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எ-&ைசQ3 OகEமணIக இ"%தெப"% தWழணேக!
தWழணேக!
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ெசயமற%. வாE-..ேம!
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- மேனாமiய3 ெப.
ெப. U%தர3 7ைள

அ

ெசான அ எ  உ!ள

ந" ஒ$வ&'( ெச)த*கா+ அ ந"
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இரடா ப ஆழா
க றபாக நட!த". எ%னா' கல!"
ெகாள *+ய'ைல எ%றா. அைனவ/ றபாக நட01ன2.
நா% பக' இ/!" 230-  ேம8பட ழ!ைதக கல!"
ெகா ற90தா2க. நம ெக'லா அவ2கட% இ/பேத ஒ/
ெகா9ைன தா%. அத8 *0தா;பா; *ைனவ2. வா< அவ2க
தைலைம தா=>ய" இ%? ற@. அவA% உைரC, வDகாட.
உ=க 
கE உ0ேவக0ைத ெகா0" இ/ . அைத ட சாபா
அ/ைம என G=க HIவ" ேக>ற". இ!த ழாைவ ஒ/=>ைண0"
நட01ய த
J ச=க க'
K8, ெசய8K8, அைண0"
ெதாட2க 
என" மனமா2!த ந%Lக. இ" ேபா' பல MI
ழா க க த
பக வளர எ% வா 0" க.
நம" ச=க *பதாவ" ஆ+' இெபாK"
$100,000 கண ைக
ெதாள". இ" மாெப/ சாதைன தா%. இத8காக கட!த *ப"
வ/ட=களாக உைழ0" ேச20" ைவ0த அைண0"
த%னா2வ
ெதாட2க , தைலவ2க  என" பPவான வண க=க.
இவ2க% ெதாைல ேநா , டா *ய8C தா% இ!த வள2J 
காரண.
இ!த $100,000 – ஐ ைகயா ெபா/ளாள2 S=ேகாைத 
என" ந%LC, பாரா க. அவ2க இ" ேபா' பல ஆTர
லச=கைள ைகயாள என" வா 0" க. இ!த வள2J த
ைமய
அைமவ1' தா% ெதாட= ெதாட/ என ந@>ேற%.
பக  *ைற டாT8I, நம  ெகாடாட தா%. பா1
ேப2 *ைறைய
ெகாடாட ஊ/  மான0ைத 9+0"
டா2க. V1 ேப2 ஏ க0"ட% எ%ன ெச;யலா என ேயாX2க.
நம  வD இ/ >ற". FeTNA நம காக நம ஊைர இ= ெகா
வ/>றா2க. வா/=க ெகாடாேவா.
வா க வள*ட%!
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ைவகைற ய
ேபா ைவைய
உதற மன வாராத 
ெகாேட ப ேத ,
"# $  கைலயாத க!
அைர ககேள )ற*த +ைல,
பா)யா வாைய )ற* உ-ேள த-. உண0
ைகைய கா12, காைல 312
என உைடக- மா112
$ ேல 5தக ைபைய மா12ைக,
உன" கன6பைத ட
எ7 மன அ)கமா கன  டற கேண!
ேப8*) ஏ:; 12
எ" அம8வா?,எ7ன ேபவா?
என மன +ைறய 3ேய டக
அ2த ம= மைட"- அத
எ7ன சைமதா அ)க சா62வா?
எ லா $
+? *
ககாரைத க*
ெகா2
அவசரமா ஆயதமா
மAபB ப-# ேப8* காக ஓேன7!
$த நா- $க பா த அேத ஏக டேன
உனகாக கக- அைல* டக
அமா என 3 அைழ" ேபாெத லா
அ வ,:; எேதா ெசவ வழக தா7
ஆனாF இ7A சத பலமா
ெந8 வ8வத:"- க)னா
அமா H0 1டாI
அைண உIJ $க * நாK
க)ேன7 ஹயா H0 1டாI!
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இல78 த8? ப@A ைமய
ஆ-9 ழா
அலா-டா மாநகர+ 5த
5தலாக $ம. இல78 ச,க
அவகளா+ ெதாட,கப9, கட த 23
ஆ-9களாக ெவ&"கரமாக இய,> வ$
இல78 த8? ப@A ைமய (20102011 க+ ஆ-9*கான) ஆ-9 ழா,
கட த ேம 7 ேத நட த. ேகாயI
அனா J,க ப+கைல*கழக
அ"ய+ ஆரா)( ைற@ தைலவராக
32 ஆ-9க! பLIM த ஓ)O ெப&ற
5ைனவ. $ம. /மலா P அவக! தைலைமேய&க, ெச+வ. சரவண
வ'மாM இைறவண*க பாடைல ெதாட , ப!R ஆ Mைய $ம. SMயா
இராம(ச ர அவக! வரேவ&Iைர வழ,க, இTேத ெதாட,>ய ழா.

