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உங்களுடைன் சிலை நிமிடைங்கள்…
மின்னூல வசாசக நண்பர்கள் அலனவருக்கும் எனது இதயேம் கனிந்த
வணக்கங்கள். எனது நசான்கசாவது கவிலத மின்னூலின் மூலைம், உங்கலளை
மீண்டும் சந்தப்பதல மைகிழ்ச்சி!
இதற்கு முந்தயே நூலகளில, பலயவறு தலலைப்புகளில கவிலதகலளை
எழுத வந்த நசான், அதலிருந்து சிறு மைசாறுதலைசாக “சசாலலை வலளைவில” என்னம்
இந்த கவிலத நூல முழுவதும் இனிக்க இனிக்க, கசாதல கவிலதகளைசால
அலைங்கரித்துள்யளைன்.
’என்னடைசா கசாதல. அதலைசாம் எனக்கு பிடிக்கயவ பிடிக்கசாது’ என்று
வசசாலபவர்களைசானசாலும் சரி, ‘கசாதலைசா, அது இலலைசாமை என் வசாழ்க்லகயயே இலலை’
என்று வசசாலபவர்களைசானசாலும் சரி, இதல உள்ளை ஒவ்வவசாரு கவிலதயும் நம்
வசாழ்வில
ஏயதசா
ஒரு
கசாலைகட்டைத்தல
சுவசாரசியேமைசான
இடைத்லதப்
பிடித்தருக்கும் என்பதல, எந்த ஒரு ஐயேமும் இலலலை.
உருகி உருகி உங்கள் உள் வநஞ்சில கசாதல ஊற்றசாய்ப் வபருகக்
கசாத்தருக்கும் இந்த கவிலதகள், கசாதலின் உண்லமைத் யதசாற்றத்லதயும்,
பரிசத்லதயும், சசாந்தத்லதயும், அழலகயும் அள்ளி ஊட்டைப் யபசாகிறது.
கவிலதகயளைசாடு நீங்கள் கலரந்து யபசாக யவண்டியே யநரத்தல, நசான்
யபசி தங்கள் யநரத்லத வீணடிப்பலதவிடை, என் கவிலதகலளைத் தங்கள்
லகயேடைக்கக் கருவிகளுக்குள் அனப்பி லவக்கியறன். உள்ளைம் தறந்து ஏற்று,
கசாதல கவிலதகளைசால வநஞ்சம் நிலறத்துக்வகசாள்ளுங்கள்.
கவிலதகள் மீதசான தங்கள் யமைலைசான கருத்துக்கலளை, கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளை
மின்னஞ்சல முகவரி மைற்றும் வசாட்சசாப் எண்ணில வதரிவிக்கவும். நன்றி!
இப்படிக்கு
கசா.பசாலைபசாரத
மின்னஞ்சல:
gandhiyameenal@gmail.com
வசாட்சசாப் எண்: 9003644672
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கவிப்வபசாதவு

1. பிறந்த நசாள் பரிசு
2. கசாதலைசா
3. அழகியேத் தருடைன்
4. வவட்கமின்றி வசசாலகியறன்
5. எனக்குள்யளை தவிக்கியறன்
6. தீபங்கள்
7. உன் லக யசர
8. கவிலத எழுதயனன்
9. தருடி அலணப்பசாயேசா
10.வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்
11.விரும்பிக் யகட்கியறன்
12.துயில கலலையுமைசா
13.தனிலமையில தள்ளைசாயத
14.கனவுகளைசால வகசாலகிறசாள்
15.கவிலதகள் யகட்கிறசாய்
16.புரியேவிலலலை
17.வகசாஞ்சம் வகசாஞ்சவிடு
18.வதசாலலலை வசய்கியறன்
19.ஏமைசாற்றசாயத
20.வவறுலமை நுலழந்ததடி
21.உலறந்துயபசாய் நிற்கியறன்
22.வசாலடைக் கசாற்று
23.இரக்கமின்றி வநசாறுக்குதடி
24.ஓய்வின்றி ஒலிக்கின்றது
25.கனயவசாடு கலலையேசாயத
26.புது மைலையர
27.முத்த யுத்தம்
28.வபசாய் கண்ணசால
29.கவிலதயேசான கண்ணீர்
30.கசாலதடைம் யதடி
31.என்லனப் புலதக்கியறன்
32.யேசாயரசா ஒருத்த
33.குடு குடு நண்டைசாக
34.கசாதலலை ஊட்டினசாள்
35.உயிரும் உயிரும்
36.வந்துயபசான வடுக்கள்
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37.விழி வழியயே
38.வபசாலலைசாத யவலலைகள்
39.அடைம் பிடிக்கிறது
40.மூச்லச விடு
41.என் வவட்கத்லத விரும்புகிறசான்
42.தங்கிவிட்டைசாய்
43.மைன்னவயன
44.மைறக்க முடியேவிலலலை
45.வசசாலலைசாமைல வந்துவிடு
46.உன் வீட்டுப் வபண்ணசாக
47.கலடைசி முத்தம்
48.முத்தமின்றி யமைசாச்சம்
49.விரும்பி வலரந்த கவிலத
50.அம்லப எய்ததடி
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1. பிறந்த நசாள் பரிசு

நீ அனப்பியே பிறந்தநசாள் பரிசு
கிலடைத்தது!
வசன்ற வருடைம்
நீ வகசாடுத்த அயத பரிசு!
சற்றும் மைசாற்றமிலலலை!
உன்னிடைமிருந்து
வசாழ்த்து வரும் வரும் என்று
எதர்பசார்த்த பிறகு
கலடைசியேசாய் வந்தது!
நீ அனப்பியே பிறந்தநசாள் பரிசு!
இந்த முலறயும்
வசாழ்த்துக் கிலடைக்கசாது என்று
அந்நசாளின் கலடைசி வநசாடி
அந்தப் பரிலசத் தந்தது
“ஏமைசாற்றமைசாக”!
அயத பரிசு தசான்!
ஆனசால இந்த முலற ஏயனசா
அதனள் கசாயேங்கலளை
அதகமைசாக நிலறத்து
அனப்பியிருக்கிறசாய்!
2. கசாதலைசா

நசான் படித்தவன் தசான்
பலை வமைசாழிகலளைப் படித்தவன் தசான்!
ஆனசால
உன் விழி யபசும்
வமைசாழி மைட்டும்
ஏயனசா புரியேவிலலலை!
பக்கத்தல இருக்கும்
உன் யதசாழிக்கு
நீ யபசுவது புரியும்
எனத் வதரிந்தும்
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லககலளை எலலைசாம்
அலசத்து அலசத்துப்
யபசுகின்றசாய்!
தூரத்தல நிற்கும் என்யனசாடு
வதசாலலைப்யபசி இலலைசாமையலை
வகசாஞ்சுகின்றசாய்!
ஆண் தசான் நசான்!
ஆயினம் எனக்குள்ளும்
வவட்கமுண்டு!
என் கண்களுக்கு மைட்டும்
வவட்கமிலலலை என்று
வவளிச்சம் யபசாட்டுக் கசாட்டி
உன்லனத் தன்னசாமைல
தன்னகிறது!
ஒரு தலசயில நிலலைசாத உன் முகம்
தலலைலயேத் தருப்பித் தருப்பி
விழியயேசாடு விழி யமைசாதத்
துடிக்கிறது!
யபருந்து வருகிறது!
நசான் ஒரு தலசயிலும்
நீ ஒரு தலசயிலும்
பயேணிக்கப் யபசாவது
வதரிந்தருந்தும்
இருயவறு தலச
கசாந்தத் துண்டுகளைசாய்
ஏயதசா ஒன்று
நம்லமை இலடை நின்று
ஈர்க்கிறது!
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3. அழகியேத் தருடைன்

அழகியேத் தருடையன!
இரு விழிவகசாண்டு தசாக்கி
என் இதயேத்லத யநசாக்கி
கவிலதயினசால
என்லனக் கவர்ந்துவிட்டைசாய்!
என் வபசாழுவதலலைசாம் உனதசாக
உன் இரவவலலைசாம் எனதசாக
இரு உயிர்களும் ஒன்றசாக
கசாத்தருக்கியறன்
உனக்கசாக!
உன் மைனமும் என் மைனமும் இரு மைனம்
ஊர் பசார்க்க
இலணக்கின்ற வநசாடியயே
தருமைணம்!
தருமைணம் என்பது மைறுமைணம்
கசாதல என்பயத முதல மைணம்!
ஓர் குணமைசானது இருமைனம்
உயிர்க் கசாதல தந்த
முதல மைணம்!
வமைலலியே புன்னலகலயே
வமைதுவசாக நீ தந்தசாய்
துள்ளிடும் என் மைனதல
துடிப்பசாக நீ இருந்தசாய்!
வஞ்சி எந்தன் வசானவமைலலைசாம்
உன் நிறம்!
வகசாஞ்ச வரும்
என் வசாய்வமைசாழியும்
உன்னிடைம்!
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நசான் வசசாலலை வந்தக் கசாதலலை
நீ வசசாலலைக் யகட்கியறன்!
நீ வசசான்ன கசாதலில
என்லன நசாயன
பசார்க்கியறன்!
உயிர்க் கசாதல உள்யளைசாடை
என்னள் உன்லனக்
கசாண்கியறன்!
4. வவட்கமின்றி வசசாலகியறன்
எனக்கும் சிலை ஆலசகள் உண்டு
வவட்கமின்றி வசசாலகியறன்
வவறுத்து ஒதுக்கிவிடைசாயத!
சிலை யநரம்
நீ எலவயயேனம் எழுத யயேசாசித்தசால
உன் வசவ்விதழ் மீது
யபனசா அடிக்கடி உரச
உன்லன அறியேசாமையலை
முத்தங்கள் வபசாழிவசாய்!
உன் முத்தம் பருகியே யபனசா மீது
பித்தம் வகசாண்டு
தருடி மைலறத்தருக்கியறன்!
சிலை யநரம்
யதநீரும் யபசாலத தரும்!
உன் யதனிதலழத்
தழுவுகின்ற மையேக்கத்தல
வமைலலை வமைலலை
நசாவில தள்ளைசாடும்!
உன் இதழில பட்டு
யதநீர் யகசாப்லபக்யக தரும்பியே
கலடைசித் துளிகலளை
உனக்குத் வதரியேசாமையலை
11
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என் இதழ்படை
சுலவத்து ருசித்தருக்கியறன்!
சிலை யநரம்
உன் கண்ணக்குழி நடுயவ முத்தமிடை
கருங்கூந்தல சரிந்து விழும்!
அலத வமைலலை உன் விரல யகசாத
ஒதுக்கித் தள்ளும்யபசாது
ஒரு பின்னல முடி பிரியும்.
அலத வமைலலைக் கசாற்றில பற்றிக்வகசாண்டு
உன்லன வலரந்து
அதல என்லனப்
பசார்த்தருக்கியறன்!
சிலை யநரம்
நண்பர்கள் கூடி
கசாதல கலதகள் பலை யபசும்யபசாது
நசான் பசார்க்கசாத யநரத்தல
என்லனப் பசார்ப்பசாய்!
அப்யபசாது உன் கண்கள்
வசசாலலும் பலை கலதகளியலை
நசான் உன் கசாதலலை
உணர்ந்தருக்கியறன்!
எனக்கும் சிலை ஆலசகள் உண்டு!
இப்படி நித்தம் நித்தம்
உன்லன நிலனத்து
கசாதல சித்தனசாக அலலைகின்யறன்!
வவட்கமின்றி வசசாலகியறன்
என் கசாதலலை
வவறுத்து ஒதுக்கிவிடைசாயத!
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5. எனக்குள்யளை தவிக்கியறன்

