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புதிய 16 பிட் தமிழ் யுனிேகாட் பற்றிய ெசய்திகள், தகவல்கள் 

16 பிட் ெகாண்ட தமிழ் யுனிேகாட் எழுத்துருைவ உருவாக்குவது ெதாடர்பான 
ப ந்துைர அறிக்ைக முதல்வர் கருணாநிதியிடம் வழங்கப்படடுள்ளது.  

ெதான்ைமயில் இல்ைல, ெதாடர்ச்சியில் 

"எனக்கு என்ன ேதான்றுகிறெதன்றால் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுேமா அவ்வளவு 
சீக்கிரம் யூனிேகாட் என்னும் கம்ப்யூட்டர் ரயிலில் தமிழ் ஏறி உட்கார்ந்துவிட 
ேவண்டும். அல்லாவிடில் ஸ்ேடசனில் தவறவிட்ட குழந்ைதேபாலத் தமிழ் 
நிற்கும்; ரயில் ேபாய்க்ெகாண்ேட இருக்கும்." 
கணித்தமிழ் பற்றிய ஒரு அலசைல நடத்துகின்றார் அ.முத்துலிங்கம் அவர்கள். 

கட்டற்ற களஞ்சியம் விக்கிபடீியாவிலிருந்து... 
 

• யுனிேகாட் தற்ேபாதிருக்கும் தமிழ் யுனிேகாட் பற்றிய கட்டுைர.  
• புதிய தமிழ் யுனிேகாட் ஏற்கனேவ இருக்கும் தமிழ் யுனிேகாட் 

குறிமுைறக்கு மாற்றாக ப ந்துைர ெசய்யப்பட்டிருக்கும் எழுத்துக்குறி 
முைற பற்றியது.  

 

விண்ேடாஸ் விஸ்டா 
ைமக்ேராசாப்டின் அடுத்த ஆப்பேரட்டிங் சிஸ்டம்    
 

ைமக்ேரா சாப்ட் நிறுவனம் விண்ேடாஸ் வ ைசயில் தன் அடுத்த 
ெதாகுப்பிற்கான புதிய ெபயைர "விண்ேடாஸ் விஸ்டா' (Windows Vista) என 
ெவளியிட்டுள்ளது. "லாங்ஹார்ன்' என்ற குறியடீ்டுப் ெபயருடன் புதிய இயக்கத் 
ெதாகுப்பு தயா க்கும் பணியிைன நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் ைமக்ேராசாப்ட் 
ெதாடங்கியது. பல ேசாதைன ஓட்டங்களுக்குப் பின் தற்ேபாது அடுத்த ஆண்டு 
மத்தியில் புதிய ெதாகுப்பிைன ெவளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.  
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தமிழ் யுனிேகாட் பற்றி சில கணினி வல்லுனர்கள் மற்றும் பயனாளர்கள் 

ேபான்ேறா ன் சுதந்திரமான (ெசாந்தக்) கருத்துக்கள் இங்ேக 

பகிர்ந்துெகாள்ளப்படுகின்றன.   ( 9ம் பக்கம் முதல் .. ) 

 

 

 தமிழ் யுனிேகாட் பற்றிய ெதாழில்நுட்பக்கட்டுைரகள் 
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யுனிேகாடு 

யுனிேகாடு (Unicode) என்பது எழுத்து வடிவிலான தகவைல எம்ெமாழியிலும் 
கணினிகளில் பயன்படுத்த உதவும் உலக அளவிலான குறிமுைற நியமமாகும் 
 
இத்தரத்தில் தற்காலத்தில் உலகில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பல்ேவறு 
வ வடிவங்கள் அடங்கியுள்ளன. அவற்றுடன், சில அ தாக பயன்படுத்தப்படும் 

வ வடிவங்களும், கணிதம், ெமாழியியல் ேபான்ற துைறகளில் பயன்படும் சில 
வ யுருக்களும் அடங்கியுள்ளன. 
 
தற்ேபாது கணியுலகில் ெவவ்ேவறு வ வடிவங்களுக்கான ஒன்றாக பல்ேவறு 
குறிமுைறகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. ேமலும், தமிழ் ேபான்ற சில ெமாழிகளில் 
ஒேர வ வடிவத்திற்கு பல்ேவறு குறிமுைறகளும் காணப்படுகின்றன. 
பன்ெமாழிச் சூழல்களில் இத்தைகய ேவறுபட்ட குறிமுைறகைள 
பயன்படுத்துவதால் பல்ேவறு சிக்கல்கள் உருவாகின்றன. யுனிேகாடு என்பது 
இத்தைகய ேவறுபட்ட குறிமுைறகளுக்கு மாற்றாக ஒரு நியம குறிமுைறைய 
நிறுவுவதற்கான திட்டமாகும். இன்ைறய அளவில் யுனிேகாடு ஒரு 
முழுைமயான குறிமுைறயாக அைமந்து பல்ேவறு கணினி சூழல்களில் 
பாவிக்கப் படுகிறது. 
 
புதிதாக ேதான்றும் XML ேபான்ற தரங்களும் யுனிேகாைட அடிப்பைட 
கட்டைமப்பாகக் ெகாண்டு உருவாக்கப் படுகின்றன. 
 

வரலாற்றுப் பின்னணி 
ஆரம்பகாலத்தில் தமிழ் தட்டச்சுக் கருவிைய தழுவி பாமினி என்கின்ற 
எழுத்துரு அறிமுகம் ஆனது. இது ஆங்கிலச் ெசாற்களுக்குப் பதிலாக தமிைழ 
உட்புகுத்தியது. எனினும் காலப்ேபாக்கில் இைணயத்தின் (Internet) வரவால் 
நைடமுைறச்சிக்கல்கைள உருவாக்கியது. இேத காலப் பகுதியில் ேவறு பல 
நியமங்களும் உருவாகத் ெதாடங்கின. இதனால் ேகாப்புக்கைள (File) 
ப மாறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. இது மாத்திரம் இன்றி பல தரவுத் 
தளங்களில் (Database) ஒரு எழுத்துருைவ மாத்திரேம ஏற்று ெகாள்வதால் 
தமிைழயும் ஆங்கிலத்ைதயும் ஒன்று ேசற்க இயலாமல் ேபானது. எனேவ 
இவற்ைறக் கருத்திற் ெகாண்டு தகவற் ப மாற்றத்திற்கான தமிழ் நியமக் 
குறியடீ்டு முைற (i.e. TSCII Tamil Standard Code for Information Interchange) 
உருவாகியது. 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

6 / 180 

 

இதில் முதல் 0-127 எழுத்துக்கள் தகவல் ப மாற்றத்திற்கான அெம க்க 
முைறைய (i.e. ASCII - American Standard Code for Information Interchange) ஒத்தது. 
மிகுதியான 128-155 இல் தமிழ் எழுத்துக்கள் நிரப்பப் பட்டன. இைதத்ெதாடர்ந்து 
தமிழ் நாட்டில் நைடெபற்ற தமிழ் இைனய மகாநாட்டில் தமிழ் 99 விைசப் 
பலைக ப ந்துைரக்கப்பட்டது. விண்ேடாஸ் 3.1, 95, 98 மற்றும் Me பதிப்புக்களில் 
TSCII ெபரும்பாலும் பயன் படுத்தப் படுகிறது.  
 
யுனிக்ேகாடானது ஒவ்ெவாரு ெமாழிக்கும் ஓ டம் என்று உலகின் பிரதான 
ெமாழிகைள ஒன்றிைனத்து 16 பிற்றில் (TSCII 8 பிற்) அறிமுகம் ஆனது. 
விண்ேடாஸ் 2000/XP/2003 தமிழ் யுனிேகாட் வசதியும் அப்பிள் வைகக் 
கணினியில் Mac OS 10.4 இலும் தமிழ் யுனிேகாடு வசதியுள்ளது. இன்று 
அேநகமாக உலகில் உள்ள ேதடும் இயந்திரங்களான (Search Engines) கூகிள் 
மற்றும் யாகூ யுனிக்ேகாடில் ேதடல்கள் ெசய்ய வல்லன. இது மாத்திரம் அன்றி 
ைமக்குேறாெசாவ்ற்றானது யுனிக்ேகாடின் ஊடாக தமிழ் விண்ேடாஸ் ெமாழி 
இைடமுகப் பதிப்ைப Office 2003 மற்றும் Windows XP இற்கு அறிமுகம் ெசய்து. 
உலகில் உள்ள பல ெமாழிகைளயும் ஆத க்கும் இக்குறியடீ்டு முைற இன்று 
மிகவும் பிரபலமைடந்து வருகின்றது. 
  

 

தமிைழ கணினி ெமாழியாக்க உதவும் அறிக்ைக முதல்வ டம்
ஒப்பைடப்பு 

 

தமிழ் ெமாழிைய கம்ப்யூட்டர் ெமாழியாக்க உதவும் வைகயில் "16 பிட்' 
அைமப்பில் ெமன்ெபாருள் தயா க்க ேவண்டிய அவசியம் குறித்து முதல்வர் 
கருணாநிதியிடம் முன்னாள் துைண ேவந்தர் வா.ெச. குழந்ைதசாமி 
ெவள்ளிக்கிழைம ெசப். 9, 2006 அறிக்ைக சமர்ப்பித்தார்.  
 
தமிழ் இைணய பல்கைலக்கழகத் தைலவராக இவர் உள்ளார். தமிழ் ெமாழியில் 
அைனத்து எழுத்துகைளயும் ெகாண்டதாக எழுத்துருக் குறியடீுகைள உருவாக்க 
"16 பிட்' அைமப்பில் ெமன்ெபாருள் தயா க்க ேவண்டும் என்ற கருத்து நிலவி 
வந்ததால், அதுபற்றி ப ந்துைரகள் கூற முன்னாள் துைணேவந்தர்கள் மு. 
ஆனந்தகிருஷ்ணன், ெபான்னைவக்ேகா உள்ளிட்ேடார் ெகாண்ட குழு 
அைமக்கப்பட்டது.  
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தமிழ் "16 பிட்' முைறயில் அைனத்து எழுத்துருக் குறியடீ்டிைன ேசாதித்து 
அறியவும் ஏற்புடைம பற்றி கலந்தாய்வு ெசய்யவும் இத் திட்டம் ெதாடர்பான 
ஏைனய ெசயல்பாடுகைள ேமற்ெகாள்ளவும் திட்டக் குழு ஒன்ைற அரசு 
அைமக்க ேவண்டும் என இக் குழு ப ந்துைர ெசய்துள்ளது.  
 
அக் குழு இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்துக்குள் அைனத்து எழுத்துருக் 
குறியடீ்டிைன வைரயறுத்து முடிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 
ேயாசைனகைள இக்குழு கூறியுள்ளது.  
 

