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Preface
'கடல் மடி ஏறி
இன்றளவும் திரும்பாத
என்னருந் ேதாழன்
ஏேலாலா பாடகன்
ைமக்கலுக்கு.......'
வணக்கம்.
இைவ என் முகத்தின்
சில பக்கங்கள், பதிவுகள்.
நிைனவுப்பரணில் இருந்து
இறக்கப்பட்டைவகள்.
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பட்ட நன்றிக் கடனுக்கு
நன்றி ெசால்லும் முைனவு.
இத்துடன்
நட்பு, ேநசம், ேதாழைம,
காதல், கனிவு, மனிதம்
என்பவற்ைறயும்,
அவலமுற்று ெதாய்த மனத்தின்
ஆறாப் புண்கைளயும்
எனக்கு பrச்சயமான
ெசாற்களுக்குள்
புகுத்திவிடலாம்
எனும் துணிபு.
இச் ெசாற்களுக்குள்
அைவ வசப்படவில்ைலயாயின்
அது என்
ெமாழியறிவின் பற்றாக் குைறேய.
ெவட்கம் ெகாள்கிேறன்.
நூலாக்கியதற்கு மன்னித்து
ஓங்கி ஒரு குட்டு,
முடிந்தால் அதிகமாகவும்.
தைலதாழ்த்தி, நட்புடன்
கி.பி.அரவிந்தன்.
Introduction
முடிவுறாத பாடல்கள்
தனது தாயத்திற்கான இந்த ஏக்கத்ைதத் தவிர ேவெறந்த ஏக்கத்ைதயும் நாம்
நிராகrக்க ேவண்டுமல்லவா? இந்த ஏக்கம் என்னுடன் இருக்கிறது. எனக்குள்
இருக்கிறது. அது எனது பாதத்ேதாைல உரசும் கடலின் ெவண்மணல் ேபான்றது. அது
என் கண்களில், என் இரத்தத்தில் வாழ்கிறது. எனது வாழ்வின் ஒவ்ெவாரு
நம்பிக்ைகயின் பின்னணிக்கும் அதற்குrய பrமாணத்ைத வழங்குகிறது. ஒருநாள்,
எழுதுவைத நிறுத்திவிட்டு ஜன்னல் வழியாக நான் பாRப்ேபன் - ஒரு ரஷ்ய
இைலயுதிR காலத்ைத. - விளாடிமிR நபேகாவ் (நிைனேவ, ேபசு)
"துப்பாக்கி வாய்ப்பட்ட" தனது "சிறு ேதச"த்ைத விட்டுக் கவிஞன் புலம்ெபயRகிறான்.
தாயகத்தில் "காற்றும் ெநருப்புமாய், வாழ்வும் இருப்பும்". "ஊனத்தழும்புக"ேளறிய
கவிஞனின் உடலும் இதயமும் காலத்தின் "சுழல்" பாைதைய விட்டகன்று
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விலகியிருப்பைதேய விரும்புகின்றன -ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டம் குறிதவறி,
இலக்கு மறந்து, உருமாறிய காரணத்தால். கடல் கடந்து மாற்றான் ேதசத்ைத அண்டி
வாழ்ந்தாலும்,
"விழிநYRப் ெபருக்குடனும்
ஆழ்கடல் ேபாR முடித்து
அணிகுைலந்து திரும்பும்
கடற்புரவிகள்"
ெகாண்ட 'ேநசக்கடலின்' நிைனவு கவிஞனின் மனத்ைத விட்ெடாழிய மறுக்கிறது.
"துருவம் தப்பி வந்த" அவன், இப்ேபாது "ெவண்ேதால் மினுங்கும்" ேமற்கத்திய
ெசாRக்கத்தில் "ஊrல் தYண்டாத 'இழிசனப்' பணிகைள" ேமற்ெகாண்டு காலம் கழிக்கும்
முகமற்ற அகதி; சரணாலயம் நYங்கிய ஏதிலிப்பறைவ. தாயகத்தில் அவனது
மைனவியும் மகனும்; விழித்துறங்கும் ெதாைலவுகளில் அவRகள் இருப்பினும், அவள்
கண்ட சூrயைன அவன் காண ேநரம் பிடிக்கும். பிள்ைள சிrத்து நித்திைரயில் முகம்
சுருக்கும்ேபாது, "நாவந்து விரட்டுெதன்று" ெசால்ல அவனால் முடியாது. "குண்டும்
குழியுமான" அவன் பிறந்த நாட்டில் மைனவி" ஊனுருகி உடலுருகி" பிள்ைளையத்
"தன்னுக்குள் ேபாRத்து" அவனுக்காகக் காத்திருப்பாள். கவிஞனுக்கு இனி
வாய்த்ததுதான் என்ன? இனி அவனால் வடு
Y திரும்ப முடியுமா?
முன்னுைர - வ.கீ தா, எஸ்.வி.ராஜதுைர - ெசன்ைன, 17.09.1992
கி.பி. அரவிந்தனின் கவிைதகள் மூன்று வைக அனுபவங்கைள உள்ளடக்கியைவ:
யாழ்ப்பாணத்து அனுபவங்கள்; தமிழகத்தில் வாழ்ந்த இைடக்காலத்து அனுபவங்கள்;
அகதிவாழ்வின் பாதிப்புகள் (ேமற்கு ஐேராப்பிய அனுபவங்கள்).
இக்கவிைதகள் வரலாற்றனுபவங்களில் ேதாய்ந்து எழுந்தைவ மட்டுமல்ல.
அவ்வனுபவங்கள் அலாதியான ஒரு கற்பைனத் திறத்தால், பளிங்கு ேபான்றெதாரு
ெதளிவான ெமாழியால் சீரைமக்கப்பட்டு, பண்படுத்தப்பட்டுக் கவிைதகளாக
வாRத்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ேபாராளியின் ேசாRவு, அகதியின் மனத்தாங்கல்கள் சிந்திக்கும் மனிதR எவருக்குேம
உண்டாகும் ஐயப்பாடுகள், தRமசங்கடங்கள்- இைவ ஒன்ேறாெடான்று பின்னிப்
பிைணந்த நிைலைய இக்கவிைதகளில் காணலாம்.
கவிைத ெமாழி ெவளிப்படும்ேபாது சr ('நண்பனுக்கு') இலக்கியச் சாற்றில் ஊறித்
திைளத்து இலக்கிய உணRவுகைள யதாRத்தத்தின் எதிேர நிறுத்தி ைநயாண்டி
ெசய்யும்ேபாதும் சr ('ேபா...அங்கிரு') நயமான ெசாற்கைளக் ெகாண்டு ஒரு
கனவுலைகப் பைடத்துக் காட்டும்ேபாது சr- இப்பைடப்பாளியின் உணRவும்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

