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ெபா�ளட�க�

மன�� ேதா��ய எ�ண�க�

ந�ைம நாேம ஆ��� ெகா���

ெப��த�ைம

ேதா��ேய ெபறாதவ� ��ய ேதா�� வர

���� ��வா�

எ� வ� த� வ� அ�ல

ெசயேலா� வள�����

வள���ைய ����பவ�
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தள���யைடத� �ற�ப�ல

த�க���� �ைன��� தா�வான மன�

அவ�கைள ��� ��க ேவ���

ேவ�டாத பைக ேவ�டா�

உ�ைன பைட�த ��தா� இைறவ� கால

�ைலைய பைட�தாேனா !

வ� �� அவ� அவளாக வாழ ேவ���

அ��ப�கைர ேவைல அவ���

அ��ைப� தர��ைல

ஒ�ேவைள அ�ப��� �க�ேமா !

ெவ���� ேதா����
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ஒ�வ� ேவ��யவேர�றா� ம�றவ�

ேவ�டாதவற�ல

ெப��ழ�ைதக� ெப�றவ�க� பா��ய�

ெப�றவ�க�

இைறமைற�� இ���� வ�கைள...

ெச�ய ேவ��யைத ெச�ய ��ைல

இ���� அ�ைம அ��ேத�

வ�த� அ������ வ�த�

���� ��வ�ேலேய கவன�

த��க�

ஓ�வைத ஒ�நா�� ���த ேவ�டா�
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உைழ�� ஓ��தவ��� ஓயாத ெதா�ைல

��ரவாத�

ேவதைனய�ற மன�

அவைள மண���க �ைன�ேத�! அவ�

ம�றவ��� மண���க� ப�டா�!

��ைளகைள அ��தவேரா� ஒ����

தா��� ேப�வ� �ற�ப��

த��ைலைய ஆ�� ெச�ய �ய�வ�

அவ�ய�

யா�ட�� அ������ அ��

��வா�!
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ேத�த� வா��ைக�� ஒ� ப��

கடைமைய ெச�யாம� உ�ைம ேக�ப�

�ைறய�ல

ஒ���ெகா�� இட� ெகா��� ����க

ைவ��ற�

மலர மலர ம����� ேபான� ��கா�

�க�.

அைன��� ந� ெசயலா� வ�த �ைன

ந�லைத� ெசா� .நய�பட� ெசா�..

இைறவா ! எ�க��� ந��ண�க�

ெகா�டவைர எ�க� நா�ைட ஆ��
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தைலவராக� ெகா�

நா� உ�ைன ேந����ேற�

ப�த�� ேவ��ேகா�

மைன��� அ�ைம அ�யாத

கணவனா�...

பத� வ�தா� ப��க�� கைரவ� ேபா�

ெசா��ய� கைர�� ேபா��

தாேன உய�� எ�� தாள� ேபா�டா�

கல��ய மன�� ம��வா� ப���ட

எ��� ச�ேதக�� பய�� "வ�வா�"

��ைம கால �க��க� ஆ� கட��
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���க���� �ைட�த ���க� .

நா� ெசா�னைத நாேன அ�ய��ைல

எ����தா�� வாழ வா�����ேற�

அவ��ெக�ன அ�வள� அவசர� !

அ�பவ�க� - ெசா�லாம� இ��க

��ய��ைல

உல�� ஒ�வ�� ��ைமயாக

இ��க��யா�

���� ெகா���� மன��ைலெய��

அைன��� �ல�� ேபா��

காத� ேமாக� �ர�ைத ேபா��ய�
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ஆ��ய� உைர

Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��
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மன�� ேதா��ய

எ�ண�க�
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இைறவ� அ�ளா� எ�னா� ���த அள� நா�
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ெப�ற அ�ைவ ம�றவ�க���� ப����

ெகா��ப�� ஒ� �ைற� ெகா���ேற�.

உ�க��  உய��ேதா� தா� ெப�ற க��ைய 

ம�றவ��� எ��� உைர�பவேர.அ� த� �க�

நா� இ�லாம� இைறய�� நா� இ����ேபா�

அ�த ேசைவ இைறவனா� ஏ��� ெகா�ள�ப��

அ�த ேசைவைய  ெச�தவ��� ந�ைம

வ�தைடவ�ட� அதனா� ம�றவ�க��

பயனைட��றன�.

இ�� கா�� க��ைரக�� ,க�ைதக��

என�� ஓ�� �ைட��� ெபா�� என�
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மன������காக�� ம��� ேசைவ

உண�ேவா�� anbudanseasonsஅ��ட�

�ச�� வைல� ��� எ�� ெவ�வ�தைவக�.

அதைன ����  வ��� ெகா�� வ�வ��

�க�� ம����ேற� . அத�� �க�� உத��

FreeTamilEbooks ����� என�

அ��ட� ந��க�

என� இ�த  �ைல, த�ைத  அ�ஹா� � . ஈ.

அ��� காத� சா��, தா� உ�� ச�மா ��

இ�வ���� நா� சம��பண� ெச�வ��

ெப��த� ெகா���ேற� .
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அ��ட�,

அ �ஹ�ம� அ� ��னா, �. ஏ., �. எ�.,

���.

அ�ைட�பட� – ��ய�ட� வச�� –

vasanth1717@gmail.com

அ�ைட�பட �ல� – http://pixabay.com

/en/watercolour-painting-technique-

255694/?oq=painting

���லா�க� – ��யா –

priyacst@gmail.com
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ந�ைம நாேம ஆ��� ெகா���

ெப��த�ைம

��� அ�ச� இ�லாைம அ�ல

��� ம�ற�� உ�ள ����ண��

நா� ேதா�� அைட�தா�

�ல� வ�����றன� �ல� ம����றன�
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நா� ெவ�� அைட�தா��

�ல� வ�����றன� �ல� ம����றன�

நா� ெப�� ெவ���� ேதா���� எ�ைன�

சா��த�

அதனா� ஏ�ப�� வ��த�� ம����

எ�ைன� சா��த� எ�பைத யா�� அ����

ெகா�வ��ைல

வ��த���� ம����� ப�� ெகா�வதாக

�ல� �ைன��

அதனா� என�� ந�ைம�� ம��� பாதக��

வ�� ேச���ற�
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நா� அைத ெச�ய �ைன�ேத�

நா� அதைன ெச�வத���ய அ�தைன ஆ�ற��

ெப������ேற�

ஆனா� அதைன ஏ� ெச�யாம� ���ேத�

எ�பைத

நாேன அ�ய ��ய��ைல!

ந�ைம நாேம ஆ��� ெகா��� ெப��த�ைம.

ந�லைவ ெக�டைவ

உய�� தா��

ெவ�� ேதா��
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ஒ�� இ��தா�தா� ம�ெறா���

இர����லாம� ஏ����கா�

ஆ� ெப�

ஆ�� ெப��� இைணய

அ��த� உ�வா��ற�

ெக�டவ� ஒ�வ� இ��க

ந�லவ� அைடயாள� கா�ட� ப��றா�

ந�லவராக ����வ��

ெக�டவ�� ந�லவராக ����வ��

ந�லவ�� உய��
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தா� ம��� ந�லவராக ����பவ�

ெக�டவரா� ���றா�
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ேதா��ேய ெபறாதவ� ��ய

ேதா�� வர ���� ��வா�

ேதா�ற� ேத�� �ைற

ேதா�ற� ேத�த� �ைற

ேதா�றவ���� வா���க�

ேதா�றா�தா� ந�ைம� ப��
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நா� அ���� ெகா�ள ����

ேதா��ேய ெபறாதவ�

��ய ேதா�� வர ���� ��வா�

ேத�த�� ேதா�றவ��

ேத��� ேதா�றவ��

வா��� ����� அைடவ�

எ��பாராத �ப���

எ��பாராத ேதா����

எ��பாராத ெவ���� �கழலா�
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காத��த� ஒ�வைர

க�யாண� ெச��� ெகா�ட� ம�றவைர

அவ�க�� �ைறவாகேவ வாழ� ெச��றா�க�

ெவ��ைய நா�யவ��

ேதா��ைய த���றா�

அவ�� வா��� ெவ�� ெப��றா�

ம��வான வா��� ெப��றா�
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எ� வ� த� வ� அ�ல

நா� இைற ந���ைகயாள�

நா� இைற ம��பாளைர ெவ��காதவ�

நா� சா�ைய ����வ��ைல

நா� சா� ப��ைடேயாைர�� ெவ��ப��ைல

நா� க�� சா��தவன�ல
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நா� க���� ந�ெகா�ைக ேவ��ெமன

�ைன�பவ�

நா� ர��பவ�

நா� ர��ப��� ப�பாைட ����பவ�

நா� �ர�சைனைய உ�வா�க��ைல

நா� ���பாம�� �ர�சைன எ��ட�

வ��ற�

நா� ெப�ற மா��க வ� நட�க ������ேற�

நா� ��க� ெப�ற மா�க�ைத�� ம����ேற�
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நா� ������ மா�ற� என��� வ���ற�

நா� ���பாம�� மா�ற� எ�ைன

வ�தைட��ற�

நா� என�காக தர�ப�ட உ�ைமைய �ைறயாக

பய�ப��த ������ேற�

நா� உ�க��� தர�ப�ட உ�ைமைய��

ம����ேற�

நா� எ�ற அக�பாவ� எ��ட��� இ�ைல

நா� அக�பாவ� ெகா�ட ம�தைர

ம��ப��ைல
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நா� �வாத� ெச�ய ����வ��ைல

நா� �வாத� ெச�வதா� யா�� மாற�

ேபாவ���ைல

நா� ெப�� க�� என�காக

நா� ெச��� ேசைவ ம�றவ��காக

நா� ேச��த பண� எ��ட� இ��கா�

நா� ேச��த ெசா��� எ�ேனா� வரா�
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ெசயேலா� வள�����

‘� ெச�த தவ� உ�ைன தா��� ��ட�’

எ�ேற�

‘இ�ைல. ம�றவ� ெச�த தவறா� நா� தா��த�

ப�ேட�’ எ�றா�

ெசய�ழ�� இ��க
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ெசயல�றவ� அ�ல

ெசய�� ஈ�பட தவ�� �க��

தவ� �க��ததா�

ெசய�� ஈ�ப�வைத ���த மா�ேட�

வளா�� ஆதாய�ைத ேநா�� நக��ற�

இய��ைகைய அ��� உ�ப�� நட��ற�

மர�கைள ெவ�� மர ‘ப���ச� ‘ உ�ப��

ம�த�கைள சா��� ம�த�� உய��

நா�ைட� ���� த� நா�ைட உய�வா���

ெகா�ள�

அ��தவைர அ��� த�ைன ேம� ப����
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ெகா�ள�

வள��� சம�ைல�� இ�ைல

வள��� ேசைவ� க�� இ�ைல

வள��� ஊ�ய ப��

ஊ�ய ப�� ஒ� நா� ெவ����
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வள���ைய ����பவ�

தள���யைடத� �ற�ப�ல

�ய��ேய வா�ைவ அ��த ப��� நக����

�ய�� ெச�ய த�மா�ற�க� �க�வ�� உ��

�ய�� இ�லாத ெசய� �ைடயா�

தவ� �கழாத ெசய�பா� �ைடயா�
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��ைம எ��� இ�ைல

��ைம எ��� உ��

தவ� ெச�யாதவ� தர��� இ�ைல

தவைற ����� ெகா�ள �ய�பவ� ������

ஆ�ற� ெப�றவ�

வா��ைப எ�� ேநா�� ஓ�����க��ைல

வா��ைப உ� வா��� ெகா�ள அைன�ைத��

ெச�ேவ�

ெபா�� ஒ�� �ைட�� ��ட�
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ெபா�ைள ெப�ைம� ப��த �ய�ேவ�

�ைன�பெத�லா� உய�வாகேவ

தவறான �ைன�ைப த��க �ய�ேவ�

எ� �ைற அ�யாம�

அ��தவ� �ைறைய ஆராய மா�ேட�

தவ� ெச�பவைர ���த� ெசா�ேவ�

����யவைர பாரா�� ம��ேவ�

ஒெவா�வ���� ஒ� ெகா�ைக

என�ெக�� ஒ� ெகா�ைக

35



ெகா�ைகைய �ள��� ெசா�ல �ய�ேவ�

ெகா�ைகைய ம�றவ� �� ���க மா�ேட�

வள���ைய ����பவ�

தள���யைடத� �ற�ப�ல
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த�க���� �ைன���

தா�வான மன� அவ�கைள

��� ��க ேவ���

��பா�ைமேயா�

ெப��பா�ைமேயா�

தா��த� ப�ேடா�
37



�க�� தா��த� ப�ேடா�

இவ�க���� உ�ள ஒ��ைம ேசார� ேபான�

உய��� ம�க�� ��சம�தா� .

