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Preface 
 
'கட� ம� ஏறி 
இ�றள�� தி0�பாத 
எ�ன0� ேதாழ� 
ஏேலாலா பாடக� 
ைம+க@+,.......' 
 
வண+க�. 
 
இைவ எ� �கCதி� 
சில ப+க)க�, பதி�க�. 
நிைன�#பரணி� இ0�' 
இற+க#ப&டைவக�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ப&ட ந�றி+ கட�+, 
ந�றி ெசா�@� �ைன�. 
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என+, ப7Hசயமான 
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8,Cதிவிடலா� 
எ�� 'ணி8. 
இH ெசாFகI+,� 
அைவ வச#படவி�ைலயாயி� 
அ' எ� 
ெமாழியறிவி� பFறா+ ,ைறேய. 
ெவ&க� ெகா�கிேற�. 
Jலா+கியதF, ம�னிC' 
ஓ)கி ஒ0 ,&5, 
���தா� அதிகமாக��. 
 
தைலதாMCதி, ந&8ட� 
கி.பி.அரவி�த�.  
 
Introduction 
 
���றாத பாட�க� 
 
தன' தாயCதிFகான இ�த ஏ+கCைதC தவிர ேவெற�த ஏ+கCைதG� நா� 
நிராக7+க ேவ�5ம�லவா? இ�த ஏ+க� எ��ட� இ0+கிற'. என+,� 
இ0+கிற'. அ' என' பாதCேதாைல உரO� கடலி� ெவ�மண� ேபா�ற'. அ' 
எ� க�களி�, எ� இரCதCதி� வாMகிற'. என' வாMவி� ஒPெவா0 
ந�பி+ைகயி� பி�னணி+,� அதF,7ய ப7மாணCைத வழ),கிற'. ஒ0நா�, 
எ 'வைத நி=Cதிவி&5 ஜ�ன� வழியாக நா� பாR#ேப� - ஒ0 ரTய 
இைலGதிR காலCைத. - விளா�மிR நபேகாP (நிைனேவ, ேபO)  
 
"'#பா+கி வா/#ப&ட" தன' "சி= ேதச"Cைத வி&5+ கவிஞ� 8ல�ெபயRகிறா�. 
தாயகCதி� "காF=� ெந0#8மா/, வாM�� இ0#8�". "ஊனCத �8க"ேளறிய 
கவிஞனி� உட@� இதய�� காலCதி� "Oழ�" பாைதைய வி&டக�= 
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விலகியி0#பைதேய வி0�8கி�றன -ேதசிய வி5தைல# ேபாரா&ட� ,றிதவறி, 
இல+, மற�', உ0மாறிய காரணCதா�. கட� கட�' மாFறா� ேதசCைத அ�� 
வாM�தா@�, 
 
"விழிநYR# ெப0+,ட�� 
ஆMகட� ேபாR ��C' 
அணி,ைல�' தி0�8� 
கடF8ரவிக�" 
 
ெகா�ட 'ேநச+கடலி�' நிைன� கவிஞனி� மனCைத வி&ெடாழிய ம=+கிற'. 
"'0வ� த#பி வ�த" அவ�, இ#ேபா' "ெவ�ேதா� மி�),�" ேமFகCதிய 
ெசாR+கCதி� "ஊ7� தY�டாத 'இழிசன#' பணிகைள" ேமFெகா�5 கால� கழி+,� 
�கமFற அகதி; சரணாலய� நY)கிய ஏதிலி#பறைவ. தாயகCதி� அவன' 
மைனவிG� மக��; விழிC'ற),� ெதாைல�களி� அவRக� இ0#பி��, அவ� 
க�ட [7யைன அவ� காண ேநர� பி�+,�. பி�ைள சி7C' நிCதிைரயி� �க� 
O0+,�ேபா', "நாவ�' விர&5ெத�=" ெசா�ல அவனா� ��யா'. ",�5� 
,ழிGமான" அவ� பிற�த நா&�� மைனவி" ஊ�0கி உட@0கி" பி�ைளையC 
"த��+,� ேபாRC'" அவ�+காக+ காCதி0#பா�. கவிஞ�+, இனி 
வா/Cத'தா� எ�ன? இனி அவனா� வ Y5 தி0�ப ��Gமா?  
 
���ைர - வ.கீதா, எ].வி.ராஜ'ைர - ெச�ைன, 17.09.1992 
 
கி.பி. அரவி�தனி� கவிைதக� ^�= வைக அ�பவ)கைள உ�ளட+கியைவ: 
யாM#பாணC' அ�பவ)க�; தமிழகCதி� வாM�த இைட+காலC' அ�பவ)க�; 
அகதிவாMவி� பாதி#8க� (ேமF, ஐேரா#பிய அ�பவ)க�). 
 
இ+கவிைதக� வரலாFற�பவ)களி� ேதா/�' எ �தைவ ம&5ம�ல. 
அPவ�பவ)க� அலாதியான ஒ0 கFபைனC திறCதா�, பளி), ேபா�றெதா0 
ெதளிவான ெமாழியா� சீரைம+க#ப&5, ப�ப5Cத#ப&5+ கவிைதகளாக 
வாRCெத5+க#ப&5�ளன.  
 
ேபாராளியி� ேசாR�, அகதியி� மனCதா)க�க� சி�தி+,� மனிதR எவ0+,ேம 
உ�டா,� ஐய#பா5க�, தRமச)கட)க�- இைவ ஒ�ேறாெடா�= பி�னி# 
பிைண�த நிைலைய இ+கவிைதகளி� காணலா�.  
 
கவிைத ெமாழி ெவளி#ப5�ேபா' ச7 ('ந�ப�+,') இல+கியH சாFறி� ஊறிC 
திைளC' இல+கிய உணR�கைள யதாRCதCதி� எதிேர நி=Cதி ைநயா�� 
ெச/G�ேபா'� ச7 ('ேபா...அ)கி0') நயமான ெசாFகைள+ ெகா�5 ஒ0 
கன�லைக# பைடC'+ கா&5�ேபா' ச7- இ#பைட#பாளியி� உணR�� 
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உணRHசிகI� தனிய0வர' உணRHசிக�, அ�பவ)க� எ�ற அளவி� நி�= 
விடா', ,றி#பி&ட வரலாF=+ க&டCதி� ,றி#பி&ட வரலாF= 
நிR#ப�த)கI+,� க&5#ப&5 வா � ஈழ ம+க�, ேபாராளிக�, அகதிக� ஆகிய 
அைனவர' b&5 உணRவாக, b&5 அ�பவமாக, b&5 நிைனவாக 
ப7ணமி+கி�றன.  
 
யாM#பாணCதி� அவR க�டைவ 'கைர�'0,� மனித�', 'ஆ�டபர�பைர'யின7� 
இ=மா#8, கா/கைள நகRCதிC தைலகைள வ YMC'� 'ச'ர)க ஆட�'... அ),�ள 
'ந�பRக�' 
 
வா5� பயிR க�5 
வா5வR �தலி�. 
ப� அள�' 
கcசி வாR#பR 
இைடயி� 
தவி+,� உயிRகைள# 
ப), ைவ#பR 
��வி�. 
 
கவிஞைன ந�பRக� பாR#பாR ஒ0விதமாக; 'வில,கி�றாயா?' என+ ேக&5 
�கCைதC தி0#பி+ ெகா�வR. ஆனா� '�FறCதி� ேவலி'ையG� தைலவாச� 
தா��னா� �&8தைரG� கா�ைகயி� அவனா� எ�ன ெச/ய ��G�? தன' 
இல&சியCைத+ ைகவிட ம=+,� அவ� b=கிறா�:  
 
ெபா�ய�களி� 
கி&�#8� 
விைளயா&ட�ல 
அழா#ப... 
பணய� ைவ+க#ப&5�ளைவ 
ேதசிய நிRண� 
 
கவிஞ� வரலாறறி�தவ�, வரலாFறி� எதிபாராC தி0#ப)கைளயறி�தவ�; 
வரலாFறி� இைழ+க#ப&5�ள 'ேராகH ெசய�கைளG� க�டவ�.  
 
எதி7 மாநில� ஆளவ�தா� - ேதாழ� 
bடேவ வ�' ேசR�தா�.  
 
எ�பைத+ b=� அவ� 'ேதா� ெகா5Cத எ@�8களி� சைம+க#ப&ட 
சி�மாசனC'திF,H சிர� தாMCத ம=Cதவ�. அேதசமய� �ைற தவறிய 'ந�பைன' 
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எHச7+க�� தய)காதவ�: 
 
சயைன& ,#பிைய 
சயைன& தி��� 
ெதா#8� ெகா�யி� 
சயைன& d+,� 
 
ஆழமான ேக�விகைளG� க0C'+கைளG� ��ைவ+,� கவிஞ� இவF=+, 
எளிதான, இதமான பதி�கைள யாரா@� ெபF=விட ��யா' எ�பைதG� 
வலிG=C'கிறா�. ேதசிய வி5தைல# ேபாரா&ட� "ச=+,கி�ற' இல+,/ ,றிG� 
தவறி" எ�= அவ� ேவதைன#ப&டா@� ேபாரா&டCதிFகான ேதைவ, ெதாடR�' 
ேபாராட ேவ��யத� அவசிய� ஆகியவFைற அவ� மற+கவி�ைல: 
 
உ  
ம=C'  
மீள��, மீள�� 
ப�ப5� நில� 
 
ெதாடR�' நைடெப=� ேபாரா&டCதினா� இனிவ0� தைல�ைறகI� 
பாதி+க#ப5� எ�பைத அவ� அறிவா�. ஆயி�� ைகயினி� ஏ�திய ெந0#ைப 
அைண+கவா ��G�? அ' O&ெடா¢#பைதC த5+கவா ��G�? ெந0#8 
 
எ7ய�� ேவ�5� 
ஒளிர�� ேவ�5� 
8யலி�� ஏற�� ேவ�5� 
 
அ' அழி+க�� ேவ�5�; ஆ+க�� ேவ�5�.  
 
ஆனா� ேபாR+களCதிலி0�' ெவளிேயFற#ப&ட ேபாராளியி� ெநcசCதிF, 
அைமதி ஏ'?  
 
அகதி�க� ெபறவா 
உயிR+கைளைய 
நா� இ �ேத�? 
ேதசெம),� 
தY விைதCேத�?  
 
ராஜராஜ� ,திைரயி� ,ள�8களதிR�த தமிழகCதி� "ெசவிலியR ப�8ட� 
ஒCதட�" ெகா5C' ஆOவாச#ப5Cதிய நா&க�, நY)காத உற�க� உ0+ெகா�ட 
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நா&க� கவிஞனி� நிைன�C திைரயி� ேதா�=கி�றன. கவிஞ� இ)கி0�'� 
விைடெபற ேவ��ய க&டாய�. "�க� ெபFறவனாக" தி0�பி வ0வதாக+ bறிH 
ெச�கிறா�... 
 
இCெதா,#பி@�ள பல கவிைதக� தFகால அகதியி�- ஈழC தமிழ7�, 
பால]தYனிய7�, ,R' இனம+களி�-இ0#8 நிைல, வ YடFற வாM�, 
நிறெவறி+கில+கா,� அ�றாட வாM+ைக ஆகியவFறி� பாதி#8களிலி0�' 
பிற�தைவ. க5ைமயான அரசிய� ேபாரா&ட��, ^R+கCதனமான 
, Hச�ைடG�, '#பா+கிH ச�ைடG� 8¡¢�' 8¡¢�' அ@C'# ேபா/, இேலசான 
ந�பி+ைகயிைழய�றி� ெதா)கி+ ெகா�5 ஊசலா5� மனிதCைதC த+கைவC'+ 
ெகா�வதFகாகேவ, தாயகCைத வி&5# பலR நY),கி�றனR. ேதசிய ஆIைமைய 
உ=தி# ப5CதிG� ேதசவி5தைலைய+ ,றி+ேகாளா+கிG� ெதாட)கிய 
ேபாரா&ட)க�, ேதசCைதேய காய#ப5C'� ேபாரா&டமாக மாறிG�ள 
ெகா5ைமைய ஈழCதி� ம&5ம�ல, ேவ= சில ^�றா� உலக நா5களி@� 
காணலா�.  
 
ேதசியC த��7ைம+கான ேபாரா&ட)க� பாைத மாறிH ெச�ைகயி�, 
ேபாரா&டCதிFகாக+ ,ர� ெகா5C'� ைகெகா5C'� உதவிய கைலஞRக�, 
அறிவாளிக� -ஏ� ேபாராளிகளி� சில0� bட - மன� த5மா=கி�றனR; 
ெச/வதறியா' திைக+கி�றனR; ேபாரா&டCைத வழிநடC'� தைலைமைய 
இ�C'ைர+கேவா மாF=# பாைதைய+ கா&டேவா �ைனகி�றனR. விமRசன+ 
,ர�கேளா அட+க#ப5கி�றன. கால� ெச�லH ெச�ல ேபாRவாைட சிCதCைதேய 
மய+கி நிைல,ைலயH ெச/கிற'. எனேவ அவRக� தாயகCைத வி&5 ேவ= 
8கலிட)கைள நா�H ெச�லC தைல#ப5கி�றனR. நம' கவிஞ�� ெச�கிறா� - 
யா0ைடய ெசாR+கCைதG� த&�#பறி#பதFகாக அ�ல.  
 
அவ� ேபா/H ேசR�த இட� உலகி@�ள சாைலக� ம&5ம�லா' "=க� 
வா/+கா�க�, நிலCத� நYேராைடக�, பாதாளH Oர)க�" ஆகியைவG� bட ேபா/H 
ேச0� இட�. அ), 
 
வ�' வ�' 
ேசRகி�றன பாR 
அ=Cெத5Cத 
ஈர� ,ைலக� 
'�'�+,� 
இதய)க� 
உ0வி எ5+க#ப&ட 
நா� நர�8க�  
பதமான 
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�க)க�.... 
 
