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த பதி  ஆக, 1971
விைல .10/
"தமிநா சகீத நாடக சக"தி
ம"திய '%ற) அ*சக, ெச

நிதி உதவிட

ெவளியிட ப%ட& "

ைன-2

உாிைம : பாிமள பதி பக
-------ெபாளடக
1. ந

4. க+ம,த கசட-

ெகாைட

2. க.ணீ-"&ளி

5. ராகவாயண

3. இர1க எேக ?

6. திய மடாதிபதி

--------------1. நெகாைட
(அரசிய நாடக)
நாடக)
3ரகி 3மரா4 நா - காகிர பிரசாரகஜ)ளி ஜ6க - காகிர எ.எ.ஏ.
வனிதா - ஜ6க"தி

மக7

த8ம6க - ஜ6க"தி
ம

ன

- ஜ6க"தி

தபி

மக

சகர6க ஐய- - ஜ6க"தி

கைட மாேனஜ-

இட - தமிழக"தி ஒ8 நகர
கால - இ ேபா&
க.டவ- - <க
(விசாலமான அைற - அைற* +வ-களி கா,தி, ேந8, ப%ேட ஆகிேயாாி
உ8வ படக7 மிக ெபாிய அளவி மா%ட ப%=81கி

றன. காகிர எ. எ.
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ஏ. ஜ6க >ய கத8ைடயி ேதா?றமளி1கிறா-. ேசாபாவி சா@,தப=
யி81கிறா-. எதிாி அ A வ,த தினசாிக7 பிாி பவாி றி ைவ"த ப=ேய உ7ளன.
'வ,ேத மாதர' எ

A 'றி1ெகா.ேட உ7ேள வ,த காகிர பிரசாரக- 3ரகி

3மரா4 நாைவ வரேவ?கிறா-.]
ஜ : - வா, தபி, வா. ஏ& இ4வள) ேநர"ேதாேட, இ4வள) >ர?
3 : எலா உகைள பா-"& ேபாக"தா

.

ஜ : நலா பா8, த3 - நி1கிறிேய, உ1கா8.
[3மரா4 உ%கா8கிறா-]
3 : நா%=ேல, காகிரகார

எ

A ெசா61ெகா. ெவளியி வர=ய-

விைல. அ ப= ெச@&வி%டா-க7, இலாதைத, ெபாலாதைத ேபசி,
காகிர எ

றாேல கச1கிறமாதிாி ப.ணிவி%டா-க7. காகிர எ

ெவA1Cப=, ம1கைள மா?றிவி%டா-க7! திராவிட"தா
வள-,& ெகா.ேட ேபா@வி%ட&. அவ
ெச"& ேபா@ வி%டெத

(ஜ6க"தி

னா, காகிர இனி
.

ன ெச@ய ேவE ெசாF.

நிைலைமைய எ"&1 கா%=ன பிறC, எதி-கால
பைத* +%=1கா%=ய பிறC ..............

எ4வள) இட- உ7ளதாக இ81C எ
ஜ: த3! பதறா ேப+. நீ ெசா

ன& உ.ைம - எH"&1C எH"& உ.ைம, நா

அைத ாி,&ெகா7ள விைலயா எ
னா

கைள அட1கேல

அல%சிய அவG1C1 ேகாப"ைத<%கிற&.)

3 : இ4வள) விள1கமாக நா

ேக%ப& எ

கDைடய ெகா%ட

ேற ைவ"&1ெகா7ள ேவ.=ய&தா

ஜ : சாி, த3! இ ப அ&1C எ

னா, இ ப எ

ன! நலா ாி&. நா

ன ெச@ய ேவE

Gதா

இ பஉ

இலாமலா வ,தி81கிேற
பாபகிேறனா..............

- அல& எ

ன த3, விணான ேகாப.

ைன

.

3 : ேக7வி சாி, ஆனா நீக7 ேப+கிற ேதாரைண சாியிைல. நா

ஜ : இெத

றாேல

ெசா,த இலாப"&1காக

ேவைல ெவ%=
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3 : I.தா ...... உகைள ேபா றவகD1காக நாக மார="&1ெகா.
அழற& I. ேவைலதா . எ1ேகடாவ& ெகட% எ A வி%" ெதாைல1க
ேவ.=ய&தா .........
.
ஜ : ெவ1C ெவ1C

G ேபசாேத, த3. இ ப உ

ேப*ைச நா

மதி1க-

விைலயா..............
3 : மதி*+ ..........?
ஜ : இ4வள) ேநரமா நீ ெசா

னைத எலா ேக% கி% இ8,ேத

.

3 : ேக%.....? நிைலைம ாிதா உகD1C. ெந8 ைப1 க1கறாGக,
திராவிட"தாGக........... ாிதா ............. ச

ன ச

னமா ேப"&

எ1கறாGக, ெசவா1ைக....
ஜ: எ

ன ெசாF தபி, இ,த" திராவிட"தாGக ெந8 ைப1 க1க%,

விஷ"ைதேய ெகா%ட%, நம காகிர மகாசைபைய அைச1க1'ட =யா&.
3 : அ&தா
ெசாேற

த எ

கிேற

, நிைலைம உகD1C ாியவிைல

G

. திராவிட"தாGக '%ட, மகாநா, நாடக, பா%1 க*ேசாி,

பட1கா%சி, இதிேல எலா '%ட எ ப=1 '& ெதாிமா உகD1C .........
ஜ: '%ட '=%டா தீ-,&ேபா*சா ................
3 : '%ட '=னா எ
Lைள ...

ன

G ெசாறிகளா! ேபK! ெராப நலாயி81C உக

ஜ : த3! நல வா-"ைதயா ேப+ ......... Lைள நலா யி81கா இைலயா G
எலா ேபசாேத........... சாியிைல........... எ வயைசயாவ& கவனி1க ேவE
பா8 .......... நீ ெபாிய ேமதாவி ேன ைவ*சி1ேகா .... ஆேவசமா ேபசேற...... விடா
பி=யா ேவைல ெச@யேற.......... அதனாேலேய, அGபவத- கேளாட மனைத
.ப"தலாமா ...........
3 : ஆ"திர"திேல ேபசிவி%ேட

.... ம

னி1கE......
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ஜ: ஆ"திர 'டா& த3! நாெமலா மகா"மா சிKய8க.... ெபாAைம ேவE
....... ஆ"திர 'டேவ 'டா&. எதி-1க%சி1காரEகேளாட பிரசார"தாேல, தீைம
வ8G ெசாேற. சாி. அ&1C எ

ன ெச@யலா......

3 : நா '%ட மகாநா, நட"த ேவE.
ஜ : இ4வள) தாேன! ெச@&%டா ேபா)& ........ நாடக 'ட நட"தலா.....
3 : மகாநா, நாடக, இ& எ

ன ேவைல ெச@& ெதாிமா ... ப%=1கா%டா-

Gகெளலா 'ட இ ப, பா-6 ெம.%, ப-மி%, ச%ட. ப"திாிைக +த,திர
இைத எலா ெதாி,& ெகா. ேப+றாக.....
ஜ : ஆமா... ெபா&வா, அறி) வள8&....
3:எ

ன .... எ

ன ... அறி) வள8தா! சாிதா

உக D1ேக மய1கமா இ81C,

அ,த ஆசாமிக7 ேப*ைச1 ேக% ....
ஜ: ெச*ேச..... ஒ8 ேப*+ ைறைம1C* ெசா
கமி%=1 '%ட ேபாகE... இ ப உ
நட"தE .....

ேன

... சாி, த3! ம&வில1C

ஏ?பா எ

ன அைத*ெசாF... மகாநா

3 : ஆமா ......
ஜ : நட"தி விடலா, த3! மகாநா நட"தி, நாலாயிர ஐயாயிர பண 'ட
மி*ச ப"தறாகளாேம திராவிட1 க%சி1காரGக. நா ஒ8 மகாநா
நட"தினா, ஆயிர இர.டாயிர மி*சமாC...........
3 : யா81C? நம1கா! உலக ெதாியாதவரா இ81கிேற ேய@யா ... அவGகD1C
மி*சமாC& - மகாநா நாடக எதிேல - அைத ேபால நம1C ஆCமா ....
ஜ: ஏ

, த3, நா ெபாிய ெகா%டா ேபா%, ெகா= மர ந% நப ேகா=6க

நாயன1க*ேசாி, ேகாக-ண C பாயி பா%, எலா ஜமா@"& விடலா - அட,
ஒ8 இர.டாயிர மி*ச பி=*சா, நம கமி%= ஆ3 ெசல)1 காவ& ஆC. ஒ8
வ8ஷமா, வாடைக நா

ைகையவி%1 ெகா1கேற

த3!
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3 : தைலதைல

G அ=*சிகி% ேபாகலாG ேதாE&, உக ேப*ைச1 ேக%

...... ஐயா! ஆர அமர ேயாசி"& ேப+க. ஜனக, திராவிட"தாGகேளாட
ேச-,&வி%டாக ........... அதனாேல, அவக மகாநா

னா, ஐபதனாயிரG

இல%சG ஜனக ேசாறாக...........
ஜ: ேபா, த3, +மா விைளயாடேற..... ஐபதாயிர இல%ச ......
3:உ

ேனா மார=1க எ

ஐபதாயிரG ெசா

னாேல =யாத@யா எ

னாேல =யா& ..........

னா நபி1ைக வரவிைல... வரவிைலேயேலா - சாி,

இைத ப=க7
ஜ : நீேயதா

ெசாF தபி, எ

3 : இைல, நம மிதர

ன இ81C - அவGக ேப பரா ......

.. ஜ : மி"ர

எ

ன ெசாF&...

3 : ேகDக... திராவிட மகாநா நட,த&. ெபாிய அ%ட காச - ஊ- +வ- Hவ&
ஆபாசமான வைச ெமாழிைய எHதி பரபர ைப உ.டா1கிவி%டன-.
ஜ : சாி- ஐபதாயிரG எேக இ81C ....
3 : நம ேப ப-ேலேய ஐபதாயிரG வ8மா.... வரEமா - N%சமமா இ81ேக
அ%டகாசG - எ ன அ-"த அத?C ... ெபாிய '%ட! நம மி"ர நி8பபா-"& பிரமி*சி ேபாயி81கிறா- - ஊ- அம-1கள படற& Gதாேன அ-"த.
ஊ-ேல +வ- Oரா எHதி இ81கிறா னா. எ ன அ-"த. அ4வள) ஜரா ேவைல
ெச@கிறா G அ-"த... +வ-ேல எHதி1 கா%=ன& நா - த6ேல...
ஜ : ப%டாள"திேல ேசராேத பண"ைத பாகியிேல ேபாடாேத
.........

G எHதிேனாேம

3 : அ& ம%மா ...... ெஜ@ஹி,"! வ,ேத மாதர .......... இெதலா ? ஆமா,
ஆமா - ஊ- Oரா), அைத பா-"& பா-"& அதனாேலதாேன நம க%சி1C
ெசவா1C! இ ப, அவGகளிடமி81C, அ,த ெசவா1C - அதனாேல அவGக
மகாநா நட"தினா, '%ட பிரமாதமா வ8& - நம1C அ ப= வரா& ....
ஜ : அ ப=யா......!
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3 : அதனாேல நம மகாநா%* ெசல) இ81ேக, அைத ஜனகளிட வN
ெச@வ& =யா&.
ஜ: =1க% வி?கலாேமேலா.
3 : யா- வாCவா.....! =1க%ேட 'டா& நம மகா நா%1C.
ஜ : அ ப=யானா, ெசல)? பி : ெசல)1காக"தா
ஜ: ஏ

த3, நா

உகளிட வ,த& .........

பண ெகா1க இKடமிலாத தாேல இ ப= ேப+கிேற

எ.ணி1 ெகா7ளாேத. எ

மனசிேல ப%டைத* ெசாFகிேற

G

.......

3 : ெசாFக..........
ஜ: இ,த ஜனகதா

"தி ெக% ேபாயி, திராவிட" தா

இ81கறாகேள, இ ப, நாம ஏ

கேளாட ேச-,&கி%

நம பண"ைத பாழா1கி1கி%, '%டG,

மகாநாG ஏ?பா ெச@&கி% இ81கE! தானா தி8,த%G வி%
வி%டா நலதிைலயா ........
3 : வி% வி%டா, நம க%சி இ8,த இட"திேல  ைள1C..... இ பேவ
ெவளிேய தைலகா%ட =யேல, இ

G ெகாQச வளரவி%டா, உகைள ேபால,

எ ப=ேயா ஆக%G இ8,&வி%டா தீ-,த&, நம க%சி C ைப ேம%1
'ளமாயி......
ஜ : சாி.... தபி! மகாநா%1C, எ
3 : நீகதா

னிட எ

ன எதி- பா-1கிேற ....

வரேவ? கமி%=" தைலவ-.

ஜ : நானா! ஜிலா காகிர தைலவ81கலவா அ,த உாிைம .
3 : காகிர மகாநாடல இ ப நா ேபாட ேவEG ெசாற& - இ& காகிர
எதி-  ஒழி  மகாநா - காவிய காவிகா  மகாநா .........
ஜ:எ

ன & .... காவிய காவி ........
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3 : அதாவ& நம& பழய ராண இதிகாச காவிய கைள, சா& ச

யாசி

ச னிதானகைள திராவிட" தாGக ஒழி1க1 கிளபி இ81காக.. நா காவிய
காவி கா  மகாநா ேபா% அ,த பயகைள ெவD"& வாக ேவE........
ஜ : நீ, ேபசற& Oரா ேவ=1ைகயா இ81C தபி! நம1C ஏ

அ,த I. ேவைல.

காவிய1காரG காவி க%= தகைள1 கா பா"தி1 ெகா7ள மகாநா ேபா%1
ெகா7ள%  - நா தானா ,திாி1ெகா%ைடக.
3 : விவர ெதாியாததாேல இ ப= ேபசறிக - அ,த பயகD1C எதிரா, ஒ8
ெபாிய '%ட"ைத1 '%=1 கா%ட ேவE அ,த பயகைள நாம ம%,தா
எதி-1கிேறாG இ81க படா& ெபாிய ெபாிய லவ-கெளலா எதி-1கிறாக,
ெபாிய ெபாிய ஞானிக7 எதி-1கிறா-க7 எ

கிற எ.ண ஜனக மனசிேல பரவி,

பிறC ஜனக, நேமா, ேசரேவE.
ஜ : இெத

னேமா, தபி என1C, ெகா1C தைலயிேல ெவ.ைணைவ*சி பி=1கிற

மாதிாியா"தா

ப& ........ நாம நம காகிர க%சி மகாநா '%= கா,தி

ெப8ைம, ைகரா% =ன"ேதாட அ8ைம இ&கைள ப?றி எ"&* ெசா

னா

ஜனக தி8,தி வ8வாக ..........
3 : இனிேமேல எ

ன@யா இ81C, நாபதா

 ப& வ8ஷ"&1Cேமேல Lைல

1C1'ட பா1கிவிடா, கா,தி, கத8, ைகரா%=ன இைவகேளாட ெப8ைமைய
எ"& ேபசியா*சி - ேக%1 ேக% ஜனகD1C ளி*+ ேபா*ேச கா,தி,
த"&வ"ைத மற,&வி%டாக. கதைர க7ளமா-1 க%ைட மைற1கிற
&ணியா1கிவி%டாக, ைகரா%=ன பரைண ேமேல இ81C. அ ப=

Gதாேன

இ ப ஜனக ேபசறாக நம க%சிைய பா-"&. இ ப ேபாயி கா,தி கத- ைகரா%
ைட

G ேபசினா, காதிேல ஏAமா, கைவ1C உத)மா ..........

ஜ : அ ப ... காவிய மகாநா ேபாடE .........
3 : ஆமா - இ& ஒ8 நா7 - அ& ஒ8 நா7 - ப"& பா@ பி=1C - இல%ச பா
பல கிைட1C - ெசல) G எ.ண1'டா& ேசைவ G எ.ண ேவE .......
ஜ : அ& சாி...
[3மரா4 ேகாப"தி

உ*ச1க%ட"தி?C ேபா@ வி%டா-] |
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3:எ

ன ச6  ...... ஏ

யா .........! காகிர க%சியினாேல தா

உன1C இ,த*

ெசவ, ெசவா1C, அ,த&. எ.எ.ஏ., அதிகார, கிைட*+&. அ,த1 க%சி1C
ஒ8 ஆப"& னா ைகெகா1க மன+ இைல. மனஷனா@யா நீ ........
காகிரகாரனா.....
[ஜ 6க இ&வைர சா,தமாக ேபசி வ,தா-. அவ8 கக ேபா ேபச"
ெதாடகினா- ]
ஜ : ஆமா, இ ப உ
கார

கி%ேட, கா+ ெகா%=1 ெகா"தா" தா

நா

காகிர

G ஒ"&1ெகா7ளேவ ேபா681C - ஏ.டா த3! நீ வ,& அ,த மகாநா

இ,த மகாநா

G ெசாFேவ, உடேன நா

, ெப%=* சாவிைய உ

னிட

எ"&1 ெகா"&வி% வ,ேதமாதரG ெசாலேவE, நீ ெதாற,& உன1C
ேவEகிற பண"ைத எ"&1கி% ெஜ@ ஹி,த ெசா6வி% ேபாயிேவ
இைலயா - இைத* ெச@தா நா நலவ - இைலயானா ெபாலாதவ அ ப="தாேன - இ,த ேவைல நலா இ81C த3! திராவிட"தாGக எதி-1
கிறாGக, அதனாேவ எ

கி%ட பண"ைத1 ெகா%, அவG நாG, நாேய

ேபேய

G ஏசி1கி% ேபாேறா, நீ, ேநா% ேநா%டா நீ%, இ&தானா, உ

பிளா

.......

3: மாியாைதயா ேப+- ெதாிதா - வா-"ைதகைள அள,& ேப+ - உ
+யநல1காரGக இ81கிறதாேல தா
ேபாடறாக - அவGக ேபசறதிேல எ
க7ள மா-1க% கHCக7 இ81C

ைன ேபால

, திராவிட"தாGக அ,த ேபா
ன த  இ81C - கத- க%=1ெகா.

G ெசா

னாகேள, திராவிட" தாGக அவக

வா@1C* ச-1கைர ேபாட ேவE
[ஜ6க எH,& நி

A1ெகா. ஆ"திரமாக1 'வினா-]

ஜ : ஏேல...ஏ@....! இேதாபா8....... ேபாயி, ச,&ைனயிேல நி

Gகி% க"&,

இேக ேபசாேத... எH,தி8 ... மாியாைதயா
3 : யா81C மாியாைத இேல ........... யா81C மகா"மா ேபைர* ெசா61கி%
ஜனகைள ஏமா"திகி%, மாசமாச Lவாயிர நாலாயிரG அ=1கறிேய
ெகா7ேள S ப-மி%=ேல, அைத"தா

திராவிட"தாGக ேபசி, மான"ைத

வாகறாGக ேவE உகD1C - இ&) ேவE இ&1C ேமேல
ேவE.........
ஜ : Iணா அவமான அைடய ேபாேற - ஏ@! நா

.

க7ள மா-1க%கார

அதாேன........ ேபசாேத .......... இேதாபா-, கத- ேபா%=கி%=81கேற

-
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காகிரசிேல இ81கேற

- அதாேன நீ

ப-மி% =ேல ெகா7ைள அ=1கிேற

ெசாற& ... ேபாடா, ேபாயி, நீ அ,த" திராவிட"தாGகேளாட '=1 ெகா.,
ஏ+, ேப+, உ

ன ெச@ய =ேமா அைத* ெச@&ெகா7 - நட எ

னாேல எ

I%ைட வி% ...........
3 : இ ப, நட! அ ேபா ஒ%ேடா ஒ%

G அைலகிற ேபா&, நா

ேதைவ ப%&

....
ஜ : நீ இேல

னா, ஓ% கிைட1கா& என1C - ஏ.டா, ேட! அ ப=யா

எ.ணிகி% இ81ேக - ஆA தடைவ வ, தா-டா எ
எலU

I ேத=, உக தைலவ8

ேல நி1க* ெசா6 - ெகQசி1 '"தா=னா8 .........

3 : அைத எலா ெசா6* ெசா6"தா
- உகைள ேபா

திராவிட1 க%சி1கார

றவ-களாேல, காகிரசி

, க.=1கிறா

கதிேய அேதாகதியாC&.

ஜ : ஏ.டா ேச-"தாக காகிரசிேல ...... - ெதாிQசா* ெசாேல.டா, ேட!
வ,ேதமாதர.... உ

ைன"தா.டா ேக1 கேற

காகிரசிேல, ெகாQச பைச இ81கிறதாேலதா
உ

கி%ட எ

ன I.ேப*+ - நா

,ஏ

ேச"&1கி%டாக,

- +மா இேல - சாி, சாி

பிளா1மா-1க% - ேபா@1 ') ஊ- Oரா) -

இ,த ஊ- எ.எ.ஏ. இ81கிறாேர, அவ-கத- க%=கி% பிளா1மா-1க% ெச@கிற
காகிரகார-

G ேப+, ேபா ...........

3 : ேபச"தா

ேபாகிேற

ஜ : ேபசி"தா

பாேர

பா8 .........

... ஒ8 மீ= நட"&, அ"த மீ=C ேபாட =தா

பா8. ஜிலா கமி%=ைய1 '%= உ

ேமேல ஒHC நடவ=1ைக எ"&, உ

LE வ8ஷ"&1C1 காகிரசிேல இ8,& த7ளி ைவ1கேல
மா"தி ைவ*சி1கிேற.டா, ேட@! மார=*சா
பா-"&1ேகா . ேட@! ம

! ேபா@, உ

னா. எ

G
ைன

ேபைரேய

னாலானைத

னா- ............. மாியாைதயா ேபா@வி.

[ச"த பலமான& ேக% சகர6க ஐய-, எ.எ.ஏ. வி

ம.= மாேனஜ-

ெவளிேய வ8கிறா-. நிைலைமைய1 க.ட&, அவ- க.களிேல CA
ஒளிவிகிற& -  னைக தவHகிற&. எ.எ.ஏ. ) காகிர பிரசாரக- 3ரகி
3மரா) ேகாபமாகேவ இ81க1 கா.கிறா-. இ&ேபா& தைலயி% நிைலைமைய*
சீ- ெச@தாக ேவ. எ A தீ-மானி1கிறா-. எனேவ Cைழவாக ேப*ைச"
&வ1Cகிறா-.]
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ச: (3மராைவ பா-"&) எ

ன 3மரா4! பிரமாதமான ேகாப - ெரௗ"ராகார.

3 : ேகாபமா!.... என1கா! ஆமா ....... நீ ேவA எ ப= ேப+ேவ... இ,த  ப&
வ8ஷகாலமாக நா இ,த" ேதச" திேல எ ச1தி1C மீறின அள) ேசைவ
ெச@&வ8கிேற
ஏசினா 'ட நா

.எ

ைன ...... இ ேபா&, &சா ைள"த களா

க7 க.டப=

ெபாAைமயாக இ81க ேவ. ேபா681C.

ஜ: பா-, சாமி! பா-... இ ப ஏ+வ& யா-G நீேய பா8 ......... காளானா நா
காளா

....... ேக%டயா ....... க-ண ேபா%டாக எ

எதிேர 

,

ேன ........

இர.ேட இர. கத- ேவ%= ேபா&, ஒேர ஒ8 ைகெயH"& ேபா&,
காகிரசிேல ேசர லாG, இ ப நா

, காளா

.... எ ப= இ81C நியாய! அ&)

யா- ெசாலற& .......... இ,த ேசாள1 ெகாைல ெபாைம .....!!
3 : மாியாைதயாக ேபசEG மAப= ெசாேற .. &சா மைழ1கால"திேல
ைள1கிற& காளா - அ&ேபால" ேத-த கால"திேல கிள தைலவ-கைள1
காளா எ A ெசாவ& தவறல! ஏ+வதாகா& ...... க.கைள உ8%டலா.
ப?கைள நறநறெவன1 க=1கலா ... உம I%=ேல வ,தி81 கிேற

எ

கிறதாேல,

ஆைள வி% அ="&1'ட ேபாடலா. ஆனா அத?ெகலா அQ+பவனல,
இ,த 3ரகி 3மரா4 நா ..............!
ச : சா-! 3ரகி! அெதலா கிட1க% - காளா

எ

றா ேகவல எ

[3மரா4 இ,த1 ேக7வியா சிறி& திைக1கிறா-. இ&தா

த1க சமய எ

கிறீரா?
A

சகர6க ஐய-, ேமF தா1Cகிறா-.]
ச : காளா

-எ

றா எத?C உதவாத, ேகவலமான ெபா87 - (எ.எ.ஏ.ைவ1

கா%=) இவைர ஏ+வ& ைறயா, இைலயா எ
என1C" ெதாிய ேவ.=ய& இ&, காளா

எ

ப& 'ட1 கிட1கி%, இ ப,
றா ேகவலமான&, உபேயாக

மிலாத& எ கிறீரா........... இ& ெதாிய ேவE இ ேபா ... பிரசார"திேல பிர1யாதி
வா@,தவ- ............ ெதாி. எதிாிகைள ஏ+வதிேல சம-"த- - ெதாி - இலாமலா
3ரகி 3மரா4 நா எ A ப%ட இ81C .................
ஜ: (ெவA  அல%சிய கல,த Cர6) ப%ட! யா- ெகா"ததா, ப%ட .......
ச : (CA த& Cர6) எ ேப*ைச! கவனி1க விைல ேபா681C
............................. ப%ட இ81C Gதா ெசா ேன - ப%ட த,தா G
ெசாலேல............ ாியறேதா ........... ப%ட இ81C ........... அ4வ ள)தா ...........
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3 : அதாவ& நாேன N%=1ெகா.ேட

..........

ச : ெச*ேச! யாராவ& ஆ த ந.ப-களாக இ8 பவா N%=யி8 பா............ நீஅவாD1C ஏதாவ& ப%ட, ச-தா-. +ேபதா-, அ ப= இ ப=
இ& சகஜ, இதனாேல ேலாக"&1C நKட எ

G N%=யி8 3-.

ன! அ& கிட1க%, 3மரா4!

காளா

, காளா

தானா

G ேக%கேற

3:ஏ

ேக%கமா%W-! மாத ஒ8 ப*ைச ேநா% த8கிறாேர, இ&) ேக%3-,

இ

G ேகவலமா ேபசி.=81கிற, அ,த1 காளா

, ேகவலமான&-

........

ன  ேக%3- .............

ச : ேகாப தா

வ-ர& உம1C ............ எ

ேக7வி1C பதி இேல - உைம

நபி. இ81C காகிர, இ,த ப1க"திேல . காகிர+1C1 கியாதி
ேபாயி.=81C

னா, இதிேல, எ

ன ஆ*சாிய! காளா

எ கிற அள)தா அறி) இ81C ..........
..
3 : (ேகாப அதிகமாகி) ஏ . ஐய-! ேபா& உ
ஜ : இேததா

எ

றா ேகவலமான&

அதிக பிரசக ...... நிA"&...

சாமீ! இ1க%டான ேக7வி ேக%டா, ேகாப ெகாதி1C& இ,த1

ேகாமாளி1C.
3 : யார@யா, ேகாமாளி ......... எ எF ஏ ............. யா- ேகாமாளி! உ
ேகாமாளி"தன"ைத1 க. தா
ேபானேய, அேக எ

ஊேர சிாி பா* சிாி1C& ........... ச%டசைப1C

ன ெச@ேத ...... ெதாியாதா........ திராவிட"தாGக அைத*

ெசா6* ெசா6"தாேன க.=1கிறாGக............ உைம ேபால ஒ8 எ.எ.ஏ.
ச%டசைபயிேல >கலாமா

G ேக7வி ேக%டாேரேலா ...... அ,த1 ேக7விேயா,

சபாநாயக- த,த பதிேலா இ ன& எ A 'ட உம1C" ெதாியாேத - அ4வள)
+வாரயமான >1க"திேல அலவா இ8,தீ- .......
(எ.எ.ஏ. பத?, சகர6க ஐய-, அவைர* சா,த ப"&கிறா-.)
ச : 3ரகீ! >1க வ-ர& ச%டசைபயிேல

னா, எ

ன@யா அ-"த!

>கறவாைள1 ேகாபி*சி. ேபசறீ-.... சாி... அவா >கின& தவA

ேன

ைவ"&1ெகா7ேவா - >1க வ,தேத ச%டசைபயிேல, அைத1 கவனி* சீரா........
எ

ன ெபா87? அ4வள) அசம,தமா, ேசாைபயிலாம இ81C உம

ச%டசைப.....
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ஜ : அைத* ெசாFக சாமி, அைத* ெசாFக........... எ

ன பிரமாதமான காாிய

நட1C& ச%டசைபயிேல ......... த6ேலேய க%சி1 '%ட நட"தறாக...........
அேக ஒ8 நாைல,& ெபாிய தைலக எைத எைதேயா எHதி இெதலா ச%டG
ெசால எேலா8 வ,ேத மாதரG ெசா6 சமத ெகா"& விடறாக, பிறC,
ச%டசைபயிேல '= அைதேய நிைறேவ"தறாக - ெவ%= ேவைல - >1க
வராமலா இ81C ..........
ச : 3மரா)1C இெதலா ாியா& இேல... அவ81C" தா காளா விஷயேம
ாியல@ேய! காளா னா மகாேகவல மான& எ Aதாேன எ.ணி.=81கா-.
3:எ

ன@யா இ&, காளாைன எ"&1கி% நாF நாழியா கால%ேசப

ெச@தி.ேட இ81கீ- ... எ
ச: நானா...! ந
ெப

சி6

3 : ெப

னா ெசா

ன க. வி%W- காளாைன ப"தி ...

