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!க"ைர!க"ைர!க"ைர!க"ைர    
    
தமி$நா& எ�(� )*கைன வழிப&� தைகைம சா�ற	. ேகாலமாமயி,மீ	 .ல/� 
.ழக� எ�(�, ேவ0பைட1ைடய விமல� எ�(�, அர3ைத ெக&4	 வர3த*� 
இைறவ� எ�(� அ
ெப*மாைன
 ேபா0(வ�, தமி$ ம�க. அ,ல, விைள4த 
அ5ர� .ல4ைத ேவர(4த, அற4திைன நிைல நி(4திய )*க� 'எ�( )ள ெத� 
தமிழி�' தைலைம
 �லவனாக4 திக$கி�றா�; )4தமிழா, ைவதாைர1� 
வா$வி�.� வி4தகனா6 விள7.கி�றா�; தி*)*கா0(
பைட எ�8� ச7க4 
தமி$ மாைல1� ெப0( மிளி�கி�றா�. க3த�ராண� எ�8� காவிய� )*க� 
திற4திைன அழ.ற எ&4	ைர�கி�ற	. க:சிய
பரா, இய0ற
ெப0ற அ� காவிய� 
ப4தாயிர4தி0. ேம0ப�ட பாட,கைள உைடய	. ெச�ைன� க3த ேகா�ட4தி, 
க3த�ராண வ.
� நட4	� ேப( ப4தா�&க<�. )� என�.� கிைட4த	. அ= 
வ.
பி0காக� க3த �ராண4தி, ஏற�.ைறய ஆயிர4ைத3>( பாட,கைள4 
திர�?
 ெபாழி
�ைர1ட� @�( ப.திகளாக ெவளியி�ேட�. 'ேவA� ெவ0றி' 
எ�8� இ=/ைர நைட>, க3த�ராண4 திர�ைட4 தBவி எB3ததா.�, )*க� 
அ* ெப0ற க:சிய
பாி� ெசா,C� ெபா*<� விரவி வ*தலா, 'ேவA� 
ெவ0றி'1� ெம6ய�ப� க*4தி0. உக3ததா.� எ�( எ�D கி�ேற�. 
'ேவC�& விைனயி,ைல" எ�( ந�பி வாB� ந,லா��. இ3>, தமிேய� 
ைக1ைறயா.�. 
 
ெச�ைன, 2-2-1954.  

ரா. பி. ேச	
பிைள 
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ேவ�� ெவ�றிேவ�� ெவ�றிேவ�� ெவ�றிேவ�� ெவ�றி    
 
தி��கயிலாய மைலதி��கயிலாய மைலதி��கயிலாய மைலதி��கயிலாய மைல    
    
தி*�கயிலாய மைல, ஏ0ற)� ேதா0ற)� வா63த	;  எ,லா� வ,ல ஈசனா� 
F0றி*�.� தி*�கயிலாய ெப*ைம சா�ற	; இ3திர� )தAய மைல ேதவ�க<�, 
எ�ணிற3த )னிவ�க<�, Gத கண7க<� அ��ட� ேபா0(� ேப( ெப0ற	. 
 
உைமய�ைம இைறவைன ேவ��த�உைமய�ைம இைறவைன ேவ��த�உைமய�ைம இைறவைன ேவ��த�உைமய�ைம இைறவைன ேவ��த�    
 
இ4தைகய மைலயி,, சிவெப*மாேனா& அம�3தி*3த உைமய�ைம, அ3 நாயகைன 
ேநா�கி  "க0பைன1�, காரண)�, காாிய)� கட3த இைறவைன க�Dத0 
ெப*மாேன! த� நிகாி,லா4 ேவ�&த, தைலவேன! நி�ைன இக$3த த�க� 
எ�பவ� மைனயி, ெந&7கால� வள�3ேத�; அவ� ெப0ற �த,வி ெய�(� 
ேபச
ப�ேட�. அ7ஙன� ெப0ற ெபயைர1� அவ� உணைவ உ�& வள�3த 
இ=/டைல1� இ�றள/� தா7கி நி�ேற�; இனி அ4 தீயவ� வழியாக வ3த 
நாம)� உ*வ)� தாி4த0. அI5கி�ேற�; அவ0ைற வி�& ஒழி
ேப�. ஆைன 
தர, ேவ�&�" எ�( ேவ�?னா. 
 
"ந7ைகேய! நீ ெசா�ன	 ந�(; நி� க*4	 )0(
ெபற ேவ�&மாயி�, ஒ�( 
K(கி�ேறா�, ேக, ேம*மைலேயா& உற/ G�ட இமயமைலயி� அரச� 
உ�ைன4 த� மகளாக )ைறைமேயா& எ&4	 வள�4	, பி�� காதேலா& எம�.� 
க?மண� ெச6	ெகா&4த0காக� க&3தவ� �ாிகி�றா�. ஆதலா,, நீ .ழ3ைத 
வ?வ� எ6தி அ�ம�னைன அைடவாயாக. அவ� மைலயி, நீ வள�3	 தவI 
ெச61� கால4தி,, உலகி, உள சிவ கண7க<�, எ�ணிற3த ெப*3 ேதவ*� 
L$3	வர, நா� அ7.
 ேபா3	, நி�ைன மண� ெச6	, இ� கயிைல மைல�. 
அைழ4	 வ*ேவா�” எ�றா� சிவெப*மா�. 
 
உைமய�ைம இமய� ேச�த�உைமய�ைம இமய� ேச�த�உைமய�ைம இமய� ேச�த�உைமய�ைம இமய� ேச�த�    
 
தைலவைன
 பிாிய ேந�3தேத எ�ற 	�ப)�, த�க� வழியாக வ3த சி(ைம 
தீ�3த	 எ�ற அ���, ம�8யி�பா, ைவ4த ெப*7க*ைண1� )�ேன ெச,ல, 
உைமய�ைம கயிைல மாமைலைய வி�& விைரவி, இமயமைல�. எB3த*ளி 
எB3த*ளினா. 
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நீலேமக� மி�னேலா& விள7.� ெந?ய )?ைய உைடய இமயமைல, மாயவ� 
தி*மகேளா& ெபா*3தி உற7.� பா0கடA� அன3த சயன4ைத ஒ4த	. அ4தைகய 
மைலயி, உள அழகிய தடாக4தி,, மைலயரச� உைமய�ைமைய மகளாக 
அைடய/�, அ� ம7ைகைய இைணய0ற ஈச8�. மண� ெச6	 ெகா&�க/� 
க*தி, )�னேம அ*3தவ� �ாி3	ெகா�?*3தா�. ெம64தவ� இய0றிய 
மைலயரச� க�ெணதிேர, தடாக4தி, மல�3த தாமைர மலாி� ேம,, உலெகலா� 
எ�ற உைமயா, ஒ* ப57.ழ3ைத வ?வ4திேல ேதா�றினா. அ= வ?வ4ைத� 
க�ட அரச�, "அ?ேய� ெபா*�& எ� அ�ைம ஆ�டவைன வி�& 
நீ7கினாேளா!" எ�( ஏ7கினா�; "இ4 தவ4ைத ஏ� ெச6ேத�?" எ�( 
இர7கினா�; எனி8�, "இைவெய,லா� ஈச�, தி*வ*” என4 ெதளி3	, ஆன3த� 
கடC @$கினா�; தாமைர4 தவிசி, அம�3த .ழ3ைதைய4 த� தட�ைகயா, 
எ&4தா�; தைலயி�மீ	 தா7கினா�; விைர3	 ெச�றா�; மாளிைகைய 
அைட3தா�; ேமைன எ�8� மைனவியி� ைகயி0 ெகா&4தா�. 
 
ம�8யிைர1�, மாநில4ைத1�, ம0(� உள ெபா* அைன4ைத1� ஈ�( 
வள��.� அ�ைனயாகிய உைமயாைள1� வள�
பா� உ�ேடா? மைலயரச8� 
அவ� மைனயா<� அவைள வள�4தன� எ�ப	 ெபா*ள0ற ேப:ேச! அவ� 
மைனயிேல வள�3	, அ�ைம த� அ*ளி� த�ைமைய
 �ல
ப&4தினா ேபாC�! 
 
உைமய�ைமஉைமய�ைமஉைமய�ைமஉைமய�ைம    தவ�தவ�தவ�தவ�    �ாித��ாித��ாித��ாித�        

இ=வா( அவ�களிட� வள�3த உைமயா ஐ3	 வய	 கழி3த/ட�, பிரம� 
)தலாய ேதவ�க<�.� பிதாவாகிய சிவெப*மான	 தி*வ*ைள: சி3தி4	4 தவ� 
ெச6ய� க*தினா. த� உள� க*4ைத மைலயரசனிட� உண�4தினா. 
அ�ைனயி� க*4தறி3த அரச�, "அ�மா! ேக. எ�ைம வி�& நீ7கி நீ அ*3தவ� 
�ாித0. இஃ	 ஏ0ற ப*வம�(. வய	 ஐ3	தா� ஆயி0(. தவ4தி� க&ைமைய 
நி� தி*ேமனி தா7கா	. ஆதலா,, இ
ேபா	 இ� க*4ைத வி�&வி&" எ�( 
ேவ�?னா�. அ	 ேக�ட உைமயவ ��னைக �ாி3	, "எ,ேலாைர1� கா
பவ� 
ஈச� ஒ*வேன. அவன�றி யா*� த�ைம� கா4	� ெகாள, இயலா	. இஃ	 
உ�ைம. இ
ெபாB	 நா� ெசா,Aய ெச6ைக1� அ
 ெப*மா8ைடய 
ேபர*ேளயா.�. ஆதலா,, தைட ெசா,ல ேவ�டா” எ�( Kறினா. 
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அரச8� அ��ட� இைச3தா�; இமயமைலயி� ஒ*சா� அாியெதா* தவ:சாைல 
அைம4தா�; த� உறவின� தவ� ெச6	 அாிதி0 ெப0ற க�னிய� பலைர அைழ4	, 
உைமயா<�.4 	ைணயாக அ8
பினா�. நீலமணியி� நிற� ெபா*3தி6 
உைமயவ, ம�ன� ேதவியிட� விைடெப0(
 பணி
ெப�க பல� L$3	 வர, 
பர�ெபா*ளாகிய ஈசைன மன4தி, அைம4	, அ:சாைலயி0 ேபா3	 அ*3தவ� 
�ாியC0றா. 
 
ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    ஞானஞானஞானஞான    ��வா���வா���வா���வா�    இ� த�இ� த�இ� த�இ� த�        

தி*�கயிலாய மைலயி, சிவெப*மா� தி*வ?யிேல, அ*3தவ: ெச,வராகிய 
சனகாதி )னிவ� நா,வ*� அ��ட� ப�)ைற பணி3	 எB3	 நி�(, 
ப�ேணா& ேவத கீத� பா?4 	தி4	, "அ*� ெப*7கடேல! அக�ற க*7கடA� 
ந&ேவ, நளிரவி,, 5ழ0 கா0றி, அக
ப�டா0 ேபா�(, அ?ேய� ெபா*� ெப*7 
கடலாகிய ேவத4தி� சாைககளா, மைல
�0(, அIஞான இ*ளி, அக
ப�& 
அறி/ தள�3ேதா�. மய�கமாய ெப*7கடA னி�(� கைரேய(� )ைறைய4 
தி*வ* �ாித, ேவ�&�” எ�றா�க. .0றம0ற , ந0றவ� �ாி3	, ெச�ைமயான 
அ*ைள
 ெப0ற நா,வ*� இ=வா( ெசா,ல, அ�ப��. எளியனாகிய அ* 
வள, அ�)னிவ� )க� ேநா�கி, "உ7க அறி/ ஒ*ைம
ப�& அட7.� 
வ�ண� அழிவ0ற ெப*ைம வா63த ஞான>ைல உண�4	கி�ேறா�; அம�க” 
எ�( தி*வா6 மல�3த*ளினா�. 
 
ந3தி ேதவ� தைலவாயிைல� காவ, ெச6தி*3தா�. ெம6Iஞான )த,வராகிய ஈச� 
)�ேன, சனக� )தAய )னிவ�க ெதாB	 அைம3தா�க. அவ�க<�., 
)?வ0ற சிவாகம4தி� பாத7களாகிய சாிைய கிாிைய ேயாக� எ�8� @�ைற1� 
சிவெப*மா� எ&4ேதாதினா�. அவ0ைற உண�3த )னிவ�க, 
"மேனாலய4தி0.ாிய ஞானேபாத4ைத1� ேபாதி4த, ேவ�&�” எ�( 
வி�ண
ப� ெச6தன�. அ�ெமாழி ேக�ட ஈச� ��னைக �ாி3தா�; ம(ெமாழி 
ெயா�(� உைர4தார,ல�; ஞானெநறி, ெசா,A� கா�&� த�ைம4த�( எ�( 
அ� )னிவ��. உண�4	மா( தம	 தி*மா�பி, ஒ* கர4ைத ைவ4	, ஞான 
)4திைர கா�?, ஒ* கண
ெபாB	 யாெதா* ெசயC� இ�றி, ேயாகியைர
 ேபா, 
கா�சியளி4தா�. 
 
ஞான4தி� த�ைமைய இ=வா( உண�4த� க�ட )னிவ�க, "ெம6யறி/ எ�ப	 
>,களி� அளவி0ற�(” எ�8� உ�ைமைய உண�3தா�க, ஈச� அ*ளா, மன 
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ஒ&�க� ெப0றா�க. இ7ஙன� பிரமாவி� �த,வ�க ஆகிய )னிவ��. 
ெம6Iஞானி ேபாத� கண
ெபாB	 கா�&7கா, உலகெம,லா� ஒ*ைம
பா& 
உ0ற	; காம உண�:சி. அ0ற	. எனேவ, யா��.� @ல காரணமா6 உள )B)த0 
ெபா* சிவெப*மாேன எ�( ெசா,ல/� ேவ�&ேமா? ஞான� க�ணா, 
ஈசைன� க�& உண*� ெம6Iஞானிய� ேபா�(, ம�ணக4தி, உள 
உயி�க<�, வி�ணக4தி, உள உயி�க<�, இ�8� பாதல� )தAய ஏைனய 
உலக4	ள உயி�க<� சி0றி�ப உண�:சி அ0றி*3தன. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    கவகவகவகவைலைலைலைல    #�த�#�த�#�த�#�த�        

மாச0ற கா�சிைய1ைடய மாதவ )னிவ��. ெம6யறி/(4திய நிைலயி,, ஈச� 
அழகிய கயிைல மைலயி, அம�3தா�. உைமயவ இமய மைலயி, இ*3தா. 'இ3 
நிைலயி, மாச0ற ைம3தைன அ�னா� எ7கன� அைடத, K&�?' எ�( சி3தி4	, 
இ3திர� த� மன4தி0 சIசல� உ0றா�; ஒ�(� ேதா�றாைமயா, 
பிரமேதவைன4 	ைண�ெகா�& தி*மாAட� ேபா3	 த� .ைறைய 
)ைறயி�டா�. 
 
தி�மா�தி�மா�தி�மா�தி�மா�    #�$#�$#�$#�$        

அ
ெபாB	 தி*மா, அவைர ேநா�கி, "எ,லா உயி�க<� தாேமயாகி1�, 
அ*வமாகி1�, உ*வமாகி1� இ=வா( @வைக இய,பிைன1ைடய 
@லகாரணமா1ள ேதவேதவ� ேயாக4தி� )ைறைமைய� கா�&வாராகி,, 
)�ேபா, காம இ:ைசைய யாவேர ெகாவா�? பிரமேன! )B)த0 ெபா*ளாகிய 
ஈச�, )னிவ*�. ஞான ேபாத� உண�4	� ெமளன நிைலைய வி�&, ப*வத 
ம�ன� �த,வியாகிய பா�வதிைய4 தி*மண� �ாி3தா,, நி� பைட
�4 ெதாழி, 
நிைறேவ(�; அ�னா��. ஒ* .மர� ேதா�றினா,, Lர� .ல� அ?ேயா& 
அழி1�; 	�ப)0ற உலக� எ,லா� )��ேபா, வா$3தி*�.�; அ	 
நிைறேவ(த0. ஓ� உபாய� K(கிேற�, ேக; இ� மாநில4தி, உள யாவ*� 
மய7.�ப? மல��கைண ெதா&�.� ம�மதைன� கயிைலய7கிாி�. அ8
பினா,, 
ஈச� ெமளன� நீ7கி, ச4தியாகிய உைமைய மண3	 ஒ* ைம3தைன4 த3த*வா�" 
எ�றா�. 
 
ம�மதைன%ம�மதைன%ம�மதைன%ம�மதைன%    பிரம�பிரம�பிரம�பிரம�    ேவ�ட�ேவ�ட�ேவ�ட�ேவ�ட�        
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அ
ப?ேய பிரமேதவ� ம�மதைன அைழ4	, "ஐயேன! க7ைகைய: சைடயி, 
அணி3த சிவெப*மா� ெமளன நிைலைய நீ�கி, மைலமகளாகிய பா�வதிைய4 
தி*மண� ெச61மா( நி� G7கைணகைள4 Q/ வாயாக, எ7க ெபா*�& 
இ
ெபாBேத ெச,க” எ�( ேவ�?னா�. 
 
அ	 ேக�ட ம�மத� சிவ நாம4ைத: ெசா,A, ெசவிகைள
 ெபா4தி�ெகா�&, 
"பிரமேன! தி*மாCைடய மா�பி, சிற
� வா63த தி*மகைள நா� நிைலயாக 
ைவ4ேத�; நி�8ைடய அழகிய நாவி, கைலமகைள அைம4ேத�. இ�8� 
மைறகைள யறி3த வசி�ட�, மாீசி, .()னியாகிய அக4திய�, அ4திாி, ெகௗதம�, 
காசிப� ஆகிய )னிவர	 தவ4தி� வAைமைய நா� ெதாைல4ேத�. ஆயி8�, 
ைகயிேல கனC�, ெந0றி� க�ணிேல ெந*
�� உைடய ஈச�மீ	 அ�ெப6ய: 
ெச�றா,, அ?ேய� உ61 மா(�ேடா?” எ�றா�. 

இ7ஙன� ம(4	ைர4த ம�மதைன ேநா�கி, "மாரேன! நீ ெசா,Aய ெவ,லா� 
உ�ைமேய! ஆயி8�, த�ைம அைட3தவர	 	�ப4ைத4 	ைட�.� ஈச� 
அ*ளா,, இ� காாிய� உ�னா, )?1�. இ	 ம0ைறேயாரா, ஆகா	. இத0. 
)த0 காரண� நீேய! எ,லா� ெசயC� ஈச� ெசயேல. அவன�றி ஓ� அD/� 
அைசயா	. அவ� அ*ளி�றி எ
ெபா*<� நி,லா	. உ� ெசயC� அவ� 
ெசயேல. ஆதலா,, இ�ேற ெச,க. அ�றி1�, தா7க )?யாத 	�ப)0ேறா�, 
தம�. உதவி ெச61மா( இர3	 ேவ�?னா,, அதைன: ெச6யா	 ம(4	 உயி� 
வா$3தி*4த, உய�3ேதா��.ாிய த�ைம யா.ேமா? யாேத8� ஓ� உதவிைய 
யா��ேக8� த�மா, இய�றவைர அவ� ேகளாம, தாேம ெச6த, தைலயாயவ� 
த�ைம; அவ� ேக�டபி� ெச6த, இைடயாயவ� த�ைம; ேக�&� )�ேன 
ம(4	
 பி�ேன ெச6த, கைடயாயவ� த�ைமயா.�. நா� அைனவ*� வAைம 
சா�ற Lரப	மன	 ெகா&ைமயா, 	��0( வ*3	கி�ேறா�. அ4 	�ப� நீ7.� 
வ�ண� ஈசனிட� ஒ* �த,வைன
 ெபற வி*�பி, உ� அாிய உதவிைய 
ேவ�?ேனா�” எ�( பிரமேதவ� உைர4தா�. அ= /ைரைய ம(�க )?யாம,, 
ம�மத� க*�� வி,ேல3தி மைனயாளாகிய ரதிேயா& கயிைல மைல�.: 
ெச�றா�. 
 
ம�மத�ம�மத�ம�மத�ம�மத�    மல��கைணமல��கைணமல��கைணமல��கைண    ெதா� த�ெதா� த�ெதா� த�ெதா� த�        

அ7. எ�.ணனாகிய ஈசனா� இ*3த வ�ண4ைத� க�டா�, ம�மத�. ”ஐேயா! 
இவைர� க�டேபாேத உள� கல7.கி�ற	. ஆவி அக4தேதா �ற4தேதா 
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அறிேய�. எ� ெம,Aய கைணக இ
ெப*மாைன ெவ,Cேமா? அமர*� 
பிரம8� இவ� நிைலயிைன அறியா� ேப�C� ஊழி� கால4தி, உலகெம,லா� 
ச7கார� ெச61� சிவெப*மா�மீ	 G7கைண ெதா&4	 நா� ேபா� ெச6ேவனா�! 
இ	 சிாி�க4த�க ெசய, அ�ேறா?. ஆயி8�, விதியி� ெச6ைக இ	. யா/ேர 
விதிைய� கட�கவ,லா�? பைட�கி�ற பிரமேதவ8� அத� வAைமைய4 
த&�கவ,லேனா?” எ�( எ�ணினா�; ெச7ைகயி, மBேவ3திய சிவெப*மா�-
மீ	 .றி ைவ
பா�ேபா, நி�றா�, ெகா&3ெதாழி, �ாி1� ம�மத�, "அழிய4 
	ணி3தவ��. அ:ச� உ�ேடா? நிைன4த	 )?
ேப�" எ�( Kறி, ஐ3	 
மலர��கைள ஐய�மீ	 எ6தா�. 
 
ம�மத� வி�ட மல��கைண ஈச� ேமனியி0 ப�ட	. அ
ேபா	 சிறி	 க� 
விழி4	
 பா�4தா�, ஈச�. அவ� ெந0றி� க�ணினி�( எB3த ெந*
� காம 
ேவைள: 5�ட	. கயிைல மைல எ7.� ெந&� �ைக L$3	 நிைற3த	. க� 
அழலா, எாி3த காம�, அ7கெம,லா� நீறாகி ம�ணி, விB3தா�; 
இற3ெதாழி3தா�. ஈசனா�, )�ேபா, அைமதி10றா�. 
 
ரதிரதிரதிரதி    �ல�ப��ல�ப��ல�ப��ல�ப�        

காம� எாி3	 விழ� க�ட ரதிேதவி கல7கி
 �ல�பC0றா; "தி*மக மகேன! 
ஏைழேய� இ�8யிேர! தி*மா, ைம3தா! ச�பரைன
 பைக4	 ெவ�ற ச	ரா! 
க*�� வி,ேல3திய ெப*3ேதா Fரா ெச�பவள� .�றைனய சிவ� விழியா, 
ெவ3	 உடல� அழி/0றாேய! இ�( வி�ணவ� க� அைட4ததா? பிரமேதவ� 
மன� மகி$3ததா? சிாி4	 )
�ர7கைள1� எாி4த சிவ�மீ	 ேபா� ெச6ய
 ேபாத, 
)ைறேயா எ�( )�னேம ெசா�ேனேன! அைத: ெசவியி, ஏ0றா6 அ,ைலேய! 
வானவ� பணிைய ேம0ெகா�டாேய! நி� உடல� ெபா?யாகி
 ேபாயி0ேற! இ� 
ெகா&ைமைய
 பா�4	� பிைழ
பா� உ�ேடா? எ�8யிராகிய நீ இற3த பி�ன�, 
யா� தனிேய இ*4த, த.ேமா? நா� எ�ன பாவ� ெச6ேதேனா? எ� ேபா�ற 
ெப�க<�. எ�ன 	�ப� ெச6ேதேனா? ஊ$விைன
 பயைன யா� 
அறிேவேனா? அ3ேதா! விதிேய! இ=வா( வ3	 )?3தேத க*�� வி,Cைடய 
காவலேன? யா*� 	ைணய0ற எ�ைன� கா4திட வாராேயா? ெந0றி� 
க�Dைடய ெப*மாைன ேநாவத0. நீதி1�ேடா? ஐேயா! ெபா� மாைல அணி3த 
)? எ7ேக? அழ. ஒB.� தி*)க4தி� ெபாA/ எ7ேக? அணி திகB� ேதா 
எ7ேக? அக�ற மா�ெப7ேக? ஐ7கைண எ7ேக? நி� வி,ெல7ேக? 
விைளயா�ெட7ேக? எ� ெச6ேவ�? எ� கணவா! எ�ைன வி�& எ7ேக 
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ெச�றா6? அ3 நாளி, வானவ*�, அய8� மாC� காண, அ7கி4 ேதவ� 
சா�சியாக எ�ைன மண3தா6! இனி எ3நா<� உ�ைன
 பிாிேய�” எ�( 
வா�களி4தா6. வச3த ம�னேன! எ� மன4தி0. இைச3த ம�னேன! எைன4 
தனிேய வி�&: ெச,Cத, )ைறேயா! )ைறேயா! 'சிவனிட� ேபா எ�( அ8
பிய 
ேதவ� எ,லா� ெபா?யாகிய உ�ைன வா' எ�( விைர3	 எB
� மா�டாேரா? நி� 
த3ைதயாகிய தி*மா,, ெப*� ேப� பைட4தவராயி0ேற! ’ஐேயா’ எ�( நா� இ7.
 
�ல�பி அழ/� அவ� வர� காேணேன! உற�க4தி, ஆ$3	வி�டாேரா? அ3ேதா! 
'ெந*
பினா, நீறாவா6' எ�( நி� தைலயி, விதி4தி*3தா,, அவைரெய,லா� 
ெவ(�கலாேமா? பனிநீைர: சிவிறியா, Fசி விைளயா?, G7கான� ேபா3	, மல� 
ெகா6	, மன மகி$3	, இனிய மIச4தி, இள3ெத�ற, Fச� க�Dற7.� ந� 
வா$ெவ,லா� ெபா6யாகி� கன/ க�ட கைத யாயி0ேற ெப*ைம1ணரா	 
ம*மக�தாேன எ�( அவமதி4த த�க� ெச6த ேவவிைய4 தக�4த வளலாகிய 
ஈ5�மீ	 வானவ� உ�ைன
 ேபா� ெச6ய ஏவினேர! அவராேல ெபா? ��டாேய! 
எ� உயி��.யிேர! ஆறாத ெப*3	யரா, அ?ேய8� எாிகி�ேற�; உ�ைன 
ேநா�கி வ*கி�ேற�; வ*கி�ேற�" எ�( �ல�பி வ*3தினா. 
 
அய�அய�அய�அய�    *தலாய*தலாய*தலாய*தலாய    வானவ�வானவ�வானவ�வானவ�    +யர�+யர�+யர�+யர�        

இைத� க�ட பிரம� )தலாய ேதவ�க, "நீலக�டனாய ஈசனிட� காமேதவைன 
அ8
பிேனா�. அவைன1� அவ� 5�ெடாி4தா�; ெம6யாகிய ெமளன நிைலைய4 
தவி�3தாாி,ைல; )�ேபாலேவ அம�3	ளா�. அ3ேதா! இனி எ� ெச6ேவா�?" 
எ�( அய�3தா�க. பி��, தி*�கயிலாய நகாி� ேகா�ர வாயிA, எ,ேலா*� 
K?4 	தி�கC0றா�. "எ�ெப*மாேன! அ?யவ�களாகிய எ7க<�. அபய� 
அளி4	 ஆலகால� எ�8� நIைச அளி உ�T�! வி�D� கட7காம, வ3த 
க7ைகைய: சைட)?யிேல தா7கினீ�! எாி4	 நீறா�கவ,ல ெந*
பிைன ெந0றி� 
க�ணிேல ைவ4தீ�! ெகா?ய பைகவைர� ெகா�( ஒழி4தீ�! இ=வா( கா4த*ளிய 
நீ� இ�( ைகவி�டா, யாைர4 தIச� அைடேவா�? ைம3த��.4 த3ைதயைர4 
தவிர ேவ( தIச� உ�ேடா? மாச0ற ெம6ய?யா�க .0ற� ெச6யி8� 
.ணெமன� ெகா�& ஆ<� ெப*மாேன! 	� ேசவ?ேய சரண� எ�றைட3ேதா�. 
நாேதா(� Lர� ெகா&ைமயா, நA/0( நா7க இற
பேதா? எம	 	யர4ைத: 
சிறிேத8� தி*/ள4தி0 ெகாளீேரா? க7காதரேன! நீ� உமாேதவிைய மண3	 
எ7கைள� கா4த*<�வ�ண� மதிUன�களாகிய நா7க மதி�.ைட1ைடய 
ம�மதைன அ8
பிேனா�. அவ� ேமனிைய எாி4	 நீறா�கினீ�. )�ேபா, 
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ஞானேமான4தி, அம�3தீ�! V� அ?யாராகிய நா7க இ7ஙன� தள�த, த.ேமா? 
இனிேய8� சிறி	 இர7கிய*ளிேரா?" எ�( அவ�க ஓலமி�டா�க. 
 
சிவ�சிவ�சிவ�சிவ�    அபய�அபய�அபய�அபய�    அளி த�அளி த�அளி த�அளி த�        

அ
ெபாB	 சிவெப*மா� க*ைணK�3	, "வானவ�கேள! வ*3தாதீ�க; 
உம�காக இமய மைலயி, உள ம7ைகைய மண3	 உம	 	�ப4ைத 
ஒழி�கி�ேறா�. இனி நீ7க ெச,லலா�” எ�( ெசா,A அ8
பினா�. 
 
ரதிரதிரதிரதி    *ைற-�*ைற-�*ைற-�*ைற-�        

அவ�க விைடெப0(
 ேபானபி�ன�, ரதி ேதவி, த*ண� பா�4	
 ெப*மா� 
)�ேன ேபா3	, வண7கி4 	தி4	, "ஆ�டவேன! இைறவேன! இ	 )ைறேயா! 
)ைறேயா! பிரழ� )தAய ேதவ�க ெச6த L$:சியா, எ� கணவ� இ7ேக வ3	 
அழி/0றா�. அவ� ெச6த .0ற4ைத
 ெபா(4	 அ* �ாித, ேவ�&�” எ�( 
வி�ண
ப� ெச6தா. 
 
இ7ஙன� ேவ�?ய ரதிைய ேநா�கி, ஈச� அ* K�3	, "மாேத! வ*3தாேத! 
பா�வதி ேதவிைய நா� ெச�( தி*மண� ெச61�ெபாB	 உ� கணவைன4 
த*ேவா�; ெச,க!" எ�( விைட ெகா&4த8
பினா�; அ
பா,, எதிேர இ*3த 
சனகாதி )னிவைர ேநா�கி, "ந0றவ� ைம3த�கேள! ஞான ேபாத�, ெசா0களி, 
அட7.வத�(; 	யர� நீ7கி, இ=வ�ண� ெமளன நிைலயி, இ*3	 ந�ைம: 
சி3தி4திேல ஆ.�" எ�( உள7ெகாள உண�4தினா�. "அ
ேபா	 அ*3தவ 
)னிவ� நா,வ*� சிவெப*மா� ேசவ?கைள: சி3ைதயார4 ெதாB	, "மய�க� 
ெதளி3திேரா�; கைட4ேதறிேனா�” எ�( ேபா0றி: ெச�றா�க 
 
ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    உைமைய�உைமைய�உைமைய�உைமைய�    கா.த�கா.த�கா.த�கா.த�        

பி��, பா�வதிய�ைமயா*ைடய அ�ைப1� காதைல1� ஈச� உைமைய� 
எ,ேலா*� அறிய�கா�ட4 தி*/ள7 ெகா�டா� ஈச�, ெச�க: சிவ3த காவி1ைட 
உ&4தா�; சிைகைய )?4தா�; ெவ�ணீ( அணி3தா�; கம�டல4ைத� ைகயி, 
எ&4தா�; ஒைல�.ைடைய
 பி?4தா�; ெந&7கழிைய ஊ�றினா�; வி*4த� 
ேபா�ற வ?வ� ெகா�& ெச�றா�. மைலயரச� மக தவ� �ாி1� சாைலைய 
அவ� அைட3த ெபாB	, அ7. வாயி, கா4	 நி�ற மாத�க அவைர
 பா�4	, 
"தள�3த நைட1ைடய ெபாியவேர! இ� மைலயிைட வ*த, எளித�ேற! இ7ேக நீ� 
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வ3த காரண� யா	?” எ�( வினவின�. அ	 ேக�ட வி*4த ேவதிய�, "இ� 
மைலயரச� �த,வி ெச61� தவ4ைத அறிய வி*�பி இ7. மனமகி$3	 வ3ேதா�” 
எ�றா�. அ3 நிைலயி,, அவைர
 பணி
ெப�க தவ:சாைலயி8ேள 
ேபாகவி�டா�க. அ7. நி�ற ந7ைகைய வி*
�ட� பா�4தா�, ேவதிய�; 
"ெசா,Cத0காிய ேபரழ. அழிய/�, அ7கெம,லா� வ0றி ஒ&7க/� நீ அ*3தவ� 
ெச6கி�றாேய! எ
ெபா*ைள வி*�பி இ4தவ� ெச6கி�றா6?" எ�( வினவினா�. 
 
"ஐயேன? ம�8யி��. உயிராகிய ஈசைன மணாளனாக
 ெப0(, அவ� பாத4தி, 
இ*�க� க*திேய இ� க�னி ெம64தவ� இய0(கி�றா" எ�( ம7ைகயி� 
ேதாழி ம(ெமாழி Kறினா. அ	 ேக�ட )தியவ� நைக4	, "உலக4ைத ெய,லா� 
பைட�.� பிரம8�, கா�.� மாயவ8� ேத&த0காிய ேதவேதவ�, இவ ெச61� 
தவ4தி0காக வ*வாேனா? வ3தாC� இவைள வி*�பி மண� �ாிவாேனா? 
அறியாம, உைமயவ தவ� �ாிகி�றா. ச7கர� எளிதி, அ*வாேனா?” 
எ�றா�.  

அ� ெமாழி ேக�ட உைமயவ சீ0ற7ெகா�& "எ�(� உள எ�ெப*மா� எ� 
வி*
ப4ைத நிைறேவ0றாவி?8�, நா� தவ4திைன வி&ேவேனா? இ4 தவ� 
ேபாதாதாயி� இ�8� ெகா?ய ேநா��கைள ேம0 ெகாேவ�; உயிைர1� 
வி&ேவ�. நீ சால )	ைம10றா6; ஆதலா, மய�க� ெகா�டா6. அ�றி
 பி4	� 
ெகா�& ேப5கி�றாேயா?” எ�றா. 

உைமயவ சீ0ற4ைத உணராதவ�ேபா, )தியவ� ேமC� ேபசC0றா�. "மாேத! அ: 
சிவபிரா� த�ைமைய நீ அறி3திைல ேபாC�! அவ� உ&
ப	 ேதாலாைட ஏ(வ	 
ெவேள(: அணிகல� அர/�, பிற/�: ைகயி, எ&
ப	 கபால�; உ�ப	 நI5; 
நடமா&� இட� 5&கா&; அவ8�.4 தாயி,ைல; த3ைதயி,ைல; 50ற4தா� யா*� 
இ,ைல; வ?வ� இ,ைல; .ண)� இ,ைல; )�ேன ெசா,Aய ேதாலாைட ேபா�ற 
ெபா*கேள அவனிட� பல/�&. அவ0ைற
 ெபற வி*�பி4தா� தவ� ெச6	 
ெமAகி�றாேயா? பழைம1� ெப*ைம1� வா63த மைலயரச� தி*மகளா64 
ேதா�றிய உன�. இ	 த.ேமா?" எ�( ேபசினா�. 
 
அ3 நிைலயி, ‘சிவ சிவ' எ�( ெசவிகைள
 ெபா4தி�ெகா�&, "கிழவா! ேக. 
அ3தமி,லாத எ�பிரானிட4	 உன�. அ�� இைறயள/� இ,ைல. கா�?Cள 
�தாிேல மைற3	 நி�( பறைவ பி?�.� ேவ�&வைன
 ேபா, நீ சிவ ேவட� 
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ெகா�டா6. உ�ைன
 ேபா, ேநசமி�றி ஈசைன இக$3	 ேபசிய த�க� ப�ட 
பா�ைட நீ அறியாேயா? எ� )�ேன நி�( அ
ெப*மாைன ஏளன� ெச6தா6. 
இ4தைன வய	 ெச�(�, இ�8� மாச0ற மைறகளி, ஒ�(� நீ அறி3திைல 
ேபாC�! இ7ேக நீ நி0ற, ஆகா	” எ�( சீ0ற)0றா, உைமய�ைம.  
 
அற
ெப*I ெச,வி இ7ஙன� ேபசியேபா	, "அண7ேக! உ�னிட� ஆைச10( 
இ7. வ3தைட3ேத�. நா� வ3த காாிய4ைத� ேகளாம, ’ெவளிேய ேபா’ எ�( 
உைர�கலாேமா? அ	 ெபா*3	ேமா? இ7ேக நா� வ3த	 உ�ைன ேவத)ைறயி, 
மண� ெச6வத0ேக ஆ.�" எ�றா�, )தியவ�. 
 
வIசக4தி, )த�ைம ெப0ற கிழவ� ேபசிய ஓவாசக4ைத� ேக�டெபாB	, 
உைமய/ இ*ெசவிகைள1� இ(க
 ெபா4தினா. ெபா(�க )?யாத 
வ*4த)0றா; அ7கெம,லா� ந&7கி வி�மினா; 'ேபா எ�றாC� இ� கிழவ� 
ேபாக மா�டா� ேபாC�! நாேன இ=விட4ைத வி�& அக,ேவ�' எ�( பI5 
ேபா�ற தி*வ?க சிவ�க நட3	 ெச�றா. 
 
மைலமகளி� தவ� ேகால4ைத ேநா�கினா�, சிவ ெப*மா�; அளவிற3த க*ைண 
ெகா�டா�; )	ைம� ேகால4ைத வி�டா�; சிவகண7க L$3	 ேபா0ற: சிற3த 
மழவிைடயி� ேம, எB3த*ளி� கா�சியளி4தா�. ெம6
 ெபா*ளாகிய நாயகைன� 
க�டா, மைலமக; நாண4தா, ேமனி ந&7கினா; கீேழ விB3	 வண7கினா; 
ைகெய&4	
 ேபா0றினா; "அறிவினா, அறிய ெவா�ணா ஆதி பகவேன! நி� 
மாயா விலாச� அறியா	 மதியிேல� ேபசிய சி( ெமாழிகைள
 ெபா(4த*ள, 
ேவ�&�” எ�றா. 
 
"ந0றவ� �ாி3த மாேத! ேக! ந�பா, ைவ4த அ�பினா,, நீ )� ேபசிய 
ெமாழிகைள ெய,லா�, இ
ெபாB	 உைர4த 	திெமாழி ேபாலேவ ஏ0(� 
ெகா�ேடா�. .0றமி*3தா, அ�ேறா ெபா(4த, ேவ�&�? ெகா?ய தவ4ைத: 
ெச6	 இ�8� வ*3தாேத. நாைளேய நி�ைன மண� �ாிய வ*ேவா�" எ�( 
அ*ளினா�, ஈச�. 
 
மண�மண�மண�மண�    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�        

இ7ஙன� இமயமைலயி0 G7ெகா? ேபா�ற உைமயவ தவ4திைன� க�& 
தி*வ* �ாி3த ஈச�, கயிைலய7கிாிைய அைட3	, ச
த ாிஷிக என
ப&� 
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எBவைக )னிவைர1� மன4திேல நிைன4தா�. அ� )னிவ�க விைர3	 கயிைல 
மைலைய அைட3	, "எ� த3ைதயாகிய ஆ�டவேன! V� க*ைணயா, எ�ைம 
நிைன�க, இ7. வர
ெப0ேறா�. ஆதலா,, அ?ேய7க பிைழ4ேதா�; ெகா?ய 
தீவிைன1� தீ�3ேதா�; இனி, எம�. ஒ* தீ7.� உ�ேடா?” எ�( ெதாB	 
நி�றா�க. ஈச� அவைர ேநா�கி, "இமயமைல யரசனிட� நீ7க ெச�(, இ�ேற 
உைமயவைள எம�.4 தாைர வா�4	4 த*�ப? ேக�&, விைரவி, இ7. வர, 
ேவ�&�” எ�றா�. அ
 பணி தைலேம0ெகா�ட ச
த )னிவ*� மைலயரச� 
மாளிைக�.: ெச�றா�க. அவ�கைள� க�ட அரச� மனமகி$3	, "ஐயேர! 
உ�)ைடய தி*வ?க ேதாய
ெப0ற இமயமைல, மாேம* மைலயி8� �னிதமா6 
)த�ைம 10ற	. பல நா நா� ெச6த பாவ)� இ�ேற நீ7கி0(. நீ7க 
அ?ேய�பா, வ3த காாிய� யா	? ெசா,ல ேவ�&�” எ�றா�. அ	 ேக�ட 
அ*3தவ )னிவ�, "உலக மாதாவாகிய உமாேதவிைய4 தி*மண� �ாிய� க*தி, 
ம�8யி��ெக,லா� உயிராக விள7.� சிவெப*மா�, எ�ைம உ�னிட� 
அ8
பினா�. இ	ேவ யா7க வ3த காாிய�” எ�( உைர4தா�க, ம�ன8� 
மனமிைச3	, "எ,லா உயி�கைள1�, உலக7கைள1� ஈ�ற உைமயாைள 
ஈசனா��. மண� ெச6	 ெகா&4	, எ�ைன1� அ?ைமயாக4 த*ேவ�” எ�றா�. 
 
அ
ெபாB	 அ*ேக நி�ற அவ� மைனயா, சிறி	 வா?ய )க4ேதா&, "ஐய�மீ�! 
பிரமேதவ8ைடய �த,வனாகிய த�க�, த� ஒ
ப0ற தி*மகைள ஈச8�. மண� 
ெச6	 ெகா&4தா� எ�(�, அ7ஙன�, ெகா&4த த�க� தைலைய, அ
 ெப*மா� 
தக�4ெதறி3தா� எ�(� ெசா,கி�றா�கேள! அ3 நிக$:சிைய நிைன4தா, எ� 
ெநIச� அI5கி�றேத! எம	 .லமகைள அவ��.� ெகா&
ப	 எ
ப??” எ�( 
Kறினா. இ=வா( அIசி வினவிய மைலயரசியி� மன4ைத4 ெதளிவி�க� க*திய 
)னிவ�க, "மாேத, நீ சிறி	� வ*3தேவ�டா. த�னிகாி,லா4 தைலவ� 
ெச6ைகைய நீ ந�றாக உணரவி,ைல. த�க� தவ( ெச6தா�. அவ� ஆ�கிய 
ேவவியி, ஆதி )த,வனாகிய ஈச8�. அவி�
பாக� ெகா&�க ம(4தா�; அ
 
ெப*மாைன இக$3	� ேபசினா�. அதனா,, ஈச� அவ� தைலைய அ(4தி�டா�” 
எ�( Kறிய ெபாB	, அரசி1� கவைல தீ�3	 தி*மண� ெச6	 ெகா&�க 
இைச3தா. 
 
மைலயரச� தி*மண4தி0. இைச3த ெச6திைய )னிவ�க ஈசனிட� ேபா3	 
வி�ண
ப� ெச6தா�க. ெப*மா�, எBவ��.� தி*வ* �ாி3	 விைட 
ெகா&4தா�. ஈசனார	 ேசவ? ெதாB	 அ�னா� த� இ*
பிட� ேச�3தா�க.  
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மைலயரச� உடேன ேதவ த:சைன அைழ4	, "எ�ைன யா<ைடய 
சிவெப*மா8�., யா� ெப0ற உலக மாதாவாகிய உைமயவைள4 தி*மண� ெச6	 
ெகா&�க
 ேபாகி�ேற�. ஆதலா,, இ� மாநக� )Bவ	� ெபா�8லக� ேபா�( 
அழ.ற இல7.� வ�ண� அல7காி
பாயாக’ என
 பணி4தா�; பி�ன� தி*மா, 
பிரம� )தAய ேதவ�க<�, மாதவ )னிவ�க<�, அவ�த� ப�னிய*� அ��ட� 
உைமயவ தி*மண4தி0. எB3த*<� வ�ண� எ7.� Qதைர அ8
பினா�. 
 
ெச3தாமைரயி, வாB� தி*மக )தAய மாத�க, ெந&7கால� ேநா�பிய0றி 
அ7கெம,லா� ெநா3த உைமய�ைமைய4 ெதாB	, ம7கலமாகிய மண�ேகால� 
ெச6தா�க; இைறவைன வழிப&� அ�ப� ேபால ஆ�வ4ேதா& உைமய�ைமயி� 
தவ� ேகால4ைத� கைள3தா�க; அழெகலா� ஒ*7ேக வா63த ம7ைகயி� 
ேமனிைய� .ைறய0ற )ைறயி, ேகால� ெச6தா�க. 
 
ஈச� தி�மண தி��ஈச� தி�மண தி��ஈச� தி�மண தி��ஈச� தி�மண தி��    எ1!த�ள�எ1!த�ள�எ1!த�ள�எ1!த�ள�    
    
இ= வ�ண� நிக$3	ெகா�?*�ைகயி, மைலயரச�, ெந*7கிய 50ற4ேதா&�, 
நிைற3த அ�ேபா&� தி*�கயிலாய மைலைய அைட3தா�: ந3தி ேதவர	 ஆைண 
ெப0(, உயி*�.யிராகிய சிவெப*மா� ேசவ?ைய வண7கி நி�(, 
"எ�ெப*மாேன! ஆதியி, அகில உலக)� ஈ�ற*ளிய அ�ைனைய� காதேலா& 
மண��ாிய4 தி*/ள� ெகா�T�! ேசாதிட >ேலா� .றி4த ந� )B4த� ப7.னி 
உ4தரமா.�. அ3 நாேள இ3 நா ஆதலா,, இமயமைல�. எB3த*ள, ேவ�&�” 
எ�( வி�ண
ப� ெச6தா�. ஈச� அத0. இைச3த*ளினா�. மைலயரச� விைட 
ெப0(: ெச�றா�. 
 
உடேன ஈச�, ந3தி ேதவைர� க*ைணேயா& அைழ4தா�; "ந� தி*மண4ைத� 
கா�பத0.: சிற3த உ*4திர கண7க, தி*மா, )தலாயிேனா�, இ3திராதிய�க 
எ,ேலாைர1� வரவைழ
பாயாக” என
 பணி4தா�. ஆைண
ப?ேய எ,ேலாைர1� 
ந3திேதவ� வரவைழ4	, உ*4திர�க, சிவகண7க, ேதவ�க - இவ�கைள4 தனி4 
தனியாக வ.4	4 த� ைக விரலா0 5�?, ஈசனிட� கா�?
 பிர�ேப3தி நி�றா�. 
அ
ெபாB	 பிரமேதவ�, பலவைக நைககைள
 ெபா0�ட4தி�மீ	 ைவ4	 
எ&4	�ெகா�& வ3	, ஈச� )�ேன ைவ4	, வண7கி, ‘ஐயேன! உம�. வி*
�� 
இ,ைல; ெவ(
�� இ,ைல. அ?ேய� உ61� வ�ண� மண� �ாிய4 தி*/ள� 
ெகா�T�. ஆதலா,, தி*ேமனியி, அணி3	ள அரவ
 பணிெய,லா� கைள3	, 
இ: ெச=விய அணிகைள அணி3	ெகாள ேவ�&�” எ�றா�. அ
ெபாB	 
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ெப*மா� ��னைக ெகா�&, "அ��ட� நீ த3த இ3 நைககைள நா� 
அணி3	ெகா�டா0 ேபாலேவ மகி$/0ேறா�!” எ�( த� தி*�கர4தா, அவ0ைற4 
ெதா�& அ*ளினா�. பி��, த� தி*ேமனியி, அைம3த அரவ7கேள  
ஆபரணமாக விள7.�ப? ஈச� த� தி*/ள4திேல க*தினா�. அைவ அ= 
வ�ணேம ஆயின. உலெகலா� பைட4	� கா4	 அழி�.� பர�ெபா*ளாகிய 
ஈச8�. இ: ெசய, அாிதா.ேமா? அதைன� க�& யாவ*� ைக K
பி4 ெதாB	 
நி�றா�. 
 
)�ெனா*கா, தி*மாC� அய8� ேத?� காணாத ேதவேதவ�, உமாேதவியாாிட� 
ெச,ல4 தி*/ள� ப0றினா�: அ� க*4ைத அ7ேகயி*3த தைலவ��.� 
.றி
பினா, உண�4தினா�; இமயமாமைல�. எB3த*ளினா�. 
 
ஈசனா� மண�ேகால7ெகா�& இமய மாமைலயிேல எB3த*ளியேபா	, ம7ைகய�, 
அ
ெப*மான	 அ0�த4 தி*/*ைவ� க�& வண7கி� க7. கைரய0ற காத, 
ெவள4திேல @$கின�; "எ�ெப*மா� அணி3	ள நைகக<�, தாி4	ள 
ெபா�னாைட1�, Gசி1ள கலைவ: ச3தன)�, �ைன3	ள �	மல� மாைலக<� 
அவ*ைடய இய0ைகயான ேபரழைக மைற4தனேவ,” எ�( மன3 தள�3த�, சில�. 
)(�கைம3த ெந&Iசைட )?1ைடய ெச�ேமனி எ�மாைன ேநா�கி நி�( மன� 
உ*கினா�, சில�; காதC0( ெவ	�பி� க*கினா�, சில�; ேதாழியேரா& ெப*.� 
காதைல
 ேபசினா�, சில�. "பல பல ேப5தலா, வ*� பய� எ�ைன? ெப0ற� 
ஊ�3த ெப*மாைன மண3திட மைலமக ெப*3தவ� �ாி3தா. நா� அ=வா( 
ெச6ேதாமி,ைல” எ�( ெப*@:5 எறி3தா�, சில�. 
 
இ7ஙன� இைறவ� பவனி வ*� ெபாB	, தி*மண விழாவிைன� காD�ெபா*�& 
எ,லா
 �வன4தி, உளவ�க<� வ3	 ேச�3தைமயா, இமயமைல வ*3தி 
ந&�க)0ற	. G/லக4தி� வடதைல தா$3த	; ெத�தைல உய�3த	. 
வானவெர,லா� ஏ�க)0றா�. ‘தீ7. ேந�3தேதா' எ�( நில/லக4தா� மய�க� 
உ0றா�. ெப*மான*ேக இ*3த ெபாிய )னிவ*� வ*4த)0றா�. எ,ேலா*� 
'சிவேன! சிவேன! எ�( ஒலமி�&: சி3ைத தள�3தா�. 
 
அ	 க�ட ஈச� ��னைக �ாி3	, அ?யா� 	யர� தீ��.மா(, ந3திேதவைர 
ேநா�கி, "கடைல� ைகயக4 தட�கிய அக4திய )னிவைர இ7. அைழ4	 வ*க” 
எ�றா�, )னிவ*� வ3	 இைறவ� தி*வ?யி0 பணி3தா�. அ3 நிைலயி,, ஈச� 
".()னிேய! இ=விமய மைல�. யாவ*� வ3தைமயா, வடதிைச தா$3த	; ெத� 
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திைச உய�3த	; ஆயி8�, )னிவா! ஒ
ப0ற நீ இ� மைலயினி�(� நீ7கி 
வளமா�3த ெத�னா�?0 ேபா3	, ெபாதியமைலயி, அம�வாயாயி�, 
உலகெம,லா� )�ேபாலேவ சமநிைல யைட3	 விள7.�” எ�றா�. 
 
பிைற யணி3த ெப*மா� இ7ஙன� பணி4தேபா	 இனிய ெமாழி1ைடய தமி$ 
)னிவ� அ:ச� எ6தி, "ஐயேன! அ?ேய� ெச6த .0ற� ஏேத8� உ�ேடா? 
தி*மண� காண ஆைச10( வ3த தீவிைனேயனாகிய எ�ைன இ7ேக இ*�க
 
பணியாம, ெந&3Qர� ெச,ல
 பணி4தீேர!” எ�( வ*3தினா�.  
 
அ
ெபாB	 எ�ெப*மா� )னிவைர அம�3	 ேநா�கி, "உ�ைன
 ேபா�ற 
)னிவ�க உலக4தி, உ�ேடா? அ�னவாகன� உைடய பிரம8� உன�. 
நிகர,ல�, ஆதலா,, நீ க*திய எ,லா� தவறாம, )?
பா6. ேவ(ள 
)னிவராC� ேதவராC� இ� காாிய� ஆ.ேமா? யாவாி8� சிற3த ேப( ெப0ற 
உ�னாேலேய )?1�. ஆதலா,, இ
ெபாBேத �ற
ப&” எ�( அ*ளி:ெச6தா�. 
 
அ=/ைர ேக�ட )னிவ�, "எ�ெப*மாேன! இ
 பணிைய என�. அ*K�3	 
அளி4தீ�! ஆயி8� இ7. நிகழவி*�.� ெத6வ4 தி*மண� கா�சிைய� க�& 
வண7காம, ேபாவத0. இயலவி,ைலேய! ெநIச� வ*3	கி�றேத!” எ�( 
வி�ண
ப� ெச6தா�. அ� ெமாழி ேக�ட கயிைலநாத�, ")னிவா! மன� வ*3தாேத 
ெபாதிய மைல�.: ெச,. அ7ேக வ3	 நா� தி*மண�கா�சி த*ேவா�. மனமகி$3	 
கா�பாயாக. எ�ைம நிைன4	 அ� மைலயி0 சில கால� இ*3	, பி�ன� 
)�ேபாலேவ எ�மிட� வ*வாயாக" எ�( தி*வா6 மல�3த*ளினா�. 
 
தமி$ )னிவ� மனமகி$3	, சிவெப*மா� ேசவ?ைய
 ப�)ைற வண7கி� ைக 
K
பி4 ெதாB	, ெப*@: ெசறி3	, பிாியா விைட ெப0(4 ெத�திைச ேநா�கி: 
ெச�றா�. ெபாதிய� எ�8� ேப� ெப0ற மைலயி, )னிவ� ேபா6 அம�3தேபா	 
வடதைல1� ெத�தைல1� 	லா�ேகா, ேபா, சமனாகி நி�றன. உயி�க எ,லா� 
	யர� ஒழி3	, ஈசைன4 	தி4	 மகி$:சி10றி*3தன.  
 
தி�மண� கா2சிதி�மண� கா2சிதி�மண� கா2சிதி�மண� கா2சி    
 
தி*மண4தி0.� .றி4த ேவைளயி,, மைலயரச� வி*�பியவா(, ெகா0றைவ 
காவ, ெச6ய, இ3திைர அைட
ைப ஏ3த, க7ைக )தAய ந7ைகய� கவாி Fச, 
காளிக .ைட பி?�க, கைலமக பா�?ைச�க, தி*மக ைகைய
 ப0றி� ெகா�& 



17 

 

உமாேதவி எB3த*ளி4 தி*மண: சாைலைய அைட3தா; ஆதி1� அ3த)� 
இ,லாத அ*� ெப*3தைலவ� அ?களி, விB3	 வண7கினா. அாியாசன4தி, 
த� ப�க4தி, அம*மா( உைமைய
 பணி4தா�, ஈச�, இ3திைர )தAய யாவ*� 
	தி�க, உைமயவ இைறவ� ம*7ேக அம�3தா. 
 
மைலயரச� ஈச8�.ாிய Gசைன ெச6	, �வன� ஈ�ற உைமயவ ைகைய
 பாச� 
அக�ற பரம� ைகயி, ைவ4	, "எ� �த,வியாகிய உைமைய உம�. அ��ட� 
த3ேத�” எ�( மைறெமாழி ஒதி, ஈசைன ம*மா� என� க*தி வாச ந�னீரா, தாைர 
வா�4தா�. 
 
அ
 ெபாB	 அர�ைபய� நடன� ெச6தன�; சி4த*� க3த*வ*� கான� பா?ன�, 
	��*/� நாரத*� Fைணயி, ஏழிைச� கீத� இைச4தன�; ேதவ*� )னிவ*� 
தி*மைற ஒதின�. 
 
தி*மண: சட7.க )?3த பி�ன�, த3ைத1� தா1மாகி உலகெம,லா� 
ஈ�ற*ளிய ஈசைன1� உைமயாைள1� )தA, பிரமேதவ� வண7கினா�; பி�ன� 
மாயவ8�, இ3திர8�, )னிவ*�, ேதவ*� )ைறயாக வழிப�டா�க. அ3 
நிைலயி,, ம�மதைன இழ3	 ைக�ைம நிைலயைட3	 	��0ற ரதியா 
ஈச8ைடய ெபா�ன?களி, விB3	 வண7கி, "தீவிைனேய� 	�ப4ைத4 
தீ�4த*ள, ேவ�&�” எ�றா. 
 
அ
ேபா	, உயி��.யிராக நி�( விைன
பயைன உண�3	 ஊ�&� க*ைண 
வளலாகிய ெப*மா�, "மாேத! வ*3தாேத!” எ�(ைர4	, ம�மத� வ3	 
ேதா�(�ப? மன4திேல நிைன4தா�. உடேன, )�ைனய வ?வ4ெதா& ேதா�றிய 
ம�மத�, உமாேதவியாேரா& F0றி*3த சிவெப*மான	 ெபா�னா� தி*வ?ைய 
வண7கி4 	தி4	, "ஐயேன, அ?ேய� ெச6த ெப*� பிைழைய
 ெபா(4த, 
ேவ�&�” எ�றா�. அ	 ேக�ட ெப*மா�, "ைம3தா! உ�னிட� சீ0ற� 
உ0றால�ேறா இ
ெபாB	 சீ0ற� தணிவ	; மன� கல7காேத. நம	 க� அழலா, 
எாி3த நி� உடல� ெபா?யாகி அ
ெபாBேத ேபாயி0(. ஆயி8�, ரதிேதவி 
ேவ�&கி�றாளாதA� அவ<�. ம�&� உ*வ4	ட� தீ விள7.வாயாக! ஏைன 
வானவ� )தAய யாவ��.� அந7கனா6 இ*3	 உ� அரசியைல நட4	க” என
 
பணி4தா�. 
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பி��, ம�8யி��. உயிராகிய ஈச�, இடப வாகன4தி, எB3த*ளி, 
உமாேதவியாைர
 ப�க4தி0ெகா�& )�ேபாலேவ வானவ*� Gத கண7க<� 
�ைடLழ
 ெபா�மயமான இமய4ைத வி�&� கயிலாய மைலைய அைட3தா�. 
 
ேதவ�க3 +யர�ேதவ�க3 +யர�ேதவ�க3 +யர�ேதவ�க3 +யர�    
    
இ=வா( இ*�ைகயி,, "உலக4ைதெய,லா� அ5ராிட� ஒ
�வி4	, நம�.4 
	�ப4ைத விைள4	, ேயாகிேபா, இ*3தா�, ஈச�, நா� ெச�( ேவ�?�ெகா�ட 
ெபாB	 இர�க )0(
 பா�வதிேதவிைய மண3தா�; ஆயி8�, ஒ* ைம3தைன4 
த3	 ந�ைம� கா4த*ளாம, 5�மா இ*
ப	 ஏேனா? கயிலாய மைலயி, 
நாமைனவ*� இ
ெபாBேத ெச�(, ெந&7காலமாக நா� அைட3	 வ*� 
	�ப7கைள )ைறயி&தேல ந�(" எ�( ேதவ� பல*� எ�ணின�. 
 
அ
ப?ேய அவ�க கயிைலய7கிாிைய அைட3	 உைமெயா*பாக4 திைறவ� 
)�ேன ேபா3	, ெச�ைம வா63த தி*வ?கைள4 தைலயா, வண7கி எB3	, 
ெம6ய�ேபா& 	தி4தன�; "உலக7கைளெய,லா� பைட4த*ளிய ஆ�டவேன! 
அ*ைமயான ேவத7க<� நி� ெச6ைகைய அறி1� த�ைம 1ைடயனேவா? 
உ*வ�, ெதாழி,, ெபய� ஒ�(� இ�றிேய எ7.� நிைற3	ள நீ, அ� @�ைற1� 
தா7கி நி0ப	 ம�8யி��ெக,லா� )4தி பளி4தி&� க*ைணயினா, அ�ேறா? 
பழைம� ெக,லா� பழைமயான ெபா* நீேய எ�றா,, �	ைம�.� �	ைமயான 
ெபா*ளாக உளா6 பழைம1� �	ைம1� நீேய எ�றா, ம0றைவக 
அ,ைலேயா? உ�ைன யாெத�( 	தி
ேபா�? எ7கைள )�னேம பைட4தா6; 
ஆ�சி ெச61�ப? எ7க<�. அ* ெச6தா6; எ7க< ஒ*வனாக/� உளா6. 
உ� ெசய, எ7களா, அறிய ஒ�ணா	” எ�( ேபா0றின�. 
 
அ
ேபா	, நீலக�டனாகிய ஈச� அவ� )க� ேநா�கி, "நீ� வ*3தி மன� தள�3தீ� ! 
உம�. எ�ன வர� ேவ�&� எ�றாC� இ
ெபாBேத த*ேவா�! ேவ�&வைத: 
ெசா,C7க” எ�றா�. அ	 ேக�ட வானவ� அகமகி$3	, "ஆதி1� ந&/� 
அ3த)� இ,லாத ஐயேன! அ*வ)� உ*வ)� இ,லாத ஆ�டவேன! 
தன�.வைமயி,லா4 தைலவேன! காரண7கெள,லா� கட3	 நி�ற க�4தேன! 
ேபா�.� வர/� இ,லாத ��ணியேன! இ�ப)� 	�ப)� இ,லாேன ேவத)� 
கட3	 நி�ற விமலேன! உம�. நிகரான ஒ* .மரைன4 த3த*ள, ேவ�&�” எ�( 
பிரா�4தி4தன�. 
 
அ$*கேவ3 உ�ப திஅ$*கேவ3 உ�ப திஅ$*கேவ3 உ�ப திஅ$*கேவ3 உ�ப தி    
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இ7ஙன� பிர�ம� )தAய வானவ� ெச6த வி�ண
ப4ைத: ெசவியி, ஏ0ற 
ெச�ேமனி எ�மா�, "நீ� வி*�பியவாேற ஒ* �த,வைன4 த*ேவா�” எ�( 
தி*வா6 மல�3	, ஐ3	 )க4ேதா& அேதா )க� ெகா�&, ெம6யிறிஞ� 
தியானி�.� ஆ()க7கேளா& ேதா�றினா�. வானவ� அைனவ*� ெநIச� 
தி&�கி�& விய
�0(, தி*வ* )ைறைமைய எ�ணி4 	தி4	 நி0ைகயி,, 
அ�)க7களி, அைம3த ெந0றி�க� ஒ= ெவா�றிC� ஒ=ெவா* ெந*
�
 
ெபாறிைய4 ேதா0(வி4தா�, ஈச�, அ
 ெபாறிக, உயி�க<�. அ* �ாி3திட4 
ேதா�றின ஆதலா,, ஒ*யிைர1� அழி�கவி,ைல; ஆயி8�, எ,லாைர1� 
எ,லாவ0ைற1� ந&7க:ெச6தன. அவ0றி� ெவ�ைமயா, உைமய�ைம விய�4	, 
மன� கல�க )0( எB3	, ெபா�ன?: சில��க �ல�ப, த� இ*�ைகைய 
ேநா�கி ஓ?னா. 
 
தீ
ெபாறிக எ7.� பர3	 ெசறி3தேபா	 ெச�ெபா0 ேகாவிA, அ7.மி7.� 
சிதறிய வானவ�க ெப*@:ெசறி3	 மீ�&� எ�ெப*மா� ப�க4தி,, வ*3திய 
மன4தினரா6 வ3தைட3தா�க; "எ� ஐயேன ெகா?ய அ5ரைர� ெகா�( ஒழி4த0. 
ஒ* ைம3தைன நி�பா, ேவ�?ேனா�; அத0. அளவ0ற ெந*
ைப நீ அளி4தா6. 
யா7க இனி எ=வா( உ6ேவா�? ஆ�டவேன! ெவ7கன, எ7.� 
ேமA&கி�ற	; அத� ெவ
ப4தி0. ஆ0றா	 அIசி ஓ?ய நா7க உ� தி*வ?ேய 
சரண� எ�( அைட3ேதா�. எ�ைம4 தIச� அளி4	4 தா7க வ,லா� ேவ( 
யா*ளா�?" எ�( பணி3தா�க. 
 
அ
ேபா	 ஈச�, �தியவாக4 ேதா�றிய ஐ3	 தி*)க7கைள1� மைற4	, 
)�ேபால ஒ* )க4ேதா& விள7கினா�; தி*வ* ெந0றியி, ஆ( 
)க7களினி�(� பிற3த தீ
ெபாறிக - ம�ணிC� வி�ணிC� ெச�றன-
ெவ,லா� . த� )�ேன வ*�ப? சி3தி4தா�. அ
ெபாBேத எ7.� நிைற3த 
ெந*
�, )�ேபா, ஆ( ெபாறிகளி, அட7கி, அவ� )�ேன ெச�( அைட3த	. 
அ
ெபாறிகைள ஈச� அம�3	 ேநா�கினா�. 
 