ெச+வ. சர- இராம(ச ரU,
ெச+. 7$ ச தான5 ழாைவ
ெதா' வழ,க, ழா தைலவM அ$ைமயான உைரைய ெதாட ,
ஆ(VW, ெகாைறேவ த, $*'ற!, நாலா@ர Xய Sரப த, லபகார
ேபாற இல*>ய பாட+கைள(
'ழ ைதக! அழகாக பாWய ழா
தரைத உணய.
த8? ெமாY@ ெசா+லைமைப
ப&"ய தன ஆரா)( ைய ெதா'
“ேப(7 ெமாYைய தப ஏ?”
எU தைலS+ றIைரயா&"னா
$. ெபMய-ண ச ரேசக அவக!.
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/க?( @ இைட@ைடேய, ெபா,க+, என*' SWத இ ய உணO,
அ$ண>Mநாத ேபாற தைலIகR+ மாணவகளா+ தயாM*கபட ஒJபOட
^Wய காட+க! (PowerPoint Presentations) க-ைண* கவ தன. இைவ
ம9ம+லாம+, Mi9 த8?, ஒைச( ெசா&க!, அழ' த8? பழ', கW
ேஜா*k ேபாற /க?( க1 ர *' பW இ$ தன. $ம. ேஹமா ேமாகT
ேயாசைனபW த8? ெமாY, கலா(சர, நா9 ப&"ய ப+ேவ தைலIகR+
மாணவக! உ$வா*>@$ த காWய,க! (Posters), /க?( @+ 5தா)பாகO,
அ"m9வதாகO இ$ தன.

