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தமிழ் வலைப்பதிவுகள்; நேற்று இன்று ோலை 

ச.சசந்தில்வபன் 

க்ஔளின் ாழ்க்கஔமுகமக்கும் ஔருத்துச் சுதந்தினத்துக்கும்  வ்வு 

சதாடர்பு இருக்கிமவதா ,  அவத அவு ஔருத்துப் றிாற்மத்துக்கும் 

சதாழில்நுட் ர்ச்சிக்கும் சதாடர்பிருக்கிமது . ஒவ்சாரு ஔாபஔட்டத்திலும் 

க்ஔள் தங்ஔள்  ண்ணங்ஔகப் றிாறிக்சஔாண்ட விதத்கதப் 

ார்கயிட்டாவப சதாழில்நுட் ர்ச்சிகநயும் ஔணக்கிடபாம்.  

ஒற்மர்ஔள்,  புமாக்ஔள் மூபம் சதாகபதூனங்ஔளுக்கு சசன்ம சசய்திஔள் ,  

ஔடிதங்ஔளுக்கு ாறிய. ஔடிதங்ஔளின் மூபாஔப் ண்ணங்ஔகப் றிாறிக் 

சஔாண்டகதத் சதாகபவசியும்  மின்யஞ்சலும் ாற்றிநகத்தது . தனி ர் 

ஔருத்துப் றிாற்மத்தில் ற்ட்ட ாற்மம்  ஊடஔங்ஔளிலும் ற்ட்டது 

சதாழில்நுட்த்தால் தான்! 

சசய்தித்தாள்ஔள் ற்றும் ான இதழ்ஔளில் சளிநாய ஔருத்துஔள் 

சரும்ாலும் ஒருழிப்ாகதநாஔவ இருந்தய . அந்நிகப 

ாம ஆனம்பித்திருப்து  சதாழில்நுட் ர்ச்சிநால் தான் . முன்பு,  ான 

இதழ்ஔகப் டித்துவிட்டு ஔருத்துக்ஔக  அனுப்பியாலும் சளிநாது 

ன்யவா ஆயினங்ஔளில் ஒருருகடநதாஔத்தான் இருந்தது . 

இகணநங்ஔளின் ருகஔக்குப் பிமகு ாளிதழ்ஔள் ,  ான இதழ்ஔளின் 

ஔருத்துஔளுக்கு நூற்றுக்ஔணக்ஔாவயார் திபளிக்கும் நிகப  ந்துள்து. 

ஆயால்,  ம் ஔருத்துஔள்  த்திரிகஔஔளின் சஔாள்கஔக்குப் புமம்ாஔ 

இருந்தால் ம் ஔருத்துஔள் சளிநாஔால் கூட வாகும். 

ம் ஔருத்துஔக க்ஔாய ஒரு தத்தில் திவு சசய்தால் ன்ய ? 

க்சஔய ஒரு தம்  இருந்தால் ம் ஔருத்துஔக ண்ணங்ஔக 

சளியிடபாம் தாவய!  

அந்தத் வதககநப் பூர்த்தி சசய்யும் கஔயில் உருாயவத ப்ாக் 

(BLOG) ன்மகக்ஔப்டும் கபப்திவுஔள் . WEB+ LOG -> WEBLOG -> BLOG. 
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இகணநத்தில் குறிப்புஔள் / ண்ணங்ஔகப் திவு சசய்ந உதவும் 

தங்ஔவ திவுத் தங்ஔள் . 2000-ல் ஆனம்பிக்ஔப் ட்ட திவுத்தங்ஔள் 

இன்று உபசஔங்கும்  னவியுள்ய. இப்டிப் திவுஔக  சளியிடும் 

சதிகநத் தரும் பிாஔர் (Bl ogger ) ன்ம தம் க்ஔளின் சசல்ாக்கஔப்  

சற்றுள்து. உபசஔங்கும் உள் முதல் 10 சசல்ாக்ஔாய தங்ஔாய 

கூகுள்,  ஃவஸ்புக்,  யூ-டியூப்,  நாஹூ,  விண்வடாஸ் கபவ் ,  விக்கிப்பீடிநா,  

கடு,  பிாஔர்,  ம்.ஸ்.ன்,  டிவிட்டர் வான்மற்றுள் பிாக்ஔருக்கும் 

இடமிருப்து கபப்திவுஔளின்  சசல்ாக்குக்குச் 

சான்று. 

