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���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
அ,வ�ேபா- வாெனா.யி	 எ�0ைடய சி�கைதக1� நாடக2க1� 
ஒ.பர�பாயின. இ,வா� வாெனா. நிைலய5தின( வா���5 த�த காரண5தினா	 
தா�, அ5 -ைறகளி	 ெதாட(�- பயி�சி இ	லாத நா� சி�கைதகைள8� 
நாடக2கைள8� பைட9க ���த-. எனேவ �த�க� இ�:	 எ;-வத�<5 
ேதா�றா5 -ைணயாயி)�-=ள வாெனா. நிைலய ந�ப(க19< ந�றி. 
 
இ5 ெதா<�பி	 சி�கைதக= ஆ��, நாடக2க= நா�<� இட� ெப��=ளன. 
பைட�பில9கிய5-ைறயி	 அதிக� பயி�சி ெபறாத நா�, இ5 -ைறயி>� பைட�� 
கைள ெவளி9ெகாணர ��8� எ�� ந�ப(க= த�த ஊ9க5தினா	 
சி�கைதகைள8� நாடக2கைள8� எ;தி ேன�. இவ�ைற� ப��பவ( 
பய�பா%�	 நா� நைட ேபா%�)9கிேற� எ�� உ�தியாக உண(வ(. 
 
சி�கைதகைள8� நாடக2கைள8� ெபா;-ேபா9கி�ெகன எ;-வைதவிட$ 
ச�தாய5தி� பய�பா%��<, ேம�ைம9<, உய(வி�< எ;-வ- மன5தி�< 
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மகி@$சிைய அளி9கி�ற-. எனேவ 'க�னி' �ய�சியாக அைம�-=ள எ�0ைடய 
�ய�சியிைன5 தமி@A� ந	>லக� வரேவ�<� என ந��கி�ேற�. 
 
சி.பா. 
---- 
* சி�கைத, நாட2களாத.� கைத மா�த(களி� ேப$
 நைடயிேலேய 
உைரயாட	கைள5 த�-=ேள�. 
------------- 

ெபா�ளட�க ெபா�ளட�க ெபா�ளட�க ெபா�ளட�க     
சி�சி�சி�சி�கைதககைதககைதககைதக    நாடக�கநாடக�கநாடக�கநாடக�க    
1. <ற= ேப$
 1. (நகர) னகார, ணகார மய9க� 
2. ந�ன0� ந2ைக8� 2. ஏ� ��யா-? 
3. அைல த�த ஆ�த	 3. உயி)9<5 -ைண 
4. நி(வாக நி(மலா 4. ந	ல <��ப� ஒ) ப	கைல9கழக� 
5. நீ(9க�பி  
6. விள�பர� ேவ�டா Eராசாமி  
-----------------  

அைல த�த ஆ�த	 அைல த�த ஆ�த	 அைல த�த ஆ�த	 அைல த�த ஆ�த	 ----    சி�கைதகசி�கைதகசி�கைதகசி�கைதக    
1. 1. 1. 1. !ற ேப$�!ற ேப$�!ற ேப$�!ற ேப$�    

 
ேப$சாளைரவிட9 ேக%பாள(க19<5தா� மதி�� அதிக� எ�ற வா@விய	 
சி5தா�த5ைத ந�< அறி�தவ( ேமைட ெம�<ாேலா�. ேப
கி�ற கால அளF 
<ைறவாக இ)�தா>�, அைத எ�ப�� ேபச ேவ��� எ�பத�காக மி<தியான 
நா%க= எ�5-9 ெகா=வா(. ேப$சி� ஒ,ெவா) தைல���, 'ெப� தைலயிேல 
G�9ெகா=1� H� ேபா�ற-!' க)��$ ச9ைகயி>� கண9க�ற எாிச9தி-
8�ெட�� உண(5திய அறிவிய	 I%பைர�ேபால, பைழய �5தக9 
கைட9கார(Aட ஏ�க ம�9<�, வாசகேரா� வா@9ைக� படாத கைதகைள8� 
கவிைதகைள8� எ�ப�ேயா ப�5- அவ�ைற 8லகறிய$ ெச�வதி	 இவ( ஓ( 
அ�கா	 பறைவ. 
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அ�த� ேப$சர2க9கார(க=, நட�பிய	 நாடக உ5திகைள ந�< க�றவ(க=. 
அ,வர2கேம, அ�திய2 கா�யி	 பறைவ ஒ.களி� ஒ�றிய�ேபா	 விள2<�. 
ேப)�- நிைலய5தி�<�, ஒ�பைன8� ஒ�ப�த�� இ	லா உலகிய	 நிக@ைவ5 
திைரயி	 கைலயா9கி நிழலாட$ ெச�8� ெசா<
9 கா%சியர2கி�<�, கா�ைற� 
ேபா	 விைரவாக$ ெச�றா>� பாைதைய வி%� விலகாத �ைகவ�� 
நிைலய5தி�<� இைடயி	 அைம�தி)�த-. “நா� எ2ேக இ)9கிேறா�? ஏ� இ2< 
வ�ேதா�" எ�� ெதாியாத பா2க� A%ட5தி� எ�ணி9ைகைய உய(5-வதி	 
உய(�தவ(க=. அ�ப�� ப%டவ(க= அைழ��வி�5தா	, த<திைய8� 
திறைமைய8� ஏ�? இ�0� எ5தைன 'ைம' க= உ�ேடா அ5தைனைய8� 
பா(5-5தா� 'ெதாைலேபசி9<ர	 ஒ�ப�த� ெச�தி)9கிறா(க= எ�� ெபா)=. 
 
நீ( நிைல9< ேமேல மித9கி�ற பனி9க%�, நீ( நிைல9<9 கீேழ அதிக ஆழ� 
அமி@�தி)9<� அ-ேபால ேமைட ெம�<ரேலா� அ$சாணி. அ�னேதா( ெசா	 
�5-தி(5தா( எ�றா	 அஃ- ேக%பவ(களி� மனதாழ� வைர ெச�� மீ1� 
மீெனறி L��	 ேபா�ற-. 
 
<ற= ேப$
 <ர	 ெகா�9<� நா=, ஓ( ஞாயி��9 கிழைம! ஆ� உலகி� 
ெப)�பா�ைமயான ம9க= ெவ=ள5ைத ஓ�F நா= எ�ற கயி�றா	 ஒ)ைம� 
ப�5-� நா= அ-தாேன. ேநர�... இரா<கால� விைட ெப��9ெகா�� ேகா� A� 
மதிய5ைத9 Aவியைழ5 தி�� ேநர�... ஞாயி��9 கிழைம இவ)9<� ேப$
 
இ)�தா	 எ�ன, - இ	லாவி%டா	 எ�ன, இவ)ைடய இைண நல�, ஆ�! 
மைனவிைய அவ( அ�ப�5தா� அைழ�பா(! வான5- வி�மீ� ெதாைலF 
உறவின( E�க19< மகி;�தி	 ெச�� வி�வா(, மக19<� பா-காவல� ேத)� 
ேநா9கா	 ..... பி=ைளக19<� இவ)9<� உளவிய	 இைடெவளி <ைறF. ஆனா	 
இய�பிய	 இைடெவளி மி<தி! ேவ�ேவ� -ைறயி	 க�� வரF ெசலவி	 ஒ)வழி� 
பாைத8ைடயவ(க=. மானிட(9ெக�� ேப$
�ப�	 வாழகி	ேல� எ�� வாயார$ 
ெசா�ன ெத�வ ஆ�டா= ெபய( தா2கிய உட�பிற�தவ=, �9கக� ெச	ல5 
த2களா	 இய�ற அணி> தவிைய$ ெச�யேவ��� எ�ற நிைன�� 
இ	லாதவ(க=... ஆனா	 ைம5-ன ைம5-னிய(களி� நல5தி	 �ைறயான 
அ�ப;9க�ற அ9கைற கா%�� இட�மாறிய ேவ(க=...பாச� எ�றா	 
இவ(க19<9 ெகா=ைள வி)�ப�... ஆனா	 அ-, இவ(கைள வ;9காம	 
பா(5-9ெகா=வதி	 வ	>ந(க=. 
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அர�மைன ேபா�ற அ�த E� அவ)ைடய உைழ�பி	 உ)வான- எ�றா>� 
அவ)9ெக�� ஒ-9க� ப%ட இட� ஓ( அைற தா�! அதி>� ஒ) நிைறF��... 
 
பதவி, ப%ட�, பண� ேம.ட5-$ ெச	வா9< ஆகிய இவ�ைற வ2கியி	 மா�றாத 
வைரேலாைலயாக5 தா� ெகா��)�பாேரய�றி5 தனிம உதவி9காக5 
தைகயாள(களிட� Aட$ ெச	வதி	ைல. 
 
ேநர� கா%�, எத�<� அNசாேத அNசாேத எ�ப-பட அN
�ைற ஒ.5த-. 
த��ற �க�, ஏைனேயா)9< நைக�கமாகிவிட9 Aடாேதெய�� கீைரகைட�த 
ம5-� ேபா�ற த� தைலைய$ சம� ெச�- சீ( L9கினா(. நட5-ந)9<5 
த�னா	 மன$ ேசா(F வ)த	 Aடாெத�� உாிய சி	லைறைய உ%ைபயி	 
ேபா%�9 ெகா��, இர�� ைக� ைபக1ட�, கா�கறி வா2க5தா� �ற�ப%டா(. 
 
ஐ�- நி�5த5 ெதாைலF=ள இட5திைன� ேப)�- நக(�- நக(�- இ)ப5ைத�- 
மணி5-ளிகளி	 அைட�க-. நட�தி)�தா	 கா	க19<� பயி�சியாயி)�தி)9<�. 
காரண� ேப)�த	ல... நகைர வலமாக வ)பவ(க=, விைரவாக$ ெச	ல ��யாத 
ஊ(திக=, த�ைன9 கட�- உ�- ெச	ல9 Aடா- எ�ற தனிம$ சி�தைன 
ெகா�டவ(கைள ெய	லா� தா��ய	லவா ஓ%�ந( ெச	ல ேவ��8=ள-... 
க�க19< ேநராக5 ெதாி8� <றைள வி%�வி%� உ�- ெச	>� ேவக5தி>� 
அத� இ)கைரகளி>� ஒ%ட�ப%ட 
வெரா%�க=, ஆதரவ�ற அனாைதக%< 
ஆைடயாக$ ெச	>� வா��பி	லாத ஆைல5 -ணிக= தா2கிய ெச�தி5 
ேதாரண2க= இைவேய பயண� ெச�ேவா( பவாி� பா(ைவயி	 ப%டன. க�P9 
கணிகலமாக9 க�ணா�யணி�த சில(, மன5-9 கணிகலமாக எைதயாவ- ெகா=ள 
ேவ�டாமா? 
 
��றீச	 ேபா	 நி�<� பயணிக= இ)�தா>�, இற2க ேவ��ய இட� வ�தFட� 
�� ெசா� கைணகைள அ=ளி Eசாம	 இற2கின(. இற2<� ெபா;ேத, 
'வரேவ��ல சா�பா%�9< ஏழைரயா<ேம! எ�னேமா <ற= ேப$
�0 
ேபா%�)9ேக... அைத9 ெகாNச� ேக%�5தா� ைவ�ேபாேம...ேநர�� 
ேபானா�பல இ)9<�... ேபா�ற �	>ைரக= அவ( உ=ள5தி	 ெதா�ேகா�ேபா	 
ெதா%�$ ெச�றனேவ தவிர ைத9கவி	ைல. 
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ேப$சர2க5தி�< நைடபாைத நளின2கைள ெய	லா� நயமாக$ 
ைவ5த வ�ண�, 
ப�க= ஏறி ேமேல ெச�றா(. அ,வர2க5தி� ெந�றி� ெபா%டா�5 திக@�த 
மணிகா%� ஐ�- ஐ�பைத9 கா%�ய-. கைடசி வாிைசயி	 அம(�தி)�த ஒ)வ(, 
"வா2க, ேப$
5 -ைண9< ஓரா= வ�தீ2க... ஆறாக� ேபாவ- ...ேப$சாளைர82 
காP� .... அைம�பாள(கைள82 காP�" எ�� ெசா	.9 ெகா��)�த 
ேவைளயி	 வாச.	 இனிய இைசெயா.9<� உ�- வ�� நி�ற- ..."ேச! ேச! மணி 
ஆறாவ� ேபாF-...ஓராசாமிய9Aட9 காேணா�"...எ�� ெசா	.9 ெகா�� 
மி�9கான மனித( ஒ)வ( வ�தா(...“ஏ�யா கா�பாளேர! ேப$சாள( வ�தா$
தா? 
ஆைளேவற ��ன பி�ென பா5த- இ	ேல...எ�னேமா ெதாைலேபசியி	 ேபசற�ப 
ம%�� ஏேதாதா� தா� ��னா� வ(ர ஆ1மாதிாி� ேப
னாேர! ேப$ேசாட சாி...” 
எ�� ��5தா(... கா�பாள(, "ஐயா... நா0� ேசாடா வா2கியார� ேபாயி%ேட�... 
ஆறாக� ேபாF- யா)� ேப$சாள( வ�Qல வ�தா�ல ெதாிய.ேய!” எ�றா(. 
 
உடேன, க�ேதா$சி ெம	ல எறிவைத� ேபால ஒ) ெபா)1=ள பா(ைவைய 
Eசிவி%� "அ�ேய� கைல �த	வ�, ேப$சாள�” எ�ற ெசா�கைள9 Aறிய 
அளவி	 அ�த மி�9க(, த� �க5ைத$ சாிெச�- ெகா=ள ஏைழ ப%ட பா%ைட� 
ெப�றா(. அ)�த ப)க ஏதாவ- ேவ��மா எ�� ேக%டா(. “ந�றி”ெய�� ம%�� 
ெசா	.வி%� “நா� இ2ேக வ�த- ேபச ம%�ேம! ��னேமேய வ�தவ(கைள8� 
அைழ�பிதழி	 அ$சி%ட ேநர5ைத8� மதி9க ேவ��வ- ந� கடைம! எனேவ 
நிக@$சிைய5 ெதாட2<2க=!” எ�றா( கைல. 
 
வரேவ��ைரெய�ற ெபயாி	, ப=ளி மாணவ� ேத(F� ெபா-9 க%�ைரயி	 
ேதா�றியைத ெய	லா� எ;-வைத� ேபா	 அ�த மி�9< மனித)�, “<ற= 
ேப$ெச�றா	 எ�த9 <றைள� ப�றி� ேபச� ேபாகிறா(... நா� ெபாிய ெபாிய 
மனித(களிட� எ	லா� இ�த9 <றைள9 ேக%�)9கிேற�. அ�த9 <றைள9 
ேக%�)9கிேற� எ�� த� வா@9ைக வரலா�� நிக@$சிகைள அ�9கி9 ெகா�ேட 
ேபானா(. அர2க�� கைளக%ட5 ெதாட2கிய-... இர�� வைகயான 
ேப$
9கைள9 கைல �த	வனா	 காண ���த-. ஒ��! வரேவ�பாள( ஒ. 
வா2கியி� ��பாக� ேபசிய-... ம�ெறா��, அர2கி>=ேளா( த2க19<= 
ேபசி9 ெகா�ட-. தி)$சியி.)�- ெச�ைன9< விமான� ெச	>� ேநர� எ�5-9 
ெகா�ட வரேவ�பாள( ஒ) வைகயாக5 த� ெபாழிF9< ���� �=ளி ைவ5தா(. 
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கைல �த	வ�! வரேவ�பாள( ேபசிய ேப$
 ''<றைள� ேப$
... நா� ேபச� 
ேபாவ- <ற= ேப$
” எ�றா(. அர2கி	 ைகத%ட	 ஒ. ெவளியி	 ெப�8� மைழ 
ெயா.ைய8� விNசிய-. “வானமி@த5ைத விட$ ெசா	லமி@த� 
ைவ9க வ�த 

�
��பிகேள!” எ�� அைவயட9க� Aறியதி	 உ=ள நைக$கைவ அ�த5 ைத� 
ப)கியவ(க= ேப$சிைன5 ெதாட(�- ேக%க ஆ(வலரா� இ)�தன(. 
 
"<ற= அளவா	 சிறிய-; ஆயி� ெபா)= த)வதி	 ெபாிய-. வ�வா	 வாமன�; 
பயனா	 தி)வி9கிரம�'' என மி� ெவ%�ைன� ேபா	 பளி$பளி$ெச�� ஒளி$ 
ெசா�கைள Eசிய-� ம9க= வாைய R�9 கா-கைள5 திற�தன(." அ�த9 <ற= 
ேபா	 
)9கமாக� ேபசி விள9கமான வா@9ைக5 த5-வ� த�த ெபாிேயா( கைள� 
ப�றி5 தா� ேபசலா� எ�� நிைன5-=ேள�” எ�றா(. "பிறவி9கடைல 
நீ�-கிேறாேமா இ	ைலேயா கவைல9 கடைல நீ�த5 ெதாிய ேவ���; 
மன$சாைலைய9 கட9க வரலா� க�பி5த விதிகைள� பி�ப�ற ேவ��� எ�� ஒ) 
மனித( Aறினா(. அவ( உ2க= மனதி	 ��னேமேய பதி�த ெபாியவ(களி	 ஒ)வ( 
இ	ைல. -“<�றவாளி9 A��	 நி�5த�ப%�9 ெகாைல �ாி�ததாக$ 
ெசா	ல�ப%� L9கி.ட� ப%டவ( ெசா�ன இ�தி வா(5ைததா� அ- - 
<�றவாளிகளி� வா@9ைக நம9<5 ேதைவ இ	ைல...மனமட2க9 க	லாம	 
அவ(கைள5 தீ2< ெச�ய5 L��ய மன5ைத நா� அட9க9 க�றா	, மரண� 
இ	லா� ெப) வா@F, அதாவ- �க;ட� வாழலா�. அவ(க= ெச�த ெசயலா	 
அ	ல; ஆனா	 ெசா	.$ ெச�ற ெச�தியா	 ெபாியவ(க= அவ(க=. 
 
“பி$ைசெய��பவைன விட, அ�த நிைல9< வர ��யாம	 ேபா.� ெப)ைம9காக� 
பி$ைச ேபா�கிறா( கேள அவ(க= தா� இழி�தவ(” எ�� ெசா	. ஒ)வ( இற�- 
ப%டா(! அவ)ைடய அ�த9 <�கிய ேப$
; <ற%ேப$
 ச�தாய5ைத� ப�றிய ஒ) 
சாியான திறனா�F இ	ைலயா? 
 
“ெத)விேல E�	லாததா	 திாிகி�ற எ2கைள� பர5ைதெய�றா	, 
E%��<=ேளேய வைளய வ)கி�ற சில மனமாறிக= ம%�� ேவ� 
ேபா(ைவகைள� ேபா(5-வதா	 க�பாளிகளா எ�� த2க19காகேவ வழ9<ைர5த 
விைல நல� ெப��ாி� வாத5ைத$ சி�தி9கேவ���. த�ெகாைல ெச�- ெகா�� 
க�த� எ;திய ஒ,ெவா)வாி� எ;5-� வ�வ� இ	லா9 கவிைத. ��ேனற 
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��யாதவனி� �P�P��க=: ஒ;2காக வாழ5ெதாியாம	 கா%டா�� 
ெவ=ள�ேபா	 விைர�- த�ைன8� அழி5-9ெகா�� ச�தாய5 தி�<� 
ைமயாக 
இ)�தவ(களி� -�ப நிைனFக=. நம9<5 ேதைவ...ஏளன� ெச�ய அ	ல... தட� 
�ரளாம	 வாழ! ஆயிர5- ��S�� ��ப- <றளி	 ஒ��Aட5 ெதாியாம	 
இ)�ப- பிைழயி	ைல... இவ)ைடய வா@9ைகைய� பா(... <ற19< விள9கமாக 
இ)9கிறா(... எ�ற <றேளா� ஒ�பி%�� ேபச�ப�� ேப$
5தா� <ற= ேப$
... 
ஒ�� A�ேவ�. ஏமா�ற� ப%டவைனவிட ஏமா�றியவ� தா� ெப)�-�ப5 
தி�<=ளாகிறா�. அ- பனி9க%�யி	 மைற�த ெவ�ப5ைத�ேபால. எனேவ 
த�னல5தி� அ��பைட யிலாவ- பிறைர நா� வNசி�பேதா பிைழ�பேதா தவ�... 
இ-ேவ <ற= ேப(
'' எ�� ேபசி ��5தத�<� வாச.	 மைழ நி�பத�<� சாியாக 
இ)�த-. 
 
ேவ� எதைன8� ெபா)%ப�5தாம	 ப�களி	 இற2கி� ேப)�- நிைலய5தி�<$ 
ெச�றா(. அ2ேக அவ( மைனவி மி<�த ����வ>ட� மகி;�ைத ைவ5-9 
ெகா�� கா5தி)�தா(. "மைழ9காக ஒ-2கி வ��யி	 இ)�தவாேற உ2க= 
ேப$ைச9 ேக%ேட�... ஆழமான உண(Fக=. இ�ெனா) ெச�தி! உ2க19< 
வரேவ��ைர ெசா�னாேர அவ(தா� ந� ச�ம�தி ஆக� ேபாகிறா(. அ- அவ)9< 
ெதாியா-... அவ( மைனவி8� நா0� இ�ேபா-தா� ேபசி ��5ேதா�... நா2க= 
ேபசிய-� <ற= ேப$
5 தாேன?” எ�� வினவினா=. 
 
-�ப9 கட.	 R@கி, வா@9ைக� �ய.	 சி9கி, Gழ	 வைலயி	 அக�ப%டதா	 
உண(Fகைள$ 
)9கிய கைல �த	வ�, மைனவியி� வல��ாி வாசக2ேக%� 
மகிழF� இ	ைல; மா��ைர9கF� இ	ைல “என9<� ேப)�-� பயண�தா� 
பழ9க�ப%ட-. ப	ேவ� கைத9 க)5-9கைள உ=ளட9கி இைடெவளியி	லா 
நாடக5ைத மனித ந��பா	 ெவளி9ெகாண)� இய2< ச9தியி� ஆ�றைல நா� ஒ) 
க)வியாக இ)�- ம�றவ(க19<$ ெசா	ல ேவ��மானா	, எ� ேபா9கிேலேய 
எ�ைன வி%�வி�” எ�� Aறினா( கைல �த	வ�. 
 