இ��யா�� த��க�தா� ெப��பா�ைமேயா�

இ��யா�� த�� எ�ேபா��� த��

ெதா��க� உ��

த��க� தன�ெக�ற ெதா��ைய� த�ற ம�ற

ெதா��க�� ெவ�ல ��யா�

த�� ெதா���� க�� சா�பாக ��பத���

அவ�கைள ேத��ெத��பவ�க� ம�றவ�க�

த��க���� ஒ��ைம �ைடயா�
38



த��க���� உ�ள �றைம ெவ��பட��ைல

தா��த� ப�டவ�களாக த�க���� �ைன���

தா�வான மன� அவ�கைள ��� ��க

ேவ���

த��க� தா�க� த��� வா�� �ைல மாற

ம�றவ�க� வா�� ப���� வாழ ேவ���

இனா�கைள ெவ��� க�� க�� �யமாக

����க ேவ���
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ேவ�டாத பைக ேவ�டா�

இ��தவ���� வ�தவ���� ேவ�டாத பைக

ேவ�டா�

ேபா�டவ���� ேபாடாதவ���� ேவ�டாத

பைக ேவ�டா�

இ��தவ� ெச�த தவேறா
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ேபா�டவ� ெச�த தவேறா

வர� �டாதவ� வ�� ��டா�

வ�தவ��� வ� ��த� ப�பா�

வ�த �� உ��ைல அ�வா�

வ�த �� எ��ைல�� அ���� ெகா�

ேசராத இட��� ேச��� ெச�ய� தகாதைத

ெச�தா�

ேச���க� ப�ட இட��ல ெச�வைத உய�வாக�

ெச�

41



இமய� ெச�றா�

ேத�� ��றா�

பத�க� ெப�றா�

பய�� அைட�தா�

தா�� ஆ��ட�

ெப�ய ப���� வ���ளா�

தா� அ�ைம அ��த உன��

தார��� அ�ைம�� ெத�ய வ��

ம�க�� வா�ட�� அ�ய வ��

வா��ைப இைற ேநச� ெபற
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ம�த ேநய�ைத ������

ம�க��� ேசைவ ெச�� ��

இைறவைன �ைன�தா�

இ�யைவேய ெச�ய �ய�வா�

வா�����ேற�

வ� ����ேற�

ந�லைத ஆ�� �ட
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உ�ைன பைட�த ��தா�

இைறவ� கால �ைலைய

பைட�தாேனா !

ெப�ேண � அழ�

உன��� அைன�� கால �ைல�� அட�க�

�டாக�� இ��பா�
44



��ராக�� இ��பா�

வச�தமாக�� இ��பா�

ெத�றலா� தவ�வா�

உ�ைன பைட�த ��தா�

இைறவ� கால �ைலைய பைட�தாேனா !

ெப� கவ��கரமானவ�

ெப� பா�ண���ைய� ���பவ�

ெப� தாயாக �ழ�ைத�� பா� த�பவ�

ெப��� பா� த��டேம

ெப���� கவ���ைய� த��டமாக� ேபான�
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பழைமைய ேபா��

��ைமைய நா�

கவன�ைத ெச���

க�ப�� ஆ�வ�

ேவத��� ���ப�

ெந��� நா�ட�

க��� இய��

க�வ� ��க�

கா���� ஈ���
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கா�ப��  ���ப�

அழ��� அழ�

அ�வ�� அழ��ட�

��க�� �� ேத�க�

ேவ��யேபா� �� ெகா���

��யாத ���

ெப�ைம�� �ற��
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வ� �� அவ� அவளாக வாழ

ேவ���

அவைள ��� ��

அவைள அவ� ேநா�க���� ��� ��

அவ� பா�ைவ�� க�வாள� ேபா�ட� ேபா��

அவ� ேபா�� வ��� ேவ� ேபா�ட� ேபா��
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அவைள அவ� ேநா�க���� ��� ��

அவைள எ�தைன கால�க�தா�

அவைள உ� பா�ைவேயா� ஒ���ேபாக

அவைள உ� �ைற�� அைட�� ைவ�பா�

உ� வா�ைவ உய���� ெகா�ள

அவ� வா�ைவ உ� �ைற�� அைட��

ைவ��றா�

உ� வா���� எ�ைல வ���� ெகா�ள

��ைல

அவ� வா���� எ�ைல வ���றா�
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அவ� அ��தவ�

அவ� எ�ைல அவ� அ�வா�

அவைள அைட�� ைவ�தா�

அவ� அவள� எ�ைலைய அ�யாம�

ேபாகலா�

அவைள ��

அவ� அைன�ைத�� அ��� ெசய�பட���

உ� பா�ைவ மலேரா� ��� ����ற�

அவ� பா�ைவ மல�ட� அத� ெம�ைமைய��

அவ� உண�� மல�� வாசைனைய��

அவ� ேநா�க� மலைர ��� ம�ழ��
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நா���ற�

அவ� மல�� ேம�ைமைய அ��தவ�

� மலைர�� கா�த மல�ேபா� பா���றா�

அவ��ெக�� ஓ� இதய� உ��

அவ��ெக�� ஓ� வ����

அவ� வ�ைய அவேள அ��� ��வா�

அவ� வ��� அவ� ேபாக���

வ� ��

அவ� அவளாக வாழ ேவ���
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அ��ப�கைர ேவைல

அவ��� அ��ைப�

தர��ைல

ஓயாத ேவைல

ஓ�ேவ இ�ைல
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ஒ�ப� ேபைர� ெப�றா�

ஒ�ப� ேப�� உ�கா��� உ�ண

அ��ப�கைர ேவைல

அவ��� அ��ைப� தர��ைல

அவ� ெப�ற ��ைளக����

அவ� ெப�ற ��ைளக�� ��ைளக����

சைம��� ேபாட

அவ� ெப�ற ��ைளக�� ம��ேவ

அவள� ம��வா� இ��த�

அ�மா எ���
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அ�ம�மா எ���

அ�த�மா எ���

அவ�க� அைழ��� ேபா�

அவ�� மன� ெந���� ���

அவ�� கணவேனா

அவ�� ம����

அவ�� ம��வா�

அவ� மன����

அவைனய�யா� மன� வ���வா�

அவன� �ைண� ெதா���லா� உைழ�பைத�

காண
54
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ஒ�ேவைள அ�ப���

�க�ேமா !

ஓ� ேச��� ேச���� �ண�

ஓயா� �� வா���� ம�க�

உயர பற�� ேபா�� �ைல

உய��� �ற�� வா�� மன�
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உயர� ேபானதா� �ைற�

உய��� ேபான�

�ைலயானதாக

���மா எ�ற �ைன�

ஒ�வ�� அ�ற �ைலயா�

அைனவ�� அக�ற �ைலயா�

ைக�ட�ப�ட �ைலயா�ேமா!

ஒ�ேவைள அ�ப��� �க�ேமா !

எ�� அ�த�

எ� ஆ��மா
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ெவ���� ேதா����

க�� �ைற�� ெசா�னா�-

ேதா�ற க�� ���ப�� ேபா�� ேபா�� அ��த

ேத�த�� ெவ�� அைட�ற� .

ஒ� �ய���� ெவ�� ேதா�� நைடெப�வ�

இய�� .

வா�ேவ ஒ� ேபா�கள� அதைன நா� �ய��
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ெச�� ெபா�காலமாக ஆ�க �ய�வ� ந���ைக

.

ந���ைகதா� அ��தள� .

ேத�த�� ம�றவ�க� ந�ைம

ேத��ெத����றா�க�.

ேத��� ந�ைம உ�வா��� ெகா���ேறா� .

ேத�த�� ெவ�� ெபற�� நா�� ந�ைம சா��த

க���� ெவ�� ெபற உ�வா��� ெகா�ள

ேவ��� .

ேதா��ைய� க�� �வளேவா ெவ��ைய�

க�� ���வேதா ம�த�� மா�ைப
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உய���� வ�ய�ல .

கடைமைய� ெச� ம�றைத இைறவ�ட� ���

��

————————————————–

ஊ� ��� ப���� மாணவ�க���� அதனா�

அைட�� அ����� நம� வா���க�

ப����, அ�பவ�க�� அ�க�

�ைட���ட�க� அர� ப��க�தா� .

��தக� ��வாக இ��� ,மனன� ெச�� அ�க

ம��ெப�க� வா��வைத�ட அ�பவ�

பாட�கேளா� ெப�� க�� உய�வான�
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அ�பவ��� �ல� வா��ைக நம�� பல

பாட�கைள� ெசா��� த��ற�.

————————————————————-

அ� கால��� ேகரளா�� ேத��� ப����

மாணவ�கைள �ைறவாகேவ ேதா�� அைடய�

ெச�தா�க�.அதனாேலேய அ�� ப��தவ�க�

சத�த� உய��த� .ப��தவ�க� த�க�

��ைளகைள ப��க ைவ�தா�க� அதனா�

இ��� அ�� சத�த� அ�கமான� .

இ�� நா�க� S.S.L.C. ேத��� ஒ� ேப�ப�

ேதறாம� ேபானா�� அைன��� ேச���தா�

61



ேத�� எ�த ேவ��� . �ற� எ�� ேத��

ெப�றா�� ஒ� வ�ட� கா����க ேவ���

இ�ெபா�� �ைலைம மா���ட� .

உட� ேத�� எ�� ெவ�� ெப�� இ�த வ�டேம

ப��ைப ெதாடரலா� .ம��� ேதா�� அைட�த

ேப�பைர (subject) ம��� எ�� ெவ�� ெபற

���� .

இ�கால மாணவ�க� ப��பத�� வா���க�

அ�க� .

வா���க�

ேத��� ெதா�றவ�க���� ஆ�த�க�
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.ேதா��ேய ெவ���� அ��தள� .
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ஒ�வ� ேவ��யவேர�றா�

ம�றவ� ேவ�டாதவற�ல

ஒ�வ� ேவ��யவேர�றா�

ம�றவ� ேவ�டாதவற�ல

தா� ஒ�வ�

த�ைத ஒ�வ�
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ம�றவ� பல�

ம�ற பல� பலவைக�� உய��ேதா�

பல�ட� பழ�ேற�

�ல�ட� ெந���� பழ��ேற�

ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� �ண�

ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா� �றைம

�றைமைய க�ட�வ�� ேத�� ைவ�ப��ைல

�ண�ைத க�ட�வ�� ேத�� ைவ�ப��ைல

�றைம�� மா��
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�ண�� மா��

மா�ற�ேதா� மா��� ெகா���ேற� எ�ைன

இழ�காம�

கால�க� மா�ற�ைத� ெகா�ட� எ�ைன��

அ� இைண��� ெகா���ற�

�� �ைலக� ம�த�� �ைலைய மா���

ஆ�ற� ெகா�ட�

�� �ைலகைள ம�த� உய��ைலயா���

ஆ�றைல ெபற ேவ���

ஊ�� உ�ைன அ��தவ� பல� (ஊ�� நவா� )
66



ெவ� ஊ�� உ�ைன அ�யாேதா� பல�

(ெவ���� ப��� )

ஊ�� உன�ெகன ஒ� அைடயாள�

ேரா�� இ����ேபா� ேராம�� அைடயாள�

அ�ய ேவ���

அரச� ேவட� ேபா�� ��ைச ெய��க ��யா�

��ைச�காரனாக இ��� அரசனாக இ��க

ஆைச�பட� �டா�

�த�சன� அ�யாதவ� த���

த�ைன அ�யாதவ�� த���தா�
67



உ�ைனேய � அ��தா�

உ��ட��ளைத உய�வா��� ெகா�வா�
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ெப��ழ�ைதக� ெப�றவ�க�

பா��ய� ெப�றவ�க�

ெப� ��ைளக� இ�லாதவ�க� ெகா���

ைவ�காதவ�க�.