ேமF, ஐேரா#பிய நா5கI+,�, வட அம7+கா, கனடா ேபா�ற நா5கI+,� 
அகதிகளாகH ெச�@� உலக ம+க�- ப #8 நிறCதவேரா, மcச� நிறC தவேரா, 
க=#பினCதவேரா, யாராக இ0�தா@� ச7- அவRக� எ�லா0ேம 'க=#பRக�தா�'. 
'ெவ�ைளயர�லாதவRக�தா�'. அ), "ஊ7னி� தY�டாத 'இழிசன' பணிகைள 
ஆலா/# பற�' தைலகளி� Oம�தா@� அ'�� bட நிர�தரமாக அைமவதி�ைல. 
அகதிக� தcச� 8,�'�ள ,றி#பி&ட நா&�� வறிய ப,தியின7� ெவ=#ைபG� 
,ேராதCைதG� எதிRெகா�ள ேவ��G�ள'. அ+ ,றி#பி&ட நா&�@�ள 
நிறெவறியRக� அகதிகைள ெவளிேயF=வைதேய இல&சியமாக+ ெகா�கி�றனR. 
அவRக�  
 
தY#பF=� ,ர�களா� 
ெசவிகளி� அைறவR 
"ெவளிேய=..." 
சிைலக� உயிR+,� 
வா��ைன மி�),� 
 
அகதிகI+,C தcசமளிC'�ள ேமF, நா&டரசா)க)க�, ^�றா� உலக 
ம+களி� நிைல க�5 கவைல#ப5வதாக+ bறி+ெகா�ட ேபாதி@�, 
நிறெவறியRகளி� அHO=Cத�கI+,C த+க பதில� ெகா5+கC தய),கி�றன. 
ஏெனனி� ெவ�ைளயR அ�லாதவRகைள# "பிறCதியாரா`கேவ பாR+,� ஒ0 ச^க 
வரலாF= மரபி� வ�தைவதாேன அைவG�? இனெவறி தன' ேகாைர# பFகைள+ 
கா&டாத சாதாரண நா&களி@� bட ெவ�ைளயா¢� 'dைன+ க�க�' 
இகMHசிைய+ ெகா&5�. தம' 'நிழ@� ,=கி+ கைரய' அகதிக� தம+,�ேளேய 
O0)கி+ெகா�வR. அ�ல' கவிஞைன# ேபா� சவா� விட�� ெச/வR:  
 
"சாதிய ெவ+ைகயி@� 
ேவகாத உயிR 
நிறெவ+ைகயிலா ேவ,�?" 
 
எCதைகய வாM+ைக அ'? அ), 
 
மனித� சி=ைமGற 
[Cதிர)க� அHO=Cத 
இய�திர)க� கா� ெகா�I�.  
 
கவிஞனி� அ�நியமாத� இ), ெகாgரமான பா¢மாண)கைள# ெப=கிற'. 
அவேனா ஒ0 ஏதிலி. அ'�� 'க=#பி@� மாF=+ ,ைற�தவ�' இவ�+,# 
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பா@ணR� ஒ0 ேகடா? இய�d+க� அவைனH சீ��#பாR+கி�றன. எ�ன 
ெகா5ைம! 
 
,�பி b +கழ 
ெகா�ைட 
d�+க ததா�! 
இ' 
எதFக கி�ற' 
இட� வல� 
ெதா¢யாத இடCதி�. 
 
சாதிCதிமிேரா5 வளR�த யாM#பாணC தமிழR சிலR ^�றா� உலக ம+களி� 
மா�டC'வேம ம=+க#ப5� இ�த நா5களி@� bட க=#பின ம+கைளC 
த)களி�� இழிவாக# பாR#ப'� நட+கிற':  
 
,=+,+ க&5� 
நாR+ கடக�� 
Oம�ேதாெர�லா� 
இழி�தவரானா� 
எ�னவR அக)க� 
தரமி),� அள+,� 
க=#பிைன இக �  
 
8ல� ெபயR�' வாMேவா0+, ேவ= சில சி+க�கI� ேதா�=கி�றன. தாயக� 
பFறிய நிைன�க� ஒ08ற� அவRகைள வா&� வைத+,�. மFேறாR 8றேமா 
எதிலிகI+ேக உ7ய நிHசயமFற நிைல அவRகள' நிைன�கைளG� bட 
ெகா�றழி+க+ b�யதாக மாறி அவRகைளC '�8=C'�.  
 
எ�றாவ' ஒ0நா� தாயக� தி0�பலா� எ�ற ந�பி+ைகைய+ ,ைல+,� 
ெச/திக� தாயகCதிலி0�' வ�', அவRகள' ெசவிகைளC தY�5�. அ), ��ேவ 
க�i+,C ெதா¢யாத ஒ0 ேபாரா&டCதிFகாக இைளஞRக� ம�வ'� ெப�கI� 
வேயாதிகRகI� பிண)காC'# பிண)காC'H ேசாR�=வ'�தா� அ�றாட 
நிகM�க�.  
 
வரலா=, நிைன�, அ�றாட வாM� இவFறி� சி+,�5 மன),�=பவேர 
இ�ைறய அகதிக�. வரலாFறி� இய+கCதி� ந�பி+ைக ெகா�5�ளவைர# பாRC' 
ச)கட)க� நிைற�த அ�றாட வாM� ஏளன# 8�னைக வ YO�. தம' நிைலைய 
மற+க �ைனபவைர# பாழா/# ேபான நிைன� வ�' சcசல� ெகா�ள ைவ+,�.  
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ஏ+க# ெப0^HOட� கட�தகால நிைன�களி� த� சி�தைனைய# படர ைவ+க 
�ய�பவRகைள வரலாFறி� வலிய கர� உO#பி எ #பி வி5�. தாயகCதி� 
ப�பா5� இல+கிய��, ஏ� அத� வரலா=� bட, அகதி மனCதிF, ஆ=த� 
த�' அதைனC ேதFற+b�ய ச+திைய இழ�' வி5கி�றன. ேவர=�த 
வாM+ைகைய வாMபவRக� எைத ஆ=தலாக+ ெகா�வ'? பயண)க� ���த 
பிற,� இைள#பாற ��யாம� ேபானா�? "பறைவக� எ), ெச�@�, கைடசி 
வானCதிF,# பி�?" - பால]தYனிய+ கவிஞR மj^+ தாRவ Yஷி� இ+ேக�வி 
உலகெம),� சிதறி+ கிட+,� அகதிகளி� உத5களி� உைற�' ேபா/ வி&ட 
ேக�விதா�.  
 
இ�த ந�பி+ைக வற&சிைய+ கட�' ெச�@� இைடயறாத �யFசிைய 
அரவி�தனிட� காணலா�. தாயகCதி� மீ'�ள அவர' தணியாத ேவ&ைகைய, 
தFெசயலாக+ கவிஞ� மீ' வி � நிலெவாளி த&�ெய #8கிற'. அ' ேவ=பல 
நிலா+ கால)கைள அவ�+, நிைன�ப5C'கிற'. "நிலவி� ,=+கா/" எ&ட5+, 
மாளிைககI� இரா&சத இய�திர)கI� நி�= நிலவி� ேதாைபைய அபகா¢Cத 
ேபாதி@� கவி மன� கFபைனயி� இலயி+கி�ற'. ',0திப&5 ,ழி+,� ஒ5),� 
'யRவா/# ப5��ன�' ெத�ப&ட தாயகC' நிலெவாளிைய+ கவிைதயாக 
மாF=கிறா� அகதி+ கவிஞ�. கFபனா உலகி� கண ேநரேம சcசா¢+கிறா�. 
ஆனா� அ'ேவ அவ�+,C ெத�d&ட# ேபா'மான':  
 
நிலவா� 
நிலெவாளியி� நYரா� 
நY0+,� ஒளி�தா� 
வாைல# ப0வCதாR 
இள�ேதக� ெதா&டா� 
 
அ+காலCதி� கவிஞைன தன' ஒளியி� 'ேதா/�த' அ�நில�, நிைன�H 
சி�னமாக�� நாைளய உலகிF, ஒளிl&ட+ b�யதாக�� 
உ0வக#ப5Cத#ப5கிற'.  
 
உயி0+,  
பா� சி�' 
அ)கி0 
நா� வர..... 
 
எ�= நில�+, விைட ெகா5Cத�#8கிறா� கவிஞ�.  
 
அரவி�தனி� கவிைதக� ��� ெபறாதைவ. அவR தன+,� நடCதி வ0� 
உைரயாட�கேள இ), கவிைதகளாக வ�வ) ெகா�5�ளன. 8ல� ெபயR�' 
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வாMேவாR கட�தகால ந�பி+ைககI+,� தFகால மனHேசாR�+,மிைடேய ஒ0 
சம�பா&ைட உ0வா+க வி0�8வR. நிைன�கைள+ ெகா�ேறா, தFகால 
எதிRபாR#8கைளC தவிRCேதா, மிைக ந�பி+ைககைள உ0வா+கிேயா இ�தH 
சம�பா&ைட உ0வா+க ��யா'. அகதிக� நா�ழ�தவRக�; நா�ழ�த காரணCதா� 
த�ைமேய இழ�தவRக�. அவRக� ெபயR மாறி, உ0மாறிCதா� வாழ 
ேவ��G�ள'. பால]தYனிய அறிஞR எ&வR& ச/' b=கிறாR: நா5 வி&5 நா5 
ெச�= வாMபவர' வாM+ைக, ெபயRக� [&ட#படாத 8ைக#பட)களாக உைற�' 
ேபானைவ. இ�த# 8ைக#பட)களி� கா&சியளி+,� பி�ப)கI+,# ெபயா¢�ைல. 
அவFறா� ேபச ��யா'. அவFைற# பFறி எைதG� விவா¢C'+ bற ��யா'. 
ஆனா� கா�ேபாR மனCைத அைவ சலன#ப5C'� - O��யி +,�. 
ெதாைல�'ேபான தாயக)கைள நிைன�ப5C'�.  
 
அ#ப� நிைன�ப5Cத#ப&ட தாயகCதி� ெபா0&5C தா� அரவி�த� [¡¢யனிட� 
ம�றா5கிறாR,  
 
உ� சின� தணி! 
ெவ)கதிRகைள 
O0+கி+ ெகா�! 
கட� நYR 
உறிcசி 
காRேமக� 
பைடC' 
மைழ+கர)களா� 
நYரா&5, 
ெசழி#d&5, 
d+கI� ெத�ற@� 
�Cதமிட. 
 
வ.கீதா, எ].வி.ராஜ'ைர 
 
ெச�ைன 
17.09.1992 
 
�க� ெகா� 
 
1.  
 
இ0� பா/ O0�கி�ற' 
ேவெற)ேகா வி7வதFகா/. 
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ந)bர� m+,கி�ற' 
இராமா�ஜ� க#ப�. 
 
இ�ன�� அைணயாம� 
இராேம]வர� விள+,. 
 
ஆழி+,மர�� நY�திய 
பா+, நY7ைண 
 
ெசாFப+ கட�தா� 
அ#பா� வி¡¢G� 
மகா ச�Cதிரமா/ 
விழிநYR ெப0+,ட��.... 
 
ஆMகட� ேபாR ��C' 
அணி ,ைல�' தி0�8� 
கடF8ரவிக�.  
 
கண+,� காய�� 
கைரயினி� ெதா¢Gேமா? 
 
நா�மா/ வைல வ Yசிய 
கடலிட� ஏ'? 
கைலக�தா� எ)ேக? 
 
எனத0� ேதாழR 
ஏேலேலா பாடகைர 
உ&ெகா�ட கட�. 
 
அேட/ ைம+க�.... 
எைதெய�லா� நா�.... 
 
க5கி� கார� நY. 
8ர�ெட � அைலகளி� 
எF=�i� நYRCதிவைலக�  
 
காF= காவி வ0�. 
க�க� கா¢+,� 
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அ ' வி5ேவேனா?  
 
[¡¢ய� எ ��னா� 
கைர கட�தாயிF= 
ேநச+ கட� தா�ட.... 
 
காF=� கட@மா/ 
ெதா5Cத ேபா¡¢� 
அழி�' ேபான கைரG�, 
அழி�த கைரேம� 
ச�+, மரC ேதா#8� 
ேகா&ேடாவியெமன 
ம)கிC ெதாைல�=�. 
 
எ�ைனH [ழ��  
நYல� மிcO�.  
 
 
2. 
 
கன�க� ெமா&டவி � 
பயமறியா# ப0வ�. 
 
�கி� பFைற+ கா&5+,� 
பி�னில� 8ைத�தி0+,�. 
 
அழி�த கைர ேமேல 
க�ளC ேதாணியாேல 
��னெமா0 ேபாதி� நா�. 
அைலகளி� எ+களி#8� 
காFறி� ேபHெசாலி#8� 
ஈர மணF சிலிR#பி� 
ஊத� ெவடெட#8�, 
ச�+க� ேதா#பைசவி� 
க0நிழ� எHச7#8�, 
க0)கF OவR ஒ'+கா� 
பவனி வ0� ராஜராஜ� 
,திைர+ ,ள�பதிR��.... 
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நா� அ#ேபா' அறி�ேதனா  
இற)கிய' கைரய�ல 
மா�ட# ேபராழிெய�=. 
 
