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 ேரா, ெச

ைன-34

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

நிதி உதவிட

ெவளியிட ப%ட& "

ைன-2

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

2. கணாயிரதி உலக!
உலக!

-------------1. ேவைலகாாி
ேவதாசல த+யா, - வ%-., ஜமீ
சரசா - ேவதாசல த+யாாி
1,"தி - ேவதாசல த+யாாி

தா,

மக0
மக

அமி,த - ேவைல2காாி
ெசா2க

- ேவைல2கார

3ேகச

- அமி,த"தி

த4ைத

54தர பி0ைள - அ67ாி வாபவ,
ஆன4த - 54தர பி0ைளயி மக
மணி - ஆன4தனி

ந8ப

-------கா சி 1
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா, : ேவதாசல த+யா,, ெசா2க

.
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ேவதாசல த+யா, : காளி, மகமாயி, ேலாக மாதா , ேட; ெசா2கா ெகா8 வாடா
தாமானவைர. இ& எ

ெசா2க

னடா பா,ச?

: இ&களா, நம சரசாமா மாத, சக"திேல டா

 ஆட -

ேபாகிறாகளில ..........
ேவ: கைதைய வள,2காேதடா விஷய"ைத ெசா>.
ெசா : அ&தா?க அ4த டா
வ4தி32B&க.
ேவ: இ6வள)மா? ெசா: இ

ஸு2B ேவ8-ய உைடக0 எலா த*5

? ஒ3 பா,ச வரேவ8-யதி32Bக.

ேவ: இ6வள)2B பண. ெசா: அெதலா ேந"தி2ேக ெகா"தா*5க.
ேவ : அடபாவி ........ அமி,த, சரசா இ32கிறாளா, அவைள2 ' பி, காபி
சா பி%டா*5தா அவ

.

அமி,த : அவைர ' பிட%களா?
ேவ : சீ, அதிக பிரசகி ஒ

E ெசா

னா ஒ

ப& ேக0வியா? ேபா ேபா; சரசாைவ2

' பி% வா.
-----------கா சி 2
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா, : சரசா, அமி,த, 1,"தி.
[அமி,த ேபாகிறேபா&, சரசா எதிேர வ3கிறா0.]
சரசா : எ

ன- ஓ%ட ஒ;யார.

அமி,த : ஒ

Eமிேலமா எஜமா

சரசா : இ ப- 0ளி மா

.........

ேபா &0ளி2கி% வர* ெசா

அமி,த : இைல. உகைள ' பி% வர* ெசா

னா3 .

னாரா?........
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சரசா : இ&2B"தானா இ6வள) Bமலா%ட. அமி,த நா?4தா
பா,"&2கி%ேட வ,ேர
மாியாைத ஒ

Eேம உ

(சரசா சேகாதர

. ஒ3 ேவைல2காாி2B ேவ8-ய அட2க, ஒ2க, ம%
கி%ேட கிைடயா&.

1,"தி வ3கிறா

.)

1,"தி : சரசா , எ ேபா பா,"தா> எாிGசி எாிGசி விHகிேறேய. ெகாGச
சா4தமாக"தா

ேபேச

சரசா : ஆமா, நா
பய, இ

சி

.

எாிGசி விHேற

. அைத அைண2கிற &2B இவ, வ4&%டா,

Fire Engine) 1,"தி சப4த இலாத விஷய"தி நீ தைலயிடாேத.

[சரசா ேபாகிறா0.]
1,"தி : அமி,த இைதெயலா மனசிேல ேபா%2 ெகா0ளாேத. ேபா;
ேவைலைய2 கவனி. உ...
------------கா சி 3
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா,: சரசா, ேவதாசல த+யா,, ெசா2க

.

சரசா : அ பா ' பி%-களாேம!
ேவ : ஆமா அமா, நீ, த,ம"&2B ப82B ஆடற& சாி. நப பண
பாழாகாம பா,"&2ேகா . நீ , ஏேதா மாத, சக"திேல எ

னேமா டா

ஸாேம.

சரசா : ஆமா பா. ேவ: இ4த -ர2ெகலா ேவ8-ய பண? சரசா : சக"திேல
வாகி ேபாேறன பா!
ேவ : ஆமமா, ெசா2கா , எ6வள) பி ஆ)& பண. ெசா : அ& இ32Bக, 300
பா;2B ேமேல.
ேவ : அெத

னடா ேமேல, கீேழ, கைர2டா ெசா>டா கHைத!
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ெசா: 300 பா, 3 அணா) ஆB&க. ேவ: அைத வாகி ெகா"& விடமா
சக"திேல. சரசா : ஆக%ம பா.
ேவ : சரசா, கா பி* ெசல), வ8-* சில) அ& இ& ெய

E 'ட ஆகியி32B

எலா ேச,"&, 400 பாயாக வாகி ெகா"& வி.
சரசா : சாிய பா. அ ப-ேய வாகி ெபடரபா!
ெசா: அமா இ ைற2B கிைட2கிற& ச4ேதக எ E அ4த ைதயKகார
இH"தாKேபால ெசா னா . அதனாேல அவ?2B ஒ3 ப"& பாைய2 ெகா"&
தனியாக கவனி*ேச . அைத .........
சர : பதிைன4தாக வாகி2ெகா0 ெசா2கா.
[சரசா ேபாகிறா0.]
ேவ: ெசா2கா , வ4& தாடா "தி? ெசா : எ
ேவ : வ4ததாடா "தி எ

E ேக%ேட

னக?

. இ6வள) கLட ப% பண

ேச,2கிேறேன, அைத பKறி உன2B ெகாGசமாவ& அ2கைர இ32Bதாடா .
ெசா : பண விஷய

னா நா

ேலசிேல விடறதிMக.

ேவ : ேப*52B Bைற*ச+லடா உ

கி%ேட, பண ெகா"& ப"& மாச ஆBேத.

அ4த 54தர பி0ைள தர ேவ8-ய பா2கி எ

னா*5?

ெசா : பண வர வழிைய2 காNக, அதனாேல அர%2B ஏKபா
ப8ணிவி%ேட?க.
ேவ : அைத பKறி அவ?2ெக னடா! அேக ேபா; ெசாதமாக உ%கா,4&
தி பா . சா பா%2B ப- நானிலடா க%டNக.
ெசா : அ ப- யிMக, அவ

ெராப) மானத

அர எ

E ெசா

னா.......

ேவ: சாி ேபா&டா. அதKB ேவ8-ய ஏKபா ெயலா ெச;. ஓ%ட"தி ஓ.
தல அைத2 கவனி...

6

ேவ: (தன2B0 ) தி3% பசக. நம பண"ைத வாகி% பிராணைன
வாBகிறா?க. ேட; ெசா2கா இ3டா நா? வாேர . இ4த பயைல பி-"&
ெஜயி+ேல த0னினா"தா மKற கட கார பயகO2B "தி வ3.
-----------கா சி 4
இட : 54தர பி0ைளயி

:.

இ3 ேபா, : 54தர பி0ைள, ேவதாசல த+யா,. ெசா2க

.

54தர பி0ைள : ேவ8டாக. ெஜயி+ேல ம% த0ளாதீக. எ6வளேவா
ேவதைனைய அ?பவி*சியி32 கிேற . இழிவான ெபய, ம% ஏKப%டதிMக.
ெஜயி>2B ேபானா ஆ0 Pரா) பழி பாக , ஐயா ஏைழ மீ& ெகாGச
இர2க கா%க.
ேவ : ேட;! ெசா2கா, இH"& P%டா கதைவ. இ4த நாைய ெத3 வழியாக
இH"&2ெகா8 ேபாக* ெசா> ெஜயி>2B .
54: ஐயா ேவ8டாக. இைத எ

னாேல தாக -யா&க, நிைன"தாேல மன

பதE&க.
ேவ : பதEதடா உ

மன5. உ

ைன ேபால தி3% பசக எ

பண"ைத எ"&

மன5 Bளி3ேதா, ேபாடா ேபா2க"தவேன,

ேமாச ெச; ேபா& ம% எ

வாகின கடைன2 ெகா2க வழியிைலயினா, Bள"திேல B%ைடயிேல விH4&
சாகிற& தாேன.

54: ஐயா ெகாGச ெபாEக. உக கடைன இ
ெச;& விகிேற .

? ெகாGச ேநர"தி ைபச

(54தர பி0ைள உ0ேள ேபா; மர2 கிைளயி பிணமாக" ெதாBகிறா,.)
-------------கா சி 5
இட : காளி ேகாயி+ பாைத.
இ3 ேபா, : 54தர பி0ைளயி

மக

[54தர பி0ைள மக

அயRாி+34& வ3கிறா

ந8ப

ஆன4த

மணிைய* ச4தி2கிறா

.]

ஆன4த

. ஆன4தனி

ந8ப

மணி.

; வழியி பைழய
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மணி : இ-ய%! யார பா நீ? க8N ெதாியைல? அேட நீ 54தர பி0ைள மக
ஆன4தனிேல.
ஆன4: ஆமா........ மணி நா

தாபா மணி ஆன4: அடடா, மணி ெசௗ2கியமா?

மணி : ெசௗ2கியமா; இ32கிேற
ஆன4: மணி எ
நிைன*ேச .

.

ைன யா3ேம அைடயாள க8 ெகா0ள -யாெத

மணி : ஆம பா நா

'ட தேல உ

பிரா,"தைன ப8ண ேபாகிறவ

றிேல

ைன பா,"த& எவேனா ஒ3"த

ேபா இ32B எ

E நிைன"ேத

சாமி2B

, பா,"தா நீ.

ஆன4 : ஆமா. மணி ஒ3 வைகயி பிரா,"தைன ெச>"&பவ ேபால"தா
வ4தி32கிேற . எகா பாைவ பா,"& ... மணி எக பா ெசௗ2கியமா
இ32கிறாரா?
மணி : ெசௗ2கியமா இ32கிறா,. வா ேபாகலா. ஆமா எ6வள) பண ெகா8
வ4தி32கிேற.
ஆன4: மணி, 200 பா; ெகா8 வ4தி32கிேற

.

மணி : அட பாவி! அயR32B ேபா; 200 பா;தா

ெகா8 வ4தாயா?

ஆன4: உன2B ேக+யாக இ32B மணி. ேதயிைல" ேதா%ட"திேல இர), பக>
கLட ப% ஒ3 ேவைள* சா பி% மீ"தின பணம பா இ&. இைத2 ெகா8
அ பா)2B ஒ3 கைட க8ணி ைவ"&2 ெகா2கேவ8 ெம E ஆைசேயா
வ4ேத

. மணி உன2B" ெதாிேம அ பா)2B த0ளாத வய5, அவ, என2காக

எ6வள) கLட ப%டவ,.
மணி : எ ப-யாவ& வ4& ேச,4தாேய அ&ேவ ேபா&. உக பா)2B உ
பா,"தாேல ேபா&; இ4த 200 பா இர8 ல%ச எ
ச4ேதாஷ பவா,.

E எ8ணி

ைன
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ஆன4: தைடெய
ஆன4தா எ

ன மணி? ெத32ேகா-யிேல எக பா எ

பா,. அைழ பைத2 ேக%ட& நா

ைன பா,"த&, வாடா

இ4த ப"& வ3ஷ கால

கஷட ப%ட ெதலா பGசா பற4& வி மணி. சாி ேபாகலாமா?
மணி : ேபாகலா.
ஆன4: (வ3 வழியி) உன2ெக
கிைட2கிறதா, இைலயா எ

ன பா ேவைல. மணி : எேகயாவ& ேவைல

E 5Kறி பா, ப&தா

ஆன4 : எேகேயா ப-2கNெம

E ெசா

எ

ேவைல?

னிேய. மணி : ஓ ப-"தா*ேச , ப-"&

-கிாி வாகியா*ேச
ஆன4: எ4த காேலஜி? மணி : நா

ப-"த&, இ4த பர4த உலக"திேல வாகின

-கிாி ேபாMT ேக-.
ஆன4: ெரப நலவனா*ேச நீ.
மணி : நலவ4தா . யா, இைலெய E ெசா னாக. நலவ?2B"தா
ெபாலாத உலகி நாணயமாக பிைழ2க வழியிைலேய வா.
(வழியி காளிேகாவிைல2 க8 வணBகிறா

இ4த

.)

ஆன4: காளி மகமாயி, மேகவாி இ"தைன வ3ஷ"&2 B பிறB அ பாைவ பா,2க
-G5ேத அ& உ

கி3ைப ப2க"தி இ34த ஒ3வ, : மகா ச2தி வா;4தவள பா,

இ4த மகா இ4த மகாளிைய மனதிேல ப2திேயா Pைஜ ெச;& நபி2ைகயாக
Bபி% வ4தா இ4த உலக"தி நட2காத& ஒ Eமிேல.
மKறவ, : அவ0 க8க8ட ெத;வமா*ேசய பா. எ4த காாியமா இ34தா> சாி
ைகேம பல கிைட2B.
மணி : ஆன4தைன பா,"& இ4த பா அ பாைவ பா,2க ேவ8ெம E பற4தா;.
இ4த ைப"திய2கார ேப*ைச2 ேக% அ ப-ேய நி E வி%டாேய ! வா பா
ேபாகலா.
(இ3வ3 ேபாகிறா,க0.)
-------------கா சி 6
இட : 54தர பி0ைளயி
இ3 ேபா, : ெசா2க

:.

, அமீனா, ேவதாசல.

9

ெசா : எேக உ0ேள ேபான ஆைள2 காேணா. எ

ன ெச;& ெகா8-32கிறா

.

அமீனா : ஓ; 54தர பி0ைள ... 54தர பி0ைள.
ெசா : எேக காேணா ேபா;"தா

பா, ேபா. ஹா எஜமா

....

[V2B ேபா% கிட பைத பா,2கிறா, ேவதாசல.]
ேவதா : அட பாவி ...........
(எேலா3 ேபா; விகிறா,க0.)
-----------கா சி 7
இட : 54தர பி0ைளயி

:.

இ3 ேபா, : மணி, ஆன4த

.

[மணி ஆன4த? வ3கிறா,க0. த4ைத மர2 கிைளயி பிணமாக"
ெதாBவைத2 கா8கிறா

ஆன4த

.]

ஆன4: அ பா , அ;ேயா அ பா , அ பா அ;ேயா மணி எ

கதிைய பா,"தாயா?

வாைய" திற4& ஒ3 வா,"ைத ேபச மா%-யா? அ பா ஒ3 தர ஆன4தா வாடா,
மகேன வாடா எ

E அைழ2க மா%-யா? அ பா நீ ஏ

சாகேவ8? நா
'டாெத

எ&2B உதவாதவ

. அவ

V2B ேபா%

க"திேல ழி2க2

E நிைன"தாயா? அ பா நா> : பி*ைச எ"தாகி> உ

ைன2

கா பாKற மா%ேடனா , கட)ேள ச8டாள" ெத;வேம உன2B க8ணிைலயா?
என2கி34த ஒேர ஆதி, ஒேர &ைண, ஆதார அவைர இ2கதி2B ஆளா2கி
வி%டாேய?
[54தர பி0ைள ம-யி+34த ெல%டைர எ"& ப-"& பா,"&வி%
ஆன4தனிட ெகா2 கிறா

மணி. அைத வாகி பா,2கிறா

ஆன4 : யாைரயா இB ேவதாசல த+யா, ? மணி : அவ,தா

ஆன4த

.]

இ ெபாH& இ4த

ஊ32ேக தலாளி ப2க"தி+34தவ, : அவனா ெராப நலவரா*5கேள.
ஆன4 : அவனா நலவ
சாக-"தவ

?எ

Bப"ைத2 ெகா"தவ

. அவனா நலவ,? அ;யா, இவ, ஏ

ேவதாசல"தி?ைடய பண"தாைசயினா தா

. கட

.எ

த4ைதைய

பிணமானா, ெதாிமா?
ெகா"தாரா,

கLட ப"தினா ரா, : வாசகைள ஏல"தி எ"தாரா. ப"தா2 Bைற2B

10

வாகின கட?2காக ஏசினாரா. மான"&2B பய4& மர2 கிைளயி பிணமானா,,
அட பாவி ஒ3 வேயாதிக
Bவி4தா ேபா&ெம

பிண வழியி கிட4தா> சாி, உ

ெப%-யி பண

E தாேன இ34தா;. அடா! பாதகா ! இ4த பாவ உ

5மா விமா? நீ நலா யி3 பாயா? உ

ைன

Bப நலா யி32Bமா? உ

பி0ைள B%-க0 நலா இ3 பா,களா?
-----------கா சி 8
இட : மாத, சக.
இ3 ேபா, : சரசா, மKE ெப8க0.
[மாத, சக. சரசா ேதவி டா

 நட2கிற&. -4த& ேமைடயி ஒ3 ெப8

ேப5கிறா0.]
ஒ3 ெப8 : ேதாழிய,கேள! ேதாழ,கேள! எக0 மாத, சக"திKB ேதைவயா;
இ34த நிதி2காக Xமதி சரசா ேதவி நட"திய நாடக 1லமாக கிைட"த பா; 4400 அவ,க0 எகO2B த4தா,க0. இ4த ேப3தவி2காக சரசா அைம யாைர
வா"&கிற& இ*சக. (கரேகாஷ )
சரசா : தா;மா,கேள, சேகாதாிகேள ெப8களி

வி தைல2காக நா

எ ெபாH&

பாபேவ . நா எேலா3 சம. எேலா3 ஒ E எ ற ைற ப- தா4த
நிைலயி உ0ளவ,கைள தB4த நிைலயி உய,"&வதKB நா எ ெபாH&
; வ4தன. (ேபாகிறா0)

ெதா8 ெச;ேவ
--------------கா சி 9

இட : ேவதாசல :.
இ3 ேபா, : சரசா, அமி,த, 1,"தி.
[:%- அமி,த சரசாவி

ேசைலைய உ"தி அழB பா,"&2 ெகா8-32கிறா0.

சரசா வ3கிறா0.]
சரசா : ேவ8-யதான-. இ&2B"தா

ேசைலைய ம-"& ைவ2க இ6வள)

ேநரமா? அமாO2B ேபஷனிேல ேக%B&. ஏ8- உ
ன"&2க- ஆB - ேசைல.

அH2B ப%டா எ
[1,"தி வ3கிறா

.]

உடபி இ32கிற
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1,"தி : சரசா, எ ேபா& பா,"தா> அமி,"த"ைத மிர%வேத உன2B
ேவைலயா; ேபா;வி%ட&.
சரசா : இ4த :%- ஒ3 ேவைல2காாிைய மிர%வதKB 'ட அதிகார
இைலயா?
1,"தி : அமா பராச2தி! நீ மிர%, அதிகார ப8N , வா; வ+2க" தி%. நீ
எஜமானியமா. பாவ அவ0 ேவைல2காாி தாேன. அதிகார ப8ண+
அ4த& Bைற4& விேம. ஊ ஆரபி '*சைல.

னா உ

சரசா : 1,"தி நீ ஒ3 ேவைல2காாி2B பாி4& ேப5வைத2 ேக%டா ஊ, சிாி பா
சிாி2B.
1,"தி : சரசா ேபா&, நிE"&.
அமி, : அ;ய;ேயா எ

னாேல உக இர8 ேப32 B0ேள ச8ைடயா?

சரசா : இ4தா- அமி,த, இைத2 க8ணா- ேபா பா+L ெச;யN. (ெச3 ைப"
V2கி எறிகிறா0.)
1,"தி: எ ப- ப%டவ

வ4& சரசாைவ அட2க ேபாகிறாேனா ெதாியைல. திமி,,

பண" திமி,.
-----கா சி 10
இட : ஆன4த

:, காளி ேகாயி.

இ3 ேபா, : ஆன4த
[ஆன4த

, மணி.

க"திைய தீ%-2 ெகா8-32கிறா

. அ ேபா& மணி வ3கிறா

.]

ஆன4: ஒேர ெவ%. ேவதாசல"தி?ைடய தைல கீேழ உ3ள ேவ8.
மணி : ஆன4தா நீ 5"த ைப"திய2கார . ேகாப க8ைண மைற2B.
ஆ"திர"தி எைதயாவ& ெச;&விட ேபாகிறா;
ஆன4: நீ யா,?..... எ
உ

ைன த2க? மணி : நா? உ

இன நீ உலக மறியாதவ

ைன ேபா ஒ3 நாேடா-.

. Y& , Y*சி நிைற4த இ4த உலக"திேல
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சி2கி சிைத4&, நா

கKற பாடகைள நீ கKறி34தா இ4த மாதிாி க"தி

ைகமாக" திாிய மா%டா;.
ஆன4: ேபா&, 1%ைட 5ம பவ?2கலவா ெதாி கH"& வ+ .
மணி : வ+ இ32கிறெத
உைட.

E க3க+ %-னா வ+ தீரா&. ம8ைடதா

ஆன4: ேபா& உ ேபாதைன. எ4த ேவதாசல"தி சதியா எ த4ைத
பிணமானாேரா அ4த ேவதாசல"தி தைல கீேழ உ3ள ேவ8. இர"த தைரயி
ஆறாக ஓ-னால றி எ ஆ"திர தீரா&. ெகா8வ4த பண"ைத வ2கீ>2B
இைற"ேத . ேகேஸ ேபாட-யாெத E ெசா+வி%டா . இ4த வாேள வழ2B
ம ற. இனி இ4த2 ைகேய ச%ட.
மணி : அட நில பா? நீ ேவதாசல"ைத வGச தீ,2க நிைன2கிறா;. ஆனா அ&
க"தியா சாதி2க -யா&.
ஆன4: -யாதா? பா,. ஒ3 மணி ேநர தீ%-ேன

; ',ைன எ ப- இ32கிற&

பா,.
மணி : க"திைய"தா தீ%-னாேய ஒழிய உ "திைய" தீ%ட விைல நீ.
ேவதாசல"ைத ெகா E விகிறா; எ E ைவ"&2ெகா0. ஆனா இற4&ேபான
உ

த4ைத பிைழ"& விவாரா? ஊரா, உ

ஒ3 நல காாிய"ைத ெச;& வி%டா; எ

ைன 5மா விவா,களா? அல& நீ

E ேபாMகார,க0 உன2B ெமட

ெகா பா,களா? ஆன4தா ேவ8டா இ4த விபாீத "தி.
ஆன4: மணி, த,ம உபேதச ெச;கிறாயா? மணி : த,ம, க,ம எ
ெந நாளாகி வி%ட&. நா
எ ப-2 ெகா

றா

ெசாவ& .க. ஆன4தா உ

மணி : எ

தக பனாைர அவ

. த-யா அ-"தானா! க"தியா B"தினானா? தKெகாைலைய"

தவிர ேவE வழியிலாம ெச;தா
ஆன4: மணி நீ எ

E தைல Hகி

னதா

.

ெசாகிறா;?

ன ெசாகிேறனா? பழி வாB தி%ட"ைத வி%வி. இைத2 ெகா8

அவைன2 ெகாGச, ெகாGசமாக வா%-, வா%- வைத2க ேவ8. ஊரா,
இ ெபாH& அவைன பKறி எ6வள) மதி பாக ேப5கிறா,கேளா இேத ஊரா,க0
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அவ ேயா2கியைத ெவளி ப% அவைன ஏசேவ8. அதKகான வழிக0 நா
ெச;ய ேவ8.
ஆன4: மணி, நீ ெசாவ& அ6வள) உ8ைம . ேவதா சல"ைத பழி தீ, பதKB
இ4த க"தி தீ%- பயனிைல.
[க"திைய V2கி எறிகிறா

.]

மணி : ச4ேதாஷ, Bழியி விழ இ34தா;; த பி"&2 ெகா8டா;. நா
ஆன4 : மணி, ேவதாசல"தி

ேவஷ"ைத கைல2க ேவ8 ெம

E ெசா

வ3கிேற

.

னா;.

அதKகாக வழி ெசால விைலேய,
மணி : பாபடாம பல
[ேபாகிறா

. ஆன4த

கிைட2Bமா? பா, ேயாசி"&.
ேகாவி ெச

E காளிைய ேவ8கிறா

.]

ப2த, ெசா ன ஞாபக : மகா ச2தி வா;4தவள பா இ4த மாகாளி. இ4த
மாகாளிைய மனதிேல ப2திேயா Pைஜ ெச;& நபி2ைகயாக Bபி% வ4தா
இ4த உலக"தி நட2காத& ஒ Eமிைல.
மKறவ, : க8க8ட ெத;வமா*ேச ய பா இ&. எ4த2 காாியமா யி34தா> சாி ைக
ேமேல பல கிைட2B.
-------------கா சி 11
இட : காளி ேகாயி.
இ3 ேபா, : மணி, ஆன4த

.

[ஆன4த

பரவச"தா பாகிறா

. மணி வ3கிறா

மணி : எ

ன ஆன4தா ஒேர ப2தி பரவச.

ஆன4: மணி, காளிைய Bபி% ேபாகலாெம

.]

E வ4ேத

மணி : பண கிண ெராப தாராளமாக கிைட2கிறேதா?
[பி*ைச2கார

வ3கிறா

.]

. இ4தா பிரசாத.
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பி*ைச2கார

: ஐயா, இ4த ஏைழ2B ஒ3 பி*ைச ேபாக சாமி.

மணி : இ4தா பா. (ேபாத) பி* : சாமி இ& ஒ3 பாயிக. மணி : ெதாிம பா
இைத வ*52க - இ ? [E ேப, கி%ேட ேபா; பி*ைசயி? ேக%காேம இ னி2B
ெபாHைத நிமதியாக கழி*52ேகா.
ஆன4 . உன2B தகமான மனகா மணி : சாி, வா '%-ாி சா பி% ேபாகலா.
ஆன4 : ஐேயா நா
[ேபாகிறா

இ

ைற2B விரதமா*ேசய பா

]

மணி : ைப"திய2கார . உைழ2கிறா
கKPரமாக வாகி ெகாO"&கிறா .
(சிகெர% பி-"த)
Vப தீப ைநேவ"திய சம, பியாமி.

மாேபால. சபா தி2கிற காைசெயலா

-----------கா சி 12
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா, : ேவதாசல, 3க

, ெசா2க

ேவதா : எ

ைற2B ேகாவி+ேல.

3க

:ஒ

ன பா விேசஷ இ

.

EமிMக அ4த Bள"தகைர பாசான இ32BதிMக.........

ேவதா : எ& ; கா,ேமக தரேவ8-ய கட?2B வி% ேபான&தாேன.
3 : ஆமாக. அ& நப ைகயிேல வ4த&, விைள*ச அதிகமாகயி34த&க
இ4த வ3ஷ அதனாேலதா

, காளி2B ஒ3 அபிேஷக ெச;& ைவ*ேச?க,

ேவ : அவசிய ெச;ய ேவ8-ய& தா
எ

ன ெசா

னா

. 3கா னியா8- தரேவ8-ய பா2கி2B

?

3 : அவ ெப8ஜாதி மேலாியாவி ப"& 1
கLட பகிறாOக பாவ.

E மாச ெராப
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ேவ: யா32B"தா

கLடமிைல ; என2B4தா

கLட இ32B&. இ

க

டா2ஸு2B பண க%ட ப-ேயறி இறB கிேறேன அ& ஒ ேற ேபா& இ4த
பய அேக கா%ட ேவ8-ய கண2ைக இேக ைவ"&வி% வ4&விவா :
; இவைன2

இேக ைவ2க ேவ8-ய கண2ைக அேக ெகா8வ4& விவா
க%-2ெகா8 நா
னியா8- கட

பகிற கLட காளியாயிதா

ேக%கN. ெசா2கா !

எ6வள)டா ஆB?

ெசா : அ& ஆB&க 50 பாயி ெசா*ச.
ேவ: ெபாிய ேகா\வர3 இவ3. சாியா பா,"& ெசா>டா கHைத ...........
ெசா: 50 பா, ஐ4ேத 2காலணா) ஆB&க.
ேவ : 3கா ! அவனாேல கட

ெகா2க -யைலயி

னா, அவ

B-யி32B

ேமேல எHதி வ*சிட* ெசா> .

:%ைடயாவ& எ
3: சாிக, நா

வ,ேர?க.

ேவ: 3கா! உ

மக0 கயாண விஷய"ைத பKறி எ

ன -) ெச;ேத?

ேவெறேகேயா - மா பி0ைள பா," தி3 பதாக ெசா2க

ெசா

னாேன.

3 : என2B ெகா2கிற&2B இஷட தா?க. ஆனா, ெபா8Nதா
மா பி0ைள2B வயசாயி"& எ
ேவ: இெத

E ெசாகிறா0.

னடா ஊாிேல இலாத வழ2க. வயசானா எ

அ&2B? மா%ேட

?தா

ன ெதாி

ெசா>. நீயலவா சாி ப"த? ?

3: மா பி0ைள2B வய5 ஆயி%&

னா ெகாழ4ைத. ேயாசி2B&க.

ேவதா : வய5 ஆயி%டாமா? யா32B"தா
எ

னவா. எ

வய5 ஆகாம இ32கா? ஏ

இவம%

னி2B இ ப-ேய இ32க ேபாராளாமா? 3கா ெசேகா%டா மகO2B

கயாண ஆனேத! மா பி0ைள2B எ
3 : அ4த2 கிழவ

ன வயதி32B. 60-2B ேம+32B மிேல?

அ"த வ3ஷேம ெச"&ேபாயி%டா ?கேள.
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ேவ : அவ

தாேன ெச"தா

. அவ

எHதிவ*ச 1N காணி நில அ ப-ேய

இ32Bதிேல. அ&)மா ேபாயி*5. (அமி,த"ைத பா,"&) அமி,த ! எ

ன நீ,

தக ப?2B மிGசின பி0ைளயா கி%ைடயாேம.
அமி,த : அ ப- ஒ

Eமி+கேள.

ேவ : நா> ெபாிய மனித,க0 பா,"&, நல காாிய"ைத -2B ேபா& நீ யா,?
அைத த2கிற&2B, இ4தா அமி,த கயாண கா%சிைய -"&ைவ ப&
ெபாியவக காாிய. வயசாயி"&, அ& இ& எ

Eஎ

ென

னேமா

ெசா>றியாேம.
ேவ: சாி ேபா ; ேபா; ேவைலைய பா,. 3கா, இ&க ெளலா இ ப-ேயதா
ெசா+கி%ேட இ3 பாக. நா சாி, சாிெய

னா ; எலா சாியா ேபாயி; இ&2ெக

தா+ைய க%- யா*5
இLடதா

E ேமள"ைத வ*சி கH"தி

, ெப8N2B"தா

இLடமிேல எ

னேமா, என2B

E ராக பாடேற. சாி, சாி ;

எலா ஒHகா நட2க% நீ ேபா
3 : வாேர?க.
-------------கா சி 13
இட : ேவதாசல :.
இ3 ேபா, : சரசா, அமி,த, 1,"தி.
சரசா : எ

ன- இ&? காலா கால"தி வ3வதிைல. ஏ8- இ ப- க8ைண

கச2கி% வ4& நிKகிேற?
அமி,த : நா
எ

E பா,"ேத

சரசா : எ

எ

ன"ைத அமா ெசாற&? எஜமா

நீதி நியாயமாக ேப5வா,

. அவ, எக பா)2B ப2கேமள ம-2கிறா,.

ன- ெசா

னா, அ பா? அமி,த : நா

கிழவைன"தா

க%-2கினமா.

சரசா : ஹு, அ ற.
அமி,த : வயசானா எ
ேக%கிறா,.

ன- நீ ம% இ ப-ேய இ32க ேபாகிறாயா எ

E
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சரசா : (ஏளனமாக) அ ற.
அமி,த : இ

ைற2B வ3கிறா,களா ெப8 பா,2க. தைல சீவி2கிடNமா, &*

ேசைலயா '"தா வயிE எாி தமா .
சரசா : வயிE எறிதாமா ஐேயா ! இவ ெபாிய ராஜ Bமாாி ; ேபா-, ேபா;
ேவைலைய பா,. ெபாிய ராணி இவ0. இவைள2 க%-2கிடற&2B ராஜா
வர ேபாகிறா

. அ4த&2B தB4த மாதிாிதான-. இட அைம. உக அ ப

எக அ பாகி%ேட விவசாய பா,"& உ

ைன வள,2கிறா

ேவைல2காாி ; இ4த ப)52B தைல நைர*5 ேபா*ேச எ
தைல நைர*சா எ

; நீ எக :%

E பா,"தா -மா-.

ன-? கா5 பண இ34தா ேபாதா&.

அமி,த : இLடமிலாத இட"திேல வா2ைக ப%டா ேவதைனயாக
இ32காதாமா?
சரசா : ஏ8- இLடமிைல? எவனாவ& ெபாிய இட"& பய அ ப- வைல கிைல
:சினானா?
[1,"தி வ3கிறா

]

1,"தி : சரசா , அ4த ெபா8N எ

னேமா த

வயிK ெறாி*சைல* ெசா

னா,

எாிகிற ெந3 பிேல எ8ைண வா,2கிற மாதிாி ேப5கிறாேய ; உன2B நியாயமா?
சரசா : எலா நியாய என2B" ெதாி. இதி நீ தைலயிடாேத!
[சரசா ேபாகிறா0 ]
1,"தி : அமி,த, இ4த2 கயாண"தி &ளி 'ட உன2B இLடமிைலேய?
அமி,த : &ளி'ட இLடமிMக. 1,"தி : அ ப-யி

னா நா

ெசா>கிறப-

ெச;கிறாயா?
[மாEேவட சாமா

கைள ைகயி ெகா2கிறா

]

------------------கா சி 14
இட : 3க

:.

இ3 ேபா, : 3ேகச

, அவ

பா,2க வ4த வ,க0 ஆகிேயா,.

மைனவி "தாயி, மா பி0ைள மKE ெப8

,
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: 3ேகசா இ4தா பா இர"தின ஜ2காள.

தைலைம B-யானவ
3 : எ&2Bக.

த. B- : வார ம?சாைள மாியாைத ெச;& அ? பN பா3. 3ேகசா, வ,ர)க
யா3?
3 : மா பி0ைளேயாட தபி, தக*சி வ,ராக.
த. B- : இ

? ேவேரதாவ& ேவNமா? 3 : ேவ8டாக. த. B- : சில)2B

ஏதாவ& ேவNமா? 3 : இ32B&க. ப"& பா; இ32B&. த. B- : அ ேபா
நா

வர%மா?

3 : சாிக. ஏ பி0ைள "தாயி, Bழ4ைதைய ' பி. தைல கிைல சீவி, ெபா%
கி% வ*5 ........... அடேட, அ)கேள வ4&%டாக பி0ைள நப :%-ேல
எேலா3 ெசௗ2கிய தா?கேள?
மா பி0ைள தபி : ெசௗ2கிய தா?க.
"தாயி : வி34தாளிக0 வ4&%டாேல கா ஓடமா% ேடB& ைக
ஓடமா%ேடB&.
3 : உ%கா3க, பரவாயிைல. உ%கா3க இ& உக :மாதிாி
நிைன*52கக.
மா. தபி: நப :%-ேல எேலா3 ெசௗ2கிய தா?க.
3 : ெசௗ2கிய4தா
மா. தபி : அ&2ெக

............. ெவ"திைல ேபாக.
ன ேபா%டா ேபாB&, த%ைட காேணாகேள.

3 : ஏ பி0ைள, "தாயி அ4த ெவ"திைல" த%ைட ெகா8 வா-.
மா. தபி: உக எஜமா

கயாண விஷய"ைத ப"தி எ

ன ெசா

னா3?

19

3 : அவ, ெசா

னா3, சாி, ெவ"திைல ேபாக.

மா. தபி : பா2B இMகேள.
3 : இMகளா. ஏ பி0ைள "தாயி.
"தாயி : எ

னக.

3: பா2B ெகா8வா-.
"தாயி : பா2கா. வி34தாளி எ

றாேல, தைல கி,3? 5"&த பா.

3 : ஏ பி0ைள "தாயி. "தாயி : எ

னக.

3 : அ4த கா பி" த8ணிைய ெகா8வா-. மா. தபி : எஜமா
ெசா

ன

னா3?

3: அவ3 ெசா

னா3 மா பி0ைள2B ெகாGச வயசா யி*சி எ

மா. தபி: அ ப- ஒ

றா,.

E வயசாயிடMக.

மா. தைக : 5மா, ஐப&2B ேமேல ஐ4ேதா, ப"ேதா தா
அ"தா

எ

அதிக இ32B

.

3 : சாிதா

ேபாகிற வய5.

"தாயி : இ4தாக கா பி. 3: சா பிக. –
மா. தபி : அ&2ெக

ன சா பி%டா ேபாB&. (கா பி ெகா%- வி&.)

3 : ஏ பி0ைள இ ப-"தா

கா பிைய ெகாதி2க, ெகா8 வாரேதா?

(ேகாபமாக)
மா. தபி : பரவாயிைல ; விக. ெகாGச ெப8ைண2 ' பிக பா,2கலா.
3 : அமி,த - அமி,
"தாயி : அ& ெராப '*ச ப&க. ைலைய வி% கிளப மா%ேடB&.
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3 : சி35தாேன ; எலா ேபாக ேபாக சாியா ேபா; வி. "தாயி , நீ
சா பா%2B ேவ8-யெதலா கவனி. நா
வ,ேர .

ெகாGச ெவளிேய ேபாயி%

மா. தபி : பா2கிய, நா? ெவளிேய ேபாயி% வ,ரா ேபால வ,ேர

; நீ

ெப8ைண ' பி% பா,2கிறா ேபால பா3. அ& நல ல%சணமா? Bணமா?
மணமா?
மா. தைக : ஆக% அ8ேண

. அமி,த ...... க8N அமி,த வாமா. அ)க

ேவE யா3மிேல; '*ச படாேத வாமா வா. அேடய பா இ6வள) '*சமா?
எ

னி2B இ34தா> நீ நப :%-ேல வாழ ேபாகிறவ0 தாேன வாமா

(க"தி 1-யி34த &ணிைய எ"&2 ெகா8) அட பாவி, இைத2
கா%ட"தானா இ4த ம?ச

பற4& வ4தா

க8ைண பா3 , ேகாழி %ைட2

க8N ேகாடா+ ப> : இைத2 கா%ட"தானா இ6வள) பச .
"தாயி : எ

னமா இேக ச"த? எேக ற ப%%ேட .

மா. தைக : வ4த ேவைல ஒ3 வைகயா; -Gசி3*5 ேபாேர . ெபா8N கா%ட
வ4&%டாகளா ெபா8N உ வி-யா 1G5 ெபா8ைண நீேய ைவ"&2ெகா0.
"தாயி : எ

ன- உள,ேர உ

பா%2B. மா. தைக : நானா- உள,ேர

; நீ

தா8- உள,ேர.
"தாயி : ேபாB&, ேபாB& எ

E வி%டா ேமேல ேமேல ேபாறிேய நா2ைக உ0ேள

வ*5 ேப5.
மா. தைக : நா2B உ0ேளதா

இ32B; உ

"தாயி : எ

மகO2B ப நீ82 கி% இ32கா?

ன- ெசா

னஎ

மக0 மாதிாி நீ82கி%டா இ32B?

உன2B"தா8- நீ82கி% இ32B&. இவ ப)52ெகா3 ெகா8ைட ; கா>2B
ேவேற த8ைட; ெப8 பா,2க வ4&%டாளா ெப8ைண ... ேபா-.
(மா பி0ைள தபி வ3கிறா,.)
மா. தபி : எ

ன- இ& அவைள எ

எ

எ

ைன"தா

னெவ

னெவ

E நிைன*52 கி%ேட. இைல,

E நிைன*52கி%ேட.
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"தாயி : ஆ, அறி) ெக%டவேன. அவைள ேபால" தா
:%-ேல எ

ன நட4த& ஏ& நட4த& எ

இவ? ேப5றா

E ேக%டா, இவ0 எ

.

ன ெசா>ற&?

மா. தபி : இ4தா, மாியாைதயாக ேப5.
மா. தைக : நீ 5மா இ3 அ8ேண ; இ4த :%-ேல ெப8 பா,2க வ4த&2B நம
"திைய ெச3 பாேல அ-*சி* கிறN.
["தாயி ெச3 ைப" V2கி எறிகிறா0.]
"தாயி : இ4தா- அ-*52ேகா.
மா. தபி : இ
[3ேகச

? ஏதாவ& V2கி ேபா%ேட (ேபாகிறா,க0.)

வ3கிறா

.]

