வ�வைம�க�ப�� �த�கைளேயா அ���டா
வ�ண� ��ய ப���யாள�கைள� த���ற�.
க����� உைடைமயாள�க� தைட ஏ�ப����றா�க�. ெப�ய �ரெலா���
�ல �ர�கைள� க��ராத ���சா� மாணவ�கைள நா� ச���த���.
அவ�க� ��ய �ர�கைள எ��வ�� �றைம��ளவ�களாக இ��கலா�. ஆனா�
ெப�ய �ர�கைள இய�ற� ேதைவயான பல�தமான ஆ�ற�கைள, �ற�
எ�வா� ெச�����றா�க� என� காணா� க�க� �வ�க இயலா�.
அ�வா��த எ�தெவா� �ைற��� ஒ�வ� �றர� ேதா�க�� ஏ�யவாேற
உய��த �ைலகைள அைடய இய��. ஆனா� அ� ெம��ைற�� அ�ம��க�
ப�வ��ைல. — த�க� ��வன�ைத சா��த �ற ம�க�� ேதா�க��
மா��ரேம த�களா� ஏற ����.
இ��ட� ெதாட��ைடய உள�ய� �ைமயான� அ��ய� ��யான
���ற��கான உ��ண��ைன� பா����ற�. த�க�ைடய நா�க�
ேபா���� ெகா����தா�� �ட இ��ண�வான� �க உ��யாக
இ��தைமயா� ��ஞா�க� ஒ��ைழ�� வ�தன�. இ����ண��னா�
ஜ�பா�ய கடலாள�க� ப����� �ெவா��� இ��த த�க�
ஆ�வகெமா��ைன �ட��� ேபா�� ஆ�ர���� �.எ� க�ப�க��காக
த�கள� ப�கைள� கவனமாக� கா��, அவ�ைற அவ�கைள ந�லப�யாக
கவ���� ெகா��� ப� ���� ெகா��� வர�� ���த�.
ச�வேதச பைகயா� வள��தவ�ைற இலாப���கான பைக ��க�����ட�.
த�ெபா�ெத�லா� பல� �ைறக�� ��ஞா�க� த�க�� ஆ�வ��ைகக��
�ற�� ேசாதைனகைள ேம�ெகா�ள� த�க� ெச��மள���� ேபா�மான
�வர�கைள ப����ப� இ�ைல. இவ�க� எ�வள� ெச���ளன� என
வா��பவ� ஆ�ச�ய�பட� ேபா�மான�வர�கைள ம��ேம அவ�க�
ப�����றா�க�. அ��ைக ெச�ய�ப�� �ர�க�� �ல� வழ�கமாக
இரக�யமாக இ���� க��� �ைற�� இ� உ��யான உ�ைம.
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ப��வ� எ�வா� த��க� ப��ற� எ�ப� ெபா��ட�ல
�ர�கைள ப�ெய��க, மா�ற, ���வா�க ம�கைள� த��பதா� ஏ�ப��
�ைள�கைள நா� அல� வ�ேத�. இ�தைட எ�வா� ���க� ப��ற�
எ�பைத நா� ����ட��ைல. ஏென�� அ� ��ைவ பா��ப��ைல. நக�
பா�கா��, ப����ைம, உ�ம�க�, உ����� அ�ல� வா��க ம��� ��ய
�ைன�� தக�க�, அ�ல� வ�ெபா�� ெதாட� எ�க� என எதைன�
ெகா�� ெச�தா��, பய�பா�ைட� த��ப�� இைவ ெவ�� ெப�மா�� அ�
��சய� ேக� ெச��ற�.
பயன�க� இ��ைறக�� ஒ�ைற� கா���� ம�ெறா�� அ�க� ஆ�ேச��க�
த�க� என� க��வ���. த�க� ேநா�க�கைள �ைறேவ��� ெகா���
�ைறகேள அ�க� ெவ��க�த�கெதன நா� ப���ைர���ேற�.
ெம�ெபா�� க�ட�� இ��க ேவ���
�ர��� உைடைமயாள� இ��ப� அதாவ� �ரெலா�ைற நகெல��பைதேயா
மா��வைதேயா த��ப� எ�வா� ேக� �ைள��பதாக இ���� எ�பைத
நா� எ���� கா����ேள�. அத� �ய �ைள�க� பர�� �ட�பேதா�
���யமான�� �ட. ச�கமான� �ர�க��� உைடைமயாளா�கைள�
ெகா����க� �டா� என இ� வ�ெமா��ற�.
ேவ� �தமாக இதைன� ����� ெகா�ள ேவ��மானா�, ச�க��� ேதைவ
க�ட�ற ெம�ெபா��. அத�கான ம�டமான மா�ேற த���ம ெம�ெபா��.
நம��� ேதைவயானைத ெப�வத�� இ�மா�ைற ஊ����ப� ப��த���ள
ெசயலாகா�.
“ஒ� �டய� ந�ல� எ�பத�காக அத�காக ேவைல ெச���க�; மாறாக அ��
ெவ��� ெப�த�கான வா������� எ�பதனா� அ��.” என ேவ�ேல�
ேஹவ� நம�� அ����������றா�. த��ைடய ���ய ��க�� வ��த�
ேப�� த���ம ெம�ெபா�� ெவ���கானெதா� வா��பாக இ��கலா�,
ஆனா� ச�க���� ந�லதாக ஆகா�.

ம�க� ெம�ெபா�ைள ஏ� உ�வா��வா�க�
ம�க� ெம�ெபா�ைள உ�வா��ட ஊ�க� த�� வ��ைறயாக ப����ைமைய
அக����ேவாமா��, �வ�க��� �ைறவான ெம�ெபா�ேள உ�வா�க�ப��.
ஆனா� அ�த ெம�ெபா�� அ�க� பய��ளதாக இ����. பயன���
அ��க�ப�ட ஒ��ெமா�த ���� �ைறவாக இ���மா எ�ப�� ெத���ைல.
அ�ப�ேய இ��தாேலா அ�ல� நா� அதைன எ�வ��லாவ� ேம�ப��த
����னாேலா, ேசாதைன� சாவ�க� இ�லா� ��� �ர�ட வ� இ��ப�
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ேபா�, உ�வா�க��ைன ஊ����க ேவ� பல வ�க� உ�ளன. அதைன
சா��யமா��� வ�கைள� ப�� ெசா�வத�� ��, ெசய�ைகயான ஊ�க���
உ�ைமயான� ேதைவ எ�வள� எ�பதைன ேக�����ளா�க ������ேற�.
�ரலா�க� ஒ� �க�
பண���காகேவ �ல� �ைழய���ய �ல வைகயான ெதா��க� உ��.
உதாரண���� சாைல ��மாண�. கைல ம��� ஏைனய� க��� �ைறக�
இ����றன. அவ�ைற� ெகா�� ெச�வ� ெச��பத�கான வா���க� �ைற�.
த�க��� இ���� அ�த ஆ�வ��னாேலா அ�ல� ச�க� ப��ய ஆழ�ப��த
ம�����னாேலா ம�க� இ��ைறக�� �ைழவா�க�. க�த த��க�, க�நாடக
ச��த�, ெதா��ய� �ைற, gப����� ம�கைள அர�ய� ��யாக
ஒ���ைண�ப� இத�கான உதாரண�களா��. �ைட�க� ��ய
��ெயா��க�ப�ட �ல பத�க��காக, கச�பான �ைற�� எ�பைத �ட
வ��த�����யவ�களாக ம�க� ேபா�����றா�க�. இ�பத�க� எ��ேம
�க��ற�த ��ெயா�����ைன ெப�வ� �ைடயா�. இ��ைறக�� ப� ��ய
வா���� �ைட��ட ேவ�� அவ�களா� இய��ற ப�ச��� �� அ��க� �ட
அவ�க� ��வ�வ���.
ெச�வ� ெகா���� சா��ய�கைள ெகா��க� �வ���ற ப�ச��� ஓ�ர��
ெபா��� இ�தைகய� �ைற த�ைன� தாேன மா��� ெகா�ள வ�ல�. ஒ�
ெதா�லா� ெச�வ�தரா�� ெபா��, �ற�� அேத வா���ைன� ேகா�வா�க�.
��ெர�� எ�லா�� எதைன� �கமாக� க��� ெச�� வ�தனேரா அத�காக
�க� ெப�ய அள�லான ெதாைக�ைன� ேக�க� �வ�கலா�. இ��� இர��
வ�ட�க� க��ற ேபா�, அ��ைற�ட� ெதாட��ைடய அைனவ�� ெப�ய ��
ஆதாய� ெபறா� அ��ைற�� ப� நைடெப�� எ�� எ�ண�ைதேய �ைத��
��வா�க�. இ�தைகய பல�க� �ைட�பைத உ�� ெச�� ெகா���
ெபா��� இவ�க� ச�க� ��ட� ���ேவா���, �ற�� ச�ைகக�,
அ�கார�க� ம��� எேத�சா�கார�க� அ�ஙன� ெச�வத�� அவ�ய� என
ப���ைர�ப�.
கட�த ப�� ஆ��க�� இ�த மா�ற� க�� �ரலா�க� �ைற�� ஏ�ப�ட�.
ப�ைன�� ஆ��க��� �� “க���� ேந��� ��வ�” ���த�
க��ைரக� இ��தன. பயன�க� “இைணய��� இ��தெதா�” வார���� ��
டால�க� ேபா�ற பழ�க�க� இ��தன. மண வா��ைகைய� �ட �����
ெகா��� அள��� ம�க� �ரெல��வைத அ�க� காத��ததாக ெபா�வாக
���� ெகா�ள�ப����த�. இ�� அ�க ச�பள ��த� இ�ைலெய�றா�
யா�ேம �ரெல�த மா�டா�க� எ�பேத ெபா�வாக� ����� ெகா�ள�
ப������ற�. ப�ைன�� ஆ��க��� ��னதாக� த�க���
ெத�����தைத ம�க� மற�� ��டா�க�.
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ெகா��க�ப�ட ஒ� கால க�ட��� அ�க ச�பள���� தா� �����ட�
�ைறெயா��� ெப��பாலான ம�க� ப���வா�க� எ�ப� உ�ைமயாக
இ��தா�� அ�ேவ உ�ைமயாக� ெதாடர ேவ��ய��ைல. ச�தாய�
உ�ேவக� அ��தா� மா�ற� ���� �ள வ��. அ�கமான வள���கான
சா��ய� ��கைள நா� எ��� ��டா�, �ல கால� க���, த�க��
மேனாபாவ��ைன ம�க�� ���� மா��� ெகா�ட ��ன�, ப��ைற��
�ைட��� �க���காக அேத �ைற�� ப���ய அவ�க�� ���� ஆ�வ�
ெகா�வ�.
“�ரலாள�க��� நா� எ�வா� ச�பள� ெகா��ப�?” எ�� ேக��,
அவ�க��� ஏேதா ெப�� ேபாக��ைன நா� அ��க� ேபாவ��ைல எ�பதைன
உண�வதனா� எ�தா����. இய�பான வா�� வாழ எ�ப� எ���த��
எ�தா��.
க�ட�ற ெம�ெபா���� ��ய��ப�
ெம�ெபா�� �ைலய�க� தா� �ரலாள�க��� �� அ��க ேவ��ெம�ற
க�டாய��ைல. இ�ப�ைய ெச�ய வ�ல இ�ன �ற அைம��க� ஏ�கனேவ
இ����றன.
த�களா� க��ப��த இயலாத ஒ�றாக இ����ேபா��� வ�ெபா��
உ�ப��யாள�க� ெம�ெபா�� உ�ப���ைன ஆத��பைத இ��யைமயாததாக
க���றா�க�. 1970 க�� அவ�க�� ெப��பாலான ெம�ெபா��க� க�ட��
இ��தன. ஏென�� அவ�க� அைத� க���ப��த ேவ��ெமன
�ைன�க��ைல. இ��, ��டைம��க�� ேச�வ�� அவ�க� கா��� ஆ�வ�,
அவ�க� ெம�ெபா��� �� உ�ைம� ேகா�வ�� உ�ைம�� ���ய��வ�
இ�ைல எ�பைத உண�����பைத� கா����ற�.
ப�கைல� கழக�க� பல �ரெல��� ேபா��கைள நட����றன. இ��
அவ�க� �ட த�க�� ���கைள ���றா�க�. ஆனா� 1970 க�� இவ�க�
இ�ப�� ெச�த� �ைடயா�. ��க அ�ம��கா� ேபானா�� ப�கைல�
கழக�க� க�ட�ற ெம�ெபா��ைன உ�வா��வா�க� எ�ப�� ஏேத�� ஐய�
உ�ளதா? த�ெபா�� த���ம ெம�ெபா��க� உ�வா�க� பய�ப�� அர�
ஒ�ப�த�கைள�� �� ஒ����கைள�� ெகா�ேட இ���ட�க� ஆத��க�
படலா�.
ஒ� ெபா�ைள உ�வா��� ெபா��� ப�கைல�கழக ஆரா���யாள�க�
���த�� ெப�வ�� , அதைன ����யா�� அள��� உ�வா��வ�� ,
�ைறவைட�ததாக அ���ப��, ��ன� ��வன�கைள �வ�� உ�ைமயாகேவ
அதைன �ைற� ெச�� பய�ைடயதாக ஆ��வ�� இ�� �க� சாதாரண�.
�ைறவைடயாத ெவ����ைன இலவசமாக அவ�க� அ���ப���. மாறாக
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அவ�க� ����� ேமாசமானவ�களாக இ��தா� ப�கைல� கழக������
த���வமான உ�ம��ைன ெப�வா�க�. இ� ஏேதா இரக�யம��. ச�ப�த�
ப�ட அைனவ�� அ�ப�டமாக ஏ��� ெகா���றன�. இ�ெசய�கைள�
ெச�ய� ��ட�படா���தா�, அவ�க� ெதாட��� த�க�� ஆ��ைன
ேம�ெகா����பா�க�.
க�ட�ற ெம�ெபா�ெள��� �ரலாள�க� அ�ெம�ெபா�� சா� ேசைவகைள
வழ��வ�� �ல� த�க�� வா��ைக�ைன ேம�ெகா��றா�க�. நா� �� �
ஒ����ைன ��யெதா� வ�ெபா�ெளா���� உக�ததா�க�� ��
ஈமா���� பயன�-இைட�க��க� உ�வா�க�� ப�யம��த� ப�ேட�.
(இ�ேம�பா�க� ���யான�� ெபா�ம�க��� அ�����ேவ�.) ேம��
பாட� நட��வத� ெபா���� எம�� ஊ�யம��க�ப�ட�.
இ��ைற�� ப� ெச�வ� நா� மா��ரம�ல. ேவ� �தமான ப��ைன
ேம�ெகா���ள, ெவ��கரமாக வள��� வ�� ஒ� ��வன�� உ�ள�.
ஏைனய� �ற ��வன�க�� ���� க�ட�ற ெம�ெபா���� வ��தக
��யான ஆதர� வழ���றா�க�. �த�தரமான ெம�ெபா�� ஆதர� ெதா��
�ைற�� �வ�க� இ�. க�ட�ற ெம�ெபா�� �ரபலமா�� ேபா� இ� �க�
ெப�யதா��. த���ம ெம�ெபா�ளா� வச���ள �க� �ல��ேக தர வ�ல
வா���ைன இ� பயன�க���� த���ற�.
க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள ேபா�ற ��ய ��வன�க��
��ய��கலா�. அற�க�டைள�கான �� ெப��பா�� பயன�க� மட� �ல
வா��� ேட�க��காக வ���றன. ேட��க�� உ�ள ெம�ெபா��க�
க�ட�றைவ. அதாவ� அவ�ைற நகெல��கேவா மா�றேவா எ�தெவா�
பயன���� �த�தர� உ��.(க�ட�ற ெம�ெபா�ெள�ப� �ைல�ைன
அ��பைடயாக� ெகா�ளா� �த�தர�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட� எ�பைத
�ைன�� ெகா�க.) ஏ�கனேவ நகெலா�ைற ைவ����தா�� நா�க� ��
அ��க உக�தவ�களாக� க�� ���� ேட��க��� ��ண�ப� ெச�வ���.
க�� உ�ப��யாள�க�ட����� இ�வற�க�டைள தான� ெப���ற�.
க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள ஒ� ெதா�� ��வன�, அத� வ�வா�
இய�றவைர�� �ரலாள�கைள� ப�யம��த ெசல�ட� ப���ற�. அ� ஒ�
வ��தக ��வனமாக ��வ�ப����தா�, அேத க�ட�ற ெம�ெபா�ைள ெபா�
ம�க��� ��ப�� �ல�, அத� ��வன��� இ�ேநர� �க� ெசா�சான
வா��ைன அ�������.
இ� அற�க�டைள� ெதா�� ��வனமாக இ����ற� காரண��னா�, ேவ�
இட�க�� �ைட�க� ��ய ஊ�ய��ைன� கா���� பா��� �ரலாள�க�
ப����றா�க�. ஏென�� நா�க� அ�கார� த�ைமய�� இ��பதா��,
அவ�க�� ப��� பல� பய�பா������ த��க�படா� எ��ற
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��ம�யா�� இ�ஙன� ெச�ய அவ�க� ��வ��றா�க�. எ�லாவ�����
ேமலாக அவ�க� இ�ப� என இதைன� க��வதா� ெச��றா�க�. இைத� த�ர
த�னா�வல�க� பல�� எ�க��� �ரெல��� த������றா�க�. (ெதா���ப
எ��தாள�க� �ட ��வர� �வ����ளா�க�)
�ரெல��வ� கைல, இைசைய� ேபா�ேற அ�ச��க� த�க �ைறெய�ப�
இத� �ல� உ��யா��ற�. யா�� �ரெல�த ���ப மா�டா�க� என�
கவைல� ெகா�ள� ேதைவ��ைல.
உ�வா��ேவா��� பயன�க�� �ர��பகார� எ�ன?
ெம�ெபா��ைன� பய�ப���ேவா� அதைன ஆத��க தா��க உண���
ெகா�ள ந�லெதா�� காரண� இ����ற�. பயன�க�� ெசய�க��காக
க�ட�ற ெம�ெபா��ைன உ�வா��ேவா� ப�க����றன�. ெதாைல ேநா���
பா�ைவ��� �யாயமாக�� ேசைவகைள� ெதாடர பயன�க� உ�வா�ேவா���
��ய��ப� உக�த�.
ஆனா�, த���ம ெம�ெபா�� உ�வா��ேவா��� இ� ெபா��தா�. தைட
ஏ�ப���வெத�ப� ச�மான���� அ�ல மாறாக த�டைன�� ஏ�ற�.
நா� ஒ� த�ம ச�கடமான �ைல�� ���ேறா�. பய��ள ெம�ெபா�ைள
உ�வா��ேவா� அத� பயன�க�� அதர��� பா��ரமா��றா�. இ�த தா��க
��த�ைய ஒ� க�டாய� ேதைவயாக ஆ��வெத�ப� ப��த���
அ��பைட�ைனேய ஆ�ட� காண� ெச���ற�. உ�வா��� ஒ�வ�
ச�மான���� உக�தவரா��றா� அ�ல� அதைன� க�டாயமாக� ேக��றா�,
ஆனா� இர��� ஒ� ேசர அ��.
இ�தைகய த�ம ச�கடமான �ைலைய� ச����� அற��� வ� ����
உ�வா��நெரா�வ�, ச�மான���� உக�தவராக ெசய� ��ய ேவ���. அேத
ேநர��� பயன�கைள�� தானாக ��வ�� ��ய��க ஊ�க� ப��தேவ���.
ெபா� வாெனா� ம��� ெபா� ெதாைல� கா��கைள ஆத��க� க�ற�
ேபாலேவ, க�டாயேம�� இ�லாமேலேய பயன�க�� உ�வா��ேவாைர
ஆத��க� க�பா�க�.

ெம�ெபா�� உ�ப��� �றென�றா� எ�ன?
ெம�ெபா�� க�ட�� இ���மா��, �ரலாள�க� இ��பா�க�, ஆனா� ��ய
அள�ேலேய இ��பா�க�. இ� ச�க���க� �ைமயானதா?
அ�ப�ெயா��� அவ�ய� இ�ைல. இ�� ��ேன�ய நா�க� 1900 கைள�
கா���� �ைற�த �வசா�கைள� ெகா���ளன�. ஆனா� நா� இவ�ைற
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ச�க���� �ைமயாக� க��வ��ைல. ஏென�� இ�த� ��ய அள�லாேனா�,
பல� ெச�தைத� கா����, �க�ேவா���� ேதைவ��� அ�கமான உண�ைன
உ�ப��� ெச���றன�. ெம� உ�ப��� �ற� அைன�� �ைலக���
அ�க���� ேபா�, ேதைவ�ைன� ���� ெச�ய க�ட�ற ெம�ெபா����
�ைற�த அள�லான �ரலாள�கேள ேதைவ:
உ�வா�க�ப�� அைன�� �ர�க�� பர�� ���த பய�பா�.
���� ஆர�ப������ �வ�கா�, �ைட�க� ��ய �ர�கைள
ேதைவ�ேக�றா� ேபா� மா��� ெகா�ள� ��ய �ற�.
�ரலாள�க��கான �ற�த க���ைற.
ேபா� உ�வா�க �ய��க� கைளய� ப�த�.
�ைற�த �ரலாள�க��ேக ேவைல�ைட��� என� ��, ���ற�ைன
எ���ேபா� , உ�ைம�� ேம�ப��த�ப�ட உ�ப��� �றைனேய
எ�����றன�. ஆ��� இ�ம�க� ெம��ைற�� உ�ப��� �ற� ேம�ப��த�
படேவ��� எ�ற பரவலான� க���ைன�� ஆேமா�����றன�. ஆனா�
எ�ப�?
“ெம�ெபா�� உ�ப��� �ற�” எ�ப� இர�� மா�ப�ட �டய�களாக
இ��கலா�. அைன�� ெம�ெபா�� உ�ப���� ஒ��ெமா�த உ�ப���
�ற�� ேம�பா�. அ�ல� த�� ��ட�க�� உ�ப��� �ற�� ேம�பா�.
ஒ��ெமா�த உ�ப��� �றைனேய ச�க� ேம�ப��த �����. இதைன�
ெச�வத�கான ேநர� வ� இவ�ைற ம��� ப��� , ���ற��� ப�க�
�ைள���� ெசய�ைக� தைடகைள அக��வேத. ஆனா�“ெம� உ�ப���
�றைன” ஆரா�� ஆ�வாள�க�, ���ய அள�லான இர�டாவ�
�ைற�ேலேய கவன� ெச����றா�க�. ஆனா� ேம�பா� எ�பேதா க�னமான
ெதா����ப� ேதைவகைள உ�ளட�� ���ற�.

ேபா�� த���க இயலாததா?
ச�க��� த�க�� எ��கைள ���வத� ெபா���, ம�க� ேபா�� ேபாட
��ப�வ� த���க இயலாததா? ஒ��த��� ஆமா� தா�. ஆனா� ேபா��
�ைமயான� அ�ல. �ைமயானேதா ேபா�.
ேபா���ட� பல வ�க� உ�ளன. அ��தவ� ெச����பைத� கா���� அ�க�
சா��க �ய���ப� �த�யவ�ைற� ேபா�� உ�ளட�� இ��கலா�.
உதாரண���� ��ெப�லா�, �ரெல��� பரா��ரமசா�க��� இைடேய
ேபா��க� இ����. க���ைன அ�ச��க� த�க ப��ைன ெச�யைவ�க
யாரா� இய�� அ�ல� ெகா��க� ப��ைன ���கமாகேவா, ேவகமாகேவா
ெச�ய� ��ய �ரைல யாரா� இய�ற ���� ேபா�ற ேபா��க�
இ��ப���. ந�லெதா� ஒ��க� �ல� கைட���க� ப�� வைர இ�தைகய
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ேபா��க� அைனவைர��� ந�ைம� பய���.
அ�க ஆ�றைல ெவ��ப��த, ம�கைள ஊ������ ெபா��� இ�தைகய
ஆ�க� ��வமான ேபா��க� ேபா�மானைவ. உல�� அைன�� நா�கைள��
����ட ேவ��� என பல� ேபா��� ேபா���றன�. �ல� இத�காக
ெகா��� ெகா���றா�க�. ஆனா� இத�ெகன க�ப� தைலவ��� பண�
ெகா��� அவ�க�ட� ேபா����ேவாைர யா�ம�ற ��� இற�� �ட�
ெசா��வ��ைல. �ற�தவ� ெவ��� ெபற��� எ�ப�� �ைற�
ெகா��றா�க�.
த�கைள ��ேன��� ெகா�ளாம� அ��தவைர ���த ��ப�� ெபா��
ேபா�� ேபாரா��ற�. �ற�தவ�க� ெவ��� ெபற��� எ�ப� ேபா�,
�ற�தவேனா இ�ைலேயா தா� ெவ��� ெபற ேவ��� எ�பத�� வ�
ேகா���ற�. த���ம ெம�ேபா�� �ைமயான�. அ� ஒ�வைக�
ேபா��ெய�பதா� அ�ல. மாறாக ந� ச�க��� ��ம�க�ைடேயயான
ஒ�வைக� ேபா� எ�பதா�.
வ��தக� ேபா�� எ�ப� ேபாராக அைமய ேவ��� எ�ப��ைல.
உதாரண���� இர�� ம�ைக� கைடக� ேபா����� ேபா� அவ�க�� ��
ஈ�பா�� த�க�� ெசய�கைள எ�வா� ேம�ப��த ேவ��ெம�பேத. எ�ப�
அ��தவைர ந��க ேவ��� எ�ப� அ�ல. வ��தக அற���� �ற�பானெதா�
ஏ��ைன இ� �ர�ப��பதாக ஆகா�. வ�� �ரேயாகம�ற ேபா� ேபா�றெதா�
�ழ��� இ�வைகயான �யாபார��� ��ய வா��� இ����ற�. அைன��
�தமான வ��தக�� இ�தைகய �ணநல�கைள� ெகா����ப��ைல.
அைனவர� ��ேன�ற����� பய�பட� ��ய தகவைல த��� ைவ���
ெகா�வெத�ப� ஒ� வைக� ேபா�தா�.
ேபா���காக ேபா� ெச�ய� ��ட�ப�வைத க��ப���� ஆ�றைல, வ��தக�
ெகா�ைககளா� ம�க�ைடேய உ�வா�க இயலா�. �ல வைகயான ேபா�க�,
அவந���ைக� ச�ட�க�, �ள�பர��� உ�ைம�கான� ச�ட�க�
�த�யவ�றா� தைட� ெச�ய� ப���ளன. ெபா��பைடயாக ெகா�ைகயள��
ெபா�வாகேவ ேபா�ைன� �ற�த�ளா�, அ�கா�க� ேவ��தமான ேபா�கைள
உ�வா���றா�க�. இைவ� ������� தைட� ெச�ய� ப�டைவய�ல. ச�க
வள�க� வ���வாத� ெபா�ளாதார உ�நா��� ச�ைடக��காக �ண��க�
ப���றன.