திவுத் தங்ஔளுள்  சளியிடப்டும் ஔட்டுகனஔள் ,  

ஔவிகதஔள்,  சிறுஔகதஔள்,  புகஔப்டங்ஔள்,  

ஔாசணாளிஔள் ய நாவும் கபப்திவுஔள் ன்வம 

அகக்ஔப்டுகின்மய. ாம் அன்மாடம் ஔாணு ம் 

விசநங்ஔள்,  யகத ாதித்த சம்ங்ஔள் ,  யதில் ழும் ஔற்கயஔள் ,  

சமூஔத்துக்குத் வதகநாய சிந்தகயஔள்,  உபகில் நிஔழும் ாற்மங்ஔள் ய 

அகயத்கதயும் திாஔ சளியிடபாம் . ஆனம்த்தில் ஆங்கிப 

ழுத்துருகக் சஔாண்ட சாழிஔளில் ட்டுவ திவிட முடிந்தது ஆவமழு  

ருடாஔ சரும்ாபாய சாழிஔளிலும் சளியிடும் நிகப ந்துள்து. 

திவுஔக ங்வஔ ழுதுது? அதற்கு ன்ய வதக? 

திவுத்த வசககந பிாஔர் (www.Blogger.com),  வர்ட்ப்னஸ் 

(www.wordpress.com) வான்ம நிறுயங்ஔள் இபசாஔ ங்குகின்மய . 

இச்வசககந ாம் நன்டுத்தத் வதகநாயது ஒரு  நயர் ஔணக்கு 

ட்டுவ. நயர் ஔணக்கஔத் துக்கிக் சஔாண்டால் ளிந முகமயில் 

திவுஔக சளியிட ஆனம்பிக்ஔபாம் . இச்வசகஔகப் நன்டுத்துது 

ப்டி ன்து இகணந தங்ஔளில் வதடியாவப கிகடக்கின்மய. 

திவுஔகத் தமிழில் ழுதபாம் ன்று முடிவு சசய்தாயிற்று . தமிழ் 

தட்டச்சுதற்ஔாய சன்சாருள் ங்வஔ கிகடக்கும்? 

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/
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இதுவும் இகணந தங்ஔளில் இபசாஔக் கிகடக்கின்மய. ஈ-ஔபப்க (e-

Kal appai ), ன்.ச்.ம்.கனட்டர் (nhm wr i t er  - ht t p:/ / sof t war e. nhm. i n/) 

வான்ம சன்சாருள்ஔக  தங்ஔள் டிக்ஔணினியிவபா ,  வகசக் 

ஔணினியிவபா நிறுவியாவப வாதுாயது . இகத நிறுவுது  மிஔவும் 

ளிதாயவத. அதில் கூமப்ட்டுள் விசநங்ஔகப் டித்தாவப ளிதாஔ  

நிறுவிக்சஔாள்பாம். தமிழில் தட்டச்சுதற்கு தமிழ் தட்டச்சு டித்திருக்ஔ  

வண்டிநதில்கப. ஆங்கிபக் விகசப்பகஔகநக்(Key Boar d) சஔாண்வட 

ளிதில் தட்டச்சபாம் . அம்ா ன்ம அடிக்ஔ ammaa ன்று அடித்தால் 

வாதும். 

அல்பது கூகுள் டினான்ஸ்லிட்வனட் தத்துக்குச் 

சசன்று (http://www.google.com/transliterate/ ) தமிக 

வதர்ந்சதடுத்து கடப் சசய்நபாம்.  

கபப்திவுஔள்,தினட்டிஔள்,  

சசய்திவநாகடஔள்... 

திவுத் தத்கதத் துக்கிநாயிற்று . ம் ண்ணங்ஔகப் திவுஔாஔ 

சளியிடத் துங்கி  ம் ண்ர்ஔகயும் பம்விரும்பிஔகயும் ார்க்ஔச் 

சசால்பபாம். கபப்திவுஔக ழுதுகன திர் ன்ம  ார்த்கதநால் 

ங்கிமார்ஔள்.  

ம் ஔருத்துஔக ஓனவு வஔார்கநாஔ சளியிட ஆனம்பித்த பிமகு 

இன்னும் சரிந ாசஔர்  ட்டத்துக்குக் சஔாண்டு சசன்மால் பரும் ம் 

ஔருத்கதப் ார்கயிட வரிடும் . இதற்கு க்கு உதவுவத 

கபப்திவுஔக ஒருங்கிகணக்கும் தினட்டிஔள் (Bl og Aggr egat i ng Si t es).   

