ஆ�ஷா
ஆ�ஷா
இரா.நடராச�
���� ெ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:
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 வழ�க�ப��ற�.

உ�ளட�க�
அ��க�
�� �பர�
இரா. நடராச�
ஆ�ஷா
ம���ைர
Free Tamil Ebooks – எ�கைள� ப��
உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

அ��க�
க�� – வா��ைக – அ��ய�
�ைன�கைதத��� ஒ� ல�ச� �ர�க�
��பைன ஆன ��நாவ� என� ேபா�ற�ப��
ஒேர பைட��, ���படமாக��,
பைட�கைதயாக��, �� நாடகமாக�� பல
�ற�க� எ��த கைத. கைணயா� ��நாவ�
ேபா���� 1996� �த� ப�� ெப�ற
��நாவ� தா� இ�.
ப����ட�க�, ப���ட�க� ஆ���டன
அ�லவா… இ�த யதா��த�ைத
ேபா��உைட�� த�� �ழ�� ம����� (8
ெமா�க�� ெமா� ெபய��க�ப��)
உலெக��� க�� ஆ�வல�க��
மனசா��ைய �ர���ேபா�ட ஒ� இய�க�
இ�த பைட��.
இ��� ல�ச�கானவ�கைள க�� ���த

�ம�சன� பா�ைவ��� இ���� ச��வா��த
பைட��, இரா. நடராசைன, ‘ஆ�ஷா
நடராச�’ எ�ேற அ�ய ைவ�த கைத.
– கைணயா� வ� – ெஜரா�� எ��� பல
��ேப� பல ஆ�ர� ேப��� வா��க
அ�ேபா� ��ெமா��தா�க�.
– �ேநகா ப��பக� இர�� �பா��� ஒ�
�� த� �லாக� ெகா�� வர ஒேர
வ�ட��� ஒ�ப� ப���க� க�ட�.
– �க� �த� வாச� வைர – 17
அைம��க� ஆ�ஷா கைதைய த��லா��
பரவலாக எ���� ெச�றன.
– அைனவ���� க�� ��ட��� �ல�
த�ழக அர� ப�� ஆ��ய�க��� ப���
வ���க�� ேபா� ஆ�ஷா க�டாய
பாடமா�க�ப�ட�.
– அைத� த�ர ஏ� த�ன�கார க���க�,

��� ப�கைலகழக�க� ஆ�ஷாைவ
பாடமாக ைவ���ளன.
– ஆ�ஷா ம�ற�க� எ�� ம�ைர ம���
ேகாைவ�� �ராம��ற �ழ�ைதகளா�
ெதாட�க�ப�� அ��ய� ஆ��க�
ேம�ெகா�ள�ப���றன.
ஆ�ஷா ���பட� – http://bit.ly/1FtnNwl

�� �பர�
ஒ� ல�ச� �ர�க��� ேம� ��பைனயான ��தக�

ஆ�ஷா
ஒ� ��ஞான ���� அத�
ஆ��ய� எ��ய ���ைர
இரா.நடராச�

www.eranatarasan.com
�� �� ஆ�க�
GNU அ�வ�
gnuanwar@gmail.com

gnunanban.blogspot.com
freetamilebooks.com

ஆ��ந� ெபய� க�டாய�
����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�,
��தா�க�க���
அ��பைடயாக
பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய
பய�பா�
அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம���
அ��பைட�ேலேய ப��த�
�க��.

�ல� – http://marxistlibrary.com
/ஆ�ஷா

இரா. நடராச�
ஆ�ஷா நடராச� எ இரா. நடராச� , 2014
ஆ� ஆ���கான பால சா���ய அகாத�
��� ெப�ற ��வ� இல��ய எ��தாள� .[1]
இவ� எ��ய ஆ�ஷா எ�� ��கைத
ஏ�ப���ய தா�க�தா� இவ� ஆ�ஷா
நடராச� எ�ற ெபயரா� அைழ�க�ப��றா�.
இ�த ஆ�ஷா ��கைத இவ�ைடய இரா.
நடராச� ��கைதக� எ�ற ெதா�����
த��லாக�� �ைட��ற�. எ�ய த���
அ��ய� க���கைள��, �ல ெமா�
ெபய��� ��கைள��, மாணவ�க���
உதவ���ய எ�ய அ��ய� ேசாதைனக�
ேபா�ற பல ��கைள எ����ளா�.

��கைதக�
இவ�� ��கைதக� உலகளா�ய வாசக�

கவன�ைத ஈ��தைவ. த�� ெமா���
எ�த�ப�ட இ�கைதக�� �ல ெத���,
மைலயாள�, இ��, ஆ��ல�, �ர�� உ�பட
பல ெமா�க�� ெமா�யா�க�
ெச�ய�ப���ளன. உலக ��கைத
ெதா��க� �லவ��� இவ�� �ல கைதக�
இட� ெப���ளன. இைவக�� நா��
கைதக� ���பட�களாக எ��க�ப��
ப�னா��� பட �ழாக�� ���கைள�
ெப���ளன.
அ��கார�க�� ���க��
பால சா���ய அகாத� ��� �ழ�ைதக�
இல��ய��� ப�க��பத�காக
வழ�க�ப��ற�. இ�த ��� 23 ெமா����
வழ�க�ப��. இ� ��ரமா��த� ேவதாள�
கைதகைள சா��� அைம�க�ப���ள�
“க�த��� கைத’ எ�� ���� த�ழக
அர�� த�� வள��� �ைற ���

வழ�க�ப�ட�
இவர� ஆ�ஷா எ�� ��நாவ� (ப����ட
����� �யர�கைத) த��� ஒ� ல�ச�
�ர�க� ��பைனயா� சாதைன பைட�த�

��தக�க�
இரா. நடராச� ��கைதக�
ஆ�ஷா
இ� யா�ைடய வ��பைற…?
��� ேபாசா� வைர இய��ய��
கைத
10 எ�ய இய��ய� ேசாதைனக�
10 எ�ய ேவ��ய� ேசாதைனக�
10 எ�ய உ��ய� ேசாதைனக�
ஒ� ேதாழ�� ��� ந�ப�க��
க�த��� கைத
ந�ப� �த�
��வாச ராமா�ஜ� 125
��ஞான ��ரமா��த� கைதக�
க��ேயா (நாடக�)

�ெரட�� ட�ள� – அெம��க� க���
அ�ைம�� �யச�ைத (ெமா�ெபய���)
இைவ த���� ேம�� பல ��தக�கைள
எ����ளா�
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ஆ�ஷா

இ�த ��ஞான ேக�� ப�� �ைல��,
இ�வ�ைச�� வர இ���� இ�ன �ற
ப��ர�� ��கைள�� த��� எ�த�
���ய� ஆ�ஷாதா�. இ�த �����
�ைழ�� ��ன� எ� ஆ�ஷாைவ� ெத���
ெகா���க�. ஏென�� இ�த�
��தகெம��� வா��ைதகளாக வா�பவ�
அவ�தா�. உ�க�ட� ெசா�வ�� எ�ன
இ���ற�?
இைத எ���ெகா������ இ�த ெநா���
எ� ��க� கன���ேபா�மா� க���

ெகா�ப���ற�. இ�த �ைல எ��ய ஒ�
ேத��த ��ஞானவா����, ஆ�ஷா��
கைதைய எ���ெகா������ ஒ������
இைட��தா� எ�தைன ���யாச�? எ�
ஆ�ஷாைவ �ைன���ேபா� ம��� இ�ப�
�ழ�ைத மா��, ��க� ெகா�ப��க அழ
ேந��ற� என��.
என�� �த� �த�� ெத�யவ�த
ஆ�ஷா��� 15 வய�. நா� அ��ய�
ஆ��ையயாக� ப�யா��ய ஒ� ����வ�
ப���� ப�தா� வ��� _- � ����
ஐ�ப�தா� மாண�க�� ஒ���. அ�ப��
மாண�ய� ����� கா�பாள �வ�க��
ஒ���யாக அ�ேகேய த�����த என��
ச�ேறற��ைறய ஒ� ெச�� மா�� வா��ைக
பழ��ேபா���த�. நா�க� எ�� ேப�
அ��த� கா�பாள �வ�களாக
�ய��க�ப����ேதா�. ��மணமாவத� �ல�
இ�த� �ழ� வா������ த��ேவா�,
அவ�க���� ப�லா� வ�� ��ேயா� -த�க�

��மண���காக� கா����க� ெதாட���
அ�ப��ட��� ச�ேறற��ைறய �ர�தர
�வ�களாக நா�� ஆ��மா�கா� ஒ�����
��மணமாகாம� த���ேபாேனா�.
��ட பக�� ��ம�ய�ற இர�க��
எ�ைன� ��� ெகா����த அ�த
நா�க�� என�� அ��கமானா� அவ�.
அ�க� கவ��ற �த��ைல ஆ�ஷா. ப�க�
����யப� �க��� வ�� ���ற ேகச�ைத�
ப��ய அ�கைற��� நாலாவ� வ�ைச��
���யாக அம������� ஒ��� ஆ��ைய��
அ�மான�ைத� ெபற வா����ைல. த�ர
நா� அவ�கள� வ��பா��ைய�� இ�ைல.
வ�ைக� ப�ேவ�ைட ச�ெச�ய��, ஒ�ெவா�
மாண�ைய�� ெந��கமாக அ�ய��
வா����ைல. ஆைகயா� �த�� என��
ஆ�ஷா யாேரா ஒ���.
�த� �த�� அவைள அ�ய ேந��த
ச�த��ப�ைத �ைன��ேற�. என��

�����ற�. பல ஆ��களாக ஒ� வ����
ஒ� �����ட பாட�ைதேய ெதாட���
ேபா���� எ�லா ஆ��ையகைள�� ேபாலேவ
நா�� ஒ� எ��ரமா� ஆ�� ேபா���ேத�.
�ல ேவைளக�� �ல பாட�கைள
நட��ேனாமா எ�ற ஞாபகேம இ�லாம� �ட
நட������ேற�.
இ�தைன வ�ட��� ப�தா� வ��� அ��ய�
��தக��� எ�ன ெப�தாக மா���ட�?
காைல�� எ��� ப� �ல��வைத
உ�சாக�ேதாடவா ெச��ேறா�? எ�ேபாதாவ�
��ய �ர� அ�ல� ேப��! இ�ேக அ���
இ�ைல. அேத ஓ�� ��; ஒேர ெச� ��த�.
��தாக� ெத���ெகா��� ஆ�வம�� ஓ�
எ��ரமா� ������� ெகா����த எ�ைன
எ� �க��� ேக��களா� ஓ�� அைற�தா�
ஆ�ஷா.
அ�� கா�த�ய� ���� பாட�. �� எ�ப�
ஒ� கா�தமாக உ�ளெதன

�ள���ெகா����ேத�. ஒ� கா�த� அ���
ெச�வக வ�வ� கா�த�, அைத� ைக��
உய���� கா��ேன�. �ரமேம இ�ைல.
கா�த��� வட ேநா�� அ�ச� ����
வழ�கமான எ��ர�தன��ட� யாவைர��
உற�க ைவ����� எ� ெதா���
க��பலைக�� �ல ���க�க�ட�
நட���ெகா�ேட ேபாேன�. எ�வள�
ேநரேமா?
�� எ�ெறா� �ர�.
க��பலைக����� �����ேற�.
எத�காகேவா �����டப� எ��� ��பவைள
வழ�கமான எ�க� அ�கைறய�ற
பா�ைவ�ட� எ�ன… வா�� வ�தா?
எ�ேற�. வ��ேப ெகா�ெலன� ���த�.
ச�யான ��டா� நா�.
எ�ேப��ப�டவ�? எ� ஆ�ஷாைவ� ேபா�
எ�ப� ெசா�� இ���ேற�.

