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���ைர
��ஞான ��தைனகைள, �ைறகைள நா� ஒ�
�ய��டேன அ��� பழ���ேடா�.
��ஞா�கைள மாயாஜால ம�த�களாகேவ ந�
ச�க� பா��� வ���ள�. ��ஞா� எ�றா�
எைதயாவ� க�� ���தவ� எ�ப� ந�
ெப��பாேலா�� க���. ெபா�வாக, �.�.
ராம� எ�ன ெச�� ேநாப� ப�����
த��யானா� எ�ப� நம��� ெத�யா�. ஆனா�,
அவ� ேநாப� ப�� ெவ�றவ� எ�ப� ம���
ெத���. இ��ட�, ��ஞா� எ�றா� ேநாப�
ப�� ெவ����க ேவ��� எ���
�ைன��ேறா�.
��ஞான� ��தைன எ�ப� கட�த 300
ஆ��களாக ப��ப�யாக வள��த ஒ� ம�த
��தைன�� ����� எ�� ெசா�லலா�. 21
–ஆ� ��றா���, இ�த ��தைன �ைறக�,
17 –ஆ� ��றா�ைட� கா���� ெப�தாக
வள�����தா��, ெபா�� ��த� எ�னேவா

இ��� 18-ஆ� ��றா�ைட� தா�ட��ைல.
ப��� ��தக�க�� ஏேதா வரலா��� ��தக�
ேபால, ��ஞான ��ேன�ற�ைத
ப��ய��வ�ேலேய கவன� ெச�����றன.
��ஞான� ��தைன �ைறக�, ச�யாக
ப��க�� ெசா��� ெகா��கா��டா�,
��ஞான� பாட� ��ட� ெப�ய பயன��கா�.
ெவ�� ��ஞான வரலா�, ம���
சம�பா�கைள மன�பாட� ெச�வேதா� ���
��� அபாய�, ந��ைடய இ�ைறய க��
�ைறக�� ��சய� உ��.
��ஞான� ��தைன எ�ப� எ�ப� ஆர���த�,
எ�ப� வள��� அைட�த�, ம��� க��க�
�ல� எ�ப� ெவ� ேவகமாக வள��� வ���ள�
எ�பைத த�� அ��த, ��ஞான� ப����
மாணவ�க� ���� ெகா�ள ேவ��� எ�ற
ஆவ�� எ�த�ப�ட க��ைரக� இ�த
����� இட� ெப���ளன.
க���� ��ஞான�� ச�ம�த� இ�லாதைவ

எ�ப� பரவலாக ந� ச�க��� உ�ள க���.
க��க� வ�க��ட��, ெதா����ப��ட��
ச�ம�த� ப���வ� ந� வழ�க�. இ� �����
உ�ைமெய�றா��, ஆர�ப நா�க�����
இ��வைர ��ஞான �ய��க��� க��க�
உத� வ���ளன.
க�� ஒ� க�� – ஒ� கா�ரா ேபா�ற,
ஆனா� �க�� ச�� வா��த க��. கா�ரா
வ��ன�க� இ��தா��, ெபா�வாக
நம�ெக�லா� ���ட� �ைக�பட� எ��கவ��.
அேதேபால, யாராக இ��தா�� க��ைய
இய�க� ெத�����க ேவ���. ஒ�வ�
���ைய� படெம��கலா�. இ�ெனா�வ� நடன�
ேகாண�கைள� படெம��கலா�. ஆனா�
இ�வ���� �ைக�பட� எ��க� ெத�����க
ேவ���. ��ஞா�க�� இத�� ���ல�க�ல.
��ஞான� ப���� மாணவ�� இத��
���ல�க�ல.
இ�� ���யமாக கவ��க�பட ேவ��ய
�ஷய�: க��க�� உத�யா� ��ஞான

ஆரா��� வள��� வ��ற�. க��கேள
��ஞான� அ�ல. ம�த ��ஞான ��தைனைய
க��க� எ��� ��க� ேபாவ��ைல.
��ஞான��� ���க� ச��ைசக���� ��,
ெபா�வாக ��ஞான வ��ன�களா�� ஒ���
ெகா�ட ��ேப ேகா�பாடா�ற�. இைத
negotiated truth எ�� நைக��ைவேயா�
ெசா�வ���. அ��ட� காரண�த�ைம���
(causation) ச�ம�த�த�ைம��� (correlation)
�ைறய ���யாச�க� உ��. ஒ����தா�,
ம�ெறா�ைற �����டலா� எ�பெத�லா�
��ஞான ��தலா�டமா��ட� ��ய
வா���க� அ�க�. காரண�த�ைமைய
ச�ேதக���� இட��� ����ப� எ���
��ஞான��� அ��பைட� ேதைவ.
இ�க��ைரகைள 2011 �த� 2013 –�
‘ெசா�வன�’ ப����ைக�� ெவ�வ�தன.
இவ�ைற ெவ���ட ெசா�வன� ஆ��ய�
����� எ� ந��.
ர� நடராஜ� மா�� 2015
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நைட�ைற ��ஞான� ��த�
”ஒ� ���ம��பாக 3 ல�ச� வாகன�க�, 8 ம�
ேநர����� நாெளா���� இ�த� ச���ைப�
கட���றன. இ� ெவ�� ��� ம���தா�.
இ�� ஒ��� ெப�ய ��ஞான� இ�ைல” –
இ�ப��ப�ட வா��ய�கைள� சாதாரணமாக
இ�� ேக��ேறா�. ேதாராயமாக ம����த�,
��ஞான���� ஒ��வரா� எ�ப�
சாமா�ய���� ���ற�.

“அ�த� ப�� ��ட�க��, எ�த �ஷய�, எ�ப�
நட�த�, அவ��� வ�ைச எ�ன எ��
���யமாக� ெத�யா�. அ�வள� ச�யாக
எ�லாவ�ைற�� ெசா�ல நா� எ�ன
��ஞா�யா?” – இைத�ம சாதாரண
வா��ைக�� நா�, பல ேநர�க�� ேக��ேறா�.
இர�� �ஷய�கைள, அவ�ைற� ���த ���
கவன� இ�லாமேல, நா� இ�தைகய ����க��
ப�� ெச��ேறா�– ���யமாக அள�க ச�யான
��ஞான� ப��� ேதைவ, ம��� அள�டைல�
ச�யாக �ள�க�� ��ஞான அ��/ப���

ேதைவ.
“ேக��ேம� ேக�� ேக�டா� எ��ட� எ�ன
ெப�ய theory –ஆ இ���ற�? என���
ெத��தைத� ெசா��ேற�. அத�� ேம� ெசா�ல,
நா� ஒ��� ெப�ய ஐ���� இ�ைல” –
இ���, �ல எ��சலான ேநர�க�� நா�
உபேயாக�ப���� சாதாரண வா��ய�.
�ர�பா� இ�லாம�, எ�தைன ேக��
ேக�டா��, ச�யாக ஒ� ேகா�பா�ைட
அ��பைடயாக� ெகா�� ப�ல��ப� எ�ப�
��ஞான� ப������தாேல சா��ய� என
�ைன��ேறா�.
பல த�ண�க��, நா� ��ஞான�ைத��
ெதா����ப�ைத��, ���யாச� பா��காம�,
�ழ��� ெகா��ேறா�. ெப��பா��,
ெதா����ப வள���ைய, ��ஞான வள���
எ�� �ய��ேறா�. உதாரணமாக,
ெச�ேப�க�� ��ய அ�ச�கைள ��ஞான

வள��� எ�� �ழ���ேறா�.
சாதாரண ம�த�க� �ய��� (�ழ���)
அள��� வள����ள ��ஞான�, எ�ப�
இ��ைலைய அைட�த� எ�பைத ஆரா�வ�
�வார�யமான �ஷய�. கட�த 500 வ�ட�க��
ம�த ��தைன எ�ப�ெய�லா� மா� இ���ற�
எ�பைத �ைன�தா� �க�� �ர��பான
�ஷய�. ஏற��ைறய 200,000 ஆ��களாக
வா��� வ�� ம�த�ைடேய , கட�த 500
வ�ட�க�� ஏ�ப�ட ��தைன மா�ற� எ�ப�
எ�தைன �ர��பானதாக நம��� ேதா��னா��
ஒ����� அ� �க� ��ய மா�தேல. ����
ஆ��கால��� இ�த 500 வ�ட�க� ந�
த�வா��� ஒ� ��ட�ைத ஒ�தைவ. இ�ப�
ஒ� ��கால��� மா�த� எ�ப� ந� கவன���
அ�தைன ெப�� இட�ைத� ���த� எ�பைத
நா� ேயா��கலா�.

த��வாளரா ��ஞா�யா?

ஆர�ப���, ��ஞா� எ�ற ெசா�ேல
�ைடயா�. இ� ேபா�ற �ஷய�க�� ஈ�பா�
ெகா�டவ�கைள� த��வாள� (philosopher)
எ�ேற ெசா�� வ�தன�. ஏ�, ப�ேனழா�
��றா��� வா��த ���ட� ஒ�
த��வாளராகேவ க�த�ப�டா�. இ��, நா�
அவைர� ெபள�க ��ஞா� எ�ேற அேனகமாக
அ��ேறா�. அவெர�னேவா பலகைல
��ப�னராகேவ இ������றா�.
���ட� ம��� க��ேயா, 16 ம��� 17 –ஆ�
��றா�� கால�க�� வா��த த��வ
ஆரா���யாள�க�. ஆர�ப கால��� ல���
ெமா�தா� த��வ ஆரா���யாள�கள அ�கமாக
உபேயா��த ெமா�. இ�ைறய ஆ��ல� �க��
16/17 –ஆ� ��றா��� வள�����தா��
அ�வளவாக உபேயாக� ப��த�பட��ைல.
உதாரண����, ���ட� ஒ� ஆ��ேலய�;
அ�ைறய �வ�க �ைல ��ஞான� �� ேம�
ெகா�ட ஆ�வ�தா�, ல��� (Latin) ெமா�ைய

��ைமயாக� க��� ெகா�டா�. அவ�ைடய பல
ஆரா���� க��ைரக� ம��� கண��க�,
ல��� ெமா��ேலேய இ��தன. ஆ��ல�
ப��தா�தா� ��ஞான� க�க ���� எ��
ெசா�பவ�க���, ���ட�� வா��ைக ப���
ெத�����க �யாய��ைல!

ஆர�ப ��ஞான ெமா� ல���
அேத ேநர� அ�� ல��� ேமைல� ��தைன�

�ைறக� எ�லாவ����� ெபா� ெமா�யாக
�ள��ய�. ப�ெமா�� ��டமாக அ���
இ��� �ள��� �ேரா��ய� ந�ேவ��,
ஓரள� பல க�ட�க�ைடேய��
அ����ைறக�� க�� க�க��, ஆ��க�
நட��� ���ய ���கைள� ப����
ெகா�ள��, ெபா�வாக� ��தைன�
ப�மா�ற���ெகா� ந�ல பாைதயாக�� ல���
�ள��ய�. இத�� இ�ெனா� காரண�
�ேரா��ய வரலா��� பாைத. ேராம
சா�ரா�ய��� அர� ெமா�யாக, ஆ��
ெமா�யாக, த�ர அரசா� ேபா��க�ப�ட பல
கைலக�� �ழ�� ெமா�யாக ல���
�ள��யேதா� ��லாம�, அ�� ேமைல உல��
ெப�� ச��யாக இய��ய ேராம� க�ேதா��க�
���தவ��� �ழ�� ெமா�யாக�� இ��த�.
அ�� அர�க���, அர�ய���, ச�க�கைள�
க���ப���வ���, ம�க�ைடேய �ல�ய மத
ந���ைககைள ஒ������ ைவ�ப��� ல���

ெமா�ேய ைமய ெமா�, ஏென�� க�ேதா��க
மத அைம�� ப�னா�க��� ஆ�� மதமாக
�ள��ய�.
இேத காரண�க� இ�ைறய ஆ��ல ெமா���
இ�ைல எ�றா��, �ல கால� ��� வைர
உல�� ெப�� சா�ராஜய ச��யாக �ள��ய�
����� ஆ��. பல க�ட�க�� பல நா�கைள
ஆ�ட ����� அர�� ஆ�� ெமா� ஆ��ல�.
இ�� உல�� ெப�� ச�ைத ெமா�யாக��,
ஆ����ைறக���� �ழ�� ெமா�யாக��,
ஊடக�க�� ெப�� ப��ைய ஆ��
ெமா�யாக��, �ள��� ஆ��ல� உல��
ெப�� ச��யான அெம��கா�� ஆ�� ெமா���
�ட. த�ர உலக க��� தள����, ஆ���
தள���� அெம��க� ப�கைலக� �ரதான
இட��� இ��பதா�� ஆ��ல� அ���
�ைறக�� ���ய ெமா�யாக �ல��ற�. அ�த
அள�� அ�ைறய ல��� இ��த இட���
இ�� ஆ��ல� உ�ள�. எ�றா�� ல���

ெமா�ைய ஆ��ல� ����� ெகா�டைத�
ேபால இ�� ேவெற�த ெமா��� ஆ��ல���
இட�ைத� ����� ெகா�ள த�ேபாைத��
வ���ைல. ஆனா� பல நா�க�� ெபா�ளாதார
ச�� �� அ�நா�க� ேமெல���, க��/
��தைன� �ைற��� அ�நா�க�� ப��
���ேபா� அ�ெமா�க� ேமெல��� ஆ���
�ைறக�� மா��� �ழ�� ெமா�யா�� எ��
நா� எ��பா��கலா�.
���ட���� �� வா��த க��ேயா ஒ�
இ�த�ய�. அவ� வா��த 16-17 –ஆ�
��றா��க�� க�ேதா��க� ���தவ மத
அைம��, அைன�� ��தைனக�� ேப��� த�
க�கா��ைப� ெச��� வ�த� எ�பேதா�,
எ�த ம�க�� ��தைன எ�ற ெபய�� எைத�
ேபசலா�, எைத� ேபா��கலா�, �ர���கலா�
எ�பைத எ�லா� �ட� ��மா��த�.