“தா�க� ஏ� ர�யா���� ேபாக� �டா�?”
அேம��கா�� �ற� ������ைன அறேவ அ�ம��காத, அ�த �யநல�ைத�
த�ர ேவெற��ம�ற வழ��ைரஞ�கைள ���� ஏைனய எவ��
இ���ற�சா��கைள அ��க�� ேக�����றன�. ெதா�� வள���யைட�த �ற
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ேதச�க�� இ��ப� ேபா� ேத�ய மயமா�க� ப�ட �காதார வச��ைன
ஆத��ேபா��� எ�ராக இ���ற�சா���க� �ம�த� ப�வ���. ��ேன�ய
நா�க�� இ��ப�ேபா� கைல�� ெபா��த�ைம� ேகா�ேவா��� எ�ராக��
இைவ �ம�த� ப�வ���. ெபா� நல���� உக�த எ�தெவா� ��தைன��
அேம��கா�� க���சமாக அைடயாள� காண�ப���றன. ஆனா�
இ���தைனக� எ�வள� ஒ��� ேபா��றன?
ேசா�ய� ��ய�� கைட� ���க�ப�ட க���ஸ� ைமய� ப��த� ப�ட
அ�கார �ைறயா��. அைன�� ெசய�க�� ெபா� ந�ைமெய�ற� ெபய��,
ஆனா� உ�ைம�� க���ச� க���� உ���ன�க��காக� க�ைமயாக
�ைற�ப��த�ப��. அ�ேக நகெல���� க�� ச�ட�ேராதமாக
நகெல��பைத� த���� ெபா��� கவனமாக� கா�க�ப��.
ெம�ெபா���கான அேம��க ப����ைம �ைறயான�, �ர� ��ேயாக���
�� ைமய� ப��த� ப�ட அ�கார �ைறைய ஏ�ப����ற�. ச�ட�����
�ற�பாக நகெல��பைத த���ட ேவ��, தானாக நகெல��க இயலாத
�ைறகைள� ெகா�� நகெல���� இய��ர�கைள த����ற�.
மாறாக, ம�க� த�க�� ெச�ைககைள� தா�கேள ��மா���� �த�தரமான
�ைற�ைன ஏ�ப��த ப�யா����ேற�. ���பாக, த�க�� ��ற�தா���
உத��� �த�தர� ம��� தா�க� அ�றாட� பய�ப��த� ப�� க��கைள�
தா�கேள மா�ற�� ேம�ப��த�� ��ய �த�தர� ேபா�றைவ. ைமய� ப��த�
படாத பர�பர ஒ��ைழ��ைன� ெகா�ட ஒ� �ைற.
ஆக, நா� ர�ய க���ச���� ஒ�பாக இ�க�ேணா�டைத அ��னா�,
ெம�ெபா�� உைடைமயாள�கெள�ேபா� க�����களாவ�.

வர��க� ப��ய �னா
இ��ைர�� நா� ெம�ெபா�ெளா��� பயனெரா�வ� அதைன
உ�வா��யவைர� கா����, அ�ல� உ�வா��யவைர ப� அம���யவைர�
கா���� எ�வைக��� �ைற�தவர�ல என அ�மான� ெகா���ேற�. ேவ�
வா��ைதக�� ெசா�ல ேவ��மானா� எ�வைக�லான ெசய�
ேம�ெகா�ள�த�க� என நா� ��மா����ற ெபா�� அைவக�� நல�க��
ேதைவக�� சமமாக ம��க� த�கைவ.
இ�வர�� அ�மைன���� ஏ�க� ப�வ��ைல. பல� இய��யவ��
ப�யம���ந� ம�ற எவைர� கா���� அ��பைட�� அ�க ���ய��வ�
வா��தவ� என� ெகா���றன�. ெபா�ம�கைள இ� எ�வள� பா��க� ���
எ�பைத� க���� ெகா�ளா� இவ�க�, ெம�ெபா���� உைடைமயாள�க�
இ��ப�, அதைன இய��வ�� ப�யம���ன��� அவ����ய ச�ைக�ைன
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வழ��வதா�� என� ெசா���றன�.
இ�வர��கைள ����ப�ேலா ம��ப�ேலா எ�த பய�� இ�ைல. ப����
ெகா�ள�ப�ட வர��க��ேக ��பண� அவ�ய�. நா� ெசா�ல
�ைழ�தனவ��� ெப��பாலானாைவ, எம� வர��கைள� ப����� ெகா�ேவா�
அ�ல� இவ��� �ைள�க�� ��ேத�� ஆ�வ�ைடேயா���� தா�.
உைடைமயாள� தா� ம�ற எ�ேலாைர� கா���� ���யமானவ� என
ந��ேவா��� இ��ைர ச�ப�த��லாத�.
ஆனா� அ�க அள�லான அேம��க�க� ஏ� ம�ற எ�லாைர� கா���� �லைர
உய���� வைரயைறகைள ஏ��றா�க�? அேம��க ச�ட மர�க���
இ�வைரயைற உ�ப�ட� என ந��வ� காரண��� ஒ� ப��. �ல� இ�
வைரயைற�ைன� ச�ேத��பெத�ப� ச�க��� அ��பைட�ைனேய
எ���பதாக� க���ற�க�.
இ�வைரயைற நம� ச�ட மர�க�� ப��யாகா� எ�பைத இவ�க� அ�வ�
���யமான ஒ�றா��. அ� ஒ� ேபா�� அ�ப� இ��த� இ�ைல.
ப����ைம�� ேநா�க� “அ��ய� ம��� பய��ள கைலக��
��ேன�ற�ைத ஊ����ப�” என அர�ய� சாசன� ெசா��ற�.
இதைன‘பாஃ�� �ஃ�� ம��� டாய�’��ைடேயயான வழ��� உ�ச ��ம�ற�
“ ப����ைம த�ய�கார��ைன வழ��வெத�ப� இய��பவ��
�தலா�க�ட���� ெபா� ம�க� ெப��� ெகா�ள���ய ெபா�வான
ந�ைமக�� உ�ள�” என �ள����ள�.
அர�ய� சாசன�ைதேயா உ�ச��ம�ற�ைதேயா ஏ�க ேவ��� எ�ற அவ�ய�
இ�ைல. (ஒ� கால��� அைவ�ர��ேம அ�ைம� தன�ைத ஒ� ெபா��டாக�
க�த��ைல.) ஆக அவ��� �ைலக� உைடைமயாள� உய��தவ� எ��
வைரயைறைய ம���ைர�பைவயாகா�. ஆனா� மர�� வ� அ��கார� ெபறாத
அ��பைடவாத வல� சா� அ�மானெம�� ����ண�� இத� ��ைற
வ��ழ�க� ெச��� என நா� ந����ேற�.

�ைற�ைர
த�க�� ��ற�தா��� உத�ைத நம� ச�க� ஊ������ற� என எ�ண
நா� �ைழ��ேறா�. ஆனா� க��ப���� ெபா��� ஒ�வ��� ஒ�ெவா�
�ைற�� ப�ச��பதாேலா அவ�க� இ�ஙன� ெபா����யைம�காக
ேபா��வதாேலா, இத�கான எ��மைறயான ச��ைஞ�ைனேய அ�����ேறா�.
த��ப�ட இலாப���காக ச�க��� நலைன� �ற�க��பத�கான ெபா�வான
ஒ��ைசேவ ெம�ெபா�� பா�கா��� ஒ� வ�வ�. இ��ற�க����கான�
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�வ��ைன ெரானா�� �க� �த� �� ெச� வைர, எ�ஸா����� எ�ரா�
வைர, �வாலா�� வ�க����� ப��க� வைர நா� காணலா�. இ��க
இடம�ற ஜன� ெதாைக�ைன�� �ைற���ள ஜன� ெதாைக�ைன��
ெகா�� இதைன நா� அள�டலா�. ச�க����� ��தகமான உண�� தன���
தாேன �� இ��� ெகா��ற�. ஏைனய ம�க� நம�� உதவ மா�டா�க� என
நா� பா���ற ெபா�� நா�� அ��தவ��� உத�வைத பாதகமாக� கா�ேபா�.
ச�க� ஒ� கானகமாக� �ைத�� ேபா��ற�.
கானக��� நா� வாழ ���ப��ைலெய�றா�, நம� அ���ைறகைள நா�
மா��� ெகா�ள ேவ���. ேதைவயான ெபா�� ���றவா�� ஒ�வேர ந�ல
��மக� எ�ற க��ைத நா� அ��ப� �வ�க ேவ���. அ��தவ�ட����
ெவ��கரமாக எ���� ெகா�பவைர அ��. க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க�
இத�காக ப�க���� என நா� ந����ேற�. �ைற�த ப�ச� ஒ�
�ைற�லாவ�. த�னா�வ ���ற�னா� ஊ����க�ப�� இய��� அ�க
ஆ�ற�ைடய �ைற�னா� நா� கானக��ைன மா��� கா��ேவா�.

அ������க�
1. “�� சா��ேவ���ள ” “��” �த�தர��ைன� �����ற�. �ைல�ைன
அ�ல �� சா��ேவ��காக ெகா��க� ப�� �ைல ��யமாகேவா ,
��யதாகேவா அ�ல� (அ�தாக) அ�கமானதாகேவா இ��கலா�.
2. மா� ம��� பயண ெந�ச� ேபா�ற �ர�சைனக� இ����ைன
மா���டா�. ெபா�வாக வாகனேமா��வைத ஊ����கா� இ����
ெபா���, அதைன �ைலய�கமான� ஆ�க ����ேவாமா��, அதைன�
ெச�ய வ�� சாவ�க� உக�தைவ அ�ல. இ��� ெந�ச���� மா����
ப�க����ற�. காேசா�� �தான வ� இத��� அ�க ந�ைம பய���.
அேதேபா� பா�கா�ைப அ�க��க அ�க ேவக��ைன ம��� ப��த
����வ�� ச�ப�த��லாத�. சாைல�� க�ட�ற அ�ம�ய��ப�,
ெகா��க� ப�ட எ�தெவா� ேவக அள����, ���த�கைள��
தாமத�கைள�� த���� சராச� ேவக��ைன ேம�ப����.
3. ஒ�வ� ஒ� �����ட �ரெலா�ைற� �ைம� தர வ�லதாக� க��, அ�
�ைட�கேவ �டா� என� க�தலா�. உதாரண���� ேலாட� மா��ெக�
�ேள� ேடடாேப�, ெபா� ம�க�� அ��கார� �ைட�காததா� வாப�
ெபற�ப�ட�. நா� ெசா��� ெப��பாலானைவ இ��தாரண����
ெபா��தா�. உைடைமயாளைர� ெகா����த� ேவ��� எ��
வாத����, உைடைமயாளைர� ெகா����பெத�ப� �ரைல அ�கமாக�
�ைட�க� ெச�யா� எ�பத�� இ� ��ய அள�லான அ��த�
ெகா���ற�. ஒ�வ� ����வ� ேபா� ெம�ெபா�ெளா��� பய�பா�
�ைம�ைள��பதாக� க�த�ப�வதா� உைடைமயாள� ����� இதைன
இ�லா� ெச�� �டமா�டா�.
இ�க��ைர க�ட�ற ெம�ெபா��, க�ட�ற ச�க�: ��ச��
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�டா�ேம�� ேத�� ெச�ய� ப�ட க��ைரக� ���
இட�ெப���ள�.
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5

க�ட�ற ெம�ெபா��� க�ட�ற ஆவண�க��

���� க�ட�ற ஆவண உ�ம�
க�ட�ற இய�� தள�க�� இ��க� ��ய �க� ெப�ய �ைறபா� தரமான
ஆவண�க� இ�லா� இ��பேத. அ�க ���ய��வ� வா��த நம� �ர�க�
��ைமயான ஆவண�கேளா� வ�வ��ைல. எ�தெவா� ெம�ெபா��
ெபா���� ஆவணமா�க� இ��யைமயாத ஒ�றா��. ���யமான க�ட�ற
ெம�ெபா�� ெபா�ெயா�� க�ட�ற ஆவண�ேதா� வராத� ெப�ய
�ைறபாடா��. இ�தைகய �ைறபா�க� ந��ைடேய இ�� அ�க� இ����றன.
பல வ�ட�க��� ��னா� ேப�� �ரலா�க ெமா� க�க எ�த�����ேத�.
க�பத��� க�ட�ற ஆவண� ஒ�� �ைட�த�. ஆனா� அைத� ெகா��
�ள��� ெகா�வ� க�னமாக� ேதா��ய�. ேப�� பய�ப���ேவா�ட�
இத�� மா�� ஏேத�� உ�ளதா என �ன�ேன�. �ைறய இ����றன.
ஆனா� அைவ க���ப���பைவ என என�� ப�� �ைட�த�.
ஏ��த �ைலைம? இ�வாவண�க�� ஆ��ய�க� இவ�ைற ப����த ஓ’��
அேசா�ேய�ஸு�காக எ��யைமயா� க��ைடயைவயாக
இ��தன.நகெல��கேவா, மா��யைம�கேவா, �ல� ேகா��கைள அ�கேவா
இயலாத �ைல. இ�த�ைமகளா� இைவ க�ட�ற ச�க��னா� அ�ட
இயலாதைவ ஆ�ன.
இ�ஙன� நட�த� இ�ேவ �த� �ைற எ�� க�த ேவ�டா�. த���ம
ஆவண� தயா��� ��வன�க�, எ�ண�ற ஆ��ய�கைள ஆைச� கா��
அவ�க�� ஆவண�கைள க��ைடயைவயாக� ெச�����றா�க�. ��
��ட���� ேதா� ெகா��க ேவ��, �� பயனெரா�வ� தா� இய��வ��
ஆவண� ���� ஆவ�ட� ெத�வ�ப��, ��ன� அத� ���த� அவ�
ப��பக�தா� ஒ�வ�ட� ஒ�ப�த� ெச�� ெகா�வ� ப�� கைத�பைத�� பல
�ைற ேக������ேறா�. இைவ எம� ஆைசக�� ம�ண��� ேபா�டேதா�
பய�ப��த இலாய�க�றதா�� ெச��ற�.
ெப��பா�� �ரலாள�க�ட�ேத ந�லெதா� உைர எ�வத�கான �றைம அ�க�
இ�லா� ேபாவ� நா� ஆவண�கைள இழ�பத�� வ�வ��� �ட� �டா�.
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க�ட�ற ஆவணெம�ப� க�ட�ற ெம�ெபா��ைன� ேபாலேவ �த�தர��ைன
அ��பைடயாக� ெகா�ட�. �ைல�ைன அ�ல. இ�ேக �ர�சைன என நா�
இய��வ� ஓ’�� அேஸா�ேய�� ஆவண�க��காக கா� ேக�டைத அ�ல. அ�
����� ஏ��ைடயேத.(க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள�� ப����க�
ப�ட க�ட�ற �� ஆவண�கைள��பைன� ெச��ற�.) ஆனா� ����
ஆவண�க� �ல வ��� �ைட�க� ெப���ற அேத ேவைள��
இ�வாவண�க� கா�த��� ம��ேம �ைட���றன. �� ஆவண�க�
நகெல��� மா��யைம�க அ�ம� வழ���ற�; ேப�� ஆவண�க�
ம����றன. இ�த� தைளகேள �ர�சைன��� காரண�.
க�ட�ற ெம�ெபா����� ேதைவயான அ�ச�க�� ெப��பா�ைமயானைவ
க�ட�ற ஆவண�க���� ெபா����.அைன�� பயன�க���� வழ�க� பட
ேவ��ய �ல �த�தர�கைள� ப��ய� இ�. ம� ��ேயாக� (வ��தக
����� �ட) கா�த��லானா�� ச�, இைணய வ��லானா�� ச�
அ�ம��க� படேவ���. மா��வத�கான உ�ம�� இ��ட�ேத ���ய��வ�
வா��ததா��.
ெபா�வாக, பலதர�ப�ட க��ைரகைள�� ��தக�கைள�� மா�ற ம�க�
அ�ம� ெபற ேவ��ெம�பைத இ��யைமயாத ஒ�றாக நா� ந�ப��ைல.
உைரக��கான வாத�க�� ெம�ெபா��க��கான�� ஒ�ற�ல.
உதாரண���� நம� ெசய�கைள�� எ�ண�கைள�� �ர�ப����ற இ�
ேபா�ற உைரகைள மா�ற நாேனா அ�ல� தா�கேளா தா��க அ�ம�� தர
ேவ��� என நா� க�த��ைல.
க�ட�ற ெம�ெபா���கான ஆவணமா�க��� மா��வத�கான �த�தர�
இ��யைமயாத� என� ெசா�வத�� ���யமானெதா� காரண� உ��.
ெம�ெபா�ைள மா��வத�கான உ�ைம�ைன ம�க� பய�ப�����ற ேபா�
ச�ேற ப��த���கா� அ�ெம�ெபா���கான ஆவண�கைள�� அவ�க�
மா��வா�க�. இத� �ல� மா�ற�ப�ட ெம�ெபா����க�த ஆவண��ைன
அவ�களா� தர இய��. ஒ� ஆவண� �ரலாள�கைள �ர�கைள மா��� ேபா�
��த� ��தாக ஆவண�கைள எ�த� ப���மா�� அ� நம� ச�க���
ேதைவகைள� ���� ெச�ய��ைல.
எ��த எ���ேலேய மா�ற� ெச�வைத தைட ெச�வைத ஏ�க ��யாத அேத�
த�ண���, மா�ற� ெச��� �ைறக�� �ல க���பா�கைள ���ப� ஏ�க�
��ய ஒ��தா�. உதாரண���� �ரதான ஆ��ய�� ப����ைம
வாசக�கைள� ேபா�கா� இ��த� ேவ���, ��ேயா��பத�கான ெந�கேளா�
ஒ��த� ேவ��� அ�ல� ஆ��ய�க�� �வர�க� அட��ய� ப��ய�
ெகா����த� ேவ��� �த�ய யா�� ஏ��ைடயைவேய! மா�ற�ப�ட
ஆவண�க� மா�ற�ப�ட� எ�ற ����ைன� ெப����த� ேவ��� எ�ப��
ஏ��ைடயேத. ெதா����ப��ைன� சாராத ப�ச��� ஒ� �� ப���ைன
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அக�றாமேலா அ�ல� மா�றாமேலா வழ��வ�� ஏ��ைடயேத.
நைட�ைற�� இ�தைகய க���பா�க� ஒ� �ர�சைன இ�ைல. ஏென��
ப��த��� �ரலாள� ஒ�வைர மா�ற�ப�ட �ர��� உக�தவா�
ஆவண��ைன�� ஆ��வைத இைவ த��ப��ைல. ேவ� �தமாக� ெசா�ல
ேவ��மானா� இைவ க�ட�ற ெம�ெபா�� ச�க� ஆவண��ைன
��ைமயாக� பய�ப���வைத தைட ெச�வ��ைல.
ஆவண��� அைன�� �தமான ெதா����ப �வர�கைள�� மா�ற இய�த�
ேவ���. அத� பலைன அைன�� �தமான ஊடக�க�� வா�லாக��
��ேயா��க�� இயல ேவ���. இ�ைலெய�� இ�க���பா�க� ச�க����
தைட ���பைவ. நா� மா�� ஏ�பா�ைட� ெச�யேவ��ய� தா�.
�ர���டவசமாக த���ம ஆவணெமா�� �ைட�ைக�� மா�� ஆவண��ைன
எ��வத�� ஒ�வ� �ைட�பெத�ப� க�னமாக உ�ள�. தைடயாெத��
ெப��பா�ைமயான பயன�க� த���ம ஆவண��ைன� தரமானதாக��
ேபா�மானதாக�� �ைன��றா�க�. அவ�களா� க�ட�ற ஆவண���
அவ�ய�ைத உணர ��ய��ைல. அவ�க� க�ட�ற இய�� தள���ைடேய
�ர�ப� படேவ��ய இைடெவ��� அவ�ய� உணரா� இ���றா�க�.
த���ம ஆவண�க� தரமான� என� பயன�க� ஏ� க���றா�க�? �ல�
இ��ர�சைன�� ெச�ம��பேத இ�ைல. இ��ைர இதைன மா��வத��� தம�
ப�கா��� என நா� ந���ேறா�.
ஏைனய பயன�க� த���ம ெம�ெபா��கைள ஏ�பத�� எ�ன காரணேமா
அேத காரண�க��காக த���ம ஆவண�கைள�� ஏ��ைடயாதாக�
க���றா�க�. நைட�ைற இலாப�கைள ம��ேம அவ�க� க����
ெகா��றா�க�. �த�தர��ைன அ�ல. இ�தைகய க����கைள� ெகா�ள
இவ�க��� உ�ைம இ���ற அேத ேவைள��, இ�க����க� �த�தர��ைன
உ�ளட�காத ��தைனக����� வ��ற காரண�தா� நம�� வ�கா��யாக
ஒ�ேபா�� இ��ப� இ�ைல.
இ��ஷய�ைத� ப��ய ெச���ைன� பர���க�. நா� த���ம ப����க��
காரணமாக ஆவண�கைள இழ�� வ���ேறா�. நா� த���ம ஆவண�க��
ேபாதாைம�ைன� பர��னா�, ����� ஆவணெம��வ�� �ல� உத�
ெச�ய ����� ஒ�வ�, அ� க�ட�றதாக இ��க ேவ��� எ�பதைன
உண�வா�.
வ��தக ேநா�க�ேதா� ெசய�ப�� ப��பக�தாைர� �ட கா�ெல�ஃ� ெச�ய�
ப�ட க�ட�ற ஆவண�கைள ��பைன� ெச�வத�� நா� ஊ����கலா�.
ஆவணெமா��ைன தா�க� வா��� ��ன� அைவ கா�ெல�ஃ�
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ெச�ய�ப�டதா அ�ல� கா�ெலஃ� ெச�ய�படாததா எ�பதைன� ச� பா���
வா��வ� இத��� தா�க� உத�வத�கான வ�க�� ஒ��.
[����: �ற ப��பக�தா�ட���� �ைட�க� ��ய க�ட�ற ��தக�க��
ப��ய� �ைட�க� ெப���றன.]
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6

க��� �ட�க��� க�ட�ற ெம�ெபா�� ஏ�
ேதைவ?

க���ைன� பய�ப��த� ��ய எவ�ேம க�ட�ற ெம� ெபா�ைள�
த��வத�கான ெபா�வான� காரண�க� உ�ளன. இத� �ல� பயன�க�
த�க� க���ைன� தா�கேள க���ப��த���ய ஆ�றைல� ெப��றா�க�.
த���ம ெம�ெபா��களா� ஆன� க��, அ�ெம�ெபா�ைள உ�வா��யவ�
ெசா�ப� ேக���. பய�ப���பவ�� ���ப�ப� அ�ல. பயன�க� த�க���
இைடேய ���றவா� ேந�ைமயான வா�� வாழ�� க�ட�ற ெம�ெபா��
�ைண ���ற�. இ�காரண�க� அைனவ���� ெபா���வ� ேபாலேவ க���
�ட�க���� ெபா����.
இைத�� தா�� க��� �ட�க�� க�ட�ற ெம�ெபா��க� பய�
ப��த�பட ேவ��யத�கான ���யமான காரண�க� உ�ளன. அவ�ைற
எ���� ெசா�வேத இ��ைர�� ேநா�க�.
�த�க� க��� சாைலக�� ெசல�கைள� �ைற�க இ� உத��. பண�கார
நா�க���ட க���ட�க�� பண� ப�றா��ைற உ�ள�. ஏைனய
பயன�க��� அ��க�ப�வ� ேபாலேவ நக� எ��� ம� ��ேயாக�
ெச�ய���ய �த��ர� வழ�க�ப�வதா�, க��� �ட�க�� பல க��க���
நகெல��� பய�ப����ெகா�ள ����.
ஏைழ நா�க�� �ல�� ���ட� இைடெவ��ைன �ைற�க இ� உத��ற�.
ெத�வான இ�காரண� ���யமான ஒ�றானா�� ஆழம�ற�. க���
சாைலக��� இலவச நக�கைள� ெகா��பத� �ல� இதைன த���ம
ெம�ெபா��கைள உ���ேவா� ஈ�ெச�� ��வ�. (கா����� பா��க�!)
இதைன ஏ��� ப��க� இ�ெம� ெபா��கைள ேம�ப��த நாைள �ைல�
ெகா��க ேவ�������). ஆக இ��ஷய��� ஆழமான காரண�கைள ப��
அல�ேவா�.
ப��க�, மாணவ�க��� ஒ��ெமா�த ச�தாய�� ேம�பட வ�வ��க� ��ய
வா��ைக �ைற�ைன க�� ெகா��க ேவ���. ம� �ழ�� �ைறகைள
ஊ����ப� ேபாலேவ அவ�க� க�ட�ற ெம�ெபா�ைள ஊ����க ேவ���.
53

ப��க� க�ட�ற ெம�ெபா�ைள பய�ப���னா� மாணவ�க� ப�ட� ெப�ற
�ற�� க�ட�ற ெம�ெபா�ைளேய பய�ப���வா�க�. இ� ெப�ய
��வன�க�� ஆ��க� ������� ச�தாய�ைத கா�பா�� உத��ற�.
��ைளகைள பழ�க�ப��� அ�ைமயா��� ெபா���, �ைக�ைல ��வன�க�
இலவச �கெர��கைள� ெகா��பைத� ேபா� இ�ெப�ய ��வன�க��
ப��க��� இலவச மா��கைள� த�� உத��றா�க�. இ�மாணவ�க� வள���
ப�ட� ெப�ற ��ன� இேத ச�ைககைள இவ�க� ெகா��க மா�டா�க�.
ெம�ெபா�� இய��வ� எ�ப� எ�பைத மாணவ�க� க�க க�ட�ற ெம�
ெபா�� உத��ற�. �டைல� ப�வ��ைன அைட�� ேபா� இவ�க�� �ல�
தா�க� பய�ப���� க�� ம��� ெம�ெபா��கைள� ப��ய
அைன�ைத�� அ�ய ஆைச�ப��றா�க�. �ற�த �ரலாள�களாக வர� ��ேயா�
க�பத�கான� ப�வ� இ�. �ற�த ெம�ெபா��கைள எ�த� க�க
ேவ��மா��, இய�ற� ப�ட �ர�கைள வா��க��, ��ய �ர�கைள
இய���� பழக ேவ���. ம�க� அ�றாட� பய�ப��த���ய �ர�கைள
க�� ���� ெகா�ள ேவ���. தா�க� அ�றாட� பய�ப��த� ��ய
ெம�ெபா��க�� �ர�கைள� க�க இவ�க� அ�க� ஆ�வ� ெகா�டவராக
இ��பா�க�.
த���ம ெம�ெபா��க� இவ�க�� அ��� ப��� தைட ேபா��ற�.
“தா�க� ேகா�� அ�� இரக�யமான� – கசடற� க�ப� தைட� ெச�ய�
ப���ள�!” என� ���ற�. இ�ேவ ெதா�� ��ப �ஷய�கைள ெபா�
ம�க� அ�யாதபட ெச��ற�. க�ட�ற ெம�ெபா�� அைனவ�� க�பத��
ஊ�கம����ற�. க�ட�ற ெம�ெபா�� ச�க�, “ெதா�� ��ப
ஏகா�ப��ய�ைத தக���ற�”. எ�த �ைல�� ஒ�வ� இ��தா�� எ�
வயதானா�� மாணவ�கைள, �ல �ர�கைள� ப��� அவ�க� அ�ய �����
வைர க�க ஊ�கம���ற�. க�ட�ற ெம�ெபா��கைள� பய�ப����
ப��க� �ற�பாக �ரெலா��� மாணவ�க� ��ேனற வ� வைக�
ெச���றன.
க�ட�ற ெம�ெபா��கைள� க��� �ட�க� பய�ப��த ேவ��யத�கான
அ��த� காரண� இ��� ஆழமான�. அ��பைட� ��கைள�� பய��ள
ஆ�ற�கைள�� ப��க� க��� ெகா��க ேவ��� என நா�
எ��பா���ேறா�. இ��ட� இவ�க�ைடய ப� �ைறவைட�� ��வ��ைல.
ப��க�� அ��பைட ேநா�க� ம�க� ந�ல ��ம�களாக வாழ��, த�ைம நா�
வ�ேவா��� உத�வத� �ல� ந�லெதா� ��ற��ைன� ேபண�� க���
ெகா��பதா��. இைத� க��� �ைற�� ெபா���� பா��ேதாமா�� ஆர�ப�
ப���� வ�� மாணவ�க�ட� அ�ப��க� “தா�க� ப��க�க�
ெம�ெபா��கைள� ெகாண� வ�தா�, அவ�ைற க�டாய� �ற மாணவ�க�ட�
ப����ெகா�ள ேவ���” என� ெசா�ல ேவ���. க��� �ட�கைள
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தா�க� ேபா��பைத தா�க�� க�டாய� கைட���க�தா� ேவ���. க���
சாைலக�� ��வ�ப���ள ெம�ெபா��க�, மாணவ�க��� நகெல���
ெகா��க, இ�ல�க��� எ���� ெச�ல, ���� �ற��� ம� ��ேயாக�
ெச�ய வ�லதாக இ��த� ேவ���.
மாணவ�கைள க�ட�ற ெம�ெபா��கைள� பய�ப��த��, க�ட�ற
ெம�ெபா�� ச�க���� ப�க��க� ெசா�வேத, ��ைம�ய��கான ஒ�
பாடமா��. பண �தைலகைள� ேபால�லா� இ� மாணவ�க��� ெபா�
ேசைவ�� உதாரண�கைள க��� ெகா���ற�. அைன�� �தமான க���
சாைலக�ேம க�ட�ற ெம�ெபா��கைள பய�ப��த ேவ���.
1. 2002� வ�ட� �ழ�ைதக� ப��� ெகா�ட �க���க�� இலவச
�கெர��கைள ��ேயா��தைம�◌ாக ஆ�. ெஜ. ெரனா��� ெடாேபேகா
��வன���� 15 ���ய� டால� அபராத� ���க�ப�ட�. அ�க��:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci-tech/featurs/health/tobaccotrial/usa.htm.
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அ��சா� ெசா�� எ�� அப�த�!