அHச� தவிெர�= 
உHசி �கR�'�, 
 
ெசவிலியR ப�8ட� 
ஒCதட� த�'� 
 
ெந/த� ம0த� 
,றிcசி ��ைல 
நில)க� ேதா=� 
எ��ட� நY)க�. 
 
பாைல நிலCதிF,� 
நYR வாR+,� கன�க�.  
 
மன)களி� Oர+,� 
Oைன நYR ஊF=க�. 
 
ெநcசினி� நYRைம 
மி,�தனாேலா 
நYR வFறி# ேபாயின 
காவி¡¢, ைவைக, பாலா=.... 
 
 
3 
 
பசியாறா ெவறிGட� 
கட�, 
ெமளன இ0&டாழ� 
ஆR#பா¢#பி� அ�),�.  
 
எ�ைனG� அைழ+கி�றதா?  
 
வாலிப �=+கினி� 
மித#8=� ெவ� நைரயா/ 
nைர ெபா),� அைலக�.  
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அைல எ),� கைரேய=�, 
ம�தைனG� ெம�@�. 
 
கட�வா/ ெகா�I�ட 
நில� ேபாலா,ேமா 
'#பா+கி வா/#ப&ட 
எ� சி= ேதச�. 
 
வ Y¡¢ய விைதக� 
இரCதC'� அமி �, 
பதRக� மித+,�. 
 
சி= ேபாக�, ெப0� ேபாக� 
எ�லா�� ெபா/Cத'ேவா....? 
 
அகதி �க� ெபறவா 
உயிR+ கைளைய 
நா� இழ�ேத�? 
ேதசெம),� 
தY விைதCேத�? 
 
'றவற� ெகா�ட'�  
க5�தவ� 8¡¢�த'� 
வர� பல ெபFற'� 
வ Yர�� களCேத வி&5 
ெவ=)ைகேயா5 இல)ைக 8,� 
இராவேண]வரனாகவா?  
 
சிற,கைள+ bட 
காவிH ெச�ல மா&டாம�... 
சரணாலய� நY),� 
ஏதிலி# பறைவ.  
 
 
4. 
 
ஒளி+ கதி7� [ேடFறி 
[7ய� எ கி�றா�. 
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நY�5� ேகாணிG�  
ப�G� எ� நிழ�.... 
 
^Cத' ேகாணெல�றா� 
பி�னா� பிற�தைவG�.... 
 
இ0+ைகG� அத&5கிற'. 
 
"எ�ன 8ல�8கி�றா/ 
நாடFறவ� ேபால.... 
அகதி �க� உ�ளேத 
அ#8ற� எ�ன? 
 
நY)க� ைகGயRCதி 
�கமழிCத மனிதைர 
நிைன��ேடா?  
 
இ�த இ0+ைககளி�தா� 
எCதைன ஆயிர� 
'யR ெகா�ட தி&ட 
எ�8C ேதா� மனிதRக�.  
 
மர இ0+ைககைள 
பிளா]�+கா/ மாFறியேத 
அவR உ,Cத க�ண YRதா�! 
 
அைலயி� OழFசிைய 
எ�ென�ேப� 
அவRக� வ�திற)கிய 
கைர இ0�' நY. 
ேவ�+ைகயாக இ�ைல. 
 
கவனCதி� ெகா� 
உ� ச�ததிையG�  
ேக5 [ � 
நாதியFறவரா/.... 
நாடFறவரா/... 
அ#ேபா' 8ல�8...." 
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இ0#8 ெகா�ள 
மன� ம=+,� 
கா)ேகச� 'ைற ேநா+,� 
க#பலி� அணிய�. 
 
ஆ8Cதிர� கைரேயறிய 
மணிப�லவ� தY��  
மைறகி�ற'. 
 
வி7�த வானCதி� 
ெவ� �கி�க� 
இைண�'� கைல�'� 
உ0+ெகா�ளC தவிC'�,  
 
எ� �க� ேபால.... 
 
 
5.  
 
நா� எைதெய�லா� 
உ)களி� ெதாFற ைவCேத�? 
 
நY)க� எவFைறெய�லா� 
எ5C'+ ெகா�oR? 
 
நா� அறிேய�. 
 
ஆனா� நா� கனி�ேத� 
உ)க� ேதாளைணவா� 
ெவ�பலாகாம�. 
 
ேவR ஏ� அ=�த'? 
 
அCேதச� எ�ைன 
உயிR#பி+க&5�. 
 
எ�ைனC த�I)க� 
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த�ள ��யாதைவ 
எ�லாவFைறGேம 
உைரC'# பா0)க� 
நி=C'+ ெகா�I)க�. 
 
நி=ைவ# ப�க� 
உ)க� ைககளி�. 
 
காவி7# ப5ைகயி@� 
ைவைக+ கைர ெந5கி@� 
கா¢ச� ம� கா&�@�  
எ��ட� அைலைகயி� 
எைத நYR விைதCதYR? 
 
ப0Cதி ெவ�Cதா� 
தறியினி� ெந/யலா�, 
க0�8 விைள�தா� 
ஆைலயி� பிழியலா�, 
க�8 பயிரானா� 
bM கா/Hசி+ ,�+கலா�, 
b&5 நிைனவினி� 
பயிராகி வளR�தைவ 
ஆறாC 'யெர�றா�.... 
க0C'க� பFறி+ ெகா�I� 
 
ச�ேதக� ெகா�ளFக 
கFகளி� உரசலி� 
தY#ெபாறி ெதறி+,�. 
பாைற இ5+கி@� 
நYRைம கசிG�.  
 
ெசாR+க dமிG� 
கன�C ேதச�� 
எ),ேம இ�ைல.  
 
இரCத�� சைதGமா/Cதா� 
பாைதக� வி¡¢G� 
எ� ேதச� ேபால 
ெவ�' தணியா+ காடாக.... 
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நYலமைலC ெதாடா¢னி�=� 
ராமR அைண ேம&�லி0�'� 
எ&�H ெச�லா# 
பாடமாக.... 
 
இ�=ேபா/ நாைள வ0�. 
உயிR#ேப� 
உ)களிைட இ0#ேப�.  
 
ைகக� ெகா�ளா 
கைலH ெச�வ)க� காவிG�  
ெநcO �&ட 
அ�8தைன நிைறC'� 
 
ேநச+ கட� நா� 
வ0ேவ�-  
�க� ெபFறவனாக 
 
1988 பா+, நY7ைண 
  
 
���றாத பாட�க� 
 
காF=� ெந0#8மா/ 
வாM�� இற#8�. 
 
கைர�'0,� மனித�. 
 
உயிRC 'ளிகளா/C 
ேத)கிய ெவ�ள�. 
 
க�தக# dமியி� 
ெவ+ைகயி� வ YHச� 
 
காF= Oழ�கி�ற' 
ச0,க� பற+கி�றன 
சரசரCத இைரHச@� 
கFபகC த0+கI� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



�றிப&5 வ YMகி�றன.  
 
பாRைவ# 8ல�களி� 
8 தி#படல�.  
 
ச=+,கி�ற' இல+, 
,றிG� தவறி.... 
 
யார)ேக...? 
ஏனி�த �கHOழி#8?  
 
Oைரைய விைதCதா� 
அவைரயா விைளG�?  
 
அ+கினி+ ,cெசா�ைற 
ஆ)ேகாR கா&�ைட# 
ெபா�தி��....' 
ைவCத' யாR?  
 
மற�' விடலா�தா� 
இலகான'தா� 
ஆனா� நட#ப'ேவா 
அ=வைட. 
 
வாRCைதகளி�  
தY ஊறி# 
பாட�கI� எ¡¢கி�றன. 
 
ேச=படா கர)க� எ'? 
பதRகளி�லா விைளHச� ஏ'? 
 
ெந0#ேப நY 
வளR! 
ெகா �' வி&ெடா¢. 
 
'ைடC'# ெபாO+, 
பாரHOைமகைள 
பாவ ^&ைடகைள. 
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இ�தா 
உயி0� சைதG� 
வ@விழ�' விடாேத 
 
பF= 
^�ெட  
ஈரலி#8, நYRைம 
அைனCதி@� தா�. 
 
ப�Cதிர)க� ெபாO+, 
 
சீறிH சின�' 
க),க� விசி= 
 
ஓளிR.... 
 
வச�த 0'ெவன 
ேதச� வன#8ற.... 
 
  
 
 
ஆ�ட பர�பைர  
 
1. 
 
கதவைட#8  
அ¡¢தார� dசிய  
ஆ�ைடக� 
ஆ�5� ேமைட 
 
எ�த+ bCதானா@� 
இராஜபாR& ேவட�! 
 
வா5� பயிR க�5 
வா5வR �தலி�. 
 
ப� அள�' 
கcசி வாR#பR 
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இைடயி�. 
 
தவி+,� உயிRகைள# 
ப), ைவ#பR 
��வி�. 
 
ேதா� ெகா5Cத  
எ@�8களி� 
சைம#பR 
சி�மாசன�. 
 
^ைல+ கFக� 
ெபயR�'திர 
'#பா+கிக� 
தா),� கவச�. 
 
சாரள� க&� 
கFக� Oம�' 
எ #பிய ேகா8ர�. 
 
ந�திக� மைற+,�  
பிரகார ெவளியி� 
நா�.  
 
எ�னி� எ)கi� 
இரCத விளாRக�. 
 
^ைள# ெபாறியி� 
அைறக� கன+,�.  
 
 
2. 
 
கFகளா� அ5+கிய 
ேவலி+,� கால�. 
 
வி�யலி� பைன ஏறி 
ெவயிலி� ம� ெகாCதி 
அ�தியி� வைலவ Yசி 
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ஒ5),வR மனிதR. 
 
சா&ைடக� 
பிர�8க� 
உலாவ0� ெத0வி�. 
சாதி+காக ஒ'+கிய 
,�நYR ேத� 
O5மண� ெவளியி� 
அ�ைனயR நட#பR. 
 
nகCத� திமிறி 
நிமிRபவR மா�வR 
ஒ#பா¡¢C தாலா&�� 
மீள�� வாMவR. 
 
அ�மா... அ#பா! 
நY பிைச�த ேசாFறி� 
க�ணYR+ கா¢#8. 
 
ெந0#8+ கவளCைத 
ஏன�மா ஊ&�னா/? 
 
ெதாைல�த வ Yர)க� 
வ�டலா/# ப�G�. 
 
ெத�ன)கீF= 
விசி=� ெத�றலி� 
ஒளி+கசி�த நிழ� 
ஆ5�....பா5�. 
 
உதி0� d+களி� 
வ�ண)க� கழ�= 
பா¡¢+,� நYல�. 
 
�0ைக+ கFகளி� 
கட� நYR எகி=�. 
என' ஊ¡¢�.... 
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3. 
 
க=Cத பன)bட� 
மரவ�ளிC ேதா&ட� 
'�பிக� ¡£)கா¢+,� 
dவரO நிழ�. 
 
சாம+,0விகI� 
m+க� ெகா�I� 
எ� ேபHO� விழி#8� 
ெச�பரCத� dHசி¡¢#8�. 
 
ச'ர)க ஆடலி� 
கா/கைள நகRCத 
ெவ&5�டைவ 
தைலக�.  
 
OFறிH Oழ�றா� 
தைலகைள+ ெகா/'� 
வாைக மலெரன 
மாRபினி� [�G� 
ஆற அமR�' 
திைரதைன வில+க 
வ��G� மா5� 
O#பFைற ெகா�ைல+,�.  
 
க�க� bO� 
பக&5H ெசPவ�ண� 
மி�),� பFகளி� 
காயாத இரCத�. 
8'#8ழாவி� 
பைழய க� 
 
மீ�5� ம=�ைற 
ஆ�ட பர�பைர. 
 
ெமா&5க� க0கி 
இைலகI� நசி�' 
ப�ம+ ,ைழயலா/ 
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கன�. 
 
��5ெகா5Cத 
ேதா� வில+கி 
 
தனிய0 ச0ெகன 
அைலG� ெவளியி@� 
உ�ைன வி¡¢. 
 
உ  
ம=C'  
மீள��, மீள��... 
 
ப�ப5� நில�.  
 
. 
 
 
 
மாைலயி� வி �த பி�  
��னிரா# ெபா ெதா�றி�... 
 
ைமய�ெபா தி� 
ம' அ0�'த� 
உயR,� 
நளின� ெசா&5� 
நாகா¢க�. 
ெநcO+,� த'�8� 
வcசக�, வ�ம�. 
 
வ�சாராய� 
,�யானவR+கான'. 
ேநச)களான 
உற�க� [ � 
ேகாப)க� ெநகிM�' 
ெபா)கிG� வழிG�. 
Oைம ெம�ல இற),�. 
 
பா&5+ க&டலா� 
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க&ட=C' நிமிரலா� 
உ�ளCைத+ ெகா&டலா� 
சிறகி�றி# பற+கலா� 
கனெவ�லா� நிரவலா�. 
 
மட+ெகன ஊCதாம� 
ெதா�ைட எ¡¢Cதா@� 
0சிC' 0சிC'... 
ெம�ெலன ஏறி 
மயிR+கா� சிலிRC' 
நர�8க� நYவி 
தாளCதா� ேகாதி. 
 
'க�ணி� மணிேபால 
உறவா�னா/ 
காFறி@� இனிதாகC 
தாலா&�னா/ 
வி�ணிேல நிலா+கா&�  
ேசாp&�னா/ 
அ�மா தாேய 
ஏனி�த+ ேகால� 
அ�மா....அ�மாெவ�=.."*  
 
சாராயC'� தா ேமா 
ந�மி0�? 
கைலஞேன 
நிழ�கைள எ&� 
நிழ� ஒ'+,+,� 
'ழாவி, 
ெசாFகைள+ bரா+, 
வி�லி� நாேணF=... 
இற)கினா� 
இ�தா Oைவ 
இ��ெமா0 �ற5 
எ5....ெதா5 
பா5. 
 
