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திாி�ர�  எாி�த விாிசைட�  கட(ளான சிவெப�மானி�  நடராஜ தா+டவ�ைத�  

பா��, �. ச�திர�தி�  ஒ� ெபாறி த/0�1 ேபா2� . 

 

ெகா0யவ3� , அர��3மான யலகைன�  காலா4  மிதி�,, ைகயிேல இ%ச/0 ஏ7தி 

உ�கர�ேதா9 நடனமி9�  நடராஜ�  ெப�மானி�  தி��ேகால� , ச�திர�தி�  ஒ� 

இவிரவாத�  கைத உ�வாக�  காரணமாகிற,. 
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ெகா0யவ�களாக(�  ெகாைல பாதக� களாக(�  உ
ள ஒ� க/9மான�  கா+/ரா�/  

நி1வன�த�  ைறேகடான ெசய4கைள எதி��,�  ேபாராட ஒ� இைளஞ4  26 

வாறா� . ெதாழிலாள�களி�  உைழ�பா4  ெகா=�, வா=�  'கா+/ரா�ட� ”களி�  

ெகா9ைமகைள�  த/0�  ேக/க�  �ற�ப9� . அ7, இைளஞ� , ஈ?வர ச�னதியி4  

சாமியாரா4  ஆ�வதி�க�ப/9�  காாிய�தி4  இற� கிறா� . 

 

ப4ேவ1 க��,�களா4  சிைத7, கிட� �  ெதாழிலாள�கைள ஒ�1ப9�தி, 

ெதாழி�  ச�க�  அைம�,, உாிைமக��காக�  ேபாரா/ட�  நட�த ைன@�ேபா,, 

அவ3� � , அவ�  காதA� �  கா+/ரா�ட�களா4  இைழ�க� ப/ட 

ெகா9ைமைய�  க+9 ஈ?வர Bைஜ ெசC,ெகா+0�7த சாமியாேர 

ெகாதி�ெத=கிறா� . 

 

காவியைடைய�  கைள7,வி/9 கா�கி@ைட. அணி7,, �திய திாி�ர�கைள அழி�,, 

ஆ/ ெகா
ள�  �ற�ப9கிறா� . 

 

இதி4  இட�ெப1�  இ�ெனா� நாவலான “ேக
வி�  தீ' எ3�   1நாவ2�  ஒ� 

 �தி�  �ன4தா� . 

 

க4வி�Dட�ைத தநி�வகி�பவ�  ஒ�வனி�  கயைம�தன�ைத@� , பக2ண(�  : 

வ��  உண(�  ெபா�
கைள வி�1வி/9 ஆ/ட�  ேபா9�  

அேயா�கிய�தன�ைத@� , அத�  உட7ைதயாக இ�� �  அதிகாாிைய@� , 

இவ� களி�  D/9%  சதிைய த/0�  ேக/ �  ஆசிாிய�  கைள ேவைலநீ�க�  ெசC@�  

அராஜக�ைத@� , எதி��,�  ேபாரா9�  ஆசிாிய�களி�  ேபாரா/ ட�கைள@�  

ஆ௫ாிய�  ச�திர�  அவ�க
  ேவசமாக(�  ேகாபமாக(�  எ=தி�  கா/9கிறா� . 

ப0� �  வாசக�கைள@�  ெகாதி�க ைவ� கிறா� . �திய திாி�ர�க�� ' 'ேக
வி�  

தீ(� ” வாசக�களி�  மனதி4  ஒ� ேகாப�  தீைய E/0வி9�  எ�ப, நி%சய� , 

 

க�ைக ��தக நிைலய�தா�  

-------------- 
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�திய திாி�ர�க
 �திய திாி�ர�க
 �திய திாி�ர�க
 �திய திாி�ர�க
 ----அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 1111    

 

பிரகார�, ெகா0�க�ப�, பAFட�, க�வைற எ�1 ஆகம விதி�ப0 அைம7த 

ஆலயம4ல, எ�றா2� ஆ�மா�7த விதி�ப0 அைம�க�ப/ட, ேபால ஜீவகைள 

ெசா/9� சி1 ேகாவி4. தனி�ெப�� ேஜாதியான அ�/ெப�� ேஜாதிேய, அ�ேக 

E�1 ப�க� மைலயாக(� �ப�க� அ�வியாக(�, ஒ� ப�க� சமெவளி�  

இ/9%ெச42� மைல%சாி(� பாைத யாக(�, மர� ெச0 ெகா0களாக(�, ம+ேம4 

கிG�த தாவர ச�கமமாக(�, வி+ேம4 ைள�த ெவ
ளிகளாக(�, ஒ�றி4 

பலதாC, பலதி4 ஒ�றாC, ேதா�1வ, அறியாத ேதா�ற�கா/0 நி�ப, ேபால, 

நட�ப,ேபால, நிைலயி�றி தா(த4 ேபால, ஆ/சி ெச2�,வதாC ேதா�1�. 

இய4பாக ஏ�ப/ட அ7த மைல� ைகயி4 உ
ள A�க�, எ�ேபா, ?தாபி�க� 

ப/ட, எ�ப, யா�� � ெதாியா,. மா9, ‘�மா’ எ�1 D�பி9�ேபா, எ�ப0 

வாைய� திற7, ைவ�தி�� ேமா அ�ப0 இ�7த, அ7த�  ைக. ம�தியி4 A�க�. 

 ைகவாC ைனயி4, க4லா4 ெச,�க�ப/ட நடராஜ� சிைல A�க�தி� � 

பி�னா4,  ைகயி� பி� �ற% �வாி4 சா�தி ைவ�க�ப/0�� � திாிHல�; 

 �றி� ைன�பி4 ந7தி, ஆ(ைடயாைர ஒ/0 ஒ� ச,ர�க4. அ7த� க4A� ேம4 

விBதி சிதறிய சிறிய த/9. இைவதா� ேகாவிலாக(�, ேகாவிைல% சா�7த 

ெசா�,�களாக(� உ�வமானைவ. 

 

ந9நிசி ேவைள. 

 

�4A4 பட�7த பனி, A�க வ0(களாக� ேதா�ற� கா/0ன.  ைக� � கிழ� � 

ப�க�தி4 ,வார பாலக� ேபாA�7த ‘,� EIசி மர�’ “நா� ஒ�1� J� � 

மரம4ல” எ�1 ெசா4வ,ேபா4, இர+9 E�1 கிைளக
, E�1 E�1 

க��களாக� பிாி7,, 07,, திாிHல� ேபா4 ேதா�ற, அ7த மர�தி� இைல 

தைழக��  ஊேட உ�1�பா��தா4, ஆகாய� ப4ேவ1 ?ப0க A�க�களாக� 

ெதாி@�. பிரபIச ெவளியி4, A�க வ0(�  ஒ�,வராத ப திகைள மர�தி� 

சி�னIசி1 இைலதைழக
 மைற�,, ஊன� க+L�  ஞான ஒளி பாC%சி� 

ெகா+0�7தன.  ைக� ேகாவி2�  எதி���ற�தி2
ள  �றி�  ேமேல சIசாி�த 

ேமக�, வி?வ"ப A�கமாக� ேதா�றிய,. அ"ப�தி4 தா�, மனதி�ேக�ற 
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"ப�கைள� பைட�க 0@� எ�பைத எ9�,� கா/9வ, ேபால, "ப ம�றைவ 

"ப�களாயின. மனேம பிர�மாக(�, பிர�மேம மனமாக(� ஐ�கிய�ப/ட சதாசிவ 

நிைல நீ சதா... சிவ�... இதனா4தா� நா�க�� ��மா இ��கிேறா� எ�1 

உைர�ப, ேபா4 கா/9 மி�க�க
 Dட க+ணய�7,�, மர�களி4 ,யி4 ெகா+ட 

பறைவக
, இற�ைககைள� பற� � நிைலயி4 ைவ�,� ெகா+9� இ�7தன. ‘நீ 

ஆ9கி�ற அரச�. �ழ�சி ேவக�தி� உ%சக/டேம - அைச(களி� ேபரைசேவ - 

தா+டவ�. ப�பர� ேவகமாக% ��1�ேபா,, அ, நி�ப,ேபா4 ேதா�1வ, 

மாதிாி, உ� இய�க ேவக�தா4 ஏ�ப9� ?த�பன மாையைய, இ7த பறைவக�� 

மி�க�க�� ‘��மா இ��த4’ எ�1 தவறாக� �ாி7தி��கி�றன. ஆனா4 நா� 

அ�ப0 இ4ைல. எ� ேவைல உ�ைன� ேபா4, உ�ன�ளாேல சதா இய� வேத’ 

எ�1,  ைக� � ெத� ப�க� வி=7, ெகா+0�7த அ�வி, த� இைர%சலா4 

ேபசி� ெகா+0�7த,. நிலெவாளியி4 அ7த அ�வி மைலயி4 உல��தி� 

ேபா/0�� � ெவ
ளாைடேபா4 ெதாி7த,. 

 

அ�வி ெசா4லாம4 ெசா4வைத தா� ெசCயாம4 இ�7தத�  பிராய%சி�த� 

ெசCவ,ேபா4,  ைக�  எதி��தா� ேபாA�7த  �றி� சாிவி4 உ
ள  0ைச� 

கத(, ச�த�ைத எ=�பி� ெகா+9 திற�கிற,. கதைவ இ=�,� திற7ததா4, அதி4 

ஏ�ப/ட அதி�(கள ச�த அைலகளாகி அ�விேயாைசயி� அைலகேளா9, 

இர+டற� கல7, பிரபIச அைசவி�  தாள லயமாC லயி�கி�றன. 

 

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

�னதாக, க+L�  எதிேர உ
ள �வாி4 ெதா�கிய த�  �நாதாி� காவி 

ேவ/0ைய@�, ேமல�கிைய@� விழியாடா, பா��,� ெகா+9 நி�1வி/9, 

கர� வி�,, தைலைய ேலசாக� தாG�தி பிற  உய��திவி/9,  ைக� ேகாவிைல� 

பா��, மட மடெவ�1 நட7தா�. அ�ப0 நட� �ேபா,, இர+9 கா4 ெப� 

விர4க��  ேமேல, அவ�றி�  அ9�த விர4கைள மட�கி� ேபா/9�ெகா+ேட 

நட7தா�.  �நாத� ெசா4A� ெகா9�த,. பைழய கால�, சாமியா�கைள� ேபா4, 

காA4 க/ைடகைள� ேபாடாம4 விர4 ம0�, நட7தா2�, இ�7தா2� இ%சா ச�தி 

 றி�பாக பா2ண�( ேபாCவி9� எ�1 அவ� ெசா�ன உபேதச�தி�ப0 நட7, 

நட7, பழகியவ�; இ�ேபா, அ7த� பழ�கேம, த�ைனயறியாத ஒ� வழ�கமாக, த� 

பா/9�  ெசC, ெகா+0��பவ�. 
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சாமியா� ேகாவி4 �னா4 வ7,, இ9�பி4 ெச�கியி�7த விBதி� ைபைய எ9�,, 

தி�நீைர இர+9 ேதா�� � ப�கமாக(�, தைலயி2� ேபா/9வி/9,‘சிவாய நம...’ 

எ�1 தன� 
ேளேய Dவி�ெகா+9 பிற  தி�நீைர எ9�, ெந�றி நிைறய 

Bசி�ெகா+ேட, அ�விைய� பா��,� ேபானா�. ஆைடகைள� கைள7, வி/9, 

ல�ேகா/9ட� அ�வியி4 இற�கி அ�ப0ேய உ/கா�7தா�. ‘ஓ  �நாதா... ஓ� 

நம%சிவாய நமக... ஓ�சிவாய நம...’ எ�1 அவ� ெசா4ல% ெசா4ல, அ�ப0 அவ� 

ெசா4வ, தைடபட� Dடா, எ�ப,ேபா4, தைலயி4 வி=7த அ�வி நீ�, அவ� 

வாC� 
 ேபாகாம4 ேதாளி2�, மா�பி2மாக% சிதறிய,. 

 

 ளி�, 0�த சாமியா� ேகாவி2�  �னா4 வ7, சிறி, ேநர� நடராஜ� 

சிைலையேய உ�1� பா��,வி/9, ந7திைய@� வண�கிவி/9 மீ+9� 

விBதிைய� Bசி�ெகா+9, A�க�தி�  அ�ேக இ�7த ச,ர�க4A4 ப�மாசன� 

ேபா/9 உ/கா�7தா�. இா+9 ைககைள@� மா��ட� ேச��, வைள�,, ஒ�றி� 

ேம4 ஒ�றாக இ�7த உ
ள�ைககைள அ0வயி�றி4 ைவ�தப0 ேலசாக� க+ைண 

E0னா�. அவ� ேமனிைய வியாபி�த காவியாைட நிலெவாளியி4 கி/ட �த/ட 

மர�ப/ைடேபா4 ேதா�றிய,. இ�ெனா� வித�தி4 ஆசன� ேபா/ட கா4கேள 

ஆ(ைடயாராக(�, ,  A�கமாக(� ெதாி7த,. சாமியா��  நா�ப�ைத7, 

வயதி�� �. உ
ேநா�கி� பாC7த வயி1. ெவளி ேநா�கி நிமி�7த ேதா
க
. Oனி 

சிவ7த E� . இ���� JL�  சிவ�� வ�ண� தி/0ய, ேபா�ற க=�,. 

 �நாதாி� ஆ�ைஞயி4 ேம�ெகா+ட ஆசன� பயி�சிக
, அவ� த� உட�ைப 

தாேன உணர 0யாத நிைலயி4, உட��� D9 ேவ1, அதி4 உைற@� ஆ�மா 

ேவ1 எ�1 அவேர மிக ெம4AயதாC அறி@� நிைலயி4 ைவ�தி�7தன. 

 

க+கைள E0�ெகா+ட சாமியா� கா,களி2�, அ7த கா,க
 வழியாக 

ெநI�� 
��, எ? பி. பால��பிரமணிய� பா0ய சிவேதாததிர� பாட4க
 

ஒA�,� ெகா+0�7தன அ7த� பாட4களி� ஒPெவா� வாி@�, அவைர ேமேல 

ேமேல உய��தி� ெகா+0�7த,. ஆ�மா உட�ைப வி/9 விலகி, அ�ேக உ
ள 

A�க�ைத% ��றி% ��றி �ழ4வ, ேபா�ற ஆன7த� பரவச�. சவ�ைத வி/9 

சிவ�திட� ேபான, ேபா�ற ெமCயான7த�, தா� ேவ1, ஈச� ேவற4ல எ�ற 

பரசிவ நிைல. சிவேதா�திர� பாட4க
 கா,களி4 க%சிதமாக ஒA�தன. 
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“பிர�ம ராாிஸு ரா�சித A�க� 

நி�மல பாSத ேசாபித A�க� 

ஜ�மஜ,�க வினாஸக A�க� 

தத�ரண மாமி சதாசிவ A�க�” 

 

“அ�/ேஜாதி ெதCவ� எைன ஆ+9 ெகா+ட ெதCவ�” எ�ற வடT� வ
ளலாாி� 

பாடைல@�, அ�ணகிாி நாதாி� ‘நாதவி7,கலாதி நேமா நேமா’ எ�ற பாடைல@�, 

வாெனாAயி4 ேக/ � ேபாெத4லா�, அ�ேபா, ெச�ைனயி4 ஒ� அரசா�க 

அ2வலக�தி4 கிளா��காக இ�7த ராைமயா அ�ப0ேய ெமC சிA��,� 

ேபாயி��கிறா�. சாமியாராC மாறிய பிற  இ7த பாட4கைள� ேக/க� பல தடைவ 

ஏ�கி@மி��கிறா�. ஒ� தடைவ ேகாவி2�  வ7த ஒ�வாிட�, த� அபிலாைஷைய 

சி1  ழ7ைதைய� ேபா4 ெதாிய� ப9�தினா�. எ�ேகயாவ, த�ைன 

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

எ�1 ேவ+9ேகா
 வி9�தா�. அ7த ப�த�, சிாி�,� ெகா+ேட ேபானா�. ஒ� 

வார�தி4, ஒ� ேட� ாி�கா�ைட@�, இர+9 ேட���கைள@� ெகா+9 வ7, 

சாமியாாிட� பயப�திேயா9 ெகா9�தா�. ஏ�ெகனேவ ேட� ாி�கா�ட� இய� � 

வித�ைத ெச�ைனயிேலேய ெதாி7, ைவ�தி�7த சாமியா�, அைத� ெகா9�தவைர, 

இய�க%ெசா4A, ந�றாக� ெதாி7, ெகா+டா�. ேகாவி2� 
 இ�� � ேபா,�, 

 0ைச� 
 ட� �ேபா,�, சதா இ7த� பாட4கைள� ேபா/9� 

ெகா+0�7தா�. இதனா4, இதர நாமாவளி� பாட4கைள@� ?ேலாக�கைள@� 

Dட அவ� மர��ப0 ண�கவி4ைல. அத�காக வ��த�பட(� இ4ைல. அ42� 

பக2�, இ7த� பாட4கைள� ேபா/9� ேபா/9� ேக/பதி4, ேட���க
 ம/9ம4ல, 

ேட� ாி�கா�ட� Dட ேதC7,வி/ட,. இ�1� அைவ ஒA� � நிைலயிேலேய 

இ�7தா2�, சாமியா��  அைவ ேதைவ�படவி4ைல. 