இ�ல ��… ச�ேதக�
இ� ��சய� ஆ�ச�யமான ஒ��தா�. சராச�
ஆ��ைய யாைர�� இ� எ��ச���வ�.
ச�ெடன �க� ���� ��ெளன எ������
�ர�� எ�ன? எ�ேற�. கைட� வ�ைச��
யாேரா ���தா�க�. அ�ெப��� இைள�த
ேதக� ந���வைத� காண ���த�. ப�க��
இ��ைக�கா� அவள� ச�ைடைய
இ���றா�. கா�பா�� உ�காரைவ���
�ய��. �� ம�ப��� எ�ன? எ�ேற�.
��… அ�த� கா�த�ைத ெர�டா ெவ��னா
எ�ன ஆ��… ��?
ெந�நா� ��க������ எ��தவ�
ேபாலாேன�. இ�வைர இ�லாத அ��த���
அவ� எ�ைன� பா��தா�. நா� அ��ய�
ேபா��யாக வ����ட இ�த ஆ�
ஆ��க�� கா�த�ய� ப�� நா� ச�����
�த� சவா�. கா�த�ைத� ப�� ேயா���

��� ��ட அவகாச����� �ற� ச��
ெபா� த��ய�.
ெர�� கா�த� �ைட���. ச�, ப��
ெசா��யா���ட�. ஆனா� அவ�
உ�கார��ைல. �க� க�ன�ப��
��னைக�க �ய�� ெச�தா�.
அ�த� கா�த�ைத ெவ�����ேட ேபானா?
உதாரணமாக நம�� இ�த� கா�த�ைத�
��டா��� �ைட�த கா�த�க��
எ���ைக ஒ� ���றா எ� எ��
ெவ���டா…?
ெரா�ப ����மா… ���றா எ���ைக��
கா�த� �ைட���.
���� �ச�த�. ேலசாக �ய���ற�
அவ���. வ��� உ�சாக��� ஒ�
ேபா��ைய ர��ப� ேபா� உண��ேத�.
உடேன உ�கா� எ�ேற�. ��
நட��ெகா����ேத�. ஏேதேதா

பாவைனயாக� ேப��ெகா�� ����
ெந��காக ம� அ����வைர அைல�����
வ������� ெவ�க��லாம� ���காக
ெவ�ேய�ேன�.
அ��த வ��பைறைய� தா�����க
மா�ேட�. �டேவ வ�த� �ழ�. ��…
���, ��. ஒேர ஒ� ��ஷ�
��…
அ�ப� ெசா���ேபா� அவ� �க�ைத பா��க
ேவ��� ��க�! அத�� ேம�� �ற�க��க
��யேவ ��யா�. எ�ன ெசா��?
கா�த� ப��தா�… ��
ெசா���மா… டய� ஆ���ல?
���றா எ���ைக�லான கா�த�கைள
ஒேர ேந� ேகா��� ெவ�சா… எ��
��வ�கைள� கவ�� அத� இய�� எ�ன

ஆ��.
ஒ� கா�த��� வட�� ம� கா�த���
ெத�ைக இ����. ஆனா� இ�ப��
கா�த��� வட�ேக அ����ள கா�த�
ஏ�கனேவ இ���������� இ�ைலயா…
��?
ஆமா… அ��ெக�ன�ற?
எ� ச�ேதகேம அ�கதா� இ���. எ�லா�
கா�த�க�� கவ��ற�� ஒ�ெறன�
ெகா�டா� அைவ ஒ���ெகா�ள� தா�
வா��ேப இ�ைலேய… எ��ற�� நகராம�
அ�ப�ேய தாேன இ����.
ஏ� நாம இ�த� �ரப�ச� ���றா
எ���ைக�லான கா�த�கைள
ேந��ேகா��� ைவ�த� ேபா�
அைம�க�ப�டதா ெவ���க� �டா�? அ�த�
ேகாண��� ���கற கா�த�த ஆராயலா�

இ�ைலயா?
ப���� வ�ட� ப�� வா��ைக. ��
��றா�� இய��ய� -_ ப�கைல�கழக���.
இ�ப�ெயா� ேக��ைய நா�
ேக���ெகா�டதாக �ைன��ைல. எ�ேகா
ப��ததாக ஞாபக� எ�ேற�. ஏதாவ�
ெசா�ல ேவ��ேம!.
Truth of magnets. ெவ�ேரா� ��ட��
���� எ��ய�… அ�ைமயா இ���…
ப�����களா ��…
இ�த ��தகெம�லா� � ப���றாயா?
அ�வள�தா� _ எ� ஆ�ஷா
�ைட����டா�. அ�த அ������ இ���
இ��வைர �ள ��ய��ைல. அைற
வா��யவைள� ேபால ��தக�ைத
வா���ெகா�� சரசரெவன ஆ��ய�
அைற�� நட�ேத�.
இ�ேபா�� ெசா��ேற�. அ�த ��ட��ேலேய
ஆ�ஷா எ�ைன ��தாக ெவ����டா�.