என�� இர�� மக�க�.

69



ெப� ��ைளக� இ�லாம� நா�க� ப��

ேவதைன எ�க����தா� ெத���.

ம�மக�க�� ,மக�க�� ந�லவ�க�தா�

இ����� ெப� ��ைளக� பாச��

ேசைவக�� உய��!

இைறவ� அ�� ெச�� ேப��ைய ெகா���

பாச�ைத அ�கமா�� ��டா�.

ெப� ��ைளக� இ�கால��� ப���� கவன�

அ�க� ெச��� ந�றாக ப��ப� ம��வாக

உ�ள� .
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ஆ�க��� மன� �தற�க�.

ெப�க��� ��ேகா�க� அ�க�!
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இைறமைற�� இ����

வ�கைள...

இைறமைற�� இ���� வ�கைள

இைறமைற�� இ��ப� ேபா� ெகா��� ��

இைறமைறைய ெமா� ெபய��ேபா�

இைறமைற�� ஞான� ெப�ேறாரா�
72



இல�கண இல��ய��� த�� ெப�ேறாரா�

ெமா� ெபய���� வ�லைம ெப�ேறாரா�

இைற ேநசரா�

இைறவ� வா�ேவாரா� இ��பா�க�

இைறமைற வா�� வாழ

சா�ேறா� ெசா��ய

இைறமைற உய� ெமா�ெபய��ைப

உன�� அ��த ெமா��� ப��� க���

க�றைத வா��� ெந�யா���

இைறமைற�� �ள�க�
73



ந�க�� வா��� இ����

இைறவைன ந��ேயா�

இைறமைறைய ஆ�� ெச�ேதா�

அ�யைவகைள� ஆ��னா� க��

ெகா����ளா�

இைறமைறைய ஆ�� ெச�ய

இைறவேன இைறமைற�� ெசா����ளா�

அைன�� ெமா�க�� இைறவ�

அ��யைவதா�

ம�த�� ெமா�ைய ெமா� ெபய��பேத

74



க�ன�

�����ஆைன ெமா� ெபய��ப� எ�த�ல

�����ஆ� அ�ள� ப�ட� அர� ெமா���

�����ஆ�� �ற�த ெமா� ெபய���க� பல

ெமா�க�� உ�ளன

�����ஆைன ெபா��ண��� ஓ�வ� உய��

ஒ�ேவா� ெபா�� அ��� ஓ�ேவா�

ஓ�ய வ�ேய வா��� மைற ஒ� ��ர�

ெச�ேவா�

இைறவ� கா��ய வ� வா��� ந�ென�

இைறவைன� ெதா�� �ைற� ெகா�ேவா�
75



அ��� ஆ�க� அைன�ைத�� ெவ���

‘�ன ேதச� ெச�ரா��� �� க��ைய நா�’ என

ந� ெமா� இ��க

ந���ேள ஒ������� ஆ�ற� ஒ�யா� �ச

ம�றவ� ந� வ� நா�வா�

76



ெச�ய ேவ��யைத ெச�ய

��ைல

“ந�லா� ஒ�வ� உளேர� அவ� ெபா���

எ�லா���� ெப��� மைழ”.

ெந���� இைற�த �� வா��கா� வ� ஓ��
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������ ஆ�ேக ெபா��மா�, ெதா� உல��

ந�லா� ஒ�வ� உளேர அவ� ெபா���

எ�லா���� ெப��� மைழ

��: வா���டா�

பா�யவ�: ஔைவயா�

———————————————————————–

ெபா�லா� ஒ�வ� உளேர� அவ� ெபா���

எ�லா���� ெப�யா மைழ ஆ�

வற�ட ��யா��ய �ைல
78



த��� வா��கா� வ�யாக வர ��யாம�

அைட�க� ப�� ��டன

வா��கா�க� �ட�ப�� ெதா��சாைலக�

,க�டட�க� �� க��ய �ைல

மர�க� ெவ�ட�ப�� மைழ வராத �ைல

ெச�ய ேவ��யைத ெச�ய ��ைல

ெச�ய� �டாதைவகைள ெச�� மைழ ெப�ய

��ைல என வ�����ேறா�

கடைமைய ெச�யாம� பலைன எ��

பா����ேறா�

இைறவைன ேவ�� ஆனா� அத�� ��
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கடைமைய ெச�

ஒ�டக�ைத க�� இைறவ�ட� ஒ�டக���

பா�கா�ைப நா� -ந� ெமா�
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இ���� அ�ைம அ��ேத�

இ���� இ��க

இ���� அ�ைம அ�ய��ைல

இ��� இ��த இட� ��� அகல

இ���� அ�ைம அ��ேத�

இ�ெயா��ைற இ��� எ��ட� வ�தா�
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இ��ைப இ��கமாக ����� ெகா�ேவ�

இ���� இ���� ேபா�

இ��ைப உய�வா�க �ய�ேவ�

ெதா�ைக�� இ��ைப�� உய�வா���

ெகா�ேவ�

ெபா��� இ��ைப�� �ற�பா���

ெகா�ேவ�
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வ�த� அ������ வ�த�

வ�த� அ������ வ�த�

வ�த�� உய�வானதா� வ�த�

ெச�ற�� ெசா��� ெகா�ளாம� ேபான�

ெசா��� ெகா�ளாம� ெச�ற�� �ற�ப���

ேபான�
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வ�த� வரவாக

ெச�ற� ெசலவாக

வ�த�� ம��ைவ� த�த�

ெச�ற�� �ற�ைப� த�த�

வ�ததா� ���க��ைல

ெச�றதா� �வள��ைல

வ�த�� ெச�ற��

மன�� உ��ைய� த�த�
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ெகா��ப�� எ��ப��

இைறவ� நா�டேம

ெகா��தவ�� அவனா� இ��க

எ��தவ�� அவனா� இ��க

ெகா��க�� எ��க�� அவ� வச���க

�ைமதா��யா�ய நா� அைசவ����ேத�

85



���� ��வ�ேலேய கவன�

கடைமயாக �ைன�� மக� ��மண�ைத ����

��

மக� வள��� ��டா� ஊரா� ,உற�ன�

ேப�வா� ��மண�ைத ���� ��

மக� ப��� ��டா� ப��த மணமகனா�

பா��� மக��� ��மண�ைத ���� ��
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மக��� அழகான மணமகனா� பா���

மக��� ��மண�ைத ���� ��

மக��� ெச�வ�தனா� பா��� மக���

��மண�ைத ���� ��

மக��� ெப�ைம ேசர �க� ெப�ற ���ப���

��மண�ைத ���� ��

மக��� ��மண� ஆனா� அவ� ெசா�

ேப�ைச ேக�பவைன� பா��� மக���

��மண�ைத ���� ��

மக��� ��மண� ஆன�� மக� �����

வர� ��யவனா� பா��� மக���
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��மண�ைத ���� ��

மக� ��மண� ஆன �� த�� ���தன�

நட��பவனா� பா��� மக��� ��மண�ைத

���� ��

மக��� ந�ெலா��க� ெகா�டவனா��

பா��� மக��� ��மண�ைத ���� ��

————————————-

ந�ெமா�

அ���பாள� : அ�ஹுைரரா َعنُْهاللَُّهَرِضَي

ந� وسلمعليهاللهصلى  அவ�க� ந��றா�க�:
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“நா�� �ஷய�க��காக ெப�

மண���க�ப��றா�, அவ�ைடய

ெச�வ���காக, அவ�ைடய �ல� �ற���காக,

அவ�ைடய அழ��காக, அவ�ைடய

மா��க�ப���காக! �� மா��க� ப��ைடய

ம�ைகையேய அைட�� ெகா���, உம��

நல� உ�டாக���!” (�கா�, ����)

அ���பாள� : அ���லா� �� அ�� اللَُّهَرِضَي

َعنُْه

ந� وسلمعليهاللهصلى  அவ�க� ந��றா�க�:

“ெப�கைள அவ�க�� அழ��காக ��மண�
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���கா��க�, அவ�க�ைடய அழ� அவ�கைள

அ����ட� ���. ெப�கைள� ெச�வ�த�க�

எ�பத�காக மண� ���கா��க�,

அவ�க�ைடய ெச�வ� வர�� ��வ���

அட�கா� �டா��தன���� அவ�கைள

ஆ����ட� ���. மாறாக மா��க�ப���

அ��பைட�� அவ�கைள மண�����

ெகா���க�
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த��க�

ெத��� நட�த த��க� ெத�� ச�ைடயான�

ெதாைலகா���� நட�த த��க� �ழ�ப�ைத

த�த�

���� நட�த த��க� ���ப�ைத ���த�

மைன��ட� நட�த த��க� ஊட� ஆன�

ந�ப�க�ட� நட�த த��க� ��ைவ� த�த�
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ெகா�ைக�காக நட�த த��க� பல க��களான�

��ைய� ப�� ெச��� த��க� �ண�க��

ெசயலான�

��ைய� ப�� த��க� ெச�ேவா� இ�

கா�கைள�� ��� ��க �ய�றவரானா�

அ�ஞ�க�ைடேய நட�த த��க� ஆ�ைவ�

த�த�

என��� நட�த த��க� ேதடைல� த�த�

—————————————————–

�ைர� �ல இைண ைவ�பாள�க� ந� ஸ�

அவ�க�ட� ��ைய� ப�� த��க� ெச�ய
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வ�தன�. உடேன அவ�க� நர�� �க� ���ற�

த�ள�ப�� ேபா� நர�� ேவதைனைய

�ைவ��� பா��க�! (எ�� �ற�ப��).

ஒ�ெவா� ெபா�ைள�� (அத�கான) ��

��ட�ப�ேய நா� பைட�����ேறா�

(அ���ஆ� 54:48,49) எ�ற வசன� இற��ய�.

(����: இ�த ஹ�� இ��மாஜா 83, ����

2656 ஆ�ய ��க�� இட� ெப���ள�.)
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ஓ�வைத ஒ�நா�� ���த

ேவ�டா�

ப���� வ�க� மற�� ேபான�

ப��பத�� ��ய� �ைற�� ேபான�

��ய� �ைற�� �ைலைய �ைற��ேட�

அ�பா�ட�
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க�வ�த �ர�� �ைட�� �� ெகா�� வர�

ெசா�னா� அ�பா

இைட�ப�ட �ர��� ெகா�� வ�த ��

ெகா��� ேபான�

ம��ைற�� ெகா�ட வர� ெசா�னா�

ம��ைற�� ெகா�� வ�த �� ெகா���

ேபான�

அ��த��� அதைன ெச�ய� ெசா�னா�

அ��த���� அேத �ைலயான�

அ���� ேபா� ��ற ேபா� �ைட��
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மா�ற�ைத பா��க� ெசா�னா�

அ��� ���ய �ைடயாக மா�ற� வ�தைத

பா��ேத�

ஒ�வ� உய��த�

ஓ�ய வ�க� உ� �ைன����� அக���

ேபாகலா�

ஓ�ய வ�களா� உ��ட��� மா�ற� �கழலா�

ஓ�ய வ�களா� உ� மன�� உ�ள அ���

����

ஓ�ய வ�க�� உய�ைவ அ�ய
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ஓ�ய வ�க� உ��ட��� உ�டா��ய மா�ற�

உய�வா�� ���

ஓ�வ� மற�� ேபாவைத �ைன��

ஓ�வைத ஒ�நா�� ���த ேவ�டா�
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உைழ�� ஓ��தவ��� ஓயாத

ெதா�ைல

உைழ��, உைழ�� ேத��த ஓடா� ேபாேன�

ேத��த ஓைட உதவாத ஓெட�� ��� எ��தன�

��� எ��� ���த� ெத� ����

ெத� ���� ���ததா�
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வ�ேய வ�தவ� பாத�ைத ���க ேந��த�

பாத�ைத ���ததா�

பா��க� ப�டவ� ேகாபமாக எ��தவைன

����

‘ச�யேன’ என எைன� ���� ெச�றா�

உைழ�� ஓ��தவ��� ஓயாத

ெதா�ைல��,���த��

உைழ�கா� ஊைர உைல ேபா�� ��பவ���

பாரா��� ,பண �����
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��ரவாத�

��ரவாத� எ�ற மா��க��ைல (மத���ைல

)அைத ஆத���� மதேமா ,இனேமா ,மா��கேமா

இ�ைல

ம�த� �ற���ேபா� ��ரவா�யாக��

�ற�ப���ைல .