சரவண% ெபா�ைகசரவண% ெபா�ைகசரவண% ெபா�ைகசரவண% ெபா�ைக    
 
அ3 நிைலயி, வா1 ேதவைன1� அ7கி4 ேதவைன1� ேநா�கி, "நீ7க இ*வ*� 
இ: 5ட�கைள )ைறயாக: 5ம3	 ெச�( க7ைகயா0றி, ேச�4	வி&7க. க7ைக 
அவ0ைற: சரவண
 ெபா6ைகயி0ெகா�& ேச�
பா. இ	ேவ V� பணி” எ�றா� 
ஈச�. அ=/ைர ேக�ட ேதவ� இ*வ*� தி&�கி�&, )�)ைற இைறவ� 



20 

 

தி*/?யி, விB3	 எB3	, "ெப*மாேன ! ஒ* ெநா?
ெபாBதி, உலகெம,லா� 
பரவிய இ3 ெந*
�, நி� தி*வ*ளா0 .(கி நி�ற	. இதைன அ?ேய� 
தா7கவ,லேமா? இ4 தீ
ெபாறிகைள ெந*7க நிைன4தாC� எம	 மன� 
ெவ	��கி�ற	; ேமனி )B	� விய��கி�ற	. இவ0ைற எ=வா( 5ம3	 
ெச,ேவா�?" எ�( Kறினா�க. அ	 ேக�ட ஈச�, "இ
 ெபாறிகைள4 தா7கி� 
க7ைகயள/� ெச�றிட, உ7க இ*வ*�.� ேவ�?ய வAைம த*கி�ேறா�" 
எ�ற*ளினா�. இ*வ*� அ
 பணியா0ற இைச3தன�. பி�ன�, அ7. நி�ற 
ேதவ�கைள ேநா�கி, "இ
 ெபாறிக சரவண
 ெபா6ைகைய அைட3	, ஒ* 
.ழ3ைதயா6 வள�3	, Lர� .ல4ைத அழி4	 ஒழி�.�. இனி நீ7க யாவ*� 
ேபாகலா�” என ஈச� விைட ெகா&4த8
பினா�. 
 
சிவபிரா8ைடய தி*வ* )ைறைமைய� க7ைக அறி3	, த�பா, வ3	 ேச�3த 
ெபாறிகைள4 தைலமீ	 தா7கி: ெச�(, ஒ* நாழிைகயி, சரவண� எ�8� 
ெபா6ைகயி0 ேச�4தா. அ7. அைவ ெச3தாமைர ேபா, விள7கின. அ*வமாக/� 
உ*வமாக/�, ஆதியாக/� அநாதியாக/�, ஒ�றாக/� பலவாக/� நி�ற அ*� 
ெப*Iேசாதிேய அன0பிழ�பாகிய ேமனி1� ஆ( )க)� ப�னி* கர)� ெகா�& 
உலக� உ61மா( )*கனாக4 ேதா�றி0(. ேவ( எவாிட)� இ�றி: 
சிவெப*மானிட� அைம3த ஆ( .ண7க<� உ*ெவ&4தா0 ேபா�(, சரவண
 
G�ெபா6ைகயி, எB3த*ளிய )*க� ம�8யிைர� கா4த0ெபா*�& ஆ( 
)க7கைள� ெகா� ட*ளினா�. மைறயாC�, வா�காC�, மன4தாC� அளவிட 
இயலா	 எ7.� நிைற3	 விள7.� ஈச�, க*ைண K�3	 அ()க உ*வா64 
ேதா�றி: சரவண
 ெபா6ைகயி, ந(மண7கமB� தாமைர மலாி, F0றி*3 
த*ளினா�. வளமா�3த சரவண
 ெபா6ைகயி,, இத$ ெந*7கி
 G4த தாமைர 
மலாி,, சராசர7கைளெய,லா� கா4த*<� க*ைணயா,, ஒ
ப0ற .மார� கட/ 
இளI சி( .ழ3ைதேபால இனி	 ஆம�3தி*3தா�. 
 
அ
ெபாB	, தி*மா, )தAய ேதவ�க, கா�4திைக
 ெப�கைள அைழ4	, 
"ெசா,Cத0காிய ெப*ைம வா63த சரவண
 ெபா6ைகயி, ச�)க
ெப*மா� ஒ* 
.ழ3ைத ேபால4 ேதா�(கி�றா�. நீ7க அ(வ*� பால)த� ஊ�? அவைர 
வள�
�ராக” எ�றன�. அத0. இைச3	 அவ�க<� சரவண
 ெபா6ைகயி0 ெச�( 
ேச�3தா�க; .மார� கட/ைள4 	தி4	 நி�றா�க. த�ைம அைட3தவ��. 
ேவ�?ய எ,லா� த*பவ� ஆதலாேல, அ
 ெப*மா�, )�பி*3த வ?வ4ைத 
வி�& ெவ=ேவறாக ஆ( .ழ3ைத வ?வ� ெகா�ட*ளினா�.  
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ஓ� உ*வ� ெம,ல4 தவழ, ஒ� உ*வ� தள�3	 நட�க, ஓ� உ*வ� எB3	 
நி0கமா�டாம, விழ, ஓ� உ*வ� இ*
பிேல இ*�க, ஒ� உ*வ� ெபா6ைகைய� 
கல�கி: 50ற, ஓ� உ*வ� தாயிட4தி*�க. இ4தைன தி*விைளயாடைல1� .மர� 
ஒ*வேன ெச6யC0றா�.  
 
நவச�திக3நவச�திக3நவச�திக3நவச�திக3    
    
ஈச� க�ணினி�(� எB3த ெபாறிகளி� ெவ
ப4ைத
 ெபா(�கலா0றா	 
உைமய�ைம விைர3ேதா?ய ேபா	, அவ பாத: சில�பினி�(� நவமணிக 
சிதறின. அ=வா( சி3திய மணிகளி,, ஈச�, உைமயவ தி*/*ைவ� க�& ’வ*க’ 
எ�( தி*வா6 மல�3த/டேன, நவமணி உ*�க<� நவச�திகளாயின�. அ3 நவ 
மாத*� க*/0(, உைமய�ைமயி� அ*ைள
 ெப0(, விைட ெகா�&, Fர 
ைம3தைர ஈ�றன�. மாணி�கவ,A Fரவா.ைவ1�, ம0ைறய வ,Aக )ைறேய 
எ�& Fரைர1� ெப0ெற&4தா�க. இ7ஙன� ேதா�றிய அ*3திற, Fர�க 
மாெதா* பாகன	 மலர? பணி3	 எB3தா�க. அ
ேபா	 ஈச� பா�வதிைய
 
பாி/ட� ேநா�கி, "இவ� மதி1ைடயா�; வA1ைடயா�, மான)ைடயா�; இ�ேனா� 
ந� ைம3த�; �தியர,ல�, ந3தி கண4ைத: ேச�3தவ�” எ�( நவி�றா�. 
 
*�க*�க*�க*�கைன�ைன�ைன�ைன�    கயிலாய தி��கயிலாய தி��கயிலாய தி��கயிலாய தி��    எ� +எ� +எ� +எ� +    வ�த�வ�த�வ�த�வ�த�    
    
இ	 நி0க. 	�ப)0ற பிரம� )தAய ேதவ�க இ�ப)(� வ�ண�, "ந� 
க�ணிேல ேதா�றி� க7ைக
 ெபா6ைகயிேல வள*� நி� �த,வைன இ� 
மைல�. அைழ4	 வ*ேவா�, ’வ*க’ என உைமயிட� உைர4தா� ஈச�, அ�ைம1� 
அத0கிைசய, இ*வ*� தி*�ேகாயிAனி�(� �ற
ப�&, கயிைலைய வி�&, ேம* 
மைலயி8� ெந?ய இமயமைல
 ப�க� ேபா3	, அ�ன7க விைளயா&� சரவண
 
ெபா6ைகைய வ3தைட3தா�க. அ7. அ(வைக உ*/ ெகா�& அம�3த .மர� 
த�ைம க�&, க*ைணK�3	, ெபா6ைகயி� கைரயிேல நி�றா�க. தாமைர G4த 
தடாக4தி, ஆ( ேவ(*வ� ெகா�& F0றி*3த அ*�ெப*7 .மர8�, அ�ட� 
நாயகேனா& அகில மீ�ற அ�ைனைய� க�& )க மல�3	 மனமகி$3தா�. 
 
அ3 நிைலயி, உைமய�ைம சரவண
 ெபா6ைகயி, இற7கி4 த� ைம3த8ைடய 
ஆ( உ*வ7கைள1�, அ��ட� அைண4ெத&4	, ஆ( )க7க<� ப�னி* 
ேதாக<� உைடய ஒ* தி*/*வமாக: ெச6த*ளினா. உயி�க எ,லா� 
ஒ&7.� ஊழி� கால4தி, எ�ெப*மா8ைடய ச�திக அைன4	� ஒ�றாக: 
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ேச*� த�ைமேபா,, அ3தம0ற ஆ( உ*வ)� ஒ�றாகேவ, க3த� எ�( ேப� 
ெப0றா�, .மர�. அ
 ெபா6ைகயி, ெதாB	 நி�ற கா�4திைக
 ெப�கைள 
ேநா�கி, ஈச�, "நீ7க க3தைன எ&4	 வள�4த )ைறைமயா, இவ� உ7க 
ைம3த� எ�8� ெபய� ெப0(� கா�4திேகய� ஆ.க. உ7க<�. உாிய நாளாகிய 
கா�4திைகயி, க3தன	 தி* வ?ைய வழிப&ேவார	 .ைற தீ�4	 அவ��.
 
பரகதி1� த*ேவா�” என
 பக�3தா�.  
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    தி�விைளயாட�தி�விைளயாட�தி�விைளயாட�தி�விைளயாட�    
    
ெபா	 விட7களிC�, தாமைர� .ள7களிC�, ெம,Aய ெத�ற, தவB� 
ேசாைலகளிC�, வ0றாத நீ*ைடய ஆ(களிC� .�(களிC� .மாரேவ 
உல/வா�; ஆ( )க7கேளா& .ழ3ைதயாக வ*வா�; ஒ* )க4ேதா& கா�சி 
த*வா�; வாAபனா6 வ*வ�; ேவதிய� ேபால/� )னிவ� ேபால/� ேதா�(வா�; 
அ�� ெதா&�.� Fரைர
 ேபால எ7.� திாிவா�. 
 
*�கனி�*�கனி�*�கனி�*�கனி�    ெப�ைமைய�ெப�ைமைய�ெப�ைமைய�ெப�ைமைய�    #$த�#$த�#$த�#$த�    
    
க3த� ெச6த தி*விைளயாடைல� க�& சி3ைத மகி$3த உைமய�ைமயிட� ஈச� 
அவ� சிற
பிைன உண�4தC0றா�. "மாேத! நம	 க�ணி, ேதா�றிய .மரைன� 
க7ைக தா7கி: ெச�( சரவண4தி0 ேச�4தைமயா,, அவ� கா7ேகய� எ�ற 
ெபயைர
 ெப0றா�; அழகிய சரவண
 ெபா6ைகயி, .ழ3ைதயாக வள�3தைமயா, 
சரவணபவ� ஆயினா�; கா�4திைக
 ெப�க தாயாராக வ3	 பாX�?ய 
பா�ைமயா, கா�4திேகய� எ�( ஒ* ேப� ெப0றா�; அவ8ைடய ஆ( 
உ*வ7கைள1� நீ ஒ�றாக4 திர�?: ேச�4தைமயா, க3த� எ�8� ெபய� 
ெப0றா�. ந� ஆ()க7க<� க3த8ைடய )க7களா6 அைம3தன. 
பிரணவ4ேதா& K?ய ஐ3ெதB4	ேம இவ� ெபயாி� ஆெறB4தாக
 ெபா*3தின. 
ஆதலா,, ஆ()க� நம	 ச4திேயயா�. அவ8�.� எம�.� ேவ( பா?,ைல. 
ந�ைம
ேபா, அவ8� அ7கி7ெகனாதப? எ7.� நிைற3	ளா�; .ழ3ைத 
ேபா, இ*
பி8� யாைவ1� உண�3தவ�; த�ைன வழிப&� அ?யா��.: 
ெச,வ)� ஞான)� சிற
�� அ*ள வ,லவ�. இனிேம, .மரேவ ேவத4தி0 
ெக,லா� @லமாக உள பிரணவ4தி� ெபா* யா	?’ என
 பிரமேதவைன 
வின/வா�; அவ� அறியாம, விழி
பா�; அ
ேபா	 .மர� அவ� தைலயி0 
.�?: சிைற� ேகா�ட4தி, அைட4	வி�&4 தாேன பல கால� பைட
�4 ெதாழி, 
�ாிவா�. அ
பா, தாரகா5ரைன1� சி7க)கா5ரைன1� Lரப�மாைவ1�, ஏைனய 



23 

 

அ5ரைர1� அழி4	4 ெதாைல4	, ேதவ�க 	யர� தீ�4	, அ�னா��.
 ேபர* 
�ாிவா�" எ�( ேபசினா�, ெப*மா�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    விைளயா2ைட�விைளயா2ைட�விைளயா2ைட�விைளயா2ைட�    க��க��க��க��    வானவ�வானவ�வானவ�வானவ�    வ�!+த�வ�!+த�வ�!+த�வ�!+த�    
    
ைம3தன	 சிற
ெப,லா� ேக�& உைமயவ மன மகி$3தி*3தா. .மரேவ 
அாிய தி*விைளயாட, �ாியC0றா�; எ�&
 ெப*மைலகைள1� ஓாிட4தி, 
ஒ�றாக� K�&வா�; பி�� அவ0ைற4 தைலகீழாக நி(4	வ�; ெந&7 கட,கைள 
ஒ�றாக: ேச�
பா�; G/லக4ைத: L$3த ச�கரவாள மைலைய
 பாதல4தி0 ெச,ல 
அB4	வா�; அக�ற க7ைக யா0ைற அைட
பா�; இ=வா( ம�Dலகி, வாB� 
உயி�க<�, வி�DலகிCள ேதவ*� அ:ச� ெகா�& ந&7.தேலய�றி, 
அழி/றாத வைகயி, அளவ0ற தி*விைளயாட,க �ாி3தா�, .மரேவ. இ7ஙன� 
எ,லாவ0ைற1� நிைல.ைலய: ெச6த பாலைன இ3திர� )தAய வானவ*� 
தி�.
 பாலக*� க�&, "அ3ேதா! ம�ைண1� வி�ைண1� மா(ப&4தியவ� 
இவேன. இவைன: சி( பால� என� க*தலாகா	. இவ� வAைம க�டா, 
ெகா?ய அ5ர .ல7களிC� இவ� ெகா?யவ�; மாயவி4ைதயி, யாாி8� 
வ,லவ�. இவைன ெவ�ேபாாி, ெவ0றி ெகாேவா�” எ�( எ�ணி4 
	ணி3தா�க. 
 
வானவ� தைலவனாகிய இ3திர�, வAய த3த7க ெப0ற ெவைள யாைனயி�மீ	 
ஏறி, வ:சிர�, வா, .3த�, சிைல இவ0ைற� ைகயிேல ெகா�&, ேபா��ேகால� 
G�&, ேதவ ேசைனேயா& ெச�( க3த
 ெப*மாைன வைள3	ெகா�டா�. அ
 
ெப*� பைடைய4 தா�கினா�, )*கேவ. ேபா��கள4தி, விB3தா�. சில ேதவ�; 
ஆ0றா	 ேதா0( ஓ?னா�, சில ேதவ�; அ
ேபா	 ஊழி� கால4தி, எ,ேலாைர1� 
அழி4	 நி�ற ஈசைன ஒ4தா�, )*க�.  
 
Lாிய8�, ச3திர8�, இ3திர8� எ�&4 தி�.
 பாலக*�, ெவைளயாைன1� 
ம?3	 கிட3த ேபா�� கள4தி0.: ெச�றா�, வி�ணவ� .*வாகிய வியாழ� 
எ�8� பி*க�பதி. எ,லா )ண�3த வியாழ� ஒவிய4தி, எBத )?யாத ேபரழ. 
வா63த பிைள
 ெப*மாைன4 ெதாB	 	தி4	 நி�(, "க*ைணய7 கடேல 
உலக4ைத வ*4	� அ5ரைரய�ேறா நீ ஒ(4திட, ேவ�&�? இ= ேவைழ 
வானவ� நி� தி*வ?ைய மறவாத அ�ப�க. இவ� ெச6த பிைழைய
 
ெபா(4த*ள, ேவ�&�” எ�( வி�ண
ப� ெச6தா�. அ
ெபாB	 .மரேவ 
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��னைக ெகா�&, இ3திர� )தAய ேதவ�க<� யாைன1� உயி� ெப0( 
எB�ப? தி*வ* �ாி3தா�. 
 
வானவ�வானவ�வானவ�வானவ�    *�கைன*�கைன*�கைன*�கைன    வழிபட�வழிபட�வழிபட�வழிபட�    
    
எB3த வானவ�, )*கேவ )�னி�(, "க3தா ேபா0றி! )�க� ெப*மா� அளி4த 
)*ேகசா ேபா0றி! ப�னி* �ய4தா6 ேபா0றி! கட�ப மல� அணி3த கட/ேள 
ேபா0றி! ஆ()க ஆதிேய ேபா0றி! ேசாதிேய ேபா0றி! த0பரனா6 நி�0 த3ைதேய 
ேபா0றி! எ�(� இைளயா6 ேபா0றி! ெப*� ெபய�� .மரா ேபா0றி!” எ�( 
ெதாBதா�க. அ3 நிைலயி, எ�&4 திைச க<� பதினா�. உலக)� எ�& 
மைல1�, ச�கரவாளகிாி1�, ஏB கடC�, ெப*��ற� கடC�, அ�ட வாிைச1�, 
அைன4 	யி*�, ெபா*க<� ஆகி, அய� அாி அர� எ�8� திாி@�4திக<� 
த�8ேள அைமய ஒ* ேப**வ� (வி5வ "ப�) ெகா�டா� .மார @�4தி. 
இ3திர� )தAய வானவ�க அ()க
ெப*மா� தி*/*வ4ைத அவ� அ*ளா, 
அ?)த, )?வைர ெந?	 ேநா�கி, அளவிற3த அ�ட7க<�, அழிவ0ற ஆ�ம 
ேகா?க<�, திாி@�4திக<� ேதவ�க<� அ7கி*
�� க�& வண7கி4 
	தி4தா�க; ‘ஐயேன! எ,லா /லக)� நீேய யாகி நி�ற த�ைமைய இ3 நாவைர 
அறி3திேலா�. இ�( நீ வ3	 உண�4தலா, உண�3ேதா�. எ�ெப*மாேன! உ� 
தி* வ*ேவய�றி ேவ( ஒ* ெபா*<� காேணா�. சிறியவராகிய நா7க உன	 
ேதா0ற4ைத அறிய வ,லேமா? தி*மாC� பிரம8� ெந&7கால� அ?)? ேத?1� 
அறிய
படாம, அன, உ*வாக நி�ற சிவெப*மா� வ?ேவ ேபா, நி� தி*/*/� 
அைம3த	. எ�ெப*மான	 தி*வ*ைள அவ�க எ�ைம
ேபா0 ெப0றி*3தா, 
அL1� )?1� க�?*
பா� அ�ேறா? ஆதலா, எ� ஐயேன நீ அ*/*வாகி நி�ற 
ஆதி நாயகேன ஆ.�. அ?ேய� ெச6த அ*3தவ4தா, எ� 	�ப4ைத4 ‘	ைட4	, 
Lரனாதிய அ5ரகைர� ெகா�( வா8லக4தி, எ�ைம வாழ ைவ4த0காக
 பால� 
வ?வ4தி, வ3தா6" எ�( வண7கினா�க. 
 
அ
ேபா	 எ�ெப*மா� க*ைண K�3	, வா� அளாவி நி�ற ேப**வ4ைத நீ4	, 
ஆ( )க7கேளா& )�ைனய வ?வ4திேல ேதா�றினா�. வானவ� ேகாமா� 
வண7கி4 	தி4	, "ஐயேன! ெச*�.� த*�.� உ0ற Lர� )தAய பைகவைர 
ெய,லா� அழி4	, வானவ*� யா8� ப�க4தி, நி�( பணி ெச6ய, வான4தி, 
உய�3த 5வ��க ேலாக4ைத அைட3	 நீேய எ� அரசியைல நட4தி அ*ள 
ேவ�&�. இ	ேவ எ� ேவ�&ேகா" எ�றா�. அ�பினா, வழிப&� அ?யா��. 
இ�ைம: ெச,வ)�, ம(ைம: ெச,வ)�, F�?�ப)� க*ைண K�3	 அளி�.� 
அ()க
 ெப*மா8�. இ3திர� த� ெச,வ4ைத� ெகா&
பதாக� Kறிய வாசக�, 
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அ7கி4 ேதவ8�. ஒ* தீ
ெபாறி ெகா&
ேப� எ�( ஒ*வ� ெசா,C� ெசா,ைல 
ஒ�.ம�ேறா? அ3 நிைலயி, இ3திரைன ேநா�கி� .மாரேவ இளநைக ெகா�&, 
"நீ நம�.4 த3த ெச,வ4ைத நா� உன�.4 த3ேதா�. நீ7க அைனவ*� 
ேசைனகளாக வ*க. நாேம ேசனாபதியாகி, அ5ர� .ல4ைத ெய,லா� நாச� 
ெச6ேவா�. வ*3த ேவ�டா” எ�( அ*ளினா�. அ
ேபா	 இ3திர8� வானவ*� 
த� மன4	ய� நீ7.� வ�ண� ஐயைன அ*:சைன ெச6	 அ��ட� வண7கி4 
ெதாBதன�. க*ைண வளலாகிய .மாரேவ மைற3	 கயிலாய மைல�.: 
ெச�றா�. 
 
ேவ3வியி�ேவ3வியி�ேவ3வியி�ேவ3வியி�    எ1!தஎ1!தஎ1!தஎ1!த    ஆ2��ஆ2��ஆ2��ஆ2��    கடாைவகடாைவகடாைவகடாைவ    *�க�*�க�*�க�*�க�    அட��வி த�அட��வி த�அட��வி த�அட��வி த�    
    
நாரத )னிவ� சிவெப*மாைன ேநா�கி ஒ* ேவவி ெச6ய4 ெதாட7கினா�. சிற3த 
)னிவ�க<�, ேதவ�க<�, தவ4தா, உய�நத ேவதிய�க<� L$3தி*3	 ெச6த 
அ=ேவவி4 தீயி, ெச=வான� ேபா�ற ஆ�&�கடா ஒ�( ேதா�றி0(, "எ7.� 
யாக� ெச6பவ�க எ7க இனமாகிய ஆ&க பலவ0ைற� ெகா,கி�றா�க; 
ஆதலா,, யா� இ7. ேவவி ெச6பவ�கைள� ெகா,ேவ�” என4 	ணி3	 
அ7கி4ேதவன	 வாகனமாகிய ஆ�&�கடா எB3	 வ3தா0ேபால வ3த	, அ4தக� 
கB4தி, அணி3த மணிக கY�, கY� எ�( ஒA�க கி�கிணி1� சில��� 
கா,களி0 �ல�ப, விைர3	 வ3த தகைர� க�& யாகசாைலயி, இ*3தவ�க 
அ:ச)0(: சிதறி ஓ?ன�. இ7ஙன� அ4 தக� எ7.� திாி3	 சீ0ற4ேதா& 
உயி�கைள: சிைத4	 வ*ைகயி,, )னிவ�க<� நாரத*� வானவ*� ஓ?� கயிலாய 
மைலைய அைட3தா�க; அ7. )*கேவைள� க�& அ?பணி3தா�க. அ�னா� 
ெகா�ட 	ய� க�ட ெப*மா�, "நீ7க மிக வ*3	கி�றீ�க; எ�ன ேந�3த	?” 
எ�( வினவினா�. 
 
”ஐயேன! சீ0ற)0( எB3	 ஒ* தக� அழி/ெச6	 திாிகி�ற	. அத� ஆ0றைல 
அட�கி, எம	 அ:ச� தீ�4	, யாக� .ைறைவ1� நிைறேவ0றி எ7கைள
 
பா	கா4த, ேவ�&�" என அவ�க பிரா�4தி4தா�க. அவ�கைள� .மாரேவ 
அ*ேளா& ேநா�கி, 'அIச ேவ�டா' எ�( அபய� அளி4தா�; த�ைமேய 
தIசமாக�ெகா�& வண7.� பாிசன7க< Fரவா.ைவ ேநா�கி, "ெந*
பிேல 
பிற3	 இ� )னிவ� ெச61� ேவவிைய அழி4	 வி�ணிC� ம�ணிC� உள 
உயி�கைள� ெகா�( திாிகி�றதா� ஒ* தக�. அதைன விைரவி0 ெச�( 
ெகா�&வா” எ�( பணி4தா�. அ
 பணி தைல ேம0ெகா�ட Fரவா., எ,ேலா*� 
ந&7க� ெகா,C� ெதாழிைல� ெகா�ட அ4 தக� அI5� வ�ண� ஆரவாாி4	 



26 

 

விைர3	 ேபா3	, அத� ெகா��கைள
 ப0றி இB4	�ெகா�&, கயிலாய 
மைலைய அைட3	 )*கேவ )�ேன வி&4தா�. .0றம0ற )னிவ*� ேதவ*� 
மனமகி$3தா�க. நாரத )னி வ*� மீ�&� G/லகி0 ேபா3	 ேவவிைய 
நிைறேவ0றினா�. அவ� ஆ0றிய தவ4தா, அ�()த, )*கேவ அ� ேமட4ைத 
வாகனமாக� ெகா�டா�. 
 
ெச����றெச����றெச����றெச����ற    பிரமைனபிரமைனபிரமைனபிரமைன    *�க�*�க�*�க�*�க�    சிைறசிைறசிைறசிைற    ெச�த�ெச�த�ெச�த�ெச�த�    
    
இ7ஙன� ேமட @�4தியாகிய )*கேவ தி*�கயிலாய மைலயி, விைளயா?� 
ெகா�?*�ைகயி, ஒ* நா பிரம� )தலாயிேனா� சிவ ெப*மா� தி*வ?கைள4 
தாிசி�க ஆ7.
 ேபா3தா�க. சிவெப*மா� ேசவ? பணி3	 மீ�ட வானவ� 
)த,வனாகிய பிரமேதவைன )*கேவ ேநா�கி, "இ7. எ� )�ேன வ*க” 
எ�றைழ4தா�. பிரம8� )�ேன ெச�(, )*க� தி*வ?களி, விB3	 
வண7காம, அIசA ெச6	 நி�றா�. அ
ேபா	 க3தேவ அவ� உள4தி, 
அைம3த க�வ4ைத உண�3	, "ேபாதேன? அம�க!” எ�( Kறி இ*�க: ெச6	, 
"நாேதா(� நீ எ�ன ெதாழி, �ாிகி�றா6? எ�( வினவினா�. "ஈச� ஆைணயா, 
எ,லாவ0ைற1� பைட4த, எ� ெதாழி," எ�( ம(ெமாழி Kறினா�, பிரம�, அ	 
ேக�ட )*கேவ, .(நைக ெச6	, "ம�ணிC� வி�ணிC� ஆள உயி�கைள 
எ,லா� பைட4த, உ� ெதாழிலாயி�, ேவத� )Bவ	� உன�. வ*ேமா? 
ெசா,Cக” எ�றா�. அ
ேபா	 பிரம�, பிரணவ4ைத )�ேன ெசா,A ேவத4தி� 
அ?ெய&4	 ஓத4 தைல
ப�டா�. அ	 க�ட )*கேவ, "நி,C நி,C நீ )தA0 
ெசா,Aய 'ஓ�' எ�8� ெசா,A� ெபா* K(க” என
 பணி4தா�. பிரணவ4ைத4 
த� தி*)க7க< ஒ�றாக உைடய )*க� இ=வா( Kற, அத� ெபா* 
அறியாத பிர�ம� எ�&� க�ைண1� ெவறி4	 விழி4தா�; ெவ�க)0 றா�; 
வி�கினா�; திைக4தா�; இ*3தா�. பிர�ம� ஞான வ?வாகிய பிரணவ4ைத 
ஓதினவேன ய�றி
 ெபா* உ��3தவ� அ,ல�, ஈச� அ* ெப0( அதைன 
)�னேம அறி3தானி,ைல. எ� ெச6வா�? மய7கினா�. அத� ெபா*ைள யா=ேர 
ெசா,ல வ,லா�? மாச0ற மைறக<�ெக,லா� )தAC� )?விC� 
ஒத
ப&வதாகிய ஓ� எ�8� ஓ� எB4தி� உ�ைம 1ணரா	, )�@�4திக< 
ஒ*வனாகிய பிரமேதவ� மய7கினா� எ�றா,, நா� சிலவ0ைற அறி3	ேளா� 
எ�ப	 * நைகயாட0.ாிய த�ேறா? கைல ஞான4தா, அறிய )?யாத பிரணவ4தி� 
ெபா*ைள� Kறமா�டா	 மய7கிய பிரமைன ேநா�கி, "இத� ெபா* 
உண�3திைலேய! இ
ப?4தா� நீ பைட
�4 ெதாழி, ெச6வேதா?” எ�( நா�. 
தைலக<� .C7க அவைன� .�?னா�, .மாரேவ; ேமC�, அவ� ெம6யி, 
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வில7. G�?: சிைற�ேகா�ட4தி, அைட
பி4தா�. க3தமாதன கிாிைய அைட3	 
தாேம எ,லா உயி�கைள1� பைட�க4 தி*/ள� ெகா�டா�. ம�8யி��. 
உயிரா6, பரI5ட� ஒளியா6, ேவத4தி� எ,ைலயா6, பைட4த, )தAய 
ஐ3ெதாழிC�.� @லமா6 அைம3த அ()க: ெச=ேவ பிரமேதவனாக அம�3	 
பைட4த	� ஓ� அ0�தேமா? 
 
தி�மா�தி�மா�தி�மா�தி�மா�    *த�ேயா�*த�ேயா�*த�ேயா�*த�ேயா�    ஈசனிடஈசனிடஈசனிடஈசனிட����    *ைறயிட�*ைறயிட�*ைறயிட�*ைறயிட�    
    
இ=வா( ெந&7கால� கழி3த	. பிரமேதவைன: சிைறயி னி�(� வி&வி�க� 
க*திய தி*மா,, ேதவ�கேளா&� )னிவ�கேளா&� தி*�கயிலாய மைலைய 
அைட3	, ந3தி ேதவரா, )ைற
ப? உேள அ8
ப
ெப0(, த� நிகாி,லா4 
தைலவன )ைற தி*வ?களிேல விB3	 எB3	, "ஆ�டவேன! நி� மக� இ7. 
வ3த பிரமேதவைன
 பிரணவ4தி� ெபா* ேக�டா�; அதைன அறியாத அவைன: 
சிைறயி, இ�டா�; பைட
�4 ெதாழிC� தாேன ெச6கி�றா�. ஐயேன க3தேவ 
ேபாலேவ பிரம8� உம�.
 பிைளேய! அவ� தீவிைனயா, அளவிற3த கால� 
அ*Iசிைறயி, அக
ப�& மன� ெநா3	 வா? வ*3	கி�றா�” எ�( 
வி�ண
ப� ெச6தா�. 
 
ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    பிரமைனபிரமைனபிரமைனபிரமைன    வி�வி த�வி�வி த�வி�வி த�வி�வி த�    
    
அ	 ேக�ட சிவெப*மா� மனமிர7கி, இடப4தி� ேம, எB3த*ளி, அ()க
 
ெப*மா� F0றி*3த ேகாயி, )�ேன வாகன4தினி�(� இற7கி, வானவ� 
ேபா0ற உேள ெச�றா�. க*ைணேயா& வ3த ெப*மாைன� க�ட )*கேவ, 
‘எ� த3ைத வ3தா�‘ எ�( மனமகி$3	 எB3	 எதி�ெகா�& அவ� தி*வ?கைள 
வண7கி, அவைர அைழ4	: ெச�( அழகிய அாியாசன4தி, எB3த*ள:ெச6	, 
"உயி��.யிராகிய க�4தேன! இ7.
 ேபா3த காாிய� யா	?" எ�( வினவினா�. 
அ
ேபா	 சிவெப*மா�, "ஐய! ெம,Aய மல�� ேகாயிA, வசி�.� பிரமைன: 
சிைறயி, நீ அைட4	 ைவ4தா6 அ: சிைறைய நீ�க� க*தி4 தி*மா, )தAய 
ேதவ*ட� இ7. வ3ேதா�. அவைன வி�&வி&” எ�( Kறினா�. 
 
இ7ஙன� ஈச� அ��ட� ேபசிய இனிய ெமாழிகைள� ேக�ட )*கேவ, தைலயி, 
அைம3த அழகிய தி*)?ைய அைச4	, "ஐயேன, எ=/யி��.� உ(தி பய
பதாகிய 
பிரணவ4தி� ெபா* அறியாத பிரம�, சதா கால)� உயி�கைள
 பைட�கி�றா�. 
எ�ப	 ேபைதைமேய! அவ� ேவத7கைள உண�3தா� எ�ப	� அ4த�ைமயேத, 
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எ,லா உலக7கைள1� பைட�கி�ற ெப*3 ெதாழிைல� ைக�ெகா�?*4தலா,, 
பிரம� யாைர1� எ
ெபா*ைள1� மதி�கி�றா ன,ல�; நி4தC� உ�ைம 
வழிப�&�, தா� எ�8� அக7கார� தவி�3தானி,ைல. ஆதலா,, அவைன: 
சிைறயினி�( நீ�கமா�ேட�” எ�( Kறினா�. அ
ேபா	 க*ைண வளலாகிய 
சிவெப*மா�, "ைம3தேன! எ�ன ெசய, ெச6கி�றா6! பிரமைன வி&�ப? 
ந3தியிட� ெசா,Aய8
பிேனா�. அவ� ெசா�ன ெசா,ைல1� ெசவியி0 
ெகாளவி,ைல. இ7. நாேம வ3	 ெசா,A1� ேக�கவி,ைல; த&4	
 
ேப5கி�றா6” எ�( ேகாபி
பா� ேபால� Kறினா�. எ�ெப*மான	 தி*/ள� 
.றி
ைப உண�3த அ()க�, "ஐயேன! உம	 சி4த� இ	வாயி�, பிரம ேதவைன: 
சிைறயினி�( வி&வி4	 விைரவி, த*ேவ�" எ�( அ��ட� பணி3தா�. 
அ=வ�ணேம ெச6க" எ�( ெப*மா� அ*�ாி3தா�. 
 
அ3 நிைலயி, Gத�க< சில� ெச�(, ஒ* .ைகயி, ஒ&7கியி*3த பிரமேதவன	 
வில7ைக4 தறி4	, அவைன� ெகா�&ெச�( .�(ேதா றா&� .மரேவ 
)�ேன வி�டா�க. அவ� பிரமேதவ� ைகைய
 ப0றி அைழ4	: ெச�( 
எ�ெப*மா� )�ேன வி�டா�. ஈசன	 பாத� பணி3	 எB3	, ெவ�க4தா, .(கி 
நி�றா� பிரம�, ஈச� அவைன ேநா�கி, "இ*Iசிைறயி, பல நா இ*3	 
இைள4தா6 ேபாC�" எ�( Kறிய*ளினா�. இ=வா( நாத� ந,ல* �ாி3த 
ேபா	 பிரமேதவ�, "ஐயேன! .மாரேவ ெகா&4த த�டைன .0றம�(. அ	 
ந,லறி/ த3த	; எ� அக7 கார4ைத ஒழி4த	; 	�ப� பய�.� தீவிைனகைள 
அழி4த	: எ�ைன
 �னித� ஆ�கிய	" எ�( ேபசினா�. - 
 
அ	 ேக�ட மகி$/0ற ஈச�, அழகிய .மாரைன எ&4	 அைண4	, உ:சி ேமா3	, 
"பிரம8� அறியாத 'ஓ�' எ�8� ெசா,A� ெபா* உன�.4 ெதாி1ேமா? 
ெதாி3தா, அதைன இ
ேபாேத ெசா,” எ�( வினவினா�. 
 
")0றறி/ைடய )த,வா! உலகெம,லா� ஈ�ற உமாேதவியா��. ம0ைறேயா� 
அறியாதவா( நீ� ெசா,A ய*ளிய @ல
 ெபா*ைள எ,ேலா*� ேக�க இ7.� 
Kறலாேமா? எ�ற .மாரேவ ெசா,Aய ெபாB	, ஈசனா� மன� .ளி�3தா�. 
மீ�&� ைம3தைன ேநா�கி, "எம�. ம�&� அ
 ெபா*ைள மைறவாக� 
K(வாேயா?" எ�( த� தி*:ெசவிைய: சா64தா�, ஈச�, அ
ேபா	 )*க� 
பிரணவ� எ�8� ஓ7கார4தி� உ�ெபா*ைள எ&4	ைர4தா�. அ=/ைர ேக�&, 
ஞான நாயகனாகிய ஈச� அகமகி$வைட3தா�; ைம3த8�. ந,ல* �ாி3தா�; 
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அ7ேகேய தைலைமேயா& இ*�.� வ�ண� தி*வ* ெச6	, )�ேபாலேவ 
இடப வாகன4தி, ஏறி: ெச�( எ�ெப*மா� கயிலாய மைலைய அைட3தா�. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    ஈசனிட�ஈசனிட�ஈசனிட�ஈசனிட�    *ைறயிட�*ைறயிட�*ைறயிட�*ைறயிட�    
    
இ=வா( சில நா இ*3த .மரேவ, தி*வ*� இ3திர� ெசயலா,, கயிலாய 
மைலயி, F0றி*3த*<� அ�ைமய
ப*ைடய தி*வ?கைள வண7க4 தி*/ள� 
ெகா�டா�. அ7ஙனேம ெச�(, அவைர4 ெதாB	, கயிலாய4தி, க3தேவ 
த7கியி*�ைகயி,, இ3திர�, த� ெந?ய மன�கவைலைய
 பிரமேதவனிட)� 
தி*மாAட)� )ைறயி�& அவைர )�னி�&� கயிலாய மைலைய வ3தைட3தா�. 
"அ�பினா, உலக� கா�.� அ�ைமேயா& அம�3	 அ*<� ஆ�டவேன 
அளவ0ற காலமாக அ*3திற, வா63த Lர� )தAய அ5ர�களா, வ�ைமய0( 
வ*3திேனா�; ஒ&7கிேனா�. எ� ைம3தனாகிய சய3த8�, எ�ணிற3த 
வானவ*�, எ,ைலய0ற அழ.ைடய அர�ைடய*�, ெகா&3ெதாழி, �ாி1� 
அர�க�ேகா� ஆ<� நகர4தி, சிைறயி*�கிறா�க. எ�ெப*மாேன! )�� யா� 
தவ� )ய�றெபாB	, நீ� எB3த*ளி, ந�மிட� ஒ* .மர� ேதா�(வா�; 
அவைன�ெகா�& அ5ரைர அழி4	 உம	 	யர4ைத ஒழி�கி�ேறா� எ�( 
அ*ளி:ெச6தீ�! அ=வாேற தி*�.மார8� ேதா�றி1ளா�; ஆயி8� இ�றள/� 
எ� 	�ப� தீ�3ததி,ைல. )�ைம 1ல.� வண7.� எ�மாேன! எ�ைம
 ப0றி 
நி0.� ெகா?ய தீவிைனயி� பய� இ�8� தீ�3ததி,ைலேய! Lரன	 வAைமைய 
அழி�க4 த�கவ� ேவ( யா*மில�. க7காதரேன! இ7ேக )ைற யி&வத,லா,, ேவ( 
யாாிட� ெசா,Cேவா�? 	�ப4ைத ஒழி�க/�, ெச,வ4ைத அளி�க/�, 
த3ைதயேர6�றி ைம3த��. ேவ( யா*ளா�? ஆதA�, இனி அ?ேய7கைள� 
கா4த*ள, ேவ�&�” எ�( இ3திர� வண7கி நி�றா�. 
 
அ/ரைனஅ/ரைனஅ/ரைனஅ/ரைன    அழி�கஅழி�கஅழி�கஅழி�க    ஈச�ஈச�ஈச�ஈச�    *�கைன*�கைன*�கைன*�கைன    அ7%�த�அ7%�த�அ7%�த�அ7%�த�    
    
இ�ைம ம(ைம
 பய�கைள அளி4த*<� இைறவ� அ: ெசா0கைள� ேக�&� 
க*ைண K�3	, "இனி மன வ*3தாதீ�!" எ�( அ*ளி:ெச6	 அ*ேக யி*3த 
)*க� தி*)க4ைத ேநா�கி, "உலக4ைத நிைல .ைல4	
 பல உயி��.� 	ய� 
இைழ4	, வானவ� நகர4ைத அழி4	, தீைமேய �ாி3	 திற�பட வாB� Lரைன1� 
அ5ர� .ல4ைத1�. நீ ெச�( ெகா�(, 5வ��கேலாக4தி� ஆ�சிைய மீ�&�. 
இ3திர8�.� ெகா&4	 இ7. வ3	 ேச�வாயாக" எ�( தி*வா6 மல�3தா�. 
பி�ன�, பIச Gத7கைள1� அழி�க வ,ல	�, உயி�க அைன4ைத1� ஒ*7ேக 
நாச� ெச6ய வ,ல	�, மா0றார	 வAைமைய1� வர7கைள1� சிைத4	 
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உயி*�ண வ,ல	�, ெகா,C� பைட�கல7க<� ெக,லா� தைலைம10( 
விள7.வ	� ஆகிய ஒ
ப0ற ேவலா1த4ைத ஈச� .மாரேவ ைகயி, ெகா&4தா�. 
அ3 நிைலயி, உைமய�ைம, அ*ைம4 தி*�.மாரைன அ*கி, ைவ4	, அ*ேளா& 
அைண4	, உ:சி ேமா3	, "அ
பா! >றாயிர4	 ஒ�ப	 Fர�க<� உ�ைன 
ெந*7கிவர, ெப*3திற, ெப0ற அ5ர� .ல44ை◌ ேவர(4	 வானவ� .ைறைய4 
தீ�4	 இ7ேக வ*க” எ�( ஆசி Kறினா. இவ0ைற� க�ட தி*மாC�, பிரம8�, 
இ3திர8�, "ஆ�டவேன! எ�ைம
 பா	கா4த*ளினி எ7க மன4தி, இனி ஒ* 
.ைற1� இ,ைல; இ�ேற பிைழ4ேதா�, பிைழ4ேதா�” எ�( அ�ைமய
ப*ைடய 
தி*வ?கைள4 ெதாBதா�க. அ
ேபா	 எ�ெப*மா�, "நீ7க<� ந�ைம �ாி1� 
க3தேனா& ெச,F�களாக” என விைட ெகா&4த*ளினா�. 
 
பைடபைடபைடபைட    திர��திர��திர��திர��    எ1த�எ1த�எ1த�எ1த�    
    
)*கேவ ெபாியெதா* ேதாி�மீ	 எB3த*ளினா�. அவ� அ*ைள
 ெப0ற Fர�க 
அ*ேக வ3	 ேச�3தா�க. )னிவ*� ேதவ*� )ைறயாக: L$3	 நி�றா�க. 
தி*நீ(� க�?ைக1� அணி3தவ�க; சிவெப*மாைனய�றி ம0ெறவைர1� 
ெத6வமாக மன4திC� க*தாதவ�க; மா0றா� உயிைர
 பAயாக உ�டவ�க; 
K0(வன	 Fர
பைடைய1� ெவ0றி ெகா<� திறCைடயவ�க; இ4தைகய 
Gத
பைட Fர�க த4த� தைலவேரா& திர�ெடB3	 ச�)க
 ெப*மாைன 
அைட3	, ைகெய&4	4 ெதாB	 	தி4	
 ெப*7கட, உைட3தா0 ேபா�( 
ஆரவாாி4தா�க. அ
ேபா	 )*கேவ ெந&7கடA� ந&ேவ இல7.� Lாிய� 
ேபால
 பர3த ேசைன L$3	வர� கயிலாய மைலைய வி�& நில/லக4தி, 
வ3த*ளினா�. 
 
கிர89சகிர89சகிர89சகிர89ச    மைலயி�மைலயி�மைலயி�மைலயி�    த�ைமையத�ைமையத�ைமையத�ைமைய    *�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    அறித�அறித�அறித�அறித�    
    
வழியி,, கிர/Iச� எ�8� மைல நிமி�3	 ஓ7கி நி�ற	. அைத� க�& வானவ�, 
மன� பைத4தா�. இ3திர� கல�க7 ெகா�& நி�றா�. அ
ேபா	 நாரத� )*க
 
ெப*மான	 மலர? ெதாB	, "ஐயேன! இ	தா� மைலயி� கிர/Iச� எ�8� 
மைல. இத� ப�க4திCள மாய மாநகாி, Lர� த�பியாகிய தாரக� )*கேவ 
வா$கி�றா�. இ� ெகா?யவ� தி*மாA� ேநமி
பைடைய
 ெபா�னாரெமன
 
G�டவ�. இவைன� ெகா�(வி�டா,, @4தவனாகிய Lரைன ெவ�றிட, 
எளிதா.�” எ�( ெமாழி3தா�. அ	 ேக�ட .மரேவ, "இவைன இ7ேகேய 
அழி
ேபா�” எ�றா�. 
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:ரவா�ைவ%:ரவா�ைவ%:ரவா�ைவ%:ரவா�ைவ%    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    ெச�யெச�யெச�யெச�ய    அ7%�த�அ7%�த�அ7%�த�அ7%�த�    
    
வானவ� ெப*மகி$வைடய, அ*ேக நி�ற ெம6ய* Fரவண.ைவ
 ெப0ற 
Fரவா. ேதவைர ேநா�கி, "அேதா நி0.� மைலேய கிர/Iச மைலயா�. அத� 
ப�க4தி, உள ேகா�ைட1, நிைற3த அ5ர
பைடக<ட� தாரக� எ�8� 
அ5ர� அம�3தி*�கி�றா�. Gத
பைடகேளா& நீ ேபா3	 அவ� ேகா�ைடைய 
வைள4தி&; த&4	
 ேபா� �ாி1� அ5ர ேசைனைய
 ப&4தி&; பாவியாகிய தாரக� 
வ3தா, ேபா� ெதா&4தி&; அவைன� ெகா,Cத, அாிதாயி� நா� வ3	 
)?4தி&ேவா�. )�ேன ெச,க" என )*க
 ெப*மா� பணி4தா�. Fரவா. 
ேதவ*� Fர*� )*கேவைள )�)ைற வல� வ3	 ெதாB	, விைட ெப0(, 
ஆயிர� ெவளமாக� K? மகி$3	 ெச�றா�க. இ= வ�ண� பைடFரேரா&� 
Gத�கேளா&� எB3	 ெச�ற Fரவா. ேதவ�, யாைன )க4ைத� ெகா�ட 
தாரகா5ர� ெகா&7ேகா, ஆ�சி �ாி3த மாய மாநகைர அைட3தா�. 
 
தாரகா/ர�தாரகா/ர�தாரகா/ர�தாரகா/ர�    எதி� த�எதி� த�எதி� த�எதி� த�    
    
உடேன, Gத
பைடக நகர4தி� உேள �.3	, எதி�4த தரகா5ர� அ5ரேரா& 
நி�( ேபா� �ாி3தன. அைத யறி3த Qதாக அர�மைனக. ஒ?ச ெச�(, 
தாரகைன " வண7கி, "ஐயேன! உ� தைமய� சிைற ைவ4	ள வானவைர 
வி&வி�க: சிவெப*மா� ைம3தனாகிய க3த� எ�பவ� வ3	ளா�. அவ� 
அ5ரைர ெவ,வா� எ�( ஆகாய வழிேய ெச�ற ேதவ�க ெசா,ல� ேக�ேடா�. 
அ�னா� ெசா,Aய வ�ணேம க3த� வ3	ளா�. அவ� பைட நம	 நகர4ைத 
அழி4த	" எ�றா�க. அ
ெபாB	 ஊழி4தீயி, ெந6�கட, விB3தா, எB� 
தீ�ெகாB3	 ேபால உய�3த அாியாசன4தினி�(� மைல ேபா�ற ம.ட� அ�ட 
ேகாள4ைத )�&�ப? எB3தா�, தாரக�. ெவ0றி )ரச� )தAய வா4திய7க 
)ழ7கின. ம�ன� ம�னனாகிய தாரக�, ேசைனேயா& வர� க�ட Gத
 
ெப*�பைடக, சீ0ற� ெகா�& ஆரவாாி4	, க�A, ெச�( பா1� ஆ(க 
ேபால
 பல மர7கைள1� ஆ1த7கைள1� மைலகைள1� ைகயி, ஏ3தி எதிேர 
ெச�றன. தி*மா, வி&4த ேநமி
பைடைய ஆரமாக� கB4தி, அணி3த தாரக� 
Gத
 ெப*� பைடைய� ெகா�( .வி4தா�. அவைன எதி�4	
 ேபா� ெச6வத0. 
ஏ0ற வAைம த�மிட� இ,ைல எ�( அறி3த Gத கண4 தைலவ�க மன� 
உைட3	 சிதறிேயா?ன�. 
 
தாரக7�தாரக7�தாரக7�தாரக7�    :ரவா�8�:ரவா�8�:ரவா�8�:ரவா�8�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    ெச�த�ெச�த�ெச�த�ெச�த�    
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அ	 க�&, உய�3ேதா� �கB� திற� வா63த Fரவா. ேதவ� ெபாிய மர� ேபா�ற 
வி,ைல வைள4	4 தாரணி3	 எதிேர நி�ற தாரகைன
 பா�4	, "அழியா4 திறைம 
ெகா�& அம� �ாி3த Gதைத1� வி,லாளைர1� ெவ�( வி�ேடா� எ�( 
எ�ணினாேயா? இேதா! நி� உயிைர உ�ேப�" எ�( Fரெமாழி ேபசினா�. அ	 
ேக�ட தாரக�, "அாிைய நாி ெவ,Cமாயி� நீ1� எ�ைன ெவ,வா6 தி*மாைல
 
ேபா��கள4தி, ெவ�ேற�. அவ� ேநமி
 பைடைய� கB4தி, அணி3ேத�. எ� 
வAைமைய: சிறி	� எ�ணி
 பாராம, 'ெகா,ேவ�’ எ�( Fர� ேபசிைன” எ�( 
இக$3	ைர4தா�. அ3 நிைலயி, மாைய�.ாிய ம3திர4ைத4 தாரக� மன4திேல 
நிைன4தா�; அத� பயனாக எ�ணிற3த வ?வ7கைள� ெகா�டா�; எ7.� 
இ* பரவினா0 ேபால எ,ைலய0ற பைட�கல7கைள ஏவி, ஒ*வனாக நி�( ேபா� 
�ாி3தா�. அ
ெபாB	, Fரவா. ேதவ� ஒ* Fர
 ெப*�பைடைய வி&4	 
மாையைய வில�கினா�. தாரக� �ற7கா�? ஓ?னா�. Fரவா. )*க
 
ெப*மாைன: சி3தி4	 அவைன
 பி� ெதாட�3தா�. மாையயி� இ*
பிடமாகிய 
கிர/Iச மைலயி� ஒ* .ைகயிேல ெச�( ஒளி4தா�, தாரகா5ர�, ேகாப)0ற 
Fரவா. ேதவ�, இ	 மாய மைல" எ�ெற�ணி�ெகா�& திைக4	 நி�றேபா	, 
அ� மைல, மய�க� த*� உற�க4ைத உ�டா�கி, அவ� அறிைவ மய�கி0(. 
 
இ7ஙன� ெவ0றி Fரனாகிய Fரவா. ேதவ*� ம0ைறய Fர�க<� மய�க)0ற 
நிைல க�& தாரக� ெவளி
ப�டா� ; மா0றாைர உ0( ேநா�கினா�: 'ந� 
மாையயா, இவ� எ,ேலா*� ஒழி3தா� எ�(, ம� மகி$3தா�; அ� மைலயி�மீ	 
ேதா�றினா�; ஒ* ெப*3 ேதாி�ேம, அம�3	 அ5ர�க L$3	 ஆரவாாி�க, 
ெபா�மயமான த� வி,ைல வைள4	
 ேபா��கள� ேபா3தா�. 
 
*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    ேபாாிடேபாாிடேபாாிடேபாாிட    வ�த�வ�த�வ�த�வ�த�    
    
நாரத� வாயிலாக நிக$3தனெவ,லா� அறி3த )*க
 ெப*மா�, அIசி நி�ற 
வானவைர ேநா�கி, "எ,ேலா*� ேக�மி�, இ
ெபாBேத நா� அம��கள� 
ெச,ேவா�: தாரகைன ேவ0பைடயா, த?3	 ஒழி
ேபா�; அ5ர� ேகா�ைடயாகிய 
கிர/Iச கிாிைய1� தக�
ேபா�; கண
 ெபாBதி, ந�)ைடய Fரைர1� மீ�ேபா�” 
எ�( அ*ளி:ெச6தா�. 
 
)Bமதி ேபா�ற ஆ( )க7க<�, க*ைண ெபாழி1� ப�னி* க�க<�, ேவC�, 
ேவ(ள பைடக<� தா7கிய அழகிய ப�னி* கர7க<�, அணிமணி4 த�ைட 
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ஒA�.� தி*வ?17ெகா�& ேபா��கள4தி, நி�ற )*கேவைள� க�டா� 
தாரக� எ�றா,, அவ� ெச6த தவ� ெசா,C� தர4தேதா? ஆணவ� ெபா*3திய 
மன4ைத1ைடய அ5ர�, இ7ஙன� ஞான )த,வராகிய ெப*மா� ெகா�ட 
தி*�ேகால4ைத� க�& விய
பைட3	, 'ந�மீ	 ேபா� ெச6ய வ3த இவ� க0பைன 
கட3த )B)த0 கட/தாேனா? எ�( சி3தி4தா�; இ=வா( நிைன4	
 பி�� 
தன	 நிைலைமைய எ�ணினா�. எவ��.� ேமலாகிய ஈசனிட� தா� ெப0ற 
வர)�, திற)�, ம0()ள ஏ0ற)� நிைன3	, அக7கார� ெகா�&, 
க3த
ெப*மாைன ேநா�கி, "நாராயணனாகிய தி*மாC�.� நா�)கனாகிய 
பிரம8�.� ெவைள யாைன1ைடய இ3திர8�.� எம�.� ேபா� நிகழ� காரண� 
உ�&. ச3திரேசகரனாகிய சிவெப*மா8�.� எம�.� அம� நிகழ காரண� ஒ�(� 
இ,ைலேய! அ=வாறி*�க, .மரா நீ இ7. எத0காக
 ேபா��ேகால� ெகா�& 
வ3தா6?" எ�( வினவினா�. 
 
அத0. மா0ற� உைர�க� க*திய )*கேவ, "நீ7க வானவைர: சிைறயி, 
அைட4	 ைவ4தீ�க! நீதி ெசC4	� )ைறயி, அ*�ாித,, த�?4த, ஆகிய 
இர�&� ெச6கி�ற ஈச�, உ7க ெகா&ைமைய ஒழி�க4 தி*/ள� ெகா�& 
எ�ைம அ8
பினா�” எ�றா�. 
 
தாரக�தாரக�தாரக�தாரக�    #�$#�$#�$#�$    
    
அ� ெமாழி ேக�ட தாரக�, "தி*மா,, க*ட� ேம, எB3	 ேபா� �ாி3	 எ�மீ	 
ஆழி
பைடைய வி�ட	�, அதைன யா� கB4தி, அணியாக� ெகா�ட	� நீ 
அறி3திைலேயா? இ�(வைர எ�)ட� பைக4	
 ேபா� ெச6ய வ3தவ� யாவ*� 
சிறி	 ேநர4தி, F�?ன�; அ�றி ஓ?ன�; ெவ�றவ� யா*� இல�; இைத நீ 
ேக�?ைலேயா? )�னேம நீ ேபா��கள4தி0. அ8
பிய பைட4தைலவைர 
ெவ�( மைலயிைட மா64ேத�. ேமC� பல கண7கைள ஒழி4ேத�; இவ0ைற நீ 
உண�3 திைலேயா? ட:சிள� பாலேன எ�)ட� ேபா� ெச6	 	��� அைடயாேத 
சிவெப*மானிட� ெச,” எ�( Kறினா�. அ
 ேபா	 )*க�, "வIசகேன! 
மாைய�ெக,லா� இ*
பிடமாகிய இ� மைலைய1� உ�ைன1� Kாிய ேவலா0 
ெகா�( விைரவி, எ� ேசைனைய மீ�ேபா�” எ�( Kறி
 ேபா� ெதா&4தா�. 
 
தாரகைனதாரகைனதாரகைனதாரகைன    *�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    தக� த�தக� த�தக� த�தக� த�    
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)*கேவ வி�ட பாண7களா, அ?ப�& விB3த தாரக�, "அ3ேதா சிவெப*மா� 
ெப0ற சி(வ� ஒ*வேனா& ேபா� ெச6	 கர� இழ3ேத�; த3த� இழ3ேத�; 
மய�க)ற( விB3ேத�. வAய ேசைன1� அழி3த	. நா� ஒ*வேன எIசி 
நி�ேற�. எ� Fர� அழகித�ேறா?" எ�றா�; அ3 நிைலயி, அக7கார4ைத 
வி�டா�; ெநா?
 ெபாB	 மன� ந&7கினா�; விய
பைட3தா�; இவைன 
ெவ,Cத, அாி	 ேபாC�!” எ�( அக4	 எ�ணினா�; மீ�&� Fர� ேமA�&, 
இனி
 பரமசிவ� அளி4த பா5பதா�திர4ைத வி&ேவா� எ�( எ�ணி, அதைன 
எ&4	, மன4தினா, அ*:சைன �ாி3	, சீ0ற4ேதா& வி&4தா�. 
 
அ	 க�ட க3தேவ, த3ைதைய மன4தி, நிைன4	: ெச7கர4திைன நீ�? அ� 
ெகா?ய அ�திர4ைத� ெகா&4தவ� வா7கிய த�ைமேபா, க*ைணேயா& 
ப0றி�ெகா�டா�. ப0றிய பைட�கல4ைத4 த�)ைடய ஆ1த7கேளா& ேச�4த 
)*க� ெசய, க�&, ‘இனி நம	 ஆ�க� எ,லா� அழி3த	 எ�( ஏ�க� ெகா�ட 
தாரக�, ‘பரமசிவன	 பா5பத
 பைடைய �ேட�. அதைன1� எதி�4	
 ப0றினா�. 
இ= வ()க )த,வன	 ஆ0றைல, ஒ*வ� நாவினா, உைர�க ஒ�Dேமா? 
ஆயி8�, சிவனா� தி*மக� அற
ேபா� �ாிவாேன ய�றி மாய
ேபா� �ாிய 
நிைனயா�. ஆதலா,, மைற3	 நி�( நா� மாய� �ாிேவ�" எ�( மன4தா, 
எ�ணினா�. 
 
ேவ�பைடயி�ேவ�பைடயி�ேவ�பைடயி�ேவ�பைடயி�    ெவ�றிெவ�றிெவ�றிெவ�றி    
    
அ
ப?ேய கிர/Iச மைல1ட� கல3	, அளவிற3த மாயா வ?வ7கைள� 
ெகா�டா� தாரக�. எ7.� நிைற3	 நி�றா�. )*க
ெப*மா� இதைன� 
க�&, அவ8யிைர அழி�க4 தி*/ள� ெகா�&, த� தி*�ைகயி, அைம3த 
ேவலா1த4ைத ேநா�கி, "தாரக� எ�8� ெபய*ைடய அ5ரைன1�, சIசல� 
விைள�.� கிர/Iச மைலைய1�, ஒ* ெநா?
 ெபாBதி 8ேள பிள3	, 
உயி*�&, �ற4ேத ேபா3	, Gத�கைள1� >றாயிர4ெதா�ப	 Fரைர1� மீ�& 
இ7. வ*க” எ�( Kறி வி�டா�. 
 
அ= ேவ,, ஊழி�கால4தி, எ,லாவ0ைற1� 5�ெடாி�.� கன, ேபா, எB3	, 
மைலேயா& ேச�3	 தாரக� இய0றிய மாையகைளெய,லா� அழி4	 ஒழி4த	; 
ேமC�, தாரக� மா�ெப�8� ெபாிய மைலைய
 பிள3	, கிர/Iச கிாிைய4 தா�கி 
ஊ&*வி: ெச�( Fர)� �கB� ெகா�டா0ேபால� .*தி1� 	க<� ெகா�& 
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மீ�ட	. அ7ஙன� மீ�ட ேவ,, மாய மைலயி, மய7கி� கிட3த Fரைர 
எB
பிவி�&, ஆகாய க7ைகயி0 ப?3	, Qய வ?வ4	ட� )*கேவ 
தி*�கர4தி, )�ேபா, அம�3த	. அ
ெபாB	 மய�க� தீ�3த Fர� அைனவ*� 
விைர3	 ெச�(, )*கேவ தி*வ?ைய வண7கி4 	தி4	 நி�றா�க. 
 
வானவ�வானவ�வானவ�வானவ�    *�கைன%*�கைன%*�கைன%*�கைன%    ேபா�$த�ேபா�$த�ேபா�$த�ேபா�$த�    
    
‘ஐயேன! ெகா&ைமேய உைடய தாரகா5ர� இ�றள/� எ�ைம வ*4தினா�; 
அதனா, 	�ப� உ0ேறா�. அ�னவைன மாயமைலேயா& மா64த*ளினீ� எம	 
	யர� தீ�4த உம�. வழிபா& ெச6ய ேபா0(த, வி*��கி�ேறா�. இ� 
மைலயிட4ேத எB3த*ளி யி*4த, ேவ�&�" எ�( ேவ�? நி�றன�, தி*மா, 
)தAய ேதவ�க. 
 
தாரக�தாரக�தாரக�தாரக�    மைனவிமைனவிமைனவிமைனவி    ச8ாிச8ாிச8ாிச8ாி    �ல�ப��ல�ப��ல�ப��ல�ப�    
    
)*கேவ அத0. இைச3த*ள, பிரம� ஆதிய ேதவ*� )னிவ*� அ*ேக ெந*7கி 
ஆெறB4தைம3த அாிய ம3திர4ைத ஓதி4 தி*மIசன� ஆ�?ன�. பி��, 
ெப*மாைன அாியாசன4தி, எB3த*ள: ெச6	, நாமாவளி ெசா,A, ந,ல 
மல�களா, அ*:சி4	, க0பக மாைல1� L�?ன�. இ=வா( வண7கி ஏ4	� 
ெபாB	, தாரக� மைனவியாகிய ச/ாி, தாைர தாைர யாக� க�ணீ� வ?4	
 
�ல�பினா; "ஐேயா! நாதா எ7ேக ெச�றா6? ஆழி
பைடைய உன�. அணியாக4 
த3த தி*மாC�, இ3திர8� வானவ*�, K0(வ8�, பிற*� இ�( கவைல 
தீ�3தாேரா? ந(Iசா3த� Gசிய ெப*3ேதா அ5ர� �ைடLழ, ந(மண� கமB� 
அாியாசன4தி, F0றி*3த ஐயேன! சி3ைத வ*3தி: ெச*�கள4தி, இற3தாேய! 
இ	/� ஒ* காலேமா? மBேவ3திய ெப*மா� அளி4த வர4தி� திற4ைதேய 
நிைன4தா6! மா0றா� ெச6த L$:சிைய: சிறி	� மன4தி0 ெகாளா	 
ம?3தைனேய! ஏைழேய� உ�ைன இனி எ�( கா�ேப�" எ�( வ*3தினா, 
 
ைம!த�ைம!த�ைம!த�ைம!த�    +யர�+யர�+யர�+யர�    
    
பி��, தாரக� ைம3தனாகிய அ5ேர3திர�, இற3	 கிட3த த3ைதைய� க�டா�; 
ெப*@:ெசறி3தா�; கல7கி அBதா�; கர7கைள உதறினா�; அளவிற3த 
ேசாக4தி, அB7கினா�; ெந*
ைப உ�டவ� ேபால4 	ய� உ0( நில4தி, 
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விB3தா�. மய7கினா�; ெதளி3 தா�; த3ைத இற34 ெச6திைய: Lரப	மனிட� 
ெசா,Cமா( மேக3திர நக��. விைர3	 ெச�றா�. மன� தள�3	, இய0ைகயான 
ஒளி இழ3	, உட, நA3	, வறியவ�ேபா, விைர3	 ேபா3த ைம3தைன அ7.ள 
அ5ர� க�டன�. "இவ� வIச)� ெகாைல1� ெச6யமா�டா�; அதனா,, 
த3ைதயாகிய தாரக� ெவIசின� ெகா�& இவைன ெவளிேய0றினா� ேபாC�!” 
எ�பா�, சில�. "தIசமாக/ள தாரக� ெகா&ைமைய� க�& அIசி4 தானாகேவ 
அவைன நீ4	 இ7. வ3தைட3தாேனா” எ�பா�, சில�. ”)�� ந� அரச� 
த7ைகயி� ைகைய ஒ*வ� வாளா, அ(4தலா,, வானவைர1� சய3தைன1� 
அவ� சிைறயி, அைட4தா�. இ�( இவ8� 	��0( வ3தைட3தா�; ேதவ��. 
ேமC� 	ய� விைள
பா� ேபாC�" எ�பா�, சில�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    சீ�ற�சீ�ற�சீ�ற�சீ�ற�    உ$த�உ$த�உ$த�உ$த�    
    
அ
ெபாB	 அ5ேர3திர�, ம�ன� ம�னனாகிய Lரப�மைன அைட3	, அவ� 
அ?களி, விB3	 ைககளா, பாத7கைள
 ப0றி, ‘ஐயேகா‘ எ�( அB	 கதறினா�. 
அ	 க�ட Lர�, ".ழ3தா6! வ*3தாேத! எ�ன நிக$3த	 ெசா,” எ�றா�. "எ� 
ஐயேன! இ3திர� ெச6த த3திர4தா, சிவ.மாரனாகிய க3தேவ வAய Gத
 
பைடக<ட� வ3	, உ� த�பிைய1� கிர/Iச மைலைய1� ேவ0 பைடயா, 
அழி4	 ேமC� வ3	 ெகா�?*�கி�றா�” எ�( �ல�பினா�, அ5ேர3திர� 
நிைலயி, Lர� சீ0ற)0றா�. ெநாி3த �*வ7க ெந0றி�. ேமேல ெச�றன; 
ப0க உத�ைட ம?4	� க?4தன; உத&� வா1� ெந*7கி4 	?4தன. அ�ட 
Kட4ைத இ?�க நிைன4த	 அவ� உள�. 
 
