கடற் கரைச் சுவடுகள்
சூழலியலுக்ககற் ப….!

கடற் கரைச் சுவடுகள் – நூரைப் பற் றி

“கடற் கரைச்
சுவடுகள் ”,
இங் கு
பதிக்கப் பட்டிருக்கும்
சுவடுகள்
அரைத்தும் கால நிரலக்ககற் ப, சமுதாய சூழலியலுக்ககற் ப, எம் மை
ஓட்டத்திற் ககற் ப உருவாைரவகய.

எம் பதிவுகளில் சில வடுக்களாகவும் , சில காயங் களாகவும் இருக்கலாம் .
அரவ அரைத்தும் வாசகை்கரள பபாருத்தகத. காயங் கள் மரறந்துவிடும் ,
ஆைால் வடுக்கள் ?

முழுரமயாய் கநாட்டமிடுங் கள் எம் எழுத்துச் சுவடுகள் அரைத்ரதயும் .
கடற் கரை அரலகரள கநாட்டமிடுவது கபால் . நிச்சயம் எம் சுவடுகள் தங் கள்
மைதிலும் பதியும் எை்ற நம் பிக்ரகயில் ….

நவீை் ைாஜ் தங் ககவல்

கடற் கரைச் சுவடுகள் – ஆசிைியை் பற் றி
நாை் நவீை் ைாஜ் தங் ககவல் , கசலம் மாவட்டம் ஆட்ரடயாம் பட்டி
கிைாமத்ரத பூை்வீகமாய் பகாண்டவை். இது எைது மூை்றாவது புத்தகம் . எைது
முதல் புத்தகம் “வகுப் பரறச் சாைை் கள் ”மற் றும் இைண்டாம் புத்தகம்
“எழுதுககாலின் ஓவியம் ”எை்னும் நூல் களுக்கு உங் களிை் அளப் பைியா
ஆதைரவ கண்டு உள மகிழ் கிகறை். எைது மூை்றாவது நூலுக்கும் தங் களது
கமலாை ஆதைரவ எதிை்பாை்கிகறை்.
வகுப் பரறச் சாைல் கள் – http://freetamilebooks.com/ebooks/vagupparai-saralgal/
எழுதுககாலிை் ஓவியம் - https://freetamilebooks.com/ebooks/ezhuthukolin-oviyam/
கவிரதகள் எழுதுவது மட்டுமிை்றி அரத காபைாளியாகவும்
இரணயதளத்தில் பதிகவற் றம் பசய் து வருகிகறை். அந்த அரலவைிரசக்கும்
தங் களிை் கமலாை ஆதைரவ கவண்டுகிகறை்.
எங் கும் தமிழ் – https://www.youtube.com/channel/UCJ71MmTbdtwTG8AzraXOZZA
எை்ரை பதாடை்பு பகாள் ள – 8148266328
மிை்ைஞ் சல் அனுப் ப – naveenrajthangavel@gmail.com

காப் புைிரமத் தகவை்

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

நூலில் எந்த ஒரு மாறுதலும் பசய் ய அனுமதியில் ரல எை்ற
நிபந்தரையிை் கீழ் பதிப் புைிரம வழங் கப் படுகிறது.

இதரை விரலயில் லாமல் விநிகயாகிக்ககவா, அச்சிட்டு பவளியிடும்
பசலவிரை ஈடுகட்டும் விதமாக கட்டணம் வசூலித்து விற் பரை பசய் யகவா
முழு உைிரம வழங் கப் படுகிறது.

You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work; to
make commercial use of the
work
Under the following conditions:
Attribution — You must attribute the work in the manner specified by
the author or licensor (but
not in any way that suggests that they endorse you or your use of the
work).
No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this
work.

சமை்ப்பணம்
காகிதங் கள் தந்த மைங் களுக்கும் ;
எழுதுககால் தந்த உரழப் பாளிக்கும் ;
பமாழி தந்த தமிழுக்கும் ;
கருத்துக்கள் தந்த சமூகத்திற் கும் ;
ஊக்கம் தந்த நண்பை்களுக்கும் ;
பரடக்கும் ஆற் றல் தந்த இரறவனுக்கும் ;
பிரழகள் திருத்தி தந்த கவிஞருக்கும் ;
இத்பதாகுப் பிரை அை்பிைால் சமை்ப்பிக்கிகறை்….!

அன்புத் தமிகே
சித்திைம் அடி நீ எைக்கு….
சத்திைம் அடி நாை் உைக்கு….
பசந்தமிகழ நீ எைக்கு - அதை்
சந்தம் அடி நாை் உைக்கு….
தமிகழ…...!!!

ரதப் பபாங் கை்
பாைம் பைிய பட்டாரடரய புத்தாரடயாய் உடுத்தி
நட்சத்திை தரலவனுக்கு மாரலயிட்டு
‘ககா’ பவனும் கசாதைனுக்கு கங் கணம் கட்டி
உழவு நிலத்தில் அடுப் ரப மூட்டி
குயவைிை் பாண்டத்ரத அதை்கமல் ரவத்து
பச்சைிசியும் , பவல் லமும்
நீ கைாடு ஏலக்காயும் கசை்த்து
பபாங் கி வரும் சமயத்தில்
கருங் கரும் ரப கட்டியரணத்து
“பபாங் ககலா பபாங் கல் ”
எை சுற் றமும் நட்பும் புரடசூழ
இைிகத துவங் குகிறது எம் இைத்திை் திருவிழா…...!!!