வசான் மைலழ வதசாட்டை வசடியபசாலை
உன் பசார்லவ பட்டைதடைசா!
புது மைலைர் தந்த வசடியபசாலை
என் பருவம் பூக்குதடைசா!
மைனதல ஏதுமின்றி நசானிருந்தும்
என்லன நசாயன வதசாலலைக்கியறன்!
உன்லனப் பசார்த்த நசாள் முதலைசாய்
எனக்யக வதரியேசாமைல
எங்யகசா நசான் பறக்கியறன்!
குனிந்த தலலை
நிமிரசாத என்லன
உன் விரிந்த மைசார்பிற்குள்யளை
நித்தலரகள் வதசாலலைக்கச்
வசய்தசாய்!
என் வலளையேலகள் யபசாடும் சப்தங்களில
உந்தன் வபயேலரயயே
ஒலிக்க லவத்தசாய்!
பசியின்றி நசானிருந்யதன்
பட்டினி கிடைக்கவிலலலை!
ருசிவகசாண்டை உன் நிலனப்லப
புசித்துண்யடை நசான்
கிடைந்யதன்!
என் முகத்லதக் கசாணும்யபசாது
உன் பிம்பம் யதசான்றுவதசால
என்ன இந்த மைசாற்றவமைன்று
எனக்குள்யளை யகட்கின்யறன்!
உன் வசாய் வழி
உதரும் வசார்த்லதகளில
ஒன்யறனம் என் வபயேலரச்
சுமைக்குமைசா!
உன் தசாய்வமைசாழி முழுதும்
தடுமைசாறி
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என்யறனம் என் கசாதலில
தலளைக்குமைசா!
6. தீபங்கள்
தருக்கசார்த்தலக நசாளில
தருக்யகசாயில வசன்றிருந்யதன்!
மின்சசார விளைக்குகள் இலலைசாத
மைசாலலை
லமை இருட்டைசாய் மைசாறத்
வதசாடைங்கியே யவலளை!
ஆங்கசாங்யக வநய் தீபங்கள்
அதனருயக அழகசாய்
வபண்களின் முகங்கள்!
தூரத்தல நசான்கு வநய்விளைக்கு
யேசாயரசா
கலத வசசாலவலதப் யபசாலை
பிரகசாசமைசாய்
சிரித்துக்வகசாண்டிருந்தது!
மைனதற்குள் மூண்டை ஆவல
அவள் மைத முகத்லதக் கசாண
யபசாட்டைது பலை தசாவல!
யவகமைசாய் நடைந்யதன்!
எப்படியேசாவது அவள்
எழுவதற்குள்
பசார்த்துவிடைலைசாம் என்று!
ஐந்தசாவது வநய் விளைக்லக
அவள் ஏற்றியே யபசாது
விளைக்கின் ஒளியில
நசான் விருட்சமைசாயனன்!
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விளைக்லக ஏந்தயே நிலைசா ஒன்று
தன் விழிகளைசால என்லன
விலைகி நில என்றது!
மைலலைத்துப் யபசான என் மைனது
அவள் விழிகள் என்னம்
விளைக்கின் சூட்டில
உருகும் வநய்யேசாய்ப் யபசானது!
7. உன் லக யசர
விடு விடு என்ற நலடையினசால
என் விரலகள் யகசார்க்க
மைறந்துவிட்டைசான்!
கடு கடு என்ற பசார்லவயேசால
என் கசாதலலை கவனிக்கத்
தவறிவிட்டைசான்!
சிடு சிடு என்ற அவன் யபச்சில
என் சிறு இதயேத்லத
சிதறடித்துவிட்டைசான்!
மைலை மைலை என்ற யவகத்தல
மைலழ முன் இடியபசாலை
மைலறந்துவிட்டைசான்!
வநறு வநறு என்னம் என் மூச்சு
என்னள் வநருப்லபச்
சுமைந்து வசலலுதடைசா!
தடை தடைவவன என் இதயேம்
உன் வபயேலரத் துடித்துக்
வகசாலலுதடைசா!
படை படைவவன நீ வந்தசாய்
என்லனக் கசாதல லபத்தயேமைசாக்கி
வசன்றசாய்!
வளை வளைவவன என் கசாதல
எங்கும் வளைர்ந்து வநளிந்து
கிடைக்குதடைசா!
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வநடு வநடுவவன்ற உன் வசாழ்வில
கசால லதக்கும் வநறிஞ்சி முள்ளும்
நசான் அலலை!
குறு குருவவனக் கசாத்தருப்யபன்
என் கசாதல ஓர் நசாள்
குறிஞ்சிப் பூவசாய்
உன் லக யசர!
8. கவிலத எழுதயனன்
அழகன் என்ற ஆணவம்
எனக்குள் அதகம்
உண்டு!
ஆனசால
அழகி என்ற தன்லமையேசால
அலத அடித்து துவம்சம்
வசய்துவிட்டைசாய்!
கிறுக்கன் என்ற வபயேயரசாடு
பலை கவிலதகலளை
கிறுக்கித் தள்ளியேவன்
நசான்!
நீ சுருக்கமைசாய் யபசும்
வசார்த்லதகள் ஒவ்வவசான்றுயமை
கவிலத என்று
சுருங்கச் வசசான்னவள் நீ!
இரக்கம் என்பயத இலலைசாமைல
என் மைனம்
இறுகிக் கிடைந்ததுண்டு!
இறங்கி நீ வசய்யும்
உதவிகள் கண்டு
இதயேம் இளைகி
வடியிதன்று!
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என்லனப் பலைரும்
கசாதலிக்கிறசார்கவளைன்று
கசாதலிக்கசாமைல
கர்வத்லத வளைர்த்தருந்யதன்!
உன்லனக் கண்டைபின்
கசாதலில குதத்துவிட்டு
கவிலத எழுத
இரசிக்கியறன்!
9. தருடி அலணப்பசாயேசா
வகசாஞ்சி வகசாஞ்சிப் யபசும்
தமிவழலலைசாம் கிளிகயளைசா!
அவன் யகசாலவ இதழ்
வகசாத்த வரும்
மைசாயேவமைன்ன!
வித்லதயின்றி விம்மியேடிக்கும்
கண்களைன்றி
அவன் விழியதடும்
விருப்பவமைன்ன!
அவன் நடைக்கும் நலடைகள்
வசசாலலும் கலதகள் பலை
அவன் கடைக்கும் வநசாடி அலனத்தும்
என் கசாதல கலைந்ததடைசா!
நீ உடைனிருக்கும் வநசாடிவலரயில
என் புற உலைலக
நசான் மைறந்யதன்!
நீ பிரிந்து வசன்ற மைறுகனயமை
உடைல பிரிந்த உயிரசாக
உலன அலடைந்யதன்!
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வவட்கத்தற்குச் வசசாந்தக்கசாரி
உன்லன வவட்கமின்றி
பசார்க்கியறன்!
உன் கத்த மீலச
என் கண்ணம் தன்னம்
கசாலைம் ஒன்லற
யகட்கியறன்!
என் தருடும் விழி உன்லனத் தீண்டை
என் தருட்லடைக்
கண்டுபிடிப்பசாயேசா!
தருட்டுக்குத் தண்டைலன
தருட்யடை என்று
என்லன முழுதும்
தருடி அலணப்பசாயேசா!
10. வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்
வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்!
நீண்டை நசாட்களைசாய்
வசசாலலையவண்டும் என்று நிலனத்தலத
வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்!
கசாலைத்தன் ஓட்டைப் பந்தயேத்தசால
கசாதலலைச் வசசாலலும் அளைவிற்கு
எனக்குத் தகுத வந்துவிட்டைது!
ஆனசால
வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்!
கசாதல என்று வசசாலலைசாமையலை
என்லனக் கசாதலித்தவள்!
கசாதல வசசாலலைத் தகுத யவண்டுவமைன்று
கசாலைம் தசாழ்த்தயேவள்!
ஆனசாலும்
கசாதலித்யதசாம்!
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வசசாலலைசாமையலை வசசாலலியே கசாதல
வசசாலலை யவண்டியே கசாதல
வசசாலவதற்கசாகத் தசான் வசன்யறன்!
ஆனசால
வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்!
கசாலைத் துரத்தலில
நசான் கசாதலலைச் வசசாலலும்
தகுதலயேப் வபற்றிருந்யதன்!
அவயளைசா
இன்வனசாருவனின் மைலனவி என்னம்
தகுதலயேப் வபற்றிருந்தசாள்!
நீண்டை நசாட்களைசாய்ச்
வசசாலலையவண்டும் என்று நிலனத்தலத
வசசாலலைசாமையலை வந்துவிட்யடைன்!
11. விரும்பிக் யகட்கியறன்
நீயும் நசானம் யபசசாத
வமைசாழிலயே
நம் விரலகள் யபசட்டுயமை!
விரலகள் யபச மைறந்த
வசார்த்லதகலளை
நம் இதழ்கள்
பகிரட்டுயமை!
இலடைவவளி இடைமின்றி தவிக்க
புது வநருக்கம்
பிறக்கட்டுயமை!
இரு இதயேங்கள் இதமைசாய் உருக
இரண்டும் ஒன்றசாய்
மைலைரட்டுயமை!
வவட்கத்லத எங்யகசா
வதசாலலைத்துவிட்டு
வவண்ணிலைசா தவிக்கியறன்!
19

சசாலலை வலளைவில

கசா.பசாலைபசாரத

உன் முத்தத்லதக்
கண்ணத்தல பற்றிக்வகசாண்டு
பிறக்கியறன்!
12. துயில கலலையுமைசா
அவள் இதழ்கள் ஊலமையேசாகி
விழிகள் யபசும்யபசாது
என் இதயேத்தன் வமைசாழிவபயேர்ப்பு
கவிலதயேசாகிறது!
அவள் சிரிப்பு வமைமௌனமைசாகி
புன்னலகயேசாகும் யபசாது
என்னள் புதுலமையேசான உணர்வவசான்று
துளிர்விடுகின்றது!
அவள் மின்னல நலடை மிதமைசாகி
நசாணமைலழ வபசாழியும்யபசாது
என்னள் மின்சசாரம் மிலகயேசாகி
மிரட்டிச் வசலகிறது!
அவள் வகசாஞ்சும் சலடை
குழந்லதயேசாகி
குலலைந்து சரிலகயியலை
என் மைனம் குழம்பித்
தவிக்கின்றது!
அவள் என்னவளைசாய் வடிவசாகிக்
கனவு பிறக்லகயியலை
என் தூக்கம் வதசாடைர்கலதயேசாகி
துயில கலலையே
மைறுக்கிறது!
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13. தனிலமையில தள்ளைசாயத

சத்தமிலலைசாமைல கிடைக்கும்
தனிலமைகள் யவண்டைசாம்!
கத்தயிலலைசாமைல யுத்தம்
வசய்கிறது
உன் நிலனவுகள்!
கத்த வீசும்
உன் கசாதல பசார்லவ யபசாதும்!
கசாதல அளைவிற்கு மீறி
அமிர்தமைசாகிவிடும்!
இதுவலர கசாணசாத புதயேவயன
பலை கவிலதகள் வசசாலலும்
கலலைமைகயன!
என் தனிலமையில நிலறந்தருக்கும்
தலலைவயன!
உடைனிருந்தும் வகசாலலுகின்றசான்
ஒதுங்கிச் வசன்றும் வலதக்கின்றசான்!
என் வசாய்வமைசாழிவயேலலைசாம்
வசாங்கிக்வகசாண்டு
வமைமௌனத்லத விலலையேசாய்க்
வகசாடுக்கின்றசாய்!
நசான் தசாய்வமைசாழி இலலைசாது
தவிக்கின்யறன்!
நீயயேசா என்லன மீண்டும்
தனிலமையில தள்ளி
ரசிக்கின்றசாய்!
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14. கனவுகளைசால வகசாலகிறசாள்

என் இதயேக் குடுலவக்குள்
ஏயதசா வசய்கிறசாள்!
ஒவ்வவசாரு துடிப்பிலும்
அவள் வபயேலரயயே
வசசாலகிறசாள்!
கண்களுக்குள் புகுந்து
கலைவரம் வசய்கிறசாள்!
கண்கலளை மூடித் தறந்தசால
எங்கும் பிம்பமைசாய்த்
வதரிகிறசாள்!
மூச்சுக்குள் கசாற்றசாய்
முகவரி தருகிறசாள்!
உடைல முழுவதும் சூடைசாய்
உயேர்ந்து தணிகிறசாள்!
இம்லசகள் பலை
வசய்யேசாமைல வசய்கிறசாள்!
இன்னம் முலளைக்கசாத மீலசலயே
முறுக்கிப் பசார்க்கச்
வசசாலகிறசாள்!
இரக்கம் இலலைசாதவளைசாய்
இருட்டில வருகிறசாள்!
என் இரவுகலளைவயேலலைசாம்
கனவுகளைசால
வகசாலகிறசாள்!
தீவயேனத் தீண்டிச்
சிவந்து கனிகிறசாள்!
உடைல சிலிர்க்க லவத்து
உயிலரக் யகட்கிறசாள்!
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15. கவிலதகள் யகட்கிறசாய்