உணRச்சிகளும் தனியருவரது உணRச்சிகள், அனுபவங்கள் என்ற அளவில் நின்று
விடாது, குறிப்பிட்ட வரலாற்றுக் கட்டத்தில் குறிப்பிட்ட வரலாற்று
நிRப்பந்தங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு வாழும் ஈழ மக்கள், ேபாராளிகள், அகதிகள் ஆகிய
அைனவரது கூட்டு உணRவாக, கூட்டு அனுபவமாக, கூட்டு நிைனவாக
பrணமிக்கின்றன.
யாழ்ப்பாணத்தில் அவR கண்டைவ 'கைரந்துருகும் மனிதம்', 'ஆண்டபரம்பைர'யினrன்
இறுமாப்பு, காய்கைள நகRத்தித் தைலகைள வழ்த்தும்
Y
'சதுரங்க ஆடல்'... அங்குள்ள
'நண்பRகள்'
வாடும் பயிR கண்டு
வாடுவR முதலில்.
படி அளந்து
கஞ்சி வாRப்பR
இைடயில்
தவிக்கும் உயிRகைளப்
பங்கு ைவப்பR
முடிவில்.
கவிஞைன நண்பRகள் பாRப்பாR ஒருவிதமாக; 'விலகுகின்றாயா?' எனக் ேகட்டு
முகத்ைதத் திருப்பிக் ெகாள்வR. ஆனால் 'முற்றத்தில் ேவலி'ையயும் தைலவாசல்
தாண்டினால் முட்புதைரயும் காண்ைகயில் அவனால் என்ன ெசய்ய முடியும்? தனது
இலட்சியத்ைதக் ைகவிட மறுக்கும் அவன் கூறுகிறான்:
ெபாடியன்களின்
கிட்டிப்புள்
விைளயாட்டல்ல
அழாப்ப...
பணயம் ைவக்கப்பட்டுள்ளைவ
ேதசிய நிRணம்
கவிஞன் வரலாறறிந்தவன், வரலாற்றின் எதிபாராத் திருப்பங்கைளயறிந்தவன்;
வரலாற்றில் இைழக்கப்பட்டுள்ள துேராகச் ெசயல்கைளயும் கண்டவன்.
எதிr மாநிலம் ஆளவந்தான் - ேதாழன்
கூடேவ வந்து ேசRந்தான்.
என்பைதக் கூறும் அவன் 'ேதாள் ெகாடுத்த எலும்புகளில் சைமக்கப்பட்ட
சிம்மாசனத்'திற்குச் சிரம் தாழ்த்த மறுத்தவன். அேதசமயம் முைற தவறிய 'நண்பைன'
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எச்சrக்கவும் தயங்காதவன்:
சயைனட் குப்பிைய
சயைனட் தின்னும்
ெதாப்புள் ெகாடியில்
சயைனட் பூக்கும்
ஆழமான ேகள்விகைளயும் கருத்துக்கைளயும் முன்ைவக்கும் கவிஞன் இவற்றுக்கு
எளிதான, இதமான பதில்கைள யாராலும் ெபற்றுவிட முடியாது என்பைதயும்
வலியுறுத்துகிறான். ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டம் "சறுக்குகின்றது இலக்கு/ குறியும்
தவறி" என்று அவன் ேவதைனப்பட்டாலும் ேபாராட்டத்திற்கான ேதைவ, ெதாடRந்து
ேபாராட ேவண்டியதன் அவசியம் ஆகியவற்ைற அவன் மறக்கவில்ைல:
உழு
மறுத்துழு
மீ ளவும், மீ ளவும்
பண்படும் நிலம்
ெதாடRந்து நைடெபறும் ேபாராட்டத்தினால் இனிவரும் தைலமுைறகளும்
பாதிக்கப்படும் என்பைத அவன் அறிவான். ஆயினும் ைகயினில் ஏந்திய ெநருப்ைப
அைணக்கவா முடியும்? அது சுட்ெடா¢ப்பைதத் தடுக்கவா முடியும்? ெநருப்பு
எrயவும் ேவண்டும்
ஒளிரவும் ேவண்டும்
புயலினும் ஏறவும் ேவண்டும்
அது அழிக்கவும் ேவண்டும்; ஆக்கவும் ேவண்டும்.
ஆனால் ேபாRக்களத்திலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்ட ேபாராளியின் ெநஞ்சத்திற்கு
அைமதி ஏது?
அகதிமுகம் ெபறவா
உயிRக்கைளைய
நான் இழுந்ேதன்?
ேதசெமங்கும்
தY விைதத்ேதன்?
ராஜராஜன் குதிைரயின் குளம்புகளதிRந்த தமிழகத்தில் "ெசவிலியR பண்புடன்
ஒத்தடம்" ெகாடுத்து ஆசுவாசப்படுத்திய நாட்கள், நYங்காத உறவுகள் உருக்ெகாண்ட
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நாட்கள் கவிஞனின் நிைனவுத் திைரயில் ேதான்றுகின்றன. கவிஞன் இங்கிருந்தும்
விைடெபற ேவண்டிய கட்டாயம். "முகம் ெபற்றவனாக" திரும்பி வருவதாகக் கூறிச்
ெசல்கிறான்...
இத்ெதாகுப்பிலுள்ள பல கவிைதகள் தற்கால அகதியின்- ஈழத் தமிழrன்,
பாலஸ்தYனியrன், குRது இனமக்களின்-இருப்பு நிைல, வடற்ற
Y
வாழ்வு,
நிறெவறிக்கிலக்காகும் அன்றாட வாழ்க்ைக ஆகியவற்றின் பாதிப்புகளிலிருந்து
பிறந்தைவ. கடுைமயான அரசியல் ேபாராட்டமும், மூRக்கத்தனமான
குழுச்சண்ைடயும், துப்பாக்கிச் சண்ைடயும் பு¡¢ந்து பு¡¢ந்து அலுத்துப் ேபாய், இேலசான
நம்பிக்ைகயிைழயன்றில் ெதாங்கிக் ெகாண்டு ஊசலாடும் மனிதத்ைதத் தக்கைவத்துக்
ெகாள்வதற்காகேவ, தாயகத்ைத விட்டுப் பலR நYங்குகின்றனR. ேதசிய ஆளுைமைய
உறுதிப் படுத்தியும் ேதசவிடுதைலையக் குறிக்ேகாளாக்கியும் ெதாடங்கிய
ேபாராட்டங்கள், ேதசத்ைதேய காயப்படுத்தும் ேபாராட்டமாக மாறியுள்ள
ெகாடுைமைய ஈழத்தில் மட்டுமல்ல, ேவறு சில மூன்றாம் உலக நாடுகளிலும்
காணலாம்.
ேதசியத் தன்னுrைமக்கான ேபாராட்டங்கள் பாைத மாறிச் ெசல்ைகயில்,
ேபாராட்டத்திற்காகக் குரல் ெகாடுத்தும் ைகெகாடுத்தும் உதவிய கைலஞRகள்,
அறிவாளிகள் -ஏன் ேபாராளிகளில் சிலரும் கூட - மனம் தடுமாறுகின்றனR;
ெசய்வதறியாது திைகக்கின்றனR; ேபாராட்டத்ைத வழிநடத்தும் தைலைமைய
இடித்துைரக்கேவா மாற்றுப் பாைதையக் காட்டேவா முைனகின்றனR. விமRசனக்
குரல்கேளா அடக்கப்படுகின்றன. காலம் ெசல்லச் ெசல்ல ேபாRவாைட சித்தத்ைதேய
மயக்கி நிைலகுைலயச் ெசய்கிறது. எனேவ அவRகள் தாயகத்ைத விட்டு ேவறு
புகலிடங்கைள நாடிச் ெசல்லத் தைலப்படுகின்றனR. நமது கவிஞனும் ெசல்கிறான் யாருைடய ெசாRக்கத்ைதயும் தட்டிப்பறிப்பதற்காக அல்ல.
அவன் ேபாய்ச் ேசRந்த இடம் உலகிலுள்ள சாைலகள் மட்டுமல்லாது "றுகள்
வாய்க்கால்கள், நிலத்தடி நYேராைடகள், பாதாளச் சுரங்கள்" ஆகியைவயும் கூட ேபாய்ச்
ேசரும் இடம். அங்கு
வந்து வந்து
ேசRகின்றன பாR
அறுத்ெதடுத்த
ஈரல் குைலகள்
துடிதுடிக்கும்
இதயங்கள்
உருவி எடுக்கப்பட்ட
நாடி நரம்புகள்
பதமான
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முகங்கள்....
ேமற்கு ஐேராப்பிய நாடுகளுக்கும், வட அமrக்கா, கனடா ேபான்ற நாடுகளுக்கும்
அகதிகளாகச் ெசல்லும் உலக மக்கள்- பழுப்பு நிறத்தவேரா, மஞ்சள் நிறத் தவேரா,
கறுப்பினத்தவேரா, யாராக இருந்தாலும் சr- அவRகள் எல்லாருேம 'கறுப்பRகள்தாம்'.
'ெவள்ைளயரல்லாதவRகள்தாம்'. அங்கு "ஊrனில் தYண்டாத 'இழிசன' பணிகைள
ஆலாய்ப் பறந்து தைலகளில் சுமந்தாலும் அதுவும் கூட நிரந்தரமாக அைமவதில்ைல.
அகதிகள் தஞ்சம் புகுந்துள்ள குறிப்பிட்ட நாட்டின் வறிய பகுதியினrன் ெவறுப்ைபயும்
குேராதத்ைதயும் எதிRெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது. அக் குறிப்பிட்ட நாட்டிலுள்ள
நிறெவறியRகள் அகதிகைள ெவளிேயற்றுவைதேய இலட்சியமாகக் ெகாள்கின்றனR.
அவRகள்
தYப்பற்றும் குரல்களால்
ெசவிகளில் அைறவR
"ெவளிேயறு..."
சிைலகள் உயிRக்கும்
வாள்முைன மினுங்கும்
அகதிகளுக்குத் தஞ்சமளித்துள்ள ேமற்கு நாட்டரசாங்கங்கள், மூன்றாம் உலக
மக்களின் நிைல கண்டு கவைலப்படுவதாகக் கூறிக்ெகாண்ட ேபாதிலும்,
நிறெவறியRகளின் அச்சுறுத்தல்களுக்குத் தக்க பதிலடி ெகாடுக்கத் தயங்குகின்றன.
ஏெனனில் ெவள்ைளயR அல்லாதவRகைளப் "பிறத்தியாரா`கேவ பாRக்கும் ஒரு சமூக
வரலாற்று மரபில் வந்தைவதாேன அைவயும்? இனெவறி தனது ேகாைரப் பற்கைளக்
காட்டாத சாதாரண நாட்களிலும் கூட ெவள்ைளயா¢ன் 'பூைனக் கண்கள்'
இகழ்ச்சிையக் ெகாட்டும். தமது 'நிழலும் குறுகிக் கைரய' அகதிகள் தமக்குள்ேளேய
சுருங்கிக்ெகாள்வR. அல்லது கவிஞைனப் ேபால் சவால் விடவும் ெசய்வR:
"சாதிய ெவக்ைகயிலும்
ேவகாத உயிR
நிறெவக்ைகயிலா ேவகும்?"
எத்தைகய வாழ்க்ைக அது? அங்கு
மனிதம் சிறுைமயுற
சூத்திரங்கள் அச்சுறுத்த
இயந்திரங்கள் காவு ெகாள்ளும்.
கவிஞனின் அந்நியமாதல் இங்கு ெகாடூரமான பா¢மாணங்கைளப் ெபறுகிறது.
அவேனா ஒரு ஏதிலி. அதுவும் 'கறுப்பிலும் மாற்றுக் குைறந்தவன்' இவனுக்குப்
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பாலுணRவு ஒரு ேகடா? இயல்பூக்கள் அவைனச் சீண்டிப்பாRக்கின்றன. என்ன
ெகாடுைம!
கும்பி கூழுக்கழ
ெகாண்ைட
பூவுக்கழுததாம்!
இது
எதற்கழுகின்றது
இடம் வலம்
ெதா¢யாத இடத்தில்.
சாதித்திமிேராடு வளRந்த யாழ்ப்பாணத் தமிழR சிலR மூன்றாம் உலக மக்களின்
மானுடத்துவேம மறுக்கப்படும் இந்த நாடுகளிலும் கூட கறுப்பின மக்கைளத்
தங்களினும் இழிவாகப் பாRப்பதும் நடக்கிறது:
குறுக்குக் கட்டும்
நாRக் கடகமும்
சுமந்ேதாெரல்லாம்
இழிந்தவரானால்
என்னவR அகங்கள்
தரமிங்கும் அளக்கும்
கறுப்பிைன இகழும்
புலம் ெபயRந்து வாழ்ேவாருக்கு ேவறு சில சிக்கல்களும் ேதான்றுகின்றன. தாயகம்
பற்றிய நிைனவுகள் ஒருபுறம் அவRகைள வாட்டி வைதக்கும். மற்ேறாR புறேமா
எதிலிகளுக்ேக உrய நிச்சயமற்ற நிைல அவRகளது நிைனவுகைளயும் கூட
ெகான்றழிக்கக் கூடியதாக மாறி அவRகைளத் துன்புறுத்தும்.
என்றாவது ஒருநாள் தாயகம் திரும்பலாம் என்ற நம்பிக்ைகையக் குைலக்கும்
ெசய்திகள் தாயகத்திலிருந்து வந்து, அவRகளது ெசவிகைளத் தYண்டும். அங்கு முடிேவ
கண்ணுக்குத் ெதா¢யாத ஒரு ேபாராட்டத்திற்காக இைளஞRகள் மடிவதும் ெபண்களும்
வேயாதிகRகளும் பிணங்காத்துப் பிணங்காத்துச் ேசாRவுறுவதும்தான் அன்றாட
நிகழ்வுகள்.
வரலாறு, நிைனவு, அன்றாட வாழ்வு இவற்றில் சிக்குண்டு மனங்குமுறுபவேர
இன்ைறய அகதிகள். வரலாற்றின் இயக்கத்தில் நம்பிக்ைக ெகாண்டுள்ளவைரப் பாRத்து
சங்கடங்கள் நிைறந்த அன்றாட வாழ்வு ஏளனப் புன்னைக வசும்.
Y
தமது நிைலைய
மறக்க முைனபவைரப் பாழாய்ப் ேபான நிைனவு வந்து சஞ்சலம் ெகாள்ள ைவக்கும்.
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ஏக்கப் ெபருமூச்சுடன் கடந்தகால நிைனவுகளில் தம் சிந்தைனையப் படர ைவக்க
முயல்பவRகைள வரலாற்றின் வலிய கரம் உசுப்பி எழுப்பி விடும். தாயகத்தின்
பண்பாடும் இலக்கியமும், ஏன் அதன் வரலாறும் கூட, அகதி மனத்திற்கு ஆறுதல்
தந்து அதைனத் ேதற்றக்கூடிய சக்திைய இழந்து விடுகின்றன. ேவரறுந்த
வாழ்க்ைகைய வாழ்பவRகள் எைத ஆறுதலாகக் ெகாள்வது? பயணங்கள் முடிந்த
பிறகும் இைளப்பாற முடியாமல் ேபானால்? "பறைவகள் எங்கு ெசல்லும், கைடசி
வானத்திற்குப் பின்?" - பாலஸ்தYனியக் கவிஞR மஹ்மூக் தாRவஷின்
Y
இக்ேகள்வி
உலகெமங்கும் சிதறிக் கிடக்கும் அகதிகளின் உதடுகளில் உைறந்து ேபாய் விட்ட
ேகள்விதான்.
இந்த நம்பிக்ைக வறட்சிையக் கடந்து ெசல்லும் இைடயறாத முயற்சிைய
அரவிந்தனிடம் காணலாம். தாயகத்தின் மீ துள்ள அவரது தணியாத ேவட்ைகைய,
தற்ெசயலாகக் கவிஞன் மீ து விழும் நிலெவாளி தட்டிெயழுப்புகிறது. அது ேவறுபல
நிலாக் காலங்கைள அவனுக்கு நிைனவுபடுத்துகிறது. "நிலவின் குறுக்காய்" எட்டடுக்கு
மாளிைககளும் இராட்சத இயந்திரங்களும் நின்று நிலவின் ேதாைபைய அபகா¢த்த
ேபாதிலும் கவி மனம் கற்பைனயில் இலயிக்கின்றது. 'குருதிபட்டு குழிக்குள் ஒடுங்கும்
துயRவாய்ப் படுமுன்னம்' ெதன்பட்ட தாயகத்து நிலெவாளிையக் கவிைதயாக
மாற்றுகிறான் அகதிக் கவிஞன். கற்பனா உலகில் கண ேநரேம சஞ்சா¢க்கிறான்.
ஆனால் அதுேவ அவனுக்குத் ெதம்பூட்டப் ேபாதுமானது:
நிலவாடி
நிலெவாளியில் நYராடி
நYருக்குள் ஒளிந்தாடி
வாைலப் பருவத்தாR
இளந்ேதகம் ெதாட்டாடி
அக்காலத்தில் கவிஞைன தனது ஒளியில் 'ேதாய்ந்த' அந்நிலவு, நிைனவுச்
சின்னமாகவும் நாைளய உலகிற்கு ஒளியூட்டக் கூடியதாகவும்
உருவகப்படுத்தப்படுகிறது.
உயிருக்கு
பால் சிந்து
அங்கிரு
நான் வர.....
என்று நிலவுக்கு விைட ெகாடுத்தனுப்புகிறான் கவிஞன்.
அரவிந்தனின் கவிைதகள் முடிவு ெபறாதைவ. அவR தனக்குள் நடத்தி வரும்
உைரயாடல்கேள இங்கு கவிைதகளாக வடிவங் ெகாண்டுள்ளன. புலம் ெபயRந்து
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வாழ்ேவாR கடந்தகால நம்பிக்ைககளுக்கும் தற்கால மனச்ேசாRவுக்குமிைடேய ஒரு
சமன்பாட்ைட உருவாக்க விரும்புவR. நிைனவுகைளக் ெகான்ேறா, தற்கால
எதிRபாRப்புகைளத் தவிRத்ேதா, மிைக நம்பிக்ைககைள உருவாக்கிேயா இந்தச்
சமன்பாட்ைட உருவாக்க முடியாது. அகதிகள் நாடிழந்தவRகள்; நாடிழந்த காரணத்தால்
தம்ைமேய இழந்தவRகள். அவRகள் ெபயR மாறி, உருமாறித்தான் வாழ
ேவண்டியுள்ளது. பாலஸ்தYனிய அறிஞR எட்வRட் சய்து கூறுகிறாR: நாடு விட்டு நாடு
ெசன்று வாழ்பவரது வாழ்க்ைக, ெபயRகள் சூட்டப்படாத புைகப்படங்களாக உைறந்து
ேபானைவ. இந்தப் புைகப்படங்களில் காட்சியளிக்கும் பிம்பங்களுக்குப் ெபயா¢ல்ைல.
அவற்றால் ேபச முடியாது. அவற்ைறப் பற்றி எைதயும் விவா¢த்துக் கூற முடியாது.
ஆனால் காண்ேபாR மனத்ைத அைவ சலனப்படுத்தும் - சுண்டியிழுக்கும்.
ெதாைலந்துேபான தாயகங்கைள நிைனவுபடுத்தும்.
அப்படி நிைனவுபடுத்தப்பட்ட தாயகத்தின் ெபாருட்டுத் தான் அரவிந்தன் சூ¡¢யனிடம்
மன்றாடுகிறாR,
உன் சினம் தணி!
ெவங்கதிRகைள
சுருக்கிக் ெகாள்!
கடல் நYR
உறிஞ்சி
காRேமகம்
பைடத்து
மைழக்கரங்களால்
நYராட்டு,
ெசழிப்பூட்டு,
பூக்களும் ெதன்றலும்
முத்தமிட.
வ.கீ தா, எஸ்.வி.ராஜதுைர
ெசன்ைன
17.09.1992
முகம் ெகாள்
1.
இருள் பாய் சுருள்கின்றது
ேவெறங்ேகா விrவதற்காய்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

நங்கூரம் தூக்குகின்றது
இராமானுஜம் கப்பல்.
இன்னமும் அைணயாமல்
இராேமஸ்வரம் விளக்கு.
ஆழிக்குமரனும் நYந்திய
பாக்கு நYrைண
ெசாற்பக் கடல்தான்
அப்பால் வி¡¢யும்
மகா சமுத்திரமாய்
விழிநY R ெபருக்குடனும்....
ஆழ்கடல் ேபாR முடித்து
அணி குைலந்து திரும்பும்
கடற்புரவிகள்.
கணக்கும் காயமும்
கைரயினில் ெதா¢யுேமா?
நானுமாய் வைல வசிய
Y
கடலிடம் ஏது?
கைலகள்தாம் எங்ேக?
எனதரும் ேதாழR
ஏேலேலா பாடகைர
உட்ெகாண்ட கடல்.
அேடய் ைமக்கல்....
எைதெயல்லாம் நான்....
கடுகின் காரம் நY.
புரண்ெடழும் அைலகளில்
எற்றுண்ணும் நYRத்திவைலகள்
காற்று காவி வரும்.
கண்கள் கா¢க்கும்
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அழுது விடுேவேனா?
சூ¡¢யன் எழுமுன்னால்
கைர கடந்தாயிற்று
ேநசக் கடல் தாண்ட....
காற்றும் கடலுமாய்
ெதாடுத்த ேபா¡¢ல்
அழிந்து ேபான கைரயும்,
அழிந்த கைரேமல்
சவுக்கு மரத் ேதாப்பும்
ேகாட்ேடாவியெமன
மங்கித் ெதாைலவுறும்.
என்ைனச் சூழவும்
நYலம் மிஞ்சும்.

