1

குறும்புக் கவிததைகள
தைமிழ்த்ததைன
தைமிழ்க் கமலம் பதிப்பகம்
சசென்தனை -இந்தியய

உளளடக்கம்
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

குறும்புக் கவிததைகள
குறும்புக் கவிததைகள
நன்ற
குறும்புக் கவிததைகள 1
குறும்புக் கவிததைகள 2
குறும்புக் கவிததைகள 3
குறும்புக் கவிததைகள 4
குறும்புக் கவிததைகள 5
குறும்புக் கவிததைகள 6
குறும்புக் கவிததைகள 7
குறும்புக் கவிததைகள 8
குறும்புக் கவிததைகள 9
குறும்புக் கவிததைகள 10
குறும்புக் கவிததைகள 11
குறும்புக் கவிததைகள 12
குறும்புக் கவிததைகள 13
குறும்புக் கவிததைகள 14
குறும்புக் கவிததைகள 15
குறும்புக் கவிததைகள 16
குறும்புக் கவிததைகள 17
குறும்புக் கவிததைகள 18
குறும்புக் கவிததைகள 19
நன்ற
FreeTamilEbooks.com - எங்கதளப் பற்ற
உங்கள பதடப்புகதள சவெளியிடலயதம

2

குறும்புக் கவிததைகள

ஆசிரியர் – தைமிழ்த்ததைன – rkc1947@gmail.com
மின்னூலயக்கம் – அட்தடப்படம் – தைமிழ்த்ததைன
உரிதம – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
உரிதம – கிரிதயட்டிவ் கயமன்ஸ. எல்லயரும் படிக்கலயம், பகிரலயம்.