 

இ�ேபா, அவ� கா,க�� 
�� ெநI�� 
�� இ7த� பாட4க
, நிைன�த 

ேபாெத4லா� �� ேக/டைதவிட, ந�றாக� ெதளிவாக ஒA�கி�றன.  றி�பாக 

ேகாவி2� 
 வ7, ப�மாசன� ேபா/ட உடேனேய யாேரா அ�கி4 இ�7, 

பா9வ,ேபா4, அவ� கா,களி4 ஒA� �. சாமியா� Dட, சில சமய� ந�பாதவ� 

ேபா4 ��1� �1� பா��பா�. ேட�பி4 வா�கிய பாட4கைள ெநIச� ேவ+9� 
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ேபாெத4லா� எதிெராA�க� ,வ�கிய,. அ,(� அசைலவிட நக4 சிற�பாக 

இ�7த,. ேயாசி�,� பா��தா4, எ, அச4, எ, நக4 எ�பதி4 Dட அவ��  

ச7ேதக� வ7த,. இ7த அச4 - நக4 ஆராC%சிேய, மனித�, கட(ைள 

த�ைன�ேபா4 நகெல9�தானா அ4ல, கட(
 த� நகைல மனித உ�வி4 

பைட�தானா எ�ற ேவதா7த த�,வ�தி� 
 இற�கிய,. “அழியாத, எ,ேவா 

அ,ேவ அச4. ஆனா4 ஒ�வ� இற�கிறா�. அவனி� �ைக�படேம நிைல�கிற,. 

இ�ப0 அச4 அழிவ,� நக4 நிைல�ப,மாக இ�7தா4, இ7த அச4 நக2�  

அ�பா4 அழியாத ஒ�1 இ��க ேவ+9�. அ, தா� சிவமய�... நிஜமான அச4. 

இ7த அசA� நக4தா� அ�தைன@�. �றி2� நக4ப9�த 0யாத, எ,ேவா 

அ,ேவ அசலான அச4. அ,ேவ ச�வா�ச சிவ�” எ�ற த�,வ 0(�  வ7தவ�, 

அ�மா�காாி ெசா4A� ெகா9�காமேல V/9�கண�ைக சாியாக� ேபா/9வி/9, 

தாைய ��னைக�, ெந�� �  ழ7ைதைய� ேபால, அவ�, மாி�,�ேபான 

 �நாதாி� காவி ேவ/0ையேய உ�1� பா��தி��கிறா�. பிற , த�ைன 

அறியாமேல தாைர தாைரயாக வ7த க+ணீைர� ,ைட�,� ெகா+டவ�, தாேன 

சி7தி�, எ9�த ஒ� த�,வ 0ைவ� ேக/க அவ� இ4லாம4 ேபாCவி/டாேர! 

எ�1 அ=,மி��கிறா�. 

 

சாமியாாி� மனதி4 A�காWட பாட4க
 07,, வ
ளலாாி� பாட2� வ7, 

ேபாC, அ�ணகிாிநாதாி� பாட4, 0.எ�. ெசள7தரராஜனி�  ரA4 ஒA�,� 

ெகா+0�7த,. 

 

“நாதவி7,க லாதீ நேமா நம 

ேவத ம7�ர ெசா"பா நேமா நம 

ஞான ப+0த சாமீ நேமா நம” 

 

ேவத ெசா"பனான �கைன, ெநIசி4 உ�வக� ப9�தி, அவ� ைககா/0 அபய� 

ெகா9�ப,ேபா4 உ�வகமா�கி, க+களி4 இ�7, ப�தி மைழ ெபாழிய� ெபாழிய, 

பரவச�,
 பர%சிததாC, த� ெமC ெபாCயாக, ஞான�ப+0தனி� ெமCேயா9 

கல7தவராC, த�ைன மற�பேத த�ைனயறித4 எ�ற த�,வ H/�ம�தி4, சாமியா� 

��கிலமாC மாறி� ெகா+0�7த ேபா,, பாைற ெவ0�த,ேபா4, பய�கரமான  ர4 

ஒ�1 ேக/ட,. 
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“ஏC... ஈ?வரா... ஒ�கி/ட எ�தன நாளாடா ேக� ேற�? எ� ேநாவ� 

 ண�ப9�,�3 Dட ேக/கேல... எ�ைன அவ?ைத இ4லாம சாக0�3 

ெசா42ேற�. ஏ+டா ேக/கமா/ேட�ேக... ஒ� கா,ல ஈய�ைத� காC%சி 

ஊ�தL�. உ� எதி�ல... J� � ேபா/9% சாக� ேபாேறனா... இ4Aயா�3 

பா�டா... ேதவ0யா மவேன...” 

 

சாமியா� தி9�கி/9� க+ விழி�தா�. ேகாவி2�  ெவளிேய, க�தியதி4 கைள�,� 

ேபாC ஒ� ெதா= ேநாயாளி நி�1 ெகா+0�7தா�. உட�ெப� � ெவ7, ேபான, 

ேபா�ற சைத� க/0க
.  1கி� ெகா+0�� � அவயவ�க
. இ7த ேநாயாளிைய, 

சாமியா� கட7த ஆ1 மாத காலமாக� பா��கிறா�. வார�தி4 ஒ� தடைவ, 

எ�ேபாதாவ, வ�வா�. அ,(�, தா� ேகாவி2� 
 இ�7தா4, ச�1 ெதாைலவி4 

ப,�கி இ��பவ� ேபா4 இ�7, வி/9, தா� ேபா � ேபா,, த/9� த9மாறி 

பயப�தி@ட� எ=7, ேகாவி2�  ச�1 �னா4 சிறி, ேநர� உ/கா�7, வி/9� 

ேபாகிறவ�. அவ��  இ�ைற�  எ�ன வ7த,? 

 

சாமியா�, அ7த ெதா= ேநாயாளிையேய ெவறி�,� பா��தா�. ‘ஈ?வர நி7தைன 

பாவ�... மகா பாவ�...’ எ�1 ெசா4ல�Dட நிைன�,, பிற  ெமளனமாக அவைர� 

பா��தா�. ஒ�ேவைள த�ைன�தா� அவ� அ�ப0� தி/0னாேரா எ�1 

நிைன�தவ� ேபா4, ச�1 ேமாவாைய உய��தி� பா��தா�. இத� 
, �ய 

நிைன(�  வ7தவ�ேபா4 ேதா�றிய அ7த உ�� ைல7த ேநாயாளி, க+களா4 

ெகIசி, ைககளா4  �பி/9, உைட7த  ரA4 ஒ�பாாி ைவ�ப, ேபா4 ேபசினா�. 

 

“ம�னி%�9 சாமீ... நா3� நைடயா நட�ேக�... இவ� சீ�கிரமா D/0�கி/9 

ேபாகமா/ட�கா�... ஒ�க நிWைடய� கைல%சி/ேட�... நா� பாவி...” 

 

அ7த ேநாயாளி த�ைன� தி/டவி4ைல எ�பதி4 ஆ1த4 ப/டவ�ேபா4 சாமியா�, 

ேலசாக� ��னைக�தா�. பிற , ஈ?வரைன� தி/0னா2ம பரவாயி4ைல, த�ைன� 

தி/டலாகா, எ�ற எ+ண� ஏ�ப/டத�காக, அ7த எ+ண�ைத� ேதா�1வி�த 

ெநIைச, ைகயா4  �தி� ெகா+ேட ஆத�க�ேதா9 ேக/டா�. 
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“நீ எ� நிWைடைய� கைல�கல... ஏ�னா நா� இ�3� நிWைட நிைல� � 

ேபாகிற அள(�  ஈ?வர கி�ைப கிைட�காதவ�... ஆனா2� ஈ?வரைன 

ெசா4ல�Dடாத வா��ைதயால...” 

 

சாமியா�, ேநாயாளி ெசா�ன வா��ைதைய% ெசா4ல 0யாம4 அவ?ைத� 

ப/டேபா,, அ7த ேநாயாளி சகஜமாக� பதிலளி�தா�. 

 

“ஈ?வரன அ�ப0% ெசா�னா பாவமி4ல சாமீ... அவ� அன7த�... அ�ப3� 

அ�மா(� இ4லாதவ�... இ�7தா2�... இனிேம4 அ�ப0% ெசா4லமா/ேட� 

சாமீ...” 

 

சாமியா� நிமி�7, பா��தேபா, அ7த ேநாயாளி ேவகேவகமாC நட7, மைற7, 

வி/டா�. Dனி�  1கி% ெச42� அ7த உ�வ�ைதேய பா��,� ெகா+0�7த 

சாமியா� மீ+9� க+கைள E0�ெகா+9, அ�ணகிாி நாதாி� பாடைல� ேக/க� 

ேபானா�. அ7த� பாடேல இ�ேபா,� ஒA�தா2�, �ேபால ெதளிவாக 

ஒA�கவி4ைல. வா��ைத�  வா��ைத இைடேய, அ7த ெதா= ேநாயாளி@� 

வ7தா�... அ,(� ஈ?வரைன நி7தி� � ேப%ேசா9. தி9�கி/ட சாமியா�, க+ 

திற7, E%ைச நி1�தி நி1�தி வி/டா�. ‘அவ� க�ம விைனைய... அவ� 

அ3பவி�கா�... ஈ?வர� எ�ன ெசCவா�’ எ�1 தன� �தாேன சமாதான� 

ெசC,ெகா+9, மீ+9� க+கைள E0னா�. �க ேதா�திர� பாட2� � 

பதிலாக, ஒ� தடைவ அவ�  �நாத� உபேதசி�த, இ�ேபா, ெப�� ழ�க�ேதா9 

ஒA�த,. 

 

“மகேன! க�மவிைன எ�1 இ��ேகா இ4ைலேயா என� � ெதாியா,. க+ 

�னாேலேய தி�0ய ஒ�வ� அள(�  மீறி அ0ப9� ேபா, Dட இர�க�ப9வ, 

மனித இய4�. அ,தா� ஈ?வர�த�ைம. எ�ேபாேவா ஒ� பிறவியி4 ஒ�வ� 

எைதேயா ெசCதா� எ�பத�காக அவ� இ7த� பிறவியி4 க�மாவி� பலைன 

அ3பவி�பா� எ�1 நிைன�, அ�ப0 அவைன அ3பவி�க வி9வ,� 

அல/சிய�ப9�,வ,� ைறய4ல. அ, ஈ?வர தி�(
ள� அ4ல...” 
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சாமியாரா4, ேகாவி2� 
, ஒ�மி�த உ
ள�,ட� இ��க 0யவி4ைல. 

‘ஈ?வரா... எ�ைனவிட இ7த ெதா=ேநாயாளி எPவளேவா ேமலானவ�. உ�ேம4 

உாிைம@ட� ேகாபி�,, நி7தா?,தி ெசCதா�. மனித�க
, காலனிடமி�7, 

த��வத�காக உ�ைன தIசமைட@�ேபா,, அவேனா உ�னிட� ‘காலைன ஏ� 

கா/டல...’ எ�1 ேக/கிறா�. அ7த ேநாயாளி�  க�ைண கா/ட� Dடாதா... 

ம�7தாகேவா அ4ல, மரணமாகேவா வர�படாதா...’ 

 

அ�வி நீ� D0ய தடாக�தி4, ஒ� மர�தி� ெகா�� ஒ07,, சலன% ச�த� ேக/ட,. 

 

சாமியா� எ=7தா�. பறைவக�� ஒAெய=�ப� ,வ�கிவி/டன.  0ைச� � ேபாC, 

அ�ேக@
ள ந7தியாவ/ட% ெச0களிA�7,, B� பறி�, மாைல ெதா9�க 

ேவ+9�. Jர�,� கிராம�தி4 இ�7,, ஒ� சி1வ� பா4 ெகா+9 வ7,வி9வா�. 

அவ� வர(�, இவ� மாைல ெதா9�, 0�க(� சாியாக இ�� �. Bைஜைய� 

,வ� � ேநர� வ7,வி9�. 

 

 0ைச� ப�கமாக� ேபான சாமியா�, ஒ� மணி ேநர�தி� � பிற  ைகயி4 

மாைல@ட3�, ச7தன�  வி7த ஆAைல@ட3� ேகாவி2� 
 வ7தா�. அ�ேக, 

கிராம�,% சி1வ� பா2ட� தயாராக இ�7தா�. எளிைமயான அபிேஷக� 07, 

A�க� இ�ெனா� கிழி7த ேவ/0யா4 அல�கார� ெசCய�ப/9, A�க�தி�  ேம4 

விBதி@�, விBதிேம4 ச7தன�, ச7தன�தி� ேம4  � ம� ைவ�க�ப/9, 

சாமியா� க�Bர� ஏ�றியேபா, - 

 

“ஈ?வரா... நீதா+டா ேக/கL�... நீதா� ேக/கL� சி�ன வயசிேலேய ��ஷன 

பறிெகா9�தா2�, க�� தவறாம நட7ேத�. ைகயில க=�,ல இ�7த நைக 

ெய4லா� வி�1 அவேராட த�பி�கள ப0�க வ%ேச�. இதனால, பிற7த V/9 

ேகாப�,� � Dட ஆளாேன�. அைத�ப�றி� கவல�படாம இ�7த எ�ைன... எ� 

ம%சின�மாேர ெர�ைக ைள%ச ைதாிய�,ல அ0%சி விர/0/டா�க... 