ம� நா= காைலயி	 ெதாட(�- பா(ைவயாள(க= “ேக%க ��யாம� ேபாயி�ேற!” 
எ�� ஏ9க� ெப)R$
 வி%டன(. உட	 கா%ட ��யாம	 <ர	வழி5 த2கைள5 
ெதாைலேபசி Rல� அறி�க� ெச�-ெகா�ட அறிவ(க1� பிறெமாழி$ ெசா�களி	 
தா2க= வர இயலாம� ேபான த�காக வ)�தின(. 
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"இ�த9 <ற= ேப$
 எ� தனி�ப%ட ஒ)வனி� ேப$ச	ல; வா@$ைகயி	 மி<தியாக 
எதி(பா(5- ஏமா�ற� அைட�- ேசா(�- ேபான மன நல9 <ைற யாள(களி� 
அர2ேகறாத ேப$
5தா� அ-'' எ�� இவ( ேபசியைத� ப5திாிைகயி	 ப�5-வி%� 
பாரா%�5 ெதாிவி9கவ�தைத8� ெபா)% ப�5தாம	, ஊ)9< அ�பா	 தனியாக9 
<�ைச ெயா�றி	 ஊன��ற த� த�பி9காக5 த=ளாத வயதி>� அவ09காக 
வா@கிறாேர த�ைதயா(; அவைர9 காண� �ற�ப%�9 ெகா��)�தா(. "பண� 
மகி@$சிைய5 த�- விடா-; மன� தா� அைத5தர ேவ���” எ�ற உ�ைம� 
ெபா)ைள உபேதசி5த உ5தமைர9 காண� �ற�ப%டா(. 
 
<ற%ேப$
 ஒ) ெவ��$ ெசா�களா	 ஆன காகித மாைலய	ல; மனிதனி� 
ப%டறிைவ9 ேகா(ைவயா9கிய தNசாT(9 கத�ப� எ�ப- ஒ) சில)9< ம%�ேம 
விள2<�. 
------------ 

2. 2. 2. 2. ந�ன�  ந�ைக& ந�ன�  ந�ைக& ந�ன�  ந�ைக& ந�ன�  ந�ைக&     
 
ச2ககால� இ�ைற9< இர�டாயிர� ஆ�� க19< ��ப%ட கால�. அ�த9 
கால5தி	 இ�ெபா;- வடா(9கா� மாவ%ட5ைத$ ேச(�த ெச2க� எ�ற ஊைர$ 

�றி8=ள ப<திகைள ஒ) சி�றரச� ஆ�� வ�தா�. அவ� ெபய( ந�ன� 
எ�பதா<�. இ�த ந�ன� ஆ�ட கால5தி	 ஓ( இர2க5த9க நிக@$சி நட�த-. 
 
ந�ன� எ�ற அ�த ம�ன09<$ ெசா�தமான ஓ( அர�மைன5 ேதா%ட� 
இ)�த- அ�த5 ேதா%ட� ெவ=ள� ெப)9ெக�5ேதா�� ஆ�றி� கைரயிேல 
அழகாக அைம�தி)�த-. அ�த5 ேதா%ட5 தி	 வைக வைகயான மர2க=! 
மாமர2க=, பலா மர2க=, வாைழமர2க=, ெகா�யாமர2க= �த.ய கனி த)� 
மர2க= அ�த5 ேதா%ட5தி	 நிைற� தி)�தன! வாைன �%� வள(�தி)�த 
ெத�ைன மர2க1�, க�< மர2க1� க�ணி�< ந	ல கா%சி வழ2கின! அ�த5 
ேதா%ட� ப$ைச� பேசெல�� ப
ைமயாக5 ெதாி�த-. ஆ�ற2கைரயி	 அைம� 
தி)�ததா	 ந	ல வளமாகF� ெசழி�பாகF� இ)�த-. அ5த�த மர2க= கனி 
ெகா�9<� ெபா;-� மர2களி	 ந	ல கா���9 க�� ெகா5-9 ெகா5தாக� 
பழ2க= ப;5-5 ெதா2கின. பலா�பழ2க= ேவாி>�, அ�மர5தி>�, 
கிைளகளி>� ப;5- நிைற�- அ�த9 ேதா%ட5தி�ேக ந	ல மண5ைத5 
த�-ெகா� �)�தன! வாைழ9<ைலக= நில� ேநா9கி9 கிட�தன. 
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ெகா�யா மர2களி	 அணி	க= பழ2கைள9 ெகா5தி5 தி�� இ2< ம2<� 
ஓ�9ெகா��)�தன! ஆக அ�த5 ேதா%ட5ைத9 கா�பத�<9 க� ேகா� 
ேவ���. ஆனா	 அ�த5 ேதா%ட5தி0= யா)� ெச	ல ��யா-. ேதா%ட5ைத$ 

�றி>� ந�றாக ேவ. ேபாட�ப%� காவ�கார(க= பக>� இரF� கா5- 
வ�தா(க=. அரச� ந�ன� எ�ெபா;தாவ- வ)வா�. வ�- த2கி 
இைள�பாறிவி%�$ ெச	வா�. அரசா2க அ>வ	களி.)�- வி�தைல ெப�ற 
உண(F ேதா���, அவ09< அ�த5 ேதா%ட5தி�< வ�- வி%டா	! எனேவ அவ� 
அ�த5 ேதா%ட5ைத� ெபாி-� வி)�பிவ�தா�. அதி>� மாமர2க= அவ0ைடய 
காவ	 மர2க=! அவ�றி� ேம	 அவ� த� உயிைரேய ைவ5தி)�தா�! 
 
அ�த ஊ(�ெப�க= நா=ேதா�� ஆ�ற2 கைர9<� ேபாவா(க=, இ��பி	 <ட� 
ஏ�தி9ெகா�� அழ< நைட ேபா%�9ெகா�� ேபாவா(க=! ேநர� ேபாவ-Aட5 
ெதாியாம	 நீ$சல�5- விைளயா�வா( க=. அவ(களி� ெச�தாமைர9 க�க= 
ந�< சிவ9<� வைரயி>� <ளி�பா(க=. ஆைசதீர9 <ளி9கேவ��� எ�� 
நிைன5- மகி@$சிேயா� <ளி9க வ)வா(க=. ஆனா	 <ளி5- ��5- E%��<5 
த�ணீ(9 <ட5ைத இ��பி	 ைவ5-5 தி)���ெபா;- அவ(க= ஆைச 
தீ(�தி)9கா-. நாைள9< எ�ெபா;- வ)ேவா� வ�- மகி@$சி8ட� நீரா�ேவா� 
எ�பதிேலேய இ)9<�! 
 
ஒ) நா=! 
 
ந	ல இளேவனி� கால�! ப2<னி மாத5திேல இைலைய8தி(5-வி%ட மர2க= 
எ	லா� மீ��� மல(�- மண� பர�பி9ெகா��)�தன. தவ@�- வ�த கா�றி	 
மல(களி� மண� மித�- வ�த-. ஆ�றி	 'சலசல' ெவன நீ( ெதளி�- ஓ�9 
ெகா��)�த-. 
 
ஆ�ைற ேநா9கி எழி. மகி@$சிேயா� ெச�� ெகா��)�தா=. அவ19< - வய- 
ப�னிர�� இ)9<�. ந	ல கைள ெபா)5திய �க�; ஆ@�- அக�ற காிய நீல9 
க�க=, <மி@ R9<, க)� பா�ெபன நீ�ட சைட, அவ= ெச	வ9<�யி	 
பிற�தவ=, அவ= ெப�ேறா(க19< அவ= ஒேர ெப� தா�! தவ2கிட�- பிற�த 
ஒேர ஒ) ெச	வ மக= அவ=! இ�� E%ைட வி%�� �ற�படேவ நாழிைகயாகி 
வி%ட- அவ19<. எனேவ அவ= ேதாழிக= இத�< ��னேர ஆ�ற2 கைர9<� 
ேபா�வி%�)�பா(க=. எனேவ அவ= பரபர�ேபா� நட�தா=! ஆ�ற2கைரைய 
ெந)2க ெந)2க அவ= ேவக� மி<தி�ப%ட-! அவைள5 Lர5ேத க��வி%ட-� 
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ஆ�றி	 மகி@$சிேயா� <ளி5-9ெகா��)�த அவ= ேதாழிக= ஆரவார5 ேதா� 
வரேவ�றா(க=. அ�த5 ேதாழிய( A%ட5தி� தைலைம எழி>9<5தா�! எழி. 
இ	லாவி%டா	 அ�த5 ேதாழிய( A%ட5தி	 நிைறF ஏ�படா-. எனேவ எழி.ைய 
அவ(க= ஆ(வ5ேதா� எதி(பா(5த தி	 ஒ��� விய�பி	ைல! 
 
எழி. ஆ�றி	 அவ(கேளா� அமி@�- அமி@�- <தி5தா=. ஒேர மகி@$சி ஆரவார� 
கைர எ2<� எதிெரா.5த-! 
 
ேநர� ஓ�9ெகா��)�த-. <ளி5-வி%� எழலா� எ�� எ;�தா= எழி.. 
அ�ெபா;- ஆ�ற2கைர ஓர5தி.)�த அரச� ந�ன09<$ ெசா�தமான5 
ேதா�பி.)�- ஒ) மா2கா� அவ19 க)கி	 'ெதா�ெப�� வி;�த-. மா2கா� 
எ�றா	 எழி>9<9 ெகா=ைள ஆைச! எனேவ எைத8� ேயாசி யாம	 உடேன 
க�5-5 தி�ன5 ெதாட2கிவி%டா=. 
 
'அ�ேய, எழி.! எ�ன ேவைல ெச�தா�” எ�� அவ= ேதாழிக= க5திய-Aட 
அவ= ெசவியி	 விழவி	ைல. ஆனா	 வ>வான �ர%�9கர� ஒ�� அவ= 
ைகைய� ப�றியெபா;-தா� அவ= தி�9கி%� நிமி(�- பா(5தா=. அரசனி� 
ேதா%ட5-9 காவ�கார(க= பல( சைரயி	 நி�பைத8� அவ(களி	 யமகி2கரனான 
ஒ)வ� த� ைகைய�ப�றியி)�பைத8� க�டா=. இ-வைர மகி@$சிேயா� 
அவேளா� ஆ�றி	 <ளி5-9 <�மாளமி%�9 ெகா��)�த ேதாழிக= எ	லா� 
பய5தா	 'ெவடெவட' ெவ�� ந�2கி நி�� ெகா��)�தா(க=. அவ(கைள-
ெய	லா� அத%� மிர%�வி%�9 காவ	சார� எழி.ைய% ப�றி அரச� ந�னனிட� 
அைழ5-$ ெச�� வி%டா�. இ-வைர பய5தா	 ந�2கி9 ெகா��)�த ேதாழிக= 
ஊ(ேநா9கி ஓ�னா(க=, எழி.யி� ெப�ேறா(களிட� இ�த$ ெச�திைய5 
ெதாிவி�பத�<! 
 
ம� நா= அைவ A�ய-. அரசேனா ெகா�Nசீ�ற5 -ட� அாியாசன5தி	 
அம(�தி)�தா�. அைம$ச(, ேசைன5தைலவ(, நகரமா�த( �த.ேயா( 
அவரவ(க19 <ாிய இட2களி	 அம(�தி)�தன(. எழி.யி� ெப�ேறா(க= அட$க 
ெவா�9சமாக ஒ) ப9கமாக, எ�ன நிக;ேமா எ�ற அ$ச5தி	 ந�2கி நி�றன(. 
எழி.யி� ேம	 <�ற� சா%ட%ப%ட-. அரச� உயி)$<� ேமலாக மதி5- வ)� 
கா	பரமான மாமர5தி� காயிைன5 தி��வி%ட <�ற� எழி.யி0ைடய-. 
<�ற5தி�<5 L9<5த�டைன வழ2கினா� ெகா�2 ேகாலனான ந�ன�. 
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தீ(�ைப9 ேக%�9 கதறிய;தன( ெப�ேறா(. அைவேய விய�பி	 ஆ@�த-, அ�5த 
நிமிட� எழி.9 காக இர2க5 ெதாட2கிய-. அைத5தவிர ேவ� எ�ன ெச�-விட 
��8� அவ(களா	! ந�ன� ெகா�2 ேகா�ைமதா� நா� அறி�ததாயி�ேற! 
 
ஓ( எளிய <�ற5தி�< இ,வளF ெபாிய த�டைனயா எ�� ேக%பத�< அைவயி	 
A�யி)�த எவ)9<� -ணிவி	ைல, திராணியி	ைல! 
 
எழி.யி� ெப�ேறா( எ�ப5ேதா) யாைனகைள5 த�ட 5தி�<ாிய 
ெபா)=களாக9 ெகா�9க�� வ�தா(க=. எழி.ைய எ�ப�யாவ- உயி(5-
த�டைன யி.)�- கா�பா�ற ேவ��ெம�� -�5தா(க=. ஆனா	 அரச� 
ம�5-வி%டா�. 
 
அ�5- எழி.யி� எைட9< எைட ெபா�பாைவ ெச�- த)வதாக$ ெசா�னா(க=. 
அ�த9 கால5தி	 இ,வா� <�றNெச�தவ(க= எைட9< எைட ெபா�ைன5 
த�டமாக5 த�தா	 அவ(கைள வி�தைல ெச�-வி�வா(க=. 
 
இதைன8� அரச� ந�ன� ம�5- வி%டா� அவ� தா� எ�ேறா இர9க5ைத5 
-ற�த அர9கனாகி வி%டாேன! 
 
எனேவ யாரா>� எழி.ைய9 கா�பா�ற ��யாம� ேபா�வி%ட-. ெகா�2 
ேகா�ைமயி� ேகார9 கர2க= அவ= உயிைர� பறி5-9ெகா�டன! 
 
இ�த9 ெகா�Nெசயைல9ேக=விய�றன( ேசாழ( க=. அவ(க= நீதி9<� ெபய( 
ேபானவ(க=. எனேவ, அடா- இழிெசய	 ெச�த ந�ன� நா%��மீ- பைட 
ெய�5-$ ெச��, அ�த மாமர2கைள ெவ%� E@5தி அவைன8� இ�தியி	 
அழி5தன(. 
 
இ�த நிகழ$சியிைன� பரண( எ�ற பழ�ெப)� �லவ( <��ெதாைக எ�ற ச2க5 
தமி@ :.	 பா%டாக� பா�8=ளா(! 
 
இதி.)�- பிN
 ெநNைச அNசா- ெகா�ற ந�ன� இ�தியி	 அழி�- ப%டா� 
எ�ப- ெதாிய வ)கிறத	லவா? அ��� அ)1� தா� எ��� வா;�! 
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“மகி@ந� மா(ேப ெவ�ைய யானீ 
அழிய	 வாழி ேதாழி ந�ன� 
ந�மா ெகா�� நா%�� ேபாகிய 
ஒ��ெமாழி9 ேகாச( ேபால 
வ�க% G@$சி8� ேவ��மா� சிறிேத'' 

-- <��ெதாைக : 73 
------------ 

3. 3. 3. 3. அைல த�த ஆ�த	அைல த�த ஆ�த	அைல த�த ஆ�த	அைல த�த ஆ�த	    
 
மாைல மணி ஐ�த�5த-. 'ேதைன5 ெதா%�9க; த�ணிய5 ெதா%�9க' எ�� 
பழ<� அ>வலக ந%�9 A%ட5ைத வி%� ெவளிேய வ�ேத�. வா@9ைக நாட 
க5தி� ஒ) ேவட� மாறி அ�5த ேவட� ெதாட2கிய-. ஒ)வ( அவசர� அவசரமாக 
வ�தா(. “சா(! ைபைய மற�-��%Q2கேள”ெய�� பாிேவா� த�-வி%�� 
பதிைன�- �பா� கட� எ�ற ேபாி	 வா2கி9 ெகா�� ேபா�வி%டா(. கடFளி� 
தாிசன5தி�காக ஏ2<� ம9கைளவிட, வாடைக E� பி��ேபா)�, ஏதாவ- ஒ) 
ேவைல9< ஏ2<ேவா)� தா� அதிக�. அவ(கைள� ேபாலேவ நா� ேபா�$ 
ேசரேவ��ய இட5தி�<ாிய ேப)�தி�காக� பாிதாபமாக9 கா5தி)�ேத�. ப* 
எ�ேபா- ேவ��மானா>� வர%��. கவைலயி	ைல! ஆனா	 அத�<= 
வாகன2களி� ஒ.க=, “வா@க!'' “ஒழிக" ேகாஷ2க=, “ஐய(! சாமி 'த)ம� ேபா�2க'' 
எ�� ெசா	. எ�ைன9 சைடெய; வ=ள	களி	 ஒ)வனா9க� பி$ைச9கார(க= 
எ�9<� �ய�சி. பா(5- வி%ட பாவ5தி�காக, எ�ேபாேதா நா� ெதாி�ேதா 
ெதாியாமேலா ெச�த உதவி9காக$ சில)ைடய ெசய�ைக “ஹி! ஹி''9க=, 
ெத)�பாடக(களி� உ=ள� நிைற�த ஆனா	 வயி� ஒ%�ய பாட	க= எ	லா� 
எ�ைன$ சி�தைனயளவி	 காபி ஓ%ட	 மி9சைர நிைனF ப�5தின. “நா%�	 
ஒ;9க� இ	ைல; அற� இ	ைல; நியாய� ேபா�வி%ட-” எ�� நா� ேக%காத 
ேபாேத எ�னிட� ேபசிய ஒ) ெபாியவ(, ேப)�- வ�த-� எ�ைன5 த� �ழ2ைக 
ஆ8த5தா	 ஒ) த=15 த=ளி வி%� நாைல�- ேபைர$ ெச)��9காலா	 மிதி5- 
வி%�, ஓர இட� ஒ�� பா(5- அம(�- ெகா�டா(. விதி எ�ைன அவ( 
ப9க5திேலேய அமர$ ெச�த-. வரத%சிைண,தீ�டாைம, ேவைலயி	லா5 
தி�டா%ட�, மதமா�ற� எ	லாவ�ைற8� <ள5தி	 அ;9<5 -ணி அல
வ- 
ேபா	 அலசினா(. அவ( அ�5த '*டா�பி	' இற2க ேவ��ேமெய�� கடFைள� 
பிரா(5தி5-9 ெகா�ேட�. எ�மீ- கடF19<9 Aட9 ேகாப�! எ� ‘பிாிஃ�ேக*' 
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ஒ) சி�ன “ெம�9க	 ஷா�' ஆனதா	 க�ணிைம ெநா�யி	 ஒ) மா5திைரைய 
வி;2கிேன�. நைட�ைற வா@9ைகயி	 ஏ�ப%ட அவமான2கைளவிட அதைன 
வி;2<வ- எளிைமயாக5தா� இ)�த-. 
 
எ�ைன வி%� எ��ேம பிாியாத எ� கவைல களாகிய ந�ப(களி� -ைணயா	 
நா� இற2<� இட5தி	 ப5திரமாக இற2கிேன�. மா� ஒ�� அரசிய	 ேபா*ட( 
ஒ�ைற$ 
ைவ5-9 ெகா� �)�த-. அத�<9 Aட சினிமாைவ விட அரசியேல 
அதிக� பி�5தி)9கி�ற-. சி�னNசி� <ழ�ைதக=Aட அரசியைல அ9<ேவ�, 
ஆணி ேவறாக� பி��பத� காரண5ைத அ�ேபா-தா� அறி�- ெகா�ேட�. 
அறிவிய	 ேமைத ஆ(9கமிQ* மன நிைலயி	 இ)�த ேபா- கா�கறிகைள 
வா2கிவி%ேட�. E%�	 சி�5 ெதா�ட( ப%டபா� ப%ேட�. 
 
ஒ,ெவா) டF�ப* பிரயாண5தி�<� பிற<� மனித� ம�பிறவி எ�9கிறா� 
எ�றா( �-9கவிைத� �லவ(. 'ேப)�-� பயணமானா(' E%�	 உ=ளவ( க19< 
எ2ேக விள2க� ேபாகிற-? த9காளி எ�ன விைல? ஏ� இ,வளF? பழ�பாதி, 
கா�பாதி வா2க9 Aடாதா? க5தாி9கா� ெசா5ைத! ெவ�ைட9கா� விற<!" எ�� 
E%� நிதிம�திாி மைனவி, <ைற Aறி எ� மீ- அ�9கிய <�ற2கைள அ=ளிEசி 
எ�ைன ஒ) '���ர�' ஆ9கிவி%டா(. நா%� நட��5 ெதாியாம	 எ�ேபாேதா 
ந�ப( ஒ)வ( ெசா�ன விைலைய மன5தி	 ெகா�� ஏேதா ெசா	.வி%ேட�. 
அ,வளF தா�! H5ெதா�5தா�ேபா	 ெபா� ெசா	>� கைல வராத என9< 
உ�ைம ேபச5 -ணிவி	ைல . அாி$ச�திர� உ�ைம ேபசிய காரண� இ�ேபா- 
�ாி�த-. எ�ைன5 த���பதி	 மகா5மா கா�தி வழிைய9 கைட�பி��பவ= எ� 
மைனவி. உ�ணாவிரத� இ)�தா=. ேபச ம�5தா=. எ� <ல9 ெகா;�-க= 
எ%ேபா-ேம என9< எதி(9க%சி தா�. நா� தனி5- விட�ப%ேட�. 
சி9ம�%ஃபிரா�� Aறியைத%ேபா	 மன5ைத9 <ழ�ைத நிைல9< ஆ9கி9 
ெகா�ேட�. எ�ைன விட� ெபாியவ(க=, ேபா%ேடா வி	 தா� இ)9கிறா(க=. 
நா� <ழா�5 த�ணீ( <�5தேபாேத உலக வா@ைவ நீ5தவ(க= அவ(க=. 
 
எ�ைன உ)வா9கிய ெப)மகனாாி� சிாி5த �க நிழ� பட5ைத9 க�ேட�. ஒ) 
பளி$! மனித உறFக= யாF� பண5தி� வ.ைமயி	 தா� 
ழ	கி�றன 
எ�பதைன8� �ாி�- ெகா�ேட�. 
 
ெதாைலேபசி ஓயாம	 மணி அ�5- அ�5- எ�ைன9 Aவியவ�ண� இ)�த-.  
பாி�-ைரக=, அைழ��க=, மிர%ட	க=, ேபாதா9<ைற9< வாச.	  
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பா(ைவயாள(க=. ேச! எ�ன ேபா. வா@9ைக! 
 
அ>வ	 காரணமாக5 தி)�பதி ெச	வதாக9 Aறி ஒ) ைபைய எ�5-9 ெகா�� 
கிள�பிேன�, நைடபாைத நளின2க=, ேசாக2க=, தவி��க=, கா�டவ2க= 
எ	லாவ�ைற8� தாிசி5-9 ெகா�ேட ெச�ேற�. �க@ ெபறாத �ேசா9க=, 
பாரதிக=, �9க�*க= உலவினா(க=. எ5தைனேயா ேகார9 கா%சிகைள9 
க�டபிற<� Aட நா� �5தனாக வி	ைல. ஏ�? அவ( உ=ள� ெதளி�த நீேராைட. 
எ� உ=ள� ஒ) பாதாள சா9கைடயாயி�ேற! 
 
நைடெம.�- உலகி� இர�டாவ- கட�கைர யாகிய ெமாினாF9< வ�- 
ேச(�ேத�. ெபா2கிவ)� ெப) நிலF, கட.	 <ளி5-9 <ளி5- எ;�- ெகா� 
�)�த-. அ- எ;வைத5தா� அைலக= ைகெகா%� ஆரவாாி5தன. 
 