ேன, ேபா .... நா

எ

ன ேமதா வியா.... ேபாற&...

ெதாிேமா?

சி6

- ம8,தா?

ச : ஆமா... ம8,&

யமானதா.... அடடா, சகல ேராக நிவாரண சQசீவி

னா சாமா

அலவா அ&....
ஜ : ஆமா... எ ப= ப%ட ரண ஆAதாேம....
ச : எ,த வியாதியா இ81க%...... க%1C அடகாம ப=1C, மீ+ரமாகிவி%டா,
இ,த ெப

த-ரா... உடேன ேநா@, ெப%= பாபாகிவிடற& ... அ4வள)

சி6

அ?தமான ம8,& ெப
3 : (ச6 ட

சி6

.

) சாி அதனாேல...

ச : அதனாேல எ

கிறீரா .... அவசர உம1C ...... 3ரகி அலவா, அ ப="தா

இ81C அவசர.
3 : ேக6 ேபா& ஐயேர! விஷய"&1C வா8.......... ெப
ம8,& ... அதனாேல?

சி6

அ?தமான
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ச : ஒ"&1ெகா7கிறீரா ............. ெப

சி6

அ?தமான ம8,&, எ

பைத.

3 : ஆமா ...........
ச : அ,த ெப
காளா

சி6

இ81ேக அ&, நீ- ேகவலமான &

, அ,த1 காளானி68,&தா

G நிைன1கிறீேர,

ெச@யறா..........

ஜ : (ஆ*சாிய ேம6%) அ ப=யா, சாமி!
ச : ஆமா.... காளானி68,& தா

ெப

சி6

ெச@யறா... 3மரா)1C அ& எ

ன

ெதாி, பாப, அவ- கவனி1க ேவ.=ய விஷயக7 அன,த........ காளாேனாட
அ8ைம எேக ெதாிய ேபா&... 3மரா4! எ7D ெகா7D ெவ=1 கிற& ேபால
க இ81C. பிரபQச"திேல. உைம" தவிர ம"தவாெளலா ஞான N யா G
எ.ணி., ெபாிய வாைள ஏசற& மிர%டற&மா இ81க1 'டா& ... 3ரகிதா
நீ-! ஆனா, எத?C பய

பட ேவ., 3ரகி - இவ- ேபாிேல C. Iசவா ....

ைப"ய1கார- - +கமாக, சா,தமா ேபசி, எ

ன காாிய"ைத* சாதி1கேவEேமா,

அைத* சாதி*சி. ேபாறதா, சவாத ெச@&., - ச*சர) ெச@&.
இ81கறதா?
ஜ : நலா ெசாFக சாமி! மனதிேல ஆழமா அH" தமா படற மாதிாியாக*
ெசாFக........
ச : (3மராவிட) மகாநா ேபாடேவE எ

கிறீ- - ெச@ய ேவ.=ய&தா

....

ஆனா, Oரா) இவ- தைலயிேலேய ேபாடலாமா ...... இவ-, இ ப, எ. எ. ஏ .
அதனாேல, ஏேதா அவ8ைடய அள)1C1 ெகாQச ெச@ய"தா
ெச@ய"தா

ேவE -

ேபாறா- ....... ஆனா. இவைர ம% இH"தா ேபா&ேமா ....... அ"த

எலUனிேல, யா- எ.எ.ஏ.-)1C நி?க ேபாற&

G க.பி= - அவைர

ேபா@ பி="& உF1கி எ1கேவEேம..........
3 : எலUG1காக"தானா இ4வள) ......
ச : (CAபாக) பி

ேன எ&1C? நம1C7ேள ேபசி1 ெகா7ேவா, 3மரா4! ேவேற

எத?C இ,த மகாநா ........
3 : எலU

விஷய"ேதா 'ட, நம& னித காகிர மகாசைபயிGைடய

ெசவா1ைக கவனி1க ேவ. - அ&தா

1கிய.
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ச: சாி, அ ப=ேய இ81க% - காகிர மகாசைப ேயாட ெசவா1ைக
பல பட* ெச@யற& எ&1C ... அ&) எலUG1C"தாேன ... இைலயானா,
ெவ7ைள1காரைன ஓ%ட ேவEேமா........ இைலேய, அவா ேபாயி%டா ...... இ ப,
காகிர +1C அ,த ேவைல இைல .... ஆகேவ காகிரேசாட பல எத?C
பய

பட ேபாற&? எலUG1C.... அதனாேலதா

ெசாேற

எலUனிேல, யாரா- எ.எ.ஏ.)1C நி?க ேபாறவா

, அ"த

G க. பி=*+ ..........

ஜ : 3மரா)1C எ ப=" ெதாி' அ,த இரகசிய. சாமி ேபான எலUனிேல, இ,த
3ரகி ம"தவாD, யாேரா ேதச" ெதா.டரா தா.டவராய பி7ைள .........
ச : ஆமா, ெகா= ேபா- தா.டவராய

G ெசாFவா ....... அதாவ&, ஊாிேல

உயரமா இ81கிற மர, ேகார, ஒ.E பா1கி விடாம, ேதசிய1 ெகா=ைய1
ேவைல. பாப, பல தடைவ, அ= உைத .....

க%=ைவ1கற& அவ

3 : ம.ைடைய1'ட உைட"தி81கா.....
ச : யா- ெதாிமா..? உம சம,தி, ஆ காாி கா.%ரா1ட- ஆAக பி7ைளேயாட
தபி......
ஜ: ெசா

னாக... இவ

அவக &சா க%=ன பி7ைளயா- ேகாயி ேகார"திேல

ெகா= க%ட ேபானானா ...... ேக7வி ப%=81ேக
ராயைன"தா

....... அ,த" தா.டவ-

எலUG1C நி?க ைவ1க ேவE G ததிகிண"ேதா

ேபா%டாக... கைடசியிேல இவக தைலவ-, இேக வ,தா-. நா

=யா&

G

ெசால வா@ எ"ேத

....... இ ப ெசாேற

'ட" த8வ தாக* ெசா

னாக....... அதனாேல, அ"த எலUனிேல, யாராைர

நி?க ைவ பாக எ

, சாமி! நிஜ"ைத, ஒ8 ம,திாி ேவைல

கிற விஷய, 3மரா)1C எ

ன ெதாி.....

3 : சாி..... உகDைடய ேபா1C என1C ந றா ாி,& ேபா*சி....... நா
ெச@ய ேவEேமா அைத* ெச@& ெகா7கிேற ........

எ

ன

[ேபாக யகிறா- ]
ச : 3மரா4! உ%கா8ம@யா, உ%கா8 ...... மகாநா ஏ?பாடான&, ந
"தக எ"& வா, நாேன கி%ட இ8,&, பண வாகி" த8கிேற
ம%மல, இ

G என1C" ெதாி,த ம"தவாளிடெமலா ..........

ெகாைட

- இவாிட
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3 : (ெவA பாக) பாப, உகD1C எ
உ"ேதச"ைதேய வி%வி%ேட

சிரம - நா

மகாநா '%

.........

ப : விர1தியா............ இ4வ ள) சீ1கிரமாகவா......
3 : (ேகாபமாக) மகாநா எ&1C ...... எ&1காக மகாநா ேபாடேவE ............
எகD1C எ

ன வ,த& ........... திராவிட" தாGக, எகைளயா

ஏசறாக................... உ.ைம1 காகிர ஊழிய-கD1C மாியாைத
கா%வ&தா எக7 கடைம எ Aதா ெசாகிறாக. உ.ைம1 காகிர
ஊழிய-கேள! உக7 தியாக"ைத உF"த-க7 பய ப"தி1ெகா. ஊைர மிர%=
வாகிறா-கேள, ெகா7ைள அ="&1 ெகாH1 கிறா-கேள. அவ-கேளா
'=1ெகா., ஏ

பாழாகிறீ-க7, எ

தHகD1C" தைல வணக"தா

Aதா

ேக%கிறா-க7, தியாக"

ெச@கிறா-க7! ேத-த கால"

திFமFகD, க7ள மா-1க% கHCகD, ைவதீக வXAகD, பதவி ேத
ப*ேசா,திகD, காகிரசிேல '=1 ெகா. ெகா%டம= பைத"தா

அவ-க7

க.=1 கிறா-க7. இைத ஏ த1க ேவ. - இைத ஏ நாக7 எதி-1க
ேவ.! ந றாக1 க.=1க% - N ெசாரைண உகD1C வ8கிற
அள)1C1 க.=1க% - காகிரசி ெசவா1ைக1 கபட-க7 எ ப=
பய ப"தி1 ெகா. டா-க7 எ ப& உலC1C" ெதாிகிற அள)1C1 க.=1
க% - எகD1C எ

ன! மகாநா ேபா%, உக7 சா-பாக ேப+வேத

அ1கிரம - அனியாய1காரைன அபல ப"&கிறா-க7 திராவிட"தா- ெச@ய%. அ பH1க?ற உைழ பாளிக7, உ.ைம" தியாகிக7, ஏ

இத?காக*

சீற ேவ.. பல காலமாக எ,த காகிரசி ேச-,& பாப% ேடாேமா அ,த1
காகிரசி ெசவா1ைக அழி1கிறா-கேள. எ ற ேகாப எகD1C. ஆனா
அத?காக ேவ.= எதி-  மகாநாக7 நட"தினா, உகைள ேபா
பக?ெகா7ைள1 கார-களி

ஆதி1கதா

ற

வள8கிற&. உகD1C இடமளி"த

பிறC, உகDைடய ஆDைகயிேல வ,த பிறC, காகிர வாழவா=, அைத1
கா பா?ற1 கிளவ& I. ேவைல. விபாீதமாக) =கிற& Iண-க7
ெகாH1கிறா-க7.
ஜ : 3ரகி அலவா ............ பிரமாதமான ேப*சா"தாேன இ81C. சாி, ச,&
ைன1C ேபா@ ச.டமா8த"ைத1 கா%, இேக எ
3 : நா

ேப+வாேன

திராவிட"தா

பகளாவிேல ேவ.டா.

- உகDைடய ேயா1யைதைய எ"&1 கா%= விளா+கிற

க7 ெச@ பிரசார"&1C %1க%ைட ேபாடாதி8,தாேல,

ேபா&, உக7 மான க பேலA, உக7 ெகா%ட த
அடC .................

னாேல
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(எ. எ. ஏ.-வி

தி81Cமாாி. அ&ேபா& சில ஏகDட

வ8கிறா7. உ7ேள

இ8,&. க"திேல ேகாப1 Cறிக7 உ7ளன. Lவ8 ேப*ைச நிA"தி1
ெகா7கிறா-க7. வ,த வனிதா, அC ஒ8 நா?கா6யி உ%கா-,&,
ஒ8 ஏ%ைட பிாி1கிறா7.)
வ : யா- ேவ.மானாF +ர.வத?C இடமி81கிற&. இ,த* +ர.டகைள"
த1க1'=ய +A+A  ம,திாிமா- கD1C இைல. ம,திாிகD1C" த,திாிகளாக
இ81C எ. எ. ஏ. - 1கேளா எ ப= எ ப=ேயா இ81கிறா-க7. இவ-கைள
ப?றி எ4வள)1ெக4வள) Cைறவாக எHதினா நலேதா அ4வள)1க4வள)
Cைறவாக"தா எHதேவ.. ஏென றா N ெசாரைணய?A
ேபானவ-கைள ைவ"&1 ெகா. எ

ன ெச@வ&?

[வனிதா ஏ%ைட L=யப=.]
அ பா! ேக%டாயா, இ,த ேக ெக%ட... ஏ எHதி யி8 பைத, ஜ : (அல%சியமாக)
கிட1கிறா

களமா!.......... சாமிேய கிைடயா&

மனஷாைள* Cைற ெசாவதிேல எ

G ேபசற Cப, சாதாரண

ன ஆ*சாியமி81C.

ச : ஆயாசமைடயறதிேல அ-"தமிேல ......
ஜ : நா1C H"&* சாக ேபாகிறாGக.....
3 : (

னைகட

சகர6க ஐயைர பா-"& ) சாப ெகா1க உ"ேதசேமா..

வ : எேலா8 விஷய"ைத ாி,& ெகா7ளாமேல ேப+கிறீ-க7 ............ எ4வள)
ேகவலமாக எHதியி81கிறா இ,த ப"திாிைகயிேல....... இ ப இ81C
எ.எ.ஏ.1கD1C* N ெசாரைணேய கிைடயாதா - எ4வள) &1C" தன.......
ஜ : அ&கேளாட &1C" தன"ைத நீ எ

னமா க.ேட ........?

ச : சா%சா" சிவெப8மாG1C ெந?றி1க.ேண கிைடயா &
ச.டாள1 '%ட எ.எ.ஏ. ைவ* N ெசாரைணய?ற ெஜ
எH&வ&, எ

ன ஆ*சாிய, வனிதா!..........

G சாதி1கிற,
ம எ

A ஏசி
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வ : எ.எ.ஏ.1கைள* N ெசாரைணய?ற ெஜ

மக7 எ

+A+A  அ?றவ-க7, அதாவ& ேசாேபறிக7 எ
Nனாமானா எ

A, ம,திாிக7

A எHதியி8 ப&,

A எ.ணி1ெகா., ேப+கிறீ-க7 .........

3 : ேவேற, யா- எHதின&?
வ : (ஏ%ைட அவ- எதிேர Iசி) யாரா? உக, கா.Wப காகிரைச" தாகி1
ெகா.=81ேக அேத ஏ. ேசாேபறி ம,திாிக7, ெசாரைண ெக%ட எ.எ.ஏ.-1க7
எ

A எHதி யி81C 8-6-'51- . இ&வா க%சிைய வள-1கிற இல%சண.

ஜ: (பதறி ) காகிர ப"திாிைகயா இ ப= எH&& - எகைள1 Cறி"& ......
[3மரா4 

னைகட

ப"திாிைகைய பா-1கிறா- ]

ச : (ேசாகமாக) ேசாேபறி ம,திாிக7! ெசாரைண ெக%ட எ. எ. ஏ.-1க7!! அட
அடா! எ4வள) ேகவலமான நி,தைன ...... இ4வள) ேகவலமாக Nனாமானா1க7
'ட ேப+வ திைல ............
வ : ஆமா - அவ-க7 சில சமய இ,த ம,திாி சைபேய திராவிட-கDைடய& தா

,

ம,திாிக7 மீ& தவA கிைடயா&, எ. எ. ஏ.-1க7 மீ& தவA கிைடயா& இவ-கDைடய அதிகார"ைத எலா, =6 எ"&1ெகா.வி%டதாேல,
இவ-களாேல ஏ& ெச@ய=யவிைல எ

A ேப+கிறா-க7, காகிரைச

ஆதாி1C 'கா.Wப ' ேசாேபறி ம,திாிக7 - ெசாரைணெக%ட எ.எ.ஏ.-1க7
எ

A எH&கிற& - இைத ஆதாி1க ேவ. எ

A காகிரசி

ெபயைர1 'றி1

ெகா., 3மரா)க7 ேப+கிறா-க7 ................
ஜ : ெதாிதா@யா ேயா1யைத! எ
தி%

னேமா, எகைள, திராவிட"தாGக, தி%

G தி%டறாக, எகி%ட பண ெகா, நா

தி%ைட" &ைட*சி ேபாடேற

மகாநா '%=, அ,த"

G ேபசினேய, இ&1C எ

ன ெசாேற? கா.Wப

க.டப= ஏ+ேத! N இைல ெசாரைண இைல, எகD1C... கா+
இ81ேகேலா, அைத1 ெகா!.... எ ப=, சாமி! ஏ?பா!!
ச : கா.Wப இ ப=" தி%கிறேபா&, திராவிடா தி% வதிேல ேகாப பட1
காரணேம இேல ..........
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ஜ : அைத ேபாயி த1க ேவE, ஆயிர ெகா, ஐ,SA ெகா

G ேக%க

வ,&வி%டாேர இ,த ரா) நா% ......
[எ.எ. ஏ . தபி த-ம6க வ8கிறா-. சிறிதள) கவைலட

ெவளிேய இ8,&

உ7ேள, சிA ம,திராேலாசைன1 '%ட ேபால இ81க1 க. ேயாசி1கிறா-.]
ஜ: எ

=யைலயா, ேபான காாிய .......

ன த3! ஏ

த : (ஆயாசமாக உ%கா-,&) வனிதா! ஐவாட- ெகா - எ

ன ேக%=க.........

ேபான காாியமா? அ& ஒ8 வைகயாக =Q+& ....... (3மாராைவ1 கா%=) இவஎ

ன ேவைலயா.....

ஜ : க%சி சமாசார ேபச வ,தா8 - பரவாயிைல - அவ- நம சிேனகித8தா
த: எலா8 சிேனகித8தா

...

- சிேனகிதராேல, ஆப"& வ8கிற காலமாக அலவா

இ81C& இ ப .........
ஜ: எ

ன த3, எ

ென

னேமா ேபசேற.........

& : 3மரா4 ஒ.E ெசாலேவயிைலயா உகளிட?
ஜ : எைத1 Cறி"&?

வனிதா ெகா. வ,த ஐ வாடைர* சா பி% வி%, க%க"தி68,த கண1C
"தக"ைத எ"&, அத?C7 இ8,த ஒ8 பைழய ப"திாிைக பிரதிைய எ"&
பிாி1கிறா-.]
த: இைத பா-1கவிைல ேபா681C .........
ஜ. எைத ?
த: நம தைல1C" தீ ேத& இ,த ஏ.
[ெம6ய Cர6 ப=1கிறா-.]
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ஒ4ெவா8 ச%டசைப அக"தின8, பா-6ெம.% அக"தின8, அவ-க7
அக"தினராC ேபா& எ4வள) ெசா"& உைடயவ-களாக இ8,தா-க7!
இ ேபா& எ4வள) ெசா"& அவ-கD1C இ81கிற& எ A விசாரைண ெச@&
க. பி=1கேவ..
(இைடயி நிA"த எ.எ.ஏ. கைன1கிறா-.)
ச : இ4வ ள)தானா....... த: இ

G இ81C. வ : விசாரைண ெச@ய ேவEமாமா?

த : ேகDக, ம"தைத ........... ச%டசைப அக" தின8ைடய மாத* சபள 150
எ

ப& ெதாி,த விஷய. ஐ,& வ8ஷ"&1C 

 ெசா"& ஒ

A இலாதவரா

யி8,தவ- இ ேபா& இல%ச1 கண1கி ெசா"&, ேச-"தி8, தா அ&
சபள"தி68,& ேச-,தி81க =யாதலவா? ேவA எ,த வழியி அவ- அ4வள)
பண ேச-"தா- எG விவர ெசா6யாக ேவ.மலவா?
வ:எ

ன ேப ப- அ&?

ஜ : வய"ெதாி*ச ேப ப- ...... ேவெற ன - எ.எ.ஏ.1 கெளலா
பண1காரனாயி%டாGக எ கிற வய"ெதாி*சைல1 ெகா%கிற பQைச ஏ.
த: சாமா யமான ேப பரல .......... ெராப ெசவா1 கான&....... =6 வைரயிேல
ெசவா1C7ள& ......
ஜ: ேப ப- நிைறய ெசலவாC&

G ெசாகிறயா ..........

த: அ& ம%மிேல.... =6 ம,திாி இ81கிறாேர, ராஜ ேகாபாலா*சாாியா-,
அவ81C ெராப ேவ.=ய ேப ப- ...
வ : ககியா ........! ஜ : ககியா இ ப= எH&& ..........
வ : எ. எ. ஏ.1கெளலா ெகா7ைள1காரGக

G &ணி*சலா எH&ேத .........

த : விசாரைண ெச@யேவEமா ...... ச : ெசா"& எ

ன இ81C

த: ஆமா, எ.எ.ஏ., ஆவத?C 

எ

னா...

ன இ8,த&, இ ப எ4வள) இ81C -

எ ப= இ4வள) ெசா"& கிைட*+& இெதலா க. பி=1க ேவEமா ........
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வ : கா.Wபேம பரவாயிைல..... ெசாரைணய?ற ெஜ
எHதி?A, ககியி

ம எ.எ.ஏ, எ

க-வ"ைத பாேரபா ெகா7ைள1கார

எ

A

ேற எH&& ........

ஜ : (3மாராைவ1 ேகாபமாக பா-"&) ககி, கா.Wப இ ப=, எக மான,
ேபாகிறப= எHதி இ81C, இேதா இவ- இ81கிறாேர, 3ரகி, இவ- ெசாறா8,
பண ெகா, நா
க%=விடேற

உகைள" தி%கிற திராவிட"தாGகைள" தீ-"&1

G.

வ : திராவிட"தாGக, ேவேற க%சி ேவேற இல%சிய - இ8,&, ேசாேபறி
ம,திாிக7, ெசாரைண ெக%ட எ.எ.ஏ.1க7 எ

ெறலா ெசாற&

இைலேய.........
ஐ: ெசா,த1 க%சி ப"திாிைக ........ இ,த இல%சண"திேல இ81C ....... இைத
எ

ன மகாநா ேபா% த1க ேபாேற, 3.

த : 17-6-51ேல எHதி இ81C ........ அ& சாி... எ

ன ேமா வய"ெதாி*ச6ேல,

எHதியி81C, எைதேயா எHதி" ெதாைல1 க%, இ,த எH"ெதலா நைம
அைச1கா&, ஆனா இைத ேபால விசாரைண எதாவ& நட1Cமா...?
ஜ : விசாரைணயாவ& ம.ணாவ& ..........
ச : எ Iணா விசார படE - ககி ஹாய ப"திாிைக - ேவ=1ைகயா ஏேதா
எHதி இ81C .........
ஜ : நலா இ81C சாமி! உக நியாய! ெசாரைண ெக%டவ
அக ப%டைத* +8%டறவ

,எ

, N இலாதவ

,

ெறலா எH&வ&, விகடமா..........

வ : அவ- ேவற எ ப=* ெசாFவா- அ பா! அவ- தாேன நம ஊ81C, ககி
ஏஜ.%.
ஜ : ாி&, ஐயேராட ேபா1C .......
த: இ& ம%மிைல ........ அ"த எலUனிேல, இ ப இ81கிற எ.எ.ஏ.1கைள
ேத-தF1C நிA"த1 'டாதா.
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ஜ : யா- ேயாசைன இ&?
த: ககிதா

...... ேகDக.........

யாைர அேப%சகராக ெபாA1Cவ& எ ற ேக7வி1 C பதி ெசாவைத1
கா%=F யாைர ெபாA1க1 'டா& எ ற ேக7வி1C விைட ெசாவ& எளி&.
ெபா& ம1கைள1 ேக%டா, உகD1C .யமா@ ேபாக%, இ ேபா&7ள
எ. எ. ஏ.-1கைள" தய) ெச@& தி8ப) ெபாA1காதீ-க7 எ

பா-க7.

ஜ : எ ப= இ81C, சாமி, இவ- ெகா%டா பண"ைத மகாநா நட"த

G

ேக%கறா8 - இவ- எHதறா8 பைழய ஆ%கைள நிA"தாேத &சா ஆைள"
ேத G.
ச : அதனாேலதா

நாG 3மராவிட ெசா

ேவEனா, அ"த சா
பா8

, மகாநா நட"த பண

+1C யா- ஆைச ப%.=81காேளா அவாைள ேபா@

G.

[எ.எ.ஏ.வி
பா-1கிறா

L"த மக

ம

ன

வ8கிறா

. 3மராைவ1 க. ேக6யாக

.]

ம : 3மராவா! எ
ந

ேன

ன, காவிய காவி பா&கா  மகாநாடாேம ...... அ பாவிட

ெகாைட1காகவா ....?

ச: அ,த மகாநா ம%மிேல ....... காகிர எதி-  ஒழி  மகாநா.
ம : ஆமா, அத?C"தாேன, கா.Wப ஆசிாிய- தைலவ-.
ஜ : யா-, யா-?
வ : ெசாரைணய?ற ெஜ
கா.Wப ஆசிாிய-தா
3:ம

னா! நா

மக7 இ,த எ.எ.ஏ.1க7 எ
.

இேக வ,த&, மகாநாக7 விஷய மாக"தா

அ,த எ.ணேம இைல ....... நா

- இ ேபாேதா,

& மனிதனாகிவி%ேட

ம : அ ப=யா....... 3மரா4, திராவிட"தா
க

A எHதினாேர, அேத

க7 கட)ைள மA1C கயவ-க7, எ

னி1 ேகாயி ைமதான"திேல ேபசினாேய, காரசாரமாக ...

A
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ச : ஆமா, அவ-, நாதீக பிர*சார ெச@&தா

நா%ைட1 C%=*

+வரா1கி.=81கா..........
ம : கட)ைள1 Cபிட ேவ.டா எ

றா ெசாகிறா-க7 ?

ச : இ& கட)ளா, அ& கட)ளா, ஆAகமா, ஆைன கமா, ப+ கட)ளா, பா
கட)ளா, க.ட& அ"தைன கட)7 தானா - எ

A ேபசறாேள, அ& நாதீக

தாேன........
ம : அ& எ ப= நாதிகமாC ....... கட)ேள 'டா& எ
ஜ : ஆமா ...... அ& உ.ைமதா
ம : கட)7, கட)7 எ

றா தாேன நாதீக ......

.....

A 'றி1ெகா. க.டைத Oஜி ப& 'டா& எ

கிறா-க7.

இைத நாதீக எ கிறீ-. (ச%ைட ைபயி68,& ஒ8 ஏ எ"& ) இைத1
ேகDக7 - எ"தைத எலா கட)ளா1கி வழிப% ேகாயிகளி
எ.ணி1ைகைய அதிகாி1C விசி"திர வழ1க, இ,தியாவி இ81கிற&.
ெபயரளவி ப1தி ப.ணிவி% நைடைறயி ேந-மாறான ெசயகைள*
ெச@வ& நமவ- வழ1கமாகி வி%ட& .
ச : இ& எ,த ேமேயா எHதின& ......
ம : இ& ேமேயா ெசா
=Nடா ம

ன&மல,திராவிட"தா- ெசா

ன&மல, பாரத"தி

ன-, ப.=த ஜவஹ-, ெபகYாி ேபசிய&, 3-6--1951- 'அGமா

இதழி ெவளிவ,த&. 3மரா4! இைத"தா ப"தாயிர &. ெவளிZ ேபாட
ஏ?பாடாகி இ81கிற&. காவிய காவி பா&கா  மகாநா%= ேபா&
ெபா&ம1கD1C" தர.
3 : மகாநா இைல - அ,த எ.ண"ைத வி% வி%ேட
ெமாழிைய ெபா&ம1க7 ப=1க%, இ

- ஆனா, இ,த ெபா

G ஒ8 ப"தாயிர ெவளியிடலா,

(ச%ைட ைபயி68,& பண எ"&)
இ,தா ஐ,& பா@, எ

ந

ெகாைட.

[ அைனவ81C வண1க ெச@கிறா- ]
வண1க. நா

ெச

A வ8கிேற

.

[ அைனவ8 3மரா4 நாைவ ஆ*சாிய"&ட

பா-1கி

றன-.]

!
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--------------------------2. கணீ ளி (அரசிய நாடக)
நாடக)
காசி 1
இட : தி8.வி.க. திட பாைத.
இ8 ேபா- : திராவிட- கழக" ேதாழ-, திராவிட 

ேன?ற1 கழக" ேதாழ-,

காகிர ஊழிய- கா"த"&.
ேநர : ெவ7ளி1கிழைம மாைல 5 மணி.
தி.க : ஏ! க.ணீ -" &ளி! காமராஜ- மீ& பைக க1கி1 ெகா.=81C கேபாதிேய!
காமராஜைர நாக7 ஆதாி1C காரண"ைத விள1கி, ெபாியா- ெவளியி%ட
அறி1ைகைய பா-"தாயா?
தி..க : ப="ேத

, ந.பேர, ஆ-வ"&ட

ப="ேத

தி. க : அ1காேத ; ப="த

பிறC?
தி..க : சி,தி"ேத

; வாத" திறைமயி

ேந-"தி க. மகி,ேத

.

தி.க : ஆனா, தி8,தவிைல .......!
தி..க : அறி1ைக யாைர தி8"&வத?காக எHத ப%டதாகேவ என1C
படவிைல. தி8 தி ப"த, எHத ப%டதாக" ெதாிகிற& ; தி8 தி ெபற) எHதி
இ81கிறா- ேபா ேதா

Aகிற&.