ெசா�,மி4லாம... ப�,மி4லாம� ேபாயி/ேட�... இ7த வயசிேல எ�க�பா 

ேபாேவ�... ஈ?வரா... எ�ேக ேபாேவ�?’’ 
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உண�(கைள� ேபா4, கிழிச4கைளேய ேசைலயாC அணி7த ஒ� ெப+, ,�கி�த 

க+க�ட�, நீ� ம4க நி�1 ெகா+0�7தா
. சாமியா� க�Bர�ைத ஏ�றாம4 அ7த 

ந9�தர வய,� ெப+ைணேய பா��தா�. தாேன அ�ேக ெப+ணாகி நி�ப,ேபா4 

ஒ� பிரைம. தா� ம/9ேம ப/டதாக நிைன�த ஒ� ெகா0ய அ3பவ�, தன�  

ம/9ேம ஏகேபாகமானத4ல எ�ற நிைன��, ஆ1தைல@� ஆத�க�ைத@� 

ெகா+9வர, அவ� மனைத நிைல�ப9�தி� ெகா+9 க�Bர�ைத ஏ�றினா�. பிற  

�ற நிகG%சிகளா4 த� மன� பாதி�க�ப9வைத உண�7,, அைத வழி�ப9�த 

நிைன�தவ� ேபா4 ஏேதா ஒ� ைவரா�கிய�,ட� க+கைள E0�ெகா+9, 

வடெமாழியி� சா?திர�களி2�, தமிGெமாழியி� ேதா�திர�களி2� எ=7த�ளி 

‘சா�திர� ேதா�திரமாC ஆன ஈசைன’ ெநIசி� � ெகா+9வ7,, ெநIசற 

தியானி�தா�. அைர மணி ேநர�தி� � பிற , அவ� க+ விழி�,� பா��தேபா,, 

அவ� க+க
 தானாகேவ அ7த �ல�பிய ெப+ இ�7த இட�ைத ேநா�கின. அ7த 

இடேமா அவ
 உ/கா�7த �வ04லாமேலேய ெவ1ைமயாக இ�7த,. சாமியா� த� 

வி��ப�தி�  எதிராகேவ எ=7,, ேகாயி2�  ெவளிேய வ7,, ச�1 நட7, அ7த� 

ெப+ இ��கிறாளா எ�ப,ேபா4 பா��தா�. அவைள� காணவி4ைல. மீ+9� 

ேகாவி2� 
 வ7, ச,ர� க4A4 உ/கா�7தா�. இ�ேபா, அவர, ெசா7த 

அ3பவேம அவாிட� ேபசிய,. 

------------ 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    

 

எ=�தறிவி4லாத ஒ� ஏைழ�  9�ப�தி4 தைல மகனாC� பிற�பேத பாவ�. அ7த� 

தைலமக�, அைர  ைறயாக� ப0�,வி/9, அ�றாட� அ9�ைப ம/9� எாிய 

ைவ� � மாத% ச�பள�தி4 இ��ப, ெகா0ய பாவ�. அவ� இ7த ல/சண�தி4 

ேந�ைமயாC இ�7தா4 ெதாைல7தா�. த4 பி
ைள, அ2வலக� தி4 ஒPெவா� 

நா�� த�க� த�கமாக ெவ/0ெய9�, வி�பதாக(�, அவ�  9�ப� ெசCத 

‘ந�றிைய’ மற7, த�கைள மற7, வி/டதாக(�  9�ப�தின� நிைன�பா�க
. 

அ�ப0�ப/ட நிைன�� அவ�க��  வரவி4ைலயானா2� அ�க� ப�க�தி4 

உ
ளவ�க
 ெசா4A� ெகா9�பா�க
. உ�திேயாக�தி�காக� ேபாட�ப9� 

ெவ
ைள% ச/ைட, உற(�கார�க��  அவனிட� ‘க1��� பண�’ இ��ப,ேபா4 

கா/9�. 
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இ�ப0�ப/ட ஏGைம@� அறியாைம@� இைண7த ஒ� பி�னணியி4 இ�ப�ைத7, 

ஆ+9க��  ��, எ�ப0ேயா கWட�ப/9 எ?.எ?.எ4.சி. ேதறி ெச�ைனயி4, 

அரசா�க அ2வலக�தி4 கிளா��காக% ேச�7தா�. அ7த% சமய�தி4 த7ைத க+ைண 

Eட, ந+9� சி+9மாக இ�7த த�பி த�ைககைள கவனி�க ேவ+0ய நிைல�  

ஆளா�க�ப/டா�. ேந�ைமைய வழிப/ட அவ��  அ2வலக�தி4 உபகார� 

இ4ைலெய�றா2�, உப�திரவ�க
 நிைறய கிைட�தன. இதனா4, கா4 

X�றா+9� கால�தி4 கிைட�த இர+9 உ�திேயாக உய�(க��, அவ�� , ஒ� 

எ�?0ரா இ�கிாிெம+ைட�தா� ெகா9�தேத தவிர, கணிசமான ச�பள 

மா�ற�ைத ஏ�ப9�தவி4ைல. இ�7தா2� ஊ� வாC� � பய7,�, உ+ைமயான 

பாச�தி� உ7,தலா2�, இர+9 த�ைககைள@� ச�தி�  மீறி ெசலவழி�, ந4ல 

இட�களி4 ேச��பி�தா�. த�பிக
 இ�வைர@�, ெச�ைன� � ெகா+9 வ7, 

ப0�க ைவ�தா�. ஒ�வ� எIஜினியாி� 0�ளமா. இ�ெனா�வ� அச4 

எIஜினிய�. (இ�ேபா,, 0�ளமா�கார�, எIஜினியைர விட ச�பள�தி2�, 

கி�பள�தி2�, அதிக உயர�தி4 ெகா0ைய� க/0யி��ப, ேவ1 விஷய�.) ப0�த 

மா�பி
ைள�  மைனவியாக� ேபா � ெப�மித�தி4 ராைமயா நீ/0ய கயி�1�  

பிற ெப+க
 மர��ப0 தாG�, �னாேலேய, தானாகேவ க=�ைத� தாG�தி� 

ெகா9�த அவ� மைனவி, ைம�,ன�மா�களி� ,ணிகைள� Dட, தாேன 

ஒ��தியாC ,ைவ�,� ேபாட ேவ+0ய நிைலைம ஏ�ப/டத�காக, 

தA4ெகாதி�தா
. இர+டாவதாக அ=தா
. E�றாவதாக ன�கினா
. 

இ1தியி4 இ,தா� வாG�ைக எ�1 �ாி7,ெகா+9 அைத ஏ�1� ெகா+டா
. 

ஒ� சி�ன V/04 இ�7த D/ட ெநாிசA2� அவ�� � ஒ�  ழ7ைத பிற7த,. 

அ7த� ைபய� எ?.எ?.எ4.சி. ப0�த ேபா,, அவ� ‘சி�த�பா�க
’ த�கைள �� 

மதி�காத உற(�கார�களிடேம ெப+ வா�கி மதி�பைட7தா�க
. அ+ண�, 

மகைன� ப0�க ைவ�க, த�களிட� பண� ேக/டா2� ேக/கலா� எ�பைத� 

�ாி7, ெகா+ட ‘0�ளமா’ த�பி ‘ந�ம... ராைஜ காேலஜு� ... அ3�பா+டா� 

அ+ணா... பாவ� எ�கள ப0�க ைவ�கேவ ெரா�ப� கWட�ப/0�க... இ�3� 

கWட�ப9ற,ல நியாயமி4ல... அதனால... அவைன... ஏதாவ, ேவைலயில 

ேச��,9�க...’ எ�ற ேபா,, ராைமயா ெபா1�,� ெகா+டா�. ஆனா4 

 �ேறவ4காாியாக� பணியா�றிய, அவ� மைனவி ‘ஒ�க V/9�  பி%ைச�  

வரமா/ேடா�பா. ஒ�க க+ �னாேலேய எ� மகைன� ப0�க வ%�� கா/9ேற� 

பா�... ெமாத4ல V/ைடவி/9 ெவளிேய1’ எ�றா
. 
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ராைமயா எ,(� ேபசவி4ைல. அ+ண� த/0� ேக/காத ெகா9ைமயி4, த�பி 

ெவளிேயறினா�. இ�ெனா� த�பி@� ெசௗகாிய�ைத �னி/9 அவ3ட� 

D/டணி அைம�,� ெகா+டா�. இைதவிட� ெகா9ைம எ�னெவ�றா4 

‘ஒ�ைனயாடா இ7த� பய இ�ப0� ேக/டா�’ எ�1 ேக/க ேவ+0ய 

ராைமயாவி� அ�மாேவ, த� E�த மகனிட� வ7, ‘ஒ� ெப+டா/0ய ேபசவ%�... 

எ� மகைன விர/0/ேட. இ�ேபாவாவ, ஒ� மன�  ளி�7,தா?’ எ�1 

ேக/9வி/9� ேபாCவி/டா
 இைளய மக� ஒ�வ� V/9� . பாவ�... சி�ன 

ம�மக
 ைக� ழ7ைத�காாி... ஒ�தாைச ெசCய ஓ0வி/டா
. 

 

ராைமயா(�  அ�மா ெசா�ன,ேபா4 உ
ள�  ளிரவி4ைல. அத�  அதிகமாகேவ 

உைற�த,. மகைன க4Tாியி4 ேச�7தா�. அவ� பி.Z.சி.யி4 த4 வ �பி4 

ேதறினா2� எIஜினியாி� க4Tாிைய எ/ட 0யா, எ�ப, எ4ேலா�� � 

ெதாி7,வி/ட,. (அ/மிஷ3�  ப�தாயிர� ேவ+9ேம!) அ7த� ைபய3� அ�மா 

ேபா/ட சபத�ைத ெபாCயா�க வி��பாதவ� ேபா4 ந+ப�க�ட� ேபான ஒ� 

உ4லாச� பயண�தி� ேபா,, விப�தி4 உயிாிழ7தா�. அவ� அ�மா, ‘இைதயாவ, 

எ� இWட�ப0 நட�க வி9�க’ எ�1 ெசா4வ,ேபா4 மக� இற7த நா�  

நா/களி4 கணவ� எ�ேகேயா ேபாயி�7த ேபா,, அவ
 எ+ெணைய ஊ�றி 

த�ைனேய ெகா��தி� ெகா+டா
. அவைள� ேபா4 உண�(க�� சா�பலாக, 

தனி�, விட�ப/ட ராைமயாைவ த�பிக
 மீ+9� ெமாC�தா�க
. அ+ணைன� 

தனியாC தவி�க விடலாமா... அவ� இ�Hர�?, ஜி.பி.எஃ�., கிராஜுவி/0 

பண�ைத ைவ�,� ெகா+9 தனியாக ெசலவழி�, அவ?ைத�பட ைவ�கலாமா... 

இதி4 அவ3�  ஒ�தாைச ப+ணா+டாமா... 

 

ராைமயா ஒ�தாைச�  இட� ைவ�கவி4ைல. 

 

ஒ� மாத� வி9ைற ேபா/9வி/9 எ�ெக4லாேமா ��றிவி/9, இ7த� ப�கமாக 

வ7தா�. இ7த� ேகாவிA4 ைசவ�பழ� ேபா4 ேதா�றிய சாமியாாிட� அ=, 

தீ��தா�. அ7த� ெபாியவ� ‘ஈ?வர�கி/ட வ7,/ேட... இனிேம4 எ4லாவ�ைற@� 

அவ� பா��,� வா�’ எ�1 ெசா4A அவ��  விBதி Bசினா�. ராைமயா(�  

ேவைல� � ேபாக ேவ+9� எ�ற எ+ண� வரவி4ைல. இ�ேபா, அ7த ேவைல 

எ�ப0 இ��ேகா... யா� பா��கிறா�கேளா... 
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சாமியா�டேனேய த�கிய ராைமயா, அவ��  Bைஜயி� ேபா, உதவினா�. 

கா4கைள� பி0�,வி/டா�. அவ� ெசா42� த�,வ�கைளெய4லா� த�ைன 

மற7, ேக/9� ெகா+டா�. Bைஜயி� ேபா, இைத எ9 எ�1 ெசா4வத�  

�னாேலேய, Bைஜ� ெபா�/கைள�  றி�பறி7, எ9�,� ெகா9� � 

ராைமயாைவ சாமியா�� � பி0�,� ேபாCவி/ட,. அேதா9 சா�திாிகா 

ல/சண�ப0, ஆ�மீக�தி�காக அைம7தவ� ேபால(� சிWய� ேதா�றினா�. ஒ� 

நா
 - ந4லேதா� ெபௗ�ணமி தின�தி4, சாமியா� ராைமயாைவ இ7த அ�விநீ� 

வி=� தடாக�தி4 இ9�பள( த+ணீாி4 நி1�தினா�. ஏேதா சில ம7திர�கைள% 

ெசா4ல% ெசா�னா�. பிற  தா� உ9�திய காவி ேவ/0ைய நீ/0, அவைர அணிய% 

ெசா�னா�. அத� பி� த� க=�தி4 கிட7த ஒ� ��ரா/ச மாைலைய� 

ேபா/9வி/டா�. பி�ன� ெந�றி நிைறய அவ��  விBதி Bசி, ‘சிவா அ��பண�... 

சிவா அ��பண�’ எ�1 ெசா�னேபா, உண�%சி� ேபாிய�க�தி4 உ7த�ப/ட 

ராைமயா, நீெர�1� பா��காம4, ‘ �நாதா... எ� அ�ைமேய... அ�பேன’ எ�1 

த=த=�த�  ரA4 ெசா4A� ெகா+ேட நீ�� 
 ெந�Iசா+கிைடயாக வி=7,, 

 �நாதனி� பாத�கைள� ப�றி� ெகா+டா�. 

 

அவைர� J�கி� பி0�, நி1�திவி/9, சாமியா� “மகேன... ம7திர� த7திர� ய7திர� 

எ�1 எ,(� ேவ+டா�. இ�ேபா, நா� ெசா�னைவெய4லா�, உ� மனைத 

வழி�ப9�,� பயி�சி% ெசா�க
தா�. ேதச�ெகா0ைய நா� வண� வதா4, ேதச�, 

அ7த சி�ன� ெகா0� 
 அட�கிவி/டதாக எ�ப0 நிைன�க மா/ேடாேமா, அ�ப0 

ஈ?வர� இ7த ம7திர�,
 அட�கிவி/டதாக நிைன�கலாகா,. அவ� 

அைன�ைத@� கட7தவ�. அவைன உணர, ‘Eட’ ப�தி�  இைணயான, எ,(� 

இ4ைல. எ7த% சி�,� இ4ைல. ேயாக� இ4ைல. என�  வழி கா/9� ஈ?வர�, 

உன� � கா/9வா�. நா� கா�தி�7த, V+ ேபாகவி4ைல” எ�1 ெசா4Aவி/9 

அவைர ஆலய�,
 அைழ�,% ெச�றா�. 

 

ராைமயா சி/ைச ெப�ற ஆ1 மாத�தி� 
 ெபாிய சாமியா� இற7,வி/டா�. Jர�, 

கிராம ம�க
, அவைர விமாிைசயாக அட�க� ெசCத,ட�, சி�ன% சாமியாைர@� 

மாியாைத@ட� பா��தா�க
. இவ��  �நாதாி� ஒ� ேஜா0 காவி ஆைடைய 

 0ைச� 
ேளேய ைவ�, Bஜி�, அவர, நிைனைவ� ேபா�கி� ெகா+ேட,  
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ஈ?வர ேசைவயி4 ஈ9ப/9 வ�கிறா�. 

 

ஆனா4 இ�ைற�  அ7த� ெதா=ேநாயாளி@�, அத� � பிற  வ7த அ7த ந9�தர 

வய, மா,�, அவ� உ
ள�ைத நிைல ைலய ைவ�,வி/டன�. ேபாதா� ைற�  

நா�  மாத�தி�  �� அ7த இட�தி�  ‘பி�னி� �காக’ வ7த ஒ� D/ட�, 

இ�ேபா, அ9�க9�காக பல D/ட�கைள அைழ�, வ�கிற,. த+ணீாி4  ளி�க 

‘த+ணி’ேயா9 வ�பவ�க�� உ+9. அ�,ட� அ�கி4 ஓ9� கா/டா�ைற மட�கி, 

அைண க/9வத�காக, அரசி� ஆய�த ேவைலக
 நைடெப�1 வ�கி�றன. 