3

குறும்புக் கவிததைகள
” கவிததை “
தமகத்தின் இதடசவெளிகளில் கதிர் பரப்பி ஒளிக்கதிர்களயய் ததையன்றுவெது கவிததை. ஜன்னைல் வெழிதய ஒளி
சவெளளமயய்ப் சபருகி வெருவெது தபயன்றது கவிததை. தமற் கூதறயின் இதடசவெளிகளில்
ஊடுருவி வெரும் ஒளிக்
தகயலங்களதையன் கவிததை.
ஒரு புளளியில் சதையடங்கி முழுதம சபறும் தகயலம் தபயன்றது கவிததை. சிற்றுளியின் வெண்ணத்தையல் சிற்பியின்
எண்ணத்தையல் கற்பதனையயல் விதளயும்
சிற்பம் தபயன்றது கவிததை.
கவிததை எனும் சசெயல்லிதலதய கற்பதனை விததை அடங்கி இருக்கிறது. கருத்துக்கதள விததைப்பது கவிததை. விததை
சநல் என்பது உழவெனின் சபருஞ்சசெல்வெம். விததை என்றயதல நல்லபயிரின் மூலம். அத்தைதகய சபருஞ்சசெல்வெம்
தவெண்டுமயனையல் விததைதயப் பயதுகயத்து தவெக்க தவெண்டும்.அது தபயல் கவிஞர்களுக்கு கருத்துக்களதையன்
சபருஞ் சசெல்வெம், அந்தை விததை தபயன்ற கருத்துக்கதள மனை ஆழத்திதல பயதுகயத்து தவெத்தையல்தையன்
அவ்வெப்தபயது எடுத்து விததைக்க முடியும். விததைத்தையல்தையன் கவிததைப் பயிர் வெரும்.கருத்துக்களுக்கு உயிர்
வெரும். கற்பனையவெயதியின் மூதளயில்ஏற்படும்
மின்னைல் திரட்டுதையன் கவிததை.
மனைதிதல கற்பதனை ஊற ஊடுருவும் தபயது மதழயயய்ப் சபயழிவெது கவிததை. இதசெயயய் நயதைமயய் தையளமயய்
ஒலிப்பது கவிததை.மனைததைப் புதுப்பிக்கும் உற்செயக பயனைம்தையன் கவிததை.
உடதல சமருதகற்றுவெது கவிததை.
ஆத்மயதவெ இன்புறச் சசெய்வெது கவிததை.
களளிருக்கும் மலர்களிசலல்லயம் கயமுற்று குதடந்து உள புகுந்து அக்களதள மயந்திக் குடித்து வெயழ்வின்
இனிய ரசெமயக மயற்றக் குழம்பயக்கி அந்தைக் குழம்தப அமுதையக்கி ததைனையக ததைனைதடயில் தசெர்த்து தவெத்து
பயதுகயத்து அளிக்கும் ததைனி. அந்தைத் ததைனைதடதையன் கவிஞன் என்றயல்.அந்தைத் கவிஞன் தைன்தனைத் தையதனை
உணர்ந்து பிழிந்து செயறயக்கி
வெடிந்தூறும் ததைன்தையன் கவிததை.
கனைகமுதலதைதனைப் பயர்த்தைவுடன் குழந்ததையின் வெயயிதல ஊறும்உமிழ் நீர்தையன் கவிததை. இடியுண்ட தமகங்கள
தமகங்கள கருக்சகயண்டு தையய்தம எனும் உருக்சகயண்டு கருதண சபருக்குண்டு
சபயழியும் மயரிதையன் கவிததை.
அதலகடலின் ஆழத்திதல வெயய் திறந்து ஒரு துளி நீதர உட்சகயண்டு வெயய் மூடி சமமௌனைம் கயத்து செத்தையக்கி
உருவெயக்கி உருண்டு திரண்டு சவெண்தமயின் ப்ரதிபலிப்பயய் சவெளிக்சகயண்டு
ஒளிர்கின்ற முத்துதையன் கவிததை.
சசெயற்கதள விததைத்து சவெளிவெருவெது கவிததை என்றயலும் கருப்சபயருளயய் ஒரு கருத்ததை விததைத்து
சவெளிவெருவெதுதையன் கவிததை என்னும் அங்கீகயரம் சபறும் விததை
அதுதையன் கவிததை.
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அன்புடன்
தைமிழ்த்ததைன
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நன்ற
இந்தை ” குறும்புக் கவிததைகள ” நூதல சிறப்பயக சவெளியிட உதைவிய Free Tamil e Books குழுவினைருக்கும்
எனைக்கு பலவெதகயிலும் உதைவியயய் இருந்தை திரு T. Shrinivasan அவெர்களுக்கும் என் மனைமயர்ந்தை
நன்றதயத் சதைரிவிக்கிதறன்.
அன்புடன்
தைமிழ்த்ததைன
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குறும்புக் கவிததைகள 1
வெசியம்
வெயர்த்ததைகளில் ததைன் தைடவும் வெசியம்
வெயழ்க்தகக்கு என்றும் அவெசியம்
ஞயனைம்
தியயனைத்தில் ஆழ்ந்தும்
மூழ்கயமல் மிதைப்பவெதனை ஞயனி
கணவென்
ஒரு தவெதள இவென்தையதனைய
இது பதிசனைட்டயவெது முதற
நயன்
உன்தனை ஓட விட்டு உன் பின்னையல்
நீ ஓடு உன்தனை நீ உணர்வெயய்
எச்செரிக்தக
நிழல் மட்டுமல்ல கிதளயும் விழும்
மரம் மட்டுமல்ல மனைமும் முறயும்
தைமிழ்
சசெந்தைமிழ் வெளர்க்க சதையதலக் கயட்சி
ஆங்கிலத்தில் சூரியன்
தூது
இதையத்தின் கயதைதல இதைழயல் தூது விட்தடன்
தககளயல் தையங்குகிறயள இதையத்ததை
சகயச
இனிதமயயய் கயதைருகில் ரீங்கயரம்
“ இனிய இரவு “
கிசகிசத்தைது ஒரு சபண் குரல்
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குறும்புக் கவிததைகள 2
தீண்டயதம
இறந்தைது சவெட்டியயன் ஆயினும்
ததையள சகயடுக்கத் தையயர்
கயரியம் முடிந்தைதும் குளிப்தபன்
அது தீண்டயதம அல்ல சத்தைம்
பயமரன்
பட்டிக்கயட்டு மயதய நீக்கி
பட்டணத்து சூட்சமங்கள
சசெயல்லிக் சகயடுத்ததைன் என்தனைப்
பட்டிக் கயட்டயன் என்கிறயய் நீ
தியயனைம்
ஒருமுகப்படுத்தி ஒற்தறப் புளளியில்
குவித்து இரு தக சதையழுது
இணக்கமயய் இருக்கும் மனைததை ஆழ்நிதல உலகம்
நயகரீகம்
நயகரீகம் வெளர்ந்தைது சிந்து நதிக் கதரயய
கயவிரிநதிக் கதரயய விவெயதை மயநயடு
சதையடருகிறது சிங்கயரச் சசென்தனைக்
சகயசக்கள மணக்கும்
கூவெம் நதிக்கதரயில்
பருவெம்
சபண்கள மட்டுமல்ல இப்தபயசதைல்லயம் கணிணி
கூட சீக்கிரம் வெயதுக்கு வெந்து விடுகிறது
நயகரய என்று தைட்டச்ச சசெய்தையல்
வெயகரய என்று எழுதுகிறது
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குறும்புக் கவிததைகள 3
முத்திதர
முத்திதர பதிக்க ஆதசெதையன்
முதைலில் தையள பதிக்க தவெண்டுதம
தயயசிக்க தவெண்டும்
முத்திதரத்தையள பதிக்கிறயர்கள
சதயச்தசெயயய் அரசக்கு எதிரயய்
முத்தைம்
ஒரு ரகசியமயனை முத்தைத்துக்கு எத்தைதனை
யுத்தைம் சசெய்திருக்கிதறன் நயன்
இன்று இலவெசெமயய் சகயடுக்கிறயய்
முத்தைம் ஏதனைய இனிக்கவில்தல
விஞ்ஞயனைம்
மயர்ச் மயதைத்தில் மதழ வெலுத்தைது
அபசெயரம் என்றயர்கள ஆன்மீகவெயதிகள
பருவெ மயற்றம் ஓசெயன் ஓட்தட விழுந்தைதைனையல் என்கிறயர்கள விஞ்ஞயனிகள
விட்டில் பூச்சி
விட்டில் பூச்சிகள விளக்சகயளி மதறக்குமய
சதையட்டில் குழவியும் ததையதகதய விரிக்குமய
எட்டில் தையனையய்ப் பருவெம் முகிழ்க்குமய
சமயட்டில் மலர்களும் மலர்ந்து விரியுமய
செத்தைம்
முத்தைத்தின் செத்தைம் ஒலிமயறும்
முதறமயறும் இடம் மயறும்
முதற செயர்ந்தை முதறதயயடு
முத்தைத்தின் செத்தைம் இடம் மயறும்
ஒலி மயறும்
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குறும்புக் கவிததைகள 4
ஊழல்
ஊழல் பட்டியலில் இந்தியயவுக்கு
88 வெது இடமய அதிலும் முதைல் இடம் இல்தலயய?
கனைவு
சசெத்துப் தபயதனைன் பயந்து விழித்ததைன்
நல்ல தவெதள கனைவுதையன் நிம்மதியயய்க்
கண்கதள மூடிதனைன்.
முடியயது
என்னையல் முடியயசதைன்று
சசெயல்லிவிடத்தையன்
நிதனைக்கிதறன்
என்னையல் முடியவில்தல
நல்ல தவெதள
இதலயுதிர் கயலமும் பூவுதிர்கயலமும்
பழமுதிர்க் கயலமும் இயற்தகதையன்
நல்ல தவெதள பூசெணி சகயடியில் கயய்க்கிறது
ஏக்கம்
ஒரு புதகப் படத்திலும்
உன் அருகில் நயன் இல்தலதய
ஓ என்றுதம நயன்
புதகப்படக்கயரன்தையன்
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குறும்புக் கவிததைகள 5
மனைவியல்
சவெறத்தை பயர்தவெகளுக்கு
நடுதவெ ஒரு தைவிர்த்தை பயர்தவெ
அதைனையல் தைவித்தை பயதவெ
கயபதர
நிர்வெயணச் செரக்தக மலிவுச் செந்ததையில் தைவெதண
முதறயில் விற்கும் சமயத்தை வியயபயரி
வெயிறு
அம்மன் தவெஷம் கதலத்துவிட்டு
அடுத்தை தவெதளச் செயப்பட்டுக்கு ஐந்து நட்செதிர தஹயட்டலின் படுக்தக அதற
சபருமிதைம்
வெறுதமக் தகயட்டின் கீதழ இருக்கிறயயய
கவெதலப் படயததை-ஐ நய செதபயின்
புளளி விவெரத்தில் நீயும் தசெர்க்கப் பட்டிருக்கிறயய்
சபயருமல்
சபற்தறயருக்கு எதிரயய் அன்னிய
மதைத்தில் கயதைலிக்கும் அத்தைதனை
வெயரிசகளும் தீவிரவெயதிகதள
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குறும்புக் கவிததைகள 6
யதையர்த்தைம்
விரலுக்கு தம இட்டு அழகு
பயர்ப்பயர் பதைவி வெந்தைவுடன்
த்தரயணர் தபயல்
விரதலக் தகட்பயர்
ஆர்வெம்
புதகப் படக்கயரதர செற்றுப்
சபயறுங்கள உடதனை பதிவு
சசெய்து பயர்க்க இது புதகப்
படமல்ல கர்ப்பம்
தபயததை
தபயததைக்கும் எனைக்கும்
தபயட்டிசயயன்று முதளத்தைது
யயதர யயர் முதைலில்
நிறுத்துவெசதைன்று?
பிறப்பு
உலகிதலதய உயர்ந்தைவென்
சதையழிலயளி ( தலபர் )
அதைனையல்தையன் பிரசெவெ வெலிதய
தலபர் சபயின் என்கிறயர்கள
உண்தம
அப்பய நீங்க சபயய் சசெயல்லுவீங்களய
என்று தகட்டது குழந்ததை
இல்தலசயன்று சசெயல்லுவெதைய
ஆசமன்று சசெயல்லுவெதைய
குழப்பத்தில் இருந்ததைன் நயன்
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குறும்புக் கவிததைகள 7
மகிழ்ச்சி
நயன் முட்டயள என்று
நிரூபிக்கப் படும் தபயசதைல்லயம்
மகிழ்கிதறன் ஏசனைன்றயல்
பல அதயயக்யர்கதள பற்றய
என் அனுமயனைம் செரியயகதவெ
இருந்திருக்கிறது
ஆத்திகம்
என்தனையும் பதடத்து
உன்தனைதய இல்தல
என்று சசெயல்லும்
நய வென்தமயும் எனைக்களித்தை
கடவுதள நீ இல்தல
இல்தல இல்லதவெ இல்தல
பதடப்பு
ஒரு முதற விததைத்ததைன்
உலகம் வெளர்ந்தைது
பல முதற அழித்ததைன்
ஒன்றும் ஆகவில்தல
வெருத்தைம்
என் வெயது 55
35 வெயது என்று
சசெயன்னையல் நம்புகிறயர்கள
வெருத்தைமயய் இருக்கிறது
35 வெயதுக்கரர்கள என்
தபயலவெய இருக்கிறயர்கள
வித்ததை
பயம்புக்கும் கீரிக்கும்
செண்தட விடுவெதையக
சவெகு நயட்களயக ஏமற்றக்
சகயண்டிருக்கிறயன்
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ஒரு வித்ததைக்கயரன்
பயம்புக்கும் பயம்புக்கும்
கீரிக்கும் கீரிக்குதம
செண்தட மூட்டிக்
சகயண்டிருக்கிறயன்
அரசியல்வெயதி
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குறும்புக் கவிததைகள 8
நீதி ததைவெததை
நீதிபதி தைர்மலிங்கம்
நீதிபதி தைர்மலிங்கம்
நீதிபதி தைர்மலிங்கம்
நீதிமன்ற டவெயலி மூன்று
முதற கூப்பிட்டயர்
குற்றவெயளிக் கூண்டில்
நீதிபதி தைர்மலிங்கம்
சபயட்டு
என் மதனைவி சமங்கலிதையன்
நயனும் உயிதரயடு இருக்கிதறன்
நிதலக் கண்ணயடியிலும்
குளியலதறக் கதைவுகளிலும்
இருக்கும் ஒட்டும் சநற்றப்
சபயட்டு நிதனைவு படுத்துகிறது
தவெதலக்கயரி
அக்கதறயயய்ப் பயர்த்துப் பயர்த்துச்
செதமத்தையயிற்று நல்லதவெதள
தவெதலக்கயரிக்கு பிடித்தை
உணவு வெதககள மீதைமயனைலும்
கவெதல இல்தல
தபயததை
தைண்ணி அடிச்ச தைண்ணி
விலகயது நல்ல பழசமயழி
தைண்ணி அடிச்செய எல்லயதம
விலகிடும் அதுதையன் சனையமி
தைண்ணி அடிக்கயதீங்க
பயசெம்
சபற்றவெர் தமல் பயசெமயய்
இருப்பததை தைகுதியயய்
கயதைலித்தையள பின்
அததை கயரணமயய்
15

