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இைறவ䍾
எ䬀ண疗㳄ைக�斓 ἢ佯暦𧻓ꀷ䬀佸숏 ..
எ䬀க齟퍸�斓 ἢ佯暦𧻓வ疗㳄玲嫽ைல …
இைத உண㍱멿䍣தவ㍱멿க齟퍸�斓 䱇轗罈艣வ䳅궗䬀佸숏 …
எ䬀㡥பவ㍱멿க齟퍸�斓 䱇轗罈艣வதி玲嫽ைல !!

எ䍾 அ䎎대மாꀷகாக
ஒ។ உட玲嫽 இ។ உய疗㳄㍱멿 அ䍾셄赾 …
இ។ உட玲嫽 ஒ។ உய疗㳄㍱멿 இ䍾셄赾 …
உ䍾 வய疗㳄ごறி玲嫽 ப疗㳄றக䍔혀தா䍾 ப䍔혀䳅궗 மாத䎎대
க។வைறய疗㳄玲嫽 தவ䎎대 கிட䍣ேதேனா எ䍾 அ䎎대மா !!!

நாᬊ䪵䎎대 காதலி䍔혀ேத䍾
காத玲嫽 எ䍾ற வா㍱멿䍔혀ைதைய அவ㆜逄 காதலிகவ疗㳄玲嫽ைல …
எனேவ
காதலிகவ疗㳄玲嫽ைல எ䍾ற வா㍱멿䍔혀ைதைய நா䍾 காதலி䍔혀ேத䍾 !!!

தꤜ䁘
䬀டாைம
எ䍾ைன ெதா踀佸숏 ேபசி வ疗㳄佸숏 ….
தꤜ䁘
䬀டாைம பாவ ெசயலா䎎대 !!
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காத玲嫽 தவ셄赾 !
காத玲嫽 ெச◓வ䳅궗 தவ셄赾 எ䍾ற ெப䬀ேண ..
உ䍾 தவைற எ䎌謀ேபா䳅궗 தி។䍔혀திெகா㆜逄ள䎌謀ேபாகிறா◓ !!!

இைச
ெவごறிட䍔혀தி玲嫽 இைச ேக踀கிற䳅궗 !
எ䍾 மனதி玲嫽 நꤜ䁘
ேபசிய ேப 殽⫉க㆜逄 !!

நிற䎎대
䱇轗玲嫽ெவளﶱ钣ய疗㳄玲嫽 긤 கினாὺ䎎대 உ䍾 ம暦𧻓ய疗㳄玲嫽 긤
ப ைச உன�斓 ப疗㳄暦𧻓�斓䎎대 எ䍾பதா玲嫽 !!

கியதாக உண㍱멿கிேற䍾 …

ேதடாேத
உ䍾 க䬀ண疗㳄玲嫽 ைம தꤜ䁘
踀暦𧻓 வணாக
ꤜ䁘
எ䍾ைன䍔혀 ேதடாேத….
ஏெனனﶱ钣玲嫽 அ

ேக தா䍾 நா䍾 ெதாைல䍣ேத䍾!!!

ஊன䎎대
நꤜ䁘
ேப殽⫉ைகய疗㳄玲嫽 நா䍾 ஊைம தா䍾…
நꤜ䁘
ேபசாம玲嫽 இ។ைகய疗㳄玲嫽 நா䍾 கா䳅궗 ேகளாதவᬊ䪵䎎대 ஆகிேற䍾!!

ஏ䍾ென䍾றா玲嫽
எ䍾 ேம玲嫽 ம踀佸숏䎎대 ஏ䍾 இ䍣த காத玲嫽 எ䍾கிறா◓!!
நꤜ䁘
எ䍾ன காகித 屛풫வா உ䍾 ேம玲嫽 பனﶱ钣䍔혀䳅궗ளﶱ钣 படராம玲嫽 இ។க??
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பா㍱멿காேத
உ䍾 க䬀ண疗㳄玲嫽 ப踀ட மி䍾னேல 䳅궗暦𧻓䳅궗暦𧻓䍔혀䳅궗 சாகிறெத䍾றா玲嫽….
எ䍾 கதி எ䍾ன ??
சご셄赾 சி䍣தி䍔혀䳅궗䎌謀 பா㍱멿!!!

நிைன䍔혀த䳅궗
நꤜ䁘
ைகய疗㳄玲嫽 சிகா காご셄赾 என நிைன䍔혀ேத䍾 !
ப疗㳄䍾䱇轗 தா䍾 ெத罈艣䍣த䳅궗 நꤜ䁘
க䬀ண疗㳄玲嫽 சிகிய 긤சி எ䍾셄赾!!
இ䍾셄赾 வைர உ셄赾䍔혀䳅궗கிறா◓ க䬀ண疗㳄玲嫽 நி䍾셄赾….

அறி䍣ேத䍾
அறி䍣ேத䍾!! எ䍾 மன䎎대 ஒ។ வ踀ட䎎대!
எ䎌謀ப暦𧻓 எ䍾கிறாயா??
அ䳅궗 எ ேக 殽⫉ごறினாὺ䎎대 உ䍾னﶱ钣玲嫽 ἢ佯暦𧻓கிற䳅궗!!

யாசிகிேற䍾
உ䍾 ெமௗன தவ䍔혀ைத உைட䍔혀䳅궗…
உ䍾ᬊ䪵ட䍾 ேப殽⫉䎎대 வர䍔혀ைத தா…
இ �斓 தவ䎎대 ெச◓பவ齟퍸䎎대 நꤜ䁘
!
வர䎎대 த។பவ齟퍸䎎대 நꤜ䁘
!!

அளꀷ
அளவ疗㳄玲嫽லாம玲嫽 ேபசியவ㆜逄…
அள䍣䳅궗 பா㍱멿䍔혀䳅궗 ேப殽⫉கிறா㆜逄…
அளக ἢ佯暦𧻓யாத ேவதைனய疗㳄玲嫽 நா䍾 !!!
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ஆ䍾ம좽㒁
க䎎대

சி䍣தி䍔혀தா玲嫽 வ疗㳄னா!
எᤓதினா玲嫽 ஆ ச㍱멿ய䎎대!!
ெமா䍔혀த䍔혀தி்
玲嫽 அவ齟퍸䎎대 ஒ។ ஆ䍾ம좽㒁
க䎎대!!

கா踀暦𧻓 ெகா佸숏䍔혀த䳅궗

காごறி䍾 உ។வ䎎대 ேக踀ேட䍾 உ䍾ைன கா踀暦𧻓ய䳅궗 !
நꤜ䁘
罈艣䍾 நிற䎎대 ேக踀ேட䍾 உ䍾ைன கா踀暦𧻓ய䳅궗 !!
உய疗㳄㍱멿 ெச䍾셄赾 ேச។䎎대 இட䎎대 ேக踀ேட䍾 உ䍾ைன கா踀暦𧻓ய䳅궗 !!!

எ䍾னﶱ钣玲嫽 கல䍣தவ㆜逄

நꤜ䁘
எ䍾 சி罈艣䎌謀ப疗㳄玲嫽 கல䍣ததா玲嫽 சி罈艣கிேற䍾 ..
நꤜ䁘
எ䍾 அᤓைகய疗㳄玲嫽 கல䍣ததா玲嫽 அᤓகிேற䍾 …
நꤜ䁘
எ䍾 உய疗㳄罈艣ὺ䎎대 கல䍣ததா玲嫽 நா䍾 இ䍾ᬊ䪵䎎대 உய疗㳄㍱멿 வா쮑கிேற䍾 எ䍾 உய疗㳄ேர….