எIஜினிய�க
, ெதாழிலாள�க
 ‘ெட+/’ ேபா/9�ெகா+9 இ��கிறா�க
. 

கா+/ரா�ட�களிட� ேவைல பா�� � ெதாழிலாள�க
, மைல%சாி(களி4 

 0ைசக
 ேபா/9� ெகா+9 ட�கி� கிட�கிறா�க
. எ4ேலா�� இ7த 

அ�வியி4  ளி�க வ7,வி9வா�க
. இவ�கைள� பா��த,�, ெசா7த 

அ3பவ�தா4, மனித சEக� மீேத ெவ1���ற சாமியா�, ஜன�திரைள� பா��த,� 

 0ைச� � ேபாCவி9வா�. 

 

ெசா7த அ3பவ�ைத� தி�1ெகா+ேடா அ4ல, தி�ன�ப/ேடா தவி�த சாமியா�, 

அ�ெகா�1� இ�ெகா�1மாC வ7த மனித�க
. இ�ேபா, அ�விைய ேநா�கி� 

D/டமாC ேபானேபா,, ேகாவிைல வி/9�  0ைச� � ேபானா�. ஆனா4 

ெநIசி4 பதி7, அ7த� ெதா= ேநாயாளி@�, ந9�தர வய, மா,� ேபாக ம1�தன�. 

எ7த ?ேலாக�ைத நிைன�தா2�, இ7த மனித ?ேலாக�க
 அைத வி=�கி� 

ெகா+9 நி�றன. 

------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    

 

ஒ� வார� ேபான இட� ெதாியவி4ைல. 

 

சாமியா� க9ைமயான ேயாக� பயி�சிகளா4, மனித ?ேலாக�களி4 இ�7,வி/9, 

மேஹ?வர ?ேலாக�தி�  வ7,வி/டா�. 

 

இனிேம4 எ, வ7தா2�, அ, மனெம�ற மைலயி4 ேமாதி ��  Xறா � எ�1  

E�கி� Oனிைய� பா��,� பா��, ஓரள( ெப�மித�ப/ட சாமியா�� ,  
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இ�ெனா� நிகG%சி, ேவெறா� மன� Bத�ைத� கிள�பிய,. 

 

மாைல ெவயி4, ம�கிய இ�/டாக மாறி�ெகா+0�7த ேவைள, சாமியா� Bைஜைய 

0�,வி/9,  0ைச� � �ற�ப/9� ெகா+0�7தா�. அ�வியி4  ளி�த 

ேகால�ேதா9, ஒ� வாAப3�, இள� ெப+L�, ேகாவி2�  ெவளிேய ச�1 

ெதாைலவி4 நி�1, A�க�ைதயா, சாமியாைரயா எ�1 க+9பி0�க 0யாத 

அளவி� , கர�D�பி, உட4 வைள7, நி�றன�. அ7த� ெப+L� அவ3� நி�ற 

ேதாரைண, ச�ேவ?வர� - ச�ேவ?வாிேபா4, சாமியா�� � ேதா�றிய,. 

உரேமறிய உடA4, Bேவறிய ேமனி ஒ/ட நி�ற அ7த ேஜா0, அவைர� பா��, 

ேலசாக விலகிய,. சாமியா�, அ7த வாAபைன உ�1 ேநா�கினா�. இற7, ேபான 

மகனி� சாய4. ஏேதா ஒ�1 அவ�, ெநI� திர+9,  ர4வைளைய� பி0�த,. 

கிழி7த ேவ/0யி� க�Fரமான தா��பாC%சேலா9 நி�றவ3� , மானசீகமாக, 

ேப�/ - ச/ைட ேபா/9, ைகயி4 ஒ� க0கார� க/0, அழ  பா��தா�. அவ� 

தா�... அவேன தா�... 

 

ேலாகா@க�தி4 த9மாறி விழ�ேபாC, எைதேயா, தா�கி� பி0�தவ� ேபா4, 

சாமியா�, E�கி� Oனிைய, க+களா4 ேநா�கினா�. பிற , ��வ ம�தியி4, க+ 

ேநா�ைக� பாC%சினா�. ஆனா2�, அவரா4, த�ைன� க/9�ப9�த 0யவி4ைல. 

அவனிட� ேபச ேவ+9� ேபா4 இ�7த,. 

 

“உ� ேபெர�ன�பா?” 

 

அ7த% சாமியாைர அ0�க0 பா��தி�� � அ7த வாAப� - ேபசியறியாத - 

ேப%சறியாத த�ைன@�, சாமியாைர@� மாறி மாறி� பா��தா�. அவனா2� ஏேதா 

ேபச 0யவி4ைல. அ7த� ெப+, அவ� விலாவி4 இ0�, அவைன பதிலளி�க% 

ெசா4வ,ேபா4 ேதா�றிய,. அவ3� சாமியாைர, சிர�ைதேயா9 பா��தப0 

ெசா�னா�. 

 

“ேவ4சாமி�க...” 
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“எ�ன ேவைல பா��கிற�பா?” 

 

“இ7த அைண�க/9ல... ஒ� கா+0ரா�ட�கி/ட ெகா�,ேவல பா��ேக�க.” 

 

“ச�பளெம4லா� எ�ப0�க...” 

 

இ�ேபா, ேவ4சாமி, ச�ேகாஜமி4லாம4 பதிலளி�தா�. 

 

“கா+0ரா�ட� ெகா9�கிற ச�பள�ைத@�, அவ� எ�கள மாதிாி ஆ/கள ப9�,ற 

பா/ைட@� நிைன%சா4, ேகாவி2�  வர� ேதாணா,�க... ேகாவி2�3 ஒ+L 

இ�� மா�3 நிைன�க(� ேதாL�க...” 

 

ேவ1 யாராவ, அ�ப0� ேபசியி�7தா4, சாமியா� பதி4 ேபசாம4 ேபாயி��பா�. 

ஏேதா அவ� ேப%� அவைர�  �தவி4ைல. ச7த� வா��ைதகளி2�, சா7த� 

க�தி2� நடனமாட சிாி�தப0 ஏேதா ேபச� ேபானேபா,, அவ�, அவ
 விலா இ0 

தாளாம4, ம�னி��� ேகா�� ேதாரைணயி4 ேபசினா�. 

 

“த�பா� ேபசியி�7தா4, ம�னி%சி9�க சாமி!” 

 

சாமியா� அவைனேய உ�1� பா��தா�. ‘த�பாC ேபசியி�7தா4’ எ�கிறாேன தவிர, 

ேபசிய, த�ெப�1 நிைன�கவி4ைல. ெக/0�கார� ைபய�... எ� மக3� 

இ�ப0�தா�. 

 

சாமியா� ச7த� வா��ைதகளிலாட, சா7த� க�திலாட சிாி�தப0 ேபசினா�. 

 

“காC ெவளி�பட� ,வ�கிய,� B(தி�வ,ேபா4, ஒ�வ3�  ஞான� 

தி��ேபா,, ேகாவி4 உதி��. நீ... எைத@� த�பா(� ேபசல - �திதாக(� ேபசல... 

இ�3� ெசா4ல�ேபானா4, ே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 A�கமாக(� அ3மானி�க�ப9� 

கால� வர ேவ+9�!” 

 

த�பா/9� � ேபசி� ெகா+ேட ேபான சாமியா�, தா� ேப�வ, அவ3� � 

�ாியா, எ�பைத� �ாி7, ெகா+டவ� ேபா4 ச/ெட�1 ேப%ைச நி1�தினா�. 

அ7த� ெப+, ஏேதா ஒ�றி4 இ�7, வி9பட மனமி4லாம4 வி9ப/டவ
 

ேபால(�, அ7த வாAப�, சாமியாாிடமி�7, வி9தைல ெப�றவ� ேபால(� த�த� 

தைலகைள, ஒ� ��1% ��றி� ெகா+டா�க
. 

 

“சாி... ெர+9ேப�� ேகாவி2� 
ள வா�க... விBதி வா�கி�கலாமா?” அவ
 

�ேன1வ, ேபால(� அவ� பி�ேன1வ, ேபால(� ேதா�றிய,. சாமியா�, 

சிாி�தப0 அைழ�தா�. 

 

“��மா வா�பா... இ, அைண�க/9ம4ல... இ7த A�கநாத� கா+0ரா�ட�� 

இ4ல... ெவ1�ைப எ4லா� ெவளிேய வி/9வி/9 வா�ேகா.” 

 

ேலசாக� தய�கியவனி� ைகைய, வ2�க/டாயமாக� பி0�, இ=�,�ெகா+9, 

அ7த� ெப+ ேகாவி2� 
 வ7தா
. அைத� பா��, சாமியா��  

ேவ0�ைகயாக(� இ�7த,. இ7த நா/04, ப�தி ெப+களா4தா� 

கா�க�ப9கிற,... இவ3� ெகாIச நாளி4, ‘எ� ச�சார�,�காக... ேகாவி2� � 

ேபாேனனா� �, எ�1 ேபச� ,வ�கலா�. 

 

வ�ேவா�, ேபாேவாைர, த/04 இ�7, விBதிைய எ9�,� ெகா
ள% ெசா42� 

சாமியா� அவ�க
 இ�வ�� �, ைகநிைறய விBதி எ9�,, ெந�றி நிைறய� 

Bசினா�. அ�ப0� B��ேபா,, ‘சிவ சிவா’ எ�]� ெசா4A� ெகா+டா�. 

 

சாமியா� ெகா9�த ச2ைகயி4 ைதாிய� ெப�றவ
 ேபா4, அவ
, அவைர நிமி�7, 

பா��தா
. பிற , த�ைனயறியாமேல, அவ� காA4 வி=7தா
. மனித� ம�றவ� 

காA4 வி=7, வி=7ேத காலா4 ந��க� ப/டா� அ4ல, காைல வாாினா� 

எ�பைத ெத
ள� �ாி7தவ� ேபா4 தய�கியப0ேய, கீேழ  னி7தவைள� பா��த 
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ேவ4சாமி@�, அவ
, த� காA4 கி
ளியதாேலா, அ4ல, சாமியாாி� 

அ�/பா�ைவ ெகா9�த ெச4ல� கி
ளAேலா, த�ைனயறியாமேல சாமியா� காA4 

வி=7தா�. 

 

சாமியா�, இ�வைர@� J�கி� பி0�, நிமி��திய ேபா,, அ7த� ெப+ைண� 

பா��தா�. அவ
 க=�தி4 எ,(� இ4ைல. ச7ேதக�,ட3�, ச�ேகாஜ�,ட3� 

ேக/டா�. 

 

“ ழ7ைத... ஒன� ... எ�ன ேவL�பா?” 

 

ேவ4சாமி நாணி�ப/டப0ேய பதிலளி�தா�. 

 

“நா� க/0�க�ேபாற ெபா+L�க.” 

 

“ேபW! ெசா7தமா?” 

 

“ெசா7தம4ல ப7த�தா� சாமி... எ�க�� � ெதாியாதா, ெசா7த�,� � ப7தேமா 

ப7த�,�  ெசா7தேமா ேதைவயி4A�க. இ�3� ேக/டா4... அவ
 எ7த 

ஜாதி�3 என�ேகா நா� எ7த ஜாதி�3 அவ��ேகா ெதாியா,. நா� ெசா4ற, 

சாமி�  விரசமா� ப/டா4 ம�னி%சிடL�.” 

 

சாமியா�, விரசமி4லாம4 சிாி�தப0ேய ேபசினா�. 

 

“மனித3� ... ஜாதி Dடா, எ�கிற ஜாதிைய% ேச�7தவ� நா�... நீ, சாமியா�னா, 

ைவதிக�3 த�பா நிைன�ேக. அ�ப0 நீ நிைன�கிற,ல@� த�பி4ல. 

பிராமண�க��, ைசவ ேவளாள�க�� கைடபி0�கிற அ3Wடான�கைள@�, 

ேகாவி4 வழிபா9கைள@� ைவ�, நீ மத�ைத எைடேபா9ற... ஒ+L ம/9� 

ெதாிI��ேகா... ஒ� மதவாதிைய ைவ�, மத�ைத எைட ேபாட�Dடா,. ஒ� 

மத�ைத ைவ�, மேக?வரைன எைட ேபாட�Dடா,. ச�ேவ?வர3�  ஜாதி 

கிைடயா,. அவ� பி
ைளக��  ம/9� எ�ப0 ஜாதி வ��?” 
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ேவ4சாமி, அவைர� தி9�கி/9� பா��தா�. ழ�காலள( ேவ/0@ட�, 

ைவர�ப/ட எ2���D9 ேபா4 ேதா�றிய அ7த சாமியாாி� எளிைமயி� 

ெபா�ைள� �ாி7,ெகா+டவ� ேபா4, உடைல  னி7,, அவைர உ�1 

ேநா�கினா�. இத� 
 அ7த� ெப+ சாமியாாி� அ�பினா4 

அ�னிேயா�னிய�ப/டவ
 ேபா4, சரளமாக(�, சகஜமாக(� ேபசினா
. 

 

“மகா� தாிசன� பாப விேமாசன�3� ெபாியவ�க ெசா42வா�க சாமி. நீ�க... 

விBதி ெகா9�த பிறகாவ, இ,�  ந4ல ��தி வ��3 நிைன�ேக� சாமி.” 

 

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

 

“அவைன� பா��தா4 ந4லவ�மாதிாி ேதாL,... அ�ப0 எ�ன�மா அடாவ0 

ப+Lறா�?” 

 

“பி�ன எ�ன சாமி... வ7த இட�,ல... நாம உ+9... ந�ம பிைழ�� உ+9�3 

இ��காம4 கா+0ரா�ட��கி/ட இ��கிற ேவைலயா/கைள ேச��, Zனிய� 

ைவ�க� ேபாேற�3 ெசா42,. ேந�,Dட இ,� � ஒ� H�ப�ைவச�� � 

அ0த0 வராத  ைற. இ7த கா+0ரா�ட��க ெபா4லாத பாவி�க சாமி! ச��கா� 

எIஜினிய��கேள... இவ�ககி/ட சலா� ேபா9றா�க. அவ�ககி/ட ‘இ,’ ேமாத 

0@மா? ஏ�கனேவ இதமாதிாி  தி%ச இர+9 ELேபைர... லாாியால அ0%சி, 

ேபாற இட� ெதாியாம ேபா�கி/டதா ஜாைடமாைடயா ேப�றா�க. இ,�  ஒ+L 

ஆ%�,�னா... எ� நிலம எ�னாகிற, சாமி? சாி எ�னவி9�க. ஒ+ேண ஒ+L 

க+ேண க+L�3 இத� ெப�,/9... க+L ெதாியாம இ�ேதாட ஆ�தா 

கிட�கிறா
. அ7த�மா நிைலைம எ�னாகிற,. நீ�களாவ, ��தி ெசா42�க சாமி.” 

 

வாைல% சிாி�ேபா9, வா��ெத9�த உட�ேபா9 அ7த� ெப+, இ�ேபா,  2�கி� 

 2�கி அ=தா
. சகல� ,ற7த சாமியா�, ,0�,� ேபானவ� ேபா4 ‘எ�ன�மா 

 ழ7ேத...’ எ�1 ெசா4Aயப0ேய, A�க�ைத� பா��தா�. ேவ4சாமி, அவ
 

அ=வதா4 ெவ +டவ� ேபா4, சாமியாைர� பாதி@� அவைள மீதி@� 

ேநா�கியப0 உண�%சி� பிழ�பாC ேபசினா�. 
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“நீ�க�� உலக நட��ல இ�7, வி9ப/9� தா� சாமியாராC ஆகியி��F�க. 