அைம=அைம=அைம=அைம=ச�ச�ச�ச�    அறி8ைரஅறி8ைரஅறி8ைரஅறி8ைர    #$த�#$த�#$த�#$த�    
    
"எ� த�பியி� உயிைர� கவ�3த க3த� வAைமைய அட�கி ெவ0றி ெப0( வர, 
ேவ�&�; ெநா?
 ெபாBதி, வ*க ேத�; த*க பைட�கல�” என
 பணி4தா�, 
Lர�. அ: ெசய, க�ட அேமாக� எ�8� அைம:ச�, அரச� அ? பணி3	 
"அ?ேய� ஒ�( K(கிேற�; அதைன� ேக�ட*ள, ேவ�&�; ெகா&I சின� 
ெகாளலாகா	” என ேவ�?� ெகா�&, ெசா,ல4 ெதாட7கினா�.: 
 
"பைகவ�ேம0 பைடெய&4	: ெச,C� அரச�, மா0றா� வAைமைய )0(� 
அறித, ேவ�&�. அவ� வர4தி, வAயேரா? மாய4 திற4தி, வAயேரா? ைக 
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வாி:ை◌யி, வAயேரா? பைட�கல4தி, வAயேரா? க,வியிC� மன4 தி�ப4திC� 
வAயேரா? அறிெவா& ேச�3த ஊ�க4தி, வAயேரா? இவ0ைறெய,லா�. 
ஆரா6த, ேவ�&ம�ேறா? நீ பைகவ� வ�ைமைய உண�3தா யி,ைல; அவ� 
ேசைனயி� ஆ0றைல அறி3தா யி,ைல; நி� அ*�ெப*3 தைலைம நிைலைய1� 
நிைன3தா யி,ைல; நி� நல� ேபD� அைம:சேரா&� ஆக ேவ�?யவ0ைற 
ஆர�63தா யி,ைல. ெவ(ைமயா6: சீ0ற� ெகா�& ெச,Cத, Fர4தி�பா0 
ப&ேமா? கலகல எ�( ஒA�.� த�ைடயணி3த சி(வ�, ேவழ4தைல1ைடய 
தாரகFரைன� ெகா�ற	. விய
ப�(. வAயவ*� ஒ* கால4தி, வ�ைமைய 
இழ
ப�; மி�க ெமAயவ*� ஒ* கால4தி, Fரராக விள7.வ�. ஒ
ப0ற அரேச! அ: 
சி(வ�மீ	 நீ ேபா� �ாிய� க*தி: ெச,Cத, �கழ�(. அவ8ைடய சிற
ைப1� 
திற4ைத1� பிறவ0ைற1� உண�3	, பி�ன� அவனி8� சிற3த Fரைர
 
பைடேயா& ேபா�கி ெவ0றி ெப(வாயாக" எ�( Kறினா�, அைம:ச�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    திற�திற�திற�திற�    அறிய=அறிய=அறிய=அறிய=    ;ர�;ர�;ர�;ர�    ஒ�றைரஒ�றைரஒ�றைரஒ�றைர    ஏ8த�ஏ8த�ஏ8த�ஏ8த�    
    
அ
ேபா	 Lர� வி*�பியவா( ஒ0ற�க வ3	 அ?பணி3த�க. அவ�கைள 
ேநா�கி, "நீ� விைர3	 ெச�( நில/லக4தி, வ3	ள ஒ0றைர ஏ/த, க3தன 
தனைம1ம, Gத
பைடயி� ெப*�க)�, பிற/� அறி3	 வ*க” எ�( ஏவினா�, 
Lர�. 
 
*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    சிவபதிகைளசிவபதிகைளசிவபதிகைளசிவபதிகைள    வண@�த�வண@�த�வண@�த�வண@�த�    
    
ேமக7க உலா/� வான4தி, ேதா�றிய Lாிய�, த� கதி�களாகிய கர7.வி4	 
வண7.வா� ேபால: ெச,ல, )*கேவ ேபா��கள4ைத வி�&
 �ற
ப�&
 
ெப*Iேசைன1� ேதவ*� Lழ
 ேபாயினா�; பா�பைணயி0 பளிெகா�& 
க�வள*� தி*மாC�.�, ம7ைக ப7கனாகிய சிவெப*மாேன பர�ெபா* 
எ�8� உ�ைமைய மானிட� அறி1� வ�ண� வியாச மா)னிவ� த� எ&4த 
ைகயினா, உண�4திய*ளிய காசி
பதிைய� க�டா�; உலக4ைத
 ெப*7கட, 
@&� பிரளய கால4திC� அழிவி�றி4 தி*மா, பிரம� )தAய ேதவ*�. 
இ*
பிடமா6, தி*�கயிலாய மைலைய ஒ4ததா6, எ�ெப*மா� மாம�4த?யி, 
F0றி*3த*<� ெப*ைம1ைடயதா6 உள ப�ைப நதி L$3த காIசி மாநகைர� 
க�டா�: "என�. நிகராவா� எவ*� இல� எ�( தனி4தனி தி*மாC� பிரம8� 
எ�ணி
 பிண�.0றேபா	 அ= வி*வ*�.� ந&ேவ, அ?1� )?1� காணலாகாத 
அன0 பிழ�பா64 ேதா�றி, நிைன
பவ��ெக,லா� விைரவி, )4தியளி�.� 



38 

 

த�ைமயி, நிக� அ0றதா6 விள7.� தி* அ�ணாமைலைய4 தாிசி4தா�; ந&நா�& 
ம�னனாகிய நரசி7க )ைனயைரய� நட4திய தி*மண4ைத4 த&4	, மணமகனாய 
53தர@�4திைய ஆ�ெகா<� வ�ண� ஒ* )திய ேவதியனாக வ3	, அ?ைம: 
சீ�ைட� கா�?, வழ�கி, ெவ�( அ*ளிய சிவெப*மா� அம�3த ெப�ைணயா( 
L$3த தி*ெவ�ெண6 ந,Xைர1� க�டா�; இனிய ெசBIேசாைல L$3த 
தி,ைலய�பதியிேல 1ள ெபா�ன�பல4தி, சிவகாமி ய�ைமயா� வண7க, 
விரா��*டன	 இதய கமல4தி,, அ�ட*� மதி4த0காிய )ைறயி, ஈச� ஆ&� 
அ0�த4 தனி� K4ைத� க�& உள� ெநகி$3	 களி
�0( வண7கி: ெச�றா�; 
அக4திய )னிவர	 கம�டல4தினி�( நீ7கி
 Gமியிேல பா63	, பல 
கிைளகளா6
 பிாி3	, ப0பல ெபய�கைள4 தா7கி, ேசாழ நா�?0 க�னC� 
ெச3ெந,C� விைள�.� காவிாியா0றி� வடகைரயி, உள ம�ணி நதியி� 
ம*7ேக வ3தா�, )*க
ெப*மா�. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    அைட!தஅைட!தஅைட!தஅைட!த    இ�ப*�இ�ப*�இ�ப*�இ�ப*�    +�ப*�+�ப*�+�ப*�+�ப*�    
    
கா�ேமக7க திர�& ெச,ல, ஆ7கைம3த மதி, L$3த மாநகாி� வள4திைன 
ேநா�கிய )*கேவ 'இ	 அைத நா� இ*4த0ேக0ற ந,ல இட�‘ எ�றா�. 
அ�ெமாழி ேக�ட வானவ�, அழெகலா� ஒ*7ேக வா63த, அ3 நக��.: ேச6ஞX� 
எ�( ெபய� இ�டா�க. ெகா?ய திற� பைட4த தாரக� மாய மாமைலெயா& 
மா63	 ஒழி3தைமயா, இ3திர� 	�ப� நீ7கி இ�ப� நிைற3த மன4தினனா6 
இ*3தா�. 
 
ேமனி வ*3தாம, அமி�த4ைத
 ெப0( அ*3திய=� ேபா,, இ3திர� 
அ7கெம,லா� .ளி�3தி*3தேபா	, சீகாழியிCள வ�4ைத� கா�.� ெத6வ� 
அவனிட� ேபா3	 வண7கி0(. Lர� ெகா&ைம�. அIசி வி�Dலக� வி�& 
வ3த நாளி, சீகாழி வன4தி, த�னிட� ஒ
�வி4த இ3திர� நைககைள1� 
இ3திராணியி� நைககைள1� )?
பாக� ெகா�&வ3	 )�ேன ைவ4	, "ஐயேன! 
சிவெப*மா� F0றி*3த*<� சீகாழி
 பதியி, இ3திராணி1ட� ேபா3	 நீ� 
தவ�ெச6த நாளி,, எ�னிட� ெகா&4	ைவ4த நைகக இைவ; ெப0(�ெகாள 
ேவ�&�" எ�( அ4 ெத6வ� Kறி0(. 
 
இ3திராணியி� நைககைள� க�டேபா	, ெந6யி�ட ெந*
�
 ேபால இ3திர� 
மன4தி, காத, ேநா6 ேமA�ட	. அ3 நைகயிைன
 பா�4	 அவ� இர7கினா�; 
ஏ7கினா�; வி�மினா�; ெவ	�பினா�; ெப*@:5 வி�டா�; மய�க )0றா�. 
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"காமேம தீைமெய,லா� த*�; சிற
ைப1� ெச,வ4ைத1�, �ெ◌&�.�; 
ந,லறிைவ4 ெதாைல�.�; ந�ெனறிைய வில�கி நரக4தி0 ேச��.�; ஆதலா,, 
அதனி8� ெப*�பைக ேவ(�ேடா?” எ�( எ�ணி அ=/ண�:சிைய4 
தவி�4த0காக )*கேவ )�ேன ெச�றா�, இ3திர�. 
 
*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    சிவAைசசிவAைசசிவAைசசிவAைச    ெச�த�ெச�த�ெச�த�ெச�த�    
    
அ7ஙன� ெச�ற வானவ� தைலவைன
 ெப*மா� ‘வ*க‘ எ�( அைழ4	, "இ7.  
நா� சிவெப*மா� தி*வ?கைள அ*:சைன ெச6	 வண7க வி*�� கி�ேறா�. 
அத0. ேவ�&� உபகரண7கைள: ேசகாி4	4 த*க" எ�(ைர4தா�. அ=வாேற 
இ3திர� ேசகாி4	4 த3த ெபா*களா, இ*வ*� அறியா4 தி*வ?கைள 
)*கேவ Gசைன ெச6ய, ஈச� உைமய�ைம ேயா& இடபவாகன4தி� ேம, 
எB3த*ளினா�. அ� கா�சிைய� க�& உ:சி ேம0 கர7 .வி4	4 ெதாB	 
ேபா0றினா�, )*க
 ெப*மா�, ைம3தன	 வழிபா�?� த�ைமைய அறி3	 
மகி$3த ஈச� ெநா?
 ெபாBதி, உலகெம,லா� அழி�க வ,ல பா5பத� எ�8� 
அ�திர4ைத அளி4த*ளி, " இ	 ந�மிட� ேதா�றிய சிற3த பைட மாய8� பிரம8� 
இதைன
 ெப0றவர,ல�. இ
 ெப*�பைடைய யாரா, தா�க இயC�? உயி�கைள 
எ,லா� இ	 நாச� ெச61�. ெகா?ய Lரன	 வAய பைடகைள4 ெதாைல4த0காக 
இதைன4 த*கி�ேறா�; ெப0(�ெகா, .மரா" எ�( Kறி மைற3த*ளினா�. 
 
நா�� கா��நா�� கா��நா�� கா��நா�� கா��    கட!தகட!தகட!தகட!த    தி�=ெச!Bதி�=ெச!Bதி�=ெச!Bதி�=ெச!B����    ேச�த�ேச�த�ேச�த�ேச�த�    
    
பி��, ம�ணியா0றி� ெத�கைரயி, அைம3த தி*:ேச6ஞCைர வி�&, 
காவிாியா0ைற� கட3	 தி*விைடம*	� எ�8� தி*
பதிைய1� தி*மயிலா&-
	ைறைய1�, தி*
பறியXைர1� ம0(� சிவெப*மா� அம�3த*<� 
பழ�பதிகைள1� க�& ெச�றா�, .மர ேவ; வள� ெப*.� அழகிய இலIசிய7 
கான� எ�8� பழ� பதியி, ேகாயி, ெகா�ட ஈச� தி*வ?கைள வண7கி
 
பி�ன�4 தி*�க ெப*3தவ� �ாி3	, )0றிய ெச,வ)� )?வ0ற ம7�ல
 ேப(� 
ெப0ற தி*வா"ைர� க�டா�. 
 
இ=வா(, ெத0. ேநா�கி: ெச,C�ெபாB	 பாைலவன� ஒ�( .(�கி�ட	. 
அ7ேக, களி மர7க காி3தன. பாைல மர7க ப�டன. )ளி:ெச?க எாி3தன. 
.ரவமர)�, காரகிC� ெகாளி�க�ைடயாயின. இ7ஙன� எ7.� தீ
ப�டா0 
ேபா�றி*3த	, அ
 பாைல, அ7. )*கேவ ேசைனேயா& எB3 த*ளியேபா	 
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அ� ெகா?ய கா& ெப*மைழயா0 .ளி�3த அழகிய .றிIசி நில� ேபாலாயி0(. 
இ4தைகய பாைலவன4ைத� கட3	 ேவ0பைட தா7கிய .மரேவ, ெச7.�(ா� 
எ�8� சிவ பதிைய வண7கி, மணிகைள1� வயிர7கைள1� )4	 கைள1� ம0ற
 
ெபா*கைள1� அைலகளா, அளி எறி1� தி*:சீ� அைலவா6 எ�8� 
ெச3திமாநகைர: ேச�3தா�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    அ/��அ/��அ/��அ/��    திற�திற�திற�திற�    ேக2ட�ேக2ட�ேக2ட�ேக2ட�    
    
அ7ேக அம�3	, இ3திரைன ேநா�கி, "ெகா&7ேகா, ெசC4	� Lர� )தAய 
அ5ர�க பிற3தவா(�, அவ� தவ� �ாி3தவா(�, வர� ெப0றவா(�, அர5 
ெச6தவா(�, இ�8� அவ� இய0றிய மாய)�, அைட3த ெவ0றி1�, அவ�த� 
வAைம1� ேம�ைம1�, உன�. அவ� இைழ4த 	�ப)� ஒ�(விடாம0 
ெசா,Cக" என
 பணி4தா�, )*கேவ. 
 
வியாழ�வியாழ�வியாழ�வியாழ�    ம$ெமாழிம$ெமாழிம$ெமாழிம$ெமாழி    #ற�#ற�#ற�#ற�    
    
அ3 நிைலயி, இ3திர� ேவ�&ேகா<�. இண7கி, வா�கி, வ,லவராகிய 
வியாழ� எB3	, ”எவ��.� )த,வராகிய எ�ெப*மாேன! நீ� எ,லா
 ெபா*<� 
அறிF�! எ,லா உயி�களிC� நிைற3 தி*�கி�றீ�! எ7க 	�ப4ைத4 	ைட�க4 
தி*/ள7ெகா�& .ழ3ைத வ?வ� ெகா�T� உம	 ெச6ைகைய யாவேர உணர 
வ,லா�? ஐயேன! நீ� அ5ரர	 த�ைமைய வினவிய	 அதைன அறி3	ெகா<� 
ெபா*� ட�(. அ?ைமகளாகிய எம	 	�ப4ைத� கைள3	 சிற3த இ�ப� த*� 
தி*வ*ளாேல யா.�. ஆதலா,, அ5ர� த�ைம கைளெய,லா� அ?ேய� 
அறி3தவைரயி, ெசா,கி�ேற�" எ�( .மாரேவைள ேநா�கி� KறC0றா� : 
 
மாையயி�மாையயி�மாையயி�மாையயி�    வரலா$வரலா$வரலா$வரலா$    
    
ேம�ைம 10ற காசிப8ைடய �த,வ�களாக4 ேதா�றின�, அ(ப4தா( ேகா? 
அ5ர�க. அ�னவ��. அரசனா6 அைம3தா�, அ5ேர3திர�. அவ� மனெமா4த 
ம7கலேகசி ெய�8� அர�கிைய மண3	, 5ரைசெய�ற �த,விைய
 ெப0றா�. 
அ� மக Qயவளா6 வள�3	 வ3தா; அ
ேபா	 அ5ர� .ல.*வாகிய 5�கிர� 
அ� ம7ைக�.� ெகா?ய மாயா வி4ைதக அ4தைன1� க0பி4தா�; அவ0றி, 
அவ அைட3த திறைமைய� க�& மாைய எ�( ெபயாி�டா�; அ� மாையயா, 
எதி� கால4தி, அ5ர�க எ6தநி�ற ெப*ைம[ெ◌,லா� எ�ணி
 பா�4தா�. 
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ஒ
ப0றவ ஆகிய மாைய, தி*மக<�, ரதி1�, திேலா4தைம1�, ேமாகினி1� ஒ* 
வ?வ� ெகா�டா0 ேபா�ற அழகிய உ*வ� G�& ெச�றா. 
 
மாையமாையமாையமாைய    காசிபகாசிபகாசிபகாசிப    *னிவைர*னிவைர*னிவைர*னிவைர    மய��த�மய��த�மய��த�மய��த�    
    
ெச�றவ, காசிப )னிவ*ைடய தவ:சாைலயி� அ*ேக ந(மண7கமB� அழகிய 
ெச3தாமைர
 ெபா6ைக1� .ள)�, ேசாைல1�, மாணி�க மைல1� மIச)�, 
ம�டப)� விைரவி, உ�டா�கினா. ஆ�டவ� தி*வ?ைய நிைன3	 
ஐ�ெபாறிகைள1� அறிவினா, அட�கி4 த�ன3 தனியரா64 தவ� �ாி3தி*3த 
காசிட )னிவ� அவ0ைற� க�& அதிசய� அைட3தா�; உடேன, த� உள4ைத 
ஒ*ைம
ப&4தி )� ேபாலேவ ந0றவ� �ாிய4 தைல
ப�டா�. 
 
அ= ேவைளயி, அ� மாைய எ�8� ம7ைக மாணி�க மைலயி�மீ	 தனியளா6 
இல7கி4 ேதா�றினா. அ� ம7ைகைய� க�D0றா�, காசிப�; வி�Dலக4தி, 
விள7.� க0பகவ,A தவ� ெச6	 ெப0ற G7ெகா?தா� ஈ7. வ3தேதா எ�( 
விய3	 நி�றா�; தனியளாக நி�ற ைதயைல ேநா�கி, "மாேத! உன�. எ�� 
ேவ�&� எ�றாC� இ�ேன த*ேவ�; ைம3தைர வி*�பி8� மகி$3	 
அளி
ேப�; அ�ன வைர ஒ
ப0ற நிைலயி, ைவ
ேப�’ எ�றா�. )னிவ� உைர4த 
ெமாழி ேக�& மாைய ��னைக �ாி3தா; "நா� தனிய எ�( க*திேயா இ=வா( 
உைர4தீ�! இ	 ேபா�ற ேப:5 இனி ேவ�டா. இ	 தவ)ைடேயா��.4 த.ேமா? 
நா� )�னேம எ�ணி வ3த இட4தி0.: ெச,கி�ேற�. நீ� இ7.4 தவ� 
ெச6	ெகா�& இ*�” எ�( ெசா,A, க7ைக யா0றி� திைசைய ேநா�கி� க?	 
ெச,வாேபால நட3தா. )னிவ*� அவைள
 பி�ெதாட�3தா�. ம7ைக அ*வ� 
எ6தி மாையயா, மைற3	 நி�றா. 
 
)னிவ� அ7.மி7.� ேநா�கி ம7ைகைய� காணா	 கவைல10(� கைர3தா�. 
"அ3ேதா! )�ேன ஆைச ெகா&4தி� ம�மதைன ஏவி ைமய, விைள4தீ�! எ� 
ெம6யறிைவ ெய,லா� சிைத4தீ�! இ�8� ெச6ய ேவ�&வ	 ஒ�(�ேடா 
ெசா,F�” எ�( ப�னி
 ப�னி இட��கடA, @$கி: ேசா�3தா�, )னிவ�. அ3 
நிைலயி, எ= விைன�.� )�னவளாகிய மாைய அவ� க�ெணதிேர ேதா�றினா 
க*4தழி3	 க�ப�ேபா, நி�ற காசிய )னிவ� மாையைய� க� களி
ப� க�டா�; 
மகி$:சி ெகா�டா�; 'உ63ேத�! உ63ேத�! எ�றா�; மி�ெனாளிைய� க�& 
மல*� தா$ை◌ மல� ேபா, ��னைக G4தா�; மாையேயா& ெகாIசி� .லாவினா�. 
அ
ேபா	 மாையயினிட� Lரப�ம� எ�8� Fர� ேதா�றினா�. அவ8�.
பி� 
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ஆயிர� தைல1ைடய சி7க)க8�, யாைன )க)ைடய தாரக8�, ஆ�&4 
தைல1ைடய அச)கி1� பிற3தா�க. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    *த�ய*த�ய*த�ய*த�ய    ைம!த����ைம!த����ைம!த����ைம!த����    காசிப�காசிப�காசிப�காசிப�    அறி8ைரஅறி8ைரஅறி8ைரஅறி8ைர    பக�த�பக�த�பக�த�பக�த�    
    
காசிய )னிவ� அவைர ேநா�கி, "எ� Fர ைம3த�கா! உம�. உ(தி பய�.� 
ெச6தி ெயா�( ெசா,கி�ேற�. நீவி� @வ*ம தவெநறியிேல நி0ற, ேவ�&�. 
அத0.ாிய )ைறைய ெம6யாக உண�4	ேவ�; ேக��ராக" எ�( KறC0றா�: 
"அற� எ�8� ெபா* ஒ�(�&. அஃ	 அழிவ0ற இ�ைம ம(ைம இ�ப7கைள 
எளிதாக அளி�.�. அ*ைமயாக
 ெப(த0.ாிய	 அ= வற� ஒ*ைம
ப�ட மன� 
உைடயவரா ல�றி
 பிறரா, அஃ	 அறிய ெவா�ணா	. அற4ைத
 ேபா0றினா, 
அ�� உ�டா.�; அ* எ�8� ேப(� வ3தைட1�. அ= விர�&� வ3த/ட� 
தவ� எ�8� சிற
�� ைகK&�. அத� பி�� ஞான� உ�டா.�. ஞான� ெப0ற 
உயி� சிவேனா& இர�டற� கல3	வி&�. ஆதலா,, ைம3த�க அற� ெச617க; 
பாவ4ைத அக0(7க; சிவெப*மாைன� க*தி: சிற3த தவ� �ாி17க. 
அ	வ�றி, இ7.: ெச6ய4 த�க ெசய, ேவெறா� றி,ைல. உட�ைப ஒ(4	4 
த/� ெச6பவ� உலகெம,லா� விய�க வா$வ�; த�ைம அைட3தவைர ஆதாி
ப�; 
பைகவைர அழி
ப�; வி*�பிய ெபா*ெள,லா� ெப(வ�; எ�(� அழிவி�றி 
இ*
ப�. இ= /�ைம உ7க மன4தி, ந�. பதி1� வ�ண� ஒ* சாி4திர� 
ெசா,கி�ேற�, ேக<7க : 
 
*னிவ�*னிவ�*னிவ�*னிவ�    மா��க�ட�மா��க�ட�மா��க�ட�மா��க�ட�    சாி திர�சாி திர�சாி திர�சாி திர�    உைர த�உைர த�உைர த�உைர த�    
    
"ெம6யான ேவத7கைள உண�3தவ� மி*க�& )னிவ�. அவ� காசிைய அைட3	 
தி*�ேகாயிA� அ*ேக சிவாகம )ைற
ப? நீலக�டனாகிய சிவெப*மாைன 
)னிவ� வழிப�& வ3தா�. இ3 நில/லக4தி, உள 	�ப� நீ7க/�, ந,லற7க 
ெசழி4	 ஓ7க/�, மாதவ )னிவ�க சிற3	 ம,க/�, ைவதிக ைசவ� வாழ/�, 
க�ண0ற கால� மாள/�, ஆதி)த,வனாகிய சிவெப*மா� தி*வ*ளா,, அ� 
)னிவாி� மைனயா க*
ப� உ0றா. நI5ைடய நாக4தி� வா6
 ப�& 
நA/0ற ச3திர�, வி&ப�& அமி�த4ைத4 த*வ	ேபா, அழ.� ெபா(ைம1� 
வா63த அ� மா	 க*
ப ேவதைனயா, வ*3தி, ேவத மண� கமB� ெச=விய 
வாயிைன1ைடய .ழ3ைதைய
 ெப0றா. 
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"ைம3த� பிற3தா� எ�( ேக�ட )னிவ� க7ைகயிேல நீரா?னா�; அ3தண� 
)தAய அறேவா��.
 ெபா�8� ெபா*<� வழ7கினா�; ெச664த�க 
சட7.கைளெய,லா� ெச6தா�. அ
ேபா	 பிரமேதவ� அ7. எB3த*ளி 
ைம3த8�. மா��க�ட� எ�( ெபய� இ�டா�. அ� ைம3த8�. ஐ3தா� 
ஆ�?, )னிவ� உபநயன� ெச6தா�; ஓ	த0.ாிய கைலகைள ெய,லா� அவ� 
உள7ெகாள உண�4தினா�; ேவத >, )தலா6 கைலகெள,லா� K(� 
ெம6
ெபா*ைள உண�3	, சிவெப*மாேன ஆதி )த,வ� எ�றறி3	, அவ� 
ேசவ?ைய4 தIசமாக� ெகா�டா�, மா��க�ட�. 
 
"இ=வாறி*�ைகயி,, மா��க�ட8�.
 பதினா( வய	 வ3த	. பாலைன1�, 
பதினாறா� ஆ�?ைன1� மாறிமாறி எ�ணி
 ெப0ேறா� இ*வ*� தனி4தனிேய 
ேப	0றா�; 	�ப� கடA, @$கினா�; வி�மினா�; அBதா�, நA/0றா�. அதைன 
அறி3த மா��க�ட� ெப0ேறாைர வண7கி, அ*ேக ெச�( நீ7க ஏ� இ=வா( 
	��(கி�றீ�க? வ*3த4த�க காாிய� ஒ�(� நிக$3ததாக4 ெதாியவி,ைலேய! 
	�க
படாதீ�க எ�ன நிக$3தெத�( ெசா,C7க’ எ�( வினவினா�. 
 
"இ� ெமாழி ேக�ட த3ைத, 'அ
பேன, நீ இ*�க எம�.4 	�ப)� உ�ேடா? 
உன�. வய	 பதினா( எ�( சிவெப*மா� )�னேம அ*ளி:ெச6தா�. அ= வய	 
வ3	வி�டேத எ�(தா� வ*3	கிேறா�" எ�( உைர4தன�. அ
ேபா	, 
த3ைதயி� 	��0ற )க4ைத ேநா�கி, ‘ஐயேன! நீ7க வ*3தாதீ�க. எ,லா 
உயி��.� உயிராகி, எ�(� நி�( நில/� ெப*மாைன வழிப�&, கால அவதி 
எ�8� விதிைய� கட3	, உ7களிட� வ3	 ேச�ேவ�. அ	வைர1� இ7ேக 
இ*7க எ�( பலவாறாக: ெசா,A
 ெப0ேறா� மன4ைத4 ேத0றி, அவ� பாத� 
பணி3	 நி�றா�. மா��க�ட�. அ*ம3த மகைன இ*வ*� எ&4தைண4	, உ:சி 
ேமா3	, 	�ப�. வி�& இ�ப� அைட3தன�. 
 
"இைறவனி� அ*<� அ��ேம உ(	ைணயாக� ெகா�&, உள4தி, ஒ
ப0ற 
மகி$:சி ெபா7க, விைட ெப0( விைர3	 ேபா3	, காசியிCள மணிக�றிைக 
ெய�8� ெச� ெபா� மயமான சிவாலய4ைத அைட3தா�, மா��க�ட�; 
அ�பினா, எ�� உ*க, க�ணீ� ெபா7கி வழிய, தி*� ேகாவிைல வல� வ3தா�; 
ஈசைன வண7கினா�; அவ� தி* வ?ைய4 த� )?யிேல தாி4தா�; ஆலய4தி� 
ெத�பா, ஓாிட4தி, ஈச� தி*/*ைவ நி(வினா�; பல நா அ��ட� ெதாB	 
ேபா0றி அ*3தவ� �ாியC0றா�; ‘ஐயேன! அமலேன! எ
ெபா*<� ஆகி நி�ற 
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ெம6
ெபா*ேள! பர�ெபா*ேள! விமலேன! தீேய3திய தி*�கர4தாேன! அ?ேய�, 
கால� ைக
 படா	 கைட4ேத(� வ�ண� ேந� நி�( கா4த*ள, ேவ�&� 
எ�( பிரா�4தி4தா�. அ
ெபாB	 சிவெப*மா� 'அIேச,, அIேச, எ�( 
அபய� அளி4	4 த� ேசவ? இர� ைட1� அவ� ெச�னியிேல ேச�4தா�. 
'உ63ேத� அ?ேய�” எ�( மா��க�ட� ேபா0றி நி�றா�. ஈச� 
மைற3த*ளினா�. 
 
'அ= ேவைளயி, K0(வ� த� அைம:சனாகிய ெகா?ய காலைன அைழ4தா�; 
'அ3தண� மக� ஒ*வ� காசியி, உளா�; அவ� உயிைர� கவ�3	 வா’ எ�( 
க�டைள யி�டா�. அ
 பணி ேய0ற கால� நில/லக4ைத யைட3தா�; 
மா��க�ட� க�ெணதிேர ேதா�றினா�; ெதாB	 நி�றா�; நீ யா� எ�( அவ� 
வினவC�, "சகல உலக7களிC� உள உயி�கைள: ச7கார� ெச61� 
அதிகார)ைடய எமேதவன	 அ?யிைன
 பணி1� கால� யா� எ�றா�. அ	 
ேக�ட மா��க�ட�, "யாவ��.� தைலவனாகிய ஈசனாாி� அ?யா��. அ?யவ� 
யா�; ஆதலா,, உம	 எமேலாக4தி0. வரமா�ேட�. பிரம�, தி*மா, ஆகிய 
இ*வ� பதவிைய1� வி*�ேப�; நீ விைர3	 ெச,' எ�( Kறினா�. கால8�, 
ந�(, ந�( எ�( ெசா,A: ெச�றா�. 
 
"எமேலாக� ேபா3த கால�, தைலவைன அ? வண7கி, நிக$3தவ0ைறெய,லா� 
எ&4	ைர4தா�. அ
ேபா	, எமத*ம� மன� பைத4தா�; ேமனி விய�4தா�; 
க�களா, கன, ெபாழி3தா�; ெந&� �*வ7கைள நிமி�4தா�; சீ0ற� உ0றா�; 
"எ� எ*ைம வாகன4ைத4 த*க" எ�றா�; வ3	 எதிேர நி�ற எ*ைம�கடாவி� 
)	கி, யாைனேபால ஏறி அம�3தா�. .ைட1� ெகா?1� எB3	 )�ேன ெச,ல, 
Fர� பல� ெதாBத ைகயினரா6: L$3	 வர வ3தா�, எமத*ம�; காசியி, 
மா��க�ட� இ*3த இட4ைத யைட3தா�; ெச�க: சிவ3த தைல1�, காெரன� 
க(4த ேமனி1�, எாிவினா, எாி1� க�D�, பாச)� த�&� Lல)� ஏ3திய 
ைகக<� உைடயவனா6 மா��க�ட� க�ெணதிேர ேதா�றினா�. 
 
"ேதவ� த&
பி8�, )4ெதாழி, �ாி1� @வ� த&
பி8�, ம0(� வAைம சா�றவ� 
எவ� த&
பி8�, இ�( உ� உயிைர� ெகா�ேட ெச,ேவ�' எ�( இ?ேபா, 
)ழ�கினா�, எம�: 'வா எ�( )ைறயாக அைழ4தா, இவ� வரமா�டா� 
எ�ெற�ணி, )�ேன ேபா3	, பாச4ைத Fசி
 ப0றி இB4தா�. அைத அறி3த 
மா��க�ட� ஈசைன4 	தி4	, அவ� இைணய? பிாியா தி*3தா�. அ� கா�சிைய� 
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க�ட ேதவ*�, மீை◌3த� இற3தா� அ�ேறா எ�( ம(கி நி�றா�. மத7ெகா�ட 
எம�, ைம3தன	 உயி�வா7க )ைன3தா� எ�( தி*/ள7ெகா�& திாி�ர� 
எாி4த ேதவேதவ� சீ0ற )0றா�; சிறி	, ேசவ?யா, உ3தி உைத4தா�. K0(வ� 
க*ேமக� ேபா, தைரயிைட� க?	 F$3தா�. 
 
"அ3 நிைலயி, ஈச�, ‘ைம3தா! நீ ந�ைம
 ேபா0றி மாச0ற Gசைன �ாி3தா6. 
ஆதலா,, அ3தம0ற ஆ1ைள உன�.4 த3ேதா� எ�( அ*ளினா�. அ
 ெப*ைம 
வா63த தி*மக� ஆ0றிய தவ4தா, வில�கலாகாத விதிைய1� கட3தா�; 
K0(வன	 ஆ0றைல1� அழி4தா�; எ�(� இறவாத ெப*�ேப( ெப0றா�. இ	 
ெம6யான சாி4திர�. இதைன அறி3	ெகா<7க; இ�ன)� ெசா,கி�ேற�; 
தவ� �ாி17க” எ�( காசிப� Kறினா�. அ
ேபா	 நளின� வா63த மாைய 
நைக4தா. 
 
மாையயி�மாையயி�மாையயி�மாையயி�    உபேதச�உபேதச�உபேதச�உபேதச�    
    
"மாைய யறி3த )னிவேர! நீ� உ�ைமயாகிய உ(திைய4 தா� Kறினீ�. அ	 
ேமலான F�?�ப4ைத நா&� )னிவ�க<�.4 த.ேமய�றி, நா� ெப0ற 
ைம3த*�. அ3 ெநறிைய: ெசா,லலாேமா? ந� காத, ைம3த�க, சிற3த 
ெப*Iெச,வ)�, .0றம0ற ெவ0றி1� ெப(த, ேவ�&�; வா$�ைகயி, 
ஐ�ெபாறிகளா, அ8பவி�க4 த�க இ�பெம,லா� அைடத, ேவ�&�; அழிவ0ற 
ஆ1<�, நிைலெப0ற �கB�, மாசிலா வா$/� ெப(த, ேவ�&�. இ= /லகி0 
பிற3த உயி��ெக,லா� ெப*ைம யளி�.� சிற3த ெபா*க இர�&; ஒ�( 
க,வி; ம0ெறா�( ெச,வ�, இவ0றி� திற4ைத ஆரா6ேவாமாயி�, அ*ைமயான 
க,வியி8� ெச,வேம சிற3தெத�( ெசா,ல4 த.�. ெச,வேம அளவிற3த 
கைலஞான4ைத1� ேம�ைமைய 1� அளி�.�; அற4ைத1� ஆ�ற �கைழ1� 
ஈ�&�; ெகா0ற)� பிற/� K�&�. ஆதலா,, ெச,வ4தி0 சிற3த	 
ேவெறா�றி,ைல” எ�( )�ாிவைர ேநா�கி மாைய Kறினா. 
 
பி�� அவ, ைம3த�கைள ேநா�கி, "எனேவ, அ*ைம ைம3த�கா தி*மாC� 
பிரம8� ம0()ள ேதவ�க<� இைறவ� என வண7.� ஈசைன
 ேபா0றி, 
ெவ�ைம சா�ற ேவவிைய ெந&7கால� ெச6Fராக!” எ�றா�. 
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அ	 ேக�ட அ5ர� தைலவனாகிய Lர�, ஈ�ற தாைய1� த3ைதைய1� ெதாB	 
ேபா0றினா�; அவாிட� விைட ெப0(4 த�பிய� இ*வேரா&� ேவவி ெச6ய
 
�ற
ப�டா�. அ�னவ� ெச�ற பி�ன�, ேமாக)0(4 த� அ*ேக நி�ற )னிவைர 
ேந��கி, "ஐயேன! நா� ைம3தைர
 பா	கா
பத0.: ெச,கிேற�; நீ� மன� கவைல 
ஒழிக" எ�( Kறி மாைய பிாி3	 ேபாயினா. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    ெச�தெச�தெச�தெச�த    ேவ3விேவ3விேவ3விேவ3வி    
    
அ5ர� .ல4தி0. ஆ�க� த*� ேவவி ெச61மா( Lர� . வடதிைசயி0 ேபா3தா�; 
ஆலமர7க நிைற3த ஒ* வன4தி� அ*ேக ெவ6யேதா� ேவவி ெச6ய� 
க*தினா�; பதினாயிர� ேயாசைன அள/ ெகா�ட நில4ைத உய�3த மதிலா, 
வைள4தா�; @வைக
ப�ட ஒம.�ட7க<� அைம4த பி��, ேவவி 
இய0(த0. ேவ�&� ெபா*கெள,லா� த*�ப? தாயாகிய மாையைய 
மன4திேல நிைன4தா�. அவ<� அ�� ெகா�& சிவன*ளா, அ
 ெபா*கைள: 
ேச�
பி4தா. 
 
Lர� ஒம.�ட4ைத அைட3	, )ைறயாக அ�:ச�னெய,லா� .ைறவி�றி: 
ெச6	, ம7ைக ப7கனாகிய ஈசைன மன4தி, எ�ணி, மாச0ற மக� 
�ாிவானாயினா� ெந&7காலமாக ேவவி ெச6	� ஈச� அ* �ாி3தார,ல� 
அதைன அறி3த Lர�, "இத0ெக,லா� சிவெப*மா� இைச3	 அ* ெச6வாேரா?” 
எ�( Kறி, ேவவி4 ெதாழிைல4 த�பி பாிட� வி�& வானவ� அ:ச� ெகாள, 
வி�ணிேல எB3தா� அ7ேக நி�(, Lர� த� உட�பிCள தைசையெய,லா� 
வாளா, அ(4	 ேவவி4தீயிேல அவி�
பாகமாக: ெசாாி3தா� மைழேபா, 
.*திைய ெந6யாக
 ெபாழி3தா�. இ= வ�ண� ஆயிர� ஆ�&களாக 
ஆகாய4தி, நி�( ஆ.தி ெச6	� ேதவேதவ� ேதா�றினா� அ,ல�. அ	 க�& 
Lர� மன� வ*3தி, ’இனி மா�&ேபாவேத எ� கட�’ என4 	ணி3தா� அ=வாேற 
ெந*
�: L$34 ஆதி.�ட4தி,, தா6◌ாகிய மாையயி� தவ வAைமயா, எாியா	 
நி�ற Kாிய Vனி1ைடய வ:சிர க�ப4தி�ேம0 .தி4தா�. 
 
த�பிய�த�பிய�த�பிய�த�பிய�    �ல�ப��ல�ப��ல�ப��ல�ப�    
    
த�பியராகிய சி7க)க8� தாரக8�, )�னவ� )?3த	 க�&, ஏ7கி 
அBதா�க. இ*வ� 	யர4ைத1� அறி3த அ5ர� யாவ*� ெபா7.� கட,ேபா, 
ெபா*மி
 �ல�பின�. அ
ெபாB	 அ5ர�கேளா& அB	 ேசா�3த சி7க)க�, 
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"அ3ேதா! எ� உயிராகிய தைமய� இற3தா�; இனி நா� இ7. இ*4த, த.ேமா? 
எ�( எ�ணி ெந*
பிேல .தி�க எB3தா�. 
 
இைறவ�இைறவ�இைறவ�இைறவ�    ேதா�றிேதா�றிேதா�றிேதா�றி    வர!த�த�வர!த�த�வர!த�த�வர!த�த�    
    
அ	 க�ட சிவெப*மா�, தி*மா, )தAய ேதவ�க விய�க4 தி*ெவ�ெண6-
ந,Xாி, 53தர@�4திைய4 த&4தா�ெகாள வ3தா0ேபா�( வி*4த ேவதிய 
வ?வ7ெகா�&, த�\�றி நட3	 வ3தா�. அ7. அைம3த ஓம .�ட4தி� 
அ*ேக ெச�(, சி7க)கைன ேநா�கி, "இ7. எ,ேலா*� வ*3	கி�றீ�கேள! 
எ�ன ேந�3த	? எ�( வினவினா�. நிக$3த வ0ைறெய,லா� சி7க)க� ெசா,ல� 
ேக�ட ெப*மா�, "Lரைன
 ேபா, நீ7க இற3	ேபாக ேவ�டா. உ7க 
தைமயைன இ
ெபாBேத ேவவி4 தீயினி�(� எB
பி4 த*ேவா� 	ய� ஒழிக" 
எ�( Kறி� க7ைகைய மன4திேல க*தினா�. க7ைக யா( �ற
ப�ட	; 
வி�Dலைக ெய,லா� விைரவி0 கட3த	; நில/லகி0 ேபா3	 ஈச� தி*வ?ைய 
வண7கி0(; அவ� பணி4தவாேற ஓ7கி எாி3த ஓம .�ட4தி� இைடேய பா63த	. 
 
அ3 நிைலயி, பா0கடAனி�( எB3த ஆலகால� ேபா, அ5ர� தைலவனாகிய 
Lர� ஆரவாாி4	 எB3தா�; )� ேபாலேவ ேதா�றினா�, Lர� அவைன� க�ட 
சி7க)க8� தாரக8� ெப*Iெச,வ� ெப0ற வறியவ� ேபா, மகி$/0றா�. 
அளவிற3த ஊ0ற� ெப0றா�; விைர3	 ஓ? அவ� பாத� பணி3தா�. 	�ப� ஒழி3த 
த�பிய� இ*வ*� அ*ேக நி0க, விாி3த ெப*Iேசைன வா$4	ைர வழ7க, Lர� 
சிற3	 விள7கினா�. 
 
அ= ேவைளயி,, ேவதிய�ேபா, நி�ற விமல� மைற3	, அ�னா� க*திய சிவ 
வ?வ4தி0 கா�சியளி4தா�. ஈசைன
 ேபா0றி
 �க$3	 நி�றா�, Lர�. அ
ேபா	 
அவ� )க� பா�4	, "நீ ந�ைம� .றி4	 ெந&7கால� ெப*ேவவி ெச6	 
இைள4தா6; உன�. எ�ன வர� ேவ�&�?” என வினவினா�, சிவெப*மா�. 
 
பிரம� )தAய வானவ� யாவ*� த� ெப*ைம ஒழி3த ெத�( வ*3தி நி0க, Lர� 
KறC0றா�: "தி�ணிய பி*திவி Gத4திCள �வன7க பல/� ெகா�ட 
அ�ட7க அைன4தி0.� யா� அரசனாத, ேவ�&�; அவ0ைற� கா�.� 
ஆ�ஞா ச�கர)� அ*ள, ேவ�&�; அ�ட3ேதா(� ெச,வத0. மேனா 
ேவக)ைடய வாகன7க ேவ�&�; எ�(� அழியாத உடC� அளி4த, ேவ�&�; 
பா0கடA0 க�வள*� பர3தாம� )தAேயா� ேபா� ெச6தாC� அ�னாைர 
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ெவ,Cத0.ாிய ெவ,பைடக ேவ�&�; அழிவி�றி எ�(� நா� வாழ ேவ�&�” 
எ6ள: Lர� வி�ண
ப� ெச6தா�. 
 
ஈச� க*ைண K�3	, "பி*திவி த4	வ4தி, ஆயிர7 ேகா? அ�ட7க உ�&; 
அவ0( ஆயிர4ெத�& அ�ட7 கைள >0ெற�& 1க� நீ அரசாவாயாக’ எ�( 
வர� த3	 அ= வ�ட7கைள
 பா�4	 வ*வத0. இ3திரஞால� எ�8� ேத*� 
வழ7கினா�. ேமC�, அ�ட7க ஆயிர4ெத�ைட1� கா�.� வ�ண� தி*மாA� 
ேநமி
பைடயி8� வAயேத� ஆழி
பைட அளி4தா�; சி7க=◌ாகன)� த3தா�; 
வானவ��.� தைலவனா யி*�.� த.திைய வழ7கினா�; வி�Dலகி, வாB� 
வானவைர1�, தானவ� )தAய யாவைர1� ெவ,Cத0 .ாிய Fர)� பா5பத� 
)தAய சிற3த ெத6வ
பைடக<�, எ�(� அழியாம, ஏ0ற)(� வ:சிர ேமனி1� 
அளி4தா�. 
 
பி�ன�, Lர� )தAய @வைர1� ேநா�கி, ‘ேதவ� எ,லா� வ3	 வண7.� @வ� 
ஆகிய உ�ைம ஈறிலாத ந� ச�தி ெயா�ேற ய�றி, யாவேர ெவ,ல வ,லா�” எ�( 
தி*வா6 மல�3	, அழிவ0ற ேத*�, த� ெபய� தா7கிய ெத6வ
பைட1� ெகா&4	, 
@வ*�.� தனி4தனி அ* �ாி3	, ஈசனா� மைற3 த*ளினா�. வர� ெப0ற Lர�, 
த�பியேரா& ேவவி: சாைலயினி�( �ற
ப�டா�. அ5ர
பைட ம�D� 
வி�D� எ�திைச1� ெந*7கி: ெச�ற	. 
 
;ர7��=;ர7��=;ர7��=;ர7��=    /�கிர�/�கிர�/�கிர�/�கிர�    உபேதசி த�உபேதசி த�உபேதசி த�உபேதசி த�    
    
Lர� வர� ெப0( வ*தைல அறி3தா�, 5�கிர�; வா�ட� நீ7கினா�; இ�ப� 
எ�8� ம	ைவ உ�டா�; ஆைசேயா& விைர3ெதB3தா�; மாணவ கண7கேளா& 
Lரைன எதி� ெகா�டா�. அ? பணி3	 எB3த Lரைன அ��ட� ேநா�கி, "வர� 
ெப0(ய�3த Fரேன! உன	 ேம�ைமைய உண�3	 நீேய பிரம� எ�( ெதளிக; 
பிரம� )தAய ேதவ�கேள ேமேலா� எ�( பணிதைல ஒழிக. வானவ� உ�)ைடய 
.ல
பைகவ�. அ�னா� ெச,வ4ைத அழி4	, அவைர: சிைறயி, இ&க. இ3திர� 
எ�பவ� வானவ��. அரச�; எ�ணிற3த அ5ராி� உயி� கவ�3தவ� அவேன. 
அவைன
 பி?4	, வில7கினா0 பிணி4	 விைரவிேல சிைறயி&க. சிைற� 
ேகா�ட4தி, அவைன அைட4	� ெகா&ைமக பல/� ெச6தி&க. ேவத� ஒ	� 
)னிவைர1� ேதவைர1� தி�.
 பாலகைர1� தின3ேதா(�, ஏவ, ெகா�?&க. 
அவ� பதவிகைளெய,லா� பறி4	 அ5ர��. அளி4தி&க. ெகாைல, കണ്ടഖ്, காம� 
எ�8� @�(� .றி�ெகா�& ெச6க, வIசைன ெய,லா� இய0றி&க. அதனா, 
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வ*� ேகெடா�(� இ,ைல. அ=வித� ெச6யாவி?,, அரேச, நீ க*தியனெவ,லா� 
ைகKட மா�டா. அ�றி1� எவ*� உன�. அIசமா�டா�க. வளமான 	ளசி 
மாைலைய )?யிேல அணி3த தி*மாைல இடப வாகனமாக/ைடய சிவெப*மா� 
த3த அ�ட7க ஆயிர4 ெத�ைட1� இ�ேற ேசைனேயா& ெச�( க�&, அ7. 
உ� அர5ாிைமைய: ெசC4தி, மீ�& வ3	, இ= வ�ட4திேல தி�ெகலா� �கழ 
F0றி*
பாயாக’ எ�( Kறினா�. .*வி� வாசக4ைத� ேக�& மகி$/0ற Lர� 
அவாிட� வி�ட ெப0(: ெச�றா�. 
 
மாையயி�மாையயி�மாையயி�மாையயி�    உபேதச�உபேதச�உபேதச�உபேதச�    
    
சிவெப*மா� அ*ளா, ைம3த� @வ*� ெப0ற ெப*வர7கைள1� வAைமைய1� 
மன4தி8ேள நிைன4	 மி.3த அ��ட� மாைய வான4தி, வ3	 ேதா�றினா. 
தாைய� க�ட Lர�, த�பியேரா&�, த7ைகயாகிய அச)கிேயா&� ெச�( 
அ��ட� வண7கினா�. அ
ேபா	 மாைய அவைர
 ெப0ற ஞா�றி8� 
ெப*மகி$:சி10(, ஆசி Kறினா; "ைம3த�கா! நீ� ேவவியா0றிய வித)�, ஈச� 
Vம�. அளி4த வர)� ேகவி10ேற�; உ�ைம� காண வி*
�0( வ3ேத�. 
இ3திர� )தAய ேதவைரெய,லா� உம	 வAைமயா, ெவ,Fராக! ெவ0றி ெப0ற 
பி�ன� எ,லா /லக7கைள1� ஆ�&ெகா�& நில/லகி, நீ\ழி வா$Fராக. 
மாய� �ாியேவ�&மாயி� எ�ைன மன4தி, அ�ேபா& நிைன4தா,, உடேன 
யா� வ3	 நீ� வி*�பியவ0ைற: ெச6	 )?
ேப�. ெந&7கால� உ�ைம நா� 
பிாி3தி*�கலா0ேற�. அ��ட� யாேன வ3	 ப�)ைற கா�ேப�. நீவி� @வ*� 
ேவ0(ைமயி�றி� கல3	 வா$Fராக!” எ�( Kறி மாைய ெச�றா. ைம3த� 
ேவைள வண7கி நி�றா�. பி��, Lர� அ5ரைர அைழ4	, "ேகா? ேத*ட� நம	 
ேசைன .ேபர� நகர4தி0.: ெச,Cத, ேவ�&�; விைரவி, )ரசைறக” என
 
பணி4தா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    தி��தி��தி��தி��    விசய�விசய�விசய�விசய�    ெச�த�ெச�த�ெச�த�ெச�த�    
    
ெப*�பைட திர�& எB3த	. அ
ேபா	, Gமி ந&7கி0(.  Gமிைய4 த7.� 
ஆதிேசட� .ல� ந&7கி0( வான� ந&7கி0(; எ�&4திைச1� ந&7கி0(; 
மைலெய,லா� ந&7கி0(: கட, ந&7கி0(; கனC� ந&7கி0(. இ=வாறாக: 
ெச�ற ேசைனேயா& Lர� .ேபரன	 நகரமாகிய அளகா�ாிைய வைள3தா�; 
அைதயறி3த Q	வ� விைர3	 ெபா�னகாி� ம�னனிட� ேபா3தன�. 
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Q	வ� ெசா,A6 ெச6தி ேக�ட .ேபர� 	�ப)0றா�; 	D�க� உ0றா�; 
"அ5ரைர நா� ெவ,Cத, அாி	. அ�னா� ஈசனிட� வர� ெப0(ளா�. ஆதலா,, 
அவைர
 �க$3	 ஆசி Kறி
 ேபா0(தேல )ைற” எ�( எB3	 ெச�றா�, �]பக 
விமான4தி� ேம, ஏறி
 ேபா3	, Lர� )� நி�( வண7கி4 	தி4தா�; அளவ0ற 
ஆசி Kறி, "யா� உம�. அ?ய�" எ�றா�. அ	 ேக�ட Lர�, "இ7. நீ இனி	 
வா$க" எ�( Kறிய8
பினா�. 
 
அ
ேபா	 அ5ர�க அளகா�ாியி� உேள �.3தா�க; ெபா�8� மணி1�, 
விமான7க<� ேவ(ள பைட�கல7க<�, ேத*�, .திைர1�, யாைன1� கவ�3	 
ெச�றா�க. அளகா�ாிைய வி�&� கீ$4திைசயி� ேகா?யிCள ஈசான நகர4ைத 
அைட3தா�, Lர�, இ	 நீலக�டனாகிய சிவெப* மான	 சா"ப4ைத
 ெப0ற 
ஈசான@�4தி வாB� வளநக� எ�( அறி3தா�; அ3த நகர4ைத வி�&, அ5ர 
ேசைனேயா& Lர� சீ0ற)0(� கீ$4திைசயி, உள இ3திர� நகர4ைத அைட3 
தா�. அதைன யறி3த இ3திர� வி�Dலக4தி0.
 ேபா6 வி�டா�. அ
ேபா	 
Lர� அ3 நகர4ைத: 5�ெடாி4	 அ5ர� ேசைனேயா& அ7கி4ேதவ� வாB� 
நகர4தி0.: ெச,லC0 றா�. "அ5ர� ேசைன
 ெப*7கடைல வ0ற ைவ4	 
அழி
ேப�’ எ�( அ7கி4ேதவ� அ= ெவள4ைத ெந*7கி வைள4	 எாி�க4 
ெதாட7கினா�. 
 
அைத� க�& சீறினா�, தாரக�; ேத�மீ	 ஏறினா�; கா0றி8� க?	 ெச�றா�; 
எாி4தி&� அ7கிைய எதி�4தா�; ைகயி, வி,,ை◌ எ&4	 வைள4தா�. அதைன� 
க�டா�, அ7கி4ேதவ�; "இவ� வி,A, அ�� ெதா&
பானாயி� இ�ேற 
உலகெம,லா� ஒழி3தி&�; எ�8யி*� )?3தி&�: பிரம� )தAய வானவ� 
.லெம,லா� ம?3தி&�” எ�( வ*3தினா�; சின� அட7கி ஒ&7கினா�; 
	யர)0( ந&7கினா�; கர� .வி4	 வண7கி4 தாரக� )�ேன விைர3	 
ேட�3தா�; "பிைழ ெபா(�க ேவ�&�” எ�(� ேபா0றி நி�றா�. 
 
ஈச8ைடய பா5பத
 பைடைய ஏ3தி நி�ற தாரக� ெபா(4தா�; சீ0ற� வி&4தா�; 
மகி$:சி10றா�. அ5ர� ேசைனைய வில�கி, அ7கி4ேதவைன ேநா�கி, "நீ எம�. 
ஏவ, ெச6தி&க; உ�8யிைர உன�.4 த3ேத�; இ�ேன நி� நகர4தி0.: ெச,க” 
எ�றா�, தாரக�. 
 
அ5ர ேசைன ஆரவாாி4	 எB3	 ெச�ற	. ெவ0றி )ரச� Fறி�& ஒA4த	; எ7.� 
காி
பைட1� ேத�
பைட1�, பாி
 பைட1� ெந*7கி நட3தன; அைவ எB
பிய 
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Qசி கடைல4 	�4த	; அ5ர� ெகா?க ஆகாய4ைத அைட3தன; ெகா? ேய3திய 
)�னணி
 பைட )3தி: ெச�( எம8ைடய நகர4ைத அைட3த	. 
 
அ	 க�ட எம�, ெதளி3த மன4ேதா& எB3தா�. எ*ைம� கடாவி�ேம, 
ஏறினா�; 5*7கிய ேசைன 50றி: ெச,ல இைம
 ெபாBதி, Lரனிட� ேபா3தா�; 
ேபா0றினா�; ெதாBதா�; ஆசி Kறினா�. சிற
� வா63த எமன	 ெச6ைகைய 
ேநா�கினா�, Lர�; அ�� K�3	 இ�ப)0றா�; "நம	 ஆைணைய ேம0ெகா�& 
நி� பாிவார7க<ட� ஈ�& வா$க எ�( பணி3	 ேமேல ெச�றா�. 
 
K0(வ� வAயிழ3	 .(கிய தனைமைய1�, அவ� பணி3	 ெச�ற 
பா�ைமைய1� மன4தி, எ�ணி மகி$3த Lர�, ெத�ேம0றிைசயி, உள 
நி*தியி� நகைர ேநா�கினா� மா0றா� வAைமைய1� த� வAைமைய1� 
மன4தி எ�ணி மகி$3த Lர� அ3 நகைர நா? விைர3ெதB3தா�. 
 
Lர� வAைம1�, த� வAைம1� மன4தி, சீ� Q�கி ஆரா63த நி*தி, த� 
ேசைனேயா& ெச�( 	தி4தா�; அவன? பணி3தா�; "நா� உ� உறவின�” 
எ�றா�; அத0. அைடயாளமாக4 தாரக� அ*ேக ெச�( நி�றா�. இ=வா( 
ெந*7கிய உற/ G�ட நி*தியி� நகைரவி�& நீ7கினா�. அ5ர� ேகாமா�. 
 
Lர� வ*வைதயறி3த வ*ணேதவ� க*7கடA0 �.3தா� வா1ேதவ�. 
இ*<லகி, ஒளி3தா�. இ*வ� நகைர1� Lர� Lைறயா?னா�; 
ெகா&ைமெய,லா� விைள4தா�; அ
பா, ஏB வைக
ப�ட பாதாளேலாக� 
�.3தா�; அ7.ள அ5ர� )தAய�. அைனவ*� வண7கின�. அவ��. அ* 
ெச6	 ேமC� ெச�றா� Lர�, ஆதிேசடன	 உலக4ைத அDகினா�. அவ� 
சீ0ற7ெகா�& எB3தா�; ேபா� �ாி3தா�. அவ� ேசைனைய அ5ர� பைட 
ெவ�ற	. அ3 நிைலயி, ஆதிேசட�, Lரைன விய3	 ேபா0றினா�. அவ� 
நகர4தி, ஒ* நா த7கினா�, Lர�, ேதவ�க ஆதிேசடனிட� அைட�கலமாக 
ஒ
�வி4தி*3த அமி�த4ைத அ
ேபா	 Lர� வ0�(4தி வ7கினா�; ெம6ய�� 
வா63த த�பியேரா& அதைன இ��0(
 ப*கினா�; அ3 நகைர வி�&: 
ெச�றா�. 
 
G/லக4தி0 ேபா3	, உவ��கடைல1� தீவக4ைத1� கட3	, ேசைன
 ெப*7கட, 
L$3	 வர: Lர� ெச�றா�. தி*மக<� நிலமக<� 	தி�க
 பா�பைணயி0 பளி 
ெகா�& தி*மா, க� வள*� தி*
பா0கடைல அைட�கா�, அ5ர� ெச6த 
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ஆரவார4ைத� ேக�& ம7ைகய� இ*வ*� ேவ�4	 விதி�விதி4தன�; அ:ச)0( 
அIசன வ�ணைன
 ப0றி� ெகா�டன�. 
 
அ3 நிைலயி, உற�க� ெதளி3தா�, தி*மா,; 'அIேச,' எ�( இ*வ*�.�. அபய� 
அளி4தா�; த� வாகனமாகிய க*டைன நிைன4தா�. அவ� நிைன
பத0. )�ேன 
வAைம சா�ற க*ட� அ7. வ3தைட3தா�. அவ� ேதாமீ	 அாிமா�ேபா, 
ஏறினா�, தி*மா,; ச7., ச�கர�, கைத, வா, வி, எ�8� ஐ�பைட1� ெகா�& 
அ5ர ேசைனயி� எதிேர ெச�றா�. கா�ேமக வ�ணனாகிய தி*மா,, 
க*டவாகனரா6, ம�Dலக4ைத: L$3த கட, ேபா�ற அ5ர
பைடைய வைள3	 
50றி, எ�ணிற3த மாயா வ?வ� கா�?, பைகவ� ஏவ*� த
பி
 ேபாகாத வ�ண� 
அ�� மாாி ெபாழி3	 ேபா� �ாி3தா�. 
 
அ	 க�ட ேதவ� ஆரவாாி4தன�. இ=வா( ெகாைல
 ேபா� �ாி1�ேபா	 தாரக� 
சீ0ற)0(
 ேபா��கள4ைத ேநா�கினா�; சிதறிேயா&� ேசைனைய அIேச, 
எ�( ேத0றினா�; ேம* மைல ேபா�ற வAய வி,ைல� ைகயி, எ&4தா�, 
இ?ெயன )ழ7.� .திைர G�ட ேத�மீ	 ஏறி ெநா?
ெபாBதி, வ3தா�. வ3த 
தாரக�மீ	 தி*மா, அ�� மாாி ெபாழி3தா�. அவ0ைற ஒ* த�டா, வில�கி4 
தளினா�, தாரக�; சீ0ற� ெகா�& )�ேனறினா�. 
 
அ	 க�ட தி*மா,, ேநமி
 பைடைய எ&4	 வி&4தா�. இைம ெகா�&� ேநர4தி, 
உலெகலா� அழி�.� த�ைம வா63த அ
 பைட ெச�( தாரக� க�ட4ைத 
அDகி0(. ஆயி8�, சிவெப*மா� அளி4த வர4தி� ெச�ைமயா, அஃ	 அவ� 
கB4தி, ஒ* ெபா�னாரமாக விB3த	. ஆஹா தவ4தி8� வAய ெதா�(�ேடா? 
"வAைம வா63த ெத6வ
 பைட யாகிய ேநமிேய மணியாரமாயி0 ெற�றா, ெவ0றி 
உனேதயா.�; இனி: ெச61� ேபா*� உ�ேடா? இைளேயானாகிய உ� திற� 
இ	வாயி�, உன�. @4தவரா6 அ7ேக நி0.� Fர	 ெப*ைமைய யாவேர 
விாி4	ைர�க வ,லா�? ஈசனா� மகிB� வ�ண� ெந&7கால� கன, ேவவி 
ெச6	 வர� ெப0(ளி உ7களி8� வAைம ெப0ற அ5ர� இ= /லகி, எவ*� 
இல�. ஆதலா,, உ�ைம ெவ,ல வ,லவ*� உ�ேடா? இனி என�. நீ� உறவின�” 
எ�( ம7கல )ைறயி, அளவ0ற ஆசி Kறி: ெச�றா�, தி*மா,. 
 
தி*மா, ெச�ற பி�ன�, ெவ0றி மாைல L?ய தாரக� ேவெறா* ேத�மீ	 ஏறினா�; 
Lர� )�ேன ெச�றா�. அவ8� நிக$3தனெவ,லா� அறி3	, மன மகி$3	, 
த�பிைய4 தBவி�ெகா�டா�. அ
பா, அ5ர ேசைன �ற
ப�ட	. 
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இ=வா( எB3த ேசைன 5வ��க ேலாக4ைத அைட3த	. ஒ0ற� சில� ஓ?:ெச�(, 
"Lர� வ3தா�’ எ�( இ3திரனிட� அறிவி4தா�க. அ3 நிைலயி, இ3திர� 
அIசினா�; ெப*@:ெசறி3தா�; ெபா*மி4 ேத�பினா�; அறிவழி3	 சா�பினா�; 
மன4 தி�ைம இழ3	 ேம,விைளவிைன எ�ண C0றா�; "இ7. வ3தி&� 
Lரெனதிேர ெச�( )ைறயாக யா� ேபா� �ாி3தா,, இ= /யிைர இழ
ேப�; 
அ,ல	 இறவா தி*3தா,, இட��கடA, F$3	 மாயா
 பழியி, @$.ேவ�" 
எ�( இ3திர� நிைன3	 விைர3	 எB3தா�; இ3திராணிேயா& .யி, வ?வ7 
ெகா�& வான4தி0 பற3	 ேபாயினா�. 
 
பைகவ�க அ= வி*வைர1� எ7.� ேத?னா�; காணாராயினா�. அக
ப�ட 
ேதவ�கைள அ5ர�க பி?4தா�க; கல7க அ?4தா�க; ைககளா0 .4தினா�க; 
அ�னா� ெப*3 ேதா ெநாிய ேமலாைடகளா, ெந*�கி இ(�கினா�க. இர�க 
ம0ற அ5ர�, வானவைர இ7ஙன� வ*4தி: Lர� )�ேன ெகா�& நி(4தின�. அ3 
நிைலயி, அ�னா� அவைன வண7கி, "ஐயேன! இ�()த, எ�(� எம�. 
அைம3த ெத6வ� நீேய! எ�ைம� கா�.� ம�ன8� நீேய ப0(ைடய 50ற)� நீேய 
இனி, நா7க அைனவ*� நி� ஆைணயி� ப?ேய ஏவ, ெச6ேவா�," எ�( 
ெசா,A4 ெதாB	 நி�றா�க. Lர8�, அவ� ெச6ைகைய ெம:சி அகமகி$3தா�; 
க�டவி$4	 வி&வி4தா�; "இனி நா� ஏவிய பணிைய: ெச6	 வா$க!” எ�( Kறி 
விைட ெகா&4தா�. 
 
பி��, க,வி ேகவிகளி0 சிற3த மா��க�ட� )தAய மாதவ4ேதா� வாB� 
மகேலாக�, சனேலாக�, தவேலாக� எ�8� @�( உலக)� ேபா0ற: Lர� 
பிரமேலாக� ேபா3தா�. அைதயறி3த பிரமேதவ� ந&�க)0றா�. ெப*7கட, 
ேபா�ற ேசைனகளி� ந&ேவ வ3த Lரனிட� ேபா3	, "அரேச வா$க! வா$க!” எ�( 
ஆசி Kறினா�. "ம�னவா? இ7. நீ வ*வத0. நா� எ�ன மாதவ� ெச6ேதேனா 
அ4 தவ4தி� த�ைமைய ஆதிசிவ� ஒ*வேனய�றி யாவேர அறிய வ,லா�" எ�( 
ேபசிய பிரமனிட� அ�� K�3தா�, Lர�; பிரமேலாக4தி, அவைன இ*�.�ப? 
பணி4	, 	ளவமாைல யணி3த தி*மா, F0றி*�.� ைவ.3த� ேபா3தா�. 
 
