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அ�ணாவி� நாடக�க அ�ணாவி� நாடக�க அ�ணாவி� நாடக�க அ�ணாவி� நாடக�க     

டா�ட� சிடா�ட� சிடா�ட� சிடா�ட� சி. . . . எ�எ�எ�எ�. . . . அ�ணா�ைரஅ�ணா�ைரஅ�ணா�ைரஅ�ணா�ைர, M.A. , M.A. , M.A. , M.A.     

பாிமள� பதி	பக� 9, அவி� ேரா�, ெசைன-34  

�த� பதி	� ஆக��, 1971  

விைல �.10/  

"தமி�நா� ச�கீத நாடக ச�க"தி நிதி உதவி�ட ெவளியிட	ப%ட& "  

ம"திய '%�ற) அ*சக�, ெசைன-2  

உாிைம : பாிமள� பதி	பக�  

-------- 

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    

    

1. நெகாைட  4. க�+ம,த கசட- 

2. க.ணீ-"&ளி  5. ராகவாயண�  

3. இர1க� எ�ேக ?  6. �திய மடாதிபதி     

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

1. 1. 1. 1. ந�ெகாைடந�ெகாைடந�ெகாைடந�ெகாைட 

((((அரசிய� நாடக�அரசிய� நாடக�அரசிய� நாடக�அரசிய� நாடக�))))    

 

3ர�கி 3மரா4 நா�� - கா�கிர� பிரசாரக-  

ஜ)ளி ஜ��6�க� - கா�கிர� எ�.எ�.ஏ.  

வனிதா  - ஜ��6�க"தி மக7  

த8ம6�க� - ஜ��6�க"தி த�பி  

மன  - ஜ��6�க"தி மக  

ச�கர6�க ஐய- - ஜ��6�க"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	பட�க7 மிக	 ெபாிய அளவி� மா%ட	ப%=81கிறன. கா�கிர� எ�. எ�. 
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ஏ. ஜ��6�க� >ய கத8ைடயி� ேதா?றமளி1கிறா-. ேசாபாவி� சா@,தப= 

யி81கிறா-. எதிாி� அA வ,த தினசாிக7 பிாி	பவாிறி ைவ"த ப=ேய உ7ளன. 

'வ,ேத மாதர�' எA 'றி1ெகா.ேட உ7ேள வ,த கா�கிர� பிரசாரக- 3ர�கி 

3மரா4 நா��ைவ வரேவ?கிறா-.]  

 

ஜ : - வா, த�பி, வா. ஏ& இ4வள) ேநர"ேதாேட, இ4வள) >ர�?  

 

3 : எ�லா� உ�கைள	 பா-"&	 ேபாக"தா.  

 

ஜ : ந�லா பா8, த�3 - நி1கிறிேய, உ1கா8.  

[3மரா4 உ%கா8கிறா-] 

3 : நா%=ேல, கா�கிர�கார எA ெசா�61ெகா.� ெவளியி� வர�=ய-

வி�ைல. அ	ப= ெச@&வி%டா-க7, இ�லாதைத��, ெபா�லாதைத�� ேபசி, 

கா�கிர� எறாேல கச1கிறமாதிாி ப.ணிவி%டா-க7. கா�கிர� எறாேல 

ெவA1C�ப=, ம1கைள மா?றிவி%டா-க7! திராவிட"தா கDைடய ெகா%ட� 

வள-,& ெகா.ேட ேபா@வி%ட&. அவகைள அட1கேலனா, கா�கிர� இனி 

ெச"&	ேபா@ வி%டெதேற ைவ"&1ெகா7ள ேவ.=ய&தா.  

 

ஜ : சாி, த�3! இ	ப அ&1C என ெச@ய ேவE� ெசா�F. 

(ஜ��6�க"தி அல%சிய� அவG1C1 ேகாப"ைத<%�கிற&.)  

 

3 : இ4வள) விள1கமாக நா நிைலைமைய எ�"&1 கா%=ன பிறC�, எதி-கால� 

எ4வள) இட- உ7ளதாக இ81C� எபைத* +%=1கா%=ய பிறC� ..............  

 

ஜ: த�3! பதறா� ேப+. நீ ெசான& உ.ைம - எH"&1C எH"& உ.ைம, நா 

அைத	 �ாி,&ெகா7ள வி�ைலயா என! ந�லா �ாி�&. நா இ	ப உைன 

ேக%ப& எனானா, இ	ப என ெச@ய ேவE�Gதா.  

 

3 : ேக7வி சாி, ஆனா� நீ�க7 ேப+கிற ேதாரைண சாியி�ைல. நா ேவைல ெவ%= 

இ�லாமலா வ,தி81கிேற - அ�ல& எ ெசா,த இலாப"&1காக	 

பா�ப�கிேறனா..............  

 

ஜ : இெதன த�3, விணான ேகாப�.  
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3 : I.தா ...... உ�கைள	ேபாறவ�கD1காக நா�க மார="&1ெகா.� 

அழற& I. ேவைலதா. எ1ேகடாவ& ெகட%�� எA வி%�" ெதாைல1க 

ேவ.=ய&தா ......... 

.  

ஜ : ெவ�1C ெவ�1CG ேபசாேத, த�3. இ	ப உ ேப*ைச நா மதி1க-

வி�ைலயா..............  

 

3 : மதி*+ ..........?  

 

ஜ : இ4வள) ேநரமா நீ ெசானைத எ�லா� ேக%� கி%� இ8,ேத.  

 

3 : ேக%�.....? நிைலைம �ாி�தா உ�கD1C. ெந8	ைப1 க1கறாG�க, 

திராவிட"தாG�க........... �ாி�தா ............. சன� சனமா	 ேப"& 

எ�1கறாG�க, ெச�வா1ைக....  

 

ஜ:  என ெசா�F த�பி, இ,த" திராவிட"தாG�க ெந8	ைப1 க1க%��, 

விஷ"ைதேய ெகா%ட%��, ந�ம கா�கிர� மகாசைபைய அைச1க1'ட �=யா&.  

 

3 : அ&தா த	� எகிேற, நிைலைம உ�கD1C	 �ாியவி�ைலG 

ெசா�ேற. திராவிட"தாG�க '%ட�, மகாநா�, நாடக�, பா%�1 க*ேசாி, 

பட1கா%சி, இதிேல எ�லா� '%ட� எ	ப=1 '�& ெதாி�மா உ�கD1C .........  

 

ஜ: '%ட� '=%டா தீ-,&ேபா*சா ................  

 

3 : '%ட� '=னா எனG ெசா�றி�களா! ேபK! ெரா�ப ந�லாயி81C உ�க 

Lைள ...  

 

ஜ : த�3! ந�ல வா-"ைதயா ேப+ ......... Lைள ந�லா யி81கா இ�ைலயாG 

எ�லா� ேபசாேத........... சாியி�ைல........... எ வயைசயாவ& கவனி1க ேவE� 

பா8 .......... நீ ெபாிய ேமதாவிேன ைவ*சி1ேகா .... ஆேவசமா	 ேபசேற...... விடா	 

பி=யா ேவைல ெச@யேற.......... அதனாேலேய, அGபவ�த- கேளாட மனைத	 

�.ப�"தலாமா ...........  

 

3 : ஆ"திர"திேல ேபசிவி%ேட .... மனி1கE�......  
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ஜ: ஆ"திர� 'டா& த�3! நாெம�லா� மகா"மா சிKய8�க.... ெபாAைம ேவE� 

....... ஆ"திர� 'டேவ 'டா&. எதி-1க%சி1காரE�கேளாட பிரசார"தாேல, தீைம 

வ8�G ெசா�ேற. சாி. அ&1C என ெச@யலா�......  

 

3 : நா�� '%ட� மகாநா�, நட"த ேவE�.  

 

ஜ : இ4வள) தாேன! ெச@&%டா	 ேபா)& ........ நாடக� 'ட நட"தலா�.....  

3 : மகாநா�, நாடக�, இ& என ேவைல ெச@�& ெதாி�மா ... ப%=1கா%டா-

G�கெள�லா� 'ட இ	ப, பா-6 ெம.%, ப-மி%, ச%ட�. ப"திாிைக +த,திர� 

இைத எ�லா� ெதாி,& ெகா.� ேப+றா�க.....  

 

ஜ : ஆமா�... ெபா&வா, அறி) வள8&....  

 

3 : என .... என ... அறி) வள8தா! சாிதா உ�க D1ேக மய1கமா இ81C, 

அ,த ஆசாமிக7 ேப*ைச1 ேக%� ....  

 

ஜ: ெச*ேச..... ஒ8 ேப*+ �ைறைம1C* ெசாேன ... சாி, த�3! ம&வில1C 

கமி%=1 '%ட� ேபாகE�... இ	ப உ ஏ?பா� என அைத*ெசா�F... மகாநா� 

நட"தE� .....  

 

3 : ஆமா� ......  

 

ஜ : நட"தி விடலா�, த�3! மகாநா� நட"தி, நாலாயிர� ஐயாயிர� பண� 'ட 

மி*ச	ப�"தறா�களாேம திராவிட1 க%சி1காரG�க. நா�� ஒ8 மகாநா� 

நட"தினா, ஆயிர� இர.டாயிர� மி*சமாC�...........  

 

3 : யா81C? நம1கா! உலக� ெதாியாதவரா இ81கிேற ேய@யா ... அவG�கD1C 

மி*சமாC& - மகாநா� நாடக� எதிேல�� - அைத	 ேபால நம1C� ஆCமா ....  

 

ஜ: ஏ, த�3, நா�� ெபாிய ெகா%டா ேபா%�, ெகா= மர� ந%� ந�ப ேகா=6�க� 

நாயன1க*ேசாி, ேகாக-ண� C	பாயி பா%�, எ�லா� ஜமா@"& விடலா� - அட, 

ஒ8 இர.டாயிர� மி*ச� பி=*சா, ந�ம கமி%= ஆ3� ெசல)1 காவ& ஆC�. ஒ8 

வ8ஷமா, வாடைக நா ைகையவி%�1 ெகா�1கேற த�3!  
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3 : தைலதைலG அ=*சிகி%� ேபாகலா�G ேதாE&, உ�க	 ேப*ைச1 ேக%� 

...... ஐயா! ஆர அமர ேயாசி"&	 ேப+�க. ஜன�க, திராவிட"தாG�கேளாட 

ேச-,&வி%டா�க ........... அதனாேல, அவ�க மகாநா�னா, ஐ�பதனாயிர�G  

இல%ச�G ஜன�க ேசாறா�க...........  

 

ஜ: ேபா, த�3, +�மா விைளயாடேற..... ஐ�பதாயிர�� இல%ச�� ......  

 

3 : உேனா� மார=1க எனாேல �=யாத@யா எனாேல �=யா& .......... 

ஐ�பதாயிர�G ெசானா ந�பி1ைக வரவி�ைல... வரவி�ைலேய�ேலா - சாி, 

இைத	 ப=��க7  

 

ஜ : நீேயதா ெசா�F த�பி, என இ81C - அவG�க ேப	பரா ......  

 

3 : இ�ைல, ந�ம மிதர .. ஜ : மி"ர என ெசா�F&...  

 

3 : ேகD�க... திராவிட மகாநா� நட,த&. ெபாிய அ%ட காச� - ஊ- +வ- �Hவ&� 

ஆபாசமான வைச ெமாழிைய எHதி பரபர	ைப உ.டா1கிவி%டன-.  

 

ஜ : சாி- ஐ�பதாயிர�G எ�ேக இ81C ....  

 

3 : ந�ம ேப	ப-ேலேய ஐ�பதாயிர�G வ8மா.... வரEமா - N%சமமா இ81ேக 

அ%டகாச�G - என அ-"த� அத?C ... ெபாிய '%ட�! ந�ம மி"ர நி8ப- 

பா-"&	 பிரமி*சி ேபாயி81கிறா- - ஊ- அம-1கள	படற&Gதாேன அ-"த�. 

ஊ-ேல +வ- Oரா எHதி இ81கிறானா. என அ-"த�. அ4வள) ஜ�ரா ேவைல 

ெச@கிறாG அ-"த�... +வ-ேல எHதி1 கா%=ன& நா� - �த6ேல...  

 

ஜ : ப%டாள"திேல ேசராேத பண"ைத	 பா�கியிேல ேபாடாேதG எHதிேனாேம 

.........  

 

3 : அ& ம%�மா ...... ெஜ@ஹி,"! வ,ேத மாதர� .......... இெத�லா� ? ஆமா�, 

ஆமா� - ஊ- Oரா)�, அைத	 பா-"&	 பா-"& அதனாேலதாேன ந�ம க%சி1C� 

ெச�வா1C! இ	ப, அவG�களிடமி81C, அ,த ெச�வா1C - அதனாேல அவG�க 

மகாநா� நட"தினா, '%ட� பிரமாதமா வ8& - நம1C அ	ப= வரா& ....  

 

ஜ : அ	ப=யா......!  
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3 : அதனாேல ந�ம மகாநா%�* ெசல) இ81ேக, அைத ஜன�களிட� வN� 

ெச@வ& �=யா&.  

 

ஜ:  =1க%� வி?கலாேம�ேலா.  

 

3 : யா- வா�Cவா.....! =1க%ேட 'டா& ந�ம மகா நா%�1C. 

 

ஜ : அ	ப=யானா, ெசல)? பி : ெசல)1காக"தா உ�களிட� வ,த& .........  

 

ஜ: ஏ த�3, நா பண� ெகா�1க இKடமி�லாத தாேல இ	ப=	 ேப+கிேறG 

எ.ணி1 ெகா7ளாேத. எ மனசிேல ப%டைத* ெசா�Fகிேற .......  

 

3 : ெசா�F�க..........  

 

ஜ: இ,த ஜன�கதா �"தி ெக%� ேபாயி, திராவிட" தாகேளாட ேச-,&கி%� 

இ81கறா�கேள, இ	ப, நா�ம ஏ ந�ம பண"ைத	 பாழா1கி1கி%�, '%ட�G�, 

மகாநா��G� ஏ?பா� ெச@&கி%� இ81கE�! தானா தி8,த%��G வி%� 

வி%டா ந�லதி�ைலயா ........  

 

3 : வி%� வி%டா, ந�ம க%சி இ8,த இட"திேல �� �ைள1C�..... இ	பேவ 

ெவளிேய தைலகா%ட �=யேல, இG� ெகாQச� வளரவி%டா, உ�கைள	 ேபால, 

எ	ப=ேயா ஆக%��G இ8,&வி%டா தீ-,த&, ந�ம க%சி C	ைப ேம%�1 

'ளமாயி��......  

 

ஜ : சாி.... த�பி! மகாநா%�1C, எனிட� என எதி- பா-1கிேற ....  

 

3 : நீ�கதா வரேவ?� கமி%=" தைலவ-.  

 

ஜ : நானா! ஜி�லா கா�கிர� தைலவ81க�லவா அ,த உாிைம .  

 

3 : கா�கிர� மகாநாட�ல இ	ப நா ேபாட ேவE�G ெசா�ற& - இ& கா�கிர� 

எதி-	� ஒழி	� மகாநா� - காவிய காவிகா	� மகாநா� .........  

 

ஜ : என & .... காவிய காவி ........  
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3 : அதாவ& நம& பழய �ராண இதிகாச காவிய� கைள��, சா& சயாசி 

சனிதான�கைள�� திராவிட" தாG�க ஒழி1க1 கிள�பி இ81கா�க.. நா� காவிய 

காவி கா	� மகாநா� ேபா%� அ,த	 பய�கைள ெவD"& வா�க ேவE�........  

 

ஜ : நீ, ேபசற& Oரா ேவ=1ைகயா இ81C த�பி! நம1C ஏ அ,த I. ேவைல. 

காவிய1காரG� காவி க%=�� த�கைள1 கா	பா"தி1 ெகா7ள மகாநா� ேபா%�1 

ெகா7ள% �� - நா� தானா �,திாி1ெகா%ைட�க.  

 

3 : விவர� ெதாியாததாேல இ	ப=	 ேபசறி�க - அ,த	 பய�கD1C எதிரா, ஒ8 

ெபாிய '%ட"ைத1 '%=1 கா%ட ேவE� அ,த	 பய�கைள நா�ம ம%�,தா 

எதி-1கிேறா�G இ81க	படா& ெபாிய ெபாிய �லவ-கெள�லா� எதி-1கிறா�க, 

ெபாிய ெபாிய ஞானிக7 எதி-1கிறா-க7 எகிற எ.ண� ஜன�க மனசிேல பரவி, 

பிறC ஜன�க, ந�ேமா�, ேசரேவE�.  

 

ஜ : இெதனேமா, த�பி என1C, ெகா1C தைலயிேல ெவ.ைணைவ*சி பி=1கிற 

மாதிாியா"தா ப�& ........ நா�ம ந�ம கா�கிர� க%சி மகாநா� '%= கா,தி 

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

ஜன�க தி8,தி வ8வா�க ..........  

 

3 : இனிேமேல என@யா இ81C, நா�பதா �	ப& வ8ஷ"&1Cேமேல Lைல 

��1C1'ட பா1கிவிடா�, கா,தி, கத8, ைகரா%=ன� இைவகேளாட ெப8ைமைய 

எ�"&	 ேபசியா*சி - ேக%�1 ேக%� ஜன�கD1C	 �ளி*+� ேபா*ேச கா,தி, 

த"&வ"ைத மற,&வி%டா�க. கதைர க7ளமா-1 க%ைட மைற1கிற 

&ணியா1கிவி%டா�க, ைகரா%=ன� பரைண ேமேல இ81C. அ	ப=Gதாேன 

இ	ப ஜன�க ேபசறா�க ந�ம க%சிைய	 பா-"&. இ	ப	 ேபாயி கா,தி கத- ைகரா% 

ைடG ே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& ேசைவG எ.ண ேவE� .......  

 

ஜ : அ& சாி...  

 

[3மரா4 ேகாப"தி உ*ச1க%ட"தி?C	 ேபா@ வி%டா-] |  
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3 : என ச6	� ...... ஏயா .........! கா�கிர� க%சியினாேல தா உன1C இ,த* 

ெச�வ�, ெச�வா1C, அ,த�&. எ�.எ�.ஏ., அதிகார�, கிைட*+&. அ,த1 க%சி1C 

ஒ8 ஆப"&னா ைகெகா�1க மன+ இ�ைல. மனஷனா@யா நீ ........ 

கா�கிர�காரனா.....  

 

[ஜ�� 6�க� இ&வைர சா,தமாக ேபசி வ,தா-. அவ8� க�க�	ேபா� ேபச"  

ெதாட�கினா- ]  

ஜ : ஆமா�, இ	ப உ கி%ேட, கா+ ெகா%=1 ெகா�"தா" தா நா கா�கிர� 

காரG ஒ"&1ெகா7ளேவ ேபா681C - ஏ.டா த�3! நீ வ,& அ,த மகாநா� 

இ,த மகாநா�G ெசா�Fேவ, உடேன நா, ெப%=* சாவிைய உனிட� 

எ�"&1 ெகா�"&வி%� வ,ேதமாதர�G ெசா�லேவE�, நீ ெதாற,& உன1C 

ேவE�கிற பண"ைத எ�"&1கி%� ெஜ@ ஹி,த ெசா�6வி%�	 ேபாயி�ேவ 

இ�ைலயா - இைத* ெச@தா நா ந�லவ - இ�ைலயானா ெபா�லாதவ - 

அ	ப="தாேன - இ,த ேவைல ந�லா இ81C த�3! திராவிட"தாG�க எதி-1 

கிறாG�க, அதனாேவ எகி%ட பண"ைத1 ெகா%�, அவG� நாG�, நாேய 

ேபேயG ஏசி1கி%� ேபாேறா�, நீ, ேநா%� ேநா%டா நீ%�, இ&தானா, உ 

பிளா .......  

 

3: மாியாைதயா	 ேப+- ெதாி�தா - வா-"ைதகைள அள,& ேப+ - உைன	 ேபால 

+யநல1காரG�க இ81கிறதாேல தா, திராவிட"தாG�க அ,த	 ேபா� 

ேபாடறா�க - அவG�க ேபசறதிேல என த	� இ81C - கத- க%=1ெகா.� 

க7ள மா-1க% கHCக7 இ81CG ெசானா�கேள, திராவிட" தாG�க அவ�க 

வா@1C* ச-1கைர ேபாட ேவE�  

 

[ஜ��6�க� எH,& நிA1ெகா.� ஆ"திரமாக1 'வினா-]  

ஜ : ஏேல...ஏ@....! இேதாபா8....... ேபாயி, ச,&�ைனயிேல நிGகி%� க"&, 

இ�ேக ேபசாேத... எH,தி8 ... மாியாைதயா  

 

3 : யா81C மாியாைத இ�ேல ........... யா81C மகா"மா ேபைர* ெசா�61கி%� 

ஜன�கைள ஏமா"திகி%�, மாசமாச� Lவாயிர� நாலாயிர�G அ=1கறிேய 

ெகா7ேள S� ப-மி%=ேல, அைத"தா திராவிட"தாG�க ேபசி, மான"ைத 

வா�கறாG�க ேவE� உ�கD1C - 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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கா�கிரசிேல இ81கேற ப-மி% =ேல ெகா7ைள அ=1கிேற - அதாேன நீ 

ெசா�ற& ... ேபாடா, ேபாயி, நீ�� அ,த" திராவிட"தாG�கேளாட '=1 ெகா.�,  

ஏ+, ேப+, உனாேல என ெச@ய �=�ேமா அைத* ெச@&ெகா7 - நட எ 

I%ைட வி%� ...........  

 

3 : இ	ப, நட! அ	ேபா ஒ%ேடா ஒ%�G அைலகிற ேபா&, நா ேதைவ	ப%�& 

....  

 

ஜ : நீ இ�ேலனா, ஓ%� கிைட1கா& என1C - ஏ.டா, ேட! அ	ப=யா 

எ.ணிகி%� இ81ேக - ஆA தடைவ வ, தா-டா எ I� ேத=, உ�க தைலவ8 

எலUேல நி1க* ெசா�6 - ெகQசி1 '"தா=னா8 .........  

 

3 : அைத எ�லா� ெசா�6* ெசா�6"தா திராவிட1 க%சி1கார, க.=1கிறா 

- உ�கைள	 ேபாறவ-களாேல, கா�கிரசி கதிேய அேதாகதியாC&.  

 

ஜ : ஏ.டா ேச-"தா�க கா�கிரசிேல ...... - ெதாிQசா* ெசா�ேல.டா, ேட! 

வ,ேதமாதர�.... உைன"தா.டா ேக1 கேற, ஏ ேச"&1கி%டா�க, 

கா�கிரசிேல, ெகாQச� பைச இ81கிறதாேலதா - +�மா இ�ேல - சாி, சாி 

உகி%ட என I.ேப*+ - நா பிளா1மா-1க% - ேபா@1 ') ஊ- Oரா)� - 

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

கா�கிர�கார-G ேப+, ேபா ...........  

 

3 : ேபச"தா ேபாகிேற பா8 .........  

 

ஜ : ேபசி"தா பாேர ... ஒ8 மீ=� நட"&, அ�"த மீ=�C ேபாட �=�தாG 

பா8. ஜி�லா கமி%=ைய1 '%= உ ேமேல ஒH�C நடவ=1ைக எ�"&, உைன 

LE வ8ஷ"&1C1 கா�கிரசிேல இ8,& த7ளி ைவ1கேலனா. எ ேபைரேய 

மா"தி ைவ*சி1கிேற.டா, ேட@! மார=*சா! ேபா@, உனாலானைத	 

பா-"&1ேகா . ேட@! மனா- ............. மாியாைதயா ேபா@வி�.  

 

[ச"த� பலமான& ேக%� ச�கர6�க ஐய-, எ�.எ�.ஏ. வி ம.= மாேனஜ- 

ெவளிேய வ8கிறா-. நிைலைமைய1 க.ட&�, அவ- க.களிேல CA��  

ஒளிவி�கிற& - �னைக�� தவHகிற&. எ�.எ�.ஏ. )� கா�கிர� பிரசாரக- 3ர�கி  

3மரா)� ேகாபமாகேவ இ81க1 கா.கிறா-. இ&ேபா& தைலயி%� நிைலைமைய* 

சீ- ெச@தாக ேவ.�� எA தீ-மானி1கிறா-. எனேவ Cைழவாக	 ேப*ைச" 

&வ1Cகிறா-.] 
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ச: (3மராைவ	 பா-"&) என 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. எைன ...... இ	ேபா&, �&சா �ைள"த களாக7 க.டப= 

ஏசினா� 'ட நா ெபாAைமயாக இ81க ேவ.�� ேபா681C.  

 

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

காளா ....... ேக%டயா ....... க-ண� ேபா%டா�க எ எதிேர �ேன ........ 

இர.ேட இர.� கத- ேவ%= ேபா&�, ஒேர ஒ8 ைகெயH"& ேபா&�, 

கா�கிரசிேல ேசர லா�G, இ	ப நா, காளா .... எ	ப= இ81C நியாய�! அ&)� 

யா- ெசா�லற& .......... இ,த ேசாள1 ெகா�ைல	 ெபா�ைம .....!!  

 

3 : மாியாைதயாக ேபசE�G மAப=�� ெசா�ேற.. �&சா மைழ1கால"திேல 

�ைள1கிற& காளா - அ&ேபால" ேத-த� கால"திேல கிள��� தைலவ-கைள1 

காளா எA ெசா�வ& தவற�ல! ஏ+வதாகா& ...... க.கைள உ8%டலா�. 

ப?கைள நறநறெவன1 க=1கலா� ... உ�ம I%=ேல வ,தி81 கிேற எகிறதாேல, 

ஆைள வி%� அ="&1'ட	 ேபாடலா�. ஆனா அத?ெக�லா� அQ+பவன�ல, 

இ,த 3ர�கி 3மரா4 நா�� ..............!  

 

ச : சா-! 3ர�கி! அெத�லா� கிட1க%�� - காளா எறா� ேகவல� எகிறீரா?  

[3மரா4 இ,த1 ேக7வியா� சிறி& திைக1கிறா-. இ&தா த1க சமய� எA 

ச�கர6�க ஐய-, ேமF� தா1Cகிறா-.] 

 

ச : காளா - எறா� எத?C� உதவாத, ேகவலமான ெபா87 - (எ�.எ�.ஏ.ைவ1 

கா%=) இவைர ஏ+வ& �ைறயா, இ�ைலயா எப& 'ட1 கிட1கி%��, இ	ப, 

என1C" ெதாிய ேவ.=ய& இ&, காளா எறா� ேகவலமான&, உபேயாக 

மி�லாத& எகிறீரா........... இ& ெதாிய ேவE� இ	ேபா ... பிரசார"திேல பிர1யாதி 

வா@,தவ- ............ ெதாி��. எதிாிகைள ஏ+வதிேல சம-"த- - ெதாி�� - இ�லாமலா 

3ர�கி 3மரா4 நா�� எA 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 வி�ைல ேபா681C 

............................. ப%ட� இ81CGதா ெசாேன - ப%ட� த,தாG 

ெசா�லேல............ �ாி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............ நீ- 

அவாD1C ஏதாவ& ப%ட�, ச-தா-. +ேபதா-, அ	ப= இ	ப=G N%=யி8	3-. 

இ& சகஜ�, இதனாேல ேலாக"&1C நKட� என! அ& கிட1க%��, 3மரா4! 

காளா, காளாG ேகவலமா	 ேபசி.=81கிற, அ,த1 காளா, ேகவலமான&-

தானாG ேக%கேற ........  

 

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

இன �� ேக%3- .............  

 

ச : ேகாப� தா வ-ர& உம1C ............ எ ேக7வி1C	 பதி� இ�ேல - உ�ைம 

ந�பி.� இ81C கா�கிர�, இ,த	 ப1க"திேல . கா�கிர+1C1 கியாதி 

ேபாயி.=81Cனா, இதிேல, என ஆ*சாிய�! காளா எறா� ேகவலமான& 

எகிற அள)தா அறி) இ81C .......... 

..  

3 : (ேகாப� அதிகமாகி) ஏ . ஐய-! ேபா&� உ அதிக	 பிரச�க� ...... நிA"&...  

 

ஜ : இேததா சாமீ! இ1க%டான ேக7வி ேக%டா, ேகாப� ெகாதி1C& இ,த1 

ேகாமாளி1C.  

 

3 : யார@யா, ேகாமாளி ......... எ�� எ�F ஏ ............. யா- ேகாமாளி! உ 

ேகாமாளி"தன"ைத1 க.� தா ஊேர சிாி	பா* சிாி1C& ........... ச%டசைப1C	 

ேபானேய, அ�ேக என ெச@ேத ...... ெதாியாதா........ திராவிட"தாG�க அைத* 

ெசா�6* ெசா�6"தாேன க.=1கிறாG�க............ உ�ைம	 ேபால ஒ8 எ�.எ�.ஏ. 

ச%டசைபயிேல >�கலாமாG ேக7வி ேக%டாேர�ேலா ...... அ,த1 ேக7விேயா, 

சபாநாயக- த,த பதிேலா இன& எA 'ட உம1C" ெதாியாேத - அ4வள) 

+வார�யமான >1க"திேல அ�லவா இ8,தீ- .......  

 

(எ�.எ�.ஏ. பத?, ச�கர6�க ஐய-, அவைர*  சா,த	 ப�"&கிறா-.)  

ச : 3ர�கீ! >1க� வ-ர& ச%டசைபயிேலனா, எ ன@யா அ-"த�! 

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

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

என ெபா87? அ4வள) அசம,தமா, ேசாைபயி�லாம� இ81C உ�ம 

ச%டசைப.....  
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ஜ : அைத* ெசா�F�க சாமி, அைத* ெசா�F�க........... என பிரமாதமான காாிய� 

நட1C& ச%டசைபயிேல ......... �த6ேலேய க%சி1 '%ட� நட"தறா�க........... 

அ�ேக ஒ8 நாைல,& ெபாிய தைல�க எைத எைதேயா எHதி இெத�லா� ச%ட�G 

ெசா�ல எ�ேலா8� வ,ேத மாதர�G ெசா�6 ச�மத� ெகா�"& விடறா�க, பிறC, 

ச%டசைபயிேல '= அைதேய நிைறேவ"தறா�க - ெவ%= ேவைல - >1க� 

வராமலா இ81C� ..........  

 

ச : 3மரா)1C இெத�லா� �ாியா& இ�ேல... அவ81C" தா காளா விஷயேம 

�ாிய�ல@ேய! காளானா மகாேகவல மான& எAதாேன எ.ணி.=81கா-.  

 

3 : என@யா இ&, காளாைன எ�"&1கி%� நாF நாழியா கால%ேசப� 

ெச@தி.ேட இ81கீ- ... என க.� வி%W- காளாைன	 ப"தி ...  

 

ச: நானா...! நனா ெசாேன, ேபா .... நா என ேமதா வியா.... ேபாற&... 

ெபசி6 ெதாி�ேமா?  

 

3 : ெபசி6 - ம8,தா?  

 

ச : ஆமா�... ம8,&னா சாமாயமானதா.... அடடா, சகல ேராக நிவாரண சQசீவி 

அ�லவா அ&....  

 

ஜ : ஆமா�... எ	ப=	ப%ட ரண�� ஆAதாேம....  

 

ச : எ,த வியாதியா இ81க%��...... க%�1C அட�காம ப=1C, மீ+ரமாகிவி%டா, 

இ,த	 ெபசி6 த-ரா... உடேன ேநா@, ெப%=	 பா�பாகிவிடற& ... அ4வள) 

அ?�தமான ம8,& ெபசி6.  

 

3 : (ச6	�ட) சாி அதனாேல...  

 

ச : அதனாேல எகிறீரா .... அவசர� உம1C ...... 3ர�கி அ�லவா, அ	ப="தா 

இ81C� அவசர�.  

 

3 : ேக6 ேபா&� ஐயேர! விஷய"&1C வா8�.......... ெபசி6 அ?�தமான 

ம8,& ... அதனாேல?  
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ச : ஒ"&1ெகா7கிறீரா ............. ெபசி6 அ?�தமான ம8,&, எபைத.  

 

3 : ஆமா� ...........  

 

ச : அ,த	 ெபசி6 இ81ேக அ&, நீ- ேகவலமான &G நிைன1கிறீேர, 

காளா, அ,த1 காளானி68,&தா ெச@யறா..........  

 

ஜ : (ஆ*சாிய ேம6%�) அ	ப=யா, சாமி!  

 

ச : ஆமா�.... காளானி68,& தா ெபசி6 ெச@யறா... 3மரா)1C அ& என 

ெதாி��, பாப�, அவ- கவனி1க ேவ.=ய விஷய�க7 அன,த�........ காளாேனாட 

அ8ைம எ�ேக ெதாிய	ேபா&... 3மரா4! எ7D� ெகா7D� ெவ=1 கிற& ேபால 

�க� இ81C. பிரபQச"திேல. உ�ைம" தவிர ம"தவாெள�லா� ஞான NயாG 

எ.ணி.�, ெபாிய வாைள ஏசற&� மிர%டற&மா இ81க1 'டா& ... 3ர�கிதா 

நீ-! ஆனா, எத?C	 பயபட ேவ.��, 3ர�கி - இவ- ேபாிேல C.� Iசவா .... 

ைப"ய1கார- - +�கமாக, சா,தமா	ேபசி, என காாிய"ைத* சாதி1கேவEேமா, 

அைத* சாதி*சி.� ேபாறதா, ச�வாத� ெச@&.�, - ச*சர) ெச@&.� 

இ81கறதா?  

 

ஜ : ந�லா ெசா�F�க சாமி! மனதிேல ஆழமா அH" தமா படற மாதிாியாக* 

ெசா�F�க........  

 

ச : (3மராவிட�) மகாநா� ேபாடேவE� எகிறீ- - ெ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 ேவE� - 

ெச@ய"தா ே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 எ�1கேவEேம..........  

 

3 : எலUG1காக"தானா இ4வள)� ......  

 

ச : (CA�பாக) பிேன எ&1C? நம1C7ேள ேபசி1 ெகா7ேவா�, 3மரா4! ேவேற 

எத?C இ,த மகாநா� ........  

 

3 : எலU விஷய"ேதா� 'ட, நம& �னித கா�கிர� மகாசைபயிGைடய 

ெச�வா1ைக�� கவனி1க ேவ.�� - அ&தா �1கிய�.  



15 

 

 

ச: சாி, அ	ப=ேய இ81க%�� - கா�கிர� மகாசைப ேயாட ெச�வா1ைக	 

பல	பட* ெச@யற& எ&1C ... அ&)� எலUG1C"தாேன ... இ�ைலயானா, 

ெவ7ைள1காரைன ஓ%ட ேவEேமா........ இ�ைலேய, அவா ேபாயி%டா ...... இ	ப, 

கா�கிர +1C அ,த ேவைல இ�ைல .... ஆகேவ கா�கிரேசாட பல� எத?C 

பயபட	ேபாற&? எலUG1C.... அதனாேலதா ெசா�ேற, அ�"த 

எலUனிேல, யாரா- எ�.எ�.ஏ.)1C நி?க	ேபாறவாG க.� பி=*+ ..........  

 

ஜ : 3மரா)1C எ	ப=" ெதாி��' அ,த இரகசிய�. சாமி ேபான எலUனிேல, இ,த 

3ர�கி�� ம"தவாD�, யாேரா ேதச" ெதா.டரா� தா.டவராய	பி7ைள .........  

 

ச : ஆமா�, ெகா=	ேபா- தா.டவராயG ெசா�Fவா ....... அதாவ&, ஊாிேல 

உயரமா இ81கிற மர�, ேகா�ர�, ஒ.E பா1கி விடாம�, ேதசிய1 ெகா=ைய1 

க%=ைவ1கற& அவ ேவைல. பாப�, பல தடைவ, அ= உைத .....  

 

3 : ம.ைடைய1'ட உைட"தி81கா.....  

 

ச : யா- ெதாி�மா..? உ�ம ச�ம,தி, ஆ	காாி கா.%ரா1ட- ஆA�க� பி7ைளேயாட 

த�பி......  

 

ஜ: ெசானா�க... இவ அவ�க �&சா க%=ன பி7ைளயா- ேகாயி� ேகா�ர"திேல 

ெகா= க%ட	 ேபானானா� ...... ேக7வி	ப%=81ேக ....... அ,த" தா.டவ-

ராயைன"தா எலUG1C நி?க ைவ1க ேவE� G ததி�கிண"ேதா� 

ேபா%டா�க... கைடசியிேல இவ�க தைலவ-, இ�ேக வ,தா-. நா �=யா&G 

ெசா�ல வா@ எ�"ேத....... இ	ப ெசா�ேற, சாமி! நிஜ"ைத, ஒ8 ம,திாி ேவைல 

'ட" த8வ தாக* ெசானா�க....... அதனாேல, அ�"த எலUனிேல��, யாராைர 

நி?க ைவ	பா�க எகிற விஷய�, 3மரா)1C என ெதாி��.....  

 

3 : சாி..... உ�கDைடய ேபா1C என1C நறா �ாி,&	 ேபா*சி....... நா என 

ெச@ய ேவEேமா அைத* ெச@& ெகா7கிேற ........  

[ேபாக �ய�கிறா- ]  

 

ச : 3மரா4! உ%கா8ம@யா, உ%கா8� ...... மகாநா� ஏ?பாடான&�, நெகாைட 

�"தக� எ�"& வா, நாேன கி%ட இ8,&, பண� வா�கி" த8கிேற - இவாிட� 

ம%�ம�ல, இG� என1C" ெதாி,த ம"தவாளிடெம�லா� ..........  
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3 : (ெவA	பாக) பாப�, உ�கD1C எ சிரம� - நா மகாநா� '%�� 

உ"ேதச"ைதேய வி%�வி%ேட .........  

 

ப : விர1தியா............ இ4வ ள) சீ1கிரமாகவா......  

 

3 : (ேகாபமாக) மகாநா� எ&1C ...... எ&1காக மகாநா� ேபாடேவE� ............ 

எ�கD1C என வ,த& ........... திராவிட" தாG�க, எ�கைளயா 

ஏசறா�க................... உ.ைம1 கா�கிர� ஊழிய-கD1C மாியாைத 

கா%�வ&தா எ�க7 கடைம எAதா ெசா�கிறா�க. உ.ைம1 கா�கிர� 

ஊழிய-கேள! உ�க7 தியாக"ைத உF"த-க7 பயப�"தி1ெகா.� ஊைர மிர%= 

வா�கிறா-கேள, ெகா7ைள அ="&1 ெகாH1 கிறா-கேள. அவ-கேளா� 

'=1ெகா.�, ஏ பாழாகிறீ-க7, எAதா ேக%கிறா-க7, தியாக" 

தH��கD1C" தைல வண�க"தா ெச@கிறா-க7! ேத-த� கால" 

தி�Fம�FகD�, க7ள மா-1க% கHCகD�, ைவதீக வ�XAகD�, பதவி ேத�� 

ப*ேசா,திகD�, கா�கிரசிேல '=1 ெகா.� ெகா%டம=	பைத"தா அவ-க7 

க.=1 கிறா-க7. இைத ஏ த�1க ேவ.�� - இைத ஏ நா�க7 எதி-1க 

ேவ.��! நறாக1 க.=1க%�� - N� ெசாரைண உ�கD1C வ8கிற 

அள)1C1 க.=1க%�� - கா�கிரசி ெச�வா1ைக1 கபட-க7 எ	ப=	 

பயப�"தி1 ெகா. டா-க7 எப& உலC1C" ெதாிகிற அள)1C1 க.=1 

க%�� - எ�கD1C என! மகாநா� ேபா%�, உ�க7 சா-பாக	 ேப+வேத 

அ1கிரம� - அனியாய1காரைன அ�பல	 ப�"&கிறா-க7 திராவிட"தா- - 

ெச@ய%��. அ	பH1க?ற உைழ	பாளிக7, உ.ைம" தியாகிக7, ஏ இத?காக* 

சீற ேவ.��. பல காலமாக எ,த கா�கிரசி� ேச-,& பா�ப% ேடாேமா அ,த1 

கா�கிரசி ெச�வா1ைக அழி1கிறா-கேள. எற ேகாப� எ�கD1C. ஆனா� 

அத?காக ேவ.= எதி-	� மகாநா�க7 நட"தினா�, உ�கைள	ேபாற 

பக?ெகா7ைள1 கார-களி ஆதி1க�தா வள8கிற&. உ�கD1C இடமளி"த 

பிறC, உ�கDைடய ஆDைகயிேல வ,த பிறC, கா�கிர� வாழவா�=��, அைத1 

கா	பா?ற1 கிள��வ&� I. ேவைல. விபாீதமாக)� �=கிற& Iண-க7 

ெகாH1கிறா-க7.  

 

ஜ : 3ர�கி அ�லவா ............ பிரமாதமான ேப*சா"தாேன இ81C�. சாி, ச,& 

�ைன1C	 ேபா@ ச.டமா8த"ைத1 கா%�, இ�ேக எ ப�களாவிேல ேவ.டா�.  

3 : நா ேப+வாேன - உ�கDைடய ேயா1யைதைய எ�"&1 கா%= விளா+கிற 

திராவிட"தாக7 ெச@�� பிரசார"&1C �%�1க%ைட ேபாடாதி8,தாேல, 

ேபா&�, உ�க7 மான� க	பேலA�, உ�க7 ெகா%ட� தனாேல  

அட�C� ................. 
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(எ�. எ�. ஏ.-வி தி81Cமாாி. அ&ேபா& சில ஏ�கDட வ8கிறா7. உ7ேள 

இ8,&. �க"திேல ேகாப1 Cறிக7 உ7ளன. Lவ8� ேப*ைச நிA"தி1 

ெகா7கிறா-க7. வ,த வனிதா, அ�C ஒ8 நா?கா6யி� உ%கா-,&,  

ஒ8 ஏ%ைட	 பிாி1கிறா7.)  

 

வ : யா- ேவ.�மானாF� +ர.�வத?C இடமி81கிற&. இ,த* +ர.ட�கைள" 

த�1க1'=ய +A+A	� ம,திாிமா- கD1C இ�ைல. ம,திாிகD1C" த,திாிகளாக 

இ81C� எ�. எ�. ஏ. - 1கேளா எ	ப= எ	ப=ேயா இ81கிறா-க7. இவ-கைள	 

ப?றி எ4வள)1ெக4வள) Cைறவாக எHதினா� ந�லேதா அ4வள)1க4வள) 

Cைறவாக"தா எHதேவ.��. ஏெனறா� N� ெசாரைணய?A	 

ேபானவ-கைள ைவ"&1 ெகா.� என ெச@வ&?  

[வனிதா ஏ%ைட L=யப=.] 

 

அ	பா! ேக%டாயா, இ,த ேக� ெக%ட... ஏ� எHதி யி8	பைத,  ஜ : (அல%சியமாக) 

கிட1கிறா கள�மா!.......... சாமிேய கிைடயா&G ேபசற C�ப�, சாதாரண 

மனஷாைள* Cைற ெசா�வதிேல என ஆ*சாியமி81C.  

 

ச : ஆயாசமைடயறதிேல�� அ-"தமி�ேல ......  

 

ஜ : நா1C �H"&* சாக	 ேபாகிறாG�க.....  

 

3 : (�னைக�ட ச�கர6�க ஐயைர	 பா-"& ) சாப� ெகா�1க உ"ேதசேமா..  

 

வ : எ�ேலா8� 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 என�மா க.ேட ........?  

 

ச : சா%சா" சிவெப8மாG1C ெந?றி1க.ேண கிைடயா &G சாதி1கிற, 

ச.டாள1 '%ட� எ�.எ�.ஏ. ைவ* N� ெசாரைணய?ற ெஜம� எA ஏசி 

எH&வ&, என ஆ*சாிய�, வனிதா!..........  

 



18 

 

வ : எ�.எ�.ஏ.1கைள* N� ெசாரைணய?ற ெஜம�க7 எA�, ம,திாிக7 

+A+A	� அ?றவ-க7, அதாவ& ேசா�ேபறிக7 எA� எHதியி8	ப&, 

Nனாமானா எA எ.ணி1ெகா.�, ேப+கிறீ-க7 .........  

 

3 : ேவேற, யா- எHதின&?  

 

வ : (ஏ%ைட அவ- எதிேர Iசி) யாரா? உ�க, கா.Wப� கா�கிரைச" தா�கி1 

ெகா.=81ேக அேத ஏ�. ேசா�ேபறி ம,திாிக7, ெசாரைண ெக%ட எ�.எ�.ஏ.-1க7 

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

 

ஜ: (பதறி ) கா�கிர� ப"திாிைகயா இ	ப= எH&& - எ�கைள1 Cறி"& ......  

[3மரா4 �னைக�ட ப"திாிைகைய	 பா-1கிறா- ]  

 

ச : (ேசாகமாக) ேசா�ேபறி ம,திாிக7! ெசாரைண ெக%ட எ�. எ�. ஏ.-1க7!! அட 

அடா! எ4வள) ேகவலமான நி,தைன ...... இ4வள) ேகவலமாக Nனாமானா1க7 

'ட	 ேப+வ தி�ைல ............ 

  

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 எ�லா�, =�6 எ�"&1ெகா.�வி%டதாேல, 

இவ-களாேல ஏ&� ெச@ய�=யவி�ைல எA ேப+கிறா-க7, கா�கிரைச 

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

எA எH&கிற& - இைத ஆதாி1க ேவ.�� எA கா�கிரசி ெபயைர1 'றி1 

ெகா.�, 3மரா)க7 ேப+கிறா-க7 ................  

 

ஜ : ெதாி�தா@யா ேயா1யைத! எனேமா, எ�கைள, திராவிட"தாG�க, தி%� 

தி%�G தி%டறா�க, எ�கி%ட பண� ெகா�, நா மகாநா� '%=, அ,த" 

தி%ைட" &ைட*சி	 ேபாடேறG ேபசினேய, இ&1C என ெசா�ேற? கா.Wப� 

க.டப= ஏ+ேத! N� இ�ைல ெசாரைண இ�ைல, எ�கD1C... கா+ 

இ81ேக�ேலா, அைத1 ெகா�!.... எ	ப=, சாமி! ஏ?பா�!!  

 

ச : கா.Wப� இ	ப=" தி%�கிறேபா&, திராவிடா தி%� வதிேல ேகாப	பட1 

காரணேம இ�ேல ..........  
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ஜ : அைத	ேபாயி த�1க ேவE�, ஆயிர� ெகா�, ஐ,SA ெகா�G ேக%க 

வ,&வி%டாேர இ,த ரா) நா%� ......  

 

[எ�.எ�. ஏ . த�பி த-ம6�க� வ8கிறா-. சிறிதள) கவைல�ட ெவளிேய இ8,& 

உ7ேள, சிA ம,திராேலாசைன1 '%ட� ேபால இ81க1 க.� ேயாசி1கிறா-.] 

  

ஜ: என த�3! ஏ �=யைலயா, ேபான காாிய� .......  

 

த : (ஆயாசமாக உ%கா-,&) வனிதா! ஐ�வாட- ெகா� - என ேக%=�க......... 

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

என ேவைலயா.....  

 

ஜ : க%சி சமாசார� ேபச வ,தா8 - பரவாயி�ைல - அவ- ந�ம சிேனகித8தா...  

 

த: எ�லா8� சிேனகித8தா - சிேனகிதராேல, ஆப"& வ8கிற காலமாக அ�லவா 

இ81C& இ	ப .........  

 

ஜ: என த�3, எெனனேமா ேபசேற.........  

 

& : 3மரா4 ஒ.E� ெசா�லேவயி�ைலயா உ�களிட�?  

 

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-1கவி�ைல ேபா681C .........  

 

ஜ. எைத ?  

 

த: ந�ம தைல1C" தீ�� ேத�& இ,த ஏ�.  

[ெம�6ய Cர6� ப=1கிறா-.] 

 



20 

 

ஒ4ெவா8 ச%டசைப அ�க"தின8�, பா-6ெம.% அ�க"தின8�, அவ-க7 

அ�க"தினராC� ேபா& எ4வள) ெசா"& உைடயவ-களாக இ8,தா-க7! 

இ	ேபா& எ4வள) ெசா"& அவ-கD1C இ81கிற& எA விசாரைண ெச@& 

க.� பி=1கேவ.��.  

(இைடயி� நிA"த எ�.எ�.ஏ. கைன1கிறா-.)  

 

ச : இ4வ ள)தானா....... த: இG� இ81C. வ : விசாரைண ெச@ய ேவEமாமா?  

 

த : ேகD�க, ம"தைத�� ........... ச%டசைப அ�க" தின8ைடய மாத* ச�பள� 150 

எப& ெதாி,த விஷய�. ஐ,& வ8ஷ"&1C �� ெசா"& ஒA� இ�லாதவரா 

யி8,தவ- இ	ேபா& இல%ச1 கண1கி� ெசா"&, ேச-"தி8, தா� அ& 

ச�பள"தி68,& ேச-,தி81க �=யாத�லவா? ேவA எ,த வழியி� அவ- அ4வள) 

பண� ேச-"தா- எG� விவர� ெசா�6யாக ேவ.�ம�லவா?  

 

வ : என ேப	ப- அ&?  

 

ஜ : வய"ெதாி*ச� ேப	ப- ...... ேவெறன - எ�.எ�.ஏ.1 கெள�லா� 

பண1காரனாயி%டாG�க எகிற வய"ெதாி*சைல1 ெகா%�கிற பQைச ஏ�.  

த: சாமாயமான ேப	பர�ல .......... ெரா�ப ெச�வா1 கான&....... =�6 வைரயிேல 

ெச�வா1C7ள& ......  

 

ஜ:  ேப	ப- நிைறய ெசலவாC&G ெசா�கிறயா ..........  

 

த: அ& ம%�மி�ேல.... =�6 ம,திாி இ81கிறாேர, ராஜ ேகாபாலா*சாாியா-, 

அவ81C ெரா�ப ேவ.=ய ேப	ப- ...  

 

வ : க�கியா ........! ஜ : க�கியா இ	ப= எH&& ..........  

 

வ : எ�. எ�. ஏ.1கெள�லா� ெகா7ைள1காரG�கG &ணி*சலா எH&ேத .........  

 

த : விசாரைண ெச@யேவEமா� ...... ச : ெசா"& என இ81Cனா...  

 

த: ஆமா, எ�.எ�.ஏ., ஆவத?C �� என இ8,த&, இ	ப எ4வள) இ81C - 

எ	ப= இ4வள) ெசா"& கிைட*+& இெத�லா� க.� பி=1க ேவEமா� ........  
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வ : கா.Wபேம பரவாயி�ைல..... ெசாரைணய?ற ெஜம� எ�.எ�.ஏ, எA 

எHதி?A, க�கியி க-வ"ைத	 பாேர�பா ெகா7ைள1கார எேற எH&& ........  

 

ஜ : (3மாராைவ1 ேகாபமாக	 பா-"&) க�கி��, கா.Wப�� இ	ப=, எ�க மான�, 

ேபாகிறப= எHதி இ81C, இேதா இவ- இ81கிறாேர, 3ர�கி, இவ- ெசா�றா8, 

பண� ெகா�, நா உ�கைள" தி%�கிற திராவிட"தாG�கைள" தீ-"&1 

க%=விடேறG.  

 

வ : திராவிட"தாG�க, ேவேற க%சி ேவேற இல%சிய� - இ8,&�, ேசா�ேபறி 

ம,திாிக7, ெசாரைண ெக%ட எ�.எ�.ஏ.1க7 எெற�லா� ெசா�ற& 

இ�ைலேய.........  

 

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

என மகாநா� ேபா%� த�1க	 ேபாேற, 3�.  

 

த : 17-6-51ேல எHதி இ81C ........ அ& சாி... என ேமா வய"ெதாி*ச6ேல, 

எHதியி81C, எைதேயா எHதி" ெதாைல1 க%��, இ,த எH"ெத�லா� ந�ைம 

அைச1கா&, ஆனா இைத	ேபால விசாரைண எதாவ& நட1Cமா...?  

 

ஜ : விசாரைணயாவ& ம.ணாவ& ..........  

 

ச : எ Iணா விசார	படE� - க�கி ஹா�ய ப"திாிைக - ேவ=1ைகயா ஏேதா 

எHதி இ81C� .........  

 

ஜ : ந�லா இ81C சாமி! உ�க நியாய�! ெசாரைண ெக%டவ, N� இ�லாதவ, 

அக	ப%டைத* +8%டறவ, எெற�லா� எH&வ&, விகடமா..........  

 

வ : அவ- ேவற எ	ப=* ெசா�Fவா- அ	பா! அவ- தாேன ந�ம ஊ81C, க�கி 

ஏஜ.%.  

 

ஜ : �ாி�&, ஐயேராட ேபா1C .......  

 

த: இ& ம%�மி�ைல ........ அ�"த எலUனிேல, இ	ப இ81கிற எ�.எ�.ஏ.1கைள 

ேத-தF1C நிA"த1 'டாதா�.  
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ஜ : யா- ேயாசைன இ&?  

 

த: க�கிதா ...... ேகD�க.........  

 

யாைர அேப%சகராக	 ெபாA1Cவ& எற ேக7வி1 C	 பதி� ெசா�வைத1 

கா%=F� யாைர	 ெபாA1க1 'டா& எற ேக7வி1C விைட ெசா�வ& எளி&. 

ெபா& ம1கைள1 ேக%டா�, உ�கD1C	 �.யமா@	 ேபாக%��, இ	ேபா&7ள 

எ�. எ�. ஏ.-1கைள" தய) ெச@& தி8�ப)� ெபாA1காதீ-க7 எபா-க7.  

 

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

ேக%கறா8 - இவ- எHதறா8 பைழய ஆ%கைள நிA"தாேத �&சா ஆைள" 

ேத�G.  

 

ச : அதனாேலதா நாG� 3மராவிட� ெசாேன, மகாநா� நட"த பண� 

ேவE�னா, அ�"த சா+1C யா- ஆைச	ப%�.=81காேளா அவாைள	 ேபா@	 

பா8G.  

[எ�.எ�.ஏ.வி L"த மக மன வ8கிறா. 3மராைவ1 க.� ேக6யாக	 

பா-1கிறா.]  

 

ம : 3மராவா! என, காவிய காவி பா&கா	� மகாநாடாேம ...... அ	பாவிட� 

நெகாைட1காகவா ....?  

 

ச: அ,த மகாநா� ம%�மி�ேல ....... கா�கிர� எதி-	� ஒழி	� மகாநா��.  

 

ம : ஆமா�, அத?C"தாேன, கா.Wப� ஆசிாிய- தைலவ-.  

 

ஜ : யா-, யா-?  

 

வ : ெசாரைணய?ற ெஜம�க7 இ,த எ�.எ�.ஏ.1க7 எA எHதினாேர, அேத 

கா.Wப� ஆசிாிய-தா.  

 

3 : மனா! நா இ�ேக வ,த&, மகாநா�க7 விஷய மாக"தா - இ	ேபாேதா, 

அ,த எ.ணேம இ�ைல ....... நா �& மனிதனாகிவி%ேட  

 

ம : அ	ப=யா....... 3மரா4, திராவிட"தாக7 கட)ைள மA1C� கயவ-க7, எA 

கனி1 ேகாயி� ைமதான"திேல ேபசினாேய, காரசாரமாக ...  
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ச : ஆமா�, அவ-, நா�தீக	 பிர*சார� ெச@&தா நா%ைட1 C%=* 

+வரா1கி.=81கா..........  

 

ம : கட)ைள1 C�பிட ேவ.டா� எறா ெசா�கிறா-க7 ?  

 

ச : இ& கட)ளா, அ& கட)ளா, ஆA�கமா, ஆைன �கமா, ப+ கட)ளா, பா�� 

கட)ளா, க.ட&� அ"தைன�� கட)7 தானா - எA ேபசறாேள, அ& நா�தீக� 

தாேன........ 

  

ம : அ& எ	ப= நா�திகமாC� ....... கட)ேள 'டா& எறா� தாேன நா�தீக� ......  

 

ஜ : ஆமா� ...... அ& உ.ைமதா .....  

 

ம : கட)7, கட)7 எA 'றி1ெகா.� க.டைத Oஜி	ப& 'டா& எகிறா-க7. 

இைத நா�தீக� எகிறீ-. (ச%ைட	 ைபயி68,& ஒ8 ஏ� எ�"& ) இைத1 

ேகD�க7 - எ�"தைத எ�லா� கட)ளா1கி வழிப%� ேகாயி�களி 

எ.ணி1ைகைய அதிகாி1C� விசி"திர வழ1க�, இ,தியாவி� இ81கிற&. 

ெபயரளவி� ப1தி ப.ணிவி%� நைட�ைறயி� ேந-மாறான ெசய�கைள* 

ெச@வ&� ந�மவ- வழ1கமாகி வி%ட& .  

 

ச : இ& எ,த ேமேயா எHதின& ......  

 

ம : இ& ேமேயா ெசான&ம�ல,திராவிட"தா- ெசான&ம�ல, பாரத"தி 

�=Nடா மன-, ப.=த ஜவஹ-, ெப�கYாி� ே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� இ�ைல - அ,த எ.ண"ைத வி%� வி%ேட - ஆனா�, இ,த	 ெபா 

ெமாழிைய	 ெபா&ம1க7 ப=1க%��, இG� ஒ8 ப"தாயிர� ெவளியிடலா�, 

(ச%ைட	 ைபயி68,& பண� எ�"&)  

இ,தா ஐ,& �பா@, எ நெகாைட.  

[ அைனவ81C� வண1க� ெச@கிறா- ]  

வண1க�. நா ெசA வ8கிேற.  

[ அைனவ8� 3மரா4 நா��ைவ ஆ*சாிய"&ட பா-1கிறன-.]  
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---------------------------  

2222....     க�ணீ�� �ளிக�ணீ�� �ளிக�ணீ�� �ளிக�ணீ�� �ளி    ((((அரசிய� அரசிய� அரசிய� அரசிய� நாடக�நாடக�நாடக�நாடக�))))    

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 1 1 1 1     

இட� : தி8.வி.க. திட� பாைத.  

இ8	ேபா- : திராவிட- கழக" ேதாழ-, திராவிட �ேன?ற1 கழக" ேதாழ-, 

கா�கிர� ஊழிய- கா"த�"&.  

ேநர� : ெவ7ளி1கிழைம மாைல 5 மணி.  

 

தி.க : ஏ! க.ணீ -" &ளி! காமராஜ- மீ& பைக க1கி1 ெகா.=81C� கேபாதிேய! 

காமராஜைர நா�க7 ஆதாி1C� காரண"ைத விள1கி, ெபாியா- ெவளியி%ட 

அறி1ைகைய	 பா-"தாயா?  

 

தி.�.க : ப="ேத, ந.பேர, ஆ-வ"&ட ப="ேத தி. க : அ�1காேத ; ப="த 

பிறC?  

 

தி.�.க : சி,தி"ேத ; வாத" திறைமயி ேந-"தி க.� மகி�,ேத.  

 

தி.க : ஆனா�, தி8,தவி�ைல .......!  

 

தி.�.க : அறி1ைக யாைர�� தி8"&வத?காக எHத	 ப%டதாகேவ என1C	 

படவி�ைல. தி8	தி	 ப�"த, எHத	 ப%டதாக" ெதாிகிற& ; தி8	தி ெபற)� எHதி 

இ81கிறா- ேபா� ேதாAகிற&.  

 

தி.க : வ1கைண ேப+வா@, ேவெறன ெதாி�� உன1C. சாி தி8"தேவா, தி8	தி	 

ப�"தேவா, எத?ேகா எHதினா- ; கிட1க%��; அத?C	 பதி� என ெசா�ல	 

ேபாகிறா@?  

 

தி.�.க : யா-? நானா? காமராஜ- அ�லவா, பதி� ெசா�ல ேவ.�� ேபா681கிற&, 

அறி1ைகைய	 பா-"தா�.  

 

தி.க : உேனா� ே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-கெள�லா�, ெபாியா-, ெசா�கிறப=தா, 

ெப8ைமயாக, ச,ேதாஷ"&ட ெசா,த� ெகா.டா=1ெகா.�, �க�*சியாக* 

ெசா�கிறா-க7 ெதாி�மா?  

 

தி.�.க : உன1C அ,த	 பா1ய� கிைட"ததி�ைல ேபாF� ......  

 

தி.க : இ,த1 கி.ட� ேப*+ ேவ.டா�... ெதாிகிறதா.....  

 

தி.�.க : சாி, உன1C1 ேகாப� Cைறய%�� - நா வ8கிேற -- அேதா, கா�கிர� 

ஊழிய- கா"த�"& வ8கிறா-.  

[கா�கிர� ஊழிய- கா"த�"& வ8கிறா-. �திய கத-*ச%ைட &�6யமாக" 

ெதாிகிற&. தி. க... தி.�.க. இ8வ8� ஒறாக இ81க1 க.�, இ8வ81C� 

வண1க� ெச@கிறா-.] 

 

 தி.க : கா"த�"&வா? வா, வா, என நீ இ,த* சதிகார1 C�பFட 

'=1ெகா.டதாக1 ேக7வி	ப%ேட.......  

 

கா"த�"& : என@யா, &	பறி�� இலாகா ேபால இ81 கிற& ேப*+ ...... என 

ெசா�கிறீ-  

 

தி.க : காமராஜ- எதி-	�1 ேகாK=யி மகாநா%�1C* ெசறீரா�.  

 

கா"த : ஆமா�... தவெறன? என ேபசி1ெகா7 கிறா-க7, அவ-க7 வாத� என? 

இ8 ேகாK=களிேல, கா�கிர+1C�, ேதச"&1C� நைம எத Lல� கிைட1C� 

எA க.டறிய ேவ.டாமா? அதனா� ..........  

 

தி.க : அதாவ&, ேவ=1ைக பா-1க எப& ெபா87 ........ கா"த : ேவ) பா-1க 

எAதா ெசா�ேல .......  

 

தி. க : எ	ப=ேயா இ81க%��; கா"த�"&! காமராஜ- கவி�1க 	பட1'டா& - 

அ&தா எ�க7 கவைல .......... 
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தி.�.க : ஏ கா"த�"&)1C ம%�� ேவA எ.ணமா இ81C�!  

 

கா"த : காமரா[ எதி-	� எA ெபயாிட	ப%�வி%=81கிறத�லவா ஊழிய- 

மகாநா%�1C ; அத?C நா ெசறதா�, ந.ப81C அ,த* ச,ேதக�. ஆனா�, 

ஒA : ந.ப81C1 காமரா[ ம%�� தா கவிழ1'டா&: எ�க7 ேநா1க�, 

கா�கிர+� கவி�1'டா& எப&.  

 

தி.க : அ&ப?றி இ	ேபா& ேப+வாேன. காமரா[ ச�ப,த	ப%ட ம%=�, நா� 

ஒA, சாிதானா ....  

 

கா"த : காமரா[ ப?றி, அவேரா� வா�விF� தா�விF� ' ஒறாக இ8,& வ,&7ள 

எ�கD1C" ெதாிவைதவிட அதிக மாகேவ ந.ப81C" ெதாி�� ேபா681கிற&....  

 

தி.�.க : ஏ, அ4வித� இ81க1'டா&. ேமF�, காமராஜ- ஏ, �திய 

க8"&7ளவராகி இ81க1'டா& ...........  

 

தி.க : ெசா�F, ெசா�F, கா"த : நீ�க7, தீனா Lனா கானா தாேன.  

 

தி.க : க.ணீ-" &ளிதா! எறாF�, நா�க7 �%�	 �%�* ெசான பிறC, 

காமராஜ- ந�லவ- ந�மவ- எபைத உண-,& ெகா.� வ8கிறா- .........  

 

கா"த : ந�மவ-!........... அெதன @யா, ந�மவ- ....... எ,த அ-"த"தி�, ெசா�கிறீ-.  

 

தி.�.க : ஏ! திராவிட- எற ெபா8ளி� தா ெசா�கிறா-.  

 

 

கா"த : நீ�களாக ஒ8 �=) ெச@& ெகா7கிறீ-க7.....  

 

தி.�.க : இ�ைலேய! எ ந.ப-, பழகி	 பா-"&"தா, காமராஜ- ந�மவ-' எற 

�=)1C வ,தி81கிறா- ; எைன1 'ட" தி8"த	 பிரயாைச எ�"&1 

ெகா.=81கிறா- ...... 

.  

தி. க : நி*சயமாக, விைரவி� தி8,திவி�வா@ ...... காமராஜ �1C� திராவிட- 

கழக"&1C� உ7ள ேநச�' நியாயமான& எபைத இ	ேபாேத ஓரள)1C உண-,& 

ெகா.�தா இ8	பா@ .......  
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தி.�.க : அறி1ைகயாேல, எகிறாயா? கா"த : என அறி1ைக ........?  

 

தி.க : இ,த	 பய�கD1C விள1க� த8வத?காக	 ெபாியா- ......... 

ெவளியி%=81கிறா- ....... ப=1கவி�ைலயா.........  

 

கா,த : என எHதியி81கிறா-?  

 

[கா"த�"&விட� அறி1ைக தர	ப�கிற&. ப=1C� ேபா& �க� சில இட�களி� 

+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� ெகா�1கிறா-.] 

 

 தி.க : எ	ப=, விள1க� .......  

 

கா"த : உ�கD1C" த,தி81கிறா-.  

 

தி.க இைத	 பா-"த பிறCதா இ,த க.=" &ளி1C இேலசாக மன� மாறி 

வ8கிற& ......  

 

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

ெவ?றி......  

 

தி.�.க : கா"த�"& இனி கழக�தா .... ஏ, அ	ப=" தாேன.  

 

கா"த : ஏன	பா, Iணாக, &8�ைப" >ணா1கி	 ேப+கிறீ- க7? இ,த அறி1ைக, 

என1C1 Cழ	ப"ைத"தா த8கிற& .... காமராஜ- யா-, எ	ப=	ப%டவ- எபேத 

இ	ேபா& �ாிய மா%ேடெனகிற& .........  

 

தி.�.க : உன1C1'டவா? என1C� அேத ச�கட, தா ........ ஆனா� எ ந.ப -, 

தி.க.)1C நறாக	 �ாிகிற& .........  

 

கா"த : உ�கD1C, அவ- ேபா1C" ெதாியா&; ஆமா�, ெதாி,& ெகா7ள)� 

�=யா& ......  
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தி.�.க : காமராஜ-, எ�கைள ஏமா?Aகிறா-, எகிறீரா? கா"த : இ�ைலயானா�, 

எ�கைள ஏமா?Aவாரா?  

 

தி. �. க : அ&)� இ�ைல, ந� எ�ேலாைர�� ஒறா1C கிறா-, எA 

எ.ணி1ெகா7ள1'டாதா?  

 

தி.க : அேததா ....... அ&தா.  

 

கா"த : அ& எ	ப=* சா"திய�? நீ�க7, திராவிடநா� வி%� வி%W-களா ....... ேந8 

ஆ%சிைய ஏ?கிறீ-களா.... கா�கிர� மகாசைபைய எதி-1காம681கிறீ-களா ........  

 

தி.�.க : சாி, சாி ...... ஏேத&, கத- க%�I-களா, இ,தி ப=	3-களா, எA 

அ�1Cவா- ேபா681கிறேத, கா"த �"& .........  

 

தி.க : அவ8ைடய ஆைச அ&; ந��ைடய ெகா7ைகைய நா� எ	ப= 

வி%�வி�ேவா�?  

 

கா"த : உ�க7 ெகா7ைக காமராஜைர ஆதாி	ப& அ�லவா ........  

 

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 நீ�க7 அழி) ேதடலாமா ........  

 

தி.�.க : நியாயமான வாத� ......... தி. க : வாதமா அ&, பி=வாத� ....  

கா"த : காமராஜ- ேவ.��, அவ- ெகா7ைகக7 ேவ. டா� எப& என 

வாதேமா! விசி"திர வாத� .........  

 

தி.�.க : இதிெலன விசி"திர�? �%ைடைய உைட	ப& �%ைட அைட 

ெச@வத?C"-தாேன ...... அ&ேபால இ& ஒ8�ைற........ காமராஜ8ட 

உறவா�வ&, கா�கிரைச அழி1க ; ஏ ந.பேர! அ	ப="தாேன ........  

 

கா"த : அ&தா எ�க7 ச,ேதக� .......  

 

தி. க : பா-"தாயா, உ ேவைலைய1 கா%=வி%டாேய........ எ�கD1C7 எாி*ச� 

உ.டா1கி ைவ1கிறாேய ..........  
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தி.�.க : ஐயேயா! அ	ப=* ெசா�6விடாேத ந.பா ........ நா விவர� ெதாியாம�, 

தவறாக வாத� ெச@& வி%ேட ேபா681கிற& ....  

 

கா"த : எனேமா, எ Cழ	ப� வள8கிற&; நா அவாிடேம ேபா@" ெதளி) 

ெபற	 ேபாகிேற.  

 

தி.�.க : ெபாியாாிடமா.....  

 

கா"த : காமராஜிட� .........  

(கா"த�"& விைட ெப?A1ெகா.� ெசறா பிறC)  

 

தி. �.க : ஆமா�, இ,த1 கா"த�"&	 ேபாறவ-களி ட� எ�லா�, காமராஜ- 

தாராளமாகவா ேப+வா-? என ேப+வா-க7?  

 

தி.க : என ேப+�, இ&கெள�லா� ....... ஏதாவ& உதவி ேக%C� ........ இ4வள) 

என....... நாைள1C I%�1C வாேய. கா"த�"& எெனன ேபசினா 

எபைத ஒ8 எH"& விடாம�, நா ெசா�கிேற.  

 

தி.�.க : அ& எ	ப=? கா"த�"& வ,& ெசா�வானா?  

 

தி, க : அவைன1 ேக%டா� உ.ைமைய" ெதாி,& ெகா7ள �=�மா........ காமராஜ- 

ஆ3� 	<' எ ப1க"& I�தாேன......... ேசதி Oரா)� ெசா�Fவா. ெபாியா- 

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

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 2 2 2 2     

இட� : ஒ8 மாளிைக உ%�ற�.  

இ8	ேபா- : காமராஜ-, அவ- ந.ப-, கா�கிர� ஊழிய- கா"த�"&.  

ேநர� : ெவ7ளி1கிழைம மாைல 6 மணி.  

 

காமராஜ- : வர*ெசா�F! வர*ெசா�F! அடா, அடா! ெபாH& ேபானா� ெபாH& 

வி=,தா�, ெபாிய ெதா�ைலயாகி வி%ட&, வ,& என ேபசேவEேமா, அைத* 

ெசா�6வி%�	 ேபாக* ெசா�F.  
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ந.ப- : �க"ைத இ	ப=* சி�சி�' எA ைவ"&1 ெகா.=8,தா�, வ8கிறவ81C 

எ	ப= இ81C�? ஏ, உ�கD1C, வரவர, இ4வள) ேகாப� வ8கிற&......  

 

காம : நீ ேவேற, த"&வ� ேபச ஆர�பி"& விடாேத....... வர* ெசா�F.... �க"ைத 

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

ேபாயி...........  

 

ந. : இேதா, அவேர, வ,& வி%டா-.  

 

கா� : வா@யா! வா, வா! என விேசஷ�? ேபான மாத� 'ட வ,தயாேம...... ேநர� 

இ�ைல, பா-1க....... க=த� ேபா%டதாக1 க1க ெசானா- ...... தி8*சியிேல 

இ8,& வ8கிறா	 ேபாேல இ81C ...  

 

கா�கிர� ஊழிய- : ஆமா�...... ேபாயி8,ேத - +�மா பா-1க, என 

ேப+கிறா�கG ேக%க .........  

 

காம : அ&சாி, அ&சாி....... இ&ேபால ேவ=1ைக பா-1க, ெபாH&ேபா1க 

நீ�கெள�லா� ேபாறி�க ....... அ,த ஆசாமிக, இெத�லா� ஆதர)G எ.ணி1 

ெகா.� த	�1 கண1C	 ேபா�கிறாG�க.. சாி... என ஒேர Iராேவசமான 

ேப*+"தானா.. 

 

ஊழி : ேபசினா�க....... ேகாப� ம%�� தா எA ெசா�6 வி�வத?கி�ைல, 

வ8"த�� இ81C.....  

 

காம : இ81C�, யா- இ�ைல எகிறா; எ�ேலாைர�� ச,ேதாஷ	ப�"த �=�மா 

.............. �=ய�ேல .......... ேக%டைத1 ெகா�1காவி%டா, எ7D� ெகா7D� 

ெவ=1C&.  

 

ஊழி : த	பாேவ, எ�"&1ெகா7றீ�கேள...........ஏதாவ& ேக%�	 ெபAவ&னா, 

உ�கேளா� சிேநகமா இ8,தா கிைட1காதா? ப"&1 ேக%டா, ஒ.ணாவ& 

கிைட1Cேம............. விேராதி"&1ெகா.�, என இலாப� ........?  

 

காம : ேவேற என@யா இ	ப இவ�கD1C1 கவைல வ,& C"&& ெசா�F, 

ேக%ேபா�. நா படாத பா�ப%� ப1Cவமா	 ேபசி, உ7ள"&1C உ7ேள 
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இ8	பைத ெவளிேய ெதாிய ஒ%டாதப= சாமா-"திய� கா%=, ஒ8 ெபாிய ெதா� 

ைலைய அட1கி ஒ�1கி ைவ"தி81கிேற.... இ,த" ேத-த� ேநர"திேல இ& 

எ	ப=	ப%ட இலாபகரமான காாிய�...... ஒ8 ெபாிய ப%டாளேம, இ	ப, ந�ேமாட 

வ��&��1C வாராேம, வா�"தி வரேவ"&கி%� இ81C& ... இேலசான 

ஆசாமிகளா. ெந8Qசி �7D மாதிாி, சதா +81C* +81CG C"திகி%ேட 

இ81C�.... அ	ப=	ப%ட ஆசாமிக, இ	ப, எ4வள) அபா, ேநசமா இ81கறா�க... 

இ,த1 காாிய"திேல, இ	ப=	ப%ட 'ெஜய�' கிைட1C�G நாேன, எதி-பா-1க-

வி�ைல. எ	ப=ேயா ந�ேமாட ஜாதக பல' எA தா ெசா�ேலாE�, ெவ?றி 

கிைட*+&. ெபாிய ெதா�ைல வி%� &.E ந�ம ஆD�க ம"த1 காாிய"ைத1 

கவனி1காமப=1C ............... அவ�கேளாட சவகாச� எ&1C? எA ேக%�, 

ெகா%=கி%ேட இ8,த, என1C* ச�கடமா இராதா ........?  

 

ஊழி : நா�க ெசா�கிறப=தா காமராஜ- நட1கிறா-, எ�கேளாட ஆ7 ஆயி%டா- - 

நா�கதா இ	ப ரா[யேம ஆDகிேறா� எெற�லா�, அவ�க ேபசற& ேக%டா, 

ந�ம ஆD�கD1C* ச�கடமா இராதா....?  

 

காம : �"தி எ�ேக@யா ேபா*+& .... ந�ம ஆD�க, கவனி*+	 பா-1க ேவணாமா...? 

எ,த1 காாிய"திேல, நா வி%�1 ெகா�1கேற, எ,த1 ெகா7ைகயிேல 

வைளயேற. ெசா�F ேக%ப� இ,தியாG ேவ.டா�, திராவிட� ேவE�G 

எதா*+� ேபசறனா.... ேந"& 'ட, தனிநா� ேக% கற& ைப"ய1கார" தன�G நா 

ேபசி இ81கேற .....  

 

ஊழி : ஆமாமா�, நா�க 'ட ேபசி1 ெகா.ேடா�. இைத	 ப=*சா அவ8 உ�கைள" 

தா1Cவா8G 'ட எ.ணி1 ெகா.ேடா�.....  

 

காம : ேபா@யா, அ&1C அவ81C ேநரேம கிைடயாதப= நா ெச@& 

ைவ"தி81கேற ............ திராவிட நா� ேக%கற& எேனாட கடைம - அ& 'டா& 

எகிற& காமரஜேராட  

 

கடைமG, அவ- ேபசறா8, எHதறா8 .......... இG� எ ன@யா ேவE� ... 

திராவிட நாடாவ& ெவ�காய நாடாவ&G 'ட அவ- வாயாேலேய வ,தி81C& 

ெதாி�ேம�ேலா ....  

 

ஊழி : அெத�லா� ப=1கிற ேபா& ச,ேதாஷமாக"தா இ81C& ... ஆனா, 

இராமைன ெகாD"தற& .....  
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காம : ெகாD"தறேபா&, நாெனன சிவகாசி வ"தி ெப%= Cேரா� Cேராசா 

வா�கி1 ெகா�"தனா? ெகாD" தேவ விடேல ெதாி�மா ............ இராஜேகாபாலா*- 

சாாி இ8,த ேபாதாவ&, பி7ைளயாைர, ெத8" ெத8வா	 ேபா%� உைட* சா�க... 

இராம- பட� ெகD"தினா, ெஜயி� தாG ெசாேன &ணி*சலா.... அ& 

அவேராட கடைம அ&1காக அவ- ேபாிேல ேகாப� ெகா7ளாதி�கG அவ-, 

அவேராட ஆDகD1C* சமாதான� ெசானா8 ....... அ4வள) ப1Cவமாக 

நிைலைம இ81C& .......  

 

ஊழி : உ"ேயாக விஷய"திேல எ�லா� ........  

 

கா� : என ....? என @யா C= �Hகி	 ேபா*சி........? எ�லா� அவ�க க%சி 

ஆDகD1C" >1கி ெகா�"& வி%ட மா .....?  

 

ஊழி : அ	ப=* ெச@ய�ேலனாF� எ�க ஆDக! எ�க ஆDகG அவ�க* 

ெசா�61 ெகா7றா�க ......  

 

கா� : அ& அவ�க இKட�...... உன1ெகன நKட�, ெசா�F . இேதா பா8@யா 

ஒ8 ேவ=1ைக.... இவ8 இ81காேர, இராஜர"தின� .............  

 

ஊழி : ஆமா, ேபா\� ஐ.ஜி ...........  

 

காம : அவ-தா........ அவ- ஐ.ஜி ஆன உடேன, என ேபசி1 ெகா.டா�க...?  

ஊழி : எ�க ஆசாமிG அவ�க ேபசி1 ெகா.டா�க......  

 

காம : நவா	 ராஜமாணி1க� க�ெபனி ெதாி�மா@யா, =ராமா க�ெபனி.....  

 

ஊழி : ெதாி�ேம... ச�O-ண இராமாயண� நட"தினா�க...  

 

காம : அ,த =ராமாவிேல, இ,த ஐ.ஜி. தைலைம வகி"தா- - என ேபசினா8 

ெதாி�மா .... ெத@வாG'ல� - ெத@Iக ச1திG எ&)� கிைடயா&G சில 

ைப"ய1கார-க7 ேபசறா�க. அ& +"த த	�. என1C ஐ.ஜி. ேவைல கிைட*ச& 'ட 

ெத@வாG'ல"தாேலதாG, ேபசினா8 ெதாி�மா .....  
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ஊழி : அ	ப=யா... அேட.. அவரா...?  

 

காம : ஆமா! ேப	பாிேல பா-1கைலயா? இ	ப, ெசா� ல@யா, அவ- எ�க ஆD'G 

அவ�க	 ேபசி1ெகா7றதிேல, அ-"த� ஏதா*+� இ81கா.....  

 

ஊழி : ஆமா... எ	ப=* ெசா,த� ெகா.டாட �=�� ?  

 

காம : க�வி இலாகாவிேல, +,தரவ=ேவF இ81 காேர�ேலா ....  

 

ஊழி : ஆமா�... அவ8 �H1க �H1க அவ�க ஆளா�...  

 

கா� : யா8 ெசா�ற&? அவ�கதாேன.......! ைப"ய1கார" தனமா, நீ�� ந�பறயா? 

இேதா பார@யா. இராஜேகாபாலா* சாாி ஆ%சியி ேபா&, இ,த ஆசாமி, க�வி 

இலாகாவிேலதா ெபாிய ேவைலயிேல இ8,தா8 ...... அ	ப க�வி" தி%ட� வ,& 

ேத�ேலா .........  

 

ஊழி : நாெம�லா� 'ட எதி-"தேம ......  

 

காம : ஆமா@யா.... ெபாியா- க%சி�� பலமாக"தாேன எதி-"&& ... மறிய� 

நட"த�ேல ....  

 

ஊழி : ஆமா�... அேட அ	பா, ஊைரேய ஒ8 கல1C கல1கி வி%டா�கேள ......  

 

காம : கல1கினா�கேள�ேலா ....... அ	ப. இேத +,தர வ=ேவFதா, ஊ�81C	 

ேபாயி ஆ*சாாியாேராட க�வி" தி%ட� சிலா1யமான&, அைத எதி-1கிறவ�க 

விவர� ெதாி யாதவ�கG ேபசினவ8 ... ெதாிQ+1ேகா .....  

 

ஊழி : இவரா ... ஆ*சாாியாைரயா ஆதாி*சா8...  

 

காம : ஆதாி1காேம, என ப.Eவா8? ஏயா, உ"ேயாக�தைரெய�லா�, உ 

ஆD எ ஆDG க%சி க7 ேபசி1 ெகா7ளலாேம தவிர. அவ�க எ	ப)� ' 

எஜமா ெசா�ப= தாேன .....  

 

ஊழி : அ	ப="தா இ81C& ....  
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காம:இ	ப=	ப%டவ�கD1C உ"ேயாக� ெகா�"& வி%டதிேல, நம1ெகன@யா 

நKட�... அதனாேல என �ைற, தைலகீழாக மாறி	 ேபா*+? என தி%ட� வ,& 

ந�ைம1 C"&&, Cைட�&.. ெபாியவ8, எைன த?Cறி, தமான ம"தவ, 

க�காணி, அ	ப= இ	ப=G ஏசி	 ேபசி வ,தா8...  

இ	ப, தமி� மக, த=யாேல அ=*சாF�, ெஜயி6ேல ேபா% டாF�, நா அவ- 

ேபாிேல ேகாப� ெகா7ளேவ மா%ேட. அ& அவேராட கடைம.... எற�லவா 

ேபசறா8... பா-1கற ேய�ேலா அவ�க ேப	ப-ேல.....  

 

ஊழி : ஆமாமா�. ந�ம ப"திாிைகக7 ேபாட மற,&%டா 'ட, இ	ப ந�ம ேசதிைய 

அவ�கதா ெவளியிடறா�க... ஒ.ணாயிடE�G 'ட யாேரா, அவ�க ஆசாமி 

ேபசினா8G, பா-"ேத ....  

 

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

�ைறயிேல, எ4வள) ெபாிய இலாப�G கவனி*சயா.... எ"தைன விதமான இலாப� 

.......  

 

ஊழி : ஓ%�, நம1C"தா ேபாடE�G ....  

 

காம : அ=*சி	 ேபசறா�க@யா.... இG�, நா�, எலU பிரசார '%ட� 

ேபாடேவ இ�ைல ; ந�ம ேவைலைய அவ�க ஆர�ப*சி 'ஜ�ரா' ெச@&கி%�, 

வாரா�க, ஊ�ரா ......  

 

ஊழி : கா�கிர+னா, ேவ	ப�காயா இ81C�. எாிQ+ எாிQ+ விHவா�க, 

அவ�க....  

 

காம : ஆCமா.... அ& �ேன!... இ	ப எ�லா�... சாி யாC& ... கச	� ம8,& 

ேதனிேல Cைழ*சி சா	பி�வ& இ�ைலயா... அ& ேபாலG ைவ*சி1க@ேய.. ஓ%� 

' வா�கி" தர, அவ�கேளாட தயைவ, நா ஒ.E� ேக%க�ேல ... தானா வ8கிற 

சீேதவிைய ேவணா�G ெசா�றதா? ெகா�1கிற ெத@வ� 'ைரைய	 பி*+கி%� 

வ,& ெகா�1C� எபா�கேள, அ& ேபால! இைத"தாேன, இராஜத,திர�G 

ெசா�லE� ....  

 

ஊழி : ஆமா, ெபாியவேராட க%சி ஆசாமிக, இைத எ� லா� அலசி	 

பா-1கமா%டா�களா...  
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காம : ேநர� ஏ&? ஏயா, அவ8 என சாமாய	 ப%டவரா... காமராஜ- ச�கதி 

கிட1க%��, இராம சமாசார" ைத	 பா-1கலா� வா�கG அைழ*சிகி%�	 

ேபாயி%டாேர...... இ	ப, அவ�கேளாட கவன�, ெம%ராசிேலயா இ81C&...... 

அேயா"தியா ப%டண� ேபாயா*சி......  

 

ஊழி : ஒ8 வித"திேல, அ& நம1C* ெசௗகாியமா	 ேபா*+.....  

 

காம : ஒ8 வித"திேலயா .... நீ�க இைத எ�லா�, சாியா அலசி ஆரா@,& பா-1கற& 

கிைடயா& .... ெபாியவ8, இ	ப இராம- - சீைத ப"தி	 ேபசற&� எHதற&�, கிள-*சி 

ெச@யற&�, பா-"தா, அவ�க ெர.� ேப8� இ	ப, எதிேர இ8,& ெகா.� 

இ8	ப& ேபால ெதாி�ேத�ேலா ... அ4வள) தீவிர மா"தாேன எதி-1கிறா8..  

 

ஊழி : ஆமா�....... அ& தவிர, ேவேற பிர*சிைனேய கிைட யா&G நிைன1கிற 

மாதிாி"தா ேதாE&.  

 

காம : அ	ேப?ப%ட எதி-	�* ச1திைய1 கிள	பி, ஓயாம ஒழி*ச6�லாெம பா�ப%�, 

பைட திர%= கிள-*சி ெச@ய1 '=யவ-G ெதாி�ேத�ேலா ...  

 

ஊழி : ஆமாமா�... அ& எ�ேலா81C� ெதாிQச& தாேன.....  

 

காம : அ	ப=	ப%ட ச1திைய இ	ப எேனாட சிேநகித� ம%�� இ�ேலனா, 

ஆ%சியி ேபாிேல தாேன ஏவி இ8	 பா8 - தி1C�1கா=	 ேபாயி81கEேம... 

அ,த" ெதா�ைலைய* சமாளி1கிற& தவிர ேவேற ஒ8 ேவைல1C� ேநர� 

கிைட1காேத... ஏயா மிர%டேறG நிைன1கறியா... நா ெசா�ற& சாியா 

இ�ைலயாG நீேய, ேயாசி*+	பா8, �ாி�� ேதவி Cள� 3-ேம� விஷயமி81ேக, 

எ	ேப?ப%ட தைலவ6 ...  

 

ஊழி : ெபாிய தைலவ6தா... இG� தீர6�கேள...  

 

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

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

எ�லா1 க%சி1காரG� 'ஓ.ணா ' '=கி%டாG�க......  

 

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, ந�ம மGைவ" த7ளி வி%டா�க ......  

 

காம : ஏயா, Oசி ெமHகேற........ ந�ேமாட L1ைக அA"& �க"திேல காிைய	 Oசி 

அG	பி வி%டா�க....... ெபாிய வ8ம%��, எேனாட சிேனகிதமா இ�லாெம 

இ8,தா >7 பற,தி81Cேம, &ேராகி ஒழிக! வடநா%�1 '6 ஒழிக! க�காணி 

ஒழிக! மான�ெக%ட ம,திாிசைப ம.ணா@	 ேபாக!... எA நா7 தவறாம�, ேபா� 

ேபா�G ேபா%டப= அ�லவா இ8,தி8	பா8, +�மாவா வி%� ைவ	பா8, 

எ"தைன க.டன நா7 - எ4வள) கிள-*சி - மறியF - ஏ, அ	பா! ஊ- 

அமளிCமளியாயி81Cேம ........ இராம- படமா எாி*சிகி%� இ8	பா8 - ேபா%�1 

ெகாD"& ேந8 பட"ைத எபாேர!  

 

ஊழி : ெச@தி8	பா8 ............ ஆமா...............  

 

காம : த=ய=, &	பா1கி, ெஜயிF எ�லா ரகைள��, இ�ேக, ப�பா@ மாதிாி"தாேன 

நட,தி81C� .......?  

 

ஊழி : உ.ைமதா ...... ஊேர நாறி	ேபாயி81C�......  

 

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

ேபசினா, இ	ப, நா 'ட	 பதி� ெசா�ல" ேதைவ கிைடயா&. அவேர, சாிதா 

வாைய L�� கடா........... ேதவி�� Cள�� ...... மான�ெக%ட சீைதைய�� 

மாியாைத ெக%ட இராமைன�� ெகாD"தி*சா�பலா1காெம. அ,த ஊ8 ேவE� 

இ,த ஊ8 ேவE�G, வ�� ேபசறி� கேள, ஈன	பிறவிகேள! இழி ஜாதி ம1கேள! - 

அ	ப= இ	 ப=G தா1Cதா1CG தா1கறா8......... வட1ெக�ைலயிேல, நம1C 

நியாய� கிைட1க�ேல, வாைய" திற1கறாரா, பா-" தயா? ேதவிCள� 3-ேம�, 

எ	ப=�� தமிழG1C"தா, '*ச� ேபாடாதி�க, கிள-*சி ெச@யாதி�க, நா�கேள 

வா�கி1 ெகா�1கேறா�G, நா�, கா�கிர� '%ட"திேல�� ெசாேனா�, 

ச%டசைபயிF� ேபசிேனா� - ேந8 ந�ேமாட L1ைக அA"& வி%டா8... இ	ப எ�க 

ெர.� ேப81C� இ81கற சிேனகித� இ�ைலனா, ெவD"& வா�கி 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 எA ேபசி வாரா8 ....... நா�, த	பி*சி1 

கி%ேடா�...........  

 

ஊழி : அ,த வைகயிேல பா-1கறேபா&, நீ�க அதி-Kட சா6Gதா 

ெசா�ேலாE� ..........  

 

காம : 'நா�'G ேச-"&* ெச�ல@யா ...... ந�ம க%சி1ேக அதிKட�G ெசா�F. 

ஒ.E ேக%கேற, ெசா�F, ெசைன ரா[ய�Gதா ேப- இ81ேகாE� தமி� 

நா�G ேப- இட �=யா& எA ெசா�6 வி%�, எைன" தவிர ேவA எவனா 

லாவ& நி�மதியா இ81க �=�மா? +�மா வி%� ைவ	பாரா ெபாியவ8! அட, 

மான�ெக%டவேன! உைன	ேபாயி, நா ப*ைச" தமிழ, தமி� மக, தமான" 

தமிழ எெற�லா� >1கி ைவ*சி ைவ*சி	 ேபசிேனேன. தமி�நா�G ேப- 

ைவ1க1 'டவா உன1C மன� இ�ைல, தமிழ தானா நீ! மான ேராஷ� எ�லா� 

வி"&	 ேபா%�, நீ ம,திாியா இ81கலா�....... நா எ	ப= அைத	 பா-"&கி%�* 

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

எA 'ேபா-' ஆர�பி*சிவி%=8	பாெர�ேலா .........  

 

ஊழி : ஆமா�....... தமி� நா� எகிற ெபய81காக 'ேபா-' நட"த	 ேபாவதாக1 'ட* 

ெசானதாக1 கவன�........  

 

காம : ெசானார@யா, ெசானா-. பிறC, பா-"தா-, நா தமி�நா� 

கிைடயா&G ெசா�6 வி%ேடனா, எனடா ெச@யற&, இ,த மாதிாி நிைலைம 

ஆயி	ேபா*ேசG, ேயாசைன ெச@தா8. ெச@&, பி= இராமைன! எA அவேராட 

ஆசாமிகD1C ேவேற ேவைல ெகா�"& வி%டா8 .........  

 

ஊழி : சாம-"தியசா6தா�க.......  

 

காம : யா8? அவ8ம%�,தானா ? ஏயா, அவ- Lலமாக1 கா�கிர+1C வர1'=ய 

ஆப"ைத வரவிடாம	ப=1C" த�"த எேனாட சாம-"திய"ைத1 ெகாQச�'ட	 

பாரா%டமா%ேட ேபா681C& ......  

 

ஊழி : ெச*ேச! அ	ப= இ�6�க....... நீ�க, �ேன எ�லா� ெவ%� ஒ.E &.� 

ெர.�G இ8	பி�கேள, இ	ப, எனேமா Cைழற&� ெகாQசற&மா 

இ81கேவ.........  
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காம : Cைழயறதாேல, இலாப� இ81கா இ�ைலயாG பா8 . ப�பாயிேல 

இ4வள) ரகைள நட,த& - பQசாபிேல - Cஜரா"திேல - அசாமிேல - ஒாிசாவிேல - 

எ�ேக பா-"தாF� ரகைளேயா ரகைளG நட,த& - &	பா1கி	 பிரேயாக� நா7 

தவறாம� நட,த& ...... ெகாைல! ப�ெகாைல! சி"திரவைத! கா�கிர� 

ெகா��ேகாலா%சி!- எA இேனர� இத?காக, ெபாியவ8 Nறாவளி ேபால 

அ�லவா பிரசார� ெச@&, கா�கிர ேசாட மான"ைத வா�கி வி%=8	பா8 - 

ெகாைலபாதக ஆ%சி" தைலவ- வ8கிறா-, அவ- �க"திேல காாி" &	��க7 - 

எA 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* ச�கடமாக இ81Cேம எகிற எ.ண"திேலதா. 

இ�ைலயானா�, ேந8 ஒழிக' கிள-*சிதா நட1C�.  

 

ஊழி : ஆமா�....... அைத1 Cறி"ெத�லா� ேப+வ& எறா� அவ81C 

இKடமா*ேச....  

 

கா� : இKட�G ெம&வா* ெசா�றிேய......... அ1கார வ=ச� சா	பி�வ& 

ேபாலG ெசா�F....... கா�கிர�கார- கேள கா�கிர� ஆ%சிைய ெவA	பா-க7 

அ	ப=ய�லவா, �%�	 �%�* ெசா�6 வ8வா8, பா-1கறேய, அவ- சீைதைய	 

ப"தி எ�"&* ெசா�6 வ8வைத1 ேக%டா, சீைத1ேக ச,ேதக� வ,& வி�ேம, 

அ	ப= இ81ெக�ேலா, அ	ப=	 ப%டவ8, கா�கிர� ஆ%சியிேல, இர"த� ஆறாக 

ஓ�&, பிண� மைலமைலயாக1 Cவி�&G, எ�"&* ெசா�6யி8,தா, அ�மா=! 

அ�ேலாலக�ேலாலமாகி இ81Cேம, ஒ8 ேப*+ உ.டா! அ&தா ேபாக%��! 

சிேலானிேல தமிழ-கைள* +%�" த7ளின ேசதி வ,தேத - எ�க ெர.� ேப81C� 

சிேனக� இ�லாெம ேபாயி8,தா - இேனர�, கா�கிர� ச-1காைர	 படாதபா� 

ப�"தியி81கமா%டாரா? க	சி	 ஒ.E� ேபச�ேல, பா-"தேய�ேலா! இ,த - 

விைச" தறி சமாசார� ஒ.E ேபா&ேம அவ81C கா�கிர� ச-1காைர 

கணட&.டமா1காம� இனி நா I%�1C7ேள கால= எ�"& ைவ1கமா%ேட 

எA க�� சபதம�லவா, எ�"&1 ெகா.=8	பா8!  

 

ஊழி : ஆமா�........ அெத�லா� ஒ8 &ளி ச�கட�� த8வ தி�ைல, எெதத?C அவ- 

ெபாிய ெபாிய கிள-*சி ெச@ய1 '=யவாG, நா� எதி-பா-1Cேமா, அதிேல அவ- 

தைலயிடேவ காேணா�.  

 

காம : அ&ம%�� இ�ைல ........ அவ- தைலயி%�, கிள-*சி ெச@யாத& ம%�ம�ல, 

ம"த க%சி1காரG�க ஏதா*+� L*+	 ேப*+னாF�, இவேர அவ-கைள எதி-"&, 



39 

 

Lைலயிேல உ%கார* ெச@&வி%�, என1C* ' ேசதி' ெசா�6 அG	�வா8G, 

எ.ணி1ெகா7ேள, இ4வள) இலாப�' இ81C&  

 

ஊழி : விள�C&�க...... விள�C&  

 

காம : எேனாட சிேனகித� ஏ?ப%ட பிறC, அவ-, தனிநா� ேக%கிற 

விஷய"ைத1'ட ப"ேதாட பதிெனாG ெச@&1கி%டா8 ... ஐ,தா.�" 

தி%ட"ைத அல�ேகால	 ப�"தி	 ேபசற& கிைடயா& ; இ	ப= நம1C ஏக	ப%ட 

இலாப� இ81C&.  

 

ஊழி : இைத எ�லா�, விள1கமா* ெசா�6 வி��கேள ந�ம ஆDகD1C ........  

 

காம : +"த ஏமாளியா இ81கறேய, ந�ம ஆDகD1C விள1கமாக* ெசானா, 

ெபாியவேராட க%சி ஆ%க7 விசார	 படமா%டா�களா ...... எனடா இ&, 

ெபாியவ8 காமராஜ-'ட ேநசமா இ8	ப&, ஆரா@,& பா-"தா, ந�ேமாட 

ெகா7ைக1ேக ஆப"தா"தா இ81C&, கா�கிர+1C"தா அ,த* 

சிேனகித"தாேல, இலாப� பலவித"திேல�� இ81C&G ெதாிQசி, ச�கட	பட 

மா%டா�களா.......?  

 

ஊழி : ஆமா�க....... அ&)� உ.ைமதா.  

 

காம : அதனாேலதா, இ	ப= உைன	ேபால, தனியா வ,& பா-1கிறவ�களிட� 

நா, விள1க� ெசா�ேற. ேத-த� �=கிற வைரயிேல, நா� இ,த! கறைவ	 

ப+ைவ' விட	படா& ஐயா, விட	படா& ........ஆமா! நா காரண மி�லாமேல, 

சிேனகித� ெச@& ெகா.=8	பனா! ெக.ைடைய Iசினா, விரா� கிைட1C�G, 

ந�� . ெபாியவேர, எHதி யி81கா8, காமராஜ- எ	ப)� கா�கிர� ப1த-'G 

ெதாி�தா .........  

 

ஊழி : உ�கேளாட கா�கிர� ப1தி ' எ�கD1C" ெதாி யாத&�களா ..  

 

காம : 'ப1தி' ம%�ம�ல@யா ...... �1தி' இ81C&. அைத�� ெதாிQசி1க ேவE� 

........ ெதாி�தா ..........  
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ஊழி; உ�கேளாட ப1தி�� �1தி��, யா81C வ8� ........ இனி நா +�மா 

இ81க	ேபாறதி�ைல�க....... ஆமா, கிராம� கிராமமாக இைத* ெசா�6 ைவ	ேப 

..........  

 

காம : இ8, இ8 ...... ெவளி	பைடயாக* ெசா�61 காாி ய"ைத1 ெக�"&விடாேத 

....... ஆமா....... இ,த ஐ,தா.�" தி%ட"&1C ஒ8 நாடக1 ேகாK= ஏ?ப�"த 

�=�மா ....... உனாேல ...........  

 

ஊழி : நீ�க உ"தரவி%டா ெச@& �=*+டேற ........ இ&1C என�க கKட� 

........  

 

காம : ெச@& பா8, ேயாசைன. அ�"த மாச�, �=1கலா�.  

 

ஊழி : ந�ம ப1க"திேல, ஒ8 மகாநா� ேபாடE��க, எலUG1C �,தி  

 

காம : ேபா%டா	ேபா*சி, அ&1ெகன.  

 

ஊழி : இ,திராகா,தி வ8வா�களாG, ேக%கறா�க.  

 

காம : அெடேட! கா�கிர� மகாநா� ேபாட உ"ேதசமா?  

 

ஊழி : ஆமா�க.... ந�ம க%சி மகாநா�தா.  

 

காம : ஏயா! அைதவிட, �"த- மகாநா�, தி81Cற7 மகாநா�, இ	ப= ஏதாவ& 

ேபா%டா?  

 

ஊழி : �ாி�&, �ாி�& .... ேபாடற&.... எ�ேலாைர�� அைழ1கற& .....  

 

காம : இ,த �ேன?ற"தாG�க ம%�� ேவணா�...  

 

ஊழி : சாி... அவG�க வ,தா ெகாQச� '%ட� வ8&... காம : '%ட� வ8�... 

ஆனா, அவ8 வரமா%டா8. ஊழி : அ&)� அ	ப=யா ... நம1C எ&1C�க ச�கட�..  

 

காம : '�"தி தாயா, இ	ப நம1ெக�லா� 'க"தி' ெதாி�தா...  

 



41 

 

ஊழி : ெதளிவாக" ெதாி�&. ஏ�க, ேதசீய கலா ேசவா ச	பாG ேப-ைவ1கலாமா....  

 

காம : எ&1C	 ேப-? ஊழி : அ&தா�க, நீ�க ெசானி�கேள...? காம : மகாநா� 

விஷயமா"தாேன ெசாேன....  

 

ஊழி : அ&1C �,தி ெசானி�கேள... ஐ,தா.�" தி%ட பிரசார� ......  

 

காம : அேட, அ&வா, மற,& வி%ேட ......  

 

ஊழி : இ&தா�க, எ�கேளாட பயெம�லா� எ�க விஷய"ைத மற,& வி�வி�கேளா 

எகிற பய�தா.  

 

காம : அ,த	 பயேம ேவ.டா�... நா எ	ப)�, உ�கேளாட ேச-,& 

வள-,தவனா*ேச... இ,த* சிேனகிதெம� லா� என1C சா�வதமா....? இ81கிற 

வைரயிேல, எ ெனன இலாப�Gதா, எ Cறி இ81C�.... ெதாி�தா...  

 

ஊழி : ேநரமாC&�க... ெட6ேபா 'ட அ=*சிகி%ேட இ81C&. நா வாேரG�க 

வ,ேதமாதர�.  

 

கா� : ெஜ@ஹி,! நம�கார� ......  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 3 3 3 3     

இட� : திராவிட கழக" ேதாழ- இ�ல�.  

இ8	ேபா- : திராவிட கழக" ேதாழ-, திராவிட �ேன?ற கழக" ேதாழ-, ஆ3� 

	<, ஆளவ,தா- .  

கால� : சனி1கிழைம மாைல 7 மணி,  

 

தி.�.க : இ,த1 கா"த�"&, என ேபசினாரா�, காம ராஜ- என ெசானாரா� .... 

அடேட! என, க.ணிேல ஏதாவ& >சி விH,ததா .......  

[ஆ3� 	< ஆளவ,தா- வ8கிறா-.]  

 

ஆள : ஏ, த�பி! இG� அைத எ.ணியா க.ைண1 கச1கி1கி%� இ81கேற  

 

தி.�.க : க.ணீ - &ளி!  
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ஆள : நீ, ேவேற, த�பிேயாட மன�தா தணலா1 கிட1Cேத .  

 

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

காமராஜ-, கா"த�"& ச�பாஷைணைய  

 

தி.க : உனிட� ெசா�6யா*சா.  

 

ஆள : எ எாி*ச� இன�� அட�க�ைலேய, த�பி, காமராஜைர	 ெபாியா- 

ஆதாி	பதாேல, நம1C"தா இலாG நீ ெசா�ல* ெசா�ல நாG� 

ந�பி1ெகா.�தா இ8,ேத.  

 

தி.�.க : ெர.� ேப8மா* ேச-,&, எைன" தி8"த1 கிள�பின& 

ெகாQசநQசமி�ைலேய..........  

 

தி.க : தாAமாறாக1 'ட	 ேபசிேனா�.......  

 

ஆள : கா"த�"&விட� காமராஜ-, விவர� விவரமா	 ேபச	 ேபச எ மன� 

படாதபா� ப%�&, ேபாேய .........  

 

தி.க : எனிட�, நீ ெசான&, எ மனசிேல ெந8	ைப வாாி1ெகா%=ன& 

ேபாலா*சி...........  

 

தி.�.க : என1C, ஆளவ,தா- ெசான& ேக ஆ*சாிய� ஏ?படவி�ைல - ஏ ....... 

என1C" ெதாி��, காம ராஜ- எ.ண� இ	ப="தா இ81C� எA ........  

 

ஆள : எ4வள) �%�	�%�* ெசானா- ெதாி�மா.......... இ,த கா"த�"&, 

ெவளிேய வ,& விH,& விH,& சிாி1கிறா.  

 

தி.க : ஏ சிாி1கமா%டா ....... ந�ைம எ�லா� ஏமா?றி வி%டாேர. தேனாட 

காமராஜ- எகிற ெத��.  

 

தி.�.க : எ�லா� ந�லதாக"தா �=�� ....... வ8"த	 படாேத.......  
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தி.க : ேவதைனயா இ81Cத	பா ஆள : ஏ�பா....... ஐயாவிட� ெசானா, எனா 

.......?  

 

தி.க : நாமா ........ ந��வாரா?  

 

தி.�.க : ெசா�லலா�, ஆனா நாமதா, அ,த	 பழ1க" ைதேய 

ைவ"&1ெகா7ளவி�ைலேய.  

 

ஆள : ஆமா�, அ&)� உ.ைமதா ........ தி.க : ெசானா, ெரா�ப1 ேகாபி	பா8 

......  

 

தி.�.க : அவாிட� ேபா@ இைத* ெசானா, தீ-,த&, நீ�கD� க.ணீ-" &ளியாக 

ேவ.=ய&தா.  

 

ஆள : இனிேமேலயா ஆக	ேபா)&, த�பி, இ	பேவ க.ணிேல த.ணி தD��ேத 

......  

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

3333.... இர�க� எ�ேக இர�க� எ�ேக இர�க� எ�ேக இர�க� எ�ேக ????    

 

[இர1க� இ�ைலயா? ஏன@யா இ4வள) க�மன�? இர1க� ெகா7ளாதவG� 

மனிதனா? ச-வ சாதாரண மாக1 ேக%க	ப�� ேக7விக7. ஆனா�, பலரா�, பல 

சமய�களி� இர1க"ைத1 ெகா7ள �=வதி�ைல. ஏ? வா�1ைகயி அைம	� 

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 1 1 1 1     

இட� : ேவல I�.  

இ8	ேபா- : ேவல, Iராயி, ம8ைத, Oஜாாி .  

[ம8ைத ப�"&1கிட1கிறா. ேவலG� Iராயி�� Oஜாாி1C எதிாி� அட1கமாக 

உ%கா-,தி81 கிறா-க7. Oஜாாி உ�1ைகைய 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 க.க7 அ=1க= அ,த	 ப1க� 

பா@கிற&.]  
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O : ேவல	பா! இ& ெபானிய�மா C"த,தா, இ8, தாF� பாதகமி�ேல! நா 

அ&1C சாியான ேவைல ெச@& விடேற, ெகாைல ேநா) ஓ=	 ேபா)& பா8.  

 

I : (C�பி%டப=) உ�கD1C1 ேகா= �.ய��க. எ�களாேல இ,த ேகார"ைத	 

பா-"&* சகி1க �=யைல�க.  

 

O : Iர�மா! உ�7ேள ேநா) ேபாயி�"&G ைவ*சி1ேகா . ேவல	பா! 

ெபானிய�மா ேகாயி6ேல இ.ண ரா"திாி ந�சாம"திேல, ஒ8 ேகாழி அA"&, 

இர"த"ைத அபிேஷக� ெச@யE�. CடF1C1 CடF.  

 

I : அ	ப=னா, எனா�ேகா?  

 

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 மவGைடய Cைல ேநாைய ேபா1கி�வா.  

 

I : (C�பி%�, கன"தி� ேபா%�1 ெகா.�) ெபானி�மா, தாேய! அ	ப=ேய 

ெச@யேற. ஏைழகேமேல இர1க� கா%�.  

 

(ேவல, &ணி�=	ைப அவி�"& 3- �பா@ ெகா�1கிறா.O ஜாாி அைத	 ெப?A1 

ெகா.� ேபாகிறா.)  

--------  

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 2 2 2 2     

இட� : பாைத.  

இ8	ேபா- : Oஜாாி, ராஜா1க.E.  

[Oஜாாி, ராஜா1க.E வ8வைத1க.�]  

O : அடேட! த�பி! ராஜா1க.E இ�ேல, நீ! ந�ம ேவல மக?  

 

ரா: ஆமா�. நீ�க? ெதா	�ளா ேதா%ட"திேல காவ1காரராக இ8,தி�கேள, 

ெமா%ெட, அ)�கதாேன?  

 

O : �ேன காவ1காரனாக இ8,ேத. இ	ப நா ந�ம ெபானிய�மா ேகாயி� 

Oஜாாி. ஆமா, க�தாசி ேபா%டானா, ேவல?  
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ரா: இ�ைலேய! ஏ? I%=ேல யா81C என?  

 

O : அடபாவேம! உன1C விஷயேம ெதாியாதா? உ த�பி ம8ைத இ81காேன, 

பாவ�, அவG1C1 Cைலேநா) ெகா�F&. ெபானிய�மா C"த�. இ	ப"தா, 

ம,திாி*சி வி%� வ-ேர. ேபா@	பா8 த�பிைய.  

 

ரா: (ேசாக"&ட) இ�ேக இ	ப=யா? சாி. நா தா படாத பா�ப%�, பிைழ*சா 

ேபா&�G இ�ேக வ,ேத. வ,த இட"திேல இ	ப= இ81C&. &ர"தி அ=1C& 

ெதா�ைல�� &ய8�.  

 

O : உன1C என	பா உட��1C? தைலயிேல க%�! காய�!  

 

ராஜா : அ&வா? ஒ.Eமி�ேல, ந�ம மா%�1C* N� ேபா%� ைவ1கிறமி�ேல, 

அ,த மாதிாி ந�ம ச-1கா8, அ=1க= இ	ப=" ெதாழிலாள81C �"திைர ேபா%� 

ைவ1கிற&. அ,த �"திைர தா அ&.  

 

O : என	பா இ&? ப%டண"& பாைஷயிேல ெசானா என1C" ெதாி�மா? 

�ாியறா	ேபால ெசா�F.  

 

ரா: ேபா\சா-, த=யாேல அ=*சா�க, ம.ைடயிேல. அ,த அ=.  

 

O : (தி�1கி%�) என	பா இ&? Oமைழ ெபாழிQ+ &G ெசா�றா	ேபாேல, 

இ4வள) சா,தமா* ெசா�றேய. இ,த அனியாய"ைத. ேபா\சா8 த=யாேல 

அ=*சா�களா? ஏ?  

 

ரா : எைன ம%�மா? எைன	 ேபால ஒ8 SA ேப81C இ81C�. ஒ8 ஐQசாA 

ேப8, 'ஓகயா' ஆயி%டா�க.  

 

O : என ஆயி%டா�க?  

 

ரா: ெச"&	 ேபாயி%டா�க  

 

O: (திைக"&) ெச"&	 ேபாயி%டா�களா? அ=*சதா ேலயா?  
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ரா : அ=னா அ=, உ�க ஊ%� அ=, எ�க ஊ%� அ=யா அ&.  

 

O : அ1ரமமா இ81ேகடா, த�பி! ஏ அ=1ேகாE� மGஷகைள. நாயா நாியா 

நா�ப.  

 

ரா : (ேக6*சிாி	�ட) அ=1கிறவ�க மா"திர� நாயா, நாியா? அவ�கD� 

மGKயG�கதா.  

 

O : மGஷைன மGஷ இ	ப= ஈ) இர1க மி�லாெம. அ=1கறதா! சாக=1கிறதா? 

ஏ?  

 

ரா : ெம%றாசிேல, நா மி�6ேல ேவைல ெச@யேற ேன�ேலா, எைன	ேபால ஒ8 

ஐயாயிர� ேப8 ெதாழிலாளி ேவைல ெச@யறாG�க. விைலவாசி ஏறி	ேபா*சி. 

மி�6ேல ெகா�1கிற '6 ேபாதேல . மி�கார81C இ,த வ8ஷ"திேல அ= 

அ=G இலாப� சாியா அ=*+&. எ�க உைழ	பினாேல தாேன இ4வள) இலாப� 

வ,த&, எ�கD1ேகா வயி"&1 'ட* சாியா இ�ைலேய, நீ�க ெகா�1கிற '6 ஒ8 

எ%டணா அதிகமா" தரேவE�G ேக%ேடா� .......  

 

O : நீயா, ேக%ேட ?  

 

ரா : எ�ேலா8�, ஒ8வ- ம%�� ேக%க �=யாேத. '%ட� ேபா%�1 ேக%ேடா�....  

 

O : த�3! 3= இ8,தா ஒ.E C�.  

 

ரா : இ�ைலேய! '6 உய-"த* ெசானமா - �=யா &G ெசானா.  

 

O : ெகவ-ெம.டா? ரா: இ�ேல - மி�கார. O: சாி. அ	�ற�?  

 

 

ரா : �%ைர1 ப.ணிேனா�. O : எனா? என ப.ணி�க? நா�டைர1 �டைர1 

ப.ற&னா, ேவைல1C வர �=யா&G ெசா�ற&.  

 

O : ேவைல ெச@யாவி%டா, '6? '6 வராேம, C��ப� எ	ப= நட1C�?  
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ரா : அெத�லா�, ச�க� பா-"&1 ெகா7ேறG ெசா�6*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 : நா�க, C=1க1 கQசி1C1 '%ட� ேபா%ேடா�. அ&1C	 ேப- எனா 

ெதாி�ேமா. கலா%டாG ேப8.  

 

O : யா8 உ�க மி�கார ெசானானா?  

 

ரா: ெகவ-ெம.� ெசா�6*சி. ெசா�6, ேபா\ைச அG	பினா�க. அவG�க 

Cதிைரேமேல வ,தா�க. நா�க, C�பலா '*ச� ேபா%ேடா�. Cதிைர மிர.�%�&. 

ஒேர அம-1கள�. ேபா\சா8, >1கினா�க த=ைய. ம.ைடைய	 பா-"&1 

C�"தாG�க........  

 

O: ஈ) இர1க மி�லாெம ......... ரா : ஈவாவ&, இர1கமாவ&? எ 'ட, 

த�கேவFG ஒ8 ெதாழிலாளி - அவ அ.ணG1C	 ேபா\சிேல ேவைல. 

அ.ைண1C	பா8 ேவ=1ைகைய - C�ப6ேல �C,& அ=1க*ேச, த�கேவF1C 

அ= ெகா�"த& யா8 ெதாி�மா - அ)�க அ.ண! C�ப6ேல ேகாவி,தா! 

க.டானா அவ, த த�பிG? க.� அ=1காம வி%டா, அவG1C ேவைல 

தா நிைல1Cமா? சாய,திர� அ.ண அ=*சா - அ,த அ=1C இரா"திாி, 

அ.ணிதா 'ப"&' அைர*சி ேபா%டா.  

 

O : ெரா�ப அ1ரமமா இ81ேகடா	பா? இர1க�, ெகாQச�'ட1 காேணாேம?  

[ராஜா1க.E ஒ8 3= எ�"&	 ப?ற ைவ1கிறா.)  

 

O : எனா த�பி, 3=, C�G ேக%டா, இ�ைலG ெசானேய?  

 

ரா : ஆமா, ஒ.Eதா இ8,த&. உ�கD1C1 C�1கிற&1C இ�ைலG 

ெசாேன. சாி, நா I%�1C	 ேபா@	 பா-1கிேற.  

[ராஜா ேபாகிறா]  

O : தி8%�	பய! ஒ8 3= ேக%டா இ�ைலG ெசா னா. ேவE� இ&1கD1C. 

இ&1களிட� ஈ) இர1க� கா%ட	 படா&.  

[ேபாகிறா )  
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--------------   

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 3 3 3 3     

இட� : ேவல I�.  

இ8	ேபா- : ம8ைத, ேவல, Iராயி.  

(ம8ைத ப�1ைகயி� ப�"&	 �ர7கிறா - &=1 கிறா. சாராய	 பா%=� 

�Hவ&� கா6 யாகி1 கிட1கிற&. ேவலG� Iராயி�� ேவதைன	 ப�கிறா-க7.)  

 

I : ஐேயா! �Hவா%ட� ெநளியிறாேன! எமன� தாள6ேய. நா என"ைத* 

ெச@ேவ. ெபானிய�மா!  

 

ம8 : ஐேயா! ஐயேயா - எ உயி- ேபா)ேத - அ�மா - அ�மா= - அ	பா - அ	பா= –  

[ராஜா1க.E ஓ= வ8கிறா.]  

 

I : அேட ராஜா! இ,த1 க.றாவிைய	 பா8டா! ம8 : அ.ெண! வ,>%டயா? 

உைன"தா பா-1 ேகாE�, பா-1கE�G ஆைசயா இ8,த&. ஐயேயா! 

அ	ப	பா!  

 

ரா : (ப1க"திேல உ%கா-,& ம8ைதைய">1கி, மா-மீ&, கா-"தி1 ெகா.� 

வி�மியப=) த�பி! ம8ெத! உன1C எனடா	பா, ப.E&? ஐேயா இ& என 

ேநாேயா ெதாியைல. பா-1க* சகி1கைலேய! ெத@வேம! உன1C1 க8ைண 

இ�ைலயா?  

 

ம8: அ.ெண! எ�கி%ட ெகாQச� ேபச.ெண. ஏைழக ேப*ைச எ.ைண1C� 

ேக%காத ெத@வ"ைத1 '	பி%� பல எனா.ேண.  

 

ரா: (த�பிைய அ�ட அைண"&1ெகா.�) அெட அ	பா! இ,த1 ேகார"ைத	 

பா-1கவாடா, நா வ,ேத. அ	பா! இ�ேக ப1க"திெல, டா1ட- யா8� 

இ�ைலயா?  

 

I : இ81கறாேர, ராம@ய-.  

 

(ம8ைதைய	 ப�1க ைவ"&வி%� ஓ�கிறா, ராஜா1க.E - டா1ட- I%�1C.)  

-----------   
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 4 4 4 4     

இட� : டா1ட- I�.  

இ8	ேபா- : டா1ட- த.ட� க�ப).ட-, ராஜா1க.E. 

 (சா@) நா?கா6யி� ப�"&1ெகா.�, டா1ட- +வார�யமாக	 ப="&1 

ெகா.=81கிறா-. க�ப).ட- க.ண கா6 பா%=�களி� கல-" த.ணீ - 

நிர	�கிறா-. ஐயா! ஐயா! டா1ட-! டா1ட-! எA ெவளிேய Cர� ேக%கிற&. டா1ட- 

பரபர	பைடகிறா-. க�ப).ட- பா%=�கைள ஒH�காக ை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 : ெரா�ப அவசரமான ேக� (டா1ட81C நம� கார� ெச@&வி%�) ெரா�ப 

அ-ஜ.டாக எ I%�1C வரேவE�.  

 

டா (க�ப).டைர	 பா-"& ) பய� என இ	ேபா ?  

 

க : �ெவ�)1C ெட மினி%� இ81C.  

 

டா: அ	ப=னா, ேடா1க- க�ெபனி ேச% வ8கிற சமய�?  

 

ரா : டா1ட- சா-! எ த�பி, பிராணாவ�ைதயிேல இ81கிறா. இ,ேநர"தி?C7 

என ஆகிவி%டேதா.E பய	பட1'=ய �திதி. தைட ெசா�லாம� வரE�. எ 

த�பி உயிைர1 கா	பா"தE�.  

 

டா : (அF	பா� ெவA	பைட,த& ேபால பாவைன ெச@&) என@யா இ& ஒேர 

ரகைள! நம& வா=1ைக1கார - ஒ8 இல%சாதிபதி - ேடா1க- க�ெபனி ேச% - 

அவ வ8கிற ேநர� அைத1 ெக�"&1ெகா.�, உ பிேனா� வர�=�மா?  

 

ரா: (டா1டாி காைல	 பி="&1ெகா.�) அ	ப=* ெசா�ல	 படா&�க. ெகாQச� 

இர1க� கா%��க.  

 

டா : எH,தி8, எH,தி8 . எ ேவைலயிேல அF	� பா-"தா �=கிறதா? சாி! கா- 

வ,தி81கா?  

 

ரா: ேமா%டாரா? இ�6�க.  
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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 ெச�கிறா. டா1ட- உைட ேபா%�1 ெகா7கிறா-.)  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 5 5 5 5     

இட� : ேவல I�. 

 இ8	ேபா- : ேவல, Iராயி, ம8ைத.  

(டா1ட- உ7ேள வ8கிறா-. Iராயி C�பி�கிறா7. ேவல கா6ேல விHகிறா.)  

 

டா : எைன அைழ1கவ,த ஆசாமி எ�ேக ?  

 

ேவ: ேட! அ	பா! ராஜா1க.E! ேட!  

[ராஜா1க.E, ஒ8 பைழய நா?கா6ைய" >1கி1ெகா.� ஓ= வ8கிறா. அைத	 

ேபா%�, டா1டைர அதிேல உ%கார* ெசா�6 வி%� நி?கிறா.]  

[டா1ட- பாிேசாதைன நட1கிற&.]  

டா : இ&, அப.= சி=�. ேமஜ- ஆபேரஷ ெச@ யE�. ெரா�ப 

ஜா1ரைதயா"தா கவனி*சி1க ேவE�.  

 

ரா: (பய,& ) ஆபேரஷனா? ஆப"& இரா&�கேள!  

 

டா : ஏ�பா! நா என ேஜாசியரா? டா1ட-தாேன அப.= சி=� ஆபேரஷ 

ச8மமான&தா SA �பாயாC�, 3�.  

 

ரா : (ேமF� பய,&) SA �பா@�களா? உயி81C ஆப"& இராேத .  

 

டா : SA �பா@னா அதிக�G நிைன1கறயா? வியாதி, அ	ப=	ப%ட&. உயி- 

விஷய"ைத	ப"தி	 பய	படாேத, பகவா இ81கா-.  

 

ரா : (ேவலைன	 பா-"& ) ஐயா, ஆபேரஷ ெச@கிறாரா�, பிறC ஆ.டவ 

இ81கா8G ெசா�றா8 .  

 

ேவ : (ேவதைன�ட ) �பா SA ேவEமாேம.  
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[ராஜா1க.E ைககைள	 பிைச,& ெகா7கிறா. Iராயி �,தாைனயா� 

க.ைண" &ைட"&1 ெகா7கிறா7.] 

 

டா : சாி! உ�க ேயாசைன �=,த பிறC வ,& ெசா� F�ேகா . இ	ப, விசி=� 3� 

ஐQ+ �பா எ��ேகா .  

 

ராஜா : இ8�க, 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*சி1க�க - ஏைழக ேமேல இர1க� கா%��க.  

 

டா : நீ, என கா@கறி1 கைட1காரனா? இ& என	பா இ8ப"ைத,& �பா?  

 

ரா : ைகயிேல இ8,த& அ4வள)தாG�க. ெபாிய மன+ ெச@ய ேவE�.  

[டா1ட- ஒ8 ஐ,& �பா ேநா%ைட எ�"&1 ெகா.�, ம?றைத" தி8	பி1 ெகா�"&  

வி%� ]  

 

டா : ேவேற ஆசாமிைய	 பா8 இ�ைலயானா தா� ஆ�ப"ாி1C	 ேபா.  

 

ரா : ஐயா! இ,த ஆப"தான நிைலைமயிேல, ைகவி%� வி�வ& த-மமா, நியாயமா? 

ெகாQச ஈ) இர1க� கா%ட1 'டாதா? இ,த	 ைபயைன1 ெகாQச� க.ணாேல 

பா8�க. உயி- &=1Cேத! மரணாவ�ைதயிேல இ81கிறாேன! பணமா ெபாி+! 

டா1ட-! ஒ8 பிராணைன1 கா	பா"&�க - ெகாQச� இர1க� கா%��க.  

 

டா : +"த	 ைப"ய1கார" தன�! இர1க�, இர1க�G ெசா�61ெகா.டா, என1C	 

ப=	� ெசா�6" த,தா-க7? பண� ெகா�1க, வ1C இ�லாதவ, டா1ட- I� வ8 

வாேன? ேவைல இ�லாமலா இ81கிேறா�, க.ட இட"&1C வ,&ேபாக! 

இ=ய%!  

 

[ேகாபமாக	 ேபா@வி�கிறா-. டா1ட- ேபான பிறC]  
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ராஜா : அ	பா! இ,த	 பாவிக7 எவ81C� இர1க� எப& க�கள) 'ட இ�ைல. 

ஏைழகளி &யர"ைத	 ப?றி கவைல	ப�கிற ஆைளேய காேணா�.  

 

ேவ: எ,த	 �.யவாG� கிைட1கைலேய.  

 

ம8ைத : (ப�1ைகயி� �ர.டப=) �.யவாகD1C என	பா Cைற)? வ.= 

வ.=யாக இ81கிறா-க7. ேகாயிைல1 க%�வா�க, Cள"ைத ெவ%�வா�க, ேத8 

தி8விழா ெச@வா�க, ஏைழ1C1 Cைலேநா) வ,தா, அ)�கD1C என, C��பேம 

நாசமானா"தா என!  

 

ரா : த�பி! நீ ேபசிகி%� இராேத	பா. ேபாC�.  

 

ம8 : இ81க	ேபாற& ெகாQச ேநர�, ேபசிகி%டாவ& சாகிேற.  

 

I: ஐேயா, மகேன! அ	ப= எ�லா� ேபசாேதடா க.E!  

 

ரா: அ	பா! எனாேல தா�க �=யா&. இ,த Uண� ேபா@, நீ�க ேவைல ெச@ற 

இட"திேல எ	ப=யாவ& ெகாQச� பண� கட வா�கிகி%� வா�க......  

 

ேவ : அ,த	 பாவி கி%டவா ேபாக* ெசா�ேற. அவ ஈ) இர1கமி�லாதவனா*ேச, 

எாிQசி விHவாேன.  

 

I: ேபா@, ைககாைல	 பி=*சி1க�க. இ,த ஆப"தான ேவைளயிேல 'டவா, அவ8, 

க-மியா இ8	பா8 ேபா@ வா�க. எH,தி8�க. நா ந�ல சCண� வ8தாG 

பா-1கிேற.  

(ேவல ேபாகிறா.)  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 6 6 6 6     

இட� : மிரா+தா- மாணி1க� மாளிைக.  

இ8	ேபா- : மிரா+தா-, கண1ெகH&� க,ைதயா, கட ப%டவ-. 

[மிரா+தா- ேகாபமாக உல)கிறா-. கடதர ேவ.=யவ- ைகக%=1 ெகா.� 

நி?கிறா-. கண1ெகH&பவ- தைலைய* ெசாறி,& ெகா.� நிறப=, கட தர 

ேவ.=யவைர1 CA�பாக	 பா-1கிறா-.]  
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மிரா : தைல தைலG அ=*சிகி%�, எ�காவ& ேதசா,திர� ேபாகலா� ேபாேல 

இ81C. LE வ8ஷமாC& ; வா�கின கடைன	 ைபச� ெச@யேல. ேக%� 

அG	பினா லாபாயி% ேபசேற லாபாயி%.  

 

கட : நா தவறாக ஒ.E� ெசா�ல6�கேள. கண1க	 பி7ைள, ெமனிைய	 

பி=*சா8. அ,த* சமய�, எ ம8மவ, C="&வி%� வ,& எ மகைள	 ேபா%� 

அ= அ=G அ=*சி	ேபா%டா. நா ேவதைனேயா� இ8, ேதG�க. அ,த* 

சமய"திேல, கடைன	 ைபச� ெச@ தாகE�E, உயிைர வா�கனா8. ேகாவ"திேல, 

வா�கி1கிற விதமா வா�கி1ேகாG ெசாேன.  

 

மிரா : (ஆ"திர� ெபா�கியவரா@) எ4வள) திமி- இ8,தா அ	ப=	 ேபச"ேதாE�? 

கட ப%ட கHேத. அட1க ஒ�1 கமா	 பதி� ேபசாேம, ரா�கி	 ேபசறியா ரா�கி. 

உைன, I� வாசைல ஏல"திேல எ�"& ஊைரவி%�" &ர"தாவி%டா, எ ேபைர 

மா"தி ைவ*சி1கிேற.டா . ஆமா ..........  

 

கட : மனி*சி��க........  

 

மிரா : உைனயா? ஊரா ெசா"&1C	 ேபயா	 பற1கற உைனயா? 

மாியாைதயா இ,த இட"ைத வி%�	 ேபாயி�.........  

 

ஆமா....... என1C இ81கற ேகாவ"&1C, நா உைன ..........  

 

கண: (கடகாரைன	 பா-"&) ேபா@வா@யா! நாைள மAநா7 வ,& கடைன	 

ைபச� ெச@&�. ேபா! கடைன வா�கற	ேபா, Oேமேல ைவ"&1 C�"&டேற, 

ெக�) தவறா&G Cைழயற& - ெகாQச� க.=ஷனா இ8,தா, ச%ட� 

ேபசற&....... ேபா! ேபா.  

 

[கடப%ட Oஜாாி ேபாகிறா.] 

 

[ேவல வ8கிறா.] 

மிரா : இவ- எ�ேக வ,தா8 ெதாெர! இ,த ேநர"திேல?  

 

ேவ : (ேசாக� க	பிய Cர6�) எஜமா! இ,த* சமய" திேல நீ�கதா கா	பா"த 

ேவE�.  
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மிரா : (ேக6�� ேகாப�� கல,த Cர6�) க?Oர� ெகா.� வ,தாயாடா?  

 

ேவ: (�ாியாம�) எ&1C�க?  

 

மி : எ எதிாிேல ெகாD"த! ஒ8"த மா"தி ஒ8"த ந�ைம	 பிராணைன 

வா�Cகிறவனாகேவ வ,& ேச8கிறா. கா	பா"தேவEமா� இவைர! ஏ.டா, 

உலக� Oராைவ�� கா	பா"த அவ இ81கா.  

 

ேவ: எ சின மக சாக1 கிட1கிறாG�க. ெகாைல ேநா). ெரா�ப ஆப"தா 

இ81C& ...  

 

மி : ஓேஹா! இைத* ெசா�6வி%�, நாைள1C ேவைல1C வரா� இ81க........  

 

ேவ: எஜமா, \) ேக1க வர6�க ....... எ மக உயிைர1 கா	பா"தE�. டா1ட- 

ஆபேரஷ ெச@தா"தா ைபய பிைழ	பாGG ெசா�றா8 . (விH,& 

C�பி%�) இ,த* சமய� ஒ8 SA �பா கடனா ெகா��க, எ பி7ைளைய 

கா	பா"&�க...  

 

மி : சாி. சாியான பிளா ' ேபா%�கி%�"தா, வ,>% டா. ஆபேரஷ 

ெச@யEமா! டா1ட- 3+ 100 �பா!! ெபாிய சீமானி�ேல இவ8. ப%ட"& இைளய 

ராஜா)1C, இ�லவா, ைவ"ய� ெச@ய	 ேபாறா8.......  

 

ேவ: எஜமா, இ,த* சமய� எ மன� ெநா,& ேபாயி81கிற சமய"திேல இ	ப= 

எ�லா� ேபசாதி�க. எ	ப= யாவ&, நீ�க"தா கா	பா"தE�. ெகாQச� இர1க� 

கா%��க. நா நாயா, உைழ1கிறவனா*சி�கேள, உ�கைள" தவிர உலக"திேல 

என1C யா8�க &ைண?- ெகாQச� மன+ ைவ��க.  

 

மி : (ேகாப"&ட) ஏ.டா! நீ எனா.E எ.ணி1 கி%ேட, பண� என 

ெ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 சம�தான� - தி8வா�'- ....!  

 

ேவ: ெதாி,த ைவ"யெம�லா� ெச@தா*சி�க. Cண மாகைல�க. &=யா" 

&=1கிறா.  
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மி : ஏ.டா, அ,த	 பய ெபாிய அலகிாி! '*ச� ேபா� வா. ேநா) இ8,தா 

ெகாQச� ப�ைல1 க=*சிகி%�	 ெபாA"&1க ேவE�. LEநாளா என1C 

�&Cவ6 உயிைர வா%�& - அவ ேவேற அ= வயி"திேல எனேமா ப.E& 

எனேமா ேவதைனG அH&கி%� இ81கா. ேநா) ெநா= சகசமாக வ8� 

ேபாC�. அைத* சா1C1 கா%= இ�ேக பண� கிண�G வராேத. ெச	பால=*ச கா+ 

கிைடயா& - ஆமா - ேபா, ேபா .  

 

ேவ: எஜமா, எஜமா ....  

 

மி : ேபாடா ேபா! நா இனிேம உன1C	 �"தி ெசா�6 கி%� இ81க �=யா& - 

சிவ ேகாயி� ேபாயாகE� - ேட �னியா! த=ைய1 ெகா.டா - அ�மா! அன�! 

சாிைக ேவK=ைய எ�"& வா�மா - ேபா ேபா! - இ�ேக சனிய ேபால எ எதிேர 

இராேத- அன�! வா�மா ேநரமா)& - ஏ@, கண1C	பி7ைள. ெந"தியிேல, ச,தன	 

ெபா%� சாியா இ81கா பார@யா.... (உர"த Cர6�) ேட@! த=யா! வ.=ைய	 

O%=யா*சா?  

 

[அன�, ேவK= ெகா.� வ,& ெகா�1க, அைத வா�கி	 பா-"&வி%�1 

ேகாப"&ட, கீேழ Iசிவி%�]  

ஏ�மா! இதா கிைட*+தா உன1C? ேவேற இ�ேல .......  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 7 7 7 7     

இட� : பாைத  

இ8	ேபா- : ேவல, +டைல, ராஜா1க.E  

[விசார"ேதா� ேவல த7ளா= நட,& வ8கிறா.  அவG1C	 பி�றமி8,& ஒ8 

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

'*ச6�கிறா.]  

 

ேவ : +டைல! +டேல! உைன1 C�பி�கிேற. எமவ அ�ேக C"&யிராக 

இ81கிறா, எைன இ	ேபா ஒ.E� ெச@யாேத ......  

 

+ : ேட, ேவலா! ேபான ெவ7ளி1கிழைம �ளிய மர"திேல க%= ைவ*சி 

அ="தவனி�ேல நீ . மAதினேம தயா- ப.ண க"திடா இ&.  

 

ேவ: (திணறி) எஜமா ெசானா8 உைன நா அ=* ேச.டா +டைல - என1C� 

உன1Cமா விேராத�?  
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[+டைல அ=1கிறா - ேவல க"திைய1 கீேழ த%= வி�கிறா - ')கிறா - 

அேத சமய� ராஜா1க.E ஓ= வ8கிறா.]  

(+டைலமீ& பா@,&, தா1Cகிறா. +டைல பல"த அ=ப%�1 கீேழ I�கிறா.)  

 

ேவ : ஜேயா, பாவ�! பலமான அ= விH,&�"ேதா .  

(+டைல அ8ேக ெசA இர"த"ைத" &ைட1கிறா) 

ராஜா! அவ ேமேல த	� இ�ெலடா. ேபான ெவ7ளி1கிழைம, அவைன நா �ளிய 

மர"திேல க%= ைவ*சி, அ=*ேச - இன1கி அவG1C* சமய� கிைட*ச&.  

 

ரா : இவ என ெச@தா.  

 

ேவ : பாவ�! எைன ஒ.E� ெச@யேல இவ. எ எஜமா ேதா%ட"திேல 

ேவைல ெச@கிறவ. தாAமாறா	 ேபசினானா� எஜமானைன. அவ- எகி%ட 

ெசா�6, அ=1க* ெசானா-.  

 

ரா: ஏைழைய1 ெகா.ேட ஏைழைய அ=1க* ெசானானா? சாி, பண� கிைட"ததா?  

ேவ: கிைட1Cமா? நா �னேமேய ெசாேனேன. ெகQசி1 '"தா=ேன - ஒ8 

ச�61'ட" தர�=யா&G ெசா�6வி%�	 ேபாயி%டா8 - ஜ�னா I%�1C.  

(ராஜா1க.E ஒ8 நிமிஷ� ேயாசி"&வி%�) ரா : அ	பா! நீ I%�1C	ேபா! 

த�பி1C1 ெகாQச� சாராய� ெகா�"ேத. >�கறா. என1C ஒ8 சிேனகித- 

இ81கா8. 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.� கிள��கிறா.]  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 8 8 8 8     

இட� : ஜ�னா I� - 'ட�  

இ8	ேபா- : ஜ�னா, மிரா+தா-  

[ஜமினா, மிரா+தார81C	 பான� த8கிறா7. அவ-, சரசமா=1 ெகா.ேட அைத	 

ப8Cகிறா-. ெவளிேய Cர� ேக%கிற&. அவ7 எH,& உ7ேள ேபா@வி�கிறா7. ] 

(மிரா+தா-. உ7ேள வா, எA உ"தரவி�கிறா-. ராஜா, 'ட"&1C வ8கிறா, 

மிரா+தா- C= ெவறியி� உளAகிறா-.)  
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மி : யா- நீ? ெதாியைலேய!  

 

ரா: (பான"ைத எ�"&	 ப8கிவி%�) ெதாியேல!..... நாதா ஜ�னா)1C" த�பி!  

 

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

+�மா சா	பி� .... சா	பி� ம*சா ......... என1C" ெதாியேவ ெதாியாேத ... ஜ�னா 

ெசா�லேவயி�ைலேய. ஜ�னா! ஜ�னா!! ஜLனா!!-!  

 [ஜ�னா வ8கிறா7]  

ரா : அ1கா! ெகாQச� அ"தானிட� இரகசிய� ேபசE�, உ7ேள ேபா@ இ8.  

 

ஜ : யா- இவ8? அ1கா)1C ஒ8 த�பி வ,& �ைள*சா8? ரா : (மிர%�கிற 

பாவைணயி�) ஜ�னா1கா! உ7ேள ேபா!  

 

ஜ: (ேகாப"&ட) அடயாரடா இவ, அறி) ெக%டவ -- எ I%=ேல வ,&. 

எைன உ7ேள ேபாக* ெசா�ல .  

 

மி : எனா ஜ�னா இ&? அ1கா)1C� த�பி1C� ச.ைடயா?  

 

ஜ: க-ம,தா! C="&வி%� ெவறியிேல உளறாதி�க. ரா : உ7ேள ேபாகிறயா, 

இ�ைலயா? ஜ : அடேட! இவ8 ெபாிய Nர	�6!  

 

ரா: (ேகா	ைபைய Iசி எறி,& ) ேபா= உ7ேள! ேபா=னா ேபா - (க"திைய1 

கா%�கிறா- ஜ�னா உ7ேள ஓ=வி�கிறா7 பய,& - திைக1C� மிரா+தார 

வாைய1 க%= வி%�, பண"ைத எ�"&1ெகா.�, ராஜா ஓ=வி�கிறா.)  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 9 9 9 9     

இட� : ேவல I�.  

இ8	ேபா- : ேவல, Iராயி, ம8ைத.  

[ராஜா1க.E, I%�1C7 ^ைழகிறா. அHCர� ேக%கிற&. ஐேயா! எA 

அலறி1 ெகா.� ஓ�கிறா. த�பி ம8ைத இற,& கிட1கிறா. ேவலG� 

Iராயி�� �ர.� அHகிறா-க7. ராஜா1க.E, த�பி ேம� �ர.� கதAகிறா.] 

  

ரா : த�பி! கைடசியி� நீ ெச"&வி%டா@! ஆமா�! த= த=யாக நா�க7 இ8"& என 

பிரேயாசன	ப%ட& - பழிகார உலகேம! ஏைழைய	பா-! C=1க)� '"தி I%�1C	 
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ேபாக )�, ஏைழயி வயிA எாிய	 பண"ைத	 பி��C� பண1கார ச�கேம! உ 

மன�, க�லா, இ8�பா? இர1க� இ�லாத ெநQ+! ஈரமி�லாத ெநQ+! உ வQசக� 

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

ஏைழயி Cைல ேநா@, எ	ேபாதடா தீ8�. நம1C வி�தைல, விேமாசன�, வாழ வழி, 

எ	ேபாதடா த�பி கிைட1C�? உைன	ேபால, பிண மான பிறCதானா? 

ஏைழகD1C இ,த உலக"திேல இட� இ�ைலயா? காலெம�லா� எ தக	பனாைர 

ேவைல வா�கிய காத க க�கள)'ட இர1க� கா%டவி�ைலேய! பாH� பண"ைத 

(ேநா%�1கைள1 கச1கி1 கீேழ Iசியப=) ஊைர ேமாச� ெச@& பலC��ப�கைள 

நாச� ெச@&, ேச-"த பண"ைத, ஜ�னா)1 C" தர மன� இ8,த&, எ த�பியி 

உயிைர1 கா	பா?ற மன� இ�ைலேய! பணேம! பணேம! பாபிக7 ைகயி� ெகாQசி 

விைளயா�� பணேம! இேதா எ த�பியி பிண�! நீ இ�ேக �� இ8,தி8,தா�, 

எ த�பி பிைழ"தி8	பா. >! இனி எ கா� >+1C* சமான� நீ 

(ேநா%�1கைள1 காலா� &ைவ1கிறா.)  

[ இர.� ேபா\சா- உ7ேள வ8கிறா-க7.] 

 

ேபா : யா-டா இ�ேக, ராஜா1க.E! ரா : நாதா ......... ேபா : இெதன இ�ேக?  

 

ரா: எ த�பி .  

 

ேபா : ெச"& ேபாயி%டானா? பாவ� : க-ம�! சாி. நீதாேன ஜ�னா 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	 பிர�1கேள! இ�ேக பிண� கீேழ 

கிட1Cேத - அவ த�பி�க .... தகன� ெச@>%ட பிறC, இH"&1கி%�	 ேபா�க... 

உ�க1 காைல1 C�பிடேற... ஐயா! நீ�க பி7ேள C%=ைய	 ெப"தவ�கதாேன.  

 

ேவ : ஐயா)�கேள நாG� C�படேற.  

 

ேபா : அெத�லா� �ேடஷ ேபான பிறC, ஐயாகி%ட* ெசா�லE�. ேட! 

ராஜா1க.E! �ற	ப�.  
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I : ஐயா! ெகாQச� ஈ) இர1க� கா%��கள@யா! த�பி பிண"ைத	 ேபா%�%� 

எ	ப=@யா, அ.ண கார வ8வா.  

 

ரா : அ�மா, அழாேத! இர1க� இர1க� எA ஏன�மா இ�லாத ஒைற1 

ேக%கிறா@. டா1டைர1 ேக%டாேய இ8,ததா? எஜமானைர அ	பா ேக%டாேர, 

இ8,ததா? ைப"திய� உன1C.  

[ேபா\+ட ேபாகிறா.] 

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 10 10 10 10     

இட� : பாைத. இ8	ேபா- : ேபா\சா-, ராஜா1க.E.  

(ராஜா1க.E, ைகயி� வில�கிட	ப%� அைழ"&* ெச�ல	ப�கிறா.) 

 

ேபா 34: எனேமா ேபா.ேண! என1ெகனேமா வர வர இ,த ேவைலேய 

பி=1கேல. அதிேல�� இ,தமாதிாி சமய"திேல ெரா�ப1 க.றாவியா இ81C.  

 

ேபா 48: அைத	 பா"தா �=�மா 34? =<=னா =<%= தாேன! க.ைண1 

கச1கினா 'ட நா�ப என ெச@யற& - இவ I%ேல த�பி ெச"&	 

ேபாயி%டாேன, தகன� ெச@ற வைர, +�மா இ81க%��G ெசா�ல"தா 

ேவE�G ேதாE&. நம1C ம%�� இர1க� இ�லாமலா ேபாC�? ஆனா, வி%டா, 

பய, ஓ=�வாேன, பிறC நா�ப ச�ெப.� தாேன, ஏ�பா! ந�ம ெப.� பி7ைள1 

கதி என ஆC�?  

 

34: நீ ெசா�லற&� நியாயமா"தா இ81C. இவ�கி%ட )� இர1கமாக"தா 

வ8&.  

[ஒ8 ஆசாமி ஓேடா= வ,&, 48- � ந�ப- கா�டபிைள	 பா-"&]  

 

வ,: மாமா! அ1காைவ, பா�� க=*சி=*சி, ஓ=வா .....  

 

48: ஐேயா! எனா! பா�பா! அ=ெபானி! ஐயேயா! 34, எ ச�சார"ைத	 பா�� 

க=*சி=*சாேம.  

 

ேபா 34: பதறாேத 48, I%�1C ஓ=	ேபாயி, ஏதா*+� ம,தர� ம8,& பா8 . அட 

ெத@வேம! எ4வள) ந�ல 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	 பா�பா'ட இ81C�, 

பய	படாேத!  

 

48: எ,த	 பா�ேபா - என ஆCேதா - அவ ெரா�ப	 பய�காளி	பா - பா��னாேல 

உயி- ேபாயி�ேம - எ�ேக யாவ& ம,திர1கார ..........  

 

34: இ81C, ஒ8வி�6கி%ட...........  

 

48: அ,த வி�6 ................  

 

34: ஏ�பா! அ,த இ8ள, ஊ-1ேகா=யிேல இ�லவா இ81கறா.  

 

48: (பதறி) உலக"&1 ேகா=யா இ8,தா1'ட ேபாக" தாேன ேவ.��. இர1க� 

&ளி'ட இ�ைலயா உன1C. வா	பா!  

 

34: இ,த	 பயைல .......  

 

48: இவனா? கிட1க%��, பிறC பா-"&1ெகா7ேவா�பா.  

 

34: ஓ=	 ேபாயி%டா ?  

 

48: அ�ேக உசி8 ேபாயி%டா என	பா ெச@யற&! ஐேயா! ெபானி!  

 

34: (ராஜா, ைகவில�ைக1 கழ?றிவி%�) ேட! நீ�� ஓ=	 ேபாயி, உ த�பி தகன 

காாிய"ைத1 கவனி*சி%� ெர=யா இ8 I%ேல .  

 

ரா : ஆக%��க.  

 

34: எனா? ஐேயா, பாவமG இர1க"தாேல உைன I%�1C அG	பேற - 

ஏமா"தினா ......?  
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48: வா	பா, ஏமா"தமா%டா. நா எ�மா, &=யா" &=1கேற - ஈ) 

இர1கமி�லாேம இ	ப"தா அ,த	 பயகி%ட ேபசிகி%� இ81கேற.  

 

34: பாவ�! அவG� ேபா@, த�பி காாிய"ைத1 கவனி1 க%�� - வா! வா! பா�� 

க=*சா ஒ8 ப*சிைல ெகா�	பா. அ,த வி�6. ேபாயி��.......  

 

48: எனா	பா?  

 

34: விஷ� ேபாயி��பா.  

[ேபாகிறன-] [ராஜா1க.E தனிைமயி� ]  

 

ராஜா : மனித- ைகவி%டன- - பா�� கா	பா?Aகிற& எைன!  

இர1க� கா%ட�=யா&! டா1ட- - மிரா+தார - +டைல - 34 - 48 - சகல8� 'றின-! 

உலகேம 'Aகிற& - ஒ8வ- இ8வ- இர1க� கா%ட ேவ.�� எA ேப+வ-, 

�=வதி�ைல கா%ட. பா�� க="த& எற உடேன, பாவ� ேபா@ உ த�பிைய" 

தகன� ெச@&வி%�வா! எA இர1க� ேபசினா-க7! இG� ெகாQச ேநர"தி� 

வ,& வி�வா-க7. அத?C7 ஓ=விட ேவ.�� - ஆமா�! தி8%� ரயி� தா பிறC? 

க	ப�! க.காணா* சீைம!......... எைன	ேபா� எ"தைனேயா ேப-! இர1க"ைத" 

ேத= அைல,& ....... உ8 மாறினவ-க7.  

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

4444.   .   .   .   க� !ம#த கசட�க� !ம#த கசட�க� !ம#த கசட�க� !ம#த கசட�    

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 1 1 1 1     

இட� : Iர- 'டார�.  

கால� : காைல  

உA	பின- : Iர-.  

நிைலைம : ஒ8 Iர பா�கிறா ம?றவ- இரசி1 கிறன-. ம?ேறா- Iர 

ஓ=வ8கிறா. பா%ைட1 ேக%கிறா. ேக%�வி%� .........  

 

Iர : எதேம� ஆைண? எத ேம� ஆைண?  

 

பா=ய Iர : ஏ? தாயி ேம� ஆைண. த,ைதேம� ஆைண. தமிழகேம� ஆைண.  

 

I : தமிழகமீ& ஆைணயா! உ.ைமயாகவா?  

 

பா. I : என ந.பா உன1C" திWெரA 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*+ எA க8&கிறா-க7.  

 

பா. I : யா- அ"தைகய அறிவாளிக7 !  

 

I : நா� வாயா=களா�. நம& மனG� அ	ப="தானா�. நா� ஏ&� 

ெச@யமா%டாதவ-களா�.  

 

பா. I : ெசானவ யா-? அைத1 ேக%C� ேபா& நீ மரமாகவா நிறா@?  

 

I: இ�ைல. கா?ெறன ஓ=வ,ேதனி�C . ப�க	ப�"&� அ,த மாபாவிகளி 

ம.ைட1 க-வ"ைத மனனிட� 'ற ஓேடா= வ,ேத.  

 

பா. I : என &ணி) ! எவG1C	 பிற,த த,த ஆணவ�! எ�ேக இ81கிறா அ,த 

மரம.ைட1கார? அ�க"திலா? க6�க"திலா? எ�ேகயி81கிறா? யாரவ?  

 

I : தமிழைன, தமிழக"ைத , தமி� மனனான, நம& ேசர ெச�C%�வைன 

இழிவாக	 ேபசியவ-க7 அ�க"திேல இ�ைல, க6�க"திேலயி�ைல, க�ைக1 

கைரயிேல உ7ளன- அ1கயவ-க7, கனக விஜய எப& அ1கசடாி ெபய-.  

 

பா. I : ஆாிய மன-களா?  

 

I : ஆ�! அ,த	 பத-க7 தா. அட�கி1 கிட,த '%ட� ஆ-	பாி1கிற&. ைகக%= 

வா@ ெபா"தி நிற '%ட� ெகா1 காி1கிற&. நம& தமிழைர1 ேகவலமாக	 

ேப+கிற&.  

 

பா. I : ஆகா ! Iரைர Iண- ேக6 ெச@தனரா? ேபா81 கQசாத ந�ைம �ர%ட- 

'%ட� இக�,& ேபசி?றா? என கால�! என ேகால� ! கனக விஜய81C கால� 

�=,& வி%டேதா இ,த1 க-வ�ெகா7ள! �6ைய	 Oைன ேபா81 கைழ1கிறதா? 

�ற	ப��க7 ேபாேவா� நம& Oபதியிட�, அ,த	 ��லாி விஷய"ைத1 

'Aேவா�. ேபா81C1 கிள��ேவா�.  

 

I : அ,த ஆாிய�= தா�கிகைள அ="& ெநா81Cேவா�.  

------------   
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கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 2 2 2 2     

இட� : ேசர மாளிைக  

கால� : காைல  

நிைலைம : ேசரG� ஒ8 �ராணீகG� தனியாக	 ேபசி1 ெகா.=81கிறன- : 

�ராணீக இராமா யண1 கைதைய1 'Aகிறா.  

 

�ரா : ஆர.ய"திேல _ராம*ச,திர- சீதாபிரா%=யாைர" ேத="ேத=யைல,& 

அH& ெகா.=81கிறா-. த�பி ல`மண அ.ணா ! இ& ந��ைடய ேபாறாத 

கால�, தா�க7 இத?காக இ	ப=	 �ல��வதா? எA 'றி..........  

 

ேசர : மைறயவேர! என ெசானா அ,த இலU மண? சீைதைய எவேனா 

களவா=1 ெகா.� ேபானாெனA ெதாி,&மா அ.ணG1C	 ேபாறாதேவைள, 

ேபானா� என எA '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 ெகாA +1ாீவG1C	 ப%ட� 

த8வதாக வா1களி"தா-.  

 

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

மா-1க� ெதாியா& ம8.� ேபாயி8,த இராம, வா6ைய1 ெகா�வதாக 

வா1களி"தானா? என மைறயவேர ! ேவ=1ைகயாக இ81கிறேத. வா6யி Iரதீர 

பரா1கிரம"ைத	 ப?றி	 பல- 'Aவ- ...............  

 

�ரா : ஆமா�, ஆனா� _ராம*ச,திர- சாமாயேரா, _ம நாராயண L-"தியி 

அவதாரம�லேவா!  

 

ே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 ெகாA +1ாீவG1C	 ப%டமளி1க வா1களி"தா.  
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ேசர : ேபK! உ இராம ெபாிய வQசகனாக வ�லேவா காண	ப�கிறா.  

(�ராணீக கா&கைள	 ெபா"தி1ெகா7கிறா.]  

 

ேசர : ஆ� மைறயவேர! அ,த வQசக"ைத1 காதா� ேக%ப& 'ட" தகா&தா. 

அ.ண த�பி1C* 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 நீ�க7 இ	ப= விேராதி"&1ெகா7வதா? இேதபா- 

எைன எ ப1க" தி� இ8	ப& இல%+மண. எ த�பி. எைன"தா எ 

சி?றைன பதினாF ஆ.� கா� ெச�லேவ.�ெமறா7. நா விைரவாக1 

கிள�பிேன. எ த�பி இல%+மண எைனவி%�	 பிாிய மனமிறி, தாG� 

வனவாச� ஏ?றா. இ	ப= இ81க ேவ.�� அ.ண த�பி ஒ?Aைம எA 

'றியி81க ேவ.டாமா? அைத வி%டா. அ.ணன த�பி1C7 கிள�பின 

ச.ைட1C7 �C,தா.  

[இைத1 ேக%�1ெகா.ேட வ,& நிற வி�லவ]  

 

வி� : மைற,தி8,& அ�ெப@தி வா6ைய1 ெகாறா. ேசர : (தி8�பி) 

மைற,தி8,தா?  

 

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

பி�றமி8,&தாேன, இராம Iர வா6யி மீ& அ�ெப@தி1 ெகாறா.  

 

�ரா : அ	ப="தா கைத ............  

 

வி�ல : இ	ப= ெந81க=யான ேக7வி ேக%டா� இ& கைத. ேக7வி கிள�பாத 

வைரயிேல அ& கட)7 �ராண�. மனா! இ&ேபால நயவQசக�, &ேராக�, சதி 

�த6யைவ நிர�பிய பல கைதக7 தா ஆாிய81C7ள �ராண1 கைதக7.  

ேசர : ேச*ேச ! என இ8,தாF� ஒ8 Iர, மன, வா6ைய மைற,தி8,& 

ெகா�வ& மிக ேமாச�, ேகவல� ....  

 

�ரா : (வி�லவைன ேநா1கி) ேப="தன�, 'Aேம வி�லவேர!  

 

 

வி�ல : என1C அ,த* சிரமிமிறி தா�கேளதா 'றி வி%W-கேள, அ,த1 

ேகாைழ"தன�� +யநல"ேதா� '=ய&.  



65 

 

 

�ரா : என	பா நயநல�? கிKகி,ைதைய இராம- �Iகாி"&1 ெகா.டாேரா? 

+1ாீவG1க�லேவா ப%டாபி ேஷக� ெச@&ைவ"தா-.  

 

வி�ல : ப%ட�க%=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.  

 

வி�ல : இ8தர	பிF� நKட�, ஆாிய	பைட ேயா அேயா"தியிேல நி�மதியாக 

இ8,த&,  

(இ8 Iர- ஓ=வ,& வண�Cகிறா-க7.)  

 

வி�ல : ஏ? என ! ஏ இ	ப= அவசர�?  

 

Iர : மனா ! வண1க�. தமி� நா%ைட இழிவாக	 ேப+கிறன-.  

 

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

தா�வாக	 ேப+� அள) தைல1C ெவறிேயறிய த81க- யா-?  

 

Iர : க�ைக1 கைரயிேல கனக, விஜய, எA இ8 ஆாிய மன-க7 

உ7ளன-.  

 

ேசர : ஆாிய மன- ! ஆாியாிேல மன-கD� உ7ளன-  

 

வி� : மனராக இ8	ப&ட, மமைதயாளராக)� உ7ளன-. அ,த	 பத-க7. நம& 

தமி� மரபிைன1 Cறி"&1 ேகவலமாக	 ேபசினரா�. ேக6 ெச@தனரா� தமி�1 

C=யினைர ேக%W-களா இ,த1 ெக�மதியாள-களி ேபா1ைக! சி�க"ைத1 ேக6 

ெச@�� ெச,நாைய1 க.டதி�ைல. விழி பHதானவ வழி கா%�ேவாைன ேக6 

ெச@ததி�ைல, Iண-க7 Iர-கைள	 பழி1கிறன-.  

 

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

இ�ேக வ,த சட�க7 இ	ேபா& படெம�"தா�� பா�பாகிவி%டனவா? ேரா� 

நா%� Iர8�, யவண நா%�" தீர8�, தமிழாி Iர"ைத	 பாரா%ட , க6�க ��, 

கா,தார�� வ�க�� அ�க�� Lேவ,தாி திற"ைத	 பாரா%=யி81க, பிைழ1க 

வ,த '%ட� ந�ைம 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? ெறA, இ�ேக நிA 

�க�,& ேப+கிறா@, அ�ேக அ,த ஆாிய மன- எைன��, உைன��, ந�ைம" 

தா�கி நி?C� தமிழக"ைத�� தா�வாக	 ேபசின-.  

 

வி� : க%டைள யி��க7 காவலேர ! அ,த1 க8"தறியா1 கயவாி C8தி 

க�ைகயிேல கல1க* ெச@கிேற. I�கி1 கிட1C� ேதா7 எத?C? >�கி1 கிட1C� 

இ,த வா7 எத?C? த�க7 தாளிேல அ,த" த81காி �=யிைன1 ெகா.�வ,& 

ைவ1கிேற. அவ-க7 நா�க7 காடாC�. மாளிைகக7 ம.ேமடாC�. வய� 

ெவளியாC�. பிண1 Cவியைல1 கா%�கிேற.  

 

ேசர : வி�லவா! 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&. எ�கி8,& 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&. மன- மனவா! அ�C இ	ேபா& ேபா- 

எறா� மன8�, 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? எA ேபா- �ைற 

ேபசி�வ-. �ேராகித1 '%ட� CA1கி%�, இன யாக"ைத இ4வித� இறி8,ேத 

ெச@தா� இ,திர வ[ரா�த"ைத" த8வா. இ"தைன ேவைள இ"தைன ஆயிர� 

ஆாிய81C* சமாராதைன நட"தினா� அ1கினி பகவா அ87 �ாிவா. எவ 

எதி-"தாF� ெவ?றி நம1ேக கிைட1C� எA �DCவ-. மன ம,திாிைய	 

பா-	பா. ம,திாி ெபா1கிஷ1காரைன	 பா-	பா. O+ர ெசல)1 கண1ைக1 

'Aவா. ெபா8ைள	 ெபAவா. கள"திேல Iர-களி விழியிேல ேவ�பா��. 

ப-ணசாைலகளிேல அ,தண வயி?றிேல வைகவைகயான உ.= பா��. ேபாாிேல 

Iர- ப�லாயிரவ- ஆ-	பாி	ப-. ஆலய�களிேல அ,தண- . அ,தி Oைஜ அ-"த 

ரா"திாி ேசைவ எA காாிய�களிேல ஈ�ப�வ-. Iரனி இர"த� அ�ேக சி,&�. 

இ�ேக ேவதிய1 '%ட� விலா	�ைட1க" திA, திற& ெசாி1க* ச,தன� Oச, 

Oசிய ச,தன� கீேழ சி,&�. அமளியிேல அ�க�க7 அAப��; இ�C அரசா�க	 

ெபா1கிஷ� அ,தண- ஏ?ப%டா� Cைற)ப��. இ,த �ைறயி� ஆாிய� அ�C 

ேவைல ெச@கிற&. அர+கைள அழி1கிற& அவனிகாவலா!  

 

ேசர : ஆ?ேறார"திேல ஆ� ேம@"&. மைல*சாிவிேல * மா� ேம@"& மாைன�� 

பறிைய�� ெவ%=" திA, ெந8	 ைப�� நீைர�� C�பி%�, ேசாமரச�� 
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+ரபான�� ப8கி, ெபள.டாீக யாக�� பிற)� ெச@& கிட,த '%ட�, 

ேகா%ைடகைள" தக-"&, ெகா"தள�கைள" >ளா1கி பைடபல ெவA தைடபல 

ெகாA தமான"ைதேய தரணிவா� ம1க7 ேபா?றேவ.�� என	 பரணி பா= 

வாH� தமிழைர. ந�ைம நி,தி	பதா? ப*ைச க.� இ*ைச ெகா.ட ந*+ 

நிைன	பின- ெச�C8தி பா@*சி ெச,தமிழ- Iர"ைத நிைலநா%= த�க1 

ேகா%ைடகளிேல ைவரமணிகெளன ஒளி வி%� விள�C 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 ! யா- 

அவ-கD1C" &ைண? ேதவனா! Lவனா? ேத@,& வாH� ச,திரனா? ெத8	 

�Hதி�ட விைளயா�� வா�வா? சா1கைடயிF� சரசமா�� வ8ணனா? எ,த1 

க?பைன1 கட)ைள ந�பி இ,த1 காாிய� ெச@ய" &ணி,தன-?  

 

வி� : யா- �னிA, ஆாிய மன81C இ,த" ைதாிய மளி"தி8,தாF� சாி, 

மன- மனவா! ம.ணிேல எ உட� I�வதாயிG� சாிேய அ,த மா?றா-கைள 

ம.=யிட* ெச@ேவ. இ& உAதி, ச"திய�. தமிழக"தி மீ& ஆைண யி%�1 

'Aகிேற. ேபா- ெதா�1க உ"தர) அளி��க7.  

 

ேசர : ஆ�! ேபா-தா.  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 3 3 3 3     

இட� பாசைற  

நிைலைம : பைட அணிவC	�. மன- பா-ைவயிட வ8கிறா-. பைடயின- மனைர 

உ?சாகமாக வரேவ?கிறன-.  

 

பைடயின- : மன- மனவ வா�க ! தமி� மாநில� வா�க ! ேசர ெச�C%�வ 

வா�க!  

 

மன : தமி� மாநில� வா�க ! Iர-கா7 ; உ.ைம உைர அ&. தமி� மாநில� 

வாழ அத கீ-"தி பரவ உ�க7 C8திைய1 ெகா%ட ேவ.�ெமA, 

ேக%�1ெகா7ளேவ இA இ�ேக உ�ைம அைழ"ேத. ஆாிய நா%= மீ& 

பைடெய�1க நா� தீ-மானி"& வி%ேடா�. ம. ெப. ெபா எற LA1காக 

மாநில"திேல ேபா- LDவ& உ.�. நா� ம. ேவ.=ேயா, ெப. ேத=ேயா , 

ெபா ேகாாிேயா ேபா81C1 கிள�பவி�ைல. மாநில"தி O,ேதா%ட� தமிழக�. 

மற1C=" தமிழாி மதி�கவதிக7 மய1கெமாழி ேபசி மQசமிH	ேபாைன 

தய1கமிறி" தHவி�� வH1கிவிH,த வனிைதயர�ல. Iர	ெப.மணிக7 ! ெபா 

நம& கால= யிேல! நம& மணி மாட�களிேல ேதனிைட<றிய ெச�பவள இத�* 
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ேசயிைழயா- த"தம& காதல8ட ெதறைல�� தி�கைள�� ெவA 

வா�கிறன-. ம. ெப. ெபா எG� Lறி?Cம�ல நா� ேபாாி�வ&. 

மான"&1C ப�ைல1 கா%= வா�,த '%ட� தமிழக"தி எ�ைலைய" தா.= ஓ- 

ெகா� ைலைய ஆ.� வ8கிற&. அ& �னைக	 O,ேதா%டம�ல. ெச,தமி� 

ெசழி1C� ேசாைல�ம�ல; க�ைக1கைரேயார"திேல கசட- இ8வ- கனக, 

விஜய எG� ெபயாின-, அரச-களாக உ7ளனரா�, சீறி	 ேபாாி�� ேவ�ைகக7 

உலா)� கா%=ேல சிAநாிக7 உ7ள& ேபா�! அ�C அவ-க7 வா�வைத நா� 

த�"ேதாமி�ைல, ெபா8%ப�"த)மி�ைல. ம�6ைக" ேதா%ட"தி ேவ6 ஓர"தி� 

உ7ள க7ளி எA அதைன மதி"ேதா�. அ,த1 ெகா�ைல1காவல- நாெம�லா� 

க�லாகாதி81C� இ,த நாளி�, உம& கர"திேல க%க�� க8"திேல Iர��, 

உட6ேல தமி� இர"த��, உயிாிேல தமான��, விள�C� இ,த நாளிேல, நா 

ெந�மரெமன நிறி81C� ேபா&, எ �ேனா-களி Iரதீர ெவ?றிகைளயறி,& 

மறவாதி81C� நா 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	ப�கிேற Iர-கா7. 

ேபா-	 �6களாகிய உ�கைள ஆD� பா1கிய� ெப?ற நா தமிழாி ெவ?றி* 

ெச@திகைள வி8,தாக அளி"தி�வ& �ைற. ேகாலளி"தைம1C நா ெச@ய 

ேவ.=ய கடைம, ைக�மாA. ஆனா� நா, உ�க7 �னா� Lேவ,தாி� 

�த�வ எA ேபச	ப�� நா, உ�க7 � இேதா நி?கிேற ஆாிய- தமிழைர 

இழி)ப�"தின- எற ெச@திைய1 'றி1ெகா.�. வா7 ஏ என1C! �= ஏ 

என1C? தமி� ம.ணிேல நா வா�வாேன? ேதாழேர! நா ஓ- ஒதியமர� 

எப& ேபாF� அவ-த� நிைன	� : ேசர ம.டல"திேல Iர- இ�ைலயா, இ,த* 

ெச81காி சிர� அA1க. ேபா- Iர- '%ட� 'னி வி%டதா? ேபா-"திற� 

இழ,ேதாமா! ேதா7வ6�� மனவ6�� ேபாயினவா? �ேனாாி �கH1C நா� 

மா+களா? �&ெமாழிகD1C கைரயாகளா? ஆ.ைமய?ற '%டமா? 

அQசிவாH� ஆைமகளா? நயவQசக நாிகளா? நாமா? தி8 இட"தவரா? ஒ8ேபா&� 

இ�ைல. நா� ஏAக7. நா� தமிழ- . ெகாைலவாைள" >1Cேவா� ெகா�ைம 

கைளேவா�. மா?றானி ஆ�த�கைள நம& மா-� எG� மதி6� Iச*ெச@ேவா�, 

மகி�ேவா�. உம& C8திைய1 ெகா%ட கள"திேல பிணமாவதானாF� அத?C� 

அ*சார� வா�கி வி%ேட. உ�க7 Iர"தி ேம� ஆைண யி%ேட : ஆாிய 

மன81C இAதி*சீ%� அG	பி வி%ேட; எனாளிேல எ தமிழ- இழிெமாழி 

ேக%��, வாளாயி8,தன- எற வைச ெமாழிைய எ இர"த"ைத1 ெகா.� 

கHவிட" தீ-மானி"& வி%ேட. அைத1 காண வாாீ- எA உ�ைம அைழ1கிேற. 

தமிழக� காணி1ைக ேக%கிற&; Iர"ைத, தியாக"ைத1 ேக%கிற& : இ�ேக Iர-க7 
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இ�ைலயா? ஆ.ைமயாளேர! கிள���க7. சி�கார" தமிழக"ைத* சினா%க7 

மற,தி8�க7. காதைல, கவிைதைய , கா%சிைய, மற,தி��க7. வானேம 'டார�, 

தைரேய பQசைண ஆ�த� கேள ேதாழ-க7. இத?கைழ1கிேற உ�ைம. உயிைர1 

க8�ெபன1 க8&ேவா விலக%��. மான"ைத	 ெபாிெதன மதி	ேபா- வாைள 

�"தமிட வரலா�. வாைக N=ட" தமிழக� ந�ைம அைழ1கிற&. ெப?A வள-"& 

ெப8ைம	ப�"திய தமிழக� அைழ1கிற&. உ�க7 த,ைதய- நா� அைழ1கிற&! வர 

இைசபவ- யா-?  

 

பைடயின- : எ�ேலா8� ! எ�ேலா8�.  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 4444    

(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. 

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 5 5 5 5     

இட� : கள�,  

உA	பின- : Iர, வி�லவ.  

 

Iர : தைலவேர! மா?றா-க7 மன� ம8.� வி%டன-. அவ-களி பைட வாிைச 

கைலகிற&. ேபா- Iர-களி �க"திேல பய,ேதாறிவி%ட&. நா� �ேனறி" 

தா1க" தா1க எதிாியி பைட வாிைச பிண வாிைசயாகி வ8கிற&. எதிாி	 பைட" 

தைலவ, இAமா	பா� தமிழைர" தா�வாக	 ேபசிய கனக மிர.� ஓ�கிறா, 

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

வி�கிேற. கள"திேல அவ தைல உ8ள%��. அவ பிணமாவைத1 க.� 

எQசி�7ள அவன& ேசைனயி ெநQ+ பQசாக%��. தQச� தQசெமA அ,த	 

பQைசக7, நம& மன தி8வ= பணி,& ெகQச%��. க%டைளயி��க7 ! 

க.கல�கி நி?C� அ,த1 கதிய?றவைர, கள"திேல பிணமா1கி1 கHC1C 

வி8,தி�கிேற.  
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வி�லவ : ேவ.டா�, Iர" ேதாழேன! விர.ேடா�� விஜயG�தி கல�கிய 

கனகG� �ற�&கி%� மிQசி�7ள ேசைன�ட ஓட%��.  

 

Iர : அ�ஙனமாயி அவ-க7 த� நக- ெசA வி�வேர, பிைழ"&1 ெகா7வேர!  

 

வி� : ந.பா ! அவ-க7 ஓ=" த� நக- ெச�ல%��. அவ-கைள" &ர"தி1ெகா.� 

நா� அ,த நக81C7 ^ைழ ேவா�. அவ- த� அர.மைன மா=யிேல அரச C��பக 

Cமாிக7 ஓ=வ8� மனைர1 க.� ஈெதன ேகால�, நம& ெகா?றவ இ4வள) 

ேகாைழயா எA 'ற%��. வைள யணி,த மாதாி விழி�� ெமாழி��, ேக6ைய 

ஏவ%��. ெவ%க� அ,த ேவ,தாி விலாைவ1 C"த%��. ெவ%கி விய-"& ெவட 

ெவட"&1 கிட1C� அ,த ேவைளயிேல நா� ெசA அவ-கைள	 பி=	ேபா�. 

அர.மைனயிேலா அHCர� கிள�ப%��. ஆ?ற� மறவேரா� ேபாாி%டா� அழி) 

கிைட1C ெமபைத ஆாிய*ேசாி அறிய%��. ஓடவி� அ,த ஓெட�"& வா�,த 

ேவ,த-கைள.  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 6666    

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 எ�ேக உ�க7 Iர�, ேயாக�, யாக�! அ1கினி-

யா�திரெம�ேக! (மAப= அ=1க.)  

 

ஆாிய Iர : (�&ைக" &ைட"&1ெகா.� அலறி) ஐேயா ! இ&தா அ1கினி-

யா�திர�.  

 

த. I : எ&?  

 

ஆாி. I : இேதா எ �&கிேல +ாீெரA ெகா�"தீ- கேள ெந8	�	 ேபால ........  

 

த. I : �.டேம ! ஓ=	 ேபா, பாமரம1களிட� ப*ைச	 �DC ேப+வ&, எ�மிட� 

அ1கினியா�திர�, வ8ணா�திர� உ7ளன எA,  

(அHகிறா ஆாிய.)  
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இேதா க.களிேல நீ- ெப8Cவைத	 பா-! வ8ணா�திர�! சீ... ேபாாிட லாய1ேகா, 

பழ1கேமா, பயி?சிேயா அ?ற '%ட�, வாலா%ட"திேல ம%�� Cைறவி�ைல,  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 7 7 7 7     

இட� : கள�.  

உA	பின- : கனக விஜய, வி�லவ, Iர-.  

நிைலைம : நாF ப1க�� தமி� Iர-க7 கனக விஜயைர +?றி வைள"&1 

ெகா7கிறன-. கனக விசய- ஓட	பா-"& �யA �=யாததா� பணி கிறன-. 

அ&சமய� வி�லவ ேகாைத வ,& ேச8கிறா.  

 

வி�லவ : விடாதீ-க7 ! விடாதீ-க7 !! அ,த வி	பிரைர (அ8ேக வ,& கனக 

விசயைர ஏற இற�க	 பா-"&வி%�) சீறி	 ேபாாி%ட சி�க�கேள! ெச81ைக1 

க1கிய சழ1கேர! ெந8	�ட விைளயாட" &ணி,த ஏமாளிகேள நி�F�க7! 

தைலைய1 ெகாQச� நிமி-"&�க7! உ�க7 �க"ைத நா ெகாQச� பா-1கிேற. 

(�க"ைத	 பா-"&	 �னைக �ாி,& வி%�) ஆகா! Iர� வழி,ேதா�கிற&! அ,த1 

க. களிேல தீர" தீ	ெபாறி பற1கிற& ! சீ*சீ ெவ%கமி�ைல உ�க D1C! Iரதீர 

ெக�3ரனா�, எம& மன மீ&, ேபாாிட எ	ப=யடா &ணி) ெகா.W-க7. எைத 

ந�பி இற�கினீ-க7, இ,த ஆப"தான விைளயா%=�! நீ�க7 ெச@த C?ற"தி?காக, 

இ�ேகேய, இ	ேபாேத , உ�க7 உடைல1 'A 'றா1கி, நா@1C�, நாி1C� 

வி8,தி�ேவ. ஆனா� நயவQசகராகிய உ�களி, இ,த நிைலைய1 காண 

ேவ.�� எ தமிழ-, எற ஆைசயா� நீ�க7 இன�� பிணமாகாதி81கிறீ-க7. 

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 வா8�க7. தமிழக"ைத" தா�வாக	  

ேபசியவ கதி எனாயி?A எபைத உலC உணர%��. க-வ� பி="&" தமிழைர 

ஏசிய நீ�க7 க� +ம,& வாாீ- தமிழக"தி?C. உ�க7 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?A�க7 க�ைல, இ,த கயவ- சிரமீ&. +ம1க%��! 

இ,த* N& தவிர ேவ?றியா1 '%ட�! தமிழக"தி �கழி பார� ெதாிய%��. 

�ற	ப�க.  

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 8 8 8 8     

இட� : பாைத .  
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உA	பின- : கனக - விசய - Iர-.  

நிைலைம : க� +ம,& ெகா.� கனக - விசய-. தமி� Iர- உ8விய வாDட 

வ8கிறன-.  

 

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 ெச�C%�வ, க�ைக1 கைர ஓர"திேல ேம@,& 

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

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

 

கா�சி கா�சி கா�சி கா�சி 9 9 9 9     

இட� : ேசர ெகாF ம.டப�.  

நிைலைம : Iர-க7 வ8ைக  

 

Iர- : மன- மனவா ெவ?றி! ெவ?றி!!!  

 

வி�லவ : ெவ?றி Iராி தைலவேன , வண1க�. தமிழைர இழி"&	 ேபசிய கனக - 

விசயைர1 ைக& ெச@& வ,&7ேள. இேதா அ,த1 கசட-.  

 

ேசர : கனக ! விசய! காவலரா� இவ-க7 ! க�� ேபாாிட" ெதாி�மா� ! ஏடா 

Lட-க7 ! க�ைக1 கைரயிேல கால,த7Dவைத வி%�, ஏ வ�ைப விைல1C 

வா�கி1 ெகா.W-? என காாிய� ெச@கிேறா� எப& ெதாியா&, சிA ெசய� 

�ாி,தீ-. ேவ�ைகயி வாைல மிதி"தா�, அத ப?களா� ெகா�ல	ப�ேவா�, 

எA ெதாியாதவ ஏமாளி ய�லவா? ஆாியேர! உயிைர1 கா	பா?றி1ெகா7ள 

உ�க7 இன"தவ- எைத�� வி%�1 ெகா�1க" தயாராI-க7. ேபா- எறா� �ைக 

கிள��� யாக� ெச@I-க7 ! ஆ.டவனிட� அ�திர� ேக%3-க7 ! வா7 

Iச"ெதாியாத உ�கD1C ஏ இ,த வ��? தமிழைர	 ெபா ேக%W- 

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

ைரயா இக�,& ேபசினீ-?  

 

கனக : மனவா? உ� அ= பணிகிேறா�.  

 

ேசர : இதிெலன ஆ*சாிய� ! உம& பர�பைர, தைல �ைறயாக Iராி 

கால=யிேல, I�,ததறி ேவA வரலாA ஏ& எடா Lட-கேள ! உம& Iர"தி?C ஒ8 

சாA 'ற�= �மா? ஒேர ஒ8 சாA !! IரெரA வாயார	 �க�I- சிலைர, 
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அவ-க7 யாவ8� இைறவனி அ8ளா� அ,த ெவ?றிக7 யா)� கிைட"தன 

எAதாேன கைத. Iர"தி?C* சாA எ�ேக? வி�லவா இ,த Iணைர, நம& 

ம1க7 காண ஊெர� C� அைழ"&* ெசA, பிறC, சிைறயிேல த7D, தமி� 

Iர-கேள! உ�கD1C, எ நறியறிதைல" ெதாிவி"&1 ெகா7கிேற. தமிழக� 

உ�கைள1 க.� Oாி1கிற&. வி� லவா! உ Iர� தமிழக"&1C அழியா	 �க� 

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

இேதா பர�பைரயாக* ேசர1 C=யின 81C* ெசா,தமாக இ8,& வ,த Iரவா7, 

உைகயி� இனி இ81க%��.  

(வி�லவ வாைள ஏ,தி �"தமி%�]  

 

வி�ல : இ,த வா7 தமிழக"தி உய-ைவ1 கா1க	 பய பட%��. Iர1C=யி 

ெவ?றிவாைள ஏ,&� ேயா1யைதைய நா ெபAேவ மன- மனவா.  

[பணி,& ெச�ல� ]  

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

5555.  .  .  .  ராகவாயண�ராகவாயண�ராகவாயண�ராகவாயண�    

    

அபெஜய கா�ட� அபெஜய கா�ட� அபெஜய கா�ட� அபெஜய கா�ட�     

 

ராகவா*சாாியா- : �த6யாரவா7! என இ81கிற& இதிேல எ�லா� ; 

Uண	ெபாH& நைடெபA� ெபா�ம லா%ட� ; ேவேற என.!  

 

ர�கநாத- : ஆமா� சாமி! ச,ேதகெமன. ஆனா� எ�ேக இ,த ஜன�கD1C இ,த 

ஞான� வர	ேபாC&. எனேமா எ�லாவ?ைற�� த�க7 தைலேமேல L%ைட 

க%=ைவ"& >1கி1 ெகா.� ேபாக	ேபாவ& ேபால"தா அைலகிற&க7.  

 

ராக : ஞான� இ�ைல, �த6யாரவா7 ! ஞான� ஏ?பட வி�ைல. ஏ எகிறீ-? 

ச"ச�க� இ�ைல. ச"விஷய�கைள	 ப"தின ேக7வி ஞான�, இ�ைல!  

 

ர�: நீ�க ஒ8 ைப"ய� சாமி! அவG�கதா, ந�ைம எ�லா� ஞான Nய�க7G 

ஏசறாG�க.............. ந�ம ேப*ைச யாவ& அவG�க ேக%பதாவ& ....  

 

ராக : ஒ8 ேயாசைன ெசா�ல%�மா?  

 

ர� : எ&1C?  

 

ராக : ஜன�கேளாட ேஷம"&1C"தா.  
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ர�: என& அ& ..............  

 

ராக : _ம" ராமாயண கால%ேசப� ஏ?பா� ெச@&� ேவா� - ஆA மாத� - 

சி"ர'ட	 பாகவத-G ேக7வி�.ேடா , மகா சிலா1யமான உபயாச�...........  

 

ர� : யா8? யாேரா , உ�க ப,&G ெசா�வா�கேள......  

 

ராக : ஆமா�... கெல1டராக	 ேபாயி81கேவ.=யவ-, எ�. ஏ .பி .எ� .............  

 

ர�: ேக7விதா ...... ாிவி< இலா1காவிேல இ81க*ேச எனேமா இர.� 

Lணாயிர� ைகயா.டதாக ..........  

 

ராக : பழி +ம"தினா, மகாபாவிக7! ேக� நட"தியி8, தாரானா, ெஜய�தா, ஆனா, 

என ெச@தா- ெதாி�ேமா? ராமா! இ& உேனாட ேசாதைனடா	பா ! இேதா 

வ,&%ேட உ ேசைவ1CG சபத� ெச@&.� வாைய" திறவாம	 ப=1C 

Lவாயிர"ைத�� க%=வி%டா-. க%= வி%டா வி%� வி�வாேளா, ெஜயிF1C"-

தா அG	�வாG க.டவா க.டப= ேபசினா. ஆனா ராமாG1ரஹ�னா என 

சாமாயமா ! ேமலதிகாாிக7 வழ1ைக வாப� வா�கி.டா. பா-"தீேரா ராம நாம 

மகிைமைய...  

 

ர� : அவ8ைடய கதா கால%ேசப� ைவ"தா ந�ல& எகிறீரா.-.  

 

ராக : ஏ?பா� ெச@&வி%ேட �த6யாரவா7 ! அ�"த �த இ�ேக வ-ரா- 

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

 

ர�: அ	ப =யா ............ சாி ........ ராக : ெமா"தமா ஆயிர"ெதா.E ............ ர�: 

�பாயா?  

 

ராக : ப) 'ட"தா தரலா� .... ஆனா �=�ேமா ....  

 

ர�: எ�ேக �=�&....... நா பா8�க ந�ம கிராம"திேல &ேராபைத அ�ம 

தி8விழாவிேல பாரத� ப=1கற&1C, ந�ம படேவ%டராய- இ81காேர, அவைர 

ஏ?பா� ெச@& வி%�. இ	ப படாத பா� படேற. ஒ8 பயF� கா+ தர 

மா%ேடகிறா. Oரா* ெசல)� ந�ம தைலேலேய விH,த&, ெரா�ப* சிரமமா-

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

 

ர�: இராமாயண�மாதிாி ஆகா& எகிறீ-. ஆமா�, ச,ேதகெமன, எேதா எ 

ச1"தியாGசார� நா பாரத� ஏ?பா� ெச@தா*சி, நீ�க உ�க ச1தி1C" தC,தப= , 

ராமாய ண� நட"தி ைவ��ேகா . 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� கா�ட� அமளி� கா�ட� அமளி� கா�ட� அமளி� கா�ட�     

 

காமா%சி : காயா, பழமா?  

 

ராகவா*சா- : அவன.ைட ேபானா பழ� 'ட அHகினா ேபாயி��. 

ெகாடாக.டனா*ேச ................  

 

கா : வி=யாLQசி ேவைல1C	 ேபானா, எ	ப= ெஜய� கிைட1C�ேன. உம1C 

எ�ேக வர	ேபாற&, சாம-"ய�.  

 

ராக : +�மா கி%= ! நா நாF நாழியா	 ேபசி, அைத* ெசா�6 இைத* ெசா�6, 

ராமாயண� ைவ1கலா�G ெசானா, அவ, நா ஏ?கனேவ கிராம"திேல பாரத� 

நட"தறேனG, ெசா�6 விர%டறா.  

 

கா : இ8,தா எனடா	பா! உேனாட ெச�வ"&1C� வ8மான"&1C� 

இெத�லா� ஒ8 ெபாிய காாியமா , உைன	 ேபாற ல%+மி �"ரா இ	ப=	ப%ட 

காாிய"ைத* ெச@யாம	 ேபானா, ேவA யா- �வ8வா, அ	ப= இ	ப=G , மன+ 

இளகறமாதிாியா	 ேபசE�..... உம1C எ�கி8,& வர	 ேபாற& .... LQசிைய�� 

�கர1 க%ைடைய�� பா-1கிறேபாேத, கதைவ இH"&" தா7 ேபா%�டறா ...........  

 

ராக : ேபா&� ேபா= வாயா=ன&. டா� அ�1Cேதா உ �க� - ேபா@1 கா%ேட 

அவனிட� . ேந1C* சாம-"யமாக	 ேபச" ெதாிய�ேல ... ேநா1C" ெதாி�ேமேனா, 

ேபா, ேபா@	 ேபசி ெஜயி"&.� வாேய பா-	ேபா� .........  
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கா : இ	ப= வ�� &���, அடா &=�� ேபச" ெதாி�� உம1C, ேவெறன ெதாி��. 

ேபான காாிய"ைத �=*+.� வர* சாம-"தியமி�ேலனாF�, ேகாப� ம%�� 

வ,&டற& ெபா"&.� ..............  

 

ராக : ராமா! ராமா! ராமா! தைல தைலG அ=*சி.� எ�காவ& ேதசா,திர� 

ேபாகலா�டா	பா, இவளிட� சி1கி.� பிராணைன விடறைதவிட. எவ.= 

உேனாட அ.ணைன அைழ*சி, ராமாயண� நட"த* ெசா�Fவ. ஊ- Oரா 

ெதாிQ சி81C , இலQச1 ேகசிேல அவ சி1கி.ட&�, ேவைலயிேல  

இ8,& =�மி� ஆன&�.  

 

கா : ெதாிQசா எனவா�! ஏேதா ேபாறாத ேவைள - ேசாதைன1 கால�. அவ- என 

ெஜயிF1கா ேபாயி%� வ,தா- ............  

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

உபேதச கா�ட� உபேதச கா�ட� உபேதச கா�ட� உபேதச கா�ட�     

 

கமலா : ஏ.= அ�மா ! ஏ அ	பா உ�G இ81கா-......  

 

காமா%சி : உ�G இ8	பா-, உ-G பா@வா-, ேவேற என ெதாி�� அவ81C ....... !  

 

க : ஏ.= ச.ைட ேபா%ேட அ	பாேவாட...........  

 

கா : ச.ைட ேபாடாேம, உ�க அ	பாேவாட இல%சண" &1C சரசமா�வாேளா ...... 

&	�1 ெக%ட ெஜம�....... எ தைல எH"& .............  

 

க : அ�1கி.ேட ேபாறேய.............. என விஷய�G ெசா�ேல ...........  

 

கா : ெரா�ப அவசியமா, ெதாிQ+1கEேமா... க; ெசா�F=னா....... அ�மா...... 

ெசா�ேல ......  

 

கா : ேந"&	Oரா* ெசாேனேன�ேலா ராமாயண கால% ேசப� நட"த* ெசா�6 

அ,த �த6ைய	 ேபாயி	 பா8G ...  

 

க : ஆமா� ேபாகைலயா.......?  

 

கா : ேபானாேர! ேபாயி, ெவA� ைகேயா� I� தி8�பி வ,தா*சி. அவ 

ச�மதி1க�ைலயா�. நா�தாேன ச�மதி1க ைவ1கE�, அ&1C* சாம-"ய� 
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இ8,தா"தாேன. எ�க அ.ண ேபாிேல ேக� வ,த	ேபா இ,த மாதிாி பி"&1 

Cளியா நா இ8,தி8,ேதனானா , அ.ண இேனர� ெஜயி6ேல தா 

இ8,தி8	பா-..............  

 

க : ஆமா�, அ�"தா"& பா%= 'ட* ெசா�றா......... நீதா, கெல1டாிட� ேபசி, 

ேகைச ெஜயி*சி.� வ,தாயாேம.........  

 

கா : ெஜயி*சி.� வ,தயாேமG , இ4வள) +லபமா* ெசா�விடறேய ............. 

அ,த கெல1ட- ெகாQச"திேல மன+ இளகி வழி1C வ,தானா. �த�ேல , 

ெபா�மனா%=கைள	 பா-1கற வழ1கமி�ேலG ; 	<னிட� ெசா�6 

அG	பினா - நா வாச?ப=யிேல கா"தி.=81ேக ...... அ�பா சனதி1 C	 

ேபாயி, அ-*சைன ெச@&.� பி?பா�, ேபாேன அவ ப�களா)1C ; 	< 

வ,& ெசா�றா, ெதாைர பா-1க மா%டாரா�, ெபா�மனா%=கைள	 பா-1கற 

வழ1க� இ�ைல யா�G. அேட அ	பா! நீ ேபாயி ெதாைரயிட� ெசா�F, 

எ�கD1C� ஆ�பிைளகைள	 பா-1கற பழ1க� கிைடயா&. ஆனா, இ& ஒ8 

ஆப"தான விஷய� அதனாேல தா வ,தி81கா ஐய- I%ட�மாG 

ெசா�Fடாேன, பி?பா� தா உ7ேள ேபாகேவ �=,த&. ெந8	�	 ெபாறி 

ேபால	 ேபசறா. இலQச� 8ஜு ஆகிவி%ட&. +�மா வி�வத? கி�ைல, அH& 

பிரேயாஜனமி�ைல, அ	ப= இ	ப=G , தா% O%G Cதி"தா .... பி?பா� 

அவேனா� இதமா	 ேபசி........  

 

க : தமி� ெதாி�ேமா அவG1C ..............  

 

க : த%�" த�மாறி	 ேப+வ. ஆசாமி1C ந�ல மன+. �த6ேலதா க-ஜி"தா, 

பிறC, நா அவேனா� ப1Cவமா	 ேபசி, ேகாப"ைத	 ேபா1கி, மன+ இளC�ப=* 

ெச@ததாேல. சாி! உன1காக* ெச@ேற, எறா. ேக� த7Dப= யா*+. ஒ8 

ெபா�மனா%=1C இ81கற சாம-"திய"திேல S"திேல ஒ.E இ�ைல , உ 

ேதா	பனா81C ............  

 

க : உ சாம-"திய� யா81C� வரா&G தா, சகல8� ெசா�றாேள!  

 

பாடாபிேஷக கா�ட� பாடாபிேஷக கா�ட� பாடாபிேஷக கா�ட� பாடாபிேஷக கா�ட�     

 

ர�கநாத- : எனேமா ெபாH&ேபா1கா	 ேபசிகி%� இ81கறாேனG பா-"தா, 

அ,த ஐய, த ேவைலைய ந� மிடேம கா%ட ஆர�பி*சிவி%டா.............  
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ச�கரசிவ� : அ	ப=�களா? என ேக%டா, எதா*+� கட, கிட............  

 

ர�க : அட அ& அ�ல@யா. ஊ- ஜன�க ஞான மி�லாேம ெக%�	 ேபாறா�களா�, 

அதனாேல ஒ8 ஆAமாச� ராமாயண� நட"தEமா�, ெசல)1C நா பண� 

தரE�G அ= ேபா%டா.  

 

ச�கர : ெக%=1காரனா*ேச அ,த	 பா	பா .........  

 

ர�க : ஆமா�, நாம என ெகா1கா! சாி, சாிG ேக%� கி%�, ஆமா� சாமி! 

நட"தேவ.=ய&தா ; ராமாயண�, �.ய�தா-- நா 'ட எ�க கிராம"திேல 

பாரத� நட"தி கி%� வ-ேர, எ�லா* ெசல)� நாேனதா ெச@யேறG  

ஒ8 ேபா� ேபா%ேட ........  

 

ச�கர : பாரத� நட1C&�களா..........  

 

ர�க : பாகவத� நட1C& ...... ஆைள	 பா8 ! அதா நம1C ேவைலயா ............ 

+�மா ெசா�6 ைவ*ேசயா ............ ெசா�லேவதா, வாைய L=1கி%�	 

ேபானா ; அேட அ	பா! ச-வ ஜா1ரைதயா இ�ைலயானா ந�ம தைலயிேல, மிளகா 

அைர*சி%�	 ேபாயி�வாGகேள. ெதாியாமலா ெபாியவ�க ெசானா�க பிராமணா 

எமகாதகாG ......  

---------  

பணபஹாண கா�ட� பணபஹாண கா�ட� பணபஹாண கா�ட� பணபஹாண கா�ட�     

 

கமலா : இவ-தா ர�கநாத �த6யா- - எ�க ஊ81ேக ெபாிய சீமா - Oமா- 

த-மவா ....  

 

ர�கநாத- : ஐயேயா, ெரா�ப அ�1கி1கி%ேட ேபாறி� கேள... உ%கா8�ேகா 

ெர.�ேப8�... ஐயா! கண1க	 பி7ைள ச�கரசிவ�, ஓ=	ேபாயி, கல8 வா�கி%� 

+81கா வா....... நீ�க யா8..........  

 

 

கம : இவ, எ �ேநகிதி, சLக ேசவகி சா�பாலாG ........  

 

ர� : ெதாியா&�கேள ........ சினிமா கினிமா பா1கற பழ1க� கிைடயா& ....  
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க� : என �த6யாரவா7! அவசர	ப%�	 ேபசலாமா... சா�பாலா, யா- ெதாி�ேமா 

............. இக�டா1� ஆ3ச- ேகாத.டராம ஐயேராட ெபா.E ........  

 

ர� : அ	ப=�களா ...... மனி*+��க........  

 

சா8 : பரவாயி�ல= கமலா ! எ =ரைச	 பா-"&, சினிமா �டா-G 

எ.ணி.%டா- ேபால இ81C .........  

 

ர�: ஆமா�க ....... இ�6�க ........ த	� தா�க ... ேதா	பனா8 ெசௗ1ய,தாG�கேள 

....... இ,த ஊாிேல ெரா�ப ந�ல ேப8�க உ�க அ	பா)1C ......  

 

சா8 : இ�ேக என ! எ,த ஊாிேல அவ- ேவைல பா-" தாF� அ	ப="தா ....  

 

ர� : ெந8	��க, த	�த.டா ெச@கிறவ�கைள1 க.டா.... ஆமா ........ சில 

ேப-கD1C, அவ- ேபேர* ெசானாேல , சி�ம ெசா	பன,தா ........ 

  

க� : அ	ப="தா இ8	பா-. ஆனா அவேராட மன+ த�க� ........ அ& பழகினா" 

ெதாி�� ....... இ	ப, ந�ம சா8, ஒ8 காாிய� ஆர�பி*சி81கா , ச�O-ண ராமாயண 

கால%ேசப� நட"த ஏ?பா� ெச@தி81கா ..........  

 

ர� : ெரா�ப ச,ேதாஷ��க....... எ,த இட"திேல, எ	ேபா , எனாேல ஆகேவ.=ய 

காாிய� என, ெசா�F�க, ச�ேகாச	படா�........  

 

கம : ச"காாிய"&1C* ச�ேகாச	 ப�வாேளா! பா8�ேகா இதிேல நா, எ 

ேதா	பனா81ேக விேராதமா1 கிள� பி%ேட. சா�பாலா ெசானா இ,த1 

கால%ேசப� சிலா1கிய மானதா இ81க ேவE�னா , சி"ர'ட பாகவத- தா 

வரE�G ... எ�க ேதா	பனா-, இ&1C �னாேலேய , அவைர இ�ேக வர 

வைழ1க ஏ?பா� ெச@&வி%டாரா� ; பா-"ேத, சாி அவ- த8கிறைதவிட ஒ8 

ஐSA அதிக� நா�க த-ேரா�G த,தி ெகா�"& அவேராட ச�மத"ைத 

வா�கியா*சி.... அ	பா)1C �க"திேல எ7D� ெகா7D� ெவ=1கற& ........  

 

 

ர�: ெரா�ப சாம-"தியமா"தா ேவைல ெச@தி81கறி�க... ஆமா�, ஐயா)1C 

அதாவ& ந�ம இக�டா1� ஆ3ச81C ராமாயண� ெரா�ப பி=1C��க ளா ..........  
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க� : ெசா�ேல.= சா�! இவ ேதா	பனா81C, உயி-, ராமாயண�G ெசானா....... 

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

 

ர�: என1C1 'ட�க, அ,த1 க%ட"திேல, ைகேகயி ேமேல வ-ர ேகாப�, இ4வள) 

அ4வள)G ெசா�6 �=யா&�க..... ஆ3சர@யா அ=1க= கால%ேசப� ேக%க 

வ8வா8G ெசா�F�க ........  

 

க� : வ8வாராவா ! நீ�க ஒ8 ைப"திய� �த6யாரவா7! ஆர�ப விழா ைவபவேம, 

அவ-தா ெச@&ைவ1க	 ேபாறா-.....  

 

ர�: ேபஷா	 ேபா*+ ேபா�க......  

 

க� : சீதா க6யாண"&1C யா- வாரா ெசா�F�க பா-	ேபா�..........  

 

ர�: யா8�க........? க� : ந�ம ராஜாஜீ!  

 

ர�: ஆஹாஹா ! சிலா1கியமான ஏ?பா� ! ராமா! ராமா! உ ெப8ைமேய ெப8ைம.  

 

க� : ப%டாபிேஷக"&1C"தா நா�க ேபா%=81கிற பிளா ப61Cேமா ப61க 

ேதாG ெதாிய�ேல.... உ�ேமாட ெசா�றதிேல என த	� , ந�ம கவ-ன- 

இ81காேர.........  

 

ர� : ந�ம கவ-ன8�களா , என�க அவ81C .......  

 

க� : அடடா ! அவ81C ஒ.Eமி�ேல �த6யாரவா7 ! அவைர"தா 

ப%டாபிேஷக"&1C அைழ1கிேறா� ........  

 

ர�: அடா அடா ! இைத* ெச@&%டா	 ேபா&�க, ந�ம ஊேர Oாி*சி	ேபாC� .........  

 

க� : ெசல)தா நிைறய ஆC�...... பா8�க, கைன@யா ெச%=யாாிட� கைத 

கைதயா இைத* ெசாேனா�, அ,த1 க-மி SA �பா ெகா�"&வி%�, இG� 

ெதா,தர) ெகா�1காதி�கG ெசா�6வி%டா.  

 

 

சா8 : ஏ.=! கமலா! சில ேப- க-மிகளா"தா இ8	பா! ரா� காாிய"&1C" தர 

மன+ வரா&. இக� டா1+1C1 ெகா%=1 ெகா�	பா .........  
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ர� : எேனாட மன+, ெபாி+... இ	ப கால� ெகாQச� கKட மான&........  

 

கம : எ�ேலா8ைடய கKட�� ேபாற&1C"தாேன ராமாயணேம ...........  

 

ர�: ஆமாமா�!  

 

க� : பகவாேனாட காாிய"&1C தய1கேம இ81க	 படா& .......  

 

ர�: ச,ேதகெமன�க......... ஒ8 இரSA எHதிட%�� களா ...........  

 

கம : உ�க இKட � ........  

 

ர� : அதிக� ெச@கிறவ தா ........... இ	ப ெகாQச� ெதா,தர) ... எ�லா� 

ஆ3சர@யாவிட�தா இ81C ந�ம கண1C	 �"தக� ஜாடா)�.....  

 

க� : ராமனி81கா- ேபா�க உ�க ப�கிேல ..... ஆ3ச- ச"யச,த- .... 

ப1திமாகளிட� ெபாC	 பிாீதி...... �cA எH&�க ..........  

 

ர� : சாி�க....... தைட ெசா�ேவG�களா............ கண1க	 பி7ேள ! LE ............ 

ஆமாமா�............... உ7 அலமாாியிேல ................ ெகா.� வா ...... கல- 

சா	பி��க..........  

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

6666.   .   .   .   )திய மடாதிபதி)திய மடாதிபதி)திய மடாதிபதி)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+ பாழைட#த சாவ+ பாழைட#த சாவ+ பாழைட#த சாவ+     

 

(சாைல ஓர"தி� உ7ள ச?A கலனான சாவ=யி� அH1ேகறிய உைடயணி,த 

ஒ8வ ப�"&	 �ர.� ெகா.=81கிறா ... >1க� வரவி�ைல. மட"&, 

ப.டார�க7 இ8வ-, ஏேதா ேபசி1 ெகா.� அ4வழிேய வ8கிறா-க7.)  

 

ஒ8வ : தி%ட� நறாக"தா இ81C ... ெவ?றி கி%= னா� தாேன ......  
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ம?ெறா8வ : ேவைல ெச@தா�தாேன ெவ?றி கிைட1C� ....  

 

ஒ8 : ேவைல�� சீ1கிர� நட,தாக ேவ.�� ......  

(சாவ=	ப=யி� உ%கா8கிறா-க7] 

 

ம? : க.L= ம1க7 - ெகா%=" த8கிறா-கேள, ேக%C� ேபாெத�லா� ......  

 

ஒ8 : நா�தா மிர%�கிேறாேம ........ நரக� எA ...........  

 

ம?: எ�ேலா8� அ�ல....... ெ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 ெசA 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&� கன"தி� அ="&1 ெகா7D� கேபாதி நான�ல....... 

ேபா�க7...... ேபா�க7.......  

 

ஒ8 : (ம?றவைன	 பா-"&) இவேன சாியான ஆ�த� ம"தாைன ஒழி1க........  

 

ப�" : என உளற� இ& ...... ஆ�தமா� ஒழி	பதா� .....  

 

ம? : அ	பா ....... அ*ச� ேவ.டா� .......... அரன=யா-க7 நா�க7 அ8ளாள- 

சீட-க7 !  

 

ப�" : ஓேஹா! ஜடா�=தாாியி சீட-களா! வா%ட வ8"தமிறி வா�வதா� ஓ�கி 

வள-,தி81கிறா-க7 ...... ஊரா- உைழ	ைப உAQ+� உF"த-கேள! நா ஓ- 



83 

 

பா%டாளி ........ ஆனா� ஏமாளிய�ல ! உைழ	பாளி......... ஊ- ெசா"ைத" திA 

வி%� ஓ� நம*சிவாயா எA 'வி1 கிட	பவன�ல ; எ � என ேவைல? 

ேவA இட� பா8�க7 ........  

 

ஒ8 : க,தOபதி! காாிய� ப6"ேதவி%ட&. ந�மவ- களிட� இ4வள) &ேவஷ� 

ெகா.�7ள இவேன சாியான ஆ�த� ........  

 

க,தOபதி : �8கதாசேர! �="&விடலா�.  

[ப�"தி8,தவ எH,& உ%கா-,& ேகாப"&ட ]  

 

ப� : யார@யா நீ�க7 ...... சாவ=யிேல உற�Cபவைன" ெதா�ைல த8கிறீ-க7 .......  

க,: ேகாபியாேத அ	பா ! நா�க7 ப.டார�க7 ..... 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, 

உ�கD1C ெவ%க�, மான� இ�ைல!  

(இ8வ8� ேகாப� ெகா7ளாம� களி	�ட ஒ8வைர ஒ8வ- பா-"&1 

ெகா7கிறா-க7.)  

 

க,: ேகாபியாேத ந.பா ! எம& காவிைய1 க.� கல�காேத -!  

(அ8ேக உ%கா-,& )  

ெபா87 த8கிேறா�, வAைமைய ஓ%=வி�கிேறா�, ஒ8 இல%ச� த8கிேறா�.  

 

ப� : (ேக6யாக) ஒ8 இல%சமா! ஓ%டா.=யாகிய என1கா? என@யா ேக6யா 

ெச@கிறீ-க7 ......... பதிக� பா= ஓ%டாQச�6கைள" த�கமா1க	 

ேபாகிறீ-களா........!  

 

�8 : (சிறி& ச6	�ட) மாய�� அ�ல, ம,திர�� அ�ல ....... உ.ைமயாகேவ 

பண� அ	பா ........ பண�.  

 

க,: இேதா பார	பா! ப.டார1 '%ட� எறாேல உன1C	 பி=1க 

வி�ைலய�லவா?  

 

ப� : ப.டார1 '%ட"திடமா பைக ! இ�ைல! எவெனா8வ ஊராைர ஏ@1க 

மதேவட� �ைன,& திாி,& மேதாம"தனாக வா�கிறாேனா அவைன நா 

மனிதெனA 'ட மதி	பதி�ைல ...... ஏெனனி� .........  
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க,: விள1க� ேவ.டா�... உ அபி	பிராய"ைத மA1கவி�ைல........... சாி, 

அ	ப=	ப%ட மேதாம"த-களி மனைன I�"த உன1C ஓ- ச,த-	ப� 

கிைட"தா� .......... (CA�பாக	 பா-1கிறா)  

 

ப� : (ஆ-வ"&ட) மகி�*சி�ட வரேவ?ேப! க,: ெம"த* ச,ேதாஷ�....... இனி 

ேக7 ேசதிைய ........ �8 : க,த Oபதி! தனி இட� ெசA ேப+வ& ...... ப� : சாி, 

கிள���க7 ........  

[Lவ8� �ற	ப�கிறன-.] 

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

மடாலய� மடாலய� மடாலய� மடாலய�     

 

[மடாலய1 'ட"தி� மடாதிபதி அழகிய அல�கார	 3ட"தி� அம-,&ெகா.�, 

எதிேர ப1தி	 பரவச"திேல உ7ள ஒ8 சீமாG1C உபேதச� ெச@& 

ெகா.=81கிறா-. மடாதிபதியி ைகயா7 உட இ81கிறா.]  

 

அ8ளாள- : (ெக�3ர�� உ81க�� கல,த1 Cர6�) ஆகேவ, எவெனா8வ 

இ,திாிய�க7 எG� &Kட1 Cதிைர கD1C அறிெவG� க=வாளமி%� அட1கி, 

நெனறி எG� பாைதயிேல ெசF"&கிறாேனா, அவேன அரன= எG� 

தி8"தல"ைத அைடவா.  

 

[ை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*ெசறி81கிறேத எA எ.ணி*சி1கினா� சீரழிவ-. அதைன1 கட1கேவ.��. 

அத?C நிராைச எG� சா%ைட ெகா.� Cதிைரைய" த%டேவ.��. 

ெம@யபேன! பரமன87 ெப?றவ-க7 எ�ேலா8� இ�கன� ெச@ேத �1தி 

ெப?றன-.  

 

சீமா : (க.கைள L=யப=) ஆஹா ! தயனாேன, C8நாதா ! உண-,ேத ..........  

[மடாலய"தி ேவேறா- பCதியி�, க,த Oபதி �8கதாச-, ப�"தி8,ேதா Lவ8� 

இரகசிய மாக	 ேபசி1ெகா.=81கிறா-க7. ச6	�ட ப�"தி8,ேதா 

ேப+கிறா.]  
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ப� : �ாிகிறத@யா , �ாிகிற& ....... பனி	 பனி	 ேபசி	 பாதி	 பிராணைன 

வா�கிவிட ேவ.டா�.  

 

�8: ந.பா ! சாமாயமான காாியம�லேவ.  

 

ப� : சாி, சாி.... மதயாைனயி ம.ைடைய	 பிள1க ேவ.��.  

 

க,: அத?C ஏ?ற ஆ. சி�க�, நீ......... ப� : இர"த� C=1C� நாிக7 -?  

 

ப� : (அச%�* சிாி	�ட) நா�க7 எA தா ைவ"&1 ெகா7Dம@யா ..........  

 

ப� : (உAதியாக) இேதா பார@யா, ப.டார�! நா இ,த* சதி1C* ச�மதி	ப& எ 

ெசா,த இலாப"&1க�ல ...... அவ ேபானா� நீேயா .... நீேயா ..... ப%ட� ெபAவ& 

நி*சய�...... என1C இலாப� இ�ைல.  

 

க,: ேக7, ெகா�1க	ப��........  

 

ப� : ேக%க"தாேன ேபாகிேற.... மட"ைத உ�க7 ைகயிேல ஒ	பைட1கிேற ...... 

ஆனா�, அ�C விழா அA கிைட1C� பண� அ4வள)� என1C ....... எ 

வி8	ப	ப= நட	ேப - CA1கி%டா� ... ெதாைல"& வி�ேவ.  

 

க,: ஒ8 நா7 உ இரா[ய�! அ4வள)தாேன .....  

 

ப� : அ4வளேவதா ....... எ தி%ட	ப= நட,தா� ெவ?றி- ெதாிகிறதா........  

 

�8 : ச,ேதகேம ேவ.டா�... ச-ேவ�வர மீ& ஆைண ...........  

 

ப� : (ெவA	�ட) ச-ேவ�வரைன ஏன@யா அைழ1 கிறீ-க7, ச.டாள" தி%ட� 

ேபா%�வி%� ........  

 

க,த : பழ1க"திேல வ,&வி%ட&, ச�ேபா, ச-ேவ�வரா, எA ெசா�6* 

ெசா�6......... 

  

[மடாலய1 'ட"தி� ப1த அ8ளாள- எதிேர I�,& வண�கியப=] 

ப1 : ச�ேபா ! ச-ேவ�வரா! C8நாதா ! ......  
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[அம-,த&�.] 

 மடா : ெம@யபேன! ெபானா- ேமனியைன	 ேபா?A! ேபாக ேபாகாதிகளி� 

இலயி1C� +பாவ"ைத மா?A. பா-, பிறC பாாிேல இப�, பரமபத"திேல 

எ�ைலயி�லா ஆன,த� ேதாA�. '  

 

ைக : மடாலய"திட� ... விேசஷமான அ1க ைர ......... ஏேதேதா ெச@ய ேவ.�� 

எA அவ81C ெந�நா%களாக அவா .......  

 

மடா : அ�பலவாணா! அவன87 ெப?றவ-1ேக அ4ெவ.ண� உதயமாC�. மல%� 

மா� , ம&ரமான பா� த8மா?  

[க,த Oபதி அ�C வ8கிறா. அவைன1 க.ட&� ைகயா7 CA�பாக* 

சிாி1கிறா. மடாதிபதி க.கைள L=1ெகா7கிறா-.] 

 

ைக : �வாமி நிKைடயி� இற�கி வி%ட& ...... வா8�, ேபாேவா�.........  

(வண�கி வி%�* ெச�கிறா-க7.)  

 

மடா : (அவ-க7 ெசற பிறC, க.கைள" திற,& ) காயா - பழமா?  

 

க,த : கா�� கனி�ேம இ,த1 க,த ைகப%டா�. மடா : (மல-,& ) பழ� 

எ4விட"த&?  

 

க,த : ேதா%ட� அ8காைமயி� தா ....... ஆனா� ேவ6�� காவF� உ.� ........  

 

மடா : (ேகாப	 பா-ைவ�ட) ேவ6�� காவF� ! எவ81Cமா.......  

 

க,த : (�னைக�ட) அதிப81C1 கிைடயா& ...... கனி கிைட1க ஏ?பா� 

ெச@&வி%ேட - க%டைளைய"தா எதி- பா-"& நி?கிேற ..... கனி, த�க நிற�!  

 

மடா : (Oாி"& ) அ�ைமய	ப அ87 கல,தேதா.......?  

 

க,த : ம87 கிள�பி?A....... �த6� - கனி, ைவணவ� ....... மடா : தி8	பாைவ 

தி8ெவ�பாைவ மாநா� நட"&ேவா�! க,த : லாவ.யவதி. மடா : உன1கா 

ெதாியா& .......  

 

க,த : வQசி1ெகா=!  
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மடா : நQசிராேத ........  

 

க,த : பQசd- அ�ல... ப1Cவமாக	 பயிரான பாாி ஜாத�,  

 

மட : ெபய- ........  

 

க,த : சி"ரா ..........  

 

மடா : என அ8ைமயான நாமேதய�.... எனதா அல�கார� ெச@& ெகா.ட 

ேபாதிF�, இ,த* சைட�� �=�� சனியனாகவேறா இ81C�, கனியி 

க.E� க8"&� கல�Cேமா! க*சி ஏக�பா!  

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

மடாலய�ைத அ-�த ஒ� வி-தி மடாலய�ைத அ-�த ஒ� வி-தி மடாலய�ைத அ-�த ஒ� வி-தி மடாலய�ைத அ-�த ஒ� வி-தி     

 

[ெந?றியி� ெபா%=%�1 ெகா.=81கிறா7, எழி� உ7ள மா&. க%=6 மீ& 

க,தOபதி  உ%கா-,தி81கிறா.]  

க,த : ெசா1கிவி�வா, சி"ரா !..... ெசா-ணாபிேஷக� உன1C ........  

 

சி: சகி1கா& அவ நைட உைட பாவைன.......  

 

க,த : சி"ரா ! உ சாம-"ய"ைத"தா நா�க7 சகல8� ந�பி1 

ெகா.=81கிேறா�.  

 

சி : என1C அதிக� ெசா�ல ேவ.�மா.....  

 

[ேமாக	 பா-ைவ கா%=.]  

சி : எ	ப =.........!  

 

க,த : (பரவசமாகி) சி"ரா ..........  

 

சி : C8நாத81C" &ேராக� எ.ண லாமா...... (CA�பாக)  

 

க,த : (தாவி* ெசA சி"ராவி கர"ைத	 பி="திH"& அ8ேக ெந8�கியப=) சி"ரா 

........!  

 

சி : (அவ �&ைக" த%=) ைப"யேம! சி"ரா சி"ரா எA ெஜப� ெச@& 

ெகா.=8,தா� ேபா&மா ....... ேநர மாகிறேத ..........  
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----------- 

வச#த ம�டப� வச#த ம�டப� வச#த ம�டப� வச#த ம�டப�     

 

[மடாலய" ேதா%ட வச,த ம.டப"தி� உலாவி1 ெகா.ேட.]  

மடா : சி"ரா ....  

 

[ேதா%ட	 பாைதயி� க,த Oபதி�� சி"ரா)� ]  

க,த : (ெம�6ய Cர6�) சி"ரா.... இர.� பக� இர.� இர) ... ஆசாமி, ேதனி� 

I�,த ஈயாக ேவ.�� .....  

 

(சி"ரா தைல அைச1கிறா7 ]  

க,த : மட� மேகா?சவ� எA ஏேதG� ேபசினா� ......  

 

சி. �"தமி%� வாைய L=விட ேவ.�� - பாட�. கவனமி81கிற& ....  

 

[மடாதிபதி இ81Cமிட"த8ேக வ,த&�, க,தOபதி பி த�கிவிட, சி"ரா ம%�� 

ஒயிலாக* ெச� கிறா7. அவைள1 க.ட&� மடாதிபதி Oாி"&	 ேபாகிறா-.]  

 

மடா : வ-ணைனையவிட வ�& விேசஷமாக"தா இ81 கிற& - ெசா-ணபி�பேம! 

உ%கா- இ	ப=. ெந� ேநர� நிறா� உ மலர= கச�கிவி��.  

 

சி : (பாசமாக பா-"&) இ,த1 க.கைள விடவா?  

 

மடா : க.கD1ெகன .........  

 

சி : த�க7 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=) சி�காாி ! உைன1 கான நா காைல �த� 

தவ� கிட,ேத. மட"திேலேயா மனா-சாமிக7 வ8வ&� ேபாவ&� ஓயவி�ைல. 

எமனேமா அ�கி�ைல ேமாகனா�கி!  

 

சி : +,தர�பா!  
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மடா : ஆஹா ஹா......( அைண"தப=) எ க.ேண .. கனிேய ..........  

(அைண	பி68,& வி�வி"&1 ெகா.�)  

 

சி : இேதா த�க1 ேகா	ைபயிேல கனிரச� - த�கD1 ெகA.  

 

[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* ெச�கிறா-. அவ7 இலாவகமாக அவைர 

வி%� விலகிய ப=, ேகா	ைபைய" த8கிறா7 பழரச"ைத	 ப8Cகிறா-, சி"ராைவ	 

பா-"த வ.ண� ைசவ ேவட* சின�களான உ8"திரா%சமாைல �த6யனவ?ைற 

மடாதிபதி கழ?றி ஒ8 �ற"தி� த%=ேல ைவ1கிறா-)  

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

மடாலய உ /ட� மடாலய உ /ட� மடாலய உ /ட� மடாலய உ /ட�     

 

[மடாலய"தி ேவேறா- ப1க�, பல த%�களிேல பழவைககைள	 பணியா%க7 

ஒH�காக அ�1கி ைவ1கிறா-க7. ெபாிய மாைலக7 - உதிாிமல-க7 'ைடகளிேல 

ைவ1க	 ப�கிறன. விOதி மட6� விOதிைய1 ெகா%= அதிேல பனீ- 

ெதளி1கிறா-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� ந�ம உயிாிேல பாதிைய	 ேபா1கி 

வி�� - எ4வள) ேவைல, எ4வ ள) ேவைல ......... 

 

ம?. பணி : நர�� �றிய நா�ப பா�ப%டான&� மா	 பி7ைள மாதிாியா அவ- 

ப�ல1கிேல ஏறிகி%� பவனி வ8வா8 .........  

 

ஒ8 பணி : விவர� ெதாியாத C�ப�, அவ- ேநேர ைகலாய"தி68,& வ,தா-G 

ேபசிகி%�1 கீேழ விH,& விH,& C�பி%�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 என தவியா"தவி1கிறா�க ெதாி�மா - ப1தG�க..........  

 

ஒ8. பணி : இ�ேக நீ '%=1 Cவி1கிேற....... ஆமா�, C8நாத- அைற	ப1க� ஒேர 

இ87 மயமாக இ81ேக, என விஷய�.........  

 

ம?. பணி : என1C� ச,ேதக,தா - பவனி உ?சவ"&1 காக ப"& �& பதிகமாவ& 

தயாாி	பா8 ......  

 

(சா�பிராணி" >ப� ேபா�� கலச"ைத* +"தமாக" &ைட1கிறா ஒ8 பணியா7. 

ம?றவ ாிஷப உ8வ� ெகா.ட பி= ேபா%ட மணிைய" &ைட1கிறா.)  

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

மடாலய� ெகா0 ம�டப� மடாலய� ெகா0 ம�டப� மடாலய� ெகா0 ம�டப� மடாலய� ெகா0 ம�டப�     

 

(சா�பிராணி" >ப� C� C�ெவன வ8கிற&. மணி ஓைச�� ப1த-களி 

வா�"ெதா6�� கிள��கிறன. ப1த-க7 பல- - '= �7ளன-. மடாதிப-, விழா1 

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

Iசி1ெகா.=81கிறா. க,த Oபதி�� �8கதாச8� பணி)ட மடாதி பதியி 

ப1க� நிA ெகா.�7ளன-. மடாதிப- க.கைள L=1ெகா.=81கிறா-. 

�க"திேல மல-*சி காண	ப�கிற&. மணி ஓைச நிற&�, க. திற1கிறா- 

ைகயாD� க,தOபதி�� ஒ8வைர ஒ8வ- பா-"&1ெகா7 கிறன- மடாதிப- , 

ைகைய1 கா%�கிறா- அைமதியாக இ81C�ப=. ச,த= நிA  

வி�கிற&]  

மடாதிபதி : ெம@யப-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 : LA இல%ச"& �	பதாயிர� - பைழய இ8	 �ட ேச-"& இ8ப"ெத%� 

இல%ச"& அAபதாயிர� ......  

 

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

மற"&1C1 ெகா�1கிேறா� !  
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[ஊ-	 ெபாியவ- மற" தைலவ- மகி�*சி ேம6%� அ8ளாள- வா�க ! அற� 

வா�க! அ8ளாள- வா�க! எA மன எH*சி�ட 'றி, மடாதிப- அ8ேக ெசA 

வண�கி, பண �=	� ெபAகிறா- ]  

[பல8� ஆ*சாிய	ப�கிறா-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* ெசா�F. 

(கண1ெகH& ேவாைன	 பா-"தப=) அ	பேன ! ஏ%=ேல Cறி"&1 ெகா7.  

 

அனாைத வி�தி1C அAபதாயிர�, �திேயா- ப7ளி1C நா?பதாயிர�, தமி� 

ஆரா@*சி1C ஒ8 இல%ச�, இைசமற" &1C ஐ�பதாயி� ஏைழகளி இலவச	 

ப=	�1C இர.� ல%ச�.  

 

[மடாதிபதியி 'நெகாைட' ேக%� ம1க7 ஆன,த ஆரவார� ெச@கிறா-க7. 

க,தOபதி க�க�"த �க"&ட மடாதிபதிைய பா-1 கிறா ]  

 

மடா : (CA�பாக) ஆயாச	படாேத அ	பேன! நம*சி வாய"தி தி8 உ7ள	ப= நா� 

நட1கிேறா�.  

[அ8ளாள- வா�க ! அற� வா�க ! எA ம1க7 ஆரவார� ெச@கிறன-.] 

 

ெம@யப-கேள! இA நா� நட,& ெகா7D� �ைற உம1C விய	பாக இ81C� - 

க,தOபதி1C கச	� - �8க தாச81C ேகாப� - நா� இA மாயாப,த� 

வி�ப%ேடா� - மA பிறவி ெகா.ேடா� மேக�வர அ8ளா�, எ அ	ப, 

இமய� வாH� ெசா1க ேந?றிர) எ � ேதாறி என1C	 �திய க%டைளக7 

பிற	பி"தா-,  

 

[ப1த-க7 ஆ*சாிய	ப�கிறா-க7. ஊ-	 ெபாியவ-க7 உ7ள�ட ேப+கிறா-க7, 

வண�கியப=...] 

ெபாி : Oேலாக ைகலாயமேறா இ&. இ�C அர வ8வ& �ைறதாேன - அரைன1 

க.ட அ.ணேல! வா�க! சிவGட ேபசிய ெச�மேல வா�க!  

 

மடா : அப-கேள! (சிவனா- ேப+வ& ேபாற Cர6�) ெவ.ப%� உ�"&கிறாேய 

நீ - நீ காE� ம1க7 க,த� ஆைட �மிறி உ7ளனேர, கா.கிைலேயா (ெசா,த1 

Cர6�) எA எைன என	ப ேக%டா-. உன1C ேமனியிேல ச,தன மண� - 
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ம1களி உட6ேல உைழ	பா� உ.டாC� விய- ைவயி நா?ற�! உ நாசி1C 

எ%டவி�ைலயா எA ேக% டா-.  

 

[ப1த-களி 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�� க�ப�'H�. உன1C பQசைண! அவ- 

கD1C1 க%டா,தைர ! உன1C அபிேஷக�, ஆராதைன, அல�கார�! அவ-கD1C1 

Cம�, காச�, ெகா�ேநா@. உன1C1 ேகா%ைட ேபால1 ேகாயி�, ெகாF ம.டப� 

! அவ-கD1C ந.�வைள ேபா� I�. ஏ! மட அதிபேன ! இைத1 க.டாேய, உ 

க.களிேல நீ- +ர1கவி�ைலயா? இதய� &=1க வி�ைலயா - இர"த� 

ெகாதி1கவி�ைலயா? (ெசா,த1 Cர6�) எA ேக%� க��ேகாப"&ட எ 

எதிேர நிறா-.  

 

ெபாி : (மன� உ8கிய நிைலயி�) என அ?�த�! இைற வனி தி8விைளயாடைல 

எெனப&!  

 

மடா : நா ெமௗனமாக இ8,த& க.� இமயவ எைன ஏறி%�	 பா-"&1 

'றினா- ................ (சிவனா- ேப+� பாவைனயி�) உனிட� ப1தேகா=க7 

காணி1ைக த8வ&� ேவ6க7 வி�வ&� எத?C�! உ +கேபாக"&1கா? நீ.  

ஏைழகD1C இத� ெச@ய ேவ.�� எபத?காக அ�லவா! (ெசா,த1 Cர6�) 

எA சிவனா- சீ?ற"&ட ேக%டா-. நா அQசவி�ைல.  

 

[ப1த-க7 �க"தி� கவைல.]  

மடா : காரண� என? எ மனதிேல இ8,&வ,த கைற - அQஞான�, 

எைனவி%� அகலவி�ைல . ப,த�, பாச�, ப?A, +யநல� இைவ எ மனதிேல 

இ8,& ெகா.�. அQசாேத ! அர மிர%=னா� என ! உ உாிைமைய 

இழ1காேத - எA 'றி எைன உ+	பின!  

 

ெபாி : சிவனாாிட� ச.ைடயா ! சிவ சிவா!  

 

மடா : நா, க-ம பலப= காாிய� நட1கிற&, கட�பா, க*சிேயக�பா, காமா%சி 

மணாளா , காலைன1 ெகாறவா! - எA &தி"ேத. சிவனா-, (சிவ ேப+� 

பாவைனயி�) ஏ! அQஞான ெசா�பேம! எ அ=யவைன வி%� ெவளிேய, வா! - 

(ெசா,த1 Cர6�) எA �ழ1கமி%டா- - �1க.Eைடயா-.  

 

ப1த-க7 : ஆஹா ......... பிறC ........  
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மடா : எ தைல +ழற& !  

 

ப1 : ஐேயா ............. பிறC .............  

 

மடா: மா-� ெவ="&வி�� ேபாலாகிவி%ட&!  

 

ப1 : அடடா !......... பிறC.........  

 

மடா : எெனேப இைறவனி தி81'"ைத ! எ எதிாி� நா நிேற.  

[அைனவ8� தி�1கி�கிறன-.]  

 

மடா : எைன	 ேபாேற ஓ- உ8வ� எ எதிேர நிற&. ெபாிய +ைமைய1 கீேழ 

இற1கிவி%டவG1C உ.டாC� ஆன,த�, என1C! எ எதிேர இ8,த உ8வ� 

உAமி?A... நா, பிரேபா! இெதன எA ேக%ேட.........  

 

ப1 : சிவனா- என ெசானா-............  

 

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

பாச��, தனல�� உ.ட�லவா? 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 உைன	 ேபாேற காண	 ப�� உ8வ�, உ 

எதிேர நி?C� உ8வ�, உ உ7ள"திேல இ8,&வ,த அQஞான�! அ,த அQஞான 

ெசா�ப"ைத நா ெவளிேய?றிவி%ேட. ஆனா�, நா மைற,த&�, அQ ஞான 

ெசா�ப� மிர%�� - அQஞாேத ! த�க இட� ேக%C� - இைசயாேத ! விர%� - 

விர%� - உ அ=யா-களிட� 'றி� - அழி"&வி�. அQஞான ெசா�ப"ைத 

மீ.�� உ உ7ள" திேல C=�கவி%டா�! பிறC நா வாேர உைன1 கா	 

பா?ற, (ெசா,த1 Cர6�) எA 'றிவி%�, அQஞான"ைத விர%=னா- - அ& 

அேகார1 '*ச6%� வி%� ஓ=வி%ட& - நா தா தயனாேன! தயாபரனி 

ெதா.டனாேன! ம1களி ேதாழனாேன! உ.ைம1C ஊழியனாேன! 

ஊரா81C உைழ	பாளியாேன!..... ஆனா� ெம@யப-கேள! மீ.�� அ,த 

அQஞான ெசா�ப� வ8ேமா - வ,தா� என ெச@வ& எA அ*ச� என1C. அர 

வி%ட வழி	ப= நட1க%��.  
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('%ட"திேல பரபர	� - அமளி. உ.ைம மடாதிபதி ஓ=வ8கிறா- - அல�ேகாலமாக, 

ஒ8 பணி யாDட – 'வியப=] 

 [உ.ைம மடாதிபதிைய" ெதாைலவிேல க.ட&�, ேபா6 மடாதிபதி]  

ேபா. மடா : ெம@யப-கேள!........ அேதா ...... அேதா ........  

 

(எA அ*ச� ேம6%� அலA� பாவைனயி� 'வ, ப1த-க7 தி�1கி�கிறா-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� இ�ேக �C,& எ 3ட"தி� 

அம-,&ெகா.� பித?Aகிறா@ ..... ேபய-கேள! எ	ப= இைத அGமதி"தீ-க7! 

பி"த-கேள! இெதன பாதக� !  

 

[இ8 மடாதிபதிகைள1 க.ட ம1க7 திைக"&]  

ம1 : இ�ேக�� மடாதிபதி - அ�ேக�� மடாதிபதி - என அதிசய� .......  

ேபா. மடா : ெம@யப-கேள! வ,&வி%ட& அQஞான ெசா�ப�....  

 

[ம1க7 தி�1கி�கிறா-க7 ]  

உ . மடா : யாரடா அQஞான ெசா�ப� அ1ரம1காரா!  

 

[3ட"த8ேக பா@கிறா. நெகாைட ெப?A1 ெகா.டவ-க7 தாவி* ெசA 

அவைன" த�"& நிA"&கிறா-க7.]  

 

ேபா. மடா; அர ஆைண! எைன அEகாேத.  

 

உ . மடா : அரG� கரG� ! என டா உளற� இ& ..... ேபா.  

 

மடா : அபசார நி,ைத	ப%�ழலாேத –  

 

உ . மடா : (கதA� நிைலயி� ) ஐேயா ! க,தா - �8கா - உ�கD1C1 

க.ணி�ைலயா... நா சி"ரOைஜயி� இ8,த சமய� விபாீத� வ,&வி%டேத........  

 

ேபா. மடா : ப1தேகா=கேள ! விஷய� விள�கிவி%டதா? வி.ணவ 'றியப= 

எைன விடாம� பி="தா%ட அQஞான ெசா�ப� வ,&வி%ட& .......  

[பல8� அQஞான ெசா�ப�! அQஞான ெசா�ப�! எA ')கிறா-க7.]  
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[உ.ைம மடாதிபதி பி="தி8	ேபாைர" தா1கி" த7ளி1ெகா.� �னா� ெச�ல 

�ய?சி1 கிறா. விOதி மட6� இ8,& விOதிைய	 பி= பி=யாக எ�"& ேபா6 

மடாதிபதி, உ.ைம மடாதிபதியி க.ணி� விH�ப= >வி1ெகா.=81கிறா.]  

 

ேபா. மடா : ஐேயா! அQ ஞான ெசா�ப� - அ="& விர%��க7 ..................  

 

உ . மடா : (அHCர6�) அ="& விர%�வதா! எைனயா.....  

 

[க,தOபதி, �8கதாச-, ைகயா7 Lவ8� C+C+ ெவன	 ேபசி1ெகா.� ஒ8 

�=)1C வ,தவ-களாகி] 

Lவ8� : அ="& விர%��க7 - அ="& விர%��க7 ...  

 

உ . மடா : பாவிகேள!..... எைனயா......... ேபா. மடா : ப1த-கேள! அQஞான 

ெசா�ப"ைத.....  

 

[பல8� ேச-,& அழி"&வி�கிேறா� எA '*ச6�கிறா-க7. உ.ைம மடாதிபதி 

ெப8� பா�ப�கிறா-.]  

 

ேபா . மடா : நம*சிவாய"தி மீ& ஆைண ! அQஞான ெசா�ப"ைத அ="& 

விர%��க7.  

 

[பல8� ேச-,& மடாதிபதிைய1 கீேழ சா�மள) அ="&வி�கிறா-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 வி�ைல. �8கதாச க?Oர1 

Cவியைல1 ெகாD"&கிறா. கீேழ I�,த பிறC� மடாதி பதிைய அ=	ப& 

ஓயவி�ைல . அQஞான ெசா�ப� ஒழிக! அ8ளாள- வா�க ! அQ ஞான ெசா�ப� 

ஒழிக - எற �ழ1க� பல மாகிற&. மடாதிபதி மா.� ேபாகிறா- ] 

 

ெபாி : ஒழி,த& அQஞான ெசா�ப� ! ெம@Qஞான� எ�ேக ! - (எA ஆ-வ"&ட 

ேக%க).  

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

எA ேக%கிறன-.]  

 

க,த : (உ81க மாக) அ	பேன! ஒ	பிலாமணிேய! உ தி8விைளயாடைல 

எெனேப! ெம@யப-கேள! நீA O+�க7! நாத நாம"ைத	 பஜி��க7, 

அ8ளாளாி ெம@Qஞான உ8வ� அரன= ேச-,&வி%ட& - அQஞான"ைத அ="& 
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I�"திய&�, இ�ேகா- ேஜாதி ேதாறி?A - ெம@Q ஞானி அதிேல கல,&வி%டா- - 

ெபானா- ேமனியைன	 ேபா?A�க7 .......................... அ8ளாளாி சடல"ைத 

அட1க� ெச@ேவா� வாாீ- ...............  

 

[க.கைள" &ைட"&1ெகா7கிறா-, பல8� ]  

ெபாி : ப%ட� யா81C ............?  

 

[க,த Oபதி��, �8கதாச8� ைகயாளி கா6� I�,& வண�கி, மடாதிபதி 

மாசிலாமணியா- வா�க ! எA 'Aகிறா-க7.] 

(ைகயா7 க. &ைட"&1ெகா7கிறா.)  

 

க,த : வா�"&�க7! ப1த-கேள ! மாசிலாமணியா-........  

 

[ம1க7, வா�க ! வா�க ! எA ')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 ெகாறன-.......... அ1ரம1கார - சாியான த.டைன.  

(ேவகமாக* ெச�கிறா.)  

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