நீ ைின்றி அரமயாது உைகு
நீ ைிை்றி அரமயாது உலகு
எைில்
நீ யிை்றியும் அரமயாது உலகு
எனும்
உண்ரமரய உணை்வாய் கதாழா….!
சட்டம் கண் இருட்டரறயில்
ஏற் றப் பட்ட சுடை்விளக்கும்
திறை் இல் லா தூண்டுககாலால்
அரைத்பதைிய பட்டைகவ….!
எவை் மீது குற் றம் பசால் ல
எதிைணியும் கரு கதட
விரளவுகள் யாபதாை்ரறயும்
அரைகுரறயாய் ஒளிபைப் ப
எதிை்காலம் விைவுகிறது
இைிகமலும் எை் பசய் ய….?
நம் முப் பாட்டை் தந்தரத
நம் பாட்டை் தவற விட்டாை்
நம் பாட்டை் தந்தரத
நாமும் தவற விட்கடாம் - எை் பசய் கவாம்
நம் கபைை் வந்து ககட்டால் - எை் பசய் கவாம்
ஆயுதம் இை்றி ஓை் அறப் கபாை் பசய் கவாம்
மண்பவட்டியும் ககாடைியும் முை்ைிறுத்தி
பநடுஞ் சாரலகள் கபால் நீ ை் சாரலகள்

அரமத்தருளி
வற் றா நதிகரள ஒை்றிரணத்து
நம் முப் பாட்டை் தந்தரத
மீட்டருளி
நம் கபைனுக்கும் கபத்தியருக்கும் தந்திடுகவாம் …...!!!

நாட்கள் தள் ளி விட்டது
அலுவல் முடிந்து,
அசதியாய் வந்தவரை;
அை்பால் அைவரணத்து;
ஆரசயாய் தழுவிவிட்டு;
இரளப் பாற இடம் பகாடுத்து
உணவருந்த எரம அரழத்து
எைக்குப் பிடித்த கதாரசரய - நீ
சூடாய் பைிமாற
நாை் எடுத்து ஊட்டிவிட - நீ யும் தடுத்துவிட்டாய் ….!
“உள் ளிருக்கும் உயிருக்கு சுடும் ” எை்று கூறி
சூைியரைக் கண்ட அல் லி கபால் பவட்கப் படுகிறாய் …...!
நாட்கள் தள் ளிப் கபாவரத
பசால் லாமல் பசால் லி விட்டாய் நீ யும் …...!
பசால் லாமல் புைிந்து பகாண்கடை் நானும் …...!
ஆைந்தம் நீ ைாய் பபருக்பகடுக்க
ஆைத் தழுவிகைை் நம் உயிரையும் கசை்த்து….!
கமகங் கள் பபயை்த்பதடுத்து
படுக்ரககள் பசய் தளிக்க எண்ணிகைை்….!
அதை் ஈைப் பதமும் உை்ரை
நிந்தரைக்குள் ளாக்கும் எை்பதால் ….
எை் மடியிரை உை் தரலயரண ஆக்கிகைை்
நம் உயிை் உை் மடியில் தவழும் வரை
இைி நீ கய எை் முதல் கசயாவாய் ……!!!
வசன் கதடை்

ஆை்ப்பைிக்கும் ஆழியிகல
வாபைழும் அரலகரள
ஆைத்தழுவி
தளம் அரமத்து
கலம் எழுப் பி
சபை் கமற் பகாள் கிகறை்….
தமிழை் கதசம் தைில்
தமிழை் வசை் கதடி….!!!

கசட்ரடகள்
சிை்ைஞ் சிறு கசட்ரடகள் பசய் து
எம் (மைக்) ககாட்ரடயில் அமை்ந்துவிட்டாய் …...!
பசய் யும் கசட்ரடகரள நிறுத்திவிடினும்
எம் ககாட்ரடரய விட்டு பவளிகயறிவிடாகத…...!!!

அைசியை் சதி
இந்த பூமியும்
இல் லாமல் கபாகட்டும்
இரறவா நீ உண்ரமயில்
இல் ரல எை்பதால் …...!
உை் கண்பணதிகை
எத்தரைகயா சூழ் சசி
் கள்
உலகமயமாதரல கநாக்கி
எத்தரைகயா அைசியல் நகை்வுகள் ….!
ஒரு சிலை் வாழ
பல நூறு மக்கள் சுைண்டப் படுவது ஏை்…...?
ஒரு கதச வளை்ச்சிக்கு
பல கதசங் கள் வீழ் த்தப் படுவது ஏை்…...?
எை்(ம் ) இைம் வீழ் த்தப் பட்ட
தருணந்தைில் - அரத
ஏபதை்று அறியா
பருவத்தில் இருந்கதை்….!
இை்று கண்களால் காண்கிகறை்
‘சிைிய’ மக்களிை் நிரல கண்டு
இைத்தங் கள் ஆறாய் ஓடுகிறது
சடலங் கள் குவியலாய் கிடக்கிறது…...!
இதுதாை் “உலகமயமாதகலா” …...?
அம் மக்களிை் நிரல கண்டு - எம்
கண்களில் நீ ைல் ல ைத்தம் வழிகிறது
அம் மழரலகளிை் சடலம் கண்டு - எம்

இதயமும் பசயல் இழக்கிறது…...!
இைி ஒரு யுத்தம் காணும்
சக்தி எை்னுள் இல் ரல….!!
அப் படிபயாரு நிரலபயைில்
எை்னுயிை் முதலாய் பிைியட்டும் ….!!!

கவிரத படிப் பதற் கு
திைம் ஒரு கவிரத
படித்திடகவ ஆரச…...!
திைம் ஒரு பாை்ரவ
கண்கணாடு கண்கநாக்க….!
எை் இச்ரசகளும் பவற் றிககள…...!!!!