எ玲嫽லா䎎대 நꤜ䁘

எ䍾 உய疗㳄㍱멿 உ㆜逄ள வைர நிைன䍔혀தி។䍣ேத䍾
எ䍾 உய疗㳄㍱멿 நꤜ䁘
தா䍾 எ䍾셄赾…
எ䍾 மரண䍔혀தி䍾 ேபா䳅궗 தா䍾 ெத罈艣䍣த䳅궗
எ䍾 மரணἢ佯䎎대 நꤜ䁘
தா䍾 எ䍾셄赾 ….
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ெப䬀ைம

உ䍾 பா㍱멿ைவய疗㳄玲嫽 க䬀佸숏ெகா䬀ேட䍾
எ䍾ைனய玲嫽ல ெபா셄赾ைமைய !
உ䍾 ἢ佯க䍔혀தி玲嫽 க䬀佸숏ெகா䬀ேட䍾
அழைகய玲嫽ல த䍾ன䎎대ப疗㳄ைகைய !
உ䍾 உத踀暦𧻓玲嫽 க䬀佸숏ெகா䬀ேட䍾
சி罈艣䎌謀ைபய玲嫽ல சி䍣தைனைய !
உ䍾 நைடய疗㳄玲嫽 க䬀佸숏ெகா䬀ேட䍾
நாண䍔혀ைதய玲嫽ல வர䍔혀ைத
ꤜ䁘
!
ெமா䍔혀த䍔혀தி玲嫽 உ䍾னﶱ钣ட䎎대 க䬀佸숏ெகா䬀ேட䍾
ெப䬀ைமையய玲嫽ல வா쮑ைகைய !!!

வ។䍔혀த䎎대

எ䍾நிழὺ䎎대உ䍾ைனவ疗㳄踀佸숏ப疗㳄罈艣ய
வ។䍣䳅궗ேம !
உன�斓 வ។䍔혀தமி玲嫽ைலயா??

மற䍣தி佸숏மா ?

க䬀ⅷ暦𧻓னா玲嫽 நட䎌謀ப䳅궗 நி䍾றி佸숏மா?
எ䍾 க䬀㡥�斓 எ踀டாத இட䎎대 ெச䍾றா玲嫽 உ䍾 நிைனꀷ மற䍣தி佸숏மா ??

அவளﶱ钣䍾ெபா踀佸숏

இர䬀佸숏 வானவ疗㳄玲嫽ὺ�斓 ந佸숏வ疗㳄玲嫽 ஒளﶱ钣ராத நிலா !!!
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அவளﶱ钣䍾 ெபய㍱멿

ⅷ䍾ெறᤓ䍔혀தி玲嫽 கவ疗㳄ைத அ䎎대மா எ䍾றா玲嫽
ⅷ䍾ெறᤓ䍔혀தி玲嫽 ⅷ䍾셄赾 ேகா暦𧻓 கவ疗㳄ைத அவளﶱ钣䍾 ெபய㍱멿 !!

நா䍾 ெகா䬀佸숏 வரவா ??

மி䍾னலி䍾 கிைளய疗㳄னﶱ钣玲嫽 屛풫�斓䎎대 屛풫கைள ெகா䬀佸숏 வரவா ??
எ䍾 காதைல ெசா玲嫽ὺ䎎대 ேபா䳅궗 ???

ஆனா玲嫽

உ䍾 அழகா玲嫽 நா䍾 உ䍾ைன காத玲嫽 ெச◓ய நிைன䍔혀ேத䍾 ..
ஆனா玲嫽 ..
உ䍾 அ䍾பா玲嫽 எ䍾ைன உ䍾 அ暦𧻓ைமயாகிவ疗㳄踀டா◓ …

நிைனꀷ䎌謀ப罈艣殽⫉

உனகாக நா䍾 வா

கிய எ䍾 நிைனꀷ䎌謀ப罈艣殽⫉ ….

நꤜ䁘
ஏごக ம셄赾䍔혀ததா玲嫽 அ䳅궗 உ䍾 நிைனꀷ䎌謀ப罈艣殽⫉ ஆனேதா !!

ஓவ疗㳄ய ேமக䎎대

வானἢ佯䎎대 உ䍾 ἢ佯க䍔혀ைத வைர䍣䳅궗 பா㍱멿க ஆைச䎌謀ப佸숏கிறேதா ??
ேமக

களா◓ அத䍾 ேதாごற䍔혀ைத மாごறி …
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கிரகண䎎대

உ䍾 க䬀க㆜逄 எ䍾ன ⑴罈艣ய கிரகணேமா ?
உ䍾 க䬀க㆜逄 பா㍱멿䍔혀த ப疗㳄䍾䱇轗 தா䍾 பா㍱멿ைவ�斓 பதிலாக எ䍾 மனைத இழ䍣ேதேனா ???

உ䍾ைன ேத佸숏䎎대 பறைவ

அைல䍣䳅궗 தி罈艣䍣䳅궗 பற�斓䎎대 பறைவக齟퍸�斓 எ䍾셄赾䎎대 வ疗㳄ய㍱멿䎌謀பதி玲嫽ைல ….
உ䍾ைன காணேவ ெவளﶱ钣ய疗㳄玲嫽 அைல鞒픑䎎대 என�斓 எ䍾셄赾䎎대 ேசா㍱멿ꀷ வ។வதி玲嫽ைல !

ஐ䎎대屛풫த䎎대

긤கி எறி䍣ேத䍾 எ䍾 காதைல
긤கி எறி䍣தாὺ䎎대 屛풫மிைய வ疗㳄踀佸숏 மைறயவ疗㳄玲嫽ைல !
எ罈艣䍔혀䳅궗வ疗㳄踀ேட䍾 எ䍾 காதைல
எ罈艣䍔혀தாὺ䎎대 அதி玲嫽 உ㆜逄ள அ䍾䱇轗 ப疗㳄罈艣யவ疗㳄玲嫽ைல !
தைல ⅷ쮑கிவ疗㳄踀ேட䍾 எ䍾 காதைல
தைல ⅷ쮑கினாὺ䎎대 அவளﶱ钣䍾 நிைனꀷ கைரயவ疗㳄玲嫽ைல !
ெத䍾றேலா佸숏 பறகவ疗㳄踀ேட䍾 எ䍾 காதைல
காごேறா佸숏 வ疗㳄踀டாὺ䎎대 அவளﶱ钣䍾 வா㍱멿䍔혀ைத எ䍾ைன வ疗㳄踀佸숏 நகரவ疗㳄玲嫽ைல !
䱇轗ைத䍔혀䳅궗வ疗㳄踀ேட䍾 எ䍾 காதைல
䱇轗ைத䍔혀தாὺ䎎대 காதலி䍾 ெபாகிஷ䎎대 மகவ疗㳄玲嫽ைல !
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ேத

கி நிご�斓䎎대 நா踀க㆜逄

உ䍾ைன எ䬀ண疗㳄ேய எᤓ䳅궗䎎대 எᤓ䍔혀䳅궗க㆜逄 கவ疗㳄ைதகளா◓ ஓ暦𧻓வ疗㳄ட …
உ䍾ைன நிைன䍔혀ேத வாᤓ䎎대 நா踀க㆜逄 கவைலகளா◓ ேத

கா䍔혀தி។䎌謀ேப䍾!

ெசா玲嫽லிய காத玲嫽 சில ேநர䎎대 வ។

காலமாக மாறலா䎎대 …

ெசா玲嫽லிய காத玲嫽 சில ேநர䎎대 இற䍣தகாலமாக மாறலா䎎대 ….
ெசா玲嫽லாத காத玲嫽 எ䍾셄赾䎎대 நிக쮑காலேம …
கா䍔혀தி។�斓䎎대 எ䍣த கால䍔혀திὺ䎎대 !!!

அவ齟퍸�斓 ப疗㳄暦𧻓䍔혀த䳅궗䎎대 ப疗㳄暦𧻓காத䳅궗䎎대

⑴罈艣ய䍾 ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 ஒளﶱ钣 ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
மய疗㳄玲嫽 ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 ேதாைகைய ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
வ疗㳄䬀ம좽㒁
䍾க㆜逄 ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 மி䍾ᬊ䪵வ䳅궗 ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
மல㍱멿க㆜逄 ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 ேத䍾 ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
இயごைக ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 வ疗㳄யக ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
மைழ ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 ேமக䎎대 ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
வ䬀ண

க㆜逄 ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 வானவ疗㳄玲嫽 ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !

கவ疗㳄ைத ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 ரசிக ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
எ䍾 ேப 殽⫉க㆜逄 ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 ேக踀க ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
எ䍾 பா㍱멿ைவ ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 பா㍱멿க ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !
எ䍾ைன ப疗㳄暦𧻓�斓மா䎎대 எ䍾 காதைல ப疗㳄暦𧻓காதா䎎대 !

கி நிごகிறேத ….
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கைர䍣䳅궗வ疗㳄佸숏䎎대

எ䍾 உய疗㳄罈艣玲嫽 நꤜ䁘
வா쮑வ䳅궗 ச㍱멿கைரய疗㳄玲嫽 ஒ踀暦𧻓ய ம䍾 ேபால …
ம䍾ைன அகごற நிைன䍔혀தா玲嫽 ச㍱멿கைர கைர䍣䳅궗வ疗㳄டாதா ??

ெசா㍱멿கமா ?? நரகமா ??

எ䍾 மரண䍔혀தி䍾 ப疗㳄䍾䱇轗 உ䍾 மனேதா佸숏 வா쮑䍣தா玲嫽
அ䳅궗ேவ ெசா㍱멿க䎎대 !!
எ䍾 மரண䍔혀தி䍾 ப疗㳄䍾䱇轗 உ䍾 மனதிலி។䍣䳅궗 மரணமைட䍣தா玲嫽
அ䳅궗ேவ நரக䎎대 !!!

ஜ玲嫽லிைச !
உ䍾 காὺ�斓䎎대 இைசைய கご셄赾வ疗㳄䍔혀தி罈艣கிறாேயா !!
பல இைச வ疗㳄។䳅궗க㆜逄 உ䍾 கால暦𧻓ய疗㳄玲嫽 உ䍾 ெகாὺ殽⫉ ஜ玲嫽லிைசய疗㳄玲嫽 !!!

அἢ佯த䎎대

அளꀷ�斓 ம좽㒁
றினா玲嫽 அἢ佯தἢ佯䎎대 ந稀殽⫉ எ䍾பா㍱멿க㆜逄 !
நா䍾 அளꀷ�斓 ம좽㒁
றி காதலி䍔혀ததா玲嫽 தா䍾 நꤜ䁘
鞒픑䎎대 ந稀சாகி ேபானாேயா ??
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இயごைக

நꤜ䁘
䍣தலி玲嫽 ⑴暦𧻓ய 屛풫ைவ鞒픑䎎대 …
மைலய疗㳄玲嫽 வ疗㳄ᤓ䎎대 நꤜ䁘
㍱멿வ쮑
ꤜ䁘 சிைய鞒픑䎎대 …
எனெக䍾னேவா இர䬀டாக பா㍱멿க䍔혀 ெத罈艣யவ疗㳄玲嫽ைல!!!

ெமா䍔혀த䍔혀தி䍾 ம좽㒁
த䎎대

ெமௗன䍔혀தி䍾 ம좽㒁
த வா㍱멿䍔혀ைத உ䍣த䍾 ெமாழியா ?
கவ疗㳄ைதய疗㳄䍾 ெமா䍔혀த 殽⫉ைவ உ䍣த䍾 சி罈艣䎌謀பா ?
கதிரவனﶱ钣䍾 ம좽㒁
த ெவய疗㳄玲嫽 உ䍣த䍾 நிறமா ?
இரவ疗㳄䍾 ெமா䍔혀த இ។齟퍸䎎대 உ䍣த䍾 கைள䎌謀பா ?

வ疗㳄ழிய稀ச玲嫽
தினἢ佯䎎대 ேசாதைன ெச◓யமா踀டாயா ?
ேகா暦𧻓 ேகா暦𧻓யா◓ ெகா踀暦𧻓கிட�斓䎎대
எ䍾 வ疗㳄ழிய稀ச玲嫽 உ䍾 க䬀ண疗㳄玲嫽 !!!

எ䳅궗 அழ�斓 ?
ெதாைலவ疗㳄玲嫽 இ។�斓䎎대 நிலவழகா ?
அ។கி玲嫽 இ។�斓䎎대 நꤜ䁘
யழகா ?
ப踀暦𧻓ம䍾ற䎎대 நட䍔혀䳅궗䎎대 உ䍾ைன䎌謀 பா㍱멿�斓䎎대 ஒ犄ெவா។ பா㍱멿ைவயாளனﶱ钣䍾 வ疗㳄ழிக㆜逄 !!!
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உ䬀ைம

உ䬀ைமய疗㳄玲嫽 நா䍾 ஹ罈艣 ச䍣திர䍾 இ玲嫽ைல !
உ䍾 அழைக䎌謀 பごறி வ㍱멿ண疗㳄�斓䎎대 ேபா䳅궗 ம踀佸숏䎎대 தவ疗㳄ர !!

殽⫉䍔혀த䎎대

க

ைக அ殽⫉䍔혀தமாகிவ疗㳄踀டதா䎎대 !

ஒ។ἢ佯ைற நꤜ䁘
அதி玲嫽 �斓ளﶱ钣䍔혀䳅궗வ疗㳄踀佸숏 ேபா …. 殽⫉䍔혀தமாகிவ疗㳄佸숏䎎대 !!

கவ疗㳄ைத ேநா踀佸숏

உ䍾 ெபயைர எ䍾 ேநா踀暦𧻓玲嫽 எᤓதி ெச䍾றா◓ !
அ䍾셄赾 ἢ佯த玲嫽 இ䍾셄赾 வைர அ䳅궗ேவ எ䍾 ἢ佯த玲嫽 கவ疗㳄ைத ேநா踀佸숏 !!

ெபய㍱멿

நꤜ䁘
ேயா உ䍾 ெபய㍱멿 ேவேறேதா ெசா玲嫽கி䍾றா◓ !
எ玲嫽ேலா។䎎대 உய疗㳄㍱멿 பறி䎌謀பெத玲嫽லா䎎대 எம䍾 எ䍾கிறா㍱멿க㆜逄 !!

கால䎎대

கால䎎대 ெபா䍾 ேபா䍾றதா䎎대 !
எனேவ அைத உன�斓 அல

க罈艣䍔혀ேத ரசிகிேற䍾 !!
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உ䍾ைன䍔혀 ேத暦𧻓

எ䍾 ⅷ 殽⫉ ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대 ஆஸிஜைன ேதடலா䎎대 !
ஆனா玲嫽 எ䍾 வ疗㳄ழி எ䍾னேவா உ䍾ைன䍔혀 ேத暦𧻓ேய !!

ைம

எ䍾 ஆ䬀ைம அவளﶱ钣䍾 ெப䬀ைம ேச㍱멿䍣த䳅궗 ேபா玲嫽 !!
எ䍾 ேபனா ைம அவளﶱ钣䍾 க䬀ைம ேச㍱멿䍣ததா玲嫽 இேதா “கவ疗㳄�斓ழ䍣ைத” !!!

க។䍣䳅궗ைள

அெத䍾ன க䬀களﶱ钣玲嫽 க។வ疗㳄ழியா ? க។䍣䳅궗ைளயா ?
ேயாசிக ெதாட

கியவ㍱멿க㆜逄 யா។䎎대 த䎌謀ப疗㳄யதி玲嫽ைல …

அதி玲嫽 நாᬊ䪵䎎대 ஒ។வ䍾 ….

ஏமா셄赾கிேற䍾

ஏமா셄赾கிேற䍾 என䍔혀 ெத罈艣䍣ேத ஏமா셄赾கிேற䍾 …
நிலꀷ தைரய疗㳄ற

�斓䎎대 எ䍾셄赾 உணꀷ உ䬀㡥䎎대 ப疗㳄㆜逄ைள䎌謀 ேபால !!!