Lரைன� க�ட மாேயாி� எB3	 வ3	, "ெந?	 வா$க" எ�( எ,ைலய0ற ஆசி 
Kறினா�. பி��, தி*மா,, பிரம� )தலாக/ள ேதவ��.ாிய ஆைண ெய,லா� 
அளி4த*ளி, ேதவ ேதவன	 சிவேலாக4ைத அDகினா�, Lர�; த� பாிசன7கைள 
ெய,லா� ஓ� எ,ைலயி, நி(4தி4 த�பிய� இ*வேரா&� தி*�ேகாயிைல ேநா�கி 
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நட3தா�. ஈசன	 ேகாயிA� கைடவாயிA, நி�ற Lரைன ஆைண
ப? ந3தி 
ேதவ� உேள ெச,லவி�டா�. கா3த மல� ேபா�ற ைககைள 1ைடய 
க/ாிேதவிேயா& F0றி*3த*<� க�Dத0 கட/ைள அDகி, அ��ட� அ? 
பணி3	 ேபா0றி நி�றா�, அ5ர ம�ன�. 
 
நீலக�டனாகிய ெப*மா�, அ* K�3	 Lரைன ேநா�கி, "நீ ம0ைறய 
அ�ட7கைள1� க�&, ந� ஆைணயா, எ4 திைச1� �கழ இனி	 அரசாக’ என4 
தி*வா6 மல�3தா�. அ	 ேக�ட அ5ர� ேகாமா�, ஐய� மலர? பணி3	 விைட 
ெப0(
 �ற
ப�டா�. ஈச� பணி4தவாேற ஏைனய அ�ட7கைள1� 
சிவகண7களி� உதவியா, ெச�( க�&, அ7.ள வானவைரெய,லா� ெவ�(, 
அவ� ெச,வ7கைள� கவ�3	, த�8ட� இ*3த பலைர அ7. அரசாள ைவ4தா�, 
Lர�. 
 
அ/ேர!திர�அ/ேர!திர�அ/ேர!திர�அ/ேர!திர�    ;ரைன�;ரைன�;ரைன�;ரைன�    க��க��க��க��    மகிCத�மகிCத�மகிCத�மகிCத�    
    
Lரன	 சிற
ெப,லா� அறி3த அ5ேர3திர�, உயிைர
 பிாி3த உட, மீ�&� வ3	, 
ெபா*3தினா0 ேபா�( த� 50ற4தா*ட� எதி�ெகா�& Lரைன� ைக K
பி4 
ெதாBதா�. அ	 நகி$த, க�ட Lர�, "ஐயேன! நீ 5கமாக இ*�கி�றாயா?” எ�( 
வினவினா�. "அ5ர� .ல� விள7க4 ேதா�றிய அரேச! நீ யி*�க எம�.4 தி�ைம 
1�ேடா? தா$/�ேடா?" எ�( இனிய ெமாழி ேபசி அ5ேர3திர� அவ� அ*ேக 
ெச�றா�. ெவ0றி மாைல L?ய Lர�, அ5ர� ேசைனேயா& நில/லக4தி0. 
விைர3	 தி*�பினா�. அ7.4 தி*மா, )தAய ேதவ*� )னிவ*� Lரைன 
எதி�ெகா�& அைழ4	 ஆசி Kறி அ�ேபா& ேபா0றின�. அவ�கேளா& கல3	 
நி�ற பதிெனா* ேகா? *4திர கண7கைள ேநா�கினா�, Lர�. "உலக4ைத
 
பைட4த பிரமேதவனிட� பதிெனா* உ*4திர� ேதா�றின�. அ�னா� 
ேம0�வன4தி, இ*3தா�. அவ� பைட4த ப/� )தAய பதிெனா*ேகா? 
*4திர�கேள இவ�க; ஈச� அ*ளா, வானவ� இன4தி, ேச�3	 வ3	ளா�” 
எ�( தி*மா, ெசா,ல� ேக�ட Lர�, "இ	ேவா இவ� வரலா(" எ�( Kறினா�. 
 
:ரமேக!திர:ரமேக!திர:ரமேக!திர:ரமேக!திர    நகர�நகர�நகர�நகர�    
    
பி��, அ7. நி�ற ேதவத:சைன ேநா�கி, "அறிஞேன, நா� வசி4த0. ஏ0ற 
நகர4ைத விைரவிேல ஆ�.க” என: Lர� பணி4தா�. சி0ப >,களி0 ெசா,Aய 
)ைறகைள ஆரா63	 மாேம* மைல ேபா�ற நா�. ேகா�ர வாயி,க அைம4	, 
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>( ேயாசைன நீள4தி, பல மாடFதிக வ.4	, இ�8� ம�னர	 இய,�� 
ேக0ற ம0றவ0ைற1� உ�டா�கி, நகாி� ந&ேவ Lர8� அவ� ேதவி1� 
வசி
பத0. ஒ* மாளிைக1� நி*மி4தா�, ேதவத:ச�; நீலமல*� .)த)� 
கமல)� ெந*7கி
 G4த ெபா6ைகக<�, வானளாவிய GIேசாைலக<�, அழகிய 
ெச6 .�(க<� )ைறயாக அைம4தா�. அைலகடேல அகழியாக� ெகா�ட 
நகர4தி, நி�ற அர�மைன, அழகிய ெபா�ெனாளி விாி4தைமயா, வி�Dலகி, 
உள ெபா�னகர� ெவளிநகர� ேபாலாயி0(. ஒ
ப0ற அ5ர ம�னன	 ெவ0றி
 
�கB� ெப*ைம1� ெபற நி�ற அ3 நக*�.4 த:ச� Fரமேக3திர� எ�8� சிற3த 
ெபயைர இ�டா�, Fரமேக3திர4ைத: ெச6த பி�ன�, வடகடA� ந&ேவ 
சி7க)க� எ�8� அ5ர ம�ன8�. ஒ* ெப* நகர� அைம4	, அத0. ஆ5ர� 
எ�( ெபயாி�டா�. 
 
ெந?ய ேம*மைலயி� ெத�பா, அைம3த நாவல3 தீவி, உள ஏமKட மைலயி� 
அ*ேக, ேதவத:ச8ைடய த3ைதயாகிய வி5வக�ம� ெச�றா�. அ7.4 தாரக 
ம�ன8�. மாயா�ர� எ�8� மணிநகைர அவ� உ�டா�கினா�. 
 
Fரமேக3திர மாளிைகயி, வா$3த Lர�, அழகிய �ட4தி, அம�3	, தி*ம�<�. 
உைறவிடமாகிய ெதளிய தி*
பா0 கடA� நீரா, ேதவ�களா, அபிேஷக� 
ெச6ய
ெப0றா�; பி�� ஆைட அணிகளா, அல7காி4	�ெகா�&, 
அாியாசன4தி, வ3தம�3தா�. அ
ேபா	, தி*மா, �ைனத0ேக0ற அழகிய 
தி*)?ைய
 பிரமேதவ� எ&4	: Lர� தைலயிேல L�?னா�. அமர*� 
)னிவ*� ெபா�மல� எ&4	, ம�ன�ம�னர	 ெச�னியி, விள7கிய தி*)?யி, 
)ைறயாக: ெசாாி3தா�க. அர�ைப, ேமனைக, ஊ�வசி )தAய வான ம7ைகய� 
பல�, இ�னிைச� க*விகளி, எB3த பாடC�. ஏ0ப4 ேதசிக�, வ&., சி7கள� 
எ�8� @வைக ஆட,கைள )ைறயாக
 �ாியC0றா�. 
 
இ=வா( சிற
பாக அர5 F0றி*3த Lர�, ெத6வ4 த:ச� ெப0ற ப	மேகாமைள 
எ�8� மதி)க� வா63த ம7ைகைய, பிரம� )தAய வானவ*� தானவ*� பிற*� 
ேபா0ற விதி)ைற
ப? தி*மண� ெச6	 அ�� ெகா�& வா$3தா�; சி7க)க 
அ5ர8�. எமத*ம� தி*மகளாகிய வி�ைத எ�8� ம7ைகைய வ	ைவ 
ெச6வி4தா�; நி*தியி� �த,வியான ச/ாி எ�8� ந7ைகைய4 தாரக அரச8�.4 
தி*மண� �ாிவி4தா� பி�� Lர�, த�பிய� இ*வைர1� ேநா�கி, "நீ7க 
உ7க<�.ாிய வளநகர� ேபா3	 இ*ேகா? ெவளமாகிய ேசைனகேளா& இனி	 
வா$Fராக” எ�( விைட ெகா&4	 அ8
பினா�.  
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த�பிய� இ*வ*� த4த� நகர4தி0.: ெச�ற பி�ன�, த*மேகாப�, 	��.ண�, 
	�)க�, ச7கபால�, வ�கிரபால�, மகிட� )தAேயாைர ம3திாிகளாக� 
ெகா�&, வானவ� ேபா0ற Fரமேக3திர4தி, F0றி*3	 Lர� அர5 ெச6தா�. 
 
வானவ�வானவ�வானவ�வானவ�    ஈன%பணிஈன%பணிஈன%பணிஈன%பணி    �ாித��ாித��ாித��ாித�    
    
இ7ஙன� மைலேபா, உய�3த மாட7கைள1ைடய வானவ� மேக3திர�ர4தி, Lர� 
அர5 ெச61�ெபாB	 இ3திர8� வானவ*� )னிவ*� அ7.
 ேபா3	, அவ� 
ஏ/வத0. )�னேம .றி
பறி3	 நட
பாராயின�. இ=வா(, வானவ� 
ஊ�)0றவ� ேபா, உைல/0(
 பணி ெச6	 வ*�ெபாB	, ஒ* நா 
இ3திரைன1� வானவைர1� Lர� வரவைழ4	, "நீ7க அ5ர��.4 த�பிய� 
அ,லேரா? அ3த )ைறயா, அவ� பணி உம	 பணிய�ேறா? தின3ேதா(� நீ7க. 
அைலகடA0 ேபா3	 அ7.ள மீ�கைளெய,லா� அளிவர� கடF�” எ�றா�. 
அ� ெமாழி ேக�ட வானவ�, மன� ந&7கினா�; மய7கினா�; மான4தா, .(கினா�; 
கட, மீைன� கவ�3	வர� க�டைள யி�டாேன, காவல� இனி எ�ன ெச6ேவா�! 
இ
ப?1�. பிரம ேதவ� ந� தைலயி, விதி4தாேன! எ�( ஏ7கினா�; அரச� 
ஆைணைய ம(4த0. அIசி
 பணிெச6ய
 �ற
ப�டா�. 
 
கடைல ேநா�கி வழி நட3	 ெச,C�ேபா	, வானவ*� இ3திர8� வ*3தி 
ஏ7கினா�: "இ
 பணி �ாித, நம�.4 தீரா
 பழிய�ேறா? இ=வைச வ3தைட1� 
)�ேன உயி� வி&த, சால/�. ந�(; அ3ேதா! சா/� ந�ைம: சாராேத ! எ� 
ெச6ேவா�!” எ�( மன� ெவ	�பினா�; �ல�பினா�; கட0கைரைய வ3தைட3தன�. 
 
அ3த ேவைளயி,, இ3திர� வ*ண ேதவைன அைழ4	, "ஜயேன க*7கடA� 
ெப*3ெத6வ� நீேய அ�ேறா? உனனிC� வAயா� இ=/லக4தி, உ�ேடா? உ� 
ைக4திற4தா, திமி7கில� )தAய கண�க0ற மீ�கைள இ� கட0கைரயி, 
ஏ0(வாயாயி� எ�ைம இட�� கடAனி�(� கைரேய0றியவ� ஆவா6” 
எ�(ைர4தா�. வ*ண� அத0. இைச3	, ெப*7 கட0கைரயிேல மீ�கைள 
அ&�க&�காக� ெகா�& .வி4தா�. அ
ேபா	 ேதவ�கைள ேநா�கி, "இவ0ைற 
இனி எ&4	: ெச,Cத, உம	 பணியா.�” எ�( ஏவினா�, இ3திர�. வானவ�, 
உட, ந&7கின�; உள� பைத4தன�; க� கல7கின�; நாண4தா, நA3தன�; 
"ேதனா�3த க0பக4தி� தி*நிழA, இ��0( வா$பவ� எ�( ஏ0றமாக 
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எ�ண
ப&� நா�, மீைன: 5ம3	 ஈன�களா6, எ,ேலா*� சிாி�க அ5ர� )�ேன 
ெச,வைதவிட ஆவி 	ற4த, ந�(,” எ�( பலவா( ப�னி
 �ல�பி, மீைன: 
5ம3	ெகா�& தி�.
 பாலக�கேளா& Lர� தி*நகைர ேநா�கி நட3தா�க. 
 
அ
ேபா	, அவைர� க�ட அ5ர� பலவா( ேப5வாரா யினா�: "ெந&7 கடைல� 
கல�கி, இேதா! சில மீ�கைள4 த*கி�றா� இவ�” எ�பா�. "சாரெம,லா� கதிரவ� 
உ�ட பி�ன�, ெவ(� ச�ைகைய நம�.4 த*கி�றா� இவ�” எ�பா�. "ேவத 
ெநறி)ைறைய வி�ெடாழி3த இவ�, ஏவ, �ாி1� ேபைத ெநறிைய ஏ0றா�” எ�பா�. 
".0றம0ற நி� .ல4ைத இக$3தவ� இ
 பா&� ப&வா�; இ�ன)� ப&வா�’ 
எ�பா�. "ம�ணவ*� இகB� வ�பழிைய
 ெப0(� வி�ணவ� தைலவ� 
இ�8� உயி� வி�?லேன" எ�பா�. "க�ணாயிர� பைட4த வி�ணவ� 
தைலவ8�.� க*4	 மிக� .ைறேவ" எ�பா�. "அவ� ெப�ேணா அAேயா 
ேபேடா” என
 பழி
பா�. இ=வா( நிக$3த ஏளன
 ேப:5�கிைடேய, ஈன)0ற 
வானவ�க எ&4	 வ3த மீ�கைள4 தாரணி3த Lர� க�D0றா�; களி
�0றா�; 
"நாேதா(� இ
ப?ேய ெகா�& வ*க” எ�( பணி4தா�. "ந,ல	” எ�றா�, 
வானவ�. 
 
இ= வ�ண� நிகB� நாளி, Lர� ஆ0றிய தவ4தி� ெச�ைமயா,, ப	ைம 
எ�8� பாைவ �	மதி ேபா�றெதா* பிைளைய
 ெப0றா; அ
 பிைள 
கால8�.� கால�ேபா, விள7கினா�. பா8ேகாப� எ�( ெபய� ெப0ற அ
 
பால� ம�மதேன என ம7ைகய� மய7க4த�க ேப�ழ. வா63	 வள�3தா�; 
தி*மகளி� தைலவனாகிய தி*மாெலா& ெபா*	 ெவ0றி ெப0றா�. 
 
பா8ேகாப8�.
 பி� அ7கி)க�, இரணிய�, வ:சிர வா. எ�8� ைம3தைர
 
ெப0றா, ப	ைம, Lர� அவ�கைள� க�& அக மகி$3தா�. 
 
அசரஅசரஅசரஅசர    :ராி�:ராி�:ராி�:ராி�    ைம!த�க3ைம!த�க3ைம!த�க3ைம!த�க3    
    
சி7க)க அ5ர� ைம3தரா6 அதிLர8� >0(வ*� ேதா�றின�; அ�னவர	 
வ,லைமேய யாவேர ெசா,ல வ,லா�? சி7க)க� த�பியாகிய தாரக� )�ன�: 
ெச6த தவ4தி� வAைமயா, பால Lாியைன
 ேபா�ற ைம3த� ஒ*வைன
 
ெப0றா�. Lர� )தAய @வ*ட� பிற3த அச)கி எ�பவ ஒ*வ*�.� 
வா$�ைக
படாதவளா6, )ைறய0ற ெசய,களா, நிைலயழி3	, அற� 	ற3	, 
வானவ��.ாிய மாதைர உட�பிற3த @வ��.� உதவிவ3தா. அவ 	�வாச 
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)னிவைர வAதி0 ேச�3	 ெப0ற ைம3த� இ*வ�; தா6 வ?வ4த=� ஒ*வ�; 
த3ைத வ?வ4தவ� ம0ெறா*வ�; வி,லவ�, வாதாவி எ�ப	 அவ� ெபய�. அ= 
வி*வ*� அ�ைனயி� ெசா0ப? அ
பனாகிய )னிவைன4 ெதாBதா�க. 
 
இ
ப?
 ெப*�க)0ற அ5ர ைம3த*� பிற*�, )னிவைர1� ேதவைர1� 
மனிதைர1� வ*4	வாராயின�. Lர� சிற
பாக அர5 �ாி3தி*3தா�. அ3 நிைலயி, 
இ3திரைன: சிைறெச6	, அவ� ேதவிைய� ைக
ப0ற� க*தினா�, அ5ர ம�ன�. 
பைட4தைலவ* ஒ*வைன அைழ4	, "நீ ேபா6 இ
ெபாBேத இ3திரைன
 பி?4	 
வ3	 இ7ேக வி&க” எ�( ஏவினா�. பி�8� ஒ�ப	 ேகா? அ5ர மாதைர 
அைழ4	, "ேதேவ3திரேனா& இ��0றி*�.� ேதவிைய இ7ேக எ&4	வ3	 
ெகா&4தி&க" எ�( வAய பைட4	ைணேயா& வி&4தா�.  
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    ஓEஓEஓEஓE    ஒளி த�ஒளி த�ஒளி த�ஒளி த�    
    
”அளவ0ற பைடகேளா& அ5ர� வ3தன�; அ5ரமாத*� இ3திர� அம�ெச6பவ� 
ேபா, அDகின�; அ�னா� க*4	 யாேதா அறிகிேலா�" என ஒ0ற� வ3	 
இ3திரனிட� ஒளி4த, உைர4	 நி�றா�க. தீயி8� ெகா?ய அ5ர�  L$:சிைய 
அறி3	, ேதவிேயா& மாையயா, மைற3	, G/லக4ைத அைட3தா�, இ3திர�. 
வி�ணவ� தைலவைன
 பி?�க: ெச�ற Fர� யாவ*� அவைன4 ேத?ன�; அ5ர 
மாத�க சசிைய4 ேத?ன�; இ*வைர1� காணா	 மன� ேசா�3	 ெப*7கவைல 
ெகா�டன�; இ*வ*� த
பி
 ேபாயின� எ�( அ5ர� ேகாமானிட� ெச�( 
அறிவி4தா�க. அ3 நிைலயி, அவ� ெந*
ெபன: சீ0ற)0றா�; அ* மணியிழ3த 
நாக�ேபா, அல�க� உ0றா�. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    ைம!தனாகியைம!தனாகியைம!தனாகியைம!தனாகிய    சய!தைனசய!தைனசய!தைனசய!தைன    நாரத�நாரத�நாரத�நாரத�    ேத�$த�ேத�$த�ேத�$த�ேத�$த�    
    
அ
ேபா	, ைவ.3த4தி, இ*3த இ3திர� ைம3தனாகிய சய3த�, ெப0ேறா� 
இ*வ*� ஒளி4	
 ேபா3தவா(�, அ5ர� பைட அவ�கைள4 ேத?� காணா	 
மீ�டவா(ம, வானவ� 	��0றவா(� அ7கி*3தப?ேய அறி3தா�; வானவ� நா& 
ேவ3த� இ�றி வறிேத இ*4த, ஆகா	. எ�( க*தி அ7.
 ேபா3தா�; வ*3தி
 
�ல�பிய வானவைர� க�டா�; தா6 த3ைதயைர� காணா	 	�ப�கடA, 
@$கினா�; ஏ�க)� இர�க)� எ6தினா�; இ�ன	 ெச6வ	 எ�றறியா	 
பி4த�ேபா, சி4த� கல7கி நி�றா�. 
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அ= ேவைளயி,, அ
 பால� உள4ைத4 ேத0ற� க*தி, நாரத )னிவ� அ7. 
வ3	0றா�. ந&7கிய ேமனியனா6 எB3	 வண7கினா�, சய3த�; ஓ� ஆசன4தி, 
அவைன அம�4தி அ*ேக நி�றா�. அ
ேபா	 )னிவ� அவைன ேநா�கி, "ஐயேன! 
)0(� உண�3தவ�க இ�ப� வ3தைட3த ேபா	 மகி$3திட மா�டா�; 	�ப� 
வ3	0றேபா	 	ள7கிட/� மா�டா�; பிற3ேதா��ெக,லா� இ�ப)� 	�ப)� 
உடேலா& ெபா*3தின அ�ேறா? இர�&� )�ைன விைன
பய� எ�ெற�ணி 
அைமவா�. ஒ* கால4தி, வறியராயி*
ேபா�, ம0ெறா* கால4தி, ெச,வராவ�; 
ெச,வ)0ேறா� பி�ெனா* கால4தி, வறியராவ�. சிறிேயா�, ெபாிய� ஆவ�; 
ெபாிேயா�, சிறியவ� ஆவ�. இ=வா( மாறி வ*த, அவரவ� ெச6த பழவிைனயி� 
பயேன யா.�. ச3திர Lாிய� சIசாி�.� உலக4 திய0ைக இ	ேவ. ஆதA�, 
இ
ேபா	ள அமர� தா$/�, அ5ர� வா$/� இ
ப?ேய நி0கமா�டா. 
இ=/�ைமைய மன4தி0 ெகாக. உ�ைன
 ெப0ற தா1� த3ைத1� இ3 நகைர 
வி�& அக�(, த� இய0ைக வ?வ4ைத மைற4	, நில/லக4ைத 
அைட3	ளா�க. இனி� ெகா?ய Lர� இற3	ப&வா�. உம	 	யர� விைரவி, 
ஒழி1�. இதைன உள4தி, ெதளிவாக� ெகாக” எ�( நாரத )னிவ� ேத0றி: 
ெச�றா�. ஒ*வா( சIசல� தீ�3த சய3த� ெதளி/0( இ*3தா�. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    சீகாழியி�சீகாழியி�சீகாழியி�சீகாழியி�    A9ேசாைலA9ேசாைலA9ேசாைலA9ேசாைல    வள� த�வள� த�வள� த�வள� த�    
    
ேவ�?யா��. ேவ�?ய ெபா*ைள4 த
பா	 அளி�.� இ3திர� க0பக: 
ேசாைலயி� நிழA, F0றி*�.� அ0�த சீகாழியி, வா$�ைகைய நீ4	, சி4திர 
மைனவியாகிய GIேசாைல சசிேயா& இ3திர� ெத�கண ேதச4தி0 ேபா3	 
வள�4த, ப�னி* ெபய� ெப0ற பழ�பதியாகிய சீகாழிைய அைட3	, அ	ேவ த�க 
இடெமன4 ெதளி3	 அ7.4 த7கினா�. அ3த ந0பதியி, இ3திராணிேயா& 
தள�/0(4 த7கியி*3த இ3திர�, நாேதா(� அகமகி$3	 ஈசைன
 ேபா0றி
 
Gசைன �ாிய� க*தி, அழகிய ந3தவன� ஒ�( அைம�க4 தைல
ப�டா�. 
அ
ெபாB	 அ5ர�க<� ெக,லா� தைலவனாகிய Lர� அ8
பிய ஒ0ற�க 
அவைன உலக� எ7.� ேத?4 திாி3தா�க. அைத அறி3த இ3திர�, த� 
ேதவிேயா& @7கி, உ*வ� ெகா�& மைற3தி*3	 தவ� �ாிவானாயினா�. 
 
இ7ஙன� சீகாழியி, ேவDவா6 நி�( தாDைவ
 ேபா0றிய வி�ணவ� 
தைலவைன ஒ0ற�க காணா	 ேபாயின�; ஆயி8�, அ5ரர	 ெகா&7ேகா, 
ஆ�சியா, வான� மைழ ெப6யா	 ஒழி3த	. இ3திர� வள�4த ந3தவன� வா? 
நA3த	. ெந?ய GIேசாைல, ெந*
�0றா0ேபா, ெபாாி3	 காி3	 ேபாயி0(. 



60 

 

அைத� க�& கவைல ெகா�டா�, இ3திர�; திைச)க8� தி*மாC� 
ேத&த0காிய ஈசைன நிைன3	 கைர3	*கினா�; ெதாB	 ஏ4தினா�. இ=வா( 
திாி�ர� எாி4த ேதவேதவைன மன)*கி4 ெதாB	 வ*7கா, வி�ணிேல ஒ* .ர, 
எB3த	: "வாசவேன! வ*3தாேத நி� வா?ய ேசாைல வற�& ஒழியா	; இ
 
பதியி, ஒ* நதி வ3	 எ6	�” எ�( ஆகாயவாணி Kறி0(. 
 
காவிாிைய�காவிாிைய�காவிாிைய�காவிாிைய�    ெகா��ெகா��ெகா��ெகா��    தமிCதமிCதமிCதமிC    *னிவ�*னிவ�*னிவ�*னிவ�    �ற%பட��ற%பட��ற%பட��ற%பட�    
    
இஃ	 இ=வாறாக, )4தமி$ )னிவராகிய அக4திய�, ஈசைன4 ெதாB	, "ஐயேன! 
அக3ைத ெகா�ட வி3தமா�ைல ேம*ைவ
 பைக4	 அ3தர வழிைய அைட4த	. 
அத� ெச*�ைக அழி�க4 தி*வ* �ாித, ேவ�&�” எ�றா�. அ
ேபா	 
சிவெப*மா�, ")னிவா! அத0. ேவ�&� வ�ைமைய உன�. அளி4ேதா� வி3த 
மாமைலைய ேவேராடழி4	, ெத� திைச
 ேபா3	, ெபாதிய மைலயி, நீ 
வா$வாயாக" என
 பணி4தா�. அ
 பணி தைலேம0ெகா�டா�, அக4திய�. அ3 
நிைலயி, கயிைலய7 கிாியிCள நதிக ஏழி8� நல� மிக வா63த	� ந�னீைர 
உைடய	� ஆகிய ெபா�னி எ�8� காவிாியா0ைற� க*தினா�, சிவெப*மா�. 
வ3த காவிாிைய )னிவ��.� கா�?, "இ3த ஆ0ைற உன	 ெபாிய கம�டல4தி0 
ெகாக’ எ�( அ*ளினா�, சிவெப*மா�. )னிவ*� அ= வ�ணேம ெச6தா�. 
அக�ற காவிாி அக4திய� க�டல4தி0 �.3தா. 
 
*னிவ�*னிவ�*னிவ�*னிவ�    கிர89ச�கிர89ச�கிர89ச�கிர89ச�    எ�7�எ�7�எ�7�எ�7�    அ/ரைனஅ/ரைனஅ/ரைனஅ/ரைன    ஒ$ த�ஒ$ த�ஒ$ த�ஒ$ த�    
    
ெபா�மைலயினி�(� �ற
ப�டா�, )னிவ�; ெத� திைசைய ேநா�கி நட3தா�; 
வழியி,, வAைம சா�ற அ5ர ம�ன8�.4 த�பியாகிய தாரக� வா$3த 
மாயா�ர4ைத வ3தைட3தா�. அ7கி*3த என8ம கிர/Iச� எ�8� ேப� ெப0ற 
அ5ர� அவ� அ5ரைன வ*ைகைய ேநா�கினா�. அவ� ஓ� அDைவ ඉං� �� �ඞ 
மகாேம* மைல யா�.வா�; மகா ேம*ைவ அDவி8� V�ணிய தா�.வா�; 
நில/லக4ைத ெந&7. லா�.வா�; ெந&7கடைல நில/ல கா�.வா�; ெகாB3	 
வி�& எாி1� ெப*3தீைய� .ளி�3த நீரா�.வா�. இ4தைக அ5ர� ெம64தமி$ 
)னிவ� ெச,C� வழியி, வி3தமைல ேபா�( ெகா4	� .வ&� நிைற3தெதா* 
ெந&மைலயாகி நி�றா�.  
 
அ�மைலயி� ஊேட ஒ* பாைத ெச�ற	. அதைன� க�டா�. அக4திய�. அவ� அ= 
வழியாக: ெச,C� ெபாB	 க&7கன, எB3	 L$3த	; Lறாவளி 5ழ�( 
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அ?4த	, ேசாைனமாாி ெசாாி3த	; இ? இ?4த	; இ*�படல� L$3த	. இ7ஙன� 
எ�ணிற3த மாைய இய0றினா� அ5ர�. அ	 க�ட அக4திய )னிவ�, ந�( 
ந�( அ5ர� இ=வ�ண� ெச6ய வ,லேனா? அவ� வAைமைய இ�ேற 
அழி�கி�ேற�! எ�( தம	 ைகயிலைம3த திாித�ட4தா, அ� மைலயிைன� 
.4தி� .ைட3	 ஒ* வIசின� KறC0றா�: "இ4 த�ட4தா, உ�டாகிய பில7க 
எ,லா� நானா வித மாைய�. இ*
பிட� ஆ.க, எ�ெப*மா� ெப0ற 
ெச�ெபா*ளாகிய )*க� ேவ0பைடயா, இ� .�ற� விைரவி, அழி3	 ஒழிக" 
எ�( சாபமி�டா�. 
 
*னிவ�*னிவ�*னிவ�*னிவ�    வி!தவி!தவி!தவி!த    மைலயி�மைலயி�மைலயி�மைலயி�    அக!ைதையஅக!ைதையஅக!ைதையஅக!ைதைய    அழி த�அழி த�அழி த�அழி த�    
    
அ
பா,, க7ைகயா0றி� கைரயி, அைம3த காசி
 பதியி0 )னிவ� வி3த ேகாயி, 
ெகா�ட ஈசன	 கமல பாத� பணி3	 மைலயி� அ=விட4தினி�(� �ற
ப�&, 
ஓ7கி உய�3த அக3ைதைய வி3த மைலயி� ஒ* �ற� ெச�(, அத� அழி4த, 
நிைலைய அறி1மா( ேப:5� ெகா&4தா�; "ஓ7கி எB3	 வி�ணளாவி நி0.� வி3த 
மாமைலேய! நா� ெபாதிய மைலயி0 ேபா3	 இ*3திட� க*தி வ3ேதா�. நா� 
ெச,Cத0.: சிறி	 வழி வி&க” எ�றா�. அ� மைல வழி தர ம(4த/ட�, மிக: 
சிறியவராகிய )னிவ� வி3த மைலயி� )?யிைன4 த� அ7ைகயா, அB4தினா�. 
அ
ேபா	, வானவ� விய
�ற, அ3த மைல தைரயளவாக4 தா$3	, பி� 
பாதாள/லகி0 ேபா3	, ஆதிேசடன	 எ,ைலைய அைட3த	. அ
ெபாB	 Lாிய� 
)தலாகிய வானவ� அக4திய )னிவாிட� விைர3	 ேபா3	, வண7கி4 	தி4	, 
"எ3தா6! நீ� ெச6த உதவி ேவ( யாவேர ெச6வா�? இ= /தவியா, நா7க ஆகாய 
வழியாக: ெச,C� ேப( ெப0ேறா�. இனி
 ெபாதிய மைலயி0 ேபா3	 
எ�ெபா*�& இ*3த*Fராக” எ�( ந,Cைர பக�3தன�. 
 
*னிவ�*னிவ�*னிவ�*னிவ�    வி�லவைனF�வி�லவைனF�வி�லவைனF�வி�லவைனF�    வாதவிையF�வாதவிையF�வாதவிையF�வாதவிையF�    *E த�*E த�*E த�*E த�    
    
)னிவ*� ந�ெறன இைச3	, வானவாிட� விைட ெப0(4 ெத0. ேநா�கி: 
ெச�றா�. .�(க ெசறி3த நா�?ன வழிேய ெச,C�ெபாB	 வி,வல�, வாதாவி 
எ�ற இ*வ*� அவ� வ*ைகைய� க�டா�க. உடேன வி,வல� தவ�ேகால� 
�ைன3தா�; தைலயிேல சைட1�, ெந0றியிேல தி*நீ(�, மா�பிேல தா$வட)�, 
ேமனியி, ெவ�ணீ(�, ைகயிேல த�ட)�, இைடயிேல மர/ாி1� �ைன3	 
அக4திய )னிவ� )�ேன விைர3	 ெச�றா�; "எ� த3ைதேய தவ�.ல4 
தைலவேன! யா8� எ� .ல)� ஈேட(� வ�ண� இ7. எB3த*ளினா6 ேபாC� 
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இ�( எ� .?ைசயி, த7கி, நா� சைம4	4 த*� �,Cணைவ
 �சி4	, மி:சிைல 
என�.4 த3	, அ* �ாித, ேவ�&�" எ�( வி�ண
ப� ெச6தா�; அ�?0 
சாைலயி� அ*ேக அக4தியைர அைழ4	: ெச�றா�; அ7. இ�?*3த ஆசன4தி, 
அவைர அம�4தினா�; ஆைசெமாழி ேபசினா�; வாச7 கல3த ந�னீ*�, விைர1( 
மல*�, ந(��ைக1� தீப)� ெகா�& வIசக )ைறயி0 Gசைன ெச6	, அவ� 
தி*வ?களி, விB3	 வண7கினா�. 
 
சைம4த உணைவ1� கறிவைககைள1� அ�பிலனாகிய வி,வல� பைட4தா�. 
அவ0ைற
 பசி தீ*� அளவாக இனி	 அ*3தினா� )னிவ�; பி�� அ5ர� தம	 
கர4தி0 ெகா&4த வாசநீைர
 ப*கி எB3	 ெபா?யினா0 ைககைள4 ேத64	4 
த�ணிரா0 கBவி அம�3தா�. 
 
அ
ேபா	 வி,வல�, பிரமேதவ� அளி4த வர4ைத மன4தி, நிைன4	, 
வி*3தினராகிய அ*3தவ )னிவைர� ெகா,C� வ�ண�, "வாதாவி ைம3தா� 
இைளேயா6! விைர3	 வா வா!” எ�( அைழ4தா�. 
 
அ3 நிைலயி, )னிவர	 வயி0றிேல கறியாக� கிட3த வாதாவி, ஆடாக உ*
ெப0( 
எB3	 ேபச4 ெதாட7கினா�; "அ�ணா, வி,வலா! அ�( கடைல
 ப*கிய 
ெகா?ேயா� இ�( எ�ணி
 பாரா	 எ� உடைல1� உ�டா�, இவ� 
வயி0ைற� கிழி4	 வ*கிேற�” எ�( ஆ�&4த�பி அாிமா� ேபா, )ழ7கினா�. 
மாநில� �கB� )னிவ�, தீேயா� ெச6த மாய� ெதாி3	 க&I சீ0ற)0றா�. "ஊ� 
ெகா�ட கறியாகி, உ�ெச�ற வாதாவி அ
ப?ேய உயி� நீ4	 ஒழிக" எ�( த� 
வயி0ைற ஒ*)ைற தடவினா�, )னிவ�. கா�&4தீயி, அக
 ப�ட சி( ெச?ேபா,, 
அவ� சாப4 தீயா, வாதாவி இற3ெதாழி3தா�. 
 
க*ேமக�ேபா, எதிேர நி�ற வி,வல�, த�பி இற3தைத யறி3	 �ைக3	 
எB3தா�; �ைன3தி*3த சிவ�ேகால4ைத வி�& பைழய அ5ர வ?வ� ெகா�டா�, 
கழிெயா�ைற� ைகயி, எ&4	 )னிவைர அ?4	� ெகா,ல� க*தி வ3தா�. 
அ
ெபாB	 அவ� அ7கி*3த �, ஒ�ைற எ&4தா�; அதைன: சிவ
பைடயாக� 
க*தி வி&4தா�; அ
பைடயி�, ேவக4தி0. ஆ0றா	, வி,வல� விB3	 ம?3தா�. 
அ
ெபாBேத ெகா?ய வIசகர	 இட4ைத வி�& அக�றா�, அக4திய�; 
அ�னாைர� ெகா�ற பாவ� தீ�3ெதாழி1� வ�ண� பரமசிவ� தி*வ?யி, 
ஆ�வ4ேதா& அ�:சைன �ாி3தா�. 
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விநாயக�விநாயக�விநாயக�விநாயக�    காகமா�=காகமா�=காகமா�=காகமா�=    ெச�$ெச�$ெச�$ெச�$    காவிாிைய�காவிாிைய�காவிாிைய�காவிாிைய�    கவிC த�கவிC த�கவிC த�கவிC த�    
    
அ*3தமி$ )னிவ� ஆ0றிய ெசய,கைள )0(� அறி3த நாரத�, வானவ� 
ேவ3தனாகிய இ3திரனிட� ேபா3தா�. அவைன ேநா�கி, அக4திய� வரலா0ைற� 
KறC0றா�; தன�. உவைமயி,லா4 தைலவனாகிய ஈச� அக4திய கவி$4த, 
)னிவைர
 ெபாதிய மைலயி0 ேபா6 இ*�.�ப? அ8
பியவா(�, அ� )னிவ� 
வி3த மாமைலைய
 பாதல4தி, அB4தியவா(�, மற ெநறிைய ேம0ெகா�ட 
Lர8ைடய ம*க� இ*வைர1� )?4தவா(�, அவைர� ெகா�ற பாவ� தீ*மா( 
ெகா7. நா�ைட அைட3	 ச7கரைன ெம6ய�ேபா& ேபா0றி வழிப�& அ7ேக 
இ*3தவா(� )ைறயாக� Kறி )?4	 ேமC� ேபசC0றா�. "அமர� ேகாமாேன! 
அ= வ*3தவ )னிவ� இ�8� ெகா7. நா�?, ஈசனா��.
 Gசைன �ாி3	 
ெகா�?*�கி�றா�; அதைன நா� க�& வ3ேத�. அவ� ப�க4திCள 
கம�டல4தி, காவிாி யா( அட7கி1ள	. அ3 நதி இ7. வ*வத0.ாிய வழிைய 
நா?னா, உ� மன�கவைல ஒழி1�" எ�றா�, நாரத�. 
 
இ=வா( நாரத� K(தC�, "எ�ெப*மாேன! .( )னிவ� ெகா�&வ3	ள 
தி*நதிைய இ: ேசாைல�. வ*வி4த, எ7ஙன�? ெசா,Aய*ள ேவ�&�” எ�( 
ேவ�?னா�, இ3திர�, "ேவழ)க� உைடய விநாயக
 ெப*மாைன
 ேபர)	 
பைட4	
 ேபா0றினா,, அவ� அ� கம�டல4ைத� கவி$4தி&வா�” எ�( 
Kறினா�, நாரத�. 
 
அ	 ேக�ட இ3திர�, சிவ.மாரனாகிய பிைளயாைர அ�ேபா& ெதாB	 
ேபா0றினா�. அ
 ெப*மா� அவ� )�ேன ேதா�றி� க*ைணயா, ேநா�கி, 
"அ�பேன! நீ ஆ0றிய ெப*� Gைசைய ஏ0(�ெகா�ேடா�; உன�. ேவ�&� 
வர� யா	?" என வினவினா�. அ
ெபாB	 இ3திர�, "ஐயேன தி*மல� எ&4	4 
ேதவேதவைன வழிபட� க*தி ந3தவன� ஒ�( ைவ4ேத�. அ	 நீாி�றி� காி3	, 
பகலவ� கதி�களா, ம?3	, ஈசனா� க�ணழலா, எாி3த திாி�ர�ேபா, ஆயி0(. 
உலக4தி, உய�3	 விள7.� மகாேம* மைலயி� அ?வார4திA*3	 அக4திய 
)னிவ� �ற
ப�&, 	�ப� ெச61� அச)கியி� ைம3த� இ*வைர1� ெகா�(, 
ெகா7. நா�?0 ேபா3	 ஈச8� .க3த Gசைன �ாிகி�றாரா�. அ� )னிவர	 
அழகிய கம�டல4தி, காவிாிெய�8� ெப*நதி அட7கி 1ளதா�. எ� ஐயேன! 
அ3 நதிைய நில4தி0 கவி$4	வி�டா, எ� ந3தவன� பிைழ�.�; எ� 
மன�.ைற1� தீ*�” எ�றா�. 
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இ3திர� இ=வா( K(தC�, பிைளயாராகிய வள, மனமகி$3	, "அ=வாேற 
ெச6ேவா�” எ�( அ*ளி, அவைன அ=விட4தி, வி�&, காக வ?வாக விைர3	 
ேபா3	, அக4திய )னிவர	 கம�டல4தி, அம�3தா�. காக4ைத ஒ�ட� ைகைய 
ஒ:சினா�, )னிவ�. அ
ேபா	 பிைளயா� கம�டல4ைத� கவி$4	4 தளி� 
காவிாிைய ஓட வி�டா�. காவிாி ஓ?ய பி�� காக4தி� வ?ைவ வி�&, ேவத� 
பயிC� ேவதிய: சி(வ�ேபா, நட3	 ெச�றா�, பிைளயா�; அ	 க�ட அக4திய 
)னிவ� ச�வ ச7கார கால4தி, ேதா�(� ஆதி @�4தி ேபா, சீ0ற7ெகா�& 
நி�றா�; "இவ� ேதவேனா? அ5ரேனா? அர�கேனா? ஆ0ற, வா63த இவ� 
யாவேனா? அறிேய�! ஆ0ைற� கவி$4	வி�& அைமதியாக
 ேபாகி�றா�! 
க*4தி�றி� காாிய� ெச61� ெச*�க� ேபாC� யாவனாயி8� இவ� த�ைமைய 
விைரவி, அறிேவ�” எ�( எB3	, இ* மணி�கர7கைள1� ம?4தா�; அவ� 
தைலயி, .�&த0காக: ெச�றா�. அ= ேவதிய: சி(வ�, )னிவாி� அ*ேக 
வ*வா�; கிள�3	 ேமேல எBவா�; எ�&4 திைசகைள1� எ�&வா�; ெந*7கி 
வ*வா�; ெந&3Qர� ெச,வா�. இ=வா( விைளயா?ய விநாயக
 ெப*மா�, 
ெதாட�3	 வ3த )னிவ��.4 த� உ�ைம4 தி*/*ைவ� கா�?னா�. க�டா� 
)னிவ�; கல7கினா�; "அ3ேதா! விநாயக @�4திேயா இ7. எB3த*ளியவ� 
அவைரயா யா� வ�ைமேயா& 	ர4திேன�!” எ�( ஏ�க)0( வ*3தினா�; 
அவைர� .�&�ப? மட�கிய கர7கைள�ெகா�& மைலயி� ேம, இ? 
விB3தா0ேபா, தம	 ெந0றியிேல .�?�ெகா�டா�. "ஐயேன! ஒ�(� உணராத 
அ?ேய�, உ�ைம அ3தண: சி(வ� எ�( எ�ணிேன�; உம	 தைலயி, .�ட4 
	ணி3ேத�; அ
 ெப*7.0ற4தி0.� கBவாயாக எ�ைன நாேன L�?� 
ெகாகிேற�" எ�றா�, )னிவ�. 
 
அ� ெமாழி ேக�ட ெப*மா� ��னைக �ாி3தா�: "மன� வ*3தாேத" எ�றா�: 
"இ7. நீ ெச6தவ0ைறெய,லா� சிற3த ெதா* விைளயா�டாக� க�ேடாேம 
ய�றி� ேகாப� ெகா�ேடா மி,ைல. ெந&I சைட1ைடய எ� த3ைதயா��. நீ 
அ�ப�: ஆதலா,, எம�.� அ
ப?ேய. நீ ேவ�?ய வர� த*கி�ேறா�; விைர3	 
ேக” எ�றா�. அ
ெபாB	 )னிவ�, "ஐயேன! எ�ைன
ேபா, உ� )�ேன நி�(. 
இ* ைககளாC� )ைறயாக ெந0றியி, .�?�ெகாேவா*ைடய .ைறகைள� 
க*ைணK�3	 தீ�4த*ள, ேவ�&�” எ�( வி�ண
ப� ெச6தா�. அ=வாேற 
ஆ.க' எ�( விநாயக
ெப*மா� வர� அளி4	, தம�.ாிய கண7கேளா& யாவ*� 
விய
�ற மைற3த*ளினா�. 
 
காவிாி%காவிாி%காவிாி%காவிாி%    ெப���ெப���ெப���ெப���    
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மைலயிைட
 பிற3த ஆர)� அகிC�, ச7.� )4	�, சாமைர1� த3த)�, 
ெபா�8� மணி1� அைலகளா, எ&4	 வ3த	 காவிாியா(. வானரசா<� ெப*க. 
இ3திரனிட� வ*ண� இவ0ைறெய,லா� திைறயாக: ெசC4த: ெச,வ	 
ேபா�றி*3த	, அ� கா�சி. ெப*ைம சா�ற காவிாியி� ெவள�, இ3திர8ைடய 
த3தவன4தி0 பா63த	. அ� ம�ன� மன� ேபா,, உண7கி வா? நி�ற 
GIேசாைல, விைர3	 ெசழி4	 ஓ7கி, அ*�பசியா, நA3ேதா� அமி�த� உ�டா0 
ேபா�( த�ைம10(4 தைழ4த	; ந�றாக மல�3த	. இ3திர� மன4ைத 
மகி$வி4த	. அத� ந(மல� ெகா�& )�ேபாலேவ ஈச8�.
 Gசைன �ாிய 
வி*�பினா�, இ3திர�, அ�( )த, ஆதி )த,வனாகிய ெப*மாைன )ைற
ப? 
நாேதா(� அ*:சைன ெச6	 சீகாழி: ச�பக: ேசாைலயி, இ3திர� தவ� 
�ாி3தி*3தா�. 
 
அ
ேபா	 Lர8�. ஊழிய� ெச6	 உைல/0ற ேதவ� சில�, "இ: சி(ைம எ�ைம 
வி�& எ�( நீ7.ேமா?" எ�( ஏ7கி, வி�Dலைக வி�& ம�Dலக� 
ேபா3தன�; ெதளிய தமி$ ெமாழியி� இ*
பிடமாகிய ெத�னா�ைட அைட3	 
�கழைம3த சீகாழி
 G7காவன4ைத ந�ணி, இ3திரைன� க�டன�; அ�( மல�3த 
ெச3தாமைர ேபா�ற அவ� அ?களி, விB3	 எB3	 ேபா0றி
 பி� ேபசC0றா�; 
"ஐயேன! நீலக�டனிட� வர� ெப0ற Lர8�.: ெச6ய4 தகாத ேவைல ெய,லா� 
ெச6ேதா�; ெநறி இழ3ேதா�. நிைல யிழ3ேதா�; மான)� இழ3ேதா�; அ,ல0ப�& 
அC4ேதா�; ெதா,ைல 10(4 	ய*ழ3ேதா�” எ�( பலவாறாக )ைறயி�& 
வ*3தினா�க. 
 
வானவ�வானவ�வானவ�வானவ�    இ!திரனிட�இ!திரனிட�இ!திரனிட�இ!திரனிட�    *ைறயி�த�*ைறயி�த�*ைறயி�த�*ைறயி�த�    
    
அ	 ேக�ட இ3திர� அ�னா� மன4திலைம3த அ*3	யைர� க�டா�; 
ெந&Iசி3தைனயி, ஆ$3தா�; அய�3தா�. ெப*@:ெசறி3	, "அ,ல, விைள�.� 
அ5ர� பணியா, நா� எ,ேலா*� )ைறயி&த, ெப*ைம இழ3	 சி(ைம10ேறா�. 
இனி ெவளி மாமைலைய அைட3	, இைறவனிட� )ைற யி�& ந� 	யர4ைத4 
ெதாைல
ேபா�" எ�( Kறி, இ3திர� எB3	, வானவைர ேநா�கி, "சிறி	 ேநர� 
இ7ேக இ*7க" என
 பணி4	: சி4திர
 பாைவ ேபா�ற இ3திராணி இ*3த இட� 
ேபா3தா�. "மாேத! வானவெர,லா� மன� ெநா3	 	�ப4தா, 	?�கி�றா�க; 
அ�னவைர அைழ4	�ெகா�& ந� .ைறகைள )ைறயி&வத0காக, ம	ரெமாழி 
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ேப5� ம7ைக ப7களாகிய இைறவ� F0றி*�.� இமயமைல�.
 ேபாகி�ேற�. 
இ:ெச6திைய: ெசா,ல வ3ேத�” எ�றா�. 
 
அ� ெமாழி ேக�ட அயிராணி மய7கி விB3தா. "அ3ேதா� இ�8யி�4 தைலவா! 
ெபா�னா�ைட வி�&�, இ
 �னித வன4தி*3	�. உ� அ*ேள தIசமாக 
இ�றள/� வா$3தி*3ேத�. எ�ைன நீ பிாி3தா, பி�ைன யாேர 	ைணயாவ�? 
ேபைதேய� பிைழ�.மா(�ேடா? உ� அ��ைடய மக8� இ7கி,ைல. 
வானவ*� இ,ைல. ெவைள யாைன1� இ,ைல. மாத� யா*� இ,ைல. த�ன3 
தனியாளாக இ7கி*�க அI5 கி�ேற�. ம�னேன! நி�ைன
 பிாி3	 எ�8யி� 
நி,லா	. ஆதலா,, ஒ�( K(கி�ேற�. )�னவ� இ*3த*<� ெவளி 
மாமைல�. உ� பி�ேன நா8� வ*கி�ேற�; எBக” எ�றா. 
 
அ
ேபா	 இ3திர� த� ேதவிைய ேநா�கி, "மாேத! நீ மன� வ*3தாேத! 
வானவேரா& நா� கயிைல�.: ெச�( வ*மள/� உ�ைன� கா
பவ� இ,ைல 
ெய�றா, அ�ேறா நீ எ� பி�ேன வர ேவ�&�? ஆ0ற, மிக
ெப0ற ஐயனா� 
எ�8� அாிகர �4திரேன நி�ைன� கா4த*வா�; ஆதலா,, கவைலய0றி*” எ�( 
தைலவ� K(தC�, "அ=ைவயனா� யாவ�?” எ�( அயிராணி வினவினா. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    ஈசனிட�ஈசனிட�ஈசனிட�ஈசனிட�    ெச�Gத�ெச�Gத�ெச�Gத�ெச�Gத�    
    
அ
ேபா	, அவ� பிற
ைப1� சிற
ைப1� இ3திர� எ&4	ைர4தா�. ஐயனா� 
காவA, இ*�க இைச3தா, அயராணி. அ	 க�ட இ3திர�, அாிகா �4திரைன 
நிைன4	4 	தி4தா�. அவ� ெச,Cத, அைத யறி3	 எB3த*ளி� கா�சியளி4தா�. 
‘ஐயேன யா�, இைறவ� அம�3த*<� கயிைலய7கிாி�.: ெச,கி�ேற�; மீ�& 
வ*மள/� இ=வி3திராணிைய� கா4த*Fராக” எ�( ேவ�?னா�, இ3திர�. 
 
அ
ேபா	, ைகயி, ெச�ேட3திய ஐயனா�. "வாசவேன! இ� ம7ைக இ7.4 தனிேய 
இ*�கிறா எ�( மன� கவைல ெகாள ேவ�டா. யா	� தீ	 வ3தைடயாம, 
யா� கா
ேப�" எ�றா�. உடேன வா�ேபாாி, வ,ல Fரனாகிய மாகாளைன 
அைழ4	, அ*ெளா& ேநா�கி, "காளா ேக; ெபா�னகாி� ம�னனாகிய இ3திர�, 
@வ��.� )த,வனாகிய இைறவைன� காண� கயிைல மைல�.: ெச,கி�றா�; 
இவ� வ*மள/� இேதா இ*�கி�ற இ3திராணி�. எ=வைக4 தீ7.� ேநராம, 
கா4தி&க” எ�( க�டைளயி�டா�. அ3 நிைலயி, இ3திர� மாகாள� காவA, 
ம7ைகைய ைவ4	, வானவாிட� ேபா3	, அவைர அைழ4	� ெகா�& ெவளி 
மாமைலைய ேநா�கி விைர3	 ெச�றா�. 
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தி*�கயிலாய4தி� தைலவாயிA, நி�ற இ3திரைன� க�டா�, ந3தி ேதவ�; "நீ 
வ3த காாிய� யா	?’ எ�( வினவினா�. விைள3த தீைமெய,லா� எ&4	ைர4தா�, 
வானவ� ேகாமா�, அ?)த, நிக$3தைத அறி3	, "இ�8� நி� 	யர� 
தீ�3திலேதா? இ
ேபா	 ஈசனா� சனகாதி )னிவ� நா,வ��.� ஞானேயாக4தி� 
த�ைமைய உண�4தி ய*கி�றா�. ஆதலா,, எவ*� அவாிட� ெச,வத0. இ	 
ஏ0ற காலம�(” எ�( எ&4	ைர4தா�, ந3தி. 
 
அயிராணிF�அயிராணிF�அயிராணிF�அயிராணிF�    அச*கிF�அச*கிF�அச*கிF�அச*கிF�    
    
பிரமேதவ8� தி*மாC� அறியெவா�ணா
 பிரணவ
 ெபா*ளாகிய இைறவ� 
அம�3த*<� தி*�கயிலாய மைலைய ேநா�கி இ3திர� ெச�ற பி�ன�, சீகாழி
 
G7காவன4தி, ேதவமாத� ேபா0ற இ3திராணி தவ� �ாி3தி*3தா. அ
ெபாB	 
ெவ0றி ெவறி 10( மய7கி வா$3த Lர� .ல4ைத ேவேரா& அழி�கவ3த 
ஊ$விைன ேபா�ற அவ� த7ைகயாகிய அச)கி ெய�பா, 	�)கி ெய�8� 
ேதாழிேயா&, Lல� ஏ3திய ைக1�, ஆலகால� , ேபா�ற ேமனி1� உைடயவளா6 
அ7. வ3தா; தனி4தி*3த ேதவிைய� க�& விய
�0(, "அழகிய ந(மல� L?ய 
அயிராணிைய� க�ேட� நா�; இவளிட� ெகா�ட ஆைசயா, உழC� அ5ர 
ேவ3த� கவைலெயாழி3	 களி
 �(மா( இவைள அவ� )�ேன எ&4	: 
ெச,ேவ�" எ�( 	ணி3தா. 
 
இ3திராணியி� )�ேன ேபா3	, "மாதவ� �ாி1� மாேத! உ�ைன ெயா
பவ� இ= 
/லகி, உ�ேடா? மாயவ� மா�பி, உைற1� தி*மக<� உன�. நிகராகா. 
வ,லாளனாகிய Lர� நி�ைனயைடய4 தவ� �ாிகி�றா�. நீ எத0காக இ7ேக 
கர3தி*3	 க&3தவ� ெச6கி�றா6? அவ� அழிவ0றவ�; உ� கணவனாகிய 
இ3திர� அழி/ளவ�. அவ� நிகர0ற இ�ப வா$/ வா$பவ�; இவ� 	�ப4தி, 
உழ,பவ�. அவ� பிறைர வண7கா
 ெப0றி வா63தவ�; இவ� பலைர1� 
ெதாB	 நி0பவ�. தி*மகளி8� சிற3த அழ.ைடய ப	ம ேகாமைளைய1� இனி: 
Lர� ெவ(4தி&வா�; ம0ைறய மாதைர1� அ
ப?ேய. எ,ைலய0ற காதேலா&� 
உ�8ட� இ*3	 வா$வா�. இஃ	 உ�ைம. ஆதலா,, எ�ேனா& �ற
ப&” 
எ�றா, அற4திைன� ெகா�ற அச)கி. 
 
அயிராணியி�அயிராணியி�அயிராணியி�அயிராணியி�    +யர�+யர�+யர�+யர�    
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அ�னா Kறிய க&Iெசா0கைள� ேக�ட அயிராணி, பB�க� கா6:சிய 
ேவ0பைடைய� காதி0 பா6:சினா0 ேபால4 	ய*0(4 	?ததா. "அ3ேதா! நீ 
பழி1� பா�4திைல; பாவ)� பா�4திைல, ைவயக� K(� வைச1� பா�4திைல; 
)ைற1� பா�4திைல; ெநறி1� பா�4திைல; இ= விழி3த ெகா&I ெசா,ைல நீ 
இய�ப லா.ேமா? எ�றா. 
 
அச*கியி�அச*கியி�அச*கியி�அச*கியி�    சீ�ற�சீ�ற�சீ�ற�சீ�ற�    
    
அ
ேபா	 அச)கி, தீ
ெபாறி பற�க
 ப0கைள� க?4தா; க(4த உத&கைள 
ம?4தா; ெப*@:ெசறி3தா இ? இ?4தா0ேபால� ைககைள� ெகா�?னா; 
சீ0ற� ந�(, ந�( எ�( நைக4தா; சீறினா; ")0றிய ஆ0ற, வா63த @வ� 
த&
பி8�, ம0( யாவ� த&
பி8�, ேபா� ெதா&
பி8�, உ�ைன யா� 
வி&வதி,ைல. விைர3	 எ&4	: ெச�ேற தீ�ேவ�. அதைன இ�ேன பா�” எ�( 
அயிராணிைய
 பி?4தா. 
 
அ3 நிைலயி, இவ அர0றினா; ஆவி யிழ3தா0ேபா, அவச)0றா; உண�/ 
தீ�3தா; நீல மல� ேபா�ற க�களா, ெந&7க�ணி வ?4தா. இ
ப? வா? 
வ*3திய ேதவிைய இர�கம0ற அச)கி ப0றி யிB4	: ெச�றா; மன7கல7கிய 
மா	 ெம6 ேசா�3	 50(� )0(� பா�4தா; கா
பவ� யாைர1� காணாளா6 
வா6வி�&� கதறினா. 
 
அ
ேபா	 ஐயனாாி� பைட4தைலவனாகிய மாகாள� ெவளி
ப�டா�; நி,, நி, 
எ�( ெசா,A உைடவாைள உ*வினா�; ஒ* கர4தா, அச)கியி� தைலைய
 
ப0றி இB4	, அயிராணிைய4 ெதா�ட ைகைய அ(4தி�டா�. வானவ� 	ளி 
மகி$3தன�. அச)கியி� ைக விB3த/ட� அ*ேக வ3	 நி�ற 	�)கிைய ேநா�கி, 
"நீ1� ேதவியி� ேமனிைய4 தீ�?னா ய�ேறா” எ�( Kறி, அவ கர4திC� 
ஒ�ைற மாகாள� 	ணி4தி�டா�. .*தி ெபா7கி
 ெப*கி0( 
 
அச*கியி�அச*கியி�அச*கியி�அச*கியி�    வ9சின�வ9சின�வ9சின�வ9சின�    
    
அ
ேபா	, ைகய0ற அச)கி, உள� க(4	, "இேதா! பா� உலகெம,லா� Lரேன 
ஆகி�றா�. அவ� ஆழி1� ஆைண1� ெச,லாத இடமி,ைல. ஆதலா,, இ7ேக 
இ*
பி8�, ம0( எ7ேக ெச�( ஒளி
பி8� இனி நீ� பிைழ4த, அாி	. உ�ைம: 
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சிைற
ப&4தாவி?, நா� Lர� த7ைகய,ேல�; ேப? எ�( எ�ைன இக$க" 
எ�( Kறி: ெச�றா. 
 
சிறி	 விலகி நி�ற Fர மாகாள� அயிராணிைய ேநா�கி, "அ�ைனேய! அ5ரைர� 
.றி4	 நீ� சிறி	� அIச ேவ�டா, உ� கணவ� வ*மள/� நாேன கா
ேப�. இ: 
ேசாைலயிேல இ*
�ராக” எ�( ெசா,A: ெச�றா�. 
 
நாரத� வாயிலாக
 GIேசாைலயி, நிக$3தனெவ,லா� அறி3த இ3திர� த� 
ேதவியி*3த இட� ேபா3தா�. அ7கி*3 தா, ஆப4	 வ*� எ�( அவைள1� 
அைழ4	�ெகா�& வானவேரா&� மரேம* மைலயி0 ெச�( மைற3தி*3தா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    திற�திற�திற�திற�    
    
பர3த உலக7களிCள Lாிய�கைளெய,லா� ஒ*7ேக திர�?, ஊழி4 தீயி, இ�& 
உ*�கி ஒ�றா�கி ஆசனமாக: ெச1	, அதி, ந�மணிகளாக
 பதி4	, )0றிய 
கைலகேளா& விள7.� ச3திரைர: சி7க7களாக அைம4தா0 ேபா�( Fர மேக3திர 
நகாி� விBமிய அர�மைனயி, அ5ர� ேகாமான	 அாியாசன� விள7கி0(. 
அ4தைகய அாியாசன4தி, அழியா4 த�ைம வா63த Lர� K0(வெர,லா� ஓ� 
உ*�ெகா�&, வி�Dற நிமி�3	 விள7கினா0 ேபா�(, அ5ர�க ேபா0ற அர5 
F0றி*3தா�. அழகிய K3தைல1ைடய அர�ைப, ஊ�வசி, திேலா4 தைம, ேமனைக 
)தலாய ேதவ மாத*�, இய�க மாத*�, வAைம வா63த அர�க மாத*�, அ5ர 
மாத*�, விIைசய�, சாரண�, சி4த� எ�8� )�.ல மாத*�, ம0ைறய மாத*� 
ெவ=ேவறாக )ைற
ப? நடன� ெச6தன�. Lர ம�ன� ெசய0காிய ேவவி ெச6	 
வர� ெப0ற திற4ைத1�, எ�&4 தி�.� ெச�( .ேபர� )தலாகிய யாவைர1� 
ெவ�ற வAைமைய1�, அ�ட7கைளெய,லா� க�& சிற
�ற அர5 �ாி3த 
ஆ�ைமைய1�, அ*ேக நி�ற அர5� பல� )ைற )ைறயாக
 �க$3	 ஏ4தின�. 
 
ைகய�றைகய�றைகய�றைகய�ற    கா2சிகா2சிகா2சிகா2சி    
    
அ
ேபா	 அவ� த7ைகயாகிய அச)கி 	�)கிேயா& மேக3திர நகாி� ம*7ேக 
வ3தா. நகர Fதியிேல அவ வ*�ெபாB	 இ3திர� ெச6த ேவைலேயா இ	 
எ�ப� சில�"ஒளி4	4 திாிகி�ற அவ� இ	 ெச6ய வ,லேனா எ�( 
ம(4	ைர
பா�, சில�. "ம0ைற4 ேதவ�க ெச6தி*
பா�கேளா எ�( ஐய0றா�, 
சில�; ந� ஆைண�. அட7கி ஏவ, �ாி1� அவ� இ4தைகய ெச6ைகைய 
நிைன�க/� 	ணிவேரா என மா0ற� உைர
பவ�, சில�. Fரமேக3திர4	 மகளி*� 
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ஆடவ*� இ=வா( ெந*7கி: L$3	 வ*3தி4 தள�3	 நி0க, அவைர� கட3	 
அச)கி 	�)கி1டேன அக நகர� ேபா3	, ம��� ம�னனாகிய Lர� F0றி*3த 
மாளிைகைய ேநா�கி நட3தா. 
 
அச*கிஅச*கிஅச*கிஅச*கி    *ைறயிட�*ைறயிட�*ைறயிட�*ைறயிட�    
    
மாையயி, வ,ல த� தாைய1�, ம0()ள 50ற4 தாைர1�, ம*கைர1�, 
உட�பிற3தாைர1� மன4தி, நிைன4	� கதறி�ெகா�& அவ )ைறயிட, 
மணிமாட மாளிைகயி� அ*ேக ெச�றா. ெதாB.ர, நிைற3த மாளிைகயி, 
அ
ேபா	 அB.ர, எB3த	. உ0றாைர ெய,லா� தனி4தனிேய அைழ4	 அச)கி 
ஓலமி�டா; "ஐேயா அ5ர.ல Fரேர! வா8லகி� வள7.ைற4ேதா�; வA 
.ைற4ேதா�; வர� .ைற4ேதா�; �க$ .ைற4ேதா�; வானவைர ஏவ, ெகா�ேடா� 
எ�( மன
பா, .?4தீேர! அவ�க< ஒ*வ� வ3	 எ� கர4ைத அ(4	, உம	 
@�க(4	வி�டாேன! அைத அறிU� ேபாC� .ழ3ைத
 ப*வ4திேல 
ெச7கதிேராைன: சின3	 ப0றி: சிைறெச6த ம*கேன! பா8 ேகாபேன! எ� 
ைகைய ஒ*வ� .ைற ெச6	 ெச�றாேன! நீ ஏ� எ�( ேகளா	 இ*3தைனேய! 
இஃ	 எ�ன ெகா&ைம! அ3 நாளி, ஒர?யா, உலகள3த தி*மாA� 
ேநமி
பைடைய
 ெபா�னாரெமன
 G�ட தாரகேன! இ3 நாளி, ஒ
ப0ற பழி 
G�டேய மா0றா� வ3	 எ� கர4ைத அ(4தா� தைமயனாகிய நீ அர5 
F0றி*3தா6 )� நிைற3	 பி� .ைற1� நீ�ைம வா63தேதா நி� ஆ0ற,! 
சி7க)க Fரேன! ெவைள யாைனேயா& இ3திரைன ஒ* ைகயா, வான4தி, நீ 
Fசி ெயறி3தா6 எ�(�, அவ� கீேழ வ3	 விB3தேபா	 உ� காலா, உைத4தா6 
எ�(� ெசா�னா�கேள! அைத ெம6ெய�( ந�பி விய3தி*3ேதேன! அ	 �ைன3 
	ைரதாேனா? இ3திர� 	ரத� இ�( எ� கர4ைத4 	ணி4தாேன! அாி)கFரா! நீ 
அதைன அறியாேயா? வானவ� L$:சியா, ஒ* )னிவ� எ� இ* ைம3தர	 
உயிைர� கவ�3தா�; அ� ம�ேடா? இ�(� ஒ*வ� வ3	 எ� கர4ைத 
அ(4தி�டா�. இ7ஙன� த7ைக தய7க நீ தனியர5 �ாித, தவற�ேறா? 
 