த��த மா�ப�ட, ����� ெவ�ேவ� ெபா��கைள��, ச�ட�கைள��
�ர�ப����ற ப����ைம, பைட���ைம, வ��தக���ைர ஆ�ய ���
�ஷய�கைள�� ஒேர ��ைட�� ேபா�� “அ��சா� ெசா��” எ��
�ழ��வ� வா��ைகயா���ட�. இ� ஏேதா �ப��� �ைள�த �ப�த� அ�ல.
இதனா� இலாபமைட�� ��வன�க� வள�����ட �ழ�ப�. இ�த
�ழ�ப��ைன த���க இ�பத�ைத ����� �ற�க��பேத ெத�வான வ�.
“அ��சா� ெசா��” எ��ற இ�பதமான� 1967 � “உலக அ��சா� ெசா��
��வன�” ��வ�ப�ட ��ன�, ��ப�ற�பட� �வ�� ச�ப��� தா� �க��
�ரபலமான� எ��றா� �டா�ேபாஃ�� ச�ட� ப���� த�ெபா��
ேபரா��யராக இ���� மா�� ேலேம�. “உலக அ��சா� ெசா�� ��வன�”
��ன� ஐநா சைப�� அ�கமா� இ��த�. ஆனா� உ�ைம�� ப����ைம,
பைட���ைம ம��� வ��தக ���ைர உைடேயா�க�ைடய ���ப�கைள�
தா� அ� �ர�ப��த�.
இ�பத����ள பாரப�ச��ைன க�ட�வ� �க� �லப�. இ� ெபௗ�க
ெபா��க�� ���ள ெசா���ைமைய� ேபால ப����ைம, பைட���ைம,
வ��தக���ைர ஆ�யவ�ைற� க�த� ெசா��ற�. (அ�ஞ�க��� ம��ேம
ெத�ய���ய ப����ைம, பைட���ைம, வ��தக���ைரக��கான ச�ட
�ள�க�கேளா� இ�த ஒ��டான� �ர�ப��ற�.) உ�ைம�� இ�ச�ட�க�
ெபௗ�க ெசா���ைம� ச�ட�கைள� ேபா��ைல எ�றேபா�� இ�பத��ைன
அ�வ��த��ேலேய �ரயேயாக�ப�����ற காரண��னா� ச�டம�ற��ன�
இதைன அ�ஙனேம மா�ற �ைன��றன�. ப����ைம, பைட���ைம ம���
வ��தக���ைரகைள� கைட�����ற ��வன�க� இ�மா�ற��ைனேய
�����றா�க� எ�பதா� “அ��சா� ெசா��” எ�ப�� பாரப�ச� ந��
�ல�ப��.
இ�த பாரப�ச� ஒ�ேற இ�பத��ைன ����� �ற�க��க ேபா�மான
காரணமா��. ேம�� இைவயைன�ைத�� உ�ளட��ய ��ய ெபயெரா�ைற��
ப���ைர��மா� ம�க�� பல� எ��ட� ேக���ளேதா�, அவ�கேள ��வ��
(ேவ��ைகயான) பல ப���ைரகைள�� ெச���ளன�. அைவக��
���க�ப�ட ஏேத�சா�கார உ�ைமக� ம��� அர�ட���� ேதா����க�
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ப�� ச�ட��வமாக ெசய�ப��த�ப�ட ஏேத�சா�கார�க� �த�யைவ��
அட���. �ர�ேயக உ�ைம��ள அ�கார�க� எ�� �ட �ல� ��ய���.
ஆனா� தைளகைள உ�ைமகளாக ெமா�வ� எ�ப� இர���� ேவைலதா�.
இ�மா��� ப���ைரக�� �ல ெபா��தமாக� �ட� ேதா�றலா�.ஆனா�
“அ��சா� ெசா��” எ�பத�� மா��� ெசா��ைன� ேத�வ� தவ�. அ�க�
பரவலா�க�ப������ இ�பத��� ஆழமான �ர�சைனைய மா���
ெபய�களா� �ர�ப இயலா�. “அ��சா� ெசா��” எ�ற ஒ�� இ�லேவ
இ�ைல. அ� ஒ� கான� ��. அ�க� �ரபல�ப��த� ப������
காரண��னாேலேய ம�க� ம���� த���வ� வா��த �ைறயாக அ�
கா��ய���ற�.
அ��பைட�� மா�ப�ட இ�ச�ட�கைள ஒ�றா� வழ��வத�� �ைட�த
அ��ெசா�ேல “அ��சா� ெசா��” எ�பதா��. வழ��ைரஞ� அ�லாத
ஏைனேயா� இ�பத� இ�ச�ட�க��காக பய�ப��த�ப�வைத அ��� ேபா�
இைவயைன��� ஒேர ெகா�ைகயா�� ஒ�த ெசய���ட�தா��
உ�த�ப�டதாக பா���� ெகா��றா�க�.
இைத� தா�� இ�� ெசா�வத�ெகா����ைல. த��த�ேய
ேதா��யதாக��, பலவைகக�� ப�ணாம� ெப�� மா�ப�ட ெசய�கைள
உ�ளட��யதாக�� , ெவ�ேவறான ெபா�� ெகா�ைககைள
எ���யைவயாக�� இ�ச�ட�க� அைம��றன.
ப����ைம ச�டமான� கைல ம��� கைலஞ�கைள ஊ����பத�காக
வ�வைம�க�ப�ட�. ஒ� ப� ெவ��ப��த�ப�� �வர�கைள உ�ளட��ய�.
பைட���ைம� ச�டேமா பய��ள ��தைனகைள ெவ��ெகாணர ேவ��
அதைன ெவ��ப���பவ��� �ல கால���� அ���தைன �� �� அ�கார�
ெகா��க �ைன�ற�. இ�த �ைல �ல �ைறக�� ெகா��க வ�ல� ம�ற �ல
�ைறக�� அவ�யம�ற�.
மாறாக வ��தக ���ைர� ச�டேமா த��த�ைம வா��த எ�தெவா�
ெவ��பா��ைன�� ஊ����பத�காக ஏ�ப��த� பட��ைல. மாறாக
�க�ேவா��� தா�க� எைத வா���ேறா� எ�பைத அ�ய� �ைண ���ற�.
“அ��சா� ெசா��” எ��ற மாைய�� காரணமாக ச�டம�ற��ன�
�ள�பர���� ஊ�கெதாைக வழ��� ஒ� ��டமாக இதைன மா�� ��டன�.
இ�ச�ட�க� ���� த��த�ேய இய�ற� ப�டதா�, ஒ�ெவா� அ�ச����
அைவ மா�ப�� �ள����றன. ேம�� இவ��� அ��பைட �ைறக��
ேநா�க�க�ேம மா�ப�� ���ற�. ஆக ப����ைம ப�� த�க���
ெத�����தா� பைட���ைம ேவ�ப�ட� எ�பைத �யமாகேவ
ஊ�������க�. இ��ஷய��� தா�க� தவ�ைழ�ப� �க�� க�ன�.
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ஏேதா ஒ� உய��த அ�ல� தா��த வைகைய� ���� ெபா��� “அ��சா�
ெசா��” என ம�க� அ��க� ெசா��றா�க�. உதாரண���� பண�கார
நா�க� ஏைழ நா�க�ட���� பண� ���க ேவ�� அ�யாயமான
ச�ட�கைள �ம���றா�க�. அவ��� �ல தா� அ�� சா� ெசா���ைம�
ச�ட�க�. �ல ச�ட�க� அ�ப� இ��ப��ைலதா�. எ� எ�ப�ேயா,
இ�நைட�ைறகைள �ம���ேபா� அ�பத� த�க��� ப��சயமான
காரண��னா� அதைன �டா���யாக ����� ெகா���ளன�. அைத�
�ரேயாக� ப���� காரண��னா� �ர�சைன�� த�ைமைய தவறாக �����
ெகா�ள� ெச��றா�க�. இத�� மாறாக “ச�ட��வமாக கால�யா��க�”
ேபா�ற ெம��ெபா�ைள�ண��த வ�ல ச�யான� ெசா�கைள பய�ப��தலா�.
சாதாரண ம�க� ம��� இதனா� �ழ�ப���� ஆளாக��ைல. ச�ட�
ேபரா�ய�கேள “அ��சா� ெசா��” எ�� இ�பத��� உ�ள மாையயா�
கவர�ப�� ��ைத �தற��க� ப�� ���றா�க�. ேம�� த�க��� ெத��த
�ஷய�கேளா� �ர�ப��ற ெபா�வான அ����கைள ெச��றா�க�.
உதாரண���� ேபரா��யெரா�வ� ��வ�மா� எ��னா�,
”அேம��க ஐ��ய மாகாண�க�� அர�யலைம��ைன வ�வைம�ேதா�,
த�ேபா� உலக அ��சா� ெசா���ைம கழக��� ப�����ற த�க��
வ��ேதா�ற�கைள� ேபால�லா�, அ��சா� ெசா�� �ஷய���, ேபா��
மன�பா�ைமைய ஊ����க� ��யதான அ���ைறைய� ெகா����தா�க�.
உ�ைமக� அவ�யமான�தா� எ�பைத அவ�க� உண�����த ேபா���
கா��ர�� ைககைள க���ேபா�� அத� அ�கார�கைள பல வ�க���
க���ப������தா�க�.”
அேம��க ஐ��ய மாகாண�க�� அர�யலைம��� ச�ட� ��� ஒ��, ப��
எ��� உ���� எ��ைன ேம�����ட�ப�ட வாசக� ேம�ேகா� கா���ற�.
இ�த உ������� வ��தக ���ைர� ச�ட����� ெதாட�ேப �ைடயா�.
“அ��சா� ெசா���ைம” எ��ற பத� இ�ேபரா��யைர �ைக�ப���
�றைவ�த�.
ெசா�பமான ��தைன��� “அ��சா� ெசா��” எ��ற இ�பதமான� ம�கைள
இ��� ெச��ற�. ெபா�வாக இ��க� ��ய அ�பமான அ�ச�க��காக
ெவ�ேவறாக �ள�க� ��ய இ�ச�ட�கைள ஒ�� ேநா�க ைவ��ற�.
இ�ச�ட�க� ஒ�ெவா��� ெபா� ம�க�� �� ���க�ப���ற
க���பா�க�, அதனா� ஏ�பட���ய ��ய �ைள�க� ேபா�ற அ��பைட
�வர�கைள ஒ��� ைவ����� இைவ ஏேதா ெசய�ைகயான வச�கைள
�ல��� வழ��வதாக� க�த� ெச��ற�. இ�த ெசா�பமான ��தைன
இ��ர�சைனக��பா� ெபா�ளாதார அ���ைற�ைன ஊ������ற�.
ப�ேசா��க� படாத அ�மான�க�� சவா� ெச�தவாெற இ�ேகதா�
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ெபா�ளாதார� எ�ெபா��� ேபால தன� ேவைலைய� கா�ட� �வ���ற�.
�த��ர�� வா��ைக �ைற�� ���யம�� மாறாக எ�வள� உ�ப�� எ�பேத
�ரதான� ேபா�ற ம����களா� எ���ற அ�மான�க��� வ�����ற�.
இைச�தான ப����ைம இைச� கைலஞ�கைள ஆத��க��, ம���க� �தான
பைட���ைம உ�� கா��� ஆரா���க��� பய�ப�வதாக��, ஏ�டள��
�ற�ப���ற தவறான ஊக�க�� ஏ�ப��ற�.
இ�ப� பலவைகயான ச�ட�க� எ�����ற �����ட �ர�சைனக�
“அ��சா� ெசா��” எ�பத� பர�த ேநா��� காணா� ேபா�����றன. இ�
�ர�சைனக� அவ�����ய ச�ட�க��ேகயான �����ட அ�ச�களா�
எ�பைவ. “அ�� சா� ெசா��” எ��ற பத�, ம�க� இவ�ைற �ற�க��க
ஊ������றன. உதாரண���� இைசைய ப���� ெகா�வ� த�மா எ�ப�
ப����ைம ச�ட��� வ���ற �ர�சைன. பைட���ைம� ச�ட���� இ��
எ�தெவா� இட�� இ�ைல. பண� �ைற�த நா�க� உ�� கா��� ம���கைள
தயா� ெச�� �ைற�த �ைல�� உ�� கா��� ெபா��� ��பைன
ெச�யலாமா எ�ப� பைட���ைம� ச�ட��� வ���ற�. ப����ைம�
ச�ட���� இ�� ெச�வத�� ஒ����ைல.
இ��ர��� ெபா�ளாதார�ேதா� மா��ர� ெதாட��ைடயைவ அ�ல. ேம��
இவ��� ெபா�ளாதார���� அ�பா�ப�ட ��க�� ெவ�ேவறானைவ.
�ைக�ப��த�ப�ட ���ய ெபா�ளாதார� க�ேணா�ட��� இவ�ைற
பா��பெத�ப� ேவ�பா�கைள� �ற�க��பதா��. இ��ர��ைன�� “அ��
சா� ெசா��” எ�� ஒேர ��ைட�� ேபா�வெத�ப�, இவ�ைற த��த�ேய
ெத�வாக� பா��க� ��ய �ற��� ����க�ைடயா� அைம��.
ஆக, அ��சா� ெசா�� எ�ற ெபா�ைள� ப��ய� க����க�� அைத �ைக�
ப��த ேம�ெகா�ள�ப�� எ�த ஒ� �ய���� ��டா� தனமானைவ.
இைவயைன�ைத�� ஒ�ெறன� க�த தா�க� ��ப�டா� �த���ய
�ைக�ப��த�ப�ட ��தைனக����ேத த�க�� க����க� ேத��
ெச�ய�ப������. இ� ��சயமாக ந�லத�ல.
பைட���ைம, ப����ைம ம��� வ��தக ���ைர எ���� �ர�சைனகைள�
ப�� ெத�வாக ����க தா�க� ����னா� இைவயைன�ைத�� ஒ�றாக�
ேகா���� எ�ண�ைத மற�����க�. இவ�ைற ெவ�ேவறானதாக�
க���க�. அ��த வ� “அ��சா� ெசா��” எ��ற பத� வழ�க ��ப���ற
���ய ெசா�பமான அ���ைறகைள �ற�க���க�. இவ�ைற அதனத�
��ைமயான� ெபா��� ெவ�ேவறானதாக� க���க�. அ�ஙன� ெச�தா�
இவ�ைற� ப�� ெத�வாக� க��� வா���ைன� ெப���க�.
உலக அ��சா� ெசா�� ��வன��� மா�ற��ைன ெகா��வ�வெத�றா�,
ம�றைவ�� ம���� அத� ெபயைரேய மா�ற� ேகா�ேவாமாக.
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�ற�த ெம�ெபா�� ஏ� க�ட�ற ெம�ெபா��
ஆகா�?

க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�� நாமைழ�ப�, ெம�ெபா��கைள இய�க��, க��
தம�ேக�றா� ேபா� மா�ற� ெச�ய��, அ�ெம�ெபா�ைள மா��ேயா அ�ல�
மா�றாதவாேரா ��ேயா��க�� ��ய அ��பைட உ�ைமகைள பயன�க����
தர வ�ல�. �ைல�ைன அ��பைடயாக� ெகா�ளாம� �த�தர��ைன
அ��பைடயாக� ெகா�ட�.
த��ப�ட பயனெரா�வ��கான� எ�ற�லா� ���றேவா� ��ய ப����
வாழ வ�ல ��ரமான ச�க��ைன ஊ����பதா� இ��த�தரமான�
அ��யாவசமானதாக�� அ�க ���ய��வ� வா��ததாக�� க�த� ப��ற�.
ந��ைடய கலா�சார�� வா��ைக �ைற�� ���டலா�க� ப�� வ���ற
இ�த ���ைல�� இத� மக��வ� ேம�� அ�க����ற�. ஓைசக�,
உ�வ�க�, ெசா�க� என அைன��� ���டலா� வ��ற உலக��� க�ட�ற
ெம�ெபா�ைள �த��ர���� �கராக� க�த ேவ����ள�.
ேகா��கண�கான ம�க� இ�� க�ட�ற ெம�ெபா��கைள�
பய�ப����றா�க�. பாரத� ம��� �ெப����ள ப��க�� எ�லா
மாணா�க���� க�ட�ற ��/ �ன�� இய��� தள��� பய�பா�க�
ேபா��க�ப���றன. ெப��பாலான இ�த பயன�க� நா� எ�த மேகா�னதமான
ேநா�க�க��காக இ�த அைம��ைன�� க�ட�ற ெம�ெபா�� ச�க��ைன��
ஏ�ப���ேனாேமா அதைன ேக��ராதவ�களாகேவ இ���றா�க�. இ�த
அைம��� க�ட�ற ெம�ெபா�� ச�க�� இ�� �த�தர�ைத� ப�� அ�கைற
ெகா�ளாத “�ற�த �ல�” எ�ற ேவெறா� த��வ��� �லமாக அைடயாள�
காண�ப�வ� தா� இத��� காரண�.
க���ைன� பய�ப�����ற ஒ�வ�� �த�தர���காக க�ட�ற
ெம�ெபா�� இய�கமான� 1983 ���� �ர� ெகா��� வ��ற�. பயன��
�த��ர��ைன� ம��க� ��ய இய��தள�க��� மா�றாக 1984 � நா� ��
இய�� தள��ைன உ�வா�க� �வ��ேனா�. எ�ப�க�� கால� க�ட�க��
இ�த இய�� தள��� இ��யைமயாத பாக�கைள உ�வா��யேதா�
அ�லாம� அைன��� பயன�க�� �த�தர��ைன�� கா�க வ�ல �� ெபா�
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ம�க� உ�ம��ைன�� இய��ேனா�.
ஆனா� க�ட�ற ெம�ெபா�ைள� பய�ப��த� ��ய, உ�வா�க���ய
அைனவ���� க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��� ேநா�க�க� ஏ��ைடயதாக
இ�ைல. இத� காரணமாக 1998 � வ�ட� க�ட�ற ெம�ெபா��
இய�க������ �ல�ய �ல� “�ற�த �ல�” எ�ற �ர�சார��ைன�
�வ�கலானா�க�. �த�� க�ட�ற ெம�ெபா��க�ட���� ேவ�ப����
கா�ட ேவ�� ��ெமா�ய� ப�ட இ�வைட ெமா�யான� ��ன� க�ட�ற
ெம�ெபா�� இய�க��� ேநா�க���� ����� மாறான ேநா�க�கேளா�
அைடயாள�காண�ப�டன.
�ற�த �ல ெம�ெபா��கைள �ரபல� ப���ேயா�க�� �ல� இத��
அட������� சாதக பாதக ��தைனக���� ெச�ம��கா� வ��தக
அ�வல�க���, நைட�ைற இலாப�கைள எ���ய�� கவர���ய, க�ட�ற
ெம�ெபா��க��கான �ள�பர ���யாக க�தலானா�க�. ேவ� �லேரா
க�ட�றெம�ெபா�� இய�க��� தா��க ச�க ��தைனகைள அ�ப�ேய
�ற�த��னா�க�. அவ�க�� எ�ணெம�வாக இ��தா�� �ற�த �ல��ைன
�ர�சார� ெச��� ேபா� நம� ந���தைனகைள ேம�ேகா� கா�டேவா
எ���� ெசா�லேவா தவ�னா�க�. �ைள� “�ற�த �ல�” எ��ற
இ�பதமான� ��ரமான, ந�பக�த�ைம�டய ெம�ெபா�� உ�வா�க� ேபா�ற
நைட�ைற ��தைனகேளா� ம��ேம அைடயாள�காண� ப�டன. இதைன�
ெதாட��� வ���ள எ�ண�ற �ற�த �ல ஆதரவாள�க�� இேத
��தைனைய� ெகா�� �ள���றா�க�.
ஏற�தாழ அைன�� �ற�த �ல ெம�ெபா��க�� க�ட�ற ெம�ெபா�ேள.
இர�� பத�க�� ��ட� த�ட ஒேர வைகயான ெம�ெபா��கைளேய
�����றன. ஆனா� அ��பைட�� ேவ�ப�ட தா��க ேநா�க�கைள�
�ர�ப��பைவ இைவ. �ற�த �ல� ெம�ெபா�� உ�வா�க���கான ஒ�
வ��ைற. க�ட�ற ெம�ெபா�� ஒ� ச�க இய�க�. க�ட�ற ெம�ெபா��
இய�க����, க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�ப� தா��க� க�டாய�. ஏென��
க�ட�ற ெம�ெபா�� ம��ேம பயன�� �த�தர���� ம��ப����ற�.
மாறாக �ற�த �ல ெகா�ைகேயா நைட�ைற�� ெம�ெபா��
உ�வா�க��ைன ெச�ைம� ப���� ���� �ர�சைனகைள அ���ற�. அ�
த���ம ெம�ெபா��கைள ��ைம��லா� ��வாக ஏ��� ெகா��ற�.
ஆனா� க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��ைன� ெபா��தவைர த���ம
ெம�ெபா�ெள�ப� ஒ� ச�க� �ர�சைன. க�ட�ற ெம�ெபா��கைள�
த��வேத இத�கான� ���.
ஒேர ெம�ெபா���� க�ட�ற ெம�ெபா��, �ற�த �ல� எ�ற இர��
ெபய�ேம ெபா���மா�� எ�ெபயைர பய�ப���வ� எ�ப� ���யமான
ஒ�றா? ஆ�. ஏென�� ெவ�ேவ� பத�க� ெவ�ேவ� அ��த�கைள�
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�ர�ப����றன. ேவெறா� அைடெமா��ட� வழ�க� ��ய
ெம�ெபா�ெளா�� அேத �த��ர��ைன இ�ைறய ���ைல��
தரவ�லதா���, ம�க��� �த�தர��� மக��வ�ைத உண���வத� �லேம
�த�தர��ைன ���� �ைல�க� ெச�ய ����.
க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��னரா�ய நா� �ற�த �ல ச�க��ைன
எ�ரானதாக� க�த��ைல. த���ம ெம�ெபா�ைளேய எ�ராக� க���ேறா�.
அேத சமய� நா� �த��ர���காக �ர� ெகா��பவ�க� எ�பைத ம�க� அ�ய
�ைழ�ேறா�. ஆைகயா� �ற�த �ல ஆதரவாள�க� என அைடயாள�
காண�ப�வைத நா� ஏ�க��ைல.