"தாயி : இ& ெக%ட ேக%2B இரவ ஜ2காள ேவE.
3 : ஏ பி0ைள "தாயி எ

ன- இ&.

"தாயி : ேக%-களா சமாசார"ைத அ4த B*52காாி வ4தாேள அவ ......
3 : வி34தாளிக0 எேக- பி0ைள. "தாயி : அவக எழெவ"& நாசமா
ேபாக.
3 : எ

ன- பி0ைள சபி2க ஆரபி*5%ேட.

"தாயி : அ4த ெகா8ைட2காாி வ4தாேள அவ உ வி-யா 1Gசி பி0ைள என2B
ேவ8டா அ ப- எ E ெசா+ எ ைன வாயி வ4தப- ேபசி எ ப)ைச
வாகி%டா.
("தாயி அHக ஆரபி"& வி%டா0.)
13 : அமி,த, எ
எ

னமா இ& உகமா கதற கதற எ

னமா நட4த&?

காைத2 Bைடயி&.
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அமி,த : ஒ

Eமிேல பா அ4தமா எ

உடேன அ- ஏ8- உ

;

க8N இ ப- ேபாயி32B&, ப> ஏ8- இ ப-

நீ82கி% இ32B எ
3 : அ ப-யா ெசா

ைன2 ' பி%டாக. ேபாேன

Eஎ

ென

னேமா ெசா

னாள பா .

னா அட பாவி, க8N இ32B அாி2க

ைல% மாதிாி ; ப

இ32B& ப*சாிசி மாதிாி ; வி%ேடனா பா, அவைள .
"தாயி : ஏ எேக ேபாேற?
-------------கா சி 15
இட : ந4தவன.
இ3 ேபா, : 1,"தி, அமி,த, சரசா.
(ந4தவன"தி 1,"தி அ,த ச4தி .)
1,"தி : அமி,த ப+"தேதா நா

ெசா

ன ேயாசைன?

அமி,த : ஓ! ஒேர நிமிஷ"தி ஏ*சி பி ேட
1,"தி : அமி,த, நா

அவ,கைள

உன2B இ6வள) உதவி ெச;ேதேன ; நீ என2ெக

ன

தர ேபாேர?
அமி,த : நீக ெபாிய இட"& பி0ைள ; நா
எ

னாேல உகO2B எ

1,"தி : அமித நா

ஒ

உக :% ேவைல2காாி ;

ன தர-?

E ேக%கிேற

. ேகாபி*52 கிறாேம பதி ெசா>றயா?

உன2B இேக யா3ேமலாவ& ஆைச இ32கா?
அமி,த : எேலா, ேமேல4தா

ஆைசயி32B.

1,"தி : அைத2 ேக%கேல அமி,த. உ
எ E ேக%ேட .

மனதிேல யா, ேமலாவ& ஆைசயி32கா

அமி,த : மனதிேல '"தா பதினாயிர எ8ணக0.
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1,"தி : அமி,த, நீ Bட"ைத V2கி2கி% வைள4& வைள4& நட பாேய
அ&மாதிாி வைள4& வைள4& ேப5ேற.
அமி,த : பார"ைத 5ம2க -யாம தா

அ ப- நட2கிேற

. அேத ேபாேல,

ெநGசிேல பார இ34தா நா2B வைளய"தாேன ெச;.
1,"தி எ

ைன ஒ3 5ைமதாகிெய

இ32கிற பார"ைத எ

E நிைன*52 கி%டாவ&. உ

மனதிேல

னிட ெசால படாேதா?

[சரசா வ3கிறா0.]
சரசா : ஏ8- அமி,த! இ

னி2B காைலயி+34& எ

ன ேவைலைய"தா

ெச;தி32கிறா; நீ? 1,"தி, ேவைல2காாி கி%ேட ெகாG5வ&, Bலா)வ&
ேவைலயா; ேபா;வி%ட& உன2B. (அமி,த Bட"ைத2 கீேழ ேபா% விகிறா0 )
ஏ8- Bட"ைத இ ப- கீேழ ேபா%-32கிேய ; யா, :% ெசா"த- இ&?
அமி,த : ஏ

அ2கா இ ப-ெயலா ேப5றீக. சரசா : அ2காவா , அ2கா ;
ைன இ4த மாதிாி ' பிடாேத ; இேத பழ2க4தாேன நாைள2B

இ4தா- இனிேம எ

நா> ெபாிய ம?சக வ4தி32B ேபா& 'ட வ3. ேபா-, ேபா; ேவைலைய பா,.
1,"தி : பGசவ,ண கிளிைய பி-"& ெகாGசி விடலா எ
ேபா& பற4ேதா- வி%ட& ஜாதிேபத ெம
எ

E பைனமர ஏE

கிற '82B, தாி"திர2 கபிக0 ேவE

ன உலக இ&.

---------------கா சி 16
இட : ேகாவி,
இ3 ேபா, : ஆன4த

, மணி, காளி மKE மணி2B கட

ெகா"தவ,.

கட ெகா"தவ, : ேட;! நீ எ கி%ேட பண வாகைல யி
கKPர"ைத அைண"தி பா,2கலா.
மணி : இ ப ெசா

? காளி 

னா பா3 ; அ& சாி வா ேபாகலா.

க. ெகா: (Yட"ைத ெபா3"தி) ேட; எேக அைண பா,2கலா ; ேலசிேல உ
விடமா%ேட

னாேல

ஆமா.

ைன
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மணி : இ4த காளி அறிய ெசா>கிேற
(Yட"ைத அைண2கிறா

;உ

கி%ேட யி34& கா கா5 வாகேல

) ேபா&மா?

க. ெகா : அட பாவி ! அைண*5%-யா? காளி எதிாிேல ெபா; ச"திய ப8ணிறிேய;
நீ உ3 பவியா?
மணி : இ4தா பா அதிகமா; ேபசாேத கKPர"ைத அைண2க ெசா
அைண*5%ேட

. தீ,4& ேபா*5 ; ேபா.

க. ெகா : காளியாயி இைத நீ தா
நீயா
ஆன4: மணி, காளி 
அவ

ேன

ேக%கN. ஆன4: மணி........! மணி : ஆன4தா

னாேல கKPர"ைத அைண*சிேய, உ8ைமைய ெசா> நீ .

கி%ேடயி34& பண வா கைலயா?

மணி : அவ

ஒ3 %டா0, அவ

தபி நீ. நா

எ

ன ெசா+ கKPர"ைத

அைண*ேச . கா கா5 வாகைல எ E ெசா ேன . ஆனா வாகின&
எ6வள) 0ளகி ப%ைட மாதிாி ஐ4& பா; வாகிேன . அைத இ ேபாேத
ேக%டா
ெம

; இ ேபாதிைல பிறB ஆக% எ

னி பி- பி-*சா

E ெசா

மணி : 5மா விடாம பி

ைன 5மா விவாளா?

னாலயா 5"தி2கி%ேடயி3 பா.

ஆன4 : மணி; அ ப-ெயலா ெசாலாேத ; நா
.

-------------கா சி 17
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா, : ெசா2க

; ேக%கைல

இ ேபா பா,, வாைய 1-2ெகா8 ேபாகிறா

ஆன4: மணி! இ& பாவ ; காளி உ

மணி : ைப"திய2கார

ேன

, ேவதாசல, ஊரா, '%ட.

வாேர

.

.
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ேவ: காளி! மாயாயிய ேலாகமாதா !!
ெசா2க

: நீக ஜமீ

தா, ஆன&2B மாியாைத ெச;ய வ4தி32காக.

ேவ : ெதாி&. உக ஜமீ
பாவி, உக பைழய எஜமா
க%- வி% ேபானா

எ

எ

ேமேல விHெம

E நிைன2கேவ இைல. அ4த

வாகின கடைன தி3 பி2 ெகா2க -யாம இைத2
தைலயிேல.

Bப+ ஒ3வ : இ4த ஜமீ அவ, ைகவி% ேபான& காளியா"தா 8ணிய
எ E ஊரலா ஒேர ச4ேதாஷ பறாக.
ேவ : நா? அதKகாக"தா ேகாவி>2B அபிேஷக ெச;ய ஏKபா
ெச;தி32கிேற . ஆனா ஒ E நீக அவ தைலயி மிளகா; அைர*ச மாதிாி
எ கி%ேட நட4&2 கிடாதீக .
ெசா : ஆமா அ ப- ஏதாவ& நட4தீக அ ற எஜமா
ேபா;விவா, ஜா2கிரைத.
ேவ: சீ, கHைத, வாைய 1. நா

ஆேள மாறி

ெகாGச க8- பான ேப,வழிதா

.ஏ

னா,

கLட ப% சபாதி*ச பண.
ஒ3வ : நாக அ ப- த  த8டா2கO2B ேபாக மா%ேடா க. எஜமா
அ ப- ெகாGச ஜமீ ப2க வரN எ E எகO2ெகலா ஒேர ஆைசயா
இ32Bக.
ேவ : அ&2ெக

ன, ேபாகாம இ32க -மா? எேலா 3மா ேச,4& ேகாவி>2B

ேபா; அபிேஷக"ைத -*சிகி% அ ற ஜமீ?2B ேபாகலா.
ஜனக0 : சாிக.
----------------கா சி 18
இட : பாைத .
இ3 ேபா, : ஆன4த
ஆன4 : இ

, ஆன4த?2B கட

ெகா"தவ

.

ைற2B காைலயி தா?க வ*சி34த காைச ெயலா காளி2B

58ட ெச;ய2 ெகா"&%ேட?க,
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க. ெகா : எ

னடா நா

த4த கடைன ேக%2 கி%ேட இ32ேக

. நீ , எ

ன

கி8டலா ப8ேற. நடடா நீ ேவைல ெச;கிற இட"&2B. உ தலாளிகி%ேட
ெசா+ உ சபள"திேலயி34& ெகா2கிறதாக இதிேல ைகெயH"& ேபாட*
ெசா>டா.
ஆன4: இ னி2B காைலயி தா?க எ
&ற"தி%டாக.

ைன ேவைல2B ேவ8டா?

க. ெகா : அட பாவி! எ தைலேமேல ேவேற கைல" V2கி ேபா%-%ைடயடா.
ஏ8டா நீ கைடயிேல இ32கிேற எ E நபி"தானடா உன2B2 கட
ெகா"ேத .
ஆன4: நா? எ னேமா கைடயிேல ேவைல பா,2 கிேறா! ெகா"திடலா எ
தா?க ைதாியமா வாகிேன .
க ெகா : நீ , ேப*5 ம%மாடா ேப5ேவ காளி ேவசி எ

E

E ேவச ேபாடேற,

ம?ஷனாடா நீ , மானமிைல; வாகின கடைன2 ெகா2க வழியிேல

னா

எேகயாவ& தி3ட ேபாகிற& தாேனடா. அேட அ&தா இேல னா
எேகயாவ& V2B ேபா% உக அ பைன மாதிாி சாகிற&தாேனடா.
(அ-2கிறா, ஆன4தைன)
---------------கா சி 19
இட : ஆன4த

ஒ3 மர"தி

இ3 ேபா, : ஆன4த

அ3கி ேபாகிறா

.

, மணி.

[ஆன4த

விைரவாக V2B ேபா%2 ெகா0வதKகாக ஒ3 மர"தின-யி

ேபாகிறா

]

மன*சா%சி : மர2கிைளயி பிண. உ
அ2கிரம2கார,களி
நீ வாழ ேவ8 ; உ

பண"தாைச யினா. அவ
த4ைத2காக நீ வாழ"தா

நல பாட கKபி2க நீ வாழ"தா
[மணி ைச2கிளி வ3கிறா
மணி : நா
ஆன4தா எ

ச

த4ைதயி

பிண. அவ, ெச"தா,,
வாகிறா

, நீ சாவதா? இைல.

ேவ8. நயவGசக,கO2B

ேவ8.

மர கிட2கிற&]

, ேபாகிற பாைதயி மர ம8ணா க%- . ஆன4தா, ஏ;

ன இ&.
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ஆன4: மணி, இ4த உலக"தி ஏைழ2B வா இடமிைலயா? உைழ பவ?2B
இB வாழ உாிைமயிைலயா?
மணி : எ

ன பா நட4த&? எH4தி3.

ஆன4: எலா நட4& வி%ட&. ேவைல ேபாயிKE: மான ேபா;வி%ட&. கட
ெகா"தவ

நாைய ேபால ஏசினா

மானமிைலயா எ

E ேக%டா

மணி : பாவ. அ?பவமிலாதவ
வி%-32கிறா,க0.
ஆன" : மணி, அவ

ெசா

. தி3ட* ெசா

னா

; உன2B

.
.உ

ைன யாேரா ேகா%டா ப8ணி

ன& அ6வள) உ8ைம . இனி நா

எேகயாவ&

தி3ட ேவ8. அல& பி*ைச எ2க ேவ8 அல& எேகயாவ& விH4&
சாக ேவ8. மாகாளி உ

மகைன இ2 ேகால"தி ைவ2கலாமா? மா,கழி மாத

Pைஜ2காக மா, உைடய சபாதி*ேசேன? எ
மணி : காளியி

வர பிரசாத கிைட2Bெம

ெதாிமா ஆன4"? காளியி

ைன இ2கதி2B ஆளா2கலாமா?

E தவ கிட4தா;. ஆனா உன2B"

அ30 யா32B2 கிைட"தெத

E.

ஆன4: எ4த 8ணியவா?2B கிைட"தேதா அ4த பா2கிய.
மணி : சாதாரண மானதல அ4த பா2கிய. ஒ3 ஜமீ ெபாிய கிராம. காளிைய
அவ Bபிவதி அ,"தமி32 கிற&. அ ன2காவ- நீ அவைள விH4& விH4&
Bபி%டா;. கா வ+2Bேம தவிர வழி ஒ E கிைட2கா&.
ஆன4 : யா32B மணி, கிைட"த&? காளியி
ஜமீ

அ30. மணி : உய,தி3 வ%-.,

தா, ேவதாசல த+ யா32B.

ஆன4: ஹா..... அ4த பாதக?2கா கிைட"த&? அவ
க8கைள2 B3டா2கி இ32க ேவ8. அவ
இ32கேவ8ேம. அவ?2கா காளியி

ெச;த பாவகO2B அவ

காகைள ெநா8-யா2கி

அ30 கிைட"த&?

மணி : ஆமா பா ஆமா. காளியி அ30 கிைட"த ச4ேதாஷ"தினா தா இ
காளி ேகாவி+ அம,2களமா; Pைஜ நட2கிற&. இ E மாைல ேதவி2B

E
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பணியார பாயாச" ேதா வி34& ப2த,கO2B. ேபா; பார பா , அ4த ைவ
வ"ைத ேபா; பா,.
[மணி ேபாகிறா

]

ஆன4: காளியி

அ30? ேமாச2கார?2கா அ30? அதKB Pைஜ? பாவி நட"&

Pைஜ ? பGசமா பாதக
(ேகாபமாக ேபாகிறா

நட"& Pைஜ. வGசக

நட"& Pைஜ?

ேகாவி>2B )

--------------கா சி 20
இட : காளி ேகாவி
இ3 ேபா, : ேவதாசல, ெசா2க

,

(காளி ேகாவி+ Pைஜ நட2கிற&)
ேவ: ேட; ெசா2கா, பா,"தியாடா? ெசா: பக.
ேவ: சீ, கHைத! அைதயாடா ேக%ேட
நிKகிறாேனா ப2கிாிசாமி, அவ
இ

; வாசி பைத ேக% ெம; மற4&

ெகா2க ேவ8-ய ேபான மாத"& வ%- பண

? வ4& ேசரைலயடா?

ெசா : ஆமாக ேக%கைலக. சமய கிைட2கிற ேபா& ேக% வாகிடNக.
ேவ: இ4த மாதிாிெயலா இ34தா உ3 படா&டா. பண பல வழியி> பாழா;
ேபாகிற&. இ னி2B ம% ஆயிர பா;2B ேமேல சிலவழி4& ேபா*5டா
கHைத.
[Pைஜ -4& ேவதாச த+யா, உ0பட எேலா3 ேபாகிறா,க0. ேபான)ட
ஆன4த

.]

வ3கிறா

----------கா சி 21
இட : காளிேகாயி
இ3 ேபா, : ஆன4த

ஆன4த

: ப2த

, மணி.

வ4தி32கிறாேன , Pைஜ ேவைள தவறி, ஏ

பா,2கிறாயா? ஏ , காளி, உ

ைனேய நபி" தவ கிட4த எ

எ

E

ைன, நீ ைகவிடலாமா?
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மனித, ைகவி%டா> மாதா கா பாKEவா0 எ

E நபி இ34த எ

ைன

இ2கதி2B ஆளா2க லாமா நீ? எவ?ைடய சதியா, வGசைனயா எ

Bப

நாசமாயிKேறா அவ?2காமா நீ அ30 ாிவ&? இ& ைறயா? ேவதாசல த+
ெச;&0ள பாவகைள நீ அறிய மா%டாயா? எ"தைன Bபகைள ெகா"தா
ஒ3 பாவ அறியாத எ

தக பைன ெகா

ாி4தா; ! அதKB எ ப- உ
எ

எ

ைனய

மன இட ெகா"த&? தாேய ! இேதா, பா,

றி ேவE கதியிைல எ

ன ெச;ேத

ப அவதிைய. உ
கேள. நா

ைன ப2திேயா Pஜி"தா பல

அவைன ர]ி"தா; நீ , எ

Eஉ

ப%ேட

ன? எவ

எ

, க>ைட"ேத

னா,

B ப"ைத ெகா"தாேனா

, வாழ வைகயி

, 1%ைட 5ம4ேத

.எ

வா;

, வ8- இH"ேத

, மாகாளி2B பைடய பைட"ேத

ற ஏைழகைள ஏ

. கட

றி திைக"ேத
. நா

பாப%ட

? இைல! Yட வாகி ேன

5க வாவிKகா ெசலவி%ேட

ைன ேபா

E ெசா

ேகாயிைல* 5Kறிேன

க8டா; ெசா? சகல32B நீ தா;தாேன, ஏ
எ

உ8 எ

. மாதாேவ , மாகாளி, மேகவாி, ேலாகநாயகி

ைன ப2திேயா ேவ8-ேன

மாைலயி%ேட

எ

கா வ+2க உ

நாம"ைத Pஜி"ேத

பண"ைத எ

E

ைன, அதி ஒ3 க8ணா பா,2க2 'டாதா இ4த ஏைழ

Pஜி"& க8ட பல

வ+2க உ

ைன

ைன பா, !!!

E நபி ேமாச ேபான எ

உன2B ேக? ஆயிர க8Nைடயா0 எ

அ,*சி2கிறா,கேள உ

எ

பாவி. அ?2B நீ எ ப- அ30

ைன ! ஏைழைய பா,!! உைழ"&, உைழ"& உ32Bைல4& ேபான எ

பா,!!! உ
நா

றா

.

.எ

ப2தியி எ

,

ன தவE

உன2B இ4த ஓர வGசைன?

இ ப- &-2க* ெச;கிறா;? ஏ

பலேகா-

ம2கைள பைதபைத2க* ெச;& சிலைர ம% சீரா2கி ைவ2கிறா;?
க0ளகபடமKறவ,கைள அன+ Hேபா &-2க ைவ"& Y&, வGசைன, சதி
ெச; ச8டாள,கைள ஏ

வி% ைவ2கிறா;? (கா தமாKற)

மாைல, உன2B மல,மாைல! பாதக
அ2கிரம2கார
ெந3 , எ

அளி"த பலவைகயான பழக0 !!

அளி"த பாி5 !! வைகவைகயான பைட  , வGசக

ைன ேபா

ற ஏைழக0 உ

ப2க"தி வ3வைத" த2B பரம

ச"&32க0, இேதா பா,! ஏைழ அHத க8ணீ, ! எளிேயா,களி
ஏமா4தவ,களி

ர"த !!! ப2தா . நீயா இ ப- ேப5கிறா; எ

ேக0 ைதாியமி34தா? ஹி3தய 5"திேயா பதி 'Eகிேற
ெக பவ

உ

ெகா"த

&ய,)!!
E ேக%கிறாயா நீ?
. ேக0! ஊைர2

ைன Pஜி"தா அவைன ர]ி பதா? உன2B நீதியி

ல]ணேம

ெதாியாதா? நீதி2B ேந,ைம2B உன2B ெந நா0 பைகயா? உன2B த,ம
ேதவைத எ

ற ெபய, தBமா? எ

தி2கKற எ

ைன ஏ

Pைஜைய ஏ

தவி2க* ெச;தா;? ஏ

ஏKE2ெகா8டா;? ஏKற பி

உழ ைப உ8 ெகாH"தவ
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எ

ைன வGசி"தா, உன2B அ-ைமயாக இ34& உைழ"ததKB பல

எ

ன? எ

உழ ைப உ8 ெகாH"தாேய உன2B க3ைண இைலயா?

ெநGசிேல ஈரமிைலயா எ
ேக%கிேற

தா

E ேக%ேப

. நீ ெச;த& நியாயமா? ஏ

அலவா? அ& ேபாலேவ உ

ைன

ேபசாம இ32கிறா;? எேக எ

ேக0வி2B பதி? ஏைழைய பண2கார
திறவாம இ32கிறாேனா அ ப-"தா

அ-2B ேபா& எ ப- ஏைழ வா;
இ32கிறாேய நீ, ஏ, காளி, ஏைழயி

மன ஓ, எாிமைல! அதி+34& கிள ஜுவாைல ைய பா, ! ஹ... ஹ... ஹ...
ஹ........ பா, ஜுவாைலைய ! ஹ ஹ... ஹ...ஹ...!
(சிாி  )
பாவ ! நீ எ
எ

ன ெச;வா;. நா

தா

பி"த

,உ

ைனேய நபி2 கிட4ேத

ைப"திய2கார" தன, நயவGசக"தா ேவதாசல த+ ெகாH"தா

அ3ளா வ4த& எ

E எ8ணிேன

, அ&) எ

. அ&

. அ& உ

ைப"திய2கார"தன.

உ னிட ைறயி%டா எ Bைற தீ3 எ E நபிேன . அ&)
ைப"திய2கார"தன. ஆனா என2B இ34த ேபாைத ெதளி4த&.
[ஆ%க0 வ4& ஆன4தைன விர%கிறா,க0. ஆன4த
ைச2கிளி வ3கிறா

. ஆன4த

மணிமீ& ேமா&கிறா

மணி : யாரடா நீ? நி>டா, அேட நீயா? ஆன4த
ஆன4: மணி, மணி, எ
நா

. அB மணி

.]
ன இ&?

ைன2 கா பாKE. ஆ%க0 &ர"தி2 ெகா8 வ3கிறா,க0.

எேகயாவ& ேபா; ஒழியN.

மணி : எ
ஏ

எ

ஓகிறா

ன? எ

ன ஆன4: அவசர"தி எ

னஎ

னேமா ெசGசி%ேட

. மணி :

? யாைரயாவ& ெகாைல ெச;& வி%டாயா?

ஆன4: இைல. அவமான ப"தி வி%ேட

. மணி : யாைர, ேவதாசல

த+யாைரயா? ஆன4 : இைல, காளிைய. மணி : P, இ6வள)தானா?
ஆன4 : மணி, அேதா ஆ%க0 வ3கிற& ேபா ச"த ேக%B&. நா

எேகயாவ&

சீ2கிர ஒளியN.
மணி : பய படாேத. அேதா ெதாி ெகாைலைய" தா8- ேபானா அதKB
ப2க"தி ஒ3 பாHகிணE இ32 கிற&. அதிேல ேபா; ப&கி2ெகா0. வார
ஆ%கைள நா பா,"&2 ெகா0கிேற : நீ ேபா பா.
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ஜனக0 : ஏபா ! இ4த ப2க யாராவ& ஒ3 ஆ0 வ4தானா?
மணி : ஓ . நி>க0. ைச2கிைள" V2கி2 ெகா0கிேற

. ஆளா? க%ைட

ெந%ைட இலாம ந"தரமாக.
ஜனக0 : ஆமா, ஆமா, க3  சிக  இலாேம சாப நிறமா; ஒ3 ஆO.....
மணி : (வழிைய மாKறி2 'றி ) அடேட , இ ப"தா
ஓக, ஓக நா? வாேர
[மணி ஆன4த

இ4த ப2கதா

ேபாறா

.

....

மைறவிட"திKB வ3கிறா

]

ஆன4: மணி, சீ2கிரமாக வா, ஒ3 1%ைட இ32B&. மணி : ைதயலா? இ3வ3 :
பி-, V2B , V2B , (அவி"தா பிண) மணி : அடேட எக பா ஓடேற? நி>.
ஆன4தா உ

அதி,Lட இ32கிறேத, ேவேற யா32B வரா&. 1%ைடைய

V2கினா பிண. அச உ
ெச;தி3 பா

மாதிாிேய இ32B&. எவ

இவைன இ ப-

?

ஆன4: எ4த ேவதாசல இவைன பழி தீ,"தாேனா?
[அவ

ைபயி+34தைத எ2கிறா,க0 ]

மணி : க"ைத க"ைதயா காகித, ைடாி ெசபா அ-*ச கா5'ட இைல! ஆன4தா,
ைடாியி எ

ன எHதியி32B எ

ஆன4: மணி, இவ

E பா,.

சாி"திர எHதியி32B . மணி : சாி"திரமா? எ4த ஊ, ராஜா?

எ"தைன ராணிமா,? பார பா பா,.

ஆன4: ேக+ இ32க% மணி, இவ
பரமான4த

ெபாிய சீமா

: ேமவா, விலாச; இ4த ப2கதா

மணி : ேமவா, விலாசமா? அ ப- ஒ

.

? இைலேய! அேக ஒ3 கிழ அலேவா

நடமா-2 ெகா8-32கிற&.
ஆன4 : அ& இவ

:% பி0ைள! ெபய,

தாயா, ; ப-"& பா,.
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மணி : ஆன4தா , ஒ3 பிண உ
உ

ைன நைட பிணமா2கி வி%ட&. இ4த பிண

ைன ல%சாதிபதி ஆ2க ேபாகிற&.

ஆன4: ஆ... உன2ெக

ன 1ைள.

மணி : 5E 5E பாக ேவைல ெச;கிற&. கிணKE2B உ0ேள ேபான& பராாி
ஆன4த
ஆன4 : எ

; ெவளிேய வ4த& பண2கார பரமான4த
ன? மணி, உன2ெக

மணி : ஆ. பரமான4த

.

ன ைப"தியமா? நா

பரமான4தனா?

ெகாைல ெச;ய ப%ட&. நம2B"தாேன ெதாி.

ஆன4 : அதனாேல ...? மணி : நீ பரமான4தனாக ஊாி உலவ ேவ8. இனி
அவ?2B பதிலாக நீ ேநராக ேமவா, விலாச"தி _ைழய ேவ8
பரமான4தனாக. நா உன2B பிைரேவ% ெச2ர%டாி .
ஆன4 : மணி உன2ெக

ன உட ஊEகிறதா? மணி : இைல. உ

வா2ைக

மாEகிற& ; ெபா30 இலாம லபினா;. இனி ேயாக ேபாக"தி ரள
ேபாகிறா;. ேவதாசல"தா ேவதைன அைட4தா;. இனி அவைன நீ ெவலலா.
ஆன4: எ ப- மணி? மணி : எ

அ ப

பிண நாத

அ3ளா!

ஆன4: மணி உன2B ைப"திய. ேவஷ ஊைர ஏமாKE. அவ

தாயா, ..............

மணி : நம2B அ4த2 கLட"ைத ைவ2கவிைல. அ4த அமாO2B இர8
க8கO B3.
ஆன4: உன2B எ ப- ெதாி?
மணி : மKறெதலா ெதாி4த& ேபால, அ4த அமா O2B க8
ெசௗ2கியமிலாம+34& ஆ ேரஷ
இ32கிற&.
ஆன4 : மணி, அ ப-யானா நா
ெவளியாகாேத?

ெச;& க8 B3டான& எலா ைடாியி

பரமான4தனாக ந-" தா ந Y&
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மணி : ஆகா&, ஆகா&. ப2க" &ைண நா

இ32கிேற

. நீ , எதKB

கவைல படாேத! நா ேபா; உைடகெளலா வாகி வ3கிேற . அ&வைர2B
யா, க8ணிேல ெத படாேத. இைத பKறி 1*52'ட விடாேத. அதி,Lட
வ4& அைண"&2ெகா0O ேபா& அ- %டாளாக இ32காேத . நா ெசா ன&
ஞாபகமி32க%. ேபாB  இதKB ேபாட பா (பிண"திKB) நா> Bபி.
-------------கா சி 22
இட : பாH கிணE அ3கி.
இ3 ேபா, : மணி, ஆன4த
[ஆன4த

.

, மணி திய உைடக0 வாகி ேபா%2ெகா8 வ3கிறா,க0 ]

மணி : இ-ய%. ஓ நீயா? ஆன4தா கவனி , ைடாியி உ0ள விஷயக0 ந
ஞாபகமி32க%! கிழவியி
வி% ற ப% ல8ட
தாயா32B க8 ஆ ேரஷ

ஒேர மக

றாக

நீ ! 10 வ3ஷகாலமாக ெசா4த :%ைட

, பாாீ த+ய இடகைள* 5Kறி இ32கிறா;.
எ

E ெதாி4த&, ெசா4த ஊ32B தி3பி

இ32கிறா;. ஹூ ஞாபக"தி ைவ"&2 ெகா0.
ஆன4 : மணி, பரமான4த

ெகாைலயி

காரண எ

னஎ

E பா,"ேதா

ைடாியிேல?
[மணி பா,2கிறா

]

மணி : விைல உய,4த ைவரக0 அவனிட இ34தன. அைத உள) ெதாி4தவ
எவேனா அவைன Bேளா ப8ணி யி32கேவ8. அைத பKறி உன2ெக ன
கவைல. ம?ச
[ஆன4த

உன2காக"தா

அ)% (Out) ஆகியி32கிறா

; வா ேபாகலா.

, மணி இ3வ3 ேமவா, விலாச"தி.]

---------------கா சி 23
இட : பரமான4த

இல.

இ3 ேபா, : பரமான4த
பரமான4த

தாயா,, ஆன4த

, மணி.

தாயா, : பரமான4தா இ"தைன வ3ஷ கழி"தாகி> வ4&

ேச,4தாேய . அ&ேவ ேபா&. பரமான4தா இ4த 10 வ3ஷ நா
ேபா&. இனிேம இ4த பார"ைத எ

னாேல தாக -யா&.

கLட ப%ட&
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மணி : அமா இனிேம>மா உகO2B அ4த கLட"ைத ைவ ேபா? இனிேம
:%ைட வி% ேபாறதிைல எ
வாகி2கி%ேட .

E உக பி0ைளகி%ேட ச"திய

ப. தயா, : தபி, நீ யார பா? நல பி0ைளயா8டானாக இ32கிறாேய. உ
ெபயெர

ன தபி?

பர : அமா அவ எ ந8ப . ெபய, மணி. மணி : ஆமமா. சிேநகித?2B
சிேநகித . ெச2ர%டாி2B ெச2ர%டாி .
ப. தாயா, : எ

னேமா பா, உகைள ெயலா பா,2கிற &2B என2B ெகா"&

ைவ2கவிைல. பர நீ நலப-யாக வ4& ேச,4த&2B, காளி ேகாவி>2B ஒ3
அபிேஷக ெச;யலா? இ32ேக

.

பர: (ேகாபமாக) காளி ேகாவி>2B அபிேஷகமா? 28
மணி : அமா அபிேஷக எதKB? ஒ3 ப% கிளா \ பா,%- ைவ ேபா. நா>
ெபாிய ம?சக வ4& நப பரமான4தைன பா,2க%ேம.
ப. தாயா, : மணி அ&) நல ேயாசைனதா

; அ ப-ேய ெச;&க. அ பா

மணி, என2B ஒ3 ஆைச.
மணி : எ

னமா அ&...?

ப. தாயா, : எ கால"திேலேய பரமான4த?2B ஒ3 கயாண ெச;&விேவா.
மணி : அ ப-ேய ெச;& ேவா.
ப. தாயா, : பரமான4த?2B ெபா3"தமான இட"ைத மனசிேல நிைன*52கி%
இ32ேக .
பர : யாரமா அ&? ப .
தாயா, : அவ0 தா

நம சரசா.

பர : சரஸாவா? எ4த சரசா?
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ப. தாயா, : வ%-., ேவதாசல"தி
பர : (ேகாபமாக) எ

மக0.

ன ேவதாசல"தி

மகளா?

மணி : அட ஏபா ேகாப பேற ; அமா பரமான4த
ச4ேதாஷ பகிற& ேகாப படற& ஒ
5Kறினேத ேகாளாE. அவ

கிட2கிறா

சில சமயகளி

E மாதிாிேய இ32B&. பல ஊ,
, கயாண"ைத நா நட"திேவா.

ப. தாயா, : ஆம பா மணி. பரமான4தா வா ேபாகலா. மணி : அமா \ பா,%\. ப.
தாயா, : ேபஷா நட"&ேகா பா. மணி : பர, இ

வி%ேடஷ

(Invitaion).

பர : ெச2ர%டாி ஸா, எலா நீக பா,"&2Bக.
[மணி அைழ பித எH&கிறா

. ேவைல2காாி பா2கிய வ3கிறா0.]

பா2கிய : ஸா,!.......... மணி : ஓ, நீயா?
பா2கிய : இ4தாக கா பி.
மணி : ெராப தா. நீ யாரமா?
பா2 : இ4த :%-ேலதா
மணி : ஓ.ஐ.சி. உ

1N வ3ஷமாக ேவைல பா,"&2கி% வ,ேர?க.

ெபயெர

ன?

பா2 : பா2கிய. மணி : பி.%- ேந (Beautiful Name)
பா2 : எ

னக , \ பா,%-யிேல ஒ3 டா

.......

மணி : ேபஷா ைவ ேபா.
பா2 : அதிேல ஜமீ தாாி மக0 சரசாேவ வ4& ஆ-னா ெரப நலாயி32B.
மணி : அ&2ெக ன பிரமாத அ ப-ேய ெச;&விேவா.
பா2 : அ ப நா

ேபாயி% வர%களா,
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மணி : ேபாறியா ?............ஹூ........... ேபாைறயா?
-----------கா சி 24
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா, : ேவதாசல, ெசா2க

.

(ேவதாசல த+யா, அைழ பிதைழ ப-2கிறா,.)
ேவ : ஐயா, நா

அயநா ெச

E, 5கேம தி3பியைத 

கா,"திைக மாத 2- ேததி சனி2கிழைம ய

Eஎ

இல"தி நட2B ேதநீ,

வி34&2B தாக0 தக0 Bப சகிதமா; வ4& எ
. இ ப-2B, பரமான4த

ேக%2ெகா0கிேற

னி% நிகH

ைன ஆசீ,வதி2க ேவNமா;

, ேமவா, விலாச .

ெசா : ேபாகேவ8-யதா?கேள, \ பா,%-2B.
ேவ : சீ, கHைத உ
ெசா : எ

ைன ஆ3டமா ேக%ேட

?

னேமாக ஊ3 Pரா ேபசி2கிறாக ; ஒ3 ச4ேதாஷகரமான ெச;தி

ேவ : அ& எ

னடா ச4ேதாஷமான ெச;தி? ெசா : Y%சியமா; ெசா

??

னா

ேகாபி*52கிறீகேள.
ேவ: ெபாிய அரசியவாதி இவ3 . Y%சமாக ெசாராறா விள2கமாக ெசா>டா
கHைத.
ெசா : பரமான4த த+யா3 இ4த ஊ32ேக ெபாிய பண2காரறாக?
ேவ : ஆமா, பண2காரகதா
P,:க Bப ; ஒேர மக

; யா, இைலெய

E ெசா

னாக, நல ெசா"&,

, நல கீ,"தி.

ெசா : அவ,தா உகO2B ம3மக பி0ைள ஆக ேபாறா3
ேப*சா இ32B&.
ேவ : ெசா2கா , நீ ெசா

? ஊெரலா ஒேர

னப- நட4&%டா , இ4த ப2க" திKேக....... ப2க எ

இ4த ஜிலாவிKேக ந Bப"திKB ஒ3 தனி கீ,"தி. அ& நட2க?ேம.

ன
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ெசா : நட"திடலாக, எ
ேவ : இெத

ன பிரமாத.

னடா இ பேவ, நீ மா பி0ைள :%2கார

மாதிாி ேப5கிறா;?

ெசா : பி ேன எ னாக ாி4&ெகா0ளாமேல ேப5ாீ கேள. நம சரசா அமாைவ
\ பா,%-யிேல நா%-ய ஆட?? ேக%-32கிறாகேள. அதிேல ெதாிMகளா.
ேவ: ேட; ெசா2கா! இ32Bதடா உன2B ெகாGச 1ைள.
---------------கா சி 25
இட : பரமான4த

:

இ3 ேபா, : மணி, பரமான4த

, ேவதாசல, சரசா மKE வி34&2B வ4தி3 பவ,.

மணி : பரமான4தா! ஆடபரமா; இ3 \ பா,%-2B . வ3கிற ஆ%க0 உ
க8 அ ப-ேய ெசா2கிவிட ேவ8.
பர : பா, ேபா. எவெனவ

வ3வாேனா ! எ

ென

ைன2

ன ேக%பாேனா?

மணி : ச%. ேகாைழைய ேபா ேபசாேத! இ ெபாH& நீ ஏைழயல. 2கமா

',

' பி%ட)டேன ஓ-வர பணி ஆ%க0. இ3 ெப%-யி இ32கிற& இர8
ல%ச பா; ; Pமி இ32கிற& ; கா, ; பகளா இ32கிற&; நைக ; ேவைல ெச;ய,
ேவ8-ய ஆ%க0 இ32கி

றன,.

பர : மணி இைதெயலா பிற, ெசா"ெத

E நிைன2B ேபா& திகலாக

இைலயா?
மணி : ேகாைழேபா ேபசாேத. எ4த ெபா3O ஒ3 வனிட இ32B ேபா& அ&
அவ?ைடய&. அதKB   அ& ேவெறா3வ?ைடய&. ஆதலா நீ எைத
எைதேயா எ8ணி ஏமாளியாகாேத ! ஆடபரமாக இ3. யாராவ& வ4& ஏதாவ&
ேக%பா,க0. (உதாரணமாக) ஒ3வ

வ4&, மிட, பரமான4த, நீக0 எ"தைன

நா%க0 பாாீTேல வாச ெச;தீ,க0 எ

E ேக%பா

. நீ , 3வ"ைத

ெநறி"&2ெகா0; 530 53ளாக ைகவி. அல%சியமாக அவைன பா,. பாாீ
மிட, அ&தாேன எகO2B "ெர- பிேள'' எ
உடேன, நா

ஆரபி"& விகிேற

E நீ ெசால ேவ8.

. பாாீ - பி.%- சி%-, பாாீெஸ

%-
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அ& இ&. அ ப- இ ப- எ
தலவா எH பேவ8.

E திணர அ-"&விேவ

. பிறB த8ணீ, ெதளி"

பர : பதி 'ற -யாத சில ேக0விக0 வ3ேம. எவனா வ& பாாிஸு2B
ல8ட?2B க ப க%டண எ6வள) எ E ேக%டா.
மணி : ஹு . பய படாேத , அல%சியமாக '': -ராவ ஒ
இ இ

+ ைப பிேள

' ெத%

னா6 (We travel by plane. That is enough).

பர : மணி, இ6வள) '"& ஆடேவ8-ய தி32கிறேத. மணி : அ&, இ4த
இட"&2B ேதைவ ஆன4". நீ இ ெபாH& B-ேயறி இ32கிற உலக இ32கிறேத
அ& பண2கார உலக; மிக) விசி"திரமான&.
பர : ஆ. %டா0 "திசா+யாக ேபாKற பவா . :ர ேகாைழ ப%ட
ெபEவா . ேகாைழ :ர ப%ட ெபEவா . அவல%சணமாக இ34தா>
அழகனாக க3த பவா
ெகா0ள"தா

. ஆனா இ& ைறயா? சாியா? நா இைத ஏKE2

ேவ8மா?

