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திாிர எாித விாிசைட கட(ளான சிவெபமானி நடராஜ தா+டவைத
பா, . ச திரதி

ஒ ெபாறி த/01 ேபா2.

ெகா0யவ3, அர 3மான

யலகைன காலா4 மிதி,, ைகயிேல இ%ச/0 ஏ7தி

உகரேதா9 நடனமி9 நடராஜ ெபமானி திேகால, ச திரதி
இவிரவாத கைத உவாக காரணமாகிற,.

ஒ
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ெகா0யவகளாக( ெகாைல பாதககளாக( உ ள ஒ க/9மான கா+/ரா/
நி1வனத

ைறேகடான ெசய4கைள எதி, ேபாராட ஒ இைளஞ4 26

வாறா. ெதாழிலாளகளி உைழபா4 ெகா=, வா= 'கா+/ராட”களி
ெகா9ைமகைள த/0 ேக/க றப9. அ7, இைளஞ, ஈ?வர சனதியி4
சாமியாரா4 ஆவதிகப/9 காாியதி4 இற கிறா.

ப4ேவ1 க,களா4 சிைத7, கிட  ெதாழிலாளகைள ஒ1ப9தி,
ெதாழி சக அைம,, உாிைமககாக ேபாரா/ட நடத

ைன@ேபா,,

அவ3 , அவ காதA  கா+/ராடகளா4 இைழகப/ட
ெகா9ைமைய க+9 ஈ?வர Bைஜ ெசC,ெகா+07த சாமியாேர
ெகாதிெத=கிறா.

காவியைடைய கைள7,வி/9 காகி@ைட. அணி7,, திய திாிரகைள அழி,,
ஆ/ெகா ள றப9கிறா.

இதி4 இடெப1 இெனா நாவலான “ேக வி தீ' எ3

1நாவ2 ஒ

தி ன4தா.

க4விDடைத தநிவகிபவ ஒவனி கயைமதனைத@, பக2ண(

:

வ உண( ெபா கைள வி1வி/9 ஆ/ட ேபா9
அேயாகியதனைத@, அத

உட7ைதயாக இ  அதிகாாிைய@,

இவகளி D/9% சதிைய த/0 ேக/  ஆசிாிய கைள ேவைலநீக ெசC@
அராஜகைத@, எதி, ேபாரா9 ஆசிாியகளி ேபாரா/டகைள@
ஆ௫ாிய ச திர அவக

ேவசமாக( ேகாபமாக( எ=தி கா/9கிறா.

ப0  வாசககைள@ ெகாதிக ைவகிறா. திய திாிரக' 'ேக வி
தீ(” வாசககளி மனதி4 ஒ ேகாப தீைய E/0வி9 எப, நி%சய,

கைக தக நிைலயதா
--------------
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திய திாிரக

-அதியாய 1

பிரகார, ெகா0கப, பAFட, கவைற எ1 ஆகம விதிப0 அைம7த
ஆலயம4ல, எறா2 ஆமா7த விதிப0 அைமகப/ட, ேபால ஜீவகைள
ெசா/9 சி1 ேகாவி4. தனிெப ேஜாதியான அ/ெப ேஜாதிேய, அேக
E1 பக மைலயாக(

பக அவியாக(, ஒ பக சமெவளி

இ/9%ெச42 மைல%சாி( பாைத யாக(, மர ெச0 ெகா0களாக(, ம+ேம4
கிGத தாவர சகமமாக(, வி+ேம4

ைளத ெவ ளிகளாக(, ஒறி4

பலதாC, பலதி4 ஒறாC, ேதா1வ, அறியாத ேதாறகா/0 நிப, ேபால,
நடப,ேபால, நிைலயிறி தா(த4 ேபால, ஆ/சி ெச2,வதாC ேதா1.
இய4பாக ஏப/ட அ7த மைல ைகயி4 உ ள Aக, எேபா, ?தாபிக
ப/ட, எப, யா  ெதாியா,. மா9, ‘மா’ எ1 Dபி9ேபா, எப0
வாைய திற7, ைவதி ேமா அப0 இ7த, அ7த

ைக. மதியி4 Aக.

ைகவாC

ைனயி4, க4லா4 ெச,கப/ட நடராஜ சிைல Aகதி 

பினா4,

ைகயி பி ற% வாி4 சாதி ைவகப/0  திாிHல;

றி

ைனபி4 ந7தி, ஆ(ைடயாைர ஒ/0 ஒ ச,ரக4. அ7த க4A ேம4

விBதி சிதறிய சிறிய த/9. இைவதா ேகாவிலாக(, ேகாவிைல% சா7த
ெசா,களாக( உவமானைவ.

ந9நிசி ேவைள.

4A4 பட7த பனி, Aக வ0(களாக ேதாற கா/0ன.

ைக  கிழ 

பகதி4 ,வார பாலக ேபாA7த ‘, EIசி மர’ “நா ஒ1 J 
மரம4ல” எ1 ெசா4வ,ேபா4, இர+9 E1 கிைளக , E1 E1
ககளாக பிாி7,,
தைழக

07,, திாிHல ேபா4 ேதாற, அ7த மரதி இைல

ஊேட உ1பாதா4, ஆகாய ப4ேவ1 ?ப0க Aககளாக

ெதாி@. பிரபIச ெவளியி4, Aக வ0(
சினIசி1 இைலதைழக
ெகா+07தன.

ஒ,வராத ப திகைள மரதி

மைற,, ஊன க+L

ைக ேகாவி2

எதிறதி2 ள

ஞான ஒளி பாC%சி
றி

ேமேல சIசாித

ேமக, வி?வ"ப Aகமாக ேதாறிய,. அ"பதி4 தா, மனதிேகற
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"பகைள பைடக

0@ எபைத எ9, கா/9வ, ேபால, "ப மறைவ

"பகளாயின. மனேம பிரமாக(, பிரமேம மனமாக( ஐகியப/ட சதாசிவ
நிைல நீ சதா... சிவ... இதனா4தா நாக மா இகிேறா எ1
உைரப, ேபா4 கா/9 மிகக

Dட க+ணய7,, மரகளி4 ,யி4 ெகா+ட

பறைவக , இறைககைள பற  நிைலயி4 ைவ, ெகா+9 இ7தன. ‘நீ
ஆ9கிற அரச. ழசி ேவகதி உ%சக/டேம - அைச(களி ேபரைசேவ தா+டவ. பபர ேவகமாக% 1ேபா,, அ, நிப,ேபா4 ேதா1வ,
மாதிாி, உ இயக ேவகதா4 ஏப9 ?தபன மாையைய, இ7த பறைவக
மிகக ‘ மா இத4’ எ1 தவறாக ாி7திகிறன. ஆனா4 நா
அப0 இ4ைல. எ ேவைல உைன ேபா4, உனளாேல சதா இய வேத’
எ1,

ைக  ெத பக வி=7, ெகா+07த அவி, த இைர%சலா4

ேபசி ெகா+07த,. நிலெவாளியி4 அ7த அவி மைலயி4 உலதி
ேபா/0  ெவ ளாைடேபா4 ெதாி7த,.

அவி ெசா4லாம4 ெசா4வைத தா ெசCயாம4 இ7தத
ெசCவ,ேபா4,

ைக

எதிதா ேபாA7த

பிராய%சித

றி சாிவி4 உ ள

0ைச

கத(, சதைத எ=பி ெகா+9 திறகிற,. கதைவ இ=, திற7ததா4, அதி4
ஏப/ட அதி(கள சத அைலகளாகி அவிேயாைசயி அைலகேளா9,
இர+டற கல7, பிரபIச அைசவி

0ைச

தாள லயமாC லயிகிறன.

ெவளிேய வ7த, காவி ேவ/0 க/0ய சாமியா, கதைவ% சா,வத

னதாக, க+L

எதிேர உ ள வாி4 ெதாகிய த

நாதாி காவி

ேவ/0ைய@, ேமலகிைய@ விழியாடா, பா, ெகா+9 நி1வி/9,
கர வி,, தைலைய ேலசாக தாGதி பிற

உயதிவி/9,

ைக ேகாவிைல

பா, மட மடெவ1 நட7தா. அப0 நட ேபா,, இர+9 கா4 ெப
விர4க
நட7தா.

ேமேல, அவறி

அ9த விர4கைள மடகி ேபா/9ெகா+ேட

நாத ெசா4A ெகா9த,. பைழய கால, சாமியாகைள ேபா4,

காA4 க/ைடகைள ேபாடாம4 விர4 ம0, நட7தா2, இ7தா2 இ%சா சதி
றிபாக பா2ண( ேபாCவி9 எ1 அவ ெசான உபேதசதிப0 நட7,
நட7, பழகியவ; இேபா, அ7த பழகேம, தைனயறியாத ஒ வழகமாக, த
பா/9

ெசC, ெகா+0பவ.
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சாமியா ேகாவி4

னா4 வ7,, இ9பி4 ெசகியி7த விBதி ைபைய எ9,,

திநீைர இர+9 ேதா  பகமாக(, தைலயி2 ேபா/9வி/9,‘சிவாய நம...’
எ1 தன

ேளேய Dவிெகா+9 பிற

திநீைர எ9, ெநறி நிைறய

Bசிெகா+ேட, அவிைய பா, ேபானா. ஆைடகைள கைள7, வி/9,
லேகா/9ட அவியி4 இறகி அப0ேய உ/கா7தா. ‘ஓ

நாதா... ஓ

நம%சிவாய நமக... ஓசிவாய நம...’ எ1 அவ ெசா4ல% ெசா4ல, அப0 அவ
ெசா4வ, தைடபட Dடா, எப,ேபா4, தைலயி4 வி=7த அவி நீ, அவ
வாC

ளி,

ேபாகாம4 ேதாளி2, மாபி2மாக% சிதறிய,.

0த சாமியா ேகாவி2

னா4 வ7, சிறி, ேநர நடராஜ

சிைலையேய உ1 பா,வி/9, ந7திைய@ வணகிவி/9 மீ+9
விBதிைய Bசிெகா+9, Aகதி

அேக இ7த ச,ரக4A4 பமாசன

ேபா/9 உ/கா7தா. இா+9 ைககைள@ மாட ேச, வைள,, ஒறி
ேம4 ஒறாக இ7த உ ளைககைள அ0வயிறி4 ைவதப0 ேலசாக க+ைண
E0னா. அவ ேமனிைய வியாபித காவியாைட நிலெவாளியி4 கி/ட த/ட
மரப/ைடேபா4 ேதாறிய,. இெனா விததி4 ஆசன ேபா/ட கா4கேள
ஆ(ைடயாராக(,

,

Aகமாக( ெதாி7த,. சாமியா

நாபைத7,

வயதி . உ ேநாகி பாC7த வயி1. ெவளி ேநாகி நிமி7த ேதா க . Oனி
சிவ7த E . இ JL

சிவ வண தி/0ய, ேபாற க=,.

நாதாி ஆைஞயி4 ேமெகா+ட ஆசன பயிசிக , அவ த உடைப
தாேன உணர

0யாத நிைலயி4, உட D9 ேவ1, அதி4 உைற@ ஆமா

ேவ1 எ1 அவேர மிக ெம4AயதாC அறி@ நிைலயி4 ைவதி7தன.

க+கைள E0ெகா+ட சாமியா கா,களி2, அ7த கா,க
ெநI 

வழியாக

, எ? பி. பால பிரமணிய பா0ய சிவேதாததிர பாட4க

ஒA, ெகா+07தன அ7த பாட4களி ஒPெவா வாி@, அவைர ேமேல
ேமேல உயதி ெகா+07த,. ஆமா உடைப வி/9 விலகி, அேக உ ள
Aகைத% றி% றி ழ4வ, ேபாற ஆன7த பரவச. சவைத வி/9
சிவதிட ேபான, ேபாற ெமCயான7த, தா ேவ1, ஈச ேவற4ல எற
பரசிவ நிைல. சிவேதாதிர பாட4க

கா,களி4 க%சிதமாக ஒAதன.
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“பிரம

ராாிஸு ராசித Aக

நிமல பாSத ேசாபித Aக
ஜமஜ,க வினாஸக Aக
ததரண மாமி சதாசிவ Aக”

“அ/ேஜாதி ெதCவ எைன ஆ+9 ெகா+ட ெதCவ” எற வடT வ ளலாாி
பாடைல@, அணகிாி நாதாி ‘நாதவி7,கலாதி நேமா நேமா’ எற பாடைல@,
வாெனாAயி4 ேக/  ேபாெத4லா, அேபா, ெசைனயி4 ஒ அரசாக
அ2வலகதி4 கிளாகாக இ7த ராைமயா அப0ேய ெமC சிA,
ேபாயிகிறா. சாமியாராC மாறிய பிற

இ7த பாட4கைள ேக/க பல தடைவ

ஏகி@மிகிறா. ஒ தடைவ ேகாவி2
சி1

வ7த ஒவாிட, த அபிலாைஷைய

ழ7ைதைய ேபா4 ெதாிய ப9தினா. எேகயாவ, தைன

D/0ெகா+9 ேபாC இ7த பாட4கைள தா ேக/ ப0 ெசCய ேவ+9
எ1 ேவ+9ேகா

வி9தா. அ7த பத, சிாி, ெகா+ேட ேபானா. ஒ

வாரதி4, ஒ ேட ாிகாைட@, இர+9 ேடகைள@ ெகா+9 வ7,
சாமியாாிட பயபதிேயா9 ெகா9தா. ஏெகனேவ ேட ாிகாட இய 
விதைத ெசைனயிேலேய ெதாி7, ைவதி7த சாமியா, அைத ெகா9தவைர,
இயக%ெசா4A, நறாக ெதாி7, ெகா+டா. ேகாவி2
0ைச

இ  ேபா,,

ட ேபா,, சதா இ7த பாட4கைள ேபா/9

ெகா+07தா. இதனா4, இதர நாமாவளி பாட4கைள@ ?ேலாககைள@
Dட அவ மரப0

ணகவி4ைல. அதகாக வதபட( இ4ைல. அ42

பக2, இ7த பாட4கைள ேபா/9 ேபா/9 ேக/பதி4, ேடக

ம/9ம4ல,

ேட ாிகாட Dட ேதC7,வி/ட,. இ1 அைவ ஒA  நிைலயிேலேய
இ7தா2, சாமியா

அைவ ேதைவபடவி4ைல.