ஒ�க�� � ெதாியாத, இ4ல சாமி... நா� ெசா4றைத� ேக�கL�. அ��ற� நீ�க 

எ�ன ெசா�னா2� நா� க/9�படேற�.” 

 

அவ� ெதாட�7தா�. 

 

“நாெம4லா� ச�ேவ?வர� பி
ைள�க எ�கிற, நிஜ�னா4, இPவள( 

ேபாA�தன�க
 எ,�காக இ��கL�? அ,(� ேபாA�தன�க
 ேப�றவ�கேளா 

�+ணியவா�க
 மாதிாி ேப�ற,... ெவ7த �+Lல ேவ4 பாC%�ற, மாதிாி 

ஆயி9,. ஈ?வர� ஒ�வ� இ�7தா4, அவ� இ7த நிைலைமகைள அ3மதி�தா4, 

அவ� ேதைவேய இ4ைலேயா�3Dட எ+ண� ேதாL, சாமி.” 

 

“இ�ேபா... எ�ைன மாதிாி ஏைழயானவ�க
 நிைலைய எ9�,� �க. இ7த 

அைண�க/9மான ேவல ேகா0�கண�கான பண�,ல, பல கா+0ரா�ட��கி/ட 

பிாி%� ெகா9�தி�� . நா� ‘ேம�ஷ�’ கா+0ரா�ட�கி/ட இ��ேக�. ஏ= 

வ�ஷமா தின�DA... ேகஷுவ4ேலப�. ெடCA எ/9"பாC ச�பள�. ^( 

கிைடயா, ம��,வ வசதி கிைடயா,. பி.டபி
@.0. ெதாழிலாளி�க��காவ, 

 வா�/ட? இ�� . Zனிய3� இ�� . நா�க இ��க, ேச�� சகதி@� நிைறIச 

 0ைச. ெகா��ெதா4ல தா�க 0யல. ஒ� க�பளி கிைடயா,, க/02 கிைடயா,. 

எ/9மணி ேநர ேவைல�3 ேப�. பனிெர+9 மணி ேநர ேவல. எ�க��  

ேவ/0ேய ேபா�ைவ. ெகா�ேவ ேதாழ�. ேநாேய உட�பிற��. பல� காசேநாCல 

கிட�கா�க. பல� ெச�ேத ேபாயி/டா�க. எ�க பி
ைள�க�� ப0�க ேவ+டாமா? 

ப
ளி�Dட�,ல, ேக�வ4 ெதாழிலாளி பி
ைள�க�ட� ேக�வலா Dட ேபாக 

0யா,. எ�க��  எ/9 "பாC DA, கா+0ரா�ட��  எ/9 ல/ச� "பாC 

லாப�. நா�க லாப�,ல ப�  ேக/கல... உைழ���  ஏ�த DA Dட ேக/கல. 

உயி� உட��ல இ��க�D0ய அள(�  வசதி ேக/ேடா�. இ,�காக சிதறி� 

கிட�கிற ேக�வ4 ெதாழிலாளிகைள Zனிய� ேச��க நிைன%ேச�. இ, த�பா சாமி? 

இ7த நிைலைம இ�க ம/9மி4ல சாமி... நா9 =,� இ�� . EL வ�ஷ�,�  

�னா0 ெம/ரா?ல ஒ� க�ெபனில ெம�கானி�காC இ�7ேத�. ச��கா� வ+0 

எ7த ேரா/லயாவ, ாி�ேப�ல நி� �. நா� ேபாC ாி�ேப� பா��,/9 வ�ேவ�. 

என�  ஏ= "பாC DA - க�ெபனியி4 ேபா9ற X1 "பாC� . பா�தி�களா சாமி! 

இ, ஈ?வர3�  அ9� மா சாமி! அ7த Fைட ேவ+டா�3 இ�ேக வ7தா4... 
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இ,(� ெபாிய FைடயாC இ�� . க�ெபனி ‘ம?ட� ேரா4’ல எ� ேப� இ�� . 

பதினI� "பாC ெகா9�ததா@�, ^( எ9�ததா@� எ=,றா�க. எ�க�� � 

ச/ட� இ��காதா? எ�ேக இ�� �3 தா� ெதாியல? ேலப� அதிகாாி�ககி/ட 

ேக/டா4 சிாி�கா�க. ��மா ெசா4ல�படா,... ந4லாேவ சிாி�கா�க.” 

 

இ�ேபா, அ7த� ெப+ேண இைடமறி�தா
. 

 

“ெசா�மா ேபசாதCயா... நீ�களா ெசா42�க சாமி! அPவள( ெபாிய ம3ஷ� 

கா+0ரா�டேர, இ7த ,ைரகி/ட வ7,, ‘நீ எ, ேக/டா2� தாேர�. ைகைய நீ/9, 

வாைய E9’�3 ெசா4A/டா�. இ, ேக/கமா/ட� ... �ேனறL�3 ��தி 

இ�7தா4, இ, அ,�  ச�மதி%சி��கLமா இ4Aயா.. ெசா42�க சாமி?” 

 

சாமியா� ெசா42� �ேப ேவ4சாமி ேம�ெகா+9 ேபசினா�. 

 

“பா��தீ�களா சாமி, இ7த� ெப+ேணாட ��தி ேபாற இட�ைத?” 

 

“ஒன�  ஒ+L�னா ேபாCயா... இனிேம4 எ�கி/ட வர�படா,.. நீயா%�, 

ஒ�ேனாட Zனியனா%�.” 

 

“பா�தீ�களா சாமி... இவேளாட கைடசி ஆ@த�ைத? ஒ� ல/சிய�ைத� 

பி0�கவ3�  ெசா7த லாப நWட� ஒ� ெபா�/ட4ல�3 ெதாியமா/ட� . 

தி�நா(�கரசைர, ப4லவ ம�ன� கட2ல J�கி� ேபா9�ேபா, அவ� வி/9� 

ெகா9�தாரா! உயிைர ெவ4ல�க/0�3 நிைன%சாரா? ‘நாமா�� � 

 0ய4ேலா’�3 ெசா�னாரா, இ4ைலயா? ெசா42�க சாமி! ஏ� சாமி அ�ப0� 

பா�கீ�க? எ�க�பா பஜைன பா9னவ�. நா�Dட� பா9னவ�... ஒ�க ‘உலக�,ல’ 

என� � ெகாIச� பாி%சய� உ+9!” 

 

அ7த� ெப+ இைடமறி�தா
. 

 

“இ, உ��படாத ேக? சாமி... இ, கைதேய என�  ேவ+டா� - நா� வாேர�  
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சாமி.” 

 

ேவ4சாமி, ேபாக� ேபானவளி� ைகைய� ப�றி, த� ப�கமாக இ=�தா�. பிற , 

சாமியாைர� பா��,வி/9, சிறி, ெவ/க�ப/டவ� ேபால தைல  னி7தா�. 

 

சாமியா� “பரவாயி4ல�பா... நா3� ஒ� கால�,ல  9�ப?த� தா�...” எ�1 

சிாி�,� ெகா+ேட ெசா�ன ேபா, அ7த� ெப+ சிாி�க 0யாம2�, அழ 

0யாம2�, சிாி�தா
. அ=ைக வ7,வி9� எ�1 அIசியவ
 ேபால, அ=தா4 

சிாி�� வ7,வி9� எ�1 நாணியவ
 ேபால தவி�தா
. ேவ4சாமி இ�ேபா, நளின� 

 ரA4 ைறயி/டா�. 

 

“இ7தா பா� வ
ளி... ந�ம விவகார� இ�பேவ தீரL�... சாமி ெசா4றத 

இர+9ேப�� ேக/கL�. சாமிேய ெசா4ல/9�. சாமி! நா� ெசா4றைத% 

ெசா4A/ேட�. நீ�க நா�க வசி�கிற இட�ைத@�, நா�க ப9ற பா/ைட@� ேந�ல 

பா��தா4 தவிர... அ7த எ�ைன மாதிாி ஆ/களால ெசா42ல விவாி�க 

0யா,�னா2� கா4வாசி விள�கி/ேட�. இ�ேபா நீ�க எ�ன ெசா�னா2� 

அ,� � க/9�ப9ேற�, ஒ�க க�,ல இ��கிற ைவரா�கிய�ைத பா��த பிற , 

நீ�க எ, ெசா�னா2� அ, நியாயமாC இ�� �. ஏ�னா, எ�க�பா(� � இ, 

இ�7த,. அவ� ெச�,/டா�. அவ� கைடபி0%ச நியாய�, அ, ப�திவைகேயாட 

ேச�7த,�னா2�, அ, எ�கி/ட, பா/டாளி நியாயமாC மாறி வ7தி�� . 

ெசா42�க சாமி... நா� சிதறி� கிட�கிற ஆ/கைள ஒ+L திர/0 Zனிய� 

அைம�க/9மா? இ4ல இேதா இ��கிற A�கநாத� பா��,�கி9வா�3 நிைன%� 

��மா இ��க/9மா? ெசா42�க சாமி! ஒ�ககி/ட சாமியா��கிற ைறயில 

ேக/கல... எ�ேனாட அ�பா ?தான�,ல வ%� ேக�கேற�. நா� யாைர@� விட 

எ� அ�பாைவ அதிகமாக மதி�கிறவ�... ெசா42�க சாமி - நீ�க எ�ன 

ெசா�னா2� க/9� படேற�.” 

 

சாமியா� பரபர�தா�. ‘மகேன மகேன’ எ�1 Dவிய மனைத வாயர�களி4 

ஆடவிடாம4 த9�தா�. வ
ளிைய� பா��தா�. அவ
 நாண% சிாி�ேபா9 அவைர 

ந�பி�ைகேயா9 பா��தா
. A�க�ைத� பா��தா�. அத� விBதி�ப/ைட, 

A�கநாதாி� வாCேபால ேமானமாC சிாி�த,. �வாமி விேவகான7த� மாதிாி, 
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மா�ேபா9 ேச��,, கர�கைள ம0�, ைவ�,� ெகா+9 சாமியா� அ=�தமாக� 

ேபசினா�. 

 

“நா� ஒ� வைகயில சாமியா� எ�றா4 நீ இ�ெனா� வைகயில சாமியா�... எ�ைன 

விட ஒச�தியான சாமியா�. �யநல�தில இ�7, =,� வி9ப/9, ஊ��காக 

உைழ�கிறவ� தா� உச�தியான சாமியா�. ஆ+டவ� ஒPெவா�வ�� � ஒ� வழி 

அைம%�� ெகா9�கிறா�. அ7த வழி�  நா�  1�ேக நி�றா4 அ, ஆ+டவ 

விேராத�! ஒ�ேனாட ேசைவைய ெம%�ேற�... நீ ெவ�றி ெபற எ� ஆசி! 

ேபCமனதி� ஆைசகைள அ1�கிறவ� தனி�ப/ட சாமியா�. ஏைழகளி� 

ஆைசகைள நிைறேவ�1கிறவ� சEக% சாமியா�. சEக� தனி�ப/ட மனிதைன விட 

உய�7த,. ெவ�றிேவ4! Vரேவ4!  மேரச3� ஒ� வைகயி4 சமேரச� தா�. அவ� 

ஒன�  அ�
பாA�பா�.” 

 

ேவ4சாமி சாமியா� காA4 வி=7, வண�கினா�. ெந9மர�ேபா4 பிரமி�, நி�ற 

வ
ளியி� காைல� கி
ளினா�. அவ��, சாமியா� காைல� ெதா/டா
. 

 

இ�வ�� ேகாவிைலவி/9, மைல%சாி( வழியாக கீேழ இற�கி� 

ெகா+0�7தா�க
. ேவ4சாமி, சிL�கியப0ேய பி� த�கி நட7த வ
ளிைய 

இ9�ேபா9 ேச��, அைண�,, அவ
 தைலயி4 ெச4லமாக�  /0� ெகா+9 

ேபாவைத� பா��த சாமியா� ெம4ல% சிாி�,� ெகா+டா�. பிற  A�க�ைத� 

தி��பி� பா��தா�. அ�ப0ேய உ/கா�7தா�. அவ� மனதில எ�தைனேயா 

எ+ண�க
... இற7,ேபான மக�... இற�காம4 இற7,ெகா+9 இ�� � இ7த� 

ெதாழிலாளிக
. இ�ேக ெகா/9� மைழயி2� க42ைட� � ெதாழிலாளிகைள@�, 

 ளிாி4 ஆ0�ெகா+ேட ேவைல பா�� � சி�தா4 ெப+கைள@� பா��க 

ேவ+9� ேபாA�7த,. 

 

ெம4ல நட7தா�. 

 

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

அைண�க/9�  ேமேல இ�7த மைல� ப தியி4 க��வ�களிலான V9க��, 

ெட+9க��, கத(க
 வழியாக� ெதாி7த க/04 Fேரா�கைள@�, 

0ரா�சி?ட�கைள@� பா��த சாமியா� க+க
, ம�ெறா� ப�க� மைல% சாிவி4, 
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ெத�ன� கீ�1�களா4 ேவய�ப/ட  0ைசகைள� பா��தா�. மி�க�க
 தீ+ட� 

D0ய - ஆ�1 ெவ
ள� உய�7தா4 அ0�,� ேபாக�D0ய - அபாய� ப தி. அபய� 

அளி�க ஆளி4லா நிைலைம. V9 எ�ற ெபயாி4 பைன ம/ைடகேள J+களாக(�, 

ேகாணிேய வாச4 கத(களாக(� ெகா+ட ெகா� ‘வாச’ ?தல�க
. அ�ேக ேநாயி4 

வி=7த மனித�க
...  %சி� கா4,  %சி�ைக ெப+க
... மைழ� JறA4 அைண7த 

அ9�ைப� ப�ற ைவ�க 0யாம4 தவி� � பாமர ஜாதிக
. இவ�க��  ேவைல 

ம/9� ‘ேக�வ4’ அ4ல... வாG�ைகேய ‘ேக�வ4’தா�. 

 

‘ஈ?வரா... ஈ?வரா... பி
ைளகைள� பா��தாயா... பா��தாயா’ எ�1 

தன� 
ேளேய ம7திர�ேபா4 ஜபி�தப0 சாமியா� தி��பி நட7தா�. 

----------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

ஒ� மாத� ஓ0யி�� �. 

 

ேவ4சாமி@�, அவ3ட� பி�னி� பிைண7த பா/டாளி வாG�ைக ைற@�, 

சாமியா� மனதி4 இ�7, ெம4ல ெம4ல மைற7, ெகா+0�7த,. எ�ேபாவாவ, 

அைண�க/9� ப தியி4, வாGக ஒழிக ேகாஷ�க
 ேக/ �. ஓாி� தடைவ ேபா^? 

ஜீ��க
 ேபாவைத@� பா��தி��கிறா�. எ�னதா� நட�கிற, எ�பைத� ேபாC� 

பா��கலா� எ�1  1 1�த மனைத, மாையயி4 உழ4வதாக நிைன�,, 

ப�மாசன� ேபா/9, ��வ ம�திைய� பா��, அட�கினா�. ச�ேவ?வரனிட� 

‘ேலசாக ந�ைம�காக, அ7தர�க ��திேயா9’ பிரா��தி�,� ெகா+டா�. 

