ஓம
பததகஙகள மனனாககம.
சல காலம மனேே பைைய பததகம ஒனற கைைததத. 8 பகதகளாக ெெளயைபபடட
இரநதத. அநத ெதாகத மழதம ேேகரகக பல காலம மயனறம கைைககாமல
இரநதத. அைெ பதபபல இலைல.

தடெெனற அததைேயம கைைததே. அபேபாத

இெறைை பாதகாதத ைெகக எணணம ெநதத.
பைைய பததகஙகைள எபபட பாதகாபபத எனற ஆொயசச ெேயததல அெறைை
digitise ெேயெேத நலலத எே ேதானறயத.
ககளாைெ உதவகக அைைதேதன. பல வஷயஙகள கைைததே.
http://www.4digitalbooks.com/
http://www.digitise-it.com/services/bookscan.html
ஒர நலல பககததல கைசேத

இஙக பாரஙக.

பரதத பததக ெடவேல ஒர பைம. V ெடவல. அேத ெடவல ஒர ேடைததல
கணணாட மட. பைம பககொடடல நகெலாம. கணணாட ேடைம ேமலம கழம நகரம.
பததகதைத பைததல ைெததகெகாணட கணணாட ேடைதைத அதன ேமல இைகக
ேெணடம. ேடைம ெல இை பககொடடல நகொத. அதோல ேதைெயாோல பததகம
நகரம. பககொடடல இெணட நைலயாே காமொககள. கணன ெமனெபாரளால
இயஙகம. ெெளசேம தெ வளகக ேமேல உணட.
நாம ெேயய ேெணடயத பததகதைத ஏறற ேடைதைத அதன மத இைகக கணண
ெோடககைய ெோடகக ேெணடயததான. ெலத இைத பககஙகள பைம படககபபடம.
பககஙகள தரமப தரமப பததகம ெலத பககொடடல நகரநத ெகாடககம. அதோல
அத நடவேலேய இரககம. பததகம ேறற மைஙக இரபபதாலம கேமாே கணணாட
அதன மத உடகாரெதாலம பககம படநேத இரககம. தைெயல கைததோல
நடபாகம தகககெகாணட இரககம. பைம ேரயாக ேபாகஸ ஆகாத. அபபட
எடததாலம எழததககள ேகாணலாக இரககம.
நலல ெேட அபதான. ொஙகபேபாோல கடடபட ஆகாேத. இரநதாலம இைத
ஆொயசச ெேயததல சல வஷயஙகள பரநதே.
கைைதத பைைய காமொவைன சல ேோதைேகள ெேயேதன. இனனம சலத பரநதத.
காமொ தெததல இரநதாலதான பததகததன நட பகதயம ஓெமம ேபாகஸ ஆகம.
ஏன எனபைத பைததல பாரஙகள.

தெம ேபாோல பககம சறயதாகதான பதொகம. அதோல ேதைெயாே தெம
பனோல ேபாய ஜூம ெேயய ேெணடம. காமொவன ேமகேொ ேமாட இதறக உதவம.

பததகதைத ெபாரதத ெைெ காமொ கடேை இரககம ேபாத ெலனஸுககம
ேபபபரககம இரககை தெம நடவலம ஓெஙகளலம ேெறபடம. தெம ேபாக ேபாக
இநத ேெறபாட கைைவ. அதோல ஃேபாகஸ ேரயா இரககம. ஆோ பைம எடககை
பெபப அதகமாகம. அைத கைைககதான ஜூம ெேயயணம.

இெதலலாம பரநத பைக எனே காமொ ொஙகலாம எனற ேயாசககலாேேன.
PIT உதவ ேதைெனன

ஒர மைல ேபாடேைன.