இேபா, அவ கா,க
ேபாெத4லா
ேகாவி2

 ெநI 

 இ7த பாட4க , நிைனத

 ேக/டைதவிட, நறாக ெதளிவாக ஒAகிறன.

றிபாக

வ7, பமாசன ேபா/ட உடேனேய யாேரா அகி4 இ7,

பா9வ,ேபா4, அவ கா,களி4 ஒA . சாமியா Dட, சில சமய நபாதவ
ேபா4 1

1 பாபா. ேடபி4 வாகிய பாட4கைள ெநIச ேவ+9
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ேபாெத4லா எதிெராAக ,வகிய,. அ,( அசைலவிட நக4 சிறபாக
இ7த,. ேயாசி, பாதா4, எ, அச4, எ, நக4 எபதி4 Dட அவ
ச7ேதக வ7த,. இ7த அச4 - நக4 ஆராC%சிேய, மனித, கட(ைள
தைனேபா4 நகெல9தானா அ4ல, கட(
பைடதானா எற ேவதா7த த,வதி

த நகைல மனித உவி4

இறகிய,. “அழியாத, எ,ேவா

அ,ேவ அச4. ஆனா4 ஒவ இறகிறா. அவனி ைகபடேம நிைலகிற,.
இப0 அச4 அழிவ, நக4 நிைலப,மாக இ7தா4, இ7த அச4 நக2
அபா4 அழியாத ஒ1 இக ேவ+9. அ, தா சிவமய... நிஜமான அச4.
இ7த அசA நக4தா அதைன@.

றி2 நக4ப9த

அ,ேவ அசலான அச4. அ,ேவ சவாச சிவ” எற த,வ

0யாத, எ,ேவா
0(

வ7தவ,

அமாகாாி ெசா4A ெகா9காமேல V/9கணைக சாியாக ேபா/9வி/9,
தாைய னைக, ெந 

ழ7ைதைய ேபால, அவ, மாி,ேபான

நாதாி காவி ேவ/0ையேய உ1 பாதிகிறா. பிற , தைன
அறியாமேல தாைர தாைரயாக வ7த க+ணீைர ,ைட, ெகா+டவ, தாேன
சி7தி, எ9த ஒ த,வ

0ைவ ேக/க அவ இ4லாம4 ேபாCவி/டாேர!

எ1 அ=,மிகிறா.

சாமியாாி மனதி4 AகாWட பாட4க

07,, வ ளலாாி பாட2 வ7,

ேபாC, அணகிாிநாதாி பாட4, 0.எ. ெசள7தரராஜனி

ரA4 ஒA,

ெகா+07த,.

“நாதவி7,க லாதீ நேமா நம
ேவத ம7ர ெசா"பா நேமா நம
ஞான ப+0த சாமீ நேமா நம”

ேவத ெசா"பனான

கைன, ெநIசி4 உவக ப9தி, அவ ைககா/0 அபய

ெகா9ப,ேபா4 உவகமாகி, க+களி4 இ7, பதி மைழ ெபாழிய ெபாழிய,
பரவச,

பர%சிததாC, த ெமC ெபாCயாக, ஞானப+0தனி ெமCேயா9

கல7தவராC, தைன மறபேத தைனயறித4 எற த,வ H/ மதி4, சாமியா
கிலமாC மாறி ெகா+07த ேபா,, பாைற ெவ0த,ேபா4, பயகரமான
ஒ1 ேக/ட,.

ர4
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“ஏC... ஈ?வரா... ஒகி/ட எதன நாளாடா ேக ேற? எ ேநாவ
ணப9,3 Dட ேக/கேல... எைன அவ?ைத இ4லாம சாக03
ெசா42ேற. ஏ+டா ேக/கமா/ேடேக... ஒ கா,ல ஈயைத காC%சி
ஊதL. உ எதில... J  ேபா/9% சாக ேபாேறனா... இ4Aயா3
பாடா... ேதவ0யா மவேன...”

சாமியா தி9கி/9 க+ விழிதா. ேகாவி2

ெவளிேய, கதியதி4 கைள,

ேபாC ஒ ெதா= ேநாயாளி நி1 ெகா+07தா. உடெப  ெவ7, ேபான,
ேபாற சைத க/0க .

1கி ெகா+0  அவயவக . இ7த ேநாயாளிைய,

சாமியா கட7த ஆ1 மாத காலமாக பாகிறா. வாரதி4 ஒ தடைவ,
எேபாதாவ, வவா. அ,(, தா ேகாவி2

இ7தா4, ச1 ெதாைலவி4

ப,கி இபவ ேபா4 இ7, வி/9, தா ேபா  ேபா,, த/9 த9மாறி
பயபதி@ட எ=7, ேகாவி2
ேபாகிறவ. அவ

இைற

ச1

னா4 சிறி, ேநர உ/கா7, வி/9

என வ7த,?

சாமியா, அ7த ெதா= ேநாயாளிையேய ெவறி, பாதா. ‘ஈ?வர நி7தைன
பாவ... மகா பாவ...’ எ1 ெசா4லDட நிைன,, பிற

ெமளனமாக அவைர

பாதா. ஒேவைள தைனதா அவ அப0 தி/0னாேரா எ1
நிைனதவ ேபா4, ச1 ேமாவாைய உயதி பாதா. இத
நிைன(

, ய

வ7தவேபா4 ேதாறிய அ7த உ ைல7த ேநாயாளி, க+களா4

ெகIசி, ைககளா4

பி/9, உைட7த

ரA4 ஒபாாி ைவப, ேபா4 ேபசினா.

“மனி% 9 சாமீ... நா3 நைடயா நடேக... இவ சீகிரமா D/0கி/9
ேபாகமா/டகா... ஒக நிWைடய கைல%சி/ேட... நா பாவி...”

அ7த ேநாயாளி தைன தி/டவி4ைல எபதி4 ஆ1த4 ப/டவேபா4 சாமியா,
ேலசாக னைகதா. பிற , ஈ?வரைன தி/0னா2ம பரவாயி4ைல, தைன
தி/டலாகா, எற எ+ண ஏப/டதகாக, அ7த எ+ணைத ேதா1வித
ெநIைச, ைகயா4

தி ெகா+ேட ஆதகேதா9 ேக/டா.
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“நீ எ நிWைடைய கைலகல... ஏனா நா இ3 நிWைட நிைல 
ேபாகிற அள(

ஈ?வர கிைப கிைடகாதவ... ஆனா2 ஈ?வரைன

ெசா4லDடாத வாைதயால...”

சாமியா, ேநாயாளி ெசான வாைதைய% ெசா4ல

0யாம4 அவ?ைத

ப/டேபா,, அ7த ேநாயாளி சகஜமாக பதிலளிதா.

“ஈ?வரன அப0% ெசானா பாவமி4ல சாமீ... அவ அன7த... அப3
அமா( இ4லாதவ... இ7தா2... இனிேம4 அப0% ெசா4லமா/ேட
சாமீ...”

சாமியா நிமி7, பாதேபா, அ7த ேநாயாளி ேவகேவகமாC நட7, மைற7,
வி/டா. Dனி

1கி% ெச42 அ7த உவைதேய பா, ெகா+07த

சாமியா மீ+9 க+கைள E0ெகா+9, அணகிாி நாதாி பாடைல ேக/க
ேபானா. அ7த பாடேல இேபா, ஒAதா2,
ஒAகவி4ைல. வாைத

ேபால ெதளிவாக

வாைத இைடேய, அ7த ெதா= ேநாயாளி@

வ7தா... அ,( ஈ?வரைன நி7தி  ேப%ேசா9. தி9கி/ட சாமியா, க+
திற7, E%ைச நி1தி நி1தி வி/டா. ‘அவ கம விைனைய... அவ
அ3பவிகா... ஈ?வர என ெசCவா’ எ1 தன தாேன சமாதான
ெசC,ெகா+9, மீ+9 க+கைள E0னா.
பதிலாக, ஒ தடைவ அவ

க ேதாதிர பாட2 

நாத உபேதசித, இேபா, ெப

ழகேதா9

ஒAத,.

“மகேன! கமவிைன எ1 இேகா இ4ைலேயா என  ெதாியா,. க+
னாேலேய தி0ய ஒவ அள(

மீறி அ0ப9 ேபா, Dட இரகப9வ,

மனித இய4. அ,தா ஈ?வரதைம. எேபாேவா ஒ பிறவியி4 ஒவ
எைதேயா ெசCதா எபதகாக அவ இ7த பிறவியி4 கமாவி பலைன
அ3பவிபா எ1 நிைன, அப0 அவைன அ3பவிக வி9வ,
அல/சியப9,வ,

ைறய4ல. அ, ஈ?வர தி( ள  அ4ல...”
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சாமியாரா4, ேகாவி2

, ஒமித உ ள,ட இக

0யவி4ைல.

‘ஈ?வரா... எைனவிட இ7த ெதா=ேநாயாளி எPவளேவா ேமலானவ. உேம4
உாிைம@ட ேகாபி,, நி7தா?,தி ெசCதா. மனிதக , காலனிடமி7,
தவதகாக உைன தIசமைட@ேபா,, அவேனா உனிட ‘காலைன ஏ
கா/டல...’ எ1 ேக/கிறா. அ7த ேநாயாளி

கைண கா/ட Dடாதா...

ம7தாகேவா அ4ல, மரணமாகேவா வரபடாதா...’

அவி நீ D0ய தடாகதி4, ஒ மரதி ெகா ஒ07,, சலன% சத ேக/ட,.

சாமியா எ=7தா. பறைவக ஒAெய=ப ,வகிவி/டன.

0ைச  ேபாC,

அேக@ ள ந7தியாவ/ட% ெச0களிA7,, B பறி, மாைல ெதா9க
ேவ+9. Jர, கிராமதி4 இ7,, ஒ சி1வ பா4 ெகா+9 வ7,வி9வா.
அவ வர(, இவ மாைல ெதா9,

0க( சாியாக இ . Bைஜைய

,வ  ேநர  வ7,வி9.

0ைச பகமாக ேபான சாமியா, ஒ மணி ேநரதி  பிற
மாைல@ட3, ச7தன

வி7த ஆAைல@ட3 ேகாவி2

ைகயி4
வ7தா. அேக,

கிராம,% சி1வ பா2ட தயாராக இ7தா. எளிைமயான அபிேஷக

07,

Aக இெனா கிழி7த ேவ/0யா4 அலகார ெசCயப/9, Aகதி
விBதி@, விBதிேம4 ச7தன , ச7தனதி ேம4

ேம4

 ம  ைவகப/9,

சாமியா கBர ஏறியேபா, -

“ஈ?வரா... நீதா+டா ேக/கL... நீதா ேக/கL சின வயசிேலேய ஷன
பறிெகா9தா2, க தவறாம நட7ேத. ைகயில க=,ல இ7த நைக
ெய4லா வி1 அவேராட தபிகள ப0க வ%ேச. இதனால, பிற7த V/9
ேகாப,  Dட ஆளாேன. அைதபறி கவலபடாம இ7த எைன... எ
ம%சினமாேர ெரைக

ைள%ச ைதாிய,ல அ0%சி விர/0/டாக...

ெசா,மி4லாம... ப,மி4லாம ேபாயி/ேட... இ7த வயசிேல எகபா
ேபாேவ... ஈ?வரா... எேக ேபாேவ?’’

