சதிரேமாக

( நாடக)
நாடக)

(சிவாஜி கட இ ராய)
ராய)

அறிஞ அணா (கா.
கா. ந. அணாைர)
அணாைர)
cantiramOkan (play)
by kA. na. aNNAturai (C.N. Annadurai)
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our thanks also go to Archives.org for providing a PDF copy of this work.

The e-text has been generated using Google OCR and subsequent proof-reading.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.

© Project Madurai,
Madurai, 19981998-2018.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

சதிரேமாக

( நாடக)
நாடக)

(சிவாஜி கட இ ராய)
ராய)

அறிஞ அணா (கா.
கா. ந. அணாைர)
அணாைர)
Source

சதிரேமாக

(சிவாஜி கட இ ராய)
அறிஞ அணா

(மணிவாசக பதிபக

a/7 சிக ெத, பாாிைன,

ெச

ைன 600108.

த" பதி# : பிரவாி, 1998 திவ$%வ ஆ' : 2029

விைல ). 22 - 00 மணிவாசக ெவளி+,' எ : 6 /எ : 627

வி'தைல ெபா

விழா ஆ' ெவளி+'

கிைட/0மிட : மணிவாசக 1லக 12 - 6, ேமல ச
ஒளி அ34 : ல,4மி ேலச, ெச

ைன - 600 108,

அ3சி,ேடா : பாாி ஆெச, பிாிட5, ெச
---------

னதி, சிதபர - 608 001 87,

ைன - 600 013.

சதிரேமாக

(சிவாஜி கட இ ராய )

(இட நிைலயி" 0ர" ஒ7)

'பார8 வஷ, பரத கட, #ய:மி' எ

; #க<தன #ராணிகக$, #லவக$

சகல. எனி= #ணிய :மி அ>ைமப'8தப,ட. எ0 காாி$ ?<

ெகாட. எ0 திைக#! கல/க. ஆனா" காாிைள/ கிழி8/ ெகா'

கிளபி@; 4ததிர ேஜாதி. மரா,>ய8திேல ஏ@றி ைவ/கப,ட வி'தைல விள/0

#தியேதா எB3சிைய உடா/கி@;. மாDர

சிவாஜி கிளபினா

சிதறி ஓ>ன எதிாிக$. வி'தைல கிைட8வி' எ

, சீறி ேபாாிட,

ற நபி/ைக பிறத. ஆனா"

சGக ஜாதி ேபதெம= சனிய=/0 ஆளாகி அவதிப,ட. Dரக$ வி'தைல

ேபாைர நட8தின. Dணக$ ஜாதிையH மத8ைதH கா,>/ ெகாB8தன. சGக/

ெகா'ைம மரா,>ய8ைத வி,' ஒழியவி"ைல. அத நிைலயிேல……

------------
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காசி - 1

இட: 0ள/கைர

உ;பினக$ : (ேகசவப,ட, பாலசதிர ப,ட, ப3ைச .)

(ப,டக$ இவ த>கைள8 I/கி/ ெகா' ஓ> வகிறாக$. ப3ைச
அ>ப,' ஒ>வகிறா

)

ேகசவப,ட : அடேட! எJவளK திமிடா உன/0. அ>, உைத, எJவளK
மைட/ கவ இவ=/0 ?
பால3சத : ெவ,', 08.

(ப3ைச ஒ> வத ேவக8தி" கீேழ விBகிறா
அவ

எB 0பி,டப>)

ப3ைச : ஐேயா! சாமி, சாமி 0பி'ேற

ெசL,ேட

. அவைன8 த>யா" தா/0கிறாக$.

; அ>/காதிக. ெதாியா8தனமா

. இத8 தடைவ வி,''க.

ேகசவ ப,ட : (அ>8/ ெகாேட தி/0ள8தி" ேபாயா 0ளிப? எJவளK
திமிடா உன/0 சடாளா! பMசாம பயN/0 ஆ0ேமா இத பத,ட? பாவி

#ணிய தீ8த8ைதேய பாழா/கிவி,டாேய.

ப3ைச : (உடைப8 ைட8/ ெகா') இ"7க; இனிேம ெசLய7க , உயி
ேபா0கேள... ஐையேயா!

பாலசத : பி>8/க,> சK/கா" அ>/கO நீ3சபய". அ'/0மாடா நீ ெசLத

அ/ரம? அேட, மத8ேராகி எத/ கால8திேலயாவ நடத உடா இத
மாதிாி அ/ரம? உ

ேதாைல உறி34 #'ேற

பா ,

ப3ைச : ேவணாக, ேவணாக! இத ப/கேம வரமா,ேட

.
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ேகசவப,ட : (மிர,' 0ர7") வதா?
ப3ைச : (பய) ேதாைல உறி34'க.
ேகசவப,ட : ந>ேபா ? நீ3சபயேல, இனி இத ப/க தைல கா,டேவ

Pடா. ெதாிM4தா.
(ப3ைச ஓ>வி'கிறா
ேலாக எ

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

. ேகசவப,ட தனிைமயி") பய"க%/0 எJவளK கவ.

ன ஆவ, இப>, இக$ நட/க ஆரபி8தா"?
காசி - 2

இட : Dதி

உ;பினக$ : (ப3ைச, பி3ைச, ஆ> , சா)
(அ>ப,ட பி3ைச காயகைள பா8/ கணீ வி'கிறா

)

ப3ைச : ஆடவேன! வய7ேல ேவைல ெசLததாேல உட7ேல அB/0. அைத/

கBவ/ 0ள8திேல இறகிேன

. 0ளி8த பாவமாேம பாவிபய"க ப'ெகாைல

உலக8திேல ெசா"Nவாக எ

கதி 0ளி/க ேபாயி ர8தாபிேஷகமா34. ெதLவேம!

ெசL,டா=க. 0ளி/க ேபானவ

ேச8த :சி/கி,ட கைத மாதிாி

உன/0/ கணி"ைலயா. இத ேதச8திேல பிறதவ

இேகேய இ/கிற 0ள8திேல நா



#ணியமா இேதா, வழிH #ணிய.
(ர8த/ கைறைய8 ைட8/ ெகா$கிறா

வ...)

ஆ> : ப3ைச ! நீயா ஐேயா, ஐேயா
உடெப"லா காய, ர8த எ

, இதிேலேய உைழ/கிறவ

0ளி/க/ Pடாதா. எகப

ெப"லா இத/ 0ள8ைத எக பா,ட

= ஊாிேல

ெசா"Nவா

,

ெவ,>னானா. இேல 0ளி3சா

. ப3ைசயி

= Pவின. எ

P/0ர" ேக,' ஆ> ஒ>
னடபா நடத.

ன அநியாயமி.

ப3ைச : ஆ> பா8தாயா இத/ ேகார8ைத ேக,>யா இத அ/ரம8ைத? நீ

5

எ

னேமா நம சாதியிேல யா ப>/காத ப># ப>3ச ேவO ஊ,

நாெட"லா உ

ைன #கBேத இத அ/ரம8ைத/ ேக,க ேவடாமா நீ?

ஆ> : ப3ைச ! எ

ன நடத? ர,' மா' ஏதாவ இ>8/ காயப'8தினதா?

ெவறிநாL ேமேல விB க>8ததா? ெகா$ைள/கார பசக த>யாேல

தா/கினாகளா? அழாேம ெசா"N ப3ைச .
ப3ைச : ஆமா ர,' மா'தா

ெகா$ைள/கார=கதா
ஆ> ; இப> ஜ

எ

ைன8 த>யாேல தா/கினாக.

னி கடவ

நிைன/கிற. ர,' மாடா

ேமேல விB ,'3சி. ெவறி நாLதா

ேபால ேபசினா நா

எ

னா

=

னா அ/0 ஆமாகிேற. ெவறி நாயா

அ/0 ஆமாகிேற! ெகா$ைள/கார=காள

நா

எ

க>8த.

னா

னா அ/0 ஆமாகிேற

ன ெசLயற? யா ெசLதா இத அ/கிரம8ைத

ப3ைச : அத/ 0ப"தா

. ஆைள ஏ34 பிைழ/0ேத, அத/ P,டதா

.

ஆ> : யா? ஐயமாரா ?
ப3ைச : அத பாழாLேபான ப,டா3சாாி/ P,டதா
ஆ> : ஏ

? நீ எ

.

ன ெசLேத?

ப3ைச : நானா? 0ளி/க ேபாேன

.

ஆ> : எேக? ப3ைச : அKக D,'/கா ேபாேன

அ #ணிய தீ8தமா. அதிேல 0ளி/கலாமா

அநியாய ெசL,டா=க.

; 0ள8/08தா

= பாவி பயNக இத

.

ப3ைச : நி ஏடபா அேக ேபாகO? அேவா, ஐயமா ெகாள; நா ஈன
சாதி.
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ஆ> : (ேகாப8ட

) அேட ,டாேள ேபானா" எ

தணீ 0>/கிறேதடா நாL. நா எ

னடா 0ள8திேல நாL

ன நாைய விட/ 0ைறவா? மல தி

=

நாயடா நா. அ உாிைமேயா' தணீ 0>/கிற 0ள8தி" ப3ைச, நாL/0
ேக' ெக,டவனா? ேச@றிேல #ர%கி
மனித

ற எைம 0ளி8தா" விர,டவி"ைல.

தைலைற தைலைறயாக ம@றவ/0 பா'ப,' ேமனி க8 ேபான

சாதி நா. நா 0ளி8தா" 0ள தீ,டாகிவி'மா? எ

ன அகரம? அ'/0மா இத

அநீதி?

ப3ைச : அநீதிேயா, அ/ரமேமா! இ இ

; ேந@; ஏ@ப,டதா? நம பா,ட

பா,ட

கால8திேல இ நட/0. நா எ

ன ெசLயலா.

ஆ> : எ

ன ெசLயலா. இத/ ெகா'ைமயாவ ெதாைலய ேவ'. அ"ல

நாமாவ ஒழிய ேவ'.

ப3ைச : பதறாேத ஆ>. நாம பாவ ெசLதவக. அதனாேலதா

ஈன/ 0ல8திேல பிறேதா. ஆ> மைடய

ஈன சாதி எ

இத பாழான

; எவேனா ெசா

னா"

அைத நபி நாசமாகிறாேய. நா எத வித8திேல தா<K? உைழ/கவி"ைலயா? நா
மனிதாி"ைலயா? ஊைர ஏL8தா பிைழ/கிேறா?
ப3ைச : ஆ>! நீ நம சாதியிேல ப>3சவ
ெசா"றைத ேக,கிறேபா என/ெக
ஆ> : உ

ைன ேபா

ற ெஜ

.எ

மக$ ந சGக8தி" இபதா" தா

எ

ற உ;திH எ

இத

இேபா பா8த ம,'ம"ல!

. (ச,ைடைய/ கிழி8 பைழய தB#கைள/ கா,> )

பா, தB#கைள! அதபாவிக$ ெசLத அ/ரம. எ
இத8 தB# எ

னேமா ேபசேற. நீ

னேவா தைல 4@;வ ேபா" இ/0.

இழிK ப3ேச! பாழான சGக/ ெகா'ைமைய நா

அ=பவி8மி/கிேற

ென

ப8தா வயதிேல ேநாி,ட.

உடைல வி,' ேபாகா. இத மமைதைய அழி/க ேவ'
உ$ள8ைத வி,' ேபாகா. நைம ப'8கிற பா'

இ/கிறேத, இத@ெக"லா ஒநா$ அவக$ பதி" ெசா"78 தீர ேவ'. வா
ேபாகலா.
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(சா பா>யப> வகிறா... பா,' >த)
சா அபா, பா,டாளி ம/கேள! அடசராசர8ைத பைட8த ஐய
கா@றா@;வாராக.

உகைள/

ப3ைச : ஐயா, சாமி நாக தீடாதவக
ஆ> : ஆ; ஐயா! ஆ! நாக தீடாதவக$ தா

! ஊரா ெசா8ைத8

தீ>யதி"ைல. வMசைனைய8 தீ>யதி"ைல. ?, ?<3சிைய நாக$
தீ>யதி"ைல பாப8ைத8 தீடாதவக$ நாக$.
சா : தபி! உ

மதி க' மகி<கிேற

. மகா

0லமானN, பிர# 0லமானாN,

ராJ 0லமானாN, எ"ேலா மனித 0ல. ேபத ஏ? நீ அறிவாளி.
ஆ> : அறிததா" தா

சமத எ

; ந#கிறா

ஆ8திரG,டவி"ைல.

எ

அ"ல" அதிகமாகிற. இேதா ப3ைச! யாK ெதLவ

. அதனா" அவ=/0 ஜாதி ெவறியாி

ெசய"

சா : ஆ8திரம"ல! அேநக காலமாக இ வத அ/ரம8ைத/ க' ச8திய
ேகாபி/கிற எ

; ெபா$. நீ ச7பைடயாேத. சமரச/ கீத8ைத இத

ச



மரா,>ய8திேல பல ஜீவ
னிதான8தி

சமரச ஞான மகா

/தக$ பரபி/ ெகா' வகிறாக$. ஆடவ

#, அைனவ சம, சாதி, மத, உயK தா<ெவ= தீ,

க%/ேக எ

ற த8வ தைழ8 வகிற.

ஆ> : ஐயா, சா! உைடய சமரச ஞான அ8தி :8த ேபா" இ/கிற.

ேச@றிேல ஒ ெசதாமைர ேபா" இ/கிறீ, ஆனா" எ
உைடய ய@சி உ8தமமானதா
உைம ஒ அவதார #ஷ எ

ேம" ேகாபி/காதீ.

; ஆனா" அ ப7/கா. ேவ'மானா"

; ெகாடா'வாக$; ேகாவி" க,'வாக$,

P8தா'வாக$. ஆனா" எ"ேலா சம; பிறவியிேல உயK தா<K இ"ைல
எ

; ேப4கிறீேர, அைத ம,' நைடைறயிேல ெகா' வரமா,டாக$. நா

பத,டமாக ேப4வதாக எண ேவடா. ஐயா! காவிH, கமடல எக$
0ல8தி

கTட8ைத ேபா/கா. /தி/0 வழிதர/P'. உக%/0$ள
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இழிைவ8 ைட/கா; எக$ சGக8ைத இத/ ெகா'ைம ெசLகிறவக$
தகைள/ கடK$, உயத சாதியராக பைட8ததாக/ P;கிறாக$. அ

ெகா'ைம. இேதா ப3ைச. அைத உைமதா

எ

கிறா

. இ மடைம. இத

மடைமH, அத/ ெகா'ைமH ஒழிய ேவ'ேம ஐயா! கீத பா>னா" ேபாமா?
சா : அபா ெநறிய@றவாி
கடKளி

ெவறி3 ெசயலா" நீ மிகK வா>யி/கிறாL.

ல,சண, 0ண, அ/ கயவாி

ெகா$. கடK$ எ

ெபா$.

ெமாழிப>ய"ல எ

றா" மன, வா/0, காய எ

பைத அறி

பனவ@ைற/ கடதவ எ

;

ஆ> : இ/கலா அLயா ! எைதH கடதவராக இபா. ஆனா" அத ஆாிய

ேபா' ேகா,>ைன ம,' அவரா" கட/க >வதி"ைல . ேலாக மராதீன,
மதிர ராமணாதீன, ராமண ேதவதாதீன எ

ப கீைதய"லவா!

கடK%/ேக அவக$ எஜமானகளாேம….?
சா : ெவ; #ர,' ; மமைத; அகபாவ ; கடK$ வா/க"ல அ ; கபட ெமாழி.
ஆ>: கண

கா,>ய வழியாேம?

சா : இ"ைல ; கயவ ெவ,>ய ப'0ழி. அபா! மரா,>ய8திேல #திய ச/தி

பிறதி/கிற. ம;மல3சி ஏ@ப,>/கிற. வணா5ரம D<கிற. சமரச
பிறவி,ட. சடாள
அைனவ சம.

, சமா எ

= ேபத இனி இரா. அைனவ சம

ஆ> : அழகான ஆ)ட. ஆனா" அ ப7/கா. இ

ப/ கனK காகிறீ ஐயா

தக%ைடய உபேதச8ைதH ஒ 1லா/கி ைவ8/ ெகா$வாக$. ஏ,'34ைர,
கா/0 இனி#, வாL/0 பயனி"ைல.
சா : தபி! விைத Iவி வகிேறா. விைளH பயி ைளயிேல எ

ப ேபால,

இேபாேத சமரச மண Dச ஆரபி8 வி,ட. நி3சய மா;த" ஏ@ப'

எ

ெமாழி ேக$. ெபா;ைம ெகா$.
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ஆ> : ெபா;ைம? ஐயா! ெபா"லா0 ஏ ெசLயா, பிற/காக

உைழ8வி,', உமாறி, உ$ள0றி , ஒட/ 0>ைசயி
ஓலமி,'/ கிட/கிேறா. இ

றி, ஒ,டா>யாகி

; ேந@; த" அ"ல; பல தைலைறகளாக/

ெகா'ைமகைள3 சகி8ேதா; வ;ைமயா" வா>ேனா. வMசகரா" D<ேதா.

வா<ேவ ெப 4ைம எக%/0? இசி/கப' நாக$, இழிவாக நட8தப'
நாக$, ஊாிேல உாிைமேயா' உலவ அ=மதி/கபடாத நாக$, மனித

உாிைமH தரபடா, 0ள8திேல 0ளி/கK, உாிைமH ெபற >யாத நாக$,

ெபா;ைமயாL இ/க ேவ' ெபா;8/ ெகா$ள ேவ'! கா7

கீ<

ந4/கப' நாக$ ெபா;8/ ெகா$ள ேவ'. கா7" ெவ$ெளN#

ைள8த நாளாL அ>ைம/காரனாக இ பா'ப,'/ கிட/0 நாக$
ெபா;ைமயாக இ/க ேவ'. அ@#தமான ேயாசைன, பாபி
ேதைர/0, #7யி

வாயிேல சி/கிய

பி>யி" சி/கிய மா=/0, ேபாL3 ெசLH இத

ேபாதைனைய! ெபா;ைமயா ெபா;ைம. ெபா;8தெத"லா ேபாதாதா? இJவளK

தா உமா" >H. எகளிட ெபா;ைமயி

அைமைய ப@றி உபேதசிU.

எைம மிககளி= ேகவலமாக நட8 ெகா>ேயா/0 அ
ப@றி ேப4D. இவாிட ம;ைமயி

பி

ெபைமைய

ைமைய ப@றி ேப4D. ஆனா"

ேம

உாிைம ேபா/கான வழி உைர/க அறி+. அ அறிதிதா" இத/ காவிH,

கமடல ைகயி7ரா.
(ேபாகிறா

.)

சா : தபி ெகாMச நி"!

(ேபானவ

திபி வ ச@;/ ேகாப8ட

ஆ> : ஆமா இ

= ஒ

)

; ெசா"ல ேவ' உம/0 . மிககளிேல

ெபா;ைமைய :ஷணமாக/ ெகாட கBைதைய/ கடவ அ>ப.
ேராஷ8ட
எ

உ; #7யிடேமா கி7 ெகா$வ. - அLயா எகைள :ேதவக$

ற #ர,டக$, தக$ ஆகம எ

= அர/0 மாளிைக/0 அைழ83 ெச

;

ைககா"கைள/ க,>ேபா,' வி,டாக$. தாக$ அத அர/0 மாளிைகயிேவ

ஒ அக" விள/0 ஏ@றி ைவ/கிறீக$! ஆப8தா

சா! ச

உடா0 அதனா", ஐயா

னியாசி/ P,டதவராகிய நீக$ உபேதச ெசLகிறீக$. சகி8/

ெகா$ளபா சமரச உதயமா0 பாரபா! சகல சேவ5வர

க
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ஒ

;தானபா எ

; உபேதச ெசLகிறீக$. நா,' வி'தைல ேபா Dரகேளா

அ>ைம8தன அழி ப,ட, எதிாி விர,டப,ட, 4ய ஆ,சி கிைட8த
ஏைழெய

;, அ>ைமெய

; எவ=மி"ைல சாதியி" எ"ேலா ஓ 0ல

ஒவைர ஒவ தா<வாக/ க மடைமH, ெகா'ைமH ஒழி/கப'.
உ;தியாக இைத ந# எ

; ந"வா/0 ெகா'/கி

றாக$. உக$ உபேதச,

அவக$ உ;திெமாழிH இேதா இத/ ெகா'ைமைய ேபா/கவி"ைலேய, அLயா!
நா' வி'தைல ெப@; எ
ஆதி/க ஒழி/கப,' எ

ன பய
ன பய

?எ

?எ

ன பயைன/ காகிேறா? அ

னிய

ன பயைன/ காகிேறா நாக$ ?

எக%ைடய இழிK ேபாகவி"ைலேய எக$ நிைல உயரவி"ைலேய. அLயா !
(ேபாகிறா
---------

.)

காசி - 3

இட : இமதி D'

உ;பினக$ : இமதி, சதிரேமாக

(ேமாக

வர, அவ

கB8தி" இ மாைல அணிவி/கிறா$.)

இ : கணாளா இத ஆ; மாதகளாக இ வத மனேவதைன அJவளK
இத ஒ வினா>யி" ஒழி வி,ட. அபபா... எJவளK பயகரமான
ெசLதிக$. ேபாாிேல நம பைட சி

னாபி

னமாகி வி,ட. ேகா,ைடைய3 4@றி

எதிாிக$ ?< ெகாடாக$... ஆHத3 சாைலைய பி>8/ ெகாடன

எ

ெற"லா வ P;வாக$. அேபாெத"லா எ

ேமாக

: கலகி8தா

நிைல... அ,டா!

ேபாயிபாL கமணி. கள8திேல க' ேபாதா

.

ஆப8/க$ நிைறய உ'. ஆனா" ஆ@ற" மி/க நம தைலவ அளி8த ைதாிய.

எக%ைடய பல8ைத பல மட0 அதிகமா/கி@;.
கேண உ

காதல= ேகாைழய"ல; உ

ைன/ கட எ

வழிH. அைத/ க' இத/ கக%/0 இதா

இய"# எ

விழியிேல கனிK

; எணி

விடாேத. ஆப8 எ

ற உடேன இத/ கக$ ெநைப/ க/0. உ

ஏதிய, எதிாியி

தைல எ

மல/

கர8ைதH மர த அதர8ைதH ெதா,' விைளயா' இத/ கர8திேல வா$
தாளிேல விB வைர #யெலன8தா

4@றி8
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திாிேவ

கள8தி".

இ : ேபா, ேபா/கள3 ெசLதிக$. இனிேம" இத மாளிைகயிேல ஆ>பா>

விைளயாட ேவ' நா. மரா,>ய சாராய8ைத கிT>/0 மாDர

காதல எ
ேமாக

; ஊெர"லா #க<கிற.

: ஊெர"லா #க<தாN, உலகேம #க<தாN, உ

இ : அவ ம,' எ
அளK கடத அ

எ

; P;கிறா.

ேமாக
ேபா

எ

அபா ம,'...

ன ? உக$ Dரதீர8ைத பழி/கிறாரா? உக$ மீ$ள

பினா" ேபா/0 ேபாக ேவடா – ஆப8 ஏ@பட/P'

: ேவ>/ைகயான 4பாவ உ

அபாK/0 வா$ ஏ கடைமைய எ

ற வா7பக$ மறதா" அைனவ ேச எதிாியி

தா$ ஏத ேவ'ேம!

தாயக அ>ைமயாகிவி'ேம! நா' பாி:ரணவி'தைல ெப@; நம ஆ,சி

நிைலநா,டப' வைரயி" ேபாாி,'8தாேன ஆக ேவ'. மரா,>ய

சாராய கிT>8தான பிற0தா

காத" ராய அைம வி,டா"...

நம காத" ராய. ஆகா! இ

பேம! நம

இ : அைமவி,டா"....
ேமாக

எ

: #யN ெத

ன ெசLய >H?

இ : உக$ அ
கணாளா!
ேமாக

உ

:எ

விழி எ

றலா0. ெபா@ெகா>ேய! அத ராய8திேல வா% ேவN

# ெமாழியா" எ

ெமாழி உ

ைன ைப8தியமா/கி வி'கிறீக$

ைன ைப8தியமா/0வதாக3 ெசா"கிறாL. இ

ைன ைப8தியமா/கிவி'கிறேத.

இ : ேபா ேபாக$! உக%/0 எேபா ேக7தானா?
---------------

பவ"7!
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காசி - 4

இட : Dதி உ;பினக$ : சதிரேமாக

, சா.

(சா நா,ைட ப@றி பா> வகிறா. ேமாக

அைத/ ேக,' வி,'..)

ேமாக

: ெபாியவேர களி#/ கட7" G<கிேன

ேமாக

: மரமாக இத மதிவாணேர!

இனிைமயாக இததா தபி?

. உம கீத8ைத/ ேக,' சா

சா : இைதவிட இனிைம உ' , வான8திேல வ,டமி' வானபா>யி

கீத8ைத/ ேக,டா". உ@;/ ேக,டா" Dரேன! சி@றவி பாLேதா' ேபா

இனிைமயான கான ேக,கவி"ைலயா? இய@ைக சதா ேநர இைசபா>/

ெகா'தா
ேமாக

இ/கிற.

: உைமதா

சா : 0ழைதயி
ெகா>களி
ஏதபா ?
ேமாக

ெபாியவேர.

மழைல, 0மாியி

ெகாM4ெமாழி. ெத

அைசK - இைவகளிேல இ"லாத இனிைம எ

ற7ேல ப'

இைசயிேல

: அLயா இனிைம ம,'ேம அத3 சமயகளிேல காகிேற

தக$ இைசயிேலேயா இனிைமHட

. ஆனா",

ெபா% இ/க/ க' களி8ேத

.

சா ; ந"லவனபா நீ! கீத8ைத/ ேக,'வி,' க8ைத கவனியாதிபவேர
அதிக. நீ கவனி8 இ/கிறாL; ரசி8 இ/கிறாL!
ேமாக
ெபா

: ரசி/காம" இ/க >Hமா? #மண Dச ேவ', நா'
னாடாக ேவ', ம/களி

மதிமிக ேவ' எ
இ/க >H?

வா<K மகி<3சிேயா' லக ேவ'.

ற க8/கைள நா,' ப@;ைடய யாதா

ரசி/காம"
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சா; அதிN நா,ைட மீ,க ேபாாி' மாDர
மகிழ8தா
ேமாக

ெசLH.

: உயிைர8 ெப

அ"லவா நீ. உ

மன

ெறணி எண@ற Dரக$. தாயக8தி

வி'தைல/காக ேபாாி,டன. 0திைய/ ெகா,>ன. ெவ@றிH

கிைட8தி/கிற.

சா : ெவ@றி ேம" ெவ@றி கிைட/கிற Dரக%/0 …..
ேமாக

: ெபாியவேர! எ

ன, ஏேதா சி; சMசல?

சா : ெவ@றிைய ெப@;8 தகிறாக$. ஆனா" Dணக$ விைத8த விஷ:'
இ

= அழியவி"ைலேய. ராய8/0 எதிாிகளா" நாச ஏ@படாம" த'/க

Dரகளி

தியாக ேதைவப'கிற. ஆனா" அத Dர8ைதH தியாக8ைதH

விழN/கிைற8த நீரா/0 விபாீத காாிய நைடெப;கிறேத.
ேமாக

: ெபாியவேர! எ

ன, ஏதாவ சாதி நைடெப;கிறதா?

சா : ரகசியமாக நைடெப;வத"லவா சதி? இ சதி அ"லபா, சாதி. அத சாதி8
ெதா"ைல உ$ள ம,' சGக8/0 சதா ஆப8தாேன? Dரேபா #ாிH ேபா
தாL நா,டவ எ

ற பாச, எதிாி ெவ@றி ெப@; வி,டா" எ

பய மரா,>ய Dரகைள ஒ

ன ெசLவ எ

ற

றா/கி ைவ/கிற. பாச பய ெவ@றி/ ெகா>

பறத, பறேத ேபாLவி'. பைழயப> ஜாதி தைலI/0. அைத எணி8தா
நா

சMசலப'கிேற

ேமாக

.

: நா,' ம/க%/0 ஜாதி ேக,>ைன8தா

ெசLH. அத/ ேக,>ைன

நா,ைட வி,' ஒ,>டலா. அLயா! ரத, கஜ ரக பதாதிகைளயா P,> வ இத
ஜாதி?

சா : அத@ேகனபா நா"வைக3 ேசைன? அத ஜாதி சனியனா" தகபேன
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மக=/0 விேராதியா/க >H. அண = தபிH ேபாாி,' ம>வ, அ
Iபமி,டா", 0'ப ெகாைல/களமா0. ஊ இர' ப'! அ Iபமி,டா",
அத ஜாதி8 சனிய=/0 ேகா,ைடக$, மைலக$, மீதியிதா" மாDரக$ ெச

தா/கி8 தக8விட >H. அத ஜாதி3 சனிய=/0/ ேகா,ைடக$ நமவ

மனதிேலேய இ/கி
ேமாக

;

றன.

: ெபாியவேர! இவைர இத ேபா" இனிH இ/0 எ

;

எணாதீக$. #திய ராய ஏ@ப'கிற. #னித ேபா/0 பிற0 ஏ@ப'
ராய இ. இதிேல #"லக%/0 ஆதி/க இ/கா. ஒ@;ைம நிலK;

ேதாழைம மல; சமரச மண D4 ; ச

மா/க நிைல/0; ஜாதி ம>H.

சா : ந"வா/0/ ெகா'/கிறாL, நாடாள நீேய வதாN நடவா/ காாியகைள
மடமடெவன/ ெகா,>/ கா,'கிறாL ஆவ மி0தியா"... நீேய நாைள/0 ராஜா

ஆகிவி'கிறாL எ
(ேமாக

; ைவ8/ ெகா$.

திைக8 பா/க)

ஏனபா அப> பா/கிறாL? அவல,சணக ெள"லா அரசகளானேபா நீ
ராஜா ஆகவா >யா? ஆைள பா8தா" ராஜா ேபால8தா
ராஜாவாகி வி'கிறாL எ

; ைவ8/ ெகா$. அேபா நா

சனியைன விர,ட ேபாாி'வாேயா?
ேமாக

:ஏ

இ/கிறாL;

ெசா

ன ஜாதி3

>யா?

சா : ைப8திய உன/0. நீ ராஜாவானா" உடேன உன/0 ஒ ராஜ0மாி

ேவ'. ரத, கஜ, ரக பதாதிக$ ேவ'. அரமைன ஐ5வாியக$

ேவ'. அத#ர ேவ'. அழ0$ள ஆ' ெபக$ ேவ'. ஆலவ,ட

Dச ஆ,க$ ேவ'. யாைன மீ அபாாி ேவ' எ

; இைவக$ மீ

அ/கைர பிற/0ேம தவிர ஜாதிேபத8ைத ஒழி/க ேவ' எ
ேமாக

:ஏ

வரா? க,டாய வ.

சா : வராதபா.

ற எண வரா.
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ேமாக

: க,டாய வ.

சா : வராதபா வரா. வதாN ராஜா ேவைல உன/0 நிைல/கா.
ேமாக

:ஏ

?

சா : ஏனா? உயத ஜாதி/கார எ
வி'வாக$... சிவாஜியி
மா,டாக$.
ேமாக

: ெபாியவேர! 

ைறயாகா. சிவாஜியி

பவக$ உ

ைன எதி8 ஒழி8ேத

Dர8ைத/Pட அத Dணக$ ெபா,ப'8த

# நடத ேபா" இனிH நட/0 எ
ககளிேல இத/ ெகா'ைமக$ ெத

; வாதா'வ

படாம" இ"ைல.

அவ தன/காக, தாL நா,'/காக உயி ெகா'8த உ8தமகைள உயத ஜாதி
எ

; உாிைம ேப4ேவாாிட அ>ைமபட விடமா,டா. அவ 0> யானவ வ0#.