பைைய ஆெணஙகைள/ பததகஙகைள மனோகக...
I would suggest flatbed scanner - ( hp ?) if the book is not in good condition
to scan, we probably can use any point and shoot camera fixed in tripod
and with proper lighting setting. Anything which can handle clear close up
shot like canon powershot sd1000 / sd1100
or similar conf could take care of this issue. Taking in higher resolution with
very good lighting condition is important. ....
try
Canon PowerShot SX100 IS
Canon PowerShot G9
Canon PowerShot A720 IS
these models are good for the work you wanna do
...ணண பதல ெநதத.
[எலலா வஷயஙகளலம ஜொதான ெழகாடடோர. அெரகக நனறகள பல.]
இநத மன ெரைலல சல பெசசைேகள. ெெறம தன காகதமாோ பெசசைே
இலைல. பததகம ெமலோ இரநதாலம ப.இ.
பததகம ெகாஞேம தடமோ ேபாோலம நட பாகம தகககெகாணட வடம, படயாத.
அபபைம ெலத இைத பககஙகைள தனததனயா ஸேகன ெேயயனம. அபபவம ேர
ெெைல.
ேர அபப ேபாடேைா படககைததான ஒேெ ெழனன மடவ ெேயேதன.
காமொ வைலயம ஒர நரணயம ெேயகை வஷயம ஆக வடைத.
ேமகேொ ேமாட, அதக ஆபடகல ஜூம, அதக ெகாளளவ நைேெகம.
ஒர பததாயெம வைல அபபடனன மடவ பணேணன.
காமொ வைல வோரசோ மயககம ெநதத. பரநதைெ ெேயதெதலலாம பாததா வைல
எஙேகேயா ேபாசச.
ேமேல வோரசேதல இனனம இதகக சஙக ெர அதகமா இரககைதால வைல

அதகமதானன ெோனோஙக. கேெ மாரெகடல ொஙக பயமா இரநதத. பைக
ெைலல ேதை ஆெமபசேேன.
இநதயா பளாஸால ஆபர இரநதத. பெொயலலேயனன இரநதைத கறசசகடட
ஜொகக தரபப மனேஞேல அனபபேேன. பெரஷாட SX 100 IS
பெொயலைலனன ெதரஞேதம ஆரைர பணணேேன. அத பதொேபப வைல
இனனம கைைொ பத மோயெததகக ெநதத பாதத ஒேெ ேநேதாஷம. ேநேதாஷம
ெகாஞே நாளதான இரககமன அபப ெதரயைல.
காமொவம ெநத ேேநதாசச. ஆஹானன அத தகககெகாணட அமாொைஸ,
ெபௌரணம எலலாம பைம படசே தரபதேயாை ேெைலல இைஙகேேன.
காமொ ொஙகம ேபாேத அதகக மககால பதத வொதசேோம. ஜொ சலபமா ஒர
அடைை ைபபாைெ பயன படததெத கறசச பைேம ேபாடட அனபபோர.
இதகெகலலாம நடல என அணணாவைமரநத ஒர நலகேம ெநத ேேநதத.
நைைய பததகஙகள; அெதலலாம

அடைை ைபபாககளல ெநதத. அதல ஒர

ைபபாைெ எடதத பககஙகளல ைதரயம இரநத ெைெ ெபரோ ோளெம ெெடடேேன.
படைர ேபபபர ஆல மட ெெசச கணடசயால நறததேேன. ேமெல ெலனஸ
அைமபப உளேள ேபாகை மாதர ஒர ேதெ ஓடைை ெெடடேேன. ஏன ேதெம? அத
ெெடை சலபம.
வடடல இரநத ேமைே வளகக ெெளசேம பததைல. பளாைஷ பயன படததனன
பதத ெோனேத காமொ.

(பைஙகைள எலலாம சனேதாகக ேபாடட இரகேகன; அதோல எனேைா ெதளொ
இலைலேயனன நைேகக ேெணைாம)
அதெடயா ேம.வ லரநத பளக கமப ஸவடச எலலாம தனயா பரசேேன. ெொணைா
சஎஃபஎல வளகைக கைடட ெபாரததயாசச. அபபைம அதவம ேபாதாம அேத மாதர
இனனம ஒணண தயார பணணடேைன.
இனனம எபபட ெெளசேதைத அதகபபடததலாமன ேயாசககலாேேன. ெெளைள
ோரட ேபபபர ொஙக ைபபா உளேள கணடசயால ெபாரததயாசச. இபப ைபபா
உளபககம ஆலா ேபாடட ெெளதத மாதர ெெளள ெெேளரனன ஆயடசச.
இபப இெதலலாம எழதகக ேெணைாம. கைைசல சரககமா தேென.
ேர உளள பததகதைத ெெசோசச. அத ேமல ஒர அஞச ம.ம கணணாட. இத
காகதம சரணடகாம இரகக. அேத ேமயம பததகதேதாை நட பாகம தககககாம
இரகக இேதாை கேம உதவம.

பததகததன இைத அடைை கை ெமலோ ஒர பததகம ஒர அடைை அதான மனேேேய
ெெடடேோேம. அெதலலாம ெெசோசச. இபப ெலத இைத பககஙகள ஒேெ
மடைமாயடைத.