ேத( ெப&ற மாணவக1*' ழா தைலவ
அவக! சா"த?கைள வழ,க, ெதாட*க /ைல@J$ ,
9 வ'I வைர த8? ப@ இ த ப!R@ 5த+
படதாMயாக ேத( ெப&ற ெச+. அoயா 7ேரp, தா
ப@ல ேபா' Yale ப+கைல*கழகA த8ைழ
ெதாட  க&க ேபாவதாக* ^" நாைளய படதாMக1*'
உதாரணமாக க? தா. இ யாக $ம. ேரsகா
ச ரT ந"tைரேயா9 ழா இTேத /ைறவைட த.
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க ய வயேலேய இைச ேமதாயாக, அைமயான
பாடயாக அயபட மகாந ேசாபனா அவக GATS இைச
ழா%& இைச மைழ ெபா(ய அலா)டா%& வ**தா.
அைமயான ஒ காைல-. அவைர ச*01 உைரயா3ய அபணா பா5க
அவக67 ேநகாண87 ெதா&9 இேதா உ:க;<காக. உைரயாடைல ஒ8
ம%= ஒ6ப ெச>தவ ?பா வ&மா.
ேக: இைச0 1ைற-7 ெபBய உச:கைள0 ெதாDவத%& ஆரப 96யா>
இ*த உ:க &Dப F)ணG ம%= இள வயைத ப% ெசா.H:க.
ப: எ7Jைடய &Dப KLMைல இைசயாவ01<& Nக 1ைணயா>
இ*த1. எ7Jைடய &Dப0. அபா, அமா, அ0ைத, மாமா என
அைனவ<& இைச-. N&*த ஆவO)D. இ0தைகய Kழ8. வள*ததா.
இர)D P7= வய8*ேத என<& இைச-7 ேம. N&*த ஈDபாD
இ*த1. இைதRண*1 எ7Jைடய ெப%ேறாக ஐ*1 வய8*ேத
Oைறப3 கனாடக ச:Tத0ைத< க%=< ெகாD0தன. . 5வாNமைல
ஜானராம7, . F.எ5.நாராயணசாN அவக, ேபரா. 3.ஆ.VரமWய7
அவக ேபா7ற பாரபBய N<க ந.ல ஆBயக6ட ச:Tத க%க
வா>0தத%& அவக;<& ந7 X< ெகாேற7.
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ேக: மகாந பட0. பாட ந3<க வா>9 வ*தைத ப%
ெசா.H:க.அ. ந30த அJபவ எப3 இ*த1?
ப: மகாந-. என<& பாட, ந3<க Nக ந.ல வா>9 அைம*த1.
எ.ேலா<& ேஷாபனா எ7றட7 ெதBற1 எ7றா. அ1 மகாநயா.
தா7. எ7Jைடய ப6 ஆ)D ழா. நா7 பா3, பல கைல
MகLக6. ப:& ெப%றைத அ7= தைலைம தா:க வ**த இய<&ன
சBகா அவக ம%= மகாந-7 &[ அைனவ பா0தன. அப30தா7
அ*த வா>9 வ*த1.
ேக: அ*த பட0. அ\வள அைமயாக ந30*?க. அத7 Fற&
ெதாட*1 ந3<க எ)ண.ைலயா?
ப: நா7 &ழ*ைத நச0ரமாக மகாந-. அOகமாேன7. அெபா[1
எ7 ெப%ேறா அத%& அJம அ60தன. வள*த F7 எ7Jைடய
ஆவ எெபா[1ேம ச:Tத0. தா7 இ*த1. இைச-. ஆவ
அகமாக இ*ததனா. அ8*1 கவன தற ேவ)டா எ7=
ெதாட*1 இைச-ேலேய ப-% ெப%ேற7. க.<& O<ய01வ
ெகாD<க ேவ)D எ7ப. எ7Jைடய ெப%ேறா Nக உ=யாக
இ*தாக. அதனா., அ*த ஒ பட0%& Fற& நா7 ேவ= எH
ந3<க.ைல.
ேக: கனாடக இைசையேய ெதா(. 1ைறயாக எD0த1 எெபா[1?
ப: 7ன வய8*ேத என<& இைச-. ேபராவ இ*த1. என<& F30த
இைசேய ெதா(லாக அைம*த1 எ7Jைடய அ]டமாகேவ
க1ேற7. ேவ= 1ைற-. எ7Jைடய ஆவ தற ேவ)டா எ7=
இைச-ேலேய பட ப39, ேம%ப39 ெதாட*ேத7.
ேக: Gமா. பாDவத%& கனாடக இைச< கேசB-. பாDவத%& எ7ன
0யாச? இர)3HOள சவா.க எ7ன?
ப: கனாடக ச:Tத மDN.லாம., Gமா. F)ணG பாட.க;
பா3-<ேற7. கனாடக ச:Tத0. ப-% இ*தா., F)ணG
பாட.கைள ^<ரமா> ர01< ெகாளலா. அேத சமய, கனாடக
ச:Tத ேபாலேவ அ[0தமான ச:கக;ட7 Gமா. பா3னா. சBயாக
இ<கா1. இர)D<& ஏ%றா ேபா. மா%< ெகா)Dதா7 பாட ேவ)D.
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ேக: இ*யா. பாDவத%&, ெவ6நாDக6. பாDவத%& எ7ன
0யாச? அெமB<கா. ரகக67 வரேவ%9 எப3Rள1?
ப: இ*யாH சB, ெவ6 நாDக6H சB, ரகக6ட கனாடக இைச<&
ந.ல வரேவ%9 இ<ற1. அ. ெபBதாக 0யாச எ1 ெதBய.ைல.
ஆனா. இ*யா. மாக( கேசBக6. தN(. பா3னாH, க7னட
ம%= ெதH:. அகமாக பாDேவ7. தNL ச:க:க6. பாட வ*தா.
அகமாக தNL பாட.கைள பாDேவ7. பாட. ேத ெச>வ1 ச%ேற
0யாசபD.
ேக: இைச0 1ைற-. `:க ெச>1< ெகா)3<& ஆரா> ப%
ெசா.H:க.
ப: நா7 "BG3 காேலb ஆஃ d<" எ7J க.HB-. ேம%க0ய
இைச-H ேத ெப%=ேள7. அதனா. நOைடய கனாடக இைச
ம%= ேம%க0ய இைசைய ஒFD பாப. ஆரா> ெச>1ேள7.
ேக: `:க Mைறய ப< பாட.க அட:ய இைச0 தகDகைள
ெவ6-Deக. அைத ப% ெசா.H:க.
ப: எ7Jைடய ப7Gெர)டா வய. மகாந ெவ6யான உடேன Oத.
இைச0 தகD(3) ெவ6வ*த1. இ1வைர ஏற<&ைறய 130 இைச0 தகDக,
1500 பாட.க;<& ேம. ெவ6வ*1ளன. ெதH:&, மைலயாள, க7னட,
சம5த ேபா7ற பல ெமா(க6H பா3Rேள7. பாரயா பாட.க,
5ேலாக:க, பஜைன பாட.க, &ழ*ைதக;<& பாட.க எ7= பல
வைகயான இைச0 தD<கைள ெவ6-Dேள7. இ*த பாட.க உலக
O[வH உள ரககைள ^<ரமா> ெச7= ேசவ1 வரேவ%க0
த<க1.
ேக:இ:& இைச ப-H மாணவக;<& எ7ன ெசா.ல 9lக?
அவக;<& ெச7ைன-7 மாக( ேமைடக6. வா>9)டா?
ப: க)3பாக. இ*யா. ச:Tத க%=< ெகாள ஆைச படா.
ஆBயேரா, கேயா, இைச சப*தபட அைன01 ஷய:க;
அவக;<& Nக எ6தாக< ைட01D. ஆனா., அெமB<கா.
அப3-.ைல. இ:&ள ெப%ேறாக நOைடய கலாசார0ைத0 த:க
&ழ*ைதக;<&< க%F<க எD01< ெகா; Oய% ைக<க ைவ<ற1.
நா7 இ:*த ேபா1 எ7Gட இைச ப-%<காக பல ைம.
mர08*1 வ*1 க%=< ெகாவாக. இ1 ேபா7ற ஆவ ம%=
ப-%R றைமR இ*தா. எ*த ஊB. இ*தாH ெவ% ெபறலா.
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இ*யா8*1 P0த இைச 0வா7க;, ேமைதக; அெமB<கா
ேபா7ற நாDக;<& வ7றன. அவக6ட ேநர3யாக இைச-7
op<க:கைள< க%=< ெகாள, ேபச வா>9 ைட<ற1.
ேக: உ:க எகால0 ட எ7ன?
ப: இ*யா%ேக ப ெச7=டதா. இைச-. இ7J Mைறய
க%=< ெகா; வா>9 இ<ற1. ேமH, பல இைச0 தகDக
ெவ6-DவH, கேசBக6. பாDவH ஆவமாக உேள7. இ1
எ.லாவ%%& எ7 கணவ Nக உ=1ைணயாக இ<றா.
உ:க;ைடய அைமயான &ரைல கனாடக இைச மDம.லா1
ஏ.ஆ.ர&மா7, ஹாr5 ெஜயராb ேபா7ேறாக67 இைச-H ேகக Nக
ஆவலா> உேளா. வாL01<க. ந7.