ெசன்ைனயில் ெவள்ளிக்கிழைம "கெனக்ட் 2006' என்ற கருத்தரங்க ெதாடக்க 
விழாவில் முதல்வர் கருணாநிதியிடம் இவற்ைற வா.ெச. குழந்ைதசாமி 
அளித்தார்.  
 
தமிழ் எழுத்துகைள உள்ளடக்கிய ெமன்ெபாருள் தயா க்க தற்ேபாதுள்ள "8 பிட்' 
அைமப்பில் 128 இடங்கள் தான் கிைடக்கும். அதில் 247 எழுத்துகைள ேசர்க்க 
முடியாது என்பதால் "16 பிட்' அைமப்ைப நிபுணர்கள் வலியுறுத்து வருகின்றனர். 
 
கடந்த வாரம் ெசன்ைன வந்த குடியரசுத் தைலவர் அப்துல் கலாமும் இக் 
கருத்ைத வலியுறுத்தினார். "16 பிட்' அைமப்ைப உருவாக்கி, தமிைழ கம்ப்யூட்டர் 
ெமாழியாக ஆக்கிட ேவண்டும் என அவர் கூறினார்.  
 
அதன் ெதாடர்ச்சியாக இப்ேபாது அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
தமிழ் ெமாழியின் வளர்ச்சிக்காக எல்லா முயற்சிகைளயும் தாம் எடுத்து 
வருவதாகக் குறிப்பிட்ட முதல்வர் கருணாநிதி, இதுெதாடர்பாக உ ய 
நடவடிக்ைககள் எடுப்பதாகக் கூறினார். 
 
நன்றி: தினமணி 
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16 பிட் தமிழ் யுனிேகாட்: அரசுக்கு ப ந்துைர 

ெசப்டம்பர் 09, 2006  
 
ெசன்ைன : 
 

16 பிட் ெகாண்ட தமிழ் யுனிேகாட் எழுத்துருைவ உருவாக்குவது ெதாடர்பான 
ப ந்துைர அறிக்ைக முதல்வர் கருணாநிதியிடம் வழங்கப்படடுள்ளது.  
 
தமிழ் எழுத்துருவில் பல நூறு வைககள் தற்ேபாது புழக்கத்தில் உள்ளன. 
ஆனால் எல்ேலாரும் பயன்படுத்தும் வைகயில் யுனிேகாட் எழுத்துருக்கைள 
உருவாக்கும் ேவைலகளும் நடந்து வருகின்றன. 
 
இதில் முழு அளவில் ெவற்றி கிைடக்கவில்ைல. யுனிேகாட் பாண்ட்களில் பல 
பிரச்சைனகள் உள்ளன. இவற்ைறக் கைளயும் வைகயிலும், தமிழ் ெமாழியில் 
உள்ள அைனத்து எழுத்துக்கைளயும் உள்ளடக்கிய 16 பிட் யுனிேகாட் 
எழுத்துருைவ உருவாக்குவது ெதாடர்பான ெமன்ெபாருைள தயா க்க 
ேவண்டும் என்ற கருத்து வலுத்து வருகிறது. சமீபத்தில் இது ெதாடர்பாக தமிழக 
அரசுக்கு ஜனாதிபதி கலாமும் ேவண்டுேகாள் ைவத்தார். யுனிேகாட் 
பாண்ட்கைள முழுைமயாக உருவாக்க அண்ணா பல்கைலக்கழகத்துக்கு தமிழக 
அரசு உதவ ேவண்டும் என்றார். 
 
16 பிட் ெகாண்ட யுனிேகாட் தமிழ் எழுத்துருைவ உருவாக்கினால் மட்டுேம 
தமிைழ முழுைமயான இைணய தள ெமாழியாக மாற்ற முடியும் என்றும் அவர் 
கூறியிருந்தார். இைதயடுத்து யுனிேகாட் எழுத்துரு குறித்து அரசு ெசய்ய 
ேவண்டியது என்ன என்பது குறித்து ப ந்துைரக்குமாறு முன்னாள் துைண 
ேவந்தர்கள் அனந்தகிருஷ்ணன் தைலைமயில் குழு அைமக்கப்பட்டன. 
 
இந்தக் குழு தனது ப ந்துைரைய தமிழ் இைணயதள பல்கைலக்கழக ேவந்தர் 
வா.ெச.குழந்ைதச்சாமியிடம் அளித்தது. ெசன்ைனயில் ேநற்று நடந்த கெனக்ட் 
கருத்தரங்க ெதாடக்க விழாவின்ேபாது வா.ெச.குழந்ைதச்சாமி இப்ப ந்துைர 
அறிக்ைகைய முதல்வ டம் சமர்ப்பித்தார். தமிழில் உள்ள 247 எழுத்துக்கைளயும் 
தற்ேபாது உள்ள 8 பிட் அைமப்பில் உள்ளடக்க முடியாது. அதில் 128 
எழுத்துக்கைள மட்டுேம அடக்க முடிகிறது. எனேவதான் 16 பிட் ெகாண்ட 
எழுத்துருைவ உருவாக்க ேகா க்ைக எழுந்துள்ளது.  
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திரு.அல்பர்ட் அவர்களின் கருத்து 
  
 

யூனிேகாடு - இது ஒரு ேகாடா? ேகடா? ஒரு உைரயாடல்" 
 

தணிகாசலம் :  
வாங்க...வாங்க...ேசாணா... எங்க பாக்க முடியறது இல்ல? மடலாடற்குழுக்கள்ல 
கூட ஒங்களப் பாக்க முடியறதுல்ல?! 
 
ேசாணாச்சலம் : அது...வந்து...இப்ப எல்லாம் யூனிேகாடு கீனிேகாடுங்கிறாங்க... 
ெகாஞ்சம் ெமரண்டு ேபாயு அதப்பத்துன ெவபரம் ெத ஞ்சுகிட்டு 
எழுதலாம்ன்னுதான்....! நீங்கதான் இப்ப யூனிேகாடுல பூந்து 
ெவைளயாடுறஙீ்கேள...ஒங்கைள ஒருநைட ேகட்டுப்ேபாட்டு  எழுதலாம்ன்னுதான் 
வந்ேதங்க...?! 
 

தணி : ேசாணா...நீங்க வழக்கமா எழுதுற திஸ்கியில எழுத ேவண்டியதுதாேன? 
இப்ப நான் யூனிேகாடுல எழுதுேறன்னு பலர் ெநைனக்கிறாங்க. ஆனா, எனக்கு 
யூனிேகாடுல எழுதத் ெத யாதுன்னு பலேபருக்குத் ெத யாது. 
 
ேசாணா: அட, இது என்ன...புதுசா கரடி உடுறஙீ்க? 
 
தணி : உண்ைமையத்தான் ெசால்ேறன். எனக்கு யூனிேகாடுல எழுதத் 
ெத யாது. நான் பாவிப்பெதல்லாம் முரசு தான்! 
 
ேசாணா: என்ன முரசுலேய யூனிேகாடு எழுதுறஙீ்களா? ெரம்பச் சிம்பிளாச் 
ெசால்லிப்ேபாட்டீங்க? 
 

தணி : முரசுல வழக்கம்ேபால திஸ்கியில விஸ்கி சாப்பிட்ட மாறி எழுதி அத, 
சுரதாேவாட ெபாங்குதமிழ் பக்கம் ேபாய் நான் முரசில எழுதியத அங்க 
ெவட்டிப்ேபாட்டு, TSC ன்னு இருக்கிறதுல ஒரு கிளிக் பண்ேணன்னு வசுக்கங்க 
மந்திரம் ேபாட்ட மாறி "யூனிேகாடு"க்கு மாறிரும்.  
அத ெவட்டி என்ேனாட ஈ-ெமயில்ல ேபாட்டு அனுப்பரீுேவன். இதான் 
யூனிேகாேடாட ரகசியம். 
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ேசாணா : நான், இவ்வளவு நாளா, நம்பாளு தணி சுளுவா யூனிேகாைட 
கத்துகிட்டு சும்மா அடிச்சு தூள் ெகளப்புறார்ன்னு இல்ல ெநைனச்சுகிட்டு 
இருக்ேகன். நீங்க என்னடான்னா ெவட்டி அடிச்சு ஒட்டி யூனிேகாடு 
எழுதுேறங்கிறஙீ்க?  
 
தணி : ஓய்! ேசாணா... வாழ்க்ைகயில எதுதாம் ெசரமம் இல்ல ெசால்லுங்க? 
அப்டிப் பாத்தா எல்லாேம ெசரமம்தான்.... ெவட்டி ஒட்டுறதுக்கு எல்லாம் சிரமம் 
பாத்தா எபடி? 
 

ேசாணா : ேநரடியாச் சாப்புடறதுக்கு எதாச்சும் வழி இருந்தாச் ெசால்லுங்க; 
ெசாம்மா சுத்திவைளச்சுச் சாப்புடற ேவைல எல்லாம் ேவண்டாங்கிேறன். 
 
தணி : சத்தியமா..எனக்குத் ெத ஞ்சதத்தான் இப்ப ஒங்ககிட்டச் ெசான்ேனன். 
ேநரடியா எப்படி யூனி ேகாடுல தட்டச்சு ெசய்யிறதுன்னு எனக்குத் ெத யாது? 
ெவவரம் ெத ஞ்சவங்க இதப்பத்தி ெவளிப்பைடயா....இப்டி....இப்டிச் 
ெசய்ேயாணும். இப்டிச் ெசஞ்சா நீங்க ேநரா யூனிேகாடுல தட்டச்சு 
ெசய்யலாம்ன்னு ெசால்றாங்களா? எேதா மாயமந்திரம் ெசய்யிறைதப் ேபால 
ெநைனச்சுகிட்டு ெசால்றாங்க. படிப்படியா நம்மளப்ேபால அைரேவக்காடுகளுக்கு 
ெசால்லிக் குடுக்க யாருங்க இருக்காங்க? 
 
ேசாணா : அதுமட்டுமில்ல....தணி....இதுல இன்ெனாரு பிரச்ைனயும் இருக்கு. 
இப்ப நீங்க முரசில அடிச்சு ெபாங்குதமிழ் ேபாய் ஒட்டி ெவட்டி அனுப்புேறன்னு 
ெசான்னஙீ்க. ச  அைத முரசில அப்புறம் யூனிேகாடு ேகாப்பா ேசமிச்சு ைவக்க 
என்ன ெசய்யிறஙீ்க?  
 
தணி : ம்ம்ம்ம்ம்...அங்கதாேன ஒைதக்குது இந்த யூனிேகாடு...! ெபாங்குதமிழ் 
மாற்றித் தரும் யூனிேகாைட என்னால ேசமிச்சு ைவக்க முடியிறதில்ல; 
காரணம். நான் முரசில என்ேனாட ேசமிப்புகைள ேபாட்டா எல்லாம் 
ேகள்விக்குறியா????????? இப்படித்தான் ெத யுது. அதுக்கு என்ன 
ெசய்யிறதுன்னு எனக்கு இன்னும் ெத யல...ெகாஞ்ச நாள் ேபானா தன்னால 
ெத யும்ன்னு ேபசாம இருக்ேகம். 
 