தி.க : வ1கைண ேப+வா@, ேவெற

ன ெதாி உன1C. சாி தி8"தேவா, தி8 தி

ப"தேவா, எத?ேகா எHதினா- ; கிட1க%; அத?C பதி எ

ன ெசால

ேபாகிறா@?
தி..க : யா-? நானா? காமராஜ- அலவா, பதி ெசால ேவ. ேபா681கிற&,
அறி1ைகைய பா-"தா.
தி.க : உ

ேனா ேப+வ&, I. ெகாQச நQச, ச,ேதக ெகா.ேடா81C,

அ,த அறி1ைக, ெதளி) த8கிற&. காமராஜாிட நா ஆதர) கா%வதா, நம1C"
தா

, திராவிட81C"தா

இலாப, ெதளிவாக" ெதாிகிற&.
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தி..க : அறி1ைக அ4வித தா

இ81கிற&.......

தி.க : காமராஜாிட ேபசின நம& ேதாழ-கெளலா, ெபாியா-, ெசாகிறப=தா
ெப8ைமயாக, ச,ேதாஷ"&ட

,

ெசா,த ெகா.டா=1ெகா., க*சியாக*

ெசாகிறா-க7 ெதாிமா?
தி..க : உன1C அ,த பா1ய கிைட"ததிைல ேபாF ......
தி.க : இ,த1 கி.ட ேப*+ ேவ.டா... ெதாிகிறதா.....
தி..க : சாி, உன1C1 ேகாப Cைறய% - நா

-- அேதா, காகிர

வ8கிேற

ஊழிய- கா"த"& வ8கிறா-.
[காகிர ஊழிய- கா"த"& வ8கிறா-. திய கத-*ச%ைட &6யமாக"
ெதாிகிற&. தி. க... தி..க. இ8வ8 ஒ

றாக இ81க1 க., இ8வ81C

வண1க ெச@கிறா-.]
தி.க : கா"த"&வா? வா, வா, எ

ன நீ இ,த* சதிகார1 CபFட

'=1ெகா.டதாக1 ேக7வி ப%ேட
கா"த"& : எ

.......

ன@யா, & பறி இலாகா ேபால இ81 கிற& ேப*+ ...... எ

ன

ெசாகிறீதி.க : காமராஜ- எதி- 1 ேகாK=யி
கா"த : ஆமா... தவெற

ன? எ

மகாநா%1C* ெச

ன ேபசி1ெகா7 கிறா-க7, அவ-க7 வாத எ

இ8 ேகாK=களிேல, காகிர+1C, ேதச"&1C ந
எ

ைம எத

Aதா

ெசாேல

ப& ெபா87 ........ கா"த : ேவ) பா-1க

.......

தி. க : எ ப=ேயா இ81க%; கா"த"&! காமராஜ- கவி1க பட1'டா& அ&தா

எக7 கவைல ..........

ன?

Lல கிைட1C

A க.டறிய ேவ.டாமா? அதனா ..........

தி.க : அதாவ&, ேவ=1ைக பா-1க எ
எ

றீரா.
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தி..க : ஏ

கா"த"&)1C ம% ேவA எ.ணமா இ81C!

கா"த : காமரா[ எதி-  எ

A ெபயாிட ப%வி%=81கிறதலவா ஊழிய-

மகாநா%1C ; அத?C நா

ெச

ஒ

றதா, ந.ப81C அ,த* ச,ேதக. ஆனா,

A : ந.ப81C1 காமரா[ ம% தா

காகிர+ கவி1'டா& எ

ப&.

தி.க : அ&ப?றி இ ேபா& ேப+வாேன
ஒ

கவிழ1'டா&: எக7 ேநா1க,

. காமரா[ சப,த ப%ட ம%=, நா

A, சாிதானா ....

கா"த : காமரா[ ப?றி, அவேரா வாவிF தாவிF ' ஒ

றாக இ8,& வ,&7ள

எகD1C" ெதாிவைதவிட அதிக மாகேவ ந.ப81C" ெதாி ேபா681கிற&....
தி..க : ஏ

, அ4வித இ81க1'டா&. ேமF, காமராஜ- ஏ

, திய

க8"&7ளவராகி இ81க1'டா& ...........
தி.க : ெசாF, ெசாF, கா"த : நீக7, தீனா Lனா கானா தாேன.
தி.க : க.ணீ-" &ளிதா

!எ

காமராஜ- நலவ- நமவ- எ
கா"த : நமவ-!........... அெத
தி..க : ஏ

! திராவிட- எ

றாF, நாக7 % %* ெசா

ன பிறC,

பைத உண-,& ெகா. வ8கிறா- .........
ன @யா, நமவ- ....... எ,த அ-"த"தி, ெசாகிறீ-.

ற ெபா8ளி தா

ெசாகிறா-.

கா"த : நீகளாக ஒ8 =) ெச@& ெகா7கிறீ-க7.....
தி..க : இைலேய! எ

ந.ப-, பழகி பா-"&"தா

=)1C வ,தி81கிறா- ; எ

, காமராஜ- நமவ-' எ

ற

ைன1 'ட" தி8"த பிரயாைச எ"&1

ெகா.=81கிறா- ......
.
தி. க : நி*சயமாக, விைரவி தி8,திவிவா@ ...... காமராஜ 1C திராவிடகழக"&1C உ7ள ேநச' நியாயமான& எ
ெகா.தா

இ8 பா@ .......

பைத இ ேபாேத ஓரள)1C உண-,&
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தி..க : அறி1ைகயாேல, எ

கிறாயா? கா"த : எ

ன அறி1ைக ........?

தி.க : இ,த பயகD1C விள1க த8வத?காக ெபாியா- .........
ெவளியி%=81கிறா- ....... ப=1கவிைலயா.........
கா,த : எ

ன எHதியி81கிறா-?

[கா"த"&விட அறி1ைக தர பகிற&. ப=1C ேபா& க சில இடகளி
+ளி1கிற&. கா"த"& க +ளி1C ேபா& தி..க ; தி. க. ைவ1 கவனி1கிறா-. தி.
க. சிறி& ேகாபமைடகிறா- ; சமாளி"&1 ெகா7கிறா-. கா"த"&, ப"திாிைகைய தி.
க.விட ெகா1கிறா-.]
தி.க : எ ப=, விள1க .......
கா"த : உகD1C" த,தி81கிறா-.
தி.க இைத பா-"த பிறCதா
வ8கிற& ......

இ,த க.=" &ளி1C இேலசாக மன மாறி

கா"த : என1ேக, ெகாQச மன மாறி வ8கிற& ....... தி.க : பேல! பேல! ெவ?றி,
ெவ?றி......
தி..க : கா"த"& இனி கழகதா

.... ஏ

, அ ப=" தாேன.

கா"த : ஏன பா, Iணாக, &8ைப" >ணா1கி ேப+கிறீ- க7? இ,த அறி1ைக,
என1C1 Cழ ப"ைத"தா
இ ேபா& ாிய மா%ேடென

த8கிற& .... காமராஜ- யா-, எ ப= ப%டவ- எ
கிற& .........

தி..க : உன1C1'டவா? என1C அேத சகட, தா
தி.க.)1C ந

........ ஆனா எ

ந.ப -,

றாக ாிகிற& .........

கா"த : உகD1C, அவ- ேபா1C" ெதாியா&; ஆமா, ெதாி,& ெகா7ள)
=யா& ......

பேத
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தி..க : காமராஜ-, எகைள ஏமா?Aகிறா-, எ

கிறீரா? கா"த : இைலயானா,

எகைள ஏமா?Aவாரா?
தி. . க : அ&) இைல, ந எேலாைர ஒ

றா1C கிறா-, எ

A

எ.ணி1ெகா7ள1'டாதா?
தி.க : அேததா

....... அ&தா

.

கா"த : அ& எ ப=* சா"திய? நீக7, திராவிடநா வி% வி%W-களா ....... ேந8
ஆ%சிைய ஏ?கிறீ-களா.... காகிர மகாசைபைய எதி-1காம681கிறீ-களா ........
தி..க : சாி, சாி ...... ஏேத&, கத- க%I-களா, இ,தி ப= 3-களா, எ

A

அ1Cவா- ேபா681கிறேத, கா"த "& .........
தி.க : அவ8ைடய ஆைச அ&; நைடய ெகா7ைகைய நா எ ப=
வி%விேவா?
கா"த : உக7 ெகா7ைக காமராஜைர ஆதாி ப& அலவா ........
தி.க : ஆமா கா"த : அ ப=யானா காமராஜ- எ,ெத,த1 ெகா7 ைக1C1
க% ப%டவேரா, எ,ெத,த1 ெகா7ைகயா அவ- வள-1க ப%டாேரா,
உ8வா1க ப%டாேரா, அைவகD1C நீக7 அழி) ேதடலாமா ........
தி..க : நியாயமான வாத ......... தி. க : வாதமா அ&, பி=வாத ....
கா"த : காமராஜ- ேவ., அவ- ெகா7ைகக7 ேவ. டா எ

ப& எ

ன

வாதேமா! விசி"திர வாத .........
தி..க : இதிெல

ன விசி"திர? %ைடைய உைட ப& %ைட அைட

ெச@வத?C"-தாேன ...... அ&ேபால இ& ஒ8ைற........ காமராஜ8ட
உறவாவ&, காகிரைச அழி1க ; ஏ
கா"த : அ&தா

ந.பேர! அ ப="தாேன ........

எக7 ச,ேதக .......

தி. க : பா-"தாயா, உ

ேவைலைய1 கா%=வி%டாேய........ எகD1C7 எாி*ச

உ.டா1கி ைவ1கிறாேய ..........
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தி..க : ஐயேயா! அ ப=* ெசா6விடாேத ந.பா ........ நா
ேபா681கிற& ....

தவறாக வாத ெச@& வி%ேட
கா"த : எ

னேமா, எ

ெபற ேபாகிேற

விவர ெதாியாம,

Cழ ப வள8கிற&; நா

அவாிடேம ேபா@" ெதளி)

.

தி..க : ெபாியாாிடமா.....
கா"த : காமராஜிட .........
(கா"த"& விைட ெப?A1ெகா. ெச
தி. .க : ஆமா, இ,த1 கா"த"& ேபா
தாராளமாகவா ேப+வா-? எ
தி.க : எ

றா

பிறC)

றவ-களி ட எலா, காமராஜ-

ன ேப+வா-க7?

ன ேப+, இ&கெளலா ....... ஏதாவ& உதவி ேக%C ........ இ4வள)

எ

ன....... நாைள1C I%1C வாேய

எ

பைத ஒ8 எH"& விடாம, நா

. கா"த"& எ

ெசாகிேற

ென

ன ேபசினா

.

தி..க : அ& எ ப=? கா"த"& வ,& ெசாவானா?
தி, க : அவைன1 ேக%டா உ.ைமைய" ெதாி,& ெகா7ள =மா........ காமராஜஆ3 <
எ

'எ

ப1க"& Iதாேன......... ேசதி Oரா) ெசாFவா

றா உயி- அ,த ஆசாமி1C ........ ஒ8 '%ட தவற மா%டா

. ெபாியா-

....

------------காசி 2
இட : ஒ8 மாளிைக உ%ற.
இ8 ேபா- : காமராஜ-, அவ- ந.ப-, காகிர ஊழிய- கா"த"&.
ேநர : ெவ7ளி1கிழைம மாைல 6 மணி.
காமராஜ- : வர*ெசாF! வர*ெசாF! அடா, அடா! ெபாH& ேபானா ெபாH&
வி=,தா, ெபாிய ெதாைலயாகி வி%ட&, வ,& எ
ெசா6வி% ேபாக* ெசாF.

ன ேபசேவEேமா, அைத*
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ந.ப- : க"ைத இ ப=* சிசி' எ
எ ப= இ81C? ஏ

A ைவ"&1 ெகா.=8,தா, வ8கிறவ81C

, உகD1C, வரவர, இ4வள) ேகாப வ8கிற&......

காம : நீ ேவேற, த"&வ ேபச ஆரபி"& விடாேத....... வர* ெசாF.... க"ைத
எ

ன ப)ட- ேபா% பளபள  ஆ1கி1ெகா7ளEமா....... ேபா@யா,

ேபாயி...........
ந. : இேதா, அவேர, வ,& வி%டா-.
கா : வா@யா! வா, வா! எ

ன விேசஷ? ேபான மாத 'ட வ,தயாேம...... ேநர

இைல, பா-1க....... க=த ேபா%டதாக1 க1க

ெசா

னா- ...... தி8*சியிேல

இ8,& வ8கிறா ேபாேல இ81C ...
காகிர ஊழிய- : ஆமா...... ேபாயி8,ேத
ேப+கிறாக

- +மா பா-1க, எ

ன

G ேக%க .........

காம : அ&சாி, அ&சாி....... இ&ேபால ேவ=1ைக பா-1க, ெபாH&ேபா1க
நீகெளலா ேபாறிக ....... அ,த ஆசாமிக, இெதலா ஆதர)
ெகா. த 1 கண1C ேபாகிறாGக.. சாி... எ

G எ.ணி1

ன ஒேர Iராேவசமான

ேப*+"தானா..
ஊழி : ேபசினாக....... ேகாப ம% தா

எ

A ெசா6 விவத?கிைல,

வ8"த இ81C.....
காம : இ81C, யா- இைல எ

கிறா; எேலாைர ச,ேதாஷ ப"த =மா

.............. =யேல .......... ேக%டைத1 ெகா1காவி%டா, எ7D ெகா7D
ெவ=1C&.
ஊழி : த பாேவ, எ"&1ெகா7றீகேள...........ஏதாவ& ேக% ெபAவ&

னா,

உகேளா சிேநகமா இ8,தா கிைட1காதா? ப"&1 ேக%டா, ஒ.ணாவ&
கிைட1Cேம............. விேராதி"&1ெகா., எ

ன இலாப ........?

காம : ேவேற எ

ன@யா இ ப இவகD1C1 கவைல வ,& C"&& ெசாF,

ேக%ேபா. நா

படாத பாப% ப1Cவமா ேபசி, உ7ள"&1C உ7ேள

31

இ8 பைத ெவளிேய ெதாிய ஒ%டாதப= சாமா-"திய கா%=, ஒ8 ெபாிய ெதா
ைலைய அட1கி ஒ1கி ைவ"தி81கிேற

.... இ,த" ேத-த ேநர"திேல இ&

எ ப= ப%ட இலாபகரமான காாிய...... ஒ8 ெபாிய ப%டாளேம, இ ப, நேமாட
வ&1C வாராேம, வா"தி வரேவ"&கி% இ81C& ... இேலசான
ஆசாமிகளா. ெந8Qசி 7D மாதிாி, சதா +81C* +81C
இ81C.... அ ப= ப%ட ஆசாமிக, இ ப, எ4வள) அ

G C"திகி%ேட
பா, ேநசமா இ81கறாக...

இ,த1 காாிய"திேல, இ ப= ப%ட 'ெஜய' கிைட1CG நாேன, எதி-பா-1க'எ

விைல. எ ப=ேயா நேமாட ஜாதக பல

A தா

ெசாேலாE, ெவ?றி

கிைட*+&. ெபாிய ெதாைல வி% &.E நம ஆDக ம"த1 காாிய"ைத1
கவனி1காமப=1C ............... அவகேளாட சவகாச எ&1C? எ

A ேக%,

ெகா%=கி%ேட இ8,த, என1C* சகடமா இராதா ........?
ஊழி : நாக ெசாகிறப=தா
நாகதா

காமராஜ- நட1கிறா-, எகேளாட ஆ7 ஆயி%டா- -

இ ப ரா[யேம ஆDகிேறா எ

ெறலா, அவக ேபசற& ேக%டா,

நம ஆDகD1C* சகடமா இராதா....?
காம : "தி எேக@யா ேபா*+& .... நம ஆDக, கவனி*+ பா-1க ேவணாமா...?
எ,த1 காாிய"திேல, நா
வைளயேற

வி%1 ெகா1கேற

. ெசாF ேக%ப இ,தியா

, எ,த1 ெகா7ைகயிேல

G ேவ.டா, திராவிட ேவEG

எதா*+ ேபசறனா.... ேந"& 'ட, தனிநா ேக% கற& ைப"ய1கார" தனG நா
ேபசி இ81கேற

.....

ஊழி : ஆமாமா, நாக 'ட ேபசி1 ெகா.ேடா. இைத ப=*சா அவ8 உகைள"
தா1Cவா8

G 'ட எ.ணி1 ெகா.ேடா.....

காம : ேபா@யா, அ&1C அவ81C ேநரேம கிைடயாதப= நா
ைவ"தி81கேற ............ திராவிட நா ேக%கற& எ
எ கிற& காமரஜேராட
கடைம

G, அவ- ேபசறா8, எHதறா8 .......... இ

திராவிட நாடாவ& ெவகாய நாடாவ&
ெதாிேமேலா ....

ேனாட கடைம - அ& 'டா&

G எ

ன@யா ேவE ...

G 'ட அவ- வாயாேலேய வ,தி81C&

ஊழி : அெதலா ப=1கிற ேபா& ச,ேதாஷமாக"தா
இராமைன ெகாD"தற& .....

ெச@&

இ81C& ... ஆனா,
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காம : ெகாD"தறேபா&, நாென

ன சிவகாசி வ"தி ெப%= Cேரா Cேராசா

வாகி1 ெகா"தனா? ெகாD" தேவ விடேல ெதாிமா ............ இராஜேகாபாலா*சாாி இ8,த ேபாதாவ&, பி7ைளயாைர, ெத8" ெத8வா ேபா% உைட* சாக...
இராம- பட ெகD"தினா, ெஜயி தா

G ெசா

ேன

&ணி*சலா.... அ&

அவேராட கடைம அ&1காக அவ- ேபாிேல ேகாப ெகா7ளாதிக
அவேராட ஆDகD1C* சமாதான ெசா
நிைலைம இ81C& .......

G அவ-,

னா8 ....... அ4வள) ப1Cவமாக

ஊழி : உ"ேயாக விஷய"திேல எலா ........
கா : எ

ன ....? எ

ன @யா C= Hகி ேபா*சி........? எலா அவக க%சி

ஆDகD1C" >1கி ெகா"& வி%ட மா .....?
ஊழி : அ ப=* ெச@யேல
ெசா61 ெகா7றாக ......

னாF எக ஆDக! எக ஆDக

கா : அ& அவக இKட...... உன1ெக

G அவக*

ன நKட, ெசாF . இேதா பா8@யா

ஒ8 ேவ=1ைக.... இவ8 இ81காேர, இராஜர"தின .............
ஊழி : ஆமா, ேபா\ ஐ.ஜி ...........
காம : அவ-தா

........ அவ- ஐ.ஜி ஆன உடேன, எ

ஊழி : எக ஆசாமி

ன ேபசி1 ெகா.டாக...?

G அவக ேபசி1 ெகா.டாக......

காம : நவா ராஜமாணி1க கெபனி ெதாிமா@யா, =ராமா கெபனி.....
ஊழி : ெதாிேம... சO-ண இராமாயண நட"தினாக...
காம : அ,த =ராமாவிேல, இ,த ஐ.ஜி. தைலைம வகி"தா- - எ

ன ேபசினா8

ெதாிமா .... ெத@வாG'ல - ெத@Iக ச1தி G எ&) கிைடயா& G சில
ைப"ய1கார-க7 ேபசறாக. அ& +"த த . என1C ஐ.ஜி. ேவைல கிைட*ச& 'ட
ெத@வாG'ல"தாேலதா

G, ேபசினா8 ெதாிமா .....
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ஊழி : அ ப=யா... அேட.. அவரா...?
காம : ஆமா! ேப பாிேல பா-1கைலயா? இ ப, ெசா ல@யா, அவ- எக ஆD'

G

அவக ேபசி1ெகா7றதிேல, அ-"த ஏதா*+ இ81கா.....
ஊழி : ஆமா... எ ப=* ெசா,த ெகா.டாட = ?
காம : கவி இலாகாவிேல, +,தரவ=ேவF இ81 காேரேலா ....
ஊழி : ஆமா... அவ8 H1க H1க அவக ஆளா...
கா : யா8 ெசாற&? அவகதாேன.......! ைப"ய1கார" தனமா, நீ நபறயா?
இேதா பார@யா. இராஜேகாபாலா* சாாி ஆ%சியி

ேபா&, இ,த ஆசாமி, கவி

ெபாிய ேவைலயிேல இ8,தா8 ...... அ ப கவி" தி%ட வ,&

இலாகாவிேலதா
ேதேலா .........

ஊழி : நாெமலா 'ட எதி-"தேம ......
காம : ஆமா@யா.... ெபாியா- க%சி பலமாக"தாேன எதி-"&& ... மறிய
நட"தேல ....
ஊழி : ஆமா... அேட அ பா, ஊைரேய ஒ8 கல1C கல1கி வி%டாகேள ......
காம : கல1கினாகேளேலா ....... அ ப. இேத +,தர வ=ேவFதா

, ஊ81C

ேபாயி ஆ*சாாியாேராட கவி" தி%ட சிலா1யமான&, அைத எதி-1கிறவக
விவர ெதாி யாதவக

G ேபசினவ8 ... ெதாிQ+1ேகா .....

ஊழி : இவரா ... ஆ*சாாியாைரயா ஆதாி*சா8...
காம : ஆதாி1காேம, எ
ஆD எ
எஜமா

ஆD

ன ப.Eவா8? ஏ

யா, உ"ேயாகதைரெயலா, உ

G க%சி க7 ேபசி1 ெகா7ளலாேம தவிர. அவக எ ப) '

ெசாப= தாேன .....

ஊழி : அ ப="தா

இ81C& ....
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காம:இ ப= ப%டவகD1C உ"ேயாக ெகா"& வி%டதிேல, நம1ெக
நKட... அதனாேல எ

ன ைற, தைலகீழாக மாறி ேபா*+? எ

நைம1 C"&&, Cைட&.. ெபாியவ8, எ
ககாணி, அ ப= இ ப=
இ ப, தமி மக

ைன த?Cறி, த

ன@யா

ன தி%ட வ,&
,

மான ம"தவ

G ஏசி ேபசி வ,தா8...

, த=யாேல அ=*சாF, ெஜயி6ேல ேபா% டாF, நா

ேபாிேல ேகாப ெகா7ளேவ மா%ேட . அ& அவேராட கடைம.... எ
ேபசறா8... பா-1கற ேயேலா அவக ேப ப-ேல.....

அவ-

றலவா

ஊழி : ஆமாமா. நம ப"திாிைகக7 ேபாட மற,&%டா 'ட, இ ப நம ேசதிைய
அவகதா
ேபசினா8

ெவளியிடறாக... ஒ.ணாயிடEG 'ட யாேரா, அவக ஆசாமி
G, பா-"ேத

....

காம : ஆமாமா.... இர.ெடா8 உ"ேயாக... இதனாேல, நம1C, க%சி எ

கிற

ைறயிேல, எ4வள) ெபாிய இலாபG கவனி*சயா.... எ"தைன விதமான இலாப
.......
ஊழி : ஓ%, நம1C"தா

ேபாடEG ....

காம : அ=*சி ேபசறாக@யா.... இ

G, நா, எலU

பிரசார '%ட

ேபாடேவ இைல ; நம ேவைலைய அவக ஆரப*சி 'ஜரா' ெச@&கி%,
வாராக, ஊரா ......
ஊழி : காகிர+

னா, ேவ பகாயா இ81C. எாிQ+ எாிQ+ விHவாக,

அவக....
காம : ஆCமா.... அ&  ேன!... இ ப எலா... சாி யாC& ... கச  ம8,&
ேதனிேல Cைழ*சி சா பிவ& இைலயா... அ& ேபால G ைவ*சி1க@ேய.. ஓ%
' வாகி" தர, அவகேளாட தயைவ, நா

ஒ.E ேக%கேல ... தானா வ8கிற

சீேதவிைய ேவணாG ெசாறதா? ெகா1கிற ெத@வ 'ைரைய பி*+கி%
வ,& ெகா1C எ

பாகேள, அ& ேபால! இைத"தாேன, இராஜத,திரG

ெசாலE ....
ஊழி : ஆமா, ெபாியவேராட க%சி ஆசாமிக, இைத எ லா அலசி
பா-1கமா%டாகளா...
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காம : ேநர ஏ&? ஏ

யா, அவ8 எ

கிட1க%, இராம

சமாசார" ைத பா-1கலா வாக

ன சாமா

ய ப%டவரா... காமராஜ- சகதி
G அைழ*சிகி%

ேபாயி%டாேர...... இ ப, அவகேளாட கவன, ெம%ராசிேலயா இ81C&......
அேயா"தியா ப%டண ேபாயா*சி......
ஊழி : ஒ8 வித"திேல, அ& நம1C* ெசௗகாியமா ேபா*+.....
காம : ஒ8 வித"திேலயா .... நீக இைத எலா, சாியா அலசி ஆரா@,& பா-1கற&
கிைடயா& .... ெபாியவ8, இ ப இராம- - சீைத ப"தி ேபசற& எHதற&, கிள-*சி
ெச@யற&, பா-"தா, அவக ெர. ேப8 இ ப, எதிேர இ8,& ெகா.
இ8 ப& ேபால ெதாிேதேலா ... அ4வள) தீவிர மா"தாேன எதி-1கிறா8..
ஊழி : ஆமா....... அ& தவிர, ேவேற பிர*சிைனேய கிைட யா&
மாதிாி"தா

G நிைன1கிற

ேதாE&.

காம : அ ேப?ப%ட எதி- * ச1திைய1 கிள பி, ஓயாம ஒழி*ச6லாெம பாப%,
பைட திர%= கிள-*சி ெச@ய1 '=யவ-G ெதாிேதேலா ...
ஊழி : ஆமாமா... அ& எேலா81C ெதாிQச& தாேன.....
காம : அ ப= ப%ட ச1திைய இ ப எ

ேனாட சிேநகித ம% இேல

னா,

ஆ%சியி ேபாிேல தாேன ஏவி இ8 பா8 - தி1C1கா= ேபாயி81கEேம...
அ,த" ெதாைலைய* சமாளி1கிற& தவிர ேவேற ஒ8 ேவைல1C ேநர
கிைட1காேத... ஏ யா மிர%டேற G நிைன1கறியா... நா ெசாற& சாியா
இைலயா

G நீேய, ேயாசி*+ பா8, ாி ேதவி Cள 3-ேம விஷயமி81ேக,

எ ேப?ப%ட தைலவ6 ...
ஊழி : ெபாிய தைலவ6தா

... இ

G தீர6கேள...

காம : மைலமைலயா ஆதாரமி81C&, ேதவிCள இெத லா தமிழGைடய&தா
எ

பத?C........ கிைட"தாகE, நியாய ப= பா-"தா ... ஊேர திர.& ....

எலா1 க%சி1காரG 'ஓ.ணா ' '=கி%டாGக......
ஊழி : ஆமா, ெபாியவ8'ட காரசாரமாக எHதினா8.......
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காம : எ ப= எHதாேம இ81கலா? நாேம 'ட"தாேன ேபசிேனா. ச%டசைபயிேல
தீ-மான ேபா%ேடா ........
ஊழி : =6யிேல, நம மGைவ" த7ளி வி%டாக ......
காம : ஏ

யா, Oசி ெமHகேற........ நேமாட L1ைக அA"& க"திேல காிைய Oசி

அG பி வி%டாக....... ெபாிய வ8ம%, எ

ேனாட சிேனகிதமா இலாெம

இ8,தா >7 பற,தி81Cேம, &ேராகி ஒழிக! வடநா%1 '6 ஒழிக! ககாணி
ஒழிக! மானெக%ட ம,திாிசைப ம.ணா@ ேபாக!... எ
ேபா

A நா7 தவறாம, ேபா

G ேபா%டப= அலவா இ8,தி8 பா8, +மாவா வி% ைவ பா8,

எ"தைன க.டன நா7 - எ4வள) கிள-*சி - மறியF - ஏ, அ பா! ஊஅமளிCமளியாயி81Cேம ........ இராம- படமா எாி*சிகி% இ8 பா8 - ேபா%1
ெகாD"& ேந8 பட"ைத எ பாேர!
ஊழி : ெச@தி8 பா8 ............ ஆமா...............
காம : த=ய=, & பா1கி, ெஜயிF எலா ரகைள, இேக, பபா@ மாதிாி"தாேன
நட,தி81C .......?
ஊழி : உ.ைமதா

...... ஊேர நாறி ேபாயி81C......

காம : இ ேபா ? க சி ! எவனாவ&, ம"த1க%சி1காரGக. ேதவிCள 3-ேம
ேபசினா, இ ப, நா

G

'ட பதி ெசால" ேதைவ கிைடயா&. அவேர, சாிதா

வாைய L கடா........... ேதவி Cள ...... மானெக%ட சீைதைய
மாியாைத ெக%ட இராமைன ெகாD"தி*சாபலா1காெம. அ,த ஊ8 ேவE
இ,த ஊ8 ேவEG, வ ேபசறி கேள, ஈன பிறவிகேள! இழி ஜாதி ம1கேள! அ ப= இ ப=

G தா1Cதா1C

G தா1கறா8......... வட1ெகைலயிேல, நம1C

நியாய கிைட1கேல, வாைய" திற1கறாரா, பா-" தயா? ேதவிCள 3-ேம,
எ ப= தமிழG1C"தா

, '*ச ேபாடாதிக, கிள-*சி ெச@யாதிக, நாகேள

வாகி1 ெகா1கேறாG, நா, காகிர '%ட"திேல ெசா

ேனா,

ச%டசைபயிF ேபசிேனா - ேந8 நேமாட L1ைக அA"& வி%டா8... இ ப எக
ெர. ேப81C இ81கற சிேனகித இைல

னா, ெவD"& வாகி இ8 பாேர

ெபாியவ8, +மாவா வி% ைவ பா8! ம,திாிசைப ஒழி  நா7 ேபா%=8 பா8!
இ ப பா-"தயா? N- பனைகேயாட L1ைக இராம

அA"த& ேப=* ெசய,
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இைத எ,த ேயா1ய

ேக%டா

எ

A ேபசி வாரா8 ....... நா, த பி*சி1

கி%ேடா...........
ஊழி : அ,த வைகயிேல பா-1கறேபா&, நீக அதி-Kட சா6

Gதா

ெசாேலாE ..........
காம : 'நா'

G ேச-"&* ெசல@யா ...... நம க%சி1ேக அதிKடG ெசாF.