மணி : ஏKE2ெகா0ள ேவ8-யதிைல ஆன4". இ4த உலக"தி+34& நைம
அ-ைம ெகா80ளவ,கைள நா ஆ%-ைவ2க ேவ8ெம றலவா
. ஆன4தா ! அகில உலக"ைத ஆ%- ைவ2B பண இ32 கிறேத,

ெசா>கிேற

அைத நீ இ ெபாH& ஏராளமா; ெபKறி32கிறா;. ஆைகயா நீ எைத* ெச;தா>
தB. எ

ன ெசா

னா> நட2B; வா ேபாகலா.

[ேதநீ, வி34&2B இ3வ3 வ3கி
மணி : இவ,தா

வ%-., ஜமீ

றன,.]

தா, உய, தி3 ேவதாசல த+யா,, ெபாிய மனித,.

பர : (த+யாைர பா,"& ) நிைறய ெதாி, உகைள பKறி. ஆனா
பா,2க"தா

இைல.

பர : சீமா%-கேள, சீமா

கேள ! நா

பல வ3ஷ காலமா; ஐேரா பா ேதச"திேல

5Kறி2ெகா8-34& வி%ேட . அதனா உகளி பலைர2காN பா2கிய
இலாம ேபா;வி%ட&. எக0 P,:க ஜமீைன வி%வி% இ4த ப2க
வ4த)டேன அேத ேசாக"தா ெம+4& ேபாேன . டா2ட,க0 நா ஐேரா பா
ெசல ேவ8 எ E ெசா னா,க0. தாயாைர அ ேபா& வி% வி%*
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ெச

றவவ

இ ேபா&தா

தி3பியி32கி

, ஆதலா, இனி எ

ேற

தாயாைர, :%ைட வி% ேபாகிறதிைல ெய

E தீ,மானி"& வி%ேட

உகைளெயலா ச4தி பதKகாகேவ இ4த \ பா,%- ஏKபா ெச;ேத
அைழ ைப ஏKE எ ைன ெகௗரவ ப"தியதKகாக - வ4தன.
(ைகத%ட)
மணி : (ேல\ ஓ எ2. மி) ேதாழ,கேள, Xமதி சரசாேதவியி

.

.

நடன"ைத

நீக0 க8 களி"தீ,க0 ; பா,"& ரT"தீ,க0. அவ,கேள இ4த \ பா,%-யிேல
நடன வி34& அளி2கேவ8ெம E நா ஆசி"ேத . எ ந8ப, மிட,
பரமான4த அவ,கO அைத ஆேமாதி"தா,க0. அைழ ைப ஏKE2ெகா8
அைமயா3 த ?ைடய ெபாE ைப* ெச;& -"தா,. ஏKE2ெகா8ட&
ம%மல, இB உ0ள அைனவ3 க8 மகிHப- நட"தி த4தா,.
அதKகாக, அவ32B அவர& ேதாழிய32B உக0 சா,பாக ), மிட,
பரமான4த

சா,பாக), எ

ந

றி' வ4தன.

(ைகத%ட)
ேவ : அ

 மி2க ந8ப,கேள, பரமான4த

நம2B அளி"&0ள \ பா,%-

உ8ைமயிேல நம2B பரமான4த மாக இ34த&. அ& அவ32B ெதாிேமா,
ெதாியாேதா, நா

அவ32B ஒ3 வித"தி உறவின

சில வ3ஷ கO2B 

அவ, இB வ4& B-ேயறினா,கேள தவிர அ ெபாH& அவ, யா,கி%ேட
ெந3கி பழகியதிைல. தி\ெர E ஒ3நா0 க பேலறி வி%டா,. அதKB பிறB
நா அவ3ைடய தாயாைர அ-2க- ேபா; பா,"த&8. அ4த அமா ஒ3நா0
ேவ-2ைகயாக எ னிட உக0 மக0 சரசாைவ எ மக?2B கயாண
ெச;&விட ேவ8 எ

E ெசா

இ32கிற& ; கட)0 ெசய எ
Bண, அட2க, ந
'-ய&. ஆதலா நா
ெகா0கிேற .
(ைகத%ட)

E ெசா

பரமான4த?2B எ

. பரமான4த ?ைடய தயாள

Eதா

ந

றிைய" ெதாிவி"&2

வர%மா? பர : சாி, ெச;க0 மா .............. மா...

ெசாேல

இLட ப%டா. மணி : இஷட எ
ேவ : சாி.

ேன

னட"ைத, ஒH2க ந Bல"திKேக ெப3ைமதர2

ேவ : தபி பரமான4த நா

மணி : அேட , மாமா எ

னா,க0. நா?, எலா நம ைகயிலா

. ேவ: அதKெக

ன. தபி

னாக க+யாண"ைத நட"திேவா.
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[பரமான4த?2B சரசா)2B கயாண நட2கிற&. கயாண நட4த பிறB
பரமான4த

.]

--------------கா சி 26
இட : ேவதாசல :.
இ3 ேபா, : பரமான4த, மணி.
பர : ஆடபர ஆட பாட வி34& ேவ-2ைக இைவகO2B நா
எ
நா

ல%சிய, சபத எலா எேக? என2B இ& ஒ
பGைச 54தர பி0ைள மக

ஒ3 ப&ைம.

Eேம பி-2கவிைல மணி.

. அவ, ஏைழ ஆனா ேயா2கிய, ; மான"திKகாக

மர2கிைளயி பிணமானா,. அவ3ைடய மகனா நா

; ேச, ேச இைத எ

னா

சகி2கேவ -யா&.
மணி : எ
பர : எ

ன பா அ&? எ

ன ெச;ய ேவ8 ெம

தக பைன2 ெகா

தீ,"&2ெகா0ள ேவ8ெம

கிறா;?

ற பாதகைன ஒேர ெவ%- ெகாைல ெச;& வGச
E நிைன"த ெபாH&,

மணி : அடா&. அவைன ஒேர அ-யாக ெவ%- ேபா%டா பயனிைல. அவைன
ெகாGச ெகாGசமாக வா%- வைத2க ேவ8ெம E ெசா ேன . ந றாக
ஞாபகமி32கிற&.
பர : இ4த ஞாபக உ0ளவ
எ

இ ெபாH& அவ

ம3மகனா2கி வி%டாேய . இ&

ன நியாய?

மணி : ஆ. பரமான4த
விேராதி.

அவ?ைடய ம3மக

பர : ேபா& இ4த தி,க0. மணி : அவசர2கார
வி%ேடா. இனி எதிாிகளி

அவ?ைடய பரம

ஆன4தா, ேகா%ைட2B0 B4&

மா,2B ேநேர ெச> நைடய வா0. இேதா

ப-"& பா, ; பழி தீ,2B வழி. நா

வB"&0ள தி%ட. ப- த ப2க"ைத!

பர : அ"&2 ெக2B படல. மணி : அ&தா
ஆன4த

ஆன4த

இ ெபாH& நட4த&. ெவE

ேவதாசல த+யாைர ெந3க -யா&, ஆனா பரம விேராதியான

பரமான4தைன, ேமளதாளகேளா, வி34& ைவபவ"ேதா நா0 ந%ச"திர
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பா,"& த ஒேர மகளான சரசாைவ காணி2ைகயாக ெகா"& த மாளிைக2B
அைழ"&2 ெகா8டா,. இதKB ெபய,தா அ"&2 ெக2B படல.
பர : அ3ைமயான ஏKபா! எேக பண"தி மீ& பாச ெகா8 ந
தி%டகைளெயலா மற4& விவாேயா எ E எ8ணிேன .
மணி : ைப"திய, அ"தைத ப-. பர : பண பாழாB படல.
மணி : அ& எ

ன ெதாிமா? ேவதாசல த+யா3ைடய அ4த&, க ெசவா2B

எதனா வ4த&? பண"தினா அலவா? பல ஏைழகைள கச2கி பிழி4&
அ2கிரமக0 பல ாி4& அநியாயமாக உ
ைவ"&, அவ

Bவி"&0ள பண இ32கிறேத, அ& பாழாக ேவ8. அைத

பா,"&, ஏ, ேவதாசலேம எேக உ
பர : மணி, அவ

தக பைன மர2கிைளயி ெதாக

பண"திமி, எ

E நா ேக%க ேவ8.

பண"ைத Pத ேபா கா பவனா*ேச.

மணி : அதKB வழி இ32கிற&. 'மான பறி2B படல' இ& எ
ெஜக க ேமவா, விலாச ைமனைர" த

ன ெதாிமா?

ம3மகனாக அைட4தி32கிறா,.

அதனா இ ெபாH& அவ, &"தனி2 ெகௗரவ ெபKறி32கிறா, அலவா?
பர : ஆ. ஊ, ம2க0 அ ப-"தா

ேபசி2 ெகா0 கிறா,க0.

மணி அேத ஊ,ம2க0 அ4த ம3மகைன B-கார
உ

, Yத

, '"தி2க0ள

எ

E

ைன ஏசேவ8.

பர : எ

ைனயா?...

மணி : ஆ. அதKகான ந- க0 நா ெச;ய ேவ8. உ
எதிெரா+யா அவ
ேபாவா

ைன நி4தி"& ேப5

மான ேபாB ; மேனா ேவதைன அதிகமாB. &-&-"&

.

பர : "க8 B"& படலா " இெத

ன மணி? மணி : அ&வா ேக0 ! எ

மகேள, க8ேண அ3ைம க8மணிேய, உ
இட"தி சப4த கிைட"த& எ

அ3ைம

அதி,Lடேம அதி,Lட. பண2 கார

ெறலா ெப3ைம ேபசி2ெகா0கிறாேர Xமா

Xமதி சரசாைவ பா,"&, அேத சரசாைவ, நீ சதா ெகாைம ப"த ேவ8.
அவ0 க8 கலகி நிKபைத பா,"&, க8ைண ேபால வள,"ேத
கலகி நிKகிறாேள எ

E அவ

கதற ேவ8.

இ

E க8
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பர : மணி! இ ெபாH& தான பா எ

மன நிமதி அைட4த&.

மணி : " பண பாழாB படல " இைத ஆரபி2க ேவ8 இ ெபாH&. அதKB
சரசா ஒ3 க3வி. அவைள ஒ3 தடைவ ைற"தா ஓராயிர ; ஒ3 அ- அ-"தா
ஐயாயிர; ஐேயா எ

E அலறினா ப"தாயிர ; இ ப- பற2க ேவ8 பண.

பர : பாவ! ெப8ணாயிKேற ; நயமாக2 ேக%டா 'ட வாகி ெகா"&விவாேள
சரசா!
மணி : இர2க கா%கிறாயா? ஆன4" அ
ேபா& அவ

Eஉ

த4ைத மர2கிைளயி ெதாB

இர2க கா%-னானா க3ைண? அ4த அர2கனி

ஆதலா ஒேர க+ இர8 பழ விழேவ8. அவ

க8ணீ3 கீேழ

விழேவ8; அேத சமய"தி பண கற4தாக ேவ8. எ
பர : நா

மக0 இவ0.
ன ெசாகிறா;?

தயா, ! இ ெபாHேத ஆரபி2கலாமா?

மணி : ெகாGச ெபாE , இனிேமதா

2கியமான க%டக0 இ32கி

றன.

அதனா .........
பர : அதனா ....? மணி : இ& இ ெபாH& ேதைவ. நீேய ப-"& பா,. பர :
இைடேவைள.
------------கா சி 27
இட : பாைத.
இ3 ேபா, : மணி, பரமான4த

.

[மணி, பரமான4த காாி வ3கி

றன,.]

மணி : எ ப- நம %ைரவி (Driving). பர : ெராப ட- (Study). மணி : ஆ! இ4த
ட- ேவN உன2B. இ E சகலவித அலகார"&ட வரேவKக ேபாகிறா0
உ சரசா. ெசா2கிவிட2'டா&. நம& தி%டக0 எலா தவி ெபா- யாகிவி.
பர : கவைல படாேத, இ4த உ0ள அன ேபா

ற&. மணி : அவOைடய

கனிெமாழிகளி மயகி Bளி,4& விடாேத .
பர : பய படாேத ! பாைதயினி

E தவறமா%ேட

.
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மணி : கல2க ஏKப%டா உ

தக பனா, மர2 கிைளயி ெதாகியைத நிைன

------------கா சி 28
இட : ேவதாசல :.
இ3 ேபா, : அமி,த, சரசா.
அமி,த : இ4தாக அமா P) ேக%-கேள ெகா8 வ4தி32கிேற
சரசா : ஏ8- இதKB"தா

.

இ6வள) ேநரமா? யாேராேட வாயா-2கி% இ34ேத.

ெபாிய இட"& பி0ைள. ேபாீ ல8ட

ேபானவ3. அவ32B இ&தா

Pேவா?

அமி,த : இ&தாமா நம ேதா%ட"திேல இ& தா?கேள இ32B&.
சரசா : சீ. கHைத ! வாைய 1! வர வர ேப*5 அதிகமா யில வ3&. இ4தா இைத
சா பி (தி

E மி*ச ஆ பி0 பழ"ைத எறிகிறா0, அமி,த ழி2கிறா0) ஏ8-

ழி2கிேற எ*சிலா இ32கிற& எ

E பா,2கிறாயா? ஒ

மி*ச அ& இ4த சமய"தி இதாவ& கிைட"த& எ
[மணி, பரமான4த? வ3 காாி

ஹா,

Eமிேல- நா

சா பி%ட

E ச4ேதாஷ படாேம !

ச"த ேக%கிற&]

ேவ : வாக மா பி0ைள ... ெச2ர%டாி ஸா, நீக. மணி : பரவாயிைல.
பரவாயிைல.
சரசா : இேதா பா,"தீகளா ! எக நாடக"&2காக வாகின&.
பர : சகி2கைல ஒ

றாவ&. க,ம.

சரசா : இைத பா3க ! நாடக"திேல என2B2 கிைட"த பாி5க0!
பர : பா,2க* ெசால- உக அ பைன.
அமி,த : அமா பழக0, ெகா8வர* ெசா
சிைலமாதிாி. ைவ*5% ேபா ெவளிேய.
பர : சரசா, யா, இ4த ெபா8N?

னீகேள. ஏ8- நிKகிேற
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சரசா அவ நம :% ேவைல2காாி.
பர : ெராப நலா யி32B&. ெராப நலா யி32B& ல% .
சரசா : அ ப-யா ச4ேதாஷ. பர : ெபய ெர

ன?

சரசா : ரவா ல%. பர : அ4த ெபா8ேணாட ெபய3.
சரசா : B பி, (அல%சியமாக) (அ ெபாH& உ0ேள இ34& ஒ3 Bர அமி,த.)
பர : B பி. அமி,த எ
ெசா

கிற ெபய, நலா யி32கிற& எ

Eதாேன, B பி எ

E

ேன. ேவதாசல த+யா, மக0 தாேன, ேவேற எ ப-யி32B "தி.

சரசா : ஆ3யிேர, எ
ெச;த பிைழ எ

ேம உகO2B எ

ன? நா

ன ேகாப. ஏ

தாயிழ4தவ0 ; எக பா எ

இ4த கக ? நா

ைன, அவ, க8கைள

ேபால பா&கா"& உகளிட ஒ பைட"தா,. இனிேம உகளிட தா
இ32கிற& எ4த வா).
[சரசா அவ
சமய, த

காகைள பி-"&2 ெகா0கிறா0. ஆன4த?2B இர2க வ3
தக பனாாி

ஞாபக வரேவ காலா உைத"& த0Oகிறா

.]

பர : எ சிேநகித,கO2B \ பா,%- ைவ2க ேவ8. அதKகாக ஐயாயிர பா;
ெசலவாB. உக அ பா கி%ட ெசா+ வாகி2 ெகா.
சரசா : நாைள வாகி" த3கி

ேற

. க8ணாளா இ

E.........

பர : இ E நா ெசாவைத ேபா நீ ெச;. பண வாகி2 ெகா"த& நாைள
இ3வ3 ச4தி2கலா.
(பரமான4த ேபாகிறா

; அமி,த வ3கிறா0.)

அமி,த : அமா , பா.
சரசா : (ேகாப"ேதா) ேபா-.
----------கா சி 29
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இட : பரமான4த :.
இ3 ேபா, : மணி, ேவதாசல த+யா,.
[ேவதாசல த+யா, மணிைய* ச4தி2கிறா,.]
மணி: ேநKE ரா"திாி உககி%ேடயி34& வ4தாாிேல. அ ேபா ப"தவ,தா
ேவ: ஏ

ெராப ஜுரேமா? மணி: பி

.

ன ேகாப இல வ4தி32B.

ேவதா : ேகாப வ4தாேல. மணி : ஜூர ேச,4&தா

வ3. ஆனா இ ெபாH&

வ4தி32கிற ஜுர, ேகாப இ32கிறேத அ பாட!
ேவதா : அ ப- எ
அவ, ல8ட

னாக ஸா, நட4த&? மணி : பி

ேன எ

னக த+யா,வா0 .

பாாீ ேபா; வ4தவரா*ேச. காேலஜி ப-"த சிேநகித,கO2

ெகலா \ பா,%- ைவ2க ேவ8-யவரா*ேச , அதK ெகலா பண நிைறய"
ேதைவயா இ32Bேத; இைத ெயலா மாமனா, ெகாGசமாவ& கவனி2கிறாரா
எ

E ஒேர ேகாப ேபாக.

ேவதா : ஆமா ஸா,. சரசா'ட ெசா
ேக%டா, எ

னா0, மா பி0ைள ஏேதா ஐயாயிர பா;

E. இ ேபா எ4த அளவிேல ேகாப இ32B?

மணி : ஒHகா மாியாைதயாக பண வரைலயி
காைலெய"& ைவ2கிறதிைல எ

னா, இனி உக :% ப2கேம

E ெசா+ வி%டா3 .

ேவதா : அ;ய;ேயா , இ4தாக சா, பா;. அ ப- ெயலா இ34&விட
ேவ8டாெம

E நீகதா

அவ32B ெசாலN.

மணி : எ னாக சா,! இ& 'டவா உகO2B* ெச;ய2'டா&. உகைள
பKறி"தாேன எ மனசிேல சத ேவைல ெச;& கி%ேட இ32கிேற . நா வாேர
------------கா சி 30
இட : பாைத.
இ3 ேபா, : மணி, பரமான4த

.

[பரமான4த?, மணி B-கார,கைள ேபா ந-2கிறா,க0.]
பரமா : எ ப- நம ேவைல. ஒேர நாளி ஐயாயிர பா;.

.
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மணி : ஒேர நாளி பற2B& பா,.
[பணகைள பல வழிகளி நாச ெச;கி

றன,.]

ஒ3வ, : (மKெறா3வாிட) பா,"தாயா! பரமான4த த+ யா, ேபாகிற ேபா2ைக.
மKெறா3வ, : ேவதாசல"தி

இ

?

ம3மகனா? ெவறிபி-"தல திாிகிறா

ெனா3வ, : ெபாிய இட"& பி0ைள எ

E ேப, ; இ4த பரமான4த?ைடய

ேயா2கியைத ெகாGச'ட நலாயிைல. சதா B-, க8ட '"தி2காாிகOட
5KEவேத ேவைலயா; ேபா;வி%ட& ; க3ம, க3ம.
பரமா : மணி, இ

E எ ப- நம ந- ?

மணி : சபாL. (கிரா8% ச2ஸ) B-கார

, Yதா-, '"தி க0ள

, ேவதாசல

த+யா, ம3மக?2B ெவKறிகர மான ப%டமளி !
------------கா சி 31
இட : ேவதாசல :,
இ3 ேபா, : பரமான4த

, சரசா, ேவதாசல த+யா,.

[" ஆட வ3வாேயா க8ணா '' எ
]

வ3கி

றா

பர : எ

ன- இேக சளசள

சரசா : ஒ

E சரசா பா-2 ெகா8-32கிறா0. பரமான4த

? ச"த?

Eமிேல, பா% பாடேற

.

பர : பா% பாறாளா பா%. இவ பா%ைட நா
சரசா : உகைள ஒ

ேக%கNமா?

E ேக%க* ெசாலவிைலேய. பர : பி

பாடேற? சரசா : சிவ, சிவா!

ேன யா32காக- நீ
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பர : அெத

ன-, அ"தின அவசரமா சிவைன அைழ2 கிேற. சிவ, சிவா எ

தவ ெச;தா>, அவ
ெட+ேபா

வ,ர& கLட எ

E ெசா>வாக. நீ , எ

E அேகார

னடா

னா.

ப8ற ைகலாச"&2B . சனியேன.

சரசா : ஆமா. இ ேபா நா

சனியனாகிவி%ேட

. அ ேபா& அ ஸரசா இ34ேத

பர : அ ேபா& கHைத 'ட"தா8- அழகாயி32B B%-யாயி32B ேபா&.
சரசா : Pெகா-ேய எ

E க4தீ,க0 ஒ3ைற. பர : & ேமாக"தி .

சரசா : ெகாGசினீ,க0.............! எ

னிட"தி!

பர : உ

அ4தைத2 க8 .

அழைக2 க8டல. உ

சரசா : ச"தியக0 ெச;தீேர! பர : சரச ேநரகளி. சரசா : ஒ3தர உயிேர
எ றீ,க0.
பர : ஆ. உயிேர. க8ேண , க8மணிேய , க%-2 க3ேப, கKபகேம, கனிரசேம
எ E 'ட"தா
அைவக0
சரசா : அ ப- நா

ெசா

ேன

சி3கார சாதிர"தி நா

ெச;த BKற தா

எ

கKற பாடகள-

ன?

பரமா : %டாேள, உலக"தி BKற ெச;தவ,க0 ம% தானா த8-2க
பகிறா,க0. அ ப-ெய

ன நீ ஒ3 BKற ெச;யாதவளா? இ ெபாH&

பா-2ெகா8-34 தாேய , ஓட வ3வாயா, ஆடவ3வாயா எ
பKறிய-? யார- அவ

E அ& எவைன

!

சரசா : ெபாிய BKற"ைத2 க8 பி-"& வி%\,க0. சாமிேம பா% ப-*ேச
பர : சாமிேம பா பா%டா இ&? இ ப-"தா
ேபாதா

.

ஆைச நாயகைன ' பிவ&

ஆ8டவைன2 ' பி கிறேதா? ேபL, அெதலா ஒ

Eமிேல; நீ

யாைரேயா மனதிேல நிைன*52கி% அைத சாமி ேமேல சா2காக ேபா%
பா-யி32கிேற. உ8ைமைய* ெசா+ வி.
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சரசா : கட)ேள ! ஒ3 3ஷ

த

மைனவியிட ேப5 ேப*சா இ&? எ

இ ப- சி"திரவைத ெச;ய ேவ8? கயாண ெச;& ெகா8 நா
பல

க8ட

ன?

எ

பர : எ

ைன ஏ

ன- மயான கா8ட நட"தி2 கா8பி2கேற, எவைன பKறி பா-2கி%

இ34ேத ?...............
[பரமான4த

சரசாைவ அ-2கிறா

. சரசா அ>Eகிறா0. ேவதாசல த+யா,

வ3கிறா, ]
சரசா : ஐேயா ! அ பா , அ பா ............ பர : அேக ஏ8- ேபாேற. இேக வா-.
ேவ: எ

ன அ2கிரம மா பி0ைள இ&? பர : எ

ன மாமா ெசாறீக?

ேவ : ேட; பரமான4தா ! உ"தமிக0 வயிெறாிGசா வாழமா%டா

எவ?. ஐேயா,

ெபா8N திெரௗபதி மாதிாி கதEத பா .
பர : திெரௗபதியா இவ. ஏமா திெரௗபைத ! ேவ: அடபாவி!
பர : இ-ய%....... இவகேளா மாற-*சி நம2B ேபாB& உயி,.
-------------கா சி 32
இட : ேதா%ட
இ3 ேபா, : 1,"தி, அமி,த, பரமான4த
1,"தி : அமி,த! நா

, சரசா

உன2B, நீ என2B, இைத சயி2க ேவ8 இ ெபாH&.

அமி,த : ேவளாள, :% பி0ைள2B ேவைல2காாி2B கயாண நட2க
-மா? ெபKேறா,க0 சமதி பா,களா?
1,"தி : உ

அ

ைப ெபறாவி%டா .........

அமி,த: நீக0 எ

ைன2 கயாண ெச;& ெகா0ள நவ&, ெவ0ளா

ஓநாைய வி3வ& ேபால"தா

. பா> பழ, ேத? திைனமா)
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எ ப&ேபா ராஜா ேபா
மைனவியாக ப8.
1,"தி : அமி,த உ
க8ேண !

ற உகO2B ராணி ேபா அலவா ஒ3வ0

ைன அைடயவிைல எ

றா எ

விதி நிைல"தி32காத-

அமி, : என2B ம% உக ேமேல ஆைசயிேல னா ெசா ேன . உக
&ணிகைள" &ைவ2B ேபா& ஒ3 ஆன4த. உகO2காக கைட2B* ெச>
ேபா& ஒ3 ச4ேதாஷ. உகைள2 ' பிட* ெசா
உகO2காக நா
நீக எ

னா, '"தாேவ

எ6வள) ேவைல ெச;தா> , அ> ேப ேதா

.

றா&. ஆனா

ைன2 கயாண ெச;& ெகா0வ& இ4த Pமி ஏKBமா? ெபKேறா,க0

சமதி பாரா?..........
1,"தி : இெதலா எ

ன ேப*5 அமி,த?

அமி,த : என2கிLட இேல

? ெசா

ேன

!

1,"தி : Pமி ஏKறா, ெபKேறா,க0 சமதி"தா, மாளிைகயி வாழலா. அல&
எேகயாவ& ம8 B-ைசயி வாழலா.
அமி, : இனி ஒ

E ெசால ேபாவதிைல. ஏதாவ& ச8ைடக0 ஏKப%டா,

உக0 பா அவ,க0 பா இனி நா
1,"தி : சாி, நா

வ3கிேற

[1,"தி ேபாகிறா

உக0 அ-ைம.

அமி,த.

. பரமான4த

அமி,த"தி

ேதாைழ பி-2கிறா

பரமா : க8ேண அமி,த!
அமி, : ஐயா, இெத

ன அ2கிரம.

பரமா : அ2கிரம இைலய- க8ேண , இ& ஆைசயி
அமி, : ேகவல நாெனா3 ேவைல2காாி , எ

னிட

விைள).

.]
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பரமா : ேவைல2காாியா நீ? P விKறா P2காாி, பி*ைச ெய"தா, பி*ைச2காாி.
சிகாாி"&2 ெகா8டா சிகாாி. நீ ேவைல ெச;கிறா;. அதனா ேவைல2காாி.
அமி, : எ

ைனயா இ& ைப"திய2கார ேப*5.

பரமா : அமி,த இ4த ைப"திய ேதவ, 1வ,கO2B இ34ததா. நா
எமா"திர ... அமி,த!
அமி,: ேபா&ைமயா ேப*5 . இ4த :%- ேவைல ெச;ய வ4ேத

; விபசார"&2B

வரவிைல.
பரமா : அட ைப"தியேம ! உ
அைழ"தா,க0? எ

ைன இ ெபாH& விபசார" &2B யா,

த,மப"தினியாகவலவா இ32க* ெசா>கிேற

.

அமி, : அமாவாைசயி நிலேவ&? காமெவறி பி-"தவ?2B த,ம ஏ&?
பரமா : எ

ெறலா எவேனா எHதி ைவ"தி34த கைதயி ப-"தி3 பா;.

அமி, : ஐயா, அதிக ேபசேவ8டா. (சரசா வ3கிறா0.)
சரசா : :% எஜமானேனா உன2ெக

ன- ேப*5.

பரமா : அைத நீ யா, ேக%கிற&? அமி,த எ

ன ெச;யலா? கிரஹ*சார! நா

ேபா; வர%மா?
சரசா : இேக எ

ன- நட4த& ெசா>?

அமி, : ஏமா எ

வயிKெறாி*சைல கிள றீக. அ4த பாவி, எ

வாக பா,"தா

. நீக எ

சரசா : எ4த பாவி\, எ
அமி, : உக 3ஷ

தா

மான"ைத

பிராணைன வாBறீக.

ன- ெச;தா

? ெசாேல8-.

. இேக வ4தா, ஏைழதாேன, எ& ேவ8மானா>

ெச;யலா, ேக%கற&2B யா, இ32கா, அ ப- எ

ன ைதாிய.
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சரசா : அ- பாவி .......? அ ப-யா?
அமி, : அவ, ெச;த அ2கிரமகO2B, பாவி ப%ட என2கா ?
சரசா : 1- வாைய. த-யா%டமா இ34&2கி% தO2B, மி?2B ெச;தா
ஆபைள2B ெக%ட எ8ண வராதா-? சனியேன இ4த : உ3 பட?னா நீ
ெதாைல யN ெமாதேல . ேபா- ேபா. ேபா; ேவைலைய பா3 .
பரமா : சரசா ! ஒ3 மர2 க%ைட அவ0. மன* சா4திைய2 கைல பதKகாக
அமி,த"&ட ஒ3 மாதிாியாக நட4& ெகா8ேட . ேவதைன ப%டதி ெவறி
பி-"&வி%ட& அவO2B. நல பி0ைளக0 ேவதாசல"திKB. மக0 ஒ3 அகபாவி.
மக ஒ3 அ பாவி.
------------கா சி 33
இட : ந4தவன.
இ3 ேபா, : 1,"தி, பரமான4த

, மணி.

பரமா : 1,"தி! உன2B ஏ தி\ெர E எ மீ& இ6வள) ஆைச.
எ Eமிலாதப- எ ைன அைழ"தா; உலவ. ஆனா ேபசாம+32கி

றாேய!

1,"தி : பர, ெப8களிட இளி"&2 கிட பவேன, ெப3ைம ேப5பவேன,
மிர%பவேன! நா
பர : B-ய

, ெவறிய

உ

ைன ஒ3 ேபயென

, த-ய

, பி"த

E மதி2கி

, ேப-, காக

ேற

.

, கேபாதி எ

E பல

பதகO8 அகராதியிேல. ஓ;) ேநர"தி பா,"& ைவ2க).
1,"தி : ேநர-யாகேவ ேக%கிேற

பர : எ

. அமி,த"ைத நீ எ

னெவ

னடா இ& ேவ-2ைகயான ேக0வி. அவைள பKறி எ

E நிைன2கிறா;?

ன நிைன ப&?

அவ0 ஒ3 ேவைல2காாி.
1,"தி : ேவைல2காாியா யி3 பதா எ
உ

எ8ணமா?

ன ேவ8மானா> ெச;யலா ெம

ப&
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பர : 1,"தி ! அமி,த ஓ3 ேவைல2காாிதா

. ஆனா அKதமான ஜால2காாி .

சிாி"& சி"திரவைத ெச; ெசாB52காாி. ெவE அலகாாி ம%மல, பேல
ைக2காாி.
1,"தி : பர. ேக+ ெச;ய ேவ8டா. ேக0 இைத ! அவ0 உ
&3ெபன மதி2கிறா0.
பர : சிE &3 ப B"த உத) எ

ைன ஒ3

E நீ அவO2B* ெசாவ&தாேன.

1,"தி : அமி,த உ8ைமயி உ"தமி.
பர : 1,"தி! நீ 5"த ைப"திய2காரனாக இ32கி றாேய! :% ேவைல2காாிக0
1 E வித. சில& தானாகேவ ேமேல வ4& விH. சில& ெதா%டா &வ8
வி. சில&க0 ப"தினி ேவஷ ேபா ெகாGச நாைள2B . இதி உ அமி,த
1 றாவ& ரக.
1,"தி : உன2B2 கிைட2க மா%டா0 ' அவ0 '. 'கி%டா தாயி
எ

ெவ%ெடன மற"

ற பழெமாழி ெதாிமா உன2B?

பர : ''அ-ேம அ- அ-"தா அமி நக3 '' எ
யி32கி

E மKெறா3 பழெமாழி

றேத அ& ெதாிமா உன2B?

1,"தி : இனி அ4த பழெமாழி ப-தா

நட2க உ"ேதச.

பர : ெகாGச விள2கமாக ெசால பா.
1,"தி : நீ அமி,த"திட வாலா%-னா இனி இ2 கரக0 5மா இ32க
ேபாவதிைல. :%- வள,2B நா; தானாகேவ ேமேல வ4& விH4தா த-யா
அ-2க தயக மா%டா,க0.
பர : சீ! நாேய! 1,"தி : யாரடா நா;?
[இ3வ3 ச8ைட ேபாகி
விகிறா

றன,. 1,"தி பரமான4தைன உ3%- வி% ேபா;

.]

பர : உ3%- த0ளிவி%டான பா.
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மணி : மீைசயி ம8 ஒ%டவிைலேய!
பர : தி3 பி ய-2க -யாெத E நிைன"தி3 பா . உைழ"& உைழ"&
ெம3ேகறிய கரக0 அவைன ெபா-யா2கி யி32க2'. ஆனா Y%5ம
கிைட"தி32B ேபா& ஏ
மணி : அ& எ

ைக வ+2க அ-2க ேவ8?

ன பா Y%5ம?

பர : 1,"தி அமி,த"திட காத ெகா8-32B விஷய ெதாி4& வி%ட&. இனி
1,"தி2B ெவறி கிள பி அ4த2 கிழவைன V8- விடேவ8. மர"தி+34&
ஒ3 கிைள ஒ-. மக த4ைத2B விேராதியாவா .
மணி : அ6வள) Vர "திசா+யாயி%-யா? பரம ச4ேதாஷ.
--------------கா சி 34
இட : ேவதாசல இல.
இ3 ேபா, : ேவதாசல, 1,"தி, அமி,த, பரமான4த

.

[சில, பரமான4த?ைடய நட"ைதைய பKறி ேவதாசல"தினிட Bைற ெசா+2
ெகா8 -32கி

றன,. அ ேபா& பரமான4த

அB வ3கிறா

.]

ஒ3வ, : எ னக உக ம3மக பி0ைள ேபாடற ஆ%ட சகி2க"தா
-யவிைல. அவைர பKறி ஊ, Pரா ேபசி2கிறத ேக%டா ......
ேவதா : நா2ைக பிகி2கி? சாகலா? ேதாN.
இ ெனா3வ, : இைத உக காதிேல ேபா% ெவ*சி% ேபாகலா?தா
வ4ேதா.
மKெறா3வ, : பய படாதீக. உகைள காளியா"தா ைக விடமா%டா. நாக
வேரா.
ேவ : ெசா2கா! நல ம3மக வ4& ேச,4தா
நம வா4த வா) ேபாB&.

. பண ேபாB&. மான ேபாB&.

பர : ெசா2கா! மாமா)2B இ ப- ெயலா மன5 8ணாBப- ேபச2'டா&

? ெசா+ைவ பா ெசா+ ைவ !
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ேவதா : எ

னா! உ

மனசா 8ணாB&? B-ய

க0ள

அ ப-

பர : எ

ன மாமா ெசாறீக.

, ெவறிய

? ஊரா, ேபசி2 கிறைத2 ேக% எ

, Yதா-, '"தி2

மனசிலா பா 8ணாB&.

ேவ : பண"ைத பாழா2B.
பர : உ.
ேவதா : B-*சி '"தா-.
பர : உ.... உ.
ேவ : க8ட காவா+ பசகேளாட '-.
பர : உ... உ... உ.
ேவ: எ

மான"ைத வாகற . உ

பர : ஏ

மாமா. ஊ, எ

ைன பா,"& ஊ3 சிாி பா சிாி2B& .

ைன பா,"& சிாி2Bதா? அல& உக மகைன பா,"&

சிாி2Bதா?
ேவ: அெத னடா! &சா அவைன இH"& நவ ேபாடற அ பாவியா*ேச அவ
நி2கிர நிழ+ 'ட நிKகமா%டாேன அவ .

. நீ

பர : நி2கிற&2B ேயா2கியைத ேவNேம மாமா.
ேவ: ஏ

?

பர : அ& இ34தா ஜாதி Bல பா2காேம ஒ3 ேவைல2கார ெபா8ைண2 ைகைய
பி-*சி இH பானா?
ேவ: எ
அவ
அவ

ன? எ

மக

ேவைல2காாி ெபா8ைண ைக பி-*5 இH"தானா! ஏபா

ேமேல அபா8டமா ெசாேற. அ4த ேஜா+2ெகலா ேபாகமா%டாேன
!
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பர : ஏ

மாமா. ேந,ேல காமி*சா ந:கல. கா8பி2கிேற

, அ4த2 கா%சிைய

ஒ3 நாைள2B .
--------------கா சி 35
இட : ந4தவன
இ3 ேபா, : ேவதாசல, 1,"தி, அமி,த, பரமான4த

.

(அமி,த - 1,"தி ந4தவன"தி காத கீத பா-2ெகா8-32கிறா,க0.)
அமி, : ந காத ெவE விைளயா%டாகி வி எ
பய.
1,"தி : இெதலா :8 பய அமி,த. உ

E என2B எ ேபா& ஒ3

ைன இழ2க நா

எ

ன அ6வள)

%டாளா? அமி,த, அ பாவிட ெசா+ '-ய சீ2கிரேம கயாண"&2B
ஏKபா ெச; கிேற
ம8டப ஒ

. அ ற பாேர

, நைடய மாளிைகயி ஒ3 வஸ4த

E க%-, ஜல2கிாீைடகO2B ஒ3 தடாக க%-, அைத* 5Kறி>

ெவKறி ேவராேல ேவ+ ேபா%, அைத* 5Kறி> ம+ைக மல,களா
அலகாி"&, அ4த மண கெம
இேலல உ

ம-ேமேல நா

E :ச , உ

ைன எ

ம-ேம சாய ைவ"&,

சா;4& ெகா8 ....

[ேவதாசல பரமான4த? வ3கிறா,க0.]
ேவ : பாவாடா பாவா ! ேட; 1,"தி நீ பா%தானா பாவ.
பர : மாமா! பா% எேக? அைத2 கவனி*சீகளா? வச4த ம8டப"திேல .......
ேவ : ஹு. வச4த ம8டப4தானா இ32B. இவ3 க%ற மாளிைகயிேல!
பர : அேக ஜல2 கிாீைட2B ஒ3 தடாக 'ட இ32B.
ேவ : இ32B! இ32B!! இ4தா\ அமி,த, எ
வர*ெசால- ஒக பைன அவ

ன &ணி*சல- உன2B? ேபா;

கி%ேட ேப5கிேற

நா

. ேட; ,"தி!

ேவைல2B ஆ0 வ*சா அவ ேசைலையயாடா பி-*5 இH2கிற&?
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பர : அட, ேசைலைய பி-*5 இH"தா2'ட எ
ெசGசி%டா

னேமா விைளயா%"தனமா

? வி%டலாேம மாமா! அவO2B மாைலயில ேபாட ேபாராரா

மாைல?
ேவ: ேபாவா3 , ேபாவா3, ேபாடா ேபா2க"தவேன! நடடா ! :%2B மைடயா.
[ேவதசல :%- ]
1,"தி : நா
க8ட&.

எைத மைற2க விைலேய அ பா. காம ேசLைடயிைலேய நீக

பர : இைல. சB4தைல &Lய4த

நாடக. ேவதாசல த+யா, தைலைமயிேல.

ஏபா அ ப-"தாேன? 1,"தி! நீ இ6வள) சீ2கிர ெக%ேவ

? நா

நிைன2கேவ யிைல . நப ஜாதி ...... Bல... ஆசார..........
1,"தி : ஜாதி Bல"திேல என2B நபி2ைக யிைல.
பர : உன2கிைல. என2கி32கி&. எக மாமா)2 கி32B&. ஏ

மாமா.

ேவ: ஆமா மா பி0ைள. ேட; அ4த ெப8ைண ட*சி கி*சி ப8ணியி34தா
ெசாலடா. கா5 பண ெகா"& கHைதகைள ஊைரவி% ஓ%-விடலா.
1,"தி : பண"ைத பாப2கைட எ

E எ8Nபவ0 அமி,த.

ேவ: அட நிE"தடா ! ஒேர வா,"ைத ெசாேற

. ஜாதி ஆசார"ைத2 ெக2காேத.

1,"தி : நா அமி,த"&2B &ேராக ெச;ய -யா த பா. இேதா நா
ேபாகிேற . அமி,த"ேதா '+ ேவைல ெச;தாவ& பிைழ ேப . உக0 Bல
ெப3ைம B றா ம+32க%.
ேவ : ேட; 1,"தி ! உ

மன5 எ

பி"தைள மிைல. 5மா ைபய
காாிய ப+2Bகற த4திர.
ேவ : அ&தா

ன இ3பா? பர : ஹு. இ3மிைல
மிர%கிறா

நட2கா& மா பி0ைள. அ&தா

பர : ஏபா ! 1,"தி! நீ ேபாயி%டா எ
தைல Hகி% ேபாறா3 . எ

. :%ைட வி% ெவளிேய ேபானா

இவ3 கி%ேட நட2கா&

னா பா? ேபாயி%டா

ன பிரமாத. ஏ

மாமா.