அைலயி� ேந(�க� ேப%�9<5 தவ2கிட�ேத�. கயைமயி� ேவட2க=, மனித 
வில2<களி� ேபயா%ட2 க=, கா
 ெகா�5-� பா(9க ேவ�டாத 'ஏ�பட5 
திைர9கா%சிக= எ	லா� இ)ப5ேதாராவ- :�றா��� வ)ைக9< வரேவ�பித@ 
வாசி5தளி�ப- ேபா	 இ)�தன, கட�கைரயிேல! ேநர� ெச�ற-. 
 
நா0� கட>� ம%�� இ)�பதாக நிைன5- அைலக= எ�னிட5- வ�தன. ஒ) சில 
மனித(களி� நிழைல9 க�ட-� வி)%ெட�� விலகின. காவ	-ைற அ>வல(க= 
த2க= கடைமைய$ ெச�ய வ�தா(க=.' எ�ைன� பா(5த-� தைலயி	 அ�5-9 
ெகா�� ேபா�வி%டா(க=. 
 
அத�<= ெமாீனா எ�னிட� “இ�த மனித(க= எ�ைன5 திற�த ெவளி5 தி)மண 
ம�டபமாக� பய� ப�5த%��. ஆனா	 எ�ைன அ
5த�ப�5தாம	 
இ)9கலாம	லவா!'' எ�ற-. 
 
மனித(க= எ�ற-� அைலக= "மனித(கேள! எ2ேக அவ(க= எ2கைள5 L(5- 
வி�வா(கேளா எ��தாேன நா2க= விழி5-9ெகா�ேட இ)9கிேறா�' எ�றன. 
 
“உ2க= தைலவியி� கணவ� வ�-வி%டானா?" எ�� “யாரண2<�றைன கடேல"  
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என5 ெதாட2<� <�5ெதாைக� பாடைல9 க)5தி	 ெகா�� ேக%ேட�. 
 
அத�< அைலக= “நா2க= அயரமா%ேடா�. ேசா(�-ேபா� நில5தி� ப9க� 
வரமா%ேடா�. ஏ�? நா2க= ேபா%ட பி$ைசதாேன அ-! வி)�பினா	 ஆ% 
ெகா�� வி�ேவா�. எ2க= அ$ச� எ	லா� மனிதைனவிட அவ� Rைள9<5தா�! 
ஆனா	 அவ09<5 -ணிFதா� இ	ைல. கட.	 ஒ�ைற ெயா�� வி;2<� 
�தைலக=, 
றா9க=, திமி2கில2 க=, ந��க= இ)9க5தா� ெச�கி�றன, 
ஆனா	 த2க= Hச	கைள E%ேடா� ைவ5-9 ெகா=கி�றன. வா@�தா>� கட	! 
E@�தா>� கட	!! உ2கைள� ேபா	 அைவ த�ெகாைல ெச�-9ெகா=வதி	ைல. 
அத�< உாிைம8� ெகா�பி�5-9 ேக%பதி	ைல" எ�� ெபௗ(ணமி ஆதலா	 
ச��� ேபாிைர$ச>ட� Aறின. 
 
'ேதவ(க19< அ�த� அளி5த ெப)ைம உ2க19< உ�ேட ! எ�மன� ஆ� த	 
ெபற ஒ)வழி ெசா	ல9 Aடாதா?'' எ�� பணி�- ேக%ேட�.' 
 
அ�ேபா- ஓ( அைல, தைரயி.)�- ேமேல -=ளி9 <தி5- அ�ன9A%ட5ைத� 
ேபா	 ெவ=ளிய Iைர8ட� கீேத வி;�- மீ��� கட>9<= ெச�ற-. �ாி�த-! 
“ேதவ(கைள5 த��9க5தா�, அ�த�! மனித09< ஆ�தைல8� அைமதி8� 
ெகா�9க5தா� மரண�! ந�ைமயறி�- நா� எ�ப� நா� பிற�ப தி	ைலேயா, 
அ�ப�ேய ந�ைமயறி�- மாள9Aடா-!" எ�பைத5தா� அ- என9< 
உண(5-வதாக�ப%ட-. 
 
:	க1�, அ0பவ�� ஆரா�$சி8� உண(5தாத உ�ைமைய அ�த அைல 
என9<� �ாியைவ5- வி%ட-. சி9க	கைள9 க�� ஓ�பவ� ேகாைழ. கவைல8� 
ேநா8� ெந)9க�8� தா� அவைன ஒ) Eரனா9<�. அதனா	தா� 'ெம*ம(' 
சாதி9காதைத ‘சி9ம�%ஃ பிரா��' சாதி5தா(. 
 
கைடசியாக ஓரைல எ�ன)ேக வ�- ஏேதா ெசா	வ-ேபா	 ேதா�றிய-. 
“மனிதேன! உ2க= நில5தி	 இ)9<� ெபாிய மைலயி� உயர5ைதவிட எ2க= 
பணிவி� ஆழ� அதிக� அ�த மைலதா� ெபா� யாகி9 கைரயி	 ம�ணாக உ� 
ேபா�ற மனித(க= பலரா	 மிதி9க�ப�வைத� பா(9கிறாேய! உ�மன5தி� ஆழ� 
கட	 ஆழ5ைதவிட மி<தி. அதி	 ேநய வைலைய வள(�பாயாக! ேபா! மனித� பிறவி 
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அ��9<ாிய-. ேச(�- வாழ9 க��9ெகா�! <��ப� அவ09<5தா� உ��!” 
எ�� A�வ-ேபா	 ேதா�றிய-. 
 
ெபா;- வி�ய5 ெதாட2கிய-. மன5தி	 இ)�த இ)1� சிறி- சிறிதாக அக�ற-. 
ஓேஸானி� பி�னணியி	 அறிF9 கடலா� ப	கைல9 கழக5ைத� பா(5- அய(�- 
ேபாேன�. த� Rைளயி� விைரவா	 த�ைனேய அழி5-9ெகா=1� மனிதனி� 
நடமா%ட� ெதாட2கிய-. அ�த மனி த9கட.	 நா0� ஒ) திவைலதாேன! 
வி)%ெட�� எ;�ேத�. E� ெச	>� ேப)�தி	 அம(�ேத�. E� வ�த-. 
வா@9ைக ஒ) மா�தைல5 த�த-. 
 
Aட5தி	 மா%ட�ப%�)9<� ேபராசிாியாி� பட� “அைல த�த ஆ�த	 எ�ப�? 
மனிதைன9 ேக%�)� தா	 மாளேவ ெச�தி)�பா�. அைல த�த வா@Fதா� உ� 
வா@F!” எ�� A�வ- ேபா	 ேதா�றிய- என9<. எனேவதா� ெந�த� பாட	க= 
எ�ைன ெநகிழ$ ெச�கி�றன. 
 
மீ��� ெதாைல ேபசி! பா(ைவயாள(க=! ஹிஹி9 க=. ஆனா	 மன� தளரவி	ைல. 
இ�ேபாெத	லா� மன5தி	 அசாதாரணமான உ�தி ெத�ப�கிற-. 
----------- 

4. 4. 4. 4. நி'வாக நி'மலாநி'வாக நி'மலாநி'வாக நி'மலாநி'வாக நி'மலா    
 
அ�ேபா- மணி ஆ�! சாவி ெகா�9க�ப%ட க�யார� சின�பாேளா எ�� 
நிைன9காம	, ேசவைல� ேபா	 <ர	 ெகா�5-5 த� கடைமைய$ ெச�-வி%� 
அைமதியாக '�9 �9' எ�ற ஒ.8ட� ஓ�9ெகா� �)�த-. அத�<= 
வி��-வி%டதா எ�� தன9<5 தாேன ேக%�9ெகா��, “இ�� நா� எ�த$ 
G@நிைல யி>� ேகாப�பட மா%ேட�; எவைர8� ��ப�5த மா%ேட�; 
எ9காரண� ெகா��� யாாிட�� சீறி விழ மா%ேட�" எ�ற பிரா(5தைனேயா� 
எ;�தா=. ஆ�! நி(வாக5தி	 ெப)� ெபா��� வகி9<� அவைள� ேபா�றவ(க= 
எ�5-9 ெகா=ளேவ��ய உ�திெமாழி தா� அ-. 
 
'உ�ைம ெகமி9க	 க�ெபனி'யி� நி(வாக ேமலாளராக� ெபா��ேப�ற நி(மலா ஒ) 
'ெகமி*%ாி' ப%டதாாி. ஆரா�$சியாள)� Aட; இள� வயதிேலேய �.எ*சி. ப%ட� 
ெப�றவ=. அவ1ைடய அழைக8� அறிைவ8� ஆ�றைல8� எ�ணி5தா� 
உாிைமயாள( உலக நாத� அ�பதவியிைன அவ19< அளி5தா(. ஐ.ஏ.எ*.. ஐ பி 
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எ*... ேபா�ற ேத(Fகளி	 ெவ�றி ெப�றவ( எ�பைத அறி�- உாிைமயாளேர 
ேத�$ ெச�� நி(மலாைவ9 க�� அ� பதவிைய5 த�தா(. இ�த ��வினா	 வ)� 
உ%பைகைய, நி(மலாேவ எதி(5-� ேபாரா� ெவ	லேவ��� எ��� ேக%�9 
ெகா�டா( அவ(. நி(மலா ஒ) ����வ	 ம%�� H5தா=, 
 
E%�	 நி(மலா இ)9<� தனியைறயி	 வி
வாமி5திர �னிவ( ைக9<ழ�ைத8ட� 
இ)9<� ேமனைகைய� பா(9க ம�9<� கா%சி விள9க� பட� ஒ��� சா<�தல 
நாடக9 கா%சி� பட� ஒ��� பாரதியா( பட�� மா%ட�ப%�)�தன. இ� R�� 
பட2க1� அவ= வா@9ைகேயா� ெதாட(� ெகா�டைவேய! 
 
பணிேவா�, பணி�ெப� ெகா��வ�த 'காபி'ைய� ப)கி9ெகா�ேட 
ப5திாிைககைள� �ர%�� பா(5தா=. த�ைன�ப�றி அவLறாக வ�தி)�த 
ெச�திகைளெய	லா� பா(5-$ சிாி5-வி%�9 “கயைம யி� க�பைன"ெய�� 
தன9<= Aறி9 ெகா�டேபா- ெட.ேபா� மணிய�5த-. ாிசீவைர எ�5- அைமதி 
யாக “ஹேலா!” எ�� கனிவாக� ேபசி, ேம>� *ேவ�டா� இ�*ெப9ட(! எ� 
ெப�ைமைய எ�ப� நா� க%�9 கா9கி�ேறேனா. அேதேபா	 பதவிைய8� 
க�ெபனியி� மான5ைத8� கா�ேப�!” எ�� ெசா	.� ேபாY* பா-கா�� 
ேவ�டா� எ�� பளி$ெச�� ெசா	.வி%டா=. ெவளிேய ச�� ேநர5தி�ெக	லா� 
“நி(வாக நி(மலா ஒழிக! ஆரவ	. த(பா( நட5-� ஆணவ� பி�5த நி(மலா ஒழிக! 
ேமாதாேத! ேமாதாேத! ேமாதினா	 நீ Lளாவா�!" ேபா�ற ேகாஷ2க= எ;�பி9 
ெகா�� க�ெபனியி� பணியா%க= E%� வாச.	 நி�றன(. 
 
'எ.�பைக நாக� உயி(�ப9ெக��' எ�0� தி)வ=1வ( வா9< அவ19< 
அ5-�ப�. ப�5தேபா- ப	கைல9கழக� ேப$சாள(' ஆயி�ேற! த� E%�$ 

வ)9< ேம	 நி�� ெகா�� ேபச5 ெதாட2கினா=. அ;கிய �%ைடெயா�� 
ேமேல வி;�த-. சில க�க= ேவ� எறிய�ப%டன. தா� சில� பா%ட5தி	 ெப�ற 
பயி�சியா	 அதைனெய	லா� த�5தா=. எ	ேலாைர8� அைமதி�ப�5திவி%�� 
ேபசினா=. 
 
“ேதாழ(கேள! ேதாழிய(கேள! நி(வாக ேமலாள( அைற ஏ(க��ஷ� 
ெச�ய�படவி	ைல; பல ல%ச9கண9கான மதி��=ள எ�திர2களி� பா-கா��9 
காக$ ெச�ய�ப%ட அைறயி	 நா� இ)9கிேற�. ஐ�தா� ெட.ேபானி� ேநா9க� 
வியாபார �� ெபா-5 ெதாட(�� தா�; நி(மலா ேவ�' நி(வாக ேமலாள( ேவ�! 
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இைத� �ாி�- ெகா=12க=. இ2<9 <ரெல;�பிய எ	ேலா)ைடய ெபய)� 
பதிேவ%�	 இ)9கிற-. எ	ேலா)9<� பணி� பா-கா�� உ5தரF ேபா%டாயி��; 
ஓவ(ைட�' ேபான* எ	லா� தயா(! நா� வ�தFட� ேம�ெகா�ட �த	 
பணியாயி�ேற அ-! உ2களி	 ஒ)5தி நா�! ' எ�� அ(5த5-ட� ேபசினா=. 
க�களி	 நீ( -ளி5தன. உடேன “எ2க�மா நி(மலா எ�ெற��� வாழ�மா!'' எ�� 
Aறி9 ெகா�ேட ெதாழிலாளிக= கைல�தன(. "ஒ) ெபாிய கலவர5ைத$ சாம(5திய 
மாக5 தவி(5- வி%Q(க='' எ�� ெசா	.9 ெகா�ேட �ற�ப%�� ேபா�வி%டா( 
இ�*ெப9ட( இ�பவ	.! 
 
E%��<= Iைழ�த-� த� அைறயி	 உ=ள பாரதியாாி� பட5தி� கீேழ 
ெந�Nசா�கிைடயா� வி;�- வண2கினா=. “<ழ�தா� எ;�தி)! எ� கனF 
நனவாயி��! நீ ஆ�ற ேவ��ய கடைம 'பல இ)9கிற-!'' எ�� பாரதி 
Aறிய-ேபா	 ேதா�றி��. க�ணீ( �5-9கைள9 கா�த= விர	களா	 -ைட5-9 
ெகா�� காைல �ப� சா�பி%�வி%� காைல 9-15 மணி9< அ>வலக� ெச�றா=. 
உலக நட��9 கா%சி யிைன அக9க�, �ற9க� இர�ைட8� திற�-ெகா�� பல 
வைக உண(Fக19<� த�ைன� பா5திரமா9கி9 ெகா�� எ,வித ஆரவார�-
மி	லாம	 த� இ)�பிட5 தி�<$ ெச�றம(�தா=. மணி காைல 10-15 ஆயி��. 
 
ஆேபாகிராக9 கீ(5தைனைய �P�P5-9 ெகா�� உதவி ேமலாள( ேமக நாத� 
த� 'சீ%'��<� ேபா�9 ெகா��)�தா(. அ�த9 க�ெபனி �தலாளியி� 
மா�பி=ைள எ�ற மி�9<� இ)�த-. “மி*ட( ேமக நாத�!" எ�றா= நி(மலா. 
“ெய*! இேதா ைகெய;5-� ேபா%� வ)கிேற�!'' எ�றா( ேமகநாத�. “அ- 
விஷயமாக5தா�!'' எ�� அைழ5- “அைர நா= ேகஷுவ	 YF ெகா�5- 
வி�2க=! ம�றவ(கைள9 க�காணி9<� நீ2கேள தாமதமாக வ�தா	 எ�ப�?" 
எ�� க�ன5தி	 அைற�தா� ேபா	 ெசா	.வி%டா=. “இ- எ� க�ெபனி! நா� 
எ�ப� ேவ��மானா>� இ)�ேப�. இ2< எ� ஒ,ெவா) வா(5ைத8� ச%ட�. 
Eணாக5 தைல9<9 ெகா=ளி விைல9< வா2காேத” எ�� சீறினா( ேமகநாத�. 
''அ- உ2க= E%�	! நீ2க= நி(வாக ேமலாளாி� ேகாவா(�ேன%! அவைர மீறி� 
ேபசிய த� காக உ2கைள5 த�கா.க ேவைல நீ9க� ெச�-=ேள�. ஐ யா� க(%� 
ப*; ப% அ% தி ேச� ைட� ஃேப(� (I am courteous but at the same time firm) எ�� 
ெசா	. வி%�5 த� ேவைலகைள� பா(9க5 ெதாட2கினா=. 
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'எ9*�ேளாசி,* எல9%ாி9 ெகமி*%! ஒ)வ( ஒ) அ�ளிேகஷ� எ;தி9ெகா�� 
அைத ஃபா(வ%'' (forward} ெச�8�ப�யாக மி�9<ட� ேக%டா(. த�ைன வி%டா	 
அ�த 'ெச[�' பா(9க ஆ= இ	ைல எ�ற இ�மா��. அவாிட� இ)�த-. 
“அ�ளிேகஷ� ஃபா(வ(� ெச�ய�ப%ட-. ஆனா	 'எ9*�ேளாசி, ெச[னி	' 
பணி�ாி8� இவ)9<$ சி�தைன ேவறிட5 தி	 ெச	>மாதலா	 அவ( உட� 
பணிநீ9க� ெச�ய� ப�கிறா(. அவ)9< அ,ேவைல ேவ� க�ெபனி யி	 
கிைட9<� ஓரா��வைர �;$ ச�பள�� அளி9க�ப�கிற-" எ�� எ;திவி%� 
எ�த ஒ) தனி�ப%ட நப)� நி(வாக5தி	 இ�றியைமயாதவ( இ	ைல." எ�� 
ெபாறி த%�யைத� ேபா	 Aறி அ0பவ� மி9க 'அசி*ெட�%' அறிFைட ந�பிைய 
ேவைல9கம(5தினா=. 
 
தா2க= அதிகார� ெச�வத�<� ஆைணயி� வத�<ேம உாியவ(க= எ���, த2க= 
ேவைலகைளேய ம�றவ(கைள வி%�$ ெச�ய$ ெசா	>� ஒ%��ணி அ>வல(க= 
தவ� ெச�தா	 த�டைன ெகா�9க5 தய2கியதி	ைல; நி(வாக5தி� தைலவி 
எ	ேலா)9<� ந	லவளாக இ)9க ��யா-; இ)9க9Aடா- எ�பைத 
நைட�ைறயி	 கைட�பி�5தா= நி(மலா. 
 
A�யவைரயி	 . த� அைறயி	 தாேன தனி5 தி)�பா= அவ=. ஒ)சில வா(5ைதக= 
தா� ேப
வா=. '�*கஷ�, �*கஷ�' எ�� ெசா	.� பல அ>வல(கைள 
அைழ5- அர%ைடய�9க மா%டா=. நி�� ெகா�ேட ேப
பவ(க=. 
�மா 
பா(9கவ�ேத� எ�பவ(க=, அ�9க� அ>5-9 ெகா=பவ(கைளெய	லா� 
விர%�ய�5- வி�வா=. 
 
இ)பதா� :�றா��� வி
வாமி5திர� ஒ)வனி� உட�பசி9< இைரயான 
நா%�ய� ெப�மணியி� மகளான நி(மலா ஆணின5ைத� பழி வா2க ம%�� 
நிைன9கவி	ைல. ேசா�ய�� <ேளாாி 0� ேச)�ேபா- உ�டா<� ேசா�ய� 
<ேளாைர�9< ேசா�ய5தி� <ண�� கிைடயா-; <ேளாாினி� <ண�� 
கிைடயா-. அ-ேபால இர�� உயி(களி� ச2கம5தி	 R�றாவ- உயி( 
ேதா���ேபா- அத�< ��ைனய உயி(களி� <ண� வா�9கா- எ�பத� காகேவ 
அவ)9< �. எ*சி, (D.Sc.,) ப%ட� வழ2க� ப%ட-. நீ�ட நா%க19<� பி� அ�த 
வி*வா மி5திர� த� க�ெபனியி� �தலாளி எ�பைத ம%�� அறிகிறா=. 
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ஏென�றா	 உ�ைமெய�ற ஊ�� நீ( ஊசி9 க� ேபா�ற இைடெவளிகளி� 
வழியாகF� கசிய5தாேன ெச�8�! ஆனா	 அவ= ெசா	லவி	ைல. 
 
ஆரா�$சியி�ேபா- காதல� எ�ற ேபா(ைவயி	 ஒ) கா�க� வ�தா�. 
த�னிடமி)�- ெச�திகைள$ ேச(�பதி	 ஆ(வ� கா%�னாேனய�றி L�ைமயான 
காத	 அவனிட� இ	ைல . அதைன8� ஒ��9 ெகா�டா�. தா� நட�-ெகா�ட 
�ைற9காக வ)�தினா�. வா@9ைகயி� <�9<$ சாைலகைள உண(�தவ� பல 
ப�க= ஏறி உய(�-வி%டா�. நி(மலாவி�<�� அவ� ஓ( ஊ(9<)விேய! எனேவ 
தா� த�கால -\ய�தைன� ேபால மற�தவ� ேபா	 ந�5- எ2ேகா வா@கிறா�. 
அவ09ேக த�ைன யளி5- வி%ட நி(மலாவா	 ேவ� ஒ)வைர நிைன9க9 Aட 
��யவி	ைல. ெவ��� ஏ�ப%� எ�ேறா த�ெகாைல ெச�- ெகா��)9க 
ேவ��� அவ=. பாரதியி� பாட	கைள� ப�5- மனவ.ைம ெப��� �-ைம� 
ெப�ணா�� ெபா.ேவா� கா%சியளி9 கி�றா=. ச�தாய5தி�< அவ= ஒ) ப$ைச 
விள9<. சி�ைம க�� ெபா2<� அ�த நி(வாக நி(மலா ஒ) நிஜ�. பல நிழ	க= 
அவளிட� ெந)2க ��ய வி	ைல . ஏெனனி	 அவ= ஒ) மNச=பா*பர�. கடF= 
நி(வாக5தி� க)5-=ள அறிF ஜீவி நி(மலா எ�பைத ம�9க��யா-. அவ19< 
எ��ேம ஏறா�ற� இ	ைல; எதி(பா(��க= இ	லாததா	! 
--------------- 

5. 5. 5. 5. நீ'�கநீ'�கநீ'�கநீ'�க பி பி பி பி    
 
மைழெய�றா	 என9<5 தமிைழ� ேபா	 உயி(. ஏ�? அதி>� 'ழ'கர� இ)9கிறேத 
எ�ப- ம%�� காரண மி	ைல... நா� எ� E%�5ேதா%ட5திேல ைவ5 தி)9<� 
மர�, ெச�, ெகா�க= வள(வத�< அ�� பைடயாக இ)�பதா	... நா� பழ<� 
மனித(க= மனித(களாக இ	ைல... ஆனா	 மர2க= மர2களாகேவ இ)9கி�றன. 
இைல, கிைள, H, கனி ஆகிய இவ�றி� மீ- -ளிக= ப%டா>� ேவ(வழி வ)� 
நீைரேய அைவ ஏ�� �ைறைமயாக வா@கி�றன. ஆனா	 மனித09< இ-மாறாக 
உ=ளேத! வா� வழி� ப)<� பழ9க5ைத9 ெகா�� மைழ நீைரேய உ%ெகா=ள 
��யாத உட	 நிைலைய�ெப�கி�றா�. நா� அ�ப�யி	ைல... மைழ யி	 
நைனவைத ஓ( இல9கிய Iக($சியாக9 க)-கிேற�. 
 