தனﶱ钣 உலக䎎대

தினἢ佯䎎대 கனꀷலகி玲嫽 உ䍾ைன பதிவ疗㳄றக䎎대 ெச◓䳅궗 …
இ犄ꀷலகி玲嫽 தைரய疗㳄ற�斓ேவ䍾 !!
இ

�斓 நꤜ䁘
鞒픑䎎대 நாᬊ䪵䎎대 ெம◓நிக罈艣䍾(virtuality) ெம◓ !!!
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எ䍾 எᤓ䍔혀䳅궗

உ䍾 ெபயைர எᤓதி தவ쮑䍣䳅궗 ெகா䬀暦𧻓។䍣த எ䍾 எᤓ䍔혀䳅궗க㆜逄 ..
கவ疗㳄ைதகளா◓ எᤓ䍣䳅궗 ஓ佸숏கி䍾ற䳅궗 உ䍾 க䍾ன�斓ழிைய ேநாகி !!

வ疗㳄ைளயா踀佸숏

எ䍾 வ疗㳄ழிகளﶱ钣玲嫽 பயண疗㳄䍔혀䳅궗 இைம எᬊ䪵䎎대 கடごகைரய疗㳄玲嫽 நி䍾셄赾
க䬀ண罈艣玲嫽
ꤜ䁘 கா玲嫽 நைன䍔혀䳅궗 வ疗㳄ைளயா佸숏கிறா◓ …
ெபாᤓ䳅궗ேபாகவ疗㳄玲嫽ைலயா ??

உ䍾 தாக䎎대

எ䍾 க䬀ண㍱멿
ꤜ䁘உ䍾 தாக䍔혀ைத தꤜ䁘
㍱멿�斓ெமனﶱ钣玲嫽
உ䍾 தாக䎎대 தꤜ䁘
។䎎대 வைர நா䍾 அᤓேவ䍾 !!

கவ疗㳄ைத ரகசிய䎎대

உனேக ெத罈艣யாம玲嫽 கவ疗㳄ைத எ佸숏கிேற䍾
கவ疗㳄ைத கள稀சிய䎎대 உ䍾 க䬀க㆜逄 !!
உனேக ெத罈艣யாம玲嫽 கவ疗㳄ைதைய களவா佸숏கிேற䍾
கவ疗㳄ைதகளﶱ钣䍾 ரகசிய அைற உ䍾 நிைனꀷக㆜逄 !!
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எ

�斓䎎대 நꤜ䁘

எ䍾ைனேய பா㍱멿䍔혀䳅궗ெகா䬀ேட இ។கிறா䍾 எ䍾셄赾 ெசா玲嫽கிறாேய !
எ

�斓䎎대 நꤜ䁘
யாகேவ ெத罈艣கிறா◓ இைத நா䍾 எ

�斓 ேபா◓ ெசா玲嫽வ䳅궗 ??

நꤜ䁘
… நா䍾

வ疗㳄䬀ணாக நா䍾 மைழயாக நꤜ䁘!
ேகா䱇轗ர䎎대 நா䍾 சிைலயா◓ நꤜ䁘
!
க។䎎대பாக நா䍾 ேதனாக நꤜ䁘
!
கடலாக நா䍾 அைலகளா◓ நꤜ䁘
!
ப㆜逄ளமாக நா䍾 ேமடாக நꤜ䁘
!
உடலாக நா䍾 உய疗㳄ராக நꤜ䁘
!
நꤜ䁘
ய疗㳄䍾றி நானﶱ钣玲嫽ைல … நா䍾 இ។䍣தாὺ䎎대 மதி䎌謀ப疗㳄玲嫽ைல !!!

காத玲嫽 கண疗㳄த䎎대

உ䍾 வ疗㳄ழி வ踀ட பாைதய疗㳄玲嫽 எ䍾 கால䍔혀ைத கழி䍔혀䳅궗 ெகா䬀暦𧻓។க..
நꤜ䁘
எ䍾 கால䍔혀ைத ெப។கிெகா䬀ேட ேபானா玲嫽 எ䍾ன அ㍱멿䍔혀த䎎대 ??

ἢ佯暦𧻓யாதைவ

உ䍾 அழ�斓 …
நꤜ䁘
罈艣䍾 殽⫉ைவ …
இ犄ꀷலகி玲嫽 யாராὺ䎎대 வ疗㳄வ罈艣க ἢ佯暦𧻓யாதைவ !!

15

வ罈艣க㆜逄 15

ேபாகமா踀ேட䍾

நꤜ䁘
கட䍣䳅궗 ேபான ேமக䎎대 எ䍾றாὺ䎎대 ..
நா䍾 கட䍣䳅궗 ேபாகா வான䎎대 !!

கごபைன கதꀷ

எ䍾 காத玲嫽 கごபைன கவ疗㳄ைதய疗㳄䍾 கடꀷ ெசா玲嫽 நꤜ䁘
!
கごபைனய疗㳄䍾 கதꀷ䎎대 நꤜ䁘
!!

எ䍾 பா㍱멿ைவ

DSLR – நிழごபடக។வ疗㳄 எ玲嫽லா䎎대 அத䍾 வ疗㳄玲嫽ைல ச罈艣பா㍱멿䍔혀䳅궗ெகா㆜逄齟퍸䎎대 …
எ䍾 பா㍱멿ைவேய உ䍾ைன அழகாக பட䎎대 எ佸숏�斓䎎대ேபா䳅궗 !!!

இ។䍣தாὺ䎎대
மய疗㳄玲嫽 இற�斓 அழகா◓ இ។䍣தாὺ䎎대 屛풫 ஜாதி இ玲嫽ைல !!
屛풫ேவ நꤜ䁘
அழகா◓ இ។䍣தாὺ䎎대 மல㍱멿 ஜாதி இ玲嫽ைல !!
ெப䬀 ஜாதி .. நꤜ䁘
ய暦𧻓 !!!
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காத玲嫽 �斓ழ䍣ைத

ப疗㳄ரசவ疗㳄䍔혀த �斓ழ䍣ைத அᤓவதா玲嫽 உண㍱멿䍔혀䳅궗கிற䳅궗
“நா䍾 உய疗㳄ேரா佸숏 இ។கிேற䍾” எ䍾셄赾 !
ப疗㳄ரசவ疗㳄䍔혀த காத玲嫽 இ䎌謀ேபா䳅궗 அᤓவதா玲嫽 உண㍱멿கிேற䍾
“எ䍾 காத玲嫽 உய疗㳄ேரா佸숏 இ។கிற䳅궗” எ䍾셄赾 !

என�斓 ப疗㳄暦𧻓䍔혀த䳅궗

ப疗㳄䍔혀䳅궗 ப疗㳄暦𧻓䍔혀䳅궗 ேபானதா玲嫽 உ䍾 ப疗㳄䍾ேன அைல䍣த கால䎎대 உ䬀佸숏 !
ப疗㳄䍔혀䳅궗 ப疗㳄暦𧻓䍔혀䳅궗䎌謀ேபானதா玲嫽 ப疗㳄தごறி த㆜逄齟퍸கிேற䍾 இ䍾셄赾 !

நிைனவ疗㳄។கிற䳅궗 …

எ䍾 மைனவ疗㳄 நꤜ䁘
என பதிꀷ ெச◓த நா㆜逄 !
எ䍾 உய疗㳄罈艣䍾 ம셄赾பாதி இ犄ꀷலைக க䬀ட நா㆜逄 !
�斓ழ䎎대பாேத.. இனﶱ钣ய ப疗㳄ற䍣தநா㆜逄 வா쮑䍔혀䳅궗க㆜逄 எ䍾 அ䍾䱇轗 காதலி !!!

நா踀佸숏காக
ம䍾ᬊ䪵�斓 இைறயாகாேத இற䍣த ப疗㳄䍾 !
ம䍾ᬊ䪵காக இைறயா�斓 இற�斓䎎대 ἢ佯䍾 !!!
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எ䍾 ெபய㍱멿 …
நா䍾 ெமாழி ெவறிய䍾 அ玲嫽ல …
ெமாழிய疗㳄䍾 殽⫉ைவ�斓 அ暦𧻓ைமயானவ䍾 !

நா䍾 மத䍔혀திご�斓 எதிரானவ䍾 அ玲嫽ல…
சமரச䍔혀ைத எ䍾셄赾䎎대 வ疗㳄។䎎대䱇轗பவ䍾 !