2.
கனவுகள் ெமாட்டவிழும்
பயமறியாப் பருவம்.
முகில் பற்ைறக் காட்டுக்குள்
பின்னிலவு புைதந்திருக்கும்.
அழிந்த கைர ேமேல
கள்ளத் ேதாணியாேல
முன்னெமாரு ேபாதில் நான்.
அைலகளின் எக்களிப்பும்
காற்றின் ேபச்ெசாலிப்பும்
ஈர மணற் சிலிRப்பின்
ஊதல் ெவடெடப்பும்,
சவுக்கம் ேதாப்பைசவின்
கருநிழல் எச்சrப்பும்,
கருங்கற் சுவR ஒதுக்கால்
பவனி வரும் ராஜராஜன்
குதிைரக் குளம்பதிRவும்....
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நான் அப்ேபாது அறிந்ேதனா
இறங்கியது கைரயல்ல
மானுடப் ேபராழிெயன்று.
அச்சம் தவிெரன்று
உச்சி முகRந்தும்,
ெசவிலியR பண்புடன்
ஒத்தடம் தந்தும்
ெநய்தல் மருதம்
குறிஞ்சி முல்ைல
நிலங்கள் ேதாறும்
என்னுடன் நYங்கள்.
பாைல நிலத்திற்கும்
நYR வாRக்கும் கனவுகள்.
மனங்களில் சுரக்கும்
சுைன நYR ஊற்றுகள்.
ெநஞ்சினில் நYRைம
மிகுந்தனாேலா
நYR வற்றிப் ேபாயின
காவி¡¢, ைவைக, பாலாறு....

3
பசியாறா ெவறியுடன்
கடல்,
ெமளன இருட்டாழம்
ஆRப்பா¢ப்பில் அமுங்கும்.
என்ைனயும் அைழக்கின்றதா?
வாலிப முறுக்கினில்
மிதப்புறும் ெவண் நைரயாய்
நுைர ெபாங்கும் அைலகள்.
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அைல எங்கும் கைரேயறும்,
மண்தைனயும் ெமல்லும்.
கடல்வாய் ெகாள்ளுண்ட
நிலம் ேபாலாகுேமா
துப்பாக்கி வாய்ப்பட்ட
என் சிறு ேதசம்.
வ¡¢ய
Y
விைதகள்
இரத்தத்துள் அமிழும்,
பதRகள் மிதக்கும்.
சிறு ேபாகம், ெபரும் ேபாகம்
எல்லாமும் ெபாய்த்ததுேவா....?
அகதி முகம் ெபறவா
உயிRக் கைளைய
நான் இழந்ேதன்?
ேதசெமங்கும்
தY விைதத்ேதன்?
துறவறம் ெகாண்டதும்
கடுந்தவம் பு¡¢ந்ததும்
வரம் பல ெபற்றதும்
வரமும்
Y
களத்ேத விட்டு
ெவறுங்ைகேயாடு இலங்ைக புகும்
இராவேணஸ்வரனாகவா?
சிறகுகைளக் கூட
காவிச் ெசல்ல மாட்டாமல்...
சரணாலயம் நYங்கும்
ஏதிலிப் பறைவ.

4.
ஒளிக் கதிrல் சூேடற்றி
சூrயன் எழுகின்றான்.
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நYண்டும் ேகாணியும்
படியும் என் நிழல்....
மூத்தது ேகாணெலன்றால்
பின்னால் பிறந்தைவயும்....
இருக்ைகயும் அதட்டுகிறது.
"என்ன புலம்புகின்றாய்
நாடற்றவன் ேபால....
அகதி முகம் உள்ளேத
அப்புறம் என்ன?
நYங்கள் ைகயுயRத்தி
முகமழித்த மனிதைர
நிைனவுண்ேடா?
இந்த இருக்ைககளில்தான்
எத்தைன ஆயிரம்
துயR ெகாண்டழுதிட்ட
என்புத் ேதால் மனிதRகள்.
மர இருக்ைககைள
பிளாஸ்டிக்காய் மாற்றியேத
அவR உகுத்த கண்ண YRதான்!
அைலயின் சுழற்சிைய
என்ெனன்ேபன்
அவRகள் வந்திறங்கிய
கைர இருந்து நY.
ேவடிக்ைகயாக இல்ைல.
கவனத்தில் ெகாள்
உன் சந்ததிையயும்
ேகடு சூழும்
நாதியற்றவராய்....
நாடற்றவராய்...
அப்ேபாது புலம்பு...."
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இருப்பு ெகாள்ள
மனம் மறுக்கும்
காங்ேகசன் துைற ேநாக்கும்
கப்பலின் அணியம்.
ஆபுத்திரன் கைரேயறிய
மணிபல்லவம் தYவும்
மைறகின்றது.
விrந்த வானத்தில்
ெவண் முகில்கள்
இைணந்தும் கைலந்தும்
உருக்ெகாள்ளத் தவித்தும்,
என் முகம் ேபால....

5.
நான் எைதெயல்லாம்
உங்களில் ெதாற்ற ைவத்ேதன்?
நYங்கள் எவற்ைறெயல்லாம்
எடுத்துக் ெகாண்டீR?
நான் அறிேயன்.
ஆனால் நான் கனிந்ேதன்
உங்கள் ேதாளைணவால்
ெவம்பலாகாமல்.
ேவR ஏன் அறுந்தது?
அத்ேதசம் என்ைன
உயிRப்பிக்கட்டும்.
என்ைனத் தள்ளுங்கள்
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தள்ள முடியாதைவ
எல்லாவற்ைறயுேம
உைரத்துப் பாருங்கள்
நிறுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.
நிறுைவப் படிகள்
உங்கள் ைககளில்.
காவிrப் படுைகயிலும்
ைவைகக் கைர ெநடுகிலும்
கா¢சல் மண் காட்டிலும்
என்னுடன் அைலைகயில்
எைத நYR விைதத்தYR?
பருத்தி ெவடித்தால்
தறியினில் ெநய்யலாம்,
கரும்பு விைளந்தால்
ஆைலயில் பிழியலாம்,
கம்பு பயிரானால்
கூழ் காய்ச்சிக் குடிக்கலாம்,
கூட்டு நிைனவினில்
பயிராகி வளRந்தைவ
ஆறாத் துயெரன்றால்....
கருத்துகள் பற்றிக் ெகாள்ளும்
சந்ேதகம் ெகாள்ளற்க
கற்களின் உரசலில்
தYப்ெபாறி ெதறிக்கும்.
பாைற இடுக்கிலும்
நYRைம கசியும்.
ெசாRக்க பூமியும்
கனவுத் ேதசமும்
எங்குேம இல்ைல.
இரத்தமும் சைதயுமாய்த்தான்
பாைதகள் வி¡¢யும்
என் ேதசம் ேபால
ெவந்து தணியாக் காடாக....
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நYலமைலத் ெதாடா¢னின்றும்
ராமR அைண ேமட்டிலிருந்தும்
எட்டிச் ெசல்லாப்
பாடமாக....
இன்றுேபாய் நாைள வரும்.
உயிRப்ேபன்
உங்களிைட இருப்ேபன்.
ைககள் ெகாள்ளா
கைலச் ெசல்வங்கள் காவியும்
ெநஞ்சு முட்ட
அன்புதைன நிைறத்தும்
ேநசக் கடல் நாடி
வருேவன்முகம் ெபற்றவனாக
1988 பாக்கு நYrைண

முடிவுறாத பாடல்கள்
காற்றும் ெநருப்புமாய்
வாழ்வும் இறப்பும்.
கைரந்துருகும் மனிதம்.
உயிRத் துளிகளாய்த்
ேதங்கிய ெவள்ளம்.
கந்தகப் பூமியின்
ெவக்ைகயின் வச்சம்
Y
காற்று சுழல்கின்றது
சருகுகள் பறக்கின்றன
சரசரத்த இைரச்சலுள்
கற்பகத் தருக்களும்
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முறிபட்டு வழ்கின்றன.
Y
பாRைவப் புலன்களில்
புழுதிப்படலம்.
சறுக்குகின்றது இலக்கு
குறியும் தவறி....
யாரங்ேக...?
ஏனிந்த முகச்சுழிப்பு?
சுைரைய விைதத்தால்
அவைரயா விைளயும்?
அக்கினிக் குஞ்ெசான்ைற
ஆங்ேகாR காட்டிைடப்
ெபாந்தினுள்....'
ைவத்தது யாR?
மறந்து விடலாந்தான்
இலகானதுதான்
ஆனால் நடப்பதுேவா
அறுவைட.
வாRத்ைதகளில்
தY ஊறிப்
பாடல்களும் எ¡¢கின்றன.
ேசறுபடா கரங்கள் எது?
பதRகளில்லா விைளச்சல் ஏது?
ெநருப்ேப நY
வளR!
ெகாழுந்து விட்ெடா¢.
துைடத்துப் ெபாசுக்கு
பாரச்சுைமகைள
பாவ மூட்ைடகைள.
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இந்தா
உயிரும் சைதயும்
வலுவிழந்து விடாேத
பற்று
மூண்ெடழு
ஈரலிப்பு, நYRைம
அைனத்திலும் தாவு.
பவுத்திரங்கள் ெபாசுக்கு
சீறிச் சினந்து
கங்குகள் விசிறு
ஓளிR....
வசந்த ருதுெவன
ேதசம் வனப்புற....

ஆண்ட பரம்பைர
1.
கதவைடப்பு
அ¡¢தாரம் பூசிய
ஆண்ைடகள்
ஆடிடும் ேமைட
எந்தக் கூத்தானாலும்
இராஜபாRட் ேவடம்!
வாடும் பயிR கண்டு
வாடுவR முதலில்.
படி அளந்து
கஞ்சி வாRப்பR
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இைடயில்.
தவிக்கும் உயிRகைளப்
பங்கு ைவப்பR
முடிவில்.
ேதாள் ெகாடுத்த
எலும்புகளில்
சைமப்பR
சிம்மாசனம்.
மூைலக் கற்கள்
ெபயRந்துதிர
துப்பாக்கிகள்
தாங்கும் கவசம்.
சாரளம் கட்டி
கற்கள் சுமந்து
எழுப்பிய ேகாபுரம்.
நந்திகள் மைறக்கும்
பிரகார ெவளியில்
நான்.
என்னில் எங்கணும்
இரத்த விளாRகள்.
மூைளப் ெபாறியின்
அைறகள் கனக்கும்.

2.
கற்களால் அடுக்கிய
ேவலிக்குள் காலம்.
விடியலில் பைன ஏறி
ெவயிலில் மண் ெகாத்தி
அந்தியில் வைலவசி
Y
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ஒடுங்குவR மனிதR.
சாட்ைடகள்
பிரம்புகள்
உலாவரும் ெதருவில்.
சாதிக்காக ஒதுக்கிய
குடிநYR ேதடி
சுடுமணல் ெவளியில்
அன்ைனயR நடப்பR.
நுகத்தடி திமிறி
நிமிRபவR மாள்வR
ஒப்பா¡¢த் தாலாட்டில்
மீ ளவும் வாழ்வR.
அம்மா... அப்பா!
நY பிைசந்த ேசாற்றில்
கண்ண YRக் கா¢ப்பு.
ெநருப்புக் கவளத்ைத
ஏனம்மா ஊட்டினாய்?
ெதாைலந்த வரங்கள்
Y
வண்டலாய்ப் படியும்.
ெதன்னங்கீ ற்று
விசிறும் ெதன்றலில்
ஒளிக்கசிந்த நிழல்
ஆடும்....பாடும்.
உதிரும் பூக்களில்
வண்ணங்கள் கழன்று
பா¡¢க்கும் நYலம்.
முருைகக் கற்களில்
கடல் நYR எகிறும்.
எனது ஊ¡¢ல்....
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3.
கறுத்த பனங்கூடல்
மரவள்ளித் ேதாட்டம்
தும்பிகள் ¡£ங்கா¢க்கும்
பூவரசு நிழல்.
சாமக்குருவிகளும்
தூக்கம் ெகாள்ளும்
எம் ேபச்சும் விழிப்பும்
ெசம்பரத்தம் பூச்சி¡¢ப்பும்.
சதுரங்க ஆடலில்
காய்கைள நகRத்த
ெவட்டுண்டைவ
தைலகள்.
சுற்றிச் சுழன்றாடி
தைலகைளக் ெகாய்தும்
வாைக மலெரன
மாRபினில் சூடியும்
ஆற அமRந்து
திைரதைன விலக்க
வண்டியும் மாடும்
சுப்பற்ைற ெகால்ைலக்குள்.
கண்கள் கூசும்
பகட்டுச் ெசவ்வண்ணம்
மினுங்கும் பற்களில்
காயாத இரத்தம்.
புதுப்புழாவில்
பைழய கள்
மீ ண்டும் மறுமுைற
ஆண்ட பரம்பைர.
ெமாட்டுகள் கருகி
இைலகளும் நசிந்து
படிமக் குைழயலாய்
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கனவு.
முண்டுெகாடுத்த
ேதாள் விலக்கி
தனியரு சருெகன
அைலயும் ெவளியிலும்
உன்ைன வி¡¢.
உழு
மறுத்துழு
மீ ளவும், மீ ளவும்...
பண்படும் நிலம்.
.

