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தம�ழ் கணினியில் நான் கடந்� வந்த 
சில அ�பவங்கள்.. 

வணக்கம் நண்பர்கேள, 

நான் ஒ� சாதாரண கணனி பாவைனயாளர் மட்�ேம. கடந்த 1995 லி�ந்� 
கணனியில் தம�ைழப் பாவித்� வ�ம் ஒ� சாதாரண தம�ழன். 
ஆரம்பத்த�ல் கடிதங்கள் எ�த (அச்சிட) மட்�ம் தம�ைழ கணனியில் 
பாவித்ேதன். 
 

அப்ேபா� பாவைனயில் இ�ந்த ‘ரசிகப்பிரியா’ ( இ� பாம�னி ரகத்ைதச் 
ேசர்ந்த�) என்�ம் எ�த்��விைன ஒ� ��ந்தகட்டில் ேபாட்� விற்றார்கள். 
கனடிய ெடாலர் 25.00 க்� வாங்க� என� �தற் கணனியான விண்ேடாஸ் 3.1 ல் 
ஏற்ற�ேனன். 

பின்னர் கட்�ைரகள், கைதகள் ேபான்றவற்ற�ன் தைலப்ப�க்கைள 
அழ�ப�த்�வதற்காக சரஸ்வத�, சிந்�ைபரவி என்�ம் எ�த்��க்கைள 
ஒவ்ெவான்�ம் 25 ெடாலர் ெகா�த்� வாங்க�ேனன். காரணம், கணனியில் 
தம�ைழக்கா�ம்ேபா� ஏற்பட்ட மக�ழ்ச்சி. 

[�ற�ப்ப�:- இந்த எ�த்��க்கள் எல்லாம் பாம�னி வைகையச்ேசர்ந்தனேவ. 
இந்த எ�த்��க்கைள Ethno Multimedia என்�ம் தம�ழ் கனடிய ந��வனம் 
தயாரித்� விற்பைன ெசய்� வந்த�.] 

1996 ல் என்� ந�ைனக்க�ன்ேறன், தம�ழ�ல் வைலப்பக்கம் உ�வாக்க ேவண்�ம் 
என்ற ஆவல் ேமற்ெகாள்ளேவ அச்ேசற்�த�க்�ரிய எ�த்��வாகக் 
காணப்பட்ட ‘�பாளம்’ என்�ம் எ�த்��ைவ விைல ெகா�த்� வாங்க�ேனன். 
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[�ற�ப்ப�:- விைல ெகா�த்� வாங்க�ேனன் என்� �ற�ப்பி�வதன் காரணம், 
இப்ேபா� இந்த எ�த்��க்க�ம் இன்�ம் ��ற்�க்கணக்கான 
எ�த்��க்க�ம் இைணயத்த�ல் இலவசமாகப் ெபறக்�டியதாக 
இ�க்க�ன்றன.] 

�டிவில் ஒ� வழ�யாக தம�ழ�ல் வைலப்பக்கம் ஒன்ைற உ�வாக்க� 
வைலேயற்ற�ம் ெசய்ேதன். ஆனால் நான் ஆைசப்பட்டபடி அ� �� ெவற்ற� 
அளிக்கவில்ைல. இதன்பின்னர்தான் ‘பாம�னி’ எ�த்��ைவப் பற்ற� அற�ந்� 
அதன் உரிைமயாளரிடம் அங்கீகாரம் ெபற்� பாம�னி 
எ�த்��ைவக்ெகாண்� தம�ழ�ல் வைலப்பக்கம் (Home Page) ஒன்ைற 
ெவற்ற�கரமாக வைலேயற்றம் ெசய்ேதன். 

இப்படிேய என� ஆராச்சி தம�ழ் இைணயத்த�ல் ெசல்லேவ 1997 ல் �ர� 
அஞ்சல் பற்ற� இைணயம் வாயிலாக அற�ந்ேதன். பின்னர் ‘தம�ழ் ெநற்’ 
மடலாடல் �� பற்ற�ய�ம் அற�ந்ேதன். அத�ல் அங்கத்தவன் ஆேனன். அதன் 
�லம் த��.பாலா, த��.�த்�, த��.பழனி, த��.சிங்ைக க��ஷ்ணன், 
த��.மணியம் இன்�ம் எத்தைனேயா ெபயர் �ற�ப்பிடாத [அவர்கள் என்ைன 
மன்னிக்கவ�ம்] தம�ழ் அன்பர்கள், ஆவலர்கள், கணனி வல்�னர்கள் 
ேபான்ேறார் பழக்கமானார்கள். இதன் �லம் �ர� அஞ்சல் பற்ற�ய ேபாத�ய 
விளக்க�ம் அற�வ��த்தல்க�ம் எனக்� க�ைடக்க ஆரம்பித்தன. விைளவ�, 
என� தம�ழ் வைலப்பக்கங்கள் எல்லாம் ‘பாம�னி’ எ�த்��விலி�ந்� 
வி�பட்� இைணமத� எ�த்��வ�க்� மாற்றப்பட்டன. 