சி�வயதி	 ஒ)�ைற த�ைதயா( க�த� எ;தி9 ெகா�5-9 "தபா	 ெப%�யி	 
ேச(5- வி�!” எ�றா(. �க5தி	 சின� ெதாி�த-. விலாச� உ=ள ப9க� ம�� 
தி)9<�ப�$ ெச�- ச%ைட�ைப9<= ைவ5-9 ெகா�ேட�. க�ைண 
R�9ெகா�� ேப)�- வ��யி� ஓ%� நராக எ�ைன9 க�பைன ெச�- ஒ. 
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ெய;�பி9ெகா�ேட ஓ�யேபா-, மைழ எ�ைன வி%�ைவ9கவி	ைல. க	^ாி 
விாிFைரயாளாி� ேப$ைச� ேபா	 ெதாட(�- ெப�த-. பழ2கால5தமிழில9 
கிய2க= சிலவ�ைற9 கட	 ெகா�டைத�ேபால9 க�த5தி� எ;5-9க= 
சிலவ�ைற மைழெகா�ட-. கவைல�படாம	 ெப%�யி	 ேபா%�வி%ேட�. ஒ) 
சீ%ெட�5தா	 ேசாதிட9கார� கிளி9< ஒ) ெந	 ெகா��பா�. ஆனா	 ெச�த 
ெசய	 எைத8�, த�ைத பாரா%�யேத இ	ைல... ஆனா	 உ=ள5தி	 அ�� 
இ)9<�... சில நா%க19< பிற< எ�ைன ஆர5த;வி9 ெகா�டா(. “ஏேதா 
ேகாப5தி	 ஒ)வைர9க�டப�5 தி%� எ;திவி%ேட�...பிற<தா� ெதாி�த- தவ� 
எ��... ந	லேவைள எ;5-9க= த�ணீ(�ப%� அழி�- ேபா$
-�0 
எ;தியி)9கா(... நா� ெபாழ$ ேச�'' எ�றா(. நா�மைழைய நிைன5-9 
ெகா�ேட� அத�காக ந�றி9 கவிைதAட� பா�யி)9கிேற�. 
 
மன�ப9<வ� வர�ெபறாத நிைலயி	 இள2க�� பயமறியா-' எ�பத�கிண2க 
எ�ேனா� உட� பயி>� த<தி8� திறைம8� வா��த ஏைழ மாணவ ந�ப� 
ஒ)வ09< உதவி5ெதாைக ெகா�9கேவ��� எ�ற ேநா9க5ைத9 ெகா�� க	வி 
நிைலய� ெபா��பாளாி� வி%��<$ ெச�ேற�. 
 
மைலப�கடா� எ�ற இல9கிய5தி� தைலவ� E%��<� ேபா<� வழி எ,வளF 
அாிேதா, அைதவிட அாி- அவ( �கவாிைய9ெகா�� அவ( E%ைட9 
கா�ப-...ஃபிளா\ ேபா%ேடா எ�9<� �ைக�பட9 காராி� காமிராைவ�ேபா	 
மி�ன	 பளி$சி%ட-. பயி�சியி	லாத ப9க5- E%�9காராி� மி)த2க 
வாசி�ைப�ேபால இ� க�ைமயாக இ�5த-. 70 எ�.எ� சினிமாவி	 ெப�8� 
மைழைய�ேபா	 அ�ப�ேய மைழ ெப�த-....ஒ)ேவ�பா�...மைழ திைரயி	 
ெப�வதாக5 ெதாி�தா>� திைரயி	 ஈர� இ)9கா-... ஆனா	 இ�த அச	 மைழ 
எ�த ேவ�பா�� இ	லாம	 எ	லா( மீ-� ெப�த-. 
 
என9ெக�னேவா சலைவ ேசா� விள�பர2க= தா� எ� நிைனF9< வ�தன. 
'இ)%டைற யி	 உ=ள தடா உலக�' எ�பைத� �ாி�- ெகா�ேட�. திாியழ	 
விள9< எாி8� E%��<= Iைழ�ேத�. அ- அைடயா வாயிலாக 
இ)�பைத9க��, நா� ேத�ய ெகா=ைக$ சா�ேறா( E� அ-தா� எ�� 
உண(�ேத�. ெம	.ய <ர.	 யாைரேயா க��- ெகா��)�தா(. “அ> வலக5 
ெதாட(பான பணி அ>வலக5தி	 தா�, இ,வா� E%��ெக	லா� வ�- 
ெதா	ைல� ப�5-வ-� ெதா	ைல9<%ப�வ-� தவ�!" எ�� க�< தாளி�ைப� 
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ேபா	 ெபாாி�தா(. எ�ைன அைடயாள� க�� “நீ எ2ேக இ2< வ�தா�?" எ�� 
த�ைத8ண(ேவா� ேக%டா(. “ெபா��ைம8� வா�ைமயிட5த அ	லவா? 
மா�ேம�9<� க�ணைன� பா(9க வ�ேத�; வழி தவறிவி%ேட� எ�ேற�!” 
“மைழ9< ஒ-2க வ�தாயா?'' எ�� ெசா	.வி%� “அவ� என9ேக வழிகா%�! 
அவ� ஊதிய <ழ	 ேக%�5தா� இ�த வான� மைழைய� ெப�தி)9கிற-.” எ�� 
கனிவான <ர.	 ேபசினா(, ஒ�பைன ெச�- ெகா�ட ந�ைக ெசய�ைகயழ<ட� 
திைர�பட இய9<ந(�� கா%சி5 ெதாட9க5தி�<5 தா� தயா( எ�ப-ேபால 
மி�சார9<ழ	 விள9<9 க�ணிைம9<� ேநர5தி	 வ�த-. “அகஇ)ைள� ேபா9<� 
உ2கைள� ேபா�ற ெபாியவ(க19< �� நா� எ�மா5திர�?'' எ�� ெசா	.5 
தைலகீழாக ேயாகாசன� ெச�8� மனிதைன�ேபால. வி5ைத9காரைர� ேபால5 
ெதா2கி9 ெகா��)�த-. 
 
ஒ) ந	ல ந�பனி� எதி(கால�, எ� அP< �ைறயா	 பாழாகாம	 இ)9க9 
காரண9<றியாகிய மைழ என9< உதவிய மா�ைப நிைன5- நிைன5- விய9காம	 
இ)9க ��யா-. எ� E%��ப9கேமா, ப=ளி�ப9க ேமா ஒ) Lற	 Aட இ	ைல. 
என9காகேவ அவ( E%�� ப9க� ெப�த- ேபா	 இ)�த-. அ>வலக5த5-வ� 
�ாி�த-. 
 
இ5தைகய அ)1=ள� ெகா�ட மைழைய� ேபா�, ேப� மைழ எ�� 
ெசா	கிறா(கேள எ�பத�காக நா� வ)5த�ப%ட-��. 
 
எ�ைன� ெபா�5தவைரயி	 மைழ ஓ) <ழ�ைத தா�! இ�0� ெசா	 �ேபானா	 
எ��பா( ைக�பி=ைள. இ	ைல ெய�றா	 மனிதைன�ேபால$ சா(�த த� 
வ�ணமா<மா? 
�றினமாகிய சா9கைட 8ட� ேச(�- ந.கிற-. �னிதமான 
காவிாியி	 ெப�கி�றேபா- அத�< இளைமைய8� அழைக8� ஊ%�வேதா� 
தா0� ெப)ைம ெப�கி�ற-. அ- ம%�மா? “வி�ைண8� ம�ைண8� 
இைண9<� நீ(9க�பி:” எ�� ெசா�னா( எ� �-9கவிைத ந�ப(. யாராவ- 
தி)�9ெகா�� ேபா�விட�ேபாகிறா(க=?" எ�ேற�. “இ	ைல அ- ஒ) 
ெபா-Fைடைம9க�பி! எவ)� Iகரலாேமய�றி உாிைம ெகா�டாட இயலா-; 
அத�< இட�� தரா-!'' எ�றா(. ''கவிேய! நீ வா@க!" எ�ேற�. 
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�ணா��$ 
வ(களி	 Aட� பாச� ெப)9<� இ�த மைழைய! ஒ) கா�பிய9 
கவிஞ� "மாமைழ" எ�றாேன! அவ� ெப)ைமேய ெப)ைம! கைலெய�ற ெபயாி	 
க���9 கா%சிகைள ெவ�ைமயா9<� காசி த� �.9 கா%சிகைள 
ெவ�ைமயா9<� காகித�� .9கயவ( சில( 'விைல�ைட�� விள�பர$ 

வெரா%�கைள9 கிழி5-9 <�ைபயா9கி9 கா��5 Lத� ெகா�� ெதா%�யி	 
எறிகி�றேத அைத நிைன5தா	 ெநNச� நிைறவா<�. ச%ட5தி� ச�- 
ெபா�-கைள8� மனிதனி� தனிம9<ைறபா�கைள8� அறி�- த2க= க)5ைத 
���வி9<� இ)= மனித(க19<, சF9க� ெகா�9<� இய�ைக$ ச%ட ஒ;2<9 
காவல� இ�த மைழதா�! 
 
“தா5தா மைழ!” ெய�றா= ெப� வயி��� ேப(5தி!” சாளர5தி	 சாரைல9 
காேணாேம!” ெய�� நிைன5ேத�. எ2க�மா எ2ெக மைழ?” எ�� கனிேவா� 
ேக%ேட�!” “இ2க தா5தா! இ�த சிேல%�ல!” எ�� ெசா	.9ெகா�� அ�த நா�< 
வய-9 <ழ�ைத ைகயி>=ள சிேல%ைட� பி�5-9 ெகா�� த5தி5 தளி( 
நைடயி%� வ�த-. அ�ேபா- வாெனா.யி	 “ஓ�வ)ைகயிேல க�ண�மா உ=ள� 
<ளி)த�”ெய�ற பாடைல9 <யி.� <ர	 ஒ5த ெப�மணி பா�9-
ெகா��)�பைத9 ேக%ேட�! <ழ�ைத9<9Aட மைழ ஓவியமாக எ,வளF 
எளிதாக வ�- வி�கிற-? விய�ேத�... 
 
இைச மைழ, அ�� மைழ, கவிமைழ ஆகிய அைன5தி>� ஒேர ேநர5தி	 
திைள5ததா	 க�பைன' உண(F$ சிற<க= ெகா�� ெந�ேநர� கவிைத வானி	 
பற�-வி%� இல9கிய உலகி.)�- இ%. உலக5தி�< வ�ேத�. 
-------------- 

6. 6. 6. 6. விள பர  ேவ*டா +ராசாமிவிள பர  ேவ*டா +ராசாமிவிள பர  ேவ*டா +ராசாமிவிள பர  ேவ*டா +ராசாமி    
 
அ�� ெவ=ளி9கிழைம! விஜிடபி= பிாியாணி9காக ெவ2காய5ைத ேவகமாக 'க%' 
ப�ணி9 ெகா� �)�தா( Eராசாமி! க5தி�ைனயி	 கா�கறிகைள� 
‘பவ(க%டாயி)�தா>� ப%ப% எ�� ெவ%�5த=ளி வி�வா( அவ(. அவ( 
உட�பி.)�- வ)� விய(ைவைய ம%�� விNஞான �ைற�ப�9 கா�$சினா	 ஒ) 
தனி மனிதனி� �க�, ைக கா	கைள9 க;வ� ேபா-மான-! ஏ� உ=ள அ;9<� 
ேபா<�. 
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ஒ) த�பி, 'க%�9கடா, க%�9கடா, க%�9 கடகடா' -ைறயி	 ேப%*ெமனாக 
இ)9கிறா�. அதிக மாக ர�க= எ�9க ேவ��யி)9<�. ஆனா	 'சி9ச(' 
'ெசN
ாி'ெய�ற கண9ெக	லா� கிைடயா-. 'அF%' ஆகாம	 ம%�� பா(5-9 
ெகா=வா�! அதி	 ெக%�9கார�. 
 
இ�ெனா) த�பி, 'க%+*'கைள9 கா%சி� ெபா)ளா9கி9 க�ைண9 கவ)�வ�ண 
ெபா�ைம களி� மான� கா9<� மாEரனாக� பணியா�றி வ)கிறா�. 
 
R�றாமவ� ஒ) க%சி5 ெதா�ட�! எ�த9 க%சி9கார( A�பி�கிறாேரா, யா( 
ைகேம	 கா
 ெகா�9கிறாேரா கா(>� ஆ%ேடாவி>� காபி-�ப�, மாியாைதேயா� 
அைழ5-$ ெச	கிறாேரா அவ)9<$ ேசைவ ெச�8� சி�தைனயாள�. பளளி9Aட� 
ேபாகா வி%டா>� எதிாி>=ளவ(கைள அ($
ன� என நிைன5-5 
த5-வ2கைள8� வசன2கைள8� ேகாைட மைழேபால9 ெகா%�� க�ண� 
அவ�. 
 
இவ(கைள ஒ�றாக$ ேச(5- ேபா%ேடா பி�5-� ேப%� க�� எ%�9 'கால�' 
ேபாட ேவ��ய ெபா��� எ�0ைடய-! அதி>� �9கிய பதவி வகி9<� ம9க= 
பிரதி நிதி ஒ)வைர ேந)9< ேந( ச�தி5-, ேக=வி9கைணகைள5 ெதா��பைத 
வி%� வி%� இைத$ ெச�ய ேவ��� எ�ற 
9ாீவ ஆ9ைஞ ேம.ட5தி.)�-... 
அ�ப� தி�னேவா அலா	 <ழி எ�னேவா! 
 
ப5திாிைகயாள� ஒ)வ� வ�தி)9கிேற� எ�பைத9 ெகாNச�� 
ெபா)%ப�5தாம	 க)மேம க�ணாயி)�தா( Eராசாமி! எ�ைன�ப�றி ஒ) �. சி. 
ேபாடாவி%டா	 ஒ) பி%டாவ- ேபா�2க=... அைத8� �த	 அ	ல- கைடசி� 
ப9க5தி	 ேபா�2க=. ���தா	 ஞாயி��9 கிழைம ேபா�2க=...எ�� 
சி2க�ப	ைல8� த2க�ப	ைல8� கா%�� ஊ(� பிர�க(களி	 சில( எ�ப� 
நாணி9 ேகாPகிறா(க= எ2களிட�... 'ேஹ�% அF%'கைள8�... பி9ஸ(ைச' 8� 
அவ(களாகேவ ெகா��வ�- ெகா�5-வி%� நா2க ளாக� ேபா%ட- ேபா	 
பாவைன ப�Pவா(க=... அவ(க= எ2ேக? இவ( எ2ேக? என9<= சிாி5-9 
ெகா�ேட�! ேபாதவி	ைலெய��Aட நிைன5ேத�... அவ)9கா என9கா 
�ாியவி	ைல . 
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ெவளிேய இ)�தவாேற *ேடா( �ைம ஒ)�ைற ேநா%ட� வி%ேட�. பற2கி9கா�� 
பாைறக=... வாைழ9கா� ெவௗவா	க=...ெபா�ேபா�� R9<கைள 
நிைனFப�5-� <டமிளகா�க=... க	யாண E%�	 கா	க�9க நி�ற கைள��5 
தீர9 கிட�த நிைலயி	 ஓ�ெவ�9<� வா.ப வாைழ5த��க=...ேகா* மைலக=... 
ெவளிேய �%கைள5 தா9கிய பலா� பிN
க=...
வாி	 கால�ட( ம��� 
ப5திாிைககளி .)�- க5தாி5- ஒ%ட�ப%ட சினிமா� பட2க=, சாமி பட2க=... 
இ�ப��ப%ட Gழ.	தா� 'விேவக Eராசாமி' எ�� அைழ9க�ப�� அ�த Eர( 
ெத� ப%டா(. �க5தி	 ெதளிF இ)�த-. 
 
�தலாளி �<�த� அ�த5 ேதனீ9< �;$ 
த�திர�� ெகா�5தி)�தா(. அவ( ஒ) 
'கிளவ( காபிட.*%.' 'மா(9ெக%' சாமா�க= வா2<� �;� ெபா��� இ�த 
ைமG(�பா< இதய மனிதைன$ சா(�த- தா�! E%ைட மற�த -ற�த வா@ைவ5 
ெதாட2காத வா�9ைகயாள(களி� ப��ைக நா%க=, ேகாயி	 தி)விழா9க=, 
அரசிய	 மாநா�க=. ஆகிய வ�றி�ேக�ப ெம09கைள மா�றி8� தி)5தி8� 
அைம9கி�ற �; அதிகார� மா*ட)9< இ)�ப- ேபா	 இ�த ேமைத9<� உ��. 
ேமாதிய- இ	ைல. ஆனா	 �ழி5த- இ	ைல. த�ணீாி	 இ)9<� மீ09<5 தாக� 
ெதாியா- எ�பா(க=. அ-ேபால ல%�9<ாிய திரா%ைசைய8� ��திாி�-
ப)�ைய8� ச%�னி9<=ள ெபா%�9கடைலைய8� ேத2காைய8� மி9ச)9<=ள 
ம	லா%ைடைய8� பா(5-� பா(5-$ ச.5தவராதலா	 அவ�ைறெய	லா� 
மன5தா>� ெதாடாத மாவிரத�. சபல� எ�பேத ச5ேதக5-9<9 Aட9 கிைடயா-. 
 
நா� உ=ேள Iைழ�தFட� அவ(, "ெவளிேய *ேபாாிைட'� பா5தீ2களா?" எ�றா(. 
�தலாளியி� அ0 மதிேயா� வ�தி)�பத�< அைடயாளமாக' ேடா9கைன'9 
கா�பி5ேத�. ப`ஜி வி	ைலேபா�� பலைகயி	 சிறி- உ%கார$ ெசா�னா(. 
சிறி- ேநர5தி	 கனிவான காபி வ5த-. ஒ2க19< சீ%� வி;�தி)9< எ�� ெம	ல 
ஆர�பி5ேத�.... "பா5திர$ சீ%டா ஏல$ சீ%டா, <>9<$ சீ%டா” எ�� உ>9கி� 
பி� "எ�தசி சீ%��. வி1கா%�8� பரவாயி	ேல இ)9கற சீ%� கிளியாம 
பா(5-கி%டா ேபா-�” எ�� ��னைக �ாி�தா(. இ,Y2க) பாி
$சீ%�...ப5- 
ல%ச� வி;�தி)9<!” எ�ேற�, �க5தி	 எ�த விதமான உண($சி ேவ�பா�� 
இ	ைல. "நா� வா2கற தி	Y2க!” எ�றா(. "E%ல ெசா�னா2க!” எ�ேற�. "அ�ப 
அ- அவ2க சமாசார�” எ�� ப%�9 காி5தா� ேபா	 ெசா�னா(. ஒ2க19< 
எ�ேற�. "பண� ஆள�பிாி9<�. ஏ� ெகா	ல9Aட$ ெச�8�... ேதைவ9< ேமல, 
ெசாலபமா வ(ற பண� என9< வாணா�... அ-9காக நா� ம5தவ2கைள <5த� 



27 

 

ெசா	லேல... <�த <$
� தி2க ேசா�� உ�9க ெமாழ5 -ணி8� ேபா-2க... 
ேம	ெசலF9< ெமாதலாளி' ச�பள� த(ராறா... அ�ப�ப அN
 ப5- அதிக�ப5-� 
த)வா)... அத நா� ேராஜு ேவைல9< ேபாயி அட$
� ��ேவ�”...எ�றா(. "அ�ப 
இ�த� பண�!"0 இ;5ேத�..."ைகயால Aட5 ெதாடமா%ேட�!” எ�றா( இ)�� 
இதய2ெகா�ட அ�த9 க)�� மனித(. 'ஒ2கைள ேபா%டா எ�9கP�. ேபா* 
ெகா�2க'�0 ெசா�ேன�...."ந�பைள அனாவசியமா ெபாிய ம0ச� ஆ9காதீ2க! 
அ�பற� L9க� வரா-; நி�மதி இ)9கா-; பைக வ�தி)�... ராமாயண5தி	 வ(ற 
ச5)9கன� மாதிாி இ)9கP�0 ேந5- ஒ) ெபாியவ( ெசா�னா) A%ட5ல... 
அ�ப�ேய இ)9க லா�0 ஒ) ஆைச2க..." எ�� ச�� ஆணி5தரமாகேவ 
ெசா�னா(. 'ேவ�டாைம அ�ன விழ$ ெச	ப� அவாிட� இ)�பைத9 க�ேட�. 
உலக� பழி5தைத ஒழி5-வி%ட இவ( அ	லேவா -றவி ெகா=ைகயி	 எ�ன 
பி���? 'இ�த9 கால5தி>� இ�ப�ெயா) ப%�ன5தாரா." எ�� என9<=ேளேய 
ேக%�9 ெகா�ேட�. அேதா� வி%ேடனா? அ-தா� இ	ைல. "உ2க= மைனவி 
அ�த*- உய(�-வி%டதா	 இ�த ேவைலைய வி%� வி��ப� வ���5தினா	 
எ�ன ெச�E(க=?” எ�� ஒ) ேக=விைய9 ேக%� ைவ5ேத�. 
 