0லெபைம ேப4 0ப7" பிறத வர"ல. அவ சகலைரH சமமாகேவ

நட8வா.

சா : ஆவ த#கிற உ

ேப3சிேல. அ=பவமி"லாததா" ஆவ அளK/0

மிMசியி/கிற. அ=பவ ெப;வாயபா. நீ மரா,>ய8தி

ேபாL வா!

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

ம;மல3சி Iவ

காசி - 5

இட : நதவன

உ;பினக$ : சாதாஜி, இ, ேமாக
(இமதி மாைல ெதா'8/ ெகா>/கிறா$. சாதாஜி வ...)

சாதாஜி : இ இ

= மாைல >யவி"ைலயா?

இ : இேதா, > வி,டதபா.

(மாைலைய8 தகிறா$. சாதாஜி மாைலைய பா8 வி,' ...)

.
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சா : எ

ன இ மாைலயி" மலைரவிட தைழதா

இப>யாமா மாைல ?,'வ?

அதிகமி/கிற. ேதவ=/0

இ : அபா நீக$ தின தின ேதவைன தாிசி/கிறீகேள தவிர அவைடய

திJயமான 0ண8ைத ெதாி ெகா$ளவி"ைலேய. ப/திேயா' ப3ைச ஓைலைய

மாைலயாக3 சமபி8தாN பகவா=/0 அேவ பாாிஜாதமாயி/0.
சா : ஆமா ேபச/ ெதாி ெகாடாL. எ

ன இதாN, இ ேகாவிN/0/

ெகா' ேபாகிற மாைல இப> இ/க/ Pடா.

இ : ஆமா ேகாவி7ேலேய இ விடேபாகிற , நீக$ ேதவ=/0 எ
மாைலைய8 தகிறீக$. நீக$ த ேபாேத ப,டா3சாாி அைத8 த

ேதவதாசி/08 தர தீமானி/கிறா

.

=ைடய

;

சா : Tட ெபண> நீ!
இ : உ... அபா! மாைலைய8 தேபா ேதவனிட ெசா"Nக$. இ, இ

தயாாி8த எ

;. ஆமா! நீக$ ெசா

னா" எேக அவ காதி" விழேபாகிற.

அ3சகைடய அப4ர8ைத/ ேக,' ேக,' கா ெசவிடாகி எJவளேவா
நாளாகிவி,ட.
(எ

; Pறிவி,' ஓ'கிறா$. இ

ெனா மாைல கீேழ விBகிற.)

சா: இ இத மாைல ஏ : இJவளK க$ளியாகிவி,டாயா? ந"ல மாைலைய
ஒளி8 ைவ8 வி,', இைலைய மாைலயா/கி இைறவ=/08 தகிறாL! ஏ
இத மாைலைய ஒளி8 ைவ8தாL?
(இ ெமளனமாயி/கிறா$)

பதி" ெசா"! யா/0 இத மாைல? யா/காக இத மாைல ெசா"N?
(சதிரேமாக

கவனியாம" )

வகிறா

. இத ெவ,க8ட

ேதவ=/0 மாைல தயாாி/க ெசா

தைல0னிகிறா$. சாதாஜி அைத/

னா" நீ இப> தி,'8தனமா ெசLகிறாL?

ேதவ=/08 தைழ! யா/0 இத மாைல? ெசா"N...
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ேமாக

: என/காக...

(சாதாஜி தி'/கி,'8 திபி/ ேகாபமாக)

சா : எ

ன! என/காக மாைல எ

(ேமாக

பயதவ

றா ெசா"கிறாL?

ேபா" பாசா0 ெசL)

ேமாக

: மாைலயா? என/காக? ஏ

சா: எ

னடா ேமாக

ேமாக

; ஓ.. அவா? நா

எ

எ

?

னிடமா ேவ>/ைக ெசLகிறாL. நா

; இைவ/ ேக,டா", நீ என/காக எ

ெசா"ல ஆரபி8ேத

; ெசா"7வி,'...

மாைல என/காக எ

தாக$ கா8/ ெகா>பதாக3 ெசா
.

யா/0 மாைல

னா

; ெசா"லவி"ைலேய. என/காக8
4த, அத@காக வேத

எ

;

(சாதாஜி மாைலைய அவனிட Dசி எறி)
சா : இதா! நீ ேக,டாேயா இ"ைலேயா! இ இத மாைலைய உன/காக8 தா
தயாாி8திபா$. நா
(ேமாக

னடா ேமாக

ேமாக

னா"..

மாைல அணி ெகா$ள, இத அவைன வண0கிறா$. சாதாஜி பா8

வி'கிறா. ேமாக
எ

ேதவ=/0 மாைல தயாாி/க3 ெசா

அப>ேய பா# ேபால ைகைய ஆ,'கிறா

ைகைய ஆ,'கிறாL?

: பாபா,ட கா,'கிேற

)

.

சா ; பாபா,டம"ல; நீக$ இர' ேப வரவர . 0ரகா,ட ஆ'கிறீக$.
இ : அபா! பாதி ராமாயணேம அ தாேன.

(இைவ அ>/க சாதாஜி ஒ'கிறா. இ ஒ>வி'கிறா$. சாதாஜி சிாி8/
ெகாேட )
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சா : இ மகா 0;#/காாி. அவ$ அமாK அப>8தா
உ

ைன ஏ

ேமாக

வர3 ெசா

ேன

. சாி, சதிரேமாக

!

ெதாிHமா?

: ெதாியாேத

சா : ெதாி/ ெகா$. இனி இைவ நீ பா/க/Pடா. அவைளப@றி
நிைன/கK Pடா.
(ேமாக
ேமாக

திைக8, பிற0 விைளயா'கிறா எ

: கனவிேல அவ$ வதா"...?

; எணி )

சா ; அ கனவாகேவ ேபா0!
(ேமாக
ேமாக

பய)

: தாக$ எ

ன ேப4கிறீக$?

சா : ேப4வ #ாியாத நிைல பிற வி,ட உன/0... #ாிHப> ெசா"Nகிேற
ேக$! நீH இK

ேமாக

: நா= இK கO ஒளிH ேபால.

சா : ேப4வ நா

ேமாக

... ச0தைலயிட ேப4 Tயதனாக இராேத

இைவ நீ க"யாண ெசL ெகா$ள சமதி/க மா,ேட
ேமாக

:ஏ

.

?

சா : அவ%ைடய தகபனாக நானிபதா" ேமாக
ெசLவ தைதயி

கடைமகளிேல ஒ

றா?

சா : கடைமக$ என/0 மற ேபாகாததா" தா

எ

: 0மாிைய/ ெகா'ைம

மகைள ... அவைள

ர,சி/க/P>ய ஒவ=/08 தாரமா/க8 தீமானி8 வி,ேட

! உன/0 எத@கபா
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மைனவி ... ம/க$. 0'ப? எK உன/0 ேவ>யதி"ைல நீ Dர
ேபா Dர
ேமாக
Dர

எ

ேபா Dர=/0 மைனவி எத@கபா?

: மரா,>ய மடல8திேலேய யா ேபசாத ெமாழி ேப4கிறீேர! நா

பத@காகவா எக$ #னித/ காதைல தைட ெசLகிறீக$? தாக$

:ஜி/0 ராம
சா : நா

ஓ ேபாDர

எ

.

. ேபா Dரைன மண ெகாடதா" ஜானகி கட

ன? ஆரயவாச இராவணனிட சிைறவாச! கபிணியாகேவ

கானகவாச. பிற0 பாதாள பிரேவச. இதாேன? இ ெதாிதா
ெசா"கிேற
ேமாக

. இைவ உன/0/ க"யாண ெசL தர >யா எ

;.

: விசி8திரமான ேப3சாக இ/கிறேத! – Dரக$ பிரம3சாாிகளாகேவ

இவிட ேவ'மா? ேகாைழக%/08தா

தக$ சி8தாதேம என/0 #ாியவி"ைலேய.
(ேமாக

ேபா

ம,' ஜனகனாக இதிதா"; ராம=/03 சீைதைய/

ெகா'8தி/கேவ மா,ேட

பல

மகா Dர

அேக ெச

சா : ேமாக

கிழவ

ேகாமளவ"7க$ ேவ'மா?

;, ேதா$ மீ ைக ைவ8 அைமதியாக)
நா

.எ

கிளி இ. அேடயபா! நீ சதா ேபா, ேபா எ

ேபா/கள8திேலேய திாிய ேவ' எ

கிறாேய. அவைள நா

உன/08

தவி,' ஒJெவா கண உயி ேவதைன அைடய ேவ'மா?... நீேய
ெசா"N! ேபா Dர=ைடய வா</ைக ஆப8 நிைறத. பயகரமான. அவ$,
இ, :ெகா> நீ #ய" கா@;. அவ$ ெமB0 ; நீ அன" ...
ேமாக

: அவ$ மல; நா

சா : ேகாபி/காேத ேமாக
உைடயவ

மதி. அைதH Pறிவி'ேம.
நீ மதியா? மதகாசமான க. மரா,>ய ேதஜ5

. இK/ேக@ற இளவரச

எ"லா சாிதா

. ஆனா" நீ ேபாாிட

ேபாLவி'வாேய அைத நிைன8தா" ெநMச ந'0கிறேத.

;
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ேமாக

இ எ

: Dணான பய ேவடா. நா

எ

; ெதாித பிற0தா

ைன/ காத78தா$. அவ%ைடய 4க8திேல தக%/0 அ/கைர

இ"ைலயா? ேபா Dர

எ

0'பக$ தவ கிட/கி
சா : எ

ேபா Dர

ற ப,ட #கழி

றன.

னேமா, அபா உ

ெசா" எ

சி

ன. அைத ெபற எ8தைனேயா

ெசவி #கா. இவி

தகப

D,ேடா' - 0'ப8ேதா', 48தி க,டாாி I/காத கயமாக வாB ஒ
மமகைன8 ேத'கிேற

. அJவளKதா

ெசா"வைத/ ேகளடா ேமாக

ெதாிH என/0 ேபச . நா

. சடாள8 ெதாழிலடா இத3 சைட ேபா'

ெதாழி", ெகாைல ேவைல! ர8த/கைற ப>த ைகயா" இத ரதிைய8 ெதாடலாமா?
ேபான ேபாக,'. அவைள8 ெதா,'8 தா7 க,>ய பிறகாவ நீ இத8

ெதாழிைல வி,' வி'கிேற
ேமாக

எ

; ச8திய ெசL.

: எத8 ெதாழிைல ?

சா : ப,டாள8 ேவைலைய. ேமாக
மரா,>யவா7ப
அவ

: அதா

கடைம

மரா,>ய பைடயிேல ேச பணியா@;வ, ெதாழில"ல;

பிற#ாிைம. நா,'8 ெதா' ; ராஜ ேசைவ, ேதசப/தி.

சா : அப>ெய

றா" இவிட உன/கி/0 அ

அவ%/காக நீ வாைள8 ற விட/ Pடாதா எ
ேமாக

ெதாழிலா? எ

ன?

# ெவ; ேவஷ.

: மரா,>ய நா,>ேல இப> ஒ தியவ இப ெதாிதா" சிவாஜி

ர8த/ கணீ ெசாாிவா.

சா : ெசாாிவா ெசாாிவா ஜீஜி பாயி

அவ அறியா. எ

ேபா

அவ பா8ததி"ைல .
ேமாக

ககளிேல . ர8த/ கணீ ெசாாிதைத

ற ஏ/கெகாட கிழவகளி

: ந"ல ேவைளயாக பா8ததி"ைல. எதிாியி

காய8தி7 ஒB0 ர8த8ைத8 ைட/கK ேநரமி

கணீைரH

வா$ உடா/கிய

றி ேபாாி,ட Dரகைளேய
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அவ பா8தா. இமதிைய/ ேக%க$, வாைள நா
ேவ'மா எ

;?

(சாதாஜி மகி<3சிHட
வகிறா$, ேமாக

(ேகாப8ேதா')

இமதிைய/ Pபிட, அவ$ Dர

உைடைய அணி

சிாி/க..)

சா : இ ! இ எ
ேமாக

அவ%/காக8 றவிட

ன ேகால ேபா, உ$ேள .

: மரா,>ய மாதாவி

ேபா/ேகால அ.

சா : ேபா! நீH ேபா இவ ேச என/0 ைப8திய உடா0ப>
ெசL வி'Dக$ ேபா7/கிற .... ேமாக

ேபா நா

ேபாகேவ' நாைள/0 வா நாைள/0 ேவடா; நா
ேவடா; நீ வரேவ ேவடா. எ

மகைள நா

ேகாவிN/0

0 நா$ ெபா;8 வா

ேபாாி" ஈ'ப,' சதா

ஆப8ேதா' விைளயா' உன/0/ க>பாL தர>யா.
இ : அபா!

சா : ஆமா H8த ெவறிய=/0 மைனவி ம/க$ மீ எப> அ
ேமாக

; சாதாஜி இமதி உம மக$. நீ எ

ெகா$ள/ கடைமப,டவ$. நா

னாN ேக,'/

நா,' வி'தைல பைடயி" ஓ Dர

Dர8ைத பழி8 ேபசி/ ெகா>பைத எ
>யா. இமதியி

ன ெசா

# ஏ@ப'?

ேபரழ0/காக நா

னா" ேக,'/ ெகா>/க

ேப>யாகி விட ேவ'ெம

எணாதீ. அவைள என/08 தாரமா/கினா" எ

. நீ

;

மாளிைகயி" வசிபா$. எக$

காதைல உணராம" அவைள ேவ; யா/ேக= திமண ெசL ெகா'8தா",
இ எ

மாளிைகயி" உலவ >யா. அேபா எ

மைக உலவமா,டா$. நா

(ேகாபமாக ேபாகிறா
-----------

.)

வகிேற

.

மன மாளிைகயி" ேவ;
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காசி - 6

இட ; Dதி

உ;பினக$ : ேகசவப,ட, பால3சதிர ப,ட, தம
(தம

வகிறா

.

)

ேகசவ : யா, தமனா? ெசௗ/கியமாடா...?
தம

: 4கதா=க. நீக 4கதா=கேள! 4கமா8தா

இUக; ேக/க

ேவOமா? நம ராய :ராKஇப 4கமா8தாேன இ/0.
பால3 : ஒL, பா8தீரா, பிரபMச மா;தைல! தம
.

வி,டா
தம

:எ

னகா ேகவலமாக ேபசறிக. எ

ராய :ராK அறிதவனாகி

மக

ப,டாள8திேல ேச ஊ நாெட"லா 48தி வரா

ஊ ேWமக$ ெதாிH. நா

எ

ேகசவ : அ சாிடா தமா! உ

மக

உ'

தம

= இ/கிறவ

இப சிவாஜி மகாராஜா

ேல. அவ

ன8த/ கேட=க. நா

தா=கேள.

ெசா"78தா

உ'. ஏ

ப,டாள8திேலயா இ/கா

?

: ஆமாக!

பால3 : கம யாைர வி,ட?
தம

.ஏ

அப>3 ெசா"றீக? அவ

ராய8ைத கீ8தி உ$ளதா/கி வறா
ேகசவ : எ
எ

;எ

ப,டாள8திேல ேச மரா,>ய

. ந"ல காாியதாேன நட/0.

ன மகா ந"ல காாிய? ஏடா தமா! ேதச ேசைவ, ராஜ ேசைவ, Dர
ன தா

ெபய ேவ'மானாN ைவ/க,'; சைட

நடப ெகாைலதாேன... இ"ேல

= ெசா"Nவியா?

னா அதிேல
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தம

: அ சாிக!

ேகசவ : எ

ன சாி! இ"ெல தமா! ேயாசி8 ேப4. நம ராய. நம ராஜா, நம

கீ8தி இெத"லா இ/க,' ஒ #ற. சேட

னா அேக ம=ஷாைள

ம=ஷா$ மிகக$ ேபால எதி8' சாக அ>/கிற காாியதாேன நட/கிற.
இ"ேலபியா?
தம

: ஆமா! எJவளேவா ேப ம>M4 ேபாறாக.

ேகசவ : அப>

னா அ ெகாைலதாேன? தம

பாக. அ . ந"லதாேன.

: ெகாைல

னாN ேநா/க

ேகசவ : ேநா/க இ/க,'டா தமா. ெகாைல நட/கிறதா இ"ைலயா?
தம

: ஆமாக!

ேகசவ : உ

மக

ப,டாள8திேல ேச, இத ப'ெகாைலயிேல

சபதப,>/கிறா

ேச8தி/கிறா

ந"லவ
தம

. நா

. ஆைகயினா" பாவ G,ைடைய உ
ெசா"ேற

. இதாN உ

0'ப8/03

= வ8தபடாேத. தமா! நீ எJவளேவா

மகனாேல உன/0 நரகவாச சபவி/0.

: அLேயா ! அப>களா?

ேகசவ : சா5திர8ைத3 ெசா"ேறடா தமா. சா5திர.
பால3 : ஏ

, ஒL! பிரமாதமாக ேப4கிறீேர! அேத : - சா5திர8திேல, அேத

சாப8/0 பிராய3சி8த ெசா"7யி/ேக.
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ேகசவ : யா இ"ேல
எ

னா? ஏ

ஒL ேந/0 அ ெதாியா

= நிைன8தீேரா? நா

ன சா5திர8ைத சாேகாபகமாக8 ெதாியாதவனா? இ"ைல; எ

நிைன#? ஒL! நா

சாமா

ன உம

யாளிட சி,ைச ேக,டவன"ல ஒL! சா,சா8

காகப,டாிட பாட ேக,டவனா/0.

பால3 : ஓL, ேகசவப,ட 4மா ேபசாேதH. நீ, ம,'தானா காகப,டாிட

பாட ேக,ட. அவாிட பிரதம சிTயராக இபவ யா ? ெதாிHேமா ேநா/0
ெசா"N பாேபா?
ேகசவ : இ ெதாியாேதா? ர0 ப,ட.
பால3 : அதர0ப,ட யா ெதாிHேமா?
ேகசவ : எ

ன ஒL இ? ர0 ப,ட யா எ

பால3 : ர0 ப,ட காக ப,டாி

ெதாியாமதா

றா" காகப,டாி

சிTய. காகப,ட ர0 ப,டாி

ேக,ேடனா/0. ர0 ப,ட யா எ

ேகசவ : யா? நீதா
பால3 : ேபாக,', எ

சிTய.

; ேக,கிேற

0. இ

ஒL!

ெசா"Nேம...
அ8ைத ெதாிHேமா ேநா/0 ?

ேகசவ : ேநா/0 ெர' ேபேட அ8ைதமா. நீ - யாைர/ ேக,கிறீ?
பால3 : சிகபா ஒ"7யா இபா$ ஒ அ8ைத.
ேகசவ : ெகாMச வாயா'த"...
பால3 : ஒL வாயா'த" இ"ைல அவ$. அவ எதிேர ெசா"7யிதா ெதாிM4
இ/0 உ பா'. அவ%ைடய ெபய அல . நா

ெசா"ற அவ இ"ைல.
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ெனா அ8ைத. கரபா ெந,ைடயா இபா$. காO ெபய. அவ

இ

ஆ8/கார/0 ர0 ப,ட ேந தபிகாO.

ேகசவ : அப>3 ெசா"N ஒL! ஒ நா$ ர0 ப,ட I/க8திேல பித@ற

ஆரபி8தா. கா . காO Pவி/கி,>தா. க0 ப,ட Pட ேகாவி3சி'
எ

னடா உளறி>/ேக
:எ

தம

= ேக,டா

.

னக இ. சா5திர பிராய3சி8த= ஆரபி34 எேகேயா

ேபாயி,>கேள?

ேகசவ : ேபாயி,ேலடா தமா. சா5திர8திேல ெசா"7யி/கிற பிராய3சி8தப>

உ

மக

H8த8திேல ெசLதி/கிற பாப கி8தியக%/0 ஒ 48தி ேஹாம

ெசLதா" ேநா/0 விேமாசன உ'.
தம
வராக

: ெசலK நிைறய ஆ0ேமா? ேகசவ : பிரமாதமா ஆகா. ஒ அற1;
பி>/0. தம

: அேடயபா! ஆ; 1;. அJவளK ஏ எகி,ேட?

ேகசவ : தமா. அைர 1; . அதாவ, ஐப வராக
தம

. ஆ; 1; இ"ேல .

: அப>3 ெசா"Nக. நா$ பாக.

ேகச : ஏ

, நாைள/ேக திJயமான நா$.

பால3 : ஒL! ெராப ல,சணகாO! நாைள/0/ காிநா$ ெதாியாேதா?
ேகசவ ; யாகாO ெசா

ன ேநா/0 ?

பால3 : தமா! நாைள/0/ காிநா$. ேகசவப,ட அவசரப,' ெசா"7வி,டா.

நாைள/0 ம;நா$ ேஹாம நட8திவிடலா.
சதிரேமாக
தம

: சாிக! நா

வேற=க.
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(நம5காி8 ேபாகிறா
ேகசவ : ஓL இெத

)

ன வ7ய வற சீேதவிைய உைத88 த$%றீ? காிநா%,

க8தாி/கா நா%= ெசா"7 ….

பால3 : ேகசவப,டேர! உம Gைள வரவர வர 'ேட ேபாற. நாெம ெர'
ேப நாைள/0 அ'8த கிராம8திேல சிரா8த8/0 ேபாகOேம, அ

கவனமி"ல ெம, நாைள/0 ேஹாமO ெசா
ேகசவ அ,டா நா
வதேத.

பால3 : வரேவதா

(ேபாகிறாக$)

மறேத ேபாேன

னீேர?

. ந"ல ேவைளயா ேநா/காவ கவன

காிநா$= ஒ ேபா' ேபா,ேட

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

. வா ேபாகலா.

காசி - 7

இட : Dதி

உ;பினக$ : சாதாஜி, பாலாஜி.
(சாதாஜிH, பாலாஜிH, எதி எதிேர வ சதி/கி
பாலாஜி : நம5கார, சாதாஜி , நம5கார.

றன.)

சா : நம5கா. நம5கா... (ேபாகிறா)
பாலாஜி : ஏ சாதாஜி ேகாபமாக இ/கிறீக$?
சா : (ேகாப8ட
பய"தா

) நா

ேகாபமாக இபதாக யா ெசா

ெசா"7யிபா

பாலாஜி : ஆமா எ

;தா

. சதிரேமாக

தாேன ெசா

ைவ8/ ெகா$%கேள

னாக$? அத

னா
.

?
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சா : மகா ேயா/கிய

ேபா" உ

ேயா/கியைதைய பா நா
0ழைதைய நா
உ

கிளிபி$ைள/03 ெசா"Nவைத ேபா"

. அேட, 4த எ

ெசா"Nகிேற

னிட பMசாய8/0 வவி,டானா? அவ

ேப3ைச/ ேகளடா . இ எ

கைண ேபா" காபா@;கிேற

ஒேர மக$.

. அவ$ எப>ேயா

னிட மயகிவி,டா$. நீ இத3 சைட/0 ம,' ேபாகாேத. நீ அவைள/

க"யாண ெசL ெகா' D,ேடா' இ எ

ெசா

னா

ெதாிHமா? Dர8ைத பழி/காேத. நா,'/0 நா

நாயகிH நா,'/0 பணிெப' - எ

வராக

இ/கிற எ

னிட அவ

பாலாஜி : ேப3ேசா' வி,டாேன

ெக,டவ

; ெகM4கிேற

..

சா : அவனா அவ

எ

அ>ைம. எ

; எதி8 ேபசினா

ெக,டவனி"ைலேய. அவ=/0 'ேதச, ேதச' எ

ன ெசLவெத

; ஒேர

. மகாராT>ர8திேல மாபி$ைள/கா பMச?

சா : மகாராT>ர8திேல ஒேர ஒ சதிரேமாக

தாேன கிைடபா

பாலாஜி: தக%/0 ேமாக

மீ ப@; எ

சா : இ"ைலெய

ெதா"ைலயி"ைலேய? விர,>

றா"தா

வி,>ேபேன. அவ

இவி

.

; ெசா"Nக$!

ெநMசிேலH #0 ெகாடா

உ$ள8ைதH ெகா$ைள ெகா' வி,டா

.

.எ

பாலாஜி : #8தி ெசா"7 பாபதாேன?
சா : நா

மகா

ெதாியவி"ைல ? இமதி/0 ேவ; ஒ ஆ$ பா/க

ேவ>யதா

ஏதாவ ேபச ஆரபி8தா" அவ

அட/கிவி'கிறா

.

ன

.

= சேதாஷ ப'க சாதாஜி. அவ

ெதாியவி"ைல .

எ

. ஏB ல,ச

ைன எதி8 ேப4கிறா

ைப8திய. அ தவிர அவனிட 0ைறேய கிைடயா. எ

பாலாஜி ; ஏ

. அவ

அேகார/ P3ச" ேபா,'

;
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பாலாஜி : ஒ ேயாசைன! இத/ காத" இ/கிறேத, அ ஒ மாதிாியான ெவறி
ேவ; ஒவ அத/ காதைல8 த,> பறி8 வி'வாக$ எ

; ேதா

றினா"

ேபா, காத" பி8/ ெகாடவக$ கால>யி" விBதாவ காாிய8ைத >8/
ெகா$ள ய"வாக$.

சா : விளக3 ெசா"லபா?
பாலாஜி : இமதிைய ேவ; யாேர= காத7பதாக8 ேதா

தானாக வழி/0 வவா

.

றினா" ேபா;

சா : அ எப> சா8தியமா0?
பாலாஜி : நா

ஏ@பா' ெசLகிேற

நட ெகா$ள3 ெசா"Nகிேற

.'

ஒ ஆைள. இைவ/ காத7ப ேபா"

சா : விைளயா,' விைனயாகிவி,டா"?
பாலாஜி : ஆகா; ஆகா. நா

கவனி8/ ெகா$கிேற

சா : யாைர ஏ@பா' ெசLகிறாL? அவ

.

ேயா/கியனாL இ/க ேவ'. சபல

#8தி Pடா. இவிட உைமயாகேவ காத" ெகா' விட/Pடா.
பாலாஜி : என/08 ெதாியாதா? உக%/0 பகIைர8 ெதாிHமா?

சா : அவனா? 48த பயெகா$ளி பயலா3ேச! ெபகளிட ேபசேவ ெதாியாேத.
பாலாஜி : அப>ப,டவைன நபி8தா

எப> நட ெகா$வ எ

; நா

இத/ காாிய8தி" இறக ேவ'.

அவ=/0/ க@;/ ெகா'/கிேற

ததிர8ைத பா. ஒ வார8தி" அவைன/ காதல

மாளி/ைக/0 அ=பி ைவ/கிேற

.எ

ேவஷ8தி" உம

. ... ெசலK/0 ம,'...
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(பண8ைத ம>யி7 எ'8 )
சா : ஒ ச"7Pட8 தர >யா. இத இ1; வராக=/0ேம".
பாலாஜி : இதிேலேய >8 ைவ/கிேற

இனா தராமலா ேபாக ேபாகிறீக$.

சா : பாேபா ேபாLவா ெஜய8ட
(சாதாஜி ேபாகிறா)

. ெவ@றி கிைட8த தாகளாகேவ

.

பாலாஜி : சாியான ேவைல கிைட8த. நம சாம8திய இப> இ/0 அவ

எ

னடா

னா நம ,டா$= ெநைன/கிறா, நிைன/கிறாளா? ெசா"லேவ

ெசா"றா.. ஆைசயிேல ... ஆைசயிேல... (ேபாகிறா
-------------

)

காசி - 8

இட ஆ : வி மடப

உ;பினக$ : சி,னீ5, சிவாஜி, சதாக$, நடனமா.
(நடன நட/கிற. ஆசனக$ வாிைசயாக ேபாடப,>/கி

ெபாிய ஆசன. சி,னீ5 உலவியப> இ/க சதாக$ வகி

றன. கபி"

றன.)

சி,னீ5 : வாக$ வாக$ மரா,>ய சதாகேள வ அமக$. உக$

வைகைய மாDர

சிவாஜி " மிகK ஆவேலா' எதிபா8/ ெகா>/கிறா.

1. சதா : சேதாஷ விைத இத மடப8திேலேய நட8திவிட உ8ேதசமா?

சி,னீ5 : ஆமா! அத ெபாிய மடப8ைத ஆHத/ கா,சி3 சாைலயா/கிவி,டா.
2. சதா : இவாிைசக$ உ$ளன. சாி, அேதா ஒ ஆசன இ/கிறேத, கபி"
தனியாக. அ ஏ

? அ யா/0?

சி,னீ5 : அத ஆசன8தி"தா

. அMசா ெநMச

சிவாஜி அமர ேபாகிறா.
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1. சதா : அமர,'. ஆனா" அத ஆசன இவாிைசகளிேலேய ஏேத=
ஒ

ேறா' ேச8 ேபாடபடாம" தனியாக, இ வாிைச/0 ேமலாக,

உயரமாக ேபாடப'வாேன

?

சி,னீ5 : வி/0 அவ தைலைம தா0பவ எ

ற ைறயிேல, இ ேபா"

அைம8ேதா. 1. சதா : அைத நாக$ ஆ,ேசபி/கிேறா.
2. சதா : இப> இ/0 எ
சமதி8தி/கமா,ேடா.
1. சதா ஏ

; ெதாிதிதா" வி/0 வர3

இப> எகைள வரவைழ8 அவமான ெசLய ேவ'?

சி,னீ5 : அவமானமா? இத ஆசன அைம# ைறயா உகைள அவமான
ெசLகிற?
1. சதா : மானாபிமான விஷயமாL, மகா=பவேர! எக%/0/ ெகாMச
அ/கைர உ'. அJவளKதா

.

சி,னீ5 : மரா,>ய8ைத வா<வி/க வத மாDரனி

ேப34/0 ம; ேப34 ேபசி

அறியாத மரா,>ய சதாகளா, இப> ஆ,ேசபைன P;வ?

2. சதா : 'ேபா, இத/ கள8/0; தா/0, அத பைடைய! அத
அ8தேவடா. தா' அத அகழிைய' எ
எ

; ேக,டதி"ைல. ஆ0ேமா எ

ேவ' எ

அளைவ ப@றி

; அவ க,டைளயி,டேபா ஏ

; ேயாசி8ததி"ைல. சாராய சிT>/க

ற ஒேர ஆவ8தா". ஆனா" சி,னீ5 சாராய தம ?

ராயமாக இ/கKமா சமதி/க >H?
1. சதா : மிக மிக சாமா

ய

யக%/0 விளக/ P>ய கலா3சார8ைதேய மற

வி,டாகேள இேபாேத. அவ எக$ ெநM4/0 உர ஊ,>யவதா

எம 0ல8/0மா நM4 ஊ,ட இட தரேவ'?

. ஆனா"
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2. சதா : சிவாஜி Dர, தீர, தியாகி, ேதேசா8தாரக. எ"லா சாி. ஆனா" அவ
உயத ஜாதியினர"ல. 0>யானவ 0ல. பிர#, ேகாபாதி, நிபா"க, சவா

ேபா

ற உய0ல ம/க$ P>H$ள இத இட8திேல அவ தைலைம வகிப

ைறயாகா. 0லதம8/0 இ தகா.

1. சதா : வி/08 தைலைம தாக, அத உயத ஆசன8தி" அவ
அமவத@0 நாக$ சமதி8தா", எக$ 0லகைள விட அவ பிறத 0ல
ேமலான எ

; நாக$ ஒ8/ ெகாடதாக அ"லவா அ8தப'?

2. சதா : அ எஙன சா8தியப'? எப> அைத ஒ#/ ெகா$ள >H?

நாக$ அைனவ சிவாஜியி=ைடய Dர8ைத ஒ8/ ெகா$கிேறா. ேபாாிேல
அவ #7; ஆ,ேசபிபா இ"ைல. அவ/காக வா$ ஏதி ைவயக8தி

வைர ெச

ேகா>

; ேபாாிடK தயாராகேவ இ/கிேறா. ஆனா" எக$ 0ல8ைதவிட

அவ பிறத 0ல ேமலான எ
1. சதா : நா= தா

!