அைன�� ெப�ேயா�க�� உய�வான
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வ�ைய�தா� கா��� ெச���ளன� .

ம�த� ந�லவ�

ம�த�� மனைத ேக� ெச�ய ���பவ�

(ம�க�) ெகா�ேயா�

��ரவா�யாக யாராக இ��தா�� க�ைமயான

ச�ட��னா� த���க� பட ேவ���

��ரவா� ெசய�� எவ� ஈ�ப�டா�� அவன�

ெபயைர ,ஊைர ம��� அவ� சா��த நா�ைட

அவ� ெசயைல ஊ����தவைன

������க�. அவைன மத��� ேபா�ைவ

ேபா�� இைண�கா��க�
101
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ேவதைனய�ற மன�

இற�� �க��த�

வ�தவ� �சா��தன�

வ�தத�� அ��� ெச�றன�

இழ�தவ� அைம� கா�தா�

இழ�தவ� ��க�� க��� வர��ைல

வ�தவ� இழ�தவ� �க��� வா�ட�
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காணாதைத� க�� �ய�தன�

இழ�தவ� �க��� வா�ட� வராத காரண�

அவேர அ�வா�

இற�தவ� இ���� ேபா� இழ�தவைர ேநாக�

ெச�தேபா�

இழ�தவ� வ��� ��ட க��� அளவ�ற�

இழ�தவ� இற�ைப �ைன�� வ��த��ைல

இழ�தவ� க�க�� �� வ���ேபானதா�

இழ�தைத வ��� வ��க ��க�� �� இ�ைல
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அவைள மண���க

�ைன�ேத�! அவ�

ம�றவ��� மண���க�

ப�டா�!

ந���ைக வா��� ����
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ந���ைக�� ஆதாய� ேத� அைலவ��

ந���ைக�� ஆதார� ேத� அைலவ��

ந���ைக�� ���ைப ேபா���

ந���ைக ெப�த� ம��வான�

ந���ைக ெப�� பல� அைடத� ேவ���

ந���ைக ெப�ேறா��ேக மா��க�

ந���ைக அ�ேறா��� மா��க��ைல

�ைன�தெத�லா� நட�ப��ைல

நட�காெத�ற �ைனேவா� �ய���ப��ைல

���க �ைன�த� ஒ��
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���த� �ைன�காத ஒ��

அவைள மண���க �ைன�ேத�

அவ� ம�றவ��� மண���க� ப�டா�

��மண� ெசா�க��� ��ச��க� ப�த� எ�ப�

��மண வா��� உய�� �ைலயால�ல

��மண வா��� வ�� ேச��தவரா�

ந���ைக ெசய�� ெதாட�க�

ந���ைக ெசய�� ஊ�க�

ந���ைக தா� வா��ைக

ந��ேனா� ெக�வ��ைல எ�ப� சா�ேறா�
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ெசா�

ந���ைகய�ற ெசய� ேதா��ேய

ந���ைக ந�கா�ய��� ெசய�பா��� ��

இ��க���

ந���ைகய�ற மா��க��� ெசய�பா� ��

ந���ைகைய இைறவ� �� ைவ��  ெசய�ப�

ந���ைகைய இைறவ� ��  ைவ�த�

ந���ைக ந� �� ைவ�த ந���ைகயா��

�ல� ெகா�ட ந���ைக அ��ய��� ��

����க� நக�வ� இைறவ�� நா�ட�

����கைள ைவ�� இவ� பண� ப��வ�
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அ���ட�ைத ெசா��

�ரகண�க� �க�வதா� ம�த�� �க��க�

மா�ேமா!

ைவர�ைத வைகயாக� ���� அ��

அ���ட�ைத ����வா�

அைம��� ஆ�ற�� ந��ட���க ந�டா���

��பவைர நா�வ� ஏ�?

அ��� ஆ�ற�, உைழ��� உய�� உ�ேமா�

உய��� ��க மாையக� �� ���� ஏ�?

அ��த� எ�றா�� ஆ�டவ� எ�றா�� ”

எ�ற இ�த அ��த��ள பாட� வ�க����
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ெசா�த�கார� என� ஆ��ய� த�ைத ��� வ���

S.E.A. �ஹ�ம� ச�� அவ�க�. – ேத�ழ���

தாஜு�� பாட� பா�யவ� ேத�ழ��� தாஜு��

அவ�க� ,

S.E.A. �ஹ�ம� அ� ��னா ���.

Jazakkallahu Hairan ந��
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��ைளகைள அ��தவேரா�

ஒ���� தா��� ேப�வ�

�ற�ப��

‘அவைன� பா�

இவைன� பா�

அவ�� இவ�� உய��தவ�க�
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உ�னா� ம��� ஏ� உய��தவனாக

��ய��ைல!’

ெப�ேறா� மகைன க���க

மக� ‘அவ�கைள அ�வா� உய�வாக

வள����ளா�க� .� எ�ைன வள��த �த�

அ�வா� ‘. எ�� ெசா����� �ைலயா�

��� .

�ைற ெசா�� வள��பைத �ட உய�ைவ

ெசா�� உ�சாக� ப���த� உய�ைவ� த��
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தா� ெப�ற மகனாக இ����� அ��தவ�

��� க���ப��. த���ப�� அ�ைப

�ைற�� ��� .

உறைவ ���� ���

�� வயதாக இ����ேபா� …

ெப�ேறா�க�  உ�சாக� ப���தா� வள��க

ேவ���.

க��� ேதைவய�ற க���ேபா� வள��ப�

அவ�யம�ற�

��ய க�கா���� ேதைவதா� அத�காக

த�க� ��ைளகைள அ��தவேரா� ஒ����
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தா��� ேப�வ� �ற�ப�� ம���

அவ�ய��ைல

பட உத��� ந�� Amanullah Maraikar

அவ�க���
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த��ைலைய ஆ�� ெச�ய

�ய�வ� அவ�ய�

ெதா�ைல ெகா��பவ� ெதாைல �ர�������

ெகா��பா�

ெதாைல �ர������ ெகா��பவ�

ெதா�ைல����� சாமா��க ேநர� �ைட���
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ெதா�ைல ெகா��பவ� அ�������

ெகா��� ெகா��பா�

அ��� இ���� ெகா�� ெகா��பவ�

ெதா�ைல����� சாமா��க ேநர� �ைட�கா�

அ��� இ��பவேரா� அ�பா� இ��பேதா�

கவனமா� இ��ப� ந�ல�

�ட இ��� �� ப��பவ�� உ��

�ட இ��� ��� ��பவ�� உ��

த�ம� ������� ஆர���க ேவ��ெமன

ெசா�வா�க�
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���� ப�����க ெவ��� உ�ேளா���

த�ம� ெச�ய �ைன�� �ைல த�����

ஒ�பா��

ம�றவ�கைள ஆ�� ெச�ய ��ப�ேவா�

�த�� த��ைலைய ஆ�� ெச�ய �ய�வ�

அவ�ய�
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யா�ட�� அ������

அ�� ��வா�!

யா�� ���பாத �

யா�ட�� அ������ அ�� ��வா�

�ற���ேபாேத ஒ���ெகா�� �ற�� ��டா�

இ��பவைர�� ெசா��� ெகா�ளாம�
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அைழ�� ���றா�

அைழ�காத ����ன�

���பாத உற�ன�

வ�ைகைய ேந��க��ைல

வ�ைகைய த��க ��ய��ைல

வ�ைகைய ���ப��ைலெய�றா��

����ய�ேபா� அைழ��� ெகா�வா�

அைழ��� ெகா�வத�� ��

அ�ய ேசைவக� ெச��

அ�ய ந�ைமக� ேச��க ��
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அைழ��� ெச���ட� உய�வா���க

ேவ���

�த� ஒ� எ��� இ�� இ��க (�ற��� �த�

ஒ� எ���)

�த� ஒ� எ��ைத மா�� அ�� உ��ட�

ேச���� ெகா��றா�(�ற�� -இற�பான�)

�ற���ேபாேத இற�க� ேபாவ� உ��

ெய�பதைன மற�ேதா� ேகா�

மற�ததனா� அ��ேத ெபா��ப�ற வா�ேவா�

பாவமான ெசய�கைள ெச���றன�
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மற�காதவ� அ��� உய� ெசய�க� ெச��

ந�ைமக� ேச���

அைழ��� ெச���ேபா� ம��வா� உ�ேனா�

வ���றன�

ந�ைம ெச�ேதா� தா� உ�ேனா� ேபா��ட�

உய�வா� இ���ெமன ந�� உ�ேனா�

வ���றன�

இற�ைப�� �ற�ைப�� த�த இைறவா !

இ�ேலாக���� உ��டேம உய� வா�ைவ

இைற�� ����ேறா�
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இைறய�� நா� இைறவைன இைற��

வா�ேவா�!

இைறவ� இ�ட கடைமைய �ைறேவ��ேவா�

இைறவ� ெகா��த வா�ைவ மைறவ�

வா�ேவா�

122



ேத�த� வா��ைக�� ஒ� ப��

பா�கா�பான வா��ைக நா�

ந�லைத ேதடாம� இ��ப� வா�வ�ல

ேத�த� வா��ைக�� ஒ� ப��

வா��� ஏ�ற� இற�க� வ�வ� இய��

�ழ�ைத தவழ த��� ��த� இய��
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�ழ�ைத தவழ த��� ��ெமன தவ�தைல

த��க���ேமா

��ய �ப��� �ைட�த அ�பவ�

ெப�ய �ப�� வராம� பா�கா�க உத��

�ற�ேப ஒ� �ப��

�ப�� இ�லாத வா�ேவ�

ேத�� ஒ� ப���

ேத��� ெவ�� ேதா�� �க�வ���

ேத���� தயா� ெச��� ெகா�வ� அ��
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பா�கா�பான வா�ைவ ெபற ஒ��� ��ற�

�ட�தன�

���ேகா� ெகா�ட ேத�த�

ெந�ைய நா� நக�த�

வா��� ேப� ெப�ற ெதாட���
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கடைமைய ெச�யாம� உ�ைம

ேக�ப� �ைறய�ல

என�� வா��� ேபா�� உ�ைம �ைட�த

கால������ நா� வா�� ேபா��ேற�

வா�� ேபா�வ� என� கடைம ம��� உ�ைம

கடைமைய ெச�� ��� உ�ைமைய
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நா���ேற�

கடைமைய ெச�யாம� உ�ைம ேக�ப�

�ைறய�ல

கடைமைய ெச�வதைன ெப�ைமயாக

ேப�வ��� உய���ைல

கடைமைய ெச�ய �டாம� த��ப��

உ�ைமய�ல

‘கடைம ,க��ய� ,க���பா�’ இைவகைள

ேப�பவ��� �ைட��� உ�ைம உய�வான�

கடைமைய க�� ெகா�ளாதவ� தன�� ம�றவ�

ெச�ய ேவ��ய கடைமைய ������றா�
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மக� த�ைத�� ெச��� கடைம