ஒ.E ேக%கேற
நா

, ெசாF, ெச

G ேப- இட =யா& எ

ைன ரா[யGதா

A ெசா6 வி%, எ

ேப- இ81ேகாE தமி
ைன" தவிர ேவA எவனா

லாவ& நிமதியா இ81க =மா? +மா வி% ைவ பாரா ெபாியவ8! அட,
மானெக%டவேன! உ
தமிழ

எ

ைன ேபாயி, நா

ப*ைச" தமிழ

, தமி மக

ெறலா >1கி ைவ*சி ைவ*சி ேபசிேனேன. தமிநா

,த

G ேப-

தானா நீ! மான ேராஷ எலா

ைவ1க1 'டவா உன1C மன இைல, தமிழ
வி"& ேபா%, நீ ம,திாியா இ81கலா....... நா

எ ப= அைத பா-"&கி%*

+மா இ81க = .......... ஆகேவ, இர.=ேல ஒ.E பா-"&விடேற
எ

மான"

...........

A 'ேபா-' ஆரபி*சிவி%=8 பாெரேலா .........

ஊழி : ஆமா....... தமி நா எ
ெசா

கிற ெபய81காக 'ேபா-' நட"த ேபாவதாக1 'ட*

னதாக1 கவன........

காம : ெசா

னார@யா, ெசா

கிைடயா&

G ெசா6 வி%ேடனா, எ

ஆயி ேபா*ேச

னா-. பிறC, பா-"தா-, நா

தமிநா

னடா ெச@யற&, இ,த மாதிாி நிைலைம

G, ேயாசைன ெச@தா8. ெச@&, பி= இராமைன! எ

A அவேராட

ஆசாமிகD1C ேவேற ேவைல ெகா"& வி%டா8 .........
ஊழி : சாம-"தியசா6தாக.......
காம : யா8? அவ8ம%,தானா ? ஏ

யா, அவ- Lலமாக1 காகிர+1C வர1'=ய

ஆப"ைத வரவிடாம ப=1C" த"த எ
பாரா%டமா%ேட ேபா681C& ......

ேனாட சாம-"திய"ைத1 ெகாQச'ட

ஊழி : ெச*ேச! அ ப= இ6க....... நீக, 
ெர.

G இ8 பிகேள, இ ப, எ

இ81கேவ.........

ேன எலா ெவ% ஒ.E &.

னேமா Cைழற& ெகாQசற&மா
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காம : Cைழயறதாேல, இலாப இ81கா இைலயா

G பா8 . பபாயிேல

இ4வள) ரகைள நட,த& - பQசாபிேல - Cஜரா"திேல - அசாமிேல - ஒாிசாவிேல எேக பா-"தாF ரகைளேயா ரகைள G நட,த& - & பா1கி பிரேயாக நா7
தவறாம நட,த& ...... ெகாைல! பெகாைல! சி"திரவைத! காகிர
ெகாேகாலா%சி!- எ

Aஇ

ேனர இத?காக, ெபாியவ8 Nறாவளி ேபால

அலவா பிரசார ெச@&, காகிர ேசாட மான"ைத வாகி வி%=8 பா8 ெகாைலபாதக ஆ%சி" தைலவ- வ8கிறா-, அவ- க"திேல காாி" & க7 எ

A இராேஜ,திர பிரசா" வ,தேபா& இய1கேம நட"தி இ8 பாேர! நீ

பா-1கறேய, நா7 தவறாம ேப+கிறாேர, ஒ8 வா-"ைத, க.டன ேப+கிறாரா?
ேபசமா%டா-! என1C* சகடமாக இ81Cேம எ
இைலயானா, ேந8 ஒழிக' கிள-*சிதா

கிற எ.ண"திேலதா

.

நட1C.

ஊழி : ஆமா....... அைத1 Cறி"ெதலா ேப+வ& எ
இKடமா*ேச....

றா அவ81C

கா : இKடG ெம&வா* ெசாறிேய......... அ1கார வ=ச சா பிவ&
ேபால G ெசாF....... காகிரகார- கேள காகிர ஆ%சிைய ெவA பா-க7
அ ப=யலவா, % %* ெசா6 வ8வா8, பா-1கறேய, அவ- சீைதைய
ப"தி எ"&* ெசா6 வ8வைத1 ேக%டா, சீைத1ேக ச,ேதக வ,& விேம,
அ ப= இ81ெகேலா, அ ப= ப%டவ8, காகிர ஆ%சியிேல, இர"த ஆறாக
ஓ&, பிண மைலமைலயாக1 Cவி&

G, எ"&* ெசா6யி8,தா, அமா=!

அேலாலகேலாலமாகி இ81Cேம, ஒ8 ேப*+ உ.டா! அ&தா

ேபாக%!

சிேலானிேல தமிழ-கைள* +%" த7ளின ேசதி வ,தேத - எக ெர. ேப81C
சிேனக இலாெம ேபாயி8,தா - இ

ேனர, காகிர ச-1காைர படாதபா

ப"தியி81கமா%டாரா? க சி ஒ.E ேபசேல, பா-"தேயேலா! இ,த விைச" தறி சமாசார ஒ.E ேபா&ேம அவ81C காகிர ச-1காைர
கணட&.டமா1காம இனி நா I%1C7ேள கால= எ"& ைவ1கமா%ேட
எ

A க சபதமலவா, எ"&1 ெகா.=8 பா8!

ஊழி : ஆமா........ அெதலா ஒ8 &ளி சகட த8வ திைல, எெதத?C அவெபாிய ெபாிய கிள-*சி ெச@ய1 '=யவாG, நா எதி-பா-1Cேமா, அதிேல அவதைலயிடேவ காேணா.
காம : அ&ம% இைல ........ அவ- தைலயி%, கிள-*சி ெச@யாத& ம%மல,
ம"த க%சி1காரGக ஏதா*+ L*+ ேப*+

னாF, இவேர அவ-கைள எதி-"&,
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Lைலயிேல உ%கார* ெச@&வி%, என1C* ' ேசதி' ெசா6 அG வா8
எ.ணி1ெகா7ேள

G,

, இ4வள) இலாப' இ81C&

ஊழி : விளC&க...... விளC&
காம : எ

ேனாட சிேனகித ஏ?ப%ட பிறC, அவ-, தனிநா ேக%கிற

விஷய"ைத1'ட ப"ேதாட பதிெனா

G ெச@&1கி%டா8 ... ஐ,தா."

தி%ட"ைத அலேகால ப"தி ேபசற& கிைடயா& ; இ ப= நம1C ஏக ப%ட
இலாப இ81C&.
ஊழி : இைத எலா, விள1கமா* ெசா6 விகேள

நம ஆDகD1C ........

காம : +"த ஏமாளியா இ81கறேய, நம ஆDகD1C விள1கமாக* ெசா
ெபாியவேராட க%சி ஆ%க7 விசார படமா%டாகளா ...... எ

னா,

னடா இ&,

ெபாியவ8 காமராஜ-'ட ேநசமா இ8 ப&, ஆரா@,& பா-"தா, நேமாட
ெகா7ைக1ேக ஆப"தா"தா

இ81C&, காகிர+1C"தா

சிேனகித"தாேல, இலாப பலவித"திேல இ81C&

அ,த*

G ெதாிQசி, சகட பட

மா%டாகளா.......?
ஊழி : ஆமாக....... அ&) உ.ைமதா
காம : அதனாேலதா
நா

, இ ப= உ

, விள1க ெசாேற

.

ைன ேபால, தனியா வ,& பா-1கிறவகளிட

. ேத-த =கிற வைரயிேல, நா இ,த! கறைவ

ப+ைவ' விட படா& ஐயா, விட படா& ........ஆமா! நா

காரண மிலாமேல,

சிேனகித ெச@& ெகா.=8 பனா! ெக.ைடைய Iசினா, விரா கிைட1CG,
ந . ெபாியவேர, எHதி யி81கா8, காமராஜ- எ ப) காகிர ப1த-'G
ெதாிதா .........
ஊழி : உகேளாட காகிர ப1தி ' எகD1C" ெதாி யாத&களா ..
காம : 'ப1தி' ம%மல@யா ...... 1தி' இ81C&. அைத ெதாிQசி1க ேவE
........ ெதாிதா ..........
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ஊழி; உகேளாட ப1தி 1தி, யா81C வ8 ........ இனி நா

+மா

இ81க ேபாறதிைலக....... ஆமா, கிராம கிராமமாக இைத* ெசா6 ைவ ேப
..........
காம : இ8, இ8 ...... ெவளி பைடயாக* ெசா61 காாி ய"ைத1 ெக"&விடாேத
....... ஆமா....... இ,த ஐ,தா." தி%ட"&1C ஒ8 நாடக1 ேகாK= ஏ?ப"த
=மா ....... உ னாேல ...........
ஊழி : நீக உ"தரவி%டா ெச@& =*+டேற
........

........ இ&1C எ

னக கKட

காம : ெச@& பா8, ேயாசைன. அ"த மாச, =1கலா.
ஊழி : நம ப1க"திேல, ஒ8 மகாநா ேபாடEக, எலUG1C ,தி
காம : ேபா%டா ேபா*சி, அ&1ெக

ன.

ஊழி : இ,திராகா,தி வ8வாகளா

G, ேக%கறாக.

காம : அெடேட! காகிர மகாநா ேபாட உ"ேதசமா?
ஊழி : ஆமாக.... நம க%சி மகாநாதா
காம : ஏ

.

யா! அைதவிட, "த- மகாநா, தி81Cற7 மகாநா, இ ப= ஏதாவ&

ேபா%டா?
ஊழி : ாி&, ாி& .... ேபாடற&.... எேலாைர அைழ1கற& .....
காம : இ,த 

ேன?ற"தாGக ம% ேவணா...

ஊழி : சாி... அவGக வ,தா ெகாQச '%ட வ8&... காம : '%ட வ8...
ஆனா, அவ8 வரமா%டா8. ஊழி : அ&) அ ப=யா ... நம1C எ&1Cக சகட..
காம : '"தி தா

யா, இ ப நம1ெகலா 'க"தி' ெதாிதா...
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ஊழி : ெதளிவாக" ெதாி&. ஏக, ேதசீய கலா ேசவா ச பா
காம : எ&1C ேப-? ஊழி : அ&தாக, நீக ெசா
விஷயமா"தாேன ெசா

ேன

ஊழி : அ&1C ,தி ெசா

G ேப-ைவ1கலாமா....

னிகேள...? காம : மகாநா

....

னிகேள... ஐ,தா." தி%ட பிரசார ......

காம : அேட, அ&வா, மற,& வி%ேட

......

ஊழி : இ&தாக, எகேளாட பயெமலா எக விஷய"ைத மற,& விவிகேளா
எ

கிற பயதா

.

காம : அ,த பயேம ேவ.டா... நா

எ ப), உகேளாட ேச-,&

வள-,தவனா*ேச... இ,த* சிேனகிதெம லா என1C சாவதமா....? இ81கிற
வைரயிேல, எ

ென

ன இலாபGதா

ஊழி : ேநரமாC&க... ெட6ேபா
வ,ேதமாதர.

,எ

Cறி இ81C.... ெதாிதா...

'ட அ=*சிகி%ேட இ81C&. நா

வாேரGக

கா : ெஜ@ஹி,! நமகார ......
----------------காசி 3
இட : திராவிட கழக" ேதாழ- இல.
இ8 ேபா- : திராவிட கழக" ேதாழ-, திராவிட 
<

ேன?ற கழக" ேதாழ-, ஆ3

, ஆளவ,தா- .

கால : சனி1கிழைம மாைல 7 மணி,
தி..க : இ,த1 கா"த"&, எ
அடேட! எ

ன ெசா

னாரா ....

ன, க.ணிேல ஏதாவ& >சி விH,ததா .......

[ஆ3 <
ஆள : ஏ

ன ேபசினாரா, காம ராஜ- எ

ஆளவ,தா- வ8கிறா-.]

, தபி! இ

G அைத எ.ணியா க.ைண1 கச1கி1கி% இ81கேற

தி..க : க.ணீ - &ளி!
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ஆள : நீ, ேவேற, தபிேயாட மனதா

தணலா1 கிட1Cேத .

தி..க : ந.பா! கவைல படாேத, ஆளவ,தா-. என1C விவரமாக* ெசா

னா-,

காமராஜ-, கா"த"& சபாஷைணைய
தி.க : உ

னிட ெசா6யா*சா.

ஆள : எ

எாி*ச இ

ன அடகைலேய, தபி, காமராஜைர ெபாியா-

ஆதாி பதாேல, நம1C"தா
நபி1ெகா.தா

இலாG நீ ெசால* ெசால நாG
.

இ8,ேத

தி..க : ெர. ேப8மா* ேச-,&, எ

ைன" தி8"த1 கிளபின&

ெகாQசநQசமிைலேய..........
தி.க : தாAமாறாக1 'ட ேபசிேனா.......
ஆள : கா"த"&விட காமராஜ-, விவர விவரமா ேபச ேபச எ
படாதபா ப%&, ேபாேய
தி.க : எ

னிட, நீ ெசா

மன

.........

ன&, எ

மனசிேல ெந8 ைப வாாி1ெகா%=ன&

ேபாலா*சி...........
தி..க : என1C, ஆளவ,தா- ெசா

ன& ேக ஆ*சாிய ஏ?படவிைல - ஏ

என1C" ெதாி, காம ராஜ- எ.ண இ ப="தா
ஆள : எ4வள) % %* ெசா

இ81C எ

A ........

னா- ெதாிமா.......... இ,த கா"த"&,

ெவளிேய வ,& விH,& விH,& சிாி1கிறா

.

தி.க : ஏ சிாி1கமா%டா ....... நைம எலா ஏமா?றி வி%டாேர. த
காமராஜ- எ கிற ெத.
தி..க : எலா நலதாக"தா

.......

= ....... வ8"த படாேத.......

ேனாட
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தி.க : ேவதைனயா இ81Cத பா ஆள : ஏபா....... ஐயாவிட ெசா

னா, எ

னா

.......?
தி.க : நாமா ........ நவாரா?
தி..க : ெசாலலா, ஆனா நாமதா

, அ,த பழ1க" ைதேய

ைவ"&1ெகா7ளவிைலேய.
ஆள : ஆமா, அ&) உ.ைமதா

........ தி.க : ெசா

னா, ெராப1 ேகாபி பா8

......
தி..க : அவாிட ேபா@ இைத* ெசா
ேவ.=ய&தா

னா, தீ-,த&, நீகD க.ணீ-" &ளியாக

.

ஆள : இனிேமேலயா ஆக ேபா)&, தபி, இ பேவ க.ணிேல த.ணி தDேத
......
----------------3. இரக எ ேக ?
[இர1க இைலயா? ஏன@யா இ4வள) கமன? இர1க ெகா7ளாதவG
மனிதனா? ச-வ சாதாரண மாக1 ேக%க ப ேக7விக7. ஆனா, பலரா, பல
சமயகளி இர1க"ைத1 ெகா7ள =வதிைல. ஏ
ைறதா

? வா1ைகயி

அைம 

அத?C 1கியமான காரண. இ*சிA நாடக, இ1க8"ைத விள1Cவ&.]

காசி 1
இட : ேவல

I.

இ8 ேபா- : ேவல

, Iராயி, ம8ைத, Oஜாாி .

[ம8ைத ப"&1கிட1கிறா

. ேவலG Iராயி Oஜாாி1C எதிாி அட1கமாக

உ%கா-,தி81 கிறா-க7. Oஜாாி உ1ைகைய அ="&1 ெகா., உர"த Cர6
பா=, ேவ பிைலயா, அ4வ ெபாH& அ="&1ெகா.=81கிறா

. ஒ8 த%=ேல

விOதி, எFமி*ச பழ ைவ1க ப%=81கிற&. பாதி அள) சாராய உ7ள ஒ8
பா%=, ஒ8 ற இ81கிற&. Oஜாாியி
பா@கிற&.]

க.க7 அ=1க= அ,த ப1க

44

O : ேவல பா! இ& ெபா

னியமா C"த,தா

, இ8, தாF பாதகமிேல! நா

, ெகாைல ேநா) ஓ= ேபா)& பா8.

அ&1C சாியான ேவைல ெச@& விடேற

I : (Cபி%டப=) உகD1C1 ேகா= .யக. எகளாேல இ,த ேகார"ைத
பா-"&* சகி1க =யைலக.
O : Iரமா! உ
ெபா

G ைவ*சி1ேகா . ேவல பா!

7ேள ேநா) ேபாயி"&

னியமா ேகாயி6ேல இ.ண ரா"திாி நசாம"திேல, ஒ8 ேகாழி அA"&,

இர"த"ைத அபிேஷக ெச@யE. CடF1C1 CடF.
I : அ ப=

னா, எ

னாேகா?

O : ஆ"தா, ேகாவ"திேல, உ

மவGைடய Cைலயிேல ேநா) உ.டா1கி%டா.

இ ெபா அவமன+ Cளி8கிறா ேபாேல, ேகாழிைய அA"&1 Cடைல எ"&
மாைலயா ேபா% வி%டா, ஆ"தா, உ
I : (Cபி%, க
ெச@யேற
(ேவல

மவGைடய Cைல ேநாைய ேபா1கிவா.

ன"தி ேபா%1 ெகா.) ெபா

னிமா, தாேய! அ ப=ேய

. ஏைழகேமேல இர1க கா%.

, &ணி= ைப அவி"& 3- பா@ ெகா1கிறா

ெகா. ேபாகிறா

.O ஜாாி அைத ெப?A1

.)

-------காசி 2
இட : பாைத.
இ8 ேபா- : Oஜாாி, ராஜா1க.E.
[Oஜாாி, ராஜா1க.E வ8வைத1க.]
O : அடேட! தபி! ராஜா1க.E இேல, நீ! நம ேவல
ரா: ஆமா. நீக? ெதா ளா

மக

?

ேதா%ட"திேல காவ1காரராக இ8,திகேள,

ெமா%ெட, அ)கதாேன?
O:

ேன காவ1காரனாக இ8,ேத

. இ ப நா

Oஜாாி. ஆமா, கதாசி ேபா%டானா, ேவல

?

நம ெபா

னியமா ேகாயி
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ரா: இைலேய! ஏ

? I%=ேல யா81C எ

ன?

O : அடபாவேம! உன1C விஷயேம ெதாியாதா? உ
பாவ, அவG1C1 Cைலேநா) ெகாF&. ெபா
ம,திாி*சி வி% வ-ேர
ரா: (ேசாக"&ட

னியமா C"த. இ ப"தா

,

. ேபா@ பா8 தபிைய.

) இேக இ ப=யா? சாி. நா

தா

படாத பாப%, பிைழ*சா

. வ,த இட"திேல இ ப= இ81C&. &ர"தி அ=1C&

ேபா&G இேக வ,ேத
ெதாைல &ய8.
O : உன1C எ

தபி ம8ைத இ81காேன,

ன பா உட1C? தைலயிேல க%! காய!

ராஜா : அ&வா? ஒ.Eமிேல, நம மா%1C* N ேபா% ைவ1கிறமிேல,
அ,த மாதிாி நம ச-1கா8, அ=1க= இ ப=" ெதாழிலாள81C "திைர ேபா%
ைவ1கிற&. அ,த "திைர தா
O:எ

அ&.

ன பா இ&? ப%டண"& பாைஷயிேல ெசா

னா என1C" ெதாிமா?

ாியறா ேபால ெசாF.
ரா: ேபா\சா-, த=யாேல அ=*சாக, ம.ைடயிேல. அ,த அ=.
O : (தி1கி%) எ

ன பா இ&? Oமைழ ெபாழிQ+ &

G ெசாறா ேபாேல,

இ4வள) சா,தமா* ெசாறேய. இ,த அனியாய"ைத. ேபா\சா8 த=யாேல
அ=*சாகளா? ஏ
ரா : எ

?

ைன ம%மா? எ

ைன ேபால ஒ8 SA ேப81C இ81C. ஒ8 ஐQசாA

ேப8, 'ஓகயா' ஆயி%டாக.
O:எ

ன ஆயி%டாக?

ரா: ெச"& ேபாயி%டாக
O: (திைக"&) ெச"& ேபாயி%டாகளா? அ=*சதா ேலயா?
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ரா : அ=

னா அ=, உக ஊ% அ=, எக ஊ% அ=யா அ&.

O : அ1ரமமா இ81ேகடா, தபி! ஏ

அ=1ேகாE மGஷ

கைள. நாயா நாியா

நாப.
ரா : (ேக6*சிாி ட
மGKயGகதா

.

O : மGஷைன மGஷ
ஏ

) அ=1கிறவக மா"திர நாயா, நாியா? அவகD

இ ப= ஈ) இர1க மிலாெம. அ=1கறதா! சாக=1கிறதா?

?

ரா : ெம%றாசிேல, நா

மி6ேல ேவைல ெச@யேற ேனேலா, எ

ைன ேபால ஒ8

ஐயாயிர ேப8 ெதாழிலாளி ேவைல ெச@யறாGக. விைலவாசி ஏறி ேபா*சி.
மி6ேல ெகா1கிற '6 ேபாதேல . மிகார81C இ,த வ8ஷ"திேல அ=
அ= G இலாப சாியா அ=*+&. எக உைழ பினாேல தாேன இ4வள) இலாப
வ,த&, எகD1ேகா வயி"&1 'ட* சாியா இைலேய, நீக ெகா1கிற '6 ஒ8
எ%டணா அதிகமா" தரேவEG ேக%ேடா .......
O : நீயா, ேக%ேட ?
ரா : எேலா8, ஒ8வ- ம% ேக%க =யாேத. '%ட ேபா%1 ேக%ேடா....
O : த3! 3= இ8,தா ஒ.E C.
ரா : இைலேய! '6 உய-"த* ெசா

னமா - =யா &

O : ெகவ-ெம.டா? ரா: இேல - மிகார

ரா : %ைர1 ப.ணிேனா. O : எ
ப.ற&

னா? எ

னா, ேவைல1C வர =யா&

G ெசா

னா

.

. O: சாி. அ ற?

ன ப.ணிக? நாடைர1 டைர1

G ெசாற&.

O : ேவைல ெச@யாவி%டா, '6? '6 வராேம, Cப எ ப= நட1C?
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ரா : அெதலா, சக பா-"&1 ெகா7ேற

G ெசா6*சி. %ைர1 ப.ணி1

'%ட ேபா%ேடா. ஒ8 ஐயாயிர ஜன, ஆ"திர"ேதா '=னா, ெகாQச
ஆ- பா%ட மாக" தாேன இ81C! ெகவ-ெம. அ"திைரேமேல வ,தி%&. ஒேர
O : ஆமா - ெகாQச நிதான தவறினாேல, ஆ- பா%ட, தா

.

ரா : நாக, C=1க1 கQசி1C1 '%ட ேபா%ேடா. அ&1C ேப- எ
ெதாிேமா. கலா%டா
O : யா8 உக மிகார

னா

G ேப8.
ெசா

னானா?

ரா: ெகவ-ெம. ெசா6*சி. ெசா6, ேபா\ைச அG பினாக. அவGக
Cதிைரேமேல வ,தாக. நாக, Cபலா '*ச ேபா%ேடா. Cதிைர மிர.%&.
ஒேர அம-1கள. ேபா\சா8, >1கினாக த=ைய. ம.ைடைய பா-"&1
C"தாGக........
O: ஈ) இர1க மிலாெம ......... ரா : ஈவாவ&, இர1கமாவ&? எ
தகேவF

G ஒ8 ெதாழிலாளி - அவ

'ட,

அ.ணG1C ேபா\சிேல ேவைல.

அ.ைண1C பா8 ேவ=1ைகைய - Cப6ேல C,& அ=1க*ேச, தகேவF1C
அ= ெகா"த& யா8 ெதாிமா - அ)க அ.ண
க.டானா அவ
தா

,த

தபி

! Cப6ேல ேகாவி,தா!

G? க. அ=1காம வி%டா, அவG1C ேவைல

நிைல1Cமா? சாய,திர அ.ண

- அ,த அ=1C இரா"திாி,

அ=*சா

'ப"&' அைர*சி ேபா%டா.

அ.ணிதா

O : ெராப அ1ரமமா இ81ேகடா பா? இர1க, ெகாQச'ட1 காேணாேம?
[ராஜா1க.E ஒ8 3= எ"& ப?ற ைவ1கிறா

.)

O:எ

G ெசா

னா தபி, 3=, C

ரா : ஆமா, ஒ.Eதா
ெசா

ேன

. சாி, நா

[ராஜா ேபாகிறா

G ேக%டா, இைல

இ8,த&. உகD1C1 C1கிற&1C இைல
I%1C ேபா@ பா-1கிேற

)

G

.

]

O : தி8% பய! ஒ8 3= ேக%டா இைல
இ&1களிட ஈ) இர1க கா%ட படா&.
[ேபாகிறா

னேய?

G ெசா

னா

. ேவE இ&1கD1C.
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-------------காசி 3
இட : ேவல

I.

இ8 ேபா- : ம8ைத, ேவல

, Iராயி.

(ம8ைத ப1ைகயி ப"& ர7கிறா

- &=1 கிறா

. சாராய பா%=

Hவ& கா6 யாகி1 கிட1கிற&. ேவலG Iராயி ேவதைன பகிறா-க7.)
I : ஐேயா! Hவா%ட ெநளியிறாேன! எ
ெச@ேவ . ெபா னியமா!
ம8 : ஐேயா! ஐயேயா - எ

மன தாள6ேய. நா

.]

I : அேட ராஜா! இ,த1 க.றாவிைய பா8டா! ம8 : அ.ெண
ைன"தா

ன"ைத*

உயி- ேபா)ேத - அமா - அமா= - அ பா - அ பா= –

[ராஜா1க.E ஓ= வ8கிறா

உ

எ

! வ,>%டயா?

பா-1 ேகாE, பா-1கEG ஆைசயா இ8,த&. ஐயேயா!

அ ப பா!
ரா : (ப1க"திேல உ%கா-,& ம8ைதைய">1கி, மா-மீ&, கா-"தி1 ெகா.
விமியப=) தபி! ம8ெத! உன1C எ

னடா பா, ப.E&? ஐேயா இ& எ

ன

ேநாேயா ெதாியைல. பா-1க* சகி1கைலேய! ெத@வேம! உன1C1 க8ைண
இைலயா?
ம8: அ.ெண ! எகி%ட ெகாQச ேபச.ெண . ஏைழக ேப*ைச எ.ைண1C
ேக%காத ெத@வ"ைத1 ' பி% பல எ னா.ேண .
ரா: (தபிைய அ
பா-1கவாடா, நா

ட

அைண"&1ெகா.) அெட அ பா! இ,த1 ேகார"ைத

வ,ேத

. அ பா! இேக ப1க"திெல, டா1ட- யா8

இைலயா?
I : இ81கறாேர, ராம@ய-.
(ம8ைதைய ப1க ைவ"&வி% ஓகிறா
-----------

, ராஜா1க.E - டா1ட- I%1C.)
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காசி 4
இட : டா1ட- I.
இ8 ேபா- : டா1ட- த.ட கப).ட-, ராஜா1க.E.
(சா@) நா?கா6யி ப"&1ெகா., டா1ட- +வாரயமாக ப="&1
ெகா.=81கிறா-. கப).ட- க.ண கா6 பா%=களி கல-" த.ணீ நிர கிறா-. ஐயா! ஐயா! டா1ட-! டா1ட-! எ A ெவளிேய Cர ேக%கிற&. டா1டபரபர பைடகிறா-. கப).ட- பா%=கைள ஒHகாக ைவ"&வி% ெவளிேய
ேபா@, ராஜா1க.ைண அைழ"&1ெகா. வ8கிறா-.)
க : இ ப"தா

, டா1ட- ஒ8 விசி% ேபா@வ,& உ%கா-, தா- - இத?C7

வ,&வி%W-.
ராஜா : ெராப அவசரமான ேக (டா1ட81C நம கார ெச@&வி%) ெராப
அ-ஜ.டாக எ I%1C வரேவE.
டா (கப).டைர பா-"& ) பய எ
க : ெவ)1C ெட
டா: அ ப=

ன இ ேபா ?

மினி% இ81C.

னா, ேடா1க- கெபனி ேச% வ8கிற சமய?