மாைலயில் விழுந்த பின்
முன்னிராப் ெபாழுெதான்றில்...
ைமயல்ெபாழுதில்
மது அருந்துதல்
உயRகுடி
நளினம் ெசாட்டும்
நாகா¢கம்.
ெநஞ்சுக்குள் ததும்பும்
வஞ்சகம், வன்மம்.
வடிசாராயம்
குடியானவRக்கானது.
ேநசங்களான
உறவுகள் சூழும்
ேகாபங்கள் ெநகிழ்ந்து
ெபாங்கியும் வழியும்.
சுைம ெமல்ல இறங்கும்.
பாட்டுக் கட்டலாம்
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கட்டறுத்து நிமிரலாம்
உள்ளத்ைதக் ெகாட்டலாம்
சிறகின்றிப் பறக்கலாம்
கனெவல்லாம் நிரவலாம்.
மடக்ெகன ஊத்தாமல்
ெதாண்ைட எ¡¢த்தாலும்
ருசித்து ருசித்து...
ெமல்ெலன ஏறி
மயிRக்கால் சிலிRத்து
நரம்புகள் நYவி
தாளத்தால் ேகாதி.
'கண்ணின் மணிேபால
உறவாடினாய்
காற்றிலும் இனிதாகத்
தாலாட்டினாய்
விண்ணிேல நிலாக்காட்டி
ேசாறூட்டினாய்
அம்மா தாேய
ஏனிந்தக் ேகாலம்
அம்மா....அம்மாெவன்று.."*
சாராயத்துள் தாழுேமா
நம்மிருள்?
கைலஞேன
நிழல்கைள எட்டி
நிழல் ஒதுக்குக்குள்
துழாவி,
ெசாற்கைளக் கூராக்கு
வில்லில் நாேணற்று...
இறங்கினால்
இந்தா சுைவ
இன்னுெமாரு முறடு
எடு....ெதாடு
பாடு.
கத்தி¡¢ ெவயிலிேல - புழுதி
புைகந்ெதழும் சாைலயிேல
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தாகம் ேமலிட யாR நடந்தாR? - கானல்
நYருக்ேகா அவரைலந்தாR.
எழு, துணி, ஓடு என்றாR - கருவி
ைகெயடு, ேபாெரெயன்றாR
எதி¡¢ மாநிலம் ஆளவந்தான்-ேதாழன்
கூடேவ ேசRந்தும் வந்தான்.
தந்தனதான தன்னா -தன
தந்தனதான தன்னா
தந்தன தான தன்னா- ேதாழா
நYயுமா கூட வந்தாய்?
மூல உபாயத்ைத விற்று வந்தாய்.
சுணக்ெகட்ட நாவில்
ஊறுகாையத் தடவு
காரச் சட்டினியில் இட்டிலிையத் ெதாடு.
சுள்ெளன உைறக்கட்டும் - நY
மனைச உதறு...ஆடு
நிலவும் இனி
சாராயத்துள் ேதாயும்.
காற்றும் பருகும்
பூக்களும் நுகரும்
தாளம் உைடந்தாெலன்ன
கானம் பிய்ந்தாெலன்ன
நிரல்கள் குைலந்தாெலன்ன
சுற்றமும் ெவறித்தாெலன்ன
ஆடு....
கைலஞேன டு
டடா நY ஆடு
குதித்தாடு
விண்முட்டி ேமாது
கூவு....கூத்திடு...
ேதாம்...தகேதாம்
தக தக தகேதாம்
தகேதாம்
தகதகதேதாம், தகேதாம்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

தகேதாம், தகேதாம்.
யாரங்ேக நண்பன் ேபாேல
ேகாடியால் உள்நுைழந்து
பாெரங்கள் பைடப்ெபருப்ைப
ெபாடிப்பயல் நYR சரண்புகுவRY
தாருந்தன் கருவிெயல்லாம்
ெநாடியிெலன ஆைணயிட்டாR.
மாRதட்டும் நியாயவாேன
அபயக்கரம் ேகட்ேடாR ேமேல
அகண்ட காலால் மிதிக்கலாச்சா
பஞ்சசீலமும் மறந்து ேபாச்சா
காந்தி ைகத்தடி துவக்குமாச்சா
ஒப்பந்தங்கள் அடிைமச் சீட்டா?
தகேதாம் தகேதாம்
தக தக தகேதாம்
தகேதாம்....தகேதாம்
ெகாதி எண்ைணத் தாழியாேல
எ¡¢ ெநருப்பில் தான் வழ்ந்-ேதாம்
Y
ேதாம்....ேதாம்....
* கைலஞR லடீஸ் வரமணியின்
Y
பாடெலான்றில் இருந்து நன்றியுடன் இவ்வா¢கள்
எடுத்தாளப்படுகின்றன.

நன்றி ெகட்டதுகள்!
கண்களில்
ேவட்ைடப் பற்கள்.
காயத்ைதத் தின்னும்
ஈக்கள்.
கால்களிைடத் ெதாங்கும்
நிமிரா வால்.
காலடிைய முகரும்
என் நாய்.
தாண்டிச் ெசன்றால்
குதறிடுேமா?
என்னில்
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பசியாறிடுேமா?
நன்றி ெகட்டது
நாயா...நானா?
அல்ேசஷன், பாRேமனியன்
ேமல் சாதியானால்
மடியில், ேதாளில்
ஏன்
ைசக்கிளிலும் ெபட்டி கட்டிக்
காவிச் ெசன்றிருக்கலாம்.
பதுங்கு குழியுள்ளும்
இடம் ஒதுக்கி இருக்கலாம்.
ஆனால் நY....
ஊR நாய்
ெதரு நாய்
'பற' நாய்
ஐம்புலனும் ஒடுங்க
அந்தகாரம் சூழும்.
துப்பாக்கிச் சனியன்களின்
ேவட்ைடகள் ெதாடங்கும்.
எவ்விழியாய், ெசவியாய்
உணR நரம்பாய்...
நY....
அந்நிய வாைட சுமந்த
காற்ைறயும் எதிRத்தாய்.
இந்திய ெஜனரல்களின்
சிம்ம ெசாப்பனமானாய்.
இைசயின் சுருதிெயன
குைலப்பினில் பி¡¢த்து உைரத்தாய்
உயRசாதி நாெயல்லாம்
ேசாபாவில், குஷனில்
ஒய்யாரமாய் ஓய்ெவடுக்க
மண் விறாண்டா கிடங்ெகடுத்து
படைலயடியில்
காவல் இருந்தாய்.
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இருந்தும்தான் என்ன?
ைகவிடப்பட்டாய்.
அப்படிப் பாRக்காேத
கம்பியால் இைழத்த
சுருக்குத் தடத்தினுள்
உன் மூதாைதயா¢ன்
உயி¡¢ன் யாசிப்பு,
நாய்களின் ெதால்ைலெயன
முன்னம் நாட்களில்
காட்டிக் ெகாடுத்தது.
உனக்கு நிைனவுத் ெதாடR உண்டா?
ஐந்தறிவு ஜYவன்
வாஞ்ைசயுடன் தாவுகின்றது
பா¢தவிப்பின் முனங்கல்
புண்களின் வச்சம்
Y
கண்கள் சுடா¢ட
ெசவிமடல் துடிக்கின்றது.
அன்ன தண்ணி இல்லாமல்
எப்படி நY....?
ேசாற்றுப் பருக்ைகயுமின்றி
விடுப்பல்லவா
பாRக்க வந்ேதன்
ஈனப் பிறவியடா நான்
இந்த எஜமானனுக்காகவா
நY....?
மூசி மூசி
மூச்சிைரத்து, சிணுங்கி
பிறாண்டி, கல்விப்
பிடித்திழுத்து
வாைன ேமாப்பமிட
ெதற்கிருந்து வரும்
சாவின் இைரச்சல்.
நிலத்தில் முகம் கவிழ
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நான்.
மூச்சிழந்திருந்தது
நாய்
கண்களில்
ேவட்ைடப் பற்கள்.....
ஆகஸ்ட் 1990, யாழ்ப்பாணம்

பனங்ெகாட்ைடகள்
ெவளிக்கிட்டாயிற்று
நில் என்பாR எவருமிலR.
ெசல் என்கின்றது காற்றும்
முகத்திலடித்தபடி....
பனங்கருக்குச் சிராய்ப்பினால்
காய்ச்சுப்ேபான
ெநஞ்சாங்குழி.
ெநஞ்சுக்குள் சரசரக்கும்
பைனமர ெவளி
பனந்ேதாப்பில் பழம் ெபாறுக்கி
சூப்பி எறிந்த பனங்ெகாட்ைட.
நிலத்தடிநYR உறிஞ்சி
நிமிரும் பைன.
ேவேராடிப் பிளக்கும்
சுண்ணக் கற்பாைற.
வாழ்வுக்குள் ஒன்றித்து
ஓRமத்ைத விைளவித்து
கிைளவிட்ட நYட்சியில்
பைன ஈனும் வடலிகள்.
வடலி வளRத்தா இனி
கள் குடிக்கப் ேபாகின்றYR?
எத்துைண இளக்காரம்?
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மண் உரம் அறியா மூடR.
ஏதறிவாR இவR
கதிகாைல நகRத்தி நட்டு
வளவு வைளத்த
பாரம்பா¢யம் தவிர....
பைனையத்தான் அறியாR
பைன ேபாலாயினும்
அதில் பாதியாய்
பாதியில் பாதியாய் தன்னும்
எக்குணங்குறியும்
இல்லாமேல இதுகள்.
சிங்காசனம் இல்ைலேயல்
அேசாக சக்கர நாற்காலிெயன
விலாங்காய், ஓடுகாலியாய்
தைலகால் பு¡¢யாத
அதிகாரப் பசியில்
அம்மணமாய் ஆபாசமாய்
எப்படி விைளந்தன
இவ்வைகப் பிறவிகள்?
என்ைனேய என்னிலிருந்து
துறக்கச் ெசய்கின்றது பாR
எடுப்பாR ைகப்பிள்ைளயாகும்
இவRகளின் சகவாசம்.
புதுப்பாைளக் கள்ளும்
குரும்ைப இளநுங்கும்
காேவாைல உதிரச்
சி¡¢க்கும் குருந்ேதாைலயும்
பனம்பழம் விழுங்காைல
பழம் தின்ற காற்றும்
நுகராத நானும்....
எல்லாமும் இருக்கட்டும்
நY ேபாய்விடு
தனியனாய் நிற்காேத
உறவுந்தான் துரத்துகின்றது
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நகராதாம் கால்
மரத்துப் ேபாய்
மரத்துப் ேபாய்
எதற்காம் இப்பின்வாங்கல்
நடந்த கைள ஆறாமல்.....
ைககாலில் முள் கீ றி
கசிகின்றது இரத்தம்
ெசல்லமாய்த்தான்.
பின்ேன யாருக்காம் பழம் சிந்தும்
இலந்ைத, விளா?
எனக்காய்த்தாேன.
காய்க்ெகாத்தாய் நாயுண்ணி
குைலதள்ளும் ஈச்சமரம்
பூச்சுருங்கா ெதாட்டாச்சிணுங்கி
எல்லாவற்றிலும் முள்ளுத்தான்.
முள்ளுப் பற்ைறக் காடுதான்
பனந்ேதாப்பு.
பட்ட பைன சாயக்கூட
நாெளடுக்கும்,
வட்டுக்குள் பச்ைசக்கிளி
கூடுகட்டும்.
ெசண்பகக் கூவலுக்கு
ைமனRகள் பதிலிறுக்கும்.
அணில் பிள்ைள துள்ளலுக்கு
ேகாட்டான்கள் தாளமிடும்.
தாளகதி மங்கி மங்கி
பனந்ேதாப்பும் எைன நYங்கி
ஏழ்பைன நிலத்திருந்த
பைன.
யாR வளRத்தாR
வழிவழியாய்?
பனங்ெகாட்ைட
எல்லாமா
ஊமல்களாயிரும்?
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சக்கரங்கள் எைனக்காவி
ெவளிேநாக்கி
ெவளிேநாக்கித்
தள்ளுகின்றன
ஆணிேவR
பின்னிழுத்துப்
பின்னிழுத்து
வழ்த்துகின்றது
Y
புழுதி மண்ணில்....
ெசப்டம்பR '90, யாழ்ப்பாணம்

நண்பனுக்கு

காயங்கைள
ஒற்றியபடி
நY
சிrத்திருக்கலாம்.
சிrத்த
நான்தான்
ஏமாந்ேதன்.
என்ைனத் ைகத்தது
உந்தன்
கூR நா.
'விலகுகின்றாயா?'
வழிவிட்டு
ஒதுங்கி
நடக்கின்ேறன்
ஊனத்
தழும்புகளுடன்.
முகத்ைதத்
திருப்பிக் ெகாண்டாய்
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சி¡¢ப்பு மலராத
முகத்ைத
அைடத்தபடி
முைளத்திருந்தன
ெவட்டுப் பற்கள்
இவ்வழியில்
வந்தவRகள்
வருபவRகள்
எவR முகத்தில்ைல
ெவட்டுப் பற்கள்.
என்னிலும் பாR
எங்ேகனும்
துருத்தி நிற்கும்.
உன்னிடத்தில்
ஏேதா
விகா¡¢த்துப் ேபாய்.
பிளாஸ்டிக் பூக்கைள
நட்டு
மற்றவR ேபால்
மைறக்காதது
பிடித்திருக்கின்றது
எனக்கும்.
பூக்கைளத்
தைழக்க விட்டு
பூக்களும்
பற்களுமாய்
சமன்
ெசய்திருக்கலாம்.
தைலெயடுத்த
பூக்கைள மட்டுமா
நசித்தாய்?
உயிR உனக்கு
மயிராயிற்று.
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உடன்பாடற்ற
சமன்பாடு.
ெபாறு
பல்ைல நறும்பாேத
சைதப் பிண்டத்ைதத்தான்
குண்ெடட்டும்
உயிRத் தலத்ைதயல்ல.
அதனால்தானா
குரல்வைளையயும்
ெநா¢த்தாய்.
எல்லாR ைகயும்
சறுக்கியது
இதில்தான்
உலெகங்கும்.
உன்னாலும்
முடிந்ததா
இப்ேபாது
ஒட்டுச் ெசடிகளில்
பூக்களும்
ஒட்டாத நிறங்களும்
தRக்கப் பூக்களும்
உதிRகின்றன
நதி
வற்றிப் ேபாயிற்றாம்.
நதிமூலம்
யாR அறிந்தாR?
அதன்
பரப்பாழம்
யாR பு¡¢ந்தாR?
யாைன பாRத்த
குருடRதான்
எல்லாரும்.
நYயும்
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நானும்
மா¢த்துப் ேபானவனும்
மரக்கலத்தில்
பயணித்த
நதி.
ேசருமிடம்
கடெலன்று
நான் ேசRந்தது
குழம்பிய குட்ைட.
அது ெதா¢ந்தாயிற்று.
வழிகாட்டியாய்த்
துப்பாக்கிகள்
ெவள்ளி முைளக்காத
இருட்திைசயில்.
மீ ன்களும்
உன் பறியில்
துடுப்பும்
உன் ைகயில்
வலித்தபடி
நY....
நதி ஒதுக்கிய
உயிR ஜYவிகள்
காத்திருக்கின்றன.
உந்தன்
கனவிடம்
கடலிடந்தானா
குளங்குட்ைடயா
என....
ெசால்லாமேல
ெசால்லலாம்தான்
ஆனாலும் பாR
காலெவளி
நYள் ேகாட்டில்
இல்ைல,
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சுழல்பாைதயில்.
விளக்குப் பிடிக்கின்றன
உந்தன்
சமன்பாட்டின்
முரண்களும்.
இெதன்ன
முற்றத்தில் ேவலி?
தைலவாசல்
தாண்டியும்
முட்புதR?
ேகாடிப்புறத்திலும்
நிற்க இடமின்றி....
காக்காக்கள்
ேவண்டாெமன்றால்
நல்லாயரும்
மதம் பிடித்த
முகமாறிகள்தாேன,
சங்கிலியான்
ெவட்டியவன்தாேன.
ெபாடியன்களின்
கிட்டிப்புள்
விைளயாட்டல்ல
அழாப்ப....
பணயம் ைவக்கப்
பட்டுள்ளைவ
ேதசிய நிRணயம்!
அதல்லாத
உன் முகம் ஏது?
வடிவம் ஏது?
ைசபRதானா?
முக வைரயில்
நY
எந்த விளிம்ைப
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எட்டியுள்ளாய்?
உன்ைனேய
நY
அறிவாய்.
முகத் தYட்டு
படுெமன்று
காேவாைல
காலில்கட்டி
நடக்கவிட்டவரதும்,
ேகாடிப்புறத்தில்
நிற்க ைவத்து
சிரட்ைடயில்
நYR வாRத்தவரதும்,
மாறு முகம்தான்
உனெதன்றால்
நண்பேன...
சயைனட் குப்பிைய
சயைனட்
தின்னும்.
ெதாப்புள் ெகாடியிலும்
சயைனட்
பூக்கும்.