"ம�ன� ம�னா! நா� அைட4த மான4ைத நீ மன7 ெகாளாேயா? அரசா<� 
அ�ணா! அ�ணா! கரமிழ3ேத�! ஆதலா, உறவிழ3ேத�! ஊன)0ேறா� உயி� 
ைவ4தி*4த, ஈனம�ேறா? அ3ேதா! இ= /யிைர வி& )�ேன மான� 
அ&கி�றேத! பாவி நா� ெப�ணாக
 பிற3	 ெப0ற பய� இ	தாேன! விதி�. 
எ�மீ	 பைக1�ேடா?” எ�( பலவாறாக அர0றி�ெகா�&, 	�)கிேயா& 
ெச�ற அச)கி அரச ம�ற4தி, அம�3தி*3த Lர� அ?களி, விB3	 �ர�டா. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    சீ�ற*$த�சீ�ற*$த�சீ�ற*$த�சீ�ற*$த�    
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அ	 க�ட Lர� "த7ைகேய! அச)கி! ஏ� இ7ஙன� வ*3	கி�றா6? உ�ைன 
உணராமC� எ�ைன� க*தாமC�, உ� கர4ைத1�, ேதாழியி� கர4ைத1� 
	ணி4தவ� யா�? அவ� இ�8� உயி*ட� இ*�கிறா�களா?" எ�( இ?ேபா, 
வினவினா�. 
 
"ஐயேன! இ3திர� மைனவியாகிய அயிராணி நில/லகி� ஒ*�ற4தி, இ*3	 
ேநா�� ெச6கி�றா. அவைள உ�னிட� ேச��க� க*தி அ7.: ெச�ேறா�; 
அவைள எ&4ேதா�. அ= ேவைளயி, வானவ� ஒ*வ� விைர3	 வ3	 எ7க 
ைககைள அ(4தி�டா�, அயிராணிைய1� அைழ4	: ெச�(வி�டா�" எ�( 
ைகய0றவ ெசா,A )?�. )�னேம Lர� க� களிA*3	 தீ
ெபாறி பற3த	; 
வாயினி�( தீ
�ைக பிற3த	; @�கினி�( 5&@:5 எB3த	; அ	 க�& 
ம�Dலக� ந&7 கி0(; வி�Dல.� ந&7கி0(. ெப*7கட, ந&7கி0( : 
பிரமபத� ந&7கி0( மாயவ� நகர� ந&7கி0(; அ5ர*� ந&7கின� எ�றா, இ= 
/லக4தி, ந&7காதா� யாவ�? Lரன	 ேகாப� சால
 ெபாித�ேறா? 
 
அ3 நிைலயி, 50றி நி�றவைர ேநா�கி: Lர� ேபசC0றா�; "அ5ர Fர�களாகிய 
நீ� இ*3	�, ைம3த� இ*3	�, நிகர0ற ேத� இ*3	�, ேநமி இ*3	�, எ� ேப� 
இ*3	�, எ� உயி� இ*3	�, ேவ( யா� இ*3	�, எ	 இ*3	� எ�ன பய�? 
அ3ேதா! எ,லா� இ*3	�, அச)கி ப&� பா& இ	ேவா? எ� அரசிய, ந�( 
ந�(" எ�( நைக4தா�. 
 
பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�    பழி��பழி��பழி��பழி��%பழி%பழி%பழி%பழி    வா@கவா@கவா@கவா@க    *�ப�த�*�ப�த�*�ப�த�*�ப�த�    
    
அ
ெபாB	 Lர� ைம3த* வAயவனாகிய பா8ேகாப� சீ0ற)0( எB3	, 
Fர�கழ, )ழ7க நட3	 ெச�(, ேவ3த� அ?பணி3	, "ஐயேன! நம�.� 
.0ேறவ, ெச6	 உைட3த மன4தின னா6 ஒளி4தி*�கி�றா�, இ3திர�, ஏைனய 
வானவ� வAைம ய0றவ�; இ
ப?: ெச6ய அவ� மன4திC� நிைனயா� நிைலைம 
இ=வாறி*�க உ� த7ைக ைக இழ3த	 எ�ன மாயேமா அறிேய�, அதைன அறிய 
மா�டா	 வ*3	கி�ேற�. ஆயி8�, இ�ேற ெச�( இவ� ைககைள ய(4த 
ஆடவைன1� நி� மன4தி, ஆைசைய விைள4த அயிராணிைய1�, மைற3	 திாி1� 
இ3திரைன1�, த� உயிாி, ஆைசய0ற ேதவைர1� ப0றி வ*ேவ�. அ?ேய8�. 
விைட த*க" எ�( ேவ�? நி�றா�. அ
ேபா	 சீ0ற� தணி3த Lர�, "நி� 
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ேசைனெயா& ெச,” என
 பணி4தா�. அ
 பணிைய மகி$3	 ஏ0றா�, 
பா8ேகாப�. 
 
பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�    பைடெய� +=பைடெய� +=பைடெய� +=பைடெய� +=    ெச�Gத�ெச�Gத�ெச�Gத�ெச�Gத�    
    
Fரமேக3திர நகர4ைத வி�&
 �ற
ப�&� கடலாகிய அகழிைய� கட3	, நில 
/லக4தி� எ,ைலயி0 ெச�ற/ட� அ*ேக வ3த 	�)கிைய ேநா�கி, ”உம	 ைக 
அ(ப�ட இட� எ	? K(க” எ�றா�, பா8ேகாப�. "இள7ேகாேவ! எம	 கர� 
	ணி4த Fர� ஒ* GIேசாைலயி, உளா�. அயிராணி1� அ7ேக இ*�கி�றா. 
அ: ேசாைல இ	தா�” எ�( 5�?� கா�?னா, அச)கி. 
 
அ3 நிைலயி, ப�னி* ெபய� ெப0ற சீகாழி
 பதியி, அைம3த பழமர: ேசாைலயி0 
பா8ேகாப� �.3தா�. அவன	 ேசைனயி� )�னணி
 பைட விைர3	 ெச�(, 
ேசாைலைய அழி4	, ெவ�ட ெவளியா�கி0(; அ= விட� )0(� ேத?
 பா�4தா�, 
பா8ேகாப�, அயிராணிைய1� காணவி,ைல; ைகய(4த Fரைன1� 
காணவி,ைல. அ�னா� இ*வைர1� உலக )Bைம1� ேத?� காணாைமயா, 
அவ� வா8லக4 தி0.: ெச�றா�. ெச�மல� மாைலயணி3த பா8ேகாப� 
பைடெய&4	 வ3தா� எ�( பதறிய வானவ� விதி�விதி�4	
 ெபாறி கல7கி, 
இ3திர� ைம3தனாகிய சய3தனிட� ஓ?: ெச�( இ: ெச6திைய உைர4தா�க. 
 
சய!த�சய!த�சய!த�சய!த�    பா7ேகாபைனபா7ேகாபைனபா7ேகாபைனபா7ேகாபைன    எதி� த�எதி� த�எதி� த�எதி� த�    
    
அ	 ேக�ட சய3த�, "எ� .*வாகிய வியாழ8� இ7கி,ைல; வானவ� இன4தி0 
பலாி,ைல; சய4த� த3ைத1� தா1� இ,ைல; நா� உ�ேமா& பா8ேகாபைன 
தனி4தி*�கி�ேற�. அ3த அ5ர� அ,ல, எதி�4த, �ாியேவ வ3தா� ேபாC�; 
ப�ைட விைனயி� பய� எ�னா.ேமா அறிேய�; ஆயி8�, யா� இனி அவ��. 
அIச
 ேபாவதி,ைல; உயிைர
 ெபா*ளாக� க*தாதவ� நI5 ேபா�ற 
தீ7.0றாC� ந&�கமைடயா�, 	யர4தி, @$க மா�டா�; கடைமயி, 
வBவமா�டா�. அ=வாேற யா8� பா8ேகாபன	 ெகா?ய ேசைனைய: ெச�( 
எதி�
ேப�; ெவ,ேவ�; பலைர� ெகா,ேவ�” எ�( Kறினா�, சய3த�, 
அ
ெபாB	 வானவ� வ*4த ெம6தி, "ஐயேன? உ� க*4	 இ	வாயி� நா7க 
ெசா,வெதா�( உ�ேடா? ெவ0றி ெப0ற அ5ர*�.� .0ேறவ, ெச6	 அழியா4 
	�ப4தி, உழ,வதி8� இற3ெதாழித, இனிேத ஆ.�. ஆதலா,, விைரவி, 
ேபா*�. எBக” எ�றா�. 
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சய!த7�சய!த7�சய!த7�சய!த7�    வானவ��வானவ��வானவ��வானவ��    சிைற%ப�த�சிைற%ப�த�சிைற%ப�த�சிைற%ப�த�    
    
அமர� ேசைன1� அ5ர� ேசைன1� ெப*�பைட ெகா�& க&�ேபா� �ாி3தன. 
அமர� வAைமய0(
 ேபா� )ைனைய வி�& ஓ?ன�. ெகா?ய அ5ர� அவைர
 பி� 
ெதாட�3	 ப0றி அ?4தா�க. அ
ேபா	 பா8ேகாப� ஒ* ேதாி� ேம, விைர3	 
ஏறி: சய3தைன: L$3தி*3த அ5ரைர ேநா�கி, "யா� வி�ட அ��க ப�டதனா, 
இவ� மய7கி உட, தள�3தா�; ேபச/� இயலாதவ� ஆயினா�; பைகவ� எ�( 
இவைன வ*4தாதீ�! வானவ� .ழா4ெதா& இவைன: சிைற ெச6தி&க” என
 
பணி4தா�. 
 
அ
 பணி தைலேம0ெகா�ட அ5ர� அழகிய வா8லக� எ7.� 50றி நா?ன�; 
ஒ*வைர1� விடாம, வானவைர1� அவ�த� மைனவியைர1� ஒ*7ேக க�?� 
ெகாண�3	 பா8ேகாப� )�ேன இ�டன�; பி��, தி*மகளி� இ*
பிட� ேபால 
அழ.0( இல7கிய ெபா�னகர ெம7.� தீைவ4	� ெகா<4தின�. அ
ேபா	 
ஈசன	 ��னைகயா, எாி3	 அழி3த திாி�ர� ேபா�( ெபா�னகர� காி3	 
ெபா?யாயி0(. ஊழி� கால4திேல ய�றி ம0( எ�கால4திC� அழியாத வா8லக� 
அழி3த	; வானவ� ேகாமா� வறியனா6
 ேபாயினா�; சிற3த ேதவ� 
சிைற
ப�டா�; எனேவ, ெச,வ4ைத நிைலயான ெபா*ளாக மதி4த, ஆ.ேமா? 
 
பா8ேகாப� Fர மேக3திர4ைத அைட3தா�; அர�மைனயி� )�ேன த� ேதைர 
நி(4தி� கீேழ இற7கினா�; ேசைனகைள அ=விட4தி, நி(4தி: சிைற
ப�ட 
வானவைர இ�&�ெகா�& Lர� )�ேன ெச�(, )ைறயாக வண�க� ெச6தா�; 
பி�� எB3	 நி�(, "ஐயேன? அயிராணிைய� காணவி,ைல; இ3திரைன1� 
காணவி,ைல; வா8லக4தி, உள ேதவைர1� சய3தைன1� பிறைர1� 
ெகா�&வ3ேத�! அ3 நா�ைட4 தீயி�&� ெகா<4திவி�ேட�” எ�( Kறினா�.  
 
அ
ேபா	 அ7. நி�ற வானவைர� க�டா�, Lர� சீ0ற7 ெகா�டா�; "இ* 
L$3த நரக� ேபா�ற ெப*I சிைறயி, இவைர அைட4தி&மி�” எ�( அ5ரைர 
ேநா�கி� Kறினா�. அவ�க ேதவைர1� சய3தைன1� பிட� பி?4	4 தளி: 
சிைற�ேகா�ட4தி0 ேச�4தா�க, சய3த8� வானவ*� Lர� நகாிேல 
சிைறயி*3தா�க. 
 
*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    :ரவா�ைவ :ரவா�ைவ :ரவா�ைவ :ரவா�ைவ     Bத7%�த�Bத7%�த�Bத7%�த�Bத7%�த�    
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தி*மா, )தAய ேதவராC� ெவ,Cத0காிய Fரனாகி, வானவைர ெவI சிைறயி, 
இ�ட அரச� ேகாமானாகிய Lரன	 உயிைர வா7.� வ�ண� பரI5ட� உ*வாகி 
வ3த வ?ேவ, )*க�, த� அ*ேக இ*3த இ3திர� ஆகிய ேதவ�கைள ேநா�கி, 
"நா� அ5ர� .ல4ைத அழி4திட நாைளேய ேபாேவா�; அத0. )�ன� ஒ* Qதைன 
வி&4	� ெகா?ய Lரன	 க*4திைன அறித, ேவ�&�” எ�( அ*ளினா�. 
சிவ.மார� இ=வா( ெச
பியேபா	, "ஐயேன? Lர8ட� Fர
ேபா� ெதாட7. 
)�ேன ஆ0ற, சா�ற Qத� ஒ*வைன அ8
�தேல அறெநறியா.�” எ�( 
மலரவ8� மா6வ8� Kறின�. 
 
அ	 ேக�ட )*க� க*ைண K�3	, அ*ேக நி�ற Fரவா.ைவ ேநா�கி, "Fரேன! நீ 
மேக3திர நக��. விைர3	 ெச�( இ3திரஞால4 ேத*ைடய Lரைன� க�&, 
இ3திர� ைம3தைன1� வானவைர1� அவ� இ�ேற சிைறயினி�( வி&வி4த, 
ேவ�&� எ�(�, அறெநறி தவறாம, அரசா<த, ேவ�&� எ�(� அறிவி4தி&க. 
அ5ர�ேகா� அத0. இைசயானாயி� அவ� இன4ைத� எ&4	 நாைளேய நா� 
அம��கள� �.ேவா�; இஃ	 உ�ைம எ�( Kறி வ*க” என
 பணி4தா�. 
 
அ
ேபா	 Fரவா., "ஐயேன அ5ர� நிைற3த Fர மேக3திர4தி, அ*�ெப*I 
ெச,வ4தினிைடேய அம�3	ள Lர� )�ேன ெச�(, ேதவாீ� அ*ளிய 
ெச6திெய,லா� ெசா,A, அவ8ள� க*4ைத உண�3	 வ*கி�ேற�” எ�( 
வண7கி4 ெதாB	 ெச�றா�. அ
ேபா	, .Aச
 பைடைய �ைடய இ3திர� )*க 
Qதனாகிய Fரவா.வி� பி�ேன ெச�(, "Fரேன! நீ வAைம சா�ற Lரன	 
நகர4ைதயைட3	, அ7.: சிைற
ப�&ள சய3தைன1� ேதவைர1� க�& 
ேத0றி
 பி�� எ&4த பணிைய )?4தி&க” எ�( ேவ�?னா�. 
 
*�க*�க*�க*�க    Bத�Bத�Bத�Bத�    �ற%ப�த��ற%ப�த��ற%ப�த��ற%ப�த�    
    
இ3திர� )தAய வானவாிட� விைடெப0(: ெச�( Fரவா. கட0கைரயின*ேக 
யைம3த க3த மாதன மைலயி� மீ	, கA கY� என� கா,களி, அணி3தி*3த Fர� 
கழ,களி, ஒA�க விைர3	 ஏறினா�; அ� மைலயி� உ:சியி, நி�( )*க
 
ெப*மானி� தி*/*வ4ைத4 தியானி4	� ைக K
பி4 ெதாB	, தி*மாC� 
பிரம8� விய3	 ேநா�க
 ெபாியேதா� உ*வ7ெகா�டா�. Lரன	 நகர4தி�ேம0 
பாய4 	ணி3	 காைல[�றினா�; அ
ேபா	, "ஆறி* தட3ேதா வா$க, அ()க� 
வா$க, அயி,ேவ, வா$க, அற
பைட யைண4	� வா$க, அரனா� தி*மக� வா$க" 
எ�( வா$4தினா�. மைல:சிகர4தினி�( உள� கிள�:சி10( எB3தா�; அ3 
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நிைலயி, தைலயி லணி3த மணிம.ட� அ�ட ேகாள4தி� )க�?0.: ெச�( 
)�ட Fரப4திர� சரப வ?வ� ெகா�& ெச�றா0ேபால மைலேபா�ற 
மாடமாளிைக நிைற3த Fரமேக3திர4ைத ேநா�கி
 பற3தா� Fர� கழ, அணி3த 
Fரவா.ேதவ�. இ=வா( கடைல� கட3	, Lரன	 நகர4தி� வட திைசயி, 
யாளி)க அ5ரனா, கா�க
ப�ட இல7கா �ர4ைத ந�ணினா�. 
 
இல@கா�ர தி�இல@கா�ர தி�இல@கா�ர தி�இல@கா�ர தி�    எதி�%�எதி�%�எதி�%�எதி�%�    
    
யாளி)க8ைடய பைட4தைலவனாகிய Fரசி7க� . Fரவா.ைவ� க�& 
ெப*Iேசைனேயா& எதிேர ெச�(, "இ�றள/� எ� க?நக* வ3தா� யா*� 
இல�; த�ன3 தனியனா6 வ3த நீ யா�? உயி�மீ	 உன�. ஆைசயி,ைல ேபாC�. 
நி�ைன� ெகா,C )�ேன நீ வ3த காாிய4ைத: ெசா,” எ�( வினவினா�. அ	 
ேக�ட )*க Qத� அ= வ5ர8ைடய கர7கைள1� தைலைய1� வாளா, அ(4	� 
கடA, எறி3தா�; பி�� ெந?ய வாைள உைறயி, இ�& ெவ0றிேயா& ெச�றா�; 
இல7ைகயி� மீ	 பா63தா�; யாளி)க8ைடய ைம3தனாகிய அதிFர8� ம0ைறய 
அ5ர*� கல7கி ஏ7கி, இ?ேயாைச ேக�ட நாக� ேபா, உட, ந&7கி விB3தா�க. 
விB3த அதிFர� உடேன எB3தா�; த� ேசைனயாகிய ெப*7கடA� ந&ேவ 
ஊழி�கன, ெகாB3	வி�& எாி3தா0ேபால நி�ற Fரவா.வி� நிைலைய 
ேநா�கினா�; உடேன தன	 வாைள எ&4	, "இ3த வா அயனா, என�. 
அளி�க
ப�ட	. இதைன வில�.த, எவராC� இயலா	; இ�( நீ ம?த, 
தி�ண�. எ� எதிேர வ*வாயாக" எ�( Fரெமாழி ேபசி�ெகா�& ெந*7கினா�. 
Fரவா. அவைன
 பா�4	, "ந�( ந�( நி� வAைம1� Fர)�, நி�( Fர� 
ேப5வேத�? வ3	 பா� ெவ0றி Fர� த�ைம4 தாேம ெம:5வாேரா?" எ�( 
K(தC�, அதிFர� சீ0ற)0றா�. இ*வ*� எதி�4தன�; ெப* ேமக7களி, 
மி�ன, எB3	 F5த, ேபால Fர� இ*வ*� வா Fசி
 ேபா� �ாி3தா�க. 
அ
ேபா	 Fரவா. ேதவ� சமய� பா�4	 மா0றான	 அ?ைய1� )?ைய1�, 
மா�ைப1� ேதாைள1� 	ணி4	4 தளினா�. கால� அவ� உயிைர� கவ�3	 
ெச�றா�. 
 
:ரமேக!திர தி�:ரமேக!திர தி�:ரமேக!திர தி�:ரமேக!திர தி�    :ரவா�:ரவா�:ரவா�:ரவா�    
    
அதிFர� இற3த பி�ன�, Fரவா. இல7ைகைய வி�& Fரமேக3திர4தி, எB3தா�; 
பி�8� ஆயிர� ேயாசைன Qர� பற3	 வானவ� பைகவனாகிய Lர� வா$3த 
மேக3திர�ாியி� )�ேன ேபா3தா�. அ3நகாி� வட�. வாயி0 ேகா�ர4தி� அ*ேக 
ேகார� அதிேகார� எ�8� ெகா?ய Fர�க பைடேயா& காவ, ெச6தி*3தன�. 
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"இ= வழியாக: ெச�றா, இ7.ள ேசைன எதி�4	
 ேபா� ெச61�. இதைன
 
ெபா*	 அழி
பத0. ெபாB	 ேபா6வி&� ேபா� )?3திடா	; பி�� Fரமாநகாி, 
உள நா,வைக: ேசைன ெவள)� எB3	 வ*�. எவராC� ெவ,ல )?யாத 
Lர8� பி�ன� வ3	 எதி�
பா�; அவேனா& பல நா ேபா� �ாி3தாC� இைறவ� 
அளி4	ள வர4தினா, அவ� இற�க
 ேபாவதி,ைல. அ?ேய8ைடய ஆதி 
நாயக�, ஆ()க நாயக�, ஆச0ற ேசாதிநாயக� - அவன�றி: Lரைன யாவேர 
அழி�க வ,ல�; ஆதலா,, ேபா� �ாித, ஏ0றத�(; அ�றி1� எ�ெப* மா� இ�ட 
பணி1� அ	வ�(: Qத��. அ	 )ைற1� அ�(. ஆதலா,, ேபா� இ�றி நகாி� 
உேள �.தேல )ைற" எ�( க*தினா�, Fரவா.. வட�. வாயிA� வழிேய 
ெச,லாம, ெத��ற� ெச�( நாட� க*தி
 �ற
ப�டா�. 
 
கய*கா;ரைன�கய*கா;ரைன�கய*கா;ரைன�கய*கா;ரைன�    ெகா�Gத�ெகா�Gத�ெகா�Gத�ெகா�Gத�    
    
அ= வழியி, க
பைல� கா�.� மீகாமைன
 ேபா, வானி, நி�( Fரமாநகைர� 
கா4த Fரனாகிய கய)க� எ�பவ�, ஆகாய வழிேய ெச�ற Fரவா.ைவ� க�& 
ேபசC0றா�: "அேட! நீ வAய காவைல� கட3	 வ3தா6; மாய� �ாி3	 �.3தாேய? 
கா0(� எம	 ஆைண கட3	 வ*� ஆ0ற, உைடய	 அ�ேற உ�ைன 
அ8
பியவ� யா�? ஆலகால4ைத அ*3திய அரேனா? மாேலா? அயேனா? ெவைள 
யாைன1ைடய கவேனா? இ3 நகர4ைத: 50றினா6 நீ ஒ0றனாக வ3தா6 ேபாC�! 
நீ வ3த காாிய� யாேதா? ேபதா6 உ� உயிைர வி0றா6! நீ இனி
 பிைழ�.-
மா(�ேடா? " இ=வா( )ழ7கி�ெகா�& கய)க� ஒ* .�ற4ைத
 
பறி4ெத&4	, "இஃ	 உ� உடைல1� உயிைர1� ஒழி4	வி&�” எ�( ஆரவாாி4	 
Fசினா�. அ= வ5ர� Fசி எறி3த .�ற� விைசய0( நிைல.ைல3	 விB3த	. 
அறெநறி தவறி: ேச�4த அ*�ெபா*ைள அயலா� ெகாள
 பறிெகா&4	 
ஆ�க7ெக�ட மா3தைர
 ேபா, கய)க� திைக4	 நி�றா�. தீ
ெபாறி பற�.� 
க�கேளா& பி�8� அ= வ5ர� Fரவா.வி�மீ	 வி�ெடறிவத0. ேவ( 
மைலகைள
 ெபய�4ெத&4தா�; அ
ேபா	 )*க	ரத� த� வாைள எ&4	, 
அவன*ேக ேப�3	, ஆயிர� 	தி�ைககைள1� அ(4ெதறி3தா�. கர� இழ3	� 
உர� இழவா	 நி�ற கய)க� பி�8� ேபா� �ாிய )ைன3தா�, அ3 நிைலயி, 
அவைன உைத4	4 தளினா�, Fரவா.. அலறி விB3தா�, அ5ர� ஆவி 
	ற3தா�. அவ� மா�பினி�( ெபா7கி
 பா63த .*தி அைலகடைல ேநா�கி: 
ெச�ற	. "அ*மைறகளாC� அறிய ெவா�ணாத )*க
ெப*மா� இ�ட பணிைய 
மற3	, ெப*ைமய0ற இ= அ5ர*ட� ேபா� �ாி3	 நி0ற, ேபைதைமயா.�. 
ஆதலா,, Lர� நகாி8ேள இனி விைர3	 ெச,ேவ�” எ�றா�, Fரவா.. சிறிய 
அDவிேல சால: சிறிதாகி1�, ெபாிய ெபா*ளிேல மிக
 ெபாிதாகி1� எ7.� 
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நிைற3	 நி0.� அ()க: ெச=ேவ தி*வ?ைய அ�ெபா& ேபா0றி, அ
 
ெப*மா� அ*ளா, ஓ� அDவி� உ*வ� ெகா�டா�, )*க	ரத�. சிவெப*மா� 
எ,லா உலக7கைள1�, எBவைகயான உயி�4ெதாைககைள1� ம0()ள 
பி�ட
 ெபா*கைள1� பைட4	 ஓாிட4தி, நிைற4	 ைவ4த த�ைமேபா, 
விள7கிய மேக3திர மாநகாி� வள7கைள� க�& Fரவா. விய
�0றா�. 
 
நகர தி�நகர தி�நகர தி�நகர தி�    சிற%�சிற%�சிற%�சிற%�    
    
இ3 நகாி, எBகி�ற .ழA� ஒA1�, யாழி� ஒA1�, பா�?� ஒA1�, விழாவி� 
ஒA1� கடெலாAயி8� மி.3	ள	. வி, எ&4	
 பயி,பவ� ஒ*பா,; ம0ைறய 
பைட�கல� பயிC� மறவ� ஒ*பா,; ம0ேபா� பயிC� ம	ைகய� ஒ*பா,; 
மாய
ேபா� பயி,பவ� ஒ*பா,; ம3திர� )ய,பவ� ஒ*பா,; ஆக
 பா��.மிட 
ெம7.� Fர�கேள பர3	 ேதா�(கிறா�க. நர�ெபB3த ேமனிய*�, ஊ� ஒ&7கி 
உல�3தவ*�, நைர4	 வ0றிய தைலயின*�, த�\�றி4 தளா?4 திாிபவ*�, 
K0(வனா, .ைம�க
ப&ேவா*�, ேநா6களா, நAேவா*�, வ(ைமயா, 
வா&ேவா*� இ3 நகாி, எ7.மில�; இ	 தவ4தி� வAைமேயயா.�. சிற3த இ3 
நகர4தி� ெச,வ4தி0. ஓ� அளவி,ைல; இ= வள4ைதெய,லா� கா�பத0. 
எ�ணிற3த க�க ேவ�&�; அவ0ைற
 ெப0றாC� இ� கா�சிைய ஒ* நாவா, 
உைரெச6ய ஒ�ணா	. ஆயிர7ேகா? நாவிைன
 ெப0றா, எ&4	ைர4த, K&�. 
இ=வா( எ�ணி )*க	�த� இமயமைல ேபா�ற கீ$4திைச� ேகா�ர4தி� ேம, 
நி�(, அ3 நகாி� சில வள7கைள� க�&, Lர� இ*3த தி*நகாி8ேள ெச,ல4 
	ணி3தா�. பி�8� )*க
ெப*மான	 தி*வ*ைள4 	ைண�ெகா�& ஆகாய 
வழியாக: ெச�(, Lர8ைடய )த0 �த,வனாகிய பா8ேகாபன	 மாளிைகைய
 
பா�4தா�. பி��, அவ� ம3திாிக< தைலைம ெப0( விள7கிய த*மேகாபன	 
மாளிைகயி�மீ	 த7கினா�. அ7கி*3	 வானவ*� சய3த8� அ5ர� காவA0 
சிைறயி*3த Lழைல� க�D0றா�. 
 
சிைறயி�!தசிைறயி�!தசிைறயி�!தசிைறயி�!த    சய!த�சய!த�சய!த�சய!த�    
    
ெத6வ4 த�ைம வா63த ெதளிய மரகத மணியா0 ெச6த . அழகிய வ?வ� 
மாசைட3தா0 ேபால/�, .ளி�3த ெபா6ைகயி, மல�3த நீல மல�களா, ெதா&4த 
ெம,Aய மாைல வா?1ல�3தா0 ேபால/� ேதா�றினா�, சய3த�. ஐவைக
ப�ட 
ேதவத*வி� இனிய நிழA, வா$3த வா$�ைகைய நிைன
பா�, அவ�; ெம,Aய 
ந(மல� விாி4த G�பளிைய நிைன
பா�; வான ந7ைகய� நல4திைன 
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நிைன
பா�; வி�ணா�&: ெச,வ4ைத ெய,லா� எ�ணி மய7.வா�. 
ெபா�னகர� ெபாாி3	 காி3தைத1�, எ�ைன அ5ர� ெகா�&வ3	 அ*I 
சிைறயி, அைட4தைத1� ேக�.� ெபாB	 எ�ைன
 ெப0ற தா6 எ�ென�ன 
நிைன4	 ஏ7.வாேளா எ�ெற�ணி வ*3	வா�. 'அற� எ�ைன4 	ற3தேதா? 
மற4தி� ெகா&ைம நிைற3தேதா? மாதவ4தி� பய� ேத63தேதா? ந�ைம 
.(கி0ேறா? தி�ைம ெப*கி0ேறா? மைற1� இற3தேதா? இைறவ8� 
இ,ைலேயா? எ�( ம(.வா�. "எ�ெப*மாேன! வில7காகிய யாைன�. விைர3	 
அ* ெச6தா6 காி�.*வி�.� நாைர�.� க*ைண �ாி3தா6! ஊ�3	 ெச,C� 
பா���.� சில3தி�.� பாி/ K�3தா6! நி� தி*வ? மறவாத ேதவைர1� 
எ�ைன1� க4த*ளாேயா? 
 
"க7ைக L?ய எ7க நாயகேன! நI5�& க�ட� க(4த நாதேன ! ெந0றி� 
க�Dைடய நிமலேன! பிைறமதி யணி3த ெப*மாேன! ெச�ைமேயயாய சிவேன! 
சிவேன! எ�( நி� அ?யா� எ,ேலா*� ஓலமி&கி�ேறாேம உயி��.யிராகிய 
தைலவா!  அ= /ைர1� ேக�?ைலேயா? தி*மாC� பிரம8� ேத?� காணாத ேதவ 
ேதவா ம�8யி��ெக,லா� நீய�றி யாேர உ0ற 	ைணயாவா�? இ3த ஏைழைய� 
கா�க எB3த*ளி வாராேயா!" இ= வ�ண� பல வைகயாக
 �ல�பி, நI5 
தைல�ேகறினா0 ேபா�( ந&7.� 	யரா, உண�விழ3	 ஒ�(� அறியாதவனா6 
மய7கினா�; இற3தாைர
 ேபா, சா63தா�, இ3திர� ைம3த�. 
 
க!தேவ3க!தேவ3க!தேவ3க!தேவ3    சய!த7���சய!த7���சய!த7���சய!த7���    கா2சியளி த�கா2சியளி த�கா2சியளி த�கா2சியளி த�    
    
ெச=விய பாலனா6: ெச3Qாி, வ3	, வானவர	 விைன
 பயனாகிய 	�ப4ைத 
வில�கி நி�ற விமல�, சிைற� ேகா�ட4தி, மய7கி�கிட3த சய3த8�.4 தி*வ* 
�ாிய வி*�பி, அவ� க�சியளி4த, கனவிேல ேதா�றின�. வல
�ற)ள ஆ( 
கர7களி, Fர� ெகா?1� வ:சிர
 பைட1�, அ7.ச)� அ���, அயி, ேவC� 
அபய)� ெகா�&, இட
�ற)ள தி*�கர7களி, வரத)� கமல)�, மணி1� 
மB/�, கைத1� வி,C� தா7கி ஆ()க:ெச=ேவ விள7கினா�. த3ைதய0ற 
ெப*மாைன4 த3ைதயாக/ைடய க3தேவ அளி4த கா�சிைய: சய3த� 
V�DடA, அைம3த மன�க�ணா0க�& வண7கி� KறC0றா�: "ஐயேன! 
அ?ேய� ப&� அ,லைல அறி3தா6. அதைன அக0ற4 தி*/ள7ெகா�& அ* 
K�3	 எB3	 வ3தா6. நி� தி*/*ைவ
 பா�4தா, நீ தி*மாC� அ,ைல; 
பிரமேதவ8� அ,ைல; அவ��. ேமலாய சிவெப*மா8� அ,ைல. எ�ைன 
ஆ�ெகாள வ3த நீ யா� எ�( அறிவி4த*ள, ேவ�&�? " எ�( வி�ண
ப� 
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ெச6தா�. அ
ேபா	 ஆ()க
ெப*மா�, "யா� சிவ.மார�; உன	 	யர4ைத1� 
உ*�க4ைத1� மய�க4ைத1� உண�3	 இ7. வ3ேதா�. உ� த3ைதயாகிய 
இ3திர� தன	 .ைறைய1� ேதவ� .ைறைய1� எ�மிட� வ3	 )ைறயி�டா�. 
அ3 நிைலயி, யா� அளவிற3த ேசைனேயா& இ3 நில/லகி0 ேபா3	 கிர/Iச� 
எ�8� மைலைய1�, தாரகாLரைன1� அழி4ேதா�; அத0.� பி�� 
தி*:ெச3Qாி, வ3	 அம�3ேதா�. பிரமேதவ8�, தி*மாC�, உ� த3ைத1� 
ந�மிட4தி, உளா�. உ� த7ைக மகாேம* மைலயிேல உளா. நீ வ*3தாேத, 
இ�ைற
 ெபாB	 கழி3த	� நாைளேய ெச3தில� பதிைய வி�&
 �ற
ப�& இ7. 
வ*ேவா�. இ3 நகாி� அ*ேக த7கி நி�( ப4	 நாகளி, அ5ரர	 பர3த 
ேசைனைய1�, அ,ல, விைள4த Lரைன1� அழி4தி&ேவா�. பி�ன�, உ�ைன1� 
ேதவைர1� ெகா?ய சிைறயினி�(� வி&வி4	 உம	 ெச,வ7கைளெய,லா� 
த*ேவா�. ஆதலா, 	யர� தீ�க” எ�( அ*ளி மைற3தா� )*கேவ. அ
 
ெப*மா� அ*ளிய ெமாழிகைள� ேக�டா� சய3த�, வா�ட� தீ�3தா�; மகி$:சி 
யைட3தா�; ெம6�மயி� சிA�4தா�; க�ணி வ?4தா�; நI5 தைல�ேகறி: 
சா63தவ� ம3திர4 திறனா, மய�க� தீ�3தா0 ேபா�( எB3தா�. ஆதி 
நாயகனாகிய ஆ()க
 ெப*மா� எ7.� நீ�கமற நிைற3தி*�.� நீ�ைமைய1�, 
அ*�ாி1� த�ைமைய1� நிைன3	, அவ� தி*வ?கைள மைறகளா0 ேபா0றி4 
ெதாB	ெகா�& இ*3தா�. 
 
*�க*�க*�க*�க    Bத�Bத�Bத�Bத�    சய!தைன�சய!தைன�சய!தைன�சய!தைன�    கா.த�கா.த�கா.த�கா.த�    
    
இ= வ�ண� வானவேரா& சய3த� சிைறயி*4 தைல1�, அ5ர�க ெசறி3	 
சிைற�ேகா�ட4ைத� காவ, ெச6தி*4தைல1� வி4தகராகிய Fரவா. க�டா�. 
க*ைணயி�றி� க&Iசிைறைய� கா4	 காDத, நி�ற அ5ர� காணா	 
மய�க)0(� கிட�க/�, வானவ� காண/� ஒ* வைக ெச6ய� க*தின�. @ல 
ம3திர4தி� ெபா*ளா6, உயி��.யிரா6 நி�( நில/� .மேரசைன நிைன4தா�; 
அவ��.ாிய ம3திரமாகிய ஆெறB4ைத அ��ட� ஒதினா�; தீைமேய உ*வாகி 
நி�ற அ5ரர	 சிைற: சாைலயி8ேள �.3தா�. அ
 ெபாB	 �ைக நிற� 
ெபா*3திய அ5ர� வAைமய0( ம3திர வைலயி0ப�& மய�க)0றா�. அ3த 
ேவைளயி, Fரவா. சிைற�கள4தி8ேள ெச�( ேவேல3திய )*க
ெப*மான	 
தி*நாம4ைத: ெசா,A4 	தி4தா�. ெபா�8லக4ைத யா<� �?ழ3த சய3த� 
)�ேன ேபா3	 அம�3தா�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    ெப�ைமையெப�ைமையெப�ைமையெப�ைமைய    எ� +ைர த�எ� +ைர த�எ� +ைர த�எ� +ைர த�    
    



80 

 

விய
�0( நி�ற சய3தைன ேநா�கி, "ஐயேன ேக: )த,வ� ெப0ற )*கேவளி� 
பி�னவ� யா�. அவ�த� Qதனாய வ3தைட3ேத�. Fரவா. எ�8� 
ெபய*ைடேய�, உ7கைள: சிைறயினி�( வி&வி�.�ப? Lரனிட� ெசா,ல 
வ3ேத�. சிவெப*மா� ேவ�?�ெகா�டைமயா, பிரம ேதவைன: 
சிைறயினி�(� வி&வி�க அ()க வள, உ7களிட� நிைற3த க*ைண 
பாA4தா�. அவர* )�னி0.� ெபாB	 உ�)ைடய பாவ)� பழி1�, தீைம1� 
	�ப)�, பிற .ைறக<� அழி3ெதாழித, அாிதா.ேமா? பிறவியாகிய ெப*7 
கடைல1� கட3தீர�ேறா? ஒ
�ய�வ0றதா6, அாிய ேபெராளியா6, அ
பாC� 
க
பாலா6 நி�ற பர�ெபா*ேள ஆ( )க)� ப�னி* ேதா<� ெகா�&, பாலக� 
ேபால4 ேதா�றி, க3த� எ�ெறா* ேப*� ெப0( எ,ேலா*� காண� கா�சி 
த*கி�றா�. ஏB கடC�, எ�ணிற3த மைல1� ஏைனய ெபா*<� ெகா�ட 
நில/லக4ைத1�, ேமC� கீBமா6 நி�ற பதினா�. உலக7கைள1�, ம0()ள 
அ��7க அைன4ைத1� ெநா?
 ெபாBதி, உ�& ஒழி�க வ,ல	 )*க� 
ைகேவ,; Lரைன1� அ5ர .ல4ைத1� F�&வ	 அத0. ஒ* விைளயா�ேட-
யா.�” எ�( இ�ேனார�ன ெச6திகைள இ3திர� ைம3த8� இைமயவ*� 
உணர4த�க =ைகயி, Fரவா. எ&4	ைர4தா�. அ3 நிைலயி, அ�னா� 
மனமகி$3	, "ேவல8�. இைளய Fரா! நீ ெவ0றி ெப0றி&க" எ�( தனி4தனியாக 
ஆசி Kறின�.  
 
Bத�Bத�Bத�Bத�    ;ரன+;ரன+;ரன+;ரன+    மாளிைக��=மாளிைக��=மாளிைக��=மாளிைக��=    ெச�Gத�ெச�Gத�ெச�Gத�ெச�Gத�    
    
சிைற�கள� வி�& நீ7கினா�, )*க Qத�; வானி� வழிேய விைர3	 ெச�றா�. 
Lர� நகர4ைத: L$3தி*3த அகழிகைள� கட3	 ேபாயினா�. ேகா�ைட நகாி, 
அைம3த ெச6.�றி�ேம, நி�( Lரன	 மாளிைகயி� வள4ைத ெய,லா� 
க�D� மன)� ெபா*3த ேநா�கினா�. 
 
*�க*�க*�க*�க    Bத���Bத���Bத���Bத���    அாியாசன�அாியாசன�அாியாசன�அாியாசன�    வ�த�வ�த�வ�த�வ�த�    
    
பி�ன� அ=விட� வி�& நீ7கி
 பற3	 ெச�(, ெவ0றி Fரனாகிய Lர� 
அாியாசன4தி, F0றி*3த அ4தாணி ம�டப4ைத அைட3தா�; "ேம* மைலைய 
வி,லாக� ெகா�ட ேமலவ� ைம3தனாகிய Qத� யா�; அ5ர�ேகா� 
அாியாசன4தி, இ*�க, எளியனா6 அவ8�.4 தா$3த நிைலயி, ெச�( நி0ற, 
எ�ெப*மா� ெப*ைம�. இழி வா.ேம" எ�( எ�ணினா�; அ()க
 ெப*மான	 
தி*வ?ைய நிைன3தா�. அ3 நிைலயி, அவ� அ*ளா, ஆயிர� ேகா? Lாிய� 
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ஒ*7. ேச�3	 எB3தா0 ேபா�( ஒளி Fசிய �ட� ஒ�( விைரவி, அ7. 
வ3	0ற	. அ5ர�ேகா� எதிேர நி�ற அாியாசன4ைத� க�ட )*க Qத� 
"எ�ெப*மா� இைத அ8
பினா� ேபாC�" எ�ெற�ணி அகமகி$3	, அவ� 
தி*வ? கைள மனமார
 ேபா0றி, அ4 தவிசி�மீ	 ஏறி F0றி*3தா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    எாி!+எாி!+எாி!+எாி!+    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�    
    
அைத� க�டா�, Lர�; க&7ேகாப7 ெகா�டா�; ப0கைள� க?4தா�; 
சிாி4தா�; உ(மினா�; உட�ெப,லா� விய��க, க�களி, தீ
ெபாறி பற�க வா6 
�ைக3திட
 ேபசC0றா�: "அடா! அ0பேன! 50ற� 	ற3	 வ0றிய கா�?, 50றி4 
திாி3	, இைலகைள4 தி�( உட�பிைன வ*4	� சி0றறி/ைடேயா� ெச61� 
சி4தி� த�ைம இ	! நீ க0ற வி4ைதைய ந� )�ேன கா�?னாேயா? சி4த�க<�, 
தி*மா, )தAய ேதவ�க<� த4த� இட7களி, இ4தைகய வி4ைதக �ாிவா�கேள 
ய�றி எ� )�ேன கா�?ட� கல7.வ�. ந�மிட� இ	 கா�ட� க*திய நீ பி4த� 
ேபாC�! அேட! ேபதா6! இ	 மிக அாிய வி4ைத எ�( எ�ணினாேயா? 
இ3நகர4தி, ெப�?*� இ	 ெச6வ�, க*விCள .ழவி1� ெச61�; அறிவ0ற 
மைலக<� ெச61�; வில7.க<� ெச61�; ஆதலா,, இைத விய
பவ� இ7. 
யா*� இல�, அ	 நி0க. இ7.4 	ணி3	 வ3த நீ யாவ�? இ3திர� ஓ? ஒளி4தா�. 
ஏைனேயா� இ=வா( ெச6யா�. தி*மா, இதைன மன4திC� நிைனயா�. பிரம� 
ஆசி Kறி4 திாிகி�றா�. எ,லா��.� ேமலாய இைறவ� எ�னிட� எளிதாக 
வரமா�டா� ஆதலா,, நீ யாவ�?” எ�( வினவினா�, Lர�. 
 
:ரவா�:ரவா�:ரவா�:ரவா�    த�ைனத�ைனத�ைனத�ைன    அறிவி த�அறிவி த�அறிவி த�அறிவி த�    
    
அ	 ேக�ட Fரவா., "அ5ரேன, இ3திர� 	யர4ைத நீ�கி, பிரம� )தAய வானவ� 
சி(ைமைய
 ேபா�கி, ேதவைர: சிைறயினி�(� வி&வி4	, அவ��.
 ப�ைட: 
சிற
ைப ெய,லா� அளி�.மா( ஆதி )த,வனாகிய ஐய� தி*:ெச3Qாி, 
எB3த*ளி 1ளா�. அ3த ஆ�டவ8�. அ?ைம ெச6பவ� நா�. தாரக� எ�8� 
ெபய� ெகா�ட நி� த�பிைய1�, கிர/Iச� எ�8�, ெபாிய மைலைய1� 
ெநா?
ெபாBதிேல ெகா�ெறாழி4த ெகா0ற ேவ, தா7கிய .மரேவ, உ�னிட� 
ெப*7க*ைண ெகா�& எ�ைன4 	ரத8
பினா�. 
 
:ர:ர:ர:ரவா�வா�வா�வா�    B+ைர த�B+ைர த�B+ைர த�B+ைர த�    
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"வானவ��.4 த3ைத )ைறயி, உளவ�, காசிப )னிவ�. அவ� ைம3தனாகிய நீ 
வானவைர: சிைற ெச6த, )ைறேயா? நீ ேவத >, )ைறயினி�(� தவறினா6! 
அ0ப
 ெபா*களி, ஆைச ைவ4தா6! நீதி )ைறயி, உலக4ைத� கா
பத�ேறா 
அரச0.ாிய ெநறி? அளவிற3த கால� நீ அ*3தவ� )ய�றா6? ேவவி4 தீயி, 
@$கிய உன�. எ�ெப*மா� அளி4த அழியாத ஆ1ைள1�, ெச,வ4ைத1� 
Fணாக4 தவறான ெநறியிேல ெச�( ெக&4	� ெகா<த, த.ேமா? அளவிற3த 
ெச,வ4	ட� நீ1� நி� 50ற4தா*� வாழேவ�&மானா, வானவைர: 
சிைறயினி�(� வி�&வி& அற ெநறியிேல அர5 �ாி3தி&! அ=வா( ெச6யா 
ெதாழி3தா, .மரேவ இ7. எB3த*ளி உ�ைன1� உ�ைன: சா�3ேதாைர1� 
ெகா�றழி4த, தி�ண�” எ�( உ(தியாக� Kறினா�, )*கQத�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    :ர�:ர�:ர�:ர�    ேபசிேபசிேபசிேபசி    ம$ த�ம$ த�ம$ த�ம$ த�    
    
இ= வாசக4ைத� ேக�ட ேபா	 Lர� மன4தி, )�னிC� அதிகமாக� ேகாப� 
@�ெடB3த	, தீ
ெபாறி பற�.� க�D�, �ைக F5� @:5� உைடயவனா6, 
ைகெயா& ைகயைற3	, க&ைமயாக
 ேப5வானாயினா�. "அ�ட7க 
ஆயிர4ெத�&� ெவ�( இைணய0ற தனியர5 �ாி3தி&� என�.
 ப, )ைளயாத 
பாலனா - மழைல ெமாழி ேப5� .ழவியா - �4தி ெசா,ல4 தைல
ப�டா�. அ5ர� 
.ல4ைத வானவ� வ*4தின�; அவ�கைள வறியவரா�கின�. ஆதலா,, நா� ேதவர	 
ெச,வ4ைத ஒழி4ேத�. அவைர� .0ேறவ, ெகா�ேட�; அவ�த� 
பழ�கவழ�க7கைள� ெக&4ேத�; சிைற� ேகா�ட4தி, அவைர அைட4ேத�! எ� 
.ல)ைற
ப? இவ0ைறெய,லா� ெச6ேத�. த
பி4 தைலமைற3	 திாி1� 
இ3திர� )தA ேயாைர1� ப0றி� ெகாண�3	 இ7ேக சிைறைவ�க� க*தி1 
ேள�. அ
ப?யி*�க, எ� ைகயி, அக
ப�ட வானவைர வி&ேவேனா? விடேவ 
மா�ேட�! ஒ
ப0ற Fர Lர� எ�8� ெபய*ைடேயா� நா� அழியாத 
வ:சிரேதக)�, ம0ைறய வர7க<� )�னேம என�. )*க� த3ைதயா� 
)ைறயாக அளி4	ளா�. அவ0ைற யாவேர மா0ற வ,லா�? ேபா� �ாி3	 எ�ைன 
யாவேர ெவ,ல வ,லா�? பலபல ெசா,வாேன�; நா� வானவைர விடமா�ேட�; நீ 
ேபைதயாதலா, அறியா
 பிைளயி� ெசா,ைல� ேக�& இ7.4 Qதனாக 
வ3த�6! உன�. உயி�
பி:ைச த3ேத�; பிைழ4	
ேபா” எ�றா�, Lர�.  
 
:ரவா�:ரவா�:ரவா�:ரவா�    மீ���மீ���மீ���மீ���    க2�ைரக2�ைரக2�ைரக2�ைர    #$த�#$த�#$த�#$த�    
    
அவ� ெசா,Aய ெமாழிகைள� ேக�ட ேபா	 )*க Qதன	 உள4தி, சீ0ற� 
)(கி எB3த	; ெம6�மயி� சிA�4த	; சிாி
�
 பிற3த	; க� சிவ3த	; 
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அ3நிைலயி, ேபசC0றா�. "ெந&மாC�, நா�)க8� க�&ைர ெந&7கால� 
ேத?1� காண ஒ�ணாத இைறவன	 K(த, ெந0றி� க�களி, பரI5ட� 
உ*வா6, க*ைண நிைற3த எ�ெப*மா� ேதா�றினா�. )�னவ��.� 
)த,வ*�.� )0ப�ட ஆதி )த,வரா6, த�ேனாி,லா4 தைலவரா6, ஈச� 
எ�8� இைணய0ற ெபய*ைடயவரா6, ம�8யி��. உயிரா6, அ*வமா6 
உ*வமா6, யாவ��.� அ�ைமய
பரா6 அம�3த பர�ெபா*ேள அ()க
 
ெப*மா� எ7.� நிைற3	 அ* ெச61� எ�ெப*மா8�. எ7.� தி*)க7க; 
எ7.� தி*விழிக; எ7.� தி*:ெசவிக: எ7.� தி*�கர7க; எ7.� Fர�கழ, 
அணி3த தி*வ?க எ7.� அவ� தி*/*வேம அளவிற3த அ*7.ண� உைடய எ� 
ஆதி)த,வ� வானவ� வ*3தி� கிட�.� வ�சிைறைய அழி�க/�, பிரமேதவ� 
)தAேயா� ப&� 	யர4ைத ஒழி�க/�, அ5ர� கைளைய ேவர(4	 அற
பயிைர� 
கா�க/� இ7ேக எB3த*ளி1ளா�. இ4தைகய ஐயைன நீ இழி3த ெசா0களா, 
இக$3தா6. ெநா?
 ெபாBதி, உ� தீய நா�ைக அ(4தி*
ேப�; உ�8யிைர1� 
பறி4தி*
ேப�; ஆ�டவ� எ�ைன அத0காக அ8
பவி,ைலயாதலா, உ�ைன 
உயிேரா& வி&கி�ேற�. ேவ0பைட�. இைரயாக இ*
பவேன! இ�8� ஒ* பக, 
வா$3தி*. மீ�&� ஒ*)ைற உன�. உ(தி K(கி�ேற�. நீ1� நி� 50ற)� 
அழியாம, வாழ ேவ�&மானா, வானவைர: சிைறயினி�(� வி�&வி&; 
மா(ப�ட மன
 பா�ைமைய ஒழி4	 )*கேவ தி*வ?ேய சரண� எ�(� க*தி 
இ*” எ�( க�&ைர Kறினா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    Bதைர=Bதைர=Bதைர=Bதைர=    சிைறயிட%சிைறயிட%சிைறயிட%சிைறயிட%    பணி த�பணி த�பணி த�பணி த�    
    
இ=வா( .�ற� எறி3த .மரேவளி� ெப*ைமைய Fரவா. எ&4	ைர4தேபா	, 
சி(ெதாழி, �ாி1� அ5ர� சீ0ற)0றா�; ெப*@:ெசறி3	 ேபச4 தைல
படடா�. 
மழைலெமாழி ேப5� அ:சி(வ� யாவ��.� )த,வனாயி8� ஆ.க. அ�ட7க 
ேதா(� ெச�( அம� �ாி3	 ெவ0றி ெப0ற யா� அI5வ	 யாெதா�(� இ,ைல" 
எ�( Kறி, அ*ேக நி�ற அ5ர�க< ஆயிர� Fரைர ேநா�கி, "Q	வனாக வ3த 
இவைன� ெகா,Cத, பழியா.�; விைரவி, இவைன
 பி?4	: சிைறயி, இ&க” 
என
 பணி4தா�. 
 
பிE�கபிE�கபிE�கபிE�க    வ!தவைர வ!தவைர வ!தவைர வ!தவைர     Bத�Bத�Bத�Bத�    மE த�மE த�மE த�மE த�    
    
உடேன வ,லவ� ஆயிரவ� Fரவா.ைவ வைள4தன�. அ3 நிைலயி, அவ� 
ஆசன4ைத வி�& எB3தா�; அ5�� தைலகளி� சிைகைய ஒ* கர4தா0 பி?4	4 
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தைரயி, அ?4தா�; ெநா?
 ெபாBதி, அவ� உயிைர� .?4தா�. பி�� Lரைன 
ேநா�கி, "எ� ஆ�டவன	 ெந&ேவலா, நீ மா�& ஒழிவா6! அ	வைர1� 
ஐ��ல�களாC� அ8பவி�க4த�க இ�ப7கைள ெய,லா� ஆர4 	64	� 
ெகா�& இ*. நா� ேபா6 வ*கி�ேற�” எ�( �ற
ப�டா�; சி7க� ேபா�ற Fர� 
இ=வா( ெசா,A: ெச�றேபா	, அவ� த7கியி*3த அாியாசன)�, ேமேல எB3	 
வான4தி0ெச�( மாையேபா, மைற3த	. Lர� வி&4த ஆயிர� அ5ர�கைள1� 
அட�4	 அைவ�கள4ைத வி�& அக�றா�, Fரவா.. ெந*
ைப உமி$கி�ற 
க�களா, அைத� க�டா�, Lர�. அ*ேக நி�ற >( )க� பைட4த சத)க� 
எ�8� அ5ரைன ேநா�கி
 ேபசC0றா�. "Q	வனா6 வ3த இவ� நம	 
அD�க
 பைடைய அ?4	: ெச�றா�; ெச6ய4 தகாத காாிய4ைத: 
ெச6தானாயி8� இவ� இ7. வ3த Qத�; ஆதலா,, ெகா&�ேபா� �ாி3	 
இவைன� ெகா,Cத, பழியா.�. இவ� Fர4ைத6ட�கி விைரவி0 பி?4	� 
ெகா�& வ*க” எ�றா�. அ
பணி தைலேம0ெகா�ட சத)க� >றாயிர� 
Fரேரா&�. எ�ணிற3த பைட�கல7கேளா&� ேவகமாக
 �ற
ப�& )*க	தைன 
யைட3	 Fரெமாழி ேபசினா�; ெந*7கி: ெச�( ப0றினா�. பி?4த அ5ரைன ஒ* 
ேதாளா, இ?4	4 தளினா�, Fரவா., ம�ணி, விB3தவ� உ�னி எB3தா�. 
மீ�&� )*க	த� அவைன� காலா, உைத4தா�, இ?ேயாைச ேக�ட நாக�ேபா, 
	?4	 விB3த அ5ர� வா6 வழிேய .*தி ெபா7க மிதி4தா�; >( தைலகைள1� 
ெநா?
 ெபாBதி, 	ைவ4	 அவ� உயிைர )?4தா�. பி�ன�, அளவிற3த சீ0ற� 
ெகா�&, ஆ()க
 ெப*மா� க*ைணயா0 ெசா,A ய8
பிய க�&ைரைய 
மதியா	 இக$3த Lரன	 அ4தாணி ம�டப4ைத ெநா(�கி
 பி�� இ3 
நகர4ைத1� எாி
ேப�’ எ�ெற�ணினா�; ேவ0பைட தா7கிய .மேரசன	 
தி*வ?ைய நிைன4 தா�; அ
 ெப*மா� அ*ளா, உலகள3த தி*மா,ேபா, ெந?ய 
ேதா� உ*வ� ெகா�& நி�றா�. 
 
;ரன+;ரன+;ரன+;ரன+    அ தாணிஅ தாணிஅ தாணிஅ தாணி    ம�டப ைதம�டப ைதம�டப ைதம�டப ைத    அழி த�அழி த�அழி த�அழி த�    
    
எ�ெப*மா� Q	வராகிய Fரவா.வி� ெப*3 தி*வ? விைன ேநா�கி� கல�க 
)0ற அ5ர� அைனவ*� க&கி ஓ?னா�. அழிவ0ற மதி,கைள1ைடய 
அர�மைனயி8ேள கா4	 நி�றா�. ஐ�ப	 ெவள� அ5ர�க; இ*ேபா�ற 
ேமனிய� ; கன, ெசாாி1� க�ணின�; அ�னா� )*க 	தெரா& ேபா� �ாிய
 
�ைக3ெதB3தன�. அவ�கேளா& ேபா� �ாிய )0ப�ட )*கQத� ெப*4தா�; 
சி(4தா�; பல வ?வ� தாி4தா�; ஒ=ெவா*வைர1� ெதாட�3	 நட3தா�; 
கா0(
ேபா, 5ழ�றா�; வைள3தா�; எB3தா�, ஐ�ப	 ெவள4ைத1� கல�கி 
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அழி4தா� பி�ன�, ஐ3>( ேயாசைன அகல)�, ஆயிர� ேயாசைன உயர)� 
உளதா6, ெபா�ெனாளி F5� ேம* மைலேபா, ப�ென&� சிகர7கைள-
1ைடயதா6 நி�ற ேவர� ஒ�( அ7. விள7க� க�டா�. அர�மைனயி� எதிேர 
அழகிய ெபா�ெனாளி Fசி நி�ற அ= ேவர4ைத
 பறி4	 ஒ* கர4தி, எ&4தா�; 
அற� திற�பிய அ5ர ம�ன� F0றி*3த அ4தாணி ம�டப4தி�மீ	 அதைன Fசி 
எறி3தா�. அ� ம�டப� இ?3	 விB3த	; அ7ெகB3த Qசி வி�D� ம�D� 
பர3த	; எ�&4 தி�கிC� ெசறி3த	; அ5ர� K�ட� உைட3	 கைல3த	; 
இவ0ைற� க�D0றா�, அறிவிழ3த Lர�. 
 
B+வைன%B+வைன%B+வைன%B+வைன%    பிE +வர%பிE +வர%பிE +வர%பிE +வர%    பணி த�பணி த�பணி த�பணி த�    
    
ஆயிர� ெபய*ைடய இைறவ8�. நிகரான ஆ0ற, Q	வைன
 பைட4த )*க 
Qதைன� க�& ஊழி4 தீ
ேபா, உள� ெகாதி4தா�, Lர�. பலபல ேதாக<� 
)க)� பைட4த ஆயிர� அ5ரைர ேநா�கி இ? ேபா, ெவ&ெவெடன )ழ7கினா�. 
"Qதைன� ெகா,Cத, ெகா0றம�(. அவைன எதி�4	
 ேபா� �ாி3ேத8� ப0(க. 
த
பி
 ேபாகாம, இ7.� ெகா�&வ3தி&க. அவ� ேமனிைய வ&
ப&4தி 
வானவேரா& வ�சிைறயி, ைவ
ேப�" எ�றா�. அைலகடA, எB3த ஆலகால� 
ேபா�ற ேமனி1� ஊழி4 தீயி� ெகாB3	 ேபா�ற சிைக1� உைடய அ5ர�க 
ெபாிய Fரவா.வி�மீ	 அ�� ெதா&4தா�க; Kாிய ேவ,கைள வி&4தா�க; 
இ*��4 த?கைள எறி3தா�க; ந:5
 பைடகைள Fசினா�க; Lல
 பைடைய1� 
வ:சிர
 பைடைய1� ேநமி பைடைய1� வி�டா�க. இ= வ�ண� க&�ேபா� 
திகB�ெபாB	 இைணய0ற )*க Qத� சிறி	 ேநர4தி,, ஆயிர� ேதா<ைடய Fர� 
(சக4திர வ.க) அைனவைர1� ஒ* மராமர4தா, சிைத4	 ெநா(�கி4 தனியரா6 
அம��கண4தி, நி�றா�. அைதயறி3த Lர�, "சாி, சாி, உைமயவ ெப0ற பால� 
வி&4த Qத� ஒ*வ�, எ� )� வ3	 ஏளன� ெச6தா�; �ற4ேத ேபா3	 ேபாாி, 
எதி�4தவைரெய,லா� அழி4தா�; இ�8� ேபாகாம, நி0கிறா�; நம	 Fர� 
அழ.தா�” எ�( நைக4தா�. @�(ல.� �க$ ெப0ற Lர� சீ0ற4ைத� க�& 
தாியாத வ:சிரவா. எ�8� ைம3த� கிள�3	 எB3தா�; ப4	4 தைல1� 
வ:சிரேமனி1� வா63த அ�ைம3த� ம�ன� அ?பணி3	, "ஐயேன! அ0ப4 
Q	வ� ெபா*�& இ
ப? வ*3தலாேமா? ெநா?
ெபாBதி, நா� ெச�( 
அ�னா� வAைமைய அழி4	 அவைன
 பி?4	 வ3	 உ� )�ேன வி&ேவ�” 
எ�றா�. அ
ேபா	 Lர� ைம3தைன ேநா�கி மகி$3தா�, "அ
ப?ேய ெச6க” 
என
 பணி4தா�. மாைலயணி3த வ:சிரவா. த� ேசைனேயா& ேபா��கள� 
�.3தா�; அவைன
 பா�4தேபா	 )*க Qத�, இவ� இ3திர ஞால4 ேத*ைடய 
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Lர� அ,ல�, அவ� ைம3த* ஒ*வ�ேபாC�. இவைன: ேசைனேயா& 
சிைத4	 அழி4	, அ3திமாைல வ3ெத6	 )�னேம, எ�ெப*மா� தி*வ?ைய 
வண7க: ெச,ேவ�' எ�( தம�.ேள ெசா,A�ெகா�டா�. அ= ேவைளயி, 
வ:சிரவா.வி� உட�வ3த ெப*7.ல ைம3த*�, பர3த நா0பைட1� )*க 
Qதைன வைள3	 பைட�கல� ெதா&4	
 ேபா� விைள4தா�க, வ,லவனாகிய 
வ:சிரவா. த� வி,ைல வைள4	, நாெனாA எB
பி, ஆயிர� அ��கைள
 G�? 
)*க Qத�ேம, வி&4தா�. அவ� எ&4த வி,ைல
 பி?4	 )ாி4தா�, Fரவா.. 
அ	 க�ட Lர� ைம3த�, வாெள&4	
 ேபா� ெச6ய4 ெதாட7கினா�.  
அ
ேபா	 Fரவா./� தம	 வாெள&4	 எதிேர ெச�றா�. அவ� Fசிய வா 
அ5ரன	 ப4	4 தைலைய1� அ(4	4 தளி0(. அ3 நிைலயி, அவ� இற3	 
ப�டா�. பி�� ேபா� ெச6ய வ*வா� எவ*மில�. பகலவ� ேம0றிைசயி, 
@$கினா�. அ3தி மாைல1� வ3	 ேச�3த	. மேக3திர நகைர வி�& நீ7கினா� 
)*க Qத�; ஆகாய வழிேய விைர3	 எB3	, )*க� க*ைணைய
 ேபா0றி 
வடதிைசயிCள இல7ைகயி� அ*ேக வ3தைட3தா�. 
 
இல@ைகயி�இல@ைகயி�இல@ைகயி�இல@ைகயி�    யாளி*கைனயாளி*கைனயாளி*கைனயாளி*கைன    வைத த�வைத த�வைத த�வைத த�    
    
அவ வ*வைத� க�டா�, யாளி)க�. அவ� வா�ேப� Fர� )�ேன )*க 
Qத� ைகயா, இற3த அதிFரைன
 ெப0ற த3ைத அவ� Fரவா.ைவ ேநா�கி� 
ெகாதி
�0றா�. "இவ� )�ெனா* )ைற எ� காவA, அைம3த இ3 நகர4ைத� 
கட3தா�. எ� மக8யிைர� கவ�3தா�; மேக3திர� ெச�( மீ�& வ*கி�றா�. 
இ� கவைன� ெகா�( ஒழி
ேப�" எ�றா�. இ=வா( உள4திேல க(வி� 
ெகா�& யாளி)க� )*கQதாி� அ*ேக ெச�றா�; த� ஆயிர� ைககளாC� 
அவைர அைற3தா�. அ?4த ைககைள அவ� ஒ* ைகயா0 பி?4தன�; அவ0ைற 
வாளா, அ(4ெதறி3தா�. அ
ேபா	 அ5ர� ெப*7K:ச, இ�டா�. Fரவா.ைவ
 
பி?
பத0.4 த� 	தி�ைககைள ெய,லா� விைரவாக நீ�?னா�. அவ� ெப0ற 
ஆயிர4 தைலக<� அ0( FBமா( )*கQத� த� ஒ
ப0ற வாைள Fசினா�; 
உயிைர
 ேபா�கினா�. 
 
