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Manju was fascinated by locks and keys. The soft metallic sound of a key turning in a lock made her 
happy. The key bunch Mummy kept tied to her saree was Manju’s favourite toy.
She loved to explore the mysterious depths of keyholes.
Manju passed the village locksmith Ranjith’s shop on her way to school every day. She loved to listen 
to the rasping of the tools as he made new keys.
மஞ்சுவுக்கு பூட்டுகள் மற்றும் சொவிகள் என்ொலே தனிப் பிரியம். சொவி நுழைந்து பூட்ழடத் 
தி்க்கும் சத்தத்தின இனிழமழய ரசிப்பொள். அவளுழடய மிகப் பிரியமொன விழையொட்டுப் 
்பொருலை அம்மொவின லசழேயில் ்சொருகப்பட்டுத் ்தொங்கும் சொவிக்்கொத்துதொன.

மஞ்சு, பூட்டின சொவித்துழைக்குள்லை அடங்கியிருக்கும் ரகசியத்ழத அ்ிய விரும்பினொள்.

அவள் அன்ொடம் பள்ைிக்குச ்சல்லும் வைியில் ரஞ்சித் மொமொவின கழடழயக் கடந்து 
்சல்வொள். அந்த கிரொமத்தில், அவரதொன பூட்டுக்குச சொவி தயொரிப்பவர. அவர புதுசசொவி 
்சய்யும்லபொது அவரது ழகக்கருவிகள் உரொய்ந்து கிைப்பும் சப்தத்ழத மஞ்சு மிகவும் 
இரசிப்பொள்.



One day, Mummy needed to get a new key for her almirah.

Manju went with her to Ranjith’s shop.

Ranjith picked up a flat piece of metal. “What is this?” Manju asked.
ஒரு நொள் மஞ்சுவின அம்மொவின அேமொரிக்கு புதிதொக இன்னொரு சொவி லதழவப்பட்டது.

அம்மொவுடன மஞ்சுவும் ரஞ்சித் மொமொவின கழடக்குச ்சன்ொள். 

ரஞ்சித் மொமொ ஒரு சிறு உலேொகப் பட்ழடழய எடுத்தொர. “இது எனன?” எனறு லகட்டொள் மஞ்சு.





“This is a blank key,” replied Ranjith.

Then he held up Mummy’s key and said, “See these pointy bits that look like mountains? And these 
curvy bits that look like valleys? Your almirah lock also has mountains and valleys inside it. The key’s 
mountains and valleys fit that pattern. So when you turn the key, the lock opens!

I am copying the mountains and valleys from the old key to the new one. So the new key will also 
open the almirah.”

‘‘இது ஒரு ்வற்றுச சொவி” என்ொர ரஞ்சித் மொமொ.

பழைய சொவிழயக் கொட்டி, “இந்தச சொவியில் லமடும் பள்ைமுமொக இருக்கி்ழதக் 
கவனித்தொயொ? லமடுகழை மழே எனறும் பள்ைங்கழை பள்ைத்தொக்கு எனறும் ்சொல்ேேொமொ? 
அேமொரியின பூட்டுக்குள்ளும், மழேகளும் பள்ைத்தொக்குகளும் இருக்கும். இந்தச சொவியில் 
உள்ை மழே, பள்ைத்தொக்குகள் பூட்டில் உள்ை பள்ைத்தொக்கு, மழேகளுடன ்பொருந்தும் லபொது, 
நீ சொவிழயத் திருப்பினொல் பூட்டு தி்ந்து்கொள்கி்து. 

இப்லபொது நொன பழைய சொவியிலுள்ை மழேகழையும் பள்ைத்தொக்குகழையும் இந்த 
்வற்றுச சொவியில் படி எடுத்து புதிய சொவி ்சய்யப்லபொகில்ன. பி்கு, இந்தப் புதுச சொவியும் 
அேமொரிழயத் தி்க்கும்!” என்ொர.



Back home, Manju couldn’t stop talking about the locksmith. She told Munira Aunty, who lived next 
door. She even told her cat, who stopped licking his face for half a minute and looked bored. When 
her cousin Riju came to visit that evening, she told her too. Riju was studying to be an engineer.

வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தும் மஞ்சுவொல் சொவி ்சய்பவழரப் பற்்ி லபசொமல் இருக்க 
முடியவில்ழே. பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் தன மொமியிடம் ்சொனனொள்; தன பூழனயிடம் 
கூடச ்சொனனொள். அதுவும் தன முகத்ழத நக்குவழத அழர நிமிடம் நிறுத்திவிட்டு 
சுவொரசியமின்ிப் பொரத்தது. அனறு மொழேயில் வீட்டுக்கு வந்த தன ்பரியப்பொ மகள் 
ரிஜுவிடமும் ்சொனனொள். ரிஜு ்பொ்ியியல் கல்லூரியில் படிக்கி்ொள்.



“Do you know, Riju didi,” Manju said, “if you want to make a new key for a 
lock, you have to copy the pattern of mountains and valleys from the old 
key to a blank key?”

உனக்குத் ்தரியுமொ, ரிஜு அக்கொ?  புதுசசொவி தயொரிக்க, ்வற்றுச 

சொவியில், பழைய சொவியின மழேகழையும் பள்ைத்தொக்குகழையும் 

படி எடுக்க லவண்டும் எனறு.’’



“Really?” said Riju. “Then it’s a very good thing that Mummy keeps the keys safe. Otherwise anyone 
could copy the key and steal our things!”
“That’s true!”
“This is the sort of thing that I am studying,” said Riju.

“ஓ! அப்படியொ? அம்மொ, சொவிகழை யொர ழகயிலும் படொமல் பத்திரமொக ழவப்பது நல்ேதுதொன.  
இல்ழே்யன்ொல் யொர லவண்டுமொனொலும் சொவிழயப் படி எடுத்து, அழதக்்கொண்டு ஒரு  
புதிய சொவிழய உருவொக்கி, நமது ்பொருட்கழைத் திருடிவிடேொலம?” என்ொள் ரிஜு.

“உண்ழமதொன” என்ொள் மஞ்சு.

“நொன படிப்பதும் ஏ்த்தொை இலததொன” என்ொள் ரிஜு.



“What, making keys?” asked Manju.

“Something similar,” replied Riju. “We lock up things we want to keep safe, like the sarees in our 
almirah, right?”

Manju nodded.

“But what if the thing you want to keep safe is information?”

“Like what, Riju didi?” asked Manju.

“Like how much money you have in your bank account. Or your best friend’s secret. Or the notebook 
of recipes passed down from our grandmother to your mother.”

“Oh yes, we need to keep those safe,” agreed Manju.

“எனன? சொவி ்சய்யவொ படிக்கி்ொய்?” எனறு மஞ்சு லகட்டொள். 

“நொம் விரும்பும் ்பொருட்கழைப் பூட்டித் தொலன ழவக்கில்ொம், நம்முழடய புடழவகழை 
அேமொரியில் ழவத்துப் பூட்டுவது லபொே. சரிதொலன?’’ எனறு லகட்டொள் ரிஜு. மஞ்சு 
ஆலமொதித்தொள். 

“அலத லபொல் தகவல்கழைப் பத்திரமொக ழவக்க லவண்டும் என்ொல்?” எனறு லகட்டொள் ரிஜு. 

“எந்த மொதிரி தகவழேச ்சொல்கி்ொய் ரிஜுக்கொ?” எனறு மஞ்சு குைப்பத்துடன லகட்டொள். 

“நமக்கு எந்த வங்கியில் எவவைவு பணம் இருக்கி்து அல்ேது உன லதொைி உனக்கு அனுப்பும் 

ரகசியக் கடிதம் அல்ேது உன பொட்டி அம்மொவுக்குச ்சொல்லிக் ்கொடுத்த சழமயல் கு்ிப்புகள் 

எழுதப்பட்ட லநொட்டுப் புத்தகம், இப்படி எந்தத் தகவேொக இருந்தொலும்!” என்ொள் ரிஜு.

“ஆமொம்! அவற்ழ்யும் நொம் பொதுகொப்பொகத்தொன ழவக்க லவண்டும்” எனறு மஞ்சு 
ஒப்புக்்கொண்டொள்.



“If we have to protect this information, we have to 
put it in a safe place and lock it! There are many safe 
places. Like my computer, where I keep my college 
notes,” said Riju.

She opened her laptop. “To see my work, you have 
to type the password here!”