ேசாணா : அப்ப, நீங்க எழுதுற கட்டுைர, கைத எல்லாம் யூனிேகாடுல ேசமிக்க 
முடியாமப் ேபாகுதுன்னா அந்த யூனிேகாடு இருந்ெதன்ன? ேபாெயன்ன? விட்டுத் 
தள்ளுங்க யூனிேகாைட. அது ஒரு ேசாைட...! 
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தணி : யூனிேகாடுங்குற ஒருங்குறிக்கு நான் மாறணும்ன்னு ெசால்றதுக்கு ஒேர 
காரணம்; தமிழ் வளரணும்: வாழணும். அதுக்கு இந்த யூனிேகாடு ேவணும்! 
 
ேசாணா : என்னாங்க? நாம எழுதுனைத ேசமிச்சு வச்சுக்க முடியாத ேகாடு ஒரு 
ேகடு இல்லீங்களா? அது எப்படி வளரும்? வாழும்? 
 
தணி : நமக்குத் ெத யல; அதனால ேசமிச்சுைவக்க வழி ெத யல. 
அவ்வளவுதான். யாராவது ஒரு யூனிேகாடு புண்ணியவாளர் ெசால்லாமலா 
ேபாகப்ேபாறார். கணக்கு வழக்கு இல்லாத எழுத்துரு முைற இருக்கு; அது 
ஒழிஞ்சுட்டுதுன்னா உலகத் தமிழர்கள் எல்லாம் ஒருங்குறிங்கிற இந்த ஒேர 
ேகாடான யூனிேகாடுக்கு மாறரீுவாங்க! படிக்க எழுத எல்லாத்துக்கும் 
ஒேரஎழுத்துரு என்று ஆயிருச்சுன்னா வைலயுலகில் கணித்தமிழ் வளரும்; 
வாழும்! இது ெபாயில்ைல 
சத்தியமான உண்ைம, ேசாணா! 
 
ேசாணா : நீங்க ெசால்ற இந்தப் பாயிண்ைட ஒத்துக்கிேறன். அேத சமயத்துல 
பாருங்க.... ஜி ெமயில்ல மட்டும்தான் நீங்க அனுப்புற யூனிேகாைடப் படிக்க 
முடியுது. மத்த எந்த ெமயில்லயும் ெவறும் எண்கள் மற்றும் பு யாத கூளம் 
குப்ைப எழுத்தாத்தான் ெத யுது. வைலப்பூ, மற்றும் இைணய இதழ்கள் 
யூனிேகாடுல இருப்பைதப் படிக்க எளிதாக இருக்கிறது. ஆனா 
ஹாட்ெமயிலிேலா,  யாகூவிேலா கிரந்தமாகத்தாேன ெத யுது. 
 
தணி : நீங்க ெசால்றது வாஸ்தவம்தான்! நானும் UTF 8 எல்லாம் முயற்சி 
பண்னிப் பாத்துட்ேடன்.  உகூம்...பிரேயாசனேம இல்ல; இதுக்கு கணினி 
அறிஞர்கள்ங்கிறைதவிட யூனிக்ேகாடு ஸ்ெபசலிஸ்ட்டுகள் என்ன ெசால்றாங்க? 
ெகாஞ்சம் ெபாறுத்து இருந்து பார்ப்ேபாம். ச ...ச  ேநரமாச்சு...இன்ெனாரு 
நாைளக்கு இதப்பத்திப் ேபசுேவாம்; இப்ப ேபாயிட்டு வர்ேறன்..ேசாணா! 
 

ஆல்பர்ட், 
விஸ்கான்சின், 
அெம க்கா 
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திரு.இண்டி ராம் அவர்களின் கருத்து 
  
யூனிேகாட் குறியடீ்டு தமிழ் (ஒருங்குறித் தமிழ்) நமக்களிக்கப்பட்ட ஒரு 
வரப்பிரசாதம். 
 
யூனிேகாட் குறியடீ்டு ெவளிவந்தது தமிழர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல 
ெசய்திதான். இதன் மூலம் தற்சமயம் தமிழ் எழுத்துக்கள் ஒரு மாதி யாகத் 
தரப்படுத்தப்படுகிறது. 
 
யூனிேகாட் தமிழ் வாசகத்ைத எந்த இடங்களிடமிருந்தும் ெவட்டி ஒட்டி 
பயன்படுத்தலாம். இைத முன்பிருந்த பல்வைக குறியடீ்டு தமிழ் எழுத்துக்கைளப் 
பயன்படுத்திச் ெசய்யமுடியாமல் இருந்தது. 
 
விண்ேடாஸ் இயக்கு தளம் எக்ஸ்பி லதா என்கிற யூனிேகாட் எழுத்துருைவ 
தன்னுள் ெகாண்டுள்ளதால் அந்த எழுத்துருைவ முன்பிருந்த எழுத்துருக்கைளச் 
ெசய்தமாதி  தரவிறக்கம் ெசய்து நமது கணினியில் நிறுவ ேவண்டிய 
அவசியமில்ைல. எந்த யூனிேகாட் குறியடீ்டு தமிழ் எழுத்து இைணயப் 
பக்கங்கைளயும் என்ேகாடிங்கில் யூனிேகாட் என்பைத ேதர்வு ெசய்து எந்த 
உலாவியிலும் எந்த கணினியிலும் எங்கும் படிக்கமுடியும். யூனிேகாட் 
குறியடீ்டு எழுத்ைத பிடிஎப் ேகாப்ைபயாக மாற்றுவது ெவகு சுலபம். 
 
ஆனால் யூனிேகாட் குறியடீ்டு தமிழில் இைணய தள மின்னஞ்சல் கருவிகளான
ஹாட்ெமயில் யாகூ ெமயில் ஜெீமயில் ஆகியவற்றில் தமிழில் எழுதுவதற்கு 
குறள், ஏகலப்ைப , அல்லது முரசு அஞ்சல் ேபான்ற தமிழ் உட்புகுத்தி 
ெமன்ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்தேவண்டிய அவசியம் இன்னும் உள்ளது. 
 

விண்ேடாஸ் 98 ைவத்துள்ேளார் இண்டர்ெநட் எக்ஸ்புேளாரர் 5.5 அல்லது 
அதற்கும் 
ேமம்படுத்தப்பட்ட உலாவிையப் பயன்படுத்தினால் யூனிேகாட் தமிழ்ப் 
பக்கங்கைளப் படிக்கலாம். 
 
ெலட் இட் ேபான்ற ெசாற்ெதாகுப்பிையப் பயன்படுத்தி யூனிேகாட் தமிழில் 
எழுதலாம். பிறகு அைத ெவட்டி ஒட்டி மின்னஞ்சல் வழியாக தமது வாசகத்ைத 
அனுப்பலாம். 
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தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் இந்த குறியடீ்டு முைற தமிழ் எழுத்துருக்கைள 
தாமதம் ெசய்யாமல் கைடபிடித்தார்களானால் பயனுள்ளதாக தகவல் 
ப மாற்றம் இலகுவாக இருக்கும் 
 
தமிழ் வாசகர்கள் யூனிேகாட் அல்லாத மற்ற தமிழ் எழுத்துருக்கைள 
பயன்படுத்தும் பதிப்பாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதி அவர்கைள தங்களது குறியடீ்டு 
முைறைய மாற்றக் ேகட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். எழுத்துருக்கைள 
தரப்படுத்தியபின் நாம் பலதரப்பட்ட தைலப்பில் தமிழ் எழுத்துக்கைளப் பைடத்து 
தமிழிலுள்ள அறிைவயும் தகவல்கைளயும் வளர்க்க முயற்சிக்கேவண்டும்.  
 
ேபாதும் ேபாதும் குழப்பமளிக்கும் பற்பல எழுத்துரு வைககள்! 
 
தரப்படுத்தப்பட்ட யூனிேகாட் குறியடீ்டு ஒன்ேற நற்தமிழுக்கு நல்லது! 

 
ெஜயதீபன் (சூ யன்.காம்) அவர்களின் கருத்து 
  
எம் முன்னால் உள்ள தரக் குறியடீுகளில் நியமமாக ஏற்றுக் ெகாள்ளக் கூடிய 
பண்புகைள கூடியளவில் ெகாண்டது யுனிேகாேட . இைத நியமமாக்குவதும் 
நியமமாக்காதுவிடுவதும் பயனாளர்களின் ைககளில் உள்ளது. 
 
கூடியளவான பயனாளர்கள் இன்று இயங்கு தள ரீதியாக 
இயலுைமப்படுத்தப்பட்ட தமிைழ - தமிழ் யுனிேகாட்ைட பயன்படுத்த 
ெதாடங்கிவிட்டனர். 
இது ஓர் நல்ல அறிகுறி. 
தக்கன பிைழத்தலும் தகாதன அழிதலும் வழுவன கால மரபினாேன 
என்பதற்கைமய யுனிேகாேட நியம தமிழ் குறியடீாக விளங்கும் என்பது எனது 
பணிவான தனிப்பட்ட கருத்து." 
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திரு. முத்து ெநடுமாறன் அவர்களின் கருத்து 
  
குறியடீு மாற்றம் என்பது, உடனுக்குடன் நடக்கும் ஒன்றல்ல. இது தமிழுக்கு 
மட்டும் அல்ல எல்லா ெமாழிகளுக்கும் ெபாருந்தும். 
 

பல தரப்பட்ட குறியடீ்டு முைறகைளப் பயன்படுத்திய காலத்தில், தகுதரம் 
(TSCII) அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ேபாது, அைனவரும் உடனடியாக மாறவில்ைல. 
அந்தக் குறியடீு ஒரு நிைலப்பாட்டிற்கு வந்த பிறேக பலரும், அதிலும் 
புதியவர்கள் ெபரும்பாேலாரும், தகுதரத்ைதப் பயன்படுத்தத் ெதாடங்கினர்.  
 

இது எதிர்பார்க்கக் கூடிய ஒன்ேற. தகுதர முயற்சிகள் ெதாடங்கப்பட்டேபாேத, 
யூனிேகாட் குறியடீ்டு முைறக்கும், அப்ேபாதுள்ள குழப்பத்திற்கும் இைடப்பட்ட 
ஒரு தீர்வாகத்தான் அது கருதப்பட்டது - இப்ேபாதும் பலராலும் கருதப்பட்டு 
வருகிறது. 
 