*�க%*�க%*�க%*�க%    ெப�மானிட�ெப�மானிட�ெப�மானிட�ெப�மானிட�    ேபா!+ேபா!+ேபா!+ேபா!+    நிகC!த+நிகC!த+நிகC!த+நிகC!த+    உைர த�உைர த�உைர த�உைர த�    
    
ெப*I ெச,வ4ைத1ைடய இல7ைகைய வி�& நீ7கி, க*7கட, கட3	, 
க3தமாதன மைலைய: ேச�3த தி*:ெச3Qைர வ3	 அைட3தா�, Fரவா. 
அ�பினா, எ��� மன)� உ*க, க�களி, திக$4த	 ஆன3த ெவள� ெப*க, 



87 

 

ெம6தான*�பி விதி�விதி��க, )*க வளA� ேசவ?ைய வண7கி, "ஐயேன! 
ேதவாீ� பணி4த*ளிய ெமாழிைய: Lர� )�ேன ெச�( ெசா�ேன�. வானவைர: 
சிைறயினி�( வி&வி4த, )ைற எ�( அவ� க*தினானி,ைல; வானவ� .ல4ைத 
விடமா�ேட� என ெவ.�& Kறினா�. அ?ேய� அ=விட� வி�& நீ7கி இ7. 
விைர3	 வ3தைட3ேத�. இ	ேவ நட3த ெசய,” எ�றா�. அ
ேபா	 எ7.� 
நிைற3	, எ,லா� அறி1� த�ைம வா63த )*க�, "அ�பேன! நீ ெச6தெதா�(� 
ெசா,லவி,ைலேய! அைத: ெசா,” எ�( பணி4த*ளினா�. "எ�ெப*மாேன! Lர� 
நகர4தி0.4 Q	 ெச,C� ேபா	�, தி*�பி வ*� ேபா	� எ�ைன4 த&4ேதாைர 
ெய,லா� உம	 தி*வ?4 திற4தா, )?4	வி�ேட�. நட3த	. இ	ேவ" எ�( 
Kறினா�, Fரவா.. "சாதேல அவ� விதி. ஆதலா,, "ேதவைர: சிைறவிேட�, 
எ�றா�, Lர�. அவ� ெச*�ைகயழி�க நாைளேய ெச,ேவா�” எ�( அ()க
 
ெப*மா� Kற� ேக�ட ெபாB	 அ7கி*3ேதா� எ,லா� ந� 	ய� ஒழி3த	 எ�( 
மகி$/0றா�. 
 
�+�கி�+�கி�+�கி�+�கி    அைம தஅைம தஅைம தஅைம த    நகாி�நகாி�நகாி�நகாி�    ;ர�;ர�;ர�;ர�    அம�த�அம�த�அம�த�அம�த�    
    
)*க Qதனா, அழி3த நகர4ைத: ெச
பனி&� ெபா*�&: Lர� ேசவக�க 
ம0ேறா� அ�ட4தி, இ*3த பிரமேதவைன� ெகாண�3	 ம�ன� )�ேன 
நி(4தினா�க. Lர� அவைன
 பா�4	, "சீ� அழி3த இ4 தி*நகைர )�ேபால 
ஆ�கி4 தர, ேவ�&�” என
 பணி4தா�. ெபா�மதிC�, மாட Fதிக<�, Kட 
ேகா�ர7க<�, ேவர)�, GIேசாைலக<�, ம�டப7க<�, தடாக7க<�, 
வானளாவிய ேமைடக<�, ம�ற7க<�, பிற/� )�னி*3த வ�ணேம 
பைட4தா� பிரம�, �திதாக அைம3த நகர4ைத1� மாளிைகைய1� ேநா�கினா� 
Lர�. பைட4தவ� ைகவ�ண� க�& மகி$3	 பாரா�?னா�; )� ேபாலேவ 
அ5ர� ேபா0ற அாியாசன4தி, அம�3தா�. )3நீ�� கட, கட3	 ெச3தி0 பதியி0 
பாசைற ெகா�ட க3த� பைட4திற)� பிர/� உண�3	 வ3த ஒ0ற�க அ3த 
ேவைளயி, அவ� )�ேன ேபா3	 வினா7கி, "அரேச! தாரக Fரைன� ெகா�(, 
மாய கிாியாகிய கிர/Iச மைலைய ேவ0பைடயா, இ* Kறாக
 பிள3	 ஒழி4	, 
கட0கைரயி, உள ெச3திய�பதியி, )*க� வ3	ளா�. இஃ	 உ�ைம. 
ேவேல3திய அ
 பால� ெபா7கி ெயBகி�ற Gதகண7கேளா&�, ெவ�பைட 
தா7கிய Fர� கேளா&� கட, கட3	 இ7. வ3	 ேபா� �ாிய� க*தி1ளா�. 
இதி, ஐய� ெகாள ேவ�டா. ஆவன அறி3	 ெச6க" எ�( Kறினா�. அ� ெமாழி 
ேக�ட ம�ன�, ஒ
ப0ற த�பியாகிய சி7க)கைன1�, அறிவறி3த அைம:சைர1�, 
பா8ேகாப� )தAய ைம3தைர1�, உ0ற 	ைணயாய 50ற4தாைர1�, ேசைன
 
ெப*4தைலவைர1�, ஒ* கண
 ெபாBதி, வரவைழ4தா�. 
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;ர�;ர�;ர�;ர�    சைபயி�சைபயி�சைபயி�சைபயி�    :ர%:ர%:ர%:ர%    ேப=/ேப=/ேப=/ேப=/    
    
அவ�க வ3	 ம�ன� அ?பணி3தன�; Lர� உள4தி, ெந*
�
 ேபா�ற சீ0ற� 
நிைற3	 எB3த	; ெப*@:ெசறி3	 ேப5வாேனாயினா�; "இ4தி* நக� அழி3த	; 
அளவிற3த ேசைன இற3த	; எ7.� எC�� .வி3த	; மாநில� கிழி3த	; 
.*தியா( ெப*கி0(; எ� ஆைண ஒழி3த	; சீைம1� சிைத3த	. Qதனாக வ4த 
ஒ*வைன
 பி?4	: சிைறயி, அைட4	 ைவ4ேத� அ,ேல�; )?4ேத� 
அ,ேல�; வ&
ப&4திேன� அ,ேல�, எ,ைலய0ற வைச�. ஆளாயிேன�. 
ேமC�, நீலக�ட� த3த பாலக� கட, கட3	 இ7. வ3	 ந�ேமா& ேபா� 
நிக$4த� க*தினானா�. அதைன இ= ெவா0ற� வாயிலாக அறி3ேத�. ஆதலா,, 
நா� ெச6ய4 த�கெத�ன எ�( உ7கைள� ேக�கி�ேற�. உைர
�ராக” எ�( 
ம�ன� Kறினா�. 
 
அ	 ேக�& அைம:ச* ஒ*வனான ேமதிய�, அரசைன வண7கி, "ஐயேன! மாய� 
�ாிய வ,ல மைலைய1�, தி*மாைல ெவ�ற உ�, Fர4த�பிைய1� ெநா?
 
ெபாBதி, அழி4த Fரைன
 பால� எ�( ேப5த, அறிவா.ேமா? ஒ
ப0ற த�பி1� 
மைல1� அழி3தேபாேத, சிவ.மார�மீ	 ெச,லாதி*3தீ�! ேசைனையேய8� 
அ8
பி அவைன ெவ,லாதி*3தீ�! இ4 	ைண� கால)� Fணாக� கழி4தீ� 
கழி3தைத� .றி4	� கவைல1(தலா0 பய� இ,ைல. இ�ேற அ5ர
 பைடேயா& 
)*கைன வைள4	
 ேபா� ெச6ய விைர3	 எBக, ேந0(
 ேபா, இ�(� கால� 
தா$�கலாகா	” எ�( ேமதிய� ெசா,A )?4தா�. 
 
ம!திாிக3ம!திாிக3ம!திாிக3ம!திாிக3    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�    
    
அ	 ேக�ட 	��.ண� எ�8� அைம:ச� ’ந�( ந�(’ எ�( ைககைள உதறி� 
கிறி )(வ, ெச6	, "அரேச! நீ தவI ெச6	 எ,ைலய0ற ஆ1<�, இல7.� 
ஆழி1�, மாச0ற ெச,வ)� மன4 தி�ட)�, Fர)� ேவ(ள திறைம1� ெப0றா6 
இைவெய,லா� பாலேனா& ேபா� ெச6ய4தாேன? நி� ெப*��ைட4 தைலவைர
 
ேபா� ெச6ய வி&. அவ� சிறி	 ேநர4தி, பைகவைன1� Gத கண7கைள1� ெவ�( 
வ*வ�. இ	ேவ உபாய�” எ�றா�. 
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‘ேபா	� ேபா	� எ�( அவைன� ைகயா, அம�4தி4 த*மேகாப� எ�8� 
அைம:ச� எB3தா�. "ஐயேன! நக4தா, கிளி எறிய4த�க ெதா�ைற வாளா, 
ெவ�&வா*�ேடா? சி�னIசிறிய பைகவைர ேநா�கி
 ெப�ன� ெபாிய 
வி,ெல&4	 நீேய ெச,வாேயா? பலவாறாக: ெசா,வதி0 பய� எ�ன? ஒ
ப0ற 
அ5ர Fர�க< ஒ*வைன ேவ0�ைட1ைடய மா0றா�மீ	 அ8
�வாயாயி� 
அவேன விைரவி, ெவ�( ஒ*வா�. அ=வாேற ெச6க" எ�றா�. 
 
அவ� )?4த/ட� க,ைல ெயா4த ேதாகைள1ைடய காலசி4த� எB3தா�; 
சிாி4த )க4தினனா6, "அ�ணேல! அ5ர� திற7க�& அமர� ஒ&7கின�; அர�க� 
அIசின�; எ�திைச பால*� ஏவ, �ாிகி�றா�; இ�( அ5ரைரவிட
 Gத� 
வAயவரா�! எ�ன இ	! கA கால4தி� ேகாலமா? ஐயேன! எ�ைன
 ேபாகவி&; 
க3தைன1� அவ8ட� வ3த Fரைர1, கால பாச4தா0 க�? இ7.� ெகா�& 
வ*ேவ�" எ�( Kறினா�. 
  
அ3 நிைலயி, 5*�ெக�( ச�ட� எB3	, "அரேச! எ�ைன அ8
பினா, 
)�@�4திக த&4தாC� )ைன3	 தா�கி )*கைன1�, அவ� பைடைய1� 
ெவ�( வ*ேவ�" எ�றா�. 
 
பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�    
    
இ3த விதமாக ம0ைறய அைம:ச*�, த3திர4 தைலவ*�, தாைன4தைலவ*� ேபச� 
க�ட பா8ேகாப�, எB4	, "எ� ஐயேன! )னிவ*� மய7.மா( மாைய ெச6த 
மைலைய1�, தாரக Fரைன1� )*க� ெகா�றேபா	 எ�ைன அ8
பினாய,ைல; 
இ�( இைத� .றி4	 வின/வ	 எ�ேனா? ஆயிர4ெத�& அ�ட7க<�.� 
அரசனா1ள நீ, சிவ� ெப0ற சி(வ�மீ	 சீறி ெபBத, சாிய�(; எ�ைன அ8
பி 
ெவ0றி ெப0( வா$க’ எ�	ைர4தா�. 
 
ம�ைறயம�ைறயம�ைறயம�ைறய    ைம!த�ைம!த�ைம!த�ைம!த�    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�    
    
அ
ேபா	 இரணிய� எ�8� ைம3த� தளராத வAைம1ைடய Lரைன ேநா�கி, 
"இ�( இரேவ எ�ைன அ8
�க; நா� ெச�( ெப*�ேபா� �ாி3	 பைகவைர� 
ெகா�( வானவைரெய,லா� ஒ(4	 வ*கி�ேற�” எ�றா�. 
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அவ8�.
 பி� அவ� த�பியாகிய அ7கி)க� எB3	, "ெவ�ேபா� �ாி3த எ� 
த�பிைய வாளா, )?4த Qதைன1�, ம0ைறய பைகவைர1� ெகா�றால�றி இ� 
மாநக��. நா� வ*வதி,ைல” எ�( வIசின� Kறினா�. 
 
சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�    
    
அ7கி)க� இ=வா( ெசா,ல, அவைன வில�கி , ஆயிர3தைல ெப0ற சி7க)க�, 
ம�ன� ம�னனாகிய Lரைன ேநா�கி, "அரேச! இ	கா(� ேபசிய ம3திர4 
தைலவ*�, பைட4தைலவ*�, ைம3த*� அவரவாிட� "அைம3த Fர� 
ேபசினேரய�றி, ெப*ைம சா�ற உன�. ஏ0ற அறி/ைர Kறினார,ல�. நா� 
K(கி�ேற�, ேக: வானவைர� கடA0ெச�( மீ� பி?4	வர� க�டைள 
யி�டா6! அ	 ந�றா.மா? இ4தைகய ெச6ைகைய4 த�)யிாி, ஆைசய0றவ� 
ெச6வேரய�றி ம0ைறேயா� ெச6வேரா? வா8லக ம�னனாய இ3திரைன வ*3த 
ைவ4தா6! அவ� அர5ாிைமைய
 பறி4தா6; அவ� இ*3த நகாி� ெச,வெம,லா� 
கவ�3தா6 வானவைர: சிைறயி, ைவ4தா6, அ3 நாளி0 சிைற �.3த வானவைர 
இ3 நாளள/� வி�டாயி,ைல; இர�க� 	ற3தா6! அதனால�ேறா அ()க� 
உ�8ட� ேபா� ெச6	 வ3தா�? ஈசனா� நம�.4 த3த வர4தி� த�ைமைய 
எ�ணி
பா�. "எ4 திற4தவ*� உ�ைம ெவ,லமா�டா�. நம	 ச4தி ெயா�ேற 
ெவ�றி&� எ�றா�, ஈச�, அ= வர4தி� திற4தினால�ேறா தாரக� உயிைர 
)*க� வி&4த வ?ேவ, கவ�3த	? எ� ஐயேன ேதவைர: சிைறயி னி�(� 
வி&வாயாயி� )*கேவ இ7.
 ேபா� ெச6ய� க*தா�; நா� ெச6த .0ற)� 
மன4தி0 ெகாளா�; நாைளேய கயிைல மைல�.� க?	 ெச,வா�” எ�( 
ேபசினா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�    ேப=ைசேப=ைசேப=ைசேப=ைச    ம$ த�ம$ த�ம$ த�ம$ த�    
    
ம0ைறேயா� ேபசியத0. மாறாக: சி7க)க� ெசா,Aய ெமாழிகைள� ேக�ட ேபா	 
Lர� ைகெயா& ைகயைற3தா�; ப0களா, இதைழ� க?4தா�; ேமனி 
ெவ	�பினா�; )?4தைல அைச4தா�. "எ,ைலய0ற காலமாக யா� வானவைர: 
சிைற ெச6ய� க�&�, தி*மா, பிரம� )தAேயா� என�. அIசிேய 
ெசயல0றி*3தன�. அ�னவ� நி0க ஒ* பாலனா அழிவ0ற எ�8யிைர� கவர 
வ,லவ�? வி�ணி, உள கதிரவைன ஒ* கனிெய�( க�ணிலாதவ� கா�ட 
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அைத� ைகயிலாதவ� ேபா6
 பி?�.� த�ைம ேபா�ற	, க*4திலா: சி(=� 
ஒ*வ� எ�ைன ெவ,வா� என: ெசா,வ	” எ�றா�. 
 
மீ���மீ���மீ���மீ���    சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�    த�த�த�த�    க� +ைர த�க� +ைர த�க� +ைர த�க� +ைர த�    
    
இ=வாறாக: Lர� ெசா,Aய ெமாழிகைள� ேக�ட சி7க)க� மீ�&�, "ஐயேன! 
இ�8� ஒ�(ைர
ேப�; ேகாப� ெகாளாம, ேக�க ேவ�&�. யாவ��.� 
)�னவனாகிய இைறவ8ைடய க*4	ைர4தல ெந0றி� க�களி, எB3த ஆ( 
5ட�கேள ெச3நிற4 தி*ேமனி1�, ஆ( )க7க<�, ப�னி* ேதாக<� ெகா�& 
வ3	ளன. ஞானவ?வான நாயக� த�ைமைய நா8� நீ1� ெசா,Cத, எளிேதா? 
ேமான நிைல நீ7க )னிவ*� அதைன4 ெதளி3தாாில�, த� ெப*3 தைலைம அவேர 
இ�8� )0(� க�டாில�. அரேச அழிய வர� ெப0றி*
பதாக� Kறினா6. 
அத0. அறி3ேதா� ெசா,C� ெபா*ைள அறிவி�கி�ேற�, ேக. @வைக
ப�ட 
உலக7களி, வாB� உயி�கைள
 ேபா, சில நாகளி, இற3திடாம, பல நா 
இ*3தி&� பா�ைமேய அ=வர4தி� பயனா8�. அழியா: ெச,வ4ேதா& நீ1� நி� 
50ற)� ேக?�றி வா$ ேவ�? இவ0ைற: ெசா�ேன�. ஆதலா,, வானவைர: 
சிைறயினி�	 வி�&வி&” எ�றா�, அறிவாள* சிற3த அாி)க�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    ஏளன�ஏளன�ஏளன�ஏளன�    ேப/த�ேப/த�ேப/த�ேப/த�    
    
இ7ஙன� த�பி ேபசிய வாசக4ைத� ேக�டான Lர�; மணி )? அைச4தா�; 
ெசவியிேல கனைல: ெச*கினா0 ேபா, எாி/0றா�. சி7க)கைன ேநா�கி "நீ 
�க$3	 ேபசிய பால� கா0றிேல பற3தவ�; ெந*
பிேல கா63தவ�; க7ைக 
ஆ0றிேல மித3தவ�; சரவண
 ெபா6ைகயிேல கிட3தவ�; பல மாதாிட� பாC�& 
விைள பா?யவ�. ேந0(
 பிற3த அ
 பாலைனயா பர�ெபா* ஒ�றா6? இனி: 
ெச,வ	 எ�ன? எ�8டேன ஒ* தா6 வயி0றி, பிற3தா6, உட� உ�& 
வள�3தா6! ந� .ல
பைகவைர ஒ(�க� க*தா	 அவ� வச
ப�டா6. நீ இ*�க 
என�. ேவெறா* பைகவ8� ேவ�&ேமா? நீ Fர� இழ3தா6; மான� 	ற3தா6, 
சிற
�ைடய அ5ரர	 ேம�ைமைய அழி�க
 பிற3தா6, இ
 பிற
பி, எ
 பய8� 
ெப0றாயி,ைல; இ*3தவ*ேள நீ இற3தவ� ஆனா6! நாேன Gதைர1� 
தைலவைர1� பாலைன1� பிற பைகவைர1� ெவ�( வ*கி�ேற�. நீ வ*3தாம, 
உ� ஊ� ேபா6: ேச�க” எ�றா�, Lர�. 
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அ	 ேக�ட சி7க)க�, "ஆ.� விதியி*3தா, எ,லா� ஆ.�; ேபா.� 
விதியி*3தா, எ,லா� ேபா.�, ஈச�, ஒ*வனால�றி வானவராC� ஊ$விைனைய 
ஒழி�க )?1ேமா? )*க வளA� ேவலா, ம�ன� ம�ன� இற3	ப&வா�. 
அைத� க�& பி�8� உயி� தா7கியி*4த, பிைழயா.�, தைமய8�. )� 
இற4தேல த�க	" எ�( எ�ணினா�; Lரன?களி, விB3	 வண7கினா� : 
"அரேச! சீ0ற� தீ�க! சிறிேய� ெச6த பிைழைய
 ெபா(4த, ேவ�&�. 
பைகவ�மீ	 ேபா� ெச6ய, இேதா ேபாகி�ேற�. விைட த*க" எ�( ேவ�?னா�.  
 
அ
ேபா	 Lர� அகமகி$3தா�; த�பிைய வ*க எ�( அைழ4	 மா�ேபா& 
அைண4தா�; "இ�( ஊ*�.: ெச�( அ7.ள பைடகைளெய,லா� திர�? 
ஆய4தமா6 இ*! க3த� இ7ேக வ3தா, உ�ைன அைழ
ேப�, அ
ேபா	 வ*க ! " 
எ�( விைடெகா&4த8
பினா�. பி��, அ7கி*3த : தைலவைர1� ைம3தைர1� 
பிறைர1� அ8
பிவி�& மேக3திர மாநகர மாளிைகயி, இ*3த�, Lர�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    பைடெய� த�பைடெய� த�பைடெய� த�பைடெய� த�    
    
கதிரவ� உதயகிாியிேல ேதா�றினா�. அ
ேபா	 அாியாசன4தி, எB3த*ளி-
யி*3தா� அ()க
 ெப*மா�; அ*ேக நி�ற அயC� அணி1�, இ3திர8� 
வானவ*�, )னிவ�க<� ம0()ேளா*� ேக�க, Fரவா.ைவ ேநா�கி, "பாவேம 
�ாி1� Lர8� அ5ர� அைனவ*� இற3	பட/�, வானவர	 	யர� நீ7க/�, 
Fரமேக3திர4தி0. ேதைர� ெகா�&வ*க" எ�றா�. வளலாகிய )*க
 ெப*மா 
ேபசிய வாசக4ைத� ேக�ட ேபா	 கடA, @$கின�; எம	 	�பெம,லா� தீ�34	 
எ�( 	ளின�; ஆ?ன�; பா?ன�.  ஐய� ேசவ?ைய4 தைலேம0 L?ன�. 
அழிவி,லாத இல�க F��க<�, எ�&
 ெப*Fர*� ம3தர மைலேபா�ற தி�ைம 
வா63த Fரவா./�, தனி4தனிேய ேத�களி, ஏறி4 ேதவ ேதவனாகிய )*க
 
ெப*மாைன: L$3தா�க. Gத
 ெப*�பைட எ7.� நிைற34	; வானவ� Gமாாி 
ெபாழி3தா�க. Gத� ேச6த அ�டகாச� எ�&4 திைசகளிC� ெச�( நிைற3த	. 
கட, கல7கிய	; கா� ேமக� கைல3த	; அ�ட ேகாள)� உைல3த	. இ=வா( 
ேவ0பைட தா7கிய )*கேவ, ஈராயிர� Gத ெவள� ஆரவார4ேதா& 
ெதாட�3	வர, ஆகாய வழிேய கட,மீ	 எB3	 ெச�(, Q	 ெச�ற Fரவா.வா, 
	யர)0ற இல7ைகைய� கட3	, க*மைல ேபா�ற Lர� F0றி*3த 
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மேக3திர�ர4தி� )��ற� ேபா3தா�. அ7., )*க
ெப*மக� ஆைண
ப? 
ேதவத:ச� மாட Kட7க<�, ம�டப7க<�, மணி
 GIேசாைலக<�, 
தடாக7க<�, அழகிய ெத*�க<�, ேகா?களி0 ெபாிய ேகா�ர7க<� அைம4	, 
அ: சிற3த பா? F�&�. ஏமKட� எ�( ெபயாி�டா�. ஏம Kட4தி� ந&ேவ1ள 
நகர4தி, GதFர� �ைட Lழ F0தி*3தா�, )*க�. 
 
:ரவா�8�:ரவா�8�:ரவா�8�:ரவா�8�    பா7ேகாப7பா7ேகாப7பா7ேகாப7பா7ேகாப7����    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    �ாித��ாித��ாித��ாித�    
    
 அதைன அறி3த ேபா	 ெந*
ெபன� ெகாதி4தா� Lர�. அ�ட)� �வன)� 
5ழ�றன. "ேவலனாய .மரேவளி� ஆ0றைல1�, Gத
பைடயி� வAைமைய1�, 
ம0ைறேயா� திறைமைய1� இ�ேன ெதாைல
ேப�. பா8ேகாபைன அைழ4	 
வ*க” என
 பணி4தா� Lர�. அைதயறி3த பா8 ேகாப� த� மாளிைகயினி�(� 
ேபா3	, ேதைர வி�?ற7கி, Lர� இ*3த இட� ெச�றா�; அ? வண7கினா�; 
"Fர� ெப*மாேன! எ�ைன எத0காக அைழ4தா6?” எ� வினவினா�. 
 
அ
ேபா	 Fர�கழலணி3த ம�னவ� KறC0றா�; "ைம3தேன! தாரகைன� 
ெகா�(, அவ� .�ைற1� அழி4த க3தேவ, தி*:ெச3	ாினி�(� �ற
ப�&, 
கட, கட3	, ந3தி கண7க<� Gத
பைடக<� �ைட Lழ, இ3 நகாி� வடபா, 
வ3தைட3தா�. இ3திர� ேவ�&ேகா<� கிைச3	 ஈச� த� ைம3தனாகிய 
க3தைன
 Gத4 தைலவ�க<ட� இ7.
 ேபா� �ாிய வி&4	ளா�. ஆதலா,, 
மகேன! நா8� எ� ைம3தனாய உ�ைன� ெகா�& ெவ0றி ெப(தேல 
)ைறயா.�. இ�ேற அ5ர
 பைடகேளா& அம��கள� ெச,க, ஈச� ைம3தைன1�, 
அவ� பைடகைள1� ேபாாி, ெவ,க; ெவ0றி மாைல �ைன3	 க?தி� வ*க” 
எ�றா�. 
 
பைகவர	 ஆ0றைல ஆரா63தறியாத பா8ேகாப� த3ைத பணி4தவாேற ெப* 
வி,ைல� ைகயி, எ&4தா�; எவைர1� மய�.� ேமாக
பைட1� 
ைக�ெகா�டா�. காலா�பைட1� ேத�
பைட1� காி
பைட1� பாி
பைட1� 
எB3தன; ஆரவார)� எB3த	; ெகா?1� ெபா?1� ேம, எB3தன. 
 
ெம6யறிவா, ேம�ப�ட Fரவா.ேதவ�, )*க� தி*வ*ைள4 	ைண�ெகா�& 
ேம*மைல ேபா�ற வி,ைல� ைகயி, எ&4தா�. Fர� எ�ம*�, இல�க*� 
எ�ணிற3த Gதகண7க<� ேபா��ேகால� ெகா�&, வான4ைத )�?ய ேத�களி, 
வ�ைம1ட� ேபா3தன�. 
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இ* திற4தவ*� ெந*7கி
 ேப� நிக$4தின�; இற3த அ5ர� எ�ணிற3தவ�, )ாி3த 
காC� தைல1மா6 உயி� 	ற3த Gத*� அளவிற3தவ�. அ5ர� ேசைன அழிய� 
க�ட பா8ேகாப� எB3தா�. "கழி3த ெசயைல� .றி4	� கவைல ெகாவதி0 
பயனி,ைல; யாேன ேபா� )ைனயி0 ெச�(, ஒ* நாழிைகயி, பைகவைர
 ேப*� 
இ,லாம, அழி4தி&ேவ�. அ=வா( ெச6யாவி�டா, நா� Lர� மக� அ,ேல�" 
எ�( L உைர4தா�. 
 
அ3 நிைலயி, ெவ0றி Fரனாகிய Fரவா., .மரேவ தி*வ?ைய மன4தி0 
ெகா�&, மகி$:சி1ட� 	தி4	, தி�ணிய உள)ைடய பா8ேகாபைன 
எதி�4தா�. ெப*3திற வா63த Fரவா./� பா8ேகாப8� நிக$4திய ேபாாி� 
வ�ைமைய யாேர எ&4	ைர�க வ,லா�? இ*வ� ைகயிC? அைம3த வி0பைடக 
ச�கர�ேபா0 5ழ�( சரமாாி ெபாழி3தன. Fரவா.வி� வி,Aனி�(� எB3த 
அ��க பள4தி0 பா1� ெவள�ேபா, விைர3	, நில/லக�ேபா0 பர3	, தீயி� 
திறைம10(, ஆகாய�ேபா, அழிவ0(, கா0(
 ேபா, க&கி, ஆயிர7ேகா? 
தைலகைள அ(4தாC� ெவ(
பைடயாம, ேவைல ெச6தன. 
 
த� எதிேர தனி வி,ேலா& நி�ற Fரைன ேநா�கினா� பா8ேகாப�. "இ�( ேபா� 
�ாிய வ3த அ5ர
 ெப*� பைடைய� ெகா�றவ� இவேன அ�ேறா? இ�8� ஒ* 
நாழிைகயி, இவ� உடைல: சி�ன பி�னாமா�.ேவ�; அ= வித� ெச6ேயனாயி� 
உயி� வாழ ஒ*
பேட�; நா� இ=/லகி4 பிற3தவ8� அ,ேல�. வி,ேலா& தீயி, 
விB3தி&ேவ�" எ�றா�; மாய� விைள�.� ேமாக
 பைடைய� ைகயி, எ&4தா�; 
மன4தி, அத0.
 Gசைன �ாி3தா�; மா0றா� ேசைனைய1� Fரவா.ைவ1� 
ப0றி, "அவ� அறிைவ� ெக&4	 ஆக” எ�( ெசா,A வி&4தா�. அ4 தி�ணிய 
ெவ�பைட திறCட� ெச�ற	. அ
ேபா	 Fரவா. எ
 பைடயா, இைத ஆழி
ப	" 
எ�( திைக4	: ெசயல0( நி�றா�. )�னா, எB4த ஆலகால�ேபா, 
ேமாக
பைட எ7.� ம�?0( எ,ேலா� அறிைவ1� அழி4த	. 
 
உயி*�.யிரா6 நி�ற அ* �ாி1� அ()க
 ெப*மா� அதைன அறி3தா�; ஓ� 
அேமாக
 பைடைய விைர3	 ஆ�கினா�: அதைன ேத�கி, "எ� Fரைர4 ெதளிவி4	 
எB
�க: :மா0றா� வி&4த பைடயி� வ�ைமைய� ெக&4	 வ*க” எ�( ஏவினா�. 
வAைம சா�ற அேமாக
 ெப*�பைட ெச�( தா�கி0(. அ3 நிைலயி, ெகா?ய 
பா8ேகாபன	 ேமாக
பைட விைர3	 ஓ?0(. Fரர	 மய�க� தீ�3த	. நிகர0ற 



95 

 

ேமாக
பைட நீ�ைம யிழ3த ேபா	, Fரவா./� ஏைனய Fர*� உடைல
 பிணி4த 
மய�க� ெதளி3	 )*கேவளி� ெவ0றி
பைடைய� க�& மகி$3தா�க. 
 
இவ0ைற ெச,லா� பா�4தா�, பா8ேகாப�; விய
�0றா�; ெச*�. அழி4தா� 
	யர� உ0றா�. "இ7. மா0றா	 அறிைவ ெய,லா� கவ�3ேத�. மாநில4தி, 
F$4திேன�; அ�னா� பிைழ4	 அறி/ ெப0( எB3	வி�டா�க. இனி எ�� 
ெச6ேவ�; ஐேயா! இஃ	 இைறவ� ெசயேல? அேதா Fரவா. சிவ
பைடைய 
எ&�கி�றா�. அைத வி&வானாவி� எ�8யி� ேபா6வி&�. அைத4 த&
பத0. 
நா� சிவ
பைடைய எ&4	 வ3ேதனி,ைல. ஆதலா,, Fரவா.ைவ ெவ�றிட, 
அாி	; இ�( நகாி8ேள ெச�(, பல ெத6வ
 பைடகைள எ&4	 வ3	 இவைன 
ெவ,ேவ�. இனி இ7. நி0ற, தவ(." எ�( எ�ணினா�; த� நகைர ேநா�கி4 
தி*�பினா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா���������    எ1த�எ1த�எ1த�எ1த�    
    
"மாையயி, மைற3	 பா8ேகாப� மாநக� ேச�3தா�. இனி நாைள� காைலேய 
வ*வா�. அவைன அ
ேபா	 விைரவி, அழி4தி&க" எ�( Kறி வானவ� 
Fரவா.வி�மீ	 விைரமல� 	வின�. அ�( நிக$3த ேபாாி, ேதா0( ஓ?ய 
பா8ேகாப�, 	�ப)� பழி1� மான)� அைட3தா�; ெப*மித� இழ3தா�. த� 
ைம3த� அைட3த வைகைய ெப*Iசின� உ0றா� Lர�, "இனி
 ேபா� �ாிவத0. 
யாைர1� அ8
�வதி,ைல. யாேன பைட1ட� ெச�( பைகவ� வAைமைய 
அழி
ேப�; வாைகமாைல L&ேவ�” ஒ�( எ�ணினா�; வி,ைல1� ஏைனய 
பைட�கல7கைள1� எ&4 தா�; )�னா வானவ� ெகா&4த ெத6வ
 பைட� 
கல7கைள1� ைக�ெகா�டா�; கர4திேல ேதாCைற மா�?னி� �ற4தி, 
அ�பறா4Qணி Q�கினா�; விர,களி, ெபா�னாலாகிய ��?, G�?னா�. 
அ
ெபாB	, சி7க)கா5ர� ைம3தனாகிய அதிLர8�, தாரக� �த,வனாகிய 
அ5ேர3திர8� ேபா��ேகால� G�& Lரைன அைட3தா�க. அவைர ேநா�கி, 
"கட, ேபா�ற ெப*7.ள� சி( கைரயி,லாவி?� உைட4 தி&�. அ=வாேற 
அ*�ேபா� �ாி1� ெப*�பைடக இ*
பி8�, கா�.� தைலவ� இ,ைலயாயி� 
அைவ க�டழி3	 வி&�. ஆதலா,, நீ7க இ*வ*� இ�( ேபா� �ாி1� ெப*I 
ேசைன�.4 தைலவரா6 )�ேன ெச,க” என
 பணி4தத�, Lர�. அவ*� வண7கி, 
அ
 பணிைய ஏ0( விைர3	 ெச�றா�க. மதகளிக<� ேத�க<� பாிக<� கல3	 
ெந*7க
 பைடயி� ந&ேவ, ெப*மணிக பதி4த வயிர4 ேத�ேம, ஏறி: ெச�றா�, 
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Lர�. க*7கடA, ஊழி4தீவி� ந&ேவ ஆலகால� எB3தா0ேபால: ெச�ற 
அ5ரைன� க�& வானவ� மய7கின�. 
 
*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    ேபா��கள�ேபா��கள�ேபா��கள�ேபா��கள�    ��த���த���த���த�    
    
இ=வா( அ5ர ேசைனேயா& ஆகாய வழிேய Lர� ேத�3	 வ*வைத அறி3தா� 
இ3திர�, உடேன எB3	 ஓ?னா�. அ()கப ெப*மா� அ?கைள வண7கி, 
 "ஐயேன! )�னா )த,வ� அளி4த ெப*� பைடகேளா& Lர� இ�( ேபா� 
�ாிய விைர3	 வ*கி�றா�. அவைன எதி�4	 ெவ�( எம�.: சீ� அ* 
ேவ�&�" எ�( வி�ண
பி4தா�. உடேன ெச3நிற
 ெப*4ேத� மீ	 ஏறி 
அம�3தா�, )*கேவ. ெச3தைல
 Gத�க கடAC� ெபாிய ஆரவார4ேதா& 
எB3தன�. அவ� பணி4தவாேற அழிவ0ற Fரவா./�, அவ� த�பியரான எ�& 
Fர�க<�, >றாயிரவ*�, Gதகண7களி� தைலவ*� ேத�மீ	 ஏறி4 தி�ணிய 
ேசைனயி� ந&ேவ ெச�றா�க. Fர� நிைற3த பைட4தைலவைர )�னி�&: 
ேசைனக இ= வ��� ெச,ல, ஈச� அ*ளிய .மரேவ அ5ர
பைட ெந*7கி 
நி�ற ேபா��கள4ைத அைட3தா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    :ரவா�ைவ :ரவா�ைவ :ரவா�ைவ :ரவா�ைவ     தா��த�தா��த�தா��த�தா��த�    
    
அ5ர� ேசைன .மர� ேசைனைய வைள4த	. Gத�க கிள�3ெதB3தன�; ஆரவார�, 
ெச6தன�; அ5ரைர உைத4தன�. அவ*� இவ�கைள எதி�4	4 கீரவா.ைவ4 
தா�கினா�. ெப*�ேபா� @�ட	. அ�டேகரள� வி�ட	.  Lர8ைடய த�பியாி� 
�த,வரான பைட4தைலவ� இ*வ*� இற3தன�. அ	 க�ட அ5ர ேசைன சிதறி 
ஓ?0(. அ�ட7கைள ெவ�ற Lர� இவ0ைற� க�டா�; ஊழி4 தீெயன உ*4	 
எB3தா�. அ�னா� சீ0ற4ைத� க�& அய� அIசின�; தி*மா, 	ள7கின�; 
இ3திர� அய�3தன�; K0(வ8� கல7கின�; ந,லற� ந&7 கி0(: ஐ�ெப*� 
Gத7க<� அ:ச� ெகா�டன. ம�8யி ெர,லா� ஏ7கி4 	?4தன. 
 
அ= ேவைளயி, ப,லாயிர7 ேகா? அ��கைள: Lர� அ&�க&�காக வி&4தா�; 
மா0றா� Fசிய மைலகைள1� மர7கைள1� த&4தா�; Gத
பைடயி� 
தைலவ*டைல4 	ைள4தா�. Lர� விைள4த ேபாாி� ெகா&ைமைய� க�& 
நீல8� மாA1� ெநIசழி3தா�க: .�ப�, நி.,ட� எ�8� இ*Fர� க�D� 
பIசைட3த	. ச�?1� த�?1� அIசி ஏ7கின�; வாம8� ேசாம8� F$3	 
ம?3தா�க. 
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பைகவைர ந&7க:ெச61� Fரவா. ேத"�3	 வ3	 Lர� எதிேர ேதா�றினா�; 
அவர	 அழகிய உ*வ4ைத� க�டெபாB	 க&7ேகாப7 ெகா�டா� அ5ர� 
ேகாமா�, ேபா� �ாிய நி�ற Fரவா.ைவ ேநா�கி, "நீ எம	 Fரேக3திர4ைத 
சா?னா6; அளவிற3த எ� 50ற4தாைர அழி4தா6; கண�க0ற ேசைனைய: 
சிைத4தா6; எ� ைம3தைர1� ெகா�றா6; இ�ேற உ� உயிைர எ&
ேப�; 
ேபாைர )?
ேட�. உன	 வி,A� வ�ைமைய அறிேவ� நா�; ெத6வ
 
பைட�கல4 தீற8� ெதாிேவ�; உ� உட, வ�ைம1� உண�ேவ�; த
பாத ஒ* 
பைட�கல4தா, உ�ைன )?
பத0.� கால� க*தி இ*3ேத�” எ�( ெசா,A: 
Lர� வி0ேபா� ெதா&4தா�. Fரவா./� தம	 வி,ைல வைள4	 அ��மணி 
ெபாழி3தா�. அ
ெபாB	 Lர� பதிைன3	 )4தைல ய��கைள வி&4	, அவ� 
ைகயிA*3த வி,ைல )ாி4தா�. வி, ஒ?4தேபா	 Fரவா. சீறினா�. 
ேவ0பைடெயா�ைற எ&4	 Fசினா�; அஃ	 அழியா வர� ெப0ற Lர� 
மா�பி0ப�& ஒ?3த	. அ	 க�ட Lர�, தி*மா, )தAய ேதவ� திறெம,லா� 
ஒ*7ேக கவர வ,ல த�டா1த4ைத எ&4	 Fரவா.வி�ேம, Fசினா�. அ	 
விைர3	 ெச�( அவ� மா�பி, தா�கி0(: மா�� இ*Kறலக
 பிள3த	. .*தி 
ெவள� ஆறாக
 பா63த	. ெப*கி: .*தி1�, பிள3த மா���, �ைக3த மன)�, 
.ைற3த வAைம1� உைடயரா6 Fரவா. உட, ேச�3	 விB3தா�, ேதவ�க 
அIசி ஓ?ன�. 
 
;ர7�;ர7�;ர7�;ர7�    *�க7�*�க7�*�க7�*�க7�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    �ாித��ாித��ாித��ாித�    
    
அ
ெபாB	 ேகா?�கண�கான Lாிய�க ஒ*7ேக திர�&, உ*வாகி, 
வி�ணினி�(� இழி3	 ேபா��கள4தி, வ3தா0ேபா�( .மரேவ ேதா�றினா�. 
அவைர� க�டா�, Lர�; அ�( அல�3த ெச3தாமைர ேபா�ற ஆ()க)�, 
அழகிய க�D�, கrதி, அைச3த .�டல)�, தைலயி, அணி3த தி*)?1�, 
மணிமா���, ப�னி* ைகக<�, பைட�கல7களி� ஒளி1�, த�ைட1� சில��� 
ஒA�.� தி*வ?1� ெதாிய� க�டா�. அ�ட7க ஆயிர4ெத�&� ஆ<� 
Lரைன4 தீவிைனயாள� எ�ேற பல*� ெசா,Cவ�. ஆயி8� அ()க வளைல 
ேநராக� காD� ேப( ெப0றாேன அவ�! தவ4தி0. ம�&மா அைன தைலவ�; 
அற4தி0.� அவ� )த,வ� அ�ேறா? இ�றள/� )னிவ*� ேதவ*� எ�ணி 
எ�ணி� காணாத இைறவனாய )*கைன: Lர� த�னி* க�ணா, க�டா� 
எ�ற,, அவ� இய0றிய தவ4தி� பயைன யா� அறி3	 ெசா,ல வ,லா�? த� 
)�ேன நி�ற ெப*மா� ச7கர காரணனாகிய சிவனா� தி*மகேன எ�( 
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உண�3தா�, Lர�. உள4தி0 ேகாப)0(� க3தேவைள ேநா�கி, "பாலேன! 
எ�ைன நீ இ�னா� எ�( அறி3திைல ேபாC�. அ�( நீ ெவ�( அழி4த 
கிர/Iச கிாி எ�8� வAய0ற மைலெயன� க*தினாய? நா� அளி4த ெச,வ4தி, 
மய7கி� கிட3த தரகா5ர� எ�( எ�ணினாயா? இ�( நிகழவி*�.� ேபாாி, 
பிரம ேதவ8�, மாயவ8�, வி�ணவ� ேவ3த8�, எ�திைச
 பால*�, 
இமயவ,A1� இர�க)0( வ*3த இைம
ெபாBதி, எ� வி,லா, உ� 
வ�ைமைய அழி
ேப�" எ�றா�. 
 
இ=வா(, Lர� எ�( ேப� ெப00 ெகா?யவ� Fர)�, வAைம1�, ெச*�.�, 
சின)� ெகா�& ேபசியேபா	, க*ைண வ?வா6 நி�ற .மரேவ ��)(வ, 
G4த )க4ேதா& அவைன ேநா�கி, "ெவ0றி1ைடேயா�; Fர)ைட ேயா�; 
ெப*ைம1ைடேயா�; பைட�கல)ைடேயா�; அழியா வர� உைடேயா�; 
அ*�ெப*I ேசைன1ைடேயா� எ�( அக3ைத ெகாளாேத. அவ0ைறெய,லா� 
விைரவி, மா0( ேவா�” எ�( ெசா,A )?�. )�ேன ம�ணள3த 
மாயவைன
ேபா, ெபாிய வி,ைல எ&4	 வைள4தா�, Lர�. 
 
அதைன� க�டா�, அ()க
 ெப*மா�. எ7.� ெந*7கி: L$3	 நி�ற அ5ர
 
ெப*� பைடயி�மீ	 ெத6வ
 பைட�கலமாகிய ச�கரா1த4ைத வி�டா�. அ
 பைட 
ெகா&3 ெதாழி, �ாி1� அ5ரைர� ெகா�ற	; அவ� மாையயாகிய இ*ைள 
மா0றிய	; .*தியி� நிற� ெகா�& ெச7கதிரவ� ேபா, விள7கி0(. 
 
க*7கட, ேபா, நி�ற ெப*Iேசைன விB3	 ஒழி3தைத அறி3தா�, Lர�; மன� 
ம*�டா�; தனியனா6 நி�றா�; ேத� இழ3தா�; வி, இழ3தா�; Fர� எ�8� 
ேப� இழ3தா�; பைட இழ3தா�; அணி இழ3தா�, மணி)? இழ3தா�; .ைட1� 
இழ3தா�; நா?ழ3த ம�ன�ேபா, நில4திைட நி�றா�. அவ� ெநIசி, 
ெவIசின� @�ட	; உட�பி, ேவ�ைவ எB3த	; )?யணித0.ாிய தைலைய 
அைச4தா�; 'பாலக� வAைம ந�( ந�(' எ�( நைக4தா�; ெவ0றி த*� 
பிரமா�திர4ைத எ&4	 )*க� ேம, வி&4தா�. அ
 பைட ெந*7கிய ெபாB	 
பரI5டராகிய .மரேவ த� கர4திA*3த ேவ0பைடைய எதிராக வி�டா�. அ	 
ெச�( அவ� பைடைய விB7கி0(. 
 
அ: ெசய, க�& விய
�0ற Lர� திாி�ரெமாி4த சிவெப*மான	 ெம6
பைடைய� 
ைகயிெல&4	 )ைற
ப? அ*:சைன ெச6	 ேவகமாக வி�டா�. அ
ேபா	 
ம�Dலக� ந&7கி0(; வி5�பிCள ேமக� இ?1மி$3	 சிதறி0(. Lாிய� 
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	?4தா�; ச3திர� 5ழ�றா�; ேம*மைல ெவ?4த	; அ�ட� பிள3த	. இ7ஙன� 
ெவளி
ப�ட சிவ
பைடைய� க�டா�, )*கேவ; அக4திேல அ�� ெகா�டா�; 
"இஃ	 எ� த3ைதயி� பைட” எ�(. தம	 ெச7ைகைய நீ�? வரேவ0றா�; 
ெகா&4தவ� வா7.� த�ைமேபா, அ
 பைடைய
 ப0றினா�. அ3 நிைலயி, Lர�, 
‘இ�( ேவ0பைடயி� வ�ைம க�ேட�; வி,A� ஆ0றC� க�ேட�; ம0ைறய 
பைட� கல7களி� திறைம1� க�ேட�. இ�8� பா, மண� மாறாத பால� 
ெச6வைத
 பஈ�
ேப�’ எ�( யா	�. ேபசாம, நி�றா�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    க�ைணக�ைணக�ைணக�ைண    கா2�த�கா2�த�கா2�த�கா2�த�    
    
அ
ேபா	 அ()க
 ெப*மா� அ5ரைன ேநா�கி, "இ7. உ�பா, நிைற3	 நி�ற 
ெப*Iேசைன அழி3த	. உ� வி,லா0றC� ஒழி3த	; ெத6வ
 பைடக<� 
க*ைண ெதாைல3தன. எ,லா� இழ3	 எளியனா6 நி�றா6. தாரகைன� ெகா�ற 
ெந&ேவ, ஆய4தமா6 உள	. உ�ைன� ெகா,வ	 ெபாித�(: அாி	� அ�(. 
பைடயிழ3த நிைலயி, உ�ைன� ெகா,Cத, பழியா.�. அற
ேபா� )ைற
ப? 
உ�ைன )?�க� க*தி
 ெபா(4தி*�கி�ேறா�. பல பல ேப5தலா0 பயென�ன? 
வானவைர: சிைறயினி�(� வி&வாயாகி,, உ�8யிைர� கவராம, வி&ேவா�. 
அத0. இண7காவி?� உ�ைன விைரவி, அழி
ேபா�. உ� க*4ெத�ைன? 
K(க” என வினவினா�. 
 
அ� ெமாழி ேக�ட Lர�, நா� பைடயிழ3	 வி�ேட� எ�( எ�ணிய�ேறா இ
 
பால� வானவைர: சிைறயினி�( வி�&வி& எ�( ெசா,ல4 	ணி3	வி�டா�! 
சி(பிைள4 தன4தா, இ=வா( ெச
பினா�. சாகா வர� ெப0ற எ� ெவ0றி1� 
Fர)� இவ� உண�3தானி,ைல. மல� மாைல யணி3த இ� )*க� பைட�கலம0ற 
எ�ெனதிேர நி�( எ�ணிற3த கால� ெப*�ேபா� �ாியி8� எ�ைன� ெகா,ல 
வ,லேனா? இவ8ைடய த3ைத ெகா&4த அழியாத வர )ைடயவ� அ,லேனா 
யா�? எ�ைன அவ� ெகா,Cத, அாி	; யா8� அவைன ெவ,Cத, அாி	. 
ஆதலா,, எ� நகாி8ேள ெச�( ேபா*�ேக0ற சீ*� ேசைன1� ெகா�& 
பி�ன� வ3	 ேபா� ெச6ேவ�' எ�( பல வைகயான L$:சிகைள மன4தி0 
ெகா�&, மாயா ம3திர4ைத உ�னினா�; திT� எ�( மைற3தா�; ெபா� மயமான 
மேக3திர மாளிைகயி0 �.3தா�. மைற3	 ெச�ற Lர� ெச6ைகைய 
உயி��.யிரா6 உைற1� )*க� உண�3தா�. ஆயி8�, ேவ0பைடைய வி&4	 
அவ8யிைர வா7க� க*தினார,ல�, "இ�8� தீயவ� மன3தி*�பினா, ந�(” 
எ�( ெபா(4தி*3தா�. 
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;ர7�;ர7�;ர7�;ர7�    பாபாபாபா7ேகாப7�7ேகாப7�7ேகாப7�7ேகாப7�    
    
ேபா��கள4தினி�(� ேபா3	 பா? F�ைட அைட3தா�, Lர8� )*கேவ. 
Gத
பைட ெத*�களி0 ெச�( அம�3த	. இ3திர� )தலாய ேதவ�க ேபா0ற 
அாியாசன4தி, அ()க
ெப*மா� ஈசைன
 ேபா, F0றி*3தா�. எவ*� 
அறியாவ�ண� உ* மைற3	 ெச�ற Lர�, தி*மக ேபா�ற ப	ைமயி� 
மாளிைக அைட3தா�; அ7. ெம,Aய மIச4தி, உற7கினா� அ,ல�, யாேரா&� 
ேபசினா� அ,,�, ெவ�ேபா*�.ாிய விடய7 கைளேய நிைன4	� 
ெகா�?*3தா�. 
 
அ5ர� ேகாமா� ேபா��கள� ெச�ற	�, ேபா� �ாி3த	�, ெவ(7ைகயனா6 மீ�& 
வ3த	� ஒ0ற� ெச�( பா8ேகாப8�. அறிவி4தா�க. அ
ேபா	 அவ� 
த3ைதயிட� ேபா3	, "அரேச! இ�( நீ அம��கள� ெச�( அமர*�. ஊ�க)�, 
அ5ர*�. ஏ�க)� உ�டா�கிவி�டா6; இ3திர8�. மனமகி$:சியளி4தா6! ஒ* 
பாலேனா&� Gத கண7கேளா&� நீ ேபா� �ாிய: ெச,Cத, த.மா? ேபான	 
ேபாக�&�. நா� சிறியனாயி8� எ� ெசா,ைல: சி3ைதயி0 ெகா<த, 
ேவ�&�. இ3த இர/ அக�ற	�, யா� ெச�( பைகவ� அைனவைர1� ெவ�( 
வ*ேவ�; எ�ைன அ8
�க” எ�( ெசா,Aய ெபாB	 Lர� மனமகி$3தா�; 
எதிேர நி�ற �த,வைன ேநா�கி, "அ
பா! ப�னி*ைக பைட4த .மரைன
 பால� 
எ�ெற�ணாேத. அவ� வAைமயி, ஒ
ப0றவ�. அவைன எதி�4	
 ேபா� ெச6ய 
வ,லவ� எ�ைன4 தவிர ேவ( யா*� இல�. ேவ0பைட தா7கிய Fரைன யாேன 
ெவ�றி& கி�ேற�. உன�. ஒ�( ெசா,ேவ�. நீ நாைளேய ேசைன ேயா& 
ெச�(, )*க Qதனாக வ3	, ந� நகர4தி� பத7 .ைல4த பைட4தைலவைன
 
ேபா*�. அைழ4	 அவைன� ெகா�( வ*க” எ�றா�. 
 
பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�    மாய%பைடமாய%பைடமாய%பைடமாய%பைட    ெதா� த�ெதா� த�ெதா� த�ெதா� த�    
    
பகலவ� உதி4த/ட� எB3தா� பா8ேகாப�, )ைற
ப? நி4திய க*ம7கைள 
)?4தா�; ஒ
ப0ற மாையைய மன4திேல தியானி4தா�. அ
ெபாB	 மாைய 
அவ� )�ேன ேதா�றினா. அவ அ*ைள
 ெபற� க*தி� ைக ெதாB	, "எ� 
த3ைதைய ஈ�ற தாேய! )*க 	ரதேனா& நா� ேபா� ெச6ேத�; மான� இழ3ேத�; 
வ�ைம1� ெக�ேட�. ேந0(
 ேபா��ாி3	 எ�ைன ெவ�ற அ
 பைகவைன 
இ�( நா� ெவ�றிட, ேவ�&� அத0. ஏ0ற பைட�கல� த*வாயாக" எ�( 
ேவ�?னா�, பா8ேகாப�. அ5ர� ெசா�ன ெசா0கைள� ேக�டா, மாைய, 
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ஒ
ப0ற மாய
பைட ெயா�ைற உ�டா�கி, அவ� ைகயி0 ெகா&4	, "ைம3த! இ
 
பைடைய மைற3	 நி�( மா0றா�மீ	 ஏ/க, இ	 )*க Qதைன1� 
ம0ைறேயாைர1� வைள4	 அவ� அறிைவ மய�கிவி&�; கா0றி� ெதாழிைல1� 
ெச61�. இதனா, இ�( ெவ0றி உனேத, ெச,க” என
 பணி4தா. 
 
மாைய மைற3த பி�ன�
 பா8ேகாப�, கன0பைட, கா0(
பைட, K0(
பைட 
மதி
பைட, மா0பைட, கதி�
பைட, அர� பைட, அய� பைட )தAயவ0ைற 
எ&4தா�; அ
 பைட�கல7கேளா& அ5ரேசைன L$3	 வர, மேக3திர மாநகைர 
வி�&, அழகிய மதிைல� கட3	 ெச�றா�. இைத யறி3த )*கேவ Fரவா.ைவ 
ேநா�கி, "ேந0(4 ேதா0( ஓ?ய Lர� மக� இ�( உ�ைன� க*தி4 
தி�ைமேயா& வ3	ளா�. நீ பைட4தைலவ�கேளா& ேந0(
 ேபாலேவ ெச�( 
மா0றாைன எதி�4	
 ேபா� �ாி3தி&; அவ� ஏ/� பைடக<�. எதிராக /ள 
பைட�கல7கைள வி&4தி&; அ= வIசக� மாய� �ாிவானாயி� நம	 ேவ, 
விைர3	 வ3	 அவ� மாையைய அழி�.�. இ
ெபாBேத ெச�றி&” எ�றா�. 
அ
பணி தைலேம0 ெகா�ட Fரவா., அவ� பாத� பணி3	 விைட ெப0(
 
�ற
ப�டா�. 
 
ேகா? ேகா?யான இ?க ஒ�றாகி மி�னA� இைடேய மைற3	 ஒA4தா0 
ேபா�(, வா� அளாவிய ேதாகைள1ைடய Fரவா., பைகவ� ந&7.�ப? 
வி,Aனி�(� நாெனாA எB
பினா�. அ	 க�ட பா8ேகாப�, "நா� அ�( 
ேபா��கள4 தினி�( மைற3	 ஓ?ேன� எ�8� வைச எ7.� பரவி0(. இ�(� 
த
பிேயா&ேவனாயி� எ,ேலா*� எ�ைன இக$வ� எ�( மன4தி, எ�ணி, 
மாைய த3த ெகா&� பைடைய எ&4தா�; அத0.ாிய Gசைன �ாி3தா�; அ
 
பைடைய ேநா�கி, "யாவ*� அறியா வ�ண� நீ பைகவாிட� ேபா3	, அவ� 
அறிைவ மய�கி, உயிைர� கவ�3	 ந�னீ� கடA, எறி3	 வி&” எ�( Kறி 
வி&4தா�. 
 
அ=வாேற அ
 பைட�கல� ெச�(, Gத கண7கைள1�, >றாயிர� Fரைர1�, வா 
அணி3த வயYர� எ�மைர1�, ெப*3திற, வா63த Fர/ா.ைவ1� ஒ*7ேக 
வைள4	, அவ� அறிைவ மய�கிய	; ெநா?
ெபாBதி, அவைர எ&4	 ஆகைய 
வழிேய ெச�ற	. மேனா ேவக4தி, ெப*7 கட,க ஆ(� கட3	, அ
பா, நி�ற 
ந�னி� கடA� ந&ேவ எ&4	: ெச�(, ெப*I ேசைனைய எறி3	வி�& 
அ7ேகேய காவ, ெச6	 நி�ற	. 
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இ4 த�ைம க�ட பா8ேகாப� மனமகி$3	, "ஒழி4தா� Fரவா., Gத*� பிற*� 
ெதாைல3தா�; கடAேல ஆ$3தா�. நம	 L$:சி ெவ�ற	” எ�( எயி( ேதா�ற 
நைக4தா� ெப* மகி$:சி10(
 ேபா��கள4தினி�( �ற
ப�டா�. ஆகாய வழிேய 
விைர3	 ெச�றா�; தி�ெகலா� �கழ அர5 F0றி*3த த3ைதைய� க�&, வண7கி 
நி�(, "ஐயேன! இ�( யா� ேபா��கள� ெச�ேற�; ெப*�ேபா� �ாி3ேத�; 
ெவ�ேபா� நிக$4திய Fரவா.ைவ1� அவைன: சா�3ேதாைர1�, ஆயிர� 
ெவளமான Gத
 பைடைய1� ெவ�ேற�; எ,ேலாைர1� ெகா�ேற�; ந�னி� 
கடA0 ெகா�& தளிவி�ேட�. இனி: சிறி	� உன�.� கவைல ேவ�டா. 
நாைளேய ேசைனேயா& நா� ெச�(, கடைல அைல�.� க&7 கா0ைற
ேபா, 
க3த� பாசைறைய: 50றி வைள4	 அதைன4 தக�
ேப�; அவைன1� ெவ,ேவ�; 
மாயவைன1� பிரமைன1� இ3திரைன1� பி?4	 இ7ேக ெகா�& வ*ேவ�” 
எ�( Kறினா�. 
 
அ
ெபாB	 Lர� மன4தி, இ�ப� ெபா7கி எB3த	; ேதா நிமி�3	 உய�3த	; 
�ய4தி0 G�?ய வா.வலய� @�ட(3த	; ைகயிலனி3தி*3த கடக� ெதறி4த	: 
ெம6�மயி� சிA�4த	; ��சிாி
�4 ேதா�றி0(. Fர
 �த,வைன� க�? 
அைண4	, "எ� ஐய! அ3 நாளி, ெந&3தவ� ெச6ேத�; அத0. ஈச� ேபரர5� 
ெப*3தி*/� த3தா�. அ: ெச6தி எ,லா உலக7களிC� பரவி0(, அஃ	 ஒ*�ற� 
இ*�க, நா� ஆ<� அர5� ெச,வ)� இ�( நீேய த3தா6; நா� ெப0ேற�" எ�( 
ெம:சினா�; ")�ன� நீ ெசா,Aயவாேற அ()க
 பைகவைன1� நீேய ெவ�(, 
Gத
பைடகைள� ெகா�(; எIசி1ள ேதவைர1� சிைறயிேல ெசறி4	, எ� 
பைகைய @?4தி& நாைள� காைலேய ெச,க" என
 பணி4தா�. 
 
மாய%பைடையமாய%பைடையமாய%பைடையமாய%பைடைய    ேவ�பைடேவ�பைடேவ�பைடேவ�பைட    ெவ�Gத�ெவ�Gத�ெவ�Gத�ெவ�Gத�    
    
இஃதி=வாறாக, "பா8ேகாப� மைற3	 நி�( மாய
பைட ெதா&4	, Fரவா. 
)தAய எ,ேலாைர1� மய�கி மா64	, அ
 பைட�கல4தா, ந�னி� கடA, 
தளினா�" எ�( நாத )னிவ� )*க
 ெப*மானிட� Kறினா�. பி�� வானவ� 
அணி அணியாக: ெச�(, அவ� தி*வ?கைள வண7கி
 பைடFர� அழி3த 
பா�ைமைய அறிவி4தன�. 
 
அ
ேபா	 ெப*மா� த� ைகயி, அைம3த ெவ0றி ேவைல ேநா�கி, "க7ைக ேபா�ற 
Qய ந�னீ�� கடA0. ேபா3	, அ7.ள மாய
பைடைய அ(4	, ந� Fரர	 
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மய�க� தீ�4	, அவ�கைள விைரவி, இ7ேக ெகா�&வ*க” என
 பணி4தா�. 
அ
பணி G�ட ெவ0றிேவ, ேவகமாக
 �ற
ப�ட ேபா	 ஆயிர� ேகா? கதி�க 
எB3	 ம�Dலகி� இ*ைள மா64தன; )
�ர4ைத எாி
பத0. இைறவ� வி&4த 
ெந*
�
 ேபா, விைர3	 ஓ?, அ(வைக
ப�ட கட,க<� கட3	, வி�ணவ� 
ேபா0ற ந�னி� கடA, �.3த	. 
 
ேவ0பைட வ3த/ட� மாய
 பைட�கல� ந&7கி0(: மய7கி� கிட3த Fரைர வி�& 
ஒழி3த	; வ�ைம1� இழ3த	. அ3 நிைலயி, மய�க� ெதளி3	 எB3த Fர�க 
அ()க
 ெப*மான	 ெச=ேவ, ஆகாய வழிேய =ர� க�டா�க. அவ*ள4தி, 
இ�ப� ெபா7கி0(. ப�)ைற ேவ0பைடைய
 பணி3	 ேபா0றினா�க! உ:சிேம0 
K
பிய ைகயரா6 எதி� ெச�( வரேவ0றா�க. 
 
பா8ேகாப� இைழ4த மாையயா, நிைலயழி3	, உணா விழ3	, ெந&7கடC 
விB3த	�, ஐய� ேவலா, மீ�& எB3த	�, பிற/� உண�3தா�, அறிஞ* 
அறிஞரான Fரவண., கால4தி, வ3	 கா4த*ளிய ேவ0பைடைய ேநா�கி, 
"அ3நா ெகா?ய அ5ரனாகிய தாரக� எ7கைள வIசைனயா, மைலயி, அைட4	 
மய�க� விைள4தா�; அ�(� நீ எB3த*ளி வ3த அறி/ த3தா6! அ=வாேற 
இ�(� இ7. வ3	 எ�ைம ஆ� ெகா�டா6; ஆதலா, நா7க பிைழ4ேதா�. 
உன�.: ெச6ய4 த�க ைக�மா(� இ= /லகி, உ�ேடா? எ�றா�. 
 
Fரவா. ெசா,Aய ந,Cைரைய� ேக�ட ெபாB	 ேவ0 பைட த� வரலா0ைற� 
K(வதாயி0(. "நீ7க அறிவிழ3	 மய7கிய த�ைமைய எ�ெப*மா� 
உண�3தா�; எ�ைன இ7ேக வி&4தா�; நா� இ7. வ*� த�ைமைய அறி3	 
மாய
பைட மா63த	. ஆதலா,, இனி எ�ேனா& வ*க” எ�ற	, அ
 பைட. 
 
"ந�(, ந�(" எ�( ைக ெதாBதா�, Fரவா.è )க மல�3தா�; த�பியேரா&� Gத
 
பைட Fர�கேளா&� ேவA� பி�ேன ெச�றா�. அ
 பைட விைர3	 ெச�( 
அ()க� கர4தி, அம�3த	. 
 
:ரவா�வி�:ரவா�வி�:ரவா�வி�:ரவா�வி�    சீ�ற�சீ�ற�சீ�ற�சீ�ற�    
    
வ?ேவA� பி�ேன ெச�ற Fரவா. அ()க
 ெப*மான	 தி*வ?ையேய 
தியானி4	�ெகா�& உவ�� கடA� இைடேய Fர மேக3திர� விள7க� க�டா�. 
"அற
 ேபா� �ாி1� ஆ�ைமயி�றி அIசி: ெச�(, ஆகாய4தி, மைற3	 நி�(, 
வIசைன ெச6	 மாய
 பைடயா, ந�ைம ெவ�( பிைழ4தி*�.� பா8 
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ேகாபைன� ெகா�றால�றி எ�ெப*மா� ேசவ?ைய� கான: ெச,வதி,ைல. இ3 
நகைர இ�ேன அழி
ேப�; Lர� ைம3த� வ3	 எதி�4தா, அவைன1� 
ஒழி
ேப�. அ=வித� ெச6யாவி?, இ= /யி�வா$�ைக ேவ�ேட�; நா� 
பிற3தவ8� அ,ேல� வி,ெலா& நா8� தீயி, விBேவ�” எ�( சபத� ெச6தா�. 
 
அ= வாசக4ைத� ேக�ட Gத
 பைடFர� விய3தன�; கிள�3	 எB3தன�. ெநா?
 
ெபாBதி, மேக3திர நகாி� ேம0றிைச வாயிைல அைட3தா�, Fரவா.. ெப*7கட, 
உைட3தா0 ேபால
 Gதகண� ஆ�4த	. ெந*7கி நி�ற மாட மாளிைககைள 
ெய,லா� ெந?ய Gத�க த� காலா, இ?4	4 தக�4தா�க; ஆ�ேறா� சாப4தா, 
அழி3தா0 ேபா�( அைவ F$4த
ப�டன. அ
ேபா	 Fரவா. தீ
பைடைய1� 
கா0(
 பைடைய1� எ&4	 வி,A0G�? அ3 நகாி�மீ	 வி&4தா�. அ
 
பைட�கல� இர�&� ஒ�றா6� கல3	 ஊழி�கால� ேபா, நகரெம7.� விாி3	 
வைள3தன. ெந*
�� க�ணராகிய அ5ர*� அIசிேயா?ன�. 
 