12

உண(கைள ேபா4, கிழிச4கைளேய ேசைலயாC அணி7த ஒ ெப+, ,கித
க+கட, நீ ம4க நி1 ெகா+07தா . சாமியா கBரைத ஏறாம4 அ7த
ந9தர வய, ெப+ைணேய பாதா. தாேன அேக ெப+ணாகி நிப,ேபா4
ஒ பிரைம. தா ம/9ேம ப/டதாக நிைனத ஒ ெகா0ய அ3பவ, தன
ம/9ேம ஏகேபாகமானத4ல எற நிைன, ஆ1தைல@ ஆதகைத@
ெகா+9வர, அவ மனைத நிைலப9தி ெகா+9 கBரைத ஏறினா. பிற
ற நிகG%சிகளா4 த மன பாதிகப9வைத உண7,, அைத வழிப9த
நிைனதவ ேபா4 ஏேதா ஒ ைவராகிய,ட க+கைள E0ெகா+9,
வடெமாழியி சா?திரகளி2, தமிGெமாழியி ேதாதிரகளி2 எ=7தளி
‘சாதிர  ேதாதிர மாC ஆன ஈசைன’ ெநIசி  ெகா+9வ7,, ெநIசற
தியானிதா. அைர மணி ேநரதி  பிற , அவ க+ விழி, பாதேபா,,
அவ க+க
இடேமா அவ
விபதி

தானாகேவ அ7த லபிய ெப+ இ7த இடைத ேநாகின. அ7த
உ/கா7த வ04லாமேலேய ெவ1ைமயாக இ7த,. சாமியா த
எதிராகேவ எ=7,, ேகாயி2

ெவளிேய வ7,, ச1 நட7, அ7த

ெப+ இகிறாளா எப,ேபா4 பாதா. அவைள காணவி4ைல. மீ+9
ேகாவி2

வ7, ச,ர க4A4 உ/கா7தா. இேபா, அவர, ெசா7த

அ3பவேம அவாிட ேபசிய,.
-----------அதியாய 2

எ=தறிவி4லாத ஒ ஏைழ
தைலமக, அைர

9பதி4 தைல மகனாC பிறபேத பாவ. அ7த

ைறயாக ப0,வி/9, அறாட அ9ைப ம/9 எாிய

ைவ  மாத% சபளதி4 இப, ெகா0ய பாவ. அவ இ7த ல/சணதி4
ேநைமயாC இ7தா4 ெதாைல7தா.

த4 பி ைள, அ2வலக தி4 ஒPெவா

நா தக தகமாக ெவ/0ெய9, விபதாக(, அவ
‘நறிைய’ மற7, தகைள மற7, வி/டதாக(
அப0ப/ட நிைன அவக
உ ளவக

9பதின நிைனபாக .

வரவி4ைலயானா2 அக பகதி4

ெசா4A ெகா9பாக . உதிேயாகதிகாக ேபாடப9

ெவ ைள% ச/ைட, உற(காரக
கா/9.

9ப ெசCத

அவனிட ‘க1 பண’ இப,ேபா4
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இப0ப/ட ஏGைம@ அறியாைம@ இைண7த ஒ பினணியி4 இபைத7,
ஆ+9க

, எப0ேயா கWடப/9 எ?.எ?.எ4.சி. ேதறி ெசைனயி4,

அரசாக அ2வலகதி4 கிளாகாக% ேச7தா. அ7த% சமயதி4 த7ைத க+ைண
Eட, ந+9 சி+9மாக இ7த தபி தைககைள கவனிக ேவ+0ய நிைல
ஆளாகப/டா. ேநைமைய வழிப/ட அவ
இ4ைலெயறா2, உபதிரவக

அ2வலகதி4 உபகார

நிைறய கிைடதன. இதனா4, கா4

Xறா+9 காலதி4 கிைடத இர+9 உதிேயாக உய(க, அவ , ஒ
எ?0ரா இகிாிெம+ைடதா ெகா9தேத தவிர, கணிசமான சபள
மாறைத ஏப9தவி4ைல. இ7தா2 ஊ வாC  பய7,, உ+ைமயான
பாசதி உ7,தலா2, இர+9 தைககைள@ சதி
இடகளி4 ேசபிதா. தபிக

மீறி ெசலவழி, ந4ல

இவைர@, ெசைன  ெகா+9 வ7,

ப0க ைவதா. ஒவ எIஜினியாி 0ளமா. இெனாவ அச4
எIஜினிய. (இேபா,, 0ளமாகார, எIஜினியைர விட சபளதி2,
கிபளதி2, அதிக உயரதி4 ெகா0ைய க/0யிப, ேவ1 விஷய.) ப0த
மாபி ைள
பிற ெப+க

மைனவியாக ேபா  ெபமிததி4 ராைமயா நீ/0ய கயி1
மரப0 தாG,

னாேலேய, தானாகேவ க=ைத தாGதி

ெகா9த அவ மைனவி, ைம,னமாகளி ,ணிகைள Dட, தாேன
ஒதியாC ,ைவ, ேபாட ேவ+0ய நிைலைம ஏப/டதகாக,
தA4ெகாதிதா . இர+டாவதாக அ=தா . Eறாவதாக

னகினா .

இ1தியி4 இ,தா வாGைக எ1 ாி7,ெகா+9 அைத ஏ1 ெகா+டா .
ஒ சின V/04 இ7த D/ட ெநாிசA2 அவ  ஒ

ழ7ைத பிற7த,.

அ7த ைபய எ?.எ?.எ4.சி. ப0த ேபா,, அவ ‘சிதபாக ’ தகைள



மதிகாத உற(காரகளிடேம ெப+ வாகி மதிபைட7தாக . அ+ண,
மகைன ப0க ைவக, தகளிட பண ேக/டா2 ேக/கலா எபைத
ாி7, ெகா+ட ‘0ளமா’ தபி ‘நம... ராைஜ காேலஜு ... அ3பா+டா
அ+ணா... பாவ எகள ப0க ைவகேவ ெராப கWடப/0க... இ3
கWடப9ற,ல நியாயமி4ல... அதனால... அவைன... ஏதாவ, ேவைலயில
ேச,9க...’ எற ேபா,, ராைமயா ெபா1, ெகா+டா. ஆனா4
ேறவ4காாியாக பணியாறிய, அவ மைனவி ‘ஒக V/9
வரமா/ேடாபா. ஒக க+

பி%ைச

னாேலேய எ மகைன ப0க வ%  கா/9ேற

பா... ெமாத4ல V/ைடவி/9 ெவளிேய1’ எறா .
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ராைமயா எ,( ேபசவி4ைல. அ+ண த/0 ேக/காத ெகா9ைமயி4, தபி
ெவளிேயறினா. இெனா தபி@ ெசௗகாியைத

னி/9 அவ3ட

D/டணி அைம, ெகா+டா. இைதவிட ெகா9ைம எனெவறா4
‘ஒைனயாடா இ7த பய இப0 ேக/டா’ எ1 ேக/க ேவ+0ய
ராைமயாவி அமாேவ, த Eத மகனிட வ7, ‘ஒ ெப+டா/0ய ேபசவ% ...
எ மகைன விர/0/ேட. இேபாவாவ, ஒ மன
ேக/9வி/9 ேபாCவி/டா
மமக

ளி7,தா?’ எ1

இைளய மக ஒவ V/9 . பாவ... சின

ைக ழ7ைதகாாி... ஒதாைச ெசCய ஓ0வி/டா .

ராைமயா(

அமா ெசான,ேபா4 உ ள

ளிரவி4ைல. அத

உைறத,. மகைன க4Tாியி4 ேச7தா. அவ பி.Z.சி.யி4
ேதறினா2 எIஜினியாி க4Tாிைய எ/ட
ெதாி7,வி/ட,. (அ/மிஷ3

அதிகமாகேவ

த4 வ பி4

0யா, எப, எ4ேலா 

பதாயிர ேவ+9ேம!) அ7த ைபய3 அமா

ேபா/ட சபதைத ெபாCயாக விபாதவ ேபா4 ந+பகட ேபான ஒ
உ4லாச பயணதி ேபா,, விபதி4 உயிாிழ7தா. அவ அமா, ‘இைதயாவ,
எ இWடப0 நடக வி9க’ எ1 ெசா4வ,ேபா4 மக இற7த நா
நா/களி4 கணவ எேகேயா ேபாயி7த ேபா,, அவ

எ+ெணைய ஊறி

தைனேய ெகாதி ெகா+டா . அவைள ேபா4 உண(க சாபலாக,
தனி, விடப/ட ராைமயாைவ தபிக

மீ+9 ெமாCதாக . அ+ணைன

தனியாC தவிக விடலாமா... அவ இHர?, ஜி.பி.எஃ., கிராஜுவி/0
பணைத ைவ, ெகா+9 தனியாக ெசலவழி, அவ?ைதபட ைவகலாமா...
இதி4 அவ3

ஒதாைச ப+ணா+டாமா...

ராைமயா ஒதாைச

இட ைவகவி4ைல.

ஒ மாத வி9 ைற ேபா/9வி/9 எெக4லாேமா றிவி/9, இ7த பகமாக
வ7தா. இ7த ேகாவிA4 ைசவபழ ேபா4 ேதாறிய சாமியாாிட அ=,
தீதா. அ7த ெபாியவ ‘ஈ?வரகி/ட வ7,/ேட... இனிேம4 எ4லாவைற@
அவ பா, வா’ எ1 ெசா4A அவ

விBதி Bசினா. ராைமயா(

ேவைல  ேபாக ேவ+9 எற எ+ண வரவி4ைல. இேபா, அ7த ேவைல
எப0 இேகா... யா பாகிறாகேளா...
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சாமியாடேனேய தகிய ராைமயா, அவ

Bைஜயி ேபா, உதவினா.

கா4கைள பி0,வி/டா. அவ ெசா42 த,வகைளெய4லா தைன
மற7, ேக/9 ெகா+டா. Bைஜயி ேபா, இைத எ9 எ1 ெசா4வத
னாேலேய, Bைஜ ெபா/கைள

றிபறி7, எ9, ெகா9 

ராைமயாைவ சாமியா  பி0, ேபாCவி/ட,. அேதா9 சா திாிகா
ல/சணப0, ஆமீகதிகாக அைம7தவ ேபால( சிWய ேதாறினா. ஒ
நா

- ந4லேதா ெபௗணமி தினதி4, சாமியா ராைமயாைவ இ7த அவிநீ

வி= தடாகதி4 இ9பள( த+ணீாி4 நி1தினா. ஏேதா சில ம7திரகைள%
ெசா4ல% ெசானா. பிற

தா உ9திய காவி ேவ/0ைய நீ/0, அவைர அணிய%

ெசானா. அத பி த க=தி4 கிட7த ஒ ரா/ச மாைலைய
ேபா/9வி/டா. பின ெநறி நிைறய அவ

விBதி Bசி, ‘சிவா அபண...

சிவா அபண’ எ1 ெசானேபா, உண%சி ேபாியகதி4 உ7தப/ட
ராைமயா, நீெர1 பாகாம4, ‘ நாதா... எ அைமேய... அபேன’ எ1
த=த=த

ரA4 ெசா4A ெகா+ேட நீ

ெநIசா+கிைடயாக வி=7,,

நாதனி பாதகைள பறி ெகா+டா.

அவைர Jகி பி0, நி1திவி/9, சாமியா “மகேன... ம7திர த7திர ய7திர
எ1 எ,( ேவ+டா. இேபா, நா ெசானைவெய4லா, உ மனைத
வழிப9, பயிசி% ெசாக தா. ேதசெகா0ைய நா வண வதா4, ேதச,
அ7த சின ெகா0
ஈ?வர இ7த ம7திர,

அடகிவி/டதாக எப0 நிைனக மா/ேடாேமா, அப0
அடகிவி/டதாக நிைனகலாகா,. அவ

அைனைத@ கட7தவ. அவைன உணர, ‘Eட’ பதி
இ4ைல. எ7த% சி, இ4ைல. ேயாக  இ4ைல. என

இைணயான, எ,(
வழி கா/9 ஈ?வர,

உன  கா/9வா. நா காதி7த, V+ ேபாகவி4ைல” எ1 ெசா4Aவி/9
அவைர ஆலய,

அைழ,% ெசறா.

ராைமயா சி/ைச ெபற ஆ1 மாததி

ெபாிய சாமியா இற7,வி/டா. Jர,

கிராம மக , அவைர விமாிைசயாக அடக ெசCத,ட, சின% சாமியாைர@
மாியாைத@ட பாதாக . இவ
0ைச

நாதாி ஒ ேஜா0 காவி ஆைடைய

ேளேய ைவ, Bஜி, அவர, நிைனைவ ேபாகி ெகா+ேட,
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ஈ?வர ேசைவயி4 ஈ9ப/9 வகிறா.

ஆனா4 இைற

அ7த ெதா=ேநாயாளி@, அத  பிற

வ7த அ7த ந9தர

வய, மா,, அவ உ ளைத நிைல ைலய ைவ,வி/டன. ேபாதா ைற
நா

மாததி

 அ7த இடதி

‘பினி காக’ வ7த ஒ D/ட,

இேபா, அ9க9காக பல D/டகைள அைழ, வகிற,. த+ணீாி4

ளிக

‘த+ணி’ேயா9 வபவக உ+9. அ,ட அகி4 ஓ9 கா/டாைற மடகி,
அைண க/9வதகாக, அரசி ஆயத ேவைலக
எIஜினியக , ெதாழிலாளக

நைடெப1 வகிறன.

‘ெட+/’ ேபா/9ெகா+9 இகிறாக .