இன்று யூனிேகாட் இயங்காத பைழய கணினி இயங்குதளங்கள் (Operating 

Systems) புழக்கத்தில் இருக்கத்தான் ெசய்கின்றன. இந்த கணினிகளில் யூனிேகாட் 
முழுைமயாக இயங்காது. எனேவ, அைனத்துச் ெசயல்களுக்கும் இந்தக் 
கணினிகளில் யூனிேகாட்ைட பயன்படுத்த இயலாது. இந்தக் கணினிகள் 
ேமம்பாடு காணக்காண, யூனிேகாடின் புழக்கம் அதிக த்துக் ெகாண்ேட வரும். 
 
ேமலும், தமிழ் யூனிேகாட் முைறைய தைடயின்றி வழங்கும் ெசயலிகளும் 
இப்ேபாது தான் வந்து ெகாண்டு இருக்கின்றன. பரவலாக பயன்படுத்தும் 
ெசயலிகள் முழுைமயாகத் தமிழ் யூனிேகாட் முைறைய வழங்கும் ேபாது, 
மாற்றம் விைரவாகேவ ஏற்படும் என்பது எமது நம்பிக்ைக. இப்ேபாது உள்ள 
ெசயலிகளில், தகவல் ப மாற்றம், இைணய பக்க/தல பதிப்பு, மின் இதழ்கள், 
வைலப்பூக்கள் - இவற்றில் எல்லாம் தமிழ் யூனிேகாடின் பயன்பாடு ெபருகி 
வருவைதக் காணலாம். வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு நல்ல சான்று. 
 

MS Office, OpenOffice.Org முதலிய பல ெசயலித் ெதாகுப்புகள் தமிழ் யூனிேகாைட 
வழங்குவதும், விண்ேடாஸ் முைறையத் தவிர்த்து லினக்ஸ் மற்றும் 
அன்ைமயில் ெவளியடீு கண்ட புதிய ெமக்கிண்டாஷ் இயங்குதளங்கள் தமிழ் 
யூனிேகாட் அைமப்ைப அடிப்பைடயிேலேய வழங்குவதும் வரேவற்கத் தக்க 
ெசய்திகள். வளர்ச்சிக்கும், பயன்பாட்டுப் ெபருக்கத்திற்கும், இைவ ஆதரவளிக்கும்.
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விைத விைதத்த உடேன பழம் கிைடக்காது. மாற்றம் என்பைத ெமதுவாகத்தான் 
காண முடியும். யூனிேகாைட ெபாருத்தவைர, "இதன் பிறகு இன்ெனாரு மாற்றம்
இருக்குேமா?" என்ற ஐயம் இருக்க ேவண்டியதில்ைல. எனேவ, தாமதமான 
ஏற்ைபக் கண்டாலும், தகுந்த ஒரு மாற்றம் என்பைத பயனர் உணர்வர். 
 

பயனாளர்களுக்கு குறியடீ்டு முைறையப் பற்றிய விவரங்கைள விட, அவரவ ன்
ேதைவ நிைறேவற்றப்படுகிறதா என்பேத முக்கியம். ஒரு ஆவணத்ைதத் 
ெதாகுக்கும் ேபாது, ஒேர ஒரு பட்டன் அவர்களுக்குத் தமிைழ முழுைமயாக 
வழங்க ேவண்டும். விைசப் பலைகைய மாற்ற ஒன்று, எழுத்துருைவ மாற்ற 
ஒன்று, குறியடீ்டு முைறைய மாற்ற ஒன்று --- என்பெதல்லாம் குழப்பத்ைதேய 
விைளவிக்கும். 
 
மேலசியாவில், ஐந்து ெமாழிகள் ஒேர ெசயலியில் இயங்க ேவண்டிய சூழ்நிைல 
இருக்கிறது: ஆங்கிலம், மலாய், சீனம், தமிழ், அரபு. ஒரு ெமாழியில் இருந்து 
இன்ெனாரு ெமாழிக்கு மாறுவதும், ேகார்க்கப்பட்ட ஒரு ெசால் எந்த ெமாழியில் 
இருக்கிறது என்பைதப் பு ந்து ெகாள்வதற்கும் யூனிேகாட் முைற மட்டுேம 
வழிவகுக்கும். இந்த முக்கியமான ெபாறுப்பு ெசயலிகளின் உள்ேளேய 
அைமந்திருக்க ேவண்டும். 

 
 
உமர் அவர்களின் கருத்து 
  
யுனிேகாடு - என் பார்ைவயில் 
 
யுனிேகாடு பற்றி ேபசுபவர்கைள மூன்று விதமாகப் பி க்கலாம். 
1. யுனிேகாடு ேவண்டும் 
2. யுனிேகாடு ேவண்டாம் 
3. யுனிேகாடு கடினமானது 
 
இதில் எது ச ?  
இன்ைறய பாவைனயில் இருக்கும் யுனிேகாைட எந்தவைகயில் ேசர்ப்பது?  
அது பற்றி அலசப்படுவது ச யான வைகயில் அைதப் பு ந்து ெகாள்ள 
உதவியிருக்கிறதா? இைவகைளப் பற்றி என் கருத்துக்கைளச் ெசால்வதற்கு 
முன் யுனிேகாடு என்ற ஒன்று ஏன் ேதைவ என்பைதப் பு ந்துெகாள்ள 
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ேவண்டும். 
 
முதலில் தமிழில் கணினிப் பயன்பாட்ைடயும் அதில் எழுதப்படும் ஆக்கங்கைளப் 
பற்றியும் ஒரு சிந்தைன ேவண்டும். சமீப காலங்களில் நிைறயேவ தமிழில் 
ஆக்கங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன; எழுதப் பட்டுக் ெகாண்டிருக்கின்றன. அைவ 
உலகலாவிய அளவில் ப மாறப் பட்டுக் ெகாண்டிருந்தாலும் ஒரு குழுவுக்குள் 
ஏற்படுத்திக் ெகாண்ட வைரமுைறயின்படிேய (என்ேகாடிங்) அமந்திருப்பதால 
அைத 'உலகலாவியது' என்று கூற இயலாது. பல ெமாழிகள் முன்ேப 
இம்மாதி யான முைறப் படுத்தப்பட்டு உலகலவில் பதிவு ெசய்யப்பட்ட 
வைரமுைறகைளக் (code pages) ெகாண்டுள்ளன. ஆனால் உலகலாவிய 
ெமாழிகளுக்ெகல்லாம் ஒேர விதமான தரத்ைதக் ெகாண்டுவந்துவிட்டால் 
இதுவைர பட்டியலில் ேசராத புதியனவாக இருந்தாலும் அல்லது பைழயனவாக 
இருந்தாலும் எக்காலத்திலும் எப்பகுதியிலும் எல்ேலாராலும் ைகயாளப்படும் 
அல்லவா?. இன்ைறய உலகம் தகவல் அைமப்புக்களால் 
பிைணக்கபட்டிருப்பதால் இம்மதி யான உலகம் முழுைமக்குமான ஒரு தரம் 
ேதைவயாய் இருக்கிறது. இைதத் தருவதுதான் யுனிேகாடு. 
 
ஆக, யுனிேகாடு என்ற ஒன்று ேவண்டும் என்பது ெத கிறது. ஆனால் அதற்கு 
ஆதரவும் இருக்கிறது; எதிர்ப்பும் இருக்கிறது. இதற்கு ஆதரவு காட்டுேவார் சில 
அடிப்பைடகைள ைவத்து விவாதிக்கின்றனர்: 
 
உலகலாவிய குறியடீு- தரப்படுத்தப்படாத குறியடீுகளில் ஆக்கங்கைள எழுதிக் 
குவித்து ஆங்காங்ேக ேதங்கி நிற்பதில் எந்த இலாபமும் இல்ைல. ேமலும் 
ேவண்டும்ேபாது ேதடிெயடுக்கும் ஒரு தகுமான ெபாறியும் இல்ைல. 
இதற்கிைடயில் பல்ேவறு குறியடீுகைள அவரவர் விருப்பத்திற்குச் ெசய்து, 
ெசய்திகைளப் ப மாறிக் ெகாள்ளும் ஓர் அ ய வாய்ப்ைபேய சிைதத்து 
விடுகின்றனர். ஆக நாம் முன்ேனறிச் ெசல்ல யுனிேகாடு ஒன்றுதான் வழி. 
 
இனி, யுனிேகாடு ேவண்டாம் என்று ெசால்ேவாைர இரண்டு வைகயாகப் 
பி க்கலாம். ஒன்று சில காரணங்களுக்காக ேவண்டாம் என்று ெசால்பவர். 
இரண்டு "அது புதியதாகவுள்ளேத, சில ேநரம் ேவண்டாத சிக்கல் ேநருவதுேபால் 
ேதான்றுகிறேத; இப்ேபாதிருப்பதில் என்ன குைற?" என்று வினவி, அைதத் ெதாட 

மனமில்லாமேல தூர நிற்பவர். நம்மிைடேய உள்ள ெப ய குைற, உண்ைமைய 
ேநாக்குவைதவிட கட்சி சார்ந்து ெகாள்வது. எனேவதான் யுனிேகாேட ேவண்டும் 
என்று ஒரு குழுவும், ஒேரடியாக ேவண்டாம் என்ற ஒருபுறமும் ேகாஷம் 
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எழுப்புகின்றன. 
 
உலகலாவிய தரத்தில் தமிழுக்கும் இடம்ேவண்டும் என்பதில் எத்தரப்பாருக்கும் 
இரண்டாம் கருத்தில்ைல. ஆனால் அது எப்படி ெசயலபடுத்தபட்டது 
என்பதில்தான் கருத்து ேவறுபாடு. இந்திய ெமாழிகைள யுனிேகாடில் ேசர்க்க 
முைனந்தேபாது "இந்திய ெமாழிகள்" என்ற ஒரு கட்டுப்பாட்ைட ைவத்துக் 
ெகாண்டதுதான் இந்த சிக்கலுக்ெகல்லாம் மூல காரணம். ஒவ்ெவாரு இந்திய 
ெமாழியும் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ், எழுதுவதிலும் ைகயாளப்படுவதிலும் 
தனக்ேக உ ய சில பண்புகைளக் ெகாண்டுள்ளது. இப்படி இந்தியாவில் 
ேபசப்படும் ெமாழிகைள "இந்திய ெமாழி" என்ற ஓர் அலகுக்குள் அடக்கி, அதன் 
சிறப்புதனைம சிைதந்துவிடக் காரணமாகிவிட்டேத என்பதுதான் அங்கலாய்ப்பு. 
இவ்வாறு இந்திய ெமாழிகைள யுனிேகாடிற்குக் ெகாண்டுவரும்ேபாது அது 
ெதாடர்பானர்வர்கள் ச யான பங்களிப்ைபச் ெசய்யவில்ைல என்பதுதான் 
குற்றச்சாட்டு.  
 