"மா%டா=...எ�ைன ந�றாக அறி�தவ= அவ=. எ� த<தி, திறைம, வி)�ப5-9< 
எ5த ேவைல... இதி	 தைலயி%டா	 எ� 
த�திர� பறிேபானதாகேவ 
நிைன�ேப�...ெச�8� ெதாழி	தா� ெத�வ�!” எ�� ெசா�னா(. எ�ைன8� 
அறியாம	 நா� நி)ப( எ�பைத8� மற�- எ� க�க= நீைர� ெப)9கின. 
ேப%�ைய5 ெதாட(�ேப�, “ஒ) ேவைள, இ�த� பண5ைத எ�த9 காாிய2க19<$ 
ெசலF ெச�யலா� எ�� உ2க= மைனவி உ2கைள ேயாசைன ேக%பதாக 
ைவ5-9ெகா=12க=.... அ�ேபா- எ�ன ெசா	 E(க=" எ�ேற�. "எ�ேபா�ற 
ெதாழிலாள(க= <�யி)9க சி�ன$ சி�ன சிம�% Hசாத காைற E�க= க%டலா� 
எ�ேப�... அவ(க= உட	 நல�� உ=ள நல�� பாதி9காத வைகயி	 பல ந	ல 
ெபாியவ(களி� பழ9க5ைத உ�டா9<ேவ�. அனாைத� பிண2களி� அட9க�, 
ஏைழ9 <ழ�ைதகளி� ப���...இ-2க19 காக$ ெசலF ெச�ய$ ெசா	 ேவ� 
எ�றா(. ஆளிட� ெச�தி இ)9கிற- எ�பைத உண(�- ெகா�ேட�. நீ2க= 
எ�ன ப�5தி)9கிறீ(க= எ�� ேக%ேட�. ,பி ஏ.' எ�றா(. 'ைஹெட�\� 
கர�%�	' ைக ைவ5த- ேபா	 ஆேன�....பி.ஏ. ப�5-�...' எ�� இ;5ேத� . 
ச�த(�ப�� G@நிைல8� சதிகார9 <�ப.� சாகச�� விதி8� எ� வா@9ைகேயா� 
விைளயா� எ�மீ- <�ற� 
ம5தி எ�ைன$ சிைற� பறைவயா9கி$ சிறைக 
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ஒ�5-வி%ட-. ஏழா��9 கால� தனிைமயி	 தவி5ேத�. எ�த உறF� எ%�� 
பா(9கவி	ைல. வி�தைல ெப�ேற�. வயி��9 கவைல ைய� ேபா9க ேவைல 
ேத�5ேத� அைல�ேத�... உ�ைமைய$ ெசா�ேன�... உத%டளவி	 வா� 
�5-9கைள உதி(5த H$
 உலக ��ணிய(க= வழிகா%டவி	ைல. ேசா(�தா 
ேபாேன�. இ	லேவ இ	ைல, ெச�யாத தவ�9காக$ சிைறயி	 அைட�த 
த�டைனயி�ேபா- கா�கறி ெவ%ட$ ெசா	.9 ெகா�5த ��ணியவானி� 
�5திமதி ஞாபக5தி�< வ�த-. 
 
இ�த �தலாளியிட� ஒ�ைற8� ஒளி9காம	 ேவைல ேக%ேட�. "<ைறயி	லாத 
மனித� யா(?” எ�� ெசா	. ேவைல ேபா%�9 ெகா�5தா(. "உ2க= தி)மண� 
எ�ேற�. "சிவ�� விள9<� ப<தி9காக விைல ேபச�ப%டேபா- த�பிேயா�9 
கிண�ைற நாச�ப�5த �ய�சி ெச�த ெப�ைண8� கிண�ைற8� உ5ேத சி5-$ 
ெச�- ெகா�ட நீ�ட நா= ஒ�ப�த�” எ�றா( சிாி5தவாேற! “உ2க= 
த�பிகைள�ப�றி ஒ) வா(5ைத ” எ�� ேக%ேட�. �தலாமவ� யதா(5த வாதி 
ெவ<ஜன விேராத5ைத$ ச�பாதி5தவ�. இர�டாமவ� ஒ) �09<�Hைன. 
R�றாமவ� சாியான ேகாயப	*. பிைழ5-9ெகா=வா�” எ�� Aறி ��5தா(. 
ேப%� ெகா�5த எ�தவிதமான பாதி��� இ	லாம	 அவ)ைடய ைகக= 
க5தாி9காைய எ�5- இ%. சா�பா)9< ந�9க5 ெதாட2கின. வா�, "ெநNசகேம 
ேகாயி	; நிைனேவ 
க�த�; அ�ேப மNசன நீ(; Hைசெகா=ள வாரா� பராபரேம!" 
எ�ற தா8மானவாி� அ�கைள �P�P5த-. எ	லா இட2களி>� ெபாியவ(க= 
இ)9கிறா(க=. பக%� ேவஷ�, பதவி, படாேடாப�. எ�ற ேமக2க= அவ(கைள 
மைற9கி�றன. 
 
“எ�த ேரா மகா0பாF> அ�த ாீகி வ�தன�'' எ�ற தியாக பி)�ம5தி� 
கீ(5தைனதா� எ,வளF உ�ைம! த5-வ ெமாழி எ�ப- எ� உ=ள5தி	 
பளி$சி%ட-. 
------------------ 
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நாடக�கநாடக�கநாடக�கநாடக�க    
1. (1. (1. (1. (நகரநகரநகரநகர) ) ) ) னகாரனகாரனகாரனகார, , , , ணகார மய�க ணகார மய�க ணகார மய�க ணகார மய�க     

 
உ��பின'கஉ��பின'கஉ��பின'கஉ��பின'க    
15 வய- ைபய�, 26 வய-9கார(, ேபராசிாிய( 
 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----1111    
15 வய-� ைபய� : (சிாி9கிறா�) ஹaஹ...ஹா! 
 
25 வய-9கார( : ஏ� அர�ப�$ச RNG�! எ�ன5த பா(5- பிசாசா%�N 
சிாி9கிேற? 
 
15 வய- : ஐயா எ;தினத�பா5-, சிாி9காம அழவா$ ெசா	றீ2க! 
 
25 வய- : அ�ப� எ�ன எ;தி��%ேடா�? அத த���0 ெசா	ற அளF9< 
ஒ2ககி%ேட எ�ன ேமதாவிலாச� இ)9<-? ெகாNச2Aட மாியாத 
இ	லா� ........ேச;ேச! 
 
15 வய- : வயசா�� ேபா$
-�னா மாியாத ெகா�9க ேவP�! உ�ைமதா�! 
ஒ5-9கேற�... ஆனா9க வய
9காக ம%�� மாியாத எதி(பா9ற- சாி யி	ேல! 
வய
9<5 த<�த �5தி8�Aட இ)9கP�.... 
 
25 வய- : அ�ப என9< �5தியி	ேல2கேற! கால� அ�ப� இ)9<...சாி! விஷய5த 
ெசா	.��%� சிாி$
5 ெதாைல...இ	ேல�னா9க எவனாவ- ஏதாவ- ஒ) 
மாதிாி�0 ெநன$
9க� ேபாறா�. 
 
15 வய- : இ2க வா2க! 
(25 வய-9கார( வயி�ைற5 தடFகிறா(). 
 
25 வய- : ஏ-! வரவர ேச%ைட அதிகமாFேத! 
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15 வய- : இ	ேல! காைலல பண�பழ� சா��%டதா எ;தியி)�தீ2க... அதா� 
வயி5ல தனியா ச5த2 ேக%<தா�0 த%�� பா(5ேத�...... 
 
25 வய- : ஐய�ேய! ஏ��பா ! கிராமா�தர5ல இ)�- கி%�� பண�பழ� ெதாியா-! 
'நீ' 	லா� இ)�- எ�ன �ரேயாஜன�? 
 
15 வய- ! சி�னவ2க ெசா	. நீ2க எ�னி9< ஒ5-9 கி%Q2க! இேதா 
வ�-கி%�)9காேர, ப�$ச ெபாியவ( அவ) ெசா�னா ஒ5-9<E2களா? 
 
25 வய- : எ,வளF ப�$சவ)!... அவ) ெசா�னா9க சாி! 
(தமி@� ேபராசிாிய( வ)கிறா() 
 
25 வய-, 15 வய- இ)வ)� : ஐயா! வண9க2க...! ேபராசிாிய( ெபாியவ( : வா2க! 
வா2க. நா� அ�பேவ கவனி$
கி%�5தா� இ)�ேத�...ஒ2க19<=ள 
ஏேதா ப��� ச�ப�தமா ச�ேதக�...சாிதாேன? 
 
15 வய- : ெரா�ப கெர9�2க... 
 
25 வய- : <தி9காேத' நாேன அவ)கி%ட ெசா	ேற� ... க��0 ெகட! 15 வய- : 
வளவள�0 ேபசாம அவ( ைகல ெகா�2க.. 
 
25 வய- : (ச�� அட9க�� ெவ%க�� கல�-) : இ2க பா)2க�யா...இ-ேல எ ;தி 
இ)9கற- த��2களா?... 
 
ேபரா : (எ;தியைத9 ைகயி	 வா2கி� ����வ	 H9கிறா() : நீ2க ெநன$
 
எ;தின- பன�பழ� தா�...ஆனா9க பண�பழ�0 எ;தினா9க : அ(5த� ேவறயா� 
ேபாயி)�...காச$ சா� �%டதா அ(5த�...ெசா	.� பா)2கேள� பழ9க5ல சாியா 
வ�-����.... 
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25 வய- : ெசா	>2க�யா! ெதாிN
9கேறா�...... 
 
ேபரா : பன�பழ�...... 
 
25 வய- : பன�பழ�........ ேபரா : நீ2க ெசா	>2க த�பி... 
 
15 வய- : பன�பழ�... 
 
ேபரா : பா5தீ2களா; ெசா	ற�ேபா ெர�� ேப)ேம சாியா$ ெசா	றீ2க எ;தற�ப 
வி5தியாச� வ)- .... ந�ப தமி@ல 'ன' இ)9<-, 'ந' இ)9<-. இ-2கைளெய	லா� 
ெசா	.$ ெசா	. எ;தி பழ9க�ப�5தி9கி%டா ெசரமேம இ)9கா-.... 
 
25 வய- : எ�பிQ2க!....எ�பிQ2க...! 
 
ேபரா : இ�த அளF9< உ�சாக� இ)�தா9க அ-ேவ ேபா-�! 
 
25 வய- : (15 வய-� ைபயைன ேநா9கி) : ந	பா ேக%�9க...ேமா%� வைளய� 
பா9கற மாதிாி �ளி9காேத அ��ற�... 
 
15 வய- : (ச�� கி�ட >ட�) சாீ2க... உ5தரF! 
 
ேபரா : "ந�ப�"2கற வா(5ைத ேக=வி�ப%�)9கீ2களா? 
 
25 வய- : ஓேஹா! இ�த சிேனகிதகார�0 ெசா	ற மாதிாி வா(5ைத2களா...�ராமா, 
சினிமால Aட வ)ேம.... 
 
15 வய- : ஐயா என9<� ெதாி82க... 
 
ேபரா : இ�த வா(5ைதல RP வைக னா' F� இ)9<- 
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25 வய- : அ�பி�2களா? 
 
15 வய- : ஒேர�யா வாய ெபாள9காதீ2க...விஷய5த கவனி2க..... 
 
ேபரா : ஒ)5தைர ஒ)5த( ேக. ப�ணிகி%ேட இ)9க9Aடா-...கவனமா9 
ேக9கP�... ெமாத	ல ெசா�னைத மன
ல வ$
9<2க... இ�ப சில வா(5ைத2க 
ெசா	ல� ேபாேற�.... ேக12க...எ;தி8� கா%ேற�... (ெபா-வாக) 
ந��, நNைச, நடF, ந5ைத; ம�P. ெபா�0, கனF, நனF. 
 
இ)வ( : ந��, நNைச, நடF, ந5ைத, ம�P ெபா�0 , கனF, நனF.... 
 
ேபரா : இேதா பா5தீ2களா! எ;தியி)9கிேற�... 
 
25 வய- : ப=ளி9Aட5ேல இ)9ற மாதிாிேய ேதாP 
 
ேபரா : இ�ப நா� ெசா�னதி	 எ�ன ெதாிN
கி%Q2க ... த�பி நீ2க 
ெசா	>2க...ேயாசைன ப�ணி$ ெசா	>2க! 
 
15 வய- : (தய9க5-ட� அதாவ-2க�யா... ந��, நNைச, ந5ைத, நாண	, 
நா5த2கா	... இ�ப� வ(ர வா(5ைத2க=ள 'RP 'னா' ல இ�த ‘ந5ைத' 'நா’ைவ5 
தா� ெமாத	ல எ;தP�! அ�ப�5தா2கேள... 
 
ேபரா : பரவாயி	ைலேய! ெசா�னFடேன �ாிN
 கி%Q2கேள! விடாம� ப�2க... 
ெநைறய ச�த(�ப� இ)9<-... 
 
25 வய- : இெத	லா� எ2க19<� பழ9க�ப%ட வா(5ைத2கதா2க...ெவவரமா$ 
ெசா�னா5 தான ெவௗ2<-2க.... இ�னேம இ�த ந5ைத ’நா'ைவேய ெமாத	ல 
ேபா%� எ;-ேவா�.... 
 
ேபரா : இ�ப அ�த மாதிாி ந5ைத 'நா'ல ஆர�பி9கிற ெசல வா(5ைத2கைள$ 
ெசா	>2க (25 வய-9 காரைர ேநா9கி). 
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25 வய- : ெசா	ேற02க! ந�னாாி, நட��, நாி, நா�' நா�, நா1... 
 
ேபரா : �ரமாத� ேபா2க... இ�ப இ�த * ந�ப�'2கற வா(5ைதல ந5ைத ' 
நா'F9க�பர� வ)- 'ண', அத RP 
ழி “ணா”�0 ெசா	வா2க. ஒ�P அைல 
மி	ேல! - உ5-� பா(5தீ2க�னா9க RP தடைவ 
ழி$சி)9<� (ெச�ேத 
கா%�கிறா(). இ- எ�பF� எைடல தா� வ)�... ெகாNச எட2க=ள தா� கைடசீல 
வ)�... ஆனா இ�த9 கைடசீல இ)9<ேத ெர�� 
ழி’னா' அ- எைடல8� வ)�... 
கைடசீல8� வ)� 
 
25 வய- : அடாடாடா! எ�பி�� �%� �%� ெகா;�த �=ைள9<$ ெசா	ற மாதிாி 
ெசா	றீ2க!... 
 
ேபரா : இ�ெனா) ச2கதி! இ�ப இ�த ெர�� 
ழி, RP 
ழி 'ன'F�, 'ணா'F� ஒேர 
வா(5ைதல வ�தா9க ெபாியவ)9<$ சி�னவ( எட� வி%) வா)... 
 
15 வய- : எ�பி�2க? 
 
ேபரா : அ�ண�, க�ண�, தி�ண�... 
 
25 வய- : ஆ�2க! ஆ�2க! அ�ண 09<5 த�பி எட� வி�-2க....எ;5-2க 
Aட மாியாைத ெதாிN
 வ$சி)9<... 
 
ேபரா : இ�ப பா)2க இ-2கைள கவனி9கP�.... ஆனி, ஆணி மன�, மண� பனி, 
பணி பைன, பைண இ-2க19< வி5யாச� ெசா	>2க பா(�ேபா�. நீ2க தா� 
ெசா	>2கேள�. (25 வய-9காரைர ேநா9கி). 
 
25 வய- : ஆனி ஒ) மாச�. ஆணி ெசF5ல அ�கிற-. 'மன�'னா மன
�0 
ெசா	வா2க...பனி�னா9க ைககாைல ந�9<ேம அ- ெதாி8ேம! அ�5த- 
ெதாியா-...பைன�னா ெநா2< ெவ%�ேவாேம அ�த மர�தாேன...பைண9< 
ெதாியா-' 
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ேபரா : த�+! நீ2க ெசா	>2க... ஐயா ெசா	லாத- ஒ2க19<5 ெதாி8மா? 
 
15 வய- : மண�னா வாசைன2க!... பைண�னா ெதாியா-2க... 
 
ேபரா : பைண�னா R2கி	0 அ(5த�... 
 
இ)வ)� : இ�ப ெதாிN
 ேபா$
! 
 
ேபரா : ெதாிN
 இ)9கP�!...ேபாயிர9Aடா-... இ�த மாதாி சி�ன$ சி�ன 
வா(5ைத2களா எ�5- ெர�� 
ழி ேபா%டா எ�ன அ(5த�... RP 
ழி ேபா%டா 
எ�ன அ(5த�0 அ5-ப� ெச�-9கP�... இ�ப நீ2கேள இ�த மாதிாி 
வா(5ைத2க ெசா	>2க! 
 
15 வய- : நா� ெசா	ல%�2களா? 
 
ேபரா : ெசா	>2கேள�! 
 
15 வய- : அ�ணி , அ�னி 
காண�, கான�. 
 
ேபரா : அ�ணி�0 ெசா�னா9க அ�ண� ச�சார�!... அ�னி�0 ெசா�னா? 
 
15 வய- : ெரா�ப கால5-9< ��னா� தமி@நா%ல இ)�த ராஜாவா�! 
 
ேபரா : பேல! பேல! ெரா�ப ஞாபகச9தி தா� இ�0� ெசல வா(5ைத2க த(ேர�... 
மன
ல வ$
 நிதானமா ெசா	. அ(5த� �ாிN
 எ;தினா நாளாவ%ட5தி	 
ெகாழ�பேம வரா-... 
 
25 வய- : சாீ2க�யா ! 
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ேபரா : நா� ெசா	ல$ ெசா	ல ெசா	லP�... 
 
இ)வ)� : சாி2க! 
 
ேபரா : நா�, நா�... 
 
இ)வ)� : நா�, நா�. 
 
ேபரா : கைன, சைண ... 
 
இ)வ)� : கைன, கைண. 
 
ேபரா : சாி! நாம �., சி2க2கைளேய - A%�ல அட$
��டேறா�... இ�த 
எ;5-2கைள மன
ல நி�5த ��டாதா! பயேம Aடா-! பயி�சி ேவP�! பழ9க� 
ேவP�! எ2க நா� ெசா�னைதெய	லா� 
)9கமா$ ெசா	>2க த�பி . 
 
15 வய- : வா(5ைத$< ெமாத	ல எ�பF� ந5ைதல வ(ர 'நா'ைவ5தா� 
ேபாடP�... அ- ெப)� பா>� எைடல8� கைடசீல8� வரா-. 
 
25 வய- : ேம	 நா� ெசா	ல%�2களா? ேபரா : தாராளமா! 
 
25 வய- : ஒேர வா(5ைதல ெர�� 
ழி, RP 
ழி வ�தா9க ெமாத	ல 
அ�ண09< மாியாத! அ��ற� த�பி9<! 
 
ேபரா : சி�ன சி�ன வா(5ைத2களா எ�5-9கி%� ெர�� 
ழி ேபா%டா9க எ�ன 
அ(5த�... RP 
ழி ேபா%டா9க எ�ன அ(5த�0 க����$
 ெசா	.8� 
எ;தி8� பழகP�! 
 
25 வய- : இ-9< ��னால ஒேர பயமா இ)�-$
2க! ெகாNச2 ெகாNசமா 
�ாியரா�ல இ)9<-... ெரா�ப ச�ேதாஷ2க�யா. 
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15 வய- : எ2க19காக இ,வளF ேநர� ெசலவழி$ ச5-9< ந�றி2க... 
 
ேபரா : இ- எ� கடைம. ஒ2க அ��9< ெரா�ப ச�ேதாஷ�! வ(ேர�! �ய�சிய 
வி%ர9 Aடா-. 
 
25 வய- : மற9க மா%ேடா�. 
 
15 வய- : மா%ேடா�! 
------------ 

2. 2. 2. 2. ஏ� �/யா0ஏ� �/யா0ஏ� �/யா0ஏ� �/யா0????    
 
உ��பின'கஉ��பின'கஉ��பின'கஉ��பின'க    
ஆ$சி�5- - ேசா�ேபறி, E�ெபா;- ேபா9<பவ( 
க�த� வா5தியா( - ஆசிாிய( 
காளி - �திேயா( க	வி பயி	பவ( 
மணிேமகைல மனேவதைன ேபாக$ ேச(�தவ( 
ெசவ�பாயி - �; ஆ(வ�� விவசாய ��ேன�ற5தி�<� ைபயனி� நல09<�  
          பயி	பவ( 
 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----1111    
ஆ$சி�5- : இ�தா �=ேள ேச�பாயி! அட ஒ�ன5 தா� �=ேள ! 
 
ெசவ�பாயி : இ�தா�யா ஒன9< எ-னா$
� இ)9< தா நா0 எ��%� ெவரசா 
ேபாயிகி%� இ)9<ேற�. 
�மா லF� *+9க( மாதிாி அல(றிேய! 
 
ஆ$சி : ஓேஹா! இ�த ப%டண5- வா5தியா) க�த� நட5-றாேர ரைவ 
பளளி9Aட� அ-9<5தா� இ��%� ேவகமா ேபாறியா? 
 
ெசவ� : பி�ேன! ஒ�ைன மாதிாி வ�ப�$
 ெபா1ைத Eணா9க ெசா	றியா? 
 
ஆ$சி : ஊ� . க�P ெக%ட�ற� Gாியைன <�பி%� எ�ன பிரேயாசன�? 
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ெசவ� : க�P ெக%�$
�0 ஆ) ெசா�னா ஒன9<? ஆ$சி : நீ ஒ�P! 
எ�னேமா பாட� எ1தேல�0 ெசா	. வா5தியா) �-<ப%ைடய எ�5-� 
��ேவ�0 சி�ன�=ைளயா இ)9கற�ேபா ெசா�னா).... அ�ைன9< ��ச 
ஓ%ட�தா�... ப=ளி9Aட5- ப9கேம தைலைவ9கி.ேய! 
 
ெசவ� : சாியான பய�தா2ெகா=ளி... ெப5தவ2க19< ஒ5தவ2க ப�$சவ2க... 
ேகாளி �தி$
 <N
 ெமாட� ஆயி�மா? வா5தியா) அ�$சா9க நீ . ெச5-)விேயா! 
ெகா�5- ைவ9கிPேம! 
 
ஆ$சி : இ�னேம நா0 ப�$
, ேதறி, எ2க உ5தி ேயாவ5-9< ேபாவ� ேபாேற�? 
ஏேதா வயவா9 கா%�9<� ேபாயி பயி) ப$ைசய பா5-கி%� கால5ைத த=ளி� 
�லா��0 பா9<ேற�... அ5ேதாட சிேல%ைட8� �5தவ5ைத8� சி�ன �=ைள 
மாதிாி எ�5-கி%� ேபாயி%டா பா9<ற நா> பய>வ எ�னிய பா5தா சிாி9க 
மா%டா�? ெசவ� : இ�ப ஒ�னிய தைலல வ$சிகி%டா A5தா� றா2க?... இ�த 
பா)...ப���9< ம%�� வய
 ெகைடயா-... சாFற வைர9<� ப�9கலா�... 
வா5தியா) ெசா�னா). நீ ேவP��னா ஒ) நாைள9கி வா...பா5-கி%ேட இ)! 
இ*ட�னா ப�... இ	லா2கா%� F�... ஆ$சி: ந�ைம ேபா%� வைத9காேத! 
இ�ைன9< ஆ� �. ெவைளயாட வாரதா ெசா	.� �%ேட�...இ�ெனா) நா1 
வ(ேர� �=ேள... 
 
ெசவ� : ஒ�ேனாட ேபசின-ெல இ�0� ேநர மாயி)$
...என9< ஒ) பாட� 
ேபா$
- - நா� வ(ேர�... (ஓ�கிறா�) 
---------- 
 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----2222    
(மாS( நா%டாைம9கார( E%�	 �திேயா( க	வி வ<�� நைடெப�கிற- க�த� 
வா5தியா( பாட� நட5-கிறா() 
ேநர� இரF 7.10 
 
க�த� : இ�த� H$சிேயாட ேப) எ�ன? ெசா	>2 க�மா காளி! | 
 
காளி : �ைகயா�... 
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க� : சாியா ெசா	.��%Q2கேள!.... 
 
