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முன்னுைர :
அன்பானவர்களுக்கு வணக்கங்கள். freetamilebook மூலம் எனது 3 வது ெதாகுப்பு - கவ ைதகள் ெவளிவருவது மிக்க மக ழ்ச்ச .
என்

எழுத்ைதப்

என்னிடம் ேகட்பது :

படிப்பவர்கள்

ெபாதுவாக

” ஏன் உங்கள் எழுத்த ல்

இவ்வளவு துயர இைழ ஓடுக றது ?”
எைத

அத கமாக

அதுதாேன
?

அனுபவ க்க ேறாேமா

எண்ணங்களில்

அைலேமாதும்

அதுதாேன ெசாற்களாக..

எழுத்துக்களாக

ெவளிப்படும் ?
வீட்டில்

என்று

இல்ைல..

நானும்

என்

கணவரும் 20 ஆண்டுகளுக்கு ேமல் ெதாண்டு
ெசய்த

உண்ைமயான

ஒரு

ெதாண்டு

ந றுவனத்த லும் வாழ்க்ைகய ன் அவலம் ந ைறந்த
www.Kaniyam.com
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பக்கங்கைளத்தான் அத கம் வாச க்க ைவத்தான்
எல்லாம் வல்ல இைறவன் !

ப ரச்சைனகள்…

அதற்கான

ஓடிக்ெகாண்ேட

தீர்வுகள்

என்று

இருந்தவளிடம் ேவறு எைத எத ர்பார்க்க முடியும் ?
ஆனால் ேசாகமும் ஒரு சுகம் தான் இல்ைலயா
அன்பர்கேள ?
சுகமும் இந்த உய ர்த் துளிக்குள் ெகாஞ்சம்
இருக்கட்டும் என்று தான் அவ்வப்ேபாது தன்ைனப்
பற்ற யும்

எழுத

ைவத்தான்

ேபாலும்

அந்த

ஆண்டவன் !
இந்தத்
த ருவ ளக்ேக.

ெதாகுப்ப ல்

உள்ள

“வ ளக்ேக

ேவந்தன் உடன்ப றப்ேப..”

என்று

ெதாடங்கும் இந்த அருைமயான பாடைல அடியாள்
எழுதவ ல்ைல. எங்கள் ஆச்ச எனக்குச் ெசால்லிக்
ெகாடுத்தது.
ெசால்லிக்

அவர்களுக்கு அவர்கள் அம்மா
ெகாடுத்ததாகச்

www.Kaniyam.com
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அத்தைன பழைம வாய்ந்தது இந்தப் பாடல் . இது
தங்களின் தகவலுக்கு.
இந்தத் ெதாகுப்ைப வாச த்துவ ட்டுத் தங்களின்
ேமலான கருத்துக்கைளப் பத வ டுமாறு மிகவும்
பணிேவாடு ேகட்டுக் ெகாள்க ேறன்.
அைனவருக்கும்

ெநஞ்சம்

ந ைறந்த

நல்வாழ்த்துக்கள் நண்பர்கேள !

www.Kaniyam.com
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ெதய்வீகம் ேதன்மதுரம்
அருள்மிகு மாணிக்க விநாயகர்
துதி
உன்

மாமைல மாணிக்க வ நாயகேன -

மலரடி
பணிேவேன (மா)

வாழ

ெதாழுது

கைல பல வளரும் காவ ரிக் கைர

நல
அமர்ந்தவேன (மா)

பல

அழகன்
ெகாண்டு ெசல்ல
www.Kaniyam.com
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எத ர் ெகாள்ள
த ரும்பு முன்ேன

அந்தணச் ச றுவனாய் அவைன நீ
மாைலப் பூைச முடித்து மன்னவன்

மாைலயாம்
ெபான்னிய ைட
மாமைனக் ேகாவ ல் ைவத்தாய் (மா)

ேகாபம்
ேவகமாய்த் துரத்த
ச ரந்தனில் குட்ட
உணர்த்த
உய்ய (மா)
அன்ைனயவள்

ெகாண்ட

ேகாபம்

தா

மாயவன்

வீடணன்

ளாமல்

மருகன்

உன்

நீெயன்ேற

அதனால் அவனும், இந்த உலகும்
அைலவாய்க்

குமரனின்

ஆலவாய் தனிேல அரசாள,
அைலயும் மனைத அய்யனவன்

www.Kaniyam.com

15

FreeTamilEbooks.com

ஆைனக்காவ ல்

அடக்க டேவ,

கைலயா

தருவத ேல

அருைளத்

கடலாய் இருக்கும் கணபத யும்
மைலமீத ல்
குைறவ ல்ைல !

www.Kaniyam.com
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விநாயகன் எங்கள் விநாயகன்
ெவள்ெளருக்க ல் உைறவான்..
ெவல்லத்த லும் அமர்வான்..
மஞ்சளிலும் ஒளிர்வான்..
பசுஞ்சாணத்த லும் மிளிர்வான் !

எளிேயானுக்கு எளிேயான்..
அரிேயானுக்கு அரிேயான்..
வலிைம எல்லாம் நல்கும்
வரங்களின் நாயகன் !

மகனவன்
பாலனவன்

www.Kaniyam.com
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தீர்ப்பான்
ைகய ல்

சங்கரன்
ஏந்தும்
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ெபாங்க டும்
காணிக்ைக ஆக்க னால்
ைமந்தன் !

www.Kaniyam.com
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அருள்மிகு தாயுமானவர் துதி
தாயும்
தந்ைதயுமானாய்..!
பாடேவ..( தா)
பார்த்தாய்
தீர்ப்பாய்.. ( தா )

மீத ல்
நீயும்
வாழும் - எம்

ஆனாய்..!

வாயும் மணக்குேத..

ஐயைனப்

தவ த்த ெபண்ணுக்கு மருத்துவம்
தவ க்கும் எங்கள் குைறையயும்

மகனுடன்

அமர்ந்தாய்

மாமைல

மகெவைனப் பாராய் மக ழ்ந்ேத
புகழ்

உைன

நாடிப்

புகழுடன்

இகழும் மைறயும் இைற நீ வாழி....!

www.Kaniyam.com
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சிவலிங்க தரிசனம்
ெதன்னாடுைடய

ச வன்

எந்நாட்டவர்க்கும்

இைறவன் !
ச வவழிபாடு அத லும் லிங்க வழிபாடு மிகவும்
ெதான்ைமயானது என்க ன்றனர் ஆன்ேறார்.
https://tamil.samayam.com/religion/200000-yearold-shiva-linka-temple-in-usa-at-colorado-hill/amp_article
show/60893089.cms
ேமேல உள்ள லின்க்க ல் ச வலிங்க வழிபாடு
உலக ல்

எங்ெகங்ெகல்லாம்

என்பதற்கான

இருந்த ருக்க றது

ஆதாரப்பூர்வமான

வ ளக்கம்

உள்ளது. தயவுெசய்து அைதப் படித்துப் பாருங்கள்
நண்பர்கேள !
புகழ்ெபற்ற

பலப்பல

ஆன்றவ ந்த..

அனுபவத்த ல் அவைன உணர்ந்த மகான்களால்
www.Kaniyam.com
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பாடப்ெபற்ற

தலங்கள்

ஆய னும்

அைதெயல்லாம்

குக்க ராமங்களில்
நடத்த ய

ஏராளம்

ஏராளம்.
தாண்டியும்

அவனாக ய

ச வன்

த ருவ ைளயாடல்களும்

ஏராளம்..

ஏராளம்..ஏராளம்..
அப்படிப்பட்ட ச ல ஊர்களில் உய்யெகாண்டான்
த ருமைல..

ஊட்டாத்தூர்..

என்ற ெபயர் மறுவ

த ருத்ேதசமைல

தற்ேபாது த ருத்த யமைல

என்றைழக்கப்படும் ஊர். த ருச்ச மைலக்ேகாட்ைட
அருக லுள்ள

அருள்மிகு

ேகாவ ல்..

இப்படிச்

நாகநாதர்
சல

சுவாமி

தலங்களில்

எழுந்தருளியுள்ள எம்ெபருமான் ச வெபருமாைனப்
பற்ற

அடியாள் அற ந்தைத எளிய பாடல்களாக

எழுத அைனவரும் அந்தச் ச வெபருமான் அருள்
ெபற ேவண்டி அர்ப்பணிக்க ேறன்.
இந்த எளியவைளயும் தன் புகைழ எழுத
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ைவத்த

எம்ெபருமான் ச வனின் பாதங்களுக்குக்

ேகாடானு ேகாடி நன்ற கள் !
எளிதாகப் புரிந்து ெகாள்ள கூடிய அளவ ல்
இைறவன்

பற்ற ய

பாடல்களுக்காக

அணுக யவர்கள் ஏராளம்.
எழுத

ெகாடுத்தவற்ைற

பயன்படட்டும்

என்று

என்ைன

அவர்களுக்கு எழுத
இப்ேபாது

பலருக்கும்

எண்ணிேய

இவற்ைற

எல்லாம் இந்தப் பத வ ல் ேசர்த்துள்ேளன்.
அடியாள்
ெவவ்வ ைனைய
அன்ைனேய
பத்து,
ஆக யைவ

எழுத ய

வ நாயகேன

ேவரறுக்க

சரணம்,

த ருவ ளக்குத்

வல்லான்,

மீனாட்ச
தமிழ்

அம்ைம
அர்ச்சைன

“எண்ணங்களின் ச தறல்கள்” என்ற

கவ ைதத் ெதாகுப்பாக கணியம் ஃெபௗண்ேடஷன்
நடத்தும் freetamilebook ல் ெவளியாக யுள்ளது.
தயவுெசய்து
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லின்க்ைகயும் பாருங்கள்.

அத ல் ஏராளமான

புத்தகங்கள் இருக்க ன்றன. நீங்கள் வ ரும்ப னால்
அவற்ைற இலவசமாக பத வ றக்கம் ெசய்து படிக்க
முடியும்.
நன்றாகப் பாடக் கூடியவர்கள் இவற்ைறப்
பாடிப்

பலருக்கும்

பயன்படச்

ெசய்தால்

மிக்க

மக ழ்ச்ச அைடேவன்.
நான்

ேபேரா..புகேழா

துளியும்

எத ர்பார்க்கவ ல்ைல. இந்தப் பாடல்கள் பலருக்கும்
ெசன்று

ேசர்ந்தால்

அதுேவ

ஆண்டவனின்

ஆசீர்வாதம் !
நன்ற களும்..

நல்வாழ்த்துக்களும்

நண்பர்கேள !
வாழ்க அருந்தமிழ் !
வாழ்க தமிழகம் !
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வாழிய பாரத மணித்த ரு நாடு !
வணங்க
பாட
அருளும்
வருவாேய !

லிங்கம்
லிங்கம்

ெதன்னாடுைடய

ச வைன

எந்நாட்டவர்க்கும்

இைறவைனப்

எந்நாளும் எல்லார்க்கும் எல்லாம்
எங்கள்

வ நாயகா

அயனும்

அரியும்

வணங்க டும்

அய்ந்து எழுத்துடேன த கழ்ந்த டும்

அக லத்த ல்
புரிந்த டும் லிங்கம்

முத்ெதாழில்

அம்ைமயப்பனாய்
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லிங்கம் ! (1)

லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்

மகளுக்குத்

தாயாய்

மகப்ேபறும்

கூடப்

மாற ய
பார்த்த ட்ட

மக ழ்வுடன் ேசைய அைணத்த ட்ட

மட்டுவார்
உடனுைற லிங்கம் ! (2)

லிங்கம்
லிங்கம்

நாவல்

குழலி

மரத்தடி

அமர்ந்த டும்

நாளும் அம்ைமய ன் பூைச ெகாள்
ஆவும் வந்து வணங்க டும் லிங்கம்
அய்ந்த ல் ஒன்றாம் அப்பு
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லிங்கம் ! (3)

லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம் ! (4)

லிங்கம்

அக லாண்ேடஸ்வரி

அண்டிேனார் தம்ைமக் காத்த டும்
ஆைனயும், ச லந்த யும் ஆராத த்த
ஆைனக்கா அமர்ந்தருள் அழக ய

ஆைனயும், அரவமும் வணங்க ய

அன்புடன்
அைணத்த ட்ட லிங்கம்
லிங்கம்

உடனுைற

ேகதுவ ன்

ச லந்த ைய
தீைம

வ லக்க டும்

சீகாளஹஸ்த ய ன் வாயு லிங்கம் !
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(5)

லிங்கம்

வ ழிகளில்

உத ரம்

வ ழிதைனத்
ெபற்ற ட்ட லிங்கம்
லிங்கம்

தானமாய்ப்

ேவடைனக் கண்ணப்பன் ஆக்க ய

ேவண்டுவது
வ ளக்க ய லிங்கம் ! (6)

லிங்கம்

ெகாட்டிய

அனலின்

அன்ெபனேவ

உருவாய்

எழுந்த ட்ட

அயனும் அரியும் ேதடிய லிங்கம்
அடிமுடி காணா அத சய லிங்கம்
அருணாசலமாய்
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லிங்கம்! (7)

கருைண
ெபாழிந்த டும் லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம் ! (8)

லிங்கம்

மைழையப்

கனிவுடன்
காமாட்ச
காஞ்ச

நம்ைமக்

காத்த டும்

உடனுைற

கனிவுைட

நகர்

வாழும்

த ருமூலநாதராய்த்

ஏகாம்பர

த கழ்ந்த டும்

ச வகாமி உடனுைற சீரிய லிங்கம்
லிங்கம்

த ருெவல்லாம் ெசழிக்க உதவ டும்
த ல்ைல அம்பலம் காட்டிய லிங்கம்
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(9)

லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம் ! (10)

லிங்கம்

ைவைகய ல் ெவள்ளம் ெபருக்க ய
வயதான

அம்ைமக்கு

ப ரம்படி

தன்ேமல்

ப ரம்மம்

தாெனன

வைளயல் வணிகனாய் உலவ ய

வற ய

கைலஞைன

தருமிக்கு

வடிவுைட
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லிங்கம் ! (11)

லிங்கம்..
லிங்கம்..
லிங்கம்
லிங்கம்! (12)

லிங்கம்..கல்
லிங்கம்..
லிங்கம்

நரிகைளப்

பரிகளாய்

மாற்ற ய

பரிகைள

நரிகளாய்

ஓட்டிய

நாைரக்கும்
நலமுைட

ஆடல்

அருளிய

மதுைரய ன்

பலவும்

நாயக

புரிந்த ட்ட

ஆைனக்குக் கரும்ைபப் புகட்டிய
அழகுக்கு
ஆலவாய்
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லிங்கம் (13)

லிங்கம்..
லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம் ! (14)

லிங்கம்

நீள்வ ழி
நீளேவ

காந்த மத
நமக்குத்

ெநல்லுக்கு

ேவலி

உடனுைற

துைணவரும்
அைமத்த ட்ட

ெநல்ைலயப்பனாய் அமர்ந்தருள்

ப ரமனுக்கு ஐந்து ந றம் காட்டிய

ப றப்ப ன்
ேபாக்க டும் லிங்கம்

பாவங்கைளப்

பஞ்சபூதத்
பயன்தரும் லிங்கம்

தலங்களின்

பஞ்சவர்ேணஸ்வர
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சுயம்பு லிங்கம் ! (15)

கருடனும்
வழிபட்ட லிங்கம்

கார்க்ேகாடனும்

காந்த மத

உடனுைற ஐவண்ண

லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம் ! (16)

லிங்கம்
லிங்கம்

உதங்க

முனிவைர

உய்வ த்த

உைறயூர் தலமத ல் உைறந்த டும்

நாகத்த ன் ேதாஷங்கள் நீக்க டும்
நாளும்

வழிபட

வாழ்த்த டும்

ஆனந்தவல்லி உடனுைற லிங்கம்
நாகநாதராய்த்
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லிங்கம் ! (17)

லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்

மார்க்கண்ேடயைரக்

மகவுகள் பாவங்கள் ேபாக்க டும்
அஞ்சனாக்ஷ உடனுைற உஜ்ஜீவ

உய்யெகாண்டான்
உைறந்த டும் லிங்கம் ! (18)

லிங்கம்

காத்த ட்ட

ஆத ேயாடந்தமாய்க்

த ருமைல

கலந்த ட்ட

ஆத நாயக உடனுைற லிங்கம்
ஆத நாதராய் அருளிடும் லிங்கம்
ஆத வயலூர் அமர்ந்தருள் லிங்கம்
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(19)

சுத்தரத்ேனஸ்வரராய்
ெஜாலித்த டும் லிங்கம்..
சுயம்பு லிங்கம்

ேசாழனால்

ஊட்டம்
அருளிடும் லிங்கம்..

