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நிலவும் அவளும் - அவள் விழி நபசும் பமாழி

அவளின் விழி நபசும் பமாழி – இங்கு
பமாழிபபயர்ப்புடன் …

கருத்துப்பிணை இல்லா எழுத்துப்பிணை
முன்னுணை பகாண்ட ஓவியம் நீ,
முடிவில்லா சிறுகணத நீ,
சுணமயில்லா எணடயும் நீ,
எதிரில் வரும் எதுணகயும் நீ,
என் விைல் தீண்டா வீணையும் நீ,
எந்தன் முழு பாதியும் நீ.

முதல் பதிப்பு
முதல் பதிப்பில் முற்றுப்பபற்ற காவியம் நீ,

என்னுள் ஏற்படும் உன் ஒவ்பவாரு பாதிப்பிலும்
மறுபதிப்பு பபற்று உன்ணன பதாடர்ந்து வரும்
பதாடர்கணத ான்.

என் விழி வணைந்த ஓவியம் நீ
இணமணய தூரிணகயாக்கி,
இதயத்ணத காகிகதமாக்கி,
எண்ை கற்பணனணய வண்ை கலணவயாக்கி,
என் கண்கள் வணைந்த எண்ை ஓவியத்தின் பிைதிபலிப்பு
நீ.

தள்ளிப்நபாகாநத
என்ணன பிரிந்து பசன்று இந்த உலகம் பபரிபதன்று
காட்டாநத,
கடிகாை முள்ணள பட்ணட தீட்டி என்னிடம் நீட்டாநத,

நீ இன்றி பசல்லும் ப ாடிகள் என்ணன பகால்லுதடி,
உன் நிணனவுகநள என்ணன பவல்லுதடி.
ஆக்கிைமிப்பு
ப ருங்கி வருணகயில் ப ாருங்கி நபானநத,
சுருக்கி/ சுருங்கி விரியும் இதயமும் சுற்றளணவ பபருக்கி
விரியுநத,
உன் விழி ஈர்ப்பு விணசயால் என் பூமத்திய நைணகக்கு
புது மத்தியம் பகாடு தாநய.

கானல் கனவுகள்
என் காதல் கனவுகள் எப்பபாழுதும் கானல் கனவுகள் –
என்னால் மட்டுநம உைை முடிவதால்.

ஒரு தணல ைாகம்
நீ பதாணலத்து பசல்லும் நிணனவுகணளயும் நசர்த்து
சுமக்கிநறன் ான்,

அதனால் தான் என்னநவா வழி எங்கும் எனக்கு மட்டுநம
வலிகள்.
ாட்குறிப்பில் அணடயாளம்
ாட்குறிப்பின்
நிணனவுகள்,

டுவில் இருக்கும் மயிலிறணகப்நபால உன்

அைகான அணடயாளமாக இருக்கிறது என் குறிப்பில்.

வணளகுடா காதல் பயைம்
வணளகுடா கடல் பயைம் கள்வர்களால் ஆபத்தானது
தான் ஆனால் உன் கணட விழிணய கடக்கும் ஆபத்தில்
ஒப்பிட்டால் அது பத்தில் ஒரு பகுதிநய இல்ணல.

இைட்ணட ஆயுள் தண்டணன
மின் கடத்தியான என்ணன மின்னல் நவகத்தில்
கடத்தியதால் உனக்கு இைட்ணட ஆயுள் தண்டணன என்
ஆயுணளயும் நசர்த்து.

சாய்ந்த நகாபுைம்
உன்ணன தணல சாய்த்து பார்க்கும் நபாது தணல
சுற்றிப்நபானது சாய்ந்த நகாபுைம்.

புள்ளி இல்லா நகாலம்
அலங்நகாலமான என் ணக எழுத்தும் அைகான
நகாலமானது உன் பபயணை எழுதும் நபாது.

அணட மணையும் அவள் நிணனவும்
அணட மணையும் அவள் நிணனவும் ஒன்று தான்,
வரும் பபாழுபதல்லாம் என்ணனயும் கண்ணையும் சிறிது
ணனத்து விட்டுத்தான் பசல்கிறது.

வா(சூ)டிய பூக்கள்

நீ சூடும் பூக்களும் வாடிப் நபாகிறது உன் முகத்ணத காை
முடியாததால்.

கண்கள்
கண்கள் – காதலும் காதல் சார்ந்த இடமும்.
ாம் நசர்ந்து இருக்கும் நபாது நசார்ந்து நபாவது
இணமகள் மட்டுநம.
இணம கூட சுணம தான்,இவளுடன் இருக்கும் நபாது.

எனக்கு பிடித்த வரிகள்
ான் எழுதிய வரிகள்,
திரும்ப திரும்ப படிக்கிநறன் உனக்கது
பிடித்துப்நபானதால்.

விழி
உன்ணன பார்க்கும் நபாது,
என் கருவிழியும் கலர் விழியாய் மாறுதடி.

“நீ” யாக
வள்ளுவர் அதிகம் பயன்படுத்திய எழுத்து “னி”,
இதுநவ ான் திருக்குறள் எழுதி இருந்திருந்தால் அதிகம்
பயன்படுத்திய எழுத்து “நீ” யாக இருந்திருப்பாய்.

தனி ஒருவன்
எங்கு பார்த்தாலும் இருவர்களாய் இருக்க,
ஒற்ணறயாகவும் இருக்கலாம் என்பதற்க்கு அணடயாளமாக
ான்.

புதுணமப்பபண்
பாைதியார் மட்டும் உன்ணன பார்த்திருந்தால்,
பார் “ைதி” யார் என்று வினவி இருப்பார்.

அணடமணை
யார் நமல் பகாண்ட நகாபத்தினாநலா சினுங்குகிறது
வானம்
– அணடமணை.
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கிைாமம் - சாயம் நபாகும் விவசாயம்
தண்ணீர் பற்றாக்குணற
சற்று காைமாக சணமக்கும் நபாது அம்மாவிடம் ஒவ்பவாரு
முணறயும் எச்சரிக்கிநறன்,

ாட்டில் தண்ணீர் பற்றாக்குணறக்கு நீங்களும் ஒரு
காைைம் என்று.

சிகப்பு கம்பள வைநவற்பு
எந்த ஊருக்கு நபாகனும்னு நகக்காம எப்நபா தம்பி
ஊருல இருந்து வந்தனு நகக்குற நபருந்து டத்துனர்,
எப்நபாதாவது ஒரு ாள் ஊருக்கு வரும் என்ணன
எப்நபாதும் பார்க்க வரும் எவர்கிரீன் நபைைகிகள்(பபரும்
கிைவிகள்),
என் நதாட்டத்தில் இருக்கும் எட்டாத அறிவு பகாண்ட
குைந்ணதகளின் எல்ணலயற்ற பதால்ணலகள்,
கண்களில் வம்பு பசய்ய காற்றில் கலந்து காத்திற்க்கும்
பசம்மண்,
இவர்கணள விடவா சிகப்பு கம்பள வைநவற்பு சிறந்த்தாக
இருந்து விட நபாகிறது!!!

முதுகு வலி வந்த இந்தியாவின் முதுபகழும்பு விவசாயம்

வயதாகிப்நபான இந்திய அைசியலணமப்பில்
அதிகம் பதாய்ந்து நபானது முதுபகலும்பு – விவசாயம்.

அகம் சாட்சி ஆகிறது
அருங்காட்சியகம் பசல்லாமநல இவன் அகம் காட்சி
ஆகிறது – இவனது வருமான சான்றுக்கு இதுநவ சாட்சி
ஆகிறது
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கார்ப்நைட் கடுப்புகள் - கனவுகளின் கண்ைாடி
கல்லணறகள்
கணிப்பபாறி கணலஞன்
உைர்வில்லா உன்னுடன் ஓர் உைர்ச்சி நபாைாட்டம்
-இப்படிக்கு பபாறியி(யலி)ல் சிக்கிய கணிப்பபாறி
கணலஞன்.

கண்ைாடி கட்டிடம்

கண்ைாடி கட்டிடத்தின் பளபளப்பிற்கு காைைம்
துணடக்கப்படும் தண்ணீர் மட்டும்,
அல்ல அங்கு நவணல பார்ப்பவர்களின் கண்ணீைாகவும்
இருக்கலாம்.

புதிைாகிப்நபாநனன்
எனக்கு மட்டும் விணைவாக விடியும் காணல,
பவளிச்சமான இைவு,
இருள் சூழ்ந்த சூரியன்,
வாடிக்ணகக்கு எதிர் திணசயில் என் பயைம்,
அயல்

ாட்டு ந ைம் காட்டும் என் கடிகாைம்.

கண்டு பிடித்தீர்களா என்ணன ?
ஆம்
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ான் பதாணலந்து நபான கார்ப்நைட் கவி(ணல)ஞன்.

நுட்பம் மறந்த பதாழில் நுட்பம்
பதாப்புள் பகாடி
பதாப்புள் பகாடி இன்றி பிறக்கும் குைந்ணதகள்,
வியந்து நபாய் நகட்டால் wireless technology
என்கிறார்கள்.

உைர்வு தானம்
உயிநைாடிருக்கும் நபாநத உைர்வு தானம் பசய்து
பகாண்டிருக்கிநறாம்
– Artificial intelligence.

Headphone
இன்ணறய மக்கள் நகட்பது என் நபச்ணச மட்டுநம –
Headphone.

இணச நபசி
ஊணம ஆகிப்நபான உைர்வுகளுக்கு வார்த்ணத
பகாடுக்கிறது இணசயால் – இணச நபசி.

அறிவாளி தனமான முட்டாள் அல்லது முட்டாள்
தனமான அறிவாளி
அவன் கட்டுப்பாட்டில் வளர்ந்த கண்டுபிடிப்புகளில்
கட்டுண்டு நபானான் மனிதன்.
கடிகாைம்

மக்கு ந ைத்ணத மட்டும் காட்டவில்ணல,

மக்கான ந ைத்ணத நிர்ையம் பசய்கிறது!!!

Encrypt பசய்யப்பட்டஉைர்வுகள்
Encrypt பசய்யப்பட்ட உைர்வுகளாக smileys-களும் emojiகளும் இன்று மா(ற்)றிக்பகாண்டிருக்கிறது.

இரும்பு இணளஞன்
உரு மாறும் உடலுடன்,
உயிரூட்டப்பட்ட உைர்வுடன்,
நீர் பகாண்ட நிணனவுகணளப் நபால நீர்த்துப் நபாகாத
நிணனவணலகளுடன்,
இைவு பகல் பாைாத இைக்கமற்ற இயக்கத்துடன்
இறக்குமதி பசய்யப்பட நபாகிறான் இரும்பு இணளஞன்
இருபத்தி இைண்டாம் நூற்றாண்டில்.

‘பசல்’லப் பிைாணிகள்
தடவி பகாடுத்து தூங்க ணவக்கும் ‘பசல்’லப்பிைாணியாக
பசல் நபசிகள்,
அடம் பிடிக்கும் குைந்ணத நபால கைம் பிடித்நத
கிடக்கிறது.

இன்ணறய மனிதன் – ஓர் அறிமுகம்
இயந்திை மனிதன்,
இணைய வாசி,
ஒற்ணற தாளில் பைம்,
பதாணல தூை பதாடர்புகள்,
பதாடுதிணையில் மட்டும் உைர்வுகள்,
பதாட்டுப்பார்க்காத உைவுகள்,
வாசணன வார்த்ணதகளாக உறவுகள்,
ஐவிைல் இடுக்கில் சிக்கிக்பகாண்ட அவன் உலகம்,
இருந்தும் பதாணலந ாக்கி பகாண்டு பதாடர்கிறான்
(பதாணலக்கிறான்) வாழ்க்ணகணய.

பதாடு திணை
இன்ணறய உலகில் உைர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
தைப்படும் இடம் – பதாடு திணை.

Offline
இணையவாசிகளின் தணலமணறவு வாழ்க்ணக –
OFFLINE.

புணகப்படம்
இது உருவங்கணள மட்டுமல்ல சில ந ைங்களில்
உைர்வுகணளயும் பதித்து விடுகிறது – புணகப்படம்.
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கைம் -

ைகமயமாக்கல்

அடுக்கு மாடி கட்டிடங்கள்

அடுக்கு மாடி கட்டிடங்கள்–ஆனால் இங்கு
அடுக்கப்படுவது மாடிகள் அல்ல வீடுகள் மட்டுநம,
இதில் பபரிதும் இருப்பது கருத்துப்பிணை அல்ல கட்டிட
பிணை மட்டுநம.

நிலத்தின் நிணலயாணம
அன்று

ான் விணலமதிப்பற்ற விணள நிலம்,

ந ற்று

ான் விதியற்ற விணளயாட்டு நிலம்,

இன்று

ான் விணல நபான வீட்டு மணன நிலம்.

மறுசுைற்சி மண்ணிற்கு நவண்டாம்,மனிதனுக்கு தான்
நவண்டும்.

கை வாழ்க்ணகயின் நிணலயாணம
கரும்

ட்சத்திைங்களாய் வானூர்திகள்,

கை வாழ்க்ணகயின் நிணலயாணம.

இன்ணறய மனிதர்கள்
வண்ை விளக்குகணள ந ாக்கி பசல்லும் விட்டில்
பூச்சிகள்–மனிதர்கள்.
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பயைங்கள் முடிவதில்ணல - நிணனவுகளில்
பயைம்
கடந்து வந்த பயைங்கள்,
கணறந்து பசல்லும் காட்சிகள்,
உணறந்து விட்ட உைர்வுகள் இவற்றுடன் ஊடுருவிச்
பசல்கிறது என் பயைம்,
இந்த பயைத்தில் சுைன்றது கனைக கால் சக்கைம்
மட்டுமல்ல என் கனவு சக்கைமும் தான்.

வான் பவளியில் ஒரு கடல் பயைம்
ஐந்து முணற அலாைம் ணவத்து,
அந்த ஐந்திற்க்கும் முன் எழுந்து அணத
அணைத்து பைபைப்பாக கிளம்பிய பறக்கும் பயைம்,
பயம் கலந்த முதல் காதல் மட்டுமல்ல பயம் கலந்த முதல்
பயைமும் மறக்க முடியாது இணத யாரும் மறுக்க
முடியாது.
வான் பயைத்தில் சுவாசிக்க ஆக்சிசன் வறட்சி வரும்
என்று வரும்முன் பசான்னவர்களால்,
பயைத்ணத கவிணதயாக வாசிக்க வார்த்ணதகளுக்கும்
வறட்சி வரும் என பசால்ல மறந்தது ஏநனா?
உவணமகளாக நகட்ட அணனத்ணதயும் உருவமாக
உைர்கிநறன்,
உயர்ந்த மனதுடன் உயர்ந்த இடத்தில் இருந்து
உைர்ந்தணவ இணவ.
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உதிரிப் பூக்கள் - இலவச இணைப்பாக
வி ாயகர் சிணல
விற்பவன் சிணலணய கல்லாகவும் வாங்குபவணன
கடவுளாகவும் பார்க்கிறான்,
வாங்குபவன் கல்ணல சிணலயாகவும் விற்பவணன
கல்லாகவும் பார்க்கிறான்.

படி
படிகள் ஏறினால் தான் கடவுணள பார்க்க முடியும் என்று
இருந்நதன்,
சிலணை படிக்கும் வணை.

கணத
என்னவளுக்நகா என் நபச்சில் கணத நகட்க ஆணச,

எனக்நகா அவள் நபச்ணச மட்டுநம நகட்க ஆணச–என்
வீட்டு குைந்ணத.

ஆசிரியர்
காப்புரிணம பபறாத கருத்து குவியநல, ான் உந்தன்
கருத்துக்களின் பதாடர்ச்சிநய.
1
ன்றி
என்னுணடய முயற்சிக்கு ண்பர்கள் விணதத்த உற்சாக
வார்த்ணத விணதகள், இன்று கவிணதகளாக
விணளந்திருக்கிறது.

அட்ணட படம் : மதிப்பிற்குரிய திரு. பபான்னி சைவைன்.

2
பதாணலவில் இருந்தாலும் பதாடர்பில் இருக்க
கணினி பமாழியில் ான் எழுதும் எழுத்துக்கள் தவிர்த்து,
கன்னி தமிழ் பமாழியில் என் எண்ைங்கள்
எழுத்துக்களாக.

பதிவுகளுக்கு பின் பதாடை ….
வணல பதிவு : tamilkavithaiblog.wordpress.com
முக நூல் பக்கம் : https://www.facebook.com/tamilhaiku/

பதாணலவில் இருந்தாலும் பதாடர்பில் இருக்க
மின்னஞ்சல் முகவரி: ragupathimail@gmail.com

வணல: www.ragupathi.in
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Free Tamil Ebooks – எங்கணளப் பற்றி
மின்புத்தகங்கணளப் படிக்க உதவும் கருவிகள்:
மின்புத்தகங்கணளப் படிப்பதற்பகன்நற ணகயிநலநய
ணவத்துக் பகாள்ளக்கூடிய பல கருவிகள் தற்நபாது
சந்ணதயில் வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets
நபான்றணவ இவற்றில் பபரும்பங்கு வகிக்கின்றன.
இத்தணகய கருவிகளின் மதிப்பு தற்நபாது 4000 முதல்
6000 ரூபாய் வணை குணறந்துள்ளன. எனநவ
பபரும்பான்ணமயான மக்கள் தற்நபாது இதணன வாங்கி
வருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கைக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்நபாது
கிணடக்கப் பபறுகின்றன. அணவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. நபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால், அவற்ணற
நமற்கூறிய கருவிகணளக் பகாண்டு ாம் படித்துவிடலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங்கபளல்லாம் மக்கு
மின்புத்தகங்களாக கிணடக்கப்பபறுவதில்ணல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் மின்புத்தகங்கணள
பவளியிடுவதற்கான ஒர் உன்னத நசணவயில்
ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவணை வைங்கியுள்ள
தமிழ் மின்புத்தகங்கள் அணனத்தும் PublicDomain-ல்
உள்ளன. ஆனால் இணவ மிகவும் பணைய புத்தகங்கள்.
சமீபத்திய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு
கிணடக்கப்பபறுவதில்ணல.
எனநவ ஒரு தமிழ் வாசகர் நமற்கூறிய
“மின்புத்தகங்கணளப் படிக்க உதவும் கருவிகணள”
வாங்கும்நபாது, அவைால் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்ணதயும்
இலவசமாகப் பபற முடியாது.
சமீபத்திய புத்தகங்கணள தமிழில் பபறுவது எப்படி?
சமீபகாலமாக பல்நவறு எழுத்தாளர்களும், பதிவர்களும்,
சமீபத்திய நிகழ்வுகணளப் பற்றிய விவைங்கணளத் தமிழில்
எழுதத் பதாடங்கியுள்ளனர். அணவ இலக்கியம்,
விணளயாட்டு, கலாச்சாைம், உைவு, சினிமா, அைசியல்,
புணகப்படக்கணல, வணிகம் மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பம்
நபான்ற பல்நவறு தணலப்புகளின் கீழ் அணமகின்றன.
ாம் அவற்ணறபயல்லாம் ஒன்றாகச் நசர்த்து தமிழ்
மின்புத்தகங்கணள உருவாக்க உள்நளாம்.

அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative
Commons எனும் உரிமத்தின் கீழ் பவளியிடப்படும்.
இவ்வாறு பவளியிடுவதன் மூலம் அந்தப் புத்தகத்ணத
எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கான உரிணமகள் சட்டரீதியாகப்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. அநத ந ைத்தில் அந்த
மின்புத்தகங்கணள யார் நவண்டுமானாலும், யாருக்கு
நவண்டுமானாலும், இலவசமாக வைங்கலாம்.
எனநவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆயிைக்கைக்கில்
சமீபத்திய தமிழ் மின்புத்தகங்கணள இலவசமாகநவ
பபற்றுக் பகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும் எந்த வணலப்பதிவிலிருந்து
நவண்டுமானாலும் பதிவுகணள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்பவாரு வணலப்பதிவும் அதற்பகன்நற ஒருசில
அனுமதிகணளப் பபற்றிருக்கும். ஒரு வணலப்பதிவின்
ஆசிரியர் அவைது பதிப்புகணள “யார் நவண்டுமானாலும்
பயன்படுத்தலாம்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தால் மட்டுநம
அதணன ாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ்
வரும் பதிப்புகணள மட்டுநம ாம் பயன்படுத்த முடியும்.

அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகணள ம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
நவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும்
வணலப்பதிவுகணளக் பகாண்டிருக்கும் ஆசிரியருக்கு அவைது
பதிப்புகணள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ்
பவளியிடக்நகாரி ாம் மது நவண்டுநகாணளத்
பதரிவிக்கலாம். நமலும் அவைது பணடப்புகள் அணனத்தும்
அவருணடய பபயரின் கீநை தான் பவளியிடப்படும் எனும்
உறுதிணயயும் ாம் அளிக்க நவண்டும்.
பபாதுவாக புதுப்புது பதிவுகணள உருவாக்குநவாருக்கு
அவர்களது பதிவுகள் நிணறய வாசகர்கணளச்
பசன்றணடய நவண்டும் என்ற எண்ைம் இருக்கும். ாம்
அவர்களது பணடப்புகணள எடுத்து இலவச
மின்புத்தகங்களாக வைங்குவதற்கு மக்கு
அவர்கள் அனுமதியளித்தால், உண்ணமயாகநவ அவர்களது
பணடப்புகள் பபரும்பான்ணமயான மக்கணளச்
பசன்றணடயும். வாசகர்களுக்கும் நிணறய புத்தகங்கள்
படிப்பதற்குக் கிணடக்கும்
வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வணலப்பதிவு முகவரிகளில்
கூட அவர்களுணடய பணடப்புகணள நதடிக் கண்டுபிடித்து
படிக்கலாம். ஆனால் ாங்கள் வாசகர்களின் சிைமத்ணதக்
குணறக்கும் வண்ைம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய
வணலப்பதிவுகணள ஒன்றாக இணைத்து ஒரு முழு

மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் நவணலணயச்
பசய்கிநறாம். நமலும் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட
புத்தகங்கணள “மின்புத்தகங்கணளப் படிக்க உதவும்
கருவிகள்”-க்கு ஏற்ற வண்ைம் வடிவணமக்கும்
நவணலணயயும் பசய்கிநறாம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்த வணலத்தளத்தில்தான் பின்வரும் வடிவணமப்பில்
மின்புத்தகங்கள் காைப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வணலதளத்திலிருந்து யார் நவண்டுமானாலும்
மின்புத்தகங்கணள இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download)
பசய்து பகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பதிவிறக்கம்(download) பசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கணள யாருக்கு நவண்டுமானாலும் இலவசமாக
வைங்கலாம்.
இதில் நீங்கள் பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களா?
நீங்கள் பசய்யநவண்டியபதல்லாம் தமிழில்
எழுதப்பட்டிருக்கும் வணலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகணள
எடுத்து, அவற்ணற LibreOffice/MS Office நபான்ற

wordprocessor-ல் நபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக மாற்றி
எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
நமலும் சில பங்களிப்புகள் பின்வருமாறு:
1.ஒருசில பதிவர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு அவர்களது
பணடப்புகணள “Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ்
பவளியிடக்நகாரி மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2.தன்னார்வலர்களால் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தகங்களின்
உரிணமகணளயும் தைத்ணதயும் பரிநசாதித்தல்
3.நசாதணனகள் முடிந்து அனுமதி வைங்கப்பட்ட தைமான
மின்புத்தகங்கணள மது வணலதளத்தில் பதிநவற்றம்
பசய்தல்
விருப்பமுள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும்
முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பைம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ணல.
இந்த வணலத்தளம் முழுக்க முழுக்க தன்னார்வலர்களால்
பசயல்படுகின்ற ஒரு வணலத்தளம் ஆகும். இதன் ஒநை
ந ாக்கம் என்னபவனில் தமிழில் நிணறய
மின்புத்தகங்கணள உருவாக்குவதும், அவற்ணற இலவசமாக
பயனர்களுக்கு வைங்குவதுநம ஆகும்.

நமலும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள், ebook
reader ஏற்றுக்பகாள்ளும் வடிவணமப்பில் அணமயும்.
இத்திட்டத்தால் பதிப்புகணள எழுதிக்பகாடுக்கும்
ஆசிரியர்/பதிவருக்கு என்ன லாபம்?
ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் எந்தவிதமான
பதாணகயும் பபறப்நபாவதில்ணல. ஏபனனில், அவர்கள்
புதிதாக இதற்பகன்று எந்தஒரு
பதிணவயும் எழுதித்தைப்நபாவதில்ணல.
ஏற்கனநவ அவர்கள் எழுதி பவளியிட்டிருக்கும் பதிவுகணள
எடுத்துத்தான் ாம் மின்புத்தகமாக
பவளியிடப்நபாகிநறாம்.
அதாவது அவைவர்களின் வணலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள்
அணனத்தும் இலவசமாகநவ கிணடக்கப்பபற்றாலும்,
அவற்ணறபயல்லாம் ஒன்றாகத் பதாகுத்து ebook reader
நபான்ற கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் மாற்றித் தரும்
நவணலணய இந்தத் திட்டம் பசய்கிறது.
தற்நபாது மக்கள் பபரிய அளவில் tablets மற்றும் ebook
readers நபான்ற கருவிகணள ாடிச் பசல்வதால்
அவர்கணள ப ருங்குவதற்கு இது ஒரு ல்ல வாய்ப்பாக
அணமயும்.

கல் எடுப்பணத அனுமதிக்கும் வணலதளங்கள் ஏநதனும்
தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
பின்வரும் தமிழில் உள்ள வணலதளங்கள்
எடுப்பதிணன அனுமதிக்கின்றன.

கல்

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் Creative Commons
உரிமத்தின் கீழ் அவைது பணடப்புகணள பவளியிடுமாறு
கூறுவது?
இதற்கு பின்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சணல அனுப்ப
நவண்டும்.

<துவக்கம்>
உங்களது வணலத்தளம் அருணம [வணலதளத்தின் பபயர்].
தற்நபாது படிப்பதற்கு உபநயாகப்படும் கருவிகளாக
Mobiles மற்றும் பல்நவறு ணகயிருப்புக் கருவிகளின்
எண்ணிக்ணக அதிகரித்து வந்துள்ளது.
இந்நிணலயில் ாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com
எனும் வணலதளத்தில், பல்நவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கணள
பவவ்நவறு துணறகளின் கீழ் நசகரிப்பதற்கான ஒரு புதிய
திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்நளாம்.
இங்கு நசகரிக்கப்படும் மின்புத்தகங்கள் பல்நவறு
கணிணிக் கருவிகளான Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS நபான்றவற்றில்
படிக்கும் வண்ைம் அணமயும். அதாவது இத்தணகய
கருவிகள் support பசய்யும் odt, pdf, ebub, azw நபான்ற
வடிவணமப்பில் புத்தகங்கள் அணமயும்.
இதற்காக ாங்கள் உங்களது வணலதளத்திலிருந்து
பதிவுகணள
பபற விரும்புகிநறாம். இதன் மூலம் உங்களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவிகணள
ந ைடியாகச் பசன்றணடயும்.

எனநவ உங்களது வணலதளத்திலிருந்து
பதிவுகணள பிைதிபயடுப்பதற்கும் அவற்ணற
மின்புத்தகங்களாக மாற்றுவதற்கும் உங்களது அனுமதிணய
நவண்டுகிநறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக ஆசிரியைாக உங்களின் பபயரும் மற்றும்
உங்களது வணலதள முகவரியும் இடம்பபறும். நமலும்
இணவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தான்
பவளியிடப்படும் எனும் உறுதிணயயும் அளிக்கிநறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கணள பின்வரும் முகவரிகளில் பதாடர்பு
பகாள்ளலாம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G
+: https://plus.google.com/communities/10881776049217797094
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உங்கள் பணடப்புகணள பவளியிடலாநம
உங்கள் பணடப்புகணள பவளியிடலாநம
உங்கள் பணடப்புகணள மின்னூலாக பவளியிடலாம்.
1. எங்கள் திட்டம் பற்றி
– http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில்
காபைாளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4
qY8I
2. பணடப்புகணள யாவரும் பகிரும் உரிணம தரும்
கிரிநயட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமம் பற்றி –
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creativecommons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங்கள் விருப்பான கிரிநயட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமத்ணத
இங்நக நதர்ந்பதடுக்கலாம்.
http://creativecommons.org/choose/

3.
நமற்கண்டவற்ணற பார்த்த / படித்த பின், உங்கள்
பணடப்புகணள மின்னூலாக மாற்ற
பின்வரும் தகவல்கணள எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் பபயர்
நூல் அறிமுக உணை
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உணை
உங்கள் விருப்பான கிரிநயட்டிவ் காமன்ஸ்
உரிமம்
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office
doc வடிவங்களில். அல்லது வணலப்பதிவு /
இணைய தளங்களில் உள்ள கட்டுணைகளில்
பதாடுப்புகள் (url)

இவற்ணற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
விணைவில் மின்னூல் உருவாக்கி பவளியிடுநவாம்.
————————————————
————————————————
——–
நீங்களும் மின்னூல் உருவாக்கிட உதவலாம்.

மின்னூல் எப்படி உருவாக்குகிநறாம்? –
தமிழில் காபைாளி
– https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதன் உணை வடிவம் ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/createebook
எங்கள் மின்னஞ்சல் குழுவில் இணைந்து உதவலாம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ன்றி !

