1

2

ஃேப��� கைதக�
ர� நடராஜ�
���� ெவ��� : http://FreeTamilEbooks.com
ெச�ைன

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License
You are free: to Share — to copy, distribute and transmit
the work; to make commercial use of the work
Under the following conditions:

3

Attribution — You must attribute the work in the manner
specified by the author or licensor (but not in any way
that suggests that they endorse you or your use of the
work).
No Derivative Works — You may not alter, transform, or
build upon this work.
கா���ைம தகவ�:
��� எ�த ஒ� மா�த�� ெச�ய அ�ம���ைல எ�ற
�ப�தைன�� �� ப����ைம வழ�க� ப��ற�.
இதைன �ைல��லாம� ��ேயா��கேவா, அ����
ெவ���� ெசல�ைன ஈ�க��� �தமாக க�டண�
வ���� ��பைன ெச�யேவா �� உ�ைம

4

வழ�க�ப��ற�.
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அ��க�
ப�தா��க��� �� (2004) உ�வா�க�ப�ட ஃேப���,
(Facebook) இைளஞ�க� ம���� �க�� �ரபலமைட�த
ச�க வைலயைம�� ெம�ெபா�� தளமாக (Social
Networking site) �ள���ற�. எ�த ஒ� ��ய
ெதா����ப����, ந�லைவ�� �யைவ�� ேச��ேத
வ��ற�. ���பாக, இைளஞ�க�, அ�தர�க� (privacy)
ம��� ெம�ெபா�� பா�கா�� (software security) ப��
அ�க� கவைல� ப�வதாக� ெத�ய��ைல. இ�த
�ஷய���, ஃேப����� ேமலா�ைம�� ச���,
ச���ேய, இ��வைர இய�� வ��ற�. இ�த ��
��தக��� உ�ள கைதக�, க�பைன� கைதகேள. ச�க
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வைலயைம�� ெம�ெபா�� ெதா����ப�ைத
பய�ப���� ேபா�,. ஏ�ப�� ந�ல ம��� �ய
�ைள�கைள ெவ��ச� ேபா��� கா��� �ய��ேய,
இ�த �� ��தக�. �ல கைதக� உ�க��� அப�தமாக�
படலா� – இ�ப� ேயா��காமலா �க�ேவா�
இய���றா�க� எ�� �ட� ேதா�றலா�. உ�ைம
எ�னேவா, �ைள�கைள� ப�� அ�க� கவைல�படாத
இைளஞ�க�, இ�வா� இய��வத��, பல உ�ைம
�க��க� உலெக��� ப�� ெச�ய�ப���ளன. ப����
வாசக�, ஏதாவ� ஒ� �ய ஃேப��� �ஷய�ைத�
த���தா�, இ��ய���� அ��த�����.
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ஆ��ய� அ��க�
த��� ெதா����ப� (technology) ம��� ��ஞான�
ப�� எ��வ�� அ�க� ஆ�வ� ெகா�டவ�, ர�. த���
��ஞான ம��� ெதா����ப வா��ைதகைள ��தாக
உ�வா��வ� இவ���� ���தமான �ஷய�.
‘ெசா�வன�’ ப���ைக��, ெதாட��� 4 ஆ��களாக, 40
–��� ேம�ப�ட ��ஞான/ெதா����ப க��ைரகைள
எ�� வ��றா� (http://solvanam.com/?author=88).
இைத� த�ர, இைணய���, இைளயராஜா�� இைசய�
ப�� ஆரா�� இைணயதள���� எ�� வ��றா�
(http://geniusraja.blogspot.ca/). ��ஞான ��தக
�ம�சன�க�� �ல இைணயதள��� எ���றா�
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(http://omnibus.sasariri.com/search/label/%E0%AE
%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF%20%E0%AE%A8%E0
%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0
%AE%A9%E0%AF%8D )
��ன�ச�: ravinat@gmail.com
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உைத��� உ�ேயாக�

அ�� எ��ைடய பா� ���, எ�ைன கா���
எ�����டா�. நா�பதா�� கால���, இ�ப� ஒ� �க��
நட�கேவ இ�ைல. எ� தவைற உணர ச�� ேநர� ���த�.
எ�ன, ஏ� எ�� �வரமாக ெசா��ேற�. அத�� �� ச��
��ன�…
�மா� எ�� அைழ�க�ப�� எ��ைடய ெபய� �மா�
ராமச��ர�. 1972 –� ெடாெரா�ேடா�� (Toronto,
Canada) கால� ைவ�தைத �ட, இ�ெபா�� எ�வளேவா
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பரவா��ைல. அ�ெபா��, எ�ைன ’ேக’ எ�ேற ����
அைழ�தவ�க� கட�த 40 ஆ��க�� �மா��� வ��
��டா�க� எ�றா� பா��கேள�!
அ�ேட�ேயா ஏ� அ�ேக உ�ள ெடாெரா�ேடா நா�
ேவைல ெச��� ஊ�. ரா�சச கேன�ய நகரமான
ெடாெரா�ேடா�� வ��ப� எ�ப� ந��தர
வ�க��ன��� ச��ப�� வரா�. எ� மைன�, மக�
ம��� மக� எ�ேலா�� மா�க� (Markham, ON) எ�ற
�றநக� நக�� வ���ேறா�. கா�, ர�� ம��� ப���
அ�வலக� பயண� எ�ப� இ�� சாதாரண�. 40
ஆ��களாக இைத� ெச�வதா�, �க�� ேசா�வாக
இ��தா��, ேவ� வ���ைல.
மக�, ப�கைல�கழக ப�ட� ப��� ���� கா���
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��வன� (Insurance company) ஒ��� ேவைல
பா���றா�. த�ைழ ��தமாக மற�த மக�, காேல�
ெச��றா�. மைன� மா�க� ப�� ஒ��� ஆ��ைய.
இ��ய ந��தர ���ப���ேக ப��சயமான வார� கைட�
அ�ைவ ேவைலக�, எ�க� ���ப���� உ�� – �ல
பல இ��ய� கைடக�� ம�ைக சாமா�க� வா��வ�,
பரதநா��ய�, க�நாடக ச��த வ���க���, மக��காக
காைர �ர��� ெச�வ�, ஏதாவ� இ��ய கைல
�க������ ேபாவ�, ேகமரா ேகா�� த��/இ��
பட�கைள� பா��ப�, �மா� வ���க� எ�� எ���
����ைல.
அட, எ� ேவைலைய� ப�� ெசா�லேவ இ�ைலேய. நா�
ேவைல ெச��� ��வன� ஒ� �ர�க� ெதா�� அைம��.
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கனடா��, ம�த�கேள அ�க� ேபாகாத இட�க�� இ�த�
�ர�க�க� உ�ளன. இ�த ��வன��� ெகா��த�
அ�கா� (Purchasing Manager) நா�. ப�ேவ� �தமான
�ர�க�க��� எ�ென�ன ேதைவேயா, அைத
��வன���காக வா��வ� எ� ேவைல. இ�� ��ண�
எ�� எ� ��வன� க��யதா�, 40 ஆ�� காலமாக இ��
ேவைல.
எ��ைடய பா�, ��� �க�� த�கமானவ�. எ��ைடய
ெகா��த� க���� ேம� அவ��� அைச�க ��யாத
ந���ைக. பல ��கலான வா�க�கைள
தயா��பாள�க�ட� சா��யமாக� ேப� தரமான
எ��ர�கைள வா��வத��, ஏராளமான ெதா�� அ���
அ�பவ�� ேதைவ. அ���, இ�த ைசனா
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தயா��பாள�க� இ���றா�கேள, இவ�க�ட� �ைல,
தர� ப�� ேப�� வா��ைத நட��வ� ஒ� த� ��ைத.
பைழய �ைறகைள ��ப�� வ�த எ��ைடய
��வன���, ெம�ெபா�� ெதா���கைள ����
ெசய��றைன ���யதா�, என�� பல �ரேமாஷ�க�
கட�த 20 ஆ��க�� ���ய�. இத�காக, க�ெப�
அள�� பல ெகளரவ�க�� �ைட�த�. இைத� ப��
ெப�ைம�காக ெசா��� ெகா�ள��ைல. எ��ைடய
�ர�ைன�� ��ன� உ�க��� ��ய ேவ��� எ�ேற
இைத உ�க�ட� ெசா��ேற�.
என��, வார�ேதா�� ெவ�� இர� ந�ப�க�ட� ந�ல
உணவக�க��� ேபாவத�� �க�� �����.
ெடாெரா�ேடா நகர�, பலதர�ப�ட உண�க����
�ர��� ெப�ற�. அ��ட� என�� ஜா� இைச��
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�����. ெசா�ல மற����ேடேன – நய�ரா�� ைவ�
ம��� இ��ய �ய�க�� �����. உல�� �க அ�க
ெமா�க� ேபச�ப�� நகர�க�� ெடாெரா�ேடா ��சய�
இட� ெப��. ��ட�த�ட ஆ�ர� ெமா�க� எ��
ெசா��றா�க�. இ�தைன ெமா��ட� அ�தைன உண�
வைகக� ம��� கலா�சார�க� இ���� வல� வ��ற�.
�க�� ந�பான நகராக இ��பதா�, எ�ேலா�� இ�� பல
வைக ெதா��கைள�� ெதாட�க வா��� ெகா���
�ட��ற�. எ��ைடய ஃேப��� ப�க��� ப�க�
ப�கமாக இைத�ப�� எ�லா� எ��� த����ேள�.
தயா��பாள�க�ட� உணவக�க���� ெச�வ� எ�ப�
இ�� �யாபார வழ�க�. இ�ப� நா� பல �ைற
ெச���ேள�. 2013 ேம மாத� எ�� �ைன��ேற�. ��
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(Jim) எ�ற ஒ�வ�ட� என�� ப��சய� ஏ�ப�ட�. ��
ஒ� ெப�ய �ர�க எ��ர� தயா���� ��வன���
��பைன� ���� ேவைல ெச�பவ�. ���� ரசைன��
எ��ைடய�� �க�� ஒ��� ேபா�ன. ஜா� இைச
இ�வ���� �����; இ�தா�ய உண�, ஏ� இ��ய
க�யா� �ய� �ட இ�வ���� �����.
மாத��� 3 ெவ��� �ழைமக� ���ட� உண�
உ�ண� ெச�ேவ�. என��, ���� உணவக� ேத��
�ய�ப����. பல �ைற எ�ப� இ�வ�� ரசைன��
ஒ��� ேபா�ற� எ�� �ய�����ேற�.
ெச�ற மாத�, எ��ைட பா� ���, பல �ர�க��
ச�ப��� வா��ய Crusher எ�ற எ��ர� ச�யாக ேவைல
ெச�யாம�, �ர�க உ�ப�� ச�வ� ெத�ய வர, க��பா�
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��டா�.
“�மா�, எ�ப� SM Equipment –� Crushers இ�ப�
க��த���ற�?”
“���, ச�யாக ப�ேசா���தாேன வா��ேனா�”
“இ�ைல �மா�, எ�ேகா த�� நட�� ��ட�. அ���
�ைறய எ��ர�க� ேவ� வா�� ��ேடா�. ����� தர
வ���டா? இ�த க�ெப��� பராம��� ேசைவ
ச���ைல எ�� �ர�க�க� அல���றன”
“����…”
“இ�தைன ஆ��க�� இ�ப� நட�க ��ைல. ஏ� எ�ப�
வா����க�? ��வன��� ந���ைக ஆ�� ேபா��ள�.
ஏதாவ� வ� ெச���க�!”
தைலைய ெதா�க� ேபா��� ெகா�� எ� அ�வலக���
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வ�� ேயா����, எ��� ச�யாக �ள�க��ைல. ர���
ஏ�, �� ெச��ைக��, ெம�வாக என��� ��ய
ஆர���த�.
SM Equipment –� �� ��பைனயாள�. எ� ஃேப���
ந�ப�. அவ��� எ��ைடய அ�தைன உண�, இைச
ம��� ம� ��ய�க�� ெத�ய அ�ைமயான ஒ� சாதன�
ஃேப���. எ��ைடய ��ய�கைள� ப���, பல
வார�க� எ�ைன� கவ���, கைட���, Crusher எ��ர�
வா�க ேந�ைக�� எ�னா� அவ�ைடய ��ண�ப�ைத
ம��க இயல��ைல.
அட, யாைர ஃேப����� ந�பரா��� ெகா�ள ேவ���
எ�� ச�� �������க ேவ�டா�? எ�ப��தா�
எ��ைடய 40 ஆ�� அ�ப��க�ற ேசைவைய, இ� ச�
ெச�ய� ேபா�ேறேனா? இ�, �யாபார ச�ம�த�ப�ட
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யாைர�� ஃேப����� ந�பரா�க� �டா�.
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ஏமா�ற�

ச�ச� கா��ேகய� வ��ப�, �வ� ந��கைர�ேல,
அதாவ� ��கார ெச�ைன�ேல. ஞாயமாக� பா��தா�,
அ� ஹ�ஸ� ந�� கைர��, அதாவ� ��யா���� இ��க
ேவ���. எைத ���வ� எ�� ெத�ய��ைல. அ�த
பாழா�� ேபான ஸா��� ைகேப� ஃேபாைனயா, அ�ல�
ெட��� �ைளயா�ைடயா, அ�ல� க�ைணேய இ�லாத
பா� ஷா� ெம�ெபா�� ��வன�ைதயா? எ� எ�ப�ேயா,
ெடரா ��யாக (ெடராேட�டா எ�ற ெம�ெபா��� ��
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சா� நா�) இ��க ேவ��ய நா� ெவ�� ப�யாக �வ�
ந��கைர�ேல…
அெம��கா�� ேச�ெஜ� – இ�த ஆ��ல��� உடேன
‘அ’ எ�ற ச�த���� ஏ�பா� ெச�ய ேவ���. இ��ய
ெபய�கைள ஏ�தா� இ�ப� ெசாத���றா�கேளா
ெத�ய��ைல. ெச�ைன�� ெபா��ய� க��� ஒ���
CSப������, ஆ� அ��� ச�பா���� ெம�ெபா��
��வன� ஒ��� 2011 கைட��� ேச��ேத�. என��
��மா த�ர ெட��� ெரா�ப �����. அ��� ராஜ�
ஃெபடர� ெரா�ப �����. �ல சமய� எ�ப�யாவ�
��� நா���� ெச�� ராஜ��ட� �ல நா�க� த��
ெட���ஸாக ேப�வைத� ேபால கன��ட
க�����ேற�. ெச�ைன ��வன��� ேச��த 6 மாத�
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ஒேர ெடராேட�டாதா�. ேநர� �ைட�த ெபா��
ெட���, ெகா�ச� ��மா.
அ�ப��தா� 2011 கைட��� ஒ� நா� அெம��க
ெபா�ளாதார�ைத� கா�பா�ற எ�ைன ��யா�����
அ���னா�க�. ��மா ெம�ஹா�ட�� 172 வ� மா���
மாெப�� ஃ�ளா� ஒ��� த�க ைவ�க ேவ�டாமா,
எ�ைன� ேபா�ற ெடரா ��ைய? அ�ப� ஒ���
நட�க��ைல. �ல பல ெந��சாைலகைள� கட�� ேபா��
ெஜ��� எ�ற ஊ�� ஒ� ��ய அபா��ெம��� �ல
நா�க� த��ேன�. �சா�����, இ� ெப���ேவ�யா
மா�ல��� உ�ள ஒ� ஊ�. எ�ைன� ேபால இ���
இர�� பாவ�ப�ட ெஜ�ம�க� அெம��க கன�ட�
அ�� த�����தா�க�. ரேம� ம��� �ன�.
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எ��ைடய �ளய�� ஒ� பழைமயான ��யா�� கா����
��வன�. ந�ப மா���க� – ச�� �� அ��த மாமா
க�ெப�. அவ�க�ைடய ேஜா� ��வத��� ைப��யேம
�������. எைத�ேம ேநராக ெசா��� ெதாைல�க
மா�டா�களா? �ல நா�க���� �� ��ெஜ���� உ�ள
எெம�ஸ� எ�ற ஊ��� �ன��� நா�� மா�ேனா�.
ர��� ��யா���� வார� ஐ�� நா� பயண�. வார�
கைட��� இ��ய கைடக�, சா�பா�, ��ேயா. இ�த
அெம��கா�� ெட��� எ�ேபாதாவ�தா� ����
வ��ற�. இைணய� �ல� பா��ப� ���ெம�றா��,
ஆ��ேர�ய ஓ�ப�, ம��� ஃெபெர�� ஓ�ப� பா��ப�
இ�த ஊ� ேநர�ேதா� ஒ�ேத வ�வ��ைல. ������
எ�ன ��� இ���ற�? – நட��� ேபா� பா���ற
���ேல த�.
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எ� ெடரா சாம���ய� கா����கார�க��� �����.
‘�ேர� ஜா� ேச�ெஜ�’ எ�� ��ன �ஷய���ெக�லா�
பாரா��னா�க�. ஓரள��� அ�� பழக ெதாட��ேன�.
��தாக அெம��கா வ�த ேநா�சா� த�ழ�க��ேக
உ��தான ெதா�ைப ச�� ெத�ய�� ெதாட��ய�. ஒேர
ஃ��ென� எ�� அல��� ெகா��� �ன��� ெகா�ச�
��டல��தா�. கா����கா��க� ேஜா��� ெம�ல�
��ய� ெதாட��ய�.
நா� ஒ� ஃேப��� அ�மா�. ெச�ைன ந�ப�க�ட�
ெதாட�� ெகா�ள ம��� எ� க����� ப���
அெம��கா�� ேவைல ெச��� ந�ப�க�ட� ெதாட��
எ�லா� ஒேர ஜா�தா�. எ� க��� ந�ப�க��� நா�
ராஜ��� ��� எ�� ெத���. ஃேப�����, ஏதாவ�
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ெட��� �ஷய���தா� தவறாம� என�� அ���
ைவ����� ந�லவ�க�.
2011 -� அ�த ஸா��� ைகேப�ைய ��யா����
வா��ேன�. அ�� ஃேப��� ெச��கைள ேநர�யாக
அ��பலா�. ர��� பயண� ெச��� ேபா� ெரா�ப
ெசளக�ய�.
ெசா�ல மற�� ��ேடேன – கா���� ��வன��� HR �
�ச� எ�ற ���யான அெம��க ெப� ஆர�ப���
ெரா�ப உத�னா�. அவைள எ� ஃேப��� ேதா�யா���
ெகா�ேட�. ம�றப� அ�த ��வன��� எ� கறா� பா�
ேஜா அ�ல� ேவ� யா�ட�� அ�வலக���� ெவ���
எ�த �த ெதாட��� �ைடயா�. �ராத� �ச�!
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இ��� ந�றாக �ைன����ற� – ெச�ட�ப� 14 ஆ�
ேத�. அ�� �. எ�. ஓ�ப�� இ��� ேபா��. உலக�
�க� ெப�ற ஃ�ள�� ெமேடா�� ராஜ��� நடா��
ேமாத தயாரானா�க�. நடா� ஒ�க எ�� ெசா�லேவ அ�த
ேபா���� ��ெக� வா��ேன�. அ�வலக��� ஒேர
கா��ச� எ�� ெபா� ெசா�����, மைழைய��
ெபா��ப��தாம� ெட��� பா��க� ெச�ேற�.
�ற�ப�� ேபா� (ம�ய� 2 ம�) சா�������� எ�
வரலா��� பயண�ைத ஃேப����� அ���ேத�.
இர�டாவ� ெச���� �ற� ராஜ� ���ப ெவ����வா�
எ�� என��� ப�ட�. எ� ைகேப��� எ� ந�ப�க���
�லவர� ஃேப��� �ல� அ���ேன�. ��றாவ�
ெச��� அ�த நடா� ெவ�� ெதாைல�� ��டா�.

31

���� இ�ெனா� ெச�� அ���ேன�. கைட� ெச���
நடா� ெவ�� ேகா�ைபைய ெவ�ற�ட� என�� ஒேர
க���. அ��த��� ெச��க� அ���� த��ேன�.
ெச�ட�ப� 17, 2011. எ��ைடய பா�, ேஜா எ�ைன
அவர� அ�வலக���� அைழ�தா�. எ��ைடய
�றைமகைள �க��தா�. ேம�� எ�ப� நா� அவர�
��வன���� உத�ேன� எ�� ��� வைள�தா�. �ற�,
ெப�ய ��ைட� ���� ேபா�டா�. எ��ைடய ேசைவக�

கா���ைம ��வன���� இ�ேம� ேதைவ��ைலயா�.
���க ெசா�ல� ேபானா�, ேவைல����� ��க�
ப�ேட�. அ�த �ராத� �ச�, ���த வ�ண�, ’உ�கள�
ெச�ைன ��வன� உ�கேளா� ெதா��� ெகா���’ எ��
அ���தா�.
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ெச�ைன ஆ� அ��� ��வன�, கா� கா� எ��
க��னா�க�. எ�ப� ெபா� ெசா����� ெட���
ேம���� ேபாகலா�? ��� ��� பட��� வ�� ர��
ேபால �ைசைய எ��� எ�னா� கால� த�ள ��யா�.
பாழா� ேபான ஃேப���ெக�லா� ர��/ேத�கா�
கால��� இ�ைலேய. இ�ப� �ச� �� ப��பா� எ��
நா� எ��பா��க��ைல.
ெச�ேபா�� ஃேப��� எ�� ஆைச கா��னா�, ெகா�ச�
ைக�ைல ஒ��காக ப��க��. அ��ட�, யாைர
ந�பராக/ந��யாக ைவ��� ெகா�வ� எ�ப�� �க��
எ�ச��ைகயாக இ��க��.
இ�ப���
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அ��த ஆ� அ��� ��வன���காக கா������,
ச�ச� கா��ேகய�.
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�ேராக�

