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பத�ய நலகம

எணண�ம நலகஙக��ன வரடகய�னத தகவற பயனப�டடட 
மறற�லம ம�றற�யடமததள�த.  எணண�ம நலகஙகள எனபபடபடவ 
எணண�ம வடவஙக��ல (digital  formats) தகவல வ�ஙகட�க 
சக�ணடடமநத நலகஙகள ஆகம.  எணண�ம நலகஙக��ல 
தகவலகட� எஙக�ரநதம எநள3ரதத�லம அணக�,  ம�க இலகவ�கவம 
ளவகம�கவம வ�டனதத�றனடனம ளதட உடனடய�கப சபறறக 
சக�ள� மடக�றத.

மழதம எணண�ம வடவதத�லடமநத நலகஙகள ஒரபறம 
வ�ரச��யடடய,  ப�ரமப��ய நலகஙகள எணண�ம வ�ஙகட� 
உளவ�ஙக�க கலபப நலகஙக��க (hybrid libraries)  ம�ற�யள�ன. தம�ழச 
சழலல இமம�றறம மநதகத�ய�ளலளய 3�கழக�னறசதன�னம இத 
தவ�ரகக மடய�தத�கம.  கற�பப�கக கலவ���ர நலகஙகளம ஆயவ 
நலகஙகளம இத சத�டரப�ல உடனடய�க அத�க கவனஞ ச�லதத 
ளவணடம.

எமத சழடலப சப�றததவடரய�ல தகவல சவறற�டஙகட� 
அடடய��ங க�ணபதம அவசவறற�டஙகட� 3�ரபபவதறக�ன தகவல 
வ�ஙகட�த ளதடயடடவதம ஆயடவ அடபபடடய�கக சக�ணட 
அப�வ�ரதத�ச ச�யறப�டகளகக அடபபடடய�க இரககம.

அற�வ��ர அப�வ�ரதத�ககத ளதடவய�ன தகவல வ�ஙகட�க கடடறற 
அணககததடன (free  access)  அடனவரககம க�டடககச ச�யய 
ளவணடம எனற ள3�ககததடன பல ச�யறற�டடஙகட� நலக 
3�றவனம ளமறசக�ணட வரக�றத.  அவறற�ல மதனடமய�னத நலக 
(www.noolaham.org)  வடலதத�ம�கம.  8,500  ககம அத�கம�ன 
ம�னனலக��ன வ�பரபபககஙகளடன தம�ழ�ன மதனடம எணண�ம 
நலக வடலதத�ம�க அத ம���ரக�றத.

நலக 3�றவனதத�ன ஒர ச�யறற�டடம�க பத�ய நலகம இதழ 
சவ��வரக�றத.  இத நலக 3�றவனச ச�யத�கட�யம தகவலற�வ�யற 
தடற��ர தகவலகட�யம எணண�மத தகவல வ�ஙகள சத�டரப�ன 
தகவலகள, ச�யத�கட�யம த�ஙக� சவ��வரம.

இநத இதழ�ல தம�ழ�ல பலலடக ஆவணபபடததலன ளதடவ பறற�ய 
கடடடரயம எணண�ம இடடசவ�� சத�டரப�ன அற�மகசம�னறம 
இடமசபறக�னறன.  கடடறற இடணயக கடலகக�ஞ��யம�ன 
வ�கக�பபடய�வ�லரநத ஒர கடடடரயம ��ல வடலபபத�வகளம 
ம!ளப�ரசரம�க�னறன.  நலக வடலதத�தத�ன ஆழதடத வ��ககம 
எடததகக�டட�கப பறடவய�யல நலகள ��ல அற�மகம�க�னறன.

உஙகள கரததககட� எழதஙகள.
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நலகச ச�யத
கள

ம�னனல�ககப பய�றச�

2010 ட�மபர 7,  8  ஆம த�கத�க��ல ��நதடனக 
கடதத�ன��ன ஏறப�டடல ய�ழபப�ணதத�ன 
சபணகள,  அப�வ�ரதத� 3�டலயதத�ல எணண�ம 
ஆவணபபடததல  பய�ற�� வழஙகபபடடத.

சம�ர மபபத ளபர�வ�ல பயனசபறற 
இபபடடடறய�ன ஆரமபதத�ல ��வச�நத�ரன, 
��!வன ஆக�ளய�ர அற�மக உடரகள 3�கழதத�னர. 
பய�ற��டய நலக 3�றவனதத�ன எணண�ம நலகச 
ச�யறற�டட ஒரஙக�டணபப அலவலர�ன 
அ.வ�ரமத� வழஙக�ன�ர.

எணண�மம�ககதல எனற�ல எனன?  அதன 
ளதடவகள,  பயனகள எனன?  எவவ�ற 
எணண�மம�ககலல ஈடபடல�ம எனபத ளப�னற 
சப�தவ�ன வ��ககஙகள வழஙகபபடடதடன 
வடடப ப�வடனககப பயனபடம ��த�ரண 
ம�னவரட சக�ணட ம�னனல�ககம மடற 
சத�டரப�லம பய�ற�� வழஙகபபடடத.