உைறதலாய்
நிழலும்
குறுகிக் கைரயும்.
பாRைவ தாழ
ெநஞ்சுக்குள் கூசும்.
சுறுப்பிலும்
மாற்றுக் குைறந்த
என்ைன
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பூைனக் கண்கள்
உ¡¢க்கும்.
எலும்பு மச்ைசக்குள்ளும்
துழாவும்.
இரத்தம்
கறுப்பாய் இல்ைலேயா...?
இகழ்ச்சி ெகாப்பளிக்கும்.
ஆப்பிrக்காவுக்கு
ெதற்ேகதான் நரகமாம்.
நரக ெவக்ைகயில்
கறுத்தவRகள்
தங்கள் வைளயத்துள்
நுைழவேதாவாம்...
நரகத்தின்
வாசல் தாண்டி
வாஸ்ெகாடகாமா
பயணித்ததனால்தாேன
குளிR வலயத்தில்
ெசாRக்கம் எழுந்தது.
யாருக்கு ேவண்டும்
உனது ெசாRக்கம்?
தட்டிப் பறிப்பதற்காய்
நான் வரவில்ைல.
எங்கள் ெசாRக்கத்ைத
தட்டிப் பறித்தவRகள்.
நYங்கேள என்பதும்
எப்ேபாதும் மறேவன்.
நYR உறிஞ்சி
மண்ணில் ேவR பிடித்து
கனி தரும் நிழல் தரும்
மரமாகி,
விைத பரப்பி,
ேதாப்பாகும் முன்னால்
ேவரடி மண்ணுடன்
வழ்த்தப்பட்ேடன்.
Y
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நற்கனி ெகாடாத மரெமன்ேறா
உைறபனியில் வசப்பட்ேடன்.
Y
குண்டி மண்ைணயும்
தட்டி விட்டாயிற்று.
ஆணிேவா¢ல் ஒட்டியவற்ைற?
சாதிய ெவக்ைகயிலும்
ேவகாத உயிR
நிறெவக்ைகயிலா ேவகும்?
அந்நியன்
எங்ேக, எப்ேபாது
ேநசிக்கப்பட்டான்?
இருநூறு முன்னூறு
ஆண்டுகள்
நாங்கள்
உன்ைனப் ெபாறுத்திருந்தேதாேம
ெகாஞ்சம் ெபாறு.
நிழலும்
குறுகிக் கைரய
ெநஞ்சுக்குள் கூச
பனியில் உைறந்திருக்கிேறன்....

அக்ேடாபR,'90. ெஜRமனி.

துருவங்கள் மாறி....
1.
பனிப்பாளமும்
உருகும் ேநரம்
மாறும் பருவம்.
துருவ வடக்கு
இனித் துலங்கும்.
பகலின் நYட்சி.
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ஆைடகைளந்த
நிRவாண ெமன்ைமகள்.
ஓடுைடத்த
கூட்டுப் புழுக்கள்
எங்ெகங்கும் பூக்கள்
வண்ணத்துப் பூச்சிகள்
சிறகடிக்கும்
கைடக்கண் எறியும்
கும்மாளந்தான்.

2.
இருளினுள் ெதன் துருவம்
ெதற்ேகதான் என் ேதசம்
நYலம் சூழ் மணித்திரள்
இரத்தின துவபம்
Y
மாணிக்கக் கற்களிலா
சிவப்பு....
பாயும் கங்ைககளிலும்
ைகமுனுவும் எல்லாளனும்
ெபாருதிய ேபாேத
பீறிட்ட இரத்தம்.
புத்தன் வந்த ேதசம்
ேதசத்தின் ஆழ்மனப் படிவுகள்
குேராதங்கள் தாெனன்றால்
புத்தனாவது சித்தனாவது....
முத்தி கூட இரத்தத்திேலா
திக்ெகங்கும் ெதறிக்கின்றது
இன்ைறக்கும்.

3.
துருவம் தப்பி
வந்த என்ைன
அலாரம் அடித்ெதழுப்பும்.
கடிகார முள்
ஓடு முன் ஓடி
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தாவலில் ஏறி
துள்ளலில் இறங்க
ேமல் மூச்சு வாங்கும்
முழங்கால் சில்லுத் ேதயும்.
ஊ¡¢னில் தYண்டாத
'இழிசனப்' பணிகைள
ஆலாய்ப்பறந்து
தைலகளிற் சுமக்க
கூலிகள் ெபருகும்
ெபருைமயும் ேசரும்
சாதியத் தடிப்பிலும்
ஒரு சுற்றுப் பருக்கும்.
நா¡¢ முறிய
கழுவித் துைடத்து
கழிவுகைளக் ெகாட்டி
ேசவகம் ெசய்ய
ெவண்ேதால் மினுங்கும்
மூட்டுக்குள் வலிக்கும்.
ஆறு...இைளப்பாெறன
உடல் ேசாரும்.
படுத்ெதழும்ப இடம் ேதடி
கண்ணயர
குறண்டிக் கிடக்கும்
ஊரும் உறவும்
இனசன பந்தமும்
கால்களில் இடறும்.
நாைள நாள் விழுங்கும்
தவைளப் பாய்ச்சலில்
வாரம் இங்கு நாளாகும்.
கடிதம் என் வரவில்ைல?
மனிதம் சிறுைமயுற
சூத்திரங்கள் அச்சுறுத்த
இயந்திரங்கள் காவு ெகாள்ளும்.
துருவங்கள் எதிெரதிராய்
துயரங்கள் சமாந்தரமாய்
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இனி என்ன......
ேம'91, பrஸ்.
இருப்பிடம் ேதடி....

நிலவு எப்ேபாது
எழும் ேபாகும்.
எச்சில் ேகாப்ைபகள்
விழிகளில் சுழலும்.
ஆளரவம் அடங்கி
இயந்திரமும் உறங்கி
மயானமாய் நகரம்.
வந்தது ெதாைலவா?
ெசல்வது ெதாைலவா?
தா¢ப்பிடெமல்லாம்
இருப்பிடமானால்...
திைச எட்டும் சாைலகள்
பி¡¢யும் நYளும்.
ேபாக்கிடம் ஏது?
ஆங்காங்காய்
எலிவைளகள்
குறுக்கும் மறுக்குமாய்
எ·கு அட்ைடகள்
விைரந்தூரும்.
மனிதைரக் காவும்
நிறக் குருடாக.
மூட்ைட பி¡¢ந்து
ெகாட்டுண்டு சிதறும்
ெவங்காயங்கள்.
உ¡¢த்து பி¡¢த்து
ேதடியது எதைன?
வியRைவ நாற்றம்
கண்கைள எ¡¢க்கும்.
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குறுக்குக் கட்டும்
நாRக் கடகமும்
சுமந்ேதாெரல்லாம்
இழிந்தவரானால்
என்னவR அகங்கள்
தரமிங்கும் அளக்கும்
கறுப்பிைன இகழும்.
காலணிகளில் முகங்கள்
நசுங்கும் சிைதயும்
அதனால் என்ன?
ஐேராப்பியக் காலன்ேறா!
ேமாதிரக் ைகயன்ேறா!
ேதாத்திரங்கள் ெசால்ேவாம்
Thanks, Merci, Danke...
கனவுகள் காயமான
மனிதைரப் ேபால
இைலகைள உதிRத்து
உள்ளுக்குள் உயிRத்து
மரங்கள் ெவறிக்கும்
இருப்பிடம் ெதாைலத்த
எனக்காய் இரங்கும்.
மலRகள் தூவிய
பீடங்கள் ஒவ்ெவான்றிலும்
கூRவாள் உயRத்திய
வரைரத்
Y
தாங்கும்
பாயும் புரவிகள்.
ேதசங்கள் ெவன்றவR
சிைலயிலும் முைறப்புடன்!
தYப்பற்றும் குரல்களால்
ெசவிகளில் அைறவR
'ெவளிேயறு...."
சிைலகள் உயிRக்கும்
வாள்முைன மினுங்கும்
தாயகம் துறந்தவேன
உனக்கு ஏது இருப்பிடம்?....

RangaRakes

tamilnavarasam.com

இைலயுதிRகாலம் 1991, பrஸ்.

தாலாட்டும்
தன்பாட்டும் .....
ெதாட்டிலில் நY
ஆடாெயன்றும்
தாலாட்டுப் பாடைலேய
ேகளாெயன்றும்,
இரசாயன ெநடியிைனேய
நுகRவாெயன்றும்,
கருவைற ேபாலேவ
நிலவைறயுள்
வதிவாெயன்றும்,
யாேரனும்
முன் எழுதிச் ெசன்றதுண்ேடா...?
கனேவ...
எங்கள் கனவின்
உருேவ....
உன் ெபான்னாR ேமனி
உைதப்புறவும்
கருவண்டு விழிகள்
மருண்டிடவும்,
நாங்கள்
இருைளேயா ெகாணRந்ேதாம்?
இருட்டின் ெதாடக்கெமனவும்
ெதாடRச்சி எனவும்
நாங்கேள இருக்ைகயில்
யாைர ேநாேவாம்?
யா¡¢டத்தில் முைறயிடுேவாம்?
இருளகல நY வளRவாய்
கண்ணுறங்கு என் மகேன.
மகேன...
எங்கள் மகிழ்வின்
விைளேவ....
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முன் எழுதா ஓவியேம
கண்ணுறங்கு, கண்ணுறங்கு
சற்ேறனும் கண்ணுறங்கு.
கண்ணுறங்கும் ேவைளயிேல,
நY சி¡¢க்க - முகம் சுருங்க
நா¢ வந்து விரட்டுெதன்று
ெசால்லியாற யாருண்டு?
கண்டறியா ேதசத்தில்
இயந்திரத்துப் பற்களுள்ேள
கனவுருகி - வாழ்வுருகி
உன்னப்பன் நானிருக்க,
உன் காதுள் பஞ்சைடத்து
தன்னுக்குள் உைனப் ேபாRத்து
ஊனுருகி உயிருகி
உன் அன்ைன காத்திருப்பாள்
நானறிேவன்...என் மகேன...
ெமல்ல நY கண்ணுறங்கு
கண்ணுறங்கு கண்மணிேய.
கண்மணிேய....
எங்கள் காதல்
கனியமுேத....
கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு
காற்றினில் படிந்திருக்கும்
கைத ேகட்டுக் கண்ணுறங்கு...
முற்றுப்ெபறா
அஞ்சேலாட்டத்
ெதாடR ஒன்றில்
உன்னப்பன் ைகயினிலும்
ெநருப்பிருந்தது.
ைகையயும் சுட்டுவிடும்
ெநருப்பு.
அைணயா ெநருப்பு.
எ¡¢யவும் ேவண்டும்
ஒளிரவும் ேவண்டும்
புயலினுள் ஏறவும் ேவண்டும்.
யாரால்தான் முடிந்தது?
ெநருப்ேபந்தா
வரRகள்
Y
எத்தைன?
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விட்டில்களாய்
வழ்ந்தவR
Y
எத்தைன?
அைணத்தவR எத்தைன?
அைணயாதாR எத்தைன?
என்னுள்ளும் புைதயுண்ட
கைதகள்தாம் எத்தைன....
அஞ்சேலாட்டம் ெதாடRகின்றது
ெநருப்பின்னும் எ¡¢கிறது
கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு.
கண்ணுறங்கு கண்மணிேய
கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு
"ஆராேரா ஆ¡¢ரேரா
ஆR அடித்து நYR அழுதYR?
அடித்தாைரச் ெசால்லியழு
ஆக்கிைனகள் ெசய்து ைவப்ேபாம்"
வழிவழியாய் வாய்ெமாழியாய்
வருமிந்தத் தாலாட்ைட
முன் ெசால்லிச் ெசன்றது யாR?
ஏன் ெசால்லிச் ெசன்றனேரா...
நானறிேயன் என் மகேன.
கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு
கண்ணுறங்கா ேநரம் வரும்,
உன் ைகயிலும் ெநருப்பு வரும்
கண்ணுறங்கு கண்ணுறங்கு....

பங்குனி'91.