காமொைெ ஆன பணணடேைன. ேமகேொ, ஆடேைா அைமசோசச.
இபப எேககம காமொவககம ேடகட ஆெமபசேத. ைகயால ஃேபாகஸ பணணைேத
சலபமா இரநதரககம. லெைெ இழகககெகாளள ஒணண ஒேெயடயா கடை
ேபாயடம. இலைல ஒேெயடயா தெ ேபாயடம. மசே படசசகடட ஆட ஒர ெழயா
பததகம மழகக தைெயல ெதரய ெெசோசச.
இெணட வளகககைளயம எரயவடட பாத களக - ஃேபாகஸ, மழ களக - அபபாைா
பைம எடததாசச.
பததகம பைோ ஜமன பழபப நைததல பைம!

கணனய தடட எழபபேேன. பககாஸாெ கபபடட பைதத எலலாம
இைககேகாபபானேேன. அதவம ேமததா ெேஞசடதத. எேகக நைம ேெணைாம. நை
ெெற தபபஙகைாஙக. ந கரபப ெெளைள ஆககனேேன. அதவம ஆசச. பைக
பககததல ெதரஞே ெகாஞே நஞே கடதல இைதைத எலலாம ெெடட சொககேேன.
ேரயாதாேே ெரத. அபபைம எனே பததக மனோககம ஆெமபககலாமனன
ஆெமபசேேன.

ேஙகெ வஜயமனன ஒர சனே பததகம அகபபடைதா, ேர, ேோதைே ஓடைததகக இத
ேர படமனன நேசச அைத ெெசச ேெைல ஆெமபசசடேைன.
தரபப ேடகட எலலாம ஆட மடசச மதல பககம களக, இெணைாெத... இபப சல
வஷயஙகள பரஞேத. உககாநத உககாநத எழநதரகக மடயைல. ைபபா மனோேல
மடட ேபாடட kneel பணண பககதைத தரபபைத. அபபடேய உைைல மடடம
உயரதத ஃேபாகஸ, களக. இத மாதர பதத பககம ெேயயைததககளள மடட ெலகக
ஆெமபசோசச. ெதாைை இெணடம "ேதா, நாஙகளம இரகேகாம"னன ெோலலசசஙக.
இத ெைெககம இரநததா ெதரயாத தைே எலலாம இபப ெதரய ெநதே. இத
எனேைா ஸகலல கை நாம மடட ேபாைைலேய, இபப இபபட ஒர கஷைமா? மம,
தமழகக இநத ெதாணட கை ெேயயேலனோ எபபட. பெொயலைல, அபபைமா
நமகக நாேம தடைததல தயாக படைம ெகாடததககலாமனன ெபாறததககடேைன.
கறஸதெரகள மஸலமகள இநத ேெைலைய சலபமா ெேயொஙகனனம நைேபப
ெநதத.

கால மடடகக இதமா ஒர தைலகாணைய ெெசசகடட ேெைலைய ெதாைெ பாததா
காமொ தாோ ஆப ஆகயரநதத. ெலனஸ உளேள ேபாசேே! தரபப ேடகட.
ஒடடகடட இரநத பககஙகைள எலலாம தரபப கஷைபபைலஙக. அதான ேெரைெ
ெகாடேைா ெகாடடனன ெகாடடேத! அபபபப சமமா ெநததய ெதாடடகடைா ேபாதம.
இனனம ெகாஞேம ெேயயலாம, இனனம ெகாஞேமனன நைேசச ெல எலலாம
ெபாரடபடததாம ெேயய ெேயய தடரனன கைைச பககம ெநதடசச!

"அை நாம நைேசேதவை சககெேம மடஞசடதேத!" னன எேகக நாேே ஒர ேபாஷ
ேபாடடகடட கணனைய தடடேேன. மனேே ெோனேத ேபால எலலாம ெேயத
மடசச, எபபட ெநத இரககனன பாதேதன. இனனம ெெளசேம கை ெதரஞோ
பெொயலைலேயனன ேதாணசச. பககாஸால பல ேேஷைைகள எலலம ெேயதவடட
அபபைமா அதகேக எனே ெேயயணமன நலலா ெதரயமனன ஞாேோதயம ெநதத.
“i am feeling lucky” ெபாததாைே தடடோ எலல பைஙகைளயேம நலலா ஆகக
ெகாடததசச.
கைைசல பழபப காகத பககம எபபட ெநததனன பைதைத பாரஙக. ஒர பகதைய
மடடம ெெடட ேபாடட இரகேகன.