எ�ேப��ப�ட ச�த��ப���� அத���
அவைள நா� ெவ��தேத இ�ைல. ஒ� ெச��
மா���� இைத�ட அம��களமா� யா�தா�
�� ேபாட ����?
இர�� என� ��� அைற�� ��தக�ைத�
�ர��யேபா� ேம�� பல அ����க�. �த��
அ� மாவ�ட ைமய �லக��� ���ைர
ெப����த�. �� அ�� ஆ�ஷா
அ��ேகா�����த �ைற. ஆ�கா�ேக
காண�ப�ட அ������க�. எ�லாேம
அவைள� ���த என� எ�ண���� ேம��
ேம�� ஆ�ச�ய� ��கைள ����
ெகா����தன. ஆ�ஷா ஒ� �ழ�ைத
இ�ைல. அவ� யாேரா ம�� �ட இ�ைல.
ேவ� ஏேதா ஒ� �ற�. கட�ேள…
நா� ஒ� ��ட� �ட� ��க��ைல.
����� காைல ேவைள�� அவ� வ����
ெப�கைள அைழ��� ேபச� ���ேத�.

அவைள� ப�� அ�ய ேவ���. இ�தைன
நா�க� அவைள அ�யா�ேபான� ஒ�
��ற�ண�ைவ ஏ�ப������த�. ��தகேமா
எ� அைறேய கன���ேபா��ப� எ�ைன
����ட ைவ��� ெகா����த�. ேவைலக�
ஓட��ைல. இ�தைன��� எ�லாவ�ைற��
ப��க��ைல. அ�ெப� அ��ேகா�����த
வ�கைள�� அவள� அ������கைள�ேம
ப��� �� ����� ேபா���ேத�.
�த� பாடேவைள�� வ��ேப�� இ��
ஆ��ய� ஓ�வைற�� அம��� இ��ேத�.
ைக�� ��தக�. ஓ�வைற�� ஆ��ையக�
��ய �டைவ �ைச�கைள� ப�� ��ட
�வாத��� ஈ�ப����தா�க�.
சேரா����� ெர�னா ��ஸு���
இேததா� ேவைல. இ�ைலெய�றா�
ந�ைகக�� ���யாச�க�, ஒ� நா�
��வ�, ம�நா� ம�ச�. இ�ப�� ேப�� ேப��
கைள�� பாட� நட�த ேவ��ய
வ��பைற�� ஓ�ெவ��பா�க�. ஆர�ப���

இ� எ��ச���வதாக இ��த�. �ற�
மர���ேபான�. இ�ேபா� ��யவளாக
இ��ேத�. அவ�கைள� பா��� என��
அளவ�ற அ�வ��� உ�டா� இ��த�.
��ெர�� மாண�ய� ப�க� ேப�� ெச�ற�.
ெர�னா ஒ�ெவா� ெப�ணாக� ேக�
ெச��ெகா����தா�. அவள� ெகா�ைட
���க அவ� அைத� ெச�தா�. ��ைர���,
ந�வா�, எ�வா� எ�ெற�லா�
�ழ�ைதக���� ெபய� ைவ����தா�.
அவள� அ�வ��பான ேவ��ைககைள
சேரா�� ர���� ெகா����தா�. ெர�…
ெர�மா… ெகா� ��ட� எ�ற
ஆராதைனக� ேவ�.
ப����ட�க� ப���ட�க� ஆ���டன.
நா�� அவ�கள� ��ட��� ஒ���யா?
எ�லாேம �� தயா��க� ப�டைவ. ெர�ேம�
ேக��க�, அவ���� ேநா��க��
ெர�ேம� ப��க�. வ��பைற�� ஆ��ய�க�
ஓ�ெவ���றா�க�. ெவ�� மன�பாட�

ெச��� இய��ரமா� (அ��� ���ய
ேக��க��� �ைடகைள ம���)
மாணவ�க� உ�மா�ற� அைட����டன�.
எ�லா மாணவ�க���� எ�க�
தர�ப���ளன. வ���, வ�ைச, எ�, ேத��
எ�, ெப�ெற���� ம��ெப�க�. எ���
எ�க�, எ�கேள ப��கைள ஆ���றன.
எ�லா ஆ��ய�க�ேம ஏதாவ� ஒ� வைக��
மாணவ�� அ�ைவ அவமான�ப����றா�க�
எ�பைத� க�ேட�. அவ�க�� ஒ���யா
நா�? எ� �ேத என�� ெவ���
உ�டா���. ஒ� ெப�, அ�வா��தமான
ஒேர ஒ� ேக��யா� எ�ைன எ�ப�
ேயா��க ைவ�� ��டா�?
ஒ� ேக� இ���� ��ப���… இத
ேக��ேயா எ�� அ�கலா��தப� எ��ட�
வ�தா� ��ணா ��. ேம��ைல�� கண��
நட��பவ�. ���� கா�பாள �வ�க��
ஒ���. எ�த உ�சாக���� எ�ன?

எ�ேற�.
�ேநாதமான ேக�… ெலவ�� ���� கண��
����������த�ேபா க�ட�ப��
���ேச�. பா�� ேப� ேநா�ல ஒேர
ைகெய��� _- அ��� ஒ� லா�� ச�.
�த�ல கா��� ெநன�ேச�. அ��ற�
ஒ���ய ���� ெசம��யா ���ேத�.
உ�ைமைய� ெகா���டா…
ெகா�ச� ����� உ�கா��ேத�. அவ�
எ�ைன� கா����க ைவ�தா�. நா�
����ட ேவ��ெமன ����பவ�
ேபா���தா�. �… ெசா��… எ�ேற�.
ந�ப மா�ட… ஒ� ெட�� �டா�ட��
ப���ற ெப� ெலவ����� ���� கண��
ேபா��� த�����… ெட��தா…? எ���
�����ேத�.
ஆமா�… க�ட�ப�� க�����ேச�…