த�ைத மக��� ெச�ய ேவ��ய கடைம

இ�வா� பல கடைமக�� ம�க� த�ைன

ஆ�ப���� ெகா���ேபா� அைனவ��

நலமாக இ���றா�க�

கடைமக�� �க�� ���யமான� நா� வா��

நா���� ஆ�ற ேவ��ய கடைம

அ�த கடைமக�� ஒ�றாக இ��ப� நா���

ேத�த�� வா�ைக பய� ப���வ�

இ��லா�� நா�� பாரா�ம�ற��� ஒ�

���ய வா�ெக���� �க�� �ரபலமானவ�
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வா�ெக���� கல��� ெகா�ளாைமயா�

அ��த ேத�த�� அ�நா�� ம�க� அவ���

வா�� ேபாடாம� ேதா�� அைடய� ெச�தன� ,

நா� வா��� ேபா�� பாரா�ம�ற����

அ���� உ���ன� ���ய �வாத����

கல��� ெகா�ளாம� அத� வா�ெக�����

கல��� ெகா�ளாம� இ��ப� அவ� அ�த

உ���ன� பத��� இ��பத�ேக

த��ய�றவராக ஆ�க� பட ேவ���

#வா��
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ஒ���ெகா�� இட� ெகா���

����க ைவ��ற�

இன�

இய�க�

அர�ய�

ஒ�ேறாெடா�� இ�ப�� இ���� ேபா�ற�
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சமய�

மா��க�

ஞான�

ஆ��க�

ஒ�ேறாெடா�� இைண�� இ���� ேபா�ற�

த��வ�

அ��ய�

��ஞான�

ஒ���ெகா�� இட� ெகா��� ����க

ைவ��ற�
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த��வ� ஒ� ���

��ஞான� ஒ� பழ�

இ�ைறய அர�ய� ���

நாைளய ச���ர வரலா�

அர�ய�� ந�ல�� ெக�ட�� இ����

வரலா���� ந�ல�� ெக�ட�� இ����

அர�ய� உ�ைம வரலா�ைற ���த

�ய���ற�

ஆ�� உ�ைம வரலா�ைற க�� �����ற�
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ம�தைன க���ப��த ச�ட� உத���ற�

ம�த� உ�வா��ய ச�ட��� இ���க�

அைட�க� ப�வ��ைல

ம�த� இ���கைள தன� �றைமயா� தன��

சாதகமா��� ெகா���றா�

இ���கைள ச� ெச�ய அ�வ�ேபா� ச�ட���

��க� இைண�க� ப���றன

ஒ�வ� உ�வா�க �ய���றா�

ஒ�வ� உ�வா��யைத உைட�க �ய���றா�

�ர�பா�க� அ�ற �ைல ெவ��டமா��
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எ�பைத அ���

�ர�பா�க� அ�ற �ைல வராம� ஒ� ��ட�

ஓயாம� உைழ���ற�

�ர�பா�கேளா� உ�வா��ய ம�தைன

ஒ�வ� க�கா����றா�

#ஓயா�
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மலர மலர ம����� ேபான�

��கா� �க�.

மலர மலர

ம����� ேபான�

��கா� �க�.

மல� க�க
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வா�� ேபான�

��கா� �க�.

��கா� வர

மண� வ�த�

மன� ம���த�

��கா� ேபாக

மண� ேபான�

மன� வா�� ேபான�

��கா� வர

� வா�க பண� ேக�டா� மைன�
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��கா�ைய� பா��க க��தா� மைன�
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அைன��� ந� ெசயலா� வ�த

�ைன

ேந�� ���த�

���த� ���த�தான

வ�வ� ��சய��ைல

நட�ப� �க�வ�
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நட�ப� �ைனேவா� நக�வ�

�க�வைத ம��ேவா� நக���ேவா�

ேந�� நட�தைவ ந�ல�� அ�ல�� கல�த

கலைவ

ேந�� நட�த ந�ல �க�ைவ �ைன��

ம��ேவா�

ேந�� நட�த ெக�ட �க�ைவ ைவ�� பாட�

ப��ேவா�

நாைள ந�லதாக நட��ெமன ந��ேவா�

நாைள நட�க� ேபாவத�� ��ட� ���ேவா�

139



நாைள நட�க� ேபாவத�� இ�ைற�� ஆய�த�

ெச�ேவா�

ெச�த��

ெசய�ப���வ��

ெசய�ப��த� ேபாவ��

ந�ல�� ெக�ட�� �கழலா�

�க��த�

நட�த�

�கழ�ேபாவ�

அைன��� ந� ெசயலா� வ�த �ைன
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ெசய�� வ�த �ைனக� அைன���

இைறவ� ���த ��களா� �க��தைவ

�ய�� ந��ட�

��� இைறவ�ட�

இ� ெகா�ைக மன அைம����

அ��த �ய����� ஊ�� ����

கட�ைமைய ெச�ேவா�

��ைவ இைறவ�ட� ��ேவா�

இ�ேவ இைறவ�� �ய�

‘ஒ�டக�ைத க�� (ஒ�டக��� காவைல)
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ம�றைத இைறவ�ட� ��� ��’

- ந�ெமா�
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ந�லைத� ெசா� .நய�பட�

ெசா�..

ந�லைத� ெசா� .நய�பட� ெசா�..

ெசா�ல ேவ��ய ேநர��� ெசா� .

ெசா�ல ேவ��யைத ெசா�லாம� ��டா�
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அ�� வளரா�

ெசா�ல ேவ��ய ேநர��� ெசா�லாம�

��டா� பயன�� ேபா��..!!

 உ�ைமைய ெசா�னா�

உய�வா� ெசா�னா�

உைர�க� ெசா�னா�

கைலயா� ெசா�னா�

கைலயாக ெசா�னா�

நயமாக ெசா�னா�

நய�� ெசா�னா�

ந�லைத ெசா�னா�
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ெகா�ைகைய ெசா�னா�

ஓ���லாம� ெசா�னா�

கல��ய மன��ைல

�ைன�த� நட����

ந���ைகைய இைறவ� �� ைவ�தா�

கடைமைய உண��� ெச�தா� ஏெதா��� எ��

பாராதவனா�

ந�� � ெசா�னா�

��ைவ இைறவ�ட� ����

கால� வ�� வைர ெபா����
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இைறவா ! எ�க���

ந��ண�க� ெகா�டவைர

எ�க� நா�ைட ஆ��

தைலவராக� ெகா�

இைறவா
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எ�க��� ந��ண�க� ெகா�டவைர

எ�க� நா�ைட ஆ�� தைலவராக� ெகா�

ந�ல தைலவைர ேத��ெத��க� ��ய ஞான�ைத

எ�க��� ெகா�

ந�ல தைலவராக வ�பவ� ம�த ேநய�

ெகா�டவராக இ��க� ெச�

இனெவ� ெகா�டவைன

���தா�� எ�ண� ெகா�டவைன

ெபா�ைய பர�ப� ெச�பவைன

ெப�க��� ேமாச� ெச�பவைன
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ேமாச� ெச�பவைன

�ழ�ப� ெச�பவைன

த� இன����

த� ���ப���� ம��� ஆதாய� ேத�பவைன

எ�க��� தைலவனாக ஆ�� �டாேத

�ய�லா� யா� எ�க��� உத�வா�

�ய�லா� யா�ட� நா�க� உத� நா�ேவா�

�ேய உய��தவ�

�ேய க�ைணயாள�

� �ைன�ப�தா� நட���

உ��டேம உத�ைய நா���ேறா�
148



இைறவா ! எ�கள� �ரா��தைனைய ஏ���

ெகா�

இைறவா ! ெகா��ேகால� ஆ���� வராம�

எ�கைள காப�� ெச�

ஆ��
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நா� உ�ைன ேந����ேற�

எ� க����� மா�ப��றா�

உ� க����� நா� மா�ப���ேற�

உ� ெகா�ைக ேவ�

எ� ெகா�ைக ேவ�

உ� ெகா�ைக�� உன�� ����
150



எ� ெகா�ைக�� என�� ����

உ� ெகா�ைகைய எ�ைன ஏ��� ெகா�ள �

வ����த��ைல

எ� ெகா�ைகைய உ�ைன ஏ��� ெகா�ள நா�

வ����த��ைல

உ�னா� யா���� ெதா�ைல இ�ைல

எ�னா�� உன�� ெதா�ைல இ�ைல

உல�� பல �ற�க�� மல�கைள க��

மனம����ேற�
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உல�� பல க���கைள� ெகா�ட ம�கைள�

காண அ�ய���ேற�

உல�� ப�வைக ம�கைள பைட�தவ�

இைறவ�

உல�� ஒேர வைக�� அைன�����தா�

வா��� ���ப� வர நா�ட� வரா�

உல�� ஒேர �ைவ இ��தா� உ�பத���

ேத�ட� வரா�

உ�பத�� ேத�ட� அ���ேபாக உட� ெக���

ேபா��
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மைன��� க���� மா�ப�டவ�தா�

மைன��� ெப�ேறா� ����யதா�

மண���க� ப�டவ�தா�

பழக� பழக ���பாதவ��

����யவளானா�

ஒ��� �����தா� ஒ���� ேபா���பா�

உற� இ�வைர�� ேம�ைம� ப���ய�

உற� ஒ�வைர ஒ�வ� அ�ய ைவ�த�

உறைவ நாடாதவ� உ�ளைத�� இழ�பா�

உறைவ நா�பவ� ���� ெகா��பா�
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உறைவ நா�பவ� எ��யாக யாைர��

�ைனயா�

�ேராத� ஒ�நா� ப��க��ேபா� கைர��

�ேராத� ேபாக பாச� வ��

பாச� இைறவ� ெகா��த அ��� ஒ��

இைறவ� ெகா��த அ��� ஒ�ைற�� நா�

இழ�க ���ப��ைல

நா� உ�ைன ேந����ேற�

�ய� இைறவனா� பைட�க� ப�டவ�
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ப�த�� ேவ��ேகா�

நா� ேதாறறா�� பரவா��ைல அவ� ேதா�றாக

ேவ���. அவன� வா�ைக� ���க�தா�

ேத�த�� ���ேற�

———————–

ப�த�� ேவ��ேகா�
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இைறவ� ப�த�� �� ேதா��’ உன��

ேவ��யைத� ேக� த��ேற�’ எ�றா�

‘� என�� ெகா��பைத� ேபா� என� ப�க��

����கார��� இ� மட�� த�வதா�

இ��தா� ேக��ேற�’ எ�றா�

‘உ� ���ப� ப�ேய ெகா���ேற� .தய�காம�

ேக� எ�றா�’ இைறவ� ப�த�ட�

ப�த� இைறவ�ட� உடேன ேக�டா� ‘ என�

ஒ� க� பா�ைவைய ேபா���� ‘
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மைன��� அ�ைம அ�யாத

கணவனா�...