பககஙகட� ம�னவரடதல,  அவவ�ற 
வரடடகய�ல சப�தவ�க ஏறபடம தவறகள,  அத 
தவறகட�த தவ�ரககம வழ�வடககள, 
ம�னவரடபபடட பககஙகட�ச ச�மடமப 
படதததல,  அவறடற ம�னனலக��ககதல 
ஆக�யடவ ச�யலமடற வ��ககததடன அற�மகஞ 
ச�யயபபடடன.

ய�ழ கழ சநத�பப

நலகதத�ன ய�ழபப�ணச ச�யறப�டடக 
கழவ�ன��ன �நத�பப ஒனற 29  ட�மபர 2010 
அனற ய�ழ இநத ஆரமப ப�ட��டல ளகடளப�ர 
கடதத�ல இடமசபறறத.

ரடணஜ!வன கல,  இ.க�ரஷணகம�ர,  இர�.��வச 
�நத�ரன,வ�.ப�.  ��வ3�தன,  சகLதமன,  ��.ள�ரன 
உள��டட 29  ளபர இச�நத�பப�ல கலநத 
சக�ணடனர.  நலகச ச�யறப�டகட� 
ய�ழபப�ணதத�ல ளமலம பரவல�ககவத 
சத�டரப�ல இச�நத�பப�ல ஆர�யபபடடத.

எழதத�ளர ம�ந�டடல நலகம

2011 �னவ�� 6,7,8,9 ஆம த�கத�க��ல சக�ழமப�ல 
3டடசபறற எழதத��ர ம�3�டடல நலக 
3�றவன அற�மகம இடமசபறறத. 

நலக 3�றவனதத�ன எணண�ம நலக வடலதத�ம 
சத�டரப�ன அற�மகப ப�ரசரம ஒனற ம�3�டடல 
கலநத சக�ணட எழதத��ரகளககம,  ப�ரடவ 
ய��ரகளககம வ�3�ளய�க�ககபபடடத.  நலக 
வடலதத�தத�ன உள�டககம,  பயனப�டகள 
சத�டரப�ல�ன தகவலகட�க சக�ணடத�க 
அபப�ரசரம அடமநத�ரநதத.  சம�ரடடவ 
பலகடலககழக ம�ணவரகள உள��டட நலகத 
தனன�ரவலரகள நலகந சத�டரப�ன ளமலத�க 
வ��ககம அ��ததனர.

எணண�மம�ககவதறக�ன அனமத� ஆவணமம 
எழதத��ரகளகக வழஙகபபடடத.  சபரம�வ 
எழதத��ரகள ம�3�டடளலளய தஙகள 
அனமத�ய�டன வழஙக�ச ச�னறனர.  ஒளர 
தடடவய�ல பல அனமத�  ஆவணஙகள 
சபறபபடடடம இதளவ மதற தடடவய�கம.

தம�ழகதத�ல அற�மக ந�கழவகள

நலக 3�றவனதத�ன தடலடம 3�டறளவறறப 
பண�பப��ர க.��!வன 2010  ட�மப��ல 
தம�ழகததககச ச�னற�ரநத�ர. 

தம�ழகதத�ன பல நலக,  ஆவணவ�கக 
3�றவனஙகளககச ச�னறதடன தடற��ர 
வலல3ரகள, நலகவ�யல��ரகட�யம �நத�தத�ர. 
நலகச ச�யறப�டகள ஏறகனளவ பரவல�க 
அற�மகம�க�யள�டத அவத�ன�கக மடநதத.  பல 
3�றவனஙகளம ச�யறப�டட��ரகளம நலகச 
ச�யறப�டகளககத தமம�ல�ன பஙக��படப 
வழஙக ஒததக சக�ணடள�னர. 

ச�னடனப பலகடலககழகதத�லம ளர�ஜ� 
மதடதய� ஆயவ நலகதத�லம ��!வன 
��றப�னடமச �மகஙக��ன ஆவணபபடததல 
சத�டரப�ல உடர 3�கழதத�ன�ர.  ளமலம பல ��ற 
�நத�பபகக��லம கலநத சக�ணட�ர.
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இத ஒர நலக 3�றவன சவ��யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ����யர கழ
இ. க�ரஷணகம�ர

ள��ளம�சநத�� க�ரஷணகம�ர
க. ��!வன

த�. ளக�ப�3�த

பத�பப�����யர
ளக�ப�
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தம
ழ
ல பலலடக ஆவணபபடததல