க��ேயா�� ேதவாலய��

க��ேயா த�கால� நா� ��ஞான �ைறக�
எ�� ந��� பல �ைறக��� அ�ேகா�ய ஒ�
ேசாதைன ��ஞா�. இவ� பல வைக�
ெபா��கைள உ���, �� எ���, நக���,
�த� �தலாக அ�வைக இய�க�கைள�
���யமாக அள��டவ�. அதாவ�, கால�
ேபா��� ஒ� இய�க���� எ�தைன
ம����க� ஆ��றன எ�� அள��டவ�.
��மா இ��காம�, ��யைன ��� �� �ழ��ற�
எ�ற க�ப��க� த��வ�ைத இவ� ஆத��க�
ேபா�, இவைர� க�ேதா��க ச���� ேமலா��
அைம�� �க�� இ�ைச� ப��� ��ட�. இவர�
எ����கைள ெவ��ட� தைட, ������
�ைறவாச� எ�� பலவா� இவ�ைடய �த��ர�
ப��க�ப�டேதா�, க�கா���� இ��ததா�,
த� க���கைள� ப��வத�� ��க
அ�ச�ப����தா�. உலைக� பைட�த கட���
ச�வ வ�லைமைய� ச�ேத��க எவ���� உ�ைம
இ�ைல எ�� �ைன�த� க�ேதா��க�.

��ஞான �ைற எ�� க��ேயா ேபா�றா�
க��யேதா எ�லா� க���கைள�� ேசா����
பா��� ��பணமான ��னேர ஏ�ப� எ�ற
�வ�க கால அ��ய� �ைறைம. அ� ச�வ
வ�லைம��ள இைற�� ��மான�ைத�
ச�ேத��பதாக� ேதா�றலா� எ�� க��ய�
க�ேதா��க� எ�பேதா�, இைற�� எ�ண�
�ட�ைக இ�தா� எ�� ��மா��க�� தம��
ம��ேம உ�ைம இ��பதாக�� க��யவ�க�
க�ேதா��க ச���� ேமலாள�க�. இவ�க�
ஆ�டேதா இ�த� நா��� ைமய��� இ��த
ேரா� மாநக��. இதா�ைய ஆ�டவ�க� ேராம�
க�ேதா��க ச���� அ�கார�ைத, க���கைள,
����கைள ��� ெச��� ���சேலா,
���பேமா, பலேமா அ�றவ�க�. ஆக க��ேயா
த� �ஜமான அ��ய� க���கைள ெவ��ட�
����� வா��� வ�தேதா�, தா� ெச���
ேசாதைனக�� த�ைமப��ய க���க� �ட
ெவ��� க��� �டாம� பா�கா��� �ைல��
இ��தா�. இ�ப� இைல மைற, கா� மைறவா�

இ��த�தா� அ�ைறய ��ஞான�.

���ட�� ப�க���
இ��லா��� வா��த ���ட�� �ைல
ேமலானதாக இ��ததா எ�றா�, அ�ப� ஒ���
இ�ைல. ஆனா� க��ேயாைவ �ட அவ����
ச�� ேமலான வா���க��, க��� ெவ�����
�ற��க�� ���ன. இ��த ேபா��, ��வ��
ெவ��பைடயாக� க���� ப�மா�ற�, ம���
அ�வா��த ச��ைசக� எ��தைம 19-ஆ�
��றா����� �றேக எ�� ெசா�லலா�.
இெத�லா� ���ட�� கால���� ெவ�கால�
��னேர ���யைவ.
���ட� ��கலான வா�� வா��தவ�. ஒ� �ற�,
நாடா�ம�ற உ���ன�, ம�ெறா� �ற�
நாணயசாைல�� தைலவ�, ேவெறா� �ற�,
ராய� ெசாைஸ��� தைலவ�. ெபள�க�
�ைறைய� �ர��� ேபா�டவ� எ��

எ�ேலாரா�� இ�� ஒ���ெகா�ள�ப�ட
ேமைத இவ�. ஆனா�, இவர� �ைறக� �����
�ற�த �ைறக� அ�ல. தைல �ற�த
��ஞா�யாக இ��த ேபா��, இவ� த��ைடய
ஆரா���ைய ெவ��ட� தய��யவ�. பல��
வ�����யதா� இவ�‘Principia Mathematica’
எ�ற ஆரா���� ��தக�ைத� ைக�பட எ��
ெவ���டா�. இைத அ��ட இவ� எ�த
�ய���� எ��க��ைல– இ�தைன���,
அ�ைறய த��வ, அ��ய� க���க� ேம��
ப�மா�ற�க��ெக�� உ�வா�க�ப�ட��,
அவ��� உய��டமாக� க�த�ப�ட�மான ராய�
ெசாைஸ��� தைலவ� இவ�! ம�றவ�க�
இவ�ைடய ேமதைமைய ���� ெகா�ள� பல
வ�ட�க� ஆ��� ஐ��ைடைன� ேபாலேவ,
எ��� ���� ெகா�ள ��யாதவ� எ��
ெபய� எ��தவ� ���ட�.

இவ� க��ேயா ெச�தைத� ேபால� பல
ேசாதைனகைள� ெச�� (ஒ�, ஈ���ச��,
ரசாயன�), ���ைலகைள��,
ேசாதைன�காளா�� ெபா��க��
�ைலகைள��, மா�த� �க�� �த�கைள��,
மா�த��� அ��ற� ���� �ைள�கைள��
���யமாக அள�க ேவ��� என�� அ�ப�ேய
அள�க�� ெத��த ��ஞா�. இவ� கால���
��ஞா�க� எ�ப�யாவ� ம�ற
உேலாக�கைள� த�கமாக மா�ற ரசாயன
�ைறகைள� (Alchemy) ேத� வ�தன�. இவ��,

பல ேசாதைனகைள� ெச��, ெவ��டேவ
இ�ைல. ���ட�� ெவ��டாத, ெதாைல��
ேபான ஆரா���க�, ெவ� வ�த
ஆரா���கைள�ட� பல �� மட�� எ��
கண��ட� ப���ள�. அவ�, இற�த பல
ஆ��க���� �ற�, வ�சாவ�யாக
வ�தவ�க�ட�, அவர� எ����கைள� �ல�
ஏல���� வா�� �ல எ����க�
ெவ�����ளன�.

த��ைடய ஆரா���கைள ெவ����,
க�டவ�க� ஏளன� ெச�வைத இவரா�
ெபா��க ��ய��ைலயா�. இதனா�,
த��ைடய ஆரா���ைய ெவ��ட வா�நா�
��வ�� தய��யவ� ���ட�. �த�
�ைறயாக, ��ஞான��� க�த�ய���
���ய� ப���� எ�� உல��� ����தவ�
���ட�. இ�� உய��ைல�ப����

எ�ேலா��
ப����
��க�த�
(calculus)
இவ�� ���ய
ப��. அ���,
ைல���
எ�ற க�த
ேமைத�ட�
ேமாத�– யா�
�த��
��க�த�ைத� க�����தவ� எ�� கைட�
வைர ��வாகேவ இ�ைல.

���ட�� ��ஞான �ைறக�
���ட�, ேகா�பா� ம��� ேசாதைன

அ��ய�� த�ைத எ�� ஒ���
ெகா�ள�ப�டா��, இவர� ரக�ய �ைறக�,
இ�ைறய �ற�த ��ஞான ப�மா�ற
�ைறக��� ����� மா�ப�டைவ. எ�த�
க��ைர, எ�ப� ெவ�யாக ேவ��� எ��
ச�ட��ட�க� ���� ப�ைய�� ���ட�
ஆர���� ைவ�தா�. அவ� �வ��ய �ல
��ஞான� சட��க� அ������ இ��வைர,
இ�த� �ற�த தகவ� உலக���� ெதாட���றன.
���ட�, மா�� க����ளவ�கைள �ைவ��
எ��ப�� �க�� ஆரவ� ெகா�டவ�. பல
த�ண�க��, இவ� த��ப�ட தா��த�கைள��
��� ைவ�க��ைல. ஹு� (Robert Hooke)
எ��� சக ��ஞா��ட� இ�ப��ப�ட
கச�பான �வாத� ���ட�� வா��ைக��
ஒ� அ�ச�. இ�� ��ஞான க����
ப�மாற�க� த��ப�ட எ����கைள� தா��
����றன, இத�� எ�ரான �ைலேய ���ட�
கால��� �ல�ய�.

���ட�� ஆரா������ ச��ர��
���யமான வா� �ைல (lunar positions)
ப��ய �வர� (data) ேதைவ�ப�ட�.
அவ�ைடய நா�க�� ச��ர�� ���ய �ைல,
மா��க��� �க�� த�க�ைடய
பயண�க��� உபேயாக�ப�� எ��
க�த�ப�ட�. ஆனா�, பல ஆரா���க��
ஈ�ப����த ���ட��� தகவ� ேசக��க
ேநர��ைல. ஆனா�, த��ைடய நா��
மா��க��� உதவ ேவ��� எ��
ஆைச�ப�டா�. ச��ர�� �� �ைலகைள
ஜா� ஃ�ளா���� (John Flamsteed) எ���
வா�ய� ��ஞா� ெபா�ைமயாக� க����
ேசக��� வ�தா�. ���ட� ஜாைன ச����,
மா��க��� உதவ� ச��ர �ைலப��ய
�வர�கைள� (data) ேக���ளா�. ஜா�
உடேன ஒ��� ெகா�ள��ைல. த��ைடய
உைழ��, தன�� ���ப��லாத �ஷய�க���
உபேயா��க� ப�� எ�ற அ�ச� அவ���.
ேம��, யாேரா ெச��� தவ���, தா�

உட�ைதயா� ��ேவாேமா எ��� கவைல
அவ���.
ெவ���� ேபான ���ட�, த��ைடய
பத�ைய� கா�� �ர�ட�� �ய���தா�.
தய��ய வ�ண� ஜா� �வர�கைள�
ெகா��தா��, இவ�க���� பைக வா�நா�
��வ�� ெதாட��த�. ஒ� ேசாதைன
��ஞா���, ஒ� ேகா�பா� ேமைத�� ேச���
ேவைல ெச�ய எ�வள� தய��னா�க�
எ�பைத இ�� �லேர அ�வா�க�.
���ட���� ���ய ேசாதைன �வர���
ம��� ���த�. ஆனா�, அவ���� �ல ெகௗரவ�
�ர�ைனக�� இ��தன.
இத�� ேந� எ�ரான �ஷய� ஒ��,
���ட��� �� வா��த ெஜ�மா�ய ��ஞா�
ெயாஹாென� ெக�ல�� (Johannes Kepler)
வா��� நட�த�. இவ� வா�ய� ம���
கண��ய� ��ண�. இவ� வா��த கால���,

��ெகா �ரா� (Tyco Brahe) எ�ற ஒ�
��ஞா� உ��. இவ� ஒ� �����
ெசா�த�கார�. த��ைடய ���, ந�ச��ர�க�
ம��� �ரக�க�� வான�� �ைலைய�
���யமாக அள�க ஒ� வா� ஆ�வக�ைத
(observatory) ���னா�. இவ�ைடய ���ய
அள�ட�க� ெக�ல�� �ரக இய�க�
ேகா�பா�க� உ�வாக உத�ன. ��ேகா���
த��ைடய அள��கைள� ெக�ல�ட� த�வ��
எ�த� தய�க�� இ�ைல.
இ�� ��ஞான��� எ�த ஒ� ேகா�பா��
ச�யான, ���யமான க�கா���னா�
��வ�பட ேவ��� எ�� ச�வ சாதாரணமாக
ஒ��� ெகா��ேறா�. ஆனா�, க�ேதா��க/
�ெராட�ட�� ���க�ேபால� க���
ேவ�பா�க��, ந���ைக ேவ�பா�க��
ெதாட��ய �ஷய�� எ�பைத மற�க� �டா�.
��ஞா�க� க���� ப�மா�ற� ெச�ய
எ�தாக இ��க ேவ��� எ�� உ�வான ஒ�

க��ேய இைணய�. �� ம��ர������
இைணய� வைர எ�ப� இ�த மா�ற�
பர���ள� எ�� ��வாக அ��த க��ைர��
பா�ேபா�.

ேம�ேகா�க�
Isaac Newton, by James Gleick; Published
by Vintage, 2004
The character of Physical Law by Richard
Feynman;
1994

Published

by

Modern

Library,
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19- ஆ� ��றா�� ��ஞான�
”ெச�வா� �ரக��� இ�த� ேத���, இ�த
ேநர���� ��கல� ெச�றைட�� எ��
ச�யாக� ெசா�ல, அெம��க ��ஞா�க���
இைணேய �ைடயா�”. சாதாரண� ேப��ேல
இ�ப�� ெசா�பவைர நா� பா�����ேபா�.
இவ�கேள, ”ெச�வா� �ரக��� உ��ன�க�
உ�டா இ�ைலயா எ�� ��டவ�டமாக�
ெசா�ல ��ய��ைலயா�. அத��� ேபா�மான
சா��ய�க� இ�ைலயா�,” எ�� ச��
�ராைசேயா� ெசா�வைத�� கவ���ேறா�.

ேமேல, �த� ����, 19-ஆ� ��றா���
உ�வா�ய ��ஞான ��தைன�� இ�ைறய
ெவ��பா�. அதாவ�, ��ஞான �ைறக��
எைத ெச�தா��, �க� ���யமாக��, ச���
க��� ேவ�பா��� இட��லாம�� இ��க
ேவ��� எ�ற க���.
ேமேல ெசா�ல�ப�ட இர�டா� ����,
��ஞான ���க� சா��ய���க��
அ��பைட�� (�தா�ட�ைத� ேபால) இ��க�
�டா� எ�ற 20-ஆ� ��றா�� ஆர�பகால
��தைன�� ெவ��பா�. ேமேல ெசா�ன
இர�� உதாரண�க�� �ட ���க�� ேம�
(determinism) உ�ள இ� ெவ��பா�க�.
ச�ேதக���� ��ஞான��� இட��ைல எ�ற
க��� இ��வைர �ல��ற�.
19-ஆ� ��றா��� , ���ட�� க����கைள
பல �த���� உபேயா��த இய�க�ய�
வ��ன�க�, (mechanical engineers) ஏராளமான
ெவ��கைள, பல ெதா��க�� க�டா�க�.
�த�� �ரா� ச��, �ற�, �ரவ ச��, எ�� பல

�த���� ெதா��சாைலக�� ெவ�� க��,
ெதா�� �ர�� �ல� இ��லா�ைத உலக
வ�லரசாக உய���வத�� ���ய உ��ேகா�,
19-ஆ� ��றா��� ��ஞான� ��தைன
ம��� அத� பய�பா�க� எ�� ெசா�லலா�.