வைதெமாழி
தாங்கிக் ெகாள்வேரா
Y
உயிrன் வாைதைய.
காற்ைற உண்ணும்
மூச்சுரவமின்றி
எதிrவரேவங்கி
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விழியில் இலக்காடும்.
கண்ணிைமப் ெபாழுதில்
மரணம் ெதாங்கும்.
அதனாெலன்ன....
அது
இருத்தலின் மகத்துவம்.
உள்ளத்ைதச் ெசால்ெலன
நகக் கண்ணிைட
குண்டூசிகள்....
எனக்குத் ெதா¢யாெதன...
பாலுறுப்பு விண்ெணன வலிக்கும்.
மின்மினிப் பூச்சிதறும்,
குதிக்கால் நரம்பில்
கந்தகத் தY பற்றும்.
தூ!....இெதல்லாம் வாைதயா?
உணRவுகள் உயிRக்கும்
கனவுகள் வளரும்.
இரும்புக் கம்பிகள்
முகத்தின் குறுக்காய்
சூழும் சுவருள்
பாRைவ முறியும்.
சுண்ணாம்பு
பூச்சுதிRவில்
என்ெனன்ன சித்திரங்கள்.
இருளைடவினுள்ளும்
வண்ணத்துப் பூச்சிகள்.
சிறகைசந்து சிறகைசந்து
ஊரும் பாடலில்
என்னுயிRக் கானம்.
சிைறெயன்ன? வைதெயன்ன?
மடிந்தவRகள் பாக்கியவான்கள்.
மடியாதவR
ஆன்மா கைரந்து
ஆளுைம சிைதந்து
ெவறுத்து, விகா¡¢த்து
உயிR சூம்பி, உயி¡¢ன் ேவR சூம்பி
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அம்மா....அம்மா....
சிைத இது....வைத இது....
முகமுறிஞ்சிப் ெபருத்தவா¢ன்
பாதங்களில் ெதண்டனிட்டு
இைறஞ்சிப் ெபற்ற
முகத்திைர
முண்டத்திற்கு ெமாட்டாக்கு,
இதிெலன்ன குதூகலிப்பு
சவைலயாய் நாமானதற்கா?
ஆகா....ஆகா....
அகதிகள் நாெமன்றா....
.

நிலைம
இறங்கியாயிற்று
ஆைள அளக்கின்றன
பாRைவகள்
முகமன் கூறாமல்.
பட்டத்தில் ெதாங்காத
படிப்ெபன்ன?
புலைம என்ன?
புதுசா...
நசுக்கு
முைளயிேலேய
கிள்ளி எறி....
ஊரும் நத்ைத
ஓட்டுக்குள்
முடங்கும்.
ஒதுங்கி விலக
கண்சிமிட்டும்
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அைழப்புகள்
சாத்தான்களிடமிருந்து....
இறங்கி நட
தனிைமயாயினும்.

10.02.92, பrஸ்
பிrப்பு
உள்முகம்
நிறங்களின் பின்னல்.
காrருள் படிவு.
கருநYல ெநளிவில்
கருஞ்ெசம்ைமப் பூச்சு.
நYRைமக் கசிவில்
சாம்பல் ெசறிவு.
பாசிப் பச்ைசயின்
படRவு.
கலைவ நிற ெவளிRவு.
ஒளிR மஞ்சள்
தYச்சுடR.
நிழலிடும் ஊதா.
இருள் படியா
ஒளியில்
உயிRப்ேபது?
அழேகது?

06.02.1992, பாrஸ்
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என் இனிய....க்கு
என்னம்மா
வாRத்ைதக்குள்
வசப்படாத உன்ைன
என் அன்ைப....
மானுட ஆதியில்
இவ்வRப்பு
Y
ெசால்வயமாயிருப்பின்
இவ்வளவு ெமாழியிலுேமன்
காதல் ெமாழி தனியாக....
நY காணா ேதசத்தில்
நான்,
நான் வரா தாயகத்தில்
நY.
விழித்துறங்கும்
ெதாைலவுகளில் ேதசங்கள்.
நY கண்ட சூ¡¢யனும்
எைனக் காண
ேநரெமடுக்கும்.
நமக்ேகது ேநரதூரம்
ஒளி, ஒலி ேவகெமல்லாம்
ஓரமாகும்
அருகருகாய்
நாம் ெமளனிப்பில்....
என்ன குஞ்சு...
பைன உயர
அைலகள் எழும்.
அைல,
உைறபனித் தூவலில்
முறிபட்டு முறிபட்டு
மீ ள எழும்
காதல் மீ துர....
மீ ைச அரும்பும்
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விடைலப் ைபயனாய்
துளிRக்கும் மரங்கள்
வண்ணங்காட்டி
மனமாகி சிைனப்படும்.
சாயாத ெபாழுது
கடிதங்களில்
நம் கூடல்
கருக்கைலயும்
கண்ணrல்
Y
ெபருமூச்சில்
ததும்பி முட்டும்
நYRக் குடம்
என்னடா நY...?
என் விழிப்பில் நY உறங்கி
உன் விழிப்பில் நான் உறங்கி
முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு
மூச்சிைரயும் எக்கணமும்
உன் வனப்பில்.
பிைணந்து நழுவும்
கயிற்றிரவு.
நிழல் நY,
நான்.
நிறங்களில் நY,
நான்.
ஊன் உறக்கம் நY,
நான்.
உள்விைச
உன்மத்தம்
எல்லாம் நY,
நான்.
துவளும் நாம்....
இன்னும் பிடிைய
இறுக்கு....
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நYயும்தான்.
அழாதம்மா
குஞ்சல்ல....
நானும்தான்
ெமாழிகளுக்குள்
வசமாகா
உன்,
என்,
நம்
உைறயாத அழுைககள்.
14.3.92, பாrஸ்
ேபா...அங்கிரு
தற்ெசயல்
எனத்தான் ெசால்ேவன்.
நிலைவப் பாRத்ேதன் (பாRக்கிேறன்)
மதிய ெவயிலில்
ஓேடாடி வந்து
பாடசாைல
சுவெராதுக்கில்
வாடி நிற்கும்
தாயின் முகம்
நிலவில்.
கட்டிடப் புதா¢ைட
மீ ண்ெடழும்
கைளயுடன்....
சின்னக் குழந்ைத
கைரெயல்லாம் பிய்த்த
பாலப்பமாய்,
முக்காலளவினதாய்....
முழுநிலவா இப்படி!
ெபளRணமிக்கு
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முன் நிலவாம்.
ேசாடியம் நியான்
ெவளிச்ச வச்சுள்
Y
மங்கலாகி
ேசாைப இழந்த
ெவண்ெணாளி.
எட்டாம் மாடி
என் ஜன்னலாலும்,
எட்டமாட்டா
பலவனத்தில்
Y
ஒளிக்கற்ைறகள்.
நிலவின் குறுக்காய்
கட்டிடத்ைத
அடுக்கி நிமிRத்தும்
இராட்சதக் ைக
இரும்புக் கிேரன்
ஜடம்....
வார இறுதிநாள்
மகிழ்வாய்
கழியுெமன்றால்
இந்த நிலேவன்
கண்ணில் பட்டது?
ஐயேகா....
நிலவின் கைளயுமா
ெகாள்ைள ேபாயிற்று?
மூன்றாம் உலகம் ேபால்...
இந்தக் கைள இழந்த
நிலவு
எதிெலல்லாம்
ெதன்படுேமா
வருங்கிழைம முழுதும்....
எந்தன் ஊ¡¢னிலும்
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ெதன்படுேம
இந்நிலவு
என்னழகு....
ெபளRணமிகள்
குருதிபட்டு
குழிக்குள் ஒடுங்கும்
துயR வாய்ப்படுமுன்னம்.
பனங்காட்டிைட
ஊடி உரசியும்
ெதன்னங்கீ ற்றிைட
வழுக்கி ஒழுகியும்
என்ைனத் ேதாய்த்திடுேம
அந்நிலவு.
நிலவாடி
நிலெவாளியில் நYராடி,
நYருக்குள் ஒளிந்தாடி
வாைலப் பருவத்தாR
இளந்ேதகம் ெதாட்டாடி,
ெதாடுமின்ப உணRவாடி,
வாயாடி,
வாய்க்குறும்பாடி,
ெசால்லாடா ெமளனிப்பில்
இதழ்கைட சி¡¢ப்பாடி,
கைடக்கண் எறிந்தாடி,
கண்ணுக்குள் நிழலாடி,
நிலவில் நம் நிழலாடி,
நYயாடி, நானாடி....
ஆடிய ஆட்டெமல்லாம்
ேபாயிற்றறுந்த
ஆடிக் காற்று
பட்டமாகி....
ஆனாலும் பாR
அைலகள்தான் ேபாயிற்று...
ேபாகேவ மாட்டாதாம்.
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'நிலவினில் ேபசலாம்'*
எனும்
பாசாங்குத்தனம்
நால்வRண மனம்
துருவக் ேகாடிக்கும்
காவி வந்த குணம்.
தாயகத்ைதப் புறக்கணித்த
என் ேதச மாந்தரா
உன்ைன
ஏெறடுத்துப் பாRப்பாR?
மதியாதாR வாசல் மிதியாேத.
என்ைனப் பாRத்தாயா
நில்லாேத
புறப்பட்டு விடு
எட்டிப் ேபா.
பாற்கடலில்
பள்ளி ெகாண்டு
அமுதம் ெமாண்டும்,
மைலேமல் ஏறி
மல்லிைகப் பூக்ெகாய்தும்
ஆடிச் ெசல்லாமல்
ஓடிப்ேபா....
குண்டும் குழியுமாய்
ேதசம்.
இருளின் ஆளுைக.
தட்டுத் தடுமாறி
தவிக்கும் தாய்
கால் தடக்கி,
கால் தடம் தவறி
ஆள் மாறாட்டம்.
குறி துலங்க
ஒளிவசு.
Y
உயிருக்குப்
பால் சிந்து.
அங்கிரு....
நான் வர....
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ேகாைடகாலம், 1991 - பrஸ்
* ஈழத்தின் மூத்த சிறுகைதயாளR என்.ேக.ரகுநாதன் அவRகளின் சாதிப் பிரச்ைனைய
உள்ளடக்கமாய் ெகாண்ட 'நிலவினில் ேபசலாம்' எனும் சிறு கைதத் தைலப்பு இங்ேக
நிைனவு ெகாள்ளப்படுகின்றது.

ஞாயிறும் நானும்!
1
விழிப்பு.
விைறத்திருந்தது
தினெவடுத்த
பால்குறி.
கும்பி கூழுக்கழ
ெகாண்ைட
பூவுக்கழுததாம்!
இது
எதற்கழுகின்றது
இடம்வலம்
ெதா¢யா இடத்தில்?
கால் இைறக்குள்
நைமச்சல்
தூக்கக் கிறக்கமும்
ெசாறிந்த சுகமுமாய்
சப்புக் ெகாட்ட
நைமச்சல்ேபாய்
எ¡¢ந்தது
ெசாறிந்தபுண்.
என்ன வச்சம்
Y
கறிக்கு வதக்கிய
ெவங்காயம்
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ெசாக்ஸ், ேகாமணம்
குசு.
குைழத்து வரும்
காற்றும்.
தாங்காது
காசு தின்னும்
கைளயில்
அழுக்கு நன்னும்
இயந்திரத்திடம்
ெகாடுத்தாக ேவண்டும்
உடுதுணி,
ேபாRைவ,
இந்த அைற....
என் ெசய்யலாம்
உடம்ைப
மனைச....
புதியது முைளக்க
பைழயைதக் கழற்றும்
பாம்பு
அடிேயன் எனக்கும்.
ஏவாள்
ஏன் ஏமாந்தாள்
ஏேதன் ேதாட்டத்தில்
இந்தப் பாம்பிடம்*
அல்லது ேபானால்
ஆைடயும் இல்லாமல்
பால்குறி அழுக்குறும்
ெதால்ைலயும் இல்லாமல்
ஆகா....ஆகா....
'கனவுலக சஞ்சா¡¢ேய
எழுந்திரடா...'
குண்டியில் சுட்டது
ெவயில்.

2
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தாழ்பணிேவாம்.
ஞாயிறு ேபாற்றியும்
ெபாங்கல் பைடத்தும்
வாழ்த்தும் வழக்கத்தால்
சூ¡¢ய ஆட்சியின்
அமRக்களம்.
காந்தும் ேதகம்
அம்மியில்
மிளகாய் அைரத்த
ைகயாய்....
வியRைவ அ¡¢யண்டம்
புழுக்கத்தில் மனம்.
சூ¡¢யக்ைக
துழாவலா இது?
காைலயில்
காற்ைறயும்
துரத்தி விட்டு
அப்பப்பா...
சூRயா...!
ஏனடா இச்சினம்.
உன் உதிரத்ேத
உதித்ெதழுந்த
புவிப் ைபயன்
தறுதைலயாய்ச்
சுற்றுகிறானா?
அண்டெவளிதனில்
நYயும்
உன் குடும்பமும்
வச்சிய
Y
துைணக்ேகாள்கள்
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எற்றுண்டு ேபாயிற்றா
பால்வதிக்கப்பாலும்?
Y
அப்படியானால்
இப்புவி உலா
நான் ஒருவன்
என் இருப்பு
சாத்தியந்தானா?
என்னிடம் ெசால்
நானும் ெநருப்பன்
ெநருப்பின்
நிறம் குணம்
அறிந்தவன்
அைணயாதவன்
உன்ைனப் ேபால்...
நாேன ெசால்லிவிடவா...?

3
நYயும்
அறிந்திருப்பாய்
சாைலகெளல்லாம்
ேராமாபு¡¢க்ெகன்று.
அதன்
முடிெகாடி
ெசங்ேகால்கள்
நாளாயிற்று
இடம்மாறி.
ஆறுகள்
வாய்க்கால்கள்
நிலத்தடி நYேராைடகள்
பாதாளச் சுரங்கங்கள்
எல்லாமும்
திருப்பப்பட்டாயிற்று

RangaRakes

tamilnavarasam.com

வட அத்திலாந்திக்
கைரகளுக்குக்
கைர ெதாட்ட
ேதசங்களுக்கு.
வந்து வந்து
ேசRகின்றன பாR.
அறுத்ெதடுத்த
ஈரல் குைலகள்,
துடிதுடிக்கும்
இதயங்கள்,
உருவி எடுக்கப்பட்ட
நாடி, நரம்புகள்,
பதனமான
முகங்கள்.
கனிமச் சத்தும்
எண்ெணய்க் ெகாழுப்பும்
ஊறின ேதறல்
ருசி என்ற ருசி.
ெசா¢த்துக்
கழிச்சைதக்
ெகாட்டவா
இடமில்ைல.
புத்துலகக் ேகாட்பாடு
ேவெறதற்கு...?
மத்தியக் ேகாட்டிற்கு
ெதற்ேகெயன்ன
கடகக் ேகாட்டிற்கு
ெதற்ேகெயன்ன?
ெகால்ைலப்புறம்தாேன!
மண் ெசத்து
மைல ெசத்து
மரங்ெகாடி
ெசடி ெசத்து,
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உரசுண்டு
ேமாதுண்டு
உயிRமூச்சும்
நஞ்சுண்டு
வடக்ெகன
ெதற்ெகன
மனிதமுகம்
பிளவாகி
தனித்தனிக்
ேகாளாகி,
உறிஞ்சும்
ெவண்
ஒட்டுண்ணிகேளா
புவிப்பரப்பும்
ேபாதாமல்
அண்டெவளி தாவி....
மனுக்குல
அறிவியலாம்,
பாய்ச்சலாம்.
அழிவியல்
மானுட அறங்களின்
சாவியல்.
ெபாசுக்கு நY
புவிக்ேகாைளேய
ெநாறுக்கு நY.
உன் சீற்றம்
நான் அறிந்ேதன்
சா¢தாேன
சூRயா...!
அதற்கு
உறிஞ்சலில்
இழுபட்டு
சத்திழந்து
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ைநந்தவைன
என்ைனயுேமன்....
விட்டுவிட மாட்டாயா?