எதிை்பகாள் ளப் கபாகும் அழிவு
மழவை் நாட்டு பசாந்தங் ககள
விண்ரண முட்டும் வானூை்திரய
வியந்து பாை்ப்பதை் காைணம் யாகதா…...!
நீ விை் வியந்திருக்கும் தருணந்தைில்
நம் மண்ரண திருட வந்து விட்டாை்
‘வளை்ச்சி’ எை்னும் பபயரைச் பசால் லி
நம் ரம ஆளும் வியாபாைி….!
மிை்னும் தங் கத்திை் தகப் பைது - ரகயில்
சிக்கா பாத ைசத்திை் கசாதைைது
‘பவண் பபாை்’ எை்னும் பபயரும் அது
மழநாட்டு மண்ணில் நீ க்கமற நிரறந்தது…...!
இவ் வளம் எடுத்துக் பகாணற,
மழநாடு முதல் தரலநகை் வரை
பறக்கும் சாரலகள் ….!
பல் லாண்டுகள் முடங் கிக்கிடந்த வானூை்தி…...!
வாகை பநைிசல் இல் லா
இைட்ரட அடுக்கு கமம் பாலம் இை்னும் பல….!
விழித்துக் பகாள் வீை் - எம்
மழநாட்டு பசாந்தங் ககள…...!
இல் ரலகயல்
மருத நாடும் ஆகும் அதிவிரைவாய்
பாரலயிை் நாடாய் ….

மழவை் நாட்டு வளங் கரள
நம் அடுத்த தரலமுரறக்கும்
எடுத்தளிப் கபாம் - நம்
முை்கைாை் தந்த பசாத்துக்கரள
பிை்கைாருக்கும் விட்டுச்பசல் கவாம் …...!!!

அடங் க மறுக்கும் தாகம்

எை்று அடங் கும் எம் தாகம் ,
கவிகயா, கட்டுரைகயா
பபயை் பலரககயா
எங் கு அவள் பபயை் இருப் பினும்
காண தவிக்கிறது எம் கண்கள் …...!
காபணாளிகயா, வாபைாலிகயா
எங் கு அவள் குைல் ககட்பினும்
ககட்க தவிக்கிறது எம் பசவிகள் …...!
எழுதுககால் ரகயிலிருந்து
காகிதகமா, குறிப் கபகடா
எது கிரடப் பினும் அவள் புகழ்
எழுத தவிக்கிறது எை் கைங் கள் …...!
ரகபயாப் பம் இட கவண்டி
எக்ககாப் பு எை் முை் இருப் பினும்
அவள் பமாழிரயகய
தீட்டத்தவிக்கிறது எை் விைல் கள் …...!
உண்ண ஊணும் , பருக நீ ரும்
இருந்திடினும் ; இல் லாவிடினும்
அவள் வாை்த்ரதகரள மட்டுகம
உரைக்க தவிக்கிறது உதடுகள் …...!
எை் ஐம் புலை்களும் தவிக்கிறது
பசங் குருதி துடிக்கிறது…...!

எை்று அடங் கும் எை் தாகம்
தமிழிை் கமல் பகாண்ட கமாகம் …...!!!

பணம்
மதிப் பில் லா காகிதத்தில் சாயம் பூச
மதிப் புக்கூட்டப் பட்டுவிட்டது - ‘பணம் ’ எை்று….!
கதசத்திற் கு கதசம்
புதிய பைிமாணம் - பபயை்களால் ….
நாட்டிற் கு நாடு
புதிய அளவீடு - மதிப் புக்களால் ….
இை்றுவரை கண்டதில் ரல
குப் ரபத் பதாட்டிகளிலும்
ஏரழ வீடுகளிலும்
எை்பறாரு கதசம்
சமதை்ம
பபாருளாதாை தை்நிரறவரடகிை்றகதா
அை்கற பணம் பவற் றுக் காகிதம் ……!!!

காதை் இைக்கணம்
அைிரவகய,
நீ அனுப் பிய தூதிரை
படித்துவிட்கடை்; மைமகிழ் ந்கதை்
தமிழ் இலக்கணமறியா உை்ைிடத்தில் - காதல்
இலக்கியம் எதிை்பாை்ப்பதில் அை்த்தமில் ரல
இருப் பினும் ,
சந்திப் பிரழகள் திருத்திவந்தால்
சந்தித்த சந்திப் பிலிருந்து
புது காதல் இலக்கணம் பதாடங் கி ரவப் கபாம் …...!!!

வளியின் விழி
அகக்கண்ணிற் கு எட்டா
இப் பிைபஞ் சம் தைில் - ஒரு
அண்டம் கபைண்டமாய் - அதில்
அணுவிை் துகள் களாய்
நாம் இருக்க
அரைவரையும் இரணக்கிறது
வாயுவிை் கைங் கள் …...!
மிை்ைணு யுகந்தரை
பரடத்து விட்டாை் மைிதை் - ஆதலால்
பழரமயில் வாழ் ந்தவை்
புதுரமரய வைகவற் கிறாை் - அதை்
விரளவுகள் அறியாமல்
இறுதியாய் எண்ணித் தவிக்கிறாை்…...!
சில அங் குல உயைம் தாை்
கபைண்டமும் அதனுள் அடக்கம்
இப் புவிதைில் ஆழியும் அரல வீச மறக்கலாம் ;
மைிதை் அரலகபசி பயை்படுத்த மறப் பதில் ரல…...!
மைித வாழ் வில்
அரலகபசி ஓை் அங் ககமா…...?
காந்த அரலகள் பகாண்டு
இயங் கும் அரலகபசியில்
ஆபத்துகள் ஆயிைம்
இரத அறிவாைா மைிதை்……?
சூழ் ந்திருக்கும் வளிதைில்