இ. நறக(ரன

தம�ழ�ன,  தம�ழ��ன,  ப�ற��ன வரல�றடற, 
கடலகட�,  நடபஙகட�,  அற�வ�யடல எணண�ம 
பலலடக மடறய�ல தம�ழ�ல ஆவணபபடதத�ப 
பக�ரவத தம�ழச �மக வ�ரச��ககத ளதடவய�ன 
மகக�ய ச�யறப�டக��ல ஒனற.  �ஙக க�லம, 
ள�ர-ள��ழ-ப�ணடய ளபரசக க�லஙகட� 
ள3�ககடகய�ல தம�ழரகள பல தடறக��ல 
உயரநத அற�டவப சபறற�ரநதடத அற�ய 
மடக�றத.  உலக 3�க��கஙக��ல ஒர மகக�ய 
ஊறற தம�ழரகளடடயத.  ஆன�ல தம�ழரகள 
சவலலபபடட அடகக� டவககபபடடளப�த 3�ம 
எமத அற�டவ இழநளத�ம.  எமத ஆவணப 
படததலன,  ப�தக�ததலன ளப�த�டமகளம 
எமத அற�டவ 3�ம இழககக க�ரணம�ய�ன. 
இதன�ல 3�ம பணப�ட,  அர��யல,  சப�ர��த�ர 
மடனக��ல பல ப�த�பபககட�ச �நத�தளத�ம.

என�னம ப�ற பல சம�ழ�கள ளப�ல அலல�மல 
தம�ழகக சத�னற சத�டளட எழதபபடட 
இலகக�யஙகள உணட.  கலசவடடககள, 
��டலகள,  கடடடஙகள,  சத�லசப�ரடகள 
ஆக�யடவ தம�ழர அற�வ�யடலச அற�ய உதவம 
��னறக��க உள�ன.  வ�ய சம�ழ� இலகக�யம, 
கடலகள,  சத�ழ�லகள தம�ழர அற�வ�ன வ�ழம 
ஆத�ரஙக��க உள�ன.  இனற இநத அற�வ 
எணண�ம பலலடக மடறய�ல ஆவணப 
படததபபடவத ஒர மகக�ய ளதடவய�க உள�த.

19  ஆம நறற�ணடல ஏடடல இரநத தம�ழ 
இலகக�யஙகள அசசப பத�ககபபடடடம தம�ழ��ன 
மறமலரச��கக ஒர வ�ம�க அடமநதத.  20  ஆம 
நறற�ணடல பலர ளமறசக�ணட 3�டட���யல 
ஆயவகள எமத பழசம�ழ�கட�,  ப�டலகட�, 
வழககஙகட�,  இனனம பல கறகட�ப பத�வ 
ச�யத தம�ழச �மகதத�ன உயர3�ட ஒனடறப 
ப�தக�ததத.  ஆன�ல இளத ளப�னற 
ச�யறப�டகள தம�ழர சத�ழ�லநடபஙகள, 
அற�வ�யல ள3�கக�ச ச�யறபடததபபடவ�லடல. 
இனற எமத சழல,  அத ��ரநத உறபதத�கள 
பறற� 3�ம சக�ணடரநத இயலப�ன அற�டவ 
இழநத 3�றக�ளற�ம.  ம!ணடம ளமறக3�டகள 

வழ�ளய இயறடக ளவ��ணடம,  ளபணதக 
ம!னப�டபப,  மர ளவடல,  கடடடககடல ளப�னற 
அற�வகட� அற�யத தள�பபடடரகக�ளற�ம. 
இன�யம க�லம த�ழதத�மல 3�ம எமத அற�டவ 
ஆவணபபடததல அவ��யம�கம.

எமத அற�வ மடடம அலல�மல ளவகம�க ம�றம 
உலக�ன பலதடற அற�வம தம�ழ�ல 
உரவ�ககபபட ளவணடம.  உலக�ல பரநத வ�ழம 
தம�ழரகள அநத அநத 3�டடப பவ�ய�யல, 
பணப�ட,  கடலகள,  இலகக�யஙகள பறற� மடடம 
அலல�மல,  அஙக உள� �மக அடமபபகள, 
�டடஙகள,  சத�ழ�லநடபஙகள பறற�ய 
அற�டவயம பக�ர ளவணடம.  இத எமகக இனற 
இரககம ஓர அ��ய வ�யபப.

இநத அற�வகட� 3�ம இடணயம மலம, 
பலலடக வழ�க��ல ஆவணபபடதத�ப பக�ர 
ளவணடம.  இனற க�ட�� ஊடகளம மகக�யம 
சபறற வரக�றத. பல பதத�க��ல ச��லவடத, ஒர 
க�ட��ய�ல க�டட வ�ட மடயம.  ஒலக ளக�பப 
(audio),  3�கழபடம (video),  இயஙகபடம 
(animation),  3�கழததல (ppt),  படஙகள (images), 
தரவகள (data),  எழதத (text)  என எணண�மப 
பலலடக மடறய�ல 3�ம ஆவணபபடதத�,  எ��ய 
மடறய�ல பக�ர ளவணடம.

இநத கடடற�வ ஆவணபபடததடல, உறபதத�டய 
3�ம கடட�க,  பரவல�ன மடறய�ல,  ள�ரநத�யஙக 
உதவம நடபஙகட�ப பயனபடதத�ச ச�யயல�ம. 
எமத வ�ட�ச�லகட� கடட�க உ��டமபபடதத� 
அடனவரம பயன சபறல�ம.

