
ùUnlùTôÚs SôV]ôoùUnlùTôÚs SôV]ôoùUnlùTôÚs SôV]ôo
×WôQm×WôQm×WôQm

ùUnlùTôÚs SôV]ôoùUnlùTôÚs SôV]ôo
×WôQm×WôQm

ùUnlùTôÚs SôV]ôo
×WôQm

ேசதிநா�� தி��ேகாவ�� அர�மைன. 

ம�ன� ெம��ெபா�� நாயனா� அரசைவ 

எ�ன கா�ய� ெச�த��?

அ�யா�க� கா�தி��கலாமா?

 உடேன வர� ெசா� 

வா�க ேசதிநா�!! 

வா�க மாம�ன�!!

த�கைள� காண� 

சிவன�யா�க� 

வாய�லி� 

கா�� நி�கி�றன�. .
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நம� தி�நா��� சிவ �ைஜக�

தின�� தவறாம� நைடெபற�

தா�க� த�க நடவ��ைக

ேம�ெகா�ள ேவ��� அ�ப�ேய ஆக���! 

ந�தி வ�வா� ஆ�சிெச���

ம�னா! எ�க��� ஒ� 

ேவ��ேகா�. 

தய�கமி�றி� ���க� 

அ�யா� ெப�ம�கேள. 
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அ�ைட நா�� ம�ன� ��தநாத� பல�ைற ெம��ெபா�ளாேரா�

ேபா���� ேதா�வ�ய�� �வ�� ேபானவ�. 

எ�தைன �ைற ேபா����

ெம��ெபா�ளாைர ெவ�றி

ெகா�ள ��யவ��ைலேய? 

எ�ன ெச�யலா�?

ஆ� ந�பேர! இன� ���சி� 

ெச�தாவ� அவைர 

வ�� �த ேவ��� 

ச� ���சி� தி�ட�ைத 

எ�வா� ெசய�ப��தலா�?

தா�க� சிவ ேவட� த���,

ெம��ெபா�ளா�� அைற��� 

ெச�� க�தியா�

��தி� ெகா�� வ���க�. 

அைத� தவ�ர ேவ�வழி இ�ைல. 

ெம��ெபா�� நாயனா�
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இதி� நம�� ஆப�� ேந�டாதா?

நி�சயமாக ஏ�படா�. சிவன�யா�

ேகால�தி� உ�ளவ��� எ�த�

த���� ஏ�பட ெம��ெபா�ளா� 

அ�மதி�க மா�டா� 

அ�ேவ சிற�த வழி! 

நாேன ேந�� ெச�கிேற�! 

அ�யா� ெப�மாேன 

அரச� �ய�� ெகா�கிறா�.

 அவைர� ச�தி�க இயலா�. 

இைறவன�� ெம��ெபா�ைள� 

ெசா�ல காலேநரமி�ைல 

ம�னன�ட� ெசா�.

��தநாத� ேமன�ெய��� தி�ந�� �சி ��� சிவ� ேகால�தி�

ைகய�� ஆ�த� மைற�� ைவ��� ெகா�� வ�கிறா�. 

ம�னன�� ெம��காவல� த�த�, ம�ன� அைறய�� 

��ேன நி�கிறா�.

ெம��ெபா�� நாயனா�
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��தநாத� உ�ேள ெச�கிறா�. அரச மாேதவ� ம�னைன எ���கிறா�.

வா��க� அ�யா�கேள வண�க�.

தா�க� என��� ெகா�� வ�த 

ேசதி எ�னேவா? 

ம�னவா அைத� தன�ைமய��

�ற ேவ���. அரசமாேதவ� 

இ�த இட�ைத வ��� 

ந��க ேவ���. 

அரசமாேதவ� அைறைய வ��� 

ெவள�ேய�கிறா�. ம�னவ� 

ம��ய��� உ�கா���...

இன� அ�� ெச�க 

சிவாய நம!!

மைற�� ைவ�தி��த ஆ�த�தா�

��தநாத� ம�னைன� ���கிறா�.

அரவ� ேக��� த�த� அைற���

�ைழகிறா�. 

அட�பாவ�! 

எ�ன கா�ய� ெச�தா�?

உ�ைன இ�ேபாேத 

ெவ�� வ��கிேற�. 

ெம��ெபா�� நாயனா�
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ம�னா, நா� எ�ன 

ெச�ய���? 

நி�! த�தா நி�! 

இவ� ந�மவ�. 

அ�த� சிவேன ேந�� 

வ�� எ�ைன 

ஆ�ெகா�ட�

 ேபா� சிவ ேவட�

த����ளா�. 

இ�ேகால�தி� இவ���

எ�த���� வரா� எ�ைல 

வைர� ெகா�� வ���வா. 

இ� என� ஆைண! 

த�க� ஆைண

 ம�னா! 

வ�சக� ��தநாதைன� ெகா�ல வ�த

வர� �கைள� த��� நி��தினா� த�த�.

வழிமறி�காத��க�. 

எ�ைல வைர இவைர� 

ப�திரமாக� ெகா�� 

வ�டேவ��� எ�ப� 

ம�னன�� க�டைள! 

ெம��ெபா�� நாயனா�
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வ�சக� ��தநாதைன எ�ைலைய� 

கட�� அ��ப� வ��கிறா� த�த�. 

ப�ைழ��� ேபா 

அ�ப� பதேர! 

ேகாைழேய ஓ�!!

ம�ன� ப�ராேன! சிவேவட�

��டவைர ஆப�தி�றி 

அ��ப� ைவ��வ��ேட�

ந�� ெச�தா� த�தா! 

அரசியாேர! இளவரேச!

எ�ேலா�� எ�ேபா�� 

சிவெநறி ��� 

ஒ�க ேவ���. 

ஓ�… நம…சி..வாய!! 

த�த� அர�மைன தி���கிறா� 

வான�� இடப வாகன�தி� இைறவ�� இைறவ��� கா�சி அள��கிறா�க�.

ெம��ெபா�ளாேர! 

சிவ�ேகால�தி� ம��

 ந�� ெகா�ட ப�திைய உலகறிய� 

ெச�யேவ இ�நிக��சி!!

ந�வ��  எம� தி�வ� நிழைல� 

ேச��� உ�வர� ாக!! 

ெம��ெபா�� நாயனா�
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