℘ 7 பரபைர*' உ*கா  சாSட வச

இ$ தாA, ஃபாk ஃI கைட@ல /U9 தா சாSடs.
℘ பா+ேகாவா, பா+ல ப-ணலா, ரச'+லா ரசல ப-ண

5Wtமா?
℘ ப+ வJ வ தா ப+ல I9,கலா, கா+ வJ வ தா கால I9,க 5Wtமா? இ+ல

தல வJ வ தா தைலய தா I9,க 5Wtமா?
℘ க,ைக ஆல v SW*கலா, காேவM ஆல v SW*கலா, ஐய ஆல

v SW*க 5Wtமா?
℘ ேகால மா+ ேகால ேபாடலா, கடைல மா+ கடைல ேபாட 5Wtமா?
℘ ேத! ெகாWனா வJ*', பாI ெகாWனா வJ*', 5W ெகாWனா

வJ*'மா?
℘ ெச$பS+லாம நாம நட*கலா, நாம இ+லாம ெச$I நட*க 5Wயா.
℘ வ-W@ல, S ச*கர எXவளO ேவகமா ேபானாA, 5 ச*கரத 5 த

5Wயா...
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த தட
1

ெச வ எப?

உ/க< க=>? த- 3ைசபலைகைய @AB/க<

2

3

2

alt+shift ஒைற அ"#$னா எ'த
ெம)ெபா*+, த- (ஒ/01)
3ைசபலைகைய உபேயா9:கலா,.

3

picture courtesy: chrismary.com

ஐ  ெ ப

  