பி0ைள

ேற

.

? மாமா
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ேவ: பி

னஎ

ன மா பி0ைள. ேட; ஒேர வா,"ைத. அமி,த எ

மற4&டறாயா? :%ைட வி% ெவளிேய ேபாயிடறயா? எ

ற ேபைர

ன ெசா>கிேற?

1,"தி : அ பா நா

ெவளிேய ேபாயி%டா உகO2B" தாேன தைல யிற2க.

ேவ: நீ எ

? ெநைன*சாதாேனடா தைல யிற2க!

பி0ேள

பரமா : அ ப-* ெசா>க மாமா!
1,"தி : அ பா ! அமி,த"திKB நா
ேவ: அ ப-யா ! இ

எ4த வித"தி> &ேராக ெச;யமா%ேட
மகனல; நடடா ெவளிேய.

ைனயி+34& நீ எ

பர : ஆமா ேவதாசல த+யா, 1,"திேயாட அ ப? மிைல .
1,"தி : அ பா இேதா நா

ேபாகிேற

(1,"தி :%ைடவி% ெவளிேயEகிறா

.
.)

பர : ஆரபி"&வி%ட& 54தர கா8ட.
ேவ: நீ ேவற ெவ4த 8ணிேல ேவ ெகா8 B"&.
பர : ெவ4த 8ணிேல ேவ. மர2கிைளயிேல பிண.
-------------கா சி 36
இட : அமி,த"தி

:.

இ3 ேபா, : 1,"தி, அமி,த.
[1,"தி ேநராக அமி,த"தி

:%-KB ேபாகிறா

1,"தி : அமி,த! அமி, : நீகளா!
1,"தி : ஏ

அமி,த ஒ3 மாதிாி இ32கிேற?

]

.
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அமி, : :%-ேல எ

னேமா ேபசினாக. பய இ

? அடகMக.

1,"தி : வா ேபாகலா அமி,த, ஒ3 நல ேசதி. நப க+யாண"திKB அ பாவி
சமதேம இலாம ேபா; வி%ட&.
அமி, : அ ப\

னா ?

1,"தி : அவ32B மகைனவிட ஜாதிதா

உய,வாக இ32கிற&. நீ எ

இைல , :%ைடவி% ேபாடா ெவளிேய எ

பி0ைள

E &ர"திவி%டா, க8ேண.

அமி,த : அ;ய;ேயா !
1,"தி : ஜாதி ேபத அ-ைமயி+34& விதைல ெபKE வி%ேட
ச4ேதாஷமாக வாழலா.
அமி, : எ

. இனி நா

ெபா3% தாக0 ெசா"& 5ககைள யிழ பதா?

1,"தி : 5க"ைத இழ4ததாக எ4த 1%டா0 ெசா
எகி32கிற& எ

னா

E ேத-"தாேன இB வ4& ேச,4ேத

. அமி,த, 5க
.

அமி,: இகி3 ப& ம8 B-ைச.
1,"தி : ஆ, அ&ேவ நம2B மாளிைக அமி,த! ம8ணிேல மாணி2க க8ேண.
ெபKேறா, சமதி"தா மாட மாளிைகயி வாழலா. இைலேய இ4த ம8
B-ைசேய மாளிைக. அமி,த, அழாேத. உலக"ைத பா,"& சிாி2க ேவ8-ய
ேநர"தி ஏைழ நிைன"& அHகிறா;? Bயிேல! இனி எ
கேம இ

உைழ ேப ெசவ, உ

ப ஒளி!

--------------கா சி 37
இட : ேவதாசல த+யா, :
இ3 ேபா, : ேவதாசல த+யா,, 3ேகச

.

ேவ : ேகாவ வ3ேத பிரமாதமா;. இ4த ேகாவ"ைத உ

:%-ேல கா%- உ

ெப8ைண அட2க ஒ2கமா வ*சி34தா இ4த தீ வ3மா எ

தைல2B? ஒேர
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ெபா8N ? ெசல ெகா"ேத. நா? ஒேர மக
மான ேபாB&.
3ேக5 : ஏக, எ

. இ ேபா

? பா,"ேத

மகளா த  த8டவா ெச;த&. ப"தைர மா"&

தகமா*சிகேள அ& . ஏக ஏைழ ேமேல அபா8டமா பழி ெசாறீக.
விைலயாகிற ப8டக அ&.
ேவ : நல விைல2B வி"& P%ேட

?தா

. அ4த

நா? ெசா>ேற

த-2கHைத 1,"தி : வாண, வாச> வாணா, அ4த ெபா8Nதா
ேவN? ேபாயி% டா

, அ6வள) Vர ஏறி ேபாயி*சி. உ

மக ேபா%ட

ெசா2B ெபா-.
3 : எ

னாக! சி

ன எசமானா ? உக மகனா?

ேவ: என2B ஏ8டா அவ

மகனாகிறா

3 : நலாயி32Bக ேசதி! எ
ேவ : அவ

?உ

ம3 மக

ன ைதாியக சி

கிட2கிறா8டா மைடய

.உ

டா அவ

.

ன எசமா?2B?

மகO2 ெககடா அறி) ேபா*5 ; உ

மக சமதி*சாளாேம அ&2B* ெசா>. எகி34& வ4த& அ4த ெநGசH"த. எக
:% ேசாEடா எக :% ேசாE. தி E ெகாH"& ேபாயி எ மகைன ேவற
ைகைய பி-*5 இH2க வ4&%டா.
: எசமா வா,"ைதைய அள4& ேப5க. நாக தைலைற தைலைறயா
வா4த மானேம ேபாB&. இ பேவ ேபாேற . ஒேர ெவ%டா ெவ%- ேபா%%
வ,ேற .
ேவ : யாைரடா?
3 : எ

Bல"ைத2 ெக2க வ4த B%-* சா"தாைன!

--------------கா சி 38
இட : ந4தவன.
இ3 ேபா, : அமி,த, 1,"தி,
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அமி,த : Bப"ைத ெக"தவெள

E ெசா>வாகேள.

1,"தி : உ8ைமைய 'ற -யாத ஊைமக0.
அமி,த : த4ைத2B தநய?2B ச8ைட 1%-னவ ெள
VKEவா,கேள..........

E

1,"தி : இதய ேஜாதிைய2 காணாத B3ட,க0,
அமி,த : தக பைன மகைன ேவEப"தினவ0 எ

E ஏ5வா,கேள!

1,"தி : காத கீத ேக%டறியாத ெசவிட,க0.
அமி,த : எ ன"தா காதெல றா> க% பா%ைட காவைல
மீறலா ? ேக பாகேள .........
1,"தி : அமி,த! ெசாேவE, ெசய ேவறாக உ0ள ேசாேபறிகளிட உலக
சி2கி* சீரழிகிற&. நா அ4த ெகா-ய சிைறயி+34& ெவளிேயEகிேறா
சிாி"&2ெகா8. அமி,த நா

இ

ேற ெச

ைன ேபாகிேற

; அB எ

ந8ப,களி உதவிைய ெபKE உடேன கயாண"&2B ஏKபா ெச;கிேற
அ&வைர ஜா2கிரைதயாக இ32க ேவ8.
அமி,த : எ

.

ெபா3% உகO2B இ6வள) கLட?

1,"தி : ேராஜாைவ பறி2B ேபா& 'ட"தா

0 ைத2கிற& ைகயிேல.

இெதலா ஒ3 கLடமா?
--------------கா சி 39
இட : அமி,த :.
இ3 ேபா, : 3ேகச

, "தாயி, ந8ப,.

[அமி,த :%2B வ3கிறா0. அ ேபா& அவ0 தக பனா, ேகாப"&ட
ந8ப,களிட ேபசி2 ெகா8-32கிறா, ]
3 : ஜாதி Bல பா,2காேம இ ப- ேபாற ெப8ணா; கைள ெவ%- ெவ%- :ச
ேவ8டாமா?
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ந8ப

: இ4தா பா 3ேகசா! ெவ0ளாி2காயா ெவ%- ெவ%- :சற&2B?

3: பி ேன எ னாக ம?ச?2B மான4தானகேள ெபாி5. அைத ேபா2க
எ ேபா இ4த ெபா8N &ணிG5 -*ேசா அ ர எ&2Bக இ32B& இ4த
மீைச.
"தாயி : எ
வள

னாக வ4த ம?ஷ

ைகைய 'ட நைன2 காேம, 5மா வள,

? ேபசி2கி%ேட இ32கிறாேய!

3: ேபா- உ0ேள . இ4த விஷய"தி நீ தைலயிடாேத. இர8-ேல ஒ8N
தீ"&2B%ட பிறBதா8- இ4த :%-ேல ைகைய நைன ேப .
ந8ப

: இ4தா பா 3ேகசா வா ெவளியிேல ேபாயி சாவதானமா ேபசலா. நா

ெசாலKப- ேகO, வி-யர&2 B0ள ெபா8ைண2 '%-2கி% & பாைளய"&2B ேபாயி அக நப ஜாதியானா பா,"& ஒ3"தைன2
க%- ேபா%%டா த னாேல அடகி அமி,த.
3 : இ&) நல ேயாசைன தா?க; நீக ெசாற ப-ேய ெவ-யிர&2B0ேள
ெபா8ைண '%-2கி% & பாளய"&2B ேபாயிேற
ந8ப : அ ப-"தா
ெச;&ட ேபாற.

ெச;. நா

.

வர%மா. ேகாவ" திேல ஏதா*5 அ& இ&

?

13: ஹு ெப"த ெபா8N சீாிலாததினாேல இ4த மாதிாி எலா வ4தி32B.
[3ேகச

பKறைவ"த 53%ைட :சி எறிகிறா

. : தீ பKறி எாிகிற&.]

------------கா சி 40
இட : மதரா ந8ப,களி

அைறயி 1,"தி.

இ3 ேபா, : 1,"தி, மKE அவ, ந8ப,க0.
1-வ& ந8ப

: 1,"தி, ஜாதிவி% ஜாதி கயாண ப8ணி2க? பாதைர

(Father) ேவேற ேகாவி*சி2கி% வ4தி32கிற இெதலா எ
ப8ண -யா&.

கிேரa (Encourage)
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ந8ப

2: 1,"தி, எ

-யா&தா
ந8ப

3: எ

னேமா விபாீத காாிய ெச;ேற. -யா&

னா

.
ைன" ெதா4தர) ப"தாேத 1,"தி, இைல

னா இைல தா

.

இைல. இைல. இைல. இைல.
[இைலெய

ற பதி>ட

தி3பிய 1,"தி அவ

கH"தி+32B ெபா

ெஜயி

ஞாபக"திKB வரேவ அைத மா,வா-2 கைடயி விKE பா; 30 ெபKE2ெகா8
எேகயாவ& அமி,த"&ட காத வா2ைக நட"தலா எ
ெசா4த ஊ32B" தி3கிறா .]
1,"தி : ஐயா ! இகி34த 3ேகச நாய2க, : எ

ஒ3வ

ற எ8ண"&ட

ன வாயிKE?

: அெதலா எாிGசி சாபலா ேபாயி*சிக?

1,"தி : அவ, மக0 அமி,த?
ஒ3வ, : அ4த அமாO எாிGசி சாபலா ேபாயி%டாக.
-----------கா சி 41
இட : ஹாிஹரதா ஆரம.
இ3 ேபா, : 1,"தி, ஹாிஹரதா, 54தர ேகாL.
[அமி,த"தி

-ைவ யறி4த 1,"தி2B ஆவி&- ைப அட2க -யாதவனா;

சா4தி ேவ8- ஒ3 ஆரம"தி ேச,கிறா
ஹாிஹரதா : Bழ4தா;! வா, எ
1,"தி : 5வாமி நமகாி2கிேற

. அ4த ஆரம"&2 B3 ஹாிஹரதா.]

அ3கி.
.

ஹாிகர : ஓ ெதாடாேத ய பா! ெதாடாேத!! பாH பண"ைத" ெதா%" ெதா%
பாப2கைர ஏறி0ள உ கரகளா பரமனி ேகாயி ப-2க%களி ஏறி
இறB இ னித பாதகைள ெதாடாேத Bழ4தா;! ஆரம"தி விதிகைள
அறிவாயா?
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1,"தி : அறிவி2க ப%ேட
ஹாிகர : உ

ேதவா!

ெசா"&2க0 யா) ஆரம"&2B ேசர ேவ8ெம

E ப"திர"தி

ைகெய பமிட சி"தமா?
1,"தி : உ"தரைவ எதி,பா,2கி

ேற

ேதவா!

ஹாிகர : அைழ"& ேபா; அ?மதி சடBகைள* ெச;க0. 54தரேகாL, இனி
நா ெசேவாமா ம4திரா ேலாசைன சைப2B?
54தர ேகாL : உ.
---------------கா சி 42
இட : ேவதாசல த+யா, :.
இ3 ேபா, : பரமான4த

, மணி, ேவதாசல த+யா,.

சரசா. பர : ேக%டாயா மணி? B-ய

, ெவறிய

, '"தி2 க0ளென

E ஊரா,

ேபசி2கிறைத2 ேக% மான ேபாBதா மாமா)2B.
மணி : நல மாமனா38ணா ேகாவமிேல வ4தி32கN?
ேவ : ேகாவ வராமலா இ32B.
மணி : எேக;யா வ4த& ேகாப? இல - ெதாியாம" தா
வ4த& ேகாவ ? ேகாவ வ4தி34தா அ பேவ க

ேக2கிேற

. எக

ன"திேல இர8 அைற

ெகா"& ேக%-32க மா%ேடளா?
ேவ : இ6வள) ெபாிய பி0ைளைய நா
மணி : எ

அ-*சி" தி3"தNமா?

ன&, பரைவயா அ-2க* ெசா

ேன

அ ப- இ ப-8N தி%றாேன அவைனயல க

? ஆள பா3! B-ய

, ெவறிய

ன"திேல ஒ3 அைற ெகா"&

ேக%-32 கN ஏ8டா பா , ேட; ஊாிேல உலக"திேல நட2காத& எ

னாடா
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, B-2கிறா

நட4& ேபா*5& &சா. B-2கிறா
உ. அைறGச

? ெசாறாேய. யா, :%2 கா5,

னா.

ேவ : ேட; ......... ேட; ............. யாைரடா ..............?
மணி : ஹு... உகைளயல. அ4த மாதிாி நீக ேக%-34தீக
மாமனா3தா .............

னா சாியான

பர : அ ப-2 ேக0 மணி, அ4த மரம8ைடயி ஏKற வைர2B ேக0!
ேவ : உக ஞாய இ32ேக....! நா
அ& சாியான ... வா,"ைத !
பர : மணி, அேக

. மணி : இ ப ெசா

ஒ3 மைடய

ன பா ேப*5. நா

B-2கார

னீகேள

, Yதா-, '"தி2க0ள

இ6வள)தாேன. இைத பKறி இ4த ஆசாமி இ ? ேபசினா நா
ெகாைலகாரனாக ேவ8-ய&தா ! தீ,மானமா; ெசா+  அைத.
ேவ : அடபாவி! இ6வள) Vர"&2B வ4&%டதா? B-ைய2 ெக"&, ெசா"ைத
பாழா2கி, எ

மான"ைத வாகி%ேட. இனிேம அ& ஒ

Eதாேன பா2கி?

அைத நட"தி ...? நாைய2 Bளி பா%- ந:%- ைவ"தா ........
மணி : அ& ெலா0 ெலா0

? ெகாைல2B.

ேவ! அ பா பர , உன2B ேகா- நமகார. நீ எ
ேபா&. உ

:%- B-"தன ப8ண&

ெப8டா%-ைய அைழ*சி2கி% ேபாயிட பா, :%ைடவி%. உ

க"திேல விழி2க இLடமிைல.
பர : என2B அேத தீ,மான தா

!

மணி : அ ேபா ற ப.
பர : இ3 மணி, எ
எ

ெப8டா%-ைய இவ

வி%-ேல வி%-% ேபாற&2B நா

ன அ6வள) மான ெக%டவனா? ஏ; சரசா எ

ன- இளி2கிேற! பா,"தியா

மணி ப"தினி ஆ2% (Act) த"பமா; இைல. இ4தா- சரசா உ
கழ%- உக ப

கைறயிேல எறிGசி% எ

பி

நைகெயலா

னாேல ற ப.
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சரசா : எேக ?
பர : வா எ

பி

னாேல. அ ற ெதாி, சரசா : அ பா! எ

ன இ&! எ

ைன

எேக ேபாக* ெசாகிறீக?
ேவ : ேபாமா உ 3ஷேனா ! ஒ3ேவைள 3ஷ ெப8டா%-" தனி2
B-"தன ப8ணினா "தி வ3மி ? ெசா>வாக.
சரசா : அ பா எ
ேவ : நா

எ

ைன இ ப- நிKகதியா; விடலாமா?

னமா ெச;ற&? எலா விதி ப- நட2க%. எ

ஆனவைர2B ெசா+ பா,"ேத
மக

. &ளி2'ட ேக2கிறானா எ

ஒ3 ெசா தாகாம :%ைடேய வி% ேபாயி%டா

மணி : அடாடா ! எ

ன க3ைண மக

னா
ேப*ைச? ஒேர

.

ேமேல ; இவ3 தாபா அ4த கால"திேல தசரத

ராசாவாக இ34தா3.
ேவ அடா 5மா இ4தா அ?மாேர அமா இனிேம இவ
நா V2B ேபா%2 ெகா8தா சாகN.

இ4த :%-ேல இ34தா

பர : பா,"தியா மணி. மகா கன ெபா34திய மாமனா, / அவ,க0 மர2கிைளயி
ெதாக ேபாகிறா,களா!
மணி : மகளகரமான ஆரப ேததிைய எதி,பா3க0!
ேவேட, இனிய ஏதாவ& ேபசினக உைததான விH. :%ைட வி% ேபாகடா
கHைதகளா.
பர : மணி....... பயி"திய........ கHைதயா.
மணி : யாைரயா கHைத? (ேவதாசல"ைத அ-2கிறா

)

ேவ : ேட; ........ ேட; .......... - சரசா : அ பா ........! அ பா ........!!
பர : எ

ன- ேவஷ ேபாடேற. மான ேபாBேதா? நட- ெவளிேய!

-------------
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கா சி 43
இட : ஹாிகரதா ஆரம.
இ3 ேபா, : ஹாிகரதா, 54தரேகாL, 1,"தி.
ஹாிகரதா : இ

E ம4திராேலாசைன சைப2B வர ஏ

இ6வள) தாமத?

54தரேகாL : உம& சீட ேகா-க0 நி"ரா ேதவிட விைளயாட. இ6வள)
ேநரமாயிKE. இ4த ெதாைல2காக ேவேற எேகயாவ& ேபா;விடலாெம றா
ேக%டா தாேன.
ஹாிகர : க3" ேதா%ட"ைதவி% காேம 5KE வதா ேபதைம. 54தாி ேபதைம
நம2B இB எ

ன Bைற? பரேலாக உபேதச ெச;ய P ; த, பண"&2B ப2த,க0;

சி3கார கனிரச தர நீ. ஆரம அைம"&2 ெகா0ளா வி%டா இ4த ஆன4த
ஏத-, இ4த ஆன4த? கிளிேய! ேமாகனாகிேய!, &0O மதேவ0 கைணயாேல,
ெதாைல மிக அைட4ேத

பகலாேல. வா , நா இ

[இ2கா%சிைய 1,"தி க8விகிறா

ப மாளிைக2B* ெசேவா.

.]

1,"தி : ஹ......! கபட ேவஷதாாிேய , காகா , பக+ேல ேயாகியாக), பாதி
ரா"திாியிேல ேபாகியாக) கா%சி யளி2B ேப- பயேல! ஆசிரமமா இ&? ேமா%ச
சா ராaய"திKB பயிKசி 'டமா? பரமனி
ச

பாதார வி4ைத2B பாைத கா%

மா,2க தாபனமா? அேட ஊைர ஏ;2B உ

ம"தா ! உன2B ைகயிேல

ெஜபமாைல, ெவ0ளி யிேல ேயாக"த8, +"ேதா ஆசன, ெபாKபாத2Bற,
நா%-

ந

மதி ைப ெக2B நயவGசக பதேற! ஏ

நBகிறா;?

ெகாைல2B" &ணி4த &Lடனா நீ? பGசமா பாதக"ைத பயமி

றி ெச;ய"தானி4த

ப8டார ேவஷமா? பாவி பக ேவஷ2காரா! பாமரைர ஏ;"& பிைழ2B பர
ச8டாளா!! நீ இ34தா எ

ன? இற4தா எ

ன?

[1,"தி ஹாிஹரதாைச ெகாைல ெச;& விகிறா
54தர : ெகாைல........! ெகாைல......! ெகாைல....... !!!
[1,"தி பி-பகிறா

.]

------------கா சி 44
இட : பழ2கைட.
இ3 ேபா, -ைரவ,, அமி,த, பழ2கைட2கார,.

.]
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[எாி :%-+34& த பி வ4த அமி,த. ஒ3 லாாியி யாவ32B ெதாியாம
ஏறி2 ெகா8 வ3ேபா& லாாி -ைரவ, பா,"& விகிறா

.]

-ைரவ, : ஏ; , யார-? தி3%2 கHைத ! இறக- கHைத.
அமி,த : ஐயா நா

ஒ3 அனாைத. எக : எாிGசி எ

தா;, தக பனா, எாிGசி

ேபாயி%டாக.
பழ2 கைட2கார, : (ஐேயா பாவ!) ஏமா எக கைட பழகைள எ"&2கி%
ேபா; ெத3விேல வி"&2கி% வ,றியா? ஏதாவ& சபள ேபா% த,ேர

.

அமி,த : ஆக% ஐயா........
-------------கா சி 45
இட : B-ைச .
இ3 ேபா, : சரசா, பரமான4த

, மணி.

[பரமான4த?, சரசா), மணி ஒ3 B-ைச2B* ெசகி
பர : சரசா இனிேம இ&தா

றன,.]

நப :. பகளா இைல. மா- இைல, வரா8டா

இைல, ேதா%டமிைல.
மணி : அட ேதா%டமி32க பா. அதிேல Lப* ெச-க0 கிைடயா&. பா KE
இ32B.
பர : சரசா, இ4த ேதா8-யி ஒ8N எ"&2க. ஹு இ4த ெகாள"தி+34& மட
மடெவ

E த8ணீ, இைற*சி ெகா%.

மணி : பரமான4தா ஹு.
பர : இ4தா இ4த P%ைச க8ணா- ேபால பாML ப8N. ேவைல எலா -4த
பிறB இைத சா பி. நட2க% நா ெசா ன ேவைலக0.
(சரசா ேபாகிறா0 )
பர : மணி, தக ப

ெச;த BKற"திKB இவ0 .... மணி : த4ைத ெச;த தவE2காக

இவைள ஏ வைத2க ேவ8 எ கிறா;. ஆன4தா நம& தி%ட"ைத மற4&
வி%டாயா. தமாKற ஏKப%டா மர2கிைளயி ெதாகிய உ த4ைதைய நிைன.
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(சரசா ம8 பாைனைய" தவறி2 கீேழ ேபா% விகிறா0.)
பர : இேத BKற"ைத அமி,த ெச;தி34தா .....
மணி : சா]ா" ப"ரகாளியாகிவிவா0 உ

த,மப"தினி சரசா ேதவி,

பர : சரசா, இ4தா மா,2க%2B ேபா; சைமய>2B ேவ8-ய கா;கறிகைள
வாகி வா.
சரசா : நானா ............?
பர : ஏ

,உ

தாதிைய அ? கிறாேயா? நீ அ

ன2 காவ- ஆன4தனி

மைனவி.

அ+ ராணியல.
மணி : உன2B ேவைல கிைட2B வைர உ
கறிக0 விKE வரேவ8.
சரசா : எ

ைன ஏ

மைனவி ப2க"& மா,2க%- கா;

இ6வித சி"ரவைத ெச;கிறீ,க0; எ

பி-"& த0ளிவிகேள

ைன இ2கிணKறிேல

.

மணி : ஆன4தா - இ4தா
பர : எ

ன அ&?

மணி : கா;கறி.
பர : சரசாைவ ேநா2கி இ4தா V2B 'ைடைய. ஹு! நட!
(சரசா கா;கறி2 'ைடைய" V2கி2ெகா8 ெசகிறா0.)
----------கா சி 46
இட : :தி
இ3 ேபா, : அமி,த, பா> த+யா,, த8ட.
[அமி,த பழ2 கைடயி+34& ஒ3 'ைடயி பழ எ"&2ெகா8 :தி வழிேய
வ3கிறா0]
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அமி, : பழ .......... மாபழ .........மாபழ.
த8ட : எஜமா

, ேபா& ெதாிசன; வாக ேபாகலா.

பா> : ேபா&மா ! த8ட*ேசாE. (பா%) ஆKEவா, இைலேய, இ4த2
க%ைடைய" ேதKEவா, இைலேய .
த8ட : அட க,மேம , நல உ"திேயாக நம2B கிைட" த&. எஜமா

ேபா&

வாக ேபாகலா.
பா> : ேபாேவாமா? ேபாகிேற

, ேபாகிேற

இேதா ேபா&மா?

த8ட : ேபா&, வாக.
அமி,: பழ மாபழ ........
த8ட : எஜமா

ெகாGச இ3க. ஏ; மாபழ!

அமி, : ஏ;யா, பழ ேவNமா? எ"&2Bக ; நா3 இ32கா&; நலா யி32B.
த8ட : நா%* சர2Bதா

, நலாதா

பா> : த8ட* ேசாE, அேக எ
ெகா8ேடேன, எ
அமி, : எ

இ32B ; பா,2Bேபாேத ெதாிேத !

ன ேப*5? அேட இவதா

. (பா%) க8

மகைள க8 ெகா8ேடேன! வா க8N :%2B.

ன;யா அ2கிரம!

பா> : அைத உ

வாயா ெசாலாேதமா ; வாமா :%2B. ேட; V2Bடா

'ைடைய.
[அமி,த"ைத பா> த+யா, அைழ"&* ெசகிறா,.)
------------கா சி 47
இட : ஆப"திாி.
இ3 ேபா, : அமி,த, பா>, டா2ட,.
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[ஆப"திாியி பா> த+யா3 அமி,த.]
பா> : டா2ட,! நா

இ4த ஊ32B &5. எ

ைன ப,மா பா> த+ எ

E

ெசாவா,க0. ப,மாவி+34& கLட ப% மணி P, வழியாக இB வ4&
ேச,4ேத . வர வழியிேல எ மக0 5கி,த காணாம ேபாயி%டா டா2ட, தி\,?
அக ப%%டா டா2ட,. அவ0 இ32கிற ேகால"ைத பா3க0 டா2ட, ; நலா
பா3க0 டா2ட,. (டா2ட, ைகைய பி-"& பா,2கிறா,.)
பா> : எ

ைனயா ைகைய பி-*5 பா,2கிேற, ஓ; எ

நாளா எ

ைன பா,2காததினாேல "தி ெகாGச மாறி ேபா*5 அ6வள)தா

மக0 5கி,த ெகாGச
.

அமி, : டா2ட, என2B "தி மாறல, மறதிமல. ெத3 வழியா ேபா;கி%
இ34ேத

;எ

பா> : பி

ேன எ

ைன ' பி%2 கி% வ4& எ

மகெள

E ெசாறா3.

னவாமனேன.

அமி, : டா2ட, அவ32B"தா

ஏதாவ& ைப"தியமா இ32B.

பா> : உ, கிைடயா&.
அமி, : ஐயா எ

ைன தய) ெச;& ெவளிேய அ? பி வி%டா ேபா&.

பா>: பா,"தீகளா. ெவளிேய ேபாகN, ெவளிேய ேபாகN. சதா இேத
ெபாலப தா

டா2ட,. இதனா ஆயிர வ4தா> சாி ேபானா> சாி, எ

மக0

ைப"திய"ைத.
டா2 : தீ,"&ேற

.

பா> : தீ"&ேகா .
டா2 : இெத னடா வபா யி32B. ெப8N2B ைப"திய? அவ, ெசாறா3.
அவ32B ைப"தியெம E அவ, ெபா8N ெசா>& உ.
த8ட : டா2ட, அ ப உகO2B"தா
டா2 : எ

ன, என2கா?

ைப"திய.
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த8ட : பி

ேன எ

னக? நீக டா2டரா இ34&2 கி%ேட இவக ெர8

ேபாிேல யா32Bதா

ைப"திய எ

E உகO2ேக ெதாியைல ெத

கிறீக.......

டா2: சீ ைப"திய. வாைய 1.
த8ட : எ

னக ைப"தியமா! அ ப இக இ32கிற நா> ேப32B ைப"திய.

பா> : ைப"திய ேபாடா உ0ேள . டா2ட, எ

மக0 ைப"திய"ைத எ ப-யாவ&

தீ,"& பிக. ஆயிர ேபானா > சாி; ஆயிர வ4தா> சாி ; அைத
தீ,"& பிக.
டா2 : த+யா,வா0 உக மக ைப"திய"ைத தீ,"& பிகிேற

; நீக ெகாGச

உ0ேள ேபா; இ3க.
பா> : அ&2B ேவேற ஆைள பா3ம;யா.
டா2 : த+யா,வா0 நீக உ0ேள ேபா; இ3க. நா

' பிகிேற

.

பா> : ' பி:கல சாி. ஹேலா டா2ட, ! (தி3பி வ3கிறா,.)
டா2 : நீக ஒ

E கவைல படாதீக, உக மகைள நா

கவனி*சி2கிேற

.

பா> : ஆமா, கவனி*சி2கிறீகளா? நலா கவனி*சி2கி3க.
டா2 : அமா நீ ஒ3 உ"தமமான ெப8. உ
மக0 ேபா ேதா

ம"த பி-"த அவ, க8N2B, அவ,

Eகிறா; நீ.

அமி, : டா2ட, ! என2கி34த ெபாிய பய தீ,4& ேபா*5. எேக நீகO எ
ைப"திய எ E நிைன*சி2கி: கேளா எ E பய4ேத .
டா2 : இல . பா> த+யா32B"தா
ெதளிய ைவ2கலா.
அமீ, : அவ, ைப"திய"ைத நா

ைப"திய. உ

னாேல ைப"திய"ைத

ெதளியைவ2க -மா?

டா2 : - ஆனா, அதிேல ஒ3 ஆப"& இ32B.

ைன

72

அமி, : அவ, ைப"திய"ைத ெதளிய ைவ2க என2B ஆைச தா
எ

ென

டா2 : உ
எ

, ஆப"& எ

E

னேமா ெசாறீகேள!
னாேல அவ, ைப"திய நீB. நீகின உடேன, நீ அவ, மகளல

பைத அறிG52கிவா,. மEப- நீ ஏைழயாக ேவ8 எ

அமி,: ெசாகிற& எ

ன! அவைர பா,"தாேல பாிதாபமாக இ32கிற&; அவ,

ைப"திய"ைத ெதளிய ைவ2க யKசி ெச;கிேற
டா2 : அமா நா

ன ெசாகிேற?

டா2ட,.

நிைன"த மாதிாி, நீ உ8ைமயி ஒ3 உ"தமி. கவனி, நீ அவ,

மக0 ைப"திய ேபா ந-2கN. நா உன2B ெகா2கிற ம34ெதலா அவ,
சா பி%டா" தா நா சா பிேவ எ E அவைர சா பிட* ெச;ய ேவ8
எ

ன ெசாகிறா;?

அமி, : ஆக% டா2ட,.
டா2 : மிட, த+யா,வா0.
பா> : எ

னடா டா2ட, .......... எ

ைனயா ' பி%வி% ேபசாேம

இ32கிறீகேள?
டா2 : த+யா,வா0 உக மக0 ைப"திய"ைத நா

தீ,"&விகிேற

.

பா> : ஆமா தீ,"& பிக.
டா2 : ஆனா ஒ

E உக மக மனசிேல கவைலேயா, வ3"தேமா ஏKபட2'டா&.

பா> : ஏKபடா&.
டா2 : அ ப- ஏதாவ& ஏKப%டேதா, அ ற ைப"திய "தி.
பா> : டா2ட, ைப"திய "த ேவ8டா.
டா2 : அ ேபா, உக மக0 ெசாகிறப- நட2க ேவ8.
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பா> : எ

னக டா2ட, ; Bழ4ைத ஆட* ெசா

பா-ேய தீ,"& விகிேற

; பாட* ெசா

னா ஆேற

னா

.

[பா> த+யா, ைப"திய ெதளிகிற&]
பா> : ேட;, இேக வாடா எலா ெதளிG5 ேபா*5டா, எேகடா எ

மக0

5கி,த?
அமி, : இேகதா

இ32ேகன பா! –

பா> : அட விைளயா% இ32க% அமா. எ
ேக%கிேற .
அமி,: ஐயா ! விபரமாக* ெசாகிேற

மக0 5கி,த எேக எ

E

ேகOக. நீக ஒ3 நா0 சிக P, வழியாக

வ3 ேபா& உக மக0 5கி,த வழியிேல, ெச"& ேபா*5&கேள.
பா> : ஆமா ஞாபக இ32கிற&.
அமி, : அதி+34& நீக ெகாGச ைப"தியமா; இ34தீக.
பா> : அ&) ஞாபகமி32கிற&. உ%காரமா!
அமி, : அ ற ஒ3நா0 ெத3ேவாட ேபா;2 ெகா8-34த எ
இH"&2ெகா8வ4& நீ தா

எ

மகெள

E பி-வாத ெச;தீக; நா?

டா2ட3மாக2 கல4& ேபசி, ைப"திய ெதளிய ைவ2க நா
ந-*ேச

ைன

உக மக0 ேபால

.

பா> : அமா உ

ைன ேபா>0ள Bணவதிைய நா

பா,"தேதயிைல. எ

மக0 5கி,த இற4& ேபா;வி%டா0 ; இனிேம நீ தா

மக0 5கி,த,
------------கா சி 48
இட : பரமான4த

இ&வைரயி>

:.

இ3 ேபா, : பரமான4த

, மணி.

(மணி பரமான4த? சபாஷி2கி

றன,)

எ
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பர : ம&ராாி ஆ*சிரம"&2B ேபாகNெம

E ெசா

மணி : ஓ ேபா; வ4தா*ேச. நம பா2கிய"தி
காாியமா; ேபாயி34ேத
பர : எ

னாேய. ேபா; வ4தா*சா?

அ பா யிேல, அேக ஒ3

.

ன விேசஷ?

மணி : அ& நம ெசா4த விஷய ; அைத நீ ேக%காேத.
பர : சாி, ேபான காாிய -4ததா? மணி : ேபா; வ4&%ேட

; அேதாட அேக ஒ3

விஷ ய"ைத கவனி*ேச . அேக நம பைழய சிேநகிதி ஒ3"தி 54தாி எ E
ெபய,. அவ0 ேவதாசல"தி ெகாைம தாக -யாேம ஊைரவி% ேபா;
வி%டா0. இ ேபா அேக , 54தரேகாஷாக இ32கிறா0. அவOைடய ைடயி>,
வா2ைக அடடா ....
பர : மணி, நா? 5மா இ32கவிைல. மணி : எ
பர : ெம%ரா52B ேபாயி34ேத
......

ன ெச;ேத?

. அேக நம ேவைல2காாி அமி,த இேல ...

மணி : இைலயா?. இ32கா. பர : அேக அவ0 பண2காாியா இ32கா0.
மணி : எ ப-............
பர : பரமா பா> த+யா, எ

E ஒ3 ைப"திய :தியிேல ேபா;2 ெகா8-34த-

வைள பி-"&2 ெகா8 நீ எ
மணி: பா3 அதி,Lட"ைத.

மகெள

(இ*சமய ப"திாிைக விKB ைபய

ேப ப, விKபவ

E ைவ"&2 ெகா8-32கிறா,.

)

: ேப ேபா, ேப ப,. ஹாிஹரதா ெகாைல வழ2B ேப ப,

மணி : ேட; ேப ேப, இேக வா! ஏ8டா எH"ைத ேபா% ெகாைல ப8Nேற?
ேப ப, எ E ெசா>. (மணி ப"திாிைக* ெச;திைய ப-2கிறா )
ஹாிஹரதா ெகாைல! 1,"தி ைக&. ஆன4தா பழிவாB படல"&2B ப
கிளா சா . பா, நைடய ேவைலைய
-------------
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கா சி 49
இட : ேவதாசல :.
இ3 ேபா, : ேவதாசல த+யா,, மணி.
[மணி ேவதாசல"தி
மணி : எ

:%-KB வ3கிறா

]

னக த+யா,வா0, நட4தைத நிைன"& எ

னக பிரேயாஜன. இனி

நட2க ேவ8-யைத பா3க.
ேவ: ெச2ர%டாி ஸா,, இ

? எ

ன நட2கN? ஒேர ம3மக

ஊெரலா ஏ5கிறா,க0 ; ஒேர மக0 க8ைண ேபா வள,"ேத
க8 கலகி நிKகிறா0. ஒேர மக
ெவளிேய ேபா; வி%டா
மணி : எ

.இ

. B-கார

! ஆனா இ

: ேவ8டா, வாச ேவ8டா எ

E அவ

எ

E
E

E

ேம ெகாைல2 BKற.

னக ேபாக, நீக இ6வள) சீ2கிரமா மனைச விட படா&. இ

ஆகேவ8-யதி32கிற& உகளாேல எ6வளேவா காாிய. நீக நா

ெசா

?
ன

வ2கீைலேய ஏKபா ெச;க0 ; அ ற பா3க0.
ேவ : எ னேமா ெச2ர%டாி ஸா, ! உகைள"தா
இ32ேக .

மைல ேபால நபி2கி%

மணி: நக0. தாராளமாக நக த+யா,வா0.
----------------கா சி 50
இட : நீதி ம

ற.

இ3 ேபா, : ப ளி2 பிராTகி.%ட,, ேசவக

, 54தரேகாL, வடநா% வ2கீ,

ஜ%a.
(பைழய ஆன4தனாகிய பரமான4த

வடநா% வ2கீலாக) மணி அவ

ேவைல2காரனாக) மாEகிறா,க0.)
மணி : ஆன4தா நா ெசா னைத ெயலா உ8ைம யிேல நபிவி%டா, ேவதாசல
த+யா,. ஆனா அவ3ைடய பரம விேராதிேய வடநா% வ2கீலாக வ3வ&
அவ32B" ெதாியா&. பாவ ! பழி வாB படல"தி கைடசி2 க%ட !
ப%கிளா சா  !! விளபர ப"தி பழி வாBவதKB அ3ைமயான ச4த, ப.
ஆன4தா நிைனவி32க%. 1,"தி யி ேம 5ம"த ப%-32B BKற
ெகாைல.
[ேகா,% விசாரைண]
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ப ளி2 பிராTகி.%ட, : ெகாைல! பகிரகமாக* ெச;ய ப%ட ெகாைல!!
&ணிேவா ச%ட"ைத &%சமாக மதி"& ெச;ய ப%ட பெகாைல!!! ப2திமா
ேவட P8 பாதக* ெசய ாி4தவ இேதா இ4த 1,"தி. 1,"திதா ெகாைல
ெச;தா எ பதKB 3ஜு சா]ி இ32கிற&. ெகாைல ெச;தைத அவேன
ஒ 2ெகா8-32கிறா . அதKB சா]ி இ32கிற&. ெகாைல ெச;த
இட"திேலேய 1,"திைய பி-"&2 ெகா8டா,க0. சா]ி உ8 இதKB.
ேசவக

: 54தர ேகாL, 54தரேகாL, 54தரேகாL.

ப ளி2 பிராTகி.%ட, : 1,"தி, ஹாிஹரதாைச ெகாைல ெச; ேபா& ெகாைல
ெகாைல எ

E 'வின& நீ,தாேன?

54தரேகாL: ஆ, நா

தா

.

ப ளி2 பிராTகி.%ட, : ேதா%ட"& ப2க இ34& நீ, பய பப-யாக ச த
ேக%ட&. யாேரா யாைரேயா மிர%வ& ேபாேல?
54தர : ஆ, அ;ேயா ஏனடா இ4த அ2ரம, பாவி, எ

E B3ேதவ, 'றினா,.