தைனிக் குடித்தைனைம்
நயகரீகம்
சிந்து நதிக்கதர நயகரீகம்
கயலமயற்றமதடந்தைனையல்
கூவெம் நதிக் கதரயில்
சகயசக்களுடன் வெயழுகிதறயம்
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குறும்புக் கவிததைகள 9
நீதி
தபயலீஸகயரர்களுக்கு அரசெயங்கம்
செம்பளம் சகயடுக்கிறது ஆனையல்
நயங்கள தையன் தவெதல சகயடுக்கிதறயம்
அதைனையல் அவெர்களுக்கு அதிகயரிகள
இப்படிக்கு
குற்றவெயளிகள
கயட்டுச் சிறுத்ததை
தவெட்டுகள முழக்கி சநருப்தபக் கயட்டி
கயட்டில் பிடித்தை கடுஞ்சிறுத்ததை தைதனைதய
கூட்டில் அதடத்து மயட்டு வெண்டியிதலற்ற
நயட்டிற்கதழத்து வெந்து நட்ட நடு கூடயரத்தில்
தவெடிக்தக கயட்டுவெதையல் மனிதைர்கள
ஞயதனையதையம்
ஈக்கதளயடு ஈக்களயய் குப்தப சதையட்டியில் வெயசெம்
ஒரு திடீர் ஞயதனையதையம்
ததைனயயய் மயரி பூக்கதளயடு வெயசெம்
தைமிழ்த் ததைனயயய் மயரி தைமிழ்ப் பூக்கதளயடு வெயசெம்
தைமிழ்தையன் என் ஸவெயசெம்
தைதலயதண
தைதலயதணதயப் சபண்டயட்டியயக பயவித்து
கட்டியதணத்துப் படுப்பவென் பிரும்மச்செயரி
சபண்டயட்டிதய தைதலயதணயயகப் பயவித்து
கட்டியதணத்துப் படுப்பவென் கல்யயணம் ஆனைவென்
ஞயனைம்
என்தனை ஞயனியயக்கியவெர்கள
என் அம்மயவும், என் மதனைவியும்
ஒவ்சவெயரு சவெற்ற சபற்றவெர்
பின்னையலும் ஒரு சபண் இருக்கிறயள
புரிந்து சகயளளயமல்
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குறும்புக் கவிததைகள 10
கல்வி
சீக்கிரம் டிரஸ தபயட்டுக்தகய
ஸயக்ஸ தபயடு ஷஷூ தபயடு
தட கட்டிக்தகய டிபன் செயப்பிடு
ஒருவெயட்டி சசெயல்லும்தபயததை மனைப்பயடம்
சசெய்யணும் புரியுதைய
கிளம்பு கிளம்பு தநரமயச்ச
ஷயட் சரடி இயக்குனைர் வெந்துட்டயர்
உறவு
கசெடு ததைங்கயதை சவெண்சணய்
அசெடு இல்லயதை சவெகுளி
சவெட்ட இயலயதை உறவு
ஒட்ட இயலயதை துறவு
கதர தையண்டயதை அதலகள
அதல தீண்டயதை கதரகள
உதைடு ஒட்டயதை கவிததை
விடுமுதற
பளளியில் படிக்கும் தபயதும்
தவெதல சசெய்தை நயட்களிலும்
விடுமுதற எனும் வெயர்த்ததை
சசெய்தை மயயம் எத்தைதனைதயய
விடுமுதற ஆதசெ அதிகமயக
முற்றப் தபயனை நிதலயில்
விருப்ப ஓய்வு எடுத்துக் சகயண்தடன்
விடுமுதற இப்தபயது தைண்டதனையயய்!!
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கருவிழி
விரித்தை கரு விழியயல் அளந்தைது குழந்ததை
தகயகல இதடசவெளியில் கண் திறந்து
சமய்நிதறந்தை இதைழ் விரித்து மண்ணளந்து
வியப்பின் குறயீட்டயய் சபயக்தக வெயய் திறந்து
கண்ணிதமக்கும் கணதநர இதடசவெளியில்
இதம மூடித் திறந்தைது ஒரு முதற தவெயமுழுதும்
அதைன் கருவிழியில் நிதறந்து ஒளிர்கிறது
அம்மயவின் முந்தையதனை மட்டும் தகவிடயமல்
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குறும்புக் கவிததைகள 11
பிரும்மய
ஆணினைத்ததைக் சகயல்ல
ஒரு பதடப்பு
சபண்ணினைத்ததைக் சகயல்ல
ஒரு பதடப்பு
ஆண்கடவுளும் சபண்கடவுளும்
இதணந்து பதடத்தையர்
ஒரு ஆண் ஒரு சபண்
ஒரு ஆணினைம் ஒரு சபண்ணினைம்
இரு பதடப்புகளும் விதடத்தைனை
புதடத்தைனை கயதைலித்தைனை
மணந்தைனை புணர்ந்தைனை பதடத்தைனை
மீண்டும் இரு பதடப்புகள
ஏன்
செமயதையனைப் புறயக்களுக்கு
செண்தட உண்டு
பருந்துகளுக்கு பயசெம் உண்டு
கழுகுகளுக்கு தநசெம் உண்டு
புலிகளுக்கு கருதண உண்டு
பயம்புகளுக்கு இணக்கம் உண்டு
நரிகளுக்கு நியயயம் உண்டு
நயய்களுக்கும் இரக்கம் உண்டு
இந்தை மனிதைர்களுக்கு
இதடதய மட்டும் ஏன் ?
வெயலி
யயசரதிர் வெந்தையலும் பயதி பலம் வெயங்கும்
பயர் புகழ் கவிஞன் ஶ்ரீரங்கத்து வெயலி
தநர் எதிர் மனிதைதரயும் தநயத்ததையடணுகி
சீர் மிகு சசெயற்களயல் மனைம் இளக்கி பயவுலகுத்
ததைர் ஏற நின்றயன் திருமயல் அரங்கன்
தைன் பயதைம் தைன்னில் தநரயக சசென்றதடந்தையன்
அவெர் புகழ் வெயழ அடிதயனும் சதையழுகின்தறன்
20