ரா : டா1ட- சா-! எ

தபி, பிராணாவைதயிேல இ81கிறா

. இ,ேநர"தி?C7

எ ன ஆகிவி%டேதா.E பய பட1'=ய திதி. தைட ெசாலாம வரE. எ
தபி உயிைர1 கா பா"தE.
டா : (அF பா ெவA பைட,த& ேபால பாவைன ெச@&) எ ன@யா இ& ஒேர
ரகைள! நம& வா=1ைக1கார - ஒ8 இல%சாதிபதி - ேடா1க- கெபனி ேச% அவ

வ8கிற ேநர அைத1 ெக"&1ெகா., உ

பி

ேனா வர=மா?

ரா: (டா1டாி காைல பி="&1ெகா.) அ ப=* ெசால படா&க. ெகாQச
இர1க கா%க.
டா : எH,தி8, எH,தி8 . எ
வ,தி81கா?
ரா: ேமா%டாரா? இ6க.

ேவைலயிேல அF  பா-"தா =கிறதா? சாி! கா-
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டா : யா-ரா இவ

- +"த ப%=1கா% பயேபா681C. ேபா@ Cதிைர

வ.=யாவ& ெகா.வாடா. ரா : ாிUா ெகா. வர%களா? டா : சாி. ஓ.
அைழ"&1ெகா. வா.
(ெவளிேய ெசகிறா

. டா1ட- உைட ேபா%1 ெகா7கிறா-.)

-------------காசி 5
இட : ேவல

I.

இ8 ேபா- : ேவல

, Iராயி, ம8ைத.

(டா1ட- உ7ேள வ8கிறா-. Iராயி Cபிகிறா7. ேவல
டா : எ

கா6ேல விHகிறா

.)

ைன அைழ1கவ,த ஆசாமி எேக ?

ேவ: ேட! அ பா! ராஜா1க.E! ேட!
[ராஜா1க.E, ஒ8 பைழய நா?கா6ைய" >1கி1ெகா. ஓ= வ8கிறா
ேபா%, டா1டைர அதிேல உ%கார* ெசா6 வி% நி?கிறா

. அைத

.]

[டா1ட- பாிேசாதைன நட1கிற&.]
டா : இ&, அப.= சி=. ேமஜ- ஆபேரஷ
ஜா1ரைதயா"தா

ெச@ யE. ெராப

கவனி*சி1க ேவE.

ரா: (பய,& ) ஆபேரஷனா? ஆப"& இரா&கேள!
டா : ஏபா! நா

எ

ச8மமான&தா

SA பாயாC, 3.

ன ேஜாசியரா? டா1ட-தாேன அப.= சி= ஆபேரஷ

ரா : (ேமF பய,&) SA பா@களா? உயி81C ஆப"& இராேத .
டா : SA பா@னா அதிகG நிைன1கறயா? வியாதி, அ ப= ப%ட&. உயிவிஷய"ைத ப"தி பய படாேத, பகவா
ரா : (ேவலைன பா-"& ) ஐயா, ஆபேரஷ
இ81கா8

இ81கா-.

ெச@கிறாரா, பிறC ஆ.டவ

G ெசாறா8 .

ேவ : (ேவதைனட

) பா SA ேவEமாேம.
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[ராஜா1க.E ைககைள பிைச,& ெகா7கிறா

. Iராயி ,தாைனயா

க.ைண" &ைட"&1 ெகா7கிறா7.]
டா : சாி! உக ேயாசைன =,த பிறC வ,& ெசா Fேகா . இ ப, விசி= 3
ஐQ+ பா எேகா .
ராஜா : இ8க, டா1ட-.
[ராஜா, தக பனிட இரகசியமாக எ&ேவா ேப+கிறா

.]

[ம=யி68,& ஒ8 மணிப-ைச எ"&* சில ேநா%கைள டா1டாிட ெகா"&]
ரா: த?சமய"&1C இைத ைவ*சி1கக - ஏைழக ேமேல இர1க கா%க.
டா : நீ, எ

ன கா@கறி1 கைட1காரனா? இ& எ

ன பா இ8ப"ைத,& பா?

ரா : ைகயிேல இ8,த& அ4வள)தாGக. ெபாிய மன+ ெச@ய ேவE.
[டா1ட- ஒ8 ஐ,& பா ேநா%ைட எ"&1 ெகா., ம?றைத" தி8 பி1 ெகா"&
வி% ]
டா : ேவேற ஆசாமிைய பா8 இைலயானா தா ஆப"ாி1C ேபா.
ரா : ஐயா! இ,த ஆப"தான நிைலைமயிேல, ைகவி% விவ& த-மமா, நியாயமா?
ெகாQச ஈ) இர1க கா%ட1 'டாதா? இ,த ைபயைன1 ெகாQச க.ணாேல
பா8க. உயி- &=1Cேத! மரணாவைதயிேல இ81கிறாேன! பணமா ெபாி+!
டா1ட-! ஒ8 பிராணைன1 கா பா"&க - ெகாQச இர1க கா%க.
டா : +"த ைப"ய1கார" தன! இர1க, இர1கG ெசா61ெகா.டா, என1C
ப=  ெசா6" த,தா-க7? பண ெகா1க, வ1C இலாதவ
வாேன

, டா1ட- I வ8

? ேவைல இலாமலா இ81கிேறா, க.ட இட"&1C வ,&ேபாக!

இ=ய%!
[ேகாபமாக ேபா@விகிறா-. டா1ட- ேபான பிறC]
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ராஜா : அ பா! இ,த பாவிக7 எவ81C இர1க எ ப& ககள) 'ட இைல.
ஏைழகளி &யர"ைத ப?றி கவைல பகிற ஆைளேய காேணா.
ேவ: எ,த .யவாG கிைட1கைலேய.
ம8ைத : (ப1ைகயி ர.டப=) .யவா

கD1C எ

ன பா Cைற)? வ.=

வ.=யாக இ81கிறா-க7. ேகாயிைல1 க%வாக, Cள"ைத ெவ%வாக, ேத8
தி8விழா ெச@வாக, ஏைழ1C1 Cைலேநா) வ,தா, அ)கD1C எ
நாசமானா"தா

எ

ன, Cபேம

ன!

ரா : தபி! நீ ேபசிகி% இராேத பா. ேபாC.
ம8 : இ81க ேபாற& ெகாQச ேநர, ேபசிகி%டாவ& சாகிேற

.

I: ஐேயா, மகேன! அ ப= எலா ேபசாேதடா க.E!
ரா: அ பா! எ

னாேல தாக =யா&. இ,த Uண ேபா@, நீக ேவைல ெச@ற

இட"திேல எ ப=யாவ& ெகாQச பண கட

வாகிகி% வாக......

ேவ : அ,த பாவி கி%டவா ேபாக* ெசாேற. அவ

ஈ) இர1கமிலாதவனா*ேச,

எாிQசி விHவாேன.
I: ேபா@, ைககாைல பி=*சி1கக. இ,த ஆப"தான ேவைளயிேல 'டவா, அவ8,
க-மியா இ8 பா8 ேபா@ வாக. எH,தி8க. நா
பா-1கிேற .
(ேவல

ேபாகிறா

நல சCண வ8தா

G

.)

-------------காசி 6
இட : மிரா+தா- மாணி1க மாளிைக.
இ8 ேபா- : மிரா+தா-, கண1ெகH& க,ைதயா, கட
[மிரா+தா- ேகாபமாக உல)கிறா-. கட

ப%டவ-.

தர ேவ.=யவ- ைகக%=1 ெகா.

நி?கிறா-. கண1ெகH&பவ- தைலைய* ெசாறி,& ெகா. நி
ேவ.=யவைர1 CAபாக பா-1கிறா-.]

றப=, கட

தர
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மிரா : தைல தைல

G அ=*சிகி%, எகாவ& ேதசா,திர ேபாகலா ேபாேல

இ81C. LE வ8ஷமாC& ; வாகின கடைன ைபச ெச@யேல. ேக%
அG பினா லாபாயி
கட : நா

% ேபசேற லாபாயி

%.

தவறாக ஒ.E ெசால6கேள. கண1க பி7ைள, ெம

பி=*சா8. அ,த* சமய, எ
அ= அ=

ம8மவ

G அ=*சி ேபா%டா

, C="&வி% வ,& எ

. நா

னிைய

மகைள ேபா%

ேவதைனேயா இ8, ேதGக. அ,த*

சமய"திேல, கடைன ைபச ெச@ தாகEE, உயிைர வாகனா8. ேகாவ"திேல,
வாகி1கிற விதமா வாகி1ேகா

G ெசா

ேன

.

மிரா : (ஆ"திர ெபாகியவரா@) எ4வள) திமி- இ8,தா அ ப= ேபச"ேதாE?
கட
உ

ப%ட கHேத. அட1க ஒ1 கமா பதி ேபசாேம, ராகி ேபசறியா ராகி.
ைன, I வாசைல ஏல"திேல எ"& ஊைரவி%" &ர"தாவி%டா, எ

ேபைர

மா"தி ைவ*சி1கிேற.டா . ஆமா ..........
கட : ம

னி*சிக........

மிரா : உ

ைனயா? ஊரா

ெசா"&1C ேபயா பற1கற உ

ைனயா?

மாியாைதயா இ,த இட"ைத வி% ேபாயி.........
ஆமா....... என1C இ81கற ேகாவ"&1C, நா
கண: (கட

உ

ைன ..........

காரைன பா-"&) ேபா@வா@யா! நாைள மAநா7 வ,& கடைன

ைபச ெச@&. ேபா! கடைன வாகற ேபா, Oேமேல ைவ"&1 C"&டேற
ெக) தவறா&

,

G Cைழயற& - ெகாQச க.=ஷனா இ8,தா, ச%ட

ேபசற&....... ேபா! ேபா.
[கட
[ேவல

ப%ட Oஜாாி ேபாகிறா

வ8கிறா

.]

.]

மிரா : இவ- எேக வ,தா8 ெதாெர! இ,த ேநர"திேல?
ேவ : (ேசாக க பிய Cர6) எஜமா
ேவE.

! இ,த* சமய" திேல நீகதா

கா பா"த
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மிரா : (ேக6 ேகாப கல,த Cர6) க?Oர ெகா. வ,தாயாடா?
ேவ: (ாியாம) எ&1Cக?
மி : எ

எதிாிேல ெகாD"த! ஒ8"த

வாCகிறவனாகேவ வ,& ேச8கிறா
உலக Oராைவ கா பா"த அவ
ேவ: எ சி ன மக
இ81C& ...

மா"தி ஒ8"த

நைம பிராணைன

. கா பா"தேவEமா இவைர! ஏ.டா,
இ81கா

.

சாக1 கிட1கிறாGக. ெகாைல ேநா). ெராப ஆப"தா

மி : ஓேஹா! இைத* ெசா6வி%, நாைள1C ேவைல1C வரா இ81க........
ேவ: எஜமா
ஆபேரஷ

, \) ேக1க வர6க ....... எ
ெச@தா"தா

ைபய

மக

பிைழ பாG

உயிைர1 கா பா"தE. டா1டG ெசாறா8 . (விH,&

Cபி%) இ,த* சமய ஒ8 SA பா கடனா ெகாக, எ

பி7ைளைய

கா பா"&க...
மி : சாி. சாியான பிளா

' ேபா%கி%"தா

, வ,>% டா

. ஆபேரஷ

ெச@யEமா! டா1ட- 3+ 100 பா!! ெபாிய சீமானிேல இவ8. ப%ட"& இைளய
ராஜா)1C, இலவா, ைவ"ய ெச@ய ேபாறா8.......
ேவ: எஜமா

, இ,த* சமய எ

மன ெநா,& ேபாயி81கிற சமய"திேல இ ப=

எலா ேபசாதிக. எ ப= யாவ&, நீக"தா
கா%க. நா

கா பா"தE. ெகாQச இர1க

நாயா, உைழ1கிறவனா*சிகேள, உகைள" தவிர உலக"திேல

என1C யா8க &ைண?- ெகாQச மன+ ைவக.
மி : (ேகாப"&ட

) ஏ.டா! நீ எ

னா.E எ.ணி1 கி%ேட, பண எ

ன

ெச=யிலா ைள1C&. வா@ 'சாேம, ஐQசா, ப"தா? SA பா ேக1கேற. %டா
பயேல! ேபாடா. ேபாயி ஏதா*+ கஷாய ேபா%1 ெகா ேநா@ ேபாயி.
ஆபேரஷனா - SA பாயா ...... ெபாிய சமதான - தி8வா'- ....!
ேவ: ெதாி,த ைவ"யெமலா ெச@தா*சிக. Cண மாகைலக. &=யா"
&=1கிறா .
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மி : ஏ.டா, அ,த பய ெபாிய அலகிாி! '*ச ேபா வா

. ேநா) இ8,தா

ெகாQச பைல1 க=*சிகி% ெபாA"&1க ேவE. LEநாளா என1C
&Cவ6 உயிைர வா%& - அவ ேவேற அ= வயி"திேல எ னேமா ப.E&
எ னேமா ேவதைன G அH&கி% இ81கா. ேநா) ெநா= சகசமாக வ8
ேபாC. அைத* சா1C1 கா%= இேக பண கிணG வராேத. ெச பால=*ச கா+
கிைடயா& - ஆமா - ேபா, ேபா .
ேவ: எஜமா

, எஜமா

....

மி : ேபாடா ேபா! நா இனிேம உன1C "தி ெசா6 கி% இ81க =யா& சிவ ேகாயி ேபாயாகE - ேட னியா! த=ைய1 ெகா.டா - அமா! அ ன!
சாிைக ேவK=ைய எ"& வாமா - ேபா ேபா! - இேக சனிய ேபால எ எதிேர
இராேத- அ

ன! வாமா ேநரமா)& - ஏ@, கண1C பி7ைள. ெந"தியிேல, ச,தன

ெபா% சாியா இ81கா பார@யா.... (உர"த Cர6) ேட@! த=யா! வ.=ைய
O%=யா*சா?
[அ

ன, ேவK= ெகா. வ,& ெகா1க, அைத வாகி பா-"&வி%1

ேகாப"&ட

, கீேழ Iசிவி%]
கிைட*+தா உன1C? ேவேற இேல .......

ஏமா! இதா
---------------காசி 7
இட : பாைத

இ8 ேபா- : ேவல

, +டைல, ராஜா1க.E

[விசார"ேதா ேவல
ரட

த7ளா= நட,& வ8கிறா

. அவG1C பி

றமி8,& ஒ8

ஓ= வ,&, கீேழ த7ளி, ேவலைன" க"தியா C"த ய?சி1கிறா

'*ச6கிறா

.]

ேவ : +டைல! +டேல! உ
இ81கிறா

,எ

. ேவல

ைன1 Cபிகிேற

.எ

மவ

அேக C"&யிராக

ைன இ ேபா ஒ.E ெச@யாேத ......

+ : ேட, ேவலா! ேபான ெவ7ளி1கிழைம ளிய மர"திேல க%= ைவ*சி
அ="தவனிேல நீ . மAதினேம தயா- ப.ண க"திடா இ&.
ேவ: (திணறி) எஜமா
உன1Cமா விேராத?

ெசா

னா8 உ

ைன நா

அ=* ேச.டா +டைல - என1C
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[+டைல அ=1கிறா

- ேவல

க"திைய1 கீேழ த%= விகிறா

-

.]

அேத சமய ராஜா1க.E ஓ= வ8கிறா
(+டைலமீ& பா@,&, தா1Cகிறா

- ')கிறா

. +டைல பல"த அ=ப%1 கீேழ Iகிறா

.)

ேவ : ஜேயா, பாவ! பலமான அ= விH,&"ேதா .
(+டைல அ8ேக ெச
ராஜா! அவ

A இர"த"ைத" &ைட1கிறா

ேமேல த  இெலடா. ேபான ெவ7ளி1கிழைம, அவைன நா

மர"திேல க%= ைவ*சி, அ=*ேச
ரா : இவ

)

எ

-இ

ளிய

ன1கி அவG1C* சமய கிைட*ச&.

.

ன ெச@தா

ேவ : பாவ! எ ைன ஒ.E ெச@யேல இவ . எ எஜமா ேதா%ட"திேல
ேவைல ெச@கிறவ . தாAமாறா ேபசினானா எஜமானைன. அவ- எ கி%ட
ெசா6, அ=1க* ெசா

னா-.

ரா: ஏைழைய1 ெகா.ேட ஏைழைய அ=1க* ெசா
ேவ: கிைட1Cமா? நா



ச61'ட" தர=யா&

னேமேய ெசா

னானா? சாி, பண கிைட"ததா?

ேனேன. ெகQசி1 '"தா=ேன

- ஒ8

G ெசா6வி% ேபாயி%டா8 - ஜனா I%1C.

(ராஜா1க.E ஒ8 நிமிஷ ேயாசி"&வி%) ரா : அ பா! நீ I%1C ேபா!
தபி1C1 ெகாQச சாராய ெகா"ேத . >கறா . என1C ஒ8 சிேனகிதஇ81கா8. அவைரயாவ& ேபா@1 ேக% பா-1கிேற .
ேவ : +81கா வ,> . ரா: ஆக%பா! அ= ப%ட&1C ஏதா*+ 'ப"& அைர*சி
ேபாட பா.
(ேவல

ேபாகிறா

. ராஜா, கீேழ கிட,த க"திைய எ"&1ெகா. கிளகிறா

---------------காசி 8
இட : ஜனா I - 'ட
இ8 ேபா- : ஜனா, மிரா+தா[ஜமினா, மிரா+தார81C பான த8கிறா7. அவ-, சரசமா=1 ெகா.ேட அைத
ப8Cகிறா-. ெவளிேய Cர ேக%கிற&. அவ7 எH,& உ7ேள ேபா@விகிறா7. ]
(மிரா+தா-. உ7ேள வா, எ

A உ"தரவிகிறா-. ராஜா, 'ட"&1C வ8கிறா

மிரா+தா- C= ெவறியி உளAகிறா-.)

,

.]
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மி : யா- நீ? ெதாியைலேய!
ரா: (பான"ைத எ"& ப8கிவி%) ெதாியேல!..... நா

தா

ஜனா)1C" தபி!

மி : (C=ெவறியா ராஜாைவ" தHவி1ெகா.) அெட, நம ம*சானா! ம*சா

-

+மா சா பி .... சா பி ம*சா ......... என1C" ெதாியேவ ெதாியாேத ... ஜனா
ெசாலேவயிைலேய. ஜனா! ஜனா!! ஜLனா!!-!
[ஜனா வ8கிறா7]
ரா : அ1கா! ெகாQச அ"தானிட இரகசிய ேபசE, உ7ேள ேபா@ இ8.
ஜ : யா- இவ8? அ1கா)1C ஒ8 தபி வ,& ைள*சா8? ரா : (மிர%கிற
பாவைணயி) ஜனா1கா! உ7ேள ேபா!
ஜ: (ேகாப"&ட
எ

) அடயாரடா இவ

, அறி) ெக%டவ

-- எ

I%=ேல வ,&.

ைன உ7ேள ேபாக* ெசால .

மி : எ

னா ஜனா இ&? அ1கா)1C தபி1C ச.ைடயா?

ஜ: க-ம,தா

! C="&வி% ெவறியிேல உளறாதிக. ரா : உ7ேள ேபாகிறயா,

இைலயா? ஜ : அடேட! இவ8 ெபாிய Nர 6!
ரா: (ேகா ைபைய Iசி எறி,& ) ேபா= உ7ேள! ேபா= னா ேபா - (க"திைய1
கா%கிறா - ஜனா உ7ேள ஓ=விகிறா7 பய,& - திைக1C மிரா+தார
வாைய1 க%= வி%, பண"ைத எ"&1ெகா., ராஜா ஓ=விகிறா

.)

----------------காசி 9
இட : ேவல

I.

இ8 ேபா- : ேவல

, Iராயி, ம8ைத.

[ராஜா1க.E, I%1C7 ^ைழகிறா
அலறி1 ெகா. ஓகிறா

. அHCர ேக%கிற&. ஐேயா! எ

. தபி ம8ைத இற,& கிட1கிறா

A

. ேவலG

Iராயி ர. அHகிறா-க7. ராஜா1க.E, தபி ேம ர. கதAகிறா

.]

ரா : தபி! கைடசியி நீ ெச"&வி%டா@! ஆமா! த= த=யாக நாக7 இ8"& எ ன
பிரேயாசன ப%ட& - பழிகார உலகேம! ஏைழைய பா-! C=1க) '"தி I%1C
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ேபாக ), ஏைழயி

வயிA எாிய பண"ைத பிC பண1கார சகேம! உ

மன, கலா, இ8பா? இர1க இலாத ெநQ+! ஈரமிலாத ெநQ+! உ

வQசக

எ ேபா& ஒழி. (தபி ேம விH,&) எ ேபாதடா தபி! இ,த உலக"திேல
ஏைழயி

Cைல ேநா@, எ ேபாதடா தீ8. நம1C விதைல, விேமாசன, வாழ வழி,

எ ேபாதடா தபி கிைட1C? உ

ைன ேபால, பிண மான பிறCதானா?

ஏைழகD1C இ,த உலக"திேல இட இைலயா? காலெமலா எ

தக பனாைர

ேவைல வாகிய காத க ககள)'ட இர1க கா%டவிைலேய! பாH பண"ைத
(ேநா%1கைள1 கச1கி1 கீேழ Iசியப=) ஊைர ேமாச ெச@& பலCபகைள
நாச ெச@&, ேச-"த பண"ைத, ஜனா)1 C" தர மன இ8,த&, எ

தபியி

உயிைர1 கா பா?ற மன இைலேய! பணேம! பணேம! பாபிக7 ைகயி ெகாQசி
விைளயா பணேம! இேதா எ

தபியி

பிண! நீ இேக 

 இ8,தி8,தா,

எ தபி பிைழ"தி8 பா . >! இனி எ கா >+1C* சமான நீ
(ேநா%1கைள1 காலா &ைவ1கிறா .)
[ இர. ேபா\சா- உ7ேள வ8கிறா-க7.]
ேபா : யா-டா இேக, ராஜா1க.E! ரா : நா
ரா: எ

தா

......... ேபா : இெத

ன இேக?

தபி .

ேபா : ெச"& ேபாயி%டானா? பாவ : க-ம! சாி. நீதாேன ஜனா I%=ேல C,&
கலா%டா ெச@& மிரா+தா- ெபா8ைள" தி8=1கி% ஓ=வ,த&.
ரா : ஆமா.
ேபா : எ4வள) ெநQசH"த! பய, ப%டணேமா, பி="&" த7ளிகி%வா .......
I : (அவ-க7 காைல" ெதா%) ஐயா! த8ம பிர1கேள! இேக பிண கீேழ
கிட1Cேத - அவ

தபிக .... தகன ெச@>%ட பிறC, இH"&1கி% ேபாக...

உக1 காைல1 Cபிடேற

... ஐயா! நீக பி7ேள C%=ைய ெப"தவகதாேன.

ேவ : ஐயா)கேள நாG Cபடேற
ேபா : அெதலா ேடஷ
ராஜா1க.E! ற ப.

.

ேபான பிறC, ஐயாகி%ட* ெசாலE. ேட!
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I : ஐயா! ெகாQச ஈ) இர1க கா%கள@யா! தபி பிண"ைத ேபா%%
எ ப=@யா, அ.ண

கார

வ8வா

.

ரா : அமா, அழாேத! இர1க இர1க எ

A ஏனமா இலாத ஒ

ைற1

ேக%கிறா@. டா1டைர1 ேக%டாேய இ8,ததா? எஜமானைர அ பா ேக%டாேர,
இ8,ததா? ைப"திய உன1C.
[ேபா\+ட

ேபாகிறா

.]

-----------காசி 10
இட : பாைத. இ8 ேபா- : ேபா\சா-, ராஜா1க.E.
(ராஜா1க.E, ைகயி விலகிட ப% அைழ"&* ெசல பகிறா
ேபா 34: எ

னேமா ேபா.ேண

! என1ெக

.)

னேமா வர வர இ,த ேவைலேய

பி=1கேல. அதிேல இ,தமாதிாி சமய"திேல ெராப1 க.றாவியா இ81C.
ேபா 48: அைத பா"தா =மா 34? =<=
கச1கினா 'ட நாப எ

ன ெச@யற& - இவ

னா =<%= தாேன! க.ைண1
I%ேல தபி ெச"&

ேபாயி%டாேன, தகன ெச@ற வைர, +மா இ81க%G ெசால"தா
ேவEG ேதாE&. நம1C ம% இர1க இலாமலா ேபாC? ஆனா, வி%டா,
பய, ஓ=வாேன, பிறC நாப செப. தாேன, ஏபா! நம ெப. பி7ைள1
கதி எ

ன ஆC?

34: நீ ெசாலற& நியாயமா"தா

இ81C. இவகி%ட ) இர1கமாக"தா

வ8&.
[ஒ8 ஆசாமி ஓேடா= வ,&, 48-  நப- கா

டபிைள பா-"&]

வ,: மாமா! அ1காைவ, பா க=*சி=*சி, ஓ=வா .....
48: ஐேயா! எ

னா! பாபா! அ=ெபா

னி! ஐயேயா! 34, எ

சசார"ைத பா

க=*சி=*சாேம.
ேபா 34: பதறாேத 48, I%1C ஓ= ேபாயி, ஏதா*+ ம,தர ம8,& பா8 . அட
ெத@வேம! எ4வள) நல மGஷ8. இவ81C இ ப= ஆப"& வ,தேத.
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ேபா 48: 34! என1C ஒ8 இட ெதாியாேத .
34: அழாேத 48! அழாேத. பா

னா, ெவA த.ணி பாபா'ட இ81C,

பய படாேத!
48: எ,த பாேபா - எ

ன ஆCேதா - அவ ெராப பயகாளி பா - பா

உயி- ேபாயிேம - எேக யாவ& ம,திர1கார

னாேல

..........

34: இ81C, ஒ8வி6கி%ட...........
48: அ,த வி6 ................
34: ஏபா! அ,த இ8ள

, ஊ-1ேகா=யிேல இலவா இ81கறா

.

48: (பதறி) உலக"&1 ேகா=யா இ8,தா1'ட ேபாக" தாேன ேவ.. இர1க
&ளி'ட இைலயா உன1C. வா பா!
34: இ,த பயைல .......
48: இவனா? கிட1க%, பிறC பா-"&1ெகா7ேவாபா.
34: ஓ= ேபாயி%டா ?
48: அேக உசி8 ேபாயி%டா எ

ன பா ெச@யற&! ஐேயா! ெபா

னி!

34: (ராஜா, ைகவிலைக1 கழ?றிவி%) ேட! நீ ஓ= ேபாயி, உ

தபி தகன

காாிய"ைத1 கவனி*சி% ெர=யா இ8 I%ேல .
ரா : ஆக%க.
34: எ

னா? ஐேயா, பாவமG இர1க"தாேல உ

ஏமா"தினா ......?

ைன I%1C அG பேற

-
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48: வா பா, ஏமா"தமா%டா

. நா

இர1கமிலாேம இ ப"தா

அ,த பயகி%ட ேபசிகி% இ81கேற.

எமா, &=யா" &=1கேற

- ஈ)

34: பாவ! அவG ேபா@, தபி காாிய"ைத1 கவனி1 க% - வா! வா! பா
க=*சா ஒ8 ப*சிைல ெகா பா
48: எ

. அ,த வி6. ேபாயி.......

னா பா?

34: விஷ ேபாயிபா.
[ேபாகி

றன-] [ராஜா1க.E தனிைமயி ]

ராஜா : மனித- ைகவி%டன- - பா கா பா?Aகிற& எ
இர1க கா%ட=யா&! டா1ட- - மிரா+தார

ைன!

- +டைல - 34 - 48 - சகல8 'றின-!

உலகேம 'Aகிற& - ஒ8வ- இ8வ- இர1க கா%ட ேவ. எ
=வதிைல கா%ட. பா க="த& எ
தகன ெச@&வி%வா! எ

A ேப+வ-,

ற உடேன, பாவ ேபா@ உ

A இர1க ேபசினா-க7! இ

தபிைய"

G ெகாQச ேநர"தி

வ,& விவா-க7. அத?C7 ஓ=விட ேவ. - ஆமா! தி8% ரயி தா

பிறC?

க ப! க.காணா* சீைம!......... எ ைன ேபா எ"தைனேயா ேப-! இர1க"ைத"
ேத= அைல,& ....... உ8 மாறினவ-க7.
---------------4. க !ம#த கசட
காசி 1
இட : Iர- 'டார.
கால : காைல
உA பின- : Iர-.
நிைலைம : ஒ8 Iர பாகிறா ம?றவ- இரசி1 கி றன-. ம?ேறா- Iர
ஓ=வ8கிறா . பா%ைட1 ேக%கிறா . ேக%வி% .........
Iர

: எத

பா=ய Iர

ேம ஆைண? எத
:ஏ

? தாயி

ேம ஆைண?

ேம ஆைண. த,ைதேம ஆைண. தமிழகேம ஆைண.

I : தமிழகமீ& ஆைணயா! உ.ைமயாகவா?
பா. I : எ

ன ந.பா உன1C" திWெர

A ச,ேதக வ,&வி%ட&.
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I : ந.பா ! தாயி

ேம ஆைணயி%, தமிழக"தி

மான"ைத1 கா1க ேபாாி

Iர-க7 நா. ஆனா இதைன ெவA I. ேப*+ எ

A க8&கிறா-க7.