தமிழ்ணம் ( www.tamilmanam.net ), தமிழிஷ் (www.tamilish.com ), தமிழ்சளி 

(www.tamilveli.com)வான்ம தங்ஔளுள் ஒரு நயர் ஔணக்கஔத் துக்கிக் 

சஔாண்டால் வாதும் ,  ம் கபப்திவுஔகத்  தினட்டிஔளில் 

இகணத்துவிடபாம். தினட்டிஔளில் இகணப்தன் மூபம் உபசஔங்கும் உள்  

http://www.google.com/transliterate
http://www.tamilmanam.net/
http://www.tamilish.com/
http://www.tamilveli.com/
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ாசஔர்ஔளின் ார்கக்குக் சஔாண்டு சசல்பபாம் . தமிழ் 

இகணநதங்ஔளுள் பினப ாளிதழ்ஔள்,  ான இதழ்ஔளுக்கு அடுத்தடிநாஔ 

அதிஔ ாசஔர்ஔள் ார்கயிடுது தமிழ்ணம் ,  தமிழிஷ் வான்ம தங்ஔள் 

ன்வத தினட்டிஔளின் சசல்ாக்குக்கும் கபப்திவுஔளின்  சசல்ாக்குக்கும் 

சான்று. 

ம் திகத் தினட்டிஔளின் மூபம் ாசஔர்ஔளின் ார்கக்கு கக்ஔ 

முடிகிமது. ற்ம திர்ஔளின் திக ப் டி ாம் சதாடர்ச்சிநாஔப் 

டிப்து? அதற்கு அந்தப் திகன  பிாஔர் மூபவா ,  கூகுள் ரீடர் 

மூபவா சதாடர்ந்தால் வாதுாயது . கூகுள் நயர் ஔணக்கு  

கத்திருக்கும் அகயரும் கூகுள் ரீடர் (http://www.google.com/reader ) 

வசககநப் நன்டுத்தபாம் . கூகுள் ரீடர் மூபம் கபப்திவுஔள் 

ட்டுல்ப சசய்திவநாகடஔள் (RSS) சதிசஔாண்ட அகயத்து  

தங்ஔகயும் ம் கூகுள் ரீடரில் வசர்த்து விடபாம் . அதன்மூபம் அந்தத் 

தங்ஔளில் ஔட்டுகனஔள் சளிநாயவுடவய ம் கூகுள் ரீடர் முஔப்புக்கு 

ந்துவிடும்.  

தமிழ் கபப்திவுஔளின் இன்கமந நிகப...  

தமிழில் திவுஔக ான் ழுத ஆனம்பித்தது ஔடந்த ஒன்மகன 

ருடங்ஔாஔத் தான் . தமிழில் திவுஔள் ழுதுகிவமன் ன்ம 

ஔானணத்தியாவபவந உபசஔங்கும் யக்குக்  கிகடத்திருக்கும் ண்ர்ஔள் 

னாம். அதிலும்,  யக்கு அமீனஔத்தில் கிகடத்த  ண்ர்ஔளுக்கும் 

சதாடர்புஔளுக்கும் ஔானணம் தமிழில் திசழுதுவத.  

ப தனப்ட்ட ஔருத்துஔகயும் ார்கயிட ஒரு தாஔ தமிழ்ப் 

திவுபஔம் ாறி ருது  ஔண்கூடு. அறிவிநல்,  சதாழில்நுட்ம்,  சமூஔம்,  

னபாறு,  இபக்கிநம்,  சுற்றுச்சூல்,  ருத்தும்,  உடல்பம் ய ' தமிழில்'  

ஔட்டுகனஔளும்,  ஔருத்துஔளும் ஔாணக்கிகடப்து  திவுபகில் அதிஔம் . ந்த 

ஒரு நிஔழ்ாயாலும் உடனுக்குடன் அகதப் ற்றிந ஔட்டுகனஔக ,  

ஔருத்துஔகப் ார்க்ஔ முடிது திவுபகின் பம். 

http://www.google.com/reade
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இந்த வனத்தில் தமிழ்ப் திவுபகில் ரும் கடப்புஔள் ,  ாசஔர்ஔள் 

திர்ார்ப்பு ற்றிக் கூறிநாஔ வண்டும் . முந்கதந த்தியில் கூறியிருந்தது 

வாப அறிவிநல் ,  சதாழில்நுட்ம்,  சமூஔம்,  னபாறு,  இபக்கிநம்,  

சுற்றுச்சூல்,  ருத்தும்,  உடல்பம் ற்றிசநல்பாம் ஔட்டுகனஔள் 

ஔாணக்கிகடத்தாலும் சரும்ாபாய கடப்புஔள் சினிா ,  வஔளிக்கஔ 

சார்ந்ததாஔவ இருக்கின்மய . திவுபஔ ாசஔர்ஔளின் சசல்ாக்கு ம் 

அற்றுக்வஔ அதிஔாஔ உள்து.  