இநத ச�யறப�டக��ல தம�ழ வ�கக�யடகஙகள, 
மதடரத த�டடம,  நலகத த�டடம,  தம�ழ மரப 
அறககடடட� ளப�னற பலர ச�யறபடக�ற�ரகள. 
இவறற�ல பல 3�டறகளம கடறகளம உள�ன. 
இவறடற ளமமபடதத�,  ளமலம பல க�ஙகட� 
அடமகக ளவணடயத எமத இனடறய ளதடவ 
ய�க�றத.

tamilwikipedia.blogspot.com

-

தம�ழ வ�கக�பபடய�
ta.wikipedia.org

தம�ழ வ�க�ன��
ta.wiktionary.org

தம�ழ எணண�ம நலகம
noolaham.org

தம�ழ மரப அறககடடட�
tamilheritage.org

3�ள ஒர நல
thamizham.net

தம�ழத ளத��ய ஆவணச சவடகள
tamilarangam.net
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கடடறற கடலகக�ஞ��யம�ன வ�கக�பபடய�வ�ல இரநத 

��மவவல  க
ற�ன

��மளவல ஃப�ஸக க�ற!ன (Dr  Samuel  Fisk  Green, 
அகளட�பர 10,  1822 -  ளம 28,  1884)  அசம��கக 
மரததவரம க�ற�ததவ �மய ஊழ�யரம�வ�ர.

இவர 1847 ஆம ஆணடறகம 1872 ஆம 
ஆணடறகம இடடபபடட க�லதத�ளல,  ளமன�டட 
மரததவககடல அசம��கக ம��ன ஊழ�ய��ன 
மயற��ய�ல ய�ழபப�ணதத�ளல தம�ழ�ளல 
வ�ரககபபடவதறக அச��ண�ய�க இரநத 
ச�யறபடடவர. மரததவக கலவ�, தம�ழ�யற கலவ�, 
நல�ககம,  கடலச ச��லல�ககம எனப பலளவற 
மயற��க��ல இவர சவறற� கணட�ர

வ�ழகக�க கற
பப

அசம��கக�வ�ன ம��சச�டஸ ம�3�லதத�ன 
வஸடர (Worcester) 3க��ல வ�லலயம க�ற!ன, 
ஜVலய� ப���மபடன இடணய�ன��ன பத�சன�ர 
ப�ளட�க��ல எடட�வத�கப ப�றநதவர ��மளவல. 
பத�சன�ர வயத�ளலளய த�டய இழநத, 
தநடதய�லம தமகடகய�லம வ�ரககபபடட�ர.
18  வயத�ல க�ற�ஸதவ�ன ள�டவககத தமடம 
ஈனற�ர.  1841  இல 3�ய ளய�ரக மரததவக 
கலல��ய�ல (The College of Physicians and Surgeons 
of  New  York) இடணநத 1845  இல மரததவர�க 
சவ��ளயற�ன�ர.

ய�ழபப�ணதத
ல ச�கவ

ய�ழபப�ணதத�ளல தமத ம��ன��ச ள�டவடய 
3�டலபபடதத�ய அசம��கக ம��ன,  மரததவ 
ள�டவடயயம தவஙகவசதன 1819  இல 
த!ரம�ன�ததத.  அதனபட 1820  இல 
பணடதத��பப�ல மதல�வத மரததவ 3�டலயம 
ட�கடர ஸளடர தடலடமய�ல 3�றவபபடடத. 
அவடரத சத�டரநத ட�கடர ள3தன உவ�ட 
பண�ய�றற�ன�ர.  உவ�டடன ள�டவக க�லம 
மடவடடய வநத பண�டய ஏறறவர த�ன ட�கடர 
��மளவல க�ற!ன.  �மயப பண�கக�கவம க�ற�ததவ 
�மய ளப�தடனககசமன வநத ம��ன��ம�ர �மக 
ள�டவயம மன�த�பம�ன வழ�கட�யம 
சத�டரநத�ரகள.

3!ர�வ�க கபபல மலம வநத க�ற!ன,  ச�னடனய�ல 
தஙக�, ப�னப 1847.10.06 அனற பரதத�ததடறடய 
வநதடடநத�ர.  வடடகளக�டடடய�ளல தமத 
பண�டயத சத�டஙக�,  ப�னனர 1848  இளல 
ம�ன�பப�யகக ம�றறம சபறற�ர.  ம�ன�பப�ய�ல 
மரததவ 3�டலயம ஒனடறத சத�டஙக� பண� 
ப��யத தவஙக�ன�ர.  அஙக த�ன க�ற!ன�ன 
��தடனகள ய�வம இடமசபறறன.  அமமரததவ 
மடன இனற ம�ன�பப�ய க�ற!ன 3�டனவ 
மரததவமடன என அடழககபபடக�னறத.

தமத பதத�ணடச ள�டவ மடநத ப�ன அசம��கக� 
த�ரமப� ஓயவ சபறற க�ற!ன,  த�ரமணம ச�யத 
சக�ணட,  ஐநத ஆணடக��ன ப�ன ம!ணடம ய�ழ 
த�ரமப�,  தம�ழ�ல மரததவம கறப�ததல,  நலகள 
எழததல ஆக�ய பண�கட�த சத�டரநத�ர.