காளி : எ�ன2க நா2க எ2க வய	ல பா5-கி%ேட இ)9<ேறாேம..... 
 
க� : இைத பா5- எ;-2க... (�ைகயா� எ�� எ;திய அ%ைடைய9 கா%�கிறா() 
 
காளி : �...ைக...யா...� 
 
க� : அ��%� தா2க... 
 
காளி : நா0 T%�ேலேய எ1தி� பா5ேத2க... மவ2 Aட எ1தி9 கா%�றா�... 
ஐயா...ைகய வ.9<- ெகாNச ேநர2களி$
 எ1தேற2க 
 
க� : ஒ2கைள யா) எ�ன ெசா	ல� ேபாFறா2க.... ஏ�மா மணிேமகைல... 
 
மணிேமகைல : எ�ன வா5தியார�யா? 
 
க� : ேந5ேத க�யார� பா5- மணி ெசா	ல க5- ெகா�5ேத�...எ2ெக...இ�ப மணி 
ெசா	>2க பா9கலா�...(ஆ� ஐ�ப- அ%ைடைய9 கா%�கிறா() 
 
மணி : வ�-2க�யா...சி�ன �=1 ஆ�9<� ஏ19<� ந�வா�தர5ெல 
இ)9<-...ெபாிய �=1ப5-ல இ)9<-... ஆ... நீ2க ெசா�ன- ெநன�ல 
இ)9<-... ெர�� ந�ப)9< ந�வா�தரமா சி�ன �=1 இ)�தா ��-ன 
ந�ப)தா� மணி ெபாிய �=1 எதிெல நி9<ேதா அ5ேதாட அNசால 
ெப)9ேகாண�...மணி2க�யா.... ஆ� அ�ப-2க�யா... 
 
க� : அ��%�தா�... அ��%ேடதா� ... 
 
மணி : எ� மாமியாT%ெல...என9< ேநர� பா9க5 ெதாியா-2கற விசிய5த 
வ$
கி%� �. ஆ%ைட பா9கறா�லேவ பா5-கி%�)�பா2க...ெசா	. ம%�� 
<�9க மா%டா2க...Aட� ெபாற�த ெபாற�� மாதிாி ெசா�னீ2க... ேகா�9 
<���... 
 
காளி : அ- சாி...க�ப2ெகா	ைலயா) ச�சார� ெசவ� பாயிய இ�ன2 கா2கிேலேய 
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மணி : நீ ��ன ேபா. நா� பி�னால வாேர�0 ெசா	.$
... தா9க>� 
ெசா	ல.ேய... 
 
காளி : நீ ஒ) ப9க%�... அ- ெபா�பைள9< ெபா�பைள - ஆ�பைள9கி ஆ�பிைள... 
தகிாிய� ெரா�ப ெரா�ப சா*தி...(ெசவ�பாயி வ)வைத� பா(5-) அடேட! வா 
�=ேள! ஒ�னிய ப5தி தா� ேப$
 - :�வய
... 
 
ெசவ� : ஐயா! வா5தியார�யா! வ(ர வளீல இ�த அச%� ஆ$சி�5- கி%ட ேபசி 
கி%�)9<�ப� யாயி)$
 ..ேகாவி9காதி2க�யா.... நீ2க அ0மதி 
ெகா�5தீ2கனா9க காளிய�மா கி%ேட ேபசேற�..... 
 
க� : நீ2க எ�ன ெசவா�ெதாியாதவ2களா... உ2க19< ேபாயி நாN ெசா	>றதா? 
நா> ெசா	.9 ெகா�9கம%�� வர	Y2க...ஒ2கைள� ேபால இ)9கற வ2க 
கி%ேட)�- நா0� ெதாிN
கிட5 தா� வ�ேத2க... 
 
காளி : எ�ன-? எ�ன-? எ2க கி%ேட)�- நீ2க ெதாிN
கி-வா... ந	லா 
ெசா�னீ2க... 
 
க� : ெநசமா>�தா�... ஒ2க கி%ட ேபாயி ெபா�யி எ�ன5-9<2க? 
 
ெசவ� : ஐயா இ�த வ<��9< வ(ர�ேபா T%ல இ)9<ற மாதிாிதா� 
ேதாP-2க�யா...ஒ2க பளாட அ�� இ)9<-2கேள அ- கா2க ெப2கைள 
இ��%� ெதாலF வரவைள9கி-2க..... 
 
க� : இ�த பா)2க�மா ெசவ�பாயி ந	லா கவனி$
�2க... க	வி9< அ��, 
ெபா�ைம, சகி��5 த�ைம , பிாிய� ெரா�ப ெரா�ப �9கிய�... 
 
நீ2க இ�த �திேயா( க	வில ஒ2க வா@9ைக9<� ெதாழி>9<� ேவP 
மி2கறைத5 தா� ப�9 கிறீ2க ..இ�த விசய5தல ெவ���9< காரணேம 
இ2Y2க... 
 
மணி : வா5யா)�யா...��ன வ�- T%�9கார) வ�த ஒடேன வாயி9<  



40 

 

வ�தப�ெய	லா� தி%� வா)... அ��பா)...விதிேய�0 அ1ேவ�... ஆனா9க 
இ�ப..நீ2க ெசா	.9<�5தாபல ேயாசைன ப�ணிேன� ..<�9கிற- த���0 
நீ2க ெசா�ன கைத2கைளெய	லா� ெசா	> ேவ�...�5தியில படற மாதிாி 
ெசா�ேன�... ெகாNச� ெகாறNசி)9<- ..அ5ேதாட ம%�� இ	Yக ..ைசக> 
க5-கி%� ச�ைத9கி ேபாயி% வ(ரா). நீ2க ந	லா ேக12க ெசா	ேற�. கா%� 
மி)க2 கைள ேவ%ைடயா�ன ஒ)5த) ெரா�ப நா1 கழி$
 �5தி ெதளிN
 ப�$
 
ராமாயணேம எ;தினா) .. அவ( ேப) வா	மீகி...மா� ேமசீ
 கி%�)�த ைபய� 
ெநறய ப�$
 ெபாிய ெபாிய சமாசார2கைள ெசா	.யி)9கா)... அவ( ேப) 
தி)Rல(0 ேப)... இ�0� காளிதாச(... ெசா	.கி%ேட ேபாகலா�. 
 
ெசவ� : அதனாெல ஒ) ெவடா ெமாய�சிேயாட ப�$சா ேமைதயாயி� �டலா�0 
ெசா	>2க... ெமாயல ஆம ெசயி$ச கத மாதிாி இ	Y2களா? 
 
க( : ஆமா�! அ-ல எ�ன ச�ேதக� விடா�ய�சிதா� ேவP�...மன
 வ$
��%டா 
ஏ� ��யா-? எ	லா� ��8�... 
 
மணி : �%�வ$
� �%Q2க... ெசல ேப)9< ஒட�� வைளய மா%ேட2<- 
ெநா��$ சா9< எ-னா$
� ெசா	. வ�ப�9கறா2க ..ஊ) கைதேபசறா2க... 
இ2க எ��%� ந	லாெபா;- ேபாF- ெதாி82களா?.... 
 
க� : ம0சா12கேவாட ெசாபாவேம அ-தா�... ந	ல ப�யா நயமா ேபசி... அவ2க 

க-9க5- ெல அ9கைற கா%� ேபசி அைழ$
கி%� வ(ர-ெல தா� 
சாம(5திய�...இ�ப ஆர�ப5- ெல இ2க எ	லா)� தானா9கவா வ�தா2க.... 
 
ெசவ� : நா2Aட ெமாக	ல பய�ேத2க ஆனா ஆவ�னால தா� ெதாட2க� 
ேபாறீ2க�0 ெநன$ேச�... ஆனா இ2க ெரா�ப 
)9கமா ேதைவயானத 
ெசா	றீ2க.... அறNெசய வி)�� .. நா� E%ைட9 கா9<�... இெத	லா�தா� 
ஒ2க19<5 ெதாி8ேம...b2க பா*ேப%ைட 2 சதவிகித� எ�5- 98 சதவிகித� 
த�ணீல கல�- எ.2கைள ஒழி9கP�... எல$
)%�� �; வ�தா9க எ�ன 
ெச�ய ேவP�...இ-2க ேபா�ற விஷய2கைள� ப�$
 ெதாிN
9க தாென இ�த 
�திேயா( க	வி5 தி%டேம... 
 
காளி : நா� ைக ெதளி�பாைன க�ேடனா ெவைச5 ெதளி�பான க�ேடனா...  
மணி$ச5-, தைழசி ச5-, சா�ப	 ச5- இ-2கைள எ�ப� கல�- ேபாடற-2கறத  
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நீ2க இ�த ப=ளி9ேகாட5ல ெசா�ன ெபற< தாென ஒ) மாதிாியா ெவள2 <$
 .... 
 
மணி : நீ2க ெசா�ன மாதிாி ப�$
��%டா சீ9கிரமா எ15-2க �ாி8-... 
 
க� : எ�ப� ெசா	>2க பா(9கலா�..... 
 
மணி : காகா பா5தி)9ேகா�...பட5-9<9 கீேழ எ;தியி)9<-... அ��ர� ''H'... 
ெதாி8-... அதாவ- ெர�ெட;5- Rென15- வா(5ைத ேச9கற- அ�த 
வா(5ைத2க1� நம9< பள9க� ப%டா�ல இ)�தா9க க5-9 கிடலா�... 
சாிதா02களா ஐயா? 
 
க� : ெரா�ப சாி...ஏ�மா ெசவ�பாயி! அ�த மாதிாி நீ2களா ெதாிN
கி%ட விசயN 
ெசா	>2க.... 
 
ெசவ� : த9காளி பழ�, ஆைன9ெகா�ப� ஈ, ெபா�னி, ேகா ெர�� பய5த2கா�... 
 
காளி : ஐயா ��ன ஒ) நா1 பயி)9< பா-கா�� இ	Y�னா பா;�0 ஒ) 
ெபாியவ) ெசா�னா )�0 ெசா�னீ2கேள...எ�மவ� விதிேய�0 
ப�$
கி%�)�தா� ... �-கிெலெர�� வ$ேச�. அ�த சாியான சமா$சார� 
ஞாFக5-9< வர	ேல... ஆனா9க ைபய ைபய வ�-����... 
 
மணி : ஆமா2 காளிய9கா...என9க- ெதாி8�... தி)9<ற=- "ஏாி0� ந�றா� 
எ)வி�த	”.... 
 
ெசவ� : க%டபி� நீாி>� ந�� அத� கா��... எ�பி�.... 
 
க� : எ�ப�ேயா இ�த9 க,வி5 தி%ட5ேதாட சார� - - ச5த �ாிN
 கி%Q2க... அ�த 
வைர9<� என9< ெஜயி��தா�... (கா%சி ��F) 
------------- 
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கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----3333    
ெசவ�பாயியி� E�... காைல 6 மணி.... 
 
ெசவ� : (ெப)9கி9 ெகா�ேட பா�கிறா=) தைலவாாி� H$G%� உ�ைன�... 
பாடசாைல9< ேபாெவ�� ெசா�னா= உ� அ�ைன...மைலவாைழ ய	லேவா 
க	வி...க�கார� ஓ��� ஓ�... 
(மணிேமகைல வ)கிறா=) 
 
மணி : எ�ன ெசவ�பாயி... பா%�� A5-� ேசா9கா இ)9<ேத... 
 
ெசவ� : இ)9காதா பி�ேன !... நா� ப�9கறத பா5- எ� மவ� க)9க	லேய 
எ�திாி$
 க�மா�9< <ளி9க ேபாயி%டா�... அ5ேதாட அவ2க�பா) ப�$
 
எ�னடா ெச�ய� ேபாேற�0 ெபால�பி கி%ேடயி)�தவ)...சFளி கைட மளிய 
கைடல ேபாயி <�-டா�0 ெசா�னவ)...பQடா�0 ெசா	>றாேர... 
 
மணி : எ	லா� ஒ�ேனாட சாமா(5திய�தா� ... இ5தினி ேப)ல நீதா� ெவரசா 
ப�9க க5- கிடேட ... 
 
ெசவ� : நீ �)சைன தி)5த க5- கி%�ேய... 
 
மணி : அ- சாி... நீயா எ�ப� ேச5- ப�9கேற? 
 
ெசவ� , கா ைவ எ�5-9க, அ9கா, காகா, வ)தா... ெபாறF ேத2கா மா2கா... 
இ�ப� பளகP�.... 
 
மணி : இ�ப பா) ..ப��, பா�� ப	>...பா> இ�பி� Aட ேச9கலாமி	ைல .. 
 
ெசவ� : அ��%�தா�...இ�ேனா�0 ெசா	ேற2 ேக1... நா%� நட��, ஊ)9< 
ந	ல-, பய� ப$ைச... இ�த மாதிாி ேர�ேயால ேக9கற வா(5ைத , அ�பர� “ 
இ)9கற- F%�� பற9கற- ��9காேத", "ெகா%� ெகா%� அள�தா>� <�ணி 
பத9காவா-''. இ- மாதிாி பளெமாளி2 கைள ெநன�� வ$
கி%� அ-2க இ)9கற 
�5தக2கைள ப�$சா9க...ெவரசா எ1த க5-9 கிடலா�..... 
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ஆ$சி : ஒ2Aட ேந5- அ�த�ப=ளிAட5-9ேக வ�தி)9கலா�... ஆ��.யா� 
ைகயில இ)�த காெச	லா� ேபா$
-... அ�9க ேவறவ(ரா0வ.. ப�தய� வ$
 
ஏவ�ப%ட ேதா��... 
 
ெசவ� : இ�த ெமார%�5தன�... Gதா%ற�5தி, பட பட��...எ	லா� ேபாயி ஊ5-5 
த�ணி மாதிாி �5தி ெதளிவா இ)9<� ..ஒ12கா ேச)... 
 
ஆ$சி : எ2கி%ட கா
 கீ
 ெகைடயா-...ெபா*5தக� எ	லா� வா2க 
��யா-...ேம9ெகா��... இ5தினி வய
9க��ற� ப�9க� ேபானா ெவ9கமா 
இ)9<-... நா> ேப)9< ��னால வா5தியா) ெசா�னத தி)�ப$ ெசா	லா%� 
தி%�வா)... �%�ேபாட$ ெசா	வா)... ��னேம தா� ெசா	.யி)9ேக0	ல... 
ெசவ� : நீ ெபா;- வி�N
 L2கற�ேபா ... நா> ேப) ேப
வா2கேள... அ�ப 
ெவ9க� எ2க ேபாF-... க�ட க�ட ேநர5ல க�ட க�டத ஊதறத நி�5-... நீ 
ஒ�P� கா
 ெகா�9க வாணா�... ெபா*5த க�... பலப� ... ெசேல%�... 
ஒ�Pேமவா2கவாணா�...ேபசாம வ�- <�தி9கி%�).... ஒன9ேக �ாி8�... 
 
ஆ$சி : இ�பேவ ேபாேவா�... 
 
மணி : ஏ, ெகாதி அ(.சி...ெபா1- சாN
...ேர�ேயால மாநில$ ெச�தி ��8- பா) 
அ�ப5தா�... வ�- ேச)... இ�ப ேபாயி பிஎ$.சி. ப5-சத� கைடல வா2கி கள5- 
ேம%ல ஐயா இ)�பா) அவ) ெசா	றப� ெதளி... 
 
ெசவ� : பா5தியா மணிேமகைல...ெவவசாய� ச�ப�த� ப%ட விசய2கைள 
ெதாிN
கிட5தா� நா� இ�த �திேயா( க	Eல ேச(�ேத�...இ-9< ��னால 
ஒ5தேராட ெமாக5த பா5- RNசிய பா5- இ-ல எ�ன எ1தியி)9< அ-ல எ�ன 
எ1தியி)9<-�0 ெகNசி A5தா� ேக9க ேவP�...இ�ப ந�ம க�த வா5தியா( 
கி%ெட எ�ப ேவP��னா>� ேக9கலா�... நாமAட ப�$
கி%�� வாேரா�...... - 
 
மணி : என9< இ�ப வ�- ம�வள� பாிேசாதைன, பயி(� பா-கா��, ஊ�பயி( 
ெமாைற, ெநல5த�5 த�ணிய எ�பி� க�� ��9கற-... இ-கள� ப5தி 
ெதாிN
கிட ெரா�ப ஆைசயா இ)9<-... ந�ப நா%டாைமகி%ட ெசா�ன 
ஒடேனேய அவ) விவசாய ஆ+ச)9< எ;தி பல தகவ>2கைள 
வரவைள$சி)9கா)... ந�ப க�த வா5தியா) அ>�� பா(9காம ெபா�ைமயா 
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ெவௗ9கி ெசா	ல� ேபாவறாரா�... 
 
ெசவ� : இ-ேல)�- �திேயா( க	வி5 தி%ட5ல கால ேநர�, மணிய�9கற-, 
ேவைல நி�5த�, வி��ைற நா=... இெத	லா2 ெகைடயா-�0 ெதாி8தா... 
அதனால நாம T� Tடா� ேயாயி ந�ப சன2க கி%ட விசிய2கைள எ�5- ெசா	. 
அவ2கைள8� ப�9க வ$
 உ1றவ� கண9< பா5தா ஒள9<9< ேமல மிN
�0 
ெம��பி$
� ��ேவா�. 
 
மணி : ஆக க	வி9< வயசி	ல...சாிதாேன, 
 
ெசவ� : அ-ல8� �திேயா( க	வி9< �9கியமா இ	ேல .... அ-9காவ... த=ளாத 
வய
ல ப�9கP�0 அ)5த� இ	ேல... மணி : ஏ� ��யா-...க%டாய� ��8�. 
சாிதா� 0 இ�ப ந	லா� �ாி8-... 
------------- 

3. 3. 3. 3. உயி��!1 0ைணஉயி��!1 0ைணஉயி��!1 0ைணஉயி��!1 0ைண    
 
உ��பின'க உ��பின'க உ��பின'க உ��பின'க ::::    
ெச2கமல�- கிராமா�திர$ Gழ.	 வா;� <��ப5 தைலவி கணவைன 
அட9கியாளபவ=. 38 வய-. 
சி2காாி - ெச2கமல�, �5-9காைளயி� மக= வய- 20. 
நா%டா�ைம- ஊ)9<� ெபாியவ(. மாியாைத9 <ாியவ(. 50 வய-. 
�5-9காைள- ெச2கமல5தி� கணவ�. ெசா�த �5தி இ	லாதவ�. 43 வய-. 
ப�னாாி - �திேயா( க	வி5தி%ட அ>வல(; இைளஞ(. தி%ட� ெவ�றி 
ெபற� பா�ப�பவ( வய- 25. 
 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----1111    
(ந�வ� கிராம5தி	 ெபாிய ஆலமர5ைத ெயா%�ய ஓ( ஓ%�9 க%�ட E�. E%� 
வாச.	 ேகாழி தானிய5ைத9 ெகா5தி9 ெகா��)9கிற-. 
வாச.	 ..) 
 
ப� : ஐயா!... ஐயா!... 
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ெச2 : யார-? 
 
ப� : நா�தா2க ப�னாாி... 
 
ெச2 : ப�னாாியா? யா)�0 ெதாிய.ேய! எ�ன விஷிய�? 
 
ப� : �5-9காைள அF2க இ)9கா2களா? 
 
ெச2 : ஏ�டா! எ�னேமா ேப) வ$சவ� மாதிாி	ல ம�ைடல அ�$சா�ல 
ெசா	ேற...எேல�! ஒ12கா ஓ�)...இ	ேல ேதாெல உாி$
 உ��9 க�ட� 
ேபா%����ேவ�... ஆ�மா�! 
 
சி2 ; எ�ன�மா நீ! அவ) யாேரா எவேரா! இ�பி� எ�5ெதறிN
 ேப
றிேய! 
ஒன9ேக ந	லா இ)9<தா?...நீ நட�-9கி%ட ெமாைற சாியா யி	ேல ! 
 
ெச2 : ஏ��! என9ேக �5தி ெசா	றியா? ஒன9< அ��%� Lர� -ணி$சலா? ேபா� 
உ=ேள! வய
 வ�த ெபா�P வாய9 கா%டாத�...யா)கி%ட எ�ப�� ேபசP�0 
என9<5 ெதாி8�... ெபாிய வ2க19< �5தி ெசா	றத இ�ைனேயாட F%���� . 
ஒ�ன$ ெசா	. <5தமி	ேல! எ�தைலவிதி! 
 
சி2: ஒன9த, அ�த� பைட$ச கடF= தா� ெபா�ைமைய8� நிதான5ைத8� 
ெகா�9கP�... அ-, இ�த� ெபறவில வ)�0 என9<5 ேதாணைல... சாி! சாி! நா� 
உ=ேள ேபா�5 ெதாைல9கிேற� ...நீ ெமாத	ல க5தறத நி�5-! 
 
ெச2 : வாய9ெகாற� வாயா�! உ=ளேபா8� எ�ன ேப$
? ேய� ��டா
 
க%�னா��ல �� வ$
 கி%�, ெத)9A5-ல இ)9றா�ல ப�தாவ9 க%� கி%� 
நி9ற ெபாிய ம0சா!...க)ம�! ேபா�யா... இ�னேம இ2க நி�0கி%ேடயி)�ேத 
மாியாைத ெக%��ேபாயி�� ஆமா�! ஜா9ரைத! ெவ%� மடவா�ல வ$
� ��ேவ�! 
இ�த ெச2கமல5த� ப5தி ஒன9< ஒ�P� ெதாியா-... 
(�5-9காைள வ�- ெகா�ேட) 
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�5 : எ�ன ெச2கமல�? யா) பய? ஏ� இ2க வ�- <5-9க	> மாதிாி 
நி9கறா�...எ-9< வ�தானா�? அவ09< ஏதாவ- ேபாதாத காலமா? 
 
ெச2 : ஒ�னிய5தா� ேத� வ�தி)9கானா�... இ�த� பய>வைளெய	லா� 
ந�பாேத ம$சா�! ��ன ஒ)பய இ�பி�5தா� வ�தா�.. T%�9<=ள ேபா� 
தி)�பற5-9<=ள ந�ப ேகாளி9<N
 ெர�ைட9காேணா�...ஜா9ரைத! க�ட 
பய>வ கி%ட	லா� வா� கிளிய ேபசி5 ெதாைல9காேத! 
 
ப� (தன9<=) : ேபா8� ேபா8� ேகாளி9<N
தா� தி)டPமா? (�5-9 
காைளைய ேநா9கி) ஐயா! நா� யா)�0 ெதாிN
கி%டா இ�பி�ெய	லா� ேபச 
மா%Q2க... 
 
�5 : நீ யாரா இ)�தா எ�ன�யா! ெதாற9காேத வாைய! 
 
ெச2 : Rணாவ- T%லதாென நா%டாைம இ)9காேர! அF)கி%ட இ15-9கி%� 
ேபா� F�...ெபாிய ம0ஷ�... ெவவர� ெதாிNசவ)... இF0வக19 ெக	லா� 
�ாியரா�லெசா	>வா)... நம9ெக-9< ஊ(� ெபா	லா��... 
 