நா䍾 ப疗㳄ற கலா சார䍔혀திご�斓 ஒ䍔혀䳅궗䎌謀ேபாகாதவ䍾 அ玲嫽ல …
இ䍣திய கலா சார䍔혀தா玲嫽 ஈ㍱멿க䎌謀ப踀டவ䍾 !

நா䍾 ெசயごைகைய வரேவごகாதவ䍾 அ玲嫽ல …
இயごைகைய அ㡥 அ㡥வா◓ ரசி䎌謀பவ䍾 !

நா䍾 ெவごறி�斓 உைழகாதவ䍾 அ玲嫽ல …
சி셄赾 உண㍱멿 சி�斓䎎대 வ쮑பவ䍾
ꤜ䁘
!

கடꀷைள அ佸숏䍔혀䳅궗 நா䍾 ம踀佸숏ேம
“ேவ셄赾 உலகி玲嫽 அதிக ேநர䎎대 வா쮑பவ䍾 ”
கごபைன�斓 அ䎌謀பாごப踀டவ䍾 …

எ䍾 ெபய㍱멿 கவ疗㳄ஞ䍾 !!
ெதாட។䎎대

1

ந䍾றி鞒픑ைர

எ䍾ேனா佸숏 ேச㍱멿䍣䳅궗 மைழய疗㳄玲嫽 நைண䍣䳅궗 கைர䍣தவ㍱멿க齟퍸�斓䎎대 , எ䍾ன எᤓதிய疗㳄។கிறா䍾?? என
ஏமாごறமைட䍣தவ㍱멿க齟퍸�斓䎎대 இ䍣த மி䍾醱频ைல வாசி䍔혀ததごகாக எ䍾 ἢ佯த玲嫽 ந䍾றிக㆜逄 .
ஏமாごறமைட䍣தி។䍣தா玲嫽 ம䍾னﶱ钣கꀷ䎎대. ப疗㳄暦𧻓䍔혀தி។䍣தா玲嫽 பகிரꀷ䎎대 .

உ க齟퍸�斓 ப疗㳄暦𧻓䍔혀தி។䍣தா玲嫽 ἢ佯தலா䎎대 பக䍔혀தி玲嫽 �斓றி䎌謀ப疗㳄踀佸숏㆜逄ள Mail, Watsapp –玲嫽 க។䍔혀䳅궗கைள
ெத罈艣வ疗㳄கலா䎎대 .

இ䍣ᇽ诐ைல உ។வாக உதவ疗㳄ய கா.பாலபாரதி, அ䍾வ㍱멿 அவ㍱멿க齟퍸�斓䎎대 அைன䍔혀䳅궗 மி䍾醱频玲嫽
ந䬀ப㍱멿க齟퍸�斓䎎대 எ䍾 ெந稀சா㍱멿䍣த ந䍾றிக㆜逄 .

2

எ

கைள䎌謀 பごறி

மி䍾䱇轗䍔혀தக

கைள䎌謀 ப暦𧻓க உதꀷ䎎대 க។வ疗㳄க㆜逄:

மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள䎌謀 ப暦𧻓䎌謀பதごெக䍾ேற ைகய疗㳄ேலேய ைவ䍔혀䳅궗 ெகா㆜逄ள暦𧻓ய பல க។வ疗㳄க㆜逄
தごேபா䳅궗 ச䍣ைதய疗㳄玲嫽 வ䍣䳅궗வ疗㳄踀டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா䍾றைவ இவごறி玲嫽 ெப។䎎대ப �斓
வகிகி䍾றன. இ䍔혀தைகய க។வ疗㳄களﶱ钣䍾 மதி䎌謀䱇轗 தごேபா䳅궗 4000 ἢ佯த玲嫽 6000 硫பா◓ வைர �斓ைற䍣䳅궗㆜逄ளன.
எனேவ ெப។䎎대பா䍾ைமயான மக㆜逄 தごேபா䳅궗 இதைன வா கி வ។கி䍾றன㍱멿.
ஆ

கில䍔혀திὺ㆜逄ள மி䍾䱇轗䍔혀தக

க㆜逄:

ஆ கில䍔혀தி玲嫽 ல踀சகணகான மி䍾䱇轗䍔혀தக க㆜逄 தごேபா䳅궗 கிைடக䎌謀 ெப셄赾கி䍾றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா䍾ற வ暦𧻓வ களﶱ钣玲嫽 இ។䎌謀பதா玲嫽, அவごைற ேமごறிய க។வ疗㳄கைள ெகா䬀佸숏
நா䎎대 ப暦𧻓䍔혀䳅궗வ疗㳄டலா䎎대.
தமிழிὺ㆜逄ள மி䍾䱇轗䍔혀தக

க㆜逄:

தமிழி玲嫽 சம좽㒁
ப䍔혀திய 䱇轗䍔혀தக கெள玲嫽லா䎎대 நம�斓 மி䍾䱇轗䍔혀தக களாக கிைடக䎌謀ெப셄赾வதி玲嫽ைல.
ProjectMadurai.com எᬊ䪵䎎대 �斓ᤓ தமிழி玲嫽 மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள ெவளﶱ钣ய疗㳄佸숏வதごகான ஒ㍱멿 உ䍾னத ேசைவய疗㳄玲嫽
ஈ佸숏ப踀佸숏㆜逄ள䳅궗. இ䍣த �斓ᤓ இ䳅궗வைர வழ கி鞒픑㆜逄ள தமி쮑 மி䍾䱇轗䍔혀தக க㆜逄 அைன䍔혀䳅궗䎎대 PublicDomain玲嫽
உ㆜逄ளன. ஆனா玲嫽 இைவ மிகꀷ䎎대 பைழய 䱇轗䍔혀தக க㆜逄.
சம좽㒁
ப䍔혀திய 䱇轗䍔혀தக

க㆜逄 ஏ䳅궗䎎대 இ

�斓 கிைடக䎌謀ெப셄赾வதி玲嫽ைல.

எனேவ ஒ។ தமி쮑 வாசக㍱멿 ேமごறிய “மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள䎌謀 ப暦𧻓க உதꀷ䎎대 க។வ疗㳄கைள”
வா �斓䎎대ேபா䳅궗, அவரா玲嫽 எ䍣த ஒ។ தமி쮑 䱇轗䍔혀தக䍔혀ைத鞒픑䎎대 இலவசமாக䎌謀 ெபற ἢ佯暦𧻓யா䳅궗.
சம좽㒁
ப䍔혀திய 䱇轗䍔혀தக

கைள தமிழி玲嫽 ெப셄赾வ䳅궗 எ䎌謀ப暦𧻓?

சம좽㒁
பகாலமாக ப玲嫽ேவ셄赾 எᤓ䍔혀தாள㍱멿க齟퍸䎎대, பதிவ㍱멿க齟퍸䎎대, சம좽㒁
ப䍔혀திய நிக쮑ꀷகைள䎌謀 பごறிய
வ疗㳄வர கைள䍔혀 தமிழி玲嫽 எᤓத䍔혀 ெதாட கி鞒픑㆜逄ளன㍱멿. அைவ இலகிய䎎대, வ疗㳄ைளயா踀佸숏, கலா சார䎎대,
உணꀷ, சினﶱ钣மா, அரசிய玲嫽, 䱇轗ைக䎌謀படகைல, வண疗㳄க䎎대 மご셄赾䎎대 தகவ玲嫽 ெதாழி玲嫽筻踀ப䎎대 ேபா䍾ற
ப玲嫽ேவ셄赾 தைல䎌謀䱇轗களﶱ钣䍾 கீ 쮑 அைமகி䍾றன.
நா䎎대 அவごைறெய玲嫽லா䎎대 ஒ䍾றாக

ேச㍱멿䍔혀䳅궗 தமி쮑 மி䍾䱇轗䍔혀தக

கைள உ។வாக உ㆜逄ேளா䎎대.