ேகாவ ல்ெகாள்

தரும்

ஊட்டாத்தூர்
உயரிய லிங்கம் ! (20)

லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்

ஊற்று

நீர்

உைறந்த டும்

த ருமணத் தைடகைள நீக்க டும்
தாய னும்

நல்லாள்

உடனுைற

ஏக புஷ்பம் வ ரும்பும் எங்களின்
த ருத்த ய மைலவாழ் த ரன்மிகு
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லிங்கம் ! (21)

லிங்கம்

எமதர்மராசைன

உய ர்ப்ப த்த

ஏழுகன்னியர் வணங்க ய லிங்கம்
லிங்கம்

நீள்ெநடுங்கண் நாயக உடனுைற
ஞீலிவேனஸ்வர சுயம்பு லிங்கம் !

த ருப்ைபஞ்
சுயம்பு லிங்கம் ! (22)

ஞீலிவேனஸ்வர

வச ட்ட மாமுனி தரிச த்த லிங்கம்
லிங்கம்
லிங்கம்

வழிதைன அப்பருக்குக் காட்டிய
வாழ்வாங்கு

வாழ

வரமருள்

த ருப்ைபஞ்ஞீலிய ல் த கழ்ந்த டும்
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லிங்கம் ! (23)

லிங்கம்
லிங்கம்..
லிங்கம்
லிங்கம் ! (24)

நஞ்சுண்டு அமரைரக் காத்த ட்ட
வஞ்சகம் அறுத்த டும் வலிவுைட
ெவஞ்ச னம்,

ெவள்ளியங்க ரிய ல் வாழ்ந்த டும்

ேஜாத
ெஜாலித்த டும் லிங்கம்..
லிங்கம்..

தாபம் ேபாக்க டும்

ஸ்வரூபமாய்

ேஜாத யால் நல்லைவ நடத்த டும்

ேஜாத யால்
அகற்ற டும் லிங்கம்..

அல்லைவ

ேஜாத யால்
காத்த டும் லிங்கம்..

உலகத்ைதக்
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ேஜாத யால்
காத்த டும் லிங்கம் ! (25)

அண்டத்ைதக்

ப த்தெனன்றும்
ேபயெனன்றும் அைழத்தாலும் உன்ைன..
ப ரியமுடன்
காத்தருள்வாய் எம்ைம !

மனங்கனிந்து

அத்தேன
ஆதரிப்பார் இல்ைல..

உைனயன்ற

அரி
அவனின்
அரவைணப்பாய் எம்ைம !

ைமத்துனா

த ருச்ச ற்றம்பலம் !

www.Kaniyam.com
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திருமால் துதி
என் மன
வா... வா..- (அ)

ைவக்க

அரங்கத்த ல் வாழும் அழகு ேதவா அரங்கத்த ல்

வாழ

உள்ளத்த ல்

உன்ைன

கள்ளத்ைத
கண்ணப ராேன.. - (அ)

பாவைனத்
பரந்தாமா - எமக்கு

வ ரும்ப ேய

ஏற்ற

ஒழித்ேதாம்

துய ல்

ெகாண்ட

ஆவன ெசய்வாய் எம் பரமாத்மா ...!
உன் ஆத்மா

சாவன , வாழ்வன அைனத்தும்

” வா ” ெவன நீ அைழத்தால்
உய்யும் எம் ஆத்மா- (அ)
www.Kaniyam.com
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வயலூர் முருகா
வயல்கள் சூழும் வயலூர் முருகா
வரங்கள் ேவண்டும் தருவாேயா ?
வாழ்வ ன்

புயல்கள்

சூழும்

அடியார்

இடர்கள் நீங்க அருள்வாேயா ?

த ருப்புகைழ
ெபாழிந்தய டம்

அண்ணல் அருணக ரி அருைமத்
அழகுடன்

ஆக்க டேவ அருைளப்

ெவண்ணீர் அணிந்த
உருவம் த கழும் அழக ைனேய
கண்ணீர்
ந ைறந்த
உடேன காணுக ன்ற கூட்டம் !

ேவலன்
கண்கள்

வந்து வந்து நீளும் துன்பம் தீர்த்து
www.Kaniyam.com
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ைவக்கும் முருகா !
முந்து
முந்து
ெசால்லிக் காட்ச நல்கும் குமரா !
தந்து
ைவக்கும் அழகா !

தந்து

என்று

ேபரருளில் மூழ்க

ச ந்து
ச ந்தும்
வாழ்ைவ ெசப்பனிடு அமரா !

வந்தால்

கஷ்டமுைட மனதுடேன உன்னிடம்

இஷ்டமுடன்
கண்ணீரும் துைடப்பாய்..
வரணும்..
சரவணேன !

முருகா..
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எத ர்ெகாண்டு

உன்னடிேய சரணம்,
சண்முகேன

வருைக
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!

வயலூர்
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இருைக
இளவைல வணங்க !

ேபாதுேமா

(ேபாதாது)

சலுைக நீ தந்தால் சஞ்சலம் தீரும் !
வளரும் !

ேவண்டும்,
ேவண்டும் ..
ேவண்டும்..
ேவண்டும் !

வலுவும் ெபருகும்..

வீணாம்
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ஆைசகைள

வ டுதல்

ேதனாம் உன் புகைழத் த னம் பாட
காணும் ெபாருெளல்லாம் நீயாக
நாளும் என்னுள்ளம் நலம் காண

கந்தைன
க ைடக்காதத ல்ைல..
ப ள்ைள..

எம் வளமும்

நாடிய

ப ன்

ச ந்தைன ஆட்டுவ க்கும் சீர்மிகு
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வ ந்தைன
வ டிந்தெதன் எல்ைல !

வணங்க யதால்

ந ந்தைன
நீங்க யது ெதால்ைல !

ேபானத னால்

வயலூர்
மக்கைளக் காத்த டுவாய்..
வாய ல்
வந்ேத பணிேவாம் !

முருகா
ெசாற்கள்

வந்து

நீ

உள்ளவைர

அருைம அண்ணன் மைலமீத ல்..

அம்ைம அப்பன் ஆைனக்காவ ல்
அழகு மாமன் அரங்கந்தனில்
(வ)

அன்பாய்ச் சூழ அமர்ந்த ருக்கும்

மைனவ யர் இருவர் இருபக்கம்,
மய லும் ேவலும் ஒருபக்கம்..
மனம் ந ைற அடியார் மறுபக்கம் -

www.Kaniyam.com
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உன்
(வ)

ேபாற்ற (ற)

மனமக ழ் அருேளா அவர் பக்கம் !

கண்ணில்

மணியாய்

உைனப்

கவைல அகற்ற மனம் ேதற்ற (ற)
மண்ணில் பாவம் தைன நீக்க (க)
ேபாற்ற (ற).. (வ)

வ ண்ணில்

உந்தன்

தாழ்

பசுைம சூழும் வயல்பத ய ல்
த கழ்க ன்றாய்..

ெசம்ைம

ஒளியாய்த்

கருைம சூழ்ந்த எங்கள் மனம்
ெவண்ைம ச ந்த அருள்வாய் நீ (வ)
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சமயபுரம் வாழும் மகமாயி
சமயபுரம் வாழும் மகமாய என்றும்
தாய ..
மகவம்மா..
இரங்கம்மா !

அற ந்த லேன..
வடித்த லேன..

சமயம் அற ந்ேத எமக்கு அருள்
உன் மகள் நானம்மா, உதவ ய ல்
என்

குைற

ேகளம்மா..ஏைழக்கு

பண்ணிய பாவங்கள் பாவ நான்
எண்ணிய எண்ணங்கள் ஏட்டில்

புண்ணியம்
உனக்கம்மா புவ வாழ் துயர் நீக்கு..
மண்ணில்
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மனங்கச ந்து அருள் ேநாக்கு !

முத்தாய்..

எம்ேமேல நீ வருவாய் எழிலான

ஏற யது
இரக்கத்துடன் ெசல்வாய்..
தான் மருந்து..
ெபாறுத்து !

உனக்கு !
உன் ேநாக்கு..
எமக்கு

ேபால்

ஏற்றம் ெகாண்ட அந்த ேவப்ப ைல
சீற்றம் நீ தணிவாய் ச றுவர் ப ைழ

புவ யாளும் அரச நீ..பூச்ெசாரியல்
புவ யாளும்

அரசர்க்கும்

காவல்

தவ த்தாலும் அன்ற தளர்ந்தாலும்
பவ த்லிரமான
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பாதெமான்ேற கணக்கு !

ெமாழியாள் !
தமிழாள் !

ைமய லகு
மாமய ல்

வ ழியாள், குய ல்
ேதாைகயாள்..ேதன்

ஆய ரம் ேபருைடயாள்..அன்னபூரணி.
பாய ரம் பலேபாற்றும் பார்வத நீ !

ப ள்ைளத்தமிழ்
மீனாட்ச - கருைண
வ சாலாட்ச ..

ெவள்ளமாய்ப்

கள்ளமில்லா
காமாட்ச .. என்றும்

ெகாண்டாடும்
ெபருகும்
அருள்

காச
நல்கும்

உள்ளெமல்லாம் ந ைறயும் அவள்
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அருளாட்ச !

மக ஷைனக்
மறங்ெகாண்ட மர்த்த னி !

ெகான்றவள்..

வ ச க்கும்
வ ைனகைளக் கைளவாள்..

மனந்ேதாறும்

வச ப்பாள் !
ெபாழிந்த டும்

நச த்த டும் துயர் நீக்க உளமத ல்
அமுெதன

அருள்

மைழ

ஆனந்த நாயக த ருச்ெசல்வ !
ஆனந்தரூப ணி
அக லாண்ேடஸ்வரி
ஆத பராசக்த முதற்ெசல்வ
வாழ்வ ல்
அருட்ெசல்வ !
www.Kaniyam.com
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சுவாமிேய சரணம் ஐயப்பா!
கானகத்ேத
கடும்புலிேய வந்தாலும்,

ெசன்றாலும்,

காவலாக
கருைணெகாண்டு காப்பானாம்!

வருவானாம்,

கண்கள்
நீலகண்டனுக்கு மகனாம்!
ந ற்பவனாம்!

ப றந்தவன்;

ெகாண்ட

காலங்கள் மாற னாலும் மாறாது

மாலவன்,

ேவலவன்
வ ைனகைளப் ேபாக்குவான்.
காலங்கள்
கேணசனுக்கு இைளயவன்
ஞாலத்ைதக்
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ஞானத்த ல் உயர்ந்தவன்!

ேபாக்க ட
அமர்ந்தான்!

தாய ன்
தாவ ேய

தாங்கா

தைலவலி

தயங்காமல்

புலிேமல்

தாேயா அரச , தந்ைதேயா அரசன்!
தாேனா
தன்னந்தனியாக!

இருந்தான்,

மக ஷ க்கு
மக்களுக்கு நர்த்தனன்!

மர்த்தனன்!

மக ைமகள்
மக ழ்ச்ச கள் தருபவன்!

புரிந்தவன்,

மனங்களில்
மத யீனம் மாற்றுவான்!

ந ைறந்தவன்,

மனத னில் ந ைனத்ேத மனதாரப்
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ேபாற்றுேவாம்!

”வா”ெவன
வாவரின் ேதாழன்
தருவான்!
மாந்தரும்

அைழத்தால்,

வந்ேத அருள்வான்! வளைமையத்
வானகத்

ேதவரும்,

வாஞ்ைசய ல்
வாத்சல்யம் மிகுந்ேதான்!

தவ ர்ப்பான்;

ேமாக னி

மண்ணக
வணங்கும்

பாலன்

ேமாகங்கள்

ேகாபங்கள்
தாகங்கள் தடுப்பான்.

குைறப்பான்,

ேவகத்ைதக்
வ ேவகத்ைத ந ைறப்பான்!

குைறப்பான்,

ேயாகங்கள்

அளிப்பான்,
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பாவங்கள் அழிப்பான்!

அனுத னமும்
துத த்த டுேவாேம !

நாமும்

அரிஹரன் என்னும் நாமம் உைட
!
!

ஐயப்பன் நாமம் ேபாற்ற டுேவாேம
ஐயப்பன் நாமம் ேபாற்ற டுேவாேம
சுவாமிேய சரணம் ஐயப்பா!
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இைறேயானுக்கு இனிய தாலாட்டு
!
தாேலேலா..
தாேலேலா...
தாேலேலா...
தாேலேலா..
ைவத்தாேய..

தாயுமானவன்

தவப்புதல்வா

தைலமகளின்

தைலமகேன

தாயுமானாய்

எங்களுக்கும்

தாயாக்க னாய்

எந்தைனயும்

தாயாக்க த்

தாலாட்டிட

தாயாக த் தாலாட்டிட வந்ேதேன..
(என் அன்புக் கண்மணி உனக்குத்)
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தாயாக த் தாலாட்டிட வந்ேதேன..

ெசந்ேதேன..
நறுந்ேதேன..
ஐங்ைகயேன..

இளங்குஞ்சரச்

ெசழுங்கன்ேற..

இளமத ேய..

வளர்ப ைறேய..

அன்பால்

உருவானவேன

ஆைனமுகேன
அருைம அண்ணேன..

அறுமுகனின்

கண்வளர்வாய்
கைளப்பு நீங்கேவ..

கண்மணிேய

கண்ணயர்வாய்
ஓய்வு ெகாள்ளேவ..

வ ண்மணிேய

ஓய்வு
ெபாருேளாேன.. சற்ேற
ஓய்வு
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ெபாருேளாேன !

தாேலேலா....
தாேலேலா...
தாேலேலா...
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தாேலேலா...தாேலேலா...
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முருகனுக்கு…
ெநற்ற க்
உத த்தவேன... தாேலேலா
தாேலேலா
வந்தவேன...
தீர்ப்பவேன...
தாேலேலா

தாேலேலா
தாேலேலா
தாேலேலா
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கண்ணில்

தாய ன் ேவைலக் ெகாண்டவேன..
மாங்கனிக்காய்
ேதங்கும்

உலைக

எங்கள்

வலம்

தீவ ைனகள்

தாேலேலா..

தாேலேலா

ப்ரம்மைனச்

ச ைறய லிட்டாய்த்

ச வனுக்கும்

குருவனாய்

ச க்கலிேல
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ேவல்

...

வாங்க னாய்
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தாேலேலா
தாேலேலா

ெசந்தூரிேல
சூரைனயும்

பைக

முடித்தாய்த்

ஆட்ெகாண்டாய்த்

சீரும் ேபரும் தந்தாேய தாேலேலா
தாேலேலா....

கத ேரசா !
பாட ைவத்தவா!
ைவத்தவா !

தாேலேலா...

கனிக்காகக்

ேகாபம்

ெகாண்ட

”கனிேய நீ” என்று அவ்ைவையப்
பழம் கூட சுடும் என்று உணர

பழனிமைல
தண்டபாணிேய !
தாேலேலா...
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தாேலேலா...
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ேமல்

ந ன்ற

தாேலேலா...
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தாேலேலா....

ேபாத ேல..

அன்பு வள்ளி கரம் ப டிக்க துடித்த

அண்ணன் அவன் துைண ேகட்ட
அழகுக்குமரேன !
அருைணய ேல..
வயலூரிேல..
தாேலேலா....

அருணக ரிைய
அழகாகப்

தடுத்தாண்டாய்

பாட

தாேலேலா...

தாேலேலா...

நான்முகனுக்கு
எண்கண்ணிேல..

காட்ச

நல்லெதாரு
ெவற்பனுமானாய்..
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தந்தாய்

ெசங்ேகாட்டு

இத்தைன
ெசய்த ருந்தும்..இைளேயான் என்ேற
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ைவத்தாய்

நீ
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என்ெறன்றும்
துத க்க ன்றார் கண்மணி உன்ைன..
எத்தைனேபர்
எந்தன் ப ள்ைளேய..
பாதத்த ல்..
தாேலேலா....

கண்பட்டேதா

அத்தைனயும் பூவாகணும் உந்தன்
தாேலேலா...

தாேலேலா...

குன்ற ருக்கும் இடெமல்லாம் குடி
ெகாண்டவா ! - எங்கள்
ேகாவ லாம்
உள்ளமத ல் குடிேயறுவாய் !
தாேலேலா..
தாேலேலா...
தாேலேலா !
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தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா...

தாேலேலா....
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சிவெபருமானுக்கு
தாேலேலா
தாேலேலா

தாயுமானாய்

எமக்ேக

நீ

தாய லி நீ என்றாேர உன்ைனத்
தாயாக த் தாலாட்டிட வந்ேதேன

ைவத்தாேய!

தாேலேலா
தாேலேலா
தாேலேலா

தாயாக்க த்

புனலாக ப்

தாலாட்டிட

ெபாங்க னாய்

புனலுடேன
அனலாக

அமர்ந்தவேன
மின்னினாய்

அருைணய ேல
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நீ

நீ

அமர்ந்தவேன
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தாேலேலா ...