கCதி¡¢ ெவயிலிேல - 8 தி 
8ைக�ெத � சாைலயிேல 
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தாக� ேமலிட யாR நட�தாR? - கான� 
நY0+ேகா அவரைல�தாR.  
 
எ , 'ணி, ஓ5 எ�றாR - க0வி 
ைகெய5, ேபாெரெய�றாR 
எதி¡¢ மாநில� ஆளவ�தா�-ேதாழ� 
bடேவ ேசR�'� வ�தா�. 
 
த�தனதான த�னா -தன 
த�தனதான த�னா 
த�தன தான த�னா- ேதாழா 
நYGமா bட வ�தா/? 
^ல உபாயCைத விF= வ�தா/. 
 
Oண+ெக&ட நாவி� 
ஊ=காையC தட� 
காரH ச&�னியி� இ&�லிையC ெதா5. 
O�ெளன உைற+க&5� - நY 
மனைச உத=...ஆ5 
நில�� இனி 
சாராயC'� ேதாG�. 
காF=� ப0,� 
d+கI� nக0� 
 
தாள� உைட�தாெல�ன 
கான� பி/�தாெல�ன 
நிர�க� ,ைல�தாெல�ன 
OFற�� ெவறிCதாெல�ன 
ஆ5.... 
கைலஞேன 5 
டடா நY ஆ5 
,திCதா5 
வி��&� ேமா' 
b�....bCதி5... 
 
ேதா�...தகேதா� 
தக தக தகேதா� 
தகேதா� 
தகதகதேதா�, தகேதா� 
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தகேதா�, தகேதா�. 
 
யார)ேக ந�ப� ேபாேல 
ேகா�யா� உ�nைழ�' 
பாெர)க� பைட#ெப0#ைப 
ெபா�#பய� நYR சர�8,வ YR 
தா0�த� க0விெய�லா� 
ெநா�யிெலன ஆைணயி&டாR. 
 
மாRத&5� நியாயவாேன 
அபய+கர� ேக&ேடாR ேமேல 
அக�ட காலா� மிதி+கலாHசா 
பcசசீல�� மற�' ேபாHசா 
கா�தி ைகCத� 'வ+,மாHசா 
ஒ#ப�த)க� அ�ைமH சீ&டா? 
தகேதா� தகேதா� 
தக தக தகேதா� 
தகேதா�....தகேதா� 
ெகாதி எ�ைணC தாழியாேல 
எ¡¢ ெந0#பி� தா� வ YM�-ேதா� 
ேதா�....ேதா�.... 
 
* கைலஞR லo] வ Yரமணியி� பாடெலா�றி� இ0�' ந�றிGட� இPவா¢க� 
எ5Cதாள#ப5கி�றன.  
 
 
ந�றி ெக&ட'க�! 
 
க�களி� 
ேவ&ைட# பFக�. 
காயCைதC தி��� 
ஈ+க�. 
கா�களிைடC ெதா),� 
நிமிரா வா�. 
கால�ைய �க0� 
எ� நா/. 
தா��H ெச�றா� 
,தறி5ேமா? 
எ�னி� 
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பசியாறி5ேமா? 
 
ந�றி ெக&ட' 
நாயா...நானா? 
 
அ�ேசஷ�, பாRேமனிய� 
ேம� சாதியானா� 
ம�யி�, ேதாளி� 
ஏ� 
ைச+கிளி@� ெப&� க&�+ 
காவிH ெச�றி0+கலா�. 
ப'), ,ழிG�I� 
இட� ஒ'+கி இ0+கலா�. 
ஆனா� நY.... 
 
ஊR நா/ 
ெத0 நா/ 
'பற' நா/ 
 
ஐ�8ல�� ஒ5)க 
அ�தகார� [ �. 
'#பா+கிH சனிய�களி� 
ேவ&ைடக� ெதாட),�. 
எPவிழியா/, ெசவியா/ 
உணR நர�பா/... 
நY.... 
 
அ�நிய வாைட Oம�த 
காFைறG� எதிRCதா/. 
இ�திய ெஜனர�களி� 
சி�ம ெசா#பனமானா/. 
இைசயி� O0திெயன 
,ைல#பினி� பி¡¢C' உைரCதா/ 
உயRசாதி நாெய�லா� 
ேசாபாவி�, ,ஷனி� 
ஒ/யாரமா/ ஓ/ெவ5+க 
ம� விறா�டா கிட)ெக5C' 
படைலய�யி� 
காவ� இ0�தா/. 
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இ0�'�தா� எ�ன? 
ைகவிட#ப&டா/. 
 
அ#ப�# பாR+காேத 
க�பியா� இைழCத 
O0+,C தடCதி�� 
உ� ^தாைதயா¢� 
உயி¡¢� யாசி#8, 
நா/களி� ெதா�ைலெயன 
��ன� நா&களி� 
கா&�+ ெகா5Cத'. 
 
உன+, நிைன�C ெதாடR உ�டா? 
 
ஐ�தறி� ஜYவ� 
வாcைசGட� தா�கி�ற' 
பா¢தவி#பி� �ன)க� 
8�களி� வ YHச� 
க�க� Oடா¢ட 
ெசவிமட� '�+கி�ற'. 
அ�ன த�ணி இ�லாம� 
எ#ப� நY....? 
ேசாF=# ப0+ைகGமி�றி 
வி5#ப�லவா 
பாR+க வ�ேத� 
 
ஈன# பிறவியடா நா� 
இ�த எஜமான�+காகவா 
நY....? 
 
^சி ^சி 
^HசிைரC', சிi)கி 
பிறா��, க�வி# 
பி�Cதி C' 
வாைன ேமா#பமிட 
ெதFகி0�' வ0� 
சாவி� இைரHச�. 
நிலCதி� �க� கவிழ 
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நா�. 
^Hசிழ�தி0�த' 
நா/ 
க�களி� 
ேவ&ைட# பFக�..... 
 
ஆக]& 1990, யாM#பாண�  
 
  
 
 
பன)ெகா&ைடக� 
 
ெவளி+கி&டாயிF= 
நி� எ�பாR எவ0மிலR. 
ெச� எ�கி�ற' காF=� 
�கCதில�Cதப�.... 
 
பன)க0+,H சிரா/#பினா� 
கா/HO#ேபான  
ெநcசா),ழி. 
ெநcO+,� சரசர+,� 
பைனமர ெவளி 
 
பன�ேதா#பி� பழ� ெபா=+கி 
[#பி எறி�த பன)ெகா&ைட. 
நிலCத�நYR உறிcசி 
நிமி0� பைன. 
ேவேரா�# பிள+,� 
O�ண+ கFபாைற. 
 
வாM�+,� ஒ�றிC' 
ஓRமCைத விைளவிC' 
கிைளவி&ட நY&சியி� 
பைன ஈ�� வடலிக�. 
 
வடலி வளRCதா இனி 
க� ,�+க# ேபாகி�றYR? 
எC'ைண இள+கார�? 
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ம� உர� அறியா ^டR. 
ஏதறிவாR இவR 
கதிகாைல நகRCதி ந&5  
வள� வைளCத 
பார�பா¢ய� தவிர.... 
 
பைனையCதா� அறியாR 
பைன ேபாலாயி�� 
அதி� பாதியா/ 
பாதியி� பாதியா/ த��� 
எ+,ண),றிG� 
இ�லாமேல இ'க�. 
 
சி)காசன� இ�ைலேய� 
அேசாக ச+கர நாFகாலிெயன 
விலா)கா/, ஓ5காலியா/ 
தைலகா� 8¡¢யாத 
அதிகார# பசியி� 
அ�மணமா/ ஆபாசமா/ 
எ#ப� விைள�தன 
இPவைக# பிறவிக�? 
 
எ�ைனேய எ�னிலி0�' 
'ற+கH ெச/கி�ற' பாR 
எ5#பாR ைக#பி�ைளயா,� 
இவRகளி� சகவாச�. 
 
8'#பாைள+ க�I� 
,0�ைப இளn),� 
காேவாைல உதிரH 
சி¡¢+,� ,0�ேதாைலG�  
பன�பழ� வி )காைல 
பழ� தி�ற காF=� 
nகராத நா��.... 
 
எ�லா�� இ0+க&5� 
நY ேபா/வி5 
தனியனா/ நிFகாேத 
உற��தா� 'ரC'கி�ற' 
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நகராதா� கா� 
மரC'# ேபா/ 
மரC'# ேபா/ 
எதFகா� இ#பி�வா)க� 
நட�த கைள ஆறாம�..... 
 
ைககாலி� �� கீறி 
கசிகி�ற' இரCத� 
ெச�லமா/Cதா�. 
பி�ேன யா0+கா� பழ� சி�'� 
இல�ைத, விளா?  
என+கா/Cதாேன. 
 
கா/+ெகாCதா/ நாG�ணி 
,ைலத�I� ஈHசமர� 
dHO0)கா ெதா&டாHசிi)கி 
எ�லாவFறி@� ��ICதா�. 
��I# பFைற+ கா5தா� 
பன�ேதா#8. 
 
ப&ட பைன சாய+bட 
நாெள5+,�, 
வ&5+,� பHைச+கிளி 
b5க&5�. 
ெச�பக+ bவ@+, 
ைமனRக� பதிலி=+,�. 
அணி� பி�ைள '�ள@+, 
ேகா&டா�க� தாளமி5�. 
 
தாளகதி ம)கி ம)கி 
பன�ேதா#8� எைன நY)கி 
ஏMபைன நிலCதி0�த 
பைன. 
யாR வளRCதாR 
வழிவழியா/? 
பன)ெகா&ைட 
எ�லாமா 
ஊம�களாயி0�? 
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ச+கர)க� எைன+காவி 
ெவளிேநா+கி 
ெவளிேநா+கிC 
த�Iகி�றன 
ஆணிேவR 
பி�னி C'# 
பி�னி C' 
வ YMC'கி�ற' 
8 தி ம�ணி�.... 
 
ெச#ட�பR '90, யாM#பாண� 
  
 
 
ந�ப�+, 
 
 
காய)கைள 
ஒFறியப� 
நY 
சி7Cதி0+கலா�. 
 
சி7Cத 
நா�தா� 
ஏமா�ேத�. 
 
எ�ைனC ைகCத' 
உ�த� 
bR நா. 
'வில,கி�றாயா?' 
 
வழிவி&5 
ஒ')கி 
நட+கி�ேற� 
ஊனC 
த �8கIட�. 
 
�கCைதC 
தி0#பி+ ெகா�டா/ 
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சி¡¢#8 மலராத 
�கCைத 
அைடCதப� 
�ைளCதி0�தன 
ெவ&5# பFக� 
 
இPவழியி� 
வ�தவRக� 
வ0பவRக� 
எவR �கCதி�ைல 
ெவ&5# பFக�.  
 
எ�னி@� பாR 
எ)ேக��  
'0Cதி நிF,�. 
 
உ�னிடCதி� 
ஏேதா 
விகா¡¢C'# ேபா/. 
 
பிளா]�+ d+கைள 
ந&5  
மFறவR ேபா� 
மைற+காத' 
பி�Cதி0+கி�ற' 
என+,�. 
 
d+கைளC 
தைழ+க வி&5 
d+கI� 
பFகIமா/ 
சம� 
ெச/தி0+கலா�. 
 
தைலெய5Cத 
d+கைள ம&5மா 
நசிCதா/? 
உயிR உன+, 
மயிராயிF=. 
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உட�பாடFற 
சம�பா5. 
 
ெபா= 
ப�ைல ந=�பாேத 
சைத# பி�டCைதCதா� 
,�ெட&5� 
உயிRC தலCைதய�ல. 
அதனா�தானா 
,ர�வைளையG� 
ெநா¢Cதா/. 
 
எ�லாR ைகG� 
ச=+கிய' 
இதி�தா� 
உலெக),�. 
உ�னா@� 
���ததா  
இ#ேபா' 
ஒ&5H ெச�களி� 
d+கI�  
ஒ&டாத நிற)கI� 
 
தR+க# d+கI� 
உதிRகி�றன 
நதி 
வFறி# ேபாயிFறா�. 
 
நதி^ல� 
யாR அறி�தாR? 
அத� 
பர#பாழ� 
யாR 8¡¢�தாR? 
யாைன பாRCத 
,0டRதா� 
எ�லா0�. 
 
நYG� 
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நா�� 
மா¢C'# ேபானவ�� 
மர+கலCதி� 
பயணிCத 
நதி.  
 
ேச0மிட� 
கடெல�= 
நா� ேசR�த' 
,ழ�பிய ,&ைட. 
அ' ெதா¢�தாயிF=. 
 
வழிகா&�யா/C 
'#பா+கிக� 
ெவ�ளி �ைள+காத 
இ0&திைசயி�. 
 
மீ�கI� 
உ� பறியி� 
'5#8� 
உ� ைகயி� 
வலிCதப� 
நY.... 
 
நதி ஒ'+கிய 
உயிR ஜYவிக� 
காCதி0+கி�றன. 
உ�த� 
கனவிட� 
கடலிட�தானா 
,ள),&ைடயா 
என.... 
 
ெசா�லாமேல 
ெசா�லலா�தா� 
ஆனா@� பாR 
காலெவளி 
நY� ேகா&�� 
இ�ைல, 
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Oழ�பாைதயி�. 
 
விள+,# பி�+கி�றன 
உ�த� 
சம�பா&�� 
�ர�கI�. 
 
இெத�ன 
�FறCதி� ேவலி? 
தைலவாச� 
தா��G� 
�&8தR? 
ேகா�#8றCதி@� 
நிFக இடமி�றி.... 
 