இ*த Oைற DOைற O[வ1 தா0தா sD
தா7. ெகா.ைல 9ற0. ெகா>யாபழ
ப01< ெகா)3*ேத7. mர0. ஐ5 ெப.
அ3<& ஓைச... அப3ேய ேபாD D
sைட V% நா7 ஓ3 வவத%& ஐ5 வ)3
தா0தா sD வாசH<& வவத%& சBயாக
இ*த1. ஐ5 M.H:க! எ7= ெசா.8 D
ஒேர தாவலாக காV எD<க sD<& ஓ3ேன7.
தா0தா க38. பD0*தா. காV ேகடா. .லைற இ.ைல3 எ7பா.
ெம1வாக ஆW-. மா3-*த சைடைப-. ைகைய ேட7 2 இர)D
wபா> நாணய ைக-. B0த1. 2 <ேர ஐ5, 2 N.< ஐ5 என நா7ைகR
ைக-. F3<க O3யாம. F301 வ*1 டளB. ேபாD< ெகா)ேட7. நா7
மன%& ேவ)3ய ப3ேய மாமா, 0 அைனவ ேவ)டா எ7=
ெசா.8டாக. 3 பா<க ேவ)D எ7= ேயா01< ெகா)ேட ெம1வாக
நD அைற<& ெச7= க3H<& F7னா. அம*1 ெகா)ேட7.
“எ7ன3 ைகல?” எ7றா தா0தா. “ஒ)pN.ல! ஐ5” எ7ேற7 ெம1வாக.
“எ0தைன?” எ7றா. ஏ%கனேவ 2 சாFD ட மL-. “நாH” எ7ேற7.
“ந.லா இ.ல தா0தா” என ேச01< ெகா)ேட7. “பரவா-.ல ஒ7J &D”
எ7றா அதடலாக. மன%& 3ய ப3ேய ேவகமாக பா. ஐைஸ பா சF
D `3ேன7. “காV ஏ1?” எ7றா. “உ:கள m<க0ல ெதா.ல ப)ண
ேவணா7J நாேன எD01<ேட7” எ7= ெசா.8D பைல எபா<காம.
ேவகமாக அDப3<& ஓ3 “சாபாD ஆசா?” எ7ேற7 அமா-ட.
“சG<ழம வா>ல ேபாறாத... ரத” எ7= க0னா அமா.
{)D ெப. ச0த இ*த Oைற ேவ= மாB ஒ80த1. D<D க)
(0ேத7 காB.. ம3-. ந[ய பாபாைவ m< ைக-. அைண01<
ெகா)ேட7. இர O[1 &ழ*ைதேயாD க) (0த1, காைல-8*1
அ[த1 என அச-. m: ேபாேன7 என எ)W< ெகா)ேட7. “ெத<&ள
வ*1ேடா.. 10 MNஷமா கா நகரல... எ.லா நம sD<&0தா7 ேபாறா:க
ேபால” எ7றா sD<கார. இ=யாக sD வாசH<& வ*தா-%= பாபாைவ
அவ ைக-. ெகாD01 D நD அைற<& ஓ3ேன7.
தா0தா இ*த Oைற ஐ5 ெப3-. பD0*தா. எ7ைன பா0த1 அO
வ*<கா. ேப0 வ*1<கா என ஒேர அ[ைக ஓல. ஆனா. என<& மD
mர0. ஒ8<& ஐ5 ெப. ச0த ேகட1. தா0தாைவ பா0ேத7 அைமயாக
ஐ|. m:< ெகா)3*தா. ஆW-. மா3-*த தா0தா7 சைட-.
இர)D wபா> நாணய!
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ேமகைத  டா
ைச மா" ேபா'ேமாU ...