1857 இல கறன பதபபதத நல
வடலதத�ம : books.google.com

தம
ழ
ல மரததவக �லவ


மரததவககலவ�டய ம�ன�பப�ய�ளல தமத 
கலல��ய�ல தம�ழ�ல கறப�பபசதனற 1855  ஆம 
ஆணடளலளய மடவ ச�யத�ர.  அபளப�த 
ம�ணவர ��லர அமம�றறதடத வ�ரமபவ�லடல 
என உணரநத�ர. அவளவட�ய�ளல தமத கரதடத 
சவ��பபடடய�கக கற�ன�ர.

"எத�ரக�லதத�ளல டவதத�யரகள தமத ச��நதக 
க�ர�மஙக��ளல ள�டவய�றறல ளவணடம.  தமத 
க�ர�மஙக��ளல வ�ழநத மககட பண�ய�றறளல 
ள3�ககம�கம.  அதறக இணஙக மறபபவரகள, 
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ளவற சத�ழ�டலத ளதடக சக�ள�ல�ம.  ஈழதத�ல 
தம�ழ�ல கறக இணஙகபவர ம!ணடம தமத 
கலவ�டயத சத�டரல�ம".

இவவணணம உறத�ய�கக கற�ய க�ற!ன,  தம�ழ�ல 
ளமன�டட மரததவதடதத தவஙக�ய 
மனளன�டய�வ�ர.  தம�ழசம�ழ� மலம 33 
டவதத�யடரக கறப�தத ப�னளப, அவர அசம��கக� 
த�ரமப�ன�ர.  என�னம,  அஙக�ரநதம தம�ழ 
நலகட� சவ��ய�டம பண�டயத சத�டரநத�ர.

தம
ழரக��ன மரததவ ஊழ
யர

த�ம இறநதப�ன ஒர 3�டனவககல இரககம�ய�ன 
"தம�ழரகக�ன மரததவ ஊழ�யர"  (Medical 
Evangelist  to  the Tamils)  என அத�ல சப�ற�ககம�ற 
ளவணடக சக�ணட�ர.  1884 இல ட�கடர க�ற!ன 
அவரகள இறநதளப�த அவளவணடளக�ள 
3�டறளவறறபபடடத.  வஸடர க�ர�ம 
அடகக��டலய�ல அந3�டனவககல க�ற!டன 
3�டனவ படதத� இனறம  3�றக�னறத.

மரததவ வவதத�யம நலகக ச. ப�. க�ற�ன எழத�ய மனனவ�

க�ற!ன பறற�ய வ���வ�ன ளதடடல 
ளமறசக�ணளட���ல மகக�யம�னவர அமப� 
எனக�னற எழதத��ர இ.  அமப�டகப�கன. 
அவர எழத�ய நலகள

1. Scientific Tamil Pioneer Dr. Samuel Fisk Green
2. க�ற!ன�ன அடசசவட
3. மரததவத தம�ழ மனளன�ட ட�கடர க�ற!ன
4. ம�ன�பப�ய க��!ன

மகவடர

�றளறனம டவதத�ய ப�!டட�ய�ல மயற�� சக�ணட 
�கலரம மரததவ டவதத�யதடதயம ளதரநத 
பழக�ய�ரகக ளவணடயதவ��யம. இறடற வடரககம 
3டநதத ளப�ல அற�வறறவரகள மரததவ 
டவதத�யஞ ச�யவடத 3�றதத�,  அதன வ�த�கட� 
3னகணரநதவரகள� மரததவ ப��டட�ய�ளலறபடக 
க�லம�ய�றற.  ஆதல�ற ளபரசபறற மரததவ 
டவதத�யர த�ஞ ச�யத த!ரகக ள��தடனக��ன�லம 
ச3டஙக�லப பய�ற��ய�ன�லம கணடடமதத 
ப�ரம�ணஙகளம மடறகளளம இநநலற சரகக�த 
சத��வ�யக கறபபடம.

இவவடக நலகள அரமபதஙக��னற� 
மறறபசபறல கட�த.  ஆக�லம அபபதஙகட� 
இநநலநததத�ல அகர�த�மடறய�கச ள�ரதத 
அவறற�ன சப�ரள சத��ய வ��கக�ய�ரகக�ற 
த�ன�ல,  இநநடலக கரதத�ய வ���பபவரகள 
�கலரம வ��ஙக�க சக�ளவ�ரகச�னற 
க�தத�ரகக�ளற�ம.

மரததவடவதத�யம ய�வரககம ளதடவய�ன 
த�தத�ல அதடதக கறறற�நத க�லதத�ற ப�ர�வ 
ஸத���களகக வ�கக�னங கடறநத,  மரததவர 
மனதசத��வடளன தமத சத�ழ�லகட� 
அனகலம�கவம 3�ரவ�கக�னம�கவம 3�டறளவறற 
வ�ரகள.  ஆனதனடமய�ன�ல மரததவர டவதத�யர 
கடமபத தடலவர மதலய இவரகளகளக இநநல 
ப�ரத�னம�ய ளவணடயத.