கா+கா+க� 
ேவ�டாெம�றா� 
ந�லாய0� 
மத� பி�Cத  
�கமாறிக�தாேன, 
ச)கிலியா� 
ெவ&�யவ�தாேன. 
 
ெபா�ய�களி� 
கி&�#8� 
விைளயா&ட�ல 
அழா#ப.... 
பணய� ைவ+க# 
ப&5�ளைவ 
ேதசிய நிRணய�! 
 
அத�லாத 
உ� �க� ஏ'? 
வ�வ� ஏ'? 
ைசபRதானா? 
 
�க வைரயி� 
நY 
எ�த விளி�ைப 

RangaRakes tamilnavarasam.com



எ&�G�ளா/? 
 
உ�ைனேய 
நY 
அறிவா/. 
 
�கC தY&5 
ப5ெம�= 
காேவாைல 
காலி�க&� 
நட+கவி&டவர'�, 
 
ேகா�#8றCதி� 
நிFக ைவC' 
சிர&ைடயி� 
நYR வாRCதவர'�, 
 
மா= �க�தா� 
உனெத�றா� 
 
ந�பேன... 
 
சயைன& ,#பிைய 
சயைன& 
தி���. 
ெதா#8� ெகா�யி@� 
சயைன& 
d+,�.  
  
 
உைறதலா/ 
 
நிழ@� 
,=கி+ கைரG�.  
பாRைவ தாழ 
ெநcO+,� bO�. 
O=#பி@� 
மாF=+ ,ைற�த 
எ�ைன 
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dைன+ க�க� 
உ¡¢+,�. 
எ@�8 மHைச+,�I� 
'ழா��. 
இரCத� 
க=#பா/ இ�ைலேயா...? 
இகMHசி ெகா#பளி+,�. 
 
ஆ#பி7+கா�+, 
ெதFேகதா� நரகமா�. 
நரக ெவ+ைகயி� 
க=CதவRக� 
த)க� வைளயC'� 
nைழவேதாவா�... 
 
நரகCதி� 
வாச� தா�� 
வா]ெகாடகாமா 
பயணிCததனா�தாேன 
,ளிR வலயCதி� 
ெசாR+க� எ �த'.  
 
யா0+, ேவ�5� 
உன' ெசாR+க�? 
த&�# பறி#பதFகா/ 
நா� வரவி�ைல. 
எ)க� ெசாR+கCைத 
த&�# பறிCதவRக�.  
நY)கேள எ�ப'� 
எ#ேபா'� மறேவ�.  
 
நYR உறிcசி 
ம�ணி� ேவR பி�C' 
கனி த0� நிழ� த0� 
மரமாகி, 
விைத பர#பி, 
ேதா#பா,� ��னா� 
ேவர� ம�iட� 
வ YMCத#ப&ேட�. 
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நFகனி ெகாடாத மரெம�ேறா 
உைறபனியி� வ Yச#ப&ேட�. 
,�� ம�ைணG� 
த&� வி&டாயிF=. 
 
ஆணிேவா¢� ஒ&�யவFைற? 
 
சாதிய ெவ+ைகயி@� 
ேவகாத உயிR 
நிறெவ+ைகயிலா ேவ,�? 
அ�நிய� 
எ)ேக, எ#ேபா' 
ேநசி+க#ப&டா�? 
இ0J= ��r= 
ஆ�5க� 
நா)க� 
உ�ைன# ெபா=Cதி0�தேதாேம 
ெகாcச� ெபா=. 
 
நிழ@�  
,=கி+ கைரய 
ெநcO+,� bச 
பனியி� உைற�தி0+கிேற�.... 
 
 
அ+ேடாபR,'90. ெஜRமனி. 
 
 
'0வ)க� மாறி.... 
 
1. 
 
பனி#பாள�� 
உ0,� ேநர� 
மா=� ப0வ�. 
'0வ வட+, 
இனிC 'ல),�. 
பகலி� நY&சி. 
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ஆைடகைள�த 
நிRவாண ெம�ைமக�. 
 
ஓ5ைடCத 
b&5# 8 +க� 
எ)ெக),� d+க� 
வ�ணC'# dHசிக� 
சிறக�+,� 
கைட+க� எறிG� 
,�மாள�தா�. 
 
 
2. 
இ0ளி�� ெத� '0வ� 
ெதFேகதா� எ� ேதச�  
நYல� [M மணிCதிர� 
இரCதின 'வ Yப� 
மாணி+க+ கFகளிலா 
சிவ#8.... 
பாG� க)ைககளி@� 
ைக���� எ�லாள�� 
ெபா0திய ேபாேத 
பறீி&ட இரCத�.  
8Cத� வ�த ேதச� 
ேதசCதி� ஆMமன# ப��க� 
,ேராத)க� தாென�றா� 
8Cதனாவ' சிCதனாவ'.... 
�Cதி bட இரCதCதிேலா 
தி+ெக),� ெதறி+கி�ற' 
இ�ைற+,�. 
 
 
3. 
 
'0வ� த#பி 
வ�த எ�ைன 
அலார� அ�Cெத #8�. 
க�கார �� 
ஓ5 �� ஓ� 
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தாவலி� ஏறி 
'�ளலி� இற)க 
ேம� ^HO வா),� 
�ழ)கா� சி�@C ேதG�. 
 
ஊ¡¢னி� தY�டாத 
'இழிசன#' பணிகைள 
ஆலா/#பற�' 
தைலகளிF Oம+க 
bலிக� ெப0,� 
ெப0ைமG� ேச0� 
சாதியC த�#பி@� 
ஒ0 OF=# ப0+,�. 
 
நா¡¢ �றிய 
க விC 'ைடC' 
கழி�கைள+ ெகா&� 
ேசவக� ெச/ய 
ெவ�ேதா� மி�),� 
^&5+,� வலி+,�. 
ஆ=...இைள#பாெறன 
உட� ேசா0�. 
ப5Cெத �ப இட� ேத� 
க�ணயர 
,ற��+ கிட+,� 
ஊ0� உற�� 
இனசன ப�த�� 
கா�களி� இட=�. 
நாைள நா� வி ),� 
தவைள# பா/Hசலி� 
வார� இ), நாளா,�. 
க�த� எ� வரவி�ைல? 
 
மனித� சி=ைமGற 
[Cதிர)க� அHO=Cத 
இய�திர)க� கா� ெகா�I�. 
 
'0வ)க� எதிெரதிரா/ 
'யர)க� சமா�தரமா/ 
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இனி எ�ன...... 
 
ேம'91, ப7]. 
 
இ0#பிட� ேத�.... 
 
 
நில� எ#ேபா' 
எ � ேபா,�. 
எHசி� ேகா#ைபக� 
விழிகளி� Oழ@�. 
ஆளரவ� அட)கி 
இய�திர�� உற)கி 
மயானமா/ நகர�. 
 
வ�த' ெதாைலவா? 
ெச�வ' ெதாைலவா? 
தா¢#பிடெம�லா� 
இ0#பிடமானா�... 
திைச எ&5� சாைலக� 
பி¡¢G� நYI�. 
ேபா+கிட� ஏ'? 
 
ஆ)கா)கா/ 
எலிவைளக� 
,=+,� ம=+,மா/ 
எ·, அ&ைடக� 
விைர�m0�. 
மனிதைர+ கா�� 
நிற+ ,0டாக. 
 
^&ைட பி¡¢�' 
ெகா&5�5 சித=� 
ெவ)காய)க�. 
உ¡¢C' பி¡¢C' 
ேத�ய' எதைன? 
வியRைவ நாFற� 
க�கைள எ¡¢+,�. 
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,=+,+ க&5� 
நாR+ கடக�� 
Oம�ேதாெர�லா� 
இழி�தவரானா�  
எ�னவR அக)க� 
தரமி),� அள+,� 
க=#பிைன இக �. 
 
காலணிகளி� �க)க� 
நO),� சிைதG� 
அதனா� எ�ன? 
ஐேரா#பிய+ கால�ேறா! 
ேமாதிர+ ைகய�ேறா! 
ேதாCதிர)க� ெசா�ேவா� 
Thanks, Merci, Danke... 
 
கன�க� காயமான 
மனிதைர# ேபால 
இைலகைள உதிRC' 
உ�I+,� உயிRC' 
மர)க� ெவறி+,� 
இ0#பிட� ெதாைலCத 
என+கா/ இர),�. 
 
மலRக� mவிய 
படீ)க� ஒPெவா�றி@� 
bRவா� உயRCதிய 
வ YரைரC தா),� 
பாG� 8ரவிக�. 
ேதச)க� ெவ�றவR 
சிைலயி@� �ைற#8ட�! 
தY#பF=� ,ர�களா� 
ெசவிகளி� அைறவR 
'ெவளிேய=...." 
சிைலக� உயிR+,� 
வா��ைன மி�),� 
தாயக� 'ற�தவேன 
உன+, ஏ' இ0#பிட�?.... 
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இைலGதிRகால� 1991, ப7]. 
  
 
 
தாலா&5�  
த�பா&5� ..... 
 
ெதா&�லி� நY 
ஆடாெய�=� 
தாலா&5# பாடைலேய 
ேகளாெய�=�, 
இரசாயன ெந�யிைனேய 
nகRவாெய�=�, 
க0வைற ேபாலேவ 
நிலவைறG� 
வதிவாெய�=�, 
யாேர�� 
�� எ திH ெச�ற'�ேடா...? 
 
கனேவ... 
எ)க� கனவி� 
உ0ேவ.... 
உ� ெபா�னாR ேமனி 
உைத#8ற�� 
க0வ�5 விழிக� 
ம0��ட��, 
நா)க� 
இ0ைளேயா ெகாணR�ேதா�? 
இ0&�� ெதாட+கெமன�� 
ெதாடRHசி என�� 
நா)கேள இ0+ைகயி� 
யாைர ேநாேவா�? 
யா¡¢டCதி� �ைறயி5ேவா�? 
இ0ளகல நY வளRவா/ 
க�iற), எ� மகேன. 
 
மகேன... 
எ)க� மகிMவி� 
விைளேவ.... 
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�� எ தா ஓவியேம 
க�iற),, க�iற), 
சFேற�� க�iற),. 
க�iற),� ேவைளயிேல, 
நY சி¡¢+க - �க� O0)க 
நா¢ வ�' விர&5ெத�= 
ெசா�லியாற யா0�5? 
க�டறியா ேதசCதி� 
இய�திரC'# பFகI�ேள 
கன�0கி - வாM�0கி 
உ�ன#ப� நானி0+க, 
உ� கா'� பcசைடC' 
த��+,� உைன# ேபாRC' 
ஊ�0கி உயி0கி 
உ� அ�ைன காCதி0#பா� 
நானறிேவ�...எ� மகேன... 
ெம�ல நY க�iற), 
க�iற), க�மணிேய. 
க�மணிேய.... 
எ)க� காத� 
கனிய�ேத.... 
க�iற), க�iற), 
காFறினி� ப��தி0+,� 
கைத ேக&5+ க�iற),... 
�F=#ெபறா 
அcசேலா&டC 
ெதாடR ஒ�றி� 
உ�ன#ப� ைகயினி@� 
ெந0#பி0�த'. 
ைகையG� O&5வி5� 
ெந0#8. 
அைணயா ெந0#8. 
 
எ¡¢ய�� ேவ�5� 
ஒளிர�� ேவ�5� 
8யலி�� ஏற�� ேவ�5�. 
யாரா�தா� ���த'? 
ெந0#ேப�தா 
வ YரRக� எCதைன?  
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வி&��களா/ 
வ YM�தவR எCதைன? 
அைணCதவR எCதைன? 
அைணயாதாR எCதைன? 
எ���I� 8ைதG�ட 
கைதக�தா� எCதைன.... 
 
அcசேலா&ட� ெதாடRகி�ற' 
ெந0#பி��� எ¡¢கிற' 
க�iற), க�iற),. 
 
க�iற), க�மணிேய 
க�iற), க�iற), 
"ஆராேரா ஆ¡¢ரேரா 
ஆR அ�C' நYR அ தYR? 
அ�CதாைரH ெசா�லிய  
ஆ+கிைனக� ெச/' ைவ#ேபா�" 
வழிவழியா/ வா/ெமாழியா/ 
வ0மி�தC தாலா&ைட 
�� ெசா�லிH ெச�ற' யாR? 
ஏ� ெசா�லிH ெச�றனேரா... 
நானறிேய� எ� மகேன. 
க�iற), க�iற), 
க�iற)கா ேநர� வ0�, 
உ� ைகயி@� ெந0#8 வ0� 
க�iற), க�iற),.... 
 
 
ப),னி'91. 
 
 
வைதெமாழி 
 
தா)கி+ ெகா�வ Yேரா 
உயி7� வாைதைய. 
 
காFைற உ�i� 
^HOரவமி�றி 
எதி7வரேவ)கி 
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விழியி� இல+கா5�. 
க�ணிைம# ெபா தி� 
மரண� ெதா),�. 
அதனாெல�ன.... 
அ'  
இ0Cதலி� மகC'வ�. 
 
உ�ளCைதH ெசா�ெலன 
நக+ க�ணிைட 
,�gசிக�.... 
என+,C ெதா¢யாெதன... 
பா@=#8 வி�ெணன வலி+,�. 
மி�மினி# dHசித=�, 
,தி+கா� நர�பி� 
க�தகC தY பF=�. 
m!....இெத�லா� வாைதயா? 
உணR�க� உயிR+,� 
கன�க� வள0�. 
 