ேமலும் தமிழுக்காகத் தரப்பட்ட இடம். உயிெரழுத்துக்களுக்கும் 
உயிர்ெமய்ெயழுத்துக்களும் தவிர ெவறு சில ெபாந்துகள் - இைவதான் 
ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள். அடிப்பைடயில் தமிழ் எழுத இைவ ேபாதுெமன்றாலும் 
எல்லா எழுத்துக்கைளயும் யுனிேகாடில் உள்ளடக்குவதால் எந்தப் பிைழயும் 
இல்ைல என்பதல்லாமல் அது நன்ைம பயப்பதாகேவ அைமயும். குறிப்பாக 
ெமய்ெயழுத்துக்களுக்கு (எ.கா: க்) இரண்டு இடங்கள் பிடிகின்றனேவ அது 
ஒன்றாகிவிடும். ேமலும் ேதடுெபாறி அைமப்ைப எளிதாக்கும். எடுத்துக் 
காட்டாக "பல" என்பைதத் ேதடினால் "பல்" என்பது ேசர்ந்ேத வரும். காரணம் 
"பல்" என்பது "ப+ல+[புள்ளி]" ெகாண்டதாகும் இந்த அைமப்பில் முதல் இரண்டு 
எழுத்துக்களும் ேசர்ந்து "பல" என்று ஆகிவிடுவதால் ேதடும்ேபாது "பல" 
என்பேதாடு "பல்" உம் ேசர்ந்து வரும். "ல்" என்பது ஓர் எழுத்தாக 
அைமயுமானால் "ல" உம் "ல்" உம் ேவறுபடுத்திக் காணப்படும். அது 
மட்டுமல்ல வ ைசப் படுத்துவதிலும் ேமலதிகமான சிக்கல் இருக்காது. 
 
ஆனால் ேமற்ெசால்லப்பட்ட வலுவான காரணங்களில்லாமல் ெவறுனேன 
"யுனிேகாடா?... தூ..தூ.." என்பவர்கைள நான் ஒத்துக் ெகாள்ள மாட்ேடன். இடம் 
அதிகமாகப் பிடிக்கும் என்பது ஒரு காரனமாக இருந்தாலும் இன்ைறய 
நிைலயில் இடம் என்பது ஒரு ெபாருட்டல்ல. இவ்வளவு இடர்பாடுகைள 
ைவத்துக்ெகாண்டு யுனிேகாடிற்குப் ேபாக ேவண்டுமா? ஆமாம்; ேபாகத்தான் 
ேவண்டும். காரணம் இந்த உண்ைமகள் இப்ேபாது ெவளியில் ேபசப் படுவது 
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ெவகு காலம் தாழ்த்தித்தான்.  
 
இந்த ஆய்வுகள் முன்னேர நடக்கப் ெபற்று தீர்வு கண்டிருக்க ேவண்டும். 
இப்ேபாது எல்லா ெசயலிகளும் யுனிேகாைட அடிப்பைடயாக ைவத்துதுத்தான் 
வருகின்றன. புதுச் ெசயலிகைள உருவாக்குேவாருக்கு பன்ெமாழி பயன்பாடிற்கு 
அவர்களின் ெசயலிகைளத் தருவது எளிதாகிறது. இப்ேபாது நாம் இதில் 
இடம்பிடிக்க வில்ைலயானால் நாம் ெவகு தூரத்தில் பின்னிற்கு நிற்ேபாம். இனி 
யுன்ேகாடில் ெப ய திருத்தம் வராது என முடிவாகிவிட்டது. ஒருேவைள 
அப்படியரு மாற்றம் நாம் முன்ென ெசான்னபடி வருவதானால் அது வருடங்கள்
பிடிக்கும். நாம் பின்ேன நிற்கப்ேபாவது நிச்சயம். ஆைகயால் சில சிக்கல்கைள 
எதிர்ெகாண்டு யுனிேகாைடப் பயன்படுத்தி ஆகேவண்டியிருக்கிறது. கடினமாக 
இருந்தாலும் நம் கணிஞர்கள் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணாமல் இருக்க 
மாட்டார்கள். 
 

நாம் குடியிருக்கப் ேபாகும் வடீு, நாம் விரும்பியாவாறு இல்லாதிருக்கலாம். 
ஒருசில ஓட்ைட உைடசல்களுடன் இருப்பதால் எனக்கு வேீட ேவண்டாெமன்று 
இருப்பது எப்படிச் ச யாகும்? 
  

 
திரு.புகா  அவர்களின் கருத்து 
  
அன்றுெதாட்டு இன்றுவைர மாற்றங்கைளேய நாம் வாழ்வாய்ப் 
ெபற்றிருக்கிேறாம். 
இன்று நம் முன் ஓர் இனிப்பான மாற்றம் நம்ைம மாறச்ெசால்லி அன்புடன் 
அைழக்கிறது. 
 
திஸ்கியில் திைளத்திருந்ேதாம் நாம் இதுவைரயில். இதற்குமுன் அஞ்சல் என்ற
தரம்ெகாண்டுதாேன எழுதி வந்ேதாம். நான் என் எத்தைன ேகாப்புகைள 
அஞ்சலிலிருந்து திஸ்கிக்கு மாற்றியிருப்ேபன். அதன்பின் திஸ்கி 1.6 லிருந்து 
1.7. ெசய்த மாற்றெமல்லாம் ஒரு வலிதான் என்றாலும், அந்த வலிக்குப்பின் 
பிறந்த குழந்ைத எத்தைன ஆேராக்கியம். 
 
இன்றும் திஸ்கி, குழுமங்களில் மட்டுேம கூடுகட்டிக்ெகாண்டு குஞ்சு ெபாறிக்க 

முடியாத முட்ைடகைள இட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது. வைலப்பூ, வைலத் 
தளங்கெளல்லாம் யுனிேகாடு சிறகுகைள தனிவானில் உயர்த்தி ெவற்றிச் 
சிறகுகளுடன் பறக்கின்றன. ஏன்? அது மட்டும் எப்படி முடிந்தது. இது ஏன் 
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முடியவில்ைல. 
 

எத்தைன எத்தைன எழுத்துத்தரங்கள் இப்ேபாது? அஞ்சல், திஸ்கி, டாப்பு, 
டாம்மு, கீப்பு, டூப்பு, ேசாப்பு, வழவழா, ெகாழெகாழா. ேபாதுமடா சாமி. 
ஆளாளுக்கு ஒன்ைற ைவத்துக்ெகாண்டு அடித்துக்ெகாள்வது மலிந்துவிட்டது. 
எல்ேலாரும் ஒன்றாய் இைணய இன்று யுனிதான் ஒேர வழி. 
 
மாற்றுக்கருத்துக்கைள மாற்றிெயடுக்கும் பணியில் நான் முைனந்து 
ெசயல்பட்டு 
ெவற்றியும் கண்டிருக்கிேறன். எனேவ மிக விைரயில் யுனிேகாடு குழுமங்கள் 
தீபங்கள் ஏற்றி தீபாவளிேய ெகாண்டாடும் என்ற நம்பிக்ைக எனக்குப் பூரணமாய்
உண்டு. திஸ்கிதான் நரகாசுரன் என்று ெசால்லும்ேபாது மனம் கஷ்டமாகத்தான் 
இருக்கிறது. ஆனால், ேமேல ஏறுவெதன்பது படிகைள மிதித்துத்தான். அஞ்சல், 
திஸ்கி 1.6, திஸ்கி 1.7 என்பெதல்லாம் படிகள் படிகள் படிகள். யுனிேகாடு 
என்ற நாற்காலிைய எட்டிவிட்டால், பிறெகல்லாம் ெசங்ேகால்தான் தமிழுக்கு. 
 
பலரும், யுனிேகாடில் எழுதி தங்கள் வைலப்பூவில் இட்டுவிட்டு பின் அதன் 
தகுதரத்ைத மாற்றி திஸ்கியாக்கி யாகூ குழுமத்தில் இடுகிறார்கள். இது 
அபத்தமில்ைலயா? இரண்டு இடத்திற்கும் ெசல்வது தமிழ்தான். ஆனால் 

தரம்தான் ேவறு. ெகாக்குக்கு கூஜா, ந க்கு தட்டு என்பதுேபால 

இருக்கிறதல்லவா? 
 

வைலத்தளங்கள் ெதாடங்குவெதல்லாம் யுனிேகாடில்தாேன? ஏன் 
திஸ்கியிேலேய ெதாடங்குவதில்ைல. நானும் முதலில் திஸ்கியில்தான் என் 
வைலத்தளம் ைவத்திருந்ேதன். அைத யுனிேகாடாய் மாற்றி வருடம் ஒன்றாகப் 
ேபாகிறது. காலம் மாறிப்ேபாச்சுங்க! யுனிேகாடு முதலிடம் வகிச்சாச்சுங்க. 
வைலப்பூக்கைளப் பற்றி ெசால்லேவ ேவண்டாம். மிக எளிதாக உருவாகக்கூடிய 
ஈசல் அது. அந்த ஈசலின் சிறகுகள் எல்லாம் யுனிேகாடு தமிழ்தாேன? 
 
யுனிேகாடுக்கு எழுத்துரு ேதைவயில்ைல. ஏெனனில் விண்ேடாசின் 
ெபரும்பாலான எழுத்துருக்களில் தமிழும் உண்டு. ஆனால் அது யுனிேகாடாக 
இருக்குேம தவிர, திஸ்கியாக இருக்காது. 
 
இன்ைறய உலகேம யுனிேகாடு உலகம்தான். இனி நாைளய உலைகப்பற்றிச் 
ெசால்லத் ேதைவயில்ைல. கூகுளின் முகப்பிலிருந்து அைனத்தும் தமிழிேலேய 
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வரும். பாதிக்குேமல் இப்ேபாேத வருகிறது. 
 
தமிழில் தகவல் ேதடும் ெதாழில் நுட்பம் யுனிேகாடில்தான் உள்ளது. அதாவது 
மாங்குமாங்ெகன்று நாம் இைணய குழுமங்களில் எழுதித் தள்ளுகிேறாம். 
ஆனால் எதுவும் ேதடினால் கிைடப்பதில்ைல. யுனிேகாடாக இருந்தால், எந்தத் 

தமிழ்ச்ெசால்ைல இட்டுத் ேதடினாலும், அந்தத் தமிழ்ச்ெசால் நம் குழும மடல் 
ஏேதா ஒன்றில் இருந்தால், நச்ெசன்று வந்து விழுந்துவிடும். அதாவது உலகலாவ
விசயம் பரவும். தமிழும் ஆங்கிலத்தப்ேபால ேதடியதும் தட்டுப்பட்டுவிடும். 
இது தமிழுக்கும் தமிழ் எழுதும் எழுத்தாளர்களுக்கும் மிக மிக அவசியம். 
 
http://groups-beta.google.com/group/anbudan 
இங்ேக ெசன்று பாருங்கள். மடல்கள் குவிந்துவிட்டன. ஏராளமான ேசாதைனகள்
ெசய்து ெவற்றிநைட ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்கிறது. 
 