�த� ��ஞா�க�
�வ�க கால ந�ன ��ஞான� ம���
ெதா����ப� வளர வ�க� ���ய
காரணமான�. அரசா�க��� ப�� அ�வளவாக
இ�ைல. 19-ஆ� ��றா���, ‘��ஞா�’
(scientist) எ�ற ெசா� �ழ�க���� வ�த�.
இவ�க� ெவ�� ேகா�பா�� �ள�க�க�
ெகா�ட ��க� எ��வ�ட� ��காம�,
பலவைக� ப�ேசாதைன �ைறக� (experimental
methods) ம��� பய�பா�க�� ெவ��
க�டதா�, ‘த��வாள�க�’ எ�ற ப�ட� �லக�
ெதாட��ய�. (இ���ட, ப�கைல�கழக�க��,
��ஞான� �ைறக�� �க உய��த ப�ட�,
Doctor of Philosophy, அ�ல� PhD, எ����ப�
பைழய வழ�க��� எ�சேம.) இ��ட�
��ஞா�கைள� ப��ய �ல எ��பா���க��
வளர� ெதாட��ன. இ�த எ��பா���கேள
இ��� ெபா� ம�க�ட� பரவலான

க���களாக� ெதாட���றன. அைவ:
��ஞான� ச�க���� ேதைவயான ஒ�
க�����ைப உ�வா�க ேவ���
எ�த ஒ� �க�ைவ�� ச���ர���
�த��ைறயாக� ���யமாக� க��க ேவ���
ெவ�� ��தைனேயா� ��லாம�, ஏேதா ஒ�
ெபா�ைள உ�வா�க ேவ���
எ�த ஒ� க������� ப�ேவ� ��ய
உபேயாக�கைள�� உ�வா�க ேவ���
��ஞா�க� ஒ� ம��ர�கார� ேபால (magician)
எ�ேலாைர�� �ைக�க ைவ�க ேவ���
இ��� ஒ� அெம��க��� எ�சைன� (Thomas
Alva Edison) ெத���; ஆனா� ஃைப�ேமைன�
(Richard Feynman) ெத�யா�. எ�ச�
எ�ேலா���� ேதைவயான ����� (electric bulb)
ம��� �� உ�ப�� ேபா�ற �ஷய�க��
ஈ�ப�டவ�. ஆனா�, ஃைப�ேம� அ�ப�
ஒ��� சாதாரண வா��ைக�� உபேயாகமான
ெபா�ைள உ�வா�க��ைல. இ��வைர,

��ஞா� (scientist), ம��� க�����பாள�
(inventor) என இ�ேவறாக� ����� பா��ப�
ெபா� அ�வாக எழ��ைல. இ� 19-ஆ�
��றா��� தா�க� எ�ேற ெசா�லலா�.
இ��ய�கைள� ப��� ேக�கேவ ேவ�டா� –
�.�. ராம� ெப�ய ��ஞா� எ�பேதா� ���
��வா�க�. பல��� அ��� கலா���� (Dr.
A.P.J. Abdul Kalam) �� இய��யலாள�
ச��ரேசக���� (Dr. S. Chandrashekar) உ�ள
���யாச� எ�னெவ�� ெத�யா�.
Thomas Alva Edison

Feynman

வள����

���ேகா�க�
ெபா�� ��த� இ�ப� இ��ைக��, ம�ெறா�
�ற� 19-ஆ� ��றா��� ��ஞான
வள����� �க� ெப�ய ���ேகா�க�:
��ஞான� ��தக�க� ெப�� எ���ைக��
அ�ச��க�ப��� பரவலாக��, ஓரள�
ம�வாக�� ��டேவ �ைறய ம�களா�
ப��க�ப�வ� ஒ� பரவலான ப�பாடாக�
ெதாட��ய�
ம�க��� (அேனகமாக �ேரா���) க�� எ�ப�

ஒேர வைகயாக� ெதா��க�ப��, நாெட���
சமமான வைக�� ெகா��க�பட��, பர�த
ம�க�ைடேய ப��ப�� வளர� ெதாட��ய�
அ�தைகய அ�� நா��� ெபா�ளாதார, ெதா��
�ைற உ�ப���� வள����� உத�� எ�ப�
அர�க����, ஆ�ேவா���� �ள�க�
ெதாட��ய�.
ெம�வாக, அரசா�க�க� ��ஞான��� �த��
ெச�ய� ெதாட��ன. ஆனா�, அ�நாைளய
அரசா�க�க�� ேநா�க�, ��ஞான
வள���யா� �யாபார� ��வைட�� எ�ப�
ம��ேம (��ஞான ��ேனா� இ��லா�ைத
”கைட�கார�க� ேதச�” எ�� உலக� ெசா��
வ�த�.)
��ஞான ��ேன�ற�க� ஒ��காக ��ஞான
ெவ���க�� ெவ��ட�ப��,
�வா��க�ப��, ஒ��காக� ப��ப�யாக வளர�
காரண�, இ�த� க�ட��� உ�வா�க�ப�ட
�ைறக�. இ�த வைக ெவ���க�� ஒ�
��ேனா��� �க�� ம��க�ப�டெதா�

ெவ���மான� Royal Society –�� Philosophical
Transactions எ�ற ெவ���. இ� அெம��க
��ஞான வள��� இ��� வளர� ெதாட�காத,
�வ�க�ைல����த கால� எனலா�. 18 –ஆ�
��றா���, ம���வ� ப��ய �த�
ெவ��டான Medical Essays and Observations,
ராய� எ��பேரா ச�க�தா� (Royal Edinburgh
Society) ெவ��ட�ப�ட�. அேத கால க�ட���
American Philosophical Society (1743)
உ�வா�க�ப�டா��, ஒ� ��றா���க��ற�,
1848 –� உ�வா�க�ப�ட AAAS எ�ற American
Association for the Advancement of Science எ�ற
அைம��தா� ெம�வாக, ஆனா� ெதாட���யாக
வள���, இ�� உல�� �க� ெப�ய ��ஞான
ஆ��கைள ெவ���� அைம�பாக உ�ள�.
அேத கால���, இ�� உல�� �க��
ம��க�ப���ற அெம��க ��ஞான
ெவ���களான, Nature (1869) ம��� Science
(1880) �வ��ன.
����� ��தைனயாள� ெப��ர�� ர�ஸ�
(Bertrand Russel) ��ஞான வள���ைய� ப���

ெசா�ன� 19 -ஆ� ��றா��� சார�ைதேய
�வ��ப� ேபால இ����. ர�ஸ� ெசா��றா�,
“எ�ேகா இ���� ந�ச��ர�க� ம���
�ரக�கைள ஆரா�� ப��� ��ஞான
�ய��க� ெதாட��ன – ���ட� கால�
வைர அ�ப�ேய நட�த�. அ��தப�யாக, நம��
ெந���ய ம�த உடைல� ப��ய ��ஞான
ஆரா��� ��ரமாக� ெதாட��ய� 19-ஆ�
��றா���. அ��ட�, உ��ன�க� ப��ய
ெத�� ஏ�ப�ட� டா���� 19-ஆ�
��றா�� ப�ணாம ேகா�பா����� (theory of
evolution) �ற�தா�. கைட���, எ�ேலா����
�க ெந��கமான ம�த மனைத� ப��ய
��ஞான ஆரா���, 19-ஆ� ��றா���
ஃ�ரா��� (Sigmund Freud) ஆரா������
�ற�தா�.”
19-ஆ� ��றா��� ேசாதைன அ��ய�
(experimental science) ம��� ெதா����ப�,
ேகா�பா�� அ��யைல (theoretical science) �ட
ேவகமாக ��ேன�ய�. ெபா�வாக, ஒ�
ேசாதைன ��ைவ� ச�யாக� ����

ெகா�வத��� ேகா�பா�க� உத�ன. அ��ட�,
இ�த ��றா���, ���ட�� ��தைனக�,
ப�ேவ� �ைறக�� ேம�� ��� ப��த�
ப�டன. உதாரணமாக, ���ய� தா�ஸ�
(William Thomson or Lord Kelvin) எ�பவ�,
���ட�� ��தைனகைள, ெவ�ப
இய�க�ய��� (thermodynamics) ���
ப���னா�. பல வ�ட�களாக, க�����
ெத��த �ஷய�க�� ம��ேம ��ஞான�
வள��� வ�த�. ��ஞான� ��தைனக�
மா���டா��, இ��வைர, ெபா�ம�களா�,
க����� ெத��த �ஷய���� ம��ேம
���ய��வ� ெகா��க�ப��ற�. இ��லா���
நட�த �த� ெதா�� �ர��, ���ட��
ேகா�பா�கைள அ�றாட� பய�ப��த���ய
ெபா��களாக ம�க��� அ��த�. இ�ைறய
இைணய�, இ�வைக இைடெவ�ைய�
�ைற�ப�� ந�ல ேசைவயா����ள�. ஏதாவ�
��ய��ைல எ�றா�, �����யா ம���
உ�ஃ�ரா� ஆ�ஃபா –��� ம�க� �ைரவ�
ந�ல �ஷய�.

அ��பைட ���ைறக�
19-ஆ� ��றா��� ப�ேவ� அ��பைட
��ஞான ��தைன மா�ற�க� உ�வா�ய�
ம��க ��யாத உ�ைம. �ல ���ய
மா�ற�க�:
எ�த ஒ� ேகா�பா��, ச�யான ேசாதைன
சா��ய�க�ட�, ச�ேதக���� இட���
����க�பட ேவ���
��ஞான��� வாத�க� ���ய�. ஆனா�,
ேசாதைன ���க� அைச�க ��யாத,
எ�ேலாரா�� ஒ��� ெகா�ள�ப�ட
த��க��ட� �ள�க�பட ேவ���. இத���
கண��ய� அ��பைட அவ�ய�. சா��ைடைம
(bias) எ�பைத அக�ற���ய ச�� கண��ய���
உ��
ஒ� ேகா�பா�ைன �� ைவ�க, அ�ல� ஒ�
ேசாதைன�� ���ைன ெவ��ட ஆரா����
க��ைர த��த ��ஞான ெவ����� ��
ெசா�ன �ைறகேளா� ெவ��ட� பட

ேவ���. அ�ப� ெவ��டேவா, ம��கேவா
��� ெசா�ல� �ைற�� வ�ல ��ண� ��
�வா��� ஒ��� ெகா�ள ேவ���
ம�த� �ல�களா� அள�க���ய அள�கைள�
தா��, பல ��ஞான அள�ட�க�
மைற�கமானைவ. உதாரண�, ��ன��த� –
ம�த� �ல�களா� அள�க ��யாத�.
இ�ப��ப�ட அள�ட�க� ��ஞான வள�����
அ��பைட� ேதைவ. இவ��� அ��தள�,
கண��ய� ம��� லா��. இைத, inductive
�ைறக� எ��றா�க�.
எ�த ஒ� ��ஞான ெவ���� ��ேப
ெவ��ட�ப�ட எ�த ஒ� ெவ���ைட, எ�த
�த���� கா��ய��க� �டா�. ���
ெவ��ட�ப�ட ஆரா��� ���கைள� ச�யாக
ேம�ேகா� கா�� வா�டலா�. இ�வா�
ேம�ேகா� கா��வைத ெவ���� �ைற,
ேம�ேகா� அ�டவைண, ஆ��த� �� ப��ய�
எ�ெற�லா� (bibliography)அைழ�க�ப��ற�. இ�
ேமேலா�டமாக� பா��தா� �க� சாதாரண

மா�தலாக� ெத�யலா�. இைத� கவ��பெத�ன
அவ�ய� எ��� ேக�க� ேதா�றலா�. ஆனா�
��ைதய ��தைனக�� ெதாட��� ஒ� ���
��தைன எ�ப� ெவ�� மர� ���ைய�
���வேதா�, அ�த� ��� ��தைன�� ஏ��
ப�ேதா, அ�ல� ேம�பட வா��ேபா இ��ப�
ெத�ய வ�தா�, அ�த ��� சா��ய�பா�க�
எ����ெத�லா� ���ன எ�� அ�வ� பல
�ைள�பாைதகைள ம�ப� ப����க� ெச���.
இ�த� ப��லைன�� பல ��ன� கவ��க�
படாம� �ட�ப�ட அ�ய ��தைனக�,
ஆேலாசைனக� ���� கவ��க�ப��
ேமெலழலா�. உதாரணமாக ச�ப���
க�����க�ப�� பல தாவர�க�� ம���வ
�ண�க� ப�ைட� கால������ சாதாரண
ம�க�ட� �ழ��ய க���கேள. ஆனா� இ��
அ�க���க� ேசா��க�ப�வேதா�, எ�ன
கார�களா� அ�த� தாவர�க� த� ம���வ
�ண�கைள� ெகா������றன, எ�ன
�ைறகளா� அைவ ந� உட��� ந�ைமைய�
ெச���றன எ�ற காரண கா�ய� ச���ைய
��தாக ����ணர இ�ேபா� ந��ட� ேசா���

�ைறக��, க��க�� உ�ளன. ப�ட��
(experiential knowledge) இ�ேபா� ேசா��க�ப��
ேகா�பா�ட�வாக (theoretical knowledge) உ��
ெச�ய�ப��ற�.
ேமேல ெசா�ன �ைறக� ப�ேவ� ந�ல
தா�க�கைள உ�வா��ன. க���� ெத�யாத
ச��கைள அ��பைடயாக� ெகா������,
அவ��� �ைள�க� ச�ேதக���� இட���
கா�ட�பட ��வதா�, ���ய�, கா�த�ய�
ேபா�ற �ைறக� வளர� ெதாட��ன.
ஆர�ப���, ேசாதைன�யலாக இ��த
இ��ைறக� ப��ப�யாக� �ற�த
ேகா�பா��யலாக�� வள��தன. உதாரண����,
ஃபாரேட (Michael Faraday) ைடனேமா -ைவ
உ�வா�� ��ச�� உலைக ெதாட�� ைவ�தா�.
ேம��ெவ� (James Clerk Maxwell) இைத �க
அழகான ேகா�பாடாக மா��னா�.
��ஞான ஆ�� ���கைள ெவ����
�ைறக�
��ஞான ஆரா���கைள ெவ���வ�� பல

வைகக� உ��. �ைறக��ேக�ப, அத�
ம���ைர (review methods) �ைறக�� ேவ�ப��.
��வாக, இைத� ப�� ஆரா�வத�� ��, இ�த�
க��ைர ெசா�வன��� ��க� எ�ப�
ப�����க� எ�� ப��ப�யாக� பா��ேபா�:
�த��, ��ஞான��� இ�ப��ப�ட ஒ�
அ�ச�ைத �ள�� ஒ� க��ைர எ�த�
ேபாவதாக� ெசா�வன� ஆ��ய��� எ��
அவர� ��ைவ எ��பா��ேப�. எ�தைன� ப�க
க��ைர, எ�தைன ப��க� எ�� ஒ�
ேதாராயமாக� ெசா����வ� வழ�க�
ஆ��ய�, அவ�ைடய ப��� ���ட� கல��
ஆேலா���, இர��� ஒ�ைற� ெசா��
��வா�. ‘ஆைள ���க�. இெத�லா� ஒ��
வரா�’, எ�றா�, அ�த� க��ைர அ�ேதா�
�ட�ப��. ‘தாராளமாக எ���க�’ எ�றா�,
அ��த க�டமாக, ஆரா���, ம��� எ���
ெதாட��
எ�� ����, ச� பா���, ெசா�வன�

ஆ��ய���� க��ைரைய அ��� ைவ�ேப�
ெசா�வன� ஆ��ய� ��, க��ைரைய வா���,
�ர�ர���� அ� த��ததா எ��
ஆரா��றா�க�. க����க� �ரணாக இ��தா�,
மா�� எ���ப� ���� ��வா�க�
க��ைர�� ெசா�ன �ஷய�க�, ம�ெறா�
எ��தாள� ஏ�கனேவ ‘ெசா�வன���’
எ�����தா�, அைத� ����கா��, ����
மா�� எ���ப� (ஒேர �ஷய�கைள� பல
க��ைரக�� ���ப� ���ப� ெசா�னா�,
வாசக��� அ������) ���� ��வா�க�
இ�வா�, ப�, 3, 4, ம��� 5, ந�ல க��ைரயாக
மா��வைர ந�ல ெவ���டாள�க�
�டமா�டா�க�. �ற�, க��ைர �ர���க�ப��
ெவ�வ�த க��ைரைய, �ல இைண�தள�க�,
‘ெசா�வன���’, இ�ப��ப�ட க��ைர
வ���ள� எ�� ேபா��றா�க�, அ�ல�
ஃேப����� க��ைர இைண�ைப�
ேபா��றா�க�.