“What’s a password?” Manju wanted to know.

“இத்தழகய தகவல்கழைப் பொதுகொப்பொக 
ழவக்க லவண்டும் என்ொல், அழத நம்பகமொன 
இடத்தில் ழவத்துப் பூட்டிவிட லவண்டும். 
அத்தழகய இடங்கள் நிழ்யலவ இருக்கின்ன. 
என கணினி ஒரு எடுத்துக்கொட்டு. என கல்லூரிப் 
பொடங்கள் சம்பந்தப்பட்டக் கு்ிப்புகழை நொன 
இதில்தொன ழவக்கில்ன” என்ொள் ரிஜு.

ரிஜு தன மடிக்கணினிழயத் தி்ந்தொள். 
“நொன பதிவு ்சய்திருக்கும் தகவழேப் 
பொரக்கலவண்டும் என்ொல், இங்லக ஒரு 
கடவுச்சொல்ழே உள்ைிட லவண்டும்!” என்ொள்.

“கடவுச்சொல்ேொ? அது எனன?” என் 
மஞ்சுவுக்கு ஆரவம் அதிகமொனது.



“A password is like a key. The almirah’s lock opens only when the pattern on the key fits the pattern in 
the lock, like a jigsaw puzzle. My computer will only open if the password I type matches the password 
I have set. If you tell anyone the password, they can open it too! So you have to be very careful whom 
you give your password to.”
“Hmmm… When I get a computer, what should I set as my password?” Manju wondered aloud.

“கடவுச்சொல்லும் ஒரு சொவி லபொேத்தொன! பூட்டின மழே, பள்ைத்தொக்குகளுடன சொவியின 
பள்ைத்தொக்கு, மழேகள் ்பொருந்தும் லபொதுதொலன? ‘ஜிக்்ொ’ புதிர விழையொட்டு 
்தரியுமில்ழேயொ? அலத லபொேத்தொன. நொன முனனலமலய பதிவு ்சய்துழவத்த அலத 
கடவுச்சொல்ழே உள்ைிட்டொல் மட்டுந்தொன கணினி தி்க்கும். இந்தக் கடவுச்சொல்ழே 
யொரிடமொவது நொன ்சொல்லிவிட்டொல், அவரகளும் இந்தக் கணினிழயத் தி்க்க முடியும். 
அதனொல்தொன, யொரிடம் ்சொல்கில்ொம் எனபதில் கவனமொக இருக்கலவண்டும்” எனறு ரிஜு 
விைக்கினொள். 

“நொன ஒரு கணினிழயப் ்பறும்லபொது, அதில் கடவுச்சொல்ேொக எழத ழவக்கேொம்?” எனறு 
மஞ்சு லகட்டொள்.!



“Some people’s passwords are really easy to guess – their date of birth, their pet’s name, or 
the name of their street. A good password is difficult to guess. The longer it is, the harder it 
is to guess. It is better if it has letters and numbers. But a password should also be easy to 
remember.”

Just then, Mummy called Riju, who ran off to greet her aunt. TING! went Riju’s mobile.

“பி்ந்த லததி, ்சல்ேப் பிரொணியின ்பயர, ்தருப் ்பயர லபொன்வற்ழ் 
கடவுச்சொல்ேொக ழவத்திருந்தொல், அவற்ழ் மிகவும் சுேபமொக யூகித்துவிட முடியும். 
சி் ந்த கடவுச்சொல் எனபது யூகிக்க முடியொததொக இருக்கலவண்டும். கடவுச்சொல், நீைம் 
அதிகமொனதொக இருந்தொல் யூகிப்பது கடினமொகும். எழுத்துகழையும் எண்கழையும் கேந்து 
கடவுச்சொல்ழே ழவத்தொல், இனனும் சி் ந்தது. நொம் ழவக்கும் கடவுச்சொல் நமக்லக 
ம்ந்து லபொகொத வழகயில் இருக்க லவண்டும்” என்ொள் ரிஜு. 

அப்லபொது, மஞ்சுவின அம்மொ ரிஜுழவக் கூப்பிட, ரிஜு அவருடன உழரயொடச ்சன்ொள். 
அலத சமயம் ரிஜுவின ழகலபசியில் இருந்து “டிங்” என்்ொரு சத்தம் லகட்டது.