த�ளர��சயனனம பணடதர இபபததகதத�னள� 
படஙக��ன அசசகட�த தயவ�ய 3மககத 
தநததவ�ன�ர.

இபபததகம தம�ழச �னஙகளகக 3னடமய�க 
மடயமபட சயளக�வ� அனகக�ரகஞ ச�யவ�ர�க.

�. ப�. க�.

-
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எணண
ம  இடடசவள

கக�ப�

சத�டரப�டல,  தகவல நடப வ�ரச��ய�னத 
இலஙடக ளப�னற 3�டக��லம அற�வ��ர 
அப�வ�ரதத�ககச ��தகம�ன 3�டலடயத 
ளத�றறவ�ததள�த.  கண�ன�,  இடணயம 
ஆக�யவறற�ன பயனப�டடடப பரவல�ககவத 
அடனவரககம �நதரபபம��ககம சழடல 
ஏறபடததக�றத. 

ஆய�னம தகவல நடபதத�ன வ�ரச��ய�ன 
பயனகள அடனவரககம ஒளரய�வ�ல 
க�டடபபத�லடல. எணண�ம, தகவல சத�ழ�லநடப 
வ�ஙகள க�டடபபத�லள� இநத ஏறறதத�ழவ 
எணண�ம இடடசவ�� (Digital  divide) 
எனபபடக�றத.

��ரணங�ள

�மகப ப�னனண�,  சப�ர��த�ர 3�டல,  ப�ல, 
இனம,  சம�ழ�,  வ�ழம ப�ரளத�ம ளப�னற 
பலளவற க�ரணஙக��ல எணண�ம இடடசவ�� 
அத�க��கக�னறத.

கலவ�யற�வ,  கண�ன�யற�வ,  தகவல அற�த�றன 
(Information  Literacy) ளப�னறடவயம கண�ன� 
உபகரணஙகள,  இடணய இடணபபப 
ளப�னறடவயம க�டடகக�த சப�ர��த�ரப 
ப�னனண� எணண�ம இடடசவ��ய�ல மகக�ய 
ச�லவ�ககச ச�லததக�றத. 

சப�ர��த�ர 3�டல ஓர�வ மனளனற�ய 
ப�னனண�ய�ற கட தகவல நடபதத�ன ளதடவ, 
கண�ன�யற�வ�ன மகக�யததவம,  இடணய 
இடணபப�ன அவ��யம ளப�னறவறடற உணர�த 
�மக 3�டலயம எணண�ம உலக�ன ��தத�யஙகட� 
மழடமய�கப பயனபடததத தடடய�க உள�த.

கண�ன�யம இடணய இடணபபம க�டடதத�லம 
கட பயனள� எணண�ம உள�டககம அவரவர 
சம�ழ�க��ல க�டடகக�டமயம,  ப�ற சம�ழ�க��ல 
க�டடககம உள�டககம கற�தத சழலல 
பயனறறத�க இரகக�னறடமயம கட எணண�ம 
இடடசவ��ய�டன ளமலம அத�க��கக�னறன.

த�ரவ�ள

அடனததக கழநடதகளம கலவ� சபறவடத 
உறத�பபடததவத ளப�னற ம�க அடபபடடய�ன 
ச�யறப�டகளகக அபப�ல சப�த நலகஙகள, 
�ன�மக 3�டலயஙகள,  ப�ட��டலகள,  ஏடனய 
�மக 3�றவனஙகள ஊட�க அடனவரககம 
கண�ன�ப பயனப�டம இடணய இடணபபம 
க�டடககச ச�யயம மயற��கள இனற� 
யடமய�தன.

கண�ன�யம இடணயமம ஆடமபரப 
சப�ரடக�லல;  தன�பபடட,  �மக, 
சத�ழ�ல�!த�ய�ன,  கலவ���ரநத இலகககட� 
அடடவதறக அடவ அதத�ய�வ��யம எனற 
வ�ழ�பபணரவ ஏறபட ளவணடம.

அததடன ளப�தம�ன எணண�ம உள�டககதடத 
இடணயளமறறவத�ல கலவ�ய�யல��ரகளம, 
�மக 3�றவனஙகளம அககடற ச�லதத 
ளவணடம.

கடளயறற 3�டக��ன வ�ஙகட�ப சபறறக 
சக�ளவதறக�கப சபரநசதரககட�யம படக 
வணடப ப�டதகட�யம உரவ�கக�யத ளப�ல 
இடணயமட�ன வ�றபடன,  இல�பம!டடலகக�க 
இடணயதடதயம கண�ன�டயயம அடனவரககம 
க�டடககச ச�யயம ளதடவ வ�ரநத 3�டகளககம 
சபர3�றவனஙகளககம உள�த.

ஆன�ல தகவல,  சத�டரப�டல நடபஙக��ன 
வ�ரச��ய�ன மழப பயடனப சபறவதறகப 
ளப�த�ய,  பயனள�,  இறடறபபடததபபடட 
(updated),  3மபகம�ன எணண�ம வ�ஙகள அடவ 
ளதடவபபடளவ�ரகக ளதடவபபடமளப�ளத 
க�டடபபசதனபத மகக�ய மன3�பநதடன ஆகம.