கசாதல வரும் முன்யன
நசான் கவிஞன் அலலை
வபண்யண!
உன் பசார்லவ பட்டை பின்யன
கவிலதயில கசாதல வகசாண்யடைன்
தண்யண!
உன் பஞ்சு கண்ணத்தல
என் பச்லச முத்தம் விழசாமைல
தீக்குச்சி விரல வகசாண்டு
தீண்டித் துரத்துகிறசாய்!
நீ வகசாஞ்சி வகசாஞ்சிப் யபசிடும்
தமிழசால
என்லனக் வகசாள்லளையேடித்துவிட்டு
வகசாஞ்சமும் தயேக்கமின்றி
இன்னம்
கவிலத யகட்கிறசாய்!
குலுங்கிச் சிரிக்கும்
உன் குழந்லதச்
சிரிப்பினியலை
என் மைனலதத் வதசாலலைத்துவிட்டு
மையேங்கிக் கிடைக்கின்யறன்!
முயேலகுட்டி முழிகளைசால
என்லன விழுங்கிச்
வசரித்துவிட்டு
முத்தங்கள் இலலைசாமைல
வவறும் சப்தங்கள்
தருகின்றசாய்!
கசாதல யதவி
உன்லனச் சித்தத்தல வகசாண்டு
சிந்தக்க மைறந்து
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கசாதல யுத்தத்தல
சிக்கித் தவிக்கியறன்!
கசாதல பித்தத்லத தனிக்க
நம் இதழ்களில
சப்தங்கள் ஒலிக்க
வகசாஞ்(ச)(சு)ம் முத்தங்கள் தந்து
கசாதல யமைசாட்சத்தல
தள்ளிவிடு!
16. புரியேவிலலலை
புரியேவிலலலை
ஒன்றும் புரியேவிலலலை!
கண்களுக்கு லமையிட்டைவள்
என் கவிலதகளுக்கும்
லமைவிட்டைசாள் யபசாலும்!
ஒவ்வவசாரு வரிகளும்
உருகி உருகி
அவள் விழிகளின்
கர்வம் கசாட்டுகிறது!
அவள் இலடைலயேச்
வசதுக்கிடை ஏக கலலைஞர்கள்
யபசாட்டி வகசாண்டைனர் யபசாலும்!
அவள் இலடை வநளியும்
அழகினியலை
என் இதயேம்
வகசாள்லளை இன்பத்தல
வகசாத்தளைம் அடிக்கிறது.
அவள் கசாலகலளைப் பற்றியே
வகசாலுசின் மைணிகள்
எலலைசாம் பசாவம்.
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அவள் பசாதத்லத வகசாஞ்சிடை
ஒன்றுடைன் ஒன்று
இடித்துக் கூச்சலிடுகிறது!
புரியேவிலலலை
ஒன்றும் புரியேவிலலலை!
அவள் கசாது மைடைலகலளைக்
கவ்விப் பிடித்துக்வகசாண்டை
கசாதணிகள் இரண்டும்
கண்ணத்தல எட்டி எட்டி
முத்தமிடைத் துடிக்கிறது.
17. வகசாஞ்சம் வகசாஞ்சவிடு
மைசாலலைப் வபசாழுது
என் மைனலத வருடும்படி
என்ன வசய்தசாய்!
கசாதலலைச் வசசாலலை
வமைசாழியிலலைசாதவளைசாய்
கண்களைசால யபசிக்
வகசாலலுகின்றசாய்!
என் உறக்கத்லத
தருடி உறங்கும் உனக்கு
என் உள்ளைத்லதயும்
தருடும் எண்ணம்
எதற்கு!
வமைலலை வமைலலை நிகழும்
உன் தருட்டைசால
என்லன யவகமைசாய்
தருடைத் தூண்டுகிறசாய்!
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விலைகி விலைகிச் வசலலும்
வபண்யண
என்னள் விருப்பத்லத
அள்ளிக் வகசாட்டைசாயத!
தயேங்கித் தயேங்கித்
தடுமைசாறும் என்லனத்
தள்ளி லவத்து
மைசாய்க்கசாயத!
உன் கண்கள் வசசாலலும்
கசாதலலை
என் லகயில தந்து
யசர்த்துவிடு!
வபசான்மைசாலலை தரும் மையேக்கத்லத
ஒரு முத்தத்தசால
மூழ்கிக் குடித்துவிடு!
வருடைலைசாய் வரும் வசாலடைக்கசாற்லற
வநஞ்சில வநருடைலைசாய்க்
வகசாஞ்சம் வகசாஞ்சவிடு!
18. வதசாலலலை வசய்கியறன்
ஓயேசாமைல வதசாலலலை
வசய்கியறன்!
என் யபனசாவிடைம்
உன்லன எழுதச் வசசாலலி
உளைறிக் வகசாட்டுகியறன்!
கசாணசாமைல யபசான உன் முகத்லத
என் கவிலத வரிகளில
கசாண்கியறன்!
உன்லன நிலனத்து நிலனத்துப்
பசார்த்துவிட்டு
என்லன நசாயன மைறக்கியறன்!
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உன் நிலனலவ மைட்டும்
ருசித்துக்வகசாண்டு
உணலவத் வதசாடை
மைறுக்கியறன்!
கசாதல தந்த மையேக்கத்தல
கவிஞன் என்ற கற்பலனயில
கண்டைலதயும் கிறுக்கித்
தள்ளுகியறன்!
கண்களில நீர்
வழிந்து வழிந்து
என் கவிலதகள் கலலைந்தயபசாது
கசாதலின் வலிலயே
உணர்கியறன்!
ஓயேசாமைல வதசாலலலை
வசய்கியறன்!
என்லன மைறந்த உன்லன எண்ணி
உள்ளைம் உருகித்
துடிக்கியறன்!
அவலளை
மைறந்துவிடு மைனயமை என்று
மைறப்பதற்கசாகயவ
நிலனக்கியறன்!
உன்லன நிலனத்து நிலனத்து
மைனலத கிழித்து
ரணத்தல கிடைந்து
தவிக்கியறன்!
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19. ஏமைசாற்றசாயத

யவண்டைசாம் வபண்யண
இந்த வபசாலலைசாத தண்டைலன!
கலடைவிழிப் பசார்லவயேசால
என்லனக் கலடைந்வதடுத்து
ஊற்றசாயத!
வகசாடி மின்னல இலடை வகசாண்டை
நலடையினசால
என் இதயேத்தல
இடியேசாய் இடிக்கசாயத!
வபசாய்யேசாய்
என்லன முலறத்துக்வகசாண்டு
வமைய்யேசான கசாதலலை
மைலறக்கசாயத!
இலலைசாத ஒன்லற உருவசாக்க
ஏயதயதசா யபசிக்
வகசாலலைசாயத!
நசான் யவறு நீ யவயறன்று
நசான்குயபர் வசசாலலும்படி
நடிக்கசாயத!
நசான் பசார்க்கசாத யபசாது
எலனப் பசார்த்து
பக்குவமைசாய்
என்லனப் படிக்கசாயத!
யவண்டைசாம் வபண்யண
இந்த வபசாலலைசாத தண்டைலன!
தள்ளைசாத கசாதலலை
உள்ளைம் வகசாண்டு
வசசாலலைசாமைல
வசாயில வமைலலைசாயத!
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என்லன ஏமைசாற்றுவதசாய்
நிலனத்துக்வகசாண்டு
உன்லன நீயயே
ஏமைசாற்றசாயத!
20. வவறுலமை நுலழந்ததடி
கசாலைம் யபசானதடி
என் கசாதல வசாழுதடி
உன் கசாலைடிச் சுவலடை லவத்து
என் உள்ளைம்
கசாய்ந்ததடி!
வசாழ்வும் யபசானதடி
வலியும் கூடுதடி
உன் பசார்லவ பட்டு
வநருப்பசாய் என் வநஞ்சு
யவகுதடி!
கண்ணீர் வடியுதடி
கவிலத மைலைருதடி
உன் கசாதல வபசாய்யேசாகிப்
யபசானதனசால
வசாசமைற்று வசாடுதடி!
யநசம் வதசாலலைந்ததடி
வநஞ்சம் வலித்ததடி
உன்யமைல பசாசம் அள்ளி
விலதத்ததனசால
பசாவி மைனம்
வீழ்ந்ததடி!
யவசம் கலலைந்ததடி
வவறுலமை நுலழந்ததடி
நீ வருவசாவயேனக் கசாத்தருக்க
கசாலையமைசா யகலியேசாய்ச்
சிரிக்குத்தடி!
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21. உலறந்துயபசாய் நிற்கியறன்

வபண்யண!
வபமௌர்ணமி இரவில
வவளியில வரசாயத!
பசாவம்
நிலைவு தன்லன
உன் நகல என்று
வருந்துகிறது!
உன் வீட்டு
ஜன்னல கதவுகலளைவயேலலைசாம்
மூடியயே லவ!
கசாலலையில வரும் கதரவன்
உன் துயில கலலையும்
யசசாம்பல கண்டு
சூடைசாய்க் வகசாதக்கிறது!
உன்னிடைம் ஒன்று
யவண்டுகியறன்!
உன் கூந்தலிடைம் வசசாலலி லவ
அதன் வசாசத்லத
உன் வீட்டிற்குள்யளையயே
லவத்துக்வகசாள் என்று!
யதசாட்டைத்துப் பூக்கள்
எலலைசாம் யதசாலவியுற்றதசாய்
துடிக்கின்றது!
உன்லன மைன்றசாடி
யகட்கின்யறன்!
உன் கசாலைணிகலளை மைறந்துவிடு!
உன் பசாதம் வருடை வசாழும்
புற்கவளைலலைசாம்
வருத்தத்தல வசாடுகிறது!
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வபண்யண!
சத்தமிட்டு சிரித்துவிடைசாயத!
இடிவயேன்று கசாரணம் கூறி
யமைகம் மைலழயேசாக
வபசாழிகிறது!
பசாவம்
உன்மீது தவழ ஆலசப்பட்டை
மைலழத்துளிகள்
ஒன்யறசாவடைசான்று
இடித்துக்வகசாள்கின்றன!
கடைலின் கண்ணில படை
தூரத்தல நிற்கசாயத!
கடைற்கலரக்கு வந்துவிடு!
உன் பசாதத்லத முத்தமிடும் ஆலசயில
கடைலைலலைகள் வகசாதத்வதழப்
பசார்க்கிறது!
யபசாதும் வபண்யண
யபசாதும்!
நீ வதசாட்டுச் வசன்ற
தூண்கள் கூடை
உயிரசாகித் துடிக்கிறது!
உயிர்வகசாண்டை நசான் மைட்டும்
உன் அழலகப் பசார்த்து
உலறந்துயபசாய் நிற்கின்யறன்!
22. வசாலடைக் கசாற்று
வருடை வரும் வசாலடைக் கசாற்றில
உன் வசாசம் உணர்கியறன்!
என்லனத் தருடித் தன்னம்
உந்தன் பசார்லவ
என்லனக்
வகசாலலைசாமைல வகசாலலுவலதப்
பசார்க்கியறன்!
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யதனம் தமிழும் ஒன்வறன அறிந்யதன்
யதவலத உந்தன்
இதழ் பட்டை வசார்த்லதகளில
பசாற்கடைல அமிர்தத்லத
பகிர்ந்யதன்!
வவள்லளைமைலைர் யகசாடி
கூடிக் கூச்சலிடும்
வவள்ளி மைலைர்
உந்தன் யமைனியேடி!
ஆணுக்குள்ளும் வவட்கத்லதத்
தூண்டுதடி!
வலைம்புரிச் சங்கசாய்
வலளையேங்கள் வகசாண்டை உன் கழுத்து
என்லன வலளைத்து வநளித்து
வசாட்டி வலதக்குதடி!
சிறு இதயேம் வகசாண்டை
எந்தன் வநஞ்லச
உன் வசலலைச் சிரிப்பசால
சிதறடிக்கசாயத!
நீ யபசியே வசார்த்லதகள்
ஆயிரம் இருந்தும்
யபசசாத உன் வமைமௌனத்லத
எனக்குள்யளை யபசுகியறன்!
வசசாலலைசாத கசாதல
சுகமைசா வலியேசா எனத்
வதரியேசாமைல
சுடைர்தரும் வமைழுகசாய்ச்
சுகவலி கசாண்கியறன்!
இலடைவவளி இலலைசாமைல
உன் நிலனப்லப
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இதயேத்தல இடைமும் வலைமும்
இலறக்கின்யறன்!
உன் கலடைவிழிப் பசார்லவயில
உள்ளை கசாதலலை
உன் இதழ்வழி யகட்கும்
நசாள் வர
ஏங்கிச் சசாய்கியறன்!
23. இரக்கமின்றி வநசாறுக்குதடி
என் தசாய் வமைசாழிவயேலலைசாம்
தத்த தசாவுதடி!
உன் தசாவணி கண்டை
நசாள் முதலைசாய்!
என் வசாய்வமைசாழிவயேலலைசாம்
தடுமைசாறுதடி!
உன் நிழற்படைம் வநஞ்சில
யதசான்றுவதசால!
உன் பனிக்குலழவு கண்ணங்களில
பசாவி நசான்
மூழ்கிப்யபசாயனன்!
உன் இழுது இதழ் ருசித்தபின்யன
மீண்டும் பிறந்து
ஆளைசாயனன்!
கிச்சிலிப் பழ நிறம் யபசாலை
சிவந்ததடி உன் யதகம்!
நீர் பட்டை வழலலை யபசாலை
வழுக்குதடி என் கசாலும்!
இண்ணட்டுகள் உன் விரலகளைடி
என்லனத் தீண்டைப்
பசார்க்குதடி!
மைசாச்சிலலைசாய் என் மைனலத
இரக்கமின்றி வநசாறுக்குதடி!
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அணிச்சல உந்தன் மைசாற்படி
என் குமிழிக் கண்ணங்கலளைச்
சசாய்த்ததடி!
பிணிக்லகப் பசார்லவ
நம்லமை இலணத்து லவக்க
ஈர்க்குதடி!
அச்சு இயேந்தரயமைசா
நம் கசாதல!
வவள்லளைத் தசாளைசான உன்னில
மின்வனழுத்தசான என்லன
அச்வசழுத்தசாகச்
யசர்த்ததடி!
24. ஓய்வின்றி ஒலிக்கின்றது
மைலையர!
உன் கண்கலளை
அகட்டி அகட்டி
விழிக்கசாயத!
வவண்ணிலைவின் ஊயடை
யதன்பருகும் கருவண்டுயபசால
என்லனக் குலடைந்வதடுக்கிறது!
வபண்நிலையவ!
கடும் கசாதல ஒளி வகசாண்டு
வீசசாயத!
கடும் குளிலரக் கண்டைது யபசாயலை
யதகம் கடுலமையேசாய்
நடுங்குகிறது!
பனிமைலலையயே!
வவயிலில என்லனத்
யதடைசாயத!
உன் உடைல உருகும்
அழகில
என்லன மூச்சுத் தணறச்
வசய்கிறது!
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மூச்சுக்கசாற்யற!
என் உள் நுலழந்து
வசலலைசாயத!
இதயேக் குடுலவக்குள்
உந்தன் சத்தம்
ஓய்வின்றி ஒலிக்கின்றது!
25. கனயவசாடு கலலையேசாயத
உன் கசாலதடைம் வலரந்யதன்
ஓவியேன் ஆயனன்!
உன் லகவிரல பிடித்யதன்
சிற்பி ஆயனன்!
உன் கசார்விழி பசார்த்யதன்
கவிஞன் ஆயனன்!
உன் வசாய்வமைசாழி யகட்யடைன்
அறிஞன் ஆயனன்!
உன் பின்யன நடைந்யதன்
கசால வலி மைறந்யதன்!
உன் இலடை கண்டை பின்யன
யேசாலவயும் அறிந்யதன்!
என் உயிருக்குள் கலைந்தசாய்
பூவசாய் மைலைர்ந்தசாய்!
என் வசாழ்வுக்குள் வந்தசாய்
பலை அர்த்தங்கள் தந்தசாய்!
உன் சலடை ஆடும் யபசாது
பலை கலத வசசாலலைக் யகட்யடைன்!
உன் இலடையேசாடும் யபசாது
புது இன்பங்கள் பசார்த்யதன்!
உயியரசாடும் என்னள்
உறவசாடும் வபண்யண!
கனயவசாடு கலலையேசாமைல
என் லகயசர வசா!
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26. புது மைலையர