இரணிய�இரணிய�இரணிய�இரணிய�    #றிய#றிய#றிய#றிய    க2�ைரக2�ைரக2�ைரக2�ைர    
    
அ	 க�ட Lர�, "இ
ெபாB	 நாேன ேபா� ெச6	 Gத கண7கைள� ெகா,ேவ�; 
Fர� அைனவைர1� அழி
ேப�; சிவ.மாரைன1� ெவ,ேவ�; வ*க; ேத� த*க" 
எ�றா�. அறிவிழ3த ம�ன� இ=வா( த� Qதைர ேநா�கி� Kறிய ெமாழிகைள� 
ேக�டா�, அவ� ெப0ற ைம3த* ஒ*வனாகிய இரணிய�, அவ� ஆயிர� 
ேவத7கைள உண�3தவ�; ெசவி: ெச,வ� வா63தவ�; அற4ைத1� )ைறைய1� 
அறி3தவ�; எனி8� மாய)� வIச)� .லவி4ைதயாக� க0றவ�; ெகா?ய 
அ5ரர	 திறைம1� ெப0றவ�; பாதல4தி, வசி�.� அர�க�மீ	 பா63	 ெவ�( 
மீ�டவ�; வAய தைலக @�(ைடயவ�. அவ� த3ைதயாகிய Lர� அ?களி, 
விB3	 வண7கி, "ஐயேன! நா� ெச6ய4 த�கெதா* ெசய, உ�&; அதைன: 
ெசா,ேவ�” என அ��ட� K(வானாயினா�. 
 
"அ()க
 ெப*மானாகிய பரமைன: சி(வ� எ�( இகழ, ஆகா	; உ*விேல 
சிறியவ�. ஆயி8� ெசய0காிய ெச61� ெபாியவ� )*க�. ஊழி�கால4தி, 
ஈசன	 ��னைகயிேல ேதா�(� சி( ெபாறிய�ேறா உலைகெய,லா� அழி
ப	? . 
வாசவ� 	யர)�, பிரம� 	யர)�, ேகசவ� 	யர)� நீ�கி அழிவ0ற ெச,வ4ைத 
அ�னா��. அ*<� வ�ண� ஈசேன பால� வ?வ� ெகா�& அ()கனா64 
ேதா�றி1ளா�. .மரேவளி� ைகயிலைம3த ேவ0பைட தாரகா5ரைன� ெகா�ற	; 
அவ� மாய மைலைய4 தக�4த	; ந�னீ�� கடC நா� தளிய ேசைனைய 
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மீ�ட	; இ4தைகய ஒ
ப0ற வ?ேவைல4 ெதாB	, ேவCைடய பாலைன
 
பணிவைத வி�&, அம� �ாிய4 	ணித, அறி/ைடேய� ெசயலா.ேமா? இ�( வ3	 
ேபா� �ாி3தா�, Fரனாகிய Fரவா., எ� தைமய� பா8ேகாப� அவ� )�ேன 
நி0கமா�டாம, த
பி மைற3தா�; மாய
பைடைய வி�&, மா0றா� அறிைவ 
மய�கி� கடAேல தளினா�. அ�னா� அைனவ*� அ()க� அ*ளா, மீ�&� 
வ3தா�க. தைலவனான Fரவண. Fரமேக3திர4ைத அழி�க4 தைல
ப�டா� 
எ�றா, அவைன யா� த&�க வ,லா�? க*ைண ெகா�ட வள,, )*கேவ, 
அவ� அளவிற3த சீ0ற� ெகாவத� )�ேன வானவைர: சிைறயினி�(� 
வி&வி4	: 50ற4ேதா& நா)� விைர3	 ெச�(, ".0ற7கைள
 ெபா(4த*க" 
எ�ற பணி4	 ேவ�?னா,, அவ� நா� ெச6த தீைமெய,லா� ெபா(
பா�; அ* 
�ாிவா�; அழிவ0ற வர7கைள அளி
பா�; Gத
பைடேயா& தி*�பி: ெச,வா�; 
அதனா, நா)� பிைழ
ேபா�; உ� )�ேன இதைன4 	ணி3	 Kறிேன�; இ	 
)?வாக நா� ெகாள4 த�க	" எ�( Kறினா�, இரணிய�. 
 
இரணிய�இரணிய�இரணிய�இரணிய�    ெபா�+ெபா�+ெபா�+ெபா�+    மைறத�மைறத�மைறத�மைறத�    
 
இ=வா( இரணிய� பாி/ட� ெசா,Aயவ0ைற� ேக�டா�, Lர�. அவ� 
வாயினி�(� �ைக
 படல� எB3	 பர3த	. சீ0ற� கன, ெபா7கி0(; உடல� 
விய�4த	: ெப* @:5
 பிற3த	. வாயித$ 	?4த	; க� சிவ3த	. மன� எாி3	 
பைத4	, இ?ேபா, இ* கர7கைள1� ெகா�? இரணியைன ேநா�கி, "ேபைத 
ைம3த! மாயவ8�, இ3திர8�, ஏைனய வானவ*�, அ�ட4தி, உளா� 
அைனவ*�, எ,லா��.� )த,வனாகிய ஈச� தா8� எ�ைன எதி�4தா, 
ேதா,வியைடவேரய�றி ெவ0றி ெப(வ	�டா? யா� ெப0ற வர7கைள 
அறியாேயா? நீ ஆ�ைம இழ3தா6; ந� .ல)ைற பிைழ4தா6, அரசி� ெப*ைம 
	ற3தா6; மா0றாைர� க�& அIசினா6; ஆதலா,, இ=வா( ேபசினா6; 
இ�ெனா* ெமாழி ேபசினா, உ�ைன இ�ேற எம�ர4தி, ஏ0(ேவ�” என� 
ெகாதி4	� Kறினா�, Lர�. 
 
அ	 ேக�ட ைம3த�, இ� ெகா?யவ� எ�8ைரைய� ெகா�டான,ல�; இவ� 
மா�&ேபாத, தி�ண�; இ=/லகி, விதியி� திற4திைன யாவேர ெவ,ல 
வ,லா�? ெவIசின� ெகா�& ேபா� �ாி3	 விைரவி, விB3	ப&வா� இவ�; 
யா� அத0. )� இற4தேல ந�(" என4 	ணி3	, அவ� அ?களி, விB3	 
வண7கி, "ஐயேன! நீ இ(தியாக: ெசா,Aய சபத4ைத நாேன )?
ேப�" எ�றா�. 
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அ
ேபா	 Lர�, ைம3தைன4 தBவினா�; ந�( ந�( எ�( ெம:சினா�; "ெப*I 
ேசைனேயா& ேபா��கள� ெச,க” என
 பணி4தா�. இரணிய8� விைட ெப0( 
எB3	 த� மாளிைக அைட3தா�. அறெநறியி, நி�ற அ= Fரன	 நா,வைக
 
பைட1� எB3த	; உள4தி, 	யர)� , உய�3ெதB3த	; ஆ�ைம நிைற3த 
Gத7க ஆரவார� ெச6	 நி�ற அம��கள� �.3தா�. அவைன� க�& வானவ� 
ந&7கின�. இரணியேனா& எB3	 வ3த ேசைன
 ெப*7கடைல� க�டா� 
Fரவா.; சீ0ற� உ0றா�; ெவIசிைலைய வைள4தா�; ந,லற� ஆன3த நடன� 
�ாி3த	. அவ� வி&4த அ��க, இரணிய� எ&4த அ�ைப1� வி,ைல1� 
ஒ?4தன; அ�பறா4 Qணிைய அழி4தன; ேதைர1� பாகைன1� தீ�4தன; அ5ர� 
மா�ைப
 பலவிட7களி, 	ைள4தன. அ3 நிைலயி, இரணிய�, "என�. அ3த� 
ேந*� ேவைள வ3த	; ஆயி8� எ�ேனா& நி0.ேமா? எ� த3ைத1� இற3	 
தீ�வா�. அவ� இற�.� ெபாB	 இ(தி�கட� ெச6வத0. யா*� எIசி நி0க 
மா�டா�. 50ற4தா� இ0( ஒழி3தா�. ம0()ள உறவின*� இனி இற
பா�. இஃ	 
உ�ைம. பிைளைய
 ெப(வ	�, அ��ட� ேபா0றி வள�
ப	�, த3ைத�. 
)ைற
ப? அ3தி� கட� ெச6வத0ேக ய�ேறா? ஆதலா,, எ�8யிைர� கா4தேல 
கட�" என� க*தி, விைரவி, வி�ணிேல மைற3தா�; ஒ* ம3திர4ைத மன4திேல 
நிைன4தா�. அ
ேபா	 அவ� உ*வ� அ*வ மாயி0(. யா*� அறியாம, மீ� 
வ?வ� ெகா�& கடA8ேள மைற3தா�. அ3 நிைலயி, ெவ0றி: ச7க� 
)ழ�கினா�, Fரவா.. 
 
எாி*க�எாி*க�எாி*க�எாி*க�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    �ாி!+�ாி!+�ாி!+�ாி!+    இற த�இற த�இற த�இற த�    
    
எாி)க� எ�பவ� Lர8ைடய ம�க< ஒ*வ�; அவைன� க*வி0 ெகா�ட 
தாயி� உட, எாி/0ற	. அ
ேபா	 மாயவ அ=விட� ேபா3	, "இ� க*வி, 
இ*
பவ� எாி)க�” எ�றா. அவ� பிற3த/ட� எாி)க� எ�8� ெபய� 
ெப0றா�. அவ� ெத6வ
பைட தா7கிய ைகய�, ஐவ��.ாி7 இற4த, ஆ0ற, 
உைடயவ�; காிய வIச)� மாைய1� வ,லவ�; எ
 பைடைய1� அழி�.� Fர�, 
அவ� Lரனி�� ெச�(, "ஐயேன! வAைம சா�ற Fரவா.ைவ1�, தைலவைர1�, 
Gதகண7கைள1� நாேன ெவ�( வ*ேவ�; விைட த*க" எ�( ேவ�?னா�. 
"ந�( Kறினா6, ெவ�( வ*க" எ�றா� Lர�. .�( ேபா�ற ேதாவA 
பைட4த எாி@க� த3ைதைய4 ெதாBதா�; ேசைனேயா& ெச*�.0( எB3தா�; 
"மா0றாைர ஒ* நாழிைகயி, அழி
ேப�’ எ�( ேபா��கள� ெச�றா�. அவ� 
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விைள4த Fர4ைத� க�& Gத�க ெவ*வி ஓ?ன�. 'அIசாதீ�' எ�( 
ைகயம�4தி�ெகா�& ெநா?
ெபாBதி, ேத�மீ	 ஏறி வ3தா�, Fரவா.. ஆயிர� 
அ��கைள யாவ*� விய�.� வைகயி, எாி)க�மீ	 ஒ*7ேக வி&4தா�; அவ� 
ேதைர1� .திைரைய1� வி,ைல1� சிைத4தா�. 
 
இளைமயிேலேய காளிேதவிைய ேபா0றி வழிப�& ஒ* வர� ெப0றி*3தா�, 
எாி)க�. "ேபா��கள4தி, மா0றா*ட� ெபா*	 இைள4த ேவைளயி, நீ பைட4 
	ைணயாக வர ேவ�&�” எ�( ேக�டத0. இைச3	 வர� த3த மேக3திர நக�� 
காளிைய இ
ேபா	 தியானி4தா�, அ= Fர�. க*ேழக� ேபா�ற நிற)�, 
Lல
பைட தா7கிய ேதா<�, .A7க ேவனி1�, ெகாைல� க�D� உைடய காளி 
அம��கள4திேல ேதா�றினா; எாி)க� நிைலைமைய ேநா�கினா. "மா0றா� 
உயிைர வா7.ேவ�; மய7காேத" எ�( அபய� அளி4தா ப4திரகாளியி� அ* 
ெப0ற அ� காளி Gதகண7கைள1� ம0ைறேழாைர1� அழி4தி&� வ�ண� ஒ* 
Lல
பைடைய Fசினா. அத� வ�ைமைய� க�ட Fரவா., "இ
 பைட 
Gதகண7களி� உயிைர
 ேபா�கிவி&�; ஆதலா, த&4	 )ாி4திட, ேவ�&�" 
எ�( க*தி
 பதினா�. வAய பாண7கைள� கண
ெபாBதி, ஏவினா�. அைத� 
க�டா காளி. வி�ட Lல4ைத இவ� அ(4தா�; எ� ஆ0ற, அறியா	 இ�8� 
எதிேர நி0கி�றா�. இவ� உயிைர உ�ேப�" எ�( எB3தா. அ
ெபாB	 
இ?ேபா, அத�?னா�, Fரவா. காளியி� எ�&� ைககைள1� ஒ* ைகயா, 
வைள4	
 பி?4த�, ம0ெறா* ைகயா, அவ ெநIசி, ஓ7கி அைற3தா�. அவ 
கீேழ விB3	 மய�க)0றா.  
 
மய�க� ெதளி3த/ட� "அ3ேதா! எ�ன அறிவ0ற ெசய, ெச6ேத�! அ()க
 
ெப*மா� ஆைணயா, ேபா� ெச6ய வ3த Fரவா.ைவ ெவ,ல◌்லா.ேமா? இ7. 
வ3த	 ேபைதைம" எ�( Kறி, Fரவா.விட� விைட ெப0(: சி7க4தி�மீேதறி� 
ெகா?ய பைடகேளா& வ3த வழிேய ேபாயினா. காளி ெச�றைத� க�டா�, 
எாி)க� சீ0ற� ெகா�டா�; F(0( எB3தா�; ேமக4தினிைடேய அதி*� 
இ?ேபா, )ழ7கினா�. ")�ேன இ3 நகாி, வ3	, எ� த�பியி� உயி� கவ�3	 
ெச�ற Qதனாகிய Fரவா.வி� வAைமைய: சிைத4	, அவ8யிைர� கால8�. 
வி*3தளி
ேப�. அ
ப?: ெச6யாம, ம�ன� )�ேன ெச,வதி,ைல" எ�( 
வIசின� Kறினா�. ைகயி, வி,ெல&4	
 ேபா� ெதா&4தா�. அ=வி, ஒ?3த	. 
ேவெறா* வி,ைல வைள4	, ப0கைள� க?4	, Fரெமாழி ேபசி, பிரமா�திர4ைத 
வி&4தா�. மா0றா� ஏவிய பைட�கல4ைத� க�டா�; Fரவா.. இ
 
பிரமா�திர4தி0. எதிராக நா8� ஒ* பிரமா�திர4ைத வி�டா0 பயனி,ைல எ�( 
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எ�ணி, Fரப4திர
 பைடைய எ&4	, மன4 தா0 Gசைன ெச6	 ேவகமாக 
வி&4தா�. அ	 பிரமா�திர4ைத அ(4ெதறி3	, தைடயி�றி: ெச�(, எாி)கா5ர� 
தைலகைள
 பறி4	, அவ� உயிைர� கவ�3	 மி�னைல
ேபா, Fரவா. விட� 
மீ�ட	. 
 
Hவாயிரவ�Hவாயிரவ�Hவாயிரவ�Hவாயிரவ�    ெபா�+ெபா�+ெபா�+ெபா�+    :Cத�:Cத�:Cத�:Cத�    
    
ேபா��கள4தி� ஒ*சா� நி�( இவ0ைறெய,லா� க�ட ஒ0ற�க Lரனிட� 
ெச�( எாி)க� ேபா� ெச6	 இற3த ெச6திைய அறிவி4தா�க. அ
ெபாB	 
Lரன	 ைம3த� @வாயிரவ*� நிக$3தைத அறி3	, ம�ன� மாளிைகைய 
அைட3தன�. Lரைன4 ெதாB	 நி�(, "எ� ஐயேன! எாி)க� ஒ*வ8�காக 
இர7கலா.ேமா? நா7க @வாயிரவ� இ*�கி�ேறா�. இரணிய8� உயிேரா& 
இ*�கி�றா�; பகலவைன: சிைற
ப&4திய பா8ேகாப� இ*�கி�றா�; உன�. 
எ�ன .ைற? பல பல ெசா,வதி0 பய� என�? எ�ைம
 ேபா� ெச6ய ஏவினா,, 
Gதைர1� Fரைர1� க3தைன1� பிறைர1� ஒ* கண
 ெபாBதி, ெவ�( 
வ*ேவா�” எ�( Kறின�. அ� ெமாழி ேக�ட Lர� 	�ப� 	ற3தா�; "ந�(! 
ைம3த�கா, ேபா� �ாிய: ெச,க” எ�றா�. @வாயிரவ*� த3ைதைய வண7கி 
விைட ெப0(: ெச�றன�. ேபா��கள� �.3	, தாமைர� .ள4ைத� கல�கி, 
மல�கைள: சிைத�.� மதயாைனேபா,, மா0றாைர� கல�கின�, @வாயிரவ*�. 
 
அவ� வி,லா�ைம�. ஆ0றா	 அவதி10ற Gதைர� க�&, அவ��.தவியாக 
>றாயிர� Fர* ஓராயிரவ� ெந*
 ெபன: சீ0ற)0( எB3தன�; ேபா� )ைனயி0 
�.3தன�. ெகா&3ெதாழி, �ாி1� அ5ரேரா& அ�னா� ெச6த ேபாாி, விைசய� 
ஒ*வேன எIசி நி�றா�; ஏைனேயா� ஆ�ைம யிழ3	 அழி3தன�. 
 
த�ைன: ேச�3த Fர� அைனவ*� அழி3தேபா	 விைசய� சீறினா�; "Lர� 
ைம3த�களாகிய @வாயிர� ேபைர1� கால� நக*�. அ8
�ேவ�” எ�( க&I 
L உைர4தா�. வி,ைல� ைகயி, எ&4	 வைள4தா�; சரமாாி ெபாழி3தா� 
அவ� வி&4த கைணக அ5ர Fராி� ைகைய1� தைலைய1� தாைள1� 
ேதாைள1� அ(4தன. ஆயி8�, அ(3த உ(
�க உடேன ெபா*3தி�ெகா�டன. 
)�ேபாலேவ @வாயிரவ*� நி�றன�. "இஃ	 அ�னா� தவ4தினா, ெப0ற ேப(" 
எ�( அறி3தா�, விைசய�; அ3நிைலயி, அ()க
ெப*மாைன ய�றி, ேவ( 
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யா*� 	ைணயி,ைல எ�(ண�3தா�; அவ� தி*வ?ைய4 தியானி4தா�; 
அ�பினா, உள� உ*கி� க��ணீ� ெசாாி3தா�. 
 
அ�ப� எ�ணிய ெவ,லா� எ�ணியப?ேய விைர3	 வ3	 அளி�.� ��ணிய 
@�4தியாகிய )*கேவ வி�ணிேல ேதா�றினா�; விைசய� க�ெணதிேர நி�(, 
"Fரேன, மா0றா� ெப0(ள வர4ைத நீ அறி3தா யி,ைல; ெந&�ேபாாி, ெவ0றி 
ெபறா	 நி�றா6! ஆயி8� மன3தளராேத!" எ�( ெசா,A ைவரவ அ�ைப எ&4	 
விைசயனிட� அளி4தா�; "மா0றாைர அழி
பத0. இதைன இ
ேபாேத வி&க” என
 
பணி4	 மைற3தா�. 
 
அ= வ�பிைன வி�டா�, விைசய�. ஒ* ெநா?
 ெபாBதி0. )�ேன அடேல( 
ேபா�ற அ5ர� @வாயிரவ*� ெச*� கள4தி, இற3	 விB3தா�க. அ	 க�ட 
விைசய� )*க
 ெப*மாைன
 ேபா0றி நி�றா�. )Bமதிைய� க�ட கட, ேபா, 
Gதகண� ெபா7கி எB3	 ஆ�4த	. 
 
த�மேகாப7�த�மேகாப7�த�மேகாப7�த�மேகாப7�    த!தி%த!தி%த!தி%த!தி%    ேபா��ேபா��ேபா��ேபா��    
    
ைம3த� @வாயிரவ*� )?3தா� எ�( அறி3தேபா	 	��0றா� Lர�. அ
ேபா	 
அவ� )�ேன த*மேகாப� எ�8� அைம:ச� ெச�(, அ?பணி3	, 
"அரச��கரேச! நீ இ=வா( 	��0( வ*3தினா, மா0றா� மகி$:சியைடவ�; அமர� 
சிாி
ப�; அ5ர�  நாDவ�; உன�. அளவிற3த ெச,வ� உ�&; அழிவ0ற ஆ1 
உ�&; கண�கிற3த Fர� உ�&; எ7.� ெச,C� ஆைண 1�&; இ3திர ஞால4 
ேத*�&; இைவெய,லா� இ*�க, எ� ஐயேன! அறிவ0ற ேதவைர
 ேபா, 
அர0ற, ஆ.ேமா?” எ�( ேத0றினா�. 
 
த*மேகாப� ெசா,Aய ெமாழிகளா, சிறி	 	�ப� நீ7கினா�, Lர�: "யாேன 
ெச�( மா0றாைரெய,லா� F�&ேவ�” எ�( F(0( எB3	 நட3தா�. 
�ற
ப�ட ம�ன� )�ேன .(�கி�& விB3தா�, த*மேகாப�. "இ�( யா8� 
ேசைன1� ெச�( பைகவைர வைள4	: சிைத4	 ெவ0றி ெப0றி&ேவா�. விைட 
த*க” என ேவ�?னா�. அ3 நிைலயி, தி*�பி அாியாசன4தி, ஏறி அம�3தா�, 
Lர�; த*மேகாப8�. விைட ெகா&4தா�. 
 
அவ� உடேன �ற
ப�&
 ேபா��ேகால� ெகா�டா�. ேப� ெப0ற ஒ* 
ேவழ4தி�மீ	 ஏறினா�; எ,ைலய0ற பைட� கல7கைள ஏ3தினா�; அைம:ச� 
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பல*� L$3	 வர இ3திர� ேபால: ெச�றா�; ேபா��கள4தி, நி�ற 
Gத
பைடயி� ெப*�க4ைத� க�D0றா�; க*4திேல கவைல @�ட	. 
ஆயி8�, "இனி எ�ணி மய7.த, Fர��. அழக�( நட3த	 நட�க�&�" எ�( 
	ணி3	 ெச�றா�. த*ம ேகாப8ைடய பைட�கல7களா, >றாயிர Fர�க<� 
நA3	 ெநா3தா�. அ5ர
 பைட Fர� )�ேனறின�. அ	 க�& Fரவா. 
சீ0ற7ெகா�& எதி�4தா�. அ
ேபா	 த*மேகாபன	 யாைன Gத
 பைடகைள4 
	தி�ைகயா, வாாிெய&4	 அைற3த	; உடC� உயி*� சிதற அ?4த	; )ைன3	 
வ3	, Fரவா.வி� ேதைர4 த� ெகா��களா, இ?4த	; ேபா��கள4தி, கிட3த 
த? ெயா�ைற எ&4	4 ேத�
பாகைன அ?4	� ெகா�ற	. 
 
அ	 க�ட Fரவா. ெந*
ெபன� ெகாதி4தா�. தைரயி, நி�(ெகா�& 
யாைனைய
 பி?4	 ேமேல Fசி எறி3தா�. தைரயி, விB3த யாைன ந&7கி4 
	?4	 மய7கி0(; அதன*ேக ெச�ற த*மேகாப� ேகாப� ெகா�& 
த�டா1த4ைத எ&4	, Fரவா.வி�மீ	 எறி3தா�. அ=Fர� அதைன4 த� 
ைகயிA*3த வாளா, ெவ�? )ாி4தா�. பி�8� ஒ* வ:சிர
 பைடைய வி�டா�, 
த*மேகாப�; அ
 பைடைய Fரவா. ைகயா0 பி?4	� கைலமாைன அைற1� 
�Aேபா, அ5ர� மா�பி, அ?4தா�. அைறப�ட த*மேகாப� அ?ய0ற மர�ேப$ 
ப?யி, விB3தா�; அவைன ஒ* காலா, உைத4தா� Fரவ. அ3 நிைலயி, உயி� 
	ற3தா� த*மேகாப�. அ5ர
பைட சிதறி ஓ?0(. 
 
மய7கி� கிட3த யாைன ெம,ல4 ெதளி3	 எB3த	 த*மேகாப� இற3தைத 
அறி3த	; 	�ப� கடைல� கட3	 கைரேயறினா0 ேபா�( இ�ப)0ற	. 
மா0றா*� ேபா0(த0 .ாிய Fரவா.ைவ ேநா�கி, "எ� அ
பேன! சிறிேய�மீ	 
சீ0ற� ெகாளாேத; எ� கைதைய� க*ைண K�3	 ேக�க ேவ�&�. யா� 
தி�கஜ7க< ஒ*வ�, கயவனாகிய இ4 த*மேகாபன	 க&I சிைறயி, அக
ப�& 
ெந&7கால� வ*3திேன�. அறெநறிைய ெவ(�.� த*மேகாபைன இ�( நீ 
அழி4தா6, இனி வானவ� கவைல தீ�3தா�; யா8� பிைழ4ேத�; சி(ைம ஒழி3	 
சிற
�0ேற�. இதனி8� சிற3த ஊதிய� என�. ேவ(�ேடா? பழவிைன
 
பாச4தினி�( நீ7கி )4தி ெப0றவைர ஒ4ேத�” எ�( Kறி வண7கி0(. அத� 
வரலா0ைற� ேக�& Fரவா. மகி$:சி10றா�; "இ
ெபாB	 நி� இ*
பிட� ெச,க” 
எ�( விைட ெகா&4தா�. ஆகாய வழிேய எB3த	, யாைன, அ5ரைர� க�& 
அIசா	 )�னி*3த திைசைய அைட3	 இ�ப)0( வா$3த	. 
 
க2�ைரக2�ைரக2�ைரக2�ைர    #றிய#றிய#றிய#றிய    பா7ேகாபைன=பா7ேகாபைன=பா7ேகாபைன=பா7ேகாபைன=    ;ர�;ர�;ர�;ர�    கEத�கEத�கEத�கEத�    
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அ�( ேபா��கள4தி, நிக$3தைத ெய,லா� Q	வ� வாயிலாக அறி3த 
பா8ேகாப�, ம�னன	 மாளிைகைய அைட3	, 	�ப4திேல ஆ$3தி*3த 
த3ைதயி� அ?கைள4 த� )?யி0 L?, ெம6ய�ேபா& அவ� )�ேன நி�( 
”ஐயேன! மாைய த3த பைட�கல4தா, பைகவைர மய�கிேன�; ந�னி� கடA, 
அவைர4 தளிேன�. அதைன4 ேதவ� வாயிலாக4 ெதாி3தா�, )*க�; உடேன 
த� ேவ0பைடைய வி&4	 அவ� அைனவைர1� மீ�&�ெகா�டா�. இ4 தைகய 
.மரைன ெவ,Cத, ந�மா, இயCேமா? அவ� ஆ0றைல ேநாி, ெதாி3த உன�. 
ேமC� ெசா,Cத, ேவ�&ேமா? )3ைத நா நீேய ேவேல3திய க3தேனா& ேபா� 
ெச6	 வ*3தினா6! பைட4 திற� இழ3தா6 எளியனா6 நி�றா6! இ7. ஓ? 
வ3தா6; ஆதலா, உ63தா6. த3ைதேய! ெவ�ேபா� ெச6ய வ,ல Fர� கிைட4தா, 
நா� மகி$ேவ�. இ�( மா0றா ேரா& ேபா� �ாிய அIசிேன� எ�( மன4தி0 
ெகாளேத. ம�னவா! இ�8� ப,லா�& நீ வா$3தி*4த, ேவ�&� எ�8� 
ஆைசயா0 ேபசிேன�; அ:ச4தா, உைர4ேத� அ,ேல�; உன�. உ(தி பய�.� 
ெமாழி ெயா�( K(ேவ�. சிைறயினி�(� வானவைர வி�&வி&. வி�டா, 
)*கேவ சீ0ற� தீ�வா�; வ3த வழிேய ெச�றி&வா�; அ
பா, எ,ைலய0ற 
கால� நி� ெப*I ெச,வெம,லா� நிைல4	 நி0.�” எ�றா�. 
 
அ	 ேக�ட Lர� ேகாப� தைல�ெகா�டா�. "ைம3தா! எ�ன ேப:5
 ேபசினா6? 
நீ ெசா�னவா( யா� எளியனா6 இ�( வாணவைர: சிைறயினி�(� 
வி&வி
ேபனாயி� ம�ன� ம�ன� எ�( எ�ைன யா� மதி
பா�? மதி
� ஒழிவ	 
ம�&மா? மாயா
 பழி1ம�ேறா வ3தைட1�? பிரம�, மா, )தAய தைலவ*� 
ேதவ*� மதி�க நா� அர5 F0றி*3	 ஆகிேற�; @வ*�.� ேமலாகிய )B)த0 
ெப*மானிட� வர� ெப0(ேள�. இ4தைகய யா� ஆ0ற, அ0றவ� ேபா, 
மா0றாைர: சிைறயினி�( வி&ேவேனா? ேபரழ.�, இளைம1�, ெப*3தி*/�, 
Fர)�, 50ற)�, யா�ைக1�, ம0( யாைவ1� நிைலய0ற இ=/லக4தி, �க$ 
எ�8� ஒ�(தாேன அழியா	 நி0ப	? ஆதலா,, அம��கள4தி, ஆவிைய 
வி�டாC� வி&ேவ�; அமரைர: சிைறயினி�(� விடமா�ேட�. சா/ வ3தாC�, 
சIசல� வ3தாC� மான� 	ற
பேரா மா��ைடேயா�? Lர� எ�( ெபய� ெப0ற 
யா�, இ* நா சிற3	 இல7.� இ: ெச,வ4ைத
 ெபாிதாக மதி4	 பி?4த 
ெகாைகைய வி&4தி&ேவேனா? இ�8� ஓ� ஊழி�கால� யா� வா$3தி*
பி8� 
ஒ* நா இற3	தாேன ஆக ேவ�&�. இ= /லகி0 பிற3தவ� எ,லா� இற3ேத 
தீ�வ� எ�ப	 தி�ண�. மி�ன,ேபா, ேதா�றி மைற1� இ= வா$�ைகைய ஒ* 
ெபா*ளாக மதி4	, மாயவைன1� ெவ�ற யா� வி�ணவ��. எளியனா6 இ� 
ம�Dலகி, வாழமா�ேட�. பிளா6! நீ ேபா*�. அIசிைனேபாC�! உ� 
மாளிைகயி0 ேபா6 உற7.! யா� ெப0ற வர4தி0. அழிவி,ைல. எ� ெபா*�& 
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வ*3தாேத; பைகவ�மீ	 யாேன ேபா� �ாிய
 ேபாேவ�” எ�( ெகாதி4	
 
ேபசினா�. 
 
த3ைத ெசா,Aய க&ெமாழிகைள� ேக�டா�, பா8ேகாப�, சி3ைத ெநா3தா�. 
'எ� ஐய8�. உ61� வைக இ,ைல ேபாC�! நா� ெசா,Aய ெமாழிகளி� 
உ�ைமைழ உண�3தான,ல�. ெம6யாகிய விதிைய ெவ�றவ� உ�ேடா? எ�( 
எ�ணி: Lரைன ேநா�கி, "த3தா6! அ?ேய� சிறி	� அறிவி,லாதவ�; 
ேபைதைமயா0 ேபசிய ��ெமாழிகைள மன4தி0 ெகாளா	 ெபா(4த*ள, 
ேவ�&�. சிறியவ� அறியாம, தீய ெமாழி ேபசினா, ெபாியவ� சிாி
பேரய�றி: 
சீ0ற� ெகாவேரா? எ� அ4தேன! நீ சின� ெகாளாேத. நம	 நகர4ைத 
அைல�.� Gதகண7கைள1�, வி4தக Fரனா6 Fர வா.ைவ1� ெகா�(, உ� 
சி4த4ைத மகி$வி
ேப�. என�. விைட த*க” எ�( ைக .வி4	 அ? 
வண7கினா�. 
 
அ
ேபா	 Lர� சீ0ற� தீ�3தா�; இ�ப� உ0றா�; "ைம3தா� நி� மன� மீ�&� 
ேபாாிேல ப?3த	 ேபாC� ந,ல	 பைகவைர ெவ,Cத0.
 பைடெய&4	: 
ெச,க" எ�றா�. 
 
பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�பா7ேகாப�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    �ாி!+�ாி!+�ாி!+�ாி!+    மEத�மEத�மEத�மEத�    
    
ேத�ேம, ஏறினா� பா8ேகாப�. ேசைன ெவள� கட, ேபா, பர3	 நி�ற	. 
த3ைதயிட� ெகா�ட தைலயாய அ���, அவ� )?3தி&வாேன எ�ற 	யர)� 
உள4ைத அைல�க
 ேபா��கள� ேநா�கி: ெச�றா�. ஈச� அ*ளா, ேதா�றி, 
>றாயிர� Fர*�.�, ஏைனய ைம3த� எ�ம*�.� தைலைம ெப0ற Fரவா., 
ெப*3ேத�மீ	 ஏறி
 ேபா� �ாிய வ3தா�; சிவ.மாரனாகிய )*க
 ெப*மான	 
ேசவ?ைய: சி3தி4	 வன7கினா�; பி�ன�, விைர3	 ெச�(, பா8ேகாபன	 
ேசைன
 ெப*7கட, ந&7க4 த� வி,ைல வைள4தா�. 
 
பIசGத7க< நீ*� ெந*
�� ஒ�ேறாெடா�( மா(ப�&: சீ0ற)0(
 ேபா� 
�ாி3தா0ேபால Fரவா./� பா8ேகாப8� ெவ�ேபா� நிக$4தின�. ஒ* 
கண
ெபாBதி, இ*வ*� ஏறியி*3த ேத�க பல சாாிைக 50றி� Fரவா. வி�ட 
பாண7கைள
 பா8ேகாப� அழி4தா�. பா8ேகாப� வி&4த அ��கைள Fரவா. 
சரமாாியா, ஒழி4தா�. அ3 நிைலயி, ச7கர @�4திேபா, சீ0ற)0ற Fரவா., த� 
வா�பைடைய எ&4	� கற7.ேபா0 5ழ�( பா8ேகாபைன எதி�4தா�. 
பா8ேகாட8� கா0(
ேபா, விைர3	 வ3	 வா�ேபா� ெதா&4தா�. கால8� 
கனA1� க&� ேபா� �ாி3தா0ேபால இ*வ*� வா�ேப� ெச6தன�. அ
ேபா	 
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பா8ேகாப� தா� க0ற வி4ைதயி� திற4தா, Fரவா.வி� வா�பைடைய வில�கி, 
அவ� ேதாளி, ெவ�?னா�. ெவ�&�ட ேதாளினி�(� .*தி ெபா7கி வ?3த	. 
அ	 க�& மகி$3தா�, பா8ேகாப�.  
 
Fரவா. ேதா0(வி&வேரா எ�( வானவ� அIசி4 தள�3தா�க. அ= ேவைளயி, 
அ()க� தி*வ?ைய� க*4தி0 ெகா�டா�, Fரவா., வா�பைடைய Fசினா�; 
பா8ேகாபன	 வல4ேதாைள அ(4தா�. அ
ேபா	 அ5ர�, வல�ைகயி, இ*3த 
வாைள இட�ைகயா, எ&4தா�; பி�8� ெப*Iசின)0( வா�ேபா� �ாி3தா�. 
மா0றா� )ய0சிைய� க�ட Fரவா., அவ� இட�ைகைய1� 	ணி4தா�. அ3 
நிைலயி, மாய
பைட ெதா&�க நிைன4தா�, பா8 ேகாப�, அைத உண�3	 
அவ� தைலைய அ(4	4 தளினா�, Fரவா.. அ= Fர� தைல1�, மைல ேபா�ற 
ேதா<� உடC� ம�ேம, விB3தன; அவ8யி� கவ�3த K0(வ�, Fரவா.வி� 
திறைமைய
 �க$3	 ெத��ல� ேச�3தா�. )னிவ*� ேதவ*� பிற*� ஆ?ன�; 
பா?ன�; ஆ�4தன�; "Fர* Fர� நீேய" எ�( Fரவா.ைவ
 �க$3தன�; 
அவ�மீ	 மைழ ேபா, மல�கைள: ெசாாி3தன�. Gத�கேளா&� த�பியேரா&� பா? 
F�ைட அைட3 தா�, Fரவா.; காதலாகி� கசி3	 க�ணி ம,கி� க3தேவளி� கமல 
பாத� ப�)ைற பணி3தா�. 
 
;ரன+;ரன+;ரன+;ரன+    ேகாப*�ேகாப*�ேகாப*�ேகாப*�    தாப*�தாப*�தாப*�தாப*�    
    
பா8ேகாப� இற3தா� எ�( அறி3த Lர� அB	 �ல�பினா�; "ைம3தா!   
மத களிேற! தீவிைனேய� உளேம! உள4தி, அைம3த ெதள)ேத  
எ� அ
பேன!  உ�ைன4 த3ைத�.4 த3ைதயிலா� ெகா�றாேனா? எ� ஐயேன! 
உ�ைன இத0ேக வள�4ேத�? அ5ர.ல நாயகேம அைட3தவைர ஆதாி�.� 
அ*மனிேய! எ� ெச,வேம ெதள)ேத! நீ தனிேய ேபா6 எ7கி*3தா6? அ7ேக 
நா� வ3தாC� உ� அ)த ெமாழி ேக�ேபேனா?” எ�( Lர� �ல�பி அBதா�. 
அ
ேபா	 பா8ேகாபன	 உடைல அ5ர�க அ7ேக எ&4	 வ3தா�க. 
 
	�ட)0ற ைம3தன	 உடைல� க�& 	?4தா�, Lர�. அவ� தைலைய� 
ைகயிெல&
பா�,  அத� அழைக
 பா�
பா�; அ4 தைலைய� க�களி, 
ஒ0(வா�; )4த� த*வா�;  ெப*@:ெசறிவா�; Gமியி, விB3	 �ரவா�. 
அ(ப�ட தைலைய1� ேதாைள1�  உட�பிேல ெபா*4தி
 பா�
பா�; நில4தி, 
விB3	 அர0(வா�; "எ� 	�ப4ைத�  க�&�, உயிேர, நீ இ�8� 
இ*�கி�றாேய!” எ�( ஏ7.வா�. 
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ெசா,லாிய ேசாக)0ற Lர� எளிய நிைல க�& எ,ேலா*� ஏ7கி அBதா�க. 
பா8ேகாப�  தாயாகிய ப	ைம, ேச?யேரா& ெச�(, ெவ�&�& கிட3த 
ைம3த�மீ	 விB3தா;  மய7கினா; "எ� மகேன! இ	 நா� ெச6த பாவேமா? 
வானவ� வி&4த சாபேமா?  @வ� ேகாபேமா? ம0( ஏேதா அறிேய�! அ3ேதா! 
வானவ� இ3 நகாிேல க3தைன  வ*வி4தா�; க&� ேபா� @�?னா�; எ� ைம3தைர 
ெய,லா� ெகா,வி4தா�; இ�(  உ�ைன1� F�?னாேர, இ� ேக& L$3த 
வானவாி� மாத� எ,லா� எ�ைன
ேபா, ஆ.க. ஐயேன! வானவ��. ேம�ேமC� 
	�ப� ெச6த, ந�ற�( எ�( உ� த3ைதயிட� அ�ேற  ெசா�ேன�; அவ� 
உண�3தாாி,ைல. ஐேயா!  இ�( உ�ைன இழ3ேதேன! இனி  ம�ன�தா� உயி� 
ைவ4தி*
பாேனா?” எ�( அB	 ேசா�3தா. 
 
அ
ெபாB	 ம�ன� ேசாக� ேகாபமாக மாறி0(. ப	ைம )தAய மாதைர 
மாளிைகயி� உேள அ8
பினா�; அ*ேக நி�ற அ5ரைர ேநா�கி, "இ�ேற 
மா0றா� ேசைனைய அ(
ேப�; அவ� .*திைய� ெகா�& கன, ேவவி 
ெச6ேவ�; இற3	ப�ட மகைன  எB
�ேவ�. பா8ேகாப� உடைல4 
தனியிட4தி, ைவ4	
 பா	கா4தி&க” என
 பணி4தா�. 
 
சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�சி@க*க�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    �ாி!+�ாி!+�ாி!+�ாி!+    சாத�சாத�சாத�சாத�    
    
அ
ேபா	 Lர� த�பியாகிய சி7க)கா5ர� மேக3திர மாளிைகைய அைட3தா�.  
தைமயன	 பாத� ேபா� பணி3	 வண7கி, ‘ஐயேன! உ� )க� வா?யி*� கி�றேத! 
எ�ன நிக$3த	?  எ�( வினவினா�. அ	 ேக�ட Lர� KறC0றா�: "த�பி!  
அ�( நீ ெச�றபி�, .�ற� எறி3த .மரேவ பைடேயா& இ3 நகாி, வ3	 
பாசைற ெகா�டா�.  அவ� நிக$4திய ேபாாி, எ� பிைளக அைனவ*� 
இற3தன�; அைம:ச*� அழி3தன�;  பைடக<� பா$ப�டன. அாி)க Fர நிக$3த	 
இ	ேவ. இ�( நீ பைடெய&4	: ெச�(  அ3த� .மரைன ெவ�( வர, 
ேவ�&�. அத0காகேவ உ�ைன அைழ4ேத�." 
 
Lர� ெசா,Aய ெச6திைய� ேக�ட சி7க� மீ�&� அவன? பணி3	, எB3	 
நி�(,  "ஐயேன! ஆதி1� அ3த)� இ,லாத இைறவைன
 பால� எ�( 
எ�ணினா6; பழி4	
  ேபசினா6. )�னேம நா� ெசா,Aய ந�ெமாழி1� 
நIசாயி0ேற! ஊ$விைனைய யாரா,  ெவ,ல இயC�? இ�( உ� ஆைண
ப? 
ேபா��கள� ெச,ேவ�. க3தைன ெவ,ல
  ெப(ேவனாகி,, மீ�&� வ3	 
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கா�ேப�. நா� ெவ,லாெதாழியி� இ7.ளா�  எ,லா*� இற3	ப&வ�. உ� 
மன4தி, ேதா�றியவா( ெச6க" எ�( ைக K
பி வண7கினா�. பி� ெநா?
 
ெபாB	� அ7. நி,லா	 விைடெகா�& ெவளிேய ெச�றா�; ேசைன4 
தைலவ�கேளா& த� மாளிைகைய அைட3தா�. 
 
ெப*Iேசைனேயா& �ற
ப�&
 ேபா��கள� �.3த சி7க)கைன� க�ட Gத7க 
கிள�3	 எB3தா�க; இவைன நாேம ெவ,ேவா�' எ�( மர7கைள1� 
மைலகைள1� Fசி ெயறி3	 ேபா� �ாி3தா�க. அக
ப�ட Gதைர அ&�க&�காக 
எ&4	 அ7.மி7.� எறி3தா� சி7க)க�. ம�D� வி�D� ம0ைறய 
திைசக<� Gதமயமாயின. ஐ�Gத7க எ�( இ	 ப0றி4தா� அறி3ேதா� 
ெபயாி�டனேரா எ�( அைனவ*� எ�ணின�. 
 
நரசி7க @�4திேபா�ற Fரவா. அதைன� க�டா�. 'Gத
 பைடயி, சி7க)க� 
பாதிைய� ெகா�(வி�டாேன! வி,லா எ*� ேபாாி, அழி3	வி�டா�கேள! நம	 
ெபாிய ேசைன. )0(� இ�( சிைத3	வி&ேம' எ�( எ�ணினா�; வி,ைல 
வைள4	� ேகா? ேகா?யாக வ?�கைன ெதா&4தா�. எதிேர நி�ற அ5ர�க 
தைல1ைட3	, ேதா அ(3	 தைரயி, விB3தா�க. 
 
இ= வ�ண� அ5ர
 ெப*Iேசைன அ?ப�& அழி3தைத� க�டன�. சி7க)க� 
ைம3தராகிய >0(வ�. அ�னா� Fரவா.ைவ வைள3தன�; அவ� ேதாைள1�, 
மா�ைப1�, கர4ைத1�, கB4ைத1� இல�காக� ெகா�& வாளா, எறி3தன�. 
ஆயி8� அவ� உட�பி0 சிறி	� வ&
படவி,ைல. அ	 க�ட >0(வ*� அவைர 
வைள4	
 பி?4தன�. ப0றிய பைகவைர: சீறினா�, Fரவா. வா�பைடைய 
Fசினா�; உ*4 ெதாியாதப? அவைர அ(4ெதறி3தா�. வா�ேபா� )?3த பி�� 
தம	 ேத�ேம, ஏறினா�. 
 
ைம3த� >0(வ*� ஒ*7ேக ம?3ததறி3	 சி7க)கா5ர� மான)0( வ*3தினா�. 
"இற3தவைர எ�ணி ஏ7கி நி�( வ*3	வதா, பய8�ேடா? மா0றா� K�ட4ைத 
ெநா?
 ெபாBதி0 ெகா�(, அவைர வாாி வாாி4 தி�றால�றி4 தீ*ேமா என	 
சீ0ற�? மா0றா� பைடைய அழி4த பி�ன� அவ� தைலவனாகிய ேவலவைன1� 
ெவ,ேவ�; வானவ� எ�( ேப� ெப0ேறாைர1� வைத
ேப�; விைரவி, 
@�(லக4ைத1� யாேன )?
ேப�" எ�( வIசின� Kறினா�; தாயாகிய மாைய 
த3த ெகா&� பாச4ைத எ&4தா�; அதைன ேநா�கி, "மா0றா� அைனவைர1�, ஒ* 
வழியாக� க�?
 பி?4	, உதயகிாியி, உ64	, அவைர வி�&
 பிாியாம, அ7ேக 
கா4	�ெகா�?*” எ�( ெசா,A Fசினா�. 
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ப,லாயிர� கண�கான Gத Fர*�, வி,Fர� எ�ம*�, ம0ைறய தைலவ*�, 
வ,லாளனாகிய Fரவா./� அ
பாச4தி, அக
ப�டா�க. இய0ைகயறிைவ 
இழ3	, ஆ�ைம பழி3	, ேசா�3	 கிட3த Fர� அைனவைர1� ஆகாய வழிேய 
ெகா�& ெச�(, மி�னைல
 ேபா, பல கட, கட3	 ேம*மைல ேபா, அைம3த 
உதயகிாியி0 �.3த	, அ
 பைட�கல�. 
 
அைத யறி3த )*க
ெப*மா� ேபா��ேகால� ெகா�& �ற
ப�டா�. "@வ��.� 
தைலவனாய )த,வ� வ3தா�. )�க� ெப*மா� ைம3தனாய )*க� வ3தா�. 
மா0றாைர� ெகா,C� மட7க, வ3தா�. ேவ0 பைட1ைடய Fர� வ3தா�. 
ஏவ*� அறிய ெவா�ணா இைறவ� வ3தா�. ேதவ ேதவனாய ெச=ேவ வ3தா�” 
எ�( ஒA4தன, சி�ன� எ,லா�. 
 
அ
ேபா	 தீ
ெபாறி சி3	� க�கேளா& நி�ற சி7க)க�, "மா0றாைன இ�ேற 
ெகா�( சீ0ற� தீ�ேவ�” எ�( உள4தி, உ(தி ெகா�& அ�ட)� அகில 
தி�.� தாேனயாக ஒ* மாயா வ?வ� G�& நி�றா�; )�ேன நி�ற )*க
 
ெப*மாைன ேநா�கி, "கட�பேன! இைறவனிட� நீ ெப0(ள திட�ப& ேவA� 
திறைமெய,லா� அறிேவ�. தாரகைன
 ேபா, ேபாாி, நா� ேபைதயன,ேல�; 
விைர3	 ேபா� �ாி3	 பா� Fரராகிய Gத� எ,லா� உயி� இழ3தா�. ம0ைறேயா� 
உ� க�ெணதிேர எ� வயி0றி0 �.3	 மைற3தா�, தனியனா6 நீ ஒ*வ� 
நி�றா6. இ3 நிைலயி, ேபா� க*தி வ3த உ� ஊ�க� ேபா0(த0.ாியேத" எ�( 
ெசா,A )?�.� )�ேன, அ( )க
 ெப*மா� .(நைக ெச6	, ஓ� அ�ைப 
வி,A0 G�? வி&4தா�. அ	 சி7க)க� மா�பி0ப�& ஊ&*வி: ெச�ற	. 
 
அ3 நிைலயி, அ()க
 ெப*மா� Fரவா. )தAய த�பியைர1�, Gத 
கண7கைள1� வ*வி�க4 தி*/ள7ெகா�& ஓ� அ�பிைன ஏவினா�. அ	, பல 
கட,கைள1� கட3	 உதய கிாிைய அைட3த	; Fரைர
 பிணி4தி*3த 
மாயாபாச4ைத4 	ணி4த	. க3த� தி*வ*ளா, எ,ேலா*� மய�க� தீ�3	 
எB3தா�க. அ
ேபா	 அ
 பைட�கல� பிரம8�.ாிய ��பக விமான�ேபா, 
அைனவைர1� தா7கி�ெகா�&, ஆகாய வழிேய எB3	 ெச�ற	: உதயகிாிைய 
வி�டக�(, எBகடC� கட3	 ேபா��கள4தி, நி�ற )*க
ெப*மான	 
தி*வ?யி, Fரைர வி&4	, அவ� Qணியி, )�ேபா0 ெச�( ேச�3த	. அ
ேபா	 
Fரவா./�, >றாயிரவ*�, எ�& Fர*�, அழிவ0ற Gத
பைட க<�, க3தேவ 
தி*வ?யி, விB3	 வண7கினா�க. 
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க3தேவளி� அ�பினா, அ?1�& விB3த சி7க)க� மய�க� ெதளி3	 எB3தா�. 
த� பைடக< ஒ�ைற1� அவ� க�டானி,ைல; க3தேன அவ0ைற� ெகா�( 
ஒழி4தா� எ�( உண�3தா�; உள� ெகாதி4தா�; ஆயிர� வி,ெல&4	
 ேபா� 
�ாிய நி�றா�; அ�டகாச� ெச6தா�. அ
ேபா	 )*கேவ ஈராயிர� அ��கைள 
வி�& அவ� எறி3த மைலகைள4 தக�4தா�; அக�ற ேதாகைள அ(4தா�. 
ஆயி8�, அைவ விBவத0. )�ேன )ைள4	 எB3தன. தவ4தி8� 
சிற3தெதா�( இ= /லகி, உ�ேடா? 
 
அ3 நிைலயி, நா�. )க7கைள1ைடய பிரம8�, ேதவ*�, பிற*� அIசி ந&7க 
அ()க
 ெப*மா� ச0ேற உ7கார� ெச6தா�. சி7க)கனிட� ேதா�றிய 
தைலக<� ேதாக<� ந&7கி ஒளி4தன. )*க� அ�பா, அ(ப�ட தைல1� 
ைக1� )�ேபா, )ைளயாத த�ைமைய� க�டா� சி7க)க�. பல நா 
ஒதி1ண�3த >,கைளெய,லா� ேப5� ம�ற4திேல மற3தவைன
ேபா,, 
மான)0( நி�றா�; அ
ேபா	 )*க
 ெப*மாைன ேநா�கி, "பாலேன! ேவ, 
எறிய/�, வி, வைள�க/3தா� பயி�றாேயா?” எ�( ஏளன� ேபசி ஒ* 
த�டா1த4ைத Fசிெயறி3தா�. 
 
சி7க� ேபசிய ேப:ைச1� வி&4த பைடைய1� ச0ேற க*தினா�, )*க�. அ= 
வIசக� உயிைர� கவ�3	 வ*மா( த� வ:சிர
பைடைய வி&4தா�. அ
 பைட 
விைர3	 எB3த	; எதிேர வ3த த�ட
பைடைய ஒ?4	
 ெபா?4த	; மைலயி� 
ேம0 பா1� இ?ேபா,, சி7க� மா�ைப4 தா�கி
 பிள3த	; அவ8யிைர1� 
ேபா�கி0(; க7ைகயா0றிேல ெச�( கைற ேபாக
 ப?3	 நீரா?0(: க0பக: 
ேசாைலயி0 ெபா*3திய மண4திேல ேதா63த	; தமி$: ச7க4தி� தைலைம
 
�லவனாகிய க3த
 ெப*மா� ைகயி, வ3	 சிற
�ட� அம�3த	. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    ேசாக�ேசாக�ேசாக�ேசாக�    
    
சி7க)க� இற3த ெச6திைய அறி3த Lர� காிய ேமக�ேபா, தைரயிைட 
F$3தா�, �ர�டா�; ைக ெயா& ைக ய?4தா�; மய7கினா�. ப�ைட 
வ�ைம1� Fர)� ேம�ைம1� இழ3	, ெபா7கிய 	ய��கடA, @$கி
 
�ல�பினா�. "ஐேயா! த�பி! உலக4தி, ேபா� @�டெத�றா, உள� களி
பாேய! 
உ�8யிைர1� ெகா�டாேனா K0(வ�? நீ இற3தா6 எ�( அறி3தா, 
மாயவ8� பிரம8� இ3திர8� )�ைன
 ெப*ைமைய அைடவேரா அ3ேதா! 
ெபா�ைன
 ெபறலா�; Gமிைய
 ெபறலா�; மாதைர
 ெபறலா�. அ*ைம4 த�பி! 
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இ
 பிற
பி, இனி உ�ைன
 ெப(ேவேனா? அ
பா!  "எ� உயி� நீேய; 
உண�:சி1� நீேய; 50ற)� நீேய; ெப0ற த3ைத1� நீேய, த�பி1� நீேய, தவ)� 
நீேய" எ�( நிைன4தி*3ேதேன! நீ ச0(� க*தாம, எ�ைன� ைகவி�டாேய! 
தனி4தி*�க� க0றாேய!” எ�(. Lர� அB	 அர0றிய ேபேராைச அவ� ஆ�ட 
அ�டெம7.� ெசவி&பட அதி�3த	; அ=ேவாைச ேக�& மாC�, பிரம8�, 
இ3திர8� மனமகி$3	 ஆரவாாி4தன�. 
 
தி�மா�தி�மா�தி�மா�தி�மா�    *�க�*�க�*�க�*�க�    திற*ைர த�திற*ைர த�திற*ைர த�திற*ைர த�    
    
அ
ேபா	 Lர� ேகா? ேகா?யாக ேவ0பைட தா7கி நி�ற ஒ0றைர ேநா�கி, "எ� 
ஆ�சியி, உள அ�ட7களி0 ெச�(, அ7.: 50றி� ெகா�?*�.� 
ேசைனகைள ெய,லா� அைழ4	 வ*க” எ�றா�. திற)ைர4த,, அ5ர� வர4தி0 
ெபாிய�, மாய4 திற4தி0 ெபாிய�; உர4தி0 ெபாிய�; ஊ�க4தி0 ெபாிய�, சிர4தி0 
ெபாிய சீ0ற4தி0 ெபாிய�; கர4தி0 ெபாிய�, காலனி0 ெகா?ய�. இ	 தைகய 
ேசைனகைள� க�ட	� இ3திர8� வானவ*� அIசி ந&7கி� கவைல 
ெகா�டா�க. இ3திர� 	ளபமாைல யணி3த தி*மாைல ேநா�கி, ")த,வேன! 
வ�ைம1� ெகா&ைம1� வா63த அ5ரராகிய இ* நீ7கி ஒளி வ*வதி,ைலேயா? 
வானவ� க&Iசிைறயினி�(� வி&ப&மாறி,ைலேயா? ெப*I ெச,வ4ைத இழ3த 
நம	 	�ப� ெதாைல1மா றி,ைலேய? தி*வா6 மல�3த*க" எ�( ேவ�?ன�. 
 
அ
ேபா	 தி*மா,, வானவ�. ேவ3தனாகிய இ3திரன	 வ*4த4ைத அறி3	 
ேபசC0றா�. "வானவ� ேவ3ேத! ேக; காலமாக/� கால� கட3தவனாக/� 
க*மமாக/� க*ம� அ0றவனாக/�, உ*வமாக/� உ*வம0றவனாக/�, 
.ண7களாக/� .ண7க அ0றவனாக/�, உலகமாக/� உலக ம,லாதவனாக/� 
உள ஆதிய0ற @ல
 ெபா*ளாய வளேல ஆ()க7ெகா�& அ* �ாிய 
வ3தா�. அவேர பிரமனாக நி�( உலக4ைத
 பைட
பா�; எ� வ?வ4தி, அைம3	 
கா
பா�; ச7கர� வ?வ4தி, ேதா�றி அழி
பா�; மி�8*
ேபா, ெவளி
ப&வா�. 
அவ�த� தி*/*வ4ைத விாி4	ைர4த, மைறக<�.� அாி	; Lர� )தAய 
அ5ரைர அழி�க நிைன4தா, ஒ* சிாி
பா, ஒழி
பா�; சீ0ற4தா, ஒழி
பா�; 
தி*�க� ேநா�கா, ஒழி
பா� எ�றா, தம�.வைம யி,லா4 தைலவராய 
)*கேவளி� த�ைமைய யாவேர ெமாழிய வ,லா�? ப:சிள� பால� ேபால4 
ேதா�(� )*கேவ அ5ரைரெய,லா� ேவலா, விைரவி, அ(4	 ஒழி
பா�. அ
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பைடயா, Lரைன1� ெவ,வா�; இதி, ஐய� இைறயள/மி,ைல” எ�( 
அ*ளின�, தி*மா,. 
 
;;;;ர7�ர7�ர7�ர7�    *�க7�*�க7�*�க7�*�க7�    ேபா�ேபா�ேபா�ேபா�    ெச�த�ெச�த�ெச�த�ெச�த�    
    
ெப*Iேசைனேயா& Lர� ேபா��கள� �.3தைத அறி3	 )*கேவ )(வ, 
ெச6தா�; ேபா��ேகால� ெகா�& எB3தா�. வி�D� ம�D� ெந*7கி நி�ற 
அ5ர ேசைன ஆரவார� ெச6	 ேபா� ெதாட7கி0(. அ�னா� ெச6த க&� ேபா*�. 
ஆ0றா	 )�னணியி, நி�ற Gத
 பைட பி�னி�ட	; அ5ர
 பைடயி� ெசய, 
க�& ெந0றி� க�Dைடய த3ைதைய
ேபா, ச0ேற சிாி4தா�, )*க�; 
தி*�கர4திேல வி,ெல&4	 வைள4தா�. ேதவ*� அ=ேவாைச ேக�& ந&7கின�. 
ம�8யி� எ,லா� மன� பைத4த	. 
 
ஆ()க)�, ப�னி* ைக1�, அ*� பைட�கல)� நிகர0ற Fர)�, ஆ�ைம1� 
ேபா��கள4தி, நிலவ� க�ட Lர�, )�னாளி, இ*3த த�கைன
ேபா, ஆணவ� 
ெகா�& ேபசC0றா�. "பாலேன! எ� ெப*� ேசைனைய: சிைத4தா6; இனி: 
சி(வ� எ�( உ�ைன விட
ேபாவதி,ைல; ேபாாி, �ற7கா�?
 ேபானாC� 
உ�ைன அழி
ேப�; வானவ�.Bைவ 1� கண7கைள1� ஒழி
ேப�" எ�( 
ெசா,A, மாையயி, வ,ல இ3திர ஞால� எ�8� இைணயி,லா4 ேத�ேம, நி�(, 
எ�ணிற3த உ*வ� ெகா�&, சரமாாி ெபாழி3தா�. 
 
)*கேவ அதைன� க�& "ந�( ந�(" எ�( நைக4தா�; ஞானா�திர4ைத 
எ&4	 வி&4தா�. அ
 பைட ெச�( Lர� மாய4ைத )0(� அ(4த	. மாய 
வ?வ� மைற3த நிைலயி, வAைம யிழ3	, மன� தள�3த Lர� தனியனா64 
ேத�ேம, நி�றா�. அ3 நிைல க�ட ேதவ� ஆரவாாி4	 அ()க
 ெப*மாைன
 
ேபா0றி ந(மல� Qவின�. அ
ேபா	 Lர� ேதேரா& மைற3தா�; அ�ட Kட4தி� 
வாயிைல அைட3	 அைற Kவினா�; அ
பா, அைம3த அ�ட4தி0 �.3தா�. 
அ	 க�ட )*கேவ அ7.� அவைன4 ெதாட�3	 ெச�றா�. Lர� அ�ட7க 
ேதா(� மி�ன, ேபா0 பா63தா�; க&� ேபா� �ாி3தா�; இைள4த ேவைளயி0 
கர3	 ெச�றா�. ஆயி8� அவைன விடா	 ெதாட�3தா�, அ()க
 ெப*மா�. 
அ�ட� எ7.� 50றிய அ5ர� ேகாமா� மீ�&� மேக3திர நகர� ேபா3தா�. நிழ, 
ேபா, அவைன விடா	 ெதாட�3த க3தேவ<� விைர3	 அ=விட� ெச�றா�. 
Lரைன1� அவைன4 ெதாட�3	 வ3த ேவலைன1� க�ட அ5ரேசைன ெபா7கி 
எB3	 அ()கைன: 50றி ஆரவாாி4த	 அைத� க�& ச0ேற சிாி4தா�, )*க
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ெப*மா�. )�னா, ஈசன	 சி( நைகயா, எாி3த திாி�ர� ேபா,, அ5ர ேசைன 
நீ(ப�& அழி3த	. த3ைதைய
 பி�ப0(த, ைம3த��.4 த�கத�ேறா? 
 
மாையயி�மாையயி�மாையயி�மாையயி�    ேசைவேசைவேசைவேசைவ    
    
அ	 க�ட Lர�, "எ� த�பிய*�, ைம3த*�, அைம:ச*� ஏைனய பைட4-
தைலவ�க<� )�னேம அழி3தா�க. அளவிற3த ேசைனைய1� இ�( .மர� 
ெகா�றா�. யா� த�ன3 தனியனா6 நி�ேற�. இனி, ெசய0பால	 யா	?” எ�( 
க*தி
 ெப*@: ெசறி3தா�. அ�ைனயாகிய மாையைய மன4தி, நிைன4தா�. 
உடேன அவ வ3	 ேதா�றினா. "Fர ைம3தா! இ7.4 தனியனா6 நி0கி�றா6! 
தள�3	 ேதா�(கி�றா6! எ�ைன நிைன4தாேய! உ� க*4	 எ�ன? ெசா,Cக” 
எ�றா. 
 
அ
ேபா	 Lர� மாையைய ேநா�கி, "தாேய! இ	வைர நிக$3த ேபாாி, எ� Fர4 
த�பிய� விB3தா�. ைம3த� மா�டா�, அைம:ச*� அழி3தா�. யா� ஒ*வேன எIசி 
நி0கி�ேற�. இற3தவ� எ,லா� மீ�&� உயி� ெப0( எBத, ேவ�&� அத0. 
ஓ� உபாய� K(க" எ�( ேவ�?னா�. 
 
மாைய அ	 ேக�& நைக4	, "அ
பா Lரேன! ப�னி* கர7கேளா& விள7.� 
பரமைன
 பால� எ�( நிைனயாேத! அவ� ேவ0பைடயா, நீ விைரவி, 
விB3தி&வா6. மாதா /ைரைய நீ மன4தி0 ெகாவாயா? தைல விதிைய4 தவி��க 
யாரா, இயC�? அ	 நி0க, உ� மன� மகிB� வ�ண� இற3தவ� உயி� ெப0( 
எழ ேவ�&மாயி�, �ற� கடA� ம*7ேக ம7கல மைலெயா�( உ�&. அ)த சீத 
ம3தர Kட� எ�ப	 அத� ெபய�, அ� .�ற4ைத இ7ேக வரவைழ4	 நிைன4த 
ெச6ைகைய நிைறேவ0றி�ெகாக’ எ�( ெசா,A: ெச�றா. 
 
அ� ெமாழி ேக�ட Lர�, "தா6 ெசா,Aய L$:சிேய த�க	. இற3ேதாைர எB
�� 
வழி இ	ேவ" எ�( மனமகி$3	, இ3திரஞால� எ�8� ேதைர ேநா�கி, "நீ மேனா 
ேவகமாக: ெச�(, �ற�கடA� அ*ேக1ள 'அ)த ம3தர மைலைய
 ெபய�4	� 
ெகா�& வா” எ�றா�. உடேன இ3திர ஞால� எB3த	; ஏB கடைல1� கட3த	; 
�ற�கடA0 ேபா3த	; அ)த ம3தர மைலைய எ&4த	; ெச�ற வழிேய மேக3திர 
நகர4தி0. விைர3	 வ3த	. அ� மைல�கா0( அம��கள4தி, Fசி0(. அ�(வைர 
ேபா� �ாி3	 இற3த Fர� எ,ேலா*� ஒ*7ேக உயி� ெப0( எB3தா�க. 
சி7க)க� எB3தா�; பா8ேகாட� எB3தா�; இைளய வ:சிரவா. எB3தா�; 
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எாி)க� எB3தா�; த*மேகாப8� இ*�த,வ*� எB3தன�. ம�க 
@வாயி�வ<� எB3தன�. 
 
*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3*�கேவ3    ச@கார%ச@கார%ச@கார%ச@கார%    பைடபைடபைடபைட    வி�த�வி�த�வி�த�வி�த�    
    
இவ0ைற� க�டா�, )*கேவ. "Lர� ெச6த L$:சி1�, மாைய ெசா,A� 
ெகா&4த வழி1� ம3தர மைலயி� மகிைம1�, பைகவ� பிைழ4	 எB3த வைக1� 
ந�( ந�(" எ�( நைக4தா�. வி&த, அ
ேபா	 அ5ர
 ெப*�பைட ேவகமாக 
வ3	 அ()க
 ெப*மாைன வைள4த	. அவ0ைற4 ெதாைல�க� க*திய ெப*மா� 
ம�8யிைரெய,லா� அழி�கவ,ல ச�வ ச7கார
 பைடைய எ&4தா�; மன4தினா0 
Gசைன �ாி3	 அ
பைட� கல4ைத ேநா�கி, "ேபா� )ைனயி, நி0.� அாி)க� 
)தAய அ5ர4 தைலவைர1�, அளவிற3த ேசைனைய1� அழி4தி&க" எ�( Kறி 
வி&4தா�. 
 