ேவ4சாமிைய� பா��க ேவ+9�ேபா4 ஒ� எ+ண� ஏ�ப9�ேபாெத4லா�, 

Dடேவ மா+9ேபான த� மகனி� நிைன(�, அவ� பிாிவா�றாமயா4 உயி� 

,ற7த மைனவி, மைனவியா4 ேசவக� ெசCய�ப/ட த�பிக
 - த�பிகைள ம/9ேம 

ெப�றதாக நிைன�த த� தாC - அ�தைன ேப�� அவ�க
 ச�ப7த�ப/ட ஒ/9 

ெமா�தமான நிகG%சிக��, நிகG%சிக
 �ம7த உண�(க�� வ7தன. மீ+9�, 

ேலாக மாையயி4 உழல அவ� வி��பவி4ைல. ஈ?வரனிட� அ��பணி�த 

உ
ள�ைத ஜ4லைட ேபாட அவ� வி��பவி4ைல. ஆைகயா4 ேவ4சாமி, த� 

க+ணி4 பட�Dடா, எ�1 Dட, த� வி��ப�தி�  விேராதமாகேவ பிரா��தி�,� 

ெகா+டா�. 
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பிரா��தைன பA�த, - ச�1 அதிகமாகேவ. வழ�க� ேபா4, அதிகாைலயி4 

Bைஜ� � �ற�ப/ட சாமியா�, நிலெவாளியி4, ேகாவி2� % ச�1 அ�ேக D/ட� 

இ��பைத� பா��, ஆ%சாிய�ப/டவராக, ேவகமாக நட7தா�. 

 

அ�ேக - 

 

ஒ� பாைறயி4, வ
ளி கிட�த�ப/0�7தா
. அவ
 க=�தி4 ��� � கயி1 

அவிG�க�படாம4 இ��க� ப/0�7த,. நா� , மகிஷா�ரவ��தினியி� நா�  

ேபா4, ேகாரமாக ெவளிேய ெதா�கி� ெகா+0�7த,. க+க
, விழிக
 விலகி 

உ�/0ய பாவ�,ட�, எைதேயா உ�/ட நிைன� � ேகாப�,ட� ெதறி�, விழ� 

ேபாகிறைவேபா4 ெவறி�, நி�றன. ��� � கயி�றி� இ1�க�தா4, அவ
 

க=�, ‘விட+ட க+ட�’ ேபா4 V�கியி�7த,. அவைள� பா��த சாமியா�� , 

ஊ�,�ேகா/ைட�  அ�ேக உ
ள ஈ?வர� ேகாயிA4 மய�கிய நிைலயி4 

உைமயா
 ம0யி4 தைலைவ�,� கிட� � ஈ?வர� சிைலதா� நிைன(�  

வ7த,. 

 

சாமியாைர� பா��த,�, சடல�ைத% ��றி நி�ற ெதாழிலாளிக
 அவ��  

மாியாைதயாக வழி வி/டன�. வ
ளிைய  னி7, பா��த சாமியா�, ‘ஈ?வரா... 

ஈ?வரா... இ, நியாயமா... நியாயமாடா... ஒ� �னா4 எ� ைகயா4 ெகா9�த 

விBதிேய அவ
 உட�ைப அ?தியா�கி/ேட... ச�ேவ?வரா, ச�ேவ?வரா...’ எ�1 

த�பா/9�  Dவிய சாமியா�, சிறி, நிதானி�,, சிறி, தியானி�,, “ேவ4சாமிய 

எ�ேக...” எ�1 ெபா,�பைடயாக� ேக/டா�. ெதாழிலாள�களி4 ஒ�வ� 

பதிலளி�தா�: 

 

“7தாநா
 அ�மா(�  ம�7, வா� ற,�காக... கீேழ ேபானவ� ஒேரய0யாக� 

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

சாமி...” 

 

சாமியாரா4 இ�ேபா, ேபச 0யவி4ைல. அ=ைகைய அட�கி ஆகாய�ைத� 

பா��தப0 ேக/டா�: 
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“விப�தா... இ4ல...” 

 

“ெவளி@ல �  விப�,... ஆனா4 எ�க�� �தா� ெதாி@�, கா+0ரா�டேராட 

ேவல... அைண�க/9ல �வ� எ=��ற எ�க��காக ேப�னவ3� , அவ� க/9ன 

சமாதி! ஏைழ ெசா42 எ�ேக அ�பல� ஏ1� சாமி? ேபான வார�தா� ச�க�ைத� 

,வ�கிேனா�. அவைன தைலவனாC ேத�7ெத9�ேதா�... இ�ேபா தைலயி4லாத 

+டமாC நி�ேகா�... EடனாC இ�7தவ�க, அவனால ம3ஷனாகி, இ�ேபா 

+டமாC நி�ேகா�. இ7த� ெபா+L ,�க� தா�காம4 J� � 

ேபா/9�கி/டா
. த�ைனேய ெகா�3/டா
...” 

 

இ�ெனா�வ� இைடமறி�தா�: 

 

“த�ெகாைல�3 எ�ப0�பா ெசா4ல 0@�? அ7த மவராசேனாட ைகயா��கேள 

அ0%�� ேபா/9/9 இ�ப0 ெசCதி��கலா� இ4Aயா...” 

 

“எ,� � ேபா^? வ7தா4 ெதாிI�/9� ேபா ,. யா�� கயி�ைற� 

ெதாடாதீ�க...” 

 

“இவ� ஒ��த�... ேபா^? ம/9� வ7, எ�ன�த கிழி� �! ேவ4சாமி விப�,ல 

சாகல�3 ம3� ெகா9�ேதா�. எ�ன ஆ%�? இ�?ெப�ட� ந�ைமேய 

மிர/டAயா? அ7த� கைததா� இ7த� கைத@�...” 

 

“ந�ம கைத அவல�கைத தான�பா... ேபான வார� ஒ� எ?ேட/9� 
ள ஒ��தி 

J� � ேபா/9% ெச�,/டதா� ேப%�... ச�-இ�?ெப�ட� எ?ேட/ தலாளி 

அ3��ன கா�ல வ7, விசாாி%சா�... அவ��  ஓ9ற கா� ெபாிசா� ெதாி@மா? 

நி�3/ட ஒட�� ெபாிசா� ெதாி@மா? இ�ேக@� த�ெகாைல�3 ‘பIசாய�,’ 

0(ப+L�... இைத நாம ம1�,% ெசா�னா4, நம� � லாாி கிைட� �... சாி... 

ஏேதா தைல எ=�ேதா, காெல=�ேதா... இனிேம4 ஆகேவ+0யைத� பா��கலா�. 

ேபா^? ாி�ேபா�/ ப+ண ஆ
 ேபாயா%சா?” 
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சாமியா� ேகாவி2� 
 ேபாகவி4ைல. ைகயி4 ைவ�தி�7த மாைலைய அ7த� 

பிண�தி� � ேபா/டா�. அவ
 கால�ேக உ/கா�7, - 

 

“வ
ளி... எ�ைன ம�னி%சி9மா. ஒ�ேனாட மரண�தி� �, ஒ�னவேனாட 

மரண�,� � நா3� காரணமாயி/ேட�... நா� ம/9� அவைன Zனிய� 

ேவ+டா�3 ெசா4Aயி�7தா4 அவ� ேக/0��பா�. இ7த நிைல@� 

வ7தி��கா,... என�  அ�ப0% ெசா4ல மனமி4ல... இ�ப(� மனமி4ேல... 

ெதCவமாC மாறி/ட நீ... இேதா எ� பி
ைளக
 Zனிய� Eல� த�க
 

ேபாரா/ட�த ெவ�றிகரமாC நட�த வழி கா/ட�மா... வர� ெகா9 தாேய...” 

 

சாமியா� எ=7தா�. அ�தைன ெதாழிலாளிக�� அவைர விய�ேபா9 பா��தா�க
. 

எவேரா ஒ�வ� ‘ேவ4 சாமிைய@� வ
ளிைய@� ஒ�க�� � ெதாி@மா சாமி’ எ�1 

ேக/க� ேபானா�. சாமியா� ஆகாய�ைத� பா��த ேதாரைணைய@�, த�கைள 

ஒPெவா�வராக ஊ9�வி� பா��த க+களி4 - அ7த� க+கைளேய எாி�ப, ேபா4 

ேதா�றிய அ�கினி� பிரவாக�ைத@� பா��,வி/9, ெசா4ல வ7தைத வி/9வி/9 

ெசா4ல� ேபாகிறவைரேய பா��தா�. சாமியா� ஏதாவ, ேப�வாரா எ�ப,ேபா4 

எ4ேலா�� பா��தா�க
. 

 

அவ� ேபசவி4ைல. 

 

 னி7த தைல நிமிராம4,  1கிய ேதா
க
 �ைட�காம4, தைரைய@� த�ைன@� 

பா��தப0  0ைச� 
 ேபானா�. ெவளிேய கிட7த பாைற� க4A4 உ/கா�7, 

ெகா+டா�. அ�கி�7, பா��த அவ� க+க�� , பாைற ேம4 சாி7, கிட7த 

வ
ளி, பாைறைய� பிள7த ஆலமர ேவ� ேபால ேதா�றிய,. அ0�க0 க+கைள� 

,ைட�,� ெகா+டா�. வ
ளி எ�1 அைழ�க�ப/ட, அ7த� பிண�ைத� பா��த 

அவ� க+க
,  ளமாகி� ெகா+ேட வ7தன. 

 

ஆ1 மணி ேநர�தி� � பிற , ேபா^?கார�க
 வ7தா�க
. ஆ+க�� 

ெப+க�மாக நி�ற D/ட�ைத அத/0 அத/0 எைதேயா ேக/டா�க
. ஒ� 

ேபா^?கார�, வ
ளியி� க=�தி4 கிட7த மாைலைய ல�தி�க�பா4 த/0யப0ேய 

எைதேயா ேக/டா�. பிற  சாமியா� இ�7த  0ைசைய� பா��தா�. 
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இர+9 ேபா^? அதிகாாிக
, சாமியாாிட� வ7தா�க
. அவேரா, அவ�கைள� 

பா��த பிற � அைசவ�றவராC அ7த� பாரா�க4Aேலேய உ/கா�7தி�7தா�. 

 

ெபாிய ேபா^? அதிகாாி, அ�ேக இ�7த  /0� க4A4 உ/கா�7தப0 

சாமியாாிட� எைதேயா ேக/க� ேபானா�. அத� 
 சாமியாேர 7தி� ெகா+9 

நட7தவ�ைற நட7தவித�தி4 Dறி 0�தா�. எ4லாவ�ைற@� ேக/9 0�த 

ேபா^? அதிகாாி, பிற  சாவகாசமாக, “சாமி... என�  எ�ேபா �ரேமாஷ� வ��3 

ெசா42�ேகா...” எ�றா�. அவ�  ரA� ேதாரைண சாமியாாி� ேஜா?ய�, அவைர 

வழ�கி4 சா/சியாக அைழ�காம4 இ��பத�கான லIச�ேபா4 கா/0ய,. 

 

சாமியா� அவைர� பா��காமேல பதிலளி�தா�. 

 

“ெமாத4ல ேவ4சாமி... விப�,லதா� ெச�தானா? இ7த� ெபா+L 

த�ெகாைலயி4தா� ெச�தாளா எ�கிறைத நியாயமான ைறயில விசாரைண 

நட�,�க. ஈ?வர� உ�க��  தானா வராத �ரேமாஷைன� Dட வா�கி� 

ெகா9�பா�.” 

 

ேபா^? அதிகாாி தன, ச7ேதக�ைதேய, சா,ாியமா�கினா�. 

 

“சாமி... நீ�க ெபாியவ�க... ஒ�க��  நா� ெசா4ல ேவ+0யதி4ைல. இ�7தா2� 

ெசா4ேற�. த�பா நிைன�க�படா,. இ�ெனா� தடைவ இ�ப0% ெசா4லாதீ�க... 

ேவற அதிகாாிகி/ட இ�ப0% ெசா�னீ�க�னா, ஒ�கைள சாமியா� ேவட�தி4 

இ��கிற ந�ஸைல/9�3 ச7ேதக�ப9வா�க...” 

 

சாமியா�, ஏக�தாளமாக% ெசா�னா�: 

 

“அ�ப0� பா��தா4, ஒ� ைகயி4 உ9�ைக@�, இ�ெனா� ைகயி4 திாிHல� 

ஏ7தி, �டைல�ெபா0 Bசி, ஊழிநடன� ஆ9ற ஈ?வர3� ஒ� ந�ஸைல/9� தா�... 

ஒ�க��  ஏதாவ, ச7ேதக� வ7தா4, நா� ேகா�/9�  ேவL�னா2� 

வாேர�.  1�  விசாரைண�  உட�ப9ேற�...” 
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“ேகா�/9 ேகாவி4 இ4ல சாமி...” 

 

“ெதாி@�... ெச�ேகா2�  �னா4 ச�கீத� ெச4லா,�3 ெதாி@�. அேத சமய� 

ெதCவ நீதி�  � ெச�ேகா4 நீதி ெச4லா,�3� ெதாி@�. சாி ேபாயி/9 

வாாீ�களா... ஆ1 மணி ேநரமா அேதா பிண� ஒ�க��காக� கா�,� கிட� ... 

பிண� ேபால வாG7தவைள மனித ஜீவி மாதிாியாவ, அட�க� ப+L�க...” 

 

ேபா^? அதிகாாிக
, சாமியா� மீ, ச7ேதக� பா�ைவைய Vசி�ெகா+ேட 

எ=7தா�க
. 

-------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

ஐ7தா1 நா/க
 சாமியா�  0ைச� 
ேளேய ட�கி� கிட7தா�. ேவ4சாமியி� 

‘விப�,�’, வ
ளியி� ‘மரண�’ ெதாழிலாள�களிைடேய ெகாதி�ைப 

ஏ�ப9�தியி��பைத அவ�க
 ேபா9� ேகாஷ�க
, Jர�, இ0ழ�கமாC 

ேக/ட,. 

 

சாமியா�  �ற(ண�வி4 தவி�தா�. ேவ4சாமிைய த9�தி��கலா�... அவ3� � 

‘விப�,’ வ7தி��கா,, வ
ளி� � மரண� வ7தி��கா,... நா� இர/ைட� ெகாைல 

ெசC,வி/ேடேனா... ஈ?வரா... ஈ?வரா... ச�ேவ?வரா... 

 

கிராம�,� ைபய�, வ
ளி இற7த ம1நா�� பா4 ெகா+9 வ7தா�. சாமியா�, 

அவைன� பா��,, “நா� ஈ?வர3�  எதிராக ச�தியா�கிரக� ெசCயேற�. Bைஜ 

ெசCயறதாC உ�ேதசமி4ைல. நீ இனிேம4 வரேவ+டா�” எ�1 ெசா4Aவி/டா�. 

ெபாிய விஷய�கைள உ
வா�க 0யாத அ7த சி�ன� ைபய� சாமியாைர, 

இனிேம4 பா��க 0யாேதா எ�ற ஆத�க�ேதா9 ேபாCவி/டா�. 

 

சாமியாரா4  0ைச� 
 ட�கி� கிட�க 0யவி4ைல.  �நாதாி� காவியாைட 

அவைர உ1�திய,. J� �ேபா,, A�க�தி� � Bைஜ ெசCவ,ேபா4 கன(க
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வ7தன. கனவி4 இ�7, ெவளி�பட(�, ஈ?வர� அனாைதயாக நி�ப, ேபால(�, 

அவைன தாேன கவனி�க ேவ+9� எ�ப, ேபால(� ஒ� ப%சாதாப� ஏ�ப/ட,. 

 

ஒ� நா
 ந9நிசியி4, ஒ� மானி� D�பா/04, அவ� தி9�கி/9 இ�7தா�. மானி� 

மரண�  ர4. அ, ச�னI ச�னமாக அட�கி, சைத சிைத7த ேவக�தி4 அ,(� 

அட�கிய,. 

 

சாமியா� ேயாசி�,� பா��தா�. 