அறிவிநல்,  சதாழில்நுட்ம்,  சமூஔம்,  னபாறு,  இபக்கிநம்,  

சுற்றுச்சூல்,ருத்தும்,  உடல்பம் வான்ம துகமஔளின் ஔட்டுகனஔள் 

அதிஔாஔ ன ஆனம்பித்தால் இந்நிகப ாமபாம் . சினிா,  சாழுதுவாக்கு 

தவிர்த்து ற்ம துகமஔளில் திவுஔள் னவண்டுசன்மால்  அத்துகமகநச் 

சார்ந்வதார் தமிழில் திசழுத ஆனம்பிக்ஔ வண்டும் . சரும்ாபாவயார் 

நார் டிப்ார்ஔள் ன்வமா தமிழில்  ழுத வண்டுா ன்வமா நிகயத்து ,  

தங்ஔள் துகம சார்ந்த  விசநங்ஔகப் திவு சசய்நத் தநங்குகின்மயர் . 

ஆனம்த்தில் ாசஔர்ஔள் சிறிந அவில்  இருந்தாலும் வாஔப் வா ஔ 

ாசஔர் ட்டம் விரிகடயும் . மின்தமிழ் 

ht t p: / /gr oups. googl e. com/gr oup/mi nt ami l  வான்ம கூகுள் குழுங்ஔளில் 

இகணதன் மூபம் ல்துகமகநச் வசர்ந்த தமிார்பர்ஔளிடம் விாதிக்கும் 

ாய்ப்பு கிகடக்கும். 

தமிழ்ப் திவுபஔமும் சர்ச்கசஔளும்... 

ம் ஔருத்துஔகப் திாஔ  சளியிட்டுப் 

சாதுவில் (தினட்டிஔளில் இகணத்தல் ) கக்கும் 

சாழுது ஔருத்து வாதல்ஔள்  ன ாய்ப்புண்டு . 

சர்ச்கசக்குரிந விசநங்ஔக விாதிக்கும் சாழுது 

ஔருத்து வாதல்ஔள்  ரும் ாய்ப்பும் உண்டு . 

அப்டி விாதங்ஔள் ரும் சாழுது விாதப்சாருளுக்குப்  திலிடுதும் 

தன் ஔருத்துஔக சளியிடுதும் திவுபகின் சுானஸ்நங்ஔளில் ஒன்று.  
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ஆயால்,  விாதங்ஔள் தனி னிதத் தாக்குதபாஔ ாமால் இருப்து 

கபப்திரின் ஔடக . சிபசநம் தமிழ்த் தினட்டிஔகப் ார்க்கும் 

சாழுது ஔாட்டாய விாதங்ஔள் ,  ஔருத்து வாதல்ஔகப் ார்கயிட 

வனபாம். தமிழ்ப் திவுபஔவ இப்டித்தான் ன்று நிகயத்து  தமிழில் 

திசழுதுகத தவிர்ப்து ல்பதல்ப.  

சசால்லுஔ சசால்லிற் நனுகடந சசால்பற்ஔ  

சசால்லில் நனிபாச் சசால் 

ன்ம ள்ளுன் ாக்கஔக் ஔகடப்பித்தாவப வாதுாயது. 

திவுபஔம் ங்வஔ சசல்கிமது? 

சிப ஔாபம் கனக்கும் சாான்நரின் ஔருத்துஔளின் தாஔ இருந்த 

திவுபஔம் இன்று ச  ஊடஔம் (Par al l el  Medi a) ன்ம நிகபகந டுக்ஔ 

ஆனம்பித்துள்து. முன்சல்பாம் சசய்திஔளுக்கு முக்கிநத்தும் சஔாடுத்து 

ந்த ஊடஔங்ஔள் இன்று பினபங்ஔளில்  கபப்திவுஔகயும்,  

குறுஞ்சசய்திஔகயும் ார்கயிட ஆனம்பித்துள்ய.  