2. சதா : நா= தா

!

; ஏ@;/ ெகா$ள >யா நா

.

(சி,னீ5 ேகாப ேசாக ெகா')
சி,னீ5 : >வான ேப3சா இ?
1. சதா : ஆமா! ஒ நா% சமதி/க மா,ேடா. 0லதம8ைத இழ/க

மா,ேடா. இ வித"ல ; விஷG,'மிட. எக%/0 இ0 ேவைலயி"ைல.

(எ"ேலா ேபாகி

றன. சி,னீ5 ேகாப8ேதா' த,'கைள Dசி எறிகிறா

)

சி,னீ5 : வி மடப விவாத மடபமாகிவி,ட. 0Iக7/க ேவ>ய

Pட8திேல, ேகாப, ெகாதளி#, Gடன. சிவாஜியி

Dர உவ
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(சிவாஜி அேபா சி,னீ5 அறியாவண பி
ேசாகமாக/ ேக,ட")

#றமாக வ சி,னீ5 ேப4வைத3

அவைடய ெவ@றிக$ . அவ உவா/கிய #திய மரா,>ய எKேம அத3

சதாகளி

கக%/08 ெதாியவி"ைல. அவக%ைடய 0ல ம,'ேம

ெதாிகிற. 0லேபதெம= ேத$ ெகா,>ய 0ர0க$. வி மடப8திேல இத
விபாீத ேநாி,ட ெதாிதா" Dர8தைலவ
(சிவாஜி வர, அவ 

ம>யி'கிறா

விசார8தி" ஆ< ேபாவாேர.

)

சிவாஜி விசார எழாம" இ/க >Hமா சி,னீ5? எJவளK அபா'
ப,>/கிேறா, ேசா கிடத " மரா,>ய8/0 #8யி அளி/க,
விேமாசனமி"ைல. வி'தைல இ"ைல எ

; எணி ஏகி/ கிடத நா,>ேல,

வி,'/ேகா Dரைன/ P,>ேனா. விேராதிகைள றிய>8ேதா. ெவ@றி ேம"
ெவ@றி ெப@றேபா எத சதாக$ ந க கா,>ய வழி ெச"ல/ கா8
கிடதனேரா அவகேள அ"லவா இ

; விதடாவாத ேப4கி

வி மடப8திேல நடத விவாத8ைத நா
ெகா'தா

Dர

தா

இேத

றன. நபா!

ச@; ெதாைலவி7 ேக,'/

. வி மடப8திேல விஷ#ைகைய G,> வி,டன.

, ஆனா" 0ல எ

; ேக,கி

றன. நிபா/கா 0லமா!

ேகாபா80லமா - சவா 0லமா! இைவகெள"லா நா

கள8திேல க'

ேபாாிட/ கிளபிய ேபா எேக ேபாயின? 0>யானவ=/0 வி'தைல ேபாைர

நட8த அ=மதியித. ஒ 0>யானவ=/0 வி'தைல ேபாைர நட8த அ=மதி

இத. ஆனா" ஒ வி/08 தைலைம தாக. 0ல தம
தைடவிதி/கிற. இத நிைலயி" நா' இ/கிற.

சி,னீ5 : Dர8 தைலவேன! விசார8ைத வி'க$. அவகளி

விதடா வாத8ைத

றிய>/க >யாமலா ேபா0, மைலகைள8 Iளா/கிய நமா" ?

சிவாஜி : Dர ேப4கிறாL சி,னீ5? விஷ8ைத/ க/கி வி,'3 ெச
பா8தாேய? நீதாேன பா8தாL?
சி,னீ5 : பா8ேத
சிவாஜி : எ

ன?

; சிதி8ேத

; ஒ >K/0 வதி/கிேற

.

றி/கிறாக$.

33

சி,னீ5 : மரா,>ய மடல உவாகி வி,ட. #திய ஜீவ
எனி= தாக$ ம,' இ

தா

ஏ@ப,'வி,ட.

= பைழய சிவாஜியாகேவ இ/கிறீக$. அதனா"

பழைமயி" ப> ேபாH$ள அத சதாக$, 0லதம ேப4கிறாக$.

அவகளிட ேகாபி8 பயனி"ைல. வாதா>H பயனி"ைல. அவக$ #ணிய

ஏ'கைள ெபாதி ெபாதியாக/ ெகா' வ ெகா,'வ, தம க,சி/0 ஆதரK

ேதட. ஆகேவ அMசா ெநMசேன! தாக$ ம0டா பிேஷக ெசL/ ெகா'
மகாராஜாவாகிவிட ேவ'.
(சிவாஜியி

க8திேல ேலசான மல3சி ஏ@ப'கிற)

மகாராஜா ஆன உடேன நிபா"க, ேகாபா, சவா, பிர#K, காய5த,

பிற சகல 0ல8தவ தாமாகேவ தகைள ேமலான 0ல எ

; ஏ@;/

ெகா$வ. ஏெனனி" மகிடாபிேஷகமானா", தாக$ மாகராஜாவாகிறீ. W8திாிய
ஆகிவி'கிறீ. W8திாிய 0லமான, ம@ற 0ல8தவ ஒ 0ைறH

P;வத@கி"ைல. இதா

சாியான வழி. இ

ைறய சபவ கா,' பாட.

சிவாஜி : ப,ட ?,>/ ெகா$ள ேவ'!
சி,னீ5 : ஆமா! 0லெபைம ேப4ேவாாி

ெகா,ட8ைத அட/க அதா

வழி.

தைட Pறா என/0 அ=மதி தாக$. ப,டாபிேஷக8தி@கான ஏ@பா,ைட3

ெசLகிேற

சிவாஜி : உ

இ/கிற.

. பரத மடலேம :ாிபைடH; வபகளி

வாL தானாக அைடH.

ேயாசைனப>ேய ெசLேவா. பல/0 இத அபிலாைஷ

சி,னீ5 : ெசLதி ேக,ட மரா,>யேம $ளி எB மகி<3சியா". நா
அத/ காாிய8ைத/ கவனி/கிேற
(சி,னீ5 மகி<3சிHட

---------------இட : Dதி

ஒ'கிறா

.

)
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உ;பினக$ : ேகசவப,ட, பால3சதிரப,ட, Dரக$.

ெச

;
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ேகசவ : ஒL ஒL! வா இப> கால எJவளKதைலகீழா மாறி' ேபாற

பா8தீேரா?
பா" : எ

ன! ேந/0 #ாிய"ைலேய?

ேகசவ : ேவத, சா5திர, ஆ3சார, அ=Tடான, ேநம, நிTைட எ"லா பா<.

பாழாகி ேபா34காO. தைலைய ெவளிேய நீ,ட >யா ேபா7/0 இனி.
பால : ஏ

ஒL! விஷய8ைத விள/கமா, சாவதானாமா, சாதமா ெசா"Nேம! வற,'/

P3ச" ேபா,'ேட இ/கேற$?
ேகசவ : ஆமா, ஒL! இனி நம ேவத ச8தேம இத மரா,>ய மடல8/0
வற,'/ P3சலாக8தா

ேதாண ேபாற. தைல/08 தீ# வற . ெதாியாெம,

சா5திர அழி/கப'கிற. அறியாெம அவா$ அவ$ வயி; ெநைறMசா

ேபா= இதா எ

ன ஆற ஒL? நம 0ல, ேகா8திர, :வெபைம

சகல பாழகிற சேவ5வரா!

பா" : ஆ8திரமா ேபசினா ஆயாசமா8தா
ேகசவ : >யைல ஒL நிசமா3 ெசா"ேற

இ/0. நிதானமாL ேப4 ஒL!
. மன பதறி' இ/0.

பதறாம7/0ேமா, மகாபாவ நட/க இ/0 ேபா நம/08 ெதாியற.

ெதாி நா அைத8 த'/காம" இ/கிறணா , ஒO , நா

மர/க,ேடO அ8த. அ"ல நா அத பாவ8/03 சமதி/கிற

சடாளக$O அ8த. சமதி/0ேமா மன4? சமதி/0ேமாO ேக/கேற
பா" : சமதி/கா! சா5திர அழி/கப'வைதபா8', சகி3சி'
இ/க8தா

>யா.

ேகசவ : >யாO ெசா"7' G/காேல அB>தா ேபாமா?
பா" : ேவேற எ

ன ெசLயிற? எ

ன ெசLய >H நமாேல..?

.
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ேகசவ : ம' ம'! ஏ

ஒL >யா? ஏ

பால : 4மா இ ஒL! இ எ

>யாO ேக/கேற

.

ன மாடா ேபா . மரமா ேபா, :3சியா ேபா, #BவாL

ேபா

; சாப ெகா'/கிற காலமா? இ"ேல. நம ைகயிேல அ/கினி இ/0O

ெசா

னா ஊரா ேக,' பயபடற காலமா? கால8ைத அறிM4' ேப4.

க3சைன ெசLயOனா சிகமா இ/க ேவOேமா?
ேகசவ : கால8ைத அறிMசி' ம,'மி"ெல ஒL கால. இ

ெக,' ேபாக ேபாறO ெதாிM4'தா
(Dரக$ ெகா> ஏதி ழ/க8ட
அேட ெகாMச நி"N! எ

வத")

ேபசேற

= வரவர எJவளK
.

ன, ஒேர P3ச" ேபா,'' ேபாேறேள. எ

ன

விேசஷ?
Dர

: மகாராT>ர Dர

, மாDர8 தைலவ

சிவாஜி மகாராஜாK/0

ப,டாபிேஷக நைடெபறேபாவ உக%/08 ெதாியாதா?
ேகசவ : ஆமா! ேக$விப,ேடா. எ
Dர

: ப,டாபிேஷக8த

ன அ/0?

; சிவாஜி பவனி வவத@காக பாMசால8தி7

தவி/கப,ட பMசக"யாணி ஊவலமாக அைழ83 ெச"லப'கிற. நாக$

ேபாகிேறா. சிவாஜி மகாராஜாK/0 ... ேஜ.

ேகசவ : எJவளK ணி3ச" இத சிவாஜி/0 இவ

0ல8/0/0 சா5திர எ

எ

ன 0ல? இவ

னவிதமான தம8ைத/ Pறியி/கிற. எ

ளிPட ேயாசி/காமப>/0, இவ

ராயாபிேஷக ெசL ெகா$ள

ேபாகிறானாேம. அ'/0ேமா! சா5திர சமதி/0ேமா?

(எதிேர ேமாேராப8 வகிறா)

பால : ஒL! அேதா ேமாேராப8 வகிறா. அவாிட P;ேவா.

பைத8
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ேகசவ : எத ேமாேராப8?
பா" : நமவதா

ஓL!

ேகசவ : நம 0லதா

. ஆனா" அவ இேபா சிவாஜியினிடம"லவா ேவைல

ெசL>/கிறா? த
சிவாஜியி

சாபாக8தா

மதிாி 5தானம"லேவா வகி3சி>/கிறா. அவ

ேப4வா. அவ

சா5திர சமதமான காாியO ேப4வா.

ப,டாபிேஷக ெசL ெகா$வ

பால : அச,'8தனமான >K/0 அவசரப,' வராதீ. ேமாேராப8 சிவாஜியிட
ெபாிய உ8திேயாக பா8' வபவரானாN, நம அவ 0ல. நமவா

எேக இதால 0ல ஆ3சார8ைதH, அவ அத ஆ3சார8/0 ஆதாரமாL

இ/கிற சா5திர8ைதH ஒநா% அழிM4 ேபாக பா8தி>/க மா,டா.
ேவOமானா பா. அேதா, அவேர வவி,டா. வரO. வரO
ேமாேரா : ரா ரா எ
எ

ன பால3சதிரப,ட வா$ . ஓேகா! ேகசவப,டரா? ஆமா,

ன ேகாபமாக ேப34/0ர" ேக,டேத?

ேகசவ ; ேப34/ 0ர"தாேன? இனி அதிக நாைள/0 இரா. நி3சத>யாகிவி'.
5மசான சத> இ/0. கவைலபட ேவடா.

ேமாேரா : எ

ன, ேகசவப,டேர! ஏேதா ெவ;பைடதவ ேபால ேபசேறேள?

ேகசவ : ெவ;பி"ைல 5வாமி, ெவ;பி"ைல! ேவதைன தாக >யாத ேவதைன.
ேவத நாசமாகிற. ேவதியக$ வ08த விதிைறக$ நாசமாகி

அழிகிற; தம அழிகிற, ேவதைன யி"லாம7/0ேமா?

றன. சா5திர

ேமாேரா : எைத/ 0றி8 ேப4கிறீ, இJவளK ஆ/ேராஷ8ேதா'?
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ேகசவ : ஆ/ேராஷமா? இவா? ேமாேராப8! ேமாேராப நீ ஞான?

யர"ல.

நம 0லதம, 0லெபைம அறியாதவரல"ல.
ேமாேரா : அறிதி/கிேற

. அதனா" எ

ன 5வாமி, அேடேட! அைத3

ெசா"கிறீகளா?
ேகசவ : அெத

ன 5வாமி, அJவளK சாதாரணமாக ேப4கிறீ, சவ நாச

சபவி/0 காாியம"லவா அ. சிவாஜி எ

ன 0ல? அத/ 0ல8/0 எ

கடைம? W8திாிய 0லம"லவா அரசாளலா. ராயாபிேஷக உ'.
ேமாேரா : W8திாிய=/08தா

சிவாஜி ய@சி/கிறா

ன

.

ேகசவ : நீ பா8/ ெகா' இ/கிறீ. மாபிேல பிாிH இ/கிற. அறி
பய

? ெசதாமைர நிைறத தடாக8திேல ர,' எக$ இறகி தாமைரைய8

வச ெசLவைத பா8, அைத8 த'/காம" இ ெகாேட, தாமைரயி
அழ0 ேந/0 ந

னா ெதாிHேம

= ேபசி>தா ேபாமா? #8திமா

ெசLகிற

காாியமா இ?
ேமாேரா : நீ எைத/ 0றிபி'கிறீ?
ேகசவ : உ மக

எதிாிேலேய நம சா5திர - நாசமாவைத8தா

சிவாஜி ப,டாபிேஷக ெசL/ ெகா$ள ேபாறானாேம?

ேமாேரா : ைப8திய/கார பா8/ ெகா' 4மாவா இேப
ெதாியாதா, ேவதா3சார ெகட/Pடா எ
ேகசவ ; அப>யானா த'8தீேரா?

கிற விஷய.

0றிபி'ேற

? ேந/0

.
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ேமாேரா : க>பாக ப,டாபிேஷக8ைத சா5திர விதிப> ெசL/ ெகா$வ
மகாபாவ. அத பாவகாாிய8/0 நா
. எதி8ேத தீேவ

தீேவ

பால3 : பா8தீரா, ஒL... நா

எ

உடைதயாL இ/க >யா. த'8ேத

; ெதளிவாக, தீமானமாக/ Pறியாகிவி,ட.

ெசா

(ேகசவப,ட ேமேராைவ8 தBவி)

ேனன"லவா.

ேகசவ : Wமி/கO 5வாமிகேள! ஆ8திரமாக ேபசிவி,ேட

. தக$

0லெபைமைய உணராம". த'8தீேரா? ஆாிய 0ல ர,சக நீ. ேவதாகம

பாகாவல நீ. ேமாேரா : இ க7கால. க7கால தமப> இேபா

:ேலாக8திேல W8திாிய 0லேம கிைடயா எ
ேகசவ : ஆதார எ

; Pறிேன

.

ன Pறினீ?

ேமாேரா : ஏ

, அத/ கால8திேலேய பர4ராம W8திாிய :ைடேய அழி8

?,'வ எ

பத@0 எத சனாதனிH சமதி/க >யா எ

வி,டாேர . W8திாிய ஏ இேபா எ

; ேக,ேட

. சிவாஜி/0 ப,ட

; Pறிவி,ேட

ஆைகயாேல ஆ8திரப,' ஏேதேதா Pவி>/க ேவடா. நம ஆாிய

ேசாதராளிட ேபசி இ விஷயமாக, அைனவைரH, ஒ
சமத ேக,' அ=#வா

. >யா' எ

ேகசவ : ஆஹா! இேபாேத கிள#கிேற

; திர,'. சிவாஜி

; ஒேரய>யாL/ Pறிவி'.
! நம ேசாதராளிட ெசா"கிேற

விஷய8ைத. ?,சமமா இரெடா வா8ைத ெசா
நமளவா.

.

னா/Pட #ாி ெகா$வாேள

ேமாேரா : ெசLH 5வாமி! த7" ேபாL அத/ காாிய8ைத3 ெசLH. நா

ப,டாபிேஷக8ைத நட/க ஒ,டாதப> எ
இ/ேக

.

னாலான காாியெம"லா ெசL'

ேகசவ : மன நிமதியா34. ம=மாதாதா கால ஏ@பா' சாமா
வேர

யமா? நா

. வா ஒL, பால3சதிரேர வா, ேபாL/ காாிய8ைத/ கவனிேபா.

------------------
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இட ; பாலாஜி D'

உ;பினக$ : பாலாஜி, பகI.
(பாலாஜி ஒைல34வ> #ர,ட பகI தைலைய3 ெசாறி நி@கிறா

)

பாலாஜி : பகI பாட8ைத ப>டா
பாலாஜி : ஏடா! நீ எ

ன, சி

ன பாபாவா? கடா ேபால வளதி/க...

ஏடா, பய8/0 இட 0'/கிேற?
பகI : நானா இட ெகா'8ேத

? பய அத இட8ைத பி>8/ெகாடேத.

பாலாஜி : பி>34/ ெகா$ளKமி"ேல; அைட34/ ெகா$ளKமி"ேல. D ெபாB
ேபா/காேத. ஆரபி, பாட8ைத.
பகI : ேந@ைறய பாட8ைத8தாேன?
பாலாஜி : ஆமா! அ/0 ஏடா அB ெதாைல/கிேற? ஐயா! உன/0 எ8தைன
தடைவ ெசா"ற. க8ைத இப>3 4ளி/க/ PடாO . ேடL! ெகாMச
#

சிாிபா இடா, எகபா!

(பகI சிாி/க)

அப>யி"ேலடா இப> #

சிாி#)

பகI : வர7ேய பாலாஜி!... #

நா

#

சிாிபா இ/க8தா

சிாி# வாணா வ; ேபாணா ேபா0ேமா?

பா/கேற

.. >ய7ேய.

பாலாஜி : >ய7யா? அைர Dைச அ"வாணா ஒேரய>யா விBக ம,'
ெதாிHமா? (பகI சிாி/க) ... அேததா

. அேதா

#

சிாி#...
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பகI : இதா #

சிாி#...?

பாலாஜி : பாட8ைத3 ெசா"N.
பகI : /கனிேய! ச/கைரேயா ேதேன! பாேல!
பாலாஜி : ஏடா நி;8தி,ேட?
பகI : திைர இ/ேக. பாலாஜி : திைர இ

(திைரைய எ'8த)
பகI : உ

ைன நா

ெபறாவி,டா" எ

= எ'/க"ைலயா?

உயி ேபா0. பாலா : ஏடா உயி

ேபா0O ெசா"7/கி,' 'மர ேபால நிணா மைகேயாட மன4 இள0மா?

உயி ேபா0= ெசா"N ேபாேத உயி ேபாயி,டா மாதிாி ஆயிட ேவணாமா?
பகI : எேக ?
பாலாஜி : ேதா பாரா! /கனிேய! ச/கைரேய! ேதேன! பாேல! இப>ேய

ெசா"7/கி,ேட அேக ேபாகO. நீ ேபா0 ேபா அவ வில0வா. ெவவ0ற

மாதிாி பைமைய/ ெகாMச ெகாMச நக8.
பகI : சாி!

பாலாஜி : /கனிேய! ச/கைரேய! ேதேன! பாேல! இ ேபால8தா
எ

னடா கTட?

பகI : இ ஒO கTடமி"ேல. ஆனா அதா
பாலாஜி : எடா? பகI : உயி ேபாற.

...

. இதிேல
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பாலாஜி : அ ெராப 4%Kடா. பகI : எேக ேபா/கி/ கா,'!
பாலாஜி : உ

ைன ெபறாவி,டா" எ

உயி ேபா0.

பகIரா : 48தOமா!
பாலாஜி : சாி! பைம பாட ேபா. காத" ேப34 எப> இ/கO= ெசா"78
தேற

.

பகI : சாி! பாலாஜி எ

ைன ஏ

இப> உ@; பா/கிறீ? இப> ஒ

ெபாO ேக,டா நீ எ

ன பதி" ெசா"Nேவ?

பகI : அப> ஒ ெப ேக,டா" பய8தாேல ஊைமயாகிவி'ேவ
பாலாஜி : ெபக$ அப>8தா

ேகாபி/கிற மாதிாி ேப4வாக. அ/ெக"லா

பயதா பயபட/Pடா. ஒ ெப உ

கி,ட ேபச ஆரபி3சா அவளிட ஏதாவ

காத" கைதைய ப>34/ கா,டO; இைடயிைடேய #
பகI : காத" கைதெய

; ெசா

= ெசா"ேல

.

சிாிபா இ/கO.

னாேல காைத பி>8 திகி#'வாகேள !

பாலாஜி. - பாலாஜி : நீ ஏடா காத" கைத

ப>/கிேற

, பாலாஜி.

= ெசா"ேற? எத சாமி/ கைதயாவ

பகI : சாமி கைத ப>3சா ?
பாலாஜி : நம சாமி கைதேய காத" களMசியடா ஒ கைத ப>/கிேற
கவனமாL/ ேக%. ேக/கறியா? ப>/க,'மா?
பகI : ப> பாலாஜி .
பாலாஜி : ஒ.. மாத திலகேம.

,
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பகI : யாைர/ Pபி,ேட?
பாலாஜி : ேட ப>/கிேற
உ

. ஒ, மாத திலகேம! இத ஈேரB பதினாN ேலாக8திN

ைனேபா" ஒ அழகிைய/ கடதி"ைல. ேடL, ேக/கறியா?

பகI : ஒ ேக/கேறேன. பாலாஜி : எ
பகI : அவ
பாலாஜி : எ

ன ெசா

னா

ெசா"றா
னடா ெசா"றா

? பகI : எ

ன ெசா"றா

பாலாஜி : இத ஈேரB பதினாN ேலாக8திN உ

அழகிைய/ கடதி"ைல

ேலாக8ைதH
பகI : நா

எ

ன, அவ

= ெசா"றா

. இவ

Pடவா ேபாேன

எ

?

ைனேபா" ஒ ெபைண,

ேபாL பா8தானா ஈேரB

ன வ ேக/கறிேய! பாலாஜி :

4மா #%0டா காத" கைத ப>/0 ேபா ெநஜ8ைதவிட #%0தாடா அதிகமா
கல/கO! பகI : ப> பாலாஜி !

பாலாஜி : ஓ மாத திலகேம! காத ச/தியா" இB/கப' # ேபா"
ஆகிவி,ேட

. காதாமணி உ

ைன நா

ெபறாவி,டா" பா# #@றி"

ைகவி,ேடா, பாஷாண சாபி,ேடா, ப,>னி கிடேதா உயிைரேபா/கி/

ெகா$ேவ

. ஆைகயா" நீ எ

ைன ஏ@;/ெகா$ ஏதிைழேய!

(ப>8வி,' பகIைர பா/க, அவ
இB83 ெச"Nத")
------------

இட : Dதி

I0கிறா

காசி - 11

உ;பினக$ : ேகசவப,டா, சி,னீ5.

. அவ

காைத8 திகி
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(ேகசவ ப,ட ேபாL/ ெகா>/கிறா. பி

னா" சி,னீ5 Pபி'த")

சி,னீ5 : ேகசவ ப,டேர! ேகசவப,டேர!

(காதி" விழாேபா" நBவ சி,னீ5 ேகாப8ட

)

ஒL, ேகசவப,டேர..
(ேகசவப,ட தி#கிறா)

ேகசவ : Pபி,ேடளா? கா ேக/க"ேல! ெகாMச மத.

சி,னீ5 : பரவாயி"ைல. பா,டா3சாாி5வாமி, உம தாிசன கிைட/கிற
சாமா

யமா?

ேகசவ : ேக7 ெசLேறளா?
சி,னீ5 : ேச3ேச! நா
ேகசவ : யா ெசா

எ

ன பிரமாண8 ேவஷியா?

ன உைம அப> ….

சி,னீ5 : உைமயாகேவ உம தயK/காக8 தா
ேகசவ : எ

தயவா? எ

ெச"வா/0 அேமாக.

ன சி,னீ5! நா

சி,னீ5 : உைமயாகேவதா

உம/08 ெதாித தா

நா

வதி/கிேற

ஒ பMச பிராமண

.

. உம கீ8திH

4வாமிகேள! உம சகாய ேவ'. விஷய

. Dணாக நா விவாதி/கOமா? சிவாஜி ப,டாபிேஷக

சமதமாக தாக$ எதி/கிறீகளா. ந"ல காாிய8ைத, நா' B வி#கிற
காாிய8ைத/ ெகா'/கலாமா? சிவாஜி தமிTட; உம/ேக ெதாிH. Dர
அதனா"தா

நா வாBகிேறா. இேபா ந நா' தைல நிமி நி@கிற.

அப>ப,டவைடய ப,டாபிேஷக8ைத8 த'ப சாியா, தமமா, நியாயமா?
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ேகசவ : ஏபா சி,னீ5. என/0 சிவாஜி/0 ெசா8தி" ஏதாவ விேராதமா?
அ"ல நா

இபK நா

எேபாதாவ சிவாஜியி=ைடய 0ண ெக,ட
ெசா"வ நா' நாசமாக படாேத எ

= ெசா

ற ந"ல எண8ேதாேடதா

சி,னீ5 : சா5திர விேராத. இத ப,டாபிேஷக சிவாஜி ?8திர எ

ஆ,ேசபைன ெசLகிறீரா.
ேகசவ : நானா ெசLகிேற

சா5திர8ைத8தா

. அெத

.

;

னபா, அப>3 ெசா"ேற? நா

. ேவெறா

ெசா"கிேற

ேனனா?

;மி"ைல.

சி,னீ5 : சா5திர இ/க,'. ேகசவப,டேர ! இத/ காாிய8தி" உம
ஒ8தாைச கிைட8தா", நீ எ

ன ேக,டாN சாி. ல,ச வராக

ச

மான

ேவ'மா? சாி! ஜாகீ ேவ'மா? சாி! அரமைன #ேராகித ேவ'மா? சாி
எ ேவOமானாN தகிேற
ேகசவ : ஆைச கா,> எ

.

ைன அதம8திேல த$ள >யா சீ,னீ5. எக%/08

ெதாித ஞானப>, சா5திரப> இத ப,டாபிேஷக நி3சயமாL பாப

காாியO ெதாிH. ஆனா எகைளவிட சிேரTட மானவ, சா5திர8ைத ேமN

ஆராL பா8தவ சமத ெகா'8தா எக%/0 ஆ,ேசபைன இ"ைல.
சி,னீ5 : ேகசவப,டேர! உைமவிட….
ேகசவ : நா

சாமா

யனபா சி,னீ5. எ

ைன விட ஞான5தா பிரபMச8திேல

அேநக ேப இ/கா. உதாரணமா காசி3 ேW8திர8திேல காகப,ட) ஒ மகா
இ/கா. அவ வ சமத ெகா'8தா" நா

ம,'ம"ல, பாரதவஷ8திேல

உ$ள பிராமேணா8தமக$ யா ஒ ெசா" ஆ,ேசபைன ெசா"ல மா,டா.
சி,னீ5 : ப,டேர! சிவாஜி >?,>/ ெகா$ள/ Pடா
வMசகமான எண கிைடயாேத?

ேகசவ : ச8தியமா3 ெசா"ேற

= உம/ெகா

. ேந/0/ கிைடயா, ெக,ட எண.

;
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சி,னீ5 : எப>யாவ காகப,டாி

சமத கிைட8 ப,டாபிேஷக

நைடெப;வதனா" உம/0 ஆ,ேசபைன இராேத? உைடய ஒ8ைழ#
இ/0ம"லவா?
ேகசவ : நி3சயமா சேதகமா அத@0. சி,னீ5 : அப>யானா" ப,டேர!
காகப,டாிட நீேர IேபாLவர ேவ'.
ேகசவ : நானா?
சி,னீ5 : தாக$தா
கிைடயா எ

கிறீ.

ேபாகேவ'. சிவாஜியிட உக%/0/ ெக,ட எண

ேகசவ : ஆமா சி,னீ5 ; ஆகேவ தாகேள ெச

; எப>யாவ

காகப,டைடய சமத ெப@;/ ெகா'வர ேவ'. ேகசவப,டேர! ஒ
ெபாிய ஜாகீ உம/காக/ கா8/ ெகா>/கிற. ைண/0

பால3சதிரப,ட, ேசாமனாதப,ட, யாைர ேவ'மானாN அைழ83
ெச"N, தைட Pறேவ Pடா. தைட Pறினா" சிவாஜியிட உம/08 ேவஷ
இ/கிற ெக,ட எண இ/கிற எ

ெசா"Nேம, இைத.

ேகசவ : சாி ேபாL வகிேற

;தா

; ஆ,ேசபைன எ

ெபா$. 0ழைதPட3

ன?

சி,னீ5 : ம@ற இவைரH கல ெகா' தயாராL இக$ #றபட. நா
ப"ல/0 பாிவாரக$ தயா ெசLவி,', பிற0 வ பா/கிேற

(ேபாகிறா

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

)

இட : தபா

.

காசி - 12

உ;பினக$ - சிவாஜி, தளபதிக$.
சிவாஜி : மரா,>ய மாDரகேள இத மடல8ைத/ கா/0 தளபதிகேள நீக$
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சிதிய ர8த D ேபாகவி"ைல. Dர விழN/கிைற8த நீராகவி"ைல . நம

மன/க 

ேதா

றி8 ேதா

றி நைம ஆேவசற3 ெசL மகாராT>ர

உதயமாகிவி,ட. சாராய உவாகிற. Dரகா$! உக$ சிT> அத

ராய மகி/ கிடத மடல சிககளாகிய உகளா" மணி/ெகா>ைய இனி
பற/கவி'. மைல/0 மைல தாவிய நா, ேகா,ைட/0/ ேகா,ைட 08 ெவ,'
நட8திவத நா, பரத கட8திேல ஒ பரத ராய8ைத 5தாபி8 வி,ேடா.
சா8:ரா மைல3 சார" ச3சரK/0 உைறவிட எ

சாராயமாகிவி,ட.

ப மாறி, ெசளதயமான ஒ

(Dரக$)

மரா,>ய மடலாதிபதி/0 ேஜ!

மாDர சிவாஜி மகாராஜாK/0 ேஜ!
சா8:ரா சாராயாதிபதி/0 ேஜ!

ஆயி ேதாழகேள எ

ெஜய உக$ உைடவாளி

விைளK. எ

கீ8தி உக$

ேதச8திேல உடான #களிேல :8த . உக$ ர8தேம, மகாராT>ர :மிைய

#னித :மியா/கிற. நீக$ வாழ அ

கடாW உம/0/ கிைட/க,'.

ைன அ$ #ாிவா$. பவானியி

பாி:ரண

1. தள : மகரா
சிவாஜி ; அ

நா

தா

இ

பா" அசி/கிறீக$, அத வா8ைதைய. ஆனா" அத ப,டைத

= ெபறவி"ைல. ப,டாபிேஷக காாிய8/08 தக$ அ=மதிைய8

எதிபா/கிேறா.

2. தள : ந நா,' ெபா@ெகா"ல சி8திர ேவைலபா'$ள ெசாண சிகாதன
தயாாி8வி,டா.