மைன�ைய மற�க��ைல

மைன�ைய மைற�� ைவ�ேத� ம�றவ�

பா�ைவ�����

மைன�ைய நா� ேந��க��ைல
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மைன� எ�ைன ேந��தா�

மைன� எ�ைன ேந��த� ம�றவ�க���

கா��� ெகா��த�

மைன� எ� பா�ைவ�� அழகாக இ�ைல

மைன� எ� பா�ைவ�� ப��காதவளாக

இ��தா�

மைன� ப��தவளாக மா�னா�

மைன� ம�றவ��� பாட� க����றா�

மைன� உ���தவளா� ��டா�

மைன�ைய�ட நா� தா��தவான� ��ேட�

மைன��� உய�� உலக� அ�ய வ�ததா�.
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மைன��� நா� �ர�சைனயாக இ��ேத�

மைன�ேய என�� �ர�சைனயா� ��டா�

மைன��� நா� ெகா��த ெதா�ைலயா�

எ�தைன கால�தா� உ�ைமைய மைற�க

����

உ�ைம உய�வான� ஒ� நா� அ� த�

�ைலைய கா�����

மைன��� அ�ைம அ�யாத கணவனா�

�ல� வா�� தகாத ��தைனயா� �� ெக��
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——————————————————————————————

”இைற ந���ைக ெகா�ட ஓ� ஆ� இைற

ந���ைக��ள ஒ� ெப�ைண (��ைமயாக)

ெவ��� ஒ��கேவ�டா�. அவ�ட����

அவ� ஒ� �ண�ைத ெவ��தா�� ம�ெறா�

�ண�ைத� க�� ���� ெகா�ள���” என ந�

அவ�க� ��னா�க�. அ���பவ�:

அ�ஹுைரரா (ர�) ��: ���� 2915

உ��� ேபா��, உ����ேபா�� மைன�ைய

��� �டா��க�. மைன��ட� ெவ��ைப

���ேல த�ர ேவெற���

160



ெவ��ப��தா��க�. அ���பாள�: �ஆ�யா

(ர�) ��: அ�ம�

-ந�ெமா�

#மைன�
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பத� வ�தா� ப��க��

கைரவ� ேபா� ெசா��ய�

கைர�� ேபா��

ேந��� ���� ைவ�த� �ைன�� ���ற�

ேந��காம� ����� ெகா�ட� �ைன��

���ற�
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ேந��காம� ���� ைவ�ததா� �ல�� ேபான�

�ைன�� ���ற�

ேந��காம� ேச��� ைவ�க �ய�வ� கச��

���ற�

க�டாய��� ��ப�த� ெசா�ல ைவ��ற�

ப�ைமயான �லைம ேச��� ைவ�க �ய��ற�

ெசா�லைவ�த� காதலா� வ�தத�ல

ெசா�லைவ�த� பத��� ேமாக�தா� வ�த�

பத� வ�தா�

ப��க�� கைரவ� ேபா�
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ெசா��ய� கைர�� ேபா��

பத� வ�வ� கனா�� ேதா�ற�

ேச��� வா�� �ைன�� கனாைவ� ேபா�

மைற��

க�மன� கால� மைற�தா��

உ�ளம�� ஒ�� ����

க�ைம மன� ெகா�டதா� கா�ய� நட�க

க�டைத�� ெச�ேவ�

ெம�ைம மன� ெகா�டவ�க� க�ைமயாக

சா��� ச�ைட ெச�யாதவ� நா�

164



தாேன உய�� எ�� தாள�

ேபா�டா�

ேமக� ேபா� வ�� மைற�தா�

ேமக� ����� ப��க��யா�

ெகா��வ�ேபா� ெகா��னா�

ேமக� வ�வைத� க�� மைழ வ��
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ெச�க� வள�ெமன ந��ேனா�

ஏமா�றமைட�தன�

ப��க��ைய� ெகா�ட ������த ெகாைட��

���த�

வான�� ேதா�� மைற�தா� �ற�க� மைற��

ேபா��

எ�லா� எ��மைரயா� வ�� ஏமா�ற�ைத த��

ேபானா�

வா��ைதக�� ��யாத ெமா�ைய ����னா�

நய�பட ேபசாம� ெகா�� ெசா�கைள ெகா���

���தா�
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நய�பட ேபசாைமயா� �க� க�ைமயா� கா��

த�த�

�த�ேலேய மன�� ந�ல எ�ண� வரைவ�க

உ�னா� ��ய��ைல

தாேன உய�� எ�� தாள� ேபா�டா�

ப�க தாள� ேபா�டவ�க�� உ� தாள����

ஒ�� தாள� ேபா�டன�

ஒ��ேம உ�ைமயா� இைண�� வர��ைல

உ�ள��� உ�ைம இ�லாைமயா� அைன���

ேபா�யா� ேபா�ன

கன��� �ைன��� மன�� அ������றா�
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அ�ச�ப�ேட அ��� ேபான ச�க�ைத க�ட

வ�ைய� பா���

அ�ச�ப���வ�� ேம� உன�� ஒ� ����

���தவ� எ�வா�

எ��தவ� பாட� �க��வா�
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கல��ய மன�� ம��வா�

ப���ட

ெபா�ைம அ�ய அ�� ேவ���

ஞான� வர ெபா�ைம �ல��

ஞான� �ைட�க ேதட� ேவ���

ஞான� ��ைம� ெபற ெதாட� �ய��
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ேவ���

ஞான��� �ற�ேகா� நாயக��� வா���

வ�யா��

ஞான� �ைட�� �ள�க இைற அ�� ேவ���

இைறவைன அ�ய இைற மைற ெபா�� அ���

ஓத ேவ���

அ�ண� நா�� ெச��ய உய�த� ெசா�க�

ந�� நா�� நட��ட உய�ெப� வா�ெவ�த

எ�ண� யா�� உய�வா� வ��ட

கல��ய மன�� ம��வா� ப���ட உண���
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�ற�ேகா� நாயக� அ�லவா.. ந� நாயக�

அ�லவா..

கான��� நா� அைத ெகா�ச� இ��

ெசா�லவா

ஞான��� �ற�ேகா�..

ப�� ெச�� ப��க��ைல பாட� ஏ��

ேக�க��ைல(2)

ெசா��த�� த�� இ�த ��யா��

எவ�����ைல (2)

அ�லா�ேவ ஆ��ட� அைன��ேம ஆ�ச�ய�

ெசா�னெத�லா� ��கேள ச��ய���
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ெச��கேள

ஞான��� �ற�ேகா�..

வான� அைத பா�����தா� வ�ல� ந�

����தா�(2)

வா� மைழ கட� அைலைய க��ைரைய

�க����டா�(2)

இைறவ� ெசா�� த�தா� சா�த ந� எ��

ெகா�டா�

ெசா�னெத�லா� ��கேள ச��ய���

ெச��கேள

ஞான��� �ற�ேகா�..
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க�மா ெதா�ைக ேநா�� ஜ�கா��

ஹ�ஜுடேன(2)

ப�� ஏ���லாத ப�பான வா��ைக �ைற(2)

ப���க� நட�தனேற வா�ைச ந�

ெதாட��தனேற

ெசா�னெத�லா� ��கேள ச��ய���

ெச��கேள

ஞான��� �ற�ேகா�..

ெபா��ய� அர�ய�� ��ைம

��கானம��(2)

அ��ய� இ�லற��� ஆ��க
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வ��ைற��(2)

எ��ைர�� க����தா� ஏக� அ��

ெப��ய��தா�

ெசா�னெத�லா� ��கேள ச��ய���

ெச��கேள

ஞான��� �ற�ேகா�..

ப�பான ந�ெப�மா� ப�கைலகழகம�ேறா(2)

அ�பான மாணவரா� அவ�வ�

உ�ம�த�ேறா(2)

ேத���ேல ெவ���ேவா� ��வ���

����ேவா�
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ெசா�னெத�லா� ��கேள ச��ய���

ெச��கேள

ஞான��� �ற�ேகா�..

ஞான��� �ற�ேகா� நாயக� அ�லவா.. ந�

நாயக� அ�லவா..

ர�� நாயக� அ�லவா..

கான��� நா� அைத ெகா�ச� இ��

ெசா�லவா

ஞான��� �ற�ேகா�.
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எ��� ச�ேதக�� பய��

"வ�வா�"

ந���ைகய�ற �ைல

���ப�த�� ேகாளாறா� ����த�

(க�பைன ேகாளா�க� )

��த�
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��தமாக இ��ப�� க�ைம

��தமாக இ���றதா எ�ப�� உ���பாக

கவ��த�

��த� �ரான �ைற�� ைகயாள� ப�டதா

எ�ப�� கவன�

த��ைல ேவைல�� ச�ேதக�

���� கத� ச�யாக ��ட� ப�டாதா

ைகைய �ைறயாக க�காம� ��� ��ேடனா

ஆய�த��� எைதயாவ� தவற ��� ��ேடனா

இைற வண�க��� தவ� �க��� ��டதா
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உட� �ைல ����

ைபய� ப��ரமாக ���� வ�வானா

ஓரமாக ���� �ழ�ைத �ேழ ���� ��ேமா

உட��ைல பா��க� ப�டதா� இற��

��வாேரா

ேவகமாக ெச��� ஊ��யா� �ப�� �க���

ஆப�தா�ேமா

�ரசவ� ந�ல �தமாக நட��ேமா

��ட�க� ����

�சா��� ெகா��த பண� �ரயமா�ேமா
178



�சா (அ��த நா� உ� �ைழய அ�த நா�

ெகா���� அ�ம�) �ைட��மா

பா�ேபா�� ( ந� நா������ ெவ�நா�

ெச�ல ந� நா� ெகா���� அ�ம�)

ேவைல �ைட��ேமா அ�ல� �ைட�காேதா

ேகாளா�� காரண�க�

அத��� த�� �க��க�

எ��பாராத �ப�தா� �க�����கலா�

பர�பைரயா� வ�� �ணமாகலா�

�ரசவ �க��� �ைலயா� வர�� வா�����
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மன�க���பாட�ற �ைல

த��ைல ���� தன�ேக அ����

ேதைவய�ற எ�ண�க�

���� �ைல

கவைலைய அ�கமா��� ெகா�வ�

ஒ�ைற� ப��ேய ����� அ� �கழாம�

ேபாவ�

���

இைற ந���ைக

நட�ப�தா� நட��� எ�ற ந���ைக
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��தைனைய மா��� �ைல

ேதைவயான உட� ேவைல,ம��� உட� ப���

ேதைவயான,. ம��வான ெபா�� ேபா��

ம�கேளா� கல�� பழ�த�

இழ�ைப ப�� கவைல� படாம� இ��த�

( இ�த க��ைர �� �ள�க� . ம���வ��யான

ஆ���� உ�ப�டத�ல )
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��ைம கால �க��க� ஆ�

கட�� ���க���� �ைட�த

���க� .

��ைம கால �க��க� ஆ� கட��

���க���� �ைட�த ���க�  .

�ல ���க�� உய�ரக ��� �ட�ப��ைல.
182



������� எ�ற உ��ன��ட� இ��� ���

�ைட��ற�.இ� இய�ைக�� ��� வா� ��ற

�ெச� (mussel) வைகைய� ேச��த

������� ேபா�ற �ல உ��ன� க�����

ெபற�ப���ற�

�ல ���க�� உய�ரக ���க� �ைட��

����றன

ம�த� வா��த �ைறக�� அவ� வா�ேவ

அ��தவ�க��� வ�கா�� ���களாக

அைமய� காணாலா�

�ல��� ��ைமயான வா��  ம��வாக��
183



�ல��� அ� வ��த� த�வதாக�� இ���ற� .

வ��த�ைத ப��வ�� ப��பவ�� மன��� ஒ�

அைம�ைய� தரலா� .ஆனா� அ�ேவ

ப�ர�ப�பவ��� வ��த�ைத தர� ���.

���தவைர வ��தமான �க��கைள ����

��� ம��ைவ ம��� ேக�பவ����

ம�ைவ� ெகா���� வைக��  ப��வ� �ற��.

ஒ�வ� தன� வ��த�ைத.ஆ�றாைமைய

,இயலாைமைய ப���ேபா� அதைன�

ேக�பவ�க� அவ��� உத� ெச�ய இயலாம�

ேபானா�� இர�க மனேதா� ேக���ேபா�
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வ��த மன� ெகா�ேடா� மன அைம� அைடவ�

.அதனா� இ�வ���� ந�ைமேய .