கவதியல் கூற் கற உள் ளது எை்கிறாை் - மைிதை்
ஏகைா எை் விழிகளுக்கு மட்டும்
யாகைா ஒருவைிை் மிை்ைணுத் தகவல் பதைிகிறது…...!
பதாழில் நுட்பம் பதைிந்தவை்
வளியிை் துரணகயாடு
உை் தைியுைிரமரய
பாை்ரவயிடுகிறாை் அனுமதியிை்றி…...!
கதரவப் படும் எைிை்
தைவிறக்கமும் பசய் கிறாை்
இப் புவிதைில் எவை் ஒருவைிை்
தகவலும் பாதுகாப் பாைது அை்று…...!
மிை்ைணு யுகந்தைில் - அரலகபசி
அரலவைிரச மாற் றும் கருவி அல் ல
உை் தகவரல விற் கும்
கள் ளச் சந்ரத…...!
உை் அரலகபசியிை்
முகவைி கபாதும்
உை் தகவல் கள் அரைத்தும்
பதாழில் நுட்ப வாதியிை் உடரமயாகும் …...!
வளியில் ஆயிைம் விழிகள்
உம் ரம கநாக்குகிை்றை
கவைம் சிதறிைால் - நீ யும்
வாழ் விை் வலிகரள சந்திக்கலாம் …...!
அரலவைிரச விடுத்து - ஆழியிை்
அரலவைிரசரய பாை்ரவயிடுங் கள்
அகிலம் தைில் அரமதி பைவ
அடித்தளம் இடுங் கள் …...!
வளியிை் விழிகள்

அரமதி பகாள் ளட்டும்
மக்கள் வதைங் களில்
மகிழ் சசி
் பபருகட்டும் …...!!!

அசை் நிறம்
எம் எழுத்துக்கரள
வண்ணங் களால் தீட்டகவ
எண்ணம் பகாள் கிகறை்…...!
ஏகைா, எம் எழுத்துக்கள் யாவும்
கருரம பகாள் ளகவ
விருப் பம் பகாள் கிை்றை…...!
வண்ணங் களிை் அசல் நிறம்
கருரம எை்பதால் …...!!!

இயற் ரககய இைக்கம் பகாள்
இரம மூட மறுக்கிறது
இயற் ரகயும்
இடம் தை மறுக்கிறது….
எம் கதகம் மட்டும்
ஓய் வு பகாள் ளகவ தவிக்கிறது…...!!
எை் பசய் கவை்,
இடம் கதடி அரலகிகறை்
எை்றும்
அை்ரப கதடுவது கபால் ….
இயற் ரககய இைக்கம் பகாள்
ஒரு பபாழுது
ஆழமாய் உறங் கி ஏழகவ…...!
- கவண்டுகிகறை்…...!!!

மகள்
எை் வீட்டு இளவைசிரய அைசியாக்கி
இளவைசி பட்டத்ரத தைதாக்கியவள் ….!
எை் காதலிை் சாட்சி அவள் …...!
எம் உயிைணுவிை் ஓவியம் அவள் …...!
எை்ைவளிை் மறு உருவம் அவள் …...!
எம் தாயிை் மறுபிம் பம் அவள் …...!
அவகள எை் அருரம மகள் …...!
இைி,
எம் ரம வழிநடத்த தரலவை் கதரவ இல் ரல
அவள் கட்டரளகள் கபாதும் …...!
விரளயாட ரமதாைங் ககளா எதிைிககளா கதரவ இல் ரல
அவகளாடு இருக்கும் உப் பைிரககள் கபாதும் …...!
ககட்பதற் கு இைிய காைங் கள் கதரவ இல் ரல
அவளிை் மழரல பமாழி கபாதும் ……!
எை் உலகம் அவகளாடு
எை் துரண கபாதும்
அவள் துரணகயாடு கபாகும் வரை…!!!

பேரமயானவன்
மாறிவரும் உலகம்
வளை்ந்து வரும் பதாழில் நுட்பம்
சமூக வளை்ச்சி
நாகைிக மாற் றம்
இரவ யாவும் இருந்தும்
பழரமயாைவை் ‘நாை்’ …...!
மைங் களிடம் காகிதம் வாங் கி
கமகங் களிடம் மரழத்துளி வாங் கி
மயிலிடம் கபைா வாங் கி
பதிவஞ் சல் அனுப் பும்
பழரமயாைவை் ‘நாை்’......!!!

சந் திைிரககய கதயாகத

சந்திைிரககய கதயாகத….
பணியிை் நிை்பந்தகமா எை்ைகவா
உை்ரை ைசிக்க
அணுவளவும் கநைமில் ரல
உை்ரைச் பசதுக்க
எந்தை் பமாழிகளிலும்
வாை்த்ரதகள் இல் ரல…...!
இரு ஈகைழு திைங் கள் கழித்து
மீண்டு வருகவை்
உை்ரை சந்திக்க கநைபமாதுக்கி
எம் கவி பகாண்டு
உரை பசதுக்கி…...!!!

கவண்டுகிகறன்
காதல் தூதனுப் பி கை்ைியவள்
காத்திருக்க
மங் கள கததி ஒை்னு எதிை்பாை்த்து
விழித்திருக்க
மை்ைவை் நாை் எை்று முடிவுகட்டி
மாங் கல் யம் முடித்துவிட்டால்
இதயத்தில் …...!
கை்ைிக் காதல்
பூத்துக்குலுங் க
அவள் அருகில் நாகைா
எை்ைருகில் அவகளா
வந்தமை எை் இதயம் மட்டும்
எகிறிடுச்சு இதயத்துடிப் பு 200க்கு…...!
புதிய உணை்வுதாை் - எை்
பசய் வது விரும் புகிறது இதயம் …...!
சட்படை்று ரகரய பிடித்து
பசல் லமாய் நடந்துவை
பட்படை்று தட்டிவிட்டு
பாசாங் காய் ஊடல் பகாள் கிறாள் …...!
ஊடல் இல் ரலகயல் காதலும் காதல் இல் ரலகய……!
இைசிக்கிகறை் அணுவணுவாய்
உை் தரல முடி கரளயும் அழகு முதல்
நீ எச்சில் விழுங் கும் அழகு வரை…...!

மங் ரகயவள் மடியிைிகல
மணிக்கணக்காய் கிடக்ககவ கவண்டுகிகறை்…...!
சட்படை்று பசால் லிவிட்டாய்
முடியாது எை்று
நாை் ஏற் கிகறை்
எைினும் , எை்னுள் இருக்கும்
உை் இதயம் ஏற் க மறுக்கிறது
கருரண காட்டுவாயாக அை்கப…...!
சிகலரட காைணம் கூடாது
கருரண காட்டுவாயாக அை்கப…...!!!