க�ட�ற ெம�ெபா���� �ற�த �ல ெம�ெபா�����ைடேய
உ�ள ெபா�வான �ழ�ப�க�:
“�ஃ� சா��ேவ�” என வழ��� ேபா� தவறாக� ����� ெகா�ள� ��ய
�ர�சைன எ���ற�. “நம�� �ைட��� ெம�ெபா�� இலவசமான�” என
உ�ைமயாக ேநா�க���� �ற�பாக அ��த� ெகா�ள� ப��ற�. இேத பத�
“பயன�க��� �ல �த�தர��ைன வழ�க வ�ல�” எ��� உ�ைம
ேநா�க��ைன�� �ர�ப���ற�. இ��ழ�ப��ைன த���க “இ� ேப���ைம
எ�� ேபா� �ைட�க� ��ய �த�தர��ைன ேபா�ற�; இலவச �� எ��
ெசா��� ேபா� �ைட�க� ��ய ெபா��� அ�ல” எ�ற �ள�க��ட�
இதைன� �ர�����ேறா�. இ� �ர��ர ��வாகா�. இதனா� ��ைமயாக
இ��ர�சைனைய� கைளய இயலா�. ேவ� ெபா��ைன ஏ�காத ெத�வான
ச�யான பதெமா�ேற இத�� ச�யான ���.
�ர���டவசமாக ஆ��ல��� இத�� மா�றாக நா� அல�ய பத�க�
அதத���ய �ைறபா�க�ட� �ள��ன. இ�த பத� இத�� க��தமா�
ெபா���� எ�� அள��� ம�க�ட���� �ைட�க� ெப�ற ப���ைரக��
����யாக இ�ைல. “�ற�த �ல” ெம�ெபா��க� எ��ற ப���ைர உ�பட
“க�ட�ற ெம�ெபா���காக” ப���ைர�க� ப�ட ெசா�களைன��� உ�ைம�
ெபா�ேளா� இைசய��ைல.
�ற�த ெம�ெபா��� அ�கார� ��வ �ள�கமான� (இ��ட��� ��ட
இயலாத அள��� அ� ��� இ���ற�) நம� க�ட�ற ெம�ெபா���
அ��பைட�� த���க�ப�ட�. அ� ேவறான�. �ல �ஷய�க�� இல�வா�ற
காரண��னா�, எ�த உ�ம�கைள பயனைர� க���ப����ற காரண��னா�
ஏ��� ெகா�ள இயலாததாக நா� க���ேறாேமா, அ�தைகய உ�ம�கைள
�ற�த �ல ஆதரவாள�க� ஏ��� ெகா��றா�க�. ஆனா� நைட�ைற�� அ�
நம� �ள�க��ட� �க�� ெந��� ���ற�.
இ��தா��, �ல �ர�கைள� பா�ைவ�ட ���� எ�பேத �ற�த �ல
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ெம�ெபா��க�� ஏ��� ெகா�ள�ப�ட �ள�கமாக �ள���ற�.
ெப��பா�ைம ம�க�� இைதேய அத� ெபா�ளாக� க����றன�. இ�
க�ட�ற ெம�ெபா��க�� �ள�க��ைன� கா���� �க�� வ��ைற�த
�ள�கமா��. ஏ� �ற�த �ல ெம�ெபா��க�� �ள�க�ேதா�
ஒ���ைக��� இ� வ��ைற�த �ள�கேம. இைவ க�ட�ற
ெம�ெபா��க��� சாராத �ற�த �ல ெம�ெபா��க��� சாராத பல
ெம�ெபா��கைள உ�ளட��ய�.
�ற�த �ல� எ�பத� ெம��ெபா�ைள அத� உைரஞ�க� ச�யாக
எ���ைர�காததா� ம�க� அதைன� தவறாக� ெபா�� ெகா��றா�க�. �ற�த
�ல���கான �� ��ப�ஸ�� �ள�க� வ�மா�,
எ�ைமயாக� ெசா�ல ேவ��மானா�, �ல �ர�க�� ேகா��க�
�ைட�க� ெப��ற காரண��னா� �ன�� எ�ப� �ற�த �ல
ெம�ெபா�ளா��.
அவ� வ��� வ�� �ற�த ெம�ெபா���கான அ�கார� ��வ �ள�க��ைன
ம��தாகேவா/ மா���ைர�ததாகேவா நா� ெசா�ல��ைல. ஆ��ல���
வழ�க����ள �ல �ைறகைள� ெகா�� அ�பத���� ஒ� �ள�கம��க
��வ�தா�. க�ஸா� �ரேதச�� இ�தைகய �ள�கெமா��ைன அ��த�.
�ற�த �ல ெம�ெபா��கைள� பய�ப����க�. எ�த
ெம�ெபா��க�� �ல �ர�க� இலவசமாக ெபா�ம�க���
�ைட��றேதா அைவ �ற�த ெம�ெபா��களா��. ஆ��� அைத�
ெகா�� ஒ�வ� எ�ன ெச�யலா� எ�பைத அ� ெம�ெபா��க�
எ�த உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��றேதா அ� ��மா����.
அ�கார� ��வ �ள�க��ைன ��� இதைன ச� ெச�ய �ற�த ெம�ெபா��
���ன� �ய��றா�க�. நம� �ர�சைனைய கைளவ�� நம������ ��கைல�
கா���� அ� அவ�க��� அ�க ��க�ைடயதாக உ�ள�. க�ட�ற
ெம�ெபா���� இய�ைகயாகேவ இர�� அ��த�க���. ஒ�� அத�
உ�ைம� ெபா��. ேப���ைம எ�ப���ள “�ஃ�” ேபா�ற� எ�பதைன
ஒ�வ� ஒ��ைற உ�வா��� ெகா�டா� ேபா��. ம��ைற தவ� ஏ�பட
வா��� இ�ைல. ஆனா� �ற�த ெம�ெபா�� எ�பத�� இய�ைகயாகேவ ஒ�
எ��மைற� ெபா����. இ� அத� ஆதரவாள�க� �ள�க ��ப��ற
ெபா���� �ரணான�. எனேவ �ற�த ெம�ெபா��� அ�கார� ��வ
�ள�க��ைன ெத�வாக ����ைர�க வ���லா� ேபா�ற�. இ�
�ழ�ப��ைன ேம�� அ�க���ற�.

மா�ப�ட தா��க�க� ஒ�த ����� வரலா� எ�ப� உ�ைமதா�.
ஆனா� எ�ேபா�� இ�ப� இ��ப��ைல!
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1960 க�� உ��� �ச�க��� �ல அ��பைடவாத� ���க� �க�
ெப����தன. ��ட��டப� ெசய�ப���வ�� இ��த �ர�பா�க�
காரணமாக �ல �தாபன�க� உைட�தன. ஒ���த தா��க�கைள��
ல��ய�கைள�� ெகா�ட ேசாதர அைம��க�� �ட த�க���� பைகைம
பாரா��� ெகா�டன. இட� அ�கைள �ைற��வத�� இவ�ைற�
பய�ப��� இதைன அ�க� வள��த� வல� அ�க� தா�.
இவ�ேறா� ஒ���� �ல� க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��ைன ம�ட� த�ட
�ய�� ெச��றா�க�. �ற�த ெம�ெபா�ளாள�க�� �ர�பா�கைள இவ�க�
அ�த அ��பைடவாத� ���கேளா� ஒ����றா�க�. அவ�க� ��ேனா��
ெச��றா�க�. நா� �ற�த �ல ஆதரவாள�கேளா� அ��பைட தா��க�க���
ல��ய�க��� மா�ப���ேறா�. ஆனா� அவ�க�ைடய எ�ண�க��
ந��ைடய�� ெப��பாலான ச�த��ப�க�� க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�வா�க�
ேபா�ற ஒேர நைட�ைற சா��ய� ��க��ேக இ��� ெச���றன.
இத� �ைள�, ெம�ெபா�� உ�வா�க� ேபா�ற ெபா�வான� ��ட�க��
க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��ன�� �ற�த �ல ெம�ெபா�� இய�க��ன��
ஒ���ைண�� ப�யா���றா�க�. இ�ஙன� ெவ�ேவ� தா��க�கைள
ெகா�� �ள���ற ���க� பலரதர�ப�ட ம�க���� ஊ�கம���
ஒேர�தமான ��ட�க�� ப�ேக�ப� எ�ப� ����ட�த�க�. ஆனா��
அ���ைறக� ேவ�ப�� �ள��வதா� �ல ச�த��ப�க�� �����
மா�ப�ட ெசய�பா�க��� இைவ இ��� ெச���றன.
ெம�ெபா��க�� �ல �ர�கைள மா�� ��ேயா��க� ��ய உ�ைமைய
பயன�க��� த�வ�� �ல� ெம�ெபா��ைன வ��ைடயதாக��
ந�பக�த�ைம உைடயதாக�� ஆ��வேத �ற�த �ல��� அ��பைட ��தைன.
த���ம ெப�ெபா��கைள உ�வா��பவ�க� எ�ன �றைம �ைற�தவ�களா?
�ல ச�த�ப�க�� ஆ�ற�� ந�பக�த�ைம�� வா��த ெம�ெபா��கைள
அவ�க�� உ�வா���றா�க�. ஆனா� அைவ பயன�க�� �த�தர����
ம��ப��ப� இ�ைல. இதைன க�ட�ற ெம�ெபா�ளாள�க�� �ற�த �ல
ெம�ெபா�ளாள�க�� எ�ஙன� எ��ெகா�வ�?
க�ட�ற ெம�ெபா�� ெகா�ைக�னா� உ�த� படாத �ற�த �ல
ஆதரவாளெரா�வ� “எ�க�ைடய உ�வா�க �ைற�ைன கைட���கா� ��க�
இ�ெபா�ைய �ற�பட ெசய�பட ைவ�த �த� ஆ�ச�யம���ற�. இத�
�ர�ெயா��ைன எ�ப� நா� ெப�வ�? ” என� ேக�பா�. இ�தைகய
அ���ைற �த�தர���� ம��ப��காத ��ட�கைள ஊ����பதா� அைம��
�ைமைய �ைள����.
க�ட�ற ெம�ெபா�ளாதரவாளேரா “உ�க� �ர� வ�க��க� ��ய�தா�.
ஆனா� அதைன� பய�ப��த என� �த�தர��ைன �ைலயா� தரமா�ேட�.
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இத�� மா�றாக ஒ� க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�வா��� ��ட�����
ப�க��ேப�.” என� பக�வா�. நம� �த�தர���� நா� ம��ப��தா� தா�
அதைன� ேப�� கா�க ந�மா� ெசய�பட����.

ேநா��ைடய ந�பக�த�ைம வா��த ெம�ெபா�� �யதாக��
இ��கலா�
ெம�ெபா�� ேநா��ைடயதாக�� ந�பக�த�ைம�ைடயதாக��
இ��கேவ��� எ��ற எ�ண� பயன�க���� ேசைவ ெச�ய ேவ���
எ��ற �ைன��னா� வ��ற�. ேநா��ைடயதாக��
ந�பக�த�ைம�ைடயதாக�� இ���ற ெம�ெபா�� பயன�க���� ேசைவ
ெச�ய வ�ல�தா�.
ஆனா� �த�தர���� ம��ப��தா� ம��ேம ெம�ெபா��� பயன���
ேசைவய��க உத��ற� எனலா�. ெம�ெபா��� வ�வைம�� பயன�� ��
க���பா�கைள� ேபா�டா� எ�ன ெச�வ�! க�ட��க க�ன� எ�பேத
ந�பக�த�ைம�� அ��தமா�� ேபா����!
�ைர�பட ம��� ஒ��ப�� ��வன�க�� வ����த�க�� காரணமாக,
த�நப� உபேயாக�ப����ற ெம�ெபா��க� அவ�கைள� க��� ப����
ேநா��� உ�வா�க� ப���றன. இ�த ம�டமான வச�ைய �.உ.� எ��றா�க�.
���ட� உ�ைம ம��� ��வாக� எ�� ��வ� ச�யாக இ���ேமா? (பா��க:
DefectiveByDesign.org) இ� �த��ர�ைத ல��யமா�� ெகா�� க�ட�ற
ெம�ெபா�� வழ��� மா��� ���ர�. இ� ஏ�டள�� எ���ைல.
ஏென�� �.உ.� �� ���ேகா� உ�க�ைடய �த�தர�ைத க���ப���வ�.
�.உ.� �ைன உ�வா��பவ�க� �.உ.� �ைன ெசய�ப�����ற
ெம�ெபா��கைள ஒ�வரா� மா�ற�ப�வைத க�னமாக, இயலாததாக
ஆ��வேதா� ��லாம� ச�ட�ேராதமா�க�� �ய�� ெச��றா�க�.
ஆ���, �ல �ற�த �ல ஆதரவாள�க� “�ற�த �ல �.உ.�” ெம�ெபா�ைள
ப���ைர� ெச���ளா�க�. உ�களா� அ�ட ��யாத, ஊடக�க��
உ����க� ப�ட �ல �ர�கைள ப�����, �றரா� அதைன மா��� ப�
ெச��ற ேபா� ேநா��ைடய, ந�பக�த�ைம�ைடய ெம�ெபா��கைள
உ�வா�க இய�� என �ைன��றா�க�. அத� �ற� உ�களா� மா�ற ��யாத
ப��� அைவ சாதன�க�� ப�ய� ெப�� ��ேயா��கக� ப��.
இ�தைகய ெம�ெபா��க� �ற�த �ல உ�வா�க �ைற�� ெச�ய� ப�ட
�ற�த �ல ெம�ெபா��களாகலா�. ஆனா� அைவ க�ட�ற ெம�ெபா��க�
ஆகா. ஏென�� பயனெரா�வ��� அ�ெம�ெபா�ைள இய��வத�� உ�ள
உ�ைமைய இ� ம���ற�. �ற�த �ல உ�வா�க �ைற�னா� இ�தைகய
ெம�ெபா��க� ேநா��ைடயதாக�� ந�பக� த�ைம�ைடயதாக��
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ஆ�மானா� �ைள� இ��� ேமாசமா� ���. �த�தர���� ஆப��!

�த�தர��� �தான பய�
�ற�த �ல ெம�ெபா�� எ�ற பத� ஊ����க� ப�டத� �ரதான� காரண�
க�ட�ற ெம�ெபா��க� எ��ய����ற தா��க ��தைனக� �லைர ச�கட�
ப���ய� எ�பேத. �த�தர�, த�ம�, ெபா���ண��� ம��� ச�க�ய� ப��
ேப�வ� எ�ப� ம�க� சாதாரணமாக �ற�த���ற �ஷய�களான ஒ��க�
�த�யவ�ைற� ப�� ����க� ெசா��வதா��. இ� உ�ைமதா�. இ�
அச�க�ய�ைத ேதா����க���ய�. ேம�� ம�க�� �ல� இ��ஷய�க��
பா� க����தனமாக ����க ம��� ��வா�க�. இதனா� இவ�ைற� ப��
ேப�வைத நா� ��� �ட ேவ��� எ�ப� இ�ைல.
ஆனா� இைத� தா� �ற�த �ல காரண க��தா�க� ெசய�ப��த ���
ெச�தா�க�. த�ம�ைத� ப���� �த�தர�ைத� ப���� ேபசாம�
�����வத� �லமாக��, �ல க�ட�ற ெம�ெபா��களா� �த�சனமா�
நைட�ைற�� �ைட�க� ��ய இலாப�கைள� கண��� ெகா���,
வ��தக��� ெபா��� �ல பயன�க�� ம���� அவ�ைற �ற�பட ��க
���� என ��� ெகா�டா�க�.
இ�வ�� �ைறயான� அத� ேபா��ேலேய பய��ளதா� அைம�த� எனலா�.
பல வ��தக�கைள�� த�நப�கைள�� க�ட�ற ெம�ெபா��கைள
உ�வா�க�� பய�ப��த�� �ற�த �ல ��தா�த� தயா� ப���ய�. இ� நம�
ச�தாய� ��வைடய உத�ய�. ஆனா� இ� நைட�ைற��க�த ேம�ேபா�கான
அள�� ம���தா�. நைட�ைற ��தைனக�ட� ��ய �ற�த �ல���
��தா�த� க�ட�ற ெம�ெபா��க�� ஆ��த ��தைனகைள� �����
ெகா�ளவ�� தைட ஏ�ப����ற�. பலைர நம� ச�க���� ெகா��
வ�தா�� அவ�க��� �த�தர�ைத ேப�� கா�க அ� க��� தர��ைல. அ�
ேபா�ற ேபா��� நல� பய�பதா� இ��கலா� அனா� அ� �த�தர��ைன கா�க
இயலா� உ�ள�. க�ட�ற ெம�ெபா��க�� பா� பயனைர வரவைழ�ப�
எ�ப� த�க�� �த�தர��ைன தா�கேள கா��� ெகா��ற அள���
பயனைர இ��� ெச�வ�� �வ�கேம!
�க �ைர�ேலேய இ�பயன�க��� நைட�ைற இலாப�கைள� ����கா��
த���ம ெம�ெபா��கைள� பய�ப��த ���� அைழ�� ���க� ப��.
எ�ண�ற ��வன�க� இ�தைகய ����ட தயாரா� இ����றன�. �ல�
ெம�ெபா��கைள இலவசமாக� தர�� தயாரா� உ�ளன�. ெதா����ப ம���
நைட�ைற ச�க�ய�கைள� கட�� க�ட�ற ெம�ெபா��க� த���ற
�த�தர��ைன ம��க க��ெகா�டாெலா�ய பயன�க� இவ�ைற எ�ப�
ம��பா�க�? இ�ெவ�ண��ைன� பர�ப நா� �த�தர��ைன� �ர�சார�
ெச�ய ேவ���. வ��தக ேநா��� ச�ேற அட�� வா��ப� ச�க����
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ந�ைம� பய�பதா� இ��கலா�. �த�தர��� ���ள ப�ெற�ப�
ைமய�ெபா�ளாக இ�லா� ேபா���மானா� இ� �க�� ஆப�தானதா����.
வ��தக���� ஏ��ைடயதாக இ��கேவ��� எ���ற காரண���காக க�ட�ற
ெம�ெபா��கேளா� ெதாட��ைடய ெப��பாலான ம�க� �த�தர��ைன�
ப��ய ேப��ைனேய எ��ப��ைல. ெம�ெபா�� ��ேயாக�த�க� இைத�
ப�� ந�க�வ�. ��ட�த�ட எ�லா ��/ �ன�� ெவ���க�ேம இய�பா�
இ��க���ய க�ட�ற ெம�ெபா��கேளா� த���ம ெம�ெபா��கைள��
ேச���றா�க�. �த�தர��� இ��� ��வா����ேறா� எ�பைத ����,
இதைன� சாதகமானதா� க�த� ெசா�� பயன�கைள வரேவ��றா�க�.
நம� ச�க� ெம�ெபா�ேளா� ��ய �த�தர��ைன வ����தாததா� த���ம
��த� ெம�ெபா��க�� அைர�ைற ��/ �ன�� வழ�க�க�� வ�வான
அ��தள� அைம��� ெகா���றன. இ� த�ெசயலான� அ�ல. �த��ர� தா�
இல��ய� எ�பைத வ����தாத, “�ற�த �ல�” எ��ற வாத��� �ல�
ெப��பாலான ��/ �ன�� பயன�க��� இ��ைற
அ��க�ப��த�ப���ற�. �த�தர�ைத� ேப��கா�காத பழ�கவழ�க�க��
�த�தர�ைத� ப�� ேபசாத வா��ைதக�� ஒ���ெகா�� �ைண� ேபா��றன.
இைவ பர�பர� ஒ�ைற ம�ெறா�� வள��க உத��ற�. இ�த இய��ைன
மா�ற, �த�தர���காக, அட�� வா��கா� இ��� அ�கமாக நா� �ர�
ெகா��க ேவ���.

�ைற�ைர
�ற�த �ல வாத��ன� நம� ச�க���� அ�க பயன�கைள ஈ��� த���ற
இ�த�ண���, க�ட�ற ெம�ெபா�� ஆதரவாள�களா�ய நா� இ�தைகய ��ய
பயன�க�� கவன���� �த�தர��ைன எ��த� ெச�ல ேம�� �ய�� ெச�ய
ேவ���. “இ� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாைகயா� உன�� �த�தர��ைன�
தரவ�ல�!” எ�பைத ��ென�ெபா�ைத�� �ட உர�கமாக நா� எ���ய�ப
ேவ���. “�ற�த �ல�” எ�பத�� மா�றாக “க�ட�ற ெம�ெபா��” எ��
���ற ஒ�ெவா�தடைவ�� ��க� எ�க�ைடய �ர�சார���� ேதா�
ெகா�����க�.
������க�
க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�வா��பவ�க��� ஊ�கம���� லக� ம���
உ��ஃ�ைடய அ��ைகயான� ெம�ெபா�� க�ட�� இ��க ேவ���
எ�பதனா� க�சமாேனா� ஊ�க� ெப����பதாக ெத�����ற�. இ�த
தா��க���� ���ய��வ� அ��காத இைணய தளமான ேசா��ேபா���
�ரலால�கைள க���� ெகா��� இ�வா�வான� ேம�ெகா�ள�ப�ட�.
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9