அட, எ�ன, இ�ப� ெத��த �ஷய�ைத� ப��
எ��ேறேன எ�� அ���� ெகா�ளா��க�.
ெத�யாதைத� ���� ெகா�ள ெத��தைவ ந�ல
ஆர�ப� ப�க�. ேம�ெசா�ன �ைற��, என��
ஆ��ய� யா� எ�� ெத���. ேம��
க��ைரைய �ம����� ப������� (�த�
க��ைர�� ெத�யா�) ெத���.
உதாரண����, என��� ெசா�வன� ஆ��யைர
ம��ேம ெத��� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�.
அவ� எ� க��ைரைய� த� ப��� �����
அ����றா�. ப������� ப���ைரக�
ஆ��ய��� ம��ேம அ��ப�ப�வதாக�
ெகா�ேவா�. ஆ��ய�, என��� ப�������
�ம�சன�ைத ம��ேம அ���வா�. அதாவ�,
எ��பவ���, �ம�சக�க� (அ�ல�,
அ��ைற�� ��ண�க�) யாெர�� ெத�யா�.
ஆனா�, �ம�சக���, இ� ர� நடராஜ�
எ��ய க��ைர எ�� ெத���. இைத Single
Blind �ைற எ��றா�க�. ���ட�
கால������, இ��வைர பல ��ஞான
ெவ���க�� �ைற இ�.

இத� அ��த க�ட�, ெச�வன� ஆ��ய�,
இ�க��ைரைய ர� நடராஜ� எ������றா�
எ�ேற த� ப��������� ெசா�லமா�டா�.
ம���� ெச�பவ��� எ��தாள� யாெர��
ெத�யா�. எ��தாள��� ம����டாள�க�
யாெர��� ெத�யா�. இைத double blind �ைற
எ��றா�க�. பல ����ய� ம���
மேனாத�த�வ ெவ���க�� இ�த double blind
�ைற அவ�யமா�ற�. ���யமாக எ�த வைக
சா���த�ைம�� வராம� இ��க இ�த
�ைறைய� பய�ப����றா�க�.
��ஞான ஆரா����� �ல ���கைள
ெவ��ட அவசர அவ�ய� இ����. ம�ற
க�ட�க�� அவசர� ேதைவ���கா�.
அவசரமாக ��ஞான ���கைள ம�ற
��ஞா�க�ட� ப�ர ‘��ஞான� க�த�க�’
(Scientific Letters) எ�ற �ைற உ�வா�க�ப�ட�.
இத�கான ஒ� உதாரண�, Physical Review Letters
எ�ற ப���. இ��, single blind �ைற
உபேயா��க�ப��ற�. Research Notes எ�பைவ,
ஒ� �ைற�� ஆரா���கைள ���கமாக,

அ�ல� ஒ� ப�கைல�கழக��� ஒ� ஆரா����
�ைறைய� ப��ய ���கமான ெவ���.
ெப��பா��, ��ஞான ெவ���க�� த�க�
ப��, ம��� �ல சா��த �க��க� ப��ய
ெவ���. இைணய� �ரபலமான �ற�, பல
��ஞா�க�� த�க� ஆரா���சாைல��
இைண�தள�, அ�ல� ப�கைல�கழக���
இைண�தள���, �ளா� (blog) ெச��றா�க�.
இ��ைற�� �ர�ர� க���பா� அ�க�
�ைடயா�. �ய�க���பாேட ���ய�.
எ�லாவ����� ேமலான �ஷய�, ஆ��
(Journal) எ�ற �ைற. இ��ைற��, single
அ�ல� double blind �ைறக� உபேயா��க�ப��.
ேம��, ம���ைரக� பல மாத�களா��. நா�
��ேன ெசா�ன Nature ேபா�ற இத�க�
இ�ப� இய��பைவ. ஒ�ெவா� �ைற���,
இ�ப� இய��� ஆ��த�க� (Journals) உ��.
ஒ�ெவா� ெப�ய ��ஞான ��ேன�ற��
இ�தைகய ப��ேப�க� �ல� ெவ�வ��. இ�த
அ���ைற ச�ப��� பல காரண�களா�, ச��
மா�� ெகா�� வ��ற�; இைத� ப��,

இ�க��ைர�� �வ��க� ேபாவ��ைல.
இ�தைகய ப��ேப�க��� ஒ� உதாரண�, ��
இ��லா�� ம���வ ெஜ�ன� �க�� �ர���
ெப�ற ம���வ ெவ���.
இ�தைகய Journals ம��� Letters -க��
ெவ������ கறாரான ச�ட��ட�க�
உ�ளன. க��ைர�� வ�வைம����� (format)
வைரயைறக� உ��, ம�ற ��ஞான
ெவ���கைள ேம�ேகா� கா��� (Citations)
������� வைரயைறக� உ��.
***
ேம�ேகா�க�
1. ��ஞான ெவ���க�� ச���ர�
2. ��ஞான ெவ��� ப��ய த�யா� க��ைர
3. 19 –ஆ� ��றா��� ��ஞான ச���ர�
4. ��ஞான ஆரா����� வரலா�

5. �ஞான� ��தைன�� வரலா� ப��ய
கா��ய���

3

��ஞான� ��தைன��
வள���- ப�� 3

��ஞான� ேகா�பா�� �ைறக�
��ைதய ��றா��க� ேபால�லாம�, ெச�ற
��றா��� ேசாதைன ம��� ேகா�பா�
��ஞா�க� ஒ�வைர ஒ�வ� சா����,
ேச���� ப� ெச�ய� ெதாட��ன�. 19-ஆ�
��றா���, ����ய� �ைற சா��� ெப��
(Charles S Peirce) எ�பவரா�, ெப���
வள��க�ப�ட�. ெபள�க��� உடேன
உபேயா��க�படா��டா��, பல �ைறக��
இ�த� ��ய �ைறகைள உபேயா��க�
ெதாட��ன. இைத� ப��ய ஒ� ஆர�ப �ைல�

க��ைரைய, ெசா�வன��� ���
எ�����ேத�. ����ய�, தர�க�� (data)
ஒ� ேகால�ைத� (pattern) ேத�� �ைற. பல
த�ண�க��, இ�ேகால�ைத ைவ��, ஒ�
�க��� சா��ய���கைள (probability of
occurrence) ெசா���ட ���ற�. பல �ஜ
வா��ைக �க��க��� �க�� உபேயாகமான
�ைற இ�த� ����ய�. ெசா�வன���, இைத�
ப��, �வரமாக எ��கால��� ஒ� க��ைரைய
எ��பா��கலா�.
Charles S Peirce
��ஞான �ைறக�/��தைனக� ப��ய �த�
��தக�க� இ�த� கால��� எ�த�ப�டன.
���ய� �டா�� ெஜவ�� (William Stanley
Jevons) 1873-� எ��ய The Principles of Science: a
treatise on logic and scientific method (1873, 1877)
எ�ற ��தக� இ��� ��ஞான ஆரா�����
அ��பைடயாக உ�ள�. ��ஞான
க������கைள ��� ���ய க�ட�களாக�
����றா� ெஜவ��. இ�த ��� க�ட�க�

எ�த ஒ�
ெவ��கரமான
ேகா�பா�����
ெபா����.

�த� க�ட�, இய�ைக�� ஒ� இய�ைப�
ப��ய ஒ� ெபா� �ைனெகா�ைகைய (hypothesis)
�� ைவ�ப�.
இர�டாவ� க�டமாக, அ�த� ெபா�
�ைனெகா�ைக�� �ைள�கைள (consequences)
ஆரா�வ�

��றாவ� க�டமாக, �ைள�க� ேசாதைன
���க�ட� ஒ�� வ��றதா எ�� ச�
பா��ப� எ�த ஒ� ேகா�பா��, அத�
�ைள�க�� இ�த ��ஞான ��தைன
�ைற��தா� உ�வா��றன.
20-ஆ� ��றா��� ெபள�க ��ஞா�,
��ச�� ஃைப�ேம�� இேத �ைறகைளேய
ெசா��றா�.
இ��ட�, பல க�ட�க��, இ�ெனா� �ஷய�
ச�யாக� ���� ெகா�ள� ப�வ��ைல.
அதாவ�, எ�த ஒ� ேகா�பா��� வா�நா��,
இ�த ��� �ஷய�க�� ஒ�� ேபா�� வைர
தா�. உதாரண����, ���ட�� ேகா�பா�க�,
��ட�த�ட, ஒ� 150 வ�ட� தா�� ���தன.
ஆனா�, ெம��� �ரக��� �ழ��ப��ய
அள�க� ேகா�பா�ேடா� ஒ�� ேபாக��ைல.
ஐ��ைட�� ��ய ேகா�பா�, ெம�����
பாைதைய� ���யமாக அள�� ெசா�னதா�,
அ�ேவ ��ய (gravitational theory) ஈ����
ேகா�பாடா�ய�.

19-ஆ� ��றா��� இ�ெனா� ���ய ப��,
அ��க�� கன�ைத ச�யாக� க���
அ�ேவ��யைல (atomic chemistry) ஆர����
ைவ�த ஜா� டா�ட�� (John Dalton)
அ�ைமயான ஆரா���. 20-ஆ� ��றா���
அ� ெபள�க� ��ேனற இ� ஒ� அ��பைட�
ேதைவயான�. ஆனா��, 19-ஆ� ��றா���
�க ���ய தைலய�க ��ஞான ெச��
எ�றா�, அ�, X-க�� ம��� ேர�ய� எ�ற
க��ய�க� ெபா��. ம�ற �ஷய�க�
அ�நாைளய ெச���தா�களா�, ெப��
ப��த�பட��ைல. இ�த இர�� �ஷய����,
ப���ைகக��� வாசக ஈ����� ேவ��ய
ஜால�க� ஏ�� இ�லாத� காரணமாக
இ��கலா�!
��ஞான� ��தைன�� இ� ெப�� மா�ற�க�
��ஞான� ��தைன �ைற�� அ��பைட
19-ஆ� ��றா��� உ�வானா��, அத�
உ�ைமயான தா�க�, 20-ஆ� ��றா���தா�
�க��த�. �த� �ைறயாக, ��ஞான�
ேகா�பா�, ேசாதைன அ��யைல� கா����,

��ேன ெச�ற�. இத�கான ��ேனா�,
ஐ��ைட� அவ�ைடய ஒ�ெவா� ேகா�பா��,
பல ஆ��க� க���, ேசாதைன �ைற��
����க�ப�ட�. ேசாதைன ��ஞா�,
ேகா�பா�டாள� ��ேன ெச�ல ேவ��ய ஒ�
�ைல உ�வான�. அ��ட�, ேசாதைன �ைறக�
அ�க� ெசலவா�� �ஷயமாக�� மா�ன. இ�த
இ� ���ன�� ஒ�� ேச��தாேல ��ஞான�
��ேன�� எ�ற �ைல உ�வான�, பைழய
ேவ�பா�க� மற�க�ப�டன. ஐ��ைட�ட�,
ேபா� (Niels Bohr), �ரா� (Paul Dirac),
ைஹச�ப��, (Werner Heisenberg) ஃைப�ேம�,
(Richard Feynman) ம��� ஃெப�� (Enrico Fermi)
ேபா�ற ெப�� ��ஞா�க� ேகா�பா��யைல
எ��� இ�லாத அள��� ��ேன எ����
ெச�றன�.
இத��, �க� �ற�த உதாரண�, ஐ��ைட�
ம��� எ���ட� (Arthur Eddington) இ�வ��
���ற�. 20-ஆ� ��றா��� ஆர�ப���,
ஐ��ைட� பல ��ய ��ஞான� ேகா�பா���
�ர��கைள உ�வா��ய ெஜ�மா�ய�.