�ேரா�த� = �ேரா� + �ேன�த�
இ�த ��ய வா��ைதைய உ�க��� �ள�க எ��ைடய
கைத ஒ�ேற ேபா��. ர�ச� ��தர� – எ� ெபேறா�க�
ைவ�த ெபய�. �ற�� வள��த� எ�லா� ��கார�
ெச�ைன�� தா�. ஓரள��� ப��� வ��. எ�
ெபேறா�க� அ�க� இைச, நா��ய� எ�� இளைம��
ப��த��ைல. �த��ரமாக எ�ைன வளர ��டன�.
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நா� க����� எ�ன ப��ேத� எ�ப� ���ய��ைல.
க��� ����, ஐ.ஐ.எ�. ெப�க��� ப���,
ெச�ைன�� ஒ� �க� ெப�ய ப�னா�� ��வன���
ேவைல. மாத� 2 ல�ச� ச�பள�. வழ�கமான ெப�க�
ேபால அ�லாம�, எ��ைடய ெசா�த ஃ�ளா���
வ���ேற�. அ�பா அ�மா�ட�, ஒ�ெவா� நா��,
ெச�ேப��� ேப�ேவ�. வார� கைட���, அவ�கைள
அவ�ய� ச���ேப�. எ��ைடய த�ைக �னயா�ட�
அர�ைட அ��க�� என�� �க�� �����. அவ�
அ��க� எ��ைடய ஃ�ளா���� வ�வா�.
ெச�ைன�ேலேய �ற�� வள��ததா�, எ��ைடய ச�க�
�ழ� �க� ெப�ய�. ஏதாவ� பா���, க�யாண�, �ல
ச�ைப ெகா�டா�ட�க� எ�� பலவ����� ேபாக�
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�����. பல �ழா�கைள த����� �றைம என��
இ�ைல எ��� ெசா�லலா�. தவறாம� ஃேப����� நா�
எ�� ேபா�ேற�, ம��� எ��ைடய ெச�ேப�
ஃேபா�ேடா�கைள ேமேல�� ��ேவ�. அ��ட�,
ஒ�ெவா� ஃேபா�ேடாைவ�� யா� இ���றா�க� எ��
ேட� (tag) ெச�� ��வ� வழ�க�. ஒ� நாைள�� ம���
என�� �ைற�த� 50 ‘ைல�’ –க� (likes) எ�ப�
சாதாரண�.
என�� பா�ஃெபர��� அ�க� �ைடயா�. எ��ைடய
ஆ�� ேவைல, அ�பா, அ�மா �னயா ம��� ஏராளமான
ேதா�க�டேன ேநர� ேபாத��ைல. அ�பா அ�மா��,
க�யாண� எ�� இ�வைர ேப�� எ��க��ைல.
ெசா�ல�ேபானா�, ெபாறாைம ெகா�ள ேவ��ய
வா��ைக.
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எ��ட� அ�த ச� இர�, ��க வ�த �னயா, ஏேதா
��தாக� க������ ��டா�.
”ர�ச�, ��சாக ஏேதா நட��� ேபால ெத��ேத?”
”எ�ன ��� �னயா? ஒ��� இ�ைலேய. எ�லா�
வழ�க� ேபால�தாேன நட���”
”யா��மா அ��? ஃேப����ல ��ய ஃ�ெர��?”
“சபா�, ெச�ைன�� ெஷ�லா� ேஹா�� எ� அ���
த�ைகதா�!”
“ம��பாத, �ஷய�ைத க��!”
“� �ைன�ப� ேபால ஒ��� இ�ைல. ப�ேதாட ஒ��,
��ய ந�ப�, அ�வள�தா�”
“�ெட��� ேவ�ேம. ���கற �ஷயமா இ�?”
“ெர�டாெர��� ஒ� நா� ச�வ சாதாரணமா�, அ��

38

எ�ன��� வ�� – ��க எ�ரா� க���தாேன? நா��
2010 –� லேயாலா����� பா� ெச�ேத�”
“எ�ைன உ�க��� எ�ப�� ெத���?”
“காய�� எ��ைடய உற�� ெப�. உ�க�ட� ப��தவ�.
�ைறய ெசா������றா�. உ�கைள ��ட�� ப�ண
���ப��ைல. ஃேப����� ஒ� ந�� ேவ��ேகாைள
��க� எ��பா��கலா�” எ�� �ல�னா�.
“அ�ப�ேய அைத மற�� ��ேட�. ெச�ற வார�
அ��ட���� அ�த ேவ��ேகா� வ�த�. காய��
ெச�ைன�� இ�ைல. இ�ெபா�� ��க����
இ���றா�. அவ�, ந�ல ஜா�யான ஃ�ெர��. ச� எ��
ஒ��� ெகா�ேட�. அ�வள�தா�”.
�னயா�ட�, அ�த உைரயாட�, அ��ட�, ��� ேபான�.
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ஆனா�, அ�ைண நா� ச���க ஆர���ேத�. அவ� ஒ�
ஆ�ேடா பா��� க�ெப��� ேவைல பா���றானா�.
அவ�ைடய �ைற அ�க����. அவ�ைடய
க�ெப��� ெபய� ச�யாக �ைன��ைல. ந�ல
ெஜ���ேம�. அவ�ைடய ெப�ேறா� ��ெச����
இ���றா�களா�. �க�� க�ட�ப�� ���ப� ேபால�
ெத��த�. ஆனா�, அத�காக அ�தாப� எைத��
எ��பா��காத அ��.
ெப�ய ப�னா�� ��வன���, ஃைபனா�� �ைற��,
��ேனற ேவ��� எ�ப� அ��� ல��ய�.
எ�க�ைடய க�ெப� ப�� அ�வ�ெபா��
�சா��பா�. அவ�, நா� வள��த ேப�ைட, எ� ��
வய� ந�ப�க� எ�� எ�லாவ�ைற�� ெத���
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ைவ����தா�. ஏ�, காய���� ெந���ய ேதா�யான
வச��ைய� ப���� ெசா�னா�.
ெச�ற ச���ழைம ���� �னயா வ����தா�.
“ர�ச�, எ�ன ஏேதா ப� ெகா��த மா�� இ��க?”
“எ�ப� க�����கற?”
“ெச�ைன�� ெஷ�லா� ேஹா��”
“ஒ� வாரமாக அ��ட���� எ�த தகவ�� இ�ைல”
“அ��ெக�ன, அவ� ஒ� சாதாரண ஃெபர����தாேன
ெசா�னா�!”
“அ��ல �னயா, ேபான வார� அவைன ச���த ெபா��,
ெரா�ப பத�டமாக இ��தா�. ஏேதா ��ெச���� ஃ�ளா�
வா�க வ���ல ��சா கட� �ைட�கைலயா�. ஒ� 2
ல�ச� �ைற���� ெசா�னா�”
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“அ��ற�?”
“ந�ல ஃ�ெர��தாேன, உதவலா��, பண� ெகா�ேத�”
“ெச��தாேன”
“இ�ைல”
“�சா� �? இ�தைன பண�ைத, ெச�காக ெகா��தா�,
ஏதாவ� �ேர� ெச�ய �ய���கலா�”
“அைத�ட ேமாச�. நா� காய���ட� ஃேபா��
�சா��ேத�. அவ��� எ�த அ�ைண�� ெத�யாதா�”
“ர�ச�, ெசா�ச� ெபா�ைமயா ேயா��ேபா�. �த��
உ� ஃேப��� ஃேபா�ேடா�கைள� பா��ேபா�”
“ச�”
“கா����� ஃேபா�ேடா ஒ� �ைற ம��ேம உ�னா�
ேட� ெச�ய�ப���ள�. ச�, காய���� வாைல� (wall)
பா�கலா�. அேதா, அ�� ெசா�ன வச���� காய���� 42

�க�� �வ�� எ������றா�.”
“ெசா�ச� �ள���ற�. ஆனா�, அவ��� எ�ப� நா�
வள��த �ேரா�ேப�ைட ப��� ெத���?”
“ச�, உ��ைடய �ெராஃைபைல� (profile) பா��கலா�.
அேதா, � ப��த �ேரா�ேப�ைட ப����ட�, எ�ரா�
க��� – உ� ஜாதகேம இ���றேத”
“அ�� ஒ� ேமாச� �ேரா�. அவைன �ைன�தாேல ப���
ெகா�� வ��. இ�ப�, ஏமா�ற�ப�வ� ெகா�ைம.
அவைன இ�த ெச�ைன�� எ�க ேதடற�? அவைன
அ�ஃெபர�� ெச�யலா�. ஆனா�, ேபான�
ேபான�தா�”.
இ�ெபா�� �������� �ேரா�த� எ�றா�
எ�னெவ��.
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உய� ப���

கா� ெச�ட� ேவைல�� மா��� ெகா�டவ� வா��ைக
ச�� �ேனாதமான�. எ�கள� இர� ேநர அ�வலக
வா��ைக�� உ�ள அ��த�க� பல���� ��வ��ைல.
இர�� ேவைல��� ேபா�றா�க�, எ�� ம��ேம ெத���.
ஏ� ஊ� உற��� ேநர��� ேவைல பா���ேறா� எ�ப�
�க� �ல��ேக ெத���. ம�றவ�க���, நா�க�
ச�பா���� பண� ப�� ம��ேம ெத���.
ேசாகமாக ெஷனா� வா��ய ��ன��ட� ஏ�
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ெச�ைன�� பர� சா�நாதனா�ய நா�, கா� ெச�ட��
ேவைல ெச��ேற� எ�� உ�கைள வைத�க�
ேபாவ��ைல. ஒ� வ���, ���ப� ெபா�ளாதார� எ��
����� ெகா��ேற�. கட�த 5 ஆ��களாக அெம��க
கா��� கா� ெச�ட�� ேவைல ெச�� வ��ேற�.
நா� ப���� �மா�. ��ெக� �����. க��� வா��ைக
�க�� ஜா�யாக ந�ப�க�ட� க��த�. ��மா
பா��ப�� ெரா�ப� �����. இைத� த�ர என�� �ல
ெபா��ேபா�� ���ப�கைலக� (hobbies) �க��
�����. உதாரண����, க�������� ��மா
ச���ர� (cinema history) என�� �க�� �����.
ஆ�� வா�யாக, த��, இ��, ஆ��ல� பட�கைள�
ப��ய�ட� �����. இ�த ெபா�� ேபா�� �க��
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எ�தாக� ேதா��னா��, �ல ஆ��க� ச�யாக
வைகப��த� �க�� க�னமாக இ����. அ��ட�, ந��த
ந�க�க� ெபய� ச�� ெத�வாக �ைட�கா�. அ���, 1950
�த� 1970 வைர வ�த �ைர��பட�க�� �வர�க�
எ�லா ெமா�க��ேம ச�� ம�கலான சமா�சார�.
இ�ேபாலேவ நா� ��ெக� மா��க� ப��ய ���
�வர�கைள�� ேசக��ப�� அ�க ஆ�வ� கா��
வ�ேத�. இ��� கா���ேற�. நா� க����� ப����
ெபா��, எ� ப��� ேதாழ�க� பல��, க������
ெதாட��ேதா�. இதனா�, எ��ைடய ந�ப� ��ட� �க�
ெப�ய�.
க����� எ�ப�யாவ� அ��� ����, பாஸா�
��ேட�. என�� ஆ��ல� ந�றாக ேபச வ��. இதனா�,
பல ேந��க ேத��க�� �க எ�தாக எ�னா� ப���ட
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���த�. கைட��� அெம��க கா��� ��வன�, ம�ற
க�ெப�கைள�ட அ�க ச�பள� த�ததா�, ேவைல��
ேச��ேத�.
ஒ� 2.500 ேப� ேவைல பா���� கா� ெச�ட� அ�.
வ�கரமான இைளஞ� மய� எ�றா� �ைகயாகா�.
எ��ைடய �ஃ�� மாைல 6 ம� �த�, காைல 5 ம�
வைர. ெச�ைன�� மாைல 5 ம���, எ�த �ைச���
ேபா��வர�� ெந�ச�தா�. �லபல ���� வ�க� �ல�,
1 ம� ேநர� எ� ������� பய��தா�,
அ�வலக�ைத அைடயலா�.
எ�கள� கா� ெச�ட��, எ�தைன ேக�கைள ஒ�
�ஃ��� ����ேறா� எ�பேத எ�க� தைலெய��ைத
��� ெச��� �ஷய�. ஒ�வ���, �ஃ���, எ�வள�47