தாேலேலா
தாேலேலா
தாேலேலா
தாேலேலா !

கண்களிேல குருத
கண்ணப்பைன
வ ண்ணுயர

ெகாண்டாய்

ஆட்ெகாண்டாய்

வ ரும்ப

எண்ணுதற்கு

ந ன்றாய்

அரிேயாேன

தாயுமாகக்
காவ ரிையத் தாேலேலா...
தாேலேலா..

தானாகக்

தவ த்த ருந்த
ெபண்ணுக்ேக.. தாேலேலா..

கடந்து

வந்தாய்
இளம்

தாயுமாக மகப்ேபறு பார்த்தவேன
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தாேலேலா !

தாேலேலா..

வ ைளயாடல்கள்

பல

புரிந்தாய்

வ யன்
மதுைரய ேல தாேலேலா..
தாேலேலா..
தாேலேலா..

தாேலேலா..
தாேலேலா...

மிகுந்த

ெநல்மணிையப்
த ருெநல்ேவலி

பாதுகாத்தாய்த்
நகரினிேல

ராமர் பூைஜ ஏற்றுக் ெகாண்டாய்த்
ராேமஸ்வரம்

லவகுசர்கள்
ஏற்ற டேவ தாேலேலா.

தலத்த னிேல
வழிபாட்ைட

குறுங்காலீசனானாய்த்
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தாேலேலா !

யாைனத்
உரித்தவேன தாேலேலா !
!
!

ேதாைல

ஏக புஷ்பம் ஏற்றவேன தாேலேலா
பாபநாசம் ெசய்பவேன தாேலேலா
பணிந்ேதாைரக்

காப்பவேன

ஓய்ெவடுப்பாய்
ெபாருேளான - சற்ேற

ஓங்காரப்

ஓய்ெவடுப்பாய்

ஓங்காரப்

தாேலேலா !

ெபாருேளான..
தாேலேலா..
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ஓய்ெவடுத்து
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முடித்த

ப ன்ேன
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ஓேடாடி நீ வருவாய் தாேலேலா..

தாேலேலா..
தாேலேலா...
தாேலேலா..
தாேலேலா...
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உனக்காத்

தவமிருப்ேபாம்

உய்ந்த டுேவாம்

நீ

வந்தால்

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா
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அம்மாவுக்கு….
!
!
தாேலேலா !

அக லாண்ட நாயக ேய தாேலேலா
ஆத நாயக ஆனவேள தாேலேலா
இகவாழ்ைவத்

தருபவேள

ஈசனின் பாத யானாய் தாேலேலா !

தாேலேலா !
தாேலேலா !
தாேலேலா !

உண்ணாமுைலத்
ஊட்டாத்தூர்
ஏகாம்பரன்
ஐங்கரனின்
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தாயும்

நீ

உைறபவேள
உடனுைறவாய்த்
அன்ைனேய

நீ
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தாேலேலா !

தாேலேலா !
தாேலேலா !
தாேலேலா !
தாேலேலா !

ஆறுமுகன்

அன்ைனயும்

அழகான

ேவல்

ஆழமான

அற ைவத்

நீ

ெகாடுத்தாய்
தந்தாய்த்

அகன்ற டா வ ைனகள் தீர்த்தாய்த்

மீனாட்ச அம்ைமயும் நீ தாேலேலா
வடிவுைட நாயக யும் நீ தாேலேலா..
காமாட்ச ஆனாய் நீ காஞ்ச ய ேல
தாேலேலா..

கைலகள்

பலவும்

அண்டங்களின்
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அருள்பவேள

அன்ைன

நீேய
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தாேலேலா...
தாேலேலா.!
தாேலேலா..
தாேலேலா..

தாேலேலா..
தாேலேலா..
தாேலேலா..
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ஆய னும்

கன்னியானாய்த்

ஆற

அமர

ஓய்ெவடுப்பாய்த்

ஆற

அமர

ஓய்ெவடுப்பாய்த்

தாேலேலா..தாேலேலா..
தாேலேலா..தாேலேலா..
தாேலேலா..தாேலேலா..
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ஶ்ரீரங்கநாதருக்கு…
ஶ்ரீரங்கேன
தாேலேலா ?

நீளுலைகக்
நீட்டி

காப்பவேன

ந மிர்ந்து

நீண்ட
ைவத்த கைளப்ேபா

ெநடுங்

நீள்வ ழியாள்
ப ரிந்த ந ைனப்ேபா ?

கைளப்ேபா..
கைளப்ேபா..

மீனாக

ஏன்

படுத்தாய்

காெலடுத்து
சீைதய ைனப்

ேவதங்கைள

மீட்ட

கூர்மமாகத் தாங்க யதால் ப றந்த

வராகமாக ப் பூமாேதவ ைய மீட்ட
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கைளப்ேபா..
காராக
ெபாழிந்த கைளப்ேபா..

கைளப்ேபா..

மைழ

பரசுராமர்

அவதாரம்

பலராமனாய்க்
ந ன்ற கைளப்ேபா..

கைளப்ேபா..

தந்த

கதாயுதனாய்

பாண்டவர்க்குத் தூதனாக நடந்த

பார்த்தனுக்குக்
உைரத்த கைளப்ேபா..

கைளப்ேபா..

தன்ைனப்

கீைத

தன்ைன

பாஞ்சசன்யம் ஊத யதால் வந்த
பாரதப்ேபார் முடிந்ததனால் வந்த
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கைளப்ேபா..

கைளப்ேபா..

ஆந ைரகள் ேமய்த்ததனால் வந்து

ஆவும்
வந்த கைளப்ேபா..

ஆனந்தேமா..
ேபரின்பேமா..

மயங்கக்

ஆண்டாைள
ஆழ்வாைர

குழலூத யத ல்

ஆட்ெகாண்ட
ேசர்த்ெதடுத்த

த ருப்பாணாழ்வாைரச்
ேசர்த்ெதடுத்த ேபரின்பேமா..

கைளப்ேபா..

மதுராந்தகம்
மீனாட்ச
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ஏரிையக்

கல்யாணம்

காத்த
முடித்த
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கைளப்ேபா..

சற்ேற..
அப்பேன..

ஓய்ெவடுப்பாய் ஒப்ப லி அப்பேன ஓய்ெவடுப்பாய்

ஒப்ப லி

ஓய்ெவடுத்து முடித்த ப ன்ேன
எங்கள் ஐயேன..

ஓேடாடி
எம்ெபருமாேன...

நீ

பாவைனத்
பரந்தாமேன - எங்கள்

துய ல்

வருவாய்
ெகாள்ளும்

பாவங்கைளப் ேபாக்க டேவ
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பார்த்தருள்வாய்..

தாேலேலா...
தாேலேலா...
தாேலேலா...
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தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..

தாேலேலா..
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விளக்ேக திருவிளக்ேக !
த ருச்ச ற்றம்பலம்
ஒளி... ெவளிச்சம் !
இது தருவது ஒரு ைதரியம்..
ஒரு தன்னம்ப க்ைக..
ஒரு மக ழ்ச்ச !
ஆகேவ தான் நமது முன்ேனார்கள் ஒளிைய
வழிபடுவைத ஒரு கடைமயாகேவ ெசய்தார்கள் !
ைதப்ெபாங்கல் த ருநாள் ஒளி நாயகனான
சூரியேதவனுக்கு நன்ற கைளச் சமர்ப்ப க்கும் நாள்
தாேன நண்பர்கேள ?
இைதேய மகர சங்கராந்த என்று
வடநாட்டிலும் ெகாண்டாடுக றார்கள்.
த ருமணமான… த ருமணத்ைத எத ர்
ேநாக்க

இருக்கும்
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இளம்
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ெபண்கள்

முடிந்த
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ேபாெதல்லாம்
அன்ைனைய

த ருவ ளக்ேகற்ற
வாசமிகு

த ருவ ளக்கு

மலர்களால்

அர்ச்ச த்து

வாருங்கள் !
மன

ஒருைமப்பாட்டுடன்

அவைள

வழிபட்டு

வாருங்கள் !
உங்கள் வாழ்வ ல் ஏற்படும் ேமன்ைமய ைனச்
ச ல காலத்த ேலேய உணரத் ெதாடங்குவீர்கள் !
இந்தப்

பத வ ல்

நமது

ஆகப்பழைமயான

த ருவ ளக்கு வழிபாடு பற்ற ச் ச ல வ ஷயங்கைள
உங்களுடன் பக ர ஒரு ஆவல்.
ஒளி ! ெவளிச்சம் !
நமது

பாரம்பரியத்த ல்

சூரிய

உதயத்த ற்கு

முற்பட்ட ஒன்றைர மணி ேநரமும்..

சூரியன்

மைறந்த ப ன் உண்டான ஒன்றைர மணி ேநரமும்
மிகவும் முக்க யமான ேநரம்.
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அத லும் மாைல 06.-7.30 ப்ரேதாஷமான
ேநரம்… அதாவது கனத்த ேநரம். அந்த ேநரத்த ல்
வ ளக்ேகற்ற த்
வழிபடும்

தூபதீபம்

ேபாது

எந்த

காட்டி

மணியடித்து

ேவண்டாத

சக்த களும்

வீட்டினுள் நுைழயாது.
எம்ெபருமான் ச வன் ஒளிவடிவானவன்.
” ேசாத ேய. சுடேர.. சூெழாளி வ ளக்ேக ”
என்பது ேதவாரம்.

ெகடுப்பது
உள்ளது
காண்பது

”இல்லக
ெசால்லக
பல்லக

வ ளக்கது
வ ளக்கது
வ ளக்கது

இருள்
ேசாத
பலரும்

நல்லக வ ளக்கது நமச்ச வாயேவ ”
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என்பது அப்பர் ெபருமான் அருள்வாக்கு !
“வ ளக்ேக

த ருவ ளக்ேக.

உடன்ப றப்ேப..”

என்று

ேவந்தன்

ெதாடங்கும்

இந்த

அருைமயான பாடைல அடியாள் எழுதவ ல்ைல.
எங்கள் ஆச்ச

எனக்குச் ெசால்லிக் ெகாடுத்தது.

அவர்களுக்கு

அவர்கள்

அம்மா

ெசால்லிக்

ெகாடுத்ததாகச் ெசால்வார்கள். அத்தைன பழைம
வாய்ந்தது இந்தப் பாடல் .
இளம்ெபண்கள்

இந்தத்

த ருவ ளக்கு

வழிபாட்ைட ேமற்ெகாண்டு… எல்லா நலன்களும்
ெபற ேவண்டும் என்று மனதார வாழ்த்தும் இந்த
அம்மாவ ன் ெநஞ்சம் ந ைறந்த நல்வாழ்த்துக்கள்
ப ள்ைளகளா !
Youtubeல்

Maanilam

Payanura

Channel

என்ற

ெபயரில் நான் பத வுகள் இடுக ேறன். அத ல் கடந்த
ஒரு வருடத்த ல் இந்த வ ளக்குப் பூைசப் பாடல்
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12,000 views ெபற்றுள்ளது என்பத ல் எனக்கு ஒரு
மன ந ைறவு ப ள்ைளகளா.
த ருச்ச ற்றம்பலம் !
வ ளக்ேக த ருவ ளக்ேக..
ேவந்தன் உடன்ப றப்ேப..
ேசாத மணிவ ளக்ேக..
சீேதவ லட்சுமிேய..
அந்த வ ளக்ேக..
அலங்கார நாயக ேய..
காந்த வ ளக்ேக..
காமாட்ச த் தாயாேர..
பசும்ெபான் வ ளக்கு ைவத்துப்
பஞ்சுத்த ரி ேபாட்டு..
குளம் ேபால எண்ெணய் வ ட்டு
ேகாலமுடன் ஏற்ற ைவத்ேதன்..
ஏற்ற ேனன் ெநய் வ ளக்கு
எங்கள் குடிவ ளங்க...
www.Kaniyam.com
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ைவத்ேதன் த ருவ ளக்கு
மாளிைகயும் தான் வ ளங்க...
மாளிைகய ல் ேசாத யுள்ள
யான்..

மாதாைவக் கண்டு மக ழ்ந்ேதன்
மாங்கல்யப் ப ச்ைச..
மடிப்ப ச்ைசத் தாருமம்மா..

சந்தானப்
தனங்களும் தாருமம்மா..

ப ச்ைசயுடன்

ெபட்டி ந ைறயப் பூஷணங்கள்
தாருமம்மா..
பட்டி ந ைறயப் பால்பசுைவத்
தாருமம்மா..
குத ைரகைளத்

ெகாட்டைக

ந ைறயக்

தாருமம்மா..
புகெலன்று வந்து வ ட்ேடாம்
புகழுடம்ைபத் தாருமம்மா..
www.Kaniyam.com
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அல்லும்பகலும்
அண்ைடய ேல ந ல்லுமம்மா..!

எங்கள்

ேசவ த்து எழுந்த ருந்ேதன்
சீேதவ வடிவம் கண்ேடன்
வச்ச ரக் க ரீடம் கண்ேடன்
ைவடூர்ய ேமனி கண்ேடன்
முத்துக் ெகாண்ைட கண்ேடன்
முழுப்பச்ைச மாைல கண்ேடன்
சவுரி முடி கண்ேடன்
தாைழமடல் சூடக்கண்ேடன்
ப ன்னல் அழகு கண்ேடன்
ப ைறேபால ெநற்ற கண்ேடன்
சாந்துடன் ெநற்ற கண்ேடன்
தாயார் வடிவம் கண்ேடன்
மார்ப ல் பதக்கம் மின்ன
மாைல அைசயக் கண்ேடன்
ைக வைளயல் கலகலெனக்
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கைணயாழி மின்னக் கண்ேடன்
காலிற் ச லம்பு கண்ேடன்
காலாழி பீலி கண்ேடன்
மங்கள நாயக ைய
மக ழ்ந்ேதன்..
நான் !

மனம்

குளிரக்

கண்டு

மக ழ்ந்ேதன்

கண்டு
அடியாள்

அன்ைனேய அருந்துைணேய
அருக ருந்து காருமம்மா...
வந்த
மஹாபாக்க யம் தாருமம்மா
தாயாகும்
சரணம் என்ேறன்
பணிந்ேதன் !
பணிந்ேதன் !
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த ருச்ச ற்றம்பலம்.

ெபான்னும்
தருவாய் ேபாற்ற !
ேபாற்ற !
ேபாற்ற !
ேபாற்ற !
ேபாற்ற !

ெமய்ப்

ேபாகமும் த ருவும் புணர்ப்பாய்ப்
முற்றற வு ஒளியாய் மிளிர்ந்தாய்
மூவுலகும்

ந ைறந்த ருந்தாய்

வரம்ப ல் இன்பமாய் வளர்ந்தாய்

வானமாய்
ெபாழிந்தாய் ேபாற்ற !
ேபாற்ற !

ெபாருளும்

இயற்ைக

அருள்மைழ
அற ெவாளி

ஆனாய்

ஈேரழுலகமும் ஈந்தாய் ேபாற்ற !
ேபாற்ற !
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ேபரின்பப்
ெபாலிந்தாய் ேபாற்ற !

ெபருக்காய்

ஊனானாய் உய ரானாய் உய ரில்
ஊறும் உணர்வானாய்
நீயானாய்

வானாத ஐம்பூத வைகெயல்லாம்

ேதனாறும்
மலர்க்
ெகான்ைறச் ச வம் என்னும் ெபாருளானாய்

நானானாய்
ஞானப் ேபெராளி உைமேய !

உய ர்க்குய ேர

ஓம் எனும் ச ற்பரத்தாேள நம:
அறுேகாணத்த

அபாயம்

அறுக்கும்

ெசாற்பவணத்த ச் சூட்சும ரூப

உன்ைன

சரணம் சரணம் தாள் பணிந்ேதன்
பாவம் ெபாறுத்து பல பவுசும் தான்
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ெகாடுத்து
வ க்க னங்கள்
ேவலிேபால் காத்து
புரிவாேய

ஆதரித்து

வராமல்
எனக்கு

அருள்

புவன சுந்தரி ேபாற்ற வணக்கம்
குரு
வடிவாய்
உபேதசங்கள் ெகாடுத்துத்

வந்து

உன்

த ருவடி தந்தருள்வாேய !
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எங்கும் நிைறந்த இைறேயாேன !
எங்கும் ந ைறந்த இைறேயாேன !
கல்லும்,முள்ளும், பூவும், புல்லும்,
நன்றும், அன்றும் காணும்
நீேய...

உலெகங்கும் நீேய ! உலெகங்கும்
எங்கும் நீேய... உலெகங்கும் நீேய!