தமிழினி ெமல்லச் சாவேதா  
தீப்ெபாறி தீர்ந்ேத ேபாவேதா  
விழிகைள வி த்ேத காண்பரீ்  
ெவற்றியின் ெநற்றியில் தமிேழ  
 
அன்புடன் புகா  
  

 
 

How to type Unicode Tamil ? 

எப்படி யுனிேகாடு தமிழ் தட்டச்சுவது ?  
  
This help is for the Windows XP and Windows 2000 users to send e-mail in Tamil unicode encoding. 
இது விண்ேடாஸ் எக்ஸ்பி மற்றும் விண்ேடாஸ் 2000 பயன்படுத்துேவார் தமிழ் 
யுனிேகாடில் அஞ்சல்கள் அனுப்புவதற்கான உதவி. 
 
1. Without doing anything, you should be able to see Unicode Tamil  
எதுவுேம ெசய்யாமல் உங்களால் யுனிேகாடு தமிைழ வாசிக்க முடியும்.  
 
2. Install ekalappai 2.0  to write in unicode Tamil  
யுனிேகாடு தமிழ் எழுதுவதற்கு எகலப்ைப 2.0 டிைன நிறுவிக்ெகாள்ளுங்கள். 
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3. If you have gmail account, it is excellent, otherwise no problem. This will work  
உங்களிடம் ஜிெமயில் கணக்கு இருந்தால், சாலச் சிறந்தது. இல்லாவிட்டாலும் 
பரவாயில்ைல. பணி ெசய்யத் தைடயில்ைல.  
 
4. Open your Internet Explorer. Change as follows: View - Encoding - Unicode (UTF-8)  
உங்கள் இைணய உலாவி இண்ெடர்ெநட் எக்ஸ்ப்ேளாரைரத் திறந்து View - 
Encoding - Unicode (UTF-8) என்ற மாற்றத்ைதச் ெசய்யுங்கள்.  
 
5. Open your mailbox  
உங்கள் அஞ்சல் ெபட்டிையத் திறவுங்கள். 
 
6. Select unicodetamil in 'K' icon sitting on the right side of your  
Windows taskbar. It shoud turn to red color Tamil 'a' now  
உங்கள் விண்ேடாசின் வலப்புறம் 'K' என்று உள்ள ஐகாைனச் ெசாடுக்கி,  
unicodetamil என்று மாற்றுங்கள். அது இப்ேபாது 'அ' என்று சிவப்பு எழுத்தில் 
காட்டும்.  
 
That is all, you see Unicode Tamil falling from your sharp fingers  
அவ்வளவுதான், யுனிேகாடு தமிழ் உங்கள் சாதுர்ய விரல் வழி விழுவைதக் 
காணலாம்.  
 
Download ekalappai 2.0 
எகலப்ைப 2.0 ைன இறக்க.. 
 
 
Gmail Help:  
ஜிெமயில் உதவிகளுக்கு  http://gmail.google.com/gmail/help/tour/start.html  
http://gmail.google.com/gmail/help/start.html  
http://gmail.google.com/support/  
http://gmail.google.com   

 

யுனிேகாடு தமிழ் - Win 2000 and Win XP 
How to enable Unicode Tamil in Win 2000 and Win XP 
  
How to Enable Tamil in Windows 2000?  
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1. Goto Control Panel -> Regional Options 
 
2. Goto General tab in Regional Options dialog 
 
3. Scroll down in the Language settings for the system listbox and check the Indic checkbox. 
 
4. Click Apply to complete installation 
  

 
  
  
How to Enable Tamil in Windows XP?  
 
1. Goto Control Panel => Regional and Language Options  
2. Goto Languages tab in Regional and Language Options dialog  
3. Check the Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai) checkbox  
4. Click Apply to complete installation  
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Tamil Unicode Help Page 
  
How To Read & Write in UnicodeTamil  
  
Introduction 
 
Installing and using Unicode font is just like any other font.  
In Win2000 or WinXp, there won't be any problem as they have Unicode support.  
 
WinXP is shipped with a Tamil Unicode font "Latha".  
 
As we are familiar with Anjal type key layout, you can use eKalappai to write Unicode. 
Now eKalappai is equipped with Unicode driver.  
 
If you use Murasu, you can select any TSCu...font to write Unicode.  
 
Win98 is not Unicode enabled. But you can read websites or web mails (like yahoo groups). 
Only prerequisite is: You should have IE Version 5 or above.  
 
When you find any website or web mail in Unicode, simply change encoding by selecting  
View >> Encoding >> Unicode (UTF-8) or right click and select Encoding >>Unicode (UTF-8).  
 
Linux has Unicode support. Contact tamilinix@yahoogroups.com group for more info.  
 
To read mails in Outlook express follow this:  
 
To set Unicode font for reading:  
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Tools >> Options >> Read >> Fonts.  
Select "Unicode" from 'font setting' list.  
Select any Unicode Fonts for proportional font and fixed font from font list. 
Make sure Unicode selection is set to UTF-8. 
 
Same way, set font for 'compose'. Here also, if you receive any Unicode mail, 
you have to change encoding to Unicode.  
 
You can download Unicode fonts from HERE 
 
 
How to Enable Tamil in Windows 2000?  
 
You may need to have the Windows 2000 Installation CD for doing this.  
 
1. From Start Menu, Open Settings >> Control Panel  
 
2. In Control panel, Open "Regional Settings"  
 
3. In that, in Language Settings for the system, many language groups can be clicked. 
Search for "Indic" then Check this box near by "Indic". 
And press OK That's all Now your Computer has Tamil support into it. 
 
 
 
How to Enable Tamil in Windows XP?  
 
If you are having Windows XP OS and are having problem viewing the Tamil fonts in ThamiZha, 
then you have to enable Indic support. Doing so is quite simple, actually. 
Just follow the simple steps mentioned below.  
 
1) keep your XP installation CD at hand. (If you have misplaced yours, or if you have lost it, 
please get one from your friend, or relative, or someone you know.)  
 
2) Click Start > Control Panel.  
 
3) Click Date, Time, Language, and Regional Options.  
 
4) Now, click Regional and language Options. 
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5) In the Supplemental Language support, Check the "Install files for Complex Script 
and right to left languages (including Thai) ", and then click Apply.  
 
6) If you hadn't yet inserted the Win XP installation CD into your CD-ROM drive, 
An alert will appear to ask you to insert the installation CD. Insert the CD and then click OK. 
After the installation, your system will restart for proper operation  
 
7) That's all... now your computer is enabled for Tamil Unicode. 
 
 
 
 
 
How to install Anjal Style Unicode Driver in e-Kalappai 1.0 
 
1. download the file "UNICODETAMIL.kmx" in to you machine.  
 
2. Ensure the e-Kalappai 1.0  is running in your computer. 
 
3. In the 'K' icon in the right-bottom corner, right click on it , then click "Keyman configuration"  
 
4. In the "Tavultesoft Keyman configuration" dialog box, click on the "Install keyboard" button  
 
5. Choose the downloaded "UNICODETAMIL.kmx" file and click "OK".  
 
6. Now the Unicode Anjal keyboard is installed in your computer.  
 
7. To start typing in Notepad, just open notepad, Press ALT + 3 and type.  
 
Please NOTE: Following are the e-Kalappai settings after installing Unicode file: 
 
ALT + 1  >>>  To type in English  
ALT + 2  >>>  To type in Tamil TSCII 
ALT + 3  >>>  To type in Tamil Unicode 
 
 

நன்றி: உமர், முகுந்தராஜ் 
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இைணய (ெமன்வைல) ஈ-ன்பம் 
  
எதற்கு முன்னாலும் ஈ என்ற எழுத்ைதச் ேசர்த்து விட்டால், அது புதிய 
நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதிக்கான நவனீ வார்த்ைத என்ற ெபாருள் 
இயற்ைகயாகேவ அைமந்து விடுகின்ற ஈ-ஞ்ஞான உலகில் வாழ்கிேறாம் நாம். 
இது ஒரு வைகயில் மகிழ்ச்சிதான். இைணய உலகம் உண்ைமயில் 
விந்ைதயானது. ஒரு மனிதனுக்கு, ஓரளவு ேநரமும் கிைடத்து, ெமன்வைலயில் 
அங்கும் இங்கும் சுழன்று வர ஓரளவு பு தலும் இருந்து விட்டால், உலைகேய 
எம் காலடியில் கட்டிப் ேபாட்டு, கண்முன்ேன எைத நிைனத்தாலும் உடேன 
அைழத்து வந்து, அது குறித்த அத்தைன குறிப்ைபயும் ஐந்து நிமிடத்திற்குள் 
அச்சில் (Print) ெகாண்டுவந்து விடலாம் என்றால் இது விந்ைத தாேன ! 
 
தமிழ்நாட்டில் சங்ககால இலக்கியக் கூட்டம், புட்டபத்தியில் சத்ய சாய்பாபா 

விழா, விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் சதுரங்க விைளயாட்டு, ெமல்ேபார்னில் காவடி, 
மல்லாவியில் கண்ணிெவடி, கண்டகா ல் கண்ணரீ்ப்புைக என்று எைத 
ேவண்டுமானாலும், நிைனத்தவுடன் இழுத்துப் பிடித்து, அது குறித்த அத்தைன 
தகவல்கைளயும் ேசக த்து விடக்கூடிய அதிசய உலகம் இந்த ெமன்வைல. 
நல்ல நாள் பார்ப்பதற்கு சாத்தி யிடம் ேபானாெலன்ன, திருமண நாதஸ்வரம் 
ஒழுங்கு பண்ணும் ேதைவயிருந்தாெலன்ன, ஏன், இலங்ைகயிலிருந்து 
ேபாயிைலயும் கருவாடும் யார் யார் இறக்குமதி ெசய்கிறார்கள் என்று அறிந்து 
ெகாள்ளவும் கூட இந்த ெமன்வைல உதவி பு கிறது என்றால் பாருங்கேளன். 
 

ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னர், ெமானிற்றர் (monitor), சி.பி.யூ. (C.P.U.) என்ற 
ெசாற்கெளல்லாம் பிரபலமாக இருந்த காலம் ேபாய், யல் பிேலயர் (Real Player) 
ேமகாைபற் (megabyte), ஈெமயில் (e-mail) என்ற ெசாற்பதங்கள் பழகிப்ேபாய், 
ைகப்பர்லிங்க் (hyperlink)> ஜாவா (Java) எம்.பி.3 (MP3) என்பைவகூட சாதாரண 
வார்த்ைதகளாகி, இப்ேபாெதல்லாம் ேமக் (meg)> ஐபி (IP)> எக்ஸ்.பி..(XP), 
புேராைபபர் (Profyber)> , ஈ-ெகாேமர்ஸ் (e-commerce) ேபான்ற நவனீ ஈ-வார்த்ைதகள் 
கூட சிறியவர்கள் வாயிலும் முதியவர்கள் வாயிலும் நுைழந்து, சாதாரண 
ேபச்சுக்களில் பயன்படுத்தப் படுவைதப் பார்க்கக் கூடியதாக உள்ளது.  