அ犄வா셄赾 உ។வாக䎌謀ப踀ட மி䍾䱇轗䍔혀தக க㆜逄 Creative Commons எᬊ䪵䎎대 உ罈艣ம䍔혀தி䍾 கீ 쮑 ெவளﶱ钣ய疗㳄ட䎌謀ப佸숏䎎대.
இ犄வா셄赾 ெவளﶱ钣ய疗㳄佸숏வத䍾 ⅷல䎎대 அ䍣த䎌謀 䱇轗䍔혀தக䍔혀ைத எᤓதிய ⅷல ஆசி罈艣ய។கான உ罈艣ைமக㆜逄
ச踀ட�ﴫதியாக䎌謀 பா䳅궗காக䎌謀ப佸숏கி䍾றன. அேத ேநர䍔혀தி玲嫽 அ䍣த மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள யா㍱멿
ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대, யா។�斓 ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대, இலவசமாக வழ கலா䎎대.
எனேவ தமி쮑 ப暦𧻓�斓䎎대 வாசக㍱멿க㆜逄 ஆய疗㳄ரகணகி玲嫽 சம좽㒁
ப䍔혀திய தமி쮑 மி䍾䱇轗䍔혀தக
இலவசமாகேவ ெபご셄赾 ெகா㆜逄ள ἢ佯暦𧻓鞒픑䎎대.

கைள

தமிழிலி។�斓䎎대 எ䍣த வைல䎌謀பதிவ疗㳄லி។䍣䳅궗 ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대 பதிꀷகைள எ佸숏கலாமா?
டா䳅궗.
ஒ犄ெவா។ வைல䎌謀பதிꀷ䎎대 அதごெக䍾ேற ஒ។சில அᬊ䪵மதிகைள䎌謀 ெபごறி។�斓䎎대. ஒ។
வைல䎌謀பதிவ疗㳄䍾 ஆசி罈艣ய㍱멿 அவர䳅궗 பதி䎌謀䱇轗கைள “யா㍱멿 ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대 பய䍾ப佸숏䍔혀தலா䎎대” எ䍾셄赾
�斓றி䎌謀ப疗㳄踀暦𧻓។䍣தா玲嫽 ம踀佸숏ேம அதைன நா䎎대 பய䍾ப佸숏䍔혀த ἢ佯暦𧻓鞒픑䎎대.
அதாவ䳅궗 “Creative Commons” எᬊ䪵䎎대 உ罈艣ம䍔혀தி䍾 கீ 쮑 வ។䎎대 பதி䎌謀䱇轗கைள ம踀佸숏ேம நா䎎대 பய䍾ப佸숏䍔혀த
ἢ佯暦𧻓鞒픑䎎대.
அ䎌謀ப暦𧻓 இ玲嫽லாம玲嫽 “All Rights Reserved” எᬊ䪵䎎대 உ罈艣ம䍔혀தி䍾 கீ 쮑 இ។�斓䎎대 பதி䎌謀䱇轗கைள ந䎎대மா玲嫽
பய䍾ப佸숏䍔혀த ἢ佯暦𧻓யா䳅궗.
ேவ䬀佸숏மானா玲嫽 “All Rights Reserved” எ䍾셄赾 வ疗㳄ள �斓䎎대 வைல䎌謀பதிꀷகைள ெகா䬀暦𧻓។�斓䎎대
ஆசி罈艣ய។�斓 அவர䳅궗 பதி䎌謀䱇轗கைள “Creative Commons” உ罈艣ம䍔혀தி䍾 கீ 쮑 ெவளﶱ钣ய疗㳄டேகா罈艣 நா䎎대 நம䳅궗
ேவ䬀佸숏ேகாைள䍔혀 ெத罈艣வ疗㳄கலா䎎대. ேமὺ䎎대 அவர䳅궗 பைட䎌謀䱇轗க㆜逄 அைன䍔혀䳅궗䎎대 அவ។ைடய ெபய罈艣䍾
கீ ேழ தா䍾 ெவளﶱ钣ய疗㳄ட䎌謀ப佸숏䎎대 எᬊ䪵䎎대 உ셄赾திைய鞒픑䎎대 நா䎎대 அளﶱ钣க ேவ䬀佸숏䎎대.

ெபா䳅궗வாக 䱇轗䳅궗䎌謀䱇轗䳅궗 பதிꀷகைள உ។வா�斓ேவா។�斓 அவ㍱멿கள䳅궗 பதிꀷக㆜逄 நிைறய வாசக㍱멿கைள
ெச䍾றைடய ேவ䬀佸숏䎎대 எ䍾ற எ䬀ண䎎대 இ។�斓䎎대. நா䎎대 அவ㍱멿கள䳅궗 பைட䎌謀䱇轗கைள எ佸숏䍔혀䳅궗 இலவச
மி䍾䱇轗䍔혀தக களாக வழ �斓வதご�斓 நம�斓
அவ㍱멿க㆜逄 அᬊ䪵மதியளﶱ钣䍔혀தா玲嫽, உ䬀ைமயாகேவ அவ㍱멿கள䳅궗 பைட䎌謀䱇轗க㆜逄 ெப។䎎대பா䍾ைமயான
மகைள ெச䍾றைட鞒픑䎎대. வாசக㍱멿க齟퍸�斓䎎대 நிைறய 䱇轗䍔혀தக க㆜逄 ப暦𧻓䎌謀பதご�斓 கிைட�斓䎎대
வாசக㍱멿க㆜逄 ஆசி罈艣ய㍱멿களﶱ钣䍾 வைல䎌謀பதிꀷ ἢ佯கவ罈艣களﶱ钣玲嫽 ட அவ㍱멿க齟퍸ைடய பைட䎌謀䱇轗கைள ேத暦𧻓
க䬀佸숏ப疗㳄暦𧻓䍔혀䳅궗 ப暦𧻓கலா䎎대. ஆனா玲嫽 நா க㆜逄 வாசக㍱멿களﶱ钣䍾 சிரம䍔혀ைத �斓ைற�斓䎎대 வ䬀ண䎎대
ஆசி罈艣ய㍱멿களﶱ钣䍾 சிதறிய வைல䎌謀பதிꀷகைள ஒ䍾றாக இைண䍔혀䳅궗 ஒ។ ἢ佯ᤓ மி䍾䱇轗䍔혀தக களாக
உ។வா�斓䎎대 ேவைலைய ெச◓கிேறா䎎대. ேமὺ䎎대 அ犄வா셄赾 உ។வாக䎌謀ப踀ட 䱇轗䍔혀தக கைள
“மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள䎌謀 ப暦𧻓க உதꀷ䎎대 க។வ疗㳄க㆜逄”�斓 ஏごற வ䬀ண䎎대 வ暦𧻓வைம�斓䎎대 ேவைலைய鞒픑䎎대
ெச◓கிேறா䎎대.
FreeTamilEbooks.com
இ䍣த வைல䍔혀தள䍔혀தி玲嫽தா䍾 ப疗㳄䍾வ។䎎대 வ暦𧻓வைம䎌謀ப疗㳄玲嫽 மி䍾䱇轗䍔혀தக

க㆜逄 காண䎌謀ப佸숏䎎대.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ䍣த வைலதள䍔혀திலி។䍣䳅궗 யா㍱멿 ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대 மி䍾䱇轗䍔혀தக
பதிவ疗㳄றக䎎대(download) ெச◓䳅궗 ெகா㆜逄ளலா䎎대.
அ犄வா셄赾 பதிவ疗㳄றக䎎대(download) ெச◓ய䎌謀ப踀ட 䱇轗䍔혀தக
வழ கலா䎎대.
இதி玲嫽 நꤜ䁘 க㆜逄 ப

கைள இலவசமாக䎌謀

கைள யா។�斓 ேவ䬀佸숏மானாὺ䎎대 இலவசமாக

களﶱ钣க வ疗㳄។䎎대䱇轗கிறꤜ䁘
㍱멿களா?