�5 : ஆமா� �=ைள ! நம9< எ�5த ஒடேன ஆ5திர� தாென வ)-... அவ) 
ப�$சவ)...ெநதானமா ேப
வா) .. நாமதா� ெர�ெட15- ப�9காம ேபா�5 
ெதாலN
� �%ேடா�.... 
 
ெச2 : - சாி! சாி! வள5தாம சீ9கரமா ேபசி��%� ேவ
மா வா! ஒன9< நி�னா9க 
நி�ன எட� .. ேபானா9க ேபான எட�...ஒன9<9 க15த நீ%�ன நா=ேள)�- 
என9< ஒப5திரவ�தா�! 
 
�5 : வ�த(ேர� �=ேள...உ=ெளஎல��=ளி ேநா�9< ம)�- வ$சி)9ேக�... 
கிராமேசவ9< எ�பி�ேயா ெதளி9க$ ெசா�னா2க ..மற�- ெதாலN
� �%ேட�... 
இ�த9 ெகாதிகNசி சி2காாி கி%ட ெகா�5- ப�9க$ ெசா	. ப9<வமா ெதளி! நா� 
வ�த(ேர�.... நட�யா ! 
 
ப� : இேதா வ�- கி%ேட இ)9ேக�... 
 
�5 : ஓ�ேன! RNசி ெமாகைரய ேப5-)ேவ�... 
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ப� : (தன9<=) இவர� பா(5தாேல பாவமாயி)9<- ...எ� RNசிய ேப9கறாரா�! 
 
ப� : (�5-9காைளைய ேநா9கி) நா�தா� ஒ2க பி�னா�ேய வ�-கி%ேட 
இ)9ேகேன! அ�பர� எ�ன ? 
------------ 
 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----2222    
ெச% அேததா�. 
(நா%டாைம9கார( E� �5-9காைளயி� E%�.)�- Rணாவ- E�... ந	ல 
மா�9 க%�ட�... வாச.	 கயி��9 க%�.	 50 வய- மதி9க5த9க நா%டாைம 
�க5தி	 அைமதி, அட9க�, எளிைம8ட� ேமேல ஒ) -�ைட� ேபா(5தி9 
ெகா�� ஒ) ேப�பைர� ப�5-9 ெகா��)9கிறா(). 
 
�5 : ஐயா! 
 
நா% : எ�ன �5-9காைள! ஏ- இ,வளF Lர�... .காாிய� இ	லாம வரமா%�ேய! 
அடேட ப9க5ல ப�னாாி5த�பியா? வா�யா! வா! உ%கா)...எ�ப வ�ேத ! 
 
ப� : காைலலதா� வ�ேத2க�யா! ஒ2கைள� பா5த-ல ெரா�ப ச�ேதாஷ�2க.... 
 
�5 : எ�ன2க! நா%டாைம! ேகாளி8� ஆ�� தி)�ற பச2கைளெய	லா� வா2க 
ேபா2க�0கி%�.... மர5-ல க%�வ$
 ப%ைடய எ�9க$ ெசா	றத F%���%�... 
 
நா% : யா) எவ)�0 ெதாிN
9காம இ�பி�ெய	லா� ேபசாதீ2க! ஏேதா ந�ப 
கிராம5-9< ந	ல- ெச�ய வ�த ஆைள�ேபாயி வா� �ளி$ச- மா2கா 
�ளி$ச-�0 ேபச9Aடா-. த�பி நீ2க ஒ�P� மன
ல வ$
9காதீ2க...�5-9 
காைள9< ெவவர� ேபாதா-...அவ) ஒ) ெவ<ளி! மன
ல ஒ�Pேம ெகைடயா-. 
 
ப� : சRக� பணி ெச�8றவ2க19< இ�த மாதிாி அ0பவ� எ	லா� ெரா�ப 
சாதாரண�2க... -- என9<9 ேகாபேமா.. வ)5சேமா ெகைடயா-2க சியாக 
... ந	ல ேவைள ஒ2க T%�9காவ- A%� யா�தாேர! அ�தவைர9<� ந	ல-... 
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�5 : நா%டாேம! ேக9<ேறேன�0 த�பா எ�9கா தீ2க! இ�த எளெவ%ட� 
பச2க19ெக	லா� எ�ன ெதாி8�? 
�மா �5தக� �12க. ஒ�P ெசா	.��%� 
ஒ�ப- ெசNசதா எ1தி9< வா2க.. ஏேதா ேக9கF� ேபசF� ந	லா இ)9<�! 
நைடெமாைற9< ஒ5- வரா�ல இ)9<�0 என9<5 ெதாியைல.... நீ2க 
ெசா	ற-9<9 க%�� 'படேற�! அ��%�5தா�! 
 
நா% : �5-9காைள! கா(5திய மாச5- ெபாாிமாதிாி ெபாாிN
கி%ேட ேபாவ9 
Aடா-... நீ2க1�தா� மா� வள9கிறீ2க.. ெதா�ைட அைட�பா� ேநாயி 
மா%�9< வ(ரைத எ�பி�9 க�� பி�9கற-�0 ஒ2க19<5 ெதாி8மா? இ	ெல 
ெட	. எ)ைமேயாட வள��� ப5திதா� ெதாி8மா? அட, ெமாைறதா� ெதாி8மா? 
மா5-�பயி(. 
 
�5 : இF)9< அத�ப5திெய	லா� ெதாி8�2களா9<� ...நீ2க அைதெய	லா� 
ந��றீ2களா9<�... 
 
நா% : இ�த பா)2க �5-9காைள! இ�த9 கிராம5ல இ5தினி T�2க இ)�தா>� 
ஒ2க T%ட5தா� நா� ேத(�ெத�5- ஆ+ச)9< எ;தியி)�ேத� அைத� 
�ாிN
9சா�....காரண� இ	லாம ஒ5த) ஒ2கT%�9< வ)வாரா? எ	லா� ஒ2க 
ந�ைம9 <5தா�. 
------------ 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----3333    
(�5-9காைளயி� E�) 
 
ெச2 : த�பி ப�னாாி! நீ ந	லா இ)9கP�...ஒ�னிய சாியா� �ாிN
9காம க�னா 
பி�னா�0 ேபசி��%ேட�...மன
ல வ$
9காேத...நீ ம�னி$ சி%டதா 
ெசா�னா5தா� மன
 சாியாF�. 
 
ப� : எ�ன2க! நீ2க எவவளF ெபாியவ2க... நீ2க ேபாயி எ2கி%ட இ�பி�-
ெய	லா� ேப
றீ2க... ேகாப� உ=ள எட5-ல ெகாண� இ)9<-2 கேள ! 
 
�5 : நா2Aட ெநன9கைல...இ��%� ெகாறNச நா19<=ள என9< 
எ15-9A%� ப�9க வ)��0...��ைனெய	லா� ரயி	ல ேபாற�ப எ�த� 
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ெபா%Qல ஏற�ேபானா>� ாிஜ(, ெபா%��பா�... நீ2க அ�த வா(5ைத2கைள 
அ(5த� ஆFறா�ல ெசா�ன-9க�பர�தா� ஒ) ெத��� -ணி$ச>� வ�-$
.. 
எ�ன இ)�தா>� ப�$சவ� ப�$சவ�தா�! 
 
ப� : இ�ப நீ2க அ0பவ5தில ேபசறீ2க... அதனால ஒ2க கி%ட இ�ப ெசா�னா9க 
ெவௗ2கி9< E2க�0 ெநைன9கறேதாட நீ2கேள நா> ேப)9<� ெவௗ9<E2க 
இ	ைலயா? 
 
ெச2 : த�பி! ந	லைத யா) ெசா�னா>� ேக%�9 <டP�0 இ�ப	ல ெதாி8-! 
ஒ) க�தாசி வ�தா அ5த� ப�9க ம5தவ2க தயைவ ேதடP�... அF2க ேநர� 
பா5-...ேபாவP�... க�தாசிய� ப�9கிற அளF9< ெவரசா ெசா	.9 <�5-�-
�%Q2க த�பி...ஒ2க19< ெரா�ப ந	ல மன
. 
 
ப� : இ�ப ெதாிN
கி%Q2களா? ப���9< வய
 ெகைடயா-�0! ப��� இ)�தா 
ம5த-2க=ளா� தாேன வ)�. க5-9கிடP�0 ஆைச இ)�தா� ேபா-�... 
க5-9கிடலா�... 
 
�5 : எ�ன2க ப�னாாி! நாேன ெமாத	ல ெமர�ேட�... ந�பைள8� இ�த$ 
சி�ன� பச2கைள ெவர%றா மாதிாி ெவர%� ' அ'னா, 'ஆ' வ�னா ேல)�- தா� 
ெதாட2<E2க�0 ெநன$ேச�... இ�த� ெபா�ய2கி%ட ேபா� ப�9கறதா�0 
ெவ9க�பட9Aட$ ெச�ேத�....நீ2க எ2க மனக ேநாகாம எ,வளF விஷய2கைள 
ெசா	.9 <�9<றீ2க.... 
 
ப� : இ�த மாதிாிெய	லாN ெசா	. என9< ம�ட கன� வாரா�ல ெச�யாதீ2க... 
எ2க19< <�5த பயி�சியிேல இ�0� ப5-ல ஒ) ப2<Aட நாN ெசா	ல.ேய! 
எ�பி�ேயா �திேயா( க	விேயாட ேநா9க5ைத �ாிN
கி%Q2க! மகி@$சி! 
 
ெச2 : ெம�யாச ெசா	ேற2க... ம�வள� பாிேசாதைன ய�ப5தி நீ2க ெவௗ9கமா$ 
ெசா�ன�பர�தா� �ாிN
-... 
 
ப� : ஒ2க19ெக	லா� ஜ�பானிய சா<ப� ெமாைற ெதாி8மி	.யா... 
 
ெச2 : ஆமா�... ெகாNச கால5-9< ��ேன அத�ப5தி பிரமாதமா$ ெசா�னா2க... 

�மா ெசா	ல லாமா! ந	ல ெவௗ$ச	 
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ப� : அ�ப��ப%ட அ�த ஜ�பா�ல ப�9காதவ2கேள ெகைடயா-! அதனாலதா� 
அ�த நா� எ	லா வைகயிேல8� ��ேனறியி)9<-... 
 
�5 : அதாவ- ப���$<� வ)மான5-9<� கன[� இ)9<-2கிறீ2க! 
சாிதா02களா? 
 
ப� : ஆமா2க...சாியா$ ெசா	.��%Q2கேள! 
 
�5 : ேக9<ேறேன�0 ேகாவி9க�படா-.......எ5தினிேயா ேம	 நா�2க=ள 
Aட5தா� ப�$சவ2க ெநைறய ேப( இ)9கா2க...அ2க8� ெகாைல, 
ெகா=ைள�0 <5த2க இ)9க5தாென ெச�8-... 
 
ப� : ெரா�ப ந	ல ேக=வி! ப����னா9க எ;த� ப�9க5 ெதாியற- ம%�மி	ேல! 
அ�5தவ2க19< ��Nச வைரல ந	ல- ெச�யற- தா� ப��ேபாட ேநா9க�! 
ந	ல பார�பாிய� உ=ள ந�ப நா%ல எ	லா)� ப�$சவ2களா இ)�-��%டா 
ேபாY* *ேடஷ09<� ஆ*ப5 திாி9<� ேவைலேய ெப)�பா>� இ)9கா-... 
என9< இ-ல �; ந�பி9ைக இ)9<-... 
 
ெச2 : சாிதா2க த�பி! ��தி	லா� நாN ெசா	றைத5 தா� ம5தவ2க 
ேக9கP�...ேக9<Y�னா வா�ல வ�தப� தி%ற-�0 ெச�-கி%�)�ேத�. ஒ) 
வா%� நா%டாைம Aட க��$சா) .. என9ேக ெதாி8-...ப���9< ஒ) தனி 
ம)வாைத இ)9க5 தா� ெச�8-... 
------------ 
    
கா-சி கா-சி கா-சி கா-சி ----    4444    
(நா%டாைம9கார( E%�	) 
 
நா% : எ�ன ப�னாாி! ச5திய ேசாதைன எ�பி�? ப� ! அ�ண	 கா�திேயாட 
அ)1� ஒ2க ஆசி8� இ)9கதாெல எ	லா� ந	லப�யாேவ ேபா�9 
கி%�)9<2க�யா! 
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நா% : இ�த T(லேய இ�த �5-9காைள T%ைட5கா� ேப� E��0 ெசா	> 
வா2க... அ-ல8� இ�த ெச2கமல�, அ�த �5-9 சாைளய ப�5தற பா�! 
அ�ப�பா! தா2கா-... அவ ெசா	றத ேக%�9 கி%� இ�த� பய த9கா �9கா�0 
ததி9கிற <தி இ)9ேக. அ�பா�! அF2க T%ைட சாி ப�ணினா இ�த Tைரேய சாி 
ப�ணின மாதிாி.... அ�த� ��ணிய� ஒ2கைள5தா� ேச)�... 
 
ப� : எ	லா� ெபாியவ2கேளாட ந	ெல�ண�தா( காரண�. ஐயா ஒ2க19< ஒ) 
ேசதி ெதாி8மா? ஒ2க19<5 ெதாியாம இ)9கா-... ெச2கமல5 த�மாேள இ�ப 
ேகா(%ல இ)9<ற த2கேளாட ேகைசெய	லா� வாப* வா2க� ேபாறா2க.... 
�	ேடாஸைர வரவைழ$
 ேமா%டா2கா%� ெநல5ைத சாி ப�ணி பயி( ப�ண� 
ேபாறா2 களா�... ஃபி	%ட( பாயி�% ேவற ேபாட� ேபாறா2களா�.... 
 
நா% : ஆமா�! �5-9காைளAட வ�- ெசா	.� �%�� ேபானா�ல... நீ2க வ�- 
இ,வளF ெச�த- Aட� ேபாதா-...அ�த� ெபா�P சி2காாிய அF2க ப�5-ற-
பா�தா� ெசா	. ��யா-...ெபா�ைண ெவளீல பழக விடாம T%�9<=ளாறேய 
H%� வ$சி)�தா ந	லா வள9கறதா ெநன$
9, கி%�)9கா2க...அத மா5தP�..இ- 
எ, வளF ெபாிய �%டா5தன�! நாN ெசா�னா9க அ,வளF எ�படா-! எ	லா� 
ெமார�...! 
 
ப� : ஆ�, ெப� பழ9க5த ப5தி ந� நா%ல இ)9கற எ�ண5த கால5-9< 
ஏ5தா�ல மா5தற- அ,வளF ெசாலயமி	ேல! ப�$சதா ெநன$
கி%� இ)9கற 
ெச	 ேப)2க கி%ட Aட இ�0� இ�த� பைழய ெநன��தாென இ)9<2 க�யா ! 
 
நா% : த�பி! எ�ைன� ெபா�5த வைரல கிராம2க=ள, �9கியமா இ�த9 
க	யாண�, �=ைள�ேப�, �=ைள வள(��, வரF ெசலவ, நா> ேப) கி%ட 
எ�பி�� ேபசற- ஆக இ�த மாதிாி விஷய2க19 காவ- ஒ2கைள மாதிாி ஆ12க 
இ2ெகேய த2கி அவ2கேளாட கல�- வா@�- ெசா	.9 ெகா�5தா �ர$சைன2க 
ெகாைற8�0 ெநைன9 கிேற�... 
 
ப� : நீ2க ெசா	ற- ெரா�ப சாி2க�யா. ச%டேமா, அதிகாரேமா ம9கைள5 
தி)5தா-...க	விதா� அைத$ ெச�ய��8�. 
---------- 
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கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----5555    
(�5-9காைளயி� E%�	) 
 
ெச2 : ஏ��! ஒன9< அ��%� ஆ�� ேபா$
தா? இ�த ெவ�ெவ%��பய 
ெமா%ைடயன5தா� க%�9< ேவ�னா ெசா	ேற! அ- இ�த9 க%ைட இ)9<ற 
வைர9<� நட9கா-...ெசா	ேல�யா! வாயில எ�ன ெகா19க%ைடயா? ஒ�ேனாட 
ேவற ெபாிய ேராதைனயா� ேபா$
-... �5 : ஆமா� �=ேள சி2காாி ஒ2க�மா 
ெசா	.� �%டா=ள! ெபாறF ேப$ெச�ன? அவ ெசா	 றா�ல நட�-9க! 
 
சி2 : எ�ன�பா நீ2க! சி�ன� �=ேளேல)�- “அவ�தா�� ஒ�ம$சா�0" நீ2க 
அ��%�� ேப)�தாென ேச�-ெசா�னீ2க...இ�ப� ேபாயி மனைச மா5தி9க$ 
ெசா	றீ2க. இ- நியாயமா? எ�னால அ�மா ெசா	>றைத9 ேக9க ��யா- ... 
��யா-... எ�ன ஆனா>� சாி! 
 
ெச2 : நியாய அநியாய5ைத� ேபசற அளF9< ஒன9< வய- ப5தா-...ெபாியவ2க 
ெசா	றைத9 ேக1 ஒ� ந	ல-9<5தா� ெசா	ேற� ...(அ�த$ சமய� ப�னாாி வர 
அவைர� பா(5-) வா2க த�பி! நீ2க வய
ல சி�னவரா இ)�தா>� ெவவர� 
ெதாிNசவ)! இவ19<9 ெகாNச� �5தி ெசா	>2க த�பி! ெப� �5தி, பி� 
�5தி�0 ெதாியாம ஒளறி9கி%� இ)9<றா! க)ேவ�ல ெகா5- மாதாி ஒேர 
ெபாணP2க! 
 
ப� : ஒ2க ெசா�த விஷய2க=ள கல�-9கற அளF9< எ�ைன மதி9கறைத� ப5தி 
நா� ெப)ைம� படேற�...ெகாNச� கவனமா9 ேக12க .. 
 
ெச2 : ெசா	>2க த�பி! 
 
ப� : நீ2க ெசா	ற-9< ��னாேல என9< எ	லா� ெதாி8�. ஒ2க ெபா�P 
மாமர5-9 ேகணில வி1�- த�ெகாைல ெசN
9க பா5தி$
! ந	ல காலமா 
நா%டாைம த�5-$ சமாதான� ெசN
��%டா)... 
 
�5 : அட�பாவி பய �=ேள ! 
 
ப� : நா0� ெமா%ைடயன2கறவைர� ப5தி விசாாி$ேச�. அவ2க�பா  
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F%���%�� ேபான ஒ) ஏ9க( ெநல5ைத ப5- ஏ9கரா ெப)9கி யி)9கா)... வய- 
வ�ேதா( க	வி5 தி%டதல ேச�- ப�$
 �திய �தய ெமாைறகைள விவசாய5ல பய� 
ப�5-றா)! தைழ$ச5-, மணி$ ச5-, சா�ப$ச5- ப5தி அ0பவH(வமா பல 
ேப)9<$ ெசா	றா)! ேபா-மா? 
 
�5 : எ�த� பயி)9< எைத T�பயிரா ேபாடலா�0 ேவற ெதாிN
 வ$சி)9கா�... 
பல பல வைகயி	 பா5தா அவ� ந	லவ�தா� �=ேள. த�த2க$
 க	யாண5-9க�-
�ர�தா� த2க	யாண�0 ேவற ெசா�னா�. அைத8� ந	ல எட5ல க%�9 
<�5-��%டா�... ந	ல <��ப� ெபா���=ள பயதா�... 
 
ப� : ஜன நாயக நா%ல அவ2கவ2க வி)�பினவ2கைள9 க	யாண� ெச�-9க 
உாிைம இ	ேல�னா9க எ�ன �ரேயாஜன� ேதா	வியினால8� ெவ���னால8� 
த�ெகாைல ப�ணி9கி%டா யா)9< ந\ட�? நா%�9<5தாென! இைளஞ( கேளாட 
சதEத� ெகாைறயாதா? 
 
ெச2 : நா%�9< எ�பி�2க த�பி ந\ட�? 
 
ப� : ெப�P ேகா ஆP9ேகா அரசா2க� ெசலF ப�ணின பண� 
ேபான-தாேன! ெபா-வா கிராமா�தர� ப9க�தா� த�ெகாைல2க அதிகமா 
நட9கறதா$ ெசா	றா2க! மன
ல ைதாிய5ைத8� த�ன�பி9ைகைய8� வள�-� 
�%டா இ- மாதிாி த�ெகாைல2கைள9 ெகாNச ெகாNசமா நி�5தலா�. க	வி 
ஒ�Pதா� இைத$ ெச�ய ��8�.... 
 
�5 : ஏ�த�பி எ	லா)� �திேயா( க	வி�0 ெசா	றா2க நீ2க எ�னேமா வய- 
வ�ேதா( ச	வி�0 ெசா	றீ2கேள! 
 
ப� : 15 வய
ேல)�- 35 வய-=ளவ2க19<=ள தி%ட�தாென இ-! 
 
�5 : இ�ப� �ாி8-�யா ! ந	லாேவ �ாி8-! 
 
ெச2 : அ- எ�னேமா த�பி! எ2க T%ல ஒ) ைபயனாேவ வள�-��%ேட! 'நீ 
வ�த��ர�தா� எ2க Tேர கைள க%�$
! வய
ல சி�னவனா இ)�தா>� ஒன9< 
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Rைள சா*தி! ஒ�ேனாட இ�த �திேயா( க	வி5 தி%ட5-9< எ2கேளாட 
ேதா%ட5- T%ைடேய ெகா�5-��டேறா�. 
(நா%டாைய வ)கிறா(). 
 
நா% : நா� வ(ர- Hைஜேவைள கர� மாதிாி இ)9<ேமா? 
 
ெச2 : ஐய�ேய! எ2க ெத�வ� நீ2க...இ	ேல�னா இ�த5 -9<ாி ஊ( 
ெசண5த	ேல நாற அ�$ சி)�பா ... 
 
கா% : �=ைளய ேகாவி$
9காதீ2க! சீ9கிரமா க	யாண5-9<5 ேததிய 
வ$
���2க... 
 
ப� : க	யாண� ப5திாிைகைய அவசிய� அ0��2க... நா� வர ெமாய�சி 
ப�ேற�... 
 
�5 : உ
)9<9 ெதாைன க	விதா�0 ெசா	. எ2க க�ைண5 ெதாற�த நீ2க 
ஊ)9<� ேபாேற�0 ெசா	றீ2கேள! 
 
ப� : �திேயா( க	விேயாட அ(5த5த �ாிN
 கி%Q2க! இ�த வ<��9கைள5 
ெதாட(�- நட5த எ�ேனாட சிேனகித2க வ)வா2க...ம5த கிராம2க19<� நா� 
ேபாக ேவ�டாமா? 
 
ெச2 : அவசிய� ேபாகP� த�பி! எ�ைன மாதிாி இ)9ற அைர ேவ9கா�2கைள-
ெய	லா� சாிெச�ய ேவ�டாமா? ேபா�%� வா2க! ஆனா9க எ2கைள 
மற�-��டாதீ2க! (க�களி	 நீ( ப	க.) 
 