��கலான ேக�க� வ�தா�� சா��யமாக ேப� ����,
இ�தைன ேக�கைள ���க ேவ��ய� எ�கள� கடைம
எ��ற� எ�கள� ேமலா�ைம!
இர� �ஃ��� இர�� 1 ம� ேநர இைடெவ�க�
உ��. இ�, நா�க� எ��பா���� �ேர�. ந�ப�க�,
ஃேப��� ம��� அர�ைட/உண� எ�� ஜா�யாக
ெசல��� ேநர�. ஃேப����� எ�ன நட��ற� எ��
ம��ேம பா��க ேநர� �ைட���. ம�றப�, ஃேப���
பக��தா�. க��� ���த�� ந�ப�க� அைனவ��,
ஒ� ��� ெச�ேதா�. அதாவ�, அைனவ�� ெதாட���
இ��ேபா� எ�� ���� (electronic group) ஒ��
ெதாட��ேனா�. இ�, இ�� ஒ� ஃேப��� ��வாக
உ�வா���ள�.
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காைல�� �� ����ய��, ச�� சா����, இைள�பா�,
ெகா�ச� ��� ப���, உற�க� ேபாவ�, எ� வழ�க�.
ெச�ைன�� பக� ெந�ச�, ச�த�, எ�ைன, 2 ம���
ேம� ��க �டா�. இத��� என�� ஒ� 200
ெச��களாவ� ஃேப����� வ�� ���� ���.
எ��ைடய ��� காத�க� – ��மா, ��ெக� ம���
ந�ப�க� எ�� ஃேப��� எ�ைன இ����. இ�தைன
ெச��கைள�� ப���, ப�ல���, ஒ� ���� ��க�
ேபா�� எழ, 4 ம�யா����. ����, ��னதாக ஏதாவ�
சா���� �ள��வத��� 5 ம�யா����.
எ�வள� ��யாக இ���ேற� எ�� உ�க��ேக
��������. ஆனா�, எ��ைடய ேபாபா� (Bhopal)
மாமா ஒ�வ� இ���றா�,. அவ��� ஏேனா ��வேத
இ�ைல. ஒ�ெவா� �ைற ெச�ைன வ�� ெபா���, இ�த49

உைறயாட� தவறாம� இட�ெப��.
“எ�ன பர�, எ�.�.ஏ. எ�த அள�� உ�ள�?”
“ப������தா� இ��ேக�”
“இ��� எ�தைன நா�தா� இ�த எ�.�.ஏ. –ைவ ஓ�ட�
ேபா�றா�? எ�ப ���பதாக உ�ேதச�”
”���ரேம �����ேவ�”
”ேபான வ�ஷ�� இைதேயதா� ெசா�னா�. இ�த ரா���
ேவைலைய �����. எ�.�.ஏ. ����, எ�ேலாைர��
ேபால ஒ��காக ஒ� பக� ேவைல�� உ��பட� பா�”
இ�த எ�.�.ஏ. �ண� தா�ட எ�தைன காலமா�� எ��
என��� ெத�யா�. எ�ேலா�� ெசா�லேவ அ�ச� வ�
பாடமாக எ���� ெகா�� ��ேட�. உ�ைம��, என��
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பக�� ேநரேம இ��ப��ைல. வார� கைட���, ஏதாவ�
ந�ப�க�ட� ச���� எ�� வ�����ற�. ஓரள���,
இ�த கா� ெச�ட� ேவைல�� பழ���ட�. நா� ெச�வ�
ச�யா தவறா எ�� ெத�ய�ைல.
ெச�ற ச���ழைம, எ��ட� க����� ப��த மேனாக�
ஆ��ேர�யா����� வ����தா�. அவ� ப���, அ��
ெச�� ஒ� பலகைல�கழக��� ஆரா��� ப���
இ���றா�. ���ைற�காக ெச�ைன.
”பர�, ேவைல எ�லா� எ�ப� ேபா�ற�?”
“மேனா, வழ�கமான கா� ெச�ட� ேவைல. ேநரேம
�ைட�க மா�ேட���”
“எ�.�.ஏ. ஏேதா ப��பதாக ����� ெசா�����தாேய?”
“அெத�னேமா உ�ைமதா�. ஆனா�, 5 வ�ஷமா அ�கமா
ஒ��� ெப�சா ���கைல”
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“ஏ�?”
எ��ைடய வழ�கமான ேநர ெந���� ப�ல�ைய
பா�ேன�.
“த�பா ெந�ன���காத பர�. � ெரா�ப ��ெக�, ��மா
ம��� ��� �ஷய���� ���ய��வ� த��றா�. ஒ�
நாைள�� 5 ம� ேநர� ஃேப����� – எ�ப� எ�.�.ஏ.
��� ேநர� �ைட���? ����தாேன இ�த ப��ைப
எ���� ெகா�டா�? ���பத�� ஏதாவ� வ�ைய
க����. அ�ேவ உன�� ந�ல�.”
மேனாக� ெசா�வ� உ�ைம எ�� ேதா��னா��, எ�ப�
இ�த 5 ம� ேநர�ைத �ைற�ப� எ�� இ���
�ள�காம� த���ேற�.
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ச�ேதாஷ�

லேவ�யா எ�� அைழ�க�ப�� ஃ�ேளா�டா ெப� நா�.
டா�பா எ�ற நகர��� எ� ெபேறா�ட� வ���
வ��ேற�. ச�� ெதாைல�� உ�ள ெச���
��ட��ப���� �ெட�ஸ� ப�கைல�கழக��� இள�ைல
��ன� ப��� வ��ேற�.
அ�பா கா���ைம ��வன� ஒ��� டா�பா��
ப�யா�� வ��றா�. அ�மா உ��� க�ெப� ஒ���
அக����. டா�பா ��ய/ெப�ய ஊ� – ெசா�வத�ேக
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�ழ�பமான�. மயா� ேபால ெப�ய ஊ� இ�ைல. அ�க�
���� இ�ைலெய�றா��, ���கால��� கேன�ய�க�
ெதா�ைல அ�க�. அவ�க� ஊ�� அ�ப� ���மாேம –
இ�ேக ஓ� வ�� ��வா�க�. இ���ள �� கா�ட���
அைல ேமா��.
ஏற��ைறய ெச�ைன ேபா�ற �ைளேம�. ஜனவ� மாத�
ச�� ����. 3 ம� ேநர� பய��தா�, ேக� கனா�ர�.
அெம��க ��ெவ� கல�க� இ�����தா� ேமேல
ெச���றன. நா� �ேப� ஷ��� உயர ேபாவைத இ�
�ைற அ�ேக (அதாவ� 10 �.�. ெதாைல�) �ல
அ��ேவா� ர������ேற�. இ�� �தைல� (capital)
ெகா�� வ��ேற� எ�� ஒ�ெவா� கவ�னராக வா����
அ�� ���றா�க�. ஃ�ேளா�டா ம�க��� இ��
இ���ற �தைலகைள எ�காவ� ெகா�� ெச�றா�
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ேதவலா� எ�� ேதா���!
அ�பா��� நா� ெப�ய வா� ���� பண �றா ேபால வர
ேவ��� எ�� ஆைச. அ�மா��� அ�வள�
கனெவ�லா� �ைடயா�. ஏதாவ� ஃ�ேளா�டா
க�ெப��� (ஆர�� ��பைன�� ஓேக) ந�ல மா�ெக��
ேவைல பா��தா� ச�. அ�பா���� ெச�ல� நா�.
ஃேப��� அ�மா� நா�. அ�பா ஃேப��� ப�கேம ேபாக
மா�டா�. அ�மா ஈெம��ட� ச�. இ�த ந�ன கால���
எ�ப� இவ�களா� இ�ப� இ��க ���றேதா?
அ�பா��� மயா�, அ�லா�டா, ரா� எ�� பல
ஊ�க��� ெச�ைன����� பல ந�ப�கைள� ெத���.
வார� கைட���, ஏதாவ� ஒ� ந�பராவ� 1 ம� ேநர
ெதாைல�ேப� அர�ைட உ�தரவாத�.
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ம�றப� அ�பா��� ெப�ய ஆைசக� �ைடயா�. ம�ற
இ��ய�க� ேபால, இேதா இ��யா ���ப ேபாக ேவ���
எ�� ���க மா�டா�. ெப� �ழ�ைதக� அெம��கா��
ெக��� ேபா���வா�க� எ�ற பழைம ��தைன எ�லா�
�ைடயா�. இ�ெனா� ���யமான �ஷய�. “லாவ�யா,
பரதநா��ய�, க�நாடக ச��த� க��� ெகா��
ஆகேவ���” எ�� ஒ� நா�� ெசா�ன��ைல. ஏ�
இ�ப� இ��ய ெப�ேறா�க� ப����றா�க� எ��
ெத�ய��ைல. எ��ைடய க�� கனடா�� இ��கா�.
எ�னமா �� ப�றா� – ��ேயா அ������தா�.
அவைன� பா��� நா� பாரா �ைள�� ெச�யேற�.
ச�, ���யமான கைத�� வேர�. ஏ� அ�மா ப�� அ�க�
ெசா�ல��ைல எ�� ��க� ேக�கலா�. அ�பாைவ�

56

ப��ய� இ�த கைத.
———-000000000—————–
அ�பா�� �ற�த நா� �ச�ப� 15. அ�த நா� 2010 -�
வார��� ந� ெச�ட�� வ�� க��த��த�. அ���
அ�� அ�பா��� 50 வ� �ற�த நா�. அ�பா�ட�
கறாராக� ெசா�� ��ேட�. �ச�ப� 18 அ�� எ�த
�ேரா�ரா�� ைவ��� ெகா�ள� �டா� எ��.
“லா�, எ�ன ேக� ப�ண ேபாறயா? இ�த அைர�
�ழ���� எ�ன ேக�?”
“டா�, ெபா������ பா��க�”
�ச�ப� 18…
‘டா�, ெர�யா? நா� கா� ஓ���ேற�”
“எ�க ������� ேபாக� ேபாற?”
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“எ�லா� ஒ� ச��ைர�” எ�� காைர ஹயா����
�ர��ேன�.
ஒ� ��ய பா��ெவ� ஹா� �� ெச����ேத�. உ�ேள
�ைழ���� அ�பாவா� ந�பேவ ��ய��ைல. அவர�
ந�ப�க� ரா� ச���, ேசக�. மயா� ராம�, ம�,
ேகா��த�, அ�லா�டா ��, கம�, தயான�� எ��
���ப��ட� �ற�த நா� ெகா�டா�ட� கைள க��ய�.
பல ந�ப�கைள ேந�� �க நா�க���� �ற� ச������
அ�ப� ச�ேதாஷ� அ�பா���. ஒேர கா�� அ� தா�
ேபா�க�.
ஞா�� ��வ�� ஹயா��� ெபா�� ந�லப�யாக
ேபா���. மாைல அ�லா�டா, ரா� ந�ப�கைள
ஏ�ேபா��� வ� அ��� ����� ���� வ��
ெசா����ேதா�.
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“ஏ�ப� ஏ�பா� ெச�தா� லா�?”
“எ�லா� ஃேப���தா�. ��க� இ�வ�� அைத
உபேயாக� ப���வ��ைல. ேபான வ�ஷ� வ�த ேபா�
ராம� அவர� ஈெம�� �கவ�ைய எ��ட� ெகா��தா�.
அவைர ஃேப����� ந�பரா��� ெகா��,
ம�றவ�கைள�� ஒ�ெவா�வராக ேச���� ெகா�ேட�”
“ேந�ைற�ேக வ�� ��டா�களா?”
“ஆமா� டா�. எ�லா� ஃேப��� �ல� ஏ�பா�கைள உ�
ந�ப�கேள ெச�� ��டா�க�. ெவ�� ஹயா� ஏ�பா�
ம��ேம எ��ைடய ப��”
“எ�னா� இைத �ட �ற�த �ற�த நா� ப�ைச எ��பா��க
��யா�”.
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வரலா� ெதாட��

�ேஜ – �யா��� இ�ெப�லா� ��க��லாம�
த���ேற� (sleepless in Seattle). ஏதாவ� உட��
�ரசைனயா? இ�ைல. மன� ேகாளாறா? அ��� இ�ைல.
ச�யாக ேவைல �ைட�ப� இ�ைல. அ��� ந�ல ப���
ம��� ஓரள� அ�பவ� உ�ள என��.
�ஜ� பா��ய� – அெம��க�க� �ேஜ ஆ����டா�க�.
�ற�� வள���ெத�லா� �யா���தா�. வா��ட�
மா�ல��ட� என�� அ�ப� ஒ� ப��. க�ேபா��யா
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ெச�றா� ேவைல ���ரேம �ைட����கலா�. இ�� ப�ைச
பேசெலன �ல ைமக�� ெந��கமான கா�க�. அைத
ஒ��ய ப��� கட�. என�� ��ட �ர� ைச���
ஓ��வத�� ெரா�ப �����. இெத�ெக�லா� ெரா�ப
ெசளக�யமான மா�ல� வா��ட�. உதாரண����,
ஒ���� ேத�ய பா�� அட���யான கா�. ேகாைட��
கா�� ேபாவத�� அ�ைமயான இட�.
வா��ட� ப�கைல�கழக��� ப��� �ேலஷ���
ப�ட� ெப�ேற�. �டேவ அர�ய� ச�ட� ேவ� ப��ேத�.
என�� �ட �ற�தவ�க� யா�� �ைடயா�. அ�பா
ேபா���� ேவைல பா���றா�. அ�மா �யா��� ப��
ஆ��ைய. ம��ய வச� ெப�ற ���ப�. ெப��� எ�ற
�றநக� ப���� வ��� வ��ேறா�. ேவைல��
ெச��தா� ஆக ேவ���.
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அ�பா என�� �ரண �த��ர� ெகா��பா�. என�� ச��
அர�ய� ம��� �யாபார� �� ��ரமான க����க�
உ��. நா�, வா��ட� ப�கைல�கழக மாணவ அர�ய�
அைம��� பல பத�க� வ����ேள�. அ�ைமயாக
எ�த வ��. பல க��ைரக� அெம��க/வா��ட�
��ேன�ற�ைத� ப�� எ����ேள�. அெம��கா��
ஏ�ைம இ�ைல எ�� ��க� �ைன�கலா�. ஆனா� ��தர
���ப�க� அ�� ப�� க�ட�கைள ந�றாக
உண��தவ�. பல ந�ெகாைட அைம��க���
உத�வ�ட� �ைறய �� �ர��த� நட�த உத���
ெச���ேள�. அல���க ���ப��ைல – ெசா�ல�
ேபானா� ெரா�ப ெபா����ள அெம��க� �ரைஜ.
எ��ைடய பல நடவ��ைககைள�� ஃேப�����
அ��க� ேபா�� ெச�ேவ�. பல ந�ப�க� ெவ�வாக
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(ைல�����றா�க�!) பாரா������றா�க�. பல ��ய
ந�ப�க� எ��ைடய ப�க�ைத� பா��� ���யாக��
உ�ளா�க�.
2009 வா��� இ���ள ேபா�� த��ைடய
தைலைமயக�ைத �யா������� �காேகா���
மா��வதாக அ�����. எ�ைன� ேபா�ேறா��� அ�
த�பாக ப�ட�. ெகா��� எ��ேதா�. ��யா�� �ட
பா�������க� – எ��ைடய ந�ப�க�ட� ஊ�வல�
ந���ய ஃேபாேடா எ�லா� வ�த�. எ��ைடய ஃேப���
ப�க��� �ட ெப�ைமயாக ேச����ேள�. எ�க�பா
ேபா��ல ேவைல ெச�தா�� எ��ைடய எ���ைப�
த��க��ைல. அ�வள� �த��ர� என��. ஆனா� இ�த
ேபா�� க�ெப� இ��ேக – ெரா�ப �வரமான
�தலா���வ� ெப��சா�க�. எ�ப�ேயா வா��டேனாட63

ேபா�� ச���ைல எ�� �காேகா��� மா��டா�க.
என�� வ�த ஆ��ர����, இ��னா�� ேபா� �ரசார�
ெச�யலா� எ�� �ைன�ேத�.
எ��ைடய இ�த ெபா��பான நடவ��ைககைள பல
��ேபா�� அர�ய�வா�க� பாரா�����றா�க�.
ெசன�ட� ம�யா கா��ெவ� (Maria Cantwell)
ப�கைல�கழக� வ�தேபா� எ� ப�கைள பாரா��
ேப�ய� ப����ைகக�� வ���. அவ�ட� எ����
ெகா�ட �ைக�பட� �ட எ� ஃேப��� ப�க��� உ�ள�.

———-000000000—————–
ேபான மாத� இ�த ேத��� நா� ெரா�ப ச�ேதாஷமானவ�.
இ�ப�தா� ெரா�ப ேசாகமா���ேட�. ஒ� ெப�ய
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��யா�� �ள�பர ��வன���� ேவைல�காக
��ண���ேத�. மா��� மா���, இைணய���
அவ�கைள� ப�� ஆரா��� எ�லா� ெச�ேத�. ெச���
எ�ற ஒ� ந�ப� ��யா���� அேத க�ெப��� ேவைல
ெச�� வ�தா�. அவ�� இ� ந�ல ேவைல எ�� எ�ைன
ேம�� ஊ����தா�.
இ�ட��� �க ந�றாக� ேபான�. அ�த ேமேனஜ�,
ெஜர� எ�� �ைன��ேற�. �க ந�பாக ேப�னா�(�).
ெஜர��� எ�ைன ������ட�. ச�பள �ஷய� �ட
ேப� ������ேடா�. எ��ைடய ச�க ேசைவக�,
��ேபா�� ��தைனக� �க�� ������ட�
அவ�க���. �ல ச��ரதாய ப�க� தா�� ேவைல
உன��தா� எ�ற ேதாரைண�� ேப�னா�க�.
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2 வார� ஆ��� அவ�க�ட���� ��. என��
கா����� ைப��யேம ������� ேபால ஆ���ட�.
��மா 6 ம� ேநர� �மான��� பற�தா� இேதா
��யா��. ஒ� நைட (பற) ேபா� பா����டலாமா
எ���ட� ேதா��ய�. பாழா� ேபான ெஜர�, ஒ� ����
கா�� �ட� தர��ைல.
ெச���ைல அைழ�ேத�.
“ெச���, 2 வாரமா��� ஒ� க�த�, ஈெம��
எ����ைலேய”.
“சாய�காலமாக ���� ����. HR ல �சா������
ெசா�ேற�”.
ெச��� �� �����ேபா� என�� ம�ய� 3:30 ம�
தா�. ����ேட�.
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“ெசாத���டேய �ஜ�. ெரஃபெர�� ெச�ல இ���தா�”
“ச�யா�தாேன ேபா�� இ�ட���. இேதா ேவைல
எ�றாேன ெஜர�”
“அ��ல�பா. உ��ைடய ஃேப��� ல எ�ன ேபாட���
�வ�ைதேய �ைடயாதா?”
”அ�ப� எ�ன ெச���ேட�? எ��ைடய ச�க
ந���ைகக�தாேன அ�ல இ���”
“��� உ� ச�க ந���ைகக��! ச�, அ�த ம�யா�ட�
எ�ன ஃேபாேடா? அவ ெடமா�ெர�. உ��ைடய
பா�ைவக� இ��சா�யாக இ��க இ� வா��ப���ற�”
“என�� ஒ��� த�பா படல”
“�ஜ�, � ஒ��� ஆ�ச�னாேவாட ேபா� ���கல. ச�,
அெத�ன ேபா�� எ���� ஃேபாேடா�க�?”
”ச�, எ�ன ெச�ய ேபா�றா�க�”
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“உன�� இ�த ேவைல �ைட�கா�. சா�� ேபா�� ெசா��
ெல�ட� அ��� ��வா�க�”
“நம� ச�ட� இட� ���கா�. நா� �ட மா�ேட�”
“அெத�லா� � ேவைல�� இ��தா� ஹரா�ெம�� எ��
வழ�� ெதாடரலா�. இ�ப �� ெமா�� ��வா�க�. உ�
ேக� �� �ஜ�. ேபசாம உ� ஃேப��� ப�க�கைள
அ���� வ�ைய க����. �ைற�தப�ச� அ��த
ேவைலயாவ� �ைட���. ைப.”