வானமும் வ ல்லாகும்..
கூடக் கய றாகும்
வாழ்வ ல்(ன்)
ெதரியவ ல்ைல...
வல்லவனின்

மணல்

முன்ேனற்றம்

வானமும் ைவயமும் பைடத்த ட்ட

வாழ்த்துக்கள்
க ைடக்கவ ல்ைல...!

இன்னும்

வானவ ல்ைலப் பைடத்ேதாேன !
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வண்ணம் பல காட்டுக ன்ற
வானுலகத் தைலவேன...
!
!

ெநருப்பதனில்
கண்ேடாம்...

எங்கும் நீேய... உலெகங்கும் நீேய
எங்கும் நீேய... உலெகங்கும் நீேய

ந ைனவும்
ந தமும்

நீராக ..கனவாம்
ஆவ யாகும்

பைன
ேபால்
பணெமான்ேற ந ைனத்த டும்
கண்ேடாம்...

ந யத

ந ழல்

தராத..

பதர் ேபான்ற மனிதைர நாளும்

ேபாகும் இடம் அற ேயாேம...
காக்க..
www.Kaniyam.com
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வந்ெதமக்கு வழிகாட்டு..
எங்கும் நீேய ! உலெகங்கும் நீேய..
எங்கும் நீேய.. உலெகங்கும் நீேய !

இைறவா நீ வருவாய் என்றும்
இனிைம நீ தருவாய்..
அணுவ னுக்கு
இருப்பவேன - என்றும்
தவழ்பவேன !
ஆறுகள்..

ஆர்ப்பரிக்கும்
அைசயா

அணுவாய்
அைலகளில்

மைலகள்

,

அழக ய

அண்டசராசரம் பைடத்தவேன !
பூக்களின் மலர்வ ல் உைறபவேன!

ந ைறபவேன !
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அதனால்

காக்கேவ

இருக்க ன்றாய்

நீ

கவைலகள்
எம்மிடம் வருவத ல்ைல !
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அன்ைனயின் ஆற்றாைம
ேதடாமல் நீ ஏன் வந்தாய் - எைம
நாடாமல் நீ ஏன் ெசன்றாய்..?
ேகளாமல் ப றந்து வ ட்டாய் - துயர்
தாளாமல் தவ க்க வ ட்டாய்.. !

தவத்தால்

முந்ைதய

ப றப்ப ன்

முத ர்ந்த

இன்ைறய ப றப்ப ல் க ைடத்தது
என் ெதய்வம் - அந்த
ெதய்வந்தான் உன் தந்ைத ...
உனக்ேகன் புரியவ ல்ைல..?
உடேன ெசன்று வ ட்டாய் - என்
உய ர்த் ெதய்வத்த ன் ஓவ யேம...!

ஆேறாட்டம்
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வளர்த்தாய்
கலந்தாய்

ஆேறாட்டத்த ல்

ெசன்ேறன்

அன்ைன ெநஞ்ச ன் ஆைசகைள
அழித்ேத மைறந்து வ ட்டாய்...
அத ல்
வ ட்டாய் - எந்தன்

அைமத ையக்

கண்டு

அைமத ையேய பற த்து வ ட்டாய்...
ச ன்னம்
ேமல் கன்னம்

ஆனந்த
ஆண்டவன்

வாழ்வ ன்

அழக ய

ைவத்தான்

அதன்

அவன் வ ருப்பம் அதுெவன்றால்
அவைனத் தடுப்பவர் யார் ...?
அவேன அன்று தந்தான்...அைத
அவேன
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ெகாண்டான்...!

வரலாம்
ந லேவா..?

என்

ஆய ரம்

வ ண்மீன்

வானில்

ஆய னும்

அைவகள்

ெவள்ளி

ஆய ரந்தான் மழைலச் ெசல்வம்
ஆயுளில் ேதான்ற டலாம்
ஆய னும் அைவெயல்லாம் என்
ஆருய ேர நீ ஆகுேமா.... ?
15-07-1974

இளேவனில்
ேபால் ப றந்தாய்
உத ர்ந்தாய்
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வளர்த்தாய்
வ ைதத்தாய்..!

இடி மைழ மின்னல் இதயத்த ல்
இளக ய

ெநஞ்ச ல்

பூப்ேபாேல
மக ழ்ந்த ருந்ேதன் கண்ேண..

நீ

ஏக்கத்ைத

ப றந்தாய்

பூப்ேபாேல உத ர்ந்து
வருந்த ந ன்ேறன் கண்ேண..
காய்க்காத
கடுஞ்ெசால் நான் ேகட்டிடேவா ?

வ ட்டாய்
மரெமன்ற

வாய்க்காத வாய்ப்ைப
வாழ்நாளில் ேசார்ந்த டேவா ?

ேவண்டுெமன்று
வ ைரந்து வந்தாய் நீயும்..

எண்ணி

ேகட்கவ ல்ைல

வந்தது ேபால் மைறந்து வ ட்டாய்
வருந்த ந ன்ேறன் நானும்..
ேவண்டுெமன்று
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வ ரதம் காக்கும் எந்தன்
ேவண்டுதைல
ேவந்தனும் ேகட்பாேனா..?

என்று

அந்த

ேவந்தனும் ேகட்பாேனா..?
மலடி என்ேற ேபெரடுத்து மயங்க
ந ற்கும் அன்ைன..
மனத னிேல
மருண்டு வ ட்டாள் உண்ைம ..
மலர்களிேல
மல்லிைகயாய் உன்ைன

சுைமயுடேன
உயர்ந்து

மனங்கச ந்து
மக ழ்ந்து வாராய் கண்ேண..

ந ற்கும்

ேதடுக றாள்..

மக ழ்ந்து வாராய் கண்ேண..!
ப றருக்ெகன்று
ப ற ெதான்றும் அற யார் -தந்ைத

அளிப்பதன்ற

உறவுக்ெகன்று

உதவுதன்ற
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உள்ெளான்றும் ஒளியார்..

ச ற ேதனும்
ச ந்ைதய ேல ெகாண்டு
ந ைல கண்டு...

அவர்

துயரம்

உறவாக ஓடி வாராய்...

உருகும்

உருகும் ந ைல கண்டு...!
- ” பூவாக க் காயாக .” ெமட்டு.

30-07-1974
காலத்த ேல
அன்ைனயடா அன்ைன....
காலனுக்ேக
உன்ைனயடா உன்ைன...

ெபற்ெறடுத்தாள்
பற

ெகாடுத்தாள்

எத ர்பார்த்தாள்
...ஏமாந்தாள்...ெபான்ைனயடா ெபான்ைன..
ஏக்கத்த ேல
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காணாமல் உன்ைன...!

ேதனினும் இனிய
ேகட்கத் தந்ைத தனித்த ருக்க...

உன்

குரல்

மானினும்
கரிய
ேநாக்கத் தாயும் தவ த்த ருக்க...

உன்

வ ழி

எங்கைளப்
ப ரிந்து
ெசன்றாய்.. என்ன குைற மகேன...?
எங்கள்
கண்ணீர் மைழையக்

கண்கள்

எங்ேகா
ெபாழியும்

காணேவ மனமில்ைலேயா...?
காணேவ மனமில்ைலேயா...?

மழைலச்
ெசல்வம்
ெசல்வம் என்பார் உலகத்தார்...

மாறாச்

சுழலிைடத் துரும்பாய்
வ டுத்ேத மகேன ஏன் ெசன்றாய்...?

எம்ைம

அழலிைடத் தளிராய்..
மலராய் அன்ைன எந்தன் ந ைல...
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வ ழலிைட

கண்மணி

இைறத்த

நீேரா

உனக்ேக எங்கள் வ ைல...?
உனக்ேக எங்கள் வ ைல...?
- “காதலிேல பற்று ைவத்தாள்.” ெமட்டு.

05-08-1974
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நிைனத்தெதான்றும்
நடக்கவில்ைல..
நடக்கவ ல்ைல..
இேதா...?

ந ைனத்தெதான்றும்
இைறவனின்

ஆைண

நடந்தெதான்றும்
மறக்கவ ல்ைல...
இனிைம எங்ேகேயா....?
மறந்து வ ட்டால் மயக்கமில்ைல...
இைறவா ேகட்க ன்ேறன் ...!
மயக்கத்ைதேய ஏன் பைடத்தாய்...?

இயம்ப டு இன்ேற நீ...!
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மாயம் தானா ப றப்பு - ெசால்
ஞாயம் தானா இறப்பு ...?

இதுதான் முடிவு என்றால் இங்ேக
ஏன்தான்

ைவத்தாேயா...?

ப றந்த ட

பல நாளில் பட்ட துன்பம்
ஒரு

மைறயவ ல்ைல

நாளும்

ச ல நாளில் க ைடத்த இன்பம்...
சீக்க ரம் மைறந்ததும் ஏன்...?
- அத ல்

வாழ்க்ைக என்பது ேதாட்டம்
வண்ண மலர்களின் கூட்டம்...

வண்டு

வாடும் ஒரு நாள் ேதடும்
வாடிய மலர்கைளக் கண்டு...!
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ேமடு பள்ளம் தாண்டி த னம்
ஓடும் நத ய ைனப் ேபால் ...
நாடு அவன் நற்பதத்ைத ....
வீடு க ைடத்து வ டும்...!
” ந ைனப்பெதல்லாம் நடந்து வ ட்டால்…” ெமட்டு

(முதல் குழந்ைத மற்றும் அம்மா மைறந்த
பாத ப்பு)

16-11-1974
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முருைகயா ! மனம் உருைகயா…
த னம்

உருைகயா

உருக டுேத

உன்னாேல
நீயும் !
என்ன... !
ேவெறன்ன..?
முடியவ ல்ைல
வயலூரா !

மனம்

குருைவயா....

முருைகயா
மனம்

ஞான குரு ஐயா

ெஜன்மம் எடுத்து நான் கண்டது
த னமும்

தவ ப்பெதன்ற

வன்மம் தீரவ ல்ைல , வழக்கும்
வந்ேத

தீர்த்தருள்

”
என்
ப ள்ைள
என்றுைரக்க எனக்ேகார் மகவ ல்ைல
தணிகாசலா...
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உலவ டும் ஏைழய டம்
அசலாய்..!

ஒரு

உன்றைனேய
மகவாய்

ெசால்லம்பு
சுருண்ேட வ ழுக ன்ேறன்
த றவாய் ..!

சுடர்

ேவெலான்று
வ ைனகைள நீ கைளவாய்
என்ைன நீ ேகட்பாய்..?

ந ைனந்து

வருவாய்

உரு

தாங்கவ ல்ைல
வடிேவலா
ைக

ஏெனன்று

கண்

ெகாண்டு
என்ைறக்கு

08 - 07 – 1979
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புயேல வாராய் !
எங்க ருந்ேதா வந்தாய்..
அழித்தாய்..ப ன்

என்னெவல்லாம்

நீ

என்ெனன்னெவல்லாம்
எமக்களித்தாய்...!

ெவள்ளமாக ஓடி வந்த
பண ந த ெயன்ன..!
கண்ணீைரத் துைடக்க வந்த
கறுப்புப் பண அழெகன்ன..!

அரசு அற வ த்த
”அட்வான்ஸ்” தாெனன்ன...!
அைத வாங்க நாங்கள் வ ட்ட
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”உட்டான்ஸ்” கைதெயன்ன...!

உண்ைமய ேல இழந்தவர்கள்
உருக இன்னும் தவ த்த ருக்க
ெபாய்யாகப் ”ெபட்டிஷன்” ேபாட்டு
வ ட்ேடாம்...!

P.F.

”அட்வான்ஸ்”

ெபற்று

ஆட்ைட , மாட்ைட
அடித்துச் ெசன்றாய் என்று
”அட்வான்ைஸ” வாங்க
ேதட்ைட மிகப் ேபாட்டு
வ ட்ேடாம்..!

”ெடரிவுல்”

லும்

வாங்க

வீேட ேபாய ற்ெறன்று
வீைண வாங்க வ ட்ேடாம்..!
நாசந்தான் உன்னாெலன்று
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நைககள் வாங்க வ ட்ேடாம்..!
ேமாசந்தான் ேபாேனாெமன்று
ேமாத ரமும் வாங்க வ ட்ேடாம்..!
ேசதம் மிக ஆச்சுெதன்று
Sareeகளும் வாங்க வ ட்ேடாம்...!
”ெடரிப ள்” இந்தப் புயெலன்று
வ ட்ேடாம்...!

”ெடரிலின்

ஷர்ட்”

வாங்க

ேபய்க்காற்று அடித்தெதன்று
”ஃேபனு” ம் வாங்க வ ட்ேடாம்...!
கடுைமயான உன்னாேல

கடனும் அைடத்து வ ட்ேடாம்..!
கந்துவட்டி தீர்த்து வ ட்டு புதுக்
கடனும் வாங்க வ ட்ேடாம்..!
இத்தைனயும் எப்படி
என்றா ேகட்க றாய்..?
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வரலாறு காணாத
புயலாேல உன்னாேல
வாராத மனெமல்லாம்
வந்ேத ேசர்ந்ததுேவ..!
தாராத ”அட்வான்ெஸ”ல்லாம்
தானாகத் தந்தனேர..!
இத்தைன நன்ைமயும்
எமக்களித்த புயேல நீ
இன்னும் ஒரு முைற
வருவாேயா ? எங்கள்
இன்னல் எல்லாம்
தீர்ப்பாேயா ?

எம்ைம வாழ்வ க்க வந்த
ஏற்றமுைட புயேல !
என்றும் நீ வாழியேவ !
எங்கும் ெபாங்கும்
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ெவள்ளமுடன் !
புயலாேல அவத யுற்ேறார் இப்
புல்லற ைவ மன்னிப்பீர் -உங்கள்
அடிபணிந்து ேகட்க ன்ேறன்
முடிந்தால்...முடிந்தால்..
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ேநத்திரம் திறவாய் !
வயலாேல
சூழப்பட்டவேன கடும்
புயலாேல
சூழப்பட்டாேயா..? - தண் (வ)

இதுகாறும்
இன்று

நீயும்

ஈன்றமகவு நீரில் ெசல்லும்
ெகாடுைமையக் கண்டார்
சான்றஅற வு மழுங்கேவ
இன்று மயங்க ேய ந ன்றார்.

ஈன்றவுடேன பாைலப் ெபாழியும்
ெவள்ளம்

ஆவ னம் அதுவும் ஈன்ற கன்றும்
ெகாள்ள கலங்க ேய ந ன்றார்.

அன்று அவுணர் நகைர
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அழித்து அமரைரக் காத்தாய்...!
இன்று என்ன ப ைழ கண்டு
எங்கள் நகைர அழித்தாய்...?

ந ன்று ேபாக இந்த ெவள்ளம்
ந ர்க்குணேன நீ உந்தன்
ந ன்று எைம என்றும் காக்கும்
ேநத்த ரம் த றவாய்.
ஊழிக்
உற்றேதா ஐயா..?
ஆழி
வ ட்டேதா ஐயா...?

காலம்
நீைர

இங்கு

வந்து

அலுத்துத்தானும்

சூழினும் துயரம் எம்ைம இன்னும்
சுப்ப ரமணியேன - நீ
வாழியேவ!
காக்கேவ ஐயேன ..!

உண்ைமயும்
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உைரப்பவா..
நன்ைமயும் தீைமயும் ெசய்பவா..
வகுத்தவா..

வளைமயும்

வறுைமயும்

வந்தைன ெசய்ேதாம் காக்க வா !

ஆழி சூழ்ந்த ந லமத ேல..
ஆழம் அற யா வாழ்வத ேல..
அமிழ்ந்து ேபாேனாம் ஐயாேவ..
அழியா வண்ணம் காக்க வா !
(த ருச்ச ய ல் 1977 நவம்பர் மாதம் நடுவாரத்த ல்
ெபருெவள்ளம் வந்து புயல் அடித்து ெபருஞ்ேசதம்
ஏற்பட்டேபாது எழுத யது.
“புயேல வாராய்” என்று எழுத ய நாேன தான்
வயலூர்

முருகனிடம்

மக்கைளக்

காக்குமாறு

மன்றாடுக ேறன்.
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“புயேல வாராய்” satire…
ஆனால்

முருகனிடம்

மன்றாடுவது

உண்ைமயான மனிதாப மானம்.
இரண்டின் கலைவதாேனா மனிதன்…??)
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எனது ஆத்திச்சூடி
அடக்கம் பய ல் !
ஆடம்பரம் வ லக்கு !
இயல்பாக இரு !
ஈைக பழகு !
உணேவ மருந்து !
ஊைர மறேவல் !
எண்ணத்த ல் உயர் !
ஏரி நீராய் இரு !
ஐயம் ெதளி !
ஒற்றுைம வ டாேத !
ஓங்கு புகழ் ெபறு !
ஔடதேம உணவு !
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புதுக்கவிைத
ெசான்னார்

புதுக்கவ ைத

புைனயச்

புத்தக ஆச ரியர் ...
எதுைகயுடன் ேமாைனயுடன்
எழுதச் ெசான்னார்...!