ேநரா… ��ட��ட ேபா��ேட�… என��
ஊ��தமா���ட� ேபாலான�. எ�னா…
ப��னா�க அ�த� ெப�ண…?
அ� ஒ� ஆ� அ�ப� இ�லாத ேக�
அ�ப�� ேஹாமா?
��� �ேடா எ�னேமா… கா��யைன வர�
ெசா�����கா�க… ேமா���
�.�.யா�தா� இ����.
நா� எ�ப�� த��ேத� எ�பைத எ�னா�
இ�� எ�த ��யா�. ����பா� அைற���
ஓ�வைற��� இ���� ெகா�ளாம� நா�
அைல�ேத�. ப�ெனா�றா� வ���
மாண�ய��� ெட�� மாண� ����
கண��� ெசா��� த��றா� எ�றா� அவ�
எ�ன ந�ப ��யாத �ற�? இ�� வ�� ஏ�
�ற�� ெதாைல�தா�? அ�மா அ�பா
இ�லாதவளாேம… கட�ேள எ�க�
�ழ�ைதகைள ஆ��ய�க�ட����

கா�பா���.
அவள� வ����� நா� ேபான ேநர���
அவள� இட� கா�யாக இ��த�.
�சா��ேத�. ெசம அ� �� எ�� கல�க
அ��தா�க�. ஏேதா ஆ��ேபா���ேத�.
எ��� நட�த� ���காதவளா� இ��ைக��
அமர�ேபாேன�.
ேம… அ�… க�… இ�… �� ஆ�ஷா
�����தா�. கைல�ெத�ய�ப�ட கன�
ேபா�, ெவ�ைள� ப�தா�ட� இர��
இ�லா�ய� ெப�க� உட� �����தன�.
ஒ��� என�� �கம� ெச�தா�.
நா� ஆ�ஷாேவாட ���…
வா�க எ�ப� ப��தறா பா����களா… இவ
எ�ேனாட அ�கா ெபா��. இவ� ெபாற�த
ேநரேம ச���ேல. இ�த� ச�ய� ேவ���
யா� அ�தா… த�தல மக…

எ� க� ��னா� ஆ�ஷாைவ அ��க
�ய�றா�.
ெகா�ச� பா���க�க… ��� ெசா���க…
எ� ��ஷ� �ட இ�க இ�ல… �பா�ல
இ��கா�… த�யா அவ�ைத�படேற�… இ�
இ�ப� இ���. ப��ப ����டலா�னா… ச�
இ�வள� வ�ச� ப��ச� ப��சா��. ஒ�
எெச�� ����ட��ேம� பா�ேக�.
அ�� வ������� �ள���ேபா�
ெசா�ேன�.
ஆ�ஷா… ஈ��� ஹா�ட�ல வ�� எ�ன�
பா�…
எ�… ��…
எ� ஆ�ஷா அ�ப��ப�டவளாக இ��தா�.
ஆ�, ஒ� ��ஞா��� ேத��த �ண�ேதா�
ேக��க� அவ���� ேள���� வ�தன.
‘‘ஒ� ெம��வ����� ஒ� அ�கமாக��

ெவ�ப� �ைறவாக�� உ�ள�. ஆனா� ஒ�
அ���� எ��� ெந���� ஒ� �ைறவாக��,
ெவ�ப� அ�கமா�� இ���ேத. ஏ� ��?
நா� ேக���ெகா�ேட�. இ�த� ேக��
ேக��� மாெப�� ��ைதைய அவ�
எ�ேக���� க�றா�? அ� அவள�
உ�ர��� உ�ளதா?
வ��பைற எ�ற�ல. ஒ� நா� நா� என�
ஆைடகைள �ைவ���ெகா������ேபா�
ேக�டா�. �� �ைவ��ற ேசா� அ��ைக
அக��வத���, ��ய� ேசா� அ��ைக
அக��வத��� இைட�லான ���யாச�
எ�ன? கட�ேள, இ�த� ெப�…
ேக��களா� இ�த� �ரப�ச�ைத உ��கேவ
�ற�����றா�.
ஒ� நா� The Most Dangerous Man In America
எ�ற ெப�ச�� �ரா���� வா��ைக
வரலா��� ��தக�ைத� ெகா�� வ�தா�.
அ�ச��க�த�க வைக�� எ�ைன�� ஒ�
��தக���வாக மா���ெகா����தா�.

��ன�� ��சார� உ�ளைத ����த
�ரா���� ப�ட� ஒ� ப���
ைக���ைடயா� ெச�ய�ப�ட� ��.
எ�றா�. என�� அ�வைர ெத�யா�. ஒ�
ேக��ைய எ����ெகா�வ�, �ற�
அத�ெகா� �ைட ெத���வைர ஓயா�
ேத�த� எ��ற ேத��த ��ஞா��� த��
ஆ�ஷா�ட� இய��ேலேய இ��த�.
��… ���ட� அ��ய� ேசாதைனக�
நட�த ஆர���ச�ேபா அவ��� வய�
ப��ர��. �ரா���� த� �த�
ேசாதைனைய 40 வய�லதா� ெச����கா�.
வயதா �ர��ைன… ெர�� ேப��
��ஞா�க�தா�.
��…. இ�த� ��தக��ல �ல ப�க�க�
ந�லா ����. �ல� ��ய மா�ேட���.
ேபாக� ேபாக� ����. அ� அ��� ஒ� வய�
ேவ�டாமா…

எ�ன ��… ��க… என�� இ����தா�
�ர��ைன…
அ��� ஒ� �ர��ைனதா� ெரா�ப�
க�டமா���� ��… ந� ெமா��ேலேய
வர�� யா� எ�தறா�க… ெசா�� ��க
எ�தலாேம ��.
இ�ப�� ��தக�கைள� ����� வ��ேய…
மா�����டா?
நா�தா� ப����� எ��த இட��ேலேய
ெவ��டேறேன…
த���மா…
ெசா���க ��
எ�ன ெசா�ல��?
��க ஏ� த��ல இைதெய�லா� எ�த�
�டா�?…