�ன�ஸு� �� ��ட��

இ�ேபத� ���� ேம�� அ�ய ��/�ன�� ேக�� ப��
ப��ைய��, ஏ� ��/�ன��? ப�க�ைத�� ���ைன� ப��
ேக��� ப��ராத �� பயன�க� ஆ�ய� ப�க�கைள��
வா��கலா�.
க���ைன� பய�ப���� ெப��பாலாேனா� �� அைம��� மா�ப�ட
ெவ����ைன� பய�ப�����ேறா� எ�பைத உணராமேலேய
பய�ப�����றன�. ����ரமான� ச�பவ�க�� �ைளவாக, இ�� பரவலாக
பய�ப��த� ப�� ���� ெவ��� ெப��பா�� “�ன��” எ�ேற அ�ய�
ப���ற�. �� ��ட��ட� இத���ள� ெதாட��ைன ெப��பாலான
பயன�க� அ�யாமேல உ�ளன�.
�ன�� எ�ெறா�� இ����ற�. இ�ம�க� அதைன� பய�ப�����றன�.
ஆனா� அ� இய�� தள� அ��. �ன�� ஒ� க�வா��. தா�க� இய���
ஏைனய �ர�க�� இய��ர��� வள�கைள ஒ���� ஒ� �ர�.க��� இய��
தள��� இ��யைமயாத பாக�தா�. ஆனா� த�ன�த�யாக அ� பயன�ற�.
��ைமயானெதா� இய�� தளெம��� ேநா�க��� மா��ரேம அ� ப�
ெச�ய ����. சாதாரணமாக �ன�� �� இய�� தள��ட� பய�ப��த�
ப��ற�. ��ைமயான அைம�ெப�ப� அ��பைட�� ��. �ன�� அத�
க�வாக� ெசய�ப���ற�.
�ன�ெஸ�� க����� ��ைமயான அைம����� உ�ள ���யாச��ைன
ெப��பாலான பயன�க� அ�யா� இ���றா�க�. �� அைம��ைன�ேம
அவ�க� “�ன��” என அைழ���றன�. �ழ�பமான இ� ெபய� �ரேயாக�
��தைல ேபண��ைல. இ�பயன�க� அைனவ�� �� உத��ட� 1991 �
ைலன� ேடா�வா��� �� இய�� தள��ைன�� உ�வா��யதாக �ைன���
ெகா�����றா�க�.
�ன�� ஒ� க�ெவ�ப� �ரலாள�க���� ெபா�வாக� ெத���.��
அைம�ைப�� அவ�க�� �ன�� எ�ேற ெபா�வாக� ேக���ப���பதா� ,
�� அைம��ைன�� க��ைன அ��பைடயாக� ெகா�� ெபய��� மரைப
ெப��பா�� ஆேமா����றன�. உதாரண���� க��ைன ைலன�
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ேடா�வா��� இய��ய �ற�, அத� பயன�க� அத�ட� ெபா��த� ��ய
�ற ெம�ெபா��கைள ேத�யதாக��,அ�ஙன� ���� ேபாறெதா� இய��
தள����� ேதைவயான அைன��� ஏ�கனேவ �ைட�தைத� (எ�தெவா�
காரண�� இ�லாம�) க�ெட��ததாக�� பல� ந����றன�.
அவ�க��� �ைட�த� ஏேதா �ப�தா� �ைள�த� அ�ல. அ� ��ைம�
ெபறாத �� அைம��. �� ��ட� 1984 ���� இய�� தளெமா�ைற
உ�வா�க ப����� வ�த� காரண�தா� �ைட�க� ெப�ற க�ட�ற
ெம�ெபா��க� ேச��க� ப�� ஒ� �� அைம�� உ�வான�.��
ெசய���ட��� ���� ேபா�றெதா� �� எ�� க�ட�ற அைம��ைன
உ�வா��� இல��ய��ைன ��ெமா�����ேதா�. �� ��ட��� �த�
அ����� �� அைம��� ��வா�க� ��ட�க� ���� ����ைர���ற�.
�ன�� இய�ற� ப�டெபா�� �� ��ட�த�ட �ைற�ைன எ�����த�.
�����ட ப��ைன� ெச��� ெபா��� �����ட ெம�ெபா�� உ�வா�க
ேவ��ெம�பைத ெப��பாலான க�ட�ற ெம�ெபா�� ��ட�க� இல�காக�
ெகா���. உதாரண���� ைலன� ேடா�வா��� ���� ேபா�றெதா�
க��ைன இய�ற ��ப�டா�. ெடானா�� �ன�� உைர� ப����ெகன ஒ�
ெசய��ைன (ெட��) இய�ற ��ப�டா�. பா� ���பஃல� சாளர
அைம�ெபா��ைன இய�ற ��ப�டா� (எ�� சாளர அைம��). இ�தைகய�
��ட�கைள அ���ட�க����� வர� ��ய �����ட �ர�கைள� ெகா��
ம����வ� இய�ைகயான�.
�� ��ட��� ப�க���ைன இ�ஙன� நா� அள��டா� எ�தைகயெதா�
����� ந�மா� வர இய��? வ�ெடா��ைன ��ேயா���� ஒ�வ� த�க�
“�ன�� வழ�க��” ஒ��ெமா�த �ல �ர�க�� ��ட�த�ட 28%
சத��த��ைன� ெகா��, த��ெப�� ப��ைன �� ெம�ெபா��
ெப����ததாக க�ட��தா�. ேம�� அைம��� இ����ேக அ��யாவ�யமான
���ய பாக�கைள� இ� உ�ளட�����த�.�ன�� ஏற�தாழ 3 சத��த�
தா�. ஆக அைம��� �ரைல யா� இய��னா� எ�பைத ைவ�� தா�க� ஒ�
ெபய�ைன� ேத�� ெச�ய� ேபா����க� எ�றா� �க�� ெபா��தமான�
ேத�� “��” வாக�தா� இ����.
ஆனா� ேக���ைன அ��வத�� இதைன� ச�யான �ைறயாக நா�க�
க�த��ைல. �� �����ட ெம�ெபா�� ெபா�கைள உ�வா�க ேவ��
உ�வான� ��ட� அ�ல. இ�ெபா��� அ�ப��தா�. � ஒ��� ஒ��ைன
உ�வா��ட �ைழ�த ��ட� அ�ல. இ��தேபா�� நா�க� அதைன�
ெச�ேதா�. உைர� ெதா��� பய�பாெடா�ைற உ�வா��ட �ைழ�த
��ட�ம�ல. இ��த ெபா��� ஒ�ைற நா�க� உ�வா��ேனா�. ��
��ட��� இல�� �� எ�ற ��ைமயான க�ட�ற ���� ேபா�றெதா�
இய�� தள��ைன உ�வா��வ�.
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அைம����ள க�ட�ற ெம�ெபா��க��� பல� ப�க����ளன�. அவ�க�
அைனவ���� ந�ம���� ப����. �� ��ட� ஒ� ஒ���ைண�க� ப�ட
அைம��ைன உ�வா�க �ைன�த காரண�தா� அ� அ�ஙன� ஆன�. ேம��
அ� பய��ள �ர�க�� ெதா��� மா��ர� அ�ல. ��ைமயானெதா� க�ட�ற
இய��தள��ைன உ�வா�க� ேதைவயான �ர�கைள நா�க� ப��ய��ேடா�.
ேம�� அ�ப��ய�� உ�ளவ�ைற �ைற�ப� இன�க��, இய�� அ�ல�
ம�கைள� இன�க�� இய�ற ��ப�ேடா�. கவ���ய�ற(1) ஆனா�
இ��யைமயாத பாக�கைள இய�ற�� ெச�ேதா�. அைவ இ�லாம� ஒ�
அைம��ைன� த�களா� ெபற இயலா�. எ�களா� இய�ற� ப�ட அைம���
�ல� பாக�க�, �ரலா�க� க��க�, அைவயாகேவ �ரலாள�க� ம����
�ரபலமா�ன. ஆனா� க��களாக இ�லாத�(2) பல� பாக�ைள இய��ேனா�.
நா�க� ெச� �ைளயா�� ஒ��ைன�� உ�வா��ேனா�. ஏென��
��ைமயான அைம�ெபா���� ந�ல �ைளயா���க�� ேதைவ.
1990 � வ�ட��� �வ�க��� க��ைன� த�ர ஏைனய அைன�ைத��
நா�க� ஒ��ைண����ேதா� (அேதா� மா� �� இய��� �� ஹ��
க���� நா�க� ப����� ெகா����ேதா�) . இ�க�ைவ
உ�வா��வெத�ப� நா�க� எ��பா��தைத� கா���� �க� க�னமாக
இ��த�. �� ஹ�� 2001 ���� ந�பக�த�ைம�ட� ப���ய� �வ��ய�.
�� ஹ���ைன� ெகா�ட �� அைம��ைன ெவ��ட நா�க� ஆய�தமா�
வ���ேறா�.
�ன�� �ைட�த காரண��னா�, அ���ட வசமாக, நா�க� ஹ����காக
கா����க ேவ��ய அவ�ய� இ�லா� ேபான�. �ன��ைன ைலன�
ேடா�வா��� இய��ய� ெபா�� கைட�யாக இ��த இைடெவ��ைய
�ர��னா�. �� அைம��ட� �ன��ைன�� ஒ��ைண�� ��வ�� க�ட�ற
த�ைம�ைடய அைம��ைன ம�களா� இய�ற ���த�: �ன��ைன சா��த
���� அைம��. ���கமாக ��/�ன�� அைம��.. ஆர�ப கால�� �ன��
ெவ����� ���� ���� ப��கைள� பய�ப����, �ன�� ஒ�
க�ெவ�பைத ஏ�ற�: “�ன�ஸுட� பய�ப��த� ப�� ெப��பாலான
க��க� �� ெம�ெபா�ளா��. ேம�� அைவ �� கா�ெல�ஃ�� ��
வ�பைவ. இ� க��க� வழ�க�� இ�ைல – ேம�� �வர�க���
எ�ைமேயா (அ�ல� ��ைவேயா) ேக��க�.”
இவ�ைற ஒ�றாக ேகா��ப� ேக�பத��� �லமாக இ��கலா�, அ� அ�க
���ய��வ� இ�லாத ப�யாக இ��� �ட��ைல. �ன�ஸுட�
ப�யா��� ெபா��� �ல �� பாக�க��(3) ����ட� த�க மா�ற�க�
ெச�ய ேவ�����த�.“ ெப��ைய� �ற�த��” ப� ��ய� த�க
��ைமயானெதா� வழ�கைல ஒ���ைண�ப�� �க� ெப�ய ப�யாக
இ��த�. எ�ப� அைம��ைன �வ��வ� ம��� ���வ� ேபா�ற
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�ர�சைனக��� ���� தர ேவ�����த�.நா�க� அ�தைகய �ைல�ைன
அைடயா� இ��த� காரண�தா� இதைன எ�களா� ஈ� ெச�ய ��ய��ைல.
ப�ேவ� வழ�க�கைள உ�வா��ேயா� ����ட�த�க ப�க��தன�.
�� ��ட� �� அைம�ேபா� �டேவ ��/�ன�� அைம��கைள��
ஆத����ற�. ���� அ����ற�. �ன�� ெதாட��ைடய �� � �ரலக
��வா�க�கைள ���� இய�ற நா�க� �� அ��ேதா�. இத� காரணமாக
அைவ த�ெபா�� ந�ல �ைற�� ஒ���ைண�க�ப���ளன. ேம�� ��ய
��/�ன�� வழ�க�க� மா�ற�க� ஏ�ம�ற நைட�ைற���ள
�ரலக��ைன� பய�ப�����றன. ெட�ய� ��/ �ன�� வழ�க��
உ�வா�க��� ஆர�ப க�ட����� நா�க� ��ய��ேதா�.
எ�க�� அைன��� ப�க��காக�� நா�க� இ�� �ன�� சா��த ��
அைம��ைன பய�ப�����ேறா�. அதைன� தா�க�� பய�ப�����க� என
�ைன���ேறா�. ��/�ன��� மா�ப�ட பல வ�வ�க� இ�� �ைட�க�
ெப���றன (“வழ�க�க�”) என அைவ அைழ�க� ப���றன. அவ���
ெப��பாலானைவ க��ைடய ெம�ெபா��கைள� பய�ப�����றன. அதைன
உ�வா��ேவா� �� ெகா�ைககைள� கா���� �ன�ஸுட� ெதாட��ைடய
ெகா�ைக�ைன� கைட�����றன�. ஆனா� ����� க�ட�ற ��/ �ன��
வழ�க�க�� உ�ளன.
தா�க� ��/ �ன�� பய�ப�������கேளா இ�ைலேயா, தய� ெச��
ச�ேதக���� இடம���� வைக��“ �ன�� ” எ�ற ெபயைர� பய�ப���
ெபா� ம�கைள �ழ�பா��க�. �ன�� ஒ� க�. அைம��� இ��யைமயாத
���யமான ஒ� பாக�. ஒ��ெமா�த அைம�� ��ட��ட �� அைம��. �ன��
அ�� ேச��க� ப���ள�. இத� ��டைம��ைன� ப�� தா�க�
ேப��றெபா�� தய� ெச�� “��/ �ன��” எ�றைழ�க��.
ேம�ேகா��� ெபா��� “��/ �ன�ஸு��” தா�க� இைண��ைன வழ�க
�ைழ�தா�, இ�ப�க�� http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html ப�க��
உக�த� ேத��க�. க�வா�ய �ன��ைன� தா�க� ������ அத��
ேம�ேகா�ட ����னா� http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux அத�
ெபா��� பய�ப��த உக�த இைண�பாக இ����.
��ேச��ைகக�: ���ைன� த�ர, ேவெறா�� ��ட�� �ேய�ைசயாக க�ட�ற
���� ேபா�றெதா� இய��தள��ைன� உ�வா����ள�. இ� �.எ�.�
என வழ�க� ப���ற�. இ� �.� ெப����� உ�வா�க� ப�ட�. அ� 1980
க�� க��ைடயதாக இ��த�, 1990 க�� �வ�க��� க�ட�றதான�. இ��
இ��க� ��ய க�ட�ற இய�� தளெமா�� உ��யாக ஒ�� �� அைம���
வ� வ������ , அ�ல� �.எ�.� �ைன� ேபா�����.
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�.எ�.��� ���� வ�வைகதானா என ம�க� �ல� சமய�க��
ேக�ப���. த�க�� �ர�கைள க�ட�றதா�க �.எ�.�ைய உ�வா��ேவா�
�� ��ட��� உதாரண��னா� உ�த� ப�டன�. ேம�� �� இய�க��ன��
���ைன�த ேகா��ைகக� அவ�கைள ஏ�க ைவ�க உத� ���த�. ஆனா�
�ர� ச�� ேம�பட�����த�. �� அைம��� அத� வ�வ�தைவ�� �ல
�.எ�� �ர�கைள பய�ப���வ� ேபாலேவ, �.எ�.� அைம��� இ�� �ல
�� �ர�கைள� பய�ப�����றன. ஒ�� ெமா�தமாக� பா���ற ெபா��
தன�த�ேய ப�ணாம� ெகா�ட இ� ேவ� அைம��க� அைவ. �.எ�.�
உ�வா��ேவா� க��ைன உ�வா�� அதைன ���ட� இைண�க ��ைல.
ஆைகயா� ��/�எ�� எ�� ெபய� ���ைல��� ெபா��தா�.(4)

����க�:
1. கவ���ய�ற ஆனா� இ��யைமயாத பாக�க� �� ஒ��ைண�பாள�,
�.ஏ.எ� ம��� இைண�ப�, �.எ�.� (இைவ�ர�� த�சமய� ��
������ ெபா��� அ�க�களா��), �� டா� �த�யவ�ைற
உ�ளட��யைவ.
2. உதாரண����, பா�� அைக� ெஷ�, ேபா�� �����
வ�ெயா���யான ேகா�������, ம��� �� � �ரலக� ேபா�றைவ
�ரலா�க� க��கள�ல. �� கா�, �ேநா� ம��� �� ெச�ஸு�
இ�தைகயேத.
3. உதாரண���� �� � �ரலக�..
4. ஆனா� இ�க��ைர இய�ற� ப�ட����� உ��ேடா�ய வ�ட�க��
�� � �ரலக� �ஃ��எ�� க���� உக�ததா�க� ப�ட�. இதனா� ��
அைம��ைன அ�க��ட� இைண�க ���த�. ��/�ன�ைஸ� ேபாலேவ,
இைவ ���� வ�வ�தைவேய. ஆகேவ அைவ அவ��� க��ைன
அ��பைடயாக� ெகா�� ��/ேக�ஃ��எ�� அ�ல�
��/ேகெந��எ�� என வழ�க� ப���றன. அதனத� ப�� �ைர��
சாதாரண� பயன�களா� ��/�ன�� ம��� ��/*�எ�� க���ைடேய
���யாச� கா�ப� அ�தான�.
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10

ெம�ெபா�� பைட���ம�ைத எ���� - ��டாக��
த�யாக��

�ல� க�� ெவ�க��� ஒ�பான ெம�ெபா�� ��ட�க� தா�
ெம�ெபா�� பைட���ம�. வ�வைம��� ஒ�ெவா� ப��� ஒ�
பைட���ம��� கால� எ��� ைவ�க� ��ய வா���கைள �ம��
����றன.இ� த�க�� ��ட�ைதேய பாழ������.
ெப�ய ��கலான �ரைல இய��வெத�றா� பல� ��தைனகைள, ெப��பா��
���� கண�கான அ�ல� ஆ�ர� கண�கான ��தைனகைள,
ஒ��ைண�பதா��. ெம�ெபா�� பைட���ம��ைன அ�ம���� ஒ� நா���
, தா�க� வைர�த �ர�� ஒ� ப���கான த�க�� ��தைன�� ஒ� ����
ஏ�கனேவ ப�ேவ� ��வன�க� பைட���ம� ெப������. ெசா�ல�
ேபானா� ���� கண�கான பைட���ம�க� த�க� �ர�� ப��ைய
உ�ளட�������. 2004 � ஆ��� ஒ� ஆ��� ப� ���யமான
�ரெலா��� ப�ேவ� பாக�க� ��ட� த�ட 300 �.எ� பைட���ம�க��
இட� ெப����தன. ஒ�ேற ஒ��தா� ெச�ய� ப�����ற� எ�பைத அ�ய
எ�வள� ெப�ய ஆ��.
தா�க� ெம�ெபா��ைன உ�வா��பவரானா�, �����ட எ�தெவா�
ேநர���� தா�க� ஒ� பைட���ம�தா� அ����த� ப���க� எ�பேத
�த�சனமான உ�ைம. இ� �க�� ேபா�, இ�த பைட���ம�ைத
ம���ைர�பத�கான ச�ட��யான சா��ய� ��கைள த�களா� க�ெட��க
���தா�, ப�கடா ஆகாம� த�களா� த�கைள� கா��� ெகா�ள இய��.
தா�க� அ�தைகய �ய���ைன ேம�ெகா�ளலா�. ஒ� ேவைள ெவ���
ெப�றா�, க�� ெவ�களா� �ர�ப� ப�ட வயெலா��� ஒ�ேற ஒ�ைற�
தா��யதாகேவ ஆ��. இ�த� பைட���ம� உ�ைமயாகேவ ெபா� நல����
��தக� �ைள��பதாக இ���மா��, ெபா�ம�க��கான பைட���ம
அற�க�டைள (pubpat.org) இ�வழ��ைன எ��� நட�தலா�. இ� தா� அத�
�ற�ப�ச�. பைட���ம� ஒ��ைன ம���ைர��� சா��யமாக, ஒ�த
��தைனெயா�� ஏ�கனேவ ப����க� ப������றதா என� தா�க�
க���ைன பய�ப���� ச�க��ைன� ேக�டா� , எ�க�ட� இ��க�
��ய பய��ள� தகவ�கைளெய�லா� �ர�� நா�க� தரேவ���.
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ெகா� அ��க உத�� க��யா� எ�வா� மேல�யா�ைன ஒ��க ��யாேதா
அேதேபா�, ஒ�ெவா� பைட���ம���� எ�ராக ேபாரா�வெத�ப��
ெம�ெபா�� பைட���ம��� பாதக�கைள அக�ற அறேவ உதவா�. ப�ெவா�
�ைளயா��� வ�� இரா�சத� ஒ�ெவா�வைர�� ெகா�வெத�ப� எ�ப�
எ��பா��க இயலாேதா அேதேபா�, த�கைள ேநா�� வ�� ஒ�ெவா�
பைட���ம��ைன�� தா�க� ������க� என�� எ��பா�க ��யா�.
�ைர�ேலா அ�ல� ��� கால� க��ேதா ஒ� பைட���ம� த�க�� �ரைல
நாச� ெச�ய� ேபா��ற�. �.எ� பைட���ம அ�வலக� வ�டெமா����
��ட�த�ட இல�ச� ெம�ெபா�� பைட���ம�கைள வழ����ற�. நம�
தைல� �ற�த �ய��களா� �ட இ�க��ெவ�கைள அைவ �ைத�க� ப��
ேவக���� ஈ�ெகா��� கைளய இயலா�.
இவ��� �ல ெவ�� �ர�க�க� அக�றேவ இயலாதைவ. எ�தெவா�
ெம�ெபா�� பைட���ம�� �ைமயான�. ேம�� ஒ�ெவா� ெம�ெபா��
பைட���ம�� தா�க� த�க�� க���ைன பய�ப���வைத அ�யாயமாக�
க��� ப�����றன. ஆனா� பைட���ம அைம��� ��க�� ப� எ�தெவா�
ெம�ெபா�� பைட���ம�� ச�ட�ப� ெச�ல� த�கைவேய. பைட���ம ��க�
ச�யாக அம�ப��த� படாத, “தவ�களா�” �ைள�த பைட���ம�கைளேய
ந�மா� ெவ�ல ����. ெம�ெபா�� பைட���ம�ைத அ�ம��ப� எ��
ெகா�ைகதா� ெதாட��ைடய ஒேர தவ� எ��ற ேபா� ந�மா� ெச�ய
���த� எ��� இ�ைல.
ேகா�ைட�ைன பா�கா�க, ேதா�ற ேதா�ற இரா�சத�கைள� ெகா�வைத�
கா���� அ�க� ெச�யேவ���. அதைன உ�ப��� ெச��� பாசைற�ைனேய
�ைட�ெத�ய ேவ���. இ��க� ��ய ெம�ெபா��
பைட���ம�கைளெய�லா� ஒ�ெவா�றாக அ��ப� �ரலா�க�ைத
பா�கா�கா�. பைட���மமான� இ��� ெம�ெபா�� உ�வா��ேவாைர��
பயன�கைள�� அ����தா� இ��க, நா� பைட���ம �ைறையேய மா�ற
ேவ���.
இ��� வாத�க���� இைடேய �ர�பாெட��� இ�ைல. நா� ���ய கால
��தைல��� ��ட கால �ர�தர ������ உடன�யாக ப�யா�ற�
�வ�கலா�. கவன� ெகா��க� �வ��ேனாேமயானா�, த��ப�ட
ெம�ெபா�� பைட���ம���� எ�ராக ப����� அேத ேநர���,
�ர�சைனைய ��ைமயாக� கைளவத��� ேதைவயான ஆதர�ைன� �ர���
இர���� ேவைலைய�� ெச�ய இய��. ���யமான �டய� யாெத��
“�யதான ” ெம�ெபா�� பைட���ம�கைள� ெச��ப�யாகாத அ�ல�
தவறாக� ����� ெகா�ள� ப�ட பைட���ம�கேளா� ஒ���வ�.
ெம�ெபா�� பைட���மெமா��ைன வ��ழ�க� ெச��� ஒ�ெவா� �ைற��,
�ய�� ெச�வத�கான நம� ��ட�க� ப��� ேப��ற ஒ�ெவா�
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�ைற��,“ஒ� பைட���ம��� �ைற�, �ரலாள�க�� அ����த�க�� ஒ��
�ைற�. நம� இல�ேகா பைட���மேம இ�லாத �ைல” என நா� உ��யாக�
ெசா�ல ேவ���.
ெம�ெபா�� பைட���ம���ெக�ரான ேபா�� ஐேரா��ய� ��டைம��
���யமான க�ட�ைத ெந���� ெகா������ற�. ஒ� வ�ட����
��னா� ஐேரா��ய பாரா�ம�ற� ெம�ெபா�� பைட���ம���� எ�ராக
உ��யாக வா�க��த�. ேம மாத வா��� பாரா�ம�ற��� மா�ற�கைள
அைம�ச� �� இ�லா� ெச�ய வா�க��� �வ�க��� இ��தைத� கா����
இ��� ேமாசமைடய� ெச�� ��ட�. ஆ���, இதைன ஆத��த ஒ� நா�,
த�ெபா�� தன� வா��ைன மா��� ெகா�� ��ட�. நா� எ�பா�
ப�டாவ� இ��� ஒ� ஐேரா��ய நா��ைன, தம� வா��ைன� ���ப�
ெபற� ெச��மா� ���� ப��த ேவ���. ேம�� ஐேரா��ய
பாரா�ம�ற���� ��தாக ேத��ெத��க� ப���ள ��ய உ���ன�கைள
���� ப��� ��ைதய வா���� ஆதரவ���� ப�� ெச�ய ேவ���.
எ�வா� உத�வ� எ�ப� ����� ஏைனய இய�க��ன�ட� ெதாட���
ெகா�ள�� www.ffii.org ைன அ�க��.
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த�க� க���ைன� த�களா� ந�ப ���மா?