வ ண்ெவளிய ல் வ ரி கத ரில்
எது புதுைம ...?
கண் வ ழிய ல் கரு முக லில்
எது புதுைம ...?

அைல கடலில் ஆழ் முத்த ல்
எது புதுைம ...?
மைல முகட்டில் மைழத்துளிய ல்
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எது புதுைம ...?

ச ைல வனப்ப ல் , ச று குறும்ப ல்
எது புதுைம ...?
கைலயழக ல் , கருங்குழலில்
எது புதுைம ...?

தண்ணிலவ ல் , கத ெராளிய ல்
எது புதுைம ...?
ெமாழிய ல்

பண்ணிைசய ல்

,

பய ல்

எது புதுைம ...?

புதுப் புனலில் ெபாங்கு நுைரய ல்
எது புதுைம ...?
மது மலரில் , ேதன் ெகாம்ப ல்
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எது புதுைம ...?

இயலிைசய ல் இன் சுைவய ல்
எது புதுைம ...?
மய ல் அழக ல் , குய ல் குரலில்
எது புதுைம ...?

கயல் கண்ணில் , கனி ெமாழிய ல்
எது புதுைம ...?
மயல் ேநாக்க ல் , மனப்ேபாக்க ல்
எது புதுைம ...?

வயல் ெவளிய ல் வரும் காற்ற ல்
எது புதுைம ...?
பய ல் ெமாழிய ல் வரும் லய ப்ப ல்
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எது புதுைம ...?

உமி ெநல்லில் , உைற பனிய ல்
எது புதுைம ...?
குமிண் ச ரிப்ப ல் , குழல் ஒலிய ல்
எது புதுைம ...?

உதயத்த ல் , புள்ளிைசய ல்
எது புதுைம ...?
இதயத்த ல் எழும் துடிப்ப ல்
எது புதுைம ...?

ெசழுந் தமிழில் ேசர் ெபாருளில்
எது புதுைம ...?
வ லங்க ல்
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எது புதுைம ...?

ைபங்குதைல மழைலயத ல்
எது புதுைம ...?
ஐந்ெதாழிலில் அருவ யத ல்
எது புதுைம ...?

புதுைம என நாம் ெசால்லல்
பழைமயேத...!
ஆய்ந்தற ந்து பார்க்ைகய ேல
அருைமயேத...!

அைத வ டுத்தும் புதுைம எேதா..?
அற ந்த ேலேன...!
புரியாமல் தவ க்க ன்ேறன்...
புரிய ைவப்பீர்...
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மைழ ேவண்டி மன்றாடல்…
ெபாழிவீேர

கூடும்

ேமகங்கேள...குளிரேவ

வாடும்
வாழ்க்ைகையத் தருவீேர..!

பய ர்களுக்கு

நாெடங்கும் வ வசாய
நலிந்ேத வாடுக ன்றார்..
நல்ல பய ர் கருக டேவ
நஞ்ச ைனத் ேதடுக ன்றார்..
ஊருக்கு உணவளிப்ேபாேர
உய ைரத் துறந்து வ ட்டாேல
யாரிங்கு பச அழிப்பாேரா..
வருவாேயா... வருணேன... வந்து
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தருவாேயா.. நல் மைழேய...????

மைழ காணா ந லெமல்லாம்
ப ளவுண்டு ெவடித்ததுேவ..
உைழத்து ந ன்ற உழவர்களும்
உய ர் ெவறுத்துப் ேபாய னேர... நீ
வந்தால் தாேன வாழ்வு..
இல்ைல என்றாேலா சாவு..
ஏன் இந்த தாமதம் ஐயா..
அளிப்பாேயா..அழிப்பாேயா.. அது
உந்தன் ைககளில் ஐயா !

நாடாளும் மனிதருக்ேகா
நாட்ைடப்பற்ற க்
கவைலய ல்ைல..
ேபாராடும் மனிதருக்ேகா
ேபாக ற வழிகள் ெதரியவ ல்ைல..
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ஆளாளுக்கு என்று
ஆய ரம் த ைசகள் இங்குண்டு...
ஆய னும் நல்ல மனிதர்க்ெகன்று
நல்லேதார் தைலவேன இந்த
நாட்டினில் இல்ைல இைறவேன !
(1960களின்

மத்த ய ல்

வரட்ச

ஒன்று

ஏற்பட்டேபாது எழுத யது)
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மன ஓட்டத்தில் ஒரு சலனம்….
அதன்

மன

ஓட்டத்த ல்

ஒரு

சலனம்

-

முடிவ ன் எல்ைலதான் மரணம் !
மனத்

த னத்த ன்

ெதாடக்கம்

காைல,

த னவ ன் ெதாடக்கம் கவைல !

எக்

கணமும் ெதாைலயா ேவதைன
கணமும் மைறயா வாதைன ! ஏன்

உன்
மைறத்தைன ?

பைடத்தாய் இைறவா என்றைன
குணமேதா

துன்பமில்
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ேகட்க ேறன் ?
ஏங்க ேனன் ?
ேவண்டிேனன் !
இைறவேன ?

த னமும்
கூடினால்
நான் நீெயன
ைவயத்தார் !

எண்ணம்

www.Kaniyam.com

இன்பேம

ந ைறயேவா

இன்முகப் பண்பு ஒன்ேற இங்கு
நன்ைமதான்

ெசய்வேயா

ஆடுவார்

பாடுவார்

அன்புடன்

கூடுவார்

ெசல்வம்

குன்றாய்க்

ேதடுவார்

உறவ னர்

ேசருவார்

வீடுதான் ெகாள்ளுேமா வ யப்பார்

ெதரியும்
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கன்னம்
இடுதலாய்

புரியும்

அவர்தம்

புன்ைமக்

எரியும்

ெநருப்ப ல்

எண்ெணய்

ப ரிவர் துயரம் ப ற த ன் ேநரில் !

மீண்டும் இங்ேக மீளாத் தனிைம !
இனிைம !
கனிவும்!
பலமும் !

ெதரியும் !
புரியும் !

யாண்டும்

ேவண்டும் இைறவா !

யாழின்
வ ரும்பும்

யாண்டும் குைறயா யாைனய ன்

உலகத்த ன்

சுயரூபம்

ெமதுேவ

உண்ைம என்னெவன்று இப்ேபா
மாயத்த ன்
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மைறயும் !
ெதளியும் !

கூடும் !
நாடும் !

மனத்த ன்

உய ர்ப்பும்

இனிேய

அைனத்தும் இங்ேக ஒன்றாய்க்
ஆத்மா

ஆண்டவைன

இன்ேற

பூத உடலம் இனி இங்கு அழியும் !
புனித உலகம் இனிதாய் வ ரியும் !

அதன்

மன

ஓட்டத்த ல்

ஒரு

சலனம்

-

முடிவ ன் எல்ைலதான் மரணம் !
12-09-1969
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ெநஞ்ேச ! மீளாமல் துயில் !
பந்தம்

அன்பான

ெசாந்தம்,

அழியாத

அளேவாடு ந ல்லாதது
ச தறுண்டால்
உய ரும்

கண்ணாடி

ேபாேல

கற்

கணத்த ல் ப ரிந்த டுேமா கணத்த ல் ப ரிந்த டுேமா...?

அமர்ந்து
காதல்

கடேலார

மணலில்

கைத ேபச வளர்வதல்ல -

உணர்ேவாடு
உய ேராடு உய ராய்
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கனிவாக

மலரும்...

ெநஞ்ச ல்

கனவாகப் ேபாய்வ ட்டாலும்
கருகாமல் உய ரில் வாழும்
கனிேவாடு கனிந்த கனி

ேபால நாளும்

கருத்த னில் ஒளி வீசுேம என்றும்
கருத்த னில் ஒளி வீசுேம ...!
உண்ைம அன்பால்

உளெமல்லாம்

ந ைறந்த

உனக்கு நான் என்ைனத் தந்ேதன்
உனதான

வளேமாடு வாழும்

உள்ளம்

என்ேற ந ைனத்தருந்ேதன்..!

ேபானெதன்ன..
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உள்ளம்

ஆனெதன்ன..?

ெவள்ளமாய்

இந்த ந ைல என்று மாறும்..
சுகெமன்று ேசரும்..
மீண்டும்

உய ரும்

மக ழ்ந்த டுேமா....

உடலும் உய ர்த்த டுேமா...?
மலெரன்றால் மணமும்

மைழ

என்றால்

நீரும்..

மனிதர்க்குத் ெதரிவதுண்டு...!
இதயத்த ன் குணமும்

ஏைழய ன்

மனமும்..

ஏனின்னும் ெதரியவ ல்ைல ?
மனிதராய்ப் ப றப்பத லும்..

ப றந்து

மனிதராய் வாழ்வத லும்
பாரினில் உண்டு
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இங்ேக

ேபசவும்

ெமாழியும்

இல்ைல

ப தற்றவும்

இல்ைல.....

-

வழியும்

அழகான கானம்.. அழியாத

தாளம்

என்ெறண்ணிய காலம் ஒன்று...
சுழித்ேதாடும் துயரம்

பழிேயற்ற

ெநஞ்ச ல்

தாளாத நாளும் இன்று...!
...

கைரந்ேதாடும் காலத்த ேல
கண்ணீரின் வ ைலயுெமன்ன.
இந்த ந ைல என்று மாறும்..
சுகெமன்று ேசரும்..

மீண்டும்

உய ரும்

மக ழ்ந்த டுேமா....

உடலும் உய ர்த்த டுேமா...?
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காைலக்

ேதான்ற டும் ந ழேலா

கத ரால்

கணக்காகச் சுருங்க வ டும்...
உத த்த டும் ந ழேலா

மாைலக்

கத ரால்

மாைலேபால் நீண்டு வ டும்..
என் ந ைல காைல ேபால்

ஆனெதன்ன..?
ஆனெதன்ன..?

கண்ணீர்

மாைலயாய்

இந்த ந ைல என்று மாறும்..
சுகெமன்று ேசரும்..
மீண்டும்

உய ரும்

மக ழ்ந்த டுேமா....

உடலும் உய ர்த்த டுேமா...?
குலெமன்ன ேகளாமல்

இனெமன்ன

பாராமல்

உன் ப ன்ேன நானும் வந்ேதன்...
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கனெவன்ேற

கனியாது காதல்

முடியும்

,

இன்னும் புலம்புக ன்ேறன்...!
வருவார்..?
வருவார்..?
பட்டது ேபாேல

ெநஞ்ேச

உனக்காக

யார்

மிஞ்சும் துயர் தீர்க்க யார்
பஞ்ச ன் ேமல் ெநருப்புப்
வ ஞ்சும் நீ எரிவாய் ஒரு நாள்...

ெகாள்வாய்...!

ெகஞ்சாேத...!

துய ேல
வானத்த ல்

ந லவும்..ைவயத்த ல் நீரும்

மைறந்தாலும் மைறயாதது..
கானத்த ன்(2) ெகாடுைம

கானத்த ன்(1)

இனிைம

அழிந்தாலும் அழியாதது...!
அன்பனும் அருமருந்து ..
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அது இல்ைலேயல் ெபருவ ருந்து

பருகும்...

தூய வ ஷமாக மாறும்...உய ைரப்
தடுப்பார்

யாருமில்ைல...ேபானப ன்
துடிப்பார் யாருமில்ைல !
ேபாேல

பச யாறும் பறைவ பறந்தது
பழக ப் ப ரிந்து வ ட்டார் - அந்தப்

உலைக

பண்பான மனிதர் அன்பான
அறேவ மறந்து வ ட்டார்..!

பாலில் நீரிைனக் கலப்பது ேபால்
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பண்ப ல்

கலந்து வ ட்டார்

பைகைமையக்

பாரிைனத் த ருத்துதல் உன்னால்

ஆகுேமா..

பாராமல் இருந்து வ டு -

ெநஞ்ேச

மீளாமல் துய ன்று வ டு !
சுகுணா-க ராமத்துப் பணக்காரவீட்டுப் ெபண் ப ராமின்
என்னுடன் ரய லில் வருபவள்..

கல்லூரித்

ேதாழியும் கூட….
சாமுேவல்

-

எளிய

குடும்பத்துப்

ைபயன்-

க ற ஸ்டியன்
பள்ளிப் படிப்ைபக் கூட முடிக்காதவன்…
இருவருக்கும்
ஏற்பட்டு

எப்படிேயா

உண்ைமக்

உருக…அவளுக்காக
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அவள்

பாத ய ல்

“வீட்டில்

சம்மத க்கவ ல்ைல”

என்று ெபற்ேறார் பார்த்த ைபயைனக் கல்யாணம்
ெசய்து ெகாண்டு ேபாய்வ ட… க ட்டத்தட்ட ஒன்றைர
வருடங்கள் கழித்து நான் அவைனப் பார்த்த ேபாது
அவன் கதற ய கதறலின் மிக ஆழ்ந்த வலியுடன்
கூடிய பாத ப்பு இந்தக் கவ ைத - நீண்ட நாட்கள்
சாமுேவலின் கதறல் காத ல் ஒலித்துக் ெகாண்ேட
இருந்தது..
ப ன்னர் நானும் என் கணவரும் அவைனத்
ேதற்ற

த ருமணம் ெசய்ய ைவத்தது…… ேவறு

கைத…
நீண்ட
கல்லூரித்
கல்யாணம்

நாட்களுக்குப்
ேதாழி

கண்ணம்மாவ ன்

கனவாகப்

மனத ன் புலம்பல்.

ேபானத ல்

சந்த த்த
காதல்
பாத த்த

அவள் ஆண்டவனிடம் ேகட்ட

ேகள்வ யும்..அவளுக்கு
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கீேழயுள்ள கவ ைதகள். 13 - 06 - 1985.
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நான் ேகட்ேடன்……நான்
ேகட்ேடன்……
அன்பு என்றால் என்னெவன்று
ஆவல் என்றால் என்னெவன்று
இனிைம என்றால் என்னெவன்று
ஈெதான்றும் அற யாத......( நான் )

ஒளி ேவண்டும்

கண்ணிருந்தால்

கருத்த ருந்தால்
சுைவ ேவண்டும்

பார்ைவய ல்
ேகார்ைவய ல்

ெநஞ்ெசல்லாம் ெநருப்பாக
ந ைனெவல்லாம் நீராக
ஆவ யாய் ஆனப ன்னும்
அவளுடலம் வாழ்ந்த ருந்தால்
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நான் )

உணர்வதைன
வளர்த்ேதேன !

அதற்கு என்ன ெபயெரன்று.....

”

நாைள

நாளும்

உண்டு”
நானும்

(

எனேவார்
என்னுள்

நாள் பல கடந்தனேவ .. ” அந்த ”
நாள்
வரவ ல்ைலேய...

மட்டும்

ஏேனா

நான்தான் என்ன ெசய்ேவன் ?
நாவுகளின் ெகாடுைமகளில்
நாடி தளர்ந்து ந ன்ற...
ேகட்ேடன்......

நான்

ேகட்ேடன்......

நான்

அன்பு என்றால் என்னெவன்று
ஆவல் என்றால் என்னெவன்று
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இனிைம என்றால் என்னெவன்று
ேகட்ேடன்......
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தளராேத ேதாழி …! அைமதி
ெகாள்…!
மனெமான்று ந ைனக்கும் :
ெசயெலான்று நடக்கும்..!
மாறாத யுகத்த ல்
புயெலான்று அடிக்கும்..!
வாழ்ெவன்று ந ைனத்தாள்
வைதெயன்று ஆச்சு...
” மாள் ” என்று முடிக்க
தைட
குழந்ைத இருக்கு )

ஒன்று

இருக்கு...!-(ஒரு

ந த்தம் ஒரு வாதைன....
நீங்காத ேசாதைன ...!
ச ந்தைன ஒரு வாதைன...
சீர் ஏது ( இனி ) பா அதனில் ...
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ெகாண்டவன் மித த்தால்
ேகாழியும் மித க்குமாம்...
உண்பது அவன் ேசாறு
ஊடுதல் எவ்வாறு ....?
வாழ்ந்ததுதான் ேபாதாேதா..?
வாழ்வரச உனக்கு....!
ேபராைச எதற்கு...?
ேபைதேய ஏன் வீம்புனக்கு...?
ந ஜத்த ல் வாழ்ந்தாய்..
ந ழலுக்கு ஏன் ஒதுக்கம்...?
சுகத்ைதப் பார்த்தாய்...
ேசாகத்ைதயும் தான் பாேரன்...!
எந்நாளும் இனிைம
எவருக்குேம இல்ைல..
முன் ப ன்னாய்த் துயரம்
முனிவர்க்கும் உண்டு...
கண்ணாக ைவத்த ருந்தான் ..
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” கண்ணா ” என்றைழத்தான்.
கண்ணுக்குப் புண்ணாய்
கண்ணேன இன்றானான்...