அரங்கமய நகருளயதனை அன்பயய்

குறும்புக் கவிததைகள 12
கடிவெயளம்
கயற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன்கள
பறப்பதைற்கு ஆயத்தைமயய்
பறக்கும் வெயனை சவெளியில்
பலரின் கற்பதனை சிறகுகளயய்
எங்கு தபயய் இறங்குதமய இலக்கு
பலூனுக்குத் சதைரியயது அதைன்
கடிவெயளம் யயர் தகயில்
ஒற்தறச்சசெயல்
திறந்தை கதைவு
ஜன்னைலில் துணி
வெரதவெற்பு மிதியடி
தையயரயய் சசெய்தித்தையள
உதிர்ந்தை கயலணி
வெதயயதிகம் தையங்கயதை
சவெற்று நயற்கயலி
கதற படிந்தை தைதர
யயரும் வெர விரும்பயதை அதற
கனைத்தை சநஞ்செம் கயரணம்
அந்தை ஒற்தறச் சசெயல்
வெறுதம
உளளங்தகயில் பட்டுத் சதைறத்து
உளசளயளி சபற்று ஒளியயய்ப்
சபயறந்து சவெண்தம ஒளியயய்ச்
சிதைற எழுந்து நயன் உளதள
வெந்தையல் முழுதும் நிரம்பிய
அதணக்கட்டும் உதடந்ததை
சதைறக்கும் என்தற உணர்த்தும்
ஒரு துளி தைண்ணீர் – அது
சவெளதள உளளம் சகயண்தட
வெயழுகின்ற ஏதழயின் கண்ணீர்
21