ப ளி2 பிராTகி.%ட, : உடேன ேதா%ட"& ப2க ஓ-னீ,?

54தர ேகாL: ஆ, அ ேபா& 1,"தி B3ேதவாி
ெகா8-3 பைத2 க8ேட

கH"ைத பி-"& ெநாி"&2

; ெகாைல, ெகாைல எ

E 'விேன

, ஆரம

வாசிக0 ஓ-வ4& பி-"&2ெகா8டா,க0.
ப ளி2 பிராTகி.%ட, : யாைர?
54தரேகாL : 1,"திைய.
ப ளி2 பிராTகி.%ட, : அ ேபா& B3 மா8 ேபா; வி%டா,?
54தரேகாL: ஆ. 1,"தி அ ேபா& ப2க"திேலேய இ34தா
ப ளி2 பிராTகி.%ட, : B3வி

.

கH"ைத 1,"தி ெநாி"தைத நீ, பா,"தீ,?
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54தர ேகாL: ஆ, பா,"ேத

ப ளி2 பிராTகி.%ட, : ேத%சா மி லா,.
வடநா% வ2கீ : உம& ெபய,?
54தரேகாL : 54தரேகாL.
வடநா% வ2கீ : ஆரம"தி

, P,வாசிரம ெபய,?

54தரேகாL : 54த, ...... 54தர.
வடநா% வ2கீ : சாி, 54தரேகாL, B3ேதவ, ெகாைல ெச;ய பவைத நீ,
பா,"தீ,?
54தர ேகாL: ஆ.
வடநா% வ2கீ : ெகாைல ெச;& ெகா8-32Bேபாேத பா,"தீ,?

54தரேகாL: ஆ, பா,"ேத

.

வடநா% வ2கீ : ஆனா அைத" த2க எ4தவித யKசி ெச;யவிைல. ஏ
1,"தி B3ேதவைர தா2Bகிறா

; அைத நீ, பா,2கிறீ, , அவ

அவைன2 கீேழ த0ளி B3ேதவைர2 கா பாKற ேவNெம
ேதா

றவிைல, ஏ

பிரதம சீட, ஏ

மீ& பா;4&

E உம2B"

? B3ேதவ, ெகாைல ெச;ய ப ேபா&,

ெப8ேபா ப&கி2ெகா0ள ேவ8? 54தர ேகாL B3ைவ

கா பாKற யKசி2காம ஏ
ேக%கிேற

?

அகி34& ஓடேவ8? பிரதம சீடேர மீ8

. ெகாைல ைய2 க8 பய4தீரா? அ ேபா நீ, இ34த நிைலைய2 க8

பய4தீரா? (ெமப, ஆ தி ஜுாி) பிரதம சீட, பதி 'ற மE2கிறா,. பாிதாபமாக
இ32கிற& அவ, நிைலைய பா,2க. அ4த ந0ளிரவிேல 'ட அவ, நிைல
பாிதாபகரமா;"தா இ34 தி32க ேவ8. பாதி ரா"திாி ேவைளயிேல
ச"திய"தி ஜுவாைல :5வைத2 க8 பைத பைத"&"தா ேபாயி3 பா,.
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54தரேகாL, ஆரம"& ஆ%கைள அைழ"& வர"தாேன அலறி2ெகா8
அவசரமாக உ0ேள ஓ-னீ,?
54தர ேகாL: ஆ..........
வடநா% வ2கீ : ஆ%க0 ஓ- வ4தா,களா?
54தரேகாL: ஆ.
வடநா% வ2கீ : நீ3 அவ,கேளா ஓ- வ4தீரா?

54தரேகாL: இைல, சKE ெபாE"& வ4ேத
வடநா% வ2கீ : ஆ%கைள அைழ"& வர* ெச
வரவிைல? 54தரேகாL, எ

ேக0விகைள ந

.
ற நீ,, ஏ

அவ,கOட

தி3பி

றாக கவனி2க ேவ8. ஆ%கைள

'வி அைழ"&வி%, அவ,க0 வ3ேபா& நீ, அகிைல. ெகாGச ேநர கழி"&
வ4தீ,. இ&தாேன உ8ைம ?
54தரேகாL: ஆ.
வடநா% வ2கீ : அ4த ெகாGசேநர எேக ேபா; இ34தீ,? எ

ன ெச;&

ெகா8-34தீ, ெசா> ? ேநர- யான ேக0வி. பிரதம சீடேர ஏ

ெநKறிைய*

5ளி2கிறீ,? ெசா> பதி? அ4த ெகாGச ேநர எேக ேபா; இ34தீ,? எ

ன

அ6வள) அவசரமான ேவைல? ெகாைல ெச;ய ப% கிட2கிறா, B3ேதவ,.
ெகாைல ெச;தவ

பி-ப%டா

, ஆ%க0 அவைன Y4& நிKகிறா,க0, நீ, ம%

இைல , நீ, பிரதம சீட,. அ4த ெகாGச ேநர எேக ெச
54தரேகாL எேக ெச

றி34தீ,? ெசா>

றி34தீ, அ4த சமய? ெசா> பதி? ெசால மா%\,.

ெசால -யா&. 54தர ேகாL உ Y& ேகா,%டா32B" ெதாியா&. உ க0ள2
காத ேகா,%டா32B" ெதாியா&. உ ஏமாKE வி"ைதக0 ேகா,% டா32B"
ெதாியா&. நீ ந-"த நாடக ேகா,%டா32B" ெதாியா&. இவ,க0 காண%.
B3)ட நீ இ32B ேபா& 1,"தி உ ைன2 க8ட ேகால"ைத அவ,கO
காண%.
(தைல பாைக யவி2கிறா . 54தரேகாL ெப8ணாக2 கா%சி யளி2கிறா0.
ேகா,%-ேல ச"த.)
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ஜ%a : ைசல

, ைசல

.

வடநா% வ2கீ : பாட

மி ைம லா,. ேகா,%-ேல வழ2க"திKB,

ஒH2க"திKB விேராதமாக நட4& ெகா8டதKB ம னி2க2 ேகா3கிேற .
இேதா இ4த பரம ப"தினிதா பாதி ரா"திாி ேவைளயிேல ேவஷமி% ஊைர ஏ;"த
ஹாிஹரதாஸுட

Bலாவி2 ெகா8 -3 பைத2 க8வி%டா

சீட?, காக ? க0ளி எ

பைத2 க8டா

. அத

ஜ%a : ஆ*சாியமாக இ32கிற&. வ2கீ ேவைலட
ெச;தி32கிறீ,.

1,"தி ; B3)

விைளேவ இ2 ெகாைல.

& பறி ேவைல

வடநா% வ2கீ : இ4த வழ2கிேல ேம> பல ம,மக0 உ0ளன விள2BவதKB.
ஆரம"&2B* ெச E அB சில உ8ைமகைள2 காண வி3கிேறா. ெகாGச
அவகாச ேவ8கிேற

,

ஜ%a : எ.
வடநா% வ2கீ: ேத . ைம லா,.
--------------கா சி 51
இட : நீதிம

ற.

இ3 ேபா, வடநா% வ2கீ , ப ளி2 பிராTகி.%ட,, ஜ%a.
(ேகா,% விசாரைண பிKபBதி.)
வடநா% வ2கீ : ஆரம"ைத2 க8ேடா. கட)0 அ3O2B வழி கா%ட ப
இட எ E பாமர, ந அ4த இட காமேவ0 நடன சாைலயாக இ32க2
க8ேடா. இளி"த வாயாகO2B பக+ேல ேதச, இ

பவ+கO2B

இரவிேல சரஸமா. B3ட?2B ேகா ேதைவயாக இ3 ப& ேபா ஊைர ஏமாKறி
B- ெக பவ?2B ேவஷ ேதைவ பகிற&. ேவஷமணியாத ேவதா4தி! ேமாெச;யாத மா& !! ேஜா- இலாத மாட றா!! ேச- இலாத ராஜBமாாி இ32க
-யாதா. ஹாிஹரதா இ"தைகய ஓ, ேவஷதாாி ! இ4த ஆரம"திேல
காதினிேல B8டல ஆட, கன"த சாாீர பாட, கா;*சிய பா ெதா8ைடயி ஓட ,
க8க0 கதியKE க

னியைர நாட, கட)0 அ3O2B வழி கா%ட ப%டதா.

சிாி"தி நாி சிவ ெசாப"தி இ34த& இ4த ஆரம"தி. ஓ! சா4தி எ E
உர"த Bர+ 'விவ4த இ4த2 B3ைவ2 காண ஒH2க 'சிKE. த3ம இவ
இ32B தி2ைக2 காண மE"த&.
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ப ளி2 பிராTகி.%ட, : ைம லா,, ந8ப, க-கார இலாத இட"திேல ெச;ய
ேவ8-ய பிரசக"ைத, ந8ப, இட"ைத மற4& இேக நட"&கிறா,.
ஹாிஹரதா ெகால ப%ட& பKறிேய இ ேபா& வழ2B.
வடநா% வ2கீ : ஆ. ெகாைல வழ2Bதா
உ8ைம ; அவைன2 ெகா

ற& 1,"தி எ

. ஹாிஹர தா ெகால ப%ட&
ப& மE2க -யாத உ8ைம .

பேமாச2காரைன2 ெகாவ& பேராபகார எ

Eஏ

நா மதி2க2 'டா&?

பாைப2 ெகாவ& மாமா
ப ளி2 பிராTகி.%ட, : த,ம சாதிர விதி ப- இேக நா விசாரைண நட"த
வரவிைல. ச%ட"தி ப- ெகா8வர ப%ட ஒ3 ெகாைல வழ2ைக விசாரைண
நட"&கிேறா,
வடநா% வ2கீ : ச%ட த,ம"&2B2 க% பட ேவ8டா எ
ந8பாி

வாதேமா? ச%ட ஓ, இ3%டைற. அதிேல வ2கீ+

ப& எ

வாத ஓ, விள2B,

ஏைழயா அ4த பிரகாசமான விள2ைக ெபற -யா&. இேதா ேகா,%டா, இைத
பா,ைவ யிப- ேக%2 ெகா0கிேற . இ& ஹாிஹரதாT பிண"ைத
பாிேசாதி"த டா2டாி Bறி . இற4தவனி இ3 கரகளி> உ0ள ைகயி
B8 பா;4த வ2க0 இ3 பதாக Bறி பி%-32கிறா,. ெமப, ஆ தி ஜுாி, 15
ஆ8கO2B   ப8டார2 ப2கிாி எ ற பயகர2 ெகா0ைள2கார
இ34தா . ெப8களிட 'ட இர2க கா%டாம அ-"& பிகி வா4த ேபய
அவ

. ஆனா பலநா0 க0ள

ஒ3 நா0 அக பவா

ேபாMஸாாிட கைடசியாக சி2கி2ெகா8டா

எ

ப& ேபா,

. ெஜயி+ேல த0ள ப%ட ப8டார

ப2கிாி கபிகைள அE"&. அகி34& த பி , 5வ, ஏறி2 Bதி"& ஓ-னா

.

ேபாMஸா3 அவைன விடவிைல. விர%-னா,க0. த பி விவா எ E
ெதாியேவ 5%டன,. ைககளினா த"தா . இ3 கரகளி> B8 பா;4தன.
ஆனா> த பிவி%டா .
பிறB ச,2காைர, ச%ட"ைத ம2கைள ஏமாKற ப8டார ப2கிாி
ஹாிஹரதா ஆனா

. அவ?ைடய க0ள2 காத+ 54தாி 54தர ேகாL ஆனா0.

ஹாிஹரதா உபேதச ெச; ேபா& ஹாி, ஹர? ஒ

Eஎ

பைத விள2க

ஒ3 ைகயிேல தி3நீE, மKெறா3 ைகயிேல தி3நாம ெபாறி"&2 ெகா0வ&
வழ2க. அைத மகா ெபாிய த"&வ எ

E ம2க0 நபினா,க0. ஆனா

உ8ைமயி உ0ளைகயி>0ள வ2கைள மைற2கேவ, அ4த ேவைல ெச;தா
அவ

. இேதா ேபாMஸாாி

விளபர ப8டார ப2கிாிைய உயி3ட

த3ேவா32B பா; ப"தாயிர, அவ

பி-"&"

பிண"ைதயாவ& ெகா8 வ3ேவா32B
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பா; ஐயாயிர பாி5 த3வதாக ெவளிவ4த அறி2ைக . இத ப- 1,"தி
ஆரம"திேல ேச,4& உ8ைமைய2 க8 பி-"& ஹாிஹரதா எ ற ப8டார
ப2கிாிைய பி-2க ேபாB ேபா& அவ ர%" தனமாக நட4& ெகா8
1,"திைய2 ெகால யKசி"தா . தKபா&கா 2காக 1,"தி அவைன2 ெகால
ேந,4த&. ஆகேவ 1,"தி ச,2காாிடமி34& பாி5"ெதாைக ெபறேவ8-யவ
BKறவாளி அல
ஜ%a : வா%\ தி ெபாசிஷ

ஆ தி பிராசி2.ஷ

?

ப.பி : ஐ வி"ேராதி ேக ைம லா,%.
ஜ%a : ஐ அ2.%ட% தி ேக.
ப ளி2 பிராTகி.%ட, வழ2ைக வாப வாBகிறா,.
ஜ%a அ?மதி2கிறா,.
-----------கா சி 52
இட : வடநா% வ2கீ :.
இ3 ேபா, : 1,"தி, வ2கீ, பா>, ேவதாசல த+யா,.
[1,"தி த

ந

றிைய" ெதாிவி பதKகாக வடநா% வ2கீைல ச4தி2கிறா

]

1,"தி : ஐயா! எ ைன" V2B ேமைடயி+34& கா பாKறினீ,க0. நீக0 எ
க8க8ட ெத;வ. உ கO2B நா எ ன ைகமாE ........
வ2 : பிரதி உபகார ெச;யலா. தைட எ&)மி றி ேபசாம ேபா; ப,மா பா>
த+யாாி மகைள நீ, கயாண ெச;&ெகா0ள ேவ8 ..........
1,"தி : ஐயா எ

கயாண"ைத பKறி எ

பிரதி2ைன

வ2 ; அ&) என2B ெதாி. நீ, 5கி,த"ைத2 க+யாண ெச;& ெகா0வதா
அமி,த"&2B எ4த வித"தி> &ேராக ெச;தவ, ஆகமா%\,. நா
கயாண"தி ச4தி ேபா!

வ3கிேற

1,"தி : ஐயா.... ஐயா........
ேவ: வ2கீ ெசா
ேபா+32ேக.

ன& சாியான ேயாசைன. ைபய

எ

னேமா தயBகிறா

.
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பா> : இ ேபா அ ப-"தா

இ32B ; ெப8ைண வ4& பா,2க%. அ ற

எலா சாியா; ேபா;வி.
-----------கா சி 53
இட : பா> த+யா, :.
இ3 ேபா, : ேவதாசல த+யா,, பா> த+யா,, 5கி,த.
ேவ: Bழ4ைத பாெம

E ேக0வி ப%ேட

?

பா> : ஆ. Bழ4ைத2B ெகாGச கவி ஞான உ8.
ேவ: அதனாேல பரவாயிைல. பாட* ெசா>க.
பா> : '*ச படாேத அமா, 5மா பா.
[5கி,த பாகிறா0]
ேவ : Bழ4ைத2B கவி ஞான ம%மல; உல2 ஞான இ32B.
பா>: 5கி,த "தககெளலா நிைறய ப-*சி32B.
5கி, : அ?பவ ப0ளியிேல இர8 வ3ஷ ப-*ேச
கி%ேட.

எ

E ெசா>க மாமா

ேவ: அ ேபா சாி. இேதா ேசாசிய3 இ32கிறா,. நா0 பா,"& ைவ"& விேவா
த8ட : எ

னக நம ேதா%ட"& ப2க கா"தாட வ,றீகளா?

(யாவ3 எH4& ேபா;விகி

றன,, 1,"தி, 5கி,த தனி"தி32கி

றன,.)

ேவ : ஒ3 அதிசயக ! நம :%-ேல ஒ3 ேவைல2காாி ஒ3"தி இ34தா0 ... எ
உக மகைள ஒ3 ேவைல2காாி2B* சமமாக ெசா>கிேற
பா> : அ ப- ஒ

எ

E வ3"தமா?

E மிேல .........

ேவ : இைல. இ& நிஜ4தா

. அமி,த"&2B ஒ3 படா ேடாப ஆைட,

5கி,த"&2B ஒ3 ப%-2கா% ஆைட அணி4தி34தா எ ப- இ32Bேமா

ன
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அ ப- இ34தா0. ஒ3 ேவைள ைபய?2B இLட இ34தா> இ32B. பா> :
ச4ேதக எ ன அேதா பா3க.........
(1,"தி, 5கி,த தனி"& ேப5வைத* 5%-2 கா8பி2கிறா,.)

1,"தி: ேபைத ெப8ேண, வ8 மன ெகா8டவ
கா"த உ"தமாி

அல நா

.எ

உயிைர2

ஆேலாசைன "திமதி, க% பாேட இதKB2 காரண.

5கி, : ஓ அ ப-யா? உக0 உ0ள"தி ஒ3 அமி,த B-ெகா8-34த இட ;
அேக என2B இட அளி"தா ெந32க- தாேன ஏKப?
1,"தி : 5கி,த, நீ அறியமா%டா;, எ
ெதாியவிைல. அ& உ

ஆவி &- ைப . அ& ஏேனா

ைன2 க8ட&ேம எ

உ0ள"தி உன2B" தானாகேவ

இட ஏKப% வி%ட&,
5கி,த : அ ப-யானா எ

ைன2 க8ட&ேம அமி, த"தி

நிைன) மற4&

வி%ட&, அ ப-"தாேன!
1,"தி : இைல, இைல; உ

ைன பா,2B ேபாெதலா எ

அமி,த"ைத

பா, ப& ேபாலேவ இ32கிற&.
5கி, : எ ப- இ3 பா0 அ4த அமி,த?
1,"தி : 532கமாக* ெசாகிேற

; நீ பா> த+யாாி

மகளாகி, ப%

ப%டாைட உ"தி, படாேடாப இலாம, ப%-2கா% பா,ைவயி ஏைமயி
ேதாழைம ெகா8- 34தா எ ப- இ3 பாேயா, அ ப- இ3 பா0 எ

அமி,த.

-----------கா சி 54
இட : ேவதாசல :.
இ3 ேபா, : ஆன4த

, ேவதாசல த+யா,, 1,"தி, மணி, பா>, அமி,த, சரசா.

[1,"தி2B, 5கி,த"திKB தி3மண நட2கிற&. பரமான4த
மாEகிறா

ஆன4தனாக

.)

ஆன4: மணி, க+யாண எ
ஆயிர நட2கிற&. எ

றா இ ப-யலவா இ32க ேவ8? ஊாிேல

ன பிரேயாஜன. ேவதா : ஹு, ஆரபமாயிKE&க.
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ஆன4த?ைடய அ,*சைன. எ
பிற4தி32கிறா ேபா+32B.

மனைத 8ப"&வதKகாகேவ இவ

ஆன4: உம& 8 ஆறாம இ32க ேவ8 எ
பா> : இ4தா பா ஆன4தா, உ
எ

கி%ட ெசா, நா

ஆன4: மாமா! உ

ப& தாேன எ

மாமனா, உன2B எ

ேக%கிேற

ைன மாமா எ

Pமியிேல

ஒேர ஆைச.

ன ெகத ெச;தா,. அைத

.
E அைழ2க எ

வா; '5கிற&.

1,"தி : ஆன4தா, ேபா& அதிகமா; ேபசாேத. உன2B ெப8 ெகா"&
வி%டதாேல நீ ெச;கிற அ2கிரமகைள எலா ெபாE"&2ெகா8-32க
கிற விதி இைல. இனி ெபாE2க -யா&. ெதாிகிறதா?

ேவ8 எ

ஆன4: &0ளாேத 1,"தி. உ
&0Oகிறா;. 1,"தி, எ
சீமானி

மக

க0ள2 காத ைக'- வி%ட ச4ேதாஷ"தி

ைன ேபா &

. ெசாB சாக வா4தா; எ

ப"ைத2 க8-34தா ெதாி.
சGசல"ைத நீ அறிவாயா? பசி உன2B"

ெதாிமா? ப%-னி கிட4த& உ8டா ? பகெலலா ேவைல ெச;& அ>"&
இரவிேல V2க பி-2காம ர8ட&8டா? 1,"தி நீ "தி உ0ளவ
கைதைய , ேக%டபி
சரசாவி

3ஷ

ேயாசி"& பதி ெசா. நா

, ஜமீ

ேவதாசல"தி

யா,? ேமவா, விலாச ைமன,

ம3மக

எ

E தாேன

நிைன"&2ெகா8-32கிறீ,க0. மணி, ஊ32B0ேள என2B எ
மணி : எ
எ

சிேநகித

எ

மாமனாாி

, Yதா-, '"தி2க0ள

, ெவறிய

, '"தி2க0ள

மனைத ேநாக* ெச;த மகா பாதக

.

, மைனவிைய ெகாைம ெச;தவ
; இ6வள) ஏ

ெதாிமா? ேவதாசல"திKB ேவதைன த3வதKB"தா

.ஏ

உ3வ பா, பதKB பயமாயி32 கிறேதா? அ

எ ப-"தா

சகி"&2 ெகா8-34தீ,கேளா?

ன, நீ அ

E ேகா,%- இைலேய.

ெச;ேத

திைக2கிறீ,க0.

உ8ைமயி

பா> : ஆன4", எ

ன ெபய,?

றா அதிேல சகல அட2க. ஊ32B0ேள உன2B

ன பா ெபய,. B-கார

ஆன4: ஆ, B-ய

. ேக0 எ

E ேகா,%-ேல

,
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ஆன4: ஆ, ேகா,%-ேல நா

இைலதா

. 1,"தி2 காக வாதா-ய வ2கீ

இ34தாரலவா? பா3க0 அவைர (திைரைய" த0Oகிறா
1,"தி2காக வாதா-ய வ2கீ. எ
அறி4& ெசா னவ,.
1,"தி : ஆன4", நீயா எ

ந8ப, மணிதா

) நா

தா

ஆரம"& உ8ைமகைள

ைன" V2B ேமைடயி+34& கா பாKறினா;, நீயா

வடநா% வ2கீ , உன2கா எ

மீ& இர2க பிற4த&?

ஆன4: ப-"த %டாேள! ேக0. இலைக ேதா%ட" திேல இர), பகலாக ேவைல
ெச;& 200 பா; ேச,"& அைத" த

வேயாதிக" த4ைத2B" த4& அவ,

மகிவைத2 க8 மகிழேவ8 எ

E எ8ணிேய , ஈன, ப*சாதாப, அ



த&பி2ெகா8-34த மன4தா8டா இ&. பாப%ட ைககளடா. கா ேம 5Kறிய
காக0. உைழ"&, உைழ"& உ32Bைல4தவ

நா

.உ

ைன ேபா

உலாசாியி உலாவியவனல. ப-"&, ப%ட ெபKE, ேவைல கிைட2காத
தினா சிேலா கா%-ேல கண2ெகHத ேபான ஆன4த நா . எ ைன ேமவா,
விலாச ைமன, எ E எ8ணி2 ெகா8 சரசாைவ என2B க+யாண ெச;&
த4தா, சீமா ேவதாசல. உ சேகாதாி சரசாைவ ஏ க+யாண ெச;&
ெகா8ேட

?உ

ைன ேபா காத>2காகவா? இைல. சீமானி

பண"திKகாகவா? ககள) இைல.
சரசாைவ நா க+யாண ெச;&ெகா8ட& &ேராகமாி விஷ"ைத2 க2BவதKB.
உ தக பனா, பண"தாைச பி-"& பல ஏைழ கைள2 கச2கி பிழி4தா,. அ பஅவதி ப%டவ,களிேல எ

த4ைத ஒ3வ,. ப2க"& ஊ,, 54தர பி0ைள எ

ெபய,. ப%ட கட?2காக :, ேதா%ட, உ

E

தக ப னா32B2 ெகா"தா,.

பராாியானா,. : இழ4த எ த4ைதைய ெஜயி+ேல த0ள இ4த தயாள1,"தி
ஏKபா ெச;தா,. பாவ! ஏைழ எ ன ெச;ய -. மர2 கிைளயிேல பிணமாக"
ெதாகினா,. எ த4ைத பிணமாகினா,. எ த4ைதைய2 ெகா ற பாதகைன நா
ெகாைம ப"திய& BKறமா? சரசா நீ ெசா. உ
ப"திய& BKறமா? 1,"தி நீ ேப5 . உ

த4ைதைய நா

ெகாைம

த4ைத ைய2 ெகாைம ப"திய&

BKறமா? பா> த+யாேர, நியாய ெதாிேம உம2B, நீ, ெசா>. ேவதாசல
த+யாைர நா

ெகாைம ப"திய& BKறமா? ேவதாசல த+யாேர! எ

பா,2க '5கிறேதா! நீேர ெசா>, உைம நா
ேவ : ஐேயா, எ

ைன

ெகாைம ப"திய& BKறமா?

னா இைத" தாக -யவிைலேய.
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ஆன : இ ப- நா

எ"தைன ஆயிர தடைவக0 ெசா

ேன

ெதாிமா? மர2

கிைளயிேல பிண ெதாBேபா&, அ ேபாேத உைம2 ெகா
.

B-"தி3 ேப
மணி : நா

E இர"த"ைத2

தா

அைத" த"ேத

. நா

.

தா

பா> : அ பா மணி, நல சமய"திேல நீ நல "திதா

ெசா+ யி32கிேற.

மணி : பா3க, பா க-*சா ப%8N உயி, ேபாயி. அதனா ஒ3
பய?மிைல. தின ப2ைகயிேல ேபா; ப2கN. பா வரN,
க-2கN, உயி, &-2க?. ஆனா பிராண
ேபாேல உ

தக பைன2 ெகா

சி"ரவைத ெச;ய?? நா
காதேதன. -

ற ச8டாளைன வா%-, வா%-, வத*சி , வத*சி

தா

பா,"ேத

ம3மகனான உடேன, அ%டகாச"ைத

. B-"தவைன ேபா ந-"ேத

த+யாைர வா%-ேன

.

ேயாசைன ெசா+2 ெகா"ேத

ஆன : ஆ, அ4த ேயாசைன ப- தா
ஆரபி"ேத

ம% ேபாக2 'டா&. அைத

. சரசாைவ அ-"ேத

, ேவதாசல

. ேவதைனயா அவ, கLட பேபா& எ

க8 Bளிர

. அ& ம%மா, 1,"தி2B இவ32B ச8ைட 1%-ேன

. சீமா

:% ெப8ைண இவ,க0 க8ெணதிாிேல கா; கனி விKக* ெச;ேத
இ6வள) ஏ

ெச;ேத

.

? பண" திமிைர ஒ2க, ெசவ இ34தா> 5க

ெபறாம த2க, ேக% பா3க0 அவைர? ெசவ இ34& அவ, க8ட
ெத

ன! ேவதைன! ேவதைன!! ேவதைன!!! ஏ

? ஆ*சாிய பகிறீ,க0. எ

சா4தி அைடய வGச தீ,"&2ெகா0ள எ8ணிேன

. ெவKறி ெபKேற

ேவ : ஆன4தா ேபா&, ேபா& என2B இ4த த8டைன. எ
எ

னா உ

ைன ம

மன

.
னி"& வி.

ைன ேபா எ"தைன ேப, கLட ப%டா,கேளா! என2B ெதாியா&.

பாH பண" தாைசயா, பண" திமிறினா நா

பல ஏைழகைள2 ெகாைம

ப"தி வ4ேத . உ8ைமதா . ஆனா உ ைன இ&வைர ெபாிய &Lட எ ேற
எ8ணி இ34ேத . உ8ைம இ ேபா&தா ெதாிகிற&. நீ இ6வள) நல பி0ைள
எ E.
மணி : எ

னக ேபாக த+யா,வா0 ! இ பெவலா எ6வளேவா நலா"தா

ேப5றீக. 
ப*ெச

ெனலா எ

ன E2B ; ஏைழகைள2 க8டா, எ

ன க ?

E யாராவ& வா4தா அடா டா டா , வ%- பண"ைத கண2B" தீ,"&

வாBகிறதிேல எ

ன க8- ைபயா. இ ப- ஊைர ஏமாKறி பண"ைத மி*ச
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ப"தி எ

ைனயா 5க"ைத2 க8\,? தக"தினாேல அாிசி ெச;& சைம"&,

ேகாேமதக '% , ைவர வ3வ>, "& ப*ச-, ேமா, Bழேல ெகமா
கல4& சா பி% வ4தீ,?
ேவ : ஆமா பா மணி! நீ ெசாவ& அ"தைன உ8ைம தா
பல ெகாைமக0 ாி4த ேவதாசல மா8ேட ேபானா . நா
ேவதா*சல. தவைற உண,4& ெகா8டவ .
ஆன : ேவதாசல த+யாேர ! மKெறா

. பண"தாைசயா
"தி வ4த &

E நீ, உணர ேவ8. பண" திமி,

ம% அல உம2B . ஜாதி" திமி3 அேமாக. ஆனா நட4தெத
பGச54தர பி0ைளயி

மக

ஆன4த

ன?

, ேவதாசல த+யா32B ம3மக

ம%மா? இேதா :Kறி32B மணமக0 ேபக, ப,மா பா> த+யாாி
எ

. அ&

மக0

ப& உம& எ8ண அலவா? இேதா பா3க0, அவர& ெபKேறாைர.

(திைரைய" த0ளி கா8 பி2கிறா
1,"தி : எ

.)

அமி,தமா 5கி,த?

பா> : ஒ E ெசால மற4&%ேட
ெபா8N.

. அமி,த தா

5கி,த! எ

வள, 

ஆன : ஆ, உம& ம3மக0 யா,? ேவைல2காாி அமி,த, ேவKE ஜாதி ெப8.
எேக உ

ஜாதி"திமி,? பண ப"& நாளி ஜாதிைய ப%சணமா2கி வி%ட&

பா,"தீரா? பண"திமி, ஒழி4த& ஜாதி" திமி3 ஒழி4த&. எ
நா

வ3கிேற

.

சரசா : நி>க0, நீக0 இலாத இ4த :%- என2B எ
தகOட

ேவைல -4த&.

வரேவ8-ய& தா

1,"தி : ஆ, ஆன4த
ேபாB உலகதா

ன ேவைல? நா?

.

இலாத இட"தி இனி யா32B இடமிைல. அவ,

என2B.

அமி, : நீக0 ேபா; வி%டா என2B ம% இ4த :%- எ
உகOட

வர ேவ8-யவ0 தா

ன ேவைல? நா?

.

ேவ: நி>க0 ! யா3 எேக ேபாக ேவ8டா. உகO2B ேவE உலக ,
என2B ேவE உலகமிைல. ஆன4தா வா!, சரசா இ4த பாதகைன நவழி ப"திய
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உ 3ஷ ஆன4தேனா ஆன4தமாக வா4தி3! அமி,த பேல! நீ ெபாிய
ேவைல2காாி தா . காதலா ஜாதிைய ெவ ற உ"தமி. உ 3ஷ 1,"திேயா
5கமாக வா4தி3! பா> த+யாேர, வா3, ற பேவா!
பா>: எேக ?
ேவ: பண" திமி3 ஜாதி" திமி3 ஒழிய ேவ8 எ
ேதவ
'ஒ

எ

E, ஒ

ேற Bல ஒ3வேன

E நா% ம2கO2B உைர ேபா.

ேற Bல! ஒ3வேன ேதவ

''

------------------2. கணாயிரதி உலக!
உலக!
'ஒேர உலக' எ

ப& ேந,"தியான ஒ3 Bறி2ேகா0.

பKபல நாக0 ெகா8ட Pபாக ஒேர அைம பாக இ32 கிற& எ

பதல. ஒேர

உலக' எ

பதாேலேய,

ற Bறி2ேகாளி

ெபா30. பKபல நாக0 உ0ளன எ

பேவE ர8பாக0, ேவEபாக0, அைவ காரணமாக மா*சாியக0,
ேமா&தக0, ஆதி2கக0, அவதிக0, அழி)க0 ெநளி கி
அைம பாக உ0ள உலக , ஒேர உலக ' எ

றன. இதனா ஒேர

ற ேந,"தியான நிைல

அைடயவிைல.
ெவ0ைள உலக ; க3  உலக ; மாநிற உலக ; மGச0 நிற உலக எ

E நிற

காரணமாக, ஒேர அைம பாக உ0ள Pபாக, பேவE உலககளாக இ34திட2
கா8கிேறா.
இலாமிய உலக ; கி3"தவ உலக ; ெபள"த உலக ; இ4& உலக ; ஆதிமத
உலக எ

E மத அ- பைடயி பல உலகக0 உ0ளன எ

ேமKB பBதி, கிழ2B பBதி எ
இ4த பிாி) ஒ6ெவா
கா%கி

E உண3கிேறா.

E இ3ெப3 பிாி)களாக உலக இ3 பதாக),

E தனி"தனி உலக எ

E 'Eகி

றன, ; காரண

றன,.

ப-"ேதா, உலB எ

E, பாமர, உலB எ

E இ4த ஒேர உலகி, இ3ேவE

உலக உ0ளன எ

கிறா,க0; மE பதKகிைல.
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நாகாீக உலக , க,னாடக உலக எ
எ

ற இ3 உலB ெகா8ட& இ4த ஒேர உலக

கிறா,க0 ; அதி> உ8ைம இ34திட2 கா8கி

ேறா.

இவKறிைன பKறி எ8ணி ேபா&, உலக எ

E நா நில பர ைப ம%ேம

க3தி2ெகா0வதிேல H ெபா3"த இைல எ

ப&, நிைலைமகO

நிைன கO எ6வைகயிேல உ0ளன எ பதைன2 ெகா8 இ4த ெபாிய
நில பர பிேல பலவிதமான உலக உ0ளன எ பைத2 க8டறிவேத
ெபா3"தமான& எ ப& விள2கமாகிற&.
நிைலைமகைள நிைன கைள க8டறி4& பேவE வைகயான உலகக0
இ4த ஒேர உலகி இ3 பதைன அறி4திட -கிற& எ

பதைன உண3 ேபா&,

ஒ6ெவா3வ3 த"தம& நிைன  நிைலைம ஆகியவKறி?2B ஏKற வித"தி,
தம2B உாிய 'உலைக' உ3வா2கி2 ெகா0ள - எ

அதனா தா

வ0Oவ,, 'உலக எ

ப& ெதளிவாகிற&.

ப& உய,4ேதா, மா%' எ

உலைக நலவ,க0 உ3வா2கி2 ெகா0ளலா எ

E 'றி நல

ற க3"திைன வழகி* ெச

றா,.

ஒ6ெவா3வ3 தம& உய,4த எ8ண"தா>, சீாிய யKசியா> ஒ3 ந>லக
அைம"&2 ெகா0ளலா எ

ப& ேபாலேவ, சிலேரா பலேரா உ3வா2கி உலக

ேவE சில32ேகா பல32ேகா இட' ஆகிவிகிற&.
ஆதி2க ெவறிெகா8ட ெவ0ைளய,க0, ஆ பிாி2க நா% -ைனேய அ-ைமகைள
பி-"தி ேவ%ைட2 கா ஆ2கின,; அதிேல கிைட"த ெசவ"ைத2 ெகா8
தம2B பளபள பான ஒ3 பக% உலக அைம"&2ெகா8டன,.
ெவ0ைளய32B ஒ3 பக% உலக' அைம4தத
உலக இ3% உலக' எ

காரண மாகேவ, ஆ பிாி2காி

ற நிைலயிைன ெபKற&. ெபKற பிறB அதைனேய

5%-2கா%-, பக% உலகின, இ3% உலகினைர2 ேக+ ெச;திடலாயின,.
இ&ேபால , உலBகைள' உ3வா2கி0ளன,; இ30 உலகிைன ம%மல, ஒளி
உலகிைன.
இ"தைன விதமான உலBக0 இ34தி-

, பைக ய அ6வ ேபா& கிளபி

பாப"&, இ4த நிைல மாKற ப% 'ஒேர உலக' அைம4திட ேவ8 எ
ெவ8ட வி2கி எ? ஒ3 அெமாி2க" தைலவ,.

றா,
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'ஒேர உலக' அைமயவிைல ; அைம4தி எ

பதK கான அறிBறிகO

பளி*ெசன" ெதாி4திட2 காேணா. எனி? 'ஒேர உலக' எ
Bறி2ேகா0 எ

ப& ேந,"தியான ஒ3

பதைன எவ3 மE"திட ைனய2 காேணா ; அ4த அள)

ந>ண,) ெவKறி ெபKறி32கிற&.
சில,, தம& உலகிைன" தாமாக அைம"&2ெகா0கி

றன,; ேவE சில,,

அைம2க ப உலகிேல இட ெபKறவராகி விகி

றன, ; அ4த உலகி

இயகO2ேகKப அவ,த வா2ைக அைம4& விகிற&.
அதி+34& விபடேவா, அல& அ4த இயபிைன மாKறிடேவா யKசி
ேமKெகா0பவ,கO உ8, அ4த இயேபா தைம இைண"&2 ெகா8
விபவ,கO உ8 .
க8ணாயிர , த

உலகிேல த

ைன ேவEப"த -யாத அள) பிைண"&2

ெகா8டவ? அல; அ4த உலகி

இய பி-2காம, எதி,"திட2

கிளபினவ?மல; அ4த உலகிேல, 5ைவ க8டவ
நிைலயி த

, ஆனா 5ைவ ேபா& எ

ற

ைன இE2கி2 ெகா8டவனல. விவாி2க -யாத ஒ3 Bற அவ

உ0ள"தி அ6வ ேபா& எHபிKE: வளரவிைல; ஆKற ெபKறிடவிைல.
க8ணாயிர தன2ெகன ஏKப%-34த உலக இயட

த

ைன இைண"&2

ெகா8-34தா, மனதிேல சி2க, சகட ஏKப%-32கா&. வா2ைக ஒ3
,த

5ைவமிB வி34தாகியி32B. அல& அவ

உலகி

ேபா2கிேல

ெவE பைட4&, அதைன வி% விபடேவா, அல& அதைன உைட"திடேவா
யKசி எ"&2 ெகா8-3 பி

, 0O, க> நிரபிய பாைதயி நட4திட

ேவ8- வ4தி32B ; 0 ைத"தி, BEதி கசி4தி, ஆனா உ0ள"தி ஒ3
மகி*சி மல,4 தி32B. க8ணாயிரேமா , இ4த இ3ைறகளி, எ4த ஒ
த

ைன ஈப"தி2 ெகா0ளவிைல; இ3ைற கO2B ஏKற இ3ேவE

&ைறகளி> அவ
எ

றிேல

இட ெபKறி34 தா

; எைத விவ&, எைத2 ெகா0வ&

பதிேல உEதி பிற4திடவிைல. ெச>மிட எ&ெவ

மி%2ெகா8-34தா

, க3ைப க8டா

ஆ- பா-ட) ெச;தா

ற ெதளிவி

; கச ைப க8டா

ஆயாசமைட4திட) ெச;தா

றி வ%ட
.

.

க8ணாயிர தன2ெகன ஒ3 உலகிைன உ3வா2கி2 ெகா0ளவிைல ; த4ைத
உ3வா2கி ைவ"தி34த உலகி. '5கேபாக உலகி' இட ெபKறா

; ஆனா
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அதிேல இ34& ெகா8ேட அவ
லானா

. இ2க%டான நிைல எ

ேவE உலக பKறிய நா%ட ெகா8-ட
ப& ம%மல க8ணாயிர 'இ3 உலக

வாசியானா . அ& பKறிய விள2க2 கைதேய நாடக வ-வி தர பகிற&.
க8ணாயிர இ3ேவE உலகி உ4த ப% உைறவிட ெபKE அைல4த&
ம%ேம, இB காண2 கிைட2B. கைடசியாக அவ
உாியவனா2கி2 ெகா8டா
க8ணாயிர"தி

எ

எ4த உலB2B" த

ைன

ப& 'ற படவிைல.

உலக , ஒ3 தி%டவ%டமான நடவ-2 ைகைய ேமKெகா0ள"

த2க இயபிைன ெபKறிட" &ைண ெச;யவிைல எ
ெபற"த2க பாடகளி ஒ
கர"தி சி2கிய யாழி
தடவி ேபா&, இ

Eஎ

ப&, இதி+34&

E 'றலா.