இ0�8+ க�பிக� 
�கCதி� ,=+கா/ 
[ � Oவ0� 
பாRைவ �றிG�. 
O�ணா�8 
dHOதிRவி� 
எ�ென�ன சிCதிர)க�. 
இ0ளைடவி��I� 
வ�ணC'# dHசிக�. 
சிறகைச�' சிறகைச�' 
ஊ0� பாடலி� 
எ��யிR+ கான�. 
சிைறெய�ன? வைதெய�ன? 
 
ம��தவRக� பா+கியவா�க�. 
ம�யாதவR 
ஆ�மா கைர�' 
ஆIைம சிைத�' 
ெவ=C', விகா¡¢C' 
உயிR [�பி, உயி¡¢� ேவR [�பி 
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அ�மா....அ�மா.... 
சிைத இ'....வைத இ'.... 
 
�க�றிcசி# ெப0Cதவா¢�  
பாத)களி� ெத�டனி&5 
இைறcசி# ெபFற  
�கCதிைர 
��டCதிF, ெமா&டா+,, 
இதிெல�ன ,mகலி#8 
சவைலயா/ நாமானதFகா? 
 
ஆகா....ஆகா.... 
அகதிக� நாெம�றா.... 
 
. 
 
 
நிலைம 
 
இற)கியாயிF= 
ஆைள அள+கி�றன 
பாRைவக� 
�கம� bறாம�. 
 
ப&டCதி� ெதா)காத 
ப�#ெப�ன? 
8லைம எ�ன? 
 
8'சா... 
நO+, 
�ைளயிேலேய 
கி�ளி எறி.... 
 
ஊ0� நCைத 
ஓ&5+,� 
�ட),�. 
 
ஒ')கி விலக 
க�சிமி&5� 
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அைழ#8க� 
சாCதா�களிடமி0�'.... 
 
இற)கி நட 
தனிைமயாயி��. 
 
 
10.02.92, ப7] 
 
பி7#8 
 
உ��க� 
நிற)களி� பி�ன�. 
 
கா70� ப��. 
 
க0நYல ெநளிவி� 
க0cெச�ைம# dHO. 
 
நYRைம+ கசிவி� 
சா�ப� ெசறி�. 
பாசி# பHைசயி� 
படR�. 
 
கலைவ நிற ெவளிR�. 
 
ஒளிR மcச� 
தYHOடR. 
 
நிழலி5� ஊதா. 
 
இ0� ப�யா 
ஒளியி� 
உயிR#ேப'? 
அழேக'? 
 
 
06.02.1992, பா7] 
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எ� இனிய....+, 
 
எ�ன�மா 
வாRCைத+,� 
வச#படாத உ�ைன 
எ� அ�ைப.... 
 
மா�ட ஆதியி� 
இPவ YR#8 
ெசா�வயமாயி0#பி� 
இPவள� ெமாழியி@ேம� 
காத� ெமாழி தனியாக.... 
 
நY காணா ேதசCதி� 
நா�, 
நா� வரா தாயகCதி� 
நY. 
விழிC'ற),� 
ெதாைல�களி� ேதச)க�. 
 
நY க�ட [¡¢ய�� 
எைன+ காண 
ேநரெம5+,�. 
நம+ேக' ேநரmர� 
ஒளி, ஒலி ேவகெம�லா� 
ஓரமா,� 
அ0க0கா/ 
நா� ெமளனி#பி�.... 
 
எ�ன ,cO... 
 
பைன உயர 
அைலக� எ �. 
அைல, 
உைறபனிC mவலி� 
�றிப&5 �றிப&5 
மீள எ � 
காத� மீ'ர.... 
மீைச அ0�8� 
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விடைல# ைபயனா/ 
'ளிR+,� மர)க� 
வ�ண)கா&� 
மனமாகி சிைன#ப5�. 
சாயாத ெபா ' 
க�த)களி� 
ந� bட� 
க0+கைலG� 
க�ணY7� 
ெப0^Hசி� 
 
த'�பி �&5� 
நYR+ ,ட� 
எ�னடா நY...? 
 
எ� விழி#பி� நY உற)கி 
உ� விழி#பி� நா� உற)கி 
�Cதமி&5 �Cதமி&5 
^HசிைரG� எ+கண�� 
உ� வன#பி�. 
 
பிைண�' ந �� 
கயிFறிர�. 
 
நிழ� நY, 
நா�. 
நிற)களி� நY, 
நா�. 
ஊ� உற+க� நY, 
நா�. 
உ�விைச 
உ�மCத� 
எ�லா� நY, 
நா�. 
 
'வI� நா�.... 
 
இ��� பி�ைய 
இ=+,.... 
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நYG�தா�. 
அழாத�மா 
,cச�ல.... 
நா��தா� 
ெமாழிகI+,� 
வசமாகா 
உ�, 
எ�, 
ந� 
உைறயாத அ ைகக�. 
 
14.3.92, பா7] 
 
ேபா...அ)கி0 
 
தFெசய� 
எனCதா� ெசா�ேவ�. 
 
நிலைவ# பாRCேத� (பாR+கிேற�) 
 
மதிய ெவயிலி� 
ஓேடா� வ�' 
பாடசாைல 
Oவெரா'+கி� 
வா� நிF,� 
தாயி� �க� 
நிலவி�. 
 
க&�ட# 8தா¢ைட 
மீ�ெட � 
கைளGட�.... 
 
சி�ன+ ,ழ�ைத 
கைரெய�லா� பி/Cத 
பால#பமா/, 
�+காலளவினதா/.... 
 
� நிலவா இ#ப�! 
ெபளRணமி+, 
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�� நிலவா�. 
 
ேசா�ய� நியா� 
ெவளிHச வ YHO� 
ம)கலாகி 
ேசாைப இழ�த 
ெவ�ெணாளி. 
 
எ&டா� மா� 
எ� ஜ�னலா@�, 
எ&டமா&டா 
பலவ YனCதி� 
ஒளி+கFைறக�.  
 
நிலவி� ,=+கா/ 
க&�டCைத 
அ5+கி நிமிRC'� 
இரா&சத+ ைக 
இ0�8+ கிேர� 
ஜட�.... 
 
வார இ=திநா� 
மகிMவா/ 
கழிGெம�றா� 
இ�த நிலேவ� 
க�ணி� ப&ட'? 
 
ஐயேகா.... 
நிலவி� கைளGமா 
ெகா�ைள ேபாயிF=? 
^�றா� உலக� ேபா�... 
 
இ�த+ கைள இழ�த 
நில� 
எதிெல�லா� 
ெத�ப5ேமா 
வ0)கிழைம � '�.... 
 
எ�த� ஊ¡¢னி@� 
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ெத�ப5ேம 
இ�நில� 
எ�னழ,.... 
 
ெபளRணமிக� 
,0திப&5 
,ழி+,� ஒ5),� 
'யR வா/#ப5��ன�. 
 
பன)கா&�ைட 
ஊ� உரசிG� 
ெத�ன)கீFறிைட 
வ +கி ஒ கிG� 
எ�ைனC ேதா/Cதி5ேம 
அ�நில�. 
 
நிலவா� 
நிலெவாளியி� நYரா�, 
நY0+,� ஒளி�தா� 
வாைல# ப0வCதாR 
இள�ேதக� ெதா&டா�, 
ெதா5மி�ப உணRவா�, 
வாயா�, 
வா/+,=�பா�, 
ெசா�லாடா ெமளனி#பி� 
இதMகைட சி¡¢#பா�, 
கைட+க� எறி�தா�, 
க�i+,� நிழலா�, 
நிலவி� ந� நிழலா�, 
நYயா�, நானா�.... 
 
ஆ�ய ஆ&டெம�லா� 
ேபாயிFற=�த 
ஆ�+ காF= 
ப&டமாகி.... 
 
ஆனா@� பாR 
அைலக�தா� ேபாயிF=... 
ேபாகேவ மா&டாதா�. 
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'நிலவினி� ேபசலா�'*  
எ�� 
பாசா),Cதன� 
நா�வRண மன� 
'0வ+ ேகா�+,� 
காவி வ�த ,ண�. 
 
தாயகCைத# 8ற+கணிCத 
எ� ேதச மா�தரா 
உ�ைன 
ஏெற5C'# பாR#பாR? 
மதியாதாR வாச� மிதியாேத. 
எ�ைன# பாRCதாயா 
நி�லாேத 
8ற#ப&5 வி5 
எ&�# ேபா.  
பாFகடலி� 
ப�ளி ெகா�5 
அ�த� ெமா�5�, 
மைலேம� ஏறி 
ம�லிைக# d+ெகா/'� 
ஆ�H ெச�லாம� 
ஓ�#ேபா.... 
 
,�5� ,ழிGமா/ 
ேதச�. 
இ0ளி� ஆIைக. 
த&5C த5மாறி 
தவி+,� தா/ 
கா� தட+கி, 
கா� தட� தவறி 
ஆ� மாறா&ட�. 
,றி 'ல)க 
ஒளிவ YO. 
உயி0+,# 
பா� சி�'. 
அ)கி0.... 
நா� வர.... 
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ேகாைடகால�, 1991 - ப7] 
 
* ஈழCதி� ^Cத சி=கைதயாளR எ�.ேக.ர,நாத� அவRகளி� சாதி# பிரHைனைய 
உ�ளட+கமா/ ெகா�ட 'நிலவினி� ேபசலா�' எ�� சி= கைதC தைல#8 இ)ேக 
நிைன� ெகா�ள#ப5கி�ற'.  
 
 
ஞாயி=� நா��! 
 
1 
 
விழி#8. 
 
விைறCதி0�த' 
தினெவ5Cத 
பா�,றி. 
 
,�பி b +கழ 
ெகா�ைட 
d�+க ததா�! 
இ' 
எதFக கி�ற' 
இட�வல� 
ெதா¢யா இடCதி�? 
 
கா� இைற+,� 
நைமHச� 
 
m+க+ கிற+க�� 
ெசாறி�த Oக�மா/ 
ச#8+ ெகா&ட 
நைமHச�ேபா/ 
எ¡¢�த' 
ெசாறி�த8�. 
 
எ�ன வ YHச� 
கறி+, வத+கிய 
ெவ)காய� 
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ெசா+], ேகாமண� 
,O. 
,ைழC' வ0� 
காF=�. 
தா)கா'  
காO தி��� 
கைளயி�  
அ +, ந��� 
இய�திரCதிட� 
ெகா5Cதாக ேவ�5� 
உ5'ணி, 
ேபாRைவ, 
இ�த அைற.... 
 
எ� ெச/யலா� 
உட�ைப 
மனைச.... 
 
8திய' �ைள+க 
பைழயைத+ கழF=� 
பா�8 
அ�ேய� என+,�. 
 
ஏவா� 
ஏ� ஏமா�தா� 
ஏேத� ேதா&டCதி� 
இ�த# பா�பிட�*  
அ�ல' ேபானா� 
ஆைடG� இ�லாம� 
பா�,றி அ +,=� 
ெதா�ைலG� இ�லாம� 
ஆகா....ஆகா.... 
'கன�லக சcசா¡¢ேய 
எ �திரடா...' 
,��யி� O&ட' 
ெவயி�. 
 
 
2 
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தாMபணிேவா�. 
 
ஞாயி= ேபாFறிG� 
ெபா)க� பைடC'� 
வாMC'� வழ+கCதா� 
 
[¡¢ய ஆ&சியி� 
அமR+கள�. 
 
கா�'� ேதக�  
அ�மியி� 
மிளகா/ அைரCத 
ைகயா/.... 
 
வியRைவ அ¡¢ய�ட� 
8 +கCதி� மன�. 
 
[¡¢ய+ைக 
'ழாவலா இ'? 
காைலயி� 
காFைறG� 
'ரCதி வி&5 
அ#ப#பா... 
 
[Rயா...! 
ஏனடா இHசின�. 
 
உ� உதிரCேத 
உதிCெத �த 
8வி# ைபய� 
த=தைலயா/H 
OF=கிறானா? 
 
அ�டெவளிதனி� 
நYG� 
உ� ,5�ப�� 
வ YHசிய 
'ைண+ேகா�க� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



எF=�5 ேபாயிFறா 
பா�வ Yதி+க#பா@�? 
 
அ#ப�யானா� 
இ#8வி உலா 
நா� ஒ0வ� 
எ� இ0#8 
சாCதிய�தானா? 
 
எ�னிட� ெசா�  
நா�� ெந0#ப� 
ெந0#பி� 
நிற� ,ண�  
அறி�தவ� 
அைணயாதவ� 
உ�ைன# ேபா�... 
 
நாேன ெசா�லிவிடவா...? 
 
 
3 
 
நYG� 
அறி�தி0#பா/ 
சாைலகெள�லா� 
ேராமா8¡¢+ெக�=. 
 
அத� 
��ெகா� 
ெச)ேகா�க� 
நாளாயிF= 
இட�மாறி. 
 
ஆ=க� 
வா/+கா�க� 
நிலCத� நYேராைடக� 
பாதாளH Oர)க)க� 
எ�லா�� 
தி0#ப#ப&டாயிF= 
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வட அCதிலா�தி+ 
கைரகI+,+ 
கைர ெதா&ட 
ேதச)கI+,. 
 
வ�' வ�' 
ேசRகி�றன பாR.  
அ=Cெத5Cத 
ஈர� ,ைலக�, 
'�'�+,� 
இதய)க�, 
உ0வி எ5+க#ப&ட 
நா�, நர�8க�, 
பதனமான 
�க)க�.  
கனிமH சC'� 
எ�ெண/+ ெகா #8� 
ஊறின ேதற� 
0சி எ�ற 0சி. 
 
ெசா¢C'+  
கழிHசைத+ 
ெகா&டவா 
இடமி�ைல. 
 