22

குறும்புக் கவிததைகள 13
ததைவெததை
கதிர் விரிக்கும் சூரியன்
தகயில் உளள பூவில்
பூவிதைழ் ரசிக்கும் குழந்ததை
இயற்தக ரசிக்கும் பூமி
மணம் பரப்பும் மலர்கள
சவெய்யக் கதிதரயன் விரிக்கும் கதிர்கள
இதைழ் பதிக்கும் ததைவெததை முத்தைம்
அதசெ தபயடுதவெயம்
அதசெதபயட ஆயிரம் நிதனைவுகள
மறுதைலிக்கும் சயநல மனைது
அன்றயட வெயழ்க்தகயிதல ஆயிரம்
தபயரயட்டம் மதனைவியய அம்மயவெய
சட்டிக் கயட்டும் மனைது
நமக்தகன் வெம்பு தபசெயமல் இருக்கலயம்
அதுதையன் புத்திசெயலித்தைனைம்
மதனைவி என்னும் தைதளயில்கட்டிய
மயடு நயன் நியயயம் தயயசிக்கத்
தையங்கும் சதையதட நடுங்கி நயன்
மயமனையர் அளித்தை சீரும் மதனைவி
என்னும் செயதைனைமும் முக்கியம்
அம்மய என்றும் செபிக்க மயட்டயள
அது ஒரு ஆறுதைல்!
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கயதைல் ததைவென்
இரு பயல் இனைங்க ளிரண்தடயும்
இல்லற நுகத்தைடியில் பூட்டி
உல்லயசெத் ததைர்ப் பயணம்
சசெய்கிறயன் மன்மதைன்
ஒரு பயல்,ஒருகயல் மிரண்டயலும்
பயணம் தைடம் மயறும்,தைடுமயறும்,
தைடம் மயறும் பயணங்கதள
இலக்கு தைப்பய மன்மதை பயணம்
சதையடுத்து ,கயதைல் கடிவெயளம்
தைதனை இழுத்து சீரயக்கி
ஓடதவெக்கிறயன் மன்மதைன்
கயமததைவென் அல்ல கயதைல் ததைவென்
விடுமுதற
பளளியில் படிக்கும் தபயதும்
தவெதல சசெய்தை நயட்களிலும்
விடுமுதற எனும் வெயர்த்ததை
சசெய்தை மயயம் எத்தைதனைதயய
விடுமுதற ஆதசெ அதிகமயக
முற்றப் தபயனை நிதலயில்
விருப்ப ஓய்வு எடுத்துக் சகயண்தடன்
விடுமுதற இப்தபயது தைண்டதனையயய்
சவெண்பயக் கவிததைகள
கணினி
அணிமய முதைல் அட்டமய சித்திகளும்
பிணியிலயப் சபருவெயழ்வும் கிட்டும்
கணிணி தகயடக்கி உலகுதமய விரல்
நுனிக் கணிசயலி இன்றுண்டு கயண்
தைந்ததை
முந்ததைப் பிறப்பின் முழுப்பயனையய் இப்புவியில்
எந்ததைப் புதைல்வெனையய் இங்குதித்ததைன் – விந்ததைதய
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சிந்தைதனை தமம்படச் சசெந்சநற தபயதிப்ப(து)
எந்தைந்ததை கயட்டும் வெழி.
கயச
வீசிடும் கயற்றும் மதழயும் இயற்தகயயய்
தபசிடும் மனிதைர் கயசக்கு விற்கிறயர்
மனிதைரின் ஆதசெக்கு சதைய்வெமும் ததையற்குமய
கயசினியில் எல்லயதம கயச.
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கயதைல்
நீ யயசரன்று உண்தமதயச் சசெயல்
நயன் யயசரன்று உணர்ந்து சகயள
நயம் தபசிக் கயதைலித்து மணக்கலயம்
பிறகுதையன் வெயழ்க்தக இனிக்கும்
உயர்வு
சசெருப்பு ததைக்கலயம் சசெஞ்செயந்து பூசெலயம்
சபயருப்புணர்ந்து சநருப்பின் அனைலில்
சவெந்து செதமக்கலயம் மனிதைம் வெளர்க்கலயம்
சசெய்சதையழிலில் இல்தல உயர்வு !
சசெய்சதையழில்
சபயய்யும் புரட்டும் புதனைசருட்டும் தைருகின்ற
சசெல்வெம் தசெர்த்து மகிழ்வெயய் வெயழுகின்றயர்
உதழப்தபயதரப் பயர்த்து எளளி நதகயயடுகின்றயர்
சசெய்சதையழிலில் இல்தல உயர்வு !
சூழ்சவெளி
சூழ்நிதல சவெப்பத்தையல் ஆழ்கடல் சபயங்கிப்
புரண்டு சீற அழிக்கும் சபருமதலயும் உருகிதய
சூழ்ந்ததை அழிக்கும் தபயவெசதைங்தக பூதவெ விட்டு
சூழ்சவெளிதயச் சத்தைமயய் தவெ !
கண்ணியம்
கண்டவுடன் கயதைலயல் கயமதமறும் தபயதிலும்
தீண்டிவிடும் நயகத்தின் விஷதமறும் தபயதிலும்
தையண்டிவிடு மனைதைடக்கி அவெளதையதனை செக்திதய
சபண்டிதரக் கண்ணியமயய்ப் தபண்
முதிர்ச்சி
தைத்து பித்சதைன்று உளரித் திரிதவெயரும்
பித்து பிடித்தையற் தபயல் மயங்கி யதலதவெயரும்
பித்தைரில்தல தபயரில்தல சித்தைரயயும் இருப்பர்
முதிர்ந்ததை பழுத்தை பழமயய்
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இன்பம்
சசெயல்ல முடியவில்தல சபயல்லயதை பூமியில் !
நல்லவெர் வெயழும் நலமயனை சதையல்லுலகயய்
களளமும், தீதமயும் இல்லயது தபயனையல்தையன்
எல்லயதம இன்ப மயம்
இலக்கணம்
இலக்கணக் கட்டுக்குளதள அடங்கயமல் இயல்பயய்
எக்கணம் நிதனைத்தையலும் வெக்கதணயயய் வெயர்த்ததைகள
கயரிருளில் விளக்கயய் தைக்கனைவெயய் அதமந்து
வெரும் சவெண்பய அல்ல என்பய
சதையடுப்பு
உடுக்தக யிதடபிடித்து உறு சதையழில் மயற்ற
இடுக்தகக் கதளயும் எண்ணம் தபயற்ற
நடுக்தக விரல் சகயண்டு நயல்விதை ஓதசெசசெய்து
தைமிழ்த் சதையடுப்தப உறுதி சசெய்
தைனித்திரு
ஆடியிதல கருத்தைரித்தையல் சித்திதரயில் பிளதளவெரும்
ஆடிமயதைத்துக் கதழக்கயதை மயமதனை ததைடிப் பிடித்து
சசெருப்பயலடி என்தறயர் பழசமயழி – ஆடவெதனை
ஆடிமயதைம் தைனித்திரு விழித்திரு
இல்லறம்
இதைமயக சபண்பயர்த்து இனிப்பயய் தகசெரி
பதைமயக சதவெத்ததைன் நீ தைந்தை நீதரந்திக்
சகயப்பளித்ததைன் அதைன்சதவெ அற்புதைம்
புதைன் கிழதம கலயயணம் சகயட்டு தமளம்
சவெண்பய
சவெண்பய எழுதை தவெண்டினையர் நயனுதம
சவெண்பய எழுதை முதனைந்ததைன் –
கருவிளம் கூவிளம் ததைமய புளிமய
என்சறல்லயம் இலக்கணமயம்
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கயசமலர்
கயசமரம் கயசச்சசெடி கயசக்சகயடி கயசக்கயய்
கயசப்பழம் கயச விததை கயணதவெ – முடியவில்தல
களள தநயட்டும் அடிக்கவில்தல அப்படியும்
கயசமலர் நயளும் பிறப்பு
ஆதரயக்கியம்
பிஸஸயவும் பர்கரும் சவெளிநயட்டுச் செயக்சலட்டும்
தைப்பயமல் சபறுவெயர் கர்ப்பிணியும் தைப்பயததை
மூப்பும் உடல் பருமன் முழுவீச்சில்
சசெப்பயமல் நயன் சசெய்ய
சகப்ரசெவெம்
சிதசெரியன் தவெண்டயம் சகமயய் பிரசெவெம்
தவெத்தியர் சசெயன்னையலும் ஏழதர ஒன்பது
ரயகுகயலம் தவெண்டயதை சதைய்வெமில்தல ஒன்பது
மணிக்கு தமல் பிறக்க தவெண்டி வெலி
கண்தடன் கயதலமணி ஏழதர
கடவுள
தயசவிடம் தூங்கயமல் விழித்திடும் நிர்வெயணம் கடவுசளன்றயர் புத்தைன் என்தறன் உருவெமில்லய சவெட்ட
சவெளிதையன் கடவுள என்றயர் அல்லய என்தறன் புத்தைனிடம் எல்தலயில்லயப் ப்ரபஞ்செம் அத்தைதனையும்அணுக்கி
நுணுக்கி அணுவிதல தவெத்திருக்கிதறன்என்தறன் ஆதிமூலத்திடம் கடவுளர் ஒற்றுதமயயய்விருந்தினைர் விசெய
முடிந்தைதும் கிளம்பு என்கிறயர்
பருவெம்
கடலதல தமதல ஒரு பயதவெ
உடதல மதறக்க ஆதட ததைதவெ
பயதவெயின் உடதல தைழுவும் அதல
கதலஞனின் கண்ணுக்கு கயவியம்,
இதளஞனின் கண்ணுக்கு இளதமக் கயவியம்
அதல முழுதும் வெடியயசதைன்ற நம்பிக்தக
இயற்தக மயறனையலும் மயறயதை வெதளக்தக
கயப்பயற்ற கயதைலன் வெருவெயதனைய
களவெயட கயமுகன் வெருவெயதனைய
கயலம் தையன் சசெயல்லும் பதில்
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முழு மனிதைன்
முன்தனைறு திடமயய் முன்தனைறு
முன்தனைறு தபயகும் பயததையில்தையன்
பின்தனைறு பின் சதையடரும்
கண்தணறு பட்டயலும் கலங்கயமல்
களள மனைம் சகயண்தடயரின்
தைதடகதளத் தையண்டி முன்தனைறு
முழு மூச்சில் விண்தணறும் உனைது செக்தி
உளளுணர்ந்து முன்தனைறு பண்பயடும்
புகழ் பயடும் விண்சணட்டும் புகழ் கூடும்
தீந்தைமிழின் திறம் சகயண்டு திடமயனை
மனைம் சகயண்டு முன்தனைறும்
மயனுடதனை ஆவெயன் முழு மனிதைன்
நயடகம்
தமயனைத்து இருந்தை முன்தனையன் கூத்தில்
உடுக்தகயில் பிறந்தைது ஓதசெயின் சழதல
ஓதசெயில் பிறந்தைது இதசெயின் உயிர்ப்தப
இதசெயில் பிறந்தைது ஆட்டத்து இயல்தப
ஆட்டம் பிறந்தைது கூத்தினைது அதமதவெ
கூத்தில் பிறந்தைது நயட்டியக் தகயப்தப
நயட்டியம் பிறந்தைது நயடக வெதகதய
கூத்தை நூதலப் பயர்த்து யயத்தை நூல் கீதழ
தமயனைத் தைவெமிருந்து மூழ்கி உளகிடந்து
ஞயனைத் தைவெமிருந்து தைனித்ததை உளகடந்து
ஒன்றத் தைதழத்ததை உளளுருவெயகி வெளர்ந்து
ஓங்கயரநயதைம் ஓங்கிப் புறப்பட்தட உள
இருந்து ஒலித்துத் சதையடங்கி நயடகம்
பிறந்தைது அதசெவின் சமயழிதய
அதசெவு பிறந்தைது சமயழியின் வெதகதய
சமயழி பிறந்தைது மனைதின் பிம்பதம
மனைசமயழி என்பது இதையத்தின் ஒலிதய
மனைம் என்பது இதையத்தின் இருப்தப
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இருப்பு என்பது இதறவெனின் அதறதய
அதற என்பது அன்தனையின் கருதவெ
கரு என்பது ககனைத்தின் விததைதய
விததை என்பது ககனைத்ததைப் பிளந்து
சவெடித்துக் கிளம்பி கயற்தற உள
வெயங்கிய விருட்ஷத்தின் அணுதவெ
அணுசவென்பது ஆதிமூலதம
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குறும்புக் கவிததைகள 19
விருட்ஷம்
சிறு வெயதில் என் அம்மய
ஒரு விததை சகயடுத்து மண்ணில்
இடச் சசெயன்னையர்,சசெடி ஒன்று வெளருசமன்றயள
தினைமும் தைவெறயமல் நீர் விடச் சசெயன்னையள
சசெடி ஒன்று வெளருசமன்றயள
என் ஆர்வெச் சசெடி வெளர்த்தையள
பளளிக்குச் சசெல்லுமுன் அம்மய இசதைப்தபயது
வெளருசமன்தபன் பளளிக்குச் சசென்றயலும்
அகலவில்தல பசதமதயயயய்ச் சசெடி
நிதனைவு என் மனைதில் சில நயளில்
அந்தை சிறு விததை மண் பிளந்து சிறதையக
முதள விட்டு சவெளிதய தைதல நீட்டியது
அதிசெயமயய்ப் பயர்த்ததைன் அம்மயவிடம்
தகட்தடன் மண் பிளக்க சிறு விததைக்கு
பலம் எப்படி வெந்தைசதைன்று
அதுதையன் மண்ணின் மகத்துவெம்
தைன்தனைப் பிளக்க தையதனை பலம் சகயடுக்கும்
அதுதவெ வெதக சசெய்யும் சபரு மரம் வெளர
தையதனை பிளந்தும் வெழிவிடும் அதுதையன்
தையய்தம தைனைக்சகன்று தவெத்திருக்கும்
தைனித் தைன்தம ,தியயகம் அதைன் சபயர்
என்றுதரத்தையள என் அம்மய அப்தபயது
புரியவில்தல என் தையயின் அருதமயும்
என் மண்ணின் சபருதமயும்
என் தையரம் ஒரு மகதனைப் சபற்சறடுத்து
என் தகயில் சகயடுத்தைவுடன்
நயனும் புரிந்து சகயண்தடன்
நல்ல விததை விததைக்க அன்தற
பயிற்சி சகயடுத்தை என் தையதய
இப்தபயசதைன் தையய் மண்ணுக்கடியில்
விததைத்தை விததை வெயய்சவெடித்து
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கீழ்வெழிதய தவெர் பரப்பி
பிடிமயனைம் சவெண்டி எண்ணி
மண்மகதளக் தகப்பிடித்து
விண் தநயக்கி வெளர எண்ணி
கயற்றுதைதனை மூச்சிழுத்து
தவெருக்கு நீர் தவெண்டி உளளுக்குள
துதளந்து , கிளர்ந்து உளதளயடிப்
பரவிப் படர்ந்து மண்ணிற்கு சவெளிதய
சிறதையகத்தைதலநீட்டி இருநிதலயயய்ப்
பிரிந்து நடுதவெ ஒரு குருத்து விட்டு
இப்படிதய இயக்கம் சகயண்டு
விருட்ஷமயய் வெளரும் !