எ���ட�, இ��லா�ைத� ேச��த வா�ய�
ம��� கண�� ��ண� – அ��� அரச வா�
ஆ�வக��� (Royal Greenwich Laboratory)
ப�யா��யவ�. எ���ட�, 1919 –�,
ஐ��ைட�� ஒ��ைம� ெகா�ைகைய
����பத��, வட ஆ����கா���� ெச��, ��
��ய �ரகண���ேபா�, எ�ப� ஒ�ைய� �ட,
ஒ� ெப�ய ந�ச��ர��� ஈ���ச�� வைள��
���ற� எ�� கா��� ஒ� �க�ைவ� பட�
����, ��ஞான உல��� �ள��னா�. இ�த�
ேகா�பா�ைட 1915-இ� ஐ��ைட� ��
ைவ�தா�. எ�� நா��� ேகா�பா�டாள��காக,
����� ேசாதைன ��ஞா� ஒ�வ�
ெமன���� உல�� ஒ� ேகா���� ெச��
ேசாதைன நட��, எ�� நா��� ��ஞா���
ேகா�பா� ச� எ�� ����தா�, அவ�ைடய
நா��� யா� ஒ��� ெகா�வா�க�?
ெஜ�ம������ ெவ�ேய�ய ஐ��ைட�,
உடேனேய எ���டைன ச���� ந��
ெத���த� உலக��த �ஷய�.
20-ஆ� ��றா��� இ� ெப�� ��ஞான

��தைன �ர��க� �க��த�. இ�� ஒ�ைற
ஆத��த ஐ��ைட�, இ�ெனா�ைற ஏ���
ெகா�ள� தய��னா�. �தலாவ�, ��தைன�
ேசாதைனக� (thought experiments). இ�� �க�
ெப�ய ��ப�ன� ஐ��ைட�. இவ�ைடய
ஒ��ைம� ெகா�ைக�� பல �ஷய�கைள
ம�றவ�க���� ��ய ைவ�க, ��தைன�
ேசாதைனகைள� பய�ப���னா�.
உதாரண����, ஒ��ைம� ெகா�ைக�� பல
�ஷய�க� ஒ��� ேவக��� அ�ல� அத���
ச�� �ைற�த ேவக��� �கழ���ய
�ஷய�க�. எவ���� இ�த ேவக��� பய���
அ�பவ���க� சா��ய��ைல. இவ�ைடய
ேகா�பா�ைட �ள�க, க�பைன �� ���க�
(imaginary lifts/elevators) ஒ��� ேவக��� இ�
ேவ� �ைசக�� பய����ேபா�, அ�� பயண�
ெச��� ம�த��� எ�பட�������� ச��ைய
உண�வா� எ�� ஐ��ைட� �ள��னா�.
அவர� ��தைன, ேசாதைன ��ஞான�ைத �ட
�க ��ேன����ததா�, அ�ப� ெச�ய
ேந��த�. ��பா�, அவ�ைடய ஒ�ெவா�
ேகா�பா��, ���யமாக (�ல 1915

ேகா�பா�க�, 1945 –இ� ����க�ப�டன)
����க� ப�டதா�, ��ஞான உலக� ��தைன�
ேசாதைன �ைறகைள (thought experiments) ஏ���
ெகா�ட� ெசா�வன��� ெவ�யான
�ேரா��க�� �ைன இ�ப��ப�ட ஒ�
��தைன� ேசாதைனைய� ப��ய க��ைர.
http://solvanam.com/?p=11793

இ�ைறய ��ஞான�
அ� ெபள�க� ஏராளமான ��ேன�றமைட�த�
20-ஆ� ��றா���. இ��வைர, இ��ைற��,
ேகா�பா�டாள�க� ��ேன உ�ளா�க�.
ஆனா�, இ��ைற�� ���ய �����ைன,
�வா�ட� ேகா�பா�. பல அ� ச�ப�த�ப�ட
ேசாதைனக� �க�� ��கலானைவ. அ�� உ�ள
அள�ட�க� ேந��க அள�ட�க� அ�ல.

அ��ட�, அ�வள� ��ய உல��, (ஒ�����
தைல �� ப�� ல�ச� �ைற ெப�தான�!)
���ட�ய இய�க�ய� ��ண�க�ேபால,
��டவ�டமாக எைத�� ெசா�ல ��யா�.
உதாரண����, அ��� ஒ� எெல��ரா�
எ������ எ�� யாரா�� ெசா�ல ��யா�.
ஒ� சமய���, ஒ� இட���, இ��க இ�தைன
சா��ய��� எ�� ம��ேம ெசா�ல ����.
ஐ��ைட� ேபா�ற ��ஞா�களாேலேய இைத

�த�� ஏ��� ெகா�ள ��ய��ைல.
ஐ��ைடைன� தா�� இ��லக�, ����ய�
சா��ய���கைள ஒ��� ெகா�� ��ட�.
இ�ைற�� ��� ேபாஸா� உ�ளதா
இ�ைலயா எ�� ெச��க� வ��ேபா��,
ேசாதைன ���க� பல எ���க அள�ட�,
ம��� சா��ய���க� �லேம ����க�
ப���றன.

இ�ைறய 21-ஆ� ��றா���,
ேகா�பா�டாள�க��, ேசாதைன ��ஞா�க��
ைக�ேகா��� பல நா�க������ ஒ�றாக
அ�� ேசாதைனகைள CERN – இ�
ெச��றா�க� எ�றா�, அ�, ��ஞான
�ைறக�� �����ைய� கா���ற�.
�����ேயா�, பைழய ��ஞான �ைறகைள��
இ��� ��ப���றா�க�.

ேசாதைன ���க� ேகா�பா� ச� எ��
����கலா�, அ�ல�, தவ� எ���
����கலா�. ேசாதைன ���க� �த��
���யமானதா எ�� த��ப�ட �ைறக��
ச�பா���� ெகா�ள ேவ���. உதாரண����,
CERN –� ���க���, இ� உண�க�வ��
���க� ஒ��� ேபாக ேவ���. ேம��,
ப�லா�ர� கண�கான ��ஞா�க�, க��க�
�ல� உ�வா��� மைற�க அள�ட�க� ஒ���

ேபாக ேவ���. எ�லா ���க��, அ��த
ேகா�பா� இ�த ���கைள� ச� எ��
ெசா��� வைரதா� �����. எ�றாவ�
ேவெறா� ேகா�பா� இ����கைள� ச���ைல
எ�ேறா, அ�ல� ேம�� ���ரவான, கறாரான
���கைள� கா�டேவா ெச�தா� இ����க�
ைக�ட�ப��.
எ�த ஒ� ேகா�பா��, ேசாதைன ���� த��த
��ஞான ெவ����� ச�யான ம���ைர���
�ற�தா� ெவ��ட�பட ேவ���.
��ஞான ெவ���க�� க���பா�க�
இ��ைற�� வள����� ����க�ைடக�
அ�ல. மாறாக, ச�யான தர�க� க���பா��
�ைறக�.
எ�த ஒ� ேகா�பா�� �ர�தரமான� அ�ல.
நம��� ெத��த வைர ச�யான�. எ�ேகா ஒ�
ேசாதைன இ�த� ேகா�பா� ச���ைல எ��
நா� ����� வ�வ�, ஒ� ��ய ேகா�பா�
உ�வாக வ� வ����. இ�ப� �ழ��

ெகா����ப�தா� ��ஞான உல��
��தைன�� ைமய�.

ெப���� ��ஞான�
கட�த 60 ஆ��களாக, ��ஞான
��ேன�ற�க� ெப�ய ���களா�
உ�வா�க�ப�டைவ. ��ஞான� ேசாதைனக���

�க அ�க� ெசலவாவ�� இ�த வைக� ���
�ய��க��� ஒ� காரண�. அ��ட�,
��ஞான� வளர வளர, மைற�க அள�ட�க��
��க�க��, அத��� ேதைவயான க��
ச���� ���ெகா�ேட ேபா�ற�. இைத நா�
��ஞான ��� ேமாத� எ�ற க��ைர�
ெதாட�� �வரமாக ஆரா��ேதா�. இ��, பல
��ஞான� ேகா�பா�க� �� ைவ��, எ�
ச�யான� எ�ற ச��ைச, ேசாதைன �ைற��
�ள��வ��� ��னேர நட��ற�.
உதாரண����, Super String theory எ�ற
ேகா�பா��, Super Symmetry (SUSE) எ�ற
ேகா�பா�� ந��ைடேய �ழ����றன.
ந��ைடய இ�ைறய ெபா� ��ஞான�
��த��� 20-ஆ� ��றா��� கைட� 30
ஆ��க� ஒ� காரண�. ச��ர�� கா� ைவ�த
ம�த�, ��கா� ��� ��ைதக�, இைழ
ஒ��ய� (fibre optics), ேலச�க�, இைணய�
ம��� க��க� ந� வரலா��� பா�ைவைய
�க�� ம��க���� ெதா����ப�க�. இைவ
அைன����� ����ள ெபள�க�, �வா�ட�
இய�க�ய�தா�. அ� ஏ�க�ப�ட அ�வா� 60

ஆ��க� க����தா� ேம�ப�� பய�பா�க�,
ெதா����ப�க� எ�லா� உ�வா�ன எ�பைத
மற���ட� �டா�. ��ஞான� ���
�ய���காக உ�வா�க�ப�ட ஒ� க��
இைணய�. இ�� அ�ேவ மற�க�ப��,
��ஞான� ப��ய ந� ��த� எ�ேகா 18-ஆ�
��றா��� இ��� ���� �ட�ப� �க��
ேசாகமான �ஷய�.
இ� மா�, ெபா�� ��த�� ��ஞான�
எ�பைத� ப��ய த�கால அ�ல� சமகால
�ைறைமக� ஊ� எ�வத�� �க அவ�ய�,
இ�ைறய ��ஞான� ப�� ஆ��ய�க�, அ��த
தைல�ைற�ன��� ச�யான ��ஞான
எ��பா���க�, �ைறகைள� க��� த�வ�தா�.
�ல ப��யா��ய�களாவ� , இ� ேபா�ற
க��ைரகைள� ேத�� ப���, மாணவ�க��
��தைனைய மா��னா�, அ�ேவ இ�க��ைரைய
எ��வத� ���ேகா��� ெவ��.
****

த��� ெசா�க�
எ�ேலா���� ��ய ேவ��� எ�� �ல
ஆ��ல� ெசா�கைள க��ைர��
பய�ப�����ேள�. இ�ெசா�க��� �கரான
�ல த��� ெசா�கைள இ�� ப��லைன�ெகன
��ைவ��ேற�.
ஆ��ல� ெசா� – த��� ப���ைர
Scientific Letters – ��ஞான ஆரா����
க�த�க�
Scientific journals – ��ஞான ஆரா���
���ேப�க�, (அ�ல�) ப���த�க�
Single-blind – ஒ� மைற ஆ��
Double blind – இ� மைற ஆ��
Thought experiment – ��தைன� ேசாதைன
****

ேம�ேகா�க�
��ஞான ெவ���க�� ச���ர� –
http://expertedge.journalexperts.com/2013/01/26/scholarlypublishing-a-brief-history/
��ஞான ெவ��� ப��ய த�யா� க��ைர
– http://www.stm-assoc.org
/2009_10_13_MWC_STM_Report.pdf
19 –ஆ� ��றா��� ��ஞான ச���ர� –
http://books.google.ca/books?id=m4SB4BHzFeIC&
printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false
��ஞான ஆரா����� வரலா� –
http://books.google.ca/books?id=lb-yDqEbvLIC&
printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false
��ஞான� ��தைன�� வரலா� ப��ய
கா��ய��� – http://www.slideshare.net/Euler
/the-scientific-thought
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��ஞான� க��

ப�� அ�பவ�
தைல�ைப� தவறாக� ப��� ��ேடாேமா எ��
ப��த�ட� ேதாணலா�. கவைல�படா��க�.
ச�யாக�தா� ப��������க�. க��
��ஞான� ப��� ஒ�ெவா� ெத�ேவார�����
வ����ட�. இைத ‘ெசா�வன���’ ேவ� எ��
ேம�� ஜ�ன� பறைவகைள உ�வா�க
எ�ண��ைல. ஒ� ெவ� �ைர�ட�
வா��னா� க�� ��ஞான �� இலவச� –
ெவ� �ைர�ட� ��ற லாப��� ஒ� ���
காேல�!

�ல ஆ��க��� �� உய��ைல�ப��
ஒ��� ��ஞான� ப���� மாணவ
மாண�ய�ட� ஆ��ய உைர�� ���க�
இ�க��ைர. �த�� இ�மாணவ�க�� எ�தைன
ேப��� எ��கால��� ��ஞா�களாக ���ப�
எ�� ேக�ேட�. �க நாண�ேதா� �ல
மாண�க� ைகைய� ���னா�க�. ம�ற
மாணவ�க� எ�ன �ைன�பா�கேளா எ�� �ல
மாணவ�க� தய��யப�ேய ைகைய�
���னா�க�. ஒ� 5 சத�த மாணவ�கேள
ேத��. எ�தைன ேப���� ெபா��லாள�க�
ஆக ேவ��� எ�ற�ட� பா��க ேவ��ேம –
�ரகாசமாக� ���ய ைககைள எ�ணேவ ச��
ேநரமா�ய�. ஒ� 75 சத�த மாணவ�க�
எ��கால��� எ���ய�களாக ஆைச எ��
ெசா�னா�க�. பா�� 20 சத�த�ன� ��மா
ேவ��ைக பா��க வ����தன�.
இ�மாணவ�க�� ேநா�� �க��
�வார�யமான�. நா� �����ட 5 சத�த��ன�
பல�த� �ழ�ப�க�ட� ேக��க����
ப�ல��தா�க�. இ��, �ல��� உ��ய��

ஆவ�. �ல��� ேவ��ய� ம��� ெபள�க�.
�ல��� உ��ய� ெதா����ப�,
மேனாத��வ�, வான�ய�, �மான�ய�, ஏ�
ெபா�ளாதார� எைத�� ���ைவ�க��ைல.
இவ�க�� ��ஞான� ��த� எ�த அள��
உ�ள� எ�� க��க �ல ேக��க� ேக�க
ஆர���ேத�.
���ட� ம��� ஆ��� கைத
ேக���ப�������களா எ�� ேக�டெபா��
எ�ைன ஒ� ெச�வா� �ரக ம�தனாக�
பா��தா�க�. �ற� இ�ச�பவ������ ஈ���
ச�� எ�ப��ப�ட ச�� எ�� ேக�டெபா��
அ�ப�ெயா� �ச�த�. (ப�க�����த
ஆ��ய�க� ந��ேயா� எ�ைன பா��தா�க�!
அ��த �ைற மாணவ�க� �க��
��ச���ெபா�� ஒ� உபேயாகமான உ��
ெசா�னத�� ந��). ஒேர ஒ� ��� மாண�
ைத�யமாக ‘ெரா�ப �� ச�� சா�’ எ�றா�.
ம�றவ�க� ��காக� பா��தா�க�!
ேவ��ய�� ஆவலான மாண��ட�

எ��கால��� ��ஞா�யான�ட� எ�த
�தமான க��கைள உபேயாக�ப�����க�
எ�� ேக�டத��, ேசாதைன��ழா�,
ரசாயன�க� எ�� பலவ�ைற�� ெசா�னா�.
ெபள�க ஆவ� மாணவ� �றமாைல� க��, �த
�த ைம�ரா�ேகா�, ���ய� க��க� எ��
அ���னா�. வான�ய� ஆவ� மாணவ�
ெடல�ேகா�, ேர�ேயா ம��� எ��ேர
�ெட�ட� எ�றா�. உ��ய� ஆவ� மாண�
ைம�ரா�ேகா�, ெச������ எ��
அ���னா�. ஒ� மாணவ�/மாண� �ட�
க��ைய� த�க� எ��கால� க��யாக�
ெசா�ல��ைல. க��ைய ஒ� எ��கால
��ஞான� க��யாக ��க� �ைன�க��ைலயா
எ�� ேக�ட�ட� நா� ெச�வா����� �த�
�ரக ம�தனாேன�!