கா+/ராடகளிட ேவைல பா  ெதாழிலாளக , மைல%சாி(களி4
0ைசக
அவியி4

ேபா/9 ெகா+9

டகி கிடகிறாக . எ4ேலா இ7த

ளிக வ7,வி9வாக . இவகைள பாத,, ெசா7த

அ3பவதா4, மனித சEக மீேத ெவ1ற சாமியா, ஜனதிரைள பாத,
0ைச  ேபாCவி9வா.

ெசா7த அ3பவைத தி1ெகா+ேடா அ4ல, தினப/ேடா தவித சாமியா,
அெகா1 இெகா1மாC வ7த மனிதக . இேபா, அவிைய ேநாகி
D/டமாC ேபானேபா,, ேகாவிைல வி/9

0ைச  ேபானா. ஆனா4

ெநIசி4 பதி7, அ7த ெதா= ேநாயாளி@, ந9தர வய, மா, ேபாக ம1தன.
எ7த ?ேலாகைத நிைனதா2, இ7த மனித ?ேலாகக

அைத வி=கி

ெகா+9 நிறன.
------------அதியாய 3

ஒ வார ேபான இட ெதாியவி4ைல.

சாமியா க9ைமயான ேயாக பயிசிகளா4, மனித ?ேலாககளி4 இ7,வி/9,
மேஹ?வர ?ேலாகதி

வ7,வி/டா.

இனிேம4 எ, வ7தா2, அ, மனெமற மைலயி4 ேமாதி 

Xறா  எ1

Eகி Oனிைய பா, பா, ஓரள( ெபமிதப/ட சாமியா ,
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இெனா நிகG%சி, ேவெறா மன Bதைத கிளபிய,.

மாைல ெவயி4, மகிய இ/டாக மாறிெகா+07த ேவைள, சாமியா Bைஜைய
0,வி/9,

0ைச  றப/9 ெகா+07தா. அவியி4

ேகாலேதா9, ஒ வாAப3, இள ெப+L, ேகாவி2

ளித

ெவளிேய ச1

ெதாைலவி4 நி1, Aகைதயா, சாமியாைரயா எ1 க+9பி0க

0யாத

அளவி , கரDபி, உட4 வைள7, நிறன. அ7த ெப+L அவ3 நிற
ேதாரைண, சேவ?வர - சேவ?வாிேபா4, சாமியா  ேதாறிய,.
உரேமறிய உடA4, Bேவறிய ேமனி ஒ/ட நிற அ7த ேஜா0, அவைர பா,
ேலசாக விலகிய,. சாமியா, அ7த வாAபைன உ1 ேநாகினா. இற7, ேபான
மகனி சாய4. ஏேதா ஒ1 அவ, ெநI திர+9,

ர4வைளைய பி0த,.

கிழி7த ேவ/0யி கFரமான தாபாC%சேலா9 நிறவ3 , மானசீகமாக,
ேப/ - ச/ைட ேபா/9, ைகயி4 ஒ க0கார  க/0, அழ

பாதா. அவ

தா... அவேன தா...

ேலாகா@கதி4 த9மாறி விழேபாC, எைதேயா, தாகி பி0தவ ேபா4,
சாமியா, Eகி Oனிைய, க+களா4 ேநாகினா. பிற , வ மதியி4, க+
ேநாைக பாC%சினா. ஆனா2, அவரா4, தைன க/9ப9த

0யவி4ைல.

அவனிட ேபச ேவ+9 ேபா4 இ7த,.

“உ ேபெரனபா?”

அ7த% சாமியாைர அ0க0 பாதி  அ7த வாAப - ேபசியறியாத ேப%சறியாத தைன@, சாமியாைர@ மாறி மாறி பாதா. அவனா2 ஏேதா
ேபச

0யவி4ைல. அ7த ெப+, அவ விலாவி4 இ0, அவைன பதிலளிக%

ெசா4வ,ேபா4 ேதாறிய,. அவ3 சாமியாைர, சிரைதேயா9 பாதப0
ெசானா.

“ேவ4சாமிக...”
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“என ேவைல பாகிறபா?”

“இ7த அைணக/9ல... ஒ கா+0ராடகி/ட ெகா,ேவல பாேக க.”

“சபளெம4லா எப0க...”

இேபா, ேவ4சாமி, சேகாஜமி4லாம4 பதிலளிதா.

“கா+0ராட ெகா9கிற சபளைத@, அவ எகள மாதிாி ஆ/கள ப9,ற
பா/ைட@ நிைன%சா4, ேகாவி2

வர ேதாணா,க... ேகாவி23 ஒ+L

இ மா3 நிைனக( ேதாLக...”

ேவ1 யாராவ, அப0 ேபசியி7தா4, சாமியா பதி4 ேபசாம4 ேபாயிபா.
ஏேதா அவ ேப% அவைர

தவி4ைல. ச7த வாைதகளி2, சா7த

கதி2 நடனமாட சிாிதப0 ஏேதா ேபச ேபானேபா,, அவ, அவ

விலா இ0

தாளாம4, மனி ேகா ேதாரைணயி4 ேபசினா.

“தபா ேபசியி7தா4, மனி%சி9க சாமி!”

சாமியா அவைனேய உ1 பாதா. ‘தபாC ேபசியி7தா4’ எகிறாேன தவிர,
ேபசிய, தெப1 நிைனகவி4ைல. ெக/0கார ைபய... எ மக3
இப0தா.

சாமியா ச7த வாைதகளிலாட, சா7த

கதிலாட சிாிதப0 ேபசினா.

“காC ெவளிபட ,வகிய, B(திவ,ேபா4, ஒவ3

ஞான

திேபா,, ேகாவி4 உதி. நீ... எைத@ தபா( ேபசல - திதாக( ேபசல...
இ3 ெசா4லேபானா4, ேகாவி4 ேதைவயி4லாத ஒ கால வர ேவ+9.
உலகேம ேகாவிலாக(, நாெம4லா

திகளாக( மா1 கால வர ேவ+9.
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Bமிேய ஆ(ைடயாராக(, ஆகாய ெவளிேய Aகமாக( அ3மானிகப9
கால வர ேவ+9!”

தபா/9  ேபசி ெகா+ேட ேபான சாமியா, தா ேப வ, அவ3 
ாியா, எபைத ாி7, ெகா+டவ ேபா4 ச/ெட1 ேப%ைச நி1தினா.
அ7த ெப+, ஏேதா ஒறி4 இ7, வி9பட மனமி4லாம4 வி9ப/டவ
ேபால(, அ7த வாAப, சாமியாாிடமி7, வி9தைல ெபறவ ேபால( தத
தைலகைள, ஒ 1% றி ெகா+டாக .

“சாி... ெர+9ேப ேகாவி2

ள வாக... விBதி வாகிகலாமா?” அவ

ேன1வ, ேபால( அவ பிேன1வ, ேபால( ேதாறிய,. சாமியா,
சிாிதப0 அைழதா.

“ மா வாபா... இ, அைணக/9ம4ல... இ7த Aகநாத கா+0ராட
இ4ல... ெவ1ைப எ4லா ெவளிேய வி/9வி/9 வாேகா.”

ேலசாக தயகியவனி ைகைய, வ2க/டாயமாக பி0, இ=,ெகா+9,
அ7த ெப+ ேகாவி2

வ7தா . அைத பா, சாமியா

ேவ0ைகயாக( இ7த,. இ7த நா/04, பதி ெப+களா4தா
காகப9கிற,... இவ3 ெகாIச நாளி4, ‘எ சசார,காக... ேகாவி2 
ேபாேனனா , எ1 ேபச ,வகலா.

வேவா, ேபாேவாைர, த/04 இ7, விBதிைய எ9, ெகா ள% ெசா42
சாமியா அவக

இவ , ைகநிைறய விBதி எ9,, ெநறி நிைறய

Bசினா. அப0 B ேபா,, ‘சிவ சிவா’ எ] ெசா4A ெகா+டா.

சாமியா ெகா9த ச2ைகயி4 ைதாிய ெபறவ

ேபா4, அவ , அவைர நிமி7,

பாதா . பிற , தைனயறியாமேல, அவ காA4 வி=7தா . மனித மறவ
காA4 வி=7, வி=7ேத காலா4 ந க ப/டா அ4ல, காைல வாாினா
எபைத ெத ள ாி7தவ ேபா4 தயகியப0ேய, கீேழ

னி7தவைள பாத
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ேவ4சாமி@, அவ , த காA4 கி ளியதாேலா, அ4ல, சாமியாாி
அ/பாைவ ெகா9த ெச4ல கி ளAேலா, தைனயறியாமேல சாமியா காA4
வி=7தா.

சாமியா, இவைர@ Jகி பி0, நிமிதிய ேபா,, அ7த ெப+ைண
பாதா. அவ

க=தி4 எ,( இ4ைல. ச7ேதக,ட3, சேகாஜ,ட3

ேக/டா.

“ ழ7ைத... ஒன ... என ேவLபா?”

ேவ4சாமி நாணிப/டப0ேய பதிலளிதா.

“நா க/0கேபாற ெபா+Lக.”

“ேபW! ெசா7தமா?”

“ெசா7தம4ல ப7ததா சாமி... எக  ெதாியாதா, ெசா7த,  ப7தேமா
ப7த,

ெசா7தேமா ேதைவயி4Aக. இ3 ேக/டா4... அவ

எ7த

ஜாதி3 எனேகா நா எ7த ஜாதி3 அவேகா ெதாியா,. நா ெசா4ற,
சாமி

விரசமா ப/டா4 மனி%சிடL.”

சாமியா, விரசமி4லாம4 சிாிதப0ேய ேபசினா.

“மனித3 ... ஜாதி Dடா, எகிற ஜாதிைய% ேச7தவ நா... நீ, சாமியானா,
ைவதிக 3 தபா நிைனேக. அப0 நீ நிைனகிற,ல@ தபி4ல.
பிராமணக, ைசவ ேவளாளக கைடபி0கிற அ3Wடானகைள@,
ேகாவி4 வழிபா9கைள@ ைவ, நீ மதைத எைடேபா9ற... ஒ+L ம/9
ெதாிI ேகா... ஒ மதவாதிைய ைவ, மதைத எைட ேபாடDடா,. ஒ
மதைத ைவ, மேக?வரைன எைட ேபாடDடா,. சேவ?வர3
கிைடயா,. அவ பி ைளக

ம/9 எப0 ஜாதி வ?”

ஜாதி
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ேவ4சாமி, அவைர தி9கி/9 பாதா.

ழகாலள( ேவ/0@ட,

ைவரப/ட எ2D9 ேபா4 ேதாறிய அ7த சாமியாாி எளிைமயி
ெபாைள ாி7,ெகா+டவ ேபா4, உடைல
ேநாகினா. இத

னி7,, அவைர உ1

அ7த ெப+ சாமியாாி அபினா4

அனிேயானியப/டவ

ேபா4, சரளமாக(, சகஜமாக( ேபசினா .

“மகா தாிசன பாப விேமாசன 3 ெபாியவக ெசா42வாக சாமி. நீக...
விBதி ெகா9த பிறகாவ, இ,

ந4ல தி வ 3 நிைனேக சாமி.”

சாமியா அவைன ஓரக+ணா4 ேநா/ட வி/டப0ேய, அவளிட ேக/டா.

“அவைன பாதா4 ந4லவமாதிாி ேதாL,... அப0 எனமா அடாவ0
ப+Lறா?”

“பின என சாமி... வ7த இட,ல... நாம உ+9... நம பிைழ உ+93
இகாம4 கா+0ராடகி/ட இகிற ேவைலயா/கைள ேச, Zனிய
ைவக ேபாேற3 ெசா42,. ேந,Dட இ,  ஒ Hபைவச 
அ0த0 வராத

ைற. இ7த கா+0ராடக ெபா4லாத பாவிக சாமி! சகா

எIஜினியகேள... இவககி/ட சலா ேபா9றாக. அவககி/ட ‘இ,’ ேமாத
0@மா? ஏகனேவ இதமாதிாி

தி%ச இர+9 ELேபைர... லாாியால அ0%சி,

ேபாற இட ெதாியாம ேபாகி/டதா ஜாைடமாைடயா ேப றாக. இ,

ஒ+L

ஆ% ,னா... எ நிலம எனாகிற, சாமி? சாி எனவி9க. ஒ+ேண ஒ+L
க+ேண க+L3 இத ெப,/9... க+L ெதாியாம இேதாட ஆதா
கிடகிறா . அ7தமா நிைலைம எனாகிற,. நீகளாவ, தி ெசா42க சாமி.”

வாைல% சிாிேபா9, வாெத9த உடேபா9 அ7த ெப+, இேபா,

2கி

2கி அ=தா . சகல  ,ற7த சாமியா, ,0, ேபானவ ேபா4 ‘எனமா
ழ7ேத...’ எ1 ெசா4Aயப0ேய, Aகைத பாதா. ேவ4சாமி, அவ
அ=வதா4 ெவ +டவ ேபா4, சாமியாைர பாதி@ அவைள மீதி@
ேநாகியப0 உண%சி பிழபாC ேபசினா.
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“நீக உலக நடல இ7, வி9ப/9 தா சாமியாராC ஆகியிFக.
ஒக  ெதாியாத, இ4ல சாமி... நா ெசா4றைத ேககL. அற நீக
என ெசானா2 நா க/9படேற.”