அன்புடன்
தைமிழ்த்ததைன
rkc1947@gmail.com http://thamizthenee.blogspot.com
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நன்ற
சில வெரிகளில் நுணுக்கமயனை ஆழமயனைகருத்துளள கருத்துக்கதள சசெயல்லுதைல் ஒரு கதல.ஒரு சிறய கருதவெ
சபருங் கவிததையயகவும் மரபுக் கவிததையயகவும் சிறு கவிததையயகவும் குறுங்கவிததையயகவும் குறும்புக்
கவிததைகளயகவும் பலவெடிவெங்களில் எழுதைலயம். படிப்பவெருக்கு உடனைடியயகப் புரியும் வெண்ணம் எழுதுதைல்
திறதம.அது தபயல இந்தைக் கவிததைகளில் மிக ஆழமயனை கருத்துக்கள மிக எளிதமயயனை தைமிழ்ச் சசெயற்கதளக்
சகயண்டு விததைக்கப் பட்டிருக்கின்றனை. இந்தைக் கவிததைகளின் ஆழம் அளவிடமுடியயதைது . அறதவெயம் தைமிழின்
சிறப்தப . இது குறுங் கவிததைகளின் கருப்தப .
என் தைந்ததையயர் ஆர் ரங்கஸவெயமி அவெர்களுக்கும் என் தையயயர் ஆர் கமலம்மயள அவெர்களுக்கும் இந்தை
“குறும்புக் கவிததைகள ” எனும் பதடப்தப கயணிக்தகயயக்குகிதறன்.
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– தைமிழ்த்ததைன