8C'லக+ ேகா&பா5 
ேவெறதF,...? 
 
மCதிய+ ேகா&�F, 
ெதFேகெய�ன 
கடக+ ேகா&�F, 
ெதFேகெய�ன? 
ெகா�ைல#8ற�தாேன! 
 
ம� ெசC' 
மைல ெசC' 
மர)ெகா� 
ெச� ெசC', 
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உரO�5 
ேமா'�5 
உயிR^HO� 
நcO�5 
 
வட+ெகன 
ெதFெகன 
மனித�க� 
பிளவாகி 
தனிCதனி+ 
ேகாளாகி, 
 
உறிcO� 
ெவ� 
ஒ&5�ணிகேளா 
8வி#பர#8� 
ேபாதாம� 
அ�டெவளி தாவி.... 
 
ம�+,ல 
அறிவியலா�, 
பா/Hசலா�. 
அழிவிய� 
மா�ட அற)களி� 
சாவிய�. 
 
ெபாO+, நY 
8வி+ேகாைளேய 
ெநா=+, நY. 
 
உ� சீFற� 
நா� அறி�ேத� 
சா¢தாேன 
[Rயா...! 
 
அதF,  
உறிcசலி� 
இ ப&5 
சCதிழ�' 
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ைந�தவைன 
எ�ைனGேம�.... 
 
வி&5விட மா&டாயா? 
 
 
4 
 
இர+க� ெகா�ளாயா?  
 
ஒ0 ேகா#ைப 
ேதநYR 
[டா+கி+ தாராயா 
ெந0#8மி,� 
கதிRகளா�? 
 
எ�ன �ைற+கிறா/? 
 
உ�ைன  
மாைல ேநரC 
ேதநYR வி0�திF, 
அைழCதா�தாேன 
ரTய� ஒ0வ�?** 
 
ேதநYR+ கட� நY 
ப&5�ளா/தாேன 
பி�ென�ன �ைற#8? 
 
ெச/ேய� 
எ� கா¢நா 
சபி+,��! 
 
மா&டாயா 
ைகயாலாகா 
ந�றி ெக&ட 
கட�காரா.... 
நா�� பாR 
எ� 
ெமாழி# 8லவனி� 
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கட� வா)கிய 
ெசாFகளா� 
இ�தா 
பி�சாப�. 
 
'உ� கர)க� 
நY&� நிமிRCத 
மா&டாம� 
பனிG�, ,ளி0� 
மி,�ெத � 
�ட),வா/*** 
கடக+ ேகா&�0�' 
மகர+ ேகா&�F, 
த�ள#ப5வா/ 
ேபா....அ#பா�. 
 
[Rயா 
ச+தி ^லவேன 
பய�தா ேபானா/ 
பய#பட�� ேவ�டா�. 
கட�ப&ட 
ேதநY0� ேவ�டா�. 
�  �தலானவேன 
ேகாப� ெகா�ேவ� 
ேவ= யா0ட� 
இ#ப� 
ேவ�+ைக ெகா�ேவ�. 
 
ெபா=C'+ ெகா� 
எ�த� 
O5 ெசா�. 
மற�' ெச�. 
 
உHசி ெவயிலி� 
கான� நYR பட0� 
மCதிய+ ேகா&ட0ேக 
தா¢C' 
நிFைகயி� பாR.  
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நY¡¢ைட ெந0#ெபன, 
தY#ப�தெமன, 
ெச�மணிH 
Oடைலெயன 
ேவ,� எ� ேதச�. 
 
எ� கன�, 
எ� வன#8, 
எ� இளைம, 
எ� பாச� 
ேநச�, 
இரCத உ¡¢C' 
எ�லா�� 
அவியலாகி... 
 
தா¢சிCதாயா...? 
 
உ� சின� தணி 
ெவ)கதிRகைள 
O0+கி+ ெகா�. 
கட�நYR  
உறிcசி 
காR ேமக�  
பைடC'  
மைழ+ கர)களா� 
நYரா&5, 
ெசழி#d&5, 
d+கI� ெத�ற@� 
�Cதமிட 
இ#ேபா நY 
ைக ெகா5 
நா� எழ. 
 
 
ேகாைடகால� - 1992 
பா¡¢] 
 
* விலிலியCதி� (Bible) bற#ப5� கைத. 
** மாயாேகாP]கி 
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*** ெப7ய 8ராணCதி� ேச+கிழாR 
 
  
 
 
விைடெப=� ேநர�..... 
 
ந�பRகேள... 
 
வாழC '�Cத ஒ0 மா�ட+ b&டCதி� பிரதிநிதிகளா/ நா)க� உ)கI+, 
அறி�கமாேனா�. '77ஆ� ஆ�5 ஆக]5 கலவர� தமிழகC ேதசிய ச+திகைள, 
எ�மீ' அ�தாப� ெகா�ளH ெச/த'. இ�திய உபக�ட# பிரHசிைனகளி� ஈழ# 
பிரHசைனG� பி�னி# பிைண�தி0#பதனா�, இ�தியாவி� �+கியC'வCைத 
உணR�' எம' ேபாரா&டCதிF, பி� தளமா/ இ�தியாைவ+ ெகா�ள நா� 
எ�ண� ெகா�ேடா�. இ�தியாவி� உ�ளக �ர�பா5க� எ�ைம# பாதி+கா 
வ�ண� அவRகளி� உதவிைய, ஆதரைவ வைகயாக# பய�ப5CதC 
தி&டமி&ேடா�. '77இ� இல)ைக+ கலவர� எ�ைம இCதYRமானCதிF, உ�திC 
த�ளிய'. அPேவைளயி� ெதாட+க+ கால ஈழ# ேபாராளிக�, ேதசிய ச+திகIட� 
த�ைம அைடயாள#ப5Cதியி0�தனR. பரவலான அபி#பிராயCைத அPேவைளயி� 
ெபFறி0+கவி�ைல. 
 
'77இ� பி�னா� ஈழC ேதசிய இன# ேபாரா&டCதி� தYRமான ச+தியா/ தமிழYழ 
வி5தைல# 8லிக� த�ைம அைடயாள#ப5Cதி, உ0#ெபறC ெதாட)கியி0�தனR. 
இPேவைளயிேலேய நா)க� இ), அறி�ஜYவிக� மCதியி� எ�ைம 
அறி�க#ப5Cதி+ ெகா�ேடா�. ஈழ# ேபாரா&டCதி� தC'வ ேவ=பா&ைட, உ� 
�ர�பா5கைள, சி+க�கைள, சா¢யான திைசைய நா� 8¡¢யைவCேதா�. தமிழக 
அறி� ஜYவிகளி� சிலR எ�ைம# 8¡¢�' ெகா�டனR. 'தமிழக ஈழ ந&8ற�+ 
கழகமா/' 1977 இ� த�ைம அைம#8 வ�வCதிF, உ&ப5Cதி+ ெகா�டனR. 
இ+கழகேம ஈழ# ேபாரா&டCதி� ஆதரவாளRகைள அைம#8 வ�வமாக+ ெகா�ட 
�த� ஆதரவாளR அைம#பா,�. இPவைம#8 மாதா�த+ b&ட)கைள நடCதிய'. 
எ��ட� அரசிய� உற�ட� அ�லா', எம' இல+கிய�, கைல, ச^க இய�, 
வரலா= இவF=ட�� உற� ெகா�ட'. சி= ெவளிய5ீகைள ெவளி+ ெகாணR�த'. 
'இல)ைகயி� ஈழ�' எ��� சி= J� அPேவைளயி� ஈழ# ேபாரா&டCைத, அத� 
வரலாFைற 8திய ேகாணCதி� அறி�க#ப5Cதிய'. தமிழYழC ேதசிய ச+திக� 
த�ைம தமிழகC ேதசிய ச+திகIட�, அவFைற# பிரதிபலிCத க&சிகIட� த�ைம 
ெந0+கமா/ அைடயாள#ப5Cதி+ ெகா�டன.  
 
ஒPெவா0 தமிழக+ க&சிகI� ஒPெவா0 தமிழYழ இய+க)கைள ஞான+ 
,ழ�ைதகளாக Oவ Yகா¢C'+ ெகா�டன. நா� இவFறி� இ0�' ஒ')கி, 
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பாRைவயாளRகளா/ இ0�த'ட� தமிழகCதி� �Fேபா+காளRகளிட� எ�ைம 
அைடயாள# ப5Cதிேனா�. அவRகளிட� ந�பRகளா/ உற� ெகா�ேடா�; 
ேதாழைம வளRC'+ ெகா�ேடா�; க0C'+கைள# பறிமாறி+ ெகா�ேடா�; 
விவாதிCேதா�. தாயகC தமிழ�, ேசயகC தமிழ� எ�ற மன#பா),ட� நா� உற� 
ெகா�ளவி�ைல. நா� இ0வ0� மனித ேநயCைதேய உயRCதி# பி�Cேதா�. மனித 
,லCைத '�ப)கI#, 'யர)கI� [ ைகயி� '�ப#ப&ேடா�; எதிRெகா�I� 
ப+,வ� ெபFேறா�; ஆFறைல வளRCேதா�. உலெக),� ஆன அட+,�ைறகைள 
எதிR ெகா�I� ஒPெவா0 ேபாராளிையG�, ேதாழைனG� நிைன� ெகா�ேடா�. 
அவRக� உணR�கIட� இ=+கமாேனா�. அ# ேபாராளிகளி� ெவFறிக� எம+, 
உFசாக^&�ன. அவRகIைடய அ�பவ)கைள நா� உ�வா)கி+ ெகா�ேடா�. 
எ)கI+,� இ�தியாவிF,மான, ,றி#பாகC தமிழகCதிF,மான உற� இ#ப�Cதா� 
இ0�த'. அறி� ஜYவிகIட� ஆர�பிCத எம' உற�, இல+கிய அைம#8க�, 
ெபா¢யா¡¢� க0C'+கைள ஏF=+ ெகா�டவRக� என வி¡¢வைடயC ெதாட)கிய'. 
அ#ேபா' நா� 'ல)கா ராணி' எ�ற நாவைல ெவளியி&ேடா�. 
இ�J� எம+,# பரவலான ெதாடR8கைள# ெபF=C த�த'. எம' ெவளிய5ீகைள 
அ�#பி+ ெகா��0�ேதா�. க0C'+களி� இைண�ேதா�. ஆசி¡¢யRக�, 
ேபராசி¡¢யRக�, எ CதாளRக�, கவிஞRக�, கைல இல+கியவாதிக�, டா+டRக�, 
இள� வ+கீ�க�, �Fேபா+, எ�ண� ெகா�ட இைளஞRக�, ப�லவ� ேப0�' 
ஊழியRக�, ேபHசாளRக�, மாணவR அைம#பினR, இைளஞR அணியினR, 
சிFpழியRக�, ஆைலC ெதாழிலாளிக�, இ#ப�# பல ம&ட)களி� ெதாடR8க� 
இ=+கமாகின. இவFைற விட�� கிராம# 8றC' விவசாயிக�, இைளஞRக� 
கைரேயார மீ� பி�C ெதாழிலாளRகI� எ�மீ' அ�8 ெகா��0�தனR. 
இவRகIட� கழி�த எம' ெபா 'க� இனிைமயானைவ.  
 
ெச�ைன நக7�, bவ� நதி+கைரG�, ப+கி)கா� கா�வா/+ கைரG� நா� 
வாM�த ப,திகளா/ இ0�தன. ,�ைச மாF= வா¡¢ய+ ,�யி0#8+கேள எம' 
வதியிட)களா/ இ0�தன. இ�த ம+களிட�தா� நா� தமிழகCதி� ஆCமாைவ, 
மனிததC'வCைத தா¢சிCேதா�. நா)க� அ ைகயி� அவRகI� அ தாRக�; 
நா)க� சி¡¢+ைகயி� அவRகI� சி¡¢CதாRக�; எ��ட� அவRக� ப&�னி 
கிட�தனR. எம' ெப0�பாலான சா#பா&5# ெபா 'க� இவRகள' 
இ�ல)களிேலேய நிகM�தன. ஒ0வR �'கி� ேம� ஒ0வR ஏறி நி�= Oவெரா&� 
ஓ&�ேனா�. எ)கI+, அவசியமான ேநர)களி� இவRக� கட�ப&டனR. நா� 
��ேனறிH ெச�வதி� இவRக� ஆRவ� கா&�னR; உFசாக� த�தனR. சிற�த 
ந�பRகைள நா� இ), ெபFறி0+கிேறா�. மாறிய [Mநிைலயி� இ�= "ஈழ ந�பR 
கழக�" ^ல� நா� பர�த உறைவ# ெபFறி0+கிேறா�. ெகா�ய பசி ேவைளகளி�, 
ெவளியி� ெகா5ைமயி� அைல�' தி¡¢ைகயி�, எCதைன+ ,5�ப)க� எ)கைள 
அரவைணCதன! �கமலRHசிGட�, வி0�ேதா�8� உணR�ட� எ)க� 
கவைலகைள, ேசாக)கைள, ேகாப)கைள வ0�+ ெகா5CதனR; நா)க� 
அவRகைளC தாயா/, த�ைதயா/, ேதாழரா/, உறவினRகளா/ மதிCேதா�. 
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இ��� 8லராத எ)களி� இ�த# ெபா தி@�, எCதைனேயா நிைன�க� 
,மிழி5கி�றன. தமிழகCதி� மாவ&ட� ேதா=� நைடெப=� மாநா5களி� 
ப�த�களி� கீM நா)க� உ)கைளH ச�திCேதா�. ச�தி#8க� அைனCதி@� 
விவாத)க�, க0C' பா¢மாற�க�, ச�ேதக விள+க)க�, ச�ைடக� உற�க�! 
தமிழகCதி� இயFைகைய ரசிCேதா�, இ�தியாவி� சிற#8கைள விய�ேதா�. 
இ�தியாவி� ஒ0 மா�ட�, உைழ+,� மா�ட� வ YM�' கிட+கிற'. அத� 
ஆ�மாைவ எ�மா� தா¢சி+க ���த'. இ�தியாவி� உ�ளக �ர�பா&�� 
விைள�களா/, ேசாக��, ேவதைனG�, ேவைலயி�லாைமG�, ப&�னி+ சா��, 
ெத0ேவார வாM��; அ�த வாMவி@� அவRகளி� கள)கமFற சி¡¢#8� மகிM��; 
அவRகளி� ச�ைடகைளG�, ேகாப)கைளG� அத�� இ0+,� ஆFற�கைளG� 
அத� மன ஓைசைய# 8¡¢�' ெகா�ள ��யாத விCதக� ெச/G� 
தC'வவாதிகைளG�, ச^க அைம#பி� ேகார)கைளG�, நா)க� இ)ேக 
க�ேடா�. 
 