 

“இேதா இ7த� கா/04, ஒ� மாைன, ஓநாCகேளா அ4ல, சி1�ைதேயா ெகா�1 

�சி�தி��க ேவ+9�. ஏ,மறியாத இ7த மாைன, ஒ� ,Wட மி�க� ெகா4ல 

ேவ+9�! ,Wட மி�க�தி�  ேகார நக�ைத@�, அதனிைடயிA�7, 

த�பி�பத�காக, மா3� � பாC%சைல@� ெகா9�தவ� யா�? த��வத�  பி� 

கதைவ� திற7,�, தா� வத�  �கதைவ@� திற7,வி/டவ� யா�? ஈ?வர�. 

இ, அவ3ைடய நீதி. எ4லா உயி�க�� ஈ?வர ெசா"ப�க
. ெகா4வ,� 

ெகா4ல�ப9வ,� ெவ1� பாவைனகேள, மாைன� �சி� � சி1�ைதயி� நா0 

நர�ெப� � அ7த மானி� சைத@� ர�த� ஐ�கியமாகி�றன. இேதா இ7த 

சி1�ைத ஒ� நாிைய அ0�கிறெத�றா4, அ7த% ெசய4 அ7த மா�கறி ெகா9�ததா4 

ஏ�ப/ட ஊ�க�தாேன. அ�ப0யானா4 மாேன நாிைய அ0�பதாக ஏ� பாவி�க� 

Dடா,? ஈ?வர ச�திைய எ�ப0 எ�1 விவாி�க 0@ேம தவிர, ஏ� எ�1 

ெசா4ல0யா,. Bமிையவிட ேகா0�கண�கான மட�  ெபாிய ந/ச�திர�ைதேய 

ஒ� ,களாக� கா/9� அ+ட�க��, அ+ட அ9� க�� ெகா+ட பிரபIச 

ெசா"பனான ஈ?வரைன... ஏேதா ஒ� ேகாள�தி4 நட� � ஒ� நிகG%சி�காக 

மற7,விடலாகா, ஈ?வரா எ�ைன ம�னி%சி9. மாையயி4 இ�7, எ�ைன 

மீ/பாC. ஒ� அ�
 இ�7தா4 அ7த� ைபய� இ�1 பா4 ெகா+9 வர ேவ+9�. 

வராேத எ�1 த9�க�ப/டவ� வAய வர ேவ+9�.” 

 

சாமியா� B�ெகாCதா�. மாைல ெதா9�தா�. ெசா4A ைவ�த,ேபால அ7த� 

ைபய3�, பா4 ெகா+9 வ7தா�. சாமியா� ெநகிG7, ேபானா�. ஈ?வர 

கி�ைபைய நிைன�, ெந� �கினா�. அ�1 ேகாவிA4, வ/0@� த2மாக 

மணி�கண�கி4 பிரா��தி�தா�. 
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அவ�, ெவளிமனதி4 வியாபி�தி�7த ேவ4சாமி@�, வ
ளி@�, இதர 7திய பி7திய 

நிகG%சிக��, நிகG%சிகளி� மனித� பா�திர�க�� அ0 மன,
 ேபாCவி/டன. 

Bைஜ, நா
ேதா1� வழ�க�ேபா4 நட7, ெகா+0�7த,. அ�றாட� Bைஜ@�, 

க9ைமயான ஆசன� பயி�சிக��, பிரணாய�, சாமியா� மன�க�பைல ந�Dர� 

பாC%சின. 

 

ேம2� ஒ� மாத� சலன�களிA�7, வி9ப/9� கழி7த,. 

 

ஆனா4 அ�ேறா - 

 

ெபௗ�ணமி இர( மணி எ/9 இ�� �. எ� � கா/டைமதி. ேகாவி2�  வ7,, 

Bைஜைய� ,வ�க� ேபானா� சாமியா�. அ�ேபா, ெதாைலவி4 இ�/9�வமாC 

ேதா�றிய ஒ� கிழிச4 உ�வ�, ேகாவி2�  �னா4. அ1ப, வய, Eதா/0யாகி 

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

பா��த,�, ெசா7த த7ைதைய� பா��த, ேபா4 அ7த Eதா/0, தைலயி4 

பல�ெகா+டப0 அ0�,� ெகா+9 J� EIசி மர�ைத ஆதரவாC� பி0�,� 

ெகா+ேட அர�றினா
. 

 

“ஏCயா... ஈசா... இ�7த, ஒேர மக�. லாாியி4 மா/0 ஒேரய0யா� ேபாயி/டா�. 

ஒ�கி/டதா� வ7ேத�. இ�ேபா அவைன@� D/0�கி/9� ேபாயி/0ேய... நா� 

எ�ன ப+Lேவ�? எ�ேக ேபாேவ�? இ7த� த
ளாத கிழவி எ�னடா 

ப+Lேவ�? ஒ�ைன ந��னவைள இ�ப0யாடா ப+Lற, - ச+டாளா?” 

 

சாமியா�, சா�,வத�காக� J�கிய Bமாைலைய ம0யில ேபா/9வி/9, அ7த� 

கிழவிைய� பா��தா�. அ0�க0 இ7த� ப�க� வ�கிறவ
, பா��த ஞாபக� 

இ��கிற,. மக� ேபானதா4, இவ��  ேபா மிட� ெதாியாம4 ேபாCவி/டேதா? 

‘ஈ?வரா... ஈ?வரா... இ, த��டா?’ 

 

Bைஜ சமய�தி4 யாாிட� ேபசாத சாமியா� இ�ேபா, அ7த தியவளிட� 

ேப%ைச� ,வ�கினா�: 
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“ஒன�  இவ�தா� ஒேர ைபயனா?” 

 

“ஆமா�க சாமி. தி� 4லாத அனாைதயாயி/ேட�. எ�ேக ேபாற,, எ�ன 

ெசCயற,�ேன ெதாியேல...” 

 

“ச��கா�ல ேவைல பா��தானா?” 

 

“இவ� ச��கா� ஆ�4ல சாமி... கா+0ரா�ட�கி/ட ேவைல பா��தவ�.” 

 

“கா+0ரா�ட� நWட ஈ9 ெகா9�கமா/டாரா?” 

 

“ந4லா ெகா9�தா�. ஒ� ைபய� அ7திம% ெசல(� � கா� ெகா9�3 ேக�கா�.” 

 

சாமியா�, அ7த Eதா/0ையேய பா��தேபா, அவ
 அவைரேய ஈ?வரனாக 

நிைன�, ஒ�பி�தா
. 

 

“எ� மக� சிதறி�கிட7த ஏைழ பாைழகைள ஒ�1 ேச��க,�  ச�க� அைம%சா�. 

இைத� ெபா1�காத கா+0ரா�ட� அவ� ேமல லாாிைய ஏ�தி ெகா�3/டா�... 

என�  ம�7, வா�க�ேபான மக�, மாயமாC ேபாயி/டா�. அவ� ேபான 

ஏ�க�,ல, அவைனேய ந�பியி�7த ஒ��தி@� J� �ேபா/9 இ�ேகதா� 

ெச�தா
. ஒ�க�� � Dட� ெதாிIசி�� �. அவைள� Dட% சாக0%சி��-

பா�கேளா�3 ஒ� ச7ேதக�. ஏைழ ேமல ச7ேதக� வ7தா4 எ, ேவL�னா2� 

நட� �. ஏைழ ச7ேதக�ப/9 எ�ன சாமி நட� �? வயி1�3 ஒ+L இ�� ... 

நா3� எ� ச7ேதக�ைத ெவளில கா/0�காம4 என�  ஒ� வழி ப+L�பா�3 

ேக/ேட�. 

 

“இ�ெனா� ைபய� இ�7தா4 D/0�கி/9 வா ேவைல ெகா9�ேக�. இ4ல�னா 

‘நீ க4ல உைட’�3 ெசா�னா�. இ�ைன� � க42ைட%ேச�. ஆனா ேகா9 

ேபா/ட இட�,ல உைட�காம4  1�கா உைட%ேச�. கா+0ரா�ட� வ7, ‘க4ல� 

ெக9�தி/0ேய0 பாவி. தி��பி� பாராம4 ஓடல�னா 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�, அ�விேயாைச அட� �ப0 அதிெராA@ட� ேக/டா�: 

 

“அ�மா... நீ ேவ4சாமிேயாட தாயா?” 

 

அ7த Eதா/0 ஆ%சாிய�ேதா9 அவைர� பா��தா
. பிற  “ஒ�க��  அவைன� 

ெதாி@மா சாமி! எ� த�க மகைன... எ� ெச4ல மகைன� ெதாி@மா சாமி? அவைன� 

ெப�ற பாவி நா�தா�. என�காக இ��கா/டா2� அவைனேய ந��ன 

ெபா+L�காகவாவ, ஈ?வர� அவைன வி/9 வ%சி��கலா�. இ�ேபா 

0ய�Dடாத எ4லா� 0Iசி/9... 0ய ேவ+0ய நா�தா� 0யாம நி�ேக�. 

இேதா! இ7த� க=�,ல கா+0ரா�ட� நக� ப/ட கீறைல ம/9� எ� ெச4ல மக� 

பா��தி�7தா4 எ�ப0� ,0%சி��பா� ெதாி@மா? இனிேம4 ெசா4A எ�ன 

ெசCய?” 

 

அ7த Eதா/0 அ=வத� � திராணிய�றவளாC, வி�கி�, நி�றா
. பிற  ‘இேதா 

இ7த� ைபயில இ��கிற அவேனாட ேவ/0ைய@�, ச/ைடைய@7தா� எ9�, 

எ9�,� பா��,�கேற�’ எ�1 னகினா
. 

 

சாமியா� ஒளி�பிழ�பானா�. 

 

“ஈ?வரா... ஈ?வரா... இ7த� தாC ெசா4ற, ஒன� � ேக/9தா? ேக/9தா? நீ 

விஷ�த� க+ட�,ல ேத�கி வ%சி��ேக. இவ�� � அேத இட�,ல நக�கீற4 நீ 

தா� வ, மாதிாி இவளா4 0@மா? பா�டா மா3ட விஷ�ைத.” 

 

சாமியா� ச�த� ேபா/9� Dவிவி/9, த�ைன உ�க ைவ� � வ
ளலா� பா0ய, 

 

‘க=மர� க/ைடேபால நி�பா� கைளய... இ� 

கயவ� வாC மத� =,ேம 
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ம+ெகா+9 ேபாகேவா� ம�7த�
க’ 

 

எ�ற பாடைல, த�ைன மற7, Dவினா�. பா9வ, ெதாியாம4 பா0னா�. பல 

தடைவ தி��ப� தி��ப� பா0னா�. ைககைள யாசக� ேக/பவ�ேபா4 தி�ேவா9 

ேபா4 ைவ�,� ெகா+9 பாவ�ேதா9 பா0னா�. பய�ேதா9�, நய�ேதா9� 

பா0னா�. ைககைள யாசக� ேக/பவ�ேபா4 தி�ேவா9 ேபா4 ைவ�,� ெகா+9 

பாவ�ேதா9 பா0னா�. பய�ேதா9�, நய�ேதா9� பா0னா�. பாட� பாட அ7த� 

 ளிாி2� அவ��  உடெல� � விய�ைவ ெப��ெக9�த,. க+க�� விய��தன. 

பிற   ரைல, ச�னIச�னமாக அட�கி, அ�ப0ேய தியான�தி4 அம�7தா�. ஒ� 

மணி ேநரமாகி@� அவ� க+ விழி�காதைத� பா��,வி/9 அ7த தியவ
 

தய�கியப0ேய நட7, எ�ேகேயா மைற7தா
. 

 

நீ+ட ேநர�தி� � பிற , க+விழி�த சாமியா� யதா��த நிைல�  வ7தா�. அ7த 

தியவைள� காணாத, அவ��  ஆ1தலாக(� இ�7த,. த�ைனேய அத/0� 

ெகா+டா�. ஒ� ,றவி எ4லாவ�ைற@� ஒேர சீராக� பா��க ேவ+9�; இ�ப� 

,�ப� அவைன� தா�க�Dடா,. அவ?ைத ெகா9�பவைன@� அைத 

வா� பவைன@� ச�ேவ?வர� பா��,� ெகா
வா�. என�ேக� வ��? எ� கட� 

ஈ?வர� பணிேய. உற(�கார�கேள ந�றி ெக/டவ�க
 ஆனா�க
. ெப�ற தாேய 

மா�றா7 தாயானா
. ர�த� ெதாட��
ள உறேவ, ர�த�ைத� ெகாதி�க ைவ�த 

ேபா,, யாேரா ஒ�வ��காக சி7தைனைய Vண0�த4 தவ1. ந�றி ெக/ட 

உலகமி,. ஒ� மனிதனிட� எ�தைன அL�க
 இ��கி�றனேவா அ�தைன 

மனித�களாக அவ� நடமா9கிறா�. இனிேம4 ஈ?வர சி7தைனய�றி, எ,(ேம 

என� � ேதா�றலாகா,. ஈ?வரா... ேதா9ைடய ெசவியேன... அ�ளாளா... 

அ�
வாC. பா��ேபா4 பி�னியி�� �, கிடா, பி�கல நா0கைள எ=%சி ெபற% 

ெசC,, �ழி ைன நா0யி4 ஆ�ம ஒளி பாC7,  +டA@ட� D/0 அ�
வாC... 

உலக ப7த�ைத அ1�ெதறி! எாிதழேல! 

 

சாமியா�  0ைச� � ேபாக மற7, அ�ேகேய J�கிவி/டா�. க+விழி�த ேபா, 

சி7தைன% �ைம சிறி, இற�கிய, ேபாA�7த,. ெதா= ேநாயாளிைய@�, ந9�தர 

வய,� ெப+ைண@�, தியவைள@�, ேவ4சாமிைய@�, வ
ளிைய@� 

மனதிA�7, வ2�க/டாயமாக வில�கிவி/9, அ�வியி4  ளி�, 0�,வி/9 

ச,ர�க4A4 ப�மாசன� ேபா/9 உ/கா�7தா�. 
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காைல� ெபா=, கலகல�பாகி� ெகா+0�7த,... “சாமி... எ�ைன 

ெதாியா,�களா!” எ�ற ச�த� ேக/9 சாமியா�, ேகாவி2�  ெவளிேய பா��தா�. 

 

ேப+/ - அ,(� ெப4பா/ட� ேப+9ட�, 0ைச�க
 ேபா/ட பாA?ட� 

சிலா�ேகா9, ஒ� நா�ப, வய,�கார� சிாி�,� ெகா+9 நி�றா�. அவைர 

அைடயாள� காண 0யாதவ� ேபா4 சாமியா� ��வ�ைத உய��திய ேபா,, அவ� 

மடமடெவ�1 ஒ�பி�தா�. 

 

“நா�தா� சாமி... சார�க�. ஆ1 மாத�,�  �னால இ�ேக வ7, இர+9 

மாச� ட�கி� கிட7ேதேன... ஞாபக� இ��கா? இ�ேபா ஓ0�ேபான எ� ஒCஃ� - 

அ,தா� ச�சார� தி��பி வ7,/டா
.” 

 

ப4 ெதாிய% சிாி�த அ7த ஆசாமிையேய சாமியா� ேமனி சிA��க� பா��தா�. அவ� 

ெசா�ன,ேபா4 ஆ1 மாத�தி�  �� தா0@� மீைச@மாC அ=�ேகறிய 

ேவ/0@ட� இேத இ7த� ேகாவிA4 வ7, இர+9 மாத� வைர எ=7த�ளி, 

ேதவார�, தி�வாசக�, தி�வ�/பா ேபா�ற பாட4கைள மாறி மாறி� பா0, 

ஓ0�ேபான மைனவிைய� த7த���ப0 ஈ?வரனிட� ைறயி/டவ� இவ�. 