4
இரக்கம் ெகாள்ளாயா?
ஒரு ேகாப்ைப
ேதநYR
சூடாக்கிக் தாராயா
ெநருப்புமிகும்
கதிRகளால்?
என்ன முைறக்கிறாய்?
உன்ைன
மாைல ேநரத்
ேதநYR விருந்திற்கு
அைழத்தான்தாேன
ரஷ்யன் ஒருவன்?**
ேதநYRக் கடன் நY
பட்டுள்ளாய்தாேன
பின்ெனன்ன முைறப்பு?
ெசய்ேயன்
என் கா¢நா
சபிக்குமுன்!
மாட்டாயா
ைகயாலாகா
நன்றி ெகட்ட
கடன்காரா....
நானும் பாR
என்
ெமாழிப் புலவனின்
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கடன் வாங்கிய
ெசாற்களால்
இந்தா
பிடிசாபம்.
'உன் கரங்கள்
நYட்டி நிமிRத்த
மாட்டாமல்
பனியும், குளிரும்
மிகுந்ெதழும்
முடங்குவாய்***
கடகக் ேகாட்டிருந்து
மகரக் ேகாட்டிற்கு
தள்ளப்படுவாய்
ேபா....அப்பால்.
சூRயா
சக்தி மூலவேன
பயந்தா ேபானாய்
பயப்படவும் ேவண்டாம்.
கடன்பட்ட
ேதநYரும் ேவண்டாம்.
முழு முதலானவேன
ேகாபம் ெகாள்ேவன்
ேவறு யாருடன்
இப்படி
ேவடிக்ைக ெகாள்ேவன்.
ெபாறுத்துக் ெகாள்
எந்தன்
சுடு ெசால்.
மறந்து ெசல்.
உச்சி ெவயிலில்
கானல் நYR படரும்
மத்தியக் ேகாட்டருேக
தா¢த்து
நிற்ைகயில் பாR.
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நY¡¢ைட ெநருப்ெபன,
தYப்பந்தெமன,
ெசம்மணிச்
சுடைலெயன
ேவகும் என் ேதசம்.
என் கனவு,
என் வனப்பு,
என் இளைம,
என் பாசம்
ேநசம்,
இரத்த உ¡¢த்து
எல்லாமும்
அவியலாகி...
தா¢சித்தாயா...?
உன் சினம் தணி
ெவங்கதிRகைள
சுருக்கிக் ெகாள்.
கடல்நYR
உறிஞ்சி
காR ேமகம்
பைடத்து
மைழக் கரங்களால்
நYராட்டு,
ெசழிப்பூட்டு,
பூக்களும் ெதன்றலும்
முத்தமிட
இப்ேபா நY
ைக ெகாடு
நான் எழ.

ேகாைடகாலம் - 1992
பா¡¢ஸ்
* விலிலியத்தில் (Bible) கூறப்படும் கைத.
** மாயாேகாவ்ஸ்கி
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*** ெபrய புராணத்தில் ேசக்கிழாR

விைடெபறும் ேநரம்.....
நண்பRகேள...
வாழத் துடித்த ஒரு மானுடக் கூட்டத்தின் பிரதிநிதிகளாய் நாங்கள் உங்களுக்கு
அறிமுகமாேனாம். '77ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு கலவரம் தமிழகத் ேதசிய சக்திகைள,
எம்மீ து அனுதாபம் ெகாள்ளச் ெசய்தது. இந்திய உபகண்டப் பிரச்சிைனகளில் ஈழப்
பிரச்சைனயும் பின்னிப் பிைணந்திருப்பதனால், இந்தியாவின் முக்கியத்துவத்ைத
உணRந்து எமது ேபாராட்டத்திற்கு பின் தளமாய் இந்தியாைவக் ெகாள்ள நாம்
எண்ணம் ெகாண்ேடாம். இந்தியாவின் உள்ளக முரண்பாடுகள் எம்ைமப் பாதிக்கா
வண்ணம் அவRகளின் உதவிைய, ஆதரைவ வைகயாகப் பயன்படுத்தத்
திட்டமிட்ேடாம். '77இன் இலங்ைகக் கலவரம் எம்ைம இத்தYRமானத்திற்கு உந்தித்
தள்ளியது. அவ்ேவைளயில் ெதாடக்கக் கால ஈழப் ேபாராளிகள், ேதசிய சக்திகளுடன்
தம்ைம அைடயாளப்படுத்தியிருந்தனR. பரவலான அபிப்பிராயத்ைத அவ்ேவைளயில்
ெபற்றிருக்கவில்ைல.
'77இன் பின்னால் ஈழத் ேதசிய இனப் ேபாராட்டத்தின் தYRமான சக்தியாய் தமிழY ழ
விடுதைலப் புலிகள் தம்ைம அைடயாளப்படுத்தி, உருப்ெபறத் ெதாடங்கியிருந்தனR.
இவ்ேவைளயிேலேய நாங்கள் இங்கு அறிவுஜYவிகள் மத்தியில் எம்ைம
அறிமுகப்படுத்திக் ெகாண்ேடாம். ஈழப் ேபாராட்டத்தின் தத்துவ ேவறுபாட்ைட, உள்
முரண்பாடுகைள, சிக்கல்கைள, சா¢யான திைசைய நாம் பு¡¢யைவத்ேதாம். தமிழக
அறிவு ஜYவிகளில் சிலR எம்ைமப் பு¡¢ந்து ெகாண்டனR. 'தமிழக ஈழ நட்புறவுக்
கழகமாய்' 1977 இல் தம்ைம அைமப்பு வடிவத்திற்கு உட்படுத்திக் ெகாண்டனR.
இக்கழகேம ஈழப் ேபாராட்டத்தின் ஆதரவாளRகைள அைமப்பு வடிவமாகக் ெகாண்ட
முதல் ஆதரவாளR அைமப்பாகும். இவ்வைமப்பு மாதாந்தக் கூட்டங்கைள நடத்தியது.
எம்முடன் அரசியல் உறவுடன் அல்லாது, எமது இலக்கியம், கைல, சமூக இயல்,
வரலாறு இவற்றுடனும் உறவு ெகாண்டது. சிறு ெவளியீடுகைள ெவளிக் ெகாணRந்தது.
'இலங்ைகயில் ஈழம்' என்னும் சிறு நூல் அவ்ேவைளயில் ஈழப் ேபாராட்டத்ைத, அதன்
வரலாற்ைற புதிய ேகாணத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. தமிழY ழத் ேதசிய சக்திகள்
தம்ைம தமிழகத் ேதசிய சக்திகளுடன், அவற்ைறப் பிரதிபலித்த கட்சிகளுடன் தம்ைம
ெநருக்கமாய் அைடயாளப்படுத்திக் ெகாண்டன.
ஒவ்ெவாரு தமிழகக் கட்சிகளும் ஒவ்ெவாரு தமிழY ழ இயக்கங்கைள ஞானக்
குழந்ைதகளாக சுவகா¢த்துக்
Y
ெகாண்டன. நாம் இவற்றில் இருந்து ஒதுங்கி,
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பாRைவயாளRகளாய் இருந்ததுடன் தமிழகத்தின் முற்ேபாக்காளRகளிடம் எம்ைம
அைடயாளப் படுத்திேனாம். அவRகளிடம் நண்பRகளாய் உறவு ெகாண்ேடாம்;
ேதாழைம வளRத்துக் ெகாண்ேடாம்; கருத்துக்கைளப் பறிமாறிக் ெகாண்ேடாம்;
விவாதித்ேதாம். தாயகத் தமிழன், ேசயகத் தமிழன் என்ற மனப்பாங்குடன் நாம் உறவு
ெகாள்ளவில்ைல. நாம் இருவரும் மனித ேநயத்ைதேய உயRத்திப் பிடித்ேதாம். மனித
குலத்ைத துன்பங்களுப், துயரங்களும் சூழுைகயில் துன்பப்பட்ேடாம்; எதிRெகாள்ளும்
பக்குவம் ெபற்ேறாம்; ஆற்றைல வளRத்ேதாம். உலெகங்கும் ஆன அடக்குமுைறகைள
எதிR ெகாள்ளும் ஒவ்ெவாரு ேபாராளிையயும், ேதாழைனயும் நிைனவு ெகாண்ேடாம்.
அவRகள் உணRவுகளுடன் இறுக்கமாேனாம். அப் ேபாராளிகளின் ெவற்றிகள் எமக்கு
உற்சாகமூட்டின. அவRகளுைடய அனுபவங்கைள நாம் உள்வாங்கிக் ெகாண்ேடாம்.
எங்களுக்கும் இந்தியாவிற்குமான, குறிப்பாகத் தமிழகத்திற்குமான உறவு இப்படித்தான்
இருந்தது. அறிவு ஜYவிகளுடன் ஆரம்பித்த எமது உறவு, இலக்கிய அைமப்புகள்,
ெபா¢யா¡¢ன் கருத்துக்கைள ஏற்றுக் ெகாண்டவRகள் என வி¡¢வைடயத் ெதாடங்கியது.
அப்ேபாது நாம் 'லங்கா ராணி' என்ற நாவைல ெவளியிட்ேடாம்.
இந்நூல் எமக்குப் பரவலான ெதாடRபுகைளப் ெபற்றுத் தந்தது. எமது ெவளியீடுகைள
அனுப்பிக் ெகாண்டிருந்ேதாம். கருத்துக்களில் இைணந்ேதாம். ஆசி¡¢யRகள்,
ேபராசி¡¢யRகள், எழுத்தாளRகள், கவிஞRகள், கைல இலக்கியவாதிகள், டாக்டRகள்,
இளம் வக்கீ ல்கள், முற்ேபாக்கு எண்ணம் ெகாண்ட இைளஞRகள், பல்லவன் ேபருந்து
ஊழியRகள், ேபச்சாளRகள், மாணவR அைமப்பினR, இைளஞR அணியினR,
சிற்றூழியRகள், ஆைலத் ெதாழிலாளிகள், இப்படிப் பல மட்டங்களில் ெதாடRபுகள்
இறுக்கமாகின. இவற்ைற விடவும் கிராமப் புறத்து விவசாயிகள், இைளஞRகள்
கைரேயார மீ ன் பிடித் ெதாழிலாளRகளும் எம்மீ து அன்பு ெகாண்டிருந்தனR.
இவRகளுடன் கழிந்த எமது ெபாழுதுகள் இனிைமயானைவ.
ெசன்ைன நகrல், கூவம் நதிக்கைரயும், பக்கிங்காம் கால்வாய்க் கைரயும் நாம்
வாழ்ந்த பகுதிகளாய் இருந்தன. குடிைச மாற்று வா¡¢யக் குடியிருப்புக்கேள எமது
வதியிடங்களாய் இருந்தன. இந்த மக்களிடம்தான் நாம் தமிழகத்தின் ஆத்மாைவ,
மனிததத்துவத்ைத தா¢சித்ேதாம். நாங்கள் அழுைகயில் அவRகளும் அழுதாRகள்;
நாங்கள் சி¡¢க்ைகயில் அவRகளும் சி¡¢த்தாRகள்; எம்முடன் அவRகள் பட்டினி
கிடந்தனR. எமது ெபரும்பாலான சாப்பாட்டுப் ெபாழுதுகள் இவRகளது
இல்லங்களிேலேய நிகழ்ந்தன. ஒருவR முதுகின் ேமல் ஒருவR ஏறி நின்று சுவெராட்டி
ஓட்டிேனாம். எங்களுக்கு அவசியமான ேநரங்களில் இவRகள் கடன்பட்டனR. நாம்
முன்ேனறிச் ெசல்வதில் இவRகள் ஆRவம் காட்டினR; உற்சாகம் தந்தனR. சிறந்த
நண்பRகைள நாம் இங்கு ெபற்றிருக்கிேறாம். மாறிய சூழ்நிைலயில் இன்று "ஈழ நண்பR
கழகம்" மூலம் நாம் பரந்த உறைவப் ெபற்றிருக்கிேறாம். ெகாடிய பசி ேவைளகளில்,
ெவளியில் ெகாடுைமயில் அைலந்து தி¡¢ைகயில், எத்தைனக் குடும்பங்கள் எங்கைள
அரவைணத்தன! முகமலRச்சியுடன், விருந்ேதாம்பும் உணRவுடன் எங்கள்
கவைலகைள, ேசாகங்கைள, ேகாபங்கைள வருடிக் ெகாடுத்தனR; நாங்கள்
அவRகைளத் தாயாய், தந்ைதயாய், ேதாழராய், உறவினRகளாய் மதித்ேதாம்.
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இன்னும் புலராத எங்களின் இந்தப் ெபாழுதிலும், எத்தைனேயா நிைனவுகள்
குமிழிடுகின்றன. தமிழகத்தின் மாவட்டம் ேதாறும் நைடெபறும் மாநாடுகளின்
பந்தல்களின் கீ ழ் நாங்கள் உங்கைளச் சந்தித்ேதாம். சந்திப்புகள் அைனத்திலும்
விவாதங்கள், கருத்து பா¢மாறல்கள், சந்ேதக விளக்கங்கள், சண்ைடகள் உறவுகள்!
தமிழகத்தின் இயற்ைகைய ரசித்ேதாம், இந்தியாவின் சிறப்புகைள வியந்ேதாம்.
இந்தியாவில் ஒரு மானுடம், உைழக்கும் மானுடம் வழ்ந்து
Y
கிடக்கிறது. அதன்
ஆன்மாைவ எம்மால் தா¢சிக்க முடிந்தது. இந்தியாவில் உள்ளக முரண்பாட்டின்
விைளவுகளாய், ேசாகமும், ேவதைனயும், ேவைலயில்லாைமயும், பட்டினிக் சாவும்,
ெதருேவார வாழ்வும்; அந்த வாழ்விலும் அவRகளின் களங்கமற்ற சி¡¢ப்பும் மகிழ்வும்;
அவRகளின் சண்ைடகைளயும், ேகாபங்கைளயும் அதனுள் இருக்கும் ஆற்றல்கைளயும்
அதன் மன ஓைசையப் பு¡¢ந்து ெகாள்ள முடியாத வித்தகம் ெசய்யும்
தத்துவவாதிகைளயும், சமூக அைமப்பின் ேகாரங்கைளயும், நாங்கள் இங்ேக
கண்ேடாம்.
ேதநYRக் கைட ஓரத்திலும், சிகெரட் பிடித்தபடி பத்தி¡¢ைக புரட்டும் ெபட்டிக்
கைடயிலும், ைக ஏந்தி உணைவச் சுைவத்த படியும்; கன்னிமாராவிலும், ேதவேநயப்
பாவாணR நூலகத்திலும், அதன் மகாநாட்டுக் கூடங்களிலும், கருத்தரங்குகளிலும்,
ஊRவலங்களிலும் நாங்கள் கிளRச்சியுடன் சந்தித்து ெகாண்ேடாம். குற்றாலச் சாரலில்
நைனந்தும்; ேதக்கடியிலும், ெபா¢யாR அைணக்கட்டிலும், ேமற்கு மைலத் ெதாடRச்சிக்
காடுகளில் அைலந்தும்; ஊட்டிக் குளி¡¢ல் விைறத்தும்; ெகாைடக்கானல் குளிrல் படகு
விட்டும்; ேகாவில்பட்டி, சிவகாசி, அருப்புக்ேகாட்ைட கா¢சல் நிலத்தில் ெவயிலில்
வாடியும்; ேசலத்தில், ஆத்தூ¡¢ல் ெசம்மண் பரப்ைபக் கண்டு வியந்தும்; வண்டிப்
ெபா¢யா¡¢ல், கடலூ¡¢ல் மைலயகத்தின் ேசாகத்ைத எண்ணியும்; தYப்ெபட்டி உற்பத்தித்
திறைனக் கண்டு ஆச்சா¢யம் ெகாண்டும்; சிறுவRகள் உைழப்பிைனச் சுரண்டும்
ேகாரத்ைதக்கண்டு துணுக்குற்றும்; கிராமத்து அகலவாய்க் கிணறுகளிலும்,
மைடகளிலும் நYந்தி நYராடியும்; கம்பங்காட்டிலும், ேசாளக் ெகால்ைலகளில் வயல்
வரப்புக்களில் நடந்து தி¡¢ந்தும்; கிராமங்கள் ேதாறும் பண்ைடய கைலகைளக்
காண்பதற்காய் இரவுகள் விழித்தும்; கும்மியும், குரைவயும் ேகாலாட்டமும்,
ெதருக்கூத்தும் கண்டு ரசித்தும்....
நண்பRகேள! உங்கேளாடிருந்த நிைனவுகள் எம்ைமக் கிளRந்ெதழச் ெசய்கின்றன.
எந்த நிைனவுகைள நாம் இந்ேநரத்தில் உங்களுடன் பகிRந்து ெகாள்ள முடியும்!
ஈழம் பற்றி- ஈழப் ேபாராட்டம் பற்றி தமிழக மக்கள் கனவுக்குள், மாையக்குள்
ஆழ்த்தப்பட்டுள்ளனR. ெசய்திகள் முழுைமயாக அவRகளுக்குத்
ெதா¢விக்கப்படவில்ைல. ஆரம்பத்தில் எங்கைளச் சந்தித்தவRகள், 'நYங்கள்
மைலயாளமா ேபசுகிறYRகள்?' என்றனR. நாம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் என்பைதயும், தமிழ்