68

��யாத மா�ற�

ந�ல ேவைள அஷா�� எ�ற அெம��க� பாட� வ�ததா�
எ� ேதா�க��� எ� ெபய� ஷா�� எ�� ெசா�ல வ�த�.
இ�லா��டா� எ�ப� மா������ எ�� �ைன���
பா��கேவ ச�கடமாக இ���ற�.
�காேகா�� வ���� என�� 15 வய�. என�� 12 வய��
��யா ம��� 9 வய�� அ�தா எ�� இ� த�ைகக�.
என�� ப� டா�ட� ஆக ேவ��� எ�� ஆைச. என��
��க� ���� �க�� �����. தட தடெவ�� ேமேல 69

ேபா�� ர�� அ�வ�ெபா�� ச�த�ப���னா��,
அ�ப�ேய ��க� ஏ�ைய� பா���� ெகா�ேட
இ��கலா� எ�� ேதா���. ெவ��� கால��� ��யா
அ�தா�ட� என��� த��� �ைளயா���க� ெரா�ப
�����.
ஒ� �ைற �காேகா ������ எ�ைன� ப�� ஒ�
உய��ைல� ப�� ேப��� ேபா���� ெவ�ற�ட�
ெப�தாக ஃேபா�ேடா�ட� ேபா�டா�க�. �காேகா�� ஒ�
வ���� ேவைல ெச��� அ�பா��� ெரா�ப ெப�ைம.
அவ� ெரா�ப ெபா�ைமயான ம�த�. அவ� உலக� அவர�
வ��. ெரா�ப உைழ�பா�. எ�ெபா��� 8 ம���தா�
ேவைல����� ����வா�. உ���� எ�ற �றநக�
ப���� நா�க� வ��� வ��ேறா�. பல நா�க� அ�பா
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வார கைட���� ேவைல��� ெச�� ��வா�. அ�க�
எ�க��� பாட� ெசா��� த�வ��ைல.
��� கால�க�� �காேகா ெரா�ப �ைற�� கா�ற���
க�ட�ப����. அ�ெபா�� அ�பா ���� வ�வத���
��யா ம��� அ�தா ��� ��வா�க�. என��, ஏதாவ�
அைஸ�ெம�� இ��� ெகா�ேட இ����. அ�பா��
அ�மா�� அ�க� ேப� ெகா�� பா�����ைல. ஆனா�
அ�க� ச�ைட�� ேபா��� ெகா�ள மா�டா�க�.
���� அ�க� ஆ��ல�தா� ேப�ேவா�. ஏென�றா�
அ�மா அெம��க ெப�. அ�பா ஆைன க�����
ச���ததாக� ெசா����ளா�. ஆ� (எ� அ�மா)
ேவைல��� ேபாக��ைல. எ�கைள அ��ட� கவ����
ெகா�வா�. எ�க� �வைர�� ���� ���� ெச�வ�,
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���� மாைல ����� ���� அைழ�� வ�வ�
எ�லா� அ�மா�� �ன அ�வ�க�. ெரா�ப ������
அ�மா. ஆனா� இ�வைர ஆ�ட���� அ�
வா��ய��ைல. அெம��கா அ�மா இ��தா� இ� ஒ�
ெசளக�ய�. எ��ைடய இ��ய ேதா�க�
அ�மா�ட���� அ� வா��யைத� ப�� �ைறய கைத
ெசா��� ேக���ேள�.
வார� கைட��� �மா� வ���, ஹா��, ம��� பல
இட�க��� அ�மாதா� கா�� ஓ�� அைழ��� ெச�வா�.
அ��த வ�ட� கா� ைலச�� ெட�� ெகா��க ேவ���.
———-000000000—————–
அ�� ஆ� ஏேனா ப���� மாைல வர��ைல.
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எ�ப�ேயா ேதா�க�ட� அவ�க� கா�� அ�தா,
��யாைவ அைழ��� ெகா�� �� ����ேன�. ����
ஆ� இ�ைல. அ�மா�� கா�� இ�ைல. அ�பா���
ஃேபா� ேபா�ேட�.
“டா�, ஆ� எ�காவ� ேபாவதாக உ�க�ட� ெசா�னாரா?
காைல�� எ�கைள �ரா� ெச��� ேபா� ஒ��ேம
ெசா�ல��ைல”.
“ெத�யாேத ஷா��”
“டா� ���ர� ����� ���� வா�க. நா� அ�தா,
��யாைவ சமா���ேற�. அத��� ஆ� ������டா�
ஃேபா� ெச��ேற�”
மாைல ஆ� ம��ேக வ�த அ�பா எ�ெக�லாேமா ஃேபா�
ெச�� பல�ட� ேப�னா�. நட�� ெகா�ேட ேயா��தா�.
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அ�தா, ��யா�ட� ஆ�த� ெசா�னா�. என�� எ��ேம
��ய��ைல. ஆ� எ�ேக?
நா� எ� ேஹா�வ�� ெச���� ஃேப��� தள� ெச��
�ல ��ன ��� �ஷய�கைள ேதா�க�ட� ப����
ெகா�ேட�. �ற� இர� சா���� ேபா� அ�பா�ட�
ேப�� ெகா��ேத�.
“டா�, ஆ���� உ�க���� ஏதாவ� ச�ைடயா?
ஆ�� அ�மா ெட�ரா��� இ���றாேர, அ�ேக ெச��
��டாரா?”
“ேநா.. ெட�ரா�� ஃேபா� ேபா�ேட�. ஆ� அ��
ேபாக��ைல”
“ஆ�� ேதா� ஆ���யா ��வா���� இ��பாேர,
அ�� ெச����பாேரா?”
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“அ��� ேக�� ��ேட�. ஆ� அ�� ேபாக��ைல”.
”டா�, இ� �ேர�யாக படலா�. அ�மா�ட� உ�க���
ஃேப����� ெதாட�� உ�டா?”
“ஆ�ட� என�� எ��� ஃேப��� ெதாட��? அ� ப��
ேதாழ�/� க�ட� ெதாட�� ைவ��� ெகா�ள�தா� எ��
�ைன�ேத�”
“டா�, ஆ�ட� நா� ��மா ஃேப��� ெதாட�� ஒ�
ேதா�யாக ைவ��� ெகா�� இ��ேக�. ஆனா�,
ஃேப��� �ல� ெதாட�� ெகா�ள என�� எ�ன
அவ�ய�?”
ச� எத��� ஆ�� ஃேப��� ப�க�ைத பா��கலா� எ��
நா�� அ�பா�� ��� ெச�ேதா�.
ஆ� அவ�ைடய உய��ைல�ப�� ந�ப� ஜா��ட�
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கட�த 8 மாத�களாக ஃேப��� ெதாட�� ைவ���ளா�.
வா��ைக �க�� ேபார���ற� எ��
அ�கலா������றா�. ஜா� அவ�ைடய இர�டாவ�
��மண������ �வாகர�� ெப�றைத ெசா�����தா�.
அ�மா ஜா��ட� ��ெர�� ஓ� ேபா���டா�.
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அ�வள� �மா�� நா�

�ரா�.
இ�ப��தா� எ� ப�� ந�ப�க� எ�ைன அைழ�ப�
வழ�க�.
ஆரக� மாகாண��� உ�ள �வ��ட� நகர அெம��க�க�
�ர�ைய இ�த அள�� ��� ைவ��த�� ந��
ெசா�ல�தா� ேவ���. அ�வ�ெபா�� எ�ைன
அவ�க� ரக�யமாக ‘Nerd’ எ�� கெம�� அ��ப�
என��� ெத���. எ� ���சா��தன�ைத� பா���
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அவ�க� ெபாறாைம அைடவ�� என�� ெப�ைம.
என�� PS3 ம��� X-Box அ���ப�. ச�ப��� எ�
த�ைத MacBook Air வா��� ெகா��தா�. �ைளயாட
ம��ேம ஒ� ரா��ச �� ேவ�. எ��ைடய ெப����
ஒ� ெட� உலகேம உ�ள�!
ெசா�லேவ மற�� �ேடேன – என�� 16 வய�. எ�
அ�பா இ�� ஒ� ைஹெட� க�ெப��� �ர�ெட��.
நா� �டா�ேபா��� ப��க ேவ��மா�. ேல� ேபைஜ�
ேபால �ரகா��க�மா�. ஒ�ெவா� �ற�த நா����
ஏதாவ� ஒ� ��ய கா�ெஜ� உ��.
எ� அ�மா ஆரக� மா�ல அரசா�க��� ேவைல
ெச��றா�. அவ�ைடய ஆ�தான இைணய ஆ��ய� நா�
எ�றா� பா��கேள�. அ�மா��� ெச�ற மாத�தா�
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���ட� ெசா��� ெகா��ேத�. இ�ப�தா� எ� அ�மா
ஒ� வ�டமாக ஃேப��� உபேயா��கேவ பழ���ளா�.
இ��� இ��யாைவ� ப��ேய ேப� ம��� ஜா�! பல
வ�ட�க� �வ�ட�� வ����ளதா�, ஏராளமான இ��ய
���ப�கைள எ� அ�பா அ�மா���� ெத���.
ேந�� அ�ப��தா�, எ� �ற�த நா��� வ�த அ�பா��
ந�ப�க� அ���� த����டா�க�. எ�ன ெச�வ�,
என�� அ�பா வா��� ெகா��த ஐேப� ���த�. அதனா�,
இ�த ��ட�ைத ச���� ெகா�ள ேவ����ள�.
”எ�ன �ர�, இ�ெட�ெந��� எ�ன ���? நா� ெவ��
ஈெம�� பா���பா”.
“�ர�, ைம �மா�� ய� ேம�. எ�ன �டா�ேபா���
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ைபேயா நாேனா ெட�னால� ப��க� ேபாறயாேம!”
“எ�க ���� உ�ள பல Mac கைள இைண�க ேவ���.
ச�ம�� ஃ��யா இ��தா ெச�� ���கறயா �ர�”
இ�ப��ப�ட அ�ைவக�.
ந�ல ேவைள, ேக� ச��ரதாய�க��� �ற� எ��டைய
ந�ப�க�ட� ேந�ைறய ெபா�� பல multi-player
��ேயா �ைளயா���கேளா� ந�றாகேவ இ��த�. ஒ��
ெசா�ல ��ைலேய – டா�, ேந�� ச�� க��பா�கைள�
தள���. �ற�தநா� ெகா�டா�ட�க�� ம�
அ�ம��தா�. அ� ச�யா த�பா எ�� இ�ப ெசா�ல�
ெத�ய��ைல.
இர� ப�� ம��� அ�பா ஏேதா ஒ� ந�ப�ட� ெரா�ப
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ேநர� ேப����, அ�மா�ட� ேபா��ேல����
ேபாவதாக� ெசா�னா�.
“�ர�, எ��ைடய பைழய ந�ப� ���� ஒ� ெந��க�.
நா�� ம���� அ�� ெச�� காைல வ�� ��ேவா�.
அலா�ைம ஆ�� ெச����� ப���� ெகா�. ”Enjoy the
rest of the evening” எ�� ெசா�� �ற�ப�டா�க�.
———-000000000—————–
எ�ப� �கெர�ேட ���காத ��� ேபா��� ேச��தா�?
�வ�பாக ஆறைர அ� உயரமான அவ�, “��, ேந��ர�
எ�ன ஆ�ய�? ஏ� அலா�ைம ஆ�� ெச�ய��ைல?”
”ெசா�ச� ���� சா������� ப���� ேபா� மற��
����”.
“இ� ஒ� �� சப��. அ�க� ���ேட �ைடயா�. எ�ப�
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நட��� எ�� எ�க��ேக �ய�பாக இ���ற�”.
“�ரா�, ��க� அ�க� கா�ெஜ�கைள ����பவ� எ��
உ�க�பா ெசா�னா�. உ�கள� அைன�� கா�ெஜ���
களவாட�ப���ள�. அ��ட�, ெசா�ச� நைகக�,
பா���, �ெர�� கா���”.
“�”
“��க� த�யாக இ��க� ேபாவைத யா��காவ�
ெசா���களா?”
“ஓ கட�ேள.. ஃேப����� எ� ந�ப� �ர�ச��� ஒ�
ெச�� 12 ம� வா��� அ���ேன�. அவ�
எ�ெபா��� ஆ�ைலனாக இ��பா�”.
“ஈ� �ரா�. அைத உ�கள� ஃேப��� �வ���
எ����களா?”
“அ�ப��தா� �ைன��ேற�. ச�� �தான� ேவ�
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�ைறவாக இ����”.
“ச�, உ�கள� �கவ� எ�ப� ��ட��� ெத�ய வா���
இ����? உைத��றேத”.
“���, எ� ஃேப����� �கவ� எ�லா� �ைடயா�”
“ேந�� உ�க� �ற�த நா� பா�� எ�� அ�பா ெசா�னா�.
ந�ப�கைள எ�ப� இ�ைவ� ெச���க�”
எ�ன ெச�� ெதாைல�� ��ேட�!
“���, ேந�� இ�ெனா� ெப�ய தவ� ெச�� ��ேட�.
எ�க� ����� வர வ�ைய ஃேப�����
ந�ப�க��காக ��� ேம������ எ��ைடய �வ���
ேப�� ெச�ேத�. எ�ன �ைன�ேத� எ�� என�ேக
��ய��ைல”.
“�ரா�, ச�ப��� ச�யாக ெத�யாத யாைரயாவ�
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ஃேப����� ந�பரா��� ெகா���களா?”
“ெஜானாத� எ�� ஒ�வைன ச�யாக �ைன��ைல.
எ��ட� 6 வ� வ���� ப��தவேனா எ��
ச�ேதக��ட� ந�பனாக ஒ��� ெகா�ேட�”.
“�ரா�, உ�க� ஃேப��� ப�க�ைத� கா�����களா”
�டா�ேபா��� ப��� ேல� ேப� ேபால வர ேவ��ய
ெரா�ப �மா�� ைபய� நா�.
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வ��ைற