[�ற�ப்ப�:- இதற்� �க்க�யமான காரணங்களில் ஒன்� தம�ைழ கணனியில் 
உள்ள�ீ ெசய்ய�ம் �ைற எனக்� ம�கவ�ம் இல�வாகவ�ம் பிடித்�ம் இ�ந்த�.] 

நாட்கள் நகர்ந்தன. ைமக்ேராெசாப்ட்�ம் இயங்�தளங்கைள மாற்ற�ய�. 
இைணய உலாவிக�ம் தரம் உயர்த்தப்பட்டன. இதன் காரணமாக இைணமத� 
எ�த்��வில் உ�வாக்கப்பட்ட பக்கங்களில் சில சிக்கல்கள் ேதான்றத் 
ெதாடங்க�ன… அப்ேபா�தான் TSCII உ�வாக்கப்பட்ட�. நண்பர்கள் சிலரின் 
பரிந்�ைரயின் பின்னர் TSC எ�த்��வ�க்� என� பக்கங்கைள 
மாற்ற�ேனன். இதன் �லம் தம�ழ் TSCII எ�த்��க்கைள கணனியில் 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

ைவத்த��ப்பவர்கள் எந்த பிரச்சைனய�ம் இன்ற� சில மாற்றங்கைள 
உலாவியில் ஏற்ப�த்த� விட்� தம�ைழப் பிைழயின்ற� படிக்க �டிந்த�. 

பின்னர் என்ன நடந்த�? ைமக்ேராெசாப்ட்�ம் இயங்�தளங்கைள மாற்ற�ய�. 
இைணய உலாவிக�ம் தரம் உயர்த்தப்பட்டன. மீண்�ம் பிரச்சைன. TSCII 
எ�த்��வில் உள்ள பக்கங்களில் ‘இ’ ையக் காணவில்ைல. 

இப்படியி�க்ைகயில் TAB/TAM என்�ம் ஒ� �ற�ய�ீ தைல காட்டிய�. அதன் 
பின்னால் ஓட்டம். யார் ‘இ’ ஐ விட்�விட்� தம�ைழப் படிக்க �டிய�ம். சிலர் ‘இ’ 
க்�ப் பத�லாக ‘யி’ ேபாட்டார்கள். சிலர் ‘i’ என்�ம் ஆங்க�ல எ�த்ைத பிரத�ய�ீ 
ெசய்தார்கள். தம�ழ் ஆவலர்கள் அவத�ப்பட்டார்கள், எங்ேக தம�ழ�ல் ‘இ’ 
அழ�ந்�வி�ேமா என்�. 

‘எழ�ல் ந�லா’ TAB �ற�யட்ீடிற்� மாற்றப்பட்ட�. த��.�மார் மல்லிகார்ஜுனன் 
அவர்களின் அ�மத�ய�டன் அவரின் ‘TABMalli’ என்�ம் எ�த்��வில் ‘எழ�ல் 
ந�லா’ பக்கம் மீண்�ம் வைலேயற�ய�. அப்ேபா� ‘எழ�ல் ந�லா’ வின் தம�ழ் 
பக்கங்களின் எண்ணிக்ைக 60 ற்�ம் ேமல். [�ற�ப்ப�:- எழ�ல் ந�லா ஒ� 
சஞ்சிைக அல்ல. இன்ன�ம் அ� என� Home Page தான்] சைளக்கவில்ைல 
நா�ம். இரேவாடிரவாக த��. மணி. மணிவண்ணனின் எ�த்�� 
மாற்ற�யின் உதவிய�டன் TAB ற்� மாற�விட்ேடன். 

பின்னர் ைடனம�க் ெதாழ�ல் �ட்பம் வந்த�. எ�த்��வின் அழக�யல் 
காரணங்க�க்காகவ�ம் தம�ழ் எ�த்��ைவ �லபமாக இைணயத்த�லி�ந்� 
இறக்க� கணனியில் ஏற்ற இன்ன�ம் ெதரியாமல் இ�க்�ம் தம�ழ் 
கணனிப்பயனாளர்கள் நன்ைம க�த�ய�ம் இந்த ெதாழ�ல் �ட்பத்ைத எழ�ல் 
ந�லாவில் ேசர்த்ேதன். 