பா. I : யா- அ"தைகய அறிவாளிக7 !
I : நா வாயா=களா. நம& ம
ெச@யமா%டாதவ-களா.
பா. I : ெசா

னவ

னG அ ப="தானா. நா ஏ&

யா-? அைத1 ேக%C ேபா& நீ மரமாகவா நி

றா@?

I: இைல. கா?ெறன ஓ=வ,ேதனிC . பக ப"& அ,த மாபாவிகளி
ம.ைட1 க-வ"ைத ம னனிட 'ற ஓேடா= வ,ேத .
பா. I : எ

ன &ணி) ! எவG1C பிற,த த,த ஆணவ! எேக இ81கிறா

மரம.ைட1கார

? அக"திலா? க6க"திலா? எேகயி81கிறா

I : தமிழைன, தமிழக"ைத , தமி ம

னனான, நம& ேசர

அ,த

? யாரவ

?

ெசC%வைன

இழிவாக ேபசியவ-க7 அக"திேல இைல, க6க"திேலயிைல, கைக1
கைரயிேல உ7ளன- அ1கயவ-க7, கனக
பா. I : ஆாிய ம

விஜய

எ

ப& அ1கசடாி

ெபய-.

ன-களா?

I : ஆ! அ,த பத-க7 தா . அடகி1 கிட,த '%ட ஆ- பாி1கிற&. ைகக%=
வா@ ெபா"தி நி ற '%ட ெகா1 காி1கிற&. நம& தமிழைர1 ேகவலமாக
ேப+கிற&.
பா. I : ஆகா ! Iரைர Iண- ேக6 ெச@தனரா? ேபா81 கQசாத நைம ர%ட'%ட இக,& ேபசி?றா? எ

ன கால! எ

ன ேகால ! கனக விஜய81C கால

=,& வி%டேதா இ,த1 க-வெகா7ள! 6ைய Oைன ேபா81 கைழ1கிறதா?
ற பக7 ேபாேவா நம& Oபதியிட, அ,த லாி
'Aேவா. ேபா81C1 கிளேவா.
I : அ,த ஆாிய= தாகிகைள அ="& ெநா81Cேவா.
------------

விஷய"ைத1
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காசி 2
இட : ேசர மாளிைக
கால : காைல
நிைலைம : ேசரG ஒ8 ராணீகG தனியாக ேபசி1 ெகா.=81கி
ராணீக இராமா யண1 கைதைய1 'Aகிறா .

றன- :

ரா : ஆர.ய"திேல _ராம*ச,திர- சீதாபிரா%=யாைர" ேத="ேத=யைல,&
அH& ெகா.=81கிறா-. தபி ல`மண அ.ணா ! இ& நைடய ேபாறாத
கால, தாக7 இத?காக இ ப= லவதா? எ

ேசர

: மைறயவேர! எ

ன ெசா

னா

A 'றி..........

அ,த இலU மண

? சீைதைய எவேனா

களவா=1 ெகா. ேபானாென

A ெதாி,&மா அ.ணG1C ேபாறாதேவைள,

ேபானா எ

?

னஎ

A 'றினா

ரா : ஆமா. இராம8ைடய ேசாக"ைத" தணி1க.......
ேசர

: சாி . பிறC 'A ேக%ேபா.

ரா : ஆர.ய"திேல அைல,& திாி,& வ8ைகயிேல, _ராம*ச,திர81C, வானர
Cல" தைலவரான +1ாீவGைடய சிேநகித கிைட"த&. +1ாீவG1C அவ
அ.ண வா61C பைக. இராம- வா6ைய1 ெகா A +1ாீவG1C ப%ட
த8வதாக வா1களி"தா-.
ேசர

: யா- வா1களி"த&? மைனவிைய இழ,& எ ப=1 க.பி= ப& எ

மா-1க ெதாியா& ம8. ேபாயி8,த இராம
வா1களி"தானா? எ

A

, வா6ைய1 ெகாவதாக

ன மைறயவேர ! ேவ=1ைகயாக இ81கிறேத. வா6யி

Iரதீர

பரா1கிரம"ைத ப?றி பல- 'Aவ- ...............
ரா : ஆமா, ஆனா _ராம*ச,திர- சாமா

யேரா, _ம

நாராயண L-"தியி

அவதாரமலேவா!
ேசர : அவதார 8ஷ81C"தா மைனவி பறிேபாC ஆப"& ேநாி%ட& ேபாF!
சாி அ,த ேவ=1ைக கிட1க% வா61C +1ாீவG1C பைக இ8,த&. அ&
ேக%ட இராம- ............

ரா : வா6ைய1 ெகா

A +1ாீவG1C ப%டமளி1க வா1களி"தா

.
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ேசர

: ேபK! உ

(ராணீக

இராம

ெபாிய வQசகனாக வலேவா காண பகிறா

.

.]

கா&கைள ெபா"தி1ெகா7கிறா

ேசர : ஆ மைறயவேர! அ,த வQசக"ைத1 காதா ேக%ப& 'ட" தகா&தா
அ.ண தபி1C* ச.ைட ! இ,த ஆாிய இராமனிட அ,த வானர
ைறயி%டா

. நீதிமானாக, த-மவானாக இ8 பி

.

, இ8வ81C7 ேநாி%ட

விேராத"ைத ேபா1கி*, சமரச உ.டா1கியி81கேவ.. அ பா வா6! வா
இ ப=, ஒ8 தா@ வயி?றிFதி"த நீக7 இ ப= விேராதி"&1ெகா7வதா? இேதபாஎ ைன எ ப1க" தி இ8 ப& இல%+மண . எ தபி. எ ைன"தா எ
சி?ற ைன பதினாF ஆ. கா ெசலேவ.ெம றா7. நா விைரவாக1
கிளபிேன

.எ

வனவாச ஏ?றா

தபி இல%+மண

எ

ைனவி% பிாிய மனமி

. இ ப= இ81க ேவ. அ.ண

தபி ஒ?Aைம எ

A

. அ.ணன தபி1C7 கிளபின

'றியி81க ேவ.டாமா? அைத வி%டா
ச.ைட1C7 C,தா

றி, தாG

.

[இைத1 ேக%1ெகா.ேட வ,& நி

ற விலவ

வி : மைற,தி8,& அெப@தி வா6ைய1 ெகா

]
றா

. ேசர : (தி8பி)

மைற,தி8,தா?
வி : (ராணிகைர ேநா1கி) 'Aவ&தாேன மைறயவேர! மைற,தி8,&, மர"தி
பி

றமி8,&தாேன, இராம

ரா : அ ப="தா

Iர வா6யி

மீ& அெப@தி1 ெகா

றா

.

கைத ............

வில : இ ப= ெந81க=யான ேக7வி ேக%டா இ& கைத. ேக7வி கிளபாத
வைரயிேல அ& கட)7 ராண. ம
த6யைவ நிரபிய பல கைதக7 தா
ேசர : ேச*ேச ! எ

னா! இ&ேபால நயவQசக, &ேராக, சதி
ஆாிய81C7ள ராண1 கைதக7.

ன இ8,தாF ஒ8 Iர

,ம

ன

, வா6ைய மைற,தி8,&

ெகாவ& மிக ேமாச, ேகவல ....
ரா : (விலவைன ேநா1கி) ேப="தன, 'Aேம விலவேர!

வில : என1C அ,த* சிரமிமி

றி தாகேளதா

ேகாைழ"தன +யநல"ேதா '=ய&.

'றி வி%W-கேள, அ,த1
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ரா : எ

ன பா நயநல? கிKகி,ைதைய இராம- Iகாி"&1 ெகா.டாேரா?

+1ாீவG1கலேவா ப%டாபி ேஷக ெச@&ைவ"தா-.
வில : ப%டக%=னா-? எத?C? வானர ப%டாள"ைத அர1க- பைடமீ& ஏவ.
ேசர : உ.ைமதா

, +1ாீவG1C இராவணG1C ஒ8 விேராத கிைடயா&.

ஆனா +1ாீவGைடய பைடதா

இராவண பைடைய" தா1கி?A.

வில : இ8தர பிF நKட, ஆாிய பைட ேயா அேயா"தியிேல நிமதியாக
இ8,த&,
(இ8 Iர- ஓ=வ,& வணCகிறா-க7.)
வில : ஏ
Iர

?எ

:ம

ன!ஏ

இ ப= அவசர?

னா ! வண1க. தமி நா%ைட இழிவாக ேப+கி

வி : எ,த பி"த- ப%=யிேல க.டா@ அ,த* ச"த?ற ஜ

றன-.
மகைள? தமிழைர"

தாவாக ேப+ அள) தைல1C ெவறிேயறிய த81க- யா-?

Iர

: கைக1 கைரயிேல கனக

, விஜய

,எ

A இ8 ஆாிய ம

ன-க7

உ7ளன-.
ேசர : ஆாிய ம
வி : ம

ன- ! ஆாியாிேல ம

னராக இ8 ப&ட

ன-கD உ7ளன-

, மமைதயாளராக) உ7ளன-. அ,த பத-க7. நம&

தமி மரபிைன1 Cறி"&1 ேகவலமாக ேபசினரா. ேக6 ெச@தனரா தமி1
C=யினைர ேக%W-களா இ,த1 ெகமதியாள-களி ேபா1ைக! சிக"ைத1 ேக6
ெச@ ெச,நாைய1 க.டதிைல. விழி பHதானவ வழி கா%ேவாைன ேக6
ெச@ததிைல, Iண-க7 Iர-கைள பழி1கி

ேசர

றன-.

: ஆகா ! அ4வள)1C" &ணி,&வி%டனரா? இட கிைட1கா& தி.டா=

இேக வ,த சடக7 இ ேபா& படெம"தா பாபாகிவி%டனவா? ேரா
நா% Iர8, யவண நா%" தீர8, தமிழாி
கா,தார வக அக Lேவ,தாி

Iர"ைத பாரா%ட , க6க ,

திற"ைத பாரா%=யி81க, பிைழ1க

வ,த '%ட நைம இழிவாக ேப+வதா? தமிழக அ4வள) தா,&வி%டதா?
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வி : தி1ெக% க பர பிய தீரேன!
ேசர : ேபா& நிA"&, எ%"தி1C, எ

க பரவி? ெற

க,& ேப+கிறா@, அேக அ,த ஆாிய ம

ன- எ

A, இேக நி

ைன, உ

A

ைன, நைம"

தாகி நி?C தமிழக"ைத தாவாக ேபசின-.
வி : க%டைள யிக7 காவலேர ! அ,த1 க8"தறியா1 கயவாி
கைகயிேல கல1க* ெச@கிேற

C8தி

. Iகி1 கிட1C ேதா7 எத?C? >கி1 கிட1C

இ,த வா7 எத?C? தக7 தாளிேல அ,த" த81காி

=யிைன1 ெகா.வ,&

ைவ1கிேற . அவ-க7 நாக7 காடாC. மாளிைகக7 ம.ேமடாC. வய
ெவளியாC. பிண1 Cவியைல1 கா%கிேற .
ேசர : விலவா! உ Iர ேப*+ எ மன .ைண1 ெகாQச ஆ?Aகிற&.
ஆனாF அறி) ஆ?றF அ?ற '%ட ஆ.ைமயாளரா தமிழைர1 ேக6
ெச@த& ப?றி எ.ணினா எ உ7ள பதAகிற&. எகி8,& பிற,த& அ,த"
&ணி)? வடநா இ ேபா& எ,த வைகயிேல உய-,&வி%ட&. ஏ

இ,த மமைத

பிற,த&?
வி: வடநா ஆாிய1காடாகி வி%ட&. ம
எ

றா ம

ன- ம

னவா! அC இ ேபா& ேபா-

ன8, Iர8. எதிாிைய றிய=1க எ4வித தா1Cவ&?

வ%டவ=விேல பைடைய அைம பதா? விலா ற"தி தா1Cவதா? வி Iரைர
த6ேல நிA"&வதா? ேவழ பைடைய அG வதா? எ
ேபசிவ-. ேராகித1 '%ட CA1கி%, இ

A ேபா- ைற

ன யாக"ைத இ4வித இ

றி8,ேத

ெச@தா இ,திர வ[ராத"ைத" த8வா . இ"தைன ேவைள இ"தைன ஆயிர
ஆாிய81C* சமாராதைன நட"தினா அ1கினி பகவா அ87 ாிவா . எவ
எதி-"தாF ெவ?றி நம1ேக கிைட1C எ A DCவ-. ம ன ம,திாிைய
பா- பா . ம,திாி ெபா1கிஷ1காரைன பா- பா . O+ர ெசல)1 கண1ைக1
'Aவா . ெபா8ைள ெபAவா . கள"திேல Iர-களி விழியிேல ேவபா.
ப-ணசாைலகளிேல அ,தண வயி?றிேல வைகவைகயான உ.= பா. ேபாாிேல
Iர- பலாயிரவ- ஆ- பாி ப-. ஆலயகளிேல அ,தண- . அ,தி Oைஜ அ-"த
ரா"திாி ேசைவ எ A காாியகளிேல ஈபவ-. Iரனி இர"த அேக சி,&.
இேக ேவதிய1 '%ட விலா ைட1க" தி

A, தி

ற& ெசாி1க* ச,தன Oச,

Oசிய ச,தன கீேழ சி,&. அமளியிேல அகக7 அAப; இC அரசாக
ெபா1கிஷ அ,தண- ஏ?ப%டா Cைற)ப. இ,த ைறயி ஆாிய அC
ேவைல ெச@கிற&. அர+கைள அழி1கிற& அவனிகாவலா!
ேசர : ஆ?ேறார"திேல ஆ ேம@"&. மைல*சாிவிேல * மா ேம@"& மாைன
ப

றிைய ெவ%=" தி

A, ெந8 ைப நீைர Cபி%, ேசாமரச
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+ரபான ப8கி, ெபள.டாீக யாக பிற) ெச@& கிட,த '%ட,
ேகா%ைடகைள" தக-"&, ெகா"தளகைள" >ளா1கி பைடபல ெவ
ெகா

Aத

A தைடபல

மான"ைதேய தரணிவா ம1க7 ேபா?றேவ. என பரணி பா=

வாH தமிழைர. நைம நி,தி பதா? ப*ைச க. இ*ைச ெகா.ட ந*+
நிைன பின- ெசC8தி பா@*சி ெச,தமிழ- Iர"ைத நிைலநா%= தக1
ேகா%ைடகளிேல ைவரமணிகெளன ஒளி வி% விளC Iரரா தமிழைர, ேக6
ெமாழி ேப+வதா? ஆஹா! அ4வள) &ணி,& வி%டதா அ,த ஆ?றல?ற '%ட!
எவGைடய தய) கிைட"&வி%டதா அ,த பவதி பிUா, ேதகிகD1C ! யாஅவ-கD1C" &ைண? ேதவனா! Lவனா? ேத@,& வாH ச,திரனா? ெத8
Hதிட

விைளயா வாவா? சா1கைடயிF சரசமா வ8ணனா? எ,த1

க?பைன1 கட)ைள நபி இ,த1 காாிய ெச@ய" &ணி,தன-?
வி : யா- 
ம

ன- ம

னி

A, ஆாிய ம

னவா! ம.ணிேல எ

உட IவதாயிG சாிேய அ,த மா?றா-கைள

. இ& உAதி, ச"திய. தமிழக"தி

ம.=யிட* ெச@ேவ
'Aகிேற

ன81C இ,த" ைதாிய மளி"தி8,தாF சாி,
மீ& ஆைண யி%1

. ேபா- ெதா1க உ"தர) அளிக7.

ேசர : ஆ! ேபா-தா

.

----------------காசி 3
இட பாசைற
நிைலைம : பைட அணிவC . ம
உ?சாகமாக வரேவ?கி றன-.
பைடயின- : ம
வாக!
ம

ன

ன- ம

னவ

ன- பா-ைவயிட வ8கிறா-. பைடயின- ம

வாக ! தமி மாநில வாக ! ேசர

னைர

ெசC%வ

: தமி மாநில வாக ! Iர-கா7 ; உ.ைம உைர அ&. தமி மாநில

வாழ அத

கீ-"தி பரவ உக7 C8திைய1 ெகா%ட ேவ.ெம

A,

ேக%1ெகா7ளேவ இ A இேக உைம அைழ"ேத . ஆாிய நா%=
பைடெய1க நா தீ-மானி"& வி%ேடா. ம. ெப. ெபா எ ற L

மீ&
A1காக

மாநில"திேல ேபா- LDவ& உ.. நா ம. ேவ.=ேயா, ெப. ேத=ேயா ,
ெபா ேகாாிேயா ேபா81C1 கிளபவிைல. மாநில"தி O,ேதா%ட தமிழக.
மற1C=" தமிழாி மதிகவதிக7 மய1கெமாழி ேபசி மQசமிH ேபாைன
தய1கமி றி" தHவி வH1கிவிH,த வனிைதயரல. Iர ெப.மணிக7 ! ெபா
நம& கால= யிேல! நம& மணி மாடகளிேல ேதனிைட<றிய ெசபவள இத*
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ேசயிைழயா- த"தம& காதல8ட ெத றைல திகைள ெவ A
வாகி றன-. ம. ெப. ெபா எG L றி?Cமல நா ேபாாிவ&.
மான"&1C பைல1 கா%= வா,த '%ட தமிழக"தி எைலைய" தா.= ஓெகா ைலைய ஆ. வ8கிற&. அ&  னைக O,ேதா%டமல. ெச,தமி
ெசழி1C ேசாைலமல; கைக1கைரேயார"திேல கசட- இ8வ- கனக
விஜய

,

எG ெபயாின-, அரச-களாக உ7ளனரா, சீறி ேபாாி ேவைகக7

உலா) கா%=ேல சிAநாிக7 உ7ள& ேபா! அC அவ-க7 வாவைத நா
த"ேதாமிைல, ெபா8%ப"த)மிைல. ம6ைக" ேதா%ட"தி
உ7ள க7ளி எ

ேவ6 ஓர"தி

A அதைன மதி"ேதா. அ,த1 ெகாைல1காவல- நாெமலா

கலாகாதி81C இ,த நாளி, உம& கர"திேல க%க க8"திேல Iர,
உட6ேல தமி இர"த, உயிாிேல த
ெநமரெமன நி

றி81C ேபா&, எ

மறவாதி81C நா

மான, விளC இ,த நாளிேல, நா


ேனா-களி

Iரதீர ெவ?றிகைளயறி,&

ம.டல"ைத ஆD நாளி, அ,த மமைதயாள-க7,

மGச,ததியா- தமிழைர, தமிழக"ைத, தமி Iர"ைத த

மான"ைத பழி"&

ேபசின-, இழி"&ைர"தனரா.
எ ஆ%சியிேல ேநாி%ட& இ,த அவமான. நா ெவ%க பகிேற Iர-கா7.
ேபா- 6களாகிய உகைள ஆD பா1கிய ெப?ற நா தமிழாி ெவ?றி*
ெச@திகைள வி8,தாக அளி"திவ& ைற. ேகாலளி"தைம1C நா ெச@ய
ேவ.=ய கடைம, ைகமாA. ஆனா நா
தவ

எ

A ேபச ப நா

இழி)ப"தின- எ

, உக7 

னா Lேவ,தாி

இேதா நி?கிேற

ற ெச@திைய1 'றி1ெகா.. வா7 ஏ

என1C? தமி ம.ணிேல நா
எ

, உக7 

வாவாேன

? ேதாழேர! நா

ஆாிய- தமிழைர

என1C! = ஏ
ஓ- ஒதியமர

ப& ேபாF அவ-த நிைன  : ேசர ம.டல"திேல Iர- இைலயா, இ,த*

ெச81காி

சிர அA1க. ேபா- Iர- '%ட 'னி வி%டதா? ேபா-"திற

இழ,ேதாமா! ேதா7வ6 மனவ6 ேபாயினவா? 
மா+களா? &ெமாழிகD1C கைரயா

ேனாாி

கH1C நா

களா? ஆ.ைமய?ற '%டமா?

அQசிவாH ஆைமகளா? நயவQசக நாிகளா? நாமா? தி8 இட"தவரா? ஒ8ேபா&
இைல. நா ஏAக7. நா தமிழ- . ெகாைலவாைள" >1Cேவா ெகாைம
கைளேவா. மா?றானி

ஆதகைள நம& மா- எG மதி6 Iச*ெச@ேவா,

மகிேவா. உம& C8திைய1 ெகா%ட கள"திேல பிணமாவதானாF அத?C
அ*சார வாகி வி%ேட . உக7 Iர"தி ேம ஆைண யி%ேட : ஆாிய
ம

ன81C இAதி*சீ% அG பி வி%ேட

ேக%, வாளாயி8,தன- எ
கHவிட" தீ-மானி"& வி%ேட

;எ

னாளிேல எ

ற வைச ெமாழிைய எ

தமிழ- இழிெமாழி

இர"த"ைத1 ெகா.

. அைத1 காண வாாீ- எ

A உைம அைழ1கிேற

தமிழக காணி1ைக ேக%கிற&; Iர"ைத, தியாக"ைத1 ேக%கிற& : இேக Iர-க7

.
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இைலயா? ஆ.ைமயாளேர! கிளக7. சிகார" தமிழக"ைத* சி

னா%க7

மற,தி8க7. காதைல, கவிைதைய , கா%சிைய, மற,திக7. வானேம 'டார,
தைரேய பQசைண ஆத கேள ேதாழ-க7. இத?கைழ1கிேற உைம. உயிைர1
க8ெபன1 க8&ேவா விலக%. மான"ைத ெபாிெதன மதி ேபா- வாைள
"தமிட வரலா. வாைக N=ட" தமிழக நைம அைழ1கிற&. ெப?A வள-"&
ெப8ைம ப"திய தமிழக அைழ1கிற&. உக7 த,ைதய- நா அைழ1கிற&! வர
இைசபவ- யா-?
பைடயின- : எேலா8 ! எேலா8.
----------------காசி 4
(Iர-க7 கீத)
இட : பாைத.
[அ= ேபா, மட ெக ேபா, க"தி= ேபா, Cட எ ேபா,
இ ெபா= ேபா, சிர உைட ேபா, வைச &ைட ேபா, உயி- C= ேபா, வழி
த ேபா, பழி = ேபா, இனி நட ேபா.]
ேகாஷ : &ா1CI- க"திைய , தா1CI- எதிாிைய.
-------------காசி 5
இட : கள,
உA பின- : Iர

, விலவ

.

Iர : தைலவேர! மா?றா-க7 மன ம8. வி%டன-. அவ-களி பைட வாிைச
கைலகிற&. ேபா- Iர-களி க"திேல பய,ேதா றிவி%ட&. நா  ேனறி"
தா1க" தா1க எதிாியி பைட வாிைச பிண வாிைசயாகி வ8கிற&. எதிாி பைட"
தைலவ
விஜய

, இAமா பா தமிழைர" தாவாக ேபசிய கனக
பி

மிர. ஓகிறா

ெதாட-; நம& Cதிைர Iர-கைள அG பி அவைன பி="&

விகிேற . கள"திேல அவ தைல உ8ள%. அவ பிணமாவைத1 க.
எQசி7ள அவன& ேசைனயி ெநQ+ பQசாக%. தQச தQசெம A அ,த
பQைசக7, நம& ம

ன

தி8வ= பணி,& ெகQச%. க%டைளயிக7 !

க.கலகி நி?C அ,த1 கதிய?றவைர, கள"திேல பிணமா1கி1 கHC1C
வி8,திகிேற

.

,
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விலவ

: ேவ.டா, Iர" ேதாழேன! விர.ேடா விஜயGதி கலகிய

கனகG ற&கி% மிQசி7ள ேசைனட
Iர : அஙனமாயி

அவ-க7 த நக- ெச

ஓட%.

A விவேர, பிைழ"&1 ெகா7வேர!

வி : ந.பா ! அவ-க7 ஓ=" த நக- ெசல%. அவ-கைள" &ர"தி1ெகா.
நா அ,த நக81C7 ^ைழ ேவா. அவ- த அர.மைன மா=யிேல அரச Cபக
Cமாிக7 ஓ=வ8 ம
ேகாைழயா எ

னைர1 க. ஈெத

ன ேகால, நம& ெகா?றவ

A 'ற%. வைள யணி,த மாதாி

இ4வள)

விழி ெமாழி, ேக6ைய

ஏவ%. ெவ%க அ,த ேவ,தாி விலாைவ1 C"த%. ெவ%கி விய-"& ெவட
ெவட"&1 கிட1C அ,த ேவைளயிேல நா ெச A அவ-கைள பி= ேபா.
அர.மைனயிேலா அHCர கிளப%. ஆ?ற மறவேரா ேபாாி%டா அழி)
கிைட1C ெம பைத ஆாிய*ேசாி அறிய%. ஓடவி அ,த ஓெட"& வா,த
ேவ,த-கைள.
-------------காசி 6
இட : கள"தி ஓ- பCதி.
உA பின- : தமி Iர -ஆாிய Iர
நிைலைம : தமி Iர

.

, பய,ேதா ஆாியைன பி="திH"& &கி ஒ8 அைற

ெகா"&.
தமி Iர

: ஏ ஆாிய பதேர எேக உக7 Iர, ேயாக, யாக! அ1கினி-

யாதிரெமேக! (மAப= அ=1க.)
ஆாிய Iர

: (&ைக" &ைட"&1ெகா. அலறி) ஐேயா ! இ&தா

அ1கினி-

யாதிர.
த. I : எ&?
ஆாி. I : இேதா எ

&கிேல +ாீெர

A ெகா"தீ- கேள ெந8  ேபால ........

த. I : .டேம ! ஓ= ேபா, பாமரம1களிட ப*ைச DC ேப+வ&, எமிட
அ1கினியாதிர, வ8ணாதிர உ7ளன எ
(அHகிறா

ஆாிய

.)

A,
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இேதா க.களிேல நீ- ெப8Cவைத பா-! வ8ணாதிர! சீ... ேபாாிட லாய1ேகா,
பழ1கேமா, பயி?சிேயா அ?ற '%ட, வாலா%ட"திேல ம% Cைறவிைல,
------------காசி 7
இட : கள.
உA பின- : கனக விஜய

, விலவ

, Iர-.

நிைலைம : நாF ப1க தமி Iர-க7 கனக விஜயைர +?றி வைள"&1
ெகா7கி றன-. கனக விசய- ஓட பா-"& ய A =யாததா பணி கி றன-.
அ&சமய விலவ ேகாைத வ,& ேச8கிறா .
விலவ : விடாதீ-க7 ! விடாதீ-க7 !! அ,த வி பிரைர (அ8ேக வ,& கனக
விசயைர ஏற இறக பா-"&வி%) சீறி ேபாாி%ட சிககேள! ெச81ைக1
க1கிய சழ1கேர! ெந8 ட விைளயாட" &ணி,த ஏமாளிகேள நிFக7!
தைலைய1 ெகாQச நிமி-"&க7! உக7 க"ைத நா ெகாQச பா-1கிேற .
(க"ைத பா-"&  னைக ாி,& வி%) ஆகா! Iர வழி,ேதாகிற&! அ,த1
க. களிேல தீர" தீ ெபாறி பற1கிற& ! சீ*சீ ெவ%கமிைல உக D1C! Iரதீர
ெக3ரனா, எம& ம

ன

மீ&, ேபாாிட எ ப=யடா &ணி) ெகா.W-க7. எைத

நபி இறகினீ-க7, இ,த ஆப"தான விைளயா%=! நீக7 ெச@த C?ற"தி?காக,
இேகேய, இ ேபாேத , உக7 உடைல1 'A 'றா1கி, நா@1C, நாி1C
வி8,திேவ

. ஆனா நயவQசகராகிய உகளி

, இ,த நிைலைய1 காண

ேவ. எ

தமிழ-, எ

ன பிணமாகாதி81கிறீ-க7.

ற ஆைசயா நீக7 இ

வQசைனைய1 க1C உம& க.க7, எம& தமிழாி

க.க7 உமிH Iர1

கனலா C8டாக%! மைலெயன" திர.7ள எ தமி Iராி

ேதாைள1

க.ட&, அவ- த தாளிேல I,&, பணிய வா8க7. தமிழக"ைத" தாவாக
ேபசியவ கதி எ னாயி?A எ பைத உலC உணர%. க-வ பி="&" தமிழைர
ஏசிய நீக7 க +ம,& வாாீ- தமிழக"தி?C. உக7 தைலயிேல ஏ?றிைவ1C க
ெகா., எ ப=ய Iரதீர ெக பற1கிற&.
Iர ெப.மணி க.ணகி1C1 ேகாவி க%ேவா. Iர- கா7 தமிழக"தி
மான"ைத1 கா"த ேதாழேர, ஏ?Aக7 கைல, இ,த கயவ- சிரமீ&. +ம1க%!
இ,த* N& தவிர ேவ?றியா1 '%ட! தமிழக"தி
ற பக.
--------------காசி 8
இட : பாைத .

கழி

பார ெதாிய%.
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உA பின- : கனக - விசய - Iர-.
நிைலைம : க +ம,& ெகா. கனக - விசய-. தமி Iர- உ8விய வாDட
வ8கி றன-.
Iர- : நட- நட! நட - ந%டா நயவQசக நாிேய! வாயா ெக%ட வைக ெக%ட Lடேர !
நட)க7!
(எதி- றமி8,& வ8பவ81C)
Iர- : திய ெபாதி மா! ேசர

ெசC%வ

, கைக1 கைர ஓர"திேல ேம@,&

ெகா.=8,த இ,த ெபாதிமாகைள, தமிழக"&1C1 க +ம1க* ெச@தா

.