நல� ந
றவனதத
ன பண
�ள

நலக 3�றவனம�னதஉலக அற�வச �மத�யதத�ன 
மழபபயடன தம�ழளபசம இலஙடகயர 
அடனவரம சபறறக சக�ள� ளவணடம எனற 
கற�களக�ளடன இயஙகக�றத.

அவவடகய�ல எணண�ம உள�டகக வ�ஙகட� 
அத�க��பபத�ல ம�க அத�க கவனதடதயம �மக 
வ�ழ�பபணரவ ஏறபடததவத�ல கற�பப�டததகக 
கவனதடதயம ச�லததக�னறத.

தகவல,  சத�டரப�டல நடப வ�ரச��ய�னத 
மனசனபளப�தம இலல�த ��தத�யஙகட� 
ஏறபடதத�யள�த.  கற�பப�கக கடடறற தகவல 
வ�ஙகளம (free  content)  த�றநத அணகக தகவல 
வ�ஙகளம (open  content) இடணய வ�த�யள� 
அடனவர�லம எநள3ரமம பயனபடததக கடடவ 
ஆகம..

அவவடகய�ல அ��பப��டமயடன (copyleft) தகவல 
வ�ஙகள இடணயதத�ல சவ��ய�டபபடவடத 
நலக 3�றவனம ஊககவ�பபளத�ட அத 
சத�டரப�ன ச�யறற�டடஙகளககம வடலத 
த�ஙகளககம நடப,  3�த� உதவ�கட� வழஙக� 
வரக�றத.
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 பறடவய
யல  நலகள

நல: பறடவ உலகம. 
ஆ����யர: ஸலம அல, லயக பதஹ அல
சவ��யட: ச3�னல பக டரஸட, இநத�ய�
மதற பத�பப: 1976

இநத நல பறடவ இயலம பறடவ ள3�ககதலம,  இனபசபரககம, 
இடமசபயரதல ஆக�ய அற�மகக கடடடரகட�யம 100  ககம 
அத�கம�ன பறடவகள பறற�ய வ��ககக கற�பபககட�யம 
சக�ணடள�த.  பறடவக��ன படஙகளம க�ணபபடக�னறன. 
நல�����யரகளல ஒரவர�ன �லம அல பதம வ�ப�ண வ�ரதசபறற 
உலகபபகழ சபறற இநத�ய பறடவய�யல வலல3ர�வ�ர.  Common 
Birds எனற ஆஙக�ல மலதத�லரநத தம�ழ�கக�யவர எம.  வ�. 
இர�ள�நத�ரன.

க�டடககம வடலதத�ம : www.archive.org

நல: பறடவகள� 
ஆ����யர: க. �ச��த�னநதன
சவ��யட: க�நத�கம
மதற பத�பப: 1980

பறடவகட�ப பறற�ய வ��ககஙகட�யம வ�பரஙகட�யம 3���நத 
வ�ழவடன சத�டரபபடதத� எழதபபடட கடடடரகட�க சக�ணட 
இநநல அற�வ�யற கரததககட�ப சப�தமககளம ப��நத 
சக�ள�ககடய வடகய�ல சக�ணடடமநதள�த.  பறடவகள 
சத�டரப�ன வடரபடஙகளம க�ணபபடக�னறன.  இநநலல உள� 
23  கடடடரக��ற ��ல 1980  இல வரளக��� வ�ர சவ��யடடல 
சவ��வநதடவ ஆகம.

க�டடககம வடலதத�ம : www.noolaham.net

நல: தம�ழ�ல பறடவப சபயரகள
ஆ����யர: க. ரதனம
சவ��யட: உலகம சவ��யட, ளக�யமததர
மதற பத�பப: 1998

தம�ழ�ல சவ��ய�கம நலக��லம கடடடரக��லம ஒளர 
பறடவய�னத பல சபயரக��ல கற�ப�டபபடக�றத.  இப சபயர 
ளவறப�டகள படபபவரகளகக ஏறபடததம கழபபதடத 
3!ககவத�க இநநல அடமநதள�த.  அவவடகய�ல இநநலல பல 
நலக��ல இரநத சத�கககபபடட தம�ழப பறடவப சபயரகள 
அவறற�ன வழககப பறற�ய ஆத�ரததடனம ஆஙக�ல 
அகரவ��ட�ய�ல பறடவகளககத சத��வச�யயபபடட தம�ழப 
சபயரகளம உள�ன.

க�டடககம வடலதத�ம : www.thamizham.net

இநத நலகட�யம பறடவய�யல சத�டரப�ன தகவலகள,  ச�யத�கட�க சக�ணட பலளவற 
சவ��யடகட�யம நலக வடலதத�தத�ல (www.noolaham.org) ளதடப சபறல�ம.

