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இைளயா��� எ�ற ஊ�� மாற� எ�ற ெச�வ�த� வா���

வ�கிறா�. சிவன�யா�க��� உணவள��பேத ெப�� 

பண�யாக� க�தி� ெசய�ப�� வ�கிறா�.

அ�யா� ெப�ம�கேள! 

நா� உ��� ெபா���

ந��க� பசியாற உ�ண 

ேவ��கிேற�.



இைளயா��� மாறனா�

5

எ�கால���

அ�யா�க��� உண�

அள��� வ�� மாறனாேர! 

உம� சிவ�ெதா�� 

உ�னதமான�.

எ�லா� சிவன�� 

மாறனாைர� ேபா�� 

சிவன�யா� மன� ேகாணா� 

உணவள��க வ�லா� 

எவ�ேம இ��க இயலா�!!

ஆ� ஐயா 

ெச�வ�தா� ம��ம�ல

 உ�ள�தா�� 

உய��தவ� 

எ� அ�ப����யவேள, ந�மிட�

ஏ�� இ�லாைமயா� பசி 

வா��கிற�. ச� இரவாகி

வ��ட�. இைறவைன 

எ�ண�� ���ேவா�. 

மாறனா��  இ�பண�ைய உலகறிய� ெச�ய, 

இைறவ� மாறனா�� ெச�வெம�லா� 

இழ�க� ெச�� அவைர ஏைழயா��கிறா�. 

தா�க� கல�க ேவ�டா�. 

இைறவ� ந�ல 

வழிகா��வா�.
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மாறனா� வ�� ���� ெச�� 

மைனவ�ய�ட� 

அ�ப����யவேள, 

அ�யா� ஒ�வ� உணவ��

ெபா��� ந�ைம� 

ேத� வ���ளா�.

 எ�ன ெச�வ�?

ச� ேவ� எ�னதா� ெச�வ�?

ஓ� உபாய� ��கிேற�.

காைலய�� வயலி� வ�ைத�த

�ைள ெந�ைல வா��  

ெகா�� வா��க�. த�க

 �ைறய�� சைம���

 த�கிேற�. 

இைறவனா� ஒ�  �றவ�  ேவட� த��� 

மாறனா� வ�� ��� வ�கிறா�...

வரேவ���

ஐயா 

மாறனாேர ந�ல பசியாக

இ��கிற� என�� 

ஏதாவ� உண� 

அள��பர� ா?

 எ�ன ெச�வ�? 

அ�யா�� 

பசிைய� ேபா�க 

இயலவ��ைலேய! 

இ�த மைழ ெப���

 இர� ேவைளய�� 

எவ� உத�வா�? 
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இர� ேநர� மாறனா� வய����

ெச�கிறா�. வயலி� மைழ 

ந�� நிர�ப� நி�கிற� 

வ�� ��� 

ச�, அ�தா�

ஒேர வழி,

 இ�ேபாேத

ேபாகிேற� 

நா� உண� 

தயா��க 

ஏ�பா�

ெச�கிேற�.

காலா� தடவ�� 

பா��ேபா�….

ஆ �ைள ேமேல 

ெத�ப�கிற� 

அவ�ைற� பறி��

 எ��ேபா�.

இேதா ெந� 

�ைளகைள� ெகா�� 

வ��வ��ேட� 

சீ�கிரேம உண�

 தயா� ெச� 

ஐயேகா! இ�த இர� 

ேவைளய�� உண� 

தயா��க வ�ற��� எ�ன  

ப��வ� எ�� 

ெத�யவ��ைலேய? 
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மாறனா� வ�� �� �ைரைய� ப���� மைனவ�ய�ட� ெகா��கிறா� 

உட� ைவ�க 

கறிக���

 எ�ன ெச�வ�?

மாறனா� ெகா�ைல� �ற�தி� 

உ�ள கீைரகைள� பறி�� 

வ�கிறா� 

இேதா

வ�கிேற� 

ச�! கண�தி� 

தயா��� வ��கிேற� 

இேதா சீ�கிர� 

ஆக���.
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ஐயா எ��தி��க�

உண� 

தயாராகிவ��ட�

வ�� �� �� அைறய�� �ய��� 

�றவ�யாைர மாறனா� 

எ���கிறா�. 

ஆ! எ�ன வ��ைத 

ஓ� நமசிவாய 

அ�பேன! அ�யா� �ைசைய� தவறா� ெச�த ந� உ� மைனவ�ேயா� 

எ� உலக� வ��, எ�லா� ெச�வ�க�� ெப�� நல�ட� வா�வாயாக!!

ஓ� நமசிவாய 

வ�தி��த �றவ� தி�ெரன ஒ� 

ேசாதியா� ஒள�யா�� 

ேதா��கிறா� 