ப� : அடேட! அ;வாதீ2க! பழகினவ2கைன மற9க ��8மா? 
 
யாவ)� : (க�ணி	 வ)� நீைர5 -ைட5-9ெகா�ேட) 
ேபா�%� வா2க! நீ2க ந	ல இ)9கP�! 
 
ப� : நா%டாைம�யா! என9காக9 ெகா�5த பாி
� ெபா)12கைள கிராம5- 
ஜன2க19ேக ெகா�5-� �டேற�! நாம இ�திய(களாகF� இ)9கP�! இ�திய� 
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ெபா)=கைளேய வா2கP�! க	வி Aட இ�திய மயமா9க� படP�! அ-9< நாம 
பா�படP�...ஒ2க எ	லா)ைடய ஒ5-ைழ��9<� ெரா�ப ெரா�ப ந�றி 
வண9க�. ேபா�%� வ(ேற�... 
 
யாவ)� : வா2க! வண9க�! 
----------------- 

4. 4. 4. 4. ந	ல !2 ப  ஒ� ப	கைல� கழக ந	ல !2 ப  ஒ� ப	கைல� கழக ந	ல !2 ப  ஒ� ப	கைல� கழக ந	ல !2 ப  ஒ� ப	கைல� கழக     
 
உ��பின'கஉ��பின'கஉ��பின'கஉ��பின'க    
பி�னணி9<ர	 (ஆசிாிய( <ர	) 
த�ைத மக� ஆ�<ர	 1 2 3 4 
ெப�-1 2 3 
கமலா 
இ)�ெபாைற ைபய� 
 
கா-சிகா-சிகா-சிகா-சி----1111    
(“ந	ல மைனவி ந	ல பி=ைள ” எ�ற சீ(காழி ேகாவி�தராஜ� பா�ய சினிமா� 
பாட.� �த	 இர�� அ�க=) 
 
பி� : ஓ... ந	ல மைனவி! மனித வா@வி	 எ5தைன நல2கைள� ெப��விட ��8�! 
ஆனா	, ஒ) ந	ல மைனவிைய� ெப�றவ0ைடய வா@F தா� உ�ைமயான 
ெபா�0லக�! க�Aடான ெசா(9க�! நி�மதி எ�ற இனிைமயான ெசா	 
எ5தைனேயா ஆயிர� ப9க2கைள8ைடய அகராதியி	 ஒ) ப9க5தி	, ஓாிட5தி	 
நி�மதியாக, நி5திைர ெச�கிற-. மனித வா@வி	 எ5தைனேயா ஆயிர� ேப( 
ம5தியி	 எ2ேகா ஒ)வாிட� தா� அ- விழி5-9ெகா��)9கிற-. 
(“எ2ேக நி�மதி? எ2ேக நி�மதி?” 
�.எ�. ெசௗ�தரராஜ� பா�ய பாட	-இைச5 த%� - ஓாிர�� அ�க=- 
பி�னணியி	. பி�ன( பா%� ேத�கிற-) 
 
பி� : ேகாடா0ேகா� ெச	வ� பைட5தவ� வா@வி	 நி�மதி இ)�பதாக 
நிைன�ப- கனF! <வியேலா <விய	 எ�� �கைழ9 <வி5தவ� வா@வி	 அ- 
இ)9கிற- எ�ப- ெவ�� ேப$
! ப%ட�� பதவி8� ஒ)2ேக ெப�றவ� வா@வி	 
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நி�மதி <�ெகா��)9கிற- எ�ப- கான	. ஆனா	 ந	ல மைனவினய� ெப�ற 
எவ� வா@வி>� நி�மதி நிர�தர கீத� பா�9ெகா��)9கிற-. 
(ந	ல மைனவி- ந	ல <��ப� பா%�)- (இைச5 த%� ) 
 
பி� : “மைன9< விள9க� மடவா(” எ�பைத� பழ� பா%� ஒ��� A�கி�ற-. 
 
ெப� : 'மைன5த9க மா��ைடயவ= ஆகி5த� ெகா�டா� வள5த9கா= 
வா@9ைக5 -ைண ஆகா இைதவிட ஒ) ப� ேமேல நி�� வ=1வ� ெப)�தைக 
A�கிறா(. 
 
ெப� : “இ	லெத� இ	லவ� மா�பானா	 உ=ள ெத� இ	லவ= மாணா9 கைட'' 
 
பி� : ஒ) தி)மண நிக@$சியி	 த�ைத8� ெவளிcாி.)�- வ�த நா�< 
பி=ைளக1� <��ப5 -ட�Aட ேநாி�கிற-. அ�ேபா- 
 
த� : ராஜா! 
 
மக� : ஏ�பா ? 
 
த� : உன9<5 தவ�- இைழ$சி%ேட�டா! 
 
மக� : நீ2களா? என9கா? எ�ன�பா ெசா	றீ2க? 
 
த2 : உ� Aட�பிற�த R�� சேகாதர(க19<� ஏேதா ஒ) வழி ப�ணிேன�. 
அவ02க1� எ�ப�ேயா ��09< வ�-%டா02க! ெபாியவ� ெபாிய பிbன* 
ேமனா ஆயி%டா�. 
�தர� வ%�9<� பண� ெகா�5- E� வாச>மா இ)9கா�. 
ரா�ைவ எ�.ஏ., ப�9க ைவ$ேச�. உ�ைன5தா� 
 
மக� : அ�பா R�� ேப)9<� நீ2க எ�ென�னேவா ெகா�5தீ2க�பா. ஆனா	, 
என9< நீ2க �ைதய	 எ�5-9 ெகா�5தி)9கீ2க�பா. 
 
த� : �ைதய	னா ? 
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மக� : 'ஆமா�பா. ஒ) ந	ல மைனவிைய5 ேத�9 க.யாண� ப�ணி 
ைவ9கிறீ2கேள- அ- ேபா-�பா. எ <% ைவ�� ஈ* எ கிேர% %ெரஷ( ஆ� 
ஹ*ெப�%. 
 
த� : ஆமா�! ஒ,ெவா) மாத� ஒ,ெவா) பி=ைளயிட� நி�மதியா இ)9க 
ஆைச�ப%ேட� - ஆனா	, �த	 R�� ம)மக12களிட5திேல கிைட5த பதி	?.... 
 
(கா%சி மா�ற�-இைச) 
ெப�-1 : நா2க இ�த வ)ஷ� YF எ�5-9கி%� கா\மீ( ேபாகP�, 
ெக�9கிற-9< நீ2க வ�- ேசராதீ2க? 
 
ெப�-2 : ஏ� ? உ2க19< ேவேற பி=ைள Eேட இ	ைலயா? 
 
ெப�-3 : இவ) பி.எ$�, ப%ட5-9கான தீசீ* எ;தி9கி%� இ)9கிறா) இ�த 
ேநர� பா(5-5 தா� நீ2க வ�- ெதா	ைல ெகா�9கPமா9<�? 
 
(இைச) மக� : எ�ன�பா ேயாசி9கிறீ2க? R�� ம)மக12க கி%ேட இ)�- 
கிைட5த பதி	கைள நிைன$
� பா9கறீ2களா�ப ? ஏ�பா! நா2க அவ2கைள 
ெய	லா�விட வசதி9 <ைறவானவ2க எ�கிற-9 காக5தாேன எ� மைனவிைய 
நீ2க ேக%கைல? 
 
(<ர	 ெகா�5-) கமலா...கமலா... கம : எ�ன2க அ5தா�? 
 
மக� : அ�பா A�பி%டா)! (தாமத�) 
 
கம : எ�ன2க மாமா? 
 
தக : கமலா, உட�� சாியி	ைல ஓ�ெவ�9கலா�0... 
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கம : எ2க ஊ)9< வா2க மாமா... ந	ல இய�ைகவள�! நா2க <�9கிற Aைழ9 
<�2க. 
 
த� : ச�ேதாஷ� மகேள! ச�ேதாஷ�. நா� எ� ராஜாF9<� �ைதயைல5தா� ேத�9 
ெகா�5 தி)9ேக�. 
(இைச) 
 
ெப� : ெப�றா� ெபறி�ெப�வ( ெப��( ெப)Nசிற��� 
�5ேதளி( வா;� உல<. 
 
பி� : ெப�க= தா� எ�திய கண வைன வழிப�பவ ராயி�, ேதவ(க= வா;� 
உலகி�க� அவ( களா	 ெப)N சிற�பிைன� ெப�வ(. 
 
ெப� : ெப�றா� ெபறி� ெப�வ( ெப��( ெப)Nசிற��� 

�5ேதளி( வா;� உல<. 
 
பி� : வா@9ைகயி	 ந	ல மைனவி ெப�� வி%டாேல மான� எ�கிற தமி@9 
க)Tல� த�னா	 வ�தைட8�. மனித(களி	 பல( எ�ப�8� வாழலா� எ�ற 
<றி9ேகாைள8ைடயவ(க=. சில( தா� இ�ப�5தா� வாழேவ��� எ�ற 
<றி9ேகாைள� ெபா�னா8தமாக� ெப�றி)9கிறா(க=. 
 
கவாிமா� ஜாதி வா@9ைகதா� க�னி5 தமி@ வா@9ைக. இைத5தா� நா� 
<றேளாவிய5தி	 சிற�பான எ�ணமாக9 காPகி�ேறா�. 
 

“மயி(நீ�பி� வாழா9 கவாிமா அ�னா( 
உயி(நீ�ப( மான� வாி�" 

 
உலகி	 எ�த9 கவிஞ0� ெசா	லாத த�மான வாிக= இைவ. 
(ேபா(�ரச�, Eர(க= A9<ர	க=) 
 
ஆ�-1 : ெவ�றி! ெவ�றி! கைண9கா	 இ)�ெபாைற E@�தா�. 
 
ஆ�-2 : ேசர� பணி�தா�! வி� ெகா� E@�த-. 
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ஆ�-1 : இ�மா�� பைட5த இ)� ெபாைற, ெச�மா�� பைட5த ெச2கணாாிட� 
சரணைட�தா�! 
(இைச) 
 
இ)� : (கலகல5த சிாி�ெபா.) ஆ...சிைறயிலைட5- வி%டா(களா� சிைறயி	! 
இ�த9 கைண9கா	 இ)�ெபாைறைய5தாேன - சிைறயி	 அைட9க ���த-! 
ெபாைறய� Eர5ைதேயவா சிைறயி	 அைட5-வி%டா(க=? ெச2கணா� 
G@$சியி	 ெவ�� வி%டா�! இ�த E@$சி ஒ) E@$சி யா<மா? இ�த ெவ�றிதா� 
ஒ) ெவ�றியா<மா? 
 
<. 1 : ேட�, பா(5தாயாடா! A��	 அைட�ப%�� சி2க� க(ஜி9கிறைத! 
 
<. 2 : நக5ைத ந�9கி8� A( ம;2கைல�0 ஐயா A�பா� ேபாடறா)! ' 
 
<. 3 : அ�ப�ெய	லா� ெசா	லாதடா! ந�ம இ)�ெபாைற மான*த�. Eர5ைத 
நியாய5தி	 ைவ5-� பா(9கிறா)! ேபா(9கள5திேல வ�த பிற< ர5த� சி�தற- 
த���0 ேபசற கைத தா�! 
 
<.2 : இ-ேல எ�னடா, மான*த� வ�- வா;-! ெபா	லாத மான*த�. 
(இைச) 
இ)� ! த�ணீ(, த�ணீ(! நாF வற��வி%ட-! த�ணீ( ெகா�2க=. 
 
<.1 : பா(5தாயடா! மான*த� த�ணீ( ேக%கறா(! 
 
<.3 : இ�தா2க! அைர9<வைள5 த�ணீ(! 
 
இ)� : ேவ�டா�; ேசாழநா%�$ சிைறயி	 காவிாி நீ( <��பைதவிட, இ�த$ ேசர� 
மான5ேதா� மா=வேத நல�. எ�5-$ ெச	>2க=. 
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<.2 : மான5ைத� பா(5தியாடா! அட� பி�9<-. 
(சி� சலசல��) 
 
<.1: காவிாி$ ெச	வ(- க;மல�ேபாாி	 கைண9கா	 இ)�ெபாைறைய 
ெவ�றிக�ட காவல(-எ;ப- ேகாயி	கைள எ�5த ஏ�த	 ேசாழ மாம�ன( 
ெச2கணா� வ)கிறா(, பரா9! பரா9! 
(இைச) 
 
பி� : ேசாழ� ெச2கணா�, சிைறயி	 அைடப%ட கைண9கா	 இ)�ெபாைறைய9 
காPகி�றா�. மான5ேதா� உயி(நீ5த நிைலைய ஓ( ஓைலயி	 எ;தி 
ைவ5-வி%� மா�ட நிைல த�ணீ)9< உாிய- ம%�ம	ல; அ- க�ணீ)9<� 
உாிய- தா�! நட�தைத9 ேக=வி�ப%ட ெச2கணா� த� வாயா	 அ�த9 <றைள$ 
ெசா	>கிறா�. 
 
ெச2 : “மயி(நீ�கி� வாழா9 கவாிமா அ�னா( உயி(நீ�ப( மான� வாி�" 
கைண9கா	 இ)�ெபாைற மான5தி� இல9கிய� இ	ைல; இல9கண� தா�! 
(இைச ) 
 
பி� : இ	வா@9ைக9<5 ேதைவயான- �த.	 மைனவி! அ�5த- மான�! 
R�றாவ- வரF9< ஏ�ற ெசலF! எ�னதா� அபாிமிதமான வ)வா� வ�த 
ேபாதி>�, அத�ேக�ப$ ெசலF ெச�- வா@9ைகைய$ ெச�பனிட மற�தா	 
அ$சாணி �றி�- அ�ேயா� <ைடசாய ேநாி��. ஏேதா சி�க$ சி�க ஆ<� ெசலைவ 
ேநா9கி, இ- தாேன இ-தாேன எ�� நா� ஏேனா தாேனா எ�றி)�-விட9Aடா-. 
அ-ேவ 
ைமயாகி ந� வா@வி� அ$சாணிைய �றி5-வி��. <றளாசா0� இதைன 
ெம	.தான ஒ) க)5தி	 இைழேயா%�9 கா%�கிறா(. மயி.ற< ேபா�ற அழைக 
ைவ5- அ2ேக ஆப5ைத8� கா%�கிறா(. 
 
ெப� : “+.ெப� சாகா�� அ$சி�� அ�ப�ட� சாலமி<5-� ெபயி�'' 
மயி�+.ைய அ- ெபா�9<� அளவி�றி மி<தி யாக ஏ�றினா	 அ�மயி�+. 
ஏ�றிய சகட�� அ$
� �றி8�. 
 
(இைச) 
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(த�9< ஓைச) 
 
<.4 : எ�ன�பா இ-... அமீனா �<�-வி%டா�. 
 
<.5: எ�னி9ேகா ஆைம �)�-வி%ட-. இ�னி9< அமீனா �<�-வி%டா�. 
 
<.4: ஆைம �<�-வி%டதாவ-?— 
 
<.5: வரF9< மீறிய ெசலF ெச�யற ப��தா� ஆைம9<$ சமான�0 ெசா�ேன�. 
 
<.4: ஓேகா! ஆமா�. ஏேதா ஆயிர� �பா� ச�பாதைன- அ�பா ேச(5- ைவ5த 
ெசா5- 
க� இ)9<�0 தைலகா	 ெதாியாம	 ஆ�னா�. இ�ேபா அமீனா 
மிNசின ஒ) E%ைட8� ஏல5 -9<9 ெகா��வ�-%டா�! -ைர கா�கறி 
பதா(5த� வா2கி வர�ப9Aட டா9bதா�! 
 
<.1: பிற5தியா( ெம$சி9க வாழற எவ0ைடய கைத8� அமீனா கிைளமா9*ேல 
தா� ��8�. வரF9< ஏ5த ெசலF இ)9கP�; விர>9ேக5த E9க� இ)9கP�. 
 
(இைச) 
ெப�.4 : Q...ப2கஜ�! பா(5திேயா , அ�த அல� ப�ண ஆ(�பா%ட5-9<9 
ைகேமல பல�! 
 
ெப�-5: ேவ��ய- தா�! ெத)விேல ஒ) �டைவ9 கார� ேபாக9Aடா-. 
தவைண�ைற எ�� ெசா	.%டா ேபா-�. ரக5-9< ஒ) ேசைல தா�! நிற5-9< 
ஒ) ஜா9ெக%� தா�. 
 
ெப�-4 : ெசா�த நைக ேபா� கவாி2கா$
. இ�ேபா- அ-F� ேபாயா$
. 
ச�பாதி9கிற- கா�பண�; ெசலவழி9கிற- �9கா�பண�னா இ�த9 கதிதா�. 
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ெப�-5 : பN
 தாேன�0 அளF9< மீறி வ��யிேல ஏ5தினா, இ)�பால ஆன 
அ$சாணி8� �றிய5 தாேன ெச�8�! 
 
ெப�-4 : ந�9<�0 ெசா�னா>� ந	லா$ ெசா� ேன�! 
 
(இ)வ)� சிாி5த	) 
ஒ) ைபய� : (பாட� ப�9கிறா�) 

“ஆன �த.	 அதிக� ெசலவானா	 
மான� அழி�- மதிெக%�� ேபானதிைச 
எ	லா(9<� க=ளனா� ஏ@பிற��� தீயனா� 
ந	லா(9<� ெபா	லனா� நா�” 

 
ெப�-5 : ேக%டாயா எ� ைபய� ப�$சைத! ெபாிய வ2களான��ற� இ�த$ 
சி9கன�5தி தானா வரா-�0தா� நாலா2 கிளாசிேலேய இ�த� பா%ைட� ப�9க$ 
ெசா	.டரா2க. 
 
ெப� : "ஆகா றளவி%� தாயி02 ேக�	ைல 

ேபாகா றகலா9 கைட” 
 
பி� : அவரவ(9<� ெபா)= வ)கி�ற ெநறியளF சிறிதாயி)�பி0� ேபாகி�ற 
ெநறியளF அைத9 கா%�>� அதிகமாகா தாயி� அதனா	 ேக�	ைல. 
 
பி� : உ�ைமயான மகி@$சி எ�ப- உ=ள5தி	 நம9<=ேள �த.	 
ஏ�ப�வதா<�. அைத அைடய ந	ல மைனவி, மான உண($சி, சி9கன அறிF 
�த.யன -ைண�ாிகி�றன. இைத5தா� தி)வ=1வ(, 
 
ெப� : 
"மைன5த9க மா��ைடய= ஆகி5த� ெகா�டா� 
வள5த9கா= வா@9ைக5 -ைண'' 
"மயி(நீ�பி� வாழா9 கவாிமா அ�னா( 
உயி(நீ�ப( மான� வாி�'' 
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"ஆகா� அளவி%� தாயி0� ேக�	ைல 
ேபாகா அகலா9 கைட'" 
என R�� <ற=களி	 அழகாக9 <றி�பி%� ஓவியமாக5 தீ%�9 கா%�8=ளா(. | 
 
இ	வா@வா09< இ�ப வா@F ேவ���. இ�ப வா@F உ�ைமயான வா@வாத	 
ேவ���; ேபா. வா@வாக9 Aடா-. அத�ெகன ைவய5-= வா@வா2< வாழ 
வ=1வ( ெப)மா� வ<5-$ ெச�ற ெநறிகேள இைவக=. 
-------------- 
 
ஆசிாிய'ஆசிாிய'ஆசிாிய'ஆசிாிய': : : : சிசிசிசி....பால��பிரமணிய�பால��பிரமணிய�பால��பிரமணிய�பால��பிரமணிய�    
 
ேதசி2< ஆ�ட ெசNசியி	 பிற�தவ( (3-5-1935) இ�த $ ெச�தமி@$ ெச	வ(. 
க�டா$சி� �� தி)வ�ணாமைல8� இ�த இல9கிய� ெபாழி	 க�ற இட2 க=. 
ைப�தமி@ வள(9 <� ப$ைசய�ப� க	^ாி�பாசைற மறவ)= ஒ)வ(. அ�ைன5 
தமிழி	 பி.ஏ.ஆன(
. அ2< �த	 வ<�பி	 ேதறிய �த	வ(, '<��ெதாைக ப�றிய 
ஆ�Fைர9< 1963-	 எ�..%., ப%ட��, ேசர நா%� ெச�தமி@ இல9கிய2க=' 
ப�றிய ஆ�Fைர9< 1970-	 டா9ட( (பிஎ$.�.) ப%ட�� ெச�ைன� ப	கைல9 
கழக5தி	 இவ( ெப�ற சிற��க=, ந	ல நைட ெகா�ட இ�த நாகாீக( ேப( ெசா	ல 
நா1� மாணவ( பைட உ�� நா%�	! ெச�ைன� ப	கைல9 கழக5தி	 
விாிFைரயாள - ராக$ ேச(�தவ( ேபராசிாியராக5 -ைற5 தைலவராக$ 
சிற�தி)9கிறா(. ��னா	 தமிழக ஆ1ந)9<5 தமிைழ �ைறயாக� பயி��வி5த 
ஆசிாிய(, இ�த ��றிய �லைமயாள(, த�ேபா- தNைச தமி@� ப	கைல9 
கழக5தி� -ைண ேவ�த)மாவா(. 
 
��ப- :	க= பைட5-=ள இவ( ஒ�ப)5 திற09<� உய( தமி@ அறிF9<�, 
தமி@ இல9கிய வரலா� ஒ�ேற சா��! அ�ைமயி	 வ�-=ள அணி கல�, ச2க 
இல9கிய� சி	 பா(ைவக= ஆ2கில5தி	 ஒ) :	. 'ச2ககால மகளி( நிைல' ப�றிய 
ஆரா�$சி. "இல9கிய அணிக=' எ�ற :	 தமிழக அரசி� இர� டாயிர� உ�பா 
�த	 பாிைச ெப�ற-. ப�5-� பல ப%ட� ெப�ற இ�த� ைப�தமி@ 'ேவ�த(9<� 
பல)� ெகா�5-=ள �க@ ம<ட2க= : �லவேர� (<�ற9<� ஆதீன�) 
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ெசNெசா��லவ( (தமி@ நா� ந	வழி நிைலய�) ச2க :� ெச	வ( (ெதா�ைட 
ம�டல ஆதீன�) – 
 
ெப)�தைக �.வ.வி� ெச	ல�பி=ைள சி.பா. அவ( �க@பா�� அ)�தமி@5-�பி; 
அயரா- உைழ9<� அ)Nெசய	 ந�பி! இல9கிய� ேப$சி	 இ�ப அ)வி ! எ;5தி	 
ந	ல இல9கிய� பிறவி! 
 
சி.பா. இ�த ஈெர;5- ஒ) ெமாழி, இைளஞ(9<$ ெசா	வ- சிற9க� பா�ப<! 
 
--மா.ெச. 
------------ 
 