யாராவ�, ேபா�� ேபா�� ம���வமைன����� த�
கைதைய� ெசா�வா�களா? உட�ெப�லா� வ� உ��
ேபா�ற�. அ��� இ�த எ��� (AIIMS)
ம���வமைன�� அ�வ�ெபா�� எ��ைடய வா���
ஏ� ��� ேபா�, ���க���, வ� ப�மட�காவ�
ேபால� ேதா���ற�. எ�ப� இ�த ம���வமைன�� வ��
ேச��ேத�? அ�த� கைதைய� ெசா����, ச�� ��ன�
உ�க���� ேதைவ எ�� �ைன��ேற�.

85

�� ����� �ற�� வள��தவ�. ல�ப� நக��தா�
(Lajpat Nagar) ப��ேத�. �ற�, க����� �����தா�
– தயா� �� (Dayal Singh College) க���. ெப�தாக
ஒ��� ப���� ���க��ைல. க�ைத ெக�டா� காம��
ப�ட�தா� எ�� ைவ��� ெகா���கேள�. ப���,
இ��� அ���, �ல ��ன ேவைலக���� ��, கட�த 5
ஆ��களாக ேந� �ேள�� (Nehru Place) ேவைல.
ப�க��ேலேய �ரா� எ��ேள�� (Chirag Enclave) ஒ�
வாடைக ��தா� எ��ைடய த�ேபாைதய சாதைன.
எ��ைடய ெப�ேறா�, ����� தா� இ���றா�க�.
�கா���, (Vikaspuri) எ�னேவா இ�ெனா� ஊ� ேபால�
ேதா��யதா�, நா� வாடைக�� ��ைட ஆ�ஸு���
ப�க��ேலேய எ���� ெகா�ேட�. ப�� ப���� ேபா�,
எ�க� �� எ�னேவா, ல�ப� நக��தா� இ��த�,
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�ற�தா�, அ�பா �கா����� ேவ� ��ைட வா�க,
அ�� மா�ேனா�. அ�பா���, இதனா� ச�� ேகாப�
தா�. பண��� அ�ைம ெத�யாதவ� எ�� ��� இ���
ஓய��ைல.
எ��ட� ல�ப� நக�� ப��த ஒ� 10 ந�ப�க� தயா�
����� ெதாட��தா�க�. இ��� ெச�ேப�, எ�.எ�.எ�,
ம��� ஃேப����� எ�கள� ����� அர�ைட
ெதாட��ற�, வார� கைட���, ��மா, அ�, இ�ெவ��
ஜா�யான ெபா��ேபா��� ெதாட��ற�.
ஆ�ப����� வ�த அ�பா, அ���� ��டா�,
“யா�டா இ�ப� கா�� �ரா���தனமாக அ���
ேபா�ட�? ச�யாக இ��� எ�தைன நாளா�ேமா?”
அ�மா�� அ�பாேவா� ேச��� ெகா�டா�.
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“ஒ��காக �கா����� எ�கேளாட இ�����தா
இ�ப�ெய�லா� ஆ�����மா?”
அ�மா�� கவைல ���தா��, எ��ைடய �ைல,
�கா������ இ�ப�ேய ஆ������ எ�ேற
ேதா���ற�. எ�காவ�, க�யா�ம��� இ�����தா�,
நா� த���� இ��கலா�. இ�ேம�, ஃேப����� 500
�.�. –��� யாைர�� ந�ப�களா�க� �டா�.
எ��ைடய ெத����ய ந�ப� �மா�, ஒ� �ஷய�
ெசா�ன �ற�, எ��ைடய மன���, இ�ப� ஒ�
ேயாசைன ஓட� ெதாட��ய�. வழ�கமாக, வார�
கைட���, எ��ைடய ந�ப�க� எ� �����
வ�வா�க�, அ�ல�, நா� அவ�கள� ����� ெச�ேவ�.
ஏதாவ� ச�ைப �ஷய���காக ஒ� பா�� ஏ�பா� ெச��,
�ற� ஊைர ���வேத ேவைல. இத�காக, ேமா��, �மா�, 88

ேஷக�, உ��, இ��� �ல�, வார� ��வ�� ஃேப���
அர�ைட��, ஏதாவ� ஒ��� வ�� ����.
ேபான வார� எ�னேவா அ�ப� நட�க��ைல. யா�� யா�
������ ெச�ல��ைல. ேமா�� ��யானா ெச��
��டா�. ேஷக�, த��ைடய ���ப ஃபா�� ஹ�ஸு��
ெச�றா�. �மா�, உட�� ச���ைலயா� (அவ�ைடய
ஃேப��� �ேடட����� ெத��� ெகா�ேட�_).
உ��ைத ���க�. அவ� �ல வார�க� வர மா�டா�.
இ�ெபா�� ேதா���ற�. ஒ��காக �கா���
ெச����கலா�. அ�மா ����ேக வ�வ��ைல எ��
ெச�ேப��� �ல���� நா� ெச�ல��ைல. அ�த ச�
இர�, சா��� கா��ெல�� –��� ெச�ேற�. அ�ேகேய,
ெசா�ச ேநர� உலா�����, ஒ� ��ைப இ�� ��மா
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பா������, இர� 11:30 ம���, ��ைட ேநா��
நைடைய க��ேன�.
ெசா�ல மற�� ��ேடேன. ெமா��த�, எ��ட�
ப���� ப��தா�. �மா���� �ட� ெத���. �மா�
அவைன எ�ெபா��� ’ெம�ட�’ எ�� ��ட� ெச�ய
ெரா�ப�� ேசாகமா� ��வா�. நா�, அவ�ட� அ�தைன
�ம���காததா�, எ��ட� பழக �ய���பா�. அவ�
தயா� ����, தாவர�ய� ப��தா�. ஃேப����� ஒ� 6
மாத�க� ��� ந�� அைழ�� அவ�ட���� வ�ததா�,
ஒ��� ெகா�ேட�. அவ�, இ�ெபா��, அவ�ைடய
���ப கைட�� ேவைல ெச�வதாக� ேக��� ப�ேட�.
�மா�, எ��ட� ெமா��த� ஃேப����� ந�பனா�
இ��பைத� பா���, “எ��� உன�� ெம�ட� ெதாட��?
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ேதைவதானா?” எ�� ெச�� அ��� க��ேப���
பா��தா�. நா� ��� ��ேட�.
சா�������� அ��ர� ெவ�ேய வ�� �����
நட�ைக��, ெமா��தைர ச���ேத�. அவ� எ�ைன�
பா��� ஹேலா �ட ெசா�ல��ைல. ஏேதா �ழா� ேபா�ற
ஒ� ஆ�த�ைத எ� ���� ஓ�� அ��தா�. �ைல
�ைல�� எ�����பத�� ��, எ� தைல��, கா��
எ�� பல இட�க��� அ� �ழ, நா� �ைன�ழ�ேத�.
ெமா��த���, ���ய�க�, �� �����, கட�த
��பதா��களாக ச�யாக நட�த�ப�வ��ைல எ�ற
க��� உ��. 1984 �� ��� ரகைள�� ���ய�க�
தவறாக தா�க�ப�டதாக �ைன�பவ�க� ஃேப�����
உ�வா��ய ���க�� எ�லா� அவ� ஒ� உ���ன�.
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��ன ��ன ���ய தா��த� கைதக�, அவ� த��ைடய
�க�� �வ��� ப���� ெகா�ள, என�� அ�த ெச��க�
வ�த வ�ண� இ��தன. �த��, �லவ�ைற நா�
ப��தா��, நாளைட��, அ� ஒ� �ர�சார� ேபால�
ேதா��ய�. ஃேப��� �ல� ெமா��த��� நா� இ�த
வைக �ர�சார�தா� �ைசமா��ட ேவ�டா� எ�� ெச��
அ���ேன�. அவ�ட���� எ�த ப��� இ�ைல.
கட�த �ல மாத�களாக, இ� ேபா�ற �ர�சார�க��
எ���ைக ���ெகா�ேட வ�த�, என�� எ��சலாக
இ��த�. ெமா��தைர Unfriend ெச�ேத�.
ம���வமைன�� வ�த �மா�, “ேபா�� ெமா��தைர
���� �சா��தா�களா�. நா� ெசா�ேன� இ�ைலயா?
ெம�ட�ட� ெதாட�� ேவ�டாெம��”
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“�ஷய�ைத� ெசா��. எத�காக எ�ைன அ�ப�
அ��தானா�?”
“ஃேப����� � அவைன Unfriend ெச�தாயா�.
அவ��� ெபா��க��ைலயா�. உ�ைன த���ேத �ர
ேவ��மா�. � வா��ய அ� உன�� ச�யானதா�.
���ய�க�� �ைலைய ���� ெகா�ள ��யாதவ�க�
த���க� பட ேவ��மா�”
இ�ெபா�� ������கலா� – ஃேப����� இ�ேம�
எ��ைடய ந�ப�க� �ைற�தப�ச�, �������� 500
�.�. த�����தாேல, ஒ��� ெகா�ேவ�. எ�தைன
க��பாக இ��தா��, ர�ேல� வ�� Unfriend
ெச�தத�காக, �ைற�தப�ச� உைத�க மா�டா�க�!
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உட� நல�

கனடா�� �க அழ�ய மா�ல� ���� ெகால��யா.
எ�க� ஊ��, கா�க��, Beautiful British Columbia எ��
ேபா������. ��மா ஒ� அல�ட��காக
ேபாட�பட��ைல. உ�ைம�ேலேய, அ�வள� அழ�.
ஒ� �ற�, ப��� மகாச���ர�. ம��ற�, ப�தா��ய,
�க உயர மைலக�. ெதா�ட இட��ெல�லா�, ந�க�,
ஏ�க�. ��க� பா���� ஹா��� �ைர�பட�க��
அழகான கா��க� இ�ேகேய படமா�க�ப�� வ�தன.
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எ�க� டால�� ம��� ஏ�ய�ட�, அெம��க�க� இ��
பட� ���க வ�வைத �ைற��� ெகா����டா�க�.
ந�ல ேவைள, 2010 -ஆ� ஆ��, ���கால ஒ�����,
(Winter Olympics) எ�க� ஊ�� நட��, உல��� இ�த
ப���� அழைக அ�ய ஒ� வா��� �ைட�த�. ஆனா�,
���கால���, உைற��, எ��� ப�மயமா� இ��பதா�,
உ�ைமயான அழைக� பா��க ேகாைட கால� வைர
ெபா�����க ேவ���.
ப�ன� (Burnaby, BC) எ�ற வா��வ� (Vancouver, BC)
�றநக�, நக�� வா�� எ��ைடய ெபய� ஆன��
வரதராஜ�. வா��வ���ள ஒ� வ���� என��
ேவைல. 20 ஆ��களாக, கனடா�� வா�� என��,
ஆ��� ம��� வ�� எ�� இ� �ழ�ைதக�. ஆ�����
22 வயதா�ற�. இ�கைத ஓரள��� எ�ைன� ப��

95

இ��தா��, ெப��பா�� ஆ���ைய� ப��ய�.
அவ� கனடா�� ப���ப��� ����, �.�.
ப�கைல�கழக���, இைச�� ப�ட� ெப�றவ�.
அவ�ட����, ேம�க��ய இைசைய ெகா�ச� நா��
க��� ெகா�ட� உ�ைம. ஆ����� �யாேனா வா��க
ந�றாக வ��. அவ� ேஷா�� (Chopin) வா��தா�,
ேக��� ெகா�ேட இ��கலா�. கேன�ய �யாேனா இைச
ப��ைசக� எ�லாவ����, ப�� ப���� ேபாேத ேத�
��டா�. பல இைச� ேபா��க��� ப�� ெப�றா�.
என�� இைளயராஜா�� இைச, �க�� �����.
எ��ைடய ஃேப��� ந�ப�க�, ெப��பா�� ராஜா
இைச� ��ய�க�. ராஜா�� ராக ஜால�க�. ��ன�
இைச எ�� எ�ெபா��� ஏதாவ� அலச�. என�� ���த
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ெபா�� ேபா�� ராஜா�� இைசய� ப�� ெத���
ெகா�வ�, ம��� ர��ப�.
ராஜா�� ர�க�க�, ப�ேவ� �ைற�� இ��பவ�க�.
டா�ட�க�, ெம�ெபா�� வ��ன�க�, ப�கைல�கழக�
ேபரா��ய�க�, வழ�க�ஞ�க�, ப�� ஆ��ய�க�,
���ய� வ��ன�க�, எ�� பலதர�ப�டன� உ��.
எ��ைடய ��ன��� ம�றவ�க�� ��ன���
ேவ�ப�டா��, ராஜா�� இைச ஒ� பாலமாக உ�ள�. ஒ�
�ைற, ���ைற�� �பா� ெச����த ெபா��, அ��
ஒ� எ�ெண� ��வன��� ெபா�யாள�, ம��� ராஜா
ர�க� ஒ�வைர ச���க ேந��த�. இவைர ஃேப��� �லேம
என��� ெத���. ெசா�னா� ந�ப மா���க�. ஒ� 6 ம�
ேநர� ராஜ ச��த� ம��ேம ேப�ேனா�.
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அேத ேபால, நா� ஒ� �ைற இ�ெனா� ராஜா ர�கைர,
ெஜ�வா�� ச���ேத�. இவ�, அ�த ஊ�� ஒ� ��ய
�யாபார� நட���றா�. மாைல 8 ம��� ேம�, எ��ட�
ராஜா இைச ப��, ேபச வ�தா� இ�த ஃேப��� ந�ப�.
இர� 12 ம� ேநர� வைர, பல இைச �ஷய�கைள
ேப�ய� இ��� �ைன�����ற�.
ஆ���, க��� ���� த� ேதா�க�ட� 2012 நவ�ப�
மாத���, ேக���� (Camloops, BC) எ�ற அழகான ஒ�
ஊ��� ���ைற�காக� ெச����தா�. �.�. –��
பா��� ர��க பல �� அழகான இட�க� உ�ளன. ேகாைட
���ைறக��, ம��� �ல ���ைற நா�க��, பல
ஊ�க��� ���ப�தா�ட� ெச�வ�, இ�� பழ�க�.
அ�த அச�பா�த� அ�த 2012 நவ�ப� மாத��� நட�த�.98

ஆ��� ெச�ற கா� ஒ� �ப�����ளான�. ந�ல ேவைள,
யா���� ெப�ய அ� ஒ��� இ�ைல. ஆனா�, அ�த
�ப��� தா�க� இ��வைர, அ�த கா�� ெச�ற எ�லா
ெப�க���� ஏேதா ஒ� வைக�� இ��க�தா�
ெச��ற�,
ஆர�ப���, ஆ�����, இ� ஒ� ெப�ய ஷா�காக
இ��தா��, ேபாக� ேபாக அ�த �ப���, ம�ற
�ைள�க� ெம�வாக� தைல ��க� ெதாட��ய�.
ெசா�லேவ இ�ைலேய. ஓ�� ெச�ற ெபா��, ���ேக
வ�த ஒ� ேவைன த���க� ேபா�, க��பா�ழ�த கா�,
சாைல�� ப�கமாக இ� �ைற உ��� ��றதா�.
ஆ�ப�����, �த� ���ைச அ��� ���, ஃ��ேயா
(Physiotherapist) ஒ�வைர� பா��க� ெசா�� ��டா�க�.99

�ல மாத�க� மஸா� ெச�� ��டா�க�. ஓரள� பய�
இ��தா��, அ� தா�கா�க� பயைனேய அ��த�.
�ேக� எ��� பா��த��, ஆ����� இ� �� ����
தக�க� பா��க�ப�ட� ெத�ய வ�த�. டா�ட�க�
ஃ��ேயா ���ைச நட���க�, ச�யா���� எ��
ெசா�� வ�தா�க�.
அ�ப� ஒ��� நட�க��ைல. 21 வய� ெப� அ�க
நடமா�ட� இ�லாம� த��ப� த�ைதயான என�� �க��
க�டமாக இ��த�. ஏதாவ� �ர�தர ��� �ைட�காதா
எ�� ஏ�� ெவ��� ��ேட�. எ��ைடய ேவைல ம���
ஃேப��� இைச அலச�க� ெதாட��தன.
2013 ேம மாத� 21 -ஆ� ேத�. எ�ன ேதா��யேதா
ெத�ய��ைல. ஏ� ராஜா�� ஃேப��� டா�ட�
ர�க�க�ட�, ஆ����� �ர�ைனைய� ப��� ேக�க� 100

�டா�? �த��, எ�ன �ைன��� ெகா�வா�கேளா எ��
தய��னா��, கைட��� ��� டா�ட� ர�க�க���
ஃேப��� �ல� �ர�ைனைய �ள��, ஏதாவ� வ�
ெசா�ல ���மா எ�� ேக����ேத�.
டா�ட� தன�சய�, ஆமதாபா�� வ���� ஒ� ராஜா ர�க�.
இவ�, �வரமாக ப�� எ��னா�. இள� ேநாயா�க���
ச�� மா�ப�ட ஃ��ேயா �ைறக�� ஆமதாபா��
ெவ�� ெப���ள ஒ� ���ைச அைம�ைப� ப��
எ�����தா�. ஆனா�, இ�த அைம��� ெப�ய
கா������ ப��ய� எ�ற ��க� இ��பதாக��
எ�����தா�.
ஜுைல 2013: ��ட பயண����� �ற�, ஒ� வ�யாக
ஆமதாபா� அைட�ேதா�. டா�ட� தன�சய�, �மான

101

�ைலய� வ����தா�. உ���� பல�ட� ேப�,
எ�ப�ேயா ஆ����� ஜுைல ���ைச ெதாட�க����
ஏ�பா� ெச����தா�.
ெச�ட�ப� 2013: ��� மாத ���ைச��, ஆ���யா�,
�யமாக எ�லா ேவைலகைள�� ெச�ய ���ற�. இ���
�ல நா�க� ஃ��ேயா உட�ப���க� ெச�� வ�தா�,
����, 4 ம� ேநர� �யாேனா வா��தா��
�ய���ைல எ�� டா�ட�க� ெசா�னா�க�.
இ�� ஃேப���கா, இைளயராஜா�� இைசயா, யா��
ப�� ெப�� எ�� ெசா�ல� ெத�ய��ைல.

1
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Free Tamil Ebooks –
எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���
ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத��
வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ
இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க��
ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர
�ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க�
த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
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ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா�
�ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய
க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��
����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�.
இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ
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�க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள�
ப��க உத�� க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த
ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,
ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த���
எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப�
ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��
����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative
Commons எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��.
இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய
�ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த
����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண���
ச�ப��ய த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
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த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல
அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப���
ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��
ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம���
�� இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�. 107

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� ��
ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா���
அவ�கள� ப��க� �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�
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பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��.
வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத���
�ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத�
�ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���
����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
����தக�கைள இலவசமாக� ப��ற�க�(download)
ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட
��தக�கைள யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக
வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
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��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������ வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற
wordprocessor-� ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா��
எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1.ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�
பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2.த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��
உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3.ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
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����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com
எ�� �கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�
ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர
ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள
உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook
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reader ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான
ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள
எ����தா� நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�
அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,
அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
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ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook
readers ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள
ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத��
த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
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2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons
உ�ம��� �� அவர� பைட��கைள ெவ���மா�
��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
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த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles
ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com
எ�� வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள
ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய
��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க���
க��களான Desktop,ebook readers like kindl, nook,
mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ��� ப����
வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���
��தக�க� அைம��.
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இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக�
ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக
மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக
ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள
�கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative
Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப��
எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.
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http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��
ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.

2
118

உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம
உ�க� பைட��கைள ���லாக ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com
/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com
/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த��
��ேய��� காம�� உ�ம� ப�� -
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http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக
ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க�
பைட��கைள ���லாக மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
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1. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர
4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
5. �� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc
வ�வ�க��. அ�ல� வைல�ப�� / இைணய
தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)
இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com ��
��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.

——————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
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���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? த��� காெணா� – https://www.youtube.com
/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly
/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum
/freetamilebooks
ந�� !
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