த�க�� க�� யா�ைடய� க�டைளகைள ஏ�க ேவ���? ெப��பாலாேனா�
த�க�� க�� தா�க� ெசா�வைத� ேக�க ேவ���, ம�ெறா�வ�
ெசா�வைத அ�ல என �ைன��றா�க�. “ந�பக� க�ைம” எ�� ெபய�ைன�
���, ெப�ய ஊடக ��வன�க� (�ைர�பட ��வன�க��, ப��
��வன�க�� ேச��ேத) , ைம�ேராசா��, இ�ட� �த�ய க��
��வன�க�ட� ���� ேச��� த�க� க�� அவ�க� ெசா�ப� ேக�க
��ட� �����றன�. (“ப�லா�ய�” எ�ப� இதைன ஒ�த ைம�ேராசா�ஃ��
��ட��� ெபய�.) த���ம ெம�ெபா��க� ம�டமான ெசய�பா�கைள
ஏ�கேனேவ உ�ளட����������றன. ஆனா� இ���ட� அதைன
அ�ல���ேக உ�யதா�����.
அ��பைட�� த���ம ெம�ெபா�ெள�றா� அத� ெசய�பா�ைட தா�க�
��வ��க இயலா� எ�� ெபா��. த�களா� �ல �ர�கைள� க�கேவா அ�ல�
மா�றேவா இயலா�. �����ள வ�க�க�, உ�கைள க�ட��� த��, த�க�
அ�கார�ைத� பய�ப���� வ�கைள� க�����ப�� ஆ�ச�ய� ஒ����ைல.
ைம�ேராசா�� இதைன பல �ைற� ெச���ள�. ��ேடா�� ஒ� ெவ���
த�க� க���� வ�த��� ��வ�ப������ அைன�� ெம�ெபா��
ப��ய �வர�கைள�� ைம�ேராசா����� ெத�ய� ப���� ப���
வ�வைம�க� ப����த�. ��ேடா� ��யா இய���� ச�ப��ய “
பா�கா�� ” ேம�பா� ��ய க���பா�க���� பயன�கைள ஒ��� ெகா���
ப�� ேகா��ற�. ைம�ேராசா�� ம��� அ�ல. காசா�� வ��தக� ��டா�க�,
உ�க�ைடய க���ைன வாடைக�� ��� ப���, காசா�� இைச� ப���
ெம�ெபா�� வ�வைம�க� ப���ள�. இ�ம�டமான வச�கெள�லா�
ெப��பா�� இரக�யமானைவ. ஒ� கா� த�க���� அ� ெத�ய ேந��தா��
அவ�ைற அக��வ� க�ன�. ஏென�� த�க�ட� �ல �ர�க� இ�ைல.
கட�த� கால�க�� இைவ அ�ெகா��� இ�ெகா��மாக இ��தன. “ந�பக�
க�ைம” இதைன ஊ��வ� ெச���. “நய வ�சக� க�ைம” இத�� இ���
ஏ��ைடய� ெபயராக இ����. ஏென�� இ���ட��� வ�வைம�� த�க��
க�� ப�� ப�யாக� தா�க� ெசா�வைத� ேக�காம� இ��க உ�� ெச�வ�.
உ�ைம�� ெபா�� பய�பா���� ஒ�வாத க��யாக த�க� க��ைய
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மா��வேத இத� ேநா�க�. ஒ�ெவா� ெசய���� த�� த�ேய அ�ம�
ேகார�ப��.
நய வ�சக க�ைம�� ஊேட �ைற���ள ெதா�� ��ப� யாெத��,
���ட� உ����� ம��� ஒ�ப���கான ஒ�� க��ைய� க��
ெகா������. இத�கான ��� த�க�ட���� இரக�யமா�க� ப��. த���ம
�ர�க� இ�க���ைன� பய�ப��� ��க� இய�க வ�ல �ற �ர�க�,
தா�க� அ�க வ�ல� தர�க� அ�ல� ஆவண�க� ம��� இைவகைள�
ப����� ெகா��� �ர�க� �த�யவ�ைற ��வ����. இ��ர�க�
இைணய��� �ல� அ�ம��கான ��கைள ெதாட���யாக ப��ற��, தா�க�
ெச��� ப�க�� �� �ம���. ஒ� ேவைள� தா�க� இைணய��� வ�யாக
ெதாட���யாக ��ய ��க� ெகாணர� ப�வைத த���தா� �ல வச�க�
தானாகேவ ெசய�ழ���.
ெத�வாக ஹா��� ம��� ப�� ��வன�க� நய வ�சக க�ைம�ைன
“�.த.�” (���ட� தைடக� ��வாக�) �காக பய�ப��த ��ட� ����றா�க�.
இதனா� ப��ற�க� ப�ட ப�ெவா�கைள��, இைசகைள�� �����ட ஒ�
க���� மா��ரேம இய�க இய��. �ைற�தப�ச� அவ�க�ட����
ெபற�ப�ட அ��க��க� ப�ட ேகா��கைள, ப��வெத�ப� அறேவ ��யா�.
ெபா� ம�க�� ஒ�வரா�ய உ�க��� இவ�ைற ப��வத�கான �ற��
�த�தர�� இ��த� அவ�ய�.(உ�����க இயலாத ெவ���கைள பைட�க��,
ப�ேவ�� ப����� ெகா�ள��, யாராவ� வ� க�� ���பா� என நா�
எ��பா����ேற�. இத� �ல� �.த.� ����� ெவ��ேபறா�. ஆனா�
இ��ைற�� இ� ��ைமயான� ��வாகா�.)
ப��வைத இ�லா� ெச�வேத ேபா�மான �ைமைய �ைள��ப�தா�, ஆனா�
அ� இ��� ேமாசமைடய� ��ய�. ��ன�ச�க� ம��� ஆவண�க� ���
இேத வச��ைன பய�ப��த ��ட� உ�ள�. இதனா� இர�� வார�க��
��ன�ச�க� மைற�� ��� அ�ல� ஆவண�கைள ஒ� ��வன��� உ�ள
க��க�� மா��ரேம வா��க இய��.
தா�க� அபாயகரமாக� க��� கா�யெமா��ைன ெச��� ப��� த�க��
அ�வலக ேமலாள� த�க��� மட��வதாக �ைன��� ெகா���க�. ஒ�
மாத� க��� �ப�த� �ைள�த ��ன�, த�களா� அ�மடைல� பய�ப���
அ� த�க�� ��� அ�ல என ����க இயலா�. ஆைண மாயமா�� ைமயா�
இட� ப�டைமயா�, “அதைன எ�� வா��� ெகா�வ� ” எ�ப� த�கைள
பா�கா�க இயலா�.
அற����� �ற�பான அ�ல� ச�ட�ேராதமான ஒ� ��ட�ைத� ப�� உ�க�
அ�வலக ேமலாள�ட� இ��� மட� வ��ற� என ைவ��� ெகா���க�.
உதாரண���� த�க� ��வன��� த��ைக ஆவண�கைள ஒ��� ��வ�
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அ�ல� தைட��� ��ேனற ேவ�� த�க�� ேதச நல���� ��தக�
�ைள���� ஒ� ஆப�ைத அ�ம��ப�. இ�ைறய� �ழ�� இவ�ைற� ப��
ஒ� ��ப��� ெத�ய� ப��� இ�ெசய�கைள ெவ��ச���� ெகா��
வரலா�. நய வ�சக க�ைம வ�� ப�ச���, ��பரா� அ�வாவண�ைத வா��க
இயலா�. அவர� க�� அவ� ெசா�வைத� ேக�கா�. நயவ�சக� க�ைம
ஊழ�� ெசா��கமா����.
ைம�ேராசா�� ேவா�� ேபா�ற உைரயா�க� பய�பா�க� நய வ�சக�
க�ைம�ைன� பய�ப���, த�க� ேகா��ைன அைவ� கா��� ேபா�,
ேபா�� ேபா�� ேவெற�த உைரயா�க� பய�பா�� அதைன �ற�க இயலாத ப�
ெச�� ���. க�ன� ேசாதைனக�� �ல� ேவா�� �ைறைம��
இரக�ய�கைள க������ க�ட�ற உைரயா�க� பய�பா�கைள� ெகா��
வா��க� ெச�ய வ� காண ேவ���. உைரக� கா�க� ப�� ேபா� நய
வ�சக� க�ைம�ைன� பய�ப��� ேவா�� ஆவண�கைள உ����தா�,
க�ட�ற ெம�ெபா�� ச�க�தா� அவ�ைற வா����� ெபா��� ெம�ெபா��
உ�வா�க வா��� இ�லா� ேபாகலா�. ஒ� ேவைள எ�களா� இய�றா��
அ�தைகய �ர�க� ���ட� ��ேல�ய ப����ைம� ச�ட�தா� தைட�
ெச�ய� ப��.
நய வ�சக� க�ைம�ைன� பய�ப���� �ர�க� ெதாட���யாக அ�ம�
��கைள இைணய������ ப��ற���.ேம�� அ���கைள த���ைசயாக
உ�க� ப�க�� �� �ம���. ைம�ேராசா���ேகா அ�ல� �.எ�
அரசா�க���ேகா தா�க� இய��ய� ேகா��� தா�க� ��யைவ
���க��ைலெய�� , அ�ேகா��ைன யா�ேம ப��க இயலாத வ�ண�
அ��ைன க����� ��ய ஆைணகைள �ற���க ����. ��ய ஆைணகைள
ப��ற��� ஒ�ெவா� க���� ஆைணைய� ப��ற��ய�� அ�ப��� 1984
க�� இ��த ��ேபா��� தனமான அ��த��� த�க�� எ����க� ஆளா��.
அதைன� த�களாேலேய வா��க இயலா� ேபா����.
நய வ�சக� க�ைம�� பய�பா� ஒ�� எ�தைகய பாதகமான ெசய�கைள�
ெச��ற� என��, அைவ எ�தைகய வ��ைன ஏ�ப���� என�� க�ட���
��ன� அவ�ைற ஏ�கலாமா ேவ�டாமா என ��� ெச�யலா� என� தா�க�
�ைன�கலா�. அதைன ஏ�பெத�ப� ���ய ேநா�க�ைடயதாக�� ��டா�
தனமாக�� அைம��. �டய� எ�னெவ�றா� தா�க� ேம�ெகா�ள�
ேபாவதாக �ைன��� ெகா������ ஒ�ப�த� �ைல�கா�. �ரைல�
பய�ப��� பழ���டா� தா�க� அ�ைமயா� ����க� எ�ப�
அவ�க���� ெத���. ��ன� அவ�களா� ஒ�ப�த�ைத மா�ற ����.�ல�
பய�பா�க� ேவ� பல� ப�கைள� ெச�ய� ��ய ேம�பா�கைள�
ப��ற���. ேம�ப��த ேவ��மா என� ேத��� ெச��� வா���� �ட�
த�க���� தர� படா�.
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த���ம ெம�ெபா�ளா� க��ப��த� படாம� இ���ட ேவ�� இ��
தா�க� அவ�ைற� �ற�க��கலா�. தா�க� ��/ �ன�� இய��
தள�ைதேயா அ�ல� ேவெறா� க�ட�ற ெம�ெபா�ைளேயா பய�ப���னா�,
அவ��� த���ம ெம�ெபா��கைள ���வைத� த���தா�, தா�க� த�க�
க��ைய� க��� ப���பவரா��க�. க�ட�ற ெம�ெபா�ெளா���
ம�டமான ஒ� ெசய�பா� இ���மா��, ச�க��� உ�ள �ற உ�வா��ந�க�
அதைன கைள�� ��வா�க�. இதனா� தா�க� ச�ெச�ய�ப�ட ெவ���ைட
பய�ப��த இய��. த���ம இய�� தள�க�� �ட� த�களா� க�ட�ற
பய�பா�� �ர�கைள�� க��கைள�� இய�க ����. ஆனா� இ�
��ைமயான� �த�தர��ைன� த�க��� வழ��வதாகா�. இ���� பல�
பயன�க� இதைன� ெச�வ���.
நயவ�சக� க�ைம க�ட�ற இய�� தள�க� ம��� பய�பா�க��
இ��ைபேய ேக��� ��யதா����ற�. ஏென�� த�களா� அவ�ைற
இய�கேவ இயலா� ேபாகலா�. நயவ�சக� க�ைம�� �ல வைகக�
இய��தளமான� �����ட ��வன��� �ர�ேயக அ�ம�ைய� ெபற�
ேகாரலா�. க�ட�ற இய�� தள�கைள ��வேவ இயலா� ேபாகலா�. �ல
வைகயான நய வ�சக� க�ைம இய�� தள�ைத உ�வா��யவ�� அ�ம�ைய
ஒ�ெவா� �ர�� ெபற ேவ��� என� ேகாரலா�. அ�தைகய க��க��
க�ட�ற ெம�ெபா�ைளேய த�களா� ��வ இயலா�. அ�ஙன� ெச�வ�
எ�ப� என� தா�க� க�ட��� �ற���� ெசா�னா� அ� ��றமாக� க�த�
படலா�.
�.எ� ச�ட�க�� அைன��� க��க�� நய வ�சக� க�ைம��
ஆதரவ��க��, பைழய க��க� இைணய��� இைணய தைட ���க��
ேகா�� ச�ட�க��கான ப���ைரக� ஏ�கனேவ உ�ளன. �����ஏ
(�க��க� ஆனா� �ரெல�த ���பா��க� என நா�க� அ�ச�ட�கைள�
ெசா�வ��� ) இ�தைகய� ச�ட�க�� ஒ��. அைவ உ�கைள நய வ�சக�
க�ைம�� ச�ட ��யாக மாற வ����தாத ேபா��, அதைன ஏ�க ேவ��
ெகா��க� ப�� உைள�ச� தா�க இயலாததாக இ����. பல வைக�
ப�ட�ர�சைனகைள �ைள��தா��, இ�� ம�க� ேவா�� வைகைய தகவ�
ப�மா�ற���ெகன பய�ப�����றா�க� (அ�க “ேவா�� இைண��க���
���� ���”). நயவ�சக� க�ைம�� உ�ப�ட க��யா� மா��ரேம
��த���ய ேவா�� ஆவண�ைத வா��க இய�மா��, த��ப�ட அவ�க��
ெசயைல மா��ர� க���� ெகா��� பல� அதைன� த�வா�க�. நய வ�சக�
க�ைம�ைன எ����ட ேவ��, ஏேகா��த க���ட� நா� ஒ��ைண��
�ைலைமைய எ�� ெகா�ள ேவ���.
நயவ�சக� க�ைம� ���� அ�ய http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html
ைன அ�க��.
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நய வ�சக� க�ைம�ைன த��க அ�க அள�லான ம�க� �ரள ேவ���.
எ�க��� உ�க�� உத�� ேதைவ. எல��ரா�� �ஃரா��ய�
பஃ��ேடஷ� ம��� ெபா� அ�� இய�க�தா� நய வ�சக� க�ைம��
எ�ராக �ர� ெகா��� வ��றா�க�. க�ட�ற ெம�ெபா��
அ�க�டைள�னா� ஆத��க� ப�� ���ட� �ர� ��ட�� இதைனேய
ெச��ற�. அவ�க�� ப�கைள ஆத��க ஒ�ப�ட இ�தள�கைள
பா�ைவ���க�.
இ�ட�, ஐ�எ�, ஹ�.�/கா�ேப� அ�ல� ேவ� யா�ட���� தா�க�
க���ைன வா����கேளா அவ�க�� ெபா� �வகார� �ைற��, ந�பக�
க��ெய�ற� ெபய�� தா�க� க�டாய� ப��த� பட
���ப��ைலெயன��, ஆகேவ அ�தைகய க��கைள உ�வா�க ேவ�டா�
என எ��வத� �லமாக�� உதவலா�. �க�ேவா� ச��ைய ஏ�க இ�
வ�வ����. இதைன� தா�க� �யமாக� ெச�தா� ேம���ய ��வன�க����
த�க� மட�க�� �ர�கைள அ��ப��.

��த� �வர�க�
1. �� ��ட� �� த�கா�� ெம�ெபா�ைள ��ேயாக� ெச���ற�.
இ��ர� ெபா�� ��� உ����ைன�� ���ட� ஒ�ப�கைள��
நைட�ைற� ப�����ற�. இதைன� தா�க� த��ப�ட ம���
பா�கா�க� ப�ட ��ன�ச�க� அ��ப� பய�ப��தலா�. �� த�கா��
ப����� �த�ைத�� அ� நய வ�சக� க�ைம����� ேவ�ப��
�த�ைத�� ஆரா��� ஒ�� பய��ளதாக�ம ம�ெறா�� ப�
பாதகமாக�� எ�வா� அைம�ற� எ�பைத அ�யலா�.�� த�கா��ைன�
பய�ப��� உ����க�ப�ட� ேகா��ைன ஒ�வ� அ���, ��
த�கா��ைன� பய�ப��� தா�க� அதைன உ���டா�, அத� �ைள�
தா�க� வா��க, வ�ய��ப, நகெல��க ம��ம�லா� ���� உ�����
பா�கா�பாக அ��ப வ�ல உ� ��க� ப�ட ஆவணெமா��� �ைட���.
நய வ�சக� க�ைம பய�பா� ஒ�� ெசா�கைள �ைர�� வா��க
அ�ம����. ஆனா� ேவ� வ�க�� த�களா� பய�ப��த� ��ய
ஆவண�ைத உ�வா�க அ�ம�யா�. �� த�கா�� ஒ� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளா��. பா�கா�� வச�கைள பயன�க��� �ைட�க�
ெச��ற�. அவ�க�� அதைன� பய�ப�����றன�. நயவ�சக� க�ைம
பயன�க�� �� தைடகைள� �ம���ற�. அதாவ� அவ�கைள�
பய�ப���� ெகா��ற�.
2. பய�தரவ�ல அ�ச�கைள ைமயமாக ��ைவ�� ெசா�ெபா��� த�க�
க����கைள நய வ�சக� க�ைம�� ஆதரவாள�க�
������வா�க�. அவ�க� ெசா�வ� ச�யாக இ��கலா�, ஆனா�
ச��� ���யமான� ஆகா�.ெப��பாலான வ�ெபா��கைள� ேபால,
நயவ�சக� க�ைம�� வ�ெபா��� �ைம� தராத ேநா�க�க��காக�
பய�ப��த� படலா�. ஆனா� இ�பய�க� நயவ�சக� க�ைம�ைன�
சாரா� ேவ� �தமாக�� ெசய� ப��த� படலா�. த�க� க��ைய�
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த�க��� எ�ராக ெசய�பட ைவ��� ேமாசமான �ைளேவ நய வ�சக�
க���� உ�ள ���யமான ேவ�பா�.
அவ�க� ெசா�வ�� உ�ைம. நா� ெசா�வ�� உ�ைம. இர�ைட��
ஒ��ைண�தா� த�க��� எ�ன �ைட���? நா� இழ�பைத ந�
கவன���� அ�பா���, �� இலாப�கைள� ெகா��� நம�
�த�தர�ைத� ப��பேத நயவ�சக� க�ைம�� ��ட�.
3. கைள�ர�க�ட���� கா��� என� ெசா��� ெகா�� பலா�ய�ைத
ைம�ேராசா�� வழ����ற�. ஆனா� இ��ரகடன� அ�ப�டமான�
ெபா�. அ�ேடாப� 2002 � ைம�ேராசா�� ஆ�ெவா�� ப�லா�ய���
��க�� ஒ�றாக நைட�ைற�� இ���� இய�� தள�க��
பய�பா�க�� ெதாட��� இய��� என� ெசா��ற�. ஆக இ�வைர��
கைள�ர�க� ெச��வ�த அ�தைனைய�� இ��� ெச�ய
இய��.ப�லா�ய� ெதாட�பாக “பா�கா��” என ைம�ேராசா��
ெசா�னா� அைவ நா� உ�ைம�� பா�கா�ெபன எதைன�
க��ேவாேமா அைத� ப��ய� அ�ல. அதாவ� தா�க� ���பாத
�டய�க����� க��ையைன� கா�ப�. தா�க� அ�க இயலாத
ப��� �ற���� ேதைவ� படாத வ�க�� த�க� தர�க�� நக�கைள�
த�க�� க���� கா�ப�. அ��ைக�� ஒ�� �ைர��, ப�லா�ய�
இரக�யமாக ைவ�க� ��யவ��� பல வைககைள� ப��ய��ட�.
“��றாவதாக ஒ�வ��” இரக�ய� ம��� “ பயனெரா�வ�� இரக�ய�”.
ஆனா� “பயன�� இரக�ய�கைள” அ� ேம�ேகா� ��க����
அட�����த�. ஒ�ேவைள ப�லா�ய�ைத� ெபா��த வைர�� இ�
அப�த� எ�பதாேலா எ�னேவா.
அ�வ��ைக பா�கா�ப� ெதாட�பாக நா� அ��க� பய�ப���� �ற
ெசா�கைள�� பய�ப������த�. “ஆ��ர���”, “அபாயமான �ர�”,
“ஏமா�ற�” ம��� “ ந�பக� த�ைம ” �த�யன. ஆனா� அைவ எ���
இய�பாக அைவ� ெபா�� ெகா�ள�ப�� அ��த��� இ�ைல.
“ஆ��ர���“ யாேரா ஒ�வ� த�கைள ��ப����றா� எ�� அ��த���
இ�ைல. மாறாக தா�க� இைசைய நக� எ��ப� என� ெபா��
ப����த�. “அபாயமான �ர�க�” எ�றா� த�க� க�� எ�ன
ெச�ய� �டாெத�பைத இ�ெனா�வ� ��மா��� அதைன தா�க�
���ய� எ�� ெபா��.“ஏமா��த�” எ�றா� �ற� த�கைள
��டாளா��வ� அ�ல. தா�க� ப�லா�ய�ைத ��டா� ஆ��வ�.
இ�ப�� பல.
4. தா�க� எ�வா� பய�ப��த ேவ��� எ�பைத� ��மா���� அ�கார�
யா� உ�வா��னாேரா அ�ல� தகவ�கைள� �ர��னாேரா அவ��ேக
உ��தான� எ�� அ��பைடைய ெகா����கேவ��� என ப�லா�ய�
உ�வா��ேவார� ��ைதய அ��ைகெயா�� ெசா��ற�. கட�த கால
அற� ��தைனகைள��, ச�ட �ைறகைள�� மா�� க��� கட�காத
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அ�கார�ைத இ� �ர�ப��கலா�. இ��ைறக��ைடேய உ�ள ����ட�
த�க �ர�சைன �ப�தா� �ைள�தைவ அ�ல. அைவ அ��பைட�
ெகா�ைகயா� �ைள�தைவ. இ�வ��பைட� ெகா�ைகையேய நா�
�ராக��க ேவ���.
இ�க��ைர க�ட�ற ெம�ெபா��, க�ட�ற ச�க�: ��ச��
�டா�ேம�� ேத�� ெச�ய� ப�ட க��ைரக� ���
இட�ெப���ள�.

83

12

��ேச��ைக

(இ�த ப�� ெமா�ெபய��பாளரா� ேச��க�ப�ட�)
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கா�ெலஃ�� எ�றா� எ�ன?

�ரலா�க� உ���ட ப�கைள க�ட�� இ����ப� ெச�வத�கான
ெபா�வான �ைற கா�ெலஃ�� ஆ��. இ�வா� பைட�க�ப�ட�����
மா�ற�ப�ட, ��வா�க�ப�ட அைன��� க�ட�� இ��த� ேவ���.
�ரெலா�ைற க�ட�ற� ஆ�க எ�ய வ� அதைன� ப����ம� இழ�க� ெச��
ெபா��ைடைம ஆ��வ�. இ� ம�க� தா�க� ������ற ப�ச��� அவ���
�� ெச�ய�ப�ட மா�ற�கைள ப����ெகா�ள அ�ம���ற�. ஆனா�
���றவாட ���பாத �ல�, �ரைல த���ம ெம�ெபா�ளாக ஆ��வத���
இ� வ� வ���ற�. அவ�க� ������ற அள��� ��ய அ�ல� ெப�ய
அள�� மா�ற�கைள ெச�� த���ம ெம�ெபா�ளாக ெவ��ட
அ�ம���ற�. அ�ெம�ெபா��� �ரதான ஆ��ய� வழ��ய �த�தர�ைத,
அதைன த�ேபா� ெப�ேவா��� �ைட�காதப� இ� ெச��ற�. இைடேய
வ�தவ� அதைன� ப���� ெகா�டா�.
�� ��ட��� எ�க� இல�� அைன�� பயன�க���� �� ெம�ெபா�ைள
மா��வத��� ம���ேயாக� ெச�வத��மான �த�தர�ைத வா��வ�.
இைட�ப�ட ஒ�வ� �த�தர�ைத� ப��க ேந��தா�, �த�தர��ைன� ெபற
இயலாத பல பயன�க� இ���� ப� ேநரலா�. ஆைகயா� ���ைன
ெபா��ைடைம ஆ�காம� கா�ெலஃ�� ெச��ேறா�. ெம�ெபா��ைன
மா��ேயா மா�றாமேலா, ம���ேயாக� ெச��� ஒ�வ�, அதைன மா�ற��
ம���ேயாக� ெச�ய�� அ�ம���� �த�தர�ேதா� அதைன ெச�த�
ேவ��� என கா�ெலஃ�� ���ற�. அைன�� பயன�� �த�தர��ைன
ெப���வைத கா�ெலஃ�� உ��ெச��ற�.
க�ட�ற ெம�ெபா�ேளா� இைண�� ெகா�வத�� ஏைனய �ரலாள�க����
கா�ெலஃ�� ஒ� ஊ�க��ைன� த��ற�. �� �++ஒ��� �த�ய ���ய
ெம�ெபா��க� இ��பத��� இ�ேவ ���ய� காரண�.
க�ட�ற ெம�ெபா�� ஒ��ைன ேம�ப��த ����ேவா� அ�ப� ெச�த��
உ�ய அ�ம��ைன� ெப�� ப�க��க� ெச�ய�� கா�ெலஃ�� உத��ற�.
இ�தைகய �ரலாள�க� ெப��பா�� ��த� பண� ஈ��� ெபா���, எைத��
ெச�ய� ���� ��வன�க��காக��, ப�கைல�கழக�க��காக��
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ப�யா��பவராக இ��ப�. த�கள� மா�ற�கைள ச�க���� அ��ப���ட
�ரலாள� ����வா�. ஆ��� அவர� ��வனேமா மா�ற�கைள� ெகா��
ஒ� த���ம ெம�ெபா�ைள உ�வா��ட �ைன���.
நா�க� ��வன��ட� ெம�ெபா�ைள க�ட�� ெவ��டா� ேபானா�, அ�
ச�ட�ப� தவ� என எ���ைர�த ��ன�, இ��யாக அவ�க�� அதைன
�ணா�க ���பா� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாக ெவ���வ�.
�ரெலா�ைற கா�ெலஃ�� ெச�ய �த�க� அதைன� ப����ம� ெப�றதாக
அ���� அதைன வழ��த�கான ��க��, வா��த�கான ��க�
மா�ற�படாத ப�ச���, �ர� �ல�ைதேயா அ�ல� அ����� த���க�ப�ட
எ�தெவா� �ரைலேயா அைனவ�� பய�ப��த, மா�ற ம��� ம���ேயாக�
ெச�ய அைனவ���� உ�ம� உ�� என� ெத���ப� வழ�க�. இ�
ச�ட��வமான� க���� ஆ�ற�. இ�ஙன� �ர�� �த�தர�க�� ���க
��யாதைவ ஆ��றன.
த���ம �ரலா�க ��வன�க� ப����மமா�ய கா�ைர�ைட (Copyright)
பயன�கள� �த�தர�ைத ���க பய�ப�����றன�. நா�க� கா�ைர�ைட
�த�தர���� உ�தரவாத� அ��க� பய�ப����ேறா�. எனேவதா�
கா�ைர�ைட கா�ெலஃ�� என� ���� பய�ப����ேறா�.
கா�ெலஃ�� ெபா�வானெதா� க��தா�க� ஆ��. ெபா�வான க��தா�க�கைள
ேநர�யாக அ�ப�ேய பய�ப��த ��யா�. அத� �����ட
ெசய�வ�வ�கைளேய நைட�ைறப��த ����. �� ��ட�ைத ெபா��த
ம��� ெப��பாலான ெம�ெபா�ைள வழ��ட நா�க� பய�ப����
�����ட ��க� �� ெபா�ம�க� உ�ம���(GNU General Public License)
இ����றன. �� ெபா�ம�க� உ�ம� ெபா�வாக �� ��எ� (GNU-GPL)என
வழ�க�ப��ற�.
���� க�ட�ற ஆவணமா�க உ�ம� (GNU Free Documentation License –
GFDL)ைகேய�க�, உைர� ��தக�க� �த�ய ஆவண�க�ட�
பய�ப��த�த�க கா�ெலஃ��� வ�வமா��. இ� மா��ேயா மா�றாமேலா,
இலாப ேநா�க���காகேவா இலாப ேநா�கம�ேறா, நகெல��க ம���ேயாக�
ெச�ய� ேதைவயான உ�தரவாத�ைத அைனவ���� அ���ற�.
ப�ேவ� ைகேய�க�� அவ�����ய உ�ம� இைண�க� ப���ளேதா�,
ஒ�ெவா� �� �ல �ர� வழ�க�க��� உ�ளட�க�ப��ற�.
தா�க�தா� ப����ைமதார� என அ�மா���� ெகா�� இ� உ�ம�க�
அைன�ைம�� த�கள� ப�க���� ெபா��தலா�. இதைன ெச��� ெபா���
தா�க� உ�ம��ைன மா�ற ேவ��ய க�டாய� ஏ���ைல. உ�ம���
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நகெலா�ைற த�க� ப�க�� உ�ளட��, �ல� ேகா��க�� உ�ம��ைன
ஒ��காக� ���� ����கைள� தர��.
ப�ேவ� �ர�க��� ஒேர மா��யான வழ�க� ��கைள பய�ப���வ�
அவ����ைடேய �ர� �ல�கைள நகெல���� பய�ப��த �ைண����.
இைவயைன��� ஒேர வழ�க� ��கைள பய�ப���வதா� இவ��� ��க�
ஒ�� ம�ெறா��ட� ெபா����றதா என ச�பா��க ேவ��ய
க�டாய��ைல.
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க�ட�ற ம��� க��ைடய ெம�ெபா��க��
வைகக�

க�ட�ற ெம�ெபா�� (Free Software)
எவ�� பய�ப��த, நகெல��க ம��� மா��ேயா மா�றாதவாேரா, �ைல�ேகா
அ�ல� தானமாகேவா ��ேயா��க���ய அ�ம��ட� வ�வ� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளா��. ���பாக, இத� ெபா�� எ�னெவ�றா� �ல �ர�
�ைட�க�ெபற ேவ���. “�லம�ற� ெம�ெபா�ளாகா�” – இத�
எ�ைமயான �ள�கமா��. ெம�ெபா�ெளா�� க�ட�� இ���மா��
அதைன தாராளமாக �� அ�ல� க�ட�ற ��/�ன�� ேபா�ற
இய��தள�க�� ேச����ெகா�ளலா�.
ப�ேவ� �னா�க��, ஒ���� ேம�ப�ட வ�க�� அவ���கான �ைடக�
��மா��க�ப�டா�� �ரெலா�� க�ட�றதாக இ����. �ரைல க�ட�றதாக
ஆ�க பல வ�க� உ�ளன. �ல ேவ�பா�க� �ேழ ெகா��க�ப���ளன.
�����ட க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�ம�க� ���� அ�ய, உ�ம�க��
ப��ய�1 ப�க��� �ைண�ைன நாட��.
க�ட�ற ெம�ெபா�� ��தைல�ைன அ��பைடயாக� ெகா�ட�. �ைலைய
அ�ல. ஆனா� த���ம ெம�ெபா�� ��வன�க� �ல சமய� “ஃ��
சா��ேவ�” எ�பைத �ைல�ைன� ���பத�காக� பய�ப���வ���. இ�ம
(Binary) �ைல��, �ைல எ��� ெகா��காமேல, த�களா� வா�க இய�� என
ெபா�� ெகா�ளலா�. �ல சமய� தா�க� வா��� க���ட� அத� நக�
ஒ�� ெகா��க�ப������ என� ெபா�� ெகா�வ���. இத��� ��
��ட��� நா� ஃ�� சா�ஃ�ேவா எ�� ெசா�வத��� எ�தெவா� ெதாட���
இ�ைல.
���யமான இ��ழ�ப�தா�, ஒ� ெம�ெபா�� ��வன� அத� பைட�� ஃ��
சா�ஃ�ேவ� என ெசா�னா�, அ�வழ�க�� ���ைறக��, க�ட�ற
ெம�ெபா�� வ������ �த�தர�க� பயன�க��� ெம�யாகேவ
வழ�க�ப���ளதா என எ�ெபா��� உ�� ெச��ெகா�ள��. �ல சமய� அ�
உ�ைமயாகேவ க�ட�ற ெம�ெபா�ளாக இ��கலா�. அ�ல� இ�லாம��
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ேபாகலா�.
பல ெமா�க� ��தைல எ�� ெபா��� வ�� “ஃ��” ��� �ைலேய��
இ�ைலெயன ெபா��ப�� “ஃ��” ��� இ� ேவ� ெசா�கைள ெகா��
�ள����றன. உதாரண���� �ெர��� “��ேர” ம��� “�ரா���”
ஆ��ல��� அ�ப� இ�ைல. “�ரா��” எ�ெறா� ெசா����.
�ழ�ப��லாம� அ� �ைல�ைன� �����ற�. ெத�வாக ��தைலைய
����� ெசா���ைல. ஆக தா�க� ேவ� ெமா� ேப�பவராக இ��தால,
“ஃ��”ைய ெத�வா��� ெபா��� த�க�� ெமா��� வழ��
பய�ப���மா� ப���ைர���ேறா�. க�ட�ற ெம�ெபா���
ெமா�ெபய���க�” ப�க��� இத� ெமா�ெபய���கைள� காணலா�. த���ம
ெம�ெபா�ைள� கா���� க�ட�ற ெம�ெபா�� அ�க ந�பக�
த�ைம�ைடய�3.
�ற�த �ல ெம�ெபா�� (Open Source Software)
��ட�த�ட க�ட�ற ெம�ெபா��கைள ஒ�த ெம� ெபா��கைளேய �ல�
�ற�த �ல ெம�ெபா�� என வழ���றா�க�. ����� ஒேர வைகயான
ெம�ெபா�ள��. நா�க� அ�க� க���ப���வதாக� க��� �ல உ�ம�கைள
அவ�க� ஏ��� ெகா���ளா�க�. ேம�� அவ�க� ஏ�காத க�ட�ற
ெம�ெபா�� உ�ம�க�� உ��. ஆனா� வைக�ைன ேவ�ப����
கா��வ�� உ�ள ���யாச�க� �ைறவானேத. ��ட�த�ட அைன��
க�ட�� ெம�ெபா��க�� �ற�த �ல ெம�ெபா�ேள. அேதேபா� ��ட�த�ட
அைன�� �ற�த �ல ெம�ெபா��� க�ட�றைவேய.
நா�க� க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�� பத�ைதேய �����ேறா�. ஏென��
அ� �த�தர�ைத ����ற�. �ற�த �ல� அ�ப� இ�ைல.
ெபா��தள ெம�ெபா�� (Public Domain Software)
ப����ைம� ெபறாத ெம�ெபா�� ெபா��தள ெம�ெபா�ளா�� �ல �ர�க�
ெபா��தளமா� இ��தா�, அ� கா�ெலஃ�� ெபற�படாத க�ட�ற
ெம�ெபா��க�� �ற�� வைகைய� சா��த�. இத� ெபா�� இவ��� �ல
நக�க� அ�ல� மா�ற�ப�ட வைகக� க�ட�� இ�லா� ேபாகலா�.
�ல ச�த��ப�க��, இய�க�த�க �ரெலா�� ெபா��ைடைமயாக இ��கலா�.
ஆனா� �ல �ர�க� �ைட�கா� ேபாகலா�. �ல �ர�க� �ைட�க�ெபறாத
காரண�தா� இ� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாகா�. அேத சமய� ெப��பாலான
க�ட�ற ெம�ெபா��க� ெபா��தளமாக �ைட�க�ெபறா�. அைவ ப����ைம
ெப�றைவ. ப����ைம ெப�றவ�க�, க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�ம� ஒ��ைன�
ெகா��, அதைன அைனவ�� �த�தரமாக� பய�ப��த அ�ம�
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வழ����ளன�.
�ல சமய�க�� ம�க� “ெபா��தள�” எ�பைத “இலவச�” அ�ல� “தானமாக�
�ைட�ப�” எ�� ெபா��ப��� ஏேனாதாேனாெவ�� பய�ப�����றன�.
ஆனா� “ெபா��தள�” எ�ப� ச�ட��யான வாசக�. அ� ப����ைம
ெச�ய�படாத� என� ���பாக ெபா�� த�வ�. ெத�� ெப�� ெபா���
நா�க� “ெபா��தள�” எ�� பத��ைன அ�ெபா��ேலேய பய� ப���மா�
ேக��� ெகா��ேறா�. ேவ� ெபா��கைள ��ட ேவ� பத�கைள
பய�ப����க�.
ெப��பாலான நா�க� ஒ�ப����ள, ெப�ேன (Berne) உட�ப��ைக��ப�,
எ�த�ப�� எ��ேம தானாகேவ ப����ைம ெப�றைவயா��றன. �ர�க����
இ� ெபா����. தா�க� எ��� �ரெலா�ைற� ெபா��தளமா�க ����னா�,
அத� �தான ப����ைம�ைன ��க ச�ட ��யான நடவ��ைகக� எ��க
ேவ������� இ�ைலெய��ல அ��ர� ப����ைம� ெப�றேத.
கா�ெலஃ�� ெம�ெபா�� (Copyleft Software)
க�ட�ற ெம�ெபா��� ��ேயாக ��க� அதைன ம� ��ேயாக�
ெச�ேவாைர அ�ஙன� ம���ேயாக� ெச���ேபா� அத� �� ��த�
க���கைள �ம�த அ�ம��கா��டா� அ� கா�ெலஃ� ெம�ெபா��. இத�
ெபா�� ெம�ெபா��� �ர�ெயா� நக��, அைவ மா�ற� ப�டா��, க�ட�ற
ெம�ெபா�ளாகேவ இ��க ேவ���. �� ��ட���, ெப��பா�� நா�
இய��� அைன�� ெம�ெபா�ைள�� கா�ெலஃ�� ெச�வ� வழ�க�.
ஏென�� நம� இல�� ‘க�ட�ற ெம�ெபா��” எ�� பத� வ������
�த�தர�கைள ஒ�ெவா� பயன���� வழ�க ேவ��� எ�பேத.
கா�ெலஃ�� ெபா�வானெதா� க��தா��. ஒ� �ரைல கா�ெலஃ��
ெச�வத��, தா�க� ஒ� வைகயான ��ேயாக ��கைள� பய�ப��த
ேவ���. கா�ெலஃ�� ��ேயாக ��கைள இய�ற� பல வ�க� உ�ளன. ஆ�
ெகா�ைகயள�� க�ட�ற ெம�ெபா���கான பல கா�ெலஃ�� உ�ம�க�
இ��கலா�. ஆனா� நைட�ைற�� கா�ெலஃ�� ெச�ய�ப�� அைன��
ெம�ெபா��� �� ெபா� ம�க� உ�ம� �ைன� பய�ப�����றன.
ெபா�வாக இ�ேவ� கா�ெலஃ�� உ�ம�க� “ெபா��தாதைவயாக” இ����.
இத� ெபா�� ஒ� உ�ம�ைத� பய�ப���� �ரெலா�ைற ம�ெறா�
உ�ம�ைத� பய� ப���� �ர�ட� ெபா���வ� ச�ட �ேராதமாக
இ��கலா�. ம�க� ஒேர கா�ெல�� உ�ம��ைன� பய�ப���வ� ச�க����
ந�ல�.
கா�ெலஃ�� ெச�ய�படாத க�ட�ற ெம�ெபா�� (Non-Copyleft Free Software)
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ெம�ெபா�ைள இய��யவ� அதைன ம���ேயாக� ெச�ய, மா�ற
ம��ம�லா� ��த� க���கைள ���க அ�ம�ய��தா� அ� கா�ெலஃ��
ெச�ய�படாத க�ட�ற ெம�ெபா��.
ஒ� ெம�ெபா�� க�ட�� இ���� அேத ேவைள�� கா�ெலஃ��
ெச�ய�படாத ேபானா�, அத� மா�ற�ப�ட வைகக�� �ல நக�க� க�ட��
இ�லா� ேபாகலா�. ெம�ெபா�� ��வன� ஒ��, மா��ேயா மா�றதவாேரா
அ��ரைல ஒ���, அத� இய�கவ�ல� ேகா��ைன த���ம ெம�ெபா�ளாக
��ேயா��கலா�.
எ�� ��ேடா �ைற (X Window System) இத�கான சா�றா��. எ��
க�சா��ய� (X Consortium) எ��11 (X11) தைன ெவ���� ��க�� ப� அ�
கா�ெலஃ�� ெச�ய�படாத க�ட�ற ெம�ெபா�ளா��. தா�க� ����னா�
அ���கைள� ெகா�ட�� க�ட�ற�மான அ�ெம�ெபா�ைள த�களா� ெபற
����. அேத சமய� க��ைடய வைகக�� உ�ளன. �ரபலமான க��க�
ம��� வைரகைல� தக�க� (Graphics Card)�ைட�க� ெப���றன. அவ���
க��ைடய வைகக� மா��ரேம இய���. தா�க� இ� வ�ெபா�ைள�
பய�ப���னா�, எ��11 (X11) த�கைள� ெபா��தம��� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளாகா�. எ��11 தைன உ�வா��ேவா� �ல கால�க��� எ��11
தைனேய க��ைடயதா�� ைவ����தன�.
��எ�(GPL) வைக ெம�ெபா�� (GPL-ed Software)
�ரெலா�ைற கா�ெலஃ�� ெச�ய பய�ப�� ��ேயாக ��க�� ��
ெபா�ம�க� உ�ம�� ஒ��. ெப��பாலான �� ெம�ெபா��க��� ��
��ட� அதைனேய ��ேயா��பத�கான ��யாக� பய�ப�����ற�.
�� அைம��
����� க�ட�ற ெம�ெபா�ளா�, நா�க� 1984���� உ�வா��ய ����
ேபா�றெதா� இய�� தள� �� அைம�பா��. ���� ேபா�றெதா�
இய��தள� பல �ர�கைள� ெகா�ட�. �� அைம�� அைன�� ��
ெம�ெபா��கைள�� ெட�� (TeX), எ�� ��ேடா அைம�� ேபா�ற ��
அ�லாத ெம�ெபா�ைள�� உ�ளட��ய�.
��ைமயான �� அைம��� �த� ேசாதைன ெவ��� 1996� இ��த�. இ�
1990 ���� உ�வா�க�ப�� வ�த �� ஹ��ைன�� (GNU
Hurd)உ�ளட�����த�. 2001� �� அைம�� (�� ஹ���� உ�ளட��ய)
ஓரள��� ந�பக�த�ைம வா��ததாக ப���ய� �வ��ய�. ஆனா� ஹ��
இ��� �ல ���யமான அ�ச�க� இ�லா� இ���ற�. அதனா� அ�
பரவலாக� பய�ப��த� ப�வ��ைல. அேத சமய�, ���� ��வா�கமா�ய,
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�ன��ைன� க�வாக� பய�ப���� ��/�ன�� அைம�� 1990 ���� �க�
ெப�ய ெவ���ைன� த���ள�.
க�ட�� இ��ப�ேவ ���� ேநா�கமாைகயா�, �� அைம��� ஒ�ெவா�
பாக�� க�ட�ற ெம�ெபா�ைள� ெகா����க ேவ���. அைவ அைன���
கா�ெலஃ�� ெப����க ேவ��� எ���ைல. ஆ���, ெதா����ப
இல��கைள அைடய உத�� எ�தெவா� க�ட�ற ெம�ெபா��� ச�ட�ப�
ெபா���த�� உக�தேத. ஒ�ெவா� பாக�� �� ெம�ெபா�ளாக�தா� இ��க
ேவ��� எ�ற க�டாய��ைல. �ற ��ட�களா� உ�வா�க�ப�ட க�ட�ற
ெம�ெபா��கைள �� உ�ளட����ள�, உ�ளட�க�� ெச���. உதாரண�
எ�� ��ேடா ��ட�.
�� �ர�க�
�� ெம�ெபா��க��� �கரானைவ �� �ர�களா��. ‘�’ எ�� ெபய�
ெகா�ட �ர� �� ெம�ெபா�ளானா� அ��� �ரலா��. �ல சமய�க��
அதைன நா�க� “�� ெபா�” என�� வழ��வ���.
�� ெம�ெபா��
�� ��ட��� ேம�பா�ைவ�� ெவ��ட�ப�� ெம�ெபா�� ��
ெம�ெபா�ளா��. ஒ� ெம�ெபா�� �� ெம�ெபா�� எ�றா� அதைன
நா�க� �� �ர� அ�ல� �� ெபா� என�� வழ��ேவா�. ெபா�க����
தர�ப�� Read Meேகா��� �� ெபா��� உத�� ைகேய�� அைவ
ஒ�ெறனேவ ெசா���. ேம�� க�ட�ற ெம�ெபா�� ப��ய� அைன�� ��
ெபா�கைள�� இன�கா��. ெப��பாலான �� ெம�ெபா�� கா�ெலஃ��
ெச�ய�ப�ட�. ஆனா� அைன��� அ�ல. ஆனா� அைன�� ��
ெம�ெபா��� க�டாய� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாக இ��த� ேவ���.
�� ெம�ெபா��க�� �ல க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள��
ப�யாள�களா� இய�ற�ப���ளன. ஆனா� ெப��பாலான ��
ெம�ெபா��க� த�னா�வல�களா� ப�க��க�ப�டைவ. ப�க��க�ப�ட �ல
ெம�ெபா��க�� �லவ���� க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள
ப����ைம� ெப���ள�. �ல அதைன இய��யவ�� ப����ைம� ெப�றைவ.
க��ைடய ெம�ெபா�� (Non-free Software)
க�ட�ற ெம�ெபா��� அட�காதைவ க��ைடய ெம�ெபா�ளா��. இ�
�ைற க�ட�ற ெம�ெபா�� (Semi Free Software) ம��� த���ம
ெம�ெபா��கைள உ�ளட��ய�.
�ைற க�ட�ற ெம�ெபா�� (Semi-free Software)
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த�ெயா�வ���, இலாபம�ற ேநா�க�க��காக, பய�ப��த, நகெல��க,
��ேயா��க ம��� (மா�ப�ட ெவ���க�� வழ�க�கைள�� ேச���)
அ�ம� வழ��வ� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ளா��. இ� க�ட�ற
ெம�ெபா�� அ�ல. ��� (PGP) இத�� உக�த உதாரண�.
அற��� வ� பா���றேபா� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�� த���ம
ெம�ெபா�ைள கா���� ேமலான�. ஆ��� அ� �ைறகைள ெகா���ள�.
அதைன நா� க�ட�ற இய��தள�க�� பய�ப��த இயலா�. கா�ெலஃ���
க���பா�க� அைனவர� அ��யாவசமான �த�தர�கைள�� பா�கா���
வ�ண� வ�வைம�க�ப���ள�. ந�ைம� ெபா��த வைர, ஒ� �ரைல
பய�ப��தவ�� ஏ��ைடய� க���பா� எ�ப�, அத� �� ம�றவ�
க���பா� எைத�� �����ட� �டா� எ�பேத. ����� �யநல�தா�
உ�த�ப�ட, ��த� க���பா�கைள� ெகா�� �ள����றன, �ைற க�ட�ற
ெம�ெபா��க�.
�ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள க�ட�ற இய��தளெமா��� இைண�ப�
எ�ப� இயலேவ இயலா�. ஏென�� இய�க தள��� ��ேயாக உ�ைம
எ�ப� அத�� அட��� அைன�� �ர�க�� ��ேயாக ��க�� ெதா���
ஆ��. �ைற க�ட�ற �ரெலா�ைற இைண�பெத�ப� �� இய��
தள��ைன�ேம �ைற�ைடய தா�����. இர�� காரண�க��காக அ�ஙன�
�க�வைத� த���க ������ேறா�.
* க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�ப� அைனவ���மான� என நா�க� �டமாக
ந���ேறா�. ப��க�, ெபா��ேபா�� ேபா�றவ�ைற� தா�� வ��தக�ைத��
ேச���. நா�க� ��ைமயான �� அைம��ைன பய�ப��த வ�மா�
வ�க�கைள அைழ�க ������ேறா�. ஆைகயா� �ைற க�ட�ற
ெம�ெபா�ைள அ�� நா� இைண�க� �டா�.
* �� / �ன�ஸ உ���ட வ�க��யான க�ட�ற இய��தள�க� �க��
���யமானைவ. ேம�� பயன�க� வ�க��யாக வ�� வழ�க�கைள
ஆத����றன�. க�ட�ற இய��தளெமா��� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள
உ�ளட��வெத�ப� அத� வ�க ��யான வ���கைள பா����.
‘க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள’ வ��தக ேநா�கம�ற ஒ� அைம�பா��.
ஆகேவ ச�ட��யாக “த�னக�ேத” �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள அ�
பய�ப��தலா�. ஆனா� நா�க� அதைன ெச�வ��ைல. அ� ����
ேச��க�த�க ஒ� �ரைல� ெப�வத�கான எ�க�� ஆ�றைல �ைற��
ம����வதா��.
ெம�ெபா�ளா� ெச�ய�த�க ஒ� ப� இ���ற� எ�றா�, அ�ப�ைய
ெச�ய�க�த�க க��ற �ர� �ைட��� வைர, �� அைம��� இைடெவ�

93

இ���ற�. “இ�ப�ைய� ெச�வத�� ���� �ர� இ�ைல, ஆைகயா�
அ�ப�ெயா�ைற� தா�க� இய����க� என நா�க� எ��பா����ேறா�”.
என நா� த�னா�வல�க���� ெசா�ல ேவ���. ஒ� கா� நாேம அத�
ெபா��� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள பய�ப����ேறா� எ�றா�, அ�
நா� ெசா�வைத நாேம �ைற�� ம����வதா��. அ� க�ட�ற மா��ைன
உ�வா��வ�� உ�ள உ�ேவக�ைத (ந��ைடேய�� நா� ெசா�வைத�
ேக�ேபா�ட���) உ������. ஆைகயா� நா� அதைன ெச�வ��ைல.
த���ம ெம�ெபா�� (Proprietary Software)
க�ட�ற ம��� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா��� அ�லாத ெம�ெபா�� த���ம
ெம�ெபா�ளா��. அத� பய�பா�, ம���ேயாக�, மா�ற� தைட
ெச�ய�ப������ அ�ல� அத�ெகன தா�க� அ�ம�ெபற ேவ�������
அ�ல� க�ட�� ெச�ய இயலாதப��� அ�க� தைடகைள ெகா������.
த���ம ெம�ெபா�� ஒ���� மா��ைன இய��� ஒ� ேநா�க��ைன�
த�ர ேவெற�த ேநா�க���காக�� எ�க� க��க�� த���ம
ெம�ெபா��கைள ��வ இயலா� எ��� ெந��ைன க�ட�ற ெம�ெபா��
அற�க�டைள கைட�����ற�. இைத� த���� த���ம ெம�ெபா�ைள
��வத�கான காரண� எ��� இ��பதாக எ�க���� ேதா�ற��ைல.
உதாரண���� 1980 க�� ����ைன எ�க� க��க�� ���வைத
நா�க� ஏ��ைடயதாக� க��ேனா�. ஏbன� அதைன ���ஸு�� க�ட�ற
மா��ைன� இய�ற பய�ப���வ�ேதா�. த�சமய�, க�ட�ற இய��தள�க�
�ைட���ற காரண�தா�, இ�காரண� இ��� ெபா��தா�. எ�க�
இட�����த அைன�� க��ைடய இய�� தள�கைள�� நா�க� ஒ���
��ேடா�. நா�க� ���� எ�தெவா� க���� இ� க�ட�ற இய��
தள�கைள ெகா�ேட இய�க ேவ���.
���� பயன�கேளா அ�ல� ����� ப�க��பவ�கேளா இ���கைள
க�டாய� கைட���க ேவ��� என நா�க� க�டாய�ப��த��ைல. இ�
எ�க��� நா�கேள �����ெகா�ட ஒ��. ஆனா� தா�க�� அ�ஙன�
கைட���க� ��மா����க� என ந����ேறா�.
இலவச ெம�ெபா�� (Freeware)
“இலவச
இ�ைல.
�ர�க�
���க�
“இலவச

ெம�ெபா��” எ�� பத���� ஏ�க�த�க எ�தெவா� �ள�க��
ஆனா� ெபா�வாக அைவ மா�ற��ைன அ�ம��கா�, (அவ��� �ல
�ைட�க� ெபறாததா�) ம���ேயாக��ைன அ�ம���� ெபா�கைள�
பய�ப���றன. இ�ெபா�க� க�ட�ற ெம�ெபா�� அ�ல. ஆைகயா�
ெம�ெபா��” எ�பைத க�ட�ற ெம�ெபா�ைள� ���க பய�ப��த
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ேவ�டா�.
ப�� ெம�ெபா�� (Shareware)
ம���ேயாக� ெச�வத�கான அ�ம��ட�, அேத சமய� நகெலா�ைற
ெதாட���யாக� பய�ப���� ஒ�வ� உ�ம� க�டண�ைத ெச��த ேவ���
என� ெசா�வ� ப�� ெம�ெபா�ளா��. ப�� ெம�ெபா�� க�ட�ற
ெம�ெபா��� அ�ல� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா��� அ�ல. அத�� இர��
காரண�க� உ�ளன.
* ெப��பாலான ப�� ெம�ெபா��க��� �ல �ர�க� �ைட�ப��ைல. எனேவ
த�களா� �ரைல மா��வ� எ�ப� ��யேவ ��யா�.
* நகெல��கேவா ��வேவா உ�ம� க�டண� ெசல�தா� பய�ப����
அ�ம��ட�, ப�� ெம�ெபா�� வ�வ��ைல. இலாப ேநா�கம�ற
ெசய�க��காக� பய�ப���� ம�க���� இ� ெபா����. (நைட�ைற��
ம�க� ��ேயாக ��கைள �ற�க��� ��� ��� ��வா�க�, ஆனா�
��க� அதைன அ�ம�யா�).
த�யா� ெம�ெபா�� (Private Software)
பயன� ஒ�வ��காக உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா�� த�யா� ெம�ெபா�ளா��.
(சாதாரணமாக ஒ� அைம���ேகா அ�ல� ��வன���ேகா) அ�தபயன� அதைன
த�னக�ேத ைவ��� ெகா�� பய�ப���வா�. அத� �ல �ர�கைளேயா
அ�ல� இ�ம�கைளேயா ெவ��ட மா�டா�. த�யா� �ரலான� அத�
�ர�ேயக� பயன� அத� �� �� உ�ம�� ெகா����தா� அ�க
���ய��வம�லாத க�ட�ற ெம�ெபா�ளா�ற�. ஆனா�, ஆ��� ேநா����ற
ெபா�� அ�தைகய ெம�ெபா�� க�ட�ற ெம�ெபா�ளா இ�ைலயா என�
ேக�ப�� அ��த� எ��� இ�ைல.
ெபா�வாக �ரெலா�ைற உ�வா����� அதைன ெவ��டா� இ��பைத
தவறாக நா�க� க��வ� இ�ைல. �க�� பய��ள ஒ� �ரைல ெவ��டா�
இ��ப� மா�ட�ைத ச�கட���� உ�ளா��வ� என� ேதா���
ச�த��ப�க�� உ��. ஆ��� ெப��பாலான �ர�க� அ�ப�ெயா���
�ரமாதமானைவ அ�ல. அவ�ைற ெவ��டா� இ��பதா� ���பாக எ�த�
�ைம�� இ�ைல. ஆக க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��� ெகா�ைகக����
த�யா� ெம�ெபா�� உ�வா�க����� எ�த �ர�பா�� �ைடயா�.
ெப��பா�� �ரலாள�க��கான அைன�� ேவைல வா���க�ேம த�யா�
ெம�ெபா�� உ�வா�க���தா� உ�ளன. ஆைகயா� ெப��பாலான �ரலா�க�
ப�க� க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க�ேதா� ெபா�����ற வைக��
இ��கலா� அ�ல� இ����றன.
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க�ட�ற ெம�ெபா�� (Free Software)
எவ�� பய�ப��த, நகெல��க ம��� மா��ேயா மா�றாதவாேரா, �ைல�ேகா
அ�ல� தானமாகேவா ��ேயா��க���ய அ�ம��ட� வ�வ� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளா��. ���பாக, இத� ெபா�� எ�னெவ�றா� �ல �ர�
�ைட�க�ெபற ேவ���. “�லம�ற� ெம�ெபா�ளாகா�” – இத�
எ�ைமயான �ள�கமா��. ெம�ெபா�ெளா�� க�ட�� இ���மா��
அதைன தாராளமாக �� அ�ல� க�ட�ற ��/�ன�� ேபா�ற
இய��தள�க�� ேச����ெகா�ளலா�.
ப�ேவ� �னா�க��, ஒ���� ேம�ப�ட வ�க�� அவ���கான �ைடக�
��மா��க�ப�டா�� �ரெலா�� க�ட�றதாக இ����. �ரைல க�ட�றதாக
ஆ�க பல வ�க� உ�ளன. �ல ேவ�பா�க� �ேழ ெகா��க�ப���ளன.
�����ட க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�ம�க� ���� அ�ய, உ�ம�க��
ப��ய�1ப�க��� �ைண�ைன நாட��.
க�ட�ற ெம�ெபா�� ��தைல�ைன அ��பைடயாக� ெகா�ட�. �ைலைய
அ�ல. ஆனா� த���ம ெம�ெபா�� ��வன�க� �ல சமய� “ஃ��
சா��ேவ�” எ�பைத �ைல�ைன� ���பத�காக� பய�ப���வ���. இ�ம
(Binary) �ைல��, �ைல எ��� ெகா��காமேல, த�களா� வா�க இய�� என
ெபா�� ெகா�ளலா�. �ல சமய� தா�க� வா��� க���ட� அத� நக�
ஒ�� ெகா��க�ப������ என� ெபா�� ெகா�வ���. இத��� ��
��ட��� நா� ஃ�� சா�ஃ�ேவா எ�� ெசா�வத��� எ�தெவா� ெதாட���
இ�ைல.
���யமான இ��ழ�ப�தா�, ஒ� ெம�ெபா�� ��வன� அத� பைட�� ஃ��
சா�ஃ�ேவ� என ெசா�னா�, அ�வழ�க�� ���ைறக��, க�ட�ற
ெம�ெபா�� வ������ �த�தர�க� பயன�க��� ெம�யாகேவ
வழ�க�ப���ளதா என எ�ெபா��� உ�� ெச��ெகா�ள��. �ல சமய� அ�
உ�ைமயாகேவ க�ட�ற ெம�ெபா�ளாக இ��கலா�. அ�ல� இ�லாம��
ேபாகலா�.
பல ெமா�க� ��தைல எ�� ெபா��� வ�� “ஃ��” ��� �ைலேய��
இ�ைலெயன ெபா��ப�� “ஃ��” ��� இ� ேவ� ெசா�கைள ெகா��
�ள����றன. உதாரண���� �ெர��� “��ேர” ம��� “�ரா���”
ஆ��ல��� அ�ப� இ�ைல. “�ரா��” எ�ெறா� ெசா����.
�ழ�ப��லாம� அ� �ைல�ைன� �����ற�. ெத�வாக ��தைலைய
����� ெசா���ைல. ஆக தா�க� ேவ� ெமா� ேப�பவராக இ��தால,
“ஃ��”ைய ெத�வா��� ெபா��� த�க�� ெமா��� வழ��
பய�ப���மா� ப���ைர���ேறா�. க�ட�ற ெம�ெபா���
ெமா�ெபய���க�” ப�க��� இத� ெமா�ெபய���கைள� காணலா�. த���ம
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ெம�ெபா�ைள� கா���� க�ட�ற ெம�ெபா�� அ�க ந�பக�
த�ைம�ைடய�3.
�ற�த �ல ெம�ெபா�� (Open Source Software)
��ட�த�ட க�ட�ற ெம�ெபா��கைள ஒ�த ெம� ெபா��கைளேய �ல�
�ற�த �ல ெம�ெபா�� என வழ���றா�க�. ����� ஒேர வைகயான
ெம�ெபா�ள��. நா�க� அ�க� க���ப���வதாக� க��� �ல உ�ம�கைள
அவ�க� ஏ��� ெகா���ளா�க�. ேம�� அவ�க� ஏ�காத க�ட�ற
ெம�ெபா�� உ�ம�க�� உ��. ஆனா� வைக�ைன ேவ�ப����
கா��வ�� உ�ள ���யாச�க� �ைறவானேத. ��ட�த�ட அைன��
க�ட�� ெம�ெபா��க�� �ற�த �ல ெம�ெபா�ேள. அேதேபா� ��ட�த�ட
அைன�� �ற�த �ல ெம�ெபா��� க�ட�றைவேய.
நா�க� க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�� பத�ைதேய �����ேறா�. ஏென��
அ� �த�தர�ைத ����ற�. �ற�த �ல� அ�ப� இ�ைல.
ெபா��தள ெம�ெபா�� (Public Domain Software)
ப����ைம� ெபறாத ெம�ெபா�� ெபா��தள ெம�ெபா�ளா�� �ல �ர�க�
ெபா��தளமா� இ��தா�, அ� கா�ெலஃ�� ெபற�படாத க�ட�ற
ெம�ெபா��க�� �ற�� வைகைய� சா��த�. இத� ெபா�� இவ��� �ல
நக�க� அ�ல� மா�ற�ப�ட வைகக� க�ட�� இ�லா� ேபாகலா�.
�ல ச�த��ப�க��, இய�க�த�க �ரெலா�� ெபா��ைடைமயாக இ��கலா�.
ஆனா� �ல �ர�க� �ைட�கா� ேபாகலா�. �ல �ர�க� �ைட�க�ெபறாத
காரண�தா� இ� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாகா�. அேத சமய� ெப��பாலான
க�ட�ற ெம�ெபா��க� ெபா��தளமாக �ைட�க�ெபறா�. அைவ ப����ைம
ெப�றைவ. ப����ைம ெப�றவ�க�, க�ட�ற ெம�ெபா�� உ�ம� ஒ��ைன�
ெகா��, அதைன அைனவ�� �த�தரமாக� பய�ப��த அ�ம�
வழ����ளன�.
�ல சமய�க�� ம�க� “ெபா��தள�” எ�பைத “இலவச�” அ�ல� “தானமாக�
�ைட�ப�” எ�� ெபா��ப��� ஏேனாதாேனாெவ�� பய�ப�����றன�.
ஆனா� “ெபா��தள�” எ�ப� ச�ட��யான வாசக�. அ� ப����ைம
ெச�ய�படாத� என� ���பாக ெபா�� த�வ�. ெத�� ெப�� ெபா���
நா�க� “ெபா��தள�” எ�� பத��ைன அ�ெபா��ேலேய பய� ப���மா�
ேக��� ெகா��ேறா�. ேவ� ெபா��கைள ��ட ேவ� பத�கைள
பய�ப����க�.
ெப��பாலான நா�க� ஒ�ப����ள, ெப�ேன (Berne) உட�ப��ைக��ப�,
எ�த�ப�� எ��ேம தானாகேவ ப����ைம ெப�றைவயா��றன. �ர�க���� 97