அவ ெதாட7தா.

“நாெம4லா சேவ?வர பி ைளக எகிற, நிஜ னா4, இPவள(
ேபாAதனக
+ணியவாக

எ,காக இகL? அ,( ேபாAதனக

ேப றவகேளா

மாதிாி ேப ற,... ெவ7த +Lல ேவ4 பாC% ற, மாதிாி

ஆயி9,. ஈ?வர ஒவ இ7தா4, அவ இ7த நிைலைமகைள அ3மதிதா4,
அவ ேதைவேய இ4ைலேயா3Dட எ+ண ேதாL, சாமி.”

“இேபா... எைன மாதிாி ஏைழயானவக

நிைலைய எ9, க. இ7த

அைணக/9மான ேவல ேகா0கணகான பண,ல, பல கா+0ராடகி/ட
பிாி% ெகா9தி . நா ‘ேமஷ’ கா+0ராடகி/ட இேக. ஏ=
வஷமா தினDA... ேகஷுவ4ேலப. ெடCA எ/9"பாC சபள. ^(
கிைடயா, ம,வ வசதி கிைடயா,. பி.டபி @.0. ெதாழிலாளிககாவ,
வா/ட? இ . Zனிய3 இ . நாக இக, ேச சகதி@ நிைறIச
0ைச. ெகா ெதா4ல தாக

0யல. ஒ கபளி கிைடயா,, க/02 கிைடயா,.

எ/9மணி ேநர ேவைல3 ேப. பனிெர+9 மணி ேநர ேவல. எக
ேவ/0ேய ேபாைவ. ெகா ேவ ேதாழ. ேநாேய உடபிற. பல காசேநாCல
கிடகாக. பல ெசேத ேபாயி/டாக. எக பி ைளக ப0க ேவ+டாமா?
ப ளிDட,ல, ேக வ4 ெதாழிலாளி பி ைளகட ேக வலா Dட ேபாக
0யா,. எக

எ/9 "பாC DA, கா+0ராட

லாப. நாக லாப,ல ப

ேக/கல... உைழ

உயி உடல இகD0ய அள(

எ/9 ல/ச "பாC

ஏத DA Dட ேக/கல.

வசதி ேக/ேடா. இ,காக சிதறி

கிடகிற ேக வ4 ெதாழிலாளிகைள Zனிய ேசக நிைன%ேச. இ, தபா சாமி?
இ7த நிைலைம இக ம/9மி4ல சாமி... நா9

=, இ . EL வஷ,

னா0 ெம/ரா?ல ஒ கெபனில ெமகானிகாC இ7ேத. சகா வ+0
எ7த ேரா/லயாவ, ாிேபல நி . நா ேபாC ாிேப பா,/9 வேவ.
என

ஏ= "பாC DA - கெபனியி4 ேபா9ற X1 "பாC . பாதிகளா சாமி!

இ, ஈ?வர3

அ9 மா சாமி! அ7த Fைட ேவ+டா 3 இேக வ7தா4...
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இ,( ெபாிய FைடயாC இ . கெபனி ‘ம?ட ேரா4’ல எ ேப இ .
பதினI "பாC ெகா9ததா@, ^( எ9ததா@ எ=,றாக. எக 
ச/ட இகாதா? எேக இ 3 தா ெதாியல? ேலப அதிகாாிககி/ட
ேக/டா4 சிாிகாக. மா ெசா4லபடா,... ந4லாேவ சிாிகாக.”

இேபா, அ7த ெப+ேண இைடமறிதா .

“ெசாமா ேபசாதCயா... நீகளா ெசா42க சாமி! அPவள( ெபாிய ம3ஷ
கா+0ராடேர, இ7த ,ைரகி/ட வ7,, ‘நீ எ, ேக/டா2 தாேர. ைகைய நீ/9,
வாைய E9’3 ெசா4A/டா. இ, ேக/கமா/ட ...
இ7தா4, இ, அ,

சாமியா ெசா42

ேனறL3 தி

சமதி%சிகLமா இ4Aயா.. ெசா42க சாமி?”

ேப ேவ4சாமி ேமெகா+9 ேபசினா.

“பாதீகளா சாமி, இ7த ெப+ேணாட தி ேபாற இடைத?”

“ஒன

ஒ+Lனா ேபாCயா... இனிேம4 எகி/ட வரபடா,.. நீயா% ,

ஒேனாட Zனியனா% .”

“பாதீகளா சாமி... இவேளாட கைடசி ஆ@தைத? ஒ ல/சியைத
பி0கவ3

ெசா7த லாப நWட ஒ ெபா/ட4ல3 ெதாியமா/ட .

திநா(கரசைர, ப4லவ மன கட2ல Jகி ேபா9ேபா, அவ வி/9
ெகா9தாரா! உயிைர ெவ4லக/03 நிைன%சாரா? ‘நாமா 
0ய4ேலா’ 3 ெசானாரா, இ4ைலயா? ெசா42க சாமி! ஏ சாமி அப0
பாகீக? எகபா பஜைன பா9னவ. நாDட பா9னவ... ஒக ‘உலக,ல’
என  ெகாIச பாி%சய உ+9!”

அ7த ெப+ இைடமறிதா .

“இ, உபடாத ேக? சாமி... இ, கைதேய என

ேவ+டா - நா வாேர
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சாமி.”

ேவ4சாமி, ேபாக ேபானவளி ைகைய பறி, த பகமாக இ=தா. பிற ,
சாமியாைர பா,வி/9, சிறி, ெவ/கப/டவ ேபால தைல

சாமியா “பரவாயி4லபா... நா3 ஒ கால,ல

9ப?த தா...” எ1

சிாி, ெகா+ேட ெசான ேபா, அ7த ெப+ சிாிக

0யாம2, அழ

0யாம2, சிாிதா . அ=ைக வ7,வி9 எ1 அIசியவ
சிாி வ7,வி9 எ1 நாணியவ
ரA4

னி7தா.

ேபால, அ=தா4

ேபால தவிதா . ேவ4சாமி இேபா, நளின

ைறயி/டா.

“இ7தா பா வ ளி... நம விவகார இபேவ தீரL... சாமி ெசா4றத
இர+9ேப ேக/கL. சாமிேய ெசா4ல/9. சாமி! நா ெசா4றைத%
ெசா4A/ேட. நீக நாக வசிகிற இடைத@, நாக ப9ற பா/ைட@ ேநல
பாதா4 தவிர... அ7த எைன மாதிாி ஆ/களால ெசா42ல விவாிக
0யா,னா2 கா4வாசி விளகி/ேட. இேபா நீக என ெசானா2
அ,  க/9ப9ேற, ஒக

க,ல இகிற ைவராகியைத பாத பிற ,

நீக எ, ெசானா2 அ, நியாயமாC இ . ஏனா, எகபா(  இ,
இ7த,. அவ ெச,/டா. அவ கைடபி0%ச நியாய, அ, பதிவைகேயாட
ேச7த,னா2, அ, எகி/ட, பா/டாளி நியாயமாC மாறி வ7தி .
ெசா42க சாமி... நா சிதறி கிடகிற ஆ/கைள ஒ+L திர/0 Zனிய
அைமக/9மா? இ4ல இேதா இகிற Aகநாத பா,கி9வா3 நிைன%
மா இக/9மா? ெசா42க சாமி! ஒககி/ட சாமியாகிற

ைறயில

ேக/கல... எேனாட அபா ?தான,ல வ% ேககேற. நா யாைர@ விட
எ அபாைவ அதிகமாக மதிகிறவ... ெசா42க சாமி - நீக என
ெசானா2 க/9 படேற.”

சாமியா பரபரதா. ‘மகேன மகேன’ எ1 Dவிய மனைத வாயரகளி4
ஆடவிடாம4 த9தா. வ ளிைய பாதா. அவ

நாண% சிாிேபா9 அவைர

நபிைகேயா9 பாதா . Aகைத பாதா. அத விBதிப/ைட,
Aகநாதாி வாCேபால ேமானமாC சிாித,. வாமி விேவகான7த மாதிாி,
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மாேபா9 ேச,, கரகைள ம0, ைவ, ெகா+9 சாமியா அ=தமாக
ேபசினா.

“நா ஒ வைகயில சாமியா எறா4 நீ இெனா வைகயில சாமியா... எைன
விட ஒசதியான சாமியா. யநலதில இ7,

=, வி9ப/9, ஊகாக

உைழகிறவ தா உசதியான சாமியா. ஆ+டவ ஒPெவாவ  ஒ வழி
அைம%  ெகா9கிறா. அ7த வழி

நா

1ேக நிறா4 அ, ஆ+டவ

விேராத! ஒேனாட ேசைவைய ெம% ேற... நீ ெவறி ெபற எ ஆசி!
ேபCமனதி ஆைசகைள அ1கிறவ தனிப/ட சாமியா. ஏைழகளி
ஆைசகைள நிைறேவ1கிறவ சEக% சாமியா. சEக தனிப/ட மனிதைன விட
உய7த,. ெவறிேவ4! Vரேவ4!
ஒன

மேரச3 ஒ வைகயி4 சமேரச தா. அவ

அ பாAபா.”

ேவ4சாமி சாமியா காA4 வி=7, வணகினா. ெந9மரேபா4 பிரமி, நிற
வ ளியி காைல கி ளினா. அவ, சாமியா காைல ெதா/டா .

இவ ேகாவிைலவி/9, மைல%சாி( வழியாக கீேழ இறகி
ெகா+07தாக . ேவ4சாமி, சிLகியப0ேய பி தகி நட7த வ ளிைய
இ9ேபா9 ேச, அைண,, அவ

தைலயி4 ெச4லமாக

ேபாவைத பாத சாமியா ெம4ல% சிாி, ெகா+டா. பிற

/0 ெகா+9
Aகைத

திபி பாதா. அப0ேய உ/கா7தா. அவ மனதில எதைனேயா
எ+ணக ... இற7,ேபான மக... இறகாம4 இற7,ெகா+9 இ  இ7த
ெதாழிலாளிக . இேக ெகா/9 மைழயி2 க42ைட  ெதாழிலாளிகைள@,
ளிாி4 ஆ0ெகா+ேட ேவைல பா  சிதா4 ெப+கைள@ பாக
ேவ+9 ேபாA7த,.

ெம4ல நட7தா.

ஒ கிேலா மீ/ட நட7த,, அைணக/9 ப தி, க+ணி4 ப/ட,.
அைணக/9

ேமேல இ7த மைல ப தியி4 க வகளிலான V9க,

ெட+9க, கத(க

வழியாக ெதாி7த க/04 Fேராகைள@,

0ராசி?டகைள@ பாத சாமியா க+க , மெறா பக மைல% சாிவி4,
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ெதன கீ1களா4 ேவயப/ட

0ைசகைள பாதா. மிகக

தீ+ட

D0ய - ஆ1 ெவ ள உய7தா4 அ0, ேபாகD0ய - அபாய ப தி. அபய
அளிக ஆளி4லா நிைலைம. V9 எற ெபயாி4 பைன ம/ைடகேள J+களாக(,
ேகாணிேய வாச4 கத(களாக( ெகா+ட ெகா ‘வாச’ ?தலக . அேக ேநாயி4
வி=7த மனிதக ...

%சி கா4,

அ9ைப பற ைவக

%சிைக ெப+க ... மைழ JறA4 அைண7த

0யாம4 தவி  பாமர ஜாதிக . இவக

ேவைல

ம/9 ‘ேக வ4’ அ4ல... வாGைகேய ‘ேக வ4’தா.

‘ஈ?வரா... ஈ?வரா... பி ைளகைள பாதாயா... பாதாயா’ எ1
தன

ேளேய ம7திரேபா4 ஜபிதப0 சாமியா திபி நட7தா.

----------அதியாய 4

ஒ மாத ஓ0யி .

ேவ4சாமி@, அவ3ட பினி பிைண7த பா/டாளி வாGைக

ைற@,

சாமியா மனதி4 இ7, ெம4ல ெம4ல மைற7, ெகா+07த,. எேபாவாவ,
அைணக/9 ப தியி4, வாGக ஒழிக ேகாஷக
ஜீக

ேக/ . ஓாி தடைவ ேபா^?

ேபாவைத@ பாதிகிறா. எனதா நடகிற, எபைத ேபாC

பாகலா எ1

1 1த மனைத, மாையயி4 உழ4வதாக நிைன,,

பமாசன ேபா/9, வ மதிைய பா, அடகினா. சேவ?வரனிட
‘ேலசாக நைமகாக, அ7தரக திேயா9’ பிராதி, ெகா+டா.
ேவ4சாமிைய பாக ேவ+9ேபா4 ஒ எ+ண ஏப9ேபாெத4லா,
Dடேவ மா+9ேபான த மகனி நிைன(, அவ பிாிவாறாமயா4 உயி
,ற7த மைனவி, மைனவியா4 ேசவக ெசCயப/ட தபிக
ெபறதாக நிைனத த தாC - அதைன ேப அவக
ெமாதமான நிகG%சிக, நிகG%சிக

- தபிகைள ம/9ேம

சப7தப/ட ஒ/9

ம7த உண(க வ7தன. மீ+9,

ேலாக மாையயி4 உழல அவ விபவி4ைல. ஈ?வரனிட அபணித
உ ளைத ஜ4லைட ேபாட அவ விபவி4ைல. ஆைகயா4 ேவ4சாமி, த
க+ணி4 படDடா, எ1 Dட, த விபதி
ெகா+டா.