வ ருந்தாக இருந்தான்..
மருந்தாக இருந்தான்..
பருந்தாகக் ெகாத்தும்
பவ ெசன்று கற்றான்...?

ப ரிதல் துயெரன்று
பரிதவ த்த காலெமான்று...!
ப ரிதேல நலெமன்று
துடித்த டும் நாளின்று...!

எப்படிப்பட்ட வாழ்வு...
எப்படித்தான் ேபாச்சு...?
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ெசப்படி வ த்ைதக்காரன்
தப்படி ேபாலாச்சு....!

காலந்தான் ஆற்றுேமா...?
ேகாலம் தான் மாறுேமா..?
ஞாலத்த ல் இது புத தல்ல..!
ஞானம் ெபறு... பாைத வ டு...!

உன்னாேல ஆவெதான்ற ல்ைல..
உள்ளபடி எல்லாம் நடக்கும்...
தன்னாேல முடிவு வரும்....
தளராேத....! அைமத ெகாள்....!
1. Gaanam (பாட்டு)
2. கானம் அதாவது கானகம் …காடு
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வருத்தம்
ெபாதுவாக
நாம்

வருத்தம்

ந ைனப்பது

,

ேதைவய ல்லாமல்
ேபாடுவது..

என்றால்

யாராவது

நம்ைமத்

த ட்டுவது..

நாம்

ந ைனத்தது

சண்ைட
க ைடக்காமல்

ேபாவது

ேபான்றவற்றால்

ஏற்படும்

ஆனால்

சற்ேற

ேயாச த்ேதாமானால்

ஆழமாக

உணர்ச்ச .

பல்ேவறு வ ஷயங்கள் அல்லது ந கழ்வுகள் நமக்கு
வருத்தத்ைதக் ெகாடுக்க ன்றன. அப்படி ேயாச த்த
ெபாது

எனக்குத்

கவ ைத வரிகள்.

ேதான்ற யைவகேள

இந்தக்

சரியா என்று ெசால்லுங்கள்

நண்பர்கேள !
ப றந்தவர் மாண்டால் வருத்தம்
வாெனாலிய ல் வருத்தம்

ப ைழத்தால்(1)

ச றந்தவர் தாழ்வால் வருத்தம்

www.Kaniyam.com

139

FreeTamilEbooks.com

வருத்தம்.

தாழ்ந்தவர்(2) உயர்வால்
பறந்தவர்(3) தவறால் வருத்தம்
சார்ந்தவர்

வருத்தம்

ேமாதலால்

இரந்தவர் த மிரால் வருத்தம்
ஈந்தவர் கரந்தால் வருத்தம்.
கார்தனில்

வருத்தம்

மைழயால்

ேகாைடய ல் ெவய லால் வருத்தம்
வருத்தம்
வருத்தம்

பார்தனில்
பார்ைவய ல்

நத யால்(4)
த ைரயால்(5)

ேசர்தலில் தீதால் வருத்தம்
வருத்தம்
வருத்தம்
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ேதர்ந்தவர் வீழ்ந்தால் வருத்தம்

காதலி ஊடலால் வருத்தம்
வருத்தம்

தாயவள்

ச னந்தால்

ேசாதைன நாளினில் வருத்தம்
காயது கனிேயல் வருத்தம்
ேநாவத ல் ெமலிந்தால் வருத்தம்
சாதைன

வருத்தம்

நலிந்தால்

சாவத ல் எவர்க்கும் வருத்தம்
வருத்தம்.

வருத்தம்

நானிைதச் ெசான்னால்

ேசாற்ற னில்

கல்லால்

நாற்ற னில் கைளயால் வருத்தம்
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ேபற்ற னில்

வருத்தம்

வலியால்

காற்ற னில் கலப்பால் வருத்தம்
ேபாற்றலில்

வருத்தம்

மாற்ற னால்

வருத்தம்

வருத்தம்...வருத்தம்.

ப .கு.

ெபான்னில்

தூற்றலில்

வருத்தம்

[1]

துயரால்

சாற்ற னால்

ப ைழத்தால்

குைறந்தால்

-

எத லுேம

ப ைழயாகப்

ேபச வ ட்டால்
வாெனாலிய ல் வருத்தம் ெதரிவ ப்பர்
.
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[2] தகுத இல்லாதவர்.
[3] வ மானம் பறக்கும்ேபாது வ மானி தவறு
ெசய்தால்
[4] நத ய ல் ெவள்ளம் ஏற்படுதல்
[5] கண் புைர (Cataract)
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களிப்ேபாங்கும்
காதலில்

தாய ன் அன்ப னில், தாரத்த ன்

தைழத்த டும்
களிப்ேபாங்கும் ;

உறவ னில்

தூய
நல்
ெநஞ்ச னில்,
துளிர்த்த டும் உறவ னில் ( நட்ப னில் )
துயரமில்
களிப்ேபாங்கும்..!

வ ளக்க னில்
களிப்ேபாங்கும்;
ேநாக்க னில்

மாயவன்

அழக னில்,

மலர்ந்த டும்

மங்கல

மக ழ்வ னில்

ேசயத ன் ச ரிப்ப னில், ேசல்வ ழி
ேசர்ந்த டும்
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களிப்ேபாங்கும்..!

கவ ய னில்

ெபான்னிற உடலினில், புதுைமக்

ெபாங்க டும்
களிப்ேபாங்கும்..;

மனமத ல்

தண்ெணாளி
தளிர்த்த டும் மனந்தனில்

ந லவ னில்

தங்க டும்
களிப்ேபாங்கும்..!

ந ைலய னில்

அைமத ய ல்

பண்ணிைடத் தவழ்ந்த டும் பரவச

பண்புைட
களிப்ேபாங்கும்..;

நைடய னில்

வ ண்ணிைடப்
பறப்பத ல்,வ டிக ன்ற ேவைளய ல்
வ யன்மிகு
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களிப்ேபாங்கும்..!

காடினில்,

கடலைல ஓைசய ல், கவ னுறு

கயலுைட
களிப்ேபாங்கும்..;
ேவைளய ல்,

மடல்வ ரி தாைழய ல் மயங்க டும்

மயல்மிகு
களிப்ேபாங்கும்..!

ேவைலய ல்,

அற வ னில்

கடலுைட ெசாத்த னில், கள்ளமில்
கானகத்த ன்

www.Kaniyam.com

முல்ைலய ல்

வ டைலயர் வீரினில், வ ருப்புைட

வ யத்தகு
களிப்ேபாங்கும்..;
குணமத ல்,

ஓைடய ல்
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களிப்ேபாங்கும்..!

ஓங்க டும்
உத த்த டும் அருவ ய ல்,
ஓம்
களிப்ேபாங்கும்..;
வீச்ச னில்

எனும்

ஒலிய னில்

ேதங்க டும் நீரினில் ெதள்ளைல

ெதரிந்த டும்
களிப்ேபாங்கும்..!

ேவைளய ல்

மைலய னில்

ெவண்ைமய ல்

உண்ைம அன்ப னில் உதவ டும்

உருவாகும்
களிப்ெபாங்கும் !
ெசய்த டும்

நம்

நலன்

நல்ல
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களிப்ெபாங்கும் !

பாங்க
பாைவயர் அணிய னில்

இடும்

பணிய னில்,

பார்த்த டும்
களிப்ேபாங்கும்..;

பார்ைவய ல்

வாங்க டும்
வயல்ெவளி ெசழிப்ப னில்

பரிச னில்,

வார்த்த டும்
களிப்ேபாங்கும்..!

பரிவ னில்

ேவலவன்
ெவன்ற டும் ெபாழுத னில்
ேவதத்த ன்
களிப்ேபாங்கும்..;
பய ல்வத ல்

மாலவன்
மானமுள்
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களிப்ேபாங்கும்..!

பால்
அதன்
பாசமுள் ெபண்ைமய ல்

ெவண்ைமய ல்,

பாய்ந்த டும்
களிப்ேபாங்கும்..;

நத யத ல்

ேசல் அதன் துள்ளலில், ேசர்க ன்ற

ேசடியர்

துைணயத ல் களிப்ேபாங்கும்..!
(எெதல்லாம்
என்று

களிப்ேபாங்க

கால்லூரிய ல்

எங்கள்

ைவக்கும்
தமிழாச ரிைய

துைறகளுக்க ைடேய 1970ல் ைவத்த ேபாட்டிய ல்
முதல் பரிைச ெவன்று தந்த எனது கவ ைத.)
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மகேன நீ வாழ்க !
வழிபாட்டின்
நீ!
வாழ்வ ல்
நீ!

ேதடித்ேதடி

நான்

ெசய்த

ேதர்ந்ெதடுத்த பலனாகும் மகேன
ேதய்ந்து ஓய்ந்து ேபாய்வ ட்ட எம்
ேதனாகத் த த்த க்கும் ெபாருளும்

உன்
எண்ணத்த ல்
என்றும் ந ைறந்த டேவ மகேன !

ேமன்ைம

உன் ெசால்லில் உண்ைம என்றும்
உைறந்த டேவ...
ந ைலத்த டேவ...

உன் ெசயலில் ேநர்ைம என்றும்
உன் அன்ைன
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இைறவைனேய !

- ெவற்ற

ஈைக குணம் மாறாத ரு எம் மகேன

வாைக
த ருமகேன ! அத ல்
ேவெறத லும்
மகேன !

உயர்ந்தாய்..
பரிசளித்தாய்..
உற்ற டேவ..
உன் ெபற்ேறார் !
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உைனத்

க ைடக்கும்

ேதடிவரும்
மனந ைறவு

க ைடப்பத ல்ைல நீ அற வாய் எம்

உன் உைழப்பால் உலகளவ ல் நீ
ஈன்ற ெபாழுத ல் ெபரிதுவக்கும்
என்ெறன்றும்
கன்றுன்ைன
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வாழ்வின் ெபாருள்
நன்ைம ெசய்து துன்பம் வாங்கும்
வாழ்க்ைகய ேல..
நலிந்து என்றும் வருந்தவ ல்ைல
எம் மகேன... ! உடல்
மகேன..எங்கள்
மகேன ! ( 1 )

பலெமல்லாம் இழந்த ப ன்பும் த ரு
பழக்கம் மட்டும் மாறவ ல்ைல எம்

ெசாந்தங்கள்.. நண்பர்கள்.. பயன்
ெகாண்டு.. எம்ைமத்
மகேன..
அற வாய்..

தூக்க எற ந்து ேபான ேபாதும் எம்
ேசார்ந்து நாங்கள் வ ழவ ல்ைல நீ
ெசய்வைதயும் ந றுத்தவ ல்ைல நீ
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உணர்வாய் ! ( 2 )

மகேன !
ேபாட்டிடேவ..!
தந்து வ ட்டான்...

அவமானம்..பழிபாவம் புத தல்ல..!
அைவ

யாவும்

என்ெறண்ணும்

எம்ைமப்

புடம்

ெநஞ்சத்ைதத்

என்ெறன்றும் துைண இருக்கும்
ஆண்டவேன ! ( 3 )

ெசாத்து சுகம் ேதடவ ல்ைல த ரு
மகேன.. வாழ்வ ல்
மகேன..
எனெறண்ணி..

சுயநலமும் எமக்கு இல்ைல எம்
அத்தைனயும்
ச த்தமைதத்
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ெகாள்ேவாம் எம் மகேன ! ( 4 )

’எங்களுக்கு’
ந ைனத்தத ல்ைல அதனால்
ேபாய னேவா...?

த னகரன்
ஒளி தருேவாம் ! ( 5 )

ேபால்
ேபால்

உறவுகைளப்
எளிதய்யா... மகேன !

கழித்த

நாங்கள்

மீண்ெடழுந்து

ப ரித்து

வ டுதல்

ஒன்று கூட்டிக் ெகாண்டு ேபாதல்
பாத க்கு ேமல் வாழ்நாைள அத ல்
பாவ
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நாங்கள்

எங்களுக்குக் க ைடத்தெதல்லாம்

த ங்கைளப்
என்றும் ேதய்ந்த ேபாதும்..

கடினமய்யா !

என்று

இவள்
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புரிந்து ெகாள்ளய்யா ! ( 6 )

உண்ைமயான
ெகாண்ட ெநஞ்சம்... மகேன
கண்டிப்பும்
இருக்குமய்யா....
உள்ளம்

ந ஜமான

அக்கைறகள்
கனிவுமாய்த்தான்

ேநசத்ைதப்

ந லைம
இைத
ெகாள்ளும் நீ உணர்வாய் ! ( 7 )

புரிந்த
அற ந்து

அழகான ெபாய்கைளேய நம்பும்
ெநஞ்சம்... மகேன
ஆழமான
நம்புவத ல்ைல...
ேதடும்ேபாது...

உண்ைமகைள

அைத உணர்ந்து நாம் அதைனத்
அது நம்ைம வ ட்டு ெவகுதூரம்
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ெசன்ற ருக்கும் ! ( 8 )

உண்ைம,
ேநசமதும்.. மகேன

ேநர்ைம,

உளமார்ந்த

ெசய்நன்ற மறவாத தன்ைமயதும்
பண்பதுவும்..

நலிந்ேதார்க்கு

மனமிரங்கும்

நம்
நலங்கள் ஐயா ! ( 9 )

சந்தத க்கு

ஏழு
பழக்கமிது மகேன..!

வயத ல்

எழுபத லும்
உணர்வாய் ! இத ல்
த ருமகேன!

வழுவாது

வ ட்டுச்ெசல்லும்

ெதாடங்க

வ ட்ட

ெதாடர்க றது
இறுத

நீ

வைர

வாழும் ”அருள்” க ைடத்துவ ட்டால்
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ேபாதுமய்யா ! ( 10 )

ேவதைனய ன் ெவளிப்பாடு என்று
எண்ண ேவண்டாம்.... ! மகேன
வ ரக்த ய ன்
என்றும் கருத ேவண்டாம்....!

ெவடிப்பு

ேவதைனயும்
எப்ேபாதும் எம்ைம

வ ரக்த யும்

ெவற்ற ெகாள்ள நாங்கள் என்றும்
வ டுவத ல்ைலேய ! ( 11 )

ஓய்ந்து வ டும்....

உன்ைனக் கண்ட கண் ஒருநாள்

உனக்கு
ஒருநாள் சாய்ந்து வ டும்..

உணவளித்த

உய ர்
ேபானாலும் உறவ ருக்கும் - நீ
நலம்
தவமிருக்கும்! ( 12 )
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(எங்கள் வீட்டில் 10 ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக
இருந்த ப ள்ைள யார் ேபச்ைசேயா ேகட்டு வ லக ப்
ேபான ேபாது (09 - 10 – 2019) எழுத யது. உண்ைம
உணர்ந்து அவன் வந்த ேபாது என் கணவர் உலக ல்
இல்ைல.)
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மகாத்மா காந்தியின் இழப்பு !
புத்தலி ைமந்தன் ேபாக ன்றான்
புண்ணிய ேஜாத ேபாக ன்றான்
புண்ணிய பூமி அைழத்தெதன்று
புத்தலி ைமந்தன் ேபாக ன்றான்..
வந்த ேவைல முடியுமுன்ேன..
புத்தலி ைமந்தன் ேபாக ன்றான்..

அச்சம் ெகாண்ட அவனிய ேல
வ ைதத்தான்..

அஞ்சாைம

என்னும்

வ ைத

அல்லும் பகலும் பாடுபட்ேட..
ைவத்தான்..!

அஹ ம்ைச

ஒளிைய

ஏற்ற

ஆனமட்டும் ஆங்க ேலயர்
அவைர அன்று ஆட்டுவ த்தும்
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அருைம பாரதம் ஒளி ெபறேவ
வ ட்டான்..!
தம்ைமச்
ெசல்வன்..
ஒரு

ஆருய ர்தைனயும்

ஈந்து

காந்தம் இரும்ைப இழுப்பது ேபால்
சார்ந்தவர்கைள
சாந்தம்

என்ற

இழுத்த
ெசால்லினுக்ேக

ஆர்ந்த ெபாருளாய் ந ன்ற மகான் !

வீரமார்ந்த எண்ணத்த னால் இந்த
ைவயம் அதனில் ந ைறந்த மகன்..
இன்று

காந்த என்ேற அைழக்கப்பட்டான்..
சாந்த யுடேன கலந்து வ ட்டான் !
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ப ேரைமயுடன் அன்று
காத்த ருந்த பலேபைர...
ேகட்க

வ ண்ணில்

அடங்கா

ராமநாமம்

வ ைழந்த ருந்த பல ேபைர...
அன்று

பண்ணில் அடங்காப் பரமைனேய
பாடித் துத க்கும் ேவைளய ேல...