What might that be? A new game? 
Riju had the best games! Manju often 
spenther evenings pestering her cousin 
to let her play. Today, she would play 
them by herself.

Manju pressed a button on her cousin’s 
phone. The screen lit up. A keypad 
with numbers appeared. It needed a 
password!

‘எனனவொக இருக்கும்? புது 
விழையொட்டொ?’ ரிஜுவிடம் 
பேவழகயொன நல்ே 
விழையொட்டுகள் இருக்கும். 
மஞ்சு, எத்தழனலயொ முழ் 
விழையொடுவதற்கொகக் 
ழகலபசிழயத் தரச்சொல்லி 
ரிஜுவிடம் நசசரித்திருக்கி்ொள். 
‘இனறு லகட்கலவ லவண்டொம்! 
தொரொைமொக விழையொடேொம்!’ 

மஞ்சு, ரிஜுவின ழகலபசியின 
்பொத்தொழன அழுத்தினொள். அதன 
திழர உயிர்பற்று, எண்கழைக் 
கொட்டிற்று. இப்லபொது, ழகலபசி 
கடவுச்சொல்ழே உள்ைிடக் லகட்டது!



She pressed 1234. “Incorrect password” appeared on the screen. Then she tried 
0000, but the phone did not unlock. She also tried Riju’s birthday, 10-10-97.
“Hoi!”
That was Riju.

மஞ்சு, ‘1234’ எனபழத ஒற்்ினொள். ‘தவ்ொன கடவுச்சொல்’ எனறு 
கொட்டியது ழகலபசி. பி்கு ‘0000’ எனபழத ஒற்்ினொள். ம்்ஹூம்! ழகலபசி 
தி்க்கவில்ழே. பி்கு ரிஜுவின பி்ந்தநொைொன ‘10-10-97’ எனபழத 
ஒற்்ினொள்.

“ஏய்! எனன ்சய்கி்ொய்?” எனறு லகட்ட ரிஜு அருகில் 
நினறு்கொண்டிருந்தொள்.



“I’ve locked my phone with a 
password,” she said. “And I don’t give it 
to nosey little girls.”

Manju stuck her tongue out.

“என ழகலபசிழய கடவுச்சொல் 
ழவத்துப் பூட்டி இருக்கில்ன” 
எனறு சிரித்த ரிஜு, “விஷமக்கொரச 
சிறுமிகளுக்கு எல்ேொம் என 
ழகலபசிழயத் தருவதில்ழே” 
என்ொள்.

மஞ்சு நொக்ழகத் துருத்தி அைகு 
கொட்டினொள்.



“Now do you see why passwords are so 
important, Manju?” Riju said. “They’re like 
keys to the things we want to keep private.” 

“Yes, didi,” said Manju. “I only wanted to play

some games!”

“And you only had to ask!” Riju said, typing 
in her password. “Let me show you a new 
game – Guess the Password!”

“இப்லபொது கடவுச்சொல்லின 
முக்கியத்துவம் புரிகி்தொ, மஞ்சு? அது 
நம் ரகசியங்களுக்கொன சொவி!” என்ொள் 
ரிஜு.

“சரிக்கொ! நொன விழையொடத்தொன 
எடுத்லதன” என்ொள் மஞ்சு. 

“அதற்கு எனனிடம் முதலில் லகட்க 
லவண்டும், இல்ழேயொ?” என் ரிஜு, 
தன கடவுச்சொல்ழேப் உள்ைிட்டு 
ழகலபசிழயத் தி்ந்தொள். பினனர, 
“வொ! நொம் ஒரு புது விழையொட்டு 
விழையொடேொம் - கடவுச்சொல்ழே 
யூகிப்லபொம்!” என்ொள்.



Play with Manju

This game gives you clues to passwords. See if you can crack 
them.

Phone passwords

1. Manju is nine years younger than her cousin. If Manju 
chooses her birth year as her password, what would it be?

2. If Riju’s password is her date of birth backwards, it would 
be...

3. Remember the first password Manju tried on Riju’s phone? 
What’s that in reverse order?

மஞ்சுவுடன் விளையொட வொருஙகள்! 

சிே கடவுச்சொற்களுக்கொனக் கு்ிப்புகள் கீலை உள்ைன. 
யூகிக்க முடியுமொ, பொருங்கள்.