ேதநYR+ கைட ஓரCதி@�, சிகெர& பி�Cதப� பCதி¡¢ைக 8ர&5� ெப&�+ 
கைடயி@�, ைக ஏ�தி உணைவH OைவCத ப�G�; க�னிமாராவி@�, ேதவேநய# 
பாவாணR JலகCதி@�, அத� மகாநா&5+ bட)களி@�, க0Cதர),களி@�, 
ஊRவல)களி@� நா)க� கிளRHசிGட� ச�திC' ெகா�ேடா�. ,FறாலH சாரலி� 
நைன�'�; ேத+க�யி@�, ெபா¢யாR அைண+க&�@�, ேமF, மைலC ெதாடRHசி+ 
கா5களி� அைல�'�; ஊ&�+ ,ளி¡¢� விைறC'�; ெகாைட+கான� ,ளி7� பட, 
வி&5�; ேகாவி�ப&�, சிவகாசி, அ0#8+ேகா&ைட கா¢ச� நிலCதி� ெவயிலி� 
வா�G�; ேசலCதி�, ஆCm¡¢� ெச�ம� பர#ைப+ க�5 விய�'�; வ��# 
ெபா¢யா¡¢�, கடt¡¢� மைலயகCதி� ேசாகCைத எ�ணிG�; தY#ெப&� உFபCதிC 
திறைன+ க�5 ஆHசா¢ய� ெகா�5�; சி=வRக� உைழ#பிைனH Oர�5� 
ேகாரCைத+க�5 'i+,F=�; கிராமC' அகலவா/+ கிண=களி@�, 
மைடகளி@� நY�தி நYரா�G�; க�ப)கா&�@�, ேசாள+ ெகா�ைலகளி� வய� 
வர#8+களி� நட�' தி¡¢�'�; கிராம)க� ேதா=� ப�ைடய கைலகைள+ 
கா�பதFகா/ இர�க� விழிC'�; ,�மிG�, ,ரைவG� ேகாலா&ட��, 
ெத0+bC'� க�5 ரசிC'�.... 
 
ந�பRகேள! உ)கேளா�0�த நிைன�க� எ�ைம+ கிளR�ெதழH ெச/கி�றன. 
 
எ�த நிைன�கைள நா� இ�ேநரCதி� உ)கIட� பகிR�' ெகா�ள ��G�! 
 
ஈழ� பFறி- ஈழ# ேபாரா&ட� பFறி தமிழக ம+க� கன�+,�, மாைய+,� 
ஆMCத#ப&5�ளனR. ெச/திக� � ைமயாக அவRகI+,C 
ெதா¢வி+க#படவி�ைல. ஆர�பCதி� எ)கைளH ச�திCதவRக�, 'நY)க� 
மைலயாளமா ேபOகிறYRக�?' எ�றனR. நா� தமிM ேபO� ம+க� எ�பைதG�, தமிM 
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ேபOகிேறா� எ�பைதG� ந�ப ைவ#ப' எ�ப' ெபா¢ய ெசய� எ)கI+,. அ#8ற� 
'பிைழ+க# ேபானவ�, அ), ஒC' வாMவ' தாேன? எ�ன தனி நா5 ேக&ப'? 
ெகா �8H சி)களவR, யாM#பாணC தமிழRக� இவRகI+, ச�ைட, அ/ேயா 
பாவ� தமிழRக�; தமிழRக� ெகா�ல#ப5கி�றனேர, கFபழி+க#ப5கி�றனேர' எ�ற 
ஓல�. அ#8ற�, 'நா�, ேகா�C தமிழRக� நா)க�, 8ற#ப&5 வ�ேதாமானா� 
இல)ைக தா)கா'' எ�ற வ YரH ெசாFக�; அ#8ற�, உல,+, அறிவிC' வி&5 
பயண� ெச�றனR; க0#8 பா&u அணி�' '+க� ெகா�டா�னR; இராiவ� 
தFேபா' அ�#ப#ப&5 வி&ட'. 
 
ேபாரா&ட� ���' வி&ட' (?) 
 
தமிழக ம+க� ெப0^HO வி&டனR; த)களி� வழைம+,C தி0�பிவி&டனR. 
 
மைலயகCதி� 10 இல&ச� தமிM ேபO� ம+க� ைகவிட#ப&5�ளனR. அவRகளி� 
'யரCைத ஏ� தமிழக ம+க� உணரேவயி�ைல. இல)ைக நா&ைட 
வள#ப5CதியவRக� இ�= 'நாடFறவRக�'. ^�= தைல�ைற+,� ேமலாக 
ேசாகCைதேய Oைமயா+கி, கன�கைளேய உணவா+கி வாM�' 
ெகா��0+கி�றனR. 150 வ0ட)கI+, ��னா� தமிழக ம�ணி� இ0�'தா� 
உ)க� சேகாதரRக� மேலசியா�+,�, பிஜி தY�+,�, இல)ைக+,� bலிகளாக 
அைழC'H ெச�ல#ப&டனR. 150 வ0ட)களி� பி�னா� - ^�றா� 
தைல�ைற+,# பி�னா�-அவRக� இ)ேக தி0�பி வ�த ேபா', எ�த# பாவ�� 
அறியாத அவRகைள, தமிழக ம+க� ஊ¡¢� 8றCேத ஒ'+கி ைவCதி0+,� 
கா&சிையG� க�ணY0ட� ேநா+,கிேறா�. ேவF= ெமாழி மாநில)கI+,+ 
ெகாCத�ைமகளா/ இவRக� விFக#ப&ட கைத எ� ெநcசCதி� வலி 
ஏFப5CதிG�ள'. இ+ ெகாCத�ைமகைள மீ&க அவRகளி� 'யர)கைள 
அர)கCதிF,+ ெகா�5 வ�த தமிழக ந�பRக� எ)க� நிைனவிF, வ0கி�றனR. 
இவRகைள ந�பRகளா/ ெபFறதி� நா� ெப0ைமயைடகிேறா�.  
 
தமிழக ம+க� இ�= ெவ=� வ Yர வழிபா&�F,� ^Mகி உ�ளனR. '#பா+கி 
ஏ�திய ஈழ# ேபாராளிகளி� பட)க� தமிழக ம+க� மCதியி� ெப0� வரேவF8# 
ெபFறி0�த'. ஏைனய ச�தாய+ , +கைள விட��, தமிழக ம+க� வ Yர+ 
கன�களி� ஆMவதி@�, வ Yர வழிபா&�� ^Mகி வி5வதி@�, த)க� வ YரCைதC 
'ற�' வி&டனR. ம'ைர வ Yர��, க0#பசாமிG�, சில ,ல ெத/வ)கI� அவRக� 
வழிபா&�F,7ய சிைல வ�வ)க�. அ�ைறய ,ல� காCத வ Yர� ெசறி�தவRகளாக, 
தனி மனிதRகைள உயRCதி# பி�+க#ப&டைத வரலாF=# ெபா0� �த�வாத� 
ெத7�த நா� எ#ப� மற�' விட ��G�? அ�த மாைய+,� இ0�த அவRகைள 
ெவளி+ெகாணRவ'தா� எPவள� க�ன� எ�பதி� நா� ெபFற அ�பவ)கைள 
மற+க ��Gமா? இ�த மாைய+,� சி+காதவRக� ஆதலா� தாேன நY)க� 
எ)கI+, ந�பRகளான YRக�! 
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வடமரா&சிC '�பCைத விட��, கிழ+, மாகாண விவசாயிக� ெபFற '�ப)க� 
ெகா5ைமயானைவ. அவRகளி� ேபாரா&ட வாM� மகCதான'; அவRக� 'யர)க� 
அள#ப7யன. ^m7@�, ம&ட+கள#8 ெகா+க&�H ேசாைலயி@�, 
த)கேவலாGத8ரCதி@� அவRக� மரணC'� வாM�தாRக�. ஆனா� தமிழக 
ம+கI� அவRகளி� தளபதிகI� இ�த ம+களி� 'யரCதி� ேபா' ெமளனமாக 
இ0�தனR. எம' இதயCதி� ரCத� கசி�த'. யாM#பாண விள�பரCதிF,�, அ�த 
ம+க� அைட�த ேசாக� மைற+க#ப&ட ேபா', ந�பRகேள! நY)க� தா� எ)க� 
கவைலகளி� ப), ெகா�oRக�. 
 
ேபாராளிக� வானCதி� இ0�' ,திCத ேதவRக� எ�=தா� தமிழக ம+க� எ�ைம 
ந�பியி0�தனR. வ Yர வழிபா&�� ^Mகி இ0+,� ச�தாயCதி� இ' தவிR+க 
��யாத' ஆ,�. தமிழக ஆ&சி மாFற)கைள+ கவனி#ேபாR, இ�த ஆ&சி 
மாFற)க� வ Yர வழிபா&5 மன#பா�ைமயி� ப)காயி0#பைத உணரலா�. இ+ 
க0Cைத நா� உைட+க �யFசி ெச/ேதா�. நா)க� ேபாராளிக�; இரCத�� 
சைதGமான மனிதRக�; இ�தH ச^க அைம#பி� விைள ெபா0&க� இ�தH ச^க 
அைம#பி� எHச)க� எ)கைளG� ஒ&�G�ளன; ேபாராளிகைள, ேபாரா&டCைத 
இPவைகயிேலேய ேநா+,)க� எ�= அ�C'H ெசா�ேனா�. ஆனா� ந�பRகேள! 
உ)களா� தா� அ�த உ�ைமைய உணR�' ெகா�ள ��G�. தமிழக ம+கI�, 
ேபாராளிகளி� ச^க விேராதH ெசய�கைளG�, ச&ட ஒ ), மீறைலG� க�5 
�கCைதH OழிCதனR; ஏளனமா/ ேநா+கினR. நா)க� அனிHசமலரா/ O0)கி# 
ேபாேனா�. 
 
இHச^க அைம#ைப, அத� ,ணா�சCைத, அத� ெவளி#பா5கைள# 8¡¢�' 
ெகா�ட ந�பRக� எ)கைள அரவைணCதனR. ஆதர� கா&�னR.  
 
ஈழCதி� உ�ளக �ர�பா5க� உ)கI+, இ)ேக மைற+க#ப&5�ளன; நா)க� 
அவFைற ெவளி#பைடயாகேவ உ)க� �� ைவCேதா�. ேதசிய இன# 
பிரHசைனயி� bRைம+,� உ�ளக �ர�பா5க� மைற+க#ப&�0�தன. இவFைற 
ேக�வி#ப&ட ேவைளயி� உ)கI+,+ கச#பாகC தா� இ0�த'. ஏெனனி� 
இ)கி0�த உ�ளக �ர�பா&�� ேகார)க� உ)கைள மிக�� பாதிCதி0�தன. 
ேதசிய இன# ேபாரா&டCதி� உHசCதி� உ�ளக �ர�பா5களி� ேகார)க� நY)கிய 
ஒ0 ச�தாய� ஈழCதி� அைமய ேவ�5ெமன நY)க� வி0�பின YRக�. 
அதFகாகேவ ஈழ# ேபாரா&டCைத தி¡¢கரண OCதிGட� ஆதா¢CதYRக�. 
ஏFறCதாM��, சாதிய ேவ=பா5�, Oர�ட@�, பிFேபா+,C தன)கI� நY)கிய 
ஒ0 ஈழCைத உ0வா+க நா)கI�, நY)கI� கன� க�ேடா�. ஆனா� இ�திய 
Oத�திர# ேபாரா&ட ேவைளயி�, ஒ0 க&டCதி� பாரதி பா�ய பாட� ஒ�= ஏேனா 
இPேவைளயி� எ)கI+, நிைனவிF, வ0கிற':  
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"த�ண YR வி&ேடா வளRCேதா� சRேவசா இ#பயிைர, 
க�ண Yரா� வளRCேதா� க0கCதி0�ளேமா." 
இPவா¢க� எ)கI+, மிகH சா¢யாக# ெபா0�'மா எ�ப' 
ெதா¢யவி�ைல. 
 
ந�பRகேள! இ' விைடெப=� ேநர�தானா எ�ப' தYRமானமாகவி�ைல. ஆனா@� 
எ)க� நிைன�க� உ)களி� அ�8, ந&8, ேதாழைம இவFைறேய தா)கிG�ளன. 
உ)களிட�� இவFைறேய ைகயளிC'�ேளா�.  
 
எ�ெற�=� அ�8ட��, 
ந&8ட��, 
ேதாழைமGட��, 
O�தR, 
ஆக]5 '87 
 
 
** �க� ெகா� ** �F=�.  
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