க����� ��ஞான����� எ�ன ச�ம�த�?
க��ைய எத�� உபேயா��கலா� எ��
ேக�டத��, �ைளயா��, இைணய ேம�த�,
ேதட� ம��� எ�.�.3, ���� எ�றா�க�.
கட�த இ�ப� ஆ��க�� மாணவ�க�
ேக���ப�ட ெப�ய ��ஞான ேசாதைனக�
ம��� ��ேன�ற�க� எ�னெவ��

ேக�டத�� ச�� ெம�வாக� �ல ப��க�
வ�தன. �ல ��ஞான ��ேன�ற�கைள�
ப��� ெசா�ன�ட� �ல மாணவ�க���
அைத� ப��ய �ல �ஷய�கைள� ���
ேபா��ேபால ஒ���தா�க�. ���யமானைவ
இேதா:
1.
2.
3.
4.
5.

ம�த மரப�� ��ட�
ஹ��� ெடல�ேகா�
�� ெவ�பமைடத� ஆரா���
ெப�ய ேஹ�ரா� ெகாைலட�
��� ேதட� ேசைவ

���ட���� உ�க���� எ�ன ���யாச�
இ��க���� எ�� ேக�ட�ட� மயான �ச�த�
– ஆ��ய�க� ���� ந��ேயா�
பா��தா�க�. ஒ� மாணவ� ைத�யமாக
”���ட��� ��� ேதட� ேசைவ இ�ைல”
எ�� ேஜா� அ��தா�. ச�, ��� இ��பதா�
ம�த �ல�ைத ���டைன �ட இ� மட��
உ�னா� ��ேனற� ெச�ய ���மா எ��
ேக�டத�� வ�ய�தா� ெச�தா�.

ெபா�வாக இ�ப��ப�ட ேக��கைள� �ல
ப�கைல�கழக மாணவ�க�ட� ேக�டாேல
ச�யாக� ப�� வரா�. நா� எ�ேலா��
�ைன�ப� இ�தா�: “�லபமான எ�லா
க������க�, ஆரா���கைள�� நம��
��ேன வ�தவ�க� ெச�� ���� ��டா�க�.
ந� பா�தா� க�ட�!”.
இ�ப��ப�ட ��தைன ேந�� இ�ற�ல, பல
�� ஆ��களாக� ெசா�ல�ப�ட ஒ��.
ஆனா�� ��ஞான� வள��� ெகா��தா�
இ���ற�. ��ஞா�க� ேசா��� ��வ��ைல.
உ�ஃ�ரா� ஆ�ஃபா
பலதர�ப�ட ��ஞான� க�� சமா�சார�கைள
அல�வத�� ���, ���� ��ஞா� ��வ�
உ�ஃ�ரா� அ�ைமயான ஒ� ‘உ�ஃ�ரா�
ஆ�ஃபா’ எ�ற இைணயதள� ஒ�ைற ��ஞான
உல��காக �க அழகாக� ப�ச����ளா�. கட�த
15 ஆ��க�� க�� உல�� எ�ைன அச��ய
��ேன�ற� இ�. இைணய ெதா����ப�ைத

அ��த க�ட���� எ����ெச����டா�
��வ�. இ�க��ைரைய� ப����
ெப�ேறா�க��� இ�த இைணயதள�
அ�ைமயான ஒ� உத�யாள�. அ��த �ைற
உ�க� மக� ெபள�க ச�ேதக� ேக�� வ�தா�
ேப�ைச மா�ற ேவ��ய அவ�ய��ைல. ேத��த
ஆ��யைர� ேபால அச�தலா�. ச�, ������
உ�ஃ�ரா���� எ�ன ���யாச�?

சாதாரண ேக��க���� ��� �க உத�யாக
இ����. �ய�னா�� இ�ெபா�� எ�தைன

ம�, ’ந�தலாலா’ ��மா �ம�சன�, உ�கள�
ப��க�� �ைல, இ�ைறய த�பெவ�ப �ைல,
ஏ� உ�கள� ஃெப�எ�� பா�ச�வைர
���டலா�! ஆனா� ச�� ��கலான
ேக��க���� ��� அ�வள� ேதாதாக
இ��ப��ைல. உ�ஃபரா� இைணயதள�����
�� இ���� ஒ� �க� ச��வா��த ��ஞான�
கண���� இ��� ம��� அ�� ேச���
(scientific calculation engine and knowledge base)
��ளா� �ைன��� பா��க ��யாத
�ஷய�கைள� சா��யமா���ற�. ��ஞான�,
க�த�, �ேகாள�, ம���வ� எைத��
���ைவ�க��ைல. இ� உய��ைல�ப��
ப����ேபா� ���டா��கா கள��ய�ைத
�ர��வைத�ட ப�லா�ர� �ைற
�வார�யமான�.
ெபள�க��� ஆர���ேபா�. E=mc2 (இ�ப�ேய
ைட� ெச�����க�) எ�� ஐ�����
�ர��� ெப�ற சம�பா�ைட உ�ஃபரா�� ைட�
ெச�தா� ��மா ஐ���� ப�� �யச�த�
எ�லா� �ைடயா�. ஒ� �ேலா எைடைய�

ெகா�� அழகாக இ�த சம�பா�ைட� ����ப�
அழகான �ள�க�. அ�ேதா� ��வ��ைல. அ�த
1 �ேலாைவ ����னா� அ�ேவ ச��யாக மா�
���� சம�பா�ைட� ��யைவ�க
�ய����ற�. அதாவ� ச���� எைட��
(���?) எ�ப� எ�தாக மா�ற�படலா� எ�ற
ஐ���� த��வ�ைத வளவள��லாம� ��ய
ைவ��ற� உ�ஃ�ரா�. 30 ஜூ� எ��
ச��ைய�ப�� சாதாரணமாக� ேக�டா�, ஒ�
��ன ெபள�க உலகேம �ற��� உ�ஃ�ரா��!
ெபா�யாள�க� ����� BTU, ெபள�க
��ஞா�க� உபேயா���� eV எ��
ெசா�வேதா� �டாம�, இ�த 30 ஜூ�க�
��ய�ட���� �ைட��� ச���� எ�தைன
ப��, ஒ� �ைக�பட ஃ�ளா� ெவ��ச���
எ�தைன ப�� எ�� அச�� ���றா�க�.
ெபள�க ஆ��ய�க� இ�த இைணயதள�ைத
ேம��தா� வ���� அ��கேவ மா�டா�க�!
உ�கைள ஒ� �ைக�பட� கைலஞ� ‘depth of field’
எ�� ெசா��� �ழ�ப�பா���றா� எ��
ைவ���ெகா�ேவா�. உ�ஃ�ரா�� ேத�னா�,

���கமாக இ�த �ஷய�ைத� ����ப�
�ள��வேதா� ��� ைவ�காம�, ��னதாக�
ச�ம�த�ப�ட ஒ� ெபள�க�ைத அ��க��
ெச��றா�க�. �டேவ f-number ம��� focal length
ேபா�ற ���யமான �ைக�பட�கைல
�ஷய�கைள� சம�பா�ைட ைவ���
��யைவ��றா�க�.
உ�ஃ�ராைம க�னா��னாெவ�� ேக��க�
ேக�கலா�. உதாரண����, �ன� ெப���வ��
�ள����� இ��ய ர��ேவ�� �ள�����
எ�ன ச�ம�த�? இ��ய ர��ேவ ஏற�தாழ 7
மட�� �ன� �வைர�ட �ளமான�. இ� நா�
உ�ஃ�ரா�� ேக�ட�ட� �ைட�த ப�� ப��.
கனடா�� உ�ள ெடாேரா�ேடா����
வா��வ���� இைடேய உ�ள �ர� ெச�ைன
��� இைடேய உ�ள �ர�ைத �ட இ�
மட��. இைத உ�ஃ�ரா�ட� இ�ப�� ேக�க
ேவ���: Distance between Toronto and
Vancouver/Distance between Chennai and Delhi.
இ�ெனா� �வார�யமான உதாரண�. ‘human 5ft
5 in’ எ�� உ�ஃ�ராைம ேக�டா�, உ�க�

பா�ன�ப� உ�கள� எைட எ�வள� இ��க
ேவ���, எ�தைன கேலா�க� ஒ� நா����
ேதைவ, ��, ர�த அள� எ�� சகல அனாட���
ெகா���ற�.
உ�ஃ�ரா�ட� “AAGCTAGCTAGC” ைட� ெச��
பா��க�. இ�த �னா� ெதாடைர �க அழகாக
���� 22 �ேராேமாேஸா� ம��� X, Y எ��
�� �ள���. தைலவ� ம��தான “Ibuprufen 40
mg” ைட� ெச��பா��க�. ரசாயன ஜாதேம
உ�க� ைக��. உ�கள� ந�ப�க�ட�
அச�தேவா அ�ல� உ�க� �ழ�ைதக���
�வார�யமான ��ஞான �ஷய�கைள எ����
ெசா�ல, ��ஞான வ���� கைளக�ட –
இைவ எ�லாவ����� ேமலாக ஒ��காக
��ஞான�ைத� ����ெகா�ள அசா��யமான
�ைணவ� உ�ஃ�ரா�. இ� ��ஞான� க��
உல�� உய�ய ��ேன�ற�.
ப������, ���� ெகா�வத��� ஒ�
இைணயதள உதாரண�ைத� பா��ேதா�. ம�றப�
��ஞா�க�� ஆரா������ க��க� எ�ப�

உதவ����?
���� ��ஞான��
ச�ப��� நட�த�ப�ட �க�ெப�ய ��ஞான
ேசாதைனக�� ���� ஒ�� எ��
எ��ய�ட� �ல��� அ� ச�யாக�ப����கா�.
கவைல ேவ�டா�. ��� ஒ��� ெப�ய
��ஞான ஆரா��� ெச�ய��ைல.
�ள�பர�கைள இைணய��� ��� கா�
ப��� �ஷய� ���. ஆனா�, ��� ��ேன
இ�லாத அள�� க��� �ர��ைனகைள�
�����ளைத யா�� ம��க ��யா�. இத���
��ஞான ஆரா������ ச�ம�த� உ�ள�.
அ�ேதா� நா� ச���த மாணவ�க���� ���
ெத�����த�. ச�, ெமா�ைட�தைல���
�ழ�கா���� ���� ேபா���தா�
பா��ேபாேம!
1980-க�� ெப�ய �ளா��� உைற�ட�
ஃ�ளா�� எ�ற ஒ� தகவ� ேத��� ��யா
அ�க�க�ப��த�ப�ட�. இ��� ெச�ய�ப�ட
ச�ைடேம� ைட அ��த ம�த� ஒ�வ�

அைத�கா��, அத��� 125 ப�க� ைட� ெச�த
ெச��கைள� ேச��கலா� எ�� ெசா���
ைக�த�� வா��ய� இ��� �ைன����ற�.
8GB ெமம� ��� ப�� அ��த இ�நா�
�ழ�ைதக� அைத ந��வா�க� எ��
எ��பா��பா��ப� அப�த�. ஒ� ஆ��ல எ���
ஒ� ைப� (த�� இர�� ைப�) எ��
ெகா�டா�, ஒ� சாதாரண MP3 ேகா��
ஏற��ைறய 60 ல�ச� ைப�. இைத 6 ெமகா
ைப� எ��றா�க�. ெமகா ைப� கால� ேபா�
�கா ைப� இ�� ச�வ சாதாரண�. ஒ� ��மா
����� 4.5 �காைப� வைர தகவ� உ�ள�.
1,000 �கா ைப� ஒ� ெடரா ைப� எ��றா�க�.
1,000 ெடரா ைப� ஒ� ெபடா ைப�. ெபடாைப�
எ�வள� ெப�ய� எ�� இ�ேக ஒ� ந�ல
�ள�க�.
2008-ஆ� ஆ��� கைட��� ������ 530
ெடரா ைப� அள��� ��ேயா�க�
ேச�����தா�க�. இைளஞ�க���� ���த
ஃேப����� மாத���� 20 ெடரா ைப�
�ைக�பட�க� ம��� ேமேல�ற�ப���ற�.

ஒ�ெவா� 72 ��ட�க���� ��� வழ���
க��களா� 1 ெடரா ைப� தகவ�
ைகயாள�ப��ற�. அசா��யமான தகவ�
ைகயா�ைம�� (very large data set handling)
��� அபார ெவ�� ெப���ள�. இ�வைர
ம�த வரலா��� இ�வள� தகவ�
ைகயாள�பட��ைல. ச�, இத��� ��ஞான
ஆரா������ எ�ன ச�ம�த�?
��ஞான ெபடாைப�
��ஞான� கட�த 200 வ�ட�களாக�தா�
பய�கரமாக வள��� வ���ள�. அத����
ேதவாலய�� ��ஞா�க�� ச�ைட
ேபா���ெகா�� ��ேனற�டாம� ச���
ஆ�னா�க�. ேபா�க� அரசா�க�க���
��ஞான� ேம� ந���ைக ஏ�பட ���ய�
காரண�. ேபா�கைள ெவ�ல ���ய� காரண�
��ஞான� எ�� ��ய� ெதாட��ய
நா����� (�த� உலக� ேபா� �த�) அரசா�க
�த�� ��ஞான��� ஆர�பமா�ய�. ஆர�பகால
க��க� ேபா� சா��த ேவைலக��ேக
பய�ப��த�ப�டன. ேபா�� ெவ�� ெபற

��ஞான� உத�� எ�� ���த��,
ேதவாலய�ைத ��, அரசா�க�க�
��ஞா�கைள ம��க� ெதாட��ய�. ஆர�ப
நா�க��, ��ஞான� �ர�ைனகைள� ���க
உ�வா�க�ப�ட க�� க��. இைட��,
ப�ேவ� �யாபார �ர��ைனகைள� ���க
உத�வத��� பய�ப��த�ப�ட�. ஒ� 50
ஆ��க���� ��, அத� பைழய �ைல��
���� ெச�ல இ�� ந�ல ���ைல
உ�வா����ப� வரேவ�க� த�க ��ேன�ற�.
க��க�� ஆர�பகால���, அெம��கா��
உ�ள கா��ர� ��தகசாைல�� தகவ� (library
of the Congress) ஒ� அள�ேகாலாக� க�த�ப�ட�.
இ�� ��� ேபா�ற த�யா� ��வன��ட�
அைத�ட அ�க தகவ� இ��ப� �ஜ�. கட�த
200 வ�ட�களாக�தா� அ�கமாக ��ஞான
ஆ��க�/��ேன�ற�க� ெவ����
அலச�ப��ற�. �ல ெவ���க� எ�ற �ைல
மா� இ�� ��ஞான ெவ���க� கண���
அட�கா�. ���கமாக� ெசா�ல�ேபானா�,
��ஞான� வளர வளர ��ஞான� தகவ��

ெப�க� ெதாட��ய�. உதாரண����,
�.�.ராம� இ�ைறய ��ஞா�ைய�ட ����
ஒ� ப�� அள� �ட ��ஞான ெவ���கைள�
ப��க ேவ�����க��ைல.
1990 ஆ�ைட ஒ� அளவாக ெகா�டா�, 2000
ஆ� ஆ��� அ�தகவ� இ� மட�கா�ய�. 2005
� 2000 வ�ட �ைலைய �ட இர���பா�ய�.
ேவ��ேமா ேவ�டாேமா, நாக�க உல��
ஈ�ப���ள அைன�� ம�த�க�� அ�க
தகவ�கைள� ைகயாளேவ��� – ேவ�
வ���ைல. ��ஞா�க�� இத��
���ல�க�ல.
�க ���யமான இ�ெனா� �ஷய�. இ��
��ஞான ேசாதைன�க��க� க���ட�
சரளமாக உைரயா���றன. எ�லா� ���ட�
மய�. யா�� கா�� ெப��� ைவ���ெகா��
������தக��� தா��ட� எ��வ��ைல.
ெம�ெபா�� ேசாதைன�க�������
தகவ�கைள� க���� மா�� அழகாக�
பட�க� (graphs) , ேபா��க� (trends) எ�லா�

ெநா��� வைர�� ���ற�. ேசாதைனக� �க�
��கலாக��, அேத ேநர��� உய� தர��ட��
ெச�ய�ப���றன. மேனாத��வ�ைற �ட�
����ய� ெம�ெபா�ைள ந����ள�
எ�றா� �ைகயாகா�.
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��ஞான� க�� –
இர�டா� ப��

��ஞான உத�� ெபா�
‘��ஞா�யாக� ேபா�ேற� – இ�த க��
�ஷயெம�லா� ேதைவ��ைல’ எ�� ம���
�ைன�கா��க�. க�� ஒ� க�� – ஒ�
கா�ரா ேபா�ற ஆனா� �க�� ச�� வா��த
க��. கா�ரா வ��ன�க� இ��தா��,
ெபா�வாக நம�ெக�லா� ���ட� �ைக�பட�
எ��கவ��. அேதேபால, யாராக இ��தா��
க��ைய இய�க� ெத�����க ேவ���.
ஒ�வ� ���ைய� படெம��கலா�. இ�ெனா�வ�
நடன ேகாண�கைள� படெம��கலா�. ஆனா�

இ�வ���� �ைக�பட� எ��க� ெத�����க
ேவ���. க�� உபேயா��க அ���ப�
ப��ெப�லா� ேதைவ��ைல. அ�க� க��
வளராத கால���, ஏராளமாக� ப������
இ��ய� ெபா�யாள�க� ��பைன ெல�ஜ�
ேபா�ற அப�த �ஷய�க��� �ர�க� எ��
ெப�ைமப���ெகா�டேதா� அவ�கள�
ெப�ேறா�க�� அல���ெகா�ள
வா��ப��தா�க�.
வள���வ�� உ��ய� ெதா����ப� ேபா�ற
�ைறக�� ��ஞான� ெதாட�பான தகவ�க�
ம�ற �ைறகைள�ட அ�கமாக ேச���,
��க�ப��ற�. 2040 ஆ� ஆ����� ஒ�ெவா�
வ�ட����� ேச��க�ப�ட தகவ�க�
இர���பா�� எ�� ��ஞா�களா�
ந�ப�ப��ற�. தகவ�கைள ேதைவ�ேக�ப
வ�ைச�ப���, ச�ெட�� ேத� ��ப�
அ��பைட� ேதைவயாக மாற�ேபா��.
எ��கால���, இத�காக� த�யாக� க��
��ணைர ேத�னா� �ைட�கா�. எ�தைன
��ஞான ேத��� இ��தா�� க�� ேத�����

ேதைவ. அ��ட�, ��ஞான �ர��ைனக�
�யாபார �ர��ைனக� ேபால� பரவலானைவ
அ�ல. அத�கான �ைடக�� �ேசஷமான�.
சாதாரண ஜ�ன� ��� �றைமக� ேவைல��
ஆகா�.
உ��ய� ெபடாைப��க�
நா� ��ேன பா��த ச�ப��ய ��ஞான
ேசாதைனகைள இ�த ேநா��ட� ச��
பா��ேபா�. �த�� ‘ம�த மரப� ேசாதைன’ைய
அல�ேவா�. 1990க�� ��ஞா�க� �ேனா�
வ�ைசப��த�� ச���ர��� �த� �ைறயாக
ஈ�ப��� ��ரமாக உைழ�� வ�தா�க�. �க
அ�கமான க����ற� இத���
ேதைவ�ப�ட�. 15 வ�ட�க��� அரசா�க��
த�யா� ஆரா���யாள�க�� மரப�
வ�ைசப��த ���ய காரண�, யா�ட�
���சா��தனமான ெம�ெபா�� வ��ைறக�
(அ�க�த�), �ேசஷ க��க� ம��� ேசாதைன
வச�க� உ�ள� எ�பேத. இ�� ம�த மரப�
சா��த ��ஞான ேடடா பல வழ�� க��க��
பல ெடராைப� வைர ேச��க�ப�� ��பத�காக

தயாராக உ�ள�. இ�� �ல மரப�
தர�தள�க� (databases) �யாபார ����
��க�� ெச��றா�க�. பல ம��� தயா���
ம��� ேசாதைன�� இ� �க அவ�யமான
ஒ�றாக க�த�ப��ற�. எ��கால உ��ய�
ெதா����ப வள��� ம��� பா�மா உல���
இ�தர�ப�ட க�� ��ேன�ற� அ��பைட
ேதைவ எ�� ெசா�னா� �ைகயாகா�.
உ��ய� பல �� ஆ��களாக ஆராய�ப��
ஒ� ���ய ��ஞான� �ைற. அ��த ஐ��
ஆ��கைள இ��ைற�� க�����
�ைன�� பா��க� �ட ��யா�.
ெச�ேக ��� (Sergey Brin) எ�பவ� ��ைள�
ெதாட��ய இ�வ�� ஒ�வ�. �டா�ஃேபா��
ப�கைல� கழக��� டா��ேர� ப�ட� வா��ய
இவ� ��� ��வன�ைத ெவ��கரமாக ந���
வ��றா�. இவ� ஏராளமான ேடடாைவ
ைகயா�வைத த��ைடய ல��யமாக
ெகா�டவ�. அ��� ���யமான �ஷய�,
”ேடடா ெபா� ெசா�லா�, ம�த�கைள� ேபால”
எ�ப� இவர� அைச�க ��யாத ந���ைக. பல

ேகா� இைணய� தள�க�, பல ேகா�
ேகா��க�, வைர பட�க� எ�� எைத��
�டாம� ���� வழ�� க��க� ச��காம�
24 ம� ேநர�� ேக�ட ேக��க��� ப��
ெசா��ய வ�ண� கட�த 12 ஆ��களாக
ேசைவ ���� வ���ளன. இவ�� மைன�, ஒ�
மரப� ேசாதைன சா��த ஒ� ��வன�ைத
நட�� வ��றா�. த�ெசயலாக த��ைடய
மரப�ைவ த� மைன��� அ�வலக���
��ேசாதைன பா����� இவ��� ஒ� ���ய
�ஷய� ெத�ய வ���. ெச�ேக�� 12 வ�
�ேராேமாேஸா�� LRRK2 எ�ற மா�ற� (genetic
mutation) உ�ள� ெத�வா���. இதனா�
பா���ஸ�� �யா� வர ஒ� 25% சா��ய�
எ�� ெத��� ெகா�டா� ெச�ேக. அ���
உடேன அ�ல. 36 வயதான இவ��� ஒ� 70
வய��� ேம� வர வா����ள� எ��
கண��ட�ப�ட�. அ��� அவர� ���ப���
ஏ�கனேவ இ�ேநாயா� பா��க�படவ�க�
இ��பதா�, இவ��� வர சா��ய���க�
அ�க�. பா���ஸ�� ேநா� நர��கைள� தா��
ம�தைன ஊனமா��� த�ைம ெகா�ட�.

இத�� இ��வைர ���/ம��� ஏ�� இ�ைல.

த�� ��மா ேபால ேசாக� பா�� பாட தயாராக
இ�ைல இ�த இைளஞ�. இ�ேநாைய� ப��ய
ஆரா��� எ�த அள�� இ���ற� எ��
ஆராய� ெதாட��னா� (எ�லா� ��ைள ைவ��

தா�!). ெச�ேக ��� �ைற�� ����க
ெதாட��னா�. அவர� ��தைன இ�க��ைர��
ைமய க����� ஒ� �ற�த எ����கா��.
வழ�கமான ம���வ ஆரா����� பல ப�க�
உ�ளன. �த�� ஒ� ேகா�பா� ஒ�ைற
(hypothesis) அ��பைடயாக ைவ��� ெகா�ள
ேவ���. �ற�, பல ��வான சா��ய���கைள
ஆரா��றா�க�. அ��தப�யாக பல
ேநாயா�க�� ம���வ �ைல ப��ய
தகவ�கைள ேசக���றா�க�. ����ய�
�ைற�ப�, தகவ�கைள ஆரா��றா�க�.
ஆரா����� ���கைள ஒ� க��ைர எ��
ம���வ இத�க�� ெவ����றா�க�. இத��
�ைற�தப�ச� 6 வ�ட�களா�ற�. பல ���க�
பல ேகா�பா�கைள அ��பைடயாக ெகா��
ஆரா�வதா�, பல �த க��ைரக�� வ�த
வ�ண� உ�ளன. ெச�ேக ேவ� �ைறப�
ஆரா��� ெச�ய (��� �ைற) ஏராளமான
ந�ெகாைட வழ����ளா�. இவ� �ைற��,
�த� ப�யாக ஒ� வ��ன� �� பல ேநா�
அ���க� (symptoms) ெகா�ட க��த�ய
பய�ப�� ேக��தாைள (questionnaire)

உ�வா���றா�க�. அ��தப�யாக
இ�ேநாயாயால பா��கப�டவ�க�
ேத��ெத��க�ப��றா�க�. (இ�வைர எ�த �த
ேகா�பா�� இ�ைல – அைத ேடடா ெசா���
எ�ப� இவ�கள� வாத�). அ��த ப�யாக
ேக��தா�கைள ேசக��� வைக�ப����
ெகா��றா�க�. ����ய� �ைற�ப�, பல�த
சா��ய� ��க�, ேநா� ச�ம�த�ப�ட
ேட�டா�� உ�ள உற�க� (data relationships) ,
அத� வ�ைம எ�லாவ�ைற�� க�� ெகா��
அல�� த���றா�க�. க�����த ேபா��க�,
உற�க�, சா��ய���க� எ�லாவ�ைற�� ஒ�
கா��ய��பாக (presentation) பா���ஸ��
ேநா� ச�ம�த அைம��� உடேன
ெவ����றா�க�. ஆர�ப������ கைட�வைர
இவ�க� ஒ� �� பயண���� இவ�க� எ����
ெகா��� கால� 8 மாத�க�. ெச�ேக, 8 மாத
�ய��க� பல�� எ���� ெகா�டா�,
க��கைள உபேயா��� ஆரா���ைய ��த�
ப��தலா� எ�� ந���றா�.
த��ைடய 60 வ� வய���� இ�ேநா���

��� க�����க ���� எ�� �ைன��றா�.
��ஞான உல�� இத�� அ�வள� ஆதர�
இ�ைலதா�. வழ�கமான ஆரா��� �ைறக���
����� மா�ப��� எ�ப�, உ��
ச�ம�த�ப��� எ�பதா�� எ���� இ��க�தா�
ெச��ற�. ஆனா� ெச�ேக இ�த ��ய �ைற��
பல ேகா� டால�க� ெசலவ��� ��� எ��க
தயாராக உ�ளா�. ���கைள கா�����தா�
பா��க ேவ���. (ந��: �ய��ஃ��
அெம��க�).
���� ேம� ெபடாைப��க�
ஹ��� ெதாைலேநா�� ஒ� அ�ைமயான
வான�ய� ப��. கா�� ம�டல���� ேமேல
��ெவ��� ���யமாக படெம��� வா�ய�
ஆரா����� அ�ைமயாக உத��ற�. ஹ���
�ைக�பட� எ�லா� ���ட�. இ�வைர 120
ெடராைப� அள��� பட�க� எ���
ேச��க�ப���ள�. இைத ஆராய, ம��� ேதட
க��க� �க �க அவ�ய�. இ� ேபா��
வான�ய� ���ட� பட�கைள ேம�ப���வ�
ம��� அத� �ற�க����� �றமாைல ஆ��

நட�� பல ெதாைல�� உ�ள ந�ச��ர
ம�டல� ம��� க���ைள (black hole)
ஆரா����� ���ய ேதைவ க�� ம���
���ட� ���பைல ைகயா�ைம (digital signal
processing) எ�ற ��ப�. வா�ய� க��ேயா
கால������ வள����ள ஒ� ��ஞான�.
க�� க�த ச�� ேதைவயான ஒ� �ைற.
���க� ெபடாைப��க�
அ� ���க�க� (sub atomic particles) ஆரா���
�க ���யமான ஒ��. ம�த�� அ��பைட
ேக��க�� ���க ��யாத அ��பைட �க�
எ� எ�ப�. அேத ேபால �ரப�ச� எ�வா�
ேதா��ய� எ�ப��. �த� ேக�� �க �க
��யன ப��ய ஆரா���. ��ேன ெசா�ன�
�க �க ெப�யன ப��ய ஆரா��� ��ஞான
ஆரா��� ெதாட��ய கால������
க�ணதாச� ெசா�ன� ேபால ‘ம�த� ெப��
��� (இ�ப ��ப�) எ��� ேக��தா�
����’. ெப�ய ஹா�ரா� ெகாைலட�
ப�னா�� ரா�சச ஆரா���. பல ெபள�க �ய�
ஆ�வாளா�க� பல அ� ���க�க�

இ��பைத �வா�ட� ேகா�பா� ெகா��
ெசா�� ��டா�க�. இைத ேசாதைன �ல�
����க இ�த ரா�சச ெகாைலடைர
ஐேரா�பா�� �ரா�� ம��� ��� நா���
எ�ைல�� அைம���ளா�க�. 17 ைம�க�
�ள��ள �ல�த� �ர�க��� அ��கைள
பய�கர ேவக��� ேமாத ��� அ�
���க�கைள ேத�� �ய��. இ�த ேமாத�
ேந��� ேபா� ஒ� �னா��� 1 ���ய�
பட�க� எ��க�பட ேவ���. ஒ� �னா���
10 ெபடாைப� அள��� ேடடா எ�றா�
பா��கேள�. இைத எ�ப� ைகயா�வ� எ��
க�� ெபா�யாள�க� பலவா� �ய��
வ��றா�க�. அ�தைன ச�� வா��த க��க�
ந��ட� இ�ைல. இதனா� ஒ� �னா��� 100
�க��கைள பட����க ��� ெச���ளா�க�.
இ�ேவ ஒ� வ�ட��� 15 ெபடாைப� வைர
ேதைவ எ�� கண�����ளா�க�. இ�த
ேடடாைவ ப�லா�ர� க��க� உ�ள ஒ�
வைலயைம��� ெசயலா�க ��ட����ளா�க�.
இைத� ப��ய இ��� �வர�க� இ�ேக

http://public.web.cern.ch/public/en/lhc/Computing-en.html
������ ��ஞான����� எ�ன ச�ம�த�
எ�� ��������. இர����� பல
ெடரா/ெபடா ைப� அள� ரா�சச ெச��
ைகயா�� �றைம ேதைவ. ���யாச�, ���
ேத�� ேசைவ ஒ� ��ேன�பா�ைடய
ைகயா�ைம. ��ஞான ேதட�க� ஒ�ெவா�
�ைற�� மா�ப�ட�.