ஒ�நா
 யாேரா வ7, இவைர அைழ�,� ெகா+9 ேபானா�. அ�ேபா, ேபானவ� 

இ�ேபா, வ7தி��கிறா�. மைனவிைய� தி��பி� ெகா9�த ஈ?வரைன� தி��பி� 

பா��க வ7தி��கிறா�. நாளானா2� பரவாயி4ைல. ந�றி ெசா4ல வ7தி��காேர... 

சாமியா�, அ�� த,�ப� ேக/டா�. 

 

“ேகாவி2�  வ7தியா? ேத�காC ஊ,ப�திய எ�ேக?” 

 

“நா� ேகாவி2� �3 வரல சாமி. இ�க அைண க/ட�ேபாறா�க பா��க. ஒ� 

கா+0ரா�/ விஷயமா ேந�ேற வ7ேத�. இ�ேபா4லா� ேநரேம கிைட�க 

மா/ேட�  சாமி. இ�ெனா� நாைள�  ெசௗகாியமாC வாேர�. வர/9மா சாமி. 

 ளி�கL�3 வ7ேத�. அ,� 
ள இ�ெனா� காாிய� ஞாபக� வ7,/9... 

வாேர� சாமி.” 
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சாமியா� ஆ%சாிய�தி4 இ�7, வி9ப9�னாேலேய, அவ� ேபாCவி/டா�. �� 

விBதி ெகா9�தா4, “நீ�கேள B��க சாமி” எ�1 ேக/பவ� இ�1 அவைர 

Bச�Dட% ெசா4ல ேவ+டா�, த/04 இ�� � விBதிைய எ9�,� 

Bசியி��கலாேம. சீ%சீ. த��. ேநரமி4லாத மனித�. விBதி B�கிற ேநர�தி4, 

ெட+டைர� திற7,வி/டா4... 

 

சாமியா� ேயாசி�தா�. 

 

இவ� ஈ?வரனிடேம ந�றியி4லாம4 நட7, ெகா
கிறாேன... ஒ� தடைவ 

ஓ0யவ
, இ�ெனா� தடைவ@� ஓடமா/டாளா எ�ன? ஈ?வரா... நா� ஓடL�3 

ெசா4லல. இர+9ேப�� ந4லா இ��க/9�. எ�ப0ேயா அவ
 ேப�ல ெசா�ைத 

எ=தி வ%�/9, ஆ�பைச�த  ர� மாதிாி இ�7தவ�, ச7ேதாஷமாC இ��கிற,ல 

ச7ேதாஷ7தா�. ஆனா2� ஈ?வர�கி/ட இ�ப0யா ந�றியி4லாம4... 

 

சாமியா� த�3
ேள சி7தைனைய மீ+9� அலசி� பா��தா�. 

 

“இ7த ஈ?வர3� , இவ� ந�றியி4லாதவ� எ�ப, ெதாியாதா எ�ன? 

ெதாி7,தாேன இவைன இர+9 மாத� ெகா+9 வ7, ேபா/0��பா�. 

ெதாி7,தாேன மைனவிைய மீ/9� ெகா9�தி��பா�... இவ�, த�ைன� பா��க 

வராம4 அைண�க/9 ேவைல�காக வ7தவைன, இ�ேக இ�ேபா, ெகா+9 வ7, 

வி/டவ3� ஈ?வர�தாேன. ‘அவன�ளாேல அவ� தா
 வண�கி’ எ�1 

தி�வாசக� ெசா4கிற,. அ�ப0யானா4, இவ� அ�ளி4லாம4 அவ� இ�ேக 

வ7தி��க 0@மா? ந�றி எ�ப, ஈ?வர3�  அ9�தப0யான ெபாிய வா��ைத... 

ந�றி வ7தா2� சாி, அத�  எதி�மாறான, வ7தா2� சாி. அவ�ைற, சிவா 

அ��பணமா�கிவி/9, பலைன எதி�பா��காம4 ெசய4ப9பவேன ேயாகி. அவேன 

ஈ?வர அ��� , த�ைன அ�கைதயா�கி� ெகா
கிறவ�. ஈ?வர அ�
, 

ேபா�1பவ3� �, J�1பவ3� � ஒேர மாதிாி கிைட�க� D0ய,. அ7த 

அ��� , நா� ந�ைம த தி� ப9�தி� ெகா
ள ேவ+டாமா எ�ப,தா� 

உயி��பான த�,வ�. பாவ�! அ7த தியவ
 எ�ப0 இ��காேளா? ெசா7த�ைதேய 

Vடாக� ெகா
ளாம4, சEக�ைதேய Vடாக� ெகா+டவனி� தாC. ஈ?வர� 
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நி%சய� ‘V9’ ெகா9�பா�. இ7த கா+0ரா�ட�க
 ம+ைண@�, க4ைல@� 

ைவ�,� க/9கிறா�களா, அ4ல, மனித உட4கைள அ9�கி,  �தியா4 

B�கிறா�களா? 

 

சாமியா�, ஏேதா ஒ� ெபாிய �ைம இற�கிவி/ட, ேபா4 தைலைய ஆ/0� 

ெகா+0�7த ேபா,, இரவி4 வ7த தியவ
, ஒ� ைகயி4 J� � ைப@ட� வ7, 

ேகாவி2�  �னா4 நி�1 கர� வி�தா
. அவ
  �பி/9 0வ, வைர� � 

ெபா1�க 0யாம4 சாமியா�  ]�கி/9� ேக/டா�. தனி�ப/ட மனித�களிட� 

சி�கி� கிட� � எளிேயாைர� பா��த நிைன( அ�ேபா, ஒ/9ெமா�தமாக வ7, 

நி�ற,. 

 

“எ�ன�மா ெசCய�ேபாற?” 

 

“தி�கி4லாதவ�க எ�ன ெசCவா�கேளா அைத�தா� ெசCய�ேபாேற�.” 

 

“அதாவ,...” 

 

“ஊ�ஊராC, ெத�� ெத�வாC, V9 VடாC, பி%ைச எ9�க�ேபாேற�. ஒ� ைகயால 

ேபாணி ப+Lசாமி... நீ ெகா9�கற ப�, ைபசா, என� � ப�தாயிர� மாதிாி... 

ஈ?வரா! நீ, பி%ைசயில உத(றிேயா இ4Aேயா, ஒ� தடைவயாவ, இ7த� கிழவி 

ஒ�ைன� பா��க,�  வர� ெகா9�பா. சாமி, ஒ� ப�, ைபசா...” 

 

சாமியா�, யதா��த�தி� H9 தா�கமா/டாதவராC, அ7த தியவைள� பா��தா�. 

அவ
 க�தி4, இ�ேபா, ��திர ேசாக� இ4ைல. எ�ப0� பிைழ�ப,, எ�ப0 

த�ைன� கா�,� ெகா
வ, எ�ற ஒ� கவைல. ஒேர கவைலதா� அவைள 

ஆ/9வி�,� ெகா+0�7த,. ெமௗனமாக ஐ�ப, ைபசா நாணய�ைத, அவளிட� 

நீ/0னா�. அ7த தியவ
, ஆகாய�ைத வைள�,� க/0ய, ேபாA�7த 

A�க�ைதேய பா��,வி/9, கீேழ ைவ�த ைக�ைபைய J�கி� ெகா+9 நட7, 

ெகா+0�7தா
. சாமியா��  ஊென4லா� உ�கி, உ
ெளாளியாகி, அ, அ7த� 
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கிழவியி� பி�னா4 ேபாவ, ேபாA�7த,. ேலாகமாதா, அேதா ேபாC� 

ெகா+0��கிறா
. ச�த ேலாக�கைள� பிரசவி�தவ
 தனியாக� ேபாகிறா
. 

 

சாமியா� ஆேவச�ப/டவராC ெவளிேய வ7தா�. ேகாவி4 ைனயி4 ?தாபன� 

ெசCய�ப/0�7த நடராஜ� சிைலையேய விழியாடாம4 பா��தா�. நடன� ேவகமாக 

நைடெப1வைத� கா/9� கைல7த சைட. மா�பிேல பா�பார�, ஒ� ைகயி4 

உ9�ைக, இ�ெனா� ைகயி4 அ�கினி�  +ட� வல,கா4 J�கி நி�கிற,. 

இட,கா4 ெகா9ைமயி� அவதாரமான யலவ� மீ, அ=7தியி��கிற,. அ7த 

‘நாதா7த, ேபாதா7த, ேயாகா7த, ேவதா7த’ சிைலையேய உ�1� பா��கிறா�. 

க+ெகா+ட  �ட��  வழிகா/9� அ7த% சிைலயி� பி�னா4 வ
ளலா� வ7,, 

 

‘நடராஜ� த�னட� ந�னடேம 

நட� �ாிகி�ற,� எ�னிடேம’ 

 

எ�1 பா9கிறா�. 

 

அ7த� பா/9, அவ� காதி4 ஒA�,� ெகா+0�� � அ7த% சமய�தி4, க+க��  

நடராஜ� சிைல, சிறி, சிறிதாக மா1வ,ேபா4 ெதாிகிற,. Hாிய ச7திர� ஆழிகளாக, 

பதினா�  உலக�க�� ேத��த/9�களாக, எ+ திைச மைலக
 J+களாக, 

இமயமைல ெகா0யாக, ேவத�க
 பாிகளாக, பிர�மா சாரதியாக, மகாேம� வி4லாக, 

மகாவிWL அ�பாக, திாி�ர� எாி�க� ெதCவ� ேதாி4 �ற�ப9� விாிசைட� 

கட(ளி� ேதா�ற� ெதாிகிற,. அ, ெதாிய� ெதாிய ெசய�பாேட ப�தி எ�1 ஏேதா 

ஒ�1 ெசா4கிற,. அ+ட சராசர�க
 �ழ4வ,�, எ,(ேம இ�7த இட�தி4 

இ4லாம4 நக�வ,� �ாிகிற,. தீைமைய எதி��, ெசய4ப9வேத ஈ?வர ேசைவ 

எ�1 ஏேதா ஒ�1 உண��,கிற,. ஏைழ எளியவ�கைள வா/0 வைத� � �திய 

யலவ�கைள எதி��, அட� வேத ஈ?வர நடன�தி� தா�பாிய� எ�1 

உ
�� 
 ஒ�1 - ெபாிதான ஒ�1 D(கிற,. சாிைய, கிாிைய, ேயாக�, ஞான� 

ஆகிய நா�  வழிைறகைள விட எளியவ�க�� வாGவா�  வாழ, வழி கா/9வேத 

ஈ?வர வழி எ�1 ஏேதா ஒ�1 அவைர வழி�ப9�,கிற,. 

 

சாமியா� பிரபIச இய�க�தி� ஆதார ச�திைய� பிரதிபA� � அ7த நடராஜ�  
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சிைலையேய பா��பைத இ�3� விடவி4ைல. பா��க� பா��க �திய பா�ைவ 

உ+டாகிற,. இ7த சEக அைம�பி4 ஏைழ எளியவ�க��  இடமி4ைல. 

H�ப�ப/ட பன� பழமாC அவ�க
 Vசி எறிய�ப9கிறா�க
. க+ �னாேலேய, 

அ,(� ேகாவி4 �னாேலேய, தி�கி�றி� திண1� எ�தைனேயா எளியவ�கைள� 

பா��தாகிவி/ட,. இ�3� பா��,� ெகா+ேட இ��ப,, ஈ?வர நி7ைத� % 

சமமா �. ஏதாவ, எ�னளவி4 ெசCய ேவ+9�. இ7த தியவைள� ேபா4 

எ�தைன ேப�, க+ணி4 க+9பி0�க 0யாத  �கிராம�களி4 

இ��கிறா�கேளா... இவ�க��காக� ெபாிய அளவி4 ெசCய 0யாம4 ேபானா2�, 

இ�ேக கா+0ரா�ட�களிட�, ெவ0� பாைறகளிட� மா/0� ெகா+9, சிதறி� 

கிட� � ஏைழ எளியவ�கைள ஒ�1 ேச��,, மா3ட�தி� ேம�ைம�காக� 

பா9படலா�. பா9பட ேவ+9�. அ�கிரம�கார�கைள, பா9ப9�த ேவ+9�. 

 

அ�ேபா,தா�, ஞான-�தி ெப�றவ� ேபா4, சாமியா� ெதாைலவி4 மைறய� 

ேபா � தியவைள� பா��,, “அ�மா... தாேய... தய( கா/0 இ�ேக வா�மா” 

எ�1 உர�க� D�பி9கிறா�. அவ
 நி�1, நிதானி�, தி��பி வ�கிறா
. அவ
 

வ�வ, நி%சய�ப/ட,� சாமியா�, நடராஜ� சிைலைய ைகD�பி ெதா=தப0 

நி�கிறா�. இத� 
 தியவ�� அவ� அ�கி4 வ7, நி�கிறா
. சாமியா�, அ7த 

எளிய வ��க�தி� பிரதிநிதிைய@� பாமரவ��க நாதனாC நி� � நடராஜ� 

சிைலைய@� மாறி மாறி� பா��கிறா�. பிற  தி_ெர�1 த� காவி ேவ/0ைய� 

கைள7, உ
ேள ேபாC ச,ர�க4A4 ேபா/9வி/9, ெவளிேய வ7, 

ல�ேகா/9ட� நி�கிறா�. அவ�� � ைப�திய� பி0�,வி/டேதா எ�ப,ேபால 

பய7, ஒ9�கிய தியவைள� பா��, அைமதியாக� ேக/கிறா�. 

 

“ைபயி4... ஒ� மகேனாட ேவ/0 ச/ைட இ�� ,�3 ெசா�ன4லா?” 

 

“எ,�  சாமி?” 

 

“நா� இ�1 த4 ஒ� மக�. இ7த நடராஜ� எ� அ�ப�. நீதா� எ� 

ஆதிபராச�தி... ேவ/0 ச/ைடைய எ9... உ�... சீ�கிர�...” 
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தியவ
 ஒ�1� �ாியாம4 மகனி� ேவ/0ைய@�, ச/ைடைய@� எ9�, 

நீ/9கிறா
. �� த�  �நாதாிட� காவியாைடைய எ�ப0 பயப�திேயா9 

வா�கினாேரா, அ�ப0 அ7த ஆைடைய பயப�திேயா9 வா�கி� ெகா+ேட 

நடராஜைரேய பா��கிறா�. அவைரேய சா/சியாக ைவ�,� ெகா+ட, ேபா4, அ�ர 

ேவக�தி4, த��, ஆடலரச� ேவக�தி4 அ7த ஆைடகைள அணி7, ெகா
கிறா�. 

பிற  “உ�... நட�மா... ஒ� மகைன கா+0ரா�ட�கி/ட ெசா4A, ேவைலயில 

ேச�... ஒ� இற7த மக� நிைன�தைத இ7த மக� ெசC, 0�பா�. உ�, 

நட�ேபாமா தாேய...!” 

 

தியவ
, ஏேதா ஒ�1 �ாி7தவ
 ேபால �னா4 நட�கிறா
. சாமியா��  

ேகாவிைல வி/9� �ற�ப9� ேபா,�, காவியாைடைய� காL�ேபா,� மன� 

கன�கிற,. உடேன அ7த கன�ைத, ஆடலரசி� J�கி நி� � வல,கா4 J�கி� 

பி0�,� ெகா
கிற,! கீேழ வி=7, கிட� � யலவ�, விழாம4 நி� � 

யலவ�கைள நிைன(ப9�,கிறா�. 

 

உாிைம@�, கடைம@� ஒ�றான மா3ட� ேதாி4 ஏறி, �திய திாி�ர�கைள அழி�,, 

ஆ/ெகா
ள� �ற�ப/டவ�ேபா4, ராைமயா அ7த தியவ
 பி�னா4 ேபாC� 

ெகா+0��கிறா�. 

 

((((������������))))    

--------------------------------    


