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4.0

அணிந்துரரை
மைக்கள கவிஞர் அரு.நராகப்பன்
தபராதுச்தசெயேலர், கவியேரைசெர் கண்ணதைராசென் செமூக நல அறக்கட்டரள, கராரரைக்குடி.
தசெல்; 9443142113
இருபதிலிருந்து இன்று வரரை என்று தபயேர் தைராங்கி ஒரு கவிரதை நூல்
தவளிவருகிறது. கிரைராமை நிர்வராக அலுவலர் எழுதியே கவிரதைகள நூலராகிறது
என்றரார்கள. அதில் எனக்கு உடன்பிடில்ரல… ஒரு கவிஞர் எழுதியே கவிரதைகள
அவர்
கிரைராமை
நிர்வராக
அலுவலர்
ஆகி
பணி
ஓய்வு
தபற்ற
பிறகு
அச்சிடப்படுகிறது… அப்படிச் தசெரால்லுவதுதைரான் செரியேரானதைராகும. பளளிப்பருவத்தில்,
பதினராறு வயேதினியல, இதையேப்பரார்ரவயில் இரணந்தை மைராரனப் பற்ற, மைரானராகத்
துளளி வந்தை செந்தைங்கரள அளளித் ததைளிக்கும அழகியே பரடப்பிது.
கிரைராமை நிர்வராக அலுவலரைராக அவர் கவிரதை எழுதைத் ததைராடங்கிருந்தைரால்,
வராய்க்கரால், வரைப்பு, பரைப்பளவு, பட்டரா, சிட்டரா, தகராளமுதைல், பிறப்பு, இறப்பு என்று
ஓய்வின்றப் பணிபுரிவதைரால் இவ்வளவு கற்பரனத் திறன் ரகதகராடுத்திருக்குமைரா
என்று
எண்ணிப்
பரார்க்கியறன்.
ஊர்
யவரல
பரார்ப்பதைற்யக
ஓய்வின்ற
உரழப்பவர்கள கிரைராமை நிர்வராக அலுவலர்கள. இதில் கவிரதை எப்படி வரும ?
ஆனரால் நம கவிஞர் வ.ததைன்னவனிடத்தில் இளரமையியலயயே செமுதைராயேச்
சிந்தைரனகள, உலகியேல் செமபவங்கரளச் செல்லரட யபராட்டுக் தகராண்டு வந்து
நிறுத்துகின்றன. 20 ஆண்டுகள பழகியும ஒரு நல்ல கவிஞரன இப்யபராதுதைரான்
ததைரிந்து தகராளள முடிந்தைது. யகராட்டூர் அருளமிகு மைராரியேமமைன் அருளரால்
சிறந்யதைராங்கும நல்ல கவிஞர் திரு.வ.ததைன்னவன் அவர்கள யமைலும யமைலும சிறந்தை
நூல்கரளப் பரடக்கவும, எல்லராச் தசெல்வமும தபற்றடவும அன்ரன மைராரியேமமைன்
அடியபராற்ற வராழ்த்துகின்யறன்.
அன்பன்
அரு.நராகப்பன்
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வராழ்த்துரரை

இரைரா.யபராச
VAO செங்க நிறுவனர் மைற்றும தகளரைவத் தைரலவர்
எழுதுவதும யபசவதும இயேற்ரகயேராய் ஒருவருக்கு அரமையுயு்மை. அதுவும
இளரமையில் அரமைந்தைரால் முதுரமை வரரை தகராண்டு தசெல்லும திறரமை எல்யலரார்க்கும
எளிதைராக அரமையேராது.
இந்தை நூல் எழுதியே எனதைருரமை ததைன்னவன் தைனித்தைமிழ் ஆர்வத்தைரால் தைமைது
தபயேரரை மைராற்றக்தகராண்டவர். கிரைராமை நிருவராக அலுவலரைராக அவர் அரைசப் பணிக்கு
வரைராமைல் இருந்திருந்தைரால் நல்ல கவிஞரைராக உருவராகியிருப்பரார். வருவராய்த் துரறயில்
கிரைராமை நிருவராகப் பணி என்பது அடங்கலுக்குள எல்லராம அடங்கலுக்குள
அடங்கிவிட்டது யபரால் அவரைது திறரமை திறரமையேரனத்தும அடங்கலுக்குள
அடக்கப்பட்டுவிட்டது.
அன்று அரைசப் பணியில் இருந்து விடுதைரலயேரடந்தை பின்தைரான் தைராம
இளரமைக் கராலத்தில் எழுதியே கவிரதைகள அரனத்ரதையும ததைராரலத்துவிடராமைல்
ததைராகுத்து ரவத்து இன்று வரரை தைராம எழுதியே கவிரதைகரளயும இரணத்து
இக்கவிரதை நூரல தவளியிட்டுளளரார்.
புரைட்சித் தைரலவர் எம.ஜ.ஆர். அவர்களின் ரைசிகரைராக இருந்து புரைட்சித்
தைரலவர் எம.ஜ.ஆர். அவர்களரால் உருவராக்கப்பட்ட கிரைராமை நிருவராகப் பணி தபற்று
இன்று (31.03.2011) டன் அரைசப் பணிரயே நிரறவு தசெய்துளளரார்.
01.04.2011 முதைல் தபராதுப் பணிக்கு வந்துளளரார். முதைல் பணியேராக கவிரதைப்
பணியில் இருந்து ததைராடங்கும இவரைது தபராதுப்பணி சிறக்க வராழ்த்துகியறராம.
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ஆசிரியேர் முன்னுரரை

மைண்ணில் உதித்து, மைரறயும நராள வரரை… என்ன தசெய்தைராய்? என்று
இவ்வுலக மைனிதைர் யகட்பரார். தைமிழ்நராட்டில் பிறந்து தைமிரழத் தைராயேராகக் தகராண்டு..
தைமிழுணர்வுடன் வராழ்பவன் நரான்…
என் தைராய் எனக்கிட்ட தபயேரைரான 'இரைராமைன்' என்ற தபயேரரை எனது
செரான்யறடுகளில் மைட்டுயமை கராணமுடியும. தைமிழ் மைண்ணில், தைமிழில் என் தபயேரரை
'ததைன்னவன்' எனப் தபயேர் சூட்டிக்தகராண்யடன். அறஞர் அண்ணராவின்பரால்
ஈர்க்கப்பட்டு அழகுத் தைமிழில் எழுதைத் துவங்கியனன்.
நரான் கல்லூரி நுரழவு வராயிலராம பி.யு.சி வகுப்பில் பயின்றயபராது, 'தைராயேன்பு'
என்ற தைரலப்பில் 'கவிரதைதயேன' ஒன்ரறத் தையேரார் தசெய்யதைன். இது கவிரதையேல்ல.
'பச்ரசெ மைண்' என்று எனது அன்பிற்குரியே கவிஞர் ஒருவர் விளித்தையபராது…
எனது
அருரமை
நண்பர்
இன்ரறயே
உயேர்நீதிமைன்ற
வழக்குரறஞர்
திரு.தசெந்தில்நராதைன் என்ரன ஊக்குவித்து, கவிரதை எழுது… ஒரு நராள கவிஞரைராக
உலகம உன்ரன ஏற்றுக்தகராளளும என்றரார்.
அடுத்தை கவிரதையேராக 'அவளழுதை கண்ணீர்' எனும கவிரதை எழுதிக்
கராரரைக்குடி கவிஞர் ஒருவரைரால் பராரைராட்டுப் தபற்யறன். அதைரனத் ததைராடர்ந்து
கவிரதைகள எழுதைத் ததைராடங்கியனன். குடுமப சூழலில் கவிரதை எழுதும யவகம
தைரடப்பட்டது.
1984 ல்
கிரைராமை
நிருவராக
அலுவலரைராக
அமைரைராவதிபுதூரில்
பணி
ததைராடங்கியனன். கவிரதைகள தபருமபராலும இரைவு யநரைங்களில்தைரான் 10 மைணிக்கு
யமைல்தைரான் எழுதுயவன்.
பணியின் கராரைணமைராக, கவிரதைகள எழுதினராலும புத்தைகம தவளியிட
இயேலவில்ரல. மைரார்ச் 31, 2011 ல் பணி ஓய்வு தபற்றவுடன் கவிரதைத் ததைராகுப்ரப
தவளியிட ஆர்வமைராயனன். அதைனரால்தைரான், 'இருபதிலிருந்து இன்றுவரரை' எனத்
தைரலப்ரபத் யதைர்ந்ததைடுத்யதைன். எனது கவிரதை நூல் வடிவில் தவளிவரை எனக்கு
உறுதுரணயேராக இருந்தை மைக்கள கவிஞர் திரு.அரு.நராகப்பன் அவர்களுக்கும,
நராவுக்கரைசி திருமைதி. செரைஸவதி நராகப்பன் அவர்களுக்கும எனது இதையேம நிரறந்தை
நன்றரயேத் ததைரிவித்துக் தகராளகியறன்.
இந்தைக் கவிரதை தவளிவரையவண்டும என்று நீண்டகராலமைராக என்ரனத்
ததைராடர்ந்து வற்புறுத்து வந்தை எனது நண்பர்கள திரு.மையகந்திரைகுமைரார் வருவராய்
ஆய்வராளர்
அவர்களுக்கும
திரு.கராசிநராதைன்
கிரைராமை
நிருவராக
அலுவலர்
அவர்களுக்கும நன்ற.
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1984 ம ஆண்டு முதைல் இன்று வரரை எனது குருவராக இருந்தைவரும, எங்களது
கிரைராமை நிருவராக அலுவலர் செங்கத்தின் நிறுவனர் திரு.யபராச அவர்களின்
விடராமுயேற்சியினரால் இன்று இந்தை நூல் தவளிவருகிறது என்று தசெரால்லுமயபராது
தபருமைகிழ்ச்சி அரடகியறன்.
என்னுள நிரறந்திருக்கும, எனது அன்புத் தைந்ரதை குரு.வயிரைவன் அமபலம
மைற்றும தைராய் கராளியேமமைராள இருவருக்கும இந்தை நூரலக் கராணிக்ரகயேராக்குகியறன்.
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உளளடக்கம
1. பதினராறு வயேதினியல
2. நிரனவுகள
3. தசெமபவள மைலயரை!
4. இனிக்கும இளரமை
5. மைலர் நீயயே… என் மைல்லிரகயயே
6. கனவு - இனிரமை - மைரனவி
7. என் சிறயக
8. ரைராணி எங்யக…
9. மைது ! மைராது ! - இன்பம
10. ஆகராயேத்தில் பறந்யதைன்
11. பராசெவரல
12. குயியல … குயியல …
13. யவங்ரகதயேன முறயேடிப்யபராம…
14. விண்ணுலகு வந்திடுயவன்…
15. யதைவரதை நீயயே…
16. செயரைராஜரா யதைவி
17. இளமையன… ரபங்கிளியயே…
18. நளினயமை… இனியே நங்ரகயயே…
19. ரைராதைரா
20. எரிமைரலகள தவடிக்கட்டும
21. என் தைரலவன் உயிர்க் கராப்பராய்
22. துன்பயமை…. தூரை… ஓடு…
23. யகராட்டூர் - முத்துமைராரி… தைராயயே…!
24. முருகரா… முருகரா…!
25. ஐயேயன… ஐயேப்பயன!
26. உன்ரனக் கராப்யபன்
27. வீரை நங்ரக
28. நிலரா - நிலரா - தபண்
29. தைராய்
30. மைரனயேராள
31. இனிக்கும இளரமை 'எழில் மைங்ரக'
32. யபருந்துப் யபரைழகி
33. செச்சின்
34. மைதைங்கள
35. இதையேயமை தகராஞ்செம நில்லு
36. அவளழுதை கண்ணீர்
37. இதையே கீதையமை… இனியே ரைராகயமை…
38. இளரமைக்கராலம
39. மைக்கள திலகம எம.ஜ.ஆர்.
40. எம.ஜ.ஆர்.
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41. எங்கிருந்தைராலும வராழ்க
42. ஓரைராயிரைம பரார்ரவயியல…!
43. கண்ணீர் பூயவ
44. அமமைரா… அமமைரா…
45. அறதவராளிப் பூக்கயள…
46. அன்பினியே கராதைல் மைலயரை
47. பராசெமிகு பனி மைலயரை
48. சனராமியயே… நீ என் தசெய்வராய் (ஆழிப்யபரைரல)
49. இரைராணுவ வீரைன்
50. ததைராட்டில் குழந்ரதைகள
51. அன்ரன இந்திரைரா…
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`
ஓர் அழகியே தபண். அதிலும பதினராறல் பருவதமைய்தியே பவள மைல்லி…
இருபது தைராண்டியே இரளஞதனராருவன் கண்ணில் மைலர்க் தகராத்தைராய்ப் பதிந்து
நிற்கிறராள
பருவத்து கராரளயிவனுக்கு… அந்தை பசங்கிளியின் அழகு… கவிரதைக்குள
இழத்துச் தசெல்கிறது… கராரளதயேராரு கவிஞனராகிறரான்… அவயனராடு தசெல்லுங்கள…
பதினராறு வயேதினியல
பதினராறு வயேதினியல - அவரளப்
பரார்த்யதைதனராரு யசெராரலயியல…
பருவமபூத்தை மைலரைராக - அவள
பராடித்திரிந்தைராள குயிலராக….
கயேல்விழிரயேத் துரணயேராக்கி - அவள
புருவமைரதை வில்லராக்கிக்
கரணததைராடுத்து நிற்கின்ற - இனியே
கராரிரகயயே யவடன் நீயயேரா…
நீ ததைராடுத்தை கரணயேதுயவ - என்
தநஞ்சில் பராய்ந்தைதைமமைரா…
துடிதுடிக்கும என்னிதையேம - நீ
ததைராட்டுயமை பராரைமமைரா…
அரசெந்தைராடும உன்னழரக - தமைல்ல
ஆடிவரும யதைராயரைராடும
அரலபராயும கூந்தைல்தைரன - நரான்
அரழத்திடவரா யமைகமைதைராய்…
யபச்சினியல யதைன்கலந்தைராயயேரா - நீ
யபசகின்றராய் தித்திப்பராக…
நரடயினியல ததைன்றலரானராயயேரா - நீ
நடக்கின்றராய் அன்னமயபரால…
நீநடந்தைரா வருகின்றராய் - என்
தநஞ்சில் நடமைராடி வருகின்றராய்
பசித்தை என்னிதைரழ - நரான்
பதிக்கவரா உன்னிதைழில்…
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நிரனவுகள
அன்று எனக்கு பதினராறு வயேது
அறவுப் பளளியில் பதியனராறராம வகுப்பு
அன்று உனக்கு பனிதரைண்டு வயேது
அறவுப் பளளியில் ஏழராம வகுப்பு…
கண்யடன் உரனக் கராலப் யபராக்கில்
கனிந்து நின்றராய் கனிரயேப் யபரால
என்ரன நீயும விருமபி ஏற்றராய்
இதையேக் யகராயிலில் உன்ரன ரவத்யதைன்…
கராதைல் என்றரால் வயேதுக்கு வந்தை பின்புதைரானரா ? தமைராட்டுகளதைரான் மைலரைராகின்றன.
மைலந்தை பின்பு வராசெம வரும, தமைராட்டுகளும வராசெத்ரதை வீசகின்றனயவ…
இங்யக இரைண்டு இள தமைராட்டுக்கள தைங்களது வராசெத்ரதைப் பகிர்ந்து தகராளள
ஒரு தமைராட்டு தைன்னுரடயே இனியே தமைராட்டுக்கு எழுதிகின்ற மைடல் இது…
கவிரதையேராக.
கராதைல் என்றரால் வயேதுக்குப் பின்தபனக்
கருதியே மைனங்கள நமரமைக் கண்டரார்
பராசெம என்பதைன் உண்ரமை யுணர்ந்தைரார்
பரியவராடு நமரமை வராழ்த்திடக் கண்யடராம…
பளளி தசென்று திருமபும உன்ரன
பராதி வழியில் மைறத்து நிற்யபன்
அகமும முகமும மைலர்ந்து நீயும
அரடவராய் விரரைவராய் அகமும நீயயே…
இன்யற….
பரார்த்யதைன் நரானும பராரதையின் பக்கம
பராரைரா முகமைராய் தசென்றராய் நீயும
மைடதலரான்று விடுத்யதைன் உனக்தகன்று நரான்
மைடரலப் படித்தைராய் கிழித்தைராய் எறந்தைராய்…
மைடலராய் விழவில்ரல குப்ரபயில் அதுவும
மைலர்யபரால் தூவி தீயில் எரிந்தைராய்
எரிந்தை மைடலும செராமபல் ஆனது
இதையே வீரணயும அழுது ஓய்ந்தைது.
கல்லூரிக் கராலம… என் கல்லூரித் யதைராழி…

11

யபரைராசிரியேரின்
யகளவிகளுக்கு,
பதில்
தசெரால்லிவிட்டு
அலட்சியேமைரான
பரார்ரவரயே மைராணவர்கரள யநராக்கி வீசவராள. ஆதைலரால், நரான் அந்தை மைராணவி
எழும முன் யபரைராசிரியேருக்கு பதில் தசெரான்யனன். தபண்களின் தவற்றரயே ஆண்
வர்க்கம விருமபுவதில்ரல. தபண்களரால் விரலக்கு வராங்கப்படும ஆண்களதைராயன.
யகராபமைராகப் யபசினராள. என் கவிரதை மூலம செராந்தைமைராகப் பதில் தசெரான்யனன்.
அழகரான தபண்கரள வரைதைட்செரனப் தபறராமைல் திருமைணம தசெய்யவராதமைன்று…
தசெமபவள மைலயரை!
தசெமபவள இதைழ் விரித்து
சிறு நரகரயே அதில் குவித்து
குறு குறுக்கும பரார்ரவயிரன
குவரளயேத்தில் படரைவித்து
அன்ன நரட தைவழ்ந்துவரை
சின்ன நரட குலுங்கிவிழ
விண்ணுலக நங்ரக யபரால
என்னருயக வந்தைவயள…
தபரான்னரகரயே அழதகன்பர்
புன்னரகரயே எழிதலன்றராய்
உன்னரகரயே வரைவரழத்தைராய்
என் னரகரயே வரையவற்றராய்
கரார் முகில் கூந்தையலராடு
கயே தலராத்தை விழியுரடயேராள
கனவுலகில் என்ரனயும நீ…
கலங்கயவரா அடிக்க வந்தைராய்.
கராவியேத்தின் நராயேகியயே கனிதமைராழியயே…
ஒவியேத்தில் உன்னுருவம கண்டு நின்யறன்
கனமைராகிப் யபரானதைமமைரா என்னிதையேம
கனியயே நீ வருவராயேரா என்பக்கம
உரனப் பராரைராது இருக்கின்யறன் பலநராளராய்
எரனப் பசிவந்து துன்புறுத்தை கண்யடனில்ரல
நீ வராரைராது தசென்றுவிட்டரால் கனியேமுயதை
நரானும மைனப்பசியேரால் மைராண்டிடுயவன் தசெரால்மைனயமை
வந்துவிடு வந்து என்னுயியரை!
தைந்துவிடு தைந்துவிடு என் மைனரதை.
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இனிக்கும இளரமை
இளரமை தகராழிக்கும அழகு - அவள
இதையழரா இனிக்கும கருமபு
விழிகள இரைண்டும கயேல்க்கள - அவள
வதைனம நிரறமைதி எழியல
பவள மைல்லி இதைழ்கள - அந்தைப்
பராரவ உடலின் தமைன்ரமை
பறரவ அன்னம நராணும - அந்தைப்
பராரவ மையிலின் நரடயில்
தமைராட்டு மைலர்ந்தைரால் மைலயரை - அவள
முகமும மைலரும இதைழரால்
தகராட்டும மைரழயின் குளிர்ச்சி - அவள
கட்டுடல் கராணும யபராது
இதையேம புகுந்தைரால் கன்னி - அவள
இளரமை இனியே தசெரார்க்கம
இதையேம தைருவராள மைங்ரக - என்
இனியே மைரனவி ஆவராள.
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மைலர் நீயயே… என் மைல்லிரகயயே...
கவிரதையயேயல கராதைல் தைந்து
கருத்திரனயயே அளளி வந்து
கருமபராகச் யசெதி தசெரான்ன
கராதைலியயே… கவிக் குயியல…
தைமிழராட்சி உன்தனழுத்தில்
தைனியேராட்சி தசெய்யுமிடம
தைங்கமைனப் தபரான்னழயக
தைனியேழயக வராழ்த்துகியறன்…
உன்மைனரதைத் தைந்துவிட்டராய்
உயேரைஉயேரைப் பறக்கவிட்டராய்
உரனயேளளிச் யசெர்த்தைரணக்க
உளளந்தைரான் துளளிடுயதை…
இதையேத்ரதை தைந்துவிட்யடன்
இனிதயேன்ன தையேக்கதமைன்று
இயேமபிவிட்ட இளமைராயன
இனிதயேப்யபரா வருவராயயேரா…?
பராரவயிடத்துச் சிறுயதைரனப்
பரார்த்தைல்ல சரவக்கயவண்டும
பராசெமைலர் செரைந்ததைராடுத்தை
பராரவயயே புரியேரலயயே…
யபச்சினியல யதைன்கலந்யதை
யபசகின்ற யரைராசெராயவ
நரடதைனில் அன்னமைராகி
நடக்கின்ற ததைன்றயல
சிறுயதைரனச் சரவத்திட்டரால்
சிற்தறறுமபரா கடித்துவிடும
யதைன்மைலயரை உரனச் சரவப்யபன்
யதைனீயயே தகராட்டினராலும
அயேல்நராயட தசென்றராலும
அரலகடயல கராதைல்மைனம
அறயவயன உன்னவனும
அரலகடலும பிரிவதில்ரல.
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கனவு - இனிரமை - மைரனவி
ததைன்றல்தைரன தைழுவிநிற்கும பூமைரைங்கள
மைன்றமதைரன மைணமபரைப்பி நிரைப்பிடயவ
வராசெரனகள பூங்கராற்றல் மிதைந்துவரை
உறக்கதமைனும நங்ரகயிடம உறவுதகராண்யடன்…
கராற்றனியல மைலர்கிரளகள அரசெந்திடயவ
கரானதமைன்னும தமைல்லிரசெயும கலந்திடயவ
இனியேததைராரு இரசெக்குயிலும பராடிடயவ
இனியேதசெரார்க்க பூமியியல இறங்கிவந்யதைன்
மைலர்யபரான்ற தமைன்ரமையுரட மைங்ரகதயேல்லராம
மைலயரைந்திப் பூங்கராற்றல் அரசெந்துவரை
புன்னரகயேரால் புதுரமையுடன் வரையவற்கப்
பூக்களியல நரான்புரைள தமைத்ரதையிட்டரார்
யபரைழகுச் தசெரார்க்கத்தில் நரான்மிதைக்கத்
யதைவரதைகள வட்டமிட்யட எரனயேளள
மைலர்கரள அரணத்திடயவ துடித்துவிட்யடன்
மைங்ரகயேர்கள இளரமையியல கலந்துவிட்யடன்
என்னராரசெ நிரைமபிடயவ தநஞ்சினிக்க
இனியேததைராரு பராடலிரசெ நரானிரசெக்க
மைங்ரகயேர்கள தயேரனயேளளி முத்தைமிட
இளங்கராற்று என்னுடரலத் தைழுவியேது
ரககளியல தைவழ்ந்திருந்தை மைங்ரககரள
கண்களியல வரளத்தைரணத்து மைகிழ்ந்திடயவ
கண்விழித்யதை கட்டிலியல நரான்புரைள
என்மைரனவி என்முன்யன எமைனரானராள
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என் சிறயக
மைன்னவயன உரனத்யதைடி
மைங்ரகயிவள ஓடிவந்யதைன்
ததைன்ரனமைரைத் யதைராப்பினியல
ததைன்றல் வரைக் கராத்திருந்யதைன்
உன்முகயமை கராணரா என் விழியும
உறக்கமின்ற தைவிக்கிறயதை என்தசெய்யவன்
கண்வழியயே வழிகின்ற தவண்ணராறு
கராரலவரரை ஓடிடுயதை கன்னத்தியல
எங்கிருந்யதைரா மிதைந்து வரும
இனியேததைராரு பராடல் யகட்யடன்
என்னுயியரை இரசெத்துவிட்ட
இதையேத்து கீதைதமைதன எரனமைறந்யதைன்
வரானத்தில் பறக்கின்ற பறரவகளும
வன்சிறரக இழந்துவிட்டரால் என்னவராகும
என்சிறரக இழந்துவிட்டரால் என்னராவராகும
என்சிறயக நீயின்ற யவறல்ரல
நரான்வராழ இயேலுயமைரா என்னுயியரை
ஓடுகின்ற தவளளராற்ரற ஏற்றடயவ
ஒன்கடலும மைறுத்துவிட்டரால் என்னவராகும
என்னிதையே நராயேகயன நீயின்ற
நரான்வராழ இவ்வுலகில் இடயமைதி!
வராடுகின்ற பராவியிவள உடலழகும
வரளத்தைரணத்து வராழ்ந்திடவும யவண்டிடுயமைரா?
என்தசெய்யவன் என்னராரசெ மைன்னவயன
இனிதயேங்கு தசென்றடுயவன் தசெரால்மைனயமை.
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ரைராணி எங்யக…
என் ரைராணி எங்யக
அவள நராயேகன் இங்யக
அவள மைனம (யதைடி) நராடி
என்மைனம யதைடும
பராரதைகள பல நூறு
அந்தை முல்ரலப்பூச் சிரிப்பில்
அவள கிளளினராள என்ரன
அவள கிளளியே மைனயமைரா
கலங்குது அவள உறவரால்
மையேங்குது அவள நிரனவரால்
அவள தசென்றட்ட பராரதை
யதைடியயே என் கரால்கள
யதைய்ந்தைன், அரவ ஓய்ந்தைன
அவரளத் யதைடிடும இதையேம
யதையேவில்ரல, அது ஓயேவில்ரல
வருவராள அந்தை கன்னி
வழியமைல் விழி தகராண்யடன்
அந்தை பூங்தகராடி மைங்ரக
தைன் பூவிதைழ் சிந்தை
வருவராள, நரானும கராத்திருப்யபன்
அந்தை பூவிழிக் கண்கள...
என்ரனத் யதைடிடும கலங்கள
அந்தைக் கடலரல மீது
அது தசென்றடும அழயக
அவள கரரை ததைராடுவராள
என்ரன வந்தைரடவராள…
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மைது ! மைராது ! - இன்பம
யபராரதை தைரும மைதுவும - இந்தை
பராரவ தைரும யபராது
பராரதை நமைக்கு ததைரியேரா - யபராகும
பயேணம இருளின் நடுயவ
மைங்ரக தைரும இன்பம - அந்தை
மைதுவும யசெர்ந்தை யபராது
இன்ப தசெரார்க்க புரிதைரான் - அதுவும
இனியே மிதைக்கும உலயக.
என்ன நடக்குதமைன்று - நராமும
எண்ணவியேலரா உலயக
தசெரார்க்கம மைட்டும ததைரியும - இனியே
தசெராந்தைம மைரறந்து யபராகும.
இருக்கும வரரையில் இன்பம - பணம
இல்லராவிட்டரால் துன்பம
மைரைணம தநருங்கி வருயமை - தகராடியே
யநராயின் வடிவில் எமைனராய்.
இன்பம யதைடும உலயக - தகராஞ்செம
இதையேம திறந்து பராரும
வஞ்செம மைட்டும உலவும - தகராடியே
நஞ்செராய் நமரமைக் தகரால்லும.
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ஆகராயேத்தில் பறந்யதைன்
கரார்கூந்தைல் கராற்றலராட
கனிதயேராருத்தி வந்தைராள
கராதைதலனும அமுதைத்ரதைக்
கண்ணலராக்கித் தைந்தைராள...
கராந்தைவிழிக் கண்களராயல
கராமைன்கரண ததைராடுத்தைராள
செராந்தைமைரான மைலர்முகத்தில்
செராகசெத்ரதைத் ததைளித்தைராள...
இதையேதமைனும தசெரார்க்கத்தியல
எனக்கிடமும தைந்தைராள
இனியேததைற்கு தவட்கதமைன்று
எரனயேளளிக் தகராண்டராள…
அவளணத்தை சகத்தினியல
ஆகராயேத்தில் பறந்யதைன்…
அழகுமிகு தசெரார்க்கத்தியல
அவளுடயன மிதைந்யதைன்…
கற்பரனயக எட்டராதை - இனியே
கராதைல்யதைவரதை அவயள…
கட்டியேரணத்துக் கண் விழித்யதைன்
தைனிக் கட்டிலியல கிடந்யதைன்
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உனக்குயமை ஓரலவிடுக்க
உளமைனச விருமபரல
உணர்வுகரளக் கட்டிரவக்க
உளளத்தைரால் முடியேரல

பராசெவரல

யவதைரனகள சடுமதபராழுது
இதையேந்தைரான் தைராங்கரல
தவந்நீரைராய்ச் சடுகின்ற
கண்ணீரும நிற்கரல
இதையேத்தில் வலிதயேன்றரால்
நண்பனிடம கூறலராம
உறவுக்கு வலிதயேன்றரால்
எவரிடத்துக் தசெல்வது ?
பராசெவரல யவடனிடம
பட்டுவிட்ட பறரவநரான்
பரிதைவித்துத் துடிக்கின்யறன்
பறந்துவிட முடியேரல
கூவுகின்ற குயிலினயமை… தகராஞ்செயநரைம நில்லு
யவகுகின்ற தநஞ்சினிற்கு ஆறுதைலும தசெரால்லு…
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குயியல … குயியல …
இரசெபராடும பூங்குயியல
தகராஞ்செம நில்லு
என்னிதையே நராயேகன்
எங்யக தசெரால்லு
பனிப்புயேலராம பிரியேவில்ரல
பராசெத்தைரால் கட்டுண்யடராம
புயேற்கராற்றல் சிக்கவில்ரல
புதுவராழ்யவ வராந்திட்யடராம
ஆற்றுதவளளம பிரிக்கவில்ரல
ஆரசெதநஞ்செம இரணத்திருந்யதைராம
யசெற்றனியல மூழ்கவில்ரல
சீரைழிவு தபறவுமில்ரல
வஞ்செகக் கூட்டத்தியல
வரகயேறயேரா நிரலதைனியல
வஞ்செத்தைரால் பிரிந்திட்யடராம
வராழ்ரவயயே இழந்திட்யடராம.
அழகுமிகு குயியல நீ
ஆரசெமிகு தநஞ்சினியல
ஆறுதைல் தைருவராயயேரா
யதைறுதைல் அரடயவயனரா
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யவங்ரகதயேன முறயேடிப்யபராம…
இத்தைரனநராள எங்கு தசென்றராய்
இதையேத்து ரபங்கிளியயே
இனிதயேதைற்குச் யசெராகமைடி
பராசெதமைனும யவலி தைரன
பராவிகளரா உரடத் திடுவரார்
கராதைதலன்னும இருமபகத்ரதை
கல்தநஞ்செரா தைகர்த்து விடும.
உன்ரனயேன்ற உற்றதுரண
இவ்வுலகில் யேராருமில்ரல
இளமைலயரை தபண்மைராயன
இளயவனிற் பூங்கராற்யற
யசெராதைரனகள தைராக்குமயபராதும
தசெரார்க்கதமைன நராமிரணயவராம
யவதைரனகள தகராடுங்கராயட
யவங்ரகதயேன முறயேடிப்யபராம.
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விண்ணுலகு வந்திடுயவன்…
ஆரசெதயேன்னும வராழ்க்ரகதைரன
வராழ்ந்துவந்து மைலர்நீயயே
ஓரசெயின்ற இவ்வுலரக
மைறந்துவிட்ட உயிர்நீயயே
ஏனராமமைரா நீ அழுகின்றராய்
இவ்வுலரக ஏன் நிரனக்கின்றராய்
வரானுலகம நீ தசென்றராலும
ரவயேகத்ரதை நீ மைறக்கரலயயேரா ?
பராசெமுடன் நிரனந்திருப்பராய்
பணிவிரடகள தபற்யறயன
வராசெமுடன் மைலர்ந்திருந்தை
என்னராரசெ மைலர்தபண்யண
உன்னராரசெ மைராறராதைமமைரா
உயிரைராக இங்குளயளன்
என்னுயியரை வந்திடமமைரா
உன்னுயிரரை அரழத்திடமமைரா
ஒன்றராக வராழ்ந்திருந்தை
உத்தைமியயே என்பத்தினியயே
உன்னுருவம கராணரலயயே
இருளரடந்தை இவ்வுலகில்
வரானுலகில் நராம வராழ்யவராம (வராழ)
ரவயேகத்ரதை துறந்துடுயவன்
என்னன்யப உரனக்கராண
எனரமை நரான் யதைடுகியறன்
மைரலமுகட்டில் ஏறநின்யறன்
மைங்ரகயுரன கண்டிடயவ (கராண நின்யறன்)
ஓடுகின்ற யமைகத்திடம
உனக்குச் யசெதி தசெரால்லிவிட்யடன்
விரரைவராக வந்திடுயவன்
விண்ணுலகில் வராழ்ந்திருப்யபராம
விட்டுச்தசென்ற ஆரசெகரள
விரரைவினியல ததைராடந்திடுயவராம.
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யதைவரதை நீயயே…
தைங்கத் தைராமைரரை யபரான்றவயள - இளந்
தைளியரை கனியயே மைலரைவயள
வங்கக் கடலின் அரலயபரால - என்
தநஞ்சில் ஆடிடும இனியேவயள
எங்யக தசென்றராய் யதைடுகின்யறன் - என்
அன்யப மைலயரை இனியேவயள
அங்யக வரையவ துடிக்கின்யறன் - இதையே
அரலயேராய் யமைராதும ஆரசெயினரால்
உன்ரனக் கண்யடன் யசெராரலயியல - என்
உதையடரா துடித்தைது இயேலவில்ரல
உன்தநஞ்ரசெத் ததைராட்டிடும ஆரசெயியல - நரான்
அனலின் தமைழுகராய் உருகுகியறன்.
யேரார்நீ எங்யக யதைடிடுயவன் - உன்
இதையேம அறந்திடத் துடிக்கிறயதை
வரானத்து மின்னலராய்த் யதைரான்றயயே - என்
கண்ணியல இருந்து மைரறந்தைராயயே.
கராலம எவ்வளவு ஆனராலும - யதைன்
கனியயே நீதைரான் என்னுறவு
நீயின்ற துரணயயேதும எனக்கில்ரல - எங்கும
உயிரின்ற உடயலதும வராழ்வதில்ரல
வராழ்நராள எல்லராம உரனத்யதைடி - இந்தை
ரவயேம முழுதும யதைடிடுயவன்
கனியயே உன்ரனக் கராணராமைல் - என்
கலங்கியே மைனமும இரசெயேராயதை
மைல்லிப்பூவராய் சிரிக்கின்றராய் - மைலர்த்
யதைரனப் யபரால இனிக்கின்றராய்
பட்டினும தமைன்ரமை உடலழகு - எழில்
பராரவயயே நீயயே யதைவரதையயே
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திரரையுலகில்… தைன்னிகரைற்று விளங்கியே திரரைத்தைராரைரக, தகராஞ்சம தமைராழியும,
தகஞ்சம விழியும செயரைராஜராயதைவியின் சிறப்பரானது நடிப்பில் நடிப்பில்… சிகரைம
ததைராட்டவர்… பராலும பழமும… என்பது யபரால அழகும - நடிப்பும- திரரையில்
மின்னிட திரரைரயே தவன்ற கன்னடத்துப் ரபங்கிளி.
செயரைராஜரா யதைவி
திரரையியனயல மின்னலிட்ட
திரரையுலக நிலவழகி
சந்தைரைமைராய் தமைராழியபசம
சகமைரான யபரைழகி
அவள ;
கண்ணிரைண்டும கயேல்விழிகள
கராந்தைதமைன இழுத்துவிடும
கராதைளவு நீண்டிருக்கும
கரலயேழகு மைலர்விழிகள
இதைழ்களியல தைவழ்திருக்கும
இனிரமைமிகு புன்சிரிப்ரப
இருவிழிகள புன்னரகக்கும
இவளினியே சிறப்புகள…
கன்னடத்து ரபங்கிளியயே
கராதைல்கிளி யதைவியிவள
எழில்மிகும வதைனமுயமை
எடுப்பரான் யதைராற்றத்தினராள
முத்துப்பல் வரிரசெயேராக
முகத்தைழரக எழிலராக்க
இதைழிரைண்டும விரிரகயியல
இளந்ததைன்ரனப் பராரளயபரால…
கன்னங்கயளரா செதுப்புநிலம
கனிதயேராத்தை சரவயுரடத்து
கருப்பழகி செயரைராஜராயதைவி
கராண்யபராரின் கனவுக்கன்னி…
கரார்யமைகக் கூந்தைலுயமை
கருநராகம யபரான்றதுயவ
மைணிச்செங்கு கழுத்தைழகு
மைனதிரனயயே சண்டியிழுக்கும
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உடலழரக ஒப்பிட்டரால்
உலகில்நிகர் தபண்ணில்ரல
ஓவியேயமை தபண்கராவியேயமை
எழில்மிகுந்தை யதைவரதையயே
அரசெந்துயிவள நடந்துவந்தைராள
அழகுமையில் கூட்டதமைல்லராம
அஞ்சிஅஞ்சி ஒளிந்திடுயமை
வஞ்சியிவள அழகுமுன்னரால்
குறஞ்சிமைலர் யபராலயிவள
யகராடிநராளில் ஓர்தைடரவ
பூமையியல யதைரான்றடுவராள
பூமைகயள யதைவரதைதைரான்
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இளமையன… ரபங்கிளியயே…
எங்யக தசென்றராள
அந்தை இளமபுளளி மைரான்?
அவள இரடயேழகு கண்யடன் - என்
இதையேம துடித்தைது துவண்டது
அவள முத்துப்பல் சிரிப்பரலயில் - நரான்
மூழ்கியனன், முத்தைமிட்யடன், முத்ததைடுத்யதைன்.
பூங்கராற்று தைழுவிநிற்கும பூந்யதைராப்பில்
புதுமைலரைராய் மைலர்ந்திருந்தை நங்ரகயிவள
இரடவரளத்து இதையேத்தில் ஊடுருவி
இரணந்து நின்ற யகராலயமை வரா… வரா… வரா…
கராந்தைவிழிக் கண்களரால் கரணததைராடுத்துக்
கராவியேத்து நராயேகியேராய் யபரார்ததைராடுத்து
இதையேத்ரதை தவன்றுவிட்ட இளமைராயன
இனிதயேப்யபரா வருவராயயேரா ரபங்கிளியயே…
அந்தை யதைனமுதை இதைழரால் - என்
சிறகிழக்கச் தசெய்தை மையிலராள
யதைய்ந்திடும என்கரால்கள ஓய்ந்திடுமவரரை
யதைடிடுயவன்… ஓடிடுயவன்…
அவரளத் யதைடி…
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நளினயமை… இனியே நங்ரகயயே…
கட்டரான உடல்தகராண்ட கன்னியிவள
தமைராட்டரான மைலர்யபரான்ற யமைனிதகராண்டராள
ததைராட்டராயல துளளிடுவராள மைரான்யபரால
எட்டராமைல் தசென்றடுவராள இளமைங்ரக…
ஒய்யேராரைம அவளுரடயே சிறப்பழகு
உடல்வராயகரா யதைக்குமைரைச் சிற்பகமைராக
அவளழரகச் சிற்பிகளரா வடிக்கவியேலும
ததைய்வீகப் யபரைழகு அழகுரைராணி
நங்ரகயிவள யபரைழரகப் பருகிடயவ
நராணதலன வரளந்துவிடும கண்களுயமை
தசெவ்வராரழ யபரான்றததைராரு உடலழரகச்
யசெர்த்தைரணக்கக் ரககதளல்லராம துடித்திடுயமை…
அவளுடரலப் பஞ்செரணயில் அளளிடயவ
என்னுடலும துடிக்கிறயதை துவளகிறயதை
தபண்மைராயன என்னழயக உரனச்யசெரை
இயேன்றடுயமைரா தசெரால்மைராயன சந்தைரியயே…
பகட்டரான பஞ்செரனயும தநராந்தைதைடி
பராரவயுரன யசெர்த்தைரணத்தைரால் யபராதுமைடி
தசெரார்க்கத்ரதைக் தகராஞ்செயநரைம தைந்திடயவ
பஞ்செரணக்கு என்னுடயன வந்திடுயவ…
உன்யனராடு உறவராட துடிக்கின்யறயன
உளளத்தின் உணர்ச்சியிரனத் தைடுக்கியறயன
கராட்டராற்று தவளளதமைனக் கரரைபுரைள
என்னுடலின் உணர்ச்சியுயமை தபருகிடுயதை…
இதைமைரான சகத்ரதையும தைந்திடயவ
இனியேவயள என்னருயக வந்திடுக
உன்னுரடயே அழகிற்கு அடிரமையேராகி
உறவராடி மைகிழ்ந்திடுயவன் உயிருளளவரரை…
நளினமைரான உன்னரடயும தசெராக்கரவக்கும
நங்ரகயுரன அரடந்திடயவ துடிக்கின்யறயன
நளினயமை இனியேநங்ரகயயே வந்திடுவராய்
நராதளல்லராம தசெரார்க்கத்தில் மைகிழ்ந்திருப்யபராம.

28

ரைராதைரா
ரைராரதைதயேன்று கண்ணனுக்கு
நங்ரகதயேராருத்து கராதைலியல…
மைங்ரகயேரரை மையேக்கிரவத்தை
கண்ணரனயயே மையேக்கிரவத்தைராள…
யபரைழகு அவளிடத்தில்
பிரைளமைராய்க் கராட்சிதைரைக்
கண்ணனுடன் வராழ்ந்துவந்தை
ரைராரதையபரான்ற ரைராதைராயவ
உன்…
அளவரான முகத்தைழகும
அரமைந்துவிட்ட கண்ணழகும
மூக்கழகும கன்னங்களும
முத்துப்யபரால் பல்லழகும
மைணிச்செங்குக் கழுத்தைழகும
மைலரைரான மைரார்பழகும
தகராடியேரான இரடயேழகும
தகராண்டவயள ரைராதைராயவ…
திறரமைமிகு சிற்பியேராலும
தசெதுக்கவியேலரா (யபரைழயக) சிலயேழயக…
அங்கங்கள உடதலங்கும
அழகராக அரமைந்திடயவ…
ஆடவனின் தநஞ்செமைதில்
ஆடிவரும யபரைழயக…
ஆடியேரதை நிறுத்திவிடு
ஆடவரரை வராழவிடு…
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எரிமைரலகள தவடிக்கட்டும
எரிமைரலகள தவடிக்கட்டும - இந்தை
பூமிதைரனப் பிளக்கட்டும
மின்னலிடி பராயேட்டும - பசஞ்
யசெராரலகளும கருகட்டும
பராமைரைரன ஏய்க்கின்ற - பழி
பராதைகர்கள அழியேட்டும
நராட்டிரனயயே சரைண்டுகின்ற - தகராடியே
நரிகளுயமை ஒழியேட்டும
உணவினியல கலப்படத்ரதை - இங்கு
உருவராக்கும மைரானிடனும
உரழக்கின்ற ஏரழகளின் - உயிர்
உணர்விரனயயே இகழ்பவனும
நராட்டினியல பஞ்செத்ரதையும - இங்கு
வீட்டினியல ஒழிப்பதினரால்
மைக்கரளயயே அழிப்பதைற்கு - மைனிதைப்
யபய்களுயமை உலவுகின்றரார்
இவர்கரள ஒழித்திடயவ
இரணந்திடுயவராம யதைராள தகராடுப்யபராம
இதையேமில்லரா அரைக்கர்ரள
இருமபுக் கரைத்தைரால் அடக்கிடுயவராம…

தபரான் மைனச் தசெமமைல் எம.ஜ.ஆர். அவர்கள உடல் நலமின்ற அதமைரிக்கராவில்
சிகிச்ரசெ தபற்ற யபராது, ஆற்தறராண்ணரா துயேரைத்தில்… எழுதியேது.
என் தைரலவன் உயிர்க் கராப்பராய்
என்தனஞ்சில் அரமைதியில்ரல
இரைதவல்லராம தூக்கமில்ரல
இரமைகளுயமை தைன்னிரலயில்
இயேங்கராமைல் தசெயேலிழக்க
இதையேத்து மைன்னவனராம
எங்களிதையே எம.ஜ.ஆரின்
உடல்நிரலரயே எண்ணியேங்கு
உறக்கமின்றத் தைவிக்கின்யறராம.
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தைமிழகத்தின் ஒளி விளக்கு
தைராய்க்குலத்தின் விடிதவளளி
தைரைணிதயேங்கும புகழ்தபற்ற
தைமிழ்நராட்டின் தைரலமைகயன…
ஓய்வின்ற மைக்களுக்கு
உரழத்து வரும உத்தைமையன…
உனக்குமைரா சகமில்ரல…
உளளதமைல்லரா யவகுதைய்யேரா…
பராசெமநிரற தைமிழ்த்தைரலவரா…
பண்புரடயே எம தைரலவரா…
தைமிழ்தமைராழியின் வளர்ச்சிக்கு
தைன்ரனயயே தைந்தைவயன….
உன்னுடரல யநராகடிக்கும
யநராதயேல்லராம பறந்யதைராடும
தைமிழ்நராட்டின் தைரலமைகரன
தைமிழன்ரன கராத்திடுவராள
ஆயிரைத்தில் ஒருவனல்ல
யகராடிகளில் நீதயேராருவன்
தகராற்றவயன எமதைரலவன்
தைமிழகத்தின் குலவிளக்யக
உன்னுயிரரைச் தசெராந்தைதமைன்று
தைமிழினயமை தகராண்டிருக்கு
உனக்கரா உயிர்தைரையவ
ஒருயகராடித் தைவமிருக்கு…
உன்னிரலரயே எண்ணியிங்கு
உறக்கமின்றத் தைவிக்கின்யறராம
ஓரிரைவும விடியேவில்ரல
உன்னிரனயவ வராடுகின்யறராம.
ஆண்டவயன யவண்டுகின்யறராம
அவனடிரயே வணங்குகின்யறராம
எங்களுயிர் தைருகின்யறராம
எம தைரலவன் உயிர் கராப்பராய்
செத்துணவு தைந்தைவளளல்
செத்தியேத்தைராய் தபற்ற மைகன்
ஏரழகளின் உயிர்நராடி
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உரழப்பராளர் தைரலவனவன்
உயிருக்கு யபராரைராட
உலகயமை கலங்கிடயவ
இவ்வுலரக ஆளுகின்ற
இரறவனுக்குத் ததைரியேராயதைரா…?
மைக்களிரடயயே எமதைரலவன்
மைக்கள திலகம எம.ஜ.ஆயரை.
மைனம நிரறந்தை தைரலவரனயயே
இரறவரா நீயயே… கராப்பராற்று…
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துன்பயமை…. தூரை… ஓடு…
துன்பங்களில் துடித்யதைன்…
துயேரைங்களில் குளித்யதைன்…
கஷ்டங்களில் கழித்யதைன்…
நஷ்டங்களில் நலிந்யதைன்…
இன்பத்திரன நிரனத்யதைன்….
துன்பத்திரன அரடந்யதைன்…
தவற்றக்கராக விரரைந்யதைன்…
யதைரால்விதைரன அரணத்யதைன்…
நிமமைதிக்கராக ஏங்கியனன்
நிமமைதியின்ற வராழ்ந்யதைன்
தூக்கத்திற்கராக ஏங்கியனன்
தூக்கமின்றத் துவண்யடன்
கராலதமைல்லராம உரழத்யதைன்
கனவுலயக கண்யடன்
ஞராலத்தியல சகத்திற்கராக
நராதளல்லராம தைவித்யதைன்
தைந்ரதையில்லரா உலகத்தியல
பந்தைமில்லராது வராழ்கியறன்
தசெராந்தைதமைன்று நிரனத்தைததைல்லராம
சருக்குக் கயிரைராய் ஆனயதை…

யகராட்டூர் - முத்துமைராரி… தைராயயே…!
யகராட்டூ தரைனும திருத்தைலத்தில்
யகராட்ரட கட்டிக் குடியிருக்கும
முத்துமைராரி அமமைன் தைராயயே
முரளப்பராரி விழராவின் நராயேகியயே
திக்தகட்டும உன்புகழ் பரைவிடயவ
தினமும பக்தைர்கள வந்திடயவ…
ததைய்வஅருள தைந்யதை மைக்கரளயும
திருத்தைராயேராய் நின்யற கராக்கின்றராய்…
உரனப் பழித்தைவன் வராழ்ந்தைதில்ரல…
உனக்கு நிகரைராய்த் ததைய்வமில்ரல…
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ஏரழயின் துரணயயே மைராரியேமமைரா…
எங்கரள என்றும கராத்திடுவராய்…
மைஞ்சவிரைட்டுக் கராரளகள எல்லராம
மைனிதைரனக் கழுத்தில் ஒலித்திடயவ
துளளிப் பராய்ந்திடும அழுகதைனில்…
துவளரா உளளம ஏதுமுண்யடரா…
தைராயயே மைராரி உரனக்கராணத்
தைவயமை யிருந்து வருகின்றரார்…
தைவிக்கும மைக்கள குரறயேறந்து…
தைரிசெனம தைந்யதை கராக்கின்றராய்.
பிணிகள தகராண்யடரார் நலமதபறவும…
கனிவராய் அருளும குணமுரடயேராய்…
அணியேராய் மைக்கள அரலகடலராய்…
ஆர்வம பூத்திட உரனக்கராண்பரார்…
எல்லரா வளமும தைந்தைருளவராய்!
எங்கள தைராயயே முத்துமைராரி-உன்
வல்லரமை யேராயல பக்தைர்களின்
வராழ்வில் வசெந்தைம தபருகட்டுயமை!
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முருகரா… முருகரா…!
மைரலதைனில் வராழும இரறயேருயள… உன்
மைலரைடி வணங்கிட வழி நடந்யதைராம.
கவரலகள பறந்திட அருள தைருவராய்… உன்
கருரணரயேப் தபறயவ வருகின்யறராம.
பலகல் ததைராரலரவக் கடக்கின்யறராம… உன்
பராதைத்தில் மைலரிரன ரவத்திடயவ…
சடுகின்ற கதிதரைராளி நீரைராக… உன்
சடதரைராளி தைராங்கியயே வருகின்யறராம.
உன்தமைராழி மைந்திரைம ஒலித்திடயவ - நராங்கள
உணர்விரன உன்யமைல் பதித்திடயவ
ஞராலத்ரதை உன்னிடம யதைடியயே - நராங்கள
நராதளல்லராம நடந்யதை வருகின்யறராம.
சரமைகளும இதையேத்ரதை அழுத்திடயவ - கண்
இரமைகளும கண்ணீரரைத் யதைக்கிடயவ…
புயேலினுள சிக்கியே கலமயபரால்.. உன்
புகலிடம யதைடியயே வருகின்யறராம.
ஆண்களும தபண்களும குழந்ரதைகளும - தைன்
ஆண்டவன் உன்முகம கண்டிடயவ
தைன்ரனயயே மைறந்து உரனயநராக்கி - கடவுள
உன்ரனயயே நிரனத்து வருகின்யறராம.

ஐயேயன… ஐயேப்பயன!
ஐயேயன… ஐயேயன… ஐயேப்பயன… - எங்கள
ஆருயிரில் கலந்து நிற்கும தமைய்யேப்பயன…
உன்னடிரயேத் தைரிசிக்க விரைதைம தகராண்டு - நராங்கள
உலகத்தின் நராயேகரனக் கராணவந்யதைராம
ஆரசெதைரனப் பற்றுறுத்தை உன்னடிரயே - நராங்கள
ஆவலுடன் வணங்கிடயவ கூடிவந்யதைராம.
உலகதமைங்கும கலந்திருக்கும உன்னுயிரும - எங்கள
உயிர்தைன்னில் மைரறந்திருக்கும உன்நிரனவும
ஆண்டவயன உன்னடிரயேப் பக்தைர்கயள… நராங்கள
அருளராசிதைரன உன்னிடத்தில் யகட்டு வந்யதைராம.
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நிலவுதைனின் குளர்ச்சியிரன உன்னிடத்தில் - நராங்கள
நிரனத்தைவுடன் கராணரவத்தை ததைய்வமுன்ரன…
தநடுநராளராய்த் தைவமிருந்து தபறயவ வந்யதைராம -எங்கள
நீண்டததைராரு ஆரசெதைரன நிரறயவற்றடுவராய்.
ஐயேப்பன் உன்னிடத்தில் யகட்டவரைம - எங்கள
ஆண்டவயன எங்களிடம தைந்திடுவராய்…
ஆரசெதைரனச் சமைந்து நிற்கும எங்களுளளம - உந்தைன்
அருட்தபராருரள தைராங்கிடுயவராம தைரலயின்யமையல…
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உன்ரனக் கராப்யபன்
எங்கிருந்யதைரா ததைன்றல் வந்து
என்ரன ததைராட்டது
என்னிதையே நராயேகியின்
யசெதி தசெரான்னது…
யசெதியகட்ட என்தனஞ்சில்
துயேரைம நிரறந்தைது…
யதைவியுரன யதைடுடியவன்
ததைளிவு தகராளவராயயே..
எங்குஉரனத் யதைடுடியவன்
இதையேம தைராங்கரல
இனியேதநஞ்யசெ கவரலவிடு
விரரைவில் வருயவயன…
கயேவர்கூட்டம உரனத்துரைத்தும
கவரல தகராண்யடயன…
கணப்தபராழுதில் கராத்திடுயவன்
உறுதி தகராளவராயயே…
உன்னுயியரை அழியுமயபராது
நரானி ருப்யபனரா…
இதையேக்கூட்ரட உரடத்துவிட்டரால்
உயிரும தைங்கிடுமைரா…
பராசெமகலந்தை நமைது உடல்கள
இரைண்டும யவறுதைரான்
உயிர்மைட்டும நமமிரடயயே
என்றும ஒன்றுதைரான்
துயேர்மை யவண்டராம இளந்தைளியரை
துரணயேராய் வருயவயன
உறுதிதகராளவராய் தநஞ்சினியல
உன்ரனக் கராப்யபயன…
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வீரை நங்ரக
மைலரிரடயயே தைவழ்ந்துவரும ததைன்றலுயமை…
மைலர்முகத்தைராள பரார்ரவயியல வீசெரலயயே
புன்னரகயில் அழகுதபறும பூமுகமும…
புயேலராக யகராபக்கனல் வீசிடுயதை…
சிரித்தைராயல முத்துதிர்க்கும பூவிதைழும
சிரிப்பரலரயே மைரறத்தைதுவும எதைனராயல
இரமைகளுயமை படபடக்க இவளபரார்த்தைராள
இவ்வுலகம சற்றுவரதைப் பரார்க்கலராயமை.
இரமைகளிரடயயே வட்டமிடும கண்களுயமை
இரமைமைறந்து தைரனமைறந்தை யகராலதமைன்ன
பூங்கராற்று அரசெந்திடுயமை பூமைகரள
புயேதலதிர்த்து பூரவயேவள நிற்பயதைன்?
இரடயினுக்யகரார் ரகயேரணரயேக் தகராடுத்துவிட்டு
இவ்வழகி நிற்பதுயமை யேராதரைதிர்த்து
தபரான்னராள பூவழகி இதையேந்தைன்ரன
புண்ணராக்கி யநராகரவத்தை பராவிதயேங்யக
கட்டரான யமைனியேவள உடலழகும
கராந்தைவிழி பரார்ரவயுயமை தகராண்டவயள
புன்னரகத்து கண்ணரசெத்து நின்றுவிட்டராள
புரடசூழும ஆண்வர்க்கம இவரளச்சற்ற…
யகராபக்கனல் அகற்றடுவராய் குலமைகயள
குளிர்ததைன்றல் பரார்ரவதைரன தைந்திடுவராய்
உரனக்கராண ஓயடராடி வந்தைததைன்ரன
உன்யனராடு யசெர்த்தைரணக்க மைராட்டராயயேரா?
நீ…
அன்னநரட நடந்துவந்தைரால் யதைர்தைராயன
அரசெந்தைராடும அங்கங்கள மைலர்தைராயன
தமைல்லியேயதைரார் பூங்கராற்றராய் வீசிடராமைல்
புயேலிரனயயே தகராண்டிங்யக நிறுத்திவிட்டராய்
உன்னழரக பரார்த்தைராயல யபராரதைவரும
உரனயேளளி தகராண்டிடயவ மைனமதுளளும
உன்மைனரதை என்னிடத்தில் தைந்துவிட்டராய்
எரனயேளளி தநஞ்செமைதில் அரணத்திடுவராய்.
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நிலரா - நிலரா - தபண்
வரானிலிருந்து இறங்கிவந்தை யதைவரதையயேரா…
ரவயேகத்தில் பூத்துநிற்கும யபரைழயகரா…
யதைவரினம தசெதுக்கிரவத்தை சிரலநீயயேரா…
ததைவிட்டராதை சரவக்கருமபு சந்தைரியயேரா…
நீச்செலுரட அணிந்திருக்கும உன்யமைனி
நீர்நிரலயில் நீந்துகின்ற மீரனப்யபரால
துளளிடுயதை அளளிடுயதை தநஞ்செமைரதை
துவண்டிடுயதை இதையேந்தைரான் தைராங்கரலயயே…
வரானத்து யதைவரதையயே நீதயேன்று
ரவயேகத்து மைனதைதரைல்லராம தைரனமைறக்க…
ஆரடயின்ற தைளிர்யமைனி மைலர்ந்திருக்க
ஆடவரரை தவறதகராளள தசெய்திடுயதை…
கராலழகும தசெவ்வராரழ தைண்டுதைராயன
கராமைனுயமை கண்டுவிட்டரால் தமைய்மைறப்பரான்
கராதைலராயல தைரனமைறந்து உன்ரனயுயமை
கரணததைராடுத்யதை கராதைல்தைரனப் தபற்றடுவரான்
இரடயேழரக என்னதவன்று இயேமபிடுயவன்
இரசெக்கிறயதை இனியேயதைரார் இன்பயிரசெ
மைலரிரனயயே தைராங்கிநிற்கும கராமதபனயவ
தமைன்ரமையுரட தமைல்லிரடயயே உன்னுரடத்து…
அரசெந்தைராடி இரடயேரசெத்து நீ நடந்தைரால்
அரசெந்துவிடும கரால்தூண்கள உன்னழகில்
குலுங்கிவரும உன்னழகு தைளிர்யமைனி
குலுக்கிடுயதை இரளஞனவன் இதையேந்தைன்ரன
கரார்யமைகம வரானத்திரன மைரறப்பதுயபரால்
கனியேமுயதை உன்னழரக மைரறந்துநிற்கும
ஆரடதைரன உடரலவிட்டு அகற்றவிட்டு
அழகுதைரன ஊரைறயே கரடவிரித்தைராய்…
தபண்ணழகின் தபட்டகயமை யபரைழயக
தபண்ணினது இலக்கணங்கள உன்னிடயமை
உரனதயேடுத்து தசெதுக்கியேவன் சிற்பியேல்ல
இரறவனவன் பரடத்துவிட்ட யதைவரதையயே…
யமைரானநிரல முனிவதரைல்லராம உன்னழரக
தநராடியநரைம பரார்த்தைராயல தமைய்மைறப்பரார்
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கராலநிரல கடந்துநிற்கும கடுமுனிவர்
கடவுளதைரன மைறந்திட்யட உரனநிரனப்பரார்
உச்சிமுதைல் பராதைமவரரை உன்னழரக
ஒருயசெரை பரார்த்திடயவரா முடியேவில்ரல
அங்கங்கள கரலயேழகு கண்ணிரைண்ரட
அங்கங்யக அரணயபராட்டு தைடுக்கிறயதை.
உன்னழரகப் பரார்த்தைராயல யபராதுமமைமைரா
ஒருயகராடி இன்பங்கள யசெருதைமமைரா
உரனயேரணத்து இதைழ்யசெர்த்து முத்தைமிட்டரால்
இன்பந்தைனில் நீந்திடலராம மீரனப்யபரால
பசிதயேன்று ஒன்றுண்டு யேரார்தசெரான்னரார்
பராரவயுரன பரார்த்தைபின்னும பசிவருயமைரா
மைனப்பசியயே மைரலயேளவு வளர்ந்துவிடும
மைரான்நீயயே இப்பசிரயே தீர்த்திடுவராய்
இதைழிரைண்டும சிந்துகின்ற யதைன்சிரிப்பில்
இருவிழிகள கன்னங்களும யசெர்ந்திடுயதை
இதையழராரைம ஊறுகின்ற யதைனமுரதை
இதைழ்யசெர்த்து பருகிடயவ துடிக்கிறயதை…
உன்னழகும பதிந்துவிட்ட என்தனஞ்சில்
இன்தனராருத்தி வந்தைமைரை இடயமையில்ரல
எந்நராளும உன்னிரனயவ உறக்கமில்ரல
உன்னுருவம கண்ரணவிட்டு அகலவில்ரல
உன்னிரைண்டு ரககளியல எரனயேளளி
உன்னினியே இதைழ்யசெர்த்து இனிரமைதைந்து
இன்பதமைன்னும தசெரார்க்கத்திற்கு அரழத்திடுவராய்
இளங்குயியல பூங்கராற்யற இனியேவயள…
வராழ்ந்தைராயல உன்யனராடு வராழயவண்டும
வராழ்க்ரகயிரன தபண்யணராடு பங்குதகராண்டரால்
தசெரார்க்கதமைனும உலகமைரதை இப்பூமியியல
சரவபடயவ இவ்வுலகில் பரடத்திடுயவராம…
அழகியே ஆரட தைவிர்த்து,
நீச்செலுரடயில் ஓர் நங்ரக
கவிஞனின் எண்ணத்தில்
உதித்தை கவிரதை இது.
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தைராய்
பத்து மைராதைம சமைந்து தபற்று…
பலமைராதைம விரைதைமிருந்து…
ஈதயேறுமபு தீண்டராமைல்…
எரன வளர்த்தை தைராய் நீயயே…
குலததைய்வம ஒன்றுண்டு…
யகராயிலியல தைரானுண்டு…
கருவரறயில் எரன சமைந்தை
கராவியேயமை! ததைய்வத்தைராயயே!
தபத்தைமைனம பித்ததைன்று
தபரியேவர்கள தசெரால்வதுண்டு
பிளரளதைரன வளர்ப்பதியல
பித்தைராகி நின்ற தைராயயே…
பிளரள மைனம கல்தைராயன…
தபற்றவரள மைறந்திடுயமை…
உற்றவளராம மைரனவியிடம
உலகறயே பித்தைரானவரான்…
தைராயினும சிறந்தைததைராரு…
ததைய்வமும இல்ரலதயேன்று…
தைரைணியியல… பராட்டுண்டு…
தைன்னிகரைற்ற தைராயேன்யப…
உன்கண்ணில் நீர் வழிந்தைரால்…
உன்பிளரள எரிந்திடுவரான்…
உன்கண்ணின் நீருக்கு
எரிக்கின்ற செக்தியுண்டு
எரனயேளளி முத்தைமிட்டு
எரனச்சற்ற வட்டமிட்டு
பராசெதமைனும யவலிதகராண்டு
உயேர் வளர்த்தை ததைய்வம நீயயே…
உன்கண்ணில் நீதரைதைற்கு
உன் மைகனராய் நரானிருக்க…
உயேரையுயேரை பறந்தைராலும
ஊர்க்குருவி உன் மைகயன…
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உன்ரனவிட தசெராந்தைதமைன்று
உலகளவில் ஒன்றுமில்ரல
உற்றதுரண மைரனவிகூட
ஒருநராளில் பிரிந்திடலராம.
தைராதயேன்று ஓருறவு
தைரைணியியல ஒன்று தைராயன…
மைரனவியேராக வருவதைற்கு
மைராரலகயள கணக்கராகும
ஒருறவு மைரனநராடி
உறவராட வந்தைதினரால்
உற்றவளராய் மைரனயேராளராய்
உரிரமையுடன் வராழ்கின்றராள…
தபற்றவயள… தபருரமையேரானவயள…
யபரைன்பு தகராண்டவயள…
பிளரளக்கு ஓருறவராய்…
பிரிவு வரரை வந்திடுவராள…
தைராய் உன்னதைமைரான
உயேர்ந்தை வரார்த்ரதை
உலகில் நிகரைரான தசெரால்…
யவதறரான்றுமில்ரல…
தைராயின் பரிவும, பராசெமும
பிளரளயின் வளர்ப்பில் கராட்டும
'பித்தைரான' உணர்வுகளும
தைராயிற் சிறந்தைததைராரு
யகராயிலுமில்ரல…
என்பது எத்தைரன உயேர்ந்தை உண்ரமை.
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மைரனயேராள
தைராயினும அன்ரப தைந்தைராள…
தைன்னிக ரில்லரா தைங்கம…
வராழ்வினுள துன்பம ஏற்பராள…
அன்பின் தசெரார்க்கம அவயள…
பண்பின் தைரலரமை தபற்றராள…
யநசெம நிரறந்தை நங்ரக…
பராசெம தகராண்ட மைங்ரக…
கண்ணில் இரமையயே மைரனவி…
தைன்ரன மைறந்தை தியேராகி…
பண்பரால் மைங்ரக நல்லராள…
இல்லராள அவயள நல்லராள…
வராழ்வில் தைரலவன் அரணப்ரப…
வளமைராய் தபற்ற தைரலவி…
வராசெம மிகுந்தை மைல்லி…
வராழ்க வளமைராய் இனியதை…
யதைனின் சரவ அவயள…
பராலின் தைன்ரமை தபற்றராள…
மைரானின் குணத்ரதை தகராண்ட…
மைங்ரக குலத்தின் விளக்யக…
அவள கண்ணிரைண்டும விளக்யக…
அருளும கருரண ஒளியயே…
முகத்தில் செராந்தைம தைவழும…
முழுமைதி அழகின் குளிர்ச்சி….
வராழ்வின் நிமமைதி தபற்யறன்….
வளமைராய் வராழ்வும தபற்யறன்…
வராழ்வில் இனியே தசெரார்க்கம
வளமைராய் தைந்தைராள என்னராள…
இன்று…
ததைய்வம இருந்தை இடத்தில்
யதைவி மைரனவி அமைர்ந்தைராள…
தினமும வணங்கச் தசெய்தைராள…
ததைய்வத் தைராயயே ஆனராள…
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அன்பும, பண்பும,பராசெமும, யநசெமும…
பராங்குற கலந்தை தபண்மைகள அவள…
மைரனவி என்ற வடிவில்…
ஒரு தைராய் யபரால் - தைராலராட்டினராள…
அவள மைரறந்து விட்டராள…
மைனரதை அழுத்திடும நிரலயயேராடு
தைரலவனின் 'ஆற்றராரமை' யில் எழுந்தைது இது…
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இனிக்கும இளரமை 'எழில் மைங்ரக'
அன்ன நரட…
சின்ரன இரட…
மைரானின் மைருட்சி…
கராதைளவு கயேல்விழிகள…
வில்தலராத்தை புருவங்கள…
பரால்சரவப் பழக்கன்னங்கள…
கருநராகதமைன நீண்ட கருங்கூந்தைல்…
ததைன்னமபராரல பல்வரிரசெ…
யதைன்சரவ தசெமபவள இதைழ்கள…
மைணிச்செங்கு கழுத்து…
மைலரைரான மைரார்பழகு…
தசெவ்வராரழ ததைராரடகள…
இரவ
அத்தைரனயும செந்தைனத்தைரால்
கரடந்ததைடுத்து
சிற்பமைராகி நின்றரால்…
எவ்வளவு அழகு…
யபரைழகு…
அரதையும உன் யபரைழகரால்…
மிஞ்சிவிட்டராய் கண்யண!…
ஏன் ததைரியுமைரா?
செந்தைனச் சிரலரயே வடிப்பவன்
மைனிதைன்
உன்ரன வடித்தையதைரா…
இரறவன் (இயேற்ரக)
இயேற்ரகயில் பூத்தை
இனியே நிலயவ…
உன் கயேல்விழியேரால்
இரமைகள விரியே விரியே
மைரானின் மைருட்சியயேராடு
நீ
எரனப் பரார்க்குமதபராழுது…
உன் அழகரான புருவங்கள
வில்லராக மைராறடுயதை…
அந்தை யநரைத்தில்…
யவடன் கரணயில்
வீழ்ந்துபட்ட பறரவயேராக
துடிக்கியறன்…
ததைரியுமைரா கண்யண…
தைராமைரரை தைடராகத்தியல…
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நீ
தைனித்திருக்கும யவரளயில்
உன் அழகரான கயேல்தவராத்தை
விழிகரளக் கண்டு
தைடராகத்து மீன்கள
தைரனமைறந்து யபராவததைன்ன
கராட்டியல…
நீயும மைராதனராடு மைரானராகி
மைருட்சியயேராடு
நிற்கும தபராழுது…
யகரால மையில்கள கூட
தைன் யதைராரகதைரன மைடக்கிவிட்டு
உரனப் பரார்த்து
மையேங்கி நிற்பயதைன்…
நீ
நடந்து வந்தைரால்
அன்ரன தமைல்லராம
தமைல்ல… தமைல்ல…
நகர்ந்து தசெல்வயதைன்…
உன் பக்கத்தில்
நரான் நிற்குமதபராழுது
தவப்பக்கராற்றும
ததைன்றலராகிறயதை
அது…
ஏன் கண்யண!
பசி வந்தைரால்
பத்தும பறந்து யபராகுமைராயமை
ஏன் தபண்யண
உரனப் பரார்த்தைதும
என் பசிகூட
பறந்து யபராய்விடுகிறயதை
அது ஏன்?
ஏன் கண்யண?…
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யபருந்துப் பயேணத்தில்… கவிஞன் கண்ட கராட்சி கவிரதையேராக…
யபருந்துப் யபரைழகி
யபருந்தில் நின்றததைராரு யபரைழகி
பித்தைராக புலமபரவத்தைராள என் மைனரதை…
வரானத்தில் மின்னுகின்ற விடிதவளளி
ரவயேகத்தில் இவளுருவில் வந்தைதுயவரா…
யபருந்து குலுங்கியே பளளத்தினரால்…
யபரைழகி குலுங்கிவிட்டராள என்யமையல…
தசெரார்க்கத்திற்கு நராதனதைற்கு தசெல்லயவண்டும
தசெராக்கரவத்தைராள என்ரனயேந்தை சந்தைரியும.
அழகுதயேன்றரால் அகரைராதி யதைடயவண்டராம
அவளழரக பரார்த்தைராயல யபராதுதமைன்று
நரான்மைட்டும தசெரால்லிவில்ரல இரளஞர்கயள…
நராதடல்லராம தசெரால்லிடுயமை பரார்த்துவிட்டரால்…
கரலயுணர்வில் அவளழகில் மையேங்கிநின்யறன்…
கராவியேயமை என்தனஞ்சில் எழுந்தைதுயவ…
உச்சிமுதைல் பராதைமவரரை அவளுருவம…
சிற்பியேராலும தசெதுக்கவியேலரா யபரைழயக…
கயேல்யபரான்ற கண்ணிரைண்டும மைலர்ந்தையபராது…
கராதைளவு நீண்டிருக்க கண்யடனங்யக…
வில்யபரான்ற புருவங்கள வரளந்தையபராது…
என்தனஞ்சில் அமதபரான்று பராய்ந்தைதுயவ…
அவள…
புன்சிரிப்பரால் என்னிதையேம வருடிடயவ…
புதுப்தபராலிவு புத்துணர்வு தபற்றுவிட்யடன்…
இனிரமையிரன இதைழ்சிரிப்பில் தைழுவ்விட்ட
இளமைராயன தபண்ணழகின் கருவூலமதைரான்…
மைணிச்செங்கு கழுத்திதலராரு முத்துநரக…
மைலர்சிரிப்பில் ஒழியிழந்து கிடந்தைதுயவ…
யபரைழகின் யமைராகனத்தில் நரான்மையேங்கி
பிடிநழுவி அவளமீது செராய்ந்துவிட்யடன்…
மைலர்க்தகராடிரயே தைராங்குகின்ற பந்தைலுயமை…
மைல்லராந்து விழுந்துவிட்டரால் என்னவராகும…
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தகராடியபரால செராய்ந்துவிட்டராள தைரரையினியல
யகராபத்தினரால் தநற்றக்கண்ரண திறந்துவிட்டராள
எழுந்தைதுயமை என்தனதிரில் நின்றுதகராண்டராள…
விழுந்தைதுதையவ கன்னத்தில் யபரிடியும…
தபண்ணினது கரைங்களுக்கும வலிரமையுண்டு…
என்னினியே கன்னமுயமை தபருத்தைதுயமை…
நிமிர்ந்திருந்தை என்முகமும ததைராங்கியேது
நிலத்தினியல கண்ணீரரை தபருக்கியேது…
குலுங்கியேது நடுங்கியேது என்னுடலும
குலுங்கராது யபருந்து தசென்றயபராதும…
கற்பரனயில் நிரறந்திருந்தை என்மைனமும
கராற்றல்லரா பந்தைராக சருங்கியேது…
இதையேத்ரதை யபரிடிகள தைராக்கிடயவ
இனியேமைனம சருகியேது கராய்ந்தைதுயவ…
எனதுவூர் வந்தைரடந்தை யபருந்தும
என்ரனயுயமை தைளளிவிட்டு ஓடியேது…
தைளளராடி நடந்துவந்யதைன் இல்லத்திற்கு
தைளிர்நரடயில் சிறுகுழந்ரதை நடப்பதுயபரால்…
இல்லத்தில் இடிதயேரான்று தைராக்கிடயவ
இருக்ரகயியல தபராத்ததைன்று விழுந்துவிட்யடன்
மைன்னிப்ரப கண்களியல ஏந்திவந்து
மைலர்க்கண்கள கலங்கி நின்றராள யபரைழகி…
மைராமைன்மைகள தபரான்னழகி அவதளன்று
மைனதிற்கு ததைரியேராமைல் யபரானதினரால்
என்னுரடயே வருங்கரால மைரனவியுயமை…
என்ரனயுயமை உரதைத்துவிட்டராள யபருந்தில்…
சிரிப்பரலகள இதைழ்களில் எழுந்திட்டயவ
யசெர்த்தைரணத்து என்னவரள யகட்டுவிட்யடன்
இதைழராயல கன்னத்திற்கு மைருந்திட்டு
இதைமைராக குணமைளிக்க யவண்டுதமைன்று…
சற்றுமுற்றும பரார்த்துவிட்டு சந்தைரியும
சகமைரான அரணப்பிதலன்ரன மிதைக்கவிட்டு
தசெரார்க்கத்திற்கு அரழத்தைதுயமை தசென்றுவிட்டராள
தசெரால்லிடவும இனியமைலும முடியேராரதையேரா…
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செச்சின்
மைக்களில் மைனங்களில் நிரறந்தைவயன… அழகியே
மைலர்களின் தமைன்ரமையும தகராண்டவயன…
மைரைராட்டியே மைன்னன் சிவராஜ யபரால்…
மைரைராட்டியே மைண்ணில் மைலர்ந்தைவயன… பரார்புகழ்
மைரைராட்டியேம எனது தபருரமைதயேன்று - நீயும
மைனதைராரை யநசித்தைராய் தைராய் மைண்ரண…
இந்தியேன் தபருரமை கராத்திடயவ - நீயும
இனியேயதைரார் தசெரால்ரல மைலரை ரவத்தைராய்…
இந்தியேராயவ எனது நராதடன்று - இயேமபியே
இளவயல, மைனம குளிர்ந்யதைராம
இந்தியேரா என்னினியே தசெராந்தைதமைன்று - உனது
இதையேயமை மைலர்ந்திட கூற நின்றராய்
நராட்டுப் பற்றுரடயே உன்னிதையேம - இந்தை
நராயட யபராற்றடும நல்லிதையேம
முதைல்மைகயன நீயயே தைராய் நராட்டின் - தைங்க
மைகுடம சூடராதை மைன்னவயன…
பிரிந்து நிற்கும தமைராழி வழியயே- தைமரமை
மைறந்து நிற்கும மைராநிலங்கள
இரணக்கும பராலம எதுதவன்று - மைக்கள
இனமபுரியேரா யசெராகத்தில் இயேங்கிடயவ…
இந்தியேன் என்ற தசெரால்லமபரால் - எங்கள
இதையேம நிரறந்தைராய் தவன்று விட்டராய்
ஆற்றரன இரணக்கும பராலமயபரால் - இந்தியேர்
இதையேங்கள உன்னரால் இரணந்திடுயமை…
வராழ்க! செச்சின் வளமுடயன!
இந்தியேரா வளமைராய் வராழ்ந்திட…
வராழ்த்துகியறன்…
செச்சின்
இந்தியே - விரளயேராட்டில் ஓர் இமையேம
செச்சின்…
புகழின் உச்சி என்றரால்…
இமையேத்தின் 'எவதரைஸட்' சிகரைம - செச்சின்
'கிரிக்தகட்' செச்சினின் இதையேத்யதைராடு இரணந்தைது
'இந்தியேராவும' செச்சினின் இதையேத்தில் மைலர்ந்து நிற்கிறது.
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மைதைங்கள
மைனிதைன் மைராறவிட்டன
மைதைத்தில் ஏற விட்டரான்
கண்ணதைராசெயன!
எங்கள கவியேரைசெயன…
நீ கூறயே கூற்று தநஞ்செத்ரதை
கூர் வராளராய்த் துரளக்கிறயதை…
மைதைங்கள… மைக்கரள இன்று ஆட்டுவிக்கின்றன
இல்வராழ்க்ரகரயே மைறந்தைவர்கள
மைதை செராமியேரார்கள
இன்று
மைக்கரள ஆட்டுவிக்கின்றனர்
சண்டு விரைலராய் இருந்தைவர்கள
இன்று
சட்டும விரைலராய் மைராற விட்டனர்
மைதைத்தைரலவர்கள முன்னரால்
அரைசியேல் தைரலவர்கள
ஆட்டுவித்தை பமபரைமைராய் ஆடுகின்றனர்.
இன்று
அந்தை சண்டு விரைல் அரசெந்தைரால் சக்கல் சக்கலராகி விடும
வரைலராற்றுச் சின்னங்கள
என்யற நடந்தை
இழிதசெயேல்கள, இனதவறக் தகராடுரமைகள
இன்றும ததைராடர்கிறது
இனியே மைக்கள வராழ்ரவ துவட்டுகிறது
அழிவது மைதைங்கள அல்ல
மைக்கள… மைக்கள…
மைகத்தைரான வராழ்ரவப் தபற்ற
இந்தியேத் தைராயின் மைக்கள
சதைந்திரைக் கராற்ரற
சகமைராக அனுபவிக்கப் பிறந்தைவர்கள
மைதைத் தைரலவர்களின் யகராபங்கள
யஹராமைங்களராய் மைராறட
சதைந்திரைத் ததைன்றரால்
சடுகின்ற கராற்றராய்
மைக்கரள இடுகராடு அரழத்துச் தசெல்கிறது
மைக்களுக்கு நிமமைதியில்ரல
மைதைங்கயள கிரீடம சூட்டிக் தகராண்டன
இலங்ரக அழிவதி யபரால…
இந்தியே நராடும அழிகிறது…
ததைராற்று யநராய்…
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மைதைங்களின் தவறச்தசெயேல்கள ததைராற்ற விட்டது
இந்தியேராயவ…
இனிதயேராரு சதைந்திரைம
அரடந்திட மைராட்டராயேரா ?
மைகராத்மைராயவ!…
மைனிதை குல மைராணிக்கயமை!…
இந்தியேராவின் இருமபு மைனிதையரை…!
மீண்டும பிறந்திடுங்கள…
நீங்கள வரும தபராழுது…
கவிப் புயேரலயும அரழத்து வராருங்கள…
ஆம…
நம பராரைதிரயே ரவத்துத்தைரான்
மைதைங்கரளச் சட முடியும…
மைக்கரள மீட்க முடியும…
மீண்டும
ஒரு சதைந்திரைத்ரதைக் கண்யபராம…
அல்லராவும…
இயயேசவும…
ஆண்டவனும ஒன்தறன்யபராம…
மைதைங்கரள விட
மைனிதை யநயேங்கள உயேர்ந்தைது என்யபராம.
''பறரவரயேக் கண்டரான்
விமைரானம பரடத்தைரான்…
பராயும மீனில்
படகிரனக் கண்டரான்
எதிதரைராலி யகட்டரான்
வராதனராலி பரடத்தைரான்
எதைரனக் கண்டரான்
மைதைங்கரளப் பரடத்தைரான்''
யவதைரனத் தீயில் வீழ்ந்துபட்ட
நிரலரயேக் கராட்டியே கவியயே…
இரைண்டு மைனம யகட்டு
இரறவனிடம யபராரைராடியே கவியயே
அங்யக…
இரறவனிடம இரைண்டு மைனம யகட்டு
யபராரைராடு…
மைனிதைர்கரள நிரனத்து வராழ ஒன்று
மைதைங்கரள மைறந்து வராழ ஒன்று…
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இதையேயமை தகராஞ்செம நில்லு
உன்
கண்ணிற்கு மைட்டும
நீர் தசெராந்தைமில்ரல
உன்
இதையேத்ரதை மைட்டும
யவதைரன சடுவதில்ரல…
தசெராந்தை பந்தைதமைல்லராம
பராசெமும யநசெமும
பராங்குற அரமைந்தைரால்தைரான்
யவதைரனயின் சூட்ரட
இதையேம தைராங்குவதில்ரல
யசெராதைரனகள ததைராடர்ந்தைரால்
வராழ்யவ விடிவதில்ரல…
உன்ரன யநசித்தை இதையேத்தில்
செமமைட்டியேரால் அடித்தைராய்
உணர்ரவ கிளளி விட்டு
'தசெரால்' மைரழயில் நரனந்தைராய்
உன் கண்ணில் மின்னல் தகராண்டு
என்தனஞ்சில் தநருப்ரப இட்டராய்…
ஆனரால்
உன்ரன நரான் தவறுத்தைதில்ரல
உன் உணர்ரவ நரான் மைதித்தைதுண்டு…
இதையேம எனக்குமுண்டு
அது என்றும உன்னிரனரவக் தைராங்கும
உலகில் எனது அன்ரப
முழுதும தபற்ற ஜீவன்…
ஒருத்தி மைட்டும உண்டு
அந்தை உண்ரமை 'இரற' க்குத் ததைரியும
என் இனியே கண்யண…
நீ பரார்ரவரயே இழப்பராயேராக
என் தசெவியயே…
நீ யகட்கும செக்திரயே இழப்பராயேராக
என் வராயயே…
நீ யபசம ஆற்றரல இழப்பராயேராக
என் நிரனயவ…
நீயும என்ரன மைறப்பராயேராக…
புவியில் பிறந்தை பயேரன
அரடந்தைது யபராதும
புறப்படுகியறன்…
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கரடசி வரரை யேராயரைரா
கவிபராடி கண்மூடியே கவியயே
தகராஞ்செம கராத்திரு…
உன் பிஞ்சக் கவிஞன்
தைன் தநஞ்ச கலங்கி
உன் தைஞ்செம யகட்கிறரான்.
வராழ்ந்தைது யபராதும
இனியும வராழ்ந்தைரால்
உன் இருப்பிடம வருவதைற்குக்கூட
என் 'ஆத்மைரா' விற்கு
ததைமபிருக்கராது
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அவளழுதை கண்ணீர்
ஏரிக்கரரை ஓரைத்தியல
இருக்கின்ற மைரலயேருயக
இளநங்ரக வருரகக்கு
கராத்திருந்தைரான் தைரலவனுயமை
அருகருயக இருவருயமை…
அமைர்ந்திருந்தைரார் மைரலயேருயக…
அன்ரப இருவருயமை
ஆக்கியுண்டரார் விழிகளியல
கராதைலியின் மைடிமீது
கராதைலனும தைரலரவத்து
கண்ணுறங்கும பராவரனயில்
கற்பரனயில் மூழ்கிட்டரான்
கனவுலகில் கன்னியயேராடு
கவின்யநரில் பவனிவரை
கனவுயமை கரலந்திடமைரால்
கண்ணிரமைகள மூடிட்டரான்
மைரலயேருயக வளர்ந்திருந்தை
மைராமைரைக் கிரளதைனியல
மைணிப்புறரா கராதைலர்கள
மைனங்குளிரை அமைர்ந்திருக்க
ஊடியேராடும கராதைலர்கரள
உவரகயுடன் பரார்த்திட்டரான்
உலரகயுயமை மைறந்திட்டு
உயேரை யுயேரை பறந்திட்டராள
யவடன்கரண தயேரான்று
வீழ்த்தியேது மைணிப்புறரா தைரலவரன
துடித்தைராள தைரலவியுயமை
துக்கத்தைரால் அழுதிட்டராள
அவளழுதை கண்ணீரும
கன்னத்தின் வழியயேராடி
அன்பனது தநஞ்செமைதில்
வீழ்ந்து நரனத்தைதுயவ…
விழித்தை தைரலவனுயமை
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வினவிட்டரான் கராதைலிரயே…
விழிநீரரை துரடத்திட்டு
வராஞ்ரசெயுடன் அரணத்திட்டரான்
அமுதை தமைராழிலராலும
அரணப்ரப பிரிக்கராது
அன்பனது தநஞ்செமைதில்
அழகுமுகம பதித்திட்டராள
மைராமைரைக் கிரளதைனியல
கராதைரலயயே பற தகராடுத்தை
மைலர்பறரவக் கராதைலிரயே
கராட்டுகின்றராள துடிக்கின்றராள.
துன்பம துளியேராவும
தநஞ்செமைதில் தகராளளராயதை
இன்பம எந்நராளும
இனியே தநஞ்சில் நிரலத்திடுயமை.
யமைடுபளளம பலவற்றல்
ஏறயிறங்கும செக்கரைமும
இன்பதுன்பம வராழ்ரகயியல
இருப்பரதையயே உணர்த்துவது
தைரலவனது யபச்சினியல
தைரலவியுயமை ததைளிவுதபற்று
தைன்னவனின் அரணப்பினியல
தைன்னில்லம திருமபுகின்றராள
மைராரலயநரைம மைரறந்தைதுயமை
நிலதவராளியும மைலர்ந்தைதுயவ
கராதைலர்கள கரைங்களுயமை
கணயநரைமும பிரியேவில்ரல
நிலதவராளியின் அழகினியல
கராதைலர்கள மையேங்கிடயவ
இளந்ததைன்றல் பூப்யபரால
இருவரரையும தைழுவியேது
தைழுவியே பூங்கராற்றரால்
தைன்னிரலயயே மைறந்திடயவ
இதைழ்கரள இரணத்திடயவ
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இருவருயமை இரணந்திடயவ
இனியேததைராரு தசெரார்க்கத்தைரால்
இளநங்ரக நராணி விட்டராள
இனியேவரனத் தைளளி விட்டராள
புளளி மைரானராய்த் தைராவி விட்டராள
பறந்து தசெல்லும பராரவதைரனப்
பறந்யதை பிடித்திடயவ
விரரைவராக ஓடி விட்டரான்
விழுந்து விட்டரான் தைரரையினியல
பறந்யதைராடியே பராரவயும
பரைபரைப்பராய் திருமபி விட்டராள
பராய்ந்யதைராடித் தைரலவரனயும
பராசெத்துடன் அரணத்திட்டராள
விழிநீர் தபருகியயேராட
விக்கிட்டு அழுதிட்டராள
தைரலவன் எழுந்தைதுயமை
தைன்னகத்யதை அரணத்திட்டராள
கண்ணீரரைத் துரடத்திட்டு
கராதைல்மிகு தைரலவியின்
கனிதயேராத்தை கன்னங்களில்
கராதைல்தைரன பதித்திட்டரான்
அன்று ஒருநராள
தகராட்டும மைரழதைனியல
தவட்ட தவளிதைனியல
இல்லத்ரதை யநராக்கியயே
தைரலவனும ஓடிவந்தைரான்
மைரழயமைக யமைராதைலியல
பிறந்து விட்ட இடிதைனியல
வீழ்ந்து கருகிட்டரான்
இவ்வுலரக துறந்திட்டரான்
யசெதி யகட்ட தைரலவியுயமை…
தசெய்வது அறயேராது
சிறகிழந்தை பறரவ யபராலத்
ததைருவினியல ஓடுகின்றராள
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தகராட்டும மைரழதைனியல…
கராதைலனின் உடல்யமையல
கட்டி அரணத்தைபடி
தைன்னுயிரரை நீக்கிட்டராள
மைரழதவளளம தபருக்தகடுத்து
மைராசெற்ற கராதைலர்கரள
மைன்னதைராரை வராழ்த்திட்டு
தைன்யனராடு அரழத்திட்டுப்
புண்ணியே கடலியல
புனிதை நீரைராட்டி
பூமைணத்து தைமபியேராய்
புத்துலகு அனுப்பியேது.
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இதையே கீதையமை… இனியே ரைராகயமை…
இதையே கீதையமை
இனியே ரைராகயமை
உன்யனராடு யபசெத் துடிக்கும தபராழுததைல்லராம
ததைராண்ரட அரடபடுகிறயதை…
யபசெ நிரனப்பததைல்லராம
யபசெ முடியேவில்ரலயயே…
வருகியறன்…
ஆவயலராடு…
யபசகியறன் மைகிழ்யவராடு…
சிரிக்கியறன்…
சில யநரைங்களில்
கண்களில் கண்ணீர் மைல்கிடக்
கலங்கிப் யபசகியறன்
ஆனரால்…
என்னிதையேத்ரதைப் யபசெ
முடியேவில்ரலயயே…
மைனம கலங்கி நிற்குமதபராழுது
கலங்கிடும கண்ணீர்
தவளியேராகி விடுகிறயதை…
கலங்கியே மைனம
தவளியேராக மைறுக்கிறயதை…
அது… ஏன்? ஏன் கண்யண?
மைனப்பயேமைரா?
நீ என்ன நிரனப்பராய் என்று
என் மைனமைறயேராது துடிக்கிறது…
பயேமைராய் துவளகிறயதை…
தபண்ணின் மைனம
ஆழம' என்று தசெரால்கிறரார்கயள…
அது என்ன ஆழம…
குளத்துத் தைண்ணீர் ஆழமைரா?
கடலரா? மைராக்கடலரா?
மைராக்கடல் தைராயன?
மைராக்கடயலதைரான்…
அதுதைரான் ஆழமமிகுந்தைது…
அதைனரால் தைரான்
உன் மைனரதைத்தை ததைராடமுடியேவில்ரலயயேரா?
இல்ரல…
ததைராட்டும… ததைராடராதை…
மைலர்ந்தும… மைலரைராதை… பராதி மைலரைராக…
கவியேரைசெரின் வரிகளராய் நிற்கியறயனரா?
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மைல்லிப்பூ… மைல்லிப்பூ…
என்று மைல்லிரகப்பூ விற்கும மைங்ரக
மைலரைராதை தமைராட்ரட
பூதவன்று விற்பராள…
ஏதனன்றரால்
அந்தை தமைராட்யட மைலரைராகும…
ஆனரால்…
நராயனரா
என் மைனதமைராட்ரட
உன்னிடம விற்க முடியேராமைல்
'தமைராட்ரடயேராகி' நிற்கியறயன…
ஏதனனில்
இந்தை மைனதமைராட்டு
மைலரை யவண்டுமைரானரால்?
மைல்லி தமைராட்டுக்யகரா
மைராரல யவண்டும.
எனக்யகரா…
உன் மைனது யவண்டும.
மைராரல நிச்செயேம வரும
மைல்லி தமைராட்டு மைலரைராகும
நராரள நிச்செயேம வரும
என் மைனதமைராட்டு மைலரைராகுமைரா?
நிரனக்கத் ததைரிந்தை மைனயமை
உனக்கு மைறக்கத் ததைரியேராதைரா?
என்று
கவியதைவன் கண்ணதைராசென் யகட்டரான்…
எனக்கு
உன்ரன நிரனக்க மைட்டுயமை ததைரியும
அதைனரால் தைரான்…
நிமமைதியின்ற நித்தைம நித்தைம
நின் நிரனவரால்
நிரலயின்ற நிற்கியறன்
நிரனவின்ற நடக்கியறன்
நிரலயேறயேராது யபசகியறன்.
அதைனரால் தைரான்…
'நிரல'யில்லரா வீடராய்
நீரில்லரா குளமைராய்…
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நிலவில்லரா வரானமைராய்…
நீயில்லராதை நரான்
நிற்கியறன்…
இல்ரல… இல்ரல…
நித்தைம… நித்தைம…
தநஞ்செமைதில் நீக்கமைற
நிரறந்து விட்ட நின்னிரனவில்
நிச்செயேமில்லரா உலரக யநராக்கி
தநடுமபயேணம தசெல்கியறன்.
தநஞ்செத்துக் கிளியயே…
தநருஞ்சியில் பூ மைலரும
தநருங்கிடத்தைரான் முடியேராது…
உன் தநஞ்சினிலும பூ மைலரும
தநருங்கிடத்தைரான் முடியேராது…
உன் மைனரதை தசெரால்லிடவரா…
இல்ரல… இல்ரல…
தசெரால்லிட… வரா…
பராரதை ததைரிந்தைரால்
பயேணம யபராகலராம
மைனரதை அறந்தைரால்
மைனயதைராடு யபசெலராம.
பராரதை ததைரியேராதை பயேணமும
மைனரதையேறயேராதை உறவும
இலக்ரக அரடவதில்ரல
எவர் மைனரதை யேரார் திறப்பது
அதுக்யகரார் வழியிருக்கரா?
விழியேரால் தமைராழியபசம
அமுதைதமைராழிக் கிளியயே…
விரட தசெரால்வராயேரா?
விடுகரதை…
ஆம… அதைற்கு விரட கண்டுபிடிக்க
சில யநரைம
விடிந்யதை யபராய்விடும.
சில செமையேம…
விடிந்தும விரடயேறயேராது தசெல்யவராம
விடிந்தும விரட கிரடக்குயமையேரானரால்
விழியிரைண்ரட
விடியும வரரை திறந்யதை ரவத்திருப்யபன்
ஆனரால்…
விரட ததைரியேராதை
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விடியேராப் தபராழுதைராக ஆக்கிவிடும
'விடுகரதை' ஆகிவிடராதைரா…?
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இளரமைக்கராலம
பரால் வீதி
நட்செத்திரைங்கள
சூரியே நட்செர்த்திரைத்ரதைச் சற்றலும
சற்றக் தகராண்டிருக்கும யகராளகள
உயிரினங்கள வராழுகின்ற பூமி
மைனிதைர்கள
ஆண் தபண் வராழ்க்ரக வழிமுரறகள
உறவுகள - பிரிவுகள
இன்பங்கள - துன்பங்கள
(கஷ்டங்கள) லராபங்கள - நஷ்டங்கள
அடக்கி வராழ்பவன் அடங்கி வராழ்பவன்
அயேரைராது உரழப்பவன் அரசெயேராது உண்பவன்
பராசெத்தைரால் நரனபவன் யவதைரனயில் வராழ்பவன்
பிறருக்கு உதைவுபவன் பிறர் உதைவியில் வராழ்பவன்
தசெய்நன்ற மைறந்தைவன் தசெய்வதைறயேராது வராழ்பவன்
பிறரரைப் புரிந்து வராழ்பவன் பிறரைரால்ப புரியேராமையல யபரானவன்
வராழ்க்ரகயில் சகத்ரதை அனுபவிப்பவன்
வராழ்நராள(பூரைராவும) முழுதும சகத்திற்கராக ஏங்குபவன்
சரமைதைராங்கியேராய் வராழ்பவன்
சரமைதைராங்கியில் மைட்டும வராழ்பவன்
பிறர் கஷ்டம கண்டு கண் கலங்குபவன்
பிறர் கஷ்டம கண்டு மைகிழ்பவன்
பிறர் கஷ்டம கண்டு உதைவ நிரனப்பவன்
பிறரரைத் துன்புறுத்தைவரதையயே ததைராழிலராகக் தகராண்டவன்
உரழத்துப் பிரழப்பவன்
பிறர் உரழப்பில் பிரழப்பவன்
இயேற்ரகயில் பூத்தை இனியே பூமியில்
அன்றராட வராழ்வின் நிகழ்வுகள
மைனிதை வராழ்வில்
குழந்ரதைப் பருவம
சிறுவயேதுப் பருவம
வராலிபப் பருவம
குடுமப வராழ்வு கராணும பருவம
முதுரமைப் பருவம - எனப் பல வரககள இருந்தைராலும
வராலிபப் பருவம மிகவும முக்கியேமைரானயதை…
இந்தைப் பருவம…
மைனிதை வராழ்வின்…
தவற்ற யதைரால்விரயே நிர்ணயிக்கும பருவம
யதைர்வு நடத்தும பருவம
பளளிப்படிப்பு முடிந்து கல்லூரிப் படிப்பு ததைராடரும கராலம
கற்பரன உலகங்கள அத்தைரனயும
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கண்முன்யன கராட்சி தைரும பருவம
இளரமைத் துடிப்பும, இதையேத் துடிப்பும
அதிகமைராகும கராலம…
ரைத்தை ஓட்டமும நரைமபு முறுக்குதைலும அதிகமைராக
நடந்யதைறும பருவம.
கண்ணிரைண்டும கணயநரைமும
கராற்றயல அரலயும பருவம
மைனிதைன் தைடுமைராறும கராலம
மைனது தைத்தைளிக்கும கராலம
ஆண் தபண்யணராக்கி
தபண் ஆயணராபக்கி பரைவசெப்படும பருவம
பக்குவமில்லராதை பருவம
யநசெம தநஞ்சில் நிரறந்திருக்கும பருவம
உணர்வுகள மைட்டுயமை உல்லராசெமைராய் அரலயும பருவம
வஞ்சிக் தகராடிக்கராக தகஞ்சி நிற்கின்ற பருவம
தகராஞ்சி மைகிழ யவண்டும என்பதைற்கராக
நஞ்ரசெயும யதைனராய் நிரனக்கின்ற பருவம
எங்யக தசெல்லும என் கரால்கள என அறயேராது
என் உயிர் என் முன்யன தசெல்கிறது என்று
ஏகராந்தைமைராய் பரார்த்தைபடி தசெரால்ல ரவக்கும பருவம.
ததைன்ரன மைரைத்தில் ததைன்றல் வந்து யமைராதிடத்
ததைளிவரான கராற்று அவரனத் தைழுவும யபராது
தைன அன்பிற்குரியேவளின் தைழுவல்தைரான் என்
ததைன்றரலயயே கராதைலியேராக்கிப் பரார்க்கும பருவம
ஆரசெகரள மைட்டுயமை சமைந்து நிற்கும பருவம
கராதைலியின் எரட கூடக் கராற்றராந் ததைரியும பருவம
கராதைலியின் கரடக்கண் கட்டரளக்கராகக்
கராத்துக்கிடக்கும பருவம
தைராயேராவது, தைந்ரதையேராவது
தைன்னுயியரை தைன்னவள தைரான் எனத்
தைராலராட்டிக் தகராளளும பருவம
இரளப் பருவம… அதுயவரார்
இனிரமைப் பருவம…
இனம புரியேராது மைனரதை இட்டுச் தசெல்லும பருவம
நடந்து தசெல்லும பராரதை
நரைகத்திற்கரா… தசெரார்க்கத்திற்கரா என
நன்றராய் அறந்து தசெல்ல யவண்டியே பருவம…
வழுக்கல் பூமியில் வலுவராய் தசெல்ல யவண்டியே பருவம
மைனரதை யநரைராக்கி
கரால்கரள யநரைராக நடக்கச் தசெய்யே யவண்டியே பருவம.
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பருவம… பக்குவமைராய் தசெயேலராற்ற யவண்டும
இல்ரலயயேல்;
''வழித்தைடம மைராற வராழ்ரவயயே அழித்து விடும''
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மைக்கள திலகம எம.ஜ.ஆர்.
மைக்களுக்கராக வராழ்ந்தைதைராயல… நீ…
மைக்கள திலகம ஆனராய்…
மைகத்தைரான செராதைரனகரளத் ததைராடர்ந்தைராய்
வராழ்வின் ததைராடக்கத்தில்
வறுரமை…
படிப்பதைற்கும…
கஞ்சி குடிப்பதைற்கும
பணமில்ரல…
தபற்ற தைராயயே…
உனக்கராக உரழக்க…
நீயயேரா…
தபற்ற தைராய்க்கராக உரழக்க…
பிஞ்ச வயேதியல படிப்ரபத் துறந்தைராய்…
நடிப்ரப ஏற்றராய்…
பிரழப்பிற்கராக ஏற்ற நடிப்பு
பிரழக்க ரவத்தைது மைட்டுமைல்ல…
பிறர் யபராற்றும வராழ்ரவத் தைந்தைது…
நடிப்புலகில்
முடிசூடரா மைன்னனரானராய்…
ததைராட்டததைல்லராம தபரான்னராகும
என்பரார்கள.
நீ ததைராட்டததைல்லராம புகழ்தபற்றது…
நடிப்புத் துரறயியல
அத்தைரனயும பயின்றராய்…
சிறந்தை இயேக்குனரைராய் பிறர் யபராற்ற.
திரரையுலகின் தைரலவனராய்
தபருஞ்தசெல்வம உன்னிடத்தில்
அடுத்தையவரள உணவுக்கராக
அல்லல்பட்ட உன்வராழ்வில்
குவிந்தைது தசெல்வம…
அன்று… நீ கண்ட வறுரமை…
உன்ரன…
ஏழ்ரமைரயே எதிர்த்துப் யபராரைராடும
உணர்ரவ வளர்த்தைது…
உன்னரால்
முடிந்தைளவு உதைவி தசெய்தைராய்…
'வளளல்'
என்ற பட்டம வந்தைரடந்தைது…
மைக்களுக்கராக வராழ நிரனத்தைராய்…
'மைக்கள திலகம' ஆனராய்
மைக்கள உன் பக்கம ஆனரார்கள
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மைகத்தைரான தவற்ற தபற்றராய்
மைன்னன் ஆனராய்… இந்நராட்டின்
முதைல்வன் ஆனராய்…
வராழ்க்ரகப் யபராரைட்டத்தில் அல்லராடும
மைக்களுக்கராக…
சீரியே அரைரசெத் தைந்தைராய்…
தசெல்வயன நராட்ரட ஆண்டராய்…
பத்தைராண்டுகள…
இந்நராட்டின் முதைல் அரமைச்செரைரானராய்…
பசிப்பிணி அகற்றப் பராடுபட்டராய்…
படிக்கும குழந்ரதைகள…
பளளிதைனில் உணரவப் தபற்றனர்.
கராமைரைராசெர் அரமைத்தை அடித்தைளத்தில்
கட்டிடத்ரதையயே எழுப்பினராய்
கல்விக்கராக வராழ்ந்தைராய்.
உன் சீரியே திட்டத்தில்
கல்வியில் ஊழல் ஒழிந்தைது…
கற்றவர் உயேர்வு தபற்றரார்.
நீ செராதித்தை
செத்துணவுத் திட்டம
பரார்யபராற்றும திட்டமைரானது…
பக்கத்து மைராநிலங்கள கூட
ஏன்…
இந்தியேராவின் எந்தைதவராரு மைராநிலமும
செராதிக்க முடியேராதை திட்டத்ரதை
செராதித்தைராய்…
உன்னரால் முடிந்தைது…
உன்னிடம உறுதியிருந்தைது…
உணர்வு இருந்தைது…
ஏழ்ரமைரயே உணர்ந்தை பக்குவம
இருந்தைது…
உன்னரால் மைட்டுயமை தவற்ற தபற
முடிந்தைது.
நீ வராழ்ந்தைராய்
இன்று
உன் நிரனவு வராழ்கிறது…
வங்கக் கடயலராரைம
துயில் தகராளளும மைன்னவயன…
மீண்டும தைமிழ்நராட்டில்
வராழ்ந்திடயவ… பிறந்திடுவராய்…
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எம.ஜ.ஆர்.
மைக்கள திலகயமை!
உரன மைறக்க முடியுமைரா?
மைக்கள மைனங்களில் படயகராட்டியேவன் நீ…
'பராசெம' நீ…
மைக்களின் 'பரிச' நீ
'நிரனத்தைரதை முடிப்பவன்' நீ…
மைக்கள தநஞ்செங்களில் நிரறந்தைவன் நீ…
'தைராய்க்கு தைரலமைகன்' நீ… ஆம…
தைமிழ்த்தைராய்க்கு தைரலமைகன் நீ…
'தைர்மைம தைரல கராக்கும' என்ற
தைராரைக மைந்திரைத்ரதைத் தைந்தைவன் நீ…
மைண்ணில் வியேர்ரவ சிந்தி
மைக்கள நலம கராப்பது 'விவசெராயி' என்றரால்
'உரழக்கும கரைங்கள' உயேரை யவண்டும என
'ததைராழிலராளி' உயேர்ரவச் தசெரான்னவன் நீ…
'எங்கள தைங்கம' என
மைக்கள தநஞ்செங்களில் தைங்கத்தைரலவன் ஆனவன் நீ…
'எங்கள வீட்டுப் பிளரள' என…
மைக்கள இதையேங்களில் வராழ்பவன் நீ…
தைமிழ்நராட்டு மைக்களுக்கராக
'உரிரமைக்குரைல்' எழுப்பியேவன் நீ
'மைதுரரைரயே மீட்ட சந்தைரை பராண்டியேன்' யபரால்
தைமிழ்நராட்ரட மீட்தடடுத்து…
'நீதிக்குத் தைரல வணங்கி' நிமமைதியேரான
தைமிழ்நராட்ரட நிர்வகித்தைவன் நீ…
ஏரழ மைக்களின் 'கராவல்கராரைன்' ஆகி
மைக்கள இதையேங்களில் நிரறந்தைவயன…
மைக்கள திலகயமை…
மைகத்தைரான தசெல்வயமை! எங்கள இதையேங்களில்
நீயும வராழ்ந்து தகராண்டிருக்கிறராய்
உன் புகழும வராழ்ந்து தகராண்டிருக்கிறது.
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எங்கிருந்தைராலும வராழ்க
எங்கிருந்தைராலும வராழ்க…
உன்
இதையேம மைலர்ந்திட வராழ்க…
பரழயேன கழிதைலும
புதியேன புகுதைலும
தமைராழிக்கு மைட்டுமைல்ல…
கிளரள தமைராழியேராளுக்கும
தபராருந்துயமைரா…!
பரழயே நிரனவுகள அழிவதும
புதியே உறவுகள மைலர்வதும
அவள இளரமைக்குத் யதைரவதைராயனரா?
வராழும உலகில்
நராம வராழும நராட்கள
நராமைறவதில்ரல.
உன் பராழும இதையேத்தில்
நரான் வராழ்ந்தை நராட்கள
இனி
திருமப வருவதில்ரல…
உறவுகள என்பது
கனவுகள யபரால் தைரான்
விடிந்தைரால் முடிந்து விடும
இனித்தை உறவும அழிந்து விடும
ஆதைலரால்…
வராழும வரரையில் வராழ்ந்து விடுவதைரால்
தைவயறதுமில்ரல தைராயனரா?
இதுயவ தைத்துவம
எனது இலட்சியேம
என்றவள நீ தைராயனரா?
இரதை ஏற்க மைறுப்பதும
உன் நிரனரவ
நரான் அழிக்க மைறுப்பதும
ஏயனரா இயேலவில்ரல.
'தீயினராற் சட்ட புண் உளளராறும
ஆறராயதை நராவினராற் சட்ட வடு'
உலகநீதி கூறயே வளளுவயன…
அவள நராவினரால் சட்டரவ
என் இதையேத்தில் வடுவராக…
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என்றுயமை அழிவதில்ரல…
எனக்கு என்றும நிமமைதி தைருவதில்ரல.
ஆயிரைம முரறகள
என்ரனயயே உச்செரித்தைவள…
இன்று
ஏயனரா எரிகின்றராள.
என் தநஞ்ரசெச் சடுகின்றராள.
அந்தை தநஞ்சில் நிரறந்தை
அவள நிரனரவச் சடுவரதை
அவள தைரான் அறவராயளரா…
எனக்கு அவள…
நிமமைதி தைருவராயளரா…
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ஓரைராயிரைம பரார்ரவயியல…!
'ஓரைராயிரைம பரார்ரவயியல
உன் பரார்ரவரயே நரான்றயவன்'
இது என்றும வராழுகின்ற
இனியே கராதைல் கல்தவட்டு…
ஆம… கண்யண!…
உன் கராதைரல நரான்றயவன்…
ஓரைராயிரைம பரார்ரவயியல
உன்ரன நரான் கண்ட யபராதும…
உன் ஒவ்தவராரு முகக் யகராணமும
உன் கராதைரலத்தைரான் பிரைதிபலித்தைது…
ஆம… தபண்யண!…
கதிரைவனின் கண்களுக்கு கணக்குண்யடரா
உன் அழகியே முகத்தில் தைரான்
எத்தைரன ஆயிரைம கராதைல் கதிர்கள…
ஒவ்தவரான்றும என்தனஞ்சில்
ஊடுருவும தபராழுதும
எண்ணிலடங்கரா இன்ப யவதைரனகள
மைரழத்துளியில் மைலர் குளத்துக் கயேல்கள
துளளுவது யபரால…
உன்னிரனவுகள
என்தனஞ்சில் துளளிடும அழயக தைனிதைரான்
உன் நிரனவரலகள
என்தனஞ்சில் எழுமயபராததைல்லராம
ததைளிந்தை நீரில் ததைன்றலம குளித்திடுமயபராது
திரரைகள யதைரான்றுவது யபரால
உன் நிரனவுக்கள
அரலஅரலயேராய்
என்தனக யமைராதும யபராது
ஏற்படும இன்ப யவதைரனகள தைரான் என்யன…!
தபரான்னிறத்து வண்தடரான்று
பூதவரான்றல் மையேங்குவது யபரால…
பூவுலகத்துப் பூயவ!…
உன்தனஞ்சில் நரான் மையேங்கி
பூவிதைழின் யதைனமுரதைப் யபராரதையுடன் உண்டு தகராளள
இறக்ரகக் கட்டிப் பறந்துமகூட
உன்னிருக்கும இடம ததைரியேராமைல்
இருண்ட வரானத்துப் பறரவ யபரால
மைனம உருக்குரலந்து யபராகியறன்
உறயவ!
நீ வரை மைராட்டராயேரா?…
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கண்ணீர் பூயவ
அவளது நிலவு முகத்தில்
ஆயிரைமைராயிரைம உணர்ச்சிகள
அவளது முகயமை துடித்தைது
அந்தை
இனியேவள தநஞ்சில் பதித்தை
இனியே கற்பரனகள
எங்யகரா மைரறந்தை.
அவளது
தநஞ்செமைதில் குலுங்கிடும
அழகியே மைரார்பகங்கள
விமமித் தைணிந்தைன;
அங்யக கவர்ச்சியில்ரல;
அரவகள
யபராரிடும களத்தில்
தநஞ்சினில் பராயும
குத்தீட்டியேராய் கராட்சி தைந்தைன;
அரசெந்தைராடும
அவளது மின்னரலப் யபரான்ற
நூலிரட கூட
ஆடவில்ரல, அரசெயேவில்ரல,
அரவகள…
அணிவகுப்பில் நிற்கின்ற
இரைராணுவ வீரைரனப் யபரால்
ஆடராமைல்… அரசெயேராமைல்…
நின்றது;
அவளது கயேல்விழிகள
யகராரவப் பழங்களராக
மைராறச் சிவந்தைன.
வழிந்தை கண்ணீர் நீயரைராரட
தநருப்பராய்ச் சட்டது.
வழிந்தை கண்ணீர்
கன்னத்தின் வழியயேராடி
தநஞ்செமைதில் வீழ்ந்தையபராது
கன்னமும, தநஞ்செமும
புண்ணராகித் தைவித்தைது…
அவளது
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யதைனிதைழ்கள…
யதைனூறும நிரலமைராற
இன்ரறயே கராவிரியேராய்
வறண்டு கிடந்தைது.
அரசெந்தைராடும யதைரைராக.
அழகுமையில் நடனமைராக,
அன்னநரட பயின்றவள,
அரசெயேராது நின்றுவிட்டராள…
கராதைதலனும தபருந்தீயில்
கருகியே மைலயரை…
அந்தை கண்ணீர்ப் பூயவ…

74

அமமைரா… அமமைரா…
அமமைரா…
என்ரன நீ பத்து மைராதைம
கருவரறயில் சமைந்தைராய் அமமைரா…
நராயனரா
அவள நிரனரவப் பல வருடங்கள…
என் இதையேஅரறயில் சமைக்கியறனமமைரா…
அமமைரா…
எரன வளர்க்கப்
பல மைராதைங்கள விரைதைமிருந்தைராய்…
இன்யறரா
பல வருடங்கள செரியேராக உண்ணராமைல் உறங்கராமைல்
அவளுக்கராகக்
கடுந்தைவயமை இருக்கின்யறனமமைரா…
அமமைரா…
அன்று உன்னினியே மைகனின்
பிஞ்சக்கரால்கள
தகராஞ்சி… தகராஞ்சி… மைகிழ்ந்தைராயயே…
இன்று நராயன
அந்தை வஞ்சிக் தகராடிக்கராக…
நடந்து… நடந்து…
என் கரால்கரளத் யதைய்த்துக் தகராண்யடனமமைரா…
அமமைரா…
அன்று என் யநராய் தீரைக்
கடவுளிடம யவண்டிக்
கண்ணீர் சிந்தினராயயேயேமமைரா…
இன்று நராயனரா
அவள நிரனதவன்னும யவதைரனயில்
கண்ணீரரை தவந்நீரைராய்க் கராண்கியறனமமைரா…
அமமைரா…
கராற்றடித்தைரால் மைரழ தபய்தைரால்
கண்ணீயரைராடு
என்ரனத் யதைடுவராயயேயேமமைரா…
இன்று நரான் அவள அன்பிற்கராகக்
கராடும, மைரலயும கராற்றராய் அரலந்தும
அவதளன்ரனக் கண்டு தகராளளவில்ரலயேமமைரா…
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அமமைரா…
அன்று நீ…
ஈதயேறுமபுகூடத் தீண்டராமைல்
எரன வளர்த்தைராயயேயேமமைரா…
இன்று நராயனரா…
அவள நிரனவில் தைரன மைறந்து
ஈதயேராடும எறுமயபராடும
இனமபுரியேராச் யசெராகத்தில்
துவண்டு கிடக்கியறனமமைரா…
அமமைரா…
அன்று என் கராலில்
முள குத்தினரால் கூட
உன் கண்ணீல் நீர் வருயவயேமமைரா…
இன்று
அவள நிரனதவன்னும முள
என்தநஞ்செதமைல்லராம குத்திட
நிரல குரலகியறனமமைரா…
அமமைரா…
இறுதியேராக ஒன்று…
அமமைரா…
உன் யதைராரளயயே ததைராட்டிலராக்கி
எரன தூங்க ரவத்தைராயயேயேமமைரா…
இன்யறரா நராயனரா…
அவள நிரனவில் தைரன மைறந்து
ஈயயேராடும எறுமயபராடும
இனமபுரியேராச் யசெராகத்தில்
துவண்டு கிடக்கியறனமமைரா…
அமமைரா…
அன்று என் கராலில்
முள குத்தினரால் கூட
உன் கண்ணில் நீர் வருயமையேமமைரா…
இன்று
அவள நிரனதவன்னும முள
என்தநஞ்செதமைல்லராம குத்திட
நிரல குரலகியறனமமைரா…
அமமைரா…
இறுதியேராக ஒன்று…
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அமமைரா…
உன் யதைராரளயயே ததைராட்டிலராக்கி
எரன தூங்க ரவத்தைராயயேயேமமைரா…
இன்யறரா…
நீயில்லராதை நிரலயில்
அந்தைத் ததைராட்டிலில் தூங்கிட
உன் அன்பு மைகன்
உன்ரனத்
ததைராடர்ந்து வருகியறனமமைரா…
ததைராடர்ந்து வருகியறனமமைரா…
'அறதவராளி இயேக்கம' தைமிழகத்தில் 'புயேலராக' வந்தையபராது…
எழுந்தை கவிரதை இது…
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அறதவராளிப் பூக்கயள…

அறதவராளிப் பூக்கயள…
நீங்கள
பட்ரட தீட்டப்படராதை ரவரைங்கள…
வடிவரமைக்கப்படராதை தைங்கங்கள…
நீங்கள…
எழுத்து வடிவம அறயேராதைவர்கள…
குடுமப வராழ்வில்
அரனத்தும அறந்தை அறஞர்கள…
நீங்கள…
குடுமப வராழ்வியேல் முரறயில்
'டராக்டர்' பட்டம தபறத் தைகுதியுரடயேவர்கள
வராழ்க்ரகக் கடலில் பயேணம துவங்கும
புதியேவர்களின் கலங்கரரை விளக்கங்கள…
படிப்பரால் அறந்துதகராளள முடியேராதை
பல்சரவ வராழ்விரன…
பட்டறவரால் - பண்பட்ட அனுபவப் படிப்பரால் தபற்ற
பல்கரலக்கழகங்கள…

தபராருளராதைராரைம படிக்கராமையல…
குடுமபப் தபராருளராதைராரைத்ரதை நிர்வகிப்பவர்கள…
நராணயேத்தில் உளள மைதிப்தபண்ரண அறயேராதைவர்கள
நராணயே மைதிப்ரப அறந்தைவர்கள
இயேல்பராகயவ எரதையும தசெய்து முடிக்கும
ஆற்றல் நிரறந்தைவர்கள…
இயேல்பு அறந்தை நீங்கள…
எழுத்தைறவு தபறுங்கள…
பட்டறவுடன் எழுத்தைறவும தபற்றரால்…
நீங்கயள!
விரல மைதிக்கமுடியேராதை யகராகினூர் ரவரைங்கள…
இளம பயிர்க்குக் கரார்கரால யமைகங்கள…
பனிக் கராரலப் தபராழுதின் பசஞ்யசெராரலகள…
வராழ்க்ரகக் கடலில் தைத்தைளிக்கும இரளயேதைரலமுரறக்கு
உதைவிடும கட்டு மைரைங்கள…
அறதவராளி தபறராவிட்டரால்…
நீங்கயளரா…
நிரலயில்லரா வீடு…
நீரில்லராக் குளம…
நிலவில்லரா வரானம…
பராரதை ததைரிந்தைரால் பயேணம யபராகலராம
எழுத்தைறவு தபற்றரால் இவ்வுலரகயயே சற்றலராம
மைற்றவர் துரணயின்ற வராழலராம…
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மைரட திறந்தை தவளளதமைனப்
புரைண்டுவரும உளளக் கிடக்ரகரயே…
எழுத்தைறவு தபற்றரால் எழுதைலராம…
இனியே உணர்ரவப் பரிமைராறலராம…
யகராரட தவயிலுக்கும
தகராட்டும மைரழக்கும குரட யவண்டும
வராழ்க்ரகப் பராரதையில்
ஏற்றத் தைராழ்விரனத் தைராங்கிட
அறதவராளி எனும குரட யவண்டும
இந்நராட்டின் எதிர்கரால வராழ்விற்கு
எழுத்தைறவு எல்யலராரும தபற்றராக யவண்டும…
அறதவராளியில் யசெர்ந்திடுவீர்…
நராட்டிற்கும வீட்டிற்கும
நன்ரமை பரடத்திடுவீர்…
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அன்பினியே கராதைல் மைலயரை
யதைனீக்கள மைலர்நராடி
யதைனருந்தைச் தசெல்லுமயவரள
கிரடத்திடும யதைனினளவு
திரனயேளயவ யேரானராலும
தகராண்ட யதைரன - தைன் கூட்டில்
தகராட்டி மைகிழ்வது யபரால்
உரனத் யதைடிவந்து
உன்னிதையழராரைம சிந்திடும யதைரன
சரவத்திடும ஆரசெயில்
நரான்வந்து நின்றதபராழுது
அழகியேவுன் தசெமபவழ இதைழ்விரித்துச்
சிந்திடும உன்னினியே
புன்னரகயில் மையேங்கியயே
யதைன்சரவத்தை வண்டராகத்
திரளத்து நிற்யபன்.
அழகியே யரைராஜரா மைலயரை
செராமைந்திப்பூவின் நிறத்தில்
உன்னழகியேயமைனி மைலர்ந்திருக்க
உன்னழகரான
கயேதலராத்தை மைரான்விழிகள
மைருண்டு - உருண்டிட
உன்வில் யபரான்ற புருவரதை வரளத்து
எரனயநராக்கும கராலத்தில்
யவடன் கரணயில்
விழுந்து துடித்துடும பறரவயேராய்
என்னிதையேம படபடத்துத் துடிக்கும கராட்சி
எனக்கு மைட்டும புரியும கண்யண.
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கராதைல் கவிக்குயியல
உறவுப் பறரவகள
ஒன்றராய் இருந்து
உறவராடும யநரைத்தில்
நீதயேரனச் செந்திக்க யநர்ந்தைரால்
எரனப் பரார்த்தை தநராடியில்
உன்னிதையேத்தில் எழுந்திடும
கராதைல் உணர்வு
உனது கண்கள
கன்னங்கள
பூவிதைழ்கள புருவங்கள
எல்லராம ஒன்றராய் இரணந்து
தமைல்லியே ரைராகம இரசெத்திட
உன்னழகரான நிலவு முகயமை
ஆனந்தைப் தபராய்ரகயியல
நீரைராடும அழரக
மைறக்கவியேல வில்ரல கண்யண!
கருமபினியே கராதைல் மைலயரை
அன்று
யதைர் பரார்க்க வந்தைதபராழுது
அரசெந்தைராடி இரடயேரசெத்து
ஆனந்தைமைராய் நீ நடந்தைதபராழுது
பூந்யதைர் யபராலப்
பூத்துக்குலுங்கி நிற்கும பூஞ்யசெராரலயபரால்
உரனக் கண்யடன் மையியல
அழகியே கண்யண
நீயேறயேமைராட்டராய் கண்யண
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பராசெமிகு பனி மைலயரை
அழகியே தபளர்ணமி நிலவின் குளர்ச்சியிரனப்
பசஞ்யசெராரலயில் அமைர்ந்து
பரார்ப்பது யபரால்
ரைசித்து மைகிழ்வது யபரால
உரனப் பரார்க்கும யநரைத்தில்
என்னினியே
நிரனவுப் பறரவகள
சிறரக விரித்து
இன்பமைராய்ப் பறந்திடும பராங்யக தைனிதைரான்
ஏன் ததைரியுமைரா?
அந்தைப் தபளர்ணமி நிலவும
பசஞ்யசெராரலயின் குளிர்ச்சியும
நீதைரான் கண்யண.
எரனப் பரார்க்கராதை நராதளல்லராம
உலகிற்கு அமைராவராரசெ யபரால
உன்னிதையேத்தில்
இருள கப்பிடும உணர்ரவ
நரானறயவன் தபண்யண
நிலவும உலகும
நீயும நரானும தைராயன கண்யண!
இதையேத்தில் மைலர்ந்துவிட்ட
என்னினியே பராசெ மைலயரை
கராரல யநரைத்துக் கதிதரைராளியில்
குறத்து நிற்கும பூஞ்யசெராரல யபராலப்
பூத்துக் குலுங்கி நிற்கும
தசெமபவள மைலயரை.
உன்னழகரான யமைனியில்
கயேதலராத்தை கண்களும
வில்தலராத்தை புருவங்களும
யதைன்சிந்தும இதைழ்களும
ததைவிட்டராதை நிலவுமுகமும
மைணிச்செங்குக் கழுத்தும
மைலரைரான மைரார்பழகும
சீரைரான சிற்றரடயும
மைலர்ந்திருக்கும சிரலயேழயக
பூஞ்யசெராரலயியல
மைரைங்களுண்டு
அரவகளியல கனிகளுண்டு
தசெடிகளுண்டு
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மைணம பரைப்பும மைலர்களுண்டு
யகராரடயிளநீர் ததைன்ரனயுண்டு
அத்தைரனயும
உன்னிடத்தில் நரான் கராண்பதுண்டு
கண்டும இருக்கியறன்
உண்டும இருக்கியறன்
கண்டு - உண்டு என்பரதை
என் கண்களரால்
எனக் கண்டுதகராளக கண்யண
கராரலக் கதிரைவனின் ஒளிதவளளம
பனிபடர்ந்தை மைலர்களியல
பட்டுப் பிரைகராசிப்பது யபரால
என் பரார்ரவ பட்டதுயமை நீயும
அந்தைப் பனிமைலர் ஆவராய் தபண்யண.
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ஆழிப்யபரைரல (சனராமி) ஆடிவிட்டுப் யபரான… மைறுநராள மைராரல யநரைம… கராணராமைல்
யபரான கடற்கரரையயேராரைத்து மீனவ குப்பங்கள மைரைண ஓலங்களில் கடற்கரரை
அரலகளின் ஆரைவராரைம அடங்கியே நிரல… பிஞ்சகரள இழந்தை தைராய்களும,
தைராய்கரள இழந்தை பிஞ்சகளுமைராக கண்ணீர்க் கடல் கரரைபுரைண்டு ஓடியே நிரல.
இயேற்ரகரயே அழித்துவிட்டுப்யபரான அந்தை சனராமிரயே ஏவிவிட்டது பூமிதைராயன…
பூகமபமதைராயன… என்யன தகராடுரமை இது… மைனிதைனின் உணவுக்கராக மீன்கரள
தைந்து மைகிழ்ந்தை கடல் தைராய்வ மீன்களுக்கு உணவராக மைனிதைர்கரள இழுத்துச் தசென்றது
ஏன்? என்னுள தபராங்கி வந்தை குமுறல்கள கண்ணீரைராய் தகராட்டியேது. அழுது
தீர்த்யதைன். தகராடியே ஆழிப் யபரைரலயயே… உன்னிடமிருந்து பூமியில் பூத்தை மைலர்கரள
நராங்கள பராதுகராப்யபராம. இதையேத்தில், ரைத்தைத்தைரால் எழுதியே கவிரதை இது…
சனராமியயே… நீ என் தசெய்வராய்
(ஆழிப்யபரைரல)
கடல் தைராயயே…
உன் மீது வருத்தைமில்ரல…
நீ அமபு தைராயன…
நீ என் தசெய்வராய்…
இயேற்ரகயயே…
நிலம, நீர், கராற்றும, நீ தைராயன…
நிலயமை… நீதைரான் உணவு தைருகிறராய்… நீ
மைனிதைனின் இறுதிக் கராலத்திலும
உன்னுள ஏற்றுக் தகராளகிறராய்…
நீயரை… நீதைரான் மைரழயேராய் வருகின்றராய்…
மைக்களின் உணவுக்கராக…
நிலத்யதைராடு கலந்து பச்ரசெப் பயிர்கரள உருவராக்குகிறராய்
இரடயில் ஏன்…
தவளளமைராய் வந்து மைக்கரள அழித்து வருகிறராய்
கராற்யற… உயிர் கராற்யற…
ததைன்றலராய் வந்து தைராலராட்டும நீ…
புயேலராய் மைராற…
நிலத்திலும நீரிலும யகராரைத் தைராண்டவம ஆடுகின்றராய்.
இன்று… இயேற்ரகயயே நீ…
சனராமி என்ற தபயேரில் வந்து… ததைற்கராசியே நராடுகரளச்
சக்கல் சக்கலராக்கி விட்டராயயே…
கலங்குகின்யறராம… சனராமியின் கடல்தைராயயே…
கடலினும தபராறுரமை… என் தபருரமை தகராளளுகியறராம…
நீ… தபராறுரமையேரானவளதைரான்… தபருரமையேரானவளதைரான்…
நிலத்தியல… கராடுகரளக் கண்யடராம
கராய் கனிகரள உண்யடராம…
கடலியல மீன்வளம கண்யடராம… உண்யடராம…
கடல் முத்துத் தைராயயே!
நீ… தபற்ற தைராரயேவிடப் தபருரமை மிக்கவள…
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நீ… ஆவியேராக மைராற… மைரழயேராக வந்து
பயிர்கரளக் கராத்து… மைக்கரள மைகிழ்வித்தைராய்…
நீ… தைராய் யபரால் அரமைதியேராகத்தைரான் இருக்கின்றராய்…
ஆனரால்… இன்று…
உன்ரன ஏவிவிட்ட அரைக்கன் யேரார்?
நிலம தைராயன?
அந்தை நிலமதைராயன உன்ரனயும சமைக்கின்றராள…
அவளுளதைரான் எத்தைரன 'அரைக்கக்குணம'…
பூகமபமும, எரிமைரலயும அவள வயிற்றுப்
பிளரளகளதைராயன…
தபராறுரமைமிக்க உரன 'சனராமியேராக'த் தூண்டியேது யேரார்?
பூகமபமதைராயன… அந்தை நிலம தைராயன…
தைமிழ் வராழ இதைழ்… 'ரிப்யபரார்ட்டரில்' வரும…
நிலதமைல்லராம ரைத்தைம… ததைராடர் நிரனவுக்கு வருகிறயதை
நிலயமை
மைரழயேரால் நரனந்து மைகிழ்ந்தை உரன…
தகராடுரமை மிகுந்தைவர்களும, தகராரலகராரைர்களும…
ரைத்தைத்தைரால் நரனயே ரவத்தைரார்கயளரா…
யுத்தைத்தைரால் பூமிதைனின் மைக்கள தைரன அழித்தைரார்கயளரா…
உன்னுள உறங்கிக் கிடக்கும பூகமபத்ரதையும
உரிமைரலரயேயும
யுத்தைத்தின் செத்தைமதைரான் எழுப்புகிறயதைரா…
அதைனரால்தைரான்… கராலங்களில்
புயேலராய்… தவளளமைராய்… பூகமபமைராய்… எரிமைரலயேராய்…
புறப்பட்டு வந்தைராயயேரா?
இன்னும ததைராடர்கின்ற யுத்தைங்கரளப் பரார்த்து…
செத்தைமில்லராமைல் 'சனராமி'ரயே ஏவி விட்டராயயேரா!…
சயேநல வராழ்வில் சகம கண்டு…
பிறர் தசெராத்ரதையும, உயிரரையும பறக்கின்ற
தகராரலகராரைர்களரால் இன்றும…
''நிலதமைல்லராம ரைத்தைம''… தபராங்கி வழிவதுண்டு…
நீ தபராறுக்கராமைல்தைரான் நிலயமை…
நீ சனராமியேராகப் தபராங்கி வந்தைராயயேரா!…
கடல் தைராயயே… கருரணக் கடயல…
உன் மீது வருத்தைமில்ரல…
நீ அமபுதைராயன… நீ என் தசெய்வராய்!…
கடயல… நீ…
இந்தியேராரயேப் பரார்…
இந்தியேராவின் 'எழில் அழகி' அந்தைமைராரனப் பரார்…
மீன் வளத்தில் வராரக சூடிவரும
'நராரக'ரயேப் பரார்…
மூன்று கடல்களின் செங்கமைத்தில்
மூழ்கி குளித்து நிற்கும…
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முழுமைதியேரான எங்களது அழகியே 'குமைரி'ரயேப் பரார்
உலகின் இரைண்டராவது கடற்கரரை தயேனும
தபருரமைமிகு அழகுமிகு 'தமைரினரா'ரவப் பரார்
இயேற்ரக எழில் நடனமைராடும…
'மைரலயேழகி' எங்களது மைரலயேராள நராட்ரடப் பரார்…
எல்ரலயில்லரா… இயேற்ரக அழகு… எழில்மிகு
இலங்ரகயில்
நீ… 'செலங்ரக' கட்டி ஆடியேரதைப் பரார்…
இந்துமைராக்கடலில் மிதைந்து கிடக்கும…
எண்ணற்ற தீவுகளராம… இந்யதைராயனசியேராரவப் பரார்…
சனராமியயே…
உன் சற்றுப் பரார்ரவயில் சக்கல் சக்கலராகிப் யபரான
ததைற்கராசியே நராடுகரளப் பரார்…
கடல் தைராயயே…
உன் யகராரை சனராமித் தைராண்டவத்ரதை
உருவராக்கியே இந்யதைராயனசியேரா பூகமபயமை…
நீ அழிந்து யபராவராயேராக…
நராங்கள
வரான் வீதியில் விண் கூடுகளில் பரால்வீதிப் பயேணம
தசெல்கியறராம.
எண்ணற்ற கிரைகங்கரளயும எண்ணித்தைரான்
வருகின்யறராம.
பூகமபயமை… எரிமைரலயயே…
நீங்கள…
பனிமைரலக்குள பதுங்கிக் கிடந்தைராலும
ஆழ்கடலில் அமிழ்ந்து கிடந்தைராலும
இனி…
பூமிக்குள ஆரைராய்ச்சி எனும புதுவடிவம கராண்யபராம…
பூமியின் யமைற்பரைப்பில் மைலர்ந்துளள மைலர்களராம
மைனிதை இனத்ரதைக் கராப்யபராம…
சனராமியேரால் பராதிக்கப்பட்ட மைலர்களுக்கு மைலரைஞ்செலி தசெலுத்துயவராம…
சனராமியேரால் பராதிக்கப்பட்ட மைலர்களுக்கு
'புனர்வராழ்வு' புதுவராழ்வு தைந்திடுயவராம.
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இரைராணுவ வீரைன்
ஓ…
இரைராணுவ வீரையன…!
உலகின் உயேர்ந்தை மைரல முகட்டில்
உன்… மூச்சக் கராற்று உரைராய்கிறது…
நீ…
இந்தியேத் திருநராட்டின் உயேர்ந்தை மைனிதைன்…
இந்தியேத் திருநராட்டின் உயேர்ந்தை மைரலகளில்…
நீ… உலராவுவதைரால் அல்ல…
உன் இந்தியேத் தைராயின் உயேர்விரனக் கராக்க…
உரையமைறயே உடலுடன்…
உறுதியேரான உளத்துடன்…
உன்னுயிரரைத் தைந்தைராவது…
உன் தைராயின் மைரானம கராத்திடுவதைரால்…
அரைசப் பணியில் இயேற்ரகயும, விபத்தும, யநராயும, வராழ்வின் இறுதிரயேச் தசெய்து
முடிக்கும.
இந்தை இரைராணுவ அரைசப் பணியில் வராழ்வின் இறுதிரயே வரையவற்று
தைராய்நராட்டின் நலன் கராக்கும வீரைர்கள வணக்கதிற்குரியேவர்கள.
நீ…
உயேர்ந்தை மைனிதைன்… இந்நராட்டின் உயேர்வரான மைனிதைன்…
உரனயீன்ற தைராரயே மைறந்தைராய்…
உரனயுயேர்த்தியே தைந்ரதைரயே மைறந்தைராய்…
உன் வழி வந்தைவள தைரன மைறந்தைராய்…
உன்னினியே வராரிசதைரன மைறந்தைராய்…
உன்நிரனவில் ஒளிவிடும தைராயேராம…
உயேரியே இந்தியேத் தைராரயே நிரனத்தைராய்…
உலகியல உயேர்ந்தை நராடராக நமநராடு திகழ…
உலகிற்யக ஒளிவிளக்கராய் உயேர்ந்திட…
உன்னுயிரரை தைந்தைராவது…
உயிரைரான இந்தியேத் தைராயின் மைரானம கராத்திட…
உரறபனி படர்ந்தை இமையேத்தின் குன்றுகளில்
உணர்யவராடு…
உரறபனியயேராடு யபராரைராடும பண்பராளயன…
உன்ரனப் யபராற்றுகின்யறன்…
உன்ரன நராட்டுக்குத் தைந்துவிட்டு
உறுதியேரான…
உயேர்வரான உளளத்யதைராடு வராழும
உன்னினியே குடுமபத்திரனப் யபராற்றுகின்யறராம
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இந்தியே இரைராணுவத்தின்
ஒவ்தவராரு வீரைனும நமரமைக் கராக்கின்றரார்.
நமயமைராடு வராழும இரைராணுவ வீரைனின்
'வீட்ரடக் கராப்யபராம'
இது நமைது உயேரியே கடரமை…
வராழ்க இந்தியேரா…
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ததைராட்டில் குழந்ரதைகள
ததைராட்டில் குழந்ரதைகள…
அரைசத் ததைராட்டிலில் குழந்ரதைகள…
இவர்கள…
அரைசக் குழந்ரதைகள…
செராதி எங்யக… செமையேம எங்யக…
உயேர் செராதியேரா? பிற்பட்ட செராதியேரா?
மிகவும பிற்பட்ட வகுப்பரா? சீர்மைரைபரா.
ஆதிதிரைராவிடரைரா? மைரல ஜராதியேரா?
இந்துவரா? இஸலராமைரா?
இல்ரல… இயயேச கிருஸதுவின் மைதைமைரா…
யேரார்… நீ…
நீ… செராதிக்கு அப்பராற்பட்டவன்…
மைதைத்திற்கு மைராறுபட்டவன்…
குப்ரபத் ததைராட்டிலில் கிடந்தைராய்…
இன்யறரா!
அரைசத் ததைராட்டிலில் கிடக்கின்றராய்…
செராதி, மைதை யமைராதைல்கள தவடிக்கின்ற யவரளயில்…
நீயயேரா… யவடிக்ரக பரார்ப்பராய்?…
இல்ரல… இல்ரல…
யவதைரனயில் சிரிப்பராய்…
ஆம… நீ எந்தைச் செராதியும இல்ரல… மைதைமும இல்ரல…
உன்ரன… யேராதரைராடும யசெர்க்க மைராட்டரார்கள
நீயும… எவயரைராடும யசெரைமுடியேராது…
நீதைரான்… உலகின் தைரலசிறந்தை பரடப்பு…
உன்ரனவிட… உயேர்ந்தைவர் எவருமில்ரல…
நீதைரான்… அரைசக் குழந்ரதைகள…
ஆம… அரைசக்குச் தசெராந்தைமைரான குழந்ரதைகள…
அரைச ஊழியேரைராகி… அரைச செமபளம தபறுபவர்கள
மைத்தியில்…
நீயயேரா… அரைச மூலம அடிப்பரட வராழ்ரவத்
துவக்கிவிட்டராய்…
நீங்கயள…
தகராடுத்து ரவத்தை, அரைசின் குழந்ரதைச் தசெல்வங்கள…
நீ… வளர்ந்தை பிறகு…
உனக்கு செராதி மைதை முத்திரரை குத்தை முடியுமைரா?
உனக்கு ஏற்ற துரணரயே…
உன் வழியில் தபற முடியும…
செராதி மைதைத்ரதை முறயேடித்து…
செமுதைராயேத்தில் புதிதைராய் யதைரான்றும புத்தைம புது மைலர்கயள…
நீங்கயள… வருங்கரால இந்தியேரா…
உங்களரால் வராழும இந்தியேரா…
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உங்கரளக் கராப்பராற்ற…
ஆதைரைவு தைரும உன்னதை மைனம பரடத்தை
அந்தை ஒப்பற்ற தைராய்க்கு…
நீங்கயள தசெல்வங்கள…
புதியே இந்தியேராவில் நீங்கள வளருமதபராழுது…
ததைய்வீக மைனம தகராண்ட அந்தைத் தைராயின் புகழும
உயேரும…
உலகின் உச்சியேராய் விளங்கும…
அந்தை 'தபரான் மைனத் தைராய்' நலன் கராக்க…
எல்லராம வல்ல இரறவரன வணங்குங்கள…
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அன்ரன இந்திரைரா…
தைண்ணீரில் தைளளராடும தைராமைரரையேராய் - என்
கண்ணீரில் மிதைக்குதைமமைரா கண்ணிரைண்டும
வீரைமிக்க யவங்ரகயேராக வராழ்ந்தை நீயயே - உலகில்
வியவகமிக்க இந்தியேராரவ பரடத்துவிட்டராய்
இந்தியேராரவ அறந்தைவர்கள அரனவருயமை -உன்ரன
இந்திரைராயவ இந்தியேராதவன இயேமபினயரை
உலகில் உனக்கு நிகரைரான
தைரலவர் இல்ரல…
இனியும இருக்க யபராவதில்ரல.
தைராய்நராட்டிற்கராக தைன்னுயிரரையயே ஈந்தை தைராயயே!
வணங்குகின்யறராம.
வல்லரைச நராடுகளில் பராரைதைத்ரதை - நீயும
வலிரமைமிகு யபரைரைசெராய் மைலரைரவத்தைராய்
இந்தியேராவின் நட்புதைரன தபற்றடயவ - உலகில்
இமையேமைரான நராடுகளும துடித்தைனயவ.
பல மைதைங்கள பல தமைராழிகள வராழும நராட்டில் - நீயயேரா
பலமைரான இரணப்பராக இயேங்கி வந்தைராய்
பராலங்கள ஆற்றனியல அரமைவதுயபரால் - உன்
பணிகதளல்லராம பராரைதைத்ரதை இரணத்தைதைமமைரா.
பராசெமைலர் செராந்ததைராடுத்தை தைராயயேயுன்ரன - தகராடும
பராவிகளும சூழ்ச்சியினரால் அழித்தைனயரை
பராரைதைத்து மைக்கதளல்லராம நிரலகுரலயே - நீயயே
பராரைராமைல் விண்ணுலகம தசென்றுவிட்டராய்.
இந்தியேராவில் இமையேமயபரால் இருந்தைவுன்ரன - சிறதும
இரைக்கமில்லரா அரைக்கர்களும வஞ்செகமைராய்
உடல்துரளக்கும குண்டுகளராய் உயிர்குடித்தை
ஓநராய்கள சூழ்ச்சியுளள நரியினங்கள
அன்ரனயுன்ரன நிரனத்துயமை வராழ்ந்திருந்யதைராம.
உன்னிரனயவ யபதைலித்து தைவித்திருக்யகராம
ததைய்வமைராகி வரானுலகம தசென்ற நீயும - மீண்டும
திருமபி வரை யவண்டுதமைன்று தைவமிருப்யபராம.
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எங்கரளப் பற்ற - Free Tamil Ebooks
மின்புத்தைகங்கரளப் படிக்க உதைவும கருவிகள:
மின்புத்தைகங்கரளப் படிப்பதைற்தகன்யற ரகயியலயயே ரவத்துக் தகராளளக்கூடியே பல
கருவிகள தைற்யபராது செந்ரதையில் வந்துவிட்டன. Kindle, Nook, Android Tablets
யபரான்றரவ இவற்றல் தபருமபங்கு வகிக்கின்றன. இத்தைரகயே கருவிகளின் மைதிப்பு
தைற்யபராது
4000
முதைல்
6000
ரூபராய்
வரரை
குரறந்துளளன.
எனயவ
தபருமபரான்ரமையேரான மைக்கள தைற்யபராது இதைரன வராங்கி வருகின்றனர்.
ஆங்கிலத்திலுளள மின்புத்தைகங்கள:
ஆங்கிலத்தில் லட்செக்கணக்கரான மின்புத்தைகங்கள தைற்யபராது கிரடக்கப் தபறுகின்றன.
அரவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. யபரான்ற வடிவங்களில் இருப்பதைரால், அவற்ரற
யமைற்கூறயே கருவிகரளக் தகராண்டு நராம படித்துவிடலராம.

தைமிழிலுளள மின்புத்தைகங்கள:
தைமிழில்
செமீபத்தியே
புத்தைகங்கதளல்லராம
நமைக்கு
மின்புத்தைகங்களராக
கிரடக்கப்தபறுவதில்ரல.
ProjectMadurai.com
எனும
குழு
தைமிழில்
மின்புத்தைகங்கரள தவளியிடுவதைற்கரான ஒர் உன்னதை யசெரவயில் ஈடுபட்டுளளது.
இந்தைக் குழு இதுவரரை வழங்கியுளள தைமிழ் மின்புத்தைகங்கள அரனத்தும
PublicDomain-ல் உளளன. ஆனரால் இரவ மிகவும பரழயே புத்தைகங்கள.
செமீபத்தியே புத்தைகங்கள ஏதும இங்கு கிரடக்கப்தபறுவதில்ரல.
எனயவ ஒரு தைமிழ் வராசெகர் யமைற்கூறயே
கருவிகரள” வராங்குமயபராது, அவரைரால்
இலவசெமைராகப் தபற முடியேராது.

“மின்புத்தைகங்கரளப் படிக்க உதைவும
எந்தை ஒரு தைமிழ் புத்தைகத்ரதையும

செமீபத்தியே புத்தைகங்கரள தைமிழில் தபறுவது எப்படி?
செமீபகராலமைராக பல்யவறு எழுத்தைராளர்களும, பதிவர்களும, செமீபத்தியே நிகழ்வுகரளப்
பற்றயே விவரைங்கரளத் தைமிழில் எழுதைத் ததைராடங்கியுளளனர். அரவ இலக்கியேம,
விரளயேராட்டு, கலராச்செராரைம, உணவு, சினிமைரா, அரைசியேல், புரகப்படக்கரல, வணிகம
மைற்றும
தைகவல்
ததைராழில்நுட்பம
யபரான்ற
பல்யவறு
தைரலப்புகளின்
கீழ்
அரமைகின்றன.
நராம அவற்ரறதயேல்லராம ஒன்றராகச் யசெர்த்து தைமிழ் மின்புத்தைகங்கரள உருவராக்க
உளயளராம.
அவ்வராறு உருவராக்கப்பட்ட மின்புத்தைகங்கள Creative Commons எனும உரிமைத்தின்
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கீழ் தவளியிடப்படும. இவ்வராறு தவளியிடுவதைன் மூலம அந்தைப் புத்தைகத்ரதை
எழுதியே மூல ஆசிரியேருக்கரான உரிரமைகள செட்டரீதியேராகப் பராதுகராக்கப்படுகின்றன.
அயதை யநரைத்தில் அந்தை மின்புத்தைகங்கரள யேரார் யவண்டுமைரானராலும, யேராருக்கு
யவண்டுமைரானராலும, இலவசெமைராக வழங்கலராம.
எனயவ தைமிழ் படிக்கும வராசெகர்கள ஆயிரைக்கணக்கில்
மின்புத்தைகங்கரள இலவசெமைராகயவ தபற்றுக் தகராளள முடியும.

செமீபத்தியே

தைமிழ்

தைமிழிலிருக்கும எந்தை வரலப்பதிவிலிருந்து யவண்டுமைரானராலும பதிவுகரள
எடுக்கலராமைரா?
கூடராது.
ஒவ்தவராரு வரலப்பதிவும அதைற்தகன்யற ஒருசில அனுமைதிகரளப் தபற்றருக்கும.
ஒரு வரலப்பதிவின் ஆசிரியேர் அவரைது பதிப்புகரள “யேரார் யவண்டுமைரானராலும
பயேன்படுத்தைலராம” என்று குறப்பிட்டிருந்தைரால் மைட்டுயமை அதைரன நராம பயேன்படுத்தை
முடியும.
அதைராவது “Creative Commons” எனும
மைட்டுயமை நராம பயேன்படுத்தை முடியும.

உரிமைத்தின்

கீழ்

வரும

பதிப்புகரள

அப்படி இல்லராமைல் “All Rights Reserved” எனும உரிமைத்தின் கீழ் இருக்கும
பதிப்புகரள நமமைரால் பயேன்படுத்தை முடியேராது.
யவண்டுமைரானரால் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும வரலப்பதிவுகரளக்
தகராண்டிருக்கும ஆசிரியேருக்கு அவரைது பதிப்புகரள “Creative Commons”
உரிமைத்தின் கீழ் தவளியிடக்யகராரி நராம நமைது யவண்டுயகராரளத் ததைரிவிக்கலராம.
யமைலும அவரைது பரடப்புகள அரனத்தும அவருரடயே தபயேரின் கீயழ தைரான்
தவளியிடப்படும எனும உறுதிரயேயும நராம அளிக்க யவண்டும.
தபராதுவராக புதுப்புது பதிவுகரள
உருவராக்குயவராருக்கு அவர்களது பதிவுகள
நிரறயே வராசெகர்கரளச் தசென்றரடயே யவண்டும என்ற எண்ணம இருக்கும. நராம
அவர்களது பரடப்புகரள எடுத்து இலவசெ மின்புத்தைகங்களராக வழங்குவதைற்கு
நமைக்கு
அவர்கள
அனுமைதியேளித்தைரால்,
உண்ரமையேராகயவ
தபருமபரான்ரமையேரான
மைக்கரளச்
தசென்றரடயும.
புத்தைகங்கள படிப்பதைற்குக் கிரடக்கும

அவர்களது
பரடப்புகள
வராசெகர்களுக்கும
நிரறயே

வராசெகர்கள ஆசிரியேர்களின் வரலப்பதிவு முகவரிகளில் கூட அவர்களுரடயே
பரடப்புகரள யதைடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலராம. ஆனரால் நராங்கள வராசெகர்களின்
சிரைமைத்ரதைக் குரறக்கும வண்ணம ஆசிரியேர்களின் சிதைறயே வரலப்பதிவுகரள
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ஒன்றராக இரணத்து ஒரு முழு மின்புத்தைகங்களராக உருவராக்கும யவரலரயேச்
தசெய்கியறராம.
யமைலும
அவ்வராறு
உருவராக்கப்பட்ட
புத்தைகங்கரள
“மின்புத்தைகங்கரளப் படிக்க உதைவும கருவிகள”-க்கு ஏற்ற வண்ணம வடிவரமைக்கும
யவரலரயேயும தசெய்கியறராம.
FreeTamilEbooks.com
இந்தை வரலத்தைளத்தில்தைரான் பின்வரும வடிவரமைப்பில் மின்புத்தைகங்கள கராணப்படும.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்தை வரலதைளத்திலிருந்து யேரார் யவண்டுமைரானராலும மின்புத்தைகங்கரள இலவசெமைராகப்
பதிவிறக்கம(download) தசெய்து தகராளளலராம.
அவ்வராறு
பதிவிறக்கம(download)
தசெய்யேப்பட்ட
யவண்டுமைரானராலும இலவசெமைராக வழங்கலராம.

புத்தைகங்கரள

யேராருக்கு

இதில் நீங்கள பங்களிக்க விருமபுகிறீர்களரா?
நீங்கள
தசெய்யேயவண்டியேததைல்லராம
வரலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகரள

தைமிழில்

எழுதைப்பட்டிருக்கும

எடுத்து, அவற்ரற LibreOffice/MS Office யபரான்ற wordprocessor-ல் யபராட்டு ஓர்
எளியே மின்புத்தைகமைராக மைராற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும.
அவ்வளவுதைரான்!
யமைலும சில பங்களிப்புகள பின்வருமைராறு:
ஒருசில பதிவர்கள/எழுத்தைராளர்களுக்கு அவர்களது பரடப்புகரள “Creative
Commons” உரிமைத்தின்கீழ் தவளியிடக்யகராரி மின்னஞ்செல் அனுப்புதைல்
தைன்னரார்வலர்களரால்
தைரைத்ரதையும பரியசெராதித்தைல்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தைகங்களின்

உரிரமைகரளயும

யசெராதைரனகள முடிந்து அனுமைதி வழங்கப்பட்ட தைரைமைரான மின்புத்தைகங்கரள
நமைது வரலதைளத்தில் பதியவற்றம தசெய்தைல்
விருப்பமுளளவர்கள
freetamilebooksteam@gmail.com
மின்னஞ்செல் அனுப்பவும.

எனும

முகவரிக்கு

இந்தைத் திட்டத்தின் மூலம பணம செமபராதிப்பவர்கள யேரார்?
யேராருமில்ரல.
இந்தை வரலத்தைளம முழுக்க முழுக்க தைன்னரார்வலர்களரால் தசெயேல்படுகின்ற ஒரு
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வரலத்தைளம ஆகும. இதைன் ஒயரை யநராக்கம என்னதவனில் தைமிழில் நிரறயே
மின்புத்தைகங்கரள
உருவராக்குவதும,
அவற்ரற
இலவசெமைராக
பயேனர்களுக்கு
வழங்குவதுயமை ஆகும.
யமைலும
இவ்வராறு
உருவராக்கப்பட்ட
மின்புத்தைகங்கள,
ஏற்றுக்தகராளளும வடிவரமைப்பில் அரமையும.

ebook

reader

இத்திட்டத்தைரால் பதிப்புகரள எழுதிக்தகராடுக்கும ஆசிரியேர்/பதிவருக்கு என்ன
லராபம?
ஆசிரியேர்/பதிவர்கள
இத்திட்டத்தின்
மூலம
எந்தைவிதைமைரான
ததைராரகயும
தபறப்யபராவதில்ரல. ஏதனனில், அவர்கள புதிதைராக இதைற்தகன்று எந்தைஒரு
பதிரவயும எழுதித்தைரைப்யபராவதில்ரல.
ஏற்கனயவ அவர்கள எழுதி தவளியிட்டிருக்கும பதிவுகரள எடுத்துத்தைரான் நராம
மின்புத்தைகமைராக தவளியிடப்யபராகியறராம.
அதைராவது
அவரைவர்களின்
வரலதைளத்தில்
இந்தைப்
பதிவுகள
அரனத்தும
இலவசெமைராகயவ கிரடக்கப்தபற்றராலும, அவற்ரறதயேல்லராம ஒன்றராகத் ததைராகுத்து
ebook reader யபரான்ற கருவிகளில் படிக்கும விதைத்தில் மைராற்றத் தைரும யவரலரயே
இந்தைத் திட்டம தசெய்கிறது.
தைற்யபராது மைக்கள தபரியே அளவில் tablets மைற்றும ebook readers யபரான்ற
கருவிகரள நராடிச் தசெல்வதைரால் அவர்கரள தநருங்குவதைற்கு இது ஒரு நல்ல
வராய்ப்பராக அரமையும.
நகல் எடுப்பரதை அனுமைதிக்கும வரலதைளங்கள ஏயதைனும தைமிழில் உளளதைரா?
உளளது.
பின்வரும தைமிழில் உளள வரலதைளங்கள நகல் எடுப்பதிரன அனுமைதிக்கின்றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வராறு ஒர் எழுத்தைராளரிடம Creative
பரடப்புகரள தவளியிடுமைராறு கூறுவது?
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Commons

உரிமைத்தின்

கீழ்

அவரைது

இதைற்கு பின்வருமைராறு ஒரு மின்னஞ்செரல அனுப்ப யவண்டும.
<துவக்கம>
உங்களது வரலத்தைளம அருரமை [வரலதைளத்தின் தபயேர்].
தைற்யபராது படிப்பதைற்கு உபயயேராகப்படும கருவிகளராக Mobiles மைற்றும பல்யவறு
ரகயிருப்புக் கருவிகளின் எண்ணிக்ரக அதிகரித்து வந்துளளது.
இந்நிரலயில் நராங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும வரலதைளத்தில்,
பல்யவறு தைமிழ் மின்புத்தைகங்கரள தவவ்யவறு துரறகளின் கீழ் யசெகரிப்பதைற்கரான
ஒரு புதியே திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளயளராம.
இங்கு யசெகரிக்கப்படும மின்புத்தைகங்கள பல்யவறு கணிணிக் கருவிகளரான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
யபரான்றவற்றல் படிக்கும வண்ணம அரமையும. அதைராவது இத்தைரகயே கருவிகள
support தசெய்யும odt, pdf, ebub, azw யபரான்ற வடிவரமைப்பில் புத்தைகங்கள
அரமையும.
இதைற்கராக நராங்கள உங்களது வரலதைளத்திலிருந்து பதிவுகரள
தபற விருமபுகியறராம. இதைன் மூலம உங்களது பதிவுகள
உலகளவில் இருக்கும வராசெகர்களின் கருவிகரள யநரைடியேராகச் தசென்றரடயும.
எனயவ உங்களது வரலதைளத்திலிருந்து பதிவுகரள பிரைதிதயேடுப்பதைற்கும அவற்ரற
மின்புத்தைகங்களராக மைராற்றுவதைற்கும உங்களது அனுமைதிரயே யவண்டுகியறராம.
இவ்வராறு உருவராக்கப்பட்ட மின்புத்தைகங்களில் கண்டிப்பராக ஆசிரியேரைராக உங்களின்
தபயேரும மைற்றும உங்களது வரலதைள முகவரியும இடமதபறும. யமைலும இரவ
“Creative Commons” உரிமைத்தின் கீழ் மைட்டுமதைரான் தவளியிடப்படும எனும
உறுதிரயேயும அளிக்கியறராம.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள எங்கரள பின்வரும முகவரிகளில் ததைராடர்பு தகராளளலராம.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
நன்ற.
</முடிவு>
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யமைற்கூறயேவராறு
ஒரு
மின்னஞ்செரல
உங்களுக்குத்
ததைரிந்தை
அரனத்து
எழுத்தைராளர்களுக்கும அனுப்பி அவர்களிடமிருந்து அனுமைதிரயேப் தபறுங்கள.
முடிந்தைரால் அவர்கரளயும “Creative Commons
வரலதைளத்தில் பயேன்படுத்தைச் தசெரால்லுங்கள.

License”-ஐ

அவர்களுரடயே

கரடசியேராக
அவர்கள
உங்களுக்கு
அனுமைதி
அளித்து
அனுப்பியிருக்கும
மின்னஞ்செரலfreetamilebooksteam@gmail.com
எனும
முகவரிக்கு
அனுப்பி
ரவயுங்கள.
ஓர் எழுத்தைராளர் உங்களது உங்களது யவண்டுயகராரள மைறுக்கும பட்செத்தில்
என்ன தசெய்வது ?

அவர்கரளயும அவர்களது பரடப்புகரளயும அப்படியயே விட்டுவிட யவண்டும.
ஒருசிலருக்கு அவர்களுரடயே தசெராந்தை முயேற்சியில் மின்புத்தைகம தையேராரிக்கும
எண்ணமகூட இருக்கும. ஆகயவ அவர்கரள நராம மீண்டும மீண்டும ததைராந்தைரைவு
தசெய்யேக் கூடராது.
அவர்கரள அப்படியயே விட்டுவிட்டு அடுத்தைடுத்தை எழுத்தைராளர்கரள யநராக்கி நமைது
முயேற்சிரயேத் ததைராடரை யவண்டும.
மின்புத்தைகங்கள எவ்வராறு அரமையே யவண்டும?
ஒவ்தவராருவரைது வரலத்தைளத்திலும குரறந்தைபட்செம நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள
கராணப்படும. அரவ வரகப்படுத்தைப்பட்யடரா அல்லது வரகப்படுத்தைப் படராமையலரா
இருக்கும.
நராம அவற்ரறதயேல்லராம ஒன்றராகத் திரைட்டி ஒரு தபராதுவரான தைரலப்பின்கீழ்
வரகப்படுத்தி மின்புத்தைகங்களராகத் தையேராரிக்கலராம. அவ்வராறு வரகப்படுத்தைப்படும
மின்புத்தைகங்கரள பகுதி-I பகுதி-II என்றும கூட தைனித்தைனியயே பிரித்துக்
தகராடுக்கலராம.
தைவிர்க்க யவண்டியேரவகள யேராரவ?
இனம, பராலியேல் மைற்றும வன்முரற யபரான்றவற்ரறத் தூண்டும வரகயேரான பதிவுகள
தைவிர்க்கப்பட யவண்டும.

எங்கரளத் ததைராடர்பு தகராளவது எப்படி?
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நீங்கள பின்வரும முகவரிகளில் எங்கரளத் ததைராடர்பு தகராளளலராம.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus:

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளளவர்கள யேரார்?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin
Arun

alagunambiwelkin@fsftn.org

arun@fsftn.org

இரைவி

Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உங்கள பரடப்புகரள தவளியிடலராயமை
உங்கள பரடப்புகரள மின்னூலராக இங்கு தவளியிடலராம.
1. எங்கள திட்டம பற்ற - http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தைமிழில் கராதணராளி

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

2. பரடப்புகரள யேராவரும பகிரும உரிரமை தைரும கிரியயேட்டிவ் கராமைன்ஸ உரிமைம
பற்ற கிரியயேட்டிவ் கராமைன்ஸ உரிரமை - ஒரு அறமுகம
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
உங்கள விருப்பரான கிரியயேட்டிவ் கராமைன்ஸ உரிமைத்ரதை இங்யக யதைர்ந்ததைடுக்கலராம.
http://creativecommons.org/choose/
3. யமைற்கண்டவற்ரற பரார்த்தை / படித்தை பின், உங்கள பரடப்புகரள மின்னூலராக
மைராற்ற
பின்வரும தைகவல்கரள எங்களுக்கு அனுப்பவும.
நூலின் தபயேர்
நூல் அறமுக உரரை
நூல் ஆசிரியேர் அறமுக உரரை
உங்கள விருப்பரான கிரியயேட்டிவ் கராமைன்ஸ உரிமைம
நூல் - text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடிவங்களில். அல்லது
வரலப்பதிவு / இரணயே தைளங்களில் உளள கட்டுரரைகளில் ததைராடுப்புகள (url)
இவற்ரற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னஞ்செல் அனுப்பவும.
விரரைவில் மின்னூல் உருவராக்கி தவளியிடுயவராம.
——————————————————————
————————
நீங்களும மின்னூல் உருவராக்கிட உதைவலராம.
மின்னூல் எப்படி உருவராக்குகியறராம? 99

தைமிழில் கராதணராளி - https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதைன் உரரை வடிவம ஆங்கிலத்தில் - http://bit.ly/create-ebook
எங்கள மின்னஞ்செல் குழுவில் இரணந்து உதைவலராம.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்ற !

100