விேராதமாகேவ பிராதி,
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பிராதைன பAத, - ச1 அதிகமாகேவ. வழக ேபா4, அதிகாைலயி4
Bைஜ  றப/ட சாமியா, நிலெவாளியி4, ேகாவி2 % ச1 அேக D/ட
இபைத பா, ஆ%சாியப/டவராக, ேவகமாக நட7தா.

அேக -

ஒ பாைறயி4, வ ளி கிடதப/07தா . அவ

க=தி4   கயி1

அவிGகபடாம4 இக ப/07த,. நா , மகிஷா ரவதினியி நா
ேபா4, ேகாரமாக ெவளிேய ெதாகி ெகா+07த,. க+க , விழிக

விலகி

உ/0ய பாவ,ட, எைதேயா உ/ட நிைன  ேகாப,ட ெதறி, விழ
ேபாகிறைவேபா4 ெவறி, நிறன.   கயிறி இ1கதா4, அவ
க=, ‘விட +ட க+ட’ ேபா4 Vகியி7த,. அவைள பாத சாமியா ,
ஊ,ேகா/ைட
உைமயா

அேக உ ள ஈ?வர ேகாயிA4 மயகிய நிைலயி4

ம0யி4 தைலைவ, கிட  ஈ?வர சிைலதா நிைன(

வ7த,.

சாமியாைர பாத,, சடலைத% றி நிற ெதாழிலாளிக
மாியாைதயாக வழி வி/டன. வ ளிைய

னி7, பாத சாமியா, ‘ஈ?வரா...

ஈ?வரா... இ, நியாயமா... நியாயமாடா... ஒ
விBதிேய அவ

அவ

னா4 எ ைகயா4 ெகா9த

உடைப அ?தியாகி/ேட... சேவ?வரா, சேவ?வரா...’ எ1
Dவிய சாமியா, சிறி, நிதானி,, சிறி, தியானி,, “ேவ4சாமிய

தபா/9

எேக...” எ1 ெபா,பைடயாக ேக/டா. ெதாழிலாளகளி4 ஒவ
பதிலளிதா:

“ 7தாநா

அமா(

ம7, வா ற,காக... கீேழ ேபானவ ஒேரய0யாக

கீேழ ேபாயி/டா சாமி! லாாில அ0ப/9 - அ0ப/ட இட,லேய ேபாயி/டா
சாமி...”

சாமியாரா4 இேபா, ேபச
பாதப0 ேக/டா:

0யவி4ைல. அ=ைகைய அடகி ஆகாயைத
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“விபதா... இ4ல...”

“ெவளி@ல 

விப,... ஆனா4 எக தா ெதாி@, கா+0ராடேராட

ேவல... அைணக/9ல வ எ=ற எககாக ேப னவ3 , அவ க/9ன
சமாதி! ஏைழ ெசா42 எேக அபல ஏ1 சாமி? ேபான வாரதா சகைத
,வகிேனா. அவைன தைலவனாC ேத7ெத9ேதா... இேபா தைலயி4லாத
+டமாC நிேகா... EடனாC இ7தவக, அவனால ம3ஷனாகி, இேபா
+டமாC நிேகா. இ7த ெபா+L ,க தாகாம4 J 
ேபா/9கி/டா . தைனேய ெகா3/டா ...”

இெனாவ இைடமறிதா:

“தெகாைல3 எப0பா ெசா4ல

0@? அ7த மவராசேனாட ைகயாகேள

அ0%  ேபா/9/9 இப0 ெசCதிகலா இ4Aயா...”

“எ,  ேபா^? வ7தா4 ெதாிI /9 ேபா ,. யா கயிைற
ெதாடாதீக...”

“இவ ஒத... ேபா^? ம/9 வ7, எனத கிழி ! ேவ4சாமி விப,ல
சாகல3 ம3 ெகா9ேதா. என ஆ% ? இ?ெபட நைமேய
மிர/டAயா? அ7த கைததா இ7த கைத@...”

“நம கைத அவலகைத தானபா... ேபான வார ஒ எ?ேட/9
J  ேபா/9% ெச,/டதா ேப% ... ச-இ?ெபட எ?ேட/
அ3ன கால வ7, விசாாி%சா... அவ

ள ஒதி
தலாளி

ஓ9ற கா ெபாிசா ெதாி@மா?

நி3/ட ஒட ெபாிசா ெதாி@மா? இேக@ தெகாைல3 ‘பIசாய,’
0(ப+L... இைத நாம ம1,% ெசானா4, நம  லாாி கிைட ... சாி...
ஏேதா தைல எ=ேதா, காெல=ேதா... இனிேம4 ஆகேவ+0யைத பாகலா.
ேபா^? ாிேபா/ ப+ண ஆ

ேபாயா%சா?”
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சாமியா ேகாவி2

ேபாகவி4ைல. ைகயி4 ைவதி7த மாைலைய அ7த

பிணதி  ேபா/டா. அவ

காலேக உ/கா7, -

“வ ளி... எைன மனி%சி9மா. ஒேனாட மரணதி , ஒனவேனாட
மரண,  நா3 காரணமாயி/ேட... நா ம/9 அவைன Zனிய
ேவ+டா 3 ெசா4Aயி7தா4 அவ ேக/0பா. இ7த நிைல@
வ7திகா,... என

அப0% ெசா4ல மனமி4ல... இப( மனமி4ேல...

ெதCவமாC மாறி/ட நீ... இேதா எ பி ைளக

Zனிய Eல தக

ேபாரா/டத ெவறிகரமாC நடத வழி கா/டமா... வர ெகா9 தாேய...”

சாமியா எ=7தா. அதைன ெதாழிலாளிக அவைர வியேபா9 பாதாக .
எவேரா ஒவ ‘ேவ4 சாமிைய@ வ ளிைய@ ஒக  ெதாி@மா சாமி’ எ1
ேக/க ேபானா. சாமியா ஆகாயைத பாத ேதாரைணைய@, தகைள
ஒPெவாவராக ஊ9வி பாத க+களி4 - அ7த க+கைளேய எாிப, ேபா4
ேதாறிய அகினி பிரவாகைத@ பா,வி/9, ெசா4ல வ7தைத வி/9வி/9
ெசா4ல ேபாகிறவைரேய பாதா. சாமியா ஏதாவ, ேப வாரா எப,ேபா4
எ4ேலா பாதாக .

அவ ேபசவி4ைல.

னி7த தைல நிமிராம4,
பாதப0

0ைச

1கிய ேதா க

ைடகாம4, தைரைய@ தைன@

ேபானா. ெவளிேய கிட7த பாைற க4A4 உ/கா7,

ெகா+டா. அகி7, பாத அவ க+க , பாைற ேம4 சாி7, கிட7த
வ ளி, பாைறைய பிள7த ஆலமர ேவ ேபால ேதாறிய,. அ0க0 க+கைள
,ைட, ெகா+டா. வ ளி எ1 அைழகப/ட, அ7த பிணைத பாத
அவ க+க ,

ளமாகி ெகா+ேட வ7தன.

ஆ1 மணி ேநரதி  பிற , ேபா^?காரக

வ7தாக . ஆ+க

ெப+கமாக நிற D/டைத அத/0 அத/0 எைதேயா ேக/டாக . ஒ
ேபா^?கார, வ ளியி க=தி4 கிட7த மாைலைய லதிகபா4 த/0யப0ேய
எைதேயா ேக/டா. பிற

சாமியா இ7த

0ைசைய பாதா.
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இர+9 ேபா^? அதிகாாிக , சாமியாாிட வ7தாக . அவேரா, அவகைள
பாத பிற  அைசவறவராC அ7த பாராக4Aேலேய உ/கா7தி7தா.

ெபாிய ேபா^? அதிகாாி, அேக இ7த

/0 க4A4 உ/கா7தப0

சாமியாாிட எைதேயா ேக/க ேபானா. அத
நட7தவைற நட7தவிததி4 Dறி
ேபா^? அதிகாாி, பிற

சாமியாேர

0தா. எ4லாவைற@ ேக/9

சாவகாசமாக, “சாமி... என

ெசா42ேகா...” எறா. அவ

7தி ெகா+9
0த

எேபா ரேமாஷ வ3

ரA ேதாரைண சாமியாாி ேஜா?ய, அவைர

வழகி4 சா/சியாக அைழகாம4 இபதகான லIசேபா4 கா/0ய,.

சாமியா அவைர பாகாமேல பதிலளிதா.

“ெமாத4ல ேவ4சாமி... விப,லதா ெசதானா? இ7த ெபா+L
தெகாைலயி4தா ெசதாளா எகிறைத நியாயமான
நட,க. ஈ?வர உக

ைறயில விசாரைண

தானா வராத ரேமாஷைன Dட வாகி

ெகா9பா.”

ேபா^? அதிகாாி தன, ச7ேதகைதேய, சா,ாியமாகினா.

“சாமி... நீக ெபாியவக... ஒக

நா ெசா4ல ேவ+0யதி4ைல. இ7தா2

ெசா4ேற. தபா நிைனகபடா,. இெனா தடைவ இப0% ெசா4லாதீக...
ேவற அதிகாாிகி/ட இப0% ெசானீகனா, ஒகைள சாமியா ேவடதி4
இகிற நஸைல/93 ச7ேதகப9வாக...”

சாமியா, ஏகதாளமாக% ெசானா:

“அப0 பாதா4, ஒ ைகயி4 உ9ைக@, இெனா ைகயி4 திாிHல 
ஏ7தி, டைலெபா0 Bசி, ஊழிநடன ஆ9ற ஈ?வர3 ஒ நஸைல/9 தா...
ஒக

ஏதாவ, ச7ேதக வ7தா4, நா ேகா/9

வாேர.

1

விசாரைண

உடப9ேற...”

ேவL னா2
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“ேகா/9 ேகாவி4 இ4ல சாமி...”

“ெதாி@... ெசேகா2
ெதCவ நீதி

னா4 சகீத ெச4லா,3 ெதாி@. அேத சமய

 ெசேகா4 நீதி ெச4லா,3 ெதாி@. சாி ேபாயி/9

வாாீகளா... ஆ1 மணி ேநரமா அேதா பிண ஒககாக கா, கிட ...
பிண ேபால வாG7தவைள மனித ஜீவி மாதிாியாவ, அடக ப+Lக...”

ேபா^? அதிகாாிக , சாமியா மீ, ச7ேதக பாைவைய Vசிெகா+ேட
எ=7தாக .
-------அதியாய 5

ஐ7தா1 நா/க

சாமியா

0ைச

ேளேய

டகி கிட7தா. ேவ4சாமியி

‘விப,’, வ ளியி ‘மரண ’ ெதாழிலாளகளிைடேய ெகாதிைப
ஏப9தியிபைத அவக

ேபா9 ேகாஷக , Jர, இ0 ழகமாC

ேக/ட,.

சாமியா

ற(ணவி4 தவிதா. ேவ4சாமிைய த9திகலா... அவ3 

‘விப,’ வ7திகா,, வ ளி  மரண வ7திகா,... நா இர/ைட ெகாைல
ெசC,வி/ேடேனா... ஈ?வரா... ஈ?வரா... சேவ?வரா...

கிராம, ைபய, வ ளி இற7த ம1நா பா4 ெகா+9 வ7தா. சாமியா,
அவைன பா,, “நா ஈ?வர3

எதிராக சதியாகிரக ெசCயேற. Bைஜ

ெசCயறதாC உேதசமி4ைல. நீ இனிேம4 வரேவ+டா” எ1 ெசா4Aவி/டா.
ெபாிய விஷயகைள உ வாக
இனிேம4 பாக

சாமியாரா4

0யாத அ7த சின ைபய சாமியாைர,

0யாேதா எற ஆதகேதா9 ேபாCவி/டா.

0ைச

டகி கிடக

0யவி4ைல.

நாதாி காவியாைட

அவைர உ1திய,. J ேபா,, Aகதி  Bைஜ ெசCவ,ேபா4 கன(க
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வ7தன. கனவி4 இ7, ெவளிபட(, ஈ?வர அனாைதயாக நிப, ேபால(,
அவைன தாேன கவனிக ேவ+9 எப, ேபால( ஒ ப%சாதாப ஏப/ட,.

ஒ நா

ந9நிசியி4, ஒ மானி Dபா/04, அவ தி9கி/9 இ7தா. மானி

மரண

ர4. அ, சனI சனமாக அடகி, சைத சிைத7த ேவகதி4 அ,(

அடகிய,.

சாமியா ேயாசி, பாதா.