நꤜ䁘 க㆜逄 ெச◓யேவ䬀暦𧻓யெத玲嫽லா䎎대 தமிழி玲嫽 எᤓத䎌謀ப踀暦𧻓។�斓䎎대 வைல䎌謀பதிꀷகளﶱ钣லி។䍣䳅궗
பதிꀷகைள
எ佸숏䍔혀䳅궗, அவごைற LibreOffice/MS Office ேபா䍾ற wordprocessor玲嫽 ேபா踀佸숏 ஓ㍱멿 எளﶱ钣ய மி䍾䱇轗䍔혀தகமாக மாごறி
எ க齟퍸�斓 அᬊ䪵䎌謀பꀷ䎎대.
அ犄வளꀷதா䍾!
ேமὺ䎎대 சில ப

களﶱ钣䎌謀䱇轗க㆜逄 ப疗㳄䍾வ។மா셄赾:

1. ஒ។சில பதிவ㍱멿க㆜逄/எᤓ䍔혀தாள㍱멿க齟퍸�斓 அவ㍱멿கள䳅궗 பைட䎌謀䱇轗கைள “Creative Commons” உ罈艣ம䍔혀தி䍾கீ 쮑
ெவளﶱ钣ய疗㳄டேகா罈艣 மி䍾ன稀ச玲嫽 அᬊ䪵䎌謀䱇轗த玲嫽
2. த䍾னா㍱멿வல㍱멿களா玲嫽 அᬊ䪵䎌謀ப䎌謀ப踀ட மி䍾䱇轗䍔혀தக

களﶱ钣䍾 உ罈艣ைமகைள鞒픑䎎대 தர䍔혀ைத鞒픑䎎대

ப罈艣ேசாதி䍔혀த玲嫽
3. ேசாதைனக㆜逄 ἢ佯暦𧻓䍣䳅궗 அᬊ䪵மதி வழ

க䎌謀ப踀ட தரமான மி䍾䱇轗䍔혀தக

கைள நம䳅궗 வைலதள䍔혀தி玲嫽

பதிேவごற䎎대 ெச◓த玲嫽
வ疗㳄។䎌謀பἢ佯㆜逄ளவ㍱멿க㆜逄 freetamilebooksteam@gmail.com எᬊ䪵䎎대 ἢ佯கவ罈艣�斓 மி䍾ன稀ச玲嫽 அᬊ䪵䎌謀பꀷ䎎대.
இ䍣த䍔혀 தி踀ட䍔혀தி䍾 ⅷல䎎대 பண䎎대 ச䎎대பாதி䎌謀பவ㍱멿க㆜逄 யா㍱멿?
யா។மி玲嫽ைல.
இ䍣த வைல䍔혀தள䎎대 ἢ佯ᤓக ἢ佯ᤓக த䍾னா㍱멿வல㍱멿களா玲嫽 ெசய玲嫽ப佸숏கி䍾ற ஒ។ வைல䍔혀தள䎎대 ஆ�斓䎎대.
இத䍾 ஒேர ேநாக䎎대 எ䍾னெவனﶱ钣玲嫽 தமிழி玲嫽 நிைறய மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள உ។வா�斓வ䳅궗䎎대, அவごைற
இலவசமாக பயன㍱멿க齟퍸�斓 வழ �斓வ䳅궗ேம ஆ�斓䎎대.
ேமὺ䎎대 இ犄வா셄赾 உ។வாக䎌謀ப踀ட மி䍾䱇轗䍔혀தக
அைம鞒픑䎎대.

க㆜逄, ebook reader ஏご셄赾ெகா㆜逄齟퍸䎎대 வ暦𧻓வைம䎌謀ப疗㳄玲嫽

இ䍔혀தி踀ட䍔혀தா玲嫽 பதி䎌謀䱇轗கைள எᤓதிெகா佸숏�斓䎎대 ஆசி罈艣ய㍱멿/பதிவ។�斓 எ䍾ன லாப䎎대?
ஆசி罈艣ய㍱멿/பதிவ㍱멿க㆜逄 இ䍔혀தி踀ட䍔혀தி䍾 ⅷல䎎대 எ䍣தவ疗㳄தமான ெதாைக鞒픑䎎대 ெபற䎌謀ேபாவதி玲嫽ைல.
ஏெனனﶱ钣玲嫽, அவ㍱멿க㆜逄 䱇轗திதாக இதごெக䍾셄赾 எ䍣தஒ។ பதிைவ鞒픑䎎대 எᤓதி䍔혀தர䎌謀ேபாவதி玲嫽ைல.
ஏごகனேவ அவ㍱멿க㆜逄 எᤓதி ெவளﶱ钣ய疗㳄踀暦𧻓។�斓䎎대 பதிꀷகைள எ佸숏䍔혀䳅궗䍔혀தா䍾 நா䎎대 மி䍾䱇轗䍔혀தகமாக
ெவளﶱ钣ய疗㳄ட䎌謀ேபாகிேறா䎎대.
அதாவ䳅궗 அவரவ㍱멿களﶱ钣䍾 வைலதள䍔혀தி玲嫽 இ䍣த䎌謀 பதிꀷக㆜逄 அைன䍔혀䳅궗䎎대 இலவசமாகேவ
கிைடக䎌謀ெபごறாὺ䎎대, அவごைறெய玲嫽லா䎎대 ஒ䍾றாக䍔혀 ெதா�斓䍔혀䳅궗 ebook reader ேபா䍾ற க។வ疗㳄களﶱ钣玲嫽
ப暦𧻓�斓䎎대 வ疗㳄த䍔혀தி玲嫽 மாごறி䍔혀 த។䎎대 ேவைலைய இ䍣த䍔혀 தி踀ட䎎대 ெச◓கிற䳅궗.
தごேபா䳅궗 மக㆜逄 ெப罈艣ய அளவ疗㳄玲嫽 tablets மご셄赾䎎대 ebook readers ேபா䍾ற க។வ疗㳄கைள நா暦𧻓
அவ㍱멿கைள ெந។ �斓வதご�斓 இ䳅궗 ஒ។ ந玲嫽ல வா◓䎌謀பாக அைம鞒픑䎎대.

ெச玲嫽வதா玲嫽

நக玲嫽 எ佸숏䎌謀பைத அᬊ䪵மதி�斓䎎대 வைலதள

க㆜逄 ஏேதᬊ䪵䎎대 தமிழி玲嫽 உ㆜逄ளதா?

உ㆜逄ள䳅궗.
ப疗㳄䍾வ។䎎대 தமிழி玲嫽 உ㆜逄ள வைலதள

க㆜逄 நக玲嫽 எ佸숏䎌謀பதிைன அᬊ䪵மதிகி䍾றன.

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ犄வா셄赾 ஒ㍱멿 எᤓ䍔혀தாள罈艣ட䎎대 Creative Commons உ罈艣ம䍔혀தி䍾 கீ 쮑 அவர䳅궗 பைட䎌謀䱇轗கைள ெவளﶱ钣ய疗㳄佸숏மா셄赾
셄赾வ䳅궗?
இதご�斓 ப疗㳄䍾வ។மா셄赾 ஒ។ மி䍾ன稀சைல அᬊ䪵䎌謀ப ேவ䬀佸숏䎎대.
<䳅궗வக䎎대>
உ

கள䳅궗 வைல䍔혀தள䎎대 அ។ைம [வைலதள䍔혀தி䍾 ெபய㍱멿].