பா�கலா�… அ��ெக�லா� �ைறய �ஷய�
ெத�ய�� �ற� வழ�கமான ேவக�ேதா�
ேக�டா�.
��… ��ன����� ம�ைண ��சார�
தா��� இ�ைலயா? மர� �ட ��வ���.
க�����ள ��சார����� அ���� எ�ன
���யாச�? எ�ப� ��சார� பர��?
எ� ஆ�ஷா அ�ப��ப�டவளாக இ��தா�.
எ� பைழய ெர��� ைப�� அவள� ��ன
ஆ����ட� ெபா��க� இ��தன. ஒ�
ெல��� க�ணா�, வ�ட வ�வ� கா�த�…
ம���வ�� ஊ� ���� ஒ�� ம��� ஒ�
ப�தைட�த �ரா���ட� வாெனா�.
அதைன� ச�ெச��� �ய���ேலேய அவ��
பல ���ைற நா�க� க��தன.
நாேன �ைறய மா��ெகா����ேத�.
எ�வள� ேமாசமானவளாக இ������ேற�?
என� ெசா�த� �ைற �ேத எ��த

அ�கைற�� இ�லாம� ெசாரைணய�ற
��டமாக ஆ� ஆ��க� ெவ�மேன
த������ேற�.
ஆ�ஷா�� உற��தா� நா� உணர
ஆர���ேத�. எ�வள� �ர� ��ஞானம�ற
�ைற�� நா� ந� �ழ�ைதக��� ��ஞான�
ேபா���ேறா� எ��. நா� எ�ேக
�ழ�ைதக��� ஒ� �����ட �ஷய�ைத
உண��� ேக�� ேக�க அவகாச�
த��ேறா�? அவ�க� ேக�க� ெதாட���
��னேர நாமாக �� தயா��க�ப�ட
ேக��களா� அவ�கைள ��க���
���ேறா�. அ��� வள�வ��ைல. ப����
ஆ��ய�க� அ�க� ெசா�வ� எைத? ைகய�
க��… வாைய� ெபா��…
�ைர�� ����ெகா�ேட�. எ�
ஆ�ஷா��� நா��ற����� �ர��ைனக�
�ைள�தன. ஆனா� ப���ய�கா� நா�.
உணர� தைல�பட��ைல. அவைள, அவ��

அ�ைவ, அ� எ�த� �ைச�� ெச����
எ��. ஒ� நா� ச�ெட�� க��� ப�ட�
அ�. ஆ�ஷா�� ��கா�� ப�ைட
ப�ைடயாக ��க� த���� ேபா�மள� அ�
வா�����தா�. இ�ேபா� அவ� எ��ட�
�க�� ெந������தா�. அவைள�
ெதாடாம� எ�னா� ேபசேவ ��யா�. அவ�
�� அ�வள� அ����ப� அவ�
ெச����தா�. அ��� அைழ��
�சா��ேத�.
ெக���� �� அ��சா�க எ�ேற�.
ஏ�… ஏ� ஆ�ஷா?
ேப�ப� வ�த�. மா�� ச�யா ேபாடல.
ேக�ேட�… ெசா�த சர���ெக�லா� மா��
�ைடயாதா�. ேநா��ல இ���றத அ�ப�ேய
எ�த�மா�. ெட����� �ர��றா�க.
��… ேநா��ல த�பா���தா எ�ன
ப�ற���� ேக�ேட�…

ேபச ��ய��ைல, அவளா�. காண�
ச��க��ைல. அ�� ேபா� அவ�
�ழ�ைதயாக இ���றா�.
��� ஒ� �ைற சேரா���ட�
வா���ெகா�� வ�தா�. இேத ேநா��
�ர��ைன… கட�ேள… அவரவ� அ�ைவ�
பய�ப��த அ�ம���கேள�. எ�ேப��ப�ட
ெப�. அவைள அ��ப� எ�றா� எ�ப�
மன� வ��றேதா… ரா�ச�க�.
த�ர ேவ��த� ��க�க�. ��ச�,
��ட�த�ட எ�லா ஆ��ையக�ேம ����
த�யாக ��ச� நட�� வ�தன�. பண�,
எ�லா� அ� ப���� பா�. ேபா�டா ேபா��
ச�ைட, ����� ப��க வ�ேவா���
�ேசஷ� ச�ைக, ச�ட�க�, வ���� ராஜ
ம�யாைத… �னா�தா�க� ��ேப அ���
உ�ைம. எ�வள� �ம�ட ைவ�ப� அ�.
ெவ�க��லாம� இைத அவ�க� ெச�ேத
வ��றா�க�. வ�மான வ��� ேசராத
வ�மான�. யா�தா� ��வா�க�?

ஆ�ஷா யா�ட�� ��ச� ப��காதவ�
எ�பதா� ப� வா�க�ப�டா�. வ�����
ேக��க� ேக�� �ழ�� ��பவளாக
இ���றா� அ�லவா? ெதா�ைல� க�னமாக
ஆ��பவைள யா�தா� ����வா�க�?
�ைர�� என� ேபாரா� �ன�� உைத
வா��வர� ெதாட��னா�.
வரலா��� பாடேவைள�� ெஜ�� ��
எ�ன ெச�தா�?
அேசாகைர ��த மத���� மா��ய� யா�
��?
��த ��� ஒ��த� இ�ல, அவ� ெபய�?
அவர� ெபய� உப��த� ��
ெத��� ெவ������ ெட�� ப�றயா…
வா� இ�க.
ஒ� கா�� ��க ைவ�� உைத�����றா�.