ஆ��க� கட���றன

அ�பவ�க� �ைட���றன

வா��� இற�� வ�வ� உ��

இ���� வைர ��ைம எ�ற �ைன� வராம�

இ���� வைர இைறவைன �ைன�� ,அவ���

ந�� ெச��� ெதா�� உ�� ேபா�� வைர

இளைம �ைனேவா� இ��தா� எ�கால��

ம���தா�
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��தன�� இளைமயாக இ��த� உய��

��ைம கால���� காத��க ����

காதைல ேத� அைலய ேவ��ய��ைல

காத� ந� மன�� உ�ள�

உலக��� அ�தைன ெபா��� காத��க� பட

ேவ��யைவதா�

ந� வா�ைவேய நா� காத��க ேவ���

�யா� வ�� அதனா� வ�� ெதா�ைலகைள��

காத��க� ெத�����க ேவ���

�யா�க� ம��� இயலா �ைலக� ந�ைம

��ைம ப��த உத���றன .
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இைறவைன ேந��க �����றன

ந�ல� ஒ�� இ��க அத�� மா�றமான� ஒ��

இ��க� தா� ெச���

ந�ல�� ெக�ட�� இைண�தேத வா��

மனேம ! உ�ைன ேந����ேற� !

அைன�ைத�� சம�ைல� ப��� உ�ைன

உய�வா��� ெகா�வதா�

பைட�தவேன பா�கா�பவ�

பைட�தவேன எ���� ெகா�பவ�

ெகா��தவ��ேக அைன�� உ�ைம��

ந� உ�ைம ந��ட��� இ��பைத உய�ப���
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ேந��பேத உய��.

வா�க ��ைம

வள�க ��ைம

��ைம வர வா�பவ� ெகா��� ைவ�தவ�

ப�லா��கால� வா��� பைட�த இைறவைன

ெதா�வத�� வா��� �ட�க� ெச�த ��ைம

�ற�பான�

#���க�

#��ைம
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நா� ெசா�னைத நாேன

அ�ய��ைல

நா� ெசா�னைத நாேன அ�ய��ைல

நா� ெசா�னைத � அ��� ெகா�டா�

நா� ெசா�ன� உ� மனைத �� ப���ெம��

நா� �ைன�க��ைல
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நா� ெசா�னதா� உ� மனைத ��

ப�����டைத நா� அ���ேற�

நா� இ�ெயா� �ைற அ��த� ெசா�ல

���ப��ைல

நா� ெசா��ய வா��ைதக�� �ர�ப��� உ�

�க��� கா��� ெகா��த�

நா� ெசா��ய வா��ைதக��� � ப��

வா��ைதகைள ெசா�ல ��ைல

நா� பா���ேற� உ� �க� உைட�த

க�ணா�யாக மா�யைத

அ�� எ�தவ��� வ�ேய�
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அ�� எ�தததா� பா��க� ப�டவ����தாேன

வ� ெத���

ெசா��ய வா��ைதக� ேவகமாக வ�தைவக�

ெசா��ய வா��ைதக� ����கா� ���த

வா�ைதக�

ெசா��ய வா��ைதக� ேவதைனைய த��

��டன

நா� தவறாக ெசா��ய வா�ைதக��காக

உ��ட� ம���ைப நா���ேற�

நா� உ��ட���� ம���ைப ெபறா��டா�
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இைறவ�� எ�ைன ம���க மா�டா�

நா� ம�றவ��� ெச�த தவைற பா��க�

ப�டவ�தா� ம���க ேவ���

#ம����

192



எ����தா�� வாழ

வா�����ேற�

காய� ப������ கட�� ��டா�

காய� ப���யதா� எ�ைன பல�ப���

��டா�

ேநயமா��� ெகா�டவளா� இ��த கால���
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மனைத வ��ப��� ��டா�

த��� ���� ெச�றா�

மன�� ேதடைல உ�வா��னா�

எ��� எ��ட���� எ�ேநர�� உ�ேனா�

இ��ப� இயலா�

இ����� எ�ேநர�� எ���ள�ேதா�

இ��� ெகா�����றா�

வா���ைன ���� ெச�ல��ைல

வா���வைத மன�� ���� ைவ���ேற�
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�ைற காண உ�  ��வ� �ைன� வ��

காணாத காத �ர� � ெச�றா��

கன��� �ைற��� உைன� காண

ம����ேற�

எ����தா�� �வாழ வா�����ேற�
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அவ��ெக�ன அ�வள�

அவசர� !

ெம��வ��யா� ெவ��ச� த�தா�

உ�ைன வைத�� எ�ைன வள��தா�

பாச�ைத� கா��னா� எைத�� எ��பாராம�

பாச� உ�ேனா� உ�வா�ய� எ�ைன
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உ�வா��ய�����

க����� மன��� க�� உ�ேனா� ஒ��

இ����

�ைற��� பா��பா� ����� த��ேவ�

அழேக �தா�

ஆன�த� த�வ�� �தா�

� ���தா�� அழ�

� �ைற�தா�� அழ�

� இ�ேற� அழ��ைல

த��� ��� ���� ெச�� ��டா�
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நா� வள�� கால��� � த�தைம

� ��ைம அைட�த கால���

நா� ெகா��க ேவ��ய� கடனா� ���ற�

� ெகா��தேதா �ைற�

நா� ெகா��காம� ��டேதா அ�க�

நா� ெகா��காம� ேபானதா� கடனா� ��பதா�

�ைன�� ம���ேற�

அவ��ெக�ன அ�வள� அவசர�

எ� கடைன ���காம� உ�ைன அைழ���

ெகா�ள

அவ�ட� உன�காக இைற����ேற�
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��க�� �� வ�ய உைன �ைன��

ஏ����ேற�

உைன �ைன�� ஒ� வ��� வர��ைல

உைன �ைன�� ஒ� வ��� எ�� அவ�ட�

இைற�ச ��ைல

அவ� த�த இைறவ�கேள உன��

சம��பனமா�� ஓ�

அவ�ட� உன�காக இைறய�� நா�

இைறவைன இைற�� வா���ேற�

199



அ�பவ�க� - ெசா�லாம�

இ��க ��ய��ைல

�க��� மன�� உ�ள அ��ைக��

,ஆன�த�ைத�� ெகா���டமாக இ��பதா� .

ெச�த தவைற�� எ�த அ��தவ� பா�கா�பாக

இ��க உத��
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ந�லைத�� எ�த அ��தவ� ெசய� ப��த��

உதவலா�

#மன�

அ�பவ�க� – ெசா�லாம� இ��க

��ய��ைல

க����� ப���� கால��� மாைல ேநர���

நா�க� �வ� (ஒ�வ� த�ெபா�� �க��

�ரபலமானவ�)லேயாலா க��������

நட�� பா�� பஜா� வ�யாக ெச�ேவா� . ஒ�

ெப��� எ�கைள பா��� எ�த ெச�ைக��
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கா��ய��ைல .அவ�க��� ெத��� ேபா�

இ���ற� .இவ�க� ந�லவ�க� எ�� . ஒ�

நா� ஒ� ெப� ைகைய ஆ�� ெச�ைக

கா��னா�. எ�க��� ஒ� ந��க� இ�����

அ�வ�ேய ஓ�� நா�க� ெச�ேறா� .அேத

ெச�ைக . ��� ெத�ய வ�த� அ�ெப�

மேனா�ைல பா��க� ப�டவ� எ�ப�.

அ����� அ�ப�க� ெச�வ���ைல ம�ற

ெப�கைள�� பா��ப���ைல எ�க�

மேனா�ைல ெகடாம� இ��க

#த�மா�ற�
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அ�பவ�க� – ெசா�லாம� இ��க

��ய��ைல

கா��� தைலவ� பட������� ெச�ேறா� .

MGR அவ�க� ந���� ெகா����தா� .அவ�

எ�கைள ெவ�ேய இ��க� ெசா�னா� .நா�க�

ெவ�ேய ��பைத பா��த கைலஞ� ‘ஏ�

ெவ�ேய �����க� உ�ேள வா��க�’ எ��

அைழ��� ேபானா� .ெவ�ேய ��றவ�க�

நா�� �ரெசா� ெச�வ�� . MGR அவ�க�

���த �க��ட� எ�கைள� பா��த ��� தன�

ந��ைப ெதாட��தா�.
203



#அ�பவ�க�
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உல�� ஒ�வ�� ��ைமயாக

இ��க��யா�

ஒ�வைர� பா��� ேப� பழ� ந�லவ� எ�றா�

அத�காக அ��தவ� ெக�டவ� எ�ற

ெபா�ளா��டா�

உல�� ஒ�வ�� ��ைமயாக ந�லவ��
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ெக�டவ�� ஆக இ��க��யா�

ச�தாய��� ஒ� அ�கேம நா� .அ��

அைன��� உ��

�ைவ மா�ப�ட�

ந��� மா�ப�ட�

உற�� ேவ�ப�ட�

சாைல�� நட�க �� பட�� ெச���

�� நா��� ஏற ��ம� ந�ைம பா�கா���

���� அ��� ப�ய �ைவ�� க����ேறா�

ந� மனைத ��ைம ப��த இைற ேநச� ெகா��

இைறவைன� ெதாழ ந� மன� ��ைம
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அைட��ற�

��ைய ெவ� ��காரைன ெவ��காேத

���தா� அவைர�� ந�வ�� ப��த ந�ைம

வ�� ேச��
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���� ெகா����

மன��ைலெய�� அைன���

�ல�� ேபா��

ஒ�வ� ேபா�டா� ஒ� ேபா�

அவ� எ�க� ஊ�
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அவ� ேபா�ட�

ேந�� பா��� பழ�ய ���

ஃ ேப��� ���� ப�� ����பாரா�

அவ��� நா� ேபா�ட ஒ� ேபா� ��

ேந�� பா��க��ைல

ேபா�� ேப�ய���

பட��� பா��த���

�க��� �த� கா��

மன�� ���� கா��

ேந�� பாராம�
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பட��� பா���

ஃ ேப����� ���� தைட

�ற�த ஊ� வ��ேபா�

ேந�� பா��� பழ�ய ���

ஃ ேப��� ���� ப��

மன�� �ைன� வர

கல�� ஆ�� ெச�ேவா�

அ�வைர அ�பான வா���க�

——————————

யா� �த�� பழ�வ� !

ந�� வ�வ� எ�ேபா� !
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� ேப�னா�தா� நா� ேப�ேவ�

இ�ப�ேய இ��தா�

எ�ெபா�� காத� மல�வ�

�ைத ஊ�ற ெச� வள��

�� ஊ�ற ேவ� வள��

ெச� வளர மல�க� ����

மல�க� ��க பழ�க� �ைட���

பாச�� ந��� பழ�ய ��தா�

���� ெகா���� மன��ைலெய��

அைன��� �ல�� ேபா��
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காத� வளர

ேச�த� உ�வா��

ேச��த �� ம�க� ெதாைக ெப���

உலக� பைட�க� ப�டேத நம�காக

நா� இைணயாம� இ��க

உலக� உ�ளா�

ம�ெறா�வ� ெதாைலேப� எ� ேக��

ேப�ய��தா� ஃ ேப��� ந�பராவாரா�

நா� அவ��� தவறான ெதாைலேப� ந�பைர

ெகா��ேத�

��க� உ�ைமயானவ� அ�ல எ�றா�
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உ�ைமைய அ�ய ம�ெறா� ந�பைர

ெகா��ேத� அவ� ந�ல ம�தராக இ��பதா�

அவ� ெபய� Jabbar Arasar Kulam

இ�ெபா�� அவ� இ��யா வ�தேபா� எ�ைன

ேத� ����ேக அவர� அ�மாைவ��

அ�தாைவ�� அைழ��� ெகா�� வ�தா�

அவ�க� வ�தேபா� என� மைன� ம���

இ��ததா� அவர� தாயா� அ��ப�கைர

ேவைல�� தாேன ஈ�ப�� அைன�� சைமய�

உத�க�� ெச�தா�க� .உண� சா���ட

த�ைடகைள�� க�வ ����னா�.என�
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மைன� த��� ��டா�.அ�த

அ�ைமயா����தா� எ�தைன உய��த உ�ள�

.மற�க ��ய��ைல அவ�கள� ���ப

உற�கைள.