நரகைள, இைச ைற பயிKசி ெபறாதவ

,

ெனா+ கிைட" தி. ெவKெறா+ எHபி,

ேதவைன தர"த2க ஒ+ பிற4திமலவா
க8ணாயிர"தி

உலகிேல அ&ேபால"தா

. இனி, க8ணாயிர"தி

உலகிைன2

காண* ெசேவா.
கா சி 1.
இட : சீமானி

மாளிைக மா- அைற

நிைலைம : அைற2கத) 1ட ப%-32கிற& ; தாளிட படவிைல, ஏேதா சினிமா
பாடெலா+ ெவளிேய உல)கிற&. இைடேய 'சீ%-' அ-2B ச"த ேக%கிற&.
அைறயி

ெவளி ப2க உ%கா,4& ெகா8 ஒ3 ேவைலயா0 P%5கO2B

பா+L' ேபா%2 ெகா8-32கிறா

. 'P%' வா+ப, கO2ேகKற

நவநாகாீகமானதாக) ஏKகனேவ ெம3B0ளதாக) இ32கிற&.
அைற2 கதைவ பாதி அள) திற4&ெகா8 ெவளிேய எ%- பா,2கிறா
இைளஞ

. இ3ப"தி இர8 அல& இ3ப"தி 1

E வயதி32கலா எ

, ஒ3
E

எ8ண"த2க ேதாKற. ெபா+)0ள க ; வா2ைக* 5ைவைய ப3கிபவ
எ

பைத விள2கி பா,ைவ.

இைளஞ

: (ேவைலயாைள பா,"& அகபாவமKற, ஆனா ேம நிைலயி

உ0ளவ எ பைத நிைன)ப"& விதமான Bர+) ேட ! இ-ய%! ேவைல
-4ததா ........
ேவைலயா0 : (பழ2க ப% ேபா0ள பணி)ட

) ஆமாக ...........
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இ : (சிகர% பKறைவ"&2ெகா8ேட) நலா &ைட*சியா ேவ: ஆமாக... இ : எைத ?
ேவ : P%ைச .........
இ : மடயா! த+ேல உ
ேவ : (இைளஞ

அH2B2 ைகைய" &ைட"&2கி%டயா ....

ேவ-2ைகயாக ேப5வைத உண,4& ஒ3 அச%* சிாி ட

ைககைள* 5"தமா2கி2கி%, பிறBதாக இ4த ேவைல2B வ4ேத
[இைளஞ



னைக கா%-வி%, அைற2B உ0ேள ெசகிறா

.
; கதைவ

1-2ெகா8. அைற2 கத) சாியாக 1ட படாததா, உ0ேள இைளஞ
ேமனா% உைட அணி4& ெகா0வ& நில2க8ணா- 

 நி

) ஓ!

,

E சாிெச;&

ெகா0வ&, ேவைலயாO2B" ெதாிகிற&. பலைற க8-3 பதா>, அ4த"
&2B ஏKற அலகார இ32B, இ32கேவ8-ய& தா
எ
ெத

பதா>, ேவைல யாளி

எ

ற இய0ளவ

பா,ைவயி ெவE ேபா , அல%சியேமா

படவிைல. 'க8ணாயிர! க8N!' எ

E ' பி%2 ெகா8ேட, ந"தர

வயைத2 கட4& 1தா%- எ ற க%ட ேநா2கி* ெச E ெகா8 -32B
ேதாKற0ள மா& அைறய ேநா2கி வர2 கா8கிறா . ஓரள) 1ட ப%-32B
கதைவ" த0ளி" திற4& ெகா8 மா& உ0ேள _ைழ4தப-.]
மா& : க8ணாயிர! ேட! க8N !
[இைளஞ

, அவசர அவசரமாக, வாயி இ34த சிகர%ைட ஒ3ற :சிவி%

ெவளிேய வ3கிறா
ெசகிறா

. ேவைலயா0, பா+L' ேபா%ட P%ைச கால3ேக ெகா8

அைத2க8...]

ற ப%டா*சா..... : வ4& அைரமணி ேநர 'ட ஆகேல மEப- ெவளிேய!
ஏ8டா க8ணாயிர! உன2B எ&2காகட பா இ4த :8 அைல*ச. : இ32B
அரமைன ேபால ; ேதா%டமி32B ந4தவன ேபால ; ெசா"& இ32B 5கதர ;
நிமதியா :%-ேல இ32க2'டாதா .........
[க8ணாயிர P%5' ேபா%2ெகா8ேட.]
க : நா, நம நிமதிைய ம% கவனி"&2ெகா8டா ேபா&மா... ஊ32B
உபகார ெச;ய உைழ2கற& தா
இ32கறிேய அ"ேத ! இ ப நா
..........

எ

உ"த ம,க0 கடைம

? நீேய ெசா+

ன, உலாச"&2காகவா ஊ,5"த ேபாேற
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மா& : எ

ன ேவைலேயா, எ

ன கடைமேயா ! பலேப, எ

அ னPரணி க8ணாயிர இ ப- அைலயற&
இ32B உன2B .....
க:இ

ைன2 ேக%கறாக, ஏ

?. ஒ6ெவா3 நாOமா ேவைல

? ஒ3 ப"& நா0, இ ப- அ ப-" தி3ப2 'ட ேநர கிைடயா& நடன

விழா ஏKபா. விழா எ&2காக? ஏைழ பி0ைளகைள ப-2கைவ2க .....

அ

னPரணி : நல காாிய4தா

. உக அ பாவிட ெசா+, ஒ3 ஆயிர ஐ[E

வாகி2 ெகா"&வி ...... த,ம காாிய....... ேவ8டானா ெசாேவ
எ&2காக அைலய ேவN .........
க : (சிறிதள) BE"தன"&ட

) யாாிட? அ பாைவ2 ேக%டா? நலா

ெகா பாேர.... பண? ேக%ட உடேன தா
ெவ-2Bேம ....
அ : நீ , :8ெசல) ெச;&விேவ எ
ேக%டா, தராமலா ேபாவா

....... நீ

அ பா க"திேல எ0O ெகா0O

. நல காாிய"&2B

கிற பய4தா

?

. நீ நா%-ய2கார2 '%ட"திேல ேச,4&, ஆ- பா-2

ெக%, அ4த"ைத2 ெக"&2 ெகா0வேயா எ

கிற பய4தா

.

க : அ பா ப2கமா"தாேன நீக ேப5விக. நா இ ப- ஊ32காக உைழ2கறதாேல
தா ஒ3 [E ேபராவ& நம Bப"ைத ப"தி நலப-யா ேபசறாக. ஏைழ
பி0ைள கO2B நிதி ஒ3 ஐபதாயிரமாவ& ேச,"தாகN? நா படாதபா
படேற ..... நீ ஒேர வா,"ைதயி ெசா+வி%டேய. நா ஊைர* 5"தேற ?
..........
[இ4த ேப*ைச2 ேக%2ெகா8ேட வ3கிறா, சீமா

சிகாரேவல,,

க8ணாயிர"தி த4ைத ஐப& வயைத2 கட4தவ, எ ற ேபாதி> 2Bட
காண பகிறா,. உலக த கால-யி இ32கிற& எ ற நிைன ைப" ெதாிவி2B
விதமான பா,ைவ, நைட, மத விஷய"தி அ2கைற ெகா8டவ, எ
பைத2 கா% Bறிக0.]
சிகாரேவல, : ஏ

ஊ, 5Kறி" திாியமா%டா

. ஏதாவ& வி"&விசன, கவைல

கLட இ34தா"தாேன. காைள மா ேபால* 5"தறா
இ3 ப& பாழாகாம பா,"&2 ெகா0ள"தா
அவ?2ெக
நா

தா

ன! அவ

நா

, க%டE4த காைள ேபால .

ஒ3"த

இ32கறேன,

உ8, ந8ப,க0 உ8. ெசல)2B2 ெகா%-2ெகா2க

இ32கறேன ஒ3 மடய

........
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[க8ணாயிர சிறி& கலBகிறா ]
அ : (சா4த ப"& ைறயி) ஏ8டா தபி. இ ப- ேபசேற. அவ
காாிய"&2காக"தா

, ெசா

ேவைல ெச;கிறா

சி : ெதாிேம என2B, இவ
:%-ேல இவ?2B எ

னா

நல

.........

ஈப%-32கிற நல காாிய ... அ2கா ! நா%-ய2காாி

ன ேவைல? எ

ன ேவைல

? ேகேள

........

க : (ைதாிய"ைத" த3வி"&2ெகா8) அேட அ பா, ெபாிய த 
க8பி-"&வி%டா3 ..... - நா%-ய2காாி :%-ேல ேபான& ேவைலய"& அல.
ஏைழ பி0ைளக0 உதவி2காக விழா நட"தறேம, அதிேல நா%-யமாட ஏKபா
ெசய ேபாயி34ேத
அ : (அ

.

பாக) நீ ஏ8டா ேபாகN...... ஒ3 ஆைள அ? பி ேக%ட? பற& ......

க : (விள2க அளி2B ைறயி) ேவேற ஆைள அ? பி இ34தா பா
, தபி! தபி! நீ :ேடறி

ஆயிரமலவா ேக%-3 பாக. நாேன ேபான தாேலதா
வ4த பிறB பண"ைத ப"தின ேப*ேச கிைடயா& ...... எ
ெகா
அ

ன வி3 பேமா ,

? ெசா+ இ32காக .........

: பா,"தயடா தபி! அதனாேல தா

ேபாயி32கா

க8ணாயிர ......

சி : (B"தலாக) இவ 1க"ைத பா,"த& பணேம வா8டா?
ெசா+வி%டாக .... ஏ டா பா அ ப-" தாேன.
க: (விள2க த3கிற ைறயி) என2காக
ெசா

ன&, சாி சாி

னனா எலா அ பா ேபைர*

? ஒ"&2ெகா8டாக (B"தலாக) நா%-யமாடற

ெபா8ேணாட அமா, நா
மகனா! எ

? ெசா

அ பாேபைர* ெசா

ன& அவ, மகனா நீ! அவேராட

E ேக% Pாி"& ேபானாக...........

[சிகாரேவல, '*சமைடகிறா,. க"ைத ேவE ப2க தி3 பி2 ெகா0கிறா,.]
அ : அவO2ெக
க : (B"தலாக ) எ


ன, அ6வள) உ32க உக அ ப

ேபைர2 ேக%ட& .......

ைன2 ேக%டா? அ பாைவ அலவா ேக%க ேவN. அ பா

ேன எலா வ3ஷா வ3ஷ நவரா"திாி உKசவ நட"&வாராேமா, அ4த

அமாேவாட க*ேசாிதா

ஏKபா ெச;வாரா .........
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சி: (ச+ பைடவ& ேபாலாகி) சாிடா ேபா& உ

ேனாட விள2க, விவர,

வியா2யான ......
க : அ4த அமா2'ட* ெசா னாக..... உக அ பா உKசவ தா நட"தி
வ4தா3. பலேப, ெச;த& ேபால . நீ பரவாயிேல ஊ32B உபகார ெச;கிேற
ெசா+ ச4ேதாஷ ப%டாக........

?

சி: பவா, பவா...... ேபராைச2கார2 கHேத ........
அ : யா3டா தபி! அவ. சி : அட, எ

ன"&2காக அ2கா! நீேவேற விஷய

ெதாியாம2 கிளறி2 கிளறி2 ேக%கேற.........
[க8ணாயிர"ைத2 ேகாபமாக பா,"தப-.]
சாி, இ4த" தடைவேயாட நிE"தி2ெகா0O உ

ேனாட நா%-ய ஏKபா%ைட

எலா ........ ெதாி என2B ....... நா? நவரா"திாி உKசவ"&2B2 க*ேசாிக0
ஏKபா ெச;தவ தா ...... என2B ெதாி ...... எலா .... ஆமா இேதா
வி%"ெதாைல ....... ேபா&.
[க8ணாயிர ேவகமாக ெவளிேய ெசகிறா

, க"திேல ேகாப2Bறி, பழய

B ைபைய2 கிளறி, தக பனாைர மட2கி வி%ேடா எ

ற மகி*சி2 Bறி கல4&

ெதாிகிற&. ேவைலயாைள வர* ெசா+ ஜாைட கா%-யப- அ

னPரணி அமா0

ேவE ப2க ேபாகிறா0. சிகார ேவல,, அைற2 கதைவ இH"&* சா"திவி%,
NN"த ப- . கீ2'ட ெசகிறா,. 'ட"தி ஏKகனேவ கா"&2
ெகா8-32B கனவா ஆகி2ெகா8-32B நிைலயி உ0ள ஒ3வ, வண2க
'றிவி%, உ%கா3கிறா,. அல%சியமாகேவ சிகார ேவல, பதி வண2க
'றிவி%, 5ழ நாKகா+யி அம3கிறா,.]
வ4தவ, : நம தபி, வியாபார"ைத2 கவனி2கிறதிேல ேபா+32B&கேள.....
சி : இ+க. அவேனாட ேபா2ேக ஒ3 தனி விதமா.....
வ : அைத"தா

ெசாேற

[ேவைலயா0 வ4& நிKகிறா

.... பா%, '"&, நா%-ய நாடக இ ப-....

பணிவாக]

சி : (ேகாப கா%-யப-)... ஆ-2 ெக% ேபாகிறா
ெதாியாத&க.....

எ

மக

? ேப5 விவர
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(வ4தவ, திைக பைடகிறா,)
அவ

நல காாிய"&2காக, ஏைழ பி0ைளகO2காக, விழா நட"தறா

...

நாமதா பணேமா பண? அைலய3ே◌ .... அவ அ ப- அல;யா... ஊ32B
உபகார ெச;யN எ கிற ேநா2க இ32B& ... நல&தாேன அ&....
[வ4தவ, தைல அைச2கிறா,, மகைன* சிறி& ேநர"திKB 
இ ேபா& பாரா%கிறாேர ; இ& எ

ன வி4ைத எ

 க8-"தவ,

E எ8ணி ஆ*சாிய பகிறா

ேவைலயா0.]
பணமா ெபாி5...... 'டேவவா ெகா8 கி% ேபாயிட ேபாேறா 1%ைடக%..... ப"& ேப32B உபகார ெச;& நல ேப, எ2கNம;யா............ஏேதா
நம2ெகலா அ4த நிைன  இேல.... ேநர இேல மகனாவ& ஊ32B உப
கார ெச;கிறாேன ? என2B மகி*சி.....
வ : அ& சாிக...ஆமாக...
சி : அதனாேல தா
இ32கேற

நா? அவ

நா> கா5 ெசலவழி" தா> பரவாயிேல

.... ேக%டைத" த%டாத ெகா2கிேற

?

.......... இேதா பா3க, பண

ேசர*ேசர Bண வளரN... ஊ32B உபகார ெச;யN....... உம2ெகேக
அெதலா பி-2க ேபா)& ....
வ : அ ப-* ெசா+விடலாகளா... ஏேதா எ ச2தி யா?சார நா? ெச;&
கி%"தா வ,ேர ................ இ4த வ3ஷ ெச+யம ேகாயி ேசவKகாவஉKசவ* ெசல) Pரா நா தா?க.......
சி : அைத* ெச;ேவ; தாேய! எ

ைன ம

அ&) ஒ3விதமான வியாபார4 தா
இேல.. இேதா நம மக

னி"&வி , பாவ"ைத2 கHவிவி

? ...

யா. இேதா பார;யா, அதிேல எலா பல

ஈப% இ32கற காாிய இ32B பா3 , அ&

சிலா2கியமான& ....
வ : உ8ைம தா?க, ஏைழ எளியவகேளாட க8ைண" திற4& ைவ2கற& 8ய
காாிய4தா?க.....
சி: அ ப- ப%ட காாிய"&2B2 ெகாகேள
வ : (தி2கி%) ஒ3 ஆயிரகளா...

ஒ3 ஆயிர....
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சி : (ேக+* சிாி ட

) ெசா

ன உடேன கேம மாறி வி%டேத ... சாி;யா இ4தா,

இேதா பா3 ....
[ஒ3 Bறி ேப%ைட அவ, எதிாி :சி]
உம2B இLடமானைத2 ெகா.
[வ4தவ, தய2க மைடகிறா, சமாளி"&2 ெகா8 500 பா; எ

E ைக எH"&

ேபாகிறா,. Bறி ேப%ைட மாியாைதயாக சிகார ேவலாிட த3கிறா,.]
சி : சபி*சி2 ெகா%டாத;யா .............. இ& சிகாரேவ> :%2B அல.......
ஏைழகO2B ... சாி ........ வ4த விஷய"ைத2 கவனி2காமேல எ ன ? ேக%காமேல
இ34& வி%ேடேன .. எ ன விஷயமா வ4திக.
வ : ஒ8Nமி+க ஒ3 & வியாபார"ைத ப"தி உகேளாட ேயாசைனைய2
ேக%கலா? ......
சி : இ32கிற வியாபார ேபாதேல, &சா ேவேற ேவNமா.... சாி ஆைச யாைர
வி& .... ெசா>க எ

ன 'வியாபார அ&.

வ : சிேலா?2B ெவகாய ஏKEமதி ெச;தா எேதா ெகாGச கிைட2B? ெதாி&
....
சி : ெகாGச எ ன;யா நலாேவ கிைட2B& அதனாேலதாேன ேபயா
அைலயறா?க பலேப,. ப,மி%2B.....
வ4: நம2B அ4த2 கLட இ+க... ஆEெகா"& 'ப,மி%' நம ேப32B
வ3கிறப- ெச;&கி%ேட

. நம ச"தா, சா; ேவாட ப,மி%...

சி : (ஒ3 கண தீவிரமாக* சி4தி"& -)2B வ4தவ ராகி ஒ3 ெவ-*சிாி ைப
உதி,2கிறா,.) ைப"ய2கார ம?ஷ யாநீ,. ஆைச க8ைண மைற2B&. ச"தா,
சாய ப,மி% ைடயா வாகி வி%\,, ஆE ............. ெரா2கமாகேவ ெகா" தா*சா
....... ேபாறாத ேவைல....
வ : எ ன &க... எ ன ெசாறிக..... ஆE அதிக? ெசாறிகளா ஆதாய
கிைட2B? கண2B ெசா>ேத...
சி : '%ட கழி"த கண2B இலாப"ைத2 Bவி*சி2 கா% யா ....... யா,
இேல ? ெசாற& .....
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வ: சிாி*சிகேள .... ேபாறாதேவைள எ
சி : ேபாறாத ேவைளதா
தவE

E ெசா

... ஐயா! ப,மி% இ ப-" தாEமாறா ைகமாEவ&

? ச%ட ெசா>&, ெதாிதா ...... உ

பி-2கறாக

னிகேள

விஷயமாக"தா

? என2B" ெதாி யா&, ேந"&"தா

தகவ ேக%டா3 இ&விஷயமா..... நா

ேமா ப

ெபாிய அதிகாாி ஒ3"த, வ4&

ச"தா, சாயவிட ப,மி% இ32B& ,

ஆனா வியாபார ெச;ய ேபா&மான பண இேல, யா32காவ& விKE
விவா

? ெசா

ேன

இ32B& வாக%மா
இ3 ேப

. நா

எ

.

னிட ஒ3 ேப*5 , இ ப- ஒ3 ப,மி%

'%- எ

? ேக%-34தா நா

ன"ைத2 க8ேட

அதிகாாி2B ேவேற ேபா2B2 கா%-

. ெதாி4தைத, உ8ைமைய* ெசா+

வி%ேட . அவ3 அ பேவ த4தி ெகா"&%டாேர -+2B . ப,மி% பறித
லாயிேம ......
வ : (பதறி) பாதி பண அ%வா

5 ெகா"& வி%ட ேன ..........

சி: பண கிட2க%.. ஏதாவ& ரசீ&, ஒ ப4த இதிேல ைக எH"& உ8டா ?
வ : இ+க..
சி : த பி*சிகி%ேட ேபா! பண ேபானா ேபாBத;யா, கபி எ8ணாம இ34தா
ேபா&..... இ பேவ, ச"தா3கி%ட* ெசா+வி நம2B ேவ8டாயா
ப,மி%

? ..

வ : ஆக%க....... ப,மி%2காக நா

யKசி ெச;த& BKறமி+கேள .....

சி : 1*5 விடாேத;யா யாாிட ............. அ;ேயா6! ஒ3 ேவைல ெச; .... அ4த
அதிகாாி ஊைர வி% ேபாறவைர2B, நீ இேக இலாம+34தா நல&.
ஏ

னா, ஏதாவ& அவ

ேக%, நீ எைதயாவ& உளறி ைவ"தா, ஆப"தாயி.

ேபசாம ஒ3 நா> நாைள2B ெவளி., ேபா; இ3.....
வ : காைர2கா+ேல ெசா4த2கார, :%-ேல க+யாண அB ேபா;...
சி : நல ேயாசைன, ற ப ற ப .....
[வ4தவ, வண2க 'றி வி%* ெசகிறா,. சிகாரேவல, ெவKறி 

னைகட

ேவைளயாைள பா,"&.]
ேட;! ஓ- ேபாயி, ச"தா, சா;ைவ ைகேயாட அைழ* சி2கி% வா! அவசர,
2கிய? ெசா>.....
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[ேவைலயா0 விைர4& ெசகிறா

.]

--------------கா சி 2
இட : கடKகைர* சாைல.
நிைலைம : ந0ளிர) வள3 ேநர ேபாைத மிB4த நிைலயி க8ணாயிர த
ந8ப,கOட காாி கடKகைர* சாைலயி ெச E ெகா8-32கிறா .
ைககைள" த%-2 ெகா8, பா-2ெகா8, கா32B0 நா%-யமாகிறா
க8ணாயிர. உடனி32B ந8ப,க0 அட2க பா,2கிறா, க0 ; -யவிைல.
க8ணாயிர ேமா%டா, ஓ%பவனி

&கி த%- Bளறியப-........

க8ணாயிர : -ைரவ, ! காைர c*ேரா2Bவி ......
-ைரவ, : (திைக"&) c*ேரா-ேல தா?க ேபா;2கி% இ32B& வ8- .....
க : (மீ8 -ைரவ, &கி அ-"தப-) இ-ய%! யாைர ஏமா"த பா,2கேற
இ&தா c* ேராடா!
[உடனி32B ந8ப

&ைக" த%-2 ெகா"தப-]

பிரத, ! நைம மடய
-ைரவ,.

எ

ேற எ8ணி2 ெகா8டா

ேபால இ32B& இ4த

[-ைரவைர அ-"&] ஓ% c*52B, நா-யா கா"&2 கி% இ3 பா.
ந8ப,: நா-யாைவ :%-ேல வி%வி%" தாேன பிரத, நாம ற ப%ேடா......
க : ஆமா நா-யா ஓ-யா! ஓ-யா நா-யா! எ ப- நம பா%, & %.

......

-ைரவ, ; ஓ%டமா%ேட c*5 ப2க ..........
- : &சா நா

ஒ3 c*5 ேபாட ேவ8-ய& தா

....

[க8ணாயிர க8கைள 1-2 ெகா0கிறா . ேமாடா,. சிகாரேவல, மாளிைக
வாயKப-யி வ4& நிK கிற&. க8ணாயிர"ைத எH பி விகிறா ந8ப .
க8ணாயிர த0ளாகிறா
விழி2கிறா

. ந8ப

. க8ணாயிர த

,எ

ன ெச; வ& எ

E ெதாியாம

ைகயி இ32B அலகார ைபைய ஆ%-2
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ெகா8, இ ைப வைள"&2 ெகா8 நட2கிறா

, ஓ-யா! நா-யா! நா-யா !.

ஓ-யா! எ E பா-யப- க8ணாயிர '*ச+% :%2B0ேள உ0ளவ,கைள
எேக எH பிவி% விகிறாேனா எ ற பய ந8ப?2B. அB அ ேபா&
மாளிைக பணியா% களி ஒ3வனான க3 ப வ3கிறா .]
ந : நலேவைள, க3 பா ! க8ணாயிர"ைத ஜா2ரைதயாக அைழ"&2ெகா8
ேபா; ப2கைவ...... ஐயா க8ேல படாத ப-........
[க3 ப

, க8ணாயிர"ைத" தாகி பி-"&2 ெகா8 ெம0ள மாளிைகயி

ேதா%ட ப2கமாக அைழ"&* ெசகிறா

. ேதா%ட ப2க உ0ள ப-2க% வழி

யாக, யா32B ெதாியாம க8ணாயிர"ைத அவ
ப2ைகயி சாய* ெச; கிறா

. மி

அைற2B அைழ"&* ெச

விள2ைக ேபாகிறா

, க3 ப

. ேபாைத

யி, ஆ0 அைடயாள ெதாியவிைல, க8ணாயிர" &2B. எH4& நிKகிறா
த0ளா-யப-. க3 பைன பா,"& மாியாைதயாக2 Bபிகிறா

E,
,

.]

க : (Bளறியப-) வரN! வரN! ஏ& இ4த ப2க ....... இ4த ேநர"திேல.......
ெசௗ2கிய4தானா ...... Bழ4ைத B%-கெளலா 5க4தாேன ....... எ பஉகேளாட ேயாக ே]ம.... - க+யாணெமலா ஆயி%தா .......
[க3 ப

திைக2கிறா

. க8ணாயிர"ைத ப2க ைவ2க யKசி2கிறா

.

க8ணாயிர, க3 பைன2 Bபிவ&, உ%கா3வ&, BளEவ&மாகேவ
இ32கிறா .]
க3 : எஜமா ! நா

...... நா

க3 ப?க ......

[க3 ப?2B" திைக  ேம+% நா)ல,4& விகிற&. ேமைஜ மீதி34த
'ஜாவி+34& டளாி த8ணீ, ஊKறி2 B-2க யKசி2கிறா

. க8ணாயிர

அைத" த"&வி%, Bைழவாக.]
க:எ
[எ

ன பிரத, ! நைம இ ப-யா அவமான ப"&வ&, இ3, பிரத, !

E 'றி, அலமாாிைய" திற4& ஒ3 பா%-ைல எ"&" திற4& டளாி ஊKறி

க3 பனிட ெகா"&]
சா பிக பிரத, ! ஏ . ஒ
[க3 ப
இதிேல எ

! சா பிக...

தய2கமைடய2 க8.]
ன பிரத, '*ச ! 5மா சா பிக...

[பா%-+ இ3 பைத2 B-"&2ெகா8ேட.]
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நா? இ ப-"தா

'*ச ப%ேட

, த நா0 . எ

ன ெச;தா ெதாிமா,

ைமேல-... ைமேல- ெதாிேமேலா பிரத, நா-யா ! நா-யா! ஓ-யா! ஓ-யா!
நா-யா !.....
(பாகிறா .)
(க3 ப

, பி

ற தி3பியப- B-2கிறா

ேம> த3கிறா

. B-ெவறியி, க8ணாயிர, அலகார ைபைய2

ைகயி மா%-வி% நா-யா ேபால நட2க* ெச;கிறா

ேபா%ட ைகக-கார"ைத எ"&, க3 ப
B-2கிறா

ப2க தி3 பி

, ேபாைத ஏற ஏற க3 ப?2B '*ச ேபா;வி கிற&.

தாராளமாக2 B-2கிறா
க3 ப

. அவைன இH"&" த

ைகயி க%-விகிறா

. மயகி ப2ைகயி விHகிறா

சிறிதாக நிதானமைடகிறா

. தக* ெசயி
. ேம>

, மய2க ேம+%. க3 ப

, சிறி&

. ெம0ள" த0ளா-யப- : ேநா2கி* ெசகிறா

.]

-------------கா சி 3
இட : க8ணாயிர"தி அைற.
நிைலைம : Yாிய ெவளி*ச அ-2க ஆரபி2கிற&.
[கத) திற4ேத கிட2கிற&. க8ணாயிர அலேகாலமாக ப"& உறகி2
ெகா8-32கிறா

. பா%- கீேழ உ38 கிட2கிற&. : '% :ராயி

வ3கிறா0. விள2ைக அைண"&வி%, உ38 கிட4த பா%-ைல2 க%->2B
அ-யி ைவ"&வி%, கதைவ 1-வி%* ெசகிறா0, ேவE ேவைலகைள2
கவனி2க.]
-------------கா சி 4
இட : மாளிைக மா-2 'ட.
இ3 ேபா, : சிகாரேவல,, கண2ெகH&ேவா, .
நிைலைம : சிகாரேவல,, காைல2 கடைன -"&வி%, ேப ப,
ப-"&2ெகா8-32கிறா,. ேவைலயா0, தயகி" தயகிவ4& நிKகிறா
எ

.எ

னடா

E ேக%ப& ேபால அவைன பா,2கிறா,.

ேவைலயா0 : ஐயாைவ பா,2க ேவN? ஒ3 ெபா8N .......
சிகாரேவல, : (விய பைட4&) எ
அ&.
[கீேழ இறகி ேபாகிறா,.]

ைன பா,2கவா ....... ெபா8ணா ....... யா,டா
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'ட"தி இ3ப"ைத4& வய&0ள ெப8, நாKகா+யி உ%கா,4&
ெகா8-32கிறா0.
க"தி ப)ட3, உத%- சாய, கா+ P%5 இ32கிற&.
சிகாரேவலைர பா,"த&, பய4& எH4& நி

E Bபிகிறா0.

(ேசாபாவி உ%கா3கிறா,.)
சி : யா, நீ? யாைர பா,2க N ..........
ெப8 : இ4த :%2கார ஐயாைவ"தா
சி : அ& நா

தா

....... எ

........

ன விஷயமா....... எ

ைன பா,2க ....

ெப : உகைள பா,2க இ+க. இ4த :%2கார ஐயா .... ேவேற ஒ3வ,
வா+பமா ........
சி : (

சிாி ட

) நம மக

தா

.... க8ணாயிர.....

ெப : அவைர"தா?க....... அவசரமா பா,2கN .....
சி: நீ யா3? அவைன எ ப-" ெதாி? அவனிட எ

ன ேப*5?

ெப : (ெவ%க"&ட ) அவேராட அ பா ? ெசா+ வி%-க........ நா எ ப-க
விவரெமலா ெசாற&........ நா அவாிடேம ேபசி2ெகா0ேற .........
சி : (க8- ட ) இ ப- ப%ட சிேனகெமலா அவ?2B இ32காேத......
இ32க2'டாேத ...
ெப : (தைல Bனி4தப-) இர8 1

E வ3ஷமாகேவ ெதாிக , பழ2க

உ8க ..........
சி : நீ , நா%-யமாவயா ....
ெப : (சிறி& BVகல"&ட

) ஆமாக ! பா,"தி32கிறிகளா ..........

சி : (B"தலாக) இேல இேல ! இ ப பா,"&"தா
அவ

உ

ைன பா,2கமா%டா

..... விஷய எ

ெதாிGசி2கி%ேட
னா

?எ

. சாி,

னிட ெசா>.
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ெப. (பைத ட

) பா,"தாகNக. ேநKE இரா"திாி அவ3 எ

ைபைய

எ"&கி% வ4&வி%டா3. பண இ32B& ைபயிேல, ஐப& பா.
சி : (ேகாபமாக) ஏ;! எ ன கைத அள2கேற. உ னிட மி34& ஐப& பா
ைப எ"&2ெகா8டானா....... நீ எ4த2 காவா+ பய+டேமா பண"ைத
பறிெகா"&வி%, பழிைய2 க8ணாயிர"தி

ேப,ேல ேபா%ேற ........

ெப : (படபட"&) உகO2B ஒ3 விவர ெதாியா &க. நீக ஒ3 நிமிஷ அவைர
இேக வர* ெசா>கேள ....... நா ேபசி2 ெகா0கிேற . பண இ ப
அவசரமா ேவN..........
சி : (ஆ"திர"&ட

) தா! ெச*ேச! ேபா , ெவளிேய. பழி ேபா% பண பறி2கிறவளா

நீ. ேபா ெவளிேய .
ெப : (ேகாப ெபாB நிைலயி) ெபாிய மனிதரா* ேச
மாியாைதேயாட ேபசேற

, ஒேர அ-யா விர%டறிேய எ

? ம%
ன;யா ! B-ெவறி

ரா"திாி உ மக?2B. பண ைபைய" V2கி2கி% வ4&வி%டா . அைத"
தி3 பி வாகாம இ4த இட"ைதவி% ஒ3 அ- 'ட நகரமா%ேட . ெதாிதா
..........
(நாKகா+யி உ%கா,4& ெகா0கிறா0.)
எ னேமா :%2B0ேள வ4&%டாேள எ ன ேவN மானா ெச;யலா?
விர%டறியா....... இ ப2 '*ச ேபா%2 Bபைல* ேச,"& ....... பா,. உ ைன
சி : (சிறி& பய4& ) தா ! 5மா இ3. ஆ, பா%ட"ைத2 Bைற*சி2க .........
அவைனேய ' பி%2 ேக%கேற ......... க8ணாயிர ! க8ணாயிர ..........
[க8ணாயிர மா- ப-யி இறகி வ3கிறா

. கீேழ ெப8 இ32க2க8 பய4&

ேபா! ேபா! எ E அவO2B ஜாைட கா%கிறா . சிகாரேவல, தி3பி பா,"&
விகிறா,. ேவE வழியி றி2 கீேழ வ3கிறா .]
சி : (ேகாபமாக) எ
க : (தமாKற"&ட

னடா இ&? இ4த ெப8N எ
)எ

ன ........எ

ென

ன ...... இேக ஏ

னேமா ெசா>ேத........
வ4ேத .........

ெப: (ேகாப Bைறயாத நிைலயி) நீ ெச;&வி% வ4த காாிய"&2B நா
எேக ேபாேவ ......

ேவேற
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சி : பண ைபைய எ"&கி% வ4தயாேம......
க : (திணறியப-) நானா ! பண ைபயா....... இ4த ெப8ேண என2B" ெதாியாேத
..........
ெப : (பதறி) இவ, மக

தாேன, நீ. நீ ேவேற எ ப- இ3 ேப? எ

ைன" ெதாியாதா

உன2B?
சி : அவ

தா

ெசாறாேன உ

ெப : இவேராட அ ப

ைன" ெதாியா&

? ........

தாேன நீ . நீ ேவேற எ ப- ேப5ேவ. மாியாைதயா

பண"ைத2 ெகா"& அ? பிைவக. உகேளாட உ3%ட மிர%டகO2ெகலா நா

பய4& ேபாயிேவ

? ம% எ8ணி2ெகா0ளாதிக. ஊ,

சிாி பா சிாி2B, அவமான"ைத" தாக மா%-க....... ெபாிய இட.... ெபாிய
இட ...... ெதாிேத இல%சண..... எ
அவமான படாதிக.

ைன வ2B இH"& :ணா

[க8ணாயிர தைல கவி4& ெகா8 நிKகிறா

. சிகாரேவல, ெபாறி பற2B

க8கOட அவைன பா,2கிறா,.]
சி : க8டப- 5"&வதாேல வ3கிற விைனடா இ& விைன.
[க8ணாயிர மா-2B* ெசல ைனகிறா
ெப : உ

. ெப8 அவைன" த"தி நிE"தி .]

ேயா2யைத ெதாி& இ ப. அ ப ெகாGசிேன, ெகGசிேன, '"தா-ேன

.... - பா% ேவேற (ேக+2 Bர+)
நா-யா! ஓ-யா ! ஓ-யா! நா-யா ! பா% அ ப! இ ப நா
கிைடயாேத ......
சி : (ேகாப"&ட
ேவN........

) ேபா& உ

ெப : தர?மல, இனாமல... எ
சி : (ச+ ட

அவைள பா,"தேத

ேப*ைச நிE"தி2 ெகா0O . ஐப& பாயா

ைபயிேல இ34த பண .........

) ேபாடா, ேபா; ஐப& ெகா8டா, அலமாாியிேல இ32B&.

ெப : (க8- ட

) ேமேல ஒ3 அG5 ெகா8வாக சா, ! ைப வாக....... ெபாிய

மனித,களா, ெபாிய மனித,க0! எதிேல

?தா

ெதாியேல. நாக வய"&*
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ேசா"&2B ேவேற வழி இலாததாேல ெக% அைலயேறா. ெகா%-2 கிட2Bேத
பண, Bண பா3 எ ப- இ32B&

? .....

சி : வாைய 1-2கி%2 கிட......
ெப: (B"தலாக) ெகாGச ேபேச

, ெகாGச ேபேச

? '"தா-னா

உ

மக

ரா"திாி.........
[க8ணாயிர பண ெகா8 வ4& த3கிறா

. க8 கல2க"&ட

, வ4தவ0

அவைன ஏெற"&2 'ட பா,2காம ேபாகிறா0, சிகாரேவல, ேசாகமாக நாK
கா+யி அம3கிறா,. சில விநா-க0 இ3வ3 ெமௗன மாக இ32கிறா,க0. பிறB
ெப31*ெசறி4தப- .]
சி; க8ணாயிர! நலா இ32Bதா நீ ெச;த காாிய. ஊ, ெம*ச வாழற Bபடா
இ& ....... நைம பா,"& மKற வக, நீதி, நியாய, அ

 ப8 இைதெயலா

ெதாி4& ெகா0ளN. அ4த அ,"த"திேலதா நம இட"ைத ெபாிய இட?
ஊரா, ெசாறாக. நீ ெச;த இ4த2 காாிய நிைன"தாேல நா2ைக பிகி2
ெகா8 சாகலா ....... அ ப- ப%ட காாிய. யா3 ெச;கிற காாிய இெதலா.
வ2B வழிய"த&க க8டப- திாி, க8டவேளா ேச,4& '"தா. அ&கO2B
நல& ெக%ட& ெதாியா&. மான அவமான"ைத ப"தின அ2கைற இ32கா&.
எ ப- நட4 தா> யா3 எ&) ேக%கமா%டாக. நா அ ப-யா? நம2B
அ2Bமடா க8ணாயிர, இ ப- ப%ட காாிய .
[க8ணாயிர"தி
க : நா

தா

மன ெநகிHகிற&. மEகண கலா2கி2 ெகா0கிறா

ெசாறேன என2B அ4த ெப8ைணேய ெதாியா&

.]

? ......

சி : (ஆ"திர"&ட ) எ னிடேம ெசாறயா அ4த அ8ட Oைக. ஏ8டா! எ
எ ன ஏமாளி ேன தீ,மானி"& வி%டாயா .......
க : அ8ட OB. ஆகாச OB

?எ

ெகா0Oக. என2B" ெதாியா&

? ெசா

ைன

ன ேவN மானா> ெசா+2
னா, 1*5விடாேம ேபசி2ெகா8ேட

இ32கறிகேள........
சி : (உ32கமாக) ஏ8டா உன2B இ ப- "தி2 ெக% ேபா*5? சிகார
ேவல

னா, நா> ேப32B உபகாாி, நபினவ,கைள2 ெக2காதவ

பாப கிறவ

எ

, உ8ைம2B

கிற நல ேப, இ32Bதடா ! ஊரா, ெம*ச வா2ைக

நட"தி2ெகா8 இ32கேற
பய படாேம ெபா; ேபசேற எ

....... நீ ெபாற4ேத , அைத2 ெகா2க ...... 'சாேம
னிடேம.
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[க8ணாயிர ேசாகமாக மா- ெசகிறா
க8ணாயிர அைற2B0 ெச

. சிகாரேவல3 ெசகிறா,.

E கதைவ* சா"தி2 ெகா0கிறா

சிகாரேவல,, அB0ள ேசாபாவி உ%கா3கிறா,. அ

. கவைலட

னPரணி வ3கிறா,க0]

அ: யா, வ4தி34த& கீேழ ......... சி: யாேரா ப0ளி2'ட"& வா"தியாரமா.... த,ம
ேக%க ..........
[அைற2B0ேள இ34& க8ணாயிர ெவளிேய வ4& ....]
க:எ

ாி%வா%ைச யா, எ"த&? சி : ாிடவா%* காேணாமா ...

அ : தக* ெசயினா*ேச எேக ெதாைல"&வி%ேட....
க : (ச+ ட
ேமைஜயி

) உ! நா

ேபாிேலதா

அ : ேமைஜயி

அGச வய5 அறியா பாலக
ைவ"தி34ேத

, ெதாைல"&விட , உ0ேள

.......

ேப,ேல ைவ"தா எேக ேபாயி32B ......