துயரத்த ேல..
ேபாய்வ ட்டான்..

ேபாத த்தான்...

எண்ணில்
என்றும்

ஒற்றுைம

அடங்காத்
இைழயவ ட்டுப்

தன்ைனப்

ஒற்றுைம இன்ற அைலந்தனேர...
தீவ ரவாதம்
தீவ ரவாதேம ெகான்றதுேவ...!
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ேபாய்வ ட்டான்...

புத்தலி

புண்ணிய
ேபாய்வ ட்டான்...!
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1. அப்துல்கலாம்
நீ ேபாலி நடிகனல்ல !
ெபாய்
அரச யல்வாத யுமல்ல !

ெசால்லும்

புரட்டுத் ெதாழிலத பருமல்ல !
இவர்கெளல்லாம் தான் Celebrities
என்க றார்கேள ?
இைதப்
அற வுக் கத ரவேன !

ெபாடிப்ெபாடியாக்க ய

நீ காலமானாய் என்று ேகட்டதும்
நண்டாஞ்சுண்டான் முதல்
நாடி தளர்ந்தவர் வைர..
ெநாந்து ெநாந்து..
ெவந்து ெவந்து..
கதறுக றார்கேள...
கண்ணீரில் கைரக றார்கேள..
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இதற்கு என்னய்யா ெபயர் ?
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இதயம் ஒரு கைலக்கூடம்
இதயம் ஒரு கைலக்கூடம் - அத ல்
எத்தைன எத்தைன மாடம் - ச ல
அழிந்த ந ைனவுகள் பாடம்..அைவ
அழியா ந ைனவ ன் ேவடம் !

இதயத்ைதக் காணேவ
எத்தைன ேபர் வருக ன்றார்..
இருந்துேம ச ல ேபேர
இறுத வைரய ல் இருக்க ன்றார் !

ச லர்
!
www.Kaniyam.com
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ச லர்..
ச லர்...

அந்த

ந ைனவ ல்

களிப்ேபார்

ந ைனவதால் கழிக்கப் படுேவார்

பாதகத்தால் ந ைறந்து வ ட்டப்
பண்பு காணா இவ்வரிய
பாரினில் ப றந்து வ ட்ட
பாவத்ைத ந ைனத்து வாடுக ற...

இதயம் ஒரு கைலக்கூடம்.. அத ல்
எத்தைன எத்தைன... மாடம்...?
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உயிர்த் ேதாழியின் வருத்தம்
ஓராய ரம் ேமகங்களில்...
ஒரு ேமகம் தனித்த ருக்கும்...
அதன் காரணம் ேகட்டாேல...
அதன் கைதேய வ ளங்க வ டும் !

ப றந்தது எவ்வ டேமா....
ேபச டத் ெதரியவ ல்ைல...
வளர்ந்தது எங்ேகேயா...
வார்த்ைதய ல் ெசால்லவ ல்ைல...
அது ஓடும் பாைதய ேல...
அதற்குதவ டும்
துைணயுமில்ைல...

காைலக் கத ெராளிய ல் அது
காதல் ெகாண்டு ந ற்கும்...
www.Kaniyam.com
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மாைல மத ய னிடம் அது
மனைத இழந்து ந ற்கும்...
ஆனால் கத ரும்.. மத யுேமா
அைதக்
ெகாள்ளவ ல்ைல...

கருத்த லும்

காலம் எல்லாேம...
கவைலய ல் கைரந்ததாேல...
ேமகம் ெபாலிைவ இழந்ததுேவ...
ேமனி கருைமயாய் மாற னேத...
அதன் ெபருகும் வ ழித்துளிேய
வீழ்ந்ததுேவ...!

மண்ணில்

மைழயாய்

ெபண்ணாய்ப் ப றந்ததாேல
ேபைத வாழ்ேவ துயரந்தாேன...
மீட்ச எந்த நாேளா..
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மீளுேமா ந ம்மத யும்...?
மனம் துடியாய்த் துடித்த டுேத...
மேகசா.. பத ல் ெசால்வாய்...

வாழ்க்ைகப் பாைத மாற்றத்த ேல
வளைம ஏதுமில்ைல...
வாழ்ைவ வாழ்ந்து பார்க்க
எனக்ேகா மனமுமில்ைல...
வாழ்வ ல் நானிருக்ேகன் என
எனக்ேகார் துைணயுமில்ைல...!

ச லச ல ேநரந்தான்
ேதான்ற ந ற்கும்.. ஆனால்
ச றப்பான
என்றுேம தந்து ெசல்லும்..
என்னால்
இனிைமய ல்ைல..
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ஈன்றவேரா கலங்குக றார்...!
� எவ்வளேவா ேதடியும் சரியான மாப்ப ள்ைள
அைமயாமல்
ேதாழிய ன்

இருந்த

எனது

துயரத்ைதக்

ெநருங்க ய

கண்டு

மனம்

ெவதும்ப எழுத ய பாடல்கள். 12-08-1993
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ேமேல முள்ளு , உள்ேள கள்ளு !
கண்ணம்மாைவப்

பாவ

’மிகு

(1)

பாடினான் பாரத அன்று !
பாசமிகு காமாட்ச உைனப்
பாடுக ேறன் பாைவ இன்று
பாதனில்

ெகாண்டு...!

காதல்

அன்ைனய லிருந்து
ஆரம்ப க்க ேறன்..
மூத்தவளன்ேறா ?

அன்ைனதான்

முன்னற

**அன்ைனயாய்**

நானிருக்க..

ஆருய ேர...அமுத ஊற்ேற..
உன்ைனயும் மடிய லிட்டு ,
உவப்ெபலாம் கனியவ ட்டு ,

www.Kaniyam.com

172

FreeTamilEbooks.com

கன்னலும்.. கனியமுதும்
கண்மணிேய ஊட்டிவ ட்டுப்
ப ன்னேம(2) காணாத
ேபருவைக எய்த ேனேன..
ெசால்லிேய மாளாத
ெசார்க்கத்ைதக் கண்ேடேன !

**தகப்பனாய்** நானிருக்க
தவமகளாய்

ப றந்தாய் !

நீ

மகனவனின் கடைமையயும்
மடமகேள நீ புரிந்தாய் !
பகலவனின் தனிெயாளி ேபால்
பார்ைவய ேல

ந ைறந்தாய் !

நீ

சகமதனில் நீதாேன
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சத்த யத்த ன்

த ருமகேள..

அகமதனில் அைமத பூக்க
ஆர்வமுடன்

ெசய்தாய் !

பணி

**தைமயனாய்**

நானிருக்கத்

தம்ப ெயன நீயும் வந்தாய் !
பைடக்கஞ்சான்.”

”

தம்ப

உைடயான்

தத்துவேம ேபசவ ல்ைல..
தரணி

உண்ைமய து !
!

ேபாற்றும்

தங்கம் ேபாலும் ெமய்ைமய து

**காதலனாய்** நானிருந்தால்...
காதலியும் நீதாேன !
ேவதைனையப் ேபாக்க வ டும்
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ேவர்ப்பலாவும் நீதாேன !
சாதைனகள் பல ெசய்து..
சாகசங்கள் பல புரிந்தும்
மாதுைனேய அைடவதற்கு
மண்மீது

வழிய ல்ைலேயல்

சாதெலான்ேற சாதனமாம்
சப க்கப்பட்ட

வாழ்வ ல் !

என்

**காதலியாய்**

நானிருக்கக்

காதலனும் நீயன்ேறா ?
கண்மணிேய
,ெபான்மணிேய என்று
ெபாய்யாேமா ?

கைதபலவும்

ேபச யதும்

வ ண்மணியாய் நீய ருக்க
வ யன்கலமும் நானாேவன் !
உண்ைமயான உவைகக்கு
www.Kaniyam.com

175

FreeTamilEbooks.com

உதாரணமும் நானாேவன் !
நான் வணங்கும் நல்லுளேம

!

நல்லது நல்கும் நாட்டாைம நீ !
வான்

வளமும் நீ !

ந ன்று

ெபாழியும்

வல்லைம காக்கும் வந்த யன் நீ

!

கான்

குளுைமயும் நீ !

என்றும்

வழங்கும்

காெடல்லாம் ஓடும் காட்டாறும்

நீ !
(காட்டாறு
ெசய்யும்.

தீடீெரனப்

ெபருக

அழிக்கவும்

மைழ காணா பூமிய ல் பய ர் ெசழிக்க

ைவக்கவும் ெசய்யும்.)
ஏெடடுத்ேதன்...எழுத்ெதடுத்ேதன்..
எழுதத்தான் முடியவ ல்ைல...
”ஆச ய ேஜாத ” ேநருவுக்கு ஒரு
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அன்ைன இந்த ரா !
பாசமிகு ”நற்பணி நாயக ”க்கு ஒரு
”ேசைவச் ெசல்வ ”!
ஆம் !
அனவரதமும்

அன்ைனய ன்

ப ன்னால்

இந்த அன்புருவம் !
கண்ைணயும் இைமத்த டாத
இந்தக் கரும்புருவம் !
இழுத்தாலும்..

வ ண்ைணேய மண்ணுக்கு
வ யப்பதற்கு ஏதுமில்ைல !

ைவக்கும்

வ யப்ைபேய

வ யக்க

வ யன்மிகு ெபண்ணுருவம் !
நீ !
நீ !
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ேபணி

காவ ரி நீ !

எைமக்

காக்கும்

ெசருக்ேகாடு ந மிர்ந்து ந ற்கும்

இமயம் நீ !

ெசழுைமய ல்

காண்

வளைம

கன்னியாகுமரியும் நீ !
ேமேல முள்ளு , உள்ேள

கள்ளு !
1. bhaavam
2. குைற
(நான்

என்

ஆண்டுகளுக்கு

கணவருடன்
ேமலாகத்

ேசர்ந்து

ெதாண்டு

20

ெசய்த,

ஒரு நல்ல ெதாண்டு ந றுவனத்ைதத் ெதாடங்க
நடத்த ய

இரண்டு

ந றுவனர்களில்

ஒருவைரப்

பற்ற அவருைடய 75வது ப றந்த நாள் அன்று நான்
எழுத ய கவ ைத.)
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ெகாேரானா ! ெகாேரானா !!
பயந்ேதாடும்

ெகாேரானாைவக்

கண்டு

ேகாைழ மாந்தேர ந ல்லுங்கள்..
உங்கைளச் சுற்ற நடப்பது என்ன
ஒரு ெநாடி பாருங்கள்...

ேகாழிக்கும் குருவ க்கும்
காக்ைகக்கும் இங்ேக
ெகாேரானா பயமில்ைலேய..
மனிதைனக்

ேகாடிய ல்

காசு

ேசர்க்கும்

ெகாேரானா வ டவ ல்ைலேய..
ஏெனன்று ஒரு ெநாடி ச ந்த த்துப்
பாருங்கள் எந்தன் ேதாழர்கேள..
இயற்ைகைய
வந்ததன் பரிச து ேதாழர்கேள..
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காலன்
வ டுவதுமில்ைல

யாைரயும்

காசுகள்
காப்பதுமில்ைல..

நம்ைமக்

ஆச்சாரம் என்றால் ஆேராக்க யம்
என்று ெபரிேயார் வகுத்தார்கள்..
ஆச்சாரம் என்றால்
என்று ச ற ேயார் ப ரித்தார்கள்..

தீண்டாைம

உண்ைமைய அற யா மாந்தர்கள்
அழகு வார்த்ைதய ல் வீழ்ந்தார்கள்..
உள்ளைத இழந்து
குைலந்து நலிந்ேத ேபானார்கள்..
வாழ்க்ைக..
தாழ்வதும்

நலெமலாம்

உங்கள்

சுத்தம்

உங்கள்

உங்கள்

ைகய ல்..வாழ்வதும்

ைக வாய் மூக்கு சுத்தம் என்பது
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மட்டும் ேபாதுமா ?
ேவண்டாமா ?

கட்டாயமாக அக்கம்பக்கச் சுத்தம்

புைகய ைல மதுவும் ேபாைதயும்
நீங்கள் வ லக்க ட ேவண்டாமா ?
பாரத நாட்டின் நலத்ைத நீங்கள்
ந ைனத்த ட ேவண்டாமா ?
உங்கள் வீடு உங்கள் உரிைம !
உங்கள் நாடு உங்கள் கடைம !
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ேபரப் பிள்ைளகளின் பிரிவு
பறந்து பறந்து
இனிய கூச்சல் ேபாட்ட
இளஞ்ச ட்டுகள்
கூட்டுக்குத் த ரும்ப வ ட்டன ...
நகர இயலா நல்ல மரங்கள்
ந ைனவுளுக்குள்
ஒடுங்க வ ட்டன...
ஆய ன் இதுதான் ந தர்சனம் ...
(ேபரப் ப ள்ைளகள் வந்து ஒரு மாதம் இருந்து…
ஊருக்குப் ேபான ப ன் எழுத யது)
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உன் கண்கள் ஒளி ெபறும்..
இந்த

எளியவள்

20

ஆண்டுகளுக்கு

ேமல்

ெதாண்டு ெசய்த த க்கற்றப் ெபண் குழந்ைதகள்
மற்றும் ெபண்களுக்கான ஒரு நல்ல ெதாண்டு
ந றுவனத்த ல்,

தாய்

தந்ைதயற்ற

ஒரு

ெபண்

மூன்று வயது முதல் வளர்ந்து வந்தாள்.
ெபயர் கனிெமாழி.. ஆனால் அவள் கண்வ ழி
?
நன்றாகப் படிக்கும் அந்தப் ெபண்ணிற்கு
ஒருவைகயான அரிதான பார்ைவக் குைறபாடு.
நாங்களும் ெசன்ைன வைர ேபாய் மருத்துவம்
பார்த்ேதாம்

:

ந ரந்தரமான

பலேனதும்

க ைடக்கவ ல்ைல.
இறுத ய ல் ”அது பரம்பைரயாக வருவது..
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ஒன்றும் ெசய்ய
முடியாது ” என்று ெசால்லி வ ட்டனர்.
12 ஆம் வகுப்புத் ேதர்வ ல் 888 மத ப்ெபண்கள்
எடுத்த ருந்தாள்.

அவளுக்கு ஆச ரிையப் பய ற்ச

எடுக்க ேவண்டும் என்று மிகவும் ஆைச.

அத ல்

ேசர்த்து வ ட்ேடாம்.
ஆனால் வ த
அன்றாடம்
மற்றும்

வ ைளயாடியது.

ெசய்ய

வைரதல்

ேவண்டிய

ஆக யவற்ற னால்

மாதத்த ற்குள்ளாகேவ
மளமளெவனக்

அங்கு
எழுத்து
இரண்டு

பார்ைவத்

குைறயத்

ெதாடங்க

த றன்
அந்தப்

பய ற்ச ப் பள்ளிய ல் இருந்து நீக்க வ ட்டனர்.
அடுத்து எங்கள் ந ர்வாகம் கூடி ஒரு
முடிெவடுத்ேதாம்.
அவைள எங்களுக்கு நீண்ட காலப்
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பழக்கமுைடய
பார்ைவக்

பார்ைவ

குைறபாடு

இழந்தவர்கள்..

உைடய

வசத

ஏதும்

இல்லாதவர்களுக்காக உண்ைமயான ெதாண்டு
ெசய்யும் ஒரு ந றுவனத்த ல் ேசர்த்து வ டுவது
என்று..

அந்த ந றுவனத்த டமும் ேபச அவர்கள்

ஒப்புதைலயும் வாங்க வ ட்ேடாம்.
அவளிடம் ெமதுவாக அைதச் ெசால்லத்
ெதாடங்க யேபாது கதற னாள் பாருங்கள்…
எங்கள் அலுவலகத்த ல் இருந்த அத்தைன
ேபர் கண்களிலும் கண்ணீர்.
( 2008 ஆகஸ்ட் மாதம் என்று ந ைனவு ) அந்த
நாள் என் வாழ்வ ல் மறக்கேவ முடியாத ேவதைன
ெபாங்க ய நாள்.
எங்களுக்கு ேவறு வழி ெதரியவ ல்ைல.
எங்களின்

ந றுவனர்கள்

ஏற்கனேவ

இைறவனடி
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இன்ெனாருவரும் 75+ பல்ேவறு ேநாய்களுடன்….
அவர்களுடன்
ெகாண்டிருந்த

இைணந்து
என்ைனப்

ெதாண்டாற்ற க்
ேபால்

ஓரிருவரும்

60+களில் இருக்க ேறாம்.
எங்களுக்குப்

ப ன்

ந ர்வாகத்த ற்கு

வருபவர்கள் எப்படி இருப்பார்கேளா ?
அதனால் அந்தத் த க்கற்ற இளம் ெபண்ணிடம்
ேபச ஒருவழியாக அங்கு ேசர்த்து வ ட்ேடாம்.
அந்தப்ெபண் அழுத அழுைக எங்கைள
மிகவும் வருத்த வ ட்டது.