பின்னர் என்ன நடந்த�? ைமக்ேராெசாப்ட்�ம் இயங்�தளங்கைள மாற்ற�ய�. 
இைணய உலாவிக�ம் தரம் உயர்த்தப்பட்டன. மீண்�ம் பிரச்சைன. TAB இல் 
உ�வாக்கப்பட்டி�ந்த தம�ழ் பக்கங்களில் ‘ப�ள்ளி’ பிரச்சைன. [உதாரணமாக 
எ�த் �க் கள் இப் படிக் காட் சி தந் தன.] [�ற�ப்ப�:- ஆனால் சில 
எ�த்��க்களில் இந்த பிரச்சைன காணப்படவில்ைல என்ப�ம் என� 
பரிேசாதைன அ�பவம். உதாரணத்த�ற்� ஒன்� TABKuzhali எ�த்��] 
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இ� இப்படி இ�க்க TSCII 1.6 �ற�ய�ீ த��த்தப்பட்ட�. ‘இ’ பிரச்சைன 
தீர்க்கப்பட்ட�. [இதைன த��த்த� அைமக்கப் பா�பட்ட அைனத்� கணனி 
வல்�னர்கைளய�ம் பாராட்ட ேவண்�ம்.] நா�ம் வி�ேவனா? எழ�ல் ந�லா 
தம�ழ்ப்பக்கங்கள் அைனத்�ம் மீண்�ம் TSCII 1.7 க்� மாற்றப்ப�க�ன்றன. 
அத்�டன் அப்ேபா� த��.சிங்ைக க��ஷ்ணன் அவர்க�க்காக ‘ைசவ�ம் 
தம��ம்’ என்ற வைலத்தளத்ைத உ�வாக்க� அவ�ைடய கட்�ைரகைள அத�ல் 
ேபாட்� அதைன பராமரித்�ம் வந்ேதன். அத�ல் உள்ள 55-60 கட்�ைரகைளய�ம் 
�ட TSCII 1.7 க்� மாற்ற�ேனன். ந�ம்மத� பிறந்த�. 

இப்ேபா� TSCII 1.7 ற்� என்ன? அத�ல் ஏேதா பிைழ இ�க்க�ன்றதாம். 
ய�னிக்ேகாட்டிற்� மாற�னால்தான் எங்கள் தம�ழ் ஆக்கங்கைள, தம�ழ் 
ஆவணங்கைள இைணயத்த�ல் பா�க்காக்க �டிய�மாம்! 
ேபசிக்ெகாள்க�ன்றார்கள். 

ேஹ! நான் ெரடி. நீங்கள் ெரடியா? மீண்�ம் ஒ� மரதன் ஓட்டத்த�ற்�. 

இப்ேபா� பரட்ீசார்த்தமாக ஒ� தம�ழ் ய�னிேகாட் பக்கம் ஒன்ைற உ�வாக்க� 
இைணயத்த�ல் உலாவ விட்டி�க்க�ன்ேறன். பா�காப்பிற்காக! 

ஆனால் என்�ைடய தம�ழ் இைணய ஏ� வ�ட அ�பவத்த�ல் 
பார்க்க�ன்ேறன். இன்� அேனக இலங்ைகத்தம�ழரின் இைணயப் பக்கங்கள் 
‘பாம�னி’ எ�த்��வில் அழகாக இன்ன�ம் காட்சி த�க�ன்றன. எந்த 
பிைழையய�ம் காண �டியவில்ைல. 

ந�ைனத்�ப் பார்க்க�ன்ேறன்.!! ?? 

கணனியில் தம�ழ்! ஏ� வ�டங்கள்! எத்தைன மாற்றங்கள்! இ�ந்�ம் ? நாம் 
இப்ேபா எங்� ந�ற்க�ன்ேறாம்? 

கணனியில் தம�ழ்! இன்�ம் என்ெனன்ன சாத�க்க இ�க்க�ன்றன! அங்� நாம் 
ெசல்ேவாமா? ெசல்ல �டிய�ெமன நீங்கள் ந�ைனக்க�ன்றீர்களா? 

இ� ஒ� சாதாரண தம�ழ் கணனி பயனாளரின் ஆதங்கம் மட்�மல்ல. 
கவைலய�ம் �ட. 
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பாவம் இந்த தம�ழ் எ�த்�க்�ற�யட்ீ� ெமன்ெபா�ள் கணனி வல்�னர்கள். 
அவர்கள்தான் என்ன ெசய்ய �டிய�ம்? ஒ� ைக ஓைச எ�ப்ப�மா? 

இந்த அஞ்சல் எவைரய�ம் தனிப்பட்ட �ைறயிேலா �� சார்ந்த �ைறயிேலா 
�ைற �ற எ�தப்பட்ட� அல்ல. இ� ஒ� சாதாரண தம�ழ் கணனி பயனாளர் 
ஒ�வரின் உள்ளத்� உணர்ச்சிகள். இ� ஏற்பட்டதன் காரணம். 
அண்ைமக்காலத்� ம�ன்னஞ்சல்கள். எ�த்�க்�ற�ய�ீ பற்ற�ய�. 

இந்த தாக்கம் இன்�ம் எத்தைன தம�ழ் ஆவலர்கைள 
ேவதைனப்ப�த்த�யி�க்�ம் என்ப� அவரவர்க�க்�த்தான் ெதரிய�ம். 

கணனியில் தம�ழ். கடவ�ள்தான் காப்பாற்ற ேவண்�ம். 

நட்ப�டன், 
மேகன். 
கனடாவிலி�ந்�.. 
நவம்பர் 24, 2002 

(தம�ழ் உலக ம�ன்னஞ்சல் ��மத்த�ற்� அ�ப்பப்பட்ட ஒ� அஞ்சல் – நவம்பர் 
24, 2002) 

 


	தமிழ் கணினியில் நான் கடந்து வந்த சில அனுபவங்கள்..