(உ0ேள ெசகிறா,க0.) அ : அைற Hவ& ேத- பா,"தா*5..
சி: எ

னடா இ& நிஜமா"தா

ெசாறய,.....

அ : ெகாழ4ைத எ&2காக ெபா; ெசால ேபாB&. நலா கவனமி32Bேதேலா
.....
சி : அைற2B0ேள யாரா, ேபான& ....... காைலயிேல.......
அ : யா3 இைலேய..... :ராயி ேபாயி34தா....... '%ட
சி : :ராயி ேபானாளா........
அ : (பதறி) அவெராப நலவடா தபி! தி3% ர% கிைடயா& .
சி : அட 5மா இ3 . அவ

தா

ெசாறாேன ேமைஜ ேமேல ைவ"ததா . இற2க

ைள*சி பற4தா ேபாயி, ைகக- யார. :ராயிதா
ேவைலைய ... எேக அ4த2 கHேத .........

ெச;தி32கN அ4த
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க : :%2B ேபாயி3 பா......
சி: (பதறி ) அ;ய;ேயா ! ஊைர வி%ேட ஓ-ட ேபாB& :ராயி 3ஷ
ெவ%- இலாம கிட2கிறா

.எ

ேவைல

ன ெச;வா, Bப* ெசல)2B ........ தி3%2

ைக வ4&வி%ட& ....
அ : (சா4தமாக) இ32கா&டா தபி! ஏைழயா இ34 தா>, அவ, ச"திய"&2B
க% ப% நட2கறவ.........
சி : (தீ,மானமாக) ஏைழயாக இ34தாேல ெக%ட "தி, ேக ெக%ட நிைன 
த னாேல வ4&வி. தாி"திர அ&கைள பிகி" திகற& எதனாேல ... இ4த2
ேகெக%ட "தி இ32கிறதாேலதா ... அ;ேயா6 கண2க பி0ேள ........
[கண2க பி0ைள வ3கிறா
ேபாயி, இ

.)

ெப2டைர பா,"&, :ராயி :%-ேல ேபா; ேசாதைன ேபாட*

ெசா> உடேன .........
[கண2க பி0ைள விைர4& ெசகிறா

.)

அ : தபி! தபி! நாேம ' பி%2 ேக%கலாடா .... ேபாMசிேல பாவ, அஅ-*5ட ேபாறாக....... நம :%ேல மாடா உைழ2கறவ :ராயி ..........
[க8ணாயிர கலBகிறா

. அைற2B0 ெச

E விகிறா

. மனதிேல ஏேதா ஒ3

Bற, ேபாரா%ட இ3 ப& ெதாிகிற&. க8ணாயிர உ0ேள ெசவ&, க8.]
சி : &ளியாவ& கவைல இ32Bதா பாேர இவ?2B...... நாdE பா இ32B......
காணாம ேபாயி%& ....... கவைல ய"& இ32கிறா .
-----------கா சி 5
இட : :ராயி :.
இ3 ேபா, : :ராயி, க3 ப

.

நிைலைம : க3 ப அய,4& Vகி2 ெகா8-32கிறா
எH கிறா0 :ராயி.

. அவைன" த%-
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:ராயி : &ளியாவ& கவைல இ34தா இ ப-யா V2க வ3. காலகா"தாேல
எH4& ேபாயி நா> இட 5"தி பிைழ 2B வழி ேதேவா எ கிற எ8ண
இ32Bதா. நா; படாத பாபடேற

, ஈ) இர2க இ32Bதா &ளியாவ&.

(த%- எH பியப-.)
எH4தி3, எH4தி3 ; வி-Gசி ேவணேநரமாB&.
[க3 ப

ர8 ர8 ப2கிறா

ேகாப"&ட

. மீ8 :ராயி த%- எH கிறா0.

எH4& ப2ைகயி உ%கா,4& ெகா8.]

க3 : :டா இ&? அடா, அடா! அடா! ஏ8- இ ப- உயிைர வாகேற..... இ ப எ4த
ரயி>2B ேநரமாB& ? எH பி" ெதாைல2கேற. எ னேமா க-யார"ைத பா,"&
ேவைல2B ேபாயி கால8டைர பா,"&* சபள வாகற உ"ேயாக
ெக%விட ேபாBதா ........
:ராயி : (ஆ"திர ேக+ கல4த Bர+) உகO2B ஏக ேவைல ெவ%-.......
நா இேல உைழ2க! நீக ப"&" VBக ...... வி"& விசார &ளியாவ&
இ34தா இ ப-யா இ3 பிக.... ரா"திாி2ெகலா 5"தற&, பகெலலா ப"&"
Vகற&. Bப உ3 ப% விேமேலா .....
க3 : ஏ8- இ ப-* சபி*சி2 ெகா%டேற. உ இழ)2 காக"தா ஆலா பற4&
பா,2கேற ...... ேவைல கிைட*சா" தாேன. ேபாயி எகாவ& தி3டவா.. ெசா>...
அைதயாவ&.
: : (அHBர+) எ மனைச ேவகைவ2காேத......
(தைலயைண அ-யி இ34த அலகார ைபைய பா,"& வி% .)
இ& எ
[க3 ப

ன&?
ைபைய பிாி"& பா,2கிறா

அைடகிறா . அ4த ேநர"தி க3 ப
ேச3கிறா .]

. பண இ32க2 க8 மகி*சி
B- இ32B :%* ெசா4த2கார

வ4&

:%2கார : :ராயி ! எ பவ4& ேக%டா> அவ3 வர%? ெசா+ நாைள
ஓ%-னேய ...... இ ப அவ? இ32 கிறா ....... எ வாடைக பண"ைத . நா?
ெபாE"& பா," தா*சி....... இனி பண வாகாெம இ4த இட"ைதவி% நகர
மா%ேட . ஆமா.
க3 : (அல%சியமாக) எ6வளவ;யா வாடைக பா2கி? :% : பதிென% பா....
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[க3 ப

அலகார ைபைய ஒ3ற ைவ"&வி%, எH4தி32கிறா

;

ம-யி+34& க-கார கீேழ விHகிற&. :ராயி ஆ*சாியமைடகிறா0. மEகண
திகிலைடகிறா0.]
:: (திகி>ட ) அட பாவி ம?ஷா ... இ4த ேவைல ஆரபி"&வி%டயா....
க-யார சி ன எஜமான3ைடய தா*ேச . ....
[வாைய ெபா"தி2 ெகா0கிறா0, பய"தா. அவ0 ேபசி வா;1 
ச -இ

 ேபாM

ெப2ட, உ0ேள _ைழகிறா,. க3 பனிடமி34த ைகக-யார"ைத பறி"&

ெகா0கிறா,. உட

வ4தி34த கா

ச : 'கெர2டா '' ெசா
சமய"திேலதா
: : (கல2க"&ட
.........

ட பிளிட '.]

னா, :ராயிதா

தி3- இ3 பா

?. சாியான

வ4ேதா.
) ஐய;ேயா ! சாமி! நா

தி3ட+க ..... ச"யமா* ெசாேற

[:%2கார, ெம0ள நHவி விகிறா,.]
ச : (மிர% Bர+) ைக ெம;மாக பி- ப%ட பிறBமா ெபா; ேபசேற........
நட ேடஷ?2B ...
(:ராயி பதEகிறா0. க3 ப

கலBகிறா

.)

க : சாமி! அவ அ ப- ப%ட நட"ைத2காாி இ+க..... எ"தைனேயா வ3ஷமா
ேவைல பா,2கறா ...... த  த8டா கிைடயா&க..... நட4தேத ேவேறக.........
ச : ஏ8டா H Pசணி2காைய ேசா"திேல மைற2க பா,2கேற...... க8ணாயிர
மிேல காைலயிேல '%ட ேபானவ :ராயிதாேன .........
க3 : (க8 கல2க"&ட

) அவ ஒ3 பாவ அறியாதவ. இ&, க-யார, ேந"&

நரா"திாிேல இ34& எ

னிட இ32B&க......

[ைபைய எ"&2கா%-.]
இைத ைக2க-யார"ைத க8ணாயிர"த;யாேவ தா?க என2B2
ெகா"தா3 .......
[ச -இ

ெப2ட, க3 ப

கH"தி ஒ3 அ- ெகா"&.]

110

ச : ச மான ெகா"தாரா உன2B ... ராக! தக* ெசயி ேபா%ட
க-யார"ைத ... நீ ெபாிய சீமா ... உன2B அவ, பாிசா ெகா"தாரா..........
[கா

ட பிைள பா,"&.]இH"&2ெகா8 ேபா, :ராயிைய ...

க3 : ெதாடாேத! ெதாடாேத! ைகைய ஒ-"&விேவ ..... அவ உ"தமி. படாத
பாப% Bப"ைத நட"தி* ெசகிற Bணவதி. தா ப%-னி கிட4தாவ& இ4த
பாவிைய கா பா"திய 8யவதி. பிற, ெசா"&2B ஒ3நாO அவ ஆைச பட
மா%டா உைழ , உைழ , உைழ  ...... எ

ைன2 கணவனாக2 க%-2ெகா8ட

நாளா ஓயாத உைழ தா . ஒ3 5க க8டதிேல! ஐயா! எ ேப*சிேல
உகO2B நபி2ைகயிைல.... சாி;யா ...... நபேவ8டா ......... ெசா"&2
கிைட*5 ேபா*சி தி3% ப%ட"ைத ஏ"&2ெகா0ள) ஒ3 ஆ0 தாேன ேதைவ.
நா

, எ"&2 கி% ேபாயி, அ-க உைதக ஆEமாச

இ32கேற

ெஜயி+ேல த0Oக ஆனா அ4த உ"தமிைய ம% ஒ8N ெச;யாதிக;யா....
எ னாேல அவ ப%ட கLட ேபா&யா... இ4த அவமான ேவ8டா.......
அவO2B ேவ8டாம;யா, அவO2B ேவ8டா ........
[:ராயி கசி4&3கி கணவ
எ

E 8யவதி எ

காைல" ெதா%2 Bபிகிறா0. த

E ெகா8டா அள) த

ைன உ"தமி

னிட பாச ெகா8டவராக

இ3 ப& அவO2B ஒ3 ெப3மித த3கிற&. ஒ3 அதிகாாி எதிாி, எ"தைன
உ32க"&ட

த

ைன பKறி" த

கணவ, ேபசினா, எ

பைத எ8ணி எ8ணி

:ராயி ெப3மித ெகா8டா0. ெசா"& ேத-2 ெகா2கேவ8டா, 5கவா)
அைம"&" தரேவ8டா, இதய"தி ஏKறமான ஒ3 இட ெகா"தி32கிறாேர
அ&ேபா& ; ஒ3 மா&2B இைத விட மதி  மகி*சி தர"த2க& ேவE எ

ன

இ32க- எ E எ8ணினா0. ேக%\,களா! ேக%\,களா ! எ 3ஷ
எ ைன பKறி எ ென ன க4& ேப5கிறா, எ E ேக%\,களா. எ ைன
உ"தமி எ றா, ! Bணவதி எ றா, ! 8யவதி எ றா,. எ ைன" ெதாபவ
ைகைய ஒ-"& விேவ
நா

பா2யசா+! எ

எ

றா,. எ

னிட அவ32B அ6வள) அ

E ஊராைர அைழ"&2 'றிடலா ேபால ேதா

ஒ3கண, ேபாM வ4தி32கிறேத, ஆப"& த4தி32கிறேத எ

, பாச...
றிKE.

பைத2'ட மற4&

வி%டா0 ......
: : ேபா&க... உகேளாட மன5 ெதாிGசி எ மன Pாி*5 ேபா*சிக...
[இ

ெப2டாிட.] ஐயா! அவ, எ

ேபசினா,. நா

தா

யா தி3-ேன

ேபாிேல இ32கற அ
.

பினாேல அ ப-
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க3 : (பதறி) :ராயி! :ராயி! ேவ8டா! என2காக நீ ெச;தெதலா ேபா&... இ&
ேவ8டா .....
: : நீக 5மா இ3க...... நா
[க3 ப

தா

தி3-ேன

தைலயி அ-"&2 ெகா0கிறா

...... நா

ேபாிேல ஆைச இேல

E

E விர%ட2 க8 க3 ப

னாவா, கி%ேட.... எ

சாி... இவைள நீக இH"&2ெகா8 ேபாக விடமா%ேட
[:ராயி, க3 ப

.....

. ஐேயா! ஐேயா ! :ராயி ! எ

கதEகிறா . ேபாMகார, :ராயிைய நட ! நட! எ
ஆ"திரமைட4& அவ மீ& பா;4&.]
க3 : உயிாி

தா

உயி, ேபானா>
.

இ3வைர ேபாM அைழ"&* ெசகிற&. சிE Bப

'கிற&. சில, பி

ெதாட3 கிறா,க0, இ32B ! இ32B! உ8ட :%2B

இர8டகமா! இ4த Pைன பா B-2Bமா எ

ப& ேபால இ34தாேள! எ4த

"திேல எ4த பாேபா யா, க8ட&? இலாெம ெபாற2கா& அ0ளாம Bைறயா&.
ேபாறாத ேவைள ! ெபாலாத "தி2 ெகா"த&. எ
ேபாBேதா . பல நா0 தி3ட ஒ3நா0 அக பவா

ென ன இனி அபலமாக
எ கிற பழெமாழி ெபா;யா ...

த-2கHேத , உைழ*சி பிைழ2கறைத வி%வி% தி3%" ெதாழிைலயா நட"த"
&ணிGசா ... தீ%-வாக பா3 , நா>, அG5 வ3ஷ ... ஆமாமா, இ4த மாதிாி
ஆசாமிகO2B ஈ) இர2க கா%டேவ 'டா& ........ ஆயிர"&2B2 Bைற
யாதா; க-யார"ேதாட விைல........]

இ6வித ஆO2ெகா3விதமாக ேபசி2 ெகா0கி
நிைலயிேல உ0ள எளிேயா,க0 ! க3 ப
எ

றன,; க3 ப

, :ராயி

மீேதா :ராயி மீேதா BKற இ32கா&

E 'ற" &ணி) வரவிைல, மன எழவிைல. இலாதவ

, அக ப%டைத

எ"&2ெகா0வா ! ஏைழ தி3வா !! - இ& ஒ 2 ெகா0ள ப%வி%ட
உ8ைம எ E ஏைழய, உலகினேர நபி2கிட4திவ& ெகாைமயி? ெகாைம.
அவ,கைள அ6வித நப-* ெச;வதிேல ெசவ, உலB ெவKறி ெபKEவி%ட&.
இ ப-"தா
பிறBதா

ெசக ப

காகா ைப" தி3-வி%டா

உ8ைமைய ஒ 2ெகா8டா

ெகா8டாேன கமைல, கா"தா
பாவ ெகாழ4ைத, அத
........

; ேபா ேபா

? ேபா%ட

. காேதாட ேச"& பறி"&2

, ேபான வ3ஷ.... க8பி-2க ெவB நாேள*ேச..

கH"திேல இ34த ெசயிைன அE"&கி%டா ேனேலா

112

இ ப- பல கைதகைள ேபசி ேபசி, ஆதார ேத-2 ெகா8டன,. க3 ப?
:ராயி ஒ3 Yநிைல காரணமாக இ4த2 கதி2B ஆளாகிவி%டன, எ
எ8ண2'ட பல32B -யவிைல. க3 ப பதEவைத :ராயி
கதEவைத பாசாB, பச  , ந- , ேவஷ எ
ெகா8டன,. சில,, ேபாM இ

E இ ப-"தா

E

க3தி2

ெப2ட3ைடய ைதாிய 5E5E , க8- 

ஆகியவKைற பKறி பாரா%-ன,.
[ெந3  எ

றா

ஒ3வ

உ"திேயாக நி*சய எ

. நியாயவா
றா

எ

றா

இ

ெனா3வ

. ேம

]

மKெறா3வ

----------------கா சி 6
இட : சிகாரேவல, மாளிைக - 'ட.
இ3 ேபா, : சிகாரேவல, கண2காள,.
நிைலைம : ச -இ

ெப2ட, ெவKறி 

னைகட

ேசாபாவி+34& எH4 தி32காமேலேய , வாக ! எ

வ3கிறா,. சிகாரேவல,,
E மாியாைதயாக

அைழ2கிறா,. சிகாரேவலாிட க-யார"ைத2 கா%-, இ&தாேன? எ
ேக%கிறா,. மகி*சி ட

அைத2 ைகயிேல வாகி பா,"தப-, க8ணாயிர"ைத2

' பிகிறா,. க8ணாயிர அB வ3கிறா
க:எ

?ைடய& தா

ச : ஐயா ெசா

E

; க-யார"ைத" த3கிறா,க0.

..... எகி34த& ....?

னப-தா

... :ராயி வி%-ேல தா

...

சி : அவதா தி3- இ32கN? என2B" ெதாிேம... ேவேற எ பேபா;வி....
ச : ஒேர அ-யா, நா

தி3டேல

? ெசா

னா. ச"திய 'ட* ெச;தா .....

சி : (அல%சியமாக) இ4த மாதிாி* ச"தியெமலா அ& கO2B* ச2கைர
ெபாகலா*ேச... ெசைமயாக ெகா"தா ெலாழிய அ&க0 நிஜ ேபசாேத......
ச : க3 ப

, க-யார"ைத க8ணாயிரேம தன2B2 ெகா"ததாக* ெசா

[க8ணாயிர தி2கிகிறா

னா

.....

. நைடெபKற சபவ நிைனவிKB வ3கிற&.

உ8ைமைய2 'றினாெலாழிய க3 ப?2B :ராயி2B கைமயான த8டைன
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கிைட2Bேம எ

ற எ8ண ேதா

பவதா! நியாயமா! எ

Eகிற&. பாவ நமாேல அவ,க0 இைச
.]

E ஒ3 கண எ8Nகிறா

சி : (ஒ3 சிாி * சிாி"தப-) பா3கேள

அ8ட Oைக.

ச : (அலகார ைபைய2 கா%-) இ4த ைபைய2'ட க8ணாயிர
ெகா"தாரா....
[க8ணாயிர ேம> தி2கிகிறா

. உ8ைமைய2 'றினா, நா-யா)2B

தன2B உ0ள ெதாட,'ட அபலமாகிவி. ேகவல எ
ேதா

ற எ8ண

Eகிற&. இர2க உண,*சிைய ேந,ைமைய &ர"தி அ-2கிற&.]

ச : இ& ஒ3 நா%-ய2காாிைடய&.
சி : (வ2கீ ேபால விள2கமாக) நா%-ய2காாிைடய ைப2B எ
எ

மக?2B

ன சப4த! வரவர, நா? பா,2கேற?க, வய"&* ேசா"&2B

வழிய"த&கெளலா பழி பாவ"&2B அGசாம"தா

ெபா; ேப5&க .....

ச : க3 ப ேகா,%-ேலேய ெசால ேபாகிேற இ4த ைப விஷய எ E
மிர%கிறா ....... எைத ேவN மானா> ெசா>... காணாம ேபான ெபா30
உ :%-ேல இ34த&....... உ மைனவி அ4த :%-ேல ேவைல ெச;கிற........
இ4த இர8 ேபா& எகO2B எ E ெசா ேன ...
சி : பய ெப%- பாபாகி வி%-3 பா
ச : இ+க, நா

ைப விஷயமா* ெசால"தா

ேபாகிேற

எ

கிறா

.

சி : (ஏ& அறியாதவ, ேபால) நம :% க-யார கள) ேபானதKB இ4த
ைப2B எ ன சப4த. நீக இைத ஒ3 அயி%டமாகேவ ேச,"&2 ெகா0ள"
ேதைவயிைலேய.....
ச : இ&) க3 ப

:%-ேலதாேன கிைட*ச&. அதனாேல, இைத ப"தின

ேப*5 வர"தாேன ெச;.....
சி : (கவைலைய மைற"தப-) வராம+34தா நல&
ச : ேகா,%ேடாட வி3 ப அெதலா...

? பா,2கேற

.....
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சி : (சிறி& Bைழவாக) நீக நிைன*சா இ& விஷயமா ேகா,%-ேல எ4த ேப*5
கிளபாதப- ெச;ய -யாதா எ ன! அ& கிட2க%டக....... நீக ப5மா
ேவN? ேக%-களாேம....
ச : ஒ3 [E [Kைறப& பா விைலயிேல ேவN...
சி : நா

நாைள2B அ? பிைவ2கேற

.

ச : (B"தலாக) ாியா&க. அ&2B ேவேற ஆைள பா3க, நா? ேவேற ப5
பா,"&2 ெகா0ேற

....

[க8ணாயிர சிகாரேவலைர2 BE" தனமாக பா,"&* சிறி2கிறா

.ச -

இ ெப2ட, வண2க 'றிவி%* ெசகிறா,. க8ணாயிர மா-2B* ெச
கிறா . கவைல ேகாப மாறி மாறி வ3கிற& சிகாரேவல32B. கண2க
பி0ைளைய அ3ேக அைழ"& எைதேயா இரகசியமாக2 'றி அ? கிறா,.
அ

னPரணி அமா0 வ3கிறா,க0.]

அ: எ

னடா தபி கிைட*5வி%டதாகேம….

சி : கிைட2காெம...
அ : ேபாக% ...... நம2B ெபா30 கிைட*5%&........ ேபாM52B* ெசா+
:ராயிைய வி%விட* ெசா>........ ஏைழ.... பாவ .... அவ உைழ*சி"தா
Bப நட2கN ..
சி : (க8- பான Bர+) உன2B ஒ8N ெதாியா &2கா ! 5மா இ3 ,
ஏைழயா*ேச , பாவமா*ேச
ெகாைல4தா

? பா,"தா தி3% ர%, ெகா0ைள

வள3......... அட2கி ைவ2காவி%டா அேதாகதியா ேபாB. நம

ெசா"& ேபாB&, வ3&. அ&2காக2'ட இல2கா ! ஊாிேல அ2ர அநியாய
நட2கவிடலாமா ... த,ம நிைல2Bமா ... ஆ%2B அளவறி4&தா
ைவ"தி32கா3 ஆ8டவ

வா

.... ஆனா>, அேட அ பா ! இ4த மாதிாி ஆசாமிகO2B

வரவர எ6வள) வா;"&2B , ெநGசH"த, எ"ேத

கவி"ேத

ேப5கிற ர%"தன வள,4தி32B& ெதாிேமா, ேபாறா

எ

E

பா,டா ெபாதிமா

மாதிாி E நைம ேபால ஆOகைள2க8டா ேபசறா?க .... ஊைர அ-*5
உைலயிேல ேபா%"தா8டா சீமா ஆனா எ E நம காதிேல
விழறமாதிாியாேவ ேப5 &க ... தி3% பயகைள வி% ைவ2கலாமா......
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அ : ஐேயாபாவ? இ32B& தபி!
சி : நீதி நியாய இெதலா நிைல2கNனா சில ேவைள யிேல மனைச2
கலா2கி2க ேவN. உன2B" ெதாியா& உலக ேபாற ேபா2B ....
[அ

னPரணி அமா0 ேசாகமாக ெச

E விகிறா,க0. ேகா% தைல பாைக

அணி4த ஒ3வ, வ3கிறா,. சிகாரேவல, சிாி"த க"&ட வரேவKகிறா,. இ3
வ3 ஒ3 அைற2B0 ெச E ேபசி2ெகா8-34& வி% ெவளிேய வ3கி றன,.]
வ4தவ, : ேகா,%-ேல நா
சி : நா

, அ4த நா%-ய2காாி விஷய...?

பா,"&2ெகா0கிேற
.

பா,"&2 ெகா0கிேற

வ : தபிைய2 ' பிக........ சில 'பாயி8%' ெசா+ வி% ேபாகிேற
[சிகாரேவல, ஜாைடகா%ட பணியா0 ஓ-*ெச
வ3கிறா

.

E க8ணாயிர"ைத அைழ"&

.]

வ : உ%கா, தபி....
[க8ணாயிர நி

Eெகா8-32க2 க8.]

சி : சாி....... சாி... உ%கா,...
[க8ணாயிர உ%கா3கிறா

.]

வ : தபி! அ4த ைப விஷய இ32கிறேத அைத அ4த பய ெபாி5 ப"த
பா,2கிறா . நா ெகாGச  ஜா2ரைதயாக இ32கேவ8.
வ : இ4த ைப யா3ைடய&?
க : என2B" ெதாியா&.
வ : இைத இதKB 

எ ேபாதாவ& பா,"த&8டா ?

க : இைல .
வ: நா%-ய2காாி நா-யாைவ உன2B" ெதாிமா?
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க :: ெதாியா&.
வ : பா,"த&8டா ?
க : இைல !
வ : இைத நா%-ய2காாி நா-யாவிடமி34& நீ பறி"&2 ெகா8டதாக2 க3 ப
'Eகிறாேன அதKB எ

ன ெசா>கிறா;?

க : ப*ைச OB!
வ : இ4த ைபைய க-யார"ைத நீேய ெகா"த தாக2 க3 ப
அதKB எ

'Eகிறாேன

ன ெசா>கிறா;?

க : அ8ட OB!
வ : இ6வள)தா

! அH"த4தி3"தமாக , தயகாம, இ ப- ேக0விகO2B

பதி ெசால ேவ8. பய &ளி ேவ8டா. நா
எ

அBதாேன இ3 ேப

ன?

[க8ணாயிர ெவE ட

'-ய 

சிாி ட

.]

க : க3 ப 'E உ8ைம அ6வள) அ8ட OB எ
ெசாலேவ8........

E நா

வ: (சிாி"தப-) தபி ேவ-2ைகயாக ேப5ேத ..........
சி : ேட; ....... ேவ-2ைக இ32க%. அேக ேபா ஏதாவ& Bளறி"
ெதாைல"&விடாேத ...... ெதளிவாக .........
க: அH"த4தி3"தமாக* ெசாலேவ8......
சி : ஆமா...... ஆமா ......

.
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க : அ8ட OBகைள ... அ பா! நாெமலாமா அ8ட OB ேப5வ& ......
வயிKE* ேசாKE2B வைகயKறவ,க0 ெசய அலவா அ&. நீக0 தாேன
ெசா னீ,க0. (B"தலாக) நா பய4ேதேபாேன . நம& அ பா இ6வள)
அ3ைமயாக உபேதச ெச;கிறாேர ெபா; ேப5வ& தகா& எ
அவ, வியாபார எ
ேபா;வி%ட& .....

ன ஆB எ

சி : ேபா&, ேபா& உ

E பய4& ேபாேன

E 'E கிறாேர, இனி

. இ ேபா& அ4த பய

BE"தன.

க : ெபா; ேபச* ெசா+ நீகேள ப0ளி2'ட நட"&கிறீ,க0;
அH"த4தி3"தமாக ெபா; ேப5வ& எ ப- எ
நல உலகம பா இ& ...... நல உலக........
[வ4தவ, அச வழி க"&ட
ெசகிறா

E இவ, கKE2 ெகா2கிறா,.

விைட ெபKE* ெச கிறா,. க8ணாயிர மா-

. சிகாரேவல, ஏேதா எ8ணி2ெகா8 உல)கிறா,. சி2 ச%ைட

'க,' கிரா  உ0ள ேதாKற0ள ஒ3வ
ெகா8 தனி அைற ெச

வ3கிறா

. அவைன அைழ"&2

E ேப5கிறா,.]

சி : நா%-யமா நா-யா பழ2க4தாேன....?

அவ

: அ& ஏ?க ேவேற &க? சி% ேபால ப& இ3 பல& இ32B...

சி : இேதா பார;யா, நா

எ

ன ேக%கேற

, எ&2B எ

பைத" ெதாி4&2

ெகா0ளாேம ...
அ : நலா ெதாி&க, நா-யா ெகாGச படபட
சி : ெகாGசெம

? ேப5

ன! நலாேவ (B"தலாக) ேபசறா......

அ : அ& சில32B பி-2B... ேப*5 .... ஆனா நா%-ய ெதாியா&, நல
5பாவ கிைடயா& .... நா

ெசா

ேன

பா3க , சி% அ& இ4த மாதிாி

இட"&2B ெபா3"த. பா,"தா நீகேள 'சபாL' ேபாவிக ......
சி : க,ம! க,ம! நா%-ய"&2B அல அ;யா. இ& ஒ3 ேகா,% விவகார. அ4த
ெபா8N இ32காேள நா-யா, அவ சா%சி ெசாலN நம ப2க ... -மா
உ

னாேல, சாி ப"த .
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அ : (ேயாசி"தப-) ெகாGச கLட தா?க, பி-வாத2 காாி.
சி: ெசல) பKறிய கவைல ேவ8டா ...
அவ : பா, ேபாக............ இேக அைழ"&2ெகா8 வர%மா... அல&
நீகேள அேக வாாிகளா?
சி : இர8 ேவ8டா. நீேய ேபசி, அதாவ& நீேய அவO2B "தி ெசாவ&
ேபால ேபசி, நம ப2க சா%சி ெசால சமதி2க ைவ2கN. அெதலா ெபாிய
இட. அ4த இட"& பைகெயலா 'டா&, பல மாதிாி ெதாைல ெயலா
வ3... அதனாேல அவ,கO2B விேராதமாக சா%சி ெசா+ ஆப"திேல
மா%-2ெகா0ளாேத... அவ,க0 ப2க சா%சி ெசா
ஆதர) த3வாக, அ ப- இ பவிள2க ேவN. நீ எ

னா பண கிைட2B,

? ெசாலN. ஏ

யா, இைதெயலாமா

ன அ?பவமிலாத ஆளா .....

அவ : ேகா,% விவகாரமான அ?பவ ஏ&க, பா,2கிேற ?க. எ

னாேல

-4தைத .....
[சிகாரேவல, பண த3கிறா,. ெபKE2 ெகா8 ேபாகிறா

.]

-------------கா சி 7
இட : நா-யா :.
இ3 ேபா, நா-யா, 1தா%-.
நிைலைம : 1தா%- இH"& ேபா,"&2ெகா8 ப"&2ெகா8-32கிறா0.
நா-யா, ஒ3 பழய ஆ,ேமானிய"ைத வாசி"&2 ெகா8-32கிறா0.
'ேம2க ' அதிக இலாததா க"திேல ேசா,) பட4தி3 ப& ந

றாக"

ெதாிகிற&. பளபள  ேபா;வி%ட டைவ. கைல4& ேபா0ள தைல சிறி& கிழி4&
கிட2B விாி பி

மீ& உ%கா,4& ெகா8-32கிறா0. 5வKறிேல, சினிமா ந%ச"

திரகளி படக0 ஒ%ட ப%0ளன. நா-யா வி நடன2ேகால"ைத2 கா%
பட மா%ட ப%-32கிற&. சிகாரேவலரா அ? ப ப%ட ஆசாமி உ0ேள
_ைழய2 க8 ஆ,ேமானிய வாசி பைத நிE"தி வி%, எH4தி32காமேல ....?
நா-யா : வாக8ேண

! ஏ& அ"தி P"த& ேபால .........
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அவ : வரN வரN?. ஆனா ெவEைகேயாட வர படா& பா3 , அதனாேல
வரவிேல ............
நா- : அ ப-

னா இ ப ஏேதா க*ேசாி கிரா2கிேயாட வ4தி32கிறீக

? அ,"த;

இைலயா?...
அவ : ஒ3 ேவைலயா"தா
ஒ3 க*ேசாி எ
நா- : எ

வ4தி32கேற

........... அைத -"&2 ெகா"தயானா,

ன, பல க*ேசாிகைள ஏKபா ெச;ய - .........

ன8ேண

, c-ைக பலமா ேபாடறிக ......... எ

ன ேவைல அ& ........

அவ : ஒ3 ஐ4& நிமிஷ ேவைல.......... ேகா,%-ேல சா%சி ெசால?.............
நா- : எ4த -ராமா கா8ரா2%'டேராேட தகறாE ......
அவ : அடேட! இ& அ4தவிதமான விஷயமல........ ெபாிய இட"& விவகார...
சிகாரேவல,? ஒ3 சீமா ...
நா- : ஆமா, ெதாி அ4த ஆசாமி, சீமா
ெசாலாேத........... நா

தா

ஒ"&2ெகா0ள மா%ேட

. ஆனா ெபாிய ம?ஷ

?

என2B" ெதாி.

அவ : உன2B" ெதாிமா........ எ ப-.........
நா- : அ& ெபாிய கைத அ8ேண
வ4தி32கறியா..........

. இ ப அவ3 ெசா+"தா

அவ : நீயாக ேபாகிற மாதிாி ேபா;வா ? ெசா+ எ ைன அ? பினா3.......
நா-யா! கா பி பலகார வாகிவர* ெசாேல .............
[பண"ைத எ2கிறா

]

நா- : ேவ8டாம8ேண
ெசா>........

! காபி ேவைலெயலா -4த&. வ4த விவர

அவ : விவர எ னிட ெசாலவிைல. எேதா ேகா,% -ேல ேகசா ....... நீ
அவ32காக சா%சி ெசால ேவNமா .......
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நா- : எ ன ேக5 ? உன2B" ெதாியா& அ8ேண . ெதாி4தி34தா வ4தி32க
மா%ேட. நைம ேபால ஒ3 ஏைழைய2 ெக2கற&2B எ ைன உட4ைதயாக
இ32க* ெசாறா3 . காைலயிேல P2கைட2கார, விவர ெசா னா3 அ8ேண !
நா

ேகா,%2B ேபாக"தா

ேபாேற

உ8ைமைய* ெசால ேபாேற
.......

, சா%சி ெசால"தா

ேபாேற

, ஆனா

...... இ4த ஆ0 விHகி ப2க ேபசமா%ேட

அவ : நா-யா! அ ப- ப%டவ,கைள விேராதி*சி2க2 'டாதமா... நா
ெசாலறைத2 ேகO.........
நா- : ேவேற ேவைலைய பா3 வைகயா வ4& மா%-2 ெகா8டாக. ெபாிய
ம?ஷ?க. சாய ெவO2க ேவN ேமேலா ... விவனா!
அவ : எலா நம சாய4தா
நா : வி%"த0O அ8ேண
அவ : எ

ெவO"& ேபாB ..........
! நம சாய இனிேமலா ெவO2க ேபா)& ...

ன ேவ8மானா> த3வா3 ... நா : ஏ

மாமனா3....... அவ : எ

ன& ; எ

தரமா%டா3 எக

ன& ......

நா : அ ப-"தா ேகா,% பதற ேபாB&... ெகா> ? சிாி2க ேபாB& ..
அ ெபா அ4த ெபாிய ம?ஷ தைலைய" ெதாக ேபா%2ெகா றைத
பா,2கN ......
அவ : ெபாிய கைதேய நட4தி32B&ேபால இ32Bேத......
நா : ஆமா....... ேகா,%-ேல தா

சP,ண ப%டாபிேஷக ... (சிாி2கிறா0)

[ஆ,ேமானிய"ைத வாசி"தப- பாகிறா0. அவ
ெதாி4& ெகா8 ெவளிேய ெசகிறா
-----------------கா சி 8
இட : மாளிைக2 'ட.
இ3 ேபா, : சிகாரேவல,.

.]

காாிய நட2கா& எ

பைத"
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நிைலைம : சிகாரேவல, கண2B "தக"ைத ர%-2 ெகா8-32கிறா,. அவ,
அ? பிைவ"த ஆசாமி வ3கிறா . தைலைய* ெசாாி4தப- நிKகிறா . அவைன2
க8ட& ேபான காாிய -ய விைல எ பைத ாி4&ெகா0கிறா,. ெவE 
அல%சிய கல4த Bர+
சி : சாி ...... சாி ........ ேபா! ேபா! ைகயாலாகாதவ

....

[ேவைலயாைள பா,"&] காைர எ2க* ெசா> - பழ5 - ேபா, .....
[ஆசாமிைய ேபாக* ெசா+ ைகைய அைச2கிறா,. அவ
ெச>கிறா

கவைலட

.]

-------------கா சி 9
இட : நா-யா :.
இ3 ேபா, : நா-யா, சிகாரேவல,.
நிைலைம : சிகாரேவல,, ஒ3 பழய நாKகா+யி உ%கா,4& ெகா8-32கிறா,.
எதி,ற நி

E ெகா8-32கிறா0 நா-யா. அவ0 பா,ைவயி ெவE 

அல%சிய கல4தி32கிற&. நா-யா நி

Eெகா8-32B ேபா2B,

சிகாரேவலைர எH4& ேபாகலா எ E எ"&2 'Eவ&ேபா+ 32கிற&. அவ0
ேபா2ைக2 க8 சிகார ேவல, ேகாபேமா ெவE ேபா ெகா8டதாக2
கா%-2ெகா0ளவிைல. அB ெதாி4த ஏைம2 ேகால"ைத2 க8 பாிதாப
உண,*சி2 ெகா8ட வ, ேபாலாகிறா,. நி Eெகா8-32B நா-யா ைவ
பாி)ட பா,"தப-........
சி : உ%கா, .........
[நா-யா ெவE ட

கீேழ உ%கா3கிறா0, சிகார ேவலைர ஏெற"&

பா,2காம]
நா: ெபாிய மனித,க0 இ ப- ப%ட இடெமலா வர2 'டாேத..
சி : (&ளி பதறாம) அ ப- ஒ3 ச%டமா எ
நா : (ச+ ட ) சாி- சாி ......... எ
ேபாக0..........
சி : நா-யா! உன2B அ

ன?

ன ேபசேவ8ேமா அைத ேபசிவி%

E 18ட ேகாப இ

? தணியவிைல .........
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நா : இ

E உைடய ஆ0 வ4& ெந3 ைப2 கிளறி வி%"தா

சி : (ெபா;2 ேகாப கா%-) %டா0 நா-யா அவ

.எ

நா : உக0 Bப ெகௗரவ"ைத2 கா பாKற* ெசா
ெசா+.........
சி :- நிைன"ேத

....... அ ப-"தா

நா : (ஆ"திர"&ட

ன ெசா

னா

.

ேபானா
னா

உ

னிட.

...... ெபா;* சா%சி

வைகயிலாம ேபசி யி3 பா

எ

E .........

) ெபா;சா%சி ெசால* ெசால விைலயா.....

சி : (அைமதியாக) ெசா ேன நா-யா... ெசா
ெசால"தா ேநாி வ4தி32கிேற .

ேன

..... நாேன அைத*

நா : (ேம> ஆ"திர ெகா8) -யா&! -யேவ -யா&! ெபா;* சா%சி
ெசா+ ஒ3 ஏைழ2 Bப"&2B2 ேக ெச;யமா%ேட ............ நா இழிவான
நிைலயி தா இ32கிேற .............
சி : (உ32க கா%-) இழிவான நிைலயி நீ இ3 பதKB, உ

BKறமல, ச1க

ெச; BKறதா காரண. உ ைன2 கா பாKறி நவழி ப"த எ ைன
ேபா ஒ3வ இ34தா நீ ஏ பாவ இ4த2 கதி2B ஆளாக ேபாகிறா; ....
நா : (ேக+2 Bர+) உ32கமாக2 'ட ேபச" ெதாி கிறேத ...... அ
மிர%ட அபாரமாக இ34த& .......
சி: அ ேபா& Bப2 ெகௗரவ"ைத2 கா பாKற" தா

.

நா : (ெவE பைட4&) Bப ெகௗரவ! நாசமாக%ேம என2ெக
சி : உன2B ஒ

E உ3%ட

ன ............