ச7கார
பைட �ற
ப�ட	; Lர� ேசைனைய )0(ம Lைறயா?0(; இ3திரஞால4 
ேதாி� மீதி*3த ம3தர மைலைய ெநா(�கி எறி3த	; க3தேவ ைகயி, மீ�&� 
வ3தைட3த	. அாி)க8�, பா8ேகாட8�, எாி)க8�, வ:சிரவா./� 
>0றி*வ*�, @வாயிரவ*�, த*மேகாப8�, ெப*I ேசைன1� பிற*� ம3தர 
மைலேயா& ம?3	 விB3தா�க சிவ
 பைடயி� ெச6ைகைய� க�டா�, Lர�, 
மன� தள�3தா�; வ�ைம இழ3தா�; வா�ட� உ0றா�; ெப*@: ெசறி3தா�; 
)�ைன
ேபா, த�ன3 தனியனா6 நி�றா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    ேத��ேத��ேத��ேத��    *�க�*�க�*�க�*�க�    கைணF�கைணF�கைணF�கைணF�    
    
அ3 நிைலயி, அவ� உள4தி0 க&Iசின� @�ட	. ‘எ� ேசைனெய,லா� 
சிைத4த சி(வைன எ�ைன
ேபா, தனிைம ெச6	 பி� ெவ,ேவ� ‘ என4 	ணி3	 
இ3திரஞால4ைத ேநா�கி, "ந�ைழ
 பைக4	 நி0.� Gத கண7கைள1� வி0பைட 
தா7கிய Fரைர1� கவ�3	 ெச�( அ�? )க�?0 ெகா�& ேச�4	� காவ, 
ெச6தி&க” என: Lர� பணி4தா�. அ= வ�ணேம அ4 ேத� கடலேபா0 பர3	 
நி�ற ேசைனயி� அறிைவ மய�கி� கவ�3	 ெச�(, அ5ர�ேகா� பணி4தவாேற 
அ�ட4தி� )க�?0 ெகா�& ேச�4	� காவ, ெச6	 நி�ற	. 
 
ேசைனைய இழ3	 தனியராக நி�றா�, )*க
 ெப*மா�, அ	 க�& மகி$3தா�, 
அ5ர� ேகாமா�, த� ேதாி� திற7 க�& )க மல�3தா�. வானவ� மீ�&� 
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	��0( மய7கின�. மா0றா� நிைல1�, த� நிைல1� க�டா�, )*கேவ; சீ0ற� 
ெகா�டா�; வி,ைல வைள4தா�; தி�ைம வா63த அ�பிைன ேநா�கி, "நம	 
ேசைனைய� கவ�3	 அ�ட)க�?0 ெகா�& ேச�4த வAய ேதைர விைரவி0 
ெகா�&வ*க" எ�( Kறி வி&4தா�. ஒ
ப0ற அ��, ேவ, ேபா, ஒளி Fசி: 
ெச�ற	. ஏBலக7கைள1� கட3த	; ஏைனய பத7கைள1� ெநா?
 ெபாBதி, 
வி�டக�( அ�ட )க�ைட நா?: ெச�ற	. அ7.
 ெப*Iேசைனைய4 
த�னக4ேத ெகா�& நி�ற தனி
 ெப*3 ேதைர� க�ட	; அத� வAைமைய 
)ாி4த	; ேசைனேயா& ேதைர1� ப0றி� ெகாண�3	 ெவ0றி ேவல� )�ேன 
வி�ட	. 
 
வானவ� ேபா0றி ஆரவார� ெச6தன�. Fரவா./� பிற*� ேதாினி�( 
ஊ�க4ேதா& இற7கின�. அ
ேபா	 )*கேவ இ3திரஞால4ைத ேநா�கி, "அழகிய 
ெந&3 ேதேர! இனி நீ அ: Lரனிட� ெச,லாேத; அவ� இற4த, தி�ண�; 
இ7ேகேய நி," என ஆைணயி�டா�. அ�ட4ைத யைட3த ேத� அ()க� ஏவிய 
கைணயா, மீ�& வ3தைத� க�டா�, Lர�; Gத
 பைடக எ,லா� மீ�&� 
ேபா��கள� ேபா3த	� அறி3தா�. தன	 ேத� த�னிட� வராதைத1� ெதாி3தா�. 
க&7ேகாப� ெகா�டா�. 
 
;ர%;ர%;ர%;ர%    பறைவF�பறைவF�பறைவF�பறைவF�    *�க�*�க�*�க�*�க�    மயிG�மயிG�மயிG�மயிG�    
    
மாையயி� திற4தா, Lர� ெகா?யெதா* பறைவயி� உ*வ� ெகா�டா�, 
ெப*7கட, ேபா, )ழ7கினா�; சிற. ெப0ற மைலேபா, எB3	 [த�கைள 
அைற3தா�; Kாிய @�கா0 .4தி விB7கினா�; அ()க
 ெப*மா� ஏறியி*3த 
ேதைர1� 50றி: 50றி வ3	 அ?4தா�; பர3த கட,களி� எ,ைலயள/� பற3	 
ெச�றா�; மீ�& வ3தா�; நில/லக� )Bவ	� ெச�( மீ�டா�, நாகேலாக)� 
ெச�( வ3	 Gத7கைள
 �ைட4 தா�; எ7.� 5ழ�( திாி3தா�. 
 
இ=வா( பறைவ வ?வ� G�& ேபா� �ாி3த Lரைன� க�டா�, )*கேவ, 
பறைவைய4 ேத�மீ	 இ*3	 ேபா� ெச6	 ெகா,Cத, பழியா.� என நிைன4தா�; 
இ3திரைன ேநா�கினா�. க3த
 ெப*மா� க*4திைன1�, த�பா, அவ� ெகா�ட 
க*ைணைய1� அறி3த இ3திர� அழகிய ேதாைகைய1ைடய மயிலாக மாறி 
வ3தா�; மரகத� .�(ேபா, ேவலைன
 ேபா0றி நி�றா�; "ஐயேன! வானவ� 
எ,லா� வண7கி நி0க எளியனாகிய எ�மீ	 க*ைண ைவ4தா6; ஆதலா, ��ைம 
தீ�3ேத�; ந�ைம10ேற�; பிற
ெப8� ேபைதைம1� ேபா�கிேன�” எ�( 
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இ3திர� KறியெபாB	 )*க
 ெப*மா� ேதாினி�(� இற7கி4 ேதாைக 
மயி,ேம, ஏறினா�; Lரைன4 ெதாட�3	 ெச�றா�. . 
 
ெதாட�3	 வ3	 ெதா,ைல விைளவி4த )*க� ெசய, க�& Lர� 
மன3தள�3தா�; 	யரைட3தா�; சீ0ற� ெகா�டா�; அவ� ைகயி, இ*3த 
வி,ைல� க?4	 )ாி�க� க*தி வ3தா�. அ	 க�ட )*கேவ ம0ெறா* ைகயி, 
அைம3த வா�பைடைய Fசி
 பறைவயி� உடைல இ* Kறாக ெவ�?னா�. அாி, 
அய� )தAய ேதவ�க ஆன3த)0( ஆ?ன�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    மாையF�மாையF�மாையF�மாையF�    *�க�*�க�*�க�*�க�    அ���அ���அ���அ���    
    
அ
ெபாB	� Lர� அழி3தான,ல�. மாய வ?வ7க பல எ&4தா�. ேப6ேபா, 
வ*வா�, �ைக1� தீ
 ேபா, ேதா�(வா�; 5ழ, கா0ெறன4 திாிவா�, கடெலன
 
பர3	 நி0பா�. அ� மாயா வ?வ7கைள ேநா�கி, )*கேவ, ஆயிர7 ேகா? 
அ��கைள எ&4	 அவ0ைற ேநா�கி, "அ�பாகிய அமரேர! நீ� ெச�( Lர� 
எ&4	ள மாய வ?வ7கைள அ?ேயா& ெக&4	 வ*க" எ�( வி&4தா�. அ= 
வ��க விைர3	 ெச�றன; ேவக)� ேகாப)� ெகா�டன; Lர� எ&4த ஓ� 
உ*வ4தி0. ஏB*வ� எ&4தன; எ�&4 திைசயிC�, வி�ணிC� ம�ணிC� 
ெசறி3தன; அவ� மாய7கைள ெய,லா� அழி4தன. மா(ப�ட Lர�, ஒ*வனா6 
அ
 ேபா�� கள4தி, நி�றா�. அவ� மாய4ைத ஒழி4த அ��க மீ�&� ெச�( 
)*கேவ Qணியி0 �.3தன. 
 
க!தேவ3க!தேவ3க!தேவ3க!தேவ3    கா2சிகா2சிகா2சிகா2சி    த�த�த�த�த�த�த�த�    
    
அ3 நிைலயி,, ெப*மா� Lரைன ேநா�கி, "க*ேமக4தி� இைடேய ேதா�றி 
மைற1� மி�னைல
 ேபால எ� க�ெணதிேர எ�ணாிய உ*வ� ெகா�டா6 
அவ0ைறெய,லா� அறி3ேதா�. இனி நம	 வ?வ4ைத நீ கா�பாயாக" எ�( 
தி*வா6 மல�3	 கடC� கட, L$3த உலக)�, �வன)�, அ�ட)�, வான)� 
பிற/� தம	 தி*ேமனியி, அைம3தனேவய�றி ேவறி,ைல எ�8�ப? சிற3தேதா� 
உ*வ� ெகா�டா�. அன3தேகா? Lாிய�க ஒ*7ேக உதி4தா0 ேபா�( அவி� 
ஒளி Fசிநி�ற அழகிய தி*/*ைவ ேநா�கிய ேதவ*� தி&�கி�டா�. அவ��. 
அபய� அளி4தா�, ஆ()க வள,. 
 
ஆதி1� அ3த)� இ,லாத அ*� ெப*Iேசாதி வ?வ4ைத� க*ேமக� ேபா�ற 
Lர8� க�& விய
�0( நி�றா�. அ
ேபா	 ெம6Iஞானிய*� அறிய 
ெவா�ணாத )*க
 ெப*மா� அவ8�.: ச0ேற ெம61ண� வளி4தா�. 
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அ3நிைலயி,, "எ�ேன! இஃெத�ேன! ேகாலமா மயிA0 .லவிய ேவலைன
 பால� 
எ�ேற இ	கா(� எ�ணியி*3ேத�. இவ� ெப*ைமைய அறி3திேலேன! மாயவ� 
மலரவ� )தAய தைலவ��.�, வானவ��.� பிற உயி�க<�.� @லகாரணமா6 
நி�ற @�4தி இ� @�4திய�ேறா? வி*
� ெவ(
ப0ற பர� ெபா*ளாகிய 
இைறவேன )*க� எ�( எ�னிட� Q	 வ3த Fரவா. Kறினா�. அ�( அ: 
ெசா,A� உ�ைமைய உண�3ேதனி,ைல; இவேன இைறவ� எ�( இ�( 
அறி3ேத�. ஆயிர7 ேகா? காமேதவ*ைடய அழெக,லா� திர�& ஒ� றாகி 
வ3தாC� அ()க
 ெப*மான	 தி*வ?வி0. இைண யாகா	 எ�றா,, இவர	 
எ,ைலய0ற அழகி0. உவைம Kற வ,லா� யா�? எ� அக3ைத அக�ற	; 
ெம6யறி/ மன4தி0 �.3த	; வல4 ேதா<� க�D� 	?4தன;  �வன7 
கெள,லா� �லனாகி�றன; ேதவேதவன	 தி*/*வ� காண
 ெப0ேற�. இஃ	 எ� 
தவ
பய� அ�ேறா? எ� கா,க இவைர: 50றி வல� வரேவ�&�, ைகக 
.வி3	 ெதாழேவ�&�; தைல தா$3	 வண7கேவ�&�; வா6 வB4த ேவ�&�; 
தீைம ெய,லா� ஒழி3	 நா� அ?ைமயாக வாழ ேவ�&�. இ=வா( ெச6ய மன� 
)3	கி�ற	; ஆனா, மான� எ�8� ஒ�(தா� த&�கி�ற	. "ேதவைர நா� 
சிைற ெச6த	 தவ( எ�( ெசா�னா� பல�; எனி8�, அ: ெச6ைகயால�ேறா 
மைறக<� பிரம8� ம0()ள வானவ*� காDத0காிய இைறவ� இ7. 
வர
ெப0ேற�? நா� ெச6த ெசய, ந�றாயி0(" எ�( பலவாறாக
 ேபா0றி
 
�க$3	 நி�றா�, Lர�. அ3 நிைலயி, )*கேவ தம	 ெப*வ?வ4ைத நீ4தா�; 
)�ேபா, மயி,மீ	 ஏறிவ3தா�; Lர8�. அளி4த ெம6யறிைவ1� மா0றினா�; 
அவைன )�னி*3த வ�ண� ஆ�கினா�. 
 
;ர�;ர�;ர�;ர�    இ�I�வ�இ�I�வ�இ�I�வ�இ�I�வ�    ெகா3Iத�ெகா3Iத�ெகா3Iத�ெகா3Iத�    
    
ெம61ண�/ நீ7கியெபாB	 Lர� மன4தி, சீ0ற)� பைகைம1� நிைற3தன. 
".�ற� எறி3த .மரைன
 பிற. பா�4	�ெகாேவ�. )�ேன இ� க&� ேபாைர 
@�?ய வானவைர: சா? )?4	: ச0ேற சீ0ற� தீ�ேவ�” எ�றா�, Lர� 
அ�க*4ைத நிைறேவ0(மா( மீ�&� ஒ* மாய ம3திர4ைத ஓதினா�. ம�D� 
வி�D� காாி* ெசறி3த	. அத8ேள மைற3	 நி�றா� Lாிய�. கதிரவ8� 
அ= வி*ைள� க�& பய4	 ப	7கினா�. அம� ெச6ய� க*தி அ3தர4தி, 
எB3தா� அ5ர� ேகாமா�. அதைன4 த� அறிவாC�, .றி
பாC� ெதாி3த 
வான`� சிதறி ஓ?ன�; காலைன� க�ட உயி�ேபா, கல7கின�. "அ?யவ��. 
இனிய ஆ�டவேன, ஒல� ெம6Iஞானமாகி மிளி�கி�ற )த,வேன, ஒல� 
)னிவ�த� தைலவேன, ஒல� க*	த0காிய ெபாிேயா6, ஒல�! எ,லா� பைட4த 
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இைறவா, ஒல�! க�Dத0ெப*மா� அ*ளிய கட/ேள, ஒல�! ேதவ ேதவா, ஒல�! 
பைகவைர4 தக��.� பரமேன, ஒல�! ேவ0பைட எ&4த விமலா, ஓல�! பாவல��. 
எளியா6, ஒல� ப�னி* கர4தா6, ஓல�! @வ*� ஆகி நி�ற )B )த0 ெபா*ேள, 
ஒல�! ஒல�! அ?ேய� ப&� பா�ைட நீ சிறி	� அறிகிைல ேபாC� இ�8� ச0ேற 
கால� தா$
பி�, மாய இ*ளி, மைற3	 நி�( Lர� உலகெம,லா� 
அழி4தி&வா�. ஆதலா,, இ�ேன அவ8யிைர� கவ�3	 எ�ைம� கா4த*க" 
எ�( ேவ�?னா�, மயி, வாகனமாக நி�ற இ3திர�. 
 
ேவ�பைடயி�ேவ�பைடயி�ேவ�பைடயி�ேவ�பைடயி�    ெவ�றிெவ�றிெவ�றிெவ�றி    
    
வானவ�ேகா� ெசா,Aய ெமாழிகைள1�, அ5ர� ேகா� ெச6த ெகா&ைமகைள1� 
அறி3த )*க�, த� ைகயி, அைம3த ெந&ேவைல ேநா�கி, "அ: Lரன	 மா�ைப
 
பிள3	 கண
 ெபாBதி, வ*க" என
 பணி4	 வி&4தா�. இ*தைல பைட4த 
ேவ0பைட உடேன �ற
ப�ட	; ஆயிர� ேகா? ஞாயி(ேபா, ஒளி Fசி0(; தீ: 
5ட�கைள உமி$3	 ெக�ற	. அ= ெவாளிைய� க�ட மாய இ* )0(� 
மா63த	. 
 
த�ைன ேநா�கி வ3த ேவ0பைடைய� க�ட Lர� இன� கல7கினான,ல�, 
"சாகா வர� ெப0(ள எ�ைன இ
 ஓட எ�ன ெச61�?” என இ(மா3	 சீ0ற� 
ெகா�டா�; ெந&7 கடA� ந&ேவ ேபi3	, ெந*
�
 ேபா�ற தளி�க<� �ைக 
ேபா�ற தைழக<�, ெபா� ேபா�ற G3	ண�க<� மரகத� ேபா�ற கா6க<�, 
ெச�மணி ேபா�ற கனிக<� தா7கி, கா�ேமக� ேபா�ற ஒ* ேபாிய மாமரமா6 
நி�றா�.  
 
மா(ப& Lர� மாய4தா, மாமரமாகி மர�கடA� ந&ேவ நி�ற நிைல1�, அவ� 
உள� க*4	�, உடA� வA1� க�&, ேவ0பைட க&Iசீ0ற� ெகா�ட	. 
ஈசன	 ெந0றி� க�ணி, எB3த ெந*
பிேல உ*வா�கி, அ
 ெப*மா� 
தி*�கர4திேல தா7கிய தீ
பிழ�பிேல ேதா6�க
ெப0ற	 ேபா�ற ேவ0பைட, 
க�டவ� அIச� க?	 ெச�( மாமர4ைத அ?ேயா& ெவ�? )ாி4த	.  
 
அ?ப�ட Lர� அலறி விB3தா�; ஆயி8� அழி3தா ன,ல�. தவ4தி8� வAய	 
ேவ(�ேடா? வIசைன வ?வ� அழி3த/ட�, ெவIசின� ெகா�ட Lர� த� 
)�ைனய உ*வ� எ6தினா�; உைடவாைள எ&4	
 ேபா� �ாிய� க*தி 
ஆரவாாி4தா�. 
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இ7ஙன� வாேள3தி உ*4	 நி�ற வ,லாளைன4 தா�கி0(, ேவ0பைட அவ� 
மா�ைப இ* Kறாக
 பிள3	, அைலகடA, எறி3	, ஆகா6 வழிேய ெச�ற	; 
அன, உ*வ4ைத வி�&, அ* உ*வ� ெகா�ட	; வானவ� ெசாாி3த Gமாாியி� 
இைடேய விைர3	 ெச�ற	; ஆகாய க7ைகயி0 ப?3த	; மீ�&� )*க
 
ெப*மான	 ெச7ைகயி, வ3	 அம�3த	. 
 
ேவலா0 K(ப�ட பி�ன*� ஈசன	 வர4தி� த�ைமயா, Lர� இறவாதி*3தா�. 
இ* K(� ேசவC� மயிC� ஆயின. இர�&� சின7ெகா�& )*கேவைள 
ேநா�கி
 ேபா��ாிய வ3தன. ேசவC� மயிCமாக வ3த Lரைன� க�D0றா� 
ெச=ேவ, க*ைண வா63த தி*�க� ேநா�க� ெப0றேபா	 Lர� பைகைம 
நீ7கி
 ப��0றா�. தீைம ெச6தவ*�, )*க
 ெப*மா� )�ேன ெச�( 
ேச�3தா, Qயவராவ�; ேமலா� சிவகதி அைடவ� எ�பத0. ேவ( சா�(� 
ேவ�&ேமா? ேக?ைழ4	, ெகா&�ேபா� ெச6த Lர8� அ* ெப0( உ63த 
கைதெயா�( ேபாதாேதா? 
 
அ()க
 ெப*மா�, ெம6யறி/ ெப0ற ேசவைல ேநா�கி, "நீ நம	 ேதாிேல 
ெகா?யாக நி�( K/க” என
 பணி4தா�. உடேன சிறக?4	 எB3	 'ெகா�க(ேகா' 
எ�( Kவி0( அ� ேகாழி, அ3 நிைலயி, இ3திரனாகிய மயிAனி�(� இற7கினா� 
)*க�; ெம61ண�/ ெப0( நி�ற Lர மயி,மீ	 ஏறி, "நீ எ�ைம: 5ம
பாயாக" 
எ�( Kறி, அதைன வி�ணிC� ம�னிC� நட4தினா�. 
 
ேவ0பைட தா7கிய )*கன Lாட�பைக )?த	, அழகிய மயி,மீ	 வர�க�ட 
Gத*�, Fர*�, Fரவா./� ஆ�வ)ற: ெச�( அ?பணி3	 L$3தா�க; "எ� 
ஐயேன! ெந&7கடA� நீைர� .?�க வ?ேவ, ‘வி&4தா6; அ
 பைடயா, L� 
அ(4தா6; நி� அ?யாைர
 ப0றி நி�ற வ, விைனயி� ேவ� அ(4தா6; இனி 
எம�.� .ைறெயா�(�ேடா?” எ�( எ,ேலா*� பரவி
 �க$3தா�க. அ	 
ேக�ட .மரேவ, தி*மா,, பிரம� )தAய ேதவ��. அ* �ாி3தா�. ம�ன� 
இற3தா� எ�ற ெசா, ெசவியி0 ப�ட	�, இ?யினா, அ? ப�ட நாக� ேபா, 
உயி� 	ற3தா அவ� ேதவியாகிய ப	ைம, தைலயா6 அ�பி� த�ைம அ	 
வ�ேறா? ம0ைறய மைனவிக ெந*
பி, இற7கி இற3தன�. 
 
இரணியஇரணியஇரணியஇரணிய����    �ல�ப��ல�ப��ல�ப��ல�ப�    
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இ	 நி0க. Lர� இ* Kறாகி F$3த	�, ேசவC� மயிC� ஆகி: ெச=ேவளிட� 
ெச�ற	� க�& கல7கினா�, அவ� ைம3தனாகிய இரனிய�. வான Fதியி, 
நி�( அவ� �ல�பC0றா�. "எ� அரேச! அ�ேற நா� ெசா�ேனேன! எ� 
ெமாழிைய ந�ெறன உண�3தாயி,ைல; உ(திெயன� ெகா�டாயி,ைல; 
இற
பத0ேகா இ
ேபா� �ாி3தா6 அ3ேதா! இனி எ�(தா� உ�ைன அரசனாக� 
கா�ேபேன? தி*மாC�, பிரம8�, இ3திர8� ஏைனய வானவ*� ‘வா$க வா$க’ 
என வா$4தி நி0க அர5 F0றி*3த ஐயேன! நீ சிவ.மாரனாகிய சி(வ� ேதாி, 
ேகாழியா6 நி�(, விலாெவா?ய� K/கி�றாேயா! அ�ட4திCள உயி�க 
எ,லா� அ? வண7க அாியாசன4தி, அர5 F0றி*3த நீ வாைக ெப0ற 
ேவலவைன4 ேதாைக மயிலா6 நி�( 5ம�கி�றாேயா!" எ�( இரணிய� இர7கி 
யBதா�; தள�3	 ெப*@:ெசறி3தா�, 'அ5ரனாகிய ஒ�ைன� க�டர, Gத�க 
ெகா�( ெப*Iசின� தீ�வ�; ஆதலா,, இ7. நி0ற, ஆகா	’ எ�( எ�ணி 
)�ேபா, கடA, �.3	 மைற3தா�; 	��0ற மன4ேதா& .ல .*வாகிய 
5�கிரனிட� ெச�றா�; இற3	ப�ட த3ைதய��.�, தாய��.�, உட� 
பிற3தா��.�, ம0ைறய 50ற4தா��.� )ைற
ப? எ<� நீ*� இைற4	 இ(தி� 
கட� கழி4தா�. 
 
*�க�*�க�*�க�*�க�    தி�=ெச!B��� தி�=ெச!B��� தி�=ெச!B��� தி�=ெச!B���     தி���த�தி���த�தி���த�தி���த�    
    
அ()க
 ெப*மா� ஆைண
ப? அமரைர: சிைற மீ�க: ெச�றவ�, அவைர 
ேநா�கி, "வானவேர! வ*க, வ*க! உ�ைம: சிைற ெச6த Lரைன எ�ைமயா<ைடய 
ஐய� அழி4	வி�டா�. ேத*� சீ*� ெப0றி*3த Lரைன ேவ0 பைடயா, 
)*கேவ ஒழி4	வி�டா�” எ�( ெசா,Aய ெமாழிகைள, ேக�டன�, வானவ�; 
K�ேடா& F�?�ப� ெப0றா0ேபா, மகி$3தன�; கா,களி0 G�?ய வில7.கைள 
ஒ?4ெதறி3தன�; ெகா?ய சிைறயினி�(� வி&தைல ெப0(: ெச�றன�. 
 
.மேரச� அ�னாைர
 ெப*7 க*ைணேயா& ேநா�கினா�; "நல� அறியாத Lரன	 
சிைறயி, அக
ப�& ெந&நா நA /0றீ�. இனி4 	யர� இ�றி வி�Dலக4தி, 
வளெமலா� ெப0( வா$Fராக” எ�( தி*வா6 மல�3தா�; பி��, க*7 கடைல 
ஆ<� வ*ணைன ேநா�கி, "Lர� F0றி*3த Fரமேக3திர நகைர விைரவி, 
அழி4தி&க” என
 பணி4தா�. அ=வாேற ெச6	 )?4தா�, வ*ண�. 
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தி*மா,, பிரம� )தAய ேதவ�க<�, வானவ� ேகா8� ேபா0ற, ம0ைறய Fர�க 
ம*7ேக வர, Gதகண7க �ைட Lழ ேபா��கள4ைத வி�&
 �ற
ப�டா�, 
)*கேவ. க*7கடலா, விB7க
ப�ட மேக3திர நகாி� எ,ைல கட3	, இல7ைக 
மாநகைர1� கட3	, ெச�ைம வா63த ெச3தி மாநகைர யைட3	 )*க
ெப*மா� 
மயி, வாகன4ைதவி�& இற7கினா�. அ
ேபா	 அ()க� கட/ைள
 பிரம� 
)தAய ேதவ�க தைலயா, வண7கி, "அ?யவ�களாகிய நா7க நி� ெபா�ன? 
ேபா0றி அ�:சைன �ாிய ஆைச
ப&கி�ேறா�" எ�( ேவ�?ன�. அ()க
 
ெப*மா� அத0. இைச3த*ளினா�. வானவ� சிற
பாக வழிபா& ெச6தன�, )*க� 
தி*வ?ைய4 த� )?யி0 L?ன�; வண7கி வா$4தின�. அ�னா� அ��ட� ெச6த 
வழி பா�ைட ஏ0( மகி$3த .மேரச� ெப*7க*ைண பாA4தா�. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    வி�%ப�வி�%ப�வி�%ப�வி�%ப�    
    
அர3ைத ெக&4	 அ*�ாி3த )*க8�.� ைக1ைற இ4திர� அளி�க 
வி*�பினா�, அமர� ேகாமா�. ெகா&ைம ெச6த பைகவைர ெவ�(, வி�Dலக 
ஆ�சிைய மீ�&� ெகா&4த ெவ0றிேவ, Fர8�., அழகிய K3தைல1ைடய த� 
மக ெத6வயாைனைய மணI ெச6	 ெகா&�க எ�ணினா� அ� ேகாமா�; 
அ�க*4ைத மன4தி0 ெகா�& ஒ* Q	வைன அைழ4தா�; அவைன ேநா�கி, "நீ 
இ
ெபாBேத ேம* மைல�.: ெச,க, அ7.ள எ� ேதவிைய1�, �த,விைய1� 
இ�ேற அைழ4	 வ*க” எ�றா�. 
 
உடேன Q	வ� எB3தா�; ேம*மைல�.: ெச�றா�; இ3திராணியி� )�னி�( 
வண7கினா�. "உ� வி*
ப�ேபா, எ,லா� நட3த	; ெகா?ய Lர� மா�டா�; 
உ� ைம3த8� ேதவ*� சிைறயினி�(� மீ�டா�. ேசவ0 ெகா?ேயானாகிய 
ெச=ேவ, வாைக L?ய ேசைனேயா& இ
ேபா	 தி*
பர7 .�ற4தி, 
அம�3	ளா�. வானவ�ேகா� அ� .�ற4தி0.4 த� அ*ைம4 தி*மகைள1� 
உ�ைன1� அைழ4	 வ*�ப? எ�ைன அ8
பினா�. ஆதலா, இ
ெபாBேத 
�ற
ப&க" எ�றா�.  
 
அ	 ேக�ட இ3திராணி வி�மித)0றா, விசார� வி�டா; எ�(மி,லாதேதா� 
இ�ப� எ6தினா; க�னிைய அைழ4	� ெகா�& �ற
ப�டா; 
தி*
பர7.�ற4ைத அைட3தா; த� மகைன� க�டா; அ��ட� 
தBவி�ெகா�டா; வ(ைம 10றவ� ெப*நிதி ெப0றா0ேபா�( கவைல தீ�3	 
களி
�0றா.  
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ெத�வயாைனெத�வயாைனெத�வயாைனெத�வயாைன    தி�மண�தி�மண�தி�மண�தி�மண�    
    
அ
ேபா	 இ3திர� )*கேவளிட� ேபா3	, "ஐயேன! வAைம சா�ற அ5ர� 
தீைமைய� கைள3தா6! வானவைர: சிைறயினி�(� வி&வி4தா6! என�. 
)�ைனய ஏ0ற)� ேதா0ற)� த3தா6! இவ0றி0ெக,லா� சிறிேய� ைக�மாறாக: 
ெச6ய4த�க	 ஏேத8� உ�ேடா? அ?ேய� ெப0ற ம7ைக இ
ேபா	 இ7ேக 
வ3தி*�கி�றா. அவைள4 ேதவாீ� மண3	ெகா�டா, நா7க பிறவி
 பயைன
 
ெப0றவ� ஆேவா�” எ�( ேபசினா�. 
 
அ
ேபா	 )*க
 ெப*மா� இ3திரைன ேநா�கி, "அரேச, அ3 ந7ைக1� எ�ைம� 
.றி4	4 தவ� �ாி3தா. ஆதலா,, உ� க*4	
ப? அவைள நாைளேய மண� 
�ாி3	ெகாேவா�” எ�றா�. அ� ெமாழி ேக�ட இ3திர�, த�ைன1� கட4த 
ஆன3த)0(4 த*�கி நி�றா�. 
 
தி*மண:சாைல அழ.ற இல7கி0(. மணிகளாC� மாைலகளாC� அல7காி�க
-
ப�ட அ: சாைலயி0 ேபா3தா�, )*கேவ. அ= ேவைளயி, ஞான நாயகனாகிய 
சிவெப*மா� Gதகண� �ைட Lழ உமா ேதவிேயா& ஒ* விமான4தி, எB3 
த*ளினா�. அ�ைன1� அ4த8� வர�க�& களி
�0றா�, )*கேவ உள4திேல 
அ�� ெப*கி0(; ஆசன4ைத வி�& எB3	 நி�றா�. அ
ேபா	 ஈச� உைமேயா& 
விமான4ைத வி�?ற7கினா�; Gத கண7க<ட� �னிதமான ெபா�மணி� 
சாைலயி0 �.3தா�. 
 
ம7ைகைய� ெகா�& மன:சாைலயி0 ேச�4தா� இ3திர�, அவ தி*/*ைவ� 
க�ட ேதவ*� )னிவ*� "அ�ைனேய! வா$க" எ�( அ? ெதாBதா�க. 
மணமகைன1� மனமகைள1� உய�3த ெபா�னாசன4தி, ஏ0றிைவ4தா� உலக� 
ஈ�ற உமாேதவியா�. 
 
இ*வ� மண�ேகால4ைத1� க�ணார� க�டா�, இ3திர�; மனமார
 �க$3தா�; 
உ:சிேம0 கர7.வி4தா�; உள� .ளி�4தா�; ம	/�ட வ�&ேபா, 
மகி$/0றா�. )*க� தி*வ?ைய
 �னித நீரா�?னா�; ச3தன� .ழ�ைப 
ஊ�?னா�; க3தமலைர: L�?னா�; அகி0 �ைக கா�?னா�; தீப4தா, 
ஆராதைன ெச6தா�. அ()க� ைகயி, த� அ*ைம4 தி*மகைள ஒ
�வி4	, 
"அ?ேய� இவைள4 த3ேத�” எ�( தாைர வா�4தா�. அ?யா��. இ*ைம13 
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த*� ெப*மானாகிய )*க�, இ3திர� வா�4த நீைர4 தி*�கர4தா, ஏ0ற*ளினா�. 
அ3 நிைலயி, பிரமேதவ� த� க*4தினா, ஆ�கி, கர4தினா, அளி4த தி*ம7கல 
நாைண வண7கினா�, )*கேவ; அழகிய ெத6வயாைனயி� கB4தி, அதைன 
அணி3தா�; அவ தி*)?யி, ந(மல� மாைல1� L�?னா�. 
 
தி*மண: சட7.க நிைறேவறிய/ட�, )*கேவ ெத6வயாைனேயா& 
அ�ைனைய1� அ4தைன1� அ�ேபா& வல� வ3தா�; @�( )ைற ெச�ைமயாக 
அவ�த� ேசவ?யி, விB3	 வண7கினா�. அ?பணி3த மகைன1� ம*கிைய1� 
ஈச8� ேதவி1� இனிெத&4தைண4தன�; அ* ெச6தன�; அ*கி, இ*4தின�; 
உ:சி ேமா3தன�; "உம�. எம	 )த�ைம
 பத� த4ேதா�” எ�( மனமகி$3	 
ெமாழி3தன�. )*க
 ெப*மாைன1� அவ� ேதவிைய1� சைபயி, இ*3தவ� 
எ,லா*� )ைறயாக வழிபா& ெச6தன�. அ�னவ� எ,லா��.� இ�ன* �ாி3	, 
ஈச8� உமாேதவி1� பாிசன7கேளா& மைற3தன�. 
 
இ!திர�இ!திர�இ!திர�இ!திர�    *E*E*E*E    ;�த�;�த�;�த�;�த�    
    
அ
ேபா	 சி7காசன4தினி�(� இற7கினா�, க3த
 ெப*மா�; ம7கல வா4திய� 
)ழ7க, ெம6ய?யா� அைனவ*� ெதாB	 வண7க, ெத6வ யாைனேயா& தம	 
தி*ேகாயிA0 �.3தா�. வி�Dலக4திCள ெபா�னகர�, Lர� மகனாகிய 
பா8ேகாபனா, அழி3	 ெபா?ப�டைத1� இ3திர� மன4தி, எB3த 
வி*
ப4ைத1� அறி3தா�, )*கேவ, உ*வழி3த ெபா�னா�ைட )�ேபா, 
ஆ�க4 தி*/ள7 ெகா�டா�; வி4தகனாகிய ெத6வ4த:சைன ேநா�கி, "	ய� ஒழி3த 
இ3திர� அளவ0ற ெசBைம1ட� அம�3 தி*�.மா( ெபா�னா�ைட )�னி*3த 
வ�ண� ஆ�.வா6” என
 பணி4தா�. "அ
ப?ேய ெச6ேவ�" எ�( அவ� 
வண7கி: ெச�றா�. தி*மக<�.
 �கAடமா.மா( அவ� ெபா�னகைர மீள/� 
ஆ�கினா� எ�றா,, அத� ெசBைமைய உைர�க ஒ�Dேமா? 
 
அ
ெபாB	 )*க
ெப*மா�, பிரம� )தAய ேதவ�கைள� க*ைணேயா& 
ேநா�கி, "இ3 நகாி, இ*3	 அர5 �ாித0.ாிய இ3திர8�. இ�ேற தி*)? L�&க” 
எ�றா�. உடேன அ�னா� அத0. உாிய அைன4	� ேசகாி4தன�; க7ைகயா0றி� 
நீரா, இ3திர8�. அபிேஷக� ெச6தன�; அவைன ஆைடயணிகளா, 
அல7காி4தன�, சா3த)� மாைல1� அணி3தன�; அாியாசன4தி, அம�4தி அழகிய 
ம.ட� L�?ன�. வி�ணவ� ேவ3தனாகிய இ3திர� )*கேவளி� )�ேன 
ெச�றா�; வ3தைன �ாி3	 வண7கினா�; ”வானவ� நா�?� அர5� ெச,வ)� 
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வழ7கிய எ3தா6 வா$3ேத� யா�; எ�னி8� ெப*வா$/ இ�ெனா*வ*�. 
உ�ேடா?” எ�( ஆ�வெமாழி ேபசினா�. அ	 ேக�ட )*கேவ அ* �ாி3தா�; 
"இ3 நகாி, ந�றாக அர5 �ாி3	ெகா�?*” எ�( தி*வா6 மல�3தா�; ேதவ�கைள 
அவரவ� இட7க<�. விைட ெகா&4	 அ8
பினா�; ெத6வயாைனேயா& தா)� 
தம	 தி*�ேகாயிைல அைட3தா�. 
 
வ3ளிவ3ளிவ3ளிவ3ளி    தி�மண�தி�மண�தி�மண�தி�மண�    
 
கட�பமாைல யணி3த .மரேவ காதC0( விைளயா?ய மைலெயா�( தமி$ 
நா�?ேல உ�&. அத0. வளிமைல ெய�ப	 ெபய�. அத� ெப*ைம ெசா,C� 
தர4த த�(. பல வைகயான வள7கைள உைடய	. அ� மைல. அ7. ேவட� 
வா$3த .றி:சி ஒ�( விள7கி0(. அ�னவ� தைலவனா6 அர5 ெச6தவ� 
ந�பிராச� எ�ற ேவட�, அவ8�. ஆ� ம�க இ*3தன�. ெப� .ழ3ைத 
ேவ�&� எ�( அவ� ஆ�டவைன4 ெதாBதா�. 
 
அ
ெபாB	 )*க
 பிரா� அ*ளா, ந�பி1�m அவ� மைனவி1� 
பணியாகேளா& ப53 திைன
பயி� நிைற3தி*3த �ன4தி0 �.3தன�. அ7. ஒ* 
ெம,Aய .ர, அவ� காதி, விB3த	; உடேன அ= ெவாA எB3த இட� ேநா�கி 
நட3தன�. வளி�கிழ7ெக&4த .ழியி, 5டெராளி ேபா�ற ஒ* .ழ3ைதைய� 
க�டா� ந�பி ேவட�; அதைன எ&4தா�; அக மகி$3தா�; வளி எ�( 
ெபயாி�டா� மைனவியி� ைகயி0 ெகா&4தா�; அ� மிக/ட� மைனயாைள1� 
அைழ4	� ெகா�& திைண
�ன7 கட3	 .றி:சிைய அைட3தா�. 
 
ந�பிராச� மைனயி, வள�3த அ
 ெப� ம7ைக
 ப*வ மைட3தா. ேவட� .ல 
)ைற
ப? அ� க�னிைய4 திைன
 �ன7 காவ, ெச6ய அ8
பினா�க. மைல 
நில4தி0.ாிய கிளிக<�, மயி,க<�, பிற நில7க<�.ாிய பறைவக<�, வில7. 
க<� அ
�ன4தி, வ3	 ெபா*3தின. 'Gைவகா, ஆேலால�! �றா�கேள, 
ஆேலால�! மயி,கேள, ஆேலால�! கிளிகேள, ஆேலால�! .யி,கேள, ஆேலால�! 
ேசவ,கேள, ஆேலால�! எ�( பறைவகைள ஓ�?�ெகா�?*3தா, அ
 பாைவ. 
 
இ
ப? அவ திைன
�ன7 கா4	 வ*ைகயி,, கயிைலய7கிாிைய: சா�3த க3த 
மாமைலைய வி�& )*க
 ெப*மா� தமியரா64 தணிைக மைலைய வ3தைட3தா�. 
காAேல கழ,; இைடயிேல க:5, மாைலயணி3த ேதாளிேல வி,, அத0.ாிய அ��; 
காிய தைல; ெந?ய ேமனி - இ3த ேவ�&வ� ேகால4திேல ேதா�றினா�, )*கேவ, 
வளமா�3த வளி மைல�.: ெச�றா�; திைண
�ன7 கா4	�ெகா�?*3த 
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வளிைய� க�டா�; �ைதய, க�டவ�ேபா, ெப*மகி$ /0றா�; ேமக4தி0 
ெபா*3திய மி�ன,ேபா, க*மைல: சாரA0 கா�சியளி4த க�னிைய� க�ட 
நிைலயி0 காத, ெகா�டா�, )*க
 ெப*மா�. அ
 பாைவ இ*3த பரD�. 
அ*ேக ெச�றா�; உள7 கவ�3த வளிைய ேநா�கி, "மாேத! உ�ைன� க�& மதி 
தள�3ேத�! உ� ெபய� யாேதா? ேபைர: ெசா,லா வி�டா, ஊைரேய8� ெசா,. 
ஊ*� ெசா,ல )?யாெத�றா,, அ= `*�.: ெச,C� வழிையேய8� ெசா,” 
எ�றா�; ஓவிய�ேபா, வா6 திறவாதி*3த ம7ைகைய ேநா�கி, "மாேத, நீ ஒ* ெமாழி 
ேபசா6, .(நைக �ாியா6, க�ென&4	
 பாரா6, காதலா, உழC� என�. ஒ* 
வழி கா�டா6 இைறயள/� உள� உ*கா6 எ�றா, பழிவ3	 உ�ைன: LB�. 
ஆதலா,, பரா)கமா6 இராேத" என
 பக�3தா�. 
 
இ=வா( க�னியி� )�ேன நி�ேற .மரேவ காத, ெமாழி ேப5�ெபாB	, 
)ள� ப�றிக<� கர?க<� யாைனக<� க&கிேயா&� வ�ண� ெகா��கைள 
ஊதி�ெகா�& வளியி� த3ைதயாகிய ந�பிராச� ேவட�கேளா&, அ7. வ3தா�. 
அ
ேபா	 )*க
 ெப*மா� ேவட� ேகால4ைத மா0றி ஒ* ேவ7ைக மர4தி� 
உ*வ7ெகா�& நி�றன�. ேவட7க அ= ேவ7ைகைய� க�டன�; விய
 
ெப6தின�. )�னி,லாத மர� எ=வா( இ7. வ3த	 எ�( வினவினா�. இ= 
ேவ7ைகயா, தீ7. வ*த, தி�ண� எ�( எ�ணின�; ேகாப� அவ*ள4தி, 
@�ட	. பலவாறாக
 ேபசி நி�ற ேவடைர வில�கினா�, ந�பி; வளியி� 
)க4ைத ேநா�கினா�. "ந(மல� தா7கிய இ= ேவ7ைக நம	 திைன
�ன4தி, 
வ3தவா ெற�ைன?” எ�( வினவினா�. 
 
அ	 ேக�ட ந7ைக அIசினா; "ஐயேன! இ	 வ3தவாறறிேய�, ேந0றி,லாத மர� 
இ�( )ைள4	 நி�ற	; இ	 மாய�ேபா, ேதா�(கிற	; இதைன� க�ட	� 
த&�க� ெகா�ேட�" எ�றா. ந7ைக ெசா,Aயவ0ைற� ேக�டபி�, ந�பி; 
"வளி! இைத� க�& அIசாேத; இ7ேக 5கமாயி*. �	 மல� த*� ேவ7ைக 
உன�. இனிய 	ைணயாக வ3	0ற	” எ�( ெசா,A ேவட�கேளா& அ=விட4ைத 
வி�டக�றா�. 
 
அ
ேபா	 )*க
 ெப*மா�, ேவ7ைக1*வ4ைத வி�ட� அழகிய மானிட வ?வ� 
ெகா�& ம7ைகயி� க�ெணதிேர ேதா�றினா�. "மானி� விழி மாேத! பாவிேய� 
உ�ைன வி�&
 பிாிய வ,ேலேனா? உயிைர வி�& உட, இய7.ேமா? ெம, 
Aய, மாேத! இ4 திைன
�ன� கா4த, உன�. இழிவா.�, எ�8ட� 
வ*வாயாயி� உ�ைன வா8லக4தி, ைவ
ேப�; அ7.ள ேதவ மாத� எ,லா� 
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உ�ைன4 ெதாB	 நி0ப�; ெச,வ7க யா/� ெப0(: சிற
பாக வா$வா6” எ�( 
ேபசி நி�றா�, ெப*மா�. அவ� மன� க*4ைத யறி3தா, ம7ைக; நாண)0றா; 
ஒ* ெமாழி ேபசC0றா. 
 
"ஐயேர! நா� இழி3த .ல4ைத: ேச�3தவè உலக ெம,லா� கா4த*கி�ற அரச� 
நீ�; எ�மீ	 காத, ெகா�& தா$ைமயான ெமாழிகைள
 ேப5த, உம�.4 த.மா? 
இ	 பழி யா.ேம ய�றி )ைறயா.மா?" எ�( ேபசி நி�றா. 
 
அ
ெபாB	 அவ ெநIச� தி&�கிட4 ெதா�டக)� 	?1� )ழ7கின; ேவட� 
K�ட4ேதா& ந�பிராச� Qர4தி, வர� க�டா. "ஐேயா! ெபா,லாதவ� இ= 
ேவட�; இ7. நி,லா	 ஓ?வி&�" எ�( Kறினா. அ� ெமாழி ேக�ட )*கேவ 
ெப* மகி$:சியைட3தா�, ைசவ ெநறி�.
 ெபா*4தமான தவ�ேகால� ெகா�& 
வி*4தரா6 ேவடைர ேநா�கி: ெச�றா�. ந�பிராச� எதிேர ேபா6 நி�றா�; 
அ�ேபா& தி*நீ( அளி4தா�; "உ� Fர� ஓ7.க, ெவ0றி உய�க, வள� ெப*.க" 
எ�( வா$4தினா�. 
 
தி*நீறளி4	 ஆசி Kறிய ெபாியவைர
 பணி3	 வண7கினா�, ந�பி. ‘ஐயேர 
வி*4தராகிய நீ� இ� மைலைய வ3தைட3 தீ� உம�. ேவ�?யைத: ெசா,C�” 
எ�( வினவினா�. அ	 ேக�ட )*கேவ, "அரேச! எ� கிழ4த�ைம ஒழிய 
ேவ�&�; மன4திCள மய�க� ெதளியேவ�&�; ஆதலா,, இ7.ள .மாியாட 
வி*�பி வ3தைட3ேத�” எ�றா�. 
 
அ
ேபா	 அரச�, "ஐயேர! நீ� ெசா,Aய ந,ல தீ�4த4தா, நாேதா(� நீரா?, 
தனியளா64 திைன
�ண7 கா4தி*�.� எ� ெப�D�.4 	ைணயாகி இ7ேகேய 
இ*�” எ�றா�. "ந,ல	” எ�றா�, ெபாியவ�. ந�பிராச� வளியிட� ெச�(, 
திைன1� கிழ7.� மா/� கனி1� ம0ைறய ப�ட7க<� ெகா&4	, கிழவைர 
அவ<�.4 	ைணயாக ைவ4	 அ=விட4ைத வி�& அக�றா�. 
 
அ
ேபா	 கிழவ� ம7ைகைய ேநா�கி "ஐேயா! நா� எ�ன ெச6ேவ�! பசி ேநா6 
எ�ைன
 பி?4	 வ*4	கி�றேத? எ�றா�. அவ� பசி தீர4 ேத8� கனி1� 
திைனமா/� த� ெச7ைகயா0 ெகா&4தா, ம7ைக, அவ0ைற 1�ட கிழவ�, 
"ெவயி, அதிகமாயி0(; தாக� உ�டாகி�ற	” எ�றா�. தாக4ைத4 தீ�
பத0காக 
அவைர அைழ4	: ெச�றா, வளி; பல .�(கைள� கட3	 இனிய 
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5ைனெயா�ைற� கா�?னா. அ3 நீைர
 ப*கினா� கிழவ�; ேபச4 ெதாட7கினா�. 
"மாேத! எ� அ*� பசிைய4 தீ�4தா6! க&3 தாக4ைத4 தணி4தா6! இ�8� எ� 
தள�:சி நீ7கவி,ைலேய! நா� ெகா�ட ேமாக4ைத4 தனி
பாயாயி� எ� .ைற 
)0(� தீ�3	வி&�” எ�றா�. 
 
"ஐேயா! நைர4த தைல1ைடU�! உம�. ந,லறி/ ச0(� இ,ைலேய? இ4தைன 
நா வா$3	 @4ததனா, எ�ன பய�? இழி .ல4தவளாகிய எ�ைன� காதA4	
 
பி4	�ெகா�டவ� ேபா, பித0(கி�றீ�! இ= ேவட� .ல4தி0ெக,லா� ெப*� 
பழிைய4 த3தீ�! ேபச4 ெதாி3த ெபாியவேர! நா� ேபாகி�ேற�. பறைவக<� 
வில7.க<� திைன� கதி�கைள4 தி�(வி&�. நீ� பி�ேன நட3	வா*�” எ�( 
ெசா,A
 �ற
ப�டா, வளி. 
 
ெபா� ேபா�ற ம7ைக ேபாக� க�டா�, )*க�; இனி எ�ன ெச6வ	 எ�( 
ஏ7கினா�. த�னிகாி,லாத த3தி)க4 தைமயைன மன4திேல நிைன4தா�. த�பி� 
கிர7கி விநாயக� ெவளி
ப�டா�; தி*�பி: ெச,C� வளியி� )�ேன மைல 
ேபா�ற யாைன வ?வ7 ெகா�&, அைலகட,ேபா, )ழ7கி�ெகா�& வ3தா�. 
யாைனைய� க�டேபா	 அIசி ந&7கினா, ம7ைக, கிழவைர ேநா�கி ஓ?னா; 
"ஐயேன! நீ� ெசா�னப? ெச6ேவ�; இ3த யாைனயினி�(� எ�ைன� கா4த*ள 
ேவ�&�" எ�( பதறி, அவ� ப�க4தி0 ெச�( க�?4 தBவி�ெகா�டா. 
 
காாிய� )?3தெத�( க3தேவ களி
�0றா�; கால4தி, வ3	 உதவிய யாைன�. 
வ3தன� அளி4தா�; "எ�ெப*மாேன! உ�மா, மய�க� தீ�3ேத�; ம7ைகைய1� 
ம*வ
ெப0ேற�. இனி நீ� உ�மிட4தி0. எB3த*க” எ�( விைட ெகா&4	 
அ8
பினா�. தைமயனா� ெச�ற பி�� )*கேவ க�னிைய அைழ4	�ெகா�& 
ஒ* GIேசாைலயி0 �.3தா�; மன7கல3தா�, அ*�ாி3தா�. தம	 இய0ைக4 
தி*/*ைவ� கா�?னா�. 
 
ஆ()க)�, ப�னி* ேதா<�, வ?ேவ, )தAய பைட1�, அழகிய ேதாைகமயிC� 
உைடயரா6 )*க
 ெப*மா� கா�சியளி4தா�. அ4 தி*/*ைவ� க�டா, க�னி, 
ைக K
பி4 ெதாBதா; வாயார வB4தினா; விய
�0( ந&7கினா; ேமனி 
விய�4தா; ஆராத அ��ட� ேபசC0றா; "ேவலவேர! இ= /*வ4ைத )�� 
கா�டாம, இ4	ைண� கால)� ெகா�ேன கழி4தீேர! ெகா?யவளாகிய உ� 
அ?யா ெச6த .0றெம,லா� ெபா(4	 ஆ�ெகாள ேவ�&�" எ�றா. 
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அ
ேபா	 )*கேவ ம7ைகைய ேநா�கி, "மாேத! நீ திைன
 �ன4தி0.: ெச,க. 
நா)� அ7. வ*ேவா�” எ�( உைர4தா�. அ=வாேற ஆ�டவ� அ? பணி3	, 
விைடெப0(
 ேபாயினா, வளி; திைன
 �ன4தி, தைலவைன� காண
 ெபறா	 
தள�3தி*3தா. 
 
இள3திைனக )தி�3	 )0றிவி�டன. விைள3த கதிைர அ(
பத0. ேவட� 
விைர3	 நிைற3தா�க. அவ�க வளிைய ேநா�கி, "நாயகி, திைணக 
விைள3தன. அவ0ைற� க�&, ேவ7ைக மர7க<� மல�3தன. இ	வைர1� 
திைன
�ன7 கா4	 நீ வ*3தினா6, இனி ஊ*�.: ெச�றி&, அ�மா" 
எ�(ைர4தன�. அ
ேபா	 ம7ைக, மாைன1� மயிைல1� கிளிைய1� �றாைவ1� 
ம0ைறய பறைவகைள1� பா�4	, "நா� ேபாகி�ேற�, இ: ெச6திைய இ7. வ*� 
)*க
 ெப*மானிட� ெசா,C7க” எ�( Kறி, மன வ*4த4ேதா& அ=விட4ைத 
வி�& அக�றா. F�?ேல இ*3தா, வளி, திைனைய அ(4	 மைனயி0 
ேச�4தன�, ேவட�. 
 
காதலராகிய )*கேவ திைண
�ன4தி0.: ெச�றா�. அ7. ம7ைகைய� காணா	 
ைமயலா0 �ல�பC0றா�; "இ7கி*3த ம7ைக எ7ேக ெச�றா” எ�( ேமக4ைத� 
ேக� பா�; மயிAன7கைள� ேக�பா�; திைண
�ன4ைத� ேக�ப�; Gைவைய� 
ேக�டா�, கிளிைய� ேக�பா�; யாைனைய� ேக�டா�; மாைன� ேக�பா�; 
ேசாைலைய� ேக�பா�; மைலைய� ேக�பா�.  
 
பக0 ெபாBெத,லா� ம7ைகைய நா&வா�ேபா, மய7கி நி�( திைண
�ன4ைத: 
50றி திாி3த )*கேவ, நளிரவி, ேவட� வாB� .றி:சியி0 �.3	, ந�பி ராசன	 
.?ைசயி� �ற4ேத ெச�( நி�றா�. அ7ேக ம7ைக வ3	 ெப*மாைன 
வண7கினா; "ஐேயா! பாவிேய� ெபா*�டா, இ3த நளிரவி,, சி( ெதாழி, 
�ாி1� ேவட� ேசாியி, தி*வ? வ*4த நட3	 வரலாமா? " எ�( பாி/ட� ேபசி
 
பணி3	 நி�றா. 
 
அ3 நிைலயி, )*கேவைள வளியி� ேதாழி க�&, "எ� ஐயேன! இ= ேவட�க 
ெகா?யவ�க, உ�ைம� க�டா, தி�ைம விைள1�. ஆதலா,, இ� ம7ைகைய 
இ
ெபாBேத உம	 ஊ*�. அைழ4	: ெச�( கா4த*ள, ேவ�&�” எ�( Kறி, 
நாயகிைய4 தைலமகனிட� அைட�கலமாக அளி4தா. 
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கால4தி, உதவி ெச6த ேதாழிைய� க*ைணேயா& ேநா�கினா�, )*கேவ; "மாேத, 
எ�மிட4தி, நீ ைவ4த க*ைணைய எ3நா<� மறேவா�” எ�( தி*வா6 மல�3தா�. 
ேதாழி விைட ெப0(: ெச�றா. )*கேவ வளிைய அைழ4	�ெகா�& 
நளி*ளிேல நட3தா�; ேவட� .றி:சியி� க�&� காவC� கட3தா�; காத, 
விைள�.� ஒ* ெப*I ேசாைலயி0 ெச�( ேச�3தா�. 
 
ந�பிராச� மைனவி காைலயி, எB3தா; ந7ைகைய� காணா	 திைக4தா; 
எ7.� 50றி4 ேத?னா. ேதாழிைய வ3	 ேக�டா. "ேந0றிர/ வளி1� நா8� 
க�Dற7க: ெச�ேறா�. அத0.
 பி� அவ ெச6தெதா�(� நா� அறி3திேல�, 
அ�மா” எ�றா, ேதாழி. 
 
ேவட� யாவ*� வ3	 K?ன�; விைர3	 ெச�( த� ேவ3தைன� க�டன�; ெகா�� 
ஊதின�; பல வழிகளிC� ஓ?ன�; ேசாைலகைளெய,லா� நா?ன�; திைண
-
�ன7களி0 �.4	 ேத?ன�; கால?4 தட7கைள ேநா�கி4 ெதாட�3தன�. ேகாC� 
வி,C�, .3த)� வா<�, மB/� பி�? பால)� ெகா�& பலவிட7களிC� 
ேத?ய ேவட�க, )*கேவ வளிேயா?*3த ேசாைலைய ேநா�கி வ3தா�க. 
 
அ
ேபா	 ம7ைக தி&�கி�டா; மன7 கல7கினா; "இனிேம, எ�ன ெச6வ	?" 
எ�( வினவினா. அ	 ேக�ட )*கேவ, "மாேத! மன� வ*3தாேத, மாய 
மைலைய4 தக�4த ேவ,, Lர� மா�ைப4 	ைள4த ேவ, எ�னிட� இ*�கி�ற	. 
உ�ைன: ேச�3த ேவட�க ேபா� �ாிய வ3தா, அவைர அழி
ேபா�. ந� பி�ேன 
நி�( நீ அ: ெச6ைகைய
 பா�” எ�( அ*ளினா�. 
 
ந�பிராச8� ேவட*� அைலகட,ேபால ஆரவாாி4தன�; வி,ைல வைள4தன�; 
சரமாாி ெபாழி3தன�; ெச7கதிேராைன� க*ேமக� மைற4தா0 ேபா�( 
)*க
ெப*மாைன வைள3தன�. அவ�க ெவ�ைமேயா& வி�ட அ��க எ,லா�, 
க�டழ. வா63த க*ைணயாள�மீ	 ெம,Aய G
ேபா, விB3தன. 
 
அ= வ��கைள� க�ட வளி மன� ந&7கி, "ஐயேன! இ= ேவட�கைள ேவலா, 
அழி4திட, ேவ�&�. அாிமா� 5�மா இ*3தா, அதைன மைர1� மா8�, 
ப�றி1� யாைன1� ெந*7கிவி&ேம!” எ�( ெசா,Aய ெபாB	, எ�பிரா� 
அ*ளா, அ*ேக நி�ற ேசவ, ஒ�(, நிமி�3	 எB3	, ெகா�காி4த	. அ= ெவாA 
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ெசவியி, விB3த	�, ந�பிராச8�, அவ� ைம3த*�, 50ற4தா*� ம?3	 மா�& 
ம�ேம, விB3தன�. 
 
விBமிய ேசாைலயி, விB3	ப�ட ேவட�மீ	 க*ைண ெகா�டா�, )*கேவ, 
வளி நாயகிைய ேநா�கி, "ந�ைம
 பைக4	
 ேபா� �ாி3	 இற3த உ� 
50ற4ைதெய,லா� எB
�க” எ�( அ*ளி:ெச6தா�. அத0. இைச3	, ந7ைக, 
நாயகைன வண7கி, "உயிாிழ3த ந� கிைளஞ� எ,லா� எBக" எ�( அ*ளினா. 
அ3நிைலயி, உற7கி எB3தவ� ேபா, ந�பி1� பிற*� எB3தா�க. 
 
அ�னவ� க�ெணதிேர, )*க
 ெப*மா�, க*ைண ெபாழி1� ஆ()க7கேளா&�, 
ப�னி* கர7கேளா&�, ேவ, )தAய ப�னி* பைடகேளா&� ேதா�றினா�. அ� 
கா�சிைய� க�டா�, ேவட�, ஆ:சாியமைட3தா�; அ?யி, விB3தா�; எB3தா�; 
ேபா0றினா�; "ஐயேன! வAைம சா�ற ேவட� ேசாிைய� கா4த*<� ெம6யேன! 
எ7க .ல� ெகா?ைய� கள/ )ைறயிேல கவ�3தீ�! .ல4தி� வர�பிைன 
அழி4தீ�! தீராத வைசைய4 த3தீ�! தாேய பிைள�. நIைச ஊ�?னா, த&
பவ� 
யா�? அ4தேன? ேபான	 ேபாக�&�. ஆைசயா, எ7க ெப�ைண இ7ேக 
ெகா�&வ3தீ�. இனி எ7க சி0a*�. எB3த*ளி, அ7கி சா�சியாக இவைள 
மண3	 உம	 ஊ*�.: ெச,ல ேவ�&�” எ�றா�. 
 
மாமனாகிய ந�பிராச� ெசா,Aயவாேற மண� ெச6	 ெகாள இைச3தா�, 
)*கேவ; உடேன வளி நாயகிைய அைழ4	�ெகா�& நாரத )னிவேரா& 
நட3	, ேவட� ேசாிைய அைட3தா�. மாமனா� மைனயி, அம�3த/ட�, 
அ*ேகயி*3த ம7ைகைய )*க� அ* K�3	 ேநா�கினா�. அ
ேபா	 .ற� 
ேகால� நீ7கி0(; ெத6வ� ேகால� வ3	0ற	. ந,ல )K�4த4தி, ந�பிராச� 
க3தேவ தி*�கர4தி, க�னியி� கர4ைத ைவ4	, "எ7க மாதவ4தா, வ3த இ� 
ம7ைகைய அ��ட� த3ேத�; ெகாக’ எ�( த�ணீரா, தாைர வ�4தா�. 
 
தி*மண� நிகB� ேவைளயி, தி*மாC�, பிரம8�, இ3திர� )தAய வானவ*� 
L$3	 நி0க, ேதவேதவனாகிய சிவெப*மா� உமா ேதவியாேரா& வானிேல நி�( 
தி*�க� சா4தினா�; அ* �ாி3தா�. தி*மா, )தAய ேதவ�க ேபரான3த)0(, 
ந(மல� Qவி, )*க
ெப*மாைன வண7கி4 	தி4	 ஆரவளி4தன�. அ
ேபா	 
ஆ()க� கட/ எB3தா�; ந�பிராசைன ேநா�கி, "வளிேயா& நா� ெச*4தணி 
மைலயி, இ*�க வி*��கி�ேறா�” எ�றா�. 'ந,ல	' எ�( ந�பி1� இைச3தா�. 
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ெச*4தணி மைலைய வ3	 ேச�3தேபா	, வளிய�ைம க3தேவ அ? பணி3	, 
"ஐயேன! இ3த மைலயி� த�ைமைய: ெச,ல ேவ�&�" எ�( வி�ண
ப� 
ெச6தா. அவ ேவ�&ேகா<�. அ��ட� இைச3	, "மாேத! தி*4தணிைக 
எ�8� ெபய*ைடய இ�.�ற�, ந�மா, ெச*4தணி எ�ற ம7கல
 ெபய� 
ெப0ற	. ெச*�கள4தி, Lர� ெச6த ேபா*�, வளி மைலயி, ேவட� ெச6த 
ேபா*� விைள4த சீ0ற� தணி3	 இ7. நா� வ3தி*4தலா, இ	 ெச*4தணி 
யாயி0(. ம3தர� எ�8� மைல1� ேம* மாமைல1� இ*
பி8�, கயிலாய 
மைலைய: சிவெப*மா� வி*�பியவாேற, இ=/லகி, அழகிய மைலக பல 
இ*
பி8� எம�. இ3த மைலயிேல தனி வி*
ப� உ�&. இதைன4 ெதாBபவ� 
பாவ� தீ�வ�; ப��(வ�. மன4திேல அ�� ெகா�& இ� மைலைய வ3	 
அைட3	, )க
பிCள 5ைனயிேல )ைற
ப? நீரா?, ந�ைம வழிப&� அ?யா� 
எ�(� ந� பத4தி, வா$வா�” எ�றா�, )*கேவ. 
 
ஒ* நா, தி*4தணிைக மைலயினி�(� �ற
ப�&, )*கேவ<� வளி நாயகி1� 
விமான4திேலறி, ெவளிய7 கிாியி� அ*ேக யைம3த க3த மாமைலயி, ெச�( 
ேச�3தா�க. விமான4ைத வி�?ற7கி, இ*வ*� அழகிய ெபா0ேகாயிA� உேள 
�.3	, இ3திர� �த,வியாகிய ேதவயாைன இனி	ைற1� ஆலய4ைத1� 
அைட3தா�க. அ
ேபா	 வளி நாயகி ேதவயாைன ய�ைமயி� தி*வ?கைள 
வண7கினா�. உடேன அவ எB3	, வளிைய எ&4	 அைண4	, "இ7.4 
தனியளாக இ*3த என�., நீ ஒ* ேதாழியாக வ3	 ேச�3த	 ந�(” என அ�ேபா& 
Kறினா. பா0கட0 பளியி, தி*மக<� நிலமக<� இ*�றமி*�க, மாயவ� 
இனிதில7.� பா�ைமேபா,, ேதவயாைன1� வளி1� இ*�ற மி*�க, 
அாியாசன4தி, )*க
 ெப*மா� எB3த*ளினா�.  வானவ� ேகா� ெப0ற மா	�, 
ேவட�ேகா� வள�4த மா	� சிறி	� ேவ0(ைம யி�றி, அ��ட� அளவளாவி, 
உள)� உயி*�, சிற
�� ெச6ைக1� ஒ�றாகி, மல*� மண)�ேபா0 கல3	  
வா$3தா�க.  
 

"Fரேவ, தாைரேவ, வி�ேன� சிைறமீ�ட 
தீரேவ, ெச=ேவ தி*�ைகேவ, - வாாி 
.ளி4தேவ, ெகா0றேவ, L�மா��� .�(� 
	ைள4தேவ, உ�ேட 	ைண!” 

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