“இேதா இ7த கா/04, ஒ மாைன, ஓநாCகேளா அ4ல, சி1ைதேயா ெகா1
சிதிக ேவ+9. ஏ,மறியாத இ7த மாைன, ஒ ,Wட மிக ெகா4ல
ேவ+9! ,Wட மிகதி

ேகார நகைத@, அதனிைடயிA7,

தபிபதகாக, மா3  பாC%சைல@ ெகா9தவ யா? தவத
கதைவ திற7,, தா வத

பி

கதைவ@ திற7,வி/டவ யா? ஈ?வர.

இ, அவ3ைடய நீதி. எ4லா உயிக ஈ?வர ெசா"பக . ெகா4வ,
ெகா4லப9வ, ெவ1 பாவைனகேள, மாைன சி  சி1ைதயி நா0
நரெப  அ7த மானி சைத@ ரத  ஐகியமாகிறன. இேதா இ7த
சி1ைத ஒ நாிைய அ0கிறெதறா4, அ7த% ெசய4 அ7த மாகறி ெகா9ததா4
ஏப/ட ஊகதாேன. அப0யானா4 மாேன நாிைய அ0பதாக ஏ பாவிக
Dடா,? ஈ?வர சதிைய எப0 எ1 விவாிக

0@ேம தவிர, ஏ எ1

ெசா4ல 0யா,. Bமிையவிட ேகா0கணகான மட

ெபாிய ந/சதிரைதேய

ஒ ,களாக கா/9 அ+டக, அ+ட அ9 க ெகா+ட பிரபIச
ெசா"பனான ஈ?வரைன... ஏேதா ஒ ேகாளதி4 நட  ஒ நிகG%சிகாக
மற7,விடலாகா, ஈ?வரா எைன மனி%சி9. மாையயி4 இ7, எைன
மீ/பாC. ஒ அ

இ7தா4 அ7த ைபய இ1 பா4 ெகா+9 வர ேவ+9.

வராேத எ1 த9கப/டவ வAய வர ேவ+9.”

சாமியா BெகாCதா. மாைல ெதா9தா. ெசா4A ைவத,ேபால அ7த
ைபய3, பா4 ெகா+9 வ7தா. சாமியா ெநகிG7, ேபானா. ஈ?வர
கிைபைய நிைன, ெந கினா. அ1 ேகாவிA4, வ/0@
மணிகணகி4 பிராதிதா.

த2மாக
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அவ, ெவளிமனதி4 வியாபிதி7த ேவ4சாமி@, வ ளி@, இதர
நிகG%சிக, நிகG%சிகளி மனித பாதிரக அ0 மன,

7திய பி7திய

ேபாCவி/டன.

Bைஜ, நா ேதா1 வழகேபா4 நட7, ெகா+07த,. அறாட Bைஜ@,
க9ைமயான ஆசன பயிசிக, பிரணாய , சாமியா மனகபைல நDர
பாC%சின.

ேம2 ஒ மாத சலனகளிA7, வி9ப/9 கழி7த,.

ஆனா4 அேறா -

ெபௗணமி இர( மணி எ/9 இ . எ  கா/டைமதி. ேகாவி2

வ7,,

Bைஜைய ,வக ேபானா சாமியா. அேபா, ெதாைலவி4 இ/9வமாC
ேதாறிய ஒ கிழிச4 உவ, ேகாவி2

னா4. அ1ப, வய, Eதா/0யாகி

த தைலயி2 அ0, ெகா+ட,. ஆ0ய ேமனி, வா0ய க+க

Aகைத

பாத,, ெசா7த த7ைதைய பாத, ேபா4 அ7த Eதா/0, தைலயி4
பலெகா+டப0 அ0, ெகா+9 J EIசி மரைத ஆதரவாC பி0,
ெகா+ேட அரறினா .

“ஏCயா... ஈசா... இ7த, ஒேர மக. லாாியி4 மா/0 ஒேரய0யா ேபாயி/டா.
ஒகி/டதா வ7ேத. இேபா அவைன@ D/0கி/9 ேபாயி/0ேய... நா
என ப+Lேவ? எேக ேபாேவ? இ7த த ளாத கிழவி எனடா
ப+Lேவ? ஒைன நனவைள இப0யாடா ப+Lற, - ச+டாளா?”

சாமியா, சா,வதகாக Jகிய Bமாைலைய ம0யில ேபா/9வி/9, அ7த
கிழவிைய பாதா. அ0க0 இ7த பக வகிறவ , பாத ஞாபக
இகிற,. மக ேபானதா4, இவ

ேபா மிட ெதாியாம4 ேபாCவி/டேதா?

‘ஈ?வரா... ஈ?வரா... இ, தடா?’

Bைஜ சமயதி4 யாாிட  ேபசாத சாமியா இேபா, அ7த
ேப%ைச ,வகினா:

தியவளிட
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“ஒன

இவதா ஒேர ைபயனா?”

“ஆமாக சாமி. தி 4லாத அனாைதயாயி/ேட. எேக ேபாற,, என
ெசCயற,ேன ெதாியேல...”

“சகால ேவைல பாதானா?”

“இவ சகா ஆ4ல சாமி... கா+0ராடகி/ட ேவைல பாதவ.”

“கா+0ராட நWட ஈ9 ெகா9கமா/டாரா?”

“ந4லா ெகா9தா. ஒ ைபய அ7திம% ெசல(  கா ெகா93 ேககா.”

சாமியா, அ7த Eதா/0ையேய பாதேபா, அவ

அவைரேய ஈ?வரனாக

நிைன, ஒபிதா .

“எ மக சிதறிகிட7த ஏைழ பாைழகைள ஒ1 ேசக,

சக அைம%சா.

இைத ெபா1காத கா+0ராட அவ ேமல லாாிைய ஏதி ெகா3/டா...
என

ம7, வாகேபான மக, மாயமாC ேபாயி/டா. அவ ேபான

ஏக,ல, அவைனேய நபியி7த ஒதி@ J ேபா/9 இேகதா
ெசதா . ஒக  Dட ெதாிIசி . அவைள Dட% சாக0%சிபாகேளா3 ஒ ச7ேதக. ஏைழ ேமல ச7ேதக வ7தா4 எ, ேவL னா2
நட . ஏைழ ச7ேதகப/9 என சாமி நட ? வயி13 ஒ+L இ ...
நா3 எ ச7ேதகைத ெவளில கா/0காம4 என

ஒ வழி ப+Lபா3

ேக/ேட.

“இெனா ைபய இ7தா4 D/0கி/9 வா ேவைல ெகா9ேக. இ4லனா
‘நீ க4ல உைட’3 ெசானா. இைன  க42ைட%ேச. ஆனா ேகா9
ேபா/ட இட,ல உைடகாம4

1கா உைட%ேச. கா+0ராட வ7, ‘க4ல

ெக9தி/0ேய0 பாவி. திபி பாராம4 ஓடலனா க=த பி0% 
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த ேவ’3 ெசா4A/டன சாமி. அவ ைக நக ப/9... இ7தா பா சாமி
க=,ல கீற4.”

சாமியா, அவிேயாைச அட ப0 அதிெராA@ட ேக/டா:

“அமா... நீ ேவ4சாமிேயாட தாயா?”

அ7த Eதா/0 ஆ%சாியேதா9 அவைர பாதா . பிற

“ஒக

அவைன

ெதாி@மா சாமி! எ தக மகைன... எ ெச4ல மகைன ெதாி@மா சாமி? அவைன
ெபற பாவி நாதா. எனகாக இகா/டா2 அவைனேய நன
ெபா+Lகாகவாவ, ஈ?வர அவைன வி/9 வ%சிகலா. இேபா
0யDடாத எ4லா

0Iசி/9...

0ய ேவ+0ய நாதா

0யாம நிேக.

இேதா! இ7த க=,ல கா+0ராட நக ப/ட கீறைல ம/9 எ ெச4ல மக
பாதி7தா4 எப0 ,0%சிபா ெதாி@மா? இனிேம4 ெசா4A என
ெசCய?”

அ7த Eதா/0 அ=வத  திராணியறவளாC, விகி, நிறா . பிற

‘இேதா

இ7த ைபயில இகிற அவேனாட ேவ/0ைய@, ச/ைடைய@7தா எ9,
எ9, பா,கேற’ எ1

னகினா .

சாமியா ஒளிபிழபானா.

“ஈ?வரா... ஈ?வரா... இ7த தாC ெசா4ற, ஒன  ேக/9தா? ேக/9தா? நீ
விஷத க+ட,ல ேதகி வ%சிேக. இவ  அேத இட,ல நககீற4 நீ
தா வ, மாதிாி இவளா4

0@மா? பாடா மா3ட விஷைத.”

சாமியா சத ேபா/9 Dவிவி/9, தைன உக ைவ  வ ளலா பா0ய,

‘க=மர க/ைடேபால நிபா கைளய... இ
கயவ வாC மத

=,ேம

36

ம+ெகா+9 ேபாகேவா ம7த க’

எற பாடைல, தைன மற7, Dவினா. பா9வ, ெதாியாம4 பா0னா. பல
தடைவ திப திப பா0னா. ைககைள யாசக ேக/பவேபா4 திேவா9
ேபா4 ைவ, ெகா+9 பாவேதா9 பா0னா. பயேதா9, நயேதா9
பா0னா. ைககைள யாசக ேக/பவேபா4 திேவா9 ேபா4 ைவ, ெகா+9
பாவேதா9 பா0னா. பயேதா9, நயேதா9 பா0னா. பாட பாட அ7த
ளிாி2 அவ
பிற

உடெல  வியைவ ெபெக9த,. க+க வியதன.

ரைல, சனIசனமாக அடகி, அப0ேய தியானதி4 அம7தா. ஒ

மணி ேநரமாகி@ அவ க+ விழிகாதைத பா,வி/9 அ7த

தியவ

தயகியப0ேய நட7, எேகேயா மைற7தா .

நீ+ட ேநரதி  பிற , க+விழித சாமியா யதாத நிைல
தியவைள காணாத, அவ

வ7தா. அ7த

ஆ1தலாக( இ7த,. தைனேய அத/0

ெகா+டா. ஒ ,றவி எ4லாவைற@ ஒேர சீராக பாக ேவ+9; இப 
,ப  அவைன தாகDடா,. அவ?ைத ெகா9பவைன@ அைத
வா பவைன@ சேவ?வர பா, ெகா வா. எனேக வ? எ கட
ஈ?வர பணிேய. உற(காரகேள நறி ெக/டவக

ஆனாக . ெபற தாேய

மாறா7 தாயானா . ரத ெதாட ள உறேவ, ரதைத ெகாதிக ைவத
ேபா,, யாேரா ஒவகாக சி7தைனைய Vண0த4 தவ1. நறி ெக/ட
உலகமி,. ஒ மனிதனிட எதைன அLக

இகிறனேவா அதைன

மனிதகளாக அவ நடமா9கிறா. இனிேம4 ஈ?வர சி7தைனயறி, எ,(ேம
என  ேதாறலாகா,. ஈ?வரா... ேதா9ைடய ெசவியேன... அளாளா...
அ வாC. பாேபா4 பினியி , கிடா, பிகல நா0கைள எ=%சி ெபற%
ெசC,, ழி

ைன நா0யி4 ஆம ஒளி பாC7,

+டA@ட D/0 அ வாC...

உலக ப7தைத அ1ெதறி! எாிதழேல!

சாமியா

0ைச  ேபாக மற7, அேகேய Jகிவி/டா. க+விழித ேபா,

சி7தைன% ைம சிறி, இறகிய, ேபாA7த,. ெதா= ேநாயாளிைய@, ந9தர
வய, ெப+ைண@,

தியவைள@, ேவ4சாமிைய@, வ ளிைய@

மனதிA7, வ2க/டாயமாக விலகிவி/9, அவியி4
ச,ரக4A4 பமாசன ேபா/9 உ/கா7தா.

ளி,

0,வி/9
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காைல ெபா=, கலகலபாகி ெகா+07த,... “சாமி... எைன
ெதாியா,களா!” எற சத ேக/9 சாமியா, ேகாவி2

ேப+/ - அ,( ெப4பா/ட ேப+9ட, 0ைசக

ெவளிேய பாதா.

ேபா/ட பாA?ட

சிலாேகா9, ஒ நாப, வய,கார சிாி, ெகா+9 நிறா. அவைர
அைடயாள காண

0யாதவ ேபா4 சாமியா வைத உயதிய ேபா,, அவ

மடமடெவ1 ஒபிதா.

“நாதா சாமி... சாரக. ஆ1 மாத,
மாச

னால இேக வ7, இர+9

டகி கிட7ேதேன... ஞாபக இகா? இேபா ஓ0ேபான எ ஒCஃ -

அ,தா சசார திபி வ7,/டா .”

ப4 ெதாிய% சிாித அ7த ஆசாமிையேய சாமியா ேமனி சிAக பாதா. அவ
ெசான,ேபா4 ஆ1 மாததி

 தா0@ மீைச@மாC அ=ேகறிய

ேவ/0@ட இேத இ7த ேகாவிA4 வ7, இர+9 மாத வைர எ=7தளி,
ேதவார, திவாசக, திவ/பா ேபாற பாட4கைள மாறி மாறி பா0,
ஓ0ேபான மைனவிைய த7தப0 ஈ?வரனிட
ஒநா

ைறயி/டவ இவ.