தற் காை வாக்கு
ஔரவ அவள் வாக்கிரைகய
அவள் கபைை் - நாை்
நிை்று திருத்துகிகறை்;
தற் காலம் ஏற் றதுகபால் …...!
“இளரமயிை் கை் ”
எை்பரதகய
“இளரமயிை் உள் ளம் கை் ”
அஃதாற் றிை்
“முதுரமகய கை் ” ......!!!

கரைஞைின் மரறவு
எத்தரைகயா இைங் கற் பாக்கரள
எழுதியவை் நீ ங் கள் …...!
ஏகைா, உங் கள் இைங் கற் பாரவ
எழுத நிரைக்ரகயில்
தமிழ் அை்ரையிடம் வாை்த்ரதகளில் ரல
எை்ைிடம் துணிச்சல் இல் ரல…...!
தமிழுக்கும் , தமிழை் கதசத்திற் கும்
நீ வீை் ஆற் றிய பணிகள்
எண்ணில் அடங் காதரவ;
முற் கபாக்காைரவ……!
உம் பகாள் ரககளில் நாட்டமில் லாதவை் - நாை்
இருப் பினும் ஒை்கறா இைண்கடா உடை்படலாம் …...!
எைினும் நாை் மதிக்கும்
தரலவை் நீ ங் கள் ……!
ஓய் வறியா சூைியகை
மண்ணுலகம் விட்டு விண்ணுலகம் பசை்றுள் ளை
ீ ்
இைிகயனும் ஓய் பவடுங் கள்
எம் ஆசாகை…...!!!

கண்ணாடி இதயம்

கண்ணாடி இதயம் தாை்
எை்னுள் இருப் பதும் …...!
அவள் பிம் பம் விழுந்ததும்
சுக்குநூறாய் சிதறிவிட்டது……!!!

அறகமா….! அககமா….!
அழகுப் பதுரமயவள்
அரசயாது நிற் காமல்
அரமதியாய் இருந்தவரை
அற் புத மாரயயால் ஆட்பகாண்டுவிட்டாள் …...!
அற் புத மாரய விலக்க
அறப் கபாை் புைிகிகறை்…...!
அை்கப,
அறம் பகாண்டு புறம்
பவல் ல நிரைக்கிகறை் - எை்
அகம் பகாண்டு புறம்
பவல் ல நிரைக்கிகறை்…...!!!

நிைந் தைம் இை் ரை
நிைந்திை அைசியல் அரமப் பில் ….
நிைந்தை நண்பனும் இல் ரல,
நிைந்தை எதிைியும் இல் ரல,
நிைந்தை தரலவனும் இல் ரல,
நிைந்தை பதாண்டனும் இல் ரல,
நிைந்தை கட்சியும் இல் ரல,
நிைந்தை ஆட்சியும் இல் ரல,
நிைந்தை அரமப் பும் இல் ரல,
நிைந்தை ஆஸ்தியும் இல் ரல,
எதுவும் நிைந்தைமில் ரல இவ் ரவயகத்தில்
நிைந்தை மாற் றத்ரத மட்டும்
எதிை்பாை்க்கும் நிைந்தை மக்கள்
நிைந்தைமில் லா கதை்தல் மூலம் …...!
இதுதாை் இந்தியாவிை் ஜைநாயகம் …...!!!

தாயுமானவன்
ஆயிைம் பபாழுதுகள் ,
ஈைாயிைம் கமாகங் கள் ,
மூை்றாயிைம் காதல் கள் ,
நாை்காயிைம் முத்தங் கள் ,
ஐந்தாயிைம் ஜைைங் கள் ,
எம் கவிகளாய் …...!
எைில் , நாகை தந்ரதயாைவை்;
நாகை தாயுமாைவை்;
எம் கவிகளுக்கு…...!!!

உங் கள் பரடப் புகரள பவளியிடைாகம
உங் கள் பரடப் புகரள மிை்னூலாக இங் கு பவளியிடலாம் .
1. எங் கள் திட்டம் பற் றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தமிழில் காபணாளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பரடப் புகரள யாவரும் பகிரும் உைிரம தரும் கிைிகயட்டிவ் காமை்ஸ்
உைிமம் பற் றி –
கிைிகயட்டிவ் காமை்ஸ் உைிரம – ஒரு அறிமுகம்
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உங் கள் விருப் பாை கிைிகயட்டிவ் காமை்ஸ் உைிமத்ரத இங் கக
கதை்ந்பதடுக்கலாம் .
http://creativecommons.org/choose/

3.கமற் கண்டவற் ரற பாை்த்த / படித்த பிை், உங் கள் பரடப் புகரள
மிை்னூலாக மாற் ற
பிை்வரும் தகவல் கரள எங் களுக்கு அனுப் பவும் .
1.
2.
3.
4.
5.

நூலிை் பபயை்
நூல் அறிமுக உரை
நூல் ஆசிைியை் அறிமுக உரை
உங் கள் விருப் பாை கிைிகயட்டிவ் காமை்ஸ் உைிமம்
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வடிவங் களில் . அல் லது
வரலப் பதிவு / இரணய தளங் களில் உள் ள கட்டுரைகளில்
பதாடுப் புகள் (url)

இவற் ரற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மிை்ைஞ் சல் அனுப் பவும் .
விரைவில் மிை்னூல் உருவாக்கி பவளியிடுகவாம் .
——————————————————————————————————–
நீ ங் களும் மிை்னூல் உருவாக்கிட உதவலாம் .