-----------------காசி 9
இட : ேசர ெகாF ம.டப.
நிைலைம : Iர-க7 வ8ைக
Iர- : ம

ன- ம

விலவ

: ெவ?றி Iராி

னவா ெவ?றி! ெவ?றி!!!
தைலவேன , வண1க. தமிழைர இழி"& ேபசிய கனக -

விசயைர1 ைக& ெச@& வ,&7ேள
: கனக

ேசர

! விசய

. இேதா அ,த1 கசட-.

! காவலரா இவ-க7 ! க ேபாாிட" ெதாிமா ! ஏடா

Lட-க7 ! கைக1 கைரயிேல கால,த7Dவைத வி%, ஏ
வாகி1 ெகா.W-? எ
ாி,தீ-. ேவைகயி
எ

A ெதாியாதவ

ன காாிய ெச@கிேறா எ

வாைல மிதி"தா, அத

வைப விைல1C

ப& ெதாியா&, சிA ெசய

ப?களா ெகால பேவா,

ஏமாளி யலவா? ஆாியேர! உயிைர1 கா பா?றி1ெகா7ள

உக7 இன"தவ- எைத வி%1 ெகா1க" தயாராI-க7. ேபா- எ றா ைக
கிள யாக ெச@I-க7 ! ஆ.டவனிட அதிர ேக%3-க7 ! வா7
Iச"ெதாியாத உகD1C ஏ

இ,த வ? தமிழைர ெபா

ேக%W-

ெகா"ேதா. வாழ இட ேக%W-, த,ேதா! அ,த வா) ெப?ற பி

ன- தமிழ

ைரயா இக,& ேபசினீ-?

கனக

ேசர

:ம

னவா? உ அ= பணிகிேறா.

: இதிெல

ன ஆ*சாிய ! உம& பரபைர, தைல ைறயாக Iராி

கால=யிேல, I,தத
சா

றி ேவA வரலாA ஏ& எடா Lட-கேள ! உம& Iர"தி?C ஒ8

A 'ற= மா? ஒேர ஒ8 சா

A !! Iரெர

A வாயார கI- சிலைர,
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அவ-க7 யாவ8 இைறவனி
எ

அ8ளா அ,த ெவ?றிக7 யா) கிைட"தன

Aதாேன கைத. Iர"தி?C* சா

A எேக? விலவா இ,த Iணைர, நம&

ம1க7 காண ஊெர C அைழ"&* ெச
Iர-கேள! உகD1C, எ

ந

A, பிறC, சிைறயிேல த7D, தமி

றியறிதைல" ெதாிவி"&1 ெகா7கிேற

உகைள1 க. Oாி1கிற&. வி லவா! உ
அளி"& வி%ட&. உ

. தமிழக

Iர தமிழக"&1C அழியா க

ெவ?றி, தமிழ-மீ& Iச ப%ட மாசிைன" &ைட"& வி%ட&.

இேதா பரபைரயாக* ேசர1 C=யின 81C* ெசா,தமாக இ8,& வ,த Iரவா7,
உ

ைகயி இனி இ81க%.

(விலவ

வாைள ஏ,தி "தமி%]

வில : இ,த வா7 தமிழக"தி உய-ைவ1 கா1க பய பட%. Iர1C=யி
ெவ?றிவாைள ஏ,& ேயா1யைதைய நா ெபAேவ ம ன- ம னவா.
[பணி,& ெசல ]
--------------------------5. ராகவாயண
அபெஜய காட
ராகவா*சாாியா- : த6யாரவா7! எ

ன இ81கிற& இதிேல எலா ;

Uண ெபாH& நைடெபA ெபாம லா%ட ; ேவேற எ

ன.!

ரகநாத- : ஆமா சாமி! ச,ேதகெம ன. ஆனா எேக இ,த ஜனகD1C இ,த
ஞான வர ேபாC&. எ னேமா எலாவ?ைற தக7 தைலேமேல L%ைட
க%=ைவ"& >1கி1 ெகா. ேபாக ேபாவ& ேபால"தா அைலகிற&க7.
ராக : ஞான இைல, த6யாரவா7 ! ஞான ஏ?பட விைல. ஏ

எ

கிறீ-?

ச"சக இைல. ச"விஷயகைள ப"தின ேக7வி ஞான, இைல!

ர: நீக ஒ8 ைப"ய சாமி! அவGகதா

, நைம எலா ஞான N

ஏசறாGக.............. நம ேப*ைச யாவ& அவGக ேக%பதாவ& ....
ராக : ஒ8 ேயாசைன ெசால%மா?
ர : எ&1C?
ராக : ஜனகேளாட ேஷம"&1C"தா

.

யக7G
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ர: எ

ன& அ& ..............

ராக : _ம" ராமாயண கால%ேசப ஏ?பா ெச@& ேவா - ஆA மாத சி"ர'ட பாகவத-G ேக7வி.ேடா , மகா சிலா1யமான உப
ர : யா8? யாேரா , உக ப,&

யாச...........

G ெசாவாகேள......

ராக : ஆமா... கெல1டராக ேபாயி81கேவ.=யவ-, எ. ஏ .பி .எ .............
ர: ேக7விதா ...... ாிவி < இலா1காவிேல இ81க*ேச எ
Lணாயிர ைகயா.டதாக ..........

னேமா இர.

ராக : பழி +ம"தினா, மகாபாவிக7! ேக நட"தியி8, தாரானா, ெஜயதா
எ

ன ெச@தா- ெதாிேமா? ராமா! இ& உ

வ,&%ேட

உ

ேசைவ1C

, ஆனா,

ேனாட ேசாதைனடா பா ! இேதா

G சபத ெச@&. வாைய" திறவாம ப=1C

Lவாயிர"ைத க%=வி%டா-. க%= வி%டா வி% விவாேளா, ெஜயிF1C"தா அG வா G க.டவா க.டப= ேபசினா. ஆனா ராமாG1ரஹனா எ ன
சாமா யமா ! ேமலதிகாாிக7 வழ1ைக வாப வாகி.டா. பா-"தீேரா ராம நாம
மகிைமைய...
ர : அவ8ைடய கதா கால%ேசப ைவ"தா நல& எ
ராக : ஏ?பா ெச@&வி%ேட
...................

கிறீரா.-.

த6யாரவா7 ! அ"த த

இேக வ-ரா-

ர: அ ப =யா ............ சாி ........ ராக : ெமா"தமா ஆயிர"ெதா.E ............ ர:
பாயா?
ராக : ப)

'ட"தா

தரலா .... ஆனா =ேமா ....

ர: எேக =&....... நா

பா8க நம கிராம"திேல &ேராபைத அம

தி8விழாவிேல பாரத ப=1கற&1C, நம படேவ%டராய- இ81காேர, அவைர
ஏ?பா ெச@& வி%. இ ப படாத பா படேற
மா%ேட

கிறா

. ஒ8 பயF கா+ தர

. Oரா* ெசல) நம தைலேலேய விH,த&, ெராப* சிரமமா-

யி%ட&...................
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ராக : பாரத .ய கைததா

... ஆனாF .....
கிறீ-. ஆமா, ச,ேதகெம

ர: இராமாயணமாதிாி ஆகா& எ
ச1"தியாGசார நா

ன, எேதா எ

பாரத ஏ?பா ெச@தா*சி, நீக உக ச1தி1C" தC,தப= ,

ராமாய ண நட"தி ைவேகா . இ ப= நா, ஆD1C ஒ8 காாியமா ஏ"&
நட"தினா"தா

, க%=வ8. நா

ற பட%களா, நாைள மAநா7 தீ மிதி1கிற&

- விறC1 கைட ப1க ேபாகE .....
ராக : சாி .........
----------அமளி காட
காமா%சி : காயா, பழமா?
ராகவா*சா- : அவன.ைட ேபானா பழ 'ட அHகி
ெகாடாக.டனா*ேச ................

னா ேபாயி.

கா : வி=யாLQசி ேவைல1C ேபானா, எ ப= ெஜய கிைட1Cேன

. உம1C

எேக வர ேபாற&, சாம-"ய.
ராக : +மா கி%= ! நா

நாF நாழியா ேபசி, அைத* ெசா6 இைத* ெசா6,

ராமாயண ைவ1கலாG ெசா
நட"தறேன

னா, அவ

G, ெசா6 விர%டறா

கா : இ8,தா எ

னடா பா! உ

, நா

ஏ?கனேவ கிராம"திேல பாரத

.

ேனாட ெசவ"&1C வ8மான"&1C

இெதலா ஒ8 ெபாிய காாியமா , உ

ைன ேபா

காாிய"ைத* ெச@யாம ேபானா, ேவA யா- 

ற ல%+மி "ரா இ ப= ப%ட

வ8வா, அ ப= இ ப=

G , மன+

இளகறமாதிாியா ேபசE..... உம1C எகி8,& வர ேபாற& .... LQசிைய
கர1 க%ைடைய பா-1கிறேபாேத, கதைவ இH"&" தா7 ேபா%டறா ...........
ராக : ேபா& ேபா= வாயா=ன&. டா அ1Cேதா உ

க - ேபா@1 கா%ேட

அவனிட . ேந1C* சாம-"யமாக ேபச" ெதாியேல ... ேநா1C" ெதாிேம
ேபா, ேபா@ ேபசி ெஜயி"&. வாேய

பா- ேபா .........

ேனா,
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கா : இ ப= வ &, அடா &= ேபச" ெதாி உம1C, ேவெற
ேபான காாிய"ைத =*+. வர* சாம-"தியமிேல

ன ெதாி.

னாF, ேகாப ம%

வ,&டற& ெபா"&. ..............
ராக : ராமா! ராமா! ராமா! தைல தைல

G அ=*சி. எகாவ& ேதசா,திர

ேபாகலாடா பா, இவளிட சி1கி. பிராணைன விடறைதவிட. எவ.=
உ

ேனாட அ.ணைன அைழ*சி, ராமாயண நட"த* ெசாFவ

ெதாிQ சி81C , இலQச1 ேகசிேல அவ

. ஊ- Oரா

சி1கி.ட&, ேவைலயிேல

இ8,& =மி ஆன&.
கா : ெதாிQசா எ னவா! ஏேதா ேபாறாத ேவைள - ேசாதைன1 கால. அவ- எ
ெஜயிF1கா ேபாயி% வ,தா- ............

ன

---------------உபேதச காட
கமலா : ஏ.= அமா ! ஏ

அ பா உG இ81கா-......

காமா%சி : உG இ8 பா-, உ-G பா@வா-, ேவேற எ

ன ெதாி அவ81C ....... !

க : ஏ.= ச.ைட ேபா%ேட அ பாேவாட...........
கா : ச.ைட ேபாடாேம, உக அ பாேவாட இல%சண" &1C சரசமாவாேளா ......
& 1 ெக%ட ெஜ

ம....... எ

தைல எH"& .............

க : அ1கி.ேட ேபாறேய.............. எ

ன விஷயG ெசாேல

கா : ெராப அவசியமா, ெதாிQ+1கEேமா... க; ெசாF=
ெசாேல

...........

னா....... அமா......

......

கா : ேந"& Oரா* ெசா ேனேனேலா ராமாயண கால% ேசப நட"த* ெசா6
அ,த த6ைய ேபாயி பா8 G ...
க : ஆமா ேபாகைலயா.......?
கா : ேபானாேர! ேபாயி, ெவA ைகேயா I தி8பி வ,தா*சி. அவ
சமதி1கைலயா. நாதாேன சமதி1க ைவ1கE, அ&1C* சாம-"ய
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இ8,தா"தாேன. எக அ.ண

ேபாிேல ேக வ,த ேபா இ,த மாதிாி பி"&1

இ8,தி8,ேதனானா , அ.ண

Cளியா நா

இ

ேனர ெஜயி6ேல தா

இ8,தி8 பா-..............
க : ஆமா, அ"தா"& பா%= 'ட* ெசாறா......... நீதா

, கெல1டாிட ேபசி,

ேகைச ெஜயி*சி. வ,தாயாேம.........
கா : ெஜயி*சி. வ,தயாேம

G , இ4வள) +லபமா* ெசாவிடறேய .............

அ,த கெல1ட- ெகாQச"திேல மன+ இளகி வழி1C வ,தானா. தேல ,
ெபாமனா%=கைள பா-1கற வழ1கமிேல
- நா

அG பினா

G ; <னிட ெசா6

வாச?ப=யிேல கா"தி.=81ேக

ேபாயி, அ-*சைன ெச@&. பி?பா, ேபாேன
வ,& ெசாறா

அவ

...... அபா ச

னதி1 C

பகளா)1C ; <

, ெதாைர பா-1க மா%டாரா, ெபாமனா%=கைள பா-1கற

வழ1க இைல யாG. அேட அ பா! நீ ேபாயி ெதாைரயிட ெசாF,
எகD1C ஆபிைளகைள பா-1கற பழ1க கிைடயா&. ஆனா, இ& ஒ8
ஆப"தான விஷய அதனாேல தா
ெசாFடா

ேன

ேபால ேபசறா

, பி?பா தா

வ,தி81கா ஐய- I%டமா

G

உ7ேள ேபாகேவ =,த&. ெந8  ெபாறி

. இலQச 8ஜு ஆகிவி%ட&. +மா விவத? கிைல, அH&

பிரேயாஜனமிைல, அ ப= இ ப=

G , தா% O%G Cதி"தா

.... பி?பா

அவேனா இதமா ேபசி........
க : தமி ெதாிேமா அவG1C ..............
க : த%" தமாறி ேப+வ
பிறC, நா

. ஆசாமி1C நல மன+. த6ேலதா

க-ஜி"தா

,

அவேனா ப1Cவமா ேபசி, ேகாப"ைத ேபா1கி, மன+ இளCப=*

ெச@ததாேல. சாி! உன1காக* ெச@ேற

,எ

றா

. ேக த7Dப= யா*+. ஒ8

ெபாமனா%=1C இ81கற சாம-"திய"திேல S"திேல ஒ.E இைல , உ
ேதா பனா81C ............
க:உ

சாம-"திய யா81C வரா&

G தா

, சகல8 ெசாறாேள!

பாடாபிேஷக காட
ரகநாத- : எ
அ,த ஐய

,த

னேமா ெபாH&ேபா1கா ேபசிகி% இ81கறாேன
ேவைலைய ந மிடேம கா%ட ஆரபி*சிவி%டா

G பா-"தா,
.............
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சகரசிவ : அ ப=களா? எ

ன ேக%டா

, எதா*+ கட

, கிட

............

ரக : அட அ& அல@யா. ஊ- ஜனக ஞான மிலாேம ெக% ேபாறாகளா,
அதனாேல ஒ8 ஆAமாச ராமாயண நட"தEமா, ெசல)1C நா
தரEG அ= ேபா%டா

பண

.

சகர : ெக%=1காரனா*ேச அ,த பா பா

.........

ரக : ஆமா, நாம எ

ன ெகா1கா! சாி, சாி

G ேக% கி%, ஆமா சாமி!

நட"தேவ.=ய&தா

; ராமாயண, .யதா

பாரத நட"தி கி% வ-ேர
ஒ8 ேபா ேபா%ேட

-- நா

'ட எக கிராம"திேல

, எலா* ெசல) நாேனதா

ெச@யேற

G

........

சகர : பாரத நட1C&களா..........
ரக : பாகவத நட1C& ...... ஆைள பா8 ! அதா
+மா ெசா6 ைவ*ேச
ேபானா

நம1C ேவைலயா ............

யா ............ ெசாலேவதா

, வாைய L=1கி%

; அேட அ பா! ச-வ ஜா1ரைதயா இைலயானா நம தைலயிேல, மிளகா

அைர*சி% ேபாயிவாGகேள. ெதாியாமலா ெபாியவக ெசா
எமகாதகா G ......

னாக பிராமணா

--------பணபஹாண காட
கமலா : இவ-தா
த-மவா ....

ரகநாத த6யா- - எக ஊ81ேக ெபாிய சீமா

- Oமா

-

ரகநாத- : ஐயேயா, ெராப அ1கி1கி%ேட ேபாறி கேள... உ%கா8ேகா
ெர.ேப8... ஐயா! கண1க பி7ைள சகரசிவ, ஓ= ேபாயி, கல8 வாகி%
+81கா வா....... நீக யா8..........

கம : இவ, எ

ேநகிதி, சLக ேசவகி சாபாலா

G ........

ர : ெதாியா&கேள ........ சினிமா கினிமா பா1கற பழ1க கிைடயா& ....
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க : எ

ன த6யாரவா7! அவசர ப% ேபசலாமா... சாபாலா, யா- ெதாிேமா

............. இ

கடா1 ஆ3ச- ேகாத.டராம ஐயேராட ெபா.E ........

ர : அ ப=களா ...... ம

னி*+க........

சா8 : பரவாயில= கமலா ! எ

=ரைச பா-"&, சினிமா டா-G

எ.ணி.%டா- ேபால இ81C .........
ர: ஆமாக ....... இ6க ........ த  தாக ... ேதா பனா8 ெசௗ1ய,தாGகேள
....... இ,த ஊாிேல ெராப நல ேப8க உக அ பா)1C ......
சா8 : இேக எ

ன ! எ,த ஊாிேல அவ- ேவைல பா-" தாF அ ப="தா

....

ர : ெந8 க, த த.டா ெச@கிறவகைள1 க.டா.... ஆமா ........ சில
ேப-கD1C, அவ- ேபேர* ெசா
க : அ ப="தா

னாேல , சிம ெசா பன,தா

........

இ8 பா-. ஆனா அவேராட மன+ தக ........ அ& பழகினா"

ெதாி ....... இ ப, நம சா8, ஒ8 காாிய ஆரபி*சி81கா , சO-ண ராமாயண
கால%ேசப நட"த ஏ?பா ெச@தி81கா ..........
ர : ெராப ச,ேதாஷக....... எ,த இட"திேல, எ ேபா , எ
காாிய எ

னாேல ஆகேவ.=ய

ன, ெசாFக, சேகாச படா........

கம : ச"காாிய"&1C* சேகாச பவாேளா! பா8ேகா இதிேல நா
ேதா பனா81ேக விேராதமா1 கிள பி%ேட

. சாபாலா ெசா

,எ

னா இ,த1

கால%ேசப சிலா1கிய மானதா இ81க ேவEனா , சி"ர'ட பாகவத- தா
வரEG ... எக ேதா பனா-, இ&1C 

னாேலேய , அவைர இேக வர

வைழ1க ஏ?பா ெச@&வி%டாரா ; பா-"ேத

, சாி அவ- த8கிறைதவிட ஒ8

ஐSA அதிக நாக த-ேராG த,தி ெகா"& அவேராட சமத"ைத
வாகியா*சி.... அ பா)1C க"திேல எ7D ெகா7D ெவ=1கற& ........

ர: ெராப சாம-"தியமா"தா
அதாவ& நம இ

ேவைல ெச@தி81கறிக... ஆமா, ஐயா)1C

கடா1 ஆ3ச81C ராமாயண ெராப பி=1Cக ளா ..........
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க : ெசாேல.= சா! இவ ேதா பனா81C, உயி-, ராமாயணG ெசா

னா.......

வனவாச ேபாகிற க%ட"திேல, க.ணீ - தாைர தாைரயா ெபாழி .........

ர: என1C1 'டக, அ,த1 க%ட"திேல, ைகேகயி ேமேல வ-ர ேகாப, இ4வள)
அ4வள) G ெசா6 =யா&க..... ஆ3சர@யா அ=1க= கால%ேசப ேக%க
வ8வா8 G ெசாFக ........
க : வ8வாராவா ! நீக ஒ8 ைப"திய த6யாரவா7! ஆரப விழா ைவபவேம,
அவ-தா

ெச@&ைவ1க ேபாறா-.....

ர: ேபஷா ேபா*+ ேபாக......
க : சீதா க6யாண"&1C யா- வாரா ெசாFக பா- ேபா..........
ர: யா8க........? க : நம ராஜாஜீ!
ர: ஆஹாஹா ! சிலா1கியமான ஏ?பா ! ராமா! ராமா! உ
க : ப%டாபிேஷக"&1C"தா
ேதா

நாக ேபா%=81கிற பிளா

G ெதாியேல.... உேமாட ெசாறதிேல எ

ெப8ைமேய ெப8ைம.
ப61Cேமா ப61க

ன த  , நம கவ-ன-

இ81காேர.........
ர : நம கவ-ன8களா , எ

னக அவ81C .......

க : அடடா ! அவ81C ஒ.Eமிேல த6யாரவா7 ! அவைர"தா
ப%டாபிேஷக"&1C அைழ1கிேறா ........
ர: அடா அடா ! இைத* ெச@&%டா ேபா&க, நம ஊேர Oாி*சி ேபாC .........
க : ெசல)தா

நிைறய ஆC...... பா8க, க

கைதயா இைத* ெசா

ைன@யா ெச%=யாாிட கைத

ேனா, அ,த1 க-மி SA பா ெகா"&வி%, இ

ெதா,தர) ெகா1காதிக

G ெசா6வி%டா

G

.

சா8 : ஏ.=! கமலா! சில ேப- க-மிகளா"தா இ8 பா! ரா காாிய"&1C" தர
மன+ வரா&. இ க டா1+1C1 ெகா%=1 ெகா பா .........
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ர : எ

ேனாட மன+, ெபாி+... இ ப கால ெகாQச கKட மான&........

கம : எேலா8ைடய கKட ேபாற&1C"தாேன ராமாயணேம ...........
ர: ஆமாமா!
க : பகவாேனாட காாிய"&1C தய1கேம இ81க படா& .......
ர: ச,ேதகெம

னக......... ஒ8 இரSA எHதிட% களா ...........

கம : உக இKட  ........
ர : அதிக ெச@கிறவ தா ........... இ ப ெகாQச ெதா,தர) ... எலா
ஆ3சர@யாவிடதா இ81C நம கண1C "தக ஜாடா).....
க : ராமனி81கா- ேபாக உக பகிேல ..... ஆ3ச- ச"யச,த- ....
ப1திமா களிட ெபாC பிாீதி......  cA எH&க ..........
ர : சாிக....... தைட ெசாேவGகளா............ கண1க பி7ேள ! LE ............
ஆமாமா............... உ7 அலமாாியிேல ................ ெகா. வா ...... கலசா பிக..........
---------------6. )திய மடாதிபதி
இட ெபAேவா- : மடாதிபதி அ8ளாள-, 8கதாச-, க,தOபதி, மாசிலாமணி, சி"ரா,
ப1த-, பணியா%க7, ேபா6 மடாதிபதி.
நிக*சி இட : மடாலய, அைத* +?றி உ7ள இட.
பாழைட#த சாவ+
(சாைல ஓர"தி உ7ள ச?A கலனான சாவ=யி அH1ேகறிய உைடயணி,த
ஒ8வ

ப"& ர. ெகா.=81கிறா

... >1க வரவிைல. மட"&,

ப.டாரக7 இ8வ-, ஏேதா ேபசி1 ெகா. அ4வழிேய வ8கிறா-க7.)
ஒ8வ

: தி%ட ந

றாக"தா

இ81C ... ெவ?றி கி%= னா தாேன ......
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ம?ெறா8வ

: ேவைல ெச@தாதாேன ெவ?றி கிைட1C ....

ஒ8 : ேவைல சீ1கிர நட,தாக ேவ. ......
(சாவ= ப=யி உ%கா8கிறா-க7]
ம? : க.L= ம1க7 - ெகா%=" த8கிறா-கேள, ேக%C ேபாெதலா ......
ஒ8 : நாதா

மிர%கிேறாேம ........ நரக எ

A ...........

ம?: எேலா8 அல....... ெதாைக Cைற,& ெகா.ேட வ8கிற&........
ஒ8 : ப1த-க7 ெதாைக Cைற,&வி%டா பிறC அ& நம1C"தாேன நKட.........
ம? : (ஆயாச"&ட ) நம*சிவாய ...... நம*சிவாய ..... மட இ81க ேவ.
.... அவG ெதாைலய ேவ.......... அத?C உ தி%ட தா சிலா1யமான&
...... (+?A ?A பா-1க, ப"& ர.டப= இ8 பவ

ெதாிகிறா

- உ?A

பா-1கிறா - மீ. மீ. பா-1கிறா - 'ட இ8 பவைன அைழ"&1
கா%கிறா - இ8வ8 ப"தி8 பவ அ8ேக ெச A உ?A பா-1கிறா-க7 .
ஆ*சாிய"&ட .)
ஒ8 : சாியான பா"திர......!
ம?: (ப"தி8 பவைன பா-"தப=) தி%ட ப6"த&....... ெவ?றி ........ நி*சய.
[த%= எH கிறா-க7. க. விழி"& அவ-கைள பா-"&வி%]
ப" : காவி உைட க.ட& க
ேபாக7...... ேபாக7.......

ன"தி அ="&1 ெகா7D கேபாதி நானல.......

ஒ8 : (ம?றவைன பா-"&) இவேன சாியான ஆத ம"தாைன ஒழி1க........
ப" : எ

ன உளற இ& ...... ஆதமா ஒழி பதா .....

ம? : அ பா ....... அ*ச ேவ.டா .......... அரன=யா-க7 நாக7 அ8ளாளசீட-க7 !
ப" : ஓேஹா! ஜடா=தாாியி சீட-களா! வா%ட வ8"தமி றி வாவதா ஓகி
வள-,தி81கிறா-க7 ...... ஊரா- உைழ ைப உAQ+ உF"த-கேள! நா ஓ-
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பா%டாளி ........ ஆனா ஏமாளியல ! உைழ பாளி......... ஊ- ெசா"ைத" தி
வி% ஓ நம*சிவாயா எ

A 'வி1 கிட பவனல ; எ



எ

A

ன ேவைல?

ேவA இட பா8க7 ........
ஒ8 : க,தOபதி! காாிய ப6"ேதவி%ட&. நமவ- களிட இ4வள) &ேவஷ
ெகா.7ள இவேன சாியான ஆத ........
க,தOபதி : 8கதாசேர! ="&விடலா.
[ப"தி8,தவ

எH,& உ%கா-,& ேகாப"&ட

]

ப : யார@யா நீக7 ...... சாவ=யிேல உறCபவைன" ெதாைல த8கிறீ-க7 .......
க,: ேகாபியாேத அ பா ! நாக7 ப.டாரக7 ..... ஆ.=களிடமா ஆ"திர
கா%வ& .........
ப : ஆ.=களா , ஆ.=க7 ! ேமாசா.=கேள! ஊாிேல எ4வளேவா ம1க7
உைழ"& அF"&1 கிட1க, உ. ெகாH"& ஊ

+ம,& திாிகிறீ-கேள,

உகD1C ெவ%க, மான இைல!
(இ8வ8 ேகாப ெகா7ளாம களி ட

ஒ8வைர ஒ8வ- பா-"&1

ெகா7கிறா-க7.)
க,: ேகாபியாேத ந.பா ! எம& காவிைய1 க. கலகாேத -!
(அ8ேக உ%கா-,& )
ெபா87 த8கிேறா, வAைமைய ஓ%=விகிேறா, ஒ8 இல%ச த8கிேறா.
ப : (ேக6யாக) ஒ8 இல%சமா! ஓ%டா.=யாகிய என1கா? எ

ன@யா ேக6யா

ெச@கிறீ-க7 ......... பதிக பா= ஓ%டாQச6கைள" தகமா1க
ேபாகிறீ-களா........!
8 : (சிறி& ச6 ட

) மாய அல, ம,திர அல ....... உ.ைமயாகேவ

பண அ பா ........ பண.
க,: இேதா பார பா! ப.டார1 '%ட எ

றாேல உன1C பி=1க

விைலயலவா?
ப : ப.டார1 '%ட"திடமா பைக ! இைல! எவெனா8வ ஊராைர ஏ@1க
மதேவட ைன,& திாி,& மேதா ம"தனாக வாகிறாேனா அவைன நா
மனிதென A 'ட மதி பதிைல ...... ஏெனனி .........
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க,: விள1க ேவ.டா... உ

அபி பிராய"ைத மA1கவிைல........... சாி,

அ ப= ப%ட மேதா ம"த-களி ம னைன I"த உன1C ஓ- ச,த- ப
கிைட"தா .......... (CAபாக பா-1கிறா )
ப : (ஆ-வ"&ட

) மகி*சிட

வரேவ?ேப

! க,: ெம"த* ச,ேதாஷ....... இனி

ேக7 ேசதிைய ........ 8 : க,த Oபதி! தனி இட ெச

A ேப+வ& ...... ப : சாி,

கிளக7 ........
[Lவ8 ற பகி

றன-.]

------------மடாலய
[மடாலய1 'ட"தி மடாதிபதி அழகிய அலகார 3ட"தி அம-,&ெகா.,
எதிேர ப1தி பரவச"திேல உ7ள ஒ8 சீமாG1C உபேதச ெச@&
ெகா.=81கிறா-. மடாதிபதியி ைகயா7 உட இ81கிறா .]
அ8ளாள- : (ெக3ர உ81க கல,த1 Cர6) ஆகேவ, எவெனா8வ
இ,திாியக7 எG &Kட1 Cதிைர கD1C அறிெவG க=வாளமி% அட1கி,
ந

ெனறி எG பாைதயிேல ெசF"&கிறாேனா, அவேன அரன= எ

தி8"தல"ைத அைடவா

G

.