7



வடலபபத
வ
ல
ரநத

நலகம: ஏழ ம�லலயன பககப ப�ரடவகள

தம�ழ எணண�ம நலக (www.noolaham.org)  வடலதத�ம இனறடன (11.01.2011)  ஏழ ம�லலயன 
தடடவகளககளமல ப�ரடவய�டபபடடள�த.  இத சம�ர 3  ஆணடகள,  3�னகடர ம�தஙகளகக�ன 
பள��வ�பரம ஆகம.

நலக வடலதத�ம�னத ம!டய�வ�கக�ய�ல இயஙகக�றத.  27.08.2007  அனற உள��டபபடட இதத�ம 
2007  ச�பசரமப��ல இரநத வ���வ�ககபபடடவரக�றத.  இபசப�ழத ஏறதத�ழ 8,500  ம�னனல 
வ�பரபபககஙகள நலகத த�தத�ல உள�ன.

இவறற�ல 5,000  ககம அத�கம�ன பககஙகள கடநத இரணட ஆணடக��ல உள��டபபடடடவய�கம. 
அவவடகய�ல நலக வடலதத�தத�ன பயன��ர எணண�கடக சத�டரநதம அத�க��ததவரக�றத.

இபசப�ழத ஒவசவ�ர ம�தமம 200,000  ககம அத�கம�ன தடடவகள பககஙகள 
ப�ரடவய�டபபடக�னறன.  ஒவசவ�ர 3�ளம 450  ககம அத�கம�ன சவவளவற�ன வ��கரகள நலகத 
த�தடதப பயனபடததக�னறனர. ம�தசம�னற�ல வரடகதரம சவவளவற�ன வ��கர எணண�டக 9,200 
ஐத த�ணடயள�த.

இநத�ய�, இலஙடக ஆக�ய 3�டக��லரநளத ம�க அத�க�வ�ன வ��கரகள வரடக தரக�னறனர எனபத 
கற�பப�டததககத.  ஐகக�ய அசம��கக�,  ஐகக�ய இர�ச��யம,  கனட�,  அவஸத�ளரலய�,  ��ஙகபபர, 
ப�ர�னச ளப�னற 3�டக��ல இரநதம கண��ம�ன வ��கரகள வரக�னறனர.

http://www.noolahamfoundation.org/blog/ 

ஈழதத எழதத�வணஙகட� எணண�மபபடதத� ஆவணபபடததம ஒர மயற��

இலஙடகத தம�ழ மகக��ன வ�ழடவ ஆவணபபடததம எநதசவ�ர ஆககபரவம�ன மயற��ய�லம 
அவரகள ஈடபடவத�லடல எனபத இனற ள3றறலல 3!ணடக�லம�களவ பலர�லம மனடவககபபடம 
ஒர கறறச��டட.  அவவ�ற�ன ஒர ��ல ஆவணபபடததல மயற��களம த!ய�லம ளவறம பல 
க�ரணஙகல�லம 3��ம�ககபபடடளத வரல�ற.

ஈழதத எழதத�வணஙகட� எணண�மபபடதத�  ஆவணபபடதத� உலக�வ�ய �!த�ய�ல அடனவ��றகம 
இடணயதத�னளட சக�ணடள�ரககம ஒர சபரம பண�டய நலக 3�றவனம தனத ம�னனலகத 
த�டடதத�ன மலம ஆறற� வரக�னறத.  இத�ல கற�பப�டததகக வ�டயம ய�சதன�ல இம ம�னனலகத 
த�டடம இல�ப ள3�ககறற தனன�ரவ மயற��ய�க உலசகஙகம�ரககம தம�ழ ளபசம தனன�ரவத 
சத�ணடரக��ன ஒததடழபபடன ��றபப�க 3ட�ததபபடட வரக�னறத. 2005 இல ஆரமப�தத இப பண� 
இனற ஏறககடறய 7000  வடரய�ன நலகட� எணண�ம ஆவணஙக��கத தனனகதளத 
சக�ணடள�த. சத�டரச��ய�க இபபண�டய அவத�ன�தத வரபவரகள அணடமகக�லதத�ல நலகட� 
எணண�மபபடததம பண� ம�கநத ஆரமடககபபடட 3�டலய�ல ளமறசக�ள�பபடவடதக க�ணலம

” ”  நலகம எணண�ம நலகதத�ல நலகள,  இதழகள,  பதத���டககள,  ப�ரசரஙகள என ஆவண 
வடகக��கவம எழதத��ரகள,  பத�பப��ரகள,  சவ��யடட ஆணட,  நலவடக ளப�னற பலவ�ற 
பகபப�கக� இலகவ�ல ளதடவய�ன நலகட�ப சபறறகசக�ள�ததககவ�ற 
ப�கபடதத�ய�ரகக�ற�ரகள.

ஈழதத எழதத�வணஙகட� எணண�மபபடதத�  ஆவணபபடததம நலக 3�றவனதத�ன  இநத 
மயற��ககக டகசக�டதத உதவளவணடயத 3ம அடனவர மனன�லள� வரல�றறக கடடம. 
3�டறளவறம�..?

http://nizal-sinmajan.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
18-11-2010
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