இ� ெபா����. தா�க� எ��� �ரெலா�ைற� ெபா��தளமா�க ����னா�,
அத� �தான ப����ைம�ைன ��க ச�ட ��யான நடவ��ைகக� எ��க
ேவ������� இ�ைலெய��ல அ��ர� ப����ைம� ெப�றேத.
கா�ெலஃ�� ெம�ெபா�� (Copyleft Software)
க�ட�ற ெம�ெபா��� ��ேயாக ��க� அதைன ம� ��ேயாக�
ெச�ேவாைர அ�ஙன� ம���ேயாக� ெச���ேபா� அத� �� ��த�
க���கைள �ம�த அ�ம��கா��டா� அ� கா�ெலஃ� ெம�ெபா��. இத�
ெபா�� ெம�ெபா��� �ர�ெயா� நக��, அைவ மா�ற� ப�டா��, க�ட�ற
ெம�ெபா�ளாகேவ இ��க ேவ���. �� ��ட���, ெப��பா�� நா�
இய��� அைன�� ெம�ெபா�ைள�� கா�ெலஃ�� ெச�வ� வழ�க�.
ஏென�� நம� இல�� ‘க�ட�ற ெம�ெபா��” எ�� பத� வ������
�த�தர�கைள ஒ�ெவா� பயன���� வழ�க ேவ��� எ�பேத.
கா�ெலஃ�� ெபா�வானெதா� க��தா��. ஒ� �ரைல கா�ெலஃ��
ெச�வத��, தா�க� ஒ� வைகயான ��ேயாக ��கைள� பய�ப��த
ேவ���. கா�ெலஃ�� ��ேயாக ��கைள இய�ற� பல வ�க� உ�ளன. ஆ�
ெகா�ைகயள�� க�ட�ற ெம�ெபா���கான பல கா�ெலஃ�� உ�ம�க�
இ��கலா�. ஆனா� நைட�ைற�� கா�ெலஃ�� ெச�ய�ப�� அைன��
ெம�ெபா��� �� ெபா� ம�க� உ�ம� �ைன� பய�ப�����றன.
ெபா�வாக இ�ேவ� கா�ெலஃ�� உ�ம�க� “ெபா��தாதைவயாக” இ����.
இத� ெபா�� ஒ� உ�ம�ைத� பய�ப���� �ரெலா�ைற ம�ெறா�
உ�ம�ைத� பய� ப���� �ர�ட� ெபா���வ� ச�ட �ேராதமாக
இ��கலா�. ம�க� ஒேர கா�ெல�� உ�ம��ைன� பய�ப���வ� ச�க����
ந�ல�.
கா�ெலஃ�� ெச�ய�படாத க�ட�ற ெம�ெபா�� (Non-Copyleft Free Software)
ெம�ெபா�ைள இய��யவ� அதைன ம���ேயாக� ெச�ய, மா�ற
ம��ம�லா� ��த� க���கைள ���க அ�ம�ய��தா� அ� கா�ெலஃ��
ெச�ய�படாத க�ட�ற ெம�ெபா��.
ஒ� ெம�ெபா�� க�ட�� இ���� அேத ேவைள�� கா�ெலஃ��
ெச�ய�படாத ேபானா�, அத� மா�ற�ப�ட வைகக�� �ல நக�க� க�ட��
இ�லா� ேபாகலா�. ெம�ெபா�� ��வன� ஒ��, மா��ேயா மா�றதவாேரா
அ��ரைல ஒ���, அத� இய�கவ�ல� ேகா��ைன த���ம ெம�ெபா�ளாக
��ேயா��கலா�.
எ�� ��ேடா �ைற (X Window System) இத�கான சா�றா��. எ��
க�சா��ய� (X Consortium) எ��11 (X11) தைன ெவ���� ��க�� ப� அ�
98

கா�ெலஃ�� ெச�ய�படாத க�ட�ற ெம�ெபா�ளா��. தா�க� ����னா�
அ���கைள� ெகா�ட�� க�ட�ற�மான அ�ெம�ெபா�ைள த�களா� ெபற
����. அேத சமய� க��ைடய வைகக�� உ�ளன. �ரபலமான க��க�
ம��� வைரகைல� தக�க� (Graphics Card)�ைட�க� ெப���றன. அவ���
க��ைடய வைகக� மா��ரேம இய���. தா�க� இ� வ�ெபா�ைள�
பய�ப���னா�, எ��11 (X11) த�கைள� ெபா��தம��� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளாகா�. எ��11 தைன உ�வா��ேவா� �ல கால�க��� எ��11
தைனேய க��ைடயதா�� ைவ����தன�.
��எ�(GPL) வைக ெம�ெபா�� (GPL-ed Software)
�ரெலா�ைற கா�ெலஃ�� ெச�ய பய�ப�� ��ேயாக ��க�� ��
ெபா�ம�க� உ�ம�� ஒ��. ெப��பாலான �� ெம�ெபா��க��� ��
��ட� அதைனேய ��ேயா��பத�கான ��யாக� பய�ப�����ற�.
�� அைம��
����� க�ட�ற ெம�ெபா�ளா�, நா�க� 1984���� உ�வா��ய ����
ேபா�றெதா� இய�� தள� �� அைம�பா��. ���� ேபா�றெதா�
இய��தள� பல �ர�கைள� ெகா�ட�. �� அைம�� அைன�� ��
ெம�ெபா��கைள�� ெட�� (TeX), எ�� ��ேடா அைம�� ேபா�ற ��
அ�லாத ெம�ெபா�ைள�� உ�ளட��ய�.
��ைமயான �� அைம��� �த� ேசாதைன ெவ��� 1996� இ��த�. இ�
1990 ���� உ�வா�க�ப�� வ�த �� ஹ��ைன�� (GNU
Hurd)உ�ளட�����த�. 2001� �� அைம�� (�� ஹ���� உ�ளட��ய)
ஓரள��� ந�பக�த�ைம வா��ததாக ப���ய� �வ��ய�. ஆனா� ஹ��
இ��� �ல ���யமான அ�ச�க� இ�லா� இ���ற�. அதனா� அ�
பரவலாக� பய�ப��த� ப�வ��ைல. அேத சமய�, ���� ��வா�கமா�ய,
�ன��ைன� க�வாக� பய�ப���� ��/�ன�� அைம�� 1990 ���� �க�
ெப�ய ெவ���ைன� த���ள�.
க�ட�� இ��ப�ேவ ���� ேநா�கமாைகயா�, �� அைம��� ஒ�ெவா�
பாக�� க�ட�ற ெம�ெபா�ைள� ெகா����க ேவ���. அைவ அைன���
கா�ெலஃ�� ெப����க ேவ��� எ���ைல. ஆ���, ெதா����ப
இல��கைள அைடய உத�� எ�தெவா� க�ட�ற ெம�ெபா��� ச�ட�ப�
ெபா���த�� உக�தேத. ஒ�ெவா� பாக�� �� ெம�ெபா�ளாக�தா� இ��க
ேவ��� எ�ற க�டாய��ைல. �ற ��ட�களா� உ�வா�க�ப�ட க�ட�ற
ெம�ெபா��கைள �� உ�ளட����ள�, உ�ளட�க�� ெச���. உதாரண�
எ�� ��ேடா ��ட�.
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�� �ர�க�
�� ெம�ெபா��க��� �கரானைவ �� �ர�களா��. ‘�’ எ�� ெபய�
ெகா�ட �ர� �� ெம�ெபா�ளானா� அ��� �ரலா��. �ல சமய�க��
அதைன நா�க� “�� ெபா�” என�� வழ��வ���.
�� ெம�ெபா��
�� ��ட��� ேம�பா�ைவ�� ெவ��ட�ப�� ெம�ெபா�� ��
ெம�ெபா�ளா��. ஒ� ெம�ெபா�� �� ெம�ெபா�� எ�றா� அதைன
நா�க� �� �ர� அ�ல� �� ெபா� என�� வழ��ேவா�. ெபா�க����
தர�ப�� Read Meேகா��� �� ெபா��� உத�� ைகேய�� அைவ
ஒ�ெறனேவ ெசா���. ேம�� க�ட�ற ெம�ெபா�� ப��ய� அைன�� ��
ெபா�கைள�� இன�கா��. ெப��பாலான �� ெம�ெபா�� கா�ெலஃ��
ெச�ய�ப�ட�. ஆனா� அைன��� அ�ல. ஆனா� அைன�� ��
ெம�ெபா��� க�டாய� க�ட�ற ெம�ெபா�ளாக இ��த� ேவ���.
�� ெம�ெபா��க�� �ல க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள��
ப�யாள�களா� இய�ற�ப���ளன. ஆனா� ெப��பாலான ��
ெம�ெபா��க� த�னா�வல�களா� ப�க��க�ப�டைவ. ப�க��க�ப�ட �ல
ெம�ெபா��க�� �லவ���� க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள
ப����ைம� ெப���ள�. �ல அதைன இய��யவ�� ப����ைம� ெப�றைவ.
க��ைடய ெம�ெபா�� (Non-free Software)
க�ட�ற ெம�ெபா��� அட�காதைவ க��ைடய ெம�ெபா�ளா��. இ�
�ைற க�ட�ற ெம�ெபா�� (Semi Free Software) ம��� த���ம
ெம�ெபா��கைள உ�ளட��ய�.
�ைற க�ட�ற ெம�ெபா�� (Semi-free Software)
த�ெயா�வ���, இலாபம�ற ேநா�க�க��காக, பய�ப��த, நகெல��க,
��ேயா��க ம��� (மா�ப�ட ெவ���க�� வழ�க�கைள�� ேச���)
அ�ம� வழ��வ� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ளா��. இ� க�ட�ற
ெம�ெபா�� அ�ல. ��� (PGP) இத�� உக�த உதாரண�.
அற��� வ� பா���றேபா� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�� த���ம
ெம�ெபா�ைள கா���� ேமலான�. ஆ��� அ� �ைறகைள ெகா���ள�.
அதைன நா� க�ட�ற இய��தள�க�� பய�ப��த இயலா�. கா�ெலஃ���
க���பா�க� அைனவர� அ��யாவசமான �த�தர�கைள�� பா�கா���
வ�ண� வ�வைம�க�ப���ள�. ந�ைம� ெபா��த வைர, ஒ� �ரைல
பய�ப��தவ�� ஏ��ைடய� க���பா� எ�ப�, அத� �� ம�றவ�
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க���பா� எைத�� �����ட� �டா� எ�பேத. ����� �யநல�தா�
உ�த�ப�ட, ��த� க���பா�கைள� ெகா�� �ள����றன, �ைற க�ட�ற
ெம�ெபா��க�.
�ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள க�ட�ற இய��தளெமா��� இைண�ப�
எ�ப� இயலேவ இயலா�. ஏென�� இய�க தள��� ��ேயாக உ�ைம
எ�ப� அத�� அட��� அைன�� �ர�க�� ��ேயாக ��க�� ெதா���
ஆ��. �ைற க�ட�ற �ரெலா�ைற இைண�பெத�ப� �� இய��
தள��ைன�ேம �ைற�ைடய தா�����. இர�� காரண�க��காக அ�ஙன�
�க�வைத� த���க ������ேறா�.
* க�ட�ற ெம�ெபா�� எ�ப� அைனவ���மான� என நா�க� �டமாக
ந���ேறா�. ப��க�, ெபா��ேபா�� ேபா�றவ�ைற� தா�� வ��தக�ைத��
ேச���. நா�க� ��ைமயான �� அைம��ைன பய�ப��த வ�மா�
வ�க�கைள அைழ�க ������ேறா�. ஆைகயா� �ைற க�ட�ற
ெம�ெபா�ைள அ�� நா� இைண�க� �டா�.
* �� / �ன�ஸ உ���ட வ�க��யான க�ட�ற இய��தள�க� �க��
���யமானைவ. ேம�� பயன�க� வ�க��யாக வ�� வழ�க�கைள
ஆத����றன�. க�ட�ற இய��தளெமா��� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள
உ�ளட��வெத�ப� அத� வ�க ��யான வ���கைள பா����.
‘க�ட�ற ெம�ெபா�� அற�க�டைள’ வ��தக ேநா�கம�ற ஒ� அைம�பா��.
ஆகேவ ச�ட��யாக “த�னக�ேத” �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள அ�
பய�ப��தலா�. ஆனா� நா�க� அதைன ெச�வ��ைல. அ� ����
ேச��க�த�க ஒ� �ரைல� ெப�வத�கான எ�க�� ஆ�றைல �ைற��
ம����வதா��.
ெம�ெபா�ளா� ெச�ய�த�க ஒ� ப� இ���ற� எ�றா�, அ�ப�ைய
ெச�ய�க�த�க க��ற �ர� �ைட��� வைர, �� அைம��� இைடெவ�
இ���ற�. “இ�ப�ைய� ெச�வத�� ���� �ர� இ�ைல, ஆைகயா�
அ�ப�ெயா�ைற� தா�க� இய����க� என நா�க� எ��பா����ேறா�”.
என நா� த�னா�வல�க���� ெசா�ல ேவ���. ஒ� கா� நாேம அத�
ெபா��� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா�ைள பய�ப����ேறா� எ�றா�, அ�
நா� ெசா�வைத நாேம �ைற�� ம����வதா��. அ� க�ட�ற மா��ைன
உ�வா��வ�� உ�ள உ�ேவக�ைத (ந��ைடேய�� நா� ெசா�வைத�
ேக�ேபா�ட���) உ������. ஆைகயா� நா� அதைன ெச�வ��ைல.
த���ம ெம�ெபா�� (Proprietary Software)
க�ட�ற ம��� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா��� அ�லாத ெம�ெபா�� த���ம
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ெம�ெபா�ளா��. அத� பய�பா�, ம���ேயாக�, மா�ற� தைட
ெச�ய�ப������ அ�ல� அத�ெகன தா�க� அ�ம�ெபற ேவ�������
அ�ல� க�ட�� ெச�ய இயலாதப��� அ�க� தைடகைள ெகா������.
த���ம ெம�ெபா�� ஒ���� மா��ைன இய��� ஒ� ேநா�க��ைன�
த�ர ேவெற�த ேநா�க���காக�� எ�க� க��க�� த���ம
ெம�ெபா��கைள ��வ இயலா� எ��� ெந��ைன க�ட�ற ெம�ெபா��
அற�க�டைள கைட�����ற�. இைத� த���� த���ம ெம�ெபா�ைள
��வத�கான காரண� எ��� இ��பதாக எ�க���� ேதா�ற��ைல.
உதாரண���� 1980 க�� ����ைன எ�க� க��க�� ���வைத
நா�க� ஏ��ைடயதாக� க��ேனா�. ஏbன� அதைன ���ஸு�� க�ட�ற
மா��ைன� இய�ற பய�ப���வ�ேதா�. த�சமய�, க�ட�ற இய��தள�க�
�ைட���ற காரண�தா�, இ�காரண� இ��� ெபா��தா�. எ�க�
இட�����த அைன�� க��ைடய இய�� தள�கைள�� நா�க� ஒ���
��ேடா�. நா�க� ���� எ�தெவா� க���� இ� க�ட�ற இய��
தள�கைள ெகா�ேட இய�க ேவ���.
���� பயன�கேளா அ�ல� ����� ப�க��பவ�கேளா இ���கைள
க�டாய� கைட���க ேவ��� என நா�க� க�டாய�ப��த��ைல. இ�
எ�க��� நா�கேள �����ெகா�ட ஒ��. ஆனா� தா�க�� அ�ஙன�
கைட���க� ��மா����க� என ந����ேறா�.
இலவச ெம�ெபா�� (Freeware)
“இலவச ெம�ெபா��” எ�� பத���� ஏ�க�த�க எ�தெவா� �ள�க��
இ�ைல. ஆனா� ெபா�வாக அைவ மா�ற��ைன அ�ம��கா�, (அவ��� �ல
�ர�க� �ைட�க� ெபறாததா�) ம���ேயாக��ைன அ�ம���� ெபா�கைள�
���க� பய�ப���றன. இ�ெபா�க� க�ட�ற ெம�ெபா�� அ�ல. ஆைகயா�
“இலவச ெம�ெபா��” எ�பைத க�ட�ற ெம�ெபா�ைள� ���க பய�ப��த
ேவ�டா�.
ப�� ெம�ெபா�� (Shareware)
ம���ேயாக� ெச�வத�கான அ�ம��ட�, அேத சமய� நகெலா�ைற
ெதாட���யாக� பய�ப���� ஒ�வ� உ�ம� க�டண�ைத ெச��த ேவ���
என� ெசா�வ� ப�� ெம�ெபா�ளா��. ப�� ெம�ெபா�� க�ட�ற
ெம�ெபா��� அ�ல� �ைற க�ட�ற ெம�ெபா��� அ�ல. அத�� இர��
காரண�க� உ�ளன.
* ெப��பாலான ப�� ெம�ெபா��க��� �ல �ர�க� �ைட�ப��ைல. எனேவ
த�களா� �ரைல மா��வ� எ�ப� ��யேவ ��யா�.
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* நகெல��கேவா ��வேவா உ�ம� க�டண� ெசல�தா� பய�ப����
அ�ம��ட�, ப�� ெம�ெபா�� வ�வ��ைல. இலாப ேநா�கம�ற
ெசய�க��காக� பய�ப���� ம�க���� இ� ெபா����. (நைட�ைற��
ம�க� ��ேயாக ��கைள �ற�க��� ��� ��� ��வா�க�, ஆனா�
��க� அதைன அ�ம�யா�).
த�யா� ெம�ெபா�� (Private Software)
பயன� ஒ�வ��காக உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா�� த�யா� ெம�ெபா�ளா��.
(சாதாரணமாக ஒ� அைம���ேகா அ�ல� ��வன���ேகா) அ�தபயன� அதைன
த�னக�ேத ைவ��� ெகா�� பய�ப���வா�. அத� �ல �ர�கைளேயா
அ�ல� இ�ம�கைளேயா ெவ��ட மா�டா�. த�யா� �ரலான� அத�
�ர�ேயக� பயன� அத� �� �� உ�ம�� ெகா����தா� அ�க
���ய��வம�லாத க�ட�ற ெம�ெபா�ளா�ற�. ஆனா�, ஆ��� ேநா����ற
ெபா�� அ�தைகய ெம�ெபா�� க�ட�ற ெம�ெபா�ளா இ�ைலயா என�
ேக�ப�� அ��த� எ��� இ�ைல.
ெபா�வாக �ரெலா�ைற உ�வா����� அதைன ெவ��டா� இ��பைத
தவறாக நா�க� க��வ� இ�ைல. �க�� பய��ள ஒ� �ரைல ெவ��டா�
இ��ப� மா�ட�ைத ச�கட���� உ�ளா��வ� என� ேதா���
ச�த��ப�க�� உ��. ஆ��� ெப��பாலான �ர�க� அ�ப�ெயா���
�ரமாதமானைவ அ�ல. அவ�ைற ெவ��டா� இ��பதா� ���பாக எ�த�
�ைம�� இ�ைல. ஆக க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க��� ெகா�ைகக����
த�யா� ெம�ெபா�� உ�வா�க����� எ�த �ர�பா�� �ைடயா�.
ெப��பா�� �ரலாள�க��கான அைன�� ேவைல வா���க�ேம த�யா�
ெம�ெபா�� உ�வா�க���தா� உ�ளன. ஆைகயா� ெப��பாலான �ரலா�க�
ப�க� க�ட�ற ெம�ெபா�� இய�க�ேதா� ெபா�����ற வைக��
இ��கலா� அ�ல� இ����றன.
வ��தக ெம�ெபா�� (Commercial Software)
ெம�ெபா��� பய�பா�டா� பண� ஈ��� ெபா��� வ�க
��வனெமா�றா� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா�� வ��தக ெம�ெபா�ளா��.
“வ��தக�” ம��� “த���ம�” இர��� ஒ�ற�ல. �ைகயான வ��தக
ேநா�க�ைடய� த���ம ெம�ெபா��. ஆனா� வ��தக ��யான க�ட�ற
ெம�ெபா��� உ��, வ��தக ேநா�கம�ற க��ைடய ெம�ெபா��� உ��.
உதாரண���� �� அடா (Ada) எ�ெபா��ேம �� ெபா� ம�க� உ�ம���
�� ��ேயா��க� ப���ற�. ேம�� அத� ஒ�ெவா� நக�� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளா��. ஆனா� அதைன உ�வா��ேவா� ஆதர� ஒ�ப�த�கைள
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��பா�க�. அத� ��பைன� �ர��� ந�ல வா��ைகயாள�கைள� ெதாட���
ெகா��� ேபா�, �ல சமய� வா��ைகயாள�, “வ��தக ஒ��� ஒ��
எ�க��� ேபா�மானதாக இ���� என� ெசா�வ���” “�� அடா ஒ�
வ��தக ஒ���. அ� க�ட�ற ெம�ெபா��� �ட என ��பைனயாள�
ப�ல��பா�”.
�� ��ட�ைத ெபா��த வைர�� ���ய��வ� ேவ� �தமாக இ����ற�.
���யமான �டய� எ�னெவ�றா� �� அடா ஒ� க�ட�ற ெம�ெபா��.
அ� வ��தக ��யாக இ��பதா� ஏ�ப�� ��த� உ�வா�க� ��சய�
பய��ளேத.
வ��தக ��யான க�ட�ற ெம�ெபா�� சா��ய� எ�� ����ண�ைவ
ஏ�ப��த உத��க�. “த���ம�” எ�� ேபா� “வ��தக ��யான�” என�
ெசா�லா� இ��க �ய���பத� �ல� இதைன� தா�க� ெச�யலா�.

ேம�ேகா�க�
(1) http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
(2) http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html
(3) http://www.gnu.org/software/reliability.html
(4) http://www.gnu.org/directory

ெம�ெபா��� பய�பா�டா� பண� ஈ��� ெபா��� வ�க
��வனெமா�றா� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா�� வ��தக ெம�ெபா�ளா��.
“வ��தக�” ம��� “த���ம�” இர��� ஒ�ற�ல. �ைகயான வ��தக
ேநா�க�ைடய� த���ம ெம�ெபா��. ஆனா� வ��தக ��யான க�ட�ற
ெம�ெபா��� உ��, வ��தக ேநா�கம�ற க��ைடய ெம�ெபா��� உ��.
உதாரண���� �� அடா (Ada) எ�ெபா��ேம �� ெபா� ம�க� உ�ம���
�� ��ேயா��க� ப���ற�. ேம�� அத� ஒ�ெவா� நக�� க�ட�ற
ெம�ெபா�ளா��. ஆனா� அதைன உ�வா��ேவா� ஆதர� ஒ�ப�த�கைள
��பா�க�. அத� ��பைன� �ர��� ந�ல வா��ைகயாள�கைள� ெதாட���
ெகா��� ேபா�, �ல சமய� வா��ைகயாள�, “வ��தக ஒ��� ஒ��
எ�க��� ேபா�மானதாக இ���� என� ெசா�வ���” “�� அடா ஒ�
வ��தக ஒ���. அ� க�ட�ற ெம�ெபா��� �ட என ��பைனயாள�
ப�ல��பா�”.
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�� ��ட�ைத ெபா��த வைர�� ���ய��வ� ேவ� �தமாக இ����ற�.
���யமான �டய� எ�னெவ�றா� �� அடா ஒ� க�ட�ற ெம�ெபா��.
அ� வ��தக ��யாக இ��பதா� ஏ�ப�� ��த� உ�வா�க� ��சய�
பய��ளேத.
வ��தக ��யான க�ட�ற ெம�ெபா�� சா��ய� எ�� ����ண�ைவ
ஏ�ப��த உத��க�. “த���ம�” எ�� ேபா� “வ��தக ��யான�” என�
ெசா�லா� இ��க �ய���பத� �ல� இதைன� தா�க� ெச�யலா�.

ேம�ேகா�க�
(1) http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
(2) http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html
(3) http://www.gnu.org/software/reliability.html
(4) http://www.gnu.org/directory
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உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெ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�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-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��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – 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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