பினபங்ஔளும் தங்ஔள் ஔருத்துஔக சளியிடும் ஊடஔாஔ 

திவுத்தங்ஔகப் நன்டுத்துகின்மயர். ஆங்கிபச் சசய்தித்தங்ஔள் 

தங்ஔள் சசய்திநாசிரிநர்ஔளுக்கு ய  தனிநாஔ க்ஔங்ஔகயும் 

துங்கியிருக்கின்மய. ஒவ்சாரு ஆசிரிநரும் தங்ஔள் ாசஔர்ஔளிடம்  

விாதிக்ஔ ஆனம்பித்திருப்து சாடிக்கு சாடி ஔருத்துஔகப் சம 

உதவுகின்மய. 

சமூஔ ஊடஔங்ஔக (Soci al  Medi a) ப்டிப் நன்டுத்துது ன்வத 

இன்று சரும்ாபாய  நிறுயங்ஔளின் ண்ணமும் . முன்பு 

விம்னங்ஔகப் ார்த்து ஒரு சாருக ாங்கிவயாம்  ன்மால் இன்று 

ம்பிக்கஔநாயர்ஔளின் ஔருத்கதக் வஔட்வட ாங்குகிவமாம் . அந்த 

ம்பிக்கஔக்குரிந இடத்தில் திர்ஔளும் இருப்கத தனிநார் நிறுயங்ஔள் 

உணனத் துங்கியுள்வத சமூஔ ஊடஔ நிறுயங்ஔள் புற்றீசல் வாப 
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அதிஔரிக்ஔக் ஔானணம் . ஒரு சாருள்  ந்த அவுக்கு பிாஔர் ,  ஃவஸ்புக் 

வான்ம தங்ஔளில் விாதிக்ஔப் டுகிமவதா அந்த அவுக்கு நிறுயங்ஔள் 

விம்னத்துக்ஔாய சசபகக் குகமத்துக் சஔாள்பாம் . கூகுள் 

ழிநாஔவும்,  இகணநத விம்னங்ஔள் மூபாஔ ாடிக்கஔநார்ஔகச் 

சசன்மகடந நிகயத்த ன்யாட்டு நிறுயங்ஔள் இன்று பிாஔர் ,  ஃவஸ்புக் 

வான்ம சமூஔ ஊடஔங்ஔளின்  ாய்ார்த்கதகந (Wor d or  Mout h) ம் 

ஆனம்பித்துள்யர். 

இப்சாழுது ஆங்கிப திவுத்தங்ஔகப் ார்கயிட ஆனம்பித்துள் 

ணிஔ நிறுயங்ஔள்  சிப ஆண்டுஔளில் ட்டான சாழிஔகயும் 

ார்கயிட ஆனம்பிப்ார்ஔள் . அப்டி ார்கயிட ஆனம்பிக்கும் சாழுது 

ம் சாழியிலும் சதாழில்நுட்ம் ,  ணிஔம்,  சந்கத,  நுஔர்வார் சாருட்ஔள் 

ன்று பற்கமப் ற்றியும் சிமந்த ஆய்வுஔள் ,  விாதங்ஔள் ல்பாம் 

ந்தால் ல்பது. ஆங்கிபத்தில் திசழுதிந மூத்த திர்ஔள் பர் இன்று 

சசாந்தாஔ சமூஔ ஊடஔ  நிறுயங்ஔக ஆனம்பித்துள்து இங்வஔ 

ஔனிக்ஔத்தக்ஔது. 

முன்பு சளிாட்டுச் சசய்திஔள் ,  விசநங்ஔக ாளித ழ்ஔளில் ட்டுவ 

டிக்ஔ முடியும். ஆயால் இன்று உபசஔங்கும் உள் தமிர்ஔள் அந்தந்த 

ஊரில் டக்கும்  விசநங்ஔக,  ாழ்விநல் முகமகந திவற்றுகிமார்ஔள் . 

ப திர்ஔள் தன் ழுத்தாளுகநால்  த்திரிகஔநானாஔவும் 

ழுத்தார்ஔாஔவும் ஆகியுள்யர். 

திவுபஔம் ஔருத்துச் சுதந்தினம் ,  ணிஔம்,  ழுத்தாளுக,  சாழிநாற்மல்,  

ாழ்விநல் ய பமுஔங்ஔகக் சஔாண்டுள்து . ாம் கத டுக்கிவமாம் 

ன்து அனர் கஔயில் உள்து . ந்த ழிகநத் வதர்ந்சதடுதாலும் 

தமிழில் ழுத ஆனம்பித்தால் தமிழ் சாழி மீது ற்றும்  ஈடுாடும் ன 

ஆனம்பிக்கும் ன்து மிகஔயில்கப! 

 