E இைல ....... என2B2 'ட அதனாேல கLடேமா நLடேமா

இைல ...... க3 ப

Bப ெகட2 'டா& எ

E நிைன2கிறாேய , அ&

சிலா2கியமான Bண. பல32B இ3 பதிைல அ4த இளகிய மன உன2B இ32
கிற&. ஆனா நா-யா! ேகா,%-ேல உ சா%சிய"தா எக0 Bப ெகௗரவ
பாழானா ...... ஆயிர2கண2கான ஏைழகளி Bப நாசமாகிவி .......
நா : எ

ன;யா , மிர%- பா,2கிறீ,? .......
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சி : Bப ெகௗரவ ெக%டா ெதாழி ெக, ெதாழி ெக%டா அைத நபி
பிைழ2B ஆயிர Bப ேவைல யி

றி அைல, அழி ...... வா, எ

......... ேநாிேலேய பா,2கலா ........ பய படாமவா ...... எ
.........
[நா-யா அவ3ைடய ேப*5 ெவE ந-  எ

ேனா

மக0 ேபால ........ நீ

பைத எ ப- உணர-; அ6வள)

இயKைகயான உய, தரமான ந- ைப அவ0 க8டேத இைல. நா-யா
படபட பாக ேப5வா0. அதிேல 5ைவயி3 பதாக பல, 'றியதா அ6விதமான
ேப*சிைன பழகி2 ெகா8டா0. பிறB அ& பாதி* 5பாவமாகிவி%ட&. ஆ"திர
cறி%2ெகா8 வ3, உ0ள"தி எHவைத அட2கி2ெகா0ள" ெதாியாததா,
அ4த ஆ"திர ெபாறி பற2B ெசாKகளாகேவா, ெபால ெபாலெவன உதி3
க8ணீராகேவா மாE. சிாி பா0 கலகல பாக ; மிக* சாதாரண ெவKறியிேல 'ட
மிக ெபாிய 5ைவ கா8பா0. இ6வள)தா
ேபா

ற பிறவி ந-க,கைள' அவ0 எேக க8-32கிறா0. அ4த ந-  அவ0

மனைத" ெதா%வி%ட&. அதி> அவ,, த
எ

அவO2B" ெதாி. சிகாரேவல,

E ெசா

நா : ஆ ! எ

மக0 ேபால!'

ன& ந-யாைவ" தி2B2காட* ெச;&வி%ட&. தழதழ"த Bர+ ......]
ன ... எ

ன ... மக0 ேபால .... மக0 ேபால .....

சி : ஓேஹா! ம3மக0 எ
காக"தா

ைன பா,"&, 'நீ எ

உ

E ெசா+யி32க ேவ8மா... Bப ெகௗரவ"&2-

ைன ம3மகளா2கி2 ெகா0ள -யவிைல... வா, நா-யா .

(சிகாரேவல, நா-யாைவ" த

ேமா%டாாிேலேய அைழ"&2ெகா8 ெசகிறா,

; ஊ32B ஒ&2B றமான இட"ைத2 கட2கிறா,க0. அB சிகாராி' எ

ற

ெபய, பலைக அைம4த _ைழ) வாயி ெதாிகிற&. உ%ப2க"தி சில [KE2
கண2கான B-ைசக0 உ0ளன. எB B ைப 'ள நிரபி இ32கிற&.
நா;கO ப றிகO தாராளமாக நடமாகி றன. சிEவ,க0 அலேகாலமான
நிைலயி இ32கிறா,க0. பல இடகளி ேசE நிரபிய ப0ளக0. வ8இH பவ,கO, விறB பிள பவ, கOமான பா%டாளிக0 அB காண
பகிறா,க0. B-ைசகO2B ெவளிேய வேயாதிக,க0 சில, இ3மி2 ெகா8 சில,
ட2கி ப"&2ெகா8 இ32 கி றன,. வா+ப,க0 சில, கா%2 '*ச
ேபாவ& கலக* ச8ைடயிவ&மாக உ0ளன,. ஒ3 ற"தி நாைல4& ெபாிய
கKக0 நட ப% :Pதி BBம Pச ப% ேவ கக0 ெச3கி ைவ2க ப%0ளன. பல, பலவிதமான ேப*52கைள ஒேர சமய"தி கிள  வதா,
விள2கமKற ஒ3 ேபெரா+ பரவி நிKகிற&. ஒ3ற பலகார2 கைட இ32கிற&.
அதKB ப2க" திேலேய சாணி பிைச4& வர%- த%-2ெகா8 -32கிறா,க0. ஈ
ெமா;"&2 கிட2B மி%டா;' விKகிறா

ஒ3வ

. சில, கா+ ாி]ாைவ இH"&2
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ெகா8 இ32கிறா,க0. இ4த2 கா%சிைய2 க8டதா நா-யா)2B மன
ேவதைனதா

அதிகமாகிற&. இ& ேபா

ற ஒ3 B ப"திேல தா

அவ0 பிற4த&;

வள,4த&. B%- தO2B2காாி! நைடேய நா%-ய மாக இ32B, பா3 ஆைள மய2கி*
53%- விர+ேல ேபா%2 ெகா0வா ேமாதிரமாக! எ

E பல, பல விதமான

பாிகாச ேப*5 ேப5வா,க0, சிEமியாக இ34தேபா&. அகி34&, எெகேகா
ெச

E, கைடசியி நா-யா ஆகி இ32கிறா0. வா2ைகயி

பல நிக*சிக0 அவ0

மன"திைரயிேல ேவகமாக , மாறி மாறி ஓ-2ெகா8-34தன. ஒ3 ெபாிய விய 
நா-யா)2B! உலக எ6வளேவா மாறிவி%-32 கிற&. ஆனா இ4த 'B பக0'
ம%, அ

E இ34த& ேபாலேவதா

மாEகிறா,க0, ஆனா B ப' எ

இ

E இ34& வ3கி

றன. ஆ%க0

ற அைம  - அைம பா அ&? அலேகால

அ ப-ேய இ34& வ3கிற&. இகி34& எ"தைன நா-யா2க0 கிளகிறா,கேளா
- யா, க8டா,க0. ெச! கிள ேபா& எ ென ன இ ப2 கன)க0 ! பாைதயிேல
ெசல* ெசல எ

ென

ன இட,க0, இழி)க0! நா-யா , ஏ& ேபசவிைலேய

தவிர அவ0 மனதிேல ஓராயிர எ8ணக0 Bறியப- இ34தன. சிகார ேவல, ,
அவைள2 ',4& கவனி"&2 ெகா8-34தா,. கண2B ேபா%2 ெகா8-34தா,.
வEைம பிணியிேல சி2கி" தவி பவ,க2 க8டா அவO2B2 க8ணீ ,
தOகிற&. மன அ ப-!! - இ& ாி4த& அவO2B. B ப! அைத2 காண
ேமாடா, சவாாி! விசி"திர எ E எ8ணினா0 நா-யா. அவைள அறியாம
சிாி  ெபாகி2 ெகா8 வ4த&.]

நாைல4& க ெதாைலவி, சிE காடட,4த இட"ைத ேநா2கி ேமாடா, ெசகிற&.
'நா-யா')2B இேலசாக" திகி பிற2கிற&. கா%-ேல அ-"& ேபா% வி%
விவா,கேளா எ

ற பய.

ெதாைலவி+34& ஓைச ேக%கிற& ; கைல பிள ப& ேபா

சிறி& ேநர"தி, ேமாடா, ஒ3 ெவளியி ெச

ற ஓைச.

E நிKகிற& கீேழ இறBகிறா,க0

இ3வ3. ஒ3 திய ேகாயி எHபி2 ெகா8-32கிற&. சிகாரேவல,
உ32கமாக ேப5கிறா,; "இ4த" தி3 பணியிேலதானமா நா
ெநகால"&2B 

ஈப%-32கிேற

 இ& ஒ3 கீ,"திமி2க தல. கால2 ெகாைமயா,

இ-பாடாகி வி%ட& இ4த ஆலய. இதைன & பி"&2 க%- -2க ேவ8.
ஆ8டவ க3ைண தய) இ34தா தா -. நா-யா ! இB0ள 1,"தி
யி

ெபய, அனாதர%சக, எ

ப&. பகவா

எ"த அவதார க0 ப"& அலவா?

அ4த ப"& அவதாரகளி> ெச;& -2காத காாிய, ஏைழக0 ப &யைர
ேபா2காம+34& வி%ட&.

.
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அதKகாகேவ பகவா
எ

இB அனாதர%சக, எ

ற தி3 நாம"&ட

அவதாி"தா,

ப& ஐதீக. பழய ெச ேப, ஓைல* 5வ- 1ல இ& ெதாிகிற&. ஒ3 லவ, BH

தலராண தயாாி"&2 ெகா8-32கிற&. ெவளிe% விழா) விமாிைச யாக
நட4தி.
நா-யா ! இ4த ஆலய & பி2க ப%வி%டா, இB சாதிர ைற ப%ட
Pைஜக0 நட2க" ெதாடகி வி%டா, - ஏைழகO2B இ

பமான வா)

கிைட"தி.
ேநா; ெநா-யா அவதி பபவ,க0 இ4த" தி32Bள"தி ஒ
1கினா ேபா&.

ப& ேவைள

க8 பா,ைவ இழ4தவ,க0 இB அைழ"& வர ப%, அேதா அ4த மர"த-யி ஒ3 ேமைட அைம2க ேபாகிேறா ; அB ப"&2ெகா0ள ேவ8. ந இரவி,
நாகச, ப வ3! க8 இ32B இட"ைத" த
காைலயி B3ட

விழி ெபEவா

. இ& பKறிய க ெவ%ேட கிைட"தி32கிற&.

இ4த ஆலய சப4த ப%ட அKத ஆயிர எ
இ4த2 கா ஒ3 ெபாிய ெஜமீ

நாவா தீ8- வி% ேபாB ;

தா3ைடய&. மா

E ெசாலலா.
ேவ%ைட ஆவதKகாக இைத

ைவ"&2 ெகா8-34தா,. இர8 இல%ச பா; விைல2B2 ெகா"தி32கிறா, ;
பாதி பண த4தி32கிேற

. எ% இல%ச விைல2B மKெறா3 ெஜமீ

ேக%டா,, ெகா2கவிைல. ேகாயி தி3 பணி2B எ
எ

றா,. 8ணிய காாிய எ

தா,

ற&, ெகா"தைத2 ெகா

பதா.

இ& ெவE ேகாயி ம%மல, நா-யா! இ& ஏைழ களி

5வ,2க - இB

அனாைத விதைல ப0ளி2'ட, த,ம ச"திர, ம3"&வ மைன ...............
எ

ன

னேமா தி%ட எ

கிைட"&வி%டா, எ

மனதி ஆ8டவ

அ3ளா உ

உதவி

எ8ண ஈேடறிவி.

ெமா"த"தி ப"& இல%ச ெசலவிட" தி%ட. ஆமா, நா-யா! அ6வள) எ
ஒ3வனாேல ஆBமா? அதனா இதKB பல 8ணியவா

களி

கிைட" &2 ெகா8-32கிற&. அரசாக உதவி கிைட2கிற&.

பண ேதைவ :
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அேதா பா, ! ஒ3 சிKபி , ந4தி சிைலைய* ெச&2கி2 ெகா8 -32கிறாேன, அவ?2B
ம%, மாத 

dE பா;. அவ?2B" &ைணயாக பதிென% ேப,க0.

ெமா"த"தி இ4த" த,ம2 காாிய"தி, நா-யா ! ஐ[E ேப,க0
ஈப%-32கிறா,க0. இ6வள) ெப3G ெசல) நா

பா,"&2ெகா0ள

ேவ8-யி32கிற&,

ச,2கா, உதவி, ெசவவா
திர8 கிைட"தா தா

களி

ந

ெகாைட, ப2த, களி

இ4த2 காாிய நைடெபE. எ

ெபய, மீ& ஒ3 &ளி மா5' விழாதி34தாதா

Bப

, மதி  Bைறயா&

ேபா&, சிகாரேவல, இ ப- ப%டவ,தானா , அவ, மக
தானா எ

மனித,களி

ெபய,, எ

, இ4த 8ய காாிய P,"தியாB. ஒ3 சிE கைற விH4தா>

இ34தா தா

கார

காணி2ைக இ6வள)

ெக%ட நட"ைத2-

ற ெபய, கிளபினா ேபா&, நா-யா ! இ6வள) பாழாB -

காாிய ம%மல, மேகச

ெகௗரவ ெகட2'டா& எ

காாிய 'ட நாச மாகிவி. Bப

பதிேல என2B ஏ

அ6வள) அ2கைற எ

ாிகிறதா ! மதி  மகாதி32க ேவ8 ; அ4த மதி பி

மீ&தா

ப&

நபி2ைக

எHகிற&; அ4த நபி2ைக ெநாEகினா, இ4த" ேதவாலயேம ெநாEகி
ேபாB. உ
நா-யாவி

ஒ3 வா,"ைதயி இ32கிற& இ4த 8ய தல"தி

எதி,கால.

மன ஓரள) உ3கிட" ெதாடகிKE ; ஆனா மEகண மனைத"

திட ப"தி2 ெகா8டா0.
ஆலய இB ! அலேகால அB - வழியி பா," ேதாேம ; ெபய, எ

ன,

சிகாராி ! அ4த ம2க0 ேசKறிேல ரள ேவ8-ய&; இB ச4தண அபிேஷக
நட"த ஏKபாடா கிற&. அதKB நா

ெபா;* சா%சி' ெசால ேவ8, நியாய

ெவB ேந,"தி, ஐயா! ெவB ேந,"தி ! - எ

E ேவதைனைய அட2கி2ெகா8 நா-யா

'றினா0.
சிகாரேவல, தி2கிடவிைல.
"உ8ைமயான ேப*5. நா-யா ! B ப அேக , ேகாலா கல இேக! இ& எ
நியாய? எ
நா

E ேக%கிறா;, நா-யா!

ெசால வ4ததி ஒ3 பாதி ம%ேம ெசா+ -"ேத

தி3 பணிட

ன

. இ4த" ேதவாலய"

இைண4த& B ப"ைத" தி3"தி அைம ப&, பா,"தி3 பாேய,
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ற ெபய, பலைகைய ... எ

சிகார ாி' எ

ெபயைர* Y%- வி%டா, க0 ஊ,

ெபாியவ,க0. அ4த2 B ப"ைத உ8ைமயிேலேய சிகாராி ஆ2க"
தி%டமி%-32கிேற . அ4த சிகார ாி2B"தா இ4த2 ேகாயி வ3மான
அ6வள), ாிகிறதா! ேதவாலய பணி -4தா தா

, B ப சீராB ெபய,

சிகாராி எ கிறா,க0 .. ஊ, ெபாியவ,க0 ஒ"&2 ெகா8டா நா-யாாி
எ ேற நா ெபயாிேவ - உ ைகயி தா இ32கிற& அத எதி,கால.
அ4த2 B ப" தா,தா இ4த2 ேகாயி>2B* ெசா4தமான நில"ைத உழ
ேபாகிறா,க0 ... '+2B அல.... B"தைக2B அல... Bப ஒ E2B ஐ4&
ஏ2க,, இ4த2 ேகாயி நில"தி+34& "... எ

நா-யாவி

மன2 க8

றா, சிகாரேவல,.

, B ப & சீராக" ெதாியலா யிKE; B ைப ேம%-

ர8 ெகா8-34த சிEவ,க0 ப0ளிகளி ப-2B கா%சி ெதாி"த&. ப0ள,
ேசE, எலா மைற4& வாிைச வாிைசயாக :க0, :களி விள2ெகாளி, ம2க0
க"தி மகி*சி ஒளி ெத

ப%ட&.

நா-யா, சில ஆ8க0 நாடக"தி இ34தவ0; ஏைழய, வா) சீ,பட ேவ8
எ

ப& பKறிய வசன' பல, பாட அவO2B.

''உ8ைமயாகவா . '' எ

E தழதழ"த Bர+ ேக%டா0.

சிகாரேவல, ஒ3 வசீகரமான 

னைகைய கா%-யப- தைல அைச"தா, ; நா-யா

தைல கவி4&2 ெகா8டா0.
"நா-யா! என2B" ெதாி. நீ , படபடெவ

E ேப5 பவேள தவிர நல மன,

இளகிய மன உன2B எ E. க3 பைன பKறி2 கவைல படாேத ேம ேகா,%-
அவ?2 காக வாதாட ேவE ஏKபா ெச;& விதைல வாகி" தர -.
இ ேபா& எ Bப ெபய, கா பாKற பட ேவ8... இ"தைன ஏைழ2
Bபகளி

நவா)2காக, எ

உக0 இLட ேபால" எ

ன ெசாகிறா;?'' எ

E ேக%டா,. ''ஆக%

றா0 நா-யா.

----------------கா சி 10
இட : வழ2B ம

ற.

இ3 ேபா, : சிகாரேவல,, க8ணாயிர, நா-யா, க3 ப
வழ2கறிஞ,க0.

, :ராயி,
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நிைலைம : [க3 ப

'8- நிE"த ப%-32கிறா

க8ணாயிர நிKகிறா

சா%சி2 '8-

.]

க8ணாயிர சா,பி வ4&0ள வழ2கறிஞ, : [நா-யாவி
கா%-] இ& யா3ைடய& எ

அலகார ைபைய2

E ெதாிமா?

க8 : (சிகாரேவலைர பா,"& வி%) ெதாியா& ...
வ : இ& நா-யா எ கிற நா%-ய2காாிைடயா&. அவளிடமி34& இைத
பறி"&2ெகா8\,. க3 ப?2B இைத ைகக-யார"ைத இனா ெகா"தீ,
எ

E க3 ப

க : (தய2க"&ட

.எ

'Eகிறா

ன ெசாகிறீ,?

சிகாரேவலைர பா,2கிறா

கா%கிறா,. ெவE ட

. அவ,, வாைய அைச"&2

)

க8 : அ8ட OB. (சிகாரேவல, க மல3கிற&. நா-யாைவ* சா%சி2
'8- ஏKEகிறா,க0.)
வ: (ைபைய2 கா%-) இ& உ

?ைடயதா?

நா : இைல .
வ : க8ணாயிர எ

பவைர உன2B" ெதாிமா?

நா : ெதாியா&.
[சிகாரேவல, மகி*சி 

னைக ெகா0கிறா,]

வ: க8ணாயிர"ைத பா,"தி32கிறீ,களா?
நா : ஓ!
[சிகாரேவல, திைக2கிறா,.]
வ : பா,"தி32கிறாயா? எ ேபா&? எேக?
நா : இ ேபா& ! இேக! ேகா,%-,
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[சிகாரேவல, க மல3கிற&. இேலசாக2 ேகா,%- சிாி ெபா+ கிளகிற&.
ேமைஜைய"த%- ஒHைக ஏKப"திவி%, வழ2B ம

ற" தைலவ, தம&

தீ, ைப ப-2கிறா,.]
வ : ேநKE இ

E நைடெபKற இ4த வழ2B சப4த மான சகல பிர*சைன-

கைள சீ,V2கி பா,"ததி, :ராயி, க3 ப
-)2B வ4தி32 கிேற

. :ராயி2B 1

இ3வ3ேம BKறவாளிக0 எ

ற

Eமாத ெவE காவ த8டைன,
. அ8ட OB

க3 ப?2B ஆEமாத2 ககாவ த8டைன விதி2கிேற
ேப5வ&, ஆைள அ- ப&, அக ப%டைத தி3வ& ேபா

ற BKற ாிேவா,க0,

ச1க விேராதிக0. அவ,களா நா%2ேக ஆப"&. ஆகேவ, அ ப- ப%டவ,
கO2B2 கைமயான த8டைன த4தா ம% ேபாதா&. ச1க
அ ப- ப%டவ,கைள2 காாி"& ப ேவ8.
[ேகா,% கைலகிற&.]
--------------கா சி 11
இட : மாளிைக2 'ட.
இ3 ேபா, : சிகாரேவல, , அ

னPரணி, க8ணாயிர.

நிைலைம : சிகாரேவல3, க8ணாயிர வ4த& க8, அ

னPரணி ஆவலாக

வ3கிறா,க0
அ:எ

ன தபி! ஆ*சி....

சி : ஆகேவ8-ய& ஆ*சி ... ஆE மாச அ4த பய>2B 1
அ : பாவ! ேபாறாத ேவைள எ ன ெச;வ&. அ"த
தபி! கா பி ெகா8 வ,ேர ......

E மாச அவO2B ....

விதி ப- நட2B&...... இ3

[உ0ேள ேபாகிறா,க0]
க : (B"தலாக) காாி"& ப ேவ8மா அ பா! ேக%\, களா தீ, ைப .
அ8ட OB ேப5பவ,க0 ச1க விேராதிக0, நா%2ேக ஆப"& ... காாி"
& பேவ8 எ
சி : (ச+ ட

கிறா, நீதிபதி ..

) சாி, சாி 5மா வி ....... ேபா; ப ........
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க : (பதறியப-) ேகாைழ! நா
இ34ேத

ஓ, ேகாைழ. அ2ரம" &2B உட4ைதயாக

....... 5யநல, 5கேபாக எ

ைன பி-"தா%கிற& ... விபட

-யவிைல ...... அ4த ஏைழ2 Bப எ னா அலவா இ4த2 கதியாயிKE
............ அ4த நா-யா! அவOமா ப*ைச OB ேப5வ& ... என2B" தா
கKE2ெகா"தீ,க0 வ2கீ ைவ"& ....... அவ0 .........
சி : (ேக+* சிாி ட ) அவO2B நா கKE2ெகா"ேத ....... ேபாடா
மட பயேல! விவர ெதாியாம ேபா; இ ப-ெயலா சி2கி2ெகா0ளாேத........
எ"தைன கால நா

இ32க-, க> பி0ைளயா, ேபால ..............

"திேயா நட4& ெகா0 ........ உ
ேவ8 ........

அ4த&2B ஏKறப-யான நடவ-2ைக இ32க

[க8ணாயிர க8களி நீ, &ளி,"தி நிைலயினனாக மா- ெசகிறா

.

அ றிர) ப"& மணி2B ேம சிகாரேவல, ஏேதா Bறி  எHதி2
ெகா8-32கிறா,. ெவளிேய ெப3மைழ ெப;& ெகா8-32கிற&. ேப;2 காKறா
மரக0 சா;கி

றன ; B-ைசக0 பி;"ெதறிய பகி

றன, நைடபாைத வாசிக0

ஒ8ட இடமி றி" தி8டாகிறா,க0. இ- மி ன> பயகரமாகிற&. ஏைழ
எளியவ,க0 ேகாணிகைள ேபா,"&2ெகா8 : ேநா2கி ஓகிறா,க0. ஊ,2
ேகா-யி பரவலான ெபாிய ப0ள"ைத ேநா2கி பல ப2கமி34& மைழ" த8ணீ,
ர8ேடா- விHகிற&. அ4த ப0ள"&2B ஒ3ற, சிகாராி ; மKேறா, ற
க3" ேதா%ட. ப0ள நிரபி வழிய ஆர பி2கிற&. த8ணீ, க3"
ேதா%ட"& ப2க பா;4&விவ& ேபா+32கிற&. மைழயிேல நைன4&
ெகா8ேட, ெவ0ள க3" ேதா%ட"தி

ப2க பாயாதப-, ம8ணா கைர

அைம"& பா,2கிறா,க0 சில,. கைரைய2 கைர"&2 ெகா8 ெசகிற&
ெவ0ள. திைக2கிறா,க0 எ ன ேநாிேமா எ பைத எ8ணி. ஆைடயி த8ணீ,
ெசா%ட* ெசா%ட மாளிைகைய ேநா2கி ஓ-வ3கிறா ஒ3 உழவ . அவ கதைவ"
த%கிறா . ேவைலயா0 கதைவ" திற4&விகிறா . பதறியப- 'ட"திKB
வ3கிறா
அவ

. உழவ

. 'ட"திேல விாி  மீ&, த8ணீ, ெசா%ட* ெசா%ட நிKகிறா

உட ெவடெவ2கிற&. சிகாரேவலாி

க கக2கிற&.]

சி : மட பயேல! &ணிைய பிழி4& ேபா%வி% வர படாேதா... 'ட"ைத*
ேசறா2கிவி%டேய! கடாமா ! எ&2 காக" தைலெதறி2க ஓ-வ4ேத .........
உ : மைழ நிKகறதா காேணாக.......... ஒேர ெவ0ள2 காடாயி32B , ஊ3.......
சி : (ேக+யாக) வ4& Bைட' பி-2க* ெசாறயா, ஊரா32B.

.
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உ : இ+க........ நம க3" ேதா%ட ப2க இ32B &கேள ப0ள .......
கா"தா B%ைட ெராபி வழி&க ......
சி : கைல ம8ைண ேபா% அைட2கற& .........
உ : நிKக+க ...... த8ணி ெபா"&2கி% வ3&க க3" ேதா%ட
ப2கமா.........
சி: (பதறி) க3" ேதா%ட ப2கமா?
உ : ஆமாக.... ெவ0ள2கா ஆயிக. க3" ேதா%ட அழி4&
விக.................. உைழ  அ6வள) :ணாயிக .......
சி : இல%ச பா அலவா ேபாயி...... க3 தரமா வ4தி32B&. ஆைல2கார
அ%வா 5 'ட2 ெகா"& வி%டா .........
உ:எ

ன ெச;யற&

? ெதாிய+க .... ஒேர திகிலா இ32B& ......

சி : ஏேல... த8ணிைய ேவேற ப2க தி3 பிவி%டா எ ன ...... க3" ேதா%ட
ப2க கைர ேபாக ....... ேவேற ப2க இ32கிற கைரைய ெவ%- விக.......
உ : ெச;யலாக... ஆனா.........
சி : ஏ
.........

அ ப) த8ணி க3" ேதா%ட"& ப2க மாக"தா

பா எ

கிறயா

உ : இ+க..... ஒ3 மணி ேநர"திேல த8ணி *Y ேவேற ப2க ேபாயி.
ஆனா அ4த ப2கதா

'B ப' இ32B&க....... நம ேப,ேல இ32B&கேள

அ& .........
சி : இ4த ப2க க3" ேதா%டமல இ32B& .... ேட;! ஒ3 ப"& ஆைள
பி-*சி, கைரைய ெவ%-, த8ணி ைய" தி3 பிவி ...... மளமள

? ஆக%

ேவைல ... ெபாிய மைழ மEப- வ,ர&2B0ேள ........... ேசாேபறி"தன
கா%டாதிக............ பயி, அழிG5&, அ6வள)தா

நீக ெதாைலGசிக

'8ேடாட... ெதாிதா ...... ஓ! ஓ! கடா மா ...... B ப"& ஆ%கைள2
' பிடாேத இ4த ேவைல2B ..... ெதாிதா?
[உழவ

ஓகிறா

.]
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கா"தா
ெசா

B%ைட ப2க உழவ

னப- ெச;& விகிறா

ப"& ஆ% கOட
. சிகாராி எ

ெச

E, சிகாரேவல,

ற B ப, ெவ0ள2 காடாகி

விகிற&. B ப"தி ஒேர '2Bர! Bழ4ைத B%-கைள" V2கி2ெகா8
ஓகிறா,க0. ெவ0ள BB' ெவன B4&விகிற&; B-ைசக0 விHகி
ழகா அள), இ பள), கH"தள) எ

றன.

E ேவகமாக ஏEகிற& த8ணீ ,.

காநைடக0 த"தளி2கி றன. நீ4த" ெதாி4தவ,க0 மKறவ,கைள2 கா பாKற
யKசி2கிறா,க0. Bழ4 ைதக0 சில பிணமாகி றன. '2Bர அதிகமாகிற&.
ெதாைலவி>0ள கர ேநா2கி ஓ- வ3கிறா,க0 B ப"& ஆ%க0. க3"
ேதா%ட"தி ெவ0ள இைல ; அழி) இைல. B ப அழி4&விகிற&.
--------------கா சி 12
இட : மாளிைக2 'ட (சில நா%கO2B பிறB).
இ3 ேபா, : சிகாரேவல,, அ

னPரணி, க8ணாயிர.

நிைலைம : B ப ெவ0ள"தா ேசதமான ேபா& உதவி ெச;& ஏைழகO2B2 கGசி
ஊKறியதKகாக ெபாிய அதிகாாி, ேநாிேலேய வ4& சிகாரேவல 32B ந

றி

'றிவி%* ெச றி3 பைத எ8ணி எ8ணி ெப3மித ெகா8ட நிைலயி
இ32கிறா, சிகாரேவல,.
அ

: தபி! வ4& ேபானாேர ெபாிய அதிகாாி, அவாிட ஏ

க8ணாயிர"ைத ப"தி

எ&)ேம ெசாலேல ............. உன2B" ெதாி4தவகைள, க8N2B* சிேனகித
ெச;& ைவ"தா"தாேன நல& ........
சி : ெபாிய அதிகாாியிட இவைன ப"தி* ெசாலNமா.... எைத2 Bறி"&*
ெசாேற2கா! எைத? (ேகாபமாக) ெவளிேய தைலகா%ட -யேல ... க8ட பய
க8டப- ேபசறா .......... 'ட" தகாதவேனாெடலா '-2ெகா8 ஆ%ட
ேபாடறா .............
அ : ஏ8டா தபி! இலா& ெபாலாத& ெசாேற. இ ப"தா

க8N ,

நா%-ய பா%2க*ேசாி இ&2ெகலா ேபாற& 'ட இ+ேய..........
சி : (ெவE ட

) அ4த இழ)2B ேபா;2 ெகா8-34 தா2'ட

பரவாயிைலேய......... இ ப 'ஐயா' உலக"ைத" தி3"த2 கிளபி%டாேர உன2B"
ெதாியாதா? உழவ?2ேக நில....... ெகா2க* ெசாறாேர .. இவக பா%ட
ெசா"& ...... பB ேபா%2 ெகா2க* ெசா+ இவ, உ"திர). ேபா% வி%டா3
... ெதாியாதா உன2B... Bப ெகௗரவேம நாச மாB& ....... ேகவலமா
ேபசறா?க........
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க : (ேகாபி2காம ெம+ய Bர+) ேகவலமாக ேபசாெம வா"&வாகளா, நம
ெச;யற காாிய"&2B .......
சி : (ேகாபமாக) எ

னடா ெசாேற...... எ

ன ெசாேற?

அ : 5மா இ3டா , தபி.
சி : ஏ8டா NN2கேற. நமாேல தாேன Bப மானேம ேபாB& எ
எ8ண இ34தா இ ப-யா நட4&2ெகா0ேவ....

கிற

க : எ னாேல ஒ8N Bப மான ேபாகவிைல....... ஊாிேல ேகவலமா
ேபசறவக ............ எ ைன ப"தி எ&) ேபசேல .........
சி : அ ப-

னா .......

அ : (ச+ ட

) வி%" ெதாைலடா தபி! க8ணாயிர, நாத நீ ஏ

வித8டாவாத ேபசி2கி% இ32கேற....
சி : ேபச% அ2கா! ேபச%?தா
ைவ2க ேவN ......
[ேவகமாக* ெச
ேட;! எ

நா? ெசா ேற

...... 1- 1- ஏ

E கவி"&2 ெகா8-32B க"ைத" V2கி நிE"தியப-.]

ைன பா,"& ேப5 ! ெசால நிைன2கறைத ைதாியமா* ெசாேல8டா

................ ஊாிேல எவனாவ& ஒ3 வா,"ைத ேபசியி32கிறானா எ

ைன ப"தி,

ேகவலமா......... ஏ8டா ! ஊைமயா நிKகேற... எ4த பயலாவ& ேப5வானா.......
க : (த

ைன விவி"&2ெகா8) எ ப- ேப5வா

ெதாைல"&வி:,கேள எ
B"&, ெவ%

... ேபசினா

ற பய.... உடேன ஏவி விட மா%\,களா அ-, உைத,

? ............. வியாபாாியா இ34தா தீ,4த& , ' திவாலா 'வா

......

விவசாயியா இ34தா பயிாிேல மா ேம,ைவ2க ேபாாிேல தீ பி-2B,
களGசிய"திேல ெகா0ைள நட2B ....... ெதாிேம எேலா32 B... ெதாிGசி
எவ உக எதிாிேல &ணிGசி ேப5வா ......
சி : அ2கா! ேக%டயா அவ
க8ேண க8N

ேபசறைத... ேக%டயா

ேன

? ெசாறேய ........ பா,"தயா அவ

.. ஒ8ேன ஒ8N,
ேபசியைத . ஊாிேல ஒ3
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. ஏ8டா! நா

பய> ெசால" &ணியாதைத* ெசாறா
, ெகாO"த* ெசாேற

ெகால* ெசாேற

கா+கைள ஏவி,

. ஏ8டா ! அ ப-"தாேன.........

[க8ணாயிர ேபசாதி32க2 க8 சிகாரேவல, ேம> ஆ"திர ெகா8
அவ

அ3ேக ெசகிறா,. பய4& வி%ட அ

அ : எவனாவ& உ

னPரணி த"& நிE"&கிறா,க0.]

ைன ஏதாவ& ஏசி இ3 பா

... காதிேல விH4தி32B, அைத*

ெசால ேவ8-ய ைற ெதாி யாததாேல, எ ப-ேயா ெசா+வி%டா
சி : ஓகி க
எ

.........

ன"திேல அைறயாேம அ ப- ப%ட கHைதைய, இேக வ4&

ைன2 ேகவலமா ேபசறதா.......... ஒேர மகனலவா, ஒேர மக

... உயி32B

..... ெகாGசமான பணமா பாழாB& இவனாேல.....

உைலயா வ4தி32 கறா

க : அ4த பண அ ப-"தா

பாழாB .........

[சிகாரேவல, ைற2கிறா,.]
எ

E ஊாிேல ேப5கிறா,க0. ஏைழ வயிE எறிய எறிய* ேச,"த பணதாேன, அ&

இ ப-"தா பாழாB எ கி றா,க0 ........... என2ேக ேக%க ெவ%கமாக
இ32கிற&...... ...... ெசால அைதவிட ெவ%கமாக இ32கிற&.
[ஆ"திர தாகாம, சிகாரேவல, க8ணாயிர"தி
எ

க

ன"தி பளா,, பளா,

E அைறகிறா,].

சி : இ32காேத எ
பிற2கவிைல எ

எதிாி ...... ெவ%- ேபா%வி ேவ
E எ8ணி2 ெகா0ேவ

ஏைழ2காக! ெபாிய மகா
பிைழ2கி

! மட பயேல ! எ

...... ஏைழ2காக பாி4& ேப5கிறாயா,
னா எ"தைன ஏைழ2 Bபக0

றன, ெதாிமா....... எ"தைன :களி நா

ைவ"திB2கிேற

ெதாிமா.... உன2B எ

உலவி வ3கிறா; , எ

....... என2B ஒ3 மக

விள2B ஏKறி

னடா ெதாி ...... உலாச உலகி

பண"ைத* ெசலவழி"&2ெகா8. இதிேல உபேதச ேவE

ெச;கிறாயா உபேதச ...........
[பா;4& ெச

E க8ணாயிர"தி

ச%ைடைய பி-"திH"& அவைன2

B>2கியப-]
ஒ3 ஏைழைய வாழ ைவ"த&8டா நீ? ெதாழி ெகா"த&8டா? க8ணாயிர"ைத
அல%சியமாக" த0ளியப-. அாிசி மி+ேல [E ேப, .... க%டட ேவைலயிேல
ஐ[E ேப,, கைடகளிேல இ3[E எ
பகாளா! உ

னாேல பிைழ2கிறா,க0, எ

னாேல அல! ெசாேல

எ"தைன ேப, பிைழ2கிறா,க0 எ

னாேல! ஏைழ

2கா ! உன2B" ெதாியாதா. எ

னாேல

பைத . விரைல மட2 கடா பா,2கலா,
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வியா2யான ேப5பவேன! விரைல மட2B, உ

னாேல ஒ3 ஆO2காவ&

ேவைலேயா ெதாழிேலா , கிைட"ததா? உன2ேக , நா
பண"ைத பாழா2Bவ& தவிர ேவE எ
அ : (ெசலமாக) அவ?2ெக

பாப%" ேத-ய

ன ெதாி ....]

னடா தைல எH"& உைழ2கN?.

சி : (ேகாபமாக) அ2கா ! BE2கி% ேபசாேத ...
க : (அைமதியாக) ேப5கள பா , ேப5க0. இைச2B ஆளான எ"தைனேயா ேப,
ெசால" &ணியாதைத நா

ெசா+வி%ேட

, ேகாப ெகா பளி2கிற& ....

உகO2B .... ேப5கிறீ,க0. உகளாலா -யா& 2காக ேபச .........
ேப5க0 உமிட கட ப% ெசா"ைத இழ4தவ சபி2 கிறா உைம ....
உைம ம%மல... நைம ! காதிேலா விHகிற&. த+ேல கேகாப தா
பிற4த&.... என2B ...... உ8ைம பிறB ெதாி4த& ... ெவ%க ேவதைன
பி;"&" தி கிற& இதய"ைத ....
அ : (விளகாம) கடைன" தி3 பி வாBவதிேல க8- பாக இ3 ப& ெபாிய
பாபமாடா அ பா! அ ப- எ"தைனேயா ேப32B வ%- த0ளி2
ெகா"தி32கிறாேன, தபி.
க: உகO2ெக

ன" ெதாி. ெவO"த& பா உகO2B .... மKெறா3 பயகர

உ8ைமைய* ெசால%மா.... B ப ெவ0ள"திேல கி அழி4தேத, 1

E

Bழ4ைதக0 பிணமாகி மித4தனேவ, ம2க0 :-ழ4& தவி"தா,கேள, யாரா ....
அ : ைப"ய2கார பி0ைளயா இ32கறிேய அ4த ம2கO2B2 கGசி வா,2க பண
ெகா"தேத உ அ பாதாேன ...
க : கGசி வா,"தா, கதறிய ம2கO2B , கதியKற ம2கO2B எ

அ பா !

எ ப- ப%ட க3ைண ... ேகாயி க%- அலவா Bபிட ேவ8... எ ைன
ேந32B ேந, பா,"&* ெசால* ெசா>க0 .... B ப அழி4ததKB2 காரண
யா,? ெகாைல பாதக"&2B2 காரண யா,? அழி)2B2 காரண யா,? கGசி
வா,"த கனவாைன* ெசால* ெசா>க0 பா, ேபா...
[சிகாரேவல, திைக"& உ%கா3கிறா,. அ

னPரணி ஏ& விளகாத நிைலயி

இ3வைர மாறி மாறி பா,2கிறா,க0, க8கைள" &ைட"&2 ெகா0கிறா,க0.
க8ணாயிர ேகாப மிBதியா, சிகாரேவல, அ3ேக ெச

E உர"த Bர+....]
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க:எ

ன பதி? ஏ

வாைய 1-2ெகா8\,...

[ஆேவச பி-"தவ, ேபாலாகி.]
சி : B ப அழி4த& யாரா எ Eதாேன ேக%கிறா;... (Bரமான பா,ைவட
எ னா தானடா! எ னா தா ! க3" ேதா%ட அழிய2'டா&
எ

க3" ேதா%ட யா32காக? உன2காக ... நா

பதKகாக"தா

யாகிேற

நீ வி34& சா பிகிறா; .... நா

ஆமடா! ஆ! நா

ஊைர2 ெக2 கிேற

ஊைர2 ெக2 கிேற

எ

,எ

கிறாேய,

நியாய"ைத? வா2 ைகைய

P4ேதா%டமா2கி2ெகா8, வைக வைகயான இ
மக

ேவ%ைட

, நீ உலாச"தி ர0கிறா;. நியாய

ேப5கிறாயா நியாய ! எ ேபா& ேப5கிறா; உ

சீமா

)

ப"ைத* 5ைவ"&2ெகா8.

ற அ4த"தி ர8 ெகா8, ெதவி% அள) இர"த"ைத2

B-"&வி%, இ ேபா& என2ேக உபேதச ெச;கிறா; .... ேபாதைன ெச;
&ணி) வ3கிற& உன2B .....
[ேமேல பா;4& தா2Bகிறா,. அ

னPரணி &-2கிறா,க0. அ-வாகி2 ெகா8]

க : (ஆ"திர அHBர> ெகா8ட நிைலயி) அ பா!
சி : (பKகைள2 க-"தப-) அ பா! ஆமடா ! ஆ! அ4த ஒ3 ெசா தா
த4த&. அதKகாக நா
த3கிேற

உன2B இ4த மாளிைகைய" த3கிேற

, கைடக0, :க0, நைகக0, ேமா%டா,க0, எ

நீ என2B"

, மா4ேதா 

உைழ  Hவ&

த3கிேற . சிEவிர அைச"ததிைல நீ . ெப3நிதி கிைட2கிற& உன2B. சி ன
மீ கைள" தி E" தி E ெபாிய மீ ெகாH2கிற&. அ4த ெபாிய மீைன"
தி

பதKB நீ பிற4 தி32கிறா;. நியாயமா ேப5கிறா;, நியாய - எ

னிட - நீ -

இ ேபா& ! அ பா! திய மாட ேமா%டா, ேவ8. இ ேபா& இ3 பதKB
எ

ன? அ& அEப& ைம ேவக" &2B ேம ேபாகவிைல அ பா. ஆைமேபால

நக3கிற&. ேவேற ேபா,% மாட ேவ8. ஆக% பா,2கலா. ஆ,ட,
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