அன்ற ரவு தூக்கேம

வரவ ல்ைல.
ெதாைலக்காட்ச ேய பார்க்காதவள்

மிகுந்த

மன ேவதைனயுடன் அதன் முன் அமர்ந்த ேபாது….
” நா ேகாய உமங் ேஹ...
நா ேகாய தரங் ேஹ..
ேமரி ஜிந்தஹ ேஹ க்யா..
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ேஹ கடிபதங் ேஹ.. ”
என்ற
எனக்கு

பைழய
அந்தப்

ஹ ந்த ப்

பாடல்

எப்ேபாதுேம

மனைத உருக்கும் இைச..
பல்லவ ய ன்

பாடல்

இைசய ல்

ஓடுக றது.
ப டிக்கும்.

அந்தப் பாடலின்
இந்தப்

பாடைல

மளமளெவனக் கண்ணீர் வழிய இரண்டு மூன்று
ந மிடங்களில் இந்த அடியாள் எழுத ய கவ ைத
தான் இது நண்பர்கேள !
அப்ேபாது மணி நள்ளிரவு 2.35.
உன் கண்கள் ஒளி ெபறும்..
உன் கண்கள் உலைகப் பார்க்கும்..
இன்று நடக்கும் யாவுேம..
நாைள மாறுேம..
பார்ைவயற்றும் சாத த்ேதார்
பாரினிேல பலநூறு...
பரமைன நீ சரணைட..
பாைத உனக்குத் ெதரியுேம !
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தளராேத என் கண்மணி..
தளர்வு ேசார்ைவத் தந்த டும்..
துணிவுடன் நீ முடிெவடு...
ெதாடர்ந்து ெசல் உன் வழிய னில் !
ஆண்டவைன நீ நம்பு..
அனுபவத்த ல் ெசால்க ேறன்..
அவன் தனது ப ள்ளகைள
அைணத்து என்றும் காப்பவன் !
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கடேலாரக் கன்யாகுமரி !
குமரித் தாய ன் மடிய னிேல
ெகாஞ்ச ேய
அைலகெளல்லாம்..

ஆடிடும்

குத த்ேத ஆடி வருக ன்றன..
தருக ன்றன!
ேபால்
ெதரிக ன்றாள்...
தவமியற்ற ப்

குளிர்ந்த
பன்னிரு
பார்ப்பவர்

ந ைனைவத்
வயது

ச றுமிையப்
கண்களில்

பன்ெனடுங்காலமாய்த்

பரமைன
ந ைனக்க ன்றாள் !

அைடய

வ ரிந்ேத ெதரியும் கடல்பரப்பு..
வ ரிந்த மனதுக்கு உவைமய ேதா ?
பரந்ேத க டக்கும் பூமிய து.. நம்
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பாரத நாட்டின் எல்ைலய து !
பாபுவுக்ேகார்..

வாய்ைமய ன்

வ ளக்கம்

சீர்ைம நல்கும் ஒரு மண்டபம்..
மடமல்லவா ?

தூய்ைமயாய்

மின்னிடும்

ேநர்ைம ந ைலக்கும் இடமல்லவா ?
கன்னங்கரிய நேரந்த ரேரா
கடலைலேயாரம் அமர்ந்துள்ளார் !
அைமக ன்றார்..
!

கண்ணுக்கு

வ ருந்தாய்

காண்பவர் தம்ைமக் கவர்க ன்றார்
ஆத சங்கரர் தம் சீடருடன்

அழகுச்
ெபாலிக ன்றார்..
முகத்த ல்.

அைமத ேய

ச ைலயாய்ப்
தவழும்..

அவர்

அற ேவா ஒளிரும் அவர் வ ழிய ல் !
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மடலிைட மலராய் மணம் வீசும்
வ டைலயாம் வீர வ ேவகானந்தர்..
அமர்ந்தாேர..

கடலிைடப்

பாைறய ல்

கம்பீரம் மிக்க ச ைல வடிவ ல் !
உய ருள்ளது ேபால் இலங்க டுேத
உயர் பரமஹம்சர் ஓவ யேம !
தூண்டிடுேம..

உய ருள்

உயர்வ ைனத்

உய ருள்ளளவும் ந ைலத்த டுேம !
மனம்

கருைணப் பார்ைவ..

கனிந்த

காருண்யம் தனக்கு ஓர் வ ளக்கம்..
அன்ைனயான..

ெபாறுைமயால்

அைனவர்க்கும்

ெபருமகள் சாரைத ஓவ யமாம் !
கருைம ெசம்ைமக் கற்களினால்
கட்டியுள்ளார்..
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வ லக டுேத..

கருைம

இருளும்

(இருள்தான்)

கண்களில் ஒளியும் ெபருக டுேத !
அைமத சூழ்ந்த இருண்ட இடம்..
”!

அழகுப் பசுைமய ல் ஒளிரும் ” ஓம்
அைமத நாடும் மனிதர்கள்
அமர்ந்து த யானம் ெசய்யும் இடம் !
கண்ணுக்கழக ய கத ர் உதயம்..

உறக்கம்..

கடலிைட

மைறயும்

அதன்

பண்ணுக்கழகாம் பால் ந லவும்
உத த்தல்.. மைறதல் ேபரழகாம் !
உள் ெவளி நாட்ேடார் மனத னிேல
உவைக ந ைறக்கும் சீரிடேம..
அைனவருக்கும்

உள்ெளாளி

ெபருக்க

உதவ டும் ஓங்க யேதார் இடேம !
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சாத சமயம் தைனக் கடந்ேத
சாதைன வ ைளத்த டும் ஓரிடேம !
ஆத முதேல அைமத தரும்
**(22-09-1979)**
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தவத்தின் தேபாவனம்
** த ருப்பராய்த்துைற
கவ னுறு மரங்கள் கவ ந்த இடம்
காணற்கரிதாம் தைலவர் இடம்
கண்களுக்கு எட்டிய தூரம் வைர
கழனிகள் அன்ற ேவற ல்ைல !

வணக்கத்த ற்குரிய பரமஹம்சர்
வீரத் த ருமகன் வ ேவகானந்தர்
வீரரும் ெதாழுத டும் சாரைதயும்
வ ருப்புடன் உைறயும் பூைஜயைற!

அருக னிேல ஓர் அச்சுக்கூடம்
இடம்..

அழக ய

புத்தகங்கள்

ப றக்கும்

ஆய ரம் ஆய ரம் ெவளியீடுகள்..
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பண்பாடுகள்!

அைவ

வ ளக்கும்

நம்

ஆன்ற அற ைவ அளித்ேத நல்ல
சான்ேறானாக்கப்
பய ற்றுக ன்றார்..
தேபாவனத்த ல்

ேதான்றும்

உயர்

குணம்

ேசர்ந்ேத பய லும் ச றுவரிடம் !

உடைலக் காக்க ைகக்குத்தலரிச
உள்ளத்த ைனத்
கைலமகள் புகழ்ச்ச !
உயர்ைவ..

உணர்த்தும்
ப ணக்கும்
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வ ரியும் !

வடத ைசய ல் ஒரு சாந்த ந ேகதன்
ெதன்த ைசய ல் ஒரு தேபாவனம்
கற்கச் ச றந்த கைலகளின் கூடம்
ந ற்கும் புவ ய ல் எப்ேபாதும் !
18-05-1970
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உறவுகளின் உரசல்கள்
குடும்பங்களுக்காகத் துளியும் சுயநலமின்ற
நன்ைமகைளேய

ெசய்தும்..

அடுத்தடுத்து

ெசால்லடி பட்ட ேபாது எழுத ய பாடல்கள். ஆற்றாத
மனத ன் அல்லல் குரல்….

** மனத ன் ஓைச நடுவ னிேல….
மாங்குய ல்

மனத ன் ஓைச நடுவ ேல மயங்கும்

வன வ லங்கும் காணும் என்றும்
ந ம்மத வாழ்வ ல்
ப றந்த
மைறயவ ல்ைலேய

ேபாது

ப டித்த

அழுைக

ப ரிந்து ேபான மக ழ்ச்ச இன்னும்
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த ரும்பவ ல்ைலேய

உண்ைமக்ெகன்று காலம் வரும்
ெதரியவ ல்ைலேய
ெபாய்ைம
ேபாகும் புரியவ ல்ைலேய
ஆெணன்றும்
ஆட வந்தாேர அவர்
வீெணன்று
வீழ்ந்து வ ட்டாேர

காணுக ன்ற
உண்ைம என்றாேர

என்று

புைதந்து

ெபண்ெணன்றும்
ெதரிந்த

ப ன்னும்

காட்ச

யாவும்

ேபணுக ன்ற ெபருைம தன்ைனச்
ச ைதத்து ந ன்றாேர
நாகரீகம்
நலத்த ைனக் ெகடுத்தார்

என்று

உைரத்து

ேபாகும் இடம் அற யாது புகலிடம்
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இழந்தார்

தாகந்தைனத்
கானல் அணுக னார்

தீர்க்க

எண்ணிக்

ேமாகந்தைனப் ேபாக்க எண்ணி
முள்ைள அைணந்தார்
குடி ெகடுக்கும் அைத உணர்ந்தும்
குடிய ைன மறவார்
வாடிேய மடிவார்

ெதாடரார்

வடிெவடுக்கும்

வறுைமய ேல

அடி எடுத்துத் தந்தாலும் அதைனத்

வ டிேவது
முயற்ச வ டுவாய்

வீணருக்ேக..

உைழத்து
ேயாசைன ெசய்வார்

என்றும்

நன்

உண்டிடேவ

உைழக்காமல் உணவு என்றால்
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ஓடிேய வருவார்

ப ச்ைச எடுத்தும்
மறந்தும்.

ப ைழப்பாேர

இவர்

என்றும்

தைழப்பாேர சலிக்காமல் லஜ்ைஜ

(02 - 02- 1978)
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ெகாடுத்தான்.. ெகடுத்தான்
ெகாடுத்தாேன... ெகாடுத்தாேன
அன்ைப ஆண்டவன் ெகாடுத்தாேன !
ெகடுத்தாேன..
ந ம்மத இருந்த ெநஞ்ச ைனேய !

ெகடுத்தாேன

ப ரித்தாேன..
ஒன்றாய் இருந்த உறவ ைனேய..

ப ரித்தாேன..

வ ரித்தாேன..
வ ரித்தாேன
உலக ல் வஞ்சைனைய வ ரித்தாேன !

உடன் ப றப்பாய் வந்து ேதான்ற ய
மனிதர் பாத ய ல் ப ரிந்து வ ட்டார்..
உடன் ப றப்பாய் வந்து பழக ய
நண்பர்..தனிவழி நடந்து வ ட்டார்..
எங்ேக ேபாேவன்.. இைறவைனக்
ேகட்ேடன்.. பாைதையக் காட்டவ ல்ைல..
எங்கும்
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இைறவன் பார்ைவய ல் க ட்டவ ல்ைல !

என்ேறா ேபாகும் உய ேர நீயும்
இன்ேற ேபானால் என்ன ?
இருந்து இந்த
சாத க்கப் ேபாவெதன்ன ?

உலக ல்

காலமும்
ேதைவயும்
ேபானப ன் கதற ேய பயனுெமன்ன ?

நீயும்
கடந்ேத

காலத்த ன் ேதவன்
ெசன்று அைடயேவ பயமும் என்ன ?

கடவுைளச்

தனிவழி
ேபாகத்
ஒருவைர அைழத்ேத வருக ன்றான்..

துைணக்கு

தனிவழியாகத் தானும் ஒருநாள்
வந்தைத மறக்க ன்றான்..
தன்னுைடத் தனித்துவம் என்ன
என்பைதத் தரணிக்குக் காட்டாமைல..
தன்னந்தனிேய
அவனும் தன்வழி ேபாக ன்றான் !
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வாழ்ெவனும் தீவினிேல…
வாழ்க்ைகப்
பாைதய ேல...வளெமல்லாம் கனெவன்றால்..
வந்து
இங்கு
ப ன்ேன வருந்துவத ல் என்ன பயன் ?
ஆைசெயனும்
அல்லலுறும் வாழ்வ ேல..
அைமத
அைடவாேரா அதைனேய ?

ப றந்த
வழிய னிேல

ேதடி

ஓடுக றார்..

காலெமல்லாம்
காத்த ருந்து என்ன பயன் ?

கஷ்டெமன்றால்

காற்றடிக்கும்
வ ளக்கும் உதவ டுேமா ?

ேவகத்த ேல ைக

(ைக வ ளக்கால் என்ன பயன்?)
எண்ணம் ப ன்னும் மனத னிேல
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ப ன்ேன வரும் துயரினிேல..

கண் என்பதும்.. கருத்து என்பதும்
கைரந்ததம்மா நீரினிேல...
தண்ணீேர
தனக்குள்ேள பயம் ேதான்றும்..

ெவள்ளமானால்

கண்ணீேர
கருத்த னிேல என்ன ேதான்றும் ?

உள்ளமானால்

நீரிருக்கும் நத ய னிேல..
ப டிக்கப் பறைவ வரும்.

நீரும் வற்ற ..
ப ன்ேன என்ன வரும் ?

மீன்

மீனுமின்ற ேபான

இதயம்
ஓைடய ேல இனிைம என்னும் நீர் சுரந்தால்

என்ற

உண்ண
உறவுகளும் ஓடிவரும்..

ேபால

இதயமது
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இனிைம நீரும் சுரந்த டுேமா ?

இந்ந ைலக்கு
இதுவும் வாழ ேவண்டுேமா ?

வந்த

ப ன்ேன

மரமிருந்தால் ந ழைலத் தரும் உன்
உடலும் ந ழல் தருேமா ?
மரத்த னுைட
இல்லாமல் நீ வாழ்வேதேனா ?

பயன்

கூட

வாழ்வு எனும் தீவ னிேல.. வந்து
ேபாகும் புயலினிேல..
யார் ப ைழப்பார் ? யார் மரிப்பார் ?
யாரற வார் உலக ேல ?
19 - 07 – 1980
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இைறவன் இருக்கின்றானா ?
இைறவன்

இருக்க ன்றானா

இதுநாள்வைர

ேதேடா

ெகாண்டிருந்ேதன்….

என்று

ேதெடன்று

ேதடிக்

கைடச ய ல்

கண்ேட

ப டித்துவ ட்ேடன்…
” இேதா எந்தன் ெதய்வம் முன்னாேல …” என்ற
பைழய த ைரப்படப் பாடல் ஒன்று உண்டல்லவா….
அந்த ராகத்த ல் பாடிப் பாருங்கள்…..
”இேதா
முன்னாேல...நான்
கண்ேடேன....

எந்தன்

பலப்பல

ெதய்வம்
தீர்ப்புகளில்

ெகாள்ைளயடித்து
வாழ்ேவாருக்குக் கூட்டாளி -அவன்
ெகாைலகள்
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காவலாளி.....

பதவ !
ெசல்வம் !

உன் நலம் ந ைனத்து நீ அைடயும்
பல கமிஷன் மூலம் நீ ேசர்க்கும்

உன்
உடனிருப்ேபார்க்கு
ெசய்யும் துேராகம் -இைவ
ெதய்வம்!!!!

பால்குடம் ...
அன்னதானம் ....

அைனத்த லுேம

நீ

இருப்பதுதான்

பல

லட்சம்

ெசலவ னிேல

பல

லட்சம்

ெசலவ னிேல

பல லட்சம் ெசலவ னிேல காவடி ....
பல

www.Kaniyam.com

லட்சம்

207

ெசலவ னிேல

FreeTamilEbooks.com

பூைஜகள்....

வளர்ச்ச க்கு....
நலத்துக்கு....
ஒழித்த ட...
உயர்த்த ட....

அத்தைனயும்

உந்தன்

அத்தைனயும்

உன்

சுய
குடும்ப

அத்தைனயும்

உன்

எத ரிைய

அத்தைனயும்

உன்

வாழ்ைவ

முடித்துவ ட்டு எழுந்து பாரு உன்
முன்னால் ... அந்த
முன்னால் ....

மூவரும்,

இேதா
முன்னாேல...நான்

ேதவரும்
எந்தன்

உன்

கண்

ெதய்வம்

பலப்பல தீர்ப்புகளில் கண்ேடேன !
(சமீப காலங்களில் நமது அரச யல் ேபாகும்
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ேபாக்ைகப்

பார்த்துப்

ெபாறுக்க

முடியாமல்

எழுத யது.)
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com

லட்சக்கணக்கான
தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
www.Kaniyam.com
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foun
dation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க
வ வரங்கைள

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

kaniyamfoundation@gmail.com

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n @ g m a i l . c o m க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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