அபபைம எனே! அடதத நாள ேெைல ஆெமபககலாமனன நேசோ கால, ெதாைை,
மதக எலலாம ெகஞசதஙக.
ேபாோபேபாைதனன மண

நாள ஓயவ ெகாடதத தரபப ேெைல ஆெமபசடேைன.

சமார 300 பககஙகள ேபாடேைா எடததபபன மனகலம காலனன ெேயத ெநதசச.
அவேளாதாேே ோரஜ பணணலாமனன பாததா uniross x-press charger ோரஜ
ெேயய 16 ½ மண ேநெம ேபாதமனன ெோலலசச.
இெதனேைா எகஸபெஸ? லால ெயலேெ பாஸட பாஸஞஜர எலலாதைதயம சபபர

ஃபாஸட ஆககே மாதரனன நைேசசகடட பைஙகைள எடட பணண ேபாயடேைன.
அபபைமா இைத ேரயா ஒழஙக பணணகடேைன. மதய ேநெம பைம எடககைத.
ோயநதெம ோரஜ ேபாடைா அடதத நாள தயார. இத ேெைலய ெகடககேதானன
ேதாணசச. ஒர ac adapter ொஙக ேபாடடைலாமானன ேயாசசச நணபரகக ேபான
ேபாடேைன. அெர வோரசசடட "ஓ, கைைககேத, 2600 ரபாயதான வைல" னன
ெோனோர. இத எனேைாத, ெோததல பாத ேகபபாஙக ேபால இரகக! ேரபபைாத;
ஒர மனகலம ஆயெம தெம ோரஜ பணணலாஙகைான. (ஒர தெம ோரஜ பணணா
ஆயெம தெம பணணா மாதரனன ெோலைலைலேய! எவேளா நலலா இரககம.)
அபப ஒர ெெணைைெ ெரஷம ஓடடைலாம. அபபைம பைைதத இரநதா பதோ 2
மனகலம ொஙக ேபாைலாமனன மடவ பணனடேைன. ேகாயமா கைசோ ொஙக
தேெனனன ெோலல இரககார நணபர. பாககலாம.
இபபடேய 4-5 நாள ேெைல நைநதபபைம எைை கைைஞச ேபாசசஙக. பததகதேதாை
எைை இலலஙக; கனஸயமர ெகௌனஸலனன ஆெமபககாதஙக. என எைை கைைஞச
ேபாசச. பெொயலைலேய! எலலா ேககைெ வயாத ஆோம, அதக எைை
ஆோமகெகலலாம இபபட ஒர ெழ ெோலலகெகாடதத காமொ வைலைய ேர
கடடைலாம ேபாலரகக. PIT நணபரகளகெகலலாம இலெேமாயம இஙேக ெநத
படககைெஙகளகக 50% தளளபடயம தெலாமனன ேயாேைே. எனே ெோலறஙக?
ேமேல ேயாசசச ேயாசசச சனே சனே மாறைஙகள பணேணன. தைலகாணைய
தகக ேபாடடடட சனே ெபஞச ஒணைண ெபடட மனோேல ெெசசகடேைன. இபப
இடபபேலநத ெைளயெத ஒணணதான ேெைல. என மடடஙகளகக வடதைல
கைைசசரசச.
கனஞச பககதைத பெடட அபபடேய நமநத மழகக பாககாமேல களக. (பைகடசச!
பைககததல உககாநத இைததேலநேத ேரயா இரககானன பாகக மடயம.)
தணண நைேசசகக ஒர சனே கணணம ெெசசகடேைன. ேமலம ெெளசேம ெதரய
வளககஙக பககததல ெை ெை ஆரட காகதம ெபாரததகடேைன (பைதைத பாரஙக).
காகதம எலலாம ொஙகைல. வடடல இரநத காலணைேொை ேபாே மாே
பககஙகளதான! காமொ ேரயா படயாததால அத ெநத ெபடடல இரநத
ெதரேமாேகாைல ெெடட கணடச கதத ெெசசகடேைன. ெபடட ேமல ெெளைளயா
ெதரயதா?