FreeTamilEbooks.com - எங்கதளப் பற்ற
மின்புத்தைகங்கதளப் படிக்க உதைவும் கருவிகள:
மின்புத்தைகங்கதளப் படிப்பதைற்சகன்தற தகயிதலதய தவெத்துக் சகயளளக்கூடிய பல கருவிகள தைற்தபயது
செந்ததையில் வெந்துவிட்டனை. Kindle, Nook, Android Tablets தபயன்றதவெ இவெற்றல் சபரும்பங்கு
வெகிக்கின்றனை. இத்தைதகய கருவிகளின் மதிப்பு தைற்தபயது 4000 முதைல் 6000 ரூபயய் வெதர குதறந்துளளனை.
எனைதவெ சபரும்பயன்தமயயனை மக்கள தைற்தபயது இதைதனை வெயங்கி வெருகின்றனைர்.
ஆங்கிலத்திலுளள மின்புத்தைகங்கள:
ஆங்கிலத்தில் லட்செக்கணக்கயனை மின்புத்தைகங்கள தைற்தபயது கிதடக்கப் சபறுகின்றனை. அதவெ PDF, EPUB,
MOBI, AZW3. தபயன்ற வெடிவெங்களில் இருப்பதையல், அவெற்தற தமற்கூறய கருவிகதளக் சகயண்டு நயம்
படித்துவிடலயம்.
தைமிழிலுளள மின்புத்தைகங்கள:
தைமிழில் செமீபத்திய புத்தைகங்கசளல்லயம் நமக்கு மின்புத்தைகங்களயக கிதடக்கப்சபறுவெதில்தல.
ProjectMadurai.com எனும் குழு தைமிழில் மின்புத்தைகங்கதள சவெளியிடுவெதைற்கயனை ஒர் உன்னைதை தசெதவெயில்
ஈடுபட்டுளளது. இந்தைக் குழு இதுவெதர வெழங்கியுளள தைமிழ் மின்புத்தைகங்கள அதனைத்தும் PublicDomain-ல்
உளளனை. ஆனையல் இதவெ மிகவும் பதழய புத்தைகங்கள.
செமீபத்திய புத்தைகங்கள ஏதும் இங்கு கிதடக்கப்சபறுவெதில்தல.
எனைதவெ ஒரு தைமிழ் வெயசெகர் தமற்கூறய “மின்புத்தைகங்கதளப் படிக்க உதைவும் கருவிகதள” வெயங்கும்தபயது,
அவெரயல் எந்தை ஒரு தைமிழ் புத்தைகத்ததையும் இலவெசெமயகப் சபற முடியயது.
செமீபத்திய புத்தைகங்கதள தைமிழில் சபறுவெது எப்படி?
செமீபகயலமயக பல்தவெறு எழுத்தையளர்களும், பதிவெர்களும், செமீபத்திய நிகழ்வுகதளப் பற்றய விவெரங்கதளத்
தைமிழில் எழுதைத் சதையடங்கியுளளனைர். அதவெ இலக்கியம், விதளயயட்டு, கலயச்செயரம், உணவு, சினிமய,
அரசியல், புதகப்படக்கதல, வெணிகம் மற்றும் தைகவெல் சதையழில்நுட்பம் தபயன்ற பல்தவெறு தைதலப்புகளின் கீழ்
அதமகின்றனை.
நயம் அவெற்தறசயல்லயம் ஒன்றயகச் தசெர்த்து தைமிழ் மின்புத்தைகங்கதள உருவெயக்க உளதளயம்.
அவ்வெயறு உருவெயக்கப்பட்ட மின்புத்தைகங்கள Creative Commons எனும் உரிமத்தின் கீழ் சவெளியிடப்படும்.
இவ்வெயறு சவெளியிடுவெதைன் மூலம் அந்தைப் புத்தைகத்ததை எழுதிய மூல ஆசிரியருக்கயனை உரிதமகள செட்டரீதியயகப்
பயதுகயக்கப்படுகின்றனை. அததை தநரத்தில் அந்தை மின்புத்தைகங்கதள யயர் தவெண்டுமயனையலும், யயருக்கு
தவெண்டுமயனையலும், இலவெசெமயக வெழங்கலயம்.
எனைதவெ தைமிழ் படிக்கும் வெயசெகர்கள ஆயிரக்கணக்கில் செமீபத்திய தைமிழ் மின்புத்தைகங்கதள இலவெசெமயகதவெ
சபற்றுக் சகயளள முடியும்.
தைமிழிலிருக்கும் எந்தை வெதலப்பதிவிலிருந்து தவெண்டுமயனையலும் பதிவுகதள எடுக்கலயமய?
கூடயது.
ஒவ்சவெயரு வெதலப்பதிவும் அதைற்சகன்தற ஒருசில அனுமதிகதளப் சபற்றருக்கும். ஒரு வெதலப்பதிவின்
ஆசிரியர் அவெரது பதிப்புகதள “யயர் தவெண்டுமயனையலும் பயன்படுத்தைலயம்” என்று குறப்பிட்டிருந்தையல்
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மட்டுதம அதைதனை நயம் பயன்படுத்தை முடியும்.
அதையவெது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின் கீழ் வெரும் பதிப்புகதள மட்டுதம நயம் பயன்படுத்தை
முடியும்.
அப்படி இல்லயமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின் கீழ் இருக்கும் பதிப்புகதள நம்மயல்
பயன்படுத்தை முடியயது.
தவெண்டுமயனையல் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும் வெதலப்பதிவுகதளக் சகயண்டிருக்கும்
ஆசிரியருக்கு அவெரது பதிப்புகதள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் சவெளியிடக்தகயரி நயம் நமது
தவெண்டுதகயதளத் சதைரிவிக்கலயம். தமலும் அவெரது பதடப்புகள அதனைத்தும் அவெருதடய சபயரின் கீதழ
தையன் சவெளியிடப்படும் எனும் உறுதிதயயும் நயம் அளிக்க தவெண்டும்.
சபயதுவெயக புதுப்புது பதிவுகதள உருவெயக்குதவெயருக்கு அவெர்களது பதிவுகள நிதறய வெயசெகர்கதளச்
சசென்றதடய தவெண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். நயம் அவெர்களது பதடப்புகதள எடுத்து இலவெசெ
மின்புத்தைகங்களயக வெழங்குவெதைற்கு நமக்கு
அவெர்கள அனுமதியளித்தையல், உண்தமயயகதவெ அவெர்களது பதடப்புகள சபரும்பயன்தமயயனை மக்கதளச்
சசென்றதடயும். வெயசெகர்களுக்கும் நிதறய புத்தைகங்கள படிப்பதைற்குக் கிதடக்கும்
வெயசெகர்கள ஆசிரியர்களின் வெதலப்பதிவு முகவெரிகளில் கூட அவெர்களுதடய பதடப்புகதள ததைடிக்
கண்டுபிடித்து படிக்கலயம். ஆனையல் நயங்கள வெயசெகர்களின் சிரமத்ததைக் குதறக்கும் வெண்ணம் ஆசிரியர்களின்
சிதைறய வெதலப்பதிவுகதள ஒன்றயக இதணத்து ஒரு முழு மின்புத்தைகங்களயக உருவெயக்கும் தவெதலதயச்
சசெய்கிதறயம். தமலும் அவ்வெயறு உருவெயக்கப்பட்ட புத்தைகங்கதள “மின்புத்தைகங்கதளப் படிக்க உதைவும்
கருவிகள”-க்கு ஏற்ற வெண்ணம் வெடிவெதமக்கும் தவெதலதயயும் சசெய்கிதறயம்.
FreeTamilEbooks.com
இந்தை வெதலத்தைளத்தில்தையன் பின்வெரும் வெடிவெதமப்பில் மின்புத்தைகங்கள கயணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்தை வெதலதைளத்திலிருந்து யயர் தவெண்டுமயனையலும் மின்புத்தைகங்கதள இலவெசெமயகப் பதிவிறக்கம்(download)
சசெய்து சகயளளலயம்.
அவ்வெயறு பதிவிறக்கம்(download) சசெய்யப்பட்ட புத்தைகங்கதள யயருக்கு தவெண்டுமயனையலும் இலவெசெமயக
வெழங்கலயம்.
இதில் நீங்கள பங்களிக்க விரும்புகிறீர்களய?
நீங்கள சசெய்யதவெண்டியசதைல்லயம் தைமிழில் எழுதைப்பட்டிருக்கும் வெதலப்பதிவுகளிலிருந்து பதிவுகதள
எடுத்து, அவெற்தற LibreOffice/MS Office தபயன்ற wordprocessor-ல் தபயட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தைகமயக
மயற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வெளவுதையன்!
தமலும் சில பங்களிப்புகள பின்வெருமயறு:
1. ஒருசில பதிவெர்கள/எழுத்தையளர்களுக்கு அவெர்களது பதடப்புகதள “Creative Commons”
உரிமத்தின்கீழ் சவெளியிடக்தகயரி மின்னைஞ்செல் அனுப்புதைல்
2. தைன்னையர்வெலர்களயல் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்தைகங்களின் உரிதமகதளயும் தைரத்ததையும் பரிதசெயதித்தைல்
3. தசெயதைதனைகள முடிந்து அனுமதி வெழங்கப்பட்ட தைரமயனை மின்புத்தைகங்கதள நமது வெதலதைளத்தில்
பதிதவெற்றம் சசெய்தைல்
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விருப்பமுளளவெர்கள freetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவெரிக்கு மின்னைஞ்செல் அனுப்பவும்.
இந்தைத் திட்டத்தின் மூலம் பணம் செம்பயதிப்பவெர்கள யயர்?
யயருமில்தல.
இந்தை வெதலத்தைளம் முழுக்க முழுக்க தைன்னையர்வெலர்களயல் சசெயல்படுகின்ற ஒரு வெதலத்தைளம் ஆகும். இதைன் ஒதர
தநயக்கம் என்னைசவெனில் தைமிழில் நிதறய மின்புத்தைகங்கதள உருவெயக்குவெதும், அவெற்தற இலவெசெமயக
பயனைர்களுக்கு வெழங்குவெதுதம ஆகும்.
தமலும் இவ்வெயறு உருவெயக்கப்பட்ட மின்புத்தைகங்கள, ebook reader ஏற்றுக்சகயளளும் வெடிவெதமப்பில்
அதமயும்.
இத்திட்டத்தையல் பதிப்புகதள எழுதிக்சகயடுக்கும் ஆசிரியர்/பதிவெருக்கு என்னை லயபம்?
ஆசிரியர்/பதிவெர்கள இத்திட்டத்தின் மூலம் எந்தைவிதைமயனை சதையதகயும் சபறப்தபயவெதில்தல. ஏசனைனில்,