தごேபா䳅궗 ப暦𧻓䎌謀பதご�斓 உபேயாக䎌謀ப佸숏䎎대 க។வ疗㳄களாக Mobiles மご셄赾䎎대 ப玲嫽ேவ셄赾 ைகய疗㳄។䎌謀䱇轗
க។வ疗㳄களﶱ钣䍾 எ䬀ண疗㳄ைக அதிக罈艣䍔혀䳅궗 வ䍣䳅궗㆜逄ள䳅궗.
இ䍣நிைலய疗㳄玲嫽 நா க㆜逄 http://www.FreeTamilEbooks.com எᬊ䪵䎎대 வைலதள䍔혀தி玲嫽, ப玲嫽ேவ셄赾 தமி쮑
மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள ெவ犄ேவ셄赾 䳅궗ைறகளﶱ钣䍾 கீ 쮑 ேசக罈艣䎌謀பதごகான ஒ។ 䱇轗திய தி踀ட䍔혀தி玲嫽
ஈ佸숏ப踀佸숏㆜逄ேளா䎎대.
இ �斓 ேசக罈艣க䎌謀ப佸숏䎎대 மி䍾䱇轗䍔혀தக க㆜逄 ப玲嫽ேவ셄赾 கண疗㳄ண疗㳄 க។வ疗㳄களான Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா䍾றவごறி玲嫽 ப暦𧻓�斓䎎대 வ䬀ண䎎대 அைம鞒픑䎎대. அதாவ䳅궗 இ䍔혀தைகய
க។வ疗㳄க㆜逄 support ெச◓鞒픑䎎대 odt, pdf, ebub, azw ேபா䍾ற வ暦𧻓வைம䎌謀ப疗㳄玲嫽 䱇轗䍔혀தக க㆜逄 அைம鞒픑䎎대.
இதごகாக நா க㆜逄 உ கள䳅궗 வைலதள䍔혀திலி។䍣䳅궗 பதிꀷகைள
ெபற வ疗㳄។䎎대䱇轗கிேறா䎎대. இத䍾 ⅷல䎎대 உ கள䳅궗 பதிꀷக㆜逄
உலகளவ疗㳄玲嫽 இ។�斓䎎대 வாசக㍱멿களﶱ钣䍾 க។வ疗㳄கைள ேநர暦𧻓யாக ெச䍾றைட鞒픑䎎대.
எனேவ உ கள䳅궗 வைலதள䍔혀திலி។䍣䳅궗 பதிꀷகைள ப疗㳄ரதிெய佸숏䎌謀பதご�斓䎎대 அவごைற
மி䍾䱇轗䍔혀தக களாக மாご셄赾வதご�斓䎎대 உ கள䳅궗 அᬊ䪵மதிைய ேவ䬀佸숏கிேறா䎎대.
இ犄வா셄赾 உ។வாக䎌謀ப踀ட மி䍾䱇轗䍔혀தக களﶱ钣玲嫽 க䬀暦𧻓䎌謀பாக ஆசி罈艣யராக உ களﶱ钣䍾 ெபய។䎎대 மご셄赾䎎대
உ கள䳅궗 வைலதள ἢ佯கவ罈艣鞒픑䎎대 இட䎎대ெப셄赾䎎대. ேமὺ䎎대 இைவ “Creative Commons” உ罈艣ம䍔혀தி䍾 கீ 쮑
ம踀佸숏䎎대தா䍾 ெவளﶱ钣ய疗㳄ட䎌謀ப佸숏䎎대 எᬊ䪵䎎대 உ셄赾திைய鞒픑䎎대 அளﶱ钣கிேறா䎎대.
http://creativecommons.org/licenses/
நꤜ䁘 க㆜逄 எ

கைள ப疗㳄䍾வ។䎎대 ἢ佯கவ罈艣களﶱ钣玲嫽 ெதாட㍱멿䱇轗 ெகா㆜逄ளலா䎎대.

email : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந䍾றி.
</ἢ佯暦𧻓ꀷ>
ேமごறியவா셄赾 ஒ។ மி䍾ன稀சைல உ
அவ㍱멿களﶱ钣டமி។䍣䳅궗 அᬊ䪵மதிைய䎌謀 ெப셄赾

க齟퍸�斓䍔혀 ெத罈艣䍣த அைன䍔혀䳅궗 எᤓ䍔혀தாள㍱멿க齟퍸�斓䎎대 அᬊ䪵䎌謀ப疗㳄
க㆜逄.

ἢ佯暦𧻓䍣தா玲嫽 அவ㍱멿கைள鞒픑䎎대 “Creative Commons License”ஐ அவ㍱멿க齟퍸ைடய வைலதள䍔혀தி玲嫽 பய䍾ப佸숏䍔혀த
ெசா玲嫽ὺ க㆜逄.
கைடசியாக அவ㍱멿க㆜逄 உ க齟퍸�斓 அᬊ䪵மதி அளﶱ钣䍔혀䳅궗 அᬊ䪵䎌謀ப疗㳄ய疗㳄។�斓䎎대
மி䍾ன稀சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எᬊ䪵䎎대 ἢ佯கவ罈艣�斓 அᬊ䪵䎌謀ப疗㳄 ைவ鞒픑
ஓ㍱멿 எᤓ䍔혀தாள㍱멿 உ

கள䳅궗 உ

க㆜逄.

கள䳅궗 ேவ䬀佸숏ேகாைள ம셄赾�斓䎎대 ப踀ச䍔혀தி玲嫽 எ䍾ன ெச◓வ䳅궗?

அவ㍱멿கைள鞒픑䎎대 அவ㍱멿கள䳅궗 பைட䎌謀䱇轗கைள鞒픑䎎대 அ䎌謀ப暦𧻓ேய வ疗㳄踀佸숏வ疗㳄ட ேவ䬀佸숏䎎대.

ஒ។சில។�斓 அவ㍱멿க齟퍸ைடய ெசா䍣த ἢ佯யごசிய疗㳄玲嫽 மி䍾䱇轗䍔혀தக䎎대 தயா罈艣�斓䎎대 எ䬀ண䎎대ட இ។�斓䎎대.
ஆகேவ அவ㍱멿கைள நா䎎대 ம좽㒁
䬀佸숏䎎대 ம좽㒁
䬀佸숏䎎대 ெதா䍣தரꀷ ெச◓ய டா䳅궗.
அவ㍱멿கைள அ䎌謀ப暦𧻓ேய வ疗㳄踀佸숏வ疗㳄踀佸숏 அ佸숏䍔혀த佸숏䍔혀த எᤓ䍔혀தாள㍱멿கைள ேநாகி நம䳅궗 ἢ佯யごசிைய䍔혀
ெதாடர ேவ䬀佸숏䎎대.
மி䍾䱇轗䍔혀தக

க㆜逄 எ犄வா셄赾 அைமய ேவ䬀佸숏䎎대?

ஒ犄ெவா។வர䳅궗 வைல䍔혀தள䍔혀திὺ䎎대 �斓ைற䍣தப踀ச䎎대 ᇽ诐ご셄赾கணகி玲嫽 பதிꀷக㆜逄
காண䎌謀ப佸숏䎎대. அைவ வைக䎌謀ப佸숏䍔혀த䎌謀ப踀ேடா அ玲嫽ல䳅궗 வைக䎌謀ப佸숏䍔혀த䎌謀 படாமேலா இ។�斓䎎대.
நா䎎대 அவごைறெய玲嫽லா䎎대 ஒ䍾றாக䍔혀 திர踀暦𧻓 ஒ។ ெபா䳅궗வான தைல䎌謀ப疗㳄䍾கீ 쮑 வைக䎌謀ப佸숏䍔혀தி
மி䍾䱇轗䍔혀தக களாக䍔혀 தயா罈艣கலா䎎대. அ犄வா셄赾 வைக䎌謀ப佸숏䍔혀த䎌謀ப佸숏䎎대 மி䍾䱇轗䍔혀தக கைள ப�斓திI ப�斓தி
II எ䍾셄赾䎎대 ட தனﶱ钣䍔혀தனﶱ钣ேய ப疗㳄罈艣䍔혀䳅궗 ெகா佸숏கலா䎎대.
தவ疗㳄㍱멿க ேவ䬀暦𧻓யைவக㆜逄 யாைவ?
இன䎎대, பாலிய玲嫽 மご셄赾䎎대 வ䍾ἢ佯ைற ேபா䍾றவごைற䍔혀 긤䬀佸숏䎎대 வைகயான பதிꀷக㆜逄 தவ疗㳄㍱멿க䎌謀பட
ேவ䬀佸숏䎎대.
எ

கைள䍔혀 ெதாட㍱멿䱇轗 ெகா㆜逄வ䳅궗 எ䎌謀ப暦𧻓?

நꤜ䁘 க㆜逄 ப疗㳄䍾வ។䎎대 ἢ佯கவ罈艣களﶱ钣玲嫽 எ

கைள䍔혀 ெதாட㍱멿䱇轗 ெகா㆜逄ளலா䎎대.
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