-ேர இபப எபபட ெேயகைதனன மைையா பாககலாம.
பொஜகட: பததக மனோககம.
ேதைெயாேைெ:
1. காமொ: ஜூம ெேத, 1-2 ககா நைேெகம; ேமகேொ ேமாட
2. பததகஙகள :-))
3. ஒர அடைை ெபடட 1 ½ அட அகலம, உயெம, 2 ½ அட நளம.
4. கதத, கணடசகள, ெெளைள ோரட காகதம-2, படைர ேபபபர-2,

களாஸ

ேபபபர (gloss) 2.
5. மன வளகககள 2. பளக, காரட தர மாறற -அதாஙக ஸவடச, ேஹாலைர
ைெதத நாேம ெேஞசககலாம. பைதைத பாரஙக.
6. தாழொே ஒர ெபஞச/ மககால
7. 5 ம.ம*12 இனச*12 இனச ெதளொே கணணாட. ொஙகைபபேெ ஓெதைத
மழஙக ெெசச ொஙகஙக. இலலாடைா வெலகைள ெெடடடம; அபபைமா என
கடை ேணைைகக ெொதஙக! எதககம ஓெஙகைள ேைப ெெசச ஒடைலாம. அத
பாதகாபபாேத.
8. ெெடடபேபாடை அடைைகள, ஒர ொொநதர, ஒர அடைை ேபாடை சற பததகம.
9. ஒர சனே கணணம தணணர/ ஈெமாே "பாஞஜ" அை நமம ஸபானஜதாஙக!
பககஙகைள தரபப வெைல ஈெம ெேயத ெகாளள.

10. ேநெம
11. உஙக அபமாே ெல நொெண.
அடைை ெபடடைய எடதத மடம பககம உஙகைள ேநாகக ைெஙக. மடகைள
தைஙக. பககொடட மடகள, கழ மட இெதலலாம வலகக அபபடேய வடடைலாம.
ேமல மடைய ெெடட எடஙக.
ெபடடேயாை ெலத, இைத பககஙகளல ெபரய ேனேல ெெடடஙக. ைகேயா வெேலா
ெெடடககாம ஜாககெைதயா இரஙக. ெபடடயன ேமல பககம காமொ மைே நைையை
அளவ ஓடைை ெெடட எடஙக.
பகக ேனேலகைள மைைசச உள பககமா ெெணைே தாள (படைர ேபபபர) ேபாடட
கணடசயால ெபாரததஙக.
ெபடடேயாை உளபககஙகளல ெெளைள ோரட தாள கணடசகளால ெபாரததஙக.
வளகககைள ெெணைணததாளகக ெெளேய ெபாரததஙக. CFL ோ சட பெசசைே
அதகம இரககாத. நான எபபட ெேஞேேனன பைததல பாரஙக.

ெபடட உளேள கேை ொொநதரைய ைெசச அத ேமல பததகதைத ைெஙக. மதல
பககம தரபப ெலத இைத பககஙகள மடைமா இரகக சனே பததகதைதேயா,
ெபடடேயாை பககஙகைள ெெடட கைைசே அடைைகைளேயா பயனபடததஙக.
கணணடைய அத ேமல ைெதத பககதைத சரககம ஏதம இலலாம ஆககஙக.
காமொைெ எடதத பெர ஆன ெேயத, ஆடேைா, ேமகேொ அைமசசககஙக.
ெபடட ேமேல உளள ஓடைை ெழயா உளேள வடட காமொைெ ேரயா படய ைெஙக.

ேரயா ஜூம ெேயயஙக; ஃேபாகஸ பணணஙக. அபபைம களக. ஆசச.
கனஞச பககதைத தரபபஙக. இடபபலரநத ெைளயணம. மதைக ெைளசோ
சககெேம மதக ெல ெநதடம; எனைே தடைாதஙக.
கணணாடைய தகக, பககைத தரபப, கணணாடைய மணடம ெபாரததஙக.
இபபடேய பககம பககமா பைம எடகக ேெணடயததான. 20-30 பககஙகள எடதத பைக
ஏதாெத ேர பணணனமானன பாரஙக. ெலத பககம (உயெமா இரநத) பததகதேதாை
தடமன இபப கைைஞசகடேை ெரம. தகநதாபேபால அடைைைய எடஙக.

எலலா பககஙகளம மடஞே பைக கணனயல எலலாதைதயம ேர ெேயய
ேெணடயததான. (post production)
சரககமா எழதேெணட நைைய வஷயஙகைள மைைசசடேைன. என ஜனயஸ
ெெளபபடை வஷயஙகைள அைெயைககம கரதயம ெேஞே தபபகைள சரககமா எழத
ேெணடய நரபநதததாலம மைைசசடேைனன ெதரவசசகேைன!
எஙேக சனே பேஙக எலலாம ேஜாொ ைகதடடஙக!
ெபரயெஙக எலலாம ெபரநதனைமேயாை ஆசகள ெோலல ேமலம எபபட நலலா
ெேயயலாமனன ேயாேைே ெோலலஙக.
ெெடைா?