அவெர்கள புதிதையக இதைற்சகன்று எந்தைஒரு பதிதவெயும் எழுதித்தைரப்தபயவெதில்தல.
ஏற்கனைதவெ அவெர்கள எழுதி சவெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகதள எடுத்துத்தையன் நயம் மின்புத்தைகமயக
சவெளியிடப்தபயகிதறயம்.
அதையவெது அவெரவெர்களின் வெதலதைளத்தில் இந்தைப் பதிவுகள அதனைத்தும் இலவெசெமயகதவெ கிதடக்கப்சபற்றயலும்,
அவெற்தறசயல்லயம் ஒன்றயகத் சதையகுத்து ebook reader தபயன்ற கருவிகளில் படிக்கும் விதைத்தில் மயற்றத்
தைரும் தவெதலதய இந்தைத் திட்டம் சசெய்கிறது.
தைற்தபயது மக்கள சபரிய அளவில் tablets மற்றும் ebook readers தபயன்ற கருவிகதள நயடிச் சசெல்வெதையல்
அவெர்கதள சநருங்குவெதைற்கு இது ஒரு நல்ல வெயய்ப்பயக அதமயும்.
நகல் எடுப்பததை அனுமதிக்கும் வெதலதைளங்கள ஏததைனும் தைமிழில் உளளதைய?
உளளது.
பின்வெரும் தைமிழில் உளள வெதலதைளங்கள நகல் எடுப்பதிதனை அனுமதிக்கின்றனை.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எவ்வெயறு ஒர் எழுத்தையளரிடம் Creative Commons உரிமத்தின் கீழ் அவெரது பதடப்புகதள
சவெளியிடுமயறு கூறுவெது?
இதைற்கு பின்வெருமயறு ஒரு மின்னைஞ்செதல அனுப்ப தவெண்டும்.
<துவெக்கம்>
உங்களது வெதலத்தைளம் அருதம [வெதலதைளத்தின் சபயர்].
தைற்தபயது படிப்பதைற்கு உபதயயகப்படும் கருவிகளயக Mobiles மற்றும் பல்தவெறு தகயிருப்புக் கருவிகளின்
எண்ணிக்தக அதிகரித்து வெந்துளளது.
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இந்நிதலயில் நயங்கள http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வெதலதைளத்தில், பல்தவெறு தைமிழ்
மின்புத்தைகங்கதள சவெவ்தவெறு துதறகளின் கீழ் தசெகரிப்பதைற்கயனை ஒரு புதிய திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளதளயம்.
இங்கு தசெகரிக்கப்படும் மின்புத்தைகங்கள பல்தவெறு கணிணிக் கருவிகளயனை Desktop,ebook readers like kindl,
nook, mobiles, tablets with android, iOS தபயன்றவெற்றல் படிக்கும் வெண்ணம் அதமயும். அதையவெது
இத்தைதகய கருவிகள support சசெய்யும் odt, pdf, ebub, azw தபயன்ற வெடிவெதமப்பில் புத்தைகங்கள அதமயும்.
இதைற்கயக நயங்கள உங்களது வெதலதைளத்திலிருந்து பதிவுகதள
சபற விரும்புகிதறயம். இதைன் மூலம் உங்களது பதிவுகள
உலகளவில் இருக்கும் வெயசெகர்களின் கருவிகதள தநரடியயகச் சசென்றதடயும்.
எனைதவெ உங்களது வெதலதைளத்திலிருந்து பதிவுகதள பிரதிசயடுப்பதைற்கும் அவெற்தற மின்புத்தைகங்களயக
மயற்றுவெதைற்கும் உங்களது அனுமதிதய தவெண்டுகிதறயம்.
இவ்வெயறு உருவெயக்கப்பட்ட மின்புத்தைகங்களில் கண்டிப்பயக ஆசிரியரயக உங்களின் சபயரும் மற்றும் உங்களது
வெதலதைள முகவெரியும் இடம்சபறும். தமலும் இதவெ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டும்தையன்
சவெளியிடப்படும் எனும் உறுதிதயயும் அளிக்கிதறயம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள எங்கதள பின்வெரும் முகவெரிகளில் சதையடர்பு சகயளளலயம்.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற.
</முடிவு>
தமற்கூறயவெயறு ஒரு மின்னைஞ்செதல உங்களுக்குத் சதைரிந்தை அதனைத்து எழுத்தையளர்களுக்கும் அனுப்பி
அவெர்களிடமிருந்து அனுமதிதயப் சபறுங்கள.
முடிந்தையல் அவெர்கதளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவெர்களுதடய வெதலதைளத்தில் பயன்படுத்தைச்
சசெயல்லுங்கள.
கதடசியயக அவெர்கள உங்களுக்கு அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும்
மின்னைஞ்செதலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் முகவெரிக்கு அனுப்பி தவெயுங்கள.
ஓர் எழுத்தையளர் உங்களது உங்களது தவெண்டுதகயதள மறுக்கும் பட்செத்தில் என்னை சசெய்வெது ?
அவெர்கதளயும் அவெர்களது பதடப்புகதளயும் அப்படிதய விட்டுவிட தவெண்டும்.
ஒருசிலருக்கு அவெர்களுதடய சசெயந்தை முயற்சியில் மின்புத்தைகம் தையயரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகதவெ
அவெர்கதள நயம் மீண்டும் மீண்டும் சதையந்தைரவு சசெய்யக் கூடயது.
அவெர்கதள அப்படிதய விட்டுவிட்டு அடுத்தைடுத்தை எழுத்தையளர்கதள தநயக்கி நமது முயற்சிதயத் சதையடர
தவெண்டும்.
மின்புத்தைகங்கள எவ்வெயறு அதமய தவெண்டும்?
ஒவ்சவெயருவெரது வெதலத்தைளத்திலும் குதறந்தைபட்செம் நூற்றுக்கணக்கில் பதிவுகள கயணப்படும். அதவெ
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வெதகப்படுத்தைப்பட்தடய அல்லது வெதகப்படுத்தைப் படயமதலய இருக்கும்.
நயம் அவெற்தறசயல்லயம் ஒன்றயகத் திரட்டி ஒரு சபயதுவெயனை தைதலப்பின்கீழ் வெதகப்படுத்தி
மின்புத்தைகங்களயகத் தையயரிக்கலயம். அவ்வெயறு வெதகப்படுத்தைப்படும் மின்புத்தைகங்கதள பகுதி-I பகுதிII என்றும் கூட தைனித்தைனிதய பிரித்துக் சகயடுக்கலயம்.
தைவிர்க்க தவெண்டியதவெகள யயதவெ?
இனைம், பயலியல் மற்றும் வென்முதற தபயன்றவெற்தறத் தூண்டும் வெதகயயனை பதிவுகள தைவிர்க்கப்பட தவெண்டும்.
எங்கதளத் சதையடர்பு சகயளவெது எப்படி?
நீங்கள பின்வெரும் முகவெரிகளில் எங்கதளத் சதையடர்பு சகயளளலயம்.
• email : freetamilebooksteam@gmail.com
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்திட்டத்தில் ஈடுபட்டுளளவெர்கள யயர்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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உங்கள பதடப்புகதள சவெளியிடலயதம
உங்கள பதடப்புகதள மின்னூலயக இங்கு சவெளியிடலயம்.
1. எங்கள திட்டம் பற்ற – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
தைமிழில் கயசணயளி – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பதடப்புகதள யயவெரும் பகிரும் உரிதம தைரும் கிரிதயட்டிவ் கயமன்ஸ உரிமம் பற்ற –
கிரிதயட்டிவ் கயமன்ஸ உரிதம – ஒரு அறமுகம்
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 விருப்பயனை கிரிதயட்டிவ் கயமன்ஸ உரிமத்ததை இங்தக ததைர்ந்சதைடுக்கலயம்.
http://creativecommons.org/choose/
3.
தமற்கண்டவெற்தற பயர்த்தை / படித்தை பின், உங்கள பதடப்புகதள மின்னூலயக மயற்ற
பின்வெரும் தைகவெல்கதள எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
1.
2.
3.
4.
5.

நூலின் சபயர்
நூல் அறமுக உதர
நூல் ஆசிரியர் அறமுக உதர
உங்கள விருப்பயனை கிரிதயட்டிவ் கயமன்ஸ உரிமம்
நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வெடிவெங்களில். அல்லது வெதலப்பதிவு /
இதணய தைளங்களில் உளள கட்டுதரகளில் சதையடுப்புகள (url)

இவெற்தற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்னைஞ்செல் அனுப்பவும்.
விதரவில் மின்னூல் உருவெயக்கி சவெளியிடுதவெயம்.
——————————————————————————————————–
நீங்களும் மின்னூல் உருவெயக்கிட உதைவெலயம்.
மின்னூல் எப்படி உருவெயக்குகிதறயம்? –
தைமிழில் கயசணயளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இதைன் உதர வெடிவெம் ஆங்கிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook
எங்கள மின்னைஞ்செல் குழுவில் இதணந்து உதைவெலயம்.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
நன்ற !
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