ேமக

* கLTய எ /ைறய* ேக!பW$xக!. இ த கLT
ேமகைத  ட 5Wtமா என? 5Wt.  ம9 அ+ல,
$*'றைள தைலyழாக( ெசா+ல ைவ*கO 5Wt. சM சM, வாT+ ஓ9
ேமக,கR+ கLTக! ைவ*க+ைல எ IM>ற, ஆனா+ ேமக* கLTய
எறா+ உ-ைம@ேலேய என? எ+லா$*' பயப9மா? இ+ இடக!
இ$*'ேமா? இ+ இ$*' I பயபா9க! என? ேமக* கLT 8கO
8$வா இ$*…. அ(ேசாஓஓஓஓ!
இதைன ேக!க1*'
அIற P(7 வா,>
இைளபா" 9, இ த
இதY+ 5W தவ&ைற
பா*கலா. உ,கRட
|ெம@+/ஹாெம@+/
யாஹூ பயன கண*>+
(account) அ|
பட,கR வMைச*
கண*', அவைர
ப&"ய இைணய
தள,க!, அவ வ த,
வராத, ெநா த பட,க!
எ ஒ$ கைல* கள ய ேச ைவ$*>களா? இ+ைல, உ,க! வ,>*
கண*ைக இைணய+ (online) பா வரO ெசலO* கண*' எ+லா இைணய
Pலமாகேவ ெச)களா? இ எ+லா ெச)$ க! எறா+, அ9த அAவலக
ச S+, “ேமக* கLTய பயப9வதா+ இXவளO ேச8*கலா” எ “பட
ேபா9” காW ந+ல ேப வா,',க!; உ,க1*' சபள உய தா+, வச த
மல$*' ஒ$ "ய ஊ*கெதாைக அUI,க! :)
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ேமகைத  டா ...
இ த* கனO ேமக,கைள* கைல 9, ”ேமக* கLTய” என எ
உ-ைம@ேலேய ெதM  ெகா!ளலாமா? ேமேல இ$*>ற *>xWயா பட+
இ$ப ேபால, ஏேதா ஒ$ த+ எ+லா$ இைணயேலேய பல /ரJகைளt
(software) தரைவt (data) பயப9@$*>ேறா. இபW இைணய Pலமாக
/ரJகைள பயப9( ெசய+ப9 ெதாY+ப “ேமக* கLTய” எ
“'ஸாக”( ெசா+லலா. '"பாக( ெசானா+, ேமக* கLTய+, ெவ 
இய*'தள (operating system) ெகா-ட எRய கLT Pல, இைணய+
இ$*' ெசயJ / /ரJக! ம&  தரO Pலமாக, கLT@ ேவைலக! எ+லா
/ைறேவ&"* ெகா-டா+ அ ேமக* கLTய. 2,க! /ரJ என
(programmer) எறா+, அலா-டாJ$  ெகா-9, 2,க! எய /ரJைய,
ஆ&ற+ ெகா-ட ஒ$ ேமக* கLTய ைமய+ ேசாதைன*கள+ / O>க!
எ ைவ* ெகா!ேவா. இ யாJ$*' 5த+தள( ேசாதைனயாளக!
உ,க! /ரJ@ பய ம&  ஆ&றைல, ேமக* கLTய ைமயJ$*'
ேசாதைன தரைவ ைவ ேசாதைன ெச)>றாக!; Sன, இைணயJ$*'
ேசாதைன தரO//ரJகேளா9 கJஃேபாTயாJ$*' இ (
ேசாதைனயாளக1, அ த ேமக* கLTயJ$  ேசா*>றாக!. இத&கான
வழ,> (server) எ,' இ$*க ேவ-9 எ /ைன*>க!? ேமக* கLTய
ைமயன உ,க! ேதைவகைள ப&" ெதாட*கJ$ ேத அ" , ேதைவயான
இட,கR+ /ரJைய ைரவா) வழ,க வைக ெச)வாக!! அதாவ /ரJ@
வழ,>க! (server), பயU*' ேதைவ*' ஏ&ப நாW / உல> பல இட,கR+
இ$*க* ^9. உ,க! /ரJ@ அ$ைம அ" 
அைத பயனகRட (users) உ,க! ேமலாள
அR*>றா. பயனகR எ-L*ைக வளர வளர,
வழ,>கR ஆ&றைல ேமக* கLTய ைமயன
அகMபாக!.
ேமக* கLTய Pல வழ,' ேசைவ, எ த*
கLT PலமாகO பயபட*^9. அ த
ேசைவ*காக, உ,க! ெசா த* கLT@+ எ த
தமான /ரJt / வ ேவ-Wய ேதைவ
இ$*கா. உ,க! ெசா த* கLT எRய
கLTயா) இ$ தாA *க+ எO இ+ைல.
ெசயA*ேக&ற ஆ&ற+, தரO, 8ேகாIக! எ+லா
இைணய Pல >ைட*'. இதனாேலேய ”/ரJெயU ேசைவ” (software as a service) எற ெசா&ெறாட Iழ*க*' வ த. HowStuffWorks எ>ற தளJ$ 
இ த பட.
இ+ தரOதள (database), Sைணய (network), /ரJ வழ,> (application
server), ைம*கs (control node) எ எ+லாேம ேமக+! இதனா+, /ரJகைள
உ,க! ெசா த* கLTகR+ / வ ேவ-டா, /ரJகR பைப IS*க
ேவ-டா, ெசா த* கLT@ ஆ&ற+ (computing power) ம&  ேசமக
(storage) ப&"* கவைலபட ேவ-டா.
GATS
வசத மல
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ேமகைத  டா ...
8ச**' மாதா மாத பண க9வ ேபா+,
ந ேதைவ/பயU*ேக&ப ேமக* கLTய
ைமய*', கடைமI (infrastructure)
ேதைவ*' ஏ&ப பண கடலா. கடைமI
ஒ$ ேசைவயாக வழ,கப9வைத (infrastructure
as a service) “கால கடாய” ஆக பல
/ வன,க! ஏ& * ெகா!>றன. /ரJக!
இய,'தள (Platform) வழ,' ேசைவக1
(Platform as a service) வழ,கப9>றன.
இ த( ேசைவகைள இனSM பா*க
இUெமா$ பட.
இவைர பயU!ளதாக இ$*'
ேபாJ$ தாA, எ+லாவ& *' இைணய
ேதைவ இ$ப+ைலேய? அேத ேபா+,
அெமM*க அபM ெவ!ைள மாRைக@
அர7 ேவைலக! அைன ேமக+ இ$*க
ேவ-Wய ேதைவ இ+ைலேய (யார,ேக
*>*k எ “5தJJ$ ”
ெதாட,'வ?!) பாகாI (security) ேதைவ
உ!ள ததமான /ரJக! ஒேர ேமக
வழ,>க! Pல வ$வ+ ெதா ரO உ-9.
'W@$I* கடட,கR+ இ$பவகR ேதைவகைள* கவT*க இ$*' ஆக!
ேவைலகைள( சMயாக* கவT*கா டா+, 'ைப ேச$ம+லவா? அேபா+, ஒேர
மாM ப&பல /ரJக!, ேமக (cloud-based) தரOதள வழ,>கைள (database
server) ப> தா+, அ த தரOதள வழ,>கைள சMயாக ேபண ேவ-9 அ+லவா?
இU, /tயா*>+, ெடா8T* kராk-கா அவக! ைற@J$  ெவRவ த
Sன, ஒ$ 'W@$S+ 'W*^J த  த,> இ$*க வ தாரா; அவைர
ெதாட$ ெச)காளகளா+, த,க! வா?*ைக இய+பா) இ$*கா எ
'W@$S+ இ$பவக! ெசானாகளா; அதனா+, kராk-கா அ த*
'W@$S+ த,க+ைலயா! அ ேபா+, ேமகைத ப>$ ப&பல /ரJகR+
ஒேற ஒ$ /ரJ*', தரOதள பI (version) மா&ற ேவ-Wய ேதைவ
ஏ&படா+, வழ,>க! உடேன பைப மா&ற 5Wயா. மா&"னா+, அ த
வழ,>கR+ ெசய+ப9 ம&ற /ரJக! ெசயJழ*கலா. வழ,>( ேசைவகைள
ெவRயாகRட ெப&றாA, எவ$ இடகR ெபா I நமேத. ெவ|Tயா+
இ$*' அேமசா ேமக வழ,>க! ெசயJழ தேபா, அைத ம9 நS@$ த
/ வன,க! Y* ெகா-டன!
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ேமகைத  டா ...
ேமக* கLTய*கான ந&ப-Iக! என என எ