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ேபசுகிேறாம் என்பைதயும் நம்ப ைவப்பது என்பது ெபா¢ய ெசயல் எங்களுக்கு. அப்புறம்
'பிைழக்கப் ேபானவன், அங்கு ஒத்து வாழ்வது தாேன? என்ன தனி நாடு ேகட்பது?
ெகாழும்புச் சிங்களவR, யாழ்ப்பாணத் தமிழRகள் இவRகளுக்கு சண்ைட, அய்ேயா
பாவம் தமிழRகள்; தமிழRகள் ெகால்லப்படுகின்றனேர, கற்பழிக்கப்படுகின்றனேர' என்ற
ஓலம். அப்புறம், 'நான்கு ேகாடித் தமிழRகள் நாங்கள், புறப்பட்டு வந்ேதாமானால்
இலங்ைக தாங்காது' என்ற வரச்
Y
ெசாற்கள்; அப்புறம், உலகுக்கு அறிவித்து விட்டு
பயணம் ெசன்றனR; கருப்பு பாட்ஜ் அணிந்து துக்கம் ெகாண்டாடினR; இராணுவம்
தற்ேபாது அனுப்பப்பட்டு விட்டது.
ேபாராட்டம் முடிந்து விட்டது (?)
தமிழக மக்கள் ெபருமூச்சு விட்டனR; தங்களின் வழைமக்குத் திரும்பிவிட்டனR.
மைலயகத்தில் 10 இலட்சம் தமிழ் ேபசும் மக்கள் ைகவிடப்பட்டுள்ளனR. அவRகளின்
துயரத்ைத ஏன் தமிழக மக்கள் உணரேவயில்ைல. இலங்ைக நாட்ைட
வளப்படுத்தியவRகள் இன்று 'நாடற்றவRகள்'. மூன்று தைலமுைறக்கும் ேமலாக
ேசாகத்ைதேய சுைமயாக்கி, கனவுகைளேய உணவாக்கி வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கின்றனR. 150 வருடங்களுக்கு முன்னால் தமிழக மண்ணில் இருந்துதான்
உங்கள் சேகாதரRகள் மேலசியாவுக்கும், பிஜி தYவுக்கும், இலங்ைகக்கும் கூலிகளாக
அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டனR. 150 வருடங்களின் பின்னால் - மூன்றாம்
தைலமுைறக்குப் பின்னால்-அவRகள் இங்ேக திரும்பி வந்த ேபாது, எந்தப் பாவமும்
அறியாத அவRகைள, தமிழக மக்கள் ஊ¡¢ன் புறத்ேத ஒதுக்கி ைவத்திருக்கும்
காட்சிையயும் கண்ண Yருடன் ேநாக்குகிேறாம். ேவற்று ெமாழி மாநிலங்களுக்குக்
ெகாத்தடிைமகளாய் இவRகள் விற்கப்பட்ட கைத எம் ெநஞ்சத்தில் வலி
ஏற்படுத்தியுள்ளது. இக் ெகாத்தடிைமகைள மீ ட்க அவRகளின் துயரங்கைள
அரங்கத்திற்குக் ெகாண்டு வந்த தமிழக நண்பRகள் எங்கள் நிைனவிற்கு வருகின்றனR.
இவRகைள நண்பRகளாய் ெபற்றதில் நாம் ெபருைமயைடகிேறாம்.
தமிழக மக்கள் இன்று ெவறும் வரY வழிபாட்டிற்குள் மூழ்கி உள்ளனR. துப்பாக்கி
ஏந்திய ஈழப் ேபாராளிகளின் படங்கள் தமிழக மக்கள் மத்தியில் ெபரும் வரேவற்புப்
ெபற்றிருந்தது. ஏைனய சமுதாயக் குழுக்கைள விடவும், தமிழக மக்கள் வரக்
Y
கனவுகளில் ஆழ்வதிலும், வரY வழிபாட்டில் மூழ்கி விடுவதிலும், தங்கள் வரத்ைதத்
Y
துறந்து விட்டனR. மதுைர வரனும்,
Y
கருப்பசாமியும், சில குல ெதய்வங்களும் அவRகள்
வழிபாட்டிற்குrய சிைல வடிவங்கள். அன்ைறய குலம் காத்த வரம்
Y
ெசறிந்தவRகளாக,
தனி மனிதRகைள உயRத்திப் பிடிக்கப்பட்டைத வரலாற்றுப் ெபாருள் முதல்வாதம்
ெதrந்த நாம் எப்படி மறந்து விட முடியும்? அந்த மாையக்குள் இருந்த அவRகைள
ெவளிக்ெகாணRவதுதான் எவ்வளவு கடினம் என்பதில் நாம் ெபற்ற அனுபவங்கைள
மறக்க முடியுமா? இந்த மாையக்குள் சிக்காதவRகள் ஆதலால் தாேன நYங்கள்
எங்களுக்கு நண்பRகளான YRகள்!
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வடமராட்சித் துன்பத்ைத விடவும், கிழக்கு மாகாண விவசாயிகள் ெபற்ற துன்பங்கள்
ெகாடுைமயானைவ. அவRகளின் ேபாராட்ட வாழ்வு மகத்தானது; அவRகள் துயரங்கள்
அளப்பrயன. மூதூrலும், மட்டக்களப்பு ெகாக்கட்டிச் ேசாைலயிலும்,
தங்கேவலாயுதபுரத்திலும் அவRகள் மரணத்துள் வாழ்ந்தாRகள். ஆனால் தமிழக
மக்களும் அவRகளின் தளபதிகளும் இந்த மக்களின் துயரத்தின் ேபாது ெமளனமாக
இருந்தனR. எமது இதயத்தில் ரத்தம் கசிந்தது. யாழ்ப்பாண விளம்பரத்திற்குள், அந்த
மக்கள் அைடந்த ேசாகம் மைறக்கப்பட்ட ேபாது, நண்பRகேள! நYங்கள் தான் எங்கள்
கவைலகளில் பங்கு ெகாண்டீRகள்.
ேபாராளிகள் வானத்தில் இருந்து குதித்த ேதவRகள் என்றுதான் தமிழக மக்கள் எம்ைம
நம்பியிருந்தனR. வரY வழிபாட்டில் மூழ்கி இருக்கும் சமுதாயத்தில் இது தவிRக்க
முடியாதது ஆகும். தமிழக ஆட்சி மாற்றங்கைளக் கவனிப்ேபாR, இந்த ஆட்சி
மாற்றங்கள் வரY வழிபாட்டு மனப்பான்ைமயின் பங்காயிருப்பைத உணரலாம். இக்
கருத்ைத நாம் உைடக்க முயற்சி ெசய்ேதாம். நாங்கள் ேபாராளிகள்; இரத்தமும்
சைதயுமான மனிதRகள்; இந்தச் சமூக அைமப்பின் விைள ெபாருட்கள் இந்தச் சமூக
அைமப்பின் எச்சங்கள் எங்கைளயும் ஒட்டியுள்ளன; ேபாராளிகைள, ேபாராட்டத்ைத
இவ்வைகயிேலேய ேநாக்குங்கள் என்று அடித்துச் ெசான்ேனாம். ஆனால் நண்பRகேள!
உங்களால் தான் அந்த உண்ைமைய உணRந்து ெகாள்ள முடியும். தமிழக மக்களும்,
ேபாராளிகளின் சமூக விேராதச் ெசயல்கைளயும், சட்ட ஒழுங்கு மீ றைலயும் கண்டு
முகத்ைதச் சுழித்தனR; ஏளனமாய் ேநாக்கினR. நாங்கள் அனிச்சமலராய் சுருங்கிப்
ேபாேனாம்.
இச்சமூக அைமப்ைப, அதன் குணாம்சத்ைத, அதன் ெவளிப்பாடுகைளப் பு¡¢ந்து
ெகாண்ட நண்பRகள் எங்கைள அரவைணத்தனR. ஆதரவு காட்டினR.
ஈழத்தின் உள்ளக முரண்பாடுகள் உங்களுக்கு இங்ேக மைறக்கப்பட்டுள்ளன; நாங்கள்
அவற்ைற ெவளிப்பைடயாகேவ உங்கள் முன் ைவத்ேதாம். ேதசிய இனப்
பிரச்சைனயின் கூRைமக்குள் உள்ளக முரண்பாடுகள் மைறக்கப்பட்டிருந்தன. இவற்ைற
ேகள்விப்பட்ட ேவைளயில் உங்களுக்குக் கசப்பாகத் தான் இருந்தது. ஏெனனில்
இங்கிருந்த உள்ளக முரண்பாட்டின் ேகாரங்கள் உங்கைள மிகவும் பாதித்திருந்தன.
ேதசிய இனப் ேபாராட்டத்தின் உச்சத்தில் உள்ளக முரண்பாடுகளின் ேகாரங்கள் நYங்கிய
ஒரு சமுதாயம் ஈழத்தில் அைமய ேவண்டுெமன நYங்கள் விரும்பின YRகள்.
அதற்காகேவ ஈழப் ேபாராட்டத்ைத தி¡¢கரண சுத்தியுடன் ஆதா¢த்தYRகள்.
ஏற்றத்தாழ்வும், சாதிய ேவறுபாடும், சுரண்டலும், பிற்ேபாக்குத் தனங்களும் நYங்கிய
ஒரு ஈழத்ைத உருவாக்க நாங்களும், நYங்களும் கனவு கண்ேடாம். ஆனால் இந்திய
சுதந்திரப் ேபாராட்ட ேவைளயில், ஒரு கட்டத்தில் பாரதி பாடிய பாடல் ஒன்று ஏேனா
இவ்ேவைளயில் எங்களுக்கு நிைனவிற்கு வருகிறது:
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"தண்ண YR விட்ேடா வளRத்ேதாம் சRேவசா இப்பயிைர,
கண்ண Yரால் வளRத்ேதாம் கருகத்திருவுளேமா."
இவ்வா¢கள் எங்களுக்கு மிகச் சா¢யாகப் ெபாருந்துமா என்பது
ெதா¢யவில்ைல.
நண்பRகேள! இது விைடெபறும் ேநரம்தானா என்பது தYRமானமாகவில்ைல. ஆனாலும்
எங்கள் நிைனவுகள் உங்களின் அன்பு, நட்பு, ேதாழைம இவற்ைறேய தாங்கியுள்ளன.
உங்களிடமும் இவற்ைறேய ைகயளித்துள்ேளாம்.
என்ெறன்றும் அன்புடனும்,
நட்புடனும்,
ேதாழைமயுடனும்,
சுந்தR,
ஆகஸ்டு '87

** முகம் ெகாள் ** முற்றும்.

RangaRakes

tamilnavarasam.com