ளகபேசி கடவுச்சொறகள் 

1. மஞ்சு ரிஜுழவவிட 9 ஆண்டுகள் இழையவள். அவள் 
தன பி்ந்த ஆண்ழடக் கடவுச்சொல்ேொக ழவத்தொல், அந்த 
கடவுச்சொல் எனன?

 2. ரிஜு தன பி்ந்த லததிழயத் திருப்பி எழுதி, அழதத் 
தன கடவுச்சொல்ேொக ழவத்தொல், அது எனன? 

3. மஞ்சு முயற்சி ்சய்த முதல் கடவுச்சொல் 
நிழனவிருக்கி்தொ? அழதத் திருப்பி எழுதி, 

அழதத் தன கடவுச்சொல்ேொக ழவத்தொல்,அது எனன? 

Answers:

1. 2006 2. 790101 3. 4321

விழடகள்: 

1. 2006  2. 790101 3. 4321



Did you solve the clues? Remember, if you did, others can too. So here are some simple dos and don’ts:

1. Don’t keep passwords that are too short (123, xyz, abcd are weak passwords).

2. Remember your password so that you do not have to write it down. If you write it down, someone might be able to 
find it.

3. Use both upper and lower cases (ComPUteR).

4. Don’t use words that are easy to guess (The name of your school, dog or town).Passwords are used to ‘unlock’ or 
open mobile phones, computers, safety vaults in banks, our accounts on websites, and many other things.

Fingerprints and retina scans are also used as passwords. These are called bio-metric passwords.

விழடகழைக் கண்டுபிடித்தீரகைொ? நிழனவில் ்கொள்ளுங்கள் — உங்கைொல் யூகிக்க முடிந்தொல் 
மற்்வரகைொலும் யூகிக்க முடியும். கடவுச்சொல்ழே எப்படி ழவப்பது, எப்படி ழவக்கக்கூடொது எனபதற்கொன 
சிே எைிய கு்ிப்புகள்:

1. மிகவும் சி்ியதொன கடவுச்சொல் ழவக்கொதீரகள். (123, xyz, abcd லபொன்ழவ எைிதொக 
யூகித்துவிடக்கூடியழவ.)

2. உங்கள் கடவுச்சொல்ழே நிழனவில் ழவத்துக்்கொள்ளுங்கள், எங்கும் எழுதிழவக்க லவண்டியதில்ழே. 
எழுதிழவத்தொல் யொர ழகயிலும் கிழடக்கேொம்.

3. ்பரிய மற்றும் சி்ிய எழுத்துகழைக் கேந்தொற்லபொல் உபலயொகிக்கேொம். (ComPUteR லபொன்ழவ).

4. எைிதொக யூகித்துவிடக்கூடிய வொரத்ழதகழைக் கடவுச்சொல்ேொக பயனபடுத்த லவண்டொம். (்தருப்்பயர, 
பள்ைிப்்பயர, ஊரப்்பயர லபொன்ழவ)

கடவுச்சொற்கள் பேவழகப் பூட்டுகழைத் தி்க்க உதவுகின்ன. நம் ழகலபசிகள், கணினிகள். 
இழணயதைத்திலுள்ை நம் கணக்குகள், வங்கிகைில் உள்ை பொதுகொப்புப் ்பட்டகங்கள்! லபொன் இனனும் 
பேவற்ழ்த் தி்க்க உதவுகின்ன.

ழகவிரல் லரழககள், கண்கள் ஆகியழவயும் சிே இடங்கைில் கடவுச்சொல்ேொக பயனபடுத்தப்படுகின்ன. 
இழவ ‘பலயொ-்மட்ரிக்(Biometric) கடவுச்சொல்’ எனறு அழைக்கப்படுகின்ன.



A password could also be a set pattern you trace on the screen.
Like this:

இப்படத்தில் கொட்டியுள்ைபடி, ழகலபசிகைில் ஒரு கு்ிப்பிட்ட வடிவத்ழத 

வழரவழதயும் கடவுச்சொல்ேொக உபலயொகிக்கேொம்.

What all can you do to keep your things safe?
உங்கள் ்பொருட்கழை பத்திரமொக ழவத்துக்்கொள்ை எனன்வல்ேொம் 
்சய்யேொம்?

CREATIVE CORNER