பா 9ேவா

℘ பயனகR ேதைவ*ேக&ப ைரய*க (agility)
℘ /ரJ ட இைட5க,க! (application programming interface) எRதா)*
℘
℘
℘

℘
℘
℘

℘

℘

>ைடத+
அளவான அட*க ைல
க$ ம&  இட( சாSைம
ப+ 'W@$I (multi-tenancy)
Pல / வன,கR
Cloud computing – ேமக* கLTய
ேதைவ*ேக&ற வளப>O
Software – /ரJ
(sharing of resource) - ப+
user – பயன
'W@$I எப 8க( "ய
user account – பயன கண*'
/ வன,க1*' ஒ$
Blog – பO
ேதைவயாகேவ இ$*>ற
Version – பI
நபகதைம
Security - பாகாI
'தைக எ9த / வன,கR
Agility - ைரய*க
ேதைவ*ேக&ற ெசய+ற
Server – வழ,>
'தைக எ9த / வன,கR
Database server – தரOதள வழ,>
ேதைவக! வளர வளர ேமக*
Link / URL – 7W
கLTய அளவகM*'
Internet – இைணய
றைம (scalability)
Website – இைணய தள
ேமக* கLTய பாகாI
Storage – ேசமக
ற – இைத ப&" ஒ$
Application Programming interface Iதகேம எதலா!
/ரJ ட இைட5க
ேமக* கLTய ேபsைக
Multi-tenancy – ப+ 'W@$I
(maintenance) – ேசமக,
Maintenance – ேபsைக
வழ,> எ எ+லாவ&ைறt
ேபணா டா+, 'தைக
எ9தவ ைக i ப"*
ெகா-W$*கா, ேவ ேமக* கLTய ைமயைத ேதW* ெகா-W$*'.

இ  இதY+, ேமக* கLTய அWபைட ப-Iக!, பயக!, *க+க!
இவ&ைற பாேதா. இU இ த ேமக* கLTய வைகக! என, இவ&"+
Iய பயபா9க! என எபைத அ9த இதY+ பாேபா!
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 ற க  வ ா த
“       த  ”
ேம 18,
18, 1974 ஆ ஆ)D அல0ைதேய
நம1 இ*யா ஆசய0%& உளா<ய
நா.
நா. ஆ,
ஆ, ஐ<ய நாDக பா1கா9

சைப-. Mர*தர உ=Fனராக அ:க
வ0த வ.லரVக மDேம ெசய.பD0த<
X3ய அp<க ெவ39 ேசாதைனைய
MகL0 உலக0ைதேய நம1 ப<க
Fய1 இ*யா.
இ*யா. ராஜ5தா7 மாMல0.
உள ெபா<ரா7 எ7ற இட0. கனடா7
உதRட7 இ*த ேசாதைனைய இ*யா
MகL0 அத%& "B<& 90த"
90த" என
ெபயBட1.
ெபயBட1.