ஒரு வாரத்திற்கு முன்னர், 59 வயது தமிழ்ப் ெபண், என்னிடம் ேகட்ட ேகள்விைய 
நீங்களும் படித்துப் பார்ப்பது நல்லது. "நீங்கள் அனுப்பிய ஈெமயிைல நான் 
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அவுட்லுக் எக்ஸ்பிரசில் (Outlook Express) ஓப்பின் (Open) பண்ணி, அதன் 
அற்றாச்ெமன்ைட (Attachment) கிளிக் (Click)பண்ணியேபாது மீடியாபிேலயைர 
(Media Player) டவுன்ேலாட் (Download) பண்ணச் ெசான்னது. அைத ெசய்ேதன். 
இதிேல வரும் சவுண்ைட (Sound) எம்.பி.3க்கு (MP3) மாற்றி, என் மகனின் 
ெவப்ைசட்டில் (Web site) அப்ேலாட் (Upload) பண்ண முடியுமா?" என்று ேகட்க, 
ெடாம் என்ெறாரு சத்தம். விழுந்தது நான் தான். ஒருவாறு சுதாக த்துக் 
ெகாண்டு எழுந்து பதில் ெசான்ேனன். வினாக்கள் ெதாடர்ந்தன. அதிசயத்தில் 
விழி பிதுங்கி ஓரங்கட்டிக் ெகாண்ேடன். இது உண்ைமயில் நடந்தது. இந்த 
சிந்தைன மாற்றம் ஓர் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நாகரீக வளர்ச்சி என்று 
ெசால்லலாம். புத்தகங்கைள மற்றவ டமிருந்து இரவல் வாங்குவதிலிருந்து, 

ேபரூந்து ஏறி, நூலகசாைல ெசன்று அங்ேக நான் ேதடிய நூல் யா டேமா 
ெசன்றிருப்பைத அறிந்து என்ைனேய நான் திட்டுவது வைர, அைதவிட, 
மைலேயற இந்தியா ெசன்ற என் பாட்டியிடம் ைவரமுத்துவின் புதுக்கவிைதத் 
ெதாகுதி வாங்கும்படி கூற, அவர் ஆத்திசூடியும் ெகான்ைறேவந்தனும் 
வாங்கிவந்து என் இரத்த அழுத்தத்ைதப் ப ேசாதிப்பது வைர, அைனத்தும் 
முற்றாக நிறுத்தப்பட இந்த ெமன்வைல ஒரு நல்ல காரணியாக அைமந்து 
விடுகிறது. 
 
ெமன்வைலையப் பாவிக்காமல் அல்லது பாவிக்கப் பயந்து வாழ்பவர்கள் 
அவசியம் இது பற்றி அறிய முயற்சிக்க ேவண்டும். ெமன்வைல மிக 
இலகுவான பயன்படுத்தைலக் ெகாண்டேதாடு, பயன்படுத்துன ன் வசதிகைள 
நாளுக்கு நாள் அதிக த்துச் ெசல்வேத இந்த தயா ப்பு நிறுவனங்களின் முக்கிய 
ேசைவயாகவும் வளர்ந்து வருகிறது. உதவிைய அழுத்திக் ேகட்டால்தான் உதவி 
என்ற நிைல மாறி, எப்ேபாதும் ஒரு மூைலயிேல உதவி ெசய்தபடி ஒரு சிறு 
கட்டம், அடுத்து என்ன ெசய்யலாம் என்று ேயாசிப்பது மைறந்து, இப்ேபாது 
ெமன்வைலேய ஒருசில முன்ெமாழிதல்கைளச் ெசய்கின்ற லாவகம், வகுப்பிற்கு 
ெசன்ேறா அல்லது விைலயுயர்ந்த நூல்களிலிருந்ேதா கற்றுக் ெகாள்ள 
ேவண்டிய பல விடயங்கைள, ெமன்வைலயில் ேநரடி இலவச வகுப்புகள் 
மூலேம கற்றுக் ெகாண்டு பரீட்ைசயும் ெசய்துவிடத்தக்க இைணயத்தள 
கற்பித்தல்கள், சந்ேதகங்கைள யா டம் ேகட்பது என்ற நிைல மாறி, எந்த ஒரு 
வினாைவயும் ெமன்வைலயில் பதிந்து விட்டால், அது எந்தக் ேகள்வியாக 
இருந்தாலும், இருபதிலிருந்து இருநூறு ேபர்வைர முண்டியடித்துக் ெகாண்டு 
தங்களுக்கு இது குறித்துத் ெத ந்த கருத்துக்கைளயும் பதில்கைளயும் தந்து 
விடுகின்ற உறவாடல், அவர் ெசான்னார் இவர் ெசான்னார் என்று அடுத்தவ ன் 
விபரங்கைளத் தங்கி வாழும் நிைல மைறந்து எனக்குத் ெத யும் என்று 
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உ ைமேயாடு பதில் ெகாடுக்கக் கூடிய மனவளர்ச்சி, ஒரு மனக்கஸ்டம் 
என்றால் அதற்கு ஆறுதல் ெசால்ல ஆயிரம் இைணயத்தள முகம்ெத யா 
நண்பர் குழாம், எனக்குத் ெத யும் என்று நிைனத்துக் ெகாண்டு முடித்துவிட 
ஆரம்பித்த வடீ்டுேவைலயில் இைடயிேல ஏற்படும் தடங்கல்கைள அப்ேபாேத 
ச ெசய்து ெகாள்ள ஓர் அறிவுசார் நண்பன்(பி) என்று இன்ேனாரன்ன பல 
முகங்கைளத் தன்னகத்ேத ெகாண்டு, தனிைமையத் ெதாள்ளாயிரம் 
ைமல்களுக்கப்பால் ஓரம்கட்டி, எங்கைள எப்ேபாதும் சமூகப் பிராணிகளாக 
வாழ்வதற்கு இந்த இைணயத்தளம் பல மைறமுகப் பணிகைள 24 மணிேநரமும் 
ெசய்து வருகிறது.  
 
இைணயத்தளத்தில் ஈ-ெமயில் அனுப்புகின்ற வசதி மிக அலாதியான ஒரு 
வாய்ப்பு. கடிதஉைற, முத்திைர, பிரயாணம் என்று எந்த ஒரு ேதைவயுமின்றி, 
ெமன்வைலயில் ெமௗனமாக எப்படி சுகம் என்று ைரப் ெசய்துவிட்டு, ஒரு 
ெசாடுக்குச் ெசாடுக்கினால், மறு நிமிடம், ெபறுநர் அந்தக் கடிதத்ைதப் 

படித்துவிட்டு, உடனடியாகப் பதிலும் அனுப்பி விடலாம். ஈ-ெமயில் வசதி மிகச் 
சிறப்பானது. இப்ேபாெதல்லாம், இலவசமாக ஈ-ெமயில் முகவ கைளத் தனியார்
நிறுவனங்களிலிருந்து இைணயத்தளங்கள் ஊடாகப் ெபற்றுக் ெகாள்ளலாம். 
ெகாட்ெமயில் (Hotmail) யாகு (Yahoo) ெமய்ல் , கனடா ேபான்றைவெயல்லாம் 
பிரபலமான இலவச ஈ-ெமயில் தளங்கள். இன்னும் ஏராளமான தளங்கள் 
இலவச ஈ-ெமயிைல வழங்குகின்றன. இங்ேக இவற்ைறப் ெபற்றுக் ெகாண்டு, 

அதனூடாக, இலவசமாகேவ நாம் ெமயில்கைள அனுப்பலாம். அவுட்லுக் 
என்னும் ஓர் ெமன்உபகரணம் தற்ேபாது மிகப் பிரபலம். இதனூடாக 
இைணயத்தில் கடிதம் அனுப்பும் விடயத்தில் பல அநுகூலங்கைளப் ெபறலாம். 
பல ன் ஈ-ெமயில் முகவ கைளச் ேசக ப்பதிலிருந்து, அனுப்பும் கடிதங்கைள 
பல வைகயறாக்களாக, குழுக்களாகப் பி த்து ேசமிப்பது, புதிய ஈ-ெமயில் 
வந்ததும் உடேன எமக்கு ெசய்தி தருவது, எழுத்துப்பிைழகைளத் திருத்துவது, 
அனுப்பியதில் தவறு என்று ெத ந்தால் உடேனேய மீளப் ெபற்றுக் ெகாள்வது 
வைர எத்தைனேயா வசதிகள் உண்டு. தமிழ் வார்த்ைதகைளேய அப்படிேய 
ஆங்கிலத்தில் ைரப் ெசய்து அனுப்புவது இப்ேபாது ஈ-ெமயில் உலகில் 
பிரபலமாகி வருகிறது. உதாரணமாக, amma kaditham pottaavaa? Nalamaha 
irukkireerkalaa? என்ெறல்லாம் கூட ஈ-ெமயில் அனுப்பி சுகநலன்கைளத் ெத ந்து 

ெகாள்ளலாம். வாசித்ததும் அழித்து விட்டால், எவரும் இந்தத் தகவல்கைளயும் 
அறிந்து ெகாள்ள எந்த வாய்ப்பும் இல்ைல. அதனால் நண்பர்களுடன் 
உற்சாகமாகேவ உைரயாடலாம். 
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இைணயத் தளம் உண்ைமயில் ஒரு இனிய ேதாழன். நாம் எவ்வளவு ேநரம் 
உறவாடினாலும், இந்தத் ேதாழனுக்கு சலிப்பு வராது, ேகாபம் வராது, உற்சாகம் 
குைறயாது, ஏன், ேதாழைமயுணர்விலும் மாற்றேம இராது. எைதக் ேகட்டாலும் 
அந்த வினாடிேய துள்ளிக்ெகாண்டு அத்தைன பதில்கைளயும் அள்ளி வரும் ஒரு
ேதாழன் கிைடப்பானா என்றால் அதற்கு இைணயத்தளம் என்ற ஒன்ைற 
மட்டுேம பதிலாகக் ெகாடுக்க முடியும். இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சிைய, 

விந்ைதைய, புதுைமகைள, அதன் வைரவிலக்கணங்கைள, காரண கா யங்கைள 
அறிந்து ெகாண்டு, அதன் பயைன முழுைமயாக அனுபவிக்க நாம் முயற்சிக்க 
ேவண்டும். 
 