3. தள : அரமைன/0 அலகார ேவைலக$ இரK பகலாக நடேதறி வகிற.
4. தள : ஆரண0க$ வா<8/ கீதகைள பா>யப> உ$ளன மகரா.
1. தள : கவிவாணக$ ## கவிைதகைள இய@றியப> உ$ளன காவலா.
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2. தள - ச8திரபதி சிவாஜி/0 ெபா

னாைடH ெநLதாகிவி,ட.

3. தள ; ெபா@0டகளிேல #னித நீ நிரபி யாைனமீ ெகா' வர ஏ@பாடாகி
இ/கிற.

4. த$ : நகெர0 விழா/ ெகாடாட ம/க$ >/கிறாக$.
1. தள : #க<மி/க நம பைடக$ :ாி#ட

பவனிவர தயாராகிH$ள.

2 தள : ப,டாபிேஷக நைடெப;வ >"7 பாஷாK/0 ெதாிH.
3. தள : பரதகட Bவேம ெபைமயைடகிற. பாழைடத மாளிைக
#பி/கப,ட ேக,', அைண ேபாக இத 4ததிர விள/0

Pடவி,ெடாிய தியாக ெநL ஊ@றி இப ேக,' மரா,>ய மடலாதிபதி/0
ேஜ .

சிவாஜி : உ

ைம8 ேதாழகேள! ஊராாி

உ$ள8ைத நா

அறிேவ

. உக$

உவைகH ெதாிதேத. உக$ ஆதரைவ அரணாக/ ெகா'தாேன அரசUட

ஏற8 ணிதி/கிேற

உைர8திேப
4. தள : ம

. ேபாாிேல நா

. மனதி" 0ைறயிபி

னா ! இ எ

வா</ைக/0 வழி.

உகளி" பலைர/ க>
ெபா;8தி'க.

ன ேப34? உம ஏவல நாக$. / உம ெமாழிேய எம

சிவாஜி : இத சாராய8ைத/ காண மரா,>ய கா,> இ/0 Dர, தியாக,
ேசைவ, அபார. சாி8திர8திேல ெபா
உக$ ேசைவ/0 நா
1. தள; மரா,>ய ம

எ

ன ம

ெனB8/களா" ெபாறி/க ேவ>யைவ.

ன ைகமா; ெசLய >H?
னனாகி, > தாி8, எ க

நி

;, எக$

மனைத 0ளிர3 ெசLHக$ . மகரா. அேவ ைகமா;, வா</ைகயி" நாக$

எதி பா/0 ேப;.
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(தளபதிக$ ேபாகிறாக@ சி,னீ5 ேசாத க8ட
சிவாஜி : சி,னீ5! எ
சி,னீ5 : ஒ

வகிறா

).

ன கவா,ட?

;மி"ைல. ேவைல8 ெதாதரKதா

.

சிவாஜி : இ"ைல, இ"ைல விசார இ/கிற உன/0.
சி,னீ5 : பிரமாதமான விசாரமி"ைல; 4லப8திேல ேபாLவிட/ P>யதா

.

சிவாஜி : ஒளியாம" ேப4. ப,டாபிேஷக சமதமாக ஏேத=...
சி,னீ5 : ஆமா; சி@சில இடகளிேல எதி#.
சிவாஜி : யாைடய எதி#? 

#தா

நா கீறின ேகா,ைட8 தாடாதி/க

சதாக$ சகநாத ெசLதன. இேபா எதிபவ யா?
சி,னீ5 : வா<8திய :4ரெர"லா வாதா'கிறாக$. ஏ'கைள #ர,> ைவ8/
ெகா' ப,டாபிேஷக ெசL/ ெகா$வைத சா5திர அ=மதி/காதா.
W8திாிய 0லேம இேபா கிைடயாதா.
சிவாஜி : அதனா" ..
சி,னீ5 : ஏேதேதா வைகயான ேப34 எ"லா அ>ப'கிற!
சிவாஜி : யா இத எதி#/0 /கியமாக 

நி

; ேவைல ெசLபவ?

சி,னீ5 : பல ேப 0றிபி,'3 ெசா"வத@கி"ைல. ஆனா" …
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சிவாஜி : எைதேயா மைற/கிறாL. ேவடா சி,னீ5! உைமைய/ P;. எ

உ$ள ேநா0ேமா எ

தைலைம தா0வ?

; பய ப'0ழிைய மைற/காேத. யா இத எதி#/08

சி,னீ5 : நம தலைம3ச ேமாேராப8.
சிவாஜி : ேமாேராப8 ேமாேரா அவரா எதி/கிறா? எ

ெகாடவ.

னிட எJவளK அ

#

சி,னீ5 : உமிட அவ/0 இேபா ெவ;பி"ைல. சா5திர ெக'கிறதா.

Dணான பய அவ/0/ Pட. ஆனா" எ"லாவ@றி@0 #திய ஏ@பா'

ெசLதி/கிேற

. எதி#, சேதக, ேகாப. எ"லா ஒழிவி'. எ"லா

எதி#க% அடகிவி'. அவைடய அ=மதி கிைட8தா", இவக$ கா,'
சா5திரகைள, சேதககைள, வாதகைள அவ தவி' ெபா>யா/கிவி'வா.
அJவளK திறைமசா7

சிவாஜி : யா அத8 திறைமசா7?
சி,னீ5 : காகப,ட, காசிவாசி, ேவத ேவதாத8தி

வியா/யான8திேல அவைர மிM4பவ கிைடயா. இ

உப

யாசக.

; இ0 எதி#

ெசLபவக$ எ"லா அவ வ விள/க Pறின வாைய G>/ ெகா$வ.

சேதககைள சஹாிபா. எதி#கைள8 வஸ ெசLவா. அப>ப,ட

காகப,டைரேய இத ப,டாபிேஷக8ைத நட8தி/ ெகா'/க இ0 வப> I
அ=ப8 தி,ட ேபா,'$ேள

.

சிவாஜி : அவ இ/0மிட?
சி,னீ5 : காசி
சிவாஜி : காசி காசி ேW8திர. ககைக/ கைர மரா,>ய மடல8திேல

இ/கிற. அவ அ0 இ/கிறா.
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சி,னீ5 : இ

ேற #றப'கிறாக$.

சிவாஜி : Iவகைள, G

ெசLதவக$.

; :4ரகைள அ=#கிேற

. அவக$ இ0 எதி#

சிவாஜி : சமதி8தாகேளா ேபாக?
சி,னீ5 : அவக$ காகப,டாி

ஆ,ேசபைண இ"ைல எ

சமத கிைட8 வி,டா" எக%/0

; P;கிறாக$.

சிவாஜி : ெசL! அ=பிபா

(ேபாகிறாக$)
---------------

காசி - 13

இட : Dதி

உ;பினக$ : ப,டக$, சி,னீ5
(ப,டகைள8 I அ=#வ)
சி,னீ5 : பிராமேணா8தமகேள நீக$ ேம@ெகா'$ள காாிய மிகமிக

/கியமான ; மக8தான; #னிதமான; மரா,>ய மடல ஏ,>ேல தனி இட
ெப; சிலா/கியமான காாிய. பால3ச : :ண சதிரைன பா8 ரசி/0ப>
விள/0 ெகா' வ தவ ேபா" இ/கிற தக$ ேப34. சிவாஜி
மகாராஜனாக >தாி8/ ெகா$ள ேவ'ெம
இ"ைலயா எ

ன?

பதி" எக%/0 அ/கைர

ேகசவ : நாக$ மரா,>ய மணிேல பிற/கவி"ைலயா? எக%/0 அத எண
ஏ@படாம" இ/0மா?
பால3ச : சிவாஜியி
இேபாமா?

உைப8 தி

; வாB நாக$ இத உதவிPட3 ெசLயாம"
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சி,னீ5 : :ாிபைடகிேற

:4ரேர உக$ ெமாழி ேக,' மகி<கிேற

.

மரா,>ய8/0 # வா<K அளி/0 ெபா;# உகளிட இ/கிற. ேகசவ

ெபா;ைப மறவிட/ P>யவகளா நாக$?
சி,னீ5 : ெபா@கால ேதா
பால3ச : ேதா

றாம" எ

ற ேபாகிற. உக$ ேபதவியா".
ன?

சி,னீ5 : பிராமேணா8தமகேள! மாDர தைலவ

Pடா. ஏெனனி" அவ ?8திர எ

மணி > தாி8/ ெகா$வ

; இ0 சில ? மதியின ேபசினேர!

பால3ச : ?மதியின, ?<3சி8 திற8தின எ

ெற"லா ஏ

அவகைள8

Iஷி/கிறீ சி,னீ5? அவக$ சா5திர8ைத தாேன எ'8/ கா,'கிறாக$.

சி,னீ5 : இேபப,ட சமய8திலா? இப>ப,ட காாிய8/கா?
ேகசவ : சமய, சதப, தயK , தா,சய, இைவகைள எ"லா பா8
நடடா" சா5திர நிைல/0ேமா சி,னீ5, ச8திய தைழ/0ேமா?!

ேதவதாாீதி /கியமான கடைமயாயி@ேற. ம@றவக%/0 எப>ேயா -

பிாிவினரான எம/0 ேதவதா ாீதிதா
பால3ச : D விவாத ஏ

/கியமான கடைம.

சி,னீசிட? சா5திர8ைத ப@றி சவாத

ெசLகிறீேர, ேகசவ ப,டேர, அவ/0 எ

ன ெதாிH? ேவதாகம விேசஷாதி

கைளப@றி, அவ உைம ேபா" ேவத பாராயண ெசLதவரா? Dர. அவாிட

ேப4வதானா" ரத, கஜ, ரக, பதாதிகைளப@றி ேபசலா.
சி,னீ5 : அ உக%/0 #ாியாேத.
ேகசவ : எக%/0 அ ஏ

சி,னீ5? நம/0$ D விவாத ெசLவ சாியா?

ச8ரபதி சிவாஜி/03 சா5திேரா8தமாக ம0டாபிேஷக நடதாக ேவ' எ

;
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வி#கிறீ. அைனவ/0 அேத ஆைசதா

. எக%/0 தா

இத@கான

சமத, ஆதரK, உ8தரK ெப@;/ ெகா' வரேவ' காசிவாசி
காகப,டாிடமி அJவளKதாேன?
சி,னீ5 : அJவளKதா

.

ேகசவ : ெச"கிேறா காசி ேநா/கி..
சி,னீ5 : ெச

; P;க$ - காக ப,டாிட, நம Dர8 தைலவனி

0ண

விேசஷகைள ஆ@ற" மி/க நம தைலவ அ>ைம8தன8ைத ஒ,ட அபா'ப,ட
Dர8ைத விள/0க$. அவைடய ஆ@றைல/ க' பார8 வஷ8ைத

அ>ைமப'8திய பாஷா/க ெள"லா பய ேபானைத/ P;க$. அவைடய

ெசா" ேக,டா" ேசாத உ$ளகளிேலH # எB3சி ேச எ
P;க$. ஏைழ ஜாகிதாாி
. இவனா" எ

உழவ

மக

பைத/

, ஏவ" ெசL பிைழ8தாக ேவ>யவ

ன சாதி/க >H' எ

,

; பல பலவிதமாக ேபசிய

ேபாதிN 4ததிர ேபாைர நட8தி மைலமைலயாக வத எதி#கைள8
I$ாளா/கி மரா,>ய8ைத ம@றாாிடமி மீ,ட மாைப எ'83

ெசா"Nக$.

ேகசவ : ெசா"கிேறா. ெசா"கிேறா... ெசா"லாமலா இேபா.
சி,னீ5 : P'தலாக/ Pற ேவடா மைறயவேர! உைமைய உைர8தா"

ேபா. நம நா,களிேல நா மரா,>ய8திேல கட கா,சிைய/ Pறினா"
ேபா. சிவாஜிைய/ காசிவாசி சாமா
சாராய8தி

அMசாெநMசனி

P;க$.

ய எ

சிT>க8தா ந சிவாஜி எ

; எணிவிட/Pடா. ஒ

பைத அவ அறிய ேவ'.

அறிவா@றைல/ P;க$. அறெநறி ெகாடவ எ

ேகசவ : தாராளமாக! ப4, ெப[, பிராமண எ= G

ஜீவ

களிட ப/தி ெகாட சனாதனி சிவாஜி எ

பால3ச : Pறேவ' ேகசவப,ட ேர ! சிவாஜியி
ம,' Pறினா" ேபாதா. அப>3 ெசா

அறிேவ

எ

பைத/

; சிேரTட

பைதH P;கிேறா.
Dர தீர பரா/கிரம8ைத

னா" இைணயி"லா Dர அேனகைர

; ஒேர வா8ைதயி" Pறிவி'வா.
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ேகசவ : அப>3 ெசா"N. பால3சதிரேர! நா அதிகமாக விள/க ேவ>ய

சிவாஜியி

Dர8ைத ப@றி அ"ல. அவைடய பகவ8 ப/தி. சனாதன ேசவா

உண3சி, பிராமண ப/தி இைவகைள விாிவாக/ Pறினா" தா
மனைத மகி<வி/க >H.

காகப,டாி

சி,னீ5 : மைறவ"ேலாேர, எ ைறயி" ேபசினா" ெஜய நி3சயேமா,

அைறயி" ேபசி காகப,டாி
#திய ஜீவ

சமத ெப@; வாக$. மரா,>ய8/0

அளிHக$. ேபாL வாக$.

(ெசா"7வி,' சி,னீ5 ேபாகிறா
பா8 ைற8 நி@க)

. பால3சதிரப,ட அவ

ேகசவ : ஒL, #றப' #றப'! எ

அப> பா/கிறீ?

ன ஒL அவ

ேபான திைசைய

ேபான திைசைய ேநா/கி ஏ

பால3ச: ,டா$, >தாி/க ேவ'மா சிவாஜி. அத@0 ேபாக ேவ'மா!

?8ர=/0 ராஜாபிேஷக! அத@0 நா. பிராமணா$ ேசைவ ெசLய ேவ'மா.

அJவளK மைட/கவ ஒL! H8த8திேல ஏேதா ெஜய கிைட8வி,டதாேலேய

இத Dரகெள"லா ெகா/காி/க ஆரபி34,டா .
ேகசவ : ஏ

ஒL! ேபாக சமத இ"ேல

ெசா"7வி'வ தாேன?

னா அைத அபேவ அவனிட

பால3ச : மத #8தி ஒL உம/0 ேபாக இTடமி"ேல

னா ேவ; ஏவனாவ

ேபாஜன பிாியனாக பி>8 அ=பிவிடமா,டானா நா ேபானா" தாேன ந"ல.
இத/ காாிய8ைத எத விதமாக >/க ேவ'ேமா அJவித ெசLய காக
ப,டாிட சமத அ"லவா ேவ'மா ப,டாபிேஷக8/0. வா ஒL

காக ப,டாிட ெச

இத மாDரகைள ...

; P;ேவா. மரா,>ய8தி

நிைலைய ம,ட த,'ேவா.

ேகசவ : ஒL! நீ ேப4வைத பா8தா" விபாீதமாக இ/கிறேத. சிவாஜி

ப,டாபிேஷக ெசL ெகா$வத@0/ காகப,டாி
ெப@; வவதாக/ Pறினீ அவனிட.

சமத8ைத எப>யாவ
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பால3ச: ஆமா அவனிட ெசா
ேகசவ : அப> எ

ேன

. அச' ஒL நீ ெசா

னா"?

றா"?

பால3ச : ராய... :ய ஒL! :ய. அவா ஆைசயிேல ம விழ3 ெசLகிேற

வா.

(ேபாகிறாக$)
------------------

இட : ஆ5ரம.

காசி - 14

உ;பினக$ : காகப,ட - ர0ப,ட - சிTயக$.
(சிTயக$ ேவத ஓதி/ ெகா>/கி
நிைலயி" ர0 வ..)

றன. கா ெகா'8/ ேக,க >யாத

ர0 : ஏடாபா பிரக5பதிகேள! கா 0ைடயற! ேபா, நீக ேபா,ட
P3ச". அாியி" ெசLH \ம

நாராயணG8தி காதி" Pட விBதி/0.

ேபா, நி;8திவி,' ேபாL சைமய" காாிய8ைத/ கவனிHேகா. சதா சவ
கால ஆகா ஊPO Pவி>/கிற ேபா... ேபாக$...
சிTய

: 0 பாட ப>Hக$ எ

கிறா...

ர0 : இேபா இத 0 ெசா"றா; ேபா, நீக$ பாட ப>3சO .

எBதிக$. மகா ெபாிய ஞான5தா$ தா
(சீடக$ ேபாக)

.

தைலவ7 வடற இேக. காைல த" மாைல வைர ஒேர கா 0ைட3ச".

இத ரகிதிக$ ராணைன வா,>>/க இத/ கம எப8தா தேமா
ெதாிய"ேல நம/0. இத/ 0K/ேகா ...
(காகப,ட வகிறா)

காக : ர0 எ

னடாபா 0K/0 அ3சைன?

.

55

(ர0 அவ கா7" விB)
ர0 : நா

ஒO அபசாரமா ேபசிடேல 5வாமி

காக : ர0 இத உபசாரெம"லா ேவடா. ெந' நா,களாக ேநா/0 விசார
இ/0 எ

ப ெதாிH ேந/0.

ர0 : எ

மனைச அறிMசி>/ேக

இப உைமதா
காக : ஆனா" எ

. ஆனா"...

காக : எ

அ"லேவா தாக$ விசார

ன?

ர0 : அத விசார எ
ெபா,'8தா

. மகா

ெபா,ட"ல. சகல சா5திர சப

விசார ப'கிேற

ெபா,' எ

.

னராகிய தக$

னடாபா விசார?

ர0 : ஏனிரா 0 சாமா

யெள"லா எJவளேவா சப8/க%ட

அரமைனகளிேல வாச ெசL'. நதவனகளிேல அசர5 ேபா

ர8னகேளா' உலாவி'.

(இவக$ ேப4வைத/ ேக,'/ெகா' ஒ சீட

வாழறா.

ற 5திாீ

நி@பைத/ கவனி8த ர0

அவைன பா8) ேடL, ம' நாக$ ஏதாவ ேபசி>தா நீ
ேக,>>/கOேமா? ேபாடா உ$ேள...
(சீட

ேபாகிறா

)

ேக,ேடேளா அசர5 ேபா
கழி/கிறா...

காக : ஆமா... அதனா" எ

ற 5திாீ ர8னகேளாட உலாவி' ஆனதமா கால

ன? அத@08தா

ராஜேயாக எ

; ெபய. ர0 :

ெபய எவானாN இ/க,' 5வாமி. அJவிதமான ஆனத கிMசி8ேத=

எ

ேபா

ற வா%/08 ேதைவயி"ைல. நா

சாம8/0 யஜு/0 வி8யாச
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ெதாியாத ம'. ஆனா" நாN ேவத8ைதH நா@ப8ெத,'வித பாTய8ேதா'
உபேதசி/க/P>ய தகைள ேபா

றத

யா%/0 இத ராஜேபாக8திேல

ஆயிர8திேல ஒ ப0 இ/கபடாேதா? இ"ைலேய எ

விசார. . .

காக : ேட, ர0. உ

ன 5வாமி இ. சாமா

நா=Pட8தா

ேந/0$ள

0 ப/தி இ/ேக. அ ேக,க ேந/0 ரமானதமா

இ/0. இ/க,'; ராஜேபாக இ/ேக, அ எ
ர0 : எ

பதா

ன பிரமாத..

யா%/03 ெசா"றைதேய ேந/0 ெசா"றேள

தக$ உபேதச8தி

ப> ேலாக மாைய, ஆனத எ

ப

அநி8ய, ேபாக ேபாகாதிக$ D ெசாபன, இதிாிய3 ேச,ைடக$ ஆகா
எ

ெற"லா பாமரா%/0/ P;கிேற

மாயா வாத மன8 திதி தமா?
காக : நா

மாைய ப@றி8 ெசா"லவி"ைல. ராஜேபாக நிைலயானதா

சேதாஷமானதா

எ

. அேத விஷய8ைத ேந/0 ெசா"ேறேள !

. ஆனா ர மாதமி"ேல. ஏ

அப>3 ெசா"ேற

;

கிறிேயா? அத ராஜேபாக8/0 லவேலச 0ைறத"ல நம/0 இப...

ர0 : இத பணசாைலைய அரமைனயாகK, இத3 சீடகைள3
ேச>களாகK நிைன8/ ெகா$ள ேவ'ெம

கிறீரா/0.

காக : இ"ைல. ஒ ராஜாK/0 ஒ ராய நம/ேகா எ"லா ராயக%
ெசாத. அரச=/0 ஒ அரமைன. அ8தைன அரமைனகளிN நா

கUரமாக3 ெச"லலா. ஒ ராஜா ம@ெறா ராஜாவிட8திேல அ

# கா,'வா

ேமN/0. உ$ேள பைக #ைகH. சமய வாL8த ேபா ச8 ஆவா

. நம/ேகா

எ"லா ராஜா/க% நம5கார ெசLவா. ஒ ராஜாK நைம8 ச8வா

கதமா,டா

. ஒ ராஜாK/0 ராஜேபாக இப ேபாலேவ ரணேயாக

உ'. அதாவ சைட வவி'. ஆப8 வ நம/ேகா ராஜாதி ராஜா/க$

ரணகள8திேல மைட பிள/க சைட ேபா,'/ ெகாடாN கவைல இ"ைல.

H8த நம/0/ கிைடயா. H8த சமய8திேல ெவ,', 08 யா யா/ேகா

இ/0. நைம அடா. எவ

ெஜயி8தாN ேதா@றாN நம/0/ கவைல

கிைடயா. சைட/0/ கிள#ேபா ராஜ

ெகா'தா

ேபாவா

. அவ

நைடய ஆசிவாத ெப@;/

H8த கள8திேல மா' ேபாகிறா

எ

;
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ைவ8/ ெகா$. ெஜயி8த ராஜா த7" நைம நம5காி8, நைடய

ஆசிவாத ெப@ற பிற0தா

ம0ட #ைனவா

ைப8திய/காரா! ராஜேபாக

ஆனத8/0 ம,'ம"லடா ; ஆப8/0 அ இபிட

(#78ேதாைல/ கா,>)
இேதா பா இ எ
ர0 : எ

ன?

ன 5வாமி இ! எ

பரவாயி"ைல. ேகவல 0ட

எ

னெவ

ைன ,டா$ எ
எ

; எணி/ ெகாடாN

; தீமானி8 வி,[ ேபா7/கிறேத இ

; ேக,கிறீேர இ #78ேதா" இ Pடவா ெதாியா.

காக : இ ெதாிகிறேத தவிர இ உபேதச ெசLகிற பாட ெதாியவி"ைலேய
ேநா/0.

ர0 : எ
காக : ஏ

ன #78ேதா" உபேதச ெசLகிறதா?
ெசLயவி"ைல? அரச ேபாக8/0, ஆாிய ேயாக8/0 உ$ள

தாரதய8ைத8தாேன #78 ேதா" உபேதச ெசLகிற.
ர0 : எ

ன 5வாமி இ ேவ>/ைக ேப4கிறீ.

காக : ர0 ேவ>/ைக இ"ைல. #78ேதாைல பா. இ நம/0 ஆசன. ெசாண
சிகாதன8தி

மீதி ெசேகா" ெசN8கிற மகாராஜ= Pட இத

#78ேதா" ஆசன8தி" அம நம/0 மாியாைத கா,'வ

மிக8தி

ேதா". ஆனா" ம

இ"ைலயா?

னாதி ம

ன இத



. இ ேகவல,

ம>யி'கிறாக$.

ர0 : ஆமா 0ேவ
காக : இேபா ேயாசி8பா. தக சிமாசன8தி" அமதாN நம
திபாத8ைத வண0 ராஜ=ைடய ேயாக ெபாிதா? ேதா7
அரசக%ைடய >ைய/ கா7ேல காO
நைடய ேயாக ெபாிதா?

மீதம -
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ர0 : உைமதா

0ேவ !

காக : அம,'ம"ல அரசகைள அMச7 ெசLய3 ெசா"N இத அ@#தமான

ஆசன இ/கிறேத இ ஒ கால8தி" ஆரய8திேல உலவி/ ெகா> த.

அத சமய8தி" நா அத

அேக Pட ெச"ல >யா. >Hேமா ?

ர0 : எ7ைய/ கடாேல சில சமய மிர$கிேறாேமா #7யிட பயமி"லாம"

இ/0மா 5வாமி? காக : அப>ப,ட #7யி

ேதா" மீ நா

உ,காதி/கிேறா. :பதிக$ நம/0 :ைஜ ெசLகிறாக$. ,டாேள இ

உைமயான ேயாகமா? ராஜேபாக உைமயா?
ர0 : விஷய பிரமாதமாL இ/கிறேத !
காக : இ

ன ேக$! இJவளK திJயமான ஆசன8ைத நா அனாயாசமாக

ெப@ேறா. இ"ைலயா? கா,>ேல #7 உலாவி@;. அைத ேவ,ைடயா>ய
நாம"ல. #7யி

ப@களா" க>Hடவக$. நககளா" கீ;ப,டவக$. ஏ

#7/ேக இைரயானவக$ ேவ; ேவ;. கைடசியி" #7ைய எவேனா ெகா

எJவளேவா கTட8/0 பிற0. யாரவ

? - ெதாியா. #7ைய/ ெகா

,

றா

.

ற Dரைன

ம/க$ மறவி'வா. ஆனா" அத #78ேதா" நம/08 தானமாக8 தரப,ட

அத

மீ அம நம/0 ம/க% ம

ன மாியாைத ெசLகி

நம/கி/0 ேயாக எப>ப,ட எ

ஆனா" அ படெம'8தா' நாக ேபா

பதிHேமா எ

ற பய8ேதா' தா

ேயாக அப>ய"ல. 

றன. பா8தாயா,

பைத . ராஜேபாக ரமணீயமான தா
ற. எத3 சமய8தி" விஷப"

.

எத அரச= இ/க ேவ'. நம/0 இ/0

பமி"லாத இ

ப. மா4 இ"லாத மாணி/க.

$ளி"லாத ேராஜா - இத மக8தான வி8தியாச8ைத8 ெதாி/ ெகா$. ராஜாவாக
இபைதவிட ாிஷியாக இபேத ேம". அரச வா<ைவ விட ஆ5ரம வா<K

அனத ேகா> தடைவ ேம", அசேட! ஆாியனாக பிற அரச ேபாக8திேல ஆைச

ைவ/கிறாேய. ஆாிய விைத/கா விைளH கழனி. ெவ,டா ஊ@ெற'/0

தடாக...

ர0 : 0ேவ! உண ெகாேட

. உைமயிேலேய நா

ராஜ ேபாக

59

சிலா/கியமான எ

; தா

எணி/ ெகா>ேத

உபேதச8தா" ெதளிK ெப@ேற

. தாக$ ெசLத

. அரச ேபாக, ஆாிய ேயாக8/0 ஈடாகா.

காக : உண ெகாடாயா ? ஆாிய ேயாக எப>ப,ட எ

பைத அறி

ெகாடாய"லவா?
ர0 : ஆகா! ந

றாக8 ெதாி ெகாேட

. ஆாிய ேயாக சாமா

தாக$ Pறியப>, அ $ளி"லாத ேராஜாதா

.

யமானத"ல.

காக : ேராஜா ம,'ம"ல. அ வாடாத ம"7.
ர0 : ெபா8தமான உபமான. அ வாடாத ம"7ைக தா

.

காக : அK நா ேதடாத.
ர0 : ஆமா! அைத ெபற நா அைல8 ேத> அNப தி"ைலதா
காக : அப>ப,ட ஆாிய வா<ைவ அ@பெம
ர0 : நா

அசட

கிைடயா எ
காக : த

.

; கதினாேய!

0ேவ. அட சராசரகளிN ஆாிய ேயாக8/0 ஈேட

பைத இேபா அறி ெகாேட

.

யனானாL ர0! தைலைற தைலைறயாக நம/0/ கிைட8$ள இத

வா<K சாமா

ய மானத"ல; சகல/0 சி8தி/க/ P>யம"ல..

ர0 : 0ேதவா! அதிக உபேதச ஏ

... ஆாிய சாமா

விைலயி"லா மாணி/க; த7"லா வியாபார.

காக : ேடL, ர0! அசேடா! த"லா வியாபார எ
அJவளK ந

னா இரா.

யமானத"ல. அ

; ெசா"லாேத. அ8த

ர0 : ெவளிேய ெசா"ேவனா 0. நம/0$ Pறி/ ெகாடதாேன.

-------------------
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இட : பாலாஜி D'

உ;பினக$ : பாலாஜி, பகI.
பாலாஜி : பகI! பாடகைள விைரவாL க@;/ ெகா$ளO, ெதாிததா? இப>
ெந,ைட மர ேபா" நி

ேபாLவி'வா

.

; ெகா>தாேயா, இமதிைய அவ

த,>/கி,'

பகI : பாலாஜி ; என/03 சில சமயகளிேல இைவ/ பா/க/Pட பயமா
இ/0,
பாலாஜி : எ

னடா பய? அவ ெபாபைளதாேன?

பகI ; அவ பாைவ ஒ விதமா இ/0 பாலாஜி.
பாலாஜி : எப>டா இ/0 ஏமாளி?
பகI : ேடL, பகI உ

ேசTைடகைள பா8/ ெகா'தா

ஜா/கிரைதயாக நட ெகா$' அப>

இ/கிேற

= பயகா,'வ ேபா" இ/0 பாலாஜி.

பாலாஜி ; அ ெவ; பாவைனடா, பாவைன அவ%/0 அத பய ேமாக

ெகாMச அ

.

#. அவேனா ராய காாியகளிேலேய G<கி/ ெகட/கிறா

ேமேல

. ஆகேவ

அவனிட8திேல ஆைச 0ைறH. நீ ம,' ெகாMச சமா8தியமாக நட

ெகாடா" ெஜய நி3சய.

பகI : சைடயிேல Pட சீ/கிரமா ெஜயி34டலா ேபால இ/0. இத/ காத"
விஷய அJவளK 4லபமா இ"7ேய.

பாலாஜி: சாி சாி ேபசி/கி,ேட ெபாBைத ஒ,டாேத, ஆரபி, பாட8ைத/ கைடசி
வைர பைமயாேவ ேபசி/கி,>தா ேபாமா? பைம பாட >3ச
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நிஜமாகேவ ஒ ெபணிட இத பாட8ைத நட8த ேவ'. அத பாட

>த பிற0 இ மதியிடேம உ

திறைமைய/ கா,ட ேவ'.

பகI : சாி, பாலாஜி ஆரபி/கிேற

. /கனிேய! ச/கைரேய!

பாலாஜி : பகI! அத பாட ேவடா. காத" சபாஷைண நட8ேவா. நா
பைம/0 பி

. ஆ அதாவ நீ காதல

#றமி ேப4ேவ

; நா

காத7 .

பகI : அLேயா நீ காத7யாகிவி,டா" என/0/ காதேல ேவடாடா பாலாஜி.
பாலாஜி : ேபா, வாைய G>/ெகா' ேப4.
பகI : வாைய G>/ெகா' எப> ேப4வ?
பாலாஜி : …. ேநரமாகிற.
பகI : சாி கேண கனிரசேம! உ
பாலாஜி : எ

ைன நா

.

காத7/கிேற

ைனயா?

பகI ஆ. உ

ைன8தா

உ"லாசி! உ

ைன8தா

உயிேர!

பாலாஜி : உைமயாகவா?
பகI : ஆ. இத3 ேசாைலயிேல, அேதா, ெகாMசி விைளயா' கிளிக$ சா,சி.

PK 0யி"க$ சா,சி. உ

ைன நா

உைமயாகேவ காத7/கிேற

பாலாஜி : ேடL, பகI! இJவளK உ/கமா ேபசி,டாேயா, இமதி
உன/08தா

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

சமதி8 வி'வா$. உ

பா' அதிTடதா

.

. வா, ேபாேவா.
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இட : ஆ5ரம.

உ;பினக$ : க0, ர0, ேகசவப,ட, பால3சதர.
(காகப,ட 4வ>ைய பிாி8 பா8 வி,' – பிற0)
காக : ேட ர0! இேக வாடா!
ர0 : 5வாமி Pபி,ேடளா?
காக : ஆமாடா 

0ைடMசி>ேத.

# உன/0 ஒ ைப8திய/கார3 சேதக மனைத

ர0 : அவா 5வாமி? தக%ைடய வியா/யான8ைத/ ேக,ட பிற0 சேதக
பM4 பMசாL பறேத ேபா34.

காக : ேபாLவி,டத"லவா? அப>ப,ட ேம

நைடய எ
ேபால8 தா

.உ

ைமயான, மகிைமயான வா<K

பைத8 ெதாி ெகா$ளாதவா நம 0ல8திேல அ8தி :8த
ேபால ம'க$ அதிக கிைடயாடா.

ர0 : 5வாமி! அ>/க> ம^, ம^O எ
காக : ேக7 ெசLகிேறேன

ைன3 ெசா"7 …

= ேகாபமா? ைப8திய/காரா! உ

ேமேல உ$ள

அபாரமான ஆைசயினாேல அ ேபால3 ெசா"ேறடா. ேவெறாOமி"ேல. அ
சாி! நம சா5திராதிகைள ப>/கிறிேய, அ #ாியறேதா ேநா/0.
ர0 : எ

எ

ன 5வாமி இ? சா,சா8 காக ப,டைடய பிரதம சீடனாக இ/ேக

ைன ேபாL சா5திர #ாியறதா

= ேக,கற

னா..

காக : ம8தவா ேக,டா ெசா"Nடா இைத இப ேக,கற நான"லேவா.
சா5திராதிக$ #ாியறேதா?

.
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ர0 : ஆஹா ! ந

னா #ாியற. ம8தவா%/0 #ாியைவ/கK >யற.

காக : சசயக$ ஏ@ப,டா" விள/க >Hேமா?
ர0 : ஏேதா என/08 ெதாித அளவிேல...
காக : சாி பதி ப/தியி
ர0 : த

னா அத@0 எ

னடா ெபா$ ?

=ைடய பதியிட ப/தி :வமாக நட ெகா$வ எ

; ெபா$.

காக ; அதாேன?
ர0 : ஆமா 5வாமி! அதா

சமய ?

காக : பதிப/தி த
ெகா$வதா

! ஏேத= விேசஷமான ெபா$ உேடா ஒ

=ைடய #ஷனிட மாறாத 0ைறயாத ப/திHட

நட

. இேதா பா. ேராபைத/0 பதிக$ ஐவ. பதிப/தி த8வ8தி

ேராபைத ஐவ/0 க,'ப,' - பய ப/திHட

ேவ' அ"லவா !

ப>

வி5வாசேதா' நட ெகா$ள

ர0 : ஆமா
காக : இப> ஒ சபவ ேநாி,>தா எ

ன ஆதியி/0= ேயாசி8பா.

ஆ>பா> மகிழலா வா , நதவன8/0 எ

; அைழ/கிறா

தம

த

ேனா' ேதவாலய வப> அைழ/கிறா

; அ34னேனா ஆரணேக!
; Uமேனா

அைமயான காLகறிகைள/ ெகா' வ எதிேர ெகா,> வி,', பதிெசா"

கடவாத பாவாL! உடேன சைம8ேபா' , அேகாரமான பசி என/0 எ

வ@#;8கிறா

ெசா/க,டா

. ந0ல

நா,>ய பா/க/ Pபி'கிறா

ஆட/ Pபி'கிறா

எ

. சகாேதவ

; ைவ8/ ெகா$. ேராபைத

பதிப/திைய/ காபா@றியாக ேவ'. பதிகேளா ஐவ . எ

;

னடா ெசLவ?
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ர0 : சி/கலாக இ/ேக 5வாமி !
காக : எ

னடா ெசLயலா. ஒ #ஷைன மண ெகாட நிைலயிேல

உ8தமிக$ ெமா8த/ கTடப'வைத பா/கிேறா. ேராபைத/ேகா..

ர0 : ஐவ கணவ. அவ ஒJெவாவ ஒJெவா காாிய ெசLய3 ெசா"7

ேதவிைய அைழ/கிறா.

காக : இதிேல ேராபைத பாரப,ச கா,ட/ Pடா.
ர0 : ஆமா பதி ப/தி ெக,' வி'.
காக : த

ப8தாவிேல யாைடய ேப3ைசH த,> நட/க/ Pடா.

ர0 : ஆமா கTடமாL இ/ேக 5வாமி?
காக : எ

னடா இ! இJவளK கால8தி@0 பிற0, இத3 சபவ8ைத/ காதாேல

நீ ேக,கற ேபாேத கல/கமைடயேற. அத #ணியவதி இப>ப,ட சி/க"கைள

எJவளேவா வா</ைகயி" க>பா? எ"லாவ@ைறH சமாளி8தாக ேவ'.
ர0 : ஆமா எப> >த?
காக : நீேய ேயாசி83 ெசா" #8தி தீ,சய இ/க ேவOமடா. ர0! ச#

நில8திேல நட ெச"பவ=/0/ கா7ேல திட இ"லாவி,டா" எ

ேபால8தா

ன ஆ0. அ

. நம சா5திர #ராணாதிகளிேல உ$ள சசயகைள ேபா/க

நம/08 ெதாியாவி,டா" நம பா' ….

ர0 : ஆமா 5வாமி! திடா,டமா8தா

இ/0.

காக : எவனாவ ஒ விதடாவாதி, நா

ேக,ட இேத ேக$விைய உ

ேக,கிறா

எ

; ைவ8/ ெகா$.

ைன/
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ர0 : ேக,பா 5வாமி ேக,பா. இபேவ பலேப ேக,''தா
காக : நீ எ

இ/கா.

ன பதி" ெசா"ேவ?

ர0 : நானா?
காக : ஆமா? பதி" ெசா"லா ஊைமயாகி வி'வாேயா?
உ

ைன யா பிற0 மதிபா ?

ர0 : 0ேதவா! நம #ராண சா5திரகைள நிைறய கைர8/ 0>8தவ
கவ ெகா>ேத

. நிஜமா3 ெசா"ேற

சசய8/03 சமாதான Pற3 ச/தியி"ேல .

..... எ

னாேல நீக ேக,ட

எ

;

காக : ஐவ/0 ப8தினி பதிப/திH தவற/ Pடா.
ர0 : ஆமா! பழ3 சா; பக ேவO; பழ ெகட/Pடா எ

சி/கலாக இ/ேக.

ப ேபால

காக : ைப8திய/காரா இப>ப,ட சி/கலான சமய8திேல ேராபைத 'ஏ' கணா
உ

ைனய

றி ேவ; கதி ஏ . எ

ேகாணலாகா எ

கிTண

ெசLேவ

0ழைல ராைதயி

எ

க@# ெகடலாகா; ஐவ/0 மன

; பஜி8தா$. அத சமய8திேல ேகாபால

கிரக8திேல ைவ8 வி,' , /மணியி

இ"ல

வதி/க, /மணி, நாதா தக%ைடய மரமான 0ழைல/ ேக,க ேவ' எ
வ@#;8கிற சமய பரதாம

சிாி8தா. சிாி8வி,', கீேழ கிடத மலைர எ'8

ஐ பாகமா/கி ஆகாய8திேல Dசினா. உடேன ஐயனி
ென

ப? தமட

ேராபைத. Uம=ட

;

அ@#த8ைத எ

ேதவாலய ெச"ல ேராபைத அ4ன=ட

சைமயலைறயி" ேராபைத. சகாேதவ=ட

இJவிதமாக ஐ ேபட= ஏக கால8திேல ேராபைத ெச
நிக<த.

ர0 : ஆஹா, அைம அைம 0ேதவ.

நதவன8தி"

ேராபைத.

ற அ@#த

66

காக : பதிப/திH நிைல8த; சி/கN தீத அ"லவா?
ர0 : ஆமா காக : எப> ?
ர0 : கண

அ$!

காக : #8தி/Pைம ேவ'மடா #8தி தீ,சய ேவ'. நம

#ராணதிகளிேல ஏேத= சேதக எவ=/ேக= பிறதா", உடேன #8தி
தீ,சய8ைத உபேயாகி8, இேபா நா

க,ட ேவ'. உடேன தயகாம".

ெசா

ன ேபால ஒ விள/க/ கைத

ர0 : 5வாமி! இ தாக$ க,>ய கைததானா?
காக : ஆமா! க,டபடாேதா? எ

னடா இ? வியாச பாரத ெசLதா. நா

ேராபத எ= #திய காவிய8ைத3 ெசL கா,>ேன

. தவேறா?

ர0 : தவேறா, சாிேயா 5வாமி. பிரமாதமா இ/0 வியா/யான. விசி8திரமானதா
இ/0..

காக : நம :Dக ஏ'களிேல உ$ள விசி8திரக$ அனத. அைவகளிேல

ஏேத= எவ/ேக= சேதகக$ ஏ@ப,' பழி34 ேபசினா, ர0! அவளிட

Dணான விவாத ேபசி>/கபடா. ஆடவ=ைடய _ைலக$, விசி8திர
அனத. சாமா

யாளாகிய நமா" அைவகளி

B உைமைய, ரகசிய8தி

மகிைமைய8 ெதாி/ ெகா$வ >யாத காாிய எ
தீத .

; ெசா

ர0 : ஆமா! #ணிய ஏ'கைள3 சேதகிப பாப எ
நபி/ைக இ/கிற வைரயிேல . ..

காக : நம ேயாக8/0 ஈடாக ேவெறK இரா !

னா"

பதிேல பாமர=/0
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ர0 : 5வாமி! யாேரா வரா. நமவா ேபாலயி/0. யாரா இ/0?

(ேகசவப,ட, பால3சதிர ப,ட வத", காகப,டாிட ஒைலைய8 தர,
அைத ப>8தான பிற0...)

காக : மரா,>ய மடல8 மைறேயாகேள! ம,ட@ற மகி<3சி உம Iதா"

என/0 உடாகிற.

ேகசவ : நாக$ வதி/0 காாிய8ைத ப@றிய"ல 5வாமி நாக$ மகி<வ;
எப>ேயா. ஒ
எ

;, தகைள8 தாிசி/0 பா/ய கிைட8தேத, த

பைத ப@றிேய பரம சேதாஷ எக%/0.

பால3 : ஆாிய0ல8 தைலவாி

வி"ைலேய எ
அனத.

யாளாேனாேம

ஆ5ரம8ைத/ க' தாிசி/0 பா/ய கிைட/க

; ஆயாசப' ஆாிய ேசாதரா$ மரா,>ய மடல8திேல

காக : அப>யா? ெம8த சேதாஷ.
ேகசவ : 5வாமி! எ0 பா8தாN அகாாியா%ைடய ெச"வா/ேக பரவி'

இ/0 இத3 சமய8திேல, அகாாியா%ைடய ராயகேள தைல I/கி'

ஆ' இத/ கால8திேல, #னிதமான கைக/ கைரயிேல, ைகலாயேமா,
ைவ0தேமா எ

; யாவ விய Pற8த/க வைகயிேல இத மேகா

னதமான

ஆ5ரம8ைத அைம8' ஆாிய தம8ைத அழியா பாகா8 வ தகைள/
க7Hக பிரமா எ

ேற நாகெள"லா ெகாடா'கிேறா.

காக : நம/0$ளாகேவா இJவளK #க< ெகா$வ? நா ஒேர 0ல, ஒேர

சைத, ஒேர ர8த.

ேகசவ : அப> ெசா"7விடலாேமா? ஆாிய 0ல தா
அேநக. ஆனா" எ

நாக%, இ

=

ன ெகதியி" இ/கிேறா மரா,>ய மடல8திேல? எம/0

மதி# உேடா மா த,றா ! மரா,>ய ராய 5தாபி8தாளா. அவா%ைடய

Dர8தா" தா

வி'தைல கிைட8ததா.
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பால : விதடாவாதிக$ நம சா5திர8ைத/ ேக7 ெசLறா.
காக : அப>யா அJவளK G'பனியா அ0? அMச ேவடா, அ0$ள
அMஞான8ைத ேபா/0ேவா. ேமN ேகசவப,டேர தாக$ ெகா'

வ$ள ஓைல அைழ# அ"லவா? ர0 நைம அைழ/கிறாக$, மரா,>ய

மடல8/0 வ ேபா0ப>.
ர0 : நைமயா 5வாமி உப

யாசக #ாியவா?

காக : அசேட அத@க"ல. மரா,>ய மடல மாDர

சிவாஜி ம0டாபிேஷக

ெசL ெகா$ள ேவOமா. அதைன நட8தி/ ெகா'/0ப> நைம அைழ/

கிறாளடா.

ர0 : நைம காசியி7 மரா,>ய8/0! தக$ கீ8தி, 0ஜீ அJவளK Iர
பரவி இ/கிறதா?
ேகசவ : ெகாMச தீ/கமாக ேயாசி/கO. இ விஷயமா ஆனதப'ற

ெபைமயா நிைன/கிற ம,' ேபாதா.

காக : ேட, ர0 ேபசாம இடா ெபாியவா ?,சம இ"லாம ேபசமா,டா.
ேகசவ : மரா,>ய8/0 இப உகைள அைழ/கிறதிேல ஒ ?,சம

இ/க8தா

வி"Dர

ெசLகிற. சிவாஜி மாDர

\ராம3சதிர

ெகளரவி/கப,ட 0ல.
காக : ஆமா அதிேல எ
உைமய"லேவா அ!
காக : அப>8தா
கிைடயா.

சேதகமி"ேல. இதாN நாேமா

கால த@ெகாேட ஏ

, அத@0 

னாேல இேத

ன சேதக. HகHகமாக நிைல8 நி@0

ஐதீக. ஆமா; மரா,>ய8திேல எம/0 இேபா மதி#

69

காக : அப>யா?
ேகசவ : ஆமா சில ேப நா ஆதி/க ெசN8வ Pடாகறா! ஏ

H8த8திேல ேசர >யாதவாO ேக7H ேபசறா.

எ

றா"

காக : அப>ப,ட அMஞானிக% அேக இதி>/காேளா?
ர0 ; தாக$ ேபானா" ?ாியைன/ கட பனி ேபா" அMஞானிக$ இ/0மிட

ெதாியாம ேபாயி'வா.

ேகசவ : மரா,>ய Dரகளிேல ஒ ததிரசா7 தா

ெபய சி,னீ5. காய5த0ல அவ
ேவ'ெம
காக : ஏ

; தி,ட ேபா,டவ

? ேகசவ : சிவாஜியி

நைடெபறாேத.

.

எகைள8 I அ=பியவ

. எப>யாவ காகப,டைர வரவைழ/க

ப,டாபிேஷக தாக$ வராவி,டா"

காக : எதிேபா ?
ேகசவ : ஆமா.
காக : ப/க8 அரசேனா ?
ேகசவ : இ"ைல உ$ நா,>ேல நாக$ தா

எதி8ேதா. சிவாஜி ?8திர

. அவ

எப> W8திாிய தமப> ெஜா7/க ஆைசபடலா? சா5திர சமதி/0ேமா?

ேவதவிதிப>யா? எ

ெற"லா எதி8ேதா.

காக : ஓேகா! இத ஓைலயிேல அ ப@றி ஒ

ைறH காேணாேம?

.
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ேகசவ : எப> இ/0? நாக$ தா
அ=பிவி,டா

எதி8ேதா. எகைளேய I

. அத ததிரசா7. தக$ சமத கிைட8 வி,டா" எக$

எதி#கைள ம,ட த,>விடலா எ

ற நிைன#.

காக : அப>ப,ட ஆசாமியா? ர0 ெகா'வா ஏ'.
ர0 : 5வாமி நா ேபாயி நமளவா%/0 ேவ>ய சகாய ெசL... .. .
காக : ம' மரா,>ய8/0 நாம ஏடா ேபாகO? ேகசவப,ேர! விஷய

விளகிவி,ட. மரா,>ய மடல8/0 சிவாஜி ம0டாபிேஷக ெசL ெகா$வ

பாப காாிய. நா

அத@03 சமதி/க >யா. வர>யா எ

; Pறிவி'.

ேகசவ : ஓைலேய அ ேபால8 தீ,>னா" …
காக : ஆகா! தகிேற
ஆதரK இ"லாம" எ

. ெகா' ேபாL D4, அவ

ன ெசLய >ய. ஆனா".

க8திேல! நம ஆசிH

ேகசவ : அம,'மி"ைல. 5வாமிகாகப,டேர >யா ப,டாபிேஷக ; பாப

காாிய எ

; ெசா"7 வி,டா எ

காக : பிற0 அவ

ப ெதாிதா"..

ப,ட ?,>/ ெகா$ள >யேவ >யா.

ேகசவ : பரத கடேம அவைன பாபி எ

; சபி/0.

காக : பட,'.... ஆாியகைள அல,சியப'8 அMஞானிக$ ெதாி

ெகா$ள,' நம ஆதிப8திய8ைத ஒைல தயாரான நீ #றபடலா. இத@0$

ேடL, ர0 அவா%/0 பாN, பழ ெகா', சிரமபாிகார ெசL

ெகா$ள,'.
--------------

இட : Dதி

உ;பினக$ : சி,னீ5, ப,டக$

காசி - 17

71

சி,னீ : வாக$, வாக$ ேபான காாிய ெஜயதாேன! (ப,டக$ க>த

ெகா'/க/ க' ) எ
ேகசவ : நாக$ எ
சி,னீ : G

ன இ! வர >யா எ

; எBதியி/கிறாேர.

ன ெசLவ?

; ேப ெச

றீகேள?

ேகசவ : நயமாக வினயமாக, பJயமாக விஷய8ைத எ'83 ெசா
ெசா

னதி

ேனா. சி,னீ

பலனா இ?

ேகசவ : அவ வயி; 0லக3 0Nக3 சிாி/கிறா.
சி,னீ : ம/களி

மனநிைல, மடல8தி

ேகசவ : எ"லா ெசா

ேனா. சிவாஜியி

மனநிைல.
Dர தீர8ைத ப@றி3 ெசா

ேனா.

அவ ேகாதட8தி" ஒ 5ேலாக ெசா"7 எகைள8 திணற அ>8வி,டா.
சி,னி : .. சாி.. சாி... எ

ேபாக$.

#8தி பிச0. உகைள அ=பிேன

ேகசவ : ஆ8திர Pடாெத

. சதிகாரகேள

; ஆகம அல;கிற; ேவத ழ0கிற.

சி,னி : எகாவ ஆ@ேறார8தி" ேபாL ேபசி/ெகா>க$ இேபால. இப>
அ'8/ ெக'/காதீக$.
(ேபாகிறாக$)

நி3சயமாக இவக$ சதிதா

ப,டாி

0லமாயி@ேற எ

ெசLவி,' வதி/கிறாக$. இவக$ அத/காக

; அ=பிேன

. 0ல8தி

0ண8ைத/ கா,>

வி,டாக$. ?/காரகேள! உக$ ?,சி ெவ@றி ெபற வி'கிேறனா, பாக$.
------------------
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காசி - 18

இட : தபா

உ;பினக$ : சிவாஜி, தளபதி , Dரக$, ேமாக

.

1. தளபதி : மகரா #திய மாளிைக க,>ய அத@0 எ
சிவாஜி : நீேய ெசா"N, எ

ன ெபயாிட உ8ேதச?

ன ெபயாிடலா?

1. தளபதி : சலைவ/க"லா" க,ட ேபாவதா" ெவ$ைள மாளிைக எ
ெபயாிடலாேம?

2. தளபதி : அப> பா8தா" மாளிைகயி
ேபாடப'வதா" ெசாண மாளிைக எ

ெகாN மடப8திேல தக8 தக'

ற ெபய ெபா8தமாக இராேதா?

1. தளபதி : நம சிவாஜி மகாராஜாK/0 ெஜய3 சி
ேபாகிற. அதனா" ெஜயவிலாச எ

ெகாேட ேபாவாேன
சிவாஜி : நா

எJவளK ஆ<த அ
ெகா>/கிேற

.

ேப தாக ெள"லா மகாராஜா எ

# உக%/0 எ

, Dரக$ ஒ>வகி

ஏ

ன ெசLதி எதிாி பைடகளா?

; அைழ/கிறீகேள,

பைத ப@றி ேயாசி8/

றன)

: எதிாிகளிட பைடயி"ைல , மகரா ... தைட விதி8தி/கிறாக$

சிவாஜி : தைடயா? எ
Dர

ற ெபய ெபா8தமாக இ/0. நா Pறி/

? அவைடய உ8தரK எப>ேயா?

(ேமாக

ேமாக

னமாக அத மாளிைக இ/க

அைதப@றி ேயாசி8/ ெகா>/க வி"ைல, ம0டாபிேஷக

நைடெப;வத@0 

,எ

;

ன? யா?

; மகரா ப,டாபிேஷக நட/க/Pடாதா.
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சிவாஜி : ெசா

னவ

யா?

: பிணமாகாம"தா

ேமாக

இ/கிறாக$. அத பி8தக$.

சிவாஜி : அைமதியாக ேப4க$. ப,டாபிேஷக8ைத பாஷாவி

ஆ,க$

த'/கி

றனரா?

ேமாக

: அவக$ ணியவி"ைல மகரா அவக%/ கி"ைல அத/ ெக'மதி.

ெமாகலாய Dர8 தைலவைன மதி/கி
சிவாஜி : ஆனா"! எ
Dர

றன. ஆனா" …

ன அ ஆனா" ?

: P8த 0றி/0ப> #ேராகிதைர/ ேக,ேடா.

சிவாஜி : நா$ சாியி"ைல. ந,ச8திர சாியி"ைல எ
Dர

: இ"ைல மகரா விபாீதமாக ேப4கிறாக$.

சிவாஜி : விபாீதமாக ேப4கிறாகளா? எ
ேமாக

ன உள;கிறீக$?

: அப>/ ேக,>/க ேவ'. அத உN8தகைள வாைய G>/

ெகா' வ வி,[க$ வைகய@;..
சிவாஜி : சத.
ேமாக
Dர

; Pறியிபா.

: மகரா ம

னி/க ேவ'.

: #ேராகித ப,டாபிேஷக Pடாெத

4. தளபதி : Pடாெத

;..?

;…
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: Pறிவி,டன.

Dர

4. தளபதி : ஏ

?எ

ன காரண?

: நம தைலவ ?8திரரா ?8திர/0 ராயா பிேஷக உாிைம கிைடயாதா.

Dர

அ சா5திர விேராதமா.
(சிவாஜி 'ஆஹா' எ

; வாைள உவ, ம@றவக% வாைள உKகி

பால3சதிர ப,ட. ேகசவப,ட வகி

றன.

றன)

ேகசவ : எகைள/ ெகா"ல இ8தைன ஆ,க% வா,க% ேதைவயா? Dரகேள!

உக%ைடய ேகாப பாைவயாேலேய எகைள3 4,'3 சாபலா/கி விடலாேம.
ெபா;க$ ெபா;க$! ெபா;8தா :மியா$வா.
பால3 : ெபாகினவ காடா$வா.
சிவாஜி : சாி! இவகைள அைழ8/ ெகா' நதவன ெச

விசாாி88 தகவைல பிற0 வ P;க$ எ

இவகைள/ ெகா' ேபாக$.

னிட. எ



(தளபதி ப,டகைள அைழ8 ேபாக , ேமாக= ேபாகிறா

;. எ

ன ேசதி எ

நி;8த ேவடா.

.)

சிவாஜி : சத! வா இேக நீ ேபாகாேத இேகேய இ.

(சிறி ெமளனமாL இவி,')

நா

எேபா இப>8 திைக88தி"ைல. எதிாியி

பைடக$ நா

0 ப/க

?< ெகாட ேபா என/0 ஏ@ப,டதி"ைல இத/ கல/க. நா

த0திய@றவ
ேமாக

சிவாஜி ?8திர

?8திர

;

நாடாள8

நாடாள/ Pடா? இ சா5திர.

: சா5திரம"ல மகரா! நம இதய8திேல Dசப' அ5திர.
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சிவாஜி : உைமதா

. எதிாியி

வா%/0, ேவN/0 எ

மா#

அMசியதி"ைல. இத அ5திர ...
ேமாக

: மகரா எ

னா" தாக >யவி"ைல ெபா;/க >யா. ஒ வா8ைத

ெசா"Nக$, தகைள8 தைட ெசLய8 ணிதவகைள …
சிவாஜி : கட டமா/0வாL. பய

எ

ன? வா$ ெகா' அவகைள3

சிைத/க வி#வாL. அவக$ வா$ எ'/காமேல எ

ெசLவி,டாகேள. கலாய3 ச/கரவ8தி ய

சடமாத ேபா

ற எதிாி பைடயினா" ஏ

சா8:ரா Bவ ர8த/ காடான ேபா எ

ைன3 சி8திரவைத

; பா8 ேதா"வி ெப@றா

சி8த8ைத/ 0ைற/க >யவி"ைல.

மன 0ைலயவி"ைல . உ@றா

உறவின, ஆயி8 ேதாழக%, கள8திேல பிணமான ேபா எ
0ைலயவி"ைல. ேபா ேபா ேபா எ
த0திய@றவ

எ

ேற கஜி8ேத

; Pறிவி,டாக$. நா

அ=மதி தரவி"ைலயா. ராய ஆள!
ேமாக

.

?8திர

. இேதா, எ

உ;தி

ைன நாடாள8

. ?8திர=/0 சா5திர

: ?தான வா8ைத அ.

சிவாஜி : ராய! யா சிT>8த ராய? எJவளK கTடக%/0 பிற0
சிT>8த ராய? சத! எ8தைன8 தாLமாக$, தக$ 0மாரகைள இத@0

அபண ெசLதன. எ8தைன காத7க$ தக$ காதலகைள இத@0/ காணி/ைக

ெசN8தின. ராய ஆள சிவாஜி/0 உாிைமயி"ைலயா. ?8திர

அைம/கலா. ரணகள8திேல உைழ/கலா. ஆனா" அவ
சா5திர சத! இத சா5திர?

ேமாக

ஆள/ Pடா. இ

: சாபலாக,' மகரா க,'3 சாபலா/0ேவா. #றப'க$.

சிவாஜி : சத! எ
ேமாக

ராய

மன 0ழபிவி,ட.

: மகரா மகரா!

சிவாஜி : ேமாக

விலகிநி" ! விசார நிைறத எ

ைன வி,' வில0. அபா சத!
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அMசாெநMச

, அசகாய - ?ர

, ஆ@ற"மி/ேகா

எ

ெற"லா மரா,>ய

மடல #க<தேதா அத மாDர=ைடய நிைலைய பா. மகாராT>ர

மய/க8திேல சி/கி வி,ட. உ
ேமாக

ைனH அத ேநாL பி>/கா 

# விலகி3 ெச".

: மகரா ! Dணான மன/கல/க Pடா! உம ஆ8திர8ைத மீ; ஆ@ற"

ெகாட ஆமக

எவ= இேக இ/க >யா. எ

வைர, தக$ தா$ பணிகிேற
சிவாஜி : நாைள/0 வா! இ

ேபாலாகிவி,ட. நா

ைகயி" வா$ இ/0

. ஒ வா8ைத ெசா"Nக$.

;எ

ைன இசி/காேத! ேவதைன ெவ$ள

அைத8 தா> கைர ஏ;ேவேனா அ"ல அதிேலேய

அமி< ேபாேவேனா யா கடாக$? மகாராT>ர மடலேம! உ

எ

னேவா...

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

இட - : வி நதவன

கதி

காசி - 19

உ;பினக$ : சாதாஜி, இமதி, ேமாக

, பாலாஜி, பகI.

(இமதி ேசா நி@க, சாதாஜி வ)
சா : இப> ைவ8/ ெகா>ராேத க8ைத எ
ந

ைம/08தா

இ : எ
எ

ந

இத ஏ@பா'.

ேப3ைச/ ேகளமா, உ

ைம? ேத$ ெகா,'வ ேதக ஆேரா/ய8/கா அபா? எத@காகபா

ைன இப> வா,'கிறீக$?

சா : ைப8திய/கார ெபேண ! நா= கிளி பி$ைள/03 ெசா"Nவ ேபா"

ெசா"7வி,ேட

. அவ

ேக,கவி"ைல .

இ : அத@காக?
சா : அத@காக8தா

இத ஏ@பா'. பகI வவா

; அவனிட சிாி8 ேப4.
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அவ

உ

ேக,பா

ைன/ க"யாண ெசL/ ெகா$ள ேவ' எ

.

இ : ஆஹா! அத@ெக

.

; ேக,பா

ன சமதி/க ேவ'? அதாேனயபா உம

க,டைள?
சா : ஏனமா இப>/ ேகாபி8/ ெகா$கிறாL? பகI . Tடன"ல.

ெகளரவமான 0'ப. அட/கமானவ
இ : எ
சா : எ
ெகா$ எ

. ெகாMச அச'. அJவளKதா

னேமா அபா! என/0 இத ேப3ேச ேவதைனயாக இ/கிற.
ன , மகா ேவதைன? நா
றா P;கிேற

பிற0 பாேர

எ

ன,உ

ைன பகIைர/ க"யாண ெசL

? பாவைன/0 ஒ#/0 ஒ வா8ைத அப>3 ெசா".

அத ர,' ேமாக

வாைள8 ெதா'வதி"ைல எ

அலறி அ>8/ ெகா' எ

; ச8திய ெசL தவா

ெசLவ ேபா" ெசLவி,', பிற0 சமதிேப
வி'வா

. இத8 ததிர8தா" தா

. நா

.

ெகாMச ேநர பி0

. பய" ெப,> பாபாகி

இ/கிற. நா

எப> பகIைர/ க"யாண ெசL/ ெகா$வதாக P;ேவ
சா : Pறி8தா

னிட வவா

ேமாகைன ந வழி/0/ ெகா' வர >H?

இ : ததிர Pட என/0/ கசபாக8தா

?

ஒ#/0/ Pட

ஆக ேவ'. உன/08 ெதாியா. இத/ காத" இ/கிறேத அ

ஒ மாதிாியான ெவறி. ேவ; ஒவ

எ

. ேமN ...

அத/ காதைல த,> பறி8/ ெகா$வா

; ெதாிதா" ேபா. காதலா" தா/0டவ

காாிய8ைத3 சாதி8/ ெகா$ள ய"வா
இ : பாலாஜி ெசா

கால>யி" விBதாவ

. இ, பாலாஜி ெசா

ன.

ன பாழாLேபான பாலாஜி ந"ல ேயாசைன ெசா

உம/0 சாி. ெகாMச ேநர ெநபிேல நி@கிேற

. ேவ; வழியி"ைல...

னா

சா : அப>3 ெசா". நீ எேபா ந"ல ெப. அேதா யாேரா வகிறாக$. நீ
ேபா! உைடகைள அணி ெகா' வா.
(பாலாஜிH பகI வகி

றன)
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பாலாஜி : நம5கார சாதாஜி! நம5கார.
சா : நம5கார.
பாலா : இவதா

நா

ெசா

ன பகI

(பகIைர அ0$ள ஆசன8தி" அமர3 ெசLவி,' )
நா

தக$ :ைஜ அைறைய பா/க ேவ' சாதாஜி.

சா : ஆஹா அத@ெக

ன? வா, உ$ேள கா,'கிேற

.

(பாலாஜிH, சாதாஜிH ேபாக பகத பாட8ைத ஆரபி/கிறா

.)

பகத : மயிேல! 0யிேல மாேன! ேதேன!- மதிகவதி கலகவதி...
இ : இ எ

ன அTேடா8திரமா? சக5ரநாமமா?

பக : இ"ைல .... வ ...
இ : எ

ன இ"ைல. பாலாஜி க@;/ ெகா'8த பஜைனேயா? ஏ

என/0 இTடதா

P;.

மைற/கிறீ?

பகI : இ!
இ : ஏ
பகI : ஒ

?
;மி"ைல .

இ : அவக$ ேபாLவி,டாக$ எ
இப>ேய தானிேப

; பயமா? பயபடாதீக$. நா

. பாதி ரா8திாியிேலதா

…

பக7ேல
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பகI : பாதி ரா8திாியிேல எ

ன இ அ?

இ : ஏ

உக%/08 ெதாியாதா? பாலாஜி ெசா"லவி"ைலயா?

பகI : எ

ன இத விஷய என/0 ஒ

; ெதாியாேத

இ : ெதாியாதா? விைளயா'கிறீ. ெதாியாமலா இ/0. ெதாிதா

பாலாஜி ெசா"7 இபாேர.

பக : அத பாழாLேபான பாலாஜி ஒ

ரா8திாியிேல எ

ெகா$ள >யா எ
பக : என/ெகா
இ : நா

;ேம ெசா"லவி"ைலேய. பாதி
..

ன நட/0? ெசா"ேல

இ : ெசா"ல >யா. ெசா

இ/0.

னா" நீக% எ

; ெசா"7 வி'Dக$.

ைன/ க"யாண ெசL

; விளகவி"ைலேய!

அழகாக இ/கிேறனா, இ"ைலயா?

பக : எ ேபால இ/கிறாL
இத ; இ/கிேறன"லவா? ந'ஜா மணி அ>8த …
பக : அ>8த
இ : ஊP.. நா
பக : நா
இ : ஏ

ெசா"ல மா,ேட

சாதாஜிைய/ Pபி'கிேற
வதீக$?

.
. என/0 இகி/க பி>/கவி"ைல.
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பக; அவா இ? நா

உ

ைன/ காத7/கிேற

இ : காத7Hகேள . அதனா" எ
பக: உ

.

ன?

=ைடய அழகைக/ க'...

இ : மயகிவி,>Uக$.
பக : இ"ைல ! அழைக/ க', அ

# ெகா', உ

மைகைய/ கனவிN கவ தி"ைல எ

ச/கைரேய! ேதேன பாேல! உ
இJவளKதானா? இ

ைன நா

எ

ைன8 தவிர ேவெறா

. /கனிேய!

; தீமானி8 வி,ேட

= ஏதாவ உடா?

பக: இத3 ேசாைலயிேல இ மாைலயிேல உலாKகிேறா. பக , எ

ைன/

கணவனாக ஏ@;/ ெகா$ள3 சமதமா/ கேண ?
இ : என/03 சமததா

. ேவ; யா இJவளK ைதாியமாக எ

க"யாண ெசL ெகா$ள 

வவாக$?

பக : 4தாி ! 40தா 40ணவதி 4ரதீபா! உ

ம

னாதி ம

. இ

உயி ேபால/ காத7/கிேற

ைன/

ைன/ க"யாண ெசL ெகா$ள

னக$ ம>யி'வாகேள. அப>யி/க ைதாிய எ

ேதைவப'கிற?

ன

இ : மறவி,[ேரா? பாதி ரா8திாியிேல...
பக : ஐேயா! பாதி ரா8திாியிேல எ
இ : எ

ன?

னவா? பாதி ரா8திாியிேல, நா

பக : ஐையேயா! இ : அ ெதாிதா
ெகா$ள 

பாதி உட" #7யாக மா;ேவ
எ

.

ைன யா க"யாண ெசL

வரவி"ைல. நா= உைம/ காத7/கிேற

.
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(பகI பய '#7, #7' எ

; ஒட, ேமாக

வர, சாதாஜி, பாலாஜி வத")

இ : வி >கிற ேநர8திேல வதீேர.
ேமாக

: இ! பகI பா/யசா7! மரா,>ய மடல8திேலேய இேபா

இப>8தா

யா யா/ேகா எதிபாராத ேயாக அ>/கிற. மதியிட மல

மாைலைய8 தகிறாக$. தாமைர8 தடாக8திேல எைம தாடவமா'கிற.
சா : ேமாகனா! எ
ேமாக

னடாபா, சேதாஷமான நாளி. ச3சரK ெசLயாேத.

: ச3சரவா? ேச3ேசா எப>ப,ட இ

ப நாளி. \மதி இமதி/0

\ஜ8 பகI/0 திமண நி3சயி/கப' ந

னா$. Dர, தீர$ள பகIைர

விேவக சிதாமணியா இமதி அைமயா பரா/கிரம மி0த பாலாஜியி


னிைலயி", சகல கலா ப>த சாதாஜி ஆசிவாத8ட

ேதெத'/0 மகளகரமான மாைல ; 4யவர ேவைள.

மணாளராக8

இ : ேக7 ெசLத ேபா. உக%/0 ஒ ' இபினிட இ/0
ப@ைற விட இ ஒ

; ேக7/கிடமான விஷயமி"ைல.

சா : அப>/ ேக$ இ, அப>/ ேக$. இ
ெபணி
ேமாக

ெனா தடைவ ேக$. ஒ

பிேரைம/காக ஒ வாைள8 றவிட/ Pடாதா எ

: இ உ

ைன இவைர அறி ெகா$ளாத எ

பகI/0 ஏ@றவ$ தா

நீ. அவ

வா$ ஏதமா,டா

அ"லவா? ேபT இ 4ததிர ேபா/காக நா

; ேக$.

0@ற தா

.

. வா$ ஓ இ#8 '

ஏ வா$ ஒ இ#8'

அ"லவா? எJவளK அ@#தமான அறிK உன/0. வ7ேயா எளிேயாைர வா,'
ேபா, நீதிைய நிைலநா,ட நா

D4 வா$ ஒ இ#8' . D<3சிH@ற

இன8ைத மீ' எB3சி ெபற3 ெசLவத@காக விள0 வா$ ஒ இ#8'.
Dர, நா,'ப@; இர' ம@ற நீ, இ8தைன நா,களாக எ

காத" ெகாடதாக ந>8, ஆயிர தடைவ 'அ
எ

பேர! அ

னிட உைமயான

பேர!' எ

; அ3சி8

னிட இ/0 பிேரைம/காக எத/ கTட நTட8ைதH ஏ@;/ ெகா$ள8

தயா எ

; ச8திய ெசL ெகா'8, உ

வMசக8தா" எ

ைன பி8தனா/கி,
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இ

; பண8தாைச ெகா' படாேடாப8தி" ஆைச ைவ8, பகIைர/ க"யாண

ெசL ெகா$ள3 சமதி8த நீ, ஒ மாமிசபிட. இேதா, ஒ எN#/P' .
உன/ேக@ற மணாள
P> வா<.
(ேபாகிறா

. இவ

ைகயிேல அத இ#8' இ"ைல ; இவ=ட

. பகI பாலாஜிH ேபாகி

றன.)

இ : அபா! உகளா" வத இJவளK, அவ இனி எ

ைன ஏெற'8

பா/கமா,டா. ஐேயா! நீக$ இத விபாீதமான விைளயா,ைட ஏ

ெசLதீக$? அவ/0 எ

மீ Dணான சேதக ஏ@ப,' வி,டேத. நா=

'/08 தனமாக ேபசி வி,ேட

பா8தீகளா? நா

எ

. அவ எJவளK ேகாபமாக ேபாLவி,டா

ன ெசLேவ

ஆகிவி,ட. இனிேம" நா

ெக,ேட

ஏ@பா'

.

எ

. சா : கிண; ெவ,ட :த #றப,ட ேபா"

ன ெசLேவ

? அத பாலாஜி ேயாசைனயா"

இ : அபா!
------------

இட : : இமதி தனிஅைற

காசி - 20

உ;பினக$ : இமதி.

இமதி தனிைமயி" ேசாகமாL பா'கிறா$
-----------------

காசி - 21

இட : தபா

உ;பினக$ : சிவாஜி, ேமாக

, தளபதிக$, Dரக$.

(ேகா,ைட உைட8த")

1. தள : காக ப,டாி

ம;ெமாழி கிைட8வி,டதாேம? சா5திர சமத ெப@ற

மா/க இ/கிறதாேம?
சிவாஜி : ஆமா! ?8திரைன W8திாியனா/0கிறாரா. அத@0 ஒ சட0
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இ/கிறதா.
ேமாக

: பறைவ/0 இற/ைகைய ஒ,>விட பா/கிறாக$. ?,சி ப78வி,ட.

சிவாஜி : இதிேல ?,சி எ

ன இ/கிற? அவக$ சா5திர8ைத8 தாேன

P;கிறாக$?
ேமாக

: ஆமா! சா5திர8ைத தா

. ஆனா" யாைடய சா5திர? எதிாிகளிட

இத நா' சி/கிய ேபா, அத சா5திர உதவவி"ைலேய? யா அத
ைணைய8 ேதடவி"ைலேய? கைக/ கைர/கா ஓ>ேனா. கள8திேல எ
ெசLவ, எப> ேபாாி'வ எ
அவக$ ஏதிய வாளி
ம

; ேக,க ? மரா,>யாி

ன

ேதா$ வ7ைமH,

PைமH, அேபா ேதைவப,ட. இேபா

னகைள ம>யிட ைவ8த மாDர=/0 சா5திர8ைத/ கா,'கிறாக$.

சா5திர8ைத !

1. தள : அைத8 தவிர ேவ; வழி காேணாேம?
ேமாக

: எேக ேபாக வழி ேவ' ேதாழேர? Dர#ாி/0 மா/க ெவ0

ெதளிவாக இ/கிற. விேவக #ாி/0 அப>8தா

- வைளத பாைத இ/கிற.

. ஆனா" ைவதீக#ாி/08 தா

1. தள : காகப,ட நம தைலவைர W8திாியரா/க இைசH ேபா, நம/ெக
கTட? சி/க" தீ வி,ட எ
ேமாக

: அைத நா

ம;/கிேற

ற"லவா ெதாிகிற.
மாதவேர! பலமாக ம;/கிேற

தீரவி"ைல ; சி/க" பலமாகிற. Dர சிவாஜியி

எ

ன

. சி/க"

ெவ@றிக$ அ8தைனH D

பைத நா பி@கால3 சததி/03 சாசனமா/0 கிேறா. ேபாாிேல #7யாக

இதா. ஆனா" ைவதீ #ாியிேல சி/கினா சிவாஜி எ

Pற8தா

ேபாகி

; வகால8தி" ம/க$

றன. ெந'கால8/0 பிற0 ேபாாிடேவா, ஆளேவா,

உைழ/கேவா, ஊ/0 உதவி ெசLயேவா, Dரேமா, தீரேமா , த0திேயா, திறைமேயா
அ@ற/ P,ட ெபைமHட

தைல நிமி Pற8தா

ேபாகி

ற. மாDர

,
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மரா,>ய ெப@ெற'8த தீர

, கள8திேல ?ர

சிவாஜி. ஆனா" எம

கா/கப,டாிட அைட/கல #0த பிறேக அாியாசன ஏற >த. எம

ஆதிப8திய8ைத பாாீ எ

; ேபச8தா

ேபாகிற. Dர8 தைலவேன! ேவடா

ேவடா. இத விபாீத காாிய. மரா,>ய8தி

மணி> தாி/க உம/0 எத ஜடாதாியி

மான8ைத/ கா/க8 தயகாதீ.

தயK ேதைவயி"ைல

சிவாஜி : தயவ"ல! ஆசீவாத தாேன அ! அைத ெப;வதிேல இழிK எ
1. தள : சா5திர பல8ைத8 தா
ேமாக

ன?

ேத'கிேறா.

: மகைன இழதாN மன தளராத மாதக$ மரா,>ய8திேல

இ/கிறாக$. Dரக$ ஏராளமாக உ$ளன. தியாக #ஷக$ இ/கிறாக$.
இவகளா" வ பல உக%/0 பலமாக8 ேதா

றவி"ைல. மகரா! ப3சிள

0ழைத/0 பா'வ ேபா" இ/கிற தக%ைடய வாத. காகப,ட

தகைள3 W8திாியரா/0கிறா. தாக$ ேதா

0ல எ

றிய தி/0ல8ைதய"ல. அத/

; ?8திர/ 0ல மாகேவ இ/0ேம. தகைள எகளிடமி பிாி8

வி'கிறா. தாக$ பிறத 0ல தா<த. நாடாள8 த0திய@ற எ
ஒ8/ ெகா$%ப> ெசா"கிறா.

ெப@ற தாைய பி3ைச/காாியா/கிவி,', மக

அவைன ெபாிேயா

எ

ெபநிதி ெப@; வா<தா"

; ேபைதH Pறாேன. 0>யானவ 0ல8/0 எ

மா4? நம 0ல8ைத/ 0ைற P; ஏ,ைட நா ஏ
இ

; தாகேள

; அவக$ கா,' ஏ,>

ன

ஏ@;/ ெகா$ள ேவ',

ைணெகா', நா நா,ைட மீ,>தா"

அத@0 நா மதிபளி/கலா. எதிாிக$ நைம8 தா/கிய ேபா அத ஏ'

ேகடயமாக இ"ைல, வாளாக இ"ைல, வாைளயி' உைறயாக/ Pட
பலனளி/க வி"ைலேய! ஏ
சிவாஜி : சதிரேமாக

அத ஏ' மகரா?

! ஆாியகளி

அபிபிராயப> நடபதா" நீ இJவளK

அதிதி ெகா$ளலாமா? நா= த7ேல ேகாபி8/ ெகாேட
இேபா கா/கப,டாி
எ

ேற எOகிேற

ேதாழகளி

. ஆனா"

ேயாசைன இதரபா /0 திதிகரமாக இ/கிற

. சா58திர சபிரதாய நிைல/0. உ

அபிலாைஷH நிைறேவ;.

ேபா

ற உ$ள
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ேமா : மரா,>ய8 திலகேம ம

னி/க ேவ'. நா

ெவ@றி Dர

சிவாஜி ஆவைத

விபி வேதேன ஒழிய, ஆாிய தாசனான பிற0 அாியாசன ஏ; பா/கிய
கா,சிைய/ காண வரவி"ைல. மகரா ஆாிய சிேரTட எ

; அ3சி/கிறீ, ஒ

ஆ@றல@ற P,ட8ைத பா,டாாி ேதச8 #ரவிக$ மீதம. தகதகெவ=

கவச :', பளபள/0 கடக ஏதி, ேபா/ 0ண பைட8த ம/க$ இ0
#யெலன/ கிளபிய ெபாB, காLத #"ைல/ ைகயிேலதி திாித P,ட எ

ன

ெசLத? தாக$ யா? தக%ைடய Dர தீர எ8தைகய? தாக$ எக$
கக%/0 மரா,>ய நா,>ேல மாத,> நி

;, மக8தான ேபாரா,டகைள

நட8திய மாDரராக கா,சியளி/கிறீ. க,கெம'8, #ரவி மீேதறி, கா' மைல கட
ெச

. ஆனா" அவக$ கக%/0 ஒ ?8திரராக8

;, க' ேபாாி,ட Dர

ெதாிகிறீ. கணிN, க8திN க' விஷ இ/கிற காவலா! மரா,>ய

மடல8ைத/ கமடல நீ ெதளி8 அவக$ உடா/கவி"ைல. மரா,>யாி

ர8த8ைத3 சிதி இத மடல8ைத ெப@ேறா. யாக . 0ட8தி
மரா,>ய. தியாக8 தயிேல ேதா

விைளவ"ல

றிய ேதச. இத ேவைலைய ேவத ஓ

அவக$ ெசLயவி"ைல. நா ெசLேதா; நைம நிதி/கிறாக$, ?8திரக$
எ

எ

;. அைத நா ஏ@;/ ெகா$வதா, ம

ேப

.

னா! இ நம D<3சியி

2. தள : தளபதிகேள ! மரா,>ய மடல8தி@0 ஒ ம

ன

அறி0றி

ேதைவ. ம/களி

விப ம,'ம"ல, பரத கட Bவ இேத ேப3சாக உ$ள. ஆகேவ நா

சி"லைற விஷயகைள ேபசி/ெகா' சி/கைல வள8/ ெகா$வ ந"லத"ல.
காக ப,டைர வரவைழ8, அவ P; சட0 ெசL, நம தைலவைர

>?,>/ ெகா$ள3 ெசLவேத ைற.
ேமா : தளபதிகேள! மிக மிக சாமா

மரா,>ய சாரா ய8ைத8 த

ய/ 0>யிேல பிறத சிவாஜி. ஒ ெபாிய அரைச,

ேதா$ வ7ைமயா" கடா. அவர மி

வா$ ஒளி Dசாத இடமி"ைல . அவைடய பைடயி

=

பரணி ேக,காத நாளி"ைல.

அவைடய கேணா,ட அ>ைம8தன8ைத ேபா/கி@; கா'களிேல

Pடாரக$, மைலகளிேல ேகா,ைடக$, 0ைககளிேல பாசைறக$. யாரா"
ஏ@ப,டன? நம இன8தி

பக8ைத ேபா/கிய சிக8தா", அத3 சிக

சிலதி/ P,>ேல ப/0வதா? ஈ,>/0 மா# கா,'கி

ற இைணயி"லா Dர

,
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உலத ச0 க' உட" >/க நி@பதா? மா# வா$ வ'Kட

விளக,

மரா,>ய8திேல மேணா' 0தி கல 0ைழய, மரா,>ய/ 0'பகளிேல

தாLமாக$ ேகாெவன/ கதற, ேபாாி,' நி;விய மரா,>ய சாராய. மைல,

கா', நதி, பைட எK த'/கவி"ைல சிவாஜிைய! ஆனா" ஆாியக$

த'/கி

றன. எJவளK விசி8திர. ேவதைன த விசி8திர. P>ேல சி/கிய

#7, I>7ேல சி/கிய மீ

Dர

, வைலயிேல D<த மா

- இத ேவதைன த கா,சிையயா நா

மரா,>யேம! உ

, வணா5ரம8திேல D<த

காணேவ'? ஐேயா,

நிைல இப>யா 0ைலய ேவ'? ஒ சி; P,ட8திட சி/கி3

சீரழிகிறாேய.

சிவா : ம/களி

மனேபா/ைக/ கவனி/க ேவடாமா?

ேமா: ம/களி

மன! தாக$ Dரமாக/ கிள#வத@0 

எ

ெற

# ம/களி

மன இனி

; நா,>@0 வி'தைல கிைடயா; வி'தைல ெபற >யா எ

எணி/ ெகா>தன. ேபாாிட/ கிளபிய நீ, #ைமைய/ க[.
ேகாைழH Dரனானா

;தா

; ேகா,ைடக$ Iளாயின; ெகா,>ேனா ெவ@றி ர4,

பற/கிற, 4ததிர/ ெகா> ெகா>.
சிவா : ேமாகனா! காக ப,டாி

ேயாசைனைய ம;8தா", எ

எணி பா/காமேல ேப4கிறாL .
ேமா : எ

ன ேநாி' எ

பைத

ன ேநாி'? காகப,ட தம ரத, கஜ, ரக பதாதிக%ட

மரா,>ய8தி

மீ பைடெய'8 வி'வா. நா அவர அசகாய ?ரகளா"

ேதா@க>/க ப,' வி'ேவா! அவா ச8திரபதி தக$ சிைத கல0வத@0/

காரண?

சிவா : ேமாக

! நீ எ

இடமளி8 வேத

வரவைழபெத

வேத

ைன/ ேக7 ெசLகிறாL! நா

ெந'ேநரமாக உன ேப4/0

. இனி வாதிட ேபாவதி"ைல. நா

; தீமானி8 வி,ேட

காகப,டைர

. தீர ேயாசி88தா

இத >K/0

. இனி நீ ேபாகலா; காகப,டைர வரவைழ/க ஏ@பா'க$ தயாராக,'.
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(ேமாக

தைல 0னி நி@கிறா

உலவியப>)
சதிரேமாக

. சைப கைலகிற. ேமாக

P;வ அJவளK உைமதா

(ேகா,ைடகைள பா8)

ேபாகிறா

. சிவாஜி

!

அேதா ேதாணா, அத/ ேகா,ைடைய பி>/க நடத பயகர3 சைடைய
நிைன8/ ெகாடா", ஆப8ைத8 பாக எணிய சிவாஜியி
இ

ைறய நிைலHட

ஒபி,' பா8தா".....? என/ேக ெவ,கமாக8தா

இ/கிற. ச8திரபதி இத/ கணவாயி

ப/க ேபாக/Pடா. ஏ

பைட பல அதிக. ேகாைழக$ விலக,', Dரக$ பி

ர4 எ

; உ8தரவி,' பாL ெச

நா

? அMசா ெநMச

சி

னக$ : Dர8தி

அறி0றிக$; அத சிவாஜியா

எேக? பMைசயிட பணியேபா0 நா

ஒழித. அத சிவாஜி மகிவி,டா
ேதாணா! #ரத! ராஜகிாி! எ

எேக ?

. எத@0 அ>பணிH சிவாஜி உலாKகிறா

க

இ/க ேவடா.

(ேகா,ைடகைள உைட8 )
சித;கி

ெதாடர,'. ெகா,'

ெவ@றி ெப@ற ராஜகிாி, மரா,>ய

உைறவிட ேபாN$ள க"யா...

ேகா,ைடக$ ெவ@றியி

? எதிாியி

; ெவ@றி ெப@ற #ரத. எதிாிேய

ஆ3சாிய அைடHப>யான அபார Dர8ட
கீ8தியி

நிைலைமைய

றன சி;சி; 'களாக. Dர8தி

ெபா> ெபா>யாகிற.

சி

னக$. எ

.

மன/ேகா,ைட

(ெமளனமாக உலவிவி,')
சதிரேமாகா! நீ எ"லா அறிதி/கிறாL ெவ,' ஒ
ேபாகிறாL; Dர

. ஆனா" எ

;; ' இரடாக

நிைலைய ம,' உணரவி"ைல. ஒ வினா>யி"

காக ப,ட ேவடா, ம0டாபிேஷக இ

; நட/0ெம

; உ8தரK பிறபி8

விடலா. மரா,>ய ம;/கா. ஆனா" ம;கண த" எ

ன நைடெப;? இத

மடல8திN, ேவ; பல மடலகளிN ஆ5ரமவாசிக$ ஆரபிபா தம
பிர3சார8ைத.
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'மரா,>ய மடலாதிபதி சா5திர விேராதி! சபிரதாய ைவாி! சனாதன8ைத/
ெக'8தவ

! அவ=ைடய ராய பாவ :மி!'எ

; P;வ.

அவக$ :ேதவக$! ம/க$ அப>8தாேன எOகிறாக$. அத ம/க$ பிற0

மரா,>ய மடல8ைத உ$ளி ெக'8வி'வ. நா
பணியாவி,டா", அத பாதகக$ பாமரைர நாைள எ

இ

; ப,டா3சாாி/0

மீ ஏவிவி'வ.

மரா,>யைன/ ெகாேட மரா,>யைன அழிப. பரத கட Bவ 'சிவாஜி

நீ3ச

, சா5திர சமதமி"லா ராய 5தாபி8தா

. அவ=/03 சவ நாச

சபவி/0. - இமய த" 0மாி வைர என/0 எதி#, ஏளன கிள#. எ
ெசLேவ

? மரா,>ய8ைத அவக$ 4மா விட மா,டாகேள. ஒ#ற

ெவளிநா,டா எதி# ; ேவெறா #ற ேவ; ேவதகளி

மரா,>ய8திேலேய எதி#. எ8தைன கைணகைள8தா

தா0வா$. ேமாக

நா

பணிதா

ன

எதி#!

மரா,>ய மாதா

ஆகேவ'; D<3சி/08 தா

! ஆனா"

ேவ; வழியி"ைல; ேவ; வைகயி"ைல.
----------

காசி - 22

இட : ஆ5ரம

உ;பினக$ : காகப,ட, ர0 ப,ட.
காக : கா', ேம' எ

; பாராம" கள8திேல நி

கால>யி" D<தா" தா

; ேபாாி,டா

ராய அவ=/0 ர0 எ

ர0 : ெசா"றதா? ஆனத8 தாடவமாடலாமா

. ஆனா" நம

னடா ெசா"ேற இேபா?

= - ேதா

ற, 0ேதவா.

நிைன/க நிைன/க ேந/0 ஆ3சயமாL இ/0. #னா எேக இ/0 ? காசி எேக

இ/0? மடல அேக இ/0. ஆனா அைத ...

காக : பாி48தமா/க இேக நமிடமி/0 கமடல தீ8த ேதைவப'கிற.
ர0 : ஆ3சயமா இ/0 5வாமி!
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காக : ஆாிய ேயாக8தி

அ@#த ச/திைய பாரடா அசேட

ர0 : ராய சபாதி/க அவ
காக : மாDர

ப,டபா' எJவளK? ெகா,>ய ர8த எJவளK?

! மரா,>ய8ைத பிைழ/க ைவ8த Dர

#க<கிறதா அவைன . அவ

எ

; மடலெம"லா

, அச,' ர0 அத ெவ@றி Dர

இத ேவதிய

0ல8தினிட தMச #0தாக ேவ> வகிற. ெதாி ெகா$ளடா

ெதளிவ@றவேன.

ர0 : ஆமா 5வாமி! அவ

Dராதி Dரனாக8 தா

.எ

இ/கிறா

அவைன நைடய ஆாிய ேசாதறா$ எதி/கிறாேள, ெதாிHமா!

றாN

காக : ஏடா ைதாிய வரா? ைப8தியேம! எJவளK ெபாிய Dராதி Dரனாக
இதாN, சிவாஜியாக,', ேவேற எத ஜீயாக,' மனித

தாேன? நா

:ேதவாடா :ேதவா! மனிதக%/0 ேமப,டா . அதாேன சா5திர. அத
சா5திர பல இ/0 ேபா எப>ப,ட ?ராதி ?ரைனH ஏ
எதி/க >யா?

நா

ர0 : ?,சம பல இ/0 5வாமி நமிட.
காக : சேதகெம

ன? நா"வைக3 ேசைனக$ உ', அவனிட, சிவாஜியிட ;

நமிட நாN ேவதக$. அ5திர சா5திர அவனிட ; ஆகம சா5திர நமிட .
வா$ ஏகிறா

அவ

! Pைமயான வா$; ேகவல #"ைல8தா

ஏகிேறா

நா. உல ேபான #"லடா, #". ஆனா" பாரடா ம^ ! #" ஏதியி

ஆசி

கிைட8தா"தா

த7",

அவ

:பதி ஆக >H. :கராிட ஒைலய=பிேன

சமத தர >யா ப,டாபிேஷக8தி@0 எ

;.

ர0 : ஆமா நா= Pட ெகாMச பயதா

கிைட/க ேபானா எ

ேபாேன

. உைடய சமத

தைலயிேல கிாீட ஏறாமலா ேபா0= ேகாபமாக

ேபசிவி,', எேக அவ ம0டாபிேஷக ெசL'டறாேளா

= நிைன3ேச

.
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காக : >Hமா? அப> அவ ணிMசி ெசLற

= ஆரபி3சா நம பைடக$

4மா இ/0மா? ஏடா, ேபத ேபத விழி/கிேற? நம/0 ஏ மரா,>ய8தி"
பைடயி

= விழி/கிறியா? பைட

னா நா

நம ஆாிய3 ேசாதராைள3

ெசா"ேறடா. அவா 4மா வி,' வி'வாேளா? பாவி நீச
இப>

= P3சைல/ கிளபினா

ஆ'டா ஆ' !

ர0 : அதனாேலதா

சடாள

அப>

னா, பரத கடேம பய8தாேல கி'கி'O

ம;ப>H Iவைன அ=பினா உமிட.

காக : நா= இத@0$ ெகாMச தீ/கமா ேயாசி8 பா8ேத

. இத

ப,டாபிேஷக8தி@03 சமத த, Pட இ காாிய8ைத3 ெசLதா விேஷசமான

பல

இ/0. பரத கட Bவ நம கீ8தி பரK. அ சாதாரண. நமவ

எேக இதாN தைல நிமி நடபாேளாேணா ? மதி# எJவளK
அதிகமா0. அைத/ கண/கி,' பா8ததாேல தா

ப,டாபிேஷக8/03 சமதி/கிேற
அ=பிேன

. ெதாிகிறதா?

= #திய Iவ

நா= சாி!

நீேலாஜியிட ெசா"7

ர0 : ெதாிகிற 5வாமி ெதாிகிற. ஆனா" திகிN பிற/கிற.
காக : திகிலா? ஏடா ம', ஏடா திகி" ?
ர0 : இத3 ?,சம அவா%/0 ெதாிவி'மானா", நம கதி எ
திகி"தா
சாமா

. காக : D பயடா உன/0 நம #ராண, இதிகாசாதிகைள , நீ

யமானைவ

= எணி>/ேக. ேட ர0 அைவக%/0 ஜீவ

உ$ள

னா உடேன காதிேல ேக,க பி>/காத, சகி/க >யாத விஷயக

= சில

ம,', நா எ
ெசா

னகிற

ன ெசா

னாN இவ ேக,பா எ

உேடா , இ"ைலேயா.

ர0 : சிலவா? பல உ' 5வாமி!
காக : உதாரணமாக... பMசமா பாதக இ/0.

ன ெசLதாN த0. ேட, ர0
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ர0 : ஆமா! ெகாைல, களK, க,0>, ?தா,ட.
காக : ஆமாடா எ

னடா ேந/0 பாட ெசா"ல ஆரபி/கிேற? இைவகைள/

ேக,டாேல பத;வா. பழிபா, இகBவாேளாேணா ?

ர0 : ஆமா நம சா5திராதிக% பMசமா பாதகக$ PடாOதா

ெசா"7' வற.

காக : சா5திரக$ ெசா"Nகி
0 ப8தினிைய/ ெக'8த சதிர

றன. சாமா

ய/0 ெதாிH. ஆனா ேட, ர0

. ாிஷி ப8தினிைய/ ெக'8த இதிர

ைதைய8 ேத>/ ெகா'8த விTO, சத ாிஷிகளி

, வி

ப8தினிமா மீ ேமாக

ெகாட அ/கினி, மகைள மைனவியா/கி/ ெகாட பிரமா, தாரகா வன8 ாிஷி

ப8தினிகைள/ ெகா'8த சிவ

- இப>8 ேதவ Gவைர ப@றி/ Pறப,>/

ேக"ேலா – பMசமா பதாக8திேல ேலசானைவகளா இைவ?

ர0 : ஆமா, 5வாமி! சில சமய ேந/0 ெநசமாக3 ெசா"ேற

. அைதெய"லா

ெநைன34டா, சகி/க >யறதி"ேல. நா/ைக பி'கி' சாகலாமா
ேதா

ற.

காக : உன/08 ேதா

றடா அப>. ஆனா மகா ஜனக எ

=

ன ெசா"றா?

ஏதாவ பைத/கிறாளா? பத@றாளா? ேச3ேசா இப>ப,ட பMசமா பாதக
ெசLததாகவா பகவாைன ப8தின ேசதிக$ இபO ேக/கறாளா?
ெகாMசமாவ Pசறாளா?
ர0 : இ"ைலேய 5வாமி அதாேன ஆ3சயமா இ/0.
காக : எப>டா அவா பதற >H? பகவா=ைடய _லா விேநாதக$O

இைவகைள ப8தி #ராண ெசா"ற . #ராணகைள சிரவண ெசLதாேல ேபாற

கதி/0 ந"லணா சா5திர ெசா"ற. அப> இ/0 ேபா எப>டா
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மகாஜனக இைவகைள ஏ@;/ ெகா$ளாம7பா? பா8தாேயா நம

#ராணாதிக%/0 உ$ள ச/திைய. பMசமா பாதக த#டா கைதகளிேல ஆனா

அைவகைள பMசாமிதமா எணி ப0றாேளாேணா மகாஜனக?
பா/கிறாேயாேணா .
ர0 : ஆமா 5வாமி!