��ேன ெசா�ன� ேபால, ரா�சச
ேசாதைனக��� ம��ேம க��க� ேதைவ
எ�� �ைன�க ேவ�டா�. இ�� �க ��ய
ேசாதைனக��� ம��� ஆ��க��� ��ஞான
க�� அவ�யமா���ட�. இத�ெக�� பல
ெம�ெபா��க� வ�� ��டன. ெவ� ஜன
ச�ைத (mass market) இ�லாததா� அவவள�
�ர��� ெபற��ைல. பட� வைர�� (graphing

programs) ெம�ெபா��க�, க���� ேசைவக�
ம��� பலதர�ப�ட ��ஞான உத�
ெம�ெபா��க� எ��� �ைட���றன. �ற�த
�ல�ர� (open source) �ைற�� இலவசமாக
மாணவ�க�, ஆரா���யாள�க��� பல
ெம�ெபா��க� வ���ளன.
��ஞான உத�யாள�
இ�� ���யமாக கவ��க�பட ேவ��ய
�ஷய�: க��க�� உத�யா� ��ஞான
ஆரா��� வள��� வ��ற�. க��கேள
��ஞான� அ�ல. ம�த ��ஞான ��தைனைய
க��க� எ��� ��க� ேபாவ��ைல.
��ஞான��� ���க� ச��ைசக���� ��
ெபா�வாக அைன�� ��ஞான வ��ன�களா��
ஒ��� ெகா�ட ��ேப ேகா�பாடா�ற�.
அ��ட� காரண�த�ைம��� (causation)
ச�ம�த�த�ைம��� (correlation) �ைறய
���யாச�க� உ��. ஒ����தா�,
ம�ெறா�ைற �����டலா� எ�பெத�லா�
��ஞான ��தலா�டமா��ட� ��ய
வா���க� அ�க�. காரண�த�ைமைய

ச�ேதக���� இட��� ����ப� எ���
��ஞான��� அ��பைட� ேதைவ. ��ஞான
ஆரா���க� அேத சமய��� �க��
��கலானதாக மா� வ��ற�. அ�கமாக ��ஞான
ெவ���க�� வ�த வ�ண� இ����றன.
இ�ைறய, நாைளய ��ஞா�க��� க��
அ�� �க அவ�ய�. ம�ற �ைறகைள� ேபால
��ஞான���� அ��� த��� ேவைலக� பல
உ��. ம�ற �ைறகைள� ேபால க��க�
இ�� உத���றன. �க ���யமாக ேசாதைன
க�கா���கைள கண��ட ம��� �ள�க��
க��க� �க� ேதைவ எ�ற �ைல
வ����ட�.
ஓரள��� ெபள�க/ேவ�ய� �ைற�� �ய�,
ேசாதைன�யைல �ட ��ேன���ட�. பல
�ய�கைள ����க ரா�சச இய��ர�க� ேதைவ;
அ�ல� ரா�சச க�� ச�� ேதைவ.
ெபா�வாகேவ ��ஞான ஆரா��� ப��ைற
ஆரா���யாக (multi disciplinary) மா� வ��ற�.
உ�� ெதா����ப�, நாேனா ெதா����ப�,
எ�� ப��ைற ஆரா���க� �க�� பற�த

�றைம��ள ��ஞா�க� ேதைவயான வள���
வா���க�. பல ��ஞான �ைறகேளா� க��
�றைமக� �க அவ�ய�. இ�� ��ேயா
எ��ர�ைத இய�க� ெத��தவ� எ�� யாராவ�
இ���றா�களா? ��ேயா�� ஆர�ப கால���
��ஆ� கைள இய�க� ெத��தவ�க� ��தாக
எ��ர�ைத வா��யவ�க��� உத� வ�தா�க�
எ�� ெசா�னா� இ�ைறய �ழ�ைதக�
எ�ைன ���� �ரகெபய��� ெச��
��வா�க�. அேத ேபால�தா� எ��கால���
க����.
உதாரண����, ��க� ஒ� ச�ம�தமான
ஆரா��� ெச����க� எ�� ைவ���
ெகா�ேவா�. ஒ� ���யாசமான பறைவ��
ஒ�ைய ���ட� உல��� அ��க� ப���வ�
உ�க� ���ேகா� எ�� ைவ��� ெகா�ேவா�.
�த��, பறைவ�� ஒ�ைய ப�� ெச���
தரமான க�� ேதைவ. �ற�, அைத ஆரா���
ெச�ய ஒ� சாத��க� ேதைவ. �ற�, அைத
���டலாக உ�வா�க ேதைவ க��க�. இைத
���ட� ���பைல ைகயா�ைம (digital signal

processing) எ�ற �ைற�� ஆதார க����க�
ேதைவ�ப�டா��, க���� உ�வா�க ம���
ேதைவ�ேக�றா�ேபால மா�� அைம�க க��
அ�க�த� அவ�ய�. ஒ� ச�ம�த�ப�ட
�ைறக�� அள�டேவ க��க� ேதைவ.
ஓரள���, இ�� க��களா� எ�� �ய
��ஞான� ���� எ�� பய�பா��
��ஞான� ெதாட���ற� எ�ற எ�ைல�
ேகா�க� மைற�த வ�ண� இ����றன.
இைணய��� ��ஞான� தள�க�
��ஞான ஆ�வல�க��� ��ஞான தகவ�க�
ம��� ��ஞான ெவ���கைள ப���
பய�ெபற இைணய��� பல வச�க�� உ�ளன.
உதாரண����, பல ��ஞான ெவ���க��
ச�தாதா��க��� ம��ேம ப��க ����. இ�த
�ைறைய மா�ற பல இைணய �ய��க��
�க��த வ�ண� இ����றன. ���
உதாரண�க� இ�� பா��ேபா�.
இ��ய ��ஞான அ�காட�, பல ஆரா���
ெவ���கைள�� தன� இைண�தள���

இலவசமாக ெவ����ற� (http://www.ias.ac.in/).
இ�த இைண�தள��� ெபள�க ெவ���க�
இ�ேக (http://www.ias.ac.in/j_archive/pramana
/25/vol25contents.html). ச�தா எ���
ேதைவ��ைல.
பல ��ஞான ெவ���க� ச�தா இ�லாம�
ப��க இ�த ��� உத�� ().
ஆரா��� க��ைரக� எ��வ� இ�க��ைரைய
எ��வ� ேபால சாதாரண ேவைல��ைல.
ச�ம�த�ப�ட க��ைரகைள ேம�ேகா�
கா��வ�, ம��� பல ��கலான ��க�, க�த
சமா�சார� எ�லா� இைண�ப� ெப�ய
ேவைலதா�. இைத ஓரள� சமா��க உத��
இ�ெனா� அ�ைமயான ெம�ெபா��
ெம�டேல (http://www.mendeley.com/). பல
�ைறக�� உலக ஆரா���யாள�க� இ�த
ெம�ெபா�ைள� ெகா�� த�கள�
ஆரா���ைய உல�� எ����தா�� சமா��க
அ�ைமயான வச�க� இ�த இலவச
ெம�ெபா��� உ��.

இ�� க�� ப���� இைளஞ�க� ெவ��
��வ� ேப��, ஆர��� எ�� ஜனர�சன
ெம�ெபா��கைள ைவ��� ெகா�� கால�
த�ள ��யா�. ெம�ெபா�� �ைற�� ச��
வ�கர� இழ�� ��ைமய�� சாதாரண கண��
ேவைல ேபால ஆ�� ெகா�� வ��ற�. இ��
ப��� ப��� ���த இைளஞ�க� பல க��
ேவைலகைள www.zoho.com ேபா�ற
��வன�க�� ��னா� ஐஐ� இைளஞ�க�
ெச�த ேவைலகைள ��யாக ெச��றா�க�.
ப��த இ��ய இைளஞ�க� ��ஞான
�ர�ைனகைள ���க உத�� ��ஞான க��
உல�� இற�� பல ��ைமக� ெச�ய ேவ���.
ஐஐ��� ப��� ��பைன ெல�ஜ� �ர�
எ��வ�� எ�ன ��ைம? ெகா����
ெவ���� அெம��க ெம�ெபா���
ெப�ைமைய ேப� கா� ச�பா��ப� த�கா�க
ம����ேய த��. ��ஞான க�� உல��
��ைம ெச�� ம�த ��ேன�ற���� உத�ய
மன�ைற��� �க� இ�ைல.

��ஞான க�� உலக� அ�வள� ெல�ஜ�
�ர� ேபால எ�த�ல. ஆனா� ந� ப��ெப�லா�
எத��? உய�ய, ��கலான �ர�ைனகைள
���பத��தாேன?
��ஞான க�� ெம�ெபா�� �ற
ேம�ேகா�க� (external references)
2010� ���� இ��யா வ�த ேபா� –க��
ெபா��ய� மாணவ�கைள ���� ச�����
வா��� �ைட���. ஃெபேடாரா எ�ற ����
இய�கைமய��� (OS) அச��வைத� க�ேட�.
�ேழ, பல ���க� ����ட� ெதாட��
இ��பத�� இ�ேவ காரண�.
http://www.windows7download.com/win7-scilab
/ukafhapj.html – SciLab எ�ற �ற�த �ல�ர�
ெம�ெபா��. மாணவ�க��� ேதாதான�.
http://www.texmacs.org/ ��ஞான சம�பா�கைள
ைம�ேராசாஃ��ட� ேபாராடாம� அழகாக
ேகா���க� எ�த உத�� �ல�ர� ெம�ெபா��
– ���� உல���.

http://www.mathomatic.org/math/ ��ஞான
கண��ய� உத��� – ஆர�ப மாணவ�க�
ேம�த�ட கண�� பாட�க��� உபேயா��கலா�
– ���� உல�� அ�ப���.
http://www.r-project.org/ ����ய�
ஆ�வல�க��� அ�ைமயான ���� அ�ப���.
http://www.gle-graphics.org/ �த �தமான
பட�கைள சம�பா�கேளா� வைரவ� ��ஞான
ேதைவ. இைத ���� �ல� ெச�வ� எ��.
http://visifire.com/ ேம�ெசா�ன �ஷய�ைத
��ேடா� உல�� ெச�ய.
http://www.mathworks.com/products/matlab/ ேம�ேல�
எ�ற �ர� க���க�� பல�த ��ஞான
ேவைலக��� உபேயா��க�ப�� ெம�ெபா��.
இத� பய� ப�ேவ� �ைறக��.
http://www.wolfram.com/mathematica/ உ�ஃ�ரா�
ப�� �வா��ேதா� அ�லவா? உ�ஃ�ரா�
ஆ�ஃபா ��னா� உ�ள எ��� இ�த

ேம�தேம��கா.
http://www.maplesoft.com/products/maple/ ேம�ேல�
ம��� ேம�தேம��கா �� ��றாவ�
ேபா��யாள�.
http://eumat.sourceforge.net/ ேம�ேல� �க�� �ைல
அ�கமாக ேதா��னா�, ஆ�ல� எ�ப� அைத�
ேபா�ற ஆனா�, இலவசமான ெம�ெபா�� –
����.
http://www.ni.com/labview/ �க அழகாக ��ஞான
ஆரா��� எ��ர�கேளா� உைரயா�, அ�����
வ�� ேட�டாைவ க���� வைர��,
ேபா��கைள� கா�ட �ற�த �ர� ேல���.
�ல ெம�ெபா��கேள இ�� ஒ� சா����காக
ெசா����ேள�. ��ஞான உல�� பல
வைகயான �ேசஷ ப���க� இ��பதா�,
ப�லா�ர� ெம�ெபா��க� இ����றன.
இ�க��ைரைய� ப���� மாணவ�க� வைரபட�
(plotting), ஆவண��வ� (documentation) ம���
க�த� ச�ம�த�ப�ட ெம�ெபா��கைள

உபேயா��க பல வா���க� இ����றன.
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FreeTamilEbooks.com எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய
ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா�
ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான
ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க�
த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க��
பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய

“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��
��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல,
வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�
ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத
ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�

ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ
ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��
��������தா� ம��ேம அதைன நா�
பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� ��
வ�� ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த
����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ��
உ�ம��� �� இ���� ப���கைள ந�மா�
பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள� ெகா������
ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative
Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா�
நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற
எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள
எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான
ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய

��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள
ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம��
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-��
ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��

����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா��
இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க�����
ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற
wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக
மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative Commons”
உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட
தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க�
யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள
உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக
பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�,
ebook reader ஏ���ெகா��� வ�வைம���

அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.
ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��
எ�தஒ� ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������
ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�
ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�
ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற
க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம���
ebook readers ேபா�ற க��கைள நா��

ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ�
ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�
ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�
எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள
ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப
ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���
ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக
Mobiles ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க��
எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ�
��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�
க��� க��களான Desktop,ebook readers like
kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��.
அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச��� odt,

pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������
ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�
ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��
க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��
ம��� உ�கள� வைலதள �கவ���
இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”
உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க����
ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���

அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����
����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.
ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�

����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�
படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com

/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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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-creativecommons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commonslicenses
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.

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

5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS
office doc வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப��
/ இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக��
ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

—————————————————
��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�� !