இ*ய Fரதம இ*ரா கா* 1972 ஆ ஆ)3. ெசடப 7 அ7= பாபா
அp ஆரா> ைமய0. பW 9BR இ*ய அp ச< வ.Hனக6ட
அவக வ3வைம0த ஒ அp<க ெவ39 ேசாதைன< கைய0 தயாB01
பBேசாதைன ெச>ய அJம வழ:னா.
வழ:னா. தன1 அpN7 ட0%&
ஆதரவ60த அெமB<கா,
அெமB<கா,கனடா ேபா7ற நாDக67 Mப*தைனைய { இ*யா
இதைன MகL0னாH இ*த ேசாதைனைய "அைமயான அp<க ெவ39"
ெவ39"
என< X அவகள1 Mப*தைனைய {ற.ைல என ள<க அ60த1.
அ60த1. ராஜா
ராம)ணா7 தைலைம-லான ெமா0தேம 75 ேபைர< ெகா)ட &[ இத%கான
ஆய0த:க6. ஈDபட1.
ஈDபட1. இ. O7னா &3யரV0 தைலவ டா<ட அ1.
கலாO ஒவ ஆவா.
ஆவா. டா<ட ேஹாN ேச0னா7 ேம%பாைவ-. இ0ட
1967 ஆ ஆ)D Oத. 1974 வைர இரகயமாக,
இரகயமாக, Nக பா1காபாக
ெசய.பட1.
ெசய.பட1.
பாபா அpN7 Mைலய0. தயாB0த இ*த அp&)3%& ைசர5 அp
உைல-. தயாB<கபட 6 ேலா 9;ேடாGய பய7பD0தபட1.
பய7பD0தபட1. 1400 ேலா
எைடR,
எைடR, Vமா 1.25 {ட ட அள ெகா)ட இ<க,
இ<க, அ=ேகாண வ3வ
ெகா)டதா&,
ெகா)டதா&,இதைன ராஜ5தா7 மாMல0. உள தா பாைலவன0. ைவ01
ெவ%கரமாக ேசாதைன ெச>தன.
ெச>தன.90தB7 Fற*தநாளான 90த Wமா.
ெச>யபட இ*த ேசாதைனயா. உலக நாDக இ*யாட 1 அச
ெகா)ட1 எ7ப1 ம=<க O3யாத உ)ைம.
உ)ைம. ேமH இதைன எ01 கனடா
அரV இ*யாடனான உறைவ O01< ெகா)ட1.
ெகா)ட1.
இ0தைகய ற*த பW<காக இ*ய அரV ேஹாN ேச0னா,
ேச0னா, ராஜா ராம)ணா,
ராம)ணா,
டா<ட நாக ெசௗ1B ஆேயா<& ப0மா ச7 1,
1, இதர ஐ*1
உ=Fனக;<& ப0ம 1 வழ: ெபைமபD0ய1.
ெபைமபD0ய1. இ*த ேம 18 ஆ
நா ஒ\ெவா இ*யB7 வாLH மற<க O3யாத நா ஆ&.
ஆ&.
(ந7:
ந7: < 3யா )
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ேதைவயான ெபாJ*க

*
ல
ா
ச
ா
மசால

GATS

• ைடளகா
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ப ைச/க/மச/ஆர) ெபாயாக நய

– 2

வைள
ெவ$காய% ெபாயாக நய – ½ வைள
ப ைச மா$கா ெபாயாக நய – ½ வைள
ெவள'கா ெபாயாக நய - ½ வைள
ேகர* ெபாயாக நய - ½ வைள
Lettuce ெபாயாக நய - ½ வைள
வ0த ேவ2கடைல (salted peanuts) - ½ வைள
ளகா : – 1/4 ேதகர=
சா* மசாலா (chat masala) – 2 ேதகர=
உ – ேதைவயான அளC
எE ைச சா – 1 பழ0GH எI0த (அ)
ேதைவயான அளC

ேதைவயான ெபாJ*க எHலாவKைறM% கலN
O2பதன ெப*PH ஒJ மR ேநர% ைவ0
உபேயாகC%.

எேபா % Iceberg lettuce  பGH romaine lettuce உபேயா0தH நல%.
Iceberg lettuce H மாC ச0 அGக%. பா2க:
http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2476/2
romaine lettuce _ வாேபாPJNதாH, O2Nத a'H 10 இdJN 30
fட$க வைர ைவ0GJNதாH தள தளெவgறா hI%.
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