காக : அப> இ/க, நம #ராண, இதிகாச சா5திர இைவகெள"லா இப>

இ/0 ேபா மரா,>ய மடல8/0 மகாராஜனாக சிவாஜி நைடய சமத

ேக,காம" இபாேனா? ஒJெவா ேகா,ைடைய பி>/கிற ேபா

ெகா/காி3சிபா ெஜயவிஜீ பவ எ

;. ஊகைள பி>/0 ேபா உ@சவ

நட8தி இபா. அத/ களிபினிேல கள8திேல பிணமான மகைன/ Pட தைத

மறதிபா

. ர8த8ைத ஆ;ேபா" ஓடவி,', பிணகைள மைல மைலயாக

ேபா,' ெவ@றி ர4 ெகா,>யிபா சக ஊதியிபா, ெஜய ெஜயO.
அத ெபாிய சாராய8ைத ர0, உ

0, பைட எ'/காமேல, இத

இட8தி7ேத ெஜயி8 வி'கிறைத பாடா. இ தானடா ம'

ஆாிய ேயாக.

ர0 : இத அட சராசரகளிேல இத@0 ஈ' கிைடயா 0ேதவா.
காக : ஒ ெபாிய சாராயாதிபதிைய நா
என/0 இTடமி"ேல
அ@பெம

விபினா" :பதியா/க >H.

னா அவைனேய பாபியா/க >H. நீ. இத ஆாிய வா<ைவ

; கதி ராஜேயாக ேக,,டா ேயாடா ராஜேயாக எ8தைன ராஜா/க$

ேவ'மடா, உன/0 பணிவிைட ெசLயா? #றப' ர0, மரா,> ய8தி

மீ

பைடெய'ேபா. க,' G,ைடைய ெகா,' ரைச ; ஒேஹா இேக இ"ைலயா?

அ சாி வா அேக ேபாL அவ

அரமைனயிேலேய உ$ள ரைசேய

ெகா,'ேவா. நம ெஜய8ைத8 ெதாிவி/க நா சிரமப,'/ ெகா,'வாேன

அவகைளேய வி,'/ ெகா,ட3 ெசLேவா #றப'.
-----------

இட : Dதி

உ;பினக$ : சி,னீ5, Dரக$

காசி - 23
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சி,னீ5 : Dரகேள! காசிவாசி காகப,ட/0 அேமாகமான வரேவ@# நட8த

ேவ', திவிழா ேபா" இ/க ேவ'; எ0 பா8தாN மகர ேதாரணக$.

ெகா>க$ அைசதா>யப> இ/க ேவ' அவைர வரேவ@# ெசLவைத ேபால
ஆலயகளி" எ"லா :ைச! ச8திர, சாவ>களி"ெல"லா சமாராதைன நட8த

ேவ'.

1. Dர : ேதேவதிர ப,டண ேபால சிகாாி8 ைவ8தி/கிேறா நகர8ைத .
சி, : காகப,டாி

வரேவ@# ைவபவ8திேல சகீத வி8வா

க$ இ/க

ேவ'. கவிவாணக$ - இய@; #திய கவிைதகைள அவக$ இனிய

இைசHட

ேச8 பாட ேவ'.

2. சீர : 0ைறவி"லாதப> ஏ@பா' ெசLவி'கிேறா.
சி,: /கியமான விஷய. பிராமணகளிட மிகK பயப/தி வி4வாச8ட

ம/க$ நட/ ெகா$ள ேவ'. அவக$ மன ேகாOப> யா நட

ெகா$ள/ Pடா. வகிறவ

காகப,ட. ஆாிய0ல8தைலவ ஆகேவ

ஆாியகளிட தனியான அ/கைர அவ/0 இ/0. அைத அறி நடத

ெகா$ள ேவ'

1. Dர : ஆக,' எகளா" ஒ தகரா; வரா.
சிட : காகப,டாி

மன மகிழ ேவ'. ம0டாபிேஷக நைடெப@; மாDர

சிவாஜி மகாராஜனானா"தா

மரா,>ய மகிB பரதகட :ாிபைடH.

ஆகேவ இத வரேவ@ைற ெபா8தி/கிற. மரா,>ய8தி

இைதயறி காாியகைள/ கவனிHக$. ேபாLவாக$.

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

இட : Dதி

எதிகால வா<K.
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உ;பினக$ : காகப,ட, ர0 ப,ட, Dரக$. ேகசவப,ட, பால3சதிர
ப,ட வா8திய ேகாT>
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(ேகசவப,ட, பால3சதிரப,ட எதி ெகா' அைழ/கி

சாமர D4கி

றன)

காசி வாசி காகப,ட/0 ேஜ! 0 மகாராஜ
சகல சா5திர வி@ப
ேஜ!' எ

ன, ேவத வி@ப

0ணசீல

றன. சீடக$

காகப,>/0 ேஜ

ன, ேவதிய0ல ேவத காகப,ட/0

ற ேகாஷ.

தளபதிக$ மாைல மாியாைதHட

வகி

றன. மாைலகளிேல ர0 ப,ட ககா

தீ8த ெதளி8, பிற0? பிற0 ஏ@;/ ெகா$கிறா. தளபதிக$ ப"ல/0 அேக

ெச

; D< பணிகிறாக$. ர0 அவகைள வில/கி3 ெச"கிறா. தளபதிக$

பயப/திHட

பி

னா" ெச"Nகிறாக$. மீ' ேகாஷ - ஊவல

ெச"Nகிற. ஊவல8தி

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

கைடசியிேல பதிக$ ெச"கி

றன.
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இட : தபா

உ;பினக$ : காகப,ட, ர0, ப,டக$, : தளபதிக$, Dரக$, சிவாஜி,
ேமாேராப8, சி,னீ5
(தளபதியிட )

காக : நா நம சீடட
பிற0 அைழேபா.
(தளபதி ெச

ேபச ேவ'. நீக$ ேபாL ெவளிேய இ/கலா;

ற பிற0)

ர0 : இப எ

ன ெசா"ேற! நம/0 நட/0 இத ராேஜாபசார8ைத பா. நம

பாத8திேல D< வணகினவா ஒJெவாவ= சாமா

யனி"ைல. அசகாய

?ரக$. H8த8திேல ெஜய Dராளா இபவ. அவா%ைடய அதிகார கீ8திH

அேமாக. ஆனா" நம அ> பணிதா பா8தாய"லவா?

ர0 : ேதவ ேதவைன8 ெதாB ப/தைன ேபா" அ"லவா 5வாமி அவக$ நட

ெகாடாக$ !
காக : இதி" எ
ம=வி

னடா ஆ3சாிய? நா யா. :ேதவா! அவக$ ?8திரக$.

வா/கியப> நம/03 ேசைவ ெசLயேவ :ேலாக8தி" பிறதவ.
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ர0 : ம= நம/காக3 ெசLதி/0 ஏ@பா' மகா மக8வ வாLத.
காக : சேதகெம

ன. சாி இனி இத பிராய3சி8த/ காாியப> இர' /கிய

விஷயக$ :8தியாக ேவ'.
ர0 : அைவக$?
காக : ஒ

; Dராதி DரனானாN வி@ப

ன/0 அடகிேய தீர ேவ' எ

ெகா$ைகைய நிைல நா,ட ேவ'. சிவாஜி எ

ெப@;, அ>பணித பிறேக சிமாசன ஏ;வா

சி8தியா0.

ர0 : ம@ெறா

னிட ஆசி ெப@;, அ=மதி

ற

. ஆகேவ அத அபிலாைஷ

;?

காக : நம ஆாிய3 ேசாதறா%/0 இத3 சமய8திேல P'மான சகாய ெசLய
ேவ'.

ர0 : எப> 5வாமி, அ சா8தியமா0?
காக : எப> ஆகாம" ேபாகிற பாேபா. நீ ேபாL ெவளிேய இ. அத8

தளபதிைய வர3ெசா" (ர0 ேபாகிறா

)

(சிவாஜி வர/க' காகப,ட)
அமக! அMசாெநM4ைடய ஆாிய ேசவா சிமேம,
(சிவாஜி அமகிறா)

நம க,டைளைய ஏ@;/ ெகாட க' சி8த களி8ேதா. ஏெனனி" அத/

க,டைளைய மீறினா" இைமயி" இைசH, ம;ைமயி" மாபாவ சபவி/0

எ

; மாதாதா திவாL மலதளி இ/கிறா.

96

சிவா : ஆாியவ8தனா! எ
கிளபிய #ய" இ

ப,டாபிேஷக சபதமாக ஆ,ேசபைன கிளபிய ேபா

= அடகவி"ைல.

காக : #யலா? சனாதன ச8காாிய8ைத எதி8திட எத3 சடமாத8தாN
ஆகாேத.

சிவா : தாக$ அறியமா,[க$. அத #ய7

ஏ

உாிைமயி"ைல ? சா5திர த'ப ஏ

ேதாேளா' ேதா$ நி

; ேபாாி,ட Dரக$.

எ

ேவக8ைத ?8திர/0 நாடாள
; ேக,கிற

றன. எ

ேனா'

காக : Dரக$ ேக,டனரா? பாவ! அவக$ Dரக$ தாேன? விேவகிக$ அ"ல
பா!

சிவா : ?8திர/08 தா<நிைல தா
காக : இ

தம சா5திர8 தீபா?

; ேந@; ஏ@ப,டத"லேவ. இகபர 4க இர'/0 ம"லேவா

சா5திர. அ ம=, பராசர, பா/கிய வ"கிய ேபா
பாTயகேளா' ெஜா7/கி

றன.

ர0 : விள/கமாக/ Pற ேவ'கிேற
காக : (#

சிT>களி

சிாி#ட

. ?8திர/0 ஏ

) 0ழதாL! நீ ஆகம8தி

க8தா பிரமேதவ

அய

பைட# நாN ஜாதி. நா

ேதா

றின. பிரமனனி

தாி8த :4ர. ேதாளிேல ேதா

ற ாிஷி `ேரTடகளி

, பிரமேதவ

தா<நிைல?

அ>34வைடH அறியவி"ைலேய.
பிரபMச8ைத கிT>8தா

க=ைடய க8திேல ேதா

றிேயா பிாி

.

றிேயா W8திாிய. ைவசிய ெதாைடயிேல

பாத8தி" ேதா

றிேயா ?8திர. பிரம0ல ேதவ

தாதராகK, W8திாிய 0ல அரச ேசைவ ெசL/ ெகா', ைவசிய 0ல

ெச"வ8ைத3 ேசகாி/0 ேசைவ ெசL/ ெகா' வாழ ேவ'. ?8திர 0ல

பிரம 0ல8/08 தாசராகி ேசைவ ெசL வரேவ'. இ பிரம
சிவா : கா7ேல ேதா

க,டைள.

றியதாலா இத/ க' தடைன? கா', ேம' தி8தி/

கழனியா/கி நா' வாழ ந@பணி #ாிH எக%/0?
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காக : தடைன எ

; P;வ தவ;; தீ#! ேதவ க,டைள; ஆடவ

ஆைண; ேதவ சா5திர விதி ; 0லதம .

சிவா : ந"ல தம! ந"ல க,டைள ந"ல ஆைண!
காக : சிவாஜி எ
சிவா : நா

னிட த/கி/கவா ணிகிறாL?

தகி/கவி"ைல; சேதக விள/க ேக,ேட

.

காக : சா5திர8ைத சேதகிபேத பாவ. ெதாிHமா உன/0? அ ேகவல
நா5திகாளி

ன ேநாி' ெதாிHமா? ெரளரவாதி

ெசய". நா5திக%/0 எ

நரக சபவி/0.

சிவா : அ இறத பிற0தாேன?
காக ஆமா இேகH உ' இைம.
சிவா : நா

பா'ப,ேட

. அத

பலைன அ=பவி/க நிைனப தவறா? பாவமா?

அர4 அைம8ேத

, வா$ பல8தா" ஆ$வத@0 ம,' ஆாிய பல ேவ'மா

காக : நீேயதா

ேகேள

எ

; ேக,கி

கடவ

தா

ஆயி= எ
ம

றன.

. எதிாியி

ன? அவ

அதனா" எ

ன? சிவாஜி Dர

தா

மைடக$ சிதற, மைலக$ அதிரேபாாி,டவ
:4ரன"லேவ. நம மத/ ேகா,பா,>

னனாக >H. ?8திர சிவாஜி எஙன >?ட >H எ

ேக,டதாக நீ ேக$.
ஆ,சி/0 வவெத

சிைத8 பல ம

, ேபா பல
தா

.

ப> W8திாியேன

; நா

ப அJவளK க>னமானத"ல. சதிப" #ாி, வாாி4கைள3
னராயின. ம

னைர மய/கி ஒழி8, மதிாிக$ பல >
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?>ன. ம

னைரH, மதிாிையH ராOவ8ைத/ கா,> மிர,>, பைட8தைலவ

சிவா : நா

சதி ெசLத"ல ராய ெப@ற. Dர ெவ@றிக$ ெப@றி/கிேற

காக: நா

ேக$விப,>/கிேற

Uட8தி" அமதி/கிறா

உ

.

. ஆகேவ தா

ைன W8திாியனா/க8 தீமானி8தி/கிேற

சிவா : அத ெபைமைய எ

?8திர 0ல8தி" பிறதாN

. உன/0 ெபைம தேத

.

தளபதிக$ உணரவி"ைல.

காக : சிவாஜி நீ W8திாியனா/கப,டா" தா

பிராமேணா8தமக$ உ

.

பரத கட Bவ உ$ள

ைன ஆசீவாத ெசLவ. அத ஆசிவத பல இ"லாத

அர4 ஆடவனா" அழி/கப,' வி'. இத@0 ஆதார சா5திர. Gல ேவத,

ேவத அனாதி கால8த. ேதவ

தத. அத

ெப@றவேர ஆாிய. ஆாிய ேதவ.

(சிவாஜி உ"லாவ )

சிவாஜி சா5திர8தி

பாTய P;. அகைத

ப> நட/க3 சமத இ"லாவி,டா" Pறிவி'. எ

Dணா/காேத. என/0 ேவைல இ/கிற.

சிவா : உம ேயாசைனைய ஏ@க ம;8தா"?
காக : ேயாசைனய"ல, க,டைள !

சிவா : சிவாஜி/0 க,டைள பிறபி/0 ணிK .. !
காக : ஆாிய/0 உ', அவக$ :ேதவரானதா".
சிவா : க,டைளைய ம;/க >H எ

னா".

காக : >யா. ம;8தா" > கிைடயா.

கால8ைத
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சிவா : >யாதா? எ

னா" >யாதா? காகப,டேர உ@;பா, யா எ

பா !

காக : Dராதி Dர
சிவா : >யா எ
காக : நானா! எ
>யா எ
சிவா : எ

அதனா" எ
றா" எ

ன? நீ சா5திர8/03 சமதி8ேத ஆகேவ'.

ன ெசLD?

ன ெசLேவ

? சாி எ

; ெசா"7 வாLG'

; Pறி வி,' ேபாLவி'ேவ

ெதLவ8தி

ைன மிர,'வ >யாத காாிய. எ

நட/க என/0 உாிைம உ'.

காக : உைம உதாரணமாக நீ எ
ெசL பா.

சிவா : காகப,டேர! சிவாஜியி

நடவி'?
காக : எ

ன நட/0 எ

ராய சாபலா0.

ைன/ ெகா

சாப உ

ராய8திேல எ

இTடப>

;விட/Pட அதிகார உ'.

சி8த கல/க8ைத அறியாத. ெகா

உயி ேபா0. ஆனா" எ

பிண ேவ0

(சிவாஜி ெமளனமாக)
ென

ன சட0க$ நைடெபறேவ'?

காக : பரத கட8திேல பல பாககளி7 பிராமேணா8தமகைள
வரவைழ83 சமாராதைன நட8தி த,சைண தர ேவ'.

சிவா : சா5திர விதிப>தானா அK?

. ஆனா"

ைன8 தீ'.

சிவா : எJவளK ஆணவ? காக : யா/0?

சிவா : எ

;

றா" எ

உ

ன
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காக : ஆ தானாதி காாியGல ஆசிவாத ெபற உ
ெகா$ள ேவ'.

சிவா : பாவமா? என/கா? நா

பாவ8ைத நீ கBவி/

வMசி/க வி"ைலேய. ெபாLயன"லேவ.

#ர,டன"லேவ?
காக : நீ பMசமா பாதக8திேல மிMசியதா ெகாைல பாதக8ைத3 ெசLதவ
சிவா : யாைர?
காக : கள8திேல பலைர.
சிவா : சாி! பிற0 நட/க ேவ>யைத/ P;.
காக: ேஹாம,
சிவா : விற0, ெநL.
காக : மைல உயர விற0; ம' ஆழ ெநL.
சிவா : பிற0?
காக : லாபார
சிவா : லாபாரமா?
காக : ஆ உ

எைட/0 எைட நவர8தினக$, தக, ெவ$ளி த7ய

உேலாகக$, ப,' த7யன நி;8தி தான ெசLய ேவ'.

.
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சிவா : யா/0? ஏைழக%/கா?
காக : இ"ைல ... பிராமணக%/0.
சிவா : மரா,>ய ராய சபாதி/க உைழ8தன; பிராமணக$ ப,டாபிேஷக
ைவபவ8திேல உ' களிபதா? இ எத வைகயான நியாய?
காக : சாமா

யா%/0 ெதாியாத நியாய இ. இ நியதி. சா5திர.

சிவா : இைவக%/0 பிற0?
காக : :a" தாி/கப'. :பதி ஆகலா.
(ஆ,கைள அைழ8)

சிவா : இவ க,டைள ப> நடKக$.
காக : சிவாஜி! நீ இ

ேற #றப,' ேபாL திJய ேW8திரகைள8 தாி8,

ஆகா0 அ3சைனக$ ெசLவி,' வரேவ'. அத@0$ நா

ேவ>ய ஆரப3 சட0கைள3 ெசL ைவ/கிேற
சிவா : அJவிதேம ெசLகிேற

:ைஜக$ ெசLய ேவ'?

.

. திJய ேW8திரகளிேல எ

ென

இ0 ஆக

ன வைகயான

காக : :ைஜக$ இTட ேபா" ெசLயலா. அதத திJய ேW8திரகளிN
அ=T>/க ேவ>ய ெபாவான ஒ :ைஜ ைற இ/கிற.
சிவா : எ

ன 5வாமி அ?

காக : பிராமண=/08 தான ெசLவ வி,டல

ேகாயிலானாN, விநாயக

ஆலயமானாN, ேவேலதி ேகாயிலானாN, திாி?" ேகாயிலானாN,
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ேகாயிN$ள G8தியாக இபி= பிராமண=/08 தான தர ேவ'.
ேகாயிைல ப@றிய வி8தியாச பா/காம",
சிவா : ெச

; வகிேற

. 0ஜி...

காக : ேபாL வா ேபா ேபா , #ணிய8ைத8 ேத'

(சிவாஜி ேபாகிறா

)

(சிவாஜி ேபான பிற0 ர0 வத")

ர0 : 0ேதவா! இத மடல8/0 த" அைம3சரா! நமளவரா. தகைள/
காண ...

காக : அைழ8 வாேயடா நமவா வவத@0மா தைட? ேபாடா! ேபாL

அைழ8 வா! அப>ேய அ0 - மி0 உலவி/ ெகா>/0 வா$ I/கிகைள,
சத> ெசLயாம" ச@; Iரமாகேவ இ/க3 ெசா"N. அவ ஏேதா அதரகமான

விஷயதா

ேபச வவா.

(ர0 ேமாேராப8ைத அைழ8வர)
ேமா : நம5ேத, 0ஜீ! நம5ேத !
காக : வக பிரதம மதிாியாேர! அமக இப> அகி", அேட, ர0! பாN
பழ.

ேமா : ேவடா 5வாமி! நா

வதிப...

காக : /கியமான விஷயமாக8தா

இ/0 எ

; bகி/கிேற

.

ேமா : 0ேதவா! இவ?
காக : நம சீட

! பரம சீட

தாராளமாக ேபசலா.

ேமா : தாக$ தயK ெசL ேகாபியாம" எ

வா8ைதைய/ ேக,ட$ ேவ'.

103

சிவாஜிைய W8திாியனா/க , ம0டாபிேஷக ெசLய தாக$ வதிப

அJவளK உ8கிTடமான காாிய அ"ல எ

ப எ

அபிபிராய.

காக : தீ/க ஆேலாசைன/0 பிறேக வர3 சமதி8ேத
தாக$ கலக/ காரண?

ேமா : இத ப,டாபிேஷக பாவ காாிய எ
பலமாக எதி8தவ

.

நா

காக : அப>யா, ஏ

. ேமாேரா ப>தேர ஏ

; ெசா"7 இத ய@சிைய

?

ேமா : சா5திர விேராத, # சபிரதாய எதிகால ஆப8 இத ஏ@பா'
எ

பதா" தா

. தாக$ அறியமா,[க$, மரா,>ய8தி" நைடெப@; வ

ெசய"கைள, பைழய ஐதீககைள பா<ப'8 ஓ பயகர ய@சிைய சா
ச

யாசிக$ எ

; ெபய ைவ8/ ெகா>பவக$ ெசL வகிறாக$.

இேபா ஜாதி ஆ3சார, மத ஆ3சார யாK நாசமா0. அவக$
எண8தி

ப> காாிய நைடெப@றா", தாக$ ?8திர சிவாஜிைய W8திாிய

சிவாஜியா/கினா", அவக$ D4 வைலயி" நா' விBகிற எ

;தா

அ8த.

ைவதீக மா/க மகி ம>H. ஆாிய 0ேலா8தமா! இத அ/கிரம8/08

தாக$ சமதி/கலாமா?

காக : ேமாேரா ப>தேர எ
> ?,'வதா

சிதைனைய/ 0ழபி வி,[ேர! நா

நம சனாதன மா/க8/0 #திய பல எ

எணிய"லவா இத@03 சமதி8ேத

. க@பாதி8ேத

.

;

சிவாஜி/0

ேமா : ெபாபைடயாக பா/0 ேபா தாக$ ெசா"வ சாி. ஆனா"

மரா,>ய8தி

இ

கவனி/0ேபா –

ைறய நிைலைய ம,'ம"ல; எதிகால8ைதH ப@றி/

காக : கவனி8தாக ேவ'ேம ேமாேரா ப>தேர! நா ெசLகிற காாிய காலா
கால8/0 பல

அளி/க/ P>யதாக இ/க ேவ'ேம. ஆமா, அவசர/
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ேகால8தி" நா நட/ ெகா$ள/ Pடாேத. தாக$ ெசா"7யிப #தியேதா

சி/க". நா

எதிபாராத.

ேமா : சிவாஜி ராஜனாக,'. அதாவ, ராஜா ேவைல பா/க,'. 0ேதவா!

ஆனா" அ அவ=ைடய ஆ@றN/0/ கிைட8த பாிசாக இ/க ேவ'.
உாிைமயா/0வ, தமமா/0வ, ேவத ஆகம3 சமத தவ,

சா5திரைறப> ம0டாபிேஷக ெசLவிப W8திாியனா/0வ தா
ஆப8 எ

; ககிேற

. சிவாஜிைய3 W8திாியனா/ கினா" 0ஜீ, ஒ #திய

பரபைரைய உவா/0கிறா எ
அவ

மக

ற"லவா ெபா$. சிவாஜியி

மக

, ேபர

,

இப> பரபைரயாL ராஜா/க$ ஆவ; W8திாியராவ.

காக : #ாிகிற, ேமாேரா ப>தேர! ந

றாக #ாிகிற. இத@காக8தா

எ

சமத ெபற இJவளK >8தனேரா? ததிர/காரக$. ேமாேராப8!
கவைலபடாதீ. எ
சமதி/க மா,ேட

தீைப மா@றி/ ெகா$கிேற

எ

; Pறிவி'கிேற

.

ேமா : ஏேதா என/08 ெதாிதைத/ Pறிேன

. ப,டாபிேஷக8தி@03

. Wமி/கO. மகா ப>தரான

தகளிட த/கி8ததாக எணிவிட/Pடா.
காக : ேமாேராப நம/0$ ஏ
அபிலாைஷ எ

இத வி8தியாச? உப3சார இவ/0 ஒேர

; இேபா ெசா"Nகிேற

. எத/ காாிய8ைத3 ெசLதாN அ

ஆாிய தம8/0 லாபகரமானதா 0லதம8/0 ஏ@றதா எ
ெசLேவ

. ெசLேவ

ேமா : அதிெல

உேடா . நா

.

பைத/ கவனி8தா

ன சேதக? ஆாிய தம ர,சகராகிய தக%/08 ெதாியாத
. காக ேபாL வா சிவாஜி/0 ப,டமி"ைல. ேபாLவா.

ேமா : எப>3 ெசLதா" H8த எ
ெசLHக$ 5வாமி. நா
(ேமாேரா ேபாகிறா)

; தக%/08 ேதா

வகிேற

.

;கிறேதா அJவித
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ர0 : எ

ன 5வாமி இ கிண; ெவ,ட ## :தகளாக/ கிளபிேட

வறேத . சிவாஜி/0 ப,டாபிேஷக Pடா

= இத ப>த ெசா"றா.

சிவாஜியிடேமா ேபசி வாதா> ஒ >K/0 வதா34. ஊ :ராK

அம/களபடற, ம0டாபிேஷக ைவபவ விஷயமா!

காக : அதனாேல ந தைலயிேலேய நா மைண வாாி ேபா,'/ ெகா$வதா?
ேமாேரா ப>த ெசா

னைத8 த$ளிவிட >Hமா?

ர0 : அப>யானா சிவாஜி/0, சி,னீ4/0 ெகா'8த வா/0?
காக : ேவதவா/0 மிMசியாடா இெத"லா. ேமாேரா ப>த ெசா"றா ப,ட
PடாO. த0த காரண கா,டறா.

ர0 : விபாீதமாகி ேபா0 5வாமி இேபா நா மா8தி ேபசினா.
காக : விபாீத ஆகா; வினாச ேநரா; தீ/கமாக ேயாசி/க ேவ'.
ர0 : ஆமா 5வாமி நமவ ெசா

னா எ

பத@காக

அவசரப,' ஒ >K/0 வரபடா பாேகா .

காக ; எ ெசLதாN சிலா/கிய? சிவாஜி/0 >?,'வ ந"லதா? ேமாேரா
ப>த ெசா"கிறப> ப,டாபிேஷக8ைத8 த'8தா" ந"லதா எ

ேவO. சாேகாபாகமாக. நம தம பாழாக/ Pடா.
ர0 : 5வாமி நா ெசா

பைத ேயாசி/க

ன எ"லா நிபதைனக%/0 சிவாஜி சமதி8 வி,டா.

ேஹாம, சமாராதைன, பிராமணா%/08 தான, லாபார, சகல8/0 -

சமதி/கிறா. பாட உ'!
காக : பாட இ/ேகா

ேனா ? இ சமாராதைன ெசLயறாேன! த,சைண

தகிறாேனO :ாி34 ேபாேற. எ

னடா பிரமாத இதிேல. \ராம3

சதிர/0 ப,டாபிேஷக ஏ@பா' ஆ3ேச

ேனா ?
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ர0 : ஆமா. ஏ@பாடா34.
காக : ைகேகயி ெசLத காாிய8தாேல தைடப,', \ராம3சதிர கானக

வாச8/0/ கிளப ேநாி,' வி,டேத! அேபா அவேரா' Pடேவ ேபாயா

கO= சீதா பிரா,>யா, கிளபற ேபா, எ

னடா நடத?

ர0 : \ராம3சதிர ைவேதகி கானக8திேல ெகா>ய Tட மிககெள"லா

உலK. நீ வர படாO ..

காக : ம' அத/ க,ட8ைத8 தா'டா ! சீதாபிரா,>யாைர8 த
அைழ3சி' ேபாக ராமபிரா
பி

னாேல...

சமதி8 வி'கிறா. பிற0 அத@0

Pட

ர0 : ஊ B #லபற.
காக : ேதச :ராK தாேன அழற. எJவளK ேசாகமான க,ட. ப,ட8/0 வர
ேவ>ய இளவரச

ராமபிரா

. அேத நாளிேல, அரமைன நத வன8திேல

உலவ ேவ>ய ராணிைய அைழ34' ஆரய ேபாறணா அைதவிட3
ேசாகமான - /கமான சபவ ேவேற இ/க >Hமா?

ர0 : >யா 5வாமி >யா. இப Pட ப/தா இத3 சபவ8ைத ப>3சா

கத@றாேள.

சாக : அப>ப,ட சமய8திேல \ராம3சதிர சீதாபிரா,>யாைர பா8,

திவாபரணகைள எ"லா கழ@றி பிராமணா%/08 தான ெசL,' வாO
ெசா

னாரடா. எப>ப,ட சமய! ஊேர #லபி>/0.

சீதாபிரா,>யா/0 ராம பிரா=/0 பதினா

0 ஆ' கானக வாச.

அப>ப,ட கTட கால8திேலH பிராமணா%/08 தான ெகா',

ஆபரணகைள/ கழ@றி/ ெகா'O சீதாபிரா,>யா/0 ராமபிரா
ெசா

னதாகK, சீதாபிரா,> அ ேபாலேவ ெசLததாகK ராமாயண ெசா"ற

அச,' ர0! நீ ராமாயண8ைத பாராயண ெசLததாகK ெசா"ேற. இத சிவாஜி

ெசLத தானாதிகைள பா8, ஒேர ஆனத/ P8தா'கிறாேய. ஆரய ேபா0

ெபாB அBத கேணா' இத சீதா ேதவிேய பிராமணா%/08 தான
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ெசLதி/கா. ப,ட8/0 வரேபாகிற சிவாஜி தான ெகா'/கிறதிேல
எ

னடாபா ஆ3சாிய சமய எவாக இதாN, ஆனதேமா, /கேமா,

எப>ப,ட சமயமானாN பிராமணா%/08 தான தர ேவOமடா. அதாேன

சா5திர சேதாஷமான சமய8திேல தான தகிறாணா அவாேளாட சேதாஷ
பல மட0 அதிகமாக ேவO= அ8த. இெத"லா நம
சா5திர8திேல இ/0டா.

ர0 : இ/0 5வாமி, இ/0.
காக : ர0 ஒ ேயாசைன. அ:வமான ேயாசைன உதி3சி/0. எ' , 4வ>கைள

ெகா' இப>.

(ர0 4வ>கைள/ ெகா'/க, காகப,ட அைத Dச, ர0 எ'/க)

ேடம'! அைவக$ அேகேய கிட/க,'. ஒ'! ேபாL அத சி,னீைஸ
வர3ெசா" உடேன.

(ர0 ேபாத", சி,னீ5 வத")
வாபா சி,னீ5 சி, : 0ஜி ஏ

இப> ?-

காக : ஏ'க$ எ
பா/கிேற

கவா,டமாL இ/கிறீ! ஏ'க$ ஏ

ைன வா,ட, அைவ ேபாடபா சி,னீ5! ேத>8 ேத>

. ெதளிK இ"ைல; திைக#8தா

அதிகமாயி>/0.

சி, : எத@0 5வாமி?
காக : எத@கா? சி,னீ5 விஷய8ைத Dணாக வள8த இTடபடவி"ைல.
ப,டாபிேஷக8/கான ஏ@பா'க$ எ"லா நைடெப@;வி,டனவா?
சி, : ஆகா! தாமத இரா 0ஜி. 1@;/கண/கானவக$ . பணி ெசLதப>
இ/கிறாக$.

காக : பாப 0ழைத மன4 அவா%/0
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சி, : ெகா@றவனிட8தி" அவக%/0 அJவளK ப/தி 0ேதவா!
காக : பாிதாப எ"லாவ@ைறH பா< ெசLகி

றன இத ஏ'க$.

சி, : 5வாமி! தாக$ ெசா"Nவ?
காக : #ாியவி"ைலயா சி,னீ5 ப,டாபிேஷக ஏ@பா,ைட நி;8திவி'.
சி, ; நி;8திவி'வதா? ஏ

?

காக : ப,டாபிேஷக பாப காாிய சா5திர சமத இ"ைல ளிH வி
வி பா8 பலனி"ைல. நா

சி, : ஏ

?ஏ

சமதி/க >யா சி,னீ5.

சமதி/க >யா? தாகேள Pறினீேர, சா5திர ைறப>

ப,டாபிேஷக ெசLயலா ெம

களிைப3 சிைத/கிறீேர!

;. இேபா தாகேள ம;/கிறீேர! மரா,>யாி

காக : சா5திர8ைத மீ' பா8ேத

. சாேகா பாகமாக தீ/கமாக

பாபகாாிய எ

சமதி/க >யா.

ேயாசி8ேத

.எ

ெசLேவ

ேற ேதா

சி,னீ5. சிவாஜி/0 ம0டாபிேஷக ெசLவ

;கிற. நா

சி, : Dைணைய/ கா,> நரைப ஒ>/கிறீேர!
காக : ஆவ மி/கவேன ராஜப/தி, சிேனக ப/தி, உன/0 /கியமான 0ணக$

அைவ. ஆனா ேதவ ப/திைய நா
P;கி

இழ/கலாேமா? இJவளK ஏ'க%

றனேவ பாப காாிய. பாப காாிய எ

;. நா

எ

ன ெசLய?

சி, : இத ஏ'கைளெய"லா நா', ஏ@கா 5வாமி. மரா,>ய மணி>ைய அவ
தாி8ேத ஆக ேவ'. க இ/0 ேபாேத அைத/ காண ேவ' எ

>/கிற மரா,>ய.

காக : பாிதாபமாக8தா

இ/0. நா

எ

;

ன8ைத3 ெசLய? பாைலவன8திேல
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.

#0த பிற0 தாகவிடாL ஏ@ப,டா" கTடதா
சி, : உவைம Pற இவா 5வாமி சமய?
காக : எ
எ

ைன எ

ன ெசLய ெசா"கிறாL? உ

ைன பாபி ஆ0 ப> ெசா"கிறாயா? எ

நா,' ம/கைள மகி<விபத@காக

தவ, ஞான, ேநம, நிTைட ,

அ$ இைவகைளெய"லா நாச ெசL ெகா$ள3 ெசா"கிறாயா? சி,னீ5! நீ

காகப,டைர ந

னா அறிய மா,டாL. சா5திர சமதம@ற/ காாிய8ைத3 ெசLய3

ெசா"7 சேவ5வரேன வ ெசா

ேமN ஆராLத பிற0தா

த

னா" Pட3 ெசLய மா,ேட

இத >K/0 வேத

. ஆகமாதிகைள

. ேமN இத மடல8தி

மதிாி. த" மதிாி ைறயிேல இ/கிற ேமாேரா ப>த எ

பிராமேணா8தம Pட இைத எதி8தாராேம?

=

சி, : ஓேஹா! அவைடய ேவைலயா இ? ேமாேரா ப>தைர3 சதி8ததி
விைளவா இ?
காக : ைப8திய/காரா? ஏடா Dணா அவ ேமேல சேதகப,' பாப8ைத ேத>/

ெகா$ேற இேதா பா! ேட ர0 ெகாMச ெவளிேய ேபாL இ. யா இேக

வரபடா. ஜா/கிரைத, ேபா! இேதா பா, சி,னீ5 நீ காய5த 0ல,

W8திாியனாகலா. சிவாஜி W8திாியனாக >யா. இேபா சமத=

ெசா"N. ராயாபிேஷக ெசL ைவ/கிேற
மரா,>ய8/0 மகாராஜனா/0கிேற
(பதறி)

சி, : எ

ன, எ

ன? என/0 ப,டமா? சிவாஜி சிT>8த ராய8/0 நா

ரானாவதா?
காக : நா

.

. உன/0 > தாி8/ ெகா$.

ஆ/ேறடா ராஜனா?

(ஆ8திரமைட )
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சி,: சா5திர இத@03 சமதி/கிறதா? நியாய, நீதி இதிேல இ/கிறதா? ஆகம
இத அ/கிரம8/0 ஆதரK தகிறதா? 5வாமி! எ

ைன பாீ,சி/கிறீரா?

காக : ைப8திய/காரா? உைமைய8 தாடா ெசா"ேற

. உன/0

#8தியிதா :பதியாகலா. ைறய"ல, ெநறிய"ல, தமம"ல எ
தயகினா பல

இ"ைலேய. தம எ? அைத நா

ெற"லா

கவனி8/ ெகா$கிேற

.

உன/03 சமதமா?
சி, ; இத3 சதி/கா? சடாள3 ெசயN/கா?
காக : மத மதியடா உன/0.
சி, : ெநா கிட/0 மனதிேல தீ G,டாதீ. சிவாஜி/0. ம0டாபிேஷக ெசLய
வ, சிவாஜியி

மாளிைகயிேல இ ெகாேட, சிவாஜி/0 உாிய ராய8ைத,

சிவாஜி/0 ேசைவ ெசLH என/0, ஆஹா எ

னா" ேக,'3 சகி/கK

>யவி"ைல. இத3 ெசயலா" சி,னீைஸ8 ேராகியா0ப>3 ெசா"கிறீ.
Iபமி'கிறீ. இJவளK ஏ'க% உம/0 இத அநீதிையயா கா,'கி

காக : சி,னீ5! சி8த8திேல சீ@ற 0>#0தா" பல
இப>ப,ட சமய8திேல வர8தா
#ணியமா? எ

எ

றன?

ன? கல/க, 0ழப.

ெசLH. தமமா? அதமமா? பாபமா?

ெற"லா எணி/ 0ழப அைடயேற. சிவாஜி நைடய

உயி8 ேதாழனா யி@ேற, அவ=/08 ேராக ெசLயலாமா

= எணி8 திைக#

அைடயேற 0ேW8திர :மியிேல இேத நிைல அ34ன=/0 ஏ@ப,ட.
கா[ப8ைத/ கீேழ ேபா,ேடாவி,டா
அண

தபிக$ எ

. பரதாம

;, ப மி8திரக$ எ

னா 'பா8திபா

; எணி/ கலகாேத, எ

ேமேல பார8ைத ேபா,'வி' ஆரபி H8த8ைத எ

சி,னீ5 உன/0? எ

ெசா

;. கீதா வா/கிய ெதாிHமா

மீ பார8ைத ேபா,'வி,' ைதாியமாக3 சமதி8வி'.

சி, : ேவதியேர! என/0 உைம பா/கK P4கிற.
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காக : ,டாேள! >யடா > மரா,>ய மடல8தி

ெசேகா" , சிமாசன. ராஜேயாக ம
ேசதவா% எதிபாேர எ
P,> உ

னனாக ேவ>ய சிவாஜிH, அவைன3

ற பயமா? நானி/க பயேம

ப/க நி@க3 ெசLகிேற

.

சி,: ேபாைமயா உம ேபாதைன. சிக8தி

எணினீேரா எ

மணி> . சாராய,

ைன?

? நா,' ம/கைள/

உைவ8 தி' சி; நாி எ

;

காக : நாி/0 #8தி உ' நீ மகா ம' ேபாடா.
சி, : உ

எதிேர நி@ப Pட பாப. எ

வா< நாளி" நா

வMசக8ைத/ கடேத இ"ைல.
(ேபாகிறா
ர0 : எ

இப>ப,ட

; ர0 வத")

ன 5வாமி இ? #ய" கிளபி வி,[ேரா?

காக : #ய" எ

அட/க.

ேகாப ; ெத

ற" எ

சிாி# ; மடல ந கமடல8/0$

ர0 : 5வாமி சி,னீ5 உைடய தி,ட8ைத ஏ@;/ ெகா$ளமா,ேட

பி>வாதமா ெசா"7 வி,டாேன?
காக : ஆமா அவ=/0 எ

=

ன ஆ8திர, அBைக வத ெதாிHேமா? சாியான

பய"கெள"லா கிைட8 தி/காடா இத சிவாஜி/0.
ர0 : இப அவ

வேமா

= ேதா

இ/கிற நிைலைய கவனி3சா அவனாேல ஏதாவ வ#
ற 5வாமி.

காக : நா= Pட8தா

அப> எேற

. இனி நா >K/0 வதாகO.

ர0 : ஆமா 5வாமி இப>3 சதா ஊMச" ஆ'கிற மாதிாி இதா ......
காக : தி[= அ; ேபானாN ேபா0.
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ர0 : ஆமா சி,னீ5 சீறினைத பா8தா இனி8 தக%ைடய சமத8ைத/

ேக,காமேல Pட ப,டாபிேஷக8ைத நட8திவி'வா
காக : அப>3 ெசLயமா,டா
ெச

ேபால இ/0.

! சாி, எத@0 இனி கால தாமத ெசLய/Pடா. நீ

; ேமாேரா பைத/ க' அவாிட ெசா"7வி' . 0 பலமான சா5திர

விசாரைண/0 பிற0 சிவாஜி/0 ப,ட ?,>வி'வO தீமானி8
வி,டா. ஆாிய தம8ைத/ காப@ற அதா
உமிட ெசா"ல3 ெசா

சிறத மா/க எ

னா. விசாரபட ேவடா; பய ேவடாO.

அவாிட வினயமாL3 ெசா"7வி'. ேட ர0 எ

ஏ@பா,>@0 அவைரH

சமதி/க3 ெசா"N.

ர0 : ஆக,'. இேதா ேபாகிேற

.

காக : அ0 எகாவ அB ெகா>பா

அவனிட ெசா"N. உ

; 0 நபறா.

. அத அச,'3 சி,னீ5.

ரா வி4வாச8ைதH, திடமனைதH உ8த

0ண8ைதH ெம3சி>/கிறா. உ

ைன/ 0 ேசாதி34 பா8தா. நீ ளி Pட

ச8திய8திேல இ தவறாம", ளி Pட மனமய/கேம கா,டாதைத பா8

:ாி34 ேபானா. ப,டாபிேஷக8/கான காாிய8ைத8 ாிதப'8த ெசா
அப[

= ெசா"Nடா.

ர0 : 5வாமி! இப >வான தீமானமாயி'8

னா.

= அ8தேமா?

காக : ஆமா! சிவாஜி/08தாடா ப,டாபிேஷக.
ர0 : 0ேதவ த7" >யா எ

றீ. பிற0 சமதO ெசா

னீ. ம;ப>H

>யாO ெசா"7 வி,[. இப> ம;ப>H சமதO ெசா"றா.

காக : நாN ைற கண அ>8ேத

= ெசா"றிேயா!

ர0 : கண ேபா,டதாக3 ெசா"ேவனா 0
காக : சீடன"லவா ெசா"லமா,ேடா ேட ர0! நாN கணதா

அ>8ேத

.

113

அதிேலத# எ

னடா? நம/0 இப நாN ேவதடா, நாN. ெதாிHேமா?

ேபா, ேபா ேபாL3 ெசா

(ேபாகிறா
-------------

)

னைத3 ெசLயடா.

காசி - 26

இட : Dதி

உ;பினக$ : ேகசவப,ட, பால3சதிரப,ட, 0>யானவ

.

பால : ேகசவப,டேர உைடய ப/கெள"லா வ வி,டாேளா?
ேகசவ : ஆகா! சகல. பால ஏற/0ைறய ப8தாயிர 0'பக$ இ/0 ேபால

இ/0 சமாராதைனயி".

ேகசவ : ப8தாயிர8 1;ேவாL.
பால : சிவாஜி தம தாதா அவ

நீ^ழி கால வாழ ேவ'.

ேகசவ : அத தம தாதா ெகட/க,' ஒL. இப>ப,ட தம தாதா/கைள நம/08

தகிற நம 0ல 0மாகைள ேபா@; ஒL. இJவளK 4க ேபாக8ைத நம/08

த சா5திர 0ைலயாதப> பா8/ ெகா$ள ேவ'. அதிேல நா கO

க8மாL இ/க ேவ'.

பால : காகப,ட இ0 பிரேவசி8த நம 0ல8/ேக ேயாக பிறவி,ட.
அ,டா ேகசவப,டேர. இத மரா,>யா H8த8திேல ெஜயி8தேபா, எJவளK

ஆபாி3சா ெதாிHமா? இப ெபா,> பாபாகி வி,டா . நா இேபா8தா

தைல

நிமி நட/க >யற. நம ெகளரவ தாகப,டரா" நிைல8த. அவேர நம

0ல ர,சக.
(0>யானவ

வத")

ேகசவ : வா பாபா, வா!
0> : 0பி'ேற

சாமி!
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ேகசவ : ஊ எJவளK ெஜகேஜாதியாயி/0 பா8திேயா?
பால : எ0 பா8தாN ேவத ஒ7 , பிராமண ேசைவ. இப>ப,ட கா,சிைய/

காண/ ெகா'8 ைவ8ேதாேம..
0> : மைழேய காOகேள.

ேகசவ : நைடய நா,>ேல வதி/கிற #ணிய #ஷாைள8 தாிசி3சி>/கா
. அவா$ சேதாஷமா இ/க3ேச , கணீ விடபடா பா.

வண பகவா
0>: சாமி எ

ன கைத ேவOமானாN ெசா"Nக. மைழயி"லா8தாேல

வய/காெட"லா ெவ>3ச ேபா34. மா' கெண"லா எN# ேதாNமா
ேபா34க.
பால : ஏ

ஒL இவ

இபாேனா?

இத சா ச

னியாசி P,ட8ைத3 ேசதவனா

0> : ஏக, அKக ெசா"றதிேலH த# ஒO இ"7கேள இப பபாக,
ப8தாயிர/ கண/கான பிராமணா ேபாஜன8/0 வதி/காகேள, இKக$ளா

ப,டாள8/0 ஆ$ எ'8தப எக ேபானாகO ேக/கறா படார8ைதயா.
நியாயதா=கேள! அேபா காOகேள இKக ெள"லா. சமாராதைனO

ெசா

ன உடேன, அேடகபா #8திேல யி ஈச" கிள#ற மாதிாிH,

பழ8ேதா,ட8திேல இ ெவளவா" கிள#ற மாதிாிH வ,டாகேள.

பால : ேட பிராமணாைள8 Iஷி/காேதடா . இதிகாச8ைத, சா5திர8ைத
பழி/காேத
0> : எ

னேமா ேபாக வரவர எக%/0 இத #ராண இதிகாச இதிெல"லா

சேதக வN8/ கி,'8தா

வ.

பால ; சேதக வN/கிறதா. அட, சேவ5வரா! இத பாபிக%/0 எ
தடைன தவாேயா?

ன
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ேகசவ : ஏடா விதடாவாதி ! விதடாவாத ேபசி>/ேக அMஞானி.
0> : அேட! நீகதா

ெபாிய ெமLஞானியா இகேள

. நாழியானாN

ஆக,'. ஒ சேதக. இத அடசராசரகைள எ"லா ஆயிர தைல பைட8த

ஆதிேசஷ

தா0கிறதாதாேன ெசா"றீக..

ேகசவ ; அதிேல உன/ெக

னடா சேதக. ஏடா ஒ வ5 நி/கOனா,

அ/0 ஒ ஆதார ேவOேமா, இ"ைலேயா?
0> : ஆமா !
ேகசவ. அேபால இத அட8ைத ஆயிர தைல பைட8த ஆதிேசஷ
தா0கிறதா ெபாியவா ெசா"றா ! இதிெல

னடா த#?

0> : அப> வாக வழி/0. இப நீக ெசா
ஏ=க, அட8ைத ஆதிேசஷ

னீகேள, இ நியாயமான ேப34.

தாகினேபா, ஆதிேசஷைன எ தா03சி?

அ/0 ஒ ஆதார ேவOகேள?
ேகசவ : ேபாடா ேபா விதடாவாதி!
0>: ேகாவி/காம ெசா"Nக. ெதாியாம ேக/கேற

. நா

.

ப,>/கா,டா

நீக$ளா எ"லா ப>3ச ெமLஞானிO ேப4றிகேள. எக சேதக8ைத

ேபா/கOமி"ேல. அட8ெத ஆதிேசஷ

தா0றாO ெசா"றிக ஒ

சமய. அ#ற ெசா"றிக, பாவதி சி; விர"ேல ேமாதிரமா இ/கிறா

ெசா"றிக. இ

ெனா சமய எ

ன டாணா பா/கட7ேல ப$ளி

ெகா>/கா= ெசா"றிக. அ எப>க >H? ஒேர ஆதிேசஷ

=

பாவதி

விர" ெல . ேமாதரமா இ/கா பரதாம=/0 ப'/ைகயா இ/கா. இத
அட8ைதH தாகறாணா இ நபற ேசதிகளா? எ

னேமா ேபாக.

ஒக%/ேக ெதாியா... என/0 எேக ெசா"ல ேபாறீக?

--------------
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காசி - 27

இட : தபா

உ;பினக$ - சிவாஜி, காகப,ட, ேமாக
காக : சிவாஜி அ
இ

, தளபதி, ப,டக$.

; ?8திரனாக பிறபி/கப,டாL. ஆனா" ஆகம விதிப>

; நீ ைஷ8திாியனா/க ப,டாL. அரசா% த0தி ெப@றாL, அதணாி

ெப@றாL.

ஆசி

மரா,>ய பிரககேள! சா5திேரா8தமாக ெசLயப,ட யாகாதி காாியகளி

விேசஷ பலனா" ச8திரபதி சிவாஜி W8திாியராகிவி,டா. ஆாிய ஆசிவாத

ெப@ற அவ. ஆடவனி

ஆதரைவ ெப@; வி,டா. இனி அவேர உக%/0

.

ம

ன

ம

னா! ம

மகானி

ன

ேதாழ

ம/களி

தைலவ

மகா

க$ ம

ன/08 தைலவ. ஆடவ

. இேவ ேவதாசார. ேவத உ$ளளK, கா உ$ளளK, கட"

நீ உ$ளளK மரா,>ய மடல ெஜகேஜாதியாL விள0. சிவாஜி

இனியாகிN நீ திரவிய8ைத ேகா,ைட/ ெகா8தளக$ க,'வத@0 அகழி ,

அர அைமபத@0, ஆHதக%/0 Dணா/காம" பகவ8 ப/தி/0, பிராமண
ேசைவ/0 ெசலவி', உ8தமேன! உ
சவ மகள உடாக,'.

ராய சனாதன :மியாக விளக,'.

(ஆசிவதி/கிறா. சிவாஜி வணக, ேமாக

ஆேவசமாL ஒ>வ)

ேமாக ; மரா,>யேம, ம>யிடாேத Dரேம D<3சிHறாேத மரா,>ய மாDரகேள
ம

ன

சிவாஜிைய மா@றா



ம>யிட3 ெசLத ேகாைழகளானீ. ெகா'ைம,

ெகா'ைம இ. அறிKலக8திேல அைனவ இைத/ க>8ேத ேப4வ. > நம
சிவாஜி ம

னனிட, பி> இத ேவத ஓதியிட.

காக : யா இத Tட

? ேபா/கிாி8தனமாக ேப4கிறா

ேமாக : ேபா நி;8தடா உ
(சிவாஜி ேமாக

க

ேமாச> ேப3ைச .

ன8தி" அ>8த")

.
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ேவேத! தாக$ ம>யி,ட ேபா உடான ேவதைனைய விட இ ச@;/

0ைறவாக8தா

இ/கிற.

காக : சிவாஜி உ

=ைடய ஆ,சியிேல இப>ப,ட அவல,சணக$ இ/கேவ

Pடா... எJவளK ேபா/கிாி8தனமாக ேப4கிறா

.

ேமாக : நாN ஜாதி அதி" பிராமண அட/கி ஆளK, ம@றவக$ அ>ைமயாகK
பிற/கி

றன எ

ற ெகா$ைகைய எதிபதா" ேபா/கிாி8தன? ஆடவ

அ$ெபற அறெநறி ேதைவேய ஒழிய, ஆாியாி
வழிய"ல எ

காைல/ கBவி, நீைர ப0வ

; எ'8/ P;வதா ேபா/கிாி8தன? எ ேபா/கிாி8தன?

காக : ஏ , இவ

ேபா/கிாி ம,'மி"ைல ; விதடா வாத/காரனாகK,

இ/கிறாேன! ஏ, பாப5வ)பேம பிராமேணா8தமகைள நிதைன ெசLயாேத.
மீளா நரக ேபாவாL.

ேமாக : நரக ேம". அ0 நயவMசக கா7ேல நாடா$ேவா D<வாக$ எ
கைத இ"ைல. மமைத பி>8தவேன! உ

மரா,>யாி
ெச/0ட

மன களிப என/08 ெதாிH.

மாDர8 தைலவைன ம>யிட3 ெசL வி,ேடாேம எ

இ/கிறாL. ஆனா" …

காக : Tடேன 

ன ஒ நா$ மாப7 எ

அ>ைவ/க இடமளி8தா

. சிவாஜி ம

ன

றம

#8திமா

ன, த

ற

ற

> மீ பரமனி

, சனாதனி. ஆகேவ, பிராமண

ப/திேயா' இ/கிறா. பைட ெபைமைய நிைலநா,'கிறா.
சிவா : ேமாக

ேபாவதி"ைல .

இத சைபயிேல இனி8 '/08தன8/0 இடமளி/க

ேமாக : அ ெதாிகிற மகரா! இனி இ0 Dர/0 ேவைல இ"ைல எ
ந

றாக8 ெதாிகிற.

ப

காக : அேட, விMஞானி ேக$! ேவத, #ராண, சா5திர, இதிகாசக%/0
ேம

ைமH, மகிைமH அைவகளிேல நபி/ைகH ம/க$ உ$ள8திேல இ/0
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ம,', உ

ேபா

ற Dரக$ PவினாN, ெகா/காி8தாN, எைம அைச/க

>யா. வாைள D4வதாேலேய ெவ@றி கிைட8வி' எ
வ"லவ=/0 #"N ஆHத.

ேமாக : காகப,டேர ம>யி' ம

; எணாேத

னக$ ம,'ேம மாநில8தி" உ$ளன எ

எணாதீ. ம/க$ மனமய/க ெவ0 விைரவிேல ெதளிய ேபாகிற. அேபா
உக$ அ,டகாச அ>ேயா' ஒழிH. மாDரகேள! ம
சைபயிேல வர# மீறி ேபசிேன

எ

;எ

ன

;

சிவாஜியி

ைன8 த>/க,'. ஒ வா8ைத

உக%/0. ஆாிய/0 அ>பணியாதீ. அரசிய7" அவக%/0 ஆதி/க
அளி/காதீ. அற தைழ/கா. அர4 நிைல/கா. அவக$ எத@0

அMசாதவக$. ஆ;. ப8, இப தைலHட
அண
எ

தபி மக=ைடயா

ஆைம வராக கைடயா

,

, அத#ர8திேல அ;பதி னாயிர ேபைடயா

; Pறி, கடKைளேய நிதி/0 கயவக$ அவக$. அவக%ைடய கபட

ேவட8ைத நபி ேமாச ேபாகாதீ.
சிவா : ேமாகனா! ேதாழைமயி
1 தள : இவைர ம

ன 

எ"ைலையH தா> வி,டாL. நி"
இப> எதி8 ேபசியவ யாமி"ைல .

2. தள : மகரா சினெகா' சீரழிவாக ேபசிய இ3 சி;மதியாளைன3 சிைறயிேல
அைடHக$. காக : Tட
(ேமாக

வாைள உவ)

சிவா : ேமாக

(வாைள ேபாட)

ரா8மா ேவத நிதக

நா5திக

.

வாைள/ கீேழ ேபா'.

ேமாக : மகரா!
சிவா : அரச சைபைய அவமதி8த உ
நீ/கிவி,ேடா.

ைன நம ெமL பாகாவல ேவைலயி

ேமாக : மகரா என/கா இத8 தடைன?

;
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சிவா : தடைனயி

B விவர Pறியாகவி"ைல. நாைள ?ாிேயாதய8/0$

நீ தைலநகைரவி,' ேபாL விடேவ'?
ேமாக : ேதசபிரTடமா?
சிவா : அரச சGக8தி@0 நீ த0திய@றவ
நி"Nக$. அவ
(ேபாகிறா

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

)

! சதா !

ேபாவா

! ேபா. Dரக$ ெநக Dரகேள விலகி

காசி - 28

இட : Dதி

உ;பினக$ : சா, ர0.
(சா பா>/ெகா' வர, ர0 எதிேர வ)
ர0 : இ யாைடய பாட"?

சா : ஐய=ைடய பாட"?
ர0 : அ யாடா அவ

ஐய= ெமLய=?

சா : ேகாபமாக ேப4 தகைளH, சாமா

யனான எ

ைனH எவ

பைட8தாேனா அவேன சவ ேலாககளிN நட/0 காாிய8/0/ க8தா. அவ

அளா" இத/ கீத பா>ேன

ேக,டKட

. ஆகேவதா

ஐய=ைடய பாட" எ

; ெசா

தாக$ யாைடய பாட" எ

ேன

.

ர0 : ஏடா நீ ெபாிய வாயா>யா இப ேபால இ/ேக. சம5கித
ெதாிHேமா, ேநா/0 ?
சா : ெதாியா.

;
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ர0 : காய8திாி ெதாிHேமா? சா : ெதாியாதLய.
ர0 : ேட ஐயா ப,ட ேபாடாேத. இனி எ
சா : ஐய

ைன 5வாமி எ

க,டைளேயா?

ர0 : இத ஐய

க,டைள. ஏ

ேக/கபடாேதா? இத ஐயனி

க,டைளைய/ ேக,' இத மடலாதிபதி அத
நா

; அைழ/கO.

ப> நடதா

யா ெதாிHேமா? சா,சா8 காகப,டைடய சீடனா/0.

0 பிறபி8த

ெதாிHேமா ேநா/0.

சா : ஐயா! சாதி பி8த உ$ளவாிட இைத ேபாL/ P;.
ர0 : நீ மகா ேமதாவிேயா? சாதி ஆ3சார8ைத ஒழி/க ேபாறிேயா? அட, ம'
ம

னாதி ம

னக$ ெள"லா இத ம> சMசியிட பயப/திHட

ேநா/0 ஏடா இத மட ெகவ?
சா : ம

னாதி ம

இ/கா.

னகெள"லா தன மடலகைளH ம@ற

மடலகைளH காபா@றி/ ெகா$ள ேவ' எ

ற ஆைச/0, அ3ச8/0

அ>ைமபட ேவ>யி/கிற. என/0 அJவிதமி"ைல. இத :ேலாக

Bவ எ

ராய. என/0 யா அ>ைமயி"ைல. நா

அ>ைமயி"ைல.

ர0 : ஓேஹாேஹா அத பய" ஒவ
எ

இ ேபால8தா

ன நடத ெதாிHேமா? ேதசபிரTட.

யா/0

ெகா/காி3சா

.

சா : யாேரா தகைள ஏமா@றியி/கிறாக$.
ர0 : இத ெர' கணாேலH பா8த.
சா : உைம அதா

. சதிரேமாகைன அறிKபைட திர,> வப> ம

அ=பியி/கிறா. சமரச8தி

Iவனாக அவ

ன

விளக அ=பியி/கிறா.
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ர0 : பி8த

(ேபாகிறா

-------------இட : ம

)

! ஏேதா உளறி>/கா

.
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ற

உ;பினக$ : சிவாஜி, ேமாக

, இ, சாதாஜி.

இ : அபா வா$ ஏத/ Pடா. வா$ ஏத/ Pடா எ
தடைனH அேபாலேவ ஆகிவி,ட.
ேமாக : இ அவ உ

ேWம8ைத/ கதி அJவா; Pறி வதா. நீH ஒ நா$

வா$ - ேகவல. ஒ இ#8' எ
ஆகிவி,ட. நா

நி

எ

ேற

.ம

ன பய

ன

; Pவினா.

மரா,>ய8தி

; PறினாL. நிைலைமH அப>8தா

மான8ைத மீ,க ேபா #ாிய வா$ ஏதி

ஆாிய 0K/0 அ> பணிவி,டா. இனி யா வாேளதி

? மரா,>ய Dர=/0 வா$ இப #க< த. ஆாிய ஏவலராக

மரா,>ய ஆன பிற0 வா$ எத@0?
(இ ேபாக, ம

ன வத" ேமாக

தா$ பணி)

மகரா மகரா! தாகளா?
(ம>யி,ட ேமாகைன8 I/கி)

சிவா : மகாத மரா,>யேம எBதி உ
எ

நிைல ஆகிவி,ட. ேதாழா! உ

ைன நா

ைன நா

இழ/க ேவ>ய அளK/0

த>8ேத

ெகாடாL? தடைனய"லடா தபி அ. சாதாஜி யி
உன/0 வி'தைல தேத
ேமாக: மகரா எ

.எ

ன இ எ

.எ

;தாேன கதி/

மகைள நீ அைடய,

ெபா,' அ"லவா இைவ நீ இழ/க இதாL.

தடைன ர8தாகிவி,டதா? இனி நா

வா$

ஏதலாமா?
சிவா : இனி நீ வா$ ஏதி பல
ம

எ

ன? ேமாகனா! பழைமயி

னனிட இனி வா$ ஏேவா இ பல

தா$ ஏதிய

இ"ைல. ஆ இJவளK வய

வைர ேபாாி,' ேபாாி,' சிT>8த ராய8ைத நா

ஆசி ெபறாம" ஆள

>யாத அளK/0 ம/களிட மனமய/க இ/கிற. ேமாக

, நா ம

னகைள
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எதி/கலா; எதிாிகைள அட/கலா; ஆனா" ந ம/கைளேய எ
>H அவகளா", இ

ைறய நிைலயிேல. ஆகேவதா

ேமாக: ஆகா, மகரா நா
சிவா : ேமாக

நா

நா

மீ ஏவி விட

பணிேத

.

எதிபா8தப>ேய இ/கிற.

ஏ@ப'8திய ராய நிைல/0 எ

; நா

நிைன/கவி"ைல.

சத! மரா,>ய மடல8திேல ஏாி, 0ள, 0,ைட , ஆ;, ம' எ"லா

வற'வி,டன. வய"க$ ெவ>8 கிட/கி

றன. ேபா ெசய7னா" ம/க$

ஏைழகளாயின. இத நிைலயிேல - வ;ைம தாடவமா' இத ேநர8திேல

பதிேனாராயிர பிராமண 0'ப க%/0 நா

0 மாதக$ சமாராதைன, தக$

உயிைர என/காக அர4/காக அளி8த மரா,>ய Dர/0 , எ
>யவி"ைல. எ

ெசலவி" Dணக$ உ'. ெகாB8தன. லாபார, அதனா"

ேவ; ெசலK. சதிரேமாக
?

னா" விதிட

!எ

அர4 ஆரபமா0 ேபாேத ெபா/கிஷ

யமாகிவி,ட. ஒ ேகா>ேய நா@ப8 எ,' ல,சமடா நா

ெகா,> அBேத

ந தரணி இ பார8ைத8 தாகா. ஆகேவ Dரேன! அMசா ெநM4 பைட8த நீ.
ம/களிட பரவி இ/0 மய/க8ைத ேபா/0, வாளா" அர4கைள அைம8

விடலா. ஆனா" அ நிைல/க அறிK ேதைவ. அத ஆHத8ைத D4 . நா'

Bவ D4 . ப,>8 ெதா,>க$ ெள"லா D4, ம/கைள Dரகளா/0.
சதிரேமாகனா சகலைரH சதிரேமாக

களா/0 ேபாL வா! ெஜய ெப;வாL.

(சிவாஜி ேபாக, சாதாஜி, இ வத". சாதாஜி ேமாகனிட மாைலைய8 தத"
இK ேமாக= மாைல மா@றி/ ெகா' பா,')
--------------------------

.