[ைகயா7, ப1தி* சீமாைன, பா-1கிறா

சீமா

, அ8ளாள- காதணி விரலணி

இைவகைள1 க. ரசி1கிறா-.]
இைடேய இ*ைச எG ந*+1 ெகா= கிட1C.
[அ8ளாள- எதிேர உ7ள பழ"த%கைள பா-1கிறா-, ப1த-.]
ப*ெச றி81கிறேத எ A எ.ணி*சி1கினா சீரழிவ-. அதைன1 கட1கேவ..
அத?C நிராைச எG சா%ைட ெகா. Cதிைரைய" த%டேவ..
ெம@ய பேன! பரமன87 ெப?றவ-க7 எேலா8 இகன ெச@ேத 1தி
ெப?றன-.
சீமா : (க.கைள L=யப=) ஆஹா ! த
[மடாலய"தி

யனாேன

, C8நாதா ! உண-,ேத

ேவேறா- பCதியி, க,த Oபதி 8கதாச-, ப"தி8,ேதா

இரகசிய மாக ேபசி1ெகா.=81கிறா-க7. ச6 ட
ேப+கிறா .]

ப"தி8,ேதா

..........
Lவ8
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ப : ாிகிறத@யா , ாிகிற& ....... ப

னி ப

னி ேபசி பாதி பிராணைன

வாகிவிட ேவ.டா.
8: ந.பா ! சாமா

யமான காாியமலேவ.

ப : சாி, சாி.... மதயாைனயி

ம.ைடைய பிள1க ேவ..

க,: அத?C ஏ?ற ஆ. சிக, நீ......... ப : இர"த C=1C நாிக7 -?
ப : (அச%* சிாி ட

) நாக7 எ

A தா

ைவ"&1 ெகா7Dம@யா ..........

ப : (உAதியாக) இேதா பார@யா, ப.டார! நா

இ,த* சதி1C* சமதி ப& எ

ெசா,த இலாப"&1கல ...... அவ ேபானா நீேயா .... நீேயா ..... ப%ட ெபAவ&
நி*சய...... என1C இலாப இைல.
க,: ேக7, ெகா1க ப........
ப : ேக%க"தாேன ேபாகிேற
ஆனா, அC விழா அ
வி8 ப ப= நட ேப
க,: ஒ8 நா7 உ

.... மட"ைத உக7 ைகயிேல ஒ பைட1கிேற

A கிைட1C பண அ4வள) என1C ....... எ

- CA1கி%டா ... ெதாைல"& விேவ

.

இரா[ய! அ4வள)தாேன .....

ப : அ4வளேவதா

....... எ

தி%ட ப= நட,தா ெவ?றி- ெதாிகிறதா........

8 : ச,ேதகேம ேவ.டா... ச-ேவவர
ப : (ெவA ட

......

மீ& ஆைண ...........

) ச-ேவவரைன ஏன@யா அைழ1 கிறீ-க7, ச.டாள" தி%ட

ேபா%வி% ........
க,த : பழ1க"திேல வ,&வி%ட&, சேபா, ச-ேவவரா, எ

A ெசா6*

ெசா6.........
[மடாலய1 'ட"தி ப1த

அ8ளாள- எதிேர I,& வணகியப=]

ப1 : சேபா ! ச-ேவவரா! C8நாதா ! ......
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[அம-,த&.]
மடா : ெம@ய

பேன! ெபா

னா- ேமனியைன ேபா?A! ேபாக ேபாகாதிகளி

இலயி1C +பாவ"ைத மா?A. பா-, பிறC பாாிேல இ
எைலயிலா ஆன,த ேதா

ப, பரமபத"திேல

A. '

ைக : மடாலய"திட ... விேசஷமான அ1க ைர ......... ஏேதேதா ெச@ய ேவ.
எ A அவ81C ெநநா%களாக அவா .......
மடா : அபலவாணா! அவன87 ெப?றவ-1ேக அ4ெவ.ண உதயமாC. மல%
மா , ம&ரமான பா த8மா?
[க,த Oபதி அC வ8கிறா
சிாி1கிறா

. அவைன1 க.ட& ைகயா7 CAபாக*

. மடாதிபதி க.கைள L=1ெகா7கிறா-.]

ைக : வாமி நிKைடயி இறகி வி%ட& ...... வா8, ேபாேவா.........
(வணகி வி%* ெசகிறா-க7.)
மடா : (அவ-க7 ெச

ற பிறC, க.கைள" திற,& ) காயா - பழமா?

க,த : கா கனிேம இ,த1 க,த

ைகப%டா. மடா : (மல-,& ) பழ

எ4விட"த&?
க,த : ேதா%ட அ8காைமயி தா
மடா : (ேகாப பா-ைவட
க,த : (

னைகட

ெச@&வி%ேட

....... ஆனா ேவ6 காவF உ. ........

) ேவ6 காவF ! எவ81Cமா.......

) அதிப81C1 கிைடயா& ...... கனி கிைட1க ஏ?பா

- க%டைளைய"தா

மடா : (Oாி"& ) அைமய ப

எதி- பா-"& நி?கிேற

..... கனி, தக நிற!

அ87 கல,தேதா.......?

க,த : ம87 கிளபி?A....... த6 - கனி, ைவணவ ....... மடா : தி8 பாைவ
தி8ெவபாைவ மாநா நட"&ேவா! க,த : லாவ.யவதி. மடா : உன1கா
ெதாியா& .......
க,த : வQசி1ெகா=!
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மடா : நQசிராேத ........
க,த : பQசd- அல... ப1Cவமாக பயிரான பாாி ஜாத,
மட : ெபய- ........
க,த : சி"ரா ..........
மடா : எ

ன அ8ைமயான நாமேதய.... எ

னதா

ேபாதிF, இ,த* சைட = சனியனாகவ

அலகார ெச@& ெகா.ட
ேறா இ81C, க

னியி

க.E க8"& கலCேமா! க*சி ஏகபா!
--------------மடாலயைத அ-த ஒ வி-தி
[ெந?றியி ெபா%=%1 ெகா.=81கிறா7, எழி உ7ள மா&. க%=6
க,தOபதி உ%கா-,தி81கிறா
க,த : ெசா1கிவிவா
சி: சகி1கா& அவ

மீ&

.]

, சி"ரா !..... ெசா-ணாபிேஷக உன1C ........

நைட உைட பாவைன.......

க,த : சி"ரா ! உ சாம-"ய"ைத"தா
ெகா.=81கிேறா.

நாக7 சகல8 நபி1

சி : என1C அதிக ெசால ேவ.மா.....
[ேமாக பா-ைவ கா%=.]
சி : எ ப =.........!
க,த : (பரவசமாகி) சி"ரா ..........
சி : C8நாத81C" &ேராக எ.ண லாமா...... (CAபாக)
க,த : (தாவி* ெச
........!

A சி"ராவி

கர"ைத பி="திH"& அ8ேக ெந8கியப=) சி"ரா

சி : (அவ &ைக" த%=) ைப"யேம! சி"ரா சி"ரா எ A ெஜப ெச@&
ெகா.=8,தா ேபா&மா ....... ேநர மாகிறேத ..........
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----------வச#த மடப
[மடாலய" ேதா%ட வச,த ம.டப"தி உலாவி1 ெகா.ேட.]
மடா : சி"ரா ....
[ேதா%ட பாைதயி க,த Oபதி சி"ரா) ]
க,த : (ெம6ய Cர6) சி"ரா.... இர. பக இர. இர) ... ஆசாமி, ேதனி
I,த ஈயாக ேவ. .....
(சி"ரா தைல அைச1கிறா7 ]
க,த : மட மேகா?சவ எ

A ஏேதG ேபசினா ......

சி. "தமி% வாைய L=விட ேவ. - பாட. கவனமி81கிற& ....
[மடாதிபதி இ81Cமிட"த8ேக வ,த&, க,தOபதி பி

தகிவிட, சி"ரா ம%

ஒயிலாக* ெச கிறா7. அவைள1 க.ட& மடாதிபதி Oாி"& ேபாகிறா-.]
மடா : வ-ணைனையவிட வ& விேசஷமாக"தா இ81 கிற& - ெசா-ணபிபேம!
உ%கா- இ ப=. ெந ேநர நி றா உ மலர= கசகிவி.
சி : (பாசமாக பா-"&) இ,த1 க.கைள விடவா?
மடா : க.கD1ெக

ன .........

சி : தக7 தாிசன"&1காக1 கா"&1 கா"&1 கிட,& க.க7 O"& ேபா@ வி%டன.
மடா : பா-"த பி

...... எ

ேவட ...........?

சி : சிவேலாகநாதைன1 கா.ப& ேபா681கிற&
மடா : (அவ7 கர"ைத ப?றிய ப=) சிகாாி ! உ ைன1 கான நா காைல த
தவ கிட,ேத . மட"திேலேயா ம னா-சாமிக7 வ8வ& ேபாவ& ஓயவிைல.
எ மனேமா அகிைல ேமாகனாகி!
சி : +,தரபா!
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மடா : ஆஹா ஹா......( அைண"தப=) எ

க.ேண .. கனிேய ..........

(அைண பி68,& விவி"&1 ெகா.)
சி : இேதா தக1 ேகா ைபயிேல கனிரச - தகD1 ெக

A.

[கனிரச1 ேகா ைபைய1 கா%ட]
மடா : உ பவளவாைய விடவா அ,த1 ேகா ைப வசீகர மான& ...... உ
பாCெமாழி ேபா&ேம
சி"ரா : பழரச ேவA ேவ.மா............
[அவைள அைண"&1ெகா7ள ஆவலாக* ெசகிறா-. அவ7 இலாவகமாக அவைர
வி% விலகிய ப=, ேகா ைபைய" த8கிறா7 பழரச"ைத ப8Cகிறா-, சி"ராைவ
பா-"த வ.ண ைசவ ேவட* சி னகளான உ8"திரா%சமாைல த6யனவ?ைற
மடாதிபதி கழ?றி ஒ8 ற"தி த%=ேல ைவ1கிறா-)
---------------மடாலய உ
[மடாலய"தி

/ட
ேவேறா- ப1க, பல த%களிேல பழவைககைள பணியா%க7

ஒHகாக அ1கி ைவ1கிறா-க7. ெபாிய மாைலக7 - உதிாிமல-க7 'ைடகளிேல
ைவ1க பகி றன. விOதி மட6 விOதிைய1 ெகா%= அதிேல ப னீெதளி1கிறா-க7. மணிகைள" &ைட"& ைவ1கிறா-க7. மயி விசிறிகைள எ"&
ைவ1கிறா-க7. பணியா%க7 ேவைல ெச@& ெகா.ேட ேபசி1
ெகா.=81கிறா-க7.]
ஒ8 . பணியா7 : பாழா ேபான பவனி உ?சவ நம உயிாிேல பாதிைய ேபா1கி
வி - எ4வள) ேவைல, எ4வ ள) ேவைல .........
ம?. பணி : நர றிய நாப பாப%டான& மா பி7ைள மாதிாியா அவபல1கிேல ஏறிகி% பவனி வ8வா8 .........
ஒ8 பணி : விவர ெதாியாத Cப, அவ- ேநேர ைகலாய"தி68,& வ,தா-G
ேபசிகி%1 கீேழ விH,& விH,& Cபி%வி%1 '"தாட ேபா)&க............
[விOதி மட ைக தவறி* சா@கிற& விOதி கீழ ெகா%=விட, அைத ஒ8 ற '%="
த7ளி1ெகா.ேட . ...........]
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ம?. பணி : இ&1C எ

ன தவியா"தவி1கிறாக ெதாிமா - ப1தGக..........

ஒ8. பணி : இேக நீ '%=1 Cவி1கிேற....... ஆமா, C8நாத- அைற ப1க ஒேர
இ87 மயமாக இ81ேக, எ

ன விஷய.........

ம?. பணி : என1C ச,ேதக,தா
தயாாி பா8 ......

- பவனி உ?சவ"&1 காக ப"& & பதிகமாவ&

(சாபிராணி" >ப ேபா கலச"ைத* +"தமாக" &ைட1கிறா
ம?றவ

ஒ8 பணியா7.

ாிஷப உ8வ ெகா.ட பி= ேபா%ட மணிைய" &ைட1கிறா

.)

---------------மடாலய ெகா0 மடப
(சாபிராணி" >ப C Cெவன வ8கிற&. மணி ஓைச ப1த-களி
வா"ெதா6 கிளகி
ேகால"&ட

றன. ப1த-க7 பல- - '= 7ளன-. மடாதிப-, விழா1

3ட"தி அம-,தி81கிறா-. ைகயா7, மயி விசிறி1ெகா.

Iசி1ெகா.=81கிறா . க,த Oபதி 8கதாச8 பணி)ட மடாதி பதியி
ப1க நி A ெகா.7ளன-. மடாதிப- க.கைள L=1ெகா.=81கிறா-.
க"திேல மல-*சி காண பகிற&. மணி ஓைச நி

ற&, க. திற1கிறா-

ைகயாD க,தOபதி ஒ8வைர ஒ8வ- பா-"&1ெகா7 கி

றன- மடாதிப- ,

ைகைய1 கா%கிறா- அைமதியாக இ81Cப=. ச,த= நி A
விகிற&]
மடாதிபதி : ெம@ய ப-கேள! இ,த வ8ஷ பவனிைய நிA"திவி%ேடா.............
[ப1த-களிைடேய ஆ*சாிய ]
நம*சிவாய"தி

க%டைள ேவA விதமாகி வி%ட&.

[மடாதிப- எதிேர சிA சிA = களாக காணி1ைக பண வாிைசயாக
ைவ1க ப%=81 கிற&. க,தOபதிைய மடாதிப- ேநா1க, க,த Oபதி ைகயாைள
பா-1க, ைகயா7, ஒ8 +வ= எ"& பிாி"& ப="தப=]
ைக : L A இல%ச"&  பதாயிர - பைழய இ8 ட
இல%ச"& அAபதாயிர ......

ேச-"& இ8ப"ெத%

மடா : அதிேல ஒ8 இல%ச, ேவைலய?ேறா- உதவி1காக ஊ- ெபாியவம

ற"&1C1 ெகா1கிேறா !
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[ஊ- ெபாியவ- ம

ற" தைலவ- மகி*சி ேம6% அ8ளாள- வாக ! அற

வாக! அ8ளாள- வாக! எ

A மன எH*சிட

'றி, மடாதிப- அ8ேக ெச

A

வணகி, பண =  ெபAகிறா- ]
[பல8 ஆ*சாிய பகிறா-க7. க,தOபதிைய1 ைகயா7 ைற"& பா-1கிறா

.]

மடா : க,தOபதி ! இர. ல%ச பாைய நம& ஊ- நா%டா.ைம1காராிட
ெகா"& ஏாி, Cள, C%ைடகைள* சீ- ெச@& பாைதகைள* ெச பனிட* ெசாF.
(கண1ெகH& ேவாைன பா-"தப=) அ பேன ! ஏ%=ேல Cறி"&1 ெகா7.
அனாைத விதி1C அAபதாயிர, திேயா- ப7ளி1C நா?பதாயிர, தமி
ஆரா@*சி1C ஒ8 இல%ச, இைசம

ற" &1C ஐபதாயி ஏைழகளி

இலவச

ப= 1C இர. ல%ச.
[மடாதிபதியி

'ந

ெகாைட' ேக% ம1க7 ஆன,த ஆரவார ெச@கிறா-க7.

க,தOபதி கக"த க"&ட

மடாதிபதிைய பா-1 கிறா

]

மடா : (CAபாக) ஆயாச படாேத அ பேன! நம*சி வாய"தி
நட1கிேறா.
[அ8ளாள- வாக ! அற வாக ! எ

தி8 உ7ள ப= நா

A ம1க7 ஆரவார ெச@கி

றன-.]

ெம@ய ப-கேள! இ A நா நட,& ெகா7D ைற உம1C விய பாக இ81C க,தOபதி1C கச  - 8க தாச81C ேகாப - நா இ A மாயாப,த
விப%ேடா - மA பிறவி ெகா.ேடா மேகவர
இமய வாH ெசா1க

ேந?றிர) எ



ேதா

அ8ளா, எ

அ ப

,

றி என1C திய க%டைளக7

பிற பி"தா-,
[ப1த-க7 ஆ*சாிய பகிறா-க7. ஊ- ெபாியவ-க7 உ7ள

ட

ேப+கிறா-க7,

வணகியப=...]
ெபாி : Oேலாக ைகலாயம ேறா இ&. இC அர வ8வ& ைறதாேன - அரைன1
க.ட அ.ணேல! வாக! சிவGட ேபசிய ெசமேல வாக!
மடா : அ

ப-கேள! (சிவனா- ேப+வ& ேபா

நீ - நீ காE ம1க7 க,த ஆைட மி
Cர6) எ

Aஎ

ைன எ

ன ப

ற Cர6) ெவ.ப% உ"&கிறாேய

றி உ7ளனேர, கா.கிைலேயா (ெசா,த1

ேக%டா-. உன1C ேமனியிேல ச,தன மண -
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ம1களி உட6ேல உைழ பா உ.டாC விய- ைவயி
எ%டவிைலயா எ A ேக% டா-.
[ப1த-களி

நா?ற! உ

நாசி1C

மன உ8Cகிற&)

மடா : (சிவனா- ேப+ பாவைனயிேலேய) உன1C அA+ைவ உ.= உைழ பாளி1C அைரவயி?A1 கQசி உன1C பாF பழ ப%சண!
அவ-கD1C பழ ேசாA ப81ைக கப'H. உன1C பQசைண! அவகD1C1 க%டா,தைர ! உன1C அபிேஷக, ஆராதைன, அலகார! அவ-கD1C1
C

ம, காச, ெகாேநா@. உன1C1 ேகா%ைட ேபால1 ேகாயி, ெகாF ம.டப

! அவ-கD1C ந.வைள ேபா I. ஏ! மட அதிபேன ! இைத1 க.டாேய, உ
க.களிேல நீ- +ர1கவிைலயா? இதய &=1க விைலயா - இர"த
ெகாதி1கவிைலயா? (ெசா,த1 Cர6) எ
எதிேர நி

A ேக% கேகாப"&ட

எ

றா-.

ெபாி : (மன உ8கிய நிைலயி) எ
எ ென ப&!

ன அ?த! இைற வனி

தி8விைளயாடைல

மடா : நா ெமௗனமாக இ8,த& க. இமயவ எ ைன ஏறி% பா-"&1
'றினா- ................ (சிவனா- ேப+ பாவைனயி) உ னிட ப1தேகா=க7
காணி1ைக த8வ& ேவ6க7 விவ& எத?C! உ

+கேபாக"&1கா? நீ.

ஏைழகD1C இத ெச@ய ேவ. எ பத?காக அலவா! (ெசா,த1 Cர6)
எ A சிவனா- சீ?ற"&ட ேக%டா-. நா அQசவிைல.
[ப1த-க7 க"தி கவைல.]
மடா : காரண எ
எ

ன? எ

மனதிேல இ8,&வ,த கைற - அQஞான,

ைனவி% அகலவிைல . ப,த, பாச, ப?A, +யநல இைவ எ

இ8,& ெகா.. அQசாேத ! அர மிர%=னா எ
இழ1காேத - எ A 'றி எ ைன உ+ பின!

ன!உ

மனதிேல

உாிைமைய

ெபாி : சிவனாாிட ச.ைடயா ! சிவ சிவா!
மடா : நா

, க-ம பல

ப= காாிய நட1கிற&, கடபா, க*சிேயகபா, காமா%சி

மணாளா , காலைன1 ெகா

றவா! - எ

A &தி"ேத

பாவைனயி) ஏ! அQஞான ெசாபேம! எ
(ெசா,த1 Cர6) எ

. சிவனா-, (சிவ

அ=யவைன வி% ெவளிேய, வா! -

A ழ1கமி%டா- - 1க.Eைடயா-.

ப1த-க7 : ஆஹா ......... பிறC ........

ேப+
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மடா : எ

தைல +ழ

ற& !

ப1 : ஐேயா ............. பிறC .............
மடா: மா- ெவ="&வி ேபாலாகிவி%ட&!
ப1 : அடடா !......... பிறC.........
மடா : எ

ென

ேப

இைறவனி

[அைனவ8 தி1கிகி
மடா : எ

ைன ேபா

தி81'"ைத ! எ

எதிாி நா

நி

ேற

.

றன-.]

ேற ஓ- உ8வ எ

எதிேர நி

ற&. ெபாிய +ைமைய1 கீேழ

இற1கிவி%டவG1C உ.டாC ஆன,த, என1C! எ
உAமி?A... நா

, பிரேபா! இெத

ப1 : சிவனா- எ

ன ெசா

னஎ

A ேக%ேட

எதிேர இ8,த உ8வ
.........

னா-............

மடா : (சிவனா- ேப+ பாவைனயி) பாலகா! ஒ4ெவா8வ- உ7ள"திF ப?A,
பாச, த

னல உ.டலவா? மனிதனி

மனதிேல அQஞான உ.

ெம@Qஞான உ.. இ8 ச1திகD1C க ேபா- - மன எG கள" திேல!
எவெனா8வ அQஞான"ைத விர%= அ=1கிறாேனா
அவேன அரன=யா

- இேதா உ

எதிேர நி?C உ8வ, உ
ெசாப"ைத நா

ைன ேபா

ேற காண ப உ8வ, உ

உ7ள"திேல இ8,&வ,த அQஞான! அ,த அQஞான

ெவளிேய?றிவி%ேட

. ஆனா, நா

மைற,த&, அQ ஞான

ெசாப மிர% - அQஞாேத ! தக இட ேக%C - இைசயாேத ! விர% விர% - உ அ=யா-களிட 'றி - அழி"&வி. அQஞான ெசாப"ைத
மீ. உ உ7ள" திேல C=கவி%டா! பிறC நா வாேர உ ைன1 கா
பா?ற, (ெசா,த1 Cர6) எ

A 'றிவி%, அQஞான"ைத விர%=னா- - அ&

அேகார1 '*ச6% வி% ஓ=வி%ட& - நா தா த யனாேன ! தயாபரனி
ெதா.டனாேன ! ம1களி ேதாழனாேன ! உ.ைம1C ஊழியனாேன !
ஊரா81C உைழ பாளியாேன !..... ஆனா ெம@ய ப-கேள! மீ. அ,த
அQஞான ெசாப வ8ேமா - வ,தா எ ன ெச@வ& எ A அ*ச என1C. அர
வி%ட வழி ப= நட1க%.
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('%ட"திேல பரபர  - அமளி. உ.ைம மடாதிபதி ஓ=வ8கிறா- - அலேகாலமாக,
– 'வியப=]

ஒ8 பணி யாDட

[உ.ைம மடாதிபதிைய" ெதாைலவிேல க.ட&, ேபா6 மடாதிபதி]
ேபா. மடா : ெம@ய
(எ

ப-கேள!........ அேதா ...... அேதா ........

A அ*ச ேம6% அலA பாவைனயி 'வ, ப1த-க7 தி1கிகிறா-க7,

ம?ேறா- மடாதி பதியி

திW- பிரேவச க..)

உ . மடா : (ஆ"திரமாகி) யாரடா அவ - அேயா1கியா! அ1ரம1காரா! ேவஷ1காரா !
நா வச,த ம.டப"திேல இ8,த சமய இேக C,& எ 3ட"தி
அம-,&ெகா. பித?Aகிறா@ ..... ேபய-கேள! எ ப= இைத அGமதி"தீ-க7!
பி"த-கேள! இெத ன பாதக !
[இ8 மடாதிபதிகைள1 க.ட ம1க7 திைக"&]
ம1 : இேக மடாதிபதி - அேக மடாதிபதி - எ ன அதிசய .......
ேபா. மடா : ெம@ய ப-கேள! வ,&வி%ட& அQஞான ெசாப....
[ம1க7 தி1கிகிறா-க7 ]
உ . மடா : யாரடா அQஞான ெசாப அ1ரம1காரா!
[3ட"த8ேக பா@கிறா

.ந

ெகாைட ெப?A1 ெகா.டவ-க7 தாவி* ெச

A

அவைன" த"& நிA"&கிறா-க7.]
ேபா. மடா; அர

ஆைண! எ

உ . மடா : அரG கரG ! எ

ைன அEகாேத.
ன டா உளற இ& ..... ேபா.

மடா : அபசார நி,ைத ப%ழலாேத –
உ . மடா : (கதA நிைலயி ) ஐேயா ! க,தா - 8கா - உகD1C1
க.ணிைலயா... நா சி"ரOைஜயி இ8,த சமய விபாீத வ,&வி%டேத........
ேபா. மடா : ப1தேகா=கேள ! விஷய விளகிவி%டதா? வி.ணவ
எ

'றியப=

ைன விடாம பி="தா%ட அQஞான ெசாப வ,&வி%ட& .......

[பல8 அQஞான ெசாப! அQஞான ெசாப! எ

A ')கிறா-க7.]
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[உ.ைம மடாதிபதி பி="தி8 ேபாைர" தா1கி" த7ளி1ெகா.  னா ெசல
ய?சி1 கிறா . விOதி மட6 இ8,& விOதிைய பி= பி=யாக எ"& ேபா6
மடாதிபதி, உ.ைம மடாதிபதியி

க.ணி விHப= >வி1ெகா.=81கிறா

.]

ேபா. மடா : ஐேயா! அQ ஞான ெசாப - அ="& விர%க7 ..................
உ . மடா : (அHCர6) அ="& விர%வதா! எ

ைனயா.....

[க,தOபதி, 8கதாச-, ைகயா7 Lவ8 C+C+ ெவன ேபசி1ெகா. ஒ8
=)1C வ,தவ-களாகி]
Lவ8 : அ="& விர%க7 - அ="& விர%க7 ...
உ . மடா : பாவிகேள!..... எ
ெசாப"ைத.....

ைனயா......... ேபா. மடா : ப1த-கேள! அQஞான

[பல8 ேச-,& அழி"&விகிேறா எ

A '*ச6கிறா-க7. உ.ைம மடாதிபதி

ெப8 பாபகிறா-.]
ேபா . மடா : நம*சிவாய"தி
விர%க7.

மீ& ஆைண ! அQஞான ெசாப"ைத அ="&

[பல8 ேச-,& மடாதிபதிைய1 கீேழ சாமள) அ="&விகிறா-க7. அமளி
அதிகமாகிற&. ேபா6 மடாதிபதி, Cறி பாக ஒ8 பண = ைப
எ"&1ெகா7கிறா க,தOபதி அவ கர"ைத பி="திH"&1ெகா. ஓ
கிறா . அமளியிேல இைத யா8 கவனி1க விைல. 8கதாச க?Oர1
Cவியைல1 ெகாD"&கிறா . கீேழ I,த பிறC மடாதி பதிைய அ= ப&
ஓயவிைல . அQஞான ெசாப ஒழிக! அ8ளாள- வாக ! அQ ஞான ெசாப
ஒழிக - எ

ற ழ1க பல மாகிற&. மடாதிபதி மா. ேபாகிறா- ]

ெபாி : ஒழி,த& அQஞான ெசாப ! ெம@Qஞான எேக ! - (எ
ேக%க).

A ஆ-வ"&ட

[பல8 எேக? மடாதிபதி அ8ளாள- எேக? அரைன1 க.ட அ.ண எேக?எ

A ேக%கி

றன-.]

க,த : (உ81க மாக) அ பேன! ஒ பிலாமணிேய! உ
எ

ென

ேப

அ8ளாளாி

! ெம@ய

ப-கேள! நீA O+க7! நாத

தி8விைளயாடைல
நாம"ைத பஜிக7,

ெம@Qஞான உ8வ அரன= ேச-,&வி%ட& - அQஞான"ைத அ="&
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I"திய&, இேகா- ேஜாதி ேதா

றி?A - ெம@Q ஞானி அதிேல கல,&வி%டா- -

ெபா னா- ேமனியைன ேபா?Aக7 .......................... அ8ளாளாி
அட1க ெச@ேவா வாாீ- ...............

சடல"ைத

[க.கைள" &ைட"&1ெகா7கிறா-, பல8 ]
ெபாி : ப%ட யா81C ............?
[க,த Oபதி, 8கதாச8 ைகயாளி
மாசிலாமணியா- வாக ! எ

கா6 I,& வணகி, மடாதிபதி

A 'Aகிறா-க7.]

(ைகயா7 க. &ைட"&1ெகா7கிறா

.)

க,த : வா"&க7! ப1த-கேள ! மாசிலாமணியா-........
[ம1க7, வாக ! வாக ! எ

A ')கிறா-க7 ]

[ அேதேபா& கா% பாைதயிேல ேபா6 மடாதிபதி த

, ேவட"ைத1 கைல"தப=]

ேபா. மடா : ஒழி,தா உF"த - யா- அவ அ= பணி,& கிட,தனேரா அவ-கேள
அ="&1 ெகா றன-.......... அ1ரம1கார - சாியான த.டைன.
(ேவகமாக* ெசகிறா
-----------------

.)