யாேரா வ7, இவைர அைழ, ெகா+9 ேபானா. அேபா, ேபானவ

இேபா, வ7திகிறா. மைனவிைய திபி ெகா9த ஈ?வரைன திபி
பாக வ7திகிறா. நாளானா2 பரவாயி4ைல. நறி ெசா4ல வ7திகாேர...
சாமியா, அ த,ப ேக/டா.

“ேகாவி2

வ7தியா? ேதகாC ஊ,பதிய எேக?”

“நா ேகாவி2 3 வரல சாமி. இக அைண க/டேபாறாக பாக. ஒ
கா+0ரா/ விஷயமா ேநேற வ7ேத. இேபா4லா ேநரேம கிைடக
மா/ேட

சாமி. இெனா நாைள

ளிகL 3 வ7ேத. அ,
வாேர சாமி.”

ெசௗகாியமாC வாேர. வர/9மா சாமி.

ள இெனா காாிய ஞாபக வ7,/9...
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சாமியா ஆ%சாியதி4 இ7, வி9ப9 னாேலேய, அவ ேபாCவி/டா.



விBதி ெகா9தா4, “நீகேள B க சாமி” எ1 ேக/பவ இ1 அவைர
BசDட% ெசா4ல ேவ+டா, த/04 இ  விBதிைய எ9,
Bசியிகலாேம. சீ%சீ. த. ேநரமி4லாத மனித. விBதி B கிற ேநரதி4,
ெட+டைர திற7,வி/டா4...

சாமியா ேயாசிதா.

இவ ஈ?வரனிடேம நறியி4லாம4 நட7, ெகா கிறாேன... ஒ தடைவ
ஓ0யவ , இெனா தடைவ@ ஓடமா/டாளா என? ஈ?வரா... நா ஓடL3
ெசா4லல. இர+9ேப ந4லா இக/9. எப0ேயா அவ
எ=தி வ% /9, ஆபைசத

ேபல ெசாைத

ர மாதிாி இ7தவ, ச7ேதாஷமாC இகிற,ல

ச7ேதாஷ7தா. ஆனா2 ஈ?வரகி/ட இப0யா நறியி4லாம4...

சாமியா த3 ேள சி7தைனைய மீ+9 அலசி பாதா.

“இ7த ஈ?வர3 , இவ நறியி4லாதவ எப, ெதாியாதா என?
ெதாி7,தாேன இவைன இர+9 மாத ெகா+9 வ7, ேபா/0பா.
ெதாி7,தாேன மைனவிைய மீ/9 ெகா9திபா... இவ, தைன பாக
வராம4 அைணக/9 ேவைலகாக வ7தவைன, இேக இேபா, ெகா+9 வ7,
வி/டவ3 ஈ?வரதாேன. ‘அவனளாேல அவ தா

வணகி’ எ1

திவாசக ெசா4கிற,. அப0யானா4, இவ அளி4லாம4 அவ இேக
வ7திக

0@மா? நறி எப, ஈ?வர3

நறி வ7தா2 சாி, அத

அ9தப0யான ெபாிய வாைத...

எதிமாறான, வ7தா2 சாி. அவைற, சிவா

அபணமாகிவி/9, பலைன எதிபாகாம4 ெசய4ப9பவேன ேயாகி. அவேன
ஈ?வர அ , தைன அகைதயாகி ெகா கிறவ. ஈ?வர அ ,
ேபா1பவ3 , J1பவ3  ஒேர மாதிாி கிைடக D0ய,. அ7த
அ , நா நைம த தி ப9தி ெகா ள ேவ+டாமா எப,தா
உயிபான த,வ. பாவ! அ7த

தியவ

எப0 இகாேளா? ெசா7தைதேய

Vடாக ெகா ளாம4, சEகைதேய Vடாக ெகா+டவனி தாC. ஈ?வர
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நி%சய ‘V9’ ெகா9பா. இ7த கா+0ராடக

ம+ைண@, க4ைல@

ைவ, க/9கிறாகளா, அ4ல, மனித உட4கைள அ9கி,

தியா4

B கிறாகளா?

சாமியா, ஏேதா ஒ ெபாிய ைம இறகிவி/ட, ேபா4 தைலைய ஆ/0
ெகா+07த ேபா,, இரவி4 வ7த
ேகாவி2
ெபா1க

தியவ , ஒ ைகயி4 J  ைப@ட வ7,

னா4 நி1 கர விதா . அவ
0யாம4 சாமியா

பி/9

0வ, வைர 

]கி/9 ேக/டா. தனிப/ட மனிதகளிட

சிகி கிட  எளிேயாைர பாத நிைன( அேபா, ஒ/9ெமாதமாக வ7,
நிற,.

“எனமா ெசCயேபாற?”

“திகி4லாதவக என ெசCவாகேளா அைததா ெசCயேபாேற.”

“அதாவ,...”

“ஊஊராC, ெத ெதவாC, V9 VடாC, பி%ைச எ9கேபாேற. ஒ ைகயால
ேபாணி ப+Lசாமி... நீ ெகா9கற ப, ைபசா, என  பதாயிர மாதிாி...
ஈ?வரா! நீ, பி%ைசயில உத(றிேயா இ4Aேயா, ஒ தடைவயாவ, இ7த கிழவி
ஒைன பாக,

வர ெகா9பா. சாமி, ஒ ப, ைபசா...”

சாமியா, யதாததி H9 தாகமா/டாதவராC, அ7த
அவ

தியவைள பாதா.

கதி4, இேபா, திர ேசாக இ4ைல. எப0 பிைழப,, எப0

தைன கா, ெகா வ, எற ஒ கவைல. ஒேர கவைலதா அவைள
ஆ/9வி, ெகா+07த,. ெமௗனமாக ஐப, ைபசா நாணயைத, அவளிட
நீ/0னா. அ7த

தியவ , ஆகாயைத வைள, க/0ய, ேபாA7த

Aகைதேய பா,வி/9, கீேழ ைவத ைகைபைய Jகி ெகா+9 நட7,
ெகா+07தா . சாமியா

ஊென4லா உகி, உ ெளாளியாகி, அ, அ7த
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கிழவியி பினா4 ேபாவ, ேபாA7த,. ேலாகமாதா, அேதா ேபாC
ெகா+0கிறா . சத ேலாககைள பிரசவிதவ

தனியாக ேபாகிறா .

சாமியா ஆேவசப/டவராC ெவளிேய வ7தா. ேகாவி4

ைனயி4 ?தாபன

ெசCயப/07த நடராஜ சிைலையேய விழியாடாம4 பாதா. நடன ேவகமாக
நைடெப1வைத கா/9 கைல7த சைட. மாபிேல பாபார, ஒ ைகயி4
உ9ைக, இெனா ைகயி4 அகினி
இட,கா4 ெகா9ைமயி அவதாரமான

+ட வல,கா4 Jகி நிகிற,.
யலவ மீ, அ=7தியிகிற,. அ7த

‘நாதா7த, ேபாதா7த, ேயாகா7த, ேவதா7த’ சிைலையேய உ1 பாகிறா.
க+ெகா+ட

ட

வழிகா/9 அ7த% சிைலயி பினா4 வ ளலா வ7,,

‘நடராஜ தனட நனடேம
நட ாிகிற, எனிடேம’

எ1 பா9கிறா.

அ7த பா/9, அவ காதி4 ஒA, ெகா+0  அ7த% சமயதி4, க+க
நடராஜ சிைல, சிறி, சிறிதாக மா1வ,ேபா4 ெதாிகிற,. Hாிய ச7திர ஆழிகளாக,
பதினா

உலகக ேதத/9களாக, எ+ திைச மைலக

இமயமைல ெகா0யாக, ேவதக

J+களாக,

பாிகளாக, பிரமா சாரதியாக, மகாேம வி4லாக,

மகாவிWL அபாக, திாிர எாிக ெதCவ ேதாி4 றப9 விாிசைட
கட(ளி ேதாற ெதாிகிற,. அ, ெதாிய ெதாிய ெசயபாேட பதி எ1 ஏேதா
ஒ1 ெசா4கிற,. அ+ட சராசரக

ழ4வ,, எ,(ேம இ7த இடதி4

இ4லாம4 நகவ, ாிகிற,. தீைமைய எதி, ெசய4ப9வேத ஈ?வர ேசைவ
எ1 ஏேதா ஒ1 உண,கிற,. ஏைழ எளியவகைள வா/0 வைத  திய
யலவகைள எதி, அட வேத ஈ?வர நடனதி தாபாிய எ1
உ 
ஆகிய நா

ஒ1 - ெபாிதான ஒ1 D(கிற,. சாிைய, கிாிைய, ேயாக, ஞான
வழி ைறகைள விட எளியவக வாGவா

வாழ, வழி கா/9வேத

ஈ?வர வழி எ1 ஏேதா ஒ1 அவைர வழிப9,கிற,.

சாமியா பிரபIச இயகதி ஆதார சதிைய பிரதிபA  அ7த நடராஜ
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சிைலையேய பாபைத இ3 விடவி4ைல. பாக பாக திய பாைவ
உ+டாகிற,. இ7த சEக அைமபி4 ஏைழ எளியவக
Hபப/ட பன பழமாC அவக
அ,( ேகாவி4

இடமி4ைல.

Vசி எறியப9கிறாக . க+

னாேலேய,

னாேலேய, திகிறி திண1 எதைனேயா எளியவகைள

பாதாகிவி/ட,. இ3 பா, ெகா+ேட இப,, ஈ?வர நி7ைத %
சமமா . ஏதாவ, எனளவி4 ெசCய ேவ+9. இ7த
எதைன ேப, க+ணி4 க+9பி0க

0யாத

தியவைள ேபா4

கிராமகளி4

இகிறாகேளா... இவககாக ெபாிய அளவி4 ெசCய

0யாம4 ேபானா2,

இேக கா+0ராடகளிட , ெவ0 பாைறகளிட  மா/0 ெகா+9, சிதறி
கிட  ஏைழ எளியவகைள ஒ1 ேச,, மா3டதி ேமைமகாக
பா9படலா. பா9பட ேவ+9. அகிரமகாரகைள, பா9ப9த ேவ+9.

அேபா,தா, ஞான- தி ெபறவ ேபா4, சாமியா ெதாைலவி4 மைறய
ேபா 

தியவைள பா,, “அமா... தாேய... தய( கா/0 இேக வாமா”

எ1 உரக Dபி9கிறா. அவ

நி1, நிதானி, திபி வகிறா . அவ

வவ, நி%சயப/ட, சாமியா, நடராஜ சிைலைய ைகDபி ெதா=தப0
நிகிறா. இத

தியவ அவ அகி4 வ7, நிகிறா . சாமியா, அ7த

எளிய வகதி பிரதிநிதிைய@ பாமரவக நாதனாC நி  நடராஜ
சிைலைய@ மாறி மாறி பாகிறா. பிற

தி_ெர1 த காவி ேவ/0ைய

கைள7, உ ேள ேபாC ச,ரக4A4 ேபா/9வி/9, ெவளிேய வ7,
லேகா/9ட நிகிறா. அவ  ைபதிய பி0,வி/டேதா எப,ேபால
பய7, ஒ9கிய

தியவைள பா, அைமதியாக ேக/கிறா.

“ைபயி4... ஒ மகேனாட ேவ/0 ச/ைட இ ,3 ெசான4லா?”

“எ,

சாமி?”

“நா இ1

த4 ஒ மக. இ7த நடராஜ எ அப. நீதா எ

ஆதிபராசதி... ேவ/0 ச/ைடைய எ9... உ... சீகிர...”
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தியவ

ஒ1 ாியாம4 மகனி ேவ/0ைய@, ச/ைடைய@ எ9,

நீ/9கிறா .

 த

நாதாிட காவியாைடைய எப0 பயபதிேயா9

வாகினாேரா, அப0 அ7த ஆைடைய பயபதிேயா9 வாகி ெகா+ேட
நடராஜைரேய பாகிறா. அவைரேய சா/சியாக ைவ, ெகா+ட, ேபா4, அ ர
ேவகதி4, த, ஆடலரச ேவகதி4 அ7த ஆைடகைள அணி7, ெகா கிறா.
பிற

“உ... நடமா... ஒ மகைன கா+0ராடகி/ட ெசா4A, ேவைலயில

ேச... ஒ இற7த மக நிைனதைத இ7த மக ெசC,

0பா. உ,

நடேபாமா தாேய...!”

தியவ , ஏேதா ஒ1 ாி7தவ

ேபால

னா4 நடகிறா . சாமியா

ேகாவிைல வி/9 றப9 ேபா,, காவியாைடைய காLேபா, மன
கனகிற,. உடேன அ7த கனைத, ஆடலரசி Jகி நி  வல,கா4 Jகி
பி0, ெகா கிற,! கீேழ வி=7, கிட 

யலவ, விழாம4 நி 

யலவகைள நிைன(ப9,கிறா.

உாிைம@, கடைம@ ஒறான மா3ட ேதாி4 ஏறி, திய திாிரகைள அழி,,
ஆ/ெகா ள றப/டவேபா4, ராைமயா அ7த
ெகா+0கிறா.

( )
)
--------

தியவ

பினா4 ேபாC