தமிழர்களாகிய எம்மிைடேய மிகப் பரவலாக வழக்கத்திலிருக்கும் பின்னர் 
பார்ப்ேபாம், பிறகு பார்ப்ேபாம், ேயாசிப்ேபாம், இப்ப என்ன அவசரம், இந்த 
வயதில் இது ேதைவயா, பிள்ைள ேதாளுக்கு ேமல நிற்குது - அடுத்தவன் 
சி ப்பான், நாலுேபர் என்ன ெசால்லுவினம் என்ற ேவதவாக்குகெளல்லாம் 
இப்புலம்ெபயர் மண்ணில் தவிடுெபாடியாக்கப் படேவண்டியைவ. இப்படிச் 
ெசால்பவர்களில் பலர்கூட, அைனத்து விஞ்ஞான வளர்ச்சிகைளயும் 

வடீ்டிற்குள்ேள ஒழித்திருந்து அனுபவித்து வருபவர்கள் தான். அதனால், 
அடுத்தவர் ேபச்ைசக் ேகட்காமல், நாேம முயன்று இவற்ைற அறிந்து வளர்த்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். காலம் யாருக்காகவும் காத்திருப்பதில்ைல என்ற காலம் 
ேபாய், ேநரம் கூட இப்ேபாெதல்லாம் யாருக்காகவும் காத்திருப்பதில்ைல 
என்றாகிவிட்டது உலகம். 
 
இப்படியான விடயங்கைளப் பற்றிப் ேபசும்ேபாது உடனடியாக நாம் சிந்திப்பது 
இதன் பணச் ெசலைவப்பற்றித்தான். இப்ேபாெதல்லாம் வடீ்டுத் ேதைவக்கான 
கணணியின் (அைனத்தும் உள்ளடக்கம்) விைல மிகவும் குைறந்து விட்டது. 
புதியைவகைள, 500லிருந்து 1000 ெலாலர்களுக்குள் வாங்கி விடலாம். இந்தத் 
ெதாைக அதிகம் அல்லது ேசக ப்பில் இல்ைல என்று ேதான்றினால், 
கிட்டத்தட்ட 300 ெடாலர்களுக்கு, பாவித்த (ஆனால் நல்ல நிைலயிலுள்ள) 
கணணிைய வாங்கி, அதிேல அைனத்துப் பயன்பாட்ைடயும் பழகிக் ெகாண்டு, 
பின்னர் ேதைவையயும் வசதிையயும் குறித்து கணனியின் தரத்ைத சீர்ெசய்து 
ெகாள்ளலாம். கணனி ைவத்திருப்பது அவசியம் என்பேதெயாழிய, புதிய உயர்தர 
கணனி ைவத்து என் அண்ணன் மைனவியின் கணனித் தரத்ைத முந்துகின்ற 
ெவற்றி உண்ைமயில் அவசியமற்றது. இது எங்கைளக் கடன் 



யுனிேகாட் தமிழில் கம்ப்யூட்டர் 

30 / 180 

ெதால்ைலகளுக்கும் தள்ளி விடலாம். அதனால், எங்கள் ேதைவக்காக மட்டும் 
இவற்ைறப் ெபற்று, தினமும் குைறந்தது அைர மணி அல்லது ஒரு மணி 
ேநரத்ைத இதற்ெகன்ேற ஒதுக்கி, நாமாகேவ பலவற்ைறக் கற்றுக் ெகாண்டு விட 
முடியும். இக் கணனிையப் ெபற்றுக் ெகாள்ளும் முகவ டேம, கணனியின் 
இயக்கம், அடிப்பைடப் பாவைன, ெமன்வைலக்குச் ெசல்லும் வழி, திரும்பவும் 
ெவளிேய வந்து கணனிைய அைணத்து விடுவது வைர ேகட்டுத் ெத ந்து 
ெகாண்டு ெபற்று வந்தால், மீதிைய நாங்களாகேவ கற்றுக் ெகாள்ளலாம். My Car, 
My Road, My Petrol  (எனது கார், எனது வதீி, எனது எ ெபாருள்) என்று 
ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழெமாழி உண்டு. அதாவது, நாங்கள் தன்னம்பிக்ைகயுடன் 
முயல ேவண்டும் என்பைதத் தான் ெசான்னார்கள். முயற்சி திருவிைனயாக்கும், 
முயற்சியுைடயான் இகழ்ச்சியைடயான் என்ற இன்னும் ஏராளமான 
பழெமாழிகளும் இைதத்தான் ெசால்லுகின்றன. இவற்ைறப் படித்து விட்டு, 
எப்ேபாதும் ேபால், ஒரு ெபருமூச்சு விட்டு, சா.. இைதக்கூடத் தவற 
விட்டுவிட்ேடேன என்று கவைலப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்காமல் அட. . . இப்ேபாது 
அறிந்து ெகாண்ேடாேம என்று மகிழ்ந்து, உடேன ஆனவற்ைறச் ெசய்தால் 
இனிவரும் காலம் ஈ-இன்பமாக மாறிவிடும். மறந்து விடாதீர்கள்.  
 
 

உங்கள் பிள்ைளகள் வளர்ந்து, சிறகு முைளத்துப் பறந்து விட்டார்கள். உங்கைள 
'முதியவர்கள்' என்று ெசால்லாமல் ெசால்கிறார்கள் என்றால், கவைல 
ேவண்டாம். உடேன நீங்களாக, ஒரு பாவித்த கணினிையப் ெபற்று, அதைன 
உங்கள் நண்பராக்கிக் ெகாள்ளுங்கள். அங்ேக உங்களுக்குப் புதிய குழந்ைதகள், 
ேபரக்குழந்ைதகள், பூட்டக் குழந்ைதகள், நண்பர்கள், உறவினர்கள், இைணந்து 
பல்லாங்குழி ஆட விேனாத உறவுகள் என்று அைனவரும் கூடிக் 
காத்திருக்கிறார்கள். காைலயில் சமய சம்பந்தமாக உைரயாட ேவண்டுமா? 
இருக்கேவ இருக்கிறது தளங்கள். இந்து சமயத்தின் ஆழ அகலங்கைள மிக 
விலாவா யாகப் ேபசி, கருத்துப் ப மாற்றம் ெசய்கிறார்கள். ெமாழி, கைல, 
கலாச்சாரம், பண்பாடு, ெபாழுதுேபாக்கு, ேவறு அரட்ைடகள், தமிழ்நாட்டின் 
அரசியல் முதல் சந்தி காவின் ெதாப்பி பிரட்டல்கள் அைனத்ைதயும் பார்த்து 
படித்து மகிழலாம், அறிந்து ெகாள்ளலாம்.  

அடுத்தவர்களின் கலந்துைரயாடல்கைளப் படித்ேத பல விடயங்கைளத் ெத ந்து
ெகாள்ளலாம். அத்தைன 24 மணிேநர வாெனாலிகைளயும், சர்வேதச 
வாெனாலிச் ேசைவகைளயும் ேநரடியாகக் ேகட்டு மகிழலாம். 24 மணி ேநரமும் 
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சி த்து மகிழலாம். . . .. பு கிறது. ஆங்கிலம் ெத யாேத என்று ேயாசிக்கிறரீ்கள்.
ஐையேயா . . நான் ெசால்ல மறந்து விட்ேடன். இப்ேபாெதல்லாம் ஆங்கிலம் 
ெமன்வைலயில் அதிகம் ேதைவயில்ைல. ஆச்ச யப் படுகிறரீ்களா? 
உண்ைமதான். ஏற்கனேவ நான் ெசான்னைதப்ேபால், கணனி வாங்கும் 
இடத்தில், அதன் அடிப்பைடகைள (தமிழில்) அறிந்து ெகாண்டு வந்து விட்டால், 
பின்னர், எல்லாம் தமிழிேலேய பார்க்கலாம், படிக்கலாம், அரட்ைட அடிக்கலாம், 
சி த்து மகிழலாம். குழப்பங்கள் சந்ேதகங்கைள தமிழிேலேய ேகட்டு அறிந்து 
திருத்திக் ெகாள்ளலாம். இப்ேபாது மகிழ்ச்சி தாேன!! 
 
இன்னுெமாரு விடயத்ைதப் பற்றிக் கவைலப் படுவது பு கிறது. பல 
தீயவற்ைறெயல்லாம் ெமன்வைலயில் பார்க்கலாமாேம ! ேகட்கலாமாேம!! 
படிக்கலாமாேம!!! 
 

ஆமாம். இது உண்ைமதான். புத்தகக் கைடக்குப் ேபானால், ஒரு மூைலயில் 
கறாரான புத்தகங்கள். வாெனாலியில் சில அைலகைளத் திருப்பினால் பல 
மிகக் கறாரான ேபச்சுக்கள், ெதாைலக்காட்சிைய அழுத்தினால் சில சானல்களில் 
கன்றாவியாகக் காட்டுகிறார்கள், ஏன் பஸ் நிைலயத்திற்கு ெசன்றால், அங்ேக 
பேலலான காட்சிகள், கடிதக்காரன் வடீ்டுக் கதவிேல மாட்டிவிட்டுப் ேபான 
சித்திரத்ைத வி த்ேதன் - சிவசிவா இது என்ன கன்றாவி ெவள்ளிக்கிழைமயும் 
அதுவுமாய் என்று பாட்டியின் திட்டல். ேறாஸ் பாண் வாங்கப் ேபானேபாது 
அங்ேக நின்ற சில ன் ேபச்சுக்கள் எமக்கு வாந்தி வர ைவக்கின்றன. இவற்ைற 
யாரால் எது பண்ண முடியும். இதற்கு ெமன்வைல விதிவிலக்கல்ல. எல்லாம் 
நாம் நிைனப்பதில் தான் அைமந்திருக்கிறது. ேதடல் உள்ள உயிர்களுக்ேக 
வாழ்வில் பசிெயடுக்கும் என்ற புதுக்கவிைதக்கு ஒப்ப, எப்ேபாதும் ேதடுேவாம். 
நல்லவற்ைறேய ேதடுேவாம், நல்லைவேய கிைடக்கும். அன்னம் என்ற 
பறைவயின் ஒப்புவைம எமக்குப் ெபாருந்தினால், அைத அழகாக அணிந்து 
ெகாண்டு, நீைர விலக்கி, பாைலப் பருகி, பைழயன கைளந்து, புதுயுகம் புகுந்து, 
விஞ்ஞானப் புதுைமக்குள் எம் ெமய்ஞானம் வளர்த்து, வாழ்கின்ற காலம் வைர 
இனிதாக ஈ-தளத்தில் வாழ்ந்திடுேவாம். ஈ-னிய வாழ்த்துக்கள். 
 
நன்றி. வணக்கம். 
 
குயின்ரஸ் துைரசிங்கம் 
ெராறன்ேரா - கனடா 

 