மைலைருக்குள் யதனண்வடைன்பசார்கள்!
யதயன மைலைரசானதுயபசால
ஒருத்த தகட்டி எடுக்கிறசாள்!
பசாலில ஊரும் கரும் தரசாட்லசயபசால
பளிச்வசன்ற அவள் கண்களைசால
விழிவழி குலடைந்து
என்லன விலலைங்கம்
வசய்கிறசாள்!
மைங்லக அவள் வசாசலனயயேசா
மைதுலர மைலலியும்
கடைன் யகட்கும்!
அச்சு வவள்ளைமும்
உச்சுக்வகசாட்டி
அவள் விரலகள் தீண்டை
உருகி நிற்கும்!
பச்லசக் கிளி யபச்சுக்கசாரி
என் இச்லசகலளைத்
தூண்டுகிறசாள்!
கச்லசகட்டும் யதவர்கயளைசா
அவலளை அமிர்தவமைன்று
தரணி வந்து
கூடுகின்றசார்!
யேசாரும் உன்லனக் கவரும்
முன்யன
நசான் உன்லனச் யசர யவண்டும்
வபண்யண!
கசாலைம் வந்து யசர்க்கும்
முன்யன
என் கசாதல வசசாலலை வந்யதன்
கண்யண!
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27. முத்த யுத்தம்

கசாலலையும் மைசாலலையும்
உன்னருயக
என் கசாதலலைக் யகட்கும்
உன் கசாதருயக
என் மூக்கின் நுனியேசால
யகசாலைமிட்டு
உன் கண்ணங்கள் சிவக்கச்
சசாயேமிடுயவன்!
உதறித்தள்ளும் உன் விரலகலளைப்
பிடித்து
உயிர்க்கசாதலலைக் வகசாஞ்சம்
உருக்கி எடுத்து
உன் விழிகள் யகட்கும் பரிலச
நசான் விலைக்கப் யபசாகியறன்!
ஒட்டை வந்த என்லன
உன் மூக்கு முட்டித் தள்ளும்
முன்யன
உன் கண்ணிலமைகள் இரண்டும்
முத்தமிட்டுக்வகசாள்ளும்
வபண்யண!
சத்தமைற்ற இலடைவவளிகள்
முத்த யுத்தம் மூளைப்யபசாவலத
கசாட்டிவிடை
விடுக்வகன்று விலைகிக்வகசாள்யவன்!
தலகத்துப்யபசான வபண் நீயயேசா
சட்வடைன்று அலணத்துக்வகண்டு
விழுங்கும் முத்தங்கள் தந்து
விருந்தளிப்பசாய்!
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28. வபசாய் கண்ணசால

பசார்க்கசாத யபசாது
பசார்க்கிறசாள்
பசார்த்தசாலும் வபசாய்யேசாய்
முலறக்கிறசாள்!
யவர்க்கசாத உடைலுக்குள் வவப்பமைசாகி
வியேர்லவயேசாய் வவளிவந்து
நிற்கிறசாள்!
பூவசால ஆனது அவள் யமைனி
அதல யதன் உண்ணப் பசார்க்குது
கசாதல பணி
வசசாலலைசாத கசாதலின் சுகம் தனி
இருந்தசாலும் சுட்வடைரிக்குயமை
வலி இனி!
நிலலைசாமைல யபசாகின்யறன்
அவள் பின்னசால
என்லன வநருங்கசாமைல வசலகின்றசாள்
என் முன்னசால
தயேங்கசாமைல யபசியனன்
என் கண்ணசால
தவிடைசாகசா எரித்தசாயளை
அவள் வபசாய் கண்ணசால!
இலலைசாத ஒன்லற
இருப்பதசாய்க் கசாட்டி
இருக்கும் கசாதலலை
மைலறக்கும் வபண்யண!
வசசாலலைசாக உள்ளை
வமைய்க் கசாதலலை
வசசாலலைசாது ஏன்
வமைலலுகின்றசாய்!
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29. கவிலதயேசான கண்ணீர்

கசியும் கண்ணீர்த் துளி
கவிலத எழுதும் ரகசியேம்!
என் கவிலதயின் அடித்தளைம்
கசாதலைசா இலலலை கண்ணீரசா!
ஏயதயதசா எழுதயே என் யபனசா லமை
தீர்ந்துவிடை
கண் வடிக்கும் நீர்த் துளியில
பலை கவிலதகள் கசாண்கியறன்!
என் கனலவத் தருடியேவள்
சுதந்தரமைசாய்ப் பறக்கிறசாள்!
அவள் நிலனப்லபச் சுமைக்கும் நசாயனசா
சிலறக் லகதயேசாய் துடிக்கியறன்!
கசாதல தீலயேயும் மூட்டிவிட்டு
என்னள் கவிலத ஊற்லறயும்
ஏற்றிவிட்டைசாய்!
இரண்டிற்கும் இலடையில
பலை யுத்தம்
இலடையில வடிவயதசா
என் இரத்தம்!
நீ கசாட்டியே வவறுப்வபன்னம்
தறலமைக்கு
நசான் ரசிப்வபன்னம் பரிலசத்
தந்யதன்!
ரசிப்வபன்ற பரிலசப் வபற
என்லனத் வதசாடைர்ச்சியேசாய்
வவறுத்து வந்தசாய்!
வபண்யண
உன் நிறத்லத யநசிக்கவிலலலை!
நிறத்லத யநசித்தருந்தசால
மைஞ்சள் நிற வநருப்பில
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விழுந்தருப்யபன்!
உன் குணத்லத யநசித்ததசால
உன்லன நசான் குருதயேசாய்
ஏற்றுக்வகசாண்யடைன்!
30. கசாலதடைம் யதடி
தூக்கம் வதசாலலைந்ததடைசா
துயேரம் பிறந்ததடைசா
ஏக்கம் நிலறந்ததடைசா
என்னயிர் கலரந்ததடைசா!
நடைக்கசாத ஒன்றில
நலடை பழக்கிவிட்டைசாய்!
விடியேசாத இரவில
விளைக்லக அலணத்துவிட்டைசாய்!
உள்ளைம் கலைங்குதடைசா
உன்லனச் யசரத் துடிக்குதடைசா!
உன்யனசாடு இருப்யபன்
என்றுலரத்தசாய்!
என் கண்யணசாரம்
சுடும் நீர் விலதத்தசாய்!
என் வபசாய்யேசான கனவுகள்
வமைய்யேசாகசாமைல
வமைய்யேசான நீ
வபசாய்யேசாய்ப் யபசானசாய்!
கசாத்துக் கிடைந்யத
கசாலகள் வலிக்குதடைசா!
என் கண்களியலைசா கசாதல
வபசாங்கித் துடிக்குதடைசா!
எங்வகங்யகசா
லக யகசார்த்து வந்தவயன
ஏன் ஒன்றும் வசசாலலைசாமைல
வசன்றசாய்!

40

சசாலலை வலளைவில

கசா.பசாலைபசாரத

உன் கசாலதடைம் யதடி
கடைந்யதனடைசா!
உன் கசாதலலைச் சுமைந்து
அலலைந்யதனடைசா!
உன் கசாதல மைட்டும்
இங்கிருக்க
என் கசாதலைன் நீ
எங்யகயேடைசா!
31. என்லனப் புலதக்கியறன்
அவன் இருவிழி தரும்
தகவலுக்கு ஏங்கி
இலமைக்க மைறந்து
விழித்தருக்கியறன்!
அவன் விரலகள் வதசாடும்
பரிசத்லதக் கசாண
விலடையிலலைசாமைல கிடைக்கியறன்!
அவன் நுகர்ந்த கசாற்றில
என் மூச்லச இழுத்துவிட்டு
முழுதசாய் என்லனக்
கலரக்கியறன்!
கனவிலும் என்லனக்
கசாணத அவலன
தனிலமையில நிலனயவசாடு
கலைக்கியறன்!
விடியேசாத என் இரவுகளில
கனவுகள் மைட்டுயமை கலைந்தருக்க
வமைய்யேசாமைல யபசான கசாதலலை
எண்ணி எண்ணி
அழுகியறன்!
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32. யேசாயரசா ஒருத்த

என்லனயயே அறியேசாது
என்னள்யளை
ஏயதசா ஓர்
சத்தம்!
நரம்வபன்ற பசாலதயில
யவலவகசாண்டை வீரர்கள்
வவறிவகசாண்டு நுலழவதசாய்
உணருகியறன்!
இறுகியே என் யதகத்லத
யேசாயரசா ஒருத்த
இரு விழிவகசாண்டு
கிழிக்கிறசாள்!
கசாதல வலலை விரித்து
என்லனக் லகதயேசாக்கப்
பசார்க்கிறசாள்!
தமிரசான யபச்லச வீசி
என்லன சிலறவயேடுக்கத்
துடிக்கிறசாள்!
என் உறக்கத்லத
பிடுங்கித் தன்று
கசாதல உணர்லவ
ஊட்டை முயேலகிறசாள்!
மையேக்கத்தல விழுந்த
எந்தன் மைனலத எடுத்துக்வகசாண்டு
தயேக்கம் ஏதுமின்றி
என்லனக் கசாதலில தள்ளிப்
யபசாகிறசாள்!
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33. குடு குடு நண்டைசாக

என் விழிகள் இலமைகலளை
இழுத்து இழுத்து
யபசார்த்துகிறது!
ஆனசாலும்
உறக்கம் வரவிலலலை!
மைனசு குரங்வகன்றசாலும்
இழுத்துக் கட்டிவிடைலைசாம்!
குடு குடு நண்டைசாக
என்லனக் குலடைந்தலலையவசா
ஓடுகிறது!
வமைலலை வரும் வசார்த்லதகலளை
வமைன்று வமைன்று விழுங்கியேதசால
வசசாலலை ஒரு வசார்த்லதயின்றி
யசசாகம் வந்து வசசாக்குதடைசா!
அவன் யபச்லச ரசித்து
மூச்லசக் குடித்து
கசாதல வளைர்த்துக் கிடைந்ததனசால
கசாலைம் மைறந்து வசாழ்கின்யறன்!
வசசாலலை வரும் கசாதல
வதசாண்லடையில சிக்கிக்வகசாலலை
தண்ணீவரலலைசாம் தருகிறசான்!
என் கசாதல தசாகத்லதப்
புரிந்தும் புரியேசாதவனசாய்க்
வகசாலகின்றசான்!
யபசாதும் யபசாதும் யபசாடைசா
நீ வபசாய்யேசாய் நடிப்பது ஏன்டைசா
வமைய்யேசான கசாதலலை
மைலறத்துக்வகசாண்டு
வபசாய்யேசாய் யபசி
மையேக்குவயதன்டைசா!
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34. கசாதலலை ஊட்டினசாள்

உன் பசாலத வழி
நசானம் வந்யதன்
என்யமைல பசாசம் வகசாஞ்சம்
கசாட்டுவசாயேசா!
இலலலை யேசாருமைற்ற ஏலழவயேன்று
ஏய்த்துவிட்டுப் யபசாவசாயேசா!
உன்லன நம்பி
என்லனத் தந்யதன்
ஆலசயேசாய் அள்ளிக்வகசாள்வசாயேசா!
இலலலை ஒன்றுமைற்ற யபலதவயேன்று
ஓரம் யபசாகச் வசசாலவசாயேசா!
கண்கலளைக் கட்டி
கசாதலில தள்ளி
லகயில யதடைச் வசசாலகிறசாய்!
உன் லகயில என்லனச்
யசர்ப்பசாயேசா!
இலலலை கசாணசாமையலை
யபசாவசாயேசா!
உலைகம் அறியேசாத
ஊலமைப் வபண்ணுள்
கசாதல அள்ளி ஊட்டினசாய்!
கசாதல குலறயேசாமைல
கசாப்பசாயேசா!
இலலலை கண்ணில
நீலர விலதப்பசாயேசா!
யகட்கசாமைல யகட்கும்
என் யகள்விகளுக்கு
வசசாலலைசாமைல வசசாலலும்
உன் பதல தசான்
என் வசாழ்க்லகயயேசா!
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பசாதயில வதசாடைங்கியேது
என் வசாழ்க்லக
அலத உன் மீதயேசால
முழுதசாய் ஏற்பசாயேசா!
இலலலை மீளைசாத் துயேலர
தருவசாயேசா!
35. உயிரும் உயிரும்
உயிரும் உயிரும்
உரசும் யநரம்!
வீசும் கசாற்றும்
எங்கள் கசாதலலைப்
பசாடும்!
இளைம் மைனசும் மைனசும்
வமைலலைப் பறந்து
ஓடும்!
பலை இலசகள் வகசாஞ்சும்
பசாடைல பசாடும்!
உலைகம் சுற்றும்
கசாற்றில ஏறி
கசாதலின் உயேரம் கண்டு
ஆடிப் பசாடும்!
அருவியபசாலை
சிரிப்லபக் வகசாட்டி
ஆழக்கடைலில முத்வதடுக்கும்!
மைசாறி மைசாறிக் வகசாஞ்சிக்வகசாண்டு
கசாதல மையேக்கத்தல
தள்ளைசாடும்!
யபசாகும் இடையமைசா
வவகுதூரம்
கசாதல அணுவும் குலறயேசாமைல
இரண்டும் உயிர்வசாழும்!
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36. வந்துயபசான வடுக்கள்

யபசாய்விடு வபண்யண!
உன் விருப்பப்படியயே
யபசாய்விடு!
அன்று நீயேசாக வந்தசாய்
தசானசாக நின்றசாய்
பசாலைசான என் உள்ளைத்தல
கசாதல கலவலைடுத்து
எரிந்தசாய்!
யபசாய்விடு வபண்யண!
நீ விரும்பியே வசாழ்க்லகக்யக
யபசாய்விடு!
பசாவம் நசான்
வவறும் பசாவி தசான்!
உன் கண்களில கசாதலலைக்
கண்டையபசாது
கசாதலலை கழற்றமுடியேசாத
கர்ணனின் கவசம்
என்றிருந்யதன்!
நீயயேசா அலதக்
கசாகிதமைசாய்க் கசக்கி
எரிந்தசாய்!
யபசாய்விடு வபண்யண!
உன் வீட்டில
எலயலைசாரும் பசாவவமைன்பசாய்
யபசாய்விடு!
பசாவம் உனக்குள் கசாதல
மூண்டை யபசாது
நீ பச்லசக் குழந்லதயபசாலும்
குடும்பம் வதரியேசாமைல
வளைர்ந்துவிட்டைசாய்!
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யபசாய்விடு வபண்யண!
உன் சூழ்நிலலை எப்படியயேசா
அப்படியயே யபசாய்விடு!
பசாவம் ஆண்கலளை மைட்டும்
கடைவுள் சூழல இலலைசாமைல
பலடைத்துவிட்டைசான்!
அலத வபண்களிடைமிருந்து
கற்றுக்வகசாள்ளை
லவத்துவிட்டைசான்!
யபசாய்விடு வபண்யண!
நீ விரும்பும் ஒருவனிடையமை
யபசாய்விடு!
ஒன்றுயமை இலலைசாத என்னிடைம்
நீ வந்துயபசான வடுக்கலளைத் தவிர
ஒன்றுமிலலலை!
யபசாய்விடு வபண்யண!
யபசாய்விடு!
37. விழி வழியயே
மைலைரசாத வமைசாட்டுக்களின்
வமைமௌனம் தசான் வசாசம்!
வசசாலலைசாத கசாதலுக்குள்
யசசாகத்தன் சுவசாசம்!
மைலழ வரும் யநரம்
பலை இடி வந்து யசரும்!
கண்ணில நீர் வரும் யநரம்
வநஞ்சில அவள் நிலனவுகள் தூறும்!
வமைலலை மைலறந்தடும் நிலைசா
அவள் கசாதலலைச் வசசாலலைசாமைல
வசலலுயத உலைசா!
அவலளைத் யதடிடும் மைனயமைசா
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வவம்பி வசாடுது
தனயமை!
கனவுகள் கசாணுயத வசானம்
யமைகமும் கவிலதகள் தூவும்!
மைனதற்குள் ஆயிரம் யமைசாகம்
என் இலமைகளின் கூடைலில வசாழும்!
வமைலலைத் தறந்தடு விழிலயே
கசாதல வசசாலலித் தளைர்த்தடு என் வலிலயே!
இன்பம் பிறந்தடும் அந்வநசாடியயே
என்லன அள்ளித் தருயவன் விழி வழியயே!
38. வபசாலலைசாத யவலலைகள்
உலடைந்தும் உலடையேசாத
உன் நலடையேசால
நடைந்தும் நடைவசாமைல
நலடை பழகுகிறசாய்!
உன் வசசாக்கும்
விழிகள் இரண்டும் வசசாலலும்
கலதகள் யகசாடி!
கலடைசி வலர அதன் அர்த்தம்
புரியேசாமைல
நசான் வளைர்த்யதன் தசாடி!
வபசாய்யும் வமைய்யுமைசாய்
வபசாறுக்கி எடுத்து
வபசாலலைசாத யவலலைகள்
வசய்கின்றசாய்!
கண்கலளைத்
துணியேசால கட்டிவிட்டு
கசாதலலைத் யதடைச் வசசாலகிறசாய்!
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முடியேசாது வபண்யண யபசாதும்!
உன் தள்ளைசாத அழலக
விலலைசாக வலளைத்து
அம்பசாகப் பசாய்த்துக்
வகசாலலைசாயத!
உன் விழியில கசாட்டும்
வித்லதகலளை
என் விரலகள் வதசாட்டுச்
வசசாலலிவிடு!
உன் இலமைகள் கடிக்கும் கசாதலலை
என் இதழில வகசாஞ்சம்
உரசவிடு!
39. அடைம் பிடிக்கிறது
என் யபனசாக்கள்
அலனத்தற்கும்
பித்துபிடித்துவிட்டைது யபசாலை
உன் வபயேலர மைட்டுயமை
எழுதுகிறது!
நசானம் உதறி உதறி
பசார்த்துவிட்யடைன்!
என் உதறலுக்வகலலைசாம்
கண்ணீர் வடிக்கும் யபனசா
உன்லனயேன்றி யேசாலதயும்
எழுத மைறுக்கிறது!
வவள்லளைத் தசாள்கவளைலலைசாம்
அடித்துக்வகசாள்கின்றன!
உன் அழலகச்
சுமைந்து வரும் வசார்த்லதகலளை
முதலில யேசார் அலடைவவதன்று!
அழகின்லமைலயேக் குறிக்கும்
வசார்த்லதகள் எலலைசாம்
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அழுது புலைம்புகின்றன!
அழகுத் தமிலழ விடை
அழகசான உன்லன
வருணிக்க வசாய்ப்பிலலைசாமைல
வருந்தத் தவிக்கின்றன!
என் யபனசா முள்ளிற்யகசா
மூச்சுத் தணறுகிறது!
உன்லனப் பசாடை
ஒரு யகசாடி வசார்த்லதகள்
ஒயர யநரத்தல
முட்டி யமைசாதக்வகசாள்கின்றன!
யவண்டைசாம்
இந்த யுத்தகளைம்!
யபசாதுவமைன்று நிறுத்தவிட்யடைன்!
யபசாடைசா நசான் வரமைசாட்யடைன் என்று
யபனசாலவப் பிடித்துக்வகசாண்டு
அடைம் பிடிக்கிறது
என் விரலகள்!
40. மூச்லச விடு
அவனிடைம் என் கசாதலலைச்
வசசாலலிவிடைலைசாவமைன
அருகில வசன்யறன்!
ஆனசால
வசார்த்லதகவளைலலைசாம் மைறியேல
வசய்துவகசாண்டு
வர மைறுக்கிறது!
இன்யறனம் உணர்வசானசா
என் உயிர்க் கசாதலலை!
விழிகளிரண்டும் ஏங்கிப்யபசாய்
ஏமைசாற்றமைலடைகிறது!
வபசாலலைசாத விழிகள்
என்லனப் யபசாரசாடைச்
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வசசாலகிறது!
ஆனசால
அவன் முன்னசால யபசாய்
கண்ணசால யபசலைசாவமைன்றசால
வமைமௌன விரதம்
என்கிறது!
இன்று வசசாலலைலைசாம்
நசாலளைச் வசசாலலைலைசாம் என்று
நசாட்கள் கடைக்கிறது!
வநசாடி யபசாய் வரும் வநசாடி
யேசாவிலும் என் கசாதசால
முதர்கிறது!
இளைம் கசாதலலையயே
உணரசாத அவனிடைம்
என் முதர் கசாதல மைட்டும்
என்ன வசய்யும்!
கசாலைம் கசாட்டும் வறட்சியியலை
கசாதல மூச்சும் கசாய்ந்து
வகசாதக்கிறது!
41. என் வவட்கத்லத விரும்புகிறசான்
ஆலசதசான் எனக்கும்
உன்யனசாடு யபசயவண்டுவமைன்று!
ஊர் என்ன வசசாலலுயமைசா
என்னம் என் இதயே பூகம்பத்தல
என் ஆலசகள்
புலதந்துவிடுகிறது!
உன் பசார்லவக்கு
பதல கூடை வசசாலலைமுடியேசாமைல
வவட்கத்தல விழிகள்
இலமைகளுக்குள்
ஒளிந்துவகசாள்கிறது!
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உன்யனசாடு எப்யபசாதும்
ஒரு வபருங்கூட்டைம்!
நசானிருக்கும் இடைத்தல
பிறர் இருக்க
எனக்குள் வபருங்கஷ்டைம்!
நிமிர்ந்யத யபசசாதவள் நசான்
வவட்கத்தல உன் யபச்லச
குனிந்தபடி ரசிக்கின்யறன்!
என் விழிகளிரண்டும்
அழுகிறது!
உன்லன விழுங்கவிடைசாமைசால
அடைக்குவதசால!
என்லன விடை
என் வவட்கத்லதயயே
நீ விரும்புகிறசாய்
எனத் வதரியும்!
அதனசால தசான் வவட்கத்லதத்
தூக்கி எரியேவும் முடியேவிலலலை
கசாதலலை எடுத்துச் வசசாலலைவும்
இயேலைவிலலலை!
வவட்கத்லத மைட்டும்
விரும்பும் நீ
என் வவட்கத்லத விலைக்கி
வவதும்பி நிற்கும்
என்லனயும் வகசாஞ்சம்
கசாதலிப்பசாயேசா!

42. தங்கிவிட்டைசாய்

இரும்பசாய் கிடைந்த
என் இதயேத்லதக்
கசாந்தக் கண்களைசால
ஈர்த்தவயளை!
கலலைசாய்க் கிடைந்த
என் உணர்லவக்
கலரத்வதடுத்துக் குடித்துவிட்டைசாய்!
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முள்ளைசாய்க் கிடைந்த
என் உலைகில
பூலவக் வகசாஞ்சம்
விரித்தவயளை!
மைண்ணசாய்க் கிடைந்த
என் மைனசுக்குள்யளை
மைலலிலகச் வசடியேசாய்
முலளைத்துவிட்டைய்!
தன்னசால நடைந்த
என் கசாலகலளை
கசாதல கலலைசால தடுக்கி
விட்டைவயளை!
எங்யகசா இருந்த
என் நிலனப்லப
உன் சலடையில இறுக்கி
முடிந்துவிட்டைசாய்!
பஞ்சசாய்க் கிடைந்த
என் மைனலத
வநருப்பசாய்ப் பற்ற
லவத்தவயளை!
அம்பசாய்ப் யபசும்
உன் விழி அலசவசால
என்னள் ஆழம் பசாய்ந்து
தங்கிவிட்டைசாய்!
43. மைன்னவயன
என்னவயன!
என்லன எனக்யக
கசாட்டினசாய்
அதல உன் பிம்பத்லத
அள்ளி ஊற்றினசாய்!
பருவம் வந்த
கன்னி நசான்
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என் பருவம்
மைறந்து கிடைக்கின்யறன்!
லகவிரல பிடிக்கும்
சிறு பிள்லளையபசால
உன் கசால தடைம்
பற்றி நடைக்கின்யறன்!
குழந்லதயேசாய் நசான்
வசய்யேயவண்டியே இம்லசகலளை
நீ வசய்து கசாட்டுகிறசாய்!
வகசாஞ்சி வகசாஞ்சிப்
யபசும்யபசாது வகசாஞ்சும்
யகசாபத்தசால வகசாஞ்சம்
வகசாலகிறசாய்!
என் மைன்னவயன
நீ மைசாலலையிடும் யநரம் வர
மையேக்கம் வகசாண்டு
வீழ்கியறன்!
உன் யதசாழில
சசாய்ந்தபடியயே
என் துன்பங்கலளைத்
வதசாலலைக்கியறன்!
44. மைறக்க முடியேவிலலலை
மைறக்கமுடியேவிலலலை
மைதமுகம் வகசாண்டை மைங்லக
அவள் விழிகளைசால
என் கண்களில
உறக்கம் இலலலை!
லகவிரலகலளைத் வதசாட்டுத் வதசாட்டுப்
யபசியேவள்
என்லன விட்டுத்
தூரம் யபசாய்விட்டைசாள்!
என்னவயன
மைன்னவயன என்றவள்
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என்லன விட்டு
எங்யகயயேசா பறந்துவிட்டைசாள்!
எங்கும் அவளைது
வசாசம்!
என் உயிருக்குள்
யவர்விடும் அவள்
சுவசாசம்!
கலலைந்துயபசாகும்
என் கனவுகயளைசாடு
நசானம் வமைலலைக்
கலரகியறன்!
என்லன மைறந்துவிட்டு
இறந்துயபசானவலளை
மைறக்க மைனமிலலைசாமைல
துடிக்கியறன்!

45. வசசாலலைசாமைல வந்துவிடு

அவள் கசால வகசாலுவசசாலி
யகட்கிறது!
இனி பூக்கள்
வமைமௌனம் கலலைத்து
மைலைர்ந்துவிடும்!
வசாசல யகசாலைத்து
அரிசி மைசாலவ
எறும்புகள் தன்னம்
என்பசார்கள்!
ஆனசால யகசாலைமிட்டைவலளை
ஏயனசா இந்த எறும்புகள்
யதடிச் வசலகிறது!
கூட்டைம் கூட்டைமைசாய்
வரும் எறும்புகலளை
எங்யக பயேணம் என்றுக்
யகட்டுப்பசார்த்யதன்!
அவள் வீட்லடைக் கசாட்டி
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அங்யக தசான்
அமிர்தம் உள்ளைது
என்கிறசார்கள்!
மைருதசாணியிட்டை பசாதங்களில
மையேங்கிக் கிடைக்கும்
வகசாலுசுமைணிகள்
பசாதம் தரும் யபசாலதயில
அவள் வபயேலரச்
வசசாலலிச் வசசாலலிப்
புலைம்புகிறது!
யதன் வபண்யண
உன்னசால வபருங்குழப்பம்!
விலரந்து வீட்டிற்குள்
வசன்றுவிடு!
உன்லனப் பசார்க்கயவண்டுவமைன்ற
ஆலசயில கதரவன்
விடிவதற்குள்
வந்துவிடுகின்றசான்!
பசாவம் இவர்களுக்குத்
வதரியேசாது
தசாங்கள் ஏமைசாறப் யபசாவது!
ஒரு குவலளைத் யதநீலர
நசான்கு இதழ்வகசாண்டு
பருகிடை
உனக்கசாக விழிக்கசாமைல
உறங்கிடும்
நசான் தசான்
உன் கணவன் என்று!
வசசாலலைசாமைல வந்துவிடு
ஒருயவலளை அவர்கள்
உனக்கசாகப் யபசாருக்கு வந்தசால
என்னசால முடியேசாது!
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நசான் யகசாலழவயேன்று
வசசாலலைவிலலலை!
ஏற்கனயவ
நசான் உன்யனசாடு
ஆரம்பித்த கசாதலயுத்தம்
இப்யபசாதுதசான்
சூடுபிடித்துள்ளைது!
இலத முடிப்பதற்யக
என் வஜன்மைம்
முடிந்துவிடும்!
46. உன் வீட்டுப் வபண்ணசாக
கலயேசாண மைசாலலையிடும்
கசாதலையன!
இனி நசான் உன்லனக்
கசாதலையன என்று அலழப்பதசா
கணவயன என்று அலழப்பதசா!
யநற்று வலர என்லன
கசாதல என்ற கயிற்றசால
கட்டியிருந்தசாய்!
தடீவரன மைஞ்சள் கயிறசாய்
மைசாறிவிட்டைசாய்!
பறந்த உலைகத்தல
நீயும் நசானம்
கசாதல பறலவகளைசாய்
பறந்து தரிந்யதசாம்!
இனி நசான்கு சுவர்
நம்யமைசாடு நசான்கு யபர்
என்னம் சின்ன கூட்டிற்குள்
சிலற லவத்தசாலும்
பரவசாயிலலலை!
உன் இதயேச்
சிலறயிலிருந்து மைட்டும்
வவளியயேற்றிவிடைசாயத!
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இங்கு எனக்குத்
வதரிந்தவர்கள்
நீயும் உன் கசாதலும் தசான்!
எனக்கு மைட்டும்
வகசாடுத்தக் கசாதலலை
இங்கு எலயலைசாருக்கும்
பிரித்துக் வகசாடுப்பசாய்!
கலைங்குயவயனசா
என்று கவலலைப்படைசாயத!
இனி உன் கசாதலலை
இவர்கள் மூலைம்
வசாங்கிக்வகசாள்யவன்
உன் வீட்டுப் வபண்ணசாக!
47. கலடைசி முத்தம்
லகப்யபசிப் வபண்யண!
என் இரவவலலைசாம்
உன்லனக் கட்டி
அலணத்தபடியயே
கடைக்கின்றது!
வதசாடுதலர வதசாடை வரும்
உன் குறுஞ்வசய்த
என் உடைலுக்குள்
ஆயிரம் லிட்டைர்
குருத பசாய்ந்தலதப் யபசால
உறுத தருகிறது!
யபசயவ வதரியேசாத என்லன
மைணிக் கணக்கில
யபச லவத்தவயளை!
தசாகம் எப்யபசாது தணிந்தது
பசி எப்யபசாது தீர்ந்தது
என ஒரு குறிப்பும்
இலலைசாமைல உலைவுகின்யறன்!
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கசாதருகில
என் லகப்யபசி உரசுவது
நீ என் யதசாழருயக
சசாய்வலதப் யபசால
இதமைசாய் உணர்கியறன்!
யபச்சில கழியும் இரவுகலளை
என்லனப் யபச லவத்து
ரசிப்பவயளை!
யபசியேபடி
தூங்கிவிடும் எனக்கு
யபசசாமைல நீ தரும்
அந்நசாளின்
கலடைசி முத்தம் தசான்
என்லன இப்படிப்
யபச லவக்கிறது!
48. முத்தமின்றி யமைசாட்சம்
லமையிருட்டு கண்மூடை
மையிலயதசாலக விழி
இலமைகூடை
சத்தமைற்ற இரவில
உச்சம் வபற்ற உரக்கத்லத
உரசி வரும்
உன் மூச்சுக் கசாற்றில
உருகிப்யபசாகின்யறன்!
உன் பட்டுக் கண்ணம்
பற்றிக்வகசாண்டு
பரிதவிக்கும் பஞ்சு வமைத்லத
முத்தமிடை வசாயிலலைசாமைல
தலலையேலணலயே
முட்டித் தள்ளுகிறது!
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மின் விளைக்கின்
வமைலவலைசாளியில வதரியும்
உன் யமைனியின் பரிசம்
என்லன வமைலலை வமைலலை
மைசாய்க்கிறது!
வதசாட்டுத் வதசாட்டுப் யபசியே
உன் விரலகள்
ஒன்லற ஒன்று
உரசிக்வகசாண்டு
உறங்கும் அழலகக் கண்டு
மைனசு வகசாஞ்சித் தள்ளைத்
துடிக்கிறது!
களைங்கமைற்ற உன் அழகசால
கலைங்கிப்யபசான என் மைனது
உன் உறக்கத்லதக் கலலைக்கசாமைல
உறங்கத் தசான் வசசாலகிறது!
உறங்க மைறுக்கும் என்லன
ஒன்லற மைட்டும் வசய்யேவிடு!
உன் பட்டுப் பசாதங்கலளை
என் விரலகள் பற்ற
உன் கசாலகளில
என் முகம் பதக்க
உரசி வரும் மூச்சுக் கசாற்றில
உன் பரிசத்லத உணர்ந்து
முத்தமின்றி யமைசாச்சமைலடைகியறன்!
49. விரும்பி வலரந்த கவிலத
என் உள்ளைம்
ஓர் வவள்லளைப் பூவடைசா!
அதல உலறந்தருக்கும்
நீ முலலலைத் யதனடைசா!
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என் மைனம்
ஓர் வவற்றுத் தசாளைடைசா!
அதல விரும்பி வலரந்த கவிலத
உன் வபயேரடைசா!
என் கண்கள்
ஓர் வசதுக்கும் உழியேடைசா!
அது இரசித்து வடித்த சிலலை
உந்தன் உருவமைடைசா!
என் கனவுகள்
ஓர் கருப்புச் சுவரடைசா!
அதல வண்ணங்கள் தந்த ஓவியேம்
உந்தன் முகமைடைசா!
என் கசாதல
ஓர் யகசாலவப் பழமைடைசா!
அலதக் வகசாத்தக் கூச்சலிடும் நீ
என் பச்லசக் கிளியேடைசா!
என்னலடையே நீ
ஓர் வசலலைக் குழந்லதயேடைசா!
அங்கு உன்னலடையே நசான்
உன்லனக் வகசாஞ்சும் தசாயேடைசா!
50. அம்லப எய்ததடி
வசந்தமிழும்
உன் வசவ்விதழ் பட்டைதனசால
சிவந்து நிற்குதடி!
உன் மைஞ்சள் முகம்
யபசியே வசார்த்லதகள்
தன்லன மைறந்து
மையேங்கிக் கிடைக்குதடி!
உன் யதகம் உரசும்
கசாற்றில
கசாதல யமைசாகம்
வதரியுதடி!
உன் பசாதம் உரசும்
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பூக்கவளைலலைசாம்
உன்லனப் யபசத்
துடிக்குதடி!
வசானம்
தன் நீலைம் மைசாறி
யமைகம் கூடுதடி!
வசான் மைலழயும்
இடியுடைன் கூடி
உன்லன வருணித்து
இலசக்குதடி!
யநரம்
தன் நிலலை தடுமைசாறி
உன் பின்யன
ஓடுதடி!
கசாலையமைசா
லகக்குட்லடையேசாகி
உன் லகக்குள்
யசருதடி!
விழியயேசா
இலலலை விலயலைசா என
குழப்பம்
மூழுதடி!
விழிதசான் என்று
விளைங்க முயேன்ற கனயமை
கசாதல அம்லப
எய்ததடி!
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ஆசிரியேர் குறிப்பு

கவிஞர் கசா.பசாலைபசாரத (G.Balabarathi), தமிழ் நசாட்டின் வதன் பகுதயில
உள்ளை, ஒரு கடைற்கலர மைசாவட்டைமைசான இரசாமைநசாதபுரத்தல பிறந்தவர். இவரின்
தசாய் கிரசாமைமைசானது, அம்மைசாவட்டைத்தல உள்ளை, இரசாஜ சிங்க மைங்கலைம் அருகில
உள்ளை யநசாக்கனன்யகசாட்லடை என்ற யபசாதும், பசாரனூர் என்ற கிரசாமைத்தல, தன்
குடும்பத்யதசாடு
வசித்து
வருகிறசார்.
தரு.க.கசாந்த
தருமைத.கசா.மீனசாள்
இவர்களின் புதலவனசான இவருக்கு, யகசாவில கட்டுமைசானம் மைற்றும் சிற்பக்
கலலையில நிபுணரசான பசாலைசுப்பிரமைணி என்ற மூத்த சயகசாதரர் ஒருவரும்
இருக்கிறசார். கலத, கவிலத, கட்டுலரகலளை எழுதும் தறன் வசாய்க்கப் வபற்ற
இவர்,
சிறந்த
யமைலடைப்
யபச்சசாளைரசாகவும்,
ஓவியேரசாகவும்,
சமூக
ஆர்வலைரசாகவும் தகழ்கிறசார். சமூக அக்கலற மிகுந்த இவர், தனது
கவிலதகள், கட்டுலரகள் மூலைம் சமூகத்தன் அவலை நிலலைலயேச் சீர் தூக்கிப்
பசார்ப்பயதசாடு அலலைசாமைல, பலயவறு சமூக அலமைப்புகளில உறுப்பினரசாகவும்
வசயேலபட்டு வருகிறசார்.
விவசசாயே குடும்பத்லதச் யசர்ந்த இவர், தனது வதசாடைக்கப் பள்ளி
வகுப்புகலளை, பசாரனூர் அரசுப் பள்ளியிலும்; உயேர்நிலலைக் கலவிலயே, உப்பூர்,
அரசு உயேர்நிலலைப் பள்ளியிலும்; யமைலநிலலைப் படிப்லப, ஆர்.எஸ.மைங்கலைம்,
அரசு
ஆண்கள்
யமைலநிலலைப்
பள்ளியிலும்
பயின்றவர்.
யமைலும்,
இளைங்கலலை(பி.எ) மைற்றும் முதுகலலை(எம்.ஏ) ஆங்கிலைத்லத, கசாலரக்குடியில
உள்ளை, அழகப்பசா அரசுக் கலலைக் கலலூரியில பயின்றவர். இளைநிலலை
கலவியியேல(பி.எட்) படிப்லப, கசாலரக்குடியில உள்ளை க்ஷ்ரி ரசாஜ ரசாஜன்
கலவியியேல
கலலூரியில
பயின்ற
இவர்,
தற்யபசாது
ஆய்வியேல
நிலறஞரசாக(எம்.பில), அழகப்பசா பலகலலைக்கழகத்தன், ஆங்கிலை மைற்றும்
அயேலநசாட்டு வமைசாழிகள் துலறயில பயின்று வருகிறசார்.
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பலைதறக் கலலைஞரசாக விளைங்கும் இவர், சுண்ணசாம்புச் சிற்பம், எழுத்து,
யபச்சு, ஓவியேம், விவசசாயேம், தத்துவம், களிமைண் உரு, நடிப்புத் தறன்,
உளைவியேல யபசான்றவற்றில அறிவும், இன்ன பிற வசயேலகளில ஆர்வமும்
வகசாண்டைவரசாக
விளைங்குகிறசார்.
தமிழ்நசாடு
கட்டைற்ற
வமைன்வபசாருள்
அறக்கட்டைலளை மைற்றும் கசாலரக்குடி, குன/லினக்ஸ பயேனர் குழு யபசான்றவற்றில
தன்னசார்வரசாக இருப்பயதசாடு, வதசாழிலநுட்பப் பயேன்பசாடு மைற்றும் வமைன்வபசாருள்
சுதந்தரம் பற்றியே பரப்புலரலயே தன் நண்பர்கயளைசாடு யசர்ந்து வசய்து
வருகிறசார்.
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எங்கலளைப் பற்றி - Free Tamil Ebooks
மின்புத்தகங்கலளைப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கலளைப் படிப்பதற்வகன்யற லகயியலையயே லவத்துக் வகசாள்ளைக்கூடியே
பலை கருவிகள் தற்யபசாது சந்லதயில வந்துவிட்டைன. Kindle, Nook, Android
Tablets யபசான்றலவ இவற்றில வபரும்பங்கு வகிக்கின்றன. இத்தலகயே
கருவிகளின் மைதப்பு தற்யபசாது 4000 முதல 6000 ரூபசாய் வலர
குலறந்துள்ளைன. எனயவ வபரும்பசான்லமையேசான மைக்கள் தற்யபசாது இதலன
வசாங்கி வருகின்றனர்.
ஆங்கிலைத்தலுள்ளை மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்கிலைத்தல லைட்சக்கணக்கசான மின்புத்தகங்கள் தற்யபசாது கிலடைக்கப்
வபறுகின்றன. அலவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. யபசான்ற வடிவங்களில
இருப்பதசால,
அவற்லற
யமைற்கூறியே
கருவிகலளைக்
வகசாண்டு
நசாம்
படித்துவிடைலைசாம்.
தமிழிலுள்ளை மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில
சமீபத்தயே
புத்தகங்கவளைலலைசாம்
நமைக்கு
மின்புத்தகங்களைசாக
கிலடைக்கப்வபறுவதலலலை.
ProjectMadurai.com
எனம்
குழு
தமிழில
மின்புத்தகங்கலளை
வவளியிடுவதற்கசான
ஒர்
உன்னத
யசலவயில
ஈடுபட்டுள்ளைது. இந்தக் குழு இதுவலர வழங்கியுள்ளை தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அலனத்தும் PublicDomain-ல உள்ளைன. ஆனசால இலவ மிகவும் பலழயே
புத்தகங்கள்.
சமீபத்தயே புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு கிலடைக்கப்வபறுவதலலலை.
எனயவ ஒரு தமிழ் வசாசகர் யமைற்கூறியே “மின்புத்தகங்கலளைப் படிக்க உதவும்
கருவிகலளை” வசாங்கும்யபசாது, அவரசால எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்லதயும்
இலைவசமைசாகப் வபற முடியேசாது.
சமீபத்தயே புத்தகங்கலளை தமிழில வபறுவது எப்படி?
சமீபகசாலைமைசாக
பலயவறு
எழுத்தசாளைர்களும்,
பதவர்களும்,
சமீபத்தயே
நிகழ்வுகலளைப் பற்றியே விவரங்கலளைத் தமிழில எழுதத் வதசாடைங்கியுள்ளைனர்.
அலவ இலைக்கியேம், விலளையேசாட்டு, கலைசாச்சசாரம், உணவு, சினிமைசா, அரசியேல,
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புலகப்படைக்கலலை, வணிகம் மைற்றும் தகவல வதசாழிலநுட்பம் யபசான்ற பலயவறு
தலலைப்புகளின் கீழ் அலமைகின்றன.
நசாம் அவற்லறவயேலலைசாம்
உருவசாக்க உள்யளைசாம்.

ஒன்றசாகச்

யசர்த்து

தமிழ்

மின்புத்தகங்கலளை

அவ்வசாறு உருவசாக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனம்
உரிமைத்தன் கீழ் வவளியிடைப்படும். இவ்வசாறு வவளியிடுவதன் மூலைம் அந்தப்
புத்தகத்லத எழுதயே மூலை ஆசிரியேருக்கசான உரிலமைகள் சட்டைரீதயேசாகப்
பசாதுகசாக்கப்படுகின்றன. அயத யநரத்தல அந்த மின்புத்தகங்கலளை யேசார்
யவண்டுமைசானசாலும், யேசாருக்கு யவண்டுமைசானசாலும், இலைவசமைசாக வழங்கலைசாம்.
எனயவ தமிழ் படிக்கும் வசாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில சமீபத்தயே
மின்புத்தகங்கலளை இலைவசமைசாகயவ வபற்றுக் வகசாள்ளை முடியும்.

தமிழ்

தமிழிலிருக்கும் எந்த வலலைப்பதவிலிருந்து யவண்டுமைசானசாலும் பதவுகலளை
எடுக்கலைசாமைசா?
கூடைசாது.
ஒவ்வவசாரு
வலலைப்பதவும்
அதற்வகன்யற
ஒருசிலை
அனமைதகலளைப்
வபற்றிருக்கும். ஒரு வலலைப்பதவின் ஆசிரியேர் அவரது பதப்புகலளை “யேசார்
யவண்டுமைசானசாலும் பயேன்படுத்தலைசாம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தசால மைட்டுயமை
அதலன நசாம் பயேன்படுத்த முடியும்.
அதசாவது “Creative Commons” எனம் உரிமைத்தன் கீழ் வரும் பதப்புகலளை
மைட்டுயமை நசாம் பயேன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இலலைசாமைல “All Rights Reserved” எனம் உரிமைத்தன் கீழ் இருக்கும்
பதப்புகலளை நம்மைசால பயேன்படுத்த முடியேசாது.
யவண்டுமைசானசால
“All
Rights
Reserved”
என்று
விளைங்கும்
வலலைப்பதவுகலளைக் வகசாண்டிருக்கும் ஆசிரியேருக்கு அவரது பதப்புகலளை
“Creative Commons” உரிமைத்தன் கீழ் வவளியிடைக்யகசாரி நசாம் நமைது
யவண்டுயகசாலளைத் வதரிவிக்கலைசாம். யமைலும் அவரது பலடைப்புகள் அலனத்தும்
அவருலடையே வபயேரின் கீயழ தசான் வவளியிடைப்படும் எனம் உறுதலயேயும் நசாம்
அளிக்க யவண்டும்.
66

சசாலலை வலளைவில

கசா.பசாலைபசாரத

வபசாதுவசாக புதுப்புது பதவுகலளை உருவசாக்குயவசாருக்கு அவர்களைது பதவுகள்
நிலறயே வசாசகர்கலளைச் வசன்றலடையே யவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
நசாம் அவர்களைது பலடைப்புகலளை எடுத்து இலைவச மின்புத்தகங்களைசாக
வழங்குவதற்கு நமைக்கு
அவர்கள் அனமைதயேளித்தசால, உண்லமையேசாகயவ
வபரும்பசான்லமையேசான மைக்கலளைச் வசன்றலடையும்.
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் கிலடைக்கும்

அவர்களைது பலடைப்புகள்
வசாசகர்களுக்கும் நிலறயே

வசாசகர்கள் ஆசிரியேர்களின் வலலைப்பதவு முகவரிகளில கூடை அவர்களுலடையே
பலடைப்புகலளை யதடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலைசாம். ஆனசால நசாங்கள்
வசாசகர்களின் சிரமைத்லதக் குலறக்கும் வண்ணம் ஆசிரியேர்களின் சிதறியே
வலலைப்பதவுகலளை ஒன்றசாக இலணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களைசாக
உருவசாக்கும் யவலலைலயேச் வசய்கியறசாம். யமைலும் அவ்வசாறு உருவசாக்கப்பட்டை
புத்தகங்கலளை “மின்புத்தகங்கலளைப் படிக்க உதவும் கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற
வண்ணம் வடிவலமைக்கும் யவலலைலயேயும் வசய்கியறசாம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வலலைத்தளைத்தலதசான்
கசாணப்படும்.

பின்வரும்

வடிவலமைப்பில

மின்புத்தகங்கள்

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வலலைதளைத்தலிருந்து யேசார் யவண்டுமைசானசாலும் மின்புத்தகங்கலளை
இலைவசமைசாகப் பதவிறக்கம்(download) வசய்து வகசாள்ளைலைசாம்.
அவ்வசாறு பதவிறக்கம்(download) வசய்யேப்பட்டை
யவண்டுமைசானசாலும் இலைவசமைசாக வழங்கலைசாம்.

புத்தகங்கலளை

யேசாருக்கு

இதல நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களைசா?
நீங்கள்
வசய்யேயவண்டியேவதலலைசாம்
வலலைப்பதவுகளிலிருந்து பதவுகலளை

தமிழில

எழுதப்பட்டிருக்கும்

எடுத்து, அவற்லற LibreOffice/MS Office யபசான்ற wordprocessor-ல யபசாட்டு
ஓர் எளியே மின்புத்தகமைசாக மைசாற்றி எங்களுக்கு அனப்பவும்.
அவ்வளைவுதசான்!
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யமைலும் சிலை பங்களிப்புகள் பின்வருமைசாறு:
ஒருசிலை பதவர்கள்/எழுத்தசாளைர்களுக்கு அவர்களைது பலடைப்புகலளை
“Creative
Commons”
உரிமைத்தன்கீழ்
வவளியிடைக்யகசாரி
மின்னஞ்சல
அனப்புதல
தன்னசார்வலைர்களைசால அனப்பப்பட்டை மின்புத்தகங்களின் உரிலமைகலளையும்
தரத்லதயும் பரியசசாதத்தல
யசசாதலனகள்
முடிந்து
அனமைத
வழங்கப்பட்டை
மின்புத்தகங்கலளை நமைது வலலைதளைத்தல பதயவற்றம் வசய்தல
விருப்பமுள்ளைவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com
மின்னஞ்சல அனப்பவும்.

எனம்

தரமைசான
முகவரிக்கு

இந்தத் தட்டைத்தன் மூலைம் பணம் சம்பசாதப்பவர்கள் யேசார்?
யேசாருமிலலலை.
இந்த வலலைத்தளைம் முழுக்க முழுக்க தன்னசார்வலைர்களைசால வசயேலபடுகின்ற ஒரு
வலலைத்தளைம் ஆகும். இதன் ஒயர யநசாக்கம் என்னவவனில தமிழில நிலறயே
மின்புத்தகங்கலளை உருவசாக்குவதும், அவற்லற இலைவசமைசாக பயேனர்களுக்கு
வழங்குவதுயமை ஆகும்.
யமைலும் இவ்வசாறு உருவசாக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்கள்,
ஏற்றுக்வகசாள்ளும் வடிவலமைப்பில அலமையும்.
இத்தட்டைத்தசால
என்ன லைசாபம்?

பதப்புகலளை

எழுதக்வகசாடுக்கும்

ebook

reader

ஆசிரியேர்/பதவருக்கு

ஆசிரியேர்/பதவர்கள் இத்தட்டைத்தன் மூலைம் எந்தவிதமைசான வதசாலகயும்
வபறப்யபசாவதலலலை. ஏவனனில, அவர்கள் புததசாக இதற்வகன்று எந்தஒரு
பதலவயும் எழுதத்தரப்யபசாவதலலலை.
ஏற்கனயவ அவர்கள் எழுத வவளியிட்டிருக்கும் பதவுகலளை எடுத்துத்தசான்
நசாம் மின்புத்தகமைசாக வவளியிடைப்யபசாகியறசாம்.
அதசாவது அவரவர்களின் வலலைதளைத்தல இந்தப் பதவுகள் அலனத்தும்
இலைவசமைசாகயவ
கிலடைக்கப்வபற்றசாலும்,
அவற்லறவயேலலைசாம்
ஒன்றசாகத்
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வதசாகுத்து ebook reader யபசான்ற கருவிகளில படிக்கும் விதத்தல மைசாற்றித்
தரும் யவலலைலயே இந்தத் தட்டைம் வசய்கிறது.
தற்யபசாது மைக்கள் வபரியே அளைவில tablets மைற்றும் ebook readers யபசான்ற
கருவிகலளை நசாடிச் வசலவதசால அவர்கலளை வநருங்குவதற்கு இது ஒரு நலலை
வசாய்ப்பசாக அலமையும்.

நகல எடுப்பலத
உள்ளைதசா?

அனமைதக்கும்

வலலைதளைங்கள்

ஏயதனம்

தமிழில

உள்ளைது.
பின்வரும்
தமிழில
அனமைதக்கின்றன.

உள்ளை

வலலைதளைங்கள்

நகல

எடுப்பதலன

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வசாறு ஒர் எழுத்தசாளைரிடைம் Creative Commons உரிமைத்தன் கீழ் அவரது
பலடைப்புகலளை வவளியிடுமைசாறு கூறுவது?
இதற்கு பின்வருமைசாறு ஒரு மின்னஞ்சலலை அனப்ப யவண்டும்.

<துவக்கம்>
உங்களைது வலலைத்தளைம் அருலமை [வலலைதளைத்தன் வபயேர்].
தற்யபசாது படிப்பதற்கு உபயயேசாகப்படும் கருவிகளைசாக Mobiles மைற்றும் பலயவறு
லகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்லக அதகரித்து வந்துள்ளைது.
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இந்நிலலையில
நசாங்கள்
http://www.FreeTamilEbooks.com
எனம்
வலலைதளைத்தல, பலயவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கலளை வவவ்யவறு துலறகளின்
கீழ் யசகரிப்பதற்கசான ஒரு புதயே தட்டைத்தல ஈடுபட்டுள்யளைசாம்.
இங்கு யசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பலயவறு கணிணிக் கருவிகளைசான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
யபசான்றவற்றில படிக்கும் வண்ணம் அலமையும். அதசாவது இத்தலகயே
கருவிகள் support வசய்யும் odt, pdf, ebub, azw யபசான்ற வடிவலமைப்பில
புத்தகங்கள் அலமையும்.
இதற்கசாக நசாங்கள் உங்களைது வலலைதளைத்தலிருந்து பதவுகலளை
வபற விரும்புகியறசாம். இதன் மூலைம் உங்களைது பதவுகள்
உலைகளைவில இருக்கும் வசாசகர்களின் கருவிகலளை யநரடியேசாகச் வசன்றலடையும்.
எனயவ உங்களைது வலலைதளைத்தலிருந்து பதவுகலளை
பிரதவயேடுப்பதற்கும்
அவற்லற
மின்புத்தகங்களைசாக
மைசாற்றுவதற்கும்
உங்களைது
அனமைதலயே
யவண்டுகியறசாம்.
இவ்வசாறு உருவசாக்கப்பட்டை மின்புத்தகங்களில கண்டிப்பசாக ஆசிரியேரசாக
உங்களின் வபயேரும் மைற்றும் உங்களைது வலலைதளை முகவரியும் இடைம்வபறும்.
யமைலும் இலவ “Creative Commons” உரிமைத்தன் கீழ் மைட்டும்தசான்
வவளியிடைப்படும் எனம் உறுதலயேயும் அளிக்கியறசாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கலளை பின்வரும் முகவரிகளில வதசாடைர்பு வகசாள்ளைலைசாம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
நன்றி.
</முடிவு>
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யமைற்கூறியேவசாறு ஒரு மின்னஞ்சலலை உங்களுக்குத் வதரிந்த அலனத்து
எழுத்தசாளைர்களுக்கும் அனப்பி அவர்களிடைமிருந்து அனமைதலயேப் வபறுங்கள்.
முடிந்தசால அவர்கலளையும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுலடையே
வலலைதளைத்தல பயேன்படுத்தச் வசசாலலுங்கள்.
கலடைசியேசாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனமைத அளித்து அனப்பியிருக்கும்
மின்னஞ்சலலைfreetamilebooksteam@gmail.com எனம் முகவரிக்கு அனப்பி
லவயுங்கள்.
ஓர்
எழுத்தசாளைர்
உங்களைது
பட்சத்தல என்ன வசய்வது ?

அவர்கலளையும்
யவண்டும்.

அவர்களைது

உங்களைது

யவண்டுயகசாலளை

பலடைப்புகலளையும்

அப்படியயே

மைறுக்கும்

விட்டுவிடை

ஒருசிலைருக்கு அவர்களுலடையே வசசாந்த முயேற்சியில மின்புத்தகம் தயேசாரிக்கும்
எண்ணம்கூடை இருக்கும். ஆகயவ அவர்கலளை நசாம் மீண்டும் மீண்டும்
வதசாந்தரவு வசய்யேக் கூடைசாது.
அவர்கலளை அப்படியயே விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தசாளைர்கலளை யநசாக்கி
நமைது முயேற்சிலயேத் வதசாடைர யவண்டும்.
மின்புத்தகங்கள் எவ்வசாறு அலமையே யவண்டும்?
ஒவ்வவசாருவரது வலலைத்தளைத்தலும் குலறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கில பதவுகள்
கசாணப்படும். அலவ வலகப்படுத்தப்பட்யடைசா அலலைது வலகப்படுத்தப்
படைசாமையலைசா இருக்கும்.
நசாம் அவற்லறவயேலலைசாம் ஒன்றசாகத் தரட்டி ஒரு வபசாதுவசான தலலைப்பின்கீழ்
வலகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களைசாகத்
தயேசாரிக்கலைசாம்.
அவ்வசாறு
வலகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கலளை பகுத-I பகுத-II என்றும் கூடை
தனித்தனியயே பிரித்துக் வகசாடுக்கலைசாம்.
தவிர்க்க யவண்டியேலவகள் யேசாலவ?
இனம், பசாலியேல மைற்றும் வன்முலற யபசான்றவற்லறத் தூண்டும் வலகயேசான
பதவுகள் தவிர்க்கப்படை யவண்டும்.
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எங்கலளைத் வதசாடைர்பு வகசாள்வது எப்படி?
நீங்கள் பின்வரும் முகவரிகளில எங்கலளைத் வதசாடைர்பு வகசாள்ளைலைசாம்.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்தட்டைத்தல ஈடுபட்டுள்ளைவர்கள் யேசார்?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin
Arun

alagunambiwelkin@fsftn.org

arun@fsftn.org

இரவி
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உங்கள் பலடைப்புகலளை வவளியிடைலைசாயமை
உங்கள் பலடைப்புகலளை மின்னூலைசாக இங்கு வவளியிடைலைசாம்.
1. எங்கள் தட்டைம் பற்றி - http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில கசாவணசாளி

- http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I

2. பலடைப்புகலளை யேசாவரும் பகிரும் உரிலமை தரும் கிரியயேட்டிவ் கசாமைன்ஸ
உரிமைம் பற்றி கிரியயேட்டிவ் கசாமைன்ஸ உரிலமை - ஒரு அறிமுகம்
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பசான கிரியயேட்டிவ் கசாமைன்ஸ உரிமைத்லத இங்யக
யதர்ந்வதடுக்கலைசாம்.
http://creativecommons.org/choose/
3. யமைற்கண்டைவற்லற பசார்த்த / படித்த பின், உங்கள் பலடைப்புகலளை
மின்னூலைசாக மைசாற்ற
பின்வரும் தகவலகலளை எங்களுக்கு அனப்பவும்.
நூலின் வபயேர்
நூல அறிமுக உலர
நூல ஆசிரியேர் அறிமுக உலர
உங்கள் விருப்பசான கிரியயேட்டிவ் கசாமைன்ஸ உரிமைம்
நூல - text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடிவங்களில.
அலலைது வலலைப்பதவு / இலணயே தளைங்களில உள்ளை கட்டுலரகளில
வதசாடுப்புகள் (url)
இவற்லற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல அனப்பவும்.
விலரவில மின்னூல உருவசாக்கி வவளியிடுயவசாம்.
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நீங்களும் மின்னூல உருவசாக்கிடை உதவலைசாம்.
மின்னூல எப்படி உருவசாக்குகியறசாம்? தமிழில கசாவணசாளி - https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உலர வடிவம் ஆங்கிலைத்தல - http://bit.ly/create-ebook
எங்கள் மின்னஞ்சல குழுவில இலணந்து உதவலைசாம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்றி !

74