இ�ப� ஆ�ஷா �� எ�லா ஆ��ையக�ேம
தன� �ர��� �ரய�தன�தா� அ�ைவ
�ைலநா�ட� ெதாட�� ��டா�க�. ��ச�
அ��சா வ��காம இ��க ஏதாவ� ம���
இ��கா? எ�� ேக��றா� ஆ�ஷா.
அ�… அச��� ெப�ேண எ��
க���ெகா�ட எ�னா� அ�ேபா� எ�த�
��ைர�� உணர ��ய��ைல. எ�வள�
ெப�ய ��டாளாக இ�����ேட� நா�.
ஓ� இர� அவசரமாக ������
�ள��யேபா� தன� ��ய ���� ேநா�ைட
���� ெச����டா�. அ�ைற���தா�
எ� ஆ�ஷா�� இ�ெனா� ப�க� ெத�ய
வ�த�. ����கண�கான ேக��க��
ேதைவைய �ட இ�த எ� ஆ�ஷா
���யாசமானவ�. �த�� அ�த ேநா��
க��� ப�டேபா� அைத எ���
ேமைஜ�� ைவ�����, வழ�கமான �ைட
����� ேவைல�� இற����ேட�. �ற�

ஏேதா ஓ� உ��த�� ேப�� அைத எ����
�ர��ேன�.
�த� ப�க�… இர��, ���, நா�காவ�
ப�க��� என�� �த� அ����. ஒ� ப�க�
��வ�� ஆ�ஷா ����கண�கான �ைற
எ� ெபயைர எ�� ைவ����தா�. ��ட
ேநர� அ�த� ப�க�ைத ேநா��ய என��
க��� ���ய�. �� �ல ப�க�க�,
வ���� எ�த�ப�ட ஆ��ல� பா�� ���
�ைற. �� அ�த� ப�க� – எ�ைன ேம��
அ����யைடய ைவ�� ��ட�த�ட
���ைசயா� �ழ ைவ�த�.
அ�த� ப�க� எ� ெபயைர எ�����த
ஆ�ஷா அத�� �ேழ எ� தாயா�; எ� �த�
ஆ��ைய; எ� �த� உ�� எ�� ர�த�தா�
எ�����தா�.
ஆ�; அ� ர�த�தா�. அ�ேயா… இ� எ�ன
ெப�ேண… உன�� எ�ன நா�

ெச����ேட�. உன� ேக��க�
�லவ�ைற� கா� ெகா���. ேக�டைத�
த�ர. அத�காகவா இ�தைன அ��
ெபா��றா�? அ�மா, � ெப�� ம��.
என���ேள யாைர� ேத��றா� �?
பா��காம� ேபான அ�பாைவயா,
அ�மாைவயா? அ�ல� யாைரய� எ� உ�ேர.
� இ�லா� ேபா���தா� நா� ம���
யார�? ஒ� எ��ர�ைத�ட ேகவலமான
ஆ��ையயாகேவ ெச��� ேபா�� �ட�த
எ�ைன ��ெட��தவள�லவா �. எ�
ெபா��ஷேம, இ�தைன நா�க� எ�ேகய�
இ��தா�? என�� உட� ������ேபான�.
நா� ெசா���ெகா�ேட�. அவ���, எ�
உ�ரான ஆ�ஷா��� எ�ப�யாவ�
ந��யாக எைதயாவ� ெச�ய ேவ���.
உ�ைன எ�ப� ஆ���ேற� பார�…?
கட�ேள… அ�ேபா�தா� அ�த� ச�பவ�

நட�த�.
ச�பவ���� �த� நா� வ���� ச�. ஹ���
ேட�ைய� ப��� ���கமா� �லவ�ைற�
ெசா�ேன�. அ�ைவ� ���ைச��ேபா�
உடைல மர��� ேபாக ைவ��ற ைந�ர�
ஆ�ைச� வா�ைவ அவ� க�����த�
���� பாட� நட��ேன�.
ைந�ர� ஆ�ைச� த���� கைர�மா?…
��
த���� ம��ம�ல அ� எ�தனா���,
ச����� அ�ல���� �ட� கைர��.
இ�ப��தா� நா� ேமாச� ேபான�. எ�ப�
மற�ப� அைத?
அ�� ப���� �ழ�ைதக� �ன�. மாவ�ட
ஆ��� தைலவ� வ�வதா� இ��த�. ம�ய�
�ழா இ��தைமயா� காைல�� ப��.
���ைற நா�க�� ���� எ�வள�தா�

ேவைலக� எ�றா�� ப��� ப�ெனா�
ம��� எ� ஆ�ஷா ஓேடா� வ����வா�.
அ�ைற�� எ�� ஆைள� காேணா�.
என� ெசா�த ேவைலக�� ���ரமாக
இ��தேபா� உ�� ெவ��� ஒ� மாண�
வ�� அைழ�தா�. ஆ�ஷா அ���யதாக��,
ேவ��ய� ஆ����ட���� ���ற� அவ�
இ��பதாக�� ��னா�.
ஏ� அவ இ�க வர ேவ��ய�தாேன?
ெத�யல �� அவைள அ�������
�ள��ேன�. மன���� ஏேதா எ�ேகா
�ச��ேபானைத உண��ேத�. கட�ேள…
இைத எ��� த�ண��� என�� எ�ப�
உட� ந����ற�.
ேலசான கைள��� இ��பவைள�
ேபா���தா� ஆ�ஷா.
இ����… எ��ப�ம�� ச�ச� ��

எ�ன… எ�ன எ��ப�ம��?
இ�தா�க �ேக�… எ�ைன அ���க
பா�ேபா�.
ஏ� ஆ�ஷா எ�ன ெசா�ேற �…
ம��� ��… மர���ேபாற ம���… இ�ேம
யா� அ��சா�� என�� வ��கா� ��…
எ�ப� ேவ��னா�� அ����க���.
ஆ�ஷா உன�ெக�ன ப���யமா?
ேல����� ைந�ர� எ�தனா� கைரச�
ெகட�ச� ��. �த�ல இ�த� தவைள��
ஊ� ேபா�ேட�. இர�� ம� ேநர�
ம�லா�க� ேபா�டா�� உண��� இ�ல…
அ�ேபா மர���ேபா��� அ��த�
அ��ற� அேத ம��ைத என�� ஊ�
ேபா�����ேட�. எ�ப� ஐ�யா…

ஏ�மா… இ�ப�ெய�லா� ப�ற பா��க
இ�த� தவைளதா� நா� பா��த இட���
வா�� த���� ஒ� தவைள தைல�ழா�
�த�த�.
ஆ�ஷா… ேநா…
அ�ய�ேயா… தவைள ெச���ேபா�� ��
கட�ேள! அத�� ேம� எ�த எ�ன
இ���ற�? ேவ��ய� ஆ����ட���
��னா� ஆ�ஷா ���� �ட�தா�. ஒ�
மாைல மா�� ���� �ட�தா�. ��ன�
��ட� ��ய�. ��� ேகா��த� ஆ�ேடா
ெகா��வர ஓ�னா�.
��ட���� ெசா�ல�ப�ட�. அவைள _ எ�
உ���� உ�ரான ஆ�ஷாைவ�
�ம��ெகா�� நா� சாைல�� ஓ�ேன�.
எ� க�ணான அவைள எ�ப�யாவ�
�ைழ�க ைவ���ட ேவ��ெமன�

த��ேத�.
ஆனா� ஆ�ேடா�� ஆ�ப������
ேபாவத��� எ� ஆ�ஷா ������டா�.
எ�ேப��ப�ட ஆ�ஷா.
நா� தா��� ெகா�ள ��யாதவளா�
�ழ�ைத மா�� அவ� �� �ர�� கத�
அ�ேத�. இ� எ�ன? உ�க���
����தாேன ��க�கேள… எ� ஆ�ஷாைவ,
ஒ�ப�ற அ�த அ��� ெகா��ைத� ெகா��
��������கேள. ேபா�க�, இ� உ�க�
வ���க� எ�ைமயானைவ… அ���� அ�ேக
ேவைல இ�ைல.
ஆ�ஷா எ� க�ேண… எ� க�கைள�
�ற����� ஏ� அ�வள� ���ர�
எ�ைன��� ஓ��ேபானா�. பா�…
உன�காக � ேக�ட எ�லா� ேக��க����
ப��கைள� ேத�� ேத� எ��
ைவ�����ேற�. � ெசா�ன� ேபால த���
எ������ேற�.

உ� மா�� எ�தைன ஆ�ஷா�கைள நா�க�
இழ����ேபா�. � இற��ேபானா�. வய���
வ�த நாேளா� ப����ட� ���
ஓ�யவ�க�, எ�ேகேயா ஒ� ஊ�� யாேரா
ஒ�வ���� �ைவ��, சைம��, ��ைள
ெப��� ேபா�பவ�க�, ஆ�� பா�ய�
ப��காக� த�ைன ��பவ�க�, ��ப� �பா�
ச�பள���காக �� ெப���, சா�
ெம��பவ�க�, வய���க�, க�டட�க���
க��ைட��� ெப�க� -_ அவ�க��
எ�தைன ஆ�ஷா�க� உ�ளனேரா? த�
��ஞான� கன�கைள நா�ேதா�� அ���
ெந���� ேபா�� சா�பலா�� ��� அ�த
����கண�கான ஆ�ஷா�க��� இ�த�
��தக�ைத க��ேரா� சம�����ேற�.
இ�த ��ஞான �ைல வா��பவ�க� அைத
ஒ� ப��� ெப�க��காவ� இரவ�
ெகா��பா�களா?
அவ�க�� ஓ� ஆ�ஷாவாவ� இ��பாளா?
எ� ெபா��ஷேம ஆ�ஷா… � ேக�ட

ேக��க�ேலேய எ�ைன �க�� பா��த ஒ�
ேக�� உ��. அைத வாசக� ��ைவ��
எ� ���ைரைய ���பேத ெபா��தமாக
இ����.
�� கேரா�� ஏ�ஷ� ேபாலேவா ேம� ���
ேபாலேவா ந�ம நா��ல ெபய� ெசா�ற
மா�� ஒ� ெப� �ட ��ஞா�யா வர
��யைலேய ஏ�?
இ�ேக�����ய ப�ைல நா� ெசா�ல
ேவ��ய��ைல. த�க� ெசா�த ��க��
இ��ட சைமயலைற�� ேபா� அவ�க�
அைத� ேதட���.
ஆ�ஷா ��� பட ��� http://bit.ly/1FtnNwl
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இ�கைத�� வ�� அ�ஷா அ�வள� �லபமாக
எைத�� ந�� �ட மா�டா�.ேக��கைள
ேக�� �ரணமாக �ள�க� ேத�பவ�
ஆ�ஷா�� அ���தாக� ஆ��ய�க���
எ��சைலதா� ஊ���ற�. தாக� இ��தா��
க�� ம��கப�� ெப��ழ�ைதக�
எ�தைனேயா அவ�க���� இ�கைத�� வ��
ஆ��ைய ேபா�ற உ��ைண �ைட�க
ேவ���
-டா�ட� ஆ� ராமா�ஜ�
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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�.
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 �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.
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 ����.
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�.
ே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� 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
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?
��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 ����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 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 ே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
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�].
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��.
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�.
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��.
</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����
அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons
License”-ஐ அவ�க�ைடய வைலதள���
பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ��
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��
அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த

�ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா�
���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த
எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�
ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா
அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�
ெபா�வான தைல����� வைக�ப���
����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய
����� ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com
/communities/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi
Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org

இர�
Supported by
Free Software Foundation
TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software
Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உ�க� பைட��கைள
ெவ��டலாேம

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�� –
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��.
1.
2.
3.
4.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
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�.
���� 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�� !