மன� ெந���� ேபாேனா� நா�க�

ஃ ேப��� ந��தா� ���ப உறைவ��

எ�ப���ய� .

ஃ ேப��� உலகள�� ந�ல ந��கைள என��

ெகா����ள� .

நா� பய� ப���வ�� அ�� உ�ள�

ேநா�க�ைத ைவ�ேத அைன���
214



ம�கா����� ��ர� ம�னா���

ேபானவ�க�� பல��� பல ேநா�க�

.ெப�ைண நா� ெச�றவ�க��� ெப�

�ைட�த� .ந�ைமைய நா� நாயக�ேதா�

ெச�றவ�க��� ந�ைம �ைட�த�

‘ெசய�க� அைன��� எ�ண�கைள�

ெபா��ேத அைம��றன. ஒ�ெவா�வ����

அவ� எ��யேத �ைட��ற�. ஒ�வ��

��ர� (�ற�த�) உலக�ைத� ���ேகாளாக�

ெகா����தா� அைதேய அவ� அைடவா�. ஒ�

ெப�ைண ேநா�கமாக� ெகா�டா� அவைள
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மண�பா�. எனேவ, ஒ�வ�� ��ர� எைத

ேநா�கமாக� ெகா�டேதா அ�வாகேவ

அைம��’ எ�� இைற��த�(ஸ�) அவ�க�

��னா�க�: என உம� இ�� க�தா�(ர�)

ேமைட����� அ���தா�க�.

(ஸ�ஹு� �கா� ஹ�� – 1)

——————————————————————————————

ேநா�க�ைத ைவ�ேத அ�வைட�� பல��

ேநா�க�ைத ைவ�ேத ெசய�� ேதட�

ேநா�க�ைத ைவ�ேத ெசய�� ����
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நா�ைட ��� ேபானா� நா�கா� ேச��க

நா�ைட ��� ேபானவ��� ��� �ைன� வர

ெதா��த ேநா�க� ெதாைல�� �ட

ெய��த ெசய�� ெதா�� ���த�

க�� க�க ெச�றவ� கசைட அ�� வ�தா�

ெபா�� ேச��க ெச�றவ� ெபா�ைள ���

வ�தா�

மர� ெவ�ட ேபானவ� ம�தைன ெவ��

வ�தா�

ேநா�க� அ�� ேபானவ� ேநய�ைத அ���
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வ�தா�

காத� ெகா�டவ� ேநச�ைத ைவ�� காத�

வச�ப�டா�

காத� காரண கா�ய�ைத ைவ�� வ�வ��ைல

காம� ���யவ��� காத� வர வா���ைல

காத� அ�ற �ைல�� க��ைய கல�க

ைவ�பவ� கா�க�

வள��� �ைற தவறா� இ��க

வா�� �ைற�� தவறா� �ட வா����
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அ�ைப எ�தவ� ஒ�வ���க

அ�ைப ேநாவேத�

தா� த�ைதைய மற�தவ��� த��ைல

ெப�தான�

தன��� அ��ைல வர தா� த�ைத �ைல அ�ய

வ��

———————————————-
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காத� ேமாக� �ர�ைத

ேபா��ய�

நா�ைட ெவ�ல ேவ���

நா��� �ைல அ�ய ேவ���

மைற�க ஆ�� அ�த நா��� �ைல அ�ய ஒ�

�த� அ��ப� ப�டா� ம�னரா�
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இ�ெபா�� �லைம நம�� சாதகமாக இ�ைல .

ஒ�வ� அ�ைப ைவ���ெகா�� அ��

ெகா���தா� .ஏ� அ��றா� எ�� ேக�டத��

‘நா� ��ட அ�� நா� ைவ�த �������

தவ� ��ட� . எ� நா����� எ��க�

���தா� நா� ைவ�த ஒ� அ��� �� �ட

தவற� �டா�’ எ�றா�.

��வ�க� �ட அ�� ��� ப�����

ஈ�ப���ளன� என �த� ெசா�னா�.இைவக�

அவ�கள� �ர�ைத�� ,�ர�ைத�� கா��

����ற� .அ��த ேநா�க� ெகா�டவ�கைள
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ேதா��யைடய� ெச�வ� இயலா� எ�றா�.

�ல கால�க� ெச�ற �� ம�ப��� �த�

அ��ப� ப�டா� ம�னரா�

இ�ேவ ச�யான த�ண� .இ�ெபா�� நா�

அ�நா��� �� பைடெய��தா� ெவ��

ெகா�ளலா� எ�� அ�த �த� ம�ன�ட�

ெசா�னா�.

அ�த �த� அ�த ����� வ�த காரண�

அ�த நா��� அவ� க�ட கா��

கட�கைர ஓர� ஒ� வா�ப� மன� கல��
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அ�� ����றா�

அவ� அ�வத�� ெசா�ன காரண� அவ�

காத� ெகா��த ேமா�ர� கட� அைலகளா�

அ���� ெச�ல� ப�� ��டதா� அதனா�

அவ� மன� தா�காம� அ��றானா�

அ�நா�� ம�க�ட� �ர �ண� மைற��

ேபானத�� இ�ேவ அவ��� ஒ� காரணமாக

அைம�த�.

இ� ஒ� வரலா�� �க��

1
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ஆ��ய� உைர

இைறவ�� ��� ெபய� ெசா�� ஆர�ப�

ெச���ேற�

இைறவ� அ�ளா� ந� அைனவ� ���

சா���� சமாதான�� �லவ���

நாைக மாவ�ட�, ம�லா��ைற வ�ட���

எ�ெபா��� அ���லா� ��������   ���

– ெந�வாச� என� ஊ�.
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“என� �ற����� காரணமான எ�

ெப�ேறா��� நா� �க��

கடைம�ப�����ேற�” எ�ற, மா�ர�

அெல�சா�ட�� வா�� என�� �க��

�����.

“தா� த�ைதய��� ந�� ெச���க�” எ��

����ரா� ���ற�.

என� த�ைத அ�ஹா� � . ஈ. அ��� காத�

சா��. அவ�க�

என� தா� உ��ச�மா அவ�க�
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என� உட� �ற��க� : ஹா� ச�� அகம�,

அ��� ல���, அ��� ஹ���, மக�ம� ச��

�. ஏ.,�. எ�.,ம���  �க�ம� அ�

��னா(நா�).

உட� �ற�த சேகாத�க� ராகம���சா,

பா��மா��னா.

என� ப���

ப��� �ட ப��� ம�லா��ைற��

க���

இள�கைல: ெச�ைன லேயாலா க���

ச�ட� : ெச�ைன ச�ட� க���
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த�ெபா��

ேசைவ காரணமாக�� ம��� கால�ைத

�ற�பா��� ெகா�ள��

�ல வைல� தள�க� ம��� �ல வைல����

நட����ேற�

அைவக�

Blogroll

anbudanseasons

��� �ச�� (�ளா�)NIDUR
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SEASONS

nidurali video

nidurseason

nidurseasons.ucoz.com

seasons

seasonsali

SEASONSALIwordpress.com

seasonsnidur

அ �ஹ�ம� அ� ��னா, �. ஏ., �. எ�.,

���.
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��ன�ச� –

seamohamedali@gmail.com

அைன��� �க�� அ�ல�க� எ�லாவ�ைற��

பைட��� கா��� ப�ப��வ�ப���� நாயனான

இைறவ��ேக (அ�லா���ேக) ஆ��.

2

Free Tamil

229



Ebooks - எ�கைள�

ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற

ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல

க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.

Kindle, Nook, Android Tablets

ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன.
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இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000

�த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ

ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன

வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க�

த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,

EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��

இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�

ெகா�� நா� ப����டலா�.
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த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��

����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ProjectMadurai.com எ�� �� த���

����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�

உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��

இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�

அைன��� PublicDomain-� உ�ளன.

ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
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�ைட�க�ெப�வ��ைல.

எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய

“����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”

வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த��

��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�

எ�ப�?

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,

ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய

�வர�கைள� த��� எ�த�
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ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,

�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,

அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம���

தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�

தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��

����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�

Creative Commons எ�� உ�ம��� ��

ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�
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�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல

ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�

பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த

����தக�கைள யா� ேவ��மானா��,

யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக

வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க�

ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��

����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���

ெகா�ள ����.
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த������� எ�த வைல�ப������

ேவ��மானா�� ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல

அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�

வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள

“யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ��

��������தா� ம��ேம அதைன நா�

பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ��
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உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம நா�

பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved”

எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள

ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved”

எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�

ெகா������ ஆ��ய��� அவர�

ப���கைள “Creative Commons”

உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
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ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��

அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய

ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��

உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள 

உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� 

�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���

எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�

பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக

வழ��வத��  நம��

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ
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அவ�கள� பைட��க� ெப��பா�ைமயான

ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய

��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��

�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய பைட��கைள

ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�

வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�

ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள

ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக

உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம��

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
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“����தக�கைள� ப��க உத��

க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம���

ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FreeTamilEbooks.com

இ�த வைல�தள���தா� ��வ��

வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices,

EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��
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����தக�கைள இலவசமாக�

ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download)

ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���

ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���

எ�த�ப������ வைல�ப��க�����

ப��கைள

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office
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ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�

எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க���

அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���

அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம�����

ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

1.

த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட2.
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����தக�க�� உ�ைமகைள��

தர�ைத�� ப�ேசா��த�

ேசாதைனக� ���� அ�ம�

வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள

நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

3.

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@

�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க�

யா�?

யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க

த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�

வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�

எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள

உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக

பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட

����தக�க�, ebook reader

ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா����
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ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�

எ�த�தமான ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல.

ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக��

எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ��������

ப��கைள எ����தா� நா� ����தகமாக

ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த�

ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
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�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா�

ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற

க��க�� ப���� �த��� மா��� த��

ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets

ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள

நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத��

இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க�

ஏேத�� த��� உ�ளதா?
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உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக�

எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net
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எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative

Commons உ�ம��� �� அவர�

பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப

ேவ���.

<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள���

ெபய�].

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��
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க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�

ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க���

வ���ள�.

இ��ைல��

நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com

வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள

ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ�

��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ�

க��� க��களான Desktop,ebook
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readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS ேபா�றவ���

ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�

இ�தைகய க��க� support ெச��� odt,

pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம���

��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������

ப��கைள

ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள�

ப��க�

உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள
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ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������

ப��கைள  �ர�ெய��பத��� அவ�ைற

����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�

அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க��

க���பாக ஆ��யராக உ�க�� ெபய��

ம��� உ�கள� வைலதள �கவ���

இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative

Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
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ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��

அ���ேறா�.

http://creativecommons.org

/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��

ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail

: freetamilebooksteam@gmail.com 

FB : https://www.facebook.com

/FreeTamilEbooks
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G +: https://plus.google.com

/communities/108817760492177970948

ந��.

</���>

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க����

ெத��த அைன�� எ��தாள�க���� அ���

அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative

Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
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வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�

அ��� அ��������

��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail

�கவ��� அ��� ைவ��க�.

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�

ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன

ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள��

அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
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ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய����

����தக� தயா���� எ�ண��ட இ����.

ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����

ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த

எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய�

ெதாடர ேவ���.

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�

����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ
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வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த�

படாமேலா இ����.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ�

ெபா�வான தைல����� வைக�ப���

����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�

வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய

����� ெகா��கலா�.

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
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ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�

த���க�பட ேவ���.

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�

ெதாட�� ெகா�ளலா�.

email

: freetamilebooksteam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com

/FreeTamilEbooks

Google Plus: https://plus.google.com
257



/communities/108817760492177970948

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com

Alagunambi

Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org

Arun arun@fsftn.org

இர�

Supported by

Free Software Foundation
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TamilNadu, www.fsftn.org

Yavarukkum Software

Foundation http://www.yavarkkum.org/
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