மிை்னூல் எப் படி உருவாக்குகிகறாம் ? –
தமிழில் காபணாளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதை் உரை வடிவம் ஆங் கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங் கள் மிை்ைஞ் சல் குழுவில் இரணந்து உதவலாம் .
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks

Free Tamil Ebooks - எங் கரளப் பற் றி
மின்புத்தகங் கரளப் படிக்க உதவும் கருவிகள் :
மிை்புத்தகங் கரளப் படிப் பதற் பகை்கற ரகயிகலகய ரவத்துக்
பகாள் ளக்கூடிய பல கருவிகள் தற் கபாது சந்ரதயில் வந்துவிட்டை. Kindle,
Nook, Android Tablets கபாை்றரவ இவற் றில் பபரும் பங் கு வகிக்கிை்றை.
இத்தரகய கருவிகளிை் மதிப் பு தற் கபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வரை
குரறந்துள் ளை. எைகவ பபரும் பாை்ரமயாை மக்கள் தற் கபாது இதரை
வாங் கி வருகிை்றைை்.
ஆங் கிைத்திலுள் ள மின்புத்தகங் கள் :
ஆங் கிலத்தில் லட்சக்கணக்காை மிை்புத்தகங் கள் தற் கபாது கிரடக்கப்
பபறுகிை்றை. அரவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. கபாை்ற வடிவங் களில்
இருப் பதால் , அவற் ரற கமற் கூறிய கருவிகரளக் பகாண்டு நாம்
படித்துவிடலாம் .
தமிழிலுள் ள மின்புத்தகங் கள் :
தமிழில் சமீபத்திய புத்தகங் கபளல் லாம் நமக்கு மிை்புத்தகங் களாக
கிரடக்கப் பபறுவதில் ரல. ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில்
மிை்புத்தகங் கரள பவளியிடுவதற் காை ஒை் உை்ைத கசரவயில்
ஈடுபட்டுள் ளது. இந்தக் குழு இதுவரை வழங் கியுள் ள தமிழ் மிை்புத்தகங் கள்
அரைத்தும் PublicDomain-ல் உள் ளை. ஆைால் இரவ மிகவும் பரழய
புத்தகங் கள் .
சமீபத்திய புத்தகங் கள் ஏதும் இங் கு கிரடக்கப் பபறுவதில் ரல.
எைகவ ஒரு தமிழ் வாசகை் கமற் கூறிய “மிை்புத்தகங் கரளப் படிக்க உதவும்
கருவிகரள” வாங் கும் கபாது, அவைால் எந்த ஒரு தமிழ் புத்தகத்ரதயும்
இலவசமாகப் பபற முடியாது.
சமீபத்திய புத்தகங் கரள தமிழிை் பபறுவது எப் படி?
சமீபகாலமாக பல் கவறு எழுத்தாளை்களும் , பதிவை்களும் , சமீபத்திய
நிகழ் வுகரளப் பற் றிய விவைங் கரளத் தமிழில் எழுதத் பதாடங் கியுள் ளைை்.
அரவ இலக்கியம் , விரளயாட்டு, கலாச்சாைம் , உணவு, சிைிமா, அைசியல் ,
புரகப் படக்கரல, வணிகம் மற் றும் தகவல் பதாழில் நுட்பம் கபாை்ற
பல் கவறு தரலப் புகளிை் கீழ் அரமகிை்றை.

நாம் அவற் ரறபயல் லாம் ஒை்றாகச் கசை்த்து தமிழ் மிை்புத்தகங் கரள
உருவாக்க உள் களாம் .
அவ் வாறு உருவாக்கப் பட்ட மிை்புத்தகங் கள் Creative Commons எனும்
உைிமத்திை் கீழ் பவளியிடப் படும் . இவ் வாறு பவளியிடுவதை் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ரத எழுதிய மூல ஆசிைியருக்காை உைிரமகள் சட்டைீதியாகப்
பாதுகாக்கப் படுகிை்றை. அகத கநைத்தில் அந்த மிை்புத்தகங் கரள யாை்
கவண்டுமாைாலும் , யாருக்கு கவண்டுமாைாலும் , இலவசமாக வழங் கலாம் .
எைகவ தமிழ் படிக்கும் வாசகை்கள் ஆயிைக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மிை்புத்தகங் கரள இலவசமாககவ பபற் றுக் பகாள் ள முடியும் .
தமிழிலிருக்கும் எந் த வரைப் பதிவிலிருந் து கவண்டுமானாலும்
பதிவுகரள எடுக்கைாமா?
கூடாது.
ஒவ் பவாரு வரலப் பதிவும் அதற் பகை்கற ஒருசில அனுமதிகரளப்
பபற் றிருக்கும் . ஒரு வரலப் பதிவிை் ஆசிைியை் அவைது பதிப் புகரள “யாை்
கவண்டுமாைாலும் பயை்படுத்தலாம் ” எை்று குறிப் பிட்டிருந்தால் மட்டுகம
அதரை நாம் பயை்படுத்த முடியும் .
அதாவது “Creative Commons” எனும் உைிமத்திை் கீழ் வரும் பதிப் புகரள
மட்டுகம நாம் பயை்படுத்த முடியும் .
அப் படி இல் லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உைிமத்திை் கீழ் இருக்கும்
பதிப் புகரள நம் மால் பயை்படுத்த முடியாது.
கவண்டுமாைால் “All Rights Reserved” எை்று விளங் கும் வரலப் பதிவுகரளக்
பகாண்டிருக்கும் ஆசிைியருக்கு அவைது பதிப் புகரள “Creative Commons”
உைிமத்திை் கீழ் பவளியிடக்ககாைி நாம் நமது கவண்டுககாரளத்
பதைிவிக்கலாம் . கமலும் அவைது பரடப் புகள் அரைத்தும் அவருரடய
பபயைிை் கீகழ தாை் பவளியிடப் படும் எனும் உறுதிரயயும் நாம் அளிக்க
கவண்டும் .
பபாதுவாக புதுப் புது பதிவுகரள உருவாக்குகவாருக்கு அவை்களது
பதிவுகள் நிரறய வாசகை்கரளச் பசை்றரடய கவண்டும் எை்ற எண்ணம்
இருக்கும் . நாம் அவை்களது பரடப் புகரள எடுத்து இலவச மிை்புத்தகங் களாக
வழங் குவதற் கு நமக்கு
அவை்கள் அனுமதியளித்தால் , உண்ரமயாககவ அவை்களது பரடப் புகள்
பபரும் பாை்ரமயாை மக்கரளச் பசை்றரடயும் . வாசகை்களுக்கும் நிரறய
புத்தகங் கள் படிப் பதற் குக் கிரடக்கும்

வாசகை்கள் ஆசிைியை்களிை் வரலப் பதிவு முகவைிகளில் கூட அவை்களுரடய
பரடப் புகரள கதடிக் கண்டுபிடித்து படிக்கலாம் . ஆைால் நாங் கள்
வாசகை்களிை் சிைமத்ரதக் குரறக்கும் வண்ணம் ஆசிைியை்களிை் சிதறிய
வரலப் பதிவுகரள ஒை்றாக இரணத்து ஒரு முழு மிை்புத்தகங் களாக
உருவாக்கும் கவரலரயச் பசய் கிகறாம் . கமலும் அவ் வாறு உருவாக்கப் பட்ட
புத்தகங் கரள “மிை்புத்தகங் கரளப் படிக்க உதவும் கருவிகள் ”-க்கு ஏற் ற
வண்ணம் வடிவரமக்கும் கவரலரயயும் பசய் கிகறாம் .
FreeTamilEbooks.com
இந்த வரலத்தளத்தில் தாை் பிை்வரும் வடிவரமப் பில் மிை்புத்தகங் கள்
காணப் படும் .
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வரலதளத்திலிருந்து யாை் கவண்டுமாைாலும் மிை்புத்தகங் கரள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் (download) பசய் து பகாள் ளலாம் .
அவ் வாறு பதிவிறக்கம் (download) பசய் யப் பட்ட புத்தகங் கரள யாருக்கு
கவண்டுமாைாலும் இலவசமாக வழங் கலாம் .
இதிை் நீ ங் கள் பங் களிக்க விரும் புகிறீை்களா?
நீ ங் கள் பசய் யகவண்டியபதல் லாம் தமிழில் எழுதப் பட்டிருக்கும்
வரலப் பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகரள
எடுத்து, அவற் ரற LibreOffice/MS Office கபாை்ற wordprocessor-ல் கபாட்டு ஓை்
எளிய மிை்புத்தகமாக மாற் றி எங் களுக்கு அனுப் பவும் .
அவ் வளவுதாை்!
கமலும் சில பங் களிப் புகள் பிை்வருமாறு:
1. ஒருசில பதிவை்கள் /எழுத்தாளை்களுக்கு அவை்களது பரடப் புகரள
“Creative Commons” உைிமத்திை்கீழ் பவளியிடக்ககாைி மிை்ைஞ் சல்
அனுப் புதல்
2. தை்ைாை்வலை்களால் அனுப் பப் பட்ட மிை்புத்தகங் களிை்
உைிரமகரளயும் தைத்ரதயும் பைிகசாதித்தல்
3. கசாதரைகள் முடிந்து அனுமதி வழங் கப் பட்ட தைமாை
மிை்புத்தகங் கரள நமது வரலதளத்தில் பதிகவற் றம் பசய் தல்
விருப் பமுள் ளவை்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவைிக்கு
மிை்ைஞ் சல் அனுப் பவும் .
இந் தத் திட்டத்தின் மூைம் பணம் சம் பாதிப் பவை்கள் யாை்?

யாருமில் ரல.
இந்த வரலத்தளம் முழுக்க தை்ைாை்வலை்களால் பசயல் படுகிை்ற ஒரு
வரலத்தளம் ஆகும் . இதை் ஒகை கநாக்கம் எை்ைபவைில் தமிழில் நிரறய
மிை்புத்தகங் கரள உருவாக்குவதும் , அவற் ரற இலவசமாக பயைை்களுக்கு
வழங் குவதுகம ஆகும் .
கமலும் இவ் வாறு உருவாக்கப் பட்ட மிை்புத்தகங் கள் , ebook reader
ஏற் றுக்பகாள் ளும் வடிவரமப் பில் அரமயும் .
இத்திட்டத்தாை் பதிப் புகரள எழுதிக்பகாடுக்கும் ஆசிைியை்/பதிவருக்கு
என்ன ைாபம் ?
ஆசிைியை்/பதிவை்கள் இத்திட்டத்திை் மூலம் எந்தவிதமாை பதாரகயும்
பபறப் கபாவதில் ரல. ஏபைைில் , அவை்கள் புதிதாக இதற் பகை்று எந்தஒரு
பதிரவயும் எழுதித்தைப் கபாவதில் ரல.
ஏற் கைகவ அவை்கள் எழுதி பவளியிட்டிருக்கும் பதிவுகரள எடுத்துத்தாை்
நாம் மிை்புத்தகமாக பவளியிடப் கபாகிகறாம் .
அதாவது அவைவை்களிை் வரலதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள் அரைத்தும்
இலவசமாககவ கிரடக்கப் பபற் றாலும் , அவற் ரறபயல் லாம் ஒை்றாகத்
பதாகுத்து ebook reader கபாை்ற கருவிகளில் படிக்கும் விதத்தில் மாற் றித்
தரும் கவரலரய இந்தத் திட்டம் பசய் கிறது.
தற் கபாது மக்கள் பபைிய அளவில் tablets மற் றும் ebook readers கபாை்ற
கருவிகரள நாடிச் பசல் வதால் அவை்கரள பநருங் குவதற் கு இது ஒரு நல் ல
வாய் ப் பாக அரமயும் .
நகை் எடுப் பரத அனுமதிக்கும் வரைதளங் கள் ஏகதனும் தமிழிை்
உள் ளதா?
உள் ளது.
பிை்வரும் தமிழில் உள் ள வரலதளங் கள் நகல் எடுப் பதிரை
அனுமதிக்கிை்றை.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net

எவ் வாறு ஒை் எழுத்தாளைிடம் Creative Commons உைிமத்தின் கீே் அவைது
பரடப் புகரள பவளியிடுமாறு கூறுவது?
இதற் கு பிை்வருமாறு ஒரு மிை்ைஞ் சரல அனுப் ப கவண்டும் .
<துவக்கம் >
உங் களது வரலத்தளம் அருரம [வரலதளத்திை் பபயை்].
தற் கபாது படிப் பதற் கு உபகயாகப் படும் கருவிகளாக Mobiles மற் றும் பல் கவறு
ரகயிருப் புக் கருவிகளிை் எண்ணிக்ரக அதிகைித்து வந்துள் ளது.
இந்நிரலயில் நாங் கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வரலதளத்தில் ,
பல் கவறு தமிழ் மிை்புத்தகங் கரள பவவ் கவறு துரறகளிை் கீழ்
கசகைிப் பதற் காை ஒரு புதிய திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள் களாம் .
இங் கு கசகைிக்கப் படும் மிை்புத்தகங் கள் பல் கவறு கணிணிக் கருவிகளாை
Desktop, ebook readers like kindle, nook, mobiles, tablets with android, iOS
கபாை்றவற் றில் படிக்கும் வண்ணம் அரமயும் . அதாவது இத்தரகய
கருவிகள் support பசய் யும் odt, pdf, ebub, azw கபாை்ற வடிவரமப் பில்
புத்தகங் கள் அரமயும் .
இதற் காக நாங் கள் உங் களது வரலதளத்திலிருந்து பதிவுகரள
பபற விரும் புகிகறாம் . இதை் மூலம் உங் களது பதிவுகள்
உலகளவில் இருக்கும் வாசகை்களிை் கருவிகரள கநைடியாகச் பசை்றரடயும் .
எைகவ உங் களது வரலதளத்திலிருந்து பதிவுகரள பிைதிபயடுப் பதற் கும்
அவற் ரற மிை்புத்தகங் களாக மாற் றுவதற் கும் உங் களது அனுமதிரய
கவண்டுகிகறாம் .
இவ் வாறு உருவாக்கப் பட்ட மிை்புத்தகங் களில் கண்டிப் பாக ஆசிைியைாக
உங் களிை் பபயரும் மற் றும் உங் களது வரலதள முகவைியும் இடம் பபறும் .
கமலும் இரவ “Creative Commons” உைிமத்திை் கீழ் மட்டும் தாை்
பவளியிடப் படும் எனும் உறுதிரயயும் அளிக்கிகறாம் .
http://creativecommons.org/licenses/
நீ ங் கள் எங் கரள பிை்வரும் முகவைிகளில் பதாடை்பு பகாள் ளலாம் .
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நை்றி.
</முடிவு>
கமற் கூறியவாறு ஒரு மிை்ைஞ் சரல உங் களுக்குத் பதைிந்த அரைத்து
எழுத்தாளை்களுக்கும் அனுப் பி அவை்களிடமிருந்து அனுமதிரயப் பபறுங் கள் .
முடிந்தால் அவை்கரளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவை்களுரடய
வரலதளத்தில் பயை்படுத்தச் பசால் லுங் கள் .
கரடசியாக அவை்கள் உங் களுக் கு அனுமதி அளித்து அனுப் பியிருக்கும்
மிை்ைஞ் சரலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவைிக்கு அனுப் பி
ரவயுங் கள் .
ஓை் எழுத்தாளை் உங் களது கவண்டுககாரள மறுக்கும் பட்சத்திை் என்ன
பசய் வது?
அவை்கரளயும் அவை்களது பரடப் புகரளயும் அப் படிகய விட்டுவிட
கவண்டும் .
ஒருசிலருக்கு அவை்களுரடய பசாந்த முயற் சியில் மிை்புத்தகம் தயாைிக்கும்
எண்ணம் கூட இருக்கும் . ஆககவ அவை்கரள நாம் மீண்டும் மீண்டும்
பதாந்தைவு பசய் யக் கூடாது.
அவை்கரள அப் படிகய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தாளை்கரள கநாக்கி
நமது முயற் சிரயத் பதாடை கவண்டும் .
மின்புத்தகங் கள் எவ் வாறு அரமய கவண்டும் ?
ஒவ் பவாருவைது வரலத்தளத்திலும் குரறந்தபட்சம் நூற் றுக்கணக்கில்
பதிவுகள் காணப் படும் . அரவ வரகப் படுத்தப் பட்கடா அல் லது
வரகப் படுத்தப் படாமகலா இருக்கும் .
நாம் அவற் ரறபயல் லாம் ஒை்றாகத் திைட்டி ஒரு பபாதுவாை தரலப் பிை்கீழ்
வரகப் படுத்தி மிை்புத்தகங் களாகத் தயாைிக்கலாம் . அவ் வாறு
வரகப் படுத்தப் படும் மிை்புத்தகங் கரள பகுதி-I பகுதி-II எை்றும் கூட
தைித்தைிகய பிைித்துக் பகாடுக்கலாம் .
தவிை்க்க கவண்டியரவகள் யாரவ?
இைம் , பாலியல் மற் றும் வை்முரற கபாை்றவற் ரறத் தூண்டும் வரகயாை
பதிவுகள் தவிை்க்கப் பட கவண்டும் .
எங் கரளத் பதாடை்பு பகாள் வது எப் படி?
நீ ங் கள் பிை்வரும் முகவைிகளில் எங் கரளத் பதாடை்பு பகாள் ளலாம் .

•
•
•

email: freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

இத்திட்டத்திை் ஈடுபட்டுள் ளவை்கள் யாை